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PEŞGOTIN

Kitêba Pîrozji du beşan pêk tê: Peymana Kevin û Peyma-

na Nû. Xwedê bi peymanan bi mirovan re têkilî daniye. Pey-

manên di Kitêba Pîroz de, ne li ser bingeha lihevkirina du

aliyan e, lê rasterastji qencî û kerema Xwedê tên. Ev peyman

keremên Xwedê yên j'i mirovan re ne û ew gerdûnî ne. Mirov

nikare tiştekîji wan kêm bike û nejî li ser wan zêde bike. Ev

peyman herheyî ûji bo hemû deman in.

Xwedê bi destê Mûsa Peymana Kevin (Tewrat) bi Cihûyan

re girêda û bi vî awayî bi wan re têkilî danî. Heçî Peymana Nû

ye, ew ne tenêji Cihûyan re, lêji hemû mirovan re hat dayîn.

Xwedê ew soza ku bi Peymana Kevin dabû bav û kalan, bi

Peymana Nû temam kir.

Nivîsandina Peymana Kevin bi qasî hezar salî kişand.

Nivîsîna Peymana Nûji sed salî kêmtir kişand. Herdu peyman

jî bi peyxama Xwedê hatine nivîsîn. Peymana Nû ya ku di nav :

gel de bi navê Mizgînî (încîlê) tê zanîn, ji gotina Yewnanî
«EVANGELIYON» tê. Mana vê gotinê bi Kurdî «MIZGÎNÎ» ye.

Peymana Nûji 27 kitêban pêk tê. Ev bi giştî li ser çar mija-

ran e, ku hevdû temam dikin.

1. Jiyana îsa Mesîh ji aliyê çar nivîskarên bi navê Metta,

Marqos, Lûqa û Yûhenna ve hat nivîsîn. Nivîskar hem bi çavê

xwe ji bûyeran re bûn şahid û hem ji kesên ku dîtibûn agahî

civandin. 150 salan piştî îsa, ev nivîsên hd tev bi hev re hatin

weşandin.

2. Di Karên Şandiyan de ew tiştên ku piştî hilkişîna îsa ya
ezmanan çêbûn, ji aliyê Lûqa ve hatine nivîsîn. îsa Mesîhê ku
vejiya û hilkişiya ezmanan, Ruhê Pîroz ji bawermendan re

şand. Kitêb bûyerên li ser pêkhatina civîna bawermendan û

belavbûna wê dide.

3. 21 nameyên ku Şandiyên îsa Mesîh nivîsîne, li ser miri-

na îsa, rabûna wî, çûna wîya ezmanan û hatina wîya diduyan

disekinin û xuya dikin ku ev bi çi awayî bandûra xwe li ser

jiyana bawermendan nîşan didin. Pawlosê Şandî 13 ji van na-

meyanji civînên bawermendan ên hin cihan ûjihin kesan re
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nivîsîne. Her heşt nameyên din ji bawermendên ku li gelek

derên cihê belav bûne re hatine nivîsîn. Naveroka her nameyê
li serjiyanapîroz ûpirsgirêkên rojaneye.

Xwedê ew e yê ku gunehkaran bi kerema xwe paqij dike.

Mirov bi gunehkariya xwe ve nikare li ber pîroziya Xwedê

bisekine. Dilê Xwedê bi mirovên gunehkar dişewite, loma wîji

mirovan re bi destê Xilaskar îsa Mesîh rê vekiriye, ku ji gu-
nehên xwe rizgar bibin.

4. Mijara Peyxama Yûhenna ya bingehî, li ser bûyerên de-

ma dawîye (eskatologiya). Naveroka wê li ser pêxemberîtiyên
hatina Mesîh ya cara diduyan e.

Xwedayê ku di Kitêba Pîroz de tê diyarkirin, xwe bi pîrozî

û karên hêzdar dide naskirin. îcar ew Xwedayê ku di Peymana
Kevin dê xwe bi karên mezin dide nîşandan, di Peymana Nû

de, bi karên hê hêzdartir xwe di şexsê Mesîh de kifş dike. Gelek

pêxemberîtiyan hêji berê ve hatina îsa Mesîh a vê dinyayê ra-
gihandine. Yûhennayê ku bi şahidî hatibû şandin, îsa Mesîh bi

her kesî da naskirin û rûmeta îsajî bi karên wîyên hêzdar hat
dîtin. îsa bi destê mirovên dîn û Romayiyên serwer hat xaçki-
rin, mir, piştre hat veşartin, roja sisiyan vejiya û piştî çil rojan

hilkişiya ezmanan. Ev bûyera ku bi daxwaza Xwedêpêk hat, di

nav Xwedê û mirovan de aştî* çêkir û wek danezana j'iyana her-
heyî belav bû.

Ev 27 kitêb pêşî bi Yewnaniya kevin hatin nivîsîn. Di nîvê

sedsala diduyan deji aliyê civînên ruhanî ve hatin bi kar anîn.

Di dora sala 200î de, dest pê kir, li zimanên din hatin werge-

randin. Bi vî awayî komên bawermendan ên cihê, ew bi zima-
nên xwe xwendin.

Wergera di destê we dej'i zimanê bingehî, ji Yewnanî' ha-

tiye wergerandin û bi gelek wergerên zimanên din re hatiye

rûbirûkirin.

^Bitiêre: The Greek New Testament 4th edition, United Bible Societies, Stuttgart,

1994, ISBN 3-438-05113-3. Di vê wergerê de ayetên ku li gor zanyarên UBSê

pirsêngirîng liser nivîsîna wan a eslîhene, bijêrenotan hatine nîşandan.



vu

BIKARANÎNA KITÊBÊ

Ji bo ku hûn başji kitêbêfeydê bistînin, em li we pêşniyar

dikin ku hûn diyarkirinên jêr bigirin ber çavêxwe:

Bîst û heft kitêbên Peymana Nû, her yek bi pêşgotineke ku

j'i aliyê wergeran ve hatiye amadekirin, dest pê dikin. Di va«

pêşgotinan de agahiyên li ser kitêbê cih distînin. Kitêb bi serî

(beş) û ayetan hatine cihêkirin.

Dijêrenotan de jêgirên ku ji Peymana Kevin hatine stan-

din, tên dayîn. Mesela Metta 1:23, ji Peymana Kevin, ji kitêba

îşaya 7:14 hatiye standin û di nav neynokan (« ») de hatiye
dayîn. Dîsa Metta 2:6, ji Mîxa 5:1-3 hatiye standin. Evjêrenot

bi herfên " * " hatine nîşandan.
Jêrenotên ku cihê bûyerên di Peymana Kevin de nîşan

didinjî hene. Mesela îsa Mesîh li ser Sodom û Gomorayê got
(Metta 10:15) û ew serhatî di Peymana Kevin, di Destpêkirin

19an de nivîsîye.

Mijarên kitêbê di bin sernivîsekê de hatine dayîn. Mesela
Metta 8:23-27, bi sernivîsa «îsa Bagerê Radiwestîne» hatiye

dayîn. Referansajêr nîşan dide ku ev bûyer di Marqos 4:35-41

û di Lûqa 8:22-25 dejî derbas dibe.
Ji van pê ve, di hin mijaran de diyarkiriyên pêwist bifirehî

haîine kirin. Wek Padîşah Hêrodês di Metta 2:1 de. Mijarên
wehayên ku bi stêrikê (*) hatine nîşandan, diferhengoka dawî
ya kitêbê de hatine dayîn. Bi vî awayî hûnê li ser gelek mij'aran

diferhengokê de agahiyên fireh bibînin. Li dawiyêjî lîsteyeke

wan peyvan heye, yên ku di hemû devokan de ne wek hev tên

gotin anfêmkirin.
Hûnê di kitêbê de rastî çend nexşan (xerîte)j'î bên. Ev nexş

bi armanca ku hûn kitêbê çêtirfêm bikin hatine dayîn.
Ji bo rast xwendina Mizgîniyê, divê xwendevan mana çend

peyvên girîng başfêm bikin:

Xudan: ^
Di Mizgîniyê de peyva «Xudan» bi mana xwedî (xweyi) te

bikaranîn. Di dema îsa Mesîh de «Xudan» sifatek bû, hem ji
bo Xwedê û hemji bo îsa Mesîh dihat bikaranîn.
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Bav:

Di Mizgîniyê de «Bav» navekî Xwedê ye. Xwedê serkaniya
her tiştîye. Her tiştji Xwedêye û wî her tişt afirandiye. Çawa
ku bê bav zarok çênabin, bê Xwedêjî tu tişt çênebûye. Lê belê
Xwedê mirov di sûretê xwe de afirand, wî hiş û bîr û ruh da
mirov.Ji ber vêyekê ew bi mana ruhanî bavê hemû mirovan e,

lê belê ev qet bi mana cismanî (fîzîkî) nayê xebitandin. Û wek
ku bayJizarokên xwe hez dike, Xwedêj'î wusaji mirovan hez
dike û bêguman hezkirina Xwedê qat qat di ser ya mirovan re
ye. Xwedê bavê mirov ê ruhanî û ezmanîye.

Kurê Xwedê:

Di nav bav û kalên Kurdan de tê gotin ku îsa Mesîh «Nû-
ram» ye, «Nûra Xwedê» ye, yanî ew Ronahiya kuji Xwedê tê

ye. Di Mizgîniyê de hatiye nivîsîn ku îsa Mesîh ronahiya rastîn

e; yê ku hemû mirovan ronahî dike, ew e. Her weha hatiye
nivîsîn ku îsa Mesîh bi xwe Peyva Xwedê ye ûji wî re «Kurê
Xwedê» tê gotin, çimM Kurj'i Bav Xwedê tê. Kurê Xwedêjî bi

manaruhanîye û qet bi mana cismanî (fîzîkî) nayê xebitandin.



Mizgîniya îsa Mesîh li gor Metta

Pêşgotin

Ev beşê încîlê (Mizgîniyê) bi destê Metta hatiye nivîsîn. îsa di
dema xizmeta xwe ya li ser rûyê erdê de diwanzdeh şagirt* hil-

bijartin. Gava ku Metta navên diwanzdeh şagirtan dide, ew dide

zanîn ku ew «Mettayê bacgir» e.

Metta Cihû bû û li ser navê Romayiyan bac dicivand. Herweha

ew bi navê «Lêwiyê kurê Halfayos» jî tê zanîn (Marqos 2:14).

Çaxê îsa gazî Metta kir, wî dev ji karê xwe berda û li pey îsa çû
(Lûqa 5:27-28). Mettaji beşekî xelkê yê wusa dihat ku kesîji wan

hez nedikir. Lê belê wî guhê xwe da banga îsa û riya wî bijart. Wî

ziyafeteke mezin çêkir û Isajî vexwend.

Tê gotin ku ev nivîs di nîvê sedsala pêşî de li Entakyayê hatiye

nivîsîn ûji mirovên ku dixwestin îsa nas bikin re bûye çavkanî.
îsayê ku Metta wî bi mirovan dide naskirin Mesîhê Xwedê ye û

padîşahê ku li gor soza Xwedê wê bihata, ew e (2:2; 21:5; 25:34;

27:11, 37, 42). Di Peymana Kevin de gelek caran bi devê pêxem-

beran tê gotin ku Mesîh wê ji malbavka Dawid padîşah bê. Di

încîla Metta de heşt caran ji bo îsa «Kurê Dawid» tê gotin. Işaya
pêxember* salixê bûyîn ûjiyana wîdide (1:23; 12:18; 21:5). Yê ku

nexweşiyên mirovan qenc dike û barê wan hildigirejî ew e (8:17).

îsa fêmdariyeke nipûnû da Şerîeta Mûsa ya ku Xwedê di Pey-

mana Kevin de diyar kiribû (5:21-24, 27-30, 33-37). Wê hurmeta

kûr a ku îsa ne ji herfên Şerîetê re, lê ji ruhê Şerîetê re dikir,

dîndarên wê demê (Fêrisî, Sadûqî û Şerîetzan) hêrs kir. Hingê wan

jiholêrakirina îsaji xwe re kirin armanca sereke. Di dawiyê de ew

gihîştin wê armanca xwe û îsa dan xaçkirin. Vê helwesta wan
dîndarên ku ji naveroka Şerîetê dûr ketibûn, kir ku Padîşahiya*

Xwedê ji wan bê standin û ji wan kesên ku berê qenc didin re bê

dayîn (21:43).

Bûyerên ku Mettayê nivîskar dibêje ji aliyê pêxemberên Pey-

mana Kevin ve jî bi eşkereyî tên diyarkirin. Loma jî gelek caran

Metta dibêje «peyva pêxemberîtiyê hat cih» û bi vî awayî peyvên

pêxemberên Peymana Kevin tîne bîra xwendevanan û diyar dike

ku ev çawa tên cih. Peyvên pêxemberîtiyê wek mekûka bûyerên

kitêbê ne.
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Di vê nivîsê de «Padîşahiya Ezmanan» an «Padîşahiya Xwe-

dê» dabaşeke girîng e û ev gotin sî caran derbas dibe. Ji bilî vê
yekê Metta li ser bîst^ kerametên ku îsa kirin, radiweste.

Pênc peyivînên îsa yên dirêjjî di vê nivîsarê de cih distînin. Ev
bi van semivîsan tên dayîn:

1. Bingehajiyana dilgeşiyê: 5:1-7:27

2. Berî şandina ser kar, peyivîna îsa ya bi şagirtan re-
10:1-42

3. Meseleyên li ser Padîşahiya Xwedê: 13:1-52

4. Jiyana li gor Padîşahiya Xwedê divê çawa be: 18:1-35

5. Peyivîna li ser hatina Mesîh ya cara dawî: 24:1-25:36

Nivîsara Metta dikare weha bê beşkirin:

L Malbavka îsa û bûyîna wî (1:1-2:23)
II. Yûhennayê imadkar (3:1-12)

III. Imadbûn û ceribandina îsa (3:13-4:11)

IV. Destpêkirina xizmeta îsa û hînkirina li çiyê (4:12-7:29)
V. Kerametên îsa (8:1-9:38)

VL Isa şagirtên xwe dişîne û dibe sedemê cudabûnê

(10:1-12:50)

VIL Meseleyên îsa (13:1-58)

VIII. Kerametên din; tiştên ku mirov murdar dikin

(14:1-15:39)

IX. îsaşagirtênxwehîndike (16: 1-20:34)
X.îsadiçeOrşelîmê (19:1-20:34)
XL Hînkirina li Orşelîmê; serwerên Cihûyan îsa qebûl na-

kin (21:1-25:46)

XIL Girtin û xaçkirina îsa (26:1-27:66)
XIII. Rabûna îsa yaji nav miriyan (28:1-20)

1

Malbavka îsa Mesîh
(Lûqa 3:23-38)

Kitêba* malbata îsa* Mesîhê* kurê* Dawid ê kurê Birahîm*
eve:

\ Birahîm bavê îshaq* bû,
îshaq bavê Aqûb* bû,
Aqûb bavê Cihûda* û birayên wî bû.
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^ Cihûda bavê Perez û Zerah bû, ku diya wan Tamara bû,

Perez bavê Hesrûn bû,

Hesrûn bavê Aram bû,

'' Aram bavê Amînadav bû,

Amînadav bavê Nehşon bû,

Nehşon bavê Salmon bû,

^ Salmon bavê Bowaz bû, ku diya wî Rexab* bû,

Bowaz bavê Ovêd bû, ku diya wî Rût bû,

Ovêd bavê Yêşa* bû

' Û Yêşa jî bavê Dawid* padîşah bû.

Dawid bavê Silêman* bû, diya wî jina Ûrya bû,
' Silêman bavê Rêhoboam bû,

Rêhoboam bavê Ebiya bû,

Ebiya bavê Asaf bû,

* Asaf bavê Yehoşafat bû,

Yehoşafat bavê Yoram bû,

Yoram bavê Ûziya bû,

' Ûziya bavê Yotam bû,

Yotam bavê Ahaz bû,

Ahaz bavê Hizqiya bû,

^" Hizqiya bavê Minaşe bû,

Minaşe bavê Amos bû,

Amos bavê Yoşiya bû

" Û Yoşiya jî bavê Yexonya û birayên wî bû, ku di dema

sirgûnbûna* Babîlê de çêbûn.

" Yexonya bavê Şaltiyêl bû, ku piştî sirgûnbûna Babîlê

çêbû,

Şaltiyêl bavê Zerûbabel bû,

" Zerûbabel bavê Abiyûd bû,

Abiyûd bavê Êlyaqîm bû,
Êlyaqîm bavê Azûr bû,

" Azûr bavê Sadoq bû.

1:7 Di nav hin destnivîsaran de di şûna «Asaf» de «Asa» nivîsî ye.

1:10 Di nav hin destnivîsaran de di şûna «Amos» de «Ainon» nivîsî ye.
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Sadoq bavê Axîn bû,

Axîn bavê Êlyûd bû,
^^ Êlyûd bavê Êlazar bû,
Êlazar bavê Metan bû,
Metan bavê Aqûb bû

" U Aqûb jî bavê Ûsivê mêrê Meryemê* bû.
Ji Meryemê jî îsa*, yê ku jê re <Mesîh>* tê gotin çêbû.

" Bi vî awayî ji Birahîm heta Dawid çardeh nifş*, ji Dawid
heta sirgûnbûna* Babîlê çardeh nifşên din û ji sirgûnbûnê heta
Mesîh jî çardeh nifş derbas bûn.

Bûyîna îsa Mesîh
(Lûqa 2:1-7)

'^ Bûyîna* îsa* Mesîh* jî bi vî awayî çêbû: Diya wî Meryem
dergistiya Usiv bû, lê berî ku ew bizewicin û bigihîjin hev, xuya
bû ku ew bi Ruhê* Pîroz bizaro ye. " Dergistiyê wê Ûsiv mirovekî
rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelkê bide şermê, wî

niyet kir ku wê bi dizî berde. ^" Ew hê li ser vê yekê difikirî, mil-
yaketekî Xudan* di xewnê de lê xuya bû û got: «Ey Ûsivê Kurê*
Dawid! Netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinîtî bînî. Çimkî yê ku

di malzaroka wê de çêbûye ji Ruhê* Pîroz e. ^' Ewê kurekî bîne û
tê navê wî Isa* deynî, çinJd ewê gelê xwe ji gunehên wan xilas
bike.» '' Ev hemû çêbûn, da ew peyva* ku Xudan* bi devê pê-
xember* gotibû, bê cih:

^^ «Va ye, keçik* wê bizaro bibe û ewê kurekî bîne.
U wê navê wî îmanûêl deynin^",

ku bê wergerandin: «Xwedê bi me re ye.»''

"^ Gava ku Ûsiv ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê Xu-
danjê re gotibû kir û Meryem ji xwe re bi jinîtî anî. ^ Lê ew

neçû ba wê, heta ku wê kurê xwe anî. Û wî navê zarok îsa*
danî.

M:23Ji:îşaya7:14 ^ '' 1:23 Ji: îşaya 8:8, 10
1:21 «îsa» bi zimanê îbranî weha tê fêmkirin: «Xwedê xilas dike» an
«Xwedê rizgar dike».
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Stêrnasênji Rojhilat

2îcar di dema Hêrodês* padîşah de, çaxê îsa* li Beytlehma

Cihûstanê* çêbû, ji Rojhilat stêrnas hatin Orşelîmê* ^ û pirsîn:

«Ka padîşahê Cihûyan ê ku çêbûye li ku derê ye? Me li Rojhilat

stêra wî dît û em hatin ku biperizin* wî.» ' Gava ku Hêrodês

padîşah ev yek bihîst, ew û heraû Orşelîm jî pê re bizdiya. " Wî

hemû serekên kahînan* û Şerîetzan* h hevdû civandin û ji wan

pirsî, ka Mesîh* wê li ku derê çêbe. * Wan jê re got: «Li Beytleh-

ma Cihûstanê, çimkî bi destê pêxeraber* weha hatiye nivîsîn:

* <Û tu, ey Beytlehma li welatê Cihûda*!

Tu di nav serdarên Cihûda de bi tu awayî ne ya herî kêra î.

Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê îsraêl bike wê ji

terabe!>"»

' Li ser vê yekê Hêrodês bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hîn

bû ku stêr kengê xuya biîye. * Di pey de wî ew şandin Beytlehmê û

ji wan re got: «Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît,

haya min pê bixin, da ku ez jî bêra û biperizira* wî.» ' Piştî ku wan

padîşah guhdarî kir, ew ketin riya xwe. Ew stêra ku li Rojhilat

dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta.

" Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyeke raezin dilgeş bûn. " Ew

ketin raalê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û

perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr,

cewîşêrîn* û raurê* pêşkêşî wî kirin. ^^ Piştî ku di xewna xwe de

hatin tembîhkirin, da ku venegerin ba Hêrodês, ew di riyeke din re

çûn welatê xwe.

Revîna ber bi Misrê ve

" Piştî çûyîna stêrnasan, railyaketeld Xudan* di xewnê de li

Ûsiv xuya bû û got: «Rabe, rahêje zarok û diya wî û bireve Misrê.

Li wê derê biraîne heta ku ez ji te re bêjim. Çimkî Hêrodês wê li

zarok bigere, da ku wî bikuje.» " Hingê Ûsiv rabû, rahişt zarok û

diya wî û bi şev çû Misrê '^ iî heta mirina Hêrodês li wê derê ma.

Ev çêbû, da ew peyva* ku Xudan bi devê pêxember gotibû, bê cih:

«Min ji Misrê gazî kurê xwe kir.»''

'2:6Ji:Mîxa5:2 b 2:i5 Ji: Hoşêya 11:1
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6 METTA 2, 3

Kuştina Zarokan

" Gava Hêrodês fêm kir ku ji aliyê stêrnasan ve hatiye xa-
pandin, gelek hêrs bû. Li ser vê yekê, tam li gor wî çaxê ku ji stêr-
nasan hîn bûbû, li Beytlehm û li hemû der û dora wê, ferraana

kuştina hemû zarokên kurîn ên du salî û ji diduyan biçûktir derxist.
" Hingê ew peyva* ku bi devê Yêremya* pêxember hatibû gotin
hat cih:

'* <Ji Ramayê dengek hat bihîstin,
Şîn û girîn û li xwe xistin!

Rahêl* ji bo zarokên xwe digirî

U ew naxwaze bê aşkirin.

Çirakî êdî ew tunin.^"

Vegerînaji Misrê

' Piştî ku Hêrodês rair, railyaketekî Xudan li Misrê di xewnê
de li Usjv xuya bû '" û got: «Rabe, rahêje zarok û diya wî û vegere
welatê Israêlê, çirakî ew ên ku li kuştina zarok digeriyan mirin.»

Icar Usiv rabû, zarok û diya wî hildan û vegeriyan welatê îsra-
êlê. " Lê gava wî bihîst ku Arxêlayos* di cihê bavê xwe Hêrodês
de li ser Cihûstanê* bûye padîşah, ew tirsiya ku here wê derê. Piştî
ku di xewnê de hat tembîhkirin, bi aliyê herêma Celîlê* ve çû. " Li
wir, li bajarê ku jê re dibêjin Nisret bi cih bû. Ev çêbû, da ew

peyva ku bi devê pêxemberan hatibû gotin, bê cih: «Wê ji wî re yê
Nisretî bê gotin».

Banga Yûhennayê Imadkar
(Marqos 1:1-8; Lûqa 3:1-18; Yûhenna 1:19-28)

Di wan rojan de Yûhennayê* imadkar* li çola Cihûstanê*
derket meydanê û weha dest bi hînkirinê kir: ^ «Tobe bikin,

çirakî Padîşahiya* Ezmanan nêzîk e!» ^ Yûhenna ew e ku îşaya*
pêxember weha li ser wî gotiye: .

«Dengê yê li çolê gazî dike:

<Riya Xudan* amade bikin,

Şiveriyên wî serrast bikin!>»''

3

' 2:18 Ji:Yêremya 31:15 3:3 Ji: îşaya 40:3
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' Cilên Yûhenna ji pirça devê bûn û qayîşeke çermîn li pişta wî

girêdayî bû. Xwarina wî kulî û hingivê çolê bû. ^ Hingê ji Or-

şelîmê*, ji hemû Cihûstanê û ji tevahiya herêma Çeraê Urdunê

dihatin ba wî, * gunehên xwe eşkere dikirin û di Çemê Urdunê de

bi destê wî imad* dibûn.

^ Lê gava Yûhenna dît ku ji Fêrisî* û Sadûqiyan* gelek tên ku

iraad bibin, wî ji wan re got: «Hey têjikên koremaran! Kê ji we re

gotiye ku hûn ji ber xezeba ku tê birevin? * îcar fêkiyê ku li tobe-

kirinê tê, bidin. ' Ji xwe re nebêjin: <Birahîm* bavê rae ye.> Çirakî

ez ji we re dibêjira ku Xwedê dikare ji van keviran jî zarokan ji

Birahîm re rake! " Ji xwe bivir li ser qurmê daran e! Her dara ku

berê qenc nede wê bê birrîn û bê avêtin nav êgir. '^ Erê, ez we ji bo

tobê bi avê iraad* dikira, lê yê ku piştî rain tê ji min bihêztir* e. Ez

ne hêja rae ku çaroxa wî hilgirim. Ewê we bi Ruhê* Pîroz û bi êgir

imad bike. '^ Melhêba wî di destê wî de ye. Ewê bêndera xwe qenc

paqij bike, genimê xwe di embarê de bicivîne, lê ewê kayê bi agirê

ku venamire bişewitîne.»

Imadbûna îsa
(Marqos 1:9-11; Lûqa 3:21-22)

" Hingê îsa ji Celîlê* hat Çemê Urdunê ba Yûhenna, da ku bi

destê wî iraad* bibe. *'* Lê Yûhenna xwest ku ji wî re bibe asteng û

got: «Ji dêla ku divê ez bi destê te bêra imadkirin*, ma tu têyî ba

min?» '^ îsa bersîv da û got: «Niha bihêle, çimkî divê em hemû

rastiyan bi vî awayî bînin cih.» Li ser vê yekê Yûhenna razî bû.

'* îsa imad bû, ji avê derket derneket û pêre pêre ezman qelişî û wî

dît ku Ruhê* Xwedê wek kevokekê hat xwarê û li ser wî danî. " Û
dengekî ji ezmanan weha got: «Ev e Kurê min ê delal. Dilê min bi

wî xweş e.»

Ceribandina îsa Mesîh
(Marqos 1:12-13; Lûqa4:l-13)

4Hingê Ruh* îsa bir çolê, da ku ji aliyê îblîs* ve bê ceribandin.
^ Piştî ku îsa çil roj û çil şevî rojî girt, birçî bû ^ û yê ku di-

ceribîne hat ba wî û jê re got: «Eger tu Kurê* Xwedê yî, ji van

keviran re bêje, bila bibin nan.» '' îsa bersîva wî da û got: «Hatiye



ö METTA 4

nivîsîn ku: <Mirov ne bi nên tenê dijî, lê bi her peyva* ku ji devê
Xwedê derdikeve dijî.>^>

^ Piştre îblîs ew bir Bajarê* Pîroz, ew danî ser birca Perest-
gehê* û jê re got: * «Eger tu Kurê* Xwedê yî, ka xwe ji vir bavêje
xwarê. Çimkî hatiye nivîsîn: <Ewê ji bo te li milyaketên xwe erair
bike û ewê^te li ser destên xwe hilgirin, da ku lingê te li kevirekî
nekevo » ' Isa bersîva wî da û got: «Ev jî hatiye nivîsîn: <Xudan*
Xwedayê xwe neceribîne.>S>

* îcar îblîs ew derxist serê çiyayeb' gelek bilind û hemû padî-
şahiyên dinyayê û rûraet û bedewiya wan nîşanî wî da ' û jê re got:
«Eger tu li ber min herî ser çokan û biperizî* rain, ezê van he-
mûyan bidira te.» '"Hingê îsa jê re got: «Ji rain dûr keve, îblîs!
Çimkî hatiye nivîsîn: <Biperize* Xudan Xwedayê xwe û bi tenê ji
wî re xizmetê bike.>''»

" Piştî vê yekê îblîs dev ji wî berda û milyaket hatin û ji wî re
xizraet kirin.

Isa li Celîlê Dest bi Belavkirina Mizgîniyê Dike
(Marqos 1:14-15; Lûqa 4:14-15)

'^ Gava îsa bihîst ku Yûhenna hatiye girtin, xwe da aliyê Ce-
lîlê*. " Ew ji Nisretê derket, çû Kefernahûraa li qeraxê golê ya li
herêma Zebûlon Û Nefteliyê bi cih bû, '" da ew peyva ku bi devê
Işaya* pêxeraber hatibû gotin, bê cih:

'^ «Welatê Zebûlonê û welatê Nefteliyê

Ber bi golê ve, ji Çeraê Urdunê wê ve,

Celîlamiletan!

" Ew gelê ku di tariyê de rûdine,

Ronahiyeke mezin dît.

U li ser wan ên ku li welatê di bin siya mirinê de rûdinin
Ronahî derket.»^

" Ji wê demê û pê ve, îsa dest bi hînkirinê kir û got: «Tobe
bikin, çimkî Padîşahiya* Ezmanan nêzîk bûye.»

^ 4:4 Ji: Dubarekirina Şerîetê 8:3 4:6 Ji: Zebûr 91:11-12

' 4:7 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:16 '' 4:10 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6-13
' 4:15-16 Ji: îşaya 9:1-2
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îsa Gazî Çar Masîgiran Dike
(Marqos 1:16-20; Lûqa 5:1-11)

'* Gava ku îsa li perê Gola Celîlê digeriya, wî du bira dîtin,

Şimianê* ku jê re Petrûs* digotin û birayê wî Endrawis. Wan tor

davêtin golê, çimkî ew raasîgir bûn. *' îsa ji wan re got: «Li pey

rain werin! Ezê we bikira nêçîrvanên rairovan.» ^" Wan jî di cih de

torên xwe hiştin û li pey wî çûn.

^' îsa ji wê derê pêşve çû, wî du birayên din jî dîtin, Aqûbê*

kurê Zebedî û birayê wî Yûhenna*. Wan bi bavê xwe Zebedî re di

qeyikê de torên xwe vediçinîn. îsa gazî wan jî kir. " Wan jî di cih

de qeyik û bavê xwe hiştin û ew li pey wî çûn.

Isa Hîn Dike û Nexweşan Qenc Dike

(Lûqa 6:17-19)

^^ îsa li seranserê herêma Celîlê digeriya, di kinîştên* wan de

hîn dikir, Mizgîniya* Padîşahiyê* dida û hemû êş û nexweşiyên di

nav xelkê de qenc dikirin. ^'' Nav û dengê wî li seranserê Sûriyê

belav bû û xelkê hemû nexweşên ku ketibûn êş û janên ciîr bi cûr,

cinoyî*, atî* û felcî anîn ba wî û wî hemû qenc kirin. ^ îcar elale-

tên* mezin ji Celîlê, ji Dêkapolîsê*, ji Orşelîmê*, ji Cihûstanê* û

ji aliyê din ê Çemê Urdunê li pey wî çûn.

Xwezikdariya Rastîn

(Lûqa 6:20-23}

5îsa elalet* dîtin û hilkişiya çiyê. Çaxê rûnişt, şagirtên* wîhatin

ba wî. ^ Wî dest bi hînkirina wan kir ii got:

^ «Xwezî bi wan ên ku bi ruh belengaz in,

Çimkî Padîşahiya* Ezraanan ya wan e.

'' Xwezî bi wan ên ku şîndar in,

Çirakî ewê bên aşkirin.

^ Xwezî bi wan ên ku nefsbiçûk in,

Çimkî ewê erdê par bistînin.

* Xwezî bi wan ên ku tî û birçiyên rastiyê ne,

Çimkî ewê bên têrkirin.

5:3 «bi ruh belengaz» weha tê fêmkirin: «li ber Xwedê şkestî».

5:4 Binêre: îşaya 61:2-3 5:5 Binêre: Zebûr 37:11
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' Xwezî bi wan ên ku dilbirehra in,

Çirakî dilrehraî wê li wan bê kirin.

* Xwezî bi wan ên ku dilpak in,

Çirakî ewê Xwedê bibînin.

' Xwezî bi wan ên ku aştîker* in,

Çirakî wê ji wan re zarokên Xwedê bê gotin.

"" Xwezî bi wan ên ku di ber rastiyê de rairov tengahiyê

didin wan,

Çimkî Padîşahiya* Ezmanan a wan e.

" Xwezî bi we, gava ku ew di ber navê min de we nizim bikin,

tengahiyê bidin we û bi bêbextî her cûreyê gotinên xerab ji bo we

bêjin. '^ Şa bibin û dilgeş bin! Çimkî xelata we li ezraanan mezin

e. Ji ber ku wan bi vî awayî tengahî da wan pêxemberên* beriya

wejî.

Xwê û Ronahî

(Marqos 9:50; Lûqa 14:34-35)

" «Hûn xwêya dinyayê ne, lê eger xwê tama xwe winda bike,

careke din ewê bi çi bê bitamkirin? Êdî bi kêrî tiştekî nayê, ji bilî

ku bê avêtin derve û di bin lingên mirovan de bê perçiqandin.

'" «Hûn ronahiya dinyayê ne. Bajarê ku li ser çiyê ye nikare bê

veşartin. '^ Ne jî kes çirayê pêdixe û dike bin melkebê, lê belê da-

tîne ser pêçirayê ku ronahiyê bide her kesên hundir. '* Bi vî awayî

bila ronahiya we jî li ber rairovan wusa şewq bide, da ku kirinên

we yên qenc bibînin û pesnê Bavê* we yê li ezmanan bidin.

Şerîet û Nivîsarên Pêxemberan

" «Nefikirin ku ez hatime Şerîetê* û nivîsarên pêxeraberan* ji

holê rakim. Ez nehatime ku ji holê rakim, lê ez hatirae ku temam

bikim. '^ Beriya ku erd û ezman bibihûre, herfek an nuqteyeke

biçûk ji Şerîetê winda nabe, heta ku her tişt bê cih. " Loma kî ku ji

van emran ê herî biçûk bişkêne û bi wî awayî hînî mirovan bike,

wê di Padîşahiya Ezmanan de jê re yê herî biçûk bê gotin. Lê kî ku

van emran bîne cih û hîn bike, wê di Padîşahiya Ezraanan de ji wî re

mezin bê gotin. ^ De îcar ez ji we re dibêjim, eger rastiya we ne

5:8 Binêre: Zebûr 24:3^4
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di ser a Şerîetzan* ij Fêrisiyan* re be, hûn tu caran nakevin Padî-

şahiya Ezmanan.

Hêrs û Mêrkujî

^' «We bihîstiye ku ji pêşiyan re hatiye gotin: <Nekuje! Kî ku

bikuje, wê bê dîwankirin*!>^ ^^ Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku

li birayê xwe hêrs bibe, wê bê dîwankirin. Û kî ku ji birayê xwe re
bêje: <Bêmejî!> wê li ber Dîwana Bilind bê kişandin pirsyarê. Û kî
ku bêje: <Ehraeq!> ewê agirê dojehê* heq bike. " Loma, gava ku tu

li ser gorîgehê* diyariya xwe pêşkêş dikî, eger bê bîra te ku dilê

birayê tê ji te raaye, '^ diyariya xwe li wir, li ber gorîgehê bihêle.

Pêşî here bi birayê xwe re li hev were û hingê vegere, diyariya xwe

pêşkêş bike. ^^ Hê ku tu di riya dadgehê* de yî, zû bi sûcdarkerê

xwe re li hev were. An na, ewê te bide destê dadger* û dadger jî te

bide destê qerdiyan û tê bikevî zîndanê. ^* Bi rastî ez ji te re di-

bêjim, heta ku tu qurişê* dawî nedî, tu ji wê derê qet dernakevî.

Zîna

"" «We bihîstiye ku hatiye gotin: <Zînayê neke!>'' ^* Lê ez ji we

re dibêjim, her kesê ku bi dilxwazî li jinekê binêre, ji xwe wî di

dilê xwe de bi wê re zîna kiriye. ^' Eger çave te yê rastê te bixe

guneh, wî derxe n ji xwe bavêje! Ji bo te çêtir e ku tu endamekî ji

bedena xwe winda bikî, lê hemû bedena te nekeve dojehê*. U

eger destê te yê rastê te bixe guneh, wîjêke û ji xwe bavêje! Ji bo

te çêtir e ku tu endamekî ji bedena xwe winda bikî, lê hemû be-

dena te neçe dojehê.

Jinberdan

(Metta 19:9; Marqos 10:11-12; Lûqa 16:18)

«Hatiye gotin: <KÎ ku jina xwe berde, bila kaxeza jinberdanê

bide wê.^" ^^ Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku zîna ne tê de, ji ber

sedemekî din jina xwe berde, dibe sedemê zînakirina wê. Û kî ku
bi jineke berdayî re bizewice zînayê dike.

' 5:21 Ji: Derketin 20:13; Dubarekirina Şerîetê 5:17

5:27 Ji: Derketin 20:14; Dubarekirina Şerîetê 5:18

' 5:31 Ji: Dubarekirina Şerîetê 24:1
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Sondxwarin
33
«We ev jî bihîstiye ku ji pêşiyan re hatiye gotin: <Bi derew

sond nexwe û sondên xwe li ber Xudan bîne cih.>* ^ Lê ez ji we re

dibêjim, qet sond nexwin! Ne bi ezraên, çimkî ew textê Xwedê ye,

^^ ne jî bi erdê, çimkî pêgeha wî ye, ne jî bi Orşelîmê*, çimkî ew
bajarê Padîşahê Mezin e ^* û ne jî bi serê xwe sond bixwe, çirakî tu

nikarî mûyekî spî an reş bikî. ^' Bila erêya we «Erê» be û naya we

«Na» be. Ji vê zêdetir ji Yê Xerab e.

Heyfhilanîn

(Lûqa 6:29-30)

^* «We bihîstiye ku hatiye gotin: <Çav di ber çav de, diran di
ber diran do'' ^' Lê belê ez ji we re dibêjim, li ber ê xerab ranebin.
Eger yek sîleyekê li lama te ya rastê bixe, ya din jî bide ber. '" Û

eger yek bixwaze te bide dadgehê û kirasê te ji te bistîne, ebayê

xwe jî bi dest wî ve berde. "' Eger yek bi zorê te kîloraetrekê rêve

bibe, bi wî re du kîloraetran here. "^ Bide wî yê ku ji te dixwaze,

rûyê xwe ji yê ku ji te deyn dixwaze, nezivirîne.

Ji Dijminên Xwe Hez Bikin

(Lûqa 6:27-28, 32-36)

"^ «We bihîstiye ku hatiye gotin: <Ji cîranê xwe hez* bike, ji
dijminê xwe nefret bike!^'' ** Lê ez ji we re dibêjim, ji dijrainên

xwe hez bikin û ji bo yên ku tengahiyê didin we dua bikin, "^ da ku

hûn bibin zarokên Bavê* xwe yê li ezmanan. Çimkî ew tava xwe

hem li ser xeraban û hem jî li ser qencan dertîne û barana xwe bi

ser rast û nerastan de dibarîne. "* Eger hûn ji wan hez bikin, yên ku

ji we hez dikin, ma wê xelata we çi be? Ma bacgir* jî weha nakin?

"^ U eger hiîn bi tenê silavê bidin birayên xwe, ma hûn ji yên din
zêdetir çi dikin? Ma pûtperest* jî weha nakin? "* Loma bêkêmahî

bin, çawa ku Bavê* we yê li ezmanan bêkêmahî ye.

' 5:33 Ji: Qanûna KahînHyê 19:12; HijmarHn 30:2

5:38 Ji: Derketin 21:24; Qanûna Kahîntiyê 24:20; Dubarekirina Şeiîetê 19:21

"^ 5:43 Ji: Qanûna Kahîntiyê 19:18

5:41 Bi Yewnanî: «Mîlek»; mîla Romayî (îtalya) 1478,5 metre bû.
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Xêrxwazî

6«Hay ji xwe hebin, kirinên xwe yên qenc li ber çavên rairovan

nekin, ji bo ku ji aliyê wan ve bên dîtin. An na, wê ji Bavê* we'

yê li ezraanan ji bo we xelat nebe. ^ Loraa, çaxê ku tu xêrê bikî, li

pêşiya xwe li boriyê nexe, wek ku durû li kuçê û di kinîştan* de di-

kin, da ku pesnê wan bê dayîn. Bi rastî ez ji we re dibêjira, wan xe-

lata xwe standiye. ^ îcar çaxê ku tu xêrê bikî, bila destê te yê çepê,

nezane ku destê te yê rastê çi dike, * da ku xêra te veşartî be. Bavê*

te yê ku tiştê yeşartî tê kirin jî dibîne, wê bergîdana* te bide te.

Duakirin

(Lûqa 11:2-4)

^ «Gava ku hûn dua dikin, wek ên duriî nebin, çimkî ew hez*

dikin ku li serê kuçeyan û di kinîştan de dua bikin, da ku ji aliyê

mirovan ve bên dîtin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, wan xelata xwe

standiye. *Lê çaxê ku tu dua dikî, bikeve hundirê odeya xwe,

deriyê xwe bigire û ji Bavê* xwe yê ku nayê dîtin re dua bike u

Bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te.

' «Çaxê ku hûn dua dikin, wek piitperestan* gotinên pûç pircar

nekin; ew guman dikin bi pircarkirina peyvan* wê bên bihîstin.

* îcar hûn nebin wek wan, çimkî Bavê* we hê berî ku hûn ji wî

bixwazin bi hewcedariya we dizane.

' «Hûn bi vî awayî dua bikin:

Bavê me yê li ezmanan,

Navê te pîroz* be.

'" Bila padîşahiya te bê.

Daxwaza te wek li ezmên,

Bila li ser rûyê erdê jî bê cih.

" Nanê me yê rojane roj bi roj bide me.

'^ Û li deynên me bibihûre,

Wek ku em li deyndarên xwe bihûrtine.

" U me nebe ceribandinê,

Lê me ji Yê Xerab xilas bike.

Çirakî padîşahî, karîn û rûmet her û her ên te ne! Amîn*.,

6:9 Bi gotineke din: «Bila mirov qedrê navê te yê pîroz (biinbarek) bigire»i

Binêre: Hezekiyêl 36:23.
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'" Eger hiîn li sûcên mirovan bibihûrin, Bavê* we yê li ezmanan jî
wê li siîcên we bibihiire. '^ Lê eger hûn li siicên mirovan nebihûrin,
Bavê we jî li sûcên we nabihiîre.

Rojîgirtin

" «U çaxê ku hûn rojiyê bigirin, wek durûyan mirûzê xwe
nekin; ew rûyê xwe tirş dikin, da ku mirov bibînin ku ew bi rojî ne.

Bi rastî ez ji we re dibêjim, wan xelata xwe standiye. " Lê çaxê ku

tu rojiyê bigirî, rûn li porê xwe bide û serçavê xwe bişo, '* da ku

mirov nebînin ku tu bi rojî yî, lê Bavê te yê ku nayê dîtin bibîne. Û

Bavê te yê ku tiştê veşartî tê kirin dibîne, wê bergîdana te bide te.

Xezîna li Ezmanan

(Lûqa 12:33-34)

" «Li ser riîyê erdê ji bo xwe xezîneyan necivînin, ku li wir
zeng û biziizk wan xera dikin, dixwin û diz dikevinê ii didizin.

^" Lê ji bo xwe xezîneyan li ezmên bicivînin, ku li wir ne zeng û bi-
ziizk dikarin wê xera bikin, bixwin û ne jî diz dikarin bikevinê ii bi-

dizin. ^' Çimkî xezîneya we li ku derê be, dilê we jî wê li wê derê be.

Çiraya Bedenê

(Lûqa 11:34-36)

^^ «Çiraya bedenê çav e. Eger çavê te qenc be, wê tevahiya be-
dena te bibe ronahî. ^^ Lê eger çavê te xerab be, wê tevahiya bede-

na te di tariyê de be. îcar, eger ronahiya di dilê te de tarî be, ew çi
tariyeke raezin e!

Xulamtiyaji Du Axayan re

(Lûqa 16:13)

^ «Tu kes nikare xulamtiyê ji du axayan re bike; çimkî an ewê
ji yekî nefret bike n ji yê din hez* bike, an jî ewê qedrê yekî bigire

ii yê din biçûk bibîne. Hiin nikarin xulamtiyê hem ji Xwedê re ii

hem jî ji dewleraendiyê re bikin.

6:13 Di hin destnivîsaran de ev tune: «Çimkî padîşahî, karîn û rûmet her û

her ên te ne! Amîn.»

6:24 Bi Yewnanî: «Mamon»; mana vê ev e: «Malê dinyayê, pere, dewle-

mendiya vê dinyayê».
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Xeman Nexwin

(Lûqa 12:22-31)

^ «Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, ji bo jiyana xwe xeman

nexwin, ka hiinê çi bixwin, an çi vexwin ii ne jî ji bo bedena xwe,

ka hiinê çi li xwe bikin. Ma jiyan ne di ser xwarinê re û beden jî ne

di ser lixwekirinê re ye? ^ Li teyrên ezraanan binêrin! Ew ne diçî-

nin, ne didiriin û ne jî di embaran de dicivînin. Dîsa jî Bavê we yê li
ezmanan wan têr dike. Ma hûn ne di ser wan re ne? " îcar kî ji we
bi xemxwarinê dikare kêlîkekê bi ser jiyana xwe ve dirêjtir bike? ^

^* «Û hûn çima ji bo cilan xeraan dixwin? Li sösinên çolê

binêrin ku çawa mezin dibin, ew ne dixebitin û ne jî rîs dirêsin.

^' Lê ez ji we re dibêjim ku Silêman* jî di heraû rûraeta xwe de

wek yeke ji wan cil li xwe nekirin. ^ îcar, eger Xwedê giyayê çolê
yê ku îro heye û sibê di tendûrê de tê şewitandin, bi vî awayî bi cil

dike, ma ew we hê bêtir bi cil nake, hey kêmîmanno? ^' Loma xe-
man'nexwin ii nebêjin: <Emê çi bixwin?> an <Eraê çi vexwin?> an jî
<Emê çi li xwe bikin?> ^^ Pûtperest* li van hemû tiştan digerin. Lê

Bavê we yê li ezraanan dizane ku hiin hewcedarê van hemîi tiştan

in. ^' Lê hûn berî her tiştî li Padîşahiya* Xwedê û li rastiya wî

bigerin û ev hemii tişt jî wê ji we re bên dayîn. ^ Loma ji bo sibê
xeman nexwin, çirakî sibe wê ji bo xwe xeman bixwe. Derdê rojê

têra rojê dike.

Dadbarkirina Kesên Din

(LÛqa 6:37-38, 41-42)

7«Dadbar* nekin, da ku hiin jî neyên dadbarkirin. ^ Çirakî hiîn
bi çi awayî yên din dadbar bikin, hûn jî, hiinê bi wî awayî bên

dadbarkirin. Hûn bi kîjan pîvanê bipîvin, wê bi wê pîvanê ji we re

jî bê pîvandin. ^ Tu çima qirşikê di çavê birayê xwe de dibînî, lê
girşê di çavê xwe de nabînî? " An çawa tu dikarî ji birayê xwe re

dibêjî: <BihêIe ku ez qirşikê di çavê te de derxim> hê ku girş di
çavê te de ye? * Hey mirovê durû, pêşî girşê di çavê xwe de derxe,

hingê tê zelal bibînî ku tu qirşikê di çavê birayê xwe de derxî.
' «Tiştê pîroz* nedin kûçikan û ne jî durên xwe bavêjin ber

berazan. An na, ewê wan di bin lingên xwe de biperçiqînin û

bizivirin we perçe perçe bikin!
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Ji Xwedê Bixwazin

(Lûqa 11:9-13)

' <<Bixwazin, wê ji we re bê dayîn; lê bigerin, hûnê bibînin; li
derî bixin, ewê ji we re vebe. * Çimkî her kesê ku dixwaze, distîne
û yê digere, dibîne û yê li derî dixe, jê re vedibe. ' Kî ji we, gava
ku kurê wî nên jê bixwaze, wê kevir bide wî? '" An gava ku' masî
bixwaze, wê mar bide wî? " Bi ser ku hûn xerab in jî, hûn dizanin
diyariyên qenc bidin zarokên xwe. îcar Bavê we yê li ezraanan wê
çiqas bêtir tiştên qenc bide wan ên ku ji wî dixwazin!

'^ «Loma her çi ku hîîn dixwazin xelk ji we re bikin, hûn jî
wusa ji wan re bikin, çimM hînkirina Şerîetê* û pêxemberan* ev e.

Deriyê Teng

(Lûqa 13:24)

" «Di deriyê teng re derbas bibin. Çimkî deriyê ku dibe helakê
fireh e, riya ku diçe wê rihet e û yên ku pê ve diçin gelek in. " Lê
deriyê ku dibe jiyanê teng e, rê jî dijwar e û yên ku wê dibînin
hindik in.

DarûBerêDarê

(Lûqa 6:43-45)

'^ «Hay ji pêxemberên* derewîn hebin. Ew di postê miyan de
tên ba we, lê di hundir de ew gurên har in. '* Hûnê wan ji berê wan

nas bikin. Ma mirov ji stiriyan tirî û ji diriyan hêjîran diçinin? " Bi

vî awayî her dara qenc berê qenc, lê her dara xerab jî berê xerab
dide. '* Dara qenc nikare berê xerab bide û dara xerab nikare berê
qenc bide. " Her dara ku berê qenc nede tê birrîn ii avêtin nav êgir.
^" Icar hûnê wan ji berê wan nas bikin.

Daxwaza Bavê li Ezmanan

(Lûqa 13:26-27)

" «Ne ku her kesên ji min re dibêjin: <Ya Xudan*, ya Xudan>
wê bikevin Padîşahiya Ezmanan! Bi tenê yên ku daxwaza Bavê

min ê li ezmanan dikin, wê bikevinê. ^^ Wê rojê gelek wê ji min re

bêjin: <Ya Xudan, ya Xudan! Ma bi navê te rae pêxeraberîtî nekir?
Bi navê te me cin demexistin? Ma bi navê te me gelek keramet
nekirin?> " Hingê ezê bi eşkereyî ji wan re bêjim: <Min hûn qet
nas nekirin! Ji min diîr kevin, hiîn ên ku neheqiyê dikin!>
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Xaniyê Yê Aqilmend û Yê Bêaqil

(Lûqa 6:47-49)

" «îcar her kesê ku van peyvên min dibihîze û. tîne cih, raîna

wî mirovê aqilmend e ku xaniyê xwe li ser latê ava kiriye. ^ Baran

dibare, bahoz radibe, lehî tên û li wî xaniyî dixin, lê ew hilnaweşe,

çimkî li ser latê hatiye avakirin. ^ Û her kesê ku van peyvên min

dibihîze û nake, mîna wî mirovê bêaqil e ku xaniyê xwe U ser

seylakê* ava kiriye. ^^ Baran dibare, bahoz radibe, lehî tê û li wî

xaniyî dixin û xanî hildiweşe. Û bi hilweşîneke mezin dikeve.»

^ Gava ku îsa ev gotinên xwe xilas kirin, elalêt* li hînkirina
wî gelek şaş ma. ^' Çimkî wî ne wek Şerîetzanên* wan, lê wek

yekî xweyî desthilatî ew hîn dikirin.

isa Yekî Kotî Paqij û Qenc Dike
(Marqos 1:40-45; Lûqa 5:12-16)

8Çaxê ku îsa ji çiyê hat xwarê, elaleteke* mezin li pey wî çû.
^ îcar kotiyek* hat ba wî, li ber wî deveriî çiî erdê û got: «Ya

Xudan, eger tu bixwazî, tu dikarî rain paqij bikî!» ' îsa jî destê xwe

dirêj kir, dest li wî da ii got: «Ez dixwazira, paqij bibe!» Di cih de

kotîbûna wî paqij bû. * Hingê îsa jê re got: «Binêre! Tu ji kesî re

nebêjî! Lê here, xwe nîşanî kahîn* bide vl diyariya ku Miisa* erair

kiriye pêşkêş bike, da ku ji wan re bibe şahidî.»

Baweriya Sersed

(Lûqa 7:1-10; Yûhenna 4:43-54)

^ Gava ku îsa ket Kefernahiimê, sersedek* hat ba wî iî bi lava

jê re got: ' «Ya Xudan, xularaê min felcbiiyî, bi êşeke giran li malê

di nav nivînan de ye.» ^îsa ji wî re got: «Ezê bêra û wî qenc

bikim.» * Sersed lê vegerand n got: «Ya Xudan, ez ne hêja me ku

tu bêyî bin banê min, lê bi tenê peyvekê* bêje lî xulamê min wê

qenc bibe. ' Çimkî ez jî mirovekî di bin emir de me ii di bin erarê

min de leşker hene. Ez ji yekî re dibêjira <Here>, ew diçe; ji yekî

din re dibêjira <Were>, ew tê. Ez ji xulamê xwe re dibêjim <Vê

bike>, ew dike.»

8:2 Li gor Şerîeta Miîsa mirovên kotî murdar bîin û destîîra wan tunebû

ku nêzîkî mirovan bibin. Binêre: Qaniina Kahîntiyê 13 û 14.
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'" Gava ku îsa ev yek bihîst, şaş ma û ji yên ku li pey wî

dihatin re got: «Bi rastî, ez ji we re dibêjim, di îsraêlê de jî min
baweriyeke* weha di dilê kesekî de nedît. " Ez ji we re dibêjim ku

ji Rojhilat ii ji Rojava gelek wê bên û di Padîşahiya Ezmanan de bi

Birahîm*, îshaq* û Aqûb* re li ser sifrê riinin. '^ Lê zarokên Pa-

dîşahiyê wê bên avêtin nav tariya derve ii wê li wê derê bibe girîn

ii qirçîna diranan.» '^ îcar îsa li sersed zivirî ii jê re got: «Here, bila

wek ku te bawer* kir, ji te re bibe.» Û di wê gavê de xulamê wî

qenc bii.

îsa Gelek Nexweşan Qenc Dike

(Marqos 1:29-34; Lûqa 4:38-41)

''' Gava ku îsa ket mala Petriis*, wî xesûya wî bi tayêketî

razayî dît. '^ îsa destê xwe danî ser destê wê, tayê ew berda, jinik

rabiî n ji wî re xizmet kir.

'* Gava ku bii êvar, gelek mirovên cinoyî* anîn ba wî. Wî bi

gotinekê cin derxistin ii hemû nexweş qenc kirin. " Ev çêbiî, da ew

peyva ku bi devê îşaya pêxember hatibiî gotin, bê cih:

«Wî êşên me kişandin

U nexweşiyên me hildan ser xwe.»^

Şertên Çûyîna li pey îsa
(Lûqa 9:57-62)

'* Gava îsa elalet li dora xwe dît, wî li wan emir kir ku derbasî

aliyê din ê golê bibin. " Hingê Şerîetzanek nêzîkî wî bii û jê re got:

«Mamoste, tu herî ku derê, ezê li pey te bêm.» ^" îsa jê re got: «Ku-

nên roviyan hene, hêlînên teyrên ezraanan jî hene, lê cihekî Kurê*

Mirov tune ku serê xwe lê deyne.» ^' Ji şagirtên* wî yekî jê re got:

«Ya Xudan! Destiirê bide rain ku ez pêşî herim bavê xwe ve-

şêrim.» ^^ Lê îsa ji wî re got: «Tu li pey min were! Bihêle, bila rairî

rairiyên xwe veşêrin!»

îsa Bagerê Radiwestîne
(Marqos 4:35-41; Lûqa 8:22-25)

^ Gava ew ket qeyikê, şagirtên* wî jî li pey wî siwar biin. " Ji

nişkê ve di golê de bagereke mezin rabû, wusa ku pêlên avê bi ser

' 8:17 Ji:Işaya 53:4
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qeyikê diketin. Heçî îsa bii, radiza. ^ Şagirt nêzîkî wî biin, ew

hişyar kirin iî gotin: «Ya Xudan! Me xilas bike! Em helak dibin!»

^* îsa li wan vegerand: «Hey kêraîmanno, hûn çima ditirsin?»

Hingê ew rabii, li bayê ii li golê hilat* û bêpêjiniyeke mezin çêbû.

^^ Hemii şaş man û gotin: «Ma ev rairovekî çawa ye? Ba iî gol jî bi

ya wîdikin!»

îsa Du Mirovên Cinoyî Qenc Dike
(Marqos 5:1-20; Lûqa 8:26-39)

^* Gava ku îsa derbasî aliyê din biî iî gihîşt herêraa Gedarî-

niyan, du rairovên cinoyî* ji nav goristanê derketin iî hatin pêşiya

wî. Ew ewqas har bûn ku kes nikaribii di wê riyê re derbas bibiiya.

^' îcar wan bi qîrîn gotin: «Ya Kurê* Xwedê, raa te çi ji me ye?

Ma ji berî ku wext bê, tu hatî vir ku me bidî ezabê?» ^" Ji wan wê-

vetir garaneke raezin a berazan diçêriya. ^' Cinan ji wî lava kirin ii

gotin: «Eger tu me derxî, me bişîne nav garana berazan.» ^^ Wî ji

wan re got: «Herin!» Hingê ew derketin û çûn nav berazan. Hemii

garanê xwe di kaşê re avêt golê û di avê de xeniqî. ^^ Gavanên

berazan reviyan, çiin bajêr, her tişt iî çi ji bo yên cinoyî çêbû,

gotin. ^ Hingê hemii xelkê bajêr hat pêşiyaîsa iî gava ku ew dîtin,

jê lava kirin ku ji herêma wan here.

îsa li Gunehan Dibihûre

(Marqos 2:1-12; Lûqa 5:17-26)

9îsa ket qeyikekê, derbasî aliyê din bû û hat bajarê xwe. ^ Çend

mirovan felciyekî ku di nav nivînan de biî anî ba wî. Gava ku

îsa baweriya* wan dît, wî ji yê felcî re got: «Bi zirav be lawo, li

gunehên te hat bihiirtin.»

^ Hingê ji Şerîetzanan hinekan di dilê xwe de got: «Ev mirov

çêran* dike!» Lê îsa bi fikrên wan dizanibû ii got: «Hiîn çima di

dilê xwe de tiştên xerab difikirin? * Ma kîjan hêsanîtir e? Gotina

<Li gunehên te hat bihûrtin>, an gotina ku <Rabe û rêve here>? ' Lê

ji bo ku hiin bizanin ku desthilatiya Kurê* Mirov heye ku li ser

rûyê erdê U gunehan bibihûre...» Hingê ji yê felcî re got: «Rabe,

nivînên xwe hilîne ii here mala xwe.» ' Û ew jî rabû iî çû mala

9:1 Metta 4:13
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xwe. * Gava ku elaletê ev yek dît, tirsiya û pesnê Xwedayê ku
desthilatiya weha daye rairovan dan.

îsa GazîMetta Dike
(Marqos 2:13-17; Lûqa 5:27-32)

'Gava Isa ji wê derê qn, wî rairovek bi navê Metta* li cihê
bacxanê riiniştî dît. îsa ji wî re got: «Li pey min were.» Metta jî
rabiî ii li pey wî çû.

'" Çaxê ku îsa li mala Metta li ser xwarinê bii, gelek bacgir* û
gunehkar hatin, bi wî û şagirtên wî re li ser sifrê riiniştin. " Dema

ku Fêrisiyan* ev yek dît, wan ji şagirtên wî pirsî: «Çiraa Mamos-

teyê we bi bacgir n gunehkaran re xwarinê dixwe?» '^ Gava îsa ev

bihîst, got: «Ne yên saxlem, lê yên nexweş hewcedarê hekîm* in.

'^ Icar hûn herin û mana peyva: <Ez rehmê dixwazim, ne goriyê*>
hîn bibin. Ji ber ku ez nehatirae gazî yên rast bikim, lê ez hatime

ku gazî yên gunehkar bikim.w"

Pirsa Rojîgirtinê

(Marqos 2:18-22; Lûqa 5:33-39)

''' Hingê şagirtên Yiihenna* hatin ba îsa û ji wî pirsîn: «Çima
em ii Fêrisî gelek caran rojiyê digirin, lê şagirtên te rojiyê na-

girin?» '^ Wî ji wan re got: «Heta ku zava bi wan re be, ma dibe ku
xelkê dawetê şînê bigirin? Lê rojên ku zava ji wan bê standin wê
bên iî hingê ewê rojiyê bigirin.

" «Tu kes bi perçê qumaşê ku neçiîye hev, cilê kevin pîne
nake, çimkî ew pînê ku hatiye lêxistin ji cil dikeve û cihê qetiyayî

hê xerabtir dibe. " Ne jî kes şeraba nû dixe meşkên kevin. Eger
bixeyê, meşk diteqin, şerab dirije û meşk ziyan dibin. Na, şeraba
niî dixin meşkên nîi û. herdu jî tên parastin.»

Vejandina Keçikê û Qencbûna Jinikê

(Marqos 5:21-43; Lûqa 8:40-56)

'* Gava ku îsa ev digotin, serekek hat, li ber wî çû ser çokan ii
got: «Ha niha keça min mir. Lê were iî destê xwe deyne ser wê,

ewê bijî.» " îsa rabii iî tevî şagirtên xwe li pey wî çû.
^" Di wê navê de jinikek ku ji diwanzdeh salan ve xwîn jê diçû.

» 9:13 Ji:Hoşêya 6:6
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ji paş îsa ve hat û destê xwe li rêşiyên* kirasê wî da. ^' Jinikê di

dilê xwe de digot: «Bi tenê ez destê xwe li kirasê wî bidim, ezê

qenc bibira.» ^^ îsa zivirî, ew dît iî jê re got: «Bi zirav be keça min,
baweriya te tu qenc kirî.» Û jinik ji wê gavê ve sax bii.

" Gava îsa ket raala serekê kinîştê*, biliîrvan ii elaleta ku
dikirin qîjeqîj dîtin, ^ wî got: «Xwe bidin aliyekî. Keçik nemiriye,

lê ew di xew de ye.» îcar ew pê keniyan. ^ Piştî ku elalet hat

derxistin derve, ew ket hundir, wî bi destê keçikê girt ii keçik rabû.

^ Ev xeber li seranserê wê herêmê belav bii.

îsa Du Mirovên Kor Qenc Dike

" Gava îsa ji wir derbas dibû, du rairovên kor li pey wî hatin ii
bi qîrîn gotin: «Li me were rehmê, ey Kurê* Dawid!» ^^ Çaxê îsa

gihîşt raalê, rairovên kor hatin ba wî. Hingê îsa ji wan pirsî: «Hiîn

bawer dikin ku ez dikarim vê bikim?» Koran lê vegerand lî gotin:

«Erê, ya Xudan.» ^' Hingê Isa destê xwe danî ser çavên wan û got:

«Bila U gor baweriya we ji we re bibe.» ^ Û çavên wan vebiîn. Wî

bi hişkî tembîh li wan kir û got: «Binêrin! Bila tu kes bi vê nezane.»

Lê ew derketin, wan navê wî li seranserê wê herêmê belav kir.

îsa Mirovekî Lal Qenc Dike

^^ Çaxê ku ew derketin, rairovekî lal û cinoyî anîn ba îsa.

^^ Gava ku cinê wî hat derxistin, rnirovê ku lal bû peyivî. Elalet şaş

raa û got: «Li îsraêlê tiştekî weha qet nehatiye dîtin.» ^ Lê Fêrisi-

yan got: «Ew bi destê mîrê cinan, cinan derdixe.»

Dilşewatiya îsa

^^ îsa li hemû bajar û gundan digeriya, di kinîştên* wan de hîn

dikir, Mizgîniya* Padîşahiyê dida iî hemii êş ii nexweşî qenc di-

kirin. ^' Gava wî elalet dîtin, dilê wî bi wan şewitî. Çimkî ew mîna

miyên bê şivan ên şaşbiîyî iî belavbiîyî biîn. ^^ Hingê wî ji şagirtên

xwe re got: «DexiI gelek e, lê pale hindik in. ^ Loma lava ji

Xudanê dexlê bikin, da ku ji bo dexla xwe paleyan bişîne.»

10

Diwanzdeh Şandî

(Marqos 3:13-19; Lûqa 6:12-16)

îsa her diwanzdeh şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û

desthilatî da wan ku ruhên nepak derxin, her cûreyê êş û
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nexweşiyan qenc bikin. ^ Navên her diwanzdeh Şandiyan* ev in:

Yê pêşî, Şiraiin*, ku jê re Petriîs* digotin ii birayê wî Endrawis,

Aqiîbê* kurê Zebedî û birayê wî Yûhenna*. ^ Filîpos li Bertolorae-

yos, Tûma ii Mettayê* bacgir, Aqûbê* kurê Halfayos û Tedayos.

* Şimiînê Welatparêz ii Cihûdayê* îsxeryotî yê ku îsa da dest.

Şandina Diwanzdeh Şandiyan

(Marqos 6:7-13; Lûqa 9:1-6)

^ îsa ew her diwanzdeh şandin ii li wan emir kir a got: «Neçin
nav miletên ne Cihii û nekevin tu bajarê Sameriyan*. * Lê hê bêtir

herin ba raiyên windabiiyî yên mala îsraêl. ' Gava ku hiin herin,

Mizgîniyê* bidin û bêjin: <Padîşahiya* Ezmanan nêzîk e!> * Nexwe-

şan qenc bikin, miriyan rakin, kotiyan* paqij bikin û cinan derxin.

We belaş stand, belaş bidin. ' Di kemberên xwe de ne zêr, ne zîv û

ne jî sifir hildin. '" Ji bo rêwîtiyê bi xwe re ne tûrik, ne du kiras, ne

du cot çarox iî ne jî dar bibin. Çirakî pale hêjayî xwarina xwe ye.

" «Kîjan bajar ii gundê ku hûn herinê, bipirsin ka kî hêja ye û
heta ku hûn derkevin, li ba wî bimînin. '^ Gava ku hiin ketin raa-

lekê, silavê lê bikin. " Eger ew raal hêja be, bila aştiya* we li ser

wê be; eger ne hêja be, bila aştiya* we li we vegere. '" Kî ku we

qebiil neke ii guh nede peyva we, gava hûn ji wê raalê an ji wî

bajarî derkevin, toza lingên xwe biweşînin. '^ Bi rastî ez ji we re

dibêjira, di Roja Dawî de, rewşa diyarê Sodom* iî Gomorayê wê ji

ya wî bajarî çêtir be.

Tengahiyên Mezin

(Marqos 13:9-13; Lûqa 21:12-17)

'* «Va ye, ez we wek miyan dişînira nav guran. Loraa wek raa-
ran bi aqil û wek kevokan dilpak bin. '^ îcar li heraber rairovan hay

ji xwe hebin. Çirakî ewê we bidin destê civînên giregiran iî di kinîş-

tên xwe de bidin ber qamçiyan; '* ji rûyê min ewê we bibin ber walî

û padîşahan, da ku hûn ji wan û ji railetan re şahidiyê bikin. " Lê

çaxê ku ew we bidin dest, xeman nexwin ku hiînê çi bêjin û çawa

bêjin. Di wê gavê de wê ji we re bê dayîn ku hiîn çi bêjin. ^" Çimkî

yê dipeyive ne hûn in, lê Ruhê Bavê we wê bi devê we bipeyive.

10:15 Destpêkirin 19
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^' «Bira wê birayê xwe, bav wê zarokê xwe teslîmî mirinê

bike; zarok wê li hember dê û bavê xwe rabin îî wan bidin kuştin.

^^ Heraii wê di ber navê min de ji we nefret bikin. Lê yê ku heta

dawiyê ragire, ewê xilas bibe.

^ «Gava ku li bajarekî tengahiyê bidin we, hîîn birevin baja-

rekî din. Bi rastî ez ji we re dibêjim, beriya hatina Kurê* Mirov,

hîîn pê re nagihîjin ku li hemiî bajarên îsraêlê bigerin.
^ «Şagirt ne di ser mamosteyê xwe re ye, ne jî xulam di ser

axayê xwe re ye. ^^ Têra şagirt dike ku bibe wek maraosteyê xwe îî

têra xulara jî dike ku bibe wek axayê xwe. Eger ji malxwê malê re

Belzebûl* bêjin, îcar ewê ji maliyan re çi îî çi nebêjin!

Divê Hûnji Kê Bitirsin

(Lûqa 12:2-7)

^' «îcar ji wan netirsin. Çimkî tu tiştê nixuraandî tune kii

xuya nebe, ne jî tiştekî veşartî heye ku neyê zanîn. " Tiştê ku ez

di tariyê de ji we re bêjira, di ronahiyê de bêjin; tiştê ku di guhê

we de tê gotin, li ser banî gazî bikin. ^* Ji wan ên ku bedenê

dikujin, lê nikarin can bikujin netirsin. Hê bêtir ji wî bitirsin ê

ku dikare hem can ii hem bedenê di dojehê* de helak bike.

^' Ma du çivîk bi çerxiyekî* nayên firotin? Dîsa jî bê destiira

Bavê we yek ji wan nakeve erdê. ^" Heçî hûn in, raûyên serê we

jî heraîî hijmartî ne. ^' Loma netirsin, hiîn ji gelek çivîkan hê-

jatir in.

Eşkerekirin û înkarkirin
(Lûqa 12:8-9)

^^ «îcar her kesê ku li ber rairovan rain eşkere bike, ez jî, ezê

wî li ber Bavê xwe yê li ezraanan eşkere bikira. ^^ Lê kî ku rain U

ber mirovan înkar bike, ez jî, ezê wî li ber Bavê xwe yê li ezmanari

înkar bikira.

îsa Dibe Sedemê Cudabûnê
(LÛqa 12:51-53; 14:26-27)

^ «Nefikirin ku ez hatime aştiyê* bînim ser rîîyê erdê. Ez ne-

hatime ku aştiyê bînim, lê ez hatime ku şîîr bînim. ^ Çimkî ez
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hatime ku <dijraberiyê bixim navbera bav û kur, dê û keçê, bûkê û
xesûyê. ^' Dijrainê rairov wê maliyên mala wî bi xwe bin^."

^ «Yê ku dê an bavê xwe ji min bêtir hez dike, ne hêjayî min
e. Yê ku kur an keça xwe ji min bêtir hez dike jî, ne hêjayî min e.

39 ^.^^^ ^^ ^^'^^ ^^^ hilneyne û li pey min neyê, ne hêjayî min e.
Yê ku jiyana xwe bibîne, ewê wê winda bike; lê yê ku jiyana

xwe di ber min de winda bike, ewê wê bibîne.

Xelat

(Marqos 9:41)

"" «Yê ku we qebûl bike, min qebûl dike û yê ku min qebûl bike,
wî yê ku ez şandime qebûl dike. "' Yê ku pêxemberekî ji ber ku pê-
xeraber e qebûl bike, ewê xelata ku ji bo pêxember e bistîne. Û yê ku
rairovekî rast ji ber ku rast e qebûl bike, ewê xelata yê rast bistîne. "" Û
kî ku tasek ava sar bide yekî ji van biçûkan, ji ber ku ew şagirtê min e,
bi rastî ez ji we re dibêjim, ew m caran xelata xwe winda nake.»

Isa û Yûhennayê Imadkar

(Lûqa 7:18-35)

1 1 Çaxê ku îsa tembîhkirina li her diwanzdeh şagirtên xwe
X X xilas kir, ew ji wir çii bajarên wan, da ku hîn bike îî Miz-
gîniyê bide.

^ Gava Yûhenna di girtîgehê de bihîst ku Mesîh çi dike, wî şa-
girtên xwe şandin ba wî ^ ku ji wî bipirsin: «Ma yê ku wê bihata tu
yî, an divê em li benda yekî din bimînin?» " îsa li wan vegerand û
got: «Herin tiştên ku hûn dibihîzin û dibînin ji Yûhenna re bêjin:

Kor dibînin, şil û şeht* rêve diçin, kotîpaqij dibin, kerr dibihîzin,
mirî radibin û Mizgînî ji belengazan re tê dayîn. ' Xwezî bi wî yê
kuji min neenire.»

' Gava ku şagirtên Yûhenna diçûn, îsa dest pê kir û ji elaletê re
li ser Yûhenna peyivî û got: «Hûn derketin çolê, da ku hûn çi
bibînin? Ma çîtikeke ku li ber bayê diheje? * Nexwe, hûn çûn ku çi
bibînin? Ma mirovekî ku cilên nermîn li xwe kirine? Ew ên ku
cilên nermîn li xwe dikin di qesrên padîşahan de ne. ' Nexwe hûn
derketin ku çi bibînin? Ma pêxemberekî? Erê, ez ji we re dibêjim ji
pêxemberekî hê zêdetir. '" Ev ew e yê ku li ser hatiye nivîsîn:

= 10:35-36 Ji:Mîxa 7:6
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<Va ye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim,

Ewê li pêşiya te riya te amade biko"

" Bi rastî ez ji we re dibêjira, di nav wan ên ku ji jinan çêbîîn de,

yekî ji Yîîhennayê* iraadkar raeztir demeketiye. Lê di Padîşahiya

Ezraanan de yê herî biçîîk ji wî meztir e. '^ Ji roja Yûhennayê* imad-

kar iî heta niha, zor li Padîşahiya Ezraanan tê kirin îî yên zordar wê

bi dest dixin. '"* Çimkî hemîî pêxeraberan iî Şerîetê heta deraa Yîîhen-

na pêxemberîtî kirin. '" Û eger hîîn bixwazin vê yekê qebiîl bikin,
Êlyasê* ku diviya bihata ew e. '^ Yê ku guhên wî hene bila bibihîze.

'* «îcar ez vî nifşî* bimînînim çi? Ew mîna wan zarokan in ku

li meydanan rûniştine û gazî hevdîi dikin " îi dibêjin:

<Me ji bo we li bilîirê xist û hîîn nereqisîn.

Me avêt ser miriyan û we şîn negirt.>

" Çimkî Yîihenna hat, ne dixwar û ne jî şerab vedixwar, lê ew di-

bêjin: <Ew bi cinan ketiyo " Kurê* Mirov hat, dixwe îi vedixwe,

îcar dibêjin: <Va ye xwera û serxweş, dostê bacgir* li gunehkaran.

Lê şehrezayî bi kirinên xwe rast tê dîtin.>»

Bajarên Bêbawerî

(Lûqa 10:13-15)

^" Hingê îsa dest pê kir li wan bajaran hilat*, ku di wan de

gelek ji kerametên wî çêbîibiin. Çimkî wan tobe nekir. ^' «Wey li

te Xorazînê! Wey li te Beytsaydayê! Eger ew kerametên ku li nav

we hatin kirin, li Siîr* iî Saydayê bihatana kirin, wanê ji ziî ve di

nav xirarî* îi xweliyê de tobe bikira. ^^ Lê ez ji we re dibêjim, di

Roja Dawî de rewşa Sûr û Saydayê wê ji ya we çêtir be. ^ U tu, hey

Kefemahiîm! Ma tê heta bi ezmên bilind bibî? Na, tê heta bi diyarê*

miriyan herî xwarê! Eger ew kerametên ku li nav te hatin kirin, li

Sodoraê* bihatana kirin, ewê heta îro li cihê xwe biraa. ^ Lê ez ji we

re dibêjim ku di Roja Dawî de rewşa Sodomê wê ji ya we çêtir be.»

Mizgînîji Westayiyan re

(Lûqa 10:21-22)

" Di wî wextî de îsa got: «Ey Bavo, ez ji te re şikir dikim,

Xudanê erd îî ezmên! Çimkî te ev tiştên ha ji şehreza iî zaneyan

' 11:10 Ji:Melaxî 3:1

11:14 Melaxî 4:5 11:23 Destpêkirin 19
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veşartin û ji zarokên biçiîk re eşkere kirine. ^ Erê Bavo, çirakî li ba
te ya bi dil ev bîî.

" «Her tişt ji aliyê Bavê rain ve ji rain re hat dayîn. Ji biU Bav
tu kes Kur nas nake û ji bilî Kur û yên ku Kur dixwaze Bav bi wan

bide eşkerekirin, tu kes jî Bav nas nake.

^ «Werin ba rain, ey hemîî yên westayî iî bargiran, ezê rihetiyê
bidim we. ^' Nîrê min deynin ser stiîyê xwe iî ji min hîn bibin, çim-

kî ez nerra îi ji dil nefsbiçîîk im û hûnê rihetiyê ji bo canê xwe

bibînin. ^" Çimkî nîrê min hêsanî û barê min sivik e.»

Pirsa Roja Şemiyê

(Marqos 2:23-28; Lûqa 6:1-5)

1 O Hingê îsa rojeke* Şemiyê di nav dexlan re derbas dibîî.
-L Z/ Şagirtên wî birçî biîbîin û dest pê kirin, simbil çinîn îi
xwarin. ^ Gava ku Fêrisiyan* ev yek dît, wan ji wî re got: «Binêre!
Şagirtên te tiştê ku roja* Şemiyê nabe dikin.» ^ îsa li wan vegerand

îi got: «Ma we nexwendiye ku Dawid* çi kir, gava ew îi yên pê re
birçî bûn? " Ew ket Mala* Xwedê, wî û yên bi wî re nanê* pêş-
beriyê xwarin, ku ji bo wî û yên bi wî re çênedibû, lê bi tenê ji bo
kahînan* bû. ^ Ma we di Şerîetê de nexwendiye ku kahîn* di ro-
jên* Şeraiyan de, di Perestgehê* de roja Şemiyê xera dikin û dîsa
jî bêsûc in? * Lê ez ji we re dibêjim yekî ji Perestgehê meztir li vir
e. Eger we mana vê gotina <Ez rehraê dixwazira, ne goriyê*> bi-
zaniya, weyê yên bêsîic siîcdar dernexistana.^ * Çimkî Kurê* Mirov
Xudanê roja Şemiyê ye.»

Qenckirina MirovekîDesthişkbûyî
(Marqos 3:1-6; Lûqa 6:6-11)

' îsa ji wê derê rabîî, çîî kinîşta wan. '" Li wir mirovek hebîî,
ku destê wî hişkbûyî bû. Ji bo ku îsa sûcdar bikin, wan jê pirsî:

«Ma cayîz e ku mirov roja* Şemiyê nexweşan qenc bike?» " Isa ji

wan re got: «Ma kî ji we miyeke wî hebe îî roja Şemiyê bikeve

çalê, ew wê nagire û demaxe? " îcar mirov hê çiqas ji miyê hêjatir

'12:7Ji:Hoşêya6:6

12:4 Qaniina Kahîntiyê 24:9; 1 Samtiêl 21:1-6
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e! Loma roja Şemiyê qencîkirin dibe.» '^ Piştre îsa ji zilam re got:
«Destê xwe dirêj bike.» Wî jî dirêj kir iî wek destê din qenc bîi. '" Lê

Fêrisî derketin derve ii bi hev şêwirîn ku ewê çawa îsa bidin kuştin.

Xulamê Xwedê Yê Bijare

'^ Ji ber ku îsa bi vê yekê dizanibiî, xwe ji wir da aliyekî. Ela-

leteke mezin li pey wî çûn îî wî hemîî nexweşên wan qenc kirin.

'* Wî li wan hişk erair kir ku nebêjin ew kî ye, '^ da ew peyva ku bi

devê îşaya pêxeraber hatibiî gotin bê cih:

'* «Va ye xulamê min ê ku min bijartiye,

Yê ku ez jê hez dikim ii bi dilê min e.

Ezê Ruhê xwe deynim ser wî

Û ewê edaletê bi miletan bide zanîn.

" Ew pev naçe îî naqîre

Û tu kes dengê wî li kuçeyan nabihîze.

^" Çîtika perçiqandî naşkêne,

Û fitîla ku diî dike natemirîne,

Heta ku edaletê bigihîne serketinê.

^' Û milet wê hêviya xwe bi navê wî ve girêdin.»^

îsa Cinan Derdixe
(Marqos 3:20-30; Lûqa 11:14-23; 12:10)

" Hingê wan yekî cinoyiyê kor îi lal anî ba îsa iî wî ew qenc
kir, êdî hera peyivî û hem jî dît. " Tevahiya elaletê şaşmayî ma û

gotin: «GeIo Kurê* Dawid ev e?» ^Lê gava ku Fêrisiyan ev

bihîst, wan got: «Ev mirov bi destê mîrê cinan Belzebîîl*, cinan

derdixe.» ^^ îsa bi fikrên wan dizanibiî iî ji wan re got: «Her

padîşahiya ku di nav wê de dubendî hebe wêran dibe iî her bajar an

mala ku di nav wê de dubendî hebe, naraîne. ^* Eger Iblîs* Iblîs

derxe, di nav wî de dubendî heye. Êdî padîşahiya wî wê çawa bi-
mîne? " Eger ez bi Belzebîil cinan derxira, raa kurên we wan bi kê

derdixin? Ji ber vê yekê ewê bibin dadgerên* we. ^ îcar, eger ez bi
Ruhê* Xwedê cinan derdixira, hingê Padîşahiya* Xwedê gihîştiye

we. ^' Nexwe çawa yek dikare bikeve mala mêrxasekî îî tiştên wî

talan bike? Eger pêşî wî girêde, hingê dikare mala wî talan bike.

' 12:18-21 Ji:Işaya 42:1-4
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«Yê ku ne bi min re ye, li hember min e îi yê ku bi min re
nacivîne, belav dike. ^' Ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim, her çêr* Û
guneh wê li mirovan bê bihûrtin, lê li wê çêrkirina ku li Ruhê*
Pîroz tê kirin nayê bihûrtin. '' Kî ku li dijî Kurê Mirov gotinekê
bêje wê h wî bê bihûrtin, lê kî ku li dijî Ruhê Pîroz gotinekê bêje
ne h vê dinyayê û ne jî li dinya ku bê, li wî nayê bihûrtin.

Dar û Berê Darê

(Lûqa 6:43-45)

^^ «An darê qenc bikin, wê berê wê qenc be, an jî darê xerab
bikin, wê berê wê xerab be. Çimkî dar ji berê xwe tê naskirin.
Hey nifşê* koremaran! Hûn bi xwe xerab in, çawa hûnê bikarin

tiştên qenc bêjin? Çimkî dev ji tijebûna dil dibêje. ^' Mirovê qenc
ji xezîna dilê xwe ya qenc tiştên qenc derdixe, lê mirovê xerab ji
xezîna dilê xwe ya xerab tiştên xerab derdixe. '" Lê ez ji we re
dibêjim, mirov wê ji bo her peyva pûç a ku bêje, di Roja Dawî de
hesab bide. ^' Çirakî tê bi peyvên* xwe bêsûc Û bi peyvên xwe
sîicdar bêyî derxistin.»

Nîşana Ûnis
(Marqos 8:11-12; Lûqa 11:29-32)

^* Hingê ji Fêrisî û Şerîetzanan hinekan ji wî re got: «Ma-
raoste, em dixwazin ku nîşanekê ji te bibînin.» ^' Lê îsa bersîva

wan da û got: «Nifşê xerab û zînakar li nîşanekê digere, lê ji
nîşana Unis*^ pêxember pê ve, nîşaneke din jê re nayê dayîn.
Çawa ku <Unis sê roj û sê şevan di zikê masiyê mezin de ma>,

wusa jî Kurê Mirov wê sê roj û sê şevan di dilê erdê de bimîne.^
Di Roja Dawî de xelkê Nînewê wê bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar

derxe. Çimkî wan bi danezana Ûnis tobe kir îî va ye, yekî ji Ûnis
meztir li vir e. "' Şahbanûya* BaşÛr wê di Roja Dawî de bi vî nifşî
re rabe û wî sûcdar derxe. Çirakî ew ji wî kujê dinyayê hat, da ku
guhdariya şehrezayiya Silêman* bike û va ye, yekî ji Silêman
meztir li vir e.

' 12:40 Ji: tJnis 1:17

12:42 1 Padîşah 10:1-13. Ew şahbanûya ji Şeba (li başûrê Erebistanê) hatibû
ba Silêman padîşah.
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Vegerîna Ruhê Xerab

(Lûqa 11:24-26)

"' «Çaxê ku ruhê nepak ji mirov derdikeve, ew di cihên bêav re

derbas dibe, ku li rihetiyê bigere, lê nabîne. ""Hingê ew dibêje:

<Ezê vegerim mala xwe ya ku ez jê derketimo îcar tê ii dibîne ku

ew vala, maliştî ii xemilandî ye. "^ Hingê ew diçe, heft cinên din ên

ji xwe hê xerabtir tîne ba xwe iî dikevinê iî li wê derê riîdinin. Êdî

halê wî mirovî yê dawî ji yê pêşî xerabtir dibe. Wê weha bê ser vî

nifşê xerabjî.»

Dê û Birayên îsa
(Marqos 3:31-35; Lûqa 8:19-21)

"*Hê ku îsa ji elaletê re dipeyivî, dê îi birayên wî li derve

rawestan, xwestin ku bi wî re bipeyivin. "^ Yekî jê re got: «Va ye,

diya te îî birayên te li derve ne iî dixwazin ku bi te re bipeyivin.»

"* îsa li wî vegerand iî got: «Diya min kî ye û birayên min kî ne?»

"' Bi destê xwe şagirtên xwe nîşan da iî got: «Va ne, diya min îi

birayên rnin. ^" Çimkî kî ku daxwaza Bavê min ê li ezraanan bike,

birayê min, xwişka min û diya rain ew e.»

Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Marqos 4:1-9; Lûqa 8:4-8)

1 Q Wê rojê îsa ji raal derket û li perê golê rîinişt. ^ Elaleteke

-L ,D wusa mezin li dora wî civiya ku ew li qeyikekê siwar bîi ii
rîinişt. Hingê tevahiya elaletê li qerax rawesta. îcar îsa bi meselan

ji wan re li ser gelek tiştan peyivî û got: «Cotkar derket ku tov

biçîne. " Gava ku wî tov direşand, hinek jê ket tenişta rê, teyr hatin

û ew xwarin. ^ Hinek ket ser erdê kevirî yê ku axa wî kêm bîi îî ji

ber ku ax ne kîîr bîi, ew zîi şîn bû. * Lê çaxê ku roj hilat* ew kizirî

îi ji ber ku rayên* wî tunebîin, hişk bîi. ' Hinekî din ket nav

stiriyan, stirî mezin bîîn iî ew fetisandin. * U hinek ket ser erdekî

qenc, hinekan sed, hinekan şêst û hinekan jî sî qat ber dan. ' Yê ku

guhên wî hene bila bibihîze.»

Armanca Meselan

(Marqos 4:10-12; Lûqa 8:9-10)

"* îcar şagirt hatin ba îsa îi jê pirsîn: «Tu çiraa bi wan re bi rae-

selan dipeyivî?» " Wî li wan vegerand îi got: «Zanîna sirên Padî-
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şahiya Ezmanan ji we re hatiye dayîn, lê ji wan re nehatiye dayîn.

'^ Çimkî bi kê re hebe, wê bêtir ji wî re bê dayîn îî jê re zêde bibe.
Lê bi kê re tunebe, tiştê ku pê re heye jî wê jê bê standin. " Ji ber

vê yekê ez ji wan re bi meselan dibêjira: Ew dibînin, lê nabînin, ew
dibihîzin, lê nabihîzin îî fêra nakin.

'" Li ser wan, ev pêxeraberîtiya îşaya tê cih, ku dibêje:
<Hîîn çiqas bibihîzin jî, hiîn tu caran fêm nakin,

Hûn çiqas bibînin jî, hûn tu caran tênagihîjin.

'^ Çimkî dilê vî gelî hişk bîîye,

Guhên wan giran bîîne

Û wan çavên xwe girtine.

Nebe ku ew bi çavên xwe bibînin

Û bi guhên xwe bibihîzin

U bi dilê xwe fêra bikin

U vegerin ku ez wan qenc bikim.^"

'* «Lê xwezî bi çavên we, çirakî ew dibînin; xwezî bi guhên
we, çirakî ew dibihîzin. " Bi rastî ez ji we re dibêjira, gelek pê-

xember îi mirovên rast, dixwestin van tiştên ku hîîn dibînin bi-

bînin, lê nedîtin. Dixwestin van tiştên ku hûn dibihîzin bibihîzin, lê
nebihîstin.

Şîrovekirina Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Marqos 4:13-20; Lûqa 8:11-15)

'* «De îcar guhdariya mesela yê cotkar bikin: " Her kesê ku
peyva li ser Padîşahiyê dibihîze û fêm nake, Yê Xerab tê û tiştê ku

di dilê wî de hatiye çandin direvîne. Tovê ku ketiye tenişta rê ev e.

^" Ewê ku li ser erdê kevirî hatiye çandin jî, ew e ku peyvê dibihîze
îî di cih de bi şahî wê qebîîl dike. ^' Lê ji ber ku rayê* wî tune, tenê

demeke kurt dimîne. Gava ku ji bo peyvê cefa îî tengahiyê

dikişîne, ew ziî ji rê derdikeve. ^^ Ewê ku di nav stiriyan de hatiye

çandin jî, ew e ku peyvê dibihîze, lê xemên vê dinyayê û xa-

pandina dewlemendiyê peyvê difetisînin û peyv bêber dimîne.

" Lê ewê ku li erdê qenc hatiye çandin, ew e ku peyvê dibihîze iî

' 13:14-15 Ji: îşaya 6:9-10

13:19 «Yê Xerab», yanî «îblîs».
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wê fêm dike. Ew jî ber dide. Hinek jê sed, hinek jê şêst, hinek jî sî

qat ber dide.»

Mesela Genim û Zîwanê

^ îsa raeseleyeke din ji wan re got: «Padîşahiya Ezmanan

dimîne vê yekê: Zilamekî tovê qenc li erdê xwe çand. ^ Lê çaxê ku

her kes di xew de bû, dijminê wî hat, di nav genim de zîwan çand

iî çû. ^' Çaxê ku genim gihîşt îî ber da, hingê zîwan jî xuya bîî.

" Xulamên malxwê malê hatin û gotin: <Ezbenî, raa te tovê qenc di

zeviya xwe de neçand? îcar ev zîwan ji ku derê çêbû?> ^ Wî ji wan

re got: <Dijminekî ev yek kiriyo Xulaman jî jê pirsî: <Tu dixwazî

ku em herin û wan aşêf bikin?> ^' Wî got: <Na, çimkî çaxê ku hûn

aşêfa zîwanê bikin, dibe ku hiîn genim jî pê re hilkin. ^" Bihêlin,

bila herdu bi hev re mezin bibin, heta dema dirûnê. Wî çaxî ezê

ji paleyan re bêjim: Pêşî zîwanê berhev bikin îi ji bo şewitan-

dinê bikin gurz, piştre genim berhev bikin iî bînin bixin embara

min.>»

Liba Xerdelê û Hevîrtirşk

(Marqos 4:30-34; Lûqa 13:18-21)

^' îsa meseleyeke din ji wan re got: «Padîşahiya Ezmanan

dimîne vê yekê: Zilamekî rahişt libeke xerdelê îî ew di zeviya xwe

de çand. ^^ Ew liba ku ji hemîi tovan biçûktir e, dîsa jî gava ku ew

mezin dibe, ji pincaran raeztir e îî dibe dar. Wusa ku teyrên ezraa-

nan tên îi li ser çiqilên wê bi cih dibin.»

^' Wî raeseleyeke din jî ji wan re got: «Padîşahiya Ezraanan

diraîne hevîrtirşkê ku jinekê ew hilda îî xist nav sê çap* ar, heta

hemû tirş bii.»

^" îsa ev tiştên ha hemîî bi raeselan ji elaletê re gotin ii bê

mesele wî tu tişt ji wan re nedigot. ^^ Ev çêbîi, da ew peyva ku bi

devê pêxeraber hatibii gotin, bê cih:

«Ezê bi meselan devê xwe vekim

Û ezê tiştên ku ji damezrandina dinyayê vir ve veşartî

mane, eşkere bikim.»^

» 13:35 Ji: Zebûr 78:2

13:33 Sê çap ar, di wê demê de kêm û zêde 25 kîlo bii.
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Şîrovekirina Mesela Zîwanê

^ Hingê îsa elalet hişt iî çîî raal. Şagirtên wî hatin balê û jê re
gotin: «Mana mesela zîwana zeviyê ji rae re bêje.» ^'' Wî bersîva

wan da û got: «Yê ku tovê qenc diçîne Kurê Mirov e. ^* Zevî dinya

ye û tovê qenc jî zarokên Padîşahiyê ne. Zîwan zarokên ê Xerab in

^' û dijrainê ku ew çandiye jî îblîs* e. Dirûn dawiya dinyayê ye û
pale jî milyaket in. "" îcar çawa ku zîwan tê berhevkirin îi di nav
êgir de tê şewitandin, di dawiya dinyayê de jî wê wusa bibe.

"' Kurê Mirov wê milyaketên xwe bişîne û ewê her tiştên ku mirov
ji rê derdixin ii yên ku neheqiyê dikin ji Padîşahiya wî bicivînin.
^ Ewê wan bavêjin nav firna dadayî û li wir wê bibe girîn iî qirçîna
diranan. "^ Hingê yên rast wê di Padîşahiya Bavê xwe de wek rojê
şewq bidin. Yê ku guhên wî hene bila bibihîze.

Xezîna VeşartîûDurê Giranbiha

'«Padîşahiya Ezmanan diraîne xezîna di zeviyê de veşartî.
Zilaraekî ew dît, dîsa ew veşart, bi şahî çîi, heraîi hebûna xwe firot
îi ew zevî kirrî.

44

45
' «Dîsa Padîşahiya Ezmanan dimîne vê yekê: Bazirganek li

durên spehî digeriya. "* Gava ku wî durekî gelek giranbiha dît, çû
hemii hebîina xwe firot iî ew kirrî.

Mesela Torê

"^«Dîsa Padîşahiya Ezmanan diniîne wê tora ku tê avêtin
deryayê îî her ciîreyê masiyan dicivîne. "* Gava ku ew tije dibe,

masîgir wê dikişînin qerêx. Hingê ew rûdinin, yên qenc dixin

selikan û yên neqenc jî davêjin. "' Di dawiya dinyayê de wê weha

bibe. Milyaket wê bên îi wê xeraban ji nav rastan veqetînin ^" îi

wan bavêjin firna dadayî. Li wir wê bibe girîn û qirçîna diranan.»

^' îsa ji wan pirsî: «Ma we ev tiştên ha hemiî fêm kirin?» Wan
got: «Erê.» ^^ Hingê wî ji wan re got: <Ji ber vê yekê her Şe-

rîetzanê ku li ser Padîşahiya Ezraanan hatiye perwerdekirin, raîna

malxwê malê ye ku ji xezîna xwe tiştên nîi û kevin derdixe.»

îsa li Bajarê Xwe Nisretê Tê Redkirin
(Marqos 6:1-6; Lûqa 4:16-30)

^^ Piştî ku îsa ev mesele xilas kirin, ji wê derê veqetiya. ^ Ew
hat bajarê xwe îi wî xeUc di kinîşta wan de hîn kir, wusa ku ew
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gelek şaş man îî wan got: «Ev keramet îî şehrezayiya wî ji ku derê

ne? ^^ Ma ev ne kurê xerat e? Ma navê diya wî ne Meryera* e? Ma

Aqûb, Ûsiv, Şimlîn îî Cihîîda ne birayên wî ne? ^*Ma hemîi

xwişkên wî ne di nav me de ne? Vî mirovî ev hemîî tişt ji ku derê

anîn?»

^' Û bi vî awayî ew ji wî enirîn. Lê îsa ji wan re got: «Pê-

xemberek ji bajarê xwe îi ji mala xwe pê ve, li tu cihê din ne bê

siyanet* e.» ^* Û ji ber bêbaweriya wan wî li wê derê gelek ke-

ramet nekirin.

Kuştina Yûhennayê Imadkar

(Marqos 6:14-29; Lûqa 9:7-9)

l /1 Di wî wextî de Mîr Hêrodês* nav îi dengê îsa bihîst ^ iî ji
J. T" xulamên xwe re got: «Ev Yiîhennayê* imadkar e, ji nav
miriyan rabiîye. Ji ber vê yekê ev karên hêzdar bi destê wî tên

kirin.» ^ Çirakî Hêrodês ji ber Hêrodiya jina birayê xwe Filîpos,

Yiihenna girtibîi iî ew avêtibîi zîndanê. " Ji ber ku Yiîhenna ji wî re

digot: «Nabe ku tu jinbira xwe bînî.» ^ Loma Hêrodês dixwest ku

wî bikuje, lê ji xelkê ditirsiya. Çimkî wan ew pêxeraber hesab

dikirin.

* îcar di rojbîîyîna Hêrodês de keça Hêrodiyayê li ber vexwen-

diyan reqisî. Ev yek li Hêrodês gelek xweş hat ' îî wî soz da îî sond

xwar ku keçik her çi jê bixwaze, ewê bide wê. * Keçika ku ji aliyê

diya xwe ve hatibû şîretkirin, ji Hêrodês re got: «Serê Yûhennayê*

imadkar, li vir li ser sêniyekê bide min.» ' Padîşah xeragirtî bû, lê

ji ber sonda xwe iî ji ber ên ku bi wî re li ser sifrê riîniştibîîn, wî

emir kir ku daxwaza wê bê cih. '" Wî şand îî di zîndanê de serê

Yîihennayê imadkar da jêkirin. " Serê wî li ser sêniyekê anîn û dan

keçikê. Wê jî ew ji diya xwe re bir. '^ Hingê şagirtên Yiihenna

hatin, cesedê wî birin iî ew veşartin. Paşê çiîn iî ji îsa re gotin.

îsa Pênc Hezar Mirov Têr Dike
(Marqos 6:30-44; Lûqa 9:10-17; Yûhenna 6:1-14)

'^ Gava îsa ev yek bihîst, ji wê derê bi serê xwe ket qeyikekê û

xwe da cihekî bêpêjin. Lê gava elaletê ev yek bihîst, bi peyatî ji

bajaran li pey wî çîin. '" Çaxê îsa derket bejê, wî elaleteke mezin

dît îi dilê wî bi wan şewitî û nexweşên wan qenc kirin.
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'^ Deraa ku bû êvar, şagirtên wî hatin ba wî îi jê re gotin: «Ev
der cihekî bêpêjin e û wext jî êdî dereng e. Destûra elaletê bide, da

ku herin gundan û ji xwe re xwarinê bikirrin.» '* Lê îsa ji wan re

got: «Ne hewce ye ku ew herin. Hûn xwarinê bidin wan!» " Şa-

girtan bersîv da îi gotin: «Li vir bi tenê pênc nan li du masiyên me

hene.» '* Wî got: «Wan bînin vir ba min.» " Û wî erair li hemîî
elaletê kir ku li ser giyê rîînin. Hingê wî her pênc nan îi herdu masî

hildan, li ezmên nêrî, şikir kir û nan şkandin. Wî ew dan şagirtên

xwe îi şagirtan jî ew li xelkê belav kirin. ^ Hemîîyan xwar îî têr bîîn.

Wan diwanzdeh selik pariyên ku zêde mabiîn dan hev. ^' Hijmara yên

ku xwarin, ji bilî jin û zarokan, U dora pênc hezar mêr bû.

îsa li ser Avê Rêve Diçe
(Marqos 6:45-52; Yûhenna 6:15-21)

^^ Gava ku Isa elalet verêdikir, wî ziî pêstûrî li şagirtên xwe kir
ku ew li qeyikê siwar bibin iî ji beriya wî derbasî aliyê din ê golê,

Beytsaydayê bibin. ^ Piştî ku wî elalet verêkir, hingê bi serê xwe

hilkişiya çiyê, da ku dua bike. Dema ku bîî êvar, ew li wir bi tenê

bû. ^ Di wê navê de qeyik ji bejê gelek dîîr ketibû û ber pêlan
diket, çirnkî ba ji hember wan ve dihat.

^ Nêzîkî berbanga sibehê, îsa li ser golê rêve çîî îi nêzîkî şa-
girtan bû. ^* Gava wan dît ku ew li ser golê rêve diçe, bizdiyan û ji
tirsan kirin qîrîn û gotin: «Ev xeyalet e!» " Lê îsa di cih de bi wan

re peyivî îî got: «Bi zirav bin! Ez im. Netirsin!» ^* Petrûs lê vege-

rand û got: «Ya Xudan, eger tu bî, emir bide ku ez li ser avê bêm

ba te.» ^' Wî got: «Were!» Hingê Petrîîs jî ji qeyikê peya bîi, li ser
avê rêve çîî îî ber bi îsa ve hat. ^" Lê çaxê dît ku bager xurt e,

tirsiya iî xewirî* nav avê, qîriya û got: «Ya Xudan, min xilas

bike!» ^' îsa di cih de destê xwe dirêj kir, ew girt û jê re got: «Ey
kêmîraano! Tu çima dudilî bîîyî?» ^^Dema ku ew hilkişiyan qe-

yikê, ba rawesta. ^^ Hingê yên ku di qeyikê de biin, perizîn* wî îi
gotin: «Bi rastî tu Kurê* Xwedê yî.»

îsa li Cênîsartê Nexweşan Qenc Dike
(Marqos 6:53-56)

^ Gava ew derbasî aliyê din bîin, ketin bejê îî hatin bajarê
Cênîsartê*. ^^ Çaxê mirovên wî cihî îsa nas kirin, wan xeber şand



METTA 14, 15 35

wan der îî doran û xelkê hemiî nexweşên xwe anîn ba wî '* ii ji bo

ku destê xwe li rêşiyên* kirasê wî bidin lava dikirin. Hemiî yên ku

destê xwe lê dan qenc biîn.

Adetên Bav û Kalan

(Marqos 7:1-13)

1 ^ Hingê ji Orşelîmê* hinek Fêrisî iî Şerîetzan hatin ba îsa û
X J jê pirsîn: ^ «Ma çima şagirtên te adetên bav îî kalan dişkê-
nin? Beriya xwarinê ew destên xwe naşon!» ^ îsa li wan vegerand
û got: «îcar hîin jî çima ji bo adetên xwe emrê Xwedê dişkênin?

" Çimkî Xwedê gotiye: <Qedrê dê û bavê xwe bigiro^ iî <Yê ku

tiştê xerab ji dê û bavê xwe re bêje, divê bê kuştin.> ^ Lê hiîn

dibêjin: <Eger yek ji dê an jî ji bavê xwe re bêje: Ew alîkariya ku

wê ji rain bigihîşta te, ji Xwedê re hatiye dayîn, * êdî ew ne raecbiir

e ku qedrê bavê xwe bigiro Bi vî awayî we ji bo adetên xwe

peyva Xwedê rakir. ' Hey durîîno! îşaya li ser we rast pêxemberîtî

kiriye:

* <Ev gel bi devê xwe riîraetê dide rain

Lê dilê wan ji min dîîr e.

' Bi piîçîtî diperizin min,

Di hîndariya xwe de,

Emrên rairovan hîn dikin.>'^»

Tiştên ku Mirov Murdar Dikin

(Marqos 7:14-23)

'" îsa elalet gazî ba xwe kir û ji wan re got: «Guh bidinê û fêm

bikin. " Tiştê ku di dev re diçe hundirê mirov, wî murdar nake, lê

tiştê ji dev dertê, ew mirov raurdar* dike.» '^ Hingê şagirt nêzîkî

wî biîn iî jê pirsîn: «Ma tu dizanî gava ku Fêrisiyan ev bihîst,

enirîn?» '^ îsa li wan vegerand: «Her şitilê ku Bavê rain ê li ez-

manan neçandiye, ewê ji ra* ve bê rakirin. '"Dev ji wan berdin!

Ew kor in, rêberên koran in. Eger kor rêberiya yê kor bike, herdu jî

wê bikevin çalê.»

'^ Hingê Petrîis jê re got: «Mana vê meselê ji me re bêje.»

' 15:4 Ji: Derketin 20:12; Dubarekirina Şerîetê 5:16

15:4 Ji: Derketin 21:17 ' 15:8-9 Ji: îşaya 29:13
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'* îsa ji wan re got: «Ma hûn jî hê fêmkor in? " Ma hîin fêm nakin
her tiştê ku dikeve dev, diçe zik îî ji wê derê dertê derve? '* Lê

tiştên ku ji dev derdikevin, ji dil tên û ew mirov murdar* dikin.

" Çirakî fikrên xerab, kuştin, zîna, fuhûşî, dizî, şahidiya derewîn îi
çêr* ji dil dertên. ^" Tiştên ku rairov raurdar dikin ev in, lê xwarina
bi destê neşuştî rairov murdar nake.»

Baweriya Jinika Kenanî

(Marqos 7:24-30)

^' îsa ji wê derê derket û xwe da aliyê herêraa Sîîr* iî Saydayê.
^^ Jineke Kenanî ya* ku ji wê herêmê bîî hat ba wî, gazî kir îî got:
«Ya Xudan, Kurê* Dawid, li rain were rehmê! Keça min ji destê

cinan êşeke raezin dikişîne.» " Lê wî tu peyv jê re negot. Hingê

şagirtên wî nêzîkî wî bûn û hêvî jê kirin: «Wê bişîne bila here,

çimkî li pey me tê lî dike qîrîn.» -" îsa bersîv da li got: «Ez tenê ji

bo miyên windabûyî yên mala îsraêl hatime şandin.» ^^ Lê jinik

nêzîk bû, xwe avêt lingên wî û got: «Ya Xudan, alîkariya rain

bike!» ^* Wî lê vegerand iî got: «Ne rast e ku mirov nanê zarokan
bistîne îî bavêje ber kîîçikan.» " Wê got: «Erê ya Xudan, lê kîîçik

jî hiîrikên ku ji ber xwediyên wan dikevin erdê, dixwin.» ^ Hingê

îsa got: «Ya sitiyê, baweriya* te xurt e! Bila wek ku tu dixwazî ji
te re bibe.» Ji wê gavê ve keça wê qenc bû.

îsa Gelek Mirovan Qenc Dike

^' îsa ji wê derê derket û hat ber Gola Celîlê. Ew hilkişiya çi-
yayekî û li wir rûnişt. ^" Elaleteke raezin hat ba wî. Bi xwe re şil îî

şeht*, kor, seqet, kerr û lal û gelek nexweşên din anîn îî ew li ber

lingên wî dirêj kirin û wî ew qenc kirin. " Gava ku elaletê dît lal

dipeyivin, seqet sax dibin, şil û şeht rêve diçin îî kor dibînin, şaş

man iî pesnê Xwedayê îsraêl dan.

îsa Çar Hezar Mirov Têr Dike
(Marqos 8:1-10)

^^ Isa şagirtên xwe gazî ba xwe kirin n got: «DiIê min bi vê
elaletê dişewite, ev sê roj e ku ew bi rain re ne îî tiştekî wan tune

ku ew bixwin. Ez naxwazim ku wan birçî bişînim, da ku di rê de

dilê wan nebihîîre!» ^^ Hingê şagirtên wî berşîy dan:, ,«Li yê.,çQlê
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emê ji ku derê evqas nan bînin ku vê elaletê têr bikin?» ^ îsa ji

wan pirsî: «Ma çend nanên we hene?» Wan got: «Heft nan îî çend

masiyên me yên biçiik hene.»

^^ Wî li elaletê emir kir ku li erdê rûnin. ^* Hingê wî heft nan îi.

masî hildan, şikir kir, evv şkandin, dan şagirtan îî wan jî dan ela-

letê. ^^ Hemûyan xwar îî ew têr biîn. Piştre wan heft selik pariyên

berraayî dan hev. ^* Hijmara yên ku xwaribûn jî, ji bilî jin îî zaro-

kan çar hezar mêr bîî.

^' Piştî ku îsa elalet verêkir, li qeyikê siwar bû iî çîî herêma

Megedanê.

Daxwaza Dîtina Nîşanekê

(Marqos 8:11-13; Lfiqa 12:54-56)

1 /T Hingê Fêrisî û Sadûqî* hatin ba îsa û ji bo ku wî bice-
X \J ribînin, jê xwestin ku ji ezraên nîşanekê raberî wan bike.
^ Wî li wan vegerand îi got: «Gava ku dibe êvar, hiin dibêjin <He-

wa wê xweş be, çimkî ezraan sor e!> ^ îcar serê sibê hîîn dibêjin:

<Iro hewa wê nexweş be, çirakî ezraan sor e iî ewr belek in.> Hiîn li

ezmên dinêrin û dizanin ku hewa wê çawa be; ma hiîn nîşanên

deman fêm nakin? " Nifşê* xerab iî zînakar li nîşanekê digere, lê ji

nîşana Ûnis* pêxember pê ve, nîşanek jê re nayê dayîn.» îsa ew

hiştin ii çîî.

Hevîrtirşkê Fêrisî û Sadûqiyan

(Marqos 8:14-21)

^ Gava ku şagirt derbasî aliyê din ê golê bîin, ji bîr kirin ku bi

xwe re nên bibin. * îsa ji wan re got: «Hay ji xwe hebin iî xwe ji

hevîrtirşkê Fêrisî iî Sadûqiyan biparêzin.» ' Şagirt di nav xwe de

peyivîn ii gotin: «Ji ber ku me nan bi xwe re neaniye weha dibêje.»

* îsa dizanibîi ku ew çi dibêjin, îcar wî got: «Ey kêniîraanno! Ji ber

ku nanê we tune, çima hîîn di nav xwe de dipeyivin? ' Ma hiin hê jî

fêm nakin? Ma nayê bîra we ku çawa pênc nan pênc hezar mirov

têr kirin û we çend selik dan hev? '" Û çawa heft nan çar hezar

mirov têr kirin û we çend selik jî dan hev? " Ma çawa hîîn fêm

nakin ku ez ne li ser nên ji we re dibêjim? Lê li hember hevîrtirşkê

Fêrisî û Sadîîqiyan hay ji xwe hebin.» '^ Hingê wan fêm kir ku ew

nabêje li hember hevîrtirşkê nên hay ji xwe hebin, lê ji hînkirina

Fêrisî îi Sadiîqiyan xwe biparêzin.
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Şahidiya Petrûs a li ser îsa

(Marqos 8:27-30; Lûqa 9:18-21)

'^ Gava îsa hat herêma Qeyseriya Filîpos, wî ji şagirtên xwe
pirsî: «Li gor gotina xelkê Kurê* Mirov kî ye?» '" Wan lê ve-

gerand û gotin: «Hinek dibêjin Yûhennayê* iraadkar, hinek dibêjin

Êlyas* îî hinekên din jî dibêjin Yêremya* an jî yek ji pêxemberan*
e.» '^ îsa ji wan re got: «Lê hîin çi dibêjin? Bi ya we ez kî me?»
'* Şimîin-Petrûs bersîv da û got: «Tu Mesîh* î, Kurê* wî Xwedayê
jîndar î.» " îsa lê vegerand îi got: «Xwezî bi te, ey Şimûnê kurê
Unis, çirakî yê ku ev ji te re vekiriye ne xwîn û goşt e, lê Bavê min

ê li ezraanan e. '* Û ez ji te re dibêjim: Tu Petrîîs* î û ezê li ser vê
latê Civîna* xwe ava bikim. Hêza diyarê* rairiyan nikare wê bin-

dest bike. " Ezê raifta Padîşahiya Ezraanan bidim te, tu her çi li ser

erdê girêdî, ewê li ezmanan jî bê girêdan îî tu her çi li ser erdê

vekî, ewê li ezmanan jî bê vekirin.» ^" Hingê wî li şagirtên xwe

emir kir ku ji kesî re nebêjin ew Mesîh e.

îsajipêşî ve li serMirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Marqos 8:31-9:1; Lûqa 9:22-27)

^' Ji hingê ve îsa dest pê kir nîşanî şagirtên xwe da, ku divê ew
here Orşelîmê îî ji destê rihspî, serekên kahînan* û Şerîetzanan

gelek cefayê bikişîne, bê kuştin îî roja sisiyan rabe.

^^ Petrîis ew kişand aliyekî, lê hilat îî got: «Ev ji te dîîr be, ya
Xudan! Ev tişt tu caran bi te nayê!» " Lê îsa zivirî îî ji Petrîîs re

got: «Xwe bide pey min, îblîs! Tu ji min re dibî asteng; çimkî tu ne
tiştên xwedayî*, lê tiştên mirovî difikirî.»

^ Hingê îsa ji şagirtên xwe re got: «Eger yek bixwaze li pey
rain bê, bila xwe înkar bike, rahêje xaça xwe û li pey min bê.

^ Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas bike, ewê wê winda bike;
lê kî ku jiyana xwe di ber min de winda bike, ewê wê bibîne.

^" Mirovek hemîî dinyayê bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike,
çi feyda wî heye? An dikare çi di ber jiyana xwe de bide? " Çimkî

Kurê Mirov wê bi rîiraeta Bavê xwe ve, tevî milyaketên xwe bê û

16:17 Bi Yewnanî «kurê Yona» nivîsî ye. «Yona» bi zimanê Aramî* ye; ji bo

vê bi Kurdî «Unis» tê gotin. Li vir ev nav kurtvebirrîna «Yûhenna» ye.

16:18 Mana navê «Petriis» bi zimanê Yewnanî ev e: «Lat» an «kevir».
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hingê wê li gor kirinên her kesî bide wî. ^ Bi rastî ez ji we re

dibêjim, hin ji van kesên ku li vir radiwestin, heta ku nebînin Kurê

Mirov di Padîşahiya xwe de tê, ew rairinê qet tara nakin.»

Dîtina îsa Diguhere
(Marqos 9:2-13; Lûqa 9:28-36)

nPiştî şeş rojan îsa Petriis, Aqûb û birayê wî Yûhenna bi
xwe re birin îî ew bi serê xwe derxistin çiyayekî bilind. ^ Li

wir, li ber wan dîtina wî hat guhertin. Rîiyê wî wek rojê şewq da îi

cilên wî wek ronahiyê çîlspî bîîn. ' Ji nişkê ve Miisa* îî Êlyas* li
wan xuya bîîn îi bi îsa re peyivîn. " Petrîîs ji îsa re got: «Ya Xudan,

qenc e ku em li vir in! Eger tu bixwazî, ezê li vir sê holikan çêkim.

Yekê ji te re, yekê ji Mîisa re û yekê jî ji Êlyas re.»
^ Hê ew dipeyivî, ewrekî ronahîdar li ser wan kir sî iî dengek ji

ewr hat îî got: «Ev e Kurê min ê delal. Dilê rain bi wî xweş e. Guh-

dariya wî bikin!» * Gava şagirtan ev bihîst, ji tirsan deverû ketin

erdê. '^ Lê îsa hat, destê xwe li wan da îi got: «Rabin, netirsin!»

* Gava şagirtan çavên xwe hildan, wan ji îsa pê ve tu kesî din

nedît.

' Çaxê ji çiyê dihatin xwarê, îsa li wanemir kir iî got: «Heta

ku Kurê Mirov ji nav miriyan ranebe, tiştên ku we dîtin, ji kesî re

nebêjin.» '" Şagirtan ji wî pirsî û gotin: «Nexwe çima Şerîetzan di-

bêjin, divê pêşî Êlyas bê?» " îsa li wan vegerand.û got: «Bi rastî,

Êlyas tê û her tiştî serrast dike. '^ Lê ez ji we re dibêjim, ji xwe Êl-
yas hatiye ii wan ew nas nekir. Lê çi ku dilê wan xwest bi wî kirin.

Bi vî awayî Kurê Mirov jî wê ji destê wan cefayê bikişîne.» " Hin-

gê şagirtan fêra kir ku ew ji wan re li ser Yîîhennayê iraadkar dibêje.

îsa Zarokekî Cinoyî Qenc Dike
(Marqos 9:14-29; Lûqa 9:37-43)

'" Çaxê hatin ba elaletê, mirovek nêzîkî îsa bii, li ber wî ÇÛ ser
çokan '^ û got: «Ya Xudan, li kurê min were rehmê! Bi atiyê* di-

keve îi êşeke mezin dikişîne. Ew gelek caran dikeve nav êgir ii nav

avê. '* Min ew anî ba şagirtên te, lê wan nikaribû wî qenc bikin.»

" îsa bersîv da îî got: «Hey nifşê bêbawer îî jirêderketî! Ezê heta

16:27 Zebûr 62:12 17:10 Melaxî 4:5
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kengê bi we re bim, heta kengê ezê li we sebir bikira? Wî bînin vir

ba min.» '* îsa li cin hilat û ew jê derket. Ji wê gavê ve kurik qenc
bû.

" Hingê şagirt bi serê xwe hatin ba îsa iî jê pirsîn: «Çima rae
nikaribîi era cin derxin?» ^"-^' Wî li wan vegerand: «Ji ber ku bawe-

riya we kêra e. Bi rastî ez ji we re dibêjira, eger wek liba xerdelê

baweriya we hebe, hûn ji vî çiyayî re bêjin: <Ji vir here wir>, ewê

here. Tu tişt tune ku ji bo we çênebe.»

îsa Careke Din li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Marqos 9:30-32; Lûqa 9:43-45)

^^ Gava ku ew bi hev re li Celîlê* biîn, îsa ji wan re got: «Hin-
dik raaye ku Kurê Mirov bidin destê mirovan. ^^ Ewê wî bikujin û

roja sisiyan ewê rabe.» Şagirt bi vê yekê gelek xeragîn bîîn.

Baca Perestgehê

^ Çaxê ew gihîştin Kefernahîîmê, bacgir* hatin ba Petrûs îî jê
pirsîn: «Ma Mamosteyê we baca Perestgehê* nade?» ^^ Wî got:

«BeIê.»

Dema Petrûs hat malê, pêşî îsa ji wî re got: «Tu çawa dibînî,

Şiraûn? Padîşahên dinyayê bac iî bêşê ji kê distînin? Ma ji kurên

xwe an ji yên biyanî?» ^* Petrîis got: «Ji yên biyanî.» Hingê îsa ji

wî re got: «Nexwe kur serbest in. " Lê ji bo ku era dilê wan ne-

hêlin, tu here golê û şewkê xwe bavêje. Masiyê ku pêşî hat, bigire,

devê wî veke, tê zîvekî* raezin bibînî. Wî bibe, ji bo min û ji bo

xwe bide wan.»

YêMezinKîYe?

(Marqos 9:33-37; Lûqa 9:46-48)

1 O Wê gavê şagirt hatin ba îsa û jê pirsîn: «Di Padîşahiya Ez-
-L O raanan de yê herî mezin kî ye?» ^ Wî gazî zarokekî kir, di
nav wan de da rawestandin ^ îî got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim,

heta ku hûn venegirin û nebin wek zarokan, hîîn tu caran nakevin

Padîşahiya Ezmanan. " Loma, kî xwe wek vî zarokî nizim bike, di

17:20 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Lê cinên weha ji bilî dua û rojiyê

bi tiştekî din demakevin.»

17:24 Derketin 30:13. Li gor Şerîeta Mûsa, baca Perestgehê dii zîv biin.
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Padîşahiya Ezmanan de yê herî mezin ew e. ^ Û kî ku zarokekî
weha bi navê rain qebill bike, ew min qebîîl dike. * Lê kî ku yekî ji

van biçûkên ku bawerî bi min anîne ji rê derxe, ji bo wî çêtir e ku

beraşekî mezin bi stîîyê wî ve bê daleqandin îi bikeve binê der--

yayê.

Jirêderketin

(Marqos 9:42-48; Lûqa 17:1-2)

"^ «Ji ber tiştên ku rairov ji rê derxin, wey li serê dinyayê! Nabe

ku ev sedem neyên, lê belê wey li wî mirovê ku ew sedem bi deste

wî bên. * Eger destê te an lingê te, te bixe guneh, wî jêke îî ji xwe

bavêje. Ji bo ,te çêtir e ku tu bê dest an bê ling bikevî jiyanê, ne ku

tu bi herdu dest iî bi herdu lingên xwe ve bêyî avêtin nav agirê her-

heyî. ' Û eger çavê te, te bixe guneh, wî derxe iî ji xwe bavêje. Ji

bo te çêtir e ku tu bi çavekî bikevî jiyanê, ne ku bi herdu çavan ve

tu bêyî avêtin nav agirê dojehê*.

Mesela Miya Windabûyî

(Lûqa 15:3-7)

'""" «Binêrin! Hûn yekî ji van biçiîkan kêm nebînin. Çimkî ez

ji we re dibêjim ku milyaketên wan li ezraanan hergav li rîîyê Bavê

min ê li ezmanan dinêrin.

'^ «GeIo hîîn çawa dibînin? Eger sed miyên mirovekî hebin ii

yek ji wan riya xwe winda bike, ma ew not îî nehan li çiyê nahêle

iî naçe li ya windabûyî nagere? " Û eger wê bibîne, bi rastî ez ji

we re dibêjim, ewê ji wan not iî nehên ku riya xwe winda nekirine

bêtir bi wê şa bibe. '" Bi vî awayî Bavê we yê li ezmanan jî nax-

waze ku yek ji van biçîîkan winda bibe.

Birayê ku Gunehan Dike

(Lûqal7:3)

'^ «Eger birayê te li heraber te guneh bike, here û gava ku hûn

herdu bi tenê ne, sûcê wî nîşanî wî bide. Eger ew guhdariya te

bike, te birayê xwe kar kir. '* Lê eger ew guhdariya te neke, kesek

an du kesên din jî bi xwe re bibe, <da ku her peyv bi devê dido an

18:10-11 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Ji ber ku Kurê Mirov hat, da

ku yê windabûyî xilas bike.»
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sê şahidan rast derkevo' " Lê eger ew nexwaze guhdariya wan jî
bike, ji civîna* bawerraendan re bêje. îcar, eger ew nexwaze guh-
dariya civîna bawermendan jî bike, bila êdî ew ji bo te bibe wek
yekî pîîtperest û bacgir.

'* «Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn çi li ser rûyê erdê girêdin,
ewê li ezmên jî bê girêdan. Û hûn çi li ser riîyê erdê vekin, ewê li
ezmên jî bê vekirin. " Careke din bi rastî ez ji we re dibêjim, eger
dido ji we li ser rûyê erdê, li ser her tiştê ku bixwazin, bibin yek,
ewê ji aliyê Bavê min ê li ezmanan ve ji wan re çêbe. ^" Çimkî li
ku derê dido an sisê bi navê min bên ba hev, li wir ez jî di nav wan
de me.»

Mesela Xulamê Bêrehm

" Hingê Petrûs hat ba îsa û jê re got: «Ya Xudan, gava ku
birayê min li hember rain guneh bike, divê ez çend caran li wî
bibihûrira? Ma heta heft caran?» '' îsa bersîva wî da: «Ez ji te re
dibêjim, ne heta heft caran, lê heta heftê caran heft. ^^ Çimkî Padî-
şahiya Ezmanan dimîne vê yekê: Padîşahek hebû ku xwest bi xu-
laraên xwe re li hesab binêre. ^" Gava ku padîşah dest bi hesab kir,
yekî ku bi deh hezar telant* deyndarê wî bû, anîn ba wî. ^ Ji ber
ku nikaribû deynê xwe bide, axayê wî emir kir ku ew, jina wî,
zarokên wî û hemû malê wî bên firotin û deynê wî bê dayîn. ^ Xu-
lam xwe avêt ber lingên wî, jê lava kir Û got: <Li min sebir bike
ezê hemû deynê xwe bidim.> " Dilê axa bi wî şewitî, ew berda û u'
deynê wîjîbihîîrt.

^* «Lê gava ku xulam derket derve, wî hevalekî xwe yê xulam
dît ku bi sed zîvî* deyndarê wî bû. Wî destê xwe avêt qirika wî û
got: <Deynê min ê ku li te ye bido '' Hevalê wî yê xulam xwe

avêt ber lingên wî Û jê lava kir û got: <Li min sebir bike, ezê deynê
xwe bidira.> ^ Lê wî nexwest, çû îî ew avêt zîndanê heta ku ew
deynê xwe bide.

" «Gava ku hevalên wî yên xulam ev yek dîtin, gelek xemgirtî

' 18:16 Ji: Dubarekirina Şerîetê 19:15

18:22 Wusa jî tê fêmkirin: «lê heta heftê li heft caran».

18:24 Qîmeta telantekê heqê palekî ji bo panzdeh sala zêdetir bû.
18:28 Zîvek bi qasî heqê roja palekî bii.
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bûn, rabîin çûn ba axayê xwe ii heraû tiştên bîîyî jê re gotin.

^^ Hingê axa xulara gazî ba xwe kir îi jê re got: <Hey xulamê xerab!

Ji ber ku te ji min lava kir, ez li heraîi deynê te bihîirîra. ^' Wek ku

ez li te hatira rehmê, raa ne diviya ku tu jî li hevalê xwe yê xulam

bihatayî rehmê?> ^ Axayê wî hêrs bii iî ew da destê cefakeran, heta

ku ew hemîî deynê xwe bide.

^^ «Eger her yek ji we ji dil li birayê xwe nebihiire, Bavê min ê

li ezmên jî wê bi vî awayî li we bike.»

Pirsa Jinberdanê

(Marqos 10:1-12)

'I Q Gava ku îsa gotina xwe xilas kir, hingê ji Celîlê derket îî

X jy derbasî herêma Cihiistanê ya aliyê din ê Çemê Urdunê bû.

^ Elaleteke mezin li pey wî çîî îi wî ew li wir qenc kirin.

^ Hinek ji Fêrisiyan ji bo ku wî biceribînin nêzîkî wî biîn îî jê

pirsîn: «Ma dibe ku bi her sederaî raêr jina xwe berde?» " îsa bersî-
va wan da ii got: «Ma we nexwendiye ku Afirandar di destpêkê de

ew <nêr û mê afirandin^" * îi got: <Ji ber vê yekê raêr wê dê û bavê

xwe berde, bi jina xwe re bibe yek û herdu jî wê bibin bedenek.^"
* Wusa ku êdî ew ne dido ne, lê bedenek in. Ji ber vê yekê yên ku

Xwedê ew kirine yek, bila mirov wan ji hevdii veneqetînin.»

^ Hingê Fêrisiyan pirsî: «Nexwe çima Mîîsa emir kir ku mêr

<kaxeza jinberdanê bide jina xwe îî wê berdo'^?^ * îsa li wan ve-
gerand îi got: «Ji ber serhişkiya we Miîsa destûr da we ku hiin ji-

nên xwe berdin. Lê di destpêkê de ne weha bîî. ' Ez ji we re dibêr

jim, kî ku ji zînayê pê ve bi sedemekî din jina xwe berde îi yeke

din bîne, zînayê dike.»

'" Şagirtên wî jê re gotin: «Eger rewşa navbera jin ii mêr bi vî

awayî be, çêtir e ku nezewicin.» " Wî ji wan re got: «Her kes ni-

kare vê gotinê qebûl bike, bi tenê yên ku ji wan re hatiye dayîn

dikarin qebîil bikin. '^ Çirakî hin hene ji zikmakî nemêr in, hin

hene ji aliyê mirovan ve tên nemêrkirin û hin jî hene ku di ber

' 19:4 Ji: Destpêkirin 1 :27; 5:2 '' 19:5 Ji: Destpêkirin 2:24

' 19:7 Ji: Dubarekirina Şerîetê 24: 1

19:9 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Û yê ku ya berdayî bisöne, zînayê

dike.»
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Padîşahiya Ezmanan de xwe nemêr dikin. Yê ku dikare vê qebûl
bike, bila qebiîl bike.»

îsa Zarokan Pîroz Dike
(Marqos 10:13-16; Lûqa 18:15-17)

'^ Hingê zarok anîn ba îsa, da ku destên xwe deyne ser wan îî ji
bo wan dua bike. îcar şagirtan li yên ku ew anîn hilat. '" Lê îsa got:
«Bihêlin, bila zarok bên ba min û pêşiya wan negirin, çimkî Pa-
dîşahiya Ezmanan ji yên weha re ye.» '^ Û wî destên xwe danîn ser
wanîiji wêderêçiî.

Xortê Dewlemend li Jiyana Herheyî Digere
(Marqos 10:17-31; Lûqa 18:18-30)

"^ îcar mirovek nêzîkî îsa bû û jê pirsî: «Mamoste, divê ez çi
qenciyê bikim, da ku ez jiyana herheyî bi dest bixim?» " îsa lê

vegerand û got: «Tu çima li ser qenciyê ji min dipirsî? Bi tenê Yek
heye ku qenc e. Lê eger tu dixwazî bikevî jiyanê, emran bîne cih.»
Yê xort jê pirsî: «Kîjanan?» îsa lê vegerand: «<Nekuje!>, <Zînayê

neke!>, <Nedize!>, <Şahidiya derewîn neke!>, " <Qedrê dê û bavê
xwe^bigire!> Û <Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bi-
ke!>%> Yê xort jê re got: «Min ev tişt hemû pêk anîne. Hê çi
kêmahiya min heye?» ^' îsa bersîva wî da: «Eger tu dixwazî bê-
kêmahî bî, here, her tiştê xwe bifiroşe û li belengazan belav bike.
Hingê wê li ezmanan xezîna te hebe. Û were, bikeve pey min.»
Gava ku yê xort ev peyv bihîst bi xemgînî çû, çirakî gelek raal û

milkê wî hebiî.

^ Hingê îsa ji şagirtên xwe re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim,
ji bo mirovê dewlemend, ketina Padîşahiya Ezmanan zehmet e.'
Dîsa ez ji we re dibêjim, derbasbiîna devê ya di qula derziyê re,

ji ketina rairovê dewlemend a Padîşahiya* Xwedê hêsanîtir e.>>
^^ Gava ku şagirtan ev bihîst, gelek şaş man û wan pirsî: «Eger
wusa be, kî dikare xilas bibe?» ^* îsa li wan nêrî û got: «Li ba
mirovan ev nabe, lê li ba Xwedê her tişt dibe.»

^'Hingê Petrûs li îsa vegerand îî got: «Va ye, me her tişt
hiştine iî era li pey te hatine. îcar wê ji bo me çi hebe?» ^ Wî ji

' 19:18-19 Ji: Derketin 20:12-16; Dubarekirina Şerîetê 5:16-20; Qanûna
Kahîntiyê 19:18
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wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, di nîibîina hemû tiştan de,

çaxê ku Kurê Mirov li ser textê xwe yê rîiraetê rîine, hûn ên ku li

pey rain hatine jî hiinê li ser diwanzdeh textan rîinin îi dîwana*

diwanzdeh eşîrên îsraêl bikin. ^' Her kesê ku di ber navê rain de

dev ji mal, an xwişk, an bira, an dê an bav, an zarok an zeviyên

xwe berdaye, wê sed qatî li wan bistîne û jiyana herheyî par bistîne.

^ Lê gelek ên pêşî wê bibin ên paşî iî yên paşî wê bibin ên pêşî.»

Mesela Paleyên Rêz

'^ f\ «Padîşahiya Ezmanan dimîne vê yekê: Malxwêyekî raalê

jL/yJ hebû, ku serê sibê zû derket, da ku ji bo rezê xwe paleyan
bigire. ^ Ew ji bo rojê bi zîvekî* bi paleyan re li hev hat îi ew şan-

din nav rezê xwe.

^ «Saet li dora nehan ew derket û li meydana sûkê kesên din

dîtin, ku betal radiwestan. " Wî ji wan re got: <Hîin jî herin di rezê

rain de bixebitin ii heqê we çi be, ezê bidira.> ^ Ew jî rabîin û çûn.

Dîsa ew li dora nîvro îi saet sisiyan derket û eynî tişt kirin. ' Saet li
dora pêncan jî derket, hinekên din jî dîtin ku betal radiwestan. Wî

ji wan re got: <Çiraa hîîn tevahiya rojê li vir disekinin ii tiştekî na-

kin?> '' Wan bersîv da: <Çimkî tu kesî em bi paletî negirtin.> Wî ji

wan re got: <Hiîn jî herin nav rêz.>

* «Gava ku bîi êvar, xwediyê rêz ji serkarê xwe re got: <Gazî

paleyan bike iî ji yên paşî dest pê bike heta yên pêşî heqê heraûyan

bido ' Paleyên ku piştî nîvro li dora saet pêncan hatibiîn girtin,

hatin iî her yekî zîvek stand. '" îcar gava ku yên pêşî hatin, wan
guman kir ku wê bêtir bistînin. Lê her yekî ji wan jî zîvek stand.

" Çaxê ku perê xwe standin, dest pê kirin, li hember malxwê malê

kirin pitepit '^ ii gotin: <Evên ku paşiyê hatin, tenê saetekê xebitîn,

lê te em ên ku heraîi giraniya rojê iî germiya wê kişandin, bi wan

re yek girtin.> '^ Lê malxwê malê ji yekî ji wan re got: <HevaI, ez

neheqiyê li te nakira. Ma tu bi min re bi zîvekî li hev nehatî? '" Ra-
hêje heqê xwe îî here. Ez dixwazim bi qasî ku min da te, bidim vî

yê paşî jî. '^ Ma heqê rain tune ku ez çi bixwazira, ez bi raalê xwe

bikim? An tu çavnebariya camêriya min dikî?>

'* «Bi vî awayî yên paşî wê bibin ên pêşî îi yên pêşî wê bibin

ên paşî.»
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îsa Cara Sisiyan li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Marqos 10:32-34; Lûqa 18:31-34)

''Gava ku îsa hildikişiya Orşelîmê, wî diwanzdeh şagirtên
xwe dan aliyekî û di rê de ji wan re got: '* «Va ye, em hildikişin

Orşelîraê. Kurê Mirov wê bê dayîn destê serekên kahînan û Şe-
rîetzanan. Ewê cezayê rairinê li ser wî bidin " û wî bidin destê

railetan, da ku tinazên xwe bi wî bikin, bidin ber qamçiyan û wî
xaç bikin. U roja sisiyan ewê ji nav miriyan rabe.»

Daxwaza Diya Kurên Zebedî

(Marqos 10:35-45)

^" Hingê diya kurên Zebedî bi kurên xwe re nêzîkî îsa bû, li ber
wî çû ser çokan û ji wî xwest ku tiştekî ji bo wê bike. ^' îsa' ji wê
pirsî: «Tu çi dixwazî?» Wê jî got: «Emir bike ku ev herdu kurên
min, di Padîşahiya te de yek li milê te yê rastê, yê din li milê te yê
çepê rûne.» ^^ îsa bersîv da û got: «Hûn nizanin ku hûn çi dixwa-
zin. Ma hûn dikarin wê kasa tehl a ku ezê vexwim, vexwin?» Wan
got: «Em dikarin.» ^^ îsa ji wan re got: «Bi rastî hûnê ji kasa min
vexwin, lê rûnandina li railê niin ê rastê û çepê ne di destê min de

ye. Ev ji bo wan e ku ji aliyê Bavê rain ve ji wan re hatiye ama-
dekirin.»

^25^^^? ^^^ '^^^ şagirtan ev yek bihîst, li herdu birayan hêrs
bûn. ^^ Lê Isa ew gazî ba xwe kirin û got: «Hûn dizanin ku sêrekên
miletan serdestiyê li wan dikin û giregirên wan jî hukumdariya
xwe li ser wan dikin.- ^* Lê di nav we de wê ne weha be. Di nav we

de, kî ku bixwaze bibe yê raezin, divê bibe xizmetkarê we. " Û di

nav we de kî ku bixwaze bibe yê pêşî, divê bibe xulamê we.
^* Çawa ku Kurê Mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bê kirin, lê
hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdêl bidê.»

îsa ÇavêDu Koran Vedike
(Marqos 10:46-52; Lûqa 18:35-43)

^' Çaxê ku ew ji bajarê Erîhayê derdiketin, elaleteke mezin li
pey Isa çû. ^" Du mirovên kor li tenişta rê rîîdiniştin. Gava bihîstin
ku Isa di wê derê re derbas dibe, qîriyan îî gotin: «Ya Xudan, Ku-
rê* Dawid, li me were rehmê!»

^' Elaletê li wan hilat, da ku dengê xwe bibirin, lê ew bêtir
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qîriyan ii gotin: «Ya Xudan, Kurê Dawid, li rae were rehraê!»

'^ îsa rawesta, gazî wan kir ii got: «Hûn çi dixwazin ku ez ji bo we

bikira?» ^^ Wan bersîv da û got: «Ya Xudan, bila çavên me bi-

bînin.» ^ Dilê wî bi wan şewitî îi destê xwe danî ser çavên wan. Di

cih de çavên wan vebîin îi li pey îsa çîîn.

îsa bi Rûmet Dikeve Orşelîmê

(Marqos 11:1-11; Lûqa 19:28-38; Yûhenna 12:12-19)

^ i Gava ku ew nêzîkî Orşelîmê bîin û hatin Beytfacê li ba

jL^ X Çiyayê Zeytîînê, îsa du şagirtên xwe şandin îi ^ji wan re
got: «Herin gundê pêşberî xwe, hema hiînê li wir kereke girêdayî

ya bi dehşik bibînin. Wan vekin û ji min re bînin. ^ Eger kesek tiş-

tekî ji we re bêje, jê re bêjin: <Ew ji Xudan re lazim in îî ewê zîî

wan bi şîin de bişîne.>»

"Ev wusa çêbû, da ew peyva ku bi devê pêxember hatibîi

gotin, bê cih:

^«Ji bajarê Siyonê* re bêjin:

<Va ye, Padîşahê te

Bi nefsbiçiîkî li kerê siwarbiîyî,

Li dehşikê, yanî li dehşikê kerê siwarbiîyî tê ba te.>%>

* Şagirt çiin îi wek ku îsa ji wan re gotibiî kirin. ' Wan ker ii

dehşik anîn, cilên xwe danîn ser wan û îsa siwar biî. * Elaleteke

mezin cilên xwe li ser rê raxistin. Hinekên din jî ji daran çiqil

birrîn û avêtin ser rê. ' Elaleta ku li pêşiya wî diçû ii yên ku li pey

dihatin weha diqîriyan îi digotin:

«Hosanna* ji Kurê* Dawid re!

Yê ku bi navê Xudan tê pîroz* be!

Li bilindahiyên herî jorîn Hosanna!»

'" Gava îsa ket Orşelîmê, tevahiya bajêr hejiya îi gotin: «Ev kî

ye?» " Elaletê got: «Ev îsa pêxeraber e! Ji bajarê Nisreta Celîlê ye.»

îsa Perestgehê Paqij Dike
(Marqos 11:15-19; Lûqa 19:45-48; Yûhenna 2:13-22)

'^ îsa ket Perestgehê îi heraîî yên ku li wê derê kirrîn îî firotin

dikirin, avêtin derve. Maseyên pereguhêran iî kursiyên kevokfi-

' 21:5 Ji: Zekerya 9:9; îşaya 62:11 21:9 Ji: Zebûr 118:25-26
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roşan gêr kirin. " Wî ji wan re got: «Hatiye nivîsîn: <Wê ji raala
rain re raala duayê bê gotin.> Lê hîîn wê dikin <şkefta rêbiran>^»

" Li Perestgehê, kor îî şil û şeht* anîn ba wî û wî ew qenc ki-
rin. '^Lê gava ku serekên kahînan ii Şerîetzanan karên nedîtî yên
ku Isa dikirin dîtin û dengê zarokan bihîstin ên ku di Perestgehê de
digotin: «Hosanna ji Kurê Dawid re!», hêrs bûn '* îi gotin: «Ma tu
nabihîzî ku ev zarok çi dibêjin?» îsa li wan vegerand îî got: «BeIê,
ma we ev yek qet nexwendiye: <Te ji devê zarokên biçûk û yên li
ber şîr pesin deranî.>''» '^ Wî ew li wir hiştin îî ji bajêr derket, çû
Beytanyayê îi şev U wir bihîirand.

DaraHêjîrê

(Marqos 11:12-14, 20-24)

'* Serê sibê çaxê ku îsa vedigeriya bajêr, ew birçî bîi. " Li kê-
leka rê dareke hêjîrê dît û nêzîkî wê bû, lê ji pelan pê ve tiştek bi

wê ve nedît. Hingê wî ji darê re got: «BiIa careke din êdî tu caran
tu ber nedî!» Dara hêjîrê di cih de hişk bîî.

^" Gava ku şagirtan ev yek dît, şaş man û gotin: «Ma dara
hêjîrê çawa di cih de hişk bû?» -' îsa li wan vegerand û got: «Bi
rastî ez ji we re dibêjim, eger baweriya we hebe û hûn nekevin

şikê, hiîn ne bi tenê dikarin tiştê ku bi vê dara hêjîrê bûye bikin, lê
eger hûn ji vî çiyayî re bêjin: <Ji cihê xwe rabe û xwe bavêje d'er-
yayê> wê bibe. " Eger baweriya we hebe, hîin bi dua çi bixwazin
hiînê bistînin.»

Pirsa li ser Desthilatiya îsa
(Marqos 11:27-33; Lûqa 20:1-8)

^^ îsa ketibû Perestgehê û hîn dikir, hingê serekên kahînan û
rihspiyên gel hatin ba wî û jê pirsîn: «Tu bi kîjan desthilatiyê van
tiştan dikî? U kê ev desthilatî daye te?» ^ îsa li wan vegerand iî

got: «Ez jî, ezê pirsekê ji we bikim. Eger hiin bersîva min bidin,

ezê ji we re bêjim ka ez bi kîjan desthilatiyê van tiştan dikim'
^ Imadkirina* Yûhenna ji ku derê bû? Ma ew ji ezmên bû an ji
mirovan?» Ew di nav xwe de şêwirîn û gotin: «Eger em bêjin: <Ji
ezmên e>, hingê ewê bêje: <Nexwe we çima ji wî bawer nekir?>

' 21:13 Ji: îşaya 56:7; Yêremya 7:11 21:16 Ji: Zebiir 8:2
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^* Lê eger em bêjin: <Ji mirovan e>, em ji xelkê ditirsin, çimkî he-

mii Yîihenna pêxember dihesibînin.» " Wan bersîv da îsa îi gotin:
«Em nizanin.» Hingê wî ji wan re got: «Ez jî ji we re nabêjim ku

ez van tiştan bi çi desthilatiyê dikim.»

Mesela Du Kuran

^ «Uûn çi difikirin? Du kurên mirovekî hebiin. Ew çû ba yê

pêşî îî jê re got: <Lawo, tu here, îro di nav rêz de bixebito ^' Wî
got: <Ez naçim>, lê paşê poşman bû îi çû. ^" îcar bav çîî ba kurê
xwe yê din û eynî tişt jê re got. Wî jî bersîv da îi got: <Baş e, ezê

herim, bavo>, lê ew neçû. ^' Ji herduyan kîjanî bi daxwaza bavê

xwe kir?» Wan bersîv da îî got: «Yê pêşî.»

îsa ji wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, bacgir îi fahîşe jî

wê beriya we bikevin Padîşahiya Xwedê. ^^ Çimkî Yûhenna hat ku

riya rastdariyê nîşanî we bide û we ji wî bawer nekir, lê bacgir îi

fahîşeyan jê bawer kir. Piştî ku we ev dît jî hûn poşraan nebiin ku

ji wî bawer bikin.

Mesela Rezvanan

(Marqos 12:1-12; Lûqa 20:9-19)

^^ «Guhdariya meseleyeke din bikin: Malxwêyekî malê hebû

ku rez danî. Wî hawirdora wî sênc kir, li navê raahserek kola û bir-

ca nobedaran çêkir. Piştre wî rez bi kirê da rezvanan û çii welatekî

din. ^" Gava ku deraa rezçinînê nêzîk bîi, wî xulamên xwe şandin

ba rezvanan, da ku berê wî bicivînin. ^^ Rezvanan xulamên wî gir-

tin, li yekî xistin, yek kuştin îi yê din jî dane ber keviran. ^* îcar wî
mirovî ji cara pêşî bêtir xulam şandin. Rezvanan eynî tişt anîn serê

wan jî. " Li dawiyê ew rabîi û kurê xwe şand û got: <Ewê siya-

neta* kurê min bigirin.> ^* Lê gava ku rezvanan kur dît, ji hevdîi re

gotin: <Ev wêris e! Werin, em wî bikujin îî bibin xwediyê mîrasa

wî.> " Wan ew girt, avêtin derveyî rêz îi kuştin. "" îcar gava ku
xwediyê rêz bê, ewê çi bi van rezvanan bike?» "' Wan jî lê ve-

gerand û gotin: «Ewê wan mirovên xerab bi awayekî xerab bikuje

îi rêz bide hinekên wusa ku di deraa rezçinînê de berê wî bidinê.»

"^ îsa ji wan re got: «Ma we qet di Nivîsarên* Pîroz de ev nexwen-

diye:
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<Ew kevirê ku hostayan red kir,

Bîî kevirê serê rikin*.

Ev ji aliyê Xudan ve çêbîi,

U ev li ber çavê me karekî ecêb e!>%>

"^ <Ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim, Padîşahiya Xwedê wê ji
we bê standin îi ji miletekî wusa re bê dayîn, yê ku berê wî bi-

gihîne. "" Yê ku bi ser vî kevirî de bikeve, wê bibe perçe perçe û ev
kevir bi ser kê de bikeve, wê wî hîîrhûr bike.». "^ Gava ku serekên

kahînan û Fêrisiyan ev mesele bihîst, wan fêm kir ku ew li ser wan
dibêje. "* Wan xwest ku îsa bigirin, lê ji elaletê tirsiyan, çimkî wan
ew pêxember didît.

Mesela Dawetê

(Lûqa 14:15-24)

O O Isa careke din bi meselan ji wan re peyivî îi got: ^ «Pa-
Z/Z/ dîşahiya Ezmanan dimîne vê yekê: Padîşahekî ji bo kurê
xwe dawet amade kir. ^ Wî xizmetkarên xwe şandin ba wan ên ku

ji bo dawetê hatine vexwendin, lê wan nexwest ku bên. " Piştre wî

hin xizmetkarên din şandin îî got: <Ji yên vexwendî re bêjin: Min
şîva xwe araade kiriye; conega û dewarên min ên dermale hatine

serjêkirin û hemîî tişt amade ye. Kerem bikin, werin dawetê.> * Lê

wan qet bala xwe nedayê, lêxistin îî çîîn. Yek çû zeviya xwe, yê

din çû bazirganiya xwe. * Yên mayî jî xizraetkarên wî girtin, riswa
kirin û ew kuştin. '' Padîşah hêrs bû. Wî leşkerên xwe şandin, ev
mêrkujên ha kuştin û bajarê wan şewitand. * Hingê wî ji xiz-

metkarên xwe re got: <Dawet amade ye, lê yên vexwendî ne hêja

bûn. ' De herin serê kuçeyan ii hiîn kê bibînin, gazî dawetê bikin.>
'" Hingê xizraetkar derketin kuçeyan, qenc û xerab, her kesên ku
dîtin civandin û eywana dîlanê bi vexwendiyan tije bîî.

" «Lê gava ku padîşah çû hundir da ku vexwendiyan bibîne,
mirovek dît ku cilên dawetê li xwe nekiribîî. '^ Hingê wî jê pirsî ii
got: <HevaI, bê cilên dawetê ma çawa tu ketî vir?> Zimanê wî ne-
geriya. '^ Li ser vê yekê padîşah ji xizmetkaran re got: <Dest îî
lingên wî girêdin îî wî bavêjin derve, nav tariyê. Li wir wê bibe
girîn îî qirçîna diranan.>

' 21:42 Ji:Zebûr 118:22-23
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'" «Çimkî yên ku hatine gazîkirin pirr in, lê yên ku hatine hil-

bijartin hindik in.»

Pirsa Bacdayînê

(Marqos 12:13-17; Lûqa 20:20-26)

'^ Hingê Fêrisî derketin lî bi hev şêwirîn, ka ewê çawa îsa bi
peyva wî bixin xefikê. '* Wan şagirtên xwe û alîgirên Hêrodês*

şandin ba wî îi gotin: «Mamoste, em dizanin ku tu mirovekî rast î iî

tu riya Xwedê bi rastî hîn dikî. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan, çim-

kî tu li rûyê mirovan nanêrî. '^ îcar ji me re bêje ka tu çawa dibînî?

Ma çêdibe ku em bacê bidin Qeyser an na?»

'* Ji ber ku îsa bi niyetxerabiya wan dizanibîi, got: «Hey durû-

no! Çiraa hûn rain diceribînin? " Ka perê bacê nîşanî rain bidin!»

Wan zîvek* ji wî re anî ^" iî wî ji wan pirsî: «Ev resra iî nivîsîn ên

kê ne?» " Wan got: «Yên Qeyser in.» Hingê îsa ji wan re got:

«Nexwe tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê.»

^^ Gava ku wan ev bihîst, şaş raan, dev ji wî berdan iî çîîn.

Pirsa Rabûna Miriyan

(Marqos 12:18-27; Lûqa 20:27-40)

^^ Eynî rojê Sadîîqiyên* ku digotin vejîna* rairiyan tune, hatin

ba îsa ^ û jê pirsîn: «Maraoste, Mîîsa got: <Eger yekî ku zarokên

wî nebin biraire, divê birayê wî jina wî bîne ii dîindanê* ji birayê

xwe re rako" ^^ îcar li ba me heft bira hebiîn. Yê pêşî jin anî îi mir.

Ji ber ku zarokên wî çênebûn, jina xwe ji birayê xwe re hişt. ^* Ey-

nî tişt hat serê yê dido îî yê sisiyan jî, heta bi yê heftan, hemîî

rairin. " Piştî hemiiyan jin jî rair. ^ îcar Roja* Vejînê, ji her heftan

ew jin wê bibe ya kê? Çirakî heraiîyan ew anîbîî!»

^' îsa li wan vegerand û got: «Hîîn şaş dibin, ji ber ku hûn

Nivîsarên* Pîroz û hêza Xwedê nizanin. ^" Piştî Roja Vejînê ew ne

jinê tînin îi ne jî raêr dikin; çimkî wê bibin wek milyaketên ezmên.

^' Ma we nexwendiye ku li ser vejîna miriyan Xwedê ji we re çi

dibêje? ^^ <Ez Xwedayê Birahîm*, Xwedayê îshaq* îî Xwedayê
Aqiîb* im.>'' Ew ne Xwedayê miriyan, lê Xwedayê zindiyan e.»

^^ Gava ku elaletê ev yek bihîst li hînkirina wî gelek şaş ma.

' 22:24 Ji: Dubarekirina Şerîetê 25:5 *> 22:32 Ji: Derketin 3:6
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Emrê HerîMezin

(Marqos 12:28-34; Lûqa 10:25-28)

^ Gava Fêrisiyan bihîst ku îsa devê Sadîîqiyan girtiye, li hev
civiyan. ^^ Ji nav wan yekî Şerîetzan ew ceriband iî pirsî: ^* «Ma-
moste, di Şerîetê* de emrê herî raezin kîjan e?» ^' îsa lê vegerand û

got: «<Ji Xudan Xwedayê xwe bi heraîi dilê xwe, bi heraû canê

xwe îi bi heraii hişê xwe hez biko^ ^^ Erarê pêşî îi raezin ev e.

^' Yê diduyan jî wek vî ye: <Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê
xwe hez biko'' "" Hemû Şerîet îi pêxember li ser bingeha van her-
du emran in.»

Mesîh Kurê Kê Ye?

(Marqos 12:35-37; Lûqa 20:41-44)

"' Gava ku Fêrisî li hev civiyabûn îsa ji wan pirsî: "^ «Hîin li

ser Mesîh* çi difikirin? Ew kurê kê ye?» Wan lê vegerand îi gotin:

«Ew kurê* Dawid e.» "^ îsa ji wan re got: «Nexwe çawa Dawid bi

saya Ruh navê Xudan hildide iî dibêje:

"" <Xudan ji Xudanê min re got:

Li milê min ê rastê rîine

Heta ku ez dijminên te bikim bin lingên te.^"

"* «Eger Dawid ji wî re dibêje <Xudan>, çawa ew dibe kurê
wî?» "* Icar tu kesî nikaribîî peyvekê bersîva wî bide. Û ji wê rojê
pê ve tu kesî newêribiî ku tiştekî jê bipirse.

Durûtiya Fêrisî û Şerîetzanan

(Marqos 12:38-40; Lûqa 11:37-52; 20:45-47)

Hingê Isa ji elaletê û ji şagirtên xwe re got: ^ «Şerîetzan îi

Fêrisî li ser kursiyê Mîisa* rûdinin. ^ Loma her tiştê ku ji

we re dibêjin, bikin îî bînin cih. Lê li gor kirinên wan nekin, çimkî

ew dibêjin û nakin; " barên giran û hilgirtina wan zehmet girêdidin

û datînin ser pişta rairovan, lê ew bi xwe naxwazin ji bo rakirina

wan baran tiliya xwe jî bilebitînin.

^ «Hemîi tiştên ku dikin ji bo dîtina mirovan e. Bazbendên*

23

' 22:37 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:5

'' 22:39 Ji: Dubarekirina Şerîetê 19:18 ' 22:44 Ji: Zebiir 110:1
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xwe pehn dikin îi rêşiyên* kirasên xwe dirêj dikin. * Di ziyafetan

de ji cihên jorîn, li kinîştan* jî ji kursiyên pêşî hez dikin. ^ Hez

dikin ku di sûkan de silav li wan bê kirin iî ji aliyê xelkê ve jî bi

awayê <ya mamoste> bên gazîkirin. * Lê bila ji we re nebêjin <raa-

moste>, çimkî Mamosteyê we yek e îî hûn heraiî bira ne. ' Û li ser
rîîyê erdê ji tu kesî re nebêjin <Bavo>, çirakî Bavê we yek e, Bavê

ezraanî ye. '" Ne jî bila kes ji we re bêje <rêber>, çirakî Rêberê we

yek e, Mesîh e. " Di nav we de yê herî mezin bila bibe xizraetkarê

we. '^ Çirakî kî xwe bilind bike, wê nizira bibe û kî xwe nizira

bike, ewê bilind bibe.

'^■'''«Wey li we hûn Şerîetzan û Fêrisîno! Hûn durîîno! Hîîn

Padîşahiya Ezmanan li ber mirovan digirin. Hiîn bi xwe nakevinê ii

ne jî hiîn dihêlin ên ku dixwazin bikevinê, derbas bibin.

'^ «Wey li we hiîn Şerîetzan û Fêrisîno! Hûn durûno! Hûn

derya iî bejê li hev didin, da ku hiîn yekî bînin ser baweriya xwe, lê

gava ku we ew anî jî hiîn du caran ji xwe bêtir wî dikin kurê

dojehê*.

'*«Wey li we hiîn rêberên kor! Hiîn dibêjin: <Eger yek bi

Perestgehê sond bixwe, ne tiştek e, lê eger yek bi zêrê Perestgehê

sond bixwe, divê ew sonda xwe bîne cih.> '^Hey bêhişên kor!

Kîjan meztir e? Zêr an Perestgeha ku zêr pîroz dike? '* Dîsa hiin

dibêjin: <Eger yek bi gorîgehê* sond bixwe tiştek nabe, lê eger ew

bi diyariya li ser gorîgehê sond bixwe, divê ew sonda xwe bîne

cih.> " Hey korno! Kîjan meztir e? Diyarî, an gorîgeha ku diyariyê

pîroz dike? ^" Loraa yê ku bi gorîgehê sond bixwe^ hera bi wê û

hera jî bi hemûyên ku li ser wê ne sond dixwe. " Û yê ku bi Pe-
restgehê sond bixwe, hem bi wê û hem jî bi yê ku di nav wê de ye

sond dixwe. ^^ îcar yê ku bi ezmên sond bixwe, ew hera bi textê

Xwedê îî hem jî bi yê ku li ser rîîdine sond dixwe.

^' «Wey li we hiîn Şerîetzan û Fêrisîno! Hey hûn durûno! Hîîn

dehyeka* pûng, rizyan û kîmyona xwe didin, lê hûn tiştên Şerîetê

yên hê girîngtir, dadperwerî*, rehm û baweriyê dihêUn. Diviyabîi

23:5 Dubarekirina Şerîetê 6:8; Hijmartin 15:37-40

23:13 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Wey li we hiin Şerîetzan ii Fêrisî-

no! Hûn durûno! Hûn malên jinebiyan dadiqurtînin û ji bo ku hûn bên

dîtin, hiin duayên dirêj dikin. Ji ber vê yekê dîwana* we, wê giranHr be.»
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ku we ev bikirana û dev ji yên din jî bernedana. ^ Hey rêberên

kor! Hîîn pêşîîyê dipalînin, lê devê dadiqurtînin.

^«Wey li we hiîn Şerîetzan û Fêrisîno! Hiin durûno! Hiîn
derveyî tas ii sêniyan dişon, lê hundirê wan ji tiştên talankirî îî

çavbirçîtiyê tije ye. ^* Hey Fêrisiyê kor! Pêşî hundirê tas û sêniyan
bişo, wê derveyê wan jî paqij bibe.

" «Wey li we hîîn Şerîetzan iî Fêrisîno! Hey hûn durîino! Hiin
wek gorên spîkirî ne, ku ji derve xweşik xuya dibin, lê hundirê

wan tije hestiyên rairiyan ii heraû tiştên qirêjî ne. ^* Bi vî awayî

hiîn jî ji derve wek ên rast li rnirovan xuya dibin, lê ji hundir ve

hiin tije duriîtî îi neheqî ne.

^' «Wey li we hîin Şerîetzan îî Fêrisîno! Hey durîîno! Hîîn go-
rên pêxemberan ava dikin îi qubên mirovên rast dixemilînin. ^" Û

hûn dibêjin: <Eger era di dema bav û kalên xwe de bijiyana, raeyê

bi wan re xwîna pêxeraberan nerijanda.> ^' Bi vî awayî hiîn li hera-

ber xwe şahidiyê dikin ku hîin kurên wan in ên ku pêxeraber kuş-

tine. ^^ De hûn jî rabin, çapa xerabiya bav îi kalên xwe tije bikin!
^^ «Hey raarno! Hûn nifşên koreraaran! Hiînê ji cezayê dojehê

çawa birevin? ^" Ji ber vê yekê, va ye, ez ji we re pêxeraber, rai-

rovên şehreza îi maraosteyan dişînira. Hiînê hinekan ji van bikujin

ii xaç bikin îî yên din jî li kinîştên xwe bidin ber qamçiyan û ji

bajarekî biteriqînin bajarê din. ^^ Bi vî awayî hemîi xwîna bêsîîc a

ku li ser rîîyê erdê hatiye rijandin, wê bikeve stîiyê we: Ji xwîna

Habîlê* rast heta bi xwîna Zekeryayê Kurê Berexya, yê ku we di

navbera Perestgeh û gorîgehê de kuşt. ^* Bi rastî ez ji we re di-

bêjira, ev tiştên ha heraû wê bên ser vî nifşî.

îsa li ser Orşelîmê Dilorîne
(Lûqa 13:34-35)

^^ «Wax Orşelîm, heywax Orşelîma ku pêxemberan dikuje ii yên
ku ji wê re hatine şandin dide ber keviran. Ka çawa mirîşk çîçikên

xwe di bin çengên xwe de dicivîne, çend caran min jî xwest ku ez

zarokên te bicivînim, lê we nexwest. ^^ Va ye, mala we wê li we

wêran îi vala bimîne. ^' Çimkî ez ji we re dibêjim, êdî careke din hîîn

min nabînin, heta ku hîîn bêjin: <Yê ku bi navê Xudan tê pîroz be!>S>

" 23:39 Ji:Zebûr 118:26
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îsajipêşî ve li ser Wêranbûna Perestgehê Dibêje
(Marqos 13:1-2; Lûqa 21:5-6)

^ A Gava ku îsa ji Perestgehê derket ii çiî, şagirtên wî nêzîkî wî

.Zi'T" bîîn îî xwestin ku bala wî bikişînin ser avahiyên Perestgehê.

^ Wî ji wan re got: «Hîin van hemiîyan dibînin? Bi rastî ez ji we re

dibêjim, li vir kevir li ser kevir namîne. Qet tiştek namîne ku neyê

hilweşandin!»

Tengahiyên Mezin

(Marqos 13:3-13; Lûqa 21:7-19)

^ Çaxê îsa li Çiyayê Zeytiînê rîidinişt, şagirtên wî bi serê xwe

hatin ba wî îi jê re gotin: «Ji me re bêje, ka ev tişt wê kengê bibin?

Çi wê bibe nîşana hatina te û dawiya dinyayê?» " îsa bersîva wan

da û got: «Hay ji xwe hebin, ku tu kes we nexapîne. ^ Çimkî gelek

wê bi navê min bên îi bêjin: <Mesîh ez ira> îi wê gelekan bixapînin.

* Hîînê dengê şeran ii li ser şeran bibihîzin. Binêrin! Hîin netirsin.

Tiştên weha divê bibin, lê hê dawî nehatiye. ^ Milet wê li heraber

miletan, padîşahî li heraber padîşahiyan rabin. Û wê li cih cihan
xela îi erdhejîn çêbin. * Lê ev tiştên ha hemiî destpêka janan in.

' «Hingê wê we teslîm bikin, da ku êşê bi we bidin kişandin ii

we bikujin. Ji ber navê min hemû milet wê ji we nefret bikin.

'" Hingê gelek wê ji rê derkevin, hevdiî bidin dest îî ji hev nefret

bikin. " Û gelek pêxemberên derewîn wê derkevin ii gelekan bi-

xapînin. '^ Bi zêdebiîna neheqiyê, hezkirina gelekan wê sar bibe.

" Lê yê ku heta dawiyê ragire*, ewê xilas bibe. '" Û ev Mizgîniya

Padîşahiyê wê li seranserê dinyayê bê dayîn, da ku ji hemîî miletan

re bibe şahidî îî hingê dawî wê bê.

Felaketa Mezin

(Marqos 13:14-23; Lûqa 21:20-24)

'^ «Çaxê hûn tiştê mekiuh ê ku xerakirinê tîne, tiştê ku Daniyêl

pêxember gotiye, li cihê pîroz rawestayî bibînin» - bila yê ku di-

xwîne fêm bike - '* «hingê yên ku di Cihûstanê de ne bila birevin

çiyan. " Yê ku li ser banî be, bila neyê xwarê û tiştekî ji hundir

iailnede. '* Û yê ku li nav zeviyê be jî, bila venegere ku ebayê xwe

24:15 Binêre: Daniyêl 9:27; 11:31; 12:11
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hilde. "Lê wey li wan ên ku di wan rojan de bizaro ne û dimê-
jînin! ^"Dua bikin ku reva we nekeve zivistanê an roja* Şemiyê.
^' Çimkî hingê tengahiyeke wusa mezin wê çêbe, ku ji destpêka
dinyayê ve tiştekî weha çênebûye û tu caran çênabe jî. ^^ Eger ew
roj nehatana kurtkirin, tu kes xilas nedibû, lê ji bo xatirê yên bijartî
ew roj wê bên kurtkirin. " Hingê eger yek ji we re bêje: <Va ye,

Mesîh U vir e!> an jî: <Wa ye, ew li wir e!>, bawer nekin. ^ Çimkî

mesîhên derewîn îi pêxemberên derewîn wê derkevin, wê nîşan îi
karên mezin çêkin, wusa ku eger bibe, ewê bijartiyan jî bixapînin.
Va ye, rain ji pêşî ve ev ji we re got. ^* îcar, eger yek ji we re

bêje: <Wa ye, Mesîh li çolê ye!> dernekevin derve, an bêje: <Va ye,
li oda hundir e!>, bawer nekin. " Çawa ku birûsk ji Rojhilat davêje
û heta Rojava ronahî dike, hatina Kurê Mirov jî wê bi vî awayî be.
^ Kelaş li ku derê be, teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin.

Vegerîna Kurê Mirov

(Marqos 13:24-27; Lûqa 21:25-28)

^' «Di pey tengahiya wan rojan de, di cih de,
Roj wê tarî bibe

U heyv ronahiya xwe nade.

Stêr wê ji ezmên bikevin

U rojgêranên* ezmanan wê ji riya xwe derkevin.

^ «Hingê nîşana Kurê Mirov wê li ezmên xuya bibe û heraii
miletên li ser erdê wê li xwe bixin. Ewê bibînin ku <Kurê Mirov bi

hêz* îî rîimeta raezin li ser ewrên ezmên tê.^'' ^' Ewê milyaketên
xwe bi boriya dengbilind bişîne ii milyaket wê bijartiyên wî ji çar
aliyan, ji perekî ezraanan heta perê din bicivînin.

Dersaji Dara Hêjîrê

(Marqos 13:28-31; Lûqa 21:29-33)

^^ «Icar ji dara hêjîrê vê dersê hîn bibin: Çaxê ku çiqilên wê
dibişkivin iî pelên wê şîn dibin, hûn dizanin ku havîn nêzîk e. ^^ Bi
vî awayî, çaxê ku hiin jî van heraîî tiştan bibînin, bizanin ku ew
nêzîk e, li devê derî ye. ^" Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku ev

' 24:30 Ji: Daniyêl 7:13. Binêre: Peyxama Yûhenna 1:7

24:29 Binêre: îşaya 13:10; 34:4
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tiştên ha hemiî çênebin, ev nifş qet nabihûre. ^^ Erd û ezman wê

bibihûrin, lê peyvên min tu caran nabihîirin.

Roj û Saeta ku Bi Tenê Xwedê Dizane

(Marqos 13:32-37; Lûqa 17:26-30, 34-36)

^* «Lê heçî ew roj îî ew saet e, ne railyaketên ezmanan îî ne jî

Kur, ji Bav pê ve tu kes pê nizane. ^' Ka di rojên Nûh* de çawa bîi,

hatina Kurê Mirov jî wê wusa be. ^* Çimkî di wan rojên beriya to-

fanê de, rnirovan dixwar û vedixwarin, jin dianîn iî mêr dikirin;

heta wê roja ku Niîh ket gemiyê, ^' wan nizanibîî ku wê çi bibe,

heta ku tofan rabû iî ew hemiî bi xwe re birin. Hatina Kurê Mirov

jî wê bi vî awayî be. "" Hingê du mirov wê li nav zeviyê bin, yek

wê bê birin iî yek bê hiştin. "' Du jin wê bi destar bihêrin, yek wê

bê birin îî yek bê hiştin.

"^ «Loraa hişyar bimînin, çimkî hîîn nizanin Xudanê we wê

kîjan rojê bê. "^ Lê vê yekê bizanin: Eger raalxwê malê bizaniya ku

bi şev çi çaxî diz wê bê, ewê hişyar biraa iî nedihişt ku ew bikeve

xaniyê wî. "" Ji ber vê yekê hûn jî araade bin, çimkî Kurê Mirov wê

di saetekê de bê ku hiin nizanin.

Xulamê Dilsoz û Xulamê Bêbext

(Lûqa 12:35-48)

"^ «XuIamê dilsoz iî şehreza kî ye? Ewê ku axayê wî ew daniye

ser xulamên xwe, da ku xwarina wan di dema wan de bide wan.

"*Xwezî bi wî xulamê ku gava axayê wî bê, wî li ser karê wî

bibîne. "^ Bi rastî ez ji we re dibêjira, ewê wî deyne ser heraîî malê

xwe. "* Lê eger ew xulamê xerab ji xwe re bêje: <Axayê min wê bi

derengî bikeve> "' îi dest pê bike li hevalên xwe yên xulam bixe, bi

serxweşan re bixwe îi vexwe, ^" axayê wî xulamî wê di wê rojê de

bê ku ew ne li hêviya wî ye îî di wê saetê de ku ew pê nizane ^' îî

wê wî perçe perçe bike îî para wî bi duriîyan re bide. Li wir wê

bibe girîn îî qirçîna diranan.

Mesela Deh Keçan

'^ XT «Hingê Padîşahiya Ezmanan wê bimîne vê yekê: Deh ke-

j^»J çikan çirayên xwe hildan û çûn pêşiya zavê. ^ Pênc ji wan

24:38 Destpêkirin 6-8
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bêaqil û pênc ji wan şehreza bûn. ^ Yên bêaqil rahiştin çirayên
xwe, lê bi xwe re dohn hilnedan. " Lê yên şehreza bi çirayên xwe
re, di derdanan de dohn jî hildan. ^ Gava ku zava bi derengî ket,
xewê ew hemîî girtin û razan.

* «Nîvê şevê dengek hat: <Va ye, zava tê! Derkevin pêşiya wî!>
^ Hingê hemîî keçik rabûn îî çirayên xwe amade kirin. * Yên bêaqil
ji yên şehreza re gotin: <Hinekî ji dohnê xwe bidin rae, çimkî çira-
yên me diterairin.> ' Wan bersîv da û gotin: <Na, çênabe, ew têra

rae û we nake. Çêtir e ku hûn herin ba dohnfiroşan û ji xwe re
bikirrin.> '" Lê çaxê ew çîin ku dohn bikirrin, zava hat. Keçikên ku
amade bûn bi wî re ketin şahiya dîlanê û derî hat dadan. " Paşê
keçên din jî hatin ii gotin: <Mîrza, mîrza! Derî li me veke!> '^ Wî li

wan^yegerand û got: <Bi rastî ez ji we re dibêjim, ez we nas nakim.>

' «Loma hişyar bimînin, çimkî hiîn ne wê rojê û ne jî wê saetê
dizanin.»

Mesela Telantan

(Lûqa 19:11-27)

'" «Dîsa Padîşahiya Ezmanan dimîne vê yekê: Zilamek hebû,
gava ku çû welatekî din, gazî xulamên xwe kir iî malê xwe spart
wan. '^ Wî li gor karîna her yekî ji wan da wan: Pênc telant* dan
yekî^ du telant dan yekî û telantek jî da yekî iî derket riya xwe.
'* Yê ku pênc telant standibiîn, zû rabiî, perê xwe da xebitandin îi
pênc telantên din kar kirin. " Bi vî awayî yê ku du telant standibûn

jî du telantên din kar kirin. '* Lê yê ku telantek standibû, rabû erd
kola û perê axayê xwe veşart.

«Piştî demeke dirêj axayê xulaman vegeriya îi bi wan re

hesabê xwe kir. ^" Yê ku pênc telant standibûn, hat û pênc telantên
din jî anîn. Wî got: <Ezbenî, te pênc telant dabûn min. Binêre, min

pêncên din jî qezenc kirin.> ^' Axayê wî jê re got: <Aferim, xiz-

metkarê qenc û dilsoz! Tu di tiştên hindik de dilsoz derketî, ezê te

deynim ser gelek tiştan. Were îî beşdarî şahiya axayê xwe bibe!>

^^ «Yê ku du telant standibiîn jî hat û got: <Ezbenî, te du telant
dabûn min; binêre, min diduyên din jî qezenc kirin.> " Axayê wî

got: <Aferim, xizmetkarê qenc û dilsoz! Tu di tiştên hindik de dil-

soz derketî, ezê te deynim ser gelek tiştan. Were îi beşdarî şahiya
axayê xwe bibe!>
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" «Piştre yê ku telantek standibîi hat îi got: <Ezbenî, min di-

zanibîî ku tu mirovekî hişk î ii cihê ku te lê neçandiye tu didirîiyî

îî cihê ku te tov lê nereşandiye tu jê berhev dikî. ^^ îcar ez tir-

siyam, ez çîira, min telantê te di nav axê de veşart. Ha, ji te re

telantê te.> ^* Axayê wî lê vegerand îi got: <Hey xizmetkarê xerab

û tiral! Madera te dizanibîî cihê ku rain lê neçandiye ez didirûra îi

cihê ku min tov lê nereşandiye ez jê berhev dikim? " Nexwe

diviya te perên min danîna banqê, gava ku ez vegeriyara minê bi

fayiza wan ve bistanda. ^^ Ji bo vê yekê wî telantî ji wî bistînin

ii bidin wî yê ku deh telantên wî hene. ^' Çimkî yê ku pê re

heye, wê ji wî re bê dayîn û bi ser de bê zêde kirin. Lê yê ku pê

re tunebe, tiştê ku di destê wî de ye jî wê jê bê standin. -^" Lê vî
xizmetkarê bêkêr bavêjin tariya derve. Li wir wê bibe girîn îi

qirçîna diranan.>»

Roja Dawî

^' «Gava ku Kurê Mirov bi rîimeta xwe ve bê îi heraîi railyaket

pê re, hingê evvê li ser textê xwe yê rîîmetê rîine. ^^ Hemû milet wê

li ber wî bicivin û ewê wan ji hevdîi veqetîne, wek ku şivan miyan

ji bizinan vediqetîne. ^^ Ewê miyan bide aliyê xwe yê rastê, bizinan

bide aliyê xwe yê çepê. '" Hingê Padîşah wê ji yên li aliyê xwe yê

rastê re bêje: <Werin, hîin pîrozên* Bavê rain, wê Padîşahiya ku ji

damezrandina dinyayê ve ji bo we hatiye amade kirin, bistînin.

^^ Çimkî ez birçî bûm, we xwarin da min; ez tî bûm, we av da rain;

ez xerîb bîîra, we ez hewandira; ^* ez tazî bîîra, we ez bi cil kirim;

ez nexweş biim, hûn hatin serdana rain; ez di zîndanê de bûm, hîîn

hatin ba min.>

^' «Hingê yên rast wê li wî vegerînin îi bêjin: <Ya Xudan, me

kengê tu birçî dîtî û tu têr kirî, an kengê me tu tî dîtî û av da te?

^^ Me kengê tu xerîb dîtî û tu hewandî, an tazî dîtî û tu bi cii kirî?

^' Me kengê tu nexweş an di zîndanê de dîtî îi em hatin ba te?>

"* Padîşah wê bersîvê bide îî ji wan re bêje: <Bi rastî ez ji we re

dibêjira, we çi ji yekî ji van birayên min ên herî biçiîk re kiribe, we

ew ji min re kiriyo

"' «Hingê wê ji yên li milê xwe yê çepê re jî bêje: <Ji min diîr

bikevin, hîin ên ku nifir lêbîiyî, herin agirê herheyî yê ku ji bo
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îblîs* û railyaketên wî hatiye araadekirin. "^ Çimkî ez birçî bûm,
we xwarin neda min, ez tî bûm, we av neda min. "^ Ez xerîb bûm!
we ez nehewandim. Ez tazî bûm, we ez bi cil nekirim. Ez nexweş'
îî di zîndanê de bîîm, hîin nehatin ba min.>

"" «Hingê ewê li wî vegerînin û bêjin: <Ya Xudan, me kengê tu
birçî, an tî, an xerîb, an tazî, an nexweş, an jî di zîndanê de dîtî û

me alîkariya te nekir?> "' Hingê ewê bersîva wan bide û bêje: <Bi

rastî ez ji we re dibêjim, we çi ji bo yekî ji vanên herî biçûk

nekiribe, we ew ji bo rain jî nekiriyo "* îcar evên ha wê herin
ezaba herheyî, lê yên rast wê herin jiyana herheyî.»

Şêwira Kuştina îsa
(Marqos 14:1-2; Lûqa 22:1-2; Yûhenna 11:45-53)

O^ Gava ku îsa ev hemû peyvên ha xilas kirin, ji şagirtên xwe
-^W re got: ^.«Hûn dizanin ku piştî du rojan Cejna* Derbasbûnê
ye. Wê Kurê Mirov bidin dest, da ku bê xaçkirin.»

^ Hingê serekên kahînan û rihspiyên gel, li qesra Serokkahînê
ku navê wî Qeyafa bû civiyan " li bi hev şêwirîn ku îsa bi hîle
bigirin iî wî bikujin. ^ Lê wan digot: «BiIa ne di cejnê de be, da ku
di nav xelkê de hengame çênebe.»

îsa li Beytanyayê
(Marqos 14:3-9; Yûhenna 12:1-8)

* Gava îsa U Beytanyayê li mala Şimûnê kotî biî, ' jinikekê di
firaxeke mermerê spî de rûnê bîhnxweş ê gelek giranbiha anî. Ça-

xê ku Isa li ser sifrê rûniştibû, wê rûn bi serê wî de rijand. * Gava

şagirtan ev dît, hêrs bûn û gotin: «Çima ev rûnê ha badîhewa çiî?

Ev dikaribîi bi bihayekî giran bihata firotin îî li belengazan bihata
belavkirin.»

Lê Isa bi vê yekê dizanibû û ji wan re got: «Çiraa hûn jinikê

diêşînin? Wê ji bo rain tiştekî qenc kir. " Çimkî belengaz hergav di
nav we de ne, lê ez hergav ne li ba we me. '^ Jinikê ev rîînê bîhn-

xweş bi ser bedena min de rijand, da ku min ji bo veşartinê amade
bike. '^ Bi rastî ez ji we re dibêjim, ev Mizgînî li ku dera dinyayê
bê dayîn, ev tiştê ku vê jinikê kir jî wê ji bo bîranîna wê bê gotin.»

25:41 Peyxama Yûhenna 20:10



METTA 26 61

Xayîntiya Cihûda

(Marqos 14:10-11; Lûqa 22:3-6)

'" Hingê yek ji diwanzdehan, ku jê re Cihîîdayê* îsxeryotî di-

gotin, çû ba serekên kahînan '^ iî ji wan pirsî: «Eger ez wî bidim

destê we hiinê çi bidin min?» îcar wan jî sî zîv* hijmartin iî danê.

'* Ji wê demê ve Cihîîda li keysekê digeriya ku îsa bide dest.

îsa bi Şagirtan re Şîva Cejna Derbasbûnê Dixwe
(Marqos 14:12-21; Lûqa 22:7-13; Yûhenna 13:21-30)

" Di roja pêşî ya Cejna* Nanê Şkeva de şagirt hatin ba îsa iî jê
pirsîn: «Tu dixwazî em li ku derê ji te re şîva Cejna* Derbasbîinê

amade bikin ku tu bixwî?» '* Wî li wan vegerand îi got: «Herin

bajêr, ba filan mirovî û jê re bêjin: <Mamoste dibêje: Wextê rain

nêzîk bûye. Ezê Cejna Derbasbîinê bi şagirtên xwe re li raala te

pîroz bikira.>» " Wek ku îsa ji wan re gotibiî şagirtan kir îî şîva

Cejna Derbasbîinê amade kirin. ^" Gava bîi êvar, ew bi diwanz-

dehan re li ser sifrê riînişt. ^' îcar çaxê ku wan şîv dixwar îsa got:
«Bi rastî ez ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest.» ^^ Ew

gelek xemgîn biin îî dest pê kirin yek bi yek ji wî pirsîn: «GeIo ez

im, ya Xudan?» " îsa li wan vegerand îî got: «Yê ku bi min re

pariyê xwe li firaxê xist, ew e yê ku wê min bide dest. ^" Ji xwe

Kurê Mirov wek ku li ser wî hatiye nivîsîn, wê here. Lê wey li wî

mirovê ku Kurê Mirov bide dest! Wê ji bo wî çêtir biiya ku ew

nehata dinyayê.» ^' Hingê Cihîîdayê ku wê ew bida dest, got:

«Maraoste, ma ew kes ez im?» îsa bersîv da: «Erê, te bi xwe

got.»

Şîva Xudan

(Marqos 14:22-26; Lûqa 22:14-23; 1 Korîntî 11:23-25)

^* Gava wan xwarin dixwar, îsa nan hilda, şikir kir, ew şkand,

da şagirtan îî got: «Bigirin û bixwin, ev bedena min e.»

" Piştre wî kasek hilda, şikir kir, da wan îi got: «Hûn hemii ji

vê vexwin. ^ Çirakî ev xwîna rain a Peyraanê* ye ku ji bo lêbihîîr-

tina gunehan di ber gelekan de tê rijandin. ^' Ez ji we re dibêjim:

<Êdî ez ji vî berê mêwê tu caran venaxwim, heta wê roja ku ez di

Padîşahiya Bavê xwe de bi we re ji ya nîî vexwim.>»

^ Piştî ku wan zebûrek strand, derketin Çiyayê Zeytûnê.



62 METTA 26

îsajipêşî ve li ser înkarkirina Petrûs Dibêje
(Marqos 14:27-31; Lûqa 22:31-34; Yûhenna 13:36-38)

^' Hingê îsa ji wan re got: «îşev hîinê hemû li ser min dudilî û
sist bibin, çimkî hatiye nivîsîn:

<Ezê li şivên bixim

Û miyên kerî wê belav bibin.^"
^^ Lê piştî ku ez ji mirinê rabim, ezê beriya we herim Celîlê.»
^^ Petrûs lê vegerand û got: «Hemû jî li ser te dudiU îi sist bibin, ez
tu caran dudiU û sist nabira.» ^ îsa ji wî re got: «Bi rastî ez ji te re
dibêjira, hema îşev, berî ku dîk bang bide tê sê caran min înkar

bikî.» ^' Petrîis got: «Eger lazira be ku ez bi te re bimirim jî, ez tu
caran te înkar nakim.» Heraû şagirtan jî weha got.

Li Baxçê Gêtşemaniyê

(Marqos 14:32-42; Lûqa 22:39-46)

^* Hingê îsa bi şagirtên xwe ve çiî cihê ku jê re <Gêtşemanî>
digotin û ji wan re got: «Hîîn li vir rûnin, heta ku ez herira dera ha

û dua bikim.» -" Wî Petrûs û herdu kurên Zebedî bi xwe re birin û
dest pê kir, keder û diltengiyê ew girt. ^* Hingê wî ji wan re got:

«DiIê min gelek teng dibe, ez dikim bimirim. Li vir bin û bi rain re
hişyar bimînin.»

■'Hinekî pêşve çû, xwe deverû avêt erdê, dua kir û got: «Ya
bavê min, eger bibe bila ev kasa tehl ji min derbas bibe. Lê bila ne

wek ez dixwazim, lê wek ku tu dixwazî be.»

"" Piştre ew vegeriya ba şagirtan û ew di xew de dîtin. Ji Petrûs
re got: «Ma we nikaribû hûn saetekê jî bi min re hişyar bimînin?

"' Hişyar biraînin iî dua bikin, da ku hûn nekevin ceribandinê. Erê,
ruh bi daxwaz e, lê beden lewaz e.»

"^ Cara diduyan ew çû û dua kir: «Ya Bavê min, eger bêyî ku
ez vê kasa tehl vexwim, ew ji min derbas nebe, bila daxwaza te

bibe.» "^ îsa vegeriya û ew dîsa di xew de dîtin. Çimkî çavên wan ji
xewê diçûn serhev. "" Wî ew hiştin, careke din dûr ket, cara sisiyan
dua kir û eynî peyv gotin. "^ Paşê vegeriya ba şagirtên xwe îi ji wan

re got: «Ma hîin hê jî radizin îi bîhna xwe vedidin? Va ye, saet hat;

' 26:31 Ji:Zekerya 13:7
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Kurê Mirov dikeve destê gunehkaran. "' Rabin, em herin. Va ye,:

yê ku min dide dest nêzîk bîî.»

Girtina îsa
(Marqos 14:43-50; Lûqa 22:47-53; Yûhenna 18:3-12)

"' Hê ew dipeyivî Cihiidayê ku yek ji diwanzdehan bû hat. Bi

wî re elaleteke mezin a bi şîîr îî daran hebû. Ev ji aliyê serekên

kahînan û rihspiyên gel ve hatibîîn şandin. "* îcar ê ku ew bida dest
bi wan re li ser îşaretekê li hev hatibîî: «Ez kê ramûsim ew e, wî

bigirin.» "' Cihûda sererast hat ba îsa û got: «SiIav li te, maraoste!»

iî ew ramîîsa. ^" îsa lê vegerand û got: «HevaI, tu ji bo çi hatibî, wê

bike.» Hingê ew mirov nêzîk biîn, dest avêtin îsa û ew girtin. ^' Li
ser vê yekê, yekî ku bi îsa re bû, şûrê xwe^ kişand, U xulamê Se-

rokkahîn xist û guhê wî pekand. ^^ Hingê îsa ji wî re got: «Şiîrê
xwe bixe kalanê wî. Çimkî her kesê ku şîir bikişîne, ewê bi şûr bê

kuştin. ^^ Ma tu dibêjî qey ez nikarira ji Bavê xwe bixwazira û ew

jî di cih de ji diwanzdeh lejyonan* zêdetir railyaketan bigihîne

min? '" Lê hingê Nivîsarên* Pîroz ên ku dibêjin divê weha bibe,

wê çawa bên cih?»

^^ Wê gavê îsa ji elaletê re got: «Ma ez rêbirek ira ku hûn bi

dar û şûran hatine ku min bigirin? Her roj ez li Perestgehê rûdi-

niştim ii min hîn dikir, lê we ez negirtim. ^* Lê ev heraii çêbûn, da

ku nivîsarên pêxeraberan bên cih.» Hingê heraû şagirtan ew hişt û

reviyan.

îsa li ber Civîna Giregiran

(Marqos 14:53-65; Lûqa 22:54-55, 63-71; Yûhenna 18:13-14, 19-24)

" Yên ku îsa girtin, ew birin ba Qeyafayê Serokkahîn. Li wir

Şerîetzan û rihspî civiyabûn. ^* Petrûs ji dîîr ve li pey wî hat, heta

hewşa Serokkahîn. Ew derbasî hundir biî, bi parêzgeran re rûnişt,

da ku dawiyê bibîne.

*' îcar serekên kahînan îi tevahiya civîna* giregiran li hember

îsa li şahidiya derewîn digeriyan ku biryara kuştina wî bidin. *" Bi
ser ku gelek şahidên derewîn derketin jî, tiştê ku lê digeriyan

peyda nekirin. Li dawiyê du şahidên derewîn hatin *' îî gotin: «Vî
mirovî got: <Ez dikarim Perestgeha Xwedê hilweşînim û di sê

rojan de ava bikim.>» '^ Hingê Serokkahîn rabû ser lingan û ji îsa
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re got: «Ma tu bersîvê nadî? Ev çi şahidî ye ku evên ha li ser te

didin?» "Lê îsa tu tişt negot. Serokkahîn ji wî re got: «Ez te bi
navê wî Xwedayê jîndar didim sondê, eger tu Kurê* Xwedê
Mesîh* bî, ji rae re bêje.» *" îsa ji wî re got: «Erê, wek ku te got, lê
ezji we redibêjira:

Ji niha û pê ve, hîinê bibînin ku <Kurê Mirov

Li railê rastê yê hêza Xwedê rîiniştî ye

Û li ser ewrên ezmên tê.>%>

Hingê Serokkahîn cilên xwe çirandin îi got: «Wî çêr* kir! Êdî
çi hewcedariya me bi şahidan heye? Va ye, we çêrkirina wî bihîst.

Hûn çi dibêjin?» Wan lê vegerand û gotin: «Ew yê kuştinê ye!»
*' Hingê tif kirin rûyê wî iî ew dan ber kulman. Hinekan jî sîle

lê xistin *" ii gotin: «Ji me re pêxemberîtiyê bike, ey Mesîh! Ka kî
bîi ku li te xist?»

Petrûs îsa înkar Dike
(Marqos 14:66-72; Lûqa 22:56-62; Yûhenna 18:15-18, 25-27)

' Hingê Petrûs li derve, li hewşê rûniştibû. Keçikeke xizmet-
kar hat ba wî û got: «Tu jî bi îsayê Celîlî re bûyî.» ™ Lê wî li ber
heraûyan înkar kir û got: «Ez nizanim ku tu çi dibêjî.» ^' Çaxê ew

çû ber^dergeh, keçikeke din ew dît îî ji yên li wê derê re got: «Evê
ha bi îsayê Nisretî re bû.» " Wî dîsa bi sond înkar kir û got: «Ez
wî nas nakim!» " Piştî gavekê yên ku li wir bûn çûn ba Petrûs îî
gotin: «Bi rastî tu bi xwe jî yek ji wan î. Çimkî peyivîna te, te dide

zanîn.» '" Hingê wî dest bi nifiran kir, sond xwar ii got: «Ez wî
mirovî nas nakim!» Di cih de dîk bang da. " Li ser vê yekê peyva
ku îsa gotibiî hat bîra Petriîs: «Berî ku dîk bang bide tê sê caran
min înkar bikî.» Hingê ew derket derve û bi dilşewatî giriya.

Cihûda Xwe Dadileqîne

(Marqos 15:1; Lûqa 23:1-2; Yûhenna 18:28-32; Karên Şandiyan 1:18-19)

O 'T Ç^^^ ''" ^^^^ h^"^" serekên kahînan ii rihspiyên gel ji bo ku
^ / îsa bikujin bi hev şêwirîn. ^ Ew girêdan, birin û dan destê
Pîlatosê walî.

^ Hingê Cihûdayê ku îsa dabû dest, gava dît ku çi biryar li ser
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wî hat dayîn, li kirina xwe poşman biî iî sî zîv li serekên kahînan îî

rihspiyan zivirandin îi got: " «Min guneh kir. Ez biîm sedemê xwî^

na bêsûc.» Wan lê vegerand îi gotin: «Me çi ji vê ye? Tu bifikire.»

^Cihiîda zîv avêtin nav Perestgehê iî derket. Ew çiî îi wî xwe

daleqand. * Serekên kahînan zîv hildan îi gotin: «Nabe ku em van

peran bixin xezîna Perestgehê, çimkî perên xwînê ne.» ' Bi hev

şêwirîn îî ji bo veşartina biyaniyan Zeviya Cerçêker kirrîn. * Loraa

ji wê zeviyê re heta îro jî Zeviya Xwînê tê gotin. ' Hingê ew peyva

ku bi devê Yêreraya* pêxeraber hatibiî gotin hat cih: «Wan sî zîv*

girtin, bi wî bihayê ku hinekan ji kurên îsraêl ji bo wî vebirrîbûn

'" iî wan pê Zeviya Cerçêker kirrî, wek ku Xudan li min emir

kiribîî.^''

îsa li ber Pîlatosê Walî
(Marqos 15:2-5; Lûqa 23:3-5; Yûhenna 18:33-38)

" îsa li ber walî rawesta îi wî jê pirsî: «Ma tu padîşahê Ci^

hiîyan î?» îsa lê vegerand iî got: «Erê, wek ku te got.» '^ Çaxê ku

ew ji aliyê serekên kahînan û rihspiyan ve hat sîîcdarkirin, wî tu

bersîv neda. '^ Hingê Pîlatos jê pirsî: «Ma tu nabihîzî ku ew li

hember te çiqas şahidiyê dikin?» '" îsa bersîv neda îî peyvek jî

negot, wusa ku walî gelek şaş ma.

îsa Cezayê Mirinê Distîne
(Marqos 15:6-15; Lûqa 23:13-26; Yûhenna 18:39-19:16)

'^ Adeta walî bîi ku di cejnê de girtiyekî ku xelkê dixwest ber-

de. '* Wê demê bi navê Barabas girtiyekî navdar hebû. '^ Gava ku

elalet civiya Pîlatos ji wan pirsî: «Hûn dixwazin ez kîjanî ji bo we

berdira? Barabas an îsayê ku jê re dibêjin Mesîh?» '* Çirakî wî

dizanibiî ku wan îsa ji çavnebarî girtiye iî dane destê wî. " Çaxê

Pîlatos li ser kursiyê dîwanê riiniştibû, jina wî jê re ev xeber şand:

«Nebe ku tu tiştekî bi wî rairovê rast bikî, çimkî îşev di xewna xwe

de min ji rîîyê wî gelek tengahî dît.»

^" Lê serekên kahînan îi rihspiyan elalet qanî kirin ku bixwazin

Barabas bê berdan îi îsa bê kuştin. ^' Walî ji wan pirsî: <Ji her-

duyan hîin dixwazin ku ez kîjanî ji bo we berdim?» Wan jî got:

' 27:9-10 Ji: Zekerya 11:12-13; Yêremya 32:6-9
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«Barabas!» ^^ Pîlatos got: «Nexwe ez bi îsayê ku jê re dibêjin Me-

sîh çi bikim?» Hemûyan bersîv da: «BiIa bê xaçkirin!» " Pîlatos

pirsî: «Wî çi xerabî kiriye?» Lê ew hê bêtir qîriyan: «Bila bê xaç-
kirin!»

^" Gava Pîlatos dît ku tiştek ji destê wî nayê, lê hê bêtir hen-
game çêbibe, wî av hilda, li ber elaletê destê xwe şuşt îî got: «Ez ji

xwîna vî mirovî bêrî me. Ev karê we ye.» ^ Hemû xelkê bersîv da:

«BiIa xwîna wî di stîîyê rae û zarokên me de be!» " Hingê wî

Barabas ji bo wan berda, îsa da ber qamçiyan iî da destê wan, da
ku bê xaçkirin.

Leşker Tinazên Xwe bi îsa Dikin
(Marqos 15:16-21; Yûhenna 19:2-3)

" Hingê leşkerên waU îsa birin qesrê iî hemîi tabîîra* leşkeran
li ser serê wî civandin. ^* Wan ew tazî kir û xiftanekî sor U wî ki-

rin. ^' Tacek ji stiriyan honandin iî dan serê wî. Çîtikek kirin destê
wî yê rastê, li ber wî çûn ser çokan, tinazên xwe pê kirin û gotin:

«Bijî padîşahê Cihûyan!» ^ Tif kirinê, çîtik ji dest standin û li serê

wî xistin. ^' Piştî ku tinazên xwe pê kirin, xiftan hilanîn û cilên wî
lê kirin. Piştre ew birin ku wî xaç bikin.

Xaçkirina îsa
(Marqos 15:22-32; Lûqa 23:27-43; Yûhenna 19:17-27)

^^ Gava ku derketin derve, wan yekî Kûrênî dît ku navê wî Şi-
raûn bû, wan bi zorê xaça îsa bi wî dan hilgirtin. ^^ Çaxê ew hatin
wî cihê ku jê re <GoIgota> digotin - ku tê raana «Qoqê Serî» -

^" wan li wir şerab û zirav tevlihevkirî danê. Lê dema ku îsa tara
kir, nexwest vexwe.

^^ Piştî ku wan ew xaç kir, wan cilên wî bi pişk li xwe leva*
kirin. ^* Û li wir rûniştin û çavdêriya wî kirin. ^^ Nivîsa sîîcdar-
kirinê raserî serê wî danîn: EV ÎSAYÊ PADÎŞAHÊ CIHÛYAN E.
^* Hingê du rêbir jî bi wî re hatin xaçkirin; yek li milê wî yê rastê,
yê din li milê wî yê çepê. ^' Yên ku di wir re derbas dibîîn, serê
xwe dihejandin, îsa şermezar dikirin "" û digotin: «Ka teyê Perest-
geh hilweşanda n di sê rojan de ava bikira! Eger tu Kurê Xwedê bî,

ji xaçê were xwarê û xwe xilas bike!» "' Bi vî awayî serekên

kahînan, Şerîetzan îî rihspiyan jî tinazên xwe pê dikir îî digotin:
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"^«Yên din xilas kirin, lê nikare xwe xilas bike! Ew Padîşahê

îsraêlê ye! Ka bila niha ji xaçê bê xwarê, emê baweriyê bi wî

bînin. "^ Ew xwe dispêre Xwedê. Eger Xwedê ji wî hez bike, bila

niha wî xilas bike. Çirakî wî got: <Ez Kurê Xwedê me.>» "" Rêbirên

ku bi wî re hatibîîn xaçkirin jî bi vî awayî ew şermezar kirin.

Mirina îsa
(Marqos 15:33-41; Lûqa 23:44-49; Yûhenna 19:28-30)

"^ Piştî nîvro saet ji diwanzdehan heta saet sisiyan tarî ket ser

seranserê welêt. "* Saet li dora sisiyan îsa bi dengekî bilind qîriya:

«Elî, EIî, lama sabaxtanî?» ku tê maneya: «Xwedayê min, Xweda-

yê rain, te çiraa ez berdara?^'' "' Gava hin ji yên ku li wir rawesta

bûn ev bihîstin, gotin: «Ew gazî Êlyas* dike.» "* Di cih de yek ji
wan bezî û avgirek* hilda. Wî ew bi sihikê tije kir, bi serê çîtikekê

ve danî û dirêjî îsa kir ku vexwe. "' Yên din jî gotin: «Ka bihêle,

em bibînin ma Êlyas wê bê ku wî xilas bike.»

^" îsa careke din bi dengekî bilind qîriya û ruhê xwe da. ^' Di
wê gavê de perda Perestgehê ji serî heta binî çiriya îî bû du perçe.

Erd hejiya û lat qelişîn. ^^ Gor vebîîn ii gelek kesên pîroz ên ku

miribûn, rabiin. ^^ Ew ji goran derketin û piştî rabiîna îsa çûn
Bajarê* Pîroz û ji aliyê gelekan ve hatin dîtin.

^" Gava sersed* û yên ku bi wî re çavdêriya îsa dikirin erdhejîn
iî tiştên bûyî dîtin, ji tirsa bizdiyan îî gotin: «Bi rastî jî, ev Kurê

Xwedêbîî!»

^^ Gelek jin li wir bûn û ji dûr ve temaşe dikirin. Ew ji Celîlê U

pey îsa hatibîîn û ji wî re xizmet kiribiin. ^* Meryema* Mejdelanî,

Meryema* diya Aqûb û Ûsiv û diya kurên Zebedî di nav wan de

bîin.

Veşartina îsa
(Marqos 15:42-47; Lûqa 23:50-56; Yûhenna 19:38-42)

^' Gava ku bii êvar, mirovekî dewleniend ê ji Arîmetyayê hat.

Navê wî Ûsiv bîî û ew bi xwe jî şagirtê îsa bû. ** Çîî ba Pîlatos îi
cesedê îsa jê xwest. Pîlatos jî emir kir ku bidin wî. ^' Ûsiv cesed
hilanî, bi cawekî paqij ê keten pêça *" û ew di gora xwe ya nû de ya

' 27:46 Ji: Zebûr 22:1
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ku di latê de kolabîî veşart. Wî kevirekî mezin gêr kir ber devê

gorê îi çû. *' Meryema Mejdelanî îi Meryeraa din li pêşberî gorê
riîniştibiîn.

Nobedarên Gorê

" Dotira rojê - rojekê piştî roja* Amadekirinê - serekên kahî-
nan û Fêrisî çûn ba PÎIatos û gotin: *^ «Ezbenî, di bîra me de ye, hê

ku ewê xapînok dijiya, gotibîi: <Piştî sê rojan ezê rabira.> *" Ji bo vê

yekê erair bide, da ku gor heta sê rojan bê parastin. An na, şagirtên

wî dikarin bên cesedê wî bidizin îî ji gel re bêjin ku ew ji nav

miriyan rabûye. Hingê xapandina dawîn wê ji ya pêşî xerabtir be.»
*^ Pîlatos got: «Nobedarên di emrê we de hene. Herin û hîîn çawa
dizanin, wusa gorê biparêzin.» ** Ew jî çûn gor parastin, kevir mor
kirin îi nobedar danîn ber.

Rabûna îsa yaji nav Miriyan
(Marqos 16:1-8; Lûqa 24:1-12; Yûhenna 20:1-10)

^ O Piştî Şemiyê, roja pêşî ya heftiyê serê sibê zîi Meryema
Z^O Mejdelanî iî Meryema din çûn ku li gorê binêrin. ^ Ji nişkê
ve erdhejîneke mezin çêbiî. Çimkî milyaketekî Xudan ji ezraên hat

xwarê, çîî ser gorê, kevir gêr kir îi li ser rûnişt. ^ Dîtina wî wek bi-

rûskê bîi îî cilên wî wek berfê spî bûn. " Nobedar ji tirsa wî lerizîn
îi bîîn wek miriyan.

^ ^ Milyaket ji jinan re got: «Hûn netirsin, ez dizanira ku hîin li
Isayê ku hatibîi xaçkirin digerin. * Ew ne li vir e, wek ku wî gotibîî,

ew rabûye. Werin û wî cihê ku ew lê dirêjkirî bû bibînin. ' Icar zîî

herin ji şagirtên wî re bêjin: <Ew ji nav rairiyan rabîîye û niha beri-

ya we diçe Celîlê. Hûnê wî li wê derê bibînin. Va ye rain ji we re
goL>»

* Jin bi lez ji gorê vegeriyan, bi tirs û bi şahiyeke mezin bezîn,
da ku ji şagirtên wî re bêjin. ' Ji nişkê ve îsa rastî wan hat îî got:

«SiIav li we.» Ew nêzîkî wî bûn, xwe avêtin Ungên wî îî perizînê*.

'" Hingê îsa ji wan re got: «Netirsin. Herin îi ji birayên min re
bêjin, bila biçin Celîlê. Li wir ewê rain bibînin.»

Bertîldayîna Nobedaran

" Gava ku hê jin di rê de bîîn, hinek ji nobedaran gihîştin bajêr
û hemû tiştên bîiyî ji serekên kahînan re gotin. '^Piştîku serekên



METTA 28 69

kahînan bi rihspiyan re civiyan û şêwirîn, gelek pere dan leşkeran

'^ îî gotin: «Bêjin: <Gava ku bi şev em razayî bîin şagirtên wî hatin

ii ew dizîn.> '" Eger ev bigihîje guhê walî, eraê wî qanî bikin îî

xemê bi we nadin xwarin.» '^ Wan jî pere standin iî wek ku li wan

hatibîî şîretkirin, kirin. Ev gotin heta îro jî di nav Cihiiyan de belav

bûye.

îsa Xwe Nîşanî Şagirtên Xwe Dide û Wan Dişîne

(Marqos 16:14-18; Lûqa 24:36-49; Yûhenna 20:19-23;

Karên Şandiyan 1:6-8)

'*Her yanzdeh şagirt çîin Celîlê, wî çiyayê ku îsa ji wan re
gotibîi herinê. " Gava ku wan ew dît, perizîn wî; lê hinek ji wan

dudiU bûn. '* Hingê îsa nêzîkî wan biî îi ji wan re got: «Li erdê iî li

ezmên heraû desthilatî ji rain re hatiye dayîn. " Loraa herin û

heraiî railetan bikin şagirtên min: Wan bi navê Bav, Kur îî Ruhê

Pîroz imad* bikin, ^"hemîî tiştên ku rain li we emir kirine, hînî

wan bikin, da ku pêk bînin. Va ye, ez herdem heta dawiya dinyayê

bi we re me.»



Mizgîniya îsa Mesîh li gor Marqos

Pêşgotin

Ev kitêb piştî îsa*, di navbera salên 55 û 60an de, wek ku tê
fêmkirin li Romayê hatiye nivîsîn.

Navê nivîskar di kitêbê de derbas nabe. Bi awayekî giştî tê za-

nîn ku nivîskar Yûhenna ye, ku bi navê Marqos tê naskirin (Karên

Şandiyan 12:25). Marqos bi destê Petrûsê* Şandî* (resûl) bawerî

bi Mesîh* anî (1 Petrûs 5:13). Navê diya Marqos Meryiem bû. Ba-

wermendên pêşî ji bo duakirinê li mala wan diciviyan (Karên

Şandiyan 12:12).

Marqos bi Pawlos û Bamabas re beşdarî Gera Mizgîndana

pêşî bû (Karên Şandiyan 12:25; 13:5). Herweha di gelek cihên

nivîsarê de jî tê dîtin, Marqos dide kifşkirin ku jiyan û karê îsa*

xizmeteke wusa ye, ku bi hêzeke* mezin û bi desthilatiyeke xurt û

bêrawestin berdewam dike. Desthilatiya îsa di hînkirin, derxistina

cinan û bexşandina gunehên mirovan de tê dîtin. Bi pêşveçûna

bûyeran re dilsoz û bawermendên îsa bêtir ew fêm dikirin û dij-

minahiya yên ku li ber wî radibin jî zêdetir dibû. Marqos nozdeh

kerametên ku îsa kirine tîne zimên, ji hînkirina wî bêtir li ser wan

radiweste.

Ev nivîsar dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Yûhennayê imadkar (1:1-13)

II. Xizmeta îsa Mesîh a li Celîlê (1:14-7:23)

III. Serdana Sûr û Saydayê (7:24-30)

rV. Xizmet û hînkirina li bakûrê Celîlê (7:31-9:50)

V. Dawiya xizmeta li Pêreya û rêwîtiya Orşelîmê (10:1-52)

VI. Isa li Orşelîmê hîn dike; serwerên Cihûyan wî qebûl

nakin (11:1-13:37)

VII. Girtin ûxaçkirina îsa (14:1-15:47)
VIII. Rabûna îsa yaji nav miriyan (16:1-8)

IX. Xuyabûna Isa piştî rabûna wî û hilkişîna wî ya ez-

manan (16:9-20)
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Danezana Yûhennayê Imadkar

(Metta 3:1-12; Lûqa 3:1-18; Yûhenna 1:19-28)

Ev destpêka Mizgîniya* îsa Mesîhê Kurê* Xwedê ye. ^Di
nivîsara îşaya* pêxember de weha hatiye nivîsîn:

«Va ye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim.

Ewê riya te araade bike.''
3 <Dengek li çolê gazî dike:

Riya Xudan* araade bikin,

Şiveriyên wî serrast bikin!>^>

" Û Yûhennayê* iraadkar li çolê derket raeydanê, rairov hîn

dikirin ku tobe bikin, da ku li gunehên wan bê bihîirtin û ew bên

imadkirin*. ^ Heraîî xelkê Cihiîstanê* îi tevahiya Orşelîmiyan* di-

hatin ba wî, gunehên xwe eşkere dikirin û di Çemê Urdunê de bi

destê wî imad dibîin. * Yîîhenna cilekî ji pirça devê li xwe kiribû îî

li pişta wî jî qayîşeke çermîn hebiî. Wî kulî iî hingivê çolê dixwa-

rin. "^ Wî dida bihîstin îi digot: «Yê ku piştî min tê, ji min hêzdartir

e iî ez ne hêja rae ku xwe bitewînim îî benên çaroxa wî jî vekim.

' Min hîin bi avê imad kirin, lê ewê we bi Ruhê* Pîroz imad bike.»

Imadbûn û Ceribandina îsa
(Metta 3:13-4:11; Lûqa 3:21-22; 4:1-13)

'îcar wan rojan îsa* ji bajarê Nisreta Celîlê* hat îî bi destê

Yîîhenna di Çemê Urdunê de imad bîi. '* îsa ji avê derket demeket,
dît ku ezman qelişî îi Ruh* wek kevokekê li ser wî danî. " U dengek

ji ezmanan hat: «Tu yî Kurê min ê delal. Dilê rain bi te xweş e.»

'^ Di cih de Ruh, berê îsa da çolê, '^ ew çil rojî li çolê ma û ji

aliyê îblîs* ve hat ceribandin. Ew bi heywanên çolê re ma iî rail-

yaketan jê re xizraet dikir.

îsa li Celîlê Dest bi Belavkirina Mizgîniyê Dike

(Metta 4:12-17; Lûqa 4:14-15)

'" Piştî girtina Yîihenna, îsa hat herêma Celîlê* û dest bi dayî-

na Mizgîniya* Xwedê kir '^ ii got: «Wext hat, Padîşahiya* Xwedê

nêzîk bûye; tobe bikin ii baweriya* xwe bi Mizgîniyê bînin!»

' 1:2 Ji: Melaxî 3:1 '' 1:3 Ji: Işaya 40:3
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îsa Gazî Çar Masîgiran Dike
(Metta 4:18-22; Lûqa 5:1-11)

'* Gava ku îsa di perê Gola Celîlê re diçû, Şimiîn* n birayê wî
Endrawis dîtin. Wan tor davêtin golê, çimkî ew masîgir bîin. " îsa

ji wan re got: «Li pey min werin, ezê we bikira nêçîrvanên rairo-

van.» '* Wan jî di cih de torên xwe hiştin îi li pey wî çîin. " Dema

ku Isa ji wê derê hinekî pêşve çîî, kurên Zebedî, Aqiîb* n birayê wî

Yiîhenna* dîtin. Wan di qeyikê de torên xwe vediçinîn. ^* îsa ew

dîtin nedîtin gazî wan kir, wan jî bavê xwe bi karkeran re di qeyikê

de hişt iî li pey wî çiîn.

îsa Ruhê Nepak Derdixe
(Lûqa 4:31-37)

^' îcar ew gihîştin Kefernahûmê. Roja* Şemiyê hat îi nehat, îsa
çîi kinîştê* iî dest bi hînkirinê kir. ^^ Ew jî li hînkirina wî gelek şaş

man. Çimkî wî ne wek Şerîetzanan*, lê bi desthilatî hînî wan dikir.

" Heraa hingê di kinîşta wan de mirovek hebû ku ruhê nepak ew
girtibii. Wî bi qîrîn got: ^ «Ya îsayê Nisretî, te çi ji rae ye? Ma tu

hatî ku rae helak bikî? Ez dizanira tu kî yî: Tu Pîrozê* Xwedê yî!»

^^ îsa lê hilat* û got: «Deng neke û derkeve!» ^* Ruhê nepak jî ew
vehejand û bi dengekî bilind qîriya û jê derket. " Hemîî heyirîn, ji

hev pirsîn iî gotin: «Ev çi kar e? Hînkirineke niî! Bi desthilatî ew

emir li ruhên nepak dike îi ew jî bi ya wî dikin.» ^^ Û nav îi dengê

îsa zûka li hawirdora Celîlê*, li her cihî belav bû.

îsa Gelek Nexweşan Qenc Dike
(Metta 8:14-17; Lûqa 4:38-41)

^' îsa ji kinîştê* derket derneket, bi Aqûb* ii Yiihenna* re çû
mala Şiraîîn* û Endrawis. ^ Xesîîya Şimîîn bi tayêketî radiza. Di

cih de ji bo wê, ji îsa re gotin. ^' Ew jî çû ba wê, bi destê wê girt îi
rakir. Tayê ew berda iî jinikê ji wan re xizmet kir. ^^ Êvarê, piştî ku

roj çû ava, xelkê hemiî nexweş îî yên cinoyî* anîn ba wî. ^^ Hemû

xelkê bajêr li ber derî civiyabû. ^ îsa gelek kesên bi nexweşiyên

cûr bi cûr qenc kirin, gelek cin jî derxistin ii nedihişt ku cin goti-

nekê bêjin. Çimkî wan dizanibû ku ew kî ye.
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îsa Mizgîniya Xwedê di Celîlê de Belav Dike

■'^ Bi berbangê re, serê sibê ziî îsa rabîî iî derket, çîî cihekî bêpê-

jin îî U wir dua kir. ^ Şiraûn iî yên bi wî re, li îsa geriyan ^' îi gava
ku wan ew dît, jê re gotin: «Her kes li te digere.» ^ Wî ji wan re got:

«Em herin cihekî din, nav bajarên nêzîk, da ku ez li wan deran jî hîn

bikim, çimkî ez ji bo vê yekê hatime.» ^' îcar ew li heraû herêma

Celîlê* digeriya iî di kinîştên* wan de hîn dikir îi cin derdixistin.

îsa Yekî Kotî Paqij û Qenc Dike
(Metta 8:1-4; Lûqa 5:12-16)

"" Û kotiyek* hat, li ber îsa çû ser çokan, lava kir û got: «Eger

tu bixwazî, tu dikarî min paqij bikî.» "' Dilê îsa pê şewitî, destê
xwe dirêj kir, li wî da îi got: «Ez dixwazim, paqij bibe!» "^ Û di cih
de kotîbûn jê çîi û ew paqij bîî. "^ îsa bi hişkî tembîh li wî kir, di

cih de ew ji ba xwe rêkir "" û ji wî re got: «Binêre! Ji kesî re tiştekî

nebêje. Lê here, xwe nîşanî kahîn* bide îi tiştê ku Mîîsa* emir ki-

riye, pêşkêş bike, da ji wan re bibe şahidî, ku tu paqij bîîyî.» "^ Lê

ew derket, dest pê kir, bi eşkereyî peyivî iî ev gotin belav kir, wusa

ku îsa êdî nikaribiî bi eşkereyî here bajarekî, lê li derve, li cihên

bêpêjin dima. Û xelk ji her aliyî ve dihatin ba wî.

îsa Felciyekî Qenc Dike.
(Metta 9:1-8; Lûqa 5:17-26)

2Piştî çend rojan, deraa ku îsa vegeriya Kefernahiîmê, hat bihîs-

tin ku ew li mal e. ^ Mirov di malê de wusa pirr civiyabiîn ku

heta li ber derî jî cih nemabîî. îsa peyva* Xwedê hînî wan dikir.
' îcar hin mirov hatin, felciyek ku ji aliyê çar kesan ve dihat hil-

girtin anîn ba îsa. " Lê gava ji ber elaletê* rê nedîtin ku nêzîkî wî

bibin, wan banê xaniyê ku ew lê dima qul kir îî mirovê felcî tevî

nivînên wî daxistin jêr. ^ Gava ku îsa baweriya* wan dît, wî ji yê felcî

re got: «Lawo, U gunehên te hat bihûrtin.» * Hinek Şerîetzan* U wir

rîîniştibîin û di dilê xwe de digotin: ^ «Ev mirov çima wusa dibêje?

Çêran* dike! Ma ji Xwedê pê ve, kî dikare U gunehan bibihiire?»

* îsa jî di cih de bi mhê xwe bi fikrên wan hesiya û got: «Hîîn

çima tiştên weha di dilê xwe de dibêjin? 'Ma kîjan hêsanîtir e?

Mirov ji yê felcî re bêje: <Li gunehên te hat bihûrtin> an bêje:

<Rabe, nivînên xwe hilîne û rêve here>? '" Lê ji bo hîîn bizanin ku
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desthilatiya Kurê* Mirov heye ku li ser erdê li gunehan bibi-

hîire...» " ji yê felcî re got: «Ez ji te re dibêjim: Rabe, nivînên xwe

hilîne îî here mala xwe.» '^ Zilam jî rabîi, di cih de nivînên xwe

hilanîn ii li ber hemîîyan derket îi çiî. Heraiî jî heyirî man, pesnê

Xwedê dan îi gotin: «Me tiştekî wusa tu caran nedîtiye!»

îsa Gazî LêwîDike
(Metta 9:9-13; Lûqa 5:27-32)

'^ îsa careke din çîî perê golê. Hemîi elalet* dihat ba wî îî wî jî
ew hîn dikirin. '" Çaxê ku îsa derbas dibîî, Lêwiyê* kurê Halfayos

li cihê bacxanê rîiniştî dît û jê re got: «Li pey rain were.» Ew jî

rabîî û li pey wî çiî. '' Gava ku îsa li mala Lêwî li ser xwarinê bû,

gelek bacgir* iî gunehkar tevî wî iî şagirtên* wî li ser sifrê rûdi-

niştin, çimkî yên li pey wî diçûn gelek biîn. '* Şerîetzanên* ku Fê-

risî* bîin, dema ku îsa bi bacgir iî gunehkaran re li ser sifrê dîtin, ji

şagirtên wî pirsîn: «Çima ew bi bacgir îi gunehkaran re xwarinê

dixwe?» " Gava ku îsa ev bihîst, ji wan re got: «Ne yên saxlem, lê

yên nexweş hewcedarê hekîm* in. Ez nehatime gazî yên rast bi-

kim, lê ez hatime gazî yên gunehkar bikim.»

Pirsa Rojîgirtinê

(Metta 9:14-17; Lûqa 5:33-39)

'* Şagirtên* Yîihenna îi Fêrisî bi rojî bîin. Hinek hatin ba îsa ii

jê pirsîn: «Çima şagirtên Yîihenna û yên Fêrisiyan rojiyê digirin, lê

şagirtên te rojiyê nagirin?» " îsa ji wan re got: «Heta zava bi wan

re be, ma dibe ku xelkê dawetê rojiyê bigirin? Heta zava bi wan re

be, ew nikarin rojiyê bigirin! ^* Lê rojên ku zava ji wan bê standin

wê bên. Hingê, wê rojê, ewê rojiyê bigirin.

^' «Tu kes bi perçê qumaşê ku neçiîye hev cilê kevin pîne na-

ke. Eger bike, pînê nîî ji cilê kevin diqete îi cihê qetiyayî hê xe-

rabtir dibe. ^^ Û tu kes şeraba nîi naxe meşkên kevin. Eger bixeyê,

şerab wê meşkan bidirîne, hem şerab ziyan dibe, hem jî raeşk. Na,

şeraba nîi dixin meşkên nii.»

Pirsa Roja Şemiyê

(Metta 12:1-8; Lûqa 6:1-5)

" îsa rojeke* Şemiyê di nav dexlan re dibihîîrî. Çaxê şagirtên*

wî rêve diçîin, dest pê kirin, simbilên genim çinîn. ^ Fêrisiyan* ji



MARQOS 2, 3 .75

îsa re got: «Binêre! Çima şagirtên te tiştê ku roja* Şemiyê nabe di-

kin?» ^^ îsa li wan vegerand îi got: «Ma we nexwendiye ku Dawid*

ii yên pê re gava birçî bîin îi hewcedariya wan hebû, wî çi kir? ^ Di
dema Evyatarê Serokkahîn de ew ket Mala* Xwedê îi nanê* pêş-

beriyê xwar, ku xwarina wî nanî ji biU kahînan* ji kesî din re

çênabe. Bi ser de jî, Dawid nan da yên bi xwe re.» " Hingê îsa ji
wan re got: «Roja Şemiyê ji bo mirovan hat danîn, ne ku rairov ji

bo roja Şeraiyê! ^^ Bi vî awayî Kurê* Mirov Xudanê roja* Şemiyê

yejî.»

Qenckirina Mirovekî Desthişkbûyî

(Metta 12:9-14; Lûqa 6:6-11)

3îcar îsa careke din ket kinîştê*. Li wê derê mirovek hebiî ku

destê wî hişk biibîî. ^ Çavên wan li îsa bûn, ka ewê roja Şe-
miyê wî qenc bike, da ku wî siîcdar bikin. ' îsa ji mirovê ku destê
wî hişk bûbû re got: «Ka rabe, li navendê raweste!» " Piştre ji wan

re got: «Ma di roja Şemiyê de qencîkirin an xerabîkirin, xilaskirina

jiyana mirovekî an kuştin cayîz e?» Lê wan devê xwe girt. ^ Isa bi
hêrs li wan ên ku li hawirdora wî bîîn nêrî, ji ber serhişkiya wan

xeragîn bîi iî ji zilara re got: «Destê xwe dirêj bike.» Wî jî dirêj kir

û destê wî qenc bîi. * Fêrisî* derketin derve îi di cih de bi alîgirên

Hêrodês* re şêwirîn, ka ewê çawa îsa bidin kuştin.

Civata li Perê Golê

' îsa bi şagirtên* xwe ve xwe da perê golê. Ji Celîlê* elalete-

ke* mezin li pey wî hat. " Gava ku wan kirinên wî bihîstin, ji Ci-

hîîstanê*, ji Orşelîmê*, ji îdûraeyê* n ji aliyê Urdunê, ji herêraa

Sûr* îî Saydayê gelek rairov hatin ba wî. ' Hingê îsa ji şagirtên
xwe re got ku ji wî re qeyikekê araade bikin, da ku di nav elaletê

de neyê dehfandin. '" Çirakî wî gelek kes qenc kiribîîn, wusa ku

yên êşên wan hebîin, ji bo ku destê xwe li wî bidin, li wî teng

dikirin. " Deraa ku ruhên nepak ew didîtin, li ber wî deverîî xwe

davêtin erdê, diqîriyan iî digotin: «Tu Kurê* Xwedê yî!» '^ Lê îsa
hişk li wan erair dikir, da ji kesî re nebêjin ku ew kî ye.

2:26 Qaniina KahînHyê 24:9; 1 Samiiêl 21:1-6
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Hilbijartina Her Diwanzdeh Şagirtan

(Metta 10:1-4; Lûqa 6: 12-16)

'^ îsa hilkişiya çiyê îî kesên ku wî dixwestin gazî ba xwe kirin.

Ew jî hatin ba wî. '" Wî diwanzdeh kes hilbijartin ku bi wî re

bimînin îi wan bişîne ku Mizgîniyê* bidin, navê wan kir Şandî*

'^ îi wî desthilatî da wan ku cinan derxin. '* Diwanzdeh kesên hil-

bijartî ev in: Şimîîn - ku navê wî kir Petrûs* - " Aqûbê* Zebedî û

fbirayê wî Yûhenna* - wî navê <Boanerces> li wan kir, ku tê mana

«Kurên Gurîna Ezmên» - '* Endrawis, Filîpos, Bertolomeyos, Met-

ta*, Tîima, Aqîîbê kurê Halfayos, Tedayos, Şimiînê welatparêz " ii

Cihûdayê* îsxeryotî yê ku îsa da dest.

îsa û Belzebûl
(Metta 12:22-32; Lûqa 11:14-23; 12:10)

"" Paşê îsa çîî malekê. Dîsa ewqas elalet civiya, wusa ku ni-

karibîin xwarinê jî bixwin. ^' Deraa rairovên wî ev yek bihîstin,

derketin ku wî bigirin, çimkî wan digot: «Wî hişê xwe winda

kiriye!» ^"Û Şerîetzanên* ku ji Orşelîmê* daketibûn, digotin: «BeI-
zebiîl* bi wî re ye. Ew bi destê mîrê cinan, cinan derdixe!» ^' îsa jî

ew gazî ba xwe kirin û bi meselan ji wan re got: «îblîs* çawa di-

kare îblîs derxe? ^" Eger di nav padîşahiyekê de dubendî hebe, ew

padîşahî nikare bimîne. ^^ Û eger di nav malekê de dubendî hebe,

ew mal nikare bimîne. ^* U eger îblîs li hember xwe rabe iî bi xwe

re bikeve dubendiyê, nikare bimîne iî êdî dawiya wî hatiye. "" Lê

belê tu kes nikare bikeve raala raêrxasekî îî talan bike. Divê pêşî

wî raêrxasî girêde îi piştre raala wî talan bike.

^* «Bi rastî ez ji we re dibêjim, heraiî guneh îi çêrên* kurên

mirovan wê li wan bên bihiîrtin, ^' lê belê kî ku çêrî Ruhê* Pîroz

bike, tu caran lê nayê bihiîrtin; ew bi gunehê herheyî sîîcdar e.»

^ îsa weha peyivî, çimkî wan digot: «Ruhê nepak bi wî re heye.»

Dê û Birayên îsa
(Metta 12:46-50; Lûqa 8:19-21)

^' Dê ii birayên îsa hatin, li derve rawestan, yek şandin pey wî

iî gazî wî kirin. ^^ Elalet li dora wî rîidinişt, îcar jê re gotin: «Va ye,

diya te îi birayên te li derve ne, li te digerin.» '^ îsa li wan vegerand

û got: «Diya min îî birayên min kî ne?» ^ Hingê li kesên li dora
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xwe rîîniştî nêrî îi got: «Va ne, diya min iî birayên min! ^^Kîku

daxwaza Xwedê bîne cih, birayê min, xwişka min û diya rain ew e.»

Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Metta 13:1-9; Lûqa 8:4-8)

4îsa dîsa li perê golê dest bi hînkirinê kir. Elaleteke wusa mezin

li dora wî civiya ku ew li qeyika li ser golê siwar biî îî rîînişt.

Heraîî elalet li perê golê bîi ^ îi wî gelek tişt bi raeselan hînî wan

dikir. Di hînkirina xwe de got: ^ «Guhdarî bikin! Cotkar derket ku

tov biçîne. " Çaxê wî tov direşand, hinek jê ket tenişta rê, teyr hatin

îi ew xwarin. ^ Û hinek ket ser erdê kevirî yê ku axa wî kêra biî îî ji

ber ku ax ne kîîr bîi, ew ziî şîn bû. * Gava roj hilat, ew kizirî; ji ber

ku rayê* wî tunebû, hişk bû. ' Û hinekî din ket nav stiriyan, stirî

raezin bûn û ew fetisandin îî wî ber neda. ^ Û hinek ket ser erdekî

qenc îi şîn bîi, mezin bîî û ber da, hinekan sî, hinekan şêst, hinekan

sed qat ber dan.»

' Û îsa ji wan re got: «Ewê ku guhên wî ji bo bihîstinê hene,

bila bibihîze.»

Armanca Meselan

(Metta 13:10-17; Lûqa 8:9-10)

" Gava îsa bi tenê ma, diwanzdehan îi kesên ku li hawirdora

wî biîn li ser raeselan jê pirsîn. " Wî li wan vegerand lî got: «Sirên

Padîşahiya* Xwedê ji we re hatine dayîn, lê ji bo wan ên ku li der-

ve ne, her tişt bi raeselan tê gotin, '^ da ku:

<Çiqas bibînin jî tênegihîjin;

Çiqas bibihîzin jî fêra nekin;

Nebe ku vegerin îî U wan bê bihiîrtin*.>%>

Şîrovekirina Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Metta 13:18-23; Lûqa 8:11-15)

" îsa ji wan re got: «Ma hû(n vê raeselê fêm nakin? Nexwe hîi-

nê çawa hemîî raeselan fêm bikin? '" Cotkar peyvê* diçîne. '^ Yên

li tenişta rê, ew cihê ku peyv lê hatiye çandin, ew in ku dibihîzin,

lê di cih de îblîs* tê îî peyvê ji dilê wan dertîne. '* Yên U ser erdê

kevirî hatine çandin jî ew in ku gava peyvê dibihîzin, di cih de bi

' 4:12 Ji:Işaya 6:9-10
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şahî wê qebiîl dikin, '^ lê ji ber ku rayê* wan tune, ew tenê demeke

kurt dimînin. Dema ku ji bo peyvê cefa îî tengahiyê dibîiiin, ziî ji

rê derdikevin. '* U yên di nav stiriyan de hatine çandin ew in, ku

peyvê dibihîzin, " lê xema vê dinyayê îi xapandina dewlemendiyê îi

xwestina tiştên din dikevin navê û peyvê difetisînin û peyv bêber di-

mîne. ^" Û yên di erdê qenc de hatine çandin ew in ku peyvê dibihî-
zin, qebûl dikin. Hinek sî, hinek şêst û hinek jî sed qatî ber didin.»

Ronahiya Çirayê

(Lûqa 8:16-18)

^' U îsa ji wan re got: «Gava çirayê tînin hundir, raa ji bo ku

bixin bin raelkebê an jî bin nivînan tînin? Ma ne ji bo danîna ser

pêçirayê ye? "^Tu tiştê veşartî tune ku neyê eşkerekirin, ne jî

tiştekî nixumandî heye ku nekeve ber ronahiyê. ^^ Guhên kê ji bo

bihîstinê hebin, bila bibihîze.» ^" U wî ji wan re got: «BaIa xwe

bidin tiştên ku hîin dibihîzin. Hûn bi kîjan pîvanê bipîvin, bi wê

pîvanê wê ji we re jî bê pîvandin û bi ser de jî wê bê zêdekirin.

^ Çimkî bi kê ,re hebe, wê bêtir ji wî re bê dayîn û bi kê re tunebe,

tiştê ku pê re heye jî, wê jê bê standin.»

Padîşahiya Xwedê

^* U îsa got: «Padîşahiya* Xwedê dimîne vê yekê: Zilamek li

erdê tov diçîne. ^' Bi şev radize, bi roj radibe, tov şîn dibe û mezin

dibe iî mirov nizane ku ev çawa dibe. ^* Erd ji ber xwe ber dide;

pêşî zîl dide, piştre diseride, paşê jî liba gihîştî di sirabil de dide.

^' Gava ku ber digihîje, mirov êdî dasê davêjê, çimkî dema dirûna

wî hatiye.»

Mesela LibaXerdelê

(Metta 13:31-35; Lûqa 13:18-19)

^" îsa got: «GeIo em Padîşahiya Xwedê bimînînin çi? An jî em

wê bi kîjan meselê bêjin? ^' Ew dimîne liba xerdelê. Gava tê çan-

din, ji heraîî tovên li ser erdê biçîîktir e. ■'^ Lê gava digihîje, ji hemiî

pincaran raeztir dibe îi çiqilên mezin dide, wusa ku teyrên ezmên

dikarin di bin siya wê de bi cih bibin.»

■'^ Bi gelek meseleyên bi vî awayî li gor ku ew têdigihîştin, wî

peyv* ji wan re digot. ^ Bê raesele ji wan re tiştek nedigot, lê gava

ew bi tenê bûn, ji şagirtên xwe re her tişt vedikir.
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îsa Bagerê Radiwestîne
(Metta 8:23-27; Lûqa 8:22-25)

■'^ Wê rojê, gava ku bîi êvar, îsa ji şagirtên xwe re got: «Em

derbasî wî aliyê golê bibin.» ^* Şagirt ji elaletê veqetiyan, ketin qe-

yika ku îsa tê de bîî iî wan ew bi xwe re bir. Qeyikên din jî bi wî re

biîn. ^' îcar bagereke mezin rabîî, pêlan wusa li qeyikê dixist ku êdî

ew bi avê tije dibû. '* Lê îsa di paşiya qeyikê de serê xwe danîbiî

ser balgehekê iî radiza. Wan ew hişyar kir îi gotin: «Mamoste, ma

ne xeraa te ye ku em helak bibin?» ^' îsa rabîi, li bayê hilat* îî emir

;U golê kir: «Raweste, bêdeng be!» Ba sekinî, bêpêjiniyeke mezin

çêbû. "" îsa ji şagirtan re got: «Hîin çima ditirsin? Ma hê baweriya*

we tune?» "' Tirseke mezin ket ser wan iî ji hevdîî re gotin: «GeIo

ev kî ye ku hera ba, hera jî gol bi ya wî dikin?»

îsa Yekî Cinoyî Qenc Dike
(Metta 8:28-34; Lûqa 8:26-39)

5Ew derbasî aliyê. din ê Gola Celîlê bûn îi gihîştin herêraa

Girasîniyan. ^ Gava ku îsa ji qeyikê derket, wê gavê ji nav

goristanê mirovek rastî wî hat ku bi ruhê nepak ketibîî. ^ Ew di nav

goran de dijiya iî tu kesî nikaribiî bi zincîran jî wî girêde; " çimkî

gelek caran ew bi qeyd ii zincîran girêdabiîn, lê wî zincîr qetan-

dibiin îi qeyd şkandibiîn. Tu kesî nikaribîî ew zeft bikira. * Hergav,

bi şev îi roj di goristanan de, li serê çiyan diqîriya û xwe bi keviran

birîndar dikir.

* Gava wî îsa ji dîîr ve dît, bi lez hat, jê re çîi ser çokan ^ û bi

dengekî bilind qîriya îî got: «Ya îsa, Kurê* Xwedayê bilind, ma te

çi ji min e? Ji bo xatirê Xwedê, min nede ezabê!» * Çirakî îsa go-
tibii: «Hey ruhê nepak, ji vî mirovî derkeve!» ' îsa jê pirsî: «Navê
te çi ye?» Wî jî got: «Navê min Lejyon* e, çimkî em gelek in.>>

'" Wî pirr ji îsa lava kir ku ew wan neşîne derveyî wê herêmê. " U

li wir, li pala çiyê garaneke raezin a berazan diçêriya. '^Ruhên

nepak ji îsa lava kirin îî gotin: «Me bişîne nav berazan ku em bi-

kevin nav wan.» '^ Wî jî destûr da wan, mhên nepak jî derketin îî

ketin nav berazan. Ew garana ku nêzîkî du hezar beraz bii, wê xwe

di kaşê re avêt golê îî xeniqî '" Gavanên berazan reviyan îi ev xeber

li bajêr îi li gundan belav kirin. Û xelk jî hatin ku tiştên bîiyî

bibînin. '^ Ew hatin ba îsa û wan ew mirovê ku lejyoneke* cinan tê
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de bîi, bi cil îi li ser hişê xwe îi rûniştî dîtin. Hingê ew tirsiyan.

'* Yên ev yeka ku ji wî mirovê cinoyî* re hat kirin îi tiştê ku bi
berazan hatibîî, dîtin, ji xelkê re gotin. " Û wan dest pê kir lava ji

îsa kirin ku ew ji herêma wan here.
'* Gava îsa ket q^eyikê, ew mirovê ku cinoyî biî, jê lava kir ku

bi wî re here. " Lê îsa nehişt îi jê re got: «Vegere mala xwe îî ji

maliyên xwe re bêje ku Xudan* ji bo te çi kir îî çawa li te hat reh-

mê.» ^" Ew jî çiî iî eva ku îsa ji bo wî kiribîi li herêma Dêkapolîsê*
belav kir û her kes şaş ma.

Vejandina Keçekê û Qencbûna Jinekê

(Metta 9:18-26; Lûqa 8:40-56)

^' Gava îsa dîsa bi qeyikê derbasî aliyê din bû, elaleteke mezin
li dora wî civiya. Ew li perê golê disekinî. ^^ Yek ji serekên kinîştê

ku navê wî Yayîros bîî, hat ba wî. Gava wî îsa dît, xwe avêt ber

lingên wî, ^^jê gelek lava kir iî got: «Keçika min a biçiîk li ber

mirinê ye. Were iî destên xwe deyne ser wê, da ku ew qenc bibe îi

bijî.» ^" îsa rabîî bi wî re çîi.

Elaleteke mezin li pey wî diçiî ii der îi dor lê teng dikir. ^^ Û

jinikek li wir hebiî ku ji diwanzdeh salan ve xwîn jê diçîî. ^* Wê ji

destê gelek hekîraan* gelek êş kişandibiî û hemîi hebiîna xwe' rae-

zaxtibîi, dîsa feyde nedîtibiî, lê hê xerabtir biîbîî. " Jinikê tiştên ku

li ser îsa hatibiin gotin, bihîstibiî. Di nav elaletê de ji pişt ve.hat ii

destê xwe li kirasê wî da. ^* Çirakî wê di dilê xwe de digot: «Bi

tenê ez destê xwe li kirasê wî bidira, ezê qenc bibim.» ^' Û di cih

de xwîna ku jê diçîî çikiya ii jinikê jî ji bedena xwe fêm kir ku ji

êşa xwe qenc bîî. ^" îsa di cih de pê hesiya ku hêzek jê çîî, di nav

elaletê de zivirî îi pirsî: «Kê destê xwe li cilên rain da?» ^' Şagirtên

wî gotin: «Tu dibînî ku elaletê der îî dor li te teng kiriye, hê jî tu

dibêjî: <Kê destê xwe li min da?>» ^^ Lê îsa çav li dora xwe dige-

rand ku bibîne, kê ev kiriye. ^^ Jinikê dizanibîi ku çi bi wê hatiye

kirin, bi tirs îî lerz hat û xwe avêt ber lingên wî îî hemîi rastî got.

^ îsa ji wê re got: «Keça min, baweriya* te tu qenc kirî. Bi silaraet
here îi ji êşa xwe sax bibe.»

^^ îsa hê dipeyivî, ji mala serekê kinîştê mirov hatin û gotin:
«Keçika te mir. Tu çima hê mamoste diwestînî?» Gava îsa ev

bihîst, wî ji serekê kinîştê re got: «Netirse, bi tenê bawer bike!»
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■'^ Wî nehişt ku ji bilî Petrûs, Aqiîb* îî birayê wî Yiîhenna kes li

pey wî bê. ^* Çaxê gihîştin mala serekê kinîştê, îsa dît ku dikin

qîjeqîj, digirîn îi diqîrin. Gava ew ket hundir, ji wan re got: «Çi-

ma hîin dikin qîjeqîj îî digirîn? Zarok nemiriye, lê di xew de ye.»

"° îcar ew pê keniyan.

Lê îsa hemû derxistin derve, dê û bavê zarokê îî her sê şagirtên

xwe birin îi ket cihê ku zarok lê bîî. "' Destê zarokê girt îî jê re got:

«TaIîta qîîra!» ku bê wergerandin: «Keçikê, ez ji te re dibêjira: Ra-

be!» "^ Keçik di cih de rabîî îî geriya. Ew diwanzdeh salî bû. îcar
ew yekcar şaş raan. "^ îsa hişk li wan emir kir ku vê yekê ji kesî re

nebêjin û ji wan re got ku xwarinê bidin keçikê.

îsa li Bajarê Xwe Nisretê Tê Redkirin
(Metta 13:53-58; Lûqa 4:16-30)

6îsa ji wir derket îî çîi bajarê xwe. Şagirtên wî jî li pey wî çîin.

^ Çaxê biî roja Şemiyê, wî di kinîştê de dest bi hînkirinê kir îi

gelekên ku ew bihîstin, gelek şaş man îi gotin: «Vî mirovî ev tişt ji

ku derê anîn? Ev çi şehrezayî ye ku jê re hatiye dayîn? Ev çi ke-

ramet in ku bi destê wî çêdibin? ^ Ma ev ne xerat e? Ma ev ne kurê

Meryeraê* û birayê Aqûb, Yîisês, Cihîida îi Şimiin e? Ma xwişkên

wî ne li vir di nav me de ne?» Bi vî awayî ew ji wî enirîn.

"îsa jî ji wan re got: «Pêxemberek* ji bajarê xwe, di nav miro-

vên xwe de iî ji mala xwe pê ve, li cihên din ne bê siyanet* e.» ^ Wî

U wê derê nikaribîi tu keramet bikira, bi tenê destên xwe danîn ser

çend nexweşan îî ew qenc kirin. * îsa li bêbaweriya wan şaş ma.

Şandina Diwanzdeh Şagirtan

(Mena 10:5-15; Lûqa 9:1-6)

îsa li gundên hawirdorê digeriya îi hîn dikir. ^ Wî her diwanz-

deh gazî ba xwe kirin îi dest pê kir, ew cot bi cot şandin îi li ser

ruhên nepak desthilatî da wan. * Li wan emir kir iî got: <Ji bo

rêwîtiyê ji bilî dar tu tiştî bi xwe re nebin: Ne nan, ne tîîr îî ne jî di

kemberê de pere. 'Çaroxên xwe bikin piyê xwe, lê du kirasan

wernegirin.» '" Ser ve zêde kir ii got: «Her li ku derê hîîn bikevin

malekê, heta ku hîîn ji wî cihî derkevin, li wê malê bimînin. " Ew

cihên ku we qebîîl nekin û guh nedin gotina we jî, gava hîîn ji wir

herin, toza lingên xwe biweşînin, da ku ev ji bo wan bibe şahidî.»
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'^ Ew jî bi rê ketin îî wan hîn kir ku mirov tobe bikin. " Wan

gelek cin derdixistin û rûn li gelek nexweşan didan û ew qenc

dikirin.

Kuştina Yûhennayê Imadkar

(Metta 14:1-12; Lûqa 9:7-9)

'" Û Hêrodês* padîşah ev yek bihîst, çimkî nav û dengê îsa
derketibû. Hinekan digot: «Ev Yiîhennayê* imadkar e ku ji nav

miriyan rabîiye. Ji ber vê yekê karên hêzdar bi destê wî tên

kirin.» '^ Lê hinekan jî digot: «Ev Êlyas* e.» Hinekên din jî di-

gotin: «Ev pêxemberek* wek pêxemberên dema berê ye.» '*Lê

gava Hêrodês ev yek bihîst, wî got: «Yîîhennayê ku min serê wî

jêkiriye, ji nav miriyan rabûye.» "^ Çirakî Hêrodêsbi xwe Yû-

henna dabû girtin, girêdabiî îi avêtibii zîndanê. Wî ev ji ber

Hêrodiya jina Filîposê birayê xwe kir, çirakî wî ew ji xwe te

anîblî. '* Lê Yûhenna jê re gotibû: «Nabe ku tu jinbita xwe bînî.»

" Loraa kîna Hêrodiya ji Yiîhenna hebîi, dixwest ku wî bide kuş-

tin, lê bi ser nediket, ^" çirakî Hêrodês ji Yûhenna ditirsiya iî ew

diparast; ji ber ku dizanibiî Yûhenna mirovekî rast iî pîroz* e.

Gava ku guhê xwe dida gotina wî, ew heyirî dima, lê dîsa jî bi

dilxweşî guhdariya wî dikir. ^' îcar fersendek derket. Hêrodês ji

bo rojbiîyîna xwe ziyafetek da raalmezin, serdarên leşkerî iî gi-

regirên Celîlê. ^^ Gava keça Hêrodiyayê ket hundir, reqisî îi ev yek

li Hêrodês îî vexwendiyên li ser sifrê rîiniştî xweş hat. Hingê

padîşah ji keçikê re got: «Tu ji min her çi dixwazî bixwaze, ezê

bidim te.» ^^ Û wî jê re ji dil sond xwar iî got: «Tu ji min her çi

bixwazî, ezê bidim te, heta nîvê padîşahiya xwe jî!» ^ Keçik

derket îi çîi ji diya xwe pirsî: «Ez çi bixwazim?» Diya wê jî got:

«Serê Yîîhennayê imadkar!» ^^ Keçik hema bi lez çîî ba padîşah îi

daxwaza xwe jê re got: «Ez dixwazim ku tu niha serê Yiîhennayê

imadkar li ser sêniyekê bidî min.» ^* Padîşah gelek xemgîn biî. Lê

ji ber ku li pêşberî vexwendiyan sond xwaribîî, nexwest soza ku

daye wê, bişkêne. " Padîşah hema celad şand, emir lê kir ku serê

Yîîhenna bîne. Celad jî çîî zîndanê, serê wî jêkir ^* îî li ser sêniyekê

anî û da keçikê. Wê jî ew bir iî da diya xwe. ^' Gava ku şagirtên*

Yiîhenna ev yek bihîstin, hatin cesedê wî birin û di gorekê de

veşartin.
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îsa Pênc Hezar Mirov Têr Dike
(Metta 14:13-21; Lûqa 9:10-17; Yûhenna 6:1-14)

^Û Şandî* vegeriyan ba îsa, her tiştê ku kiribiîn îî hîn kiribiîn

ji wî re gotin. ^' îsa ji wan re got: «Hîin bi serê xwe werin cihekî

bêpêjin ii piçekî bîhna xwe vedin.» Ji ber ên ku diçîîn îi dihatin pirr

bîîn, wan fersend nedidît ku xwarinê jî bixwin. ^^ îcar ew bi serê

xwe ketin qeyikekê ii çiin cihekî bêpêjin. ^^ Lê gelek kesên ku çîîna

wan dîtin ew nas kirin. Ji hemii bajaran peya bi lez ketin rê û

beriya wan gihîştin wir. ** Çaxê îsa derket bejê, wî elaleteke mezin

dît îî dilê wî bi wan şewitî, çirakî mîna raiyên bê şivan bîîn. Dest

pê kir, gelek tişt hînî wan kir. Êdî ji ber ku wext dereng bîi,

şagirtên* îsa hatin iî jê re gotin: «Ev der cihekî bêpêjin e, wext jî

dereng e. ^* Bihêle ku ew herin gund û gundikên der iî dorê îi ji

xwe re tiştên xwarinê bikirrin.» ^' îsa li wan vegerand û got: «Hiin

xwarinê bidin wan!» Şagirtan got: «Ma erii herin bi du sed zîvî*

nên bikirrin îi bi wan bidin xwarin?»

^^ îsa ji wan re got: «Herin binêrin, ka çend nanên we hene.»

Gava ku wan zanî, gotin: «Pênc nan îî du masî hene.» ^' Wî erair li

wan kir ku heraîiyan kom bi kom li raêrgê bidin rîinişUn. "" Ew jî ji

koraên ku ji sed kesî îi pêncî kesî pêk hatibîin li erdê riîniştin.

"' îsa her pênc nan iî herdu raasî hildan, li ezraên nêrî, şikir kir,

nan şkandin û da şagirtên xwe, da ku ew deynin ber elaletê. U

herdu masî jî li heraiî elaletê leva* kir. "^ Hemîiyan xwar û têr bîîn.

"^ Ji nan ii masiyên ji ber wan raabiîn diwanzdeh selik tije parî dan

hev. "" Hijmara yên ku ji wî nanî xwarin pênc hezar mêr bîi.

îsa li ser Avê Rêve Diçe
(Metta 14:22-33; Yûhenna 6:15-21)

"^ Gava ku îsa elalet verêdikir, wî zû pêstûrî li şagirtên xwe kir

ku ew li qeyikê siwar bibin û ji beriya wî derbasî aliyê din ê golê,

Beytsaydayê bibin. "* Piştî xatir ji wan xwest, ji bo ku dua bike, çû

çiyê. "' Deraa ku bîî êvar, qeyik di nava golê de bîî îî îsa jî bi serê
xwe li perê avê biî. "* îsa dît ku şagirt di kişandina bêrikan de gelek

zehraet dikişînin, çirakî ba ji hember wan ve dihat. Nêzîkî berban-

ga sibehê, îsa li ser golê rêve çîi iî nêzîkî wan bîî. Wî xwest ku di

ber wan re derbas bibe, "' lê gava wan dît ku îsa li ser golê rêve
diçe, wan got qey xeyaletekê dibînin iî qîriyan. ^" Çimkî hemîîyan
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jî ew dîtin iî bizdiyan. Lê îsa di cih de bi wan re peyivî îi got: «Bi

zirav bin! Ez im. Netirsin!» ^' Hingê ew li ba wan, li qeyikê siwar

bîî îî ba rawesta. Şagirt bi carekê şaş man, ^^ çimkî wan ew bûyera

li ser nên fêm nekiribîî; hişê wan giran bîibii.

îsa di Cênîsartê de Nexweşan Qenc Dike
(Metta 14:34-36)

^^ Gava ew derbasî aliyê din bîin, ketin bejê û hatin bajarê

Cênîsartê* iî qeyik girêdan. ^" Ew ji qeyikê peya bîîn û xelkê di cih

de îsa nas kir. ^* Xelk bi lez li seranserê herêraê geriya, cihê ku îsa
lê bû hîn bîîn îi heraîî nexweş bi nivînên wan ve anîn. ** Her cihên

ku îsa diçûyê, bajar be, gund be n gundik be, nexweş li ser mey-
danan vedizelandin îî ji bo ku bi tenê destê xwe li rêşiyên* kirasê

wî bidin, lava dikirin. Hemîi yên ku destê xwe lê didan, qenc

dibiîn.

Adetên Bav û Kalan

(Metta 15:1-9)

7Fêrisî n hinek Şerîetzanên ku ji Orşelîmê hatibiîn, li dora îsa

civiyan. ^ Û dîtin ku hinek ji şagirtên wî bi destên murdar*
xwarinê dixwin, yanî ne bi destên li gor adetê şuştî. ^ - Fêrisî îî

hemû Cihiî adetên bav îi kalên xwe digirin, heta ku destên xwe baş

neşon, xwarinê naxwin " îi çaxê ji sûkê tên jî, heta ku avê bi xwe

de nekin, naxwin. Gelek adetên din jî hene ku ji bav û kalan

distînin îî tînin cih: Wek şuştina tas, şerbik îi firaxên sifir. - ^ îcar

Fêrisî îi Şerîetzanan ji îsa pirsîn: «Çima şagirtên te adetên bav n
kalan nagirin, lê bi destên murdar xwarinê dixwin?» * Wî li wan

vegeraçd îi got: «îşaya* ji bo we duriîyan rast pêxeraberîtî kiriye!
Wek ku hatiye nivîsîn:

<Ev gel bi devê xwe rîîmetê dide min,

Lê dilê wan ji min diîr e.

' Bi pîîçîtî diperizin* min,

Di hîndariya xwe de, emrên mirovan hîn dikin.>^

* «Hîîn emrê Xwedê dihêlin û xwe bi adetên mirovî ve
girêdidin.» ' Û wî ji wan re got: «Hîîn ji bo adetên xwe çi xweş

» 7:6-7 Ji:Işaya 29:13
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emrê Xwedê jî didin aliyekî. '" Çimkî Mîîsa gotiye: <Qedrê dê îi

bavê xwe bigiro" û <Yê ku tiştê xerab ji dê ii bavê xwe re bêje,

divê bê kuştin.>''

" Lê hiîn dibêjin: <Eger mirovek ji dê an jî ji bavê xwe re bêje: Ew

alîkariya ku wê ji min bigihîşta te, «qurban» e>, ku tê mana «ji

Xwedê re diyarî ye», '^ êdî hiîn nahêlin ew qet tiştekî ji dê û bavê

xwe re bike! '■'Bi vî awayî, bi adetên xwe yên ku hûn derbasî

nifşên* nîî dikin, hiîn peyva* Xwedê radikin. Û hîîn gelek tiştên bi

vî awayî dikin.»

Tiştên ku Mirov Dilewitînin

(Metta 15:10-20)

'" îsa careke din elalet gazî ba xwe kir îi ji wan re got: «Hîîn

hemû guhdariya min bikin û fêra bikin. '^■'* Tu tişt tune ku ji derve

bikeve hundirê mirov û bikare wî murdar bike, lê ew tiştên ku ji

hundirê mirov derdikevin, wî raurdar dikin.» " Gava ji ejaletê ve-

qetiya û hat malê, şagirtên wî mana wê meselê pirsîn. '* îsa li wan

vegerand û got: «Ma hiîn jî fêmkor in? Ma hûn fêra nakin, her çi

tiştê ku ji derve dikeve hundirê rairov, nikare wî nepak bike.

" Çimkî ew naçin dilê wî, lê diçin zikê wî û ji wir jî dertên derve.»

Bi vê yekê îsa hemii xwarin helal kirin. ^" Û got: «Ew tiştên ku ji

dilê mirov derdikevin, wî murdar dikin. ^' Çimkî ji dilê mirov fik-

rên xerab derdikevin: Fuhiîşî, dizî, kuştin, ^^ zîna, çavbirçîtî, xera-

bî, hîlebazî, bêedebî, çavnebarî, çêr, quretî îi bêaqilî. ^^ Tevahiya

van xerabiyan ji dil derdikevin iî mirov murdar dikin.»

Baweriya Jinika Kenanî

(Metta 15:21-28)

^" îsa ji wê derê rabîî çû herêma Sîirê. Çû malekê îî nexwest ku

kesek pê bizane, lê nikaribîi veşartî bimîne. ^^ îcar jinikeke ku mhê
nepak bi keça wê ya biçiîk re hebîi, gava li ser îsa bihîst, di cih de

hat û xwe avêt ber lingên wî. ^* Jinik Yewnanî* bii ii bi eslê xwe ji

' 7:10 Ji: Derketin 20:12; Dubarekirina Şerîetê 5:16

7:10 Ji:Derketin 21:17

7:15 Di nav hin destnivîsaran de li dawiyê ev jî heye: «Yê ku guhên wî ji

bo bihîstinê hene, bila bibihîze.»
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Fînîkya Sîiriyê biî. Wê ji îsa lava kir ku cin ji keça wê derxe. " îsa

ji wê re got: «BihêIe ku pêşî zarok têr bibin, çimkî ne rast e ku

mirov nanê zarokan bistîne îî bavêje ber kûçikan.» ^ Lê jinikê got:

«Erê ya Xudan*, lê kîîçik jî ji hiîrikên zarokan ên bin sifrê di-

xwin.» ^' Wî ji jinikê re got: <Ji ber vê gotina te, tu dikarî herî, cin

ji keça te derketiye.» ^" Jinik çîi mala xwe, keçik di nav nivînan de

raketî dît îi cin jê derketibû.

Mirovekî Kerr û Lal Dipeyive

^' Hingê ji Herêma Sîirê veqetiya, di nav Saydayê re derbas biî,

di herêma Dêkapolîsê* re hat Gola Celîlê. ^^ Mirovekî kerr iî lal

anîn û jê lava kirin ku destê xwe deyne ser wî. ^^ îsa ew ji elaletê

veqetand, tiliyên xwe xistin guhên wî, destê xwe tif da û li zimanê

wî da. ^" Çavên xwe ber bi ezraên ve hildan, axîn kişand îi got:

«Effata!» ku tê raana «Vebe!» ^'Di cih de guhên wî bihîstin, zi-

manê wî vebîi û bi awayekî zelal dest bi peyivînê kir. ^* îsa tembîh

li wan kir ku ji kesî re nebêjin. Lê wî çiqas zêde tembîh li wan

dikir, wan ewqas zêdetir bîiyer belav dikir. ^' Xelk gelek şaş ma îî

digotin: «Wî hemîi tişt qenc kir: Hem guhên kerran vedike, hem jî

lalan dipeyivîne.»

îsa Çar Hezar Mirov Têr Dike
(Metta 15:32-39)

8Di wan rojan de dîsa gava ku elaleteke mezin civiya û tiştekî

wan tunebîi ku bixwin, îsa gazî şagirtên xwe kir îi got: ^ «DiIê

min bi vê elaletê dişewite, çimkî ev sê roj e ku bi min re ne îi

tiştekî wan tune ku bixwin. ^ Eger ez wan birçî bişînim raalên wan,

ewê di rê de dilbihîîrî bibin û hin ji wan jî ji cihên diîr hatine.»

" Şagirtên wî lê vegerandin û gotin: «Li vê çolê mirov ji ku derê

dikare evqas kesî têr bike?» * îsa ji wan pirsî: «Çend nanên we
hene?» Wan got: «Heft.» * îsa li elaletê emir kir ku li erdê rûnin.

Wî heft nan hildan, şikir kir, ew şkandin îî dan şagirtên xwe ku

deynin ber xelkê. Wan jî ew danîn ber wan. ' Û çend masiyên wan
ên biçiik jî hebîîn. îsa ji bo wan jî şikir kir îî got: «Van jî deynin

ber elaletê.» * Wan xwar û têr bîin û wan heft selik ji pariyên

berraayî dan hev. ' Hijmara yên ku xwarin, nêzîkî çar hezar mirov
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bii. Gava ku îsa ew verêkirin, '" di cih de bi şagirtên xwe ve ket

qeyikê iî çiîn herêma Dalraaniîtayê.

Fêrisî li Nîşanekê Digerin

(Metta 16:1-4)

" Fêrisî hatin ii bi îsa re dest bi raunaqeşê kirin. Ji bo ku wî

biceribînin, nîşanek ji ezraên jê dixwestin. '^ îsa ji kîir ve axînek
kişand û got: «Çima ev nifş* li nîşanekê digere? Bi rastî ez ji we re

dibêjim, ji vî nifşî re nîşanek nayê dayîn.» '^ Wî ew hiştin, dîsa ket

qeyikê û derbasî aliyê din ê golê bîi.

Hevîrtirşkê Fêrisiyan û Hêrodês

(Metta 16:5-12)

'" îcar şagirtan ji bîr kiribîin ku bi xwe re nên bînin. Li ba wan,

di qeyikê de ji nanekî pê ve, tiştek tunebîî. '^ îsa tembîh li wan kir
îî got: «Hay ji xwe hebin, xwe ji hevîrtirşkê Fêrisiyan îî ji hevîrtirş-

kê Hêrodês biparêzin.» '* Şagirt di nav xwe de peyivîn û gotin: <Ji

ber ku nanê rae tune, weha dibêje.» " îsa dizanibû ku ew çi dibêjin

û wî ji wan re got:«Hiîn çima di nav xwe de dipeyivin ku nanê we

tune? Ma hûn tênagihîjin n fêm nakin? Ma hişê we giran bîiye?

'* Çavên we hene, raa hiîn nabînin?

Guhên we hene, ma hîîn nabihîzin?

Ma nayê bîra we, " çaxê ku min pênc nan ji bo pênc hezar mirov

şkandin, ji pariyên nên we çend selikên tije dan hev?» Wan lê

vegerand û gotin: «Diwanzdeh.» ^" «Û gava rain heft nan ji bo çar

hezar mirov şkandin, we çend selikên tije parî dan hev?» Wan got:

«Heft.» ^' îsa ji wan re got: «Ma hîin hê jî fêra nakin?»

li Beytsaydayê Qenckirina KoreM

" Û ew hatin Beytsaydayê. Hinekan rairovekî kor anî ba îsa îî
jê lava kirin ku destê xwe deyne ser. " Wî jî bi destê mirovê kor

girt îî ew derxist derveyî gund. Çaxê çavên wî bi tifa xwe şil kirin

îi destên xwe danîn ser wî, pirsî: «Ma tu tiştekî dibînî?» " Wî jî li

jorê nêrî û got: «Ez mirovan dibijêrim, mîna daran in îi rêve

8:10 Dalmanûta: Di perê Gola Celîlê de bajarokek e.

«:18 Binêre: Yêremya 5:21; Hezekiyêl 12:2
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diçin.» ^^ Careke din îsa destên xwe danîn ser çavên wî, yê kor bi

baldarî nêrî îî çavên wî vebiîn îi her tişt bi zelalî dît. ^* Isa jî ew

şand mala wî îi jê re got: «Nekeve nav gund.»

Şahidiya Petrûs a li ser îsa
(Metta 16:13-20; Lûqa 9:18-21)

" îsa bi şagirtên xwe ve çû gundên Qeyseriya Filîpos iî di rê de
ji şagirtên xwe pirsî: «Li gor gotina xelkê ez kî me?» ^* Wan lê

vegerand îi gotin: «Hinek dibêjin Yîihennayê* imadkar e, hinek di-

bêjin Êlyas* e, hinekên din jî dibêjin yek ji pêxemberan e.» ^' îsa ji

wan pirsî: «Lê hiîn çi dibêjin? Bi ya we ez kî me?» Petrîis bersîva

wî da îi got: «Tu Mesîh* î.» ^" îsa jî li wan hişk emir kir ku li ser

wî ji kesî re nebêjin.

îsajipêşî ve li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Metta 16:21-28; Lûqa 9:22-27)

^' Hingê îsa dest pê kir şagirtên xwe hîn kirin, ku divê Kurê
Mirov gelek cefayê bikişîne, ji aliyê rihspî, serekên kahînan* iî

Şerîetzanan ve bê redkirin, bê kuştin iî roja sisiyan rabe. ^^ Û wî ev

bi eşkereyî got. îcar Petrûs ew kişand aliyekî îî lê hilat*. ^^ Lê îsa
zivirî iî li şagirtên xwe nêrî, li Petrîis hilat û got: «Ji rain dîîr keve,

îblîs! Çimkî tu ne tiştên xwedayî*, lê tiştên mirovî difikirî.»
^" Hingê îsa elalet ii şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û ji wan re

got: «Eger yek bixwaze li pey min bê, bila xwe înkar bike, rahêje

xaça xwe îi li pey min bê. ^^ Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas

bike, ewê wê winda bike; lê kî ku jiyana xwe di ber min îî Miz-

gîniyê de winda bike, ewê wê xilas bike. ^* Mirovek heraiî dinyayê

bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike, çi feyda wî heye? ^^ Ma

mirov dikare çi di ber jiyana xwe de bide? ^^ Kî ku di nav vî nifşê

zînakar îî gunehkar de ji min iî ji gotinên min şerm bike, Kurê*

Mirov jî, gava di riimeta Bavê* xwe de tevî railyaketên pîroz* bê,

wê ji ber wî şerm bike.»

9Û wî ji wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, hin ji van
kesên ku li vir radiwestin, heta ku nebînin Padîşahiya Xwedê

bi hêz tê, ew mirinê qet tam nakin.»
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Dîtina îsa Diguhere
(Metta 17:1-13; Lûqa 9:28-36)

^ Piştî şeş rojan îsa Petriîs, Aqûb û Yîîhenna birin îi ew bi xwe

re derxistin çiyayekî bilind; li wir ew bi serê xwe bûn iî dîtina wî li

ber wan hat guhertin. ^ Cilên wî çîlspî biîn n ewqas dibiriqîn ku li

ser rûyê erdê tu cilspîker nikaribû ew wusa spî bikirana. " Hingê

Êlyas* û Miîsa* li wan xuya biîn îi bi îsa re peyivîn. ^ Petriîs ji îsa

re got: «Mamoste, çiqas qenc e ku em li vir in! Ka em sê holikan

çêkin, yekê ji te re, yekê ji Mîîsa re iî yekê jî ji Êlyas re.» * Wî

nizanibû ku çi bêje, ji ber ku ew gelek tirsiyabûn. ^ Hingê ewrek

derket, li ser wan kir sî îi dengek ji ewr hat: «Ev e Kurê* min ê

delal! Guhdariya wî bikin!» " Ji nişkê ve şagirtan li dora xwe nêrî,

ji îsa pê ve kesek nedîtin.

' Çaxê ji çiyê dihatin xwarê, îsa li wan erair kir ku heta Kurê*

Mirov ji nav miriyan ranebe, ew ji kesî re tiştên dîtî nebêjin. "* Şa-

girtan ev peyv di dilê xwe de girt û ji hevdû pirsîn, ka mana rabîina

ji nav rairiyan çi ye. " Û wan jê pirsî: «GeIo, çima Şerîetzan dibê-

jin divê pêşî Êlyas bê?» '^ Wî jî ji wan re got: «Bi rastî, pêşî Êlyas

tê iî her tiştî serrast dike. Lê çima li ser Kurê* Mirov hatiye nivîsîn

ku ewê gelek cefayê bikişîne îi biçiîk bê dîtin? " Lê belê ez ji we

re dibêjira, Êlyas hatiye îî çawa ku li ser wî hatiye nivîsîn, çi ku

dilê wan xwest bi wî kirin.»

îsa Zarokekî Cinoyî Qenc Dike
(Metta 17:14-20; Lûqa 9:37-43)

'" Çaxê hatin ba şagirtên din, dîtin ku li dora wan elaleteke rae-

zin civiyaye iî Şerîetzan bi wan re raunaqeşê dikin. '^ îcar gava ku

heraiî elaletê îsa dît, gelek ecêbraayî raa û bi bez çîîn pêşiya wî îi si-
lav danê. '* îsa ji wan pirsî: «We bi wan re li ser çi raunaqeşe dikir?»

'^ Ji nav elaletê mirovekî bersîva wî da: «Mamoste, rain kurê

xwe yê ku cinekî lalîtiyê pê re heye ji te re anî. '* Ruh her li ku

derê wî bigire, davêje erdê, kef bi ser devê wî dikeve, diranên xwe

diqirçîne îî req dibe. Min ji şagirtên te hêvî kir ku vî ruhî derxin, lê

nikaribûn.»

" îşa li wan vegerand ii got: «Hey nifşê bêbawer! Heta kengê

9:11 Melaxî 4:5
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ezê bi we re bim, heta kengê ezê li we sebir bikim? Wî bînin ba

min.» ^" Wan iî kurik anî ba îsa. Gava ku cin îsa dît, di cih de kurik

vehejand. Ew ket erdê, kef bi ser devê wî ket îi gevizî. Isa ji bavê

wî pirsî: <Ji kengê ve ew weha ye?» Wî jî got: <Ji zaroktiya xwe

ve. ^^ Ruh ji bo ku wî helak bike, gelek caran ew avêt nav êgir îi

avê. Lê eger tu bikarî tiştekî bikî, li me were rehraê û alîkariya me

bike!» ^^ îsa ji wî re got: «Te got: <Eger tu bikarî>! Ji bo yê ku ba-

wer* dike her tişt çêdibe.» ^ Wê gavê bavê kurik qîriya îî got: «Ez

bawer dikim. Alîkariya bêbaweriya min bike!» ^ Gava îsa dît ku

elalet bi bez li wê derê dicive, li ruhê nepak hilat û got: «Hey mhê

kerr îî lal, ez li te emir dikim: Ji kurik derkeve îi careke din nekeve

wî!» ^* Ruh qîriya, bi şid kurik vehejand û jê derket. Û kurik biî
wek miriyan, wusa ku pirraniya wan digot: «Ew mir!» " Lê îsa bi

destê wî girt îi ew rakir. Kurik jî rabîi ser xwe. ^^ Piştî îsa çû ma-
lekê, şagirtên wî bi serê xwe jê pirsîn: «Çiraa rae nikaribiî era cin

derxin?» '' îsa li wan vegerand: «Cinê bi vî cîireyî ji dua pê ve, bi

tu riyên din dernakevin.»

îsa Careke Din li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje

(Metta 17:22-23; Lûqa 9:43-45)

^ Ji wir çiîn îî di nav Celîlê re derbas bûn. îsa nedixwest ku

kes bi vê yekê bizane, ^' çirakî wî şagirtên xwe hîn dikirin ii ji wan

re digot: «Wê Kurê Mirov bidin destên rairovan, ewê wî bikujin îî

piştî kuştinê bi sê rojan, ewê rabe.» ^^ Lê wan ev gotin fêm nekir îî

tirsiyan ku ji wî bipirsin.

YêMezinKîYe?

(Metta 18:1-5; Lûqa 9:46-48)

^^ Û ew hatin Kefernahiîmê. Gava îsa li raal bû, ji şagirtan pir-

sî: «Hîin di rê de li ser çi dipeyivîn?» ^ Lê ew bêdeng man, çimkî

di rê de, di nav xwe de peyivîbîîn, ka kî ji wan ê herî mezin e. ^* îsa
rîinişt, gazî diwanzdehan kir û ji wan re got: «Eger kesek bixwaze

bibe yê pêşî, divê ew bibe yê paşî îi xizmetkarê hemîiyan.» ^* îcar
wî bi destê zarokekê girt îî ew di nav wan de da rawestandin, zarok

hirabêz kir û ji wan re got: ^^ «Kî ku zarokeke weha bi navê min

qebiîl bike, ew min qebîil dike. Û kî ku min qebiil bike, ne min, lê

wî yê ku ez şandime qebîil dike.»
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Yê ku ne li Dijî Me Ye, ji Aliyê Me Ye

(Lûqa 9:49-50)

^* Yîihenna ji îsa re got: «Maraoste, rae rairovek dît ku bi navê

te cin derdixistin. Lê rae nehişt, çimkî li pey me nedihat.» ^' Lê Isa

got: «Rê lê negirin, çirakî tu kes tune ku bi navê rain keraraetekê bi-

ke iî zii bikare li ser rain bi xerabî bipeyive. "" Çirakî yê ku ne li dijî

me ye, ji aliyê me ye. "' Bi rastî ez ji we re dibêjim, kî ku tasek

av bide we, ji ber ku hûn ên Mesîh in, xelata xwe qet winda nake.

Ji Rê Derketin

(Metta 18:6-9; Lûqa 1 7: 1 -2)

"^ «Kî ku yekî ji van biçîîkên ku baweriyê bi min tînin ji rê

derxe, ji bo wî çêtir e ku beraşekî raezin bi stîîyê wî ve bê girêdan

îî bê avêtin deryayê. "^""" Eger destê te, te bixe guneh, wî jêke! Ji bo

te çêtir e ku tu bê dest bikevî jiyanê, lê ne ku bi herdu destên xwe

ve herî dojehê*, nav agirê ku venamire. "^■"* Eger lingê te, te bixe

guneh, wî jêke! Ji bo te çêtir e ku tu bê ling bikevî jiyanê, lê ne ku

tu bi herdu lingên xwe ve bêyî avêtin dojehê*. "^ Eger çavê te, te

bixe guneh, wî derxe! Ji bo te çêtir e ku tu bi çavekî bikevî Padî-

şahiya Xwedê, lê ne ku tu bi herdu çavan ve bêyî avêtin dojehê.

"* Li wir kurmê wan namire îî agirê wê natemire. "' Çirakî her kes

wê bi êgir bê xwêkirin. ^" Xwê qenc e. Lê eger xwê şoriya xwe

winda bike, hûnê careke din bi çi şoriya wê bidinê? Bila bi we re

tama xwê hebe û bi hev re di aştiyê* de bijîn.»

Pirsa Jinberdanê

(Metta 19:1-12; Lûqa 16:18)

i r\ îsa ji wir rabîi, hat herêma Cihîîstanê îi derbasî aliyê din ê

1 y) Çeraê Urdunê bû. Careke din elaletek li dora wî civiya îî
wî, wek adeta xwe dîsa ew hîn dikirin. ^ Ji Fêrisiyan hinek nêzîkî

wî bîin iî ji bo ku wî biceribînin jê pirsîn: «Ma dibe ku zilamek jina

xwe berde?» ^ îsa bersîva wan da ii got: «Mîîsa çi emir da we?»

" Wan jî got: «Mûsa destiîr da, ku raêr kaxeza jinberdanê binivîse îi

jinê berde.^" ' Lê îsa ji wan re got: <Ji ber serhişkiya we Mîîsa ev

' 10:4 Ji: Dubarekirina Şerîetê 24:1-3

9:48 Binêre: îşaya 66:24
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erair ji we re nivîsî. * Lê di destpêka afirandinê de Xwedê ew <nêr

ii raê afîrandin^." ' <Ji ber vê yekê raêr wê dê û bavê xwe berde, bi

jina xwe re bibe yek * îi herdu jî wê bibin bedenek.>'' Wusa ku êdî

ew ne dido ne, lê bedenek in. ' Ji bo vê yekê yên ku Xwedê ew ki-

rine yek, bila mirov wan ji hevdiî veneqetînin.» '" Gava ew li raalê

bîin, şagirtan dîsa li ser vê meselê ji wî pirsîn. " îsa ji wan re got:

«Kî ku jina xwe berde iî bi yeke din re bizewice, li heraber wê

zînayê dike. '^ U eger jin jî raêrê xwe berde îi bi yekî din re bi-

zewice, zînayê dike.»

îsa Zarokan Pîroz Dike
(Metta 19:13-15; Lûqa 18:15-17)

'^ îcar zarok dianîn ba îsa ku destê xwe deyne ser wan, lê
şagirtan li yên ku ew dianîn hilat. '" Gava ku îsa ev yek dît, hêrs bû

îî ji wan re got: «BihêUn, bila zarok bên ba min; pêşiya wan

negirin, çimkî Padîşahiya Xwedê ji yên weha re ye. '^ Bi rastî ez ji

we re dibêjim, kî ku Padîşahiya Xwedê wek zarokekê qebîil neke,

tu caran nakeve wê.» '* Hingê zarok himbêz kirin, destên xwe da-

nîn ser wan îi ew pîroz kirin.

Xortê Dewlemend li Jiyana HerheyîDigere

(Metta 19:16-30; Lûqa 18:18-30)

" Gava îsa bi riya xwe ve diçiî, yek bezî ba wî, li ber wî çn ser

çokan û jê pirsî: «Maraosteyê qenc, ez çi bikim, da ku ez bibim

wêrisê jiyana herheyî?» '^ îsa ji wî re got: «Tu çiraa ji min re qenc

dibêjî? Ji Xwedê pê ve, tu kes qenc tune. " Tu bi emran dizanî:

<Nekuje!>, <Zînayê neke!>, <Nedize!>, <Şahidiya derewîn neke!>,

<Heqê kesî nexwe!>, <Qedrê dê iî bavê xwe bigire!>''»

^" Wî jî got: «Mamoste, ji xortaniya xwe heta niha, min ev tişt

hemiî pêk anîne.» ^' îsa lê nêrî, jê hez kir ii ji wî re got: «Hê jî

kêmahiyeke te heye. Here, çi tiştê te heye bifiroşe iî li belengazan

belav bike. Hingê wê li ezmên xezîna te hebe. Û were, bikeve pey

min.» ^^ Li ser vê gotinê reng li wî nema îî ew bi xemgînî çîi, çimkî

gelek mal îî milkê wî hebû.

' 10:6 Ji: Destpêkirin 1:27; 5:2 >> 10:7-8 Ji: Destpêkirin 2:24

10:19 Ji: DerkeHn 20:12-16; Dubarekirina Şerîetê 5:16-^^^^,^^ .^.^^^^ ^,,,
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^' îsa li dora xwe nêrî û ji şagirtên xwe re got: «Çiqas zehraet e

ku kesên dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê!» ^" Şagirt li van

gotinên wî ecêbraayî man, lê îsa careke din got: «Zarono! Ketina

Padîşahiya Xwedê çiqas zehmet e! ^^ Derbasbiîna devê ya di qula

derziyê re, ji ketina mirovê dewleraend a Padîşahiya Xwedê hêsa-

nîtir e.» ^* Şagirt gelek şaş raan îi ji hev re gotin: «Eger wusa be, kî

dikare xilas bibe?» ^^ îsa li wan nêrî îi got: «Li ba mirovan ev nabe,

lê ne li ba Xwedê, çimkî li ba Xwedê her tişt dibe.» ^* Hingê Petriîs

dest pê kir iî jê re got: «Va ye, rae her tişt hiştine û era li pey te

hatine.» ^' îsa ji wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, tu kes

tune ku di ber min de iî di ber Mizgîniyê de mal, an bira, an xwişk,

an dê an bav, an zarok an zeviyên xwe hiştibe ^" iî li vê dinyayê sed

qatî xanî, bira, xwişk, dê, zarok îî zeviyan nestîne iî pê re cefayê jî

nekişîne iî di dinya din de nekeve jiyana herheyî. ^' Lê gelek ên pê-

şî wê bibin ên paşî îi yên paşî wê bibin ên pêşî.»

îsa Cara Sisiyan li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Metta 20:17-19; Lûqa 18:31-34)

^^ îcar ew li ser rê bîin û hildikişiyan Orşelîmê*. Ew li pêşiya

wan diçîi, şagirt ecêbmayî diraan îi ew kesên li paş dihatin ditirsi-

yan. îsa dîsa her diwanzdeh kişandin aliyekî îi dest pê kir ew tiştên

ku wê bihatana serê wî ji wan re got: ^^ «Va ye, era hildikişin

Orşelîmê. Kurê Mirov wê bê dayîn destê serekên kahînan* îî Şerî-

etzanan. Ewê cezayê mirinê li ser wî bidin îî wî bidin destê raile-

tan. ^" Ewê tinazên xwe bi wî bikin, tif bikinê, bidin ber qaraçiyan

û wî bikujin. Û piştî sê rojan ewê ji nav rairiyan rabe.»

Xwestina Aqûb û Yûhenna

(Metta 20:20-28)

■'^ Hingê kurên Zebedî Aqîib* îî Yîihenna nêzîkî îsa biin îî jê re

gotin: «Mamoste, me divê ku em her çi ji te bixwazin, tu ji bo me

bikî.» ^* Wî jî ji wan pirsî: «Hîîn dixwazin ku ez ji bo we çi bi-

kim?» ^^ Wan jê re got: «Destîîra me bide ku di rîîmeta te de yek ji

me li milê te yê rastê, yê din jî li milê te yê çepê rîîne.» ^* îsa ji
wan re got: «Hîin nizanin ku hîîn çi dixwazin. Ma hîîn dikarin wê

kasa tehl a ku ezê vexwim, vexwin? An jî bi wê imada ku ezê pê

bêm imadkirin*, imad bibin?» ^' Wan jî got: «Em dikarin.» îsa ji
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wan re got: «Bi rastî hîînê ji wê kasa ku ezê vexwim, vexwin îi bi

imada ku ezê pê bêm iraadkirin, iraad bibin, "" lê riînandina li rnilê

min ê rastê iî çepê ne di destê min de ye. Ev bi tenê ji bo wan e ku

ji wan re hatiye amadekirin.» "' Gava ku her deh şagirtan ev yek

bihîst, li Aqîib îî Yiîhenna hêrs bîin. "^ Lê îsa ew gazî ba xwe kirin

û got: «Hiîn dizanin ên ku di nav railetan de serek tên dîtin, serdes-

tiyê li wan dikin îi giregirên wan jî li ser wan hukuradariyê dikin.

"■^ «Lê di nav we de, ne weha ye. Di nav we de, kî ku bixwaze

bibe yê raezin, divê bibe xizmetkarê we. "" Û di nav we de kî ku

bixwaze bibe yê pêşî, divê bibe xulamê hemûyan. "^ Çirakî Kurê

Mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bê kirin, lê hatiye ku xizmetê

bike iî ji bo gelekan canê xwe berdêl bide.»

îsa Parsekekî Kor Qenc Dike
(Metta 20:29-34; Lûqa 18:35-43)

"* Hingê ew hatin bajarê Erîhayê. Gava îsa bi şagirtên xwe ve

îi bi elaleteke mezin ve ji bajêr derket, mirovekî kor, Bar-Tîmeyos,

yanî Kurê-Tîraeyos, li tenişta rê rûniştibiî û pars dikir. "^ Gava bi-

hîst ku îsayê Nisretî derbas dibe, dest pê kir, kir qîrîn îî got: «Ya
îsayê Kurê* Dawid, li min were rehmê!» "* Gelekan li wî hilat, da
ku dengê xwe bibire, lê ew hê bêtir qîriya û got: «Ya Kurê Dawid,

li min were rehmê!» "' îsa rawesta û got: «Gazî wî bikin.» Wan jî

gazî rairovê kor kir îî gotin: «Çavê te rohnî be! Rabe ser xwe, gazî

te dike.» ^" Wî jî ebayê xwe avêt, xwe hilavêt û hat ba îsa. *' îsa jê

pirsî: «Tu çi dixwazî ku ez ji bo te bikim?» Yê kor jê re got: «Ma-

moste, ez dixwazira bibînira!» ^^ îsa jîjê re got: «Here, baweriya te
tu xilas Idrî.» U di cih de wî dît, ket rê îî li pey îsa çiî.

îsa bi Rûmet Dikeve Orşelîmê
(Metta 21:1-11; Lûqa 19:28-40; Yûhenna 12:12-19)

11 Gava ku ew nêzîkî Orşelîraê bîîn îî di Çiyayê Zeytiinê re

X gihîştin Beytfacê îi Beytanyayê, îsa du şagirtên xwe şandin
^ iî ji wan re got: «Herin gundê pêşberî xwe. Hema gava hûn bike-

vinê, hiînê dehşikeke girêdayî bibînin ku hê tu kes lê siwar nebîîye.

Wê vekin iî bînin. ^ Û eger kesek ji we bipirse îî bêje: <Çima hiîn
vê yekê dikin?>, bêjin: <Ji Xudan re lazim e û ewê wê zû bi şûn de

bişîne.>» " Şagirt çiin ii U ber deriyê aliyê kuçeyê, dehşikeke girê-
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dayî dîtin. Gava ew vedikirin, ^ hinek kesên ku li wir rawesta biîn

pirsîn: «Hiin çi dikin? Hîin çima wê dehşikê vedikin?» * Şagirtan

wek ku îsa ji wan re gotibîi, bersîv dan. Û mirovan dev ji wan
berda. "^ Dehşik ji îsa re anîn, cilên xwe avêtin ser wê û ew li wê

siwar biî. * Gelek rairovan cilên xwe li ser rê raxistin; hinekan jî

çiqilên ku ji zeviyan birrîbiîn li ser rê raxistin. ' Yên li pêşiyê diçîîn

iî yên li pey dihatin diqîriyan:

«Hosanna* !

Yê ku bi navê Xudan tê pîroz* be.

'" Padîşahiya bavê me Dawid* a ku tê, pîroz be.

Li bilindahiyan Hosanna!^''

" îsa ket Orşelîmê, çû Perestgehê*. Çav li her tiştî gerand, lê ji

ber ku wext biibîî êvar, bi diwanzdehan ve çîi Beytanyayê.

Dara Hêjîrê

(Metta 21:18-19)

'^ Dotira rojê, gava ew ji Beytanyayê derdiketin, îsa birçî bû.
'^ Ji dîîr ve dareke hêjîrê ya bi pel dît, ber bi wê ve çîî, ka ewê tiş-

tekî pê ve bibîne. Gava gihîşt ba wê, ji pelan pê ve tiştek nedît.

Çimkî ne dema hêjîran bû. '" Wî ji darê re got: «BiIa êdî tu kes tu

caran ji te fêkî nexwe.» Şagirtên wî jî ev gotin bihîstin.

îsa Perestgehê Paqij Dike
(Metta 21:12-17; Lûqa 19:45-48; Yûhenna 2:13-22)

'^ Û ew hatin Orşelîmê. îsa ket Perestgehê* îi dest pê kir ew

kesên ku di Perestgehê de kirrîn û firotin dikirin, avêtin derve. Ma-

seyên pereguhêran îî kursiyên kevokfiroşan gêr kirin '* îî nehişt ku

tu kes tiştekî di Perestgehê re derbas bike. '^ Wî hînî wan kir û got:

«Ma nehatiye nivîsîn ku <Wê ji mala rain re raala duayê ya ji bo he-

mû miletan bê gotin>. Lê we ew kiriye <şkefta rêbiran>''.» '* Serekên
kahînan û Şerîetzanan* ev bihîstin û dest pê kirin li riyên kuştina

wî geriyan. Ew ji wî ditirsiyan, çimkî tevahiya elaletê li hînkirina*

wî gelek şaş dima. " Gava ku bû êvar, ew ji bajêr derketin.

' 11:9-10 Ji: Zebûr 118:25-26. Binêre: Lûqa 1:32-33

'' 11:17 Ji: îşaya 56:7; Yêremya 7:11
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Ji Dara Hêjîrê Dersgirtin

(Metta 21:20-22)

^" Serê sibê, gava ew di rê de derbas dibûn, dîtin ku dara hêjîrê
ji rayê* xwe ve hişk bîîye. ^' Hat bîra Petrîis îi wî ji îsa re got:

«Mamoste, binêre, dara hêjîrê ya ku te nifir lê kiribiî hişk bûye.»

^^ îsa bersîva wan da û got: «Baweriya we bila bi Xwedê hebe.
" Bi rastî, ez ji we re dibêjim, Kî ku ji vî çiyayî re bêje: <Ji cihê
xwe rabe û xwe bavêje deryayê> iî di dilê xwe de nekeve şikê, lê

bawer bike ku daxwaza wî wê bê cih, tiştê ku bixwaze wê jê re

bibe. ^" Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim: Her tiştê ku hîin bi

dualdrinê bixwazin, bawer bikin ku we standiye îi wê ji we re bibe.

^"■^* Û gava ku hûn ji bo duakirinê radiwestin, eger li heraber ke-
sekî tiştekî we hebe, lê bibihûrin, da ku Bavê* we yê li ezraanan jî

li sûcên we bibihûre.»

Pirsa li ser Desthilatiya îsa

(Metta 21:23-27; Lûqa 20:1-8)

" Û ew dîsa hatin Orşelîmê. Dema ku îsa di Perestgehê de di-
geriya, serekên kahînan, Şerîetzan û rihspî hatin ba wî ^* û jê pir-

sîn: «Tu bi kîjan desthilatiyê van tiştan dikî? Û kê ev desthilatî

daye te ku tu van bikî?» ^' îsa ji wan re got: «Ezê pirsekê ji we bi-

kim. Bersîva min bidin, ez jî, ezê ji we re bêjim, ka ez bi kîjan

desthilatiyê van tiştan dikira: ^ Iraadkirina* Yîihenna ji ezmên bû

an ji mirovan? Bersîva min bidin!» ^' Ew di nav xwe de şêwirîn ii

gotin: «Eger era bêjin: <Ji ezraên bîi>, hingê ewê bêje: <Nexwe we

çiraa ji wî bawer nekir?> '^Lê eger em bêjin: <Ji mirovan bû>...?»

Ji xelkê ditirsiyan, çimkî hemîiyan Yîîhenna pêxemberê* rastîn di-

hesiband. ^^ Wan bersîv da iî gotin: «Em nizanin.» îsa jî ji wan re

got: «Ez jî ji we re nabêjira ku ez van tiştan bi çi desthilatiyê dikim.»

Mesela Rezvanan

(Metta 21:33-46; Lûqa 20:9-19)

1 '^ îsa bi meselan ji wan re dest bi peyivînê kir: «Mirovekî rez
X Z^ danî, hawirdora wî sênc kir; raahserek kola îî birca nobe-
daran çêkir. Piştre wî rez bi kirê da rezvanan iî çlî welatekî din.

11:25 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Lê eger hûn lê nebihîirin, Bavê

we yê li ezmanan jî li sûcên we nabihûre.»
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^ Di derasala rêz de xulamek şand ba rezvanan, da ku ji berê rêz ji

wan bistîne. ^ Lê wan ew girt, li wî xistin û ew destvala şandin. " Û

dîsa wî xularaekî din şand ba wan, lê wan serê wî şkand iî ew

riswa kirin. * Wî yekî din şand, ew jî kuştin. Wî gelek kesên din

şandin, li hinekan xistin îi hinek jî kuştin. * Ji bo şandinê tenê ke-

sek mabû, kurê wî yê delal. Di pey re rabiî, kurê xwe şand û got:

<Ewê siyaneta* kurê min bigirin.> ' Lê rezvan bi hev şêwirîn îi

gotin: <Ev wêris e! De werin, em wî bikujin, raîras wê ji rae re

bimîno *Hingê wan ew girt, kuştin îi avêtin derveyî rêz. 'îcar
xwediyê rêz wê çi bike? Ewê bê, rezvanan helak bike îi rêz bide

hinekên din. '" Ma we ew nivîsar nexwendiye?

<Ew kevirê ku hostayan red kir

Bû kevirê serê rikin*.

" Ev ji aliyê Xudan ve çêbîi.

U ev li ber çavê me karekî ecêb e!>^>

'^ Wan xwest ku îsa bigirin, lê ji elaletê tirsiyan. Çimkî wan fêm

kir ku wî ev mesele di ber wan de anî. îcar dev ji wî berdan îî çûn.

Baca Qeyser

(Metta 22:15-22; Lûqa 20:20-26)

'^ Bi armanca ku îsa bi gotina wî bixin xefikê, wan hinek ji

Fêrisî û alîgirên Hêrodês* şandin ba wî. '" Ew hatin îi jê re gotin:

«Mamoste! Era dizanin ku tu rairovekî rast î. Tu cihêtiyê naxî nav

mirovan, çimkî tu li rîiyê mirovan nanêrî, lê tu riya Xwedê rast hîn

dikî. Ma çêdibe ku era bacê bidin Qeyser an na? Ma em bidin, an

em nedin?» '^ Lê îsa bi duriîtiya wan dizanibîi îi got: «Çima hîîn

min diceribînin? Ji min re zîvekî* bînin ku ez bibînira.» '* Wan jê

re zîvek anî. Wî ji wan pirsî: «Ev resra û nivîsîn ên kê ne?» Wan

got: «Yên Qeyser in.» '^ îsa ji wan re got: «Tiştên Qeyser bidin

Qeyser îî tiştên Xwedê bidin Xwedê.» Û ew li wî ecêbmayî man.

Pirsa Rabûna Miriyan

(Metta 22:23-33; Lûqa 20:27-40)

'* Hinek Sadîîqiyên* ku digotin vejîna* rairiyan tune, hatin ba

îisa û jêpirsîn: " «Maraoste, Mîîsa ji bo rae nivîsiye: <Eger birayê

' 12:10-11 Ji: Zebûr 118:22-23
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yekî bimire, zarokên wî nebin iî jina xwe li pey xwe bihêle, divê

birayê wî jina wî bistîne iî diîndanê* ji birayê xwe re rako^ ^" îcar

heft bira hebiîn. Yê pêşî jinek anî iî bê dîîndan* mir. ^' Yê diduyan

ew jin anî. Ew jî bê dlîndan rnir. Ev tişt hat serê yê sisiyan jî. ^^ Bi

vî awayî ji her heftan re jî zarok çênebiîn. Piştî hemiîyan jî jin mir.

^ îcar, Roja* Vejînê çaxê mirî rabin, ev jin wê jina kîjanî be? Çim-
kî her heftan jî ew anîbîî.»

^ îsa ji wan re got: «Ma sedemê şaşbiina we ne ev e ku hîîn bi
Nivîsarên* Pîroz ii bi hêza Xwedê nizanin? ^^ Gava yên mirî ji nav

rairiyan radibin, ne jinê tînin û ne jî mêr dikin, çimkî ew wek mil-

yaketên ezraanan in. ^*Ma li ser rabiîna miriyan we di Kitêba*

Mîisa de, di serhatiya diriyê de nexwendiye ku çawa Xwedê jê re di-

bêje: <Ez Xwedayê Birahîm*, Xwedayê îshaq* û Xwedayê Aqûb*

ira.> ? ^' Ew ne Xwedayê rairiyan, lê Xwedayê zindiyan e. Hîîn ge-

lek şaş in!»

Emrê Herî Mezin

(Metta 22:34-40; Lûqa 10:25-28)

^* Dema ku Şerîetzanekî munaqeşa wan bihîst iî dît ku îsa qenc

bersîva wan da, nêzîkî wî biî iî jê pirsî: «Di nav hemii emran de yê

herî mezin kîjan e?» ^' îsa lê vegerand: «Emrê herî raezin ev e:
<Bibihîze, ya îsraêl! Xudan Xwedayê me yek e. '" Ji Xudan Xwe-

dayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemîi canê xwe, bi heraiî hişê xwe

iî bi hemiî hêza xwe hez biko" ^' Yê diduyan jî ev e: <Wek ku tu ji

xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez biko'' Ji van meztir tu emir tunin.»

^^ îcar Şerîetzan ji wî re got: «Rast e, Mamoste! Te ya rast got, ku
<Xudan yek e îî jê pê ve, yekî din tuno^ ^^ Û <hezkirina ji wî bi

hemiî dil, bi hemîi fêmdariyê, bi heraiî hêzê û hezkirina ji cîranê

xwe wek xwe, di ser her goriyên* şewitandinê iî qurbanan re ^0*^»

^ Gava îsa dît ku wî bi aqilraendî bersîv da, jê re got: «Tu ji

Padîşahiya Xwedê ne dîîr î.» Piştî vê yekê, êdî tu kesî newêribîî ku

tiştekîji wîbipirse.

' 12:19 Ji: Dubarekirina Şerîetê 25:5 '' 12:26 Ji: Derketin 3:6

' 12:29-30 Ji: Dubarekirina Şeiîetê 6:4-5 '' 12:31 Ji: Qanîina Kahîntiyê 19:18

' 12:32 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:4; 4:35; îşaya 45:21

f 12:33 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:5; Qanûna Kahîntiyê 19:18; 1 Samûêl 15:22;
Hoşêya 6:6
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Mesîh Kurê Kê Ye?

(Metta 22:41-46; Lûqa 20:41 -44)

^^ Gava ku îsa di Perestgehê* de hîn dikir, got: «Şerîetzan ça-

wa dibêjin ku Mesîh kurê Dawid* e? ^* Dawid bi xwe bi saya Ru-

hê* Pîroz dibêje:

<Xudan ji Xudanê rain re got:

Li milê rain ê rastê rûne,

Heta ku ez dijminên te bikim bin lingên to"

^'Dawid bi xwe ji wî re dibêje <Xudan>. îcar ew çawa dibe kurê

Dawid?»

Şerîetzanên Durû

(Metta 23:1-36; Lûqa 20:45-47)

Elaleteke mezin bi dilxweşî guhdariya îsa dikir. ^* Wî di hînki-

rina xwe de digot: «Xwe ji wan Şerîetzanan biparêzin, yên ku hez

dikin bi xiftanên dirêj bigerin, di sîîkan de silav li wan bê kirin,

^' di kinîştan* de li ser kursiyên pêşî îi di ziyafetan de li cihên jorîn

rîinin. "" Ew malên jinebiyan dadiqurtînin û ji bo ku bên dîtin dua-

yên dirêj dikin. Dîwana* wan wê hê girantir be.»

Diyariya Jinebiya Belengaz

(Lûqa 21:1-4)

"' îsa li pêşberî peredanka* Perestgehê riinişt û nêrî ku elalet

çawa peran davêjin peredankê. Gelek kesên dewlemend pirr pere

avêtinê. "^ Jinebiyeke belengaz jî hat ii du polên* ku dikirin quri-

şek* avêtê. "' îsa şagirtên xwe gazî ba xwe kir û ji wan re got: «Bi

rastî ez ji we re dibêjira, vê jinebiya belengaz ji wan hemîiyan bêtir

avêt peredankê, "" çimkî wan hemîiyên din ji zêdehiya malê xwe

avêtinê. Lê vê jinikê ji belengaziya xwe çi tiştê wê hebîî, hemîi

abora xwe avêtê.»

13

îsajipêşî ve li ser Wêranbûna Perestgehê Dibêje

(Metta 24:1-2; Lûqa 21:5-6)

Gava îsa ji Perestgehê derket, yekî ji şagirtên wî jê re got:

«Maraoste! Li van kevirên mezin îi li van avahiyên xweşik

' 12:36 Ji:Zebûr 110:1
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binêre!» ^ îsa jê re got: «Tu van avahiyên mezin dibînî? Li vir

kevir li ser kevir namîne, qet tiştek naraîne ku neyê hilweşandin!»

Tengahiyên Mezin

(Metta 24:3-14; Lûqa 21:7-19)

^ Gava îsa li pêşberî Perestgehê, li Çiyayê Zeytiinê riîdinişt,

Petrîis, Aqiîb, Yiîhenna n Endrawis bi serê xwe jê pirsîn: " «Ji rae

re bêje, ka ev tişt wê kengê çêbin? Û çaxê ev tiştên ha heraîi li ber
çêbiinê bin, nîşana wan çi ye?» ^ îsa dest pê kir ji wan re got: «Hay

ji xwe hebin ku tu kes we nexapîne. * Gelek wê bi navê rain bên iî

bêjin: <Ez ew ira> iî wê gelekan bixapînin. ^ Gava hiîn dengê şeran

û li ser şeran bibihîzin, netirsin. Tiştên weha divê bibin, lê hê dawî

nehatiye. * Çimkî milet wê li hember miletan rabe, padîşahî wê li

hember padîşahiyan rabe. Wê li cih cihan erdhejîn çêbin û xela wê

rabin. Lê ev hemii destpêka janan in. ' Hay ji xwe hebin; wê we

teslîmî dadgehan* bikin iî di kinîştan de wê li we bixin. Ji riiyê

min wê we derxin ber walî iî padîşahan, da ku hiîn li ber wan

şahidiyê bikin. '" Divê pêşî Mizgînî ji hemîi miletan re bê dayîn.

" Gava ku ew, we bidin dest îi bikişînin pirsyariyê, ji pêşî ve

xeman nexwin ku hûnê çi bêjin. Lê di wê gavê de çi ji we.re bê

dayîn, wî bêjin. Çirakî yê dipeyive ne hîîn in, lê Ruhê Pîroz e.

'^ Bira wê birayê xwe iî bav wê zarokê xwe teslîmî mirinê bike.

Zarok wê li hember dê îî bavê xwe rabin îî wan bidin kuştin. '^ Û ji

ber navê min heraîî jî wê ji we nefret bikin. Lê yê ku heta dawiyê

ragire, ewê xilas bibe.

Felaketa Mezin

(Metta 24:15-21; Lûqa 21:20-24)

'" «Çaxê hûn wî tiştê raekruh ê ku xerakirinê tîne, li cihê ku

divê tê de nebe, rawestayî bibînin» - bila yê ku dixwîne fêra bike -

«hingê yên ku di Cihiistanê de ne, bila birevin çiyan. '^ Yê ku li ser

banî be, bila neyê xwarê îi nekeve hundir, da ku tiştekî hilde. '* Û

yê li nav zeviyê jî bila venegere, ku ebayê xwe hilde. " Wey li wan

ên ku di wan rojan de bizaro ne îi dimêjînin! '* Dua bikin ku ev di

zivistanê de çênebe. " Çimkî di wan rojan de, tengahiyeke wusa

wê çêbe, ji destpêkê ve, gava ku Xwedê dinya afirandiye û heta

13:14 Binêre: Daniyêl 9:27; 11:31; 12:11
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niha çênebîiye û tu caran çênabe. ^" Eger Xudan ew roj kurt neki-

rina, tu kes xilas nedibîi. Lê ji bo xatirê yên bijartî yên ku wî ew

hilbijartine, wî ew roj kurt kirine.

^' «Hingê, eger yek ji we re bêje: <Binêre, Mesîh li vir e>, an jî:

<Binêre, ew li wir e>, bawer nekin. ^^ Çimkî mesîhên derewîn û pê-

xemberên derewîn wê derkevin. Wê nîşan ii karên mezin çêkin,

wusa ku eger bibe, ewê bijartiyan jî bixapînin. " Lê hîîn hay ji xwe

hebin! Min her tişt ji pêşî ve ji we re got.

Vegerîna Kurê Mirov

(Metta 24:29-31; Lûqa 21:25-28)

^ «Lê di wan rojan de, piştî wê tengahiyê

Roj wê tarî bibe

Û heyv ronahiya xwe nade,

^^ Stêr wê ji ezmên bikevin,

Û rojgêranên* ezmanan wê ji riya xwe derkevin.

^* «Û hingê wê bibînin ku <Kurê Mirov di nav ewran de bi hêz

îi riimeta mezin tê.>" ^' Hingê ewê milyaketên xwe bişîne û wê

bijartiyên xwe ji çar aliyan, ji perê erdê heta perê ezmên bicivîne.

Dara Hêjîrê

(Metta 24:32-35; Lûqa 21:29-33)

^* «îcar ji dara hêjîrê vê dersê hîn bibin: Çaxê ku çiqilên wê

dibişkivin iî pelên wê şîn dibin, hiîn dizanin ku havîn nêzîk e. ^' Bi

vî awayî, çaxê ku hûn jî bibînin ev tişt çêdibin, bizanin ku ew

nêzîk e, li devê derî ye. ^" Bi rastî ez ji we re dibêjira, heta ku ev

tiştên ha heraîî çênebin, ev nifş* qet nabihîire. ^' Erd îî ezraan wê

bibihiirin, lê peyvên rain tu caran nabihîirin.

Roj û Saeta ku Bi Tenê Xwedê Dizane

(Metta 24:36-44)

^^ «Lê heçî ew roj îî ew saet e, ne rnilyaketên ezmên îî ne jî

Kur, ji Bav* pê ve tu kes pê nizane. ^^ Hay ji xwe hebin! Hişyar

bin! Çimkî hîîn nizanin kengê ew wext wê bê. ^ Ev wek mirovekî

' 13:26 Ji: Daniyêl 7:13. Binêre: Peyxama Yiihenna 1:7

13:24-25 Binêre: îşaya 13:10; 34:4; Yoêl 2:10, 31; 3:15
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ye ku mala xwe dihêle îî derdikeve rêwîtiyê. Ew desthilatiya xwe

dide xulamên xwe, karê her yekî dide wî iî emir dide dergehvan jî

ku hişyar bimîne. ^^ Loma hişyar bimînin, çimkî hiîn nizanin raal-

xwê raalê wê kengê bê, êvarê an nîvê şevê, an wextê bangdana dî-

kan, an serê sibê. ''* Nebe ku ji nişkê ve bê îî we di xewê de bigire.

^^ Tiştê ku ez ji we re dibêjira, ez ji heraîîyan re dibêjim: Hişyar bin!»

Şêwira Kuştina îsa
(Metta 26:1-5; Lûqa 22:1-2; Yûhenna 11:45-53)

UDu roj ji beriya Cejna* Derbasbîînê û Cejna* Nanê Şkeva

bîî. Serekên kahînan îi Şerîetzan li riyên bi hîle digeriyan

ku îsa bigirin ii wî bikujin. ^ Û digotin: «BiIa ne di cejnê de be, da
ku di nav xelkê de hengame çênebe.»

îsa li Beytanyayê
(Metta 26:6-13; Yûhenna 12:1-8)

^ Gava îsa li Beytanyayê li raala Şiraîînê kotî* li ser sifrê riîniş-

tî biî, jinikek hat îî di firaxeke raerraerê spî de rîînê nardê* yê safî

yê gelek giranbiha anî. Wê firaxa raerraerî şkand û bi serê îsa de

rijand.

" Hinek hêrs bîin îi ji hev re gotin: «Çiraa ev rûnê bîhnxweş

badîhewa çii? ^ Ev riînê bîhnxweş dikaribiî ji sê sed zîvî* zêdetir

bihata firotin îî li belengazan bihata belavkirin.» Bi vî awayî lome

ji jinikê kirin.

* Lê îsa got: «Dev ji jinikê berdin. Çima hîin wê diêşînin? Wê

ji bo min tiştekî qenc kir. ' Belengaz hergav di nav we de ne; ken-

gê hiîn bixwazin, hiîn dikarin qenciyê bi wan bikin. Lê ez hergav

ne li ba we rae. * Çi ji destê wê hat, wê kir. Wê ji pêşî ve bedena

rain ji bo veşartinê riîn kir. ' Bi rastî ez ji we re dibêjira, ev Mizgînî

li ku dera dinyayê bê dayîn, ev tiştê ku vê jinikê kir jî wê ji bo

bîranîna wê bê gotin.»

Xayîntiya Cihûda

(Metta 26:14-16; Lûqa 22:3-6)

"* Hingê Cihiîdayê* îsxeryotî yê ku yek ji diwanzdehan bû, çîî
ba serekên kahînan, da ku îsa bide destê wan. " Gava ku wan jî ev

yek bihîst, şa bîin iî soz dan ku peran bidin wî. Cihûda jî li keysekê

digeriya ku îsa bide dest.



MARQOS 14 103

Bi Şagirtan re Şîva Cejna Derbasbûnê

(Metta 26:17-25; Lûqa 22:7-14, 21-23; Yûhenna 13:21-30)

'^Di roja pêşî ya Cejna* Nanê Şkeva de, roja serjêkirina

goriya* Cejna Derbasbûnê şagirtan ji îsa pirsî: «Tu dixwazî ku em

herin, şîva Cejna Derbasbûnê li ku derê amade bikin, ku tu bix-

wî?» '^ îsa du şagirtên xwe şandin ii ji wan re got: «Herin bajêr.

Mirovek wê rastî we bê ku cerekî avê hildigire, li pey wî herin wî

xaniyê ku ew bikevê. '" Ji xwediyê wê malê re bêjin: <Mamoste ji

te dipirse: Ka ew oda rain a raêvanan a ku ez bi şagirtên xwe re li

wê şîva Cejna Derbasbûnê bixwim li ku derê ye?> '^ Hingê ewê li

qata jor odeyeke mezin a raxistî îî amadekirî nîşanî we bide; li wê

derê ji bo me şîvê amade bikin.» '* Şagirt ketin rê, hatin bajêr ii

wan hemîî tişt wek ku îsa ji wan re gotibîî dîtin. Û wan şîva Cejna

Derbasbîinê araade kir.

" Gava bîî êvar, îsa bi diwanzdehan re hat. '* Çaxê li ser sifrê

rîiniştibîîn îi xwarin dixwarin, wî got: «Bi rastî ez ji we re dibêjira,

yek ji we wê rain bide dest - yekî ku bi rain re xwarinê dixwe.»

" Ew xeragîn bîin îî destpêkirin yek bi yek ji îsa pirsîn: «GeIo ez

im?» ^" Wî ji wan re got: «Yek ji diwanzdehan e ku nanê xwe bi

min re li firaxê dixe. ^' Ji xwe, Kurê Mirov wek ku li ser wî hatiye

nivîsîn, wê here. Lê wey li wî mirovê ku Kurê Mirov bide dest!

Wê ji bo wî çêtir biîya ku ew nehata dinyayê.»

Şîva Xudan

(Metta 26:26-30; Lûqa 22:14-23; 1 Korîntî 11:23-25)

" Gava wan xwarin dixwar, îsa nan hilda, şikir kir, ew şkand,

da şagirtan iî got: «Bigirin, ev bedena min e.» ^ Piştre wî kasek

hilda, şikir kir îî da wan. Hemîîyan jî ji wê vexwar. ^ îsa got: «Ev
xwîna min a Peymanê* ye ku di ber gelekan de tê rijandin. ^ Bi

rastî ez ji we re dibêjim, êdî ez ji vî berê raêwê tu caran venaxwim,

heta wê roja ku ez di Padîşahiya Xwedê de ji ya nîî vexwim.»

^* Piştî ku wan zebîirek strand, derketin Çiyayê Zeytûnê.

îsajipêşî ve li ser înkarkirina Petrûs Dibêje
(Metta 26:31 -35; Lûqa 22:31 -34; Yûhenna 13:36-38)

^^ îcar îsa ji wan re got: «Hûnê hemiî jî li ser min dudilî û sist

bibin, çimkî hatiye nivîsîn:



104 MARQOS 14

<Ezê li şivên bixim

Û raî wê belav bibin.^"

^* Lê piştî ku ez rabim, ezê beriya we herim Celîlê.>> ^' Petrûs jê re
got: «Eger heraiî jî dudilî îî sist bibin, ez dudilî îi sist nabira.»

^" îsa ji wî re got: «Bi rastî ez ji te re dibêjim, hema îro, îşev,
berî ku dîk du caran bang bide, tê sê caran min înkar bikî.» ^' Lê

Petrîîs hê bêtir bi şid got: «Eger divê ku ez bi te re bimirim jî, ez tu

caran te înkar nakim.» Hemîîyan jî weha got.

U Baxçê Gêtşemaniyê

(Metta 26:36-46; Lûqa 22:39-46)

^^ Piştre ew çiîn cihekî ku navê wî Gêtşemanî bîî. îsa ji şagirtên

xwe re got: «Hiîn li vir rûnin, heta ku ez dua bikira.» ^^ Wî Petrîis,

Aqiîb iî Yiîhenna bi xwe re birin îî dest pê kir ket halekî teng ii

dijwar îi diltengiyê ew girt. ■''"Wî ji wan re got: «DiIê rain gelek

teng dibe, ez dikim birnirim. Li vîr bin iî hişyar bimînin.» ^^ Hinekî

pêşve çîî, xwe deverû avêt erdê îî dua kir, ku eger bibe, ev saet di

ser wî re derbas bibe. ^*Û wî got: «Abba*, Bavo! Tu dikarî her

tiştî bikî. Vê kasa tehl ji min dûr bixe! Lê bila ne tiştê ez di-

xwazim, lê tiştê ku tu dixwazî bibe.»

^' Piştre ew vegeriya ii şagirt di xew de dîtin. Wî ji Petrîîs re

got: «Şimûn, raa tu di xew de yî? Ma tu nikarî saetekê jî hişyar

bimînî? ^* Hişyar bimînin îi dua bikin, da ku hîîn nekevin ceriban-

dinê. Erê, ruh bi daxwaz e, lê beden lewaz e.» ^' Dîsa çû, dua kir,

eynî peyv gotin. "" Careke din vegeriya û ew dîsa di xew de dîtin.

Çimkî çavên wan ji xewê diçiîn serhev. Nizanibîîn ji wî re çi bêjin.

"' Cara sisiyan vegeriya îî ji wan re got: «Ma hiîn hê jî radizin lî

bîhna xwe vedidin? Bes e! Saet hat, va ye, Kurê Mirov dikeve des-

tê gunehkaran. "^ Rabin, em herin. Va ye, yê ku min dide dest nê-

zîk biî.»

Girtina îsa
(Metta 26:47-56; Lûqa 22:47-53; Yûhenna 18:3-12)

"^ Ew hê dipeyivî, hema hingê Cihîidayê* ku yek ji diwanz-

dehan bîî hat. Bi wî re elaleteke bi dar îî bi şîîr hebiî. Ew ji aliyê

/14:27Ji:Zekeryal3:7
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serekên kahînan, Şerîetzan îî rihspiyan ve hatibîîn şandin. "" îcar ê

ku îsa bida dest, bi wan re li ser îşaretekê li hev hatibîî iî gotibû:

«Ez kê raraiisim, ew e. Wî bigirin, bibin îi hay jê hebin.» "^ Cihîida

hema hat ba îsa îî got: «Mamoste!» iî ew ramûsa. "*Wan dest

avêtin îsa iî ew girtin. "' Lê yekîji yên ku bi wî re bûn, şîirê xwe

kişand, li xulamê Serokkahîn xist îi guhê wî pekand. "* îsa ji wan

re got: «Ma ez rêbirek im ku hiîn bi dar îi şûran hatine ku min

bigirin? "' Her roj li Perestgehê ez di nav we de bîîm, min hîn dikir

îî we ez negirtim. Lê ji bo ku Nivîsarên Pîroz bên cih, ev çêdibe.»

^" Û hemîiyan ew hişt û reviyan. ^' Xortek li pey wî diçiî ku perçekî

cawê keten li bedena xwe ya tazî pêçabiî. Wan ew girt, ^^ lê wî

cawê keten hişt û rût îî tazî ji wir reviya.

îsa li ber Civîna Giregiran
(Metta 26:57-68; Lûqa 22:54-55, 63-71; Yûhenna 18:13-14, 19-24) :

^^ îsa birin ba Serokkahîn. Hemû serekên kahînan, rihspî îi Şe-

rîetzan li wir civiyabîin. '" Petriîs ji diîr ve li pey wî çû, heta ku ew

gihîşt hundirê hewşa Serokkahîn. Li wir bi parêzgeran re li ber êgir

rûniştibîî îî xwe germ dikir. ^' îcar serekên kahînan îi hemîi civîna*

giregiran, ji bo ku biryara* kuştina îsa bidin, li hember wî li şahi-

diyê digeriyan, lê peyda nedikirin. "* Gelekan li ser wî şahidiya de-

rewîn da, lê şahidiya wan hevdiî nedigirt. ^' Hingê hinek rabîin ii li

ser wî şahidiya derewîn dan û gotin: "** «Me bihîst ku vî rairovî got:

<Ezê vê Perestgeha ku bi dest hatiye avakirin, hilweşînim îî di sê

rojan de ezê Perestgeheke din a ku ne bi dest hatiye çêkirin, ava

bikim.>» ^' Lê dîsa jî şahidiya wan hevdû negirt. *° Serokkahîn ra-

bîî, li navendê rawesta îi ji îsa pirsî: «Ma tu bersîvê nadî? Ev çi

şahidî ye ku evên ha li ser te didin?» *' Lê îsa tu tişt negot iî deng

nekir. Serokkahîn dîsa ji wî pirsî: «Ma tu Kurê Yê Pîroz Mesîh î?»

*^ îsa got: «Ez ira.

Û <hiînê bibînin ku Kurê Mirov

Li railê rastê yê hêza Xwedê rîîniştî ye

Û bi ewrên ezraên tê.>^>
^ Hingê Serokkahîn cilên xwe çirandin îî got: «Edî çi hewcedariya

me bi şahidan heye? *" We çêrkirina* wî bihîst! Hîin çi dibêjin?»

' 14:62 Ji: Zebûr 110:1;.Daniyêl 7:13
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Hemûyan jî ew sîîcdar dît iî gotin ku ew yê kuştinê ye. *^ Hingê

hinekan dest pê kir û tif kirin wî, riîyê wî nixamtin, dan ber kulman

n jê re gotin: «Ka pêxeraberîtiyê bike!» Parêzgeran jî ew girt iî dan

ber sîleyan.

Petrûs îsa înkar Dike
(Metta 26:69-75; Lûqa 22:56-62; Yûhenna 18:15-18, 25-27)

** Gava Petrîis li jêr li hewşê biî, ji xizmetkarên Serokkahîn

keçikek hat ba wî. " Gava wê dît ku Petriîs xwe li ber êgir germ

dike, çav lê zîq kirin îi got: «Tu jî bi yê Nisretî re, bi îsa re biiyî.»

*^ Lê wî înkar kir û got: «Ez nizanim û fêm nakim ku tu çi dibêjî.»

Piştre derket derveyî hewşê û dîk bang da. *' Gava ku keçika xiz-

metkar ew li wê derê dît, wê dîsa ji yên wê derê re got: «Evê ha jî

yek ji wan e.» ™ Lê Petrîis dîsa înkar kir. Piştî gavekê yên ku li wir

bîin dîsa ji Petrûs re gotin: «Bi rastî tu jî ji wan î, çimkî tu ji Celîlê

yî.» ^' Lê wî dest bi nifiran kir, sond xwar iî got: «Ez wî mirovê ku

hûn li ser dipeyivin nas nakim.» " Di cih de dîk cara diduyan bang

da. Û Petrîîs gotina îsa ya ku ji wî re gotibii, anî bîra xwe: «Berî ku

dîk du caran bang bide, tê sê caran rain înkar bikî.» Li ser vê yekê

dest pê kir îî giriya.

îsa li ber Dîwana Pîlatos
(Metta 27:1-2, 11-14; Lûqa 23:1-5; Yûhenna 18:28-38)

1 ^ Serê sibê zîi serekên kahînan bi rihspî, Şerîetzan îi heraû

X w/ civîna giregiran re şêwirîn. îsa girêdan iî birin, dan destê
Pîlatos. ^ Pîlatos ji wî pirsî îi got: «Ma tu padîşahê Cihîîyan î?» îsa

bersîv da û got: «Erê, wek ku te got.» ^ Serekên kahînan bi gelek

tiştan ew sîicdar kirin. " Pîlatos dîsa ji wî pirsî û şot: «Ma tu qet

bersîvê nadî? Binêre ku çiqas giliyê te dikin!» ^ Lê îsa êdî tu bersîv

neda wî, wusa ku Pîlatos şaş raa.

Biryara Kuştina îsa
(Metta 27:15-26; Lûqa 23:13-25; Yûhenna 18:39-19:16)

* îcar adet bû ku di her Cejna Derbasbûnê de walî girtiyekî ku

gel dixwest berde. ^ Di nav serhildêrên ku di serhildanê de mêr

kuştibûn, girtiyek bi navê Barabas hebiî. * Û elalet derket pêşberî

walî, jê xwestin ku li gor adeta xwe ji wan re bike. ' Pîlatos jî ji

wan re got: «Ma hîîn dixwazin ku ez ji bo we padîşahê Cihîiyan
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berdim?» '" Çimkî wî dizanibîî ku serekên kahînan ji ber çavne-

bariyê îsa dane destê wî. " Lê serekên kahînan nav di elaletê dan

ku bixwazin Barabas ji bo wan bê berdan. '^ Pîlatos dîsa ji wan

pirsî: «Nexwe hûn dixwazin ez çi bi wî kesî bikira ê ku hîîn jê re

padîşahê Cihîîyan dibêjin?» " Ew qîriyan û gotin: «Wî xaç bike!»

'" Pîlatos ji wan pirsî: «Çima? Wî çi xerabî kiriye?» Lê ew hê bêtir

qîriyan: «Wî xaç bike!» '^ Pîlatos xwest ku elaletê razî bike îî Ba-

rabas ji wan re berda. Û îsa da ber qamçiyan îi da destê wan, da ku

bê xaçkirin.

Leşker Tinazên Xwe bi îsa Dikin
(Metta 27:27-30; Yûhenna 19:2-3)

'* Hingê leşkeran ew bir hundirê qesrê, yanî hewşa qesra walî

îi hemû tabîira* leşkeran li ser civandin. " Xiftanekî binefşî lê kirin

û tacek ji stiriyan honandî danîn ser serê wî. '* Dest pê kirin silav

danê îî gotin: «Bijî padîşahê Cihîîyan!» " Bi çîtikekê li serê wî xis-

tin, tif kirin wî, çîîn ser çokan îî li ber wî xwe tewandin. ^" Piştî ku
tinazên xwe pê kirin, cilê binefşî jê kirin, cilên wî lê kirin iî birin

derve ku wî xaç bikin.

Xaçkirina îsa
(Metta 27:31-44; Lûqa 23:27-43; Yûhenna 19:17-27)

^' Şiraîinê ji Kîirênê - ku bavê Skender îî Rûfos bîi - ji zeviya

xwe vedigeriya îî di wir re derbas dibîi. Leşkeran bi zorê xaça Isa

bi wî dan hilgirtin. " îsa anîn wî cihê ku jê re <Golgota> digotin, ku

bê wergerandin: «Qoqê Serî». " Şerab îi mur* tevlihevkirî danê, lê

wî venexwar. ^ îsa xaçkirin îi cilên wî bi pişk li xwe leva* kirin, ka

wê kî çi bistîne. ^^ Û saet di nehê sibê de ew xaç kirin. ^* Nivîsa ku
ew pê sûcdar dikirin weha bû: «PADÎŞAHÊ CIHÛYAN.» "'^^ Bi
wî re du rêbir* jî xaçkirin; yek li milê wî yê rastê, yê din li milê wî

yê çepê. ^' Yên ku di wir re derbas dibîîn, serê xwe dihejandin, Isa

şermezar dikirin û digotin: «Ka teyê Perestgeh hilweşanda û di sê

rojan de ava bikira! ^ Ji xaçê were xwarê û xwe xilas bike!» ^' Bi
vî awayî serekên kahînan îi Şerîetzan jî di nav xwe de bi tinaz

15:24 Zebûr 22:18

15:27 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Bi vî awayî Nivîsara Hroz hat

cih, ya ku dibêje: Ew bi xerabkaran re hat hesabkirin.»
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dipeyivîn iî digotin: «Yên din xilas kirin, lê nikare xwe xilas bike!

'^ Bila niha padîşahê îsraêlê Mesîh ji xaçê bê xwarê, da ku em bi-

bînin û bawer bikin.» Yên bi wî re hatiblîn xaçkirin jî ew şerraezar

dikirin.

Mirina îsa
(Metta 27:31-44; Lûqa 23:27-43; Yûhenna 19:17-27)

^^ Piştî nîvro saet ji diwanzdehan heta saet sisiyan tarî ket ser

seranserê welêt. ^" Û saet di sisiyan de îsa bi dengekî bilind qîriya:
«EIoyî, Êloyî, laraa sabaxtanî?^'' ku bê wergerandin: «Xwedayê
min, Xwedayê min, te çima ez berdam?»

^' Gava hin ji yên ku li wir biîn ev bihîstin, gotin: «Binêrin, ew
gazî Êlyas* dike.» ^* Yek ji wan bi lez çîi avgirek* hilda, bi sihikê
tije kir, bi çîtikekê ve danî û dirêjî îsa kir ku vexwe. Û got: «Bi-
hêlin, em bibînin, ka Êlyas wê bê ku wî bîne xwarê?»

^'^ îsa bi dengekî bilind qîriya iî ruhê xwe da. ^* Hingê perda
Perestgehê ji serî heta binî çiriya iî biî du perçe. ^' Sersedê* ku li

pêşberî îsa rawesta biî, gava dît ku îsa çawa ruhê xwe da, got: «Bi
rastî jî, ev mirov Kurê* Xwedê biî!» "" Jinên ku ji dîîr ve li vê yekê

temaşe dikirin hebîîn. Meryema Mejdelanî*, Meryeraa* diya Yiî-

sês û Aqiîbê ciwan û herweha Seloma jî di nav wan de bîin. "' De-

ma ku îsa li Celîlê bîî, li pey wî diçîin û jê re xizmet dikirin. Ji van
pê ve, gelek jinên din jî U wir hebûn ku bi îsa re hatiblîn Orşelîmê.

Veşartina îsa
(Metta 27:57-61; Lûqa 23:50-56; Yûhenna 19:38-42)

"^ Roja* Araadekirinê, yanî roja beriya Şemiyê biî. îcar gava
biî êvar, "^ Usivê Arîraetyayî hat ê ku endaraekî civîna* giregiran ê

bi rîiraet biî.Ew bi xwe jî li hêviya Padîşahiya Xwedê bîî. Wî wêrî

iî çû ba Pîlatos, cesedê îsa jê xwest. "" Gava Pîlatos bihîst ku îsa ji

xwe rairiye, şaş ma. Gazî sersed* kir iî jê pirsî: «Ma gelek wext di

ser mirina wî re derbas bûye?» "^ Gava ji sersed hîn biî, cesed da

Usiv. "* Wî cawekî keten kirrî, cesed anî xwarê, bi caw pêça îî di

goreke ku di latê de hatibîi kolan de veşart. Kevirek gêr kir ser

deriyê gorê. "^ Meryema Mejdelanî iî Meryema diya Yûsês dîtin ku

ew li ku derê hat veşartin.

' 15:34 Ji:Zebûr 22:1
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Rabûna îsa yaji nav Miriyan
(Metta 28:1-8; Lûqa 24:1-12; Yûhenna 20:1-10)

i /T Piştî ku roja* Şeraiyê derbas bîi, Meryeraa* Mejdelanî,

X vJ Meryema* diya Aqîib tevî Seloma çîîn giyayên bîhnxweş
kirrîn, da ku herin, riîn li cesedê îsa bidin. ^ Roja heftiyê ya pêşî,

serê sibê zîi, çaxê roj hilat ew hatin ser gorê. '' Wan ji hev re digot:

«Kî wê ji bo me wî kevirê ku li ser deriyê gorê ye gêr bike?» " Û

gava ku li jorê nêrîn, dîtin ku kevir ji eihê xwe hatiye gêrkirin.

Kevir gelek mezin bii. ^ Çaxê ku ketin hundirê gorê, dîtin ku li ali-

yê rastê xortekî xiftanê spî wergirtî rîidine. Jin gelek şaş man. * Wî

jî ji wan re got: «Şaş nemînin! Hiîn li îsayê Nisretî yê ku hatibiî

xaçkirin digerin. Ew rabûye! Ew ne li vir e. Va ye cihê ku ew lê di-

rêjkirî biî. ' Lê hûn herin, ji şagirtên wî re ii ji Petrîîs re bêjin: <Wek

ku ji we re gotiye ewê beriya we here Celîlê, hiînê li wir wî bibî-

nin.>» * Jin jî derketin iî ji gorê reviyan, çimkî şaş raabîîn îi dile-

rizîn. Ji kesî re jî tiştek negotin. Çimkî tirs ketibîi dilê wan.

îsa Xwe Nîşanî Şagirtên Xwe Dike
(Metta 28:9-10; Lûqa 24:13-35; Yûhenna 20:11-18)

' îcar çaxê îsa roja pêşî ya heftiyê sibê ziî rabû, wî pêşî xwe

nîşanî Meryema Mejdelanî da, ya ku heft cin jê derxistibîin. "* Ew

jî çîî, xeber da wan ên ku bi îsa re mabîîn, ew ên ku şîn digirtin û

digiriyan. " Lê gava wan bihîst ku îsa dijî îi xwe nîşanî Meryeraê

daye, bawer nekirin.

'^ Piştî van tiştan wî xwe bi awayekî din nîşanî diduyan ji wan

da, ku diçîin çolê. '^ Ew jî çîin xeber dan ên din. Lê ji wan jî bawer

nekirin.

îsa Xwe Nîşanî Yanzdeh Şagirtan Dide û Wan Dişîne

(Metta 28:16-20; Lûqa 24:36-49; Yûhenna 20:19-23; Karên Şandiyan 1:6-8)

'" Paşê îsa xwe nîşanî yanzdehan da, çaxê ku ew li ser sifrê

riîniştibûn. Wî ji ber bêbawerî îi serhişkiya wan li wan hilat. Çimkî

wan ji yên ku ew rabîîyî dîtibîîn, bawer nekiribii. '^ Û wî ji wan re
got: «Herin her çar aliyên dinyayê îî Mizgîniyê li hemîî afirînê bi-

din bihîstin. '* Yê ku baweriyê bîne îi bê imadkirin* wê xilas bibe,

lê yê ku baweriyê neyne wê sîîcdar bê derxistin. " Û ev nîşanên ha

wê bi yên ku baweriyê tînin re bin: Bi navê min wê cinan derxin.
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wê bi zimanên nîi bipeyivin, '* wê maran bi destê xwe bigirin îî

eger ew tiştên bi jehr jî vexwin, qet ziyanê nabînin. Ewê destê xwe

deynin ser nexweşan îî nexweş wê qenc bibin.»

îsa Hildikişe Ezmanan
(Lûqa 24:50-53; Karên Şandiyan 1:9-11)

" îcar piştî ku Xudan îsa bi wan re peyivî, hilkişiya ezmên û li

milê Xwedê yê rastê rîînişt. ^" Şagirt jî çiîn, li her cihî Mizgînî dan

bihîstin. Xudan jî bi wan re dixebitî îî bi wan nîşanên ku di pey de

dihatin peyv rast derdixist.

16:20 Di hin destnivîsaran de ayetên 9-2Ö tune.



Mizgîniya îsa Mesîh li gor Lûqa

Pêşgotin

Ev kitêb di navbera salên 60 û 80an de bi destê Lûqa hatiye

nivîsîn. Nivîskar Lûqa bi xwe hekîm (textor) û dîrokzan bû. Wî bi

zimanekî bilind yê Yewnanî nivîsiye. Lûqa bi Pawlosê Şandî re

digeriya û hevaltiya wî ya rêwîtiyê dikir (Karên Şandiyan 16:10;

Nameyaji Kolosiyan re 4:14; Nameyaji Filêmon re 24; 2 Tîmo-

têyos 4:11). Nivîskar Lûqa du beşên Peymana Nû nivîsîne: Pêşî ev

kitêba ha, Mizgîniya îsa Mesîh û piştre Kitêba Karên Şandiyan, ya

ku li ser kar û xebata Pawlos û Şandiyên din e. Herdu kitêbên wîji

mirovekî bi navê Têyofîlos re hatine nivîsîn (Lûqa 1:3, Karên Şan-

diyan 1:1). Maneya navê Têyofîlos ev e: Yê kuji Xwedê hez dike.

Lûqa gelek hûr û kûr û ji her aliyî ve jiyan, hînkirin, mirin û

rabûna îsa Mesîh rast didefêmkirin. Armanca Lûqa ev e ku bide

xuyakirin ku îsa Mesîh xilaskar e û xilaskarê dinyayê ye. Çend ke-

ramet û meseleyên îsa hene ku bi tenê Lûqa ser van nivîsiye. Ew

gelek girîng in; bo mînak: «Mesela Sameriyê dilpak» û «Mesela

kurê windabûyî».

Nivîsara Lûqa dikare weha bê beşkirin:

I. Bûyîna Yûhennayê imadkar; bûyîn.û zaroktiya Isa

(1:1-2:52)

IL Xizmeta Yûhennayê imadkar (3:1-20)

IIL Imadbûn û ceribandina îsa (3:21-4:13)

IV. Xizmeta îsa li Celîlê (4:14-9:50)

V. Rêwîtiya îsaji Celîlê heta Orşelîmê (9:51-19:28)

VL îsa li Orşelîmê hîn dike; serwerên Cihûyan wî qebûl

nakin (19:29-23:56)

VIL Girtin û xaçkirina îsa
VIIL Rabûna îsa ya ji nav miriyan û hilkişîna wî ya ez-

manan (24:1-53)
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Pêşgotinji Têyofîlos re

IYa Têyofîlosê giranbiha,

gelekan dest bi rêzkirina wan tiştên ku di nav me de çêbûne,

kirine, ^ çawa wan kesên ku ji destpêkê ve bi çavên xwe dîtin îi

peyv* belav kirin, ji me re ragihandin. ^ Loraa, ez jî wek yekî ku ji

pêşî ve guhê xwe daye hemîiyî îi lê kolaye, min qenc dît ku ez wan

tiştan rêz bi rêz ji te re binivîsira, " da ku tu rastiya tiştên ku ji te re

hatine hînkirin, bizanî.

Mizgîniya Milyaket li ser Bûyîna Yûhennayê Imadkar

^ Dema Hêrodês* padîşahê Cihîîstanê* bîi, kahînek* ji koma

Ebiya hebîî. Navê wî Zekerya bii. Jina wî ji keçên Hariin* bîî iî na-

vê wê Êlîzabêt bii. * Û herdu jî li ba Xwedê rast bîin û li gor hemîi
emir û qaniînên Xudan* bê kêraahî rêve diçîin. ' Zarokên wan ne-

biîn, çirakî zarok ji Êlîzabêtê re çênedibîin îî herdu jî bi nav salan

ve çiîbîîn.

^ De îcar wusa çêblî, çaxê wî di dora koraa xwe de ji Xwedê re

xizraeta kahîntiyê dikir, ' li gor adeta kahîntiyê, pişk li wî ket ku

ew here Perestgeha* Xudan* îî bixîîrê* bişewitîne. '" Di deraa şe-

witandina bixiîrê de tevahiya elaleta* xelkê li derve dua dikir.

" Hingê rnilyaketekî Xudan* jê re xuya bîi îi li aliyê rastê yê

gorîgeha* bixiirê rawesta. '^ Gava Zekerya ew dît, şaş bli û tirs ket

dilê wî. '^ Milyaket jê re got: «Zekerya, netirse! Çirnkî duaya te hat

bihîstin îi jina te, Êlîzabêt, wê kurekî ji te re bîne, tê navê wî Yû-

henna* deynî.

'" Û ewê ji te re bibe şahî îi geşî

Û gelek wê bi bîiyîna wî dilxweş bibin.

'^ Çimkî ewê li ba Xudan* raezin be.

Ew şerab û vexwarinên giran qet venaxwe

Û hê di zikê diya xwe de wê bi Ruhê* Pîroz tije be.
'* U ewê gelekan ji zarokên* îsraêl li Xudan, Xwedayê wan, ve-

gerîne. " Û ewê bi Ruh* lî bi hêza Êlyas* pêxember li ber Xudan
here, da ku ew dilê bavan li zarokan û neguhdaran li şehrezayiya

dilpakan vegerîne, da ji Xudan re miletekî pêkhatî amade bike.»

1:15 Binêre: Hijmartin 6:3 1:17 Binêre: Melaxî 4:5-6; 3:1
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'* Zekerya jî ji milyaket re got: «Ma ezê vê yekê bi çi bizanim?

Ez pîr im iî jina min jî bi nav salan ve çûye.» " Milyaket lê ve-

gerand îî got: «Ez Cibrayîl ira, yê ku li ber destê Xwedê radiweste

û ez hatime şandin, da ez ji te re bêjim iî vê mizgîniyê bidim te.

^" Va ye, heta wê roja ku ev tişt pêk bê, tê lal bibî û hew bikarî

bipeyivî. Çimkî te bi wan gotinêh min ên ku di wextê xwe de wê

bên cih, bawer* nekir.» ^' Di vê navê de xelk li hêviya Zekerya bli.

Ew şaş man, ka çima ew demeke dirêj di Perestgehê* de diraa. ^^ U

gava ew derket derve, wî nikaribîi bi wan re bipeyive ii ew têgi-

hîştin ku wî di Perestgehê de dîtiniyek* dîtiye. Wî bi îşaretan ji

wan re digot îi lal raa. ^ Û gava rojên xizmeta wî temam bîîn, ew

vegeriya mala xwe. ^" Piştî wan rojan jina wî Êlîzabêt bizaro bîi îi

wê pênc mehan xwe veşart û got: '^ «Va ye, di van rojan de Xu-

dan* ev yek ji bo min kir: Wî li rain nêrî iî di nav xelkê de şerraa

minrakir.»

Mizgîniya Milyaket li ser Bûyîna îsa Mesîh

^* Di raeha şeşan de Xwedê railyaket Cibrayîl şand bajarekî

Celîlê*, ku navê wî Nisret bîi, " ba keçikeke ku dergistiya miro-

vekî bi navê Ûsiv biî. Ûsiv ji mala* Dawid bîî. Navê keçikê jî

Meryem* bîî. ^* Cibrayîl hat ba wê îi jê re got: «SiIav li te, ey ke-

çika ku kerema Xwedê li ser e. Xudan* bi te re ye.» " Meryem bî
vê silavê şaş ma îî fikirî, ka ev çi silav e? ^" Milyaket jê re got: «Ya

Meryem, netirse! Kerema Xwedê li te bîiye. ^' Va ye, tê bizaro bibî

îi tê kurekî bînî û navê wî îsa* deynî. ^^ Ewê raezin be û wê jê re

Kurê Yê Herî Bilind bê gotin. Û Xudan, Xwedê wê textê bavê wî

Dawid* bide wî. ^^ Û ewê her û her li ser mala* Aqûb padîşahiyê

bike îî dawiya padîşahiya wî nayê.» ^" Meryemê ji milyaket re got:

«Ma gelo evê çawa çêbe? Çimkî tu mêr nêzîkî min nebîîne.»

^^Milyaket lê vegerand îî got: «Ruhê* Pîroz wê bê ser te îî tê'bi-

kevî bin hêza siya Yê Herî Bilind. Ji ber vê yekê wê ji wî pîrozê ku

wê ji te çêbe re Kurê* Xwedê bê gotin. ^* Û va ye, Êlîzabêt a ku
mirova te ye, ew jî bi vê pîrîtiya xwe ve bi kurekî bizaro ye. Ya ku

jê re digotin ku zarokan nayne, va ye, ew di heyva xwe ya şeşan de

ye. " Çimkî tu tişt li ber Xwedê ne zehraet e.» ^* Meryemê got:

1:18 Binêre: Destpêkirin 18:11 1:19 Binêre: Daniyêl 8:16; 9:21
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«Va me, ez cêriya Xudan im. Bila wek ku te gotî, ji min re bibe.»

Piştre milyaket ji ba wê çû.

Meryem Diçe Serdana Êlîzabêtê

^' Meryem rabû di wan rojan de bi lez çû nav çiyan, bajarekî ji

bajarên Cihûda*. "" Ew gihîşt mala Zekerya û silav li Êlîzabêtê kir.
Gava ku Êlîzabêtê silava Meryemê bihîst, zarok di zikê wê de

xwe tevda û Êlîzabêt bi Ruhê* Pîroz tije bû, '*^ û bi dengekî bilind

got: «Tu di nav jinan de pîroz* î û berê zikê te pîroz e! ^^ Ma ez kî

me, heta ku diya Xudanê* min bê ba min? ^" Çimkî gava dengê si-

lava te ket guhê min, zarok ji şahiyê xwe di zikê min de tevda.

"^ Xwezî bi wê, ya ku bawer* kir ew tiştên ku ji aliyê Xudan ve jê

re hatine gotin, wê bên cih.»

''* Hingê Meryemê got:

«Canê min pesnê* Xudan dide.

''' Û ruhê min bi Xilaskarê min, Xwedê şa dibe,

"* Çimkî wî li nizimahiya cêriya xwe nêrî.

îcar ji niha û pê ve, hemû nifş wê ji min re bêjin: <Xwezî

bi te.>

Çimkî Xwedayê hêzdar tiştên mezin ji min re kirin.

Navê wî pîroz e.

^ Û rehma wî nifş bi nifş li ser wan e,

Yên ku ji wî ditirsin.

^^ Wî bi zendê xwe qudreta xwe nîşan da,

Û wî, yên di dilê xwe de pozbilind ji hev belav kirin.

^^ Wî, yên mezin ji textên wan anîn xwarê,

Û yên nizim bihnd kirin.
^^ Yên birçî bi tiştên qenc têr kirin,

Û yên dewlemend destvala rêkirin.

"Wî rehma xwe anî bîra xwe

Û alîkariya xulamê xwe îsraêl kir,

^^ Çawa ku ji bav û kalên me re,

1:46-55 Binêre: 1 Samûêl 2:1-10 1:48 Binêre: 1 Samûêl 1:11
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Ji Birahîm* û dûndana* wî re

Soza xwe ji bo her û her daye.»

^* Meryem nêzîkî sê mehan li ba Êlîzabêtê ma û paşê vegeriya

mala xwe.

Bûyîna Yûkennayê Imadkar

^' Gava dema zarokanîna Êlîzabêtê hat, wê kurek anî. ^* Cîran

û mirovên wê bihîstin ku Xudan rehmeke mezin li wê kiriye û ew

jî bi wê re şa bûn. ^' Û di roja heştan de ji bo sinetkirina* kurik

hatin û xwestin, navê bavê wî Zekerya lê bikin. *" Lê diya wî li

wan vegerand û got: «Na, navê wî wê Yûhenna* be.» *^ Wan jê re

got: «Di nav mirovên te de kesek bi vî navî tune.» *^ îcar wan bi

îşaretan ji bavê wî pirsî, ka ew dixwaze çi navî h wî bike ^ Wî

nivîsdekek xwest û weha H ser nivîsî: «Navê wî Yûhenna ye.» Û
hemû şaş man. ^ Di cih de dev û zimanê wî vebûn, peyivî û pesnê

Xwedê da. *^ Tirs ket dilê hemûyên ku li dora wan rûdiniştin û H

seranserê çiyayên Cihûstanê* H ser van tiştan hat peyivîn. **U

hemûyên ku ev tişt bihîstin, ew xistin dilê xwe û gotin: «Gelo ev

zarok wê bibe çi?» Çimkî destê Xudan li ser wî bû.

Pêxemberîtiya Zekerya

*' Û bavê wî Zekerya bi Ruhê* Pîroz tije bû, wî pêxembeiîtî

kir û got:

** «Pesin ji Xudan Xwedayê îsraêl re,

Ku ew hat serdana gelê xwe û wî ew bi berdêl xilas kir.

*' Wî ji mala xulamê xwe Dawid

Strûhekî* xilasiyê* ji me re rakir,

™ - Çawa ku wî hê ji berê ve bi devê pêxemberên* xwe

yên pîroz gotibû -

'* Ku me ji dijminên me û ji destê hemûyên ku ji me nefret

dikin, xilas bike,

" Da li bav û kalên me bê rehmê,

1:55 Binêre: Mîxa 7:20; Destpêkirin 1 7:7 1:68 Binêre: Zebûr 41 :13; 1 11 :9
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Û peymana* xwe ya pîroz,
" Wê sonda ku ji bavê me Birahîra* re xwaribû,

Bîne bîra xwe

'"■'^ Ku em ji destê dijminên xwe xilas bibin

Û bê tirs li ber wî di hemîî rojên jiyana xwe de

Bipaqijî û rastî biperizin* wî.

'* U tu jî, zaroko, wê ji te re pêxeraberê Yê Herî BiUnd bê

gotin,

Çirakî tê di pêşiya Xudan de herî,

Da ku tu riyên wî araade bikî

" Û ji bo lêbihiîrtina gunehên wan,

Xilaskirinê bi gelê wî bidî zanîn.

'^ Ji rehm îî dilovaniya Xwedayê me,

Wê ji jor, wek ku roj hiltê, bê serdana me,

™ Da ronahiyê bide wan ên ku di tariyê de

U di bin siya mirinê de rlîniştine

U ewê berê lingên me bide ser riya silaraetê.»

*° Kurik raezin dibû îî bi ruh bi qewet dibii îi heta bi wê roja ku

ew ji îsraêl re xuya blî, li çol îi çolistanan raa.

Bûyîna îsa Mesîh
(Metta 1:18-25)

2Di wan rojan de Qeyser Awgiîstos erair da, ku herali xelkên

dinya Romayê navên xwe bidin nivîsîn. ^ Di wê demê de, gava

Kîîrênyos serdarê Sîiriyê bû, ev hijraartina pêşî bû ku hat kirin. ^ Û

her kes çlî bajarê xwe, da ku xwe bide nivîsîn. " Ûsiv jî ji bajarê

Nisreta Celîlê* çû Beytlehmê, bajarê* Dawid ê li Cihîîstanê*, çira-

kî ew ji mala* Dawid îî ji bavikê wî bîî. ^ Ew çû wê derê, da ku

xwe bi dergistiya xwe Meryeraê re bide nivîsîn. Dergistiya wî jî

bizaro blî. * Gava ew li Beytlehraê biîn, deraa zarokanîna wê hat

' îî wê kurê xwe yê nixurî anî. Wê zarokê xwe di pêçekê de pêça û

di afirekî de danî, çimkî cihê wan li mêvanxanê tunebiî.
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Şivan û Milyaket

* îcar li wê derdorê şivanan bi şev li çolê li ber keriyên xwe

nobe digirt. ' Milyaketekî Xudan ji wan re xuya bû iî riîmeta Xu-

dan hawirdora wan kir ronahî. Tirseke mezin ket ser wan. '" Mil-

yaket ji wan re got: «Netirsin! Ez hatime, ku ez mizgîniya şa-

bûneke mezin bidira we, ku ji tevahiya gel re ye. " îro li bajarê*

Dawid xilaskarek ji we re çêbîîye. Ew jî Xudan* Mesîh* e. '^ Bila

ev ji we re bibe nîşan: Hîinê zarokekî di pêçekê de pêçayî îî di

afirekî de razayî bibînin.» '^ Û ji nişkê ve ordiyeke leşkerên ezraên

bi milyaket re xuya bîîn, pesnê Xwedê didan iî gotin:

'" «Li bilindahiyan ji Xwedê re rûmet

U li ser erdê li ser wan ên ku Xwedê ji wan razî ye silamet.»

'* Çaxê rnilyaket ji dora wan hilkişiyan ezmên, şivanan ji hev re

got: «De werin, era herin Beytlehmê îi vî tiştê bîiyî yê ku Xudan bi

me daye zanîn, bibînin.^> '* îcar ew bi lez çîin. Wan Meryem, Ûsiv

îi zarokê di afir de razayî dîtin. " Gava ew dîtin, wan ew xebera ku

li ser zarok bihîstibûn, belav kirin. '* Hemûyên ku ev bihîstin, li

tiştên ku şivanan ji wan re got, şaş man. " Lê Meryeraê ev xeberên

ha hemû di dilê xwe de hildianîn îi klîr li ser wan difikirî. ^" Şivan

vegeriyan îi wek ji wan re hatibû gotin, ji bo tiştên dîtî îî bihîstî

pesnê Xwedê didan îî rûmet didan wî.

^' Çaxê heşt roj temam bûn, ew hat sinetkirin îi navê wî îsa*

danîn, wek ku hê berî ew bikeve zikê diya xwe, railyaket gotibii.

Pêşkêşkirina îsaji Xwedê re

^^ Û gava rojên paqijbûna wan li gor Şerîeta* Mîîsa temara

bûn, zarok birin Orşelîraê*, da ku wî pêşkêşî Xudan bikin, ^ wek

ku di Şerîeta Xudan de hatiye nivîsîn: «Her zarokê nêr ê nixurî wê

nedrê* Xudan be»^ ^ îî li gor gotina Şerîeta Xudan «Cotek kevo-

kên qurnrî, an du ferxên kevokan» jê re bikin gorî*. ^ Hingê li

Orşelîmê mirovek hebîi, ku gelek rast û xwedêtirs bû. Navê wî Şi-

miîn bîi. Ew li hêviyê bû ku îsraêl bê handan*. Ruhê* Pîroz li ser

wî bîî. ^* Û Ruhê Pîroz bi wî dabîi zanîn ku berî dîtina Mesîhê*

Xudan, ew mirinê nabîne. " Bi rêberiya Ruh ew hat Perestgehê*.

' 2:23 Ji: Derketin 13:2, 12, 15 2:24 Ji: Qanûna Kahîntiyê 12:8

2:22 Qaniina Kahîntiyê 12:3, 6
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Gava dê iî bavê wî, ji bo pêkanîna Şerîetê, îsayê zarok anîn Pe-

restgehê, ^ Şiralîn rahişt wî ii ew xist himbêza xwe, wî pesnê

Xwedê da û got:

^' «Ya Xudan, niha li gor gotina xwe

Xulamê xwe bi silamet berde.

Çimkî çavê rain xilaskirina te dît,

^' A ku te li ber çavê hemlî miletan amade kiriye:

^^ Ronahiya ku çavê miletan vedike

Û rûmeta ji bo gelê te yê îsraêl e.»
^^ Dê û bavê wî li wan gotinên Şimûn gelek şaş man. ^ Şiraîîn ew

pîroz* kirin îî ji diya wî Meryeraê re got: «Ev zarokê ha hat dayîn,

da ku li îsraêlê ji bo ketin û rabiina gelekan bibe sedem îi ew

nîşanek e ku li hember derkevin, ^^ wusa ku fikrên dilê gelekan bên

kifşkirin. Û şîirek wê di dilê te re jî here, wî qul bike.»

^* Û li wê derê pêxemberek hebiî, navê wê Hana blî. Ew keça

Fanowêl û ji eşîra Aşêr bîi. Ew gelek pîr bîî îi piştî keçkaniya xwe

heft salan bi mêrê xwe re raabîi ^' iî piştre heta heştê ii çar salan

jinebî raabli. Wê dev ji Perestgehê bernedida îî bi şev îi roj bi dua îi

rojî diperizî* Xwedê. ^* Ew jî di wê kêlîkê de hat, pesnê Xwedê da

û wê li ser wî ji yên ku li hêviya xilasiya Orşelîraê bîin re got.

Meryem û Ûsiv bi Kurik re Vedigerin Bajarê Nisretê

^' Û çaxê wan li gor Şerîeta* Xudan her tişt pêk anî, vegeriyan

bajarê xwe Nisreta Celîlê*. "° îcar zarok raezin dibiî, bi hêz dibû û

bi şehrezayiyê tije dibû û qenciya Xwedê jî li ser wî bîi.

îsayê Diwanzdeh Salîli Perestgehê

"' Dê û bavê wî her sal di Cejna* Derbasbîinê de diçûn Or-

şelîraê*. "^ Gava îsa diblî diwanzdeh salî, ew li gor adeta cejnê dîsa

hilkişiyan Orşelîraê. "^ Piştî ku wan rojên cejnê teraam kirin û ve-

geriyan, îsayê zarok li Orşelîmê ma. Haya dê îi bavê wî jê tunebîî.

"" Di guraana wan de ew jî di nav koraa rêwiyan de ye îi ew rojekê

rêve çûn. Hê ji niî ve di nav rairov îi nasên xwe de li wî geriyan.

"^ Gava wan ew nedît, ew vegeriyan Orşelîraê îi lê geriyan. "* Di

roja sisiyan de wan ew di Perestgehê de dît. Ew di nav raamos-

2:30-31 Binêre: îşaya 40:5; 52:10 2:32 Binêre: îşaya 42:6; 49:6; 46:13
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teyên Şerîetê* de rîîniştî bû, guh dida wan îi pirs ji wan dikirin.

" Heraiiyên ku gotinên wî dibihîstin li şehrezayî îî bersîvên wî şaş

diman. "* Dema dê iî bavê wî ew dîtin, gelek şaş raan. Diya wî ji wî

re got: «Kurê rain, te çima wusa li me kir? Ez û bavê te, em bi xem

û xiyal li te digeriyan.» "' Wî ji wan re got: «Çima hîin li min ge-

riyan? Ma we nizanibiî ku divê ez li mala Bavê* xwe bim?» ^" Lê

wan maneya gotinên wî fêm nekir. ^' îcar îsa bi wan re daket îi çîî

bajarê Nisretê îi bi ya wan dikir. Lê diya wî ev tiştên ha hemû di

dilê xwe de hilanîn. ^^ îsa jî bi şehrezayiyê pêşve diçû û mezin

dibû; ew li ber Xwedê û li ber mirovan keremdar bîî.

Danezana Yûhennayê Imadkar

(Metta 3:1-12; Marqos 1:1-8; Yûhenna 1:19-28)

3Di sala panzdehan a padîşahiya Qeyser Tîberyos de Pîlatosê

Pontiyos waliyê Cihîîstanê bîi, Hêrodês* serdarê Celîlê* bîi,

birayê wî Filîpos serdarê herêraa îtîirya û Traxonîdayê bîi, Lîîsan-

yas serdarê Avêlinya bîî ^ îi Henan îî Qeyafa Serokkahîn bûn. Di

wê demê de gotina Xwedê li çolê ji Yûhennayê* kurê Zekerya re

hat. ^ îcar Yiihenna çîi iî li seranserê Çemê Urdunê hîn dikir, ku

xelk iraad* bibin îi tobe bikin, da ku li gunehên wan bê bihûrtin.

" Çawa ku di kitêba* gotinên îşaya* pêxeraberde hatiye nivîsîn:

«Dengê yê li çolê bang dike:

<Riya Xudan araade bikin

Şiveriyên wî serrast bikin!

^ Her gelî wê tije bibin,

Her çiya û gir wê nizim bibin,

Xwehrî wê rast bibin

Û riyên asê wê hilû bibin.

* Û her mirov wê xilasiya Xwedê bibîne.>»*

^ îcar elalet* dihatin, da ku ji aliyê Yîihenna ve bên imadki-

rin*. Wî ji wan re got: «Hey têjikên koremaran, kê ji we re gotiye

ku hiin ji ber wê xezeba ku tê, birevin? * De ka fêkiyê ku li to-

bekirinê tê, bidin iî dest pê nekin lî ji xwe re nebêjin: <Birahîm*

bavê rae yo Ez ji we re dibêjira ku Xwedê dikare ji van keviran jî

» 3:4-6 Ji: Işaya 40:3-5
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zarokan ji Birahîm re rake. ' Ji xwe bivir li ser qurmê daran e. Her

dara ku berê qenc nede, wê bê birrîn û bê avêtin nav êgir.»

'* Û elaletê ji wî pirsî û got: «Nexwe era çi bikin?» " Wî li

wan vegerand îî got: «Yê ku du kirasên wî hebin, bila yekî bide wî

yê ku tune û yê ku xwarina wî hebe, bila ew jî wusa bike.» '^ Bac-

gir* jî hatin, da ku imad bibin iî gotin: «Mamoste, ma em çi bi-

kin?» '^ Wî ji wan re got: «Ji wî tiştê ku divê hûn bistînin, bêtir

nestînin.» '" Leşkeran jî pirsî n gotin: «Lê em çi bikin?» Û wî ji

wan re got: «Bêbextiyê li xelkê nekin îî bi d.arê zorê tiştekî ji wan

nestînin lî bi meaşê xwe razî bin.»

'^ Ew xelk hemû di hêviyê de diraa iî li ser Yiîhenna di dilê

xwe de digotin: «Ma gelo Mesîh* ev e?» '* U Yîîhenna bersîva

wan da îi got: «Ez bi avê we iraad dikira, lê yê ji rain hêzdartir tê,

ku ez ne hêja me, benên çaroxa wî jî vekim. Ewê bi Ruhê* Pîroz îi

bi êgir we imad bike. " Melhêba wî di destê wî de ye, da ku bên-

dera xwe paqij bike îî genim di embara xwe de bicivîne, lê ewê

kayê bi agirê ku venamire bişewitîne.»

'* Bi vî awayî wî bi gelek tiştên din jî şîret li xelkê dikir û

Mizgînî* bi wan dida bihîstin. " Lê gava Yûhenna ji ber jinbira

Mîr Hêrodês* Hêrodiya îi ji ber hemîî xerabiyên din, yên ku wî

kiribiîn, li wî hilat*, ^" Hêrodês li ser hemiî xerabiyên xwe ev jî bi

ser de zêde kir, ku wî Ylîhenna avêt zîndanê.

Imadbûna îsa
(Metta 3:13-17; Marqos 1:9-11)

^' Gava xelk hemîî dihat imadkirin*, îsa jî imad bîi. Wê kêlîka
ku îsa dua dikir, ezraan vebîi ^^ lî Ruhê Pîroz bi beden di şiklê

kevokekê de li ser wî danî îi dengek ji ezmên hat îi got: «Tu yî

Kurê min ê delal. Dilê min bi te xweş e.»

Malbavka îsa
(Metta 1:1-17)

" îsa bi xwe, gava ku dest bi hînkirina xwe kir, nêzîkî sî salî
bû. Û wek ku dihat gumankirin ew kurê Ûsiv bîî, kurê EIî, ^ kurê

Metat, kurê Lêwî, kurê Melkê, kurê Yannay, kurê Ûsiv, ^ kurê

Metîtya, kurê Amos, kurê Nahûm, kurê Heslî, kurê Necay, ^* kurê

Mehat, kurê Metîtya, kurê Şêraeyîn, kurê Yîîsêx, kurê Yoda, " ku-
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rê Yîîhenan, kurê Rêşa, kurê Zerîîbabel, kurê Şaltiyêl, kurê Nerî,

^'kurê Melkê, kurê Êdî, kurê Qosara, kurê Êlmedam, kurê Er,
" kurê Yêşîi, kurê Êliyazêr, kurê Yorîm, kurê Metat, kurê Lêwî,

^"kurê Şiraîin, kurê Cihûda, kurê Usiv, kurê Yonara, kurê Êl-

yaqîm, ^' kurê Melya, kurê Mena, kurê Metêta, kurê Natan, kurê

Dawid*, '^ kurê Yêşa*, kurê Ovêd, kurê Bowaz, kurê Selmon, kurê

Nehşon, ^^ kurê Amînadav, kurê Admîn, kurê Aram, kurê Hesrûn,

kurê Perez, kurê Cihîida*, ^kurê Aqûb*, kurê îshaq*, kurê Bi-

rahîm*, kurê Têrah, kurê Nehor, ^^ kurê Serîix, kurê Rêwo, kurê

Pêlêg, kurê Eber, kurê Şalah, ^* kurê Qênan, kurê Arpexşad, kurê

Sam, kurê Nîîh*, kurê Lamex, ^^ kurê Metlîşela, kurê Henox*, kurê

Yarêd, kurê Mehalêl, kurê Qênan, ^^ kurê Enoş, kurê Sêt, kurê

Adem*, kurê Xwedê bû.

Ceribandina îsa
(Metta 4:1-11; Marqos 1:12-13)

4U îsa bi Ruhê Pîroz tije ji Çeraê Urdunê vegeriya. Ruh ew bir

çolê ^ îî ew çil rojî ji aliyê îblîs* ve hat ceribandin. Wî di wan

rojan de tiştek nexwar û gava ew roj derbas bîin, ew birçî bû.

^ Iblîs jê re got: «Eger tu Kurê* Xwedê yî, ji vî kevirî re bêje,

bila bibe nan.» " îsa bersîva wî da û got: «Hatiye nivîsîn ku: <Mi-

rov ne bi nên tenê dijî.>^»

^ Iblîs ew derxist bilindahiyekê îi di bîhnekê de wî hemû padî-

şahiyên dinyayê nîşanî wî dan * îi jê re got: «Ezê hemlî vê dest-

hilatiyê îî rûmeta van padîşahiyan bidira te; çimkî ew ji rain re

hatiye dayîn îi ez dikarim wê bidim wî yê ku ez dixwazim. ' îcar,
eger tu ji min re herî ser çokan, hemii wê bibin ên te.» * îsa bersîva

wî da îî got: «Hatiye nivîsîn ku: <Biperize* Xudan Xwedayê xwe îî

bi tenê ji wî re xizmetê bike.>^>

' Hingê îblîs ew bir Orşelîraê*, ew danî ser birca Perestgehê îî

jê re got: «Eger tu Kurê* Xwedê yî, ka xwe ji vir bavêje xwarê.

"* Çimkî hatiye nivîsîn: <Ewê ji bo te li milyaketên xwe femir bike,

da ku ew te biparêzin> " lî <ewê te li ser destên xwe hilgirin, da ku

lingê te li kevirekî nekevo'^^ '^ îsa lê vegerand ii got: «Hatiye

' 4:4 Ji: Dubarekirina Şerîetê 8:3 '' 4:8 Ji: Dubarekirina Şeiîetê 6:13

' 4:10-11 Ji: Zebûr 91:11-12
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gotin: <Xudan, Xwedayê xwe neceribîno''^ '^ U gava Iblîs hemîi

ceribandinên xwe xilas kirin, ew wextekê jê dîir ket.

îsali Celîlê Dest bi Belavkirina Mizgîniyê Dike
(Metta 4:12-17; Marqos 1:14-15)

'" Û îsa bi hêza Ruhê Pîroz vegeriya Celîlê iî li seranserê wî

cihî nav û dengê wî belav bîî. '^ Wî di kinîştên* wan de hîn dikir îi

hemûyan pesnê wî dida.

îsa li Bajarê Xwe Nisretê Tê Redkirin
(Metta 13:53-58; Marqos 6:1-6)

'* Û ew hat Nisretê, cihê ku lê mezin bîibii û wek adeta xwe,

roja* Şemiyê ket kinîştê*, rabîî ser xwe, da ku ji wan re bixwîne.

" Kitêba îşaya* pêxember dan wî. Gava wî nivîsara lihevpêçayî

vekir, wî ew cih dît ku tê de weha hatibû nivîsîn:

'^ «Ruhê Xudan li ser min e,

Çirakî wî ez mesh* kirirae,

Da ez Mizgîniyê* bidira belengazan;

Wî ez şandime, da ku ez ji girtiyan re azadiyê

Û ji koran re vebûna çavan bidira bihîstin,

Bindestan azad bikira

" Û sala Xudan a kereraê bidira naskirin.»''

^* Wî kitêb li hev pêça, ew da destê yê berdestî ii rîînişt. Çavên he-

raiîyên ku di kinîştê* de bîin, li wî diman. ^' îcar wî dest pê kir îi ji
wan re got: «îro ev nivîsara ku we bihîst, hat cih.» ^^ Û hemlîyan
ew erê kir iî li wan gotinên wî yên merdane, yên ku ji devê wî

derdiketin, şaş man û gotin: «Ma ev ne kurê Ûsiv e?» ^^ Û wî ji
wan re got: «Bêguman hîinê vê meselê ji min re bêjin: <Hekîrao*,

de xwe bi xwe qenc bike! De ka wan heralî tiştên me bihîstine ku

te U Kefernahîîmê kirine, li vê derê, U bajarê xwe jî bike!>» ^ Hin-

gê wî got: «Bi rastî ez ji we re dibêjira, tu pêxeraber bi dilê xelkên

bajarê xwe tune. ^^ Lê ez ya rast ji we re dibêjira: Di rojên Êlyas*
pêxember de, çaxê ku ezman sê sal îî şeş mehan hatibîi girtin îî di

tevahiya welêt de xelayeke giran çêbûbîî, gelek jinebî li welatê

îsraêlê hebîîn. ^* Lê Êlyas hingê ji kesekî re nehat şandin, ji biU ji

' 4:12 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:16 ^ 4:18-19 Ji: îşaya 61:1-2
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jinebiyekê re, ya ku ji Sarêfata herêma Saydayê bîî. ^' Û di dema
Êlîşa* pêxember de gelek kotî* li welatê îsraêlê hebûn îi ji nav
wan ji Nemanê* ji Sîiriyê pê ve, kesekî din nehat paqijkirin.»

^' Gava wan kesên di kinîştê de ev yek bihîst, hemîî hêrs ketin ^' îi

rabûn ser xwe, îsa ji bajêr derxistin derve, birin ser kendalê girê ku

bajarê wan li ser hatibîi avakirin, da ku wî ji wê derê bavêjin

xwarê. ^" Lê ew di nav wan re derbas blî îi çîî.

Mirovê bi Cinekî Nepak Ketî

(Marqos 1:21-28)

îsa bi xwar ve dageriya Kefernahîimê, bajarekî Celîlê û wî di

roja* Şemiyê de hîn kir. "Ew li hînkirina wî gelek şaş diraan,

çimkî ew bi desthilatî peyivî. ^^ Di kinîştê* de.mirovek hebû ku

ruhê cinekî nepak pê re hebû. Wî bi dengekî bilind kir qîrîn îi got:

^" «Ax, îsayê Nisretî, ma te çi ji me ye? Ma tu hatiyî, da ku tu me

helak bikî? Ez te nas dikim, ez dizanim tu kî yî, tu Pîrozê* Xwedê

yî.» ^^ îsa lê hilat* îî got: «Devê xwe bigire îi ji wî derkeve!» Cin

ew mirov di navendê de avêt erdê, ji wî derket û ziyanek nedayê.

'* Û hemû heyirî man û tirsiyan, ew di nav hev de peyivîn îi gotin:

«GeIo ev çi gotin e, çirakî ew bi hêz û desthilatî emir li ruhên ne-

pak dike iî ew derdikevin?» ^'^ Êdî nav lî dengê wî li her cihê wê

herêmê belav bîî.

Qenckirina Gelek Nexweşan

(Metta 8:14-17; Marqos 1:29-34)

^* Hingê îsa ji kinîştê derket ii çîî mala Şiraîin*. Xesîiya Şimîîn

tayeke giran girtibîi ii ji bo wê ji wî lava kirin. ^' îcar ew raserî wê
rawesta û li tayê hilat. Ta ji wê çîi iî ew di cih de rabîi ser xwe û

xizmeta wan kir. "" Çaxê roj çîi ava, hemûyan nexweşên xwe yên

ku ketiblîn êş îi janên ciîr bi cûr, anîn ba wî. Wî jî destên xwe

danîn ser her yekî ji wan îi ew qenc kirin. "' Û ji gelekan jî cin
derdiketin, dikirin qîrîn îi digotin: «Tu Kurê* Xwedê yî.» Wî li

wan hilat îi nedihişt ku deng ji wan derkeve, çimkî wan dizanibîî

ku ew Mesîh e.

4:25-26 1 Padîşah 17:8-16

4:27 2 Padîşah 5:1-14
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Danasîna Mizgîniya Padîşahiya Xwedê li Seranserê Welêt

"^ îcar gava bîi roj, îsa derket îî çû cihekî ku bêpêjin bû. Elalet*
jî lê digeriya iî dihatin heta ba wî. Wan dixwest ku wî bigirin, da

ku ew ji ba wan neçe. " Lê wî ji wan re got: «Divê ez Mizgîniya*

Padîşahiya* Xwedê bidim bajarên din jî, çimkî ez ji bo vê yekê

hatime şandin.» "" Û wî di kinîştên Cihiistanê de hîn dikir.

îsa Şagirtên Xwe Yên Pêşî Hildibijêre
(Metta 4:18-22; Marqos 1:16-20)

5Rojekê gava îsa li ber perê Gola Cênîsartê* sekinîbiî, elaletê li
wî teng dikir, da ku gotina Xwedê bibihîzin. ^ îsa du qeyik li

devê golê dîtin. Masîgir ji wan peya blibiîn iî torên xwe dişuştin.

■^ îsa li qeyikekê ji wan siwar bîî. Ew jî ya Şimîin* bû û ji wî hêvî
kir ku qeyikê piçekê ji bejê dîir bixe. Û rîiniştî ji qeyikê elalet hîn

dikir. " Piştî ku wî gotinên xwe xilas kirin, ji Şimiîn re got: «Qeyi-

ka xwe ber bi kiîrahiyê ve bajo, torên xwe bavêjin nêçîra ma-

siyan.» ^ Şimîin lê vegerand û got: «Ya Hosta! Tevahiya şevê me

kir îi nekir, me tu tişt negirt. Lê li ser gotina te, ezê toran bavêjim.»

* Gava wan wusa kir, wan ewqas masî girtin ku hindik mabû, torên

wan bidirin. ' Wan bi nîşanan bang kirin şirîkên xwe, yên ku di

qeyika din de bîin, da ku bên îi alîkariya wan bikin. Ew jî hatin îî

herdu qeyik ewqas dagirtin ku hindik raa bû, ew bin av bibin.

* Gava Şiraûn-Petrlîs* ev dît, wî xwe avêt ber çokên îsa û got: «Ya

Xudan, ji min dîir keve, çimkî ez mirovekî gunehkar im.» ' Çimkî

ew îi hemû yên ku pê re bûn ji pirrbûna masiyên ku girtibîin, heyirî

diman îî ditirsiyan, '" wusa jî Aqîib* ii Yûhenna*, kurên Zebedî,

yên ku şirîkên Şiraûn bûn heyirîn. Hingê îsa ji Şiraûn re got: «Ne-

tirse! Ji niha îî pê ve, tê bibî nêçîrvanê rnirovan.» " Wan qeyikên

xwe kişandin bejê, dev ji her tiştî berdan û li pey wî çîîn.

Qenckirina Mirovekî Kotî

(Metia 8:1-4; Marqos 1:40-45)

'^ Gava ku ew li nav bajarekî ji bajaran bû, li wir rairovek hebiî

ku bedena wî hemiî kotî* bîi. Gava wî îsa dît, xwe deverû avêt

erdê, jê lava kir ii got: «Ya Xudan, eger tu bixwazî, tu dikarî min

paqij bikî.» '^ îsa destê xwe dirêj kir, dest li wî da îî got: «Ez
dixwazim. Paqij bibe!» Û di cih de kotîbîîn jê çû. '" Û îsa tembîh U
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wî kir, ku ew vê yekê ji kesî re nebêje, lê jê re got: «Here xwe

nîşanî kahîn* bide ii wek ku Mîisa emir kiriye, pêşkêşekê bide, da

ji wan re bibe şahidî, ku tu paqij bûyî.» '^ Dîsa jî nav lî dengê îsa
hê bêtir belav dibîî îî elaleteke mezin li hev kom dibîî, da ku

guhdariya wî bikin îi ji nexweşiyên xwe qenc bibin. '* Lê wî xwe

dida çolê û dua dikir.

Qenckirin û Lêbihûrtina Mirovê Şil û Şeht

(Metta 9:1-8; Marqos 2:1-12)

" Rojekê ji rojan, çaxê wî hîn dikir, Fêrisî* îî Şerîetzan* jî li

wir rîîniştibûn. Ew ji her gundên Celîlê, Cihûstanê û ji Orşelîmê*

hatibiîn. Hêza Xudan ji bo qenckirina nexweşiyên wan pê re bîi.

" Hingê hin zilaman yekî felcî di nav nivînan de anî îî dixebitîn ku

wî bînin hundir iî deynin ber îsa. " Lê gava wan ji ber elaletê tu rê

nedît ku wî bînin hundir, ew hilkişiyan ser bên, keremîtik rakirin û

ew tevî nivînên wî daxistin navendê ber îsa. ^" Gava wî baweriya*

wan dît, ji yê felcî re got: «Ey mirovo! Li gunehên te hat bihûrtin.»

" Şerîetzan* îî Fêrisiyan* dest pê kir, fikirîn û gotin: «Ma evê ku

çêrî* Xwedê dike kî ye? Ma ji Xwedê pê ve, kî dikare li gunehan

bibihîire?» ^^ îsa bi filcrên wan hesiya, wî bersîv da îi ji wan re got:

«Ma hîin çiraa tiştên weha di dilê xwe de dibêjin? "Ma kîjan

hêsanîtir e? Ez bêjira: <Gunehên te li te hatin bihîirtin!> an ku ez

bêjim: <Rabe îî rêve here!> ^" Lê ji bo ku hîîn bizanin desthilatiya

Kurê* Mirov heye ku li ser erdê li gunehan bibihûre», ji yê felcî re

got: «Ez ji te re dibêjim, rabe nivînên xwe hilîne û here raala

xwe.» ^^ Ew jî di cih de li pêş wan rabîi ser xwe, rahişt wan nivînên

ku ew di nav wan de bîî, çîi raala xwe iî pesnê Xwedê da. ^ Hemû

li vê yekê heyirî man, pesnê Xwedê dan, dilê wan tije tirs bû îî go-

tin: «Iro rae tiştên ecêb dîtin.»

îsa Gazî LêwîDike
(Metta 9:1-8; Marqos 2:1-12)

" Piştî vê yekê îsa derket derve îî bacgirekî* rîîniştî di bacxanê

de dît, ku navê wî Lêwî* bîî. Wî jê re got: «Li pey rain were.»

^ Wî jî dev ji her tiştî berda, rabû ser xwe û li pey wî çû. ^' Lêwî jê

re di mala xwe de ziyafetek da. Li ser sifrê bi wan re hijmareke

mezin ji bacgiran ii hinekên din rîîniştibûn. ^" îcar Fêrisiyan* û
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zaneyên wan ên Şerîetê* di serê şagirtên* wî de kirin pitepit û

gotin: «Çiraa hûn bi bacgir îî gunehkaran re dixwin û vedixwin?»

" îsa li wan vegerand ii got: «Ne yên saxlem, lê yên nexweş hew-

cedarê hekîm* in. ^^ Ez nehatirae, ku ji bo tobekirinê gazî rastan

bikim, lê ez hatirae ku gazî gunehkaran bikim.»

Pirsa Rojîgirtinê

(Metta 9:14-17; Marqos 2:18-22)

^^ îcar wan ji îsa re got: «Şagirtên Yîîhenna* gelek rojiyê digi-

rin îi dua dikin iî yên Fêrisiyan jî wusa dikin, lê yên te dixwin îi

vedixwin.» ^" îsa ji wan re got: «Heta ku zava bi wan re ye, raa hûn

dikarin ji xelkê dawetê re bêjin: <Rojiyê bigirin!> ^^Lê rojên ku

zava wê ji nav wan bê standin wê bên. Hingê di wan rojan de ewê

rojiyê bigirin.»

^* Wî meselek jî ji wan re got: «Tu kes perçeyekî ji cilekî nîi jê

nake, ku cilekî kevin pê pîne bike. Eger bike, hera wê cilê nîi bi-

dirîne, hem jî ew perçê ji cilê nîi bi cilê kevin re li hev nayê. " Û tu

kes şeraba nîi naxe meşkên kevin. Eger weha bike, şeraba niî wê

raeşkan bidirîne, şerab wê birije îi meşk wê ziyan bibin. ^^ Lê belê

divê şeraba niî bikeve meşkên niî. ^' Û kesek tune ku piştî şeraba

kevin vexwe, ya nû bixwaze, çimkî ew dibêje: <Ya kevin xweş 0»

Pirsa Roja Şemiyê

(Metta 12:1-8; Marqos 2:23-28)

6Rojeke Şeraiyê, gava îsa di nav dexlan re diçîî, şagirtên* wî

simbil diçinîn, di nav destên xwe de difirikandin îi dixwarin.

^ Lê hinekan ji Fêrisiyan* ji wan re got: «Çima hîin tiştê ku roja*

Şeraiyê nabe, dikin?» ' îsa li wan vegerand û got: «Ma we nexwen-

diye, ku Dawid* çi kir gava ew îî yên bi wî re birçî blîn? " Çawa

ew ket Mala* Xwedê, nanê* pêşberiyê stand, xwar îi da wan ên bi

xwe re jî, ew nanê ku ji kahînan* pê ve çênabe ku kesek bixwe?»

^ U wî ji wan re got: «Kurê* Mirov Xudanê* roja Şemiyê ye.»

îsa Roja Şemiyê MirovekîDesthişk Qenc Dike
(Metta 12:9-14; Marqos 3:1-6)

*Rojeke din a Şemiyê ew çiî kinîştê* û hîn kir. Li wê derê

6:4 Qanîina Kahîntiyê 24:9; 1 Samiiêl 21:1-6
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mirovek hebîi ku destê wî yê rastê hişkbîiyî bû. '' îcar çavên Şe-
rîetzan* iî Fêrisiyan* li îsa bîîn, ka ewê roja Şemiyê nexweşiyan

qenc bike. Çimkî ew li tiştekî digeriyan, da ku wî sîicdar bikin.

* Lê wî dizanibîi ku ew çi difikirin îî ji wî zilamê ku destê wî hişk-

bûyî bû re got: «Rabe ser xwe û li navendê raweste.» Ew jî rabû

ser xwe îî rawesta. ' Hingê îsa ji wan re got: «Ez ji we dipirsira:

Ma di roja Şemiyê de qencîkirin an xerabîkirin, xilaskirina jiyana

mirovekî an helakkirin cayîz e?» '" Û wî li hemiîyên hawirdora

xwe nêrî û ji wî mirovî re got: «Destê xwe dirêj bike!» Wî jî wusa

kir û destê wî qenc bîî. " Lê ew bi carekê har bîîn û bi hevdû şê-

wirîn, ka ew çi li îsa bikin.

Hilbijartina Her Diwanzdeh Şandiyên îsa
(Metta 10:1-4; Marqos 3:13-19)

'^ Di wan rojan de îsa çû çiyê, da ku dua bike. Wî tevahiya

şevê bi duakirina li ber Xwedê derbas kir. '^ Û gava bîî roj, wî gazî
şagirtên* xwe kir û diwanzdeh ji wan hilbijartin. Wî ji wan re

«Şandî»* got: '" Ew jî ev bûn: Şimûn, yê ku wî navê Petrûs jî lê

kiribîî û birayê wî Endrawis, Aqûb* îi Yûhenna*, Filîpos îî Berto-

lomeyos, '^ Metta îî Tûma, Aqîîbê* Halfayos û Şimîîn, yê ku jê re

Welatparêz digotin, '*Cihûdayê* kurê Aqûb û Cihûdayê* îsxer-
yotî, yê ku li îsa xayîn derket.

Bihîstina Mizgîniyê û Daxwaza Qencbûnê

(Metta 4:23-25)

" Û ew bi wan re hat xwarê îî li nav deştekê rawesta. Û li wir
komeke raezin a ji şagirtên* wî îî elaleteke mezin ji xelkê hebû.;

Ew ji seranserê Cihûstanê, ji Orşelîmê* û ji ber keviya deryayê, ji

Sûr* û Saydayê hatibîîn, da ku guhdariya wî bikin û ji nexweşiyên

xwe qenc bibin. '* Yên ku ji ruhên nepak jî cefa dikişandin, dihatin

qenckirin. " Û tevahiya elaletê dixebitî ku destê xwe li wî bidin,

çimkî hêz ji wî derdiket îî hemîî qenc dikirin.

Xwezîtî û Nexwezîtî
(Metta 5:1-12)

^" îcar îsa çavên xwe ber bi şagirtên xwe ve hildan û got:

«Xwezî bi we belengazan,

Çimkî Padîşahiya* Xwedê ya we ye.
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^' Xwezî bi we, hîîn ên ku niha birçî ne,

Çimkî hîînê bên têrkirin.

Xwezî bi we, hîîn ên ku niha digirîn,

Çimkî hiînê bikenin.

Xwezî bi we, gava ku xelk di ber Kurê* Mirov de, ji we nefret

bikin, we ji nav xwe derxin, we nizim bikin îi navê we bi xerabî

derxin. ^^ Di wê rojê de şa bin îi ji şahiyê bireqisin, çimkî xelata we

li ezraên mezin e. Bav ii kalên wan jî li pêxemberan wusa dikirin.

^" Lê belê wey li we dewlemendan,

Çimkî we handana xwe standiye.

^^ Wey li we, hîin ên ku niha têr in,

Çimkî hîînê birçî bibin.

Wey li we, hlîn ên ku niha dikenin,

Çimkî hûnê bikevin şîn îi girînê.

^* Wey U we be, gava ku hemû mirov bi qencî li ser we bipeyivin,
çirakî bav û kalên wan jî bi pêxemberên derewîn wusa dikirin.

Ji Dijminên Xwe Hez Bikin

(Metta 5:38-48; 7:12)

" «Lê ez ji we guhdaran re dibêjim: Ji dijminên xwe hez bikin;
qenciyê bi wanên ku ji we nefret dikin, bikin. ^ Duayên qenc ji bo

wan bikin, yên ku nifiran li we dikin; ji bo wan ên ku xerabiyê bi

we dikin, dua bikin. ^' Yê ku sîleyekê li lama te bixe, ya din jî bide

ber. Û eger yek ebayê te ji te bistîne, kirasê xwe jî bi dest ve berde.
^" Bide her kesê ku ji te dixwaze û tiştên xwe ji wî yê ku ji te

distîne, bi şîîn de nexwaze. ^' Çawa hiin dixwazin ku xelk ji we re

bikin, hiîn jî wusa ji wan re bikin.

'^ «Eger hîin ji wan hez bikin, yên ku ji we hez dikin, gelo çi
feyda we wê jê hebe? Çimkî gunehkar jî ji wan ên ku ji wan hez

dikin, hez dikin. '^ Û eger hîin qenciyê bi wan bikin, yên ku qen-
ciyê bi we dikin, gelo çi feyda we wê jê hebe? Gunehkar jî wusa

dikin. ^ Û eger hîîn bi deyn bidin wan ên ku hîin bi hêvî ne ji wan
bistînin, gelo çi feyda we wê jê hebe? Gunehkar jî bi deyn didin

gunehkaran, da ku tiştê dayî bi şîîn de bistînin. ^^ Lê belê ji dij-

minên xwe hez bikin ii qenciyê bikin. Bi deyn bidin ii li hêviya

6:21 Binêre: Yêremya 31:25; Zebîir 126:5-6
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vegerandinê nemînin. Hingê xelata we wê mezin be îî hîînê bibin

kurên Yê Herî Bilind. Çimkî ew ji nankoran lî xeraban re qencîker

e. ^* Dilbirehm bin, çawa ku Bavê* we jî dilbirehm e.

Li ser Dadbarkirinê

(Metta 7:1-5)

^' «Dadbar* nekin, hîin jî nayên dadbarkirin; sîicdar dernexin,

hiîn jî sîîcdar nayên derxistin; lê bibihîîrin, wê U we jî bê bihûrtin.

^' Bidin, wê ji we re jî bê dan; bi pîvaneke qenc, bihevdedayî, bi-

hevdehejandî iî sereavêtî, wê bikeve pêşa we. Çirakî bi çi pîvanê

hîin bipîvin, bi wê pîvanê jî wê ji we re bê pîvandin.»

■^' Û îsa raeselek jî ji wan re got: «Ma yê kor dikare rêberiya yê

kor bike? Ma herdu jî nakevin çalê? "" Şagirt* ne di ser raaraostê

xwe re ye; lê her yekê ku di hînbiîna xwe de bigihîje, wê bibe wek

mamostê xwe. "' Û çiraa tu qirşikê di çavê birayê xwe de dibînî, lê

girşê di çavê xwe de nabînî? "^ An çawa tu dikarî ji birayê xwe re

bêjî: <Birawo, bihêle ku ez vî qirşikê di çavê te de derxim>, lê tu

girşê di çavê xwe bi xwe de nabînî? Hey mirovê durîî! Ka pêşî girş

ji çavê xwe derxe, hingê tê zelal bibînî, ku qirşikê di çavê birayê

xwe de derxî.

Darji Fêkiyê Xwe Tê Naskirin

(Metta 7:17-20; 12:34-35)

"^ «Ne dara qenc a ku berê xerab dide heye lî ne jî dara xerab a

ku berê qenc dide. "" Her dar ji berê xwe tê naskirin; tu kes ji sti-

riyan hêjîran nade hev iî ne jî ji diriyê tirî diçine. "^ Mirovê qenc ji

xezîna dilê xwe ya qenc tiştê qenc derdixe îi yê xerab ji xezîna dilê

xwe ya xerab tiştê xerab derdixe, çirakî dev ji tijebîîna dil dibêje.

Hîmê Du Malan

(Metta 7:24-27)

"* «Û çiraa hûn ji rnin re dibêjin: <Ya Xudan*, ya Xudan> îi ew
tiştên ku ez dibêjim, hîin nakin? "^ Ez nîşanî we bidim, ka her kesê

ku tê ba min îî peyvên* min dibihîze û wan tîne cih, wek kê ye:

"*Ew wek rairovekî ye ku xaniyek ava kir. Wî kola îî kîir kir îi

bingeha xênî li ser latê danî. Gava lehî rabû, pêlên wê li xênî dan,

lê nikaribûn xênî ji cih bilebitînin, çimkî ew saxlem hatibîi ava-

kirin. "' Lê ewê ku peyva min dibihîze û nake, ew raîna rairovekî
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ye ku xaniyek li ser axê, bê bingeh ava kir. Lehiyê li xênî da îi ew

di cih de hilweşiya ii ketina wî xaniyî gelek dijwar bîî.»

Qenckirina Xulamê SersedeJd

(Metta 8:5-13; Yûhenna 4:43-54)

7Piştî ku wî ew gotinên ku xelkê guhdarî dikir, xilas kirin, ew

ket Kefernahîîraê. ^ Xularaê sersedekî* nexweş ketibû û li ber

mirinê bîi. Ew li ba sersed yekî hêja bû. ^ Dema wî li ser îsa bihîst,

wî çend ji rihspiyên Cihûyan şandin ba wî îî jê lava kir, ku ew bê îî

xulamê wî xilas bike. " Gava ew hatin ba îsa, wan gelek lavlav jê

kir iî gotin: «Ew hêja ye ku tu vê jê re bikî, * çimkî ew ji miletê rae

hez dike û wî bi xwe kinîşt* ji me re ava kiriye.» * îsa bi wan re çîî.
Gava hindik mabîi ku ew bigihîje raala wî, yê sersed dost şandin

pêşiya wî, da ku ew weha jê re bêjin: «Ya Xudan*, xwe newestîne,

çimkî ez ne hêja me ku tu bêyî bin banê min. ^ Ji ber vê yekê jî rain

xwe hêja nedît ku ez bêm ba te. îcar hema peyvekê* bêje îî xularaê

rain wê qenc bibe. * Çirakî ez jî mirovekî di bin emir de rae îi di

bin rain re jî leşker hene. Ez ji yekî re dibêjim: <Here!>, ew diçe iî

ji yê din re dibêjim: <Were!>, ew tê îî ez ji xulamê xwe re dibêjira:

<Vê bike!>, ew dike.» ' Gava îsa ev bihîst, ew li wî şaş raa. Wî berê

xwe da elaleta ku li pey wî dihat îi got: «Ez ji we re dibêjim ku

min di îsraêlê de jî baweriyeke* evqas raezin nedîtiye.» '" Û gava

yên şandî vegeriyan raal, wan dît ku xularaê wî sax bîîye.

Saxbûna Kurê Jinebiyê

" Ne gelekî piştî vê, îsa çîî nav bajareld ku jê re Nayîn digotin.

Şagirtên* wî îî elaleteke mezin pê re diçûn. '^ Gava ew nêzîkî der-

gehê bajêr dibîî, miriyek ji bajêr derdixistin. Ew kurê diya xwe yê

yekta bîî îî dê jî jinebî bîî. Elaleteke mezin ji bajêr bi wê re bû.

'■^ Gava Xudan* dê dît, dilê wî pê şewitî û jê re got: «Negirî!»

'" Ew nêzîkî darbestê bîi, destê xwe lê da û yên ku ew hilgirtibîin,

sekinîn. Wî got: «Xorto! Ez ji te re dibêjim, rabe ser xwe!» '^ Û yê
mirî rabû, rîînişt û dest pê kir, peyivî. U îsa ew da diya wî. '* îcar
tirs ket dilê hemiîyan. Wan pesnê Xwedê da û digotin:«Pêxerabe-

rekî mezin di nav rae de rabîîye» û «Va ye, Xwedê hatiye serdana

gelê xwe.» " Û ev gotina ha ya li ser wî li seranserê Cihîîstanê îî

hawirdora wê belav bû.
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îsa Bersîva Pirsa Yûhenna Dide
(Metta 11:1-19)

^ '* Şagirtên Yîîhenna* jî ji wî re li ser van tiştan heraûyan gotin.
U Yûhenna gazî du şagirtên xwe kir " û ew şandin ba Xudan, da

ku jê bipirsin: «Ma ewê ku wê bihata tu yî, an em li hêviya yekî
din bimînin?» ^ Gava ew herdu zilara hatin ba wî, wan jê re got:
«Yiîhennayê iraadkar era şandine ba te, da ku em bipirsin: <Ma yê

ku wê bihata tu yî, an em li hêviya yekî din bimînin?>» ^' Wê gavê

Isa gelek ji nexweşî, êş û ruhên xerab qenc kirin ii çavên gelek
koran vekirin. ^^ îsa li wan vegerand îî got: «Herin û we çi dîtiye îî
çi bihîstiye ji Yûhenna re bêjin: Kor dibînin, şil û şeht* rêve diçin,

kotî paqij dibin, kerr dibihîzin, mirî radibin û Mizgînî ji belenga-
zan re tê dayîn. " Û xwezî bi wî yê ku ji min neenire.»

^ Gava qasidên Yiîhenna çîin, wî dest pê kir û ji elaletê re li
ser Yûhenna got: «Ma hûn derketin çolê, da ku hûn çi bibînin?

Çîtikeke ku li ber bayê diheje? ^^ Nexwe hûn derketin, ku hûn çi

bibînin? Ma mirovekî, ku cilên nerraîn li xwe kirine? Va ye, yên bi

cilên spehî iî di dewlemendiyê de dijîn, di qesrên padîşahan de ne.

^* Nexwe hîin derketin ku hûn çi bibînin? Ma pêxemberekî? Erê, ez
ji we re dibêjira, ji pêxemberekî hê zêdetir. " Ev ew e, yê ku li'ser
hatiye nivîsîn:

<Va ye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînira,

Ewê riya te li pêşiya te araade biko^

^" Ez ji we re dibêjim, di nav wan ên ku ji jinan çêbûn de, tu kes ji
Yîihenna raeztir tune, lê di Padîşahiya* Xwedê de yê herî biçûk ji
Yûhenna meztir e.»

^' Gava tevahiya xelkê, heta bi bacgiran* jî ev yek bihîst, wan
Xwedê erê kir, çimkî bi iraadkirina* Yîîhcnna hatibîÎA iraadkirin.
^ Lê Fêrisî* îi Şerîetzanan* daxwaza Xwedê ya ku ji bo wan bû
red kir, çimkî bi imadkirina Yîîhenna nehatibîîn imadkirin. ^' «Ma ez

mirovên vî nifşî* biraînînira kê îi ew mîna kê ne? ^^ Ew wek zarokan

in ên ku li nav meydana bajêr rûdinin, bang dikin hev û dibêjin:

<Me ji we re li bilîîrê xist îî hûn nereqisîn.

Me avêt ser miriyan îi hîîn negirîn.>

26

' 7:27 Ji:Melaxî 3:1
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^^ Çimkî Ylîhennayê imadkar hat, ne nan dixwar n ne şerab ve-

dixwar îî we digot: <Ew bi cinan ketiye.> ^ Kurê* Mirov jî hat, ew

dixwe ii vedixwe îî hlîn dibêjin: <Ev mirovekî xwera îî serxweş e,

dostê bacgir îî gunehkaran o ^^ Lê şehrezayî ji aliyê hemiî zarokên

xwe ve rast tê dîtin.»

Lêbihûrtina li Jineke Gunehkar

^* Yekî ji Fêrisiyan* îsa vexwend, ku bi wî re xwarinê bixwe.

Ew jî çû mala yê Fêrisî û li ser sifrê rîînişt. ^^ Û li bajêr jineke gu-

nehkar hebiî. Gava wê bihîst ku ew li mala yê Fêrisî li ser sifrê

rûniştiye, wê di firaxeke raerraerê spî de rîinê bîhnxweş anî. ^" Ew

ji pişt ve li ber Ungên wî rawesta, bi girîn dest pê kir, lingên wî bi

hêstiran şil kirin û ew bi porê serê xwe zuwa kirin. Wê lingên wî

raraiisandin îi riînê bîhnxweş li wan da. ^' Gava Fêrisiyê ku ew ga-

zî raala xwe kiribîî, ev dît, ji xwe re got: «Eger ev pêxeraber biîya,

wê bizaniya, ka ev jina ku destê xwe li wî dide kî ye îi ew çi jin e.

Çimkî ew yeke gunehkar e.»

"° îsa jê re got: «Şimlîn*, ez dixwazim tiştekî ji te re bêjira.»
Wî got: «De bêje, raamoste.» "' «Du deyndarên deynxwazekî he-

bûn; yek ji wan bi pênc sed iî yê din bi pêncî zîvî* deyndar bîî.

"^ Lê ji ber ku tiştekî wan tunebîi ku deynê xwe bidin, ew li her-

duyan jî bihîirt. îcar kîjan ji herduyan wê bêtir ji wî hez bike?»
"^ Şimiîn lê vegerand û got: «Ez dibêjira heraa, ewê ku bêtir lê hatî

bihûrtin.» Wî jî jê re got: «Te rast tê derxist.» "" Wî berê xwe da

jinikê û ji Şimîin re got: «Tu vê jinikê dibînî? Ez hatim raala te, te

av jî ji bo Ungên rain neda, lê wê lingên min bi hêstiran şil kirin îî

bi porê xwe zuwa kirin. "^ Te ramûsanek jî neda rain, lê wê ji hinga

ku ez ketirae hundir ve, dev ji ramîisandina lingên min bernedaye.

"* Te riînê bîhnxweş li serê rain neda, lê wê rûnekî bîhnxweş li

lingên rnin da. "^ Loraa ez ji te re dibêjira, li gunehên wê yên gelek

hat bihlîrtin. Ji ber vê yekê wê gelek hez kiriye. Lê yê ku jê re hin-

dik tê lêbihîîrtin, ew hindik hez dike.» "* Û wî ji wê re got: «Li

gunehên te hat bihûrtin.» "' Yên ku pê re li ser sifrê rîîniştibiin, dest

pê kirin n ji xwe re gotin: «GeIo ev kî ye ku li gunehan jî dibi-

hûre?» ^" Hingê wî ji jinikê re got: «Baweriya* te tu xilas kirî. îcar

bi silaraet here.»
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Ew Jinên ku lipey îsa Diçûn

8Piştî demekê îsa gund bi gund, bajar bi bajar digeriya, hîn dikir
û Mizgîniya* Padîşahiya* Xwedê dida. Her diwanzdeh jî pê re

bîin. ^ Herweha hin jinên ku ji ruhên xerab îi nexweşiyan hatibiîn
qenckirin bi wan re bîin: Meryema* ku jê re Mejdelanî digotin a ku

heft cin jê derketibîin, ^ îî Yohana jina Xîîzayê şahneyê* mala Hêro-

dês* îî Sosin û gelekên din ên ku bi malê xwe alîkariya wan dikirin.

Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Metta 13:1-9; Marqos 4:1-9)

" Û gava elaleteke raezin ji xelkê ji her bajarî li ba îsa civiya,
wî meselek ji wan re got: ^ «Cotkar derket, da ku here tovê xwe

biçîne. Çaxê wî tovê xwe direşand, hinek ket tenişta rê. Xelkê pê lê

kir îî teyrên ezraanan ew xwarin. * Û hinek jê ket ser erdê kevirî û

şîn bû, lê zîî hişk bîi, ji ber ku ew bê rewa bû. ' Hinek ket nav

stiriyan, stirî jî pê re şîn biîn îî ew fetisandin. * Hin jî ket ser erdekî

qenc, şîn bîî îî berê wî sed tovî bîî.»

Piştî van gotinan îsa bi dengekî bilind got: «Ewê ku guhên wî
ji bo bihîstinê hene, bila bibihîze!»

Armanca Meselan

(Metta 13:10-17; Marqos 4:10-12)

' Şagirtên* wî jê pirsîn: «Ka maneya vê meselê çi ye?» '* Wîjî

got: «Zanîna sirên Padîşahiya Xwedê ji we re hatiye dayîn, lê ji

yên din re bi meselan tê gotin, da ku <ew binêrin, lê nebînin îî bi-

bihîzin, lê fêra nekin.>%>

Şîrovekirina Mesela Erdê Qenc û Neqenc

(Metta 13:18-23; Marqos 4:13-20)

" «Maneya vê raeselê jî ev e: Tov peyv'a Xwedê ye. '^ Tovê ku
ket tenişta rê ew in ku dibihîzin, lê îblîs* tê îî wê ji dilê wan der-

dixe, da ku ew baweriyê* neynin û xilas nebin. '^ Yên ser erdê ke-

virî ew in ku çaxê gotina Xwedê dibihîzin, wê bi dilxweşî qebûl

dikin; lê ew bê ra* ne, baweriya wan heta bi demekê ye û di wextê

ceribandinê de ew ji rê derdikevin.

'" «Yên ku ketine nav stiriyan jî, ew in, yên ku dibihîzin ii

' 8:10 Ji: îşaya 6:9
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diçin, bi xera, dewlemendî û kêfên vê dinyayê difetisin îî berê

gihîştî nadin. '^ Lê yên di nav erdê qenc de ew in ku peyva Xwedê

dibihîzin, bi dilekî pak îi durust di dilê xwe de hiltînin îi bi bîhna

fireh ber didin.

Çira Nayê Nixumandin

(Marqos 4:21-25)

'* «Tu kes çirayê pênaxe îi bi firaxekê nanixumîne, an jî wê

naxe bin nivînan. Lê belê ew wê datîne ser pêçirayê, da yên ku bên

hundir, ronahiyê bibînin. " Çirakî tiştekî veşartî tune ku neyê eşke-

rekirin îî ne jî tiştekî nixumandî heye ku neyê zanîn îî nekeve ber

ronahiyê. '^Loma hay ji xwe hebin ku hîin çawa guhdarî dikin,

çimkî yê ku pê re heye, wê ji wî re bêtir bê dayîn îî yê ku pê re

tune, tiştê ku ew yê xwe guman dike jî, wê ji wî bê standin.»

Dê û Birayên îsa
(Metta 12:46-50; Marqos 3:31-35)

" Hingê dê îî birayên îsa hatin ba wî, lê ji ber elaletê wan nika-
ribû ku xwe bigihînin wî. ^ Û jê re gotin: «Diya te îi birayên te li

derve ne îi dixwazin te bibînin.» ^' Lê wî li wan vegerand û got:

«Diya min îi birayên rain ew in ên ku peyva Xwedê dibihîzin îî

dikin.»

îsa Bagerê Radiwestîne
(Metta 8:23-27; Marqos 4:35-41)

^^ Rojekê ji rojan ew bi şagirtên* xwe ve ket qeyikekê îî ji wan

re got: «Werin, em herin aliyê din ê goIê.» Û bi rê ketin. ^ Gava

ew bi qeyikê diçlîn, ew bi xew ve çîî. Hingê bagerek U golê rabiî,

av diket qeyikê îî ew ketin taliîkê. ^ Û şagirt nêzîkî wî bîîn, ew

hişyar kirin îî gotin: «Ya Hosta, ya Hosta, em helak dibin!» Ew jî

rabîi îi li ba îi pêlên avê hilat*. Êdî bager rawesta îî dinya bê deng

bîî. ^ Hingê wî ji wan re got: «Kanî baweriya we?» Ew tirsiyan,

şaş man lî ji hev re gotin: ^Ma ev kî ye, ku li ba iî avê jî erair dike

n ew bi ya wî dikin?»

îsa Yekî Cinoyî li Girasînê Qenc Dike
(Metta 8:28-34; Marqos 5:1-20)

^*Ew çiîn herêraa Girasîniyan, ya ku diket pêşberî Celîlê.

" Gava ew derket ser bejê, mirovek ji wî bajarî rastî wî hat ku bi
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cinan ketibû. Wî ji mêj ve cil li xwe nedikirin ii li raalê nedima.

Ew li nav goristanan dima. ^" Gava wî îsa dît, kir qîrîn îi xwe li ber

wî avêt erdê îi bi dengekî bilind got:~ «Ma te çi ji min e, ya îsa,

Kurê* Xwedayê Herî Bilind? Ez lava ji te dikim, min nede ezabê.»

^' Çimkî îsa emir li mhê nepak kiribiî, ku ji wî rairovî derkeve. Wî
cinî pirr caran ew digirt. Bi ser ku ew bi qeyd û zincîran girêdayî

dihat girtin jî, dîsa wî qeyd dişkandin îi cin ew diajot çol îî ço-

listanan. ^" îsa jê pirsî îî got: «Navê te çi ye?» Wî got: «Lejyon*»,

ji ber ku gelek cin ketibîin wî. " Cinan ji îsa lavlav kir, da ku ew

emir li wan neke, ku ew herin kortala* bêbinî. ^^Li wê derê

garaneke mezin a berazan li pala çiyê diçêrî. Cinan jê lava kir, ku

ew destlîrê bide wan, da ku ew bikevin wan berazan. Wî jî destûr

da wan. •'^ îcar cin ji wî mirovî derketin û ketin berazan, garan jî çli

îi xwe di kaşê re avêt golê îi xeniqî. Çaxê gavanan dît ku çi çêbû,

ew reviyan iî ev xeber li nav bajêr îi gundan belav kirin. ^^ îcar

xelk derketin, da ku bibînin, ka çi çêbûbîî. Ew hatin ba îsa ii ew

mirovê ku cin jê derketiblîn, bi cil îi li ser hişê xwe li ber lingên îsa

rîiniştî dîtin îî tirsiyan. Yên ku ev tişt dîtibîin, ji wan re gotin, ka

çawa yê cinoyî* hat qenckirin. ^^ Hingê tevahiya xelkê ji hawir-

dora Girasînê ji îsa xwestin ku ew ji nav wan here, çimkî tirseke
mezin ketibiî dilê wan. îsa jî ket qeyikê îî vegeriya. ^* Lê ew zilamê

ku cin ji wî derketibîin, lava ji îsa kir, da ku ew li ba wî biraîne. Lê
îsa ew rêkir ii jê re got: ^' «Vegere raala xwe îî eva ku Xwedê ji bo

te kiriye, bêje.» Ew jî çû lî li nav tevahiya bajêr got ku îsa çi ji wî

re kiriye.

Qencbûna Jinikê û Vejîna Keçikê

(Metta 9:18-26; Marqos 5:21-43)

"" Gava îsa vegeriya, elaletê ew qebîîl kir, çirnkî heraû li hê-

viya wî bîin. "' Û serdarekî kinîştê hat, ku navê wî Yayîros biî. Wî

xwe avêt ber lingên îsa îî jê lava kir, ku ew pê re here mala wî.

"^ Çimkî keçeke wî ya yekta heblî ku nêzîkî diwanzdeh salî bii û li

ber mirinê bû. Gava îsa diçîi, elalet bi ser wî de dizêriya. "^ Û jine-

ke ku ji diwanzdeh salan ve xwîn jê diçû îî her tiştên ku wê abora

xwe pê dikir jî, dabû hekîman* û kesekî nikaribîî wê qenc bike,

""ji pişt ve hat lî destê xwe li rêşiyên* kirasê îsa da. Û di cih de

xwîna ku jê diçû çikiya. "* îsa pirsî: «Ew kî bîî ku destê xwe li min
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da?» Gava hemîiyan înkar kir, Petrûs* got: «Hosta, elalet li te tê

hev îi li te teng dikin.» "* Lê îsa got: «Yekî destê xwe li min da; ez

pê hesiyam, ku hêz ji min derket.» "' Gava jinikê dît ku ew veşartî

nema, ew lerizî, hat îi li ber wî xwe avêt erdê û li pêş tevahiya

xelkê got ku wê ji ber çi destê xwe li wî da îî çawa ew di cih de

qenc bîi. "* Isa ji wê re got: <<Keça min, baweriya te tu qenc kirî. De
îcar bi silaraet here.» "' Hê îsa dipeyivî, yek ji mala serdarê kinîştê
hat û got: «Keça te mir. Êdî raamoste newestîne.» ^ Gava îsa ev

bihîst, lê vegerand îî got: «Netirse, tenê bawer bike, keçik wê qenc

bibe!» ^' Gava ew hat xênî, wî nehişt ku ji biU Petrîîs*, Yûhenna*,

Aqiîb* û dê û bavê keçikê kes bi wî re derbas bibe. ^' Hemû li ser

wê digirîn ii şîn digirtin. Lê belê îsa ji wan re got: «Negirîn, ew ne-

miriye, lê ew di xew de ye.» ^'^ Ew pê kenîn, çimkî wan dizanibû

ku keçik miriye._^" Wî rahişt destê wê, gazî wê kir û got: «Keçikê,
rabe ser xwe!» ^" îcar ruhê wê lê vegeriya îi ew di cih de rabîi ser
xwe. Û îsa emir kir, ku tiştekî xwarinê bidinê. ^* Dê îî bavê wê
heyirî man. Wî terabîh li wan kir, ku ew ji kesekî re nebêjin, ka çi

çêbîîye.

îsa Her Diwanzdeh Şagirtên Xwe Dişîne
(Metta 10:5-15; Marqos 6:7-13)

9Isa her diwanzdeh şagirtên xwe civandin, li ser hemû cinan îî ji

bo qenckirina nexweşiyan hêz û desthilatî da wan. ^ Wî ew şan-

din, da ku ew Padîşahiya Xwedê bidin bihîstin îî nexweşan qenc

bikin ^ îî ji wan re got: «Tiştekî ji bo rê bi xwe re nebin, ne dar, ne

tiîr, ne nan, ne pere û ne jî du Idras. " Û xaniyê ku hîin bikevinê, li

wir bimînin îî ji wir bidin rê. ^ Û li her dera ku ew we qebîîl nekin,

ji wî bajarî derkevin û toza lingên xwe biweşînin, da ku ji bo wan

bibe şahidî.» * Şagirt derketin îi gund bi gund geriyan. Wan Miz-

gînî* dida û li her derê nexweş qenc dikirin.

Hêrodêsê Serdar Şaş Dimîne

(Metta 14:1-12; Marqos 6:14-29)

■^ Û Mîr Hêrodês* her tiştê ku çêbîîbîî, bihîst îî şaş ma, çimkî
hinan digot ku Yîîhenna* ji nav rairiyan rabîîye; * hinekên din di-

gotin ku Êlyas* xuya bûye û hinan jî digot ku yek ji pêxemberên
berê ji nû ve rabîîye. ' Hingê Hêrodês got: «Min serê Yûhenna da
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birrîn. Lê gelo, evê ku ez van tiştan li ser dibihîzim, kî ye?» Û
dixebitî, ku wî bibîne.

îsa Pênc Hezar Mirovji Pênc Nan û Du Masiyan Têr Dike
(Metta 14:13-21; Marqos 6:30-44; Yûhenna 6:1-14)

'" Gava ku Şandî* vegeriyan, ji îsa re her tiştê ku kiribiîn, go-
tin. Wî ew bi xwe re birin îî bi serê xwe çûn nêzîkî bajarekî bi navê
Beytsayda. " îcar gava elaletê ev bihîst, ew li pey wî çûn. Wî ew
qebîil kirin û ji wan re li ser Padîşahiya Xwedê peyivî. Wî yên

hewcedarê saxbûnê, qenc dikirin. '^ Çaxê ku roj li ber ava bû, her
dwanzdeh hatin îi jê re gotin: «EIaIetê berde, da ku ew herin gun-

dên hawirdor û nav malan, xwarin û cihê razanê ji xwe re bibînin,
çimkî em li vir li cihekî bêpêjin in.» '^ Lê wî ji wan re got: «Hûn

xwarinê bidin wan!» Wan lê vegerand û gotin: «Ji pênc nan îi du

masiyan pê ve, tiştekî me tune. Wekî din divê em herin û ji teva-

hiya vê elaletê re xwarinê bikirrin.» '" Çimkî ew nêzîkî pênc hezar
mêr bûn. îcar îsa ji şagirtên xwe re got: «Wan kora bi kora, di her
yekê de li dor pêncî kesan bidin rîiniştin.» '^ Şagirtan ji wusa kir û
heraû dan rûniştin. '* Û wî rahişt her pênc nan û herdu raasiyan,
çavên xwe ber bi ezraên ve hildan û şikir kir, ew şkandin û dan şa-

girtên xwe, da ku ew deynin ber elaletê. " Wan xwar û hemû têr

bûn îi hê diwanzdeh selikên ji pariyên hiirbûyî yên ku ji ber wan
mabûn, dan hev.

îsa Kî Ye?
(Metta 16:13-19; Marqos 8:27-29)

'* Carekê, gava wî bi tenê dua dikir, şagirtên wî li ba wî biin îî
wî ji wan pirsî û got: «Li gor gotina xelkê ez kî me?» " Wan lê ve-

gerand û gotin: «Hin dibêjin Yûhennayê* imadkar e, hinek dibêjin

Elyas* e û hinekên din jî dibêjin ku yek ji pêxemberên berê rabûye.»

Şahidiya Petrûs a liser îsa
(Metta 16:20-28; Marqos 8:30-9:1)

^" Hingê wî ji wan pirsî: «Lê hîîn çi dibêjin? Bi ya we ez kî
me?» Petrûs lê vegerand û got: «Tu Mesîhê* Xwedê yî!» ^' îsa jî

tembîh li wan kir û hişk emir da wan, ku ew vê yekê ji kesekî re

nebêjin. ^ Wî got: «Divê Kurê* Mirov gelek cefayê bikişîne û ji ali-
yê rihspî, serekên kahînan* ii Şerîetzanan* ve bê redkirin îî kuştifl
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îi roja sisiyan rabe.» ^ Û wî ji hemîîyan re got: «Eger yek bixwaze

li pey min bê, bila ew xwe înkar bike, her roj rahêje xaça xwe îi li

pey min bê. ^ Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas bike, ewê wê

winda bike; lê kî ku jiyana xwe di ber min de winda bike, ewê wê

xilas bike. ^^ Eger mirovek hemîi dinyayê bi dest bixe jî, lê ew xwe

bi xwe winda bike, an ziyaneke mezin bigihîne xwe, çi feyda wî

heye? ^* U kî ku ji ber min iî gotinên rain şerm bike, Kurê Mirov jî

gava ku bi rîimeta xwe, ya Bavê* xwe îi ya milyaketên pîroz ve bê,

wê ji ber wî kesî şerm bike. ^'' Ez rast ji we re dibêjim, hin ji van

kesên ku li vir radiwestin, heta ku ew Padîşahiya Xwedê nebînin,

ew mirinê qet tam nakin.»

Şagirt îsa di Şewq û Rûmeta Wîde Dibînin
(Metta 17:1-8; Marqos 9:2-8)

^* Icar nêzîkî heşt rojan piştî van gotinan, wî Petrûs, Yîihenna îî

Aqlîb bi xwe re birin n hilkişiya ser çiyê, da ku dua bike. ^' Û gava

ku wî dua dikir, xuyabûna riîyê wî hat guhertin, cilên wî spî bîin ii

şewq dan. ^" Û va ye, du zilam pê re dipeyivîn. Ew Mlîsa* îî ÊI-

yas* bûn. ^' Ew di nav rûmetê de xuya bûbûn îî li ser rairina wî, ya

ku wê li Orşelîmê biçûya serî, dipeyivîn. ^^ Petrîîs û yên pê re ke-

tibûn xewa giran; gava ew qenc hişyar blîn, wan rûmeta wî iî herdu

zilaraên pê re rawestayî dîtin. ■'^ Û çaxê ew ji wî veqetiyan, Petrûs

ji îsa re got: «Ya Hosta, qenc e ku em li vir in. Ka em sê holikan

çêkin, yek ji te re, yek ji Mûsa re îi yek jî ji Êlyas re.» Lê wî ni-

zanibû ku ew çi dibêje. ^" îcar hê ew wusa dipeyivî, ewrek hat û li
ser wan kir sî. Çaxê ew ketin nav ewr, tirsiyan. ^* Û dengek ji ewr

hat lî got: «Ev e Kurê min ê bijartî! Guhdariya wî bikin!» ^* Gava

ku deng sekinî, îsa tenê ma. Û wan devê xwe girt îî di wan rojan de

ji tiştê ku dîtibîin ji kesekî re tiştek negotin.

îsa Cinê Nepakji KurikekîDerdixe
(Metta 17:14-18; Marqos 9:14-27)

^' Dotira rojê, gava ew ji çiyê hatin xwarê, elaleteke mezin ber

bi wî ve hat. ^* Zilaraekî ji nav elaletê bi dengekî bilind bang kir n

got: «Maraoste, ez lava ji te dikira, bi çavê rehmê li kurê min bi-

nêre. Ew yê min ê yekta ye. ^' Cinek wî digire, kurik ji nişkê ve dike

qîrîn îi cin wî ji hev vedihejîne, heta kef bi ser devê wî dikeve, wî
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bi şid dipelixîne îî zîi bi zîi ji wî venaqete. "* Min lava ji şagirtên te

kir, da ku ew wî derxin, lê wan nikaribiî.» "' îsa lê vegerand û got:

«Hey nifşê* bêbawer îî jirêderketî, raa ezê heta kengê bi we re bim

û li we sebir bikim? Ka kurê xwe bîne vir!» "^ Lê hê ew di rê de,

cin ew avêt erdê û ji hev vehejand. Û îsa li ruhê nepak hilat, kurik

qenc kir û ew li bavê wî vegerand. "^ îcar ew hemû li mezinahiya
Xwedê gelek şaş diman.

îsa Careke Din li ser Mirin û Rabûna Xwe Dipeyive
(Metta 17:22-23; Marqos 9:30-32)

Gava hê hemîî li tiştên ku îsa kiribûn gelek şaş diman, wî ji
şagirtên xwe re got: "" «Van gotinan bixin guhên xwe: Kurê Mirov

wê bikeve nav destên mirovan.» "' Lê wan ev gotin fêm nekir. Ew

ji wan veşartî bû, da ku ew tênegihîjin. Û ew ditirsiyan ku U ser vê

gotinê jê bipirsin.

Yê Mezin Kî Ye?

(Metta 18:1-5; Marqos 9:33-37)

"* U devjenî ket nav wan, ka di nav wan de yê herî raezin kî ye.
"' Lê îsa bi fikrên dilê wan dizanî, zarokek anî, li tenişta xwe danî
"* û ji wan re got: «Kî ku vê zarokê bi navê min qebîîl bike, ew min

qebîîl dike û kî ku min qebîîl bike, yê ku ez şandirae qebîil dike.

Çirakî yê ku di nav we hemîîyan de yê herî biçîik e, ew yê mezin e.»

Yê ku ne li Dijî We Ye, Ji Aliyê We Ye

(Marqos 9:38-40)

"' Yîihenna jê re got: «Ya Hosta, me rairovek dît, bi navê te cin
derdixistin, lê rae nehişt, çirnkî ew bi me re li pey te nayê.» ^ îsa jê

re got: «Rê lê negirin, ji ber ku yê ne li dijî we ye, ew ji aliyê we

ye.»

Gundekî Sameriyan îsa QebûlNake

^' Çaxê rojên hilkişandina wî nêzîk dibiîn, îsa berê xwe da Or-
şelîmê, da ku here wê derê. ^^ îcar wî qasid li pêşiya xwe şandin.
Ew çiin gundekî Sameriyan*, da ku araadekariyê jê re bikin. " Lê

wan ew qebîil nekir, ji ber ku wî berê xwe dabîi Orşelîmê. ^ îcar

gava şagirtên wî Aqûb îi Yûhenna ev yek dîtin, gotin: «Ya Xudan,

tu dixwazî, ku em emir bikin, da ku agir ji ezmên bibare îî wan
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helak bike?» ^^ Lê ew zivirî îi li wan hilat. ^* Piştre ew çîîn gunde-

kî din.

Şertên Çûna lipey îsa Çi Ne
(Metta 8:19-22)

*' Çaxê ew rêve diçûn, yekî jê re got: «Tu herî ku derê, ezê li

pey te bêm.» ^" îsa jê re got: «Kunên roviyan îi hêlînên teyrên

ezmanan hene, lê cihek tune ku Kurê Mirov serê xwe lê deyne.»

^' Wî ji yekî din re got: «Li pey min were!» Lê wî got: «Ezbenî,

destîîrê bide rain, ku ez pêşî herim bavê xwe veşêrim.» *" îsa jê re

got: «BihêIe, bila mirî miriyên xwe veşêrin, heçî tu yî, tu here û

Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bide!» *' Yekî din jî got: «Ya Xudan,

ezê li pey te bêm, lê pêşî destûrê bide min, ku ez xatirê xwe ji

maUyên xwe bixwazim.» *^ îsa jê re got: «Çi kesê ku destê xwe

deyne ser halet îî paş ve binêre, ew ne hêjayî Padîşahiya Xwedê

ye.»

Şandina Heftê Şagirtî

'1 r\ Piştî vê yekê Xudan heftê şagirtên din jî hilbijartin îî ew

X \J dido dido li pêşiya xwe şandin her bajar îi her cihê ku ew bi
xwe wê biçîîyayê. ^ Wî ji wan re got: «DexiI gelek e, lê pale hindik

in. Loma ji xwediyê dexlê lava bikin, da ku ji bo dexla xwe pa-

leyan bişîne. ^ Herin! Ez we wek berxan dişînim nav guran. " Ne

kîsik, ne tiîr îî ne jî çaroxan bi xwe re bibin û di rê de silavê nedin

tu kesî. ^ Û kîjan raala hîîn bikevinê, pêşî bêjin: <SiIaraet U ser vê

raalê.> * Û eger mirovekî hêjayî aştiyê* li wir hebe, aştiya we wê li
ser wî bimîne; lê eger nebe, ewê dîsa li we vegere. ' îcar di wê

malê de bimînin, tiştê wan ê heyî, bixwin û vexwin, çimkî yê pale

hêjayî heqê xwe ye. Ji malekê neçin a din. * Û kîjan bajarê hîîn
bikevinê îî we qebûl bikin, tiştê ku bê ber we, bixwin. ' Nexweşên

li wî bajarî qenc bikin îi ji wan re bêjin: <Padîşahiya Xwedê nêzîkî

we bîiyo "* Lê kîjan bajarê hûn bikevinê îî we qebûl nekin, der-

kevin ser meydanên wî îî bêjin: " <Em wê toza ku ji bajarê we bi

lingê me ve maye jî, li ber wijdana we diweşînin, lê vê bizanin ku

Padîşahiya Xwedê nêzîkî we bîîyo '^ Ez ji we re dibêjim, wê rojê

rewşa Sodoraê wê ji rewşa wî bajarî çêtir be.

9:54 2 Padîşah 1:9-16 10:12 Destpêkirin 19
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. Bajarên Bêbawerî

(Metta 11:20-24)

" «Wey li te Xorazînê! Û wey li te Beytsaydayê! Eger ew ke-

rametên ku di nav we de hatin kirin, di Slîr* îî Saydayê de bihatana

kirin, wanê ji zlî ve di xirarî* iî di xweliyê de rûniştî tobe bikirana.

'" Lê belê di Roja Dawî de halê Sûr û Saydayê wê ji yê we çêtir be.

'^ Û tu, hey Kefemahûmê, ma tê heta bi ezmên bilind bibî? Na, tê

heta bi diyarê* rairiyan herî xwar! '* Yê ku guhdariya we dike, ew

guhdariya rain dike îî yê ku we red dike, ew rain red dike îî yê ku

min red dike, ew wî yê ku ez şandime, red dike.»

Vegerîna Heftê Şagirtî

" Her heftê bi şahî vegeriyan û gotin: «Ya Xudan, cin jî bi

navê te bi ya me dikin.» '" Wî ji wan re got: «Min dît ku çawa Ib-

lîs* wek birûskê ji ezmên ket. " Va ye, min desthilatî daye we, ku

hîin pê li mar îî dlîpişkan îî hemlî hêza dijrain bikin îi tu tişt qet zi-

yanê nade we. ^" Lê belê bi vê şa nebin ku cin bi ya we dikin, lê bi

vê şa bin ku navên we li ezmanan hatine nivîsîn.»

Dilşabûna îsa
(Metta 11:25-27; 13:16-17)

^' Wê gavê îsa bi Ruhê Pîroz gelek şa bû îî got: «Ya Bavo*,

Xudanê erd û ezraên, ez ji te re şikir dikim, ku te ev tiştên ha ji

şehreza îi zaneyan veşartine îî ji zarokan re eşkere kirine. Erê,

Bavo, çimkî ev yek li te xweş hat. ^' Her tişt ji aUyê Bavê min ve ji

min re hatiye dayîn. Ji Bav pê ve kesek nizane Kur kî ye îî ji bilî

Kur îî yê ku Kur bixwaze bi wî bide eşkerekirin, kesek nizane, Bav

kî ye.» ^' Û wî berê xwe da şagirtan îî bi taybetî ji wan re got:

«Xwezî bi wan çavên tiştên ku hûn dibînin,dibînin. ^ Çirakî ez ji

we re dibêjira ku gelek pêxember iî padîşahan xwestin wan tiştên

ku hîin dibînin, bibînin, lê nedîtin. Xwestin wan tiştên ku hîin dibi-

hîzin, bibihîzin, lê nebihîstin.»

Mesela Sameriyê Dilpak

^^ îcai: Şerîetzanek rabîî, ji bo ku îsa biceribîne got: «Mamoste,

ma ez çi bikim, da ku ez bibim wêrisê jiyana herheyî?» ^* îsa lê ve-
gerand îî got: «Ma di Şerîetê de çi nivîsî ye? Tu çawa dixwînî?»
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"Wî lê vegerand îi got: «<Bi hemiî dilê xwe, bi heraîî canê xwe, bi

heralî hêza xwe îî bi heraû hişê xwe ji Xudan, Xwedayê xwe hez

bike> iî <Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.>S> ^ îsa

lê vegerand îî got: «Te rast got, de îcar wusa bike, tê bijî.»

^' Lê wî xwest xwe rûspî derxe iî ji îsa re got: «Ma cîranê rain

kî ye?» ^" îsa lê vegerand îi got: «ZiIaraek ji Orşelîmê daket xwarê
îî çû bajarê Erîhayê. Ew ket nav destên rêbiran. Rêbiran ew tazî

kir, lê xistin û hema bêje nîvkuştî dev jê berdan îi çûn. ^' îcar bi

rasthatinî kahînek di wê riyê de dadiket. Gava wî ew dît, wî xwe jê

dûr kir îî di aliyê din re bihûrî û çîi. ^^ Bi vî awayî yekî Lêwî* jî hat

wê derê, wî jî ew dît û di aliyê din re bihûrî û çii. ^^ De îcar yekî

Samerî* jî rêwîtî dikir û hat ba wî. Gava wî ew dît, dilê wî pê şe-

witî. ^" Ew çiî ba wî. Wî zeyt lî şerab bi birînên wî de kirin îî ew

girêdan. Wî ew li ser dewara xwe siwar kir, bir mêvanxaneyekê û

lê bû xweyî. ^^ Roja din du zîv* derxistin, dan xwediyê raêvan-

xaneyê lî jê re got: <Li vî rairovî bibe xweyî, her tiştê ku tu bêtir lê

serf bikî, gava ez vegerira, ezê bidira to

^* «îcar, li gor dîtina te, kîjan ji van her siyan biî cîranê wî yê
ku ketibiî destê rêbiran?» ^' Şerîetzan got: «Ewê ku dilê wî pê

şewitî.» îsa got: «De îcar, tu jî here îî wusa bike!»

Di Mala Merta û Meryemê de

^* Û gava ew bi riya xwe ve diçîîn, îsa ket gundekî. Û jineke
ku navê wê Merta bîi, ew qeblîl kir raala xwe. ^' Xwişkeke wê jî

hebîî ku navê wê Meryem* biî. Ew jî li ber lingên Xudan riîniştibiî

û guhê xwe dida gotina wî. "* Lê Merta bi gelek tiştan ve pirr mijûl

dibû. Ew hat ba îsa ii jê re got: «Ya Xudan, ma tu xeraa xwe jê

naynî ku xwişka rain ez di kar de bi tenê hiştirae? De jê re bêje ku

ew alî rain bike.» "' Xudan lê vegerand îi got: «Merta, Merta, tu xeraa

gelek tiştan dixwî îi xwe bi wan reht dikî, "^ lê tiştek bi tenê lazim e.

Meryem ew para qenc ji xwe re bijartiye iî ew ji wê nayê standin.»

Duakirin

(Metta 6:9-13; 7:7-11)

11 Carekê îsa li cihekî dua dikir îî gava wî dua xwe xilas kir,
X yekî ji şagirtên wî jê re got: «Ya Xudan, ka rae hînî dua-

' 10:27 Ji: Dubarekirina Şerîetê 6:5; Qaniina Kahîntiyê 19:18
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kirinê bike, çawa ku Yiihenna şagirtên xwe hîn kirine.» ^ îsa ji wan
re got: «Çaxê hîin dua bikin, bêjin:

Ya Bavo,

Navê te pîroz* be,

Bila Padîşahiya te bê.

^ Nanê rae yê rojane, roj bi roj bide me.

" Û li gunehên me bibihiîre,

Çinikî era jî li heraû deyndarên xwe dibihîîrin

Û me nebe ceribandinê.»

^ Û wî ji wan re got: «Kî ji we dostekî wî hebe û ew nîvê şevê

here ba wî û jê re bêje: <Dosto, ka sê nanan bi deyn bide rain,

* çirakî dostê rain ji riyeke dîir hatiye ba rain îî tiştekî min tune ku

ez deynim ber wî.> ' U yê din jî ji hundir lê vegerîne û bêje: <Min

reht neke. Êdî derî girtî ye û zarokên min li ba min di nav nivînan

de ne. Ez nikarim rabim îi bidim to * Ez ji we re dibêjim, eger ew

ji bo dostaniyê ranebe îi nede wî jî, ewê ji ber bêerziya wî rabe îi çi

jê re lazira be, wê bide wî. ' Û ez ji we re dibêjim:

Bixwazin, wê ji we re bê dayîn,

Lê bigerin, hîînê bibînin,

Li derî bixin, ewê ji we re vebe.

'" Çimkî yê ku dixwaze, distîne

Û yê ku digere, dibîne

Û yê ku li derî dixe, jê re vedibe.

" Ka di nav we de bavek heye ku kurê wî masiyekî jê bixwaze îî

ew di şîina masî de raarekî bide wî? '^ An ku ew hêkekê bixwaze û

ew dîipişkekî bide wî? " Bi ser ku hûn xerab in jî, hûn dizanin di-

yariyên qenc bidin zarokên xwe. îcar Bavê* ezmanî hê çiqas bêtir

wê Ruhê Pîroz bide wan ên ku ji wî dixwazin.»

Derxistina Cinan

(Metta 12:22-30; Marqos 3:20-27)

'" îsa cinekî lal derdixist iî gava ku cin derket, yê lal peyivî û

elalet şaş ma. '^ Lê hinekan ji wan got: «Ew bi serekê cinan Bel-

11:2 Bi gotineke din: «Bila mirov qedrê navê te yê pîroz (bimbarek) bigi-

re». Binêre: Hezekiyêl 36:23.
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zebîîl*, cinan derdixe.» '* Hinekên din ji bo ku wî biceribînin, nî-

şanek ji ezraên jê dixwestin. ''' Lê îsa bi fikrên dilê wan dizanî ii ji

wan re got: «Her padîşahiya ku di nav wê de dubendî hebe, wêran

dibe û mal li hember malê derdikeve. '* Û eger îblîs li dijî xwe bi

xwe rabe, padîşahiya wî wê çawa bimîne? Çimkî hîin dibêjin ku ez

bi Belzebîil* cinan derdixim. " Eger ez bi Belzebîil cinan derxim,

ma yên ku li pey we tên wan bi kê derdixin? Ji ber vê yekê ewê

bibin dadgerên* we. ^" Lê eger ez bi tiliya Xwedê cinan derdixim,

nexwe hingê Padîşahiya Xwedê gihîştiye we. ^' Çaxê yekî çekdar û

bi hêz qesra xwe diparêze, tiştên wî di ewlehiyê de dimînin. ^^ Lê

çaxê yekî ji wî bihêztir bavêje ser wî û bikare wî, wê hemû çekên wî

yên ku ew li wan ewle dibîi, bistîne û talan leva* bike. ^ Yê ku ne bi

min re ye, li hember min e û yê ku bi min re nacivîne. belav dike.

Vegerîna Ruhê Xerab

(Metta 12:43-45)

^ «Çaxê mhê nepak ji mirov derdikeve, ew li cihên bê av
digere ku rihetiyê bibîne, lê nabîne. Hingê ew dibêje: <Ezê vegerim

raala xwe ya ku ez jê derketirao ^^ îcar tê îî dibîne ku ew raaliştî îi

xemilandî ye. ^* Hingê ew diçe û heft ruhên din ên ji xwe xerabtir
tîne îî ew dikevinê iî li wir rîîdinin. Êdî halê wî rairovî yê dawî ji

yê pêşî xerabtir dibe.»

Xwezîtiya Rast

" Çaxê îsa hê ev tişt digotin, jinekê ji elaletê dengê xwe hilda
îi ji wî re got: «Xwezî bi wî zikê ku tu aniyî û bi wan çiçikên ku tu

raêjandiyî.» ^* Lê wî got: «Rast e, lê hê bêtir xwezî bi wan ên ku

peyva Xwedê dibihîzin û pêk tînin!»

Nîşanan Dixwazin

(Metta 12:38-42; Marqos 8:12)

^' Û çaxê ku elalet li dor wî zêde dibîi, îsa dest bi gotinê kir:
«Ev nifşê ha nifşekî xerab e, li nîşanekê digerc îî ji nîşana Ûnis*

pêxember pê ve, nîşaneke din ji wan re nayê dan. ^ Çawa ku Ûnis

ji xelkê Nînewê re bîîye nîşan, Kurê Mirov jî wê ji vî nifşî re wusa

be. ^' Şahbanûya* Başîîr wê di Roja Dawî de bi xelkê vî nifşî re

11:30 Unis 3
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rabe îî wan sîicdar derxe; çimkî ew ji kujên dinyayê hat, da ku

guhdariya şehrezayiya Silêraan* bike îî va ye, yekî ji Silêraan

meztir li vir e. ^^ Di Roja Dawî de xelkê Nînewê wê bi vî nifşî re

rabin ii wan sîicdar derxin, çimkî wan bi danezana Ûnis tobe kir n

va ye, yekî ji Ûnis meztir li vir e.

Çira Bedena Te Çavê Te Ye

(Metta 5:15; 6:22-23)

^^ «Tu kes çirayê pênaxe lî danayne cihekî veşartî, an jî naxe

bin raelkebê, lê datîne ser pêçirayê, da yên ku dikevin hundir, rona-

hiyê bibînin. ^" Çira bedena te çavê te ye. Eger çavê te saxlem be,

hemîi bedena te jî dibe ronahî, lê eger çavê te xerab be, bedena te jî

dibe tarî. ^" îcar hay ji xwe hebe ku ronahiya di dilê te de nebe tarî.
^* Eger bedena te hemû ronahî be îi tu dera tarî tê de nebe, ew heraû

wusa ronahî dibe, wek ku çirayek bi şewqa xwe te ronahî dike.»

îsa Fêrisiyan û Şerîetzanan Neheq Dike
(Metta 23:1-36; Marqos 12:38-40; Lûqa 20:45-47)

^^ Çaxê îsa dipeyivî, yekî Fêrisî* ew vexwend, ku li ba wî

xwarinê bixwe. Ew jî çû û li ser sifrê rûnişt. Lê gava yê Fêrisî dît

ku ji berî xwarinê wî destê xwe li gor adeta wan neşuşt, şaş ma.

^' Lê Xudan ji wî re got: «Hûn Fêrisî derveyê tas îi sêniyan paqij

dikin, lê hundirê we ji tiştên talankirî lî xerabiyê tije ye. "° Hey bê-

aqilno, ma yê derve çêkirî hundir jî çênekiriye? "' Lê ya qenc ew e

ku hiin ji tiştên xwe yên hundir xêran bidin, hingê her tişt wê ji we

re paqij bibe. "^ Lê belê wey li we Fêrisiyan! Hiîn dehyeka* pûng,

catir îî hemiî ciîreyên pincarê didin, lê belê hîin dev ji dadperwerî*

û hezkirina Xwedê berdidin. Diviya we ev bikirana îi dev ji yên

din jî bernedana. "' Wey li we Fêrisiyan! Hiîn di kinîştan* de ji

kursiyê pêşî îî di sûkan de ji silav standinê hez dikin. "" Wey li we!

Hûn wek wan gorên nenas in, yên ku rairovên li ser wan digerin, bi

wan nizanin.»

"^ Û yekî ji Şerîetzanan li îsa vegerand îi got: «Mamoste, bi

van gotinan tu me jî şermezar dikî.» "* Lê îsa lê vegerand iî got:

«Wey li we jî, hiîn Şerîetzanno! Hiîn barên ku hilgirtina wan zeh-

met e, didin pişta mirovan û hîin bi xwe tiliyeke xwe jî nadin wan

11:31 1 Padîşah 10:1-13
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baran. "'Wey li we! Hiîn qubên pêxemberan çêdikin, yên ku bi

destê bav îî kalên we hatine kuştin. "* Bi vî awayî hîîn şahidiyê di-

kin ku hûn kirinên bav îî kalên xwe erê dikin, çimkî wan pêxember

kuştin îi hûn jî qubên wan çêdikin. "' Ji ber vê yekê jî Şehrezayiya

Xwedê got: <Ezê ji wan re pêxemberan û şandiyan* bişînim. Wê

hin ji wan bikujin û tengahiyê bidin hinan jî>, ^" da ku xwîna hemîi

pêxemberan a ku ji daraezrandina dinyayê ve hatiye rijandin, ji vî

nifşî bê xwestin, ^' ji xwîna Habîl* heta xwîna Zekerya, yê ku di

navbera gorîgeh* û Perestgehê* de hat kuştin. Erê, ez ji we re di-

bêjira ku wê ji vî nifşî bê xwestin. ^^ Wey li we Şerîetzanan! We

rahiştiye raifta zanînê; hîîn bi xwe neketin hundir û yên dixwestin

bikevin hundir jî, we nehişt bikevinê.» ^^ Çaxê îsa ji wir derdiket,

Şerîetzan îi Fêrisiyan, li ser gelek tiştan pirs ji wî kirin îi ew dan

tengiyê. ^" Ew li ber wî letabîin*, da ku xeberekê ji devê wî bigirin.

Durûtî

'i O Di wê deraê de, çaxê ku xelk bi hezaran civiya, wusa ku

X zJ pêlhev dikirin, îsa pêşî ji şagirtên xwe re dest pê kir n got:
«Xwe ji hevîrtirşkê Fêrisiyan biparêzin. Ew durûtî ye. ^ Tiştekî ni-

xuraandî tune ku xuya nebe îî tiştekî veşartî tune ku neyê zanîn. ^ Ji

ber vê yekê her tiştê ku we di tariyê de gotiye, wê di ronahiyê de

bê bihîstin îî tiştê ku we di odeya hundir de di guh de gotiye, wê li

ser banan bê gazîkirin.

Bizanin ku Divê Tirsa Weji Kê Hebe

(Metta 10:28-31)

" «Lê ez ji we dostên xwe re dibêjira: Ji wan netirsin, yên ku

bedenê dikujin iî ji wê pê ve nikarin tiştekî xerabtir bikin. ^ Lê ez

nîşanî we bidim ku hîînê ji kê bitirsin: Ji wî bitirsin, yê ku piştî

dikuje, dikare bavêje dojehê*; erê, ez ji we re dibêjira ku ji wî bi-

tirsin! * Ma pênc çivîk bi du peran nayên firotin? Lê dîsa Xwedê

yek ji wan jî ji bîr nekiriye. ' Wusa jî hemîî miîyên serê we hijraartî

ne. Loraa netirsin, hîîn ji gelek çivîkan hêjatir in.

Eşkerekirin an înkarkirina îsa li ber Mirovan
(Metta 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

* «U ez ji we re dibêjira: Her kesê ku min li ber mirovan eşkere

bike, Kurê Mirov jî wê wî U ber railyaketên Xwedê eşkere bike.
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' lê yê ku min li ber mirovan înkar bike, ewê li ber railyaketên

Xwedê bê înkarkirin. '" Û her kesê ku li dijî Kurê Mirov peyvekê
bêje, wê li wî bê bihlîrtin, lê yê ku li dijî Ruhê Pîroz çêrekê* bike,

li wî nayê bihîirtin. " Çaxê we bibin kinîştan, ber serek îî hukum-

daran, xeraan nexwin ku hlînê çawa xwe biparêzin an çi bêjin.

'^ Çirakî Ruhê Pîroz wê di wê deraê de hînî we bike, ka divê hûn çi

bêjin.»

Mesela Dewlemendê Bêaqil

'^ Yekî ji nav elaletê ji îsa re got: «Mamoste, ji birayê min re
bêje, da ku ew mîrasê bi min re leva* bike.» '" Lê îsa jê re got:

«Camêr, kê ez li ser we kirime dadger* an Ievaker?»

'^ Û ji wan re got: «Hay ji xwe hebin n xwe ji her cîîreyê çav-

birçîtiyê biparêzin. Çirakî jiyana mirov ne bi pirrbîîna malê wî ye.»

'* U wî raeselek ji wan re got: «Erdê rairovekî dewleraend gelek

ber da. " Ew difikirî lî wî di dilê xwe de got: <Hew cih maye ku ez

dexla xwe bêximê. Gelo ez çi bikim?> '* Û got: <Ezê weha bikira:

Ezê heraîî embarên xwe xera bikira, hinekên raeztir ava bikira û

ezê hemiî dexil îî malê xwe di wan de kom bikira. " Êdî ezê ji xwe

re bêjira: Ya canê rnin, te ji xwe re têra gelek salan mal hilaniye.

De rlîne, bixwe, vexwe û kêfê biko ^" Lê Xwedê jê re got: <Bêa-

qilo, îşev canê te wê ji te bê xwestin. îcar ew raalê ku te hilaniye

wê ji kê re biraîne?>

^' «Ha ev e, halê wî kesê ku ji xwe re xezîneyan dicivîne iî di

çavê Xwedê de ne dewleraend e.»

Xeman Nexwin!

(Metta 6:25-34)

^^ U îsa ji şagirtên xwe re got: <Ji ber vê yekê ez ji we re dibê-

jim, ji bo jiyana xwe xeman nexwin ka hîinê çi bixwin îî ne jî ji bo

bedena xwe ka hîinê çi li xwe bikin. ^ Çimkî jiyan di ser xwarinê û

beden di ser lixwekirinê re ye. ^ Li qirikan binêrin, ew ne diçînin,

ne jî didiriîn, ne kewarên wan, ne jî embarên wan hene ii Xwedê

dîsa jî wan xweyî dike; hiîn çiqasî ji teyrikan hêjatir in! ^ Kî ji we

bi xemxwarinê dikare kêlîkekê bi ser jiyana xwe ve dirêj bike?

^* Loraa, raadera hûn nikarin tiştê herî biçiîk jî bikin, çiraa hîîn ji

bo tiştên din xeraan dixwin?

^' «Li sosinan binêrin, çawa mezin dibin; ew ne dixebitin, ne jî
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rîs dirêsin. Lê ez ji we re dibêjim, Silêraan* jî di hemû rîîmeta xwe

de wek yeke ji wan li xwe nekiribîî. ^* îcar, eger Xwedê giyayê ku

îro di zeviyê de heye û sibê di tendûrê de tê şewitandin, bi vî awayî

bi cil dike, ewê çiqas bêtir we bi cil bike, ey kêmîraanno? ^' Hûn li

xwarin û vexwarina xwe negerin îi xeraan nexwin, ^" çimkî hemîi

miletên dinyayê li van digerin, lê Bavê we dizane ku hûn hew-

cedarê van tiştan in. ^' Lê belê hûn li Padîşahiya wî bigerin îî ev

tiştên ha jî wê ji we re bên dayîn. ^^ Ya keriyê biçîik, netirse, çirakî

li Bavê we xweş hat ku Padîşahiyê bide we.

Xezîna li Ezmanan

(Metta 6:19-21)

^^ «Çi tiştê we heye bifiroşin îi bikin xêr, ji xwe re kîsikên ku

kevin nabin û xezînên ku li ezmanan kêm nabin, çêkin; li wê derê

diz nêzîk nabe n bizûzk jî naxwe. '" Çimkî xezîna we li ku derê be,

dilê we jî wê li wê derê be.

Xulamê Hişyar

(Metta 24:45-51)

^^ «BiIa pişta we girêdayî be îi çirayên we pêketî bin. ^* Hîin jî

wek wan mirovan bin ên ku li hêviya axayê xwe sekinîne, da ku

çaxê ew ji dawetê vegere îî li derî bixe di cih de bikarin ji wî re

vekin. ^' Çi xwezî bi wan xulamên ku gava axayê wan bê, ew wan

hişyar bibîne! Bi rastî ez ji we re dibêjim, ewê pişta xwe girêde,

wan li ser sifrê bide riîniştin n wê bê, xizraetê ji wan re bike. ^* Eger

ew di nobeta diduyan de an di nobeta sisiyan de bê îi wan xularaan

weha bibîne, çi xwezî bi wan xulaman! ^' Lê vê bizanin, eger raal-

xwê malê bizaniya, ku diz wê di kîjan saetê de bê, ewê hişyar bima

îî nedihişt ku ew bikeve xaniyê wî. "" Hîîn jî araade bin, çirakî

Kurê Mirov wê di saetekê de bê, ku ne di gumana we de ye.»

Petrîîs got^ «Ya Xudan, tu vê raeselê ji me re an ji hemiîyan

re jî dibêjî?» "^ Û Xudan got: «Ew şahneyê* dilsoz û şehreza kî ye,
yê ku axayê wî ew daniye ser xularaên xwe, da ku xwarina wan di

deraa wan de bide wan. "^ Xwezî bi wî xularaê ku gava axayê wî

bê, wî li ser karê wî bibîne. "" Ez rast ji we re dibêjira, ewê wî

deyne ser heraîî malê xwe. "^ Lê eger ew xulara di dilê xwe de

bêje: <Axayê rain di hatina xwe de dereng dimîne> ii dest pê bike li
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xulam û xadiraan bixe, bixwe û vexwe îî serxweş bibe, "* axayê wî

xularaî wê di rojekê de bê, ku ew ne li hêviya wî ye n di saetekê de

ku ew pê nizane îi wê wî perçe perçe bike îi para wî bi bêbaweran

re bide. "' Ew xulamê ku daxwaza axayê xwe dizane jî, lê amadekarî

nekiriye iî ne jî U gor daxwaza axayê xwe kiriye, wê gelek lêdanê

bixwe. "^ Lê ewê ku nizane îî tiştên hêjayî lêdanê kirine, wê hin-

dik lêdanê bixwe. Ji kê re gelek hatibe dayîn, wê gelek ji wî bê

xwestin ii ji kê re gelek hatibe spartin, wê ji wî bêtir bê xwestin.

îsa Dibe Sedemê Cudabûnê
(Metta 10:34-36)

"' «Ez hatime, ku agir bavêjim ser erdê û min çiqas dixwest ku

ew ji niha ve pêketî bûya! '" Lê imadeke* min heye ku divê ez pê

imad bibim n ez çiqas reht im, heta ku ew temara bibe. ^' Ma hîîn

guman dikin ku ez hatime aştiyê* bînim dinyayê? Ez ji we re di-

bêjim: Na, lê belê ez hatime, da ku ez dubendiyê bînira. ^^ Ji niha lî

pê ve, di raalekê de pênc wê hebin, sisê li hember diduyan ii dido li

hember sisiyan wê dubendiyê bikin. ^^ Bav wê li dijî kur rabe îî kur

li dijî bav, dê li dijî keçê û keç li dijî dê, xesiî li dijî biîkê îî biîk wê

li dijî xesîiyê rabe.»

Nîşanên Zemên

(Metta 16:2-3; Metta 5:25-26)

*" îsa ji elaletê re jî got: «Çaxê hûn dibînin ku ewrek ji Roja-

vayê bilind dibe, di cih de hiîn dibêjin: <Baran wê bibare> iî wusa jî

çêdibe. ^^ Û çaxê bayê başîir tê, hûn dibêjin ku wê gelekî bibe

gerra û wusa dibe. ^*Hey durîino! Hiîn li erd îi ezraên dinêrin îî

dizanin ku hewa wê çawa be; lê çawa hîin vê deraê fêm nakin? ^' U

çima hiîn ji ber xwe nawezinînin, ka ya rast .çi ye? ^* Loma çaxê tu

bi siîcdarkerê xwe re herî dadgehê*, di rê de bixebite, ku tu ji wî

xilas bibî, da ku ew te nekişîne ber dadger û dadger te nede destê

karbidest û karbidest jî te neavêje zîndanê. ^' Ez ji te re dibêjim,

heta ku tu polê* paşî jî nedî, tu ji wê derê qet demakevî.»

Tobe Bikin, da ku Hûn Helak Nebin

1 O Di wê demê de hinek li wir biîn îî ji îsa re li ser wan Ce-

X i^ lîliyan digotin, yên ku Pîlatos xwîna wan tevli qurbanên
wan kiribû. ^ îsa U wan vegerand û got: «Ma hiin guman dikin ku
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ev Celîlî ji hemû Celîliyên din gunehkartir bûn ku ev yek hat serê

wan? ^ Ez ji we re dibêjim: Na! Lê belê eger hûn tobe nekin, hiîn

jî, hûnê heraîi wusa helak bibin. " An ew her hejdehên ku birca li

Sîlwamê bi ser wan de ket îî ew kuştin, ma hîin guraan dikin ku

sîicên wan ji sûcên wan heraûyên ku li Orşelîraê rûdinin, bêtir

bîîn? ^ Ez ji we re dibêjim: Na! Lê belê eger hiîn tobe nekin, hlîn jî,
hûnê hemîi wusa helak bibin.»

Mesela Hêjîra Bêber

* Wî ev mesele jî got: «Di rezê mirovekî de dareke hêjîrê çandî
hebû. Ew hat, da ku li berê darê bigere, lê nedît. '' Wî ji yê rezvan

re got: <Ev sê sal e, ez têm û li berê vê dara hêjîrê digerim îi ez

nabînira. Wê bibire! Ji bo çi ewê erdê jî bêkêr biko ^ Yê rezvan lê

vegerand û got: <Ezbenî, îsal jî wê bihêle, heta ku ez hawirdora wê

bikolim û zibil bikira. ' Eger ev sala ku bê, wê ber da, qenc e, lê

eger neda, hingê wê bibire.>»

Roja Şemiyê îsa Jineke QofQenc Dike

'" Rojeke Şeraiyê îsa di kinîştekê de hîn dikir. " Li wir jinek
hebîi ku ji hejdeh salan ve ruhekî nexweşiyê pê re hebîi. Ew qof

bûbîî îî nedikarî xwe rast bike. '^ Gava îsa ew dît, gazî wê kir îi ji

wê re got: <Jinê, tu ji hexweşiya xwe azad bûyî!» '^ Wî destên xwe

danîn ser wê, jinik di wê gavê de rast bii îi pesnê Xwedê dida. '" Lê

serekê kinîştê bi hêrs ket ku îsa di roja Şemiyê de sax kir. Wî dest

pê kir û ji xelkê re got: «Şeş roj hene ku divê mirov di wan de kar

bike. Ne di roja Şerniyê de, lê di wan rojan de werin îi ji nexweşiyên

xwe qenc bibin.» '^ Lê Xudan lê vegerand û got: «Hey durûno! Ma

her yek ji we roja Şeraiyê ga, an kerê xwe ji afir venake îî nabe ser

avê? '* îcar eva ha ya ku keçeke Birahîra* e îî ev hejdeh sal bii, îb-
lîs ew girêdabîî, raa bila ew di roja Şeraiyê de ji vê qeyda ha nehata

vekirin?» " Gava wî ev tişt gotin, neyarên wî hemii fihêt bîîn û teva-

hiya elaletê bi wan kerametên birîîmet ên ku wî dikirin, şa dibîîn.

Du Meseleyên li ser Padîşahiya Xwedê: Uba Xerdelê û Hevîrtirşk

(Metta 13:31-33; Marqos 4:30-32)

'* îcar îsa got: «Padîşahiya Xwedê mîna çi ye? Û ez wê bimî-
nînim çi? " Ew dimîne vê yekê: Mirovekî Ubeke xerdelê bir û avêt
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baxçê xwe. Ew şîn bû lî bîî dar îi teyrên ezmên hêlînên xwe di nav

çiqilên wê de çêkirin.»

^°Û wî dîsa got: «Ma ez Padîşahiya Xwedê biraînînira çi?
^' Ew raîna hevîrtirşk e ku jinekê hilda îî xist nav sê çap* ar, heta

hemîî tirş biî.»

Deriyê Teng

(Metta 7:13-14, 21-23)

^^ Û îsa di gund û bajaran re derbas dibiî, hîn dikir û ber bi Or-
şelîmê ve diçii. ^^ Hingê yekî jê re got: «Ya Xudan, raa yên ku wê

xilas bibin, hindik in?» Wî ji wan re got: ^ «Li ber xwe bidin, ku

hîîn di deriyê teng re derbas bibin, çirakî ez ji we re dibêjira, gelek

wê lê bigerin ku bikevin hundir û nikarin. ^^ Piştî ku raalxwê malê

rabe iî derî bigire, hîinê li derve bimînin, dest pê bikin li derî bixin

û bêjin: <Ya Xudan, ji me re veke!> Hingê ewê li we vegerîne îî ji

we re bêje: <Ez nizanim hlîn ji ku derê no ^* Hingê hîînê dest pê

bikin îi bêjin: <Me li ber te xwar û vexwar îî te di kuçeyên me de

hîn kir.> " Lê ewê bêje: <Ez ji we re dibêjim ku ez nizanim hîin ji

ku derê ne. Ji min dîir kevin, hey hîîn hemîî yên ku neheqiyê

dikin!> ^ Li wir wê bibe girîn îi qirçîna diranan, gava hûn Bi-

rahîm*, îshaq*, Aqiib* lî hemîî pêxemberan di Padîşahiya Xwedê
de, lê xwe li derve avêtî bibînin. ^' Xelk wê ji Rojhilat û Rojava, ji

Bakur û Başîîr bên îi di Padîşahiya Xwedê de li ser sifrê rûnin.

^" Va ye, hin ên paşî wê bibin ên pêşî îî hin ên pêşî wê bibin ên

paşî.»

îsa li ser Orşelîmê Dilorine
(Metta 23:37-39)

Wê gavê hinek Fêrisî hatin û ji îsa re gotin: «Rabe ji vê derê
here, çimkî Hêrodês dixwaze te bikuje.» •'^ Û wî ji wan re got:

«Herin, ji wî roviyî re bêjin: <Va ye, ez îro îî sibê cinan derdixira,

nexweşan qenc dikim û roja sisiyan karê rain temam dibe.> ^' Lê

belê divê ez îro, sibê îî dusibe bi riya xwe ve herim, çimkî nabe ku

pêxemberek ji derveyî Orşelîmê bê kuştin. ^" Wax OrşeUm, heywax

Orşelîma ku pêxeraberan dikuje û wan ên ku ji wê re hatin şandin,

dide ber keviran! Ka çawa rairîşk çîçikên xwe di bin çengên xwe

de dicivîne, çend caran rain jî xwest ku ez zarokên te bicivînim, lê
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we nexwest! ^^ Va ye, mala we wê bi hêviya we ve biraîne. Ez ji
we re dibêjim, êdî hiîn min qet nabînin, heta wî çaxê ku hiîn bêjin:

<Pîroz be yê ku bi navê Xudan tê!>%>

îsa li Mala Yê FêrisîMirovekî Nexweş Qenc Dike

1 A Rojeke Şeraiyê gava îsa çû mala serekekî Fêrisiyan, ku
X T" xwarinê bixwe, wan çavnêriya wî dikir. ^ Û mirovekî
nexweş, ku ava zer ji bedena wî dihat, li ber wî bîî. ^ Û îsa dest

pê kir îi ji Şerîetzan iî Fêrisiyan re got: «Ma di roja Şeraiyê de

dibe ku nexweş bên qenckirin an na?» " Lê deng ji wan nehat. Û

wî rahişt yê nexweş, ew qenc kir û berda. ^ Piştre îsa ji wan re got:

«Kî ji nav we ku kurê wî an gayê wî bikeve bîrekê, roja Şeraiyê be

jî, wî di cih de jê dernaxe?» * Û wan nikaribû bersîva vê yekê
bidin.

Yên ku li Navê Xwe Digerin

' Gava wî dît ku yên vexwendî çawa cihên pêş ji xwe re dibi-
jêrin, wî ji wan re meselek got: * «Gava tu ji aliyê kesekî ve ji bo

dawetê bêyî vexwendin, li cihê pêş rîinene. Belkî yekî ji te bi qe-

dirtir ji aUyê wî ve hatibe vexwendin ' iî ew kesê ku hîîn herdu

vexwendine, bê ii ji te re bêje: <Cih bide vî!> Hingê tê rabî îî bi

şermî li cihê herî paş rîînî. '" Lê belê çaxê tu bêyî vexwendin, here,

li cihê herî paş rîîne, da ku yê tu vexwendiyî bê îî ji te re bêje:

<Dosto, kerera bike, pêşve were!> Hingê tê li ber wan heraûyên bi

te re li ser sifrê rûniştî, serbilind bibî. " Çimkî her kesê ku xwe bi-

lind bike, wê bê nizimkirin îî her kesê ku xwe nizira bigire, wê bê
bilindkirin.»

" Isa ji wî yê ku ew vexwendibû re jî got: «Gava ku tu fira-
vînekê an şîvekê çêkî, dostên xwe, birayên xwe, rairovên xwe îî cî-

ranên xwe yên dewlemend venexwîne, da ku ew jî te dîsa vene-

xwînin îî qenciya te li te venegerînin. '^ Lê belê çaxê tu ziyafetekê

çêkî, gazî belengaz, seqet, kulek îî koran bike. '" Hingê tê bextewar

bî, çimkî tiştekî wan tune ku li te vegerînin. Lê wê di Roja* Vejîna

mirovên rast de bergîdana te bê dayîn.»

» 13:35 Ji:Zebûr 118:26
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Mesela Şîva Mezin

(Metta 22:1-10)

'^ îcar yekî ji yên ku bi wî re li ser sifrê rîîniştî bîîn, gava ev
yek bihîst, ji îsa re got: «Xwezî bi wî yê ku di Padîşahiya Xwedê
de nên bixwe!» '* Lê îsa ji wî re got: «Mirovekî şîveke mezin çêkir
û gelek xelk vexwendin. " Û çaxê şîvê xulamê xwe şand, da ku

gazî yên vexwendî bike îi ji wan re bêje: <De werin, her tişt amade

yo '* U her yekî ji wan dest pê kir û lêbihîîrtin ji xwe re xwest. Yê

pêşî jê re got: <Min erdek kiriye îî divê, ez herim lê binêrira. Ez hê-

vî ji te dikira ku tu li rnin negirî.> " Û yekî din got: <Min pênc cot

ga kirrîne, ez diçira, wan biceribînira. Ez ji te hêvî dikim ku tu li

min negirî!> ^" Û yekî din jî got: <Min jin aniye îî ji ber vê yekê ez

nikarim bêm.> ^' Yê xulam vegeriya îi ev tişt ji axayê xwe re got.

Hingê malxwê malê hêrs ket îî ji xulamê xwe re got: <Bi lez here

derve nav meydan lî kolanên bajêr, belengaz, seqet, kor û kulekan

bîne hundir.> ^^ Xulam got: <Ezbenî, emrê ku te da, pêk hat, lê hê jî

cih heyo ^^ Û axa ji xulam re got: <Rabe, derkeve ser rê îî sêncan,

bi zorê xelkê bîne hundir, da ku mala min tije bibe. ^ Ez ji we re

dibêjim ku yek ji wan mirovên vexwendî, ji şîva rain tara nake.>»

Mirov Çawa Dibe Şagiriê îsa
(Metta 10:37-38)

^^ Elaleteke mezin bi îsa re diçû. Ew zivirî iî ji wan re göt:

^* «Eger yek bê ba min û ji dê û bavê xwe, ji jin îî zarok, xwişk ii

birayên xwe, erê, heta ji jiyana xwe bi xwe nefret neke, ew nikare

bibe şagirtê min. " Û kî xaça xwe hilnegire û li pey min neyê, ni-

kare bibe şagirtê rain. ^^ Ma kî ji we ku bixwaze bircekê ava bike,

pêşî rîînane, raesrefa wê hesab nake, ka tiştên wî hene ku pê xilas

bike? ^' Nebe ku bingeh danîbe îî nekare teraam bike lî hemii yên

ku wê yekê bibînin, dest pê bikin îî tinazên xwe bi wî bikin ^" lî bê-

jin: <Vî mirovî dest bi avakirinê kir îi nikaribîi bibe serî.> ^' An kî-

jan padîşah, çaxê herej^êşiya padîşahekî din, da ku bi wî re bikeve

cengê, pêşî rûnane, naşêwire, ka ji wî tê, ku ew bi deh hezaran here

pêşiya wî yê ku bi bîst hezaran ve tê ser wî. •'^ Eger na, ewê hê ji

dûr ve qasidan bişîne îî jê hêvî bike, ku li hev bên. ^^ Loma kî ji we

dev ji her tiştê xwe bemede, nikare bibe şagirtê min.
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Xwêya Bê Tam

(Metta 5:13; Marqos 9:50)

^ «Xwê qenc e, lê eger ew tama xwe winda bike, wê bi çi bê

bitamkirin? ^^ Ew êdî ne bi kêrî axê îi ne jî bi kêrî zibil tê, wê da-

vêjin derve. Ewê ku guhên wî ji bo bihîstinê hene, bila bibihîze!»

Mesela Miya Windabûyî

(Metta 18:12-14)

1 ^ îcar hemîi bacgir* îi gunehkar ber bi îsa ve hatin, da ku
X ^ guhdariya gotinên wî bikin. ^ Fêrisî û Şerîetzanan kirin pi-
tepit û gotin: «Evê ha, gunehkaran qebûl dike û bi wan re dixwe!»

^ îsa ev mesele ji wan re got: " «Kî ji we, ku sed miyên wî
hebin û yek ji wan winda bibe, her not ii nehên din li çolê nahêle û

naçe li ya windabûyî nagere, heta ku wê bibîne? ^ Û gava ew wê

bibîne, bi şahî wê datîne ser milê xwe * û vedigere mal, gazî dost û

cîranên xwe dike îi ji wan re dibêje: <Hîîn bi min re şa bin, ji ber ku

min miya xwe'ya windabiîyî dît.> ' Ez ji we re dibêjim, wusa jî li

ezmên, ji bo gunehkarekî ku tobe kiriye, ji not iî neh rastên ku ne

hewcedarê tobekirinê ne, wê bêtir bibe şahî.

Mesela Zîvê Windabûyî

* «An kîjan jin, ku deh zîvên* wê hebin îi yekî ji wan winda

bike, ew çirayê pê naxe îî xênî namale û qenc lê nagere, heta wî

bibîne? ' U gava ew wî bibîne, ew bang dike dost ii cîranên xwe û

ji wan re dibêje: <Hûn bi min re şa bin, ji ber ku rain zîvê xwe yê

windabîîyî dît.>

'" «Ez ji we re dibêjira: Wusa jî wê li ba rnilyaketên Xwedê ji

bo gunehkarekî ku tobe kiriye, bibe şahî.»

Mesela Kurê Windabûyî

" U îsa got: «Du kurên rairovekî hebîin. '^ Kurê biçûk ji bavê

xwe re got: <Bavo, ka ji malê xwe wê para ku ji min re dikeve,

bide min.> Wî jî raalê xwe li wan leva kir.

'^ «Piştî çend rojan kurê biçûk her tiştê xwe da hev îî çû we-

latekî dûr. Li wir wî bi serserîtî raalê xwe tert iî bela kir. '" Piştî ku

wî her tiştê xwe mezaxt, xelayeke dijwar bi ser wî welatî de hat.

Ew ket tengahiyê '^ îî çiî xwe li yekî ji xelkên wî welatî girt; wî jî

ew şand nav erdên xwe, ber berazan. '* îcar ew minêkar bîî ku zikê
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xwe bi wê xernîifa ku berazan dixwar, têr bike, lê kesekî ew jî

nedidayê. " Çaxê aqilê wî hat serê wî, wî got: <Ewqas palên bavê

min hene ku xwarin ji ber wan dimîne, lê ez li vê derê ji nêzan bi-

mirira. '^ Ezê rabim, li bavê xwe vegerim iî jê re bêjim: Bavo, min

li ber te îî li hember ezmên guneh kiriye. " Êdî ez ne hêja me ku ji

min re <kurê te> bê gotin. Min bike wek yekî ji paleyên xwo

^" «U ew rabû, li bavê xwe vegeriya. Lê hê ji dîir ve bavê wî

ew dît îi dilê wî bi kurê wî şewitî. U ew bi lez Ber bi wî ve çii lî ew

da ber singê xwe îi ramûsand. ^' Kurê wî jê re got: <Bavo, min li

ber te îi li hember ezraên guneh kiriye. Êdî ez ne hêja me ku ji min

re kurê te bê gotin.> '^ Lê bav ji xulamên xwe re got: <BiIezînin n

herin xiftanê herî qenc bînin û li wî bikin, gustîlkekê bikin tiliya wî

ii pêlavekê bixin lingên wî. '^ Conegayê dermalekirî bînin û ser-

jêkin, da ku em bixwin îî şahiyê bikin, ^" çirakî ev kurê rain rairî bîi

û va ye, rabûye, ew windabûyî bû îî va ye, hatiye dîtin.> Û dest bi

şahiyê kirin.

^^ «Di wî çaxî de kurê wî yê mezin li zeviyê bii. Gava ew

vegeriya îî nêzîkî malê bîi, wî dengê stran û govendê bihîst. ^* Wî

gazî yekî ji xularaan kir û jê pirsî, ka çi bîiye? " Yê xulara jê re

got: <Birayê te hatiye, bavê te conegayê derraalekirî serjêkiriye,

çirnkî ew sax îî silamet vegeriyayo ^* Birayê mezin hêrs ket îî

nexwest ku here hundir. Bavê wî derket îi jê hêvî kir. ^' Lê wî ji

bavê xwe re got: <Binêre, evqas sal in ku ez xizmeta te dikim îî ez

tu caran ji gotina te derneketim, te kehrikek jî neda rnin, ku ez bi

dostên xwe re pê şa bibira. ^" Lê gava ev kurê te, yê ku malê te bi

fahîşeyan re xwar, vegeriya, te conegayê dermale ji wî re serjêkir.>

^' Wî lê vegerand û got: <Lawo, tu hergav bi min re yî îi her tiştê

min, yê te ye. ^^ Lê diviya em şa bibûna îi me. şahî bikira, çimkî ev

birayê te mirî bîi îî rabîî, ew windabiîyî bîî û hat dîtin.>»

Mesela Şahneyê Bêbext

1 /T îsa ji şagirtên xwe re got: «Mirovekî dewlemend hebû ku
X \J şahneyekî* wî hebîî. Rojekê giliyê vî şahneyî li ba axayê
wî hat kirin ku ew malê wî tert lî bela dike. ^ Yê dewlemend gazî

wî kir îî jê re got: <Ev çi ye ku ez li ser te dibihîzira? Ka hesabê

şahnetiya xwe bide, ji ber ku êdî tu nikarî şahnetiyê bikî.> ^ Şahne

jî ji xwe re got: <Ka ezê çi bikira? Axayê rain şahnetiyê ji min
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distîne. Kolan ji min nayê ku ez bikim û ez ji parskirinê şerra di-

kira. " Lê gava ku ez ji şahnetiyê bêm derxistin, ez dizanim ezê çi
bikim, da ku dîsa xelk min qebîil bikin malên xwo ^ Wî bang kir

her yekî ji wan ên ku deyndarên axayê wî bûn ii ji yê pêşî re got:

<Tu çiqas deyndarê axayê min î?> * Û wî got: <Sed den zeyt.> Wekîl

jê re got: <Rahêje seneda xwe îi bi lez rîîne, pênciyî binivîso ' Di

pey de wî ji yekî din re got: <Tu çiqas deyndar î?> Û wî jî got: <Sed

kewar genim.> Wekîl ji wî re jî got: <Rabe rahêje seneda xwe îi

heştêyî binivîso * îcar axa pesnê vî şahneyê bêbext da, çimkî wî

aqilraendî kiribîî. Çimkî zarokên vê dinyayê di danûstandina xwe

de li gor ^ifşê xwe ji zarokên ronahiyê bi aqiltir in. ' Û ez ji we re

dibêjim: Bi malê neheqiyê ji xwe re dostan çêkin, da ku gava ev

mal nemîne, ew we li bin konên herheyî qebûl bikin. '" Ewê ku di

tiştekî hindik de dilsoz e, ew di tiştekî gelek de jî dilsoz e; lê ewê

ku di tiştekî hindik de ne dilsoz e, ew di tiştekî gelek de jî ne dilsoz

e. " îcar, eger di malê neheqiyê de hîin dilsoz derneketibin, kî wê
dewleraendiya rastîn bispêre we? " Û eger hîîn di tiştên hinekên

din de ne dilsoz bin, kî wê ya we bi xwe bide we? " Xulamek

nikare ji du axayan re xulamtiyê bike; çimkî an ewê ji yekî nefret

bike îî ji yê din hez bike, an jî ewê qedrê yekî bigire îi yê din biçîik

bibîne. Hûn nikarin xulamtiyê hem ji Xwedê re îi hem jî ji dew-

lemendiyê re bikin.»

Şeriet û Padîşahiya Xwedê

(Metta 11:12-13; 5:31-32; Marqos 10:11-12)

'" Gava Fêrisiyên ku ji peran hez dikirin, ev tiştên ha hemîî

bihîstin, tinazên xwe bi îsa dikirin. '^ Hingê îsa ji wan re got: «Hîîn
ew in ku xwe li ber rnirovan rîîspî derdixin, lê Xwedê bi dilê we

dizane; çimkî tiştê ku di nav mirovan de bi qedir e, li ba Xwedê

mekruh e. '* Dema Şerîet* û pêxemberan heta bi hatina Yîihenna*

kişand; ji hingê ve Mizgîniya Padîşahiya Xwedê tê dan îi her kes

bi zorê dikeve wê. " Lê bihîîrtina erd îî ezraanan ji ketina nuq-

teyeke Şerîetê hêsanîtir e. '* Her kesê ku jina xwe berde iî jineke

din bîne, ew zînayê dike îî yê ku jineke ku raêrê wê ew berdaye

bîne jî, ew zînayê dike.

16:6 Dena Cihiiyan a hingê nêzîkî 37 lître bîi.
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Mirovê Dewlemend û Lazarê Belengaz

" «Mirovekî dewleraend hebîi ku cilên binefşî û ji kitanê tenik

li xwe dikir. Wî her roj dixwar, vedixwar û ew bi kêf û şahî dijiya.

^" Bi navê Lazar yekî belengaz jî hebû, ku li ber deriyê yê dew-

leraend dihat dirêjkirin. Bedena wî tije kûnêr bîi. ^' Ew rainêkar bû

ku xwe bi wan berraayiyên ku ji sifra yê dewleraend diketin, têr

bike. Heta kûçik jî dihatin û kîînêrên wî dialîstin. ^^ Roj hat ku yê

belengaz mir îî milyaketan ew bir îi xistin himbêza Birahîm*. Yê

dewlemend jî mir îî hat veşartin. ^^ Û gava wî di diyarê* rairiyan

de ezab dikişand, çavên xwe hildan, wî ji dûr ve Birahîm îî Lazarê

ku di himbêza wî de bîi dît. ^ Wî gazî kir û got: <Ya bavê me Bi-

rahîm, rehmê li min bike! Lazar bişîne, bila ew serê tiliya xwe bixe

nav avê îi zimanê min hênik bike; çimkî ez di nav vê guriya êgir de

ezabê dikişînim.> ^^ Lê Birahîm lê vegerand û got: <Lawo, bîne bîra

xwe ku çi tiştên qenc hebîîn, te di jiyana xwe de distandin îi çi tiş-

tên xerab hebûn, digihîştin Lazar. Lê niha li vir di ber dilê wî de tê

hatin û tu ezabê dikişînî. ^* U ji vê pê ve jî, di navbera me îi we de

geliyekî mezin hatiye danîn, da yên ku dixwazin ji vê derê bibihû-

rin ba we îî yên ku dixwazin ji wê derê bibihlîrin ba me, nekarin.>

" Wî jî got: <Nexwe, ya bavê rae, ez ji te lava dikim ku tu wî bişînî

mala bavê min. ^ Çimkî pênc birayên min hene, bila ew wan hiş-

yar bike, da ku ew jî neyên vî cihê ezabê.> ^' Lê Birahîra ji wî re

got: <Mîîsa îî pêxeraberên wan hene, bila guhdariya wan bikin.>

^" Wî got: <Na, ya bavê me Birahîm, eger yek ji nav rairiyan rabe îî

here ba wan, ewê tobe bikin.> ^' Birahîra ji wî re got: <Eger ew

guhdariya Mlisa û pêxemberan nekin, yek ji nav rairiyan jî rabe,

ew bawer nakin.>»

Çend Gotinên îsa li ser Gunehkirin, Lêbihûrtin û Bawerkirinê
(Metta 18:6-7, 21-22; Marqos 9:42)

nîsa ji şagirtên xwe re got: «Nabe ku sedemên jirêderketinê

neyên. Lê belê wey li wî mirovê ku ew sedem bi destê wî

bên. ^ Ji dêla ku ew yekî ji van biçîikan ji rê derxe, wê ji wî re çêtir

be ku beraşek bi stîiyê wî ve bê girêdan û ew bê avêtin nav der-

yayê. ^ Hay ji xwe hebin. Gava birayê te li hember te sîicekî bike,

dengê xwe lê hilde îî eger ew tobe bike, hingê lê bibihîîre. " Eger

ew di rojê de heft caran li heraber te siic bike îî heft caran li te
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vegere iî bêje: <Ez tobe dikim>, hingê divê tu lê bibihûrî.»

^ Şandiyan* ji Xudan re got: «Baweriya me zêde bike.» * Û

Xudan got: «Eger baweriya we wek libeke xerdelê jî hebîîya, weyê

ji vê dara tûyê re bigota: <Ji ra* ve rabe û xwe di deryayê de biçi-

kilîne!> U wê bi ya we bikira.

' «Kî ji we, xulamekî wî yê şivan an cotkar hebe, gava ew ji

zeviyê vegere malê, wê jê re bêje: <Hema were îî li ser sifrê rîine?>

^ Ma ew di şîina vê de ji wî re nabêje: <Rabe, pişta xwe girêde, heta
ku ez bixwim û vexwim xizmeta min bike lî paşê tu jî bixwe û

vexwe?> ' Û ji bo ku wî ew tiştên ku li wî hatibîin emirkirin anîn
cih, ma ewê spasiya xulam bike? '" De îcar hûn jî, çaxê we hemîî

tiştên ku li we hatine emirkirin anîn cih, bêjin: <Em xulamên bêkêr

in; me ew karê ku li ser me deyn bîi, kir.>»

Paqijkirina Deh Mirovên Kotî

" Gava îsa diçû Orşelîmê, ew di navbera Samerya* û Celîlê re
dibihîîrî. '^ Û gava ew ket gundekî, deh mirovên kotî* yên ku ji dîîr
ye sekinî bîin, rastî wî hatin. " Û wan bi dengekî bilind got: «Ya

Isa, ya Hosta, rehraê li me bike!» '" Gava wî ew dîtin, wî ji wan re

got: «Herin û xwe nîşanî kahînan bidin!» Û çaxê hê ew diçîîn, ew

ji kotîbîina xwe paqij bîin. '^ îcar gava yekî ji wan dît ku ew sax

blîye, vegeriya îi bi dengekî bilind pesnê Xwedê da. '* Wî li ber

lingên^îsa xwe deverû avêt erdê îî spasiya wî kir. Ew yekî Saraerî*
bîî. " îsa lê vegerand û got: «Ma ne her deh hatine paqijkirin? Ka
her nehên din li ku derê ne? '^ Ma ji viyê xerîb pê ve kesek vene-

geriya, ku navê Xwedê bilind bike?» " Hingê îsa jê re got: «Rabe

ser xwe iî here! Baweriya te tu xilas kirî.»

Hatina Padîşahiya Xwedê

(Metta 24:23-28, 37-41)

^" Carekê Fêrisiyan pirs ji îsa kirin îî gotin: «Padîşahiya Xwedê

wê kengê bê?» Wî li wan vegerand û got: «Padîşahiya Xwedê wê

ne wusa bê ku rairov bikare teraaşeyî wê bike. ^' Ne jî mirov wê

bêje: <Va ye, li vê derê ye!>, an jî: <Wa ye, li wê derê ye!> Çimkî

Padîşahiya Xwedê di nav we de ye.>> ^^ Û îsa ji şagirtan re got:

«Roj wê bên ku hûnê bêriya dîtina rojeke ji rojên Kurê Mirov bi-

kin, lê hûn nabînin. " Wê ji we re bêjin: <Va ye, li vê derê ye> an:
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<Wa ye, li wê derê ye!> Lê neçin îî bi pey wan nekevin. ^ Çimkî

çawa birûsk ji aliyekî ezraên ve birq dide û heta bi aliyê din rona-

hiyê dide, Kurê Mirov jî wê di roja xwe de wusa be. ^ Lê divê ew

pêşî gelek êşan bikişîne îî ji aliyê vî nifşî ve bê redkirin. ^* Çawa di

rojên Nûh* de dibû, wusa jî wê di rojên Kurê Mirov de bibe: " He-

ta roja ku Nûh ket geraiyê rnirovan dixwar, vedixwarin, jin dianîn

îi mêr dikirin. Hingê tofan rabû îî hemîi helak kirin. ^* Di rojên

Lût* de jî wusa bîî: Mirovan dixwar, vedixwarin, dikirrîn, difiro-

tin, diçandin û ava dikirin. ^' Lê roja ku Lût ji Sodomê derket, ji

ezmên agir îî kewkurt barî îi hemû helak kirin. ^" Ew roja ku Kurê

Mirov xuya bibe jî, wê wusa be. ^' Wê rojê ewê ku li ser banî be îi

tiştên wî di hundir de bin, bila ji bo ku wan hilde, neyê xwarê îî

ewê ku li nav zeviyê be, bila ew jî venegere! ^^ Jina Lût* bînin bîra

xwe! ^^ Kî bixebite ku jiyana xwe biparêze, ewê wê winda bike; lê

kî ku jiyana xwe winda bike, ewê wê xilas bike. ^ Ez ji we re dibê-

jim: Di wê şevê de du kes wê di nav nivînekê de bin; yek ji wan wê

bê birin îî yê din bê hiştin. ^^'^* Du jin wê bi hev re U ser destar bin,

yek ji wan wê bê birin û ya din wê bê hiştin.» ^' Wan lê vegerand û

gotin: «Ya Xudan, ma ev wê li ku derê bibe?» Wî jî ji wan re got:

«KeIaş li ku' derê be, teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin.»

Mesela Jinebiyê û Dadger

1 Q Ji bo ku ew herdem dua bikin îî newestin, îsa meselek ji
L O wan re got: ^ «Di bajarekî de dadgerek* hebîi ku ne ji Xwe-
dê ditirsiya îi ne jî ji rairovan şerra dikir. ^ Di wî bajarî de jinebiyek

jî hebû ku dihat ba dadger îi jê re digot: <Heqê rain ji neyarê rain

bistîne!> " Dadger demekê nexwest, lê piştre ji xwe re got: <Her çi-

qas ez ne ji Xwedê ditirsim û ne jî ji mirovan şerm dikim, * lê belê

ji ber ku ev jinebiya ha hergav tê îî min reht dike, ezê rabim, heqê

wê bidim wê, da ku ev herdera neyê, serê rain gêj neke.>» * U Xu-
dan got: «Bibihîzin ku dadgerê neheq çi dibêje. ' Ma Xwedê heqê

bijartiyên xwe yên ku bi şev îî roj hawara xwe digihînin wî nas-

tîne? Ma wê wan li hêviyê bihêle? * Ez ji we re dibêjim, ewê heqê

17:27 Destpêkirin 6-8 17:29 Destpêkirin 19 17:32 Destpêkirin 19:23-26

17:35 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Dido jî wê li nav ze^viyê bin, yek ji

wan wê bê birin li yê din wê bê hiştin.»
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wan zû bistîne. Lê dîsa jî gava Kurê Mirov bê, gelö ewê baweriyê*

li ser rîîyê erdê bibîne?»

Mesela Fêrisî û Bacgir

' îsa ev mesele jî ji hinekên ku ji rastdariya xwe piştrast in îî
yên din kêm dibînin re got: '" «Du mirov hilkişiyan Perestgehê, da

ku dua bikin. Yek ji wan Fêrisî blî îî yê din bacgir* bii. " Yê Fêrisî

li ser piyan rawesta îî ji xwe re weha dua kir: <Ya Xwedê, ez şikir ji

te re dikim ku ez ne wek mirovên din ira: Ez ne rêbir, ne neheq, ne

zînakar, an jî ne wek vî bacgirê ha rae. " Ez di heftiyê de du caran

rojiyê digirim ii dehyeka* hemû derameta* xwe didim.> '^ Lê yê

bacgir ji dûr ve rawesta îî nedixwest çavên xwe jî ber bi ezmên ve

hilde; wî li singê xwe dixist iî digot: <Ya Xwedê, li min gunehkarî

were rehmê!> '"Ez ji we re dibêjim: Ne yê Fêrisî, lê yê bacgir

rastdar çîî mala xwe. Çimkî her kesê ku xwe bilind bike, wê bê

nizimkirin; lê yê ku xwe nizim bike, wê bê bilindkirin.»

îsa Zarokan Pîroz Dike
(Metta 19:13-15; Marqos 10:13-16)

'^ Zarokên biçîik jî anîn ba îsa, da ku destê xwe deyne ser wan.

Lê gava şagirtan ev yek dît, li wan hilatin. '* Lê îsa gazî wan kir,

ku bên ba wî îî got: «BihêIin, bila zarok bên ba min, pêşiya wan

negirin. Çimkî Padîşahiya Xwedê ji yên weha re ye. " Bi rastî ez ji

we re dibêjim, kî ku Padîşahiya Xwedê wek zarokekê qebîîl neke,

tu caran nakeve wê.»

Serdarê Dewlemend

(Metta 19:16-30; Marqos 10:17-31)

'* Û serdarekî ji wî pirsî ii got: «Ya Mamostê qenc, ez çi bi-
kim, da ku ez bibira wêrisê jiyana herheyî?» " Û îsa ji wî re got:

«Çima tu ji rain re qenc dibêjî? Ji Xwedê pê ve, tu kesê qenc tune.

^"Tu eraran dizanî: <Zînayê neke!>, <Nekuje!>, <Diziyê neke!>, <Şa-

hidiya derewîn neke!>, <Qedrê dê iî bavê xwe bigire!>%> ^' Wî jî got:

«Ev tiştên ha heraû min ji xortaniya xwe ve pêk anîne.» ^^ Gava îsa

ev bihîst, ji wî re got: «Hê jî tiştek ji te kêm heye: Çi tiştê te heye

bifiroşe lî li belengazan belav bike. Hingê wê li ezraanan xezîna te

' 18:20 Ji: Derketin 20:12-16; Dubarekirina Şerîetê 5:16-20,-
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hebe. Û were, bikeve pey min.» ^^ Lê gava wî ev tiştê ha bihîst, ew

gelek xeragirtî bîî, çirakî ew gelek dewleraend bû. ^ îcar gava îsa

dît ku ew gelek xeragirtî bîi, got: «Çiqas zehraet e ku yên dewle-

raend bikevin Padîşahiya Xwedê! ^^ Çimkî derbasbiîna devê ya di

qula derziyê re, ji ketina mirovê dewlemend a Padîşahiya Xwedê

hêsanîtir e.» ^* Û yên ku ev bihîstin gotin: «Eger wusa be, kî dikare

xilas bibe?» ^' Lê îsa got: «Tiştê ku li ba mirovan nabe, li ba Xwe-

dê dibe.» ^* Hingê Petrîîs got: «Va ye, me yên xwe hiştine iî era li

pey te hatine.» ^' îsa ji wan re got: «Bi rastî ez ji we re dibêjim, tu

kes tune ku di ber Padîşahiya Xwedê de dev ji mal, an jin, an za-

rok, an dê, an bav, an birayan berdabe, ^" di vê dinyayê de gelek

bêtir lî di dinya ku bê de jiyana herheyî nestîne.»

îsa Cara Sisiyan li ser Mirin û Rabûna Xwe Dibêje
(Metta 20:17-19; Marqos 10:32-34)

îsa her diwanzdeh anîn ba xwe îi ji wan re got: «Va ye, em

derdikevin Orşelîraê lî hemîi tiştên ku bi destê pêxemberan li ser

Kurê Mirov hatine nivîsîn, wê bên cih: ^^ Ewê bê xistin nav destê

miletan, wê tinazên xwe bi wî bikin, wê wî riswa bikin, wê tif bi-

kin wî, ^^ wê wî bidin ber qamçiyan iî wê wî bikujin îî ewê roja

sisiyan ji nav miriyan rabe.» ^" Lê wan tu tişt fêm nekir. Ev peyv ji

wan re veşartî ma li tiştên ku wî gotin, fêm nekirin.

îsa Parsekekî Kor Qenc Dike

(Metta 20:29-34; Marqos 10:46-52)

^^ Çaxê îsa nêzîkî Erîhayê dibû, yekî kor li tenişta rê rîîniştibîi

n pars dikir. ^* Gava wî bihîst ku elaletek dibihlîre, pirsî û got: «Ev

çi ye?» ^^ Lê vegerandin îî gotin: «îsayê Nisretî dibihûre.» ^* Yê

kor kir qîrîn îi got: «Ya îsa, Kurê* Dawid,Ii min were rehraê!»
^' Û yên ku di pêşiyê de diçîîn, lê hilatin, da ku ew dengê xwe bi-

bire; lê wî hê bêtir kir qîrîn û got: «Ya Kurê Dawid, li min were

rehmê!» "" îsa rawesta, emir kir, ku yê kor bînin ba wî. Û gava yê
kor nêzîk bû, îsa ji wî pirsî: "' «Tu çi dixwazî ku ez ji te re bikim?»

Wî got: «Ya Xudan, bila çavên min bibînin.» "^ îsa jî ji wî re got:
«BiIa çavên te bibînin, baweriya* te tu xilas kirî.» "^ Û wî di cih de
dît, li pey îsa çîî îî pesnê Xwedê da û hemîiyên ku ev yek dîtin, rîî-

raet dan Xwedê.
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îsa û Zexayosê Bacgir

1 Q îsa ket Erîhayê îî di bajêr re derbas dibîî. ^ Zilaraek li wir
X Z^ hebû, ku navê wî Zexayos bîi. Ew serekê bacgiran* bîi û
dewlemend bû. ^ Wî dixwest ku îsa bibîne, ka ew kî ye, lê ji ber

elaletê nikaribîi, çimkî bejna wî kin bîî. " îcar ew di pêşiya wan de

bezî, çîi ser dareke hêjîra bejik^ da ku îsa bibîne, çimkî ewê di wê

riyê re derbas bibiîya. ^ Û çaxê îsa hat wî cihî, U jor nêrî îi jê re got:
«Zexayos, bilezîne, were xwarê, çimkî divê îro fez li mala te bimî-

nim.» * Wî lezand, hat xwarê îî bi şahî îsa anî mala xwe. '' He-
mîîyên ku ev yek dîtin, kirin pitepit û gotin: «Ew li ba mirovekî

gunehkar bîî mêvan.» * Lê Zexayos li pêş hemîiyan rawesta îi ji

Xudan re got: «Ya Xudan, va ye, ez nîvê raalê xwe didim be-

lengazan û eger min ji kesekî bi neheqî tiştek standibe, ezê çar qat

lê vegerînim.» ' Û îsa jê re got: «îro xilasî gihîştiye vê malê, çimkî
ev jî kurekî Birahîm e. '" Ji bo vê yekê Kurê Mirov hatiye ku li yê

windabîîyî bigere û wî xilas bike.»

Mesela Deh Zêran

(Metta 25:14-30)

" Çaxê wan guh didan van tiştan, îsa meseleke din got, çimkî
nêzîkî Orşelîmê bîî û wan digot qey Padîşahiya Xwedê ha niha wê

xuya bibe. '^ îcar îsa got: «ZiIamekî esilzade çîî welatekî diîr, da
ku padîşahiyekê bistîne iî dîsa vegere. " Wî gazî deh xulamên xwe

kir û deh zêr* dan wan û got: <Bi van ticaretê bikin, heta ku ez

bêm.> '" Lê welatiyên wî ji wî nefret dikirin, qasid li pey wî şandin

ku bêjin: <Era naxwazin ku ev rnirov li ser rae bibe padîşah.> '^ Û

çaxê wî padîşahî stand îi vegeriya, emir kir, ku gazî wan xulaman

bikin ku wî pere dabîîn wan, da ew bizane ku her yekî ji wan çi bi

ser xistiye. '* Yê pêşî hat ber wî îi got: <Ezbenî, zêrê te deh zêrên
din bi ser xistin.> '^ Wî ji xulam re got: <Aferim, xulamê qenc! Ji

ber ku tu di hindikî de dilsoz bîîyî, li ser deh bajaran bibe serwer.>

'* Yê diduyan hat ii got: <Ezbenî, zêrê te pênc zêr bi ser xistin.> " Û
ji vî re jî got: <Tu jî li ser pênc bajaran bibe serwer.> ^" Yekî din hat

îî got: <Ezbenî, va ye zêrê te, min ew di nav destmalekê de pêça îî

hilanî. ^' Ez ji te tirsiyam, çimkî tu rairovekî hişk î; tiştê ku te

dananiye, tu radihêjî ii tiştê ku te neçandiye, m didirîîyî.> ^^ Wî jê

re got: <Hey xularaê neqenc! Ezê ji devê te dîwana* te bikira.
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Madem ku te dizanibû, ez mirovekî hişk im, tiştê ku rnin dananiye,

ez radihêjim, tiştê ku min neçandiye, ez didiriîra, ^^ nexwe çima te

perê min neda pereguhêran? Çaxê ez vegeriyam, minê ew bi fayiza

wî ve bistanda.> ^" Û ji yên ku li wê derê bîin re got: <Wî zêrî ji wî

bistînin û bidin wî yê ku deh zêrên wî heno ^ Wan jê re got: <Ya

mîrza, deh zêrên wî heno ^* <Ez ji we re dibêjim, yê ku pê re he-

ye, wê jê re bê dayîn, lê yê ku pê re tune, tiştê di destê wî de ye jî

wê ji wî bê standin. ^' Lê belê wan dijminên rain, yên ku nedi-

xwestin, ez li ser wan bibim padîşah, bînin vê derê îî wan li ber

min bikujin.>»

îsa bi Rûmet Dikeve Orşelîmê

(Metta 21:1-11; Marqos 11:1-11; Yûhenna 12:12-19)

^^ Piştî îsa ev tiştên ha gotin, derket ser rê, di pêşiyê wan de çîî,

da ku here Orşelîmê. ^' Çaxê ew nêzîkî Beytfacê îî Beytanyayê

dibû, li cihê ku jê re Çiyayê Zeytiinê digotin, wî du şagirtên xwe

şandin ^" îi ji wan re got: «Herin vî gundê pêşberî we. Gava hûn

bikevin nav gund, hûnê dehşikeke girêdayî bibînin ku hê tu kes lê

siwar nebûye. Wê vekin iî bînin vir. ^' Û eger kesek ji we bipirse ii
bêje: <Çima hiîn wê dehşikê vedikin?> weha bêjin: <Ew ji Xudan re

lazira o»

^^ Yên ku hatibûn şandin çûn û her tişt wek ku îsa ji wan re
gotibîî dîtin. ^^ Gava wan dehşik vedikir, xwediyên dehşikê ji wan

re gotin: «Çima hîin dehşikê vedikin?» ^" Wan jî got: «Ew ji Xudan

re lazim e.» ^^ Û dehşik anîn ba îsa. Wan cilên xwe ji îsa re danîn
ser dehşikê û ew lê siwar kirin. ^* Gava îsa diçîi, xelkê ji wî re
cilên xwe li ser rê radixistin. ^^ Êdî gava ew nêzîkî berwara Çiyayê

Zeytîînê bîî, elaleta şagirtên wî dest pê kir îi bi dilxweşî û bi den-

gekî bilind pesnê Xwedê ji bo wan heraîî' karên mezin ên ku

dîtibûn, didan. ^* Û wan digot:

«Pîroz be ew Padîşahê

Ku bi navê Xudan tê.*

Li ezraên silaraet

Û li bilindahiyan rûmet!»
^'Û hin ji Fêrisiyan, yên ku di nav wê elaletê de bîin, ji îsa re

' 19:38 Ji:Zebûr 118:26
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gotin: «Mamoste, dengê xwe li şagirtên xwe hilde!» "" îsa li wan

vegerand îi got: «Ez ji we re dibêjim: Eger ew bêpêjin bimînin,

kevir wê dengê xwe hildin.»

îsa li ser Orşelîmê Digirî

"' Çaxê îsa nêzîk bîî, bajar dît îi li ser wî girî "^ îi got: «Xwezî
îro te jî ev tiştên ku ji bo aştiya* te ne bizaniyana! Lê niha ew ji

ber çavên te hatine veşartin. "^ Roj wê bi ser te de bên, ku dijminên

te wê li dora te çeperan çêkin îi hawirdora te bigirin, ji her aliyî ve

te bidin tengahiyê "" û wê te û zarokên te yên di nav te de li erdê

bixin û ewê di nav te de kevir li ser kevir nehêlin, çimkî te wextê

serdana xwe nezanî.»

îsa Perestgehê PaqiJ Dike
(Metta 21:12-17; Marqos 11:15-19; Yûhenna 2:13-22)

"^ îsa ket Perestgehê û dest pê kir, yên ku tê de kirrîn û firotin
dikirin, avêtin derve "* îî ji wan re got: «Hatiye nivîsîn:

<MaIa rain wê bibe raala duayê>,

Lê we ew kiriye <şkefta rêbiran^.^"

"^ îsa her roj di Perestgehê de hîn dikir. Serekên kahînan*, Şe-
rîetzan* û giregirên gel dixebitîn, ku wî bikujin, "* lê wan nikaribû

tiştekî bibînin ku bi wî bikin, çimkî tevahiya xelkê ji dil guhdariya

wî dikir.

Pirsa li ser Desthilatiya îsa

(Metta 21:23-27; Marqos 11:27-33)

^ r\ Rojekê ji rojan, çaxê wî di Perestgehê de xelk hîn dikir îî

^ vy Mizgînî dida, serekên kahînan, Şerîetzan iî rihspî tevde bi
ser de hatin ^ îî jê re gotin: «Ji me re bêje, tu van tiştan bi çi dest-

hilatiyê dikî, an yê ku ev desthilatî daye te kî ye?» ^ îsa li wan

vegerand îî got: «Ez jî, ezê tiştekî ji we bipirsim, ka ji rain re bêjin:

" Imadkirina* Yiîhenna* ji ezmên bîi, an ji mirovan bîî?» ^ Ew bi

hevdîî şêwirîn lî gotin: «Eger em bêjin: <Ji ezraên e>, ewê bêje: <Çi-

ma we ji wî bawer nekir?> * Û eger em bêjin: <Ji mirovan e>, ji xwe

tevahiya xelkê wê me bide ber keviran, çirakî ew qenc bawer dikin

ku Yîihenna pêxember e.» ' îcar wan lê vegerand îî gotin: «Em

' 19:46 Ji: Işaya 56:7; Yêremya 7:11
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nizanin ji ku derê ye.» * îsa ji wan re got: «Ez jî ji we re nabêjim

ku ez van tiştan bi çi desthilatiyê dikim.»

Mesela Rez û Rezvanan

(Metta 21:33-46; Marqos 12:1-12)

' îsa dest pê kir, ev mesele ji xelkê re got: «Mirovekî rezek

çand, ew bi kirê da rezvanan û ji bo deraeke dirêj çîî welatekî din.

'" Û di derasala rêz de wî xularaek şand ba rezvanan, da ku ji berê

rêz bidin wî. Lê rezvanan li wî xist û ew destvala şandin. " Hingê

wî xularaekî din şand, wan li wî jî xist, riswa kirin îi destvala

şandin. " Yê sisiyan jî şand, ew jî birîndar kirin îi avêtin derve.

'^ Xwediyê rêz jî got: <Gelo ez çi bikim? Ezê kurê xwe yê delal

bişînira, belkî ew siyaneta* wî bigirin.> '" Lê gava rezvanan ew dît,

bi hevdîi şêwirîn îi gotin: <Ev wêris e. De werin, em wî bikujin, da

ku mîras ji me re bimîno '^ Wan ew avêt derveyê rêz û kuşUn. Ma

îcar xwediyê rêz wê çi bi wan bike? '* Ewê bê, van rezvanan helak

bike û wê rêz bide hinekên din.» Gava wan ev yek bihîst, gotin:

«Xwedê neke!» " Lê îsa li wan nêrî û got: «Nexwe eva ku hatiye

nivîsîn çi ye?

<Ew kevirê ku hostayan red kir

Bîi kevirê serê rikin*.^''

'* Her kesê ku bi ser wî kevirî de bikeve, wê bibe perçe perçe îî ew

kevir bi ser kê de bikeve, wê wî hûrhûr bike.» " Şerîetzan û sere-

kên kahînan xwestin ku di cih de dest bavêjin wî, çimkî wan fêm

kir, ku îsa ev mesele anî ser wan, lê ew ji xelkê tirsiyan.

Pirsa Dan û Nedana Baca Qeyser

(Metta 22:15-22; Marqos 12:13-17)

^" Çavê wan li îsa bîî îî wan casûsên ku xwe rast nîşan didan,

şandin ba wî, da ku ew wî bi xebera wî bigirin iî derxin ber dîwan*

û desthilatiya walî. ^' Wan ji wî pirsî lî gotin: «Mamoste, em diza-

nin ku tu rast dibêjî îi hîn dikî. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan, lê be-

lê tu riya Xwedê rast hîn dikî. ^^ îcar raa ji bo me çêdibe ku em

bacê bidin Qeyser an na?» ^ Lê îsa bi qurnaziyên wan hesiya û ji

wan re got: ^ «Ka zîvekî* nîşanî min bidin. Ma ev resra û nivîsîn

'20:17Ji:Zeb(ir 118:22



166 LÛQA 20

ên kê ne?» Wan got: «Yên Qeyser in.» ^^ îsa jî ji wan re got:

«Madera ku wusa ye, tiştên Qeyser bidine Qeyser ii tiştên Xwedê

bidin Xwedê.» ^* Wan nikariblî wî li ber xelkê bi gotina wî bigirin,

ew li bersîva wî şaş man îî devê xwe girtin.

Pirsa Rabûna Miriyan

(Metta 22:23-33; Marqos 12:18-27)

" Hinek ji wan Sadûqiyên* ku digotin vejîna* miriyan tune,

hatin ji wî pirsîn iî gotin: ^* «Maraoste, Mîisa ji bo rae nivîsiye:

<Eger birayê yekî zewicî be îî ew bê zarok biraire, divê birayê wî

jina wî bistîne îi diindanê* ji birayê xwe re rake.^" ^' îcar heft bira

hebîîn. Yê pêşî jinek anî ii bê zarok rair. ^" Yê diduyan ^' îi yê sisi-

yan jî ew jin stand îi bi vî awayî her heftan zarok li pey xwe ne-

hiştin û mirin. ^^ Piştre jin jî mir. ^^ Ma di Roja* Vejînê de ew jin

wê bibe jina kîjanî ji van? Çimkî her heftan jî ew anîbû.» ^" îsa jîji

wan re got: «Zarokên vê dinyayê jinê tînin îi mêr dikin. ^^ Lê ew ên

ku hêja hatine dîtin ku bigihîjin wê dinyayê îî vejîna miriyan, ne

jinê tînin îi ne jî mêr dikin; ^* ew careke din nikarin bimirin, ew

eynî wek milyaketan in; ew zarokên Xwedê ne, çimkî ew zarokên

vejînê ne. ^' Mîisa jî da xuyakirin, ku mirî wê ji nîi ve rabin. Ew di

serhatiya diriyê de navê Xudan hildide îi dibêje: <Xwedayê Bira-

hîm*, Xwedayê îshaq* ii Xwedayê Aqîib*.>'' ^* îcar ew ne Xweda-

yê miriyan e, lê Xwedayê zindiyan e, çimkî hemîi ji wî re sax in.»

^' Hinekan ji Şerîetzanan bersîv dan lî gotin: «Mamoste, te qenc

got.» "" Çimkî êdî wan qet nediwêrî, ku tiştekî ji wî bipirsin.

Pirsa Kurê Dawid

(Metta 22:41-46; Marqos 12:35-37)

"' îcar îsa ji wan re got: «Çawa dibêjin ku Mesîh kurê Dawid*
e? "^ Çirakî Dawid bi xwe di kitêba Zebîîrê de dibêje:

<Xudan ji Xudanê rain re got:

Li railê min ê rastê rîîne,

"^ Heta ku ez dijrainên te bikim pêgeha lingên to*^

"" Loma, eger Dawid jê re dibêje Xudan, çawa ew dibe kurê Dawid?»

' 20:28 Ji: Dubarekirina Şerîetê 25:5 '' 20:37 Ji: Derketin 3:6

20:42-43 Ji: Zebûr 110:1
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Şerietzanên Durû

(Metta 23:1-36; Marqos 12:38-40; Lûqa 11:37-54)

"^ Û çaxê tevahiya xelkê guhdariya wî dikir, wî ji şagirtên xwe

re got: "* «Hay ji xwe îi Şçrîetzanan hebin, yên ku dixwazin bi xif-

tanên dirêj bigerin îi hez dikin ku di sûkan de xelk silavê bidin wan

îi di kinîştan* de li ser kursiyên pêşî îi di ziyafetan de li cihên jorîn

rûnin. "^ Ew raalên jinebiyan dadiqurtînin îî ji bo ku bên dîtin, dua-

yên dirêj dikin. Dîwana wan wê hê girantir be.»

Diyariya Jinebiya Belengaz

(Marqos 12:41-44)

^ i îsa serê xwe hilda û kesên dewlemend, yên ku diyariyên

Z^ X xwe davêtin peredanka* Perestgehê, dîtin. ^ Wî jinebiyeke
reben jî dît ku du pol* avêtinê. ^ Hingê îsa got: «Ez rast ji we re di-
bêjim, vê jinebiya belengaz ji wan hemûyan bêtir avêtê. " Çimkî

van hemûyan ji tiştên ku ji wan zêde bîin, avêtin nav diyariyan, lê

vê jinikê ji belengaziya xwe heraîi abora xwe avêtê.»

îsajipêşî ve li ser Wêranbûna Perestgehê Dibêje

(Metta 24:1-2; Marqos 13:1-2)

^ Çaxê hinekan digot ku Perestgeh çawa bi kevirên spehî û bi

diyariyan hatiye xerailandin, îsa got: * «Heçî ev tiştên ha ne yên ku

hiîn dibînin, roj wê bên, ku hingê li vê derê kevir li ser kevir namî-

ne. Tiştek namîne ku neyê hilweşandin.»

Li ser Xapandin û Tengahiyên Mezin

(Metta 24:3-14; Marqos 13:3-13)

' Wan jî ji îsa pirsî îi gotin: «Mamoste, ev tişt wê kengê çêbin?

Û çaxê ev tiştên ha li ber çêbiînê bin, nîşana wan çi ye?» * îsa jî
got: «Hay ji xwe hebin ku hiîn neyên xapandin, çirakî gelek wê bi

navê min bên û wê bêjin: <Ez ew ira> îi <Wext nêzîk bûye!> Li pey

wan neçin! ' Çaxê hiin li ser şer û hengaraeyan bibihîzin, netirsin,

çimM divê pêşî ev tiştên ha çêbin, lê belê dawî pêre pêre nayê.»

'" Hingê wî ji wan re got: «MiIet wê li hember railetan rabe,

padîşahî wê li heraber padîşahiyan rabe. " Erdhejînên raezin wê

çêbin û li cih cihan xela îi êşa zirav wê derkevin. Tiştên tirsehêz û

nîşanên raezin wê li ezraên bibin. " Lê ji berî van heraû tiştan wê

dest bavêjin we û tengahiyê bidin we. Ewê we teslîmî kinîştan
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bikin îî we bavêjin zîndanan n di ber navê min de ewê we derxin

ber padîşah îî waliyan. " Ev tişt wê çêbin, da ku hîîn şahidiyê ji bo

min bikin. '" Loma bixin dilê xwe ku hîîn ji pêşî ve nefikirin ku

hîînê çawa xwe biparêzin. '^ Çimkî ezê dev ii ziman n şehrezayiyê

bidim we, ku neyarên we nekarin li ber we bipeyivin an bisekinin.

'* Lê heta bi dê lî bav, bira, mirov û dostên we wê we bidin girtin û

wê hinan ji we bikujin. " Ji ber navê min hemû jî wê ji we nefret

bikin. '* Lê raîîyek ji serê we winda nabe. " Hiinê bi sebira xwe ca-

nê xwe bi dest bixin.

îsa li ser Wêrankirina Orşelîmê Dibêje
(Metta 24:15-21; Marqos 13:14-19)

^" «Lê çaxê hîin bibînin ku hawirdora Orşelîmê bi leşkeran bê

girtin, hingê bizanin ku xerabûna wê nêzîk e. ^' Hingê yên ku di

Cihîistanê de ne, bila birevin çiyan! Û yên ku di bajêr de bin, bila

jê derkevin! Û yên ku li çolê bin, bila nekevin bajêr! ^^ Çimkî ev
rojên heyfstandinê ne, da ku heçî tiştên hatine nivîsîn, bên cih.

^^ Wey li wan ên ku di wan rojan de bizaro ne û dimêjînin. Çimkî

tengahiyeke mezin wê bê ser welêt îi xezeb wê bê ser vî gelî.

^" Ewê bikevin ber devê şîir, bi hêsîrtî* wê bên birin nav heraû mi-

letan îî heta zemanê miletan temara bibe, Orşelîm wê di bin lingên

wan de biperçiqe.

Vegerîna Kurê Mirov

(Metta 24:29-31; Marqos 13:24-27)

^^ «Li ser roj, heyv û stêran nîşan wê çêbin û li ser erdê ji ber

xuşîn û mişîna pêlên deryayê railet wê bibizdin îi şaş bibin. ^* Ew

mirovên ku li benda wan tiştên ku bên serê dinyayê disekinin, ji

tirsan dilê wan wê bibihiîre; çimkî stêrên ezmanan wê ji riya xwe

derkevin ^^ Hingê wê bibînin ku <Kurê Mirov di nav ewrekî de bi

hêz îî rîîmeta raezin tê.>^ ^ Çaxê ev tiştên ha dest pê bikin îî çêbin,

li jor binêrin iî serê xwe hildin, çirakî xilasiya we nêzîk dibe.»

Mesela Hêjîrê

(Metta 24:32-35; Marqos 13:28-31)

^' Û îsa ji wan re raeseleyek got: «Li dara hêjîrê iî li hemlî

'21:27 Ji: Daniyêl 7:13. Binêre: Peyxama Yiihenna 1:7
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darên din binêrin. ^" Çaxê ku ew dibişkivin, hîîn dibînin îî hûn ji

ber xwe dizanin ku êdî havîn nêzîk e. ^' Bi vî awayî, çaxê hîin jî

bibînin ku ev tiştên ha çêdibin, bizanin ku Padîşahiya Xwedê nêzîk

e. ^^ Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ev tiştên ha hemîî çênebin, ev

nifş qet nabihûre. ^^ Erd îî ezman wê bibihûrin, lê peyvên min tu

caran nabihîîrin.»

Hişyar Bimînin!

^" «Hay ji xwe hebin ku bi xwarina zehfî, serxweşî ii bi xemên

vê jiyanê dilê we giran nebe û ew roj ji nişkê ve wek dafikekê bi

ser we de neyê. ^^ Çimkî ewê bi ser wan heraîîyên ku li ser rîîyê

erdê dimînin de, bê. ^* Lê herdem dua bikin îi hişyar bimînin, da ku

hîin bikarin ji ber van hemû tiştên ku wê bibin, birevin îî li ber

Kurê Mirov rawestin.»

^' îsa bi roj di Perestgehê de hîn dikir û bi şev derdiket, diçû wî

çiyayê ku jê re Çiyayê Zeytîînê digotin lî şeva xwe dibihûrand. ^* Û

xelk hemîî sibê zû dihatin Perestgehê ba wî, da ku guhdariya wî

bikin.

Bêbextî û Xayîntiya Cihûda

(Metta 26:1-5, 14-16; Marqos 14:1-2, 10-11; Yûhenna 11:45-53)

^^ Cejna* Nanê Şkeva, ya ku jê re Cejna* Derbasbûnê tê

ZuZ^ gotin, nêzîk dibû. ^ Serekên kahînan îi Şerîetzan li riyekê
digeriyan, ka çawa îsa bikujin, çimkî ew ji xelkê ditirsiyan. ^ Hin-

gê îblîs* ket dilê Cihîîdayê ku jê re îsxeryotî digotin. Ew yek ji her

diwanzdehan bîî. " Cihiîda rabii, çû ba serekên kahînan û serwerên

parêzgerên Perestgehê, bi wan re peyivî, ka wê çawa bikare îsa
bide destê wan. ^ Ew gelek şa bûn îî bi wî re li hev hatin ku ew

peran bidin wî. * Cihûda jî razî bû û li ke-ysekê geriya, bêyî ku

elalet hebe, wî bide destê wan.

Amadekirina Şîva Cejna Derbasbûnê

(Metta 26:17-25; Marqos 14:12-21; Yûhenna 13:21-30)

^ Û roja Cejna* Nanê Şkeva hat, a ku diviya, tê de berxê go-

riya* Cejna Derbasbiinê bê serjêkirin. * îsa Petrîîs îî Yûhenna şan-
din îî ji wan re got: «Herin, şîva Cejna Derbasbîinê ji me re araade

bikin, da ku em bixwin!» ' Wan jî got: «Ma tu dixwazî ku era wê li

ku derê araade bikin?» '" Wî li wan vegerand û got: «Gava hîin
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bikevin nav bajêr, rairovekî ku rahiştiye cerekî avê, wê rastî we bê.

Hîîn li pey wî herin wî xaniyê ku ew dikevê " lî ji malxwê raalê re

bêjin: <Maraoste ji te dipirse: Ka ew odeya raêvanan a ku ez li wê

bi şagirtên xwe re şîva Cejna Derbasbûnê bixwim, li ku derê ye?>

'^ Hingê ewê li jor odeyeke mezin a raxistî nîşanî we bide. Li wê

derê şîvê araade bikin.» '^ Ew çûn, wan her tişt wek ku îsa ji wan

re gotibiî, dîtin îi şîva Cejna Derbasbiînê araade kirin.

Şîva Xudan

(Metta 26:26-30; Marqos 14:22-26; 1 Korîntî 11:23-25)

'" Gava biî çaxê şîvê, îsa bi Şandiyan* re li ser sifrê riinişt '^ lî

ji wan re got: «Hê ji berî ku ez cefayê bikişînim, dilê min gelek

xwest ku ez bi we re vê şîva Cejna* Derbasbiinê bixwim. '* Çirakî

ez ji we re dibêjim, heta ku di Padîşahiya Xwedê de pêk neyê, ez

tu caran ji vê cejnê naxwim.» " Piştre wî rahişt kasekê, şikir kir û

got: «Ha ji we re vê bistînin îî di nav xwe de leva* bikin. '* Çimkî

ez ji we re dibêjim, heta Padîşahiya Xwedê neyê, ez qet ji ava raê-

wê venaxwim.» " Piştre wî rahişt nanekî, şikir kir iî şkand. Wî ew

da destê wan iî got: «Ev bedena min e, ya ku di ber we de hatiye

dayîn. Vê yekê ji bo bîranîna min bikin.»

^" Piştî şîvê wî wusa jî kas da wan îî got: «Ev kasa ha, Pey-

mana* Nîi, ya ku bi xwîna min e, ku di ber we de tê rijandin. ^' Lê

va ye, destê wî yê ku min bide dest, bi min re li ser sifrê ye. ^^ Erê,

Kurê Mirov wek ku biryar hatiye dayîn, wê here, lê belê wey li wî

kesê ku wî bide dest.» " Heraîi şagirtan dest pê kir û ji hev pirsîn,

ka kî ji wan e, yê ku wê vî karî bike?

YêMezinKîYe?

^ Devjenî ket nav wan, ka kî ji wan wê yê raezin bê hesi-

bandin. ^^ îsa ji wan re got: «Padîşahên railetan hukuradariyê li ser

wan dikin iî yên ku serdestiyê li wan dikin, dixwazin ku ji wan re

qencîxwaz bê gotin. " Lê belê divê hûn ne wusa bin. Bila yê herî

raezin di nav we de wek yê herî biçîîk ii yê serek wek yê xulara be.

^^ Ma yê raeztir kî ye? Gelo yê li ser sifrê rîîniştî, an yê ku xizmetê

dike? Ma yê li ser sifrê riiniştî ne raeztir e? Lê ez di nav we de wek

xizraetkarekî me.

^ «Hûn ew in, yên ku di ceribandinên min de bi min re ra
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girtine*. ^' Û ezê ji we re padîşahiyekê bidim, çawa Bavê min ew
daye min, ^" da ku hîîn di Padîşahiya rain de li ser sifra niin bixwin,

vexwin îî li ser textan rûnin û dîwana* her diwanzdeh eşîrên îsraêl

bikin.

îsajipêşî ve li ser înkarkirina Petrûs Dibêje
(Metta 26:31-35; Marqos 14:27-31; Yûhenna 13:36-38)

^' «Şimûn*, Şiraîîn, va ye, îblîs xwest ku we wek genira li bê-
jingê bixe. ^^ Lê min ji bo te dua kir, da ku baweriya te sist nebe îi

çaxê tu dîsa vegerî, dilê birayên xwe qayîm bike.» '^ Şiraûn lê

vegerand îî got: «Ya Xudan, ez araade me bi te re herim zîndanê îî

mirinê jî.» ^" îsa got: «Petrûs, ez ji te re dibêjira, hê dîk îro bang

nedayî, tê sê caran min înkar bikî.»

Xweamadekirinaji Tengahiyê re

^" îsa ji şagirtên xwe re got: «Çaxê min hîîn bê xelîtik*, bê tîir

îi bê pêlav şandin, ma tiştek ji we kêm bîi?» Wan got: «Na, tu kê-

mahiya rae nebîî.» ^* îsa ji wan re got: «Lê niha ewê ku xelîtka* wî

heye, bila wê bi xwe re bîne, wusa jî yê ku tûrê wî heye, îî ewê ku

bê şîîr e, bila ebayê xwe bifiroşe îi ji xwe re şîîrekî bikirre. •'^ Çimkî

ez ji we re dibêjim ku eva hatiye nivîsîn, divê li ser rain bê cih, ya

ku dibêje: <Û ew bi xerabkeran re hat hesabkirin.^" Çirakî tiştên ku

U ser rain hatine nivîsîn wê bên cih.» ^" Wan got: «Ya Xudan, va

ye, du şlîr li vir hene.» Wî jî ji wan re got: «De bes e.»

îsa li ser Çiyayê Zeytûnê Dua Dike
(Metta 26:36-46; Marqos 14:32-42)

^' îsa derket îi wek her car çû Çiyayê Zeytîînê, şagirtên wî jî li

pey wî çîin. "" Gava ew gihîşt wê derê, wî ji wan re got: «Dua

bikin, da ku hîîn nekevin ceribandinê.» "' Ew, heraa bêje bi dîîr-

biina avêtina kevirekî ji wan dûr ket, çû ser çokan, dua kir "^ û got:

«Ya Bavê* rain, eger tu bixwazî, vê kasa tehl ji rain derbas bike.

Lê bila ne bi daxwaza rnin be, bi ya te be.» "' îcar railyaketek ji
ezraên jê re xuya bû îî hêz da wî. "" îsa ket berxwedaneke dijwar îi

bi kelegerraî bêtir dua kir. Xwihdana wî dibîi wek dilopên xwînê

" 22:37 Ji:Işaya 53:12
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yên gir û diketin ser erdê. "^ Çaxê ku ew ji dua xwe rabîi û li

şagirtên xwe vegeriya, wî dît ku ew ji kederê bi xew ve çûne. "* Wî

ji wan re got: «Çiraa hîîn bi xew ve diçin? Rabin ser xwe îî dua

bikin, da ku hûn nekevin ceribandinê.»

Giriina îsa
(Metta 26:47-56; Marqos 14:43-50; Yûhenna 18:3-11)

"' Hê ew wusa dipeyivî, birrek rnirov, li pêşiya wan Cihlîdayê

ku yek ji her diwanzdeh şagirtan bîî, bi ser wan de hat. Cihûda ber

bi îsa ve hat, da ku wî raraûse. "* îsa jê re got: «Cihlîda, ma tê bi

ramîîsanekê Kurê Mirov bidî destê wan?» "' Gava yên li dora wî

dîtin, ka wê çi bibe, wan got: «Ya Xudan, ma em bi şîîr Iêxin?»

^" Û yekî ji wan şiîr avêt xulamê Serokkahîn îî guhê wî yê rastê

jêkir. ^' Lê îsa got: «Bes e!» Wî destê xwe danî ser guhê wî û ew

qenc kir.

^^ Piştre îsa ji wê koma ku bi ser wî de hatiblî re, ji serekên

kahînan, serwerên parêzgerên Perestgehê îî raezinan re got: «Hîîn

weha bi şûr ii daran hatine; ma hiîn hatine pêşiya rêbirekî? ^^ Çaxê

ez her roj di Perestgehê de di nav we de biîm, we destê xwe dirêjî

min nekir. Lê belê ev saeta we ye, serdestiya taristaniyê ye.»

Petrûs îsa înkar dike
(Metta 26:57-58, 67-75; Marqos 14:53-54 66-72; Yûhenna 18:12-18, 25-27)

^" îcar wan îsa girt û birin, ew xistin xaniyê Serokkahîn. Petrûs

jî ji dûr ve li pey wî diçîî. ^^ Gava di hewşa xanî de agir dadan îî li

dorê rîîniştin, Petrîîs di nav wan de rûnişt. ^* Keçikeke berdestî ew

li ber êgir dît, wê çav lê zlîr kirin îi got: «Evê ha jî bi îsa re bîi.»

^^ Lê wî înkar kir û got: «Ya jinikê, ez wî nas nakira.» ^* Piştî

kêlîkekê, yekî din ew dît lî got: «Tu jî yek ji wan î.» Petriîs lê ve-

gerand iî got: «Na caraêr, ez ne ji wan im.» ^' Gava nêzîkî saetekê

di wê navê de derbas bû, yekî din jî rabîî îî ji dil got: «Hema bi

rastî evê ha jî bi wî re bîi, çirakî ew ji Celîlê ye.» *" Lê Petrîis lê

vegerand îî got: «Ey caraêr, ez nizanim ka tu çi dibêjî.» Heraa

hingê hê ew dipeyivî, dîk bang da. *' Hingê Xudan li pişt xwe

zivirî, li Petriîs nêrî; îcar peyva Xudan hat bîra Petriis, çawa ku wî

22:44 Di hin destnivîsaran de ayetên 43-44 tune.
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jê re gotibîî: «Hê dîk îro bang nedayî, tê sê caran min înkar bikî.»

*^ Petrîis derket derve û bû kîîrkîîra giriyê wî.

Parêzger bi îsa Dikenin û li WîDixin

*^ îcar ew zilaraên ku îsa girtibîîn, pê kenîn û lê xistin. *" Wan

çavên wî girêdan, jê pirsîn û gotin: «De ka pêxemberîtiyê bike, yê

ku li te xist kî ye?» *^ Û wan hê bêtir gotinên bêfihêt jê re gotin.

îsa di Civîna Giregirên Cihûyan de

(Metta 26:59-66; Marqos 14:55-64; Yûhenna 18:19-24)

** Gava bû roj, rihspiyên milet, serekên kahînan û Şerîetzan li

hev civiyan. Û ew anîn civîna xwe ya giregiran *' û ji wî re gotin:

«Eger tu Mesîh î, ji me re bêje!» îsa bersîva wan da îi got: «Eger

ez ji we re bêjim, hîîn qet bawer nakin ** îî eger ez ji we bipirsim jî,

hîîn qet bersîva rain nadin. *' Lê ji niha û pê ve <Kurê Mirov wê li

tenişta rastê ya hêza Xwedê rlîne.>"» ™ îcar heraûyan bi hev re jê

pirsî: «Nexwe tu Kurê* Xwedê yî?» Wî jî ji wan re got: «Hiîn bi

xwe dibêjin ku ez ew im.» Wan got: «Ma çi hewcedariya me bi

şahidiyê heye? Me bi xwe ji devê wî bihîst.»

îsa îi ber Pîlatosê Walî
(Metta 27:1-2, 11-14; Marqos 15:1-5; Yûhenna 18:28-38)

^ Q Tevahiya civînê rabîi ser xwe û îsa birin ber Pîlatos. ^ Wan
ZO dest bi giliyê wî kir û gotin: «Me dît ku evê ha miletê rae ji
rê derdixe. Nahêle ku baca Qeyser bê dayîn îi ji bo xwe dibêje ku

ew Mesîh e, yanî padîşah e.» ^ Pîlatos jê pirsî û got: «Ma tu padî-

şahê Cihûyan î?» îsa lê vegerand îi got: «Wek ku te got.» " Pîlatos

ji serekên kahînan re û ji elaleta railet re got: «Ez tu sederaê sîic-

darkirina vî rairovî nabînim!» ^ Lê ew li ser ya xwe raan îî gotin:

«Vî rairovî railet li seranserê Cihlîstanê, ji Celîlê îi heta vir bi hîn-

kirina xwe rakiriye ser Iingan.»

îsa li ber Hêrodês

* Gava Pîlatos ev bihîst, wî pirsî îî got: «Ma evmirov ji Celîlê

ye?» ' Gava ew hîn bû ku ew ji wê dera ku di bin hukumdariya

Hêrodês* de ye, wî ew şand ba Hêrodês. Hêrodês bi xwe jî di wan

' ll:b9 Ji: Zebûr 110:1
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rojan de li Orşelîraê bîi. * Gava Hêrodês îsa dît, ew gelek şa bîî. Hê

ji raêj ve wî dixwest ku wî bibîne, çirakî wî gelek tişt li ser îsa

bihîstibîin û hêvî dikir, ku îsa li ber wî keraraetekê bike. ' Wî jî

gelek pirs li ber îsa danîn, lê îsa qet bersîva wî neda. '" Serekên
kahînan û Şerîetzan li ser piyan rawestan û giliyê xwe li hember

îsa giran kirin. " Hêrodês îi leşkerên wî jî ew kêm dîtin îî tinazên
xwe pê kirin. Wan cilekî spehî yê ku diçirise lê kir îî careke din ew

vegerandin ba Klatos. '^ Di wê rojê de Pîlatos û Hêrodês, yên ku

beriya hingê dijminahî bi hev re dikirin, dostanî bi hev re danîn.

îsa Cezayê Mirinê Distîne
(Metta 27:15-26; Marqos 15:6-15; Yûhenna 18:39-19:16)

'^ Pîlatos gazî serekên kahînan, serdaran îi xelkê kir '" îî ji wan

re got: «We ev rairovê ha anî ber min û we got ku ew gel ji rê

derdixe. Min jî ew li ber we kişand pirsyariyê îi min tu sûcê ku we

dixistin stîîyê wî, li ser wî nedîtin. '* Hêrodês jî nedît. Ji ber vê ye-

kê wî ew li me vegerand. Û binêrin, vî mirovî tiştek nekiriye ku bê
kuştin. '* Loma ezê wî bidim ber qamçiyan iî berdira.»

'* Lê koraa elaletê bi dengekî kir qîrîn îî got: «Vî ji ber çavê

me rake, Barabas ji me re berde!» " Heçî Barabas biî, ew ji ber

serhildaneke di bajêr de û ji ber raêrkujiyê ketibii zîndanê. ^" Pî-

latos careke din bi wan re peyivî, çirakî wî dixwest îsa berde. ^' Lê

wan kir qîrîn û gotin: «Wî xaç bike, wî xaç bike!» ^^ Hingê wî cara

sisiyan ji wan re got: «Ka vî mirovî çi xerabî kiriye? Min tu se-

demê kuştina wî nedîtiye. Loraa ezê wî bidim ber qamçiyan û

berdim.» ^^Lê dîsa ew li ser ya xwe diman iî bi qîrîneke bilind

dixwestin ku ew bê xaçkirin iî dengê wan bi ser ket. ^PîIatos

biryar da, ku daxwaza wan bê cih. ^ Wî ewê ku ji ber serhildan îî

mêrkujiyê girtî biî, yê ku wan dixwest, ji zîndanê berda îî îsa bi

hêviya daxwaza wan ve hişt.

Xaçkirina îsa
(Metta 27:31-44; Marqos 15:21-32; Yûhenna 19:17-27)

^* U gava ew dibirin, wan Şiraîînê ku ji Kûrênê bû îî ji zeviyê
vedigeriya, girtin. Xaç danîn ser pişta wî ku ew wê li pey îsa bibe.

23:16 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Heçî Pîlatos bîi, diviya ew di her

cejnê de yekî girtî ji wan re ji zîndanê berde.»
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^" Elaleteke mezin ji xelkê li pey îsa diçîi, di nav wan de pîrek jî
hebiin ku li singê xwe dixistin îî li ser îsa digirîn. ^ îsa li wan zivirî
îî got: «Ya keçên Orşelîraê, li ser min negirîn! Li ser xwe ii za-

rokên xwe bigirîn! ^' Va ye, roj wê bên ku mirov wê bêjin: <Xwezî

bi yên ku bê ber in îi xwezî bi wan zikên ku zarok neanîne îî bi

wan çiçikên ku nemêjandine!>

^ Hingê rairov wê dest pê bikin îi ji çiyan re bêjin:

<Çiyano, bi ser rae de bikevin!

Û ji giran re bêjin:

Gimo, me veşêrin!>^

^' Eger weha bi dara ter bikin, raa halê dara hişk wê bibe çi?»^

^^ Û du mirovên din ên sîicdar jî dibirin, da ku ew jî bi îsa re
bên kuştin. " Û çaxê ew gihîştin wî cihê ku Qoq jê re digotin,

wan ew ii herdu sîîcdar xaç kirin, yek li railê wî yê rastê û yê din

li milê wî yê çepê. ^" Hingê îsa got: «Ya Bavê* rain, li wan bi-

bihûre, çirakî ew nizanin ku ew çi dikin!» Wan jî pişk avêtin ser

cilên wî îî li xwe leva kirin. ^^ Xelk jî li wê derê rawestabîi û te-

maşe dikir. Serdarên Cihîiyan jî henekên xwe bi îsa dikirin û di-
gotin: «Wî kesên din xilas kirin; eger ew Mesîhê bijartiyê Xwedê

be, de bila xwe xilas bike!» ^* Leşkeran jî tinazên xwe pê dikirin,

ew nêzîkî wî bîîn û sihik* jê re anîn ^J û gotin: «Eger tu padîşahê

Cihiiyan bî, de xwe xilas bike!» ■'^ Û di ser wî re jî bi herfên
Yewnanî, Latînî îi îbranî* weha hatibû nivîsîn: EV PADÎŞAHÊ
CIHÛYAN E.

^' Yekî ji wan sîîcdarên daleqandî jî, îsa şermezar kir îi jê re

got: «Ka, ma tu ne Mesîh î? De ka xwe îî rae xilas bike!» "" Lê yê
din lê hilat û got: «Ma tu ji Xwedê natirsî? Ma ne va ye, tu bi xwe

jî di bin eynî cezayî de yî? "' Hema heçî em in, ev heqê rae ye,

çimkî era bergîdana* wan tiştên xerab ên ku rae kirine, distînin. Lê

wî tiştekî nerast nekiriye!» "^ Û ji îsa re got: «Ya îsa, çaxê tu di
Padîşahiya xwe de bêyî, min bîne bîra xwe!» "^ îsa jî lê vegerand îî
got: «Bi rastî ez ji te re dibêjim ku tê îro bi min re di bihiştê* de

bî!»

» 23:30 Ji:Hoşêya 10:8

23:34 Di hin destnivîsaran de ayeta 34 tune.



176 LÛQA23,24

Mirinaîsa
(Metta 27:45-56; Marqos 15:33-41; Yûhenna 19:28-30)

""^^Gava diblî nêzîkî saet diwanzdehê nîvro, rojê tarîtî girt îi
tarî heta saet sisiyan ket ser seranserê welêt û perda Perestgehê di

nîvî re çiriya "* îi îsa bi dengekî bilind kir qîrîn iî got: «Ya Bavê
min, <ez mhê xwe didim destên te!>^> Piştî ku wî ev gotina xwe

got, wî ruhê xwe da. "^ Gava sersedê* leşkeran tiştê çêbûyî dît, wî

pesnê Xwedê da îi got: «Bi rastî ev mirovê ha, rairovekî rast bû.»

"^ Ew heraû xelkê ku ji bo dîtina van tiştan civiyabîi, gava dît ku çi
dibiî, li singê xwe xist ii vegeriya. "' Hemîi nasên îsa û ew jinên ku

ji Celîlê li pey wî hatibûn, ji dûr ve rawestabûn îi ev tiştên ha te-

maşe dikirin.

Veşartina îsa
(Metta 27:57-61; Marqos 15:42-47; Yûhenna 19:38-42)

^" îcar zilamek bi navê Ûsiv hebîi; ew endamekî civîna* giregi-
ran îi mirovekî qenc îi rast bû. ^' Ev mirov bi xwestin îî kirina ci-

vîna giregiran razî nebûbîî. Ew ji bajarekî Cihîiyan, ji Arîmetyayê

bû û U hêviya hatina Padîşahiya Xwedê bû. ^^ Ew çîi ba Pîlatos û

cesedê îsa jê xwest. " Gava cesed ji xaçê anî xwarê, wî ew di nav
cawekî de pêça û ew xist goreke ku di latê de hatibîî kolan. Hê ke-

sek tê de nehatibû veşartin. ^" Ew roj roja* Araadekirinê bû û roja*

Şemiyê dest pê dikir. ^' Ew jinên ku ji Celîlê bi îsa re hatibîin, li

pey Ûsiv çîîn, wan gor îi çawa cesedê îsa tê de hat danîn, dîtin.
^* Hingê ew vegeriyan, wan rûn îî giyayên bîhnxweş amade kirin.
U roja Şemiyê li gor Şerîetê* tu kar nekirin îi bîhna xwe vedan.

Rabûna îsayaji nav Miriyan
(Metta 28:1-10; Marqos 16:1-8; Yûhenna 20:1-10)

Lê roja pêşî ya heftiyê, hê sibê zîi, ew jin hatin ser gorê.

' Wan giyayên bîhnxweş ên ku amade kiribîîn, bi xwe re

anîn. ^ Wan dît ku kevirê ser gorê ji cihê xwe gindiriye, ^ lê gava
ew çîin nav wê, wan cesedê Xudan îsa nedît. " Gava ew ji ber vê

yekê hê şaş diman, ji nişkê ve du zilamên ku şewq ji cilên wan

diçiî li ba wan rawestan. * Jinan ji tirsa serê xwe kirin ber xwe.

56
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Zilaman ji wan re got: «Çima hîîn di nav miriyan de li yê sax

digerin? * Ew ne li vê derê ye, ew rabûye. Bînin bîra xwe, çaxê ku

ew hê li Celîlê bîî, wî çi ji we re digot: ' <Divê Kurê Mirov bikeve

nav destên gunehkaran, bê xaçkirin îi roja sisiyan dîsa rabe.>»

* Û jinan jî gotinên îsa anîn bîra xwe. ' Ew ji ser gorê vege-

riyan îi çûn, ji her yanzdeh şagirtan û ji hemîiyên din re her tişt

gotin. '" Yên ku xeber ji Şandiyan* re anîn, ev in: Meryema* Mej-

delanî, Yohana, Meryeraa* diya Aqîîb û hinekên din ên ku bi wan

re bîin. " Ev yek li ber çavên Şandiyan wek çîrokeke pîîç xuya bû

û wan ji jinan bawer nekir. '^ Lê Petriîs rabîi ser xwe îi bezî ser

gorê. Gava wî xwe bi ser de xwar kir, wî ji kefenan pê ve tu tiştê

din nedît. Ew çîi raala xwe û li vî tiştê bîiyî şaş diraa.

Li ser Riya Emwasê

(Marqos 16:12-13)

" De îcar di wê rojê de dido ji wan diçûn gundekî ku navê wî

Emwas bii. Ev gund bi qasî yanzdeh kîlometreyan ji Orşelîmê diir

bîi. '" Herdu ji xwe re li ser wan hemîi tiştên bîîyî dipeyivîn. '^ îcar
gava ew hê ji xwe re dipeyivîn îî ji hev dipirsîn, îsa bi xwe nêzîkî

wan bîi iî bi wan re çîi. '* Lê çavên wan dihatin girtin, da ku ew wî

nas nekin.

" îsa ji wan re got: «Ev çi gotin in ku hîîn di rê de ji hev re

dibêjin?» Ew sekinîn îî xemgîn man "* û yekî ji wan, ku navê wî

Klêpas bû, lê vegerand îî got: «Ma tu yê bi tenê yî ku li Orşelîmê

dimîne û nizane ku li wê derê di van rojan de çi çêbûye!» " Wî ji

wan pirsî û got: «Çi çêbûye?» Û wan got: «Ew tiştên ku li ser Isa-

yê Nisretî, yê ku pêxember bii û bi gotin îi kirinê li ber Xwedê û li

ber tevahiya gel hêzdar bii ^" lî çawa serekên kahînan û mezinên

me, ji bo ku cezayê rairinê bidinê, ew dan dest n wan ew xaç kir?

^' Lê rae hêvî dikir, ku yê îsraêl xilas bike, ew e. Ji bilî van heraii-

yan jî, va ye, îro roja sisiyan e ku ev tişt bûne. ^^ Bi ser de çend

jinên ji nav rae em şaş kirin. Ew hê sibê zû li ser gorê bûn, " îî
cesedê wî tê de nedîtin. Ew vegeriyan û gotin ku milyaket li ber

çavên wan xuyabîin lî gotin ku ew dijî. ^ Li ser vê yekê hinek ji

yên ku bi me re ne, çûn ser gorê îî çawa ku jinan gotibîi, wusa

dîtin. Lê wan ew bi xwe nedît.»

^ îsa ji wan re got: «Hey hûn bêhişno, hûn ên ku bi derengî bi
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wan heraû gotinên pêxemberan bawer dikin. "Ma nediviya ku

Mesîh ev tişt bikişandana lî biçûya nav rûraeta xwe?» " îcar wî ji

Mîîsa* iî heraû pêxemberan dest pê kir îi ji wan re tiştên ku li ser

wî di hemû Nivîsarên* Pîroz de hatibiin nivîsîn, şîrovekirin.

^^ Gava ew nêzîkî wî gundê ku ew diçûnê, bîîn, îsa wek ku ewê

hê wêvetir biçûya kir. ^' Lê wan li ber wî da iî jê re gotin: «Li ba

rae bimîne, çimkî berêvar e iî roj li ber ava ye!» îsa bi wan re çii ii

derbasî hundir bîi, da ku li ba wan bimîne.

'" Û gava ew bi wan re li ser sifrê rîînişt, wî rahişt nên, şikir
kir, şkand îî da wan. " Hingê çavên wan vebiîn û wan ew nas kir.

Lê ew ji ber çavên wan winda bû. ^^ Wan ji hev re got: «Çaxê ku

ew di rê de bi me re dipeyivî îi Nivîsarên Pîroz ji me re şîrove

dikirin, raa gotinên wî agir bi dilê rae nedixistin?» ^^ Û hema di wê

saetê de herdu rabîin îi vegeriyan Orşelîmê. Wan her yanzdeh şa-

girt û yên din ên bi wan re li hev civiyayî dîtin. ^ Wan ên din di-

gotin: «Xudan bi rastî rabîîye û xwe nîşanî Şimûn* daye.» ^^ Wan

herduyan jî got ku di rê de çi çêbû û gava ku îsa nan şkand, wan

çawa ew nas kir.

îsa Xwe NîşanîŞagirian Dide
(Metta 28:16-20; Marqos 16:14-18; Yûhenna 20:19-23;

Karên Şandiyan 1:6-8)

^* Hê ew wusa bi hev re dipeyivîn, îsa bi xwe di nav wan de

rawesta lî got: «SiIaraet li ser we be!» ^^ Lê ew bizdiyan iî tirsiyan,

wan guman kir ku ew ruhekî li ber çavên xwe dibînin. '* îsa ji wan

re got: «Çima hûn şaş mane û dudilî ne? ^' Li dest û lingên min

binêrin, ez bi xwe me. Destên xwe li bedena rain bidin û bibînin;

çirakî mh bê goşt îî hestî ye, lê wek ku hîîn dibînin, ez bi goşt îî

hestî me!» "" Û gava wî ev ji wan re got, wî dest îî lingên xwe nî-
şanî wan dan. "' Lê wan ji şabiinê hê bawer nekiribû û şaşmayî
bîîn. îcar wî ji wan re got: «Ka tiştekî xwarinê U ba we heye?»
"^ Wan jî perçek ji masiyekî biraştî dan wî. "^ Wî ew ji destê wan
rahişt îî li pêş wan xwar. "" Hingê wî ji wan re got: «Ha ew gotinên

min ên ku gava hê ez bi we re bûra, min ji we re gotibîîn, ev in:

Divê ew hemîî tiştên ku di Şerîeta Mîîsa, di Nivîsarên Pêxeraberan

îî di Zebiîran de li ser min hatine nivîsîn, bên cih.»

"* Hingê wî hişê wan vekir, da ku ew bikarin Nivîsarên* Pîroz
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fêm bikin. "* Û wî ji wan re got: «Weha hatiye nivîsîn, Mesîh wê

cefayê bikişîne û wê roja sisiyan ji nav miriyan rabe "' îi ji Orşe-

lîmê bigire heta hemîi railetên dinyayê, bi navê wî tobe û efûbîina

gunehan, wê ji wan re bê danbihîstin. "* Hiîn şahidên van tiştan in

"' ii va ye, ezê soza Bavê xwe bişînira ser we. Lê hûn li bajêr bi-

mînin, heta ku hûn ji jor hêzê bistînin.»

Hilkişîna îsa nav Ezmanan
(Marqos 16:19-20; Karên Şandiyan 1:9-11)

*" îcar wî ew derxistin îi birin heta bi Beytanyayê îi li wê derê

wî destên xwe hildan îî ew pîroz kirin. ^' Û wê gava ku wî ew pîroz

dikirin, ew ji wan cuda bû, hat rakirin îî hilkişiya nav ezmên. ^^ Ew

jî perizîn* wî û bi dilekî pirr xweş vegeriyan Orşelîmê. ^^ Û ew her

dem di Perestgehê de bûn ii pesnê Xwedê didan.



Mizgîniya Isa Mesîh li gor Yûhenna

Pêşgotin

Nivîskarê vê kitêbê di dawiya sedsala pêşî de ev berhem nivî-

siye. Nivîskar bi xwe navê xwe nade. Herwekî ku tê zanîn, nivîskar

yek ji her diwanzdeh şagirtên* îsa*, Yûhenna ye. Yûhenna xwe

wek şagirtê ku îsajê hez dikir dide naskirin (1:14; 19:35; 21:24).

Armanca sereke ya nivîsara vê kitêbê diyarkirina Peyva*

Xwedê ye (1:1-18). Nivîskar çend karên îsa yên nedîtî û hêzdar

(keramet, mûcîze) û rabûna wîyaji nav miriyan tîne zimên û diyar

dike ku wî ev nîşanên bijare j'i bo ku mirov baweriyê bi Mesîh*

bînin û bigihîjin jiyana herheyî nivîsîne (20:30, 31).

îsa bi hînkirin, jiyan, mirin û vejîna xwe (rabûna xwe yaji nav

miriyan) riya perizîna (îbadeta) rastîn û aştiyê* nîşanî mirovan

dide ûji bojiyana herheyî dibe ronahî. Ew weha dibêje: «Rê, rastî

û jiyan ez im» (14:6). Isa bi meseleyên ku bi jiyana rojane re

têkildar in, wek av, nan, şivan, mî û hwd. bêhijmar rastiyên ruhanî

ji nêzîk ve ronahî dike.

Taybetiyeke nivîsara Yûhenna heye ku wê ji nivîsara Metta,

Marqos û Lûqa cihê dike. Di bijartina mijarê de, di gel ku ew bêtir

li ser xizmetên îsa yên li Celîlê radiwestin, Yûhenna li ser xizmeta

li Orşelîmê* radiweste. Ew hînkirina îsa bi meselan dibêjin, Yû-

henna vê hînkirinê bi peyivînên* rûbirû tîne zimên. Bêgumanji bilî

van hê gelek cihêtiyên din jî di navbera wan de hene. Çimkî her

nivîskarî komên xwendevanên cihêji bo xwe armanc girtiye.

Ev nivîsar dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Destpêk û Peyva pêşî (1:1-18)

II. Şahidiya Yûhennayê imadkar û şagirtên îsa yên pêşî

(1:19-51)^

III. Xizmeta îsa yali aliyê Çemê Urdunê, li Celîlê û li

Orşelîmê (2:1-12:50)

IV. Gotinên îsa yênji şagirtan re (13:1-17:26)
V. Girtin û xaçkirina îsa (18:1-19:42)
VI. Rabûna îsa yaji nav miriyan (20:1-31)

VII. îsa careke din xwe nîşanî şagirtan dide (21:1-25)
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Di Destpêkê de Peyv Hebû

IDi destpêkê de Peyv* hebîi. Peyv bi Xwedê re biî û Peyv bi

xwe Xwedê bîî. ^ Ew di destpêkê de bi Xwedê re bû. ' Her tişt

bi wî afirî û bêyî wî qet tu tişt neafirî. " Jiyan di wî de bîî îî jiyan

ronahiya mirovan bîî. * Ronahî di tariyê de şewq dide îi tarî mkare

wê binixêrae.

* Mirovek ji aliyê Xwedê ve hatibû şandin ku navê wî Yiîhen-

na* bîi. "^ Ew ji bo şahidiyê hat. Ew hat ji bo ku şahidiya ronahiyê

bike, da ku heraîî bi rêberiya wî baweriyê* bînin. * Ew bi xwe ne

ronahî bû, lê ew hat ku şahidiya ronahiyê bike. ' Ronahiya rastîn,

ewê ku heraîi rairovan ronahî dike, dihat dinyayê. '" Ew li dinyayê

bîî û dinya bi wî afirî. Lê dinyayê ew nas nekk. " Ew hat raala

xwe, lê gelê wî ew qebîîl nekir. '^ Lê heraûyên ku ew qebîîl kirin û

bawerî* bi navê wî anîn, wî desthilatî da wan ku bibin zarokên

Xwedê. '^ Ew ne ji xwînê, ne ji xwestina bedenê îî ne jîji xwestina

mirov çêbiin, lê ew ji Xwedê çêbûn.

'" U Peyv* bîî xwîn îî goşt, bi kerem îî rastiyê tije di nav me de

konê* xwe danî. Me rîimeta wî, yanî rîîraeta Kurê* yekta yê ku ji

Bav* tê dît. '^ Yîîhenna ji bo wî şahidî kir îi bi dengekî biUnd got:

«Min gotibîî: <Yê ku piştî min tê di ser min re ye, çimkî ew beriya

min hebîî.> Yê ku min li ser digot ev bû.» '* Me hemîîyan ji xezîna

wî kerem li ser kereraê stand. " Çimkî Şerîet* bi destê Miîsa* hat

dayîn, kerem û rastî bi destê îsa* Mesîh* hatin. '* Tu caran, tu kesî

Xwedê nedîtiye, lê Kurê yekta, Xwedayê ku li ber singê Bav* e,

wî bi xwe ew da zanîn.

Şahidiya Yûhennayê Imadkar

(Metta 3:1-12; Marqos 1:1-8; Lûqa 3:15-17)

" Şahidiya Yîîhenna ev e: Çaxê serekên Cihûyan ji Orşelîmê*

hin ji kahîn* û ji Lêwiyan* şandin, da ku ji wî bipirsin: «Tu kî yî?»,

^ wî eşkere got, wî înkar nekir û got: «Ez ne MesQi ira.» ^' Wan jê
pirsî: «Nexwe tu kî yî? Ma tu Êlyas* î?» Yîîhenna got: «Na, ez ne

ew im.» Ji pirsa «Ma tu ew pêxember* î?» re jî, wî got: «Na, ez ne

ew ira jî» ^^ îcar wan jê re got: «Tu kî yî? Tu ji bo xwe çi dibêjî?

Da ku em bersîvekê bidin wan ên ku em şandine.» ^ Wî got:

1:21 Melaxî 4:5; Dubarekirina Şerîetê 18:15, 18
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«Ez ew deng im ku li çolê gazî dike:

<Riya Xudan* rast bikin!>^

wek ku îşaya* pêxember gotiye.» ^" Niha yên ku hatibîin şandin ji
Fêrisiyan* bûn. ^^ Wan jê pirsî: «Madera tu ne Mesîh, ne Êlyas û

ne jî ew pêxeraber î, nexwe tu çima imad* dikî?» ^* Yîîhenna ber-

sîva wan da îî got: «Ez bi avê imad dikira, lê yek di nav we de

radiweste, hîîn nizanin ew kî ye. ^^ Ew e, yê ku piştî rain tê, ez ne

hêja me ku benên çaroxa wî vekira.» ^ Ev tişt heraîî li wî serê

Urdunê, li Beytanyayê, li cihê ku Yîîhenna lê imad dikir çêbîîn.

Berxê Xwedê

^' Dotira rojê Yîîhenna dît ku îsa* ber bi wî ve tê. Û wî got:
«Va ye! Berxê Xwedê yê ku gunehên dinyayê radike. ^" Ev ew kes

e ku min ji bo wî gotibiî: <Piştî min yek tê ku di ser min re ye,

çimkî ew beriya min hebîi.> " Min bi xwe nizanibîi ew kî ye, lê ji

bo ku ew ji îsraêlê re bê diyarkirin, ez hatim ku bi avê imad
bikira.» ^^ Yiihenna şahidî kir îî got: «Min dît ku Ruh ji ezmên

wek kevokê hat xwar, li ser wî danî n ma. ^^ Min bi xwe nizanibîi

ew kî ye, lê yê ku ez şandim da ku ez bi avê imad bikim, ji rain re

got: <Tu bibînî ku Ruh bê xwar îî li ser kê dane, yê ku bi Ruhê*

Pîroz imad dike, ew o ^ Min jî dît û şahidî kir ku Kurê* Xwedê
ev e.»

Şagirtên Pêşî

^^ Dotira rojê dîsa Yîîhenna bi du şagirtên* xwe re radiwesta.
^ Deraa wî dît ku îsa* derbas dibe, wî got: «Va ye, Berxê Xwe-
dê!» ^^ Du şagirtan gotina wî bihîst û li pey îsa çûn. '* îsa li pişt
xwe zivirî îî dît ku ew U pey wî tên. Wî ji wan re got: «Hiîn U çi

digerin?» Wan jê re got: «Rebbî» - ku bê wergerandin: «Ma-

moste» - <<tu li ku derê dimînî?» ^' Wî ji wan re got: «Werin, hîînê

bibînin.» îcar ew çiîn û wan dît ku ew li ku derê dimîne îî ew wê
rojê U ba wî man. Wext piştî nîvro, saet li dora çaran biî. "" Yek ji

wan herdu kesên ku Yûhenna bihîstibîîn îî li pey îsa çûbiîn, End-

rawisê birayê Şimîîn-Petrîis bîî. "' Wî di cih de birayê xwe Şimîîn

dît îî jê re got: «Me Mesîh* dît», ku bê wergerandin «Yê Rîînkirî»

' 1:23 Ji:Işaya 40:3
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ye. "^ Wî ew anî ba îsa. îsa li Şimîin nêrî iî got: «Tu Şimîinê* kurê

Yîîhenna yî. Wê bi navê Kîfas» - ku <Petrîis*> e ii bi mana <lat> e -

«gazî te bikin.»

îsa Gazî Filîpos û Natanyêl Dîke

"' Dotira rojê îsa biryar da ku here herêraa Celîlê*. Wî Filîpos

dît îî jê re got: «Li pey rain were!» "" Filîpos ji Beytsaydayê biî, ji

wî bajarê ku Endrawis û Petrîîs lê dijiyan. "^ Filîpos Natanyêl dît û

jê re got: «Me Kurê Ûsiv, îsayê Nisretî dît, yê ku Mîîsa di Şerîeta*

xwe de îi pêxeraberan li ser nivîsîne.» "* Natanyêl jê pirsî: «Ma ji

Nisretê tiştekî qenc dikare derkeve?» Filîpos jê re got: «Were îi

bibîne!» "^ Gava îsa dît ku Natanyêl ber bi wî ve tê, li ser wî got:

«Va ye, îsraêliyekî rastîn ê ku tu hîle li ba wî tune.» "* Natanyêl jê

pirsî: «Ma tu ji ku derê rain nas dikî?» îsa bersîva wî da: «Beriya

ku Filîpos gazî te bike, gava ku tu hê li binê dara hêjîrê rîiniştî

bîiyî, min tu dîtî.» "' Natanyêl jê re got: «Mamoste, tu Kurê* Xwe-

dê yî! Tu Padîşahê îsraêlê yî!» ^" îsa lê vegerand îi got: «Ji ber ku

min ji te re got: <Min tu li binê dara hêjîrê dîtî>, tu bawer* dikî? Tê

tiştên ji vê meztir bibînî.» ^' Û îsa jê re got: «Bi rastî, bi rastî ez ji

we re dibêjim, hîinê bibînin ku çawa ezman diqeUşe îi milyaketên

Xwedê tên xwarê ser Kurê* Mirov îi diçin jorê.»

Dîlana li Gundê Qenaya Celîlê

2Piştî du rojan li bajarê Qenaya Celîlê* dîlanek hebû îî diya îsa
jî li wê derê bîî. ^ îsa iî şagirtên* xwe jî ji bo dîlanê hatibûn

vexwendin. ^ Dema ku şerab ber xilasbiînê bû, diya îsa jê re got:
«Şeraba wan nema.» " îsa lê vegerand û got: «Sitiyê, te çi ji rain e?

Hê saeta rain nehatiye.» ^ Diya wî ji xizraetkaran re got: «Her çi ji

we re bêje, bikin.» * îcar li wê derê şeş kîîpên kevirîn hebîin ku

Cihûyan ji bo adetên xwe yên paqijkirinê bi kar dianîn. Her yekî ji

wan di navbera du-sê denan* de av hildida. ' îsa ji wan re got:
«Van kîipan bi avê tije bikin.» Û wan jî ew heta ber dev tije kirin.

* Hingê wî ji wan re got: «Niha hinekê derxin îi ji serekê ziyafetê

re bibin.» Wan jî ew bir. ' Gava ku serekê ziyafetê ji ava ku bûbû

1:51 Destpêkirin 28:12

2:6 Dena Cihiiyan a hingê nêzîkî 37 lître bû.
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şerab vexwar, wî tê demexist ku ew ji ku derê hatiye. Lê xiz-

metkarên ku av anîbîîn, dizanibiîn. Serekê ziyafetê gazî zavê kir

'" û jê re got: «Her kes pêşî şeraba qenc pêşkêş dike. Û çaxê ku yên

vexwendî zêde vexwarin, ew a neqenc derdixe. Lê te şeraba qenc

heta niha hilanî.» " Ev nîşana ku îsa U Qenaya Celîlê çêkir a pêşî

bîî. Bi vî awayî wî rûmeta xwe da xuyakirin îî şagirtên wî bawerî*

pê anîn.

'^ Piştî vê yekê, îsa tevî diya xwe, birayên xwe û şagirtên xwe
çîî Kefemahîîmê îî ew gelek rojan U wê derê neman.

îsa Perestgehê PaqiJ Dike
(Metta 21:12-13; Marqos 11:15-17; Lûqa 19:45-46)

'^ Cejna* Derbasbûnê ya Cihîîyan nêzîk bîî îî îsa hilkişiya Or-
şelîmê*. '" Di Perestgehê* de wî ew kesên ku dewar, mî îî kevok

difirotin û seraflkerên rîîniştî dîtin. '* îcar wî ji benan qaraçiyek

çêkir, ew heraîî îî dewar îi raî jî, ji Perestgehê derxistin; perên pere-

guhêran rijandin îi maseyên wan gêr kirin. '* Wî ji kevokfiroşan re

got: «Van ji vê derê rakin! Êdî mala Bavê* min nekin bazargeh!»
" Hat bîra şagirtên wî ku hatiye nivîsîn: «Xîretkêşiya ji bo mala te
wê rain bixwe.»^ '* Li ser vê yekê Cihîîyan jê pirsî: «Tê ji bo me çi

nîşanê çêkî ku desthilatiya te heye, tu van dikî?» " îsa bersîva wan

da îî got: «Vê Perestgehê hilweşînin, ezê di sê rojan de rakim.»

^" Li ser vê yekê Cihûyan jê re got: «Avakirina vê Perestgehê çil û
şeş salan kişand. Ma tê wê di sê rojan de rakî?» ^' Lê îsa li ser

Perestgeha bedena xwe dipeyivî. ^^ Piştre, dema ku ew ji nav rairi-

yan rabîî, hat bîra şagirtên wî ku îsa ev yek gotiye îî wan bi
Nivîsara* Pîroz n bi gotinên îsa bawer* kir.

Zanîna îsa ya li ser Mirovan

^îcar deraa ku îsa di Cejna Derbasbîinê de li Orşelîmê bîî,
gelekan ew nîşanên ku wî dikirin dîtin îî bawerî bi navê wî anîn.

^ Lê îsa bawerî U wan nedianî. Çimkî wî bi xwe bi hemîî mirovan
dizanibîî. ^^ Hewcedariya wî bi şahidiya mirovan jî tunebû, çimkî

wî dizanibîî ku çi di dilê mirovan de ye.

'2:17Ji:Zebfir69:9
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îsa û Nîkodêmos

3Bi navê Nîkodêraos mirovek ji Fêrisiyan* hebû ku serekekî

Cihîiyan bîî. ^ Ev mirov bi şev hat ba îsa û jê re got: «Ma-

moste, em dizanin ku tu mamosteyekî ji ba Xwedê hatiyî, çimkî

ew nîşanên ku tu çêdikî, eger Xwedê ne pê re be, tu kes nikare

bike.»

' îsa bersîva wî da û got: «Bi rastî, bi rastî ez ji te re dibêjim ku
mirovek ji nîî ^ve çênebe, ew nikare Padîşahiya* Xwedê bibîne.»

" Nîkodêmos jê pirsî: «Ma mirovekî ku pîr be çawa dikare ji nîî ve

çêbe? Ma dikare careke din bikeve malzaroka diya xwe û çêbe?»

* îsa bersîva wî da: «Bi rastî, bi rastî ez ji te re dibêjira, heta ku
mirov ji avê îi mh çênebe, nikare bikeve Padîşahiya Xwedê. * Yê

ku ji bedenê çêdibe beden e, yê ku ji Ruh çêdibe mh e. ' Li peyva*

ku min ji te re got: <Divê hîin ji nû ve çêbin>, şaş nemîne. * Ba li ku

derê bixwaze lê dixe. Tu dengê wê dibihîzî, lê tu nizanî ku ew ji ku

derê tê û bi ku derê ve diçe; her kesê ku ji Ruh çêdibe weha ye.»

' Nîkodêmos jê re got: «Ev tişt çawa dikare çêbe?» '" îsa lê

vegerand û got: «Tu raaraosteyê îsraêl î îi tu van tiştan nizanî?
" Bi rastî, bi rastî ez ji te re dibêjim, tiştê ku em dizanin, em di-

bêjin, tiştê ku me dîtiye em şahidiya wî dikin; lê hiîn şahidiya me

qebûl nakin. '^ Min tiştên li ser erdê ji we re got îî hîîn bawer na-

kin. Nexwe eger ez tiştên li ezmanan bêjira, hîînê çawa bawer bi-

kin? '^ Ji bilî Kurê* Mirov ê ku ji ezmên hatiye, tu kes demeketiye

ezmên. '" Çawa ku Mîîsa li çolê mar bilind kir, bi vî awayî divê

Kurê Mirov jî bê bilindkirin, '^ da her kesê ku baweriyê bi wî bîne,

jiyana wî ya herheyî hebe.»

'* Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta

da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya

herheyî hebe. " Xwedê Kurê xwe neşand ku dinyayê sûcdar derxe,

lê ew şand ku dinya bi wî xilas bibe. '* Yê ku baweriyê bi wî tîne,

siîcdar nayê derxistin; lê yê ku baweriyê nayne, ji xwe sîîcdar bîî-

ye, çimkî wî bawerî bi navê Kurê* Xwedê yê yekta neaniye.

" Sedemê dîwanbîînê* ev e ku ronahî hat dinyayê, lê mirovan ji
ronahiyê bêtir ji tariyê hez kir, çimkî kirinên wan xerab bîin. ^" Her

3:8 Bi zimanê Yewnanî peyva ji bo «Ruh» û ji bo «bayê» yek e.
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kesê ku xerabiyê dike, kîna wî ji ronahiyê heye; ew ber bi ronahiyê

ve nayê, da ku kirinên wî xuya nebin. ^' Lê yê ku rastiyê dike, tê

ber ronahiyê, da kifş bibe ku kirinên wî ji Xwedê ne.

îsa û Yûhennayê Imadkar

" Piştî vê yekê îsa îi şagirtên xwe çîîn herêraa Cihîistanê*. îsa
li wê derê bi wan re dima û imad* dikir. " Yîîhenna bi xwe jî li

Eynona nêzîkî Salîmê imad dikir, çimkî li wê derê pirr av hebîi.

Mirov dihatin wê derê îî imad dibîîn. ^ - Hingê hê Yiîhenna nea-

vêtibiîn zîndanê. -

^^ îcar di navbera şagirtên Yiihenna îi Cihûyekî de, li ser pirsa
adetên paqijiyê munaqeşeyek derket. ^* îcar ew hatin ba Yîihenna û

jê re gotin: «Mamoste, ew kesê ku li wî aliyê Çemê Urdunê bi te re

bîi û te jê re şahidî kir, va ye, ew bi xwe iraad dike îî hemîi kes

diçin ba wî.»

^^ Yîîhenna bersîv da îi got: «Eger ji yekî re ji ezmên neyê

dayîn, ew nikare tiştekî bistîne. ^ Hîin bi xwe ji rain re şahid in ku

rain gotiye: <Ez ne Mesîh im, lê ez di pêşiya wî de hatime şandin.>

^' Bîîk ji bo kê be zava ew e. Lê destbirayê zavê yê ku rawestayî ye

û dengê zavê dibihîze, bi dengê wî gelek şa dibe. îcar ev şabûna

min niha temam bîîye. ^ Ji wî re mezinbîîn, ji min re biçiîkbîin

divê.

Yê kuji Ezmanan Tê

^' «Yê ku ji jorê hatiye di ser hemîîyan re ye. Yê ku ji erdê ye,

ji erdê dipeyive; lê yê ku ji ezmên hatiye, di ser hemûyan re ye.

^^ Wî çi dîtibe îî çi bihîstibe şahidiya wan dike, lê tu kes şahidiya

wî qebîil nake. ^^ Yê ku şahidiya wî qebîîl dike, mor dike ku Xwe-

dê rast e. ^ Yê ku Xwedê ew şandiye, ew bi gotina Xwedê dipe-

yive, çimkî Xwedê Ruh bêsînor dide wî. ^^ Bav* ji Kur hez dike îi

her tişt daye destê wî. ^ Yê ku baweriyê bi Kur tîne, jiyana wî ya

herheyî heye. Yê ku bi ya Kur nake, jiyanê nabîne, lê xezeba Xwe-

dê li ser wî dimîne.»

4
Ava Jiyana Herheyî û Perizîna bi Ruh û Rastiyê

Dema îsa hîn bîî ku Fêrisiyan* bihîstiye, wî ji Yûhenna bêtir
şagirt civandine îî bi avê imad dike ^ - lê belê ne îsa bi xwe, bi



YÛHENNA4 187

tenê şagirtên wî imad dikirin - ^ ew ji Cihîistanê* derket n dîsa çîi

Celîlê*.

"Di deraa rêwîtiyê de diviya ku ew di Saraeryayê* re derbas

bibûya. * Ew hat bajarekî Sameryayê ku navê wî Sîîxar bîî. Ev der

nêzîkî wê zeviyê bîî ku Aqlîb* dabû kurê xwe Ûsiv. * Bîra Aqîib U
wê derê bû. îsa wusa ji rêwîtiyê westayî li kêleka bîrê rûnişt. Wext

nîvro biî.

^ Jineke Samerî* hat ku avê bikişîne. îsa ji wê re got: «Avê

bide min ez vexwira.» * Şagirtên wî jî çîîbûn bajêr ku tiştên xwa-

rinê bikirrin. ' Jinika Saraerî jê re got: «Çawa dibe ku tu ji min avê

dixwazî? Tu Cihîî yî û ez jî jinikeke Samerî rae.» - Tu têkiliya Ci-

hîîyan bi Sameriyan re tune. - '" îsa bersîva wê da û got: «Eger te

bi dayîna Xwedê îî yê ku ji te re dibêje: <Avê bide min ez vexwim>

bizaniya, teyê jê bixwesta îi wiyê ava jiyanê bida te.» " Jinikê jê re

got: «Ezxadim, tiştekî te yê ku tu avê pê bikişînî tune îî bîr jî kîîr e!

Tê ava jiyanê ji ku derê bînî? '^ Ma tu ji bavê me Aqîib raeztir î, yê

ku ev bîr daye rae? Wî bi xwe, zarokên wî û pez ii dewarên wî av

jê vexwarine.» '^ îsa bersîv da îî jê re got: «Her kesê ku ji vê avê

vexwe, wê dîsa tî bibe. '" Lê kî ji ava ku ez bidiraê vexwe, tu caran

tî nabe. Belê ew ava ku ezê bidim wî, wê di dilê wî de ji bo jiyana

herheyî bibe kaniyeke ava ku diherike.» '^ Jinikê jê re got: «Ez-

xadim, vê avê bide min ku êdî ez tî nebim û neyêm ji vir avê

nekişînim.»

'* îsa lê vegerand îî jê re got: «Here gazî raêrê xwe bike îi were

vir.» " Jinikê bersîva wî da iî got: «Mêrê rain tune.» îsa jê re got:
«Te rast got ku raêrê te tune, '* çirakî pênc raêrên te hebîîn û yê ku

niha tu pê re yî, ne mêrê te ye. Te ev rast got.» " Jinikê jê re got:

«Ezxadim, ez dibînira ku tu pêxeraberek î. ^" Bav îi kalên rae li vî

çiyayî perizîn*, lê hîin dibêjin cihê ku divê rairov lê biperize li

Orşelîmê ye.» " îsa jê re got: «Sitiyê, ji min bawer bike, wext tê,

ku hîinê ne U vî çiyayî îî ne jî li Orşelîmê biperizin Bav*. ^^ Hîîn

diperizin wî yê ku hîîn nas nakin, lê era diperizin wî yê ku era nas

dikin, çirakî xilasî ji Cihîîyan tê. ^^ Lê belê wext tê ii niha ye: Yên

ku bi rastî diperizin, ewê bi mh û bi rastiyê biperizin Bav. Çimkî

yên ku Bav li wan digere ew in ku bi vî awayî diperizin wî.

^ Xwedê mh e îi yên ku diperizin wî, divê bi mh îî bi rastiyê



188 YUHENNA 4

biperizin wî.» " Jinikê jê re got: «Ez dizanim ku Mesîh» - yê ku jê

re <Yê Bijartî> dibêjin - «wê bê îî gava ku ew bê, ewê her tiştî nîşanî

rae bide.» ^ îsa jê re got: «Ez ê ku bi te re dipeyivim, ez ew im.»

^' Li ser vê yekê şagirtên îsa hatin. Ew gelek şaş man ku ew bi

jinekê re dipeyive, lê kesî negot: «Tu çi dixwazî?» an «Çima tu bi

wê re dipeyivî?» ^ îcar jinikê cerê xwe hişt, çîi bajêr û ji xelkê re
got: ^' «Werin, wî mirovî bibînin, yê ku hemîî tiştên ku rain berê

kiribîîn ji min re gotin. Gelo Mesîh ev e?» ^ Xelk ji bajêr derketin

îî ber bi îsa ve dihatin.

^' Di vê navê de şagirtên wî jê lava dikirin û digotin: «Ma-

moste, tiştekî bixwe!» ^^ Lê îsa ji wan re got: «Xwarineke min a ku

hûn pê nizanin heye.» ^' Şagirtan ji hevdû pirsî: «GeIo kesekî jê re

xwarin aniye?»

^ îsa ji wan re got: «Xwarina min ew e, ku ez daxwaza wî yê ku
ez şandirae bikira îî karên wî pêk bînim. '* Ma hûn bi xwe nabêjin:

<Hê ji dema dirîînê re çar meh hene>. Va ye, ez ji we re dibêjim,

çavên xwe hildin û li zeviyên ku zer bîîne, ji dirîitinê re amade ne

binêrin. ^ Yê ku didirîi heqê xwe distîne û ji bo jiyana herheyî ber

dicivîne, da hem ê ku diçîne îî hera ê ku didirîi bi hev re dilgeş

bibin. ^' Çirakî li vir peyva* <Yek diçîne û yek didirîî> rast e: ^ Min

hîin şandin, da ku hîîn zeviya ku hiîn di ber de nexebitîne bidirîin;

hinekên din di ber de xebitîn û hîîn li ser xebata wan rîîniştin.»

Xelkê Sameryayê Baweriyê bi îsa Tînin

^' Gelek Saraeriyên ku ji wî bajarî bîin, li ser şahidiya jinikê ya

ku digot: «Heraîî tiştên ku rnin berê kiribîin wî ji rain re gotin»,

bawerî bi îsa anîn. "" îcar dema ku Saraerî hatin ba wî, jê lava kirin
ku ew li ba wan biraîne. Ew jî du rojan li wê derê raa. "' Gelekên

din jî li ser gotina wî bawerî anîn "^ îî wan ji jinikê re got: «Êdî

bawerkirina rae ne li ser gotina te ye, çimkî me bi xwe bihîst îi em

dizanin ku bi rastî jî Xilaskarê dinyayê ev e.»

îsa Kurê Karmendekî Qenc Dike
(Metta 8:5-13; Lûqa 7:1-10)

"^ Piştî van herdu rojan îsa ji wir çû Celîlê. "" îsa bi xwe bîibû
şahid ku siyaneta* pêxemberekî li welatê wî tune. "* îcar deraa ku

ew hat Celîlê, Celîliyan ji dil ew qebûl kir. Çimkî ew bi xwe jî U
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Orşelîmê beşdarî Cejna* Derbasbîinê bîîbîin îî tiştên ku wî kiribîin,

dîtibûn.

"* Ew dîsa hat Qenaya Celîlê ya ku wî lê av kiribû şerab. Li wir

karmendekî padîşah hebîi ku kurê wî U Kefemahîimê nexweş bîi.

"' Dema wî bihîst ku îsa ji Cihîîstanê hatiye Celîlê, ew hat ba îsa û
jê lava kir ku kurê wî qenc bike; çimkî ew li ber rairinê bîî. "* îsa ji
wî re got: «Heta ku hîîn nîşan îî karên mezin nebînin, hîîn qet

bawer nakin.» "' Karmendê padîşah jê re got: «Ezbenî, beriya ku

kurikê min bimire, xwe bigihîne ser.» ^"îsa lê vegerand îî got:
«Here, kurê te dijî.» Zilara bi peyva* ku îsa jê re gotibîî bawer ku:
îi çîî. ^' Hê ew negihîştibiî jêr, xularaên wî hatin pêşiya wî û jê re

gotin: «Kurê te dijî.» ^^ îcar wî ji xulamên xwe pirsî, ka kurê wî di

kîjan saetê de ber bi qencblînê ve çûye. Wan jê re got: «Duh piştî

nîvro saet di yekê de, tayê ew berda.» ^^ Hingê bavê kurik fêm kir

ku tam di wê saetê de îsa jê re gotibû: «Kurê te. dijî.» îcar wî iî
tevahiya maliyên wî bawerî anîn. ^ Ev nîşana diduyan bîi ku çaxê

îsa ji Cihiistanê hatibii Celîlê çêkir.

Nexweşê Sî û Heşt Salan Qenc Dibe

5Piştî vê yekê cejneke Cihlîyan hat îi îsa hilkişiya Orşelîmê.

^ Li Orşelîmê, li ber Dergehê Miyê hewzeke bi pênc eywa-

nan hebîî. Bi îbranî* jê re <Beythasta> dibêjin. ^ Di wan eywanan

de komeke raezin a nexweşan: Kor, şil îi şeht* îi felcî vedizeliyan.

Ew li benda çeliqandina avê diraan. ^ Mirovek li wê derê hebû ku

ji sî îi heşt salan ve nexweş bû. * Çaxê îsa ew vezelandî dît îi di-

zaniblî ku ji demeke dirêj ve ye ku ew nexweş e, wî jê re got: «Ma

tu dixwazî sax bibî?» ' Mirovê nexweş lê vegerand û got: «Ezbenî,

kesekî rain ê ku gava av diçeliqe rain bixe hewzê tune. Dema ku ez

dikim xwe bavêjimê, yekî din beriya min xwe davêjê.» * îsa jê re
got: «Rabe, doşeka xwe rake û rêve here.» ' Di cih de mirov sax

bîî, doşeka xwe rakir îi rêve çîi.

îcar ew roj Şemî bû '" îî serekên Cihîiyan ji wî rairovê ku qenc

biibîi re gotin: «îro Şernî ye! Nabe ku tu doşeka xwe rakî.» " Wî

5:4 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Çimkî dem bi dem milyaketekî

Xudan'* diket avê ii ew diçeliqand. Piştî çeliqandinê, kesê ku berî hemû-

yan biketa avê, ew ji nexweşiya xwe sax dibii.»
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bersîva wan da: «Wî rairovê ku ez sax kirira ji rain re got: <Doşeka

xwe rake îi rêve here.>» '^ Wan jê pirsî: «Ew kî ye ku ji te re got:

<Doşeka xwe rake îî rêve here>?» '^ Lê rairovê ku hatibîî qenckirin,

nizanibîî ew kî ye, çirakî li wir gelek rairov civiyabîîn û îsa jî di

nav wan de xwe windakiribîî. '" Piştî vê yekê îsa ew li Perestgehê*

dît îî jê re got: «Binêre, tu sax bîiyî! Êdî gunehan neke, da ku tiş-

tekî hê xerabtir neyê serê te.»

'^ Zilam çû ji serekên Cihîîyan re got: «Yê ku ez sax kirirae îsa
ye.» '* Ji bo vê yekê êdî wan tengahî dida îsa, çirakî wî ev kar di
roja* Şeraiyê de dikirin. " Hingê îsa bersîva wan da: «Bavê* min

heta bi îro jî dixebite, ez jî dixebitira.» '* Ji bo vê yekê serekên

Cihîîyan hê bêtir xebitîn ku wî bikujin. Çirakî wî ne bi tenê roja

Şemiyê şkandibîi, lê wî gotibîî: «Xwedê bavê rain e» îî xwe bi

Xwedê re yek girtibîî.

Xwedê Desthilatî Daye Kur

" Loraa îsa ji wan re got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjira,
Kur nikare tiştekî ji ber xwe bike, lê tenê tiştên ku ew dibîne Bav

dike, ew jî wan dike. Bav çi bike, Kur jî wusa dike. ^" Çirakî Bav ji

Kur hez dike îî heraû tiştên ku dike nîşanî wî dide. Ewê tiştên hê

meztir nîşanî wî bide wusa ku hûn lê şaş bimînin. ^' Erê, ka çawa

Bav dikare rairiyan rake îi jiyanê bide wan, herweha Kur jî dikare,

wan ên ku ew dixwaze, bide jiyan. ^^ Bav dîwana* tu kesî nake, lê

hemû desthilatiya dîwankirinê daye Kur, ^' da ku çawa hemû ji

Bav re hurmetê dikin, wusa ji Kur re jî hurraetê bikin. Yê ku ji Kur

re hurraetê neke, ji Bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake.

^ «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku guhê xwe dide

gotinên rain ii ji yê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya herheyî

heye; ew nayê dîwankirin, lê ew ji mirinê gihîştiye jiyanê. ^ Bi

rastî, bi rastî ez ji we re dibêjira, wext tê îî niha ye: Mirî wê dengê

Kurê* Xwedê bibihîzin û yên ku bibihîzin wê bijîn. ^* Çirakî çawa

ku Bav serkaniya jiyanê ye, bi vî awayî wî kir ku Kur jî serkaniya

jiyanê be. "Wî desthilatiya dîwankirinê jî da wî. Çirakî ew Kurê*

Mirov e. ^ Li vê yekê şaş neraînin, çimkî ew wext tê ku hemii ke-

sên di goran de, wê dengê wî bibihîzin ^' û derkevin. Yên ku qencî

kirine, wê ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine, wê ji bo dîwanbûnê

rabin.
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^ «Ez nikarira tiştekî ji ber xwe bikim; wek ku ez dibihîzim ez

dîwanê dikim. Dîwankirina rain rast e, çirakî ez ne U daxwaza

xwe, lê li daxwaza yê ku ez şandirae digerira.

Şahidiyaji bo îsa

^' «Eger ez ji bo xwe şahidiyê bikim, şahidiya rain ne rast e.

^^ Lê yekî din heye ku ji bo rain şahidiyê dike îi ez dizanira ew

şahidiya ku ew ji bo min dike rast e. ^^ We mirov şandin ba Yîi-

henna îi wî şahidiya rastiyê kir. ^ Lê ez şahidiya ku ji mirov tê

naxwazira, lê belê ji bo ku hîîn xilas bibin ez van dibêjira. '^ Yû-
henna çirayeke pêketî û ronahîdar bîî. We jî xwest ku hîin ji bo

demekê bi vê ronahiya wî dilşa bibin. ^ Lê şahidiya min di ser şa-

hidiya Yûhenna re ye. Ew karên ku Bav spartine min da ku ez pêk

bînim, ew karên ku ez dikira, ji bo rain şahid in ku Bav ez şan-

dime. ^' Û Bavê ku ez şandirae bi xwe jî ji bo rain şahidî kiriye.

We tu caran ne dengê wî bihîstiye û ne jî rîiyê wî dîtiye. ^* Û pey-
va* wî di dilê we de namîne, çimkî hîîn ji yê ku wî şandiye bawer

nakin. ^' Hûn li Nivîsarên Pîroz dikolin, çimkî li gor bîr û ba-

weriya we jiyana we ya herheyî di wan de ye û yên ku şahidiya

min dikin jî ew in. "" Lê hîin naxwazin bên ba min, da ku jiyana we

hebe.

"' «Ez rûmeta ku ji mirov tê naxwazim. "^ Lê ez bi we dizanim,

ez dizanim ku di dilê we de hezkirina Xwedê tune. "^ Ez bi navê

Bavê xwe hatira îî hûn min qebîîl nakin; eger yekî din bi navê xwe

bê, hîinê wî qebîil bikin. "" Hûn ên ku rîiraetê didin hev îi li rîîmeta

ku ji Xwedayê bi tenê tê nagerin, hîin çawa dikarin bawer bikin?

"^ Nefikirin ku ezê we li ber Bav sîicdar bikira; yê ku we sûcdar

dike Mîîsa ye, ewê ku we hêviya xwe pê ve girêdaye. "* Eger we ji

Mûsa bawer bikira, weyê ji min jî bawer bikii-a, çimkî wî li ser min

nivîsiye. "' Lê eger hîin baweriyê bi nivîsînên wî neynin, hîînê ça-

wa bi gotinên min bawer bikin?»

îsa Pênc Hezar Mirov Têr Dike

(Metta 14:13-21; Marqos 6:30-44; Lûqa 9:10-17)

6Piştî vê yekê îsa derbasî aUyê din ê Gola Celîlê bû ku jê re

Teberiya digotin. ^EIaleteke* mezin dabû pey wî, çimkî wan

ew nîşan û keramet dîtibiin, yên ku wî ji bo nexweşan çêkiribîin.



192 YÛHENNA 6

' îsa derket serê çiyê û li wê derê bi şagirtên xwe ve rîinişt. " Cejna
Cihîiyan a Derbasbîinê nêzîk bîi.

* Gava îsa çavên xwe hildan, wî dît ku elaleteke* mezin ber bi
wî ve tê. îsa ji Filîpos re got: «Emê nên ji ku derê bikirrin, ji bo ku
ev mirov bixwin?» * Wî ev ji bo ku Filîpos biceribîne got, çimkî wî
dizanibîi ku ewê çi bike. '' Filîpos bersîva wî da: «Ji bo ku ji her

yekî re pariyek bikeve bi du sed zîvî* jî nan têra wan nake!» * Yek

ji şagirtan, birayê Şimîîn-Petrîîs, Endrawis ji wî re got: ' «Li vir

lawikek heye ku pênc nanên wî yên cehî îî du masiyên wî hene, lê
ji bo evqas mirov ev çi ye!»

Isa got: «Mirovan li erdê bidin rîiniştin.» Li wir gelek giya

hebîî îî ew rûniştin. Hijraara mêran li dora pênc hezar kes bîî.

" Hingê îsa nan hildan, piştî ku şikir kir, ew li kesên rîîniştî belav
kirin. Bi vî awayî bi qasî ku wan xwest, wî masî jî dan wan. " Û

piştî ku têr xwarin, wî ji şagirtên xwe re got: «Wan pariyên ku raa-

ne bidin hev, bila tiştek ziyan nebe.» " Şagirtan jî ew berhev kirin

û ji ber wan ên ku pênc nanên cehî xwaribîîn, diwanzdeh sehk ji
pariyan tije kirin.

'" Deraa ku van mirovan ev nîşana ku îsa çêkir dîtin, wan got:
«Bi rastî jî ew pêxeraberê ku wê bihata dinyayê, ev e!» " îcar îsa

têgihîşt ku ewê bên îî ji bo ku wî bikin padîşah bi zorê bibin; dîsa

ew bi serê xwe hilkişiya çiyê.

îsa li ser Avê Rêve Diçe
(Metta 14:22-27; Marqos 6:45-52)

'* Deraa ku bîi êvar, şagirtên wî daketin jêr îi çîin golê. " Ew li
qeyikekê siwar bîîn îî^ ji bo ku derbasî Kefemahîima aUyê din ê

golê bibin, ketin rê. Êdî tarî ketibû erdê îî hê jî îsa nehatibû ba
wan. '* Golê ji ber bagereke xurt pêl dida. " Dema ku ew bi qasî
pênc-şeş kîlometreyan pêşve çûn, wan dît ku îsa li ser golê rêve

diçe îi ber bi qeyikê ve tê. Ew tirsiyan, ^" lê îsa ji wan re got: «Ne-

tirsin, ez ira!» ^' îcar wan xwest ku wî bixin qeyikê. Qeyik di cih
de gihîşt wî aliyê ku wan dixwest herinê.

Mirov li îsa Digerin

^^ Dotira rojê, elaleta* ku li aliyê din ê golê mabîî, fêm kirin ku
şeva din ji qeyikekê pê ve U wê derê nebîi îi îsa bi şagirtên xwe ve
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U qeyikê siwar nebîibîî, lê şagirtên wî bi serê xwe çîîbîîn. " Ji aliyê

din ve, qeyikên ku ji Teberiyayê hatibûn, gihîştibîîn nêzîkî wê dera

ku piştî şikirkirina Xudan*, lê nan hatibîî xwarin. " Gava elaletê

dît ku ne îsa îi ne jî şagirtên wî li wê derê ne, ew bi xwe li qeyikan
siwar bîîn îi ji bo ku li îsa bigerin çîin Kefemahîîmê.

Nanê Jiyana Herheyî

" Gava ku wan îsa li aliyê din ê golê dît, wan jê re got: «Ma-
moste, tu kengê hatî vê derê?» ^* îsa bersîva wan da: «Bi rastî, bi

rastî ez ji we re dibêjim, ne ji ber ku we nîşan dîtine, lê ji ber ku

we ji nên xwar îî hûn têr biin, hiîn li min digerin. ^ Ji bo xwarina

pûç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bi-

xebitin; wê xwarinê Kurê* Mirov wê bide we; çimkî Bav Xwedê

mora xwe li wî xistiye.»

^ Û wan jê pirsî: «Divê em çi bikin, ji bo ku em karên Xwedê
bikin?» ^' îsa bersîva wan da: «Karê Xwedê ev e ku hûn baweriyê
bi wî kesê ku wî şandiye bînin.» '" Li ser vê yekê wan jê re got:

«îcar tê çi nîşanê çêkî, da ku em bibînin îî ji te bawer bikin? Tê çi
karî bikî? ^' Bav îî kalên me li çolê Manna* xwarin. Çawa ku ha-

tiye niyîsîn: <Wî ji bo xwarina wan, ji ezraên nan da.>^»

^^ îsa ji wan re got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, ew ne
Mîîsa bîî ku ji ezmên nan da we, lê Bavê rain e ku nanê rastîn ji

ezmên dide we. '^ Çirakî nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwarê ii

jiyanê dide dinyayê.» ^ Wan jê re got: «Ezbenî, hergav vî nanî

bide me.»

^^ îsa ji wan re got: «Nanê jiyanê ez im. Yê ku bê ba min, qet
birçî nabe îî yê ku baweriyê bi min bîne, tu caran tî nabe. ^ Lê wek

ku min ji we re got, we ez dîtim, lê hê hîin l^awer nakin. ^' Heraû

yên ku Bav dide rain, wê bên ba min îî yê ku bê ba min, ez wî qet

nazivirînim. ^* Çimkî ez ji ezraên hatira xwarê, ne ji bo ku ez da-

xwaza xwe bikim, lê ji bo ku ez daxwaza yê ku ez şandime bikim.

Daxwaza yê ku ez şandira ev e, ku ez ji hemîîyên ku wî dane

min yekî winda nekim, lê di Roja Dawî de wî rakira. "" Erê, da-

xwaza Bavê min ev e, ku her kesê Kur bibîne û baweriyê bi wî

bîne, jiyana wî ya herheyî hebe. Û di Roja Dawî de ezê wî rakim.»

' 6:31 Ji: Derketin 16:4; Zebûr 78:24
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"' îcar Cihîiyan li pey wî kirin pitepit, çirakî wî got: «Nanê ku

ji ezmên hatiye xwarê ez im.» "^ Wan got: «Ma ev ne îsayê kurê
Ûsiv e ku em diya wî n bavê wî nas dikin? Ma çawa dibe ku ew

niha dibêje: <Ez ji ezmên hatime xwarê>?»

"^ îsa bersîv da û ji wan re got: «Di nav xwe de nekin pitepit.

"" Tu kes nikare bê ba min, b^ta Bavê ku ez şandime wî ber bi min

ve nekişîne. Û di Roja Dawî de ezê wî rakim. "^ Di nivîsarên pê-

xemberan de hatiye nivîsîn: <Heraû wê ji aliyê Xwedê ve hînkirî

bin.^" Her kesê ku ji Bav dibihîze îi hîn dibe, tê ba min. "* Ev nayê

wê manê ku kesekî Bav dîtiye. Bi tenê yê ku ji Xwedê ye, wî Bav

dîtiye. "' Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku baweriyê tîne

jiyana wî ya herheyî heye. "* Nanê jiyanê ez ira. "' Bav îî kalên we

li çolê Manna* xwarin, lê ew rairin. ^" Ew nanê ku ji ezraên hatiye

xwarê, da her kesê ku jê bixwe nemire, ev e. *' Ew nanê jîndar ê ku

ji ezmên hatiye xwarê ez im. Eger yek ji vî nanî bixwe, wê her îi

her bijî û nanê ku ezê ji bo jiyana dinyayê bidim, bedena min e.»

^^ Li ser vê yekê Cihûyan di nav xwe de devjenî kirin û gotin:

«Ev mirov çawa dikare bedena xwe bide me ku era bixwin?»

*' îcar îsa ji wan re got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjira, heta

ku hîîn bedena Kurê Mirov nexwin n xwîna wî venexwin, jiyana

we wê nebe. ^ Yê ku bedena min dixwe îi xwîna min vedixwe, ji-

yana wî ya herheyî heye û di Roja Dawî de ezê wî rakim. ^^ Çimkî

bedena min xwarina rastîn, xwîna min jî vexwarina rastîn e. ^* Yê

ku bedena min dixwe û xwîna min vedixwe, bi min re dimîne îî ez

jî bi wî re dimînira. " Çawa Bavê ku serkaniya jiyanê ye ez şan-

dime îî ez bi saya Bav dijîm, bi vî awayî yê ku rain bixwe, wê bi

saya min bijî. ^* Nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ev e. Ne wek Man-

nayê* ku bav îî kalan xwar îi mirin.Yê ku vî nanî bixwe, wê her îi

her bijî.» ^' îsa ev peyv, deraa ku li Kefemahiîmê hîn dikir, di

kinîştê* de gotin.

Peyvên Jiyana Herheyî

*" Gelek ji şagirtên wî, dema ku ev peyv bihîstin, gotin: «Ev

peyv gelek dijwar e! Kî dikare guh bide wê?» *' Lê îsa dizanibû ku

şagirt li ser vê yekê pitepit dikin, wî ji wan re got: «Ma dilê we bi

6:45 Ji:I§aya 54:13
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vê yekê dimîne? *^ Nexwe eger hiîn bibînin ku Kurê Mirov der-

dikeve cihê ku berê lê bii, wê çawa be. . . ? *^ Yê ku jiyanê dide Ruh

e; beden qet bi kêrî tiştekî nayê. Peyvên ku rain ji we re gotine, ruh

û jiyan in. *" Lê yên ku di nav we de baweriyê naynin hene.»

Çimkîlsa ji destpêkê ve dizanibîî ku kê bawerî neaniye ii kî wê wî

bide dest. *^ Û wî got: «Ji ber vê yekê min ji we re got heta ku ji

aliyê Bav ve neyê dayîn, tu kes nikare bê ba min.»

** Ji ber vê yekê, ji şagirtên wî gelek kes zivirîn îî êdî bi wî re

nedigeriyan. *' îcar îsa ji diwanzdehan pirsî: «Ma hîîn jî dixwazin

herin?» ** Şiraûn-Petrîis bersîva wî da: «Ya Xudan, emê herin ba

kê? Gotinên jiyana herheyî bi te re ne. *' Û me jî bawerî aniye û
em dizanin ku Pîrozê* Xwedê tu yî.» ™ îsa li wan vegerand îi got:
«Ma min hûn her diwanzdeh nebijartin? Lê belê yek ji we îblîsek
e.» " Wî li ser Cihûdayê* kurê Şiraîînê îsxeryotî digot. Bi ser ku

ew yek ji diwanzdehan jî biî, yê ku wê îsa bida dest, ew bîî.

îsa û Birayên Xwe

7Piştî vê yekê îsa li Celîlê digeriya. Wî nedixwest ku di Cihîîs-

tanê de bigere, çirnkî serekên Cihîîyan li kuştina wî digeriyan.

^ Gava Cejna* Holikçêkirinê ya Cihiiyan nêzîk bîi, ^ birayên wî jê

re gotin: «Ji vir derkeve îî here Cihîîstanê, da ku şagirtên te karên

ku tu dikî bibînin. " Çimkî mirovê ku dixwaze bi eşkereyî xwe bide

naskirin, kirinên xwe venaşêre. Madem ku tu van karan dikî, xwe

nîşanî dinyayê bide.» ^ Çimkî birayên wî jî bawerî pê nedianîn.

* îsa ji wan re got: «Wextê min hê nehatiye, lê ji bo we wext her-

dem rast e. ' Dinya nikare ji we nefret bike, lê ji min nefret dike,

çimkî ez şahidiyê dikim ku kirinên dinyayê xerab in. * Hiîn bi xwe

herin vê cejnê, lê ez nayêraê. Çimkî hê wexlê min bi tevahî neha-

tiye.» ' Ew weha peyivî îî li Celîlê ma.

îsa Beşdari Cejnê Dibe

'" Lê piştî ku birayên wî çîîn cejnê, ew jî rabîî çîî, lê belê ne bi

eşkereyî, ji dizî ve. " Di vê navê de Cihû di cejnê de lê digeriyan ii

digotin: «Ew li ku derê ye?» '^ Di nav elaletê de li ser wî gelek tişt

dihatin gotin. Hinekan digot: «Ew mirovekî qenc e», hinekan jî di-

got: «Na, ew xelkê dixapîne.» '^ Lê ji tirsa serekên Cihûyan, kesî

nediwêrî bi eşkereyî li ser wî bipeyiviya.
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'" îcar di nîvê cejnê de îsa derket Perestgehê* û dest bi hînki-
rinê kir. '^ Cihîi lê şaş mabîin îî digotin: «Ev mirovê ku li ser nivî-

saran nehatiye hînkirin, çawa evqas bi wan dizane?» '* îsa bersîva

wan da îi got: «Hînkirina min ne ji min, lê ji yê ku ez şandirae tê.

" Eger rnirovek bixwaze ku daxwaza Xwedê bike, wê bizane ku

hînkirina min ji Xwedê ye, an ez ji ber xwe dibêjim. '* Yê ku ji ber

xwe dipeyive, li rûmeta xwe digere; lê yê ku li rîiraeta yê ku ew

şandiye digere, ew rast e îî li ba wî xapandin tune. " Ma Miisa

Şerîet* neda we? Dîsa jî kes ji we Şerîetê pêk nayne. Çima hîîn li

kuştina min digerin?» ^" Elaletê bersîva wî da: «Tu bi cinan ketiyî!

Kî li kuştina te digere?» ^' îsa U wan vegerand îî got: «Min karekî

nedîtî kir, hûn hemû lê şaş man, ^^ Mîîsa sinet* da we - ev jî ne ji

Mîîsa, lê ji bav û kalan e - îî hîîn roja* Şemiyê rairovekî sinet di-

kin. ^ Madera ji bo ku Şerîeta Mîîsa xera nebe, hîîn roja Şemiyê

mirov sinet dikin, ji bo ku rain di roja Şemiyê de mirovek yekser

sax kiriye, hîin çima li min hêrs dibin? ^ Li gor dîtinê dadbar*

nekin, lê li gor rastiyê dadbar bikin.»

Ma Dibe ku Ev Mesîh Be?

^ Hingê hinek rairovên ku ji Orşelîraê bûn digotin: «Ma ev ne

ew e ku li kuştina wî digerin? ^ Û va ye, li vir ew bi eşkereyî

dipeyive îî tu kes jî jê re tiştekî nabêje. Gelo serekan bi rastî fêm

kiriye ku ew Mesîh e? ^' Lê em dizanin ku ev mirov ji ku derê tê.

Gava ku Mesîh bê, kes wê nezane ku ew ji ku derê tê.»

^ Hingê, deraa ku îsa di Perestgehê de hîn dikir, bi dengekî

bilind got: «Nexwe hîîn min nas dikin îî hîîn dizanin ku ez ji ku

derê me! Lê ez ji ber xwe nehatime. Yê ku ez şandime rastî ye, lê

hiîn wî nas nakin. ^' Ez wî nas dikira, çimkî ez ji wî me îî wî ez

şandime.»

^" Li ser vê yekê ew xebitîn ku îsa bigirin, lê kesî dest neavêt

wî, çimkî hê saeta wî nehatibîi. ^' Lê gelekan ji elaletê bawerî bi wî

anî îi gotin: «Ma gava ku Mesîh bê, wê ji kirinên vî bêtir nîşanan

çêke?»

Parêzgerên kuji bo Girtina îsa Tên Şandin

^^ Fêrisiyan tiştên ku elaletê li ser îsa dikirin pisepis bihîst. Li

ser vê yekê Fêrisî îî serekên kahînan* ji bo girtina wî parêzger
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şandin. ' îcar îsa got: «Hê ji bo deraeke kurt ez bi we re me; piştre
ezê herim ba yê ku ez şandime. ^ Hûnê li min bigerin, lê hîîn rnin

nabînin; cihê ku ezê lê bim, hûn nikarin bênê.» '^ Hingê Cihîiyan j"i

hev re got: «Ev mirov wê here ku derê ku em wî nabînin? Nexwe

wê here ba gelê me yê ku li nav Yewnaniyan* belav bîîye ii

Yewnaniyan hîn bike? ^ Mana peyvên <Hîînê li min bigerin, lê hîîn

min nabînin îî cihê ku ezê lê bim, hîîn nikarin bênê> çi ye?»

Çemên Ava Jiyanê

^' Di roja dawîn îî herî girîng a cejnê de îsa ji piyan rawesta û

bi dengekî biUnd got: «Eger yek tî be, bila bê ba min û vexwe.

^ Yê ku baweriyê bi min bîne, wek ku di Nivîsara Pîroz de hatiye

gotin: <Wê ji dilê wî çeraên ava ku jiyanê didin biherikin.>» ^' îsa

ev peyv li ser wî Ruhê* Pîroz got, yê ku wan ên bawerî bi wî dia-

nîn wê bistandana. Çirakî Ruh hê nehatibû dayîn, ji ber ku hê îsa

nehatibîi birîîraetkirin.

Dubendiya di nav Elaletê de

"" Dema ku wan ev gotin bihîstin, hinekan ji elaletê got: «Bi

rastî jî ev ew pêxember e.» "' Hinekan jî got: «Ev Mesîh e», lê

hinekên din jî gotin: «Ma Mesîh wê ji Celîlê bê? "^ Ma Nivîsara

Pîroz nabêje ku Mesîh wê ji dîîndana* Dawid* îi ji gundê Dawid,

ji Beytlehraê bê?» "^ Loma di nav elaletê de, li ser wî dubendî çê-

bû. "" Hinekan ji wan xwest wî bigirin, lê tu kesî dest neavêt wî.

Lihevnekirina Cihûyan

"^ Di vê navê de parêzger vegeriyan ba Fêrisî îî serekên kahî-

nan. Wan ji parêzgeran pirsî: «We çiraa ew neanî?» "* Parêzgeran

bersîva wan da: «Tu rairov, tu caran mîna vîrairovî nepeyiviye!»

"' Fêrisiyan got: «Nexwe, hîin jî hatin xapandin? "* Ma ji serekan îi

ji Fêrisiyan kesekî bawerî bi wî aniye? "'Na, lê ev elaleta ku bi

Şerîetê nizane, xezeblêbîiyî ye.» *" Nîkodêmos, yê ku berê çîîbîî ba

îsa îî ji Fêrisiyan bû, ji wan re got: *' «GeIo Şerîeta me, heta ku

guhdariya mirovekî neke îi nezane ku ew çi dike, raa wî dadbar*

dike?» ^^ Wan lê vegerand îî gotin: «Nexwe tu jî ji Celîlê yî? Lê

bikole, tê bibînî ku ji Celîlê tu pêxember demakevin.»

7:38 Binêre: Gotinên Silêman 18:4; îşaya 58:11
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Jina Gunehkar tê Efûkirin

8^' Û her kes çîi raala xwe, ^ îsa jî çîî Çiyayê Zeytûnê. ^ Serê
sibê zû ew dîsa vegeriya Perestgehê, xeUc heraîî hat ba wî. Ew

rîînişt îi wî dest pê kir îî ew hîn kirin. ' Şerîetzan* îî Fêrisiyan
jineke ku li ser zînayê hatibû girtin anîn û li holê dan rawestandin.

" Wan jê re got: «Maraoste, dema ku vê jinê zîna dikir, hat girtin.

^ Di Şerîetê de, Mîîsa li rae emir kiriye ku em ên weha bidin ber

keviran. îcar tu çi dibêjî?» * Wan ev ji bo ceribandina îsa got, da
ku wî sîicdar derxin. Lê îsa xwe xwar kir îi bi tiUya xwe li ser erdê

nivîsî. ' Careke din U ser pirsîna wan, wî serê xwe rakir û ji wan re

got: «Di nav we de kî bêguneh be, bila kevirê pêşî ew bavêje wê.»

* Û dîsa wî xwe xwar kir îi bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. ' Lê
deraa ku wan ev bihîst, ji mezinan bigire heta yê paşî yek bi yek

derketin. îsa bi serê xwe ma îi jinik jî li wê derê rawestayî bû.

" îsa serê xwe rakir û ji wê re got: «Sitiyê, ka ew li ku derê ne?

Ma kesî tu sîicdar demexist?» " Jinikê got: «Tu kesî, ezxadim!» Û
îsa got: «Ez jî te sûcdar demaxira; here û êdî ji niha û pê ve

gunehan neke.»

Ronahiya Dinyayê

" îsa dîsa bi wan re peyivî îi got: «Ez ronahiya dinyayê me; yê

ku U pey min bê, tu caran di tariyê de rêve naçe, lê wê bibe xweyî

ronahiya jiyanê.» '^ Fêrisiyan lê vegerand û gotin: «Tu şahidiya

xwe dikî; şahidiya te ne rast e.» '" îsa bersîv da îî ji wan re got:
«Eger ez bi xwe şahidiya xwe bikira jî, şahidiya rain rast e; çirakî

ez dizanim ku ez ji ku derê hatim û diçira ku derê. Lê hîîn nizanin

ku ez ji ku derê têm an diçim ku derê. '^ Hîin li gor ku çav dibîne

dadbar dikin, lê ez tu kesî dadbar nakim. '* Lê eger ez dadbar bi-

kira jî, dadbarkirina rain rast e; çimkî ez ne bi tenê rae, ez îi Bavê

ku ez şandime em bi hev re ne. " Di Şerîeta we de jî hatiye nivîsîn

ku şahidiya du kesan rast e. '* Ez şahidiya xwe dikira îi Bavê ku ez

şandirae jî şahidiya rain dike.»

" Li ser vê yekê wan jê pirsî: «Bavê te U ku derê ye?» Isa ber-

8:11 Di hin nivîsaran de 7:53-8:11 tuiie.

8:17 Dubarekirina Şerîetê 19:15
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sîva wan da: «Hîin ne rain nas dikin ne jî Bavê rain. Eger we ez

nas bikiraraa, weyê Bavê min jî nas bikira.» ^"îsa ev peyvên ha,
çaxê li Perestgehê hîn dikir, U cihê ku lê pere dicivandin gotin, lê

kesî ew negirt, çimkî hê saeta wî nehatibîî.

Hûn Nikarin Bên Cihê ku Ez Diçimê

^' Wî dîsa ji wan re got: «Ez diçira; hîinê li min bigerin û hîinê

di nav gunehên xwe de bimirin. Hûn nikarin bên cihê ku ez

diçiraê.» ^^ Li ser vê yekê Cihûyan weha got: «Ma ewê xwe bikuje

ku dibêje: <Hiîn nikarin bên cihê ku ez diçimê>?»

^^ îsa ji wan re got: «Hûn ji jêr in, ez ji jor im; hîin ji vê din-

yayê ne, lê ez ne ji vê dinyayê me. ^ Loraa rain ji we re got ku

hîinê di nav gunehên xwe de birairin. Eger hîin bawer nekin ku Ez

Ew ira, hûnê di nav gunehên xwe de birairin.» ^ îcar wan jê pirsî:
«Tu kî yî?» îsa ji wan re got: «Ez tara ew ira, yê ku min ji destpêkê

ve ji we re gotiye. ^* Gelek tişt hene ku ez li ser we bêjim îî we

sîîcdar derxira; lê yê ku ez şandime rasti ye îi bi tenê tiştên ku rain

ji wî bihîstine, ez ji dinyayê re dibêjira.»

" Wî li ser Bav ji wan re got, lê wan fêra nekir. ^ îcar Isa ji
wan re got: «Çaxê hûn Kurê Mirov rakin jorê, hingê hûnê bizanin

ku Ez Ew im û min qet tu tişt ji ber xwe nekiriye; lê ev tiştên ha

wek ku Bav hînî min kirine ez dibêjim. ^' Û yê ku ez şandime bi
min re ye îi wî ez bi tenê nehiştime. Çirakî ez hergav wan karên ku

li wî xweş tên, dikira.» ^ Deraa ku îsa weha peyivî, gelek kesan

bawerî bi wî anî.

Rastî Wê We Azad Bike

" îsa ji Cihîiyên ku bawerî bi wî anîbîin re got: «Eger hîin di

peyva rain de biraînin, bi rasti jî hîîn şagirtên rain in. ^^ Hîînê
rastiyê bizanin îi rasti wê we azad bike.» ^^ Wan bersîva wî da:

«Em ji dîîndana* Birahîra* in îî tu caran era neketine bin nîrê tu

kesî. Çawa tu dibêjî: <Hîinê azad bibin>?»

^ îsa li wan vegerand û got: «Bi rastî, bi rasti ez ji we re di-

bêjim, her kesê ku gunehan dike, ew xularaê guneh e. ^^ Xulam her
û her di malê de namîne, lê kur her îî her diraîne. ^ Loma, eger
Kur we azad bike, bi rasti hûnê azad bibin. '^ Ez dizanim ku hûn ji

dîîndana Bkahîm in, lê dîsa jî hûn U kujştiiva ipin digerin. Çirakî
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hûn di dilê xwe de cih nadin peyva rain. ^ Ez ji tiştên ku min li ba

Bavê xwe dîtine dipeyivim îi hîîn jî tiştên ku we ji bavê xwe bi-

hîstine dikin.»

Zarokên îblîs

^' Wan bersîva îsa da îî jê re got: «Bavê me Birahîm e.» îsa ji

wan re got: «Eger hiîn zarokên Birahîm bîîna, weyê kirinên Bi-

rahîra bikirana. "" Lê niha hîîn li kuştina rain - li kuştina wî rnirovê

rastiya ku ji Xwedê bihîstî ji we re gotiye - digerin. Birahîra ev

yek nekir. "' Hîîn karên bavê xwe dikin.» Wan ji wî re got: «Em ji

zînayê çênebîîne! Bavekî me heye, ew jî Xwedê ye.» "^ îsa ji wan

re got: «Eger Xwedê Bavê we bîiya, weyê ji min hez bikira, çimkî

ez ji ba Xwedê hatime îî niha ez li vir im. Ez ji ber xwe nehatime,

lê wî ez şandime. "^ Çima hîîn tiştên ku ez dibêjim fêm nakin? Ji

ber ku hîîn peyva min ranagirin. "" Hîîn ji bavê xwe îblîs in îî hîîn

dixwazin xwestekên bavê xwe bînin cih. Ew ji destpêkê ve mêrkuj

bîî îi tu caran li ser rastiyê nemaye, çimkî rastî li ba wî tune. Çaxê

ku ew derewan dike, ji tiştên xwe bi xwe dibêje; çimkî ew de-

rewkar e îî bavê derewan e. "^ Lê ji ber ku ez rastiyê dibêjim, hîîn ji

min bawer nakin. "* Kî ji we dikare nîşan bide ku guneh li ba min

heye? Madem ez rastiyê dibêjira, çiraa hîîn ji min bawer nakin?

"^ Yê ku ji Xwedê be, gotinên Xwedê dibihîze; ji ber ku hîin ne ji

Xwedê ne, hûn nabihîzin.»

îsa û Birahîm

"* Cihîiyan bersîva wî da îî gotin: «Ma heqê me tunebîî, dema

ku rae got, tu ji Sameryayê* yî îî tu bi cinan ketiyî?» "' îsa ji wan

re got: «Ez bi cinan neketime, bervajiyê vê, ez siyaneta* Bavê xwe

digirira, lê hîin rain bê siyanet dikin. ^" Ez li rîîraeta xwe nagerira,

lê yekî ku lê digere iî dîwanê* dike heye. ^' Bi rastî, bi rastî ez ji

we re dibêjim, eger yek gotina min bigire, ew tu caran rairinê na-

bîne.» ^^ Li ser vê yekê Cihûyan jê re got: «Niha era dizanin ku tu

bi cinan ketiyî! Birahîra jî rair, pêxeraber jî rairin. Û niha tu dibêjî:

<Eger yek gotina rnin bigire, tu caran rairinê tara nako ^^ Nexwe

tu ji bavê rae Birahîm meztir î? Ew rair. Pêxeraber jî mirin. Ma tu

xwe kî dibînî?»

^ îsa bersîv da: «Eger ez rîîraetê bidira xwe, rîîmeta min ne
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tiştek e; yê ku rûraetê dide rain Bavê rain e ku hîin jê re dibêjin:

<Ew Xwedayê rae yo ^^ Hûn wî qet nas nakin, lê ez wî nas dikim.

Eger min bigota ku ez wî nas nakim, ez jî wek we dibîim de-

rewker; lê ez wî nas dikira îî gotina wî digirim. ^* Bavê we Birahîm

bi hêviya ku wê roja min bibîne gelek şa bîî; wî ew dît û dilgeş

bû.» " Cihîiyan jê re got: «Hê tu ne pêncî salî yî! Ma te Birahîm jî

dîtiye?» ^* îsa ji wan re got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, ji
beriya bîiyîna Birahîm ez heme.» ^' îcar wan kevir hildan, da ku

bavêjin wî, lê îsa xwe veşart îî ji Perestgehê derket derve.

Mirovekî Kor Dibîne

9Gava ku îsa derbas dibîî, wî mirovek dît ku ji zikmakî ve kor

bîî. ^ Şagirtên wî jê pirsîn: «Maraoste, kê guneh kir ku ev mi-

rov kor hat dinyayê? Wî bi xwe an dê îi bavê wî?» îsa bersîva

wan da: «Ne wî guneh kir, ne jî dê û bavê wî, lê ji bo ku karên

Xwedê li ser wî bên dîtin ew kor hat dinyayê. " Hê ku roj e divê em

karên ê ku ez şandirae bikin. Şev tê, hingê kes nikare karekî bike.

* Heta ku ez li dinyayê rae, ez ronahiya dinyayê me.»

* Wî weha got îî tif kir erdê, ji tifê herrî çêkir îî ew U çavê

mirov da ^ û jê re got: «Here xwe di hewza Sîlwamê de bişo» ku bê

wergerandin: «Hatiye şandin». Ew jî çû serçavê xwe şuşt îî bi ça-

vên vebîîyî vegeriya.

* Cîranên wî û kesên ku berê dîtibûn ku wî pars dikir, gotin:

«Ewê ku rûdinişt îi pars dikir, ma ne ev e?» ' Hinekan digot: «Ev

ew e», hinekan jî digot: «Ne ew e, lê dimîne wî.» Lê wî bi xwe

digot: «Ez ew im.» '" îcar wan jê pirsî: «Nexwe çavên te çawa
vebîin?» " Wî bersîva wan da: «Mirovê ku jê re dibêjin îsa herrî
çêkir îî li çavên min da û ji min re got: <Here hewza Sîlwamê iî

xwe bişo.> Ez jî çîîm, min serçavê xwe şuşt îî çavên min vebîîn.»

'^ Wan jê pirsî: «Ew li ku derê ye?» Wî got: «Ez nizanim.»

Fêrisîû Mirovê Qencbûyî

'^ Wan ew mirovê ku berê kor bîi, anîn ba Fêrisiyan. '" Ew roja

ku îsa herrî çêkir ii çavên wî vekirin, Şemî bîî. '* Fêrisiyan jî jê

pirsî, ka çavên wî çawa vebûne? Mirov ji wan re got: «Wî herrî U

8:58 Derketin 3:13-14
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çavên min da, min serçavê xwe şuşt îî niha ez dibînim.» '* Hinekan

ji Fêrisiyan got: «Ev mirov ne ji Xwedê ye, çimkî ew Şemiyê

nagire.» Lê hinekan jî got: «Ma mirovekî gunehkar çawa dikare nî-

şanên weha çêke?» Û di navbera wan de dubendî derket. " Hingê

wan dîsa ji wî yê ku berê kor bîî pirsî: «Tu li ser wî yê ku çavên te

vekirin çi dibêjî?» Wî got: «Ew pêxember e.»

'* Serekên Cihîîyan bawer nekirin ku ew kor bîi îi çavên wî

vebûne, heta gazî dê îî bavê wî nekirin " iî ji dê û bavê wî nepirsîn:

«Ma kurê we yê ku we digot kor hatiye dinyayê, ev e? Çawa dibe

ku niha ew dibîne?» ^" Dê û bavê wî bersîva wan dan: «Em dizanin

ku ev kurê rae ye îî kor hatiye dinyayê. ^' Lê em nizanin ku niha

ew çawa dibîne îî era nizanin kê jî çavên wî vekirine. Ji wî

bipirsin, êdî ew mezin e, bila ew ji bo xwe bêje.» ^^ Dê û bavê wî ji

ber ku ji wan ditirsiyan weha peyivîn. Çimkî ji xwe serekên Cihîî-

yan gotina xwe kiribîîn yek: Her kesê ku bigota ew Mesîh e, ewê ji

kinîştê* bihata avêtin. " Ji ber vê yekê dê û bavê wî gotin: «Êdî ew

mezin e, ji wî bipirsin.»

" îcar wan cara diduyan gazî wî mirovê ku berê kor bîi kir îi jê

re gotin: «Li ber Xwedê rastiyê bêje! Em dizanin ku ev mirov gu-

nehkar e.» ^ Wî bersîva wan da: «Ez nizanim ka ew gunehkar e an

ku ne gunehkar e, lê tiştê ku ez dizanim ev e, ez kor bîim îî niha ez

dibînira.» ^ îcar wan jê pirsî: «Wî çi bi te kir? Wî çawa çavên te

vekirin?» ^ Wî li wan vegerand ii got: «Min niha ji we re got, lê

we guhê xwe nedayê. Çima hîin dixwazin dîsa bibihîzin? Ma hûn

jî dixwazin ku bibin şagirtên wî?» ^ Wan ew nizim kir îi gotin:

«Tu yî şagirtê wî, lê em şagirtên Mîîsa ne. ^' Em dizanin ku Xwedê

bi Mîîsa re peyivî ye, lê heçî ev rairov e, em nizanin ku ew ji ku

derê tê!»

^ Mirov bersîva wan da îî got: «Ev tiştekî ecêb e! Hîin nizanin

ew ji ku derê tê, lê wî çavên min vekirin. ^' Em dizanin ku Xwedê

dengê gunehkaran nabihîze. Lê eger mirovek biperize* Xwedê ii

daxwaza wî bike, Xwedê dengê wî mirovî dibihîze. ^^ Ji berê ve tu

caran nehatiye bihîstin ku kesekî çavên mirovekî ku kor hatî din-

yayê vekirine. ^' Eger ev mirov ne ji Xwedê biîya, nikaribîi tiştek

bikira.» ^ Wan ji wî re got: «Tu bi tevahî di nav gunehan de hatiyî

dinyayê, ma tê hînî me bikî?» Û ew ji kinîştê avêtin derve.
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Koritiya Ruhanî

^^ Gava îsa bihîst ku ew avêtine derve, wî ew dît îî jê re got:

«Tu baweriyê bi Kurê Mirov tînî?» ^Zilam lê vegerand îî got:

«Ezbenî, ew kî ye? Bêje, da ku ez baweriyê pê bînim» ^' îsa jê re
got: «Te ew dît îî yê ku niha bi te re dipeyive ew e.» ^ Wî got: «Ya
Xudan*, ez bawer dikira!» û ji îsa re çîi ser çokan. ^' îsa jî got: «Ez
ji bo dîwankirinê hatime vê dinyayê, da yên ku nabînin bibînin li

yên ku dibînin jî kor bibin.»

"" Hinek ji Fêrisiyên ku li ba wî bîîn, dema ku ev bihîstin, jê re

gotin: «Nexwe em jî kor in?» "' îsa bersîva wan da: «Eger hîîn kor

bîina, gunehê weyê tunebûya. Lê niha hîîn dibêjin: <Era dibînim,

îcar gunehê we dimîne.

Şivan û Miyên Xwe

1 C\ *^^^ '^^^^'' ^' ^^^^' ^^ J* ^® '■^ dibêjim, ew kesê ku di derî re
X \J nakeve hewşa miyan, lê di cihên din re dikevê, ew diz îi rê-
bir e. ^ Lê yê ku di derî re dikevê, ew şivanê raiyan e. ^ Dergehvan

jê re derî vedike. Mî dengê wî dibihîzin îi ew bi navê miyên xwe

gazî wan dike îi wan derdixe derve. " Dema ku ew heraîi miyên

xwe derdixe derve, dide pêşiya wan îî raî jî li pey wî diçin, çimkî

dengê wî nas dikin. * Ew tu caran li pey yekî xerîb naçin, lê ji wî

direvin, çirakî dengê xerîban nas nakin.»

* îsa ev raesele ji wan re got, lê wan fêm nekir ku ew çi ji wan

re dibêje.

Şivanê Qenc

^ Li ser vê yekê îsa dîsa ji wan re got: «Bi rastî, bi rasti ez ji we

re dibêjira, ez deriyê miyan im. * Hemû yên ku beriya rain hatine

diz îi rêbir in, lê raiyan guhdariya wan nekir. ' Derî ez ira; yê ku bi

destê min bikeve hundir, ewê xilas bibe. Ewê bikeve hundir, jê

derkeve û çêrê bibîne. '" Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin îi telefkirinê

tê. Lê ez hatim ji bo ku ji wan re jiyan hebe, jiyaneke bi firehî

hebe.

" «Ez şivanê qenc im. Şivanê qenc ji bo miyan canê xwe dide.

" Yê ku bi peran hatiye girtin û ne şivan e, kesê ku ne xwediyê

miyan e, dema ku dibîne gur tê, miyan dihêle îi direve. Gur jî li

wan dixe îi wan belav dike. " Ew direve, çimkî ew bi peran hatiye
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girtin îi xema miyan naxwe. '" Ez şivanê qenc ira. Ez ên xwe nas

dikira îi yên rain jî rain nas dikin, '* wek ku Bav min nas dike îî ez

jî wî nas dikim. Ez ji bo raiyan canê xwe didira. '* Miyên rain ên

din ên ku ne di vê hewşê de ne jî hene. Divê ez wan jî bînim ii ewê

dengê min bibihîzin. Bi vî awayî, wê bibin şivanek îî keriyek.

" Bav ji ber vê yekê ji min hez dike, çimkî ez jiyana xwe didim, da

ku ez wê dîsa bistînira. '* Tu kes wê ji min nastîne, lê ez jiyana

xwe ji ber xwe didim. Ez dikarira jiyana xwe bidim îi dikarim dîsa

bistînira jî. Min ev emir ji Bavê xwe stand.»

" Li ser van gotinan dîsa di nav Cihîîyan de dubendî derket.

^" Gelekan ji wan digot: «Ew bi cinan ketiye îî ew dîn e. Çima hîîn

guhdariya wî dikin?» ^' Hinekên din jî gotin: «Ev ne gotinên yekî

ne ku bi cinan ketiye. Ma cin dikarin çavên koran vekin?»

Bêbaweriya Cihûyan

^^ Hingê li Orşelîmê Cejna* Pîrozkirina Perestgehê hatibîî iî zi-

vistan bîî. ^^ îsa li Perestgehê di Eywana Silêman de digeriya. ^ Ci-

hû li dora wî civiyan îî jê pirsîn: «Ma tê heta kengê me di şikê de

bihêlî? Eger tu Mesîh bî, ji me re bi eşkereyî bêje!»

^ îsa bersîva wan da: «Min ji we re got. Lê hiin bawer nakin.

Karên ku ez bi navê Bavê xwe dikim, ji min re şahidiyê dikin.

^* Lê hîîn bawer nakin, çimkî hûn ne ji raiyên rain in. ^^ Miyên rain

dengê min dibihîzin, ez jî wan nas dikim îî ew li pey min tên. ^ Ez

jiyana herheyî didim wan îî ew tu caran helak nabin îî tu kes nikare

wan ji destê min derxe. ^' Bavê min ê ku ew dane rain, ji heraiîyan

raeztir e îi tu kes nikare wan ji destê Bavê min derxe. ^ Ez îî Bav

yek in.»

^' Cihiîyan dîsa kevir hildan ku wî bidin ber keviran. '^ îsa ji

wan re got: «Min ji Bav gelek karên qenc nîşanî we dan. Hîîn ji ber

kîjanî min didin ber keviran?» ' Cihîîyan bersîva wî da: «Em te ne

ji ber karekî qenc didin ber keviran, lê em te ji ber çêran* didin ber

keviran! Çimkî tu mirov î, lê tu xwe dikî Xwedê.»

îsa bersîva wan da: «Ma di Şerîeta we de nenivîsiye ku

Xwedê gotiye: <Hûn xwedê ne>^? '^ Em dizanin ji wan kesên ku

peyva Xwedê ji wan re hatiye, <xwedê> hatibe gotin jî, Nivîsara

' 10:34 Ji:Zebiir 82:6
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Pîroz xera nabe. '* Bav ez kirim veqetandiyê pîroz* îî ez şandim

dinyayê, îcar ji ber ku min got: <Ez Kurê Xwedê rae>, hîîn çawa ji

min re dibêjin: <Tu çêran dikî!> " Eger ez karên Bavê xwe nekim,

ji min bawer nekin. ^ Lê eger ez wan dikira, bi ser ku hîîn ji min

bawer nakin jî, dîsa bi karên min bawer bikin, da ku hîîn bizanin îi

fêm bikin ku Bav bi min re ye û ez bi Bav re me.» ^' Hingê dîsa

wan xwest ku îsa bigirin, lê îsa ji destê wan derket.
"" îsa dîsa derbasî aliyê din ê Çemê Urdunê bû û li wê derê raa,

cihê ku Yîihenna di destpêkê de lê iraad* dikir. "' Gelek kes diha-

tin ba wî îî digotin: «Yîihenna tu nîşan çênekir, lê hemû tiştên ku

Yîîhenna U ser vî mirovî gotin rast derketin.» "^ Û li wê derê ge-

lekan bawerî bi wî anî.

Mirina Lazar

1i îcar mirovek bi navê Lazar nexweş bû. Ew ji Beytanyayê,

J. ji gundê Meryemê* û xwişka wê Mertayê bîi. ^ Lazarê nex-
weş birayê Meryemê bîî, ya ku rîinê bîhnxweş li Xud^ dabû û bi

porê xwe lingên wî paqij kiribîîn. ^ Herdu xwişkan ji îsa re xeber
şandin îi gotin: «Ya Xudan, yê ku tu jê hez dikî nexweş e.» " Lê de-

ma ku îsa ev yek bihîst, wî got: «Ev nexweşî ne ji bo muinê ye, lê be-

lê ew ji bo rîîmeta Xwedê ye, da ku Kurê Xwedê pê bi rîîmet bibe.»

* Isa ji Mertayê, ji xwişka wê îî ji Lazar hez dikir. * Lê dema

bihîst ku Lazar nexweş e, ew du rojên din jî li wî cihê ku lê bîî ma.

^ Paşê wî ji şagirtên xwe re got: «Era dîsa herin Cihûstanê.» * Şa-

girtan jê re got: «Maraoste, hê niha bîi Cihîi li kevirkirina te dige-

riyan, raa tu dîsa diçî wê derê?» ' îsa bersîva wan da: «Ma di
rojekê de diwanzdeh saet tunin? Eger yek bi roj bigere, naterpile*,

çimkî ew ronahiya vê dinyayê dibîne. '" Lê eger yek di şevê de

bigere, ew diterpile, çimkî bi wî re ronahî tune.» " Piştî van pey-

van wî ji wan re got: «Dostê rae Lazar bi xew ve çîiye, lê ez diçira

wî hişyar bikira.» '^ Şagirtan jê re got: «Ya Xudan, eger ew ketibe

xewê, ewê qenc bibe.» '^ Niha îsa U ser rairina wî digot, lê wan

guman kir ku ew li ser razana wî dibêje^ '" Li ser vê yekê îsa bi
eşkereyî ji wan re got: «Lazar miriye. '^ Û ji bo we ez dilşa me ku
ez ne U wê derê bûm, da ku hîîn bawer bikin. De niha rabin, em

herin ba wî.» '* Hingê Tûmayê ku jê re Cêwî digotin, ji hevalên

xwe yên şagirt re got: «Era jî herin, da ku em bi wî re bimirin.» . .
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Vejîn û Jiyan

" Dema ku îsa hat, wî dît ku beriya çar rojan Lazar kirine go-
fê. '* Beytanya nêzîkî Orşelîmê bîi îî U dora sê kîlometreyan jê diîr

bîî. " Gelek Cihîî hatibîin ba Merta îî Meryemê, da ku ji ber rairina

birayê wan di ber dilê wan de bên.

^" Gava Mertayê bihîst ku îsa tê, ew çîî pêşiya wî. Lê Meryem
li malê raa. ^' Mertayê ji îsa re got: «Ya Xudan, eger tu li vir bîî-

yayî, birayê rain nedirair. ^^ Niha jî ez dizanim tu çi ji Xwedê bi-

xwazî, ewê bide te.» " îsa ji wê re got: «Birayê te wê dîsa rabe.»

^ Mertayê lê vegerand: «Ez dizanira Roja Dawî, Roja* Vejînê ewê

dîsa rabe.» ^* îsa ji wê re got: «Vejîn* îî jiyan ez ira. Yê ku bawerî

bi min anîbe, miribe jî ewê bijî. ^ Û her kesê ku dijî îî baweriyê bi

min tîne, qet namire. Tu vê yekê bawer dikî?» ^' Mertayê ji wî re

got: «Erê ya Xudan*, ez bawer dikim ku tu Mesîh î, Kurê Xwedê

yî, yê ku wê bihata dinyayê.»

îsa Digiri

^ Piştî ku wê ev got, çû gazî xwişka xwe Meryeraê kir îî bi

dizî got: «Maraoste li vir e û ew gazî te dike.» ^' Gava ku Mer-

yeraê ev bihîst, ziî rabîi çû ba îsa. ^ îsa hê negihîştibîî gund îi hê li
wî cihî bîî, dera ku Merta hatibîi pêşiya wî. ^' Cihîîyên ku li malê bi

wê re bîîn îi di ber dilê wê de dihatin, gava dîtin ku Meryem zîi

rabîi derket derve, dan pey wê. Wan guman kir ew diçe ser gorê ku

bigirî. '^ Deraa ku Meryera hat cihê ku îsa lê bîî, ew dît, xwe avêt

lingên wî îî got: «Ya Xudan, eger tu li vê derê bûyayî, birayê rain

nedirair.» ^^ Gava ku îsa çav bi giriyê wê iî bi giriyê Cihûyên ku pê

re hatibîîn ket, ji kîîr ve naliya îî kederê mhê wî girt. ^ Wî ji wan

pirsî: «We ew li ku derê veşart?» Wan jê re got: «Ya Xudan, were

îi bibîne.» '^ îsa giriya. ^ Hingê Cihîîyan got: «Binêrin, çiqas ji wî

hez dikir!» ^^ Lê hinekan ji wan got: «Ma yê ku çavên ê kor ve-

kirin, nikaribîî tiştekî bike ku ev rnirov jî neraire?»

îsa LazarêMiri Radike

^* Li ser vê yekê îsa dîsa ji kîir ve naUya û gihîşt ser gorê. Gor

şkeftek bii îi kevirek li ber derê wê bîi. ^' îsa got: «Kevir rakin.»

Xwişka yê rairî Mertayê ji wî re got: «Ya Xudan, êdî bîhn ke-

tiyeyê, ev çar roj e ku ew rairiye.» "" îsa ji wê re got: «Ma min ji te
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re negot, eger tu bawer bikî, tê rîimeta Xwedê bibînî?» "' Icar kevir

rakirin. îsa çavên xwe ber bi jor ve hilda îî got: «Bavo, ji ber ku te

ez bihîstim, ez.ji te re şikir dikim. "^ Ez dizanim ku tu hergav min

dibihîzî, lê min ev ji bo elaleta U hawirdorê rawestayî got, da ku

bawer bikin ku te ez şandime.»

"' Pişti ku wî weha got, ew bi dengekî biUnd qîriya: «Lazar,

were derve!» "" Yê rairî, dest iî ling bi caw pêçayî îî serçavê wî bi

destmalekê nixamti derket derve. îsa ji wan re got: «Wî vekin ii

bihêlin bila here.»

Şêwira Kuştina îsa
(Metta 26:1-5; Marqos 14:1-2; Lûqa 22:1-2)

"^ Gelek Cihîîyên ku hatibîîn ba Meryeraê iî tiştên ku îsa ki-
ribîîn dîtin, bawerî bi wî anîn. "* Lê hinek j^i wan jî çiîn ba Fêrisiyan

û tiştên ku îsa dikirin ji wan re gotin. "' îcar Fêrisî îi serekên ka-
hînan civîna* giregiran gazî ba hev kirin îî gotin: «Emê çi bikin?

Ev rairov gelek nîşanan çêdike. "* Eger em wî weha bihêlin, hemîi

kes wê baweriyê bi wî bîne îi Roraayî jî wê bên, wî cihê me yê

pîroz û miletê me ji holê rakin.»

"' Yekî ji nav wan, Qeyafayê ku wê salê Serokkahîn bû ji wan

re got: «Hûn qet tiştekî fêm nakin. ^" Ma hûn nafikirin, ji bo ku

tevahiya railet helak nebe, di oxira gel de mirovek bimire, ji bo we

çêtir e.» " Wî ev ji ber xwe negot, lê ji ber ku ew Serokkahînê wê

salê bîî, wî pêxeraberîti kir ku îsa wê ji bo milet bimire. ^^ Ne bi
tenê di oxira wî raileti de, lê ewê ji bo civandin îî yekîtiya zarokên

Xwedê yên belavbîiyî jî biraira.**' îcar ji wê rojê ve şêwira kuştina

îsakirin.
^ Loraa îsa êdî bi eşkereyî di nav Cihîiyan de negeriya. Lê ew

ji wê derê derket, çiî herêmeke nêzîkî çolê, bajarê ku jê re Efrayîm

digotin îi bi şagirtên xwe ve li wê derê ma.

^^ Cejna* Derbasbîînê ya Cihûyan nêzîk bîî. Gelek kesên ji

gundên hawirdor, ji bo ku li gor adetan xwe paqij bikin, beriya

Cejna Derbasbûnê hiUdşiyan Orşelîmê. ^* Ew li wê derê li Isa di-

geriyan îî gava li Perestgehê radiwestan, ji hevdîî dipirsîn: «Hîîn çi

dibêjin? Ma ew qet nayê cejnê?» " Fêrisî îî serekên kahînan jî emir

derxistibûn ku, eger kesek bizane ew li ku derê ye, bila haya wan

pê bixe, da ku wî bigirin.
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îsa li Beytanyayê
(Metta 26:6-13; Marqos 14:3-9)

"1 O îcar şeş roj^beriya Cejna* Derbasbîinê, îsa hat Beytanyayê;
X jiL^ Lazarê ku îsa ew ji nav miriyan rakiribîi li wir rîîdinişt. ^ Li
wê derê wan ziyafetek da wî. Mertayê xizmet dikir. Lazar jî yek ji

wan kesan bîî, yên ku bi îsa re li ser sifrê rîîdiniştin. ^ Meryemê* ji
rûnê narda* xuriî yê pirr hêja lîtrek* Romayî bi lingên îsa de kir îî

di pey de bi porê xwe Ungên wî zuwa kirin. Tevahiya malê bi

bîhna rîînê nardê tije bû. " Lê yekî ji şagirtên wî, Cihîîdayê îsxer-

yotî - yê ku wê paşê ew bida dest - got: ^ «Çima ev rîînê bîhnxweş

bi sê sed zîvî* nehat firotin îi li belengazan nehat belavkirin?» * Wî

ev ne ji bo ku xema belengazan dixwar, lê ji ber ku ew diz bîî got.

Xelîtka* peran bi wî re bîî îi tiştê ku diketê jê didizî.

^ îsa got: «Dev ji jinikê berde. Bila vî ji bo roja ku ez bêm
veşartin hilîne. * Belengaz hergav di nav we de ne, lê ez hergav ne

li ba we me.»

Şêwira Kuştina Lazar

' Deraa ku elaleteke mezin ji Cihîîyan bihîst ku îsa li wê derê

ye, ew hatin; ew ne bi tenê ji bo îsa hatin, lê ji bo ku Lazarê ku wî
ji nav miriyan rakiribîî jî bibînin. '" îcar serekên kahînan şêwira
kuştina Lazar jî kirin. " Çimkî ji rûyê wî gelek Cihîî diçûn bawerî

bi îsa dianîn.

îsa bi Rûmet Dikeve Orşelîmê
(Metta 21:1-11; Marqos 11:1-11; Lûqa 19:28-40)

'^ Dotira rojê elaleteke mezin a ku hatibû cejnê, gava bihîst ku
îsa tê Orşelîmê, " wan rahişt guliyên xurraeyan, çiin pêşiya wî îi
qîriyan:

«Hosanna*!

Yê ku bi navê Xudan tê pîroz be!

Padîşahê îsraêlê pîroz be!»*
'" îsa dehşikek dît îî lê siwar bîî, wek ku hatiye nivîsîn: '* «Ne-

tirse, ey bajarê Siyonê*. Va ye, padîşahê te U ser pişta dehşikê

siwar e û tê.»''

' 12:13 Ji: Zebûr 118:25-26 '' 12:15 Ji: Zekerya 9:9

12:3 Lîtrek Romayî 327 gram bii; lîtra îroyîn 1000 gram e.



YUHENNA 12 209

'* Şagirtên wî di destpêkê de ev fêra nekirin, lê dema ku îsa hat bi-

riîmetkirin, hingê hat bîra wan ku ev tişt ji bo wî hatine nivîsîn îi

wan ev tişt ji bo wî kirin.

" Ew elaleta çaxê ku wî ji gorê gazî Lazar kiribii îi ew ji nav

miriyan rakiribîî pê re bîi, şahidiya vê yekê dikir. '* Ji ber vê yekê

gelek çîîn pêşiya wî, çimkî wan bihîstibîî ku wî ev nîşan çêkiriye.

" Loma Fêrisiyan ji hev re got: «Hîîn dibînin tiştek ji destê we

nayê; binêrin çawa tevahiya dinyayê daye pey wî.»

Hinek Yewnanî li îsa Digerin

^ Di nav wan kesan de, yên ku ji bo di cejnê de biperizin*,

hilkişiyabîin Orşelîmê, hinek Yewnanî* jî hebîîn. ^' Ev hatin ba

Filîposê ji bajarê Beytsayda Celîlê îî ji wî re gotin: «Ezbenî, em

dixwazin îsa bibînin.» ^^ Filîpos çîi û ev ji Endrawrs re got; End-

rawis îî Filîpos jî çîîn ji îsa re gotin. ^ îsa bersîva wan da: «Saeta
ku Kurê Mirov bê bmimetkirin hat. ^ Bi rastî, bi rasrî ez ji we re

dibêjira, heta ku liba genim nekeve erdê îi nemire, bi tenê dimîne,

lê eger ew bimire, gelek ber dide. ^ Yê ku ji jiyana xwe hez dike,

ewê wê winda bike; lê yê ku li vê dinyayê ji jiyana xwe nefret

dike, wê ji bo jiyana herheyî hiltîne. ^* Yê ku bixwaze ji bo min

xizmetê bike, bila li pey min were. Ez li ku derê bim, yê ku ji rain

re xizmetê dike jî wê li wê derê be. Kî ku ji rain re xizmetê bike,

Bav wê wî bide rûmetkirin.

îsa li ser Mirina Xwe Dibêje

" «Niha dilê min ketiye tengiyê. Ez çi bêjim? Ma ez bêjim:

<Bavo, min ji vê saetê xilas bike>? Na, ji bo vê yekê ez hatime vê

saetê. ^ Bavo, navê xwe bi rîîmet bike.» Li ser vê yekê dengek ji

ezmên hat: «Min ew bi rîîmet kir û ezê dîsa wî bi rîîmet bikim.»

^' Ew elaleta ku li wê derê rawesta bû îi ev bihîst, got: «Eznian

kir xurexur.» Hinekan jî digot: «Milyaketek bi wî re peyivî.» ^ îsa
bersîv da îi got: «Ev deng ne ji bo min, lê ji bo we hat. ^' Niha

dema dîwana vê dinyayê ye; niha serokê vê dinyayê wê bê avêtin

derve. ^ Çaxê ku ez ji erdê ber bi jor ve bêm hildan, ezê hemiîyan

ber bi xwe ve bikişînim.» '^ Wî bi vê gotinê îşaret kir, ka ewê bi

mirineke çawa bimire.

* Elaletê bersîva wî da: «Me ji Şerîetê bihîstiye ku Mesîh wê
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her û her bimîne. Çawa dibe ku tu dibêjî: <Divê Kurê Mirov ber bi

jor ve bê hildan>? Kî ye ev <Kurê Mirov>?» ^* îsa ji wan re got:
«Ronahî hê ji bo demeke kurt bi we re ye. Hê ku ronahî bi we re

ye, rêve herin, da ku tarî bi ser we de negire. Yê ku di tariyê de rê-

ve diçe, nizane diçe ku derê. ^ Hê ku ronahî bi we re ye, baweriyê

bi ronahiyê bînin, da ku hîîn bibin zarokên ronahiyê.»

Bêbaweri

Piştî ku îsa weha peyivî, çîi û xwe ji ber wan veşart. ^' Bi ser

ku wî U ber wan evqas nîşan çêkiribiîn, hê jî wan bawerî bi wî

nedianî. ^ Ev çêbiî, da ku gotina îşaya* pêxember bê cih:

«Ya Xudan, kê bi xebera ku me da bawer kir?

Û zendê Xudan ji kê re hat diyarkirin?»*

^' Ji ber vê yekê wan nikaribû bawer bikin. Çimkî îşaya ev jî

gotiye:

"" «Wî çavên wan kor kiriye

Û dilê wan hişk kiriye.

Da ku bi çavên xwe nebînin,

Û bi dilê xwe fêra nekin û venegerin

Û ez jî wan qenc nekira.»''
"' îşaya weha gotiye, çirakî wî rûraeta îsa dîtiye îî li ser wî

peyiviye. "^ Lê belê dîsa jî ji serekan gelekan bawerî bi wî anî. Lê

ji tirsa Fêrisiyan, ji bo ku ji kinîştê neyên avêtin, ev eşkere nekirin.

"' Çimkî wan ji pesnê Xwedê bêtir ji pesnê rairovan hez kir.

Gotina ku di Roja Dawîde Dîwanê Dike

"" îsa bi dengekî bilind got: «Yê ku baweriyê bi min tîne, ne bi

rain, lê bi wî yê ku ez şandirae baweriyê tîne. "^Û yê ku min
dibîne, wî yê ku ez şandime dibîne. "* Ez bi ronahîtî hatira dinyayê,

da her kesê ku baweriyê bi rain bîne, di tariyê de neraîne. "' Eger

yek gotina min bibihîze îi pêk neyne, ez dîwana wî nakim. Çirakî

ez nehatime ku dîwana dinyayê bikim, lê ez hatime ku dinyayê

xilas bikim. "* Yê ku min red dike îi bi gotinên min nake, yekî ku

dîwana wî bike, heye. Ew gotina ku min gotiye, ew gotin wê di

Roja Dawî de dîwana wî bike. "' Çirakî ez ji ber xwe nepeyivîra, lê

' 12:38 Ji: îşaya 53:1 ^ 12:40 Ji: îşaya 6:10
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tiştê ku ez dibêjim îî tiştê ku ez dipeyivim, Bavê ku ez şandime

emir daye min. *° Ez dizanim ku emrê wî jiyana herheyî ye. Loma

tiştên ku ez dipeyivim, Bavê min çawa ji min re gotine ez wusa

dibêjim.»

Nefsbiçûkiya îsa

'i Q îcar beriya Cejna* Derbasbîînê, îsa dizanibû saeta wî ya ku
X »J vê dinyayê berde îi here ba Bav hatiye. Wî ji hemîiyên xwe

yên U dinyayê hez kiribîî îî heta dawi^ê ji wan hez kir. ^ Di dema
xwarina şîva êvarê de, ji xwe hingê îblîs* xistibîi dilê Cihûdayê
kurê Şimîînê îsxeryotî, ku îsa bide dest. ^ îsa dizanibû ku Bav he-
mû tişt daye destên wî û ew ji ba Xwedê hatiye îi ewê dîsa vegere

ba Xwedê. " îcar ji ser xwarinê rabîî, xiftanê xwe danî aliyekî îî

pêşgîrek hilda, li pişta xwe pêça. ^ Di pey de av kir leganekê îî dest

bi şuştina lingên şaşirtên xwe kir û ew bi pêşgîra li pişta xwe

pêçayî zuwa kirin. * Icar ew hat ba Şiraîîn-Petrûs, Şiraîîn-Petrûs jê

re got: «Ya Xudan, ma tê Ungên min bişoyî?» ' îsa lê vegerand û
got: «Niha tu fêra nakî ez çi dikim, lê paşê tê fêm bikî.» * Petrîîs jê
re got: «Tu caran tu lingên min naşoyî!» îsa bersîva wî da: «Eger

ez te neşom, para te bi min re tune.» ' Şiraûn-Petrîîs lê vegerand îî

got: «Ya Xudan, nexwe ne bi tenê lingên rain, lê dest û serê min jî

bişo!» "îsa jê re got: «Yê ku hatiye şuştin, ji biU lingên wî, ne

hewce ye ku dereke wî ya din bê şuştin. Ew bi tevahî paqij e. Hîîn

jî paqij in, lê ne hûn heraîi.» " Çimkî îsa dizanibîi kî wê wî bide

dest, ji ber vê yekê wî got: «Ne hiîn hemîi paqij in.»

" Pişti ku wî lingên wan şuştin, ebayê xwe li xwe kir û dîsa li

ser sifrê rîînişt. Wî ji wan pirsî: «Ma hiîn di^anin ku min ji bo we

çi kir? '^ Hîin ji min re dibêjin <Mamoste> îi <Xudan> îi hîîn rast

dibêjin, çimkî ez ew im. '" Eger bi ser ku ez Xudan îî Mamoste rae

jî, min lingên we şuştin, divê hûn jî lingên hevdîî bişon. '^ Min

mînakek da we, da ku çawa rain ji we re kir, hîin jî wusa bikin.

'* Bi rastî, bi rasö ez ji we re dibêjim, xulam ne di ser axayê xwe re

ye, ne jî yê ku hatiye şandin, di ser ê ku ew şandiye re ye. " Ma-
dem ku hîîn van tiştan dizanin, xwezî bi we, eger hiîn wan bikin.

13:1 Weha jî tê fêmkirin: «temam», yanî «bê kêmahî ji wan hez kir.»
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îsa Girtina Xwe Dide Zanîn
(Metta 26:20-25; Marqos 14:17-21; Lûqa 22:21-23)

^'«Ez ji bo we hemûyan nabêjim; ez dizanim min kî hilbi-

jartine. Lê divê ew nivîsar bê cih:

<Yê ku nanê rain xwar

Pehniya xwe li hember min rakir.>^

" «Ez van niha, beriya ku bibin ji we re dibêjim. Wusa ku

dema ew bibin, hûn bawer bikin ku ez ew im. ^" Bi rastî, bi rastî ez

ji we re dibêjim, yê ku wî kesê ez dişînim, qebîil bike, rain qebîîl

dike û yê ku rain qebûl bike, wî yê ku ez şandime qebîil dike.»

^' Piştî ku îsa ev tişt gotin, di mh de gelek reht bû; wî şahidî

kir û got: «Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjira, yek ji we wê rain

bide dest.»

^^ Şagirtan li hevdîî nêrî îî heyirîn, ka ew li ser kê dibêje. " Ye-

kî ji şagirtên wî, yê ku îsa jê hez dikir, pala xwe dabîî singê îsa.
^ Şimîîn-Petrîis ji wî re îşaret kir îî got: «Bipirse, ka U ser kê di-

bêje.» ^ Wî jî pala xwe dabîî singê îsa, pirsî: «Ya Xudan, kî ye ew?»

^* îsa bersîv da û got: «Ez pariyê nên li xwarinê bixim û bidim

kê ew e.» Di pey de wî pariyek nan hilda, li xwarinê xist îî da Ci-

hûdayê kurê Şimîînê îsxeryotî. ^^ Piştî ku Cihîida pariyê nên stand,
îblîs ket dilê wî. îsa ji wî re got: «Tiştê ku tê bikî, niha zîî bike.»
^ Lê ji yên ku li ser sifrê rîîdiniştin, tu kesî fêm nekir ku wî çima

weha got. ^' Ji ber ku xelîtka* peran bi Cihîîda re bû, hinan ji wan

guman dikir ku îsa dibêje: «Tiştên ku ji bo cejnê ji me re lazira in

bikirre», an: «Tiştekî bide belengazan.» ^ Gava ku Cihîîda pariyê

nên stand, di cih de derket derve. Û şev bîî.

Emrekî Nû: Ji Hevdû Hez Bikin

^' Piştî ku ew derket derve, îsa got: «Niha Kurê Mirov hat

biriimetkirin lî Xwedê jî bi wî hat birûmetkirin. '^ Eger Xwedê bi

wî hatibe birîimetkirin, Xwedê jî wê wî bi xwe bi riimet bike. Hera

jî wê wî di cih de bi riîraet bike. ■'^ Zarono! Ez hê deraeke kurt bi

we re rae. Hîînê li min bigerin, lê wek ku min ji Cihîiyan re got,

niha ez ji we re jî dibêjim, hiîn nikarin bên cihê ku ez diçimê.

^ 13:18 Ji:Zebiir 41:9
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^ «Ez erarekî nû didira we: Ji hevdîî hez bikin. Wek ku min ji

we hez kir, hîin jî ji hevdîî hez bikin. '^ Eger hîin ji hevdîî hez

bikin, bi vê yekê hemîi wê bizanin ku hîin şagirtên min in.»

îsa Dizane ku Petrûs Wê Wîînkar Bike
(Metta 26:31-35; Marqos 14:27-31; Lûqa 22:31-34)

^ Şimîîn-Petrûs jê pirsî: «Ya Xudan, tu bi ku derê ve diçî?» îsa
bersîva wî da: «Cihê ku ez diçimê, niha tu nikarî U pey min bêyî,

lê paşê tê U pey min bêyî.» ^^ Petrîîs jê re got: «Ya Xudan, çima ez

niha nikarim li pey te bêm? Ezê ji bo te canê xwe bidim.» ^ îsa
bersîva wî da: «Ma tê ji bo min canê xwe bidî? Bi rastî, bi rastî ez

ji te re dibêjira, hê dîk bang nedayî, tê sê caran rain înkar bikî.

Riya ku Diçe Bav

1 A «Bila dilê we reht nebe. Baweriya xwe bi Xwedê bînin û

X T" baweriya xwe bi min jî bînin. ^ Di mala Bavê min de gelek
ode hene. Eger wusa tunebûya, ma minê ji we re bigota ku ez di-

çim ji we re cih amade bikim? ' Dema ku ez çîim îî min ji we re cih

amade kir, ezê dîsa bêm îi we bibim ba xwe, da ku cihê ez lê bim,

hûn jî li wê derê bin. " Hiîn riya wî cihê ku ez diçimê dizanin.»

^ Tîîma jê re got: «Ya Xudan, era nizanin tu diçî ku derê, emê

çawa rê bizanin?» * îsa ji wî re got: «Rê, rastî îî jiyan ez im. Heta

ku ne bi destê min be, tu kes nayê JDa Bav. '^ Eger we ez nas biki-

rama, weyê Bavê min jî nas bikira. îcar ji niha ve hîîn wî nas dikin

îi we ew dîtiye.»

* Filîpos jê re got: «Ya Xudan, ka Bav nîşanî me bide, ev têra

me dike!» ' îsa jê re got: «Ey Filîpos, evqas dem ez bi we re me,

ma hê jî te ez nas nekirime? Yê ku ez dîtime, Bav dîtiye; tu çawa

dibêjî: <Bav nîşanî rae bide>? '" Ma tu bawer nakî ku ez bi Bav re

me îi Bav jî bi rain re ye? Gotinên ku ez ji we re dibêjira, ez ji ber

xwe nabêjim. Lê Bavê ku bi min re dimîne, karên xwe dike. " Ji
min bawer bikin ku ez bi Bav re me û Bav jî bi min re ye. Lê qet

nebe, ji ber van karan bawer bikin. '^ Bi rastî, bi rasti ez ji we re

dibêjim, yê ku baweriyê bi min bîne, karên ku ez dikim, ew bi xwe

jî wê bike. Ewê yên hê meztir jî bike, çimkî ez diçim ba Bav. " Bi
navê min hîîn çi bixwazin, ezê bikim, da ku Bav bi Kur bi rûmet

bibe. " Eger hiîn bi navê min tiştekî ji min bixwazin, ezê wî bikim.
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îsa Soza Şandina Ruhê Pîroz Dide

'^ «Madem hîin ji min hez dikin, hîînê erarên min bînin cih.

'* Û ezê ji Bav bixwazim îî ewê Alîkarekî din bide we, da ku her îî

her bi we re biraîne. " Ew Ruhê Rastiyê ye; dinya nikare wî qeblîl

bike, çirnkî ne wî dibîne îî ne jî wî nas dike. Lê hîin wî nas dikin,

çimkî ew bi we re dimîne îî ewê di dilê we de be.

'* «Ez we sêwî nahêlim; ezê dîsa bêm ba we. " Piştî demeke

kurt, êdî dinya rain nabîne, lê hûnê rain bibînin. Madera ez dijîra,

hîin jî, hûnê bijîn. ^" Wê rojê hîînê bizanin ku ez bi Bavê xwe re

me, hîin bi rain re ne û ez jî bi we re rae.

^' «Yê ku emrên min qeblîl dike îi wan tîne cih, ew e yê ku ji

min hez dike. Yê ku ji min hez dike, ewê ji aliyê Bavê min ve bê

hezkirin. Ez jî, ezê ji wî hez bikim îî xwe ji wî re eşkere bikim.»

^^ Cihîida* - ne yê îsxeryotî - ji wî re got: «Ya Xudan, ev ça-

wa dibe ku tê xwe ji me re eşkere bikî, lê xwe ji dinyayê re eşkere

nakî?»

" îsa bersîva wî da îî got: «Eger yek ji rain hez bike, wê gotina

min bigire. Bavê min jî wê ji wî hez bike îî emê bên ba wî lî li ba

wî cih bigirin. ^ Yê ku ji rain hez nake, gotinên rain jî nagire. Go-

tina ku hîin dibihîzin ne ya rain e, lê ya wî Bavî ye, ku ez şandirae.

^ Hê ez li ba we, min ev tişt ji we re gotin. ^ Lê Alîkar - Ruhê*

Pîroz - yê ku Bav wê bi navê min bişîne, ewê heraîî tiştî hînî we

bike îî wê her tiştên ku min ji we re gotine, bîne bîra we.

" «Ez aştiyê* ji we re dihêlim; ez aştiya xwe didira we. Ez

wek ku dinya dide we nadira. Bila dilê we reht nebe îi netirsin!

^ We bihîst ku rain ji we re got: <Ez diçim, lê ezê dîsa bêm ba we!>

Eger we ji rain hez bikira, ji bo çîina rain a ba Bav, hîinê şa bibîina.

Çimkî Bav di ser min re ye. ^' Min ev niha berî ku çêbin gotin, da

ku, dema ew çêbin, hûn bawer bikin. ^ Êdî ez bi we re pirr nape-
yivim, çimkî serokê vê dinyayê tê. Tu tiştê wî bi min re tune, ^' lê

bila dinya bizane ku ez ji Bav hez dikim îî Bav çawa erair daye

min ez wusa dikim.

«Rabin, era ji vir herin.

Mêwa Rastin

'l ^ «Ez mêwa rastîn im, Bavê min jî rezvan e. ^ Ew her şivika

X «^ min a ku fêkî nade dibire; her şivika ku fêkî dide jî, ji bo ku
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bêtir fêkî bide dikezixîne îî paqij dike. ^ Bi gotina ku min ji we re

got, ji xwe hûn paqij in. " Bi min re bimînin, ez jî bi we re. Çawa

ku şivik bi raêwê ve neraîne ji ber xwe nikare fêkî bide, hîin jî

wusa bi rain re neraînin hiin nikarin fêkî bidin.

^ «Ez mêw im, hiin jî şivik in. Yê ku bi min re dimîne îî ez bi

wî re dimînim, ew gelek fêkî dide. Çimkî bêyî min hûn nikarin tu

tişti bikin. * Eger yek bi min re nemîne, wê wek şivika mêwê bê

avêtin derve îî hişk bibe. Hingê ew tên civandin, tên avêtin nav

êgir û dişewitin. '' Eger hîin bi min re bimînin îî gotinên min di dilê

we de bimînin, hîin her çi dixwazin bixwazin, wê ji we re bê dayîn.

* Bavê min bi vê yekê, bi zêde fêkî dayîna we bi rîimet dibe ii bi vî

awayî hîinê bibin şagirtên rain.

' «Wek ku Bav ji min hez dike, ez jî wusa ji we hez dikim. Di

hezkirina rain de biraînin. '" Eger hîin erarên rain bînin cih, hîînê di

hezkirina min de bimînin; çawa ku rain erarên Bav anîn cih îî ez di

hezkirina wî de diraînim. " Min ev tişt ji we re gotin, da ku şabîîna

min bi we re be îî şabiina we temam bibe. '^ Emrê rain ev e: Ji

hevdû hez bikin, wek ku rain ji we hez kir. " Tu hezkirin ne di ser

wê hezkirinê re ye ku rairovek di ber dostên xwe de canê xwe bi-

de. '" Eger hîin tiştên ku rain li we erair kirin bînin cih, hîîn dostên

min in. '* Êdî ez ji we re nabêjim <xulam>; çimkî xulara nizane ku

axayê wî çi dike. Ez ji we re dibêjim <dostên niin>; çimkî her tiştên

ku min ji Bavê xwe bihîstin, rain bi we dan zanîn. '* Ne we ez hil-
bijartira, lê min hûn hilbijartin îi kifş kirin, da ku hîîn herin fêkî

bidin îi fêkiyê we bimîne. Hingê hîin bi navê min çi ji Bav bi-
xwazin ewê bide we. " Emrê min ji bo we ev e: Ji hevdû hez bikin.

Dijminahiya Dinyayê

'* «Eger dinya ji we nefret bike, bizanin ku beriya we, ji min

nefret kiriye. " Eger hûn ji dinyayê bûna, dinyayê wê ji yên xwe

hez bikira. Lê ji bo ku min hîin ji dinyayê hilbijartine, hûn ne ji
dinyayê ne. Ji ber vê yekê dinya ji we nefret dike. ^ Peyva ku min
ji we re got bînin bîra xwe: <XuIam ne di ser axayê xwe re ye.>

Eger wan tengahî dabe min, wê tengahiyê bidin we jî. Eger wan

gotina min girtibe, wê gotina we jî bigirin. ^' Lê van hemîî tiştan

wê ji ber navê min bi we bikin, çimkî ew, wî yê ku ez şandime nas

nakin.
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^^ «Eger ez nehatama îî min ji wan re negota, gunehên wan wê
tunebîîya. Lê niha ji bo guneh hêceta* wan tune. " Yê ku ji min

nefret dike, ji Bavê min jî nefret dike. " Karên ku tu kesî nekirine,

eger min di nav wan de nekiribana, wê gunehên wan tunebîiya. Lê

niha wan dît îî dîsa hera ji min hem jî ji Bavê min nefret kirin.

^ Lê belê ev yek çêbû, da ev gotina ku di Şerîeta wan de hatiye
nivîsîn, bê cih:

«Wan bê sedem ji min nefret kir.»^

^* «Çaxê Alîkarê ku ezê ji ba Bav ji we re bişînim, ew Ruhê
Rastiyê yê ku ji ba Bav derdikeve bê, ewê ji bo min şahidiyê bike.

^' Hûn jî, hîînê şahidiyê bikin, çimkî ji destpêkê ve hûn bi min re
ne.

1 /C «Min ev tişt ji we re gotin, da ku hîîn neterpilin*. ^ Ewê we
X U ji kinîştan bavêjin derve. Erê wextekî wusa tê, her kesê ku
we bikuje wê guman bike ku xizraetê ji Xwedê re dike. ^ Wê van

bikin, çimkî wan ne Bav nas kir îî ne jî ez. " Lê belê min ev tişt ji

we re gotin, da ku çaxê wextê wan bê, hîîn bînin bîra xwe ku min

ev ji we re gotine.

Li ser Ruhê Pîroz

«Min ev di destpêkê de ji we re negotin, çimkî ez bi we re

bîîm. * Lê niha ez diçim ba yê ku ez şandime. Û ji nav we tu kes ji
min napirse: <Tu bi ku derê ve diçî?> * îcar ji ber ku min ev tişt ji

we re gotin, dilê we bi xemgînî tije bîîye. ' Lê belê ez rastiyê ji we

re dibêjim: Çîîyîna min ji bo we çêtir e. Eger ez neçira, Alîkar ji

we re nayê. Lê eger ez herira, ezê wî ji we re bişînim. * Deraa ku

ew bê, ewê di derbarê guneh, rastî îî dîwanê* de bala dinyayê bi-

kişîne ser siicên wê. ' Li ser guneh, çirakî ew baweriyê bi min

naynin. '" Li ser rastiyê, çirakî ez diçim ba Bav îî êdî hîîn min

nabînin. " Li ser dîwanê, çimkî serokê vê dinyayê sîicdar hatiye
derxistin.

'^ «Hê gelek tiştên ku ez ji we re bêjim hene, lê niha hîîn ni-
karin wan ragirin. '^ Lê dema ku ew Ruhê Rastiyê bê, ewê we ber

bi hemîî rastiyê ve bibe. Çimkî ew ji ber xwe napeyive, lê tiştên ku

' 15:25 Ji: Zebûr 35:19; 69:4
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bibihîze wê bêje îî tiştên ku wê bibin, wê bi we bide zanîn. '" Ewê

min bi rîîraet bike, çirnkî ewê ji yê min bistîne iî bi we bide zanîn;

'^ Her çiyê Bav hebe, yê rain e. Ji ber vê yekê min got ku ewê ji yê

min bistîne îi bi we bide zanîn.

Xemgînî û Şahî

'* «Piştî demeke kurt, êdî hîin min nabînin. Dîsa piştî demeke

kurt hîinê rain bibînin.» " Ji şagirtên wî hinekan ji hevdîi re gotin:

«Ev çi ye ku ew ji rae re dibêje? <Piştî demeke kurt hîîn min nabî-

nin îî dîsa piştî demeke kurt hîînê rain bibînin.> Û dibêje: <Çirakî

ezê herira ba Bav>?» '* îcar wan digot: «Ev <deraa kurt> a ku dibêje

çi ye? Em fêm nakin ku ew çi dibêje.»

" îsa dizanibîî ku ew dixwazin jê bipirsin; loma wî ji wan re

got: «Hiin li ser gotina min a <Piştî demeke kurt hûn rain na-

bînin îî dîsa piştî deraeke kurt hîinê min bibînin> ji hev dipirsin?

^" Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, hiînê bigirîn îî li xwe bixin,

lê dinya wê şa bibe. Hûnê xemgîniyê bikişînin, lê xemgîniya we

wê bibe şahî. ^' Dema ku jin zarokê tîne dinyayê, êşê dikişîne. Lê

piştî ku zarok anî, bi wê şabîîna ku rairovek hatiye dinyayê, êdî

ew êşa xwe nayne bîra xwe. ^^ Niha hîîn jî xemgîn in, lê ezê dîsa

we bibînim îî dilê we wê bi şahiyê tije bibe. Û tu kes vê şahiya

we ji we nastîne. ^^ Dema ku ew roj bê, hiin tu tiştî ji min na-

pirsin. Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjira, hîin bi navê rain her çi

ji Bav bixwazin, ewê bide we. ^" Heta niha we bi navê min tu tişt

nexwest. Bixwazin, hîînê bistînin, wusa ku şahiya we temara bi-

be.

Ez li hember Dinyayê bi ser Ketim

^ «Min ev tişt ji we re bi raeselan gotin. Wext tê ku êdî ez bi

meselan ji we re nabêjim. Êdî ezê bi eşkereyî ji we re li ser Bay

bêjim. ^* Wê rojê hûnê bi navê min bixwazin; ez ji we re dibêjira,

ne lazira e ku ez ji bo we ji Bav bixwazira; '^ Bav bi xwe ji we hez

dike, çimkî hîîn ji min hez dikin îî bawer dikin ku ez ji ba Xwedê

hatirae. ^* Ez ji ba Bav derketira îî hatim dinyayê. Dîsa ez dinyayê

dihêUm îî diçim ba Bav.»

^' Şagirtên wî gotin: «Va ye, niha tu bi eşkereyî dipeyivî n qet

bi meselan nabêjî. ^ Niha era fêm dikin ku tu her tişti dizanî îî
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hewcedariya te tune ku kesek ji te bipirse. Ji bo vê yekê em bawer

dikin ku tu ji ba Xwedê hatiyî.»

^' îsa ji wan re got: «Niha hîîn bawer dikin? ^^ Wext tê, erê

hatiye jî, wextê ku her yek ji we wê belav bibe, wê here cihê xwe û

rain bi tenê bihêle. Lê ez ne bi tenê me, çimkî Bav bi min re ye.

^^ Min ev tişt ji we re gotin, da ku hîin bi rain re di aştiyê* de bin.

Hîinê li dinyayê tengahiyê bibînin, lê bi zirav bin! Ez li hember

dinyayê bi ser ketim.»

îsaji bo Bawermendan Dua Dike

nPiştî ku îsa ev tişt gotin, çavên xwe ber bi ezmên ve hildan

îî got: «Ya Bavo, saet hat! Kurê xwe bi rîîmet bike, da ku

Kur jî te bi rûmet bike. ^ Çimkî te desthilatî li ser hemû mirovan da

wî, da ku jiyana herheyî bide hemîî kesên ku te dane wî. ^ Jiyana

herheyî jî ev e: Ku ew bizanin tu bi tenê Xwedayê rast î, te îi îsa
Mesîhê ku te şandiye nas bikin. " Min tu li ser rîiyê erdê bi rûmet

kirî. Karê ku te spartibîi min, rain ew pêk anî. ^ Ya Bavo, beriya ku

dinya çêbe ew riîmeta ku li ba te ya rain bîi, bi wê niha min li ba

xwe bi rîîraet bike.

' «Min navê te ji wan mirovan re eşkere kir ên ku te ji dinyayê

dan min. Yên te bûn, te ew dan min iî wan peyva te girt. ^ Ew niha

dizanin, her tiştên ku te dane min, ji te ne. * Peyvên ku te dan rain,

min dan wan îi wan jî ew qebîil kirin. Ew bi rastî dizanin ku ez ji te

hatime û bawerî anîn ku te ez şandime.

' «Ez ji bo wan dua dikim. Ne ji bo dinyayê; ez ji bo yên ku te

dane min dua dikim. Çirakî ew ên te ne. '" Heraîî yên ku yên min

in, yên te ne; yên te jî yên min in. Û ez bi wan bi rîimet bîime.
" Êdî ez ne li dinyayê me, lê ew li dinyayê ne; niha ez têm ba te.

Ya Bavê Pîroz! Bi navê xwe yê ku te da min, wan biparêze, da ku

ew jî wek me bibin yek. " Dema ku ez bi wan re bûm, bi navê te

yê ku te dabû rain, ez U wan biîra xweyî. Min ew parastin û tu kes

ji wan winda nebû, ji bilî kurê helakê, da ku Nivîsara Pîroz bê cih.

'^ Lê niha ez têra ba te îi hê ku ez U dinyayê rae, ez van gotinan

dibêjira, ji bo ku şabîîna rain di dilê wan de teraara bibe. '" Min

peyva te gihand wan îi dinyayê ji wan nefret kir. Çirakî, çawa ku

ez ne ji dinyayê rae, ew jî ne ji dinyayê ne. '^ Ez dua dikira, ne ji

bo ku m wan ji dinyayê rakî, lê ji bo ku tu wan ji Yê Xerab bi-
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parêzî. '* Çawa ku ez ne ji dinyayê rae, ew jî ne ji dinyayê ne.

" Wan bi rastiyê pîroz bike û veqetîne; peyva te rasti ye. '* Wek ku

te ez şandira dinyayê, rain jî ew şandin dinyayê. " Ez ji bo wan

xwe dikim veqetandiyê pîroz, da ku ew jî bi rastiyê pîroz bibin îi

veqetin.

^ «Ez ne bi tenê ji bo wan, lê ji bo yên ku bi gotina wan

baweriyê bi min tînin jî dua dikira, " da ku heraîi bibin yek. Ya

Bavo, çawa tu bi min re yî îi ez bi te re me, bila ew jî b'i me re bin,
da ku dinya bawer bike ku te ez şandime. ^^ Rûmeta ku te da min,

min da wan, da ku ew bibin yek, wek ku em yek in: ^ Ez bi wan

re, tu jî bi min re, da ku ew bigihîjin yekîtiyeke temam û dinya

bizane ku te ez şandirae û çawa ku tu ji min hez dikî, tu ji wan jî

hezdikî.

^ «Ya Bavo, ez dixwazim yên ku te dane rain, U cihê ku ez lê

me bi min re bin, da ku rîimeta ku te daye min bibînin. Çimkî te

beriya damezrandina dinyayê ji rain hez kir. ^ Ya Bavê dadper-

wer*! Dinya te nas nake, lê ez te nas dikim. Ev jî dizanin ku te ez

şandime. " Min navê te bi wan da zanîn îi ezê hê bidim zanîn, da

ku hezkirina te ya ji min, bi wan re jî be îî ez bi wan re bim.»

Girtina îsa
(Metta 26:47-56; Marqos 14:43-50; Lûqa 22:47-53)

1 O Pişti ku îsa ev tişt gotin, bi şagirtên xwe ve derbasî aliyê

X O din ê newala Qidronê bû. Li wê derê baxçeyek hebû. îsa
û şagirtên xwe ketinê. ^ Cihîîdayê* ku ew da dest jî ev cih di-

zanibîî, çimkî îsa îi şagirtên xwe gelek caran li wir li hev di-

civiyan. ^ îcar Cihîîda koraeke leşker îî hin parêzgerên ku Fêrisî îi

serekên kahînan şandibîîn, bi fanos, xetîre îi çekan ve bi xwe re

anîn îi hat wê derê. " îsa hemû tiştên ku wê bihatana serê wî di-

zanibîi. îcar derket pêş îî ji wan re got: «Hûn li kê digerin?»

* Wan lê vegerand ii gotin: «Li îsayê Nisreti!» îsa ji wan re got:

«Ez ew im.»

Cihûdayê ku îsa da dest jî bi wan re bîi. * Gava ku îsa ji wan re
got: «Ez ew im!» ew ber bi paş ve çûn îî ketin erdê. ' Wî dîsa ji
wan pursî: «Hûn li kê digerin?» Wan got: «Li îsayê Nisreti.»

* îsa bersîva wan da: «Min ji we re got ku ez ew im; madem

hîîn li min digerin, bihêlin bila evên ha herin.» ' Wî ev got, da ew
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peyva ku wî gotibiî, bê cih: «Ji yên ku te dane min, rain yek ji wan

winda nekir.»

'"Hingê Şimîîn-Petrîis şîirê ku pê re bîî kişand îi daweşand

xulamê Serokkahîn û guhê wî yê rastê jêkir. Navê xulam Malxos

bîi. " Isa ji Petriîs re got: «Şiîrê xwe bixe kalan! Ma ez wê kasa

tehl a ku Bav daye min venexwim?»

Li ber Serokkahîn

(Metta 26:57-58; Marqos 14:53-54; Lûqa 22:54)

'^ Piştî vê yekê koraa leşkeran û serdarê wan îi parêzgerên Ci-
hlîyan îsa girtin îî girêdan. " Pêşî ew birin ba Henanê ku xezîîrê
Qeyafa biî. Qeyafa Serokkahînê wê salê bîi. '" Ew Qeyafa bîî yê ku

şîreta «Di oxira gel de mirina yekî ji bo me çêtir e» li serekên

Cihîîyan kiribû.

înkarkirina Petrûs
(Metta 26:69-70; Marqos 14:66-68; Lûqa 22:55-57)

'^ Şimîîn-Petrîîs îî şagirtekî din li pey îsa diçiîn. Ji ber ku ev

şagirt nasê Serokkahîn bîi, ew bi îsa re ket hewşa Serokkahîn. '* Lê

Petrîîs li derve, li ber derî rawestabîi. îcar şagirtê ku nasê Serokka-

hîn blî derket derve û bi dergehvanê re peyivî îî Petrîis anî hundir.

" Ew keçika dergehvan ji Petrîis pirsî: «Ma tu jî ne yek ji şagirtên

vî mirovî yî?» Petrîis got: «Na, ne ez ira.»

'* Di vê navê de xizraetkar û parêzger li ber agirê ku ji komirê

vêxistibîin, rawestabîîn îî xwe gerra dikirin, çimkî dinya sar bîi.

Petrûs jî li ba wan rawestabîi îî xwe germ dikir.

Pirskirina Serokkahîn

(Metta 26:59-66; Marqos 14:55-64; Lûqa 22:66-71)

"Hingê Serokkahîn, îsa li ser şagirtên wî û hînkirina wî
kişand pirsyariyê. ^" îsa bersîv da iî got: «Ez bi eşkereyî bi xelkê re

peyivîm. Min herdem li kinîştan îî li Perestgeha ku heraîî Cihû lê

diciviyan hîn dikir. Min tu tişt bi dizî negot. ^' Tu çiraa niin diki-

şînî pirsyariyê? Ji yên ku ez bihîstime bipirse, ka min ji wan re çi

gotiye; ew dizanin ku min çi gotiye.»

^^ Dema ku îsa weha peyivî, yek ji parêzgerên ku U wê derê

18:9 Yiihenna 6:39
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disekinîn sîleyek lê xist û got: «Çawa tu bersîva Serokkahîn weha

didî?» " îsa lê vegerand îî got: «Eger min ne rast gotibe, nerastiya

min bêje. Lê eger ez rast dibêjira, tu çiraa li rain dixî?» ^ Hingê

Henan ew girêdayî şand ba Qeyafayê Serokkahîn.

Petrûs Dîsa îsa înkar Dike
(Metta 26:71-75; Marqos 14:69-72; Lûqa 22:58-62)

^^ Di vê navê de Şiraîin-Petrîis hê rawestabîî, xwe gerra dikir.

Ji wî pirsîn: «Ma tu jî ne yek ji şagirtên wî yî?» Wî ev înkar kir îî

got: «Na, ne ez ira.» ^* Yek ji xizraetkarên Serokkahîn, rairovê wî

yê ku Petriis guhê wî birrîbîî, jê pirsî: «Ma rain tu di nav baxçe de

bi wî re nedîti?» " Petrîis dîsa ev înkar kir îî di wê gavê de dîk

bang da.

Li ber Pîlatosê Walî

(Metta 27:1-2, 11-14; Marqos 15:1-5; Lûqa 23:1-5)

^* îcar îsa ji ba Qeyafa birin qesra walî. Serê sibê zîi biî îi Cihiî

neketin qesrê, da ku adetên paqijiyê yên dînî xera nekin ii bikarin

xwarina Cejna* Derbasbîinê bixwin. ^' Loma Pîlatos derket derve,

hat ba wan ii pirsî: «Hîin vî mirovî bi çi slîcdar dikin?»

'" Wan bersîva wî da îî got: «Eger ev ne mirovekî xerabkar

biiya, me ew teslîraî te nedikir.» ^' Pîlatos ji wan re got: «Hîin bi

xwe wî bibin û li gor Şerîeta xwe dîwana wî bikin.» Cihîiyan lê

vegerand û gotin: «Destûra rae tune ku em tu kesî bikujin.» ^^ Ev
çêbii, da ku gotina îsa ku pê îşaret kiribii, ka ewê bi rairineke çawa

biraire, bê cih.

^^ Hingê Pîlatos dîsa ket qesra walî, gazî îsa kir û jê pirsî: «Ma
tu Padîşahê Cihûyan î?» ^ îsa lê vegerand iî got: «Tu vê ji ber xwe

dibêjî an hinekên din ev yek li ser min ji te re gotine?»

^' Pîlatos got: «Ma ez Cihû me? Miletê te bi xwe îi serekên

kahînan tu dayî destê min. Te çi kiriye?» ^* îsa bersîv da îi got:
«Padîşahiya min ne ji vê dinyayê ye; eger padîşahiya rain ji vê

dinyayê bîîya, ji bo ku ez nekevim destê Cihûyan, xizmetkarên

min wê li ber xwe bidana. Lê padîşahiya min ne ji vê dinyayê ye.»

^^ Pîlatos jî jê re got: «Nexwe tu padîşah î?» îsa bersîv da û
got: «Tu ji bo min dibêjî ku ez padîşah im. Ez ji bo vê yekê ji

dayik bîime û ji bo vê yekê hatime dinyayê, da ku ez ji rastiyê re
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şahidiyê bikira. Her kesê ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe dide

dengê rain.»

^ Pîlatos jê pirsî: «Ma rastî çi ye?»

îsa Cezayê Mirinê Distine
(Metta 27:15-31; Marqos 15:6-20; Lûqa 23:13-25)

Piştî vê pirsê, Pîlatos dîsa çîi derve ba Cihûyan ii ji wan re got:

«Ez tu sedemê sûcdarkirina wî nabînim. ^' Lê adeta we ye ku ez di

Cejna Derbasbûnê de yekî girtî ji bo we berdim. Ma hîin dixwazin

ku ez ji bo we padîşahê Cihîîyan berdim?»

"" Li ser vê yekê wan bi qîrîn got: «Ne vî mirovî, lê Barabas

berde!» Barabas jî serhildêrek bû.

'I Q Hingê Pîlatos îsa girt îî da ber qamçiyan. ^ Leşkeran jî ji
X Z7 stiriyan tacek honandin îi dan serê wî û xiftanekî binefşî lê
kirin. ^îcar dihatin pêş wî û digotin: «Bijî padîşahê Cihîîyan!» Û
sîle li wî dixistin.

" Pîlatos dîsa derket derve û ji wan re got: «Va ye, niha ez wî

tînim derve ba we, da ku hiîn bizanin ku min tu sedemê sîîcdarki-

rina wî nedîtiye.» * Li ser vê yekê îsa bi taca serê xwe ya ji stiriyan

çêkirî îî bi xiftanê binefşî yê li xwe kirî ve derket derve. Pîlatos ji

wan re got: «Va ye, ew mirov!»

* Deraa ku serekên kahînan îî parêzgeran ew dît, qûiyan û gotin:

«Wî U xaçê bixe, wî U xaçê bixe!» Pîlatos ji wan re got: «Hîîn bi xwe

wî bibin U xaçê bixin. Ez bi xwe tu sedemê sîickirina wî nabînim.»

' Cihiîyan bersîva wî da îi gotin: «Şerîeta rae heye n U gor

Şerîetê divê ew biraire. Çimkî wî xwe kiriye Kurê Xwedê.»

* Dema ku Pîlatos ev gotin bihîst, ew hê bêtir tirsiya. ' Ew dîsa

çû hundirê qesra walî îî ji îsa re got: «Tu ji ku derê yî?» Lê îsa
bersîva wî neda. '" Pîlatos jî jê re got: «Ma tu bi min re napeyivî?

Ma tu nizanî ku desthilatiya min heye ku ez te berdim îî dest-

hilatiya min heye ku ez te li xaçê jî bixim?»

" îsa lê vegerand ii got: «Eger ji jor ji te re nehata dayîn, tu
desthilatiya te wê U ser min tunebiîya. Ji ber vê yekê gunehê wî yê

ku ez dam destê te meztir e.»

19:7 Qanûna Kahîntiyê 24:16
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'^ Hingê Pîlatos dixebiti ku îsa berde, lê Cihû qîriyan û gotin:

«Eger tu vî mirovî berdî, tu ne dostê Qeyser î! Her kesê ku xwe
bikepadîşah,UheraberQeyserserîhildaye!» ^

'^ Dema ku Pîlatos ev gotinên ha bihîstin, Isa anî derve. Ew br

xwe jî U ser kursiyê dîwanê rîînişt, ku li cihê <Reqfa Kevin bîi - bi

îbranî* jê re <Gabata> digotin. '" Roja* Amadekirinê ya Cejna Der-

basbîînê bû. Saet li dora diwanzdehan bîî, nîvro bîi. Klatos ji Ci-

hûyan re got: «Va ye, padîşahê we!»

'^ Lê ew qîriyan: «BiIa ji me diir be, bila ji me dîîr be! Wî U

xaçê bixe!» Pîlatos ji wan re got: «Ma ez padîşahê we U xaçê
bixim?» Serekên kahînan bersîva wî dan: «Ji Qeyser pê ve,
padîşahê me tune.» '* Hingê wî îsa teslîmî wan kir, da ku li xaçê

bixin.

îsa li Xaçê Tê Xistin
(Metta 27:32-44; Marqos 15:21-32; Lûqa 23:26-43)

Li ser vê yekê wan îsa bir. " îsa bi xwe xaça xwe hilgirt û der-

ket wî cihê ku jê re <Cihê Qoqê Serî> - bi îbranî <Golgota> - di-
gotin. '* Li .wê derê wan ew bi du kesên din re li xaçê xistin. Her
yek U kêlekekê, îsa di navbera wan de bû. " Pîlatos depikek nivîsî
û bi xaçê ve danî. Tiştê nivîsî ev bû: «ÎSAYÊ NISRETI, PADI-
ŞAHÊ CIHÛYAN.» ^" Gelek Cihûyan ev nivîsdek xwend, çimla
cihê ku îsa li xaçê xistibûn nêzîkî bajêr bû û ew bi îbranî*, Latînî îi
Yewnanî hatibû nivîsîn. ^' Lê serekên kahînên Cihûyan ji Klatos re

gotin: «Nenivîse <Padîşahê Cihîîyan>! Binivîse ku <Vî mirovî got:
Ez Padîşahê Cihûyan im.>» ^ Pîlatos bersîv da: «Min çi nivîsîbe,

min nivîsiye.»

^ Pişti ku leşkeran îsa li xaçê xistin, wan cilên wî hildan, kirin
çar par, da ku ji her yekî re parek bikeve. Kirasê wî jî hildan. Kiras

ji serî heta binî honandî û bêdirûtin bû. ^ îcar ji hevdû re gotin:
«Werin em vî nedirînin, em pişkê bavêjin, ka wê ji kê re bikeve.»

Ev çêbû, da ku ew nivîsar bê cih:

«Cilên min di nav xwe de leva* kirin,

Û ji bo xiftanê min pişk avêtin.»^

Hingê leşkeran tam evên ha kirin.

» 19:24 Ji:Zebiir 22:18
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25
' Li ber xaça Isa diya wî, xaltiya wî, Meryeraa jina Klopas ii

Meryema* Mejdelanî rawestabîin. ^* Deraa îsa dît ku diya wî û şa-

girtê wî yê ku wî jê hez dikir li wê derê disekinin, wî ji diya xwe re

got: «Sitiyê! Va ye kurê te!» " Di pey de wî ji şagirtê xwe re got:

«Va ye diya te!» Ji hingê îî pê ve vî şagirtî ew bir raala xwe.

Mirina îsa
(Metta 27:45-56; Marqos 15:33-41; Lûqa 23:44-49)

^ Pişti vê yekê êdî îsa dizanibû ku her tişt pêk hat. Ji bo ku
Nivîsara Pîroz bê cih, wî got: «Ez ti rae.» ^' Firaxek ji sihikê tije-

kirî li wê derê bîî. Avgirek* li nav sihikê xistî bi serê darikê gîi-

rizê* ve danîn û dirêjî devê wî kirin. ^" Gava ku îsa sihik vexwar,

wî got: «Teraam bîî», serê xwe xwar kir îi ruhê xwe da.

Gotina Pêxember Tê Cih

^' Ji ber ku roja* Araadekirinê bîî îi diviya roja Şemiyê cesed li
ser xaçê nemînin - çimkî ew Şemî rojeke gelek girîng bîi - serekên

Cihûyan ji Pîlatos daxwaza şkandina teşkên ên xaçkirî kirin, da ku

ew bên rakirin. ^^ îcar leşker hatin; pêşî teşkên yekî îi di pey de
teşkên ê din ên ku bi wî re hatibîîn xaçkirin, şkandin. " Lê gava ku

ew hatin ba Isa iî dîtin ku ew ji xwe miriye, wan teşkên wî neş-

kandin. ^ Lê dîsa jî ji leşkeran yekî newqa wî bi rimê qul kir îi di

cih de av îi xwîn herikî. ^^ - Yê ku ev dît şahidî kir, da ku hîin jî

bawer bikin. Şahidiya wî rast e û ew dizane ku ew rastiyê dibêje. -

^ Ev çêbû, da ku ew nivîsar bê cih:

«Tu hestiyê wî nayê şkandin.^"

^^ Û dîsa nivîsareke din weha dibêje:

«Ewê li wî yê ku bedena wî qul kirine binêrin.»''

Veşartina îsa
(Metta 27:57-61; Marqos 15:42-47; Lûqa 23:50-56)

^* Pişti vê yekê, Ûsivê ji Arîmetyayê yê ku şagirtê îsa bîî û ji
tirsa serekên Cihîîyan xwe veşartibû, daxwaza rakirina cesedê îsa

ji Pîlatos kir iî Pîlatos destîir dayê. îcar Ûsiv hat îî cesedê îsa rakir.

^' Nîkodêmos jî hat, yê ku cara pêşî bi şev hatibîî ba îsa; wî nêzîkî

' 19:36 Ji: Derketin 12:46; Hijmartin 9:12; Zebûr 34:20

^- 19:37 Ji:Zekerya 12:10
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sed lîtrên* Romayî ji raur* îi dara* îîdê tevlihevkirî anî. "" Wan ce-

sedê îsa hilanî, li gor adetên Cihûyan ên veşartina rniriyan, giya-

yên bîhnxweş lê dan û bi cawên keten ew pêçan. "' Li cihê ku îsa

lê hatibîî xaçkirin baxçeyek hebû îî di nav baxçe de jî goreke nîî

hebîi ku hê tu kes lê nehatibû veşartin. "^ Ji ber ku roja* Ama-

dekirinê ya Cihîîyan bîi îî gor jî nêzîk bîî, îsa li wê derê dirêj kirin.

Gora Vala

(Metta 28:1-10; Marqos 16:1-8; Lûqa 24:1-12)

^ f\ Roja pêşî ya heftiyê, serê sibê zû, hê ku tarî bîi Meryema*

Z^yj Mejdelanî hat ser gorê. Wê dît ku kevir ji ber derê gorê
hatiye rakirin, ^ bi bez çîî ba Şiraûn-Petriîs ii şagirtê din ê ku îsa jê

hez dikir îi ji wan re got: «Xudan ji gorê derxistine û era nizanin

ku ew danîne ku derê.»

^ Li ser vê yekê Petrîîs îi şagirtê din derketin derve îî bi aliyê

gorê ve hatin. " Herdu jî bi hev re dibezîn, lê şagirtê din ji Petrîis

zîîtir bezî îî ew pêşî gihîşt ser gorê. ^ Dema wî xwe xwar kir iî nêrî,

dît ku cawên keten raxistî ne. Lê ew neket hundir. * Hingê Şimîin-

Petrîis jî li pey wî hat; ket hundirê gorê, cawên keten ên raxistî ^ îî

destmala ku li serê îsa hatiblî pêçandin, dîtin. Destmal ne li ba ca-

wên keten bîi, lê pêçayî iî ji wan veqetayî bîî. * Hingê şagirtê din ê

ku pêşî gihîştibîî ser gorê ket hundir. Wî dît iî bawer kir. ' - Wan

hê ji Nivîsara Pîroz fêm nedikir ku diviya îsa ji nav miriyan rabe. -

'" Piştî vê yekê şagirt vegeriyan cihên xwe.

îsa Xwe NîşanîMeryema MejdelanîDide
(Marqos 16:9-11)

" Lê Meryem li derve, li ber gorê sekinîbîi îî digiriya. Wê bi

girîn xwe xwar kir iî li hundirê gorê nêrî, '^ dît ku du railyaketên

cilspî, li cihê ku cesedê îsa lê hatibiî dirêjkirin rûniştine, yek li cihê

serê wî îî yê din li cihê lingên wî. ' Milyaketan ji wê re got: «Ya

sitiyê! Tu çiraa digirî?» Meryeraê ji wan re got: «Xudanê rain raki-

rine îi ez nizanira ew danîne ku derê.»

'" Gava wê weha got, li pişt xwe zivirî îî dît ku îsa li wê derê

rawestaye. Lê wê nizanibîi ku ew îsa ye. '^ îsa ji wê re got: «Ya
sitiyê, tu çima digirî? Tu li kê digerî?» Meryeraê jî guman kir ku

ew baxçevan e; wê ji wî re got: «Ezxadim, eger te ew rakiribe, ji



226 YUHENNA 20

min re bêje, te ew daniye ku derê, da ku ez wî ji wê derê rakira.»

'* îsa ji wê re got: «Meryem!» Meryem li wî zivirî û bi Ibranî got:

«Rabbonî!» ku bi mana «Mamoste!» ye.

" îsa ji wê re got: «Destê xwe li min nede, çimkî hê ez deme-

ketime ba Bav. Lê here ba birayên min û ji wan re bêje: <Ez der-

dikevira ba Bavê xwe û Bavê we, ba Xwedayê xwe îî ba Xwedayê

we.>» '* Meryeraa* Mejdelanî çû ba şagirtan n ji wan re got: «Min

Xudan dît» û tiştên ku wî ji wê re gotibû ji wan-re got.

îsa Xwe Nîşanî Şagirtên Xwe Dide
(Metta 28:16-20; Marqos 16:14-18; Lûqa 24:36-49)

" Wê êvara roja pêşî ya heftiyê, gava şagirt ji tirsa Cihîîyan di

pişt deriyên girtî de civiyabûn, îsa hat, di nav wan de sekinî îî ji

wan re got: «Silamet li ser we be.» ^" Ev tişt got, destên xwe û

newqa xwe nîşanî wan da. Gava ku şagutan Xudan dît, pirr şa bûn.

^' îsa dîsa ji wan re got: «Silamet U ser we be. Wek ku Bav ez şan-

dim, ez jî we dişînim.» ^^ Piştî ku weha peyivî pif kir wan îî ji wan

re got: «Ruhê* Pîroz bistînin. ^ Hûn li gunehên kê bibihûrin, ew

lêbihîîrtî ne. Hûn li gunehên kê nebihîîrin, li wan nayê bihîîrtin.»

îsa û Tûma

^ Tiîmayê ku yek ji diwanzdehan bîî û jê re Cêwî digotin, gava

ku îsa hat, ne bi wan re bû. ^ Şagirtên din ji wî re gotin: «Me Xu-

dan* dît.» Lê Tîîma ji wan re got: «Heta ku ez di destên wî de cihê

bizmaran nebînim, tiliya xwe li cihê bizmaran nedim îî destê xwe

daneynim ser newqa wî, ez qet bawer nakim.»

^ Piştî heşt rojan, şagirtên îsa dîsa U malekê bîîn îi Tîima jî bi

wan re bîî. Derî girtî bîîn, lê îsa hat, di nav wan de sekinî îi got:

«Silamet li ser we be.» ^^ Di pey de ji Tûma re got: «Tiliya xwe

bîne vir û U destên rain binêre. Destê xwe jî dirêj bike û deyne ser

newqa rain. Êdî bêbaweriyê neke, lê belê bi bawerî be!»

^ Tûraa lê vegerand û got: «Xudanê* min û Xwedayê rain!»

^' îsa ji wî re got: «Ji ber ku te ez dîtim tu bawer dikî? Xwezî bi

wan ên ku nebînin, lê dîsa bawer dikin!»

Armanca Vê Kitêbê

^ Erê, îsa U ber şagirtên xwe hê gelek nîşanên din jî çêkirin ku

ew di vê kitêbê* de nehatine nivîsîn. ^' Lê ev hatine nivîsîn, da ku
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hûn bawer bikin ku îsa Mesîh e, Kurê Xwedê ye û bi vê baweriyê

jiyana we bi navê wî hebe.

îsa û Girtina Masiyan

^ 'i Piştî van bîîyeran, îsa dîsa xwe li perê Gola Teberiyayê nî-
^ X şanî şagirtên xwe da. Ev bi vî awayî çêbû: ^ Şimûn-Petrûs,
Tîîmayê ku jê re Cêwî digotin, Natanyêlê ji Qenaya CeUlê, kurên

Zebedî ii du şagirtên îsa yên din bi hev re bîin. ' Şimiîn-Petrîîs ji

wan re got: «Ez diçim ku raasiyan bigirim.» Wan jî ji wî re got:

«Em jî bi te re tên.» Derketin derve, U qeyikekê siwar bîîn, lê wê

şevê tu tişt negirtin.

" Êdî çaxê bîî sibe îsa U qeraxê golê sekinî, lê şagirtan niza-

nibîin ku ew îsa ye. ^ îsa ji wan re got: «Zarono, ma pêxwarina we
heye?» Wan lê vegerand û gotin: «Na.» * îcar îsa ji wan re got:

«Torê bavêjin aliyê rastê yê qeyikê, hîînê bigirin.» Wan jî tor avêt;

êdî ji pirrbîina masiyan hêza wan têrê nekir ku torê bikişînin.

^ Hingê şagirtê ku îsa jê hez dikir ji Petrûs re got: «Ev Xudan

e!» Gava ku Şimîin-Petrîis bihîst ku ew Xudan e, wî kirasê xwe li

xwe kir - çimkî wî ew ji xwe kiribû - îî xwe avêt golê. * Şagirtên

din jî tora tije raasî kişandin îî bi qeyikê hatin nêzîk. Çimkî ji bejê

ne dîîr bûn, lê nêzîkî sed metreyan dîîr bûn.

îsa bi Şagirtên Xwe re Xwarinê Dixwe

' Gava ku ew derketin bejê, dîtin ku li wir agirê ji komirê heye;

masî li ser e îî nan li ber e. '" îsa ji wan re got: «Hinek ji wan ma-

siyên ku we niha girtine bînin.» " Şimûn-Petrîis ket qeyikê îi tora

ku bi sed îi pêncî û sê raasiyên mezin tije bîî kişand bejê. Bi ser ku

ewqas gelek bîin jî dîsa tor neçiriya.

" îsa ji wan re got: «Werin taştê bixwin.» Ji şagirtan tu kesî

newêribîî ku jê bipirse: «Tu kî yî?» Çimkî wan dizanibû ku ew

Xudan e. '^ îsa nêzîk bîî, nan hilda, da wan û bi vî awayî masî jî da
wan. '" Piştî rabûna ji nav miriyan, ev cara sisiyan bii ku îsa xwe
nîşanî şagirtan dida.

îsa û Petrûs

'* îcar pişti ku wan taştê xwar, îsa ji Şimiin-Petriis pirsî: «Ey
Şimîînê kurê Yûhenna, ma tu ji van bêtir ji min hez dikî?» Petrûs
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jê re got: «Erê ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim.» îsa ji wî

re got: «Berxên rain biçêrîne.»

'* îsa cara diduyan ji wî re got: «Ey Şiraîinê kurê Yîîhenna, raa

tu ji min hez dikî?» Wî ji îsa re got: «Erê ya Xudan; tu dizanî ku

ez ji te hez dikim.» îsa jê re got: «Şivantiya niiyên rain bike.»

" îsa cara sisiyan ji Petrûs pirsî: «Ey Şiraûnê kurê Yîîhenna,

ma tu ji min hez dikî?» Li ser pirsîna îsa ya cara sisiyan «Ma tu ji

min hez dikî?» kederê Petriîs girt û got: «Ya Xudan, tu her tiştî

dizanî; tu dizanî ku ez ji te hez dikim.» îsa ji wî re got: «Miyên

rain biçêrîne. '* Bi rastî, bi rastî ez ji te re dibêjim, gava ku tu xort

bîîyî, te xwe girêdida îî dera ku te dixwest tu diçûyiyê. Lê gava ku

tu pîr bibî, tê destên xwe dirêj bikî îi yekî din wê pişta te girêbide îî

te bibe cihê ku tu naxwazî heriyê.» " Wî ev got, ji bo nîşan bide ku

ewê bi çi cîireyê mirinê Xwedê bi rîîmet bike. Piştî vê yekê wî ji

Petrîîs re got: «Li pey min were.»

îsa û Şagirtê HezJciri

^" Gava ku Petrîîs bi şîin de vegeriya, dît ew şagirtê ku îsa jê

hez dike li pey wan tê. Ev, ew şagirt bîî ku di şîva êvarê de pala

xwe dabû singê îsa û gotibîi: «Ya Xudan, yê ku wê te bide dest kî

ye?» ^' Dema ku Petriîs ew dît, ji îsa pirsî: «Ya Xudan, îcar evê

bibe çi?»

^^ îsa ji wî re got: «Eger ez bixwazira ew biraîne heta ku ez

bêm, te çi ji vê ye? Tu li pey min were!»

^^ Loma gotina ku ew şagirt namire, di nav birayan de belav

bû. Lê belê îsa ji bo wî negotibîî ku ew namire, lê gotibîi: «Eger ez

bixwazim ew bimîne heta ku ez bêm, te çi ji vê ye?»

^ Yê ku ji van tiştan re şahidiyê dike û ev nivîsîne, ev şagirt e.

Em dizanin ku şahidiya wî rast e.

^ Hê gelek tiştên din ên ku îsa kirine hene. Eger ew yek bi yek

bihatana nivîsîn, ez dibêjim qey kitêbên ku bihatana nivîsîn wê di

dinyayê de bi cih nebûna.



Karên Şandiyan

Pêşgotin

Kitêba «Karên Şandiyan» destpêka civîna bawermendên Me-

sîh û belavbûna wê ya li gelek cihan tîne zimên. Nivîskarê wê Lûqa

ye. Lûqa ev kitêb di sala 63an de li Romayê nivîsî. Ev kitêb nîşan

dide ku bawermendên Mesîh bi rêberiya Ruhê Pîroz çawa li Or-

şelîmê, li Cihûstanê, li Sameryayê û li welatên din, dest bi dayîna

Mizgîniyê kirin (1:8). Ji kitêbê jî kifş dibe ku bawermend bi çi zor

û çi zehmetî, bi alîkariya Ruhê Pîroz peyv belav kirin. Ev kitêb ji

aliyekî ve jî dîroka belavbûna baweriya Mesîhîtiyê ye û dibêje ku

bi çi awayî li Filîstînê, di nav Cihûyan de dest pê kir û paşê di nav

miletan de belav bû. Di Karên Şandiyan de em li ser bajarên wek

bajarê Orşelîmê, Qeyseriyê, Efesê, Korîntê, Atînayê, Romayê û hê

li ser gelek derên din rastî agahiyên bi her awayî rast û girîng tên.

Karên Şandiyan dikare bi vî awayî bê beşkirin:

1. Piştî hilkişîna îsa ya ezmanan belavbûna baweriya

Mesîhîtiyê li Orşelîmê (1:1-8:3)

2. Belavbûna baweriya Mesîhîtiyê ya ji Orşelîm û ji Ci-

hûstanê heta Sameryayê, Şamê û der û dora Filîstînê

(8:5-11:18)

3. Belavbûna baweriya Mesîhîtiyê ya ji Entakyayê li der û

dora Derya Spî, heta bigihîje Romayê (11:19-28:31)

Di vê kitêbê de divê mirov bala xwe bide gotina «Em»: 16:11-17;

20:5; 21:18 û beşên 27 û 28an. Ji vê gotina «Em», têfêmkirin ku

nivîskar hevalekî Pawlos e û beşdari gerên Pawlosê Şandî bû û pê

re çû Romayê.

Bi kurtî naveroka vê kitêbê bi vî awayî dikare bê beşkirin:

I. Destpêka civîna bawermendan 1:1-5:42

IL Destpêkirina cefa û tengahiyan 6:1-9:31

IIL Belavkirina Petrûsê Şandîya Mizgîniyê 9:32-12:24

IV. Gera Pawlos a pêşî 13:1-14:28

V. Gera Pawlos a diduyan 15:36-18:22

VL Gera Pawlos a sisiyan 18:23-21:16

VIL Girtina Pawlos a li Orşelîmê û rêwîtiya wîya Romayê

21:17-28:31
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Pêşgotin

ITêyofîlosê hêja,

min U ser hemîî tiştên ku îsa* ji destpêkê ve îi ^ heta roja ku

ber bi ezmanan ve hat hiUdşandin, kir û hîn kir, di kitêba* pêşî de

nivîsî. Berî hilkişandina xwe, wî bi Ruhê* Pîroz emir dan Şan-

diyên* ku bijartine. ^ Pişti ku cefa kişand, wî bi gelek delîlan xwe

sax nîşanî Şandiyan da, di nav çil rojan de U wan xuya bû îi U ser

Padîşahiya* Xwedê peyivî.

" Gava ku îsa bi wan re bîi, wî tembîh U şagirtan* kir ku ji

Orşelîmê* demekevin, lê li hêviya soza Bav* bin. Wî got: «We ev

soz ji min bihîstiye. ^ Yîîhenna bi avê iraad* kir, lê pişti çend rojan

hîînê bi Ruhê Pîroz imad bibin.»

îsa Hildikişe Ezmanan
(Marqos 16:19-20; Lûqa 24:50-53)

* îcar gava ku ew hatin ba hev, wan ji îsa pirsî: «Ya Xudan*,
ma tê di vê demê de padîşahiyê bi şîîn de bidî Israêl?» '' îsa U wan
vegerand îî got: «Ev ne karê we ye ku hûn wan wext îî demên ku

Bav* bi hukuradariya xwe biryar dide, bizanin. * Lê gava ku Ruhê

Pîroz bê ser we, hîînê hêzê bistînin û U Orşelîmê*, U tevahiya Ci-

hîîstanê*, U Sameryayê* îi heta bi kujê dinyayê yê herî dîir bibin

şahidên rain.» ' Çaxê wî ev tişt gotin, hê wan lê dinêrî, ew bi ez-

raên ve hat hilkişandin îî ewrekî ew ji ber çavê wan stand. '" Gava
îsa diçîî îî wan zîq U ezmên dinêrî, ji nişkê ve du mirovên cilspî li

ba wan rawestan. " Wan got: «CelîIîno, çima hîin U vir radiwestin

îi li ezmên dinêrin? Ev îsayê ku ji nav we ber bi ezmên ve hat hil-

kişandin, çawa we dît ku ew hilkişiya ezmên, wusa jî wê vegere.»

Di Cihê Cihûda de Matiyos Tê Bijartin

" Hingê ew ji dera ku jê re digotin Çiyayê Zeytîînê vegeriyan

Orşelîmê. Ev çiya bi qasî kîlometreyekê ji Orşelîmê dîîr bîî. " Ga-
va ku ew ketin bajêr, çîîn oda jorîn a ku lê rîidiniştin. Petrîîs*, Yîi-

henna*, Aqîîb*, Endrawis, Filîpos, Tîîma, Bertolomeyos, Metta*,

1:1 Lûqa 1:1-4 1:1-2 Lûqa 1:1-4 1:4 Lûqa 24:49

1:5 Lûqa 3:16 1:8 Lûqa 24:47-48 1:9 Lûqa 25:50-51
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Aqûbê kurê Halfayos, Şiraîînê welatparêz îi Cihîidayê kurê Aqîîb U

wir bîin. '" Van heraîîyan hergav bi hev re, tevî hinek jinan, bi

Meryeraa* diya îsa îi birayên wî re, xwe dan duakirinê.

'* Di wan rojan de Petrîis li nav xwişk îi birayên ku hijraara

wan li dora sed û bîst mirovan bû, rabîî iî got: '* «Birano, diviya ew

nivîsara ku ji pêşî ve bi Ruhê Pîroz bi devê Dawid* li ser Cihîîda*

hatibîi gotin, bihata cih. " Çimkî Cihîîda bi ser ku yek ji me hat

hesabkirin îî di vê xizraetê de pareke wî jî hebîî, bii rêberê wan ên

ku îsa girtin. '* îcar vî mirovî bi heqê xerabiya xwe erdek kirrî;

piştre bi serserkî ket, zik lê qelişî û ûr îî roviyên wî derketin derve.

" Ev yek ji heraîîyên ku li Orşelîraê rîidinin re kifş bîî, wusa ku bi

zimanê wan ji vê zeviyê re <Hakeldama> tê gotin, ku tê mana

«zeviya xwînê». ^ Çimkî U dereke Kitêba Zebîîran ev hatiye ni-

vîsîn:

<Bila raala wî wêran be

Û bila kes tê de rîineno^

îiUderekedinjî:

<BiIa karê wî yê çavdêriyê yekî din bistino''
^' îcar divê yek ji wan zilaraên ku di heraû dema ku Xudan* îsa di
nav rae de bihûrandiye de, bi rae re bû, ^ ji roja ku Yûhenna* imad

kiriye heta roja ku ew ji nav me ber bi ezmên ve hatiye hiUti-

şandin, bê bijartin, da ku bi rae re ji vejîna* wî re şahidiyê bike.»

" Hingê wan du kes, Ûsivê ku jê re Barsabas digotin îi bi navê

Yîîstos dihat naskirin û Matiyos anîn pêş. ^ Wan dua kir îi got:

«Ya Xudan*, tu bi dilê her kesî dizanî. Nîşanî me bide ka te ji van

herduyan kîjan bijart, " da ku di vê xizmet û şandîtiyê de wî cihî

bistîne, yê ku Cihîida* berdaye, da ku here cihê xwe yê heqkirî.»

^ Ji bo wan pişk avêtin; pişk U Matiyos ket îi ew bi yanzdeh Şan-

diyan re hat hesabkirin.

Hatina Ruhê Pîroz

2Gava ku Roja* Pentîkostê hat, ew hemîi bi hev re U derekê

civiyabîîn. ^ Û ji nişkê ve ji ezmên dengek wek rabîîna bayekî

' 1:20 Ji: Zebiir 69:25 '' 1:20 Ji: Zebûr 109:8

1:13 Lûqa 6:14-16 1:18-19 Metta 27:3-8 1:22 Lûqa 3:21; 24:51

2:1 Qanûna Kahîntiyê 23:15-21; Dubarekirina Şerîetê 16:9-1



232 KAREN ŞANDIYAN 2

xurt hat û ew raala ku ew lê rûdiniştin tije kir. ^ Ziraanên wek pê-

lên agir di nav wan de xuya bîîn îî li ser her yekî ji wan danîn.

" Hemii bi Ruhê Pîroz tije bîîn iî bi gotina ku Ruhê Pîroz dabû wan,

dest pê kirin bi ziraanên din peyivîn.

^ Hingê li Orşelîmê, Cihîiyên xwedêtirs ji hemîî railetên ser rîî-

yê erdê hebûn. * Li ser vî dengî elaleteke* raezin civiya îî tevlihev

bîî, çimkî her kesî dibihîst ku bi zimanê wî dipeyivin. ' Matbîîyî îî

şaşmayî pirsîn: «Ma ev hemii yên ku dipeyivin ne ji Celîlê* ne?

* Ma çawa çêdibe ku her yek ji me zimanê xwe yê dê dibihîze?

' Partoyî, Mêdî, Elamî, yên ku li Mezopotamyayê, Cihûstan*, Ke-

pedokya, Pontos îi Asyayê*, '" li Firîgya îî Pamfîlyayê, U Misrê îî

li aliyê Lîbyaya li dora Kîîrênê rîidinin, yên ku ji Romayê hatin,

" Cihîî îî Xwedêperestên ji railetên din, Girîtî îî Ereb. Era dibihîzin

ku ev bi ziraanên rae li ser karên Xwedê yên raezin dibêjin.»

'^ Heraîi şaş û heyirî raan ii ji hev pirsîn: «Ma ev çi ye?» " Lê

hinekên din jî tinazên xwe dikirin îî digotin: «Ev bi şeraba nû

serxweş biine.»

Peyivîna Petrûs

'" Lê Petrîîs bi yanzdehan ve rabiî, dengê xwe biUnd kir û ji

wan re got: «GeIî Cihiîyan îî hiîn heraîi yên ku li Orşelîmê ne! Guh

bidin peyvên* min, vê yekê qenc bizanin. " Wek ku hîin difikirin,

ev ne serxweş in. Çimkî niha saet nehê sibê ye. '* Lê ev ew e ku bi

devê Yoêl pêxember* hatiye gotin:

" <Di rojên dawîn de, Xwedê dibêje:

Ezê ji Ruhê xwe bi ser heraîi rairovan de birijînim.

Kur û keçên we wê pêxemberîtiyê bikin

Û xortên we wê dîtiniyan*, kal ii pîrên we wê xewnan

bibînin.

'* Di wan rojan de, ezê ji Ruhê xwe

Birijînim ser xulara îî cêriyên xwe

Û ewê pêxemberîtiyê bikin.

" Û ezê li jor, li ezmên, tiştên ecêb nîşan bidira

2:4 Zimanên din: Cama şagirtên îsa bi saya Ruhê Pîroz dikarin bi zimanên

ku pê nizanin ii hîn nebîin bipeyivin.

2:9 Asya: Di wê demê ji bo ew der ku îro kêm ii zêde Tirkiye ye dihat gotin.
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Û li jêr jî, li ser riîyê erdê, nîşanan xuya bikira:

Xwîn îi agir, raij îî dîiman.

^" Berî hatina Roja Xudan* ya mezin ii naydar,

Roj wê tarî bibe îî heyv wê rengê xwînê bistîne.

^' Hingê, her kî ku gazî navê Xudan bike, wê xilas bibo"

'"' «GeIî îsraêliyan, guhdariya van gotinan bikin: îsayê Nisretî,

ji aliyê Xwedê ve ji we re bi keraraetan, bi karên raezin îî nîşanan

hat erê kirin. Hûn bi xwe bi karên ku Xwedê bi destê wî, di nav we

de kirine dizanin. ^ Li gor armanc û pêşzanîna Xwedê ew ji aliyê

we ve hat girtin îi we ew bi destê yên ku Şerîetê* nas nakin li xaçê

xist û kuşt. ^ Lê Xwedê ew vejand iî êşên mirinê rakirin, çimkî

îmkan nebîi ku ew ji aliyê mirinê ve girtî bima. ^^ Dawid* jî li ser

wî weha dibêje:

<Min Xudan hergav li pêşiya xwe dît,

Ew li milê rain ê rastê ye, da ku ez veneleqira.

^* Ji ber vê yekê dilê min geş îî zimanê min gelekî şa bîî.

Bedena min jî wê bi hêviyê bijî.

^^ Çimkî tu canê rain li diyarê* rairiyan nahêlî

Û tu nahêlî ku Pîrozê* te rizîbîînê bibîne.

^ Te riyên jiyanê bi min dan zanîn;

Tê bi dîtina xwe min di nav şahiyê de bihêlî.>

^' «Birano, divê bi eşkereyî ji we re li ser bavê me Dawid bê

gotin ku ew hem rair iî hem jî hat veşartin îî gora wî jî heta îro li ba

me ye. ^ Lê ji ber ku ew pêxember bîî, wî dizanibii ku Xwedê <jê

re sond xwariye ku wê yekî ji dîindana* wî li ser textê wî bide

rîiniştin.>'' ^' Dawid ev ji pêşî ve dît îi li ser vejîna* Mesîh got:

<Ew ne li diyarê miriyan hat hiştin

Û ne jî bedena wî rizîbîin dît.>*'
^^ Xwedê ev îsa ji nav miriyan rakir lî em hemîi şahidên vê yekê

ne. ^^ îcar ew hatiye hilkişandin milê Xwedê yê rastê îi ji Bav*

soza Ruhê Pîroz stand îi çawa ku hûn dibînin îî dibihîzin ew ri-

jandiye. ** Erê, Dawid hilnekişiya ezraanan, lê ew bi xwe dibêje:

' 2:17-21 Ji: Yoêl 2:28-32 ^ 2:25-28 Ji: Zebûr 16:8-11

■^ 2:30 Ji: Zebîir 132:11 < 2:31 Ji: Zebûr 16:10

2:23 Lûqa 23:33 2:24 Lûqa 24:5
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<Xudan ji Xudanê min re got:

Li railê min ê rastê rlîne,

'* Heta ku ez dijrainên te bikira pêgeha lingên te.>*^
'* îcar bila hemîî mala îsraêl qenc bizane ku Xwedê ew îsayê ku
we xaç kir, hem kiriye Xudan û hera Mesîh.»

^' îcar gava ku wan ev bihîst, wek ku tîrek li dilê wan ketibe, ji

Petrûs lî Şandiyên din re gotin: «Birano! Ma em çi bikin?» ^ Pet-
rûs ji wan re got: «Tobe bikin û bila her yek ji we bi navê Isa

Mesîh imad* bibe, da ku li gunehên we bê bihûrtin û hîinê diyariya

Ruhê Pîroz bistînin. ^' Çimkî ev soz ji bo we, ji bo zarokên we û ji

bo hemûyên ku dûr in; ji bo her kesî ye ku Xudan Xwedayê me

gazî wî dike.» "" Wî hê bi gelek peyvên* din şahidî kir^ ew şi-
dandin îî got: «Xwe ji vî nifşê* jirêderketi xilas bikin.» "' îcar yên
ku peyvên wî qebîil kirin iraad bîîn îî wê rojê U dora sê hezar

rairov beşdarî wan bîin. "^Wan herdem xwe da hîndariya Şan-

diyan, hevpariya mhanî, şkandina nên îî duakirinê.

YekUiya Bawermendan

"^ Tirs ket dilê her kesî. Û gelek karên raezin îî nîşan bi destê

Şandiyan dihatin kirin. "" Heraîî bawermend bi hev re bûn û her tiş-

tê wan hevpar bîi. "^ Mal îi raiUcên xwe difirotin îi bi perên wan U

gor hewcedariya her kesî leva* dikirin. "* Her roj bi hev re di Pe-

restgehê* de diciviyan, li raalên xwe nan dişkandin, bi şahî îi bi di-

lekî xwerîi xwarin dixwarin. "' Pesnê Xwedê didan îi di nav hemû

xelkê de qedrê wan dihat girtin. Û Xudan jî roj bi roj hijraara yên

xilasbûyî zêdetir dikir.

Petrûs Parsekekî Şeht Qenc Dike

3Rojekê pişti nîvro saet di sisiyan de, çaxê duakirinê, Petrîîs îî

Yûhenna hildikişiyan Perestgehê*. ^ Zilamekî ku ji zikmakî

şeht* bû dianîn û ew her roj li ber dergehê Perestgehê yê ku jê re

Bedew digotin, datanîn, da ku ji wan ên ku dikevin Perestgehê par-

sê bike. ^ Gava ku wî dît Petrûs û Yîîhenna dikin bikevin Perest-

gehê, wî ji wan xwest ku xêrekê bi wî bikin. " Petrûs jî bi Yûhenna

re bi baldarî li wî nêrî û got: «Li me binêre.» ^ Ew jî bi hêviya ku

" 2:34-35 Ji: Zebiir 110:1



KARÊN ŞANDIYAN 3 235

wê tiştekî ji wan bistîne, çavê wî li wan bîi. * Lê Petrûs got: «Ne

zêrê rain ii ne jî zîvê rain heye; lê tiştê ku bi min re heye, ezê bidim

te. Bi navê îsa Mesîhê Nisreti rêve here.» "^ Û bi destê wî yê rastê
girt îî rakir ser lingan; di cih de piyên wî û gîizikên wî sipîsax bîîn.

* Xwe hilavêt, li ser lingan rawesta îi dest pê kir rêve çîî. Ew bi

wan re ket Perestgehê, rêve diçû, xwe hildavêt îi pesnê Xwedê

dida. ' Heraîî xeUcê dît ku ew rêve diçe îi pesnê Xwedê dide. '" U
gava wan ew nas kir îî dîtin ku ev ew e, yê ku U ber dergehê

Perestgehê yê bi navê Bedew rîîdinişt ku parsê bike, ew bi tiştê ku

bi wî hatibû, heyirî îi raat man.

Petrûs di Eywana Silêman de Dipeyive

" Hê ku wî bi Petriis ii Yiîhenna digirt, hemû xeUc bi hev re

ecêbmayî bezîn ba wan, wê eywana ku jê re Eywana Silêman

digotin. '^ Gava Petrûs ev yek dît, ji xelkê re got: «GeU îsraêUyan,
hîin çiraa li vê yekê şaş dimînin, an hiin çima bi baldarî U me

dinêrin? Hîin dibêjin qey me bi hêz an bi dîndariya xwe kiriye ku

ew rêve here? '^ <Xwedayê Birahîm*, Xwedayê îshaq* û Xwedayê
Aqûb*, Xwedayê bav û kalên rae>\ Xizraetkarê xwe îsa bi rîîraet
kir. We ew da dest îî li ber Pîlatos înkar kir, bi ser ku wî biryar

dabîi ku îsa berde. '" Lê we ewê Pîroz û Rast înkar kk îî we xwest

ku mêrkujek ji we re bê berdan. '^ We Serokê Jiyanê kuşt, lê Xwe-

dê ew ji nav miriyan rakir. Em şahidên vê yekê ne. '* Navê Isa ev
mirovê ku hîin dibînin îi nas dikin, sipîsax kir. Wî bawerî* bi navê

îsa anî îi bi saya îsa, wê baweriyê li ber çavê we hemûyan ev sa-

xîtiya teraara da wî.

" «Û niha birano, ez dizanim ku we jî wek serekên xwe bi

nezanî ev yek kir. '^ îcar bi vî awayî Xwedê, ev tiştên ku ji pêşî ve

bi devê hemîî pêxemberan gotibiî ku Mesîh wê cefayê bikişîne, anî

cih. " Loma tobe bikin û li Xwedê bizivirin, da ku gunehên we bên

xîşkirin, ^ da ku ji ba Xudan wextên nîivejeniyê bên îî Mesîhê ku

ji berê ve ji bo we destnîşan kiriye, yanî Isa bişîne. ^' Divê ew li
ezmên bimîne, heta ku Xwedê her tişti nîivejen bike, wek ku wî ji
berê ve bi devê pêxemberên xwe yên pîroz gotiye. ^^ Mîîsa* jî got:

' 3:13 Ji: Derketin 3:6, 15

3:14 Lûqa 23:13-23
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<Xudan Xwedayê we wê ji nav birayên we, ji we re pêxeraberekî

wek min rake. Ew her çi ji we re bêje, divê hiîn guhdariya wî

bikin. ^^ îcar her kesê ku guhdariya wî pêxemberî neke, wê ji nav

gel bê derxistin îi helak bibo" ^" Û hemlî pêxemberan, ji Saraûêl*

bigire heta yên pey wî, her kî peyivîbe, li ser van rojan gotine.

^^ Zarokên pêxemberan û wêrisên peyraana* ku Xwedê bi bav lî

kalên we re girêdaye hûn in. Xwedê ji Birahîm re got: <Wê bi dîîn-

dana* te, hemîî bavikên li ser rîîyê erdê bên pîrozkirin.>'' ^* Gava

ku Xwedê Xizmetkarê xwe rakir, pêşî wî ew şand ba we, da ku we

pîroz bike iî her yekî ji we ji xerabiyên wî vegerîne.»

Petrûs û Yûhenna li ber Civîna Giregiran

4Hê ku Petrûs îî Yûhenna bi xelkê re dipeyivîn, kahîn*, serwerê

parêzgerên Perestgehê û Sadîiqî* bi ser wan de hatin. ^ Ji ber

ku şagirtan* gel hîn dikir îi li ser vejîna miriyan ya ku bi îsa ye di-

dan bihîstin, pirr li zora wan çii. ^ Wan ew girtin iî ji ber ku ji xwe

êvar biî, heta dotira rojê ew di girtîgehê de hiştin. " Lê gelekên ku

peyv* bihîstin, bawerî* anîn îi hijmara wan gihîşt dora pênc hezar

kes.

^ îcar dotira rojê serwer, rihspî lî Şerîetzan* li Orşelîmê civi-

yan, * Serokkahîn Henan, Qeyafa, Yûhenna, Skender û hemiî yên

ku ji malbata Serokkahîn dihatin li wir biîn. ' Çaxê ku yên girtî li

holê dan rawestandin, wan pirsî: «We bi kîjan hêzê an bi çi navî ev

kir?» * Hingê Petrîîs bi Ruhê Pîroz tije, ji wan re got: «Gelî serekên

gel îi rihspîno! ' Eger îro em ji bo qenciya ku bi mirovê nexweş

biiye, tên pirsyarkirin ka ew çawa sax bîiye, '" bila ev ji aUyê we

hemlîyan û ji aliyê hemû gelê îsraêl ve bê zanîn ku ev rairov, bi

navê îsa Mesîhê Nisretî, yê ku we xaç kir û yê ku Xwedê ji nav

rairiyan rakir, sipîsax li ber we radiweste. " Ev ew e,

<Ew kevirê ku ji aliyê we hostayan ve kêm hat dîtin,

Bii kevirê serê rikin*.^'^

'^ Xilasî bi tu kesî din tune; çimkî di bin ezraên de, di nav rairovan

de, navekî din nehatiye dayîn ku era bikarin pê xilas bibin.»

'^ Gava ku wan biziraviya Petriîs îî Yîihenna dît îî fêra kirin ku

' 3:22-23 Ji: Dubarekirina Şerîetê 18:15-16; 18:19; Qaniina Kahîntiyê 23:29

^' 3:25 Ji: Destpêkirin 22:18; 26:4 «^4:1111:^6^^118:22
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ew nexwenda îî di halê xwe de ne, şaş man. Wan tê derxist ku ev

mirov bi îsa re mane. '" Lê wan, zilamê qencbîîyî bi wan re rawes-

tayî dît û nikaribiin tiştekî li dij bêjin. '^ îcar li wan erair kirin ku jî

civîna* giregiran derkevin û dest pê kirin di nav xwe de şêwirîn.

'* Wan got: «Era bi van mirovan çi bikin? Çimkî ji hemîiyên ku U

Orşelîraê rîidinin re eşkere ye ku bi destê wan nîşaneke berbiçav

hatiye kirin îi era nikarin vê înkar bikin. " Lê ji bo ku ev hê bêtir di

nav gel de belav nebe, era gef li wan bixwin ku ji niha iî pê ve bi,

navê îsa ji kesî re tiştekî nebêjin.» '* Gazî wan kirin îi li wan erair

kirin ku êdî bi navê îsa qet nepeyivin îî kesî hîn nekin. " Lê Petrîîs'

û Yîihenna bersîva wan dan îi gotin: «Ma li ber Xwedê kîjan rast

e? Era guhê xwe bidin we, an bidin Xwedê? Hûn bêjin. ^" Çirakî

em nikarin tiştên ku rae dîtine lî bihîstine nebêjin.» ^' Piştî ku dîsa

gef li wan xwarin ew berdan. Ji ber xelkê tu rê nedîtin ku wan ceza

bUcin, çimkî hemîiyan ji bo tiştê bîiyî pesnê Xwedê dida. ^^ Erarê

wî mirovê ku bi vê kerametê qenc bîîbû, di ser çilî re bîî.

Bawermendji bo Wêrekiyê Dua Dikin

^ Pişti ku ew hatin berdan, çîîn ba hevalên xwe îî her tiştê ku

serekên kahînan* îi rihspiyan ji wan re gotibû, ji Wan re gotin.

"Gava ku wan ev bihîst, bi hev re dengê xwe biUnd kirin îi ji

Xwedê re gotin: «Ya Xwedayê hukumdar, yê ku erd îi ezman, der-

ya îî heraîi tiştên di wan de afirandiye, tu yî. " Te bi Ruhê Pîroz bi

devê xizmetkarê xwe bavê me Dawid got:

<Çima railet hêç biîn

Û netew tiştên piîç fikirîn?

^* Padîşahên dinyayê bîîn yek,

Û serek li hev civiyan

Li heraber Xudan îî li hember Mesîhêwî.>^

" Çimkî bi rasti li vî bajarî, Hêrodês* û Pîlatosê Pontiyos, bi mi-

letan îî bi gelê îsraêl re, li hember xizmetkarê te yê pîroz îsa, yê ku
te meshkirî*, civiyan; '^ da ku çi bi destê te îî U gor daxwaza te ji

berê ve hatibe biryardan, bê cih. ^' Û niha ya Xudan, U gefxwa-
rinên wan binêre! Û vê yekê bide xizmetkarên xwe ku peyva* te

» 4:25-26 Ji:Zebûr 2:1-2

4:24 Nehemya 9:6; Zebiir 146:6 4:27 Lûqa 23:1-11
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tam bi ziravî bêjin. ^ Destê xwe dirêj bike, da ku bi navê xizmet-

karê te yê pîroz îsa, nexweş qenc bibin, nîşan îî karên mezin

çêbin.» ^' Pişti ku wan dua kir, dera ku lê civiyabûn hejiya, ew

heraiî bi Ruhê Pîroz tije bîin iî peyva Xwedê bi ziravî digotin.

Dan û Standina Bawermendan

'^ Dil îi mhê tevahiya koraa bawermendan yek bû. Tu kesî ji

wan ji bo tiştên xwe nedigot: «Ev ya min e.» Lê her tiştê wan

hevpar bîi. " Şandiyan bi hêzeke mezin şahidiya vejîna Xudan îsa
dikir îi keremeke mezin li ser wan hemûyan bû. ^ Û di nav wan de
tu kesê hewcedar tunebû. Çimkî yên ku xweyî xanî an xweyî erd

bûn, ew difirotin îî wan tiştan çi bigirta dianîn, ^^ ew li ber Ungê

Şandiyan datanîn îî li gor hewcedariya wan li her kesî dihat

belavkirin. ^ Bi navê Ûsiv yekî Lêwî* ji Qibrisê hebîî. Şandiyan jê

re digot Bamabas, ku bê wergerandin: «Kurê handanê*». ^' Zevi-

yeke vî mirovî hebîî, wî ew firot îî perên wê anîn li ber Ungên

Şandiyan danîn.

5îcar mirovekî ku navê wî Hananya bû, bi jina xwe Saferya re

milkek firotin. ^ Haya jina wî jî jê hebîî, ku wî hinek ji peran ji

xwe re hilanî îi hinek jê anî û li ber lingên Şandiyan danî. ^ Petrîis

pirsî û got: «Hananya, çiraa îblîs* dilê te tije kir ku tu li Ruhê Pîroz

derewan bikî ii hinekê ji perên zeviyê ji xwe re hilînî? " Çaxê ku

ew nefiroti bii, raa ew ne ya te biî? îcar pişö ku hat firotin, raa ew
ne di destê te de bû? Ma çawa çêbû ku te ev yek xist dilê xwe? Te

ne li rairovan, lê li Xwedê derew kir.» ^ Gava ku Hananya ev peyv

bihîstin, ket erdê îî can da. Û tirseke mezin ket ser wan ên ku ev

bihîstin. * Xort rabîîn, kefen lê pêçan, ew derxistin derve îî veşartin.

^ Bi qasî pişti sê saetan jina wî jî ket hundir, haya wê jê tunebû

ku çi bîîye. * Petrûs ji wê re got: «Ji min re bêje, raa we zevî bi

ewqasî firot?» Wê jî got: «Erê, bi ewqasî.» ' Lê Petrîîs ji wê re got:

«Çawa we U hev kir ku hûn Ruhê Xudan biceribînin? Va ye, lin-

gên wan ên ku raêrê te veşartine li ber derî ne, ewê te jî hilînin û

bibin derve.» '" Jinik di cih de U ber lingên Petrîîs ket erdê û can

da. Gava xort ketin hundir, ew rairî dîtin. Wan ew jî hUgirt îî birin

derve, li tenişta raêrê wê veşartin. " Tirseke mezin ket ser tevahiya

civîna* bawermendan îi ser hemîîyên ku ev tişt bihîstin.
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Şandî Gelekan Sax Dikin

^ Gelek nîşan û karên mezin bi destê Şandiyan di nav gel de

dihatin kirin. Hemû bi hev re li Eywana Silêman diciviyan. '^ Lê ji
yên din tu kesî nediwêrî ku beşdarî wan bibe, lê heçî xeUc biîn,

pesnê wan didan. '" Hê gelek jin û mêrên ku bawerî* bi Xudan

anîn, beşdarî wan bîin. '^ Wusa ku xelkê nexweşên xwe derdixistin
kuçe'yan, ew U ser doşek îî şeltan vedizelandin, da ku gava Petrîîs
derbas bibe, qet nebe siya wî bikeve ser hinekan. '* Gelek rairov ji
bajarên der îî dora Orşelîraê jî civiyan, nexweş îi yên ku ji mhên

nepak cefa dikişandin anîn, ew hemîi jî sax bîîn.

Li Şandiyan Cefa Tê Kirin

" Serokkahîn û hemîî yên bi wî re, ku ji raezheba Sadîîqiyan*

bûn, bi çavnebariyê tije bûn, '* Şandî girtin û ew avêtin girtîgeha

gişti. "îcar bi şev railyaketekî Xudan deriyên zîndanê li wan

vekir, ew derxistin derve û ji wan re got: ^" «Herin, li Perestgehê

rawestin û hemû peyvên vê jiyanê ji gel re bêjin.» ^' Çaxê wan ev
bihîst, serê sibê zû ketin Perestgehê îi dest bi hînkirinê kirin.

Gava Serokkahîn îi yên bi wî re hatin, wan gazî civîna* gire-

giran, yanî hemîî koraela rihspiyên gelê îsraêl kir ku bicivin, şan-
din girtîgehê pey wan, da ku wan bînin. ^^ Lê gava ku parêzgerên

Perestgehê çûn wê derê, wan ew di zîndanê de nedîtin. Hingê

vegeriyan û gotin: " «Me dît ku girtîgeh hişk girtiye û nobedar U

ber derî rawestayî ne, lê gava rae derî vekir, me kes li hundir
nedît.» ^ îcar gava serwerê parêzgerên Perestgehê îî serekên ka-

hînan* ev peyv bihîstin, tevlihev bûn, gotin: «Dawiya vê yekê wê
çawa bibe?» ^^ Hingê yek hat û ji wan re got: «Va ye, ew zilamên

ku we xistibûn zîndanê, li Perestgehê radiwestin û xelkê hîn

dikin!» ^* Li ser vê yekê serwer bi parêzgerên Perestgehê re çîî û

ew anîn; lê ne bi zorê, çirakî ew ji gel ditirsiyan, digotin: «Wê me

bidin ber keviran.»

^' Çaxê wan ew anîn, ew li ber civîna giregiran dan rawes-

tandin. Serokkahîn ji wan pirsî û ^ got: «Me hişk U we emir.kir ku
hûn bi vî navî hîn nekin, lê va ye, we Orşelîm bi hînkirina xwe tije

kir ii hîîn dixwazin xwîna vî mirovî bixin ser me.» ^' Lê Petrîîs iî

5:28 Metta 27:25
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Şandiyên din bersîv dan îî gotin: «Divê era ji rairovan bêtir bi ya

Xwedê bikin. ^" Xwedayê bav îî kalên rae, ew îsayê ku we bi dar

ve daleqand îi kuşt, rakir. ^' Xwedê ew bilind kir railê xwe yê rastê,

kir Serok îî Xilaskar, da ku ew îsraêl ji gunehên wan vegerîne îi li
wan bibihîire. ^^ Em şahidên van tiştan in ii Ruhê Pîrozê ku Xwedê

daye wan ên ku bi ya wî dikin jî, şahid e.»

^' Gava wan ev bihîst, ew gelek hêrs bîin iî xwestin ku Şan-

diyan bikujin. ^ Lê yekî Fêrisiyê* ku navê wî Gamalyêl bîî, di ci-

vîna giregiran de rabiî. Ew maraosteyê Şerîetê biî îi siyaneta* wî di

nav hemîi gel de hebû. Wî emir kir ku Şandiyan ji bo demeke kurt

derxin derve ^^ îi hingê ji civînê re got: «GeIî îsraêliyan, ji bo tiştê

ku hîînê bi van mirovan bikin, hay ji xwe hebin. ^ Çimkî demekê

berî niha, Tewdas serî hilda, wî xwe hesiband ku ew tiştek e, li

dora çar sed kesî beşdarî wî bîîn; lê ew hat kuştin îî heraû yên ku li

pey wî diçûn belav bîîn îî neraan. ^' Piştî wî, Cihûdayê CelîU di

deraa hijraartina rairovan de serî hilda îî xelk li pey xwe bir. Ew jî

helak biî îi heraîî yên ku li pey wî diçîin belav bîîn. ^* îcar, ez ji we

re dibêjim: Dev ji van mirovan berdin îi wan bihêlin bi serê xwe.

Çimkî eger ev niyet îi kar ji mirovan be, wê xera bibe, ^' lê eger ji

Xwedê be, hîîn nikarin vê xera bikin. Nebe ku hîin bibin yên ku li

hember Xwedê jî radibin!»

Wan guhê xwe da şîreta Gamalyêl, "" gazî Şandiyan kirin îi li

wan xistin. Piştre li wan eniir kirin ku bi navê îsa nebêjin û ew ber-

dan. "' îcar gava ku ew ji ber civîna giregiran derketin, pê şa bîin
ku ew ji ber navê îsa hêjayî bêriiraetkirinê hatin dîtin. "^ U wan dev

jê bemeda ku her roj li Perestgehê îi li raalan hîn bikin û Mizgîniyê

bidin ku Mesîh, îsa ye.

Heft Kesji bo Xizmetê Tên Bijartin

6Di wan rojan de, gava ku hijmara şagirtan* zêde dibîî, ew

Cihîîyên ku bi zimanê Yewnanî dipeyivîn ji Cihiîyên îbranî*

gazin kirin, çirakî di belavkirina xwarina rojane de baş li jinebiyên

wan nedihat nêrîn. ^Hingê diwanzdehan tevahiya koraa şagirtan

gazî ba xwe kirin îî gotin: «Ne qenc e ku era dev ji peyva Xwedê

berdin îî xizraeta sifreyan bikin. ^ Loraa birano, hîîn di nav xwe de,

heft mirovên bi Ruhê Pîroz tije û şehreza bibijêrin îi em wan

deynin ser vî karî- " Heçî era in, eraê xwe bidin duayê îî xizmeta
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peyvê.» * Ev yek li hemîi koma bawermendan xweş hat îî wan ev

mirov bijartin: Steyfan ê ku mirovekî bi bawerî ii bi Ruhê Pîroz

tije bîî îî Filîpos, Prokoros, Nîkanor, Tîmon, Parmênas îi Nîkolasê

ji Entakyayê yê ku hatibîi ser baweriya Cihiiyan. * Wan ew li ber

Şandiyan dan rawestandin, Şandiyan jî dua kir îî destên xwe danîn

ser wan.

'^ Peyva Xwedê çiqas diçîi belav dibîi; hijmara şagirtan li Orşe-

lîmê gelek zêde dibû iî ji kahînan jî gelekan bawerî qebîîl dikir.

Steyfan Tê Girtin

* Steyfan, yê ku bi kerem îi hêzê tije bîi, gelek nîşan û karên

mezin di nav gel de dikirin. ' Hingê, hinek ji Kinîşta* ku jê re

Kinîşta Azadiyan* digotin û hin Kîîrênî, Skenderyayî îi hinekên ku

ji Kîlîkya û Asyayê* bûn, rabiin bi Steyfan re devjenî kirin. '" Lê

wan nikaribîi li ber wê şehrezayî iî wî Ruhê ku Steyfan pê dipeyivî,

rawestin. " Hingê wan serê hinekan tije kirin ku bêjin: «Me bihîst

ku vî mirovî çêrî* Miîsa îi Xwedê kir.» '^ Û wan xeUc, rihspî îî

Şerîetzan* rakirin ser piyan û bi ser Steyfan de hatin, ew girtin,

anîn ber civîna giregiran. '^ Şahidên derewîn derxistin pêş û şa-

hidan got: «Ev mirov dev jê bemade, li hember vî cihê pîroz îî

Şerîetê gotinan dibêje. '" Me bihîst ku wî got: <Ev îsayê Nisreti wê
vê Perestgehê xera bike îî wan adetên ku Mîîsa dane rae bigu-

here.>» '^ Hemîi yên ku li civîna giregiran rîidiniştin bi baldarî U wî

nêrîn ii dîtin ku rîîyê wî wek rîiyê railyaketan e.

Parastina Steyfan

7Hingê Serokkahîn ji wî pirsî û got: «Ma ev tişt rast in?»

^ Steyfan got:

«Bav û birano! Guhê xwe bidin rain. Hê ku bavê me Birahîm*

li Mezopotarayayê bii, beriya ku ew li Heranê rîîne, Xwedayê bi

rûmet jê re xuya bîî ^ îi got: <Ji welatê xwe û ji ba mirovên xwe

derkeve îi were wê dera ku ezê nîşanî te bidim.>^ " Hingê ew ji

welatê Kildaniyan derket û li Heranê rîinişt. Pişti ku bavê wî mir,

Xwedê ew ji wê derê deranî îi anî vî welatê kii nUia hûn lê dijîn.

' 7:3 Ji: Destpêkirin 12:1

7:4 Destpêkirin 11:31; 12:4
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* Wî bi qasî cihê Ungekî jî, bi raîrasî neda wî; lê bi ser ku hê

zarokên wî nebiîn jî, soz dayê ku <vî welatî bi milkîtî bide wî îî

dîîndana wî ya ku U pey wî rabo" * Û Xwedê ji wî re weha got:
<Dîindana te wê li welatekî ku ne yê wan e bi xerîbî rîîne, ewê wari

bikin kole îî çar sed salî zorê U wan bikin.> ' Û Xwedê got: <Ezê wî
miletê ku ewê jê re koletiyê bikin, ceza bikim> îi <Piştî yan tiştan

wê ji wê derê derkevin û li vî cihî biperizin* min.>'' * Û wî pey-
mana* sinetê* da wî. Bi vî awayî Birahîm bû bavê îshaq* û di roja
heştan de ew sinet kir. îshaq* bîî bavê Aqîîb* îi Aqûb jî bîî bavê

diwanzdeh bavikan.

' «Bavikan çavnebariya Ûsiv kir îî ew firotin Misrê; lê Xwedê

bi wî re bû '" îî ew ji hemîî tengahiyên wî rizgar kir îî U ber Firewn,

yanî padîşahê Misrê kerem û şehrezayî da wî. Firewn jî ew li ser

Misrê îi li ser hemîi raala xwe kir şahne*. " Hingê li heraû welatê

Misrê îî li Kenanê* xela rabîî, tengahiyeke mezin çêbîi îî bav û

kalên rae nikaribîîn xwarin peyda bikirana. '^ îcar gava ku Aqîîb

bihîst li Misrê genim heye, wî cara pêşî bav îî kalên rae şandin wê

derê. '^ Di çîîyîna cara diduyan de, Ûsiv xwe bi birayên xwe 'da
naskirin îi eslê Ûsiv ji Firewn re kifş bii. '" îcar Ûsiv şand pey
bavê xwe Aqîib îî heraîî rairovên xwe, da ku bên ba wî. Hemîi bi

hev re heftê ii pênc nefs bîin. '^ Û Aqîîb daket Misrê. Ew îî bav îî

kalên me li wê derê mirin. '* Ew bi şîîn ve anîn Şexeraê îi di wê

gora ku Birahîra bi perên zîv ji kurên Haraorê Şexeraî kirrîbû de

veşartin.

" «îcar çaxê ew deraa ku Xwedê ji Birahîra re soz dabîî, nêzîk

bû, gelê me li Misrê pirr zêde biibîî, '* heta wê dema ku <padî-

şahekî nîi yê ku nedizanî ku Ûsiv kî ye, hat ser Misrê^." " Wî hî-

lebazî li nijada rae kir, U bav û kalên rae zor kir ku ew zarokên

xwe bavêjin derve, da ku nejîn. ^" Di wî wextî de Mîisa çêbîi. Ew

gelek spehî bîî. Sê raehan ew di mala bavê xwe de hat xweyîkirin.

^' îcar gava ku ew hat avêtin, keça Firewn ew hilda îî ew xweyî kir.

" 7:5 Ji: Destpêkirin 17:8; 48:8

^ 7:6-7 Ji: Destpêkirin 15:13-14; Derketin 3:12 -^ 7:18 Ji: Derketin 1:8

7:8 Destpêkirin 17:10-14 7:9 Destpêkirin 37:11-28; 39:2, 21

7:9-10 Destpêkirin 37:1-36; 39:1-41:46 7:11-15 Destpêkirin 41:53-47:31

7:16 Yêşû 24:32 7:19 Derketin 1:10-11, 22
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ku bibe kurê wê. ^^ Mûsa di hemîî şehrezayiya Misriyan de hat

hînkirin, di gotinên xwe ii di kirinên xwe de hêzdar bîî.

^ «îcar dema ew bîi çil salî, daxwaza dîtina* xwişk û birayên

wî yên îsraêliyan ket dilê wî. ^ Gava wî dît ku neheqî li yekî ji

wan tê kirin, wî ew parast, li yê Misrî xist îi heyfa yê ku dihat

perçiqandin hilanî. ^^ Wî guman kir ku xwişk iî birayên wî, wê fêm

bikin ku Xwedê wê bi destê wî xUasiyê bide wan, lê wan fêm

nekir. ^*Dotira rojê çaxê ew rastî du îsraêliyan hat, ku ew pev

diçîin, wî xwest ku wan li hev bîne û got: <Camêmo, hîîn bira ne;

hîîn çima neheqiyê li hev dikin?> " Lê rairovê ku neheqî U cîranê

xwe dikir, Mîîsa dehf da îi got: <Kê tu U ser me kiriyî serok îî

dadger*? ^ Wek ku te duh yê Misrî kuşt, ma tu dixwazî rain jî

bikujî?>* ^' Li ser vê peyvê Miîsa reviya û li welatê Midyanê bi

xerîbî raa û bû bavê du kuran.

^ «Pişti ku çil sal teraara bûn, <Ii çola nêzîkî Çiyayê Sînayê*,

di pêta agirê nav deviyê de milyaketek li wî xuya bû.>'' ^' Gava
Mîisa ev dît, ew U vê dîraenê şaş ma û çaxê nêzîk bû ku binêre,

dengê Xudan hat: ^^ <Ez Xwedayê bav îi kalên te, Xwedayê BiraMm,

Aqûb îi îshaq im.>'' Lerizînê Mîîsa girt îi nediwêrî ku binêre. ^ îcar
Xudan ji wî re got: <Çaroxa di Ungê xwe de derîne, çimkî dera ku

tu lê radiwesti axa pîroz e. ** Bi rasti min ew tengahiya ku li gelê

min ê ku li Misrê ye tê kirin, dît îi min zarîna wan bihîst. Ez

daketim ku wan rizgar bikim. De niha were, ezê te bişînim Misrê.>

^^ «îcar ew, ev Mîisa bîî ku wan ew red kir û gotin: <Kê tu U ser

me kiriyî serek û dadger?>^ Û ev, ew bîî ku Xwedê ew bi destê wî

milyaketê ku di nav deviyê de li wî xuya bîî, bi seroktî û rizgar-

karîti şand. ^ Wî ew ji wir derxistin. Li Misrê, li Deryaya Sor iî çil

salan li çolê wî nîşan îi karên mezin kirin. ^^ Ev, ew Mûsa ye ku ji

zarokên* îsraêl re got: <Xwedê wê ji nav birayên we pêxemberekî

wek min ji we re rako^ ^ Ev, ew e ku di nav gelê U çolê civiyayî

de bîi; bi milyaketê ku li Çiyayê Sînayê* pê re peyivî û bi bav û

' 7:27-28 Ji: Derketin 2:14 ^ 7:30 Ji: Derketin 3:2

' 7:32 Ji: Derketin 3:6 '' 7:33-34 Ji: Derketin 3:5-10

= 7:35 Ji: Derketin 2:14; 3:2 ' 7:37 Ji: Dubarekirina Şerîetê 18:15

7:20-22 Derketin 2:1-10 7:29 Derketin 2:11-22; 18:3-4

7:36 Derketin 7:3; 14:21; Hijmartin 14:33



244 KARÊN ŞANDIYAN 7

kalên me re blî. Wî peyvên jîndar standin ku bigihîne me. ^' Lê bav

îi kalên me nexwestin ku bi ya wî bikin. Ew red kirin îî di dilê xwe

de vegeriyan Misrê "" û ji Hariin re gotin: <Ji me re xwedayên ku li

pêşiya me herin çêke. Çimkî em nizanin çi bi wî Mîisayê ku em ji

diyarê Misrê derxistin hat.^" "' Di wan rojan de goUkek çêkirin,

gorî* pêşkêşî wî pîitî kirin ii ji bo karê destên xwe şahî çêkirin.

"^ Lê Xwedê berê xwe ji wan zivirand ii hişt ku ew biperizin*

stêrên ezmên; wek ku di Kitêba Pêxemberan de hatiye nivîsîn:

<Hey raala îsraêl,

Ma we çil salan li çolê

Ji min re

Diyarî îi gorî pêşkêş kirin?

*l We konê Molox*

Û stêra xwedayê we Reyfan,

Ew pîitên ku we çêkiribîîn, ku hîin biperizin wan, hilgirtin.

Loraa ezê we rakira îî ji Babîlê* wêvetir bibira.>''

"" «Li çolê Konê* Şahidiyê yê bav îî kalên rae hebû. Mîîsa ew,

wek yê ku pê re peyivîbû îî erair kiribû, li gor wê raestereya* ku

dîtibîi, çêkir. "^ Bav û kalên rae jî ew hildan îi gava ku bi Yêşîî* re

welatê miletên din ên ku Xwedê ji ber wan derxistin, vegirtin,

hingê ew bi xwe re anîn. Heta dema Dawid ew li wir ma. "* Dawid

li ba Xwedê kerera dît îi xwest ku cihekî rawestanê ji bo Xwedayê

Aqîib çêke. "^ Lê yê ku ji wî re raalek çêkir Silêraan* bîî. "* Lê belê

Yê Herî Bilind di xaniyên ku bi destan hatine çêkirin de riinane.

Çawa ku pêxember dibêje:

"' <Ezman textê min e,

Û erd pêgeha min e.

Xudan dibêje:

Hîînê maleke çawa ji min re çêkin?

An jî dera ku ez bîhna xwe lê vedim, ku der e?

^" Ma ne destê min ev hemîî tişt çêkirine?>'^

' 7:40 Ji: Derketin 32:1, 23 '' 7:42-43 Ji: Amos 5:25-27

7:49-50 Ji:îşaya 66:1-2

7:38 Derketin 19:1-20:17; Dubarekirina Şerîetê 5 7:41 Derketin 32:2-6

7:44 Derketin 25:8-9 7:45 Yêşû 3:14-17

7:46 2 Samûêl 7:1-16 7:47 1 Padîşah 6
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^' «Hey serhişkno! Di dil de sinetnebiîyîno, di guh de kermo!

Hiîn hergav li hember Ruhê Pîroz disekinin; çawa ku bav n kalên

we kirin, hîin jî wusa dikin. ^^ Ma bav îî kalên we tengahî nedan

kîjan pêxeraberî? Wan ew ên ku ji berê ve hatina wî yê Rast dan

zanîn, kuştin îi niha hîîn bîin xayîn îi we ew kuşt. ^^ Hîîn ew in ku

we Şerîet bi destê milyaketan stand, lê we ew pêk neanî.»

Kevirkirina Steyfan

^ Gava ku wan ev tişt bihîstin, gelek hêrs biîn û diranên xwe li

Steyfan qirçandin ^^ Lê Steyfan bi Ruhê Pîroz tije, çavên xwe ber

bi ezmên ve hildan, rîîraeta Xwedê û îsayê li milê wî yê rastê
rawestayî dît. ^* Hingê got: «Va ye, ez ezmanan vebîîyî dibînim îî

Kurê* Mirov li railê Xwedê yê rastê radiweste!» " Lê wan guhên

xwe girtin, bi dengekî bilind qîriyan ii bi hev re êrîşî wî kirin.

^ Wan ew derxist derveyî bajêr îî dan ber keviran. Şahidan ebayên

xwe danîn ber lingê xortekî ku navê wî Şawîîl bîî.^^' Gava wan

Steyfan kevir dikirin, wî dua kir îî got: «Ya Xudan îsa, mhê rain
bistîne.» *" Hingê ew çû ser çokan ii bi dengekî biUnd qîriya: «Y^

Xudan, vî gunehî li wan negire.» Çaxê ev got, bi xew ve çîi, mir.

Q Û Şawîil razî bîî ku ew bê kuştin.

Şawûl Tengahiyê Dide Bawermendan

Di wê rojê de li Orşelîraê cefayeke şidîd li heraber civîna* ba-

wermendan dest pê kir û ji Şandiyan pê ve hemîî bawermend ji he^v

hatin belavkirin, çîin herêraên Cihûstan* û Sameryayê*. ^ Mirovên

xwedêtirs Steyfan veşartin îî şîneke giran li ser wî girtin. ^ Lê Şa-

wîil civîn şeperze dikir; ji malekê diket maleke din, jin îî mêr kaş

dikirin iî davêtin zîndanê.

Filîpos Mizgîniyê li Sameryayê Belav Dike

" îcar yên ku ji hev belav bûn, Mizgînî* didan her dera ku ,

diçûnê. ^ Filîpos daket bajarekî Sameryayê û Mesîh ji wan re da bi-

hîstin. * Gava elaletê* nîşanên mezin ên ku Filîpos çêdikirin, didî-

tin îî dibihîstin, heraîiyan bi hev re bi baldarî guhê xwe didan go-

tinên wî. ' Çirakî mhên nepak bi dengekî bilind qîriyan û ji gelek

7:51 îşaya 63:10 8:3 Karên Şandiyan 22:4-5; 26:9-11
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kesên cinoyî* derketin iî gelek kesên felcî n seqet sax biîn. * Û

şahiyeke raezin li wî bajarî çêbîîbîî.

' îcar li wî bajarî yekî ku ji demeke dirêj ve sêrbazî dikir hebîî,

navê wî Şimîîn bii. Wî xelkê Sameryayê şaş dihişt û digot ku ew

mirovekî raezin e. '" Hemiîyan, ji biçîîkan heta raezinan bi baldarî

guhdariya wî dikir îî digotin: «Hêza Xwedê ya ku jê re Mezin di-

bêjin ev e.» " Û wan bi baldarî guhdariya wî dikir, çirakî ji derae-

ke dirêj ve wî bi sêrbaziya xwe ew şaş dikirin. '^ Lê gava ku wan ji

Filîpos bawer kir, yê ku Mizgîniya li ser Padîşahiya* Xwedê îî li

ser navê îsa Mesîh dida, hem jin hem mêr imad* bûn. '^ Şimîîn bi

xwe jî bawerî anî. Piştî ku iraad bîî, hergav li ba Filîpos dima iî li

nîşan îî kerametên mezin ên ku dihatin kirin, şaş dima.

'" îcar gava ku Şandiyên li Orşelîmê bihîstin ku Samerya pey-

va Xwedê qebûl kiriye, wan Petriîs îî Yûhenna şandin ba wan.

'* Ew jî daketin jêr, ji bo wan dua kirin ku Ruhê Pîroz bistînin,

'* çimkî hê Ruhê Pîroz nehatibii ser yekî ji wan, tenê ew bi navê

Xudan îsa hatibîîn imadkirin*. " Hingê Petriis ii Yîihenna destên

xwe danîn ser wan û wan jî Ruhê Pîroz stand. '* îcar gava ku

Şimîin dît ku Ruh bi destdanîna* Şandiyan a li ser wan tê dayîn, wî

pere pêşkêşî wan kirin îî " got: «Vê hêzê bidin min jî, da ku ez

destên xwe deynim ser kê, Ruhê Pîroz bistîne.» ^" Lê Petrîis ji wî

re got: «Bila zîvê te raîrata serê te be, çirakî te guman kir ku di-

yariya Xwedê bi peran tê standin! ^' Ne pişka te û ne jî para te di

vê yekê de heye, çimkî dilê te li ber Xwedê ne rast e. ^^ îcar ji vê

xerabiya xwe tobe bike, ji Xudan lava bike, belkî li niyeta di dilê te

de bê bihîîrtin. ^ Çirakî ez te di tehliya zirav de û di zincîrên xera-

biyê de dibînira.» ^ Şimîîn lê vegerand îî got: «Hîîn ji bo min ji

Xudan bixwazin, da ji tiştên ku we gotin tu tişt neyê ser min.»

^^ îcar piştî ku Petrîîs û Yîihenna ji peyva Xudan re şahidî kirin

îî peyivîn, ew vegeriyan Orşelîmê, Mizgînî li gelek gundên Same-

riyan belav kirin.

Filîpos û yê Etyopî

^ Hingê milyaketekî Xudan ji Filîpos re got: «Rabe îî bi aliyê

başîîr ve here wê riya ku ji Orşelîraê diçe Xezzeyê.» Ew der çol e.

^^ Ew jî rabîî îi çîi îi Etyopiyekî neraêrkirî dît. Ew wezîrekî şah-

banîiya* Etyopyayê Kendakya bû îi U ser hemîi xezînên wê bîî. Ew
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ji bo perizînê hatibîi Orşelîmê ii ^ vedigeriya raalê. Di ereba xwe

de rîiniştibîi îi nivîsara îşaya* pêxeraber dixwend. ^' îcar Ruh ji Fi-
lîpos re got: «Pêşve here û beşdarî vê erebê bibe.» " Filîpos bezî îî

bihîst ku ew nivîsara îşaya pêxeraber dixwîne. Filîpos jê pirsî:

«Ma tiştê ku tu dixwînî, tu fêm dikî?» ^' Wî lê vegerand û got:

«Ezê çawa fêm bikim eger yek ji min re şîrove neke?» Û wî ji
Filîpos hêvî kir ku U ba wî siwar bibe. ^^ Ew cihê ku ji nivîsarê

dixwend ev bîî:

«Wek miyekê ji bo serjêkirinê hat birin

Û wek ku berx li ber cewîzê* xwe bêziman e,

Ew devê xwe venake.

'^ Di nizirakirina wî de jê re edalet nema.

Kî wê li ser dîindana wî bêje?

Çimkî jiyana wî ji erdê tê rakirin.»^

^ Yê neraêrkirî ji Filîpos pirsî îî got: «Hêviya min ji te, pêxem-

ber van li ser kê dibêje? Li ser xwe an li ser yekî din?» ^^ Hingê
Filîpos devê xwe vekir îî bi vê nivîsarê dest bi gotinê kir îî Miz-

gîniya li ser îsa ji wî re got. ^■^' Gava di riya xwe de diçîin, gihîştin

ser avekê, yê nemêrkirî got: «Va ye av, ma çi ji rain re dibe asteng

ku ez iraad* nebira?» ^ Wî emir kir ku erebe raweste, herdu bi hev

re, Filîpos îî yê nemêrkirî, çîîn nav avê îî Filîpos ew imad kir.

^' Çaxê ew ji avê derketin, Ruhê Xudan Filîpos hilda îi bir; yê

nemêrkirî hew ew dît û bi şahî di riya xwe de çîî. "" Filîpos xwe U
Aşdodê dît û heta ku hat Qeyseriyê, di hemii bajarên ku di wan re

derbas bîî de, Mizgînî belav dikir.

îsa MesîhJi Şawûl re Xuya Dibe

(Karên Şandiyan 22:6-16; 26:12-18)

9Hingê Şawîîl, hê jî bi gefxwarina kuştina şagktên Xudan, çîi

ba Serokkahîn ^ îî ji bo kinîştên* li Şaraê name jê xwestin, da

' 8:32-33 Ji: îşaya 53:7-8
8:27 Li Etyopyayê «Kendakya» bemavek bîi (wek 11 Misrê «Firewn» an li

derên din «Qeyser»).

8:32 Cewîz: Ew kesê ku pirça bizinan, hiriya miyan îi keja çûran dibire.

8:36 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Filîpos jê re got: Eger tu bi hemû
dilê xwe bawer bikî, tu dikaiî. Wî lê vegerand û got: Ez bawer dikim ku

îsa Mesîh Kurê* Xwedê ye.»
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ku ew her kesê ku li pey vê Riyê* diçe bibîne, jin an raêr, wan

bigire îî girêdayî bîne Orşelîmê. ' Gava ew di riya xwe de diçîi îî

nêzîkî Şamê dibii, ji nişkê ve ji ezraên ronahiyekê li dora wî şewq

da. " Ew ket erdê îi dengek bihîst ku ji wî re got: «ŞawîîI, Şawiîl, tu

çima tengahiyê didî min?» * Şawiîl pirsî îî got: «Ya Xudan, tu kî

yî?» Wî jî got: «Ez îsa rae, yê ku tu tengahiyê didiyê. * Lê rabe û
bikeve bajêr; wê ji te re bê gotin, ku divê tu çi bikî.» '' Ew zilamên

ku bi Şawîîl re rêwîti dikirin, bêzar man û sekinîn; çimkî wan deng

dibihîst, lê tu kes nedidîtin. ^ Şawîîl ji erdê rabû, lê gava wî çavên

xwe vekirin, wî tiştek nedît. Bi destê wî girtin îi ew anîn Şaraê.

' îcar sê rojan wî nedît, ne xwar îî ne jî vexwar.

'" Hingê li Şamê şagirtek hebû ku navê wî Hananya bîî. Xudan

di dîtiniyekê* de ji wî re got: «Hananya!» Wî bersîv da: «Va me

ez, ya Xudan.» " Xudan ji wî re got: «Rabe îî here wê kolana ku jê

re dibêjin Rast, li mala Cihîîda, li mirovekî Tarsîîsî yê ku navê wî

Şawûl e bipirse. Ji ber ku va ye, ew dua dike. '^ Wî di dîtiniyekê de

dîtiye, mirovekî ku navê wî Hananya ye hat ba wî û destên xwe

danîn ser wî, da ku dîsa bibîne.» '^ Hananya bersîv da îî got: «Ya

Xudan, min li ser vî zilaraî ji gelekan bihîstiye, ku wî di Orşelîraê

de çiqas xerabî li pîrozên te kiriye. '" Li vir jî desthilatiya wî ji

serekên kahînan heye ku heraîiyên gazî navê te dikin bigire.» '^ Lê

Xudan ji wî re got: «Tu here, çimkî ew ji bo rain hacetekî bijartî

ye, da ku navê min bigihîne ber miletan, padîşahan iî zarokên*

îsraêl. '* Ez bi xwe, ezê nîşanî wî bidim ku divê çiqas cefayê di ber
navê rain de bikişîne.» " Hingê Hananya rabû îî çîî ket wê raalê.

Wî destên xwe danîn ser Şawûl û got: «Birayê Şawûl, Xudan, ew

îsayê ku di rê de li te xuya bîi ez şandim, da ku tu dîsa bibînî iî tu
bi Ruhê Pîroz tije bibî.» '* Di cih de tiştekî wek pûlikan ji çavên wî

ketin îî ji nîî ve dît. Ew rabîî îi iraad* bîî. " Piştî ku xwarin xwar,

hêza wî hat cih.

Şawûl Mizgîniyê Dide

Şawîil çend rojan li Şamê bi şagirtan re ma. ^" Û destxwere wî

dest pê kir, di kinîştan de îsa da bihîstin û got: «Ew Kurê* Xwedê

ye.» ^' Hemû yên ku ew bihîstin şaş man îî gotin: «Ma ev ne ew e,

yê ku ew ên li Orşelîraê gazî vî navî dikirin, ji holê radikirin? Ma

ew nehatiye vir, da ku wan girêdayî bibe ber serekên kahînan?»
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^^ Lê Şawîîl hê bêtir bi hêz dibiî û ji ber ku eşkere dikir ku îsa,
Mesîh e, Cihîîyên ku li Şaraê rîîdiniştin matmayî hiştin.

" Piştî ku gelek roj derbas bîin, Cihû şêwirîn ku wî bikujin.

^ Lê Şawîîl bi gêriîfena wan hesiya. Ew bi şev iî bi roj U ber derge-

hên bajêr diman, da ku wî bikujin. ^^ Lê şagirtên wî bi şev rahiştin

wî û di selikekê de ew ji sîîrê daxistin jêr.

^* Gava ku Şawîil hat Orşelîmê, dixebitî ku beşdarî şagirtan

bibe. Lê hemîî ji wî ditirsiyan, çirakî bawer nekirin ku ew bîîye

şagirt. " Hingê Bamabas ew hilda ii anî ba Şandiyan; ji wan re got

ku Şawûl çawa di rê de Xudan dîtiye ii Xudan bi wî re peyiviye û

wî çawa li Şamê bi navê îsa bê tirs hîn kiriye. ^ Şawûl êdî li

Orşelîmê bi wan re bîî, bi wan re diçîî îi dihat, bê tirs bi navê

Xudan hîn dikir. ^' Bi Cihîiyên ku Yewnanî dipeyivîn re dipeyivî îi

bi wan re diket gotûbêjê, lê ew dixebitîn ku wî bikujin. ^ Çaxê bira

pê hesiyan, ew daxistin Qeyseriyê û ji wir jî şandin Tarsîisê.

" Hingê civînên* bawermendan li tevahiya Cihîîstanê*, Celî-

lê* îi Sameryayê* di aştiyê* de bîin; ava dibîin, bi tirsa Xudan pêş-

ve diçîîn îî bi handana* Ruhê Pîroz zêde dibîin.

Petrûs li Lîdayê û Yafayê

'^ Gava ku Petriîs li her aliyî digeriya, ew berjêrî ba wan pîro-

zên ku li Lîdayê diraan jî biî. ^' Li wir wî rairovek ku navê wî

Eynêyas blî dît, ku heşt salan di nav nivînan de bîî; çimkî ew felcî

bîi. *" Petrûs ji wî re got: «Eynêyas, îsa Mesîh te qenc dike, rabe îî

nivînên xwe hilde!» Û di cih de ew rabîi ser lingan. ^^ Hemû yên

ku li Lîdayê îi li Şaronê rîidiniştin ew dîtin îî li Xudan zivirîn.

^ îcar li Yafayê şagirtek hebiî, ku navê wê Tabîta biî, ku bê

wergerandin bi mana «XezaI» e. Wê xwe dabîî kirinên qenc îi xê-

ran. ^' Di wan rojan de ew nexweş ket îî mir. Pişti ku ew şuştin, li

oda jorîn danîn. ^ Ji ber ku Lîda nêzîkî Yafayê bû, şagirtan bihîst

ku Petrûs li wê derê ye, du zilam şandin pey wî, jê daxwaz kirin îî

gotin: «Ji kerema xwe ziî were ba me.» " Hingê Petrîîs rabii îî bi

wan re çîi. Çaxê ew gihîşt wê derê, ew birin oda jorîn. Hemîî jinebî

li dora wî rawestan, digiriyan îî cil îi kirasên ku hê Xezalê bi wan

re bîî çêkiribîin, nîşan didan. "" Lê Petrûs hemû derxistin derve, çû

9:23-25 2 Korîntî 11:32-33
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ser çokan îî dua kir. Li cesed zivirî îi got: «Tabîta, rabe.» Hingê wê

çavên xwe vekir, Petrîis dît îi rîinişt. "' Wî destê xwe dirêjî wê kir û

ew rakir. Piştre gazî yên pîroz îî jinebiyan kir îî ew saxbîiyî danî ber

wan. "^ Ev yek U heraîî Yafayê hat bihîstin îî gelekan bawerî bi Xudan

anî. "^ Petrîis jî gelek rojan li Yafayê, U raala Şiraîinê çerraker ma.

Petrûs û Kornêlyosê Sersed

1 f\ Li Qeyseriyê mirovek hebîi ku navê wî Komêlyos bîi; ew

X \J di tabiîra* ku jê re <ya îtalyayî> digotin de sersed* bîi. ^ Ew
bi hemîi raaliyên xwe ve dîndar îi xwedêtirs bû, wî gelek xêr bi

gelê Cihiî dikirin û herdem li ber Xwedê dua dikir. ^ Rojekê piştî

nîvro, di dora saet sisiyan de wî bi zelalî di dîtiniyekê de dît ku

milyaketekî Xwedê hat ba wî îî jê re got: «KomêIyos!» " Wî gelek

bi tirs li railyaket nêrî îi got: «Çi ye, ya Xudan?» Milyaket got:

«Dua îi xêrên te gihîştin ba Xwedê îi tu di bîra wî de yî. ^ De niha

zilaman bişîne Yafayê îî gazî Şimîînê ku jê re dibêjin Petrûs, bike.

* Ew mêvanê Şiraîînê çermker e, ku mala wî li ber deryayê ye.»

' Çaxê railyaketê ku bi wî re peyivî çîî, wî gazî du xulamên xwe û

leşkerekî dîndar ê ku di xizmeta wî de bîî, kir; * piştî ku hemîi tişt ji

wan re got, ew şandin Yafayê.

' Dotira rojê çaxê ku ew di riya xwe de bîin îi nêzîkî bajêr

dibîîn, Petrîîs saet li dora diwanzdehan derket ser banê xênî ku dua

bike. '" Ew pirr birçî bû û xwest ku tiştekî bixwe. Çaxê ku xwarin

araade dikirin, ew ji ser hişê xwe çû. " Wî dît ku ezraan vebîiyî ye

îi tiştekî wek çarşefeke mezin, ji çar kujên xwe daleqandî, dadike-

ve erdê. '^ Di hundirê wê de her ciîreyê heywanên çarpê, heywanên

ku dişêlin îi teyrên ezmên hebîîn. '^ Û wî dengek bihîst ku digot:

«Petrîis rabe, serjêke îi bixwe.» '" Lê Petriis got: «Ev ji min dîir be,

ya Xudan; çirakî rain tu caran tiştên raurdar* an herara nexwa-

rine.» '* Dîsa, cara diduyan deng jê re got: «Tiştên ku Xwedê helal

kirine, tu herara nehesibîne.» '* Ev yek sê caran çêbîî îî ev tişt di

cih de hat hiUdşandin ezmên.

" Hê ku Petrîîs şaşmayî li ser wê dîtiniya ku dîtibiî difikirî, ew

zilaraên ku Komêlyos şandibîin, li raala Şiraîîn dipirsîn, mal dîtin

îî li ber derî rawestan. '* Wan gazî kir îî gotin: «Ma Şimûnê ku jê re

dibêjin Petrîis li vir dimîne?» " îcar Petriis hê li ser dîtiniyê

difrkirî, Ruh ji wî re got: «Va ye, sê mirov li te digerin. ^" Niha
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rabe, here jêr, qet dudilî nebe îi bi wan re here. Çimkî min ew

şandine.» " Petrîis daket jêr lî ji zilaman re got: «Ewê ku hîîn lê

digerin ez im; ma hîîn ji bo çi hatine?» ^^ Wan bersîv da ii gotin:

«KomêIyosê sersed em şandin. Ew zilamekî rast ii xwedêtirs e îi ji

aliyê heraîî gelê Cihîîyan ve li ser wî bi qencî tê peyivîn. Ji aliyê

milyaketekî pîroz ve jê re hat gotin ku bişîne pey te ku tu bêyî

mala wî û tiştê ku tê bêjî bibihîze.» ^ îcar Petrîîs ew gazî hundir

kirin îî ew kirin raêvan.

Dotira rojê ew rabîi îi bi wan re çû. Çend birayên ji Yafayê jî

bi wî re çlîn. ^ Roja din gihîştin Qeyseriyê. Komêlyos U hêviya

wan bîî. Wî gazî rairovên xwe û dostên xwe yên nêzîk jî kiribii îi U

ba xwe civandibiîn. ^ Gava ku Petriis ket hundir, Komêlyos ji ber

ve rabû îi xwe avêt ber lingên wî îî periziyê. ^* Lê Petrûs ew rakir

ser Ungan îî got: «Rabe, ez bi xwe jî rairov ira.» ^' Hê ku bi wî re

dipeyivî, ket hundir, dît ku gelek rairov civiyane. ^ Petrîis ji wan

re got: «Hîîn bi xwe qenc dizanin ku ji bo yekî Cihîî çiqas ne rast e

ku bi yekî ji miletên din re têkiliyê deyne an here ba wî; lê Xwedê

nîşanî min da ku ez ji tu kesî re nebêjim raurdar an heram. ^' Loraa

gava ku ez hatira gazîkirin, bêyî ku ez li hember rabim, ez hatim.

Niha ez dipirsira, gelo we çima gazî min kir?»

^ Hingê Komêlyos bersîv da îî got: «Berî çar rojan, vî çaxî,

saet di sisiyan de min li raala xwe dua dikir. Ji nişkê ve zilamekî

cilspî li ber min rawesta ^' îî got: <KomêIyos, duaya te hat bihîstin

û xêrên ku te kirine li ber Xwedê hatin bîranîn. ^^ îcar zilaman
bişîne Yafayê îî gazî Şimîinê ku jê re Petrûs dibêjin bUce. Ew li ba

Şimûnê çermker diraîne, mala Şimûn jî li ber deryayê yo ^^ Ji ber

vê yekê min zîi şand pey te îi te jî qenc kir ku tu hatî. Niha em

hemîi li vê derê li ber Xwedê amade ne, da ku em hemû tiştên ku

Xudan li te erair kirine, bibihîzin.»

Petrûs Mizgîniyê Dide Miletên Din

^ Petrîis jî dest bi peyivînê kir îi got: «Niha bi rasti ez fêra

dikim ku li ba Xwedê xatirgirtin tune. ^^ Lê di nav her mileti de yê

ku ji wî ditirse ii ya rast dike, ji wî re raeqbîîl e. ^ Hîîn dizanin ku

Xwedê peyv ji zarokên* îsraêl re şand, bi destê îsa Mesîh yê ku

10:34 Dubarekirina Şerîetê 10:17
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Xudanê hemîiyan e, Mizgîniya aştiyê* da. ^' Hûn bi bîîyerên pişti

ku Yîîhenna ji bo iraadbîînê gazî kiribîi dizanin, ku çawa li Celîlê

dest pê kirin îi li seranserê Cihiîstanê belav biîn îi ^* çawa Xwedê

îsayê Nisretî bi Ruhê Pîroz îi bi hêzê mesh* kir iî çawa ew geriya,

wî qencî kir îî heraîî yên ku di bin serdestiya îblîs de bîîn sax kirin.

Çirakî Xwedê bi wî re bîi. ^' Era ji heraû tiştên ku wî li Cihûstanê û

li Orşelîraê kirin re şahid in. Wan ew bi dar ve daleqand îî kuştin.

"" Lê Xwedê roja sisiyan ew ji nav miriyan rakir û kir ku bi eş-

kereyî bê dîtin. "' Ne ji heraîî gel re, lê ji rae re, ji yên ku ji berê ve

ji aliyê Xwedê ve bi şandîtî hatibûn bijartin re eşkere kir. Piştî ku

ew ji nav miriyan rabîî, me bi wî re xwar îî vexwar. "^ Wî li me

emir kir ku em peyvê bi gel bidin bihîstin îi şahidiyê bikin ku dad-

gerê* rairî îî zindiyan ê ku Xwedê destnîşan kiriye, ew e. "^ Heraîî

pêxeraber li ser wî şahidiyê dikin, her kesê ku baweriyê bi wî bîne,

bi navê wî efîibîina gunehan distîne.»

"" Hê Petrîis ev tişt digotin, Ruhê Pîroz hat ser heraûyên ku

peyv bihîstin. "^ îcar bawermendên Cihîî yên ku bi Petrîîs re hati-

bîîn, şaş man ku çawa diyariya Ruhê Pîroz bi ser railetên din de jî

rijiya bîî. "* Çirakî wan bihîst ku ew bi zimanên* din dipeyivin îi

pesnê Xwedê didin. Hingê Petrûs got: "^ «Evên ku wek me Ruhê

Pîroz standine, raa kî dikare nehêle ku bi avê bên iraadkirin*?»

"* Û wî erair kir ku ew bi navê îsa Mesîh imad bibin. Hingê wan ji
wî hêvî kir ku çend rojan li wir bimîne.

Beyanên Petrûs U Orşelîmê

11 îcar Şandî îi bawermendên li Cihîistanê bihîstin ku miletên
X din jî peyva Xwedê qebîil kirine. ^îcar gava ku Petrûs

hilkişiya Orşelîmê, bawermendên sinetbîîyî* rexne li wî girtin îi

^ gotin: «Çima tu çîîyî ba yên sinetnebîîyî û te bi wan re xwarin

xwar?» " Hingê Petrîîs dest pê kir, yek bi yek ji wan re şîrove kir îi

got: ^ «Min li bajarê Yafayê dua dikir. Ez ji hişê xwe çûm îi rnin

dîtinî* dît. Tiştek wek çarşefeke raezin, bi çar kujên xwe dale-

qandî, ji ezraên dadiket. Ev tişt heta ba rain hat. * Çaxê rain zîq lê

nêrî, rain heywanên çarpê, heywanên wehşî, heywanên ku dişêlin

îi teyrên ezraên dîtin. ^ Û rain dengek bihîst ku ji rnin re got:

<Petrîîs, rabe, serjêke îi bixwo * Lê rain got: <Ev dûrî min be, ya

Xudan, çirakî tu caran tiştekî raurdar an herara neketiye devê min.>
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' Lê careke din ew deng ji ezmên hat îî got: <Tiştên ku Xwedê helal

kirine, tu heram nehesibîno '" Ev tişt sê caran çêbîî îi piştre hemû

tişt dîsa hilkişiyan ezraên. " Hema wê gavê, sê zilamên ku ji Qey--

seriyê şandibûn pey min, li ber wê mala ku era lê diraan sekinîn.

'^ Ruh ji min re got: <Bi wan re here îî cihêtiyê neko Ev her şeş

bira jî bi min re hatin îî em ketin mala wî zilamî. '^ Wî jî ji rae re

got, ka çawa dît ku rnilyaket li raala wî rawesta û jê re got: <Bişîne

Yafayê îi Şiraîînê ku jê re Petrûs dibêjin, bîne. '" Wê ji te re peyvan

bêje, tu iî tevahiya raala te, hîinê bi wan xilas bibin.> '^ Çaxê min

dest bi peyivînê kir, Ruhê Pîroz hat ser wan jî, wek ku di destpêkê

de hatibîî ser me. '* Hingê ev peyva ku Xudan gotibû hat bîra rain:

<Yîihenna bi avê imad kir, lê hûnê bi Ruhê Pîroz imad bibin.>

" Gava me bawerî bi Xudan îsa Mesîh anî, Xwedê diyariya Ruhê

Pîroz da rae. îcar, eger Xwedê eynî diyariya ku dabîi rae, dabe wan

jî, hingê ez kî bûra, ku ez li ber Xwedê rabim.» '* Gava wan ev bi-

hîst, dengê xwe birrîn. Pesnê Xwedê dan û gotin: «Nexwe Xwedê

ji miletên din re jî rê vekir ku tobe bikin û jiyanê bistînin.»

Bawermendên Entakyayê

" îcar yên ku ji ber wê zordestiya dema kuştina Steyfan belav

bîibîîn, heta Rnîkya, Qibris îi Entakyayê çîibîin. Wan peyv ji Ci-

hûyan pê ve ji kesî din re negotin. ^" Lê hin ji wan ên ku ji Qibris îi

Kûrênê bûn, çaxê hatin Entakyayê ji Yewnaniyan* re jî dipeyivîn

îi Mizgîniya Xudan îsa didan. ^' Destê Xudan bi wan re bîî, gele-

kan bawerî anî îî li Xudan zivirîn. ^^ Xebera vê yekê gihîşt guhê

civîna* bawerraendan a li Orşelîraê îi wan Bamabas şand Entak-

yayê. " îcar gava ku ew hat, wî kerema Xwedê dît, şa biî îî ew

heraû şidandin ku ji dil bi Xudan ve girêdayî biraînin. ^ Çimkî ew

zilamekî qenc blî, bi Ruhê Pîroz û baweriyê-tije bîî. Bi vî awayî

elaleteke* mezin beşdarî Xudan bîî. ^^ Piştre Bamabas çîi Tarsîîsê,

ku li Şawîîl bigere ^* û gava wî ew dît, ew anî Entakyayê. Salek sax

ew bi hev re tevî civîna bawerraendan diciviyan û gelek niirov hîn

dikirin. Û cara pêşî li Entakyayê ji şagirtan re gotin: «Xirîstiyan».

11:16 Karên Şandiyan 1:5 11:19 Karên Şandiyan 8:1-4

11:26 «Xirîstiyan» (bi zimanê Yewnanî), yanî «Mesîhî» (bi zimanê Ibranî);

mana herduyan ev e: «Yên ku li pey îsa Mesîh diçin».
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" Di wan rojan de hin pêxember ji Orşelîmê berjêrî Entakyayê
bîîn. ^ Yek ji wan ku navê wî Hagabos bîî, rabû îî bi rêberiya Ruh

got ku wê li tevahiya dinyayê xelayeke giran çêbe. Û ev xela di

dema Qeyser Klawdyos de çêbiî. ^' Şagirtan biryar da ku her yek ji

wan li gor karîna xwe alîkariyê ji bawermendên li Cihîîstanê re

bişîne. ^ Wusa jî kirin, bi destê Bamabas îî Şawîil ev alîkarî ji rihs-

piyan re şandin.

Kuştina Aqûb û Girtina Petrûs

1 ^ Wê demê Hêrodês* padîşah destê xwe dirêjî hin kesên ji

X^ civîna bawermendan kir, da ku cefayê bide wan. ^ Wî Aqû-
bê* birayê Yûhenna bi şîîr kuşt. ' Gava wî dît ku ev yek li Cihûyan

xweş hat, ew zêde çû, wî Petrûs jî girt. Ev yek di dema Cejna* Na-

nê Şkeva de çêbîi. " Gava ku Petrîis girt, ew avêt zîndanê îî ji bo ku

nobedariya wî bikin, çar kora leşkerên ku her yek ji wan ji çar ke-

san pêk dihat, danîn ber wî. Niyeta wî ew bîî ku piştî Cejna* Nanê

Şkeva wî derxe ber gel. ^ îcar Petrûs di zîndanê de girtî bû, lê civî-
na bawermendan ji dil îi can ji bo wî ji Xwedê dixwest.

Petrûsji Zîndanê Rizgar Dibe

* Şevekê beriya wê roja ku Hêrodês wî derxe meydanê, Petrûs
bi du zincîran girêdayî, di navbera du leşkeran de radiza. Û nobe-

daran li ber derî nobedariya zîndanê dikirin. 'Ji nişkê ve mil-

yaketekî Xudan li ba wî rawesta n ronahiyekê di hucreyê de şewq

da. Milyaket hincikek li kêleka Petrîîs da, ew hişyar kir lî got: «Zlî

rabe!» Hingê zincîr ji destên Petrlîs ketin. *MiIyaket ji wî re got:

«Pişta xwe girêde û çaroxên xwe bixe piyên xwe.» Wî jî wusa kir.

Piştre ji wî re got: «Ebayê xwe li xwe bike îi li pey min were.»

' Petrûs jî derket derve û li pey wî çîi; lê nizanibîi tiştê ku bi destê

milyaket dibe rast e; wî digot qey ew dîtiniyekê dibîne. '" Piştî ku

ew ji nobedarên pêşî îî yên diduyan derbas bîîn, ew hatin ba der-

gehê hesin ê ku diçe nav bajêr. Ew bi xwe li ber wan vebîî, ew

derketin îî di kuçeyekê re derbas bîîn; ji nişkê ve milyaket ji wî

veqetiya. " Hingê Petrîîs hat ser hişê xwe îî got: «Niha bi rastî ez

dizanim ku Xudan railyaketê xwe şand iî ez ji destê Hêrodês û ji

heraîî ya ku Cihîîyan guman dikir, rizgar kirim.»

11:28 Karên Şandiyan 21:10
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'^ Pişti ku wî ev yek bi zelaU fêra kir, çû mala Meryema* diya

Yîîhennayê ku jê re digotin Marqos. Li wir gelek civiyabiin û dua

dikirin. '^ Çaxê wî li dergehê derve xist, keçikeke xizmeticar a bi
navê Roda çû îi guhê xwe da derî. '" Gava ku dengê Petrîîs nas kir,

wusa kêfa wê hat, bêyî ku derî veke, bezî hundir ii got ku Petrîis li

ber dergeh e. '^ Wan ji wê re got: «Te hişê xwe winda kiriye!» Lê
ew ji ya xwe nehat xwarê. Wan got: «Ew milyaketê wî ye.» '* Pet-
riis li ser hev li dergeh dixist. Gava wan dergeh vekir, wan ew dît îî

pirt şaş man. " Wî destê xwe hilda, da ku bêdeng bimînin û ji wan

re got ku Xudan çawa ew ji zîndanê derxistiye. Û got: «Vê yekê ji
Aqûb* îi ji birayan re bêjin.» Piştre derket û çû dereke din.

'* Gava ku bîî sibe, tevliheviya nav leşkeran ne hindik bîi, ka

gelo çi bi Petriîs hatiye. " Çaxê Hêrodês li wî geriya û ew nedît,

nobedar kişandin pirsyariyê îî emir kir ku bên kuştin. Û Hêrodês ji
Cihîistanê berjêrî Qeyseriyê bîî û U wê derê ma.

Mirina Hêrodês Padîşah

^" Hêrodês li Sûr* û Saydayiyan gelek hêrs bîîbû. Hingê ew

hemii bi hev re hatin, pişti ku Bilastos şahneyê* padîşah kişandin

aliyê xwe, lihevhatin xwestin. Çimkî welatê wan ji aUyê xwarinê

ve bi welatê Hêrodês ve girêdayî biî. ^' îcar di roja ku hat kifşkirin
de, Hêrodês cilên xwe yên padîşahiyê li xwe kirin, U ser kursiyê

dîwanê* rîinişt îî ji wan re peyivî. ^^ Hingê xelkê kir qîrîn îî gotin:

«Ev dengê xwedayekî ye, ne yê rairovan e!» ^ U di cih de, ji ber

ku wî rîiraet nedabû Xwedê, railyaketekî Xudan li wî xist, kurraî

bû û mir.

^" Lê peyva Xwedê fireh ii zêde dibîî. ^ Bamabas û Şawîîl, piş-

ti ku xizmeta xwe anîn serî ji Orşelîmê vegeriyan û Yûhennayê ku

jê re digotin Marqos* bi xwe re anîn.

Barnabas û Şawûl Tên Wezîfedarkirin û Diçin Qibrisê

1 Q Di civîna U Entakyayê de pêxeraber îî mamoste hebûn: Bar-

X U nabas, Şiraûnê ku jê re Nîgêr digotin, Lûkyosê ji Kîirênê,

Menayînê ku birayê şîrî yê Mîr Hêrodês* bû îi Şawûl. ^ Çaxê ku ev
diperizîn Xudan îî rojî digirtin, Ruhê Pîroz got: «Bamabas û Şawîîl

ji bo wî karê ku min gazî wan kiriye, veqetînin.» ^ Hingê pişti ku

rojî girtin îi dua kirin, destên xwe danîn ser wan ii ew şandin.
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" Bi vî awayî ew ji aliyê Ruhê Pîroz ve şandî, dageriyan Sêlûk-

yayê îî ji wir bi geraiyê çîin Qibrisê. ^ Gava gihîştin Selamîsê, wan

peyva Xwedê di kinîştên* Cihîîyan de dan bihîstin. Yûhenna jî alî-

kariya wan dikir. * Çaxê ew li seranserê giravê geriyan îî hatin Pa-

fosê, wan li wir yekî Cihîîyê, ku pêxemberekî derewîn îî sêrbaz bîî

dît, ku navê wî Baryêşii blî. ' Ew bi Sergiyos Pawlosê walî re bû.

Walî zilaraekî aqilraend bîî, wî gazî Bamabas îî Şawûl kir îî xwest

ku peyva Xwedê bibihîze. * Lê Êlûmasê sêrbaz - ku navê wî weha

bê wergerandin - li ber wan rabîî îi dixebitî ku walî ji bawerkirinê

bizivirîne. ' Lê Şawîîl, yanî Pawlos*, bi Ruhê Pîroz tije bi baldarî li

wî nêrî îî '" got: «Hey kurê îblîs! Dijminê her rastiyê, bi hemlî hîle

îî xerabiyan tije! Ma tu dev ji xwarîîvîçkirina riyên Xudan ên rast

bemadî? " Va ye, destê Xudan li hember te ye, tê kor bibî ii tu ji

bo demekê tavê nabînî.» Di cih de mij iî tarî bi ser wî de hat,

veşewişî, li yekî geriya ku bi destê wî bigire. '^ Gava walî dît ku çi

bîi, wî bawerî anî, ew li hînkirina li ser Xudan gelek şaş raa.

Pawlos û Barnabas li Entakya Pisîdyayê

'^ Pawlos û hevalên xwe bi geraiyê ji Pafosê bi rê ketin û hatin

bajarê Pergêya Parafîlyayê. Hingê Yûhenna ew hiştin îi vegeriya

Orşelîraê. '" Ew jî ji Pergêyê derbas bîin ii hatin Entakya Pisîdyayê

ii roja* Şemiyê ketin kinîştê û rîîniştin. '^ Piştî xwendina Şerîetê îi

Nivîsarên Pêxemberan, serekên kinîştê rêkirin pey wan îi gotin:

«Birano, eger peyveke we ya cesaretê ji xelkê re hebe, kerera kin,

bêjin.» '* Hingê Pawlos rabû, destê xwe hilda ii got:

«GeIî îsraêliyan îi hûn ên din ên ku ji Xwedê ditirsin, guhdarî

bikin. " Xwedayê vî gelê îsraêl bav îi kalên rae bijartin îî gava li

welatê Misrê diraan ew kirin railetekî mezin. Bi zendê xwe yê hêz-

dar ew ji wir deranîn '* îi bi qasî çil salan li çolê bîhna xwe li wan

fireh kir. " Piştî ku wî li welatê Kenanê* heft railet qir kirin, wî

welatê wan bi raîrasî da wan. ^ Wê deraê nêzîkî çar sed îi pêncî

salan kişand. Piştî vê yekê wî hukumdar dan wan, heta dema Sa-

raûêl* pêxeraber. ^' Piştre wan padîşahek xwest îi Xwedê Şawîîlê

13:17 Derketin 1:7; 12:51 13:18 Hijmartin 14:34

13:19 Dubarekirina Şerîetê 7:1; Yêşii 14-19

13:20 Hukumdar 2:16; 1 Samûêl 3:20
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kurê Kîş ji eşîra Binyamîn* da wan îî wî çil salan padîşahî kir.

^^ Piştî ku ew ji text anî xwarê, Dawid rakir ku bibe padîşahê wan

îî li ser wî weha şahidî kir ii got: <Min Dawidê kurê Yêşa*, zila-

mekî li gor dilê xwe dît. Ewê hemû daxwazên rain bîne cih.>^ ^^ Jî

dîindana vî rairovî Xwedê ji îsraêl re, wek ku soz dabîî, Xilaskar

îsa şand: ^ Hê beriya hatina wî, Yîihenna ji hemiî gelê îsraêl re

imada* tobekirinê hîn kir. ^^ Gava ku Yîihenna karê xwe ber bi

qedandinê ve dianî, got: <Di gumana we de ez kî rae? Ez ne ew im.

Lê va ye, yek piştî min tê, ez ne hêja me ku dîilikên çaroxa di lingê

wî de vekim.>

^* «GeIî birayan, hîîn zarokên dîîndana Birahîm* û yên din ên

ku ji Xwedê ditirsin, ev peyva xilasiyê ji me re hatiye şandin.

" Çimkî yên ku li Orşelîmê rîîdinin îi serekên wan ew nas nekirin,

wan dîwana* wî kir lî ew peyvên pêxemberan ên ku her roja

Şemiyê tên xwendin anîn cih. ^* Bi ser ku ji bo kuştina wî tu sedem

nedîtin jî, ji Pîlatos xwestin ku wî bikuje. ^' Piştî ku wan hemû

tiştên ku li ser wî hatine nivîsîn anîn cih, ew ji dar anîn xwarê û

kirin gorê. Lê Xwedê ew ji nav miriyan rakir. ^' Gelek rojan ji

wan ên ku bi wî re ji Celîlê derketibûn Orşelîmê re xuya bû. U

niha ew li ber gelê rae şahidên wî ne. ^^ îcar era Mizgîniya wê soza

ku Xwedê ji bav îi kalên me re dabiî, didin we. ^^ Wî ev soz ji bo

me, yanî ji bo zarokên wan, bi rakirina îsa anî cih. Çawa ku di

Zebîîra diduyan de jî hatiye nivîsîn:

<Tu Kurê rain î;

îro tu ji rain re bîîyî.>''
^ Û li ser rakirina wî ya ji nav rniriyan, ku êdî ew venegere rizî-

bîinê, wî weha gotiye:

<Ezê sozên pîroz îi dilsoz ên ku Dawid standibîîn, bidim

wo"^

^^ Loraa di Zebîireke din de jî weha dibêje:

<Tu nahêlî ku Pîrozê te rizîbîinê bibîne.>''
^ «Çimkî piştî ku Dawid di dema xwe de ji bo armanca

' 13:22 Ji: 1 Samûêl 13:14; îşaya 44:28 '' 13:33 Ji: Zebûr 2:7

' 13:34 Ji: îşaya 55:3 '' 13:35 Ji: Zebûr 16:10

13:21 1 Samûêl 8:5; 10:21 13:24 Lûqa 3:3 13:25 Lûqa 3:16

13:28 Liiqa 23:21-23 13:29 Lûqa 23:50-56 13:31 Karên Şandiyan 1:3
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Xwedê xizmet kir, ew mir îî çiî ba bav n kalên xwe û riziya. ^^ Lê

ewê ku Xwedê ji rnirinê rakir, rizîbûn nedît. ^* Ji bo vê yekê bira-

no, bizanin ku bi destê wî, lêbihîîrtina gunehan ji we re tê danbi-

hîstin. ^' Û her kesê ku baweriyê bi îsa tîne, ji wan heraîî tiştên ku

bi Şerîeta Mîîsa we nikaribîî hîin bê sûc bibin, rastdar derdikeve.

"" Loma hay ji xwe hebin, da ev yeka ku pêxemberan gotiye neyê

serê we:

"' <Binêrin, hîîn ên ku tinazên xwe dikin!

Şaş bimînin îî helak bibin,

Çimkî ez di rojên we de karekî dikim

Karekî wusa, ku yek ji we re bêje jî,

Hîîn qet bawer nakin.>''»

"^ Çaxê ku Pawlos îi Bamabas derketin derve, xelkê ji wan hê-

vî kir Şemiya ku bê jî li ser van tiştan ji wan re bipeyivin. "^ Çaxê

civîna di kinîştê de belav bîî, gelek Cihû îî xwedêperestên ji mi-

letên din li pey Pawlos îî Bamabas çîîn. Ew jî ji wan re peyivîn îî

ew hişk şidandin, ku tara di kerema Xwedê de bimînin.

"" Şemiya din, hema bêje tevahiya bajêr ji bo ku peyva Xudan

bibihîze civiya. "^ Lê gava Cihûyan elalet dîtin, bi çavnebariyê tije

bûn, çêr kirin îî li hember tiştên ku Pawlos digot rabîin. "* Hingê

Pawlos û Bamabas, bi ziravî peyivîn îî gotin: «Diviya ku pêşî pey-

va Xwedê ji we re bihata gotin. Madem ku hîîn wê red dikin îî xwe

hêjayî jiyana herheyî nabînin, va ye, em jî li miletên din dizivirin.

"' Çirakî Xudan li rae weha ernir kiriye:

<Min tu kirî ronahiya railetan,

Da ku tu xilasiyê heta bi kujê dinyayê yê herî dîîr bibî.>''»

"* Gava yên ji nav railetan* ev bihîst, şa bîin îi pesnê peyva

Xudan dan îî yên ku ji bo jiyana herheyî hatibîîn kifşkirin, bawerî

anîn. "' Bi vî awayî peyva Xudan li heraû herêraê belav bîî. ^" Lê

Cihîiyan jinên xwedêperest îî qedirbilind îi giregirên bajêr rakirin

ser piyan, tengahî dan Pawlos îî Bamabas îî ew derxistin derveyî

herêraa xwe. *' Wan jî toza lingên xwe li heraber wan daweşandin

îî hatin Qonyayê. ^^ îcar şagirt bi şabûnê îî bi Ruhê Hroz tije bîîn.

' 13:41 Ji: Habaqûq 1:5 ^ 13:47 Ji: îşaya 49:6

13:51 Lûqa 9:5:
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Pawlos û Barnabas li Qonyayê

1 A îcar li Qonyayê Pawlos îî Bamabas wek her car ketin

X nr kinîşta Cihîîyan iî wusa peyivîn, ku elaleteke raezin hera ji
Cihîiyan û hera ji miletên din bawerî anîn. ^ Lê Cihîîyên ku bawer

nekirin, yên ji miletên din rakirin ser piyan ii dilê wan U hember

birayan reş kirin. ^ Ew demeke dirêj li wir raan, ji bo Xudan bi

ziravî peyivîn; Xudan jî şahidiya peyva kereraa xwe dikir, bi destê

wan nîşan îi karên mezin çêdikirin. " Lê xelkê bajêr bûn du bend;

hinekan pişta Cihûyan girt, hinekan jî ya Şandiyan. ^ îcar yên ji
miletên din iî Cihîî, bi serokên xwe ve rabîîn ku êrîşî wan bikin,

wan riswa bikin îi bidin ber keviran. * Gava Şandî bi vê yekê he-

siyan, reviyan bajarên Lîstra îî Derbeyê yên Liîkayonyayê îî der îi

dora wan. ' Li wan deran jî wan Mizgînî dida.

Li Lîstra û Derbê

*Li Lîstrayê zilamekî şeht* hebîî ku U erdê rûdinişt; ew ji zik-

makî ve şeht bîî îî tu caran rêve neçiîbîi. ' Gava ku Pawlos dipeyivî,

wî guhdariya wî dikir. Û Pawlos bi baldarî li wî nêrî ii dît ku ba-

weriya wî heye, ku sax bibe. '" Hingê bi dengekî bilind got: «Rabe

îi U ser lingên xwe raweste.» Wî jî xwe hilavêt îî dest pê kir, rêve

çû. " Gava elaletê dît ku Pawlos çi kir, dengê xwe hildan îi bi

zimanê Lûkayonî gotin: «îlah di şiklê mirovan de hatine jêr nav

me!» '^ Wan ji Bamabas re got Zews, ji Pawlos re gotin Hermês,

çimkî ew peyvbêjê sereke bii. '^ Kahînê Zews, yê ku perestgeha wî

li derveyî bajêr bîî, ga û tacegul anîn ber dergehên bajêr, wî bi ela-

letê re xwest ku goriyan* bide. '" Gava ku Şandiyan, yanî Bamabas

û Pawlos ev yek bihîstin, wan cilên xwe çirandin, bi nav elaletê ve

bezîn, qîriyan ii gotin: '* «Caraêmo, hîin çiraa wusa dikin? Era jî

wek we rairov in, evdên Xwedê ne; era Mizgîiiiyê ji we re tînin, da

ku hîîn ji van tiştên pîiç li wî Xwedayê jîndar vegerin, yê ku erd û

ezman, derya îi hemîi tiştên ku di wan de ne, afirandine. '* Di dema
nifşên* bihîîrî de, wî hişt ku her railet U riya xwe here. " Dîsa jî wî

14:12 Zews: Pîitê Yewnaniyan ê herî mezin bii. Bi zimanê Latînî «Yûpîter»

jê re digotin. Pfitekî din jî hebîi, ku navê wî «Hermês» bfi, ew qasidê Zews

ii pîitên din dihat hesabkirin.

14:15 Zebûr 146:6
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xwe bê şahidî nehişt, qencî kir û ji ezraên baran û derasalên berdar

dan we; bi xwarinê hîin têr kirin îi dilê we tije şabîîn kir.» '* Bi van

peyvan, wan bi zorê kir ku elalet ji bo wan goriyan nede.

" Lê Cihîi ji Entakya ii Qonyayê hatin îi elalet kişandin aliyê

xwe. Hingê wan Pawlos dan ber keviran, ew kaş kirin derveyî ba-

jêr îî gotin qey miriye. ^" Lê gava ku şagirtan dora wî girt, ew rabiî

îî çîî nav bajêr. Dotira rojê ew bi Bamabas re çîî Derbeyê.

Vegerina Entakya Sûriyê

^' Piştî ku wan Mizgînî da wî bajarî îi gelek kes kirin şagirt, ew

vegeriyan Lîstra, Entakya û Qonyayê. "Wan dilê şagirtan xurt

dikir îî ew dişidandin ku di baweriyê de bimînin îî gotin: «Divê em

di gelek tengahiyan re derbas bibin îi bikevin Padîşahiya Xwedê.»

^^ Piştî ku wan ji bo her civînê rihspî rakirin, bi dua îi rojîgirtinê ew

spartin wî Xudanê ku bawerî pê anîblîn.

^Piştre di Pisîdyayê re derbas biîn îi hatin Pamfîlyayê. ^Li

Pergêyê jî peyva Xwedê gotin îi berjêr bîin, çûn Entalyayê. ^* Ji wir

ew bi gemiyê vegeriyan Entakyayê, wê dera ku ji bo vî karê ku

biribîin serî, li kereraa Xwedê hatibiin spartin. " Gava hatin, wan

civîna bawerraendan kora kir îi herali tiştên ku Xwedê bi destê wan

kiribîîn û çawa deriyê baweriyê li ber railetan vekiribii, tev gotin.

^ U ew deraeke dirêj li wir bi şagirtan re raan.

Lihevcivîna Şandiyan a li Orşelîmê

l Cl Hinek kesên ku ji Cihîîstanê daketibîîn Entakyayê, hînî

X «^ birayan dikirin û digotin: «Eger hîin li gor adeta Mîisa sinet
nebin, hîîn nikarin xilas bibin.» ^ îcar piştî ku wan û Pawlos îi

Bamabas gelek hev birin û anîn îî devjenî kirin, hingê birayan

biryar da ku Pawlos, Bamabas îî hinekên din hilkişin Orşelîraê, da

ku ji bo vê yekê bi Şandî û rihspiyan re bipeyivin. ^ De îcar civînê

ew bi rê kirin. Çaxê di Fînîkya îî Saraeryayê* re derbas dibîîn, li

ser zivirîna miletan a li Xwedê digotin ii hemîi bawermend pirr şa

dikirin. " Çaxê gihîştin Orşelîraê, ji aUyê civînê, Şandî îî rihspiyan

ve hatin qebîîlkirin û hemîî tiştên ku Xwedê bi destê wan kiribîin,

gotin. *Lê hinek bawermendên ku ji mezheba Fêrisiyan* bîin.

15:1 Qanûna Kahîntiyê 12:3
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rabîîn îi gotin: «Divê ku ew bên sinetkirin îî emir li wan bê kirin ku

Şerîeta Miîsa pêk bînin.»

* Şandî ii rihspî ji bo ku li ser vê pirsê bipeyivin civiyan. ' Piştî

gotlîbêjeke dirêj, Petrîis rabîi lî got: «Birano, hîîn dizanin ku berî

niha Xwedê ji nav we ez bijartim, da ku miletên din peyva Miz-

gîniyê ji rain bibihîzin îî baweriyê bînin. * Û Xwedayê ku bi dilê

mirov dizane, çawa ku Ruhê Kroz da me, wusa da wan jî îî ew erê-

kirin. ' Wî dilê wan bi baweriyê paqij kir îî tu cihêtî nexist navbera

me îi wan. '" îcar çiraa hîîn Xwedê diceribînin îî nîrekî wusa

datînin ser stîiyê şagirtan, ku ne bav ii kalên me îî ne jî rae dikaribîi

ku era hilgirin? " Na, lê em bawer dikin, çawa ku em bi kerema

Xudan îsa xilas dibin, wusa jî ew xilas dibin.»

'^ Hingê tevahiya civînê bêdeng ma iî guhê xwe dan gotinên

Bamabas îî Pawlos, yên ku Xwedê bi destê wan gelek nîşan îi

karên mezin di nav miletên din de kiriblîn. '^ Piştî ku wan peyivîna

xwe xilas kir, Aqîîb* bersîv da îi got: «Birano, guhê xwe bidin

min. '" Şimûn* got ku çawa Xwedê pêşî hat serdana railetên din,

da ku ji nav wan xelkekî ji bo navê xwe rake. '^ Ev yek peyvên

pêxeraberan jî digire, wek ku hatiye nivîsîn:

'* <Piştî vê yekê ezê vegerira,

Û konê Dawid ê ketî dîsa vegirim,

Derên wî yên hilweşiyayî careke din ava bikira

Û dîsa rakira.
" Da ku heraîî mirovên bi şîîn de mayî

Û hemîî miletên mayî yên ku navê min li ser wan e,

Li Xudan bigerin.

'* Ew Xudanê ku ji berê ve ev tişt dane zanîn, vê dibêjo*

" «Ji ber vê yekê, ez gihîştim vê biryarê ku divê era, wan ên

ku ji miletên din li Xwedê dizivirin nedin tengiyê. ^" Lê em ji wan

re binivîsin ku xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pîîtan re murdar*

bûne, ji fuhiişiyê, ji heywanên mirar îî ji xwînê dûr bixin. ^' Çimkî

hê ji demên bihiîrtî ve di her bajarî de, Şerîeta Mûsa tê hînkirin îi

her roja Şemiyê di kinîştan de tê xwendin.»

' 15:16-18 Ji: Amos 9:11-12; Işaya 45:21

15:7 Karên Şandiyan 10 15:8 Karên Şandiyan 10:44; 2:4

15:20 Derketin 34:15-17; Qanûna Kahîntiyê 18:6-23; 17:10-16
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Nameya Civînêyaji Miletan re

Hingê di çavên Şandî îî rihspiyan îî tevahiya civînê de qenc

xuya bîi ku ji nav xwe zilaman bibijêrin îî bi Pawlos îi Bamabas re

bişînin Entakyayê. Wan, Cihiidayê ku jê re dibêjin Barsabas îi Sî-

las*, yên ku di nav birayan de sereke bîîn, şandin. " Bi destê wan

ev name nivîsîn:

«Birayên we Şandî îi rihspî, silavan li bawermendên ji miletên

din ên li Entakya, Sîîriye îî li Kîlîkyayê dikin.

^ Me bihîst ku hin kesên ji nav me derketine, ku me li wan

tembîh nekiriye, bi peyvên xwe hîin reht kirine îî serê we tevlihev

kirine. " Ji bo vê yekê me heraiiyan bi hev re biryar da ku em çend

kesan bibijêrin îî bi birayên xwe yên hezkirî Bamabas îi Pawlos re

bişînin ba we. ^* Wan herduyan di ber navê Xudanê rae îsa Mesîh

de rairin dane ber çavên xwe. ^^ Loraa me Cihlîda n Sîlas şandin,

ku ewê bi dev jî eynî tiştan ji we re bêjin. ^ Çirakî ji Ruhê Pîroz îî

ji rae re jî qenc hat dîtin ku era ji van tiştên ku pêwist in pê ve,

barekî din daneynin ser pişta we. ^' îcar hiîn xwe ji tiştên ku bi pêş-

kêşkirina ji pîitan re murdar bîine, ji xwînê, ji heywanên mirar îî ji

fuhîîşiyê dîîr bixin. Eger hîîn xwe ji van tiştan biparêzin, hîînê qenc

bikin. Di aştiyê de bimînin.»

™ Icar ew hatin şandin û daketin Entakyayê. Wan tevahiya ko-

mê civand û name dan wan. ^' Gava wan xwend, bi handana wê*

şa bîîn. ^^ Cihûda û Sîlas, ku ew bi xwe jî pêxeraber bîîn, bi gelek

peyvan cesaret îî hêz dan birayan. ^^"^ Piştî ku ew deraekê li wir

raan, birayan bi aştî ew bi rê kirin ba yên ku ew şandibûn. ^^ Lê

Pawlos û Bamabas li Entakyayê man iî bi gelekên din re peyva

Xudan hîn kirin îî Mizgînî dan.

Pawlos û Barnabasji hev Vediqetin

^ Piştî çend rojan Pawlos ji Bamabas re got: «Were, era ve-
gerin ii herin her bajarê ku rae peyva Xudan tê de daye bihîstin,

serekî bidin xwişk û birayan îî bibînin ku ew çawa ne.» ^^ Bamabas

xwest Yîihennayê ku jê re dibêjin Marqos* jî bi xwe re bibe. ^* Lê

Pawlos qenc nedît, yê ku li Parafîlyayê ji wan veqetiya iî bi wan re

hew xebitî, bi xwe re bibin. ^' îcar devjeniyeke dijwar ket nav wan.

15:38 Karên Şandiyan 13:13



KARÊN ŞANDIYAN 15, 16 263

wusa ku ji hev veqetiyan. Bamabas Marqos hilda û bi geraiyê çîi

Qibrisê. ""Lê Pawlos Sîlas bijart îî ket rê; birayan ew spartin

kerema Xudan. "' Ew li Sîîriye îi Kîlîkyayê digeriyan îî hêz didan

civînan.

Tîmotêyos Hevaltiya Pawlos û Sîlas Dike

1 /T Hingê Pawlos hat Derbe îî Lîstrayê jî. Li wir şagirtek hebîî

X U ku navê wî Tîmotêyos* bîî. Ew kurê jineke Cihîî ya bawer-
mend bû; lê bavê wî ne Cihû bîî. ^ Birayên ku li Lîstra îi Qonyayê

bîin, li ser wî bi qencî dipeyivîn. ^ Pawlos xwest ku ew bi wî re bê;

ew hilda îî ji ber Cihîiyên wan deran ew sinet kir; çimkî hemûyan

dizanibîi ku bavê wî ne Cihîi bii. " Gava ku di bajaran re derbas

dibîîn, biryarên ku li Orşelîraê ji aliyê Şandî îî rihspiyan ve hatibûn

dayîn, didan wan, da ku wan pêk bînin. * Bi vî awayî civînên ba-

wermendan di baweriyê de xurt dibîîn îî roj bi roj hijmara wan

zêde dibîî.

Pawlos di Dîtiniyekê de Tê Gazîkirin Mekedonyayê

* Ew di herêraa Firîgya îî Galatyayê re derbas dibîîn, çimkî Ru-

hê Pîroz nehişt ku peyva Xwedê li herêma Asyayê* bêjin. ^ Çaxê

ew hatin pêşberî Mîsyayê, xwestin ku herin herêma Bîtînyayê, lê

Ruhê îsa destîîr neda wan. * Di ber Mîsyayê re derbas bîîn, daketin

Troyayê. ' Bi şev Pawlos di dîtiniyekê* de dît ku zilamekî Meke-

donî radiwesta, ji wî lava dikir îî digot: «Derbasî Mekedonyayê

bibe iî alîkariya me bike.» '" Gava wî ev dîtinî dît, di cih de em

xebitîn ku em herin Mekedonyayê. Me jê derxist ku Xwedê gazî

me dike ku em Mizgîniyê bidin wan.

Zivirina Lîdya

" Em ji Troyayê bi geraiyê derketin îi sererast çîîn Samotraxê.

Dotira rojê era gihîştin Nêyapolîsê. " Em ji wir çîin Filîpyayê, ku

ev der bajarekî sereke yê Mekedonyayê ye û koloniyeke* Romayê

ye. Em li vî bajêrî çend rojan man. " Roja Şemiyê em di dergehê

bajêr re derketin îî çîîn ber lêva çem, çimkî em difikirîn ku li wir

cihekî duakirinê heye. Era rîîniştin îî bi jinên ku U wir civiyabîin re

peyivîn. '" Di nav wan de jineke xwedêperest a ku navê wê Lîdya

bîi guhdariya rae dikir. Ew ji bajarê Tiyatîrayê bîî îî cilên binefşî
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difirotin. Xudan dilê wê vekir, da ku bi baldarî guhê xwe bide tiş-

tên ku Pawlos dibêje. '^ Çaxê ew û maliyên xwe iraad* bîin, wê ji

rae hêvî kir îi got: «Eger hîîn rnin bawerraendeke Xudan dihe-

sibînin, kerem kin, werin mala min îi li wir bimînin.» Û zor U me

kir, em birin.

Pawlos û Sîlas Tên Girtin

'* U rojekê, çaxê em diçîîn cihê duakirinê, keçikeke xizraeticar
a ku ruhê falbaziyê pê re hebû, rasti me hat. Wê bi falvekirinê ji

xwediyên xwe re gelek pere dida qezenckirin. " Keçik li pey rae îî

Pawlos dihat îî bi qîrîn digot: «Ev rairovên ha xizraetkarên Xwe-

dayê Herî BiUnd in, ew riya xilasiyê bi we didin zanîn.» '* Keçikê

bi rojan ev yek kir. Lê li zora Pawlos çû, zivirî îî ji mh re got: «Ez

bi navê îsa Mesîh li te emir dikim, ji wê derkeve.» Û hema wê
gavê mh ji wê derket.

" Icar gava ku xwediyên wê dîtin ku hêviya wan a qezenc-

kirina peran ji dest derket, wan Pawlos û Sîlas* girtin, kaş kirin

meydana sîikê, ba serdaran. ^" Çaxê ew anîn ba serdarên bajêr, wan

got: «Ev rairovên ha bajarê rae tevlihev dikin, ev Cihiî ne ^' û ade-

tên ku ji bo rae Roraayiyan çênabin ku em bikin, an qebîil bikin,

hîn dikin.» ^^ Hingê elaletê jî êrîşî wan kir, serdarên bajêr cilên ser

wan dan çirandin îi emir kirin ku bi daran li wan bixin. ^ Piştî ku

gelek li wan xistin, ew avêtin zîndanê û U qerdiyan erair kirin ku

baş çavnêriya wan bike. ^ Li ser vê erairkirinê, wî ew kirin huc-

reya hundir û lingên wan qeyd kirin.

^^ Li dora nîvê şevê Pawlos îi Sîlas dua dikirin îi ji Xwedê re
lavije* digotin. Girtiyan jî guhdariya wan dikir. ^* Ji nişkê ve erd-

hejîneke wusa mezin çêbîî ku bingehên girtîgehê veleqiyan. Û di

cih de hemîî derî îî zincîrên her kesî vebûn. " Çaxê qerdiyan hişyar

bîî îî dît ku deriyên zîndanê vekirî ne, şîirê xwe kişand îi dikir ku

xwe bikuje. Çimkî wî got qey hemii girtî reviyane. ^ Lê Pawlos bi

dengekî bilind gazî kir iî got: «Nebe tu xwe bikujî; era heraîî U vir

in!» ^' Qerdiyan ronahî xwest îî ket hundir, lerizî û xwe avêt ber

Pawlos îi Sîlas. ^ Wî ew anîn derve îî got: «Ezbenî, ez çi bikira, da

ku ez xilas bibim?» ^' Wan jî bersîv da îî gotin: «Baweriya xwe bi

Xudan îsa bîne, tu îî mala te jî hîînê xilas bibin.» ^^ Û wan peyva
Xudan ji wî n ji hemîiyên U mala wî re gotin. ^^ Hema di wê saeta
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şevê de, wî ew birin îi birînên wan şuştin. Û di cih de ew îi hemîi

maliyên wî imad biîn. ^ Wî ew derxistin mala xwe, sifre li ber wan

danî. Ew gelek şa bû ku wî û tevahiya raala wî bawerî bi Xwedê

anîn.

^^ Çaxê bîî roj, serdarên bajêr wezîfedar şandin îi gotin: «Wan

mirovan berdin.» ^* Hingê qerdiyan ev yek ji Pawlos re got: «Ser-

darên bajêr xeber şandin ku hîîn bên berdan; de îcar derkevin iî bi

silamet herin.» ^'Lê Pawlos li wan vegerand û got: «Em ên ku

hemwelatiyên* Romayî ne, bêyî ku dîwana rae bê kirin, li ber xel-

kê li me xistin ii em avêtin zîndanê. Niha bi dizî me derdixin? Na,

ev yek çênabe! Bila ew bi xwe bên ii me derxin.» ^* Hingê wezî-

fedaran ev peyv ji serdarên bajêr re gotin. Gava wan bihîst ku ew

hemwelatiyên Romayî ne, tirsiyan. ^' Hatin, hêvî ji wan kirin, ew

deranîn îî ji wan xwestin ku ji bajêr derkevin. "" Piştî ku ji zîndanê

derketin, çûn mala Lîdyayê. Li wir xwişk îi bira dîtin, han dan wan

îî çûn.

Gengeşa li Selanîkê

nPiştî ku Pawlos îî Sîlas di Amfîpolîs îi Apolonyayê re der-

bas bîîn, hatin Selanîkê. Li wir kinîşteke Cihîiyan hebû. ^ Û

Pawlos, wek ku ji xwe re kiribîi adet, çîî ba wan û sê rojên Şe-

miyan li ser Nivîsarên Pîroz bi wan re peyivî. ^ Ji wan re şîrove kir

îî îspat kir ku diviya Mesîh cefa bikişanda îî ji nav miriyan rabîîya

û got: «Ev îsayê ku ez ji we re didim bihîstin, Mesîh e.» " Hinek ji
wan, koraeke raezin ji Yewnaniyên xwedêperest îî hinek jinên

xuyayî bawer kirin û beşdarî Pawlos îi Sîlas* biin. * Lê Cihîiyan

çavnebariya wan kir, ji xelkên çarşiyê, hin raifovên xerab kişandin

aliyê xwe, elaletek civandin û di bajêr de laleşe çêkirin, êrîşî raala

Yason kirin îi lê digeriyan ku wan derxin ber xelkê. *Lê çaxê

Pawlos iî Sîlas nedîtin, wan Yason iî çend birayên din kaş kirin ber

serwerên bajêr îi bi qîrîn gotin: «Ev rairovên ku dinya serobino

kirine, hatine vir jî ^ îî Yason ew hewandine raala xwe. Ev heraîî li

hember ganîinên Qeyser radibin îi dibêjin: <Padîşahekî din heye,

navê wî îsa ye.>» * Gava elaletê îî serwerên bajêr ev gotin bihîstin,
hişê wan tevUhev bîî îî ' pişti ku ji Yason îî yên din kefîlti standin,

ew berdan.
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Pawlos û Sîlas Dişînin Beroyayê

'"Heraa wê şevê birayan Pawlos îî Sîlas şandin Beroyayê.

Çaxê ew gihîştin wir, ew çiîn kinîşta Cihîîyan. " Ev rairovên li wir

ji yên li Selanîkê bêtir hişvekirî bîîn. Wan peyv ji dil û can qebûl

kir îi her roj li ser Niyîsarên Pîroz lêkolîn kirin, ka gelo ev tişt

wusa ne. '^ îcar gelekan ji wan bawerî anî, di nav wan de jinên

Yewnanî yên qedirbilind îi raêr jî ne kêra bîin. ' Lê gava Cihîîyên

Selanîkê hîn bîin ku Pawlos peyva Xwedê li Beroyayê jî daye

bihîstin, ew hatin wê derê jî, elalet têkdan îi rakirin ser piyan.

'"Hingê birayan di cih de Pawlos şand ku here ber deryayê, lê

Sîlas îi Tîmotêyos* hê li wir raan. '^ Yên ku ew birin, ew anîn heta

Atînayê. Piştî ku ji Pawlos emir standin ku Sîlas îî Tîmotêyos ziîka

herin ba wî, ew paş ve vegeriyan.

Pawlos UAtinayê

'* Çaxê Pawlos li Atînayê U benda wan bîî û dît ku bajar bi

pîitan tije ye, mhê wî aciz bîî. " îcar li kinîştê ew bi Cihîiyan îî bi

Yewnaniyên* xwedêperest re, li çarşiyê jî her roj rastî kê bihata

diket peyivînê. '* Hin fîlozofên Êpîkîîrî îî hinên Stoayî jî bi wî re

gotîîbêj kirin. Hinekan got: «Evê kelkelo dixwaze çi bêje?» Hine-

kên din jî gotin: «Wusa xuya dibe ku ew xwedayên xerîb dide

naskirin.» Çirakî wan got qey ew li ser îsa îî li ser Vejînê dipeyive.

" Wan ew girt îi anîn Aryopagosê îi gotin: «Gelo em dikarin bi-

zanin, ev hîndariya nîî ya ku tu didî naskirin, çi ye? ^" Tu hin tiştên

xerîb tînî guhên rae îi loraa em dixwazin bizanin ku ev tê çi ma-

nê.» ^' Hemîi Atînayî îi xerîbên ku li wir diraan, ji gotin îi bihîstina

tiştên niî pê ve, deraa xwe bi tiştên din derbas nedikirin.

^^ Hingê Pawlos li navenda civîna Aryopagosê rawesta îi got:

«GeIî zilamên Atînayî, ez we ji her awayî ve gelek dîndar dibînira.

^^ Çaxê ez di nav bajêr de digeriyam n min qenc li tiştên ku hîîn

17:18 Êpîkûrî: Li gor hîndariya Êpîkiir (beriya îsa 341-270) ruh jî wek

bedenê bi mirin e. Ji jiyana li ser vê erdê zêdetir jiyaneke din tune. Yê ku li

dilgeşiyê digere, divê di kiirahiya ruh de lê bigere.

17:18 Stoayî: Li gor vê hîndariyê Xwedê di her tiştî de ye. Dilgeşî tenê bi

revîna ji êş u zewqan dikare bê dîtin. Fîlozofê Yewnanî Zenon (beriya îsa

335-263?) avakarê vê felsefê bîi.
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diperizinê* nêrî, min di nav wan de gorîgehek* dît ku li ser ni-'

vîsîbû: JI XWEDAYÊ NENAS RE. îcar vî yê ku hûn bi nezanî

diperizinê, ez bi we didim haskirin. ^ Xwedayê ku dinya îî hemîi

tiştên ku tê de ne çêkiriye, ewê ku Xudanê erd îî ezmên e, di

perestgehên ku bi destê rairov hatine çêkirin de rîînane. ^ Wek ku,

ew hewcedarê tiştekî be, bi destê rairovan ji wî re xizraet nayê

kirin; lê yê ku jiyan, hilra îî her tiştî dide hemîiyan, ew e. ^* Ji ba-

vekî, wî hemîi miletên dinyayê afirandin îî zeraanên wan îî sînorên

dera ku ew lê dijîn, kifş kir ku ew li ser heraû rîiyê erdê rûnin.

" Wî ev yek kir ku ew li wî bigerin îi eger îmkan hebe bi dest-

pelînkê* wî bibînin, lê ew ji tu kesî ji me ne dîir e. ^ Çirakî era bi

wî dijîn, bi wî dilivin îî bi wî hene.* Çawa ku hin ji hozanên we jî

gotine: <Em jî ji dîîndana wî no''

^' «îcar ji ber ku em ji dûndana Xwedê ne, divê em nefikirin

ku Xwedê wek zêr, zîv, an wek kevirê ku bi hiş û hunerê mirov

hatiye çêkirin e. ^ Xwedê çavên xwe U demên nezanînê neqand, lê

niha ew li her derê li hemîî mirovan emir dike ku tobe bikin.

^' Çimkî wî rojek kifş kiriye îi ewê di wê rojê de bi destê zilamê ku

wî destnîşan kiriye bi dadperwerî* dîwana dinyayê bike. Bi raki-

rina wî ya ji nav rairiyan wî ewlehî da hemîîyan, ku ji bo vî karî

ew mirov hatiye destnîşankirin.»

^^ Gava vejîna* miriyan bihîstin, hinekan tinazên xwe kirin; lê

yên din gotin: «Emê li ser vê yekê careke din guhê xwe bidin te».

^^ Bi vî awayî Pawlos ji nav wan derket. ^ Lê hinek beşdarî wî bîîn

îi bawerî anîn. Di nav wan de Diyonîsiyosê endaraê Aryopagosê îî

jineke ku navê wê Damerîs bîi îî hinekên din hebîin.

Pawlos U Korintê

1 Q Piştî van tiştan Pawlos ji Atînayê derket û çîi Korîntê. ^ Li

X O wir Cihîiyek ku navê wî Akîlas bû dît, ku bi eslê xwe ji
Pontosê bîî. Ew bi pîreka xwe Priskîla* re nîî ji îtalyayê hatibû.

' 17:28 Ev li gor gotineke nivîskarê Yewnanî Êpîmenîdos e; ew berî îsa di

sedsala şeşan de dijiya.

'' 17:28 Ji nivîskarên Yewnanî Aratos îi Kleyantos e; ew herdu beiî îsa di

sedsala sisiyan de dijiyan.

17:24 IPadîşah 8:27
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Çimkî Klawdyos ferman dabîi ku hemîî Cihii ji Roraayê derkevin.

Pawlos çîî ba wan ' û ji ber ku pîşeyê wî eynî bîi, li ba wan raa îi bi

wan re xebitî. Karê wan konçêkerî bîi. " Her roja Şerniyê ew li

kinîştê diket peyivînê û dixebitî ku baweriya Cihîi îi Yewnaniyan

bîne.

* Çaxê Sîlas îî Tîraotêyos ji Mekedonyayê hatin, Pawlos xwe

tam da hînkirina peyvê û ji Cihîîyan re şahidî dikir ku Mesîh, îsa

ye. * îcar gava ku ew li hember derketin îî çêrî wî kirin, wî cilên

xwe daweşandin îî got: «BiIa xwîna we di stîîyê we de be! Ez bêrî

rae. Ji niha îi pê ve ezê herim ba miletan.» ' Hingê ew ji kinîştê

derket ii çii raala rairovekî ku navê wî Tîtos Yîîstos bîî. Ew xwe-

dêperest bîî îi mala wî li kêleka kinîştê bîi. * Serekê kinîştê Krîspos,

bi tevahiya raaliyên xwe ve bawerî bi Xudan anî. Gelek Korîntiyên

ku peyva Pawlos dibihîstin, bawerî dianîn û iraad* dibîîn. ' Şevekê

di dîtiniyekê de Xudan ji Pawlos re got: «Netirse, lê belê bêje îi

bêdeng neraîne. '" Çimkî ez bi te re me îi tu kes destê xwe dirêjî te

nake ku te biêşîne. Ji ber ku li vî bajarî gelek gelê min heye.»

" Ew li wê derê salekê îi şeş raehan raa; wî di nav wan de peyva

Xwedê hîn dikir.

'^ îcar çaxê ku Galiyos li Axayayê* walî bîi, Cihii bîîn yek, li

heraber Pawlos rabîîn îî ew derxistin ber dîwanê. ' Wan got: «Evê

ha baweriya rairovan tîne ku bi riyên li heraber qanîînê biperizin*

Xwedê.» '" Gava Pawlos dikir ku bipeyive, Galiyos ji Cihîîyan re

got: «Eger mesele neheqî an sûcekî xerab bûya, Cihûno, ji xwe

rainê guhê xwe bida giliyên we. '^ Madera ku raesele li ser peyv,

nav îi qaniîna we ye, hîîn bi xwe lê binêrin. Ez naxwazira bibim

dadgerê* van tiştan.» '* Û wî ew ji dîwanê deranîn. " Hingê hemîi-

yan serekê kinîştê Sostênîs girt îî li ber dîwanxanê lê xistin. Lê qet

ne xema Galiyos bîî.

Pawlos Vedigere Entakyayê

'* Piştî ku Pawlos gelek rojan li wê derê ma, xatir ji bawer-

raendan xwest îî bi gemiyê berê xwe da aliyê Sîîriyê. Priskîla* îi

Akîlas jî bi wî re bûn. Wî li Kenxêryayê porê xwe kur kir, çimkî

nedreke* wî hebîî. " Çaxê ew gihîştin Efesê, wî ew li wê derê

18:18 Hijmartin 6:18
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hiştin, ew bi xwe çîî hundirê kinîştê iî bi Cihîîyan re ket peyivînê.

^" Gava wan jê xwest ku ew hê demeke dirêj bimîne, ew razî nebîî.

^' Lê çaxê xatir ji wan xwest, got: «Xwedê hez bike, ezê dîsa ve-

gerim ba we.» Piştre bi gemiyê ji Efesê derket.

^^ Gava hat Qeyseriyê, hilkişiya Orşelîraê, silav li civînê kir û

daket Entakyayê.

Apolos U Efesê Mizgîniyê dide

^ Piştî ku Pawlos deraekê li wir raa, derket rê, li herêraa Ga-

latya îi Firîgyayê cih bi cih çîi her derê îi hêz da heraîi şagirtan.

^ îcar Cihîîyekî ku navê wî Apolos, bi eslê xwe ji Skenderyayê

îi zanebêj bîî, hat Efesê. Wî Nivîsarên Pîroz qenc dizanibîî. ^ Di

Riya* Xudan de hatibîi perwerdekirin, bi kelegermiya mh li ser îsa

rast dipeyivî îî hîn dikir, lê tenê imadkirina* Yîîhenna dizanibû.

^* Wî dest pê kir, li kinîştê bi ziravî peyivî. Gava Priskîla û Akîlas

ew bihîstin, ew birin ba xwe îi riya Xwedê hê rastir ji wî re şîrove

kirin. ^' Gava Apolos xwest ku here Axayayê*, birayan cesaret

danê û ji bo ku wî qebîil bikin name ji şagirtan re nivîsîn. îcar gava

gihîşt wê derê, wî gelek alîkariya wan ên ku bi keremê bawerî

anîbîîn kir. ^ Çimkî wî bi eşkereyî dengê Cihûyan dibirrî îî bi Ni-

vîsarên Pîroz nîşan dida ku Mesîh, îsa ye.

Pawlos U Efesê

1 Ç\ îcar gava ku Apolos hê li Korîntê bîi, Pawlos di herêmên

X ^ navîn re derbas blî îî hat Efesê îî li wir çend şagirt dîtin.
^ Wî ji wan re got: «Ma gava ku we bawerî anî, we Ruhê Pîroz

stand?» Wan lê vegerand iî gotin: «Na, rae qet nebihîstiye jî ku

Ruhê Pîroz heye.» ^ Hingê wî got: «Lê hîîn bi çi imadê hatine

imadkirin*?» Wan got: «Bi imada Yîîhenna.» " Pawlos got: «Ima-

da Yîîhenna li ser tobekirinê bîi îî ji xelkê re digot ku baweriyê bi

wî yê ku piştî wî tê bînin, yanî bi îsa.» ^ îcar gava ku ev bihîstin, bi
navê Xudan îsa imad bîin. *Çaxê Pawlos destên xwe danîn ser

wan, Ruhê Pîroz hat ser wan, bi zimanên* din peyivîn îî pêxem-

berîtî kirin. ' Ew hemîi li dora diwanzdeh zilaman bîîn.

* Pawlos ket kinîştê, bi qasî sê mehan bi ziravî peyivî, U ser

19:4 Lûqa 3:1-18
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Padîşahiya Xwedê ket peyivînê îî baweriya mirovan dianî. ' Çaxê

hinekan serhişkî kir, bawer nekirin û li ber xelkê bi xerabî li ser

Riyê peyivîn, wî dev ji wan berda, şagirt ji wan veqetandin iî her

roj di dersxana Tîranos de diket peyivînê. '" Vê yekê bi qasî du sa-

lan kişand; bi vî awayî hemîi yên ku li herêraa Asyayê* rîidiniştin,

hera Cihîi ii hem jî miletên din peyva Xudan bihîstin.

Kurên Skêwa

" Xwedê bi destê Pawlos gelek kerametên nedîtî kirin. '^ Heta,

çaxê ew destraal iî pêşmalên ku li wî ketibîin ji nexweşan re di-

birin, nexweşiya wan diçû û mhên xerab ji wan derdiketin. " îcar

di nav Cihîîyan de hin gerokên ku cin derdixistin, dest pê kirin li

ser yên ku bi mhên xerab ketibîîn, gazî navê Xudan îsa kirin îi

gotin: «Ez bi navê îsayê ku Pawlos dide bihîstin, li we emir dikim

ku hiîn derkevin.» '" Heft kurên serekkahînekî Cihûyan ê bi navê

Skêwa, ev yek dikirin. '^ Lê mhê xerab li wan vegerand îi got: «Ez

îsa nas dikim îi bi Pawlos jî dizanim, lê hîîn kî ne?» '* Hingê rai-

rovê ku mhê xerab pê re bîî xwe avêt ser wan, zora hemîiyan bir,

wusa ku ew tazî îî birîndar ji wê raalê derketin. " Çaxê ev yek ji

aliyê heralî Cihîi û railetên din ên ku li Efesê rîidiniştin ve hat

bihîstin, tirs ket ser heraîîyan îî navê Xudan îsa hat bilindkirin.

'* Gelek ji wan ên ku bawerî anîbîin, dihatin, gunehên xwe eşkere

dikirin îi kirinên xwe digotin. " Gelek ji wan ên ku sêrbazî dikirin,

kitêbên xwe civandin îî li ber hemîiyan şewitandin. Bihayê wan

kitêban hat hesabkirin, pêncî hezar zîv* digirt. ^" Bi vî awayî peyva

Xudan hê bêtir belav dibîî îi hêzdar dibû.

Li Efesê Hengame

^' Piştî ku ev tişt çêbiîn, Pawlos di mh de biryar da ku di Me-

kedonya îi Axayayê* re derbas bibe îî here Orşelîmê. Wî got: «Piş-

tî ku ez herim wê derê, divê ez Romayê jî bibînim.» ^^ Wî du

alîkarên xwe, Tlmotêyos îî Erastos* şandin Mekedonyayê û ew bi

xwe demeke din jî li herêma Asyayê ma.

^ Di wê demê de tevliheviyeke ne hindik li ser Riyê derket.

^ Mirovekî zîvker ê ku navê wî Dîmîtriyos bîî, ji zîv perestgehên

biçîîk ên Arteraîsê* çêdikirin û bi vê yekê gelek kar ji pîşekaran re

derdixist. ^ Dîraîtriyos ev kesên ha û yên ku bi karên weha ve
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mijûl diblîn li hev civandin îi got: «GeIî hevalan, hûn dizanin ku

dewleraendiya rae ji vî karî ye. ^*Hûn dibînin îi dibihîzin ku ne

tenê li Efesê, heraa bêje li têvahiya herêraa Asyayê, ev Pawlosê ha

dibêje: <Yên ku bi destan hatine çêkirin ne xwedê ne> îi wî ba-

weriya gelek rairovan aniye îî ji rê derxistine. ^' îcar talûke ne tenê

ew e ku ev pîşeyê rae ji giramiya* xwe dikeve, lê ev e ku perest-

geha xwedaya raezin Arteraîs bi tiştekî nayê hesabkirin îi mezi-

nahiya wê ya ku li tevahiya herêma Asya îi li dinyayê tê perizîn,

bêqedir dibe.»

^ Gava ev yek bihîstin, ew bi hêrsê tije bûn îî bi qîrîn gotin:

«Artemîsa Efesiyan mezin e!» ^' Bajar tevlihev bîî, hevalriyên

Pawlos, Gayos îî Erîstarxosê* Mekedonî bi xwe re kaş kirin îi tev

bi hev re zêriyan ber tiyatroyê. ^Pawlos xwest ku bikeve nav

elaletê, lê şagirtan nehişt. " Hin serwerên herêma Asyayê, yên ku

dostên wî bîîn, xeber jê re şandin îi jê hêvî kirin ku neçe tiyatroyê.

^^îcar hinekan tiştek, hinekên din jî tiştekî din diqîriyan; çirakî

elalet tevlihev bîî îî gelekan ji wan nizanibîî ku ji bo çi kora bîîne.

^^ Hinekan ji elaletê, Skenderê ku Cihîiyan dabû pêş, derxistin na-

vendê. Skender destê xwe bilind kir û xwest ku li heraber elaletê

xwe biparêze. ^ Lê çaxê fêm kirin ku ew Cihîî ye, bi qasî du saetan

tev bi hev re qîriyan îî gotin: «Arteraîsa Efesiyan raezin e!» ^^ îcar

çaxê nivîskarê bajêr elalet bêdeng kir, got: «GeIî Efesiyan! Ma li

vir kî heye ku nezane bajarê Efesê parêzgerê perestgeha Artemîsa

mezin n parêzgerê kevirê wê yê ku ji ezraên hatiye xwarê ye? ^ Ji

xwe ev tişt nayên înkarkirin. îcar divê hîîn bêdeng bin îî tiştekî

bêpewre* nekin. ^^ Ev zilamên ku we anîne vir ne dizên perestgehê

ne û ne jî çêrî xwedaya me kirine. '* îcar, eger giliyê Dîmîtriyos û

pîşekarên bi wî re, li heraber kesekî hebe, dadgeh* vekirî ne îî walî

hene. Bila ew hevdîî sîicdar bikin. ^' Lê eger hîîn ji wê zêdetir tiş-

tekî bixwazin, bila di civîna resraî de lê bê nêrîn. "** Çirakî talîîke

ev e ku ji bo van tiştên ku îro çêbîîne, em dikarin bi serhildanekê

bên sîîcdarkirin ii ji ber ku sedera tune, era nikarin hesabê vê tev-

Uheviyê jî bidin.» "' Piştî ku wî ev got, civîn belav kir.

Pawlos Diçe Mekedonya û Yewnanistanê

Piştî ku hengame rawesta, Pawlos şand pey şagirtan,

cesaret da wan, xatir ji wan xwest îi berê xwe da riya20
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Mekedonyayê. ^ Çaxê di van herêman re derbas bîi bi gelek peyvan

cesaret da bawermendan îî hat Yewnanistanê. ^ Ew sê raehan li wê

derê raa. Gava wî karê xwe kir ku here Sîîriyê, Cihîiyan li hember

wî gêrîifenek çêkir. Loma wî biryar da ku di riya Mekedonyayê re

vegere. " Ji Beroyayê Sopatrosê kurê Pîros, ji Selanîkiyan Erîs-

tarxos* û Sêkûndos, Gayosê Derbeyî iî Tîmotêyos* îi ji herêma

Asyayê* Tixîkos* îî Trofîraos* bi wî re rêwîtî kirin. ^ Ev berî me

çûbîîn îî li Troyayê U benda me bîin. * Em jî piştî rojên Cejna*

Nanê Şkeva bi gemiyê ji Filîpyayê bi rê ketin îi di pênc rojan de li

Troyayê gihîştin ba wan. Era li wir heft rojan man.

Saxbûna Eytûxos

' Di roja pêşî ya heftiyê de, çaxê em civiyan ku nên bişkênin,

Pawlos bi wan re dipeyivî îi ji ber ku wî dixwest dotira rojê biçîiya,

peyivîna xwe heta nîvê şevê dirêj kir. * Li oda jorîn a ku em lê

civiyabîîn, gelek çira hebûn. ' Xortekî ku navê wî Eytûxos bû di

pencerê de riidinişt, ket xeweke giran. Pawlos peyivîna xwe gelek

dirêj kir, Eytîîxos bi xewê ve çîi, ji qata sisiyan ket xwarê îi miriyî

hat hildan. '" Lê Pawlos çû jêr, bi ser wî de xwar bîî, ew himbêz kir

iî got: «Nekin qîrîn, mh hatê.» " Piştre Pawlos derket jorê, nan

şkand îi xwar, heta ku roj derket bi wan re dîîr îi dirêj peyivî û rabîî

çîi. '^ Û xort saxbîiyî anîn hundir îî gelek dilşa bîin.

Rêwîtiya Mîletosê

'^ Em li gemiyê siwar bîîn îi ber bi Asosê ve çûn. Niyeta me

ew bîî ku em ji wir Pawlos bistînin gemiyê. Çimkî wî biryar dabîi

ku peya here. '" Ew li Asosê hat pêşiya rae, me ew hilda gemiyê îi

em gihîştin Mitîlînê. '^ Em ji wê derê bi gemiyê çîin îî dotira rojê

em gihîştin pêşberî Xiyosê. Roja din em di Samosê re derbas biin îî

dotira rojê gihîştin Mîletosê. '* Çimkî Pawlos biryar dabîi ku bi

geraiyê bêrawestin di ber Efesê re derbas bibe, da ku deraa xwe li

herêraa Asyayê nebihîîrîne. Wî dilezand, ku eger çêbe, di Roja*

Pentîkostê de li Orşelîraê be.

20:15 «Xiyos», yanî «Sakiz», bi Kurdî «Girava Benişt»; «Samos», yanî

«Sîsam».
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Pawlos bi Rihspiyên Efesê re Dipeyive

" Pawlos ji Mîletosê xeber şand Efesê û rihspiyên civînê gazî

ba xwe kirin. '* Çaxê ew hatin ba wî, wî ji wan re got: «Hîîn bi

xwe dizanin, ji roja pêşî ve gava ku rain lingê xwe avêtiye herêraa:

Asyayê heta niha, ez çawa di nav we de rabîira îi riiniştim. " Min

bi hemîi dilnizmî îi bi hêstirên çavan di nav wan ceribandinên ku ji

gêrîifenên Cihûyan hatin serê min, ji Xudan re xizmet kir. ^" Min

xwe ji gotina tu tiştên ku ji bo we kêr tên neda paş, lê mih hem bi

eşkereyî hînî we kir îî hera jî ez raal bi raal geriyam. ^' Min hem ji"

Cihiî iî hem ji miletên din re şahidî kir ku li Xwedê vegerin îi

baweriyê bi Xudanê rae îsa bînin. ^^ Û va ye, niha ez bi daxwaza

Ruh girêdayî diçira Orşelîraê îî ez nizanim li wir wê çi bê serê min.

" Bi tenê ez dizanira ku Ruhê Pîroz li her bajarî ji rain re şahidiyê

dike ku zincîr îî tengahî li benda rnin in. ^ Lê belê ez m qîmetê

nadim xwe bi xwe; arraanca min bi tenê ev e ku ez berpirsiyariya

xwe îi wê xizmeta ku min ji Xudan îsa standiye bînim serî, ku ez

şahidiya Mizgîniya kerema Xwedê bikim.

^ «Va ye, ez dizanira, hîîn heraîî yên ku ez di nav we de geri-

yam îî min Padîşahî da bihîstin, êdî hiîn riîyê min nabînin. ^* Ji ber

vê yekê di roja îro de ez ji we re şahidiyê dikira ku ez ji xwîna her

kesî bêrî me. " Çirakî rain xwe neda paş, rnin heraîî daxwaza;

Xwedê ji we re got. ^ îcar hay ji xwe iî ji hemîi keriyê ku Ruhê^

Pîroz hiîn di nav de kirine çavdêr, hebin. Şivantiya civîna bawer-

mendan a Xwedê bikin a ku wî bi xwîna Kurê xwe bi dest xistiye.

^' Ez dizanim piştî çîiyîna min, gurên har ên ku kerî nadirixînin*,>

wê bikevin nav we. ^* Heta ji nav we bi xwe jî zilara wê derkevin îî':

tiştên xwariivîç bêjin, da ku şagirtan li pey xwe bibin. ^' Ji ber vê

yekê hişyar biraînin, ji bîr nekin ku sê salan bi şev û bi roj, bi

hêstirên çavan min dev ji hişyarkirina her yekî ji we bemeda. ^^ Û

niha ez we dispêrira Xwedê îi peyva kereraa wî. Ew peyv dikare.

we ava bike îî di nav heraiîyên ku hatine pîrozkirin de mîrasê bide

we. ^^Min çav neda zîv an zêr an cilên tu kesî. **Hîîn bi xwe

dizanin ku ev destên ha hera ji bo hewcedariya min îi hem jî ji bo

hewcedariyên wan ên ku bi min re ne xebitîn. ^^ Min di her tiştî de

nîşanî we da, ku divê em bi vî awayî gelek bixebitin îî alîkariya

bêhêzan bikin û peyvên Xudan îsa bînin bîra xwe; wî bi xwe digot:

<Bextewariya dayînê ji ya standinê raeztir e.> »
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^ Piştî ku ev tişt gotin, ew bi hemîîyan re çû ser çokan îî dua
kir. ^^ Heraû gelek giriyan, xwe avêtin stîîyê Pawlos îî ew ramiîsan.
^ Hê bêtir ji ber wê peyva ku wî gotibîî: «Êdî hîîn rîiyê min

nabînin» keder girtin. Piştre ew birin heta ba geraiyê û bi rê kirin.

Pawlos Vedigere Orşettmê

^ 1 îcar gava em ji wan veqetiyan îî bi gemiyê ketin rê, sererast
.^ X em hatin Kosê. Dotira rojê em gihîştin Rodosê û ji wir jî
em hatin Patarayê. ^ Me gemiyeke ku diçû Rnîkyayê dît, era li wê

siwar bîîn îî bi rê ketin. ' Gava ku Qibris xuya bîî, rae ew li railê

çepê hişt, em bi aliyê Sîîriyê ve çîîn îi li bajarê Sûrê rawestan,

çimkî diviya barê gemiyê li wir bihata valakirin. " Me şagirt dîtin lî

era heft rojan li wê derê man. Wan bi Ruh ji Pawlos re digot ku ew

neçe Orşelîmê. ^ îcar çaxê rae rojên xwe li wir teraam kirin, em
rabîîn îi bi rê ketin. Hemû bi jin iî zarokên xwe ve heta derveyî

bajêr era bi rê kirin. Li wir, li ber lêva deryayê era çîin ser çokan,

rae dua kir û * me xatir ji hevdîî xwest. Piştre era ketin gemiyê û
ew jî vegeriyan malên xwe.

' Çaxê me rêwîtiya xwe ya Sîîrê temam kir, em gihîştin Pito-
lêmayê, me silav U xwişk îî birayan kir îi em rojekê bi wan re man.

* Dotira rojê era ji wir derketin îi hatin Qeyseriyê. Era çîîn raala
Filîposê raizgînvan, yê ku yek ji heftan bîî îî era li ba wî raan.

' Çar keçên wî yên mêmekirî yên ku pêxemberîtî dikirin hebîin.
'" Çaxê em li wir gelek rojan man, pêxemberekî ku navê wî Haga-

bos bû ji Cihîîstanê daket îî hat. " Ew hat ba rae, piştênka Pawlos

hilda, bi wê dest îi lingên xwe girê dan îî got: «Ruhê Pîroz weha

dibêje: <Li Orşelîmê Cihîi wê xwediyê vê piştênkê weha girê bidin

îî wî bidin destê miletan.>» '^ Gava me ev bihîst, em û xelkê U wê

derê me ji Pawlos hêvî kir ku neçe Orşelîraê. " Hingê Pawlos ber-

sîv da îî got: «Ev çi ye hîîn dikin; hûn digirîn îî dilê min dişkênin?

Ez ne tenê ji girêdanê re, lê ez di ber navê Xudan îsa de li Orşe-

lîmê ji mirînê re jî amade rae.» '" Çaxê ku wî qîma xwe neanî, era

bêdeng raan û rae got: «Bila daxwaza Xudan be.»

'* Piştî wan rojan rae xwe amade kir û em hilkişiyan Orşelîmê.
'*Hin şagirtên ji Qeyseriyê jî bi rae re hatin îî em anîn mala

21:8 Karên Şandiyan 6:1-6; 8:5 21:10 Karên Şandiyan 11:28
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Minasonê Qibrisî. Ew şagirtekî kevin bîî îî eraê U raala wî bibûna

mêvan.

Pawlos U OrşeUmê Diçe Serdana Aqûb

" Gava em gihîştin Orşelîraê, birayan bi şahî era qebiîl kirin.

'* Dotira rojê Pawlos bi rae re hat ba Aqûb*. Heraû rihspî jî amade

bîin. " Piştî ku Pawlos silav li wan kir, wî ew tiştên ku Xwedê bi

xizmeta wî di nav miletan de kiribîin, yek bi yek gotin. ^" Gava ku

wan ev bihîst, pesnê Xwedê dan îî ji Pawlos re gotin: «Birawo, tu

dibînî ku di nav Cihîîyan de çend hezar rairov hene ku bawerî

anîne îî heraîî jî ji bo Şerîetê xîretkêş in. ^' Wan li ser te bihîstiye

ku tu heraîi Cihîiyên di nav miletan de hîn dikî ku dev ji Mûsa

berdin îi tu dibêjî ku bila ew kurên xwe sinet nekin îî li pey adetan

neçin. ^^îcar era çi bikin? Bêguraan wê bibihîzin ku tu hatiyî.

" Loma ya ku em ji te re dibêjin, bike. Çar zilamên me yên ku

nedreke* wan heye, hene. ^ Wan bi xwe re bibe îî bi wan re xwe li

gor adetan paqij bike û xercê wan bide, da ku ew bikarin porê xwe

kur bikin. Hingê hemîi wê bizanin tiştên ku li ser te hatine gotin ne

rast in îî tu bi xwe jî li pey Şerîetê diçî. ^ îcar heçî yên ji nav

miletên din ku bawerî anîne, me biryar daye îî ji wan re nivîsiye ku

divê ew xwe ji xwarina ku ji piîtan re tê gorîkirin, ji xwînê, ji

heywanên mirar îî ji fuhîîşiyê dîir bixin.» ^* Hingê Pawlos ew zilara

hildan, dotira rojê li gor adetan xwe paqij kir, bi wan re ket Pe-

restgehê îi diyar kir ku rojên paqijbîînê yên ku wê gorî ji bo her

yekî ji wan bê dayîn, wê kengê temam bibin.

Pawlos di Perestgehê de Tê Girtin

" Çaxê ev heft roj li ber temambîînê bîîn, Cihîîyên ku ji herê-

ma Asyayê bîîn ew di Perestgehê de dîtin, tevahiya elaletê têkdan.

Wan ew girt, ^* qîriyan îî gotin: «Ey îsraêlîno, werin alîkariyê! Ew

mirovê ku li her derê li hember gelê me, li heraber Şerîetê ii li

hember vî cihî hînî her kesî dike, ev e. Bi ser de jî wî hin kesên ku

ne Cihîî ne anîne Perestgehê îî ev cihê pîroz herimandiye.» ^' Çim-

kî wan, berî hingê di nav bajêr de Trofîmosê* Efesî bi wî re

dîtibîîn îî wan digot qey Pawlos ew aniye Perestgehê. ^Hingê

21:23 Hijmartin 6:13-21 21:25 Karên Şandiyan 15:29
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tevahiya bajêr rabîi ser lingan îi elalet bi lez kom bû. Pawlos girtin

iî kaş kirin derveyî Perestgehê. Dergehên Perestgehê di cih de

hatin girtin. ^' Hê ew dixebitîn ku wî bikujin, gotina ku tevahiya

Orşelîmê tevlihev bîiye gihîşt serhezarê tabûra* leşkeran. ^^ Wî jî

zîîka leşker îî sersed* hildan îî bi ser wan de hat. Gavawan serhe-

zar îi leşker dîtin, dev ji lêxistina Pawlos berdan. ^^ Hingê serhezar

hat, ew girt û emir kir ku bi du zincîran bê girêdan. Wî pirsyar kir

ku ew kî ye îi wî çi kiriye. ^ Ji ber ku ji elaletê her yekî tiştek digot

îî dikirin qîrîn, wî ji ber hengameyê ya rast fêm nekir û emir kir ku

wî bînin leşkergehê. '^ Gava Pawlos gihîşt ber derenceyan, ji ber

zorkirina elaletê, leşker mecbîir raan ku wî hilgirin. ^ Çimkî ela-

leta ku li pey dihat diqîriya îi digot: «Wî bikujin!»

Pawlos Xwe Diparêze

^' Gava dikirin ku Pawlos bibin leşkergehê, wî ji serhezar re
got: «Ma ez dikarim ji te re tiştekî bêjim?» Wî jî lê vegerand û got:

«Ma tu bi Yewnanî dizanî? ^* Hingê lazim e, tu ne yê Misrî bî, yê

ku berî demekê serhildanek çêkir îî çar hezar raêrkuj derxistin ço-

lê?» ^' Pawlos lê vegerand: «Ez rnirovekî Cihîî rae, ji Tarsiîsa Kî-

lîkyayê me, ez hemwelatiyê bajarekî girîng im. Ez ji te hêvî dikim,

destîirê bide ku ez ji gel re bipeyivim. "" Çaxê wî destîîr dayê, Paw-

los li ser derenceyan rawesta û destê xwe hilda, da ku xelk bêdeng

bibe. Gava ku bêpêjiniyeke raezin çêbîi, ew bi ziraanê îbranî* pe-

yivî îi got:

O ^ «Bav û birano, niha guhê xwe bidin parastina ku ez li ber

Z^Zmj we dikim.» ^ Gava wan bihîst ku ji wan re îbranî* dipeyive,
ew bêtir bêdeng man. Hingê wî got: ^ «Ez zilamekî Cihîî rae, li

Tarsîîsa Kîlîkyayê hatime dinyayê, lê ez li vî bajarî mezin bîîrae, li

ber lingên Garaalyêl bi tîîndî li gor Şerîeta bav iî kalan hatirae

perwerdekirin îî wek îro we hemîiyan, ez jî ji bo Xwedê xîretkêş

bîîra. " Min heta bi kuştinê jî tengahî da wan ên ku di vê Riyê de

bîîn, min hem jin îî hem jî raêr girêdidan îi davêtin zîndanê. ^ Se-

rokkahîn îi tevahiya civîna rihspiyan dikarin li ser vê yekê şahidiyê

ji rain re bikin. Min ji wan nameyek ji bo birayên li Şaraê stand îî

22:3 Karên Şandiyan 5:34-39 22:4 Karên Şandiyan 8:3; 26:9-1 1
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ez çiîm wê derê, da ku ez yên ku li wir biîn, girêdayî bi xwe re

bînim Orşelîraê, ku ew bên cezakirin.

* «îcar gava ku ez di rê de bîîra îî nêzîkî Şamê dibîim, li dora

nîvro, ji nişkê ve ji ezmên ronahiyeke mezin li dora rain şewq da.

^ Ez ketim erdê îî min dengek bihîst ku ji min re digot: <ŞawîîI,

Şawûl, tu çima tengahiyê didî min?> * Min bersîv da îi got: <Ya

Xudan, tu kî yî?> Hingê wî ji min re got: <Ez îsayê Nisretî me, yê
ku tu tengahiyê didiyê.> ' îcar yên ku bi min re bîîn ronahî dîtin, lê

dengê yê ku bi min re dipeyivî nebihîstin. '" Min got: <Ez çi bikim,

ya Xudan?> Xudan ji rain re got: <Rabe îi here Şaraê, her tiştê ku

divê tu bikî, wê li wir ji te re bê gotin.> " Çaxê ku ji ber şewqa wê

ronahiyê min hew dît, yên ku bi min re biîn bi destê min girtin îi ez

birim Şaraê.

'^ «ZiIamekî ku navê wî Hananya bii li wir rîidinişt, li gor

Şerîetê xwedêtirs bîi îi hemîî Cihîî li ser wî bi qencî dipeyivîn.

'^Ew hî^t ba rain, rawesta ii ji rain re got: <Birayê Şawîîl, bila

çavên te bibînin!> Û heraa di wê gavê de çavên rain vebûn û min

ew dît. '" Wî ji min re got: <Xwedayê bav îi kalên me m bijartî, da

ku tu daxwaza wî bizanî, wî yê Rast bibînî îî dengê wî bibihîzî.

'^ Çimkî ji bo tiştên ku te dîtine îi bihîstine, tê ji hemîî mirovan re

bibî şahidê wî. '* îcar tu li benda çi yî? Rabe, imad bibe, gazî navê

wî bike û ji gunehên xwe were şuştin.>

" «îcar çaxê ku ez vegeriyara Orşelîmê lî rain di Perestgehê de

dua dikir, ez ji hişê xwe çîira, '* rain ew dît îî wî ji rain re got:

<Bilezîne û zîika ji Orşelîmê derkeve, çirakî ew şahidiya te ya U ser

min qebîil nakin.> " Û min got: <Ya Xudan, ew bi xwe jî dizanin

ku li her kinîştê rain li yên ku bawerî bi te dianîn dixist îî ew da-

vêtin zîndanê. ^" Gava ku xwîna şahidê te Steyfan rijiya, ez bi xwe

jî li wir radiwestara. Ez bi wê yekê razî bûra îî min çavdêriya cilên

wan ên ku ew kuştin, kir.> ^' Û Xudan ji min re got: <Here, çimkî

ezê te bişînira cihên dûr ba miletan.>»

Hemwelatiya Pawlos a Romayî

^^ Heta van peyvan xelkê guhdariya wî kir, lê piştre qîriyan,

gotin: «Mirovekî weha ji rîiyê erdê rake! Divê yên weha nejîn!»

22:20 Karên Şandiyan 7:58
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^ Çaxê ew diqîriyan, ebayên xwe davêtin îî toz divirvirandin he-

wayê, ^ serhezar emir kir ku wî bînin leşkergehê, bidin ber qara-

çiyan îî bikişînin pirsyariyê, da ku hîn bibe, ka ev elalet çima weha

li heraber wî diqîre. ^^ Lê gava ku wan ew bi qayîşên çerraîn girê-

dan, Pawlos ji sersedê ku li ba wî radiwesta re got: «Ma li gor

qanîînê ye, ku hûn hemwelatiyekî* Roraayî, hê berî ku bê dîwan-

kirin, bidin ber qaraçiyan?» ^* Gava sersed ev yek bihîst, ew çii ba

serhezar û jê re got: «Tu çi dikî? Ev rairov hemwelatiyê Romayê

ye!» " Serhezar hat û ji Pawlos pirsî: «Ji min re bêje: Tu hera-

welatiyê Romayî yî?» Wî got: «Erê.» ^ Serhezar bersîv da îi got:

«Min bi gelek peran ev herawelatî bi dest xistiye.» Pawlos got:

«Lê ez hemwelatî hatim dinyayê.» ^'Di cih de yên ku wê ew

bikişandana pirsyariyê, xwe jê dan aliyekî. Serhezar bi xwe jî çaxê

fêra kir ku ew herawelatiyê Romayê ye tirsiya, çimkî ew girê dabîî.

Pawlos U ber Civîna Giregiran

^ Dotira rojê wî xwest ku rast hîn bibe ka çima Pawlos ji aliyê

Cihîiyan ve tê sîîcdarkirin. Wî zincîrên Pawlos vekirin îi li serekên

kahînan* ii li hemîî civîna giregiran ernir kir ku bicivin. Wî Pawlos

anî xwarê îî li ber wan da rawestandin.

'^ Q Pawlos bi baldarî li civîna giregiran nêrî îî got: «GeIî bira-

^^ yan! Ez heta îro li ber Xwedê bi wijdaneke paqij jiyam.»
^ Li ser vê yekê Serokkahîn Hananya, U yên ku nêzîkî wî bîîn emir

kir ku li devê wî bixin. ^ Hingê Pawlos ji wî re got: «Ey dîwarê

spîkirî, Xwedê wê li te bixe! Tu U wir riîniştî yî ku li gor Şerîetê

dîwana min bikî, raa tu li dijî Şerîetê emir dikî ku li rain bixin?»

" Yên ku nêzîkî wî bîîn gotin: «Ma tu Serokkahînê Xwedê nizim

dikî?» * Pawlos got: «Birano, min nizanibîî ku ew Serokkahîn e;

çimkî hatiye nivîsîn: <Tiştekî xerab ji serokê gelê xwe re nebêjo^ »

* Çaxê Pawlos fêm kir ku hinek ji wan Fêrisî* îi hinek ji wan jî

Sadîîqî* ne, di civîna giregiran de bi dengekî bilind got: «Birano,

ez Fêrisî me, kurê Fêrisiyan ira. Ji ber hêviya ku rairî wê vejîn*,

dîwana rain tê kirin.» 'Çaxê wî ev got, di navbera Fêrisî îi

» 23:5 Ji:Derketin 22:28

23:3 Metta 23:27-28
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Sadîîqiyan de devjenî çêbîî lî civîn bû du bend. * - Çimkî Sadîiqî

dibêjin vejîn, milyaket îi ruh tune; lê Fêrisî hemîiyan jî qebîil dikin. -

' Hingê hengameyeke raezin çêbîî, hinek Şerîetzanên ji Fêrisiyan

rabîîn, xwe kişandin wan lî gotin: «Em tu xerabiya vî rairovî na-

bînin. Eger mh an railyaketekî ji wî re gotibe, wê çi bibe?» '" Gaval

ku bihevketin zêde bû, serhezar tirsiya ku Pawlos perçe bikin.

Emir li leşkeran kir ku herin jêr, bi zorê wî ji nav wan hildin û

bînin leşkergehê.

" Dotira şevê Xudan li ba wî rawesta îi got: «Bi zirav be! Te

çawa li Orşelîraê ji bo min şahidî da, divê tu wusa U Romayê jî jî

bo min şahidiyê bidî.»

Niyeta Kuştina Pawlos

" Çaxê bû sibe Cihîîyan gotina xwe kir yek îî sond xwarin, he-

ta ku Pawlos nekujin, ne bixwin û ne jî vexwin. '^ Yên ku ev sond

xwaribîin ji çiU zêdetir bûn. '" Ew çîin ba serekên kahînan îî rihspi-

yan îi gotin: «Me hişk sond xwariye, heta ku em Pawlos nekujin,

em qet tiştekî tara nakin. '^ îcar hîin îî civîna giregiran, ji serhezar

bixwazin ku wî bîne xwarê ba we, wek ku hîinê lêkolîneke hê ras-

tir U ser Pawlos bikin. Era jî araade ne, hê beriya ku ew bigihîje,

em wî bikujin.»

'* Lê xwarziyê Pawlos, bi vê kemîna wan hesiya, çîi ket leşker-

gehê û ji Pawlos re got. " Pawlos jî gazî sersedekî kir û got: <<Vî

xortê ha bibe ba serhezar, çimkî tiştekî ku jê re bêje heye.» '* Icar
sersed ew hilda, anî ba serhezar û got: «PawIosê girtî gazî min kir

û ji rain xwest ku ez vî xortî bînim ba te. Tiştekî ku ji te re bêje

heye.» " Serhezar bi destê wî girt, ew xewle kir îi jê re got: «Tiştê

ku tê ji min re bêjî çi ye?» ^ Wî bersîv da îî got: «Cihûyan ya xwe

kirine yek ku hêvî ji te bikin ku tu sibê Pawlos bînî ber civîna.

giregiran, wek ku hê rastir li ser wî bikolin. " Lê tu guhê xwe nede

wan, çimkî ji nav wan ji çil zilaraan zêdetir di kemînê de U benda

wî ne. Wan sond xwariye, heta ku wî nekujin, ew ne bixwin îi ne jî

vexwin. Niha ew amade ne îî li benda razîbîîna te ne.» ^ Hingê

serhezar ew berda îî li wî emir kir îi got: «Ji kesî re nebêje ku te ev

ji min re gotiye.»

23:8 Lûqa 20:27
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Pawlos Dişînin ba FeUksê WaU

" îcar serhezar gazî du sersedan kir iî ji wan re got: «Du sed
leşker, heftê siwar û du sed riradarî amade bikin ku îşev saet di

nehan de herin Qeyseriyê. ^ Wusa jî heywanan peyda bikin, da ku

Pawlos siwar bikin û bi ewlehî wî bibin ba waU Felîks.» ^^ Wî

nameyek bi vî awayî nivîsî:

^* «KIawdyos Lîîsyos silavan li waliyê giranbiha Felîks dike.
" Ev zilam ji aliyê Cihûyan ve hatibû girtin îî li ber kuştinê bû; lê

çaxê ez hîn bîim ku ew herawelatiyê Roraayê ye, ez bi leşkeran ve

çûm ser wan û rain ew ji destê wan xilas kir. ^ Ji bo ku ez sederaê

sîîcdarkirina wî hîn bibira, rnin ew daxist ber civîna wan a gire-

giran. ^' Min dît ku ew ji ber pirsên Şerîeta xwe wî sîîcdar dikin, lê
tiştekî ku ji ber bê kuştin an girtin, tune. ^ Çaxê ez hîn bûm ku

gêrîifenek li hember wî tê çêkirin, min zîika ew şand ba te. Min

tembîh li wan ên ku wî sîicdar dikin jî kir, ku li ber te ya U hember

wî bêjin.»

^' îcar leşkeran, wek ku emir li wan hatibîî kirin, Pawlos hildan
îî bi şev ew birin Antîpatrîsê. ^^ Leşkeran dotira rojê siwarên ku wê

bi wî re biçîîna hiştin îî vegeriyan leşkergehê. ^^ Gava ew hatin

Qeyseriyê îî name dan walî, Pawlos jî derxistin ber wî. ** Çaxê ku

wî name xwend, pirsî ka ew ji kîjan herêraê ye. Gava hîn bû ku ew

ji Kîlîkyayê ye, ^^ wî got: «Çaxê yên ku giliyê te dikin bên, hingê
ezê guhdariya te bikim.» Û emir kir ku Pawlos di qesra Hêrodês de
girtî bimîne.

Pawlos U ber FeUks

^ A Piştî pênc rojan, Serokkahîn Hananya, bi hin rihspiyan îi
-^ peyvbêj* Tertûlos ve daket Qeyseriyê û wan li ber walî gi-
liyê Pawlos kir. ^ Çaxê gazî Pawlos kirin, Tertîîlos dest bi siicdar-

kirinê kir îi got: «FeIîksê giranbiha, bi saya serê te demeke dirêj e

ku em di aştiyê de dijîn îi bi pêşbîniya te ev milet pêşve çîîye. ^ Em

vê yekê hergav û U her derê bi spasiyeke raezin qebîîl dikin. " Ez

naxwazim zêde serê te biêşînim, lê ez hêvî dikim ku ji kerema xwe

tu bi kurti guhdariya rae bikî. * Me dît ku ev zilara bîiye belayek îî di

nav hemîî Cihîiyên dinyayê de tevliheviyê dertîne îî yek ji serokên

24:1 Peyvbêj: Di wê demê de cama wek ebîiqatê îro bii.
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mezheba Nisretiyan e. * Heta wî xwest ku Perestgehê biherimîne,

lê me ew girt. ' îcar gava ku tu bi xwe wî bikişînî pirsyariyê, tu
dikarî hemû tiştên ku era wî pê sîîcdar dikin, ji wî hîn bibî.» ' Cihîî

jî beşdarî sîicdarkirinê bûn îî gotin ku ev hemîî wusa ne.

Pawlos Xwe U ber FeUks Diparêze

'" Çaxê walî îşaret da Pawlos ku gotina xwe bêje, wî bersîv da
ûgot:

«Ji ber ku ez dizanim bi salan e ku tu dadgerê* vî miletî yî, ezê

bi kêfxweşî parastina xwe bikim. " Çawa tu bi xwe dikarî hîn bibî,

ji diwanzdeh rojan ne zêdetir e ku ez ji bo perizînê* derketim Or-

şelîmê. '^ Wan nedîtiye ku ez di Perestgehê de bi kesî re ketime

peyivînê û ne jî dîtin ku min di kinîştan de an jî di bajêr de xeUc

rakiriye ser piyan. " Ne jî ew dikarin niha sîîcdarkirinên xwe ji te

re îspat bikin. '" Lê ez vê bi eşkereyî ji te re dibêjim ku U gor Riya

ku ew jê re dibêjin mezheb, ez diperizim Xwedayê bav îî kalên rae

îî ez bi hemîi tiştên ku di Şerîetê îi di Nivîsarên Pêxemberan de

nivîsî ne bawer dikim. '^ Wek ku ew bi xwe jî qebûl dikin ku

vejîna yên rast îî nerast wê çêbe, ev hêviya min jî ji Xwedê heye.

'* Ji ber vê yekê heta ku ji destê min bê, ez dixebitim ku hem li ber
Xwedê û hera li ber mirovan hergav wijdaneke min a paqij hebe.

" îcar pişti çend salan ez hatim ku alîkariya miletê xwe bikim û
goriyan pêşkêş bikim. '* Gava ku min ev dikirin, wan ez di Perest-

gehê de paqijbîîyî dîtim. Ne ez bi elaletê re bîîm û ne jî min hen-

game derxist. " Lê hin Cihûyên ji herêraa Asyayê* U wê derê he-

bûn, eger tiştekî wan li heraber min hebe, diviya ew U vir U ber te

bûna û ez sîicdar bikirama. ^ An bila evên ha bêjin, gava ku ez U ber

civîna giregiran rawestayî bîîra, wan çi neheqiya min dît? ^' Tenê

gava ku ez di nav wan de rawesta bîîra, rain dengê xwe bilind kir îi

got: <Ji ber vejîna rairiyan, îro li ber we dîwana rain tê kirin.>»

^ Lê Felîksê ku qenc li ser Riyê dizanî, doz da paş û got: «Ça-

xê ku serhezar Lîîsyos dakeve Qeyseriyê, ezê ji bo doza we biryarê

bidim.» "Wî li sersed emir kir ku Pawlos girtî bihêUn, hinekî ser-

best bihêlin îî ji hevalên wî yên ku jê re dibin alîkar re nebin

asteng.

24:17 Karên Şandiyan 21:1 7-28 24:21 Karên Şandiyan 23:6
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Pawlos GirtîDimîne

^ Pişti çend rojan Felîks tevî pîreka xwe ya Cihîî Dirîîsîla hat,

şand pey Pawlos îî li ser baweriya ku bi Mesîh îsa ye, guhdariya

wî kir. ^^ Û çaxê ew li ser rastiyê, li ser xwegirtinê û li ser dîwana

ku wê bê peyivî, Felîks tirsiya îi got: «Tu niha here, çaxê ez de-

meke xweşkeys bibînim, ezê gazî te bikim.» ^* Ji aliyekî ve jî, wî

hêvî dikir ku Pawlos wê peran bide wî, ji ber vê yekê wî gelek

caran dişand pey wî îi pê re dipeyivî.

" Piştî ku du sal derbas bîin, Porkiyos Fêstos hat cihê Felîks. Ji

ber ku Felîks dixwest dilê Cihiîyan xweş bike, wî Pawlos girêdayî

hişt.

Pawlos li ber Fêstos

^ ^ îcar Fêstos gihîşt herêmê iî piştî sê rojan, ji Qeyseriyê
.^«J hilkişiya Orşelîraê. ^Li wir serekên kahînan û giregirên
Cihiîyan li ber wî giliyê Pawlos kirin lî ' jê xwestin ku qenciyê bi

wan bike îî wî bîne Orşelîraê. Armanca wan ew bû ku kemînê

deynin û di rê de wî bikujin. " Lê Fêstos bersîv da, ku Pawlos li

Qeyseriyê di girtîgehê de ye îi di nêzîk de ew bi xwe jî wê here wê

derê. ^ U got: «îcar bila serekên we bi min re dakevin îî eger wî

zilamî tiştekî nerast kiribe, bila wî sîîcdar bikin.»

* Ew di nav wan de ji neh-deh rojan zêdetir neraa û daket

Qeyseriyê. Dotira rojê ew li ser kursiyê dîwanê rîînişt li emir kir ku

Pawlos bînin. ' Çaxê ew hat, Cihiiyên ku ji Orşelîmê hatibiîn, ha-

wirdor lê girtin, gelek siîcdarkirinên giran ên ku nikaribîin îspat

bikin, li hember wî kirin. ^ Pawlos parastina xwe kir îi got: «Min

ne li heraber Şerîeta Cihiîyan, ne li heraber Perestgehê îi ne jî li

heraber Qeyser qet siîc nekiriye.» ' Lê Fêstos, ji bo ku dilê Cihîi-

yan xweş bike, ji Pawlos pirsî îi got: «Ma tu dixwazî derkevî Or-

şelîmê û li wir ji bo van tiştan li ber rain dîwana te bê kirin?»

'" Pawlos jî got: «Ez li ber dîwana Qeyser radiwestira, divê li wir

dîwana rain bê kirin. Min tu neheqî li Cihûyan nekiriye, wek ku tu

bi xwe jî qenc dizanî. " Niha eger rain neheqî an tiştekî ku heqê wî

rairin e, kiribe, ez ji rnirinê narevira. Lê eger sîicdarkirinên vanên

ha ne rast bin, tu kes nikare min bide destê wan. Ez doza xwe dibim

ber Qeyser.» '^ Hingê Fêstos, piştî ku bi şêwirmendên xwe re peyivî,

bersîv da îî got: «Te doza xwe bir ber Qeyser, tê herî ba Qeyser.»
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Fêstos bi Egripa Padîşah Dişêwire

'^ Piştî ku çend roj derbas biîn Egrîpa* padîşah îî Beraikê hatin

Qeyseriyê ku herin serdana Fêstos. '" Gava ku wan çend roj li wir

derbas kirin, Fêstos doza Pawlos ji padîşah re anî ziraên îî got: «Li

vir zUaraekî ku Felîks ew girtî hiştiye heye. '^ Çaxê ku ez U Or-

şelîmê bîim, serekên kahînan îi rihspiyên Cihûyan giUyê wî li ber

min kirin îi xwestin ku ez dîwana wî bikira. '* Min ji wan re got ku

ne adeta Roraayiyan e ku yekî bidin dest, heta bi yên ku wî sîîcdar

dikin re neyê rîîbirlîkirin iî li hember sûcdarkirinên wan fersenda

parastinê ji wî re neyê dayîn. " îcar gava ku ew hatin vir, min bi

derengî nexist, dotira rojê ez li ser kursiyê dîwanê rîîniştim îi rain

emir kir ku wî zilamî bînin. '* Çaxê yên ku giUyê wî dikirin rabîin,

wan ew bi tu neheqiya ku rain guman dikir, slîcdar nekirin. " Lê li

hember wî hin raeselên wan hebîîn, U ser dînê wan îi li ser yekî

mirî ku navê wî îsa ye, lê Pawlos dibêje ku ew sax e. ^" Ez jî U ser

mesela van tiştan dudilî bîîm îi min ji Pawlos pirsî, ka ew dixwaze

here Orşelîmê îi li wir ji bo van tiştan dîwana wî bê kirin. ^' Lê

çaxê Pawlos xwest, heta ku împerator biryarê bide, di bin çavan de

bimîne, min erair kir ku ew girtî bimîne heta ku ez wî bişînira ber

Qeyser.» ^^ Egrîpa jî ji Fêstos re got: «Min bi xwe jî dixwest ku ez

guhdariya vî rairovî bikira.» Fêstos got: «Tê sibê wî bibihîzî.»

Pawlos Derdixin pêş Egripa

^ îcar dotira rojê Egrîpa iî Bemikê bi xeralîîxêleke mezin, bi

serhezar îî giregirên bajêr ve ketin dîwanxanê. Li ser erarê Fêstos

Pawlos anîn hundir. ^ Fêstos got: «Egrîpa padîşah îî hemîî yên li

vir bi me re araade ne, hîin vî rnirovî dibînin. Tevahiya Cihîîyan,

hem li Orşelîraê îi hera jî li vir, bi qîrîn li ber rain giU kirin û gotin

ku divê ev êdî nejî. ^^ Lê rain dît ku wî tiştekî ku heqê wî rairin be,

nekiriye. Çaxê wî xwest ku doza wî here ber Qeyser, min biryar da

ku ez wî bişînim. ^* îcar tiştekî ku ez li ser wî ji efendiyê me re

binivîsim tune. Ji ber vê yekê rain ew anî pêş we, bi taybetî jî pêş

te, ya Egrîpa padîşah. Da ku, piştî ew bê kişandin pirsyariyê, tiş-

tekî ku ez binivîsim hebe. ^^ Çimkî ji min re bêmane tê, ku ez

girtiyekî bişînim îi tiştên ku pê tê sûcdarkirin nenivîsim.»
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Pawlos U ber Egripa Xwe Diparêze

^ /T îcar Egrîpa* ji Pawlos re got: «Destîîra te heye ku tu ji bo
^vJ xwe bipeyivî.» Hingê Pawlos destê xwe biUnd kir îî dest pê
kir xwe parast:

^ «Ya padîşah Egrîpa, ji ber ku ezê îro li ber te, xwe li heraber
hemû sîîcdarkirinên Cihîîyan biparêzim, ez xwe bextewar hesab

dikim. ^ Bi taybetî, ji ber ku tu qenc bi hemû adet û meseleyên di

nav Cihîiyan de dizanî; loma ez hêvî dikim ku tu bi bîhnfirehî

guhdariya min bikî.

" «Hemû Cihîi ji xortaniya min ve bi jiyana rain dizanin. Ev
jiyan ji destpêkê ve di nav gelê rain de îî li Orşelîraê derbas bûye.

* Eger bixwazin şahidiyê bikin, ew ji berê ve rain nas dikin ku ez li
gor mezheba dînê me ya herî hişk, bi Fêrisîti jiyara. * Ji ber ku min

hêviya xwe bi wê soza ku Xwedê daye bav û kalên me ve girê-

daye, ez niha ji bo ku dîwana min bê kirin, li vir radiwestim. ' Bi

wê hêviya ku bigihîjin wê sozê, diwanzdeh eşîrên me bi şev îî bi

roj ji dil îî can diperizin*. Ji ber vê hêviyê, ya padîşah, ez ji aliyê

Cihîiyan ve têm sîîcdarkirin. * Çima baweriya we pê nayê ku Xwe-

dê miriyan rake?

' «Bi rasti bîr û baweriya min bi xwe jî ev bû ku divê ez li
heraber navê îsayê Nisreti gelek tiştan bikira. '"Min ev yek li
Orşelîraê kir jî. Bi wê desthilatiya ku min ji serekên kahînan

standibîî, min gelek ji yên pîroz avêtin zîndanê îi di kuştina wan de

min raya xwe U hember wan dida. " Di heraîî kinîştan de rain

gelek caran ew ceza kirin îî rain li wan zor kir ku çêran bikin. Ez li

hember wan ewqas har bîîbûm, heta ku min di bajarên xerîb de jî

tengahî da wan.

" «Di van gerên xwe de, bi kardesti îî desthilatiya ku min ji
serekên kahînan standibûn, ez diçiira Şamê. '^ Ya padîşah, nîvro di

rê de, min ji ezmên ronahiyek dît ku ji ya rojê bi şewqtir bû îî dora

rnin îî yên bi min re ronahî kir. '" Gava em hemîî ketin erdê, min

dengek bihîst ku bi îbranî ji min re got: <ŞawîîI, Şawîîl, tu çima
tengahiyê didî min? Ji te re zehmet e ku tu bi kulraê herî dirêşikê.>

'* Min got: <Tu kî yî, ya Xudan?> Xudan bersîv da îî got: <Ez îsa

26:9-11 Karên Şandiyan 8:3; 22:4-5
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me yê ku tu tengahiyê didiyê. '* Lê belê rabe îî U ser lingan rawes-

te; çimkî ez ji te re xuya bîîm, da ku ez hem ji bo tiştên ku te dîtin

îî hem jî ji bo wan ên ku ezê bi wan xwe nîşanî te bidim, te şahid ii

xizmetkar destnîşan bikim. " Ezê te ji gelê te û ji miletên ku ezê te

bişînim nav wan, xilas bikim, '* da ku tu çavên wan vekî û wan ji

tariyê bizivirînî ronahiyê îî ji hukumdariya îblîs vegerînî Xwedê,
ku ew lêbihîîrtina gunehan bistînin iî di nav wan ên ku bi baweriya

navê min hatine pîrozkirin de, xweyî mîras bin.>

" «Loraa, ya padîşah Egrîpa, ez li ber vê dîtiniya* ezmanî ra-

nebûm. ^" Lê min pêşî ji yên li Şamê re, piştre ji yên U Orşelîraê îî

ji yên U tevahiya diyarê Cihîîstanê re îi ji railetan re jî da zanîn ku

divê ew tobe bikin, li Xwedê bizivirin îi kirinên ku U tobekirinê

tên, bikin. ^' Ji ber vê yekê Cihûyan ez di Perestgehê de girtim îi

xwestin ku min bikujin. ^^ Lê min alîkarî ji Xwedê stand îî ez heta

îro mam lî ji biçîîk îî mezinan re şahidiyê dikim. Ez ji tiştên ku

pêxemberan îî Mîisa gotine ku wê çêbin pê ve, tiştekî din nabêjim:

^ Yanî divê ku Mesîh cefayê bikişîne, di vejîna miriyan de bibe yê

pêşî iî ji gelê Cihîî îî ji miletên din re ronahiyê bide zanîn.»

Pawlos Bang U Egripa Dike ku Baweriyê hi îsa Bîne

^Çaxê ku wî weha parastina xwe dikir, Fêstos bi dengekî

bilind got: «Te hişê xwe winda kiriye, Pawlos. Zêdexwendina te,

te ji ser hişê te dibe!» ^ Lê belê Pawlos got: «Min hişê xwe winda

nekiriye, Fêstosê giranbiha, lê ez peyvên rast bi aqilmendî dibêjim.

^ Padîşah bi xwe bi van tiştan dizane, loma ez serbest dipeyivim û

ez piştrast ira ku tiştekî ji van, ji wî ne veşartî ye. Çimkî ev tişt di

kuncikekê de çênebîîye. " Egrîpa padîşah, ma baweriya te bi pê-

xeraberan heye? Ez dizanira ku tu bawer dikî.» ^ Egrîpa ji Pawlos

re got: «Tu dibêjî tê di demeke kurt de min bikî Mesîhî?» ^' Paw-

los lê vegerand: «Zîî an dereng, ez hêvî ji Xwedê dikim ku ne tenê

tu, lê hemîî yên ku îro guhdariya min dikin, ev zincîr ne tê de, wek

min bin.»

^ Hingê padîşah rabîî îî bi wî re walî, Bemikê ii hemû yên ku

pê re rîînişti bîîn jî rabûn. ^' Gava ku derdiketin, ji hev re gotin:

«Vî mirovî tiştekî ku ji ber bê kuştin an girtin, nekiriye.» ^^ Û

26:20 Karên Şandiyan 9:20-29 26:23 1 Korîntî 15:20; îşaya 42:6; 49:6
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Egrîpa ji Fêstos re got: «Ev mirov dikaribîî bihata berdan, eger

nexwesta ku doza wî here ber Qeyser.»

Pawlos bi Gemiyê Dibin Romayê

O^ Gava biryar hat dayîn ku em bi geraiyê herin îtalyayê, wan
^ I Pawlos îî hin girtiyên din spartin sersedekî ji tabîîra* Qey-
ser, yê ku navê wî Yiîlyos bîi. ^ Era li gerniyeke Edreraîtê ya ku

diçiî keviyên herêma Asyayê* siwar bîîn û bi nav deryayê ve çîîn.

Ji Selanîkê Erîstarxosê* Mekedonî bi me re bû. ' Dotira rojê em li

Saydayê peya bîîn. Yîîlyos qencî bi Pawlos kir ii destîîr dayê ku

here ba dostên xwe, da ku lê binêrin. " Em ji wir bi deryayê ve çûn

îi ji ber ku ba ji hember rae ve dihat, era di aliyê Qibrisê yê bê ba

re derbas bîin. ^ Piştî ku era di deryaya pêşberî Kîlîkya lî Pam-

fîlyayê re derbas bîin, em gihîştin Mîra bajarê Lîkyayê. * Li wir

sersed geraiyeke ji Skenderyayê ya ku diçû Italyayê dît ii era li wê

siwar kirin. ^ Gelek rojan era hêdî hêdî çîîn îî bi zehmet em gihîştin

pêşberî Kinîdosê. Ji ber ku bayê rê neda rae, era di aliyê Girîtê yê

di bin bayê re, di pêşberî Salraonê re derbas bîîn. * Bi zehraet era di

vê keviyê de derbas bûn û gihîştin dereke ku jê re dibêjin Len-

gergeha* Bedew, ku nêzîkî bajarê Laseyayê bîi.

' Gelek dera hatibîi windakirin, ji xwe Roja Rojiyê bihîirî bû îi

ji ber ku êdî rêwîtiya deryayê talîîke bîî, Pawlos şîret li wan kir ii

'" got: «Gelî hevalan, ez dibînira ku rêwîtî ne tenê ji bo bar îi

geraiyê, lê ji bo rae bi xwe jî, wê gelek bi ziyan îî zehmet be.»

" Lê sersed ji gotinên Pawlos zêdetir ji serekê gemîvanan û ji

xwediyê gemiyê bawer dikir. " Ji ber ku lengergeh ji bo bihû-

randina zivistanê xweşkeys nebîî, pirraniya wan biryar da ku ji wir

bi deryayê ve herin iî eger çêbe bigihîjin Fînîksê îî zivistanê li wir

derbas bikin. Fînîks lengergeha Girîtê bîi, li başîir îi li bakûrê

rojava dinêrî.

FirtÖJta Deryayê

'^ Çaxê ku bayekî nerm ê başîîr hat, wan guraan kir ku ew

gihîştin raebesta xwe, lenger kişandin û bi keviya Girîtê ve çûn.

27:9 Roja Rojiyê: Rojiya Roja Gorlya Berdêlê. Ev cejneke Cihiiyan bii li di

dawiya meha nehan an jî di destpêka meha dehan (ên niha) dihat pîroz-

kirin; binêre Qaniina KaMntiyê 16;29._
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'" Pişti kêlîkekê, ji aliyê Girîtê ve firtoneke xurt a bakûrê-rojhilat

rabiî ku jê re digotin <ÊvrîkiIon>. '^ Firtonê li gemiyê xist, êdî wê

nikaribîî li hember şeqilan here, rae dev jê berda îi em hatin xi-

şandin. '* Em di giraveke biçiik a ku navê wê Kawda bû re derbas

bîin, di bin aliyê wê yê bê ba re, bi zorê rae destê xwe gihand

qeyikê. " Pişti ku qeyik kişandin jor, gemî ji binî ve bi kendîran

asê kirin. Ji tirsa ku wê di Kendava Sirtê de li gkên seylakê* yên

di bin avê de bikevin, taxiraên gemiyê anîn xwar û bi vî awayî

xişxişîn îi çûn. '* Firtonê gelek zor li me kir, dotira rojê dest pê

kirin barê gemiyê avêtin deryayê. " Roja sisiyan bi destên xwe

hacetên geraiyê avêtin. ^" Gelek rojan ne tav îi ne jî stêr xuya bîîn îî

firtone ranewesta, êdî heraû hêviya me ya xilasblînê winda bîi.

" îcar çaxê ku demeke dirêj wan xwarin nexwar, Pawlos di

nav wan de rawesta îî got: «HevaIno, diviya ku we bi ya rain bi-

kira, hiîn ji Girîtê demeketana û we ev ziyan îî zehraet nedîtana.

^^ Û niha ez hêvî ji we dikim, bi zirav bin; çimkî kesekî ji we

jiyana xwe winda nake, bi tenê gemî wê here. ^ Çimkî şeva din

milyaketekî wî Xwedayê ku ez yê wî me û xizmetê ji wî re dikim,

li ba min rawesta, ^ îî got: <Netirse Pawlos; divê tu li ber Qeyser

rawesti îî heraû yên ku bi te re di geraiyê de ne, va ye, Xwedê ew

dan xatirê to ^ Loraa bi zirav bin, hevalno. Çirakî ez ji Xwedê

bawer dikim, wek ku wî ji rain re gotiye, wê çêbe. ^* Lê divê era

bikevin giravekê.»

ReşahîTêDîtin

" Çaxê ku bii şeva çardehan, era hê di deryaya Adriyatîkê de

dixişxişîn. Li dor nîvê şevê geraîvanan guman kir ku nêzîkî bejê

blîne. ^ Hingê kûrpîv avêtin îi dîtin ku bi qasî bîst baskî ye. Hinekî

din pêşve çîîn, dîsa pîvan ii dîtin ku panzdeh bask e. ^' Ew ditirsi-

yan ku em li dereke kevirîn bikevin; ji paş geraiyê ve çar lenger

avêtin îi ji bo ku roj derkeve dua kirin. ^ Lê çaxê gemîvan dixe-

bitîn ku ji gemiyê birevin îi wek ku ji pêş ve wê lenger bavêtana,

qeyik berdan deryayê, ^' Pawlos ji sersed îi leşkeran re got: «Eger

ev mirov di gemiyê de nemînin, hiîn nikarin xilas bibin.» '^ Hingê

leşkeran şerîtên qeyikê birrîn îi ew xistin.

27:28 Bîst baskî nêzîkî 40 metre ye.
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Serê sibê, Pawlos ji heraûyan hêvî kir ku xwarinê bixwin îi

got: «Iro çardeh roj e ku hiin radiwestin, we tiştek nexwariye îi hûn

birçî ne. ^ Loraa ez ji we hêvî dikira ku hiîn xwarinê bixwin; çirakî
ev ji bo rizgariya we ye. Ji ber ku raîîyek ji serê yekî ji we winda

nabe.» ^^ Pişti ku wî ev got, nan hilda, li ber heraîîyan ji Xwedê re
şikir kir, şkand îî dest pê kir xwar. ^ Hingê heraû jî bi zirav bîîn îi

nan xwarin. ^^ - Di gemiyê de em hemîi bi hev re du sed îi heftê îi
şeş nefs biin. - ^* Pişti ku têr nan xwarin, genim rijandin deryayê lî
gemî sivik kirin.

" Çaxê bîî roj bej nas nekirin, lê tengaveke ku seylaka* wê
hebîi dîtin û dixwestin, eger çêbe, gemiyê biajon wê derê. "" Hingê

kendîrên lengeran birrîn, di deryayê de hiştin. Lingên kotelan* sist

kirin, babezka pêşiyê li bayê vekirin îî berê xwe dan seylakê. "' Lê

gemî di nav du herikînên dijber de ma û li wir rawesta; serê ge-

raiyê di erdê de çikiU îî hew lebitî. Lê ji ber hêza şeqilan paşiya wê

dest pê kir ji hev vebîî. "^ Hingê leşkeran xist dilê xwe ku girtiyan

bikujin, da ku kesekî sobayiyê neke îî nereve. "^ Lê sersed xwest ku

Pawlos xilas bike, nehişt ku vê niyeta xwe bînin cih. Wî erair kir,

pêşî yên ku dizanin sobayiyê bikin, xwe ji gemiyê bavêjin îî der-

kevin bejê "" îi yên mayî jî, hinek li ser depan îî hinek jî U ser per-

çên gemiyê derkevin bejê. Bi vî awayî hemîî xilas bîîn îî derketin
bejê.

Pawlos U Girava Maltayê

O O Pişti ku em xilas bûn, em hîn bîîn ku navê giravê Malta ye.
^O ^ XeUcê giravê camêriyeke nedîti nîşanî me da. Ji ber serraa
û barana ku dibarî, agir kirin îi em hemîi qebîîl kirin. ^ Gava ku

Pawlos gurzek hejik berhev kir iî danî ser êgir, ji germê koremarek

derket îi bi destê wî ve zeliqî. " Gava xelkê giravê dît ku marek bi

destê wî ve daleqaye ji hev re gotin: «Bêguraan, ev mirov raêrkuj

e; bi ser ku ew ji deryayê xilas biî jî, Heq nehişt ku ew bijî.» * Lê

Pawlos raar veweşand nav êgir îî tu ziyan nedît. * Ew U benda

Pawlos bîîn ku biwerime, an ji nişkê ve bUceve û bimire. Lê pişti

ku ew demeke dirêj li hêviyê man îî dîtin ku tiştek pê nehat, wan

fikra xwe guhert îi gotin ku ew xwedayek e.

27:40 Kotel: Dimen
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^ îcar nêzîkî wê derê zeviyên serokê giravê hebîîn ku navê wî
PopUyos bîî. Wî em qebiîl kirin raala xwe îi sê rojan bi dostanî em

kirin mêvan. * Bavê Popliyos bi tayê îi zikêşa bi xwîn ketibîi û nex-

weş di nav nivînan de bîî. Pawlos çîi ba wî, destên xwe danîn ser

wî, dua kir îî ew qenc kir. ' Piştî vê yekê nexweşên giravê yên din

jî hatin û qenc bûn. '" Wan gelek qedir îî qîmeta me girt îî gava em

bi nav deryayê ve rê ketin, hemîî tiştên ku hewcedariya rae bi wan

hebîî, xistin gemiyê.

Pawlos Tê Romayê

" Pişti sê raehan era bi gemiyeke ji Skenderyayê ya ku zivistan

li giravê derbas kiribîî, bi deryayê ve bi rê ketin; nîşana xwedayên

Cêwî li ser gemiyê hebîî. '^ Em gihîştin Sîrekiisê îî em sê rojan U

wir man. '^ Ji wir em rabîîn îî çîin Rêgiyomê. Pişti rojekê bayê ba-

şûr rabû îî roja diduyan em hatin Potiyolê. '" Li wir me xwişk îî

bira dîtin û ji rae hêvî kirin ku em heft rojan li ba wan bimînin. Û

bi vî awayî em hatin Roraayê. '^ Çaxê birayên ji wk li ser hatina

me bihîstin, heta bi Çarşiya Epiyîi îi Sê Mêvanxaneyê hatin pêşiya

me. Gava Pawlos ew dîtin, şikir ji Xwedê re kir û cesaret stand.

'* Çaxê em ketin Romayê, destûr ji Pawlos re hat dayîn ku bi

leşkerê ku nobedariya wî dike re tenê rîîne.

"îcar piştî sê rojan, Pawlos gazî giregirên Cihîîyan kir ku
bicivin. Gava ku ew kom biîn, wî ji wan re got: «Birano, bi ser ku

min tiştekî li hember gelê rae an adetên bav lî kalên rae nekiriye jî,

ez li Orşelîraê hatim girtin îi ez dam destê Romayiyan. '* Çaxê wan

ez kişandira pirsyariyê, wan xwest ku min berdin, çimkî ji bo

kuştina min sederaek tunebîî. " Lê gava ku Cihû li heraber vê yekê

derketin, bi ser ku giliyekî rain li heraber miletê min tunebiî jî, ez

mecbîîr bîîm ku doza xwe bibim ber Qeyser. ^" Ji ber vê yekê rain

xwest ku ez we bibînira îi bi we re bipeyivim. Çimkî ez di ber

hêviya îsraêl de bi vê zincîrê girêdayî me.» ^' Wan lê vegerand îi
gotin: «Me li ser te tu name ji Cihûstanê nestandine, ne jî yek ji

birayên ku hatiye vir xeber daye me, an tiştekî nebaş li ser te go-

tiye. ^^ Lê era dixwazin ji te bibihîzin ka tu çi difikirî. Çimkî em

dizanin ku li her derê li hember vê raezhebê dipeyivin.»

28:19 Karên Şandiyan 25:11
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Pawîos U Romayê Hîn Dike

" îcar rojek ji bo wî kifş kirin îî gelek hatin ba wî, wî cihê ku

lê diraa. Wî ji serê sibê heta êvarê ji wan re şîrove kir, li ser Pa-

dîşahiya Xwedê şahidî kir û xebiti ku hem bi Şerîeta Mîisa û hem

jî bi Nivîsarên Pêxemberan baweriya wan bi îsa bîne. ^ Hinekan
bawerî bi tiştên ku hatibîîn gotin, anîn îi hinekan jî neanîn. ^ Çaxê

di nav xwe de li hev nehatin, beriya ku herin Pawlos ev peyv got:

«Ruhê Pîroz bi devê îşaya pêxember ji bav û kalên we re weha rast

gotiye:

^* <Here ba vî gelî îî bêje:

Hûn çiqas bibihîzin jî,

Hîîn tu caran fêra nakin.

Hiîn çiqas bibînin jî,

Hîîn tu caran tênagihîjin.

^' Çimkî dilê vî gelî hişk bîîye

Guhên wan giran bîîne

Û wan çavên xwe girtine.

Nebe ku ew bi çavên xwe bibînin

Û bi guhên xwe bibihîzin
Û bi dilê xwe fêm bikin

Û vegerin ku ez wan qenc bikim.>^

^■^' De îcar bizanin ku ev xilaskirina Xwedê ji railetan re hatiye

şandin îî ewê guhdarî bikin.»

^PawIos du sal sax li raala xwe ya ku kirê kiribîî ma îî her

kesê ku dihat ba wî qebîîl dikir. ^' Wî Padîşahiya Xwedê da bihîs-

tin û bi serbestî, bêyî ku kesek jê re bibe asteng hemû tiştên U ser

Xudan îsa Mesîh hîn dikirin.

'28:26-27Ji:Işaya 6:9-10



Nameya Pawlos aji Romayiyan re

Pêşgotin

Çend sal piştî rabûna Isa Mesîh a ji nav miriyan, bawermen-

dên Mesîhî gihîştin Romayê, ya ku paytextê împeratoriya Roma-

yiyan bû. Pawlosê kuji aliyê Xwedê ve bi şandîtî hatibû hilbijartin,

xwest ku here Romayê ûji wirjî derbasî Spanyayê bibe.

Pawlos, hê beriya ku dest bi rêwîtiya xwe bike, ev nameji ba-

wermendên Romayê re nivîsî (15:24-28). Wî ev name di navbera

salên 56 û 57an de li bajarê Korîntê nivîsî.

Mijara nameyê di beşê l:16-17an de tê diyarkirin. Ev rastiya

esasî ye ya ku ji Peymana Kevin tê (binêrin Habaqûq 2:4), di

Nameyaji Galatiyan re (3:11) û Nameyaji îbraniyan re (10:38)

dejî tê diyarkirin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Silav û dabaşa nameyê 1:1-17

II. Her kes sûcdar e, rastdarî bi keremê ye 1:18-3:31

III. Mînaka Birahîm 4:1-25

IV. Lihevhatina mirov û Xwedê 5:1-7:25

V. Jiyana bi Ruh 8:1-39

VI. Plana Xwedê yaji bo Cihû û miletên din 9:1-11:36

VII. Jiyana kesê ku baweriyê bi Mesîh tîne 12:1-15:21

VIII. Planên Pawlos û silavên aştiyê 15:22-16:27

Silav

IJi Pawlosê* xulamê Mesîh* îsa* yê ku ji bo şandîtiyê hatiye

gazîkirin îî hatiye veqetandin, da ku Mizgîniya* Xwedê ^ ya ku

hê ji berê ve wî bi devê pêxemberên* xwe di Nivîsarên* Pîroz de

soz dabû, belav bike. ^ Ev Mizgînî li ser Kurê wî ye, yê ku li gor

bedenê ji dîîndana* Dawid* hat " îî li gor Ruhê pîroziyê bi vejîna*

ji nav mirijan, bi hêzdarî Kurê* Xwedê hatiye diyarkirin. Ew Xu-

danê* me îsa Mesîh e. ^ Me bi destê wî û bi xatirê navê wî kerem îi
şandîti stand, da ku em gazî heraîî railetan bUdn ku baweriyê*

bînin îî bi ya wî bikin. * Hîîn jî di nav gazîkiriyên îsa Mesîh de ne.
^ Ji we heraîî hezkiriyên Xwedê re yên ku li Romayê ne û ji bo
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pîrozbûnê* hatine gazîkirin: Ji Bavê me Xwedê îi ji Xudan* îsa

Mesîh, kerem û aştî* li ser we be.

Dua û Şikir

* Berî her tiştî ez bi saya îsa Mesîh, ji bo we hemîiyan ji

Xwedayê xwe re şikir dikim, çimkî li seranserê dinyayê U ser

baweriya* we tê gotin. ' Ew Xwedayê ku ez bi mhê xwe di dayîna

Mizgîniya Kurê wî de xizraetê jê re dikira, şahidê rain e ku ez

hergav di duayên xwe de bê rawestin we tînira bîra xwe '" îî lava

dikim ku eger bi daxwaza Xwedê pêk bê, êdî ez bi riyekê bUcarim

bêm ba we. " Çirakî ez pirr dixwazira we bibînira, da ku ez di-

yariyeke mhanî bidira we ku hûn qayîm bibin, '^ yanî em bi hev re,

hîin bi baweriya* rain îî ez bi baweriya we, era bên handan*. '^ Bi-

rano, ez dixwazira hîin bizanin ku gelek caran min xist dilê xwe ku

ez bêm ba we, lê asteng derketin. Wek di nav miletên din de, ez

dixwazim ku di nav we de jî xebata min ber bide. '" Ez ji Yew-

naniyan îî ji hovan re, ji zana lî nezanan re deyndar ira. '^ Loma ez

amade rae ku heta ji destê rain bê, ez ji we re jî, hîîn ên ku li

Roraayê ne, Mizgîniyê bidira.

Hêza Mizgîniyê

'* Çirakî ez ji ber Mizgîniyê şerra nakira. Ji ber ku ew ji her

kesê ku bawer* dike re ji bo xilasiyê hêza Xwedê ye, pêşî ji bo

Cihûyan, hera jî ji bo miletên din. " Çimkî di Mizgîniyê de rast-

dariya ku ji Xwedê ye, tê eşkerekirin. Ew ji destpêkê heta dawiyê

bi baweriyê* ye. Wek ku hatiye nivîsîn: «Yê rastdar wê bi bawe-

riyê bijî.^"

Sûcdariya Mirov

'* Xezeba Xwedê ji ezraên li heraber heraû nepakî îî neheqiya

wan rairovên ku bi neheqiyê ji rastiyê re dibin asteng, xuya dibe.

" Ji ber tiştê ku U ser Xwedê tê zanîn ji wan re diyar e; çimkî

Xwedê ji wan re eşkere kiriye. ^" Hê ji afirandina dinyayê ve hêza

wî ya herheyî îi Xwedêtiya wî, bi ser ku nayên dîtin jî, bi tiştên ku

hatine çêkirin bi zelalî tên dîtin îî fêmkirin. Loma hêceta* wan

= 1:17 Ji:Habaqûq 2:4

1:13 Karên Şandiyan 19:21
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tune. ?' Çirakî, bi ser ku Xwedê dizanin jî, bi Xwedêtî rîîmet neda-

nê û ne jî jê re şikir kirin; lê belê fikirîna wan bîî pîiçîtî îi dilê wan

ê fêmkor tarî bû. " Wan digot: «Em zana ne», lê bêaqil derketin.

^ Û rîîraeta Xwedayê bêmirin, bi wêneyên mîna mirovê mirindar,
teyr, heywanên çarpê îi yên ku dişêlin, guhertin.

^ Ji ber vê yekê Xwedê ew bi şehwetên dilê wan dane destê

nepakiyê, da ku di nav wan de bedena wan rezîl bibe. ^ Wan ras-

tiya Xwedê bi derewê guhert, ji Afirandar zêdetir perizîn* tiştên

afirandî û ji wan re xizmet kirin. Afirandar her îî her pîroz* e.

Amîn*.

^ Ji ber vê yekê Xwedê ew dan destê şehwetên şermezariyê;

jinên wan jî têkiliya xweheyî* bi ya bervajiyê xweheyiyê guhertin.

^^ Bi vî awayî mêran jî dev ji têkiUya xweheyî ya bi jinê re berdan

îî di şehweta xwe de keribîn hevdîî. Mêran bi raêran re riswayîtî kir

îî di nefsa xwe de heqê jirêderketina xwe standin.

^ Ji ber ku wan naskirina Xwedê hêja nedît, Xwedê ew dan

destê fikrên xerab, wusa ku ew tiştên ne li ser rê bikin. ^' Ew bi her

cîireyê neheqî, neqencî, çavbirçîtî îî xerabiyê tije ne. Bi çavnebarî,

kuştin, pevçîîn, hîle îi raarzikiyê dagirtî ne. Paşgotiniyê dikin,

" ketraê* dikin, ji Xwedê nefret dikin, serxweçîîyî ne, pozbilind îî

pesinker in, karên xerab saz dikin îî bi ya dê îî bavê xwe nakin,

fêrakor in, li ser soza xwe namînin, bê dilovanî û bê rehm in.

^^ Bi ser ku fermana Xwedê ya rast a ku dibêje: «Yên tiştên weha

dikin, mirin heq kirine», dizanin jî, ew ne tenê van tiştan dikin, lê

belê kêfa wan ji yên ku dikin re jî tê.

Dîwankirina Xwedêya Dadperwer

2Ji ber vê yekê, ey mirovê ku dadbar* dike, tu kî bî jî hêceta* te

tune. Ji ber ku di tiştê ku tu yên din dadbar dikî de, tu xwe

sûcdar derdixî. Çirakî tu yê ku dadbar dikî, tu eynî tiştan dikî.

îcar era dizanin ku dîwankirina* Xwedê li gor rastiyê li hember
wan e, yên ku tiştên weha dikin. Ey mirovo! Tu wan ên ku tiştên

weha dikin, dadbar dikî lî tu bi xwe jî eynî tiştan dikî, ma tu guman

dikî ku tê ji dîwana Xwedê birevî? " An ku tu zêdehiya qencî, sebir

îi bîhnfirehiya wî kêm dibînî? Ma tu nizanî ku qenciya Xwedê te

1:23 Dubarekirina Şerîetê 4:15-18 2:1 Metta 7:1-2
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ber bi tobekirinê ve dibe? ^ Lê tu bi rikdarî îî dilê xwe yê bêtobe ji

bo Roja Xezebê ya ku dîwana Xwedê ya dadperwer* xuya bibe, li

hember xwe xezebê dicivînî. * Çimkî ewê li gor kirinên her kesî

bide wî. ' Wê jiyana herheyî bide wan ên ku di kirinên qenc de bi

bîhnfirehî li rîimet, siyanet* îi nerairinê digerin; * lê xezeb îî hêrs

wê bên ser wan ên ku xweperest in îi li gor rastiyê nakin, lê li pey

neheqiyê diçin. ' Her rnirovê ku xerabiyê dike, wê cefa û tengahiyê

bikişîne; pêşî Cihîî û hera jî miletên din. '" Lê ji her kesê ku karê

qenc dike re, rûmet, siyanet îi aştî wê bê dayîn; pêşî ji Cihûyan re,

hem jî ji miletên din re. " Çirakî li ba Xwedê xatirgirtin tune ye.

'^ Hemîi yên ku bê Şerîet* guneh dikin, wê bê Şerîet helak

bibin ii heraîi yên ku di bin Şerîetê de guneh dikin, wê bi Şerîetê

dîwana wan bê kirin. '^ Çirakî li ba Xwedê ne ew ên ku Şerîetê di-

bihîzin rastdar in, lê belê ew ên ku Şerîetê pêk tînin, wê rastdar

derkevin. '"Çimkî miletên ku Şerîeta* wan tune, gava ji ber xwe

tiştên ku Şerîet dixwaze dikin, bi ser ku Şerîeta wan tune jî, ew bi

xwe ji bo xwe şerîet in. '^ Ew nîşan didin ku daxwaza Şerîetê di

dilê wan de nivîsî ye. Wijdana wan jî ji wan re şahidiyê dike,

çimkî fikrên wan, an wan slicdar dikin, an jî cama wan diparêzin;

'* erê, li gor Mizgîniya ku ez didira, rojek wê bê ku Xwedê wê bi

destê Mesîh îsa dîwana tiştên mirovan ên nependî bike.

Cihû û Şeriet

" îcar tu yê ku ji xwe re dibêjî Cihîî, tu pişta xwe bi Şerîetê ve

girêdidî îî bi zanîna Xwedê pesnê xwe didî! '* Ji ber ku tu bi Şe-

rîetê hatiyî hînkirin, tu daxwaza Xwedê dizanî û tu dikarî bêjî ya

herî qenc kîjan e. " Tu ji xwe piştrast î ku tu rêberê koran î îi ji bo

wan ên ku di tariyê de ne, ronahî yî. ^" Tu perwerdekarê bêfêman îî

mamosteyê nezanan î, di Şerîetê de xwediyê tevahiya zanîn îi ras-

tiyê yî. ^' îcar tu yê ku yên din hîn dikî, raa tu xwe hîn nakî? Tu yê

ku li heraber diziyê dipeyivî, raa tu didizî? ^^ Tu yê ku dibêjî: «Zî-

nayê nekin», ma tu bi xwe zînayê dikî? Tu yê ku ji pîîtan nefret

dikî, ma tu perestgehan talan dikî? ^^ Tu yê ku pesnê xwe bi Şerîetê

didî, ma tu bi şkandina Şerîetê, Xwedê bêrîîmet dikî? ^ Çawa ku

2:6 Zebûr 62:12; Gotinên Silêman 24:12

2:11 Dubarekirina Şerîetê 10:17
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hatiye nivîsîn: «Ji rûyê we di nav miletan de çêrî* navê Xwedê tê

kirin.»"

^ îcar, eger tu Şerîetê pêk bînî, sinet* bi kêr tê, lê eger tu Şerî-

etê bişkênî, sinetbûna te bîiye bêsinetî. ^ îcar, eger yê sinetnebûyî

emrên Şerîetê pêk bîne, ma bêsinetiya wî sinetbîîn nayê hesab-

kirin? " Û yê ku di bedenê de sinet nebîiye, lê Şerîetê pêk tîne, wê

te sîicdar derxe, çirakî tu xwediyê nivîsara wê yî îî sinetbîîyî yî, lê

tu Şerîetê dişkênî. ^ Çimkî Cihîi ne ew e ku U ber çav Cihû ye û ne

jî sinetbîin ew e ku li ber çav di bedenê de tê kirin. ^' Lê belê Cihîî

ew e ku di hundir de Cihîî ye îî sinetbûn jî sinetbîîna dil e; ev ne

karê herfê Şerîetê yê, lê karê Ruh e. Pesnê yê weha ne ji mirovan,

lêjiXwedêye.

Ewlehiya Xwedê

3Madera wusa ye, çi taybetiya Cihiîyan heye? An feyda sinetbîî-

nê çi ye? ^ Bi her awayî gelek e. Berî her tiştî peyvên* Xwedê

li wan hatine spartin. ^ Eger hinekan ji wan, bawerî* neanîbe, çi di-

be? Ma bêbaweriya wan dilsoziya Xwedê betal dike? " Na, tu caran!

Bila Xwedê rast îi her mirov derewker be. Çawa ku hatiye nivîsîn:

«Da ku, tu di peyvên xwe de rastdar derkevî

Û çaxê ku bêyî dîwankirin, tu bi ser bikevî.»''

' Lê eger neheqiya me rastdariya Xwedê nîşan dide, em çi bêjin?

Ma Xwedê neheq e ku xezeba xwe bîne ser rae? - Ez wek rairovan

dibêjira. - * Na, tu caran! Nexwe Xwedê wê çawa dîwana dinyayê

bike? '^ Lê eger bi derewkariya rain rastiya Xwedê ji bo rûmeta wî

zêde dibe, çiraa ez dîsa wek gunehkarekî, sîîcdar têra derxistin?

* Çiraa era nebêjin: «Em xerabiyê bikin, da ku qencî jê derkeve?»

wek ku hinek buxtanê li me dikin îi tiştên ku me negotine davêjin

ser me. Cezaxwarina yên weha rast e.

Her Kesji Rastdariyê Bêpar e

' îcar çi? Ma em Cihû çêtir in? Na, bi tu awayî! Çirakî rae berê

jî hem Cihû îi hem jî railetên din sîicdar kirin ku ew hemii di bin

hêza guneh de ne. '" Çawa ku hatiye nivîsîn:

' 2:24 Ji: îşaya 52:5 3:4 Ji: Zebûr 51 :4
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«Tu kesê rast tune, tenê yek jî tune.

" Tu kesê ku fêm dike tune,

Tu kesê ku li Xwedê digere tune.

'^ Hemîi ji rê derketin,
Heraîî bi heV re bêkêr bûn.

Tu kesê ku qenciyê dike tune,

Yektenêjîtune."

'^ Gewriya wan gora vekirî ye,
Bi ziraanê xwe dixapînin.

Jehra raarê reş di bin ziraan'ê wan de ye.''
'" Devê wan bi nifir îî tehliyê tije ye."
'* Lingên wan ji bo rijandina xwînê bilez in.
'* Şopa wan wêranbîîn îî rebenî ye
" Û ew riya aştiyê nizanin.''

^ '* Tirsa Xwedê U ber çavê wan tune.^ »

" îcar em dizanin her tiştê ku Şerîet* dibêje, ji wan mirovan re
dibêje, ku di bin Şerîetê de ne, da ku her dev bê girtin îî heraû

dinya li ber Xwedê sîicdar be. ^ Çirakî bi kirina Şerîetê tu kes li

ber Xwedê rastdar demakeve. Ji ber ku bi Şerîetê guneh tê zanîn.

Riya Rastdariyê Yek e

^' Lê niha, bêyî şerîetê, rastdariya Xwedê eşkere biî û Şerîet û
Nivîsarên Pêxemberan jî jê re şahidiyê dikin. ^^ Ev rastdariya ji

Xwedê ya ku bi bawerkirina bi îsa Mesîh e, ji bo wan hemîîyan e

ku bawer dikin. Çirakî tu cihêti tune: " Hemûyan guneh kir îî ji

rîîmeta Xwedê bêpar man. ^ Ew bi kerema wî, bi rizgariya ku bi

Mesîh îsa hatiye, bê berdêl rastdar derdikevin. ^ Xwedê ew ji bo
wan ên ku baweriyê bînin, wek goriyeke* kefaretê bi xwîna wî

pêşkêş kir. Wî ev kir, da ku dadperweriya* xwe nîşan bide, çimkî

wî bi sebra xwe çavên xwe li wan gunehên ku berê hatibîîn kirin

neqand. ^* Wî ev yek kir, da ku di dema niha de rastdariya xwe

' 3:10-12 Ji: Zebûr 14:1-3; 53:1-3; Zanebêj 7:20

'' 3:13 Ji: Zebûr 5:9; Zebîir 140:3 <^ 3:14 Ji: Zebûr 10:7

3:15-17 Ji: îşaya 59:7-8; Gotinên Silêman 1:16 " 3:18 Ji: Zebûr 36:1
3:20-22 Galatî 2:16

3:25 Goriya kefaretê: Goriyeke ku di ber gunehan tê dayîn, da ku li wan bê

bihiirtin.
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eşkere bike îî ew bi xwe rastdar be îî yê ku baweriyê bi îsa bîne,

rastdar derkeve.

" îcar pesindan li ku derê ma? Ew li derve ma. Bi çi qanîinê?
Ma bi kirina Şerîetê? Na, lê belê bi qanîîna baweriyê. ^ Çimkî bîr

îi baweriya me ev e ku mirov bêyî kirina Şerîetê, bi baweriyê

rastdar derdikeve. ^' Ma Xwedê, tenê Xwedayê Cihîiyan e? Ma ew

ne Xwedayê miletên din e jî? Belê, ew yê miletên din e jî, ^ çimkî

Xwedê yek e îi ewê yên sinetbûyî* ji ber baweriya wan îî yên

sinetnebûyî jî bi baweriyê rastdar derxe.

^' Eger wusa be, raa era bi baweriyê Şerîetê betal dikin? Na, tu

caran! Lê belê em Şerîetê erê dikin.

Baweriya Birahîm

4Nexwe em li ser Birahîmê* ku U gor bedenê bavkalê me ye çi

bêjin? ^ Eger Birahîm ji ber kirinên xwe rastdar derketibe,

heqê wî heye ku pesnê xwe bide, lê belê ne li ber Xwedê. ^ Ma

Nivîsara Pîroz çi dibêje? «Birahîra ji Xwedê bawer kir û ev yek jê

re rastdarî hat hesabkirin.»" " Eger mirovek kar bike, destmiza wî

ne kerem, lê belê deyn tê hesabkirin. ^ Lê ji wî re, ku ji kirinên xwe

ne piştrast e, lê baweriyê bi Xwedayê ku yê nepak rastdar derdixe

tîne, baweriya wî rastdarî tê hesab kirin. * Çawa ku Dawid* jî U ser

bextewariya wî mirovê ku Xwedê wî bêyî kirinan rastdar hesab

dike, dibêje:

' «Xwezî bi wan rairovên ku li neheqiyên wan hatiye

bihûrtin

Û gunehên wan hatine nixumandin.
*Xwezî bi wî mirovî ku Xudan ji wî re guneh hesab

nake!»''

Ma ev bextewarî tenê ji bo yên sinetbîiyî*, an ji bo yên si-

netnebûyî ye jî? Em dibêjin ku «baweriya Birahîm jê re rastdarî

hat hesab kirin.^" '" îcar ew çawa rastdar hat hesabkirin? Ma ev
piştî sinetbîîna wî, an berî sinetbîîna wî bîi? Ev ne piştî sinetbîina

wî bû, lê belê berî sinetbûna wî bîî. " Birahîm hê sinetaebîiyî

' 4:3 Ji: Destpêkirin 15:6 ^ 4:7-8 Ji: Zebûr 32:1-2

•^ 4:9 Ji:Destpêkirin 15:6
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nîşana sinetê wek mora rastdariya ku bi baweriyê tê, stand. Bi vî

awayî Birahîra bîi bavê wan heraîiyên ku bê sinet baweriyê tînin,

da ku ew jî rastdar bên hesabkirin. '^ Wusa jî Birahîra bîi bavê yên

sinetbîîyî yên ku ne bi tenê sinet bîîne, lê li ser şopa baweriya bavê

me Birahîra a ku beriya sinetbûna wî hebû, diçin.

Soza Xwedê bi Baweriyê Hat Cih

'^ Çirakî soza ku ji Birahîra îî dîîndana* wî re hat dayîn ku ewê

dinyayê raîras bistîne, ne bi riya Şerîetê*, lê bi riya rastdariya ku ji

baweriyê tê, hat dayîn. '" Eger yên ku li gor Şerîetê dijîn wêris bin,

hingê bawerî pîîç îi soz betal e. '* Çirakî Şerîet xezebê tîne; lê dera

ku şerîet lê tune, şkandina şerîetê jî tune. '* Ji ber vê yekê soz bi

baweriyê ve girêdayî ye, da ku bi kereraê be îi ji bo heraîî dûndana

Birahîm ewledar be. Ne tenê ji bo yên ku bi Şerîet in, lê belê ji bo

yên ku wek Birahîm bawer dikin jî. Çimkî ew bavê me hemîiyan e.

" Çawa ku hatiye nivîsîn: «Min tu kirî bavê gelek miletan.» ^

Birahîm li ber wî Xwedayî bawer kir ê ku rairiyan vedijîne* îi wek

ku hene, gazî tiştên neyî dike.

'* Birahîra di bêhêvîtiyê de bi hêvî bawer kir îi bîî «bavê gelek

miletan». Wek ku hatibîi gotin: «Dîindana te wê weha be.»''
" Çaxê ew fikirî ku heraa bêje bedena wî rairiye - çirakî ew li dor

sed salî bîî - îi Sara nikare zarokan bîne, ew di baweriyê de qels

nebii. ^" Ew bi bawemekirinê li ser soza Xwedê dudilî nebîî, lê belê

di baweriyê de hêzdar bîi îi rîimet da Xwedê. ^' Ew tam piştrast bii,

soza ku Xwedê daye, dikare bike jî. ^^ Ji ber vê yekê baweriya wî

«jê re rastdarî hat hesab kirin.^"^ ^^ îcar gotina «jê re rastdarî hat
hesab kirin» ne tenê ji bo Birahîm hat nivîsîn, ^ lê belê ji bo me jî

hatiye nivîsîn. Ji rae re jî bawerî wê rastdarî bê hesabkirin, em ên

ku baweriyê bi wî yê ku Xudanê me îsa ji nav miriyan rakir, tînin.

^^ îsa di ber neheqiyên me de teslîmî rairinê hat kirin îi ji bo rast-

derxistina me rabîî.

' 4:17 Ji: Destpêkirin 17:5 '' 4:18 Ji: Destpêkirin 17:5

"^ 4:22 Ji: Destpêkirin 15:6

4:11 Destpêkirin 17:10 4:13 Destpêkirin 17:4-6; Galatî 3:29
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Aşti û Şahî

5îcar, ji ber ku em bi baweriyê rastdar derketine, em bi saya
Xudanê rae îsa Mesîh, bi Xwedê re di aştiyê de ne. ^ Bi saya wî

em bi baweriyê gihîştine vê kereraa ku era tê de sekinî ne. Û em bi

hêviya rîîmeta ku Xwedê wê bide, pesnê xwe didin. ^ Ne bi vê tenê,

lê belê em bi tengahiyên xwe jî pesnê xwe didin, çimkî em dizanin

ku tengahî ragirtinê*, " ragirtin tecrîibê iî tecriîbe jî hêviyê tîne.

^ Û hêvî me nade şermkirin, çimkî hezkirina Xwedê, bi saya

Ruhê* Pîroz ê ku ji rae re hatiye dayîn, rijiyaye dilê rae.

* Ji ber ku hê era qels bîin, Mesîh di deraa kifşkirî de ji bo

nepakan rair. ^ Kêm caran yek ji bo mirovekî rast dimire. Ji bo

mirovekî qenc belkî yek rairinê bide ber çavê xwe, * lê belê Xwedê

hezkirina xwe ya ji me bi vê kifş dike ku hê em gunehkar bîîn,

Mesîh ji bo me rair. ' îcar niha era bi xwîna wî rastdar derketibin,

emê hê çiqas zêdetir bi saya wî ji xezebê xilas bibin. '" Çimkî eger

hê ku em dijrain biîn, era bi mirina Kurê wî bi Xwedê re li hev

hatibin, niha bi wî re Uhevhatî, eraê hê çiqas bêtir bi jiyana Kurê

wî xilas bibin. " Lê belê ji vê zêdetir, em bi saya Xudanê xwe îsa

Mesîhê ku em bi Xwedê re li hev anîne, pesnê xwe didin.

" Loma ka çawa bi saya yek mirovî guneh ket dinyayê îî ji

guneh rairin hat, wusa jî rairin derbasî hemû mirovan bîi, çimkî

hemîiyan jî guneh kir. '^ Hê beriya hatina Şerîetê li dinyayê guneh

hebîî, lê eger şerîet nebe, guneh nayê hesabkirin. '" Lê belê rairinê

ji dema Adera* heta deraa Mîisa* hukuradarî kir. Heta li ser wan

ên ku wek sîicê Adera guneh nekirin jî.

Adem raînaka wî kesê ku wê bihata bîî. '-^ Lê belê diyarî ne

wek neheqiya wî ye. Çirakî eger gelek ji ber siicê yek mirovî miri-

bin, kereraa Xwedê lî diyariya bi kerema yek mirovî, yanî bi ya îsa

Mesîh, ji bo gelekan hê bêtir zêde biîye. '* Û diyarî ne wek gunehê

wî kesî ye. Çimkî dîwankirina* yek sîîcî, sîîcdarî anî, lê diyariya

ku pişti gelek neheqiyan hat, rastdariyê tîne. " Çimkî eger mirinê,

ji ber neheqiya yek mirovî îi bi wî, hukuradarî kiribe, yên ku kere-

ma Xwedê ya zêde îi diyariya rastdariyê distînin, wê bi yekî, yanî

bi îsa Mesîh di jiyanê de çiqas bêtir hukumdariyê bUdn. '* îcar ka

5:12 Destpêkirin 3:6
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çawa bi neheqiya yek rairovî, hemîi mirov sîîcdar derketin, wusa jî

bi karê rastdariyê yê yekî, ji bo hemîi rairovan rastdarî iî jiyan hat.

" U çawa bi neguhdariya yek rairovî gelek bîin gunehkar, wusa jî
bi guhdana yekî gelek wê rastdar bên derxistin. ^" Lê Şerîet ket

navberê, da ku sîîc zêdetir bibe; lê belê li dera ku guneh lê zêde

bûye, kerem hê bêtir zêde bîiye, ^' da ku çawa guneh bi rairinê hu-

kumdarî kirj^ wusa kerem jî bi rastiyê hukumdariyê bike îi bi saya
Xudanê me îsa Mesîh jiyana herheyî bîne.

Rabûna bi Mesîh

6Nexwe em çi bêjin? Ma ji bo ku kerem zêde bibe, era di nav

guneh de berdewara bikin? ^ Na, tu caran! Em ên ku U hember

guneh rairine, êdî çawa dikarin di nav guneh de bijîn? ^ An ma hîin

nizanin, em hemîi yên ku di hevpariya Mesîh îsa de iraad* bûne,

era di hevpariya rairina wî de iraad biîne. " îcar em bi imadbîinê

bîîn hevparên mirina wî, bi wî re hatin veşartin; da ku, çawa Mesîh

bi rîîmeta Bav* ji nav rairiyan rabîi, wusa era jî di jiyana nûbîiyî de
rêve herin.

^ Çirakî eger em di mirineke mîna ya wî de bi wî re biibin yek,
emê di vejîna* wî de jî bi wî re bibin yek. * Em dizanin ku rairovê

rae yê kevin bi wî re hatiye xaçkirin, da ku nefsa rae ya gunehkar

betal bibe îî êdî em ji guneh re xulamtiyê nekin. '' Çirakî rairovê ku

miriye ji guneh azad bîiye. * îcar, eger em bi Mesîh re mirine, em

bawer dikin ku emê bi wî re bijîn jî. ' Em dizanin ku Mesîh ji nav

rairiyan rabîîye îî êdî ew naraire îî êdî hukuradariya rairinê li ser wî

neraaye. '" Mirina ku ew mir bi carekê li hember guneh bîî, lê jiya-
na ku ew dijî, ji Xwedê re dijî. " Bi vî awayî hîîn jî xwe li heraber

guneh niirî, lê bi Mesîh îsa ji bo Xwedê zindî bihesibînin.
'^ Icar nebe ku guneh di bedena we ya mirindar de hukumda-

riyê bike û nebe ku hûn li gor xwestekên wê bikin. '^ Ne jî enda-

raên bedena xwe wek hacetên neheqiyê pêşkêşî guneh bikin. Lê

belê wek ên ku ji nav miriyan rabiîne, xwe pêşkêşî Xwedê bikin ii

endaraên bedena xwe jî wek hacetên rastiyê pêşkêşî Xwedê bikin.

'" Çimkî guneh wê li ser we hukumdariyê neke. Ji ber ku hîîn ne di
bin Şerîetê de, lê belê hîîn di bin keremê de ne.

6:4 Kolosî 2:12
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Xulamtiya Rastiyê

'* îcar çi? Ji ber ku era ne di bin Şerîetê de, lê belê di bin ke-

remê de ne, ma era guneh bikin? Na, tu caran! '*Ma hîîn nizanin

ku hûn ji bo xularatiyê xwe bidin destê kê, hîîn xulamên wî ne îi

hûn bi ya wî dikin? An ji bo mirinê hûn xulamên guneh in, an jî ji

bo rastdariyê hîîn xulamên guhdanê ne. " Lê şikir ji Xwedê re: Bi

ser ku hîîn xularaên guneh bîîn jî, we ji dil û can guh da tewrê wê

hîndariya ku hîin lê hatine spartin. '* îcar hîîn ji guneh hatin azad-

kirin îî ji rastdariyê re bûn xulam. " Ji ber qelsiya nefsa we ez li

gor mirovan dibêjim. Çawa ku we demekê endaraên bedena xwe bi

xulamtî ji bo neheqiyê pêşkêşî pîsîtî îi neheqiyê dikir, wusa jî niha

endamên bedena xwe bi xularatî ji bo pîroziyê pêşkêşî rastdariyê

bikin. ^" Çaxê ku hîin xularaên guneh bûn, hûn ji rastdariyê azad

bîîn. ^' îcar hingê we çi ber ji wan tiştên ku niha hûn ji wan şerra

dikin, civand? Dawiya wan tiştan mirin e. ^^ Lê niha hîin ji guneh

hatine azadkirin îî ji Xwedê re biîne xulam. Berê ku hûn dicivînin,

pîrozî ye îi dawiya wî jiyana herheyî ye. " Çimkî meaşê ku guneh

dide, mirin e; lê diyariya Xwedê, bi Xudanê me Mesîh îsa jiyana

herheyî ye.

Mînakekeji Qanûna Zewacê

7Ma hîin nizanin, birano - çimkî ez ji yên ku Şerîetê dizanin re

dibêjim - heta ku niirov sax e desthilatiya Şerîetê li ser wî he-

ye. Mesela, jineke raêrkirî heta ku mêrê wê sax e, bi qanîînê pê ve

girêdayî ye; lê eger mêrê wê bimire, ew ji wê qaniina ku wê bi mêr

ve girêdide, azad dibe. ^ îcar, heta ku raêrê wê sax be, ew bibe jina

mêrekî din, ew zînakar tê hesibandin. Lê eger raêrê wê bimire,

hingê ew ji wê qanîînê azad dibe lî ew bibe jina mêrekî din jî, ew

ne zînakar e.

" Bi vî awayî birayên min, hiîn bi bedena Mesîh ji Şerîetê re
mirin, da ku hîin bibin yên yekî din, yanî yên wî yê ku ji nav mi-

riyan rabîiye iî em ji bo Xwedê ber bidin. ^ Dema ku hê em U gor

nefsê dijiyan, xwestekên guneh ên ku bi Şerîetê hişyar dibûn, di

endamên bedena me de dixebitîn, da ku ji mirinê re ber bidin. * Lê

em U hember Şerîeta ku em girtin mirine, em niha jê hatin azad-

kirin, da ku era ne di riya kevin a herfên Şerîetê de, lê di riya nii ya

Ruh de xizraetê bikin.
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Şeriet û Guneh

^ îcar em çi bêjin? Ma Şerîet guneh e? Na, tu caran! Lê belê

eger Şerîet nebîiya, rainê nezanibîîya ku guneh çi ye. Çirakî eger

Şerîetê negota: «Çavê xwe neavêjê tiştekî!^'' , rainê nezanibîîya ku

çavavêtin çi ye. * Lê guneh bi rêberiya erair fersend dît îî her clî-

reyê çavavêtinê di dilê min de peyda kir. Çirakî Şerîet tune be,

guneh mirî ye. ' Ez bi xwe ji bo demekê, bê Şerîet zindî bûm, lê

gava emir hat, guneh vejiya '" îi ez mirim. Ew emrê ku diviya jiyan

bianiya, bîi sedemê mirina min. " Çimkî guneh bi rêberiya emir

fersend dît, ez xapandim îî bi destê wî ez kuştira. '^îcar Şerîet

pîroz e îî emir pîroz, rast îî qenc e.

'^ Nexwe, ma tiştê qenc ji min re mirin anî? Na, tu caran! Lê

guneh, ji bo kifş bibe ku guneh e, bi tiştê qenc ji rain re rnirin anî,

da ku bi saya ernir guneh hê bêtir gunehkarî bê dîtin. '" Çirakî em

dizanin ku Şerîet mhanî ye, lê ez nefsanî me îi wek xularaekî ji

guneh re hatime firotin. '^ Ez nizanim ku ez çi dikim. Çirakî tiştê

ku ez dixwazim ez nakim, lê belê tiştê ku ez jê nefret dikim, ez di-

kira. '* Lê eger tiştê ku ez naxwazira ez bikim, ez erê dikim ku Şe-

rîet qenc e. " Nexwe, hingê yê ku vî tiştî dike ne ez im, lê belê ew

gunehê ku di dilê rain de riidine, dike. '* Çirakî ez dizanira ku di

dilê rain de, yanî di nefsa rain de, tiştekî qenc nasekine. Daxwaza

min heye, lê ez nikarim tiştê qenc pêk bînim " Tiştê qenc ê ku ez

dixwazira, ez nakira; lê belê tiştê xerab ê ku ez naxwazira, ez di-

kim. ^" îcar, eger ez tiştê ku ez naxwazim bîkim, hingê yê ku dike

ne ez ira, lê belê ew gunehê ku di dilê min de ye dike. ^' Nexwe ez

ji vê yekê vê qanîînê dertînim: Gava ku ez dixwazira ya qenc

bikira, ya xerab li ber rain amade ye. ^^ Li gor mirovê hundir kêfa

min ji Şerîeta Xwedê re tê, ^' lê ez di endaraên bedena xwe de qa-

nîîneke din dibînira. Ev jî bi qanûna ku hişê rain qebîil dike re şer

dike îî rain ji qaniina guneh re ya ku di endaraên rain de ye, dike

hêsîr*. ^ Ez çi rairovekî reben ira! Kî wê rain ji vê bedena rairinê

rizgar bike? ^ Bi saya Xudanê me îsa Mesîh, şikir ji Xwedê re!

îcar ez bi hişê xwe ji qanîîna Xwedê re, lê bi nefsa xwe ji qa-

nîîna guneh re xulamtiyê dikira.

' 7:7 Ji: Derketin 20:17; Dubarekirina Şerîetê 5:21

7:15 Galatî 5:17
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Jiyana di Ruh de

8Ji ber vê yekê, niha ji bo wan ên ku bi Mesîh îsa re ne, tu sûc-
darderketin tune. ^ Çimkî qanûna Ruhê ku bi Mesîh îsa jiyanê

dide, ez ji Şerîeta guneh îî mirinê azad kirim. ^ Ew tiştê ku Şerîetê

nikaribû bike, ji ber ku ji sederaê nefsê ji hêz ketibîî, Xwedê kir:

Wî Kurê xwe di şiklê bedena gunehkar de şand, da ku bibe goriya*

gunehan îi bi vî awayî guneh di nefsa mirov de sîicdar derxist.

" Wusa ku rastdariya ku Şerîet dixwaze, di jiyana me yên ku ne li

gor nefsê, lê belê U gor Ruh rêve diçin de, bê cih. * Çimkî yên ku U

gor nefsê dijîn, li ser tiştên nefsê difikirin, lê yên ku U gor Ruh di-

jîn, li ser tiştên Ruh difikirin. * Dawiya fikirîna U gor nefsê rairin e,

lê dawiya fikirîna li gor Ruh jiyan iî aşti ye. ' Çimkî fikirîna U gor

nefsê dijminahiya li hember Xwedê ye, ew bi ya Şerîeta Xwedê

nake îî hem jî nikare bike. * îcar yên ku li gor nefsê dijîn, nikarin li

Xwedê xweş bên.

' Lê hîîn ne li gor nefsê, lê li gor Ruh* dijîn, çimkî Ruhê*

Xwedê di dilê we de rûdine. Kesê ku Ruhê* Mesîh pê re tune be,

ew ne yê Mesîh e. '" Û eger Mesîh di dilê we de be, beden ji ber

guneh rairî ye, lê Ruh ji ber rastdariyê jiyanê dide. " U eger Ruhê

wî yê ku îsa ji nav rairiyan rakir, di dilê we de rûniştiye, ewê ku

Mesîh ji nav rairiyan rakir, wê bi Ruhê xwe yê ku di dilê we de

rîidine, bedenên we yên rnirindar jî vejîne*.

'^ îcar birano, madem ku wusa ye, em deyndar in, lê ne deyn-

darên nefsê ne ku era li gor wê bijîn. " Çimkî eger hîîn U gor nefsê

bijîn, hîinê birairin; lê eger hiîn kirinên bedenê bi Ruh bikujin, hîî-

nê bijîn.

'" Heraîî yên ku bi Ruhê Xwedê tên rêvebirin, kurên Xwedê

ne. '^ Çirakî we mhê xularatiyê yê ku careke din we dibe tirsê

nestand, lê belê we mhê kurîtiyê stand. Û era bi vî Ruhî «Abba -
Bavo!» gazî dikin. '* Ruh bi xwe, bi mhê me re şahidiyê dike ku

em zarokên Xwedê ne. " Madem ku era zarok in, hingê em wêris

in jî, era wêrisên Xwedê û herawêrisên Mesîh in. Û raadem ku em
bi wî re cefayê dikişînin, eraê bi wî re bên birîîmetidrin jî.

'* Ez dihesibînim ku ev cefayê vî wextî, li ber wê rûmeta ku

8:15-17 Galaö 4:5-7
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wê ji rae re bê eşkerekirin, qet ne tiştek e. " Çirnkî afirandin, bi ben-

dewariyeke kelegerra li hêviya xuyabîina zarokên Xwedê disekine.

^" Ji ber ku afirandin ne bi daxwaza xwe, lê belê ji ber wî yê ku ew

bindest kiriye, li ber pîîçîtiyê hatiye bindestidrin. Lê belê hêvî heye

^' ku afirandin bi xwe jî, ji xularatiya rizîbîinê azad bibe îî bigihîje

azadiya zarokên Xwedê ya bi rûmet. ^ Çimkî era dizanin ku teva-

hiya afu-andinê heta niha bi hev re dinale îi wek êşa zarokanînê êşê

dikişîne. ^ Û ne bi tenê afu-andin, lê em bi xwe jî, em ên ku rae Ruh
wek para* pêşî standiye, ji kîir ve dinalin û U benda kurîtiyê îî azad-

bîina bedena xwe ne. ^ Çimkî em bi hêviyê xilas bîîn. Lê hêviya ku

tê dîtin, ne hêvî ye. Ma tiştê ku mirov dibîne çawa hêvî dUce? ^ Lê

eger em, tiştê ku era nabînin hêvî bikin, era bi sebk U bendê diraînin.

^* Bi vî awayî Ruh jî di qelsiya me de alîkariyê dike. Çimkî em

nizanin ka divê em çawa dua bikin; lê belê Ruh bi xwe bi nalînên

ku nayên îfadekirin ji bo me mehderê* dike. " Û Xwedayê ku li

dilan dikole bi fikirîna Ruh dizane. Çimkî Ruh li gor daxwaza

Xwedê ji bo pîrozan mehderê dike.

^ îcar em dizanin ji bo wan ên ku ji Xwedê hez dikin îî li gor
mebesta wî hatine gazîkirîn, hemîi tişt bi hev re ji bo qenciyê

dixebitin. ^' Çirakî Xwedê ew ên ku ji berê ve bijartine, ji berê ve

kifş jî kirin ku di sîîretê Kurê wî de bin. Wusa ku Kur di nav gelek

birayan de yê nixurî be. ^" Û Xwedê yên ku ji berê ve kifş kiribîîn

gazî jî kirin, yên gazîkirî rastdar jî derxistin û yên rastdar derxisti

biriiraetjîkirin.

Hezkirina Xwedêya bi Mesîh

îcar era li ser van tiştan çi bêjin? Piştî ku Xwedê ji aUyê me
ye, kî dikare U hember me be? ^^ Ewê ku Kurê xwe nedirixand*, lê

belê ji bo rae heraîîyan ew teslîm kir, ma ewê çawa bi wî re her

tişti nede me. ^^ Ma kî dikare bijartiyên Xwedê sûcdar bike? Yê ku

wan rast derdixe Xwedê ye. ^ Ma kî dikare sîîcdar derxe? MesHi

îsa yê ku mir û ji vê jî zêdetir ji nav miriyan rabîî, li milê Xwedê
yê rastê ye îi mehdera* me dike. '^ Ma kî dUcare me ji hezkirina

Mesîh veqetîne? Ma cefa, an tengahî, an êşandin, an xela, an ta-

zîbîinî, an talîike, an ku şîîr? ^ Wek ku hatiye nivîsîn:

8:20 Destpêkirin 3:17-19 8:23 2 Korînö 5:1-4
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«Tevahiya rojê em di ber te de tên kuştin,

Wek miyên serjêkirinê tên hesibandin.»^

^' Lê belê bi saya wî yê ku ji me hez dike, era di van heraûyan de

hê bêtir bi ser dikevin. ^* Çimkî ez piştrast ira ku ne mirin, ne ji-

yan, ne milyaket, ne serwerî, ne tiştên niha heyî, ne tiştên ku bên,

ne hêz, " ne bilindahî, ne kîîrahî îi ne jî afirînekî din dikare me ji

hezkirina Xwedê ya ku bi Xudanê me Mesîh îsa ye, veqetine.

Yên ku Xwedê Bijartine

9Ez yê Mesîh, rastiyê dibêjim, ez derewan nakim îî wijdana min

jî bi Ruhê Pîroz vê yekê ji min re erê dike: ^ Xemgîniyeke min

a mezin îi di dilê min de êşeke bêrawestin heye. ' Çimkî min dix-

west ku ji bo birayên rain, hemnîjadên min, nifir li min bi xwe bi-

biiya îî ez ji Mesîh dûr biketama. " Ew îsraêlî ne; kurîtî, riîraet,

peyman*, dayîna Şerîetê, perizîn* û soz yên wan in. * Bav û kal,

yên wan in îî li gor bedenê Mesîh ji wan e. Mesîh li ser hemîiyan e,

Xwedayê her îî her pîroz e. Amîn*.

* Lê ev nayê wê raanê ku peyva Xwedê pîîç derketiye. Çirakî

hemîî yên ku ji dûndana* îsraêl in, ne îsraêlî ne. ' Ew ji dîîndana

Birahîm* bin jî, heraîî ne zarokên wî ne. Lê hatiye gotin: «Ji îs-

haq* dîindana te wê zêde bibe.»'' * Yanî ne zarokên bedenê zarokên

Xwedê ne, lê belê zarokên sozê diîndan tên hesibandin. ' Çirakî

gotina sozê ev bîî: «Saleke din, di vê deraê de ezê vegerira îî wê

kurekî Sara hebe.»'^ '" Ne bi tenê ev, lê zarokên Rebeka* jî ji yek

bavî, ji bavê rae îshaq biîn. "'^ Hê ku zarok çênebîîbîîn îî tiştekî

qenc an xerab nekiribûn, ji wê re hat gotin ku: «Yê mezin wê ji yê

biçîîk re xulamtiyê bike.»'' Ev wusa çêbû, da ku mebesta bijartina

Xwedê ne li gor kirinan, lê li gor gazîkirina wî be. '^ Wek ku ha-

tiye nivîsîn: «Min ji Aqîib* hez kir, lê ji Esaw* nefret kir.»^

'" îcar em çi bêjin? Ma gelo neheqî li ba Xwedê heye? Na, tu
caran! '* Çimkî ew ji Mîisa* re dibêje:

«Yê ku ez rehmê lê dikim, ezê rehmê lê bikim

Û yê ku dilê min pê dişewite, wê pê bişewite.»*^

" 8:36 Ji: Zebûr 44:22 ^ 9:7 Ji: Destpêkirin 21:12

' 9:9 Ji: Destpêkirin 18:10, 14 9:11-12 Ji: Destpêkirin 25:23

' 9:13 Ji: Melaxî 1:2-3 < 9:15 Ji: Derketin 33:19
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'* îcar ev ne bi xwestin û bezîna mirov, lê belê bi rehma Xwedê ye.

" Çimkî di Nivîsara Pîroz de ji Firewn* re weha tê gotin: «Ji bo vê

yekê rain tu rakirî, da ku ez hêza xwe li ser te nîşan bidim îî navê

rain li seranserê dinyayê bê danbihîstin.»^ '*Loma ew bixwaze

rehraê li kê bike, dike îî bixwaze dilê kê hişk bike, hişk dike.

Xezeb û Dilovaniya Xwedê

"îcar tê ji min re bêjî: «Nexwe çima Xwedê hê li qusîira

mirov dinêre? Ma kî dikare li heraber daxwaza wî raweste?» ^" Lê

caraêr, tu kî yî ku tu li hember Xwedê bersîvê didî? Gelo tiştê ku ji

herriyê hatiye çêkirin, ji yê ku ew çêkiriye re dibêje: «Te çima ez

weha çêkirim?» ^' Ma desthilatiya cerçêker li ser herriyê tune ku ji

eynî loda herriyê firaxekê ji bo karên bi riîraet îî yeke din jî ji bo

karên bêrûmet çêke? ^^ Eger Xwedê ji ber ku dixwest xezeba xwe

nîşan bide îî hêza xwe bide zanîn, bi bîhnfirehiyeke mezin li hem-

ber wan firaxên ku hêjayî xezebê ne û ji bo helakbîinê amade ne,

ragirtibe*, em çi bêjin? " Wî wusa kir, da ku dewlemendiya rli-

meta xwe ji firaxên rehmê re bide zanîn, yên ku wî ji berê ve ew ji

bo rûraetê araade kirin. ^ Em jî di nav wan de ne, yên ku wî ne

tenê ji nav Cihîiyan, lê ji nav miletên din jî gazî kirin. ^^ Wek ku

ew di nivîsara Hoşêya pêxember de jî dibêje:

«Ji yên ku ne gelê min in re ezê bêjira: <Gelê rain>

Û ji ya heznekirî re ezê bêjira: <Hezkiriya min.>»''

^ Û «Ii dera ku ji wan re hatiye gotin: <Hûn ne gelê rain in>,

Li wê derê wê ji wan re bê gotin: <Zarokên Xwedayê

jîndar.>»'^

" îşaya* pêxeraber jî li ser îsraêl weha diqîre: «Hijmara zarokên*
îsraêl bi qasî seylaka* ber deryayê be jî, bi tenê jêmayiyeke wan

wê xilas bibe. ^ Çimkî Xudan wê fermana xwe zîika îi bi carekê li

ser rîiyê erdê pêk bîne.»'' ^' Wek ku îşaya ji berê ve gotiye: «Eger

Xudanê Ordiyan ji rae re dûndanek nehişta, emê bibîina wek So-

domê îî bimînana Gomorayê.»^

' 9:17 Ji: Derketin 9:16 ^ 9:25 Ji: Hoşêya 2:23

■^ 9:26 Ji: Hoşêya 1:10 '' 9:27-28 Ji: îşaya 10:22-23

' 9:29 Ji: îşaya 1:9

9:20 îşaya 29:16; 45:9 9:29 Destpêkirin 19
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Bêbaweriya îsraêl

^îcar era çi bêjin? Ew railetên ku li pey rastdariyê neçûn,

gihîştin rastdariyê, yanî gihîştin wê rastdariya ku ji baweriyê tê.

^' Lê gelê îsraêl ê ku li pey şerîeta ku rastdariyê pêşkêş dike diçû,

negihîşt wê şerîetê. ^^ Çima? Ji ber ku ew ne bi baweriyê, lê belê

wek ku wê bi kirinan çêbe lê geriyan. Ew li kevirê terpilînê ketin îî

terpilîn*. ^^ Wek ku hatiye nivîsîn:

«Va ye, ez U Siyonê* kevirekî terpilînê,

Lateke hilterpilînê datînira.

Lê yê ku baweriyê bi wî bîne, nayê şerrakirin.»*

i r\ Birano, daxwaza dilê min îi lavakirina rain a ji Xwedê ji bo

X \J xilasiya îsraêliyan e. ^ Ez ji bo wan şahidiyê dikim ku xî-
reta wan ji bo Xwedê heye, lê belê xîreta wan ne bi zanîn e.

^ Çimkî wan rastdariya ku ji Xwedê tê, fêm nekk îi xebitîn ku ya

xwe bi xwe ava bikin îî serî li ber rastdariya Xwedê danenîn.

" Çimkî Mesîh dawiya Şerîetê ye, da ku ji bo her kesê ku bawer

bike rastdarî hebe.

Xilasîji bo Her Kesî

^ Miîsa U ser rastdariya ku ji Şerîetê tê weha dinivîse: «Mirovê

ku van tişt^ bike, wê bi wan bijî.»'' * Lê rastdariya ku ji baweriyê

ye weha dibêje: «Di dilê xwe de nebêje: Kî wê hiUcişe ezmên?» -

yanî, ji bo ku Mesîh bîne xwarê - '^ an jî: «Kî wê dakeve diyarê*

miriyan?» - ji bo ku Mesîh ji nav miriyan derîne. - * Lê belê çi

dibêje? Dibêje: «Peyv» - yanî peyva baweriyê ya ku era didin

bihîstin - «nêzîkî te ye, li ser ziraanê te îî di dilê te de ye^." ' Eger

tu bi devê xwe eşkere bikî ku îsa Xudan e iî di dilê xwe de bawer

bikî ku Xwedê ew ji nav miriyan rakiriye, tê xilas bibî. '" Çimkî ji

bo rastdariyê bi dil tê bawerkirin îi ji bo xilasbûnê jî bi dev tê

eşkerekirin. " Nivîsara Pîroz dibêje: «Her kesê ku baweriyê bi wî

bîne, nayê şermkirin.»'' " Di navbera Cihîî îi miletên din de cihêtî

tune; eynî Xudan Xudanê hemîiyan e îî ji heraîîyên ku gazî wî

' 9:33 Ji: îşaya 8:14; 28:16 ^ 10:5 Ji: Qanûna Kahîntiyê 18:5

■^ 10:6-8 Ji: Dubarekirina Şerîetê 9:4; 30:12-14 ^ 10:11 Ji: îşaya 28:16
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dikin re merd e. " Çirakî: «Her kî ku gazî navê Xudan bike, wê

xilas bibe.^"

'" Lê ewê çawa gazî wî yê ku bawerî pê neanîne bikin? Û ewê
çawa baweriyê bi wî yê ku U ser nebihîstine bînin? îcar bêyî ku

yek bide bihîstin, ewê çawa bibihîzin? '* Û eger ew neyên şandin,

ewê çawa Mizgîniyê bidin? Wek ku hatiye nivîsîn: «Lingên wan

ên ku Mizgîniya xêrê tînin çi spehî ne.»'' '* Lê belê hemûyan li gor

Mizgîniyê nekir. Çirakî îşaya dibêje: «Ya Xudan, kê bi xebera ku
me da, bawer kir?^'' " îcar bawerî ji bihîstinê tê û tiştê bihîsti ji
peyva Mesîh e. '* Lê belê ez dibêjira: Ma wan nebihîst? Belê, bê-

guman bihîstin; çirakî: «Dengê wan gihîşt tevahiya erdê iî peyvên

wan gihîştine kujên dinyayê.»'' " Dîsa ez dibêjira: Ma îsraêl ev
fêm nekir? Pêşî Mûsa dibêje:

«Ezê we, bi wan ên ku ne milet in bînira xîretê

Û bi miletekî fêmkor hêrsa we rakim.»^
^" îşaya bê tirs weha dibêje:

«Ez ji aliyê wan ên ku li min nedigeriyan ve hatira dîtin,

Ez li yên ku li rain nedipirsîn xuya biîra.^'^

^'Lê U ser îsraêl weha dibêje: «Tevahiya rojê min destên xwe
dirêjî railetekî rikdar îî neguhdar kir.»^

Redkirina îsraêl ne ya Dawî Ye

11 îcar ez dipirsim: Ma Xwedê gelê xwe red kir? Na, tu caran!
X Ez bi xwe jî yekî îsraêlî me, ji diîndana Birahîm û ji eşîra

Binyamîn* ira. ^- Xwedê gelê xwe yê ku ji berê ve bijartiye red

nekir. An ma hîin nizanin ku Nivîsara Pîroz li ser Êlyas* çi dibêje

îî ew çawa li ber Xwedê giliyê îsraêl dike? ^Ew dibêje: «Ya

Xudan, wan pêxemberên te kuştin, gorîgehên* te hilweşandin. Ez

bi tenê raara îî li kuştina rain jî digerin.»'' " Lê bersîva ku Xwedê

dide wî, çi ye? «Min heft hezar mirovên ku U ber Baal* neçîîne ser

' 10:13 Ji: Yoêl 2:32 i' 10:15 Ji: îşaya 52:7

•^ 10:16 Ji: îşaya 53:1 '' 10:18 Ji: Zebûr 19:4

' 10:19 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:21 < 10:20 Ji: îşaya 65:1

s 10:21 Ji: îşaya 65:2 '' 11:3 Ji: 1 Padîşah 19:10, 14
11:1 Filîpî 3:5
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çokan, ji xwe re veqetandine.»^ ^ Wusa, di vî wextî de jî jêmayi-

yeke ku bi kereraê hatiye hilbijartin heye. * îcar, eger ev bi keremê

be, êdî ne bi kirinan e; an nexwe kerera êdî nabe kerem.

' îcar çi? îsraêl negihîşt tiştê ku lê digeriya. Lê yên bijartî

gihîştinê îî dilê yên din hişk bîî, * wek ku hatiye nivîsîn:

«Xwedê mhekî tevizîbûnê daye wan,

Heta roja îro jî çavên ku nabînin

Û guhên ku nabihîzin dane wan.»''

' Û Dawid* dibêje:

«BiIa sifra wan ji bo wan bibe

Daf û xefik, ceza îî terpilîn*.

'" Bila çavên wan tarî bibin, da ku nebînin

Û herdem pişta wan xwar be.»'^

Xilasbûna Miletan

" îcar ez dipirsim: Ma ji bo ku ew bikevin, ew terpilîh? Na, tu

caran! Lê belê bi terpilîna wan xilasî ji railetan re hat, da ku îsraêlî

bihesidin. '^ îcar, eger terpilîna wan ji dinyayê re û şkestina wan ji

miletan re bîîbe dewleraendî, teraarabîîna hijraara wan hê çiqas

bêtir wê bibe dewlemendî!

'^ Lê niha ez ji we miletan re dibêjim: Madem ku ez Şandiyê*

miletan im, ez xizmeta xwe bilind dikim, '" da ku ez bi riyekê, yên

ku ji gelê min in bihesidînim û hinekan ji wan xilas bikim. '* Çim-

kî eger redbîîna wan bîîbe lihevhatina dinyayê ya bi Xwedê re, hin-

gê qebûlbîîna wan ne jiyana ji nav miriyan be, wê çi be?

'* Eger hevîrê pêşî pîroz be, tevahiya hevîr pîroz e. Eger ra*

pîroz be, çiqil jî pîroz in. " Lê eger hin çiqil hatin birrîn îi m yê ku

dara zeytûnê ya bejik î îi bi wan ve hatiyî tamandin îî biiyî hevparê

ra îi qelewiya dara zeytîinê, '* li hember wan çiqilan pesnê xwe ne-

de. Lê eger tu pesnê xwe didî, bîne bîra xwe ku ne tu ra hildigirî, lê

belê ra te hildigire. " Belkî jî tu bêjî: «Çiqilên darê hatin birrîn, da

ku ez bêm tamandin.» ^" Erê, rast e. Ew ji^ ber bêbaweriya xwe

hatin birrîn, lê belê tu bi baweriyê disekinî. îcar pozbiUnd nebe, lê

' 11:4 Ji: 1 Padîşah 19:18 ^ 11:8 Ji: Dubarekirina Şerîetê 29:4; Işaya 29:10

' 11:9-10 Ji: Zebûr 69:22-23

11:16 Hijmartin 15:17-21
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bitirse. ^' Çirakî eger Xwedê, çiqilên darê yên xweheyî* nedirixan-

dibin*, te jî nadirixîne. ^^ îcar bala xwe bide qencî îi hişkiya Xwe-

dê. Ew li hember ên ketî hişk e; lê ji te re qenc e - eger tu di qen-

ciya wî de bimînî. An na tu jî, tê bêyî birrîn. " Û eger îsraêlî jî di

bêbaweriyê de nemînin, wê bên taraandin; çirakî Xwedê dikare

wan careke din bitaraîne. ^ Çimkî eger tu ji dareke zeytîinê ya ku

di xweheyiya xwe de bejik e, hatiyî birrîn îî bervajiyê xweheyiyê

bi dara zeytîina qenc ve hatiyî taraandin, ew ên ku çiqilên xweheyî

ne, wê hê çiqas zêdetir bi dara xwe ya zeytûnê ve bên tamandin!

Hemû Gelê îsraêl Wê XiUis Bibe

^^ Birano, ez naxwazim ku hîin ji vê sirê bêhay bin, da ku hîin

xwe zana nebînin. Sir ev e ku dilê pareke gelê îsraêl hişk bîi, heta
ku hijraara railetên ku wê xilas bibin teraam be. ^* Û bi vî awayî
tevahiya îsraêl wê xilas bibe, wek ku hatiye nivîsîn:

«Rizgarkar wê ji Siyonê* bê,

Ewê nepakiyê ji Aqîîb* dîîr bixe.

" Çaxê ku ez gunehên wan rakim,

Peyraana* rain a bi wan re ev e.^"

^* Ji aliyê Mizgîniyê ve ew ji bo feyda we dijrain in, lê ji aliyê bi-

jartinê ve ew ji bo xatirê bav îî kalan hezkirî ne. ^' Çirakî diyariyên

Xwedê ii gazîkirina wî bi şlîn ve nayên standin. ^ Çawa ku deme-

kê we bi ya Xwedê nekir îî niha bi neguhdariya wan hîin gihîştin

rehmê; ^' bi vî awayî niha ev bûn neguhdar, da ku bi wê rehraa ku

li we bîiye, ew jî bigihîjin rehraê. '^ Çirakî Xwedê heraii kirin girti-

yên neguhdariyê, da ku li heraîiyan rehraê bike.

^^ Ey kîîrahiya dewleraendî, şehrezayî îi zanîna Xwedê! Ma kî

dikare dîwankirina* wî fêm bike! Ma kî dikare riyên wî salix bide!

^ «Ma kê bi fikra Xudan zaniye?

An kî jê re bû şîretkar?»''
^^ «Ma kê pêşî tiştek daye wî,

Ku bi şîin ve bistine?» "

^* Çimkî her tişt ji wî ye, bi wî ye îî ji bo wî ye. Bila rîîraet her îî

her ji wî re be. Amîn.

' 11:26-27 Ji: Işaya 59:20-21; 27:9 "' 11:34 Ji: îşaya 40:13; Yêremya 23:18

" 11:35 Ji: Eyûb 41:11

11:33 îşaya 55:8-9 11:36 1 Korîntî 8:6
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Jiyana Nû ya bi Mesîh

1 ^ Ji bo vê yekê biranp, ez ji ber rehma Xwedê ji we hêvî di-

X A^ kim ku hîîn bedena xwe wek goriyeke zindî, pîroz îi ji bo
Xwedê meqbîîl pêşkêş bikin. Perizîna* we ya mhanî ev e. ^ Hûn li

gor vê dinyayê nekin, lê belê bi nlîbîîna hişê xwe werin guhertin,

da ku hûn fêra bikin daxwaza Xwedê - tiştên qenc, raeqbîîl îi bêkê-

mahî - çi ye.

^ Ez bi wê kereraa ku ji rain re hatiye dayîn ji her yekî ji we re

dibêjim: Bila tu kes ji ya ku pêwist e zêdetir li ser xwe nefikire, lê

bila li gor pîvana baweriya ku Xwedê li her kesî leva* kiriye, bi

sergiranî bifikire. " Çimkî wek ku di bedena rae de gelek endam

hene îi karê hemû endaman cihê ye, ^ wusa jî em ên ku gelek in,

em bi Mesîh yek beden in îi em hemîi endamên hev in. * Û li gor

kerema ku ji rae re hatiye dayîn, diyariyên me yên cihê hene. Eger

diyariya yekî pêxeraberîtî be, bila li gor pîvana baweriyê bike.

^Eger xizmet be, bila xizmetê bike; eger raaraoste be, bila hîn

bike. * Eger şîretkar be, bila şîretkariyê bike. Yê ku dide, bila bi

merdî bide. Yê ku serweriyê dike, bila bi xîretkêşî bike. Yê ku

dilovaniyê dike, bila bi rûgeşî bike.

HezJcirin

' Bila hezkirin bê durûtî be. Ji ya xerab nefret bUdn, xwe U ya

qenc bigirin. '" Di biraheziyê de, bi dilovanî ji hevdû hez bikin. Di

hurmetgirtinê de ji xwe bêtir hurmeta hevdîi bigirin. " Di xîret-

kêşiyê de sist nebin, di mh de kelegerra bin, ji Xudan re xizraetê

bikin. '^ Di hêviyê de şa bin, di tengahiyê de sebir bikin, di duayê

de bi xîret bin. " Ji hewcedariyên pîrozan re alîkar bin, xwe bidin

mêvanperweriyê. '" Yên ku tengahiyê didin we, ji wan re qenciyê

bixwazin; qencîxwaz bin îi nifiran li wan nekin. '* Bi yên ku şa ne

re, şa bin, bi yên ku digirîn re bigirîn. '* Li hember hev hemfikir

bin. Ne pozbilind bin, lê bi yên ku kêm tên dîtin re, hevaltiyê

bikin; xwe zana nebînin. " Di şûna xerabiyê de U tu kesî xerabiyê

nekin; lê li ber heraîî rairovan hay ji kirina tiştên qenc hebin.

'* Eger bibe, heta ku ji destê we bê, bi heraîi rairovan re di aştiyê

de bin. " Hezkirîno, heyfa xwe nestînin, lê rê bidin xezeba Xwedê.

12:4-8 1 Korîntî 12:4-12 12:14 Metta 5:44 12:16 Gotinên Silêman 3:7
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Çimkî hatiye nivîsîn: «HeyfhiIanîn ya rain e. Xudan dibêje: <Ezê

bergîdana* wê bidim.>»^ ^ Lê belê: «Eger dijminê te birçî be, xwa-

rinê bidê; tî be, avê bidê. Çirakî bi kirina vê yekê, tê pelên êgû: bi

serê wî de kora bikî.»'' ^' Bila xerabî te bindest neke; lê belê tu bi

qenciyê xerabiyê bindest bike.

Seri U ber Desthilatiyê Danîn

1 Q Bila her kes bi ya hukîimeta li ser xwe bike; çirakî hukû-

X ^ meta ku ne ji aliyê Xwedê ve ye tune îi yên heyî ji aliyê
Xwedê ve hatine danîn. ^ Ji ber vê yekê, yê ku li heraber desthi-

latiyê derkeve, ew li ber sazîiraana Xwedê radibe îi yên ku li ber

radibin, wê dîwankirina xwe bînin. ^ Çimkî hukumdar ne ji bo karê

qenc, lê belê ji bo karê xerab tirsdar in. Ma tu dixwazî ku ji hu-

kîiraetê netirsî? Tu ya qenc bike, tê ji aliyê wê ve bêyî pesindan.

" Çimkî ew ji bo qenciya te xizmetkarê Xwedê ye. Lê eger tu ya

xerab bikî, bitirse; ji ber ku ew badîhewa şiîr hilnagire. Ew xiz-

metkarê Xwedê ye, da ku xezebê li yê ku xerabiyê dike bibarîne û

wan ceza bike. ^ Loraa ne tenê ji ber xezebê, lê belê ji ber wijdanê

jî divê serî bê danîn. * Ji ber vê yekê hûn bacê jî didin, çimkî ew

xizmetkarên Xwedê ne îî karê wan ev e. ^ Heqê her kesî bidinê: Yê

ku heqê wî yê bacê heye, bacê bidinê, yê ku heqê wî yê gumrikê

heye, gumrikê; yê ku heqê wî yê tirsê heye, tirsê îî yê ku heqê wî

yê siyanetê* heye, siyaneta wî bigirin.

* Ji hevhezkirinê pê ve ji bo tu tiştî nebin deyndarê tu kesî.

Çimkî yê ku ji yê din hez dike, Şerîet pêk aniye. ' Ew emrê ku di-

bêje: «Zînayê neke», «Nekuje», «Nedize», «Çavê xwe neavêjê tiş-

tekî»'^ îî eger emrekî din hebe, hemîi dikevin nav vê gotinê: «Wek

ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.»'' '" Hezkirin xerabiyê

li cîran nake; loma hezkirin pêkanîna Şerîetê ye.

" Vê yekê bikin, çimkî hîin dizanin ku çi wext e; êdî saet hat

ku hîîn ji xewê hişyar bibin, ji ber ku niha xilasiya me, ji dema ku

rae bawerî anî nêzîktir e. '^ Şev pêşve çîîye, roj nêzîk bûye. îcar

' 12:19 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:35 >> 12:20 Ji: Gotinên Silêman 25:21-22

" 13:9 Ji: Derketin 20:13-15, 17; Dubarekirina Şerîetê 5:17-19, 21

'' 13:9 Ji: Qanûna Kahîntiyê 19:18

13:6 Metta 22:21
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rabin, era karên tariyê ji ser xwe bavêjin îî xwe bi çekên ronahiyê

rapêçin. '^ Wek ku bi roj e, em bi awayekî serfiraz rêve herin; ne bi

kêfldrina bi harîti û serxweşî, ne bi fuhiişî û şehwetê, ne bi pevçûn

îî ne jî bi çavnebariyê. '" Lê belê xwe bi Xudan îsa Mesîh rapêçin û

ji bo xwestekên nefsê tu tiştî peyda nekin.

Hevdû Dadbar Nekin

i /1 Yê ku di baweriyê de qels e qebîîl bikin, lê U ser fikrên xu-

X T" malî bi wî re devjeniyê nekin. ^ Baweriya yekî heye ku her

tişti bixwe, lê yê qels bi tenê pincarê dixwe. ^ Bila yê ku dixwe, wî

yê ku naxwe kêm nebîne îî yê ku naxwe bila wî yê ku dixwe dad-

bar* neke; çimkî Xwedê ew qebîîl kiriye. " Tu kî yî ku tia xizmet-

karê yekî din dadbar dikî? Ew dikeve an disekine, mîrzayê wî

dizane; lê ewê bisekine, çimkî Xudan dikare wî bisekinîne.

* Yek, rojekê di ser roja din re digire, yê din hemîî rojan wek-

hev dibîne. Bila her yek ji dîtina xwe piştrast be. * Yê ku rojekê di

ser rojeke din de digire, ji bo Xudan digire û yê ku dixwe jî ji bo

Xudan dixwe, çimkî ji Xwedê re şikir dike. Û yê ku naxwe jî ji bo

Xudan naxwe û ji Xwedê re şikir dike.

^ Ji rae tu kes ji bo xwe najî îi tu kes ji bo xwe nanure. * Eger
em bijîn, em ji bo Xudan dijîn; eger em bimirin, em ji bo Xudan

dimirin. îcar era bijîn jî, era birairin jî, era yên Xudan in. ' Ji ber ku
Mesîh ji bo vê yekê mir û vejiya, da ku ew hera bibe Xudanê rairi-

yan îî hera jî yê zindiyan.

'" îcar tu çima birayê xwe dadbar dikî? An tu çima birayê xwe

kêm dibînî? Em hemîi, eraê li ber kursiyê Xwedê yê dîwanê ra-

westin. " Çirakî hatiye nivîsîn:

«Xudan dibêje: Bi heyîna rain, her çok wê U ber min bitewe

Û her ziman wê eşkere bike îî bêje: <Tu Xwedê yî.>»^

'^ îcar her yek ji me wê li ser xwe hesab bide Xwedê.

KesîNeterpiUnin

" Loma êdî era hevdîî dadbar nekin. Lê hê zêdetir, biryarê

bidin ku hîîn astengekê daneynin pêşiya birayekî ku biterpile* an ji

' 14:11 Ji: îşaya 49:18; 45:23

14:10 2 Korînti 5:10
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rê derkeve. '" Ez dizanim û di baweriya Xudan îsa de piştrast im
ku tu tişt ji ber xwe ne raurdar* e. Lê çaxê ku yek tiştekî raurdar

bihesibîne, ew ji bo wî murdar e. '* îcar, eger ji ber tiştê ku tu dixwî,
birayê te xemgîn dibe, êdî tu U gor hezkirinê rêve naçî. Wî yê ku

Mesîh ji bo wî miriye, bi xwarina xwe helak neke. '* îcar bila li ser
vê yeka ku hîîn qenc dibînin, bi xerabî neyê peyivîn. " Çimkî Padî-
şahiya* Xwedê ne xwarin û vexwarin e, lê belê rastdarî, aşti û şa-

hiya bi Ruhê Pîroz e. '* Yê ku bi vê yekê ji Mesîh re xizraetê dike, li

Xwedê xweş tê û ji aliyê mirovan ve tê erêkirin. " Madem ku wusa
ye, em bikevin pey tiştên ku ji bo aştiyê îî avakirina hevdîi ne. ^" Ji
bo xwarinê karê Xwedê xera neke. Erê, her tişt helal e, lê belê yê ku

bi tiştên ku dixwe dibe sedemê terpilîna hinekên din, ew xerabiyê

dike. " Ya qenc ew e ku tu goşt nexwî, şerabê venexwî îi tu tiştê

ku birayê te pê diterpile nekî. " Bîr û baweriya te, bila li ber

Xwedê ji bo te be. Xwezî bi wî yê ku di tiştê ku erê dike de, xwe bi

xwe dadbar nake. ^^ Lê yê ku dudiU ye îî dixwe, sîicdar tê derxistin,

çimkî ne ji baweriyê ye. Her tiştê ku ne ji baweriyê ye, guneh e.

Ne Xwe bi Xwe, lê Yên Din RazîBikin

Em ên ku xurt in, era deyndar in ku era qelsiyên wan ên ku

di baweriyê de bêhêz in, hilgirin îi U dilxweşkirina xwe

negerin. ^ Bila her yek ji rae ji bo qenciya cîranê xwe dilê wî xweş

bike, da ku ew bê avakirin. ^ Çirakî Mesîh jî ne dilê xwe bi xwe

xweş kir, lê belê çawa ku hatiye nivîsîn: «Bêsiyanetkirina wan ên

ku te bêsiyanet dikin, hat ser min.^" " îcar ji berê ve her çi hatibe
nivîsîn, ji bo perwerdebîina rae hatiye nivîsîn, da ku bi sebir û bi
handana* Nivîsarên Pîroz hêviya me hebe. ^ Û bila Xwedayê sebir
û handanê, bike ku hûn li gor Mesîh îsa hemfikir bin, * da ku hûn
hemîi bi yek dil îî bi yek devî, pesnê Xwedê, Bavê Xudanê me Isa

Mesîh bidin.

Mizgîniyaji bo Cihû û Miletan Yek e

' Ji ber vê yekê ji bo rûmeta Xwedê çawa ku Mesîh hiîn qebiîl

kirin, hevdîî qebûl bikin. * Ez ji we re dibêjim ku Mesîh di ber

rastiya Xwedê de, ji Cihîiyan re bîî xizraedcar, da ku sozên ji bav û

15
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kalan re rast derîne ' û railet ji bo rehraa wî pesnê Xwedê bidin.

Çawa ku hatiye nivîsîn: «Ji ber vê yekê ezê di nav railetan de ji te

re şikir bikim, ji navê te re lavijeyan* bêjira.»" '" Û ew dîsa dibêje:
«Ey miletno, bi gelê wî re şa bibin.»'' " Û careke din:

«Ey hemîî miletno, pesnê Xudan bidin

Û bila hemîi gel wî bilind bikin.^'^

'^ îşaya pêxeraber jî dibêje:

«Rayê* Yêşa* wê derkeve, ewê rabe,

Da ku serokatiyê li ser railetan bike

Û railet wê hêviya xwe bi wî ve girê bidin.»''
" îcar bila Xwedayê hêviyê, di baweriyê de dilê we bi hemîî şahî û

aştiyê tije bike, da ku bi hêza Ruhê Pîroz hêviya we zêde bibe.

Xizmetaji bo Mesîh

'" Birayên min, ez bi xwe ji we piştrast im ku hûn bi xwe jî bi

qenciyê tije ne, bi her zanînê rapêçandî ne û hîîn dikarin şîretan U

hevdîi bikin. '^ Dîsa jî bi wê kereraa ku ji aliyê Xwedê ve ji min re

hatiye dayîn, min bi dilawêrî li ser çend tiştan ji we re nivîsiye, da

ku ez wan careke din bînim bîra we. '* Ev kerem ji min re hat da-

yîn, da ku ez ji bo miletan xizraetkarê Mesîh îsa bira, yanî ez ji bo

Mizgîniya Xwedê karê kahîntiyê dikira, da ku railet bibin pêşkê-

şeke bi Ruhê Pîroz pîrozbiiyî îi meqbûl. " Loraa ez bi saya Mesîh

îsa ji bo xizmeta xwe ya ji Xwedê re serbilind ira. '* Ji bilî wan

tiştên ku Mesîh bi destê rain kir, da ku milet bi ya wî bikin, ez

newêrira li ser tiştekî din bipeyivira. Wî ev bi gotin îi kirinê, " bi
hêza nîşan û karên raezin, bi hêza Ruhê* Xwedê kiriye. Wusa ku,

ji Orşelîraê* bigire heta bi îlîryayê ez geriyam û rain Mizgîniya

Mesîh bi tevahî da bihîstin. ^" Armanca min ev e ku ez U dera ku

navê Mesîh hê lê nehatiye bihîstin Mizgîniyê belav bikim; ne ku ez

li ser bingeha ku hinekên din danîne ava bikira. ^' Lê çawa ku

hatiye nivîsîn:

«Yên ku li ser wî ji wan re nehatiye gotin, wê bibînin,

Û yên ku li ser wî nebihîstine, wê fêra bikin.»®

' 15:9 Ji: Zebûr 18:49; 2 Samûêl 22:50

15:10 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:43 " 15:11 Ji: Zebûr 117:1

15:12 Ji: îşaya 11:10 ' 15:21 Ji: îşaya 52:15
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Fikra Çûyîna Romayê

^ Ji ber vê yekê gelek caran asteng ji hatina min a ba we re

derketin. ^ Lê niha ji ber ku êdî li van deran cihê ku ez bixebitim

nema û ji gelek salan ve ez dixwazim bêm ba we, ^ çaxê ku ez

herim Spanyayê, ez dixwazim bêm ba we. Hêviya min ew e ku

çaxê ez di wir re derbas bibim, ez we bibînim, pêşî piçekê ji dîtina

we têr bibim û paşê ji aliyê we ve bêm bi rê kirin. ^ Lê niha ez

diçim Orşelîmê, da ku ez ji pîrozên li wir re xizmetê bikim. ^* Çim-

kî ji dilê bawermendên Mekedonya îi Axayayê* hat ku ji bo be-

lengazên nav pîrozên Orşelîmê alîkariyekê bikin. " Erê, ev li wan

xweş hat îî bi rastî jî ew deyndarên wan in. Madera rnilet bîîn

hevparên tiştên mhanî yên Cihîîyan, ew deyndar in ku bi tiştên

cismanî jî ji wan re xizmetê bikin. ^ îcar piştî ku min ev anî serî îi

ev diyariya ku hatiye civandin gihand destê wan, ezê bêm ba we îi

ji nav we herim Spanyayê. ^' IJ ez dizanira ku gava ez bêra ba we,

ezê bi tijetiya bereketa Mesîh bêm.

^ Birano, ez bi Xudanê rae îsa Mesîh îi bi hezkirina Ruh ji we

hêvî dikim ku hîîn bi min re, li ber Xwedê bi xîret ji bo min dua

bikin. Wusa ku ez ji wan ên ku li Cihîîstanê* bawer nakin rizgar

bibim îi xizraeta rnin a li Orşelîmê ji pîrozan re meqbîîl be, ^^ îî ez

bi daxwaza Xwedê bi şahî bêm ba we û bi we re bîhna xwe vedim.

^^ Xwedayê aştiyê bi we hemûyan re be. Amîn.

SiUiv

'I /T Ez xwişka rae Fîbiyê ji we re tewsiye dUdra. Ew bi xwe

X \J alîkara civîna* bawerraendan a li Kenxêryayê ye. ^ Wê bi

navê Xudan, bi awayekî ku li pîrozan tê, qebîîl bikin îî çi hewce-

dariya wê bikeve ba we, alîkariya wê bikin. Çirakî ew jî ji gelekan

re îî ji min re jî bîî alîkar.

^ Silavan li Priskîla* îi Akîlas bikin, ku bi saya Mesîh îsa he-

valkarên min in. " Wan di ber min de stîîyê xwe danîn. Ne bi tenê

ez, lê belê hemîî civînên bawermendan ên di nav miletan de jî ji

wan re spasdar in. ^ Silavan li civîna ku li raala wan dicive jî bikin.

Silavan li hevalê min ê hezkirî Apênetos bikin. Ew ji wan ên ku li

herêraa Asyayê* bawerî bi Mesîh anîne, yê pêşî ye. * Silavan li

16:5 Peyv bi peyv: «Ew li Asyayê ji bo Mesîh berê* pêşî ye.»
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Meryema ku ji bo we gelek xebitiye bikin. ' Silavan li Andronîkos

ti U Yûnya bikin, ku di nav Şandiyan de giranbiha ne, mirovên min

û bi min re girtî ne îî hê beriya rain bawerî bi Mesîh anîne. * Si-
lavan li ArapUyatos bikin ê ku bi saya Xudan hezkiriyê rain e.

' Silavan U hevaUcarê me yê bi Mesîh, Urbanos îî li hezkiriyê min

Staxîs bikin. '" Silavan li Apêlîsê ya ku bi Mesîh hatiye erêkirin,

bikin. Silavan li maliyên Arîstobûlos bikin. " Silavan U mirovê

min Hêrodiyon bikin. Silavan li raaliyên Narkîs bUdn ên ku di ba-

weriya Xudan de ne. '^ Silavan li Trîfênayê îi U Trîfosayê bikin,

yên ku di xizraeta Xudan de dixebitin. Silavan li Persîsa delal a ku

di xizmeta Xudan de gelek ked daye bikin. '^ Silavan U bijartiyê

Xudan Rîifos îi diya wî ya ku ji min re jî dêyîti kiriye, bikin.

'" Silavan li Asînkrîtos, Flêgon, Herraîs, Patrobas, Hermas û li bi-

rayên ku bi wan re ne bikin. '^ Silavan li Fîlologos, Yîiliya, Nêrews

îî xwişka wî, li Olîrapas û hemû pîrozên ku bi wan re ne bUdn.

'* Bi raraîîsana pîroz silavan li hevdû bikin. Heraîi civînên bawer-

mendan ên Mesîh silavan U we dikin.

Şîretên Dawî û Xatir

" îcar, birano, ez ji we hêvî dikim, ku haya we ji wan mirovan

hebe yên ku li hember wê hîndariya ku hîîn hîn biine, dubendiyê

çêdikin îî xelkê diterpilînin*. Ji wan diir bin. '* Çimkî yên weha ne

ji Xudanê me Mesîh re, lê belê ji zikê xwe re xizmetê dUdn. Bi

gotinên xweş îî xemilandî dilê rairovên saf dixapînin. " Guhdana
we gihîşt guhê heraîîyan. Loma ez ji bo we şa dibim. Lê ez dix-

wazim ku hîin ji bo kirinên qenc jîr lî j^i bo yên xerab saf bin.

^"Xwedayê aştiyê wê di deraeke kurt de îblîsdi bin lingên we de

biperçiqîne. Kerema Xudanê rae îsa li ser we be.
^' Hevalkarê rnin Tîraotêyos* îî mirovên min Lûkyos, Yason îî

Sosîpatros silavan li we dikin. " Ez Tertiyos, yê ku ev narae nivî-

siye, bi navê Xudan silavan li we dikim. ""^ Gayosê ku mêvandarê

min û tevahiya civînê ye silavan li we dike. Xiznedarê bajêr Eras-

tos* îî btrayê rae Kuwartos silavan U we dikin.

16:23 Di hin destnivîsaran de ev jî heye: «Kerema Xudanê me îsa Mesîh 11
ser we hemiiyan be. Amîn.»
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Dua û Şikir

^ îcar bila rûraet ji wî Xwedayî re be yê ku dikare li gor

Mizgîniya rain îî danezana îsa Mesîh we qayîra bike; ew sira ku ji

demên berê ve hatibû veşartin ^ niha eşkere bîîye û bi nivîsarên

pêxemberan U gor emrê Xwedayê herheyî hatiye dazanîn, da ku

heraîî railet bi ya baweriyê bikin. " Bila bi saya îsa Mesîh her îî

her rûmet ji Xwedê re be, ew Xwedayê ku bi tenê zana ye. Amîn*.



Nameya Pawlos apêşîji Korîntiyan re

Pêşgotin

Korint bajarekî Yewnaniyan e û ew der paytextê herêma Axa-

yayê* ya Romayê bû. Ev der bajarekî bazirganî û kêfkirinê bû. Bi

kêmahî 12 perestgehên pûtperestiyê yên xwedayên Yewnaniyan ên

kevin li vir hebûn. Korint di nav dest û lepên pûtperestiyê de bû.

Pawlos di gera xwe ya diduyan de 18 mehan (Karên Şandiyan

18:11, 18) U vir ma (di navbera salên 50 û 52an de) û bingeha ci-

vîna bawermendan danî. Pawlos ev name di sala 54an de nivîsî û

piştre careke din vegeriya wir.

Pawlos ne tenê sê caran çû serdana Korintê, lêji civîna li vir

re name jî nivîsîn û li serpirsên wan rawesta. Di van nameyan de,

bersîvên Xwedê yên ji civîna bawermendan re, cih distînin. Mese-

le, Xwedê di zewac, hevberdan û têkiliyên cinsî de çi emir dike?

Goriyên ku ji bo pûtan tên pêşkêşkirin, ma dikarin bên xwarin?

Cihêjinan di nav civînê de çi ye? Miri çawa radibin û hwd.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-9

IL Dubendiyên ku di civînê de derketin 1:10-4:21

III. Yên kujijiyana bi siyanet dûr ketin 5:1-6:20

IV. Dabaşa zewacê 7:1-40

V. Azadiya bawermendan çi ye? 8:1-11:1

VL Perizîna rast 11:2-14:40

VII. Rabûna miriyan 15:1-58

VIIL Planên cûr bi cûr 16:1-24

SiUiv

IJi Pawlosê* ku bi daxwaza Xwedê hatiye gazîkirin ku bibe

Şandiyê Mesîh îsa îi ji birayê me Sostênîs,
^ ji civîna* bawermendan a Xwedê ya li Korîntê, ji yên ku bi

Mesîh îsa hatine pîrozkirin û ji bo pîrozbûnê hatine gazîkirin ii ji

hemûyên ku li her derê gazî navê îsa Mesîhê ku Xudanê* me û yê

wan e dikin re:
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^ Ji Bavê rae Xwedê û ji Xudan îsa Mesîh, kerera îî aşti* U ser
webe.

" Ji bo kerema Xwedê ya ku bi Mesîh îsa ji we re hatiye dayîn,

ez hergav ji bo we ji Xwedayê xwe re spas dikira. ^^* Çirakî ka

çawa şahidiya Mesîh di nav we de qayîra bîîye, hîin bi wî di her

tiştî de, di peyivîn îi di zanînê de dewlemend bûne. ' Wusa ku di tu

diyariya mhanî de kêmahiya we tune û hûn li hêviya xuyabûna

Xudanê me îsa Mesîh disekinin. * Ew jî wê we heta dawiyê qayîm
bike, da ku hîin di Roja Xudanê me îsa Mesîh de bê sîic bin.
' Xwedê dilsoz e: ji aUyê wî ve hîin hatine gazîkirin, da ku hevpa-
riya we bi Kurê wî, Xudanê rae îsa Mesîh re hebe.

Dubendiya di Civîna Bawermendan de

'" De îcar birano, ez bi navê Xudanê me îsa Mesîh hêvî ji we

dikim, hûn heraiî eynî tiştî bifikirin, bUa di nav we de dubendî tune

be; lê li ser eynî fikrê îi eynî dîtinê bibin yek. " Çimkî birano, ji

aliyê mirovên Xiloyê ve ji min re hat gotin ku di nav we de pevçiîn

heye. '^ Yanî ez li ser vê dibêjira: Her yek ji we dibêje: «Ez yê

Pawlos ira» an: «Ez yê Apolos im» an: «Ez yê Kîfas* im» an jî:

«Ez yê Mesîh im.» '^ Ma Mesîh hatiye parve kirin? Ma Pawlos ji

bo we hat xaçkirin? An ku hiîn bi navê Pawlos imad* bûn? '" Ez ji

Xwedê re şikir dikira ku rain ji Krîspos îî Gayos pê ve tu kes ji we

iraad nekiriye; '^ wusa ku tu kes nebêje ku hlîn bi navê min imad

bîine. '* - Min maUyên Stefanas jî imad kirin, ji vê zêdetir ez niza-

nim ku min kesek din imad kiriye an na. - " Çimkî Mesîh ez ne-

şandira ku ez iraad bikim, lê belê ez şandira ku ez Mizgîniyê*

bidira. Min ev yek bi şehrezayiya gotinan nekir, da ku xaça Mesîh

hêza xwe winda neke.

Mesîhê ku Hêz û Şehrezayiya Xwedê Ye

'* Erê, peyva* U ser xaçê ji bo yên ku helak dibin bêaqiU ye, lê ji

bo rae yên ku rizgar dibin hêza Xwedê ye. " Çirakî hatiye nivîsin:

«Ezê zanebîina zaneyan tune bikim,

Ezê fêmdariya fêradaran betal bildra.»^

" 1:19 Ji:Işaya 29:14

1:12 Kîfas: navê din ê «Petrûs» e; binêre: Yiiheima 1:42.
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^" Ma yê zana li ku derê ye? Yê Şerîetzan* li ku derê ye? Dev-

jenîkerê şehreza yê vê dinyayê li ku derê ye? Ma Xwedê şehre-

zayiya dinyayê venegerand bêaqiliyê? ^' Madera ku dinyayê li gor

şehrezayiya Xwedê, bi şehrezayiya xwe Xwedê nas nekk; U Xwe-

dê xweş hat ku yên baweriyê* tînin bi bêaqiUya Mizgîniyê rizgar

bike. ^^ Cihîî nîşanan dixwazin û Yewnanî li şehrezayiyê digerin,

" lê em, Mesîhê ku hatiye xaçkirin didin bihîstin. Ew ji bo Cihîî-

yan terpilînek* îi ji bo miletan bêaqilî ye; ^ lê ji bo yên ku hatine

gazîkirin, hem ji bo Cihîi û hem jîji bo Yewnaniyan, ev Mesîh hê-

za Xwedê îi şehrezayiya Xwedê ye. ^^ Çimkî bêaqiUya xwedayî di

ser şehrezayiya mirovan re îî bêhêziya Xwedê jî di ser hêza miro-

van re ye.

^* îcar birano, li gazîkirina xwe binêrin: Di nav we de li gor

fîkrên rairovan gelekên şehreza, gelekên hêzdar, gelekên esUzade

ne hatine gazî kirin. ^^ Lê belê Xwedê, ji bo ku şehrezayan bide

şermkirin, tiştên dinyayê yên bêaqil bijartin; îî Xwedê, ji bo ku yên

hêzdar bide şermkirin, tiştên dinyayê yên qels bijartin. ^ Xwedê, ji

bo ku tiştên ku hene betal bike, tiştên dinyayê yên bê rîîmet îî kêm

tên dîtin, tiştên ku tunin jî, bijartin. ^' Wusa ku tu kes li ber Xwedê

pesnê xwe nede. ^ Bi saya Xwedê hûn bi Mesîh îsa re ne, yê ku ji

aUyê Xwedê ve ji bo me bii şehrezayî, rastî, pîrozî îi rizgarî. ^' Ji

bo vê yekê çawa ku hatiye nivîsîn: «Yê ku pesnê xwe dide, bila bi

Xudan pesnê xwe bide.^"

Mesîhê ku Hatiye Xaçkirin

2Birano, çaxê ku ez hatira ba we ku ez sira Xwedê ji we re

diyar bikira, ez ne bi peyvên xemilandî an şehrezayî hatim.

^ Çirakî gava ku ez di nav we de bîira, rain biryar da ku ez ji îsa

Mesîhê ku hatî xaçkirin pê ve tiştekî din nezanibim. ^ Ez bi qelsî îî

bi tirs hatira ba we; ez gelek jî dilerizîra. " Peyv û danezana rain,

ne bi qanîkirina peyvên şehrezayiyê, lê bi berçavanîna hêza Ruh

bîî, * da ku baweriya* we ne li ser şehrezayiya mirovan be, lê li ser

hêza Xwedê be.

' 1:31 Ji: Yêremya 9:24
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Şehrezayiya Rastin

* Erê, em di nav yên gihîşti de şehrezayiyê dibêjin. Lê ev şeh-

rezayî ne ya vê dinyayê ye û ne jî ya serokên wê ye, yên ku wê ji

holê bên rakirin. ^ Lê belê em şehrezayiya Xwedê ya bi sir îi veşar-

tî dipeyivin, a ku Xwedê ji beriya dem îi zemanan ve ji bo rîîmeta

me kifş kiriye. * Tu kesî ji serokên vê dinyayê bi vê nezanî. Eger

bizanibîîna, wê Xudanê rûraetê xaç nekirana. ' Lê belê çawa ku

hatiye nivîsîn:

«Tiştên ku çavan nedîtine îî guhan nebihîstine*

Û di fikra rairov re derbas nebûne,

Xwedê ew ji bo wan ên ku ji wî hez dikin, araade kirine.»

'" Lê Xwedê ew bi Ruh ji me re kifş kirin. Çimkî Ruh li her tişrî, li

tiştên Xwedê yên kîîr jî dikole. " Ma tiştên rakov, ji mhê mirov ê

ku di hundirê mirov de ye pê ve, kî dizane? Wusa jî ji Ruhê* Xwe-

dê pê ve, tu kes bi tiştên Xwedê nizane. '^ îcar me ne mhê dinyayê,
lê belê Ruhê ku ji Xwedê tê stand, da ku em wan tiştên ku Xwedê

ji rae re kirine diyarî, bizanin.

'^ Era van, ne bi peyvên ku bi şehrezayiya rairovî hatine hîn-

kirin, lê belê bi peyvên ku Ruh hîn kirine dibêjin. Era tiştên mhanî

ji rairovên mhanî re eşkere dikin. '" Lê rairovê nefsanî tiştên Ruhê

Xwedê qebûl nake, ev jê re bêaqiU ne. Nikare wan bizane jî, ji ber

ku ev tişt bi riyên mhanî tên fêmkirin. '^ Yê mhanî dikare her tişrî

fêm bike, lê ew ji aliyê tu kesî ve nayê fêm kirin.

'* «Ma kê bi fikra Xudan zaniye

Kuhînîwîbike?»''

Lê fikra Mesîh bi rae re ye.

Yekîtiya Civînê

3îcar birano, rain nikaribîi wek ku bi mirovên mhanî re tê peyi-

vîn, bi we re bipeyivim. Lê belê ez bi we re wek mirovên be-

denî û zarokên di baweriya* Mesîh de, peyivîm. ^ Min ne xwarin,

lê belê rain şîr da we. Çimkî we hê nikaribîî ku hûn ragirin* û niha

jî hîîn nikarin. ' Çimkî hê jî hîîn bedenî ne. Madem ku di nav we de

çavnebarî îi devjenî heye, ma hîîn ne bedenî ne? Ma hîin ne wek

' 2:9 Ji: îşaya 64:4 ^ 2:16 Ji: îşaya 40:13
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mirovan dijîn? " Gava ku yek bêje «Ez yê Pawlos im» û yê din

bêje: «Ez yê Apolos ira», raa hingê hîîn ne rairov in?

* îcar Apolos kî ye, Pawlos kî ye? Li gor ku Xudan daye her

yekî ji wan, ew xizraetkar in îî we bi rêberiya wan bawerî aniye.

* Min çand, Apolos av da; lê belê Xwedê raezin kir. ^ îcar ne yê ku

çandiye îî ne jî yê ku av daye tiştek e; lê belê Xwedê, yê ku mezin

dike, girîng e. * Yê ku çandiye îi yê ku av daye yek in; her yek ji

wan wê li gor keda xwe xelata xwe bistîne. ' Çimkî em hevparên

Xwedê yên xebatê ne, hîîn zeviya Xwedê, avahiya Xwedê ne.

'" Li gor kerema Xwedê ya ku ji min re hat dayîn, min wek

qesirbendekî şehreza bingeh danî, yekî din jî li ser ava dike. Bila

her kes bala xwe bidiyê ku çawa li ser ava dike. " Çimkî tu kes ji

bingeha ku hatiye danîn, yanî ji îsa Mesîh pê ve, nikare bingeheke
din deyne. '^ Eger yek li ser vê bingeha zêr, zîv, kevirên hêja, dep,

giya, qirş ava bike, '^ karê her kesî wê eşkere bibe. Çimkî ew Roj

wê wî nîşan bide, çimkî kar wê bi êgir xuya bibe îî agir bi xwe wê

karê her kesî biceribîne ku çi cûre ye. '" Eger karê ku mirovekî U

ser wê bingehê ava kiriye bimîne, ewê xelat bistîne; '* eger karê

yekî bişewite, ewê zirarê bikişîne. Lê ew bi xwe wê rizgar bibe, lê

wek ku di êgir re derbas bibe wê rizgar bibe.

'* Ma hîin nizanin ku hîîn Perestgeha* Xwedê ne îî Ruhê Xwe-

dê di hundirê we de rûdine? " Eger kesek'Perestgeha Xwedê xera

bike, Xwedê jî wê wî xera bike. Çimkî Perestgeha Xwedê pîroz e û

ew Perestgeh hûn in.

'* Bila tu kes xwe nexapîne. Eger di nav we de yek xwe li vê

dinyayê şehreza hesab bike, bila bêaqil be, da ku şehreza bibe.

" Çimkî şehrezayiya vê dinyayê li ba Xwedê bêaqiU ye. Wek ku

hatiye nivîsîn: «Ew şehrezayan di hîleyên wan de digire»^. ^°U

dîsa hatiye nivîsîn: «Xudan dizane ku fikrên şehrezayan pûç in.»

^' Loma bila tu kes pesnê xwe bi rairovan nede. Çimkî her tişt yê

we ye: ^^ Dixwazî bila Pawlos be, Apolos be, Kîfas* be, dinya be,

jiyan be, rairin be, dema niha be, dema ku bê be, hemîi yên we ne;

" îî hîîn yên Mesîh in, Mesîh jî yê Xwedê ye.

» 3:19 Ji: Eyûb 5:13 3:20 Ji: Zebûr 94:11

3:6 Karên Şandiyan 18:4-11; 18:24-28 3:16 1 Korîntî 6:19; 2 Korîntî 6:16
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Xizmeta Şandiyan

4BiIa rairov rae xizmetkarên Mesîh îî şahneyên* sirên Xwedê

bihesibînin. ^ Ne ev tenê, li vir ya ku ji şahneyan tê xwestin ew

e ku ew rairovên dilsoz bin. îcar ji aliyê we ve an jî ji aliyê dad-

geheke* rairovî ve, dîwana* min bê kirin, ji bo min tiştekî pirt

biçîîk e. Ez bi xwe jî dîwana xwe nakim. " Wijdana rain rihet e, lê

belê ev min bêsûc demaxe. Dadgerê* min Xudan e. ^ Ji ber vê ye-

kê, heta ku Xudan bê, beriya wext, dîwana tiştekî nekin. Xudan wê

tiştên di tariyê de veşartî ronahî bike îi niyeta dilan eşkere bike.

Hingê pesnê her kesî wê ji Xwedê be.

* Birano, ji bo qenciya we, ji bo ku ji we re bibe raînak rain ev

hemû li ser xwe îi li ser Apolos anîn; da ku hlîn ji me vê yekê hîn

bibin: «Demekevin derveyî ya nivîsandî», da ku kes ji bo yekî li

hember yê din xwe mezin neke. ' Ma kî te ji yê din ferq dike? Ma

çiyê te heye ku te ji Xwedê nestandiye? Madem te standiye, nexwe

çima wek ku te nestandiye tu pesnê xwe didî?

* Ji xwe hîîn têr bûne, ji xwe hîin dewleraend bîine. Bêyî rae

we dest bi hukuradariyê kir. Xwezî we hukumdarî bikira, da ku rae

jî bi we re hukumdarî bikira. ' Çimkî ez dibêjim qey Xwedê era

Şandî* kirin ên herî kêm, wek ên ku ji bo kuştina li ber hemîiyan,

hatine pêşanîn. Çimkî em ji dinyayê re, ji milyaket îî rairovan re

bîin teraaşe. '" Em di ber Mesîh de bêaqil in, lê hîîn bi saya Mesîh

bi aqil in. Era bêhêz in, lê hûn bihêz in. Hîin xweyî rîîraet, lê em

bêrlîmet in. " Heta vê saetê em tî û birçî ne îi bêcil in; li rae tê xis-

tin îî era bê cih îî war in. '^ Em bi destên xwe dixebitin îî keda xwe

didin. Gava ku çêrî* rae tê kirin, era duayên xêrê dikin; gava ten-

gahî li rae tê kirin, em sebir dikin. ' Gava ku buxtan li me tê kirin,

em bi nerraî dipeyivin. Heta niha era biin mîna ziblê dinyayê û

xirtika her tiştî.

'" Ez van tiştan, ne ji bo ku we bidim şerrakirin, lê ji bo ku ez

wek zarokên xwe yên delal şîretan li we bikim dinivîsim. '^ Çimkî

di baweriya Mesîh de, eger deh hezar perwerdekarên we hebin jî,

gelek bavên we tunin; bi Mizgîniyê di baweriya Mesîh îsa de ez

bîîm bavê we. '* Loma ez hêvî ji we dikim ku hîîn bibin mîna min.

4:16 1 Korîntî 11:1; Filîpî 3:17
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" Ji ber vê yekê min Tîmotêyos* şand ba we. Ew bi saya Xudan

zarokê rain ê delal iî dilsoz e. Ewê riyên min ên di baweriya Mesîh

îsa de bîne bîra we, yên ku ez li her derê, li her civîna* bawer-
mendan hîn dikira.

'* Wek ku ezê neyêra ba we, hinek ji we poz bilind bîîne. " Lê

belê eger Xudan bixwaze, ezê di nêzîk de bêra ba we. Hingê ezê ne

gotina wan ên ku poz bilind bîine, lê belê hêza wan bizanira.

^" Çimkî Padîşahiya* Xwedê ne bi gotinê ye, lê belê bi hêzê ye.

^' Hîin çi dixwazin? Ma ez bi dar bêm ba we, an ku bi hezkirin û

mhê nerm?

Cihê Bêedebiyê Tune

5Bi rastî tê gotin ku di nav we de zîna heye. Hem jî zînayek

wusa ku di nav railetên xwedênenas de jî tune: Heta yekî, jina

bavê xwe biriye. ^ îcar şîina ku we şîn bigirta, da ku yê ev tişt

kiriye ji nav we bihata rakirin, we ne girt, bi ser de jî hûn xwe di-

nepixînin!

^ Bi bedenê ez ne araade bira jî, bi mh ez di nav we de rae.

Wek ku ez di nav we de bira, rain bi navê Xudan îsa ji xwe biryara

dîwana wî yê ku weha kiriye, daye. " Gava ku hîîn bicivin îî mhê

min jî bi we re, tevî hêza Xudanê me îsa, ^ji bo helak kirina

bedenê, vî mirovî bidin destê îblîs da ku di Roja Xudan de mhê wî

rizgar bibe.

* Ne qenc e ku hîin pesnê xwe didin. Ma hîîn nizanin ku piçek

hevîrtirşk tevahiya hevîr tirş dike? '^ Xwe ji hevîrtirşkê kevin pak

bikin ku hîin bibin hevîrê nîi, wek ku hîîn bê hevîrtirşk in. Çimkî

berxê rae yê Cejna* Derbasbîînê Mesîh hatiye gorîkirin*. * Ji ber

vê yekê em cejnê, ne bi hevîrtirşkê kevin, ne bi hevîrtirşkê kîn û

xerabiyê, lê belê bi nanê şkeva yê dilpakî îî rastiyê bikin.

' Min di naraeya xwe de ji we re nivîsî ku hîîn bi zînakaran re

nebin heval. '" Ez qet li ser zînakar, çavbirçî, nijdevan îî piîtpe-

restên* vê dinyayê nabêjira. Eger wusa bîîya, diviya ku hîîn ji vê

dinyayê derketana. " Lê niha ez ji we re dinivîsim, bi yekî ku bira

'tê gotin, lê zînakar, çavbirçî, piitperest, çêrker, serxweş an nij-

devan be, pê re têkiliyê nekin, heta bi yekî weha re xwarinê jî

5:1 Dubarekirina Şerîetê 22:30 5:7-8 Derketin 12; 13:7
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nexwin. " Ma çi karê rain bi dîwankirina yên li derve heye? Ma

nakeve ser we ku hîin dîwana yên hundir bikin? " Xwedê wê dî-

wana yên derve bike. «Mirovê xerab ji nav xwe derxin.»^

Dozên di nav Bawermendan de

6Dema di nav we de doza yekî bi yekî din re hebe, çawa diwêre

ku ne li ber pîrozan, lê li ber neheqan dozê veke? ^ Ma hîin ni-

zanin ku pîroz wê dîwana dinyayê bikin? Madem ku hîînê dîwana

dinyayê bikin, ma hîin têrê nakin ku li ser dozên herî biçûk biryarê

bidin? ' Ma hîîn nizanin ku emê dîwana milyaketan bikin? îcar tiş-
tên rojane li ku derê dimînin? " îcar çaxê dozên tiştên vê dinyayê di

nav we de hebin, ma hûn wan ên ku ji aliyê civînê ve kêm tên

dîtin, ji bo dîwankirinê rîîdinînin? ^ Ji bo ku hîîn şerra bibin, ez van

dibêjira. Ma di nav we de yekî şehreza peyda nabe, ku bikare di

navbera birayan de dadgeriyê bike? * Lê bira U hember bira dozê

vedike, hem jî li ber bêbaweran !

^ Ya rast ji xwe li hember hevdîi dozvekirina we, ji bo we bi

tevahî binketin e. Çiraa hîîn hê bêtir neheqiyê nakişînin? Çima hîin

nahêlin hê bêtir malê we bê xwarin? * Lê belê hûn bi xwe neheqiyê

dikin îi malê kesên din dixwin. Hem jî hûn vê U birayan dikin.

' Ma hûn nizanin ku yên neheq Padîşahiya Xwedê mîras nastînin?

Neyên xapandin! Yên ku fuhîîşê dikin, an piîtperest*, an zînakar,

an qîinde, an qîingê, '" an diz, an çavbirçî, an serxweş, an çêrker an

jî nijdevan, Padîşahiya Xwedê raîras nastînin. " Û hin ji we weha
bûn; lê belê bi navê Xudan îsa Mesîh û bi Ruhê Xwedayê me hûn

hatin şuştin, pîrozkirin îi rastdarkirin.

Bi Bedena Xwe Xwedê BiUnd bikin

'^ «Ji bo min her tişt serbest e», lê belê her tişt ne bi kêr e. «Ji

bo min her tişt serbest e», lê belê ez nabim bindestê tu tişti.

'^ Xwarin ji bo zik e, zik jî ji bo xwarinê ye. Lê belê Xwedê wê
hera zik û hera jî xwarinê wêran bike. Beden ne ji bo fuhûşê ye, lê

ji bo Xudan e. Xudan jî ji bo bedenê ye. '" Xwedê hem Xudan ra-

kir, hem jî wê bi hêza xwe me rake. '^ Ma hiin nizanin ku bedenên

we' endamên Mesîh in? Ma ez endamên Mesîh bistînim îi bikim

' 5:13 Ji: Dubarekirina Şerîetê 17:7
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endamên fahîşeyê? Na, tu caran! '*Ma hûn nizanin yê ku bi

fahîşeyê ve bizeliqe, bi wê re dibe bedenek? Ji xwe hatiye gotin:

«Herdu wê bibin bedenek.»^ " Lê yê ku bi Xudan ve bizeliqe, bi

wî re dibe mhek. '* Ji fuhîîşê birevin. Her gunehê ku mirov bike, li

derveyî bedenê ye, lê yê ku fuhîişê dike, li hember bedena xwe

guneh dike. "An ma hûn nizanin ku bedena we Perestgeha*

Ruhê* Pîroz e, yê ku di nav we de ye, yê ku we ji Xwedê standiye?

Hûn ne yên xwe bi xwe ne. ^" Çirakî hûn bi bihayekî hatin kirrîn; ji

ber vê yekê Xwedê di bedena xwe de bilind bikin.

Pirsa Zewacê

7îcar era bên ser tiştên ku we ji min re nivîsîne: «Ji bo mêr qenc

e ku dest nede jinê.» ^ Lê ji ber fuhiişê, bila jina her mêrî bi

xwe û raêrê her jinê bi xwe hebe. ' Bila raêr heqê jina xwe, bi eynî

awayî jin jî heqê raêrê xwe bide. " Li ser bedena jinê bi xwe ne

desthUatiya wê, lê belê ya raêrê wê heye. Bi vî awayî U ser bedena

mêr bi xwe jî ne desthilatiya wî, lê belê desthilatiya jina wî heye.

^ Hevdîi raehrîîm nekin; lê eger ji bo ku hîîn xwe bidin duakirinê îi

bi dilê herdu aliyan be û ji bo deraekê be, hingê çêdibe. Pişti:e dîsa

herin ba hev, da ku îblîs ji ber xwenegirtina we, we neceribîne.

* Ez vê gotinê ne wek emir, lê wek destûrekê dibêjim. '' Ez dixwa-
zim ku hemû rairov wek rain bi xwe bin. Lê belê hin bi vî awayî,

hin bi wî awayî ne; diyariya her kesî bi xwe ji Xwedê heye.

* Ez ji yên nezewicî îi jinebiyan re dibêjim: Eger wek min bi-

mînin ji bo wan qenc e. ' Lê eger nekarin xwe bigerin, bila bizewi-

cin. Çirakî ji dêla ku ew bişewitin, çêtir e ku bjzewicin.

'" Ji yên zewicî re jî ez erair dikira, lê ne ez, Xudan emir dUce:

Bila jin dev ji mêrê xwe bemede. " Eger dev jê berde jî, bila bê

mêr bimîne, an jî bila bi mêrê xwe re li hev bê. Bila mêr jî jina

xwe bemede.

'^ Lê ji yên din re ne Xudan, ez dibêjim: Eger jina birayekî ya

ku baweriyê nayne hebe îi jinik razî be ku bi mêrê xwe re binûne,

bila mêrê wê, wê bemede. '^ Û eger raêrê jinekê yê ku baweriyê

nayne hebe û razî be ku bi wê re biraîne, bila wî bemede. '" Çimkî

' 6:16 Ji: Destpêkirin 2:24; Metta 19:5

6:19 1 Korîntî 3:16; 2 Korîntî 6:16 7:10 Metta 5:32; 19:9; Lûqa 16:18
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raêrê ku baweriyê nayne bi jina xwe tê pîrozkirin, jina ku bawer

nake jî bi wî birayê ku raêrê wê ye tê pîrozkirin. Nexwe zarokên

we murdar* diraan; lê niha pîroz in. '^ Lê eger yê ku baweriyê nay-

ne dev jê berde, bila berde; bira an xwişkên di vê rewşê de, ne di

bin hêsîrtiyê* de ne. Xwedê hîin gazî aştiyê* kirine. '* Ey jinê, tu ji

ku derê dizanî ku tê mêrê xwe rizgar bikî? Ey mêro, tu ji ku derê

dizanî ku tê jina xwe rizgar bikî?

Li gor Gazîkirina Xwedê Bijîn

" Lê Xudan çawa li her kesî leva* kiribe, Xwedê çawa gazî

her kesî kiribe, bila wusa bijî. Ez vê li hemû civînên bawermendan

emir dikim. '* Yek sinetbiiyî* hatibe gazîkirin? Bila ne sinetnebîiyî

be.Yek sinetnebîiyî hatibe gazîkirin? Bila sinet nebe. " Sinetbîîn

ne tiştek e, sinetnebîîn jî ne tiştek e; ya girîng pêkanîna emrên

Xwedê ye. ^" Bila her kes di rewşa ku tê de hatiye gazîkirin de

bimîne. ^' Gava ku tu hatî gazîkirin tu xulara bûyî? Xem nîne! Lê

Eger tu bikarî azadiya xwe bi dest bixî, hê bêtir vê bi kar bîne.

^^ Çimkî xularaê ku ji aliyê Xudan ve hatiye gazîkirin, ew azadê

Xudan e. Bi vî awayî jî yê ku azad e hatiye gazîkirin, xulamê Me-

sîh e. ^^Hîîn bi bihayekî hatin kirrîn, nebin xulamên mirovan.

^ Birano, her yek di çi rewşê de hatibe gazîkirin, bila li ber Xwedê

di wê rewşê de bimîne.

Yên Nezewicî û Jinebî

'^ Li ser keçik û kurikan, ji Xudan emrê rain tune. Lê ez wek

yekî ku bi dilovaniya Xudan dilsoz e, nêrîna xwe dibêjim. ^* îcar
ez guraan dikira ku ev qenc e: Ji ber tengahiya vê demê, ji mirov re

qenc e ku biraîne di wê rewşa ku tê de ye. " Ma tu bi jinekê ve

girêdayî yî? Li jêvebûnê negere. Tu bi jinekê ve negirêdayî yî? Li

jinê negere. ^ Lê eger tu jinê bînî, tu guneh nakî. Eger keçikek mêr

bike, guneh nake. Lê di vê bedenê de tengahiyên van wê hebin; ez

dixwazim we ji vê bidirixînim*.

^' Birano, ez vê dibêjim: Wext kurt bûye. Ji niha îî pê ve, bila

yên ku jina wan heye jî wek ku jina wan mne; ^ yên ku şînê digirin,

wek ku şînê nagirin, yên ku şa dibin, wek ku şa nabin, yên ku

dikirrin, wek ku malê wan tune ^' îi yên ku ji dinyayê dixwin, wek

wan bin, ku jê naxwin. Çimkî halê dinyayê yê niha derbas dibe.
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^^ Ez dixwazim ku hîîn bê xem bin. Yê ku jin neaniye, ji bo

tiştên Xudan xeman dixwe, ka wê çawa U Xudan xweş bê. ^^ Lê yê

ku jin aniye ji bo tiştên dinyayê xeman dixwe, ka wê çawa U jina

xwe xweş bê; ^ îi bi vî awayî dilê wî dibe du alî. îcar jin û keçUca

ku mêr nekiriye, ji bo ku hem bi bedenê îî hem jî bi mh pîroz bibe,

ji bo tiştên Xudan xeman dixwe. Lê jina raêrkirî, ji bo tiştên din-

yayê xeraan dixwe, ka wê çawa U raêrê xwe xweş bê. ^* Ez vê ji bo

feyda we dibêjira, ne ji bo ku ez dest îî Ungê we girêdim, lê ji bo

ku hîîn bi awayekî rêkîîpêk bijîn iî bê ku fikrên we belav bibin hîin

ji Xudan re xizraetê bikin.

^ Lê eger yek difikire ku ew U keça xwe neheqiyê dike, eger

jiyê keçikê pêşve çîîbe îî eger lazim be, bila ew tiştê ku dixwaze

bike, ew guneh nake; bila wê bide mêr." ^^ Lê eger yek ne dudilî be

û ne di bin mecbûriyê de be, lê bikare xwe îî di dilê xwe de biryar

dabe ku ewê keça xwe li ba xwe bihêle, ew baş dike.'' ^ îcar yê ku

keça xwe bide mêr baş dike, yê ku nede mêr hê çêtir dike.

^' Jinek, heta ku mêrê wê sax be bi wî ve girêdayî ye. Lê eger

mêrê wê biraire, hingê ew serbest e bi yê ku dixwaze re bizewice.

Tenê bila ew kes girêdayiyê Xudan be. '*" Lê li gor nêrîna rain, ew

jin wusa biraîne wê bextewartir be. Û ez dibêjim qey Ruhê Xwedê

bi min re jî heye.

Pirsa Goştê Goriyan

8Niha em bên ser goriyên* ku ji pîitan re tên pêşkêşkirin: Em

dizanin ku zanîna me hemîiyan heye. Zanîn qure dike, lê hez-

kirin, ava dike. ^ Eger yek guman bike ku tiştekî dizane, hê ew tiş-

tekî nizane, ka çawa divê ku ew bizane. ^ Lê eger yek ji Xwedê hez

dUce, ew ji aliyê Xwedê ve tê nas kirin. " îcar, li ser xwarina gori-

yên ku ji pîîtan re tên pêşkêşkirin, em dizanin ku pût li dinyayê ne

tiştek e îî ji yekî pê ve Xwedê tune. ^ Eger li ser erdê an U ezraên

yên ku ji wan re xwedê tê gotin hebiil jî - çawa ku gelek xwedê îî

gelek xudan hene - * ji bo rae tenê Xwedayek heye, ew jî Bav e.

' 7:36 an: «Lê eger yek difikire ku ew li dergistiya xwe neheqiyê dike, eger

jiyê keçikê pêşve çîibe û divê wusa be, bila ew ya ku dixwaze bike, ew

guneh nake; bila ew bizewicin.»

'' 7:37 an: «... ku ewê dergistiya xwe berde, ew baş dike.»
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Her tişt ji wî ye îi em ji bo wî hene. Û tenê Xudanek heye, ew jî îsa
Mesîh e. Her tişt bi destê wî hat afirandin îî em bi wî hene.

^ Lê belê her kes ne xwediyê vê zanînê ye. Hinek jî, ji ber hîn-

bîina pîîtan a heta niha, li ser goştê ku ji pîitan re hatiye gorîkirin,

hê jî dibêjin: «Ev goşt ji pîitan re ye» û dixwin. Wusa ji ber ku wij-

dana wan qels e, qirêjî dibe. * Xwarin me nêzîkî Xwedê nake. Em

nexwin kêmahiya me çênabe, era bixwin jî zêdehiya me çênabe.

' Lê hay jê hebin, bila ev azadiya we ji bo yên qels bi tu awayî

nebe sederaê terpilînê*. '" Çirakî, eger yek te, tu yê ku zana yî li

perestgeha pîîtan li ser sifrê bibîne îi ew bi xwe jî qels be, raa wij-

dana wî cesaretê nastîne ku goriyên ku ji plîtan re tên pêşkêşkirin

bixwe? " îcar rairovê qels, ew birayê ku Mesîh di ber de rairiye, bi

zanîna te helak dibe. " Û bi vî awayî bi gunehkirina li hember bi-

rayan û birîndarkirina wijdana wan a qels, hîin li hember Mesîh

guneh dikin. '^ Ji bo vê yekê eger xwarin bibe sederaê terpilîna bi-

rayê min, ji bo ku ez birayê xwe neterpilînim, ez qet goşt naxwim.

Mafên Şandiyan

9Ma ez ne azad im? Ma ez ne Şandî me? Ma min Xudanê rae

îsa nedîtiye? Ma hûn di baweriya Xudan de ne berê xebata rain

in? ^ Ez ji bo hinekên din ne Şandî bim jî, qet nebe ez ji bo we

Şandî rae. Çirakî hîin di baweriya Xudan de raora şandîtiya min in.

^ Xweparastina min a li hember yên ku rain dikişînin pirsê ev

e. " Ma heqê rae tune ku em bixwin îi vexwin? ^ Ma heqê me tune

ku em wek Şandiyên din îî wek birayên Xudan îî wek Kîfas*,

jineke bawermend bi xwe re bigerînin? * An ma heqê min îî Bar-

nabas tenê nîne ku em nexebitin? ' Ma kî bi perê xwe leşkeriyê di-

ke? Ma kî rezekî datîne îî berê wî naxwe? Ma kî şivantiya keriyekî

dike ii ji şîrê wî venaxwe?

* Ma ez van tiştên ha li gor mirovan dibêjira? An raa Şerîet* jî

van tiştan nabêje? ' Çimkî di Şerîeta Mîîsa* de hatiye nivîsîn: «De-

vê gayê ku gêrê dike gurê nedin.»^ Gelo Xwedê xema ga dixwe, '" an
bi tevahî vê ji bo me dibêje? Erê, ev ji bo me hat nivîsîn. Çimkî yê

ku cot dike, divê bi hêvî cot bike; îi yê ku gêrê dike, divê bi hêviya

ku ewê bibe hevpar, gêrê bike. " Madem ku rae tiştên mhanî di

' 9:9 Ji: Dubarekirina Şerîetê 25:4
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hundirê we de çand, em tiştên cismanî ji we bidirîin, ma gelek e?

'^ Eger hinekên din di desthilatiyê de li ser we pardar bin, raa heqê

me hê bêtir tune? Lê belê rae ev desthilatiya xwe bi kar neanî. îcar
ji bo ku em astengekê ji Mizgîniya Mesîh re demexin, em her tiştî

radigirin*.

'^ Ma hîin nizanin, yên ku di karê Perestgehê de dixebitin, ji

Perestgehê dixwin îî yên ku di gorîgehê de xizmetê dikin, parê ji

gorîgehê distînin? '" Bi vî awayî, Xudan emir kir, yên ku Mizgî-

niyê belav dikin, ji Mizgîniyê abora xwe bikin.

'^ Lê min qet yek ji van heqan bi kar neanî. Û ez van tiştan na-

nivîsim ku weha ji bo min bê kirin. Çimkî ji dêla ku yek pesindana

min pîîç derxe, rairin ji bo min çêtir e. '* Eger ez Mizgîniyê bidim,

ew ji bo min nabe pesindan. Çirakî ev barê pişta min e. Wey U

min, eger ez Mizgîniyê belav nekim! " îcar, eger ez vê bi daxwaz

bikim, xelata min heye. Eger ez ne bi daxwaz bikim, wekîltî h min

hatiye spartin. '* Nexwe xelata rnin çi ye? Ev e ku çaxê ez Miz-

gîniyê belav dikim, ez Mizgîniyê bê bergîdan* bidim, da ku ez

desthilatiya xwe ya ku di Mizgîniyê de ye bi kar neynim.

" Bi ser ku ez ji her kesî azad im, ji bo ku ez hê bêtir mirovan

bi dest bixim, min xwe kir xularaê her kesî. ^" Bi Cihîiyan re ez

bûm wek Cihîiyan, da ku ez Cihiîyan bi dest bixim. Bi wan re yên

ku di bin Şerîetê de ne, ez bîîra wek ên ku di bin Şerîetê de ne, da

ku ez wan ên di bin Şerîetê de ne bi dest bixim. - Heçî ew e, ez bi

xwe ne di bin Şerîetê de rae. ^' Ez bi wan ên bê Şerîet re bûm wek

ku ez bê Şerîet im, da ku ez wan ên bê Şerîet bi dest bixira. - Heçî

ew e, ez li heraber Xwedê ne bê Şerîet im, lê ez di bin Şerîeta

Mesîh de me. ^^ Bi qelsan re ez bîim qels, da ku ez yên qels bi dest

bixim. Bi her kesî re ez blîme her tişt, da ku ez bi her awayî hi-

nekan bi dest bixim. ^^ Ez van heraûyan ji bo Mizgîniyê dikira, da

ku para rain di wê de hebe.

^Ma hûn nizanin ku di raeydana bezê de, ji hemîiyên ku

dikevin hevbezînê tenê yek xelatê distîne. Hûn jî wusa bibezin, da

ku hûn xelatê bistînin. ^ Her kesê ku dikeve berhevdanê, di her

tişrî de nefsa xwe digire. Ew ji bo çelengeke pîiç vê dUdn, lê em ji

9:13 Dubarekirina Şerîetê 18:1 9:14 Liiqa 10:7-8
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bo yeke nepîîç dikin. ^*Ji bo vê yekê ez bêarraanc nabezim, ez

badîhewa kulma xwe navêjim hewayê. " Ez cefayê didira bedena

xwe îî wê bindest dikim, da ku piştî min hinekên din hîn kirin, ez

bi xwe neyêra redkirin.

Ji Pûtperestiyê Dûr Bin

i r\ Birano, ez naxwazim ku hiîn ji vê yekê bêhay bin, ku bav îi

X \J kalên me hemîî di bin ewr de blîn îî hemîi di deryayê re
derbas bûn, ^ îi heraîî di ewr de iî di deryayê de iraad* biîn ku bibin

yên Mîisa îî ^ hemîîyan eynî xwarina mhanî xwar îi " hemiîyan eynî

vexwarina mhanî vexwar. Çimkî ji lata mhanî ya ku li pey wan

dihat vedixwarin. IJ ev lat Mesîh bîî. ^ Lê belê Xwedê ji pirraniya

wan razî nebiî, loma termê wan li çolê hatin raxistin.

* Niha ev bûyer ji bo me biîn mînak, da wek ku dilê wan çû

tiştên xerab, dilê me jî neçe tiştên xerab. ' Wek hinekan ji wan,

hiîn nebin pûtperest*; çawa ku hatiye nivîsîn: «GeI li ser xwarin û

vexwarinê rûnişt îî rabû ku bileyize.»^ * Em fuhîişiyê nekin, wek

hinekan ji wan fuhûşî kir ii di rojekê de bîst û sê hezar kes ketin.

' Û em Mesîh neceribînin wek ku hinekan ji wan kir îi ji aliyê ma-

ran ve hatin helakkirin. '" Pitepitê nekin wek ku hinekan ji wan kir

pitepit û ji aliyê helakker ve hatin helakkirin. " Ev tiştên ha bi mî-

naktî hatin serê wan ii ji bo ku ji rae yên ku gihîştin dawiya deraan

re bibin şîret, hatine nivîsîn. " Ji ber vê yekê, yê ku guraan dike ku

qayîra disekine, bila hay ji xwe hebe, ku nekeve! '^ Hîîn ji tiştên

rairovî pê ve neketin tu ceribandinên din. Xwedê dilsoz e û destîîrê

nade ku hûn ji karîna xwe zêdetir bên ceribandin. Lê belê ji bo ku

hûn bikarin ragirin*, wê bi ceribandinê re riya jêderketinê jî pêk

bîne.

'" Ji ber vê yekê hezkirîno, ji pîitperestiyê birevin. '* Ez wek ku

ji kesên aqilraend re dibêjim, dipeyivira. Ya ku ez dibêjira, biwe-

zinînin. '* Kasa pîroziyê ya ku em pîroz dikin, raa ne hevpariya

' 10:7 Ji: DerkeHn 32:6

10:1 Derketin 13:21-22; 14:22-29 10:3 Derketin 16:35

10:4 Derketin 17:6; Hijmartin 20:11 10:5 Hijmartin 14:29-30

10:6 Hijmartin 11:4 10:8 Hijmartin 25:1-18

10:9 Hijmartin 21:5-6 10:10 Hijmartin 16:41-49
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xwîna Mesîh e? Nanê ku em dişkênin, raa ne hevpariya bedena

Mesîh e? " Madem ku nan yek e, bi ser ku era gelek in jî era be-

denekin. Çirakî era heraîi ji nanekî parê distînin.

'*Li gelê îsraêl binêrin, raa yên ku goriyan dixwin ne hev-

parên gorîgehê ne? " Nexwe ez çi dibêjim? Ma goriya ku ji pîîtan

re tê dayîn tiştek e? An jî pût tiştek e? ^" Na! Ez vê dibêjira, pîîtpe-

rest qurbanên xwe ne ji Xwedê re, lê belê ji cinan re pêşkêş dikin.

îcar ez naxwazira ku hûn bi cinan re bibin hevpar. ^' Hûn nikarin

hemji kasa Xudan n hem ji kasa cinan vexwin. Hûn nikarin hem ji

sifra Xudan ii hem ji sifra cinan parê bistînin. ^^ Ma em dixwazin

Xudan hêrs bikin? Ma era ji wî hêzdartir in?

Azadiya Bawermendan

^ «Her tişt serbest e», lê belê her tişt ne bi feyde ye. «Her tişt

serbest e», lê belê her tişt ava nake. ^" Bila her kes ne li qenciya

xwe, lê belê li qenciya yên din bigere. ^^ Her tiştê ku U çarşiya

qesaban tê firotin, bêyî ku ji bo wijdanê hîin lê bipirsin, bixwin.

^ «Çirakî erd îî heraîî tiştên ku tê de ne, yên Xudan in.»^ " Eger

yekî ku baweriyê nayne gazî we bike iî hîîn bixwazin herin, her

tiştê ku danîn ber we, bêyî ku hîin ji bo wijdanê lê bipirsin, bixwin.

^ Lê eger yek ji we re bêje: «Ev goştê goriyê ye», ji bo yê ku vê

dibêje îî ji bo wijdanê nexwin. ^' Çaxê ez li ser wijdanê dibêjira, ne

U ser ya te, lê ez li ser ya mirovê din dibêjim. Gelo çima wijdana

yekî din, azadiya min dadbar* bUce? ^ Eger ez bi spasî bixwim,

nexwe çima ji ber tiştê ku min ji bo wî spas kiriye, ez bêm sîic-

darkirin? ^' Loma hîin her çi bixwin, her çi vexwin, her çi bikin,

her tişti ji bo rîîmeta Xwedê bUdn. '^ Ne ji bd Cihûyan, ne ji bo

miletên din û ne jî ji bo civîna bawermendan a Xwedê, nebin se-

demê terpilînê*, ^^ çawa ku ez jî di her tiştî de dilê hemûyan xweş

dikim. Ez ne U feyda xwe digerim, lê ez li feyda gelekan digerim

da ku ew rizgar bibin.

' 10:26 Ji: Zebûr 24:1; 50:12; 89:11

10:16 Metta 26:26-28

10:18 Qaniina Kahîntiyê 7:6

10:20 Dubarekirina Şerîetê 32:17
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1 1 Çawa ku ez raîna Mesîh dikim hîîn jî mîna min bikin.

Sernixamtin

^ Ji ber ku hîîn di her tişti de min tînin bîra xwe îî hînkirinên ku

rain spartine we hîîn diparêzin, ez pesnê we didira. ' Lê ez dix-

wazira hîin bizanin ku serê her zilamî Mesîh, serê jinê mêr iî serê

Mesîh jî Xwedê ye. " Her zilamê ku semixamti dua an jî pêxembe-

rîtiyê dike, ew serê xwe bê siyanet* dike. ^ Lê her jina ku servekirî

dua an jî pêxemberîtiyê dike, serê xwe bê siyanet dike. Çimkî ev,

wek ku serê wê hatiye kurkirin û eynî tişt e. * Eger jin xwe neni-

xême, bila porê xwe jî bibire! Lê madem ji bo jinê porbirrîn an jî

serkurkirin şerm e, bila serê xwe binixême. ' Divê mêr serê xwe

nenixêrae çirakî ew wêne îi rîimeta Xwedê ye. Lê jin rîimeta raêr e.

* Çirakî ne raêr ji jinê çêbîî, lê belê jin ji raêr çêblî. ' îcar mêr ne ji
bo jinê, lê belê jin ji bo raêr hat afirandin. '" Ji bo vê yekê îi ji ber

milyaketan, divê desthilatiya jinê li ser serê wê hebe. " Lê dîsa li

ba Xudan ne jin ji mêr û ne jî mêr ji jinê serbixwe ye. " Çirakî, ka

çawa jin ji raêr çêbû, raêr jî bi jinê tê dinyayê. Lê her tişt ji Xwedê

ye. " Hîin bi xwe biwezinînin: Ma li jinê tê ku servekirî li ber

Xwedê dua bike? '" Ma tebîet jî hînî we nake ku mêr porê xwe di-

rêj bike ji bo wî bêhurmetî ye, '^ lê pordirêjiya jinê ji bo wê rûmet

e? Çimkî por ji bo nixamtinê ji wê re hatiye dayîn. '* Lê eger yek

bixwaze devjeniyê bike, ne adeteke me ya weha heye, ne jî ya ci-

vînên bawermendan ên Xwedê.

Şîva Xudan

" Lê di van tiştên ku ez niha tembîh bikim de, ez pesnê we

nadim, çirnkî li hev civînên we ji dêla ku feydê bidin, ziyanê didin.

'* Ya pêşî, ez dibihîzim dema ku hîin heraîî li hev dicivin, di nav

we de partîkarî hene îi ez hinekê ji vê bawer dikira. " Erê, divê di

nav we de dubendî hebin, da ku di nav we de yên meqbîîl eşkere

bibin. ^" îcar gava ku hûn li hev bicivin, ev ne ji bo xwarina şîva

Xudan e. ^' Çimkî li ser xwarinê her yek dikeve ser şîva xwe û hin

birçî dimînin, hin jî serxweş dibin. ^^ Ma ji bo xwarin îî vexwarinê

11:1 1 Korîntî 4:16; Filîpî 3:17 11:8 Destpêkirin 2:18-23
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malên we tunin? An ku hîîn civîna bawermendan a Xwedê biçûk

dibînin îî yên ku tiştekî wan tune, hîin didin şermkirin? Ma ez ji we

re çi bêjira? Ma ez pesnê we bidira? Di vê yekê de ez pesnê we

nadim!
" Çimkî ya ku min ji Xudan stand min spart we: Şeva ku Xu-

dan îsa dan dest, wî rahişt nên, ^" pişti ku şikir kir, şkand îi got^

«Ev bedena rain a ji bo we ye. Ji bo bîranîna min vê bUdn.» ^ Bi vî
awayî jî pişrî xwarina şîvê wî rahişt kasê û got: «Ev kas Peymana*

Nîi ya bi xwîna min e. Her cara ku hîîn vexwin, ji bo bîranîna min

vê bikin.» ^* Çimkî her cara ku hîîn vî nanî bixwin û vê kasê vex-

win, heta ku Xudan bê, hûn rairina wî didin zanîn.

^ Ji ber vê yekê, kî ku bi awayekî nehêja, nên bixwe, an ji kasa

Xudan vexwe, ew li hember beden îî xwîna Xudan sûcdar dibe.

^ îcar bila rairov xwe bi xwe hêre* bike û piştre ji nên bixwe û ji

kasê vexwe. ^' Çirakî yê ku dixwe îi vedixwe eger bedenê ferq ne-

ke, bi xwarin û vexwarinê xwe bi xwe dadbar dike. Ji ber vê
yekê gelek ji we nexweş ii lawaz in n hin jî razane. " Lê eger me
xwe bi xwe hêre bikira, em nedihatin dadbarkirin. ^^ Lê gava ku dî-
wana* me bê kirin, ji bo ku em bi dinyayê re sîîcdar demekevin,

em ji aliyê Xudan ve tên terbiyekirin. '^ îcar birano, gava ku hîîn ji
bo xwarinê li hev bicivin, li benda hevdîî bimînin. ^ Eger yek birçî
be, bila li raala xwe bixwe, da ku hatina we ya ba hev, nebe sedera

ku hûn bên dîwankirin. Tiştên raayî, gava ku ez bêra ba we ezê se-

rûber bikira.

Diyariyên Ruhanî

1 O îcar heçî pirsa diyariyên ruhanî ye, birano, ez naxwazira ku

L Ai hûn nezan bimînin. ^ Gava ku hûn pîîtperest* bûn, hûn di-
zanin ka çawa bi xirandina hişê we hûn ber bi pîîtên bêziman ve

birin. ^ Ji bo vê yekê ez bi we didim zanîn: Tu kes bi peyivîna ku

bi Ruhê Xwedê ye nabêje: <<Nifir U îsa be!» Û eger ne bi Ruhê Pî-
roz be, tu kes nikare bêje: «îsa Xudan e.»

" îcar cûreyên diyariyên mhanî hene, lê Ruh eynî ye. ^ U cîîre-
yên xizmetan hene, lê Xudan eynî ye. * Û cûreyên kirinan jî hene,
lê yê ku di hemûyan de her karî dike eynî Xwedê ye. ' Eşkerebîîna

11:24-25 Lûqa 22:18-19
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Ruh ji bo berjewendiya gelemperî ji her kesî re tê dayîn. * Bi saya

Ruh ji yekî re peyva şehrezayiyê, ji yekî din re jî bi eynî Ruhî

peyva zanînê tê dayîn, ' bi eynî Ruhî ji yekî re bawerî û bi Ruhê ku

yek e ji yekî din re jî diyariyên qenckirina nexweşan tê dayîn. '" Ji

yekî re hêza kirina keraraetan, ji yekî re pêxemberîtî, ji yekî re

karîna ji hev ferqkirina mhan, ji yekî re zimanên* cîîr bi cûr, ji ye-

kî re karîna wergerandina zimanan tê dayîn. " Yê ku van hemûyan

pêk tîne, yek iî eynî Ruh e. Ruh U gor daxwaza xwe van cihê cihê

li her kesî belav dike.

Yekîtiya Bedenê

" Çawa ku beden yek e îi gelek endamên wê hene îî bi ser ku

endamên bedenê gelek in jî, hemû yek beden in, Mesîh jî weha ye.

'^ Çimkî em, dixwazî Cihîî, dixwazî Yewnanî*, dixwazî xulam,

dixwazî azad bin; em hemîi bi yek Ruhî hatin iraad* kirin ku em

bibin bedenek n ji me hemîiyan re eynî Ruh hat dayîn ku era jê

vexwin.

'" Ji xwe beden ne endaraek e, lê gelek endam e. '^ Eger Ung

bêje: «Ji ber ku ez ne dest ira, ez ne ji bedenê rae», ew bi vê yekê

ne li derveyî bedenê ye. '* Eger guh bêje: «Ji ber ku ez ne çav ira,

ez ne ji bedenê rae», ew bi vê yekê ne li derveyî bedenê ye. " Eger

hemîî beden çav bîîya, hingê bihîstin li ku derê diraa? Eger heraû

bihîstin bîîya, bîhnkirin li ku derê dima? '* Lê Xwedê her yek ji

endaman li gor daxwaza xwe di bedenê de bi cih kir. " îcar, eger

hemû endamek biîya, beden li ku derê diraa? ^" Lê niha gelek en-

dara, lê tenê bedenek heye. ^' Çav nikare ji dest re bêje: «Hewce-

dariya rain bi te tune!» Serî jî nikare ji lingan re bêje: «Hewce-

dariya rain bi we tune!» ^^Tara bervajiyê vê yekê, endaraên be-

denê yên ku lawaz tên dîtin, hê laziratir in. ^^ Endaraên bedenê yên

ku era bêsiyanet dibînin, em bêtir siyaneta wan digirin îî endamên

me yên ku ne spehî ne hê bêtir hurmet ji wan re tê kirin, ^ lê hew-

cedariya endamên me yên spehî bi vê yekê tune. Lê belê Xwedê

beden weha bi hevdîi ve danî: hê bêtir siyanetgirtin da yê kêm.

12:4-12 Romayî 12:4-8

12:10 Zimanên dir bi dir: Cama şagirtên îsa bi saya Ruhê Pîroz dikarin bi

zimanên ku pê nizanin ti hîn nebîin bipeyivin.
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" da ku di bedenê de cihêtî nebe, lê belê endara bi eynî pîvanê

xema hev bixwin. ^* Eger endamek êşê bikişîne, hemii endam bi wî

re êşê dikişînin. Eger siyaneta endaraekî bê girtin, hemîi endam bi

hev re şa dibin.

^' îcar hûn bedena Mesîh in îî endamên wî yên cihê cihê ne.

^ Xwedê di civîna bawermendan de, pêşî Şandî, duwem pêxem-

ber*, sêwem mamoste, piştre yên ku kerametan dikin, yên ku nex-

weşan qenc dikin, yên ku alîkariya kesên din dikin, yên ku dikarin

îdare bikin îî yên ku zimanên* din dipeyivin destaîşan kir. ^' Ma

hemîî Şandî ne? Ma hemîî pêxember in? Ma hemîi mamoste ne?

Ma hemîi keraraetan dikin? ^ Ma diyariya heraîîyan heye ku nexwe-

şan qenc bikin? Ma heralî bi zimanan dipeyivin? Ma hemû zimanan

werdigerinin? ^' îcar hîîn bi xîret diyariyên biUndtir bixwazin.

Û ezê riyeke hê çêtir nîşanî we bidim.

Riya HeriHêJa: Hezkirin

1 Q Eger ez bi zimanên rairov îî milyaketan bêjim, lê hezkirina

X mJ rain tune be, ez bîîme wek sifrekî ku deng derdixe an jî
zengilekî ku dike çink çink. ^ Eger pêxeraberîtiya rain hebe îi ez

hemîi siran îi her zanayiyê bizanim îî eger baweriya min a tam a ku

çiyayan ji cihê wan rake hebe, lê hezkirina min tune be, ez qet ne

tu tişt im. ^ Eger ez her tiştê xwe bi alîkarîtî bidim îî bedena xwe ji

bo şewitandinê teslîm bikira, lê hezkirina min tune be, qet feyda

min jê tune.

" Hezkirin sebir dike, hezkirin dilovaniyê dike. Hezkirin çav-

nebariyê nake, xwe raezin nake, pozbilindiyê nake, ^ tiştên ne spe-

hî nake, li feyda xwe nagere, hêrs nabe, li xerabiya kesî nagire; * bi

neheqiyê şa nabe, lê bi rastiyê şa dibe; ' bîhna xwe di her tişrî de

fireh dike, ji her tiştî bawer dike, hêviya wê ji her tiştî heye, li her

tiştî sebir dike.

* Dawiya hezkirinê qet nayê; lê heçî pêxemberîrî ne, wê betal

bibin; heçî ziraan* in, wê xUas bibin; heçî zanîn e, wê betal bibe.

' Çimkî zanîna me kêm e îî pêxemberîtiya rae kêm e. '" Lê çaxê ku

bêkêmahîti bê, ya kêm wê betal bibe. " Çaxê ku ez zarok bîîm,

min wek zarokan digot; wek zarokan fêm dikir; ez wek zarokan

12:28 Efesî 4:11. 13:2Metta 17:20; 21:21.



338 KORINTI I. 13, 14

difikirîm; çaxê ez bîim zilam, rain dev ji tiştên zaroktiyê berda.

'^ Çirakî niha era di neynikê de, ne zelal dibînin, lê hingê eraê rû bi

rîî bibînin. Niha ez hinekê dizanim, lê wî çaxî, çawa ku ez tara têm

zanîn, ezê tara bizanim.

" îcar ev her sê diraînin: Bawerî, hêvî îî hezkirin. Û ji van ya

herî mezin hezkirin e.

Diyariya Pêxemberitî û Zimanan

1 /j Li pey hezkirinê bibezin û diyariyên mhanî bi xîret bixwa-

X T" zin, lê hê bêtir pêxemberîtîkirinê. ^ Çimkî yê ku bi zimanê*
din dibêje, ne ji mirovan re, lê ji Xwedê re dibêje. Kes wî fêm

nake; ew bi mh siran dibêje. ^ Lê yê ku pêxeraberîtiyê dike, ji bo

avakirin, cesaretdan îî handanê* ji mirovan re dibêje. " Yê ku bi zi-

manê* din dipeyive, xwe bi xwe ava dike; lê yê ku pêxemberîtiyê

dike, civîna bawerraendan ava dike. ^ Ez dixwazira ku hûn hemlî bi

ziraanan* bipeyivin; lê ez hê bêtir dixwazira ku hîîn pêxeraberîtiyê

bikin. Yê ku pêxemberîtiyê dike, ji yê ku bi zimanan dipeyive

meztir e. Lê eger yê ku bi zimanan dipeyive ji bo avakirina civînê

wergerîne, ev tiştek din e.

* îcar birano, eger ez bêm ba we û bi zimanan bipeyivim, lê ez

peyxam*, an zanîn, an pêxemberîtî an hînkirinê ji we re nebêjim,

çi feyda min wê li we bibe? ' Eger tiştên ne zindî yên ku deng der-

dixin, bilîir be an jî çeng be, dengên cihê demeynin, ji ku derê wê

bê zanîn raakamê ku bi bilîîrê an bi çengê tê lêxistin, çi ye? * Eger

borî jî dengekî nekifş derîne, kî wê xwe ji bo şer araade bike?

' îcar hîîn jî eger bi ziraanê din peyvên zelal nebêjin, ya ku tê gotin

çawa wê bê zanîn? Çimkî gotinên we wê li ber bayê herin. '" Bê-

guman li dinyayê gelek cîîreyên ziraanan hene û qet yek ji wan ne

bêmane ye. " îcar, eger ez bi raana ziraan nezanira, ezê ji bo yê ku

dipeyive xerîb bira iî yê ku dipeyive wê ji bo rain xerîb be. " îcar

madem ku hlîn jî ji bo diyariyên ruhanî xîretkêş in, li vê yekê bi-

gerin ku ji bo avakirina civîna bawermendan hîîn di van de zêde

bibin.

'^ Ji bo vê yekê, yê ku bi zimanê din dipeyive, bila dua bike da

ku bikare wergerîne. '" Çimkî, eger ez bi zimanê din dua bikim, ru-

hê min dua dike, lê hişê min bêber dimîne. '^ îcar ez çi bikim? Ezê

bi mh dua bikim îi ezê bi hiş jî dua bikim; ezê bi mh lavijeyan*
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bêjim îî ezê bi hiş jî lavijeyan bêjim. '* Çirakî eger tu bi mh şikir

bikî, yê ku ji diyariyên mhanî fêm nake, ji ber ku nizane tu çi

dibêjî, wê ji şikirkirina te re çawa «Amîn*» bêje? " Erê, tu qenc

şikir dikî, lê yê din nayê avakirin. '* Şikir ji Xwedê re, ez ji we

hemûyan bêtir bi zimanên din dipeyivim. " Lê belê di civîna ba-

wermendan de, ji dêla ku ez bi zimanê din deh hezar peyv bêjim, ji

bo ku ez hînî yên din jî bikim, ez bi hişê xwe gotina pênc peyvan

çêtir dibînim.

^" Birano, di aqil de zarok nebin. Di xerabiyê de bibin zarokên

biçûk, lê di aqil de gihîşti bin. ^' Di Şerîetê de ev hatiye nivîsîn:

«Xudan dibêje:

<Ezê bi yên ku zimanên biyanî dipeyivin

Û bi lêvên biyaniyan bi vî gelî re bipeyivim

Û dîsa jî ew guhdariya rain nakin.>S>

" Ji ber vê yekê ziraan ne ji bo bawermendan, lê ji yên ku ba-

weriyê naynin re, ji bo nîşanekê ne. Û pêxeraberîti ne ji bo yên ku

baweriyê naynin, lê ji bo bawerraendan e. ^^ Niha eger tevahiya ci-

vîna bawerraendan li hev bicive û hemîi bi zimanan bipeyivin îî

yên ku ji diyariyên ruhanî fêra nakin an jî yên ku baweriyê naynin

bikevin hundir, raa nabêjin ku hişê we ji serê we çûye? ^ Lê eger
hemû pêxemberîtiyê bikin îî yekî ku bawer nake an jî yekî ku ji

diyariyên mhanî fêm nake bikeve hundir, wê ji aliyê hemûyan ve

bê qanî kirin îî toqulandin*; ^^ tiştên veşartî yên di dilê wî de wê

eşkere bibin îî ji ber vê yekê ewê bêje: «Bi rasti jî Xwedê di nav

we de ye», ewê deverû here erdê îî biperize* Xwedê.

Perizîna bi Serûber

^* Birano, divê çawa be? Gava ku hîin dicivin, her yek ji we

lavijeya* wî, hînkirina wî, peyxama* wî, ziraanê wî, wergerandina

wî heye. Bila ev heraîî ji bo pêşveçîina civînê bin. " Eger yek bi

ziraanê din bipeyive, dido an herî zêde bila sê kes bi dorê bipe-

yivin û yek jî wergerîne. ^^ Lê eger yê ku wergerîne tunebe, bUa

ew di civîna bawerraendan de deng neke, bila di dilê xwe de ji

Xwedê re bêje. ^' Bila dido an sê pêxember bipeyivin, yên din jî

gotinên wan baş ji hevdîi ferq bikin. ^" Lê eger ji yekî din ê riînişrî

' 14:21 Ji: Işaya 28:11-12
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re peyxamek bê, bila yê pêşî bêdeng biraîne. ^' Çirakî hîîn hemîi jî

yek bi yek dikarin pêxemberîtiyê bikin, da ku heraû hîn bibin ii

cesaretê bistînin. ^^ Û mhê pêxeraberan bi ya pêxeraberan dike.

'■^ Ji ber ku Xwedê, ne Xwedayê tevliheviyê ye, lê yê aştiyê ye.

Wek di heraîî civînên pîrozan de, ^ bila jin di civînan de bê-

deng bimînin. Çimkî ji bo wan destîîra peyivînê tune. Wek ku şe-

rîet jî dibêje bila serî deynin. '^ Eger bixwazin tiştekî hîn bibin, bila

li raal ji mêrê xwe bipirsin. Çimkî di civînê de ji bo jinê peyivîn

şerme.

^ Ma peyva Xwedê ji we derket? Ah ku gihîşt we tenê?

^' Eger yek guman bike ku ew pêxember an jî mhanî ye, bila

fêm bike, tiştê ku min ji we re nivîsiye erarê Xudan e. ^ Lê yê ku

van qebûl neke, bila neyê naskirin.

^' Ji ber vê yekê birano, li pey pêxemberîtî kirinê bibezin îî ji

peyivîna zimanan re nebin asteng. "" Lê bila her tişt li cih û bi

rêkîîpêk be.

Rabûna Mesîh

'i ^ Niha birano, ez wê Mizgîniya ku min da we îî we jî qebiîl

X «_/ kir û hûn tê de dimînin, bi we didim zanîn. ^ Eger hîîn wê
Mizgîniya ku rain daye we hişk bigirin, hiinê bi wê rizgar jî bibin;

an na we badîhewa bawer kiriye. ' Çirnkî ya ku rain stand, rain berî

her tiştî ragihand we. Wusa ku, Mesîh li gor Nivîsarên Pîroz, ji bo

gunehên rae rair " ii hat veşartin îi li gor Nivîsarên Pîroz roja si-

siyan hat rakirin. ^ Ji Kîfas* re, piştre ji diwanzdehan re xuya bû.

* Piştî vê jî, di carekê de ji pênc sed birayî zêdetir kesî re xuya bîi;

îi pirraniya wan hê dijîn, lê hin ji wan razane. '^ Piştre ji Aqîib re

xuya bîî, piştre jî ji heraîî Şandiyan re. * Piştî hemîiyan jî, ji rain re

jî xuya bû, ez ê ku raîna zarokekî jiberçîiyî rae. ' Çimkî ez, ji Şan-

diyan yê herî biçîîk im. Ez ne hêja rae ku Şandî bêm gazîkirin; ji

ber ku min tengahî da civîna bawerraendan a Xwedê. '" Lê ez çi

bim, ez bi kerema Xwedê rae. Û Kereraa wî ya U ser rain badîhewa

15:3 îşaya 53:5-12 15:4 Zebûra 16:8-10

15:5 Lûqa 24:34-36; Metta 28:16-17; Marqos 16:14; Yiihenna 20:19

15:6 «hin ji wan razane» li vir bi vê manê ye: «hLn ji wan mirine».

15:8 Karên Şandiyan 9:3-6 15:9 Karên Şandiyan 8:3
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neçîî, lê ez ji wan heraîîyan bêtir xebitîra. Ya rast ne ez, lê belê ke-

rema Xwedê ya bi min re xebitî. " îcar, eger ez an jî ew, em weha

didin bihîstin îî we jî weha bawer kir.

Rabûna Miriyan

'^ Eger tê danbihîstin ku Mesîh ji nav miriyan hat rakirin, çawa

ji nav we hinek dibêjin: «Rabiîna miriyan tune.» '^ Eger rabûna

miriyan tune be, Mesîh jî ne hatiye rakirin. '" Eger Mesîh nehatibe

rakirin, hingê danezana rae pîîç îi baweriya we jî pîîç e. '^ Hingê

em şahidên Xwedê yên derewîn derdikevin. Çimkî me U ser Xwe-

dê şahidî kir ku wî Mesîh ji nav miriyan rakir. Lê eger bi rasrî mirî

neyên rakirin, hingê Xwedê Mesîh jî ranekir. '* Çimkî eger mirî

neyên rakirin, nexwe Mesîh jî nehatiye rakirin. " Eger Mesîh ne-

hatibe rakirin, baweriya we jî betal e, hê jî hîîn di nav gunehên xwe

de ne. '* Di vê rewşê de, yên ku di baweriya Mesîh de razane jî he-

lak bîîne. " Eger bi tenê ji bo vê jiyanê, me hêviya xwe bi Mesîh ve

girêdabe, hingê era ji hemîî mirovan bêtir di rewşeke reben de ne.

^" Lê rastî ev e ku Mesîh ji nav miriyan hatiye rakirin îî ew

berê* pêşî yê razayiyan e. ^' Madera ku niirin bi destê rairov hat,

rabûna miriyan jî bi destê mirov çêbîi. ^^ Çawa ku heraîi bi Adera*

dimirin, wusa jî heraîî wê bi Mesîh bên vejandin. ^ Lê her kes di

dora xwe de: Berê* pêşî Mesîh; piştre, di hatina Mesîh de yên wî

wê rabin. ^ Piştre, çaxê ku Mesîh her hukuradarî îî her desthilatî îi

hêzê betal bike îî padîşahiyê bide destê Bav Xwedê, wê bibe dawî.

^' Çirakî, divê Mesîh hukuradariyê bike heta ku Xwedê hemû dij-

minan bike bin lingên wî. ^* Dijminê dawî yê ku divê bê rakirin,

mirin e. " Çimkî: «Xwedê her tişt xist bin lingên wî», yanî bin

lingên Mesîh. Lê gava ku tê gotin: «Her tişt xist bin Ungên wî»^

eşkere ye, yê ku her tişt xistiye bin lingên wî, ew bi xwe ne tê de,

her tişt di bin lingên wî de ye. ^ Gava ku her tişt hat xistin bin

lingê wî, hingê Kur jî wê serê xwe li ber yê ku her tişt xistin bin

lingê wî deyne, da ku Xwedê di her tiştî de her tişt be.

^' Nexwe, yên ku ji bo rairiyan imad* dibin, wê çi bikin? Eger

mirî tu caran neyên rakirin, hingê çima ji bo wan imad dibin?

" 15:27 Ji:Zebûr 8:6

15:25 Zebûr 110:1



342 KORÎNTÎ I. 15

^" îcar çima em her saet di nav talûkê de dimînin? ^^ Birano, bi wê
pesindana rain ya ku di yekîtiya Xudanê rae Mesîh îsa de ji we ye,
ez her roj dirairim. '^ Eger min li Efesê, wek ku rain bi heywanên

hov re şer kiribe, şer kir, feyda vê ji bo min çi ye? Eger mirî neyên

rakirin, «Em bixwin îi vexwin, çimkî eraê sibê birairin.»^ ^^ Neyên
xapandin, «HevaItiya xerab exlaqê spehî xera dike.»'' ^ Rast werin
ser hişê xwe û guneh nekin. Çirakî U ba hinekan zanîna Xwedê

tune. Ji bo ku hîîn şerm bibin ez van dibêjim.

Bedenaji Mirinê Rabûyî

^^ Lê belê yek dikare bêje: «Mirî çawa tên rakirin? Bi bede-

neke çawa tên?» ^* Bêaqilo, tiştê ku tu diçînî, heta ku nemire, şîn

nabe! ^^ Tiştê ku tu diçînî, ne beden e ku wê çêbe, lê belê tovekî

tazî, belkî genira an jî tovekî din e. ^* Xwedê li gor daxwaza xwe

bedenekê dide wî, yanî bedena her tovî dide wî. ^' Her goşt ne yek
e; lê belê goştê mirovan cihê ye, goştê heywanan cihê ye, goştê

teyrikan cihê ye îî goştê raasiyan cihê ye. "° Bedenên ezmanî îî be-

denên dinyayî hene. Lê rîîmeta bedenên ezmanî cihê ye, rîîmeta

yên dinyayî cihê ye. "' Rîimeta rojê cihê ye, rîimeta heyvê cihê ye

û rîimeta stêran cihê ye. Di rîîraetê de stêr ji stêrê jî cihê ye. "^ Ra-
bûna mirovan jî bi vî awayî ye. Di rizîbîinê de tê çandin, di ne-

rizîbûnê de tê rakirin. "^ Di şermezariyê de tê çandin, di rûmetê de

tê rakirin; di lawaziyê de tê çandin, di hêzdariyê de tê rakirin.

* Bedena xweheyî* tê çandin, bedena mhanî tê rakirin. Çawa ku

bedena xweheyî heye, wusa jî bedena ruhanî heye. "^ Weha jî hati-
ye nivîsîn: «Mirovê pêşî Adera, bû canê jîndar.^" Lê Aderaê paşî

bîî ruhê ku jiyanê dide. "* Lê belê ne bedena mhanî lê bedena xwe-

heyî pêşî hat; ya mhanî paşê hat. "^ Mirovê pêşî ji erdê, yanî ji axê

ye; mirovê diduyan ji ezmanan e. "* Yê ji axê çawa be, yên ku ji

axê ne jî wusa ne. Yê ezraanî çawa be, yên ezraanî jî wusa ne.

"' Çawa ku me wêneyê mirovê ji axê wergirtiye, wusa jî emê wê-

neyê mirovê ezraanî wergirin.

» 15:32 Ji: îşaya 22:13; 56:12

'' 15:33 Ev ji nivîskarê Yewnanî Menander e; ew berî îsa di nîvê paşî yê

sedsala çaran de dijiya.

« 15:45 Ji: Destpêkirin 2:7
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^" Birano, ez vê dibêjira: Xwîn û goşt nikarin Padîşahiya Xwe-

dê mîras bistînin. Ne jî rizîbîin dikare nerizîbûnê mîras bistîne.

^' Va ye, ez ji we re sirekê dibêjim: Em hemîî ranazin, lê di

lêxistina boriya dawî de emê hemîi di kêlîkekê de, di girtin îî veki-

rina çavan da, bên guhertin. ^^ Çimkî borî wê bê lêxistin, rairî wê

bi nerizîbîinîtî bên rakirin îi emê bên guhertin. ^' Çirakî divê evê ku

dirize nerizîbîînê û evê ku dimire nemirinê li xwe bike. ^" îcar gava

ku evê dirize nerizîbîînê îî evê ku dimire nemirinê li xwe bike, ev

peyva nivîsandî hingê wê bê cih: «Mirin di serketinê de hat daqur-

tandin." ^^ Hey rairinê, kanê serketina te li ku derê raa? Hey mirinê,

kanê derziya te li ku derê ma?»'' ** Derziya mirinê guneh e; hêza

guneh şerîet e. *' Lê şikir ji Xwedê re yê ku bi destê Xudanê rae îsa

Mesîh serketinê dide rae. ** Ji bo vê yekê, ey birayên min ên hez-

kirî, veneleqin, nelebte bin, di karê Xudan de herdem xîretkêş bin;

çimkî hîîn dizanin ku bi Xudan re keda we ne badîhewa ye.

Civandina Peran

1 /T îcar heçî alîkarî civandina ji bo pîrozan e, wek min U ci-
X \J vînên bawermendan ên li Galatyayê tembîh kiriye, hîîn jî
wusa bikin. ^ Bila her yek ji we di roja pêşî ya heftiyê de, li gori

hatina xwe hinek pere bicivîne îî li ba xwe hilîne, da ku gava ez^

bêm, civandina peran ne hewce be. ^ Gava ku ez bêra, ezê wan ke-

sên ku we li cih dîtine ku diyariya we bibin Orşelîraê*, bi nameyan

ve bişînim. " Eger çîîna rain jî qenc be, ewê bi rain re herin.

Planê Gerê

^ Gava ku ez di Mekedonyayê re derbas bibim ezê bêm ba we.

Çimkî ezê di Mekedonyayê re derbas bibim. * îcar belkî ez li ba we

bimînim an jî zivistanê li ba we derbas bikim; da ku, ez herim ku

derê, hîin min bi rê bixin. ^ Ez naxwazim ku niha we li ser lingan

bibînim; eger Xudan destîîrê bide, ez hêvî dikim ku demekê bi we

re bimînim. * Lê ezê heta Roja* Pentîkostê li Efesê bimînim. ' Çimkî

ji bo xebatê deriyekî fireh li ber min vebîiye îî yên ku U hember

radibin gelek in.

15:54 Ji: îşaya 25:8 ^ 15:55 Ji: Hoşêya 13:14

15:51 ISelanîkî 4:14-17
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'" Eger Tîraotêyos* tê, wusa bikin ku bêtirs li ba we biraîne.

Çirakî ew jî wek rain di karê Xudan de dixebite. " Loma bila tu

kes wî kêm nebîne. Ji bo ku bê ba min, wî bi aştî bi rê bixin. Çimkî

bi birayan re ez li benda wî me.

'^ îcar heçî birayê rae Apolos e, rnin pirr rica jê kir ku bi bi-

rayên din re bê ba we, lê daxwaza wî ya hatinê niha qet tune. Di

deraeke xweşkeys de ewê bê.

Daxwaz û SiUiv

'^ Hişyar bin, di baweriyê de hîmgirtî bin, raêrxas bin, hêzdar

bin. '" Her tiştê ku hîîn dikin, bila bi hezkirinê bê kirin.

'^"'* Birano, daxwazeke min ji we heye; hîîn dizanin, maliyên

Stefanas, bawermendên pêşî yên herêma Axayayê* ne. Bi ser de

wan xwe ji xizraeta pîrozan re veqetandiye. Serî li ber yên weha îi

li ber hemîîyên ku bi wan re dixebitin îî keda xwe didin, deynin.

" Ez şa dibira ku Stefanas, Fortunatos îî Axayîkos hatin, çirakî

wan cihê we girt '* iî rihetî dan mhê rain û yê we jî. Loma, yên

weha nas bikin.

" Civînên bawermendan ên herêma Asyayê* silavan li we di-

kin. Akîlas ii Priskîla, bi civîna bawermendan a li mala xwe ve, bi

navê Xudan gelek silavan li we dikin. ^" Hemii bira silavan li we

dikin. Bi ramîisana pîroz silavan li hevdîi bikin.

^' Ez Pawlos, bi destê xwe silavên xwe dinivîsim. ^^ Eger yek ji

Xudan hez neke, nifîr li ser wî be. <Maranata>. ^ Kereraa Xudan

îsa li ser we be. ^ Hezkirina rnin, bi saya Mesîh îsa bi we hemîîyan

re be. Araîn*.

16:15 Peyv bi peyv: «berê* pêşî yên herêma Axayayê ne.»

16:22 Maranata: Gotineke bi zimanê Aramî ye, a ku mana wê ev e: «Ya

Xudan, were!»



Nameya Pawlos a diduyanji Korintiyan re

Pêşgotin

Pawlosê Şandî 5-6 salan piştî serdana xwe ya pêşî, cardin çû

serdana Korintê û sê mehan li wê derê ma (Karên Şandiyan 20:2-3).

Pawlos piştre derbasî Mekedonyayê bû û Tîtos dît (7:5-16).

Beri ku ew vê namê binivîse, di navbera wî û hinekên ji civîna

Korintê de nexweşî hebû. Wek ku ji namê jî tê fêmkirin, hin ji en-

damên wê civînê li hember wî rabûbûn. Çaxê Pawlos bihîst ku

hinan tobe kirine, wî ev nameji civînê re şand.

Ev nama ku kêm û zêde salekê piştî nameya pêşî ya Ji Korin-

tiyan re hatiye nivîsîn, hîsên Pawlosê Şandî nîşan dide. Wek name-

ya din, di vê nameyê de jî li ser pirsa rabûna ji nav miriyan tê

rawestan (5:1-10). Pawlos cesaretê dide civîna Korintê ku alî-

kariya bawermendên belengaz ên li Orşelîmê bikin (8:4, 19-20;

9:1, 12-13). Di nameyê de li ser tengahî û cefayên ku çaxê Paw-

losê ŞandîMizgînî dida, kişandine jî, tê gotin (11:1-12:10).

Di vê nameyê de, rûyê rastîn ê kesên ku xwe wek şandiyan

nîşan didin, lê li hember Mizgîniyê derdikevin jî tê nîşandan

(11:13). Pawlos îspat dike ku şandîtiya wîji Xwedê ye (3:1; 5:12;

7:2; 10:2-3; 11:5-6; 12:11; 13:3).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Tecrûbeyên Pawlosê Şandî 1:1-2:17

II. Xizmeta Pawlosê Şandîya ku tê ceribandin 3:1-7:16

III. Diyariyên ruhanî 8:1-9:15

IV. Desthilatiya şandîtiyê 10:1-13:13

SiUiv

IJi Pawlosê* ku bi daxwaza Xwedê, Şandiyê Mesîh îsa ye îî ji

birayê me 'Hmotêyos*,

ji civîna* bawermendan a Xwedê ya li Korîntê îi ji tevahiya

pîrozên li hemû Axayayê* re:

^ Ji Bavê me Xwedê îî ji Xudan* îsa Mesîh, kerem îi aşö* li

ser we be.
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Desteka Xwedê

^ Xwedayê ku Bavê Xudanê rae îsa Mesîh e, Bavê dilovaniyê

îi Xwedayê heraii handanê* pîroz be. " Ew di her tengahiya rae de

hanê* dide me, da ku era bikarin bi wê handana ku em bi xwe ji

aliyê Xwedê ve tên handan, hanê bidin wan ên ku di her cûreyê

tengahiyê de ne. ^ Çirakî çawa ku cefayên Mesîh li ser me zêde

dibin, wusa jî em bi saya Mesîh zêde tên handan. * îcar, eger em di

tengahiyê de bin, ev ji bo handan iî xilasbîina we ye. Eger era bên

handan, ev ji bo ku hîîn bên handan e, da ku hûn bikarin wan eynî

cefayên ku era jî dikişînin, ragirin. ' Hêviya rae ya ji bo we qayîm

e. Çirakî era dizanin, çawa ku hûn hevparên cefayên me ne, hîîn

wusa jî hevparên handana rae ne.

* Birano, era naxwazin ku hîin ji tengahiyên ku me li herêma

Asyayê* kişandin bêhay bin. Em ketin bin barekî giran ê di ser

hêza xwe re, wusa ku rae hêviya xwe ji jiyanê jî birrî. ' Bi rastî,

fikra ku cezayê rairinê li ser rae hatiye dayîn, hat dilê me. Ev çêbû,

da ku em ne li xwe, lê li Xwedayê ku miriyan radike ewle bin.

'" Wî era ji talîikeya rnirinê ya ewqas mezin rizgar kirin û wê hê jî

rizgar bike. Hêviya me ji wî heye " ku bi alîkariya duayên we yên

ji bo me, ewê dîsa jî rae rizgar bike. Wusa ku, ji bo kereraa ku bi

saya duayên gelekan ji rae re hat dayîn, li ser rûyê rae, ji aUyê

gelekan ve bê şikirkirin.

Derengmayîna Serdana Pawlos

'^ Pesindana me ev e: Wijdana rae şahidiyê dike ku era bi

sadebûnî îî dilpakiya ku ji Xwedê tê, di dinyayê de îî hê bêtir li ber

we rêve çiîn. Ev jî ne bi şehrezayiya rairovî, lê bi kereraa Xwedê

bîî. '^ Çinikî em ji tiştê ku hîin dikarin bixwînin îî fêm bikin pê ve,

tiştên din ji we re nanivîsin. '" Ez hêvî dikim, wek ku we em hinekî

fêm kirine, hiînê tara fêra bikin. Wusa ku di Roja Xudanê me îsa

de era pesindana we ne, wek ku hîin jî pesindana rae ne.

'^ Bi vê ewlebîînê, ji bo ku ez we du caran şa bikira, rain xist

dilê xwe ku ez pêşî bêra ba we, '* piştre ji ba we derbasî Meke-

donyayê bibira, ji Mekedonyayê dîsa vegerira ba we îi ji aliyê we

ve ber bi Cihîistanê* ve bêra bi rê kirin. " Gava ku rain ev xist dilê

1:16 Karên Şandiyan 19:21
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xwe, gelo min sivikahî kir? An ya ku min xist dilê xwe, ma min U

gor fikra mirovî xwest? Ma min ji aliyekê ve «erê, erê» digot, ji

aUyê din ve jî «na, na»? '* Lê çawa ku Xwedê dilsoz e, gotina me

ya ji we re, ne hem «erê» îi hera «na» ye. " Çirnkî Kurê* Xwedê

îsa Mesîhê ku rae di nav we de da bihîstin - yanî min û Sîlas* îi

Tîmotêyos* - ne hem «erê» îi hem «na» bîî. Lê di şexsê wî de tenê

«erê» heye. ^" Çimkî çiqas sozên Xwedê hebin, di şexsê Mesîh de

«erê» ne. Ji ber vê yekê, em ji bo riiraeta Xwedê, bi wî «Amîn*»

dibêjin. ^' Yê ku em bi we re di yekîtiya Mesîh de qayîm kirine îî

em mesh* kirine, Xwedê ye. ^^ Wî em raor jî kirin îi di dilê me de

destberiya Ruhê* Pîroz daye me.

" Xwedê şahidê min e: Ji bo ku ez we bidirixînim*, ez hê ne-

hatime Korîntê. ^ Ev, ne ji ber ku serweriya me li ser baweriya*

we heye, lê era alîkarên şahiya we ne. Çirakî hîin di baweriyê de

hîmgirtî ne.

2Loma min ji bo xwe biryar da ku ez careke din nayêra ku we

xeragîn bildm. ^ Çimkî, eger ez we xemgîn bikim, ji yê ku ji

aliyê min ve hatiye xemgînkirin pê ve, yê ku min dilşa bike kî ye?

^ Min ev eynî weha nivîsî, da ku gava ez bêm, ew ên ku divê min

şa bikin, min xeragîn nekin. Ez U we heraiiyan ewle me ku şahiya

min şahiya we heraîîyan e. " Ne ji bo ku hîin xemgîn bibin, lê belê

ji bo ku hîin hezkirina min a zêde ya ji bo we bizanin, min di nav

gelek tengahî îi êşa dil de îî bi hêstirên çavan j'i we re nivîsî.

Bexşandina Yê Sûcdar

^ Eger yekî xemgînî dabe, ne daye min, lê - ji bo ku ez mezin

nekim - heta dereceyekê daye we heraîîyan. * Ew cezayê ku pir-

raniya we daye kesê weha, têrê dike. ' Niha divê hîîn hê bêtir U wî

bibihîîrin îi hanê bidin wî, da ku ev kes di nav xemgîniya zêde de

nefetise * Loraa, ez ji we lava dikim ku hûn hezkirina xwe ya ji bo

wî erê bikin. ' Min ji bo vê yekê nivîsî: Da ku ez we biceribînim,

bizanira, ka hîîn di her tiştî de bi ya min dikin an na. '" Hîîn tiştekî

U kê bibihîîrin, ez jî lê dibihûrira. Eger ez U tiştekî bihîirtibim, ez ji

bo we li ber Mesîh U vê jî bihîirtime. " Da ku keysa îblîs U me

neyê, çimkî em ji gêrîîfenên wî ne bêhay in.
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Şandiyên Peymana Nû

'^ Gava ku ez ji bo Mizgîniya* Mesîh hatira Troyayê, ji aUyê

Xudan ve deriyek li ber min hat vekirin, '' lê ji ber ku min birayê

xwe Tîtos* nedît, dilê min rihet nebû. Loma min xatir ji wan

xwest, ez çîim Mekedonyayê.

'" Lê şikir ji wî Xwedayî re yê ku herdem me bi Mesîh di

rêveçlîna serfiraziya serketinê de pêşve dibe îi bi rêberiya rae bîhna

xweş a zanîna xwe li her derê belav dike. '^ Çirakî era, hera di nav

yên ku xilas dibin îî hem jî di nav yên ku helak dibin de, ji Xwedê

re bîhna Mesîh a xweş in. '* Ji bo yên helakbûyî em bîhna ku ji

mirinê dibe rairinê ne, ji bo yên xilasbiîyî jî era bîhna ku ji jiyanê

dibe jiyanê ne. Ma kî têra van tiştan dike? " Çirakî em wek

gelekan peyva* Xwedê nakin destgehê bazirganiyê. Lê belê em

wek rairovên ku ji aliyê Xwedê ve hatine şandin, di yekîtiya Mesîh

de li ber Xwedê bi dilekî paqij dipeyivin.

Xizmetkarên Peymana Nû

3Ma era dîsa dest pê dikin ku xwe tewsiye bikin? An jî wek

hinekan raa nameyên tewsiyê ji bo we, an ji aliyê we ve ji me

re lazim in? ^ Nameya me ya ku ji aliyê hemlî mirovan ve tê zanîn

û tê xwendin îi di dilê rae de nivîsî ye, hîîn in. ^ Diyar e ku hîîn

naraeyeke Mesîh in, ya ku bi xizraeta rae hatiye amadekirin. Ew ne

bi hibrê, lê bi Ruhê Xwedayê jîndar, ne li ser nivîsdekên kevirîn, lê

li ser nivîsdekên dil ên ji goşt hatiye nivîsîn.

" Bi saya Mesîh ewlehiyeke me ya weha bi Xwedê heye. ^ Em

têrê nakin wek ku tiştekî ji rae bi xwe ye em bifikirin; lê belê

karîna me ji Xwedê ye. * Wî kir ku em têrê bikin, bibin xizraet-

karên Peymana* Nîi; ne xizraetkarên herfan, lê belê yên Ruh. Çim-

kî herf dikuje, lê belê Ruh vedijîne*.

'^ Û eger xizmeta ku mirin aniye, yanî Şerîeta ku bi herfan li ser

ferşan hatiye kolan bi rûmet hatibe - wusa ku zarokên* îsraêl, ji

ber biriqîna rîîyê Mîîsa* ya ku dibihîîrî, nikaribîîn bi baldarî li rîîyê

wî binêrîna - * hingê xizmeta Ruh çawa hê bêtir bi rîîraet nabe?

2:13 Karên Şandiyan 20:1
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' Çimkî eger riimeta xizraeta ku rnirov sîicdar derdixe hebe, rîiraeta

xizmeta ku rastdariyê tîne qat bi qat zêdetir e. '" Çirakî tiştê ku

berê bi rîimet biî, rîîraeta xwe li ber tiştê ku hê bêtir bi riîmet e,

winda kiriye. " Çimkî eger tiştê ku dema wî dibihîîre, bi rîîraet

bîîbe, tiştê ku mayîndar e, wê hê bêtir bi rîîmet be.

'^ Madera ku era xwediyê hêviyeke weha ne, era bi cesareteke

mezin dipeyivin. '^ Em wek Mîisa nakin; ji bo ku zarokên îsraêl lê

nenêrin îi dawiya biriqîna tiştê ku derbas dibe îi diçe nebînin, wî

rûyê xwe bi xêliyê nixarat. '" Lê hişê wan kor bû. Heta îro jî gava

ku Peyraana Kevin tê xwendin, ew eynî xêlî li ser fêradariya wan

e. Çimkî ew, tenê bi destê Mesîh tê hilanîn. '^ Erê, heta îro jî gava

ku Mîîsa tê xwendin, xêlî li ser dilê wan dimîne. '* Lê kengê mirov

li Xudan bizivire, ev xêlî tê rakirin. " Xudan Ruh e îî Ruhê Xudan

li ku derê be, li wê derê azadî heye. '* Û em hemîî bi rîîyê bêxêlî

rûmeta Xudan dibînin, era ji riîmetê ber bi rûraetê ve li eynî sîîretî

tên guhertin. Ev jî bi saya Xudanê ku Ruh e, çêdibe.

Em Cesareta Xwe Winda Nekin

4Ji bo vê yekê, li gor ku Xwedê rehraa xwe li rae kiriye û ev

xizraeta rae heye, era nawestin. ^ Me tiştên veşartî yên bi şerra

red kirin. Era bi qumaziyê rêve naçin îî em peyva Xwedê naguhe-

rin. Lê belê, em rastiyê diyar dikin îî li ber Xwedê xwe ji wijdana

her mirovî re tewsiye dikin. ^ Lê eger Mizgîniya ku em didin, ni-

xamtî be jî, ji bo yên ku helak dibin nixamtî ye. " Çimkî xwedayê*

vê dinyayê hişê bêbaweran kor kiriye, da ku ronahiya Mizgîniya

rûmeta Mesîhê ku sîiretê Xwedê ye, li ser wan demekeve. ^ Ji ber

ku era ne xwe bi xwe, lê belê em îsa Mesîh bi Xudantî îi xwe jî ji

bo îsa xulamên we didin bihîstin. * Çimkî, Xwedayê ku got: «Bila
ji tariyê ronahî bibiriqe», di dilê me de jî biriqî, da ku ronahiya

zanîna rîiraeta Xwedê ya li ser rîîyê îsa Mesîh, bide rae.

' Em di firaxên" herrî de xwediyê vê xezînê ne; da ku bê zanîn,

mezinahiya zêde ya hêzê ne ji rae ye, lê ji Xwedê ye. * Em bi her

awayî di tengahiyê de ne, lê era ne perçiqî ne; em heyirî dimînin,

lê em ne bêhêvî ne. ' Tengahiyê didin me, lê dev ji me nehatiye

berdan; em li erdê hatine xistin, lê era ne helakbiiyî ne. '" Ji bo ku
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jiyana îsa jî di bedena rae de bê dîtin, era rnirina îsa herdera di
bedena xwe de hildigirin. " Çimkî, ji bo ku jiyana îsa di bedena

rae ya rairindar de bê dîtin, em ên ku dijîn di ber îsa de herdem

teslîraî rairinê tên kirin. " Wusa ku rairin di hundirê me de, lê ji-

yan di hundirê we de dixebite. '^ Wek ku hatiye nivîsîn: «Min

bawer* kir, loma ez peyivîm»", era ên ku xwediyê eynî mhê

baweriyê ne, em jî bawer dikin îî loma em dipeyivin. '" Çimkî em

dizanin: «Xwedayê ku Xudan îsa rakir, wê me jî bi îsa re rake û bi

we re derîne ber xwe.» '^ Erê ev heraû ji bo we ne. Da ku kerera hê

di nav gelekan de zêde bibe îî ji bo rîîraeta Xwedê şikirdariyê

zêdetir bike.

'* Ji ber vê yekê era nawestin, lê her çiqas rnirovê rae yê derve

birize jî, rairovê rae yê hundir roj bi roj nîîvejen dibe. " Çirakî ten-

gahiyên rae yên sivik û ji bo deraekê ji rae re rûraeteke giran îî

herheyî ya gelek û hê gelektir pêk tînin. '* îcar era ne li tiştên ku

tên dîtin, lê belê li yên ku nayên dîtin dinêrin. Çirakî yên ku tên

dîtin ji bo deraekê ne, lê belê yên ku nayên dîtin herheyî ne.

5Era dizanin, eger raala me, yanî konê rae yê dinyayî hilweşe, li

ezraanan ji Xwedê avahiyeke rae, raaleke rae ya herheyî ya ku

bi dest nehatiye çêkirin, heye. ^ Çirakî bi rastî di vî konî de em

axînan dikişînin îî bêriya lixwekirina mala xwe ya ji ezmên dikin.

^ Wusa ku çaxê em li xwe bikin, era tazî naraînin. " Çimkî em ên

ku di vî konî de ne, era di bin barekî giran de axînan dikişînin. Em

naxwazin vî ji xwe bikin, lê belê era dixwazin di ser re li xwe

bikin, da ku tiştê rairindar ji aliyê jiyanê ve bê daqurtandin. ^ Yê ku

era tara ji bo vê yekê araade kirine îî Ruh bi destberîtî daye me,

Xwedê ye.

* Loma era hergav ewle ne îi em dizanin heta ku era di bedenê

de ne, era ji Xudan diîr in. ^ Çirakî era ne bi dîtinê, lê bi baweriyê

rêve diçin. * Erê, ewlehiya rae heye û em hê bêtir dixwazin ku ji

bedenê dûr û li ba Xudan bin. ' Ji bo vê yekê dixwazî bila em di

bedenê de bijîn, dixwazî jî bila em ji bedenê dîîr bin, armanca me

ev e ku em li Xudan xweş bên. '"Çimkî divê em heraîî li ber

4:13 Ji:Zebûr 116:10
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kursiyê Mesîh ê dîwanê* xuya bibin, da ku her kes li gor tiştên ku

hê ew di bedenê de bîî, kirine - qenc bin an jî xerab bin - bistîne.

Kardestiya Lihevdûanînê

" îcar, ji ber ku era dizanin tirsa Xudan çi ye, em dixwazin

baweriya mirovan bînin. Em ji Xwedê ve eşkere ne û hêviya min

heye ku em ji wijdana we ve jî eşkere ne. '^ Em ji nû ve xwe ji we

re tewsiye nakin, lê em fersendê didin we ku hîîn bi rae pesnê xwe

bidin, da ku bersîveke we ji bo yên ku ne ji bo tiştên di dil de, lê ji

bo nîşandana xwe pesnê xwe didin, hebe. '^ Eger era ji ser hişê

xwe çîibin, ev ji bo Xwedê ye; eger aqilê me li serê rae be, ev ji bo

we ye. '" Hezkirina Mesîh rae didehfîne, çimkî bîr û baweriya me

ev e ku yek ji bo hemîîyan rair. Nexwe hemiî mirin. '^ Ew ji bo

hemîîyan rair, da ku yên dijîn êdî ne ji bo xwe, lê belê ji bo wî yê

ku ji bo wan mir îî hat rakirin, bijîn.

'* Êdî em ji niha îî pê ve li gor fîkra rairovan tu kesî nas nakin.

Eger rae Mesîh li gor fîkra mirovan nas kiribe jî, êdî era niha wusa

nas nakin. " Nexwe eger yek di yekîtiya Mesîh de be, ew afirînekî

nû ye; tiştên kevin derbas bîîn û çîîn, va ye, yên nû çêbîin. '* Evên

ha hemîi ji Xwedê ne. Wî bi destê Mesîh em bi xwe re lihev anîn îi

xizmeta lihevanînê da me. " Yanî Xwedê di şexsê Mesîh de dinya

bi xwe re li hev anî, neheqiyên wan li ser wan hesab nekir û peyva

lihevanînê spart me. ^" îcar wek ku Xwedê bi devê me hêvî dike,

em ji bo Mesîh qasidiyê dikin. Era ji bo Mesîh lava dikin: «Bi

Xwedê re li hev werin.» ^' Xwedê ewê ku guneh nedizanî ji bo rae

kir guneh, da ku em di şexsê wî de bibin rastdariya Xwedê.

6Era ên ku hevparên Xwedê yên xebatê ne, em ji we lava dikin

ku hîin kereraa wî badîhewa qeblîl nekin. ^ Çirnkî Xwedê di-

bêje:

«Min di deraa rainasib de tu bihîstî,

Û di roja xilasiyê de min alîkariya te Idr.»*

Va ye, dema meqbûl niha ye; va ye, roja xilasiyê niha ye. ^ Em di

tu tiştî de ji tu kesî re nebîîn sedemê terpilînê*, da ku lome ji

" 6:2 Ji:îşaya 49:8
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xizmeta me neyê kirin. " Lê belê bi xizmetkarîtiya Xwedê era di

her tiştî de xwe pêşkêşî qîraanîna we dikin. Di ragirtina* giran de,

di tengahî, zehmetî îi belayan de, ^ di lêdan, zîndan, hengame, ked,

bêxewî û di birçîbîînê de, * di dilpakî, zanîn, bîhnfîrehî, qencî, Ru-

hê Pîroz lî hezkirina bêdurîîtî de, ^ di peyivîna rastiyê de, di hêza

Xwedê de; di destê rastê iî çepê de şûr û raertalê rastdariyê; * di

serbilindî îî şerraezariyê de, di navdariya xerab îî di ya qenc de; em

wek xapînokan tên hesibandin, lê era rast in. ' Wek ên ku nayên

naskirin, lê yên bi nav îi deng; wek ên ku dirairin, lê va ye, era di-

jîn; wek ên cezakirî, lê nehatine kuştin. '" Era xemgîn in, lê em

hergav şa ne. Em belengaz in, lê em gelekan dewlemend dikin.

Wek ên ku tu tiştê wan tune, lê era xwediyê her tiştî ne.

" Gelî Korîntiyan! Em eşkere bi we re peyivîn, dilê me ji we

re fîreh e. '^ Dilê me ji bo we teng nebîiye, lê dilê we bi xwe teng

bûye. '^ Wek ku ez ji zarokên xwe re dibêjim, ez dipeyivim; hîîn jî

weha dilê xwe ji me re fîreh bikin.

Perestgeha Xwedayê Jîndar

'" Bi yên bêbawer re nekevin bin eynî nîrî. Ma çi hevkariya

rastiyê bi neheqiyê re heye? An çi danîistandina tariyê bi ronahiyê

re heye? '^ Ma di navbera Mesîh îî Beliyal* de çi hevparî heye? An

çi para yê bawerraend bi yê ku baweriyê nayne re heye? '* Ma di

navbera Perestgeha* Xwedê îi plîtan de çi lihevkirin heye? Çirakî

era Perestgeha Xwedayê jîndar in. Çawa ku Xwedê gotiye:

«Ezê di nav wan de riinira,

Û di nav wan de rêve herira;

Ezê bibim Xwedayê wan

Û ew jî wê bibin gelê min.»^

" Xudan dibêje:

«Loraa ji nav wan derkevin îî veqetin,

Dest nedin tiştê raurdar*.

Hingê ezê we qebîîl bikira.»''
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'* Xudanê karîndarê* her tiştî dibêje:

«Ezê ji we re bibira Bav*,

Û hîînê ji min re bibin kur û keç.^"

7îcar hezkirîno, raadera ku era xwediyê van sozan in, em xwe ji

her ciîreyê murdariya mh îî bedenê paqij bikin îi bi tirsa Xwe-

dê pîroziyê temara bikin.

Şahiya Pawlos

^ Di dilê xwe de cih bidin me. Me neheqî li tu kesî nekir, me tu

kes ji rê demeanî, me heqê tu kesî nexwar. ^ Ez vê ne ji bo ku we

sîicdar derxira dibêjira. Çirakî, wek ku min berî niha got, hûn di

dilê me de ne, ku em bi hev re birairin û bi hev re bijîn. " Ez ji we

gelek piştrast im, ez bi we gelek serbilind ira, dilê rain bi hanê* tije

ye. Di nav hemîi tengahiyên me de şahiya min difîîre.

^ Ji ber ku gava em hatin Mekedonyayê jî, bedena me qet riherî

nedît, lê em bi her awayî di tengahiyê de bîin. Li derve pevçîîn, di

dilê me de tirs hebîî. * Lê belê Xwedayê ku li hana şkestiyan tê, bi

hatina Tîtos* li hana rae hat. ^ Ne tenê bi hatina wî, lê bi wê hana

ku wî ji we standibîi jî era hatin handan. Gava ku Tîtos bêrîkirin,

xemgînî îî xîretkêşiya we ya ji bo min ji me re got, ez hê bêtir dilşa

bîîm. * Çimkî eger min bi nameya xwe hîîn xemgîn kiribin jî, ez ne

poşman im. Eger ez poşman bîîbira jî - çirakî ez dibînim, ji bo

demekê be jî, wê nameyê hîin xemgîn kirine - ' niha ez şa me. Ne

ji ber ku hîîn xeragîn bîîn, lê ji ber ku hûn ji bo tobekirinê xeragîn

bîin, ez dilşa rae. Hiîn li gor Xwedê xeragîn blîn, wusa ku we di tu

tiştî de ziyan ji rae nedît. '" Çimkî xemgîniya li gor Xwedê, tobeya

ku dibe xilasbûnê pêk tîne îî poşmanî tê de tune. Lê heçî xemgî-

niya dinyayê ye, ew mirinê pêk tîne. " Binêrin eynî vê xemgîn-

bîîna li gor Xwedê bi we re çi sergiranî, çi daxwaza li we neyê

girtin, çi hêrs, çi hişyarbîin, çi bêrîkirin, çi xîret û çi cezakirina

neheqiyê pêk anî. Di vê yekê de we bi her awayî pakbîiniya xwe

nîşan da. '^ Min ew name ji we re ne ji bo yê ku neheqî kir, ne jî ji

bo yê ku neheqî lê hat kirin, lê belê ji bo ku xîretkêşiya we ya ji bo
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rae li ber Xwedê ji we re eşkere bibe, nivîsî. '^ Era bi vê yekê hatin

handan.

Di ser hana ku me stand re, em bi şabîina Tîtos bêtir dilşa bîîn.

Çimkî we heraîîyan mhê wî rihet kir. '" Min pesnê we ji wî re da îi

we ez şermezar nekirim. Çawa her tiştê ku rae ji we re got, rast bîî,

pesindana rae ya ji Tîtos re jî rast derket. '^ Û gava ku guhdana we
hemûyan tê bîra wî, ku çawa we ew bi tirs û lerizîn qebûl kir, hez-

kirina wî ya ji bo we hê zêdetir dibe. '* Ez şa rae, ji ber ku ez di her

tiştî de ji we piştrast im.

Comerdî

8îcar birano, era kereraa Xwedê ya ku di civînên* li Mekedon-

yayê de hatiye dayîn, bi we didin zanîn. ^ Di nav ceribandina

tengahiya mezin de, şahiya wan a gerra îî belengaziya wan a kîîr,

bi dewlemendiya coraerdiya wan fîîriya. ^ Ez şahidiyê dikim ku

wan U gor karîna xwe, heta ji karîna xwe zêdetir jî bi daxwaza xwe

dan. " Ji me gelek lava kirin ku era vê qenciyê bi wan bikin ku era

beşdarbîîna wan a ji bo xizmeta pîrozan qebûl bikin. ^ Bi qasî ku

me hêvî dikir hê bêtir, wan pêşî xwe da Xudan û bi daxwaza Xwe-

dê, xwe dan rae. * Wusa ku, rae hêvî ji Tîtos* kir ku vê kerema ku

pêşî bi we dest pê kiriye, bibe serî. ^ Wek ku hîîn di baweriyê de,

di peyvê de, di şehrezayî îi her cîîreyê xîretkêşiyê de, di hezkirina

xwe ya ji bo me n di her tiştî de zêde bûne, bixebitin ku hiin di vê

keremê de jî zêde bibin.

*Ez vê wek erair nabêjira, lê belê ez bi xîretkêşiya yên din

xwerûtiya hezkirina we diceribînira. ' Çimkî hûn kerema Xudanê

me îsa Mesîh dizanin. Bi ser ku ew dewlemend bîi jî, ew bîî be-

lengaz, da ku hîîn bi belengaziya wî dewlemend bibin. '" Di vê ye-

kê de ez fikra xwe dibêjira. Çirnkî ya ku ji bo we bi feyde ye, ev e:

Ji sala par ve, hîin ne tenê di kirinê de, lê belê di xwestinê de jî yên

pêşî bîîn. " Niha vî karî pêk bînin, wusa ku, çawa hîin di dil-

xwaziyê de ji dil in, wusa jî çiqas ji destê we tê, temam bikin.

'^ Çimkî eger dilxwazî hebe, dayîna yekî ne U gor tiştê ku di destê

wî de tune, lê U gor tiştê ku di destê wî de heye, meqbûl e.

" Armanca me ne ew e ku hinekên din bikevin firehiyê û hîîn
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bikevin tengahiyê, lê dabaş wekhevî ye. '" Di dema niha de zêde-

hiya di destê we de bila ji bo kêraahiya wan be, da ku demeke din

zêdehiya di destê wan de ji bo kêmahiya we be, wusa ku wekhevî

çêbe. '^ Çawa ku hatiye nivîsîn:

<<Zêdehiya yê ku pirr civand çênebû

Û kêmahiya yê ku hindUc civand jî çênebîî.»^

Tîtos û Du Bira Nameyê Tînin

'*îcar şikir ji Xwedê re yê ku ji bo we eynî xîret xist dilê
Tîtos. " Çimkî Tîtos hêvîkirina me qebûl kir, lê hê bêtir bi xîret-

kêşî îî bi daxwaza xwe derdikeve ba we. '* Bi wî re era wî birayê

ku di dayîna Mizgîniyê de, di hemîî civînan de pesnê wî tê dayîn,

dişînin. " Bi ser de ev bira, ji aliyê civînan ve hat hilbijartin, da ku

di xizmeta vê keremê de ji bo ku rîimeta Xudan û dilxwaziya me

nîşan bide, bi me re bigere. '" Era hay ji xwe hebin ku di xizmeta

me de, ya ku ji bo vê diyariya raezin e, tu kes tu loraeyan ji rae

neke. ^' Çirakî ne tenê U ber Xudan, lê li ber rairovan jî haya me ji

kirina tiştên qenc heye. ^^ Em bi van herduyan re birayê xwe di-

şînin. Me gelek caran ew ceribandiye îî era dizanin ku di gelek

tiştan de xîretkêş e. Û niha, ji ber ku li we gelek ewle ye, ew hê
zêdetir xîretkêş e. " Heçî Tîtos e, ew hevparê rain îi ji bo we

hevalkarê min e; heçî birayên me yên din in jî, şandiyên civînên

bawerraendan in, rûmeta Mesîh in. ^" De îcar hezkirina xwe îî se-

demê pesindana me ya ji bo we, li ber civînan nîşanî wan bidin.

AUkariya Bawermendên Belengaz

9Ne hewce ye ku ez li ser vê xizmeta ku ji pîrozan re tê kirin, ji

we re binivîsim. ^ Çimkî ez dilxwaziya we dizanim. Ez bi vê li

ber Mekedoniyan pesnê xwe didim îî dibêjim ku: «Herêraa Axa-

yayê* ji par ve araade ye.» Xîreta we, gelek ji wan xistin xep-

tûleptê. ^ Û ez birayan dişînim ba we, da ku xwepesindana me ya li

ser we di vê yekê de pîîç demekeve, lê hîîn wek ku min gotiye,

amade bin. " Nebe ku, hin ji Mekedoniyan bi min re bên îi we

amadenebiîyî bibînin. îcar ya me tune, hîînê di vê ewlehiyê de

' 8:15 Ji:Derketin 16:18
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şerraî bibin. * Loraa rnin pêwist dît ku ez ji birayan hêvî bikira ku

ew pêşî bên ba we îî diyariya we ya ji pêşî ve sozdayî, hingê

berdest be. Wusa ku diyariya we, ne ji mecbîîrî, lê wek diyariya

dilxwaziyê araade be.

* Lê vê bizanin: Yê ku hindik diçîne hindik didirîî, yê ku pirr

diçîne pirt didirû. ' Ne bi bêdilî an ji mecbûrî, lê bila her kes wek

ku xistiye dilê xwe bide. Çimkî Xwedê ji yê ku bi rûgeşî dide, hez

dike. * Û Xwedê dikare ku her keremê bi zêdehî bide we, wusa ku

hergav di her tiştî de têra we hebe û ji bo her karê qenc hê zêdetir

hebe. ' Wek ku hatiye nivîsîn:

«BeIav kir îi da hejaran,

Rastdariya wî her iî her diraîne.^"

'" Yê ku ji cotkar re tov û ji bo xwarinê nên peyda dike, wê tovê ku

hlîn jî diçînin peyda bike îi zêde bike îî wê berê rastdariya we

raezin bike. " Hîinê di her tiştî de, ji bo her coraerdiya ku bi devê

rae ji Xwedê re şikirdariyê tîne, dewleraend bibin. '^ Çimkî ev xiz-

raeta ku hûn dikin ne tenê kêmahiyên pîrozan temam dike, lê belê

bi gelek şikirkirinê ji Xwedê re zêde dibe. ' Gelek rairov ji ber

xizmeta we ya kifşbûyî, ji bo guhdana we ya Mizgîniya Mesîh îî

eşkerekirina wê îî ji bo camêriya we ya levakirina* bi wan û yên

din re, pesnê Xwedê didin. '" Ji ber wê kereraa Xwedê ya ku bi

zêdehî li ser we ye, ew ji bo we dua dikin îî bêriya we dikin. '* Ji

bo diyariya wî ya ku bi ziraan nayê salixdan şikir ji Xwedê re.

Parastina Pawlos

1 r\ Ez Pawlos bi xwe, yê ku çaxê di nav we de ye bê zirav, lê

X \J çaxê ku ji we dûr e li hember we bi zirav tê dîtin, ez bi ner-
mî îi keremdariya Mesîh hêvî ji we dikim. ^ Ez lava dikim: Gava

ku ez bêra, nebe ku ez raecbîir bimînira bi piştrastî biwêrira li hera-

ber hinekên ku difîkirin, em li gor nefsê rêve diçin, rabim. ^ Erê,

em di bedenê de dijîn, lê era li gor hêza bedenê şer nakin. " Çirakî

çekên şerê me ne dinyayî ne, lê belê ji bo hilweşandina kelehan ew

hêza xwedayî* ne. Em raraan ^ û her tiştê bilind ê ku li hember

zanîna Xwedê radibe, hildiweşînin îî her fîkrê dikin hêsîr* ku serî

' 9:9 Ji: Zebûr 112:9

9:10 îşaya 55:10
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h ber Mesîh deyne. * îcar gava ku guhdana we teraam bibe, em
amade ne ku her neguhdariyê ceza bikin.

' Li tiştê li ber çavê xwe binêrin. Eger yek li xwe ewle ye ku

ew yê Mesîh e, bila ew di dilê xwe de U ser vê yekê jî bifikire, ku

ew bi xwe çawa yê Mesîh e, em jî wusa ne. * Çimkî eger ez piçekê

zêde bi wê desthilatiya ku Xudan daye me pesnê xwe bidim jî, ez

şermî nabira. Wî ew ne ji bo hilweşandina we, lê ji bo avakirina

we daye rae. ' Ez naxwazira wek yekî ku we bi nameyên xwe ditir-
sîne bêm dîtin. '" Çirakî hin dibêjin: «Nameyên wî giran û hêzdar

in, lê dîtina şexsê wî qels îî peyivîna wî ne tiştek e.» " Mirovekî

weha bila bizane, ku em ji dîîr ve bi naraeyan di peyvê de çawa

bin, era di nav we de di kirinê de jî wusa ne.

'^ Ji xwe em newêrin ku xwe bi hinekên ku xwe tewsiye dikin
re yek bigirin an jî rîî bi rîî bikin; lê ew ên ku xwe bi hev re dipîvin

îî xwe bi hev re rîî bi rîi dikin, bêfêm in. " Heçî em in, em di ser

pîvanê re pesnê xwe nadin, lê belê li gor pîvana sînorê ku Xwedê

daye me, ya ku digihîje heta ba we, em pesnê xwe didin. '" Çaxê

em gihîştin we, em di ser pîvana vî sînorî re derbas nebîîn, çimkî

em ên pêşî bûn ku bi Mizgîniya Mesîh heta ba we jî hatin. '^ Em ji

pîvanê der, yanî bi keda hinekên din pesnê xwe nadin. Lê hêviya

me ew e ku, bi mezinbîina baweriya we, meydana rae ya xebatê di

nav we de hê fîrehtir bibe, '* da ku era Mizgîniyê ji we hê wêvetur

bidin. Wusa ku em pesnê xwe bi karê ku ji xwe di sînorê hinekên

din de hatiye kirin, nedin. " «Yê ku pesnê xwe dide, bila bi Xudan

pesnê xwe bide.^" '* Çimkî ne yê ku xwe tewsiye dike, lê belê yê

ku Xudan wî tewsiye dike, tê erêkirin.

Pawlos û Şandiyên Qelp

1"! Xwezî we di bêaqiliyê de piçekê ez ragirtama! Lê belê ji

X xwe hîin min radigirin. ^ Ez bi hesîîdiya Xwedê ji bo we
hesîîd im, çimkî min hîin ji raêrekî tenê re, ji Mesîh re nîşan kirin,

da ku ez we wek keçikeke pak pêşkêşî wî bikim. ^ Lê ka çawa mar

bi qumaziya xwe Hawa xapand, ez ditirsim ku fîkrên we jî bên xi-

randin îi ji sadebîin îî dilpakiya ku ji bo Mesîh e veqetin. " Eger yek

M0:17Ji:Yêremya9:24

11:3 Destpêkirin 3:1-6, 13
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bê îi îsayekî din ê ku me nedaye bihîstin bide bihîstin, an eger hîîn

mhekî din ê ku we nestandiye, an Mizgîniyeke din a ku we qebîil

nekiriye bistînin, hiîn qenc vê radigirin. * Lê ez dibêjim qey di tu

tiştî de ez ji wan şandiyên payebiUnd ne kêmtir ira. * Eger ez di

peyvê de xeşîra bira jî, di zanînê de ez ne xeşîm im. Me ev bi her

awayî, di her tiştî de ji we re eşkere kir.

'Ji bo ku hîîn biUnd bibin, ma rain guneh kir ku rain xwe

nizira kir? Çimkî min Mizgîniya Xwedê belaş da we. * Min civînên

din şêlandin îi ji wan pere standin, da ku ez ji we re xizraetê bikim.

' Û çaxê ku ez di nav we de biîm û hewcedariya rain hebîî, ez ji tu

kesî ji we re nebîîm bar. Çimkî, gava ku bira ji Mekedonyayê ha-

tin, tu kêmahiyên rain nehiştin. Min di her tişti de hay ji xwe hebû

ku ez ji we re nebim bar îî ezê hay ji xwe hebim jî. '" Rastiya Me-

sîh bi min re ye, wusa ku li herêraa Axayayê* tu kes nikare devê

min ji vê pesindanê bigire. " Çiraa? Ma ji ber ku ez ji we hez

nakira? Xwedê dizane ku ez ji we hez dikim.

'^ Û tiştê ku ez dikim, ezê hê jî bikira, da ku ez fersendê nedim

wan ên ku li fersendê digerin. Ew dixwazin di tiştê ku pesnê xwe

pê didin de eynî wek me bên dîtin. " Çirakî rairovên weha şan-

diyên qelp, karkerên hîlekar in; xwe dixin sîîretê Şandiyên* Mesîh.

'" Ev ne tiştek e ku rairov lê şaş biraîne. îblîs* bi xwe jî xwe dixe
sîîretê milyaketê ronahiyê. '^ Loraa eger xizraetkarên wî jî xwe bi-

xin sîîretê xizraetkarên rastdariyê, ev ne tiştek raezin e; dawiya

Wan wê li gor kirinên wan be.

'* Ez careke din dibêjira: Bila tu kes rain bêaqil guman neke.

Lê eger hîîn guraan bikin, rain di bêaqiltiyê de jî qebîil bikin ku ez

jî piçekê pesnê xwe bidira. " Ev tiştê ku ez dibêjim, ez ne li gor

Xudan, lê wek di bêaqiltiyê de, bi piştrastiya ku ji pesindanê tê, ez

dibêjira. '* Madem ku gelek li gor fikrên mirovî pesnê xwe didin,

ez jî, ezê pesnê xwe bidim. " Ji ber ku hûn bi aqil in, hîin bi dil-

xweşî bêaqilan radiguin. ^ Çimkî eger yek we bUce xulam, eger yek

ji we bixwe, eger yek feydê ji we bibîne, eger yek U we quretiyê

bike, eger yek li rîîyê we bixe, hûn van tiştan radigirin. ^' Ez bi şer-

mî dibêjim: «Hêza me tunebîî ku era weha bikin.» Lê eger yek di

11:9 Filîpî 4:15-18
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tiştekî de biwêre ku pesnê xwe bide - ez bi bêaqilî dipeyivira - ez

|î diwêrira ku pesnê xwe bidira. ^^ Ma ew îbranî* ne? Ez jî. Ma

îsraêU ne? Ez jî. Ma ji dûndana* Birahîm* in? Ez jî. " Ma ew
xizmedcarên Mesîh in? Ez wek yekî ku aqilê wî tune bipeyivim -

ez hê zêdetir im. Min zêdetir ked daye, ez zêdetir ketime zîndanê,

min bêtir lêdan xwar, ez pirr caran gihîştime ber mirinê. ^ Ji Ci-

hûyan, pênc caran çil kêm yek dar li min hatin xistin. ^ Sê caran bi

daran li min hat xistin; carekê ez hatim kevirkirin; sê caran di der-

yayê de qeza hat serê rain; şev û rojekê ez di deryaya kûr de mam.

^* Min gelek caran rêwîtî kir; ez di talîîkeyên çeraan re derbas bîim,

di talîikeyên rêbiran de, di talîikeyên ji aliyê gelê xwe ve, di talîî-

keyên ji aliyê railetan ve, di talîîkeyên di nav bajêr de, di talîikeyên

di çolê de, di taliîkeyên di deryayê de iî ez di talîikeyên nav birayên

qelp de derbas bîîm. ^' Min ked îî zehmet kişand; gelek caran ez di

bêxewiyê de, di birçîbîîn û tîbîinê de bîîm; gelek caran bê xwarin, di

nav serma îi tazîbîînê de mam. ^ Ji bilî tiştên ji derve, ya ku her roj

min diperçiqîne, xemxwarina hemîî civînan e. ^' Ma kî bêhêz dibe îî

ez bêhêz nabim? Ma kî tê terpUandin* îî ez naşewitira?

■'"Eger xwepesindan pêwist be, ezê bi tiştên ku bêhêziya min.
nîşan didin pesnê xwe bidira. ^' Bav, Xwedayê Xudan îsa, yê ku

her îî her pîroz e, dizane ku ez derewan nakira. ■'^ Li Şamê, waUyê

Arêtas padîşah ji bo ku min bigire, hawirdora tevahiya bajarê

Şamê girtibû. ^^Ez di pencereke ku di sîirê de bîi, di selikê de

hatim daxistin îî ji destê wî reviyam.

Dîtinî û Peyxamên Pawlos

1 '^ Eger bêfeyde be jî, pesindan lazim e. Niha ezê bêm ser

X^ dîtinî* îi peyxaraên* Xudan. ^ Ez bawermendekî Mesîh yê
ku berî çardeh salan heta bi ezmanê sisiyan hat hildan nas dikim.

Ez nizanira ka di bedenê de bîî, ka li derveyî bedenê bCi; ez ni-

zanim, Xwedê dizane. ^ Ez dizanim ku ev mirov heta bi bihiştê*

hat hildan. îcar di bedenê de, an li derveyî bedenê bû, ez nizanira;

Xwedê dizane. " Wî li wir tiştên ku nayên îfadekirin, tiştên ku des-

tûra rairov tune ku wan bêje, bihîstin. * Ezê bi yekî weha pesnê

11:24 Dubarekirina Şerîetê 25:3 11:25 Karên Şandiyan 16:22; 14:19

11:26 Karên Şandiyan 9:23-25; 14:5 11:32 Karên Şandiyan 9:23-25
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xwe bidim; lê ji bêhêziyên xwe pê ve, ez li ser xwe pesnê xwe

nadim. * Lê eger ez bixwazira pesnê xwe bidim jî, ez nabim yekî

bêaqil. Çimkî ezê rastiyê bêjim. Lê ez dipilikira ku kesek ji tiştê ku

li ba rain dîtiye an ji rain bihîstiye zêdetir li ser rain bifikire. '^ Ji bo

ku ez bi peyxaraên pirt raezin qure nebim, di bedenê de ji rain re

stiriyek yanî rnilyaketekî îblîs* hat dayîn, ku min bide ber kulman,

da ku ez qure nebim. * Min sê caran ji bo vê ji Xudan hêvî kir, da

ku ji min dîir bixe. ' Lê wî ji min re got: «Kerema min têra te dike.

Çirakî hêza rain di bêhêziyê de teraam dibe.» Ji bo vê yekê ezê bi

dilxweşî hê zêdetir bi bêhêziya xwe pesnê xwe bidim, da ku hêza

Mesîh li ser rain be. '" Ji ber vê yekê ez di ber Mesîh de bi bêhêzî,

lorae, dijwarî, cefa û tengahiyan kêfxweş im; çirakî kengê ez bê-

hêz bira, hingê ez hêzdar ira.

" Min bêaqilî kir, we ez mecbûr kirim. Diviya ku ji aliyê we

ve ez bihatama tewsiyekirin. Ji ber ku her çiqas ez ne tiştek bira jî,

bi tu awayî tu kêmahiya rain ji van şandiyên payebilind tune. " Nî-

şanên şandiyekî, yanî nîşan, karên mezin îi keraraet, di nav we de

bi hemîi bîhnfirehiyê hatin pêkanîn. '^ Ji vê yeka ku ez ji we re

nebiim bar pê ve, raa di çi tiştî de hiîn ji civînên din kêratir man?

Vê neheqiyê U rain bibihîîrin!

Xema ku Pawlosji bo Korintiyan Dixwe

'" Va ye, ev cara sisiyan e ez araade rae ku bêm ba we iî ez ji

we re nabira bar. Çimkî ez ne li ya ku bi we re ye, lê belê li we

digerim. Çimkî divê ne zarok ji dê û bavê xwe re, lê belê dê îi bav

ji zarokan re raal bidin hev. '^ Ezê ji bo we gelek bi dilxweşî tiştên

xwe bimezêxim iî bêm mezaxtin jî. Eger ez zêde ji we hez bikim,

raa ezê kêmtir bêm hezkirin? '* Bila be, em bêjin ez ji we re nebiim

bar; lê li gor hin ji we min di quraaziya xwe de hîîn bi hîlekarî bi-

dest xistine! " Ma gelo min bi destê hin ji wan ên ku min şandine

ba we, heqê we xwariye? '* Min ji Tîtos* hêvî kir ku ew bê ba we

îi min birayê din jî pê re şand. Ma 'Htos feydeyek ji we standiye?

Ma em ne di eynî mhî de, di eynî şopê de rêve çîin?

" Ma ev demeke dirêj e ku hûn difikirin, em xwe li ber we di-

parêzin? Em bi saya Mesîh li ber Xwedê dipeyivin, îcar hezkirîno,

her tişt ji bo avabîîna we ye. ^" Çimkî ez ditirsim çaxê ku ez bêm,

ez we ne wek ku ez dixwazim bibînim îî hîin jî min ne wek ku hîin
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dixwazin bibînin, lê ez ditirsim ku pevçûn, çavnebarî, hêrs, hevri-

kî, ketme*, paşgotinî, quretî îî tevlihevî çêbin. " Ez ditirsira ku ga-

va ez dîsa bêm ba we, Xwedayê min, min li ber we bide şermê îî ez

ji bo gelekên ku berê guneh kirine iî ji pîsîtî, fuhûşî îi şehweta xwe

tobe nekirine, şînê bigirim.

Hişyarkirinên Dawî û Silav

1 O Ev cara sisiyan e ku ez têm ba we. «Divê her peyv bi devê

X w/ dido an sê şahidan rast derkeve.^" ^ Ji wan ên ku berî niha
guneh kirine îi ji hemîiyên din re ez niha ji dîîr ve tiştê ku rain di

serdana diduyan de gotibû, careke din dibêjim: Gava ez dîsa bêm,

êdî ez tu kesî nadirixînim*. ^ Madera ku hîin li deUIan digerin, ka

gelo Mesîh bi devê min dipeyive... Mesîh li hember we ne bêhêz

e, lê belê di nav we de hêzdar e. " Rast e, ew bi bêhêzî hat xaçkirin,

lê belê ew bi hêza Xwedê dijî. Em jî di yekîtiya wî de bê hêz in, lê

belê bi hêza Xwedê, emê bi wî re ji bo we bijîn.

* Xwe bi xwe biceribînin îî sihêtiya xwe bikin, ka gelo hîîn di
baweriyê de ne. Ma hîîn nizanin ku îsa Mesîh di dilê we de ye? An

nexwe, hiîn ji ceribandinê serfîraz demakevin. * Ez hêvîdar ira hîî-

nê fêm bikin ku era ne yên binketî ne. '^ îcar em li ber Xwedê dua

dikin ku hûn tiştekî xerab nekin. Ev jî ne ew e ku era di ceri-

bandinê de serketî bên dîtin, lê era wek ên semeketî bin jî, armanc

ew e ku hîin ya qenc bikin. * Çirakî ne li hember rastiyê, lê belê ji

bo rastiyê em dikarin tiştekî bikin. ' Kengê em bê hêz îî hîîn hêzdar

bin, em şa dibin. Û dua rae ev e ku hîin tara bigihîjin. '" Loma ez hê
nehatî van tiştan dinivîsim, da ku gava ez bêm, ez wê desthilatiya ku

Xudan daye rnin, bi hişkî bi kar neynira. Çimkî ev desthilatî ne ji bo

xerakirinê, lê ji bo avakirinê ji min re hatiye dayîn.

Silavên Aştiyê

' Birano, êdî di xweşiyê de biraînin. Kêraahiyên xwe temara
bikin, hanê* bidin hevdîi, hemfîkir bin, di aştiyê* de bijîn îî Xwe-
dayê aştî îî hezkirinê wê bi we re be. '^ Bi ramîîsana pîroz silavê li
hev bikin. Heraû pîroz silavan li we dikin.

'^ Kereraa Xudan îsa Mesîh, hezkirina Xwedê û hevpariya Ru-
hê Pîroz li ser we heraîiyan be.

' 13:1 Ji: Dubarekirina Şerîetê 19:15



Nameya Pawlos aji Galatiyan re

Pêşgotin

Ev name ji aliyê Pawlosê Şandî ve hat nivîsîn. Tê gumankirin

ku ev name, di dora sala 55an de hatiye nivîsîn. Pawlos name ji

civînên ku wî li Galatyayê ava kiribûn re nivîsî. Hingê Galatya, li

Enedola Navîn herêmekefireh bû.

Ev name ji bo bawermendên Mesîh wek belgeyeke azadiyê tê

zanîn. Di vê nameyê de mirov gelek caran rastî peyvên baweri,

kerem, azadîûxaçê tê (1:6; 2:11; 3:1-11; 4:9-11; 5:1-7; 6:15).

Pawlos dide zanîn ku Mizgînî nefikreke mirovîye, lêji Xwedê

tê (1:10-16; 1:17-2:14). Pawlos bawermendan li hember şandiyên

xapînok hişyar dike (5:17-18).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin.

I. Mizgînî û xweparastina Şandiyê Xwedê 1:1-2:21

II. Rastiya li ser Şeriet û baweriyê 3:1-4:31

IIL Azadîji Ruh tê 5:1-6:10

IV. Şîretên dawî 6:11-18

SîUiv

IJi Pawlosê* Şandî, yê ku ne ji mirovan îi ne jî bi destê mi-

rovan, lê belê bi destê îsa Mesîh ii Bav Xwedayê ku ew ji nav

rairiyan rakir, bîiye Şandî ^ îi ji heraîî birayên ku bi min re ne,

ji civînên* bawerraendan ên li Galatyayê re:

^ Ji Bavê rae Xwedê îî ji Xudan îsa Mesîh, kerera îî aştî* li ser

we be. " Wî xwe di ber gunehên rae de feda kir, da ku rae ji dinya

xerab xilas bike. Bi vî awayî wî daxwaza Bavê rae Xwedê pêkanî.

^ Rûmet her îi her ji Xwedê re be! Amîn*.

Mizgîniyeke Din Tune

* Ez li we şaş diraînira ku hîîn çawa evqas zû dev ji yê ku bi

kereraa Mesîh gazî we kiriye, berdidin îî li mizgîniyeke din dizi-

virin. ' Ya rast, mizgîniyeke din tune, lê hin kesên ku we tevlihev

dikin îî dixwazin Mizgîniya Mesîh xera bikin, hene. * Lê belê eger
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em, an jî milyaketekî ji ezmên, ji wê Mizgîniya ku me ji we re

gotiye pê ve, mizgîniyeke din ji we re bêje, bila nifir U wî be. ' Me

berê çawa gotibe, ez niha dîsa dibêjim: Eger yek, ji Mizgîniya ku

we qebîîl kiriye pê ve, yeke din ji we re bêje, nifn U wî be.

'" Ma niha ez lê digerim ku U rairovan an li Xwedê xweş bêra?

An ez dixebitira ku mirovan dilxweş bikim? Eger min hê bixwesta

ku ez mirovan dilxweş bUdm, ez nedibîim xulamê Mesîh.

Xwedê Çawa GazîPawlos Kiriye

" Birano, ez bi we didim zanîn ku ew Mizgîniya ku ji aliyê
min ve tê dayîn, ne ji mirovan e. '^ Çimkî min ew ji mirovan ne-

stand îî ez ji aliyê wan ve nehatim hînkirin, lê belê min ew bi pey-

xama* îsa Mesîh stand.

'^ We U ser jiyana rain a berê ya di Cihîitiyê de bihîst. Hingê

min pirr zêde tengahî dida civîna bawermendan a Xwedê û rain

dixwest ku ez wê ji holê rakira. '" Ez di nav gelê xwe de, ji gelekên

ku di emrê rain de bûn, di Cihîitiyê de bêtir pêşve diçûm îî ji bo

adetên bav û kalên xwe bi zêdehî xîretkêş bûm. '* Lê hê ku ez di

malzaroka diya xwe de biîra, Xwedê ez veqetandim îî bi kerema

xwe gazî min kir. '* Û çaxê li wî xweş hat ku Kurê xwe ji min re

eşkere bike, da ku ez di nav miletên din de wî bidira bihîstin, ez bi

xwîn îî goşt neşêwirîra "îî demeketim Orşelîmê*, ba yên ku

beriya min bîîbîîn Şandî*. Lê belê ez çûm Erebistanê îî careke din

vegeriyara Şamê.

Paşê, piştî sê salan ji bo ku ez Kîfas* nas bikira, ez derketim

Orşelîmê îî panzdeh rojan li ba wî raara. " Lê rain ji Şandiyan ke-

sek nedît; min bi tenê birayê Xudan Aqîib dît. ^" Di tiştên ku ez ji

we re dinivîsim de, va ye, li ber Xwedê ez derewan nakim. ^' Piştî

wê ez hatim herêmên Sûriye û Kîlîkyayê. ^^ Lê ez bi xwe, ji aliyê

civînên bi Mesîh ên li Cihîistanê* ve rii bi rû nehatibîîm naskkin.

" Wan bi tenê dibihîst: «Wî rairovê ku demekê tengahî dida me,
ew niha wê baweriya* ku demekê dixwest ji holê rake, hîn dUce.»

U ji bo rain pesnê Xwedê didan.

1:13-14 Karên Şandiyan 8:3; 22:3-5 1:16 Karên Şandiyan 9:3-6

1:18 Karên Şandiyan 9:26-30

1:18 Kîfas: navê din ê «Petrûs» e.
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Pawlos û Şandiyên Din

2Piştî çardeh salan, rnin Tîtos* jî hilda ba xwe û bi Bamabas re

careke din ez derketira Orşelîmê. ^ Ez li gor peyxaraê çîira.

Loma ji bo ku ez badîhewa nebezim an nebezî bira, rain ew Miz-

gîniya ku ez di nav railetan de didim bihîstin, ji wan re got, di

civîneke bi taybetî de pêşkêşî yên xweyî siyanet* kir. ^ Tîtosê ku bi

min re bû, bi ser ku Yewnanî bîi jî, nehat zorkirin ku sinet* bibe.

" Ev yek jî ji rîîyê birayên qelp derket, yên ku ew kirin hundir n

ketin nav me, da ku bi dizî azadiya rae ya bi Mesîh îsa hîn bibin,

me bikin dîl. ^ Lê ji bo ku rastiya Mizgîniyê herdera bi we re be,

me ji bo saetekê jî li ber wan serî dananî.

* Lê yên ku giregir tên dîtin - demekê çi bûn, ji bo min ferq

nake. Xwedê li şexsê mirovan nanêre - ez dibêjim yên giregir,

tiştekî zêde hînî min nekirin. ' Lê bervajiyê vê: Wan dît, wek ku li

Petrîîs hatiye spartin ku Mizgîniyê bide Cihûyan, li rain hatiye

spartin ku ez Mizgîniyê bidira rniletên din. * Çirnkî yê ku di jiyana

Petrîîs de xebitî ku ew ji Cihîiyan re bibe Şandî, di jiyana rain de jî

xebitî ku ez ji railetan re bibira Şandî. ' Aqîîb*, Kîfas* îi Yûhenna*

yên ku stîin dihatin hesabkirin, gava bi kereraa ku ji rain re hatiye

dayîn derxistin, ji bo hevpariyê destên xwe yên rastê dan min ii

Bamabas û erê kirin ku era herin railetên din û ew jî herin Ci-

hûyan. '" Bi tenê ji rae xwestin ku era belengazan bînin bîra xwe.

Min jî xîretkêşî kir ku ez vê yekê bikim.

Pawlos U Entakyayê Erzê Petrûs Dişkêne

" Lê gava ku Kîfas hat Entakyayê, ez bi eşkereyî li ber wî

rabîim. Ji ber ku siîcdar bîi. '^ Çimkî, beriya ku hin kes ji aliyê

Aqîib ve bên, Kîfas bi bawermendên ku ji miletan bûn re xwarin

dixwar. Lê piştî ku ew hatin, Kîfas ji yên ku li pey sinetbûnê diçin

tirsiya, xwe da paş îî ji wan veqetiya. " Cihîîyên Mesîhî yên din jî

bi wî re duriitî kirin, wusa ku Bamabas jî bi durûtiya wan hat

girtin. '" Lê gava min dît ku ew li gor rastiya Mizgîniyê rêve naçin,

min li pêş hemîîyan ji Kîfas re got: «Madem ku tu Cihiî yî û tu bi

xwe ne wek Cihîiyan, lê wek railetan dijiyî, tu çawa miletan

raecbîîr dikî ku bibin Cihîî?»

2:1 Karên Şandiyan 11:30; 15:2
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Cihû û Milet bi Baweriyê Xilas Dibin

'^ Era yên ku bi eslê xwe Cihîî ne û era ne ji gunehkarên

miletên din in '*em dizanin mirov, ne bi kirina Şerîetê*, lê bi

baweriya* ku bi îsa Mesîh e rastdar derkeve. Û me jî bawerî bi
Mesîh îsa aniye, da ku era ne bi kirina Şerîetê, lê bi baweriya bi
Mesîh rastdar derkevin. Çimkî tu kes, bi kirina Şerîetê rastdar

demakeve.

" Lê çaxê em dixebitin ku em bi Mesîh rastdar bên hesabkirin

û em jî di vê yekê de gunehkar bên dîtin, qey Mesîh xizraetkarê

guneh e? Na, tu caran! '*Çimkî, eger ez wan tiştên ku min hil-

weşandine ji nîî ve ava bikira, ez kifş dikira ku ez sîicdar im. " Lê

ez bi Şerîetê ji bo Şerîetê niirim, da ku ez ji bo Xwedê bijîm. Ez bi

Mesîh re hatim xaçkirin ^" îi êdî ez najîm, lê Mesîh di dilê min de

dijî. Ew jiyana ku niha ez di bedenê de dijîm, ez bi baweriya bi

Kurê* Xwedê, yê ku ji min hez dike îi ji bo min xwe feda kir,

dijîra. ^' Ez kereraa Xwedê betal nakira. Çimkî eger rastdarî bi

Şerîetê be, Mesîh badîhewa miriye.

Şeriet û Baweri

3Ey Galatiyên bêhiş! Kî sêrbazî li we kir? Ma li ber çavên we,

îsa Mesîh xaçkirî ji we re nehat siiretkirin? ^ Ez dixwazim tenê
vê ji we hîn bibira: Ma we Ruhê* Xwedê bi kirina Şerîetê an bi

bihîstin îî bawerkirinê stand? ^ Ma hîin evqas bêhiş in? We bi Ruh

dest pê kir, ma niha hîîn dixebitin ku bi hêza xwe bibin sêrî? " Ma

hîin badîhewa di evqas tecrîîbeyan re derbas bîîn? - Eger ev bi ras-

tî badîhewa bû. * Nexwe yê ku Ruh dide we û di nav we de ke-

rametan dike, ma vê bi kirina Şerîetê an bi bihîstin îî bawerkirina

we dike?

* Li Birahîm* binêrin: «Wî ji Xwedê bawer kir û ev jê re rast-

darî hat hesabkirin.^"

^Loma bizanin, yên ku bawer dikin, kurên Birahîm ew in.

Nivîsara* Pîroz ji berê ve dît ku Xwedê wê miletan bi baweriyê

rastdar derxe îî ji berê ve ev Mizgînî da Birahîm: «Hemû milet wê

" 3:6 Ji:Destpêkirin 15:6

2:16 Romayî 3:20-22 3:6 Romayî 4:3; Aqîib 2:23 3:7 Romayî 4:16
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bi te bên pîrozkirin.^" ' Wusa ku, yên bawer dikin, wê bi Birahîmê

ku bawer kiriye re bên pîrozkirin.

'" Çirnkî hemîi yên ku pişta xwe bi kirina Şerîetê ve girêdane,

di bin nifirê de ne. Ji ber ku weha hatiye nivîsîn: «Her kesê ku di

hemû tiştên ku di Kitêba Şerîetê de nivîsî ne, nesekine îî neke, di

bin nifirê de ye.»'' " îcar eşkere ye ku tu kes li ba Xwedê bi Şerîetê

rastdar demakeve. Çirakî hatiye nivîsîn: «Yê rastdar wê bi bawe-

riyê bijî.»'' '^ Şerîet ne ji baweriyê ye; lê belê hatiye nivîsîn: «Yê

ku wan tiştan dike, wê bi wan bijî.»'' " Mesîh, era bi berdêl ji nifira

Şerîetê kirrîn û rizgar kirin. Ew ji bo me ket bin nifirê; çimkî

hatiye nivîsîn: «Her kesê ku bi dar ve daleqandî ye, di bin nifirê de

ye.»^ '" Ev hemîî weha çêbîi, da ku bi Mesîh îsa pîrozbûniya Bi-

rahîm bê ser miletan îî em bi baweriyê soza Ruh bistînin.

Şeriet û Soza Xwedêyaji Birahîm re

'* Birano, ez li gor mirovan dibêjim: Peymana* ku hatiye erê-

kirin, tenê ya mirovekî be jî, tu kes nikare betal bike an tiştekî ser

ve zêde bike. '* îcar soz ji Birahîra û ji dîindana* wî re hatin dayîn.
Nayê gotin wek ku ji bo gelekan be: «Ji heraû dîîndanê re», lê belê

wek ku ji bo yekî bi tenê be, dibêje: «Ji dîîndana te re^*^, ku ev jî

Mesîh e. " îcar ez vê dibêjira: Şerîeta ku piştî çar sed û sî salan
hat, nikare peyraana ku Xwedê ji berê ve erê kiribîî, rake îî bi wî

awayî sozê betal bike. '* Çirakî eger mîras ji Şerîetê be, êdî ne ji

sozê ye. Lê Xwedê ji kerema xwe ew bi sozê da Birahîm.

" Nexwe Şerîet çima çêbîî? Ew ji bo ku sîîcan derxe raeydanê,

ser ve hatiye zêdekirin, da ku heta dîîndana ku ji wî re hatibîî sozdan

bê, bimîne. Ew Şerîet bi rêberiya milyaketan bi destê navberkarekî

hat sazkirin. ^ Navberkar ne ji bo yekî tenê ye, lê Xwedê yek e.

^' Nexwe Şerîet li heraber sozên Xwedê ye? Na, tu caran!

Çimkî eger Şerîeteke ku vedijîne* bihata dayîn, hingê erê, rastdarî

wê bi Şerîetê bûya. ^^ Lê belê Nivîsara Kroz her tişt di bin guneh

' 3:8 Ji: Destpêkirin 12:3; 18:18; 22:18 '' 3:10 Ji: Dubarekirina Şerîetê 27:26

3:11 Ji:Habaqûq 2:4 ' '' 3:12 Ji: Qanûna Kahîntiyê 18:5

» 3:13 Ji: Dubarekirina Şerîetê 21:23 ' 3:16 Ji: Destpêkirin 13:15; 24:7

3:17 Derketin 12:40 3:18 Romayî 4:14

3:19 Dubarekirina Şerîetê 33:1-4; îbranî 2:2; Karên Şandiyan 7:38, 52
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de girtiye, da ku soz bi baweriya ku bi îsa Mesîh e, ji yên ku bawer
dikin re bê dayîn.

^ Beriya ku ev bawerî bê, em di bin Şerîetê de girêdayî bîîn,

heta xuyabîîna baweriya ku wê bihata, em di bin çavan de bîin.

^ Bi vî awayî Şerîet heta bi hatina Mesîh, bîi perwerdevanê rae, da

ku em bi baweriyê rastdar derkevin. ^^ Niha, ji ber ku bawerî hat,

êdî em ne di bin destê perwerdevan de ne. ^* Çirakî hîîn hemîi bi

baweriyê bi saya Mesîh îsa kurên Xwedê ne. ^' Ji ber ku hîîn heraîî
yên ku imad* bîine, ku hîîn bibin yên Mesîh, we Mesîh li xwe kir.

^ Êdî ne Cihîî û ne jî Yewnanî* hene, ne xulam îî ne jî azad hene,
ne jî nêr îî mê hene; çimkî di yekîtiya Mesîh îsa de hîîn hemîi yek
in. ^' îcar, madera ku hîîn yên Mesîh in, hingê hîîn dûndana Bi-
rahîm in îî U gor sozê jî hîin wêris in.

4Lê ez vê jî dibêjira: Her çiqas ku wêris xwediyê her tiştî be jî,

heta ku zarok e ferqa wî ji yê xulara tune. ^ Heta dema ku bavê

wî kifş kiriye, ew di bin destê raspêr* îi şahneyan* de ye. '' Bi vî

awayî jî gava ku era zarok bîîn, era di bin hêzên mhî yên vê din-

yayê de bindest bîîn. " Lê gava ku dera temam bîî, Xwedê Kurê

xwe şand. Ew ji jinê çêbîî û di bin Şerîetê de bîi, * da ku wan ên di

bin Şerîetê de ne bi berdêl xilas bike û em kurîtiyê bistinin. * Û ji

ber ku hûn kur in, Xwedê Ruhê Kurê xwe yê ku gazî dike: «Ab-

ba», yanî «Bavo!» şand dilê me. ' Loma êdî tu ne xulam î, lê tu kur

î. Madem ku tu kur î, nexwe tu bi destê Xwedê wêris î jî.

Ma Emê bi şûn ve Herin?

* Hingê, çaxê ku we Xwedê nas nedikir, we ji yên ku ji xwe ne
xwedê ne re xularatî kir. ' Lê niha piştî ku we Xwedê naskir, hê

zêdetir: Hîin ji aliyê Xwedê ve hatin naskirin, êdî çawa dîsa hîîn li

wan hêzên mhî yên bêhêz iî reben vedigerin? Ma hûn dîsa dixwa-

zin xulamtiyê ji wan re bikin? '" Hûn roj, meh, demsal îî salan di-

girin. " Ez ji we ditirsim ku xebata min a ji bo we badîhewa here.

'^ Birano, ez hêvî ji we dikim: Bibin wek min, çimkî ez jî bûm

wek we. We tu neheqî li rain nekir. '^ Hîîn dizanin ku min cara

3:29 Romayî 4:13 4:5-7 Romayî 8:15-17
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pêşî, ji ber nexweşiyeke bedenê Mizgînî da we. '" Rewşa bedena

min ji bo we tecrîîbeyek bîî, lê dîsa we ez kêm nedîtim îî ez red

nekirira, lê belê we ez wek railyaketekî Xwedê, wek Mesîh îsa qe-
bîîl kirira. '^ îcar ew bextewariya we li ku derê ma? Çimkî ez ji bo

we şahidiyê dikim ku, eger çêbîîya, weyê çavê xwe derxista îî bida

rain. '* îcar ji ber ku rain rastî ji we re got, raa ez bûra dijrainê we?

" Hinekên din ji bo we xeptîîleptê dikin, lê ne bi nêta qenc. Ew

dixwazin we ji rae veqetînin, da ku hîîn ji bo wan xeptîîleptê bikin.

'* Ne tenê gava ku ez li ba we bim, lê qenc e ku rairov hergav di

tiştên qenc de xeptîileptê bike. " Ey zarokên min, heta ku Mesîh di

dilê we de sîiret bistîne, ez careke din ji bo we êşa zarokanînê

dikişînira. ^" Lê rain dixwest ku niha ez li ba we bîîma îî rain dengê

xwe biguherta, çirakî ez li ser we heyirî raarae.

Mînaka Hacer û Sara

^' Ji rain re bêjin, ey hûn ên ku dixwazin di bin Şerîetê de bin:

Ma hîîn Şerîetê nabihîzin? ^^ Hatiye nivîsîn ku du kurên Birahîm

hebîin: Yek ji cêriyê îi yek jî ji jina azad. ^^ Lê yê ku ji cêriyê bîî li

gor bedenê iî yê ku ji jina azad bîî jî li gor soza Xwedê çêbîiye.

^ Di vê yekê de mînak heye: Ev herdu jin du peyman* in. Yek ji

wan peyraanan ji Çiyayê Sînayê* ye îî ji bo koletiyê zarokan tîne;

ew Hacer* e. ^^ Hacer, Çiyayê Sînayê yê li Erebistanê ye îî bi

Orşelîma* niha re hemdeng e. Çirakî bi zarokên xwe ve koletiyê

dike. ^* Lê belê Orşelîma ezraanî azad e, diya rae ew e. ^' Ji ber ku

hatiye nivîsîn:

«Ey jinika bêber, ey ya ku zarokan nayne, şa bibe!

Ey tu ya ku bi êşa zarokanînê nizanî,

Bi eşq îi şahî dengê xwe bilind bike.

Çirakî kurên jina devjêberdayî,

Ji kurên ya ku raêrê wê heye, bêtir in.»"

^* îcar birano, era wek îshaq* zarokên sozê ne. " Lê, ka çawa hin-

gê yê ku li gor bedenê çêbîîye, tengahî da yê ku li gor Ruh çêbîîye,

niha jî weha ye. Lê belê Nivîsara Pîroz çi dibêje? Dibêje:

' 4:27 Ji: Işaya 54:1

4:22 Destpêkirin 16:15; 21:2 4:24 Destpêkirin 16

4:28 Destpêkirin 17:18-22 4:29 Destpêkirin 21:9
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«Cêriyê îi kurê wê bavêje derve.

Çimkî kurê cêriyê,

Bi kurê ya azad re nabe wêris.^"

" Ji bo vê yekê birano, em ne zarokên cêriyê ne, lê era zarokên
jina azad in.

Azadiya Xwe Biparêzin

5Mesîh era ji bo azadiyê azad kirine; loraa hîmgirtî bin îî careke

din nekevin bin nîrê xularatiyê.

^ Va ye, ez Pawlos ji we re dibêjira: Eger hûn sinet bibin, tu
feyda Mesîh ji we re tune. ^ Ez careke din ji her rairovî re şahidiyê

dikim: Yê ku sinet bûye divê tevahiya Şerîetê bike. " Ey hîîn ên ku

dixwazin bi Şerîetê rastdar derkevin, hûn ji Mesîh veqetiyan û ji

keremê diir ketin. ^ Lê em bi saya Ruh, bi baweriyê li benda hêviya
rastdariyê ne. * Çimkî di yekîtiya Mesîh îsa de ne sinetbîin îî ne jî

sinetnebîîn, lê tenê baweriya ku bi hezkirinê dixebite, bi kêr tê.

^ îcar hîîn baş dibezîn; kî ji we re bîî asteng ku hîin bi ya
rastiyê nekin? * Ev serîpifdan ne ji yê ku gazî we dike ye. ' Piçek

hevîrtirşk tevahiya hevîr tirş dike. '" Ez bi saya Xudan ji we pişt-

rast im ku hîîn tiştekî din nafîkirin; lê yê ku hîîn tevlihev kirine, kî

dibe bila ew be, wê cezayê xwe bikişîne.

" Lê heçî ez im, birano, eger niha jî min sinetbîîn hîn bildra,
çima hê tengahî li min tê kirin? Eger wusa bîiya, astenga xaçê wê

ji holê rabîîya. '^ Xwezî wan ên ku serê we tevlihev kirine, xwe bi

xwe neraêr bikirana.

Birano, hîin ji bo azadiyê hatin gazîkirin, tenê bila azadî ji

bo nefsê nebe fersend, lê belê bi hezkirinê ji hevdîî re xizmetê bi-

kin. '" Çimkî tevahiya Şerîetê di gotinekê de, yanî di vê de temam
dibe: «Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.»'' '^ Lê

eger hîin hevdîî gez bikin îi bixwin, hay ji xwe hebin ku hîin ji

aliyê hevdîi ve neyên telefkirin.

Berê Ruh û Karê Nefsê

'*Ez vê dibêjim: Bi Ruh rêve herin, hingê hîîn tu caran
xwestekên nefsê naynin cih. " Çimkî nefs li hember Ruh û Ruh li

' 4:30 Ji: Destpêkirin 21:10 '' 5:14 Ji: Qaniina Kahîntiyê 19:18

5:91Korîntî5:6
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heraber nefsê daxwaz dike; ev U hember hev in, da ku tiştên hîin

dixwazin bikin, hîîn nekin. '* îcar, eger hîîn ji aliyê Ruh ve tên rê-

vebirin, hingê hîin ne di bin Şerîetê de ne. " Heçî kirinên nefsê ne,

ew eşkere ne: Ew fuhûşî, pîsîtî, şehwet, ^" pûtperesrî*, sêrbazî,

dijminahî, pevçîin, çavnebarî, hêrs, hevrikî, dubendî, partîkarî,

^' zikreşî, serxweşî, kêfkirina bi harîrî îî sefahet îî tiştên wek van in.

Wek ku min berê ji we re got, ez careke din dibêjim: Yên ku tiştên

weha dikin, Padîşahiya* Xwedê mîras nastînin.

^^ Lê berê Ruh, hezkirin, şahî, aşrî*, bîhnfirehî, dilovanî, qencî,

dilsozî, ^^ nerraî û xwegirtin e. Li hember tiştên weha Şerîet tune.

^ Heçî yên Mesîh îsa ne, wan nefs bi xwestek îî daxwazên wê ve

birine ser xaçê.

^ Madem ku em bi Ruh dijîn, hingê em bi Ruh rêve jî herin.

^* Em quretiyê nekin, ji hev re meydanê nexwînin îî çavnebariya

hev nekin.

Em Barên Hevdû Hilgirin

6Birano, eger yek di neheqiyekê de bê girtin, hîîn ên ku mhanî

ne, yekî weha bi mhê nermîtiyê bînin ser rê. Tu jî hay ji xwe

hebe, da ku tu neyî ceribandin. ^ Barên hevdîî hilgirin û bi vî awayî

Şerîeta Mesîh pêk bînin. ' Çirakî eger yek ne tiştek be îi xwe tiştek

hesab bike, ew xwe bi xwe dixapîne. " Bila her kes karê xwe bi-

ceribîne. Hingê rairov ne bi kirinên hinekên din, lê tenê bi kirinên

xwe dikare pesnê xwe bide. ^ Çimkî her kes wê barê xwe hilgire.

* Yê ku di peyvê* de hatiye hînkirin, bila di heraîi tiştên qenc

de parê bide wî yê ku hîn dike. '^ Neyên xapandin! Tinaz bi Xwedê

nayê kirin. Çirakî, mirov çi biçîne, wê wî bidirîî. * Yê ku U nefsa

xwe biçîne, wê ji nefsê rizîbîinê bidirû. Lê yê ku U Ruh biçîne, wê

ji Ruh jiyana herheyî bidirîî. ' Û era ji qencîkirinê newestin, çimkî
eger em sist nebin, eraê di demsala wê de bidirîin. '" Nexwe heta

ku fersenda me hebe, era ji hemîiyan re, bi tayberî jî ji xwişk û

birayên bawermend re qenciyê bikin.

Şîretên Dawî û SiUivên Aştiyê

" Binêrin, ez bi destê xwe ji we re bi çi herfên mezin dini-

vîsim. '^ Yên ku zorê li we dUdn ku hîîn sinet bibin, ew kes in ku

5:17 Romayî 7:15-23
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dixwazin xwe bi tiştên bedenê derxin pêş. Ew bi tenê weha dikin,

da ku mirov di ber xaça Mesîh de tengahiyê nedin wan. " Her

çiqas ew sinetbîîyî ne jî, ew bi xwe Şerîetê pêk naynin, lê belê

dixwazin ku hîîn sinet bibin, da ku bi bedena we pesnê xwe bidin.

'" Lê ji min dîîr be ku ez ji xaça Xudanê me îsa Mesîh pê ve bi

tiştekî din pesnê xwe bidim. Bi wê xaçê dinya ji bo rain hatiye

xaçkirin û ez jî ji bo dinyayê. '^ Çimkî ne sinetbûn, ne jî sinet-

nebîîn, bi tenê afirandina nû tiştek e. '* Aştî îi rehm U ser hemîîyên

ku li gor vê qeydeyî rêve herin îî U ser îsraêlê Xwedê be.

" BUa ji niha îi pê ve tu kes zehmet nede min, çimkî cih-

birînên îsa U ser bedena rain in.

'^Birano, kerema Xudanê me îsa Mesîh bi mhê we re be.
Amîn*.



Nameya Pawlos aji Efesiyan re

Pêşgotin

Efes bajarekî Romayî yê li Asyaya* Biçûk bû. Ev bajêr li

Asyayê paytext bû. Ev bajar bi mezinbûna xwe, di împeratoriya

Romayê de bajarê çaremîn bû. Efes bajarek gelek bedew û xweş

bû. Serdana Pawlos a pêşîya Efesê, di Karên Şandiyan 18:18-21

de, serdana wî ya diduyan jî di 19:2-7an de tê gotin. Pawlos bi

qasî sê salan li vî bajari ma û bawermendperwerde kirin.

Pawlos name di girtîgehekê de nivîsî. Her çiqas nameyên Efe-

siyan û Kolosiyan bimînin hev jî, mijarên wan ên bingehî cihê ne.

Mijara vê nameyê di 4:13an de tê eşkerekirin: Xwedê mirovan bi

keremê digihîne azadiya jiyanê (1:7; 2:5, 7-10). Armanca wîew e,

ku hemû dinyayê di têgihîştina Mesîh de bigihîne yekîtiyê.

Ev name dikare weha bê beşkirin: .

L Silav 1:1-14

II. Mesîh û Civîn 1:15-3:21

III. Jiyana nû ya bi Mesîh 4:1-6:9

IV. Çekên Xwedê yên ruhanî û silav 6:10-24

Silav

IJi Pawlosê* ku bi daxwaza Xwedê Şandiyê Mesîh îsa ye,
ji pîrozên* li Efesê re yên ku bi saya Mesîh îsa dilsoz in:
^ Ji Bavê me Xwedê îi ji Xudan îsa Mesîh, kerera îî aştî* li ser

webe.

Pîroziya Ruhanî

^ Xweda îî Bavê Xudanê me îsa Mesîh pîroz be. Wî era bi saya

Mesîh, bi her bereketa mhanî ya U cihên ezraanî pîroz kirine. " Wî

em ji beriya daraezrandina dinyayê bi Mesîh bijartin, da ku em li

ber wî di hezldrinê de pîroz îî bêleke bin. ^ Li gor kêf û daxwaza

xwe, wî em ji pêşî ve kifş kirin, da ku em bi saya îsa Mesîh jê re

bibin zarok. * Wusa ku kerema wî ya bi riîraet a ku wî bi Hezkiriyê

xwe ji rae re kiriye xelat, bê pesindan. ^ Bi saya wî era bi berdêla

xwîna wî rizgar bîîne, rae lêbihîîrtina neheqiyên xwe standiye. Ev
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li gor dewlemendiya kerema wî ye * ya ku wî bi her şehrezayî îi

fêmdariyê bi zêdehî daye me. ' Wî sira daxwaza xwe ya ku U gor

dilê xwe bi Mesîh saz kiribîî, bi rae da zanîn. '" Yanî U gor vê

plana ku gava wextê wê hat ewê pêk bîne, ewê hemû tiştan, hem

yên U ezmanan, hem jî yên li ser erdê di bin destê Mesîh de bUce

yek. " Li gor mebesta Xwedayê ku her tişti li gor biryar îi daxwaza
xwe saz dike, em ji berê ve hatin kifşkirin û bi Mesîh hatin bijartin,

" da ku em ên ku me pêşî hêviya xwe bi Mesîh ve girêdaye, ji bo
pesindana rûmeta wî bijîn. " Gava we peyva* rastiyê, Mizgîniya*

xilasiya xwe bihîst îî bawerî* bi wî anî, hîin jî bi Ruhê* Pîroz ê ku

hatibû sozdan, di şexsê wî de hatin raorkirin. '" Ruh, heta dema

rizgariya wan ên ku yên Xwedê ne, destberiya mîrasa me ye. Şikir

ji rîimeta Xwedê re!

Duaya Pawlos

^ Ji bo vê yekê ji dema ku min baweriya* we ya bi Xudan îsa
îî hezkirina we ya ji bo hemîî pîrozan bihîstiye ve, '* ez we di dua-

yên xwe de rînim bîra xwe îî bê rawestin ji bo we şikir dikini, " da

ku Xwedayê Xudanê me îsa Mesîh, Bavê riimetê, mhê peyxam* û
şehrezayiyê bide we, ku hîîn wî hê çêtir nas bikin; '* çavên dilê we

ronahî bibin, da ku hîîn bizanin hêviya ku hiîn ji bo wê hatine

gazîkirin çi ye îi dewlemendiya rîimeta mîrasa wî ji bo pîrozan çi

ye îî mezinahiya hêza wî ya bêsînor a ku ji bo me yên ku bawer

dUdn, li gor qewet îî karîna wî dixebite, çi ye. ^" Ev hêz, hêza wî

ye, yê ku Mesîh ji nav miriyan rakir û li cihên ezraanî, li milê xwe

yê rastê da rîîniştin. ^' Xwedê, Mesîh ne tenê di vê dinyayê de, lê

di dinya ku bê de jî derxist ser her serwerî, desthilatî, hêz îî xudan-

tiyê îî derxist ser her navê ku tê bîranîn. ^^ Û Xwedê «her tişt xist

bin lingên wî^" û ew bi serîtiya li ser her tişrî da Civînê*. ^ Ev

bedena wî ye, tijetiya wî ye, yê ku li her derê her tişrî tije dike.

Ji Mirinê Derbasbûna Jiyanê

2Hûn jî ji ber neheqî iî gunehên xwe mirî bûn. ^ Hingê hîîn U

gor çerxa vê dinyayê, li gor serokê hukuradariya hewayê, yanî

'1:2211:^6^^8:6

1:7 Kolosî 1:14 1:20 Zebûr 110:1 1:22 Kolosî 1:18 2:1 Kolosî 2:13
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U gor wî mhê ku niha di nav rairovên neguhdar de dixebite, rêve

çûn. ^ Deraekê era jî, era heraîî di nav wan de, me bi daxwaza fikir

îî bedena xwe kir, era li gor xwestekên nefsê rêve çîîn. Ji xwe em jî

wek ên din, zarokên xezebê bûn. " Lê Xwedayê ku bi rehmê dew-

leraend e, ji ber hezkirina xwe ya raezin a ku bi wê ji rae hez kir,

^hê ku era ji ber neheqiyên xwe rairî bûn jî, era bi Mesîh re

vejandin. Hîin bi kereraê xilas bîîn. * Xwedê era di şexsê Mesîh îsa
de bi wî re rakirin îî U cihên ezraanî bi wî re dan rîîniştin. ' Wî ev

yek kir, da ku dewlemendiya kerema xwe ya bêsînor bi wê qenciya

ku bi Mesîh îsa ji bo me ye, di demên ku bên de nîşan bide. * Çim-

kî hîîn bi riya baweriyê, bi keremê xilas bîîn û ev ne ji we ye, di-

yariya Xwedê ye. ' Ev ne ji kirinan e, da ku tu kes pesnê xwe nede.

'" Çimkî em berhema Xwedê ne îî em bi Mesîh îsa hatine afi-
randin, da ku era di van karên qenc de rê ve herin ên ku Xwedê ji

pêşî ve araade kirine.

Yekîtiya bi Mesîh

" Loma bînin bîra xwe - hîin ên ku li gor bedenê railet in - ku

hûn demekê ji aliyê wan ên ku bi dest di bedenê de hatine sinet-

kirin* îî ji xwe re sinetbûyî dibêjin ve, «sinetnebîîyî» dihatin şotin.

" Di wê deraê de hîin bê Mesîh bîîn, hîîn ji herawelatiya gelê îsraêl
der û ji peymanên* sozê re xerîb, li dinyayê bê hêvî îî bê Xwedê

bûn. '^ Lê niha hûn ên ku demekê dîir bîin, di yekîtiya Mesîh îsa
de, bi saya xwîna Mesîh hîin nêzîk bîîne. '" Çimkî aştiya* me ew e;

wî herdu, Cihîî îi miletên din kirin yek îî bi bedena xwe dîwarê

navbirkê, yanî dijminahî hilweşand. '^ Wî Şerîet* bi emir û qeyde-

yên wê ve betal kir, da ku di şexsê xwe de ji herduyan, ji Cihû îi ji

miletên din, mirovekî nîî biafirîne îî bi wî awayî aştiyê çêke '* îî bi

xaçê herduyan di yek bedenê de bi Xwedê re li hev bîne îî bi vê

yekê dijminahiyê bikuje. " îcar ew hat, Mizgîniya aştiyê hem ji we

yên ku dîir bîîn re îi hem jî ji yên nêzîk re da. '* Çirakî bi rêberiya
wî em herdu dikarin bi yek Ruhî derkevin ber Bav*. " îcar êdî hîin
ne xerîb îi biyanî ne, lê belê hîin hemwelatiyên pîrozan îî maliyên

Xwedê ne. ^" Hûn li ser bingeha Şandî* îi pêxemberan* avakirî ne

û Mesîh îsa bi xwe kevirê riknê bingehê ye. ^' Bi wî hemû avahî

2:15 Kolosî 2:14 2:16 Kolosî 1:20 2:17 îşaya 57:19



EFESI 2, 3 375

hevdîi digire îi ji bo ku bi Xudan bibe perestgeheke pîroz, mezin

dibe. ^ Bi wî hîin jî bi hev re di Ruh de tên avakirin, da ku hîîn

bibin warê Xwedê.

Xizmeta Pawlos aji bo Miletan

3Ji bo vê yekê ez Pawlos, ji bo we miletan di ber Mesîh îsade

girtî me. ^ Bêguraan we bihîstiye ku ev şahnetiya* keremê ji

aliyê Xwedê ve ji bo we ji min re hatiye dayîn. ^ Wek ku min berî

niha jî bi kurtî nivîsîbû, ev sir bi peyxamê ji min re hat dayîn. " Ga-

va ku hiin vê bixwînin, hîînê bikarin têbigihîjin ku ez sira Mesîh

çawa fêm dikim. ^ Ev sir, wek ku niha ji Şandiyên wî yên pîroz û ji

pêxemberên wî re bi Ruh hatiye eşkere kirin, di dema nifş* û qer-

nên berê de ji mirovan re nehat vekirin. * Sir ev e, ku miletên din bi

saya Mizgîniyê herawêris in, endamên eynî bedenê îî hevparên

soza Xwedê ne, ya ku bi Mesîh îsa ye. ' Li gor diyariya kerema

Xwedê ya ku bi xebata hêza wî ji min re hatiye dayîn, ez bîîm

xizmetkarê vê Mizgîniyê. * Bi ser ku ez di nav hemîi pîrozan de yê

herî kêm im jî, ev kerem ji min re hat dayîn, da ku ez Mizgîniya

dewlemendiya Mesîh a ku nayê salixdan ji miletan re bidira ' û

plana bi sira ku ji deraên bê destpêk ve U ba Xwedayê ku her tişt

afîrandiye veşartî bîi, ji heraîîyan re derxira ber ronahiyê, ku ew çi

ye. '" Wusa ku şehrezayiya Xwedê ya pirr alî, bi saya Civînê*, ji

serwerî û desthilatiyên li cihên ezmanî re bê gotin. " Ev li gor

mebesta Xwedê ya ji deraên bêdestpêk ve bîi, ya ku wî bi saya

Xudanê rae Mesîh îsa pêk anî. '^Di yekîtiya Mesîh de û bi ba-

weriya bi wî, era dikarin bi cesaret îi ewlehî derbasî ber Xwedê

bibin. " Ji ber vê yekê, ez ji we hêvî dikim ku hîîn, ji ber cefayên

ku ez ji bo we dikişînim, dilsar nebin; ew ji bo we rûmet in.

Duaji bo Efesiyan

'" Ji bo vê yekê, ez li ber Bavê ku '* li erd îî ezmanan her ba-

vikî nav jê standiye, diçim ser çokan. '* Bila ew li gor dewlemen-

diya rûmeta xwe, qewetê bide we ku hîîn bi Ruhê wî, di mirovê

hundir de xurt bibin, " da ku bi baweriyê Mesîh di dilê we de riîne

îi hîîn di hezkirinê de ra* bidin îî hîragirtî bin, '* da ku hîîn bikarin

3:4-6 Kolosî 1:26-27
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bi heraû pîrozan re firehî, dirêjahî, bilindahî îî kûrahiya vê hez-

kirinê fêm bikin. " Bi vî awayî, hîin hezkirina Mesîh a ku gelek di

ser zanînê re ye bizanin iî bi hemû tijetiya Xwedê tije bibin.

^" Ew bi hêza xwe ya ku di hundirê me de dixebite, dikare ji ya

ku era dixwazin an jî em difîkirin hê bêtir bike. ^' Di Civînê de îî bi

saya Mesîh îsa heta hemû nifşan îî her îî her rîîmet ji wî re be.

Amîn*.

Yekîtiya Bedenê

4îcar ez yê ku di ber Xudan de girtî me, ez ji we hêvî dikim ku

hîîn di jiyana xwe de bi awayê ku hêjayî gazîkirina we ye, rêve

herin. ^ Di hezkirinê de bi hemîî nefsbiçûkî îî nerraiyê bi bîhnfirehî

hevdîî ragirin. ' Xîreticêşiyê bikin ku hîîn yekîtiya Ruh bi hevgirê-

dana aştiyê biparêzin. " Wek ku Xwedê hiîn gazî yek hêviyê kirine,

beden yek e, Ruh yek e ^ Xudan yek e, bawerî yek e, iraad* yek e.

* Xwedê yek e, bavê hemîiyan e; ew di ser heraîîyan re ye, bi he-

miiyan re ye ii di nav hemîiyan de ye.

^ tJ U gor pîvana diyariya Mesîh ji her yekî ji me re kerem hat

dayîn. * Loraa dibêje:

«Gava ku hilkişiya jor,

Hêsîr* li pey xwe birin,

tJ diyarî dan rairovan.^"

' Ev «derket jor» tê raana çi? Dixwaze bêje ku pêşî ew dake-

tibû derên erdê yên jêr. '" Yê ku daketiye û ji bo ku her tişrî tije

bike derketiye jor, di ser heraû ezraanan re eynî ew e. " Wî bi xwe

diyarî da, ku hinek bibin Şandî, hinek pêxember, hinek mizgînvan,

hinek jî şivan û raamoste, " da ku yên pîroz ji bo xebata xiz-

raetkirinê bên rapêçan û bedena Mesîh bê avakirin '^ heta ku em

heraîi bigihîjin yekîtiya bawerî îi naskirina Kurê* Xwedê îi bibin

mirovê gihîştî, bigihîjin pîvana bejna Mesîh a temam û tije. '" Da

ku êdî em nebin zarokên ku bi pêlan vk ve û wê ve tên kiş-

kişandin, U ber her bayê hîndariya mirovên xapînok diçin îî bi

qumaziya hflekariyên wan ji rê derdikevin. '^ Lê em bi hezkirinê

rastiyê bêjin, di her tişrî de ber bi wî ve raezin bibin ku serî ew e,

' 4:8 Ji: Zebîir 68:18

4:2 Kolosî 3:12-13
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Mesîh e. '* Bi wî heraîi beden hevdîi digire îî bi alîkariya her rao-

vikê girêdayî ye; bi wî her endara li gor qeweta xwe dixebite îi bi

vî awayî beden mezin dibe iî di hezkirinê de tê avakirin.

Jiyana Kevin û ya Nû

" Loma ez vê dibêjim îi bi navê Xudan li ser disekinira: Êdî

wek railetên din ên ku di fikirîna xwe ya pîiç de rêve diçin, hîin

neçin. '* Têgihîştina wan tarî ye; ew ji ber xeşîraî îî hişkîtiya dilê

xwe, ji jiyana Xwedê re biyanî ne. " Wan her pêhesîn winda kiriye

û ji bo ku bi çavbirçîtî her pîsîtiyê bikin, xwe dane destê bêede-

biyê. ^" Lê we Mesîh bi vî awayî nas nekir. ^' Bêguman we li ser wî

bihîstiye îi wek ku rastî bi îsa ye, hîin li gor wî hatine hînkirin.

^^ îcar mirovê kevin ê li gor jiyana we ya berê, yê ku bi xwestekên

xapînok dirize, ji ser xwe bavêjin ^ îi di mh iî hişê xwe de nîi bibin

^ îî mirovê nîî li xwe bikin, ku di rastdarî iî pîroziya rastiyê de li

gor Xwedê hatiye afirandin.

^^ Loraa derewan ji xwe dlîr bixin îî «her yek ji we bi cîranê

xwe re rastiyê bipeyivin^", çimkî era endamên hev in. ^* «Hêrs bi-

bin, lê guneh nekin»''; bila roj li ser hêrsa we neçe ava. " Ne jî rê

bidin îblîs. ^^ Yê ku dizî kiriye, divê êdî diziyê neke, lê bila bi

destê xwe tiştê qenc bike îi bixebite, da ku tiştekî wî hebe ku bide

yê hewcedar. ^' Bila qet gotina xerab ji devê we demekeve, lê belê

ji bo perwerdekirinê çi qenc be - wek ku lazim e - wê bêjin, da ku

ew ji guhdaran re keremdar be. ^" Ruhê* Xwedê yê Kroz ê ku hîîn

ji bo roja rizgariyê bi wî hatine morkirin, xemgîn nekin. Bila bi

her xerabiyê re her tehlî, hêrs, xezeb, qîrîn îî buxtan ji we dîîr ke-

vin. '^ Li hember hev kereradar îî dilovan bin îi wek ku Xwedê bi

Mesîh li we bihîîrtiye, li hevdîî bibihîîrin.

5Ji bo vê yekê, wek zarokên delal raîna Xwedê bikin. ^ Çawa ku

Mesîh ji rae hez kir îî ji bo rae xwe feda kir û xwe wek pêşkêş

îî goriyeke* bîhnxweş pêşkêşî Xwedê kir, hîin jî wusa di hezkirinê

" 4:25 Ji: Zekerya 8:16 »> 4:26 Ji: Zebûr 4:4

4:16 Kolosî 2:19 4:22 Kolosî 3:9; Romayî 6:6

4:24 Kolosî 3:10 - 4:32 Kplosî 3:13
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de rêve herin. ^ Bi awayê ku li pîrozan tê, divê di nav we de, navê

fuhîîşiyê îî her cîîreyê nepakî an çavbirçîtiyê qet neyê gotin jî. " Û

divê peyivîna bêedebî û bi ehraeqî, an henekên zir, yanî tiştên ku

ne hêja ne, nebin, lê hê bêtir hîîn şikirdar bin. ^ Vê yekê qenc

bizanin ku di Padîşahiya Mesîh û Xwedê de raîrasa tu mirovê

fuhûşker, nepak an jî mirovê çavbirçî yanî pîitperest*, tune.

Zarokên Ronahiyê

* Bila tu kes we bi peyvên pîiç nexapîne, çirakî xezeba Xwedê

ji ber van tiştan tê ser kurên neguhdariyê. ^ îcar hîin nebin hev-

parên wan. * Deraekê hîîn tarî bûn, lê niha hîîn bi Xudan ronahî ne.

îcar wek zarokên ronahiyê rêve herin, ' ji ber ku berê ronahiyê di

her qencî, rastî û heqîqetê de ye. '" Tiştê ku li xweşa Xudan diçe,

kifş bikin. " Nebin hevparên karên tariyê yên bêber, lê hê bêtir

wan tiştan eşkere bikin. " Çirakî tiştên ku ew bi dizî dikin, eyb e

ku bên gotin jî. '^ Lê her tiştê ku dikeve ber ronahiyê, xuya dibe.

'" Çirakî her tiştê ku xuya dibe, ronahî ye. Loraa tê gotin:

«Ey yê ku radize, hişyar bibe!

Ji nav rairiyan rabe îî

Mesîh wê ji te re bibiriqe.»

'^ Loraa bala xwe bidinê ka hûn çawa rêve diçin, ne wek ên

neşehreza, lê belê wek ên şehreza herin. '* îcar ji fersenda vê demê

îstifade bikin, çimkî roj xerab in. " Loma ne bêaqil bin, lê belê fêm

bikin ka daxwaza Xudan çi ye. '* Û bi şerabê serxweş nebin, di wê
de bêedebî heye; lê bi Ruh tije bibin. " Ji hev re Zebîîr, lavije* û

stranên mhanî bêjin, di dilê xwe de ji Xudan re stran û lavijeyan

bistrînin. ^" Hergav ji bo her tiştî bi navê Xudanê rae îsa Mesîh ji

Bav Xwedê re şikir bikin.

TêkiUyên nav Malê

^' Bi tirsa Mesîh bi ya hev bikin. ^^ Ey jinno! Wek ku hûn bi ya

Xudan dikin, wusa bi ya mêrê xwe bUdn. " Çimkî, ka çawa Mesîh

serê Civînê ye, mêr jî serê jinê ye îi Mesîh bi xwe xilaskarê Civînê,

yanî bedenê ye. " îcar çawa ku Civîn bi ya Mesîh dike, bila jin jî

5:14 Binêre: îşaya 26:19; 60:1 5:16 Kolosî 4:5

5:19 Kolosî 3:16-17 5:22 Kolosî 3:18; 1 Petrûs 3:1
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bi vî awayî di her tiştî de bi ya raêrê xwe bike. ^ Ey mêmo! Wek

ku Mesîh ji Civînê hez kir îi xwe di ber wê de feda kir, bila her kes

ji jina xwe hez bike. ^* Wî xwe feda kir, da ku Civînê bi peyva xwe

pîroz bike îi bi şuştina avê paqij bike, "" da ku Civînê bi rew-

neqiya* wê ve pêşkêşî xwe bi xwe bike, ku tu leke an qermîçek an

tiştekî wek van li ser wê nebe, lê belê ew pîroz îi bêleke be. ^ Bi vî

awayî her raêr jî deyndar e ku wek bedena xwe, ji jina xwe hez

bUce. Yê ku ji jina xwe hez dike, ji xwe hez dike. ^' Çimkî tu kes,

tu caran ji bedena xwe nefret nekiriye, lê ew bedena xwe xweyî

dike û xema wê dixwe, wek ku Mesîh jî Civînê xweyî dUce îî xema

wê dixwe. ^ Çimkî em endamên bedena wî ne. ^' «Loma mêr wê

dê îî bavê xwe berde, bi jina xwe re bibe yek û herdu jî wê bibin

bedenek.»^ ^^ Ev sir raezin e; lê ez vê U ser Mesîh îî U ser Civînê

dibêjim. '^ Loraa bila her yek ji we jî wek ku ji xwe hez dike, ji

jina xwe hez bike ii bila jin siyaneta* mêrê xwe bigire.

6Zarokno, li gor Xudan li ber dê îi bavê xwe serî deynin, çimkî

ev rast e. ^ «Qedrê dê îi bavê xwe bigire» - erarê pêşî yê bi

sozê, ev e: ^ «Da ku qencî li te bibe îî li ser erdê erarê te dirêj be.»''
"Bavno! Hûn jî hêrsa zarokên xwe ranekin, lê wan bi terbiye û

şû-eta Xudan perwerde bikin.

^ Xulamno, wek ku hîîn U ber Mesîh serî datînin, bi turs îi

lerizîn ii ji dil îi can li ber mîrzayên xwe yên li ser dinyayê serî

deynin. * Vê yekê ne bi xizraeta ku li ber çav tê kirin ku U nurovan

xweş bê, lê belê wek xizraetiiarên Mesîh, daxwaza Xwedê ji dU ii

can bînin cih. ' Ne wek ji rairovan re, lê wek ku ji Xudan re tê ki-

rin ji dU îi can xizraetê bikin. * Û hiîn dizanin ku her kî çi qenciyê

bike, wê bergîdanê* ji Xudan bistîne, dixwazî bila xulam' be, dix-

wazî bila azad be.

' Hîin jî, raîrzano eynî tiştan ji wan re bikin îî êdî dev ji

gefxwarinê berdin, çimkî hîîn dizanin ku Xudanê we îî yê wan U

ezmanan e îî U ba wî xaturgirtin tone.

' 5:31 Ji: Destpêkirin 2:24

'' 6:2-3 Ji: Derketin 20:12; Dubarekirina Şerîetê 5:16

5:25 Kolosî 3:19; 1 Petrûs 3:7 6:1 Kolosî 3:20

6:4-5 Kolosî 3:21-25 6:9 Kolosî 4: 1; Dubarekirina Şerîetê 10:17
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Çekên ku Xwedê Dide

'" Bi kurtî, bi Xudan îî bi qeweta karîna wî bi hêz bibin. " Ji bo

ku hîîn bikarin li heraber hîleyên îblîs rawestin, heraîî çekên Xwe-

dê li xwe bikin. '^ Çirakî cenga me ne li heraber xwîn îi goşt e, lê

belê li heraber serweriyan, li hember desthilatiyan, li hember hu-

kumdarên gerdîînê yên vê taristaniyê, li heraber ordiyên mhî yên

xerabiyê yên li cihên ezraanî ye. '^Ji ber vê yekê heraiî çekên

Xwedê bistînin, da ku hiîn bikarin di roja xerab de li ber xwe bidin

îi piştî ku we her tişt kir, li cihê xwe rawestin. '" îcar, pişta xwe bi
rastiyê bipêçin îi zirxê rastdariyê li xwe bikin '^ û lingên xwe ji bo

Mizgîniya aştiyê bi araadebîînê pêlav bikin û li cihê xwe bisekinin.

'* Bi ser hemîiyan de, mertalê baweriyê yê ku hûn pê bikarin hemû

tîrên agirî yên Yê Xerab bitemirînin, bigirin destê xwe. ''' Û rahêjin
kumzirxê xilasiyê îi şîirê Ruh ê ku peyva Xwedê ye. '* Bi her dua û

lavakirinê, herdem bi Ruh dua bikin. Ji bo vê yekê hişyar bimînin

îi ji bo hemîî pîrozan herdem bi berdewamî lava bikin. " Ji bo min

jî dua bikin, da ku, gava ez devê xwe vekim, peyv ji min re bê

dayîn îî ez sira Mizgîniyê bi ziravî bidim zanîn. ^" Di ber wê de ez

bi zincîran girêdayî qasidiyê dikira. Dua bikin, da ku ez bê tirs,

wek ku pêwist e, wê bêjira.

Silavên Aştiyê

^' Ji bo ku hiîn jî bizanin ez çawa me ii çi dikim, birayê hezkirî

îî di yekîtiya Xudan de xizmetkarê dilsoz Tixîkos* wê her tiştî bi

we bide zanîn. ^^ Ez wî ji bo vê yekê dişînira ba we, da ku hîîn tiş-

tên li ser rae bizanin îî ew cesaretê bide dilê we.

" Bila aştî îî bi baweriyê hezkirin ji Bav Xwedê iî Xudan îsa
Mesîh ji birayan re be. ^ Kerem li ser wan heraûyan be, yên ku bi

hezkirina nerair ji Xudanê me îsa Mesîh hez dikin.

6:14 îşaya 59:17 6:15 îşaya 52:7 6:17 îşaya 59:17



Nameya Pawlos aji Filîpiyan re

Pêşgotin

Pawlosê Şandî ev name di ginîgehekê de nivîsî. Tê gotin ku ew

hingê li Efesê bû.

Filîpya bajarekî Mekedonyayê bû û Mekedonya bixwejîhingê

di bin serweriya împeratoriya Romayê de bû. Civîna bawermen-

dan a li Filîpyayê, bi gera Pawlos a diduyan, di bin mercên zor û

zehmet de hat avakirin (Karên Şandiyan 16:11-40). Kesên ku di vê

civînê de cih digirtin destvekiri bûn (4:15, 16; 2 Korinti 8:2).

Pawlos di vê nameyê de ji wan Filîpiyên ku diyarî jê re

şandine re spasiya xwe pêşkêş dike. Pawlosji civîna bawermendên

ku li Filîpiyê ne dilxweş e û hezkirina xweji wan re diyar dike.

Pawlos civîna bawermendan li hember hîndariyên xapînokjî

hişyar dike (3:4-9, 18, 19). Ew diyar dike ku hînkirina Mesîh û

yekbûna bi wî re, armanca bingehîye (3:10-14).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-11

II. Rewşa Pawlosê Şandî 1:12-30

III. Jiyana Mesîhji bo bawermendan mînak e 2:1-2:18

IV. Têkiliyên li gor baweriya Mesîhî 2:19-3:21

V. Biziravkirin û silav 4:1-23

Silav

IJi xularaên Mesîh îsa, ji Pawlos* îî ji Tîraotêyos*,

ji hemlî pîrozên* Mesîh îsa yên li Filîpyayê re îi tevî wan ji

çavdêr îi alîkaran re:

^ Ji Bavê rae Xwedê îi ji Xudan îsa Mesîh, kerem û aştî li ser

we be.

Spasî û Dua

^ Her cara ku ez we tînim bîra xwe, ez şikir ji Xwedayê xwe re

dUdm. " Hergav di hemîi duakirina xwe de ez bi şahî ji bo we

hemîîyan daxwaz dikim. ^ Çimkî ji roja pêşî îi heta niha hîin ji bo
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pêşveçîîna Mizgîniyê bi min re hevpariyê dikin. * Ez piştrast im, yê

ku di dilê we de dest bi karê qenc kiriye, wê heta Roja Mesîh îsa
wî bîne serî. ' Ji bo min rast e ku ez li ser we heraîîyan weha

bifikirira, çirakî hûn di dilê min de ne. Hem di girtina min de û

hem jî di parastin îi rastderxistina min a Mizgîniyê de, hîîn hemû bi

min re hevparên keremê ne. * Xwedê şahidê min e ku çawa ez bi

dilovaniya Mesîh îsa bêriya we hemîîyan dikim. ' Dua min ev e ku

hezkirina we bi zanîn îî hemîî têgihîştina di her tiştî de hê îi hê

zêdetir bibe, '" da ku hîîn ya herî qenc hilbijêrin îî di Roja Mesîh de

paqij û bêqusûr bin. " Wusa ku hûn, ji bo rîîmet û pesnê Xwedê bi

berê rastiyê yê ku ji îsa Mesîh tê, tije bibin.

BeUivbûna Mizgîniyê

" Birano, ez dixwazim ku hîîn bizanin, tiştên ku hatin serê

min, hê bêtir ji pêşveçîîna Mizgîniyê re bûn alîkar. '^ Wusa ku ji

hemîî berevanên qesrê îî ji hemûyên din re jî eşkere bîi ku ez di ber

Mesîh de girtî me. '" Gelek birayan ji girtina rnin ewlehî ji Xudan

stand û ji bo ku bêtirs peyva* Xwedê bêjin, hê bêtir bi zirav bîin.

'^ Erê, hinek ji çavnebarî îî heraberiyê Mizgîniya Mesîh didin

bihîstin, lê hinek jî bi niyeteke qenc. '* Evên ha ji hezkirinê Miz-

gîniyê didin, çimkî dizanin ku ez ji bo parastina Mizgîniyê di

girtîgehê de rae. " Lê yên din ne bi dilekî pak, lê ji hevrikiyê,

Mesîh didin bihîstin. Ew guraan dikin ku wê tengahiyên min di

girtîgehê de zêde bikin.

'* Xera tune! Dixwazî bila bi hêcetan* be, dixwazî jî bila ji dil

be, bi her awayî Mesîh didin bihîstin îi bi vê ez şa dibim. Erê, ezê

bi vê şa bibira jî, " çirakî ez dizanira ku bi duayên we îî bi alî-

kariya Ruhê îsa Mesîh ev yek wê ji bo xilasiya rain çêbe. ^" Hêvî îi

bendewariya min ev e ku ez di tu tiştî de neyêm şermkirin, lê bi

cesareteke temara, eger bi rairina rain an jî bi jiyana rain be, wek

hergav niha jî Mesîh wê bi bedena min bê bilindkirin. ^' Çimkî ji

bo rain jiyan Mesîh e û mirin jî qezenc e. ^^ Lê eger jiyana di

bedenê de ji bo xebata min ber bîne, hingê ez nizanim kîjanê

bibijêrim. " Ez di navbera herduyan de ketime tengahiyê; ez dix-

wazim veqetim îî bi Mesîh re bira, çirakî ev hê gelek çêtir e. ^ Lê
mayîna min a di bedenê de ji bo we bêtir pêwist e. ^ Ez bi vê

piştrast im îi dizanim ku ezê biraînim îi bî we hemîiyan re bim, da
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ku hîîn pêşve herin û di baweriyê* de şa bibin. ^* Wusa ku, gava ez

dîsa bêm ba we, hiîn bi Mesîh îsa hê bêtir bi rain pesnê xwe bidin.

^" Lê bila jiyana we hêjayî Mizgîniya Mesîh be, da ku ez bêm

we bibînira, an neyêra jî, ez bibihîzira ku hûn di mhekî de hîragirtî

ne îî bi dU îî can bi hev re ji bo baweriya* Mizgîniyê tekoşînê*

dikin ^ îi di tu tiştî de ji wan ên ku U hember we radiwestin,

natirsin. Ev yek ji bo wan nîşana helakbîînê ye, lê ji bo we, ya

xilasiyê ye îî ev jî ji Xwedê ye. ^' Çimkî di ber Mesîh de kerem U

we hatiye kirin ku hîîn ne tenê baweriyê bi wî bînin, lê belê di ber

wî de cefayê jî bikişînin. ^ îcar hîîn jî di eynî tekoşînê de ne, wek

ku we ez tê de dîtira îi niha jî hiîn li ser rain dibihîzin.

YeMtiya di Nefsbiçûkiyê de

2Eger cesaretdaneke bi Mesîh, handaneke* ji hezkirinê, hev-

pariyeke we bi Ruh, hezkirineke ji dil îi dilovaniyek hebe,

^ şahiya rain teraara bikin. Bila fikra we yek be, eynî hezkirina we

hebe, fUcra we îi dilê we yek be. ^Tu tişti bi hevrUdyê an bi

pesindana piiç nekin. Lê bila bi nefsbiçîikî her yek ji we yên din di

ser xwe re bigire. " Bila her yek ji we ne tenê U karê xwe, lê belê U

karê yên din jî binêre. ^ Bila ew fîkirîn bi we re hebe, ya ku bi

Mesîhîsarejîbîî:
* Ew, bi ser ku di xasîtiya Xwedê de bû jî,

Wî wekheviya bi Xwedê re xenîmetek hesab nekir.

'^ Lê belê wî raezinahiya xwe ji xwe xist,

Xasîtiya xulara stand û bû raîna mirovan,

Di şiklê mirovan de xuya bû.

* Wî xwe nizim kir, îtaet kir îi çîî mirinê

Heta çîi rairina li ser xaçê.

' Ji bo vê yekê Xwedê ew gelek biUnd kir

Û navê di ser her navî re da wî.

'" Da ku bi navê îsa,
Hemû yên U ezmên, li erdê îî di bin erdê de,

Herin ser çokan

" Û ji bo mezinahiya Bav Xwedê,

Her ziman eşkere bike ii bêje ku îsa Mesîh Xudan e.

1:30 Karên Şandiyan 16:19-40 2:10-11 Binêre: îşaya 45:23
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Wek Stêran Biçirisin

'^Ji ber vê yekê, hezkirîno, çawa ku we hergav bi ya min

kiribe, niha jî, ne tenê di dema ku ez li ba we me, lê belê hê bêtir di

dema ku ez ne di nav we de me jî, bi ya min bikin; bi tirs îî lerizînê

xilasiya xwe pêk bînin. '^ Çirakî yê ku di dilê we de dixebite, Xwe-

dê ye, da ku hem daxwaz îî hem jî kirina we li wî xweş bê.

'" Her tişti bê pitepitidrin û bê devjenî bikin, '^ da ku hîîn bê-

qusîîr û pak bin. Di nav vî nifşê* xwehr îi jirêketî de, ku hîîn di nav

wan de wek stêrên ezraên ronahiyê didin, zarokên Xwedê yên

bêleke bin '* îi peyva jiyanê hişk bigirin. Wusa ku, di Roja Mesîh

de ji min re bibe pesin, da ku ez badîhewa nebezîbim îi min ba-

dîhewa keda xwe nedabe. " Lê belê, eger xwîna min li ser gorî* û

xizraeta baweriya we wek pêşkêşekê bê rijandin jî, ezê şa bira îi

ezê bi we heraîîyan re şa bim. '* Bi vî awayî hûn jî şa bin û bi rain

re şa bibin.

Tîmotêyos û Êpafrodîtos

" îcar hêviya min ji Xudan îsa heye ku ez di deraeke nêzîk de

Ttmotêyos bişînim ba we, da ku ez jî halê we bizanira îî dilê rain

rihet bibe. ^" Çirakî tu kesê rain ê ku mîna wî bi dil û can U ser we

bifîkire îi ji bo hal îî rewşa we xeraê bixwe tune; ^' yên din hemû

ne li tiştên îsa Mesîh, lê li feyda xwe digerin. ^^ Lê hîîn dilsoziya

wî ya ceribandî dizanin û hîîn dizanin ku wek kurekî bi bav re, ew

bi rain re di xizraeta Mizgîniyê de dixebirî. " îcar çaxê ez bibînira
ka rewşa rnin wê çawa çêbe, ez hêvî dikira ku ezê zîîka wî bişînim

ba we. ^ IJ ez li Xudan ewle me ku di demeke nêzîk de ez bi xwe

jî, ezê bêm.

^^ Lê min pêwist dît ku ez birayê xwe, hevalkar îî hevalleşkerê

xwe Êpafrodîtos ê ku we şandiye, da ku ew di hewcedariya min de

bibe alîkar, bişînim ba we. ^* Çirakî wî bêriya we hemîîyan dikir û

ji ber ku we bihîstibîi ku ew nexweş e, xemgîn e. " Ew wusa nex-

weş bîî ku gihîşt ber rairinê. Lê belê Xwedê li wî hat rehraê; ne

tenê li wî, li min jî hat rehmê, da ku ji rain re xeragînî li ser

xemgîniyê çênebe. ^ Loma ez wî hê zûtir dişînim, da ku hûn dîsa

bi dîtina wî şa bibin îî xeragîniya min nemîne. ^' îcar bi şahiyeke

2:15 Dubarekirina Şerîetê 32:5
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mezin wî bi navê Xudan qebîil bikin û siyaneta* yên weha bigirin.

^ Çirakî ew ji bo karê Mesîh nêzîkî mirinê bîî, ji bo xizmeta ku we

nikaribîî hiîn ji bo min bikin, wî canê xwe xist talîîkê.

3Bi kurtî birano, bi saya Xudan şa bibin. îcar nivîsîna eynî tiş-

tan min aciz nake, lê ewlehiyê dide we.

Rastdariya Rastin

^ Hay ji yên wek kîîçikan, hay ji karkerên xerab û hay ji si-

neta* seqet hebin. ^ Çimkî yên bi sineta rast em in, em bi Ruhê*

Xwedê diperizin*, em bi saya Mesîh îsa pesnê xwe didin îî em li

tiştên bedenê ewle nabin. " Eger wusa biîya, min bi xwe jî dikaribiî

ku ez li tiştên bedenê ewle bibim. Eger yekî din bifUdre ku U tiştên

bedenê ewle bibe, ez hê bêtir dikarim. * Ez roja heştan hatime sinet-

kirin, ji gelê îsraêl, ji eşîra Binyamîn* im, ez îbraniyekî* xas Ibranî

me. Ez di kirina Şerîetê* de Fêrisî* îi * wusa xîreticêş bûm ku rain

tengahî dida civînê*. Li gor rastdariya Şerîetê, ez bêkêraahî rae.

'^ Lê belê her tiştê ku ji bo rain qezenc bû, rain di ber Mesîh de

zirar hesab kir. * Hê zêdetir, ez ji bo feyda zanîna bilind a Xudanê

xwe Mesîh îsa, her tiştî zirar hesab dikim. Di ber wî de min dev ji

her tiştî berdaye îî ez wan wek zibil hesab dikim, da ku ez Mesîh

qezenc bikim ' ii bi wî re bibim yek. Êdî rastdariya rain ne ji kirina

Şerîetê, lê ji baweriya ku bi Mesîh e, tê. Ev rastdarî ne ji rain e, ji

Xwedê ye îî bingeha wê bawerî ye. '" Ez dixwazim Mesîh îî hêza

vejîna* wî bizanira îî bibira hevparê cefayên wî îi bi mirina wî bi-

bim wek wî, " da ku ez bi riyekê bigihîjira rabîîna ji nav miriyan.

Bezîna ber bi Armancê ve

'^ Ji xwe hê ez negihîştime vê armancê an jî bêkêmahîtiyê, lê

ez li pey vê yekê dibezira, da ku ez, ya ku Mesîh îsa ez ji bo wê bi
dest xistirae, bi dest bixim. " Birano, ez xwe hê gihîşti hesab na-

kira, lê ya ku ez dikim ev e: Ez tiştên çîiyî ji bîr dikim û xwe dirêjî

yên pêş dikim. '" Ez ji bo qezenckirina xelata ku Xwedê di gazî-

kirina xwe ya ezmanî de bi Mesîh îsa pêşkêş dike, ber bi armancê

3:5 Romayî 11:1; Karên Şandiyan 23:6; 26:5

3:6 Karên Şandiyan 8:3; 22:4; 26:9-11
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ve dibezim. '* Loma em hemiî yên gihîştî wusa bifikirin îî eger hîîn

li ser tiştekî bi awayekî din bifikirin, Xwedê wê vê jî ji we re kifş

bike. '* Bi tenê, em li gor tiştê ku em gihîştinê pêşve herin.

" Birano, bibin wek min û qenc li wan binêrin, yên ku di ji-

yana xwe de wek ku em ji we re bîîne mînak, rêve diçin. '* Çimkî

wek ku min berê jî gelek caran ji we re gotiye îî niha jî ez bi girîn

dibêjim, gelek hene ku di jiyana xwe de dijrainên xaça Mesîh in.

" Dawiya van helakbûn e, xwedayê wan zikê wan e îî rûraeta wan

şermezariya wan e. Ew tiştên vê dinyayê difikirin. ^" Lê heçî em in,

welatê me li ezmanan e îî ji wir jî em li hêviya Xilaskar, Xudan îsa

Mesîh disekinin. ^' Ewê bi wê qeweta xwe ya ku dikare her tiştî

bindest bike, bedena me ya reben biguhere îî bike wek bedena xwe

ya bi rîîmet.

4îcar xwişk û birayên rain ên hezkirî yên ku ez bêriya wan

dikira, hîîn şahiya rain îî taca serê rain in, bi vî awayî bi saya

Xudan qayîra bimînin.

Dilşa Bin, di Aştiyê de Bin

^ Ez ji Eyodiyayê hêvî dikim û ji Sintîxayê hêvî dikim ku di

yekîtiya Xudan de bibin hemfikir. ^ Erê, ez ji te jî dixwazim, ey he-

valê rain ê dilsoz, ji wan jinan re bibe alîkar; çimkî ew bi Klêmens

û hevalkarên min ên din re ku navê wan di Kitêba Jiyanê de ye, di

karê Mizgîniyê de bi min re gelek zehmet kişandine.

" Hergav bi Xudan şa bibin; ez careke din dibêjira, şa bibin!

* Bila berbiwêriya we ji heraû mirovan re eşkere be. Xudan nêzîk

e. * Ji bo tu tiştî xeman nexwin. Lê belê di her tiştî de bila dax-

wazên we bi dua û lavan îî bi şikirkirinê ji Xwedê re bên gotin. ' Û

aştiya Xwedê ya ku di ser her têgihîştinê re ye, wê dilê we îî hişê

we bi Mesîh îsa biparêze.

* Bi kurrî birano, çi tiştê rast hebe, çi tiştê rêzdar hebe, çi tiştê

dadperwer*, çi tiştê paqij hebe, çi tiştê delal hebe, çi tiştê bi rîimet

hebe îi eger tiştekî hêjabilind û tiştekî hêjayî pesindanê hebe, hûn li

ser wan bifikirin. ' Wan tiştên ku hûn ji min hîn bûne, we ji min

3:17 1 Koiîntî 4:16; 11:1

4:5 an jî: «Hatina Xudan nêzîk e.»
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standine, we ji min bihîstine îî we di jiyana min de dîtine, bikin îî

Xwedayê aştiyê wê bi we re be.

Spasdariya Pawlosji bo Diyariya FiUpiyan

'" Ez bi saya Xudan gelek dilşa bîîm ku we piştî evqas dem ji

nîî ve xema min xwar. Bi rastî, hûn li ser vê yekê difikirîn, lê we

fersend nedidît. " Gotina min ne li ser hewcedariyê ye, çimkî ez

hîn bûme ku ez qîma xwe bi halê xwe bînim. '^ Ez hem bi zehf-

heyînê îî hem bi neyînê dizanim. Dixwazî bila ez têr bim, dixwazî

bila ez birçî bira, dixwazî bila ez di firehiyê de bim, dixwazî bila

ez di hewcedariyê de bim, ez di her rewşê û di her tiştî de sira vê

yekê hîn bûme. '^ Ez dikarira her tişö bi destê wî yê ku hêzê dide

min, bikira. '" Lê we qenc kir ku hûn bîîn hevparên tengahiya min.

'^ Ey Filîpîno, hûn bi xwe jî dizanin ku di destpêka dayîna

Mizgîniyê de, gava ku ez ji Mekedonyayê derketim, di mijara da-

nîîstandinê de, ji we pê ve tu civînê hevpariya min nekir. '* Çirakî

gava ku ez li Selanîkê jî bîira, we carek du caran tiştê ku hew-

cedariya rain pê hebû, ji rain re şand. " Ne ku ez li pey diyariyê

me, lê ez dixwazira ku qezenca hesabê we zêde bibe, yanî diyariya

we ber bide. '* Min her tişt stand îî ez di firehiyê de rae. Min ew di-

yariyên ku we bi destê Êpafrodîtos şandibîin, standin îî tu kêraahi-

ya min neraa. Ew diyariya we pêşkêşiyeke bîhnxweş îî goriyeke ku

ji aliyê Xwedê ve hatiye qebîîlkirin e îî li wî xweş tê. " Û Xweda-
yê min, wê her hewcedariya we, bi Mesîh îsa U gor dewlemendiya

xwe ya bi rûraet bide we. ^" Rîîmet her û her ji Bavê me Xwedê re

be. Amîn.

SiUivên Aştiyê

^' Silavan li her pîrozê Mesîh îsa bikin. Ew birayên ku bi min

re ne, silavan li we dikin. ^ Hemîî pîroz, bi taybetî jî yên ji raala

Qeyser silavan li we dikin.

" Kerema Xudan îsa Mesîh bi mhê we re be.

4:16 Karên Şandiyan 17:1-9; 2 Korîntî 11:9



Nameya Pawlos aji Kolosiyan re

Pêşgotin

Pawlos ev name di girtîgehekê de nivîsî. Li gor ku tê gotin,

hingê ew li Efesê bû. Kolose, li Asyaya* Biçûk, li rojavayê bajarê

Denizlîyê îroyîn bû. Armanca wî ew bû ku civînên bawermendên li

Kolose, Lawdikya û li Hiyerapolîsê (Pamukkale) bizirav bike û

hîndariya Xwedê ya pêwist hînî wan bike (4:13-1 7).

Hingê li derûdora Koloseyê gelek hîndariyên şaş dihatin hîn-

kirin. Pawlos hê neçûbû Koloseyê, lê wî dixwest ku bi vê nameyê

riya rast nîşanî bawermendan bide û hemûyan hîn bike ku tenê

Mesîh xilasiya temam aniye.

Her çiqas nameyên Efesiyan û Kolosiyan bimînin hev jî, mi-

jarên wan ên bingehî cihê ne.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-2

II. Dua Pawlos 1:3-14

III. Mesîh serê hemû afirandinê ye 1:15-23

IV. Xizmeta Pawlosê Şandî 1:24-2:5

V. Bersîva li ser hîndariyên pûç 2:6-23

VI. Jiyana nû ya bi Mesîh 3:1-17

VII. Têkiliyên nav malê 3:18-4:1

VIIL Şîretên dawî û xatir 4:2-18

SiUiv

IJi Pawlosê* ku bi daxwaza Xwedê, Şandiyê Mesîh îsa ye îî ji

birayê rae Ttraotêyos*,

^ ji pîroz* û ji birayên dilsoz ên ku bi Mesîh re ne îi li Ko-

loseyê ne:

Ji Bavê rae Xwedê, kerera îi aştî li ser we be.

Spasî û Dua

^ Gava ku em ji bo we dua dikin, era ji Xwedê, ji Bavê Xudanê

xwe îsa Mesîh re hergav şikir dikin. " Çirakî me U ser baweriya*

we ya bi Mesîh îsa îî hezkirina we ya ji bo hemû pîrozan bihîst.
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^ Ev, ji hêviya ku li ezmanan hilanî ye tê. We ev hêvî berê di pey-

va* rastiyê de, di Mizgîniya ku gihîştiye we de bihîst. * Ev Mizgînî

wek ku di hemîî dinyayê de ber dide îî mezin dibe, ji roja ku we

bihîstiye iî kereraa Xwedê bi hemii rastiya wê ve fêm kiriye îî vir

ve, di nav we de jî ber dide îî mezin dibe. ' Hîîn vê ji xizmethevalê

me yê hezkirî Êpafras* hîn biîn. Ew ji bo we jî xizraetkarekî Mesîh

ê dilsoz e. * Wî jî hezkirina we ya ji aliyê Ruh ve, ji rae re got.

' Ji ber vê yekê, ji roja ku me ev bihîstiye îî vir ve, me dev ji

duakirin îî xwestina ji bo we bemedaye, da ku hûn bi hemû şeh-

rezayî îi têgihîştina mhanî, daxwaza Xwedê tam bizanin '" îî bi

awayekî ku hêjayî Xudan e rêve herin, hîin bi her awayî li wî xweş

bên, di her karê qenc de ber bidin îi di naskirina Xwedê de bi-

gihîjin. " Wusa ku hîin li gor hemiî hêza wî ya ku ji karîna wî ya bi

rîîmet tê, xurt bibin, her tiştî bi bîhnfirehî ragirin* îî bi şahî '^ji

Bav* re şikir bikin. Wî têrêkirin daye me, ku em di ronahiyê de

bibin hevparê raîrasa pîrozan. '^ Wî era ji desthilatiya tariyê rizgar

kirin îi era derbasî Padîşahiya Kurê xwe yê hezkirî kirin. '" Rizgarî,

yanî lêbihiîrtina gunehên rae bi wî ye.

Mesîh Serê Hemû Afirandinê Ye

'^ Ew, sîiretê Xwedayê ku nayê dîtin,

Nixuriyê hemiî afirînê ye.

'* Çimkî hemîî tiştên li erdê lî li ezmanan,

Tiştên ku tên dîtin îi nayên dîtin,

Dixwazî bila text, dixwazî bila hukumdarî

Dixwazî bila serwerî, dixwazî bila desthilati be,

Bi saya wî hatin afirandin;

Her tişt bi saya wî û ji bo wî hat afirandin.

" Ew bi xwe berîya her tiştî ye

Û her tişt bi wî bi hev ve girêdayî ye.

'* Ew serê bedenê, yanî serê Civînê* ye,

Destpêk îî nixuriyê ji nav miriyan e,

Da ku di her tiştî de ew yê pêşî be.

" Çirakî li Xwedê xweş hat ku

Heraû tijetiya wî di şexsê wî de be.

1:14 Efesî 1:7 1:15 Filîpî 2:6; Yiihenna 17:5 .1:18 Efesî 1:22-23
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^ Û bi wî her tiştî,

Hem tiştên li ser erdê,

Hem jî yên li ezmanan,

Bi xwe re li hev bîne

Û bi xwîna wî ya ku li ser xaçê rijayî aştiyê çêke.

^' Hîin jî demekê bi kirinên xwe yên xerab di fikrên xwe de ji

Xwedê re xerîb îî dijrain bîîn. ^^ Lê niha wî hûn bi iiurina Mesîh a

di bedenê de, bi xwe re U hev anîn, da ku we U bêr xwe pîroz, bê-

leke îî bêqusûr derxe. ^ Tenê hîîn di baweriyê* de hîmgutî bin îî

veneleqin iî ji hêviya Mizgîniya ku we bihîst nelebitin. Ev Mizgînî

ji hemû afirînên U ser rîîyê erdê re hatiye dayîn û ez Pawlos bûm

xizmetkarê wê.

Xizmeta Pawlos aji Bawermendan re

^ Ez niha bi cefayên ku ez ji bo we dUdşînira, şa dibim û wan

tengahiyên Mesîh ên ku mane, di bedena xwe de ji bo Bedena wî

ya ku Civîn e, temam dikim. ^^ Ez ji wê Civînê re bîîra xizmeticar,

U gor wî karê ku Xwedê ji bo we spartiye rain, da ku ez peyva

Xwedê, ^ yanî wê sira ku ji dera îî nifşên* berê ve hatiye veşartin,

lê niha ji pîrozên wî re hatiye eşkerekirin, bi tevahî bêjim. " Xwe-

dê xwest ku bi pîrozên xwe bide zanîn ku dewlemendiya rîîmeta vê

sirê di nav railetan de çiqas raezin e. Ev sir ew e ku Mesîh di dilê

we de ye; ew hêviya gihîştina rîîmetê ye. ^ îcar em wî didin bi-

hîstin, era şîretan li her kesî dikin ii bi hemîi şehrezayiyê her kesî

hîn dikin, da ku em her kesî di yekîtiya Mesîh de gihîşti pêşkêş

bikin. ^' Ji bo vê yekê ez li gor heraîi hêza wî ya ku di hundirê min

de dixebite, xeptiîlept û tekoşînê* dikim.

2Ez dixwazim ku hûn bizanin ez çiqas ji bo we, ji bo yên ku li

Lawdikyayê ne îî ji bo hemûyên ku rîî bi rîî ez nedîtime te-

koşînê dikira. ^ Ez dixwazira ku dilê wan bê handan* îî ew di hez-

kirinê de bibin yek, da ku bigihîjin dewlemendiya têgihîştina bêkê-

mahî îî sira Xwedê ya ku Mesîh e, bizanin. ^ Di şexsê wî de hemîî

xezîneyên zanîn û şehrezayiyê veşartî ne. " Ez vê yekê dibêjira, da

ku tu kes we bi peyvên devnermiyê nexapîne. * Çirakî her çiqas ez

1:20 Efesî 2:16 2:1 Peyxama Yîihenna 1:11; 3:14
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bi bedenê ne li ba we bim jî, dîsa ez bi mh bi we re rae îi ez bi

dîtina serîîberî îi baweriya* we ya qayîm a bi Mesîh şa dibim.

Jiyana bi Mesîh

* îcar we çawa Xudan Mesîh îsa qebûl kiribe, wusa bi wî re

girêdayî rêve herin. ^ Bi wî ve ra* bidin îî ava bibin; wek ku hîîn

hatine hînkirin, di baweriyê de qayîm bibin îi bila şikirdariya we

zêde bibe.

* Hay ji xwe hebin, bila tu kes we bi felsefe îî xapandina pîîç U

gor adetên mirovan dîl negire. Ew li gor hêzên mhî yên vê dinyayê

ne, ne li gor Mesîh in. ' Çimkî hemû tijetiya Xwedêtiyê bi bedenî

di Mesîh de ye. '" Ew serê her serwerî îî desthilatiyê ye û hûn bi wî

temam bîîne. " Hûn bi wî sinet* bûn, ne bi sineta ku bi dest hatiye

kirin, lê ji aliyê Mesîh ve hîîn hatine sinetkirin îi we bedena xwe ya

gunehkar ji xwe kiriye. " Di iraadê* de hîîn bi wî re hatin veşartin

îî di imadê de hîîn bi wî re hatin rakirin jî, çimkî we baweriya xwe

bi qeweta Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakir, anî. '^ Û çaxê hîîn

hê di nav neheqiyan û di beden û dilê xwe yê sinetnebîîyî de riiirî

bûn, Xwedê hûn bi Mesîh re vejandin û li hemîî sîîcên me bihîîrt.

'" Seneda deynên me ya ku bi qeydeyan U hember me bû, xîş kir, U

xaçê xist û ji holê rakir. '^ Bi vê yekê wî serwer îî desthilatî bêçek

kirin îi li ser xaçê li hember wan bi serfirazî bi ser ket, bi eşkereyî

wî ew raxistin ber çavan.

'* Loma bila tu kes di pirsa xwarin, an vexwarin, an cejin, an

meha nîi, an jî roja* Şemiyê de, we dadbar* neke. " Evên ha siya

wan tiştên ku wê bên in, lê ya rast Mesîh e. '* Nebe yekî ku ji nefs-

biçûkiya qelp û perizîna* milyaketan, ji dîtiniyên* ku dîtine îî ji

quretiya pîîç a aqilê xwe yê dinyayî hez dike, we ji xelata we bUce.

" Yên weha xwe bi Serî ve nagirîn. Bi wî Seriyî tevahiya bedenê,

bi movik îî pêgirêkan girêdayî tê xweyîkirin û bi mezinbîîna ji

Xwedê, mezin dibe.

^ Madem hîîn bi Mesîh re h hember hêzên mhî yên vê dinyayê

mirine, nexwe çima hîîn weha dijîn, wek ku hîîn ên vê dinyayê ne,

hûn U gor wan rêz û tertîban dikin, ku dibêjin: ^' «Vê negure, vê

2:12 Romayî 6:4 2:13 Efesî 2:1-5 2:14 Efesî 2:15

2:16 Romayî 14:1-6 2:19 Efesî 4:16
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tam neke, dest bi vê nede!» " Evên ha heraû bi karanînê dirizin îî

diçin, ew li gor emir û hînkirina mirovan in. ^ Rast e, di dîndariya

ji ber xwe çêkirî, di nefsbiçîîkiya qelp îî di eziyetkirina bedenê de

ev wek şehrezayiyê tên dîtin, lê ji bo rawestandina xwestekên

nefsê tu qîmeta wan tune.

Jiyana Nû ya bi Mesîh

3Eger hîîn bi Mesîh re hatibin rakirin, li tiştên li jor bigerin. Li

wê derê Mesîh li milê Xwedê yê rastê rîiniştiye. ^ Ne tiştên li

ser rûyê erdê, lê tiştên li jor bifikirin. ^ Çimkî hûn mirin îî jiyana

we bi Mesîh re li ba Xwedê hilanî ye. " Çaxê Mesîh ê ku jiyana we

ye xuya bibe, hiîn jî, hîinê hingê bi wî re di rîîraetê de xuya bibin.

^Loraa xwestekên xwe yên dinyayî, fuhîîşî, pîsîtî, şehwet,

xwesteka xerab îî çavbirçîtiya ku pîîtperestî* ye, bikujin. * Ji ber

van xezeba Xwedê tê ser wan ên ku bi ya wî nakin. '^ Deraekê gava

ku hîin di van tiştan de rêve diçîin, we jî dema xwe bi wan derbas

dikir.

* Lê niha hîîn van hemûyan, xezebê, hêrsbîinê, xerabiyê, bux-

tanê îi devpîsîtiyê ji xwe bavêjin. ' Derewan li hev nekin, çimkî we

mirovê kevin bi kirinên wî ve ji ser xwe avêtiye îi '" we mirovê nîî,

yê ku ji bo zanîna temara li gor sîiretê Afirandarê xwe tê nîikirin, li

xwe kiriye. " Êdî Yewnanî* îî Cihiî, sinetkirî îî sinetnekirî, îskît îi

hovên din, xulara û azad tune; lê belê Mesîh her tişt e ii bi her kesî

re ye.

'^ îcar wek bijartiyên Xwedê yên pîroz îî hezkirî, hîin dilovanî,

qencî, nefsbiçîikî, nerraî îi bîhnfirehiyê li xwe bikin. '^ Li heraber

hev bîhnfireh bin, eger gazina yekî ji yê din hebe, çawa ku Xudan

li we bihiîrtiye, hîîn jî wusa li hevdiî bibihiîrin. '" îcar li ser van he-
mîiyan hezkirina ku girêdana bêkêmahîtiyê ye li xwe bikin. '^ Bila

aştiya Mesîh di dilê we de serwer be. Hîîn wek endamên bedenekê

ji bo vê aştiyê hatine gazîkirin û şikirdar bin. '* Bila peyva Mesîh

bi hemû dewlemendiya xwe ve, di dilê we de cih bigire. Bi hemiî

şehrezayiyê hevdîi hîn bikin, şîretan li hev bikin; bi gotina Zebîi-

ran, lavije* îi stranên mhanî, di dilê xwe de bi şikirdarî ji Xwedê re

3:1 Zebûr 110:1 3:9 Efesî 4:22 3:10 Efesî 4:24; Destpêkirin 1:26
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bistrînin. " Her tiştê ku hîin dikin, bi gotinê be an bi kirinê be, bi
navê Xudan îsa bikin îî bi saya wî ji Bav Xwedê re şikir bikin.

TêkiUyên nav Malê

'* Jinno, bi awayê ku hêjayî Xudan e, bi ya mêrê xwe bikin
" Mêmo, bila her kes ji jina xwe hez bike îî bi wê re ne hişk be.

^" Zarokno, di her tiştî de serî li ber dê û bavê xwe deynin,

çimkî ev li Xudan xweş tê. ^' Bavno, zarokên xwe neêşînin, da ku

cesareta wan neşkê.

^^ Xulamno, di her tiştî de serî li ber mîrzayên xwe yên li ser

dinyayê deynin. Vê jî, ne ji bo ku hîîn li ber çavê mirovan xweş

bên dîtin, lê belê bi hemîî dilê xwe iî bi tirsa Xudan bikin.

" Hûn her çi bikin, wek ku hîin ne ji mirovan re, lê ji Xudan re

dikin, bi dil îî can bikin. ^ Hîin dizanin xelata ku mîras e, hîînê ji

Xudan bistînin. Çimkî hûn ji Xudan Mesîh re xizmetê dikin. ^ Lê

yê ku neheqiyê dike, ewê wê neheqiya ku kiriye bistîne û xatir-

girtin tune.

4Mîrzano, ji xularaên xwe re bi edalet û wekhevîparêz bin; hîin

dizanin ku li ezmên mîrzayekî we jî heye.

Dua û Şîret

^ Hergav xwe bidin duayê îi bi şikirdariyê di duayê de hişyar

bimînin. ^ Bi vê yekê re ji bo rae jî dua bikin, da ku Xwedê ji bo

peyvê deriyekî li ber rae veke, ku era sira Mesîh a ku ez di ber wê

de di girtîgehê de rae, bêjin. " Û dua bikin, da ku wek ji rain re

pêwist e ku ez bêjira, ez vê sirê bi zelalî eşkere bikim.

^ Li hember yên ku ji baweriyê der in, bi şehrezayî rêve herin û

ji fersenda vê demê îstifade bikin. * Bila peyva we, wek ku bi xwê

hatiye terbiyekirin, herdem bi kereradarî be, wusa ku hîin bizanin

ka divê çawa hûn bersîva her kesî bidin.

3:16-17 Efesî 5:19-20 3:18 Efesî 5:22; 1 Petrûs 3:1

3:19 Efesî 5:25; 1 Petrûs 3:7 3:20 Efesî 6:1

3:21 Efesî 6:4 3:22-25 Efesî 6:5-8

3:25 Dubarekirina Şerîetê 10:17; Efesî 6:9

4:lEfesî6:9 4:5 Efesî 5:16
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SiUiv û Xatir

'Birayê hezkirî Tixîkos* ê ku xizmetkarekî dilsoz îî di ye-

kîtiya Xudan de xizmethevalê rain e, wê her tiştê rain ji we re bêje.

* Ji bo ku hîîn tiştên li ser me bizanin îî ew hanê bide dilê we, ez wî

dişînim ba we. ' Ez bi wî re, birayê hezkirî îi dilsoz ê ku yek ji we

ye, Onîsîmos jî dişînira. Ewê li ser heraîî tiştên vir ji we re bêjin.

'" Erîstarxosê* ku bi min re girtî ye û xwarziyê Bamabas Mar-

qos* jî silavan li we dikin. We di derheqê Marqos de emir stand,

eger ew bê ba we, wî qebîîl bikin. " Yêşûyê ku jê re Yîîstos dibêjin

jî silavan li we dike. Ji wan ên ku ji bo Padîşahiya* Xwedê heval-

karên min in, evên ha bi tenê ji nav Cihîiyan in îî ew ji min re bîîn

han. '^ Êpafrasê* ku yek ji we ye îî xulamê Mesîh îsa ye, silavan li

we dike. Ji bo ku hîin di her daxwaza Xwedê de bêkêmahî îi tam bi

piştrastî bisekinin, ew hergav bi xîretkêşî ji bo we dua dike. '^ Ez ji

bo wî şahidiyê dikim ku hera ji bo we îî hera ji bo yên U Lawdikya

îî Hiyerapolîsê gelek kedê dide. '" Hekîraê* hezkirî Liîqa* îî Dî-

mas* silavan li we dikin.

'^ Li birayên ku U LawdUcyayê ne, li Nîmfayê îi civîna li mala

wê silavan bikin. '* Piştî ku ev name di nav we de hat xwendin,

wusa bikin ku U civîna Lawdikyayê jî bê xwendin û nameya ku wê

ji Lawdikyayê bidin we, hûn jî bixwînin. '^ Ji Arxîpos re bêjin:

«Hay jê hebe da tu wê xizraeta ku te ji Xudan standiye, pêk bînî.»

'* Ez Pawlos, vê silavê bi destê xwe dinivîsim. Bînin bîra xwe

ku ez girêdayî me. Kerem li ser we be.

4:9 Filêmon 1:10

4:15-16 Peyxama Yiihenna 1:11; 3:14

4:17 Filêmon 1:2



Nameya Pawlos a pêşîj'i Selanîkiyan re

Pêşgotin

Selanîk paytextê Mekedonyayê bû. Pawlos di gera xwe ya di-

duyan de çû wir. Gava ku peyva Xwedê belav dikir ew rastî êrişên

giran hat û mecbûr bû kuji bajêr derkeve (Karên Şandiyan 17:1-10).

Beriya ku Pawlos derkeve, civîneke bawermendan hatibû avakirin.

Lê belê ev bawermendên ha, hêji seri ve bê rêber bûn. Pawlos ge-

lek xema vê yekê dixwar, loma hê gava ku li Atînayê bû, Tîmotêyos

şand ba wan (1 Selanîkî 3:1-2) û demekê bi serê xwe ma (Karên

Şandiyan 17:15-16). Tîmotêyos, piştî ku rêwîtiya xwe qedand û ve-

geriya Korintê, ji civîna Selanîkê xeberên şahiyê anîn (1 Selanîkî

3:6; Karên Şandiyan 18:5).

Bawermendên Selanîkê, li hember hemû zordari û êrîşanji ba-

weriya xwe gav bi şûn de navêtin. Çiqas dihat ew di yekîtiya Mesîh

de xurt dibûn û Mizgînî belav dikirin. Lê belê dixwestin ku hin tiş-

tanji Pawlos hîn bibin, bi taybetîjî li ser hatina diduyan a îsa Me-

sîh. Pawlos nameya xwe ya pêşîji Korintê ji Selanîkiyan re nivîsî

(Karên Şandiyan 18:11).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1

II. Razîbûn û spasî 1:2-3:13

III. Jiyana ku bi dilê Xwedê ye 4:1-12

IV. Hîndariya li ser hatina îsa 4:13-5:11

V. Şîret û gotinên dawî 5:12-28

SUavkirin

IJi Pawlos*, Sîlas* û Tîraotêyos*,

ji civîna* bawerraendan a Selanîkiyan re, ya ku bi Bav Xwedê

û bi Xudan îsa Mesîh e:

Kerem û aştî li ser we be.

Baweriya Qenc a SeUmîkiyan

^ Em hergav ji bo we hemîîyan ji Xwedê re şUdr dUdn îî di nav

duayên xwe de bê rawestin we tînin bîra xwe. ^ Em U ber Bavê
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xwe Xwedê kirinên we yên ji baweriya* we, keda we ya ji hezki-

rinê îi semaxa* we ya ji hêviya ku bi Xudanê me îsa Mesîh e, tînin

bîra xwe. " Ya birayên ku hezkiriyên Xwedê ne, em dizanin ku wî

hîîn bijartin, ^ çirakî Mizgîniya rae ne tenê bi peyvê*, lê belê bi hê-

zê, bi Ruhê* Pîroz îi bi piştrastiyeke raezin gihîşt we. Hîîn dizanin

ku era ji bo we, di nav we de rairovên çawa bîîn. * Û hîîn bûn rniro-

vên ku mîna me îi mîna Xudan dikin; we di nav gelek tengahiyan

de bi şahiya Ruhê Pîroz peyv qebîîl kir. ^ Bi vî awayî hîîn ji bo

hemîî bawerraendên Mekedonya îi Axayayê* bîin mînak. * Çimkî

peyva Xudan ji nav we derket îî ne bi tenê di nav Mekedonya îi

Axayayê de belav bîi, lê belê baweriya we ya bi Xwedê gihîşt her

cihî, wusa ku êdî ne hewce ye ku em tiştekî ser ve zêde bikin.

' Çimkî ew li ser me dibêjin, ka we çawa em qebîîl kirine îi çawa

hîîn ji pîitan li Xwedê vegeriyane, ku hûn xulamtiyê ji Xwedayê

jîndar îî rast re bikin '" îi li hêviya hatina Kurê wî ya ji ezraanan

bin. Ev, ew îsa ye, yê ku Xwedê ew ji nav miriyan rakiriye îî ew e
yê ku rae ji xezeba ku tê xilas dike.

Karê Pawlos U Selanîkê

2Birano, hîîn bi xwe jî dizanin ku hatina rae ya ba we ne ba-

dîhewa bîi. ^ Lê bi ser ku me pêşî li Filîpyayê cefa kişand iî em

hatin riswakirin jî, dîsa me ji Xwedayê xwe cesaret stand ku era di

nav gelek dijraberiyê de, Mizgîniya Xwedê ji we re bêjin. Çirakî

hêvîkirina rae ne ji xeletiyê, ne ji nepakiyê îi ne jî bi hîleyê ye. " Lê

belê çawa ku era ji aliyê Xwedê ve hatin erêkirin ku ew Mizgîniyê

bispêre me, em wusa dipeyivin. Era ne li gor dilê mirovan, lê li gor

daxwaza wî Xwedayê ku dilê me diceribîne dipeyivin. ^ Wek ku

hîîn dizanin, me tu caran di gotinên xwe de zimanhiliîtî* nekiriye îi

ne jî em bi niyeta çavbirçîtiyê peyivîne. Xwedê şahidê me ye! * Ji

ber ku em Şandiyên* Mesîh bîîn, me dikarî em giraniya xwe li ser

we deynin. Lê em ji mirovan li riimeta xwe negeriyan, ne ji we îî

ne jî ji yên din; ' Lê belê wek ku dayikeke zaroşîr zarokên xwe

xweyî dike, me xwe di nav we de nerra kir. * Em bi hezkirineke

wusa bi we ve hatibîîn girêdan ku êdî me dixwest era ne bi tenê

Mizgîniya Xwedê bidin we, lê jiyana xwe jî bi we re leva* bikin.

1:6 Karên Şandiyan 17:5-9 2:2 Karên Şandiyan 16:19-24; 17:1-9
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çimkî hîin bîibîin hezkiriyên me. ' Birano, bêguman ew ked îî zeh-

metê me tê bîra we; çaxê ku me Mizgîniya Xwedê ji we re dida,

em şev îî roj dixebitîn, da ku era ji kesek ji we re nebin bargiranî.

'" Hîîn bi xwe şahid in îi Xwedê jî şahid e, ku em bi we bawer-

mendan re çawa bi awayekî paqij, rast îî bêqusîir, rabûn îi rîîniştin.

" Hîin qenc dizanin, çawa ku bav bi zarokên xwe re dide îî distîne,

me wusa bi her yekî ji we re da îî stand. '^ Me hiîn şidandin, em di

ber dilê we de hatin û em li ser sekinîn, ku hûn hêjayî wî Xwedayê

ku hîîn gazî Padîşahî îî riimeta xwe kirine, rêve herin.

'^ Û ji bo vê yekê jî em bê rawestin şikir ji Xwedê re dikin ku
çaxê we ji me peyva Xwedê bihîst, we ew ne wek peyva mirovan,

lê wek peyva Xwedê qebîîl kir. Bi rastî jî wusa ye, ev jî di nav we,

bawerraendan de dixebite. '" Çirakî birano, hûn jî ketin eynî rewşa

wan civînên bawermendan ên Xwedê yên ku li Cihîîstanê* bi Me-

sîh îsa ne, we jî eynî cefa ji destê railetê xwe kişand, wek ku wan ji
destê Cihîiyan kişand. '^ Wan hem Xudan îsa, hem jî pêxember*

kuştin îî tengahî dan me jî. Xwedê ji wan ne razî ye îî ew dijra-

berên hemii rnirovan in. '* Ew ji me re dibin asteng, da ku em ji

miletan re Mizgîniyê nedin, ku ew xilas bibin. Bi vî awayî ew

hergav kasa gunehên xwe tije dikin û êdî heta dawiyê ew di bin

xezebê de ne.

Xemxwarinaji bo Selanîkiyan

" Lê birano, heçî em in, em ji bo demeke kurt ji we hatin

veqetandin - ne ku dilê rae, lê riîyê me ji hev dîir ket - îî me bi

daxwazeke raezin xîretkêşî kir ku era rûyê we bibînin. '* Ji bo vê

yekê me dixwest ku em bên ba we, ez Pawlos, rain bi xwe jî çend

caran xwest ku ez bêm, lê îblîs ji rae re biî asteng. " Ma di hatina

Xudanê rae îsa de, U ber wî, hêviya rae an şahiya rae an taca me ya

pesindanê çi ye? Erê, ma ne hîîn in? ^" Çimkî, rîimet îî şahiya me

hîîn in.

3Ji bo vê yekê êdî me nikaribîî em xwe bigirin. Me qîma xwe

anî ku em li Atînayê birnînin tenê ^ îi rae Tîmotêyosê ku birayê

me ye ii di dayîna Mizgîniya Mesîh de hevalkarê Xwedê ye, şand

2:14 Karên Şandiyan 17:5 3:1 Karên Şandiyan 17:15



398 SELANIKÎ I. 3, 4

ba we, da ku di baweriyê de we qayîm bike iî cesaretê bide we, ^ da

ku di van tengahiyan de tu kes veneleqe. Hiîn bi xwe dizanin ku

em ji bo vê yekê hatine hilbijartin. " Û çaxê em li ba we bîîn, rae ji

pêşî ve ji we re gotibîî ku eraê tengahiyan bUdşînin û wek ku hîîn

dizanin wusa jî çêblî. ^ Ji bo vê yekê, êdî rain nikaribîi ez xwe

bigirim, min Tîraotêyos şand ku ez baweriya we bizanira. Nebe ku

Yê Diceribîne hûn ceribandibin îî keda rae badîhewa çûbe.

* Lê niha Tîmotêyos ji ba we vegeriya û Mizgîniya bawerî îi

hezkirina we da me. Wî got ku we hergav bi qencî em dianîn bîra

xwe û wek ku em bêriya we dikin, hûn jî wusa bêriya rae dikin.

^ Ji bo vê yekê birano, di nav heraiî zehmet îi tengahiyên me de, bi

baweriya we, dilê me li ser we rihet bîî. * Madem ku hîin bi Xudan

nelebte ne, êdî em dijîn. ' Ma ji bo hemîî şahiya ku em ji bo we li

ber Xwedayê xwe pê şa dibin, em dikarin ji bo we çi şikiriyê bidin

Xwedê? '" Era şev îî roj bi dil û can dua dikin, da ku era rîîyê we

bibînin îî kêraahiyên baweriya we teraara bikin.

" De bila Bavê me Xwedê bi xwe û Xudanê me îsa berê riya
me bide we. '^ Û ka çawa hezkirina me ji bo we zêde ye, bila Xu-

dan hezkirina we ji bo hevdû îi ji bo heraiîyan raezin îi zêde bike,

'^ da ku dilê we xurt bike, ku çaxê Xudanê me îsa bi heraîî pîro-

zên* xwe ve bê, hîin li ber Bavê rae Xwedê di pîroziyê de bêkê-

raahî bin.

Jiyana ku U Xwedê Xweş Tê

4Ji vê pê ve birano, hiîn ji rae hîn bîîn ku divê hûn çawa rêve

herin, da ku hîin li Xwedê xweş bên, çawa ku hûn rê ve diçin

jî. Em bi navê Xudan îsa ji we hêvî dikin û we dişidînin ku hîin di

vê yekê de hê bêtir pêşve herin. ^ Hîîn dizanin ku rae ji aliyê Xu-

dan îsa ve çi terabîh dane we. ^ Çimkî daxwaza Xwedê ev e: Ku

hûn pîroz bibin, yanî hîîn xwe ji fuhîişê bidin paş; ""^ ne wek mi-

letên ku Xwedê nas nakin di xwestekên şehwetê de, lê bila her yek

ji we bizane ku di paqijî îi şîrhelaliyê de li bedena xwe bibe xweyî.

* Û di vê yekê de tu kes heqê birayê xwe nexwe îi li heraber wî sîic

neke. Wek ku rae pêşî ji we re got îî tembîh li we kir, Xudan ji bo

van hemû tiştan heyfê hiltîne. ^ Çimkî Xwedê ne ji bo pîsîtiyê, lê ji

3:6 Karên Şandiyan 18:5
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bo pîroziyê gazî me kiriye. * îcar yê ku vê yekê red dike, ew ne

mirov red dike, lê ew wî Xwedayê ku Ruhê xwe yê Pîroz dide we,

red dUce.

' Lê ji bo biraheziyê, hewcedariya we tune ku em ji we re

binivîsin, çimkî hûn bi xwe ji aliyê Xwedê ve hatine hînkirin, ku

hûn ji hevdîî hez bikin. '" Ji xwe hîîn vê yekê ji bo hemû xwişk û

birayên ku li seranserê Mekedonyayê ne, dikin. Lê xwişk û birano,

em hêvî ji we dikin ku hîîn di vê yekê de hê bêtir pêşve herin.

" Bixebitin ku jiyana we bêpêjin be îî wek ku me tembîh li we kir,

hûn bi xebata xwe ve mijîîl bibin îî bi destên xwe bixebitin, '^ da

ku hîin li hember yên ku li derve ne, bi awayekî serfiraz rêve herin

îî hewcedarê tiştekî nebin.

Vegerina Xudan

'^ Xwişk îî birano, em naxwazin ku hûn li ser yên razayî nezan

bimînin, da ku hiîn wek wan ên din ên ku hêviya wan tune xeragîn

nebin. '" Madera ku em bawer dikin îsa mir îi rabû, bi wî awayî jî

Xwedê wê wan ên ku di baweriya îsa de razane bi wî re bîne.

'^ Em vê yekê bi peyva Xudan ji we re dibqjin: Era ên ku dijîn

îî heta hatina Xudan sax dimînin, em qet nakevin pêşiya yên

razayî. '* Çimkî Xudan bi xwe wê bi gazîkirineke fermanî, bi den-

gê serekmilyaket îi bi lêxistina boriya Xwedê ji ezmên bê xwar îi

pêşî miriyên ku yên Mesîh in, wê rabin. " Piştre, era ên ku dijîn û

sax mane, emê bi wan re di ewran de bên rahiştin, da ku di hewayê

de era herin pêşiya Xudan îî bi vî awayî eraê her û her bi Xudan re

bin. '* îcar bi van peyvan di ber dilê hev de werin.

5Lê ji bo dera û wextan birano, ne hewce ye ku em tişteld ji we

re binivîsin. ^ Hîin bi xwe qenc dizanin, ka diz bi şev çawa tê,

Roja Xudan wê wusa bê. ^ Gava xelk dibêjin: «Dinya aştî û ewle-

darî ye», hingê wek êşa jina bizaro, helak wê ji nişkê ve bê ser wan

îî qet nikarin xilas bibin. " Lê hîin birano, hûn ne di tariyê de ne, ku

ew roj wek dizan bi ser we de bigire. ^ Çimkî hiin hemû zarokên

ronahiyê û zarokên rojê ne. Em ne ji şevê îî ne jî ji tariyê ne.

4:15-17 1 Korîntî 15:51-52 5:2 Metta 24:43; Lûqa 12:39; 2 Petrûs 3:10

4:13 «yên razayî» 11 vir bi vê manê ye: «yên mirî».
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* Nexwe era wek ên din ranezin, lê era hişyar îî li ser hişê xwe bin.

' Çirakî ew ên ku radizin, bi şev radizin îî ew ên ku serxweş dibin,

bi şev serxweş dibin. * Lê ji ber ku em ji rojê ne, divê em li ser hişê

xwe bin n zirxê bawerî îî hezkirinê wergirin îi kurazirxê hêviya

xilasbîînê bidin serê xwe. ' Çirakî Xwedê era ne ji bo xezebê nîşan

kirine, lê era nîşan kirine, da ku em bi Xudanê rae îsa Mesîh bigi-

hîjin xilasiyê. '" Ew ji bo me mir, da ku, dixwazî em hişyar an jî

razayî bin, em bi wî re bijîn. " Ji bo vê yekê, wek ku hûn niha

dikin, di ber dilê hev de werin îî hevdîi ava bikin.

Tembîh û Sîlavên Aştiyê

'^ îcar em hêvî ji we dikin birano, bizanin ew ên ku di nav we
de dixebitin, di baweriya Xudan de serweriyê li we dikin îi şîretan

li we dikin, kî ne! '^ Ji bo xebata wan ji wan hez bikin îi bi zêdehî

siyaneta* wan bigirin. Bi hev re di aştiyê de bin. '" Birano, ji bo vê

yekê em ji we hêvî dikin: Şîretan li yên ku jiyana wan bêserîiber e

bikin, hanê* bidin bêziravan ji yên qels re bibin piştevan, li hem-

ber heraîî rairovan bîhnfireh bin. '^ Binêrin! Tu kes di şûna xera-

biyê de xerabiyê li yekî neke, lê hergav bikevin pey qenciyê, hem

ji bo hev, hem jîji bo hemîî mirovan.

'* Hergav şa bibin, " bê rawestin dua bikin, '* di her tiştî de şi-
kir bikin, çimkî daxwaza Xwedê, bi Mesîh îsa ji bo we ev e. " Ru-

hê Pîroz netemirînin. ^" Pêxemberîtiyan kêra nebînin. ^' Her tiştî ji

hev derxin, tiştê qenc hişk bigirin. ^^ Xwe ji her cîîreyê xerabiyê

dîir bixin.

^^ De bila Xwedayê aştiyê bi xwe we bi tevahî pîroz bike û

heraîî mhê we, canê we iî bedena we ji bo hatina Xudanê rae îsa

Mesîh, bêqusiîr bê parastin. ^ Ewê ku gazî we dike, dilsoz e iî ewê

bike jî.

^^ Birano! Ji bo rae jî dua bikin.

^* Bi ramîisana pîroz silavan li hemîî birayan bikin. ^^ Ez li ber

Xudan tembîh li we dikim ku ev narae, li lîer hemîi birayan bê

xwendin.

^ Kerema Xudanê me îsa Mesîh U ser we be.

5:8 Işaya 59:17; Efesî 6:13-17

5:10 «hişyar an razayî» li vir bi vê manê ye: «zLndî an mirî».



Nameya Pawlos a diduyanji Selanîkiyan re

Pêşgotin

Piştî girtina nameya pêşî, di nav bawermendên di Selanîkê de

hê pirsên li ser hatina îsa Mesîh a diduyan hebûn. Di vê nameyê

de, Pawlos li ser van pirsan radiweste û wan dişidîne ku heta ha-

tina îsa jiyaneke bi rêz û bi pergal bijîn. Pawlos ji bawermendan

dixwaze ku hişk bi baweriya xwe ve girêdayî bimînin, li hember

zor û zehmetanji biryara xwe bi şûn de venegerin (1:4, 6-7).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Silav 1:1-2

II. Razîbûn û cesaretdan 1:3-12

III. Hînkirina li ser hatina Mesîh 2:1-17

IV. Şîretên li bawermendan 3:1-15

V. Gotinadawî 3:16-18

SiUiv

IJi Pawlos*, Sîlas* û Tîraotêyos*,

ji civîna* bawerraendan a Selanîkiyan re, ya ku bi Bavê me

Xwedê û bi Xudan îsa Mesîh e:
^ Ji Bav Xwedê û ji Xudan îsa Mesîh, kerem îî aştî li ser we be.

Vegerina îsa û Dîwana Dawî

^ Ya birano, em deyndar in, ku hergav ji bo we ji Xwedê re

şikir bikin. Û ev yek li cih e jî, çimkî baweriya* we gelek mezin

dibe îi hezkirina her yekî ji we ji bo hevdii zêde dibe. " Wusa ku

em bi xwe jî di nav civînên Xwedê yên bawermendan de, ji bo

semax* îi baweriya we ya U hember wan hemîî cefa îi tengahiyên

ku hîin dikişînin, pesnê xwe bi we didin. ^ Ev yek nîşana dîwan-

kkina* Xwedê ya dadperwer* e. Wusa ku hûn hêjayî Padîşahiya*

Xwedê bin, ya ku hîîn di ber de tengahiyê dUdşînin. * Çimkî, ev di

çavê Xwedê de rast e ku tengahiyê bide wan ên ku tengahiyê didin

we ^ îi we bi me re rihet bike, hîin ên ku tengahiyê dikişînin. Ev wê

weha be: Gava Xudan îsa bi milyaketên xwe yên bihêz ve di pêta
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êgir de ji ezmên xuya bibe; * hingê ewê heyfê ji wan ên ku Xwedê

nas nakin ii ji wan ên ku bi ya Mizgîniya Xudanê rae îsa nakin,
bistîne. ' Ew mirov wê ji ba Xudan û ji rîimeta qeweta wî bên avê-

tin îi cezayê helakbiîna herheyî bikişînin. '" Wê Rojê gava ew bê,

ewê di nav pîrozên* xwe de bê birîimetkirin îî ji aliyê heraîi ba-

werraendan ve bi heyranî bê dîtin. Hîîn jî, hîînê di nav wan de bin,

çirakî we baweriya xwe bi şahidiya me anî.

" Ji bo vê yekê em hergav ji bo we dua dikin, ku Xwedayê me

we bUce hêjayî vê gazîkirinê û bi hêza xwe her daxwaza we ya

qenciyê îî kirinên we yên ji baweriyê pêk bîne. '^ Wusa ku li gor

kerema Xwedayê me îi Xudan îsa Mesîh, navê Xudanê me îsa

Mesîh bi we bê birîîmetkirin û hûn bi wî bên birîîraetkirin.

Xuyabûna Mirovê Bêqanûniyê û Vegerina Mesîh

Icar em hêvî ji we dikin birano ku hîin ne bi mh, ne bi go-

tinê, ne jî bi naraeyeke wek ku ji rae be, bi gotinên wek, «Niha

êdî Roja Xudan hatiye», U ser hatina Xudanê rae îsa Mesîh îî kom-

biina rae ya li ba wî, di fîkrên xwe de zîi veneleqin îî şaş nebin.

^ Bila tu kes bi tu awayî we nexapîne, çimkî heta ku pêşî ew vege-

rîna ji baweriyê çênebe û ew mirovê bêqanûniyê yê ku kurê helakê

ye, eşkere nebe, ew roj nayê. " Ewê li hember her tiştê ku jê re

xwedê tê gotin an tê perizîn* rabe îî xwe di ser her tiştî re bigire,

heta ewê di Perestgeha* Xwedê de rûne îi bêje: «Ez Xwedê me.»

^ Ma nayê bîra we gava ku ez hê li ba we bûm, min ev tiştên ha

ji we re digotin? * Hûn dizanin, ji bo ku ew mirov di wextê xwe de

xuya bibe, niha tiştê ku dibe asteng çi ye. ' Çimkî ji xwe sira bê-

qanîîniyê dixebite, lê yê ku niha dibe asteng wê bibe asteng heta ku

ew ji holê bê rakirin. * Û hingê yê bêqanûn wê xuya bibe, yê ku

Xudan îsa wê bi hilraa devê xwe wî bikuje îî wê bi şewqa hatina

xwe wî helak bike. ' Hatina yê bêqanîîn wê li gor xebata îblîs be,

wê bi heraîî hêz îî bi nîşan û kerametên derewîn be '" û ji bo yên ku

helak bibin, wê bi hemû xapandina neheqiyê be; çimkî wan ji bo

xilasbîîna xwe hezkirina rastiyê qebûl nekir. " Û ji ber vê yekê

Xwedê hêza xapandinê bi ser wan de dişîne ku baweriya xwe bi

2:1 1 Selanîkî 4:15-17 2:4 Hezekiyêl 28:2; Daniyêl 11:36

2:8 îşaya 11:4 2:9 Metta 24:24
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wê derewê bînin, '^ da ku ew hemû yên ku baweriya xwe bi rastiyê

neanîne, lê kêfa wan ji neheqiyê re hatiye, bên dîwankirin.

Xwedêji bo XiUisbûnê GazîMe Kiriye

'^ Ey birayên ku ji aliyê Xudan ve tên hezkirin, em deyndar in

ku hergav ji bo we ji Xwedê re şikir bikin. Çimkî Xwedê hê ji

destpêkê ve hîin bijartin, da ku hîîn bi pîrozkirina Ruh û bi baweri-

ya rastiyê xilas bibin. '" Wî bi Mizgîniya me hîîn gazî vê rizgariyê

kirin, da ku hîîn bigihîjin rîimeta Xudanê me îsa Mesîh. '* îcar,

madem ku wusa ye birano, nelebte bin îî wê hîndariya ku bi go-

tinên me an jî bi nameyên rae hûn hîn bûne, hişk bigirin.

'* Bila Xudanê me îsa Mesîh bi xwe û Bavê me Xwedê, yê ku

ji me hez kiriye îi bi kereraê hana* herheyî û hêviya qenc daye me,

" di ber dilê we de bê îi we di hemû kirin û gotinên qenc de qayîm

bike.

Ji bo Me Dua Bikin

3Ji vê pê ve xwişk û birano, ji bo me dua bikin, da ku peyva*

Xudan wek ku di nav we de çêbû, zîi pêşve here îî bi rîîmet

bibe. ^ Dua bikin, da ku em ji mirovên dijraber îi xerab xilas bibin,

çimkî hin hene ku baweriya wan tune. ^ Lê Xudan dilsoz e, ewê we

qayîm bike îî ji Yê Xerab biparêze. " Em bi saya Xudan ji we pişt-

rast in ku çi tiştên rae li we terabîh kirine, hîîn dikin îî hîînê bikin

jî. ^ îcar bila Xudan dilê we ber bi hezkirina Xwedê û sebira Mesîh

ve bibe.

Tembîhaji bo yên Bêpergal û Bêxîret

* îcar birano, em bi navê Xudanê xwe îsa Mesîh emir U we

dikin ku hîîn xwe ji her birayê ku ne li gor wê hînkirina ku we ji

me standiye, lê bi awayekî bêseriîber dijî, dîîr bixin. ' Hûn bi xwe

dizanin ku divê hiin bibin raîna .rae, çimkî em di nav we de bi

awayekî bêserîiber nejiyan. * Me nanê belaş ji tu kesî nexwar, lê

em bi ked îî zehraet şev îî roj dixebitîn, da ku em ji kesekî ji we re

nêbin bargiranî. ' Ne ji ber ku desthilatiya me tunebîî, lê ji bo ku

em ji we re bibin mînak, me ev kir, da ku hûn bibin mîna me.

2:13 Di hin destnivîsaran de di şiina «ji destpêkê ve» de ev heye: «wek

berê pêşî».
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'" Çimkî, gava ku era hê li ba we bûn, rae di vê yekê de terabîh li

we dikir: «Eger yek nexwaze bixebite, bila xwarinê jî nexwe.»

" Niha era dibihîzin ku di nav we de hinek hene, bi awayekî bê-

serîîber dijîn, tu xebatê nakin, bi ser de jî tevli karûberên yên din jî

dibin. '^ Era bi navê Xudan îsa Mesîh erair li yên weha dikin îî

wan dişidînin ku ew bêpêjin bixebitin û nanê xwe bixwin.

" Lê hûn, xwişk îi birano, ji qencîkirinê newestin. '" îcar, eger

yek guhdariya gotinên rae yên ku di vê naraeyê de ne neke, wî

nîşan bikin û hevaltiyê bi wî re nekin, da ku şermî bibe. '* Wî wek

dijmin nehesibînin, lê belê wek bira şîretan lê bikin.

SiUivên Aştiyê

'* îcar bila Xudanê aştiyê bi xwe, hergav îî bi her awayî aştiyê
bide we. Xudan bi we hemîîyan re be.

" Ez Pawlos, vê silavê bi destê xwe dinivîsim. Ev nîşan di her

nameya min de ye, ez weha dinivîsim. '* Kerema Xudanê rae îsa

Mesîh U ser we hemûyan be.



Nameya Pawlos apêşîji Tîmotêyos re

Pêşgotin

Tîmotêyos* bawermendekî xort bû, ji bajarê Lîstra yê Asyaya*

Biçûk bû. Ji vê derê re îro Hatunsaray tê gotin û di nav sînorên

bajarê Qonyayê de dimîne. Diya Tîmotêyos Cihû bû, belê bavê wî

Yewnanî bû (Karên Şandiyan 16:1). Pawlos di gera xwe ya pêşî

de, li bajarê Lîstrayê rastî Tîmotêyos hat û di gera xwe ya diduyan

de ew bir ba xwe. Piştre Tîmotêyos bû hevalê wî yê xebatê û di

rêza pêşî de bi wî re cih stand. Ji ber vê yekê navê Tîmotêyos gelek

caran di Karên Şandiyan û di hemû nameyên Pawlos de tê gotin.

Pawlos, Tîmotêyos bi kardestî şand Selanîk, Mekedonya û Korintêl

Ev name di dawiya jiyana Pawlos de hatiye nivîsîn.

Pawlos di vê nameya xwe de diyar dike, ka Mesîh çawa ew

rizgar kiriye û giringiya duayê tîne zimên. Di nameyê de li ser ka-

rên serwer û xizmetkarên civînêjî tê gotin.

Ev name dikare weha bê beşkirin:

I. Têkiliya Pawlos û Tîmotêyos 1:1-20

II. Perizîn û rêkûpêkiya civînê 2:1-4:16

III. Serûberiya civînê 5:1-6:2

IV. Hişyarkirina li hember dewlemendiyê 6:2-21

SiUiv

IJi Pawlosê* ku li gor emrê Xilaskarê me Xwedê û Mesîh îsa
yê ku hêviya me ye, Şandiyê Mesîh îsa ye,

^ ji Tîraotêyos* re, yê ku di baweriyê* de kurê min ê rast e:

Ji Bav Xwedê û ji Xudanê rae Mesîh îsa rehm, kerem îî aştî li

ser te be.

Hişyarkirina U hember Hînkirinên Şaş

^ Gava ez diçûra Mekedonyayê, rain tu şidandî, ku tu U Efesê

bimînî, da ku tu tembîhê bidî hinekan, ku hîndariyên dijber hîn ne-

kin " û xwe nedin çîrok iî navnameyên malbatî yên ku dawiya wan

nayê. Ew ji pêkanîna karê Xwedê yê ku bi baweriyê* ye zêdetir,

dibin sederaê devjeniyan. ^ Lê arraanca terabîhê ew hezkirin e ku ji
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dilekî paqij, wijdaneke qenc îi ji baweriya bêdurûtî tê. * Hinek, ji

van tiştan varî* bîîn îî ketin pey gotinên pîîç. ' Ew dixwazin bibin

raaraosteyên Şerîetê*, lê ew bi xwe nizanin ku çi dibêjin îi ne jî

wan tiştên ku didin pêş fêm dikin.

* Era vê dizanin: Eger rnirovek Şerîetê bi awayê rast bi kar

bîne, ew qenc e. ' Em dizanin ku Şerîet ne ji bo yên rast tê dayîn,

lê ji bo yên neheq îî serhişk, ji bo jixwedênetks îi gunehkaran, ji bo

nepaqij îi nepakan, ji bo dêkuj îî bavkujan, ji bo mêrkuj îî '" fu-

hîîşkaran, ji bo qîîngê û dizên* rairovan, ji bo derewkar îi yên ku bi

derew sond dixwin û ji bo her tiştê din ê ku li heraber hîndariya

saxlera radibe, tê dayîn. " Ev yek U gor Mizgîniya birûraet a Xwe-

dayê pîroz a ku U rain hatiye spartin, weha ye.

Rehma Xwedê

'^ Ez ji Xudanê me Mesîh îsa re şikir dikim ê ku hêz daye rain,

çirakî wî ez dilsoz hesab kirira îî ez danîm ser vê xizmetê. " Bi ser

ku min berê çêrî* wî dikir, ez cefaker îî kustax* bîira, rehra li min

hat kirin, çirakî rain di bêbaweriyê de bi nezanî kk. '" Kereraa

Xudanê rae bi wê bawerî iî hezkirina ku bi Mesîh îsa ye li ser rain
zêde bû. '^ Ev peyv* dilsoz e û bi her awayî hêjayî qebîîlkirinê ye,

ya ku dibêje: «Mesîh îsa hatiye dinyayê, da ku gunehkaran xilas

bike» û ji wan ê herî gunehkar ez im. '* Lê ji bo vê yekê rehra li

min hat kirin, da ku Mesîh îsa li ser rain, serê gunehkaran, sebra

xwe ya herî mezin nîşan bide, da ku ez bibira mînaka wan ên ku

wê ji bo jiyana herheyî baweriya xwe bi wî bînin. " îcar ji wî
Padîşahê herheyî yê ku namire û li çavan xuya nabe, ji Xwedayê

tenê re her îi her hurmet îî riîraet be! Araîn*.

'* Ey kurê rain Tîraotêyos, ez U gor wan pêxemberîtiyên ku ji

pêşî ve U ser te hatibîîn kirin, vê tembîhê dispêrim te, da ku tu bi

wan tekoşîna* qenc bikî " îî baweriyê îî wijdana qenc biparêzî. Hi-

nekan guh nedan dengê wijdanê, di aUyê baweriyê de xewirîn* îî

çîîn. ^" Hîraenayos îî Skender ji van in, rain ew dan destê îblîs, da

ku ew hîn bibin çêrî Xwedê nekin.

1:10 Dizên mirovan: Yên ku mirovan digirin ii difiroşin, da ku wan bikin

xulamên dewlemendan.

1:13 Karên Şandiyan 8:3; 9:4-5
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Li ser Dua û Civînê

2îcar berî her tiştî ez ji we dixwazim ku ji bo heraîî mirovan
lava, dua, raehder* îî spasî bê kirin, ^ wusa jîji bo padîşahan û

ji bo hemîi serweran bikin, da ku em bi hemîi tû-sa Xwedê îî bi rêz

û edeb jiyaneke bêhengame îî bê teq îî req bijîn. ' Li ber Xilaskarê

me Xwedê ev qenc e îi bi dilê wî ye; " ew dixwaze ku hemû mirov

xilas bibin û bigihîjin zanîna rastiyê. ^ Çimkî tenê Xwedayek heye

û di nav Xwedê îi mirovan de jî bi tenê aştîkerek heye, ew jî Mesîh;

îsayê mirov e, * yê ku xwe ji bo hemîiyan kir berdêl. Şahidiya ku
di wextê xwe de hatiye dayîn ev e. ^ Û ez ji bo vê yekê peyvbêj îî^

Şandî* hatim kifşkirin - ez rast dibêjim, ez derewan nakim - ku ez

ji railetan re bûrae maraosteyê bawerî îi rastiyê.

* Loma ez dixwazim ku zilam U her derê destên xwe yên ji

guneh bêrî hildin, bê hêrs û bê gotîîbêj dua bikin.

' Bi vî awayî jî bila jin bi wergirtina xwerîî, bi şerm îi bi edeb

xwe bixerailînin, ne bi honandina porê xwe, bi zêr, an duran, an jî

bi cilên biha, '" lê bi kirinên qenc, wek li wan jinan tê, yên ku eş-

kere dikin ku ew di riya Xwedê de diçin. " Bila jin bêdeng îî tara

bi guhdanê hîn bibe. '^ Ez destîirê nadira jinê ku hîn bike, an jî

serweriyê li raêran bike, lê bila bêdeng be. " Çimkî pêşî Adem*

hat afirandin û paşê Hawa. '" Adera nehat xapandin, lê jin hat xa-

pandin îî siîc kir. '^ Lê eger bi edebê di bawerî, hezkirin îî pî-

roziyê* de bimîne, bi anîna zarokan wê xilas bibe.

Ji bo Çavdêrên Civîna Bawermendan

3Ev peyv dilsoz e: Eger yek ji dil çavdêriyê bixwaze, ew karekî

qenc dixwaze. ^ îcar divê çavdêr bêqusîîr be, mêrê jinek tenê

be, di hedê xwe de, sergiran, birêz, raêvanperwer îi di hînkirinê de

jêhati be, ^ ne bindestê şerabê be, ne zordar be, lê berbiwêr be, ne

şerîid be îî ji peran hez neke. " Bila ew qenc xweyîtiyê U mala xwe

bike, edeba zarokên wî tara be îî peyva xwe bi wan bide kirin.

^ Çimkî eger yek nezane xweyîtiyê U mala xwe bUce, ewê çawa xe-

ma civîna* bawermendan a Xwedê bixwe? *Bila ew ne bawer-

mendekî nîi be, da ku qure nebe îî wek îblîs neyê dîwanldrin*. '' Ji

2:4 Hezekiyêl 18:23 2:9 1 Petrîis 3:3

2:13-14 Destpêkirin 2:7; 2:21-22; 3:1-6
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bilî vê, divê di nav yên li derve jî navê wî bi qencî derketibe, da ku

lome li wî neyên kirin îî ew nekeve xefika îblîs.

Ji bo Xizmetkarên Civîna Bawermendan

* Wusa jî bila alîkar birêz bin, ne peyvguhêr bin, xwe nedin

vexwarina şerabê, li pey qezenca nerast nekevin, ' bi wijdana paqij

xwediyê sira baweriyê bin. '" Û evên ha jî bila pêşî bên ceribandin;

eger bêquslîr bin, hingê bila xizmetkariyê bikin. " Bi vî awayî bila

jin jî birêz bin, ne buxtanker, lê di hedê xwe de bin îî di her tiştî de

dilsoz bin. " Bila alîkar, mêrê jinek tenê be, qenc xweyîtiyê li mala

xwe îî li zarokên xwe bike. " Çimkî yên ku xizmetkariya qenc di-

kin, ji xwe re cihekî qenc îi di wê baweriyê de, ya ku bi Mesîh îsa

ye, cesareteke raezin qezenc dikin.

Sira Mezin

'" Ez van tiştan bi hêviya ku ezê ziî bêm ba te ji te re dinivîsim,

'^ da ku eger ez bi derengî bikevim jî, tu bizanî ku divê çawa di

mala Xwedê de bê rabîin îi rîiniştin. Ew, Civîna* Xwedayê jîndar e

û stîin iî hîmê rastiyê ye. '* Bêguraan, sira jiyana xwedayî* raezin e:

Ew di bedenê de xuya biî,

Ji aliyê Ruh ve rast hat derxistin,

Ji aliyê railyaketan ve hat dîtin,

Di nav railetan de hat danbihîstin.

Di dinyayê de hat bawerkirin

Û bi riîmet hat hilkişandin.

Mamosteyên Derewîn

4Ruh bi eşkereyî dibêje ku di demên paşê de, hinek wê ji ba-

weriyê bikevin îî guh bidin mhên xapînok îi hînkirinên cinan.

^ Ew hînkirin ji wan ên ku wijdana wan bi duriîtiya derewkaran

hatiye daxdan, derdikeve. ^ Ew nahêlin ku mirov bizewicin îi dix-

wazin ku rnirov xwe ji wan xwarinan dîir bixin, yên ku Xwedê afi-

randine, da ku ew ji aliyê bawerraend lî rastîzanan ve bi şikirdarî

bên standin. " Her tiştê ku Xwedê afirandiye qenc e û eger bi şikir-

3:2-7 Tîtos 1:6-9

3:11 Weha jî tê fêmkirin: «Jinên ku xizmetkariyê dikin» (Romayî 16:1).
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kirinê bê qebiilkirin, ne hewce ye tu tişt bê redkirin, ^ çimkî ew bi

peyva Xwedê îî bi duayê, pîroz dibe.

Xizmetkarê Qenc ê Mesîh îsa

* Eger tu van tiştan raxî ber çavên birayan, tê bibî xizmetkarekî
qenc ê Mesîh îsa û tê bi wan peyvên baweriyê îi bi hîndariya qenc
a ku tu li pey çîiyî, bêyî xweyîkirin. ^ Lê xwe ji çîrokên nepak îi

yên pîrejinan dîir bixe. Xwe di jiyana xwedayî* de perwerde bike.

* Çimkî îdmana bedenî bi kêrî hindik tişti tê, lê jiyana xwedayî bi
kêrî her tişti tê; soza wê hem ji bo jiyana vê dinyayê û hem jîji bo

jiyana wê dinyayê heye. ' Ev peyv dilsoz e û bi her awayî hêjayî

qebîilkirinê ye. '" Ji bo vê yekê era dixebitin îi li ber xwe didin,

çirakî rae hêviya xwe bi Xwedayê jîndar ve girêdaye, yê ku Xi-

laskarê hemîî rairovan e, bi taybetî yê bawermendan e.

" Van tiştan tembîh bike n hîn bike. '^ Bila tu kes xortaniya te
kêm nebîne, lê tu di peyivînê de, di rabîin îî rîîniştinê de, di hez-

kirinê de, di bawerî iî dilpakiyê de ji bawermendan re bibe mînak.

'^ Heta ku ez bêm, tu xwe bidê ku tu ji wan re nivîsarên pîroz bix-
wînî, şîretan li wan bikî iî hîn bikî. '" Çaxê rihspiyan destên xwe

danîn ser te, diyariyeke ruhanî bi pêxemberîtiyê ji te re hat dayîn.

Xemsariyê li wê neke! '^Di van tiştan de xîretkêş be û xwe bide

wan, da ku pêşveçiîna te ji hemîiyan re eşkere be. '* Hay ji xwe iî ji

hînkirina xwe hebe. Di nav wan de berdewam bike, çimkî eger tu

wusa bikî, tê hem xwe iî hem jî guhdarên xwe xilas bikî.

Danûstandina di nav Bawermendan de

5Li zilamê pîr nehile*, lê wek ku bav e, pê re bide û bistîne. Bi

yên xort re wek birayan, ^ bi jinên pîr re wek diyên xwe îi bi

jinên ciwan re wek xwişkên xwe, bi hemii dilpakiyê bide îî bistîne.

Li ser Jinebiyan

^ Qedrê wan jinebiyan bigire yên ku bi rastî jinebî ne. " Lê eger

zarok, an neviyên jinebiyekê hebin, bila ew hîn bibin ku pêşî bi

maliyên xwe re bi jiyana xwedayî bijîn û deynê dê îi bavê xwe li

wan vegerînin, çimkî ev yek bi dilê Xwedê ye. * Ya ku bi rastî

jinebî ye îi tenê maye, wê hêviya xwe bi Xwedê ve girêdaye îî.şev

5:1 Qaniina Kahîntiyê 19:32
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îî roj bi lava îî duakirinê berdewam dike. * Lê ya ku xwe dide kêfê,

sax be jî rairî ye. ^ Van tiştan terabîh bike, da ku ew bêqusiir bin.

* Lê eger yek U rnirovên xwe, bi taybetî U raaliyên xwe nenêre, wî

bawerî înkar kiriye û ew ji bêbaweran jî xerabtir e.

' Jinebiya ku enu-ê wê ne di bin şêst salan re be, mêrek tenê

kiribe '" îî li ser wê bê gotin ku wê karên qenc kirine: Eger wê

zarok mezin kiribin, eger mêvan qebîil kiribin, eger lingê pîrozan

şuştibe, eger alîkariya tengezaran kiribe û li pey her karên qenc

çûbe, bila navê wê di defterê de bê nivîsîn.

" Lê jinebiyên ku hê ciwan in qebîil neke, çimkî gava ew bi

xwestekên xwe ji ba Mesîh tên xirandin, ew dixwazin mêr bikin

'^ îi bi vî awayî ew dîwankirina xwe tînin, çirakî soza pêşî şkan-

dine. ' Ji vê pê ve ew hîn dibin, torîtorî* raal bi mal digerin. Û ne
tenê torîtorî digerin, lê dibin pirrbêj, pozê xwe dixin xebata yên din

îj tiştên ku nayên gotin dibêjin. '" Ji bo vê yekê ez dixwazim ku ew

jinebiyên ku hê ciwan in, raêr bikin, zarokan bînin îi xweyîtiyê li

malê bikin, da ku fersendê nedin neyarê baweriyê ku buxtanan

bike. '^ Çimkî ji xwe hin ji rê derketin îi li pey îblîs çiîn. '* Eger
jinebiyên jineke bawermend hebin, bila ew alîkariya wan bike îî ji

civînê re nebe bar, da ku civîn bUcare alîkariya wan ên ku bi rasti

jinebî raane bike.

Ji bo Rihspiyan

" Ew rihspiyên ku serweriya qenc dikin, bi taybetî ew ên ku di

ber peyivîn îi hînkirinê de zehraet dikişîiûn, bila du qat hêjayî

siyanetê bên dîtin. '* Çirakî Nivîsara Pîroz dibêje: «Devê gayê ku

gêrê dike, girênede^" îî «PaIe hêjayî heqê xwe ye». " Heta ku ne bi

şahidiya dido an sisiyan be, sîîcdariya li hember rihspiyekî qebûl

neke. ^" Li ber hemîiyan dengê xwe li wan ên ku guneh dikin hilde,

da ku tirsa yên din jî hebe.

^' Ez li ber Xwedê, li ber Mesîh îsa îi U ber milyaketên bijartî

tembîh li te dikim ku tu van tiştan bê alîgirtin biparêzî û tu tişti ji

bo xatir nekî.

' 5:18 Ji: Dubarekirina Şerîetê 25:4

5:18 Lûqa 10:7; Metta 10:10

5:19 Dubarekirina Şerîetê 19:15; Metta 18:16
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^^ Destê xwe bi lez daneyne ser tu kesî, ne jî bibe hevparê

gunehên hinekên din. Xwe paqij bigire.

" Êdî tenê avê venexwe, lê ji bo zikê xwe îi ji bo nexweşiyên
xwe yên ku pirr caran tên, hinek şerab jî bixe nav.

^ Gunehên hin nûrovan kifş in îî ji berî wan diçin ber dîwanê,

lê gunehên hinekan jî li pey wan tên. ^ Bi vî awayî kirinên qenc jî

kifş in îi ew ên ku ne kifş in jî nabe ku veşartî bimînin.

Ji bo XuUiman

6Heraîi yên ku di bin nîrê xularatiyê de ne, bila axayên xwe tam

hêjayî hurmetê hesab bikin, da ku ji navê Xwedê û ji hîndariyê

re peyvên xerab neyên gotin. ^ Ew ên ku axayên wan bawermend

in, ji bo ku ew bira ne, bila wan kêm nebînin. Lê bila hê bêtir xiz-

metê bikin, çimkî yên ku ji vê xizmetkariyê feydê distinin, bawer-

mend îî hezkirî ne.

Xezîna Rast

Van tiştan hîn bike îi şîret bike. ' Eger yek tiştekî din hîn bike

îi qîma xwe bi gotinên Xudanê rae îsa Mesîh ên saxlem îî bi

hîndariya ku li gor jiyana xwedayî ye neyne, " ew qure ye îî tiştekî

nizane, lê e\y nexweşê gengeşî îî devjeniya peyvan e. Çavnebarî,

pevçîîn, buxtan, guraanên xerab * îî devjeniyên bêrawestin ên wan

mirovên ku hişê wan xera bîîye îî ji rastiyê bêpar bûne, ji van tiştan

derdikevin. Ew guman dikin ku jiyana xwedayî riya qezencê ye.

* Lê eger bi qinyatê be, jiyana xwedayî qezenceke mezin e.

' Me tiştek neaniye dinyayê îî era nikarin tiştekî ji dinyayê bibin jî.

* Lê eger xwarin îî wergirtina me hebe, em bi wan razî bin. ' Lê ew

ên ku dixwazin dewlemend bibin, dikevin ceribandinê, xefikê îî

pey gelek xwestekên bêhiş îi ziyanker, yên ku mirov dixewirînin*

nav helakbîîn îî wêranbîînê. '" Çimkî hezkirina peran çavkaniyeke

her cîîreyê xerabiyê ye. Hinekan dilê xwe birin vê yekê, ji bawe-

riyê ketin îî bi gelek êşan cefa dan xwe bi xwe.

5:19 1 Tîmotêyos 4:14; Karên Şandiyan 6:6; 13:1; 2 Tîmotêyos 1:6

6:7 Eyûb 1:21

6:8 Gotinên Silêman 30:8

6:9 Gotinên Silêman 23:4; 28:22-
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Tembîhên Pawlosji bo Tîmotêyos

" Lê tu, ey mirovê Xwedê, ji van tiştan bireve îi bikeve pey

rastî, jiyana xwedayî, bawerî, hezkirin, ragirtin* îî nermiyê. '^ Te li

ber gelek şahidan şahidiya qenc da. Tekoşîna* qenc a baweriyê

bike îî wê jiyana herheyî ya ku tu ji bo wê hatiyî gazîkirin bigire.

'^ Li ber Xwedayê ku jiyanê dide heraii afirînan îî li ber Mesîh

îsayê ku li ber Pîlatosê* Pontiyos şahidiya qenc da, ez tembîh li te

dikim '" ku tu vî emrî heta xuyabîîna Xudanê rae îsa Mesîh bêleke

ii bêquslîr bigirî. '^ Xwedê wê di wextê xwe de wî bide xuyakirin.

Ew yê Xwezikdar e, Hukumdarê tenê ye, Padîşahê padîşahan iî

Xudanê xudanan e. '* Ew bi tenê bêmirin e îî di ronahiya ku tu kes

nikare nêzîk bibe de rîidine. Û ji mirovan tu kesî ew nedîtiye û ni-

kare bibîne. Hurmet îî karîna herheyî ji wî re be! Amîn.

Tembîhji bo yên Dewlemend

" Terabîh li dewlemendên vê dinyayê bike, ku bilind nefîrin iî

hêviya xwe bi dewlemendiya bê ewlehî ve girênedin, lê bila hêviya

xwe bi Xwedê ve girêdin, yê ku her tiştî bi zêdehî dide me, ku em

pê şa bibin. '^ Bila ew qenciyê bikin, bi kirinên qenc dewleraend

bin, merd îi ji bo levakirinê* amade bin.

" Bi vî awayî ewê ji xwe re xezînekê bicivînin ku ji bo dema

bê ji wan re bibe bingeheke saxlem, wusa ku ew jiyana rastîn bi

dest bixin.

Tembîhên Dawî û Sîlav

^" Ey Tîmotêyos! Tiştê ku li te hatiye spartin, biparêze. Xwe ji

gotinên pûç îî nepak û ji dijberiyên ku bi derew ji wan re «zanîn»

tê gotin, bide paş. ^' Hinekan ev yek dan pêş û ji baweriyê ketin.

Kerera li ser we be.

6:13 Yûhenna 18:37

6:16 Derketin 33:20

6:17 Zebûr 62:10



Nameya Pawlos a diduyanji Tîmotêyos re

Pêşgotin

Pawlos ev nameya xwejî gava ku li Romayê di girtîgehê de bû

û li benda kuştinê bû nivîsî. Çimkî, piştî xweparastina xwe ya pêşî,

wî dizanî ku ewê cezayê mirinê bistîne. Li gor ku çavkaniyên dîrokî

dinivîsin, piştî demekê serê Pawlos hat jêkirin. Ev girtina Pawlos,

bi awayê girtina cara diduyan jî tê zanîn. Ev name, nameya dawî

ya Pawlos e. Tîmotêyos ê ku name girt, hingê li Efesê bû. Pawlos

beriya ku bê girtin, li gelek deran geriya û bi civînên bawermen-

dan û çavdêrên wan re da û stand.

Bi ser ku Pawlos girtî û li benda îdama xwe bû jî, ew cesaretê

dide Tîmotêyos, da ku ew di riya Mesîh de bêtirs rêve here û ji bo

Mesîh şahidiyê bike.

Wek nameya pêşî, di vê nameyê de jî Pawlos Tîmotêyos û

bawermendan li hember baweriyên pûç hişyar dike (2:14-18, 23;

3:8, 13; 4:3-4).

Naveroka nameyê dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-2

II. Şîret û razîbûn 1:3-2:13

III. Hişyarkirin 2:14-4:8

IV. Planên Pawlos û silavên aştiyê 4:9-22

Sîlav

IJi Pawlosê* ku bi daxwaza Xwedê li gor soza jiyana ku bi Me-

sîh îsa ye, Şandiyê Mesîh îsa ye,
^ ji kurê min ê delal Tîmotêyos* re:

Ji Bav Xwedê îi ji Xudanê rae Mesîh îsa, rehm, kerem îî aştî U

ser te be.

Razîbûn û Dilşidandin

^ Ez hergav şev îî roj di duayên xwe de te tînim bîra xwe îî ji

Xwedayê ku ez ji bav îî kalan ve bi wijdana paqij diperiziraê* re

şikir dikira "Ez hêstirên çavên te tînira bîra xwe îî ez bêriya te
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dikira, da ku dilê rain tije şahî bibe. * Ez wê baweriya* te ya ji dil

tînim bîra xwe, ya ku pêşî di dilê dapîra te Loyîsê û diya te Evnîkê

de bû îi ez piştrast im ku di dilê te de ye jî. * Ji bo vê yekê ez rînim

bîra te, ku tu agirê diyariya Xwedê gur bikî, ya ku bi destdanîna*

min a U ser te, ji te re hatiye dayîn. ^ Çimkî Xwedê ne mhê tir-

sonekiyê, lê belê Ruhê karîn, hezkirin îî xwegirtinê daye me. * îcar

şerm neke, ku tu ji bo Xudanê me şahidiyê bikî, ne jî ji min şerm

bike, ez ê ku di ber wî de girtî rae. Lê li gor hêza Xwedê, bi min re

ji bo Mizgîniyê tengahiyê bikişîne.

' Xwedê em xilas kirin,

Û ji bo pîroziyê gazî me kir,

Ne ji ber kirinên me,

Lê li gor mebest îi kerema xwe.

Ev kerera bi destê Mesîh îsa,

Ji beriya destpêka deman ve ji me re hat dayîn.

'" Lê niha ew bi xuyabîîna Xilaskarê me

Mesîh îsa eşkere bîî; wî mirin betal kir,

Jiyan û nemirinî bi Mizgîniyê derxist ber ronahiyê.

"Ez ji yê Mizgîniyê re peyvbêj, Şandî* îî maraoste hatime

kifşkirin. '^ Û ji ber vê yekê jî ez vî cefayî dUdşînim. Lê ez şerra

nakira, çimkî ez dizanim ku min bi kê baweriya* xwe aniye îî ez

piştrast im, ewê tiştê ku spartiye rain, heta wê rojê jî biparêze.

" Wan peyvên* saxlem ên ku te ji min bihîstine, bi bawerî îî

hezkirina ku bi Mesîh îsa ye ji xwe re bike raînak. '" Wan tiştên

qenc ên ku U te hatine spartin, bi Ruhê* Kroz ê ku di dilê rae de

rîîdine, biparêze.

'^ Tu dizanî, heraû yên ku di herêma Asyayê* de ne, dev ji min

berdan; Fîîgelos û Hêrmoxênîs jî ji wan in. '* Bila Xudan rehma

xwe li mala Onîsîforos bike, çimkî wî gelek caran dilê min rihet

kir îî ji girtîbîîna min şerm nekir, " lê gava ku hat Romayê, bi

xîretkêşî li min geriya ii ez dîtim. '* Xudan bike, ku di wê rojê de

ew rehmê ji Xudan bibîne. Tu qenc dizanî ku li Efesê wî ji min re

çiqas xizmet kir.

1:5 Karên Şandiyan 16:1
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Leşkerê îsa Mesîh yê Qenc

2îcar kurê min, m bi wê kerema ku bi Mesîh îsa ye, bi hêz bibe.
^ Û wan tiştên ku te li ber gelek şahidan ji min bihîstine, bis-

pêre wan mirovên dilsoz ên ku wê bikarin hînî hinekên din bUdn.

^ Wek leşkerekî qenc ê Mesîh îsa bi min re tengahiyê bikişîne. " Yê

ku leşkeriyê dike, tevli karên vê jiyanê nabe, da ku li wî yê ku ew

gazî leşkeriyê kiriye, xweş bê. ^ Sporvanek jî heta li gor adetan

nekeve hevbezînê, çelenga serfiraziyê nastîne. * Û cotkarê ku

zehmet dikişîne, divê ew pêşî ji berê erdê par bistîne. ' Li ser

bifikire ku ez çi dibêjira, çirakî Xudan wê di her tiştî de fêra-

dariyê bide te.

* îsa Mesîh bîne bîra xwe, yê ku ji nav miriyan hat rakirin iî ji
dîîndana* Dawid* e. Mizgîniya ku ez didim zanîn ev e. ' Ji ber vê

Mizgîniyê ez wek raêrkujekî hatime girêdan îî tengahiyê dikişînim,

lê belê peyva Xwedê ne girêdayî ye. '" Loma ez ji bo xatirê bi-

jartiyan her tiştî radigirim*, da ku ew bi rûmeta herheyî bikevin wê

xilasiya ku bi Mesîh îsa ye. " Ev peyv dilsoz e:

Eger em bi wî re mirine

Emê bi wî re bijîn jî.

'^ Eger era ragirin,

Eraê bi wî re padîşahiyê jî bikin.

Eger era wî înkar bikin,

Ew jî wê me înkar bUce.

" Eger era dilsoz nemînin jî,

Ewê dilsoz bimîne,

Çimkî ew nikare xwe bi xwe înkar bike.

Paleyê Keti û Rabûyî

'" Van tiştan bîne bîra wan îî wan li ber Xwedê hişyar bike, da

ku U ser peyvan devjeniyê nekin. Feyda vê yekê tune, bi tenê guh-

daran hildiweşîne. '^ Xîreticêşiyê bike ku tu xwe karkerekî bi dilê

Xwedê û yekî ku neyê şermkirin pêşkêşî wî bikî; peyva rastiyê rast

bi kar bîne. '* Xwe ji peyivîna nepak îî pîiç dîîr bixe, çimkî ew ên

ku xwe dane vê yekê, wê di jiyana nepakiyê de hê pêşvetir herin

2:12 Metta 10:33 2:13 Binêre: Hijmartin 23:19
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" n peyvên wan, wê wek penceşêrê* belav bibin. Hîmenayos û

Filîtos jî ji wan in. '* Ew ji rastiyê derketin îi dibêjin, ku vejîn* êdî

çêbîiye û baweriya hinekan serobino dikin. " Lê belê bingeha ku

Xwedê danî, saxlem disekine îi ev mor li ser e: «Xudan, yên xwe

nas dike^" îi «Her kesê ku navê Xudan eşkere dike, bila ew xwe ji

neheqiyê dûr bixe». ^" Di maleke raezin de ne bi tenê firaxên ji zêr

îi zîv hene, lê yên ji dar îî ji herriyê jî hene; hinek ji bo karên bi-

rîimet îî hinek jî ji bo karên bêrûmet in. ^' îcar, eger yek xwe ji wan

tiştan paqij bike, ewê bibe fîraxeke ji bo karên birûmet, pîrozkirî û

ji bo bikaranîna xwediyê xwe xweşkeys îi ji bo hemîî karên qenc

amade. ^^ Ji xwestekên xortaniyê bireve ii bi wan ên ku ji dilekî

paqij gazî Xudan dikin re li pey rastdarî, bawerî, hezkirin îî aştiyê

bibeze. ^^ Tu xwe ji raunaqeşeyên bêaqil ii bêfêm dîir bixe, çimkî

tu dizanî ku şer ji wan derdikeve. ^ Divê xulamê Xudan ji pevçûnê

dîîr be, lê belê li hember hemûyan nerm be, ji bo hînkirinê jêhatî îi

bîhnfireh be. ^^ Divê bi nerrnî şîretan li yên dijraber bike, belkî

Xwedê fersendê bide wan ku tobe bikin îî rastiyê bizanin ^* îî bi ser

hişê xwe ve bên, wusa ku ji xefika îblîsê ku ji bo daxwaza xwe ew

girtine, xilas bibin.

Xerabiyên Rojên Dawî

3Lê vê bizane ku di rojên dawîn de wextên dijwar wê bên.

^ Çimkî mirov wê bibin xwehez, perehez, pesinker, pozbilind,

çêrker, neguhdarên dê n bavan, nankor, nepak, bêdilovanî, bê-

rehm, bêbext, çilek, har, neyarên qenciyê, " xayîn, rikdar, qure lî

wê ji Xwedê bêtir ji kêfê hez bikin. ^ Wê şiklê jiyana xwedayî*

nîşan bidin, lê wê hêza wê înkar bikin. Tu xwe ji yên weha dûr

bixe. * Yên ku bi qumazî dikevin nav raalan ii wan jinên gêjik ên

ku bi guneh hatine barkirin îi bi her ciîreyê xwestekên xerab tên

ajotin bindest dikin, ji van in. ^ Ew jinên gêjik hergav hîn dibin, lê

tu caran nikarin bigihîjin zanîna rastiyê. * Çawa Yanîs îî Yambrîs li

ber Miîsa* rabîîn, wusa jî ev rnirov li dijî rastiyê radiwestin. Fikrên

van mirovên ha xera bîîne îi di baweriyê de hatine redkirin. ' Lê ew

' 2:19 Ji: Hijmartin 16:5; Yûhenna 10:14

2:17 Penceşêr: Nexweşiyeke giran; lareş, an jî cîireyeke kansêrê ye.

2:19 Hijmartin 16:26 3:8 Derketin 7:11, 22; 8:3
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gelekî pêşve naçin, çimkî bêfêmiya wan jî wê ji hemîiyan re kifş

bibe, çawa ya wan herduyan jî kifş bîi.

Hişyarkirin

'" Lê haya te ji hînkirina min, rabîîn îî rîîniştina min, mebesta

min, baweriya min, bîhnfirehî îi hezkirina rain, ragirtina* rain,

" tengahî û cefayên min heye. Tu dizanî li Entakyayê, li Qonyayê,

li Lîstrayê çi tişt hatin serê min. Min di çi cefayan de ragirt*! Lê

Xudan ez ji hemûyan rizgar kirim. '^ Erê, hemîi yên ku dixwazin bi

Mesîh îsa re jiyana xwedayî bijîn, wê tengahiyê bikişînin. '^ Lê

mirovên xerab îi derewîn wê di xerabiyê de hê bêtir pêşve herin,

wê bixapînin îi bên xapandin. '" Lê heçî tu yî, tu di nav wan tiştên

ku tu hîn bûyî îî te qenc bawerî bi wan aniye de bimîne. Çimkî tu

dizanî tu ji kê lî kê hîn bîîyî. '^ Tu ji zaroktiya xwe ve bi Nivîsarên

Pîroz dizanî îî ew dikarin te şehreza bikin, da ku tu bi baweriya ku

bi Mesîh îsa ye xilas bibî. '* Tevahiya Nivîsara Pîroz ji bîhna

Xwedê ye iî ji bo hînkirin, lêhilatin, rastkirin û ji bo perwerde-

kirina di riya rastdariyê de bi kêr tê, " da ku rairovê Xwedê, ji bö

her karê qenc bêkêmahî û rapêçandî be.

4îcar ez li ber Xwedê îi li ber Mesîh îsayê ku wê dîwana* mirî îî

zindiyan bike ii ji bo xatirê hatina wî û Padîşahiya wî terabîh li

te dikira: ^ Peyva Xwedê bide bihîstin, bi dera îi bê dem li ser wê

bisekine, bi hemîî bîhnfirehî û hînkirinê hişyar bike, dengê xwe li

wan hilde îi cesaretê bide wan. ' Çimkî wexf wê bê ku nexwazin

guhê xwe bidin hîndariya saxlem, lê ewê di cihê vê de li gor xwes^

tekên xwe, ji xwe re gelek raamosteyan bicivînin, yên ku tiştên li

guhên wan xweş bên hîn bikin. " îcar ewê guhên xwe ji rastiyê

bizivirînin îî bikevin pey çîrokan. ^ Lê heçî tu yî, tu di her tiştî de li

ser hişê xwe be, di tengahiyê de sebir bike, karê mizgînvaniyê bi-

ke, xizmeta xwe bibe serî.

* Çirakî ji xwe ez dibira gorî* îî wextê çîîyîna rain hatiye.

^ Min tekoşîna* qenc kir, rain hevbezîna xwe qedand îî min bawerî

3:11 Karên Şandiyan 13:14-14:22; Zebûr 34:19

3:12 Yûhenna 15:20
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parast. * Ji niha û pê ve taca rastdariyê ji bo min araade ye, ya ku

dadgerê* dadperwer* Xudan, wê rojê wê bide rain û ne tenê min,

lê wê bide wan hemîîyan jî yên ku bêriya xuyabûna wî dikin.

Daxwaza Dîtinê

' Bilezîne ku tu bêyî ba min. '" Çimkî Dîraas* ji vê dinyayê

hez kir û dev ji rain berda, çîî Selanîkê. Kireskîs çîî Galatyayê,

Tîtos* jî çîi Dalraetyayê. " Tenê Lîiqa* U ba min e. Marqos* hilde

îî bi xwe re bîne, çirnkî ew ji bo xizmetê bi kêrî min tê. '^ Min

Tixîkos* şand Efesê. '^ Gava ku tu bêyî, wî ebayê ku min li Troya-

yê U ba Karpos hiştiye, bi xwe re bîne, wusa jî nivîsarên lihev-

pêçayî, bi taybetî yên çerraîn. '" Skenderê sifirker gelek xerabî li

rain kir. Xudan wê U gor kirinên wî bide wî. '^ Tu jî hay ji wî hebe,

çimkî ew gelek U hember gotina me rabîî.

'* Di parastina rain a pêşî de tu kesî pişta min negirt, hemiîyan

ez tenê hiştim. Bila ev yek ji wan re guneh neyê hesabkirin! " Lê

Xudan li ba min rawesta îi hêz da min, da ku bi saya min Mizgînî

bi tevahî bê gotin îî heraû railet bibihîzin. îcar ez ji devê şêr rizgar

bûm. '* Xudan wê min ji her tiştê xerab rizgar bike û ji bo Pa-

dîşahiya xwe ya ezmanî xilas bike. Rîimet her îî her ji wî re be.

Araîn.

SiUivên Aştiyê

" Silavan li Priskîla* û Akîlas îî herweha U mala Onîsîforos jî

bike. ^ Erastos* U Korîntê ma, min Trofîmos* jî U Mîletosê nex-

weş hişt. ^' Bilezîne ku tu beriya zivistanê bêyî. Eybîîlos, Pîidês,

Lînos, Kiawdiya îî hemû bawermend silavan li te dikin. ^^ Xudan

bi mhê te re be. Kerem U ser we be.



Nameya Pawlos aj'i Tîtos re

Pêşgotin

Tîtos bawermendekî Yewnanî, hevalkarekî jêhati yê Pawlos

bû. Ev nameya ku Pawlos Ji Tîtos re nivîsiye, Ji serwerê civîna

Giritê re hatiye şandin (1:5). Tîtos hevalkarekî Pawlos e (2 Korinti

2:13; 7:6, 13; 8:23) û xortekî ji her awayî ve dilsoz e (2 Korinti

2:12-18; 8:16-18). Pawlos, Tîtosjîbixwe re birûçû Orşelîmê, da

ku wê Mizgîniya ku dida, Ji bawermendên sereke re bêje. (Galatî

2:1-3). Herweha Tîtos, wek qasidê Pawlos carekê çû Korintê jî (2

Korintî 8:16-17). Navê Tîtos di 2 Tîmotêyos 4:10an de Jî derbas

dibe. Çaxê Pawlos ev name nivîsî, hingê ew azad bû û dixwest

Tîtos li Nîkopolîsê (Dalmatyayê) bibîne û di vê nameyê de wî gazî

ba xwe dike. Çawa ku ji nameyê jî tê fêmkirin Pawlos û Tîtos bi

hev re çûn Giritê. Pawlos, Tîtos li Giritê hişt, da ku di civînan de

rihspiyan kifş bike. Pawlos di şîretên xwe de yên kuji Tîtos re ne li

ser taybetiyên wan kesên ku wê rêberiya civînan bikinjî radiweste.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-4

II. Serwerên civînê û berpirsiyariya wan 1:5-16

III. Berpirsiyariya bawermendan a di civînê de 2:1-15

IV. Şîret û hîndari 3:1-11

V. Paşgotin 3:12-15

Silav

IJi Pawlosê* xulamê Xwedê û Şandiyê îsa Mesîh: Ji bo bawe-

riya bijartiyên Xwedê û zanîna rastiya bi jiyana xwedayî* ve

girêdayî ye, ez hatime gazîkirin. ^ Ev ji hêviya jiyana herheyî tê.

Xwedayê ku derewan nake, ji beriya destpêka deman ve jiyana

herheyî soz da ^ îi di wextê xwe de bi danezana peyva* xwe eşkere

kir. Li gor emrê Xilaskarê me Xwedê xizmeta belavkirina vê

daxuyaniyê bi ewlehî ji min re hat dayîn.

" Ji Tîtos re, yê ku di baweriya* me ya hevpar de kurê min ê

rast e:



420 TÎTOS 1, 2

Kerem îî aştî ji Bav Xwedê îî ji Xilaskarê rae Mesîh îsa li ser

tebe.

Tîtos U Giritê

^ Min ji bo vê yekê tu li Girîtê hişrî, da ku tu kêmahiyan serrast

bikî û wek ku min ji te re gotiye tu di her bajarî de rihspiyan rakî.

* Divê rihspî bêqusûr be, mêrê jinek tenê be, zarokên wî bawer-

mend bin û navê wan bi bêedebî îi bi neguhdarî demeketibe.

^ Çimkî çavdêrekî ku şahneyê* Xwedê be, divê bêqusîir be, xwe

deraexe pêş, zû hêrs nebe, ne bindestê şerabê be, ne zordar be, li

pey qezenca ne rast nekeve; * lê divê mêvanperwer be, xêrxwaz be,

sergiran be, dadperwer* be, pak be, bikare nefsa xwe, ' ji dil îî can

wek ku hatiye hînkirin, bi peyva dilsoz ve girêdayî be; da ku hem

di hîndariya saxlem de perwerdekar be ii hem jî bikare şaşiyên ên

ku li hember derdikevin derew derxe.

'" Gelek mirovên serhişk, kelkelo lî xapînok jî hene; bi taybetî

yên ku ji nav Cihîîyan hatin. " Divê devê wan bê girtin, çirakî ew

ji bo qezenca xwe ya qirêjî tiştên ku divê neyên hînkirin, hîn dikin

îi malan bi tevahî xera dikin. '^ Yekî ji wan, pêxemberekî wan

gotiye: «Girîtî hergav derewkar in, cenawirên xerab îî tiralên

xwera ne.» ' Ev şahidî rast e. Ji ber vê yekê bi hişkî dengê xwe li

wan hilde, da ku ew di baweriyê* de saxlem bin '" û guhên xwe

nedin çîrokên Cihîiyan îî emrên wan rairovên ku rastiyê red dikin.

'^ Ji paqijan re her tişt paqij e, lê ji nepakan îî bêbaweran re tu tişt

ne paqij e; hem hişê wan îi hem jî wijdana wan nepak bîîye. '* Bi

eşkereyî dibêjin ku ew Xwedê nas dikin, lê ew bi kirinên xwe wî

înkar dikin. Ew lewitî ne, neguhdar in îî ji bo her karê qenc bêkêr

in.

Hînkirina Saxlem

2Lê heçî tu yî, çi li hîndariya saxlera tê, tu wê bêje. ^ Ji zilaraên

pîr re bêje bila di hedê xwe de bin, giran îî sergiran bin îi di

bawerî, hezkirin îi bîhnfirehiyê de saxlera bin. ^ Bi vî awayî, ji

jinên pîr re jî bêje ku bila ew di kirinên xwe de hurmetkar bin. Bila

ne buxtanê bikin îi ne jî bibin bindestê şerabê, bila ya qenc hîn

bikin. " Bi vî awayî bila jinên ciwan terbiye bikin, ku ji mêrê xwe îî

zarokên xwe hez bikin, ^ sergiran bin, dilpak bin, mala xwe baş
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îdare bikin, qenc bin îî bi ya raêrê xwe bikin, da ku çêrî peyva

Xwedê neyê kirin.

* Bi vî awayî, şîretan li xortan jî bike ku sergiran bin. '^ Di her

tiştî de ji bo kirinên qenc bibe raînak. Di hînkirina xwe de dumst û

giran be, * bila tu kes nekare rexne li peyva te bigire, wusa ku yên

U heraber rae ne, şermî bibin îî tiştekî xerab ê ku li ser me bêjin

tunebe. ' Ji xulaman re bêje ku bi ya axayên xwe bikin îî di her tiştî

de li wan xweş bên îî bersîva wan nedin. '"Nedizin, dilsoziyeke

tam îi baş nîşan bidin, da ku di her tiştî de hînkirina Xilaskarê me

Xwedê bê xerailandin.

" Çirakî kerema Xwedê ya ku ji hemiî mirovan re xilasiyê

tîne, xuya bîî '"^ îî me perwerde dike ku em nepakiyê îi xwestekêii

dinyayê red bikin iî rast, sergiran îi bi tirsa Xwedê li vê dinyayê

bijîn '^ îi li benda hêviya pîroz* iî xuyabûna rîîmeta Xwedayê

mezin îî Xilaskarê xwe îsa Mesîh biraînin. '" Wî xwe ji bo me feda

kir, da ku rae ji her neheqiyê rizgar bike n ji xwe re paqij bike ii

bike gelê ku ji bo kirinên qenc bi xîret e. '^ Bi heraiî desthilatiyê

van tiştan hîn bike, wan bişidîne îî bala wan bikişîne ser siîcê wan.

Bila tu kes te kêm nebîne.

Kirina Tiştên Qenc

3Bîne bîra wan ku desthilatiya serok û hukîiraetan qebîîl bikin,

bi ya wan bikin n ji bo her karê qenc amade bin. ^ Bila çêrî

kesî nekin, şerîîd nebin, nerra bin îi ji hemû mirovan re berbiwêr

bin. ' Çimkî demekê em bi xwe jî bêfêm, neguhdar, xapiyayî, xu-

lamên kêf îî xwestekên ciir bi ciir bîin. Me jiyana xwe bi xerabî îî

çavnebariyê derbas dikir; her kesî ji me nefret dikir û cênika rae jî

ji hev diçîi. " Lê çaxê ku qencî û hezkirina Xilaskarê rae Xwedê

xuya bîî, ^ wî era, ne ji ber kirinên rast ên ku me kirine, lê li gor

rehraa xwe, era bi şuştina jinîiveçêbiinê îi bi nûkirina Ruhê* Pîroz

xilas kirin. * Xwedê, bi destê Xilaskarê me îsa Mesîh, ew Ruh bi

zêdehî bi ser me de rijand, ^ da ku bi kerema wî em rastdar derke-

vin û li gor wê hêviyê era bibin wêrisên jiyana herheyî. * Ev peyv

dilsoz e.

Ez dixwazim ku tu li ser van tiştan rawesti, da ku yên ba-

weriyê bi Xwedê tînin, girîngiyê bidin kirinên qenc. Ev tişt ji bo

mirovan qenc îî bi kêr in. ' Lê tu xwe ji devjeniyên bêaqil, nav-
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nameyên malbati, şer û pevçîînên li ser Şerîetê* dûr bixe. Çimkî ev

bêkêr îî pîîç in. '" Piştî ku te carek du caran şîret kir, xwe ji mirovê

cudaker dîîr bixe. "Tu dizanî ku yekî weha ji rê derketiye,

gunehkar e îî wî bi xwe, xwe sûcdar derxistiye.

Gotinên Dawî û SiUiv

" Gava ez Arteraas an Tixîkos* bişînim ba te, bilezîne, da ku

tu bêyî Nîkopolîsê ba min. Çimkî min bkyar da ku ez zivistanê li

wir derbas bUdm. " Xîret bike, Zênasê qanûnzan û Apolos bi rê bi-

xe, hay jê hebe ku tu kêraahiya wan nebe. '" Bila yên me jî hîn

bibin ku xwe bidin kirinên qenc, da ku ji bo hewcedariyên pêwist

bikarin bidin îi bêber nemînin.

'* Hemîi yên ku hi min re ne silavan li te dUdn. Silavan U wan

ên ku di baweriyê de ji me hez dikin, bUce. Kerera li ser we

hemûyan be.



Nameya Pawlos aj'i Filêmon re

Pêşgotin

Filêmon bawermendekî giring bû. Ew bi xwe dostê Pawlos û

ji civîna Koloseyê bû. Bawermendên Koloseyê li mala Filêmon

diciviyan. Xulamekî Filêmon hebû ku navê wî Onîsîmos bû. Onîsî-

mos ji ba Filêmon reviyabû û hatibû ba Pawlos ê ku hingê di

girtigehê de bû. Bi rêberiya Pawlos, ew bû bawermendekî Mesîhî.

Li ser vê yekê Pawlos nameyeke hêvîkirinê ji Filêmon re şand, da

ku Onîsîmos bibexşîne, wî ne wek xulamekî bexşandî, lê belê wek

birayekîMesîhî qebûl bike.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Silav 1-7

II. Hêvîkirinaji bo Onîsîmos 8-22

IIL Paşgotin 23-25

SiUiv

Ji Pawlosê* ku di ber Mesîh îsa de girtî ye îî birayê me Tî-

motêyos*,

ji hevaUcarê me yê hezkirî Filêmon re, ^ ji xwişka me Afîya, ji

hevaUeşkerê me Arxîpos îî ji civîna* li mala we re:

^ Ji Bavê me Xwedê îi ji Xudan îsa Mesîh, kerem îî aştî U ser

webe.

" Gava ku ez te di duayên xwe de tînim bîra xwe, ez hergav ji

Xwedayê xwe re şikir dikim. ^ Çirakî ez li ser hezkirina te ya ji bo

hemîî pîrozan* îî baweriya* te ya bi Xudan îsa dibihîzim. * Duaya
min ew e ku ew hevpariya mhanî ya ku ji baweriya te tê, bandîîra

xwe nîşan bide, da ku tu bi Mesîh hemû qenciyê bizanî. ^ Hezki-

rina te gelek şahî îi han* da min. Çimkî dilê pîrozan bi saya te

rihetî dît, ey birayê min.

Daxwaza Pawlos aji bo Onîsîmos

* Ji bo vê yekê, bi ser ku pirr cesareta rain bi Mesîh heye, ya

ku lazira e, ez li te erair bUdra jî, ' ez dixwazim ji bo xatkê

2 Kolosî 4:17
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hezkirinê ji te hêvî bikim. Ez Pawlos, zilamekî navser û niha jî di

ber Mesîh îsa de girtî, '" ez ji bo kurê xwe Onîsîraos ji te hêvî

dikira ku ez di deraa girtîbîina xwe de jê re bîira bav. " Deraekê

ew ji bo te bêkêr bîî, lê niha ew hera ji bo rnin îi hem jî ji bo te bi

kêr e. '^ Ez wî, yanî dilê xwe, ji te re bi şîîn ve dişînim. '^ Min

dixwest ku ez wî li ba xwe bihêlim, da ku wî di vê dema ku ez ji

ber Mizgîniyê girêdayî me, di cihê te de ji min re xizmet bikira.

'" Lê min nexwest ku ez bê dilê te tiştekî bikira, da ku qenciya te bi

dil be, ne ku ji raecbîirî be. '^ Belkî jî sedemê ku ew deraekê ji te

dûr ket ev bîi, ku ew her û her bibe yê te. '* Ji niha îi pê ve, êdî ew

ne wek xulamekî ye, lê ji xulamekî hêjatir, birayekî hezkirî ye; bi

taybetî ji bo rain, lê hê bêtir ji bo te, hera bi mirovî û hem jî di

bawerîya Xudan de.

" îcar, eger tu min hevparê xwe dihesibînî, wî wek min qebîîl
bike. '* Eger wî di tiştekî de neheqî li te kiribe, an deyndar be, vê li

ser hesabê min binivîse. " Ez Pawlos, ez vê bi destê xwe dinivî-

sim: Ezê li te vegerînira - ez ji te re nebêjim ku tu bi xwe jî

deyndarê min î. ^" Erê birayê rain, bila ji bo Xudan ev feyda min ji

te hebe: Ji bo xatirê Mesîh dilê min rihet bike.

^' Ji ber ku ez piştrast ira, ku tê bi ya rain bikî, ez ji te re di-

nivîsim îi dizanira ku tê ji gotinên min zêdetir jî bikî. ^^ Di vê navê

de, ji bo min cihekî amade bike. Çimkî ez hêvî dikim ku ezê bi

duayên we ji we re bêm bexşandin.

Silav û Xatir

^ Epafrasê* ku bi min re di ber Mesîh îsa de girtî ye silavan li

te dike. ^ Hevalkarên min Marqos*, Erîstarxos*, Dîraas* îî Lîîqa*

jî silavan li te dikin. ^^ Kerema Xudan îsa Mesîh bi mhê we re be.

10Kolosî4:9



Nameyaji îbraniyan re

Pêşgotin

Nameya ji îbraniyan re, ji Cihûyên Mesîhî yên ku di bin zor-
dariyê de bûn ûji wan dihat xwestin ku devji baweriya xwe berdin

re hatiye nivîsîn. Nivîskarê vê nameyê ne kifş e. Herweha nivîskar

di nav diwanzdeh şagirtên îsa de jî cih nagire; lê belê wî kirinên
îsaji bawermendên pêşîyên ku lipey îsa çûne, bihîstiye. Kesên ku
name ji wan re hatiye nivîsîn, ji ber bawermendiya xwe berê jî

gelek êş kişandine. Nivîskar wan hişyar dike û dişidîne ku ba-

weriya xwe hişk bigirin û kifş dike ku baweriya bi îsa Mesîh

bêkêmahîtiyê ûjiyana herheyî tîne.

Di vê nameyê de nivîskar li ser sê babetên giring radiweste:

1. Isa Kurê Xwedê yê herheyî ye. Kurê Xwedê îsa di ser

pêxemberên Peymana Kevin re ye, di ser milyaketan û

herweha di ser Mûsa re ye.

2. Kahîntiya îsa ya herheyîji aliyê Xwedê ve hatiye diyar-

kirin û ew di ser kahînên Peymana Kevin re ye.

3. Bi saya Isa bawermend ji guneh, ji tirsê ûji mirinê tên

rizgarkirin. Kahînê Mezin îsa, rizgariya rastîn anî.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Mesîh peymana Xwedê bir seri 1:1-2:18

II. Bêdestpêkiya serokkahîntiya Mesîh 3:1-10:18

III. Giringiya baweriyê 11:1-12:29

IV. Şîretên dawî 13:1-19

V. Silavên aştiyê 13:20-25

Kur di ser Milyaketan re Ye

IDi deraên berê de Xwedê gelek caran û bi gelek awayan, bi rê-

beriya pêxeraberan* ji bav iî kalan re gotiye. ^ Lê di van rojên

dawîn de, ew bi Kurê xwe yê ku ew kiriye wêrisê her tiştî îî bi

destê wî erd îî ezraan çêkirine, ji rae re peyivî. ^ Ew şewqa riimeta

Xwedê n xuyabîîna rastîn ya cewhera wî ye. Ew her tiştî bi peyva*

xwe ya hêzdar hildigire. Piştî ku wî paqijbûna gunehan pêkanî, ew
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li jorê, li milê Yê Mezin ê rastê riinişt. " Navê ku wî mîras standiye

ka çiqas di ser yê milyaketan re ye, ew jî ewqas ji wan bilindtir bîî.

^ Çimkî raa Xwedê ji kîjan railyaketî re kengê gotiye:

«Tu Kurê min î,

îro tu ji min re bûyî.»

Anjî:

«Ezê ji wî re bibim Bav*

Û ewê ji min re bibe Kur.^"
* îcar çaxê Xwedê yê nixurî anî dinyayê, weha got:

«BiIa heraiî railyaketên Xwedê biperizin* wî.»''

^ Ji bo raUyaketan jî Xwedê dibêje:

«Ew milyaketên xwe dike ba

Û xizraetkarên xwe dike pêta êgir.»'^

* Lê ji bo Kur ew weha dibêje:

«Ya Xwedê, textê te herheyî û heta hetayê ye.

Gopalê padîşahiya te gopalê rastiyê ye.

' Te ji rastiyê hez kir îî ji neheqiyê nefret kir,

Ji ber vê yekê Xwedê, Xwedayê te,

Tu bi rîinê şahiyê ji hevalên te bêtir bilind kirî.»''

'"ÛUderekedin:

«Ya Xudan, di dêstpêkê de

Te bingeha erdê danî

Û ezraan jî karên destê te ne.

" Ewê wêran bibin, lê tê bimînî,

Ew heraû wê wek cilan kevin bibin.

'^ Tê wan wek xiftan li hev bipêçî îi

Ewê wek cilan bên guhertin.

Lê tu hergav eynî yî

Û salên te xilas nabin.»^

'^ Lê Xwedê ji kîjan railyaketî re kengê gotiye:

' 1:5 Ji: Zebûr 2:7; 2 Samûêl 7:14

^ 1:6 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:43; Zebûr 97:7 (herdu jî li gor wergera

Yewnanî)

<: 1:7 Ji: Zebûr 104:4 1:8-9 Ji: Zebûr 45:6-7

= 1:10-12 Ji: Zebûr 102:25-27
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«Li rnilê rain ê rastê rûne,

Heta ku ez dijminên te

Bikim pêgeha lingên te.»*

'" Ma hemû milyaket ne mhên xizmetkar in ku ji bo xizmeta wan

ên ku wê xilasiyê mîras bistînin hatine şandin?

Em Baldar Bin

2JÎ ber vê yekê divê em hê zêdetir bala xwe bidin tiştên ku me

bihîstine, da ku em averê* nebin. ^ Çimkî eger peyva ku bi rê-

beriya railyaketan hatiye gotin qayîra bîîbe iî her siîc îî neguh-

dariyê cezayê ku heq kiriye standibe, ^ eger em U ber vê xilasiya

evqas mezin xemsar bin, emê çawa birevin îi xilas bibin? Di dest-

pêkê de Xudan ev xilasî da zanîn îî ji aliyê yên ku ew bihîstine ve

ji me re rast hat deranîn. " Xwedê jî ji vê re bi nîşanan, bi karên

mezin îi keraraetên cîîr bi ciîr îi bi diyariyên Ruhê* Pîroz ên ku li

gor daxwaza xwe belav kirine, şahidî kir.

Kur Bû Bira

^ Xwedê, ew dinya ku wê bê, ya ku era li ser dipeyivin, ne bi

milyaketan ve girê da. * Lê yekî li derekê gotiye îi şahidî kiriye:

«Mirov çi ye ku tu wî bînî bîra xwe,

An jî kurê rairov çi ye ku tu xema wî bixwî?

^ Te ew ji bo demekê ji railyaketan niziratir kir,

Te taca rîîraet îî siyanetê* da serê wî.

* Te her tişt xist bin lingên wî.»''
îcar gava ku Xwedê her tişt xist bin lingên wî, tu tiştê ku nexist bin

Ungên wî nehişt. Lê niha era hê nabînin ku her tişt ketiye bin lin-

gên wî. ' Lê era îsayê ku ji ber cefayê mirinê taca rîîmet îi siyanetê

wergirtiye, dibînin. Ew ji bo demekê ji milyaketan hat nizimtir

kkin, da ku bi kerema Xwedê ji bo her kesî mirinê tam bike.

'" Çunkî di cih de bîi, Xwedayê ku her tişt ji bo wî ye îî bi wî çê-

bîîye, pêşengê xilasiyê bi cefayan bigihanda bêkêmahîtiyê, da ku

wî gelek kur bigihandana rîîmetê. " Çirakî yê ku pîroz* dUce îî yên

' 1:13 Ji: Zebûr 110:1 ^ 2:6-8 Ji: Zebûr 8:5-7

2:7 Di hin destnivîsaran de li dawiyê ev jî heye: «Te ew danî 11 ser karên

destê te.»
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ku tên pîrozkirin, heralî ji Yekî ne. Ji ber vê yekê îsa şerra nake ku

ji wan re bêje <bira> '^ û dibêje:

«Ezê navê te ji birayên xwe re bêjim,

Di nav civînê de ezê bi lavijeyan* pesnê te bidira.^" '^ îi

wehajîdibêje:

«Ezê ewlehiya xwe bi wî bînira.»''

îî weha jî:

«Va me, ez iî zarokên ku Xwedê dane min!^'^

'" Loma çawa ku zarok xwîn îî goşt in, ew bi xwe jî wusa di eynî

tiştan de bii hevpar; da ku ew, wî yê ku xwediyê hêza rairinê ye,

yanî îblîs, bi mirinê betal bike '^ û wan ên ku di hemîî jiyana xwe

de bi tirsa mirinê biine xulara, azad bike. '* Çimkî, bêguraan ew ne

alîkariya milyaketan, lê belê alîkariya dîîndana* Birahîm* dike.

" Loma diviya di her tiştî de bibîiya mîna birayên xwe, wusa ku

ew li ber Xwedê Serokkahînekî dilovan îî ewledar be, da ku gune-

hên gel bide bexşandin. '* Ji ber ku ew bi cefakişandinê hat ceri-

bandin, ew dikare bê hawara wan ên ku tên ceribandin.

Mûsa Xizmetkar e, Mesîh Kur e

3Ji ber vê yekê, ey birayên pîroz û hevparên gazîkirina ezmanî,

bala xwe bidin îsayê ku Şandî* û Serokkahînê şahidiya me ye.

^ Wek ku Mîîsa* ji tevahiya mala Xwedê re dilsoz bîi, îsa ji yê ku

ew daniye ser kar re dilsoz e. ^ Ka çawa siyaneta* yê ku xanî ava

kiriye di ser ya xênî re ye, wusa jî îsa ji Mîîsa bêtir hêjayî riîmeta

mezin hat dîtin. " Çimkî her xanî ji aliyê yekî ve tê avakirin, lê ava-

karê her tiştî Xwedê ye. ^ Rast e, Miîsa, ji bo ku şahidiya wan tiş-

tên ku wê piştre bihatana gotin bike, di tevahiya raala Xwedê de

wek xizmetkarekî dilsoz bîi. * Lê Mesîh bi Kurîtî li ser mala Xwe-

dê dilsoz bîî. Û eger em cesareta xwe îi pesindana ku ji hêviya me

tê hişk bigirin, mala wî em in.

Hişyarkirina U hember Bêbaweriyê

' Loma, wek ku Ruhê Pîroz dibêje:

«Eger îro hîîn dengê wî bibihîzin.

' 2:12 Ji: Zebûr 22:22 ^ 2:13 Ji: Işaya 8:17 "^ 2:13 Ji: Işaya 8:18

3:2 Hijmartin 12:7



IBRANl 3, 4 429

* Dilê xwe hişk nekin,

Wek wê roja ku bav îî kalên we serî hildan

Gava ku li çolê hatibîin ceribandin,

' Li wir bav îi kalên we ez ceribandim îî sihêrî kirim

Bi ser ku çil salan kirinên rain dîtin.

'" Ji ber vê yekê ez ji wî nifşî* xeyidîm.

Û min got: <Ew hergav di dil de varî* dibin.>

Û wan rîyên rain nezanîn.

" Wek ku rain di hêrsa xwe de sond xwar:

Ew tu caran nakevin rihetiya min.^"

" Birano, hay ji xwe hebin ku bi tu kesî ji we re dilekî xerab û

bêbawer ê ku we ji Xwedayê jîndar bizivirîne, peyda nebe. '^ Lê

belê heta roja ku jê re dibêjin «îro» heye, her roj hevdîi bişidînin,

da ku dilê tu kesî ji we bi xapandina guneh hişk nebe. '" Çimkî em

bîîne hevparên Mesîh, lê bi tenê em ewlehiya xwe ya destpêkê heta

dawiyê hişk bigirin. '^ Çawa ku hatiye gotin:

«Eger îro hîin dengê wî bibihîzin

Dilê xwe hişk nekin wek wê roja ku bav û kalên we serî

hildan.»''
'* îcar ew kî bîin, ku bihîstin îî serî hildan? Ma ne ew hemû bîin ên

ku bi rêberiya Mîisa ji Misrê derketin? '"' Û Xwedê çil salan ji kê
xeyidî? Ma ne ji wan ên ku guneh kirin û bedena wan li çolê ket?

'* Û ji neguhdaran pê ve, raa Xwedê ji bo kê sond xwar ku ew

nekevin rihetiya wî? " îcar era dibînin ku wan ji ber bêbaweriya

xwe nekarîn bikevinê.

4Ji bo vê yekê, madem ku soza ketina nav rihetiya wî hê heye,

em bitirsin ku yek ji we ji wê bi paş ve mayî xuya nebe. ^ Çim-
kî, wek ku Mizgînî ji wan re hat dayîn, ji me re jî hat dayîn. Lê

belê peyva ku bihîstin bi kêrî wan nehat, çimkî yên ku peyv bi-

hîstibîin, bi baweriyê* ve nekirin yek. ^ Lê em ên ku rae bawer ki-

riye, eraê bikevin wê rihetiyê, çawa ku Xwedê gotiye:

' 3:7-11 Ji: Zebûr 95:7-11; Derketin 17:1-7; Hijmartin 20:1-13

^ 3:15 Ji: Zebûr 95:7-8

3:16-18 Hijmartin 14:1-35
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«Wek ku rain di hêrsa xwe de sond xwar:

Ew tu caran nakevin rihetiya min.^"

Lê karên wî ji damezrandina dinyayê ve xilas bîîne. " Çimkî wî di

derekê de li ser roja heftan weha gotiye: «Di roja heftan de Xwedê

ji hemîi kirinên xwe bîhna xwe veda.»'' ^ Û li vê derê dîsa dibêje:
«Ew tu caran nakevin rihetiya min.»'^ * îcar yên ku berê Mizgînî bi-

hîstibîîn, ji ber ku bi ya wê nekirin, neketin rihetiyê. Lê belê ketina

vê rihetiyê ji bo hinekan hê parastî ye. ' Loma piştî demeke dirêj

Xwedê bi devê Dawid* dibêje «îro» û careke din rojekê destnîşan

dike. Wek ku berî niha hatiye gotin:

«Eger îro hîin dengê wî bibihîzin,

Dilê xwe hişk neldn.»''

* Çimkî eger Yêşû* rihetî dabîîya wan, Xwedê piştre li ser rojeke

din nedigot. ' Nexwe, ji bo gelê Xwedê rihetiyeke roja* Şemiyê di-

mîne. '" Wek ku Xwedê ji kirinên xwe bîhna xwe veda, yê ku dike-

ve nav rihetiya Xwedê jî ji kirinên xwe bi xwe bîhna xwe vedide.

" Loma ji bo ku tu kes bi eynî cîireyê neguhdariyê nekeve, em

xîretkêşiyê bikin, da ku era bikevin wê rihetiyê.

'^ Peyva Xwedê jîndar îi bi bandiîr e. Ji her şûrê dudev hê tûjtir

e. Û heta can û mh, hem jî movik û mejî ji hev veqetîne, lê diçe;

dîwana* niyet lî ramanên dil dike. '^ Tu afirîn tune ku ji wî veşartî

ye. Lê her tişt li ber çavê wî yê ku divê em hesab bidinê, tazî ii

vekirî ye.

Serokkahîn îsa

'" Loma, madem ku Serokkahînê me yê mezin ê ku di ezraanan

re derbas bîîye, Kurê* Xwedê îsa heye, em wê baweriya ku em

eşkere dikin hişk bigirin. '^ Çirakî Serokkahînê rae ne wusa ye ku

di qelsiyên rae de nekare hevpariya dilîniya rae bike, lê guneh ne

tê de bi her awayî wek rae hatiye ceribandin. '* Loraa era bi cesaret

nêzîkî textê kereraê bibin, da ku rehm li rae bibe îî ji bo deraa ku

em hewcedarê alîkariyê bin, em keremê bibînin.

' 4:3 Ji: Zebûr 95:11 ^ 4:4 Ji: Destpêkirin 2:2

■^ 4:5 Ji: Zebûr 95:11 «> 4:7 Ji: Zebûr 95:7-8

4:10 Destpêkirin 2:2
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5Her Serokkahîn ji nav mirovan tê bijartin îî ji bo wan li ser

tiştên ku li ber Xwedê tên kirin, tê danîn, da ku ji bo gunehan

diyarî îi goriyan* pêşkêş bike. ^ Ew dikare bi nermî, bi nezan û bi

averêbîîyiyan* re bide îî bistîne, çimkî ew bi xwe jî bi qelsiyan ha-

tiye rapêçan. ^ Ji ber vê yekê, wek ku ji bo gel dike, ew deyndar e

ku ji bo xwe jî di ber gunehan de goriyan pêşkêş bike. " Tu kes ni-

kare ji xwe bi xwe vê rîimetê bistîne, lê bi tenê ewê ku wek Harûri

ji aliyê Xwedê ve tê gazîkirin, distîne.

^ Bi vî awayî Mesîh jî ji bo ku bibe Serokkahîn xwe bi xwe

bilind nekir, lê belê Xwedê ew bilind kir û jê re got:

«Tu Kurê min î,

îro tu ji rain re bîiyî.^''

* Çawa ku ew di dereke din de jî dibêje: «Li gor pergala* Melkî-

sedek*, Tu her îi her kahîn* î.»'' ^ îsa di jiyana xwe ya li ser erdê

de bi hawarên hêzdar îi bi hêstirên çavan dua îi lavan pêşkêşî wî

kir, yê ku dikarî ew ji rairinê xilas bikira îi ji ber xwedêtirsiya xwe

hatibîi bihîstin. * Bi ser ku Kur bii jî, ji cefayên ku kişandin hînî

guhdanê bîî. ' Gava ku gihîşt bêkêmahîtiyê, ji hemîîyên ku bi ya wî

dikin re bîî sedemê xilasiya herheyî. '" Ji aliyê Xwedê ve, U gor

pergala Melkîsedek bi serokkahîntî hat navkirin.

Xwe U Soza Xwedê Bigirin

" Gelek tişt hene ku em li ser vê yekê bêjin; lê ji ber ku guhên

we giran bûne, şîrovekirina wan zehmet e. '^ Diviya ku heta niha

hîîn bibîîna mamoste, lê belê dîsa hewcedariya we heye ku yek

dersên pêşî yên peyva Xwedê hînî we bike. Ne xwarina giran, lê

belê hîîn hê hewcedarê şîr in. '^ îcar her kesê ku bi şîr tê xweyî-

kirin, di peyva rastiyê de bêtecriîbe ye; çimkî zarok e. '" Lê xwa-

rina giran ji bo yên gihîştî ye. Têgihîştina wan bi karanînê hatiye

perwerdekirin, da ku qencî îî xerabiyê ji hev derxin.

6Ji ber vê yekê em hîndariya pêşî ya li ser Mesîh bihêlin, ber bi

bêkêmahîtiyê ve pêşve herin. Û em dîsa bingeha wan tiştan

' 5:5 Ji: Zebûr 2:7 ' 5:6 Ji: Zebûr 1 10:4

5:3 Qanfina Kahîntiyê 9:7 5:4 Derketin 28: 1 5:7 Metta 26:36-46
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daneynin: Vegerîna ji karên* mirî, baweriya bi Xwedê, ^ hîndariya

imadkirinê*, destdanînserî*, vejîna* miriyan û dîwana herheyî.

^ Xwedê destîîrê bide, eraê vê bikin. " Çirakî yên ku carekê hatine

ronahîkirin, ji diyariya ezmanî tam kirine, ji Ruhê Pîroz par stan-

dine, ^ qenciya peyva Xwedê îi hêzên dinya ku bê tara kirine * îî bi

ser wan de ji rê derketine, êdî ji bo wan çênabe ku dîsa ji bo

tobekirinê bên nîikirin. Çimkî ew ji bo xwe Kurê Xwedê ji nû ve

xaç dikin îî bêsiyanet dikin. ^ Çimkî ew axa ku wê barana gelek

caran li ser dibare, vedixwe îî ji bo kê hatibe ajotin, berê ku bi

kêr tê bide wan, ji aliyê Xwedê ve tê bereketkirin. * Lê eger ew

stirî îî diriyan bide, bêkêr e lî nêzîkî nifirê ye, dawiya wê şewi-

tandin e.

' Hezkirîno, her çiqas me weha gotibe jî, em piştrast in ku rew-

şa we ji wan tiştan çêtir e û li gor xilasiyê ye. '" Çirakî Xwedê ne

bê dadperwerî* ye ku kirinên we, xizmeta ku we ji pîrozan re kiri-

ye iî hiîn dikin ii ew hezkirina ku we ji bo navê wî nîşan daye, ji bîr

bike. " Em pirr dixwazin ku her yek ji we heta dawiyê eynî xîret-

kêşiyê nîşan bide, da ku hîin bigihîjin piştrastiya temara a hêviya

xwe. '^ Wusa ku hîîn nebin tiral, lê bibin rnîna wan ên ku bi bawerî

îi bîhnfirehiyê bîîn wêrisên sozên Xwedê.

Soza Xwedê

' Gava ku Xwedê soz da Birahîra*, ji ber ku yekî raeztir nebû

ku bi wî sond bixwe, wî bi xwe sond xwar '" iî got:

«Bi rastî jî, ezê te bi zêdehî pîroz bikira

Û ezê bi zêdehî te zêde bikira.^"

'^ Û bi vî awayî Birahîra sebir kir iî gihîşt sozê. '* Erê, rairov bi ye-

kî ku ji wan meztir e, sond dixwin; sond ji bo bawerîanînê dawiya

her devjeniyê tîne. " Bi vî awayî, çaxê Xwedê xwest ku hê bêtir

nîşanî wêrisên sozê bide ku armanca wî nayê guhertin, wî soz da iî

bi ser de jî sond xwar. '* Wusa ku bi du tiştên ku nayên guhertin îî

çênabe ku Xwedê di wan de derewan bike, cesareteke me ya xurt

hebe, da ku em vê hêviya ku li ber me hatiye danîn, bigirin. " Ev

hêviya me wek lengerê can ê saxlem û ewledar e îi derbasî aliyê

' 6:14 Ji: Destpêkirin 22:16-17

6:18 Hijmartin 23:19
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perdê yê hundir dibe. ^" îsa bi pêşîvanîtî ji bo me derbasî wê

derê bîiye. Ew li gor pergala* Melkîsedek* bîiye Serokkahînê

herheyî.

Kahîntiya îsa Wekya Melkîsedek e

7Heçî Melkîsedek* e, ew «padîşahê Salêmê* îî kahînê Xweda-

yê Herî Bilind biî. Gava Bîrahîra ji şkandina padîşahan vedi-

geriya, ew hat pêşiya Birahîm n ew pîroz kir.»" ^ Birahîm jî ji her

tiştî dehyek* da wî. Mana navê Melkîsedek pêşî: «Padîşahê Rasti-

yê», piştre jî: «Padîşahê Salêmê», yanî «Padîşahê Aştiyê» ye. ^ Ne

bavê wî, ne diya wî îî ne jî bav û bavkalkên wî tên zanîn, ne dest-

pêka rojên wî û ne jî dawiya jiyana wî heye. Wek Kurê Xwedê ew

her îî her kahîn dimîne.

"îcar binêrin ku ew çiqas mezin e! Bavkalê mezin Birahîm

dehyeka xenîraetan daye wî. ^ Yên ku ji kurên Lêwî* kahîntî stan-

dine bi ser ku ew ji dîindana* Birahîra biîn jî, li gor Şerîetê* erare

wan heye ku ji gel, yanî ji birayên xwe, dehyekê bistînin. * Lê ev

mirovê ku ne ji dîîndana wan e, dehyek ji Birahîm stand û wî ew ê

ku soz jê re hatine dayîn pîroz kir. ' Bêguman yê ku pîroz dike di

ser yê ku tê pîrozkirin re ye. * Li vê derê mirovên ku dimirin deh-

yekê distînin, lê li wê derê yekî ku şahidî jê re tê kirin ku ew dijî,

dehyekê distîne. ' Em dikarin bêjin ku Lêwî bi xwe jî, yê ku deh-

yekê distîne, bi destê Birahîm dehyek daye. '" Çimkî gava ku Mel-

kîsedek hat pêşiya Birahîm, hê Lêwî di pişta bavkalê xwe Birahîm

de bîî.

" îcar, eger bi kahîntiya Lêwiyan bêkêmahîtî hebîîya - çimkî

gel di bin vê kahîntiyê de Şerîet standibû - êdî çi hewce bîi, kahî-

nekî din ne li gor pergala* Harûn, lê li gor pergala Melkîsedek bi-

hata? '^ Çimkî gava ku kahînti bê guhertin, hingê divê Şerîet jî bê

guhertin. '^ Û yê ku ev tişt li ser tên gotin, ji eşîreke din e. Ji vê

eşîrê tu kesî li gorîgehê* xizmet nekiriye. '"îcar eşkere ye ku

' 7:1 Ji: Destpêkirin 14:17-20

6:19 Di Perestgehê de cihê hundir ê herî pîroz hebû û li ber wî perde hebii;

ji Serokkahîn pê ve tu kesî nedikarî derbasî wir bibiiya. Binêre: Qaniina

Kahîntiyê 16:2.

6:20 Zebîir 110:4 7:5 Hijmartin 18:21
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Xudanê rae ji eşîra Cihûda* hatiye iî li ser kahîntiya vê eşîrê Mîîsa

tiştek negotiye.

'^ Û bi hatina kahînekî din ê ku raîna Melkîsedek e, êdî ya ku

era dibêjin hê bêtir eşkere ye. '* Ew ne li gor emrên malbavkî yên

Şerîetê, lê belê li gor hêza jiyana herheyî biîye kahîn. " Çimkî we-

ha şahidî tê kirin ku:

«Li gor pergala Melkîsedek,

Tu her û her kahîn î.»"

'* îcar erarê pêşî ji ber qelsî îî bêkêriya xwe betal blî. " Çirnkî Şe-

rîetê tu tişt negihand bêkêraahîtiyê. Lê di şîina wê de hêviyeke hê

çêtir hatiye anîn, ku bi wê em nêzîkî Xwedê dibin.

^" Û ev ne bêsond çêbîî. Yên din bêsond biîbîîn kahîn, ^' lê îsa

bi sonda yê ku ev peyv jê re gotiye, bû kahîn.

«Xudan sond xwar îî ji ya xwe venagere,

Tu her îî her kahîn î.»''

^^ Bi vî awayî îsa bîîye kefîlê peymaneke* hê çêtir. ^ Kahînên din
gelek bîîn, çimkî rnirinê nehişt ku ew bidoraînin. ^ Lê ji ber ku îsa

her îi her diraîne, kahîntiya wî xilas nabe. ^^ Ji ber vê yekê ew dika-

re wan ên ku bi destê wî nêzîkî Xwedê dibin, bi tevahî xilas bike.

Çirakî ew herdem dijî, da ku ji bo wan mehderê* bike.

^* Çirakî ji rae re Serokkahînekî pîroz, bêsûc, bêqusîîr, ji gu-

nehkaran veqetiyayî îî ji ezraanan hê bilindtir bîîyî diviya. ^' Ji wî

re nediviya ku ew her roj wek Serokkahînan, pêşî di ber gunehên

xwe de îî piştre di ber gunehên gel de goriyan pêşkêş bike. Çirakî

çaxê ku xwe bi xwe pêşkêş kir, ev yek bi carekê anî cih. ^ Şerîet

rairovên qels datîne ser karê Serokkahîntiyê. Lê peyva sondê ya ku

piştî Şerîetê hat, Kurê ku heta bi herheyiyê hatiye bêkêmahî kirin,

daniye ser karê serokkahîntiyê.

îsa Serokkahînê Peymana Çêtir e

8Niha, ji wan tiştên ku em dibêjin ya sereke ev e: Serokkahînekî

me yê weha heye yê ku li ezraanan, li milê rastê yê textê Bi-

lindahiyê rîîniştiye. ^ Ew karbidestê pîrozgehê, yanî konê rastîn e,

yê ku ne mirovan, lê Xudan daniye. ' Çirakî her serokkahîn ji bo

' 7:17 Ji: Zebûr 110:4 ^ 7:21 Ji: Zebiir 110:4

7:27 Qanîina Kahîntiyê 9:7
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pêşkêşkirina diyarî îi goriyan tê destnîşankirin. Ji bo vê yekê divê

tiştekî ku Serokkahînê me jî pêşkêş bike hebe. " Eger ew li ser din-

yayê biîya, ew bi xwe nedibiî kahîn, çimkî ji xwe yên ku li gor Şe-

rîetê diyariyan pêşkêş dikin, hene. ^ Evên ha di vê Perestgehê* de

xizmetê dikin a ku sîiret îî siya ya ezmanî ye. Çimkî gava ku Miîsa

li ber çêkirina konê perizînê bîî, ji aliyê Xwedê ve weha hat hişyar-

kirin: <<Binêre ku tê her tiştî li gor raestereya* ku U çiyê ji te re

hatiye nîşandan çêkî.»"

* Lê îsa xizmeteke hê bilindtir stand wek ku ew jî navberkarê

peymaneke hê çêtir e, çimkî ew peyraan li ser sozên çêtir hatiye

danîn.

^ Eger ew peyraana pêşî bêkêraahî bûya, hewcedarî bi ya didu-

yan nediraa. * Lê Xwedê gelê xwe biqusûr dibîne û dibêje:

«Xudan dibêje: <Va ye, rpj tên

Ku ezê bi raala îsraêl re

Û bi mala Cihîîda* re

Peymaneke Nû girêdim.

' Ne wek wê peyraana ku rain

Bi bav n kalên wan re girêda,

Peyraana wê roja ku rain destê wan girt,

Ku ez wan ji diyarê Misrê derînira.>

Xudan dibêje:

<Çirnkî ew di peyraana min de neman,

Min jî ji bo wan xem nexwar.>

'" Xudan dibêje: <Pişrî wan rojan

Peymana ku ezê bi mala îsraêl re girêdim ev e:

Ezê qanîînên xwe bixim hişê wan

Û ezê wan li ser dilê wan binivîsira.

Ezê bibim Xwedayê wan,

Û ew jî wê bibin gelê min.
" Êdî tu kes herawelatiyê xwe,

Û tu kes birayê xwe hîn nake

Û nebêje: <Xudan nas bike!>,

Çimkî ji yê biçîîk heta yê mezin

' 8:5 Ji:Derketin 25:40
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Ew hemû wê min nas bikin.

'^ Çimkî ezê li heraber neheqiyên wan dilovan bira

Û êdî ez gunehên wan tu caran naynira bîra xwe.>»^
" Bi gotina «Peyraana Nîî», Xwedê ya pêşî kevin kiriye. îcar ya ku

kevnar îî kevin bûye, li ber windabîînê ye.

Perestgeha Dinyayî û ya Ezmanî

9Erê, di peyraana pêşî de jî qanîînên perizînê* îî Perestgeha U

ser dinyayê hebîî. ^ Konek hatibû danîn: Di beşê wî yê pêşî yê

ku jê re Cihê Pîroz digotin de çiradank, sifre û nanê* pêşberiyê

hebû. ^ Di pişt perda diduyan de, di hundir de, Cihê Herî Pîroz he-

bû. " Gorîgeha zêrîn ya şewitandina bixîîrê* û Sindoqa* Peymanê

ya ku ji her aliyî ve zêrkirî bû tê de biîn. Di hundirê sindoqê de

şerbikê Manna* yê zêrîn, şivdarê Harîîn ê bişkivî iî nivîsdekên

Peymanê hebûn. ^ Li ser sindoqê xêrîibên* riîmeta Xwedê yên ku

li bexşîngehê* dikirin sî hebîîn. Lê niha em nikarin yek bi yek li

ser van bipeyivin.

* Ev tişt weha hatibûn sazkirin. Kahîn her car diketin beşê pêşî

yê kon û xizmeta xwe dikirin. ' Lê heçî beşê hundir e, salê carekê

bi tenê Serokkahîn dikeve wî. Lê bêyî wê xwîna ku di ber wî iî di

ber gunehên gel ên bêhemdî de tê pêşkêşkirin, ew jî nikare bikeve

wî. * Ruhê Pîroz bi vê yekê nîşan dide ku, heta konê pêşî bimîne,

rjya ku diçe Cihê Herî Pîroz hê nehatiye eşkerekirin. ' Ev ji bo

deraa niha rnînakek e. Diyarî îi goriyên ku tên pêşkêşkirin, nikarin

wijdana rairovê ku diperize paqij bikin. '" Ew bi tenê bi xwarin,

' 8:8-12 Ji: Yêremya 31:31-34

9:2 Derketin 25:31-40; Derketin 25:25-30 9:3 Derketin 26:31-33

9:4 Derketin 30:1-6; Derketin 25:10-16; Derketin 16:33; Hijmartin 17:8-10;

Derketin 25:16

9:5 Derketin 25:18-22; Hijmartin 17:1-10

9:6 Hijmartin 18:2-6 9:7 Qanîina Kahîntiyê 16

9:5 Bexşîngeh: Cihê ku li gunehan dihat bihiirtin bû., yanî li wir kefaret hat

kirin. Di Peymana Kevin de ev der devê Sindoqa Peymanê bii; binêre:

Derketm 25:17-20; Qaniina Kahîntiyê 16:14.

9:5 Xêrûb: Ciireyekî milyaketên Xwedê ne fi heykalên wan ser devê Sin-

doqa Peymanê bi baskên çêkirî mîna milyaketan bfin îi rûmeta Xwedê

berçav dikirin.
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vexwarin û şuştinên cûr bi cîîr ve girêdayî ne îî qanûnên dinyayî ne

yên ku heta wextê sazîiraana nû dimînin.

" Lê gava ku Mesîh, Serokkahînê tiştên qenc ên ku hatine,

xuya bû, ew derbasî konê hê raeztir îi hê tekîiztir bû, yê ku ne bi

destan hatiye çêkirin, yanî ne ji vê dinyayê ye. '^ Ew ne bi xwîna

nêrî û golikan, lê belê bi xwîna xwe, bi carekê ket Cihê Herî Pîroz

îî rizgariya herheyî peyda kir. '^ Çirakî, eger xwîna nêrî îî cone-

gayan û xweliya noginan li yên raurdar* bê reşandin iî wan paqij

bike, '" hingê xwîna Mesîhê ku bi Ruhê herheyî xwe bêleke pêş-

kêşî Xwedê kiriye, wê hê çiqas zêdetir wijdana me ji kirinên* mirî

paqij bike, da ku em biperizin Xwedayê jîndar!

Xwegorikirina Mesîh Guneh Dûr Kirin

'^ Ji bo vê yekê Mesîh navberkarê Peymana Nû ye, da ku yên

hatine gazîkirin, mîrasa herheyî ya ku hatiye sozdan bistînin. Çim-

kî mirina wî berdêla wan sûcan e yên ku di dema peymana pêşî de

hatin kirin. '* Heçî wesiyet e, divê mirina yê ku wesiyet kiriye kifş

bibe. " Çimkî wesiyet piştî rnirinê tê cih. Heta yê ku wesiyet kiriye

sax be, desthilatiya wê tune. '* Loraa peyraana pêşî jî bê xwîn ne-

hat girêdan. " Çirakî pişrî ku Mûsa her erarê Şerîetê ji tevahiya gel

re got, bi hiriya sor îi bi çiqilê gûrizê* xwîna nêrî îî conegayan bi

avê re, li kitêbê* bi xwe îi li tevahiya gel reşand ^" îi got: «Ev xwî-

na wê peyraanê ye ya ku Xwedê li we ernir kiriye.^" ^' Bi vî awayî

wî xwîn li kon û li heraîi firaxên perizînê reşand. ^^ îcar U gor Şe-

rîetê hema bêje her tişt bi xwînê tê paqijkirin ii bê rijandina xwînê

li gunehan nayê bihîîrtin.

^ Loraa diviya ku wêneyên tiştên li ezmanan bi van goriyan, lê

belê yên ezmanî bi xwe bi goriyên hê çêtir bên paqijkirin. ^ Çirakî

Mesîh neket pîrozgeha ku bi destan hatiye çêkirin îi sîîretê ya ras-

tîn e; lê belê ew ket ezraên bi xwe, da ku niha ji bo rae U ber

Xwedê raweste. ^ Serokkahîn her sal carekê bi xwîna ku ne ya wî

ye dikeve Cihê Herî Pîroz, lê belê Mesîh neketê ku xwe gelek

» 9:20 Ji:Derketin 24:8

9:13 Qanîina Kahîntiyê 16:15-16; Hijmartin 19:9, 17-19

9:19 Derketin 24:3-8

9:21 Qanîina Kahîntiyê 8:15 9:22 Qanûna Kahîntiyê 17:11
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caran pêşkêş bike. ^* Eger wusa bîiya, ji daraezrandina dinyayê ve

diviya wî gelek caran cefa bikişanda. Lê niha, di dawiya deman de

ew bi carekê xuya bîi, da ku bi xwegorîkirinê guneh ji holê rake.

" Û çawa ku ji bo rairovan carekê rairin îî piştî wê dîwanbîîn neçar

e, ^ Mesîh jî ji bo ku gunehên gelekan hilgire carekê hat pêşkêş-

kirin. Cara diduyan, ew ne ji bo hilgirtina guneh, lê ji bo xilasbîîna

wan ên ku li hêviya wî disekinin, wê xuya bibe.

Goribûna îsa Goribûna Dawî Ye

1 f\ Ş^'^^t ne xuyabûna rastîn a tiştên qenc ên ku wê bên, lê bi

X \J tenê siya wan e. Ji ber vê yekê Şerîet tu caran nikare bi wan
eynî goriyên ku hergav sal bi sal tên pêşkêşkirin, wan ên ku nêzîk

dibin, bigihîne bêkêraahîtiyê. ^ Nexwe, eger paqij bibîîna, wanê dev

ji pêşkêşkirina wan berda. Çimkî eger yên ku diperizin bi carekê ji

gunehên xwe paqij bibûna, êdî di wijdana wan de qet sûcdarkirina

guneh nediraa. ^ Lê belê ew gorî sal bi sal gunehên mirovan tînin

bîra wan. " Çimkî xwîna conega û nêriyan nikare gunehan rake.

* Loma çaxê ku Mesîh hat dinyayê, wî got:

«Te gorî îi pêşkêş nexwestin,

Lê te ji min re bedenek araade kir.

* Tu bi goriyên şewitandinê

Û bi goriyên ku di ber guneh de tên dayîn, razî nebîîyî.

^ Hingê rnin got: <Wek ku di Kitêbê de li ser min hatiye

nivîsîn:

Ya Xwedê, va ye, ez hatim da ku ez daxwaza te bînim

cih.>»^

* Pêşî got: «Te gorî, pêşkêş, goriyên şewitandinê îî goriyên ku di

ber guneh de tên dayîn, nexwestin îî tu ji van razî nebîîyî» - heçî

ev in, ew li gor Şerîetê tên dayîn. ' Hingê weha got: «Va ye, ez

hatim da ku ez daxwaza te bînim cih.» Ew ya pêşî hiltîne, da ku ya

diduyan deyne. '" Li gor vê daxwazê bi pêşkêşbîîna bedena îsa Me-

sîh ya bi carekê, em hatin pîrozkirin.

" Her kahîn roj bi roj radibe, xizmetê dike îî gelek caran eynî

goriyên ku qet nikarin guneh rakin, pêşkêş dike. '^ Lê viyê ha ji bo

» 10:5-7 Ji:Zebiir 40:6-8

9:27 Destpêkirin 3:19 9:28 îşaya 53:12
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her û her tenê goriyek di ber gunehan de pêşkêş kir îi li railê Xwe-

dê yê rastê rûnişt.

'■^ Ji hingê îi pê ve, ew li bendê ye heta ku dijrainên wî bibin pê-

geha lingên wî. '" Çirakî wî bi pêşkêşiyekê ew ên ku tên pîrozkirin,

her îi her gihandine bêkêraahîtiyê.

'^ Ruhê Pîroz jî li ser vê ji rae re şahidiyê dike îî dibêje:

'* «Xudan dibêje: <Piştî wan rojan

Peymana ku ezê bi wan re girêdim ev e:

Ezê qanîinên xwe bixim dilê wan

Û ezê wan li ser hişê wan binivîsim.

" Êdî ez gunehên wan n neheqiyên wan

Tu caran naynim bîra xwo^"

'^îcar li dera ku lêbihîirtina van heye, êdî pêwistiya pêşkêşiya di

ber guneh de namîne.

Şîret û Hişyarkirin

" Ji bo vê yekê birano, bi xwîna îsa em dikarin bi cesaret bi-

kevin Cihê Herî Pîroz. ^" Em di wê riya nû îi jîndar re bUcevinê ya

ku wî ji bo me di bedena xwe de di perdê de vekiriye. ^' Û U ser

mala Xwedê kahînekî rae yê mezin heye. ^^ Era bi dUê ku bi xwîn-

reşandinê ji wijdana xerab paqij bûyî îî bi bedena ku bi ava paqij

hatî şuştin, bi piştrastiya teraam a baweriyê, bi dilekî rastîn nêzîkî

Xwedê bibin. " Em, hêviya ku era eşkere dikin hişk bigUin; çirakî

ew ê ku soz daye ewledar e. ^ Û era hay ji hev hebin, ku em hevdîî

ji bo hezkirin û kirinên qenc bişidînin. ^ Wek ku hinekan ji xwe re

kiriye adet, era dev ji civînên xwe bemedin, lê çawa ku hîîn dibî-

nin Roja Xudan nêzîk dibe, hê zêdetir cesaretê bidin hevdîî.

^* Çimkî, pişrî ku em gihîştin zanîna rastiyê, eger em bi zanîn

guneh bikin, êdî ji bo gunehan tu gorî namîne, ^^ lê tenê Ubendê-

mayîneke tirsehêz ya dîwanê îi agirê kelegerm ê ku dijminan di-

xwe îi tune dUce, diraîne. ^ Yê ku Şerîeta Mîisa* bişkanda, U ser şa-
hidiya dido an sê kesan, bê rehra dihat kuştin. ^' îcar di gumana we
de yê ku Kurê Xwedê di bin Ungan de biperçiqîne, xwîna Peymanê

' 10:16-17 Ji: Yêremya 31:33-34; Hezekiyêl 8:10+12

10:12 Binêre: Zebiir 110:1 10:22 Qanûna Kahîntiyê 8:30; Hezekiyêl 36:25

10:28 Dubarekirina Şerîetê 17:6
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ya ku ew pê hatiye pîrozkirîn, pîs bibîne ii Ruhê kereraê nizim

bike, ewê cezayekî hê çiqas xerabtir heq bike? Çimkî era wî yê

ku ev gotiye nas dikin: «Heyfhilanîn ya min e, ezê bergîdana* wê

bidim.»^ Û dîsa: «Xudan wê dîwana gelê xwe bike.»'' ^' Tiştekî tir-

sehêz e ku rnirov bikeve destê Xwedayê jîndar.

•'^ îcar wan rojên pêşî yên piştî ku hîîn hatin ronahîkirin, bînin

bîra xwe: Gava hûn ketibûn tengahî îi cefayên giran, we çawa ev

ragirtibîî*. ^' Caraa hîîn U ber çavan hatin şerraezarkirin îi hîin ke-

tin tengahiyê. Cama jî hîîn bi yên ku weha li wan hat kirin re bîin

hevpar. ^ Çimkî hûn bîîn hevalparê derdê girtiyan îî we talankirina

malên xwe bi şahî ragirt, çimkî we dizanibîî ku malê çêtir iî raa-

yîndar ji bo we heye. ^^ Loraa cesareta xwe neavêjin, xelata wê

raezin e. ^ Ragirtin* ji we re lazira e, da ku hûn daxwaza Xwedê

bikin û soza ku daye bistînin.

^' «Çimkî di demeke kurt de,

Yê ku tê wê bê

Û dereng namîne.
■^* Lê yê min ê rast wê bi baweriyê bijî.

Lê eger ew xwe bi şûn ve bikişîne,

Canê min ji wî razî nabe.»'^

^' Lê belê em ne ji wan in ên ku xwe bi şîin ve dikişînin îi helak

dibin; lê era ji wan in ên ku ji bo rizgariya canê xwe bawer dikin.

Baweriya Birahîm û Yên Din

I't îcar bawerî*, ewlebîîna tiştên ku hêvî bi wan tê kirin e,

X piştrastbîîniya tiştên ku nayên dîtin e. ^ Bi vê baweriyê, bav
ii kalên rae ji aliyê Xwedê ve hatin erêkirin.

^ Bi baweriyê, era fêra dikin ku erd îi ezraan bi peyva Xwedê

hatine damezrandin; wusa ku tiştên tên dîtin, ji tiştên nayên dîtin

çêbûne.

" Bi baweriyê, Habîl* goriyeke ji ya Qayîn çêtir pêşkêşî Xwe-

dê kir. Bi wê baweriyê ew mirovekî rast hat erêkirin, çimkî Xwedê

' 10:30 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:35

'' 10:30 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:36; Zebiir 135:14

"^ 10:37-38 Ji: Habaqûq 2:3-4

10:29 Derketin 24:8 11:3 Destpêkirin 1:1; Zebûr 33:6-9
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diyariyên wî erê kirin. Rast e, HabU mirî ye, lê bi saya baweriya

xwe hê jî dipeyive*.

^ Bi saya baweriyê, Henox ji bo ku mirinê nebîne, hat hiUd-
şandin. «Ew nehat dîtin, çirakî Xwedê ew hilkişandibîi». Û beriya

hilkişandina wî, şahidî hat kirin ku ew li Xwedê xweş hatibû." * Û

bê bawerî çênabe ku rairov li Xwedê xweş bê, çimkî yê ku nêzîkî

Xwedê bibe, divê bawer bike ku Xwedê heye û wan ên ku li wî

digerin xelat dike.

' Bi baweriyê, Nîih*, gava ew li ser tiştên ku hê nedihatin dîtin
ji aliyê Xwedê ve hat hişyarkirin, bi tirsa Xwedê ji bo xilasiya ma-

la xwe gemiyek çêkir. Bi vê baweriyê wî dinya sîîcdar derxist û bû

wêrisê wê rastdariya ku ji baweriyê tê.

* Bi baweriyê, gava ku Birahîm* hat gazîkirin ku here wî cihê
ku wê bi mîrasî bistanda, wî li gor peyva Xwedê kir îî bêyî ku

bizane wê here ku derê, ket rê. ' Bi baweriyê, wek yekî xerîb U we-

latê ku jê re hatibîî soz dan, ma û bi hevparên eynî sozê, bi îshaq*

û Aqîîb* re di konan de rûnişt. '" Çimkî ew li hêviya wî bajarê ku

bingeha wî saxlem e dima, ku avakar îî çêkerê wî Xwedê ye.

" Bi saya baweriyê Birahîm, bi ser ku ew pîr bîi û Sara jî

nedikarî zarokan bianija, dîsa hêz dît ku bibe bav. Çirakî wî, yê ku

soz dabîî dilsoz dît. '^ Icar ji yekî ku hema bêje mirî bîi, bi qasî stê-

rên ezmên, wek seylaka* ber devê deryayê bêhesab dîindan* çêbîi.

Evên ha hemîi di baweriyê de mirin. Ew negihîştin sozên ku

hatibîin dayîn, lê belê ew ji dîîr ve dîtin îî silav li wan kirin; wan

eşkere kirin ku ew li ser riîyê erdê xerîb û raêvan in. '" Yên ku tiş-

tên weha dibêjin, kifş dikin ku ew li welatekî digerin. '^ Û bi rastî,

eger wan bêriya dera ku jê derketibîîn bikirana, ji bo vegerînê fer-

senda wan wê hebûya. '* Lê wan welatekî hê çêtir, yanî yê ezmanî

dixwest. Ji ber vê yekê Xwedê şerm nake ku ew bêjin: «Ew

Xwedayê me ye»; çimkî wî ji wan re bajarek amade kiriye.

" Gava ku Birahîm hat ceribandin, bi baweriyê wî îshaq

' 11:5 Ji: Destpêkirin 5:24

11:4 Destpêkirin 4:3-10 11:7 Destpêkirin 6:9-9:17

11:8 Destpêkirin 12:1-5 11:9 Destpêkirin 23:4; 26:3; 35:12, 27

11:11 Destpêkirin 17:19; 18:11-14; 21:2

11:12 Destpêkirin 15:5-6; 22:17; Derketin 32:13 11:13 1 Dîrok 29:15
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pêşkêş kir. Wek yekî ku sozên Xwedê standiye, kurê xwê yê yekta

pêşkêş dUdr. '* Ji wî re hatibîî gotin: «Ji îshaq dîîndana te wê zêde
bibe.»* " Birahîm fikirî ku Xwedê dUcare ji nav rairiyan jî rake îî

wî bi awayekî raînakî wek ku îshaq ji nav miriyan bistîne, ew bi

şîîn ve stand.

^" Bi baweriyê, îshaq* U ser tiştên ku wê bên ji bo Aqûb* îî

Esaw* duayên qenc kirin. ^' Bi baweriyê, Aqîib U ber mirinê ji bo

herdu kurên Ûsiv duayên qenc kirin, <<pala xwe da serê gopalê xwe

îi perizî* Xwedê.»'' ^^ Bi baweriyê, Ûsiv U ber mkinê, U ser der-
ketina zarokên* îsraêl ya ji Misrê peyivî îi U ser hestiyên xwe li

wan emir kir.

^^ Gava ku Mûsa* çêbîi, bi baweriyê, dê îî bavê wî sê raehan

ew veşartin. Çimkî dîtin ku zarok pirr xweşUc e îî ji fermana

padîşah netksiyan. " Gava ku Mîîsa raezin bîî, bi baweriyê red kir

ku jê re kurê keça Firewn* bê gotin. ^ Ji dêla ku ew deraekê kêfa

guneh bike, wî bi gelê Xwedê re cefakişandin bijart ^ îî şerrae-

zariya di ber Mesîh de ji xezîneyên Misrê dewleraendiyeke meztir

hesab kur. Çimkî wî li xelata ku wê bistanda dinêrî. " Bi baweriyê,

ew ji Misrê derket îi ji hêrsa padîşah netirsiya. Wek yê ku nayê

dîtin dîtibe, tengahî ragirt. ^ Wî bi baweriyê, Cejna* Derbasbîinê

cara pêşî pêk anî û emir kir ku xwîn li ser deriyan bê reşandin, da

ku milyaketê ku nixuriyan dUcuje, dest nede wan. ^' Bi baweriyê,

îsraêU wek ku di bejê re derbas bibin, di Derya Sor re derbas bîîn.

Gava ku Misriyan ev ceriband, di avê de xeniqîn.

^ Bi baweriyê, pişrî ku îsraêU heft rojan U dora sûrên Erîhayê

zivirîn, ew hilweşiyan. ^' Bi baweriyê, Rexaba* fahîşe bi neguhda-

ran re nehat helakkirin, çimkî wê nêrevan* bi aştî qebûl kiribûn.

^^Û hê ez çi bêjim? Eger ez tiştên U ser Gîdeyon*, Baraq*,

Şimşon*, Yêfta*, Dawid*, Samîîêl* îî li ser pêxeraberan bêjira, de-

raa min têrê nake. ^' Bi baweriyê ew U hember padîşahiyan bi ser

ketin, wan dadperwerî* anîn cih, gihîştin sozên ku hatibîîn dayîn.

» 11:18 Ji: Destpêkirin 21:12 ^ 11:21 Ji: Destpêkirin 47:31; 48:1-20

11:17 Destpêkirin 22:1-14 11:20 Destpêkirin 27:27-29; 27:39-40

11:22 Destpêkirin 50:24-25; Derketin 13:19 11:23 Derketin 1 :22; 2:2

11:24 Derketin 2:10-12 11:28 Derketin 12 11:29 Derketin 14:21-31

11:30 Yêşû 6:12-21 11:31 Yêşû 2:1-21; 6:22-25
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devê şêran girtin, ^ hêza êgir temirandin, ji devê şîir filitîn, di bê-

hêziyê de hêz standin, di şer de bîîn yên xurt, ordiyên biyaniyan

belav kirin. '^ Jinan, rniriyên xwe bi vejînê* bi şîîn ve standin. Hi-

nekan îşkence kişandin, lê azadî red kirin, da ku ji mirinê rabin û

bigihîjin jiyaneke hê çêtir. ''* Hinekên din bi tinaz îi qamçiyan, erê

heta bi girêdan îî zîndanê hatin ceribandin. ^^ Hatin kevirkirin, bi

birrekê hatin birrîn, ketin ber devê şûr îî hatin kuştin. Bi postê

miyan, bi çermê bizinan geriyan; belengazî kişandin, tengahî dîtin,

xerabî li wan hat kirin. '* Dinya ne hêjayî wan bîî; U çolan û li çi-

yayan, di şkeftan û di kunên bin erdê de eware geriyan.

îcar bi ser ku ew hemîî bi baweriyê hatin erêkirin jî, ew

negihîştin tiştên ku hatibîîn sozdan. "" Çimkî, ji bo ku bêyî me ew

negihîjin bêkêmahiyê, Xwedê ji me re tiştekî hê çêtir amade ki-

riye.

Mînaka îsa

1 /^ îcar li gor ku ewrekî evqas mezin ê şahidan hawirdora rae

X Z^ girtiye, era jî her giraniyê û gunehê ku bi hêsanî xwe li rae
dipêçe ji ser xwe bavêjin, bi bîhna fireh wê hevbezîna ku li ber ine

ye, bibezin. ^ Era çavên xwe bidin ser pêşeng û teraarakarê bawe-

riya xwe, îsa. Wî ji bo şahiya ku li ber wî bîi xaç ragirt ser xwe û

şermî bi tiştekî hesab nekir û li railê Xwedê yê rastê rîinişt. ^ îcar U
ser wî bifikirin ê ku dijraberiya mezin a gunehkaran ragutiye, da

ku hîîn newestin û di dilê xwe de sist nebin.

" We hê di şerê li hember guneh de li ber.xwe nedaye heta ku

xwîna we bê rijandin. * Ma we ew şîreta ku li we kuran.tê kirin, ji

bîr kir? Dibêje:

«Kurê rain, edebkirina Xudan biçiik nebîne,

Û çaxê ku ji aliyê wî ve li te bê hilatin*, sist nebe.

* Çirakî Xudan, wî yê ku jê hez dike, edeb dike

Û her kurê ku qebîil dike, ceza dike.»^

^ Ji bo terbiyebîinê hîîn radigirin*, çimkî Xwedê wek zarokên

' 12:5-6 Ji: Gotinên Silêman 3:11-12

11:33 Daniyêl 6 11:35 2 Padîşah 4:25-37

11:36 1 Padîşah 22:26-28; Yêremya 20:1-2; 37:15; 38:6

11:37 2 Dîrok 24:20-21 12:2 Binêre: Zebûr 110:1
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xwe bi we re dide îî distîne. Ma kîjan kur ji aliyê bavê xwe ve nayê

terbiyekirin? * Lê eger hîin ji terbiyekirina ku hemîî pê tên terbi-

yekirin bêpar bin, hingê hîîn ne kur in, lê hûn wek zarokên derveyî

qanîînê ne. ' îcar ji vê zêdetir bavên rae yên vê dinyayê yên ku em

terbiye dikirin hebûn îî me ji wan re hurraet kir. Ma eraê ne hê

bêtir bi ya Bavê* xwe yê mhanî bikin û bijîn? '" Bavên rae wek ku

qenc didîtin, era ji bo deraeke kurt terbiye dikirin, lê Xwedê ji bo

feyda rae, me terbiye dike, da ku em bibin hevparên pîroziya* wî.

" Rast e, her terbiyekirin di sêrî de ne wek şahî, lê belê wek xera-

gîniyê tê dîtin. Lê belê piştre ev ji bo yên ku bi wê hatine per-

werdekirin, berê aştî û rastiyê tîne.

'^ Ji ber vê yekê, destên xwê yên daketî îî çokên xwe yên bêta-

qet bişidînin, '^ ji bo lingên xwe riyên rast çêkin, da ku tiştê kulek

ji movikê demekeve, lê belê sax bibe.

Xwedê Red Nekin

'" Bikevin pey wê yeka ku hîin bi hemîîyan re di aştiyê de bin

îî li pey jiyana pîroz a ku bê wê tu kes Xudan nabîne, herin. '* Hay

ji xwe hebin, bila tu kes ji kerema Xwedê nemîne. Bila di nav we

de tu rayê* tehl ê ku we aciz bike û gelek pê murdar bibin, der-

nekeve. '* Nebe ku yek, zînakar an bê tirsa Xwedê be, wek Esaw*

ê ku mafê nixurîtiya xwe bi xwarinekê firot. " Hîîn dizanin ku

piştre wî xwest ku bereketa nixurîtiyê raîras bistîne, lê hat redkirin.

Bi hêstirên çavan li pey geriya jî, wî nikaribû biryara ku hatiye

dayîn biguhere.

'* Hîin nêzîkî wî çiyayê ku tê destdan îî dişewite, bi raij, bi

taristanî îî bi bahoz e, nebîin; " hîîn nêzîkî dengê boriyê îi wan

peyvên, yên ku ew bihîstin, lava kirin ku gotineke din ji wan re

neyê gotin, nebîin. ^" Wan ew emrê ku digot: «Eger heywanek jî li

çiyê bikeve, wê bê kevirkirin^" nikaribûn ragirin. ^' Dîtin wusa

tirsehêz bîi ku Mîîsa got: «Ez gelek ditirsira îi dilerizira.»'' ^^ Lê

hîîn nêzîkî Çiyayê Siyonê* iî bajarê Xwedayê jîndar, yanî Orşe-

' 12:20 Ji: Derketin 19:12-13 '' 12:21 Ji: Dubarekirina Şerîetê 9:19

12:7 Dubarekirina Şerîetê 8:5 12:12 îşaya 35:3

12:16 Destpêkirin 25:29-34; 27:30-40 12:17 Destpêkirin 27:30-40

12:18 Derketin 19:16-22; 20:18-21 12:18-19 Derketin 19:10-25; 20:1-21
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lîma* ezraanî bîin, ku li wir bi deh hezaran milyaket bi şahî beşdarî

pîrozkirinê bîîn. ^ Hîîn hatine Civîna* nixuriyên ku navê wan U ez-

manan nivîsî ye îî nêzîkî dadgerê* hemîîyan Xwedê îî mhên kesên

rast ên ku gihîştine bêkêmahiyê biine. ^ Hîin nêzîkî navberkarê Pey-

mana Nû îsa bîîn ku xwîna wî ya reşandî ji ya Habîl* çêtir dibêje.

^ Hay ji xwe hebin û yê ku dipeyive red nekin. Ew ên ku den-

gê wî yê ku ew li ser erdê hişyar kirin, red kirin, xilas nebûn. îcar,
eger em berê xwe ji wî yê ku ji ezmanan dibêje badin, em hê bêtir

nikarin xilas bibin. ^* Hingê dengê wî erd hejand, lê belê niha soz

daye îî gotiye: «Êdî careke din, ezê ne tenê erdê, lê ezmên jî vehe-

jînira.» " Bi gotina: «Careke din» jiholêrakirina tiştên ku vedi-

hejin, yanî tiştên ku hatine afirandin, tê eşkerekirin; da ku tiştên ku

venahejin mayîndar bin. ^ Ji ber vê yekê em şikir bikin ku em

padîşahiyeke ku nayê vehejandin, distînin û bi vî awayî era bi tirs

û hurraetê biperizin Xwedê, wek ku li wî xweş tê. ^' Çunkî Xwe-

dayê rae agirek e ku dixwe îi tune dike.

Şîretên Dawî

l Q Bila birahezî mayîndar be. ^ Mêvanperweriyê ji bîr nekin.

X ^ Çimkî bi vê yekê hinekan bêyî ku bizanin, milyaket kirin
mêvan. ' Girtiyan bînin bîra xwe, wek ku hîin bi wan re girtî ne îî

cefakêşan jî bînin bîra xwe, wek ku di bedenê de hûn jî wek wan

in. " Bila her kes bi hurmet li zewacê binêre û bila nivîna zewacê

bêleke be. Çimkî Xwedê wê dîwana fuhîişkar îi zînakaran bike.

^ Bila rabûn û rîîniştina we ji hezkirina peran dîir be; bi tiştê ku di

destê we de ye razî bin. Çirakî Xwedê gotiye:

«Ez tu caran te nahêlira,

Ez tu caran te bemadira.^"

* Wusa ku era bi ewlehî bêjin:

«Xudan alîkarê rain e,

Ez natirsira.

Mirov wê çi bi min bike?»

" 13:5 Ji: Dubarekirina Şerîetê 31:6 i* 13:6 Ji: Zebiir 118:6

12:24 Destpêkirin 4:3-10 12:25 Derketin 20:22

12:26 Binêre: Hagay 2:6 12:29 Dubarekirina Şerîetê 4:24

13:2 Destpêkirin 18:1-8; 19:1-3
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^ Rêberên xwe, yên ku peyva Xwedê ji we re gotine, bînin bîra

xwe. Dawiya jiyana wan bînin ber çavên xwe îi baweriya wan ji

xwe re bikin mînak. * îsa Mesîh, duh, îro îi her îi her eynî ye. ' Bi
hîndariyên xerîb îi cihê vir de wê de neyên kişkişandin, çimîd qenc
e ku dil bi kerema Xwedê xurt bibe, ne bi xwarinên taybetî. Yên

ku bi van mijîîl bîin tu feyde nedîtin. '" Gorîgeheke me heye ku yên

di kon de xizmetê dikin, desthilatiya wan tune ku jê bixwin.

" Çimkî ew heywanên ku Serokkahîn xwîna wan ji bo guneh

dibe nav Cihê Pîroz, termê wan li derveyî wargeh tê şewitandin.

'^ Ji ber vê yekê îsa jî, ji bo ku bi xwîna xwe gel pîroz bike, li der-
veyî dergeh cefa kişand. " Ji bo vê yekê em jî herin derveyî war-

geh ba wî û şerraezariya wî deynin ser xwe. '" Çimkî U vir bajarekî

me yê ku bimîne, tune; lê em, U yê ku wê bê digerin. '^ Loma em

bi saya îsa hergav wek goriyekê, pesnê Xwedê bidin, yanî fêkiyê
lêvên ku navê wî eşkere dikin, pêşkêş bikin. '* Ji bîr nekin ku hûn

qenciyê bikin îî tiştên xwe li hev leva* bikin. Çimkî goriyên weha

li Xwedê xweş tên.

" Bi ya rêberên xwe bikin û ji gotina wan demekevin. Çimkî

ew wek ên ku wê hesab bidin, berevaniya canê we dikin. Guh

bidin wan, da ku ew vê yekê ne bi nalîn, lê bi dilxweşî bUdn. An

na, wê ji bo we bê kêr be.

'* Ji bo me dua bikin. Em piştrast in ku wijdana me paqij e û

em dixwazin di her tiştî de bi awayekî rast rêve herin. " Ez bi

zêdehî hêvî ji we dikim ku hîin dua bikin, da ku ez zîî li we bêm

vegerandin.

Sikivên Aştiyê

^" îcar Xwedayê aştiyê, yê ku şivanê miyan ê mezin, Xudanê
me îsa, bi xwîna Peymana herheyî ji nav miriyan rakir, ^' bila we
bi her tiştên qenc rapêçe, da ku hîin daxwaza wî bînin cih û bila bi

rêberiya îsa Mesîh tiştê ku li wî xweş tê bi me bide kirin. Rîîmet
her û her ji wî re be. Amîn*.

^^ îcar birano, ez hêvî ji we dikim, van peyvên şîretê ragirin.
Çimkî min ji we re kurt nivîsî. " Bizanin ku birayê me Tîmotêyos*

13:11 Qanîina Kahîntiyê 16:27

13:15 Zebûr 50:14
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serbest hat berdan. Eger di nêzîk de bê, ezê bi wî re bêm, we

bibînim.

^ Silavan li hemû rêberên xwe îi li pîrozan bikin. Yên li îtalya-

yê silavan U we dikin. ^ Kerem U ser we hemîîyan be. Amîn.



Nameya Aqûb

Pêşgotin

Aqûb bi xwe serwerekî civîna bawermendan a U Orşelîmê bû

(Karên Şandiyan 12:17; 15:13; 21:18; 1 Korinti 15:7; Galati 1:19;

2:9). Nameya Aqûb a kuji hemû bawermendên çar aliyên dinyayê

re hatiye nivîsîn, kifş dike ku baweriya bê kirin, miriye. Di nameyê

de tê dîtin ku li ser pirsên wek dewlemendî û belengazî, ceriban-

din, karê bo), dadbarkirin, baweri û dudilîtî, xebitandina zimên,

şehrezayî, pevçûn, quretî û nefsbiçûld, pesindan, sebir û U ser dua-

yê tê rawestan.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

I. Silav

II. Baweri û şehrezayî 1:2-8

III. Belengazî û dewlemendî 1:9-11

IV. Ceribandin 1:12-18

V. Bihîstin û kirin 1:19-27

VI. Li hember cudatiyê hişyari 2:1-13

VIL Baweriû kar 2:14-26

VIII. Bawermend û zimanê wî 3:1-18

IX. Bawermend û dinya 4:1-5:6

X. Bîhnfirehî û dua 5:7-20

SiUiv

IAqîîbê* xulamê Xwedê îî Xudan îsa Mesîh, silavan U diwanz-
deh eşîrên ku belav bîîne dike.

Baweri û Zanîn

^ Birayên min, kengê hîîn bikevin ceribandinên cîir bi cîir, vê
yekê şahiyeke temam hesab bikin. ' Çimkî hîîn dizanin ceribandina

baweriya* we ragirtinê* pêk tine. " Û bila ragirtin karê xwe temam

bike, da ku hîîn bibin mirovên temam îi gihîşrî îî di tiştekî de kê-

mahiya we tune be. ^ Eger şehrezayiya yekî ji we kêm be, bila ji

Xwedayê ku bi coraerdî dide hemûyan îî lê nahile, bixwaze îi wê ji

wî re bê dayîn. * Lê bila bi bawerî* bixwaze îî dudiU nebe. Çirakî



AQUB 1 449

yê ku dudilî dibe, wek pêla deryayê ye ya ku ba lê dixe îi şeqil

dide. ^ Mirovekî weha bila nefikire ku ewê tiştekî ji Xudan bistîne.

* Ew mirovekî dudilî îî di hemîî riyên xwe de bêbiryar e.

Xizanî û Dewlemendî

' Birayê reben bila bi serbilindiya xwe, '" yê dewlemend jî bila

bi rebeniya xwe pesnê xwe bide. Çimkî ewê wek kulîlka giyê der-

bas bibe. " Ji ber ku roj bi germiya xwe ya bi şewat hiltê îî giyê

hişk dike. KulîUca giyê dikeve û spehîtiya wê namîne. Bi vî awayî

yê dewleraend jî wê di nav kar îî xebata xwe de biçilmise.

Ceribandin

'^ Xwezî bi wî mirovê ku ceribandinê radigire*. Çimkî gava ku

ji ceribandinê serfiraz derkeve, wê taca jiyanê ya ku Xwedê ji yên

ku ji wî hez dikin re soz daye, bistîne. '^ Gava ku tê ceribandin,

bila tu kes nebêje: «Ez ji aliyê Xwedê ve têm ceribandin.» Çimkî

Xwedê bi tiştên xerab nayê ceribandin û ew bi xwe jî tu kesî nace-

ribîne. '" Lê her kes ji aliyê xwesteka xwe ve tê kaşkirin, xapandin

îî tê ceribandin. '^ Di pey de xwestek avis dibe îi guneh tîne. Û

çaxê ku guneh digihîje, rairinê tîne.

'* Birayên min ên hezkirî, neyên xapandin! " Her dayîna qenc

û her diyariya bêkêmahî ji jor e, ji Bavê* ronahiyê tê xwarê. Li ba

wî guherîn îî siya zivironekiyê tune. '* Wî li gor daxwaza xwe, bi

peyva* rastiyê jiyan da me, da ku em bibin ciîreyeke berê* pêşî yê

afirînên wî.

Guhdarikirin û Anîna Cih

" Birayên min ên hezkirî, hiîn vê bizanin: Bila her mirov di

bihîstinê de bi lez be, di peyivîn îî hêrsbîînê de giran be. ^ Çimkî

hêrsbîina rairov rastiya Xwedê pêk nayne. ^' Ji ber vê yekê her

cîireyê pîsîtiyê û xerabiya ku pirr bûye ji ser xwe bavêjin. Bi nerraî

peyva ku di dilê we de hatiye çandin îî dikare canê we xilas bike,

qebîîl bikin.

^^ Xwe nexapînin îî nebin yên ku tenê peyvê dibihîzin, lê pey-

vê bînin cih. ^ Eger kesek guhdarê peyva Xwedê be îi wê neyne

1:10 îşaya 40:6-7
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cih, wek wî kesî ye ku di neynikê de li rîîyê xwe yê rast dinêre.

^ Ew li xwe dinêre, piştre diçe û di cih de ji bîr dUce ka ew çawa

ye. ^ Lê belê yê ku li Şerîeta* bêkêraahî ya ku azad dike, qenc

dinêre û di wê de dimîne û tiştên ku dibihîze ji bîr nake, lê pêk

tîne, ewê di karê xwe de bextewar be.

^* Eger yê ku xwe dîndar dihesibîne, zimanê xwe dezgîn* neke

îi dilê xwe bixapîne, dîndariya wî pîîç e. ^^ Li ba Bav Xwedê, dîn-

dariya paqij û bêleke ev e ku rairov di tengahiyên sêwî îî jinebiyan

de here serdana wan û xwe ji lekeyên dinyayê biparêze.

Li hember Cihêtiyê Rawestin

2Birayên rnin, hûn ên ku baweriyê bi Xudanê me yê bi rûmet

îsa Mesîh tînin, cihêtiyê nexin nav mirovan. ^ Mesela, eger ye-

kî bi gustîlka zêrîn û bi cilên şewqdar bê civîna we îî yekî belengaz

jî bi cilên qirêjî bê ^ îî hîîn xatirê wî yê ku cilên şewqdar wergirtine

bigirin îî bêjin: «Kerem ke, li vir, li jor rîine» îi ji yê belengaz re

bêjin: «Li vir raweste» an: «Li ber lingên rain rîine», " raa hîîn hin-

gê di nav xwe de cihêtiyê nakin îî nabin dadgerên* fikirxerab?

* Birayên rain ên hezkirî, guhdar bin. Ma Xwedê belengazên li

dinyayê nebijartine ku di baweriyê de dewleraend bin îî bibin wê-

risên wê padîşahiya ku wî soz daye wan ên ku ji wî hez dikin? * Lê

belê, we yê belengaz bêrûmet kir. Ma yên ku serdestiyê li we dikin

ne yên dewlemend in? Ma ne ew in ku we dikişînin ber dadge-

han*? ' Ma ne ew in ku çêrî wî navê qenc dikin, yê ku li we hatiye

kkin?

* Eger hîîn li gor Nivîsara* Rroz a ku dibêje: «Wek ku tu ji

xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike»", Şerîeta Padîşahiyê pêk bî-

nin, hîîn qenc dikin. ' Lê eger hîîn cihêtiyê bixin nav mirovan, hûn

guneh dikin îî hûnê ji aliyê Şerîetê ve sûcdar bên derxistin. '" Çim-

kî kî ku tevahiya Şerîetê pêk bîne îî di tiştekî tenê de bikeve, li ber

tevahiya wê sîîcdar e. " Çimkî yê ku gotiye: «Zînayê neke», go-

tiye: «Nekuje» jî.'' îcar, eger tu zînayê nekî, lê tu bikujî, te Şerîet

şkandiye. '^Wek wan ên ku wê bi şerîeta ku azadiyê dide bên

dîwankirin*, weha bipeyivin îî bikin. ' Çimkî dîwan, ji bo wî yê

' 2:8 Ji: Qaniina Kahîntiyê 19:18

'' 2:11 Ji: Derketin 20:13, 14; Dubarekirina Şerîetê 5:17, 18
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ku rehm nekiriye, bê rehra e, lê rehra li heraber dîwanê bi ser di-

keve.

Baweri û Kirin

'" Birayên min, eger yek bêje ku baweriya wî heye, lê kirinên

wî tune, hingê çi feyde heye? Ma ew bawerî dikare wî xilas bike?

'^ Eger birayek an xwişkek tazî îi bê xwarina rojane be '* û yek ji

we ji wan re bêje: «Bi xêr îî silamet herin, germ bibin n têr bibin»,

lê hûn hewcedariya wan a bedenê nedin wan, hingê çi feyde heye?

" Bi vî awayî baweriya bi serê xwe, eger kirinên wê tune bin, mirî

ye.

'* Lê belê yek wê bêje: «Baweriya te heye, kirinên min hene!»

Bê kirinên xwe baweriya xwe nîşanî min bide û ezê bi kirinên xwe

ve baweriya xwe nîşanî te bidim. " Ma tu bawer dikî ku Xwedê

yek e? Tu qenc dikî. Cin jî bawer dikin - û dilerizin. ^" Ey mirovê

bêhiş, raa tu dixwazî ku ji te re bê eşkerekirin, baweriya bêyî kiri-

nan, bêkêr e? ^' Ma bavê rae Birahîra*, gava ku kurê xwe îshaq* U
ser gorîgehê* pêşkêş kir, ne bi kirinên xwe rastdar derket? ^ Tu

dibînî ku baweriya wî bi kirinên wî re dixebitî îî baweriya wî bi

kirinên wî teraara bû. ^ Bi vî awayî gotina vê nivîsarê hat cih: «Bi-

rahîra ji Xwedê bawer kir îî ev jê re rastdarî hat hesabldrin»" îî jê re

dostê Xwedê hat gotin. " Hîîn dibînin ku mirov bi kirinan rastdar

derdikeve, ne tenê bi baweriyê. ^ Bi vî awayî, Rexaba* fahîşe jî

gava ku nêrevan* qebîil kirin îî ew di riyeke din re şandin, ma ew

ne bi kirinan rastdar derket? ^* îcar çawa ku bedena bê mh mirî ye^

wusa jî baweriya ku bê kirin e, mirî ye.

Bi Zimanê Xwe Karin

3Birayên rain, bila gelek ji we nebin mamoste, çimkî hîîn di-

zanin em ên ku hîn dikin, emê di dîwana hê girantir re derbas

bibin. ^ Em heraîî di gelek tiştan de diterpilin*. Eger yek bi devê,

xwe nekeve, ew dikare hemîî bedena xwe jî dezgîn* bike û ew

' 2:23 Ji: Destpêkirin 15:6

2:21 Destpêkirin 22:1-14

2:23 Romayî 4:3; Galatî 3:6

i:25 Yêşû 2:1-21; 6:22-25
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rairovekî gihîşti ye. ^ Ji bo ku li ber rae serî deynin era lixabê dixin

devê hespan îî bi vî awayî em hemû bedena wan jî dizivirînin. " An

li geraiyan binêrin: Bi ser ku ewqas mezin in û bi bayên xurt tên

kaşkirin, dilê kotelvan* ku derê bixwaze, bi koteleke* biçîîk berê

wê bi wî alî ve dike. ^ Bi vî awayî ziraan jî endaraekî biçîîk e, lê bi

tiştên raezin pesnê xwe dide.

Binêrin, çirûskeke biçîik dikare daristaneke çiqas raezin bişe-

witîne! * Wusa jî ziman agir e. Di nav endamên bedena rae de zi-

man dinyayeke xerabiyê ye. Ew tevahiya mirov qirêjî dike, ji doje-

hê* pêtê distîne û çerxa jiyana me dike pêta agir. ^ Çimkî her cîire

heywanên kûvî îî teyr, yên ku dişêliri û afirîdên* deryayê ji aliyê

mirov ve tên girtin û hatine girtin. * Lê ji rairovan tu kes nikare

ziraên bigire. Ziraan, bi jehra mirinê tije ye, xerabiyeke bêrawestin

e. ' Bi zimên em Bav Xudan pîroz* dikin îî bi ziraên era nifiran li

wan rairovên ku di raînaka Xwedê de hatine afirandin, dikin. '" Ji

eynî devî pîrozkirin îi nifir derdikeve. Birayên min, divê ev ne

weha be. " Ma ji çavkaniyekê hem ava şêrîn îi hera jî ava tehl der-

dikeve? " Birayên rain, raa dara hêjîrê dikare zeytîinan, an jî raêw

dikare hêjîran bide? Wusa jî kaniya ava şor nikare ava şêrîn bide.

Yê Şehreza Kî Ye?

" Di nav we de yê fêradar îî şehreza kî ye? Bila ew bi awayê

jiyana xwe ya qenc kirinên xwe di nav nerraiya şehrezayiyê de

nîşan bide. '" Lê eger di dilê we de çavnebariya tehl ii hevrikî hebe,

pesnê xwe nedin îi li hember rastiyê derewan nekin. '^ Ev şehre-

zayî ne ya ji jorê ye, lê belê şehrezayiya dinyayî, nefsanî îî îblîsî

ye. '* Çirakî li ku derê çavnebarî îi hevrikî hebe, li wê derê tev-

lihevî û her kirina xerab heye. " Lê şehrezayiya ku ji jor e, berî her

tişti paqij e; piştre aştîhez, berbiwêr û nerra e. Bi rehraê ii berê

qenc tije ye, alînegir û ne durîi ye. '* Û berê rastdariyê ji bo aştî-

keran di aştiyê de tê çandin.

Dostaniya Bi Dinyayê Re

4Şer îî pevçîinên di nav we de ji ku derê ne? Ma ev ne ji xwes-

tekên we yên ku di endamên bedena we de şer dikin, tên? ^ Ça-

vê we li tiştekî ye, lê hîin bi dest naxin. Hîin dikujin îi çavnebariyê

dikin, lê hiin nikarin bigihîjin armanca xwe. Hîîn şer îî pevçûnê
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dikin. Hiîn bi dest naxin, çimkî hîîn ji Xwedê naxwazin. ^ Hûn

dixwazin û nastînin, çimkî hîin bi niyeta xerab dixwazin, da ku hîin

ji bo kêfên xwe bimezêxin. " Hey zînakamo! Ma hîin nizanin ku

dostaniya bi dinyayê re, dijrainahiya bi Xwedê re ye? Loma kî ku

bixwaze bibe dostê dinyayê, xwe dike dijminê Xwedê. ^ Ma hîin

guman dikin ku Nivîsara Pîroz badîhewa dibêje: «Xwedê bi hesîîdî

mhê ku daye me dixwaze». * Lê keremeke hê meztir dide. Loma

dibêje:

«Xwedê li heraber pozbilindan disekine,

Lê keremê li nefsbiçiîkan dike.^"

^ Loma bi ya Xwedê bikin. Li hember îblîs bisekinin, ewê ji

we bireve. * Nêzîkî Xwedê bibin, ew jî wê nêzîkî we bibe. Guneh-

kamo, destên xwe paqij bikin. Dudilîno, dilê xwe safî bUcin. ' Bi

keder bin, şînê bigirin îî bigirîn. Bila kenê we bibe şîn, şahiya we jî

bibe raelîîlî. '" Xwe li ber Xudan nizim bikin, ewê we bilind bike.

Hevdû Dadbar Nekin

" Birayên min, ketma* hev nekin. Yê ku ketma birayê xwe di-

ke îi wî dadbar* dike, ew ketma Şerîetê dike îî Şerîetê dadbar dike.

Eger tu Şerîetê dadbar bikî, tu ne ew î ku Şerîetê pêk tîne, lê belê

tu li ser Şerîetê dadger* î. '^ Yê ku Şerîet daniye îi dîwanê dike,

tenê yek e. Yê ku dikare xilas bike û helak bike ew e. îcar tu kî yî

ku tu cîranê xwe dadbar dikî?

Pesindana Sibê

'^ De werîn, hîîn ên ku dibêjin: «Sibê an dusibe eraê herin filan

an bêvan bajarî, eraê li wir salekê derbas bikin, kirrîn îi firotinê

bikin îî peran qezenc bikin». '" Heçî hûn in, hîin nizanin ku wê sibê

çi bibe. Jiyana we çi ye? Hûn hilmek in ku ji bo demeke kurt xuya

dibe û di pey de winda dibe. '^ Di cihê vê de, divê hîîn weha bêjin:

«Xwedê hez bike, emê bijîn û vî karî an wî karî bikin.» '* Lê hîîn

bi vî halê xwe, bi qurerî pesnê xwe didin. Her pesindana weha

xerab e. " Loraa yê ku bi ya qenc dizane û nake, jê re guneh e.

" 4:6 Ji: Gotinên Silêman 3:34

4:13-14 Gotinên Silêman 27:1
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Şîret û Hişyari

5îcar dewlemendno, niha werin û li ser rebeniya xwe ya ku wê

bê serê we bigirîn îî bikin qîrîn. ^ Dewlemendiya we riziyaye îî

bizûzkan cilên we xwariye. ^ Zêr îî zîvên we zengarî bîîne. Zengara

wan wê li hember we şahidiyê bike îî wek êgir goştê we bixwe. Di

rojên dawîn de we xezîne civandin. " Va ye, heqê wan karkerên ku

zeviyên we dirîitine îî we bi hîle ji wan standiye, diqîre. Hawar

hawara paleyan gihîştiye guhê Xudanê* Ordiyan. ^ We li dinyayê

xwe da kêf îî şahiyê îî we dilê xwe ji bo roja serjêkirinê qelew kir.

* We yê rast ê ku U ber we ranabe, sîicdar derxist îî kuşt.

Sebra di Êşê de

' Loma birano, heta hatina Xudan sebir bikin. Binêrin, cotkar li

benda berê erdê yê hêja dimîne îî ji bo vê yekê sebir dike heta

barana biharê îi ya payîzê li ser dibare. * Hîîn jî sebir bikin. Dilê

xwe xurt bigirin, çimkî hatina Xudan nêzîk e. ' Birano, gazinan ji

hev nekin, da ku hiîn neyên dîwankirin. Va ye, dadger li ber derî

rawestayî ye! '" Birano, pêxemberên* ku bi navê Xudan peyv go-

tine ji bo xwe wek raînaka êşkişandin îi sebrê bigirin. " Binêrin,

era wan ên ku tengahî ragirtine*, bextewar hesab dikin. We ragir-

tina Eyîîb* bihîst îî we dît ku Xudan di dawiyê de ji bo wî çi kir.

Çimkî Xudan gelek dilovan îî tije rehra e.

'^ îcar birayên rain, berî her tiştî, sond nexwin. Ne bi erdê, ne
bi ezraên îî ne jî bi tiştekî din sond bixwin. Bila erêya we «Erê» îî

naya we «Na» be, da ku hîîn neyên dîwankirin.

Duaya Baweriyê

'^ Eger di nav we de yek êşê bikişîne, bila dua bike. Eger yek

dilşa be, bila lavijeyan* bêje. '" Eger di nav we de yek nexweş be,

bila ew gazî rihspiyên civînê* bike îi ew li ser wî dua bikin îî bi

navê Xudan riin U wî bidin. '* Duaya ku bi bawerî tê kirin wê yê

nexweş qenc bike îi Xudan wê wî rake. Û eger wî guneh kiribe, wê
lê bê bihîirtin. '* Loraa gunehên xwe ji hevdîi re eşkere bikin û ji

5:2-3 Metta 6:19 5:4 Dubarekirina Şerîetê 24:14-15

5:11 Eyûb 1:1-22; 2:10; 42:10-17; Zebûr 103:8

5:12 Metta 5:34-37 5:14 Marqos 6:13
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bo hev dua bUdn, da ku hûn sax bibin. Duaya yê rast, hêzdar lî bi

bandîîr e. " Êlyas* jî rairovekî wek me bû. Ji bo ku baran nebare bi

kelegermî dua kir û li ser riîyê erdê sê sal îî şeş mehan baran ne-

barî. '* Piştre wî dîsa dua kir; ezmên baran da û erdê jî berê xwe

da.

" Birayên min, eger yek ji we ji rastiyê averê* bibe û yekî din

careke din wî li rastiyê bizivirîne, ^ bUa bizane, yê ku gunehkar ji

riya wî ya averê bizivirîne, wê canekî ji mirinê xilas bUce û gelek

gunehan binixumîne.

5:17-18 1 Padîşah 17:1; 18:1; 18:41-45

5:20 1 Petrîis 4:8



Nameya Petrûs apêşî

Pêşgotin

Nameya Petrûs a pêşî, Ji bawermendên ku U bakûrê Asyaya*

Biçûk belav bûbûn re hatiye nivîsîn. Şagirt Petrûs ev name di da-

wiyajiyana xwe de nivîsiye û li gor ku tê gotin ew di sala 65an de

li Romayê hat kuştin.

Di vê nameyê de nivîskar dil dide ber wan şagirtên ku ji ber

baweriya xwe ya bi îsa di nav tengahiyê de ne û tên cefakirin.

Petrûs bi vê nameya xwe, tîne bîra şagirtan ku mirin û rabûna îsa

û soza hatina wî hêviyê dide. Nivîskarji şagirtan re diyar dike ku

ewê xelata vê tengahî û cefayê ku li ser wan e, di roja hatina îsa

Mesîh de bistînin. Ewji wan dixwaze û dil dide ber wan ku ew wek

gelê Mesîh bijîn û bi wî ve girêdayî bimînin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-2

II. Rizgariya mezin 1:3-21

IIL Kevirê zindîûgelê bijartî 2:1-10

IV. Wek xizmetkarên Xwedê bijîn 2:11-17

V. Mînaka êşkişandina Mesîh 2:18-25

VI. Jin û mêr 3:1-7

VII. Jiyana nû û êşkişandin 3:8-4:19

VIII. Li keriyê Xwedê binêrin 5:1-11

IX. Gotina dawî 5:12-14

SiUiv

IJi Şandiyê îsa Mesîh Petrûs,

ji xerîbên belavbîîyî yên U herêmên Pontos, Galatya, Kepe-

dokya, Asya* û Bîtînyayê re, ^ yên ku U gor pêşzanîna Bav Xwedê

hatine bijartin îi ji aliyê Ruh ve hatine pîrozkirin*, da ku bi ya îsa

Mesîh bikin îî xwîna wî U ser wan bê reşandin:

Kerera îi aştî U ser we zêde bibe.
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Hêviya Jîndar

^Xwedê û Bavê Xudanê me îsa Mesîh pîroz be. Wî li gor
rehma xwe ya mezin em ji nîî ve zayandin. Bi vejîna* îsa Mesîh a

ji nav miriyan, wî em gihandin hêviyeke jîndar " û mîraseke ku

narize, bêleke ye îî naçilmise. Ev raîras li ezraanan ji bo we hilanî

ye. * îcar hîîn bi hêza Xwedê bi riya baweriyê, ji bo xilasbiîna ku
amade ye di wextê dawî de bê eşkerekirin, tên parastin. * Hîîn bi vê

yekê gelek şa ne, her çiqas niha divê ku hîîn ji bo demeke kurt bi

ceribandinên cîîr bi cîîr xemgîn bibin jî. ' Ew tên, da ku hêjabîîna

baweriya we kifş bibe û çaxê ku îsa Mesîh xuya bibe ji we re bibe

pesin, rîîmet û serbilindî. Bi ser ku zêr tune dibe îî diçe, dîsa di êgir

de tê helandin. Û baweriya we ji zêr gelek hêjatir e. * We ew ne-
dîtiye, lê hûn ji wî hez dikin; niha hîin wî nabînin, lê dîsa jî hîîn

baweriyê bi wî tînin îi hîin bi şabûneke ku nayê gotin dUşa dibin.

' Çirakî hîin di dawiya baweriya xwe de, digUiîjin xilasiya canê xwe.

'" Li ser vê xilasbîinê, pêxemberên* ku li ser kerema ku wê ji
we re bihata anîn, pêxeraberîrî kirin, bi baldarî lêkolîn kirin û lê

geriyan. " Ruhê* Mesîh ê ku di dilê wan de bîi, ji berê ve kifş dikir

ku Mesîh wê cefayê bikişîne îî piştre bi riimet bibe. Wan lê kolan

ku bizanin ka ev xilasî wê kengê an wextekî çawa bê. '^ Ji wan re

hat kifşkirin ku di van tiştan de ne ji xwe re, lê ji we re xizmet

dikirin û ev niha bi destê Ruhê* Pîroz ê ku ji ezmên hatiye şandin,

ji aliyê yên ku Mizgîniyê didin ve, ji we re hat diyarkirin. Milyaket

jî pirr dixwazin ku nêzîk bibin îî li van tiştan binêrin.

Banga Jiyana Pîroz

'^ Ji ber vê yekê li ser hişê xwe bin, amade îî hişyar bin. Hemîi

hêviya xwe bi wê keremê ve girêdin, ya ku hûnê bi xuyabîîna îsa

Mesîh bistînin. '" Wek zarokên guhdar bin îî li pey xwestekên xwe

yên dema nezaniyê neçin. '^ Lê belê, çawa yê ku gazî we kiriye

pîroz e, hîîn jî di hemîî rabîîn îi rîîniştina xwe de pîroz bin. '* Ji ber

ku hatiye nivîsîn: «Pîroz bin, çimkî ez pîroz im.»"

" Madem hûn ji yê ku cihêtiyê naxe nav mirovan ii her kçsî li

gor kirina wî dîwan* dike re, dibêjin Bav*, dema xwe ya xerîbiyê

' 1:16 Ji: Qanîina Kahîntiyê 11:44-45; 19:2; 20:7
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ya li ser dinyayê bi tirsa Xwedê derbas bikin. '* Çimkî hûn dizanin

ku hîin ne bi berdêla tiştên pûç ên wek zêr an zîv ji jiyana vala ya

ku ji bav îi kalên we maye, hatine kirrîn, " lê belê bi berdêla xwîna

Mesîh a hêja îi wek berxekî bêleke îî bêkêraahî hîîn hatine kirrîn.

^" Hê berî daraezrandina dinyayê ew hat destnîşankirin, lê di da-

wiya deman de di ber we de xuya bîi. ^' Bi saya wî hîîn baweriyê bi

wî Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakiriye û rîîmet daye wî tînin,

wusa ku bawerî îi hêviya we bi Xwedê be.

^^ Niha we bi ya rastiyê kir îî canê xwe paqij kir, biraheziya we

bê durûtî ye. Loma ji dil îî can îî bi germî ji hevdû hez bikin.

" Hîin ne ji tovê ku xera dibe, lê ji yê ku xera nabe, bi peyva*

Xwedê ya jîndar îi mayîndar ji niî ve çêbîin.

" Çimkî:

«Hemîî mirov wek giyê ne

Û hemîî rîîmeta wan jî wek kuIîUca giyê ye.

Giya hişk dibe û kulîlka wî dikeve.

^ Lê peyva Xudan her îî her dimîne.»"

Ev ew peyV e ku bi Mizgîniyê ji we re hat dayîn.

Kevirê Zindî û Gelê Bijarti

2Loma xwe ji her xerabiyê, ji her hfle, duriîtî, çavnebarî îi ji her

cûre ketraê* dîîr bixin. ^ Wek zarokên nîîbîîyî, bêriya şîrê safî

îî mhanî bikin, da ku hûn bi wî, ji bo xilasiyê mezin bibin. ' Çimkî

we qenciya Xudan tam kiriye.

" Werin, nêzîkî kevirê zindî bibin ê ku ji aliyê mirovan ve hat

redkirin, lê li ba Xwedê bijare îî hêja ye. * Hîîn jî wek kevirên zindî

ji bo xaniyekî mhanî bên avakirin, da ku hîîn bibin kahînên* pîroz

îi bi destê îsa Mesîh goriyên* mhanî yên ku li Xwedê xweş tên,

pêşkêş bikin. * Çirakî di Nivîsara Pîroz de dibêje:

«Va ye, ez di Siyonê* de kevirekî datînim

Kevirê hêja û bijare yê rikin*.

Yê ku baweriyê bi wî bîne, qet nayê şermkirin.»''
'' îcar ji bo we, hîîn ên ku bawer dUdn, ev kevir hêja ye; lê ji bo yên

ku bawer nakin.

' 1:1^15 Ji: îşaya 40:6-8 '' 2:6 Ji: îşaya 28:16

2:3 Zebûr 34:8
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«Ew kevirê ku hostayan red kir,

Bû kevirê serê rikin.»"

«Ji bo wan bû kevirê terpilînê*

Û lata hilterpilînê.»''

Ew diterpilin, çimkî ew bi ya peyvê nakin îî ji xwe ew ji bo vê ye-

kê hatine kifşkirin.

' Lê hûn «nifşekî* bijartî, kahînên Padîşahiyê, miletekî pîroz û

gelê Xwedê bi xwe ne, da ku hîîn karên wî yên bilindhêja bidin

bihîstin.»'^ Wî, hûn ji tariyê gazî ronahiya xwe ya nedîtî kirine.

'" Deraekê hîin ne gel bûn,

Lê niha hîîn gelê Xwedê ne.

Demekê rehm li we nebiîbû,

Lê niha rehm li we bîîye.

Wek Xizmetkarên Xwedê Bijîn

" Hezkirîno, ez ji we hêvî dikim ku hûn xwe ji xwestekên

nefsî yên ku li hember can şer dikin, dîir bixin, ji ber ku hîin U vê

dinyayê xerîb îi mêvan in. '^ Di nav miletan de jiyaneke qenc bijîn.

Û eger wek ku hîîn xerabkar in ketma we bikin jî, bila kuinên we

yên qenc bibînin îi di Roja Edaletê de pesnê Xwedê bidin.

" Ji bo xatirê Xudan, bi ya heraû sazîîraanên mirovî bikin, dix-

wazî bila padîşahê ku di ser hemîiyan re be, '" an jî dixwazî bUa ew

waliyên ku ji aUyê wî ve hatine şandin bin, da ku xerabkaran ceza

bikin û rîimetê bidin qencîkeran. '^ Çirakî daxwaza Xwedê ev e ku

hîîn bi kirina qenciyê dengê nezaniya rairovên bêaqil bibirrin. '* Mî-
na mirovên azad bijîn, lê belê azadiya xwe ji bo xerabîkirinê nekin

hêcet*, wek xulamên Xwedê bijîn. " Ji hemîiyan re hurmetê bUdn.

Ji biratiyê hez bikin. Ji Xwedê bitirsin îî ji padîşah re hurmetê bUcin.

Mînaka Êşkişandina Mesîh

'* Xularano! Bi heraîî hurmeticariyê bi ya axayên xwe bikiri; ne

tenê bi ya qenc îî berbiwêran, lê belê bi ya cimexweşan jî bUdn.

" 2:7 Ji: Zebûr 118:22 2:8 Ji: îşaya 8:14-15

' 2:9 Ji: îşaya 43:20-21; Derketin 19:5-6

2:10 Binêre: Hoşêya 2:23
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" Çirakî eger yek bi neheqî cefayê bikişîne îî ji ber ku ji Xwedê

ditirse xeragîniyê radigire*, ev li Xwedê xweş tê. ^" Eger ji ber xe-

rabîkirinê li we bê xistin îi hîin vê radigirin, ev ji bo we çi ser-

bilindî ye? Lê eger hûn ji ber qencîkirinê cefayê bUdşînin îî hûn vê

radigirin, ev li Xwedê xweş tê. ^' Erê, ji bo vê yekê hîîn hatin ga-

zîkirin. Çirakî Mesîh jî ji bo we cefa kişand îî mînak ji we re hişt,

da ku hîîn li ser şopa wî herin.

^^ «Wî qet guneh nekir

Û peyveke bi hîle ji devê wî demeket.»"

^ Çaxê ku dihat nizimkirin, wî bi nizimkirinê bersîv neda. Ça-

xê ku êş dikişand wî li kesî gef nexwar; lê wî xwe spart wî yê ku bi

dadperwerî* dîwanê dike. ^" Wî li ser xaçê, gunehên me di bedena

xwe de hilgirtin, da ku em li hember gunehan mirî bin îî ji bo ras-

tiyê bijîn. We bi birînên wî şîfa dît. ^^ Çimkî hîin wek miyên varî*

bîin, lê belê niha hîîn li Şivan û Çavdêrê canê xwe vegeriyan.

Jin û Mêr

3Jinno, bi vî awayî hîin jî bi ya raêrê xwe bikin. Wusa ku, eger

hinek ji wan bi peyva Xwedê baweriyê neynin jî, ^ gava ew ji-

yana we ya hurmetkar îî şîrhelal bibînin, bê gotin bi jiyana jina

xwe bên qezenckirin. ' Bila xerala we ne bi tiştên berbiçav, bi ho-

nandina porê xwe, zêr bi xwe ve kirin îî lixwekirina cilên spehî be,

" lê bila heyîna we ya veşartî, bi mhê we yê rihet îi nerraê ku xera

nabe, xerala we be. Ev li ba Xwedê pirr hêja ye. ^ Çimkî di demên

berê de jî, jinên pîroz ên ku hêviya xwe bi Xwedê ve girêdabûn, bi

qebîilkirina desthilatiya mêrên xwe, weha xwe dixerailandin. * Bi

vî awayî Sara* bi ya Birahîm* kir û jê re got: «Mîrzayê min.» Eger

hîîn jî qenciyê bikin îî ji tu tiştî nebizdin, hûn keçên wê ne.

^ Mêmo, bila bi vî awayî her yek di jiyana bi jina xwe re

fêradar iî têgihîştî be, ji jina ku naziktir e re hurraetê bikin, çimkî

ew bi xwe jî wêrisên kereraa jiyanê ne. Wusa ku ji duayên we re

asteng demekeve.

' 1:11 Ji: Işaya 53:9

2:23 îşaya 53:7 2:24 îşaya 53:5-6

3:1 Efesî 5:22; Kolosî 3:18 3:3 1 Tîmotêyos 2:9

3:7 Efesî 5:25; Kolosî 3:19
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Cefakişandina di Riya Rastiyê de

* Bi kurtî, hîin hemîi hemfikir bin, derdên hev hilgirin, ji hevdû

hez bikin, dilbirehra iî nefsbiçîik bin. ' Di şîîna xerabiyê de xerabi-

yê nekin, di şîîna nizimkirinê de jî nizim nekin. Bervajiyê vê yekê,

pîroz* bikin, çirakî ji bo ku hîin bereketê mîras bistînin, hiîn hatin

gazîkirin. '" Ji ber ku:

«Yê ku ji jiyanê hez dike

Û dixwaze rojên qenc bibîne,

BUa ziraanê xwe ji xerabiyê

Û devê xwe ji gotina hîle biparêze,

" Bila ew xwe ji xerabiyê dîir bixe îî qenciyê bike,

Bila ew li aştiyê bigere îi bikeve pey wê.

'^ Çirnkî çavên Xudan li ser yên rast in

Û guhên wî ji bo duayên wan vekirî ne.

Lê rûyê Xudan li heraber xerabkaran e.»^

" îcar, eger hûn ji dil îî can bixwazin ya qenc bikin, kî wê xe-

rabiyê li we bike? '" Lê eger hîin di ber rastiyê de cefayê bikişînin

jî, xwezî bi we! Ji tiştê ku ew ditirsin, hûn netirsin û nebizdin,

'^Lê Mesîh bi xudanrî di dilê xwe de pîroz bikin. Hergav amade

bin ku hûn bersîvê bidin her kesê ku sedemê wê hêviya ku di dilê

we de ye dipirse. '* Lê vê yekê bi nermî îî hurmetê bikin. Bila wij-

dana we paqij be, da ew ên ku li ser jiyana we ya qenc a bi Mesîh

bi xerabî dipeyivin di wan tiştên ku ketraa we dikin de, bên şer-

mezarkirin. " Eger bi daxwaza Xwedê be, çêtir e ku em ne di ber

xerabîkirinê, lê di ber qencîkirinê de cefayê bikişînin. '* Mesîh jî bi

carekê ji bo gunehan cefa kişand, da ku me bigihîne Xwedê. Yê

rast ji bo yên nerast rair. Ew di bedenê de hat kuştin, lê ji aliyê Ruh

ve hat vejandin. " Ew bi mh çû îî ji ruhên di zîndanê de girtî re

peyv got. ^" Van mhan berê, yanî di dema Nîih* de, çaxê ku gemî.

dihat çêkirin îî Xwedê bi bîhnfirehî sebir dikir, neguhdarî kir. Di

wê gemiyê de çend kes, yanî heşt nefs ji avê derketin, xilas bîin.

^' Ev jî mînaka iraadê* ye ya ku îro we xilas dike. Unad ne şuştina

qirêja bedenê ye, lê belê ew li ber Xwedê daxwaza wijdana paqij e.

"3:10-1211:^^^^^34:12-16

3:14 Metta 5:10 3:14-15 îşaya 8:12-13 3:20 Destpêkirin 6:9-8:22
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Ev yek bi vejîna* îsa Mesîh pêk hat. ^^ Ew hiUdşiya ezmên, li milê

Xwedê yê rastê ye îî railyaket, desthilatî îi hêz bi ya wî dikin.

Ji bo Xwedê Jiyan

4îcar çawa ku Mesîh di bedenê de cefa kişand, hîîn jî bi eynî

niyetê xwe çekdar bikin. Çirnkî yê ku di bedenê de cefa kişan-

diye, dev ji guneh berdaye. ^ Wusa ku di deraa jiyana xwe ya raayî

de, ne li gor xwestekên mirovî, lê li gor daxwaza Xwedê bijîn.

^ Êdî bes e ku we li gor xwestina pîîtperestan* deraa jiyana xwe ya

derbasbîîyî bi bêedebî, şehwet, serxweşî, kêfkirina bi harîtî, şerab-

vexwarina civatî îî di pîîtperestiya pîs de derbas kir. " Ji wan re

ecêb tê ku êdî hîîn bi wan re li pey van pîsîtiyan nabezin îî çêrî we

dikin. ^ Lê ewê hesab bidin wî yê ku araade ye dîwana mirî û zin-

diyan bike. * Loma Mizgînî ji miriyan re jî hat dayîn, da ku di mh

de li gor Xwedê bijîn, bi ser ku ew di bedenê de wek mirovan ha-

tine dîwankirin.

^ Dawiya her tiştî nêzîk e; loraa sergiran bin îi ji bo duakirinê li

ser hişê xwe bin. * Berî her tiştî, bila hezkirina we ya ji hev re

hergav gerra be; çirakî hezkirin gelek gunehan dinixumîne. 'Bê

pitepit ji hevdîi re raêvanperwer bin. '" Her yek ji we, çi diyariya

mhanî standibe, bi wê wek şahneyên* qenc ên kerema Xwedê ya

cîir bi cîir, ji hev re xizmetê bikin. " Eger yek bipeyive, bila pey-

vên Xwedê bêje. Eger yek xizmetê bike, bila bi wê hêza ku Xwedê

daye bike, da ku Xwedê di her tiştî de bi destê îsa Mesîh bê bi-

rîîraetkirin. Rûmet îî karîn her îî her ên wî ne. Amîn*.

Cefakişandina di Riya Mesîh de

'^ Hezkirîno, li ber tengahiyên wek êgir dijwar ên ku ji bo ceri-

bandinê tên ser we, şaş neraînin îî vê ecêb nebînin. '^ Lê belê şa

bibin ku hûn bîine hevparên cefayên Mesîh, da ku çaxê rîiraeta wî

xuya bibe, hûn bi dilgeşiyeke raezin gelek şa bibin. '" Eger di ber

navê Mesîh de hîîn bên nizimkirin, xwezî bi we, çimkî Ruhê rîi-

metê, yanî Ruhê* Xwedê li ser we dimîne. '^ Lê bila m kes ji we, ji

bo raêrkujî, dizî, xerabîkirin û têkilbûna karên hinekên din cefayê

nekişîne. '* Lê eger yek ji we ji ber ku Mesîhî ye cefayê bikişîne,

4:8 Aqiib 5:20; Gotinên Silêman 10:12
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bila ew şerra neke, lê bila bi vî navî pesnê Xwedê bide. " Çimkî

wext hat ku dîwan ji mala Xwedê dest pê bike. Eger ji me dest pê

bike, dawiya wan ên ku U gor Mizgîniya Xwedê nakin wê çawa

be?""!}:

«Eger yê rast zor xilas bibe,

Êdî halê yê nepak îî gunehkar wê çawa be?»*

" Ji ber vê yekê, yên ku li gor daxwaza Xwedê cefayê dikişînin,

bUa bi qencîkirinê xwe bispêrin Afirandarê dilsoz.

Li Keriyê Xwedê Binêrin

5Ez ê ku yek ji rihspiyan im û şahidê cefayên Mesîh îî hevparê

wê rîîraetê rae, ku wê bê, ez hêvî ji rihspiyên nav we dUdm:

^ Wek ku Xwedê ji we dixwaze, bi çavdêrîtî şivantiya keriyê Xwe-

dê yê ku li ber we ye, ne ji raecbîirî lê ji dil bikin. îcar vê ne ji bo
qezenceke bêserûber, lê bi dilxwazî bikin. ^ Ne wek ku hîîn hu-

kumdariyê li wan ên ku li we hatine spartin bikin, lê belê ji bo kerî

bibin mînak. " îcar gava ku Serokşivan xuya bibe, hûnê taca rîî-

metê ya ku qet naçilmise bistînin.

* Xortno, bi vî awayî bi ya rihspiyan bikin îî hemîi U hember

hev nefsbiçîik bin. Çirakî:

«Xwedê U heraber pozbilindan disekine

Lê keremê li nefsbiçûkan dike.»''
* Loraa xwe di bin destê Xwedê yê hêzdar de nizim bikin, da

ku di wextê xwe de we bilind bike. '' Hemû xemên xwe bavêjin ser

wî, çimkî ew xema we dixwe.

* Li ser hişê xwe bin îi hişyar bin. Neyarê we îblîs, wek şêrekî
ku dihumîne digere, ka ewê kê daqurtîne. ' Di baweriyê de hîmgirtî

li hember wî bisekinin; çirakî hîîn dizanin birayên we jî li seran-

serê dinyayê eynî cefayê dikişînin. '" Lê Xwedayê hemîî keremê,

yê ku bi Mesîh îsa hûn gazî rûmeta xwe ya herheyî kirine, pişrî ku

hîîn demeke kurt cefayê bikişînin, ew bi xwe wê we nîîvejen bike,

xurt bike, hêzdar bUce îî we li ser bingehê qayîm bike. " Karîn her

û her ji wî re be. Amîn.

' 4:18 Ji: Gotinên Silêman 11:31 '' 5:5 Ji: Gotinên Silêman 3:34

5:2 Yiihenna 21:15-17 5:6 Metta 23:12; Liiqa 14:11; 18:14
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SiUivên Aştiyê

'^ Min bi destê Sîlas* ê ku ez wî birayekî dilsoz hesab dikim,

bi kurtî ji we re nivîsî, da ku ez we bişidînim û şahidiyê bikim ku

kerema Xwedê ya rastîn ev e. Di vê de bimînin. " Civîna* li Ba-

bîlê* ya ku bi we re hatiye bijartin îî kurê min Marqos* jî silavan li

we dike. '" Bi ramûsana hezkirinê silavan li hev bikin.

Silamet U ser we hemîiyan be, hîîn ên ku yên Mesîh in.



Nameya Petrûs a diduyan

Pêşgotin

Petrûs bi vê nameya xwe ya diduyan deng li hemû bawermen-

dên pêşî dike. Bi vê nameyê, bawermendan li hember mamosteyên

xerabker, li hember wê jiyana bê serûber ya ku ji wan hîndariyan

tê û li hember tevzkeran hişyar dike. Bersîva van hîndariyên şaş, di

zanebûna Xwedê û Isa Mesîh de ye. Ev zanîn, bi wan kesên ku îsa

Mesîh rû bi rû dîtine û hînkirina wî bihîstine tê ragihandin.

Nivîskar bi taybetî li ser hînkirina wan kesên ku dibêjin:

«Mesîh cardin nayê!» radiweste. Bi ya wî Xwedê bi aramî dilive,

çimkî ew naxwaze ku tu kes helak bibe, lê belê dixwaze ku her kes

tobe bike û xilas bibe. Ev name bi naveroka xwe dimîne Nameya

Cihûda.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1:1-2

II. Gazîkirina li bawermendan 1:3-21

III. Hînkirinên şaş 2:1-22

IV. Hatina Mesîh ya diduyan 3:1-18

Silav

IJi xulara îî Şandiyê îsa Mesîh Şimûn Petriîs,
ji wan re yên ku bi rastiya Xwedayê me, Xilaskarê me îsa

Mesîh, bi me re gihîştine eynî baweriya giranbîha:

^ Di naskirina Xwedê û Xudanê me îsa de kerem îi aşrî bi fi-

rehî li ser we be.

Gazîkirin û Hilbijartina Xwedê

' Bi naskirina wî yê ku bi rûmet ii qenciya xwe gazî me kiriye,

hêza wî ya xwedayî*, her tiştê ku ji bo jiyan îî xwedênasiyê pêwist

e, da me. " Bi van tiştan wî sozên giranbiha îî gelek mezin dane

me, da ku hîin bi wan bibin hevparên tebîeta xwedayî ii ji wê xe-

rabîînê birevin, ya ku ji xwestekên dinyayê tê. ^ Erê, ji ber vê yekê

hemîî xîretkêşiyê bi kar bînin, bi baweriya xwe hêjabihndiyê

peyda bikin, bi hêjabilindiyê zanînê, *bi zanînê xwegirtinê, bi
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xwegirtinê ragirtinê*, bi ragirtinê jiyana xwedayî, ' bi jiyana xwe-

dayî birahezî îî bi biraheziyê hezkirinê peyda bikin. * Çimkî eger

hûn xwediyê van tiştan bin û ev di nav we de zêde bibin, hûn di

naskirina Xudanê rae îsa Mesîh de bêkêr û bêber namînin. ' Lê yê
ku ji van tiştan bêpar e, kor e, dîîr nabîne û ji bîra wî çîiye ku ew ji

gunehên xwe yên berê paqij bîiye. '" Ji ber vê yekê birano, xîret-

kêşiyê bikin ku hûn gazîkirin û hilbijartina xwe qayîm bikin. Eger

hûn van tiştan bikin, hîin tu caran naterpiUn*. " U bi vî awayî der-

geh wê bi tevahî li ber we vebe, da ku hîîn bikevin Padîşahiya

herheyî ya Xudan îî Xilaskarê me îsa Mesîh.

'^ Ji bo vê yekê, her çiqas hiîn van tiştan dizanin û hîîn bi wê

rastiya ku bi we re ye hîmgirtî ne jî, ez dixwazim hergav van bînim

bîra we. '^ Û heta ku ez di vê çadirê de me, ez vê yekê rast dibînim
ku bi anîna bîra we, we hişyar bikim. '" Çimkî wek ku Xudanê me

îsa Mesîh jî ji min re kifş kiriye, ez dizanim ku rakirina çadira rain
nêzîk e. '^ îcar ezê xîretkêşiyê bikim, da ku pişrî çûyîna rain jî hîîn
hergav bikarin van tiştan bînin bîra xwe.

Şahidên Rûmeta Mesîh

'* Çaxê ku me hêz îî hatina Xudanê me îsa Mesîh bi we da za-

nîn, em neketin pey çîrokên ku bi qumazî ji ber xwe hatine çêkirin,

lê me bi çavên xwe mezinahiya wî dît.

" Çimkî gava ji rîiraeta herî biUnd dengekî weha jê re hat îi

got:

«Kurê min ê delal ev e.

Dilê rain bi wî xweş e»,

hingê wî ji Bav Xwedê rûmet û siyanet* stand. '* Û gava em bi wî

re li ser çiyayê pîroz* bûn, ev dengê ku ji ezmên hat, me bi xwe

bihîst.

" Bi vî awayî peyva* pêxeraberîtiyê ji rae re hê bêtir qayîm

hat deranîn. Heta ku sibe zelal bibe îî stêrka sibê di dilê we de der-

keve, wek çiraya ku di tariyê de ronahî dide, hûnê qenc bikin ku

hûn bala xwe bidin peyvên pêxemberîtiyê. ^ Divê berî her tiştî hûn

vê bizanin ku tu pêxeraberîtiya Nivîsara Pîroz ne ji şîrovekirina ji

1:13 «Çadir» li vir «bedena mirov» e.

1:17 Metta 17:1-5
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ber xwe çêkirî ye. ^' Çimkî pêxemberîtî tu caran bi daxwaza mirov

nehatiye; lê belê mirovan bi rêberiya Ruhê* Pîroz, peyv ji Xwedê

gotine.

Pêxemberên Derewîn û Cezakirina Wan

2Lê çawa ku di nav gelê îsraêl de pêxemberên derewîn hebûnî

wusa wê di nav we de jî mamosteyên derewîn hebin. Ewê bi

dizî hînkirinên wêranker bînin hundir û heta ewê wî Xudanê ku ew

kirrîne jî înkar bikin. Lê belê ewê zîîka helakê bînin ser xwe. ^ Ge-

lek wê bikevin pey bêedebiya wan îi ji riîyê wan wê çêrî riya rast

bê kirin. ^ Bi çavbirçîtiya xwe, ewê bi peyvên xapînok U ser pişta

we biçêrin. Dîwanbûna* ku ji berê ve ji bo wan e, dereng namîne îi

helaka wan naponije.

" Çirakî Xwedê ew railyaketên ku guneh kirin jî nedirixandin*,

lê ew avêtin kortala* bêbinî, da ku ew ji bo Roja Dawî di kûrahiya

taristaniyê de bi zincîran girêdayî bên hilanîn.

^ Xwedê dinya berê jî nedirixand, lê çaxê wî tofan bi ser dinya

nepakan de anî, wî bi tenê Nîih* ê ku peyvbêjê rastiyê bîi û heftên

din parastin. * Xwedê bajarên Sodora* îî Goraorayê jî sîîcdar der-

xistin, ew kirin xwelî, wêran kirin îî ji wan ên ku wê bi nepakî bi-

jîn re kirin raînak. '' Û mirovê rast Lût* ê ku bi jiyana nepak a ne-

heqan xeragîn bîîbii rizgar kir. * Çimkî wî yê rast ê ku di nav wan

de dijiya, kirinên wan ên neheq didît û dibihîst, roj bi roj cefa dida

canê xwe yê rast.

'Xudanê ku bi vî awayî kir, dizane ku çawa xwedênasan ji

ceribandinê rizgar bike û yên ku neheqiyê dikin, '" bi tayberî jî yên
ku li pey xwesteka pîs a nefsê dikevin îî desthilatiyê kêm dibînin, ji

bo cezaldrinê heta Roja Dawî hiltîne.

Evên cureticar îî qure, ji çêrkirina yên xweyî rîîmet natirsin.

" Lê bi ser ku milyaket di hêz îî karînê de ji wan meztir in jî, li ber

Xudan wan bi çêrkirinê sîicdar nakin. '^ Lê evên ha wek heywanên

bêfêm û afîrîdên* bi fêrakirina xweheyî* yên ku ji bo gUtin û kuş-

tinê çêbûne, çêrî tiştên ku jê fêra nakin, dikin. Ew jî wê wek wan

heywanan di xerabîiniya xwe de helak bibin " îî ewê cezayê nehe-

qiya xwe bikişînin. Roj li nava rojê, li zewq îi sefa xwe dinêrin, vê

2:5 Destpêkirin 6:18; 7:13 2:6-7 Destpêkirin 19
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yekê kêf dihesibînin. Evên ha, leke îi rîîreşî ne. Gava ew bi we re

dixwin îi vedixwin, ew bi xapandina xwe bi xwe kêfê dikin. '" Ça-

vên wan tije zîna ye, ji gunehkirinê têr nabin îi canên xilupilo*

dixapînin. Dilê wan hînî çavbirçîtiyê bîîye, ew zarokên nifîrê ne.

'^ Wan dev ji riya rast berda, varî* bîin îî riya kurê Beyor Balamê*
ku ji pereyê neheqiyê hez kir, girtin. '* îcar ji ber neheqiya wî li wî

hat hilatin*; kerê bê zar û ziman bi dengê mirovan peyivî îî pêşî li

harbûna pêxember girt.

" Ev rairovên ha kaniyên bê av îi mijên ku U ber bagerê tên
ajotin in. Tariya reş ji bo wan hatiye hilanîn. '* Çirakî ew peyvên

mezin îî pûç dibêjin îi bi xwestekên nefsê yên bêedeb, wan kesan

dixapînin, yên ku nû ji mirovên di riya çewt de diçin, rizgar bûne.

" Bi ser ku ew bi xwe xulamên xerabûnê ne, ji wan re soza azadiyê
didin. Çimkî mirov dibe xulamê wî yê ku mirov bindest dike.

^ Çimkî, eger ew bi naskirina Xudan îî Xilaskarê me îsa Mesîh ji
nepakiyên dinyayê rizgar bûbin îî paşê dîsa U van tiştan bizivirin îi

bindest bibin, hingê halê wan ê paşî wê ji yê pêşî xerabtir be.

^' Çimkî, eger piştî ku wan riya rastiyê zanî îî ji pey erarê pîroz ê
ku li wan hatibîi spartin vegeriyabin, hingê nezanîna riya rastiyê

wê ji bo wan hê çêtir bûya. ^^ Erê, wek vê raesela rast hat serê wan:

«Kîiçik li vereşîna xwe vedigere»

iî:

«Beraz piştî şuştinê

Dîsa xwe di nav herriyê de digevizîne.^"

Soza Hatina Xudan

3Hezkirîno, niha ev nameya min a diduyan e ku ez ji we re di-

nivîsira. Di herduyan de jî ez fikrên we yên paqij hişyar dikira,

tînim bîra we. ^ Ez dixwazim ku hîin gotinên ku ji berê ve ji aliyê

pêxemberên pîroz ve hatine gotin û erarên ku Xudan û Xilaskar bi

destê Şandiyên we dane, bînin bîra xwe.

^ Berî her tiştî vê bizanin ku di rojên dawîn de tinazkar wê
derkevin, li gor xwestekên xwe rêve herin, tinazan bikin " îi bêjin:

«Ka soza hatina wî li ku derê ma? Ji mirina bav îî kalan ve, her tişt

' 1:11 Ji: Gotinên Silêman 26:11
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wekî destpêka afirandinê berdewam dike!» ^ Lê ew bi vîna xwe vê

yekê ji bîr dikin ku bi peyva Xwedê, ji berê ve ezraan hebiîn îî erd

jî bi avê, ji nav avê peyda bîi. * Û bi avê, dinya berê bi tofanê helak
bîi. ' Lê erd îî ezraanên niha jî bi eynî peyvê ji bo êgir tên hilanîn;

ew ji bo roja dîwankirin û helakkirina nepakan tên hiştin.

* Lê hezkirîno, vî tiştî ji bîr nekin ku li ba Xudan rojek wek

hezar salî ye îî hezar sal jî wek rojekê ye. ' Wek ku hinek guman

dikin, Xudan di soza xwe de bi derengî nakeve, lê belê bîhna xwe

li we fireh dike îî naxwaze ku kesek helak bibe, lê dixwaze ku

heralî tobe bikin. '" Lê Roja Xudan wê wek dizan bê. Di wê rojê de

ezraan wê bi xurexureke raezin winda bibin, hêraan wê bişewitin,

erd îî her tiştê ku tê de ye wê ji hev bikeve, tune bibe.

" îcar, madem ku ev hemû tişt wê bi vî awayî ji hev belav

bibin, divê ku hiin mirovên çawa bin? Divê ku hûn di jiyana pîroz

û xwedayî* de bijîn. " Li hêviya Roja Xwedê bin û hatina wê bi

lez bixin. Wê rojê ezraan wê bişewitin iî belav bibin îî hêman wê

bi kelegermî bihelin. '^ Lê li gor soza wî, em li hêviya erdekî nû îi

ezraanên nîî ne, ku rastî wê di wan de bimîne.

'" Ji ber vê yekê hezkirîno, madem ku hîîn li hêviya van tiştan

in, xîretkêşiyê bikin ku hûn li ber wî bêleke, bêkêmahî îî di aştiyê

de bin. '^ îcar bîhnfirehiya Xudanê me xilasî hesab bikin, çawa ku

birayê me yê hezkirî Pawlos* jî, li gor şehrezayiya ku ji wî re ha-

tiye dayîn, ji we re nivîsiye. '* Ew di hemîî nameyên xwe de li ser

van tiştan dibêje. Di wan de hin tişt hene ku fêmkirina wan zehraet

e. Yên nezan n dilê wan xilupilo*, wek ku di nivîsarên pîroz ên din

de dikin, van jî çewt şîrove dikin û bi kirina vê yekê helakbîina

xwe tînin.

" Loma hezkirîno, wek ku hiin ji pêşî ve van tiştan dizanin,

hay ji xwe hebin, da ku hûn bi xapandina yên neheq neyên xiran-

din îi ji nelebtebûna xwe nekevin. '* Lê di kerem û naskirina Xu-

dan îî Xilaskarê me îsa Mesîh de bigihîjin. Rîimet niha îi her îî her

ji wî re be. Araîn*.

3:5 Destpêkirin 1:6-9 3:6 Destpêkirin 7:11
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Nameya Yûhenna ya pêşî

Pêşgotin

Nivîskarê vê nameyê bi xwe navê xwe nade, lê belê li gor şahi-

dên sedsala pêşî nivîskarê vê nameyê Yûhenna ye. Nameyên Yûhen-

na gelek dimînin Mizgîniya Yûhenna, loma bawermend hêji seri ve

wusa qebûl dikin ku ev hemû ji aliyê eynî Yûhennayî ve hatine ni-

vîsîn. Yûhenna ev name di dawiya sedsala pêşî de, li Efesê nivîsiye.

Du armahcên bingehî yên vê nameyê hene:

1. Ew xwendevanan bizirav dike, da ku di hezkirina Xwedê û

Kurê wî îsa Mesîh de bimînin.

2. Ew li hember hîndariyên şaş ên ku dikarin vê girêdanê xera

bikin, wan hişyar dike.

Li gor dîtina wan mamosteyên derewîn, her tiştê ku li vê din-

yayê li ber çav e, ew xerab e; li gor wan tenê tiştên ruhanî qenc in

û tiştên ruhanî û fîzîkî jî nikarin bên ba hev û bibin yek. Ji ber vê

yekê wan nedixwest ku bawer bikin ku Isa Kurê Xwedê ye û bi

xwîn û goşt hatiye dinyayê. Nivîskar li hember vê nêrina şaş bi

eşkereyî nîşan dide ku Isa Mesîh tam mirov û tam Xwedê bû.

Yûhenna gelek caran tîne bîra bawermendan ku ji Xwedê û ji

hevdû hez bikin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Destpêk 1:1-4

II. Ronahîû tari 1:5-2:29

III. Zarokên Xwedê û zarokên îblîs 3:1-24

IV. Rastî û şaşî 4:1-6

V. Hezkirina Xwedê û birahezî 4:7-21

VI. Serketina baweriyê 5:1-21

Peyva Jiyanê

IEv Peyva* ku em bi we didin bihîstin, Peyva jiyanê ye. Ew ji

destpêkê ve hebii, me bihîstiye, me bi çavên xwe dîtiye, me lê

nêriye îi dest daye wê. ^ Ev jiyan xuya bîi, me ew dît îî em jê re

1:1 Yfihenna 1:1
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şahidiyê dikin îî em wê jiyana herheyî ya ku bi Bav* re bîî îî ji me

re xuya bîî, bi we didin zanîn. ^ Tiştê ku me dîtiye îî bihîstiye, em

bi we jî didin zanîn, da ku hevpariya we jî bi me re hebe. Bi rastî

hevpariya me bi Bav* îi bi Kurê wî îsa Mesîh re ye. " Em van tiş-

tan ji we re dinivîsin, da ku şahiya rae teraam be.

Xwedê Ronahî Ye

* Tiştê ku me ji wî bihîstiye îî peyva* ku em dixwazin bi we

bidin bihîstin ev e: Xwedê ronahî ye îi li ba wî qet tarî tune. * Eger

em bêjin: «Hevpariya me bi wî re heye» îî hê jî em di tariyê de

rêve herin, em derewan dikin îî li gor rastiyê nakin. ' Lê eger em di

ronahiyê de rêve herin, wek ku ew di ronahiyê de ye, hevpariya me

bi hevdîî re heye îî xwîna Kurê wî îsa, me ji her gunehî paqij dike.

* Eger em bêjin: «Gunehê me tune», em xwe dixapînin îî rastî

bi me re tune. ' Lê eger em gunehên xwe eşkere bUdn, ew dUsoz îi

rastîparêz e ku li gunehên me bibihîîre û me ji her neheqiyê paqij

bike. '" Eger era bêjin: «Me guneh neldriye», em wî derewker di-

kin îî peyva wî bi me re tune.

Mehdervanê Me Mesîh

2Zarokên rain ên delal, ez van tiştan ji we re dinivîsim, da ku

hîîn guneh nekin. Lê eger yek guneh bike, U ba Bav*, mehder-

vanê* me îsa Mesîhê rastdar heye. ^ Ew ji bo gunehên me berdêla

lêbihîîrtinê ye; ne tenê ji bo yên rae, lê ji bo gunehên hemîî dinya-.

yêjî.

' Eger em erarên wî bînin cih, bi vê yekê em dizanin ku em wi

nas dikin. " Yê ku bêje: «Ez wî nas dikim», lê emrên wî neyne cih,

derewkar e îi li ba wî rasrî tune. * Lê kî ku gotina wî bigire, bi rasrî

hezkirina Xwedê li ba wî temam bûye. Bi vê em dizanin ku em bi
wî re ne: * Yê ku bêje: «Ez bi wî re dimînim», divê wek ku îsa rêve

çûye, ew jî rêve here.

Emrê Nû

' Hezkirîno, ne ku ez emrekî nîi ji we re dinivîsim, lê ez wî

emrê kevin ê ku we ji destpêkê ve dizanibû, dinivîsim. Emrê kevin

1:2 Yfihenna 1:14
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ew peyv e ya ku we bihîstiye. * Dîsa jî ez emrekî nîî ji we re dini-

vîsira. Rastiya wî hem li ba wî îî hem li ba we xuya ye. Çimkî tarî

derbas dibe îi ronahiya rastîn ji xwe şewq dide.

' Yê ku bêje: «Ez di ronahiyê de me» îî ji birayê xwe nefret
bike, hê jî ew di tariyê de ye. '" Yê ku ji birayê xwe hez dike, di

ronahiyê de dimîne îi ji bo wî sedemê terpilînê* tune. " Lê yê ku ji

birayê xwe nefret dike, di tariyê de ye, di tariyê de rêve diçe îi

nizane ku diçe ku derê, çimkî tariyê çavên wî kor kirine.

'^ Zarokên min, ez ji we re dinivîsim,

Çimkî di ber navê wî de li gunehên we hatiye bihûrtin.

'^ Bavno, ez ji we re dinivîsim,

Çimkî hîîn, yê ji destpêkê ve heyî nas dikin.

Xortno, ez ji we re dinivîsim,

Çimkî hîin li hember Yê Xerab bi ser ketin.

'" Zarono, ez ji we re dinivîsim,

Çimkî hîin Bav* nas dikin.

Bavno, ez ji we re dinivîsim,

Çirakî hîîn, yê ji destpêkê ve heyî nas dikin.

Xortno, ez ji we re dinivîsim,

Çimkî hîîn bi hêz in ii peyva Xwedê bi we re dimîne

Û hîîn li heraber Yê Xerab bi ser ketin.
'^ Ji dinyayê îî tiştên ku di dinyayê de ne, hez nekin. Eger yek

ji dinyayê hez bike, hezkirina Bav* bi wî re tune. '* Çirakî her tiştê

ku di dinyayê de ye, xwesteka nefsê, xwesteka çavan îî quretiya

maldariyê, ne ji Bav, lê ji dinyayê ne. " îcar dinya îî xwesteka wê

derbas dibe, lê yê ku daxwaza Xwedê dike her û her dijî.

Dijminên Mesîh

'*Zarono, saeta dawî ye! Wek ku we bihîstiye, yê ku dijberê
Mesîh e wê bê û niha jî gelek dijberên Mesîh derketine. Ji wê yekê

em dizanin ku saeta dawî ye. " Ew ji nav me derketin, lê belê ew

ne ji me bîîn. Eger ew ji me bûna, wê bi me re bimana. Lê çûna

wan diyar kir ku ew hemîî ne ji me ne.

^" Lê hîîn ji aliyê Yê Pîroz ve bi Ruh hatine meshkirin* û hîîn
heraîi jî rastiyê dizanin. ^' Ne ji ber ku hîîn rastiyê nizanin ez ji we

2:7 Yfihenna 13:34 2:12 Binêre: Zebfir 25:1 1
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re dinivîsim, lê ji ber ku hîîn dizanin. Û hûn dizanin ku her derew
ne ji rastiyê ye. ^^ Ji yê ku dibêje: «îsa ne Mesîh e» pê ve, kî de-

rewkar e? Dijberê Mesîh ew e ku hera Bav û hem jî Kur înkar

dike. " Di dilê her kesê ku Kur înkar dike de, Bav jî tune, lê di dilê

yê ku Kur eşkere dike de, Bav jî heye.

^ Bila tiştê ku we ji destpêkê ve bihîstiye, bi we re bimîne.

Eger tiştê ku we ji destpêkê ve bihîstiye bi we re bimîne, hîîn jî,

hîînê bi Kur re û bi Bav re bimînin. ^^ îcar ev soza ku wî daye me

jiyana herheyî ye.

^* Min ev tişt li ser wan ên ku dixwazin we bixapînin ji we re

nivîsîn. ^ îcar heçî hiîn in, ew Ruhê ku Mesîh hîîn pê mesh* kirine

bi we re diraîne û hewcedariya we bi hînkirina tu kesî tune. Çimkî

mesha wî, li ser her tişti çawa hînî we bike, rast e, ne derew e û

çawa hînî we kiribe, bi Mesîh re bimînin.

^ Û niha, zarono, bi wî re biraînin, da ku gava ew xuya bibe,

cesareta rae hebe îî era di hatina wî de, li ber wî şermî nebin.

^' Madem ku hîîn dizanin ew rast e, hûn dizanin her kesê ku rastiyê

dike ji wî çêbiîye.

Zarokên Xwedê

3Binêrin, Bav* çiqas ji me hez kir ku em zarokên Xwedê bên

gazîkirin! Û em ew in. Ji ber vê yekê dinya me nas nake, çimkî

ew nas nekir. ^ Hezkirîno, niha em zarokên Xwedê ne îî hê ne eş-

kere ye ku eraê bibin çi. Lê era vê yekê dizanin: Gava ku ew xuya

bibe, eraê bibin wek wî. Çimkî ew çawa be, emê wî wusa bibînin.

^ Her kesê ku hêviya xwe bi wî ve girêdide, wek ku ew paqij e,

xwe paqij dike.

" Her kesê ku guneh dike, U hember Şerîetê* radibe; çimkî gu-

neh U hember Şerîetê rabûn e. ^ Hiîn dizanin ku ew xuya bîî, da ku

guneh rake; û U ba wî guneh tune. * Her kesê ku bi wî re dimîne, gu-

neh nake; her kesê ku guneh dUce, ne ew dîtiye îi ne jî ew nas kiriye.

' Zarono, bila kes we nexapîne. Yê ku rastiyê dike rast e, çawa

ku ew rast e. ' Yê ku guneh dike ji îblîs e, çimkî îblîs ji destpêkê
ye guneh dike. Ji bo vê yekê Kurê* Xwedê xuya bîî, da ku karên

Iblîs xera bike.

3:1 Yfihenna 1:12 3:5 Yûhenna 1:29
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' Her kesê ku ji Xwedê çêbûye guneh nake, çimkî tovê Xwedê
di dilê wî de dijî îi ew nikare guneh bUce, ji ber ku ew ji Xwedê

çêbîîye. '" Zarokên Xwedê îî zarokên îblîs bi vê yekê ji hev kifş

dibin: Her kesê ku rastiyê nake ne ji Xwedê ye îi yê ku ji birayê

xwe hez nake jî ne ji Xwedê ye.

// hevdû Hez Bikin

" Çimkî gotina ku we ji destpêkê ve bihîstiye ev e ku em ji
hevdîi hez bikin. '^ Em ne wek Qayîn* bin ê ku ji Yê Xerab bû îi

birayê xwe kuşt. Û çima wî ew kuşt? Ji ber ku kirinên wî bi xwe
xerab bûn, lê yên birayê wî rast bîîn.

" Gelî bnayan, eger dinya ji we nefret bike, şaş nemînin. '" Em

dizanin ku em ji mirinê gihîştine jiyanê, çimkî em ji birayan hez

dikin. Yê ku hez nake di mirinê de dimîne. '^ Her kesê ku ji birayê

xwe nefret dike, mêrkuj e îî hîîn dizanin ku jiyana herheyî bi tu

mêrkujî re mne.

'* Em hezkirinê bi vê yekê dizanin: îsa canê xwe di ber me de

da û divê em jî di ber birayan de canê xwe bidin. " Eger raalê din-

yayê bi kesekî re hebe û birayê xwe di rewşeke hewcedar de bibîne

û dilê wî pê neşewite, çawa hezkirina Xwedê di dilê wî de diraîne?

'* Zarono, ne bi gotin îî peyvê, lê bi kirin û rastiyê em hez
bUdn. " Û bi vê yekê emê bizanin ku em ji rastiyê ne û U ber wî
emê dilê xwe rihet bikin. ^ Eger dilê me, me sîîcdar derxe, Xwedê

ji dilê me meztir e îî ew her tişrî dizane.

^' Hezkirîno, eger dilê me, me sûcdar demexe, li ber Xwedê

cesareta me heye ^ îi em her çi bixwazin eraê jê bistînin. Çirakî em

emrên wî tînin cih îî em tiştên ku li wî xweş tên dikin. " Emrê wî

ev e ku era baweriya* xwe bi navê Kurê wî îsa Mesîh bînin û ji

hevdîi hez bikin, wek ku wî li rae emir kiriye. ^ Yê ku enu-ên wî

tîne cih, bi Xwedê re dimîne îî Xwedê jî bi wî re diraîne. Era bi vê

yekê dizanin ku ew bi me re diraîne: Bi Ruhê ku daye me.

Ceribandina Ruh

4HezkUîno, ji her mhî bawer* nekin, lê mhan biceribînin ka ew

ji Xwedê ne an ne. Çimkî gelek pêxemberên derewîn derketin
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dinyayê. ^ Hîîn bi vê yekê Ruhê* Xwedê nas dikin: Her mhê ku

eşkere dike, îsa Mesîh bi xwîn îî goşt hatiye, ji Xwedê ye, ' lê her

mhê ku îsa eşkere nake, ne ji Xwedê ye. Û mhê dijberê Mesîh ê ku

we li ser bihîstiye wê bê, ev e îî ji xwe niha di dinyayê de ye.

" Zarono, hûn ji Xwedê ne îî hîîn li hember pêxemberên dere-

wîn bi ser ketin. Çirakî yê ku bi we re ye, ji yê ku di dinyayê de ye

meztir e. * Ew ji dinyayê ne, ji ber vê yekê gotina wan ji dinyayê

ye îî dinya guhdariya wan dike. * Em ji Xwedê ne. Yê ku Xwedê

nas dUce guhdariya me dike, lê yê ku ne ji Xwedê ye guhdariya me

nake. Em bi vê yekê Ruhê rastiyê îi mhê derewîn nas dUdn.

Xwedê Hezkirin e

^ Hezkirîno, em ji hevdîî hez bikin; çirakî hezkkin ji Xwedê ye

îî her kesê ku hez dike, ji Xwedê çêbûye îi Xwedê nas dUce. * Yê
ku hez nake, Xwedê nas nake, çimkî Xwedê hezkkin e. ' Hezkirina

Xwedê bi vê yekê di nav me de xuya bîî: Xwedê Kurê xwe yê

yekta şand dinyayê, da ku era bi wî bijîn. '" Hezkkin ev e, ne ku

me ji Xwedê hez kir, lê wî ji rae hez kir û Kurê xwe şand, ku di ber

gunehên me de bibe berdêl.

" Hezkirîno, raadem ku Xwedê bi vî awayî ji me hez ku", divê

em jî ji hevdû hez bikin. '^ Tu caran, tu kesî Xwedê nedîtiye; eger

em ji hevdîî hez bikin, Xwedê bi me re dimîne îî hezkuina wî bi

me re bêkêmahî dibe.

" Bi vê yekê em dizanin ku era bi wî re dimînin îî ew bi me re

dimîne, çimkî wî ji Ruhê xwe daye me. '" Me dît îî em şahidiyê di-

kin ku Bav* Kurê xwe şand ku bibe Xilaskarê dinyayê. " Eger yek
bi eşkereyî bêje: «îsa Kurê* Xwedê ye», Xwedê bi wî re dimîne îî

ew jî bi Xwedê re dimîne. '* Û em hezkirina Xwedê ya ku ji bo rae

ye dizanin û jê bawer dikin.

Xwedê hezkirin e iî yê ku di hezkirinê de dimîne, bi Xwedê re

dimîne îî Xwedê bi wî re dimîne. " Hezkuin bi vî awayî di nav me

de temam bîîye, da ku di Roja Dawî de cesareta me hebe, çimkî ew

çawa be, li vê dinyayê em jî wusa ne. " Di hezkirinê de tirs tune, lê

hezkirina teraam tirsê ji dU derdixe; çimkî di tirsê de cefa heye ii

yê ku ditirse di hezkirinê de bêkêmahî nebûye.
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" Em hez dikin, çimkî pêşî wî ji me hez kir. ^" Eger yek bêje:

«Ez ji Xwedê hez dikim» îî ji birayê xwe nefret bike, derewkar e.

Çimkî yê ku ji birayê xwe yê ku dibîne hez neke, nikare ji Xwe-

dayê ku nabîne hez bike. ^' Emrê ku me jê standiye ev e: Yê ku ji

Xwedê hez dike, bila ji birayê xwe jî hez bike.

Baweri U hember Dinyayê Bi Ser Dikeve

5Her kesê ku bawer dike ku îsa, Mesîh e, ji Xwedê çêbûye û

her kesê ku ji Bav* hez dike, ji zarokê Bav jî hez dike. ^ Çaxê

ku em ji Xwedê hez bikin û emrên wî pêk bînin, hingê em dizanin

ku era ji zarokên Xwedê hez dikin. ' Çirakî hezkirina Xwedê ev e,

ku era emrên wî bînin cih. Û emrên wî ne giran in. " Çirakî her

kesê ku ji Xwedê çêbûye li hember dinyayê bi ser dikeve. Û bi vî

awayî era li heraber dinyayê bi ser dUcevin, yanî bi baweriya xwe.

^ Ji wî yê ku bawer dike ku îsa Kurê Xwedê ye pê ve, kî li heraber
dinyayê bi ser dikeve?

Şahidiya li ser îsa Mesîh

* Ev, ew e ku bi av îî xwînê hat, îsa Mesîh, ne tenê bi avê, lê bi
av û xwînê hat. Û Ruh e ku şahidiyê dike; çirakî Ruh rasrî ye.
' Yên ku şahidiyê dikin sisê ne: * Ruh, av îî xwîn. Û şahidiya her

siyan yek e. 'Eger era şahidiya mirovan qebûl bikin, şahidiya

Xwedê hê raeztir e; çirnkî ev, şahidiya Xwedê ya li ser Kurê wî ye.

'" Yê ku baweriyê bi Kurê Xwedê tîne, ev şahidî di dilê wî de ye.

Yê ku ji Xwedê bawer nake, wî ew derewker kiriye, çirnkî wî ba-

werî bi şahidiya ku Xwedê ji bo Kurê xwe kiriye, neaniye. " Şahi-

dî ev e: Xwedê jiyana herheyî daye rae îî ev jiyan di Kurê wî de

ye. '^Yê ku Kur di dilê wî de ye, jiyana wî heye, yê ku Kurê

Xwedê di dUê wî de tune, jiyana wî tune.

Peyva Dawî

" Ez van tiştan ji we re, ji hiîn ên ku baweriyê bi navê Kurê

Xwedê tînin re, dinivîsira, da ku hiîn bizanin jiyana we ya herheyî

heye. '" Cesareta me ya li ber wî ev e: Çaxê em tiştekî li gor dax-

waza wî bixwazin, ew guhê xwe dide me. '^ Û eger em bizanin ku

5:3 Yfihenna 14:15 5:11 Yfihenna 1:4; 3:36
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em her çi bixwazin ew guh dide me, hingê em dizanin tiştên ku me

jê xwestine, me standine.

'* Eger yek bibîne ku birayê wî gunehekî ku nabe mirinê dUce,

bila ji Xwedê bixwaze û wê jiyanê bide wî yê ku gunehê ku nabe

mirinê kiriye. Gunehê ku dibe rairinê heye; ez nabêjim bila ji bo

gunehekî weha dua bike. " Her neheqî guneh e; lê gunehê ku nabe

mirinê heye.

'* Em dizanin her kesê ku ji Xwedê çêbûye guneh nake, lê Ni-

xuriyê Xwedê wî diparêze îî Yê Xerab dest nade wî. " Em dizanin

ku era ji Xwedê ne îî tevahiya dinyayê di bin destiiilatiya Yê Xerab

deye.

^" Em dizanin ku Kurê Xwedê hatiye ii ji bo ku em Yê Rast bi-

zanin, fêmdarî daye rae. Û era bi Yê Rast re, bi Kurê wî îsa Mesîh

re ne. Xwedayê rast îi jiyana herheyî ev e.

^' Zarono, xwe ji pîîtan biparêzin.



Nameya Yûhenna ya diduyan

Pêşgotin

Yûhenna vê nameya xwe wek «berpirsiyarê civînê, Ji sitiya hê-

ja û zarokên wê» re dinivîse (ku bi mana civîna derekê û bawer-

mendên wê ye). Armanca esasî ya vê nameyê, hezkirina bawer-

mendan aji hevdû û li hember hîndariyên şaş hişyarkirina wan e.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1-3

U. Rasti û hezkirinê 4-11

IIL Gotinên dawî 12-13

Silav

Ji vî rihspiyî,

ji sitiya* bijartî îî zarokên wê re, ji yên ku ez bi rastiyê ji wan

hez dikim re. Ne tenê ez, lê hemîî yên ku rastiyê dizanin jî ji wan

hez dikin. ^ Çimkî rasrî di dilê me de dimîne îi wê her îi her bi me
rebe:

^ Rehm, kerem û aşrî ji Bav Xwedê îî ji Kurê Bav îsa Mesîh, di
rastî îî hezkirinê de wê U ser me be.

Rasti û Hezkirin

"Bi dîtina hin zarokên te yên U gor emrê ku me ji Bav*
standiye, di rastiyê de rêve diçin, ez gelek şa bîîm. ^ Lê niha, sitiya

delal, ne wek ku emrekî nû ez ji te re dinivîsim, lê li gor emrê ku ji

destpêkê ve li me hatiye kirin, ez ji te hêvî dikim ku em ji hevdîî

hez bikin. * îcar hezkirin ev e ku em li gor emrên wî rêve herin.
Wek ku we ji destpêkê ve bihîstiye, emir ev e ku hûn di hezkirinê

de rêve herin.

' Gelekên ku xelkê dixapînin, U dinyayê belav bûn. Ew eşkere
nakin ku îsa Mesîh bi xwîn û goşt hatiye. Yê ku xapînok e û dij-
berê Mesîh e, ev e. * Hay ji xwe hebin, da ku hûn tiştê ku we di ber

de keda xwe daye winda nekin, lê xelata xwe bi tevahî bisönin.

5 Yfihenna 13:34; 15:12, 17 61 Yfihenna 5:3
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' Her kesê ku zêde diçe îî di hînkirina Mesîh de namîne, di dilê wî

de Xwedê tune. Di dilê wî yê ku di hînkirina Mesîh de dimîne,

hem Bav* û hem jî Kur* heye. '" Eger yek bê ba we îi vê hînkirinê

neyne, wî nehewînin malê û silavê nedinê. " Çimkî, kî silavê bide

wî, dibe hevparê kirinên wî yên xerab.

Gotinên Dawî û SiUiv

'^ Hê gelek tiştên ku ez ji we re binivîsim hene, lê min nexwest

ku ez bi kaxez û bi hibrê binivîsim. Ez hêvî dUdm ku ez bêm ba

we îi rii bi rîî bi we re bipeyivim, da ku şahiya me temam bibe.

" Zarokên xwişka te ya bijarrî silavan U te dikin.



Nameya Yûhenna ya sisiyan

Pêşgotin

Nameya Yûhenna ya sisiyan ji Gayos re hatiye nivîsîn. Nivîs-

kar di vê nameyê de Ji bo ku alîkariya bawermendan kiriye pesnê

wî dide û li hember mirovekî bi navê Diyotrefîs bawermendan

hişyar dike. Diyotrefîs xwe li ber bawermendan mezin dike, şandi-

yan qebûl nake û paşgotiniyê dike.

Ev name dikare bivî awayî bê beşkirin:

L Destpêk 1-4

II. Fedakariyaji bo birayan 5-8

IIL Diyotrefîs û Dîmîtriyos 9-12

IV. Silavên aştiyê 13-15

SiUiv

Ji yê rihspî,

ji Gayosê hezkiriyê ku ez bi rastî jê hez dikim re.

^ Hezkiriyo, wek ku canê te di rihetiyê de ye, ez dua dikim ku
tu di heraîi tiştan de di riheti û di saxiyê de bî. ' Ez gelek şa bûm

çaxê ku çend bira hatin îî U ser dilsoziya te ya ji rastiyê re şahidî

kirin ku tu çawa di rastiyê de rêve diçî. " Ji bo min, ji vê yeka ku ez

dibihîzim zarokên rain di rastiyê de rêve diçin, şahiyeke meztir

tune.

Fedakariyaji bo Birayan

* Hezkiriyo, ji birayan re, heta ji yên nenas re, her tiştê ku tu
dikî, tu bi dilsozî dikî.^ * Wan li ber civîna* bawermendan li ser

hezkirina te şahidî kk. îcar tu wan bi awayekî ku hêjayî Xwedê ye
bi rê bikî, tê qenc bikî. '' Çimkî ew ji bo navê Mesîh ketin rê îî ji

yên ku bawer nakin tiştek nestandin. * Loma divê em yên weha

qenc qebîil bikin, da ku em ji rastiyê re bibin hevalkar.

Diyotrefîs û Dîmîtriyos

' Min ji civînê re hin tişt nivîsîn, lê Diyotrefîsê ku dixwaze
xwe di nav wan de derxe pêş, me qebîil nake. '" Ji ber vê yekê gava
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ku ez bêm, ezê balê bikişînim ser wan fesadiyên ku bi peyvên

xerab li heraber rae kirine. Ew qîma xwe bi van fesadiyan tenê

nayne, birayan qebûl nake îî rê nade wan ên ku qebîîl dikin jî. Bi

ser de jî, ew wan ji civînê davêje derve.

" Hezkiriyo, tu çavê xwe nede tiştê xerab, lê bide tiştê qenc.

Yê ku qenciyê dike ji Xwedê ye; yê ku xerabiyê dike Xwedê

nedîtiye.

'^ Hemîî li ser qenciya Dîmîtriyos şahidiyê dikin, heta rastî bi

xwe jî şahidiyê dike. Em jî ji bo wî şahidiyê dikin îî tu dizanî ku

şahidiya me rast e.

Silavên Aştiyê

'^ Gelek tiştên ku ez ji te re binivîsim hene, lê ez naxwazim ku

bi kaxez û bi hibrê binivîsim. '" Lê ez hêvî dikim ku di nêzîk de

ezê te bibînim, hingê emê bi hev re rîî bi rû bipeyivin.

'* Aştî li ser te be. Dost silavan U te dikin. Nav bi nav silavan li

dostan bike.



Nameya Cihûda

Pêşgotin

Nivîskarê vê nameyê Cihûda birayê Aqûb (Aqûb 1:1) e. Name

bi naveroka xwe dimîne Nameya Petrûs a diduyan.

Name li hember wan mamosteyên derewîn ên ku xwe bawer-

mend nîşan didin, hatiye nivîsîn. Nivîskar bi nameyê dil dide ber

bawermendan, da kuji bo baweriya xwe ya ku Xwedê carekêji bo

her û her daye wan, tekoşînê bikin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Silav 1-2

II. Taybetiyên mamosteyên derewîn 3-16

III. Ji bo parastina baweriyê hayji xwe hebûn 17-23

IV. Pîrozî û xêrxwestin 24-25

SiUiv

Ji Cihûda*, xulamê îsa Mesîh û burayê Aqîîb*,
ji gazîkiriyên ku ji aliyê Bav Xwedê ve tên hezkirin û bi îsa

Mesîh tên parastin re:

^ Aştî, rehm iî hezkirin ji we re zêde bibe.

Guneh û Dîwan

^ Hezkuîno, çaxê rain bi xîretkêşî xwest ku ez U ser xilasiya

rae ya hevpar ji we re binivîsira, min xwe mecbûr dît ku ez bi-

nivîsim û ji we hêvî bikim ku hîîn, ji bo baweriya* ku yekcar U

pîrozan* hatiye spartin, tekoşînê* bikin. " Çimkî hin mirovên ne-

pak ên ku kerema Xwedayê me bi bêedebiyê diguherin îi Mîrzayê

me yê tenê Xudanê me îsa Mesîh înkar dikin, bi dizî ketin nav we.

Ew ji berê ve ji bo vê dîwanê* hatine destnîşankirin

' îcar her çiqas hîîn her tiştî dizanin jî, ez dixwazim bînim bîra

we ku Xudan gelê xwe ji diyarê Misrê xilas kiribe jî, yên ku bawer

nekirin, piştre helak kirin. * Û wî ew milyaketên ku serwertiya xwe

neparastin, lê belê dev ji riîniştgehên xwe berdan, bi zincîrên

5 Derketin 12:51; Hijmartin 14:29-30
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herheyî ji bo dîwana Roja Mezin di bin tariyê de hilanîn. ' Bi eynî

awayî Sodom, Goraora îi bajarên der îî dora wan jî wek wan fuhûşî

kûin ii ketin pey bedenên din. Ew bajar bi kişandina cezayê agirê

herheyî bîîn mînak. * Lê evên ha jî bi eynî awayî dUcevin pey

xeyalan û bedenê murdar* dikin, hukumdariya Xudan red dUdn û

çêrîyên xweyî rîîmet dikin. ' Lê belê gava ku serekmilyaket Mîxa-

yfl U heraber îblîs derket îî ji bo cesedê Mûsa* munaqeşe kk,

tonebîî ku bi çêrkirinê wî sûcdar bUce. Lê tenê got: «BUa Xudan

dengê xwe li te hilde!» '" Lê evên ha, çêrî tiştên ku nizanin dUdn îi

wek heywanên bêfêra, bi tiştên ku ji ber xwe fêm dUcin, helak

dibin. " Wey U wan! Ew U ser riya Qayîn* çûn îi ji bo qezencê

xwe avêtin nav xapandina Balam* îi di serhildana Qorax* de helak

bûn. '^ Evên ha di ziyafetên we yên hezkirinê de bê tirs dixwin û

vedixwin, ew leke ne. Ew mîna wan şivanan in ku bi tenê xwe

xweyî dikin. Ewrên bêbaran in ên ku li ber bayê diçin; darên

payîzê yên bêfêkî ne, ew du caran mirine ii ji ra* ve hatine hiUdrin.

" Ew wek şeqlên deryayê yên hêç ên ku kef didin, şerma xwe

direşînin. Stêrên serserî ne ku ji bo wan tariya reş a her îî her

hatine hilanîn. '" Henoxê* ku pişrî Adem* ji nifşê* heftan e U ser

wan weha pêxemberîrî* kir: «Va ye, Xudan bi deh hezarên xwe

yên pîroz ve hat, '^ da ku dîwana hemîîyan bike û ji bo hemîi ki-
rinên nepak ku wan bi nepakiyê kirine û ji bo heraû tiştên hişk ên

ku gunehkarên nepak U hember Xudan gotine, bala her yekî bUd-
şîne ser sûcê wî.» '*Evên ha pitepitê dikin, gazinan dUdri, U gor

xwestekên xwe rêve diçin, devê wan peyvên* mezin dibêjin, ji bo

qezencê siyaneta* xelkê digirin.

Hişyari û Şîret

" Lê hûn, ey hezkirîno, gotinên ku ji pêşî ve ji aliyê Şandiyên*
Xudanê me îsa Mesîh ve hatine gotin, bînin bîra xwe, '* ku ji we re
digotin: «Di dema dawî de tinazkarên ku h gor xwestekên xwe yên
nepak rêve diçin, wê derkevin.» "Ev ew in, ên ku dubendiyê
dUdn, nefsanî ne û ji Ruh bêpar in. '" Lê hûn, ey hezkUîno, xwe U

7 Destpêkirin 19

11 Qayîn: Destpêkirin 4:3-8; Balam: Hijmartin 22; Qorax: Hijmartm 16

14 Destpêkirin 5:18-24 18 2 Petrûs 3:3
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ser baweriya xwe ya herî pîroz ava bikin, bi Ruhê* Pîroz dua

bikin, ^' xwe di hezkirina Xwedê de bigirin îî ji bo jiyana herheyî li

hêviya rehraa Xudanê rae îsa Mesîh bimînin. ^^ Li yên ku dudilî
ne, rehmê bikin. " Yên ku di nav êgir de ne, bikişînin îî xilas bikin,

li hinekên din bi tirs werin rehmê, lê heta bila cênika we ji kirasên

ku ji bedena gunehkar lewitîne jî biçe.

Pesinji Xwedê re

^ Xilaskarê rae Xwedayê tenê, dikare we ji ketinê biparêze û

bi şahiyeke mezin, bêleke we derxe ber rîîmeta xwe; ^^ bila ji be-

riya deman ve, niha îî her û her, bi destê Xudanê me îsa Mesîh

rûmet, mezinahî, karîn îî desthilaö jê re be. Amîn*.



Peyxama Yûhenna

Pêşgotin

Nivîskarê vê kitêbê Yûhennayê Şandiyê Mesîh e. Evpeyxam di

wê dema ku bawermend ji bo baweriya xwe ya bi îsa Mesîh di-

hatin cefadan de hatiye nivîsîn. Armanca bingehî ya vê peyxamê

ew e ku dil bide ber bawermendan û hêviya wan xurt bike, da ku

ew di demên tengahî û êşkişandinê de dev ji baweriya xwe ber-

nedin. Nivîskarê Peyxamê Yûhenna, hingê li girava Patmosê girtî

bû.

Yûhennaji bo dayîna Mizgîniyê ji aUyê împeratoriya Romayê

ve li vê giravê hatibû sirgûn kirin. Ev peyxam, an di dema Im-

perator Neron de (piştî îsa 54-68) an jî di dema împerator
Domîtiyan de hatiye nivîsîn. (piştîlsa 81-96)

Peyxama Yûhenna bi heft daxuyaniyên ku ji heft civînên Ene-

dolê re tên şandin, dest pê dike. Naveroka bingehîya vê peyxamê

ev e: Mesîh Xudan e û ewê di dawiyê de îblîs û hemû dijminên xwe

bixe bin lingên xwe û wê bawermendan bibe Padîşahiya Ezmanan

û wan pîroz û xelat bike.

Ev kitêb dikare bi vî awayî bê beşkirin:

L Destpêk 1:1-8

IL Dîtiniya pêşî û nameyênji heft civînan re 1:9-3:22

IIL Dîtina textê Xwedê 4:1-11

P/. Kitêb û heft mor 5:1-8:1

V.Heftbori 8:2-1 1:19

VI. Jin, ejder û du cenawir 12:1-13:18

VII. Dîtiniyên cûr bi cûr 14:1-15:8

VIIL Heftpiyanên xezeba Xwedê 16:1-21
IX. Wêranbûna Babîlê, têkçûnadijminênXwedê 17:1-20:10

X. Dîwana dawî 20:1 1-15

XL Erdê nû, ezmanê nû û Orşelîma nû 21:1-22:5

XIL Paşgotin: 22:6-21
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Destpêk

IEv peyxama* îsa Mesîh* e ya ku Xwedê da wî, da ku wan

tiştên ku divê di nêzîk de çêbin nîşanî xulamên wî bide. Û wî
ev bi destê milyaketê xwe şand û ew bi xulamê xwe Yûhenna da

zanîn. ^ Yîihenna jî U ser wan hemîi tiştên ku wî dîtibîin şahidî kir,

yanî li ser peyva* Xwedê n li ser şahidiya îsa Mesîh. ^ Xwezî bi wî
yê ku van peyvên pêxemberîtiyê* dixwîne îî xwezî bi wan ên ku

guhdariya wan dikin îi tiştên ku di wê de hatine nivîsîn diguin.

Çimkî wext nêzîk e.

SiUiv

" Ji Yîîhenna, ji heft civînên* bawermendan re yên ku U he-

rêma Asyayê* ne:

Ji Yê ku Heye, Yê ku Hebû û Yê ku Wê Bê û ji heft mhên ku

U ber textê wî ne * îî ji îsa Mesîh, yê ku şahidê dilsoz, nixuriyê

miriyan û serokê padîşahên erdê ye, kerem û aştî* U ser we be.

Rîîmet û karîn her îî her ji wî re be, yê ku ji me hez dike îî bi

xwîna xwe em ji gunehên rae azad kirine îi em ji Bavê xwe Xyvedê

re kirine padîşahî û kahîn*. Amîn*.

^ Va ye, ew bi ewran re tê.

Her çav wê wî bibîne, heta ew ên ku bedena wî qul kirine jî.

Û hemîi gelên dinyayê wê U ser wî U xwe bixin.

Erê. Amîn.

* Xudan* Xwedê, Yê ku Heye, Yê ku Hebû û Yê ku Wê Bê,

Karîndarê* her tiştî, dibêje: «Alfa* îî Omêga Ez im.»

Dîtiniya Yûhenna ya U ser îsa Mesîh

' Ez birayê we Yûhenna* rae yê ku bi îsa re di tengahiyê de, di

padîşahiyê îî di bîhnfirehiyê de hevparê we ye. Ez di ber peyva

Xwedê îî di ber şahidiya îsa de U wê guravê bûm ku jê re Patmos tê

gotin. '"Di roja Xudan de Ruh hat ser min îi min U pişt xwe

1:4 Derketin 3:14 1:5-6 Derketin 19:6

1:7 Binêre: Daniyêl 7:13; Metta 24:30; 1 Selanîkî 4:17; Zekerya 12:10-14;

Yûhenna 19:34

1:8 Alfa fi Omêga: Destpêk fi Dawî. Alfa fi Omêga herfên pêşî fi paşî yên

alfabeya Yewnanî ne.
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dengekî biUnd bihîst ku wek dengê boriyê bû " îî digot: «Tiştê ku

tu dibînî, di kitêbê de binivîse îi ji heft civînên* bawermendan re

bişîne, yên ku li Efes, îzmîr, Pergama, Tiyatîra, Sardeys, Filadel-

fîya îî li LawdUcyayê ne.» '^ Ez zivirîm, da ku ez wî dengê ku bi

min re dipeyive bibînira. îcar gava ez zivirîra, min heft çiradankên

zêrîn dîtin. " Di navenda çiradankan de min yek dît ku mîna Kurê*

Mirov bû, cilek heta bi lingan dkêj wergirtibû îî kembereke zêrîn U

singê wî girêdayî bîi. '" Porê serê wî spî bîi, wek Uvaya spî, mîna

berfê bii. Û çavên wî wek pêta êgir bîîn. '^ Lingên wî wek wî tûncê

xas ê ku di fîmê de hatiye sorkkin dibiriqî û dengê wî wek dengê

xuşîna aveke boş bîî. '* Û di destê wî yê rastê de heft stêr hebîîn û

ji devê wî şîhrekî dudevî yê tîîj derdiket. Rûyê wî wek wê rojê ye,

ku bi hemîî hêza xwe şewq dide.

" Gava min ew dît, ez wek yekî mirî ketim ber lingên wî. Wî jî

destê xwe yê rastê danî ser rain îî got: «Netirse, ez Yê pêşî îî Paşî

me. '* Û Yê Zindî ez im. Ez mirî bûm, lê va ye, ez her îî her dijîm.

Û miftên rairinê û yên diyarê* rairiyan bi min re ne. " îcar tiştên
ku tu niha dibînî, tiştên ku bîîne îi yên ku ji niha û pê ve wê bibin,

binivîse. ^ Sira van stêrên ku te di destê rain yê rastê de dîtine û ya

heft çiradankên zêrîn ev e: Heft stêr milyaketên heft civînên* ba-

wermendan in îî heft çiradank heft civîn in.

Ji Civîna Bawermendên Efesê re

2«Ji milyaketê civîna bawermendên Efesê re binivîse:

<Yê ku heft stêran di destê xwe yê rastê de digire û di navenda

heft çiradankên zêrîn de rêve diçe, van tiştan dibêje: ^ Ez bi kirinên
te, bi xebata te îî bi bîhnfîrehiya te dizanim. Û ez dizanim ku tu
nikarî xeraban ragirî*. tJ yên ku ji xwe re dibêjin Şandî*, lê ne

Şandî ne, te ew ceribandin îi derewîn derxistin. ^ Tu bîhnfureh î îî te

di ber navê min de U ber xwe da îî tu newestiyayî. "Lê belê
gazineke rain ji te heye: Te dev ji hezkirina xwe ya pêşî berdaye.

îcar bîne bîra xwe ku tu ji ku derê ketiyî; tobe bUce îi karên pêşî

bike. An ku tu tobe nekî, ezê bêm te îi ezê çkadanka te ji cihê wê

5

1:11 Dema ku ev hatibû nivîsîn, navê bajarê îzmîrê «Smîma» bû.

1:13-14 Daniyêl 7:9, 13; 10:6

1:15 Hezekiyêl 1:24 1:17 îşaya 44:6
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rakim. * Lê belê tiştekî te yê qenc heye: Tu ji kirinên Nîkolasiyan

nefret dikî; ez jî ji wan karan nefret dUdm.

' Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh* ji civînan re çi

dibêje. Ewê ku bi ser dikeve, ezê xwarina ji dara jiyanê ya ku di

bihişta* Xwedê de ye bidim wî.>»

Ji Civîna Bawermendên Smîrnayê re

* «Ji railyaketê civîna bawerraendên Smîmayê re binivîse:

<Yê ku Pêşî û Paşî ye, yê ku mir îî careke din rabîî, van tiştan

dibêje: ' Ez bi tengahî û belengaziya te dizanim, lê belê tu dew-

leraend î! Ez bi buxtana wan ên ku ji xwe re dibêjin Cihû dizanira;

ew ne Cihû ne, lê ew kinîşta* îblîs in. '" Ji wan tengahiyên ku tu li

ber kişandinê yî netirse. Va ye, îbUs wê hinan ji we bavêje zînda-
nê, da ku hûn bên ceribandin û hîinê deh rojan cefayê bikişînin.

Heta mirinê dilsoz bimîne, ezê taca jiyanê bidim te.

" Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

dibêje. Ewê ku bi ser dikeve, ji mirina diduyan qet ziyanê nabî-

ne.>»

Ji Civîna Bawermendên Pergamayê re

'^ «Ji railyaketê civîna bawermendên Pergamayê re binivîse:

<Yê ku şîîrê wî yê dudeviyê tîîj heye, van tiştan dibêje: '^ Ez
dizanim ku tu li ku derê rûdinî. Li dera ku textê* îblîs lê ye, tu U
wê derê rîidinî. Û tu navê min hişk digirî îî li wê dera ku îblîs lê
rîîdine, di wan rojên ku di nav we de, şahidê rain ê dilsoz Antîpas

hat kuştin jî, te baweriya xwe ya ku bi rain e înkar nekir. '" Lê belê

piçek gazina rain ji te heye: Li wê derê hin mirovên te hene ku

hînkirina Balam* digirin. Wî hînî Balaq* kir ku zarokên* îsraêl ji
rê derxe, da ku goriyên* ji pûtan re hatine serjêkirin bixwin îi fu-

hîîşiyê bikin. '^ Bi vî awayî, wek wan, hin mirovên te jî hene ku

hînkirina Nîkolasiyan digirin. '* îcar tobe bike, an na ezê ziîka bêm

te ii ezê li heraber wan bi şîirê devê xwe şer bikim.

" Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

2:6 Nîkolasî: Li gor hîndariya vê tarîqatê jiyana bêexlaqî tu tesîrê li jiyana

mharû nake. Loma her çi dixwestin, dikirin.

2:7 Destpêkirin 2:9 2:14 Hijmartin 31:16; 25:1-3
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dibêje. Ewê ku bi ser dikeve, ezê ji Mannayê* veşartî bidira wî.

Ezê kevirekî spî yê ku navekî nîi li ser nivîsiye bidim wî; ji yê

standî pê ve, kes nizane.>»

Ji Civîna Bawermendên Tiyatirayê re

'* «Ji milyaketê civîna bawerraendên Tiyatîrayê re binivîse:

<Kurê* Xwedê yê ku çavên wî wek pêta êgir in û lingên wî

mîna wî tîîncê xas ê ku dibiriqe ne, van tiştan dibêje: " Ez bi ki-

rinên te, bi hezkirina te, bi baweriya te, bi xizmet îî bîhnfirehiya te

dizanira îî ez dizanira ku karên te yên paşî ji yên pêşî hê bêtir in.

™ Lê belê gazineke rain ji te heye: Tu dihêU ew jin, Yezabel a ku ji

xwe re dibêje pêxeraber*, bi hînkirina xwe xulamên min ji rê der-

xe ku fuhîîşiyê bikin û goriyên ku ji pîitan re tên serjêkirin bixwin.

^' Min wext da wê, da ku tobe bike; lê ew naxwaze ji fuhîîşiya xwe

tobe bike. ^^ Va ye, ezê wê bavêjim nav nivîneke nexweşiya gu-an

îî yên ku bi wê re zînayê dikin, eger ji kirinên wê tobe nekin, ezê

wan jî bixim tengahiyeke mezin. " Û ezê li zarokên wê bixim îî

bikujim îi hemîi civîn wê bizanin ku yê li dil û daxwazan dikole ez

im û ezê li gor kirinên her yekî ji we bidim we. ^ Lê ez ji we yên

din re dibêjim, hîîn ên ku li Tiyatîrayê ne û li gor vê hînkirinê

nakin îi wan tiştên ku ji wan re <sirên îblîs ên kûr> dibêjin, nizanin:

Ez barekî din danaynira ser pişta we: ^ Bi tenê heta ku ez bêm, tiştê

ku bi we re ye hişk bigirin. ^^ IJ ewê ku bi ser dUceve û heta dawi-

yê karên rain li ba xwe digire, çawa ku rain ji Bavê* xwe standiye,

Ez jî, ezê li ser railetan hukumdariyê bidim wî.

Wek ku fîraxên cerîn dişkênin,

Wê bi gopalê hesin serweriyê li wan bike.

^ Û ezê stêra sibehê bidim wî.
^' Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

dibêje.>»

2:17 Derketin 16:14-14

2:17 Kevirê spî: Bi mana «xelata serketinê» tê bikaranîn.

2:20 Yezabel: Bi mana sembolîk tê bikaranîn. Di Peymana Kevin de Yeza-
bel şahbanûyek bfi ku gelekî li hember Xwedê derdiket (1 Padîşah 16:31;

18:4). Zarok (ayeta 23an), şagirtên wê jina li Tiyatirayê ne.

2:23 Gotinên Silêman 24:12 2:26-27 Binêre: Zebûr 2:8-9
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Ji Civîna Bawermendên Sardeysê re

«Ji milyaketê civîna bawermendên Sardeysê re binivîse:

Yê ku heft mhên Xwedê iî heft stêr pê re ne, van tiştan dibêje:

Ez kirinên te dizanim, wek ku tu dijî navekî te heye, lê tu miriyî.

^ Hişyar bibe ii tiştên ku bi şîîn de mane îî li ber mirinê ne, bi hêz

bike; çimkî rain kirinên te li ber Xwedayê xwe teraambîiyî nedîtin.

^ îcar bîne bîra xwe ku te çi standiye îî bihîstiye; wan tiştan bigire

iî tobe bike. Lê eger tu hişyar nebî, ezê wek dizan bêm lî tu nizanî

ku ezê di kîjan saetê de bavêjim ser te. " Lê di Sardeysê de çend

kesên te hene ku wan cilên xwe nelewitandine. Ewê bi min re bi

cilên spî bigerin, ji ber ku ew hêja ne. * Ewê ku bi ser dikeve bi vî

awayî wê bi cilên spî bê wergirtin. Û ez navê wî ji Kitêba Jiyanê tu

caran xîş nakim, lê ezê navê wî li ber Bavê* xwe îî li ber mil-

yaketên wî eşkere bikim.

* Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

dibêje.>»

// Civîna Bawermendên Filadelfiyayê re

^ «Ji milyaketê civîna bawermendên Filadelfîyayê re binivîse:

<Yê Pîroz, yê Rastin,

Yê ku mifta Dawid* pê re ye,

Yê ku vedike ii tu kes nikare bigire

Û yê ku digire îî tu kes nikare veke,

Van tiştan dibêje:

* Ez bi kirinên te dizanim. Va ye, min deriyekî vekirî daniye ber te

ku tu kes nikare bigire. Ez dizanira ku hêza te hindik e îî dîsa jî te

peyva* rnin girt îi te navê min înkar nekir. ' Va ye, hinek ji kinîş-

ta* îblîs hene. Ew ne Cihû ne, lê bi derew ji xwe re dibêjin Cihîi.

Ezê wusa bi wan bikira, ku ewê bên îî li ber lingên te herin ser

çokan îî wê bizanin ku ez ji te hez dikim. '" Madem ku te bi ragir-

tinê* peyva min girt, ez jî, ezê te di saeta ceribandinê de bigirira;

ew saet ji bo ceribandina yên ku li ser erdê rîîdinin e îi ewê bê ser

seranserê dinyayê. " Ezê zîîka bêra, tiştê ku bi te re ye hişk bigire,

da ku tu kes taca te nestîne. '^ Ewê ku bi ser dikeve ezê wî di

3:3 Metta 24:34-44 3:5 Derketin 32:33 3:7 Binêre: Işaya 22:22
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Perestgeha* Xwedayê xwe de bikim stîîn îî ew êdî tu caran der-

nakeve derve. Ezê navê Xwedayê xwe, navê bajarê Xwedayê xwe,

navê Orşelîma* nû ya ku ji Xwedayê min, ji ezraên tê xwarê îî na-

vê xwe yê nîi li ser wî binivîsim.

'^ Ewê ku guhên wî hene, bUa bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

dibêje.>»

Ji Civîna Bawermendên Lawdikyayê re

'" «Ji milyaketê civîna bawermendên Lawdikyayê re binivîse:

<Yê Araîn*, şahidê rastîn iî dilsoz, serkaniya afirandinên Xwe-

dê, van tiştan dibêje: '^ Ez bi kirinên te dizanim, tu ne sar î îî ne jî

gerra î. Xwezî tu an sar an gerra bîîyayî. '* Lê ji ber ku tu ne sar îî

ne jî gerra î, tu sarîîgerrao yî, ezê te ji devê xwe vereşim. " Tu
dibêjî: «Ez dewleraend ira, ez gelek dewlemend bîirae îî qet

hewcedariya rain tunê». Lê tu nizanî ku tu reben, jar, belengaz, kor

û tazî yî. '* Şîreta min li te ev e: Zêrê ku bi êgk hatiye safîkirin ji

min bUdrre, da ku tu dewlemend bibî; cilên spî ji min bikire, da ku

tu li xwe bikî îî şerma tazîbiina te bê nixumandin. Û dermanê
çavan ji min bikire û li çavên xwe bide, da ku tu bibînî. " Ez dengê
xwe li hemîiyên ku ez ji wan hez dikim hildidim îi wan edeb

dikira. Loma bi xîret be û tobe bike! ^" Va ye, ez U ber derî ra-

diwestim îi lê dixira. Eger yek dengê min bibihîze îi derî veke, ezê
herim ba wî iî ez bi wî re îî ew bi min re, emê şîvê bixwin. ^' Yê ku
bi ser dikeve, ezê heq bidim wî ku bi rain re li ser textê rain rûne,

çawa ku ez bi ser ketira û bi Bavê* xwe re li ser textê wî rîiniştim.
" Ewê ku guhên wî hene, bila bibihîze ku Ruh ji civînan re çi

dibêje.>»

Textê U Ezmên

4Pişti van tiştan min dît ku va ye, li ezmên deriyekî vekirî heye.
Ew dengê ku min pêşî bihîstibû û wek dengê boriyê bîî, ji min

re got: «HiUdşe vir û ezê wan tiştên ku divê ji niha îî pê ve çêbin,
nîşanî te bidim.» ^ Di cih de Ruh hat ser min, min dît, textek U ez-
mên hebû û li ser text yek riînişti bû. ' Û dîtina yê riinişrî mîna
kevirê yêşîra îî eqîqê sor yê şewqdar bîî. Li hawkdora text kes-

3:12 îşaya 62:2 3:14 Kolosî 2:1; 4:13-16

3:19 Gotinên Silêman 3:11-12 4:2-8 Hezekiyêl 1:5-28
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kesoreke raîna zirnrûd hebû. " Li hawirdora text bîst îi çar textên

din hebîîn îî li ser wan textan bîst îi çar rihspî rîîdiniştin. Li ser serê

wan tacên zêrîn hebûn îi cilên spî wergirtibîîn. * IJ ji text birîîsk,

deng û xurexurên ewran derdiketin. Û li ber text heft xetîrên êgir

yên pêketî hebiîn, ew heft mhên Xwedê ne. * Li ber text tiştek wek

deryayeke caraîn îî raîna belûr hebîî.

Û li navendê, li hawirdora text, çar afirîdên* jîndar heblîn ku ji

pêş îi ji paş ve bi çavan tije bîîn. ^ Afirîdê pêşî mîna şêr bû, yê di-

duyan mîna conega bîî iî rlîyê afirîdê sisiyan wek rîîyê mirovan bîi

îi afirîdê çaran mîna eyloyê firek bîi. * Û ji çar afirîdan her yek ji

wan şeş baskên wî hebîîn, hawirdora wî îî hundirê wî bi çavan tije

bîi. Bi şev û bi roj bê rawestin dibêjin:

«Pîroz, pîroz, pîroz,

Xudan, Xwedayê karîndarê* her tiştî,

Yê ku Hebîi, Yê ku Heye îî Yê ku Wê Bê.»

' Û her cara ku çar afirîdên jîndar rîîraet, hurmet îî şikiriyê didin yê

ku li ser text rîîniştiye iî her û her dijî, '" bîst û çar rihspî U ber yê

ku li ser text rîîniştiye deverîî diçin ser çokan, diperizin* wî yê ku

her îî her dijî îi tacên xwe davêjin ber text îî dibêjin:

" «Ya Xudan, Xwedayê rae,

Tu hêja yî ku rlîraet, hurraet îî hêzê bistînî.

Çirakî te her tişt afirandin

IJ bi daxwaza te ew afirîn û hene.»

Kitêba Morkiri û Berx

5Hingê rain di destê rastê yê wî yê ku li ser text rîidinişt de nivî-

sara lihevpêçayî dît. Ew ji herdu aliyan ve hatibiî nivîsîn îi bi

heft raoran hatibîî raorkirin. ^ Û rain railyaketekî hêzdar dît ku bi

dengekî bilind digot: «Kî hêja ye ku kitêbê* veke îî raorên wê

rake?» ' Lê ne li ezraên, ne li ser erdê û ne jî di bin erdê de tu kesî

nikaribCi kitêb vekira û lê binêriya. " Ez gelek digiriyam, çimkî ke-

sek hêjayî peyda nebîî ku kitêbê veke îi lê binêre. * Hingê yekî ji

rihspiyan ji rain re got: «Negirî! Va ye, Şêrê ku ji eşîra Cihîîda*

ye, Rayê* Dawid* bi ser ket, ku kitêbê û heft raorên wê veke.»

4:5 Derketin 19:16 4:8 Binêre: îşaya 6:3; Amos 4:13; îşaya 41:4
5:1 Hezekiyêl 2:9-10 5:5 Binêre: Destpêkirin 49:9; îşaya 11:1
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* Hingê li ber text îi di navenda çar afirîdên* jîndar îi rihspiyan

de rain Berxek dît, wek ku serjêkirî be. Heft strîihên* wî îî heft

çavên wî hebîin. Evên ha heft mhên Xwedê ne yên ku li seranserê

dinyayê hatine şandin. ' Ew hat îi kitêb ji destê rastê yê wî yê ku U

ser text rûdinişt stand. * Çaxê wî ew stand, çar afirîdên jîndar îi bîst

îî çar rihspî li ber Berx deverû çîin ser çokan. Di destê her yekî ji

wan de çeng* îî piyanên zêrîn ên tije bixîîr* hebûn. Bixîîr duayên

mirovên pîroz in. ' Û lavijekê niî distrandin îî digotin:

«Tu hêja yî ku kitêbê bistînî

tJ morên wê vekî.

Çimkî tu hatî serjêkirin

Û te bi xwîna xwe ji her bavikî, ji her zimanî,

Ji her gel îî ji her miletî rairov ji Xwedê re kirrîn;

'" Û te ew ji Xwedayê me re kirin padîşahî îî kahîn*

Û ewê li ser dinyayê padîşahiyê bikin.»

" Hingê min nêrî, li hawirdora text û afirîdên jîndar îî rihspi-

yan, rain dengê gelek milyaketan bihîst û hijmara wan bi hezaran

hezar û bi deh hezaran deh hezar bii. " Bi dengekî bilind digotin:

«Berxê serjêkirî hêja ye ku hêz,

Dewlemendî, şehrezayî, karîn, hurraet,

Rûmet û pesin bistîne.»

" Hingê min bihîst ku her afîrînên li ezmên, li ser erdê, di bin erdê

de îi di deryayê de îi hemîî tiştên di wan de, digotin:

«BiIa her îi her pesin, hurmet, rûmet îi qudret

Ji yê ku li ser text riiniştiye re û ji Berx re be!»

'" Û çar afirîdên* jîndar digotin: «Amîn» û rihspî deverîî çûn ser

çokan îî perizîn*.

Şeş Morên Pêşî Tên Vekirin

6Hingê min dît ku Berx yek ji heft raoran vekir û min bihîst ku

yek ji çar afirîdên jîndar, bi dengekî wek xurexura ewran got:

«Were!» ^ Û min dît, va ye, hespekî boz xuya bû û di destê siwarê
wî de kevanek hebîî. Tacek ji wî re hat dayîn îi ew bi serketin der-

ket, da ku bi ser keve.

5:6 îşaya 53:7 5:8 Zebûr 141:2 5:10 Binêre: Derketin 19:6; Işaya 61:6

5:12 Binêre: 1 Dîrok 29:11; îşaya 53:7 5:13 Binêre: Zebûr 47:8; Işaya 6:1
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^Gava ku Berx raora diduyan vekir, min bihîst ku afirîdê

jîndar yê diduyan got: «Were!» " Hingê hespekî din ê sor derket û

ji siwarê wî re destîîr hat dayîn, ku aştiyê* ji dinyayê rake îi rairo-

van bi hevdiî bide serjêkirin. Û şîirekî raezin ji wî re hat dayîn.

^ Gava ku Berx mora sisiyan vekir, min bihîst ku afîrîdê jîndar

yê sisiyan got: «Were!» Û min dît, va ye, hespekî reş û di destê si-

warê wî de şihînek* heye. * Hingê min di navenda çar afirîdên jîndar

de dengek bihîst, wek ku digot: «Çapikek tenê genira bi zîvekî* îî

sê çapik tenê ceh bi zîvekî. Lê ziyanê nede dohnê zeytê îî şerabê.»

^ Gava ku Berx raora çaran vekir, rnin dengê afirîdê jîndar yê

çaran bihîst ku digot: «Were!» *Hingê min dît, va ye, hespekî

kimêt ku navê siwarê wî Mirin bû. Diyarê* rairiyan li pey wî dihat.

Li ser çaryeka dinyayê desthilatî ji wî re hat dayîn, da ku bi şîîr, bi

xelayê, bi rairinê îî bi heywanên dehbe yên dinyayê wan bikuje.

' Gava ku Berx mora pêncan vekir, min di bin gorîgehê* de

canê wan mirovan dît, yên ku di ber peyva* Xwedê û di ber şahi-

diya ku kirine de, hatibîîn kuştin. '" Wan bi dengekî bilind gazî kir

îî gotin: «Ey Xudanê hukumdar! Tu pîroz îî rastîn î. Ma heta kengê

tu dîwanê* nakî îi tu heyfa xwîna rae ji wan ên ku li dinyayê rîi-

dinin nastînî?» " Hingê ji her yekî ji wan re xiftanê spî hat dayîn îi

ji wan re hat gotin ku deraeke kurt rihet biraînin, heta ku hijraara

xizraet-hevalên wan îî birayên wan ên ku wê wek wan bên kuştin,

temam bibe.

'^ Gava ku Berx mora şeşan vekir, min dît ku erdhejîneke rae-

zin çêbû. Roj wek xirariyê* ji raiî, reş blî û tevahiya heyvê bîî wek

xwînê. '^ Stêrên ezmên ketin ser erdê, wek ku dara hêjîrê ji ber ba-

yekî raezin bihejike, hêjîrên xwe yên bihîîrî biweşîne. '" Û ezman
wek pêçekekê U hev hat pêçan ii hemîî çiya îî girav ji cihên xwe

hatin rakirin. '^ Hingê padîşahên dinyayê, mezinên wê, serekleş-

kerên wê, dewlemendên wê îi hêzdarên wê îî hemîi rairovên xulam

îi azad xwe di şkeft îî latên çiyan de veşartin. '* Wan ji çiyan iî la-

tan re digot: «Bi ser me de bikevin îi rae ji ber rûyê yê ku li ser text

rîiniştiye û ji ber xezeba Berx veşêrin. " Çimkî roja mezin a xe-

zeba wan hat îî kî dikare li ber biseldne?»

6:12 îşaya 13:10; Yoêl 2:10, 31; 3:5 Metta 24:29 6:13-14 îşaya 34:4
6:15 îşaya 2:19-21 6:16 Hoşêya 10:8 6:17 Yoêl 2:11; Melaxî 3:2
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Ji Kurên îsraêl 144 Hezar Mirov Tên Morkirin

7Pişrî vê yekê rain çar milyaket dîtin ku li ser çar kujên erdê

disekinîn û bayên çar kujên erdê digktin, da ku ba li erdê, li

deryayê îi li tu daran nexe. ^ Min milyaketekî din jî dît ku ji Roj-

hilatê derdiket îî raora Xwedayê jîndar pê re bû. Bi dengekî bilind

gazî wan çar railyaketan kir, yên ku desthilati ji wan re hatibîî

dayîn, ku zirarê bidin erd îî deryayê; wî ji wan re got: ^ «Heta ku

em morê li ser eniya xularaên Xwedayê xwe nexin, ziyanê nedin

erdê, deryayê îî daran.» " Hingê rain hijmara yên ku hatibûn mor-

kirin bihîst: Ji hemû eşîrên kurên îsraêl sed îî çil û çar hezar

hatibîin morkirin.

^ Ji eşîra Cihîîda diwanzdeh hezar hatibiîn morkirin.

Ji eşîra Rîîbên diwanzdeh hezar,

Ji eşîra Gad diwanzdeh hezar,

* Ji eşîra Aşêr diwanzdeh hezar,

Ji eşîra NefteU diwanzdeh hezar,

Ji eşîra Minaşe diwanzdeh hezar,

^ Ji eşîra Şimûn diwanzdeh hezar,

Ji eşîra Lêwî diwanzdeh hezar,

Ji eşîra îsexar diwanzdeh hezar,

* Ji eşîra Zebiîlon diwanzdeh hezar,

Ji eşîra IJsiv diwanzdeh hezar,

Ji eşîra Binyamîn diwanzdeh hezar hatibîîn morkirin.

Elaletaji Hemû Miletan

' Pişrî vê yekê min dît ku va ye, elaleteke* mezin ya ku ji her

miletî, ji her bavikî, ji her geU û ji her zimanî ku tu kesî nedikarî
bihijmarta; xiftanên spî li xwe kiribûn û guliyên xunneyan di des-
tên wan de bûn û li ber text û li ber Berx radiwestan. ' Wan bi

dengekî bilind gazî dikir û digotin:

«XiIasî babetê Xwedayê me ye yê ku

Li ser text rûniştiye îî babetê Berx e.»

" Heraû railyaket U hawirdora text û rihspiyan û afirîdên jîndar
disekinîn. Û li ber text xwe deveriî davêtin erdê, diperizîfi* Xwedê

îi digotin:

7:1 Daniyêl 7:2 7:3 Hezekiyêl 9:4-6
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'^ «Araîn. Pesin, rûraet, şehrezayî,

Şikir, hurmet, hêz îî karîn

Bila her û her ji Xwedayê rae re be.

Amîn.»

'^ Yek ji rihspiyan peyivî û ji min re got: «Evên ku bi xiftanên

spî hatine wergirtin kî ne îî ji ku derê hatine?» '" Min ji wî re got:

«Ezbenî, tu dizanî.» Hingê wî ji min re got: «Evên ha ew in ku ji

wê tengahiya raezin hatine, xiftanên xwe şuştine îî bi xwîna Berx

spî kirine.

'* Ji bo vê yekê li ber textê Xwedê ne

Û di Perestgeha* wî de şev îî roj diperizin wî.

Yê ku U ser text rûniştiye, wê konê* xwe li ser wan vegire.

'* Êdî ew birçî nabin û êdî ti nabin
Û ne tav îî ne jî germî li wan dixe.

" Çimkî ew Berxê ku di navenda text de ye

Wê şivantiyê U wan bike

Û wê wan bibe ser kaniyên ava jiyanê.
Xwedê wê hemîî hêstiran ji çavên wan paqij bike.»

Mora Heftan û Bixûrdanka Zêrin

8Û çaxê Berx mora heftan vekir, li dor nîv saetê li ezmên bê-
pêjiniyeke raezin çêbû. ^ Hingê rain heft milyaketên ku U ber

Xwedê rawestabîin dîtin. Heft borî ji wan re hatin dayîn.

'Û milyaketekî din hat ku di destê wî de bixiîrdanka zêrîn
hebû û ew li ber Gorîgeha zêrîn rawesta. Gelek bixiîr* jê re hat da-

yîn, da ku li ser Gorîgeha zêrîn ya li ber text, bi duayên hemû pîro-

zan pêşkêş bike. " Û diîmana bixûrê bi duayên pîrozan re ji destê
milyaket bilind bîî ber Xwedê. * Piştre milyaket rahişt bixîîrdankê

îî ew ji agirê Gorîgehê dagirt îî avêt ser erdê. Xurexura ewran,

deng, birîîsk îî erdhejîn çêbiîn.

Çar Boriyên Pêşî

* Hingê heft milyaketên ku heft borî bi wan re bîîn xwe amade

kirin, ku U boriyan bixin.

7:14 Daniyêl 12:1; Metta 24:21 7:16 Binêre: îşaya 49:10

7:17 Binêre: Zebfir 23:1-2; îşaya 25:8; 49:10 . 8:3 Derketin 30:1-3
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^ Û yê pêşî li boriyê xist, teyrok îî agirê tevli xwînê bûyî çêbîî

îî hat avêtin ser erdê. Û sêyeka erdê şewitî, sêyeka daran şewitî îî

hemîî giyayê şîn şewitî.

* Milyaketê diduyan li boriyê xist, tiştekî wek çiyayekî mezin

ku bi êgir dişewitî hat avêtin nav deryayê îî sêyeka deryayê bû

xwîn. ' Hingê sêyeka wan afirînên ku di deryayê de dijiyan mirin û'

sêyeka geraiyan telef bû.

'" Milyaketê sisiyan li boriyê xist û stêreke mezin ya ku wek

xetîre dişewitî ji ezraên ket ser sêyeka çeraan îî ser çavkaniyên

avê. " Navê stêrê Zerender e. Sêyeka avê wek zerender tehl bû û;

gelek rairov ji avê rairin, çirnkî av tehl bîibîî.

'^ Û railyaketê çaran li boriyê xist, sêyeka rojê, sêyeka heyvê û

sêyeka stêran derb standin, wusa ku sêyeka wan tarî dibîi, sêyeka

rojê û sêyeka şevê jî bê ronahî dima.

'^ Hingê min nêrî îi min dengê eylo bihîst ku di nîvê ezmên de

difirî îî bi dengekî bilind digot: «Ji ber dengê boriyên wan sê mil-^

yaketên mayî yên ku wê li boriyê bixin: Wey, wey, wey li wan ên

ku li ser rîîyê erdê rîîdinin.»

Boriya Pêncan

9Milyaketê pêncan li boriyê xist îî min stêrek dît ku ji ezmên

ketibû ser rûyê erdê. Û mifta deriyê kortala* bêbinî ji stêrê re

hat dayîn. ^ Gava ku wê deriyê kortala bêbinî vekir, wek dûmana

kûrheke raezin dûraan ji çalê derket îi ji dîimana çalê, roj îî hewa

bîîn tarî. ^ Ji nav dîîmanê kuU derketin ser rîiyê erdê; wek ku dest-

hilatiya dûpişkên erdê heye, destiiilati ji wan re jî hat dayîn. " U ji;
wan re hat gotin ku ziyanê nedin giyayê erdê, ne jî tu dar îî tu'

şînayiyê, lê ziyanê bidin wan rairovên ku mora Xwedê li ser eniya

wan tune. ^ Destîira kuliyan hat dayîn, ku pênc raehan ezabê bidin

wan, lê wan nekujin. Êşa wan wek êşa pêvedana dîîpişkan bîî. * Di
wan rojan de rairov wê li rairinê bigerin, lê ew tu caran wê nabî-

nin; ewê bixwazin ku bimirin, lê mirin wê ji wan bireve.

8:7 Derketin 9:23-25; Hezekiyêl 38:22

8:11 Zerender: Giyayek gelek tehl e.

8:12 îşaya 13:10; Hezekiyêl 32:7; Yoêl 2:10, 31; 3:15 9:2 Destpêkirin 19:28

9:3 Derketin 10:12-15 9:4 Hezekiyêl 9:4 9:6 Yêremya 8:3
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^ Dîtina kuliyan mîna wan hespan bîin ku ji bo cengê hatine

amadekirin. Li ser serê wan tiştek wek tacên zêrîn hebû îî rîîyê wan

wek rîîyê rairovan bû. * Porê wan wek porê jinan îî diranên wan

wek diranên şêran bîîn. ' Û wek zirxên hesinî zirxên wan hebûn îi

dengê baskên wan raîna dengê wan erebeyan bîi ku gelek hesp wan

dikişînin îî dibezin cengê. '" Mîna dîipişkan dîîvikê wan îî derziya

wan hebiî; n desthilatiya wan a ku pênc raehan cefayê bidin rairo-

van di dîîvikê wan de bû. " Û milyaketê kottala bêbinî li ser wan

padîşah bîî, ku navê wî bi îbranî* <Abadîîn>- îî bi Yewnanî <ApoIi-

yon> e.

'^ Waweylêya pêşî derbas bîî; va ye, hê du waweylêyên din

tên.

Boriya Şeşan

'^ Û milyaketê şeşan li boriyê xist û min dengek ji çar strîîhên*

Gorîgeha* zêrîn ya ku li ber Xwedê bîî, bihîst. '" Deng ji milyaketê

şeşan re, yê ku borî di destê wî de bîi got: «Wan çar milyaketên ku

li ba çemê Firatê yê mezin girêdayî ne, veke.» '^ Û çar milyaketên

ku ji bo vê saetê, vê rojê, vê mehê û vê salê hatibûn amadekirin,

hatin berdan, da ku sêyeka mirovan bikujin. '* Hijmara ordiyên

siwarên hespan du caran deh hezar car deh hezar bîî; rain hijraara

wan bihîst. " Di dîtiniya* ku rain dît de hesp îi siwarên wan bi vî

awayî xuya dibîîn: Zirxên wan hebîin ku bi rengê êgir, yaqûtê ez-

raanî îî kewkurtê bûn. Serê hespên wan wek serê şêran bû. Ji devê

wan agir, dîiraan îî kewkurt derdiket. '* Sêyeka rnirovan bi van her

sê belayan, bi êgir, bi dûman îî bi kewkurta ku ji devê wan der-

diket, hatin kuştin. " Çimkî desthilatiya hespan di devê wan û di

dîîvê wan de ye. Dîîvên wan mîna maran in îî serê wan heye îî bi

van ziyanê didin.

^" Û ew mirovên ku bi şîin de raabîîn îî bi van belayan neha-

tibîîn kuştin, ji wan pîîtên ku bi destên xwe çêdUdrin, tobe nekirin.

Dev ji perizîna cin îi wan pûtan bemedan, yên ku zêrîn, zîvîn, tîîn-

cîn, kevirîn û darîn in û nabînin, nabihîzin îi rêve naçin. ^' Û ji kuş-

tin, sêrbazî, fuhîîşî îî diziya xwe jî tobe nekirin.

9:7 Yoêl 2:4 9:20 Zebûr 1 15:4-7

9:11 «Abadfin» fi «Apoliyon»: Ev herdu nav bi mana «Wêranker» in.
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Milyaket û Kitêba Biçûk

1 f\ Hingê rain milyaketekî din ê hêzdar dît ku ji ezmên dihat

X \J xwarê. Ew bi ewr wergirtî bîi û li ser serê wî keskesor
hebîi. Riîyê wî wek rojê îi lingên wî wek stiînên êgir bîîn. ^ Di des-

tê wî de kitêbeke* biçîîk a vekirî hebîi. Lingê xwe yê rastê danî ser

deryayê îî lingê xwe yê çepê danî ser bejê. ' Çawa ku şêr dike hu-

mênî bi dengekî bilind bang kir. Çaxê ku wî bang kir, heft xurexu-

rên ewran bi dengên xwe peyivîn. " Gava ku heft xurexurên ewran

peyivîn, ez li ber nivîsînê bîim. Û min ji ezmên dengek bihîst ku

digot: «Ew tiştên ku heft xurexurên ewran gotin, mor bike, wan

nenivîse.»

^ Piştre ew railyaketê ku rain ew U ser deryayê îî li ser bejê

rawestayî dîtibîi, destê xwe yê rastê ber bi ezmên ve bilind kir. * Û
wî bi wî yê ku her û her dijî, yê ku ezman û yên ku tê de ne, erd û

yên ku te de ne, derya û yên ku tê de ne afirandine, sond xwar îî

got: «Êdî wê bi derengmayîn nebe. '' Lê belê di rojên ku milyaketê

heftan dengê xwe bide bihîstin de, çaxê ew li boriyê bixe, tam wek

ku Xwedê mizgînî ji xularaên xwe yên pêxeraber re dabîî, sira

Xwedê wê temam bibe.»

* Hingê ew dengê ku min ji ezmên bihîstibîî, careke din bi min

re peyivî ii got: «Here, wê kitêba vekirî ya ku di destê wî railya-

ketê ku li ser deryayê û bejê rawestayî de ye bistîne.» ' îcar ez çîîm
ba railyaket û rain jê xwest, ku kitêba* biçîik bide min. Wî ji min

re got: «Wê bigire îi bixwe. Wê zikê te tehl bike, lê wê di devê te

de wek hingiv şêrîn be.» '" Min kitêba biçûk ji destê milyaket

stand îî rain ew xwar. Di devê min de wek hingiv şêrîn biî; lê ça-

xê rain ew xwar, zikê min tehl biî. " Û ji min re hat gotin: «Divê

ku tu dîsa li ser gelek gel, milet, ziman û padîşahan pêxeraberî-

tiyê bikî.»

Du Şahid

11 Qamîşekî mîna şivdar ji min re hat dayîn û hat gotin: «Ra-

X be, Perestgeha* Xwedê, Gorîgehê îî yên ku tê de diperiziri

bipîve. ^ Lê hewşa Perestgehê ya derve bihêle îî wê nepîve; çimkî

ew ji miletan re hat dayîn. Ewê Bajarê* Pîroz çU îî du mehan di bin

10:8-10 Hezekiyêl 2:8r3:3 11:2 Lûqa 21:24
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lingan de biperçiqînin. ^ Û ezê desthilatiyê bidim du şahidên xwe iî

ewê xirarî* li xwe kirî hezar iî du sed û şêst rojan pêxeraberîtiyê

bikin.» " Ev in ew herdu darên zeytîînan û herdu çiradankên ku li

ber Xudanê dinyayê disekinin. ^ Eger mirovek bixwaze ziyanê bide

wan, ji devê wan agir derdikeve û dijminên wan dixwe îî helak

dike. \j eger mirovek bixwaze ziyanê bide wan, divê ew bi xwe bi

vî awayî bê kuştin. * Desthilatiya wan heye, ku di rojên pêxem-

berîtiya xwe de ezmên bigirin, da ku baran nebare. Û desthilatiya

wan li ser avê heye, ku wê bikin xwîn îî kengê bixwazin, dikarin

her belayê bi ser rûyê erdê de bînin.

' Çaxê şahidiya xwe bibin serî, ew cenawirê ku ji kortala* bê-

binî derdikeve wê bi wan re şer bike, li hember wan bi ser keve û

wan bikuje. * Cesedê wan wê li ser raeydana wî bajarê mezin bi-

mîne, ku bi raana mhanî jê re Sodom îî Misir tê gotin. Xudanê wan

bi xwe jî li wê derê hat xaçkirin. ' Ji her gel, her bavik, her ziman û

her railetan rairov wê sê roj îi nîvan li cesedê wan binêrin îî ew

destîîrê nadin, ku cesedê wan bixin gorê. '" Yên ku li ser rîîyê erdê

rîîdinin wê li ser wan şa bibin îi wê gelek dilgeş bibin îî ewê di-

yariyan ji hev re bişînin. Çimkî van herdu pêxemberan ezab didan

wan ên ku li ser riiyê erdê rîidiniştin.

" Û piştî sê roj ii nîvan ji Xwedê mhê jiyanê ket hundirê wan îi
ew rabûn ser lingên xwe. îcar tirseke raezin ket ser wan ên ku ew
dîtin. '^ Hingê wan dengekî raezin ji ezmên bihîst ku ji wan re

digot: «Werin jorê.» Û li ber çavên dijminên xwe ew di ewr de hil-

kişiyan ezmên. '^ Di wê saetê de erdhejîneke mezin çêbîi, dehyeka

bajêr hilweşiya îi di erdhejînê de heft hezar rnirov mirin. Yên bi

şîîn de man, tirsiyan û rîîmet dan Xwedayê ezmên.

'" Waweylêya diduyan derbas bîi; va ye, waweylêya sisiyan

zîika tê.

Boriya Heftan: Perizîna U Ezmên

'^ Milyaketê heftan li boriyê xist îî li ezmên dengên mezin

çêbîîn ku digotin:

11:4 Zekerya 4:3, 11-14 11:6 1 Padîşah 17:1; Derketin 7:17-19

11:8 Sodom: Destpêkirin 19; Misir: Misir ew der e ku gelê îsraêl ji bo

demeke dirêj lê hatibfi bindestkirin (Derketin 1 fi 5).
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«Padîşahiya dinyayê bîi ya Xudanê me îî ya Mesîhê wî.

Ewê her û her padîşahiyê bike».

'*U bîst îi çar rihspiyên li ber Xwedê yên ku li ser textên xwe

rîidiniştin, xwe deverû avêtin erdê, perizîn Xwedê îî gotin:

" «Ya Xudan, Xwedayê karîndarê* her tiştî,

Yê ku Hebîî îî Yê ku Heye,

Era ji te re şikir dikin;

Çimkî te hêza xwe ya mezin stand

Û te dest bi hukumdariya xwe kir.

'* Milet hêrs blîn, lê xezeba te hat;

Wext hat, ku dîwana* miriyan bê kirin.

Wextê dayîna xelata xulamên te yên pêxember

Û yên pîroz, biçûk îî mezin, yên ku ji te ditirsin hat.

Û wextê xerakirina yên ku dinyayê xera dikin hat.»

" Hingê Perestgeha Xwedê ya ku li ezmên bîî vebû iî di Perestgeha

wî de Sindoqa* Peyraana wî xuya bîî. Biriîskan lê da, deng û xure-

xura ewran hat bihîstin, erdhejînek iî teyrokeke şedîd çêbîî.

Jinik û EJder

1 ^ Hingê nîşaneke raezin li ezmên xuya bîî: Jinek hebîî ku bi.

X .^ rojê pêçayî, heyv di bin lingên wê de îî taca ji diwanzdeh
stêran li ser serê wê bîî. ^ Ew bizaro bîî iî ji bo ku zarokê xwe

bianiya, di cefayê de bîî, êş dikişand ii dikir qîrîn.

^ Nîşaneke din jî li ezmên xuya bîî. Va ye, ejderekî sor ê mezin

ku heft serî îî deh strûhên* wî hebûn û li ser serên wî heft tac

hebîin. " Û dîîvikê wî sêyeka stêrên ezmên xişandin îî ew avêtin ser

rîiyê erdê. Ejder li ber wê jina ku li ber zarokanînê bû rawesta. Ew

li benda bîîyîna zarok bîî, ku wî daqurtîne. ^ Jinikê zarokekî kur

anî, kurekî ku ewê bi gopalê hesin şivantiyê li hemîî miletan bike.

Û zarokê wê birin ba Xwedê îi ber textê wî. * Jinik jî reviya çû ço-

lê. Li wê derê cihê wê yê ku ji aUyê Xwedê ve hatibîi amadekirin

hebû, da ku ew hezar îî du sed îî şêst rojan bê xweyîkirin.

11:15 Binêre: Derketin 15:18; Zebûra 10:16; Daniyêl 2:44

11:17 Binêre: Amos 3:13; Derketin 3:14

11:18 Binêre: Zebûr 2:1; Daniyêl 9:6; Amos 3:7; Zebûr 115:13

12:3-4 Daniyêl 7:7; 8:10 12:5 Zebfir 2:9
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' Hingê li ezmên ceng çêbû. Mîxayîl îî milyaketên xwe bi ejder
re şer kirin. Û ejder îi milyaketên xwe şer kirin, * lê bi ser neketin îî
li ezraên êdî ji bo wan cih neraa. ' Ejderê mezin yê ku jê re îblîs îi

Şeytan tê gotin, ew marê kevin ê ku heraîi dinya xapandiye, ew îî

rnilyaketên wî pê re hatin avêtin ser rîîyê erdê.

'" Hingê rain li ezmên dengekî biUnd bihîst ku got:

<<Êdî wextê xilasî, hêz îî Padîşahiya Xwedayê rae
Û desthilatiya Mesîhê wî hat.
Çirakî sûcdarkerê birayên me,

Yê ku şev îî roj wan U ber Xwedayê me sîîcdar dike,

Hat avêtin xwarê.

" Ew bi xwîna Berx îî bi peyva şahidiya xwe

Li hember wî bi ser ketin

Û heta mirinê jî ji jiyana xwe hez nekirin.
'^ Ji bo vê yekê şa bibin, ya ezraarmo

Û yên ku di wan de rîîdinin.
Lê wey U erdê îî li deryayê,

Çirnkî îblîs dizane ku wextê wî hindik e,

Bi xezebeke mezin peya bîî îî hat we.»

" Gava ejder dît ku ew hat avêtin ser rîiyê erdê, ket pey wê ji-

nika ku zarokê kur anîbîi. '" Du baskên eyloyekî mezin ji jinikê re

hatin dayîn, da ku bifire here çolê cihê xwe. Li wê derê, ji raar dîîr,

wê sê sal îî nîvan bê xweyîkirin. '^ Hingê mar ji devê xwe wek çem

av pijiqand pey wê, da ku wê bi avê bixeniqîne. '* Lê erdê alîka-

riya jinikê kir, devê xwe vekir îi ew çemê ku ejder ji devê xwe

pijiqandibû daqurtand. " îcar ejder ji jinikê hêrs bîi îî çii, da ku bi

wan re şer bike, yên ku ji dîîndana* wê mane, yên ku emrên Xwe-

dê tînin cih îi şahidiya îsa bi wan re ye. '* Ejder li ber devê deryayê
sekinî.

Du Cenawir

1 O Piştire min cenawirekî ku ji deryayê derdiket dît. Deh strîî-

X J hên* wî îî heft serên wî hebîîn îi li ser strîihên wî deh tac îî
li ser serên wî navên çêran* hebîin. ^ Ew cenawirê ku min dît, mîna

12:7-8 Daiûyêl 10:13, 21; 12:1 12:9 Destpêkirin 3

12:10 Binêre Eyfib 1:9-11; Zekerya 3:1
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piling bîi, lingên wî wek lingên hirçê bûn îi devê wî wek devê şêr

bîî. Û ejder hêza xwe, textê xwe îî desthilatiya mezin da wî. ^ Û

seriyek ji seriyên cenawir wek ku li ber mirinê be birîndar bîi, lê

birîna mirinê hat qenckirin îi seranserê dinyayê li cenawir şaş ma.

" Hingê mirov ji ejder re çûn ser çokan, çimkî wî desthilatiya xwe

da cenawir. Mirov perizîn cenawir îi gotin: «GeIo kî mîna cenawir

e? Û kî dikare bi wî re şer bike?»

^ Devê ku tiştên mezin dibêje û çêran dike ji wî re hat dayîn îi

desthilarî ji wî re hat dayîn, ku çil îî du mehan çi bixwaze bike. * Ji

bo ku h dijî Xwedê çêran bike, devê xwe vekir û çêrî navê wî, ko-

nê wî îi yên ku li ezmên rûdinin kir. ^ Destiîr ji wî re hat dayîn, ku

bi pîrozan re şer bike îî li hember wan bi ser keve. Û desthilatiya U
ser her bavik, gel, ziman îî miletan ji wî re hat dayîn. * Hemîî yên

ku li ser erdê riidinin, heraiî yên ku navên wan ji daraezrandina

dinyayê ve di Kitêba Jiyanê ya Berxê serjêkirî de nehatine nivîsîn,

wê jê re herin ser çokan.

' Guhê kê hebe, bila bibihîze:

'" Yê hêsîrtiyê*, wê here hêsîrtiyê;

Yê şiîr, wê bi şîîr bê kuştin.

Li vê derê bîhnfirehî iî baweriya pîrozan divê.

" Hingê rain cenawirekî din dît ku ji erdê derdiket. Wek ber-

xekî, du strîîhên wî hebîin îi wek ejder dipeyivî. '^ Û hemû desöii-
latiya cenawirê pêşî li ber wî bi kar dianî. Wî wusa kir, ku rûyê

erdê û yên ku U ser wê riîdinin ji wî cenawirê pêşî re herin ser

çokan, yê ku birîna wî ya mirinê hatibû qênckirin. " Wî U ber
mirovan nîşanên mezin dikirin, heta dikaribû ku ji ezmên êgir bîne

ser rîîyê erdê. '" Û bi wan nîşanên ku jê re hatibîîn dayîn, da ku U
ber cenawirê pêşî bike, wî ew ên ku li ser rîîyê erdê rûdiniştin, di-

xapandin. Ji wan re digot ku sîîretekî ji wî cenawirî re çêkin ê ku bi

şîir hatibîî birîndarkirin û dîsa dijiya. '^ Desöiilati ji wî re hat dayîn,
da ku nefesê bide sîîretê cenawir ku sîîretê cenawir bipeyive îi bi-

kare wan ên ku neperizin cenawir bide kuştin. ' Wî destê rastê an

eniya hemîî biçîîk îî mezinan, dewlemend û belengazan, azad îî

xulaman dida deqkirin. " Wusa ku heçî kesê deqa cenawk, yanî

13:5-7 Daniyêl 7:8, 21, 25 13:8 Zebûr 69:28

13:10 Binêre: Yêremya 15:2; 43:11
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navê wî an hijmara navê wî pê re nebe, nekaribe kirrîn û firotinê

bike.

'* Li vê derê şehrezayî divê: Yê ku fêmdar be, bila hijmara ce-

nawir hesab bike. Çimkî hijmara mirov e îî hijraara wî şeş sed îî

şêst îî şeş e.

Berx û yên XiUisbûyî

1 A Hingê min dît ku va ye, Berx li ser Çiyayê Siyonê* disekinî

X nr îî bi wî re sed îî çil û çar hezar mirov hebîin ku li ser eniya
wan navê wî îi navê Bavê* wî nivîsî bîin. ^ Û min ji ezmên dengekî

wek dengê aveke boş îî wek dengekî bilind yê xurexura ewran

bihîst. Dengê ku rain bihîstibû, wek dengê mûzîkvanên ku U çen-

gên* xwe dixin bîi. ^ Wan U ber text û li ber çar afirîdên jîndar îî

rihspiyan straneke nû digot. Ji wan sed îî çil û çar hezarên ku ji

rûyê erdê bi berdêl hatine kirrîn pê ve, tu kes nikare wê stranê hîn

bibe. " Yên ku bi jinan re nelewitîne ev in. Çimkî keçên keçîn,

kurên kurîn in. Ev ew in ku Berx bi ku derê ve here, li pey wî

diçin. Evên ha berê* pêşî ne ku ji bo Xwedê û ji bo Berx ji nav

rairovan hatine kirrîn. ^ Derew ji devê wan demeket. Ew bêleke ne.

Sê Milyaket

* Hingê min milyaketekî din dît ku di nava ezmên de difirî,

Mizgîniyeke herheyî bi wî re bîî, da ku Mizgîniyê bide yên ku li

ser rîîyê erdê rîidinin, yanî bide her milet, bavik, ziman û gelan.

^ Bi dengekî bilind digot: «Ji Xwedê bitirsin îi rûmetê bidin wî,

çirakî saeta ku ew dîwanê bike, hat. Biperizin wî yê ku erd îî ez-

raan, derya îî çavkaniyên avê afirandine.»

* Hingê railyaketê diduyan li pey wî hat îî got: «HiIweşiya! Ew

Babîla* raezin ya ku ji şeraba fuhîîşiya xwe ya har bi hemîî mi-

letan daye vexwarin, hilweşiya.»

' Piştre milyaketê sisiyan li pey wan hat îi bi dengekî bilind
got: «Eger kesek ji cenawir re îi ji sûretê wî re here ser çokan îi li

ser eniya xwe an li ser destê xwe deqê qebîîl bike, '" ew jî wê ji

13:18 Tê fêmkirin ku hijmara 6 bi mana kêmahiyê ye, 7 bi mana temamiyê

ye.

14:8 Işaya 21:9; Yêremya 51:8
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şeraba hêrsa Xwedê ya ku safî di kasa xezeba wî de hatiye ama-

dekirin vexwe îî li ber milyaketên pîroz iî li ber Berx bi êgir û bi

kewkurtê ezab wê li wî bê kirin. " Û dîîmana ezaba wan her û her

diî dike. Ew ên ku ji cenawir îî ji sîiretê wî re diçin ser çokan û her

kî ku deqa navê wî qebiîl bike, şev îi roj rihetiya wan tune.»

'^Loma divê ew pîrozên ku emrên Xwedê îî baweriya îsa

digirin, bi bîhnfirehî ragirin*.

'^ Hingê min ji ezmên dengek bihîst ku digot: «Binivîse: Xwe-

zî bi wan rairiyên ku ji niha û pê ve di yekîtiya Xudan de bimirin!»

Ruh dibêje: «Erê! Da ku ji xebata xwe rihet bibin, çimkî kirinên

wan bi wan re diçin.»

Dirûna Rûyê Erdê

'" Û rain dît, va ye, ewrekî spî û yekî mîna Kurê* Mirov li ser

ewr rîiniştî ye. Li ser serê wî taca zêrîn û di destê wî de daseke tûj

hebîi. '^ Û milyaketekî din ji Perestgehê derket, bi dengekî bilind

gazî wî yê ku li ser ewr riiniştibû kir ii got: «Dasa xwe bavêje îi

bidirîi. Saeta dirûnê hat, çirnkî berê erdê gihîştiye.» '* Û yê ku U

ser ewr rûdinişt dasa xwe avêt rûyê erdê û erd hat dirîin.

" Milyaketekî din ji wê Perestgeha ku li ezraên biî derket îi di

destê wî de jî daseke tîîj hebîî.

'* îcar railyaketekî din ê ku li ser êgir hukumdariya wî heye, ji

Gorîgehê derket îi bi dengekî bilind bang kir wî yê ku dasa wî ya

tiîj heye û got: «Dasa xwe ya tîij bavêjê îi gûşiyên mêwa erdê bi-

civîne, çirakî tiriyê wê gihîştine.» " Milyaket.dasa xwe avêt erdê û

berê erdê yê mêwê civand îi avêt mahsera xezeba Xwedê ya mezin.

^" Mahsere li derveyê bajêr hat guvaştin iî xwîna ku jê herikî,

cihekî bi qasî hezar ii şeş sed meydanî* girt û xwe avêt heta lixaba

hespan.

Heft Milyaket û Heft Bela

1 ^ Hingê min li ezmên nîşaneke din a mezin û ecêb dît: Heft

-L «3 milyaket hebûn, ku heft belayên dawîn bi wan re bîin. Çira-
kî xezeba Xwedê bi wan teraara dibe. ^Min dît ku tiştekî wek

14:10 Destpêkirin 19:24; Hezekiyêl 38:22

14:14 Daniyêl 7:13 14:15 Yoêl 3:13

14:20 1600 meydan li dor 300 km in.
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deryayeke caraîn a bi êgir tevlihev hebîî îi min dît yên ku U hember

cenawir iî sîîretê wî îî hijmara navê wî bi ser ketibîin, li ser deryaya

camîn radiwestan. Çengên* ku Xwedê dane wan di destên wan de

bîin ^ iî strana xulamê Xwedê Mîîsa* îî strana Berx distrandin îî

digotin:

«Ya Xudan, Xwedayê karîndarê her tiştî,

Karên te raezin û ecêb in;

Ya Padîşahê railetan,

Riyên te rast îî dadperwer* in.

" Ya Xudan, kî natirse

Û rîîmetê nade navê te?

Çimkî bi tenê tu pîroz î,

Hemîî railet wê bên

Û li ber te herin ser çokan,

Çirakî karên te yên dadperwer eşkere bûn.»

^ Piştî van tiştan rnin dît ku li ezraên Perestgeh, yanî Konê*

Şahidiyê vebîi. * Heft milyaketên ku heft bela bi wan re biin ji Pe-

restgehê derketin. Wan kitanê paqij yê ku dibiriqî li xwe kiribîîn lî

keraberên zêr U singê xwe pêçabûn. ^ Yekî ji çar afirîdên jîndar

heft piyanên zêrîn yên ku bi xezeba wî Xwedayê ku her îî her dijî

tije bûn, dan heft railyaketan. *Û Perestgeh bi dûraana rûraet îî

hêza Xwedê tije blî îî heta ku heft belayên heft railyaketan teraara

bîîn, tu kesî nikaribû bikeve Perestgehê.

Heft Piyanên Xezeba Xwedê

1 /T Hingê rnin dengekî bilind ji Perestgehê bihîst ku ji heft rail-

X \J yaketan re got: «Herin îi heft piyanên xezeba Xwedê biri-

jînin ser rîiyê erdê.»

^ Yê pêşî çîi û piyana xwe rijand ser erdê îi ew rairovên ku

deqa cenawir li ser wan hebû iî ji sîiretê wî re çûbîîn ser çokan, kîî-

nêrên pîs û xerab li ser wan çêbîîn.

^ Yê diduyan piyana xwe rijand ser deryayê îî derya bîî wek

xwîna rairiyan. U her afirînê jîndar ê ku di deryayê de bîi mir.

15:3 Binêre: Dubarekirina Şerîetê 32:4; Zebiir 145:17; Yêremya 10:10

15:4 Binêre: Yêremya 10:6-7; Zebfir 86:9; Melaxî 1:11

15:8 Derketin 40:34; 1 Padîşah 8:10-11; îşaya 6:1-4 16:2 Derketin 9:10
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" Yê sisiyan piyana xwe rijand ser çem û ser çavkaniyên avê îi

ew bûn xwîn. ^ Hingê min bihîst ku milyaketê avê weha got:

«Ya Yê ku Heye îî Yê ku Hebîi, Yê Pîroz,

Tu dadperwer î, ku te weha dîwan kir!

* Çirnkî wan xwîna pîroz îî pêxeraberan rijand

Û te ji bo vexwarinê xwîn da wan.

Wan ev heq kir.»

^ Û rain dengê gorîgehê bihîst ku got:

«Erê, ya Xudan, Xwedayê karîndarê her tiştî,

Dîwankirina te rast li dadperwer e.»

* Yê çaran piyana xwe rijand ser rojê. Ji rojê re desthilatî hat

dayîn, ku mirovan bi êgir biqelîne. ' îcar rairov bi kelegerraiyeke

mezin hatin qelandin îî çêr kirin navê wî Xwedayê ku desthilatiya

wî li ser van belayan heye. Lê ji kirinên xwe yên xerab tobe ne-

kirin û rîîmet nedan wî.

'" Yê pêncan piyana xwe rijand ser textê cenawir îî padîşahiya

wî bû taristanî. Ji êşê, mirovan zimanê xwe gez kirin " îî ji ber êş

îî kîînêrên xwe çêrî Xwedayê ezmên kirin, lê ji kirinên xwe tobe

nekirin.

'^ Yê şeşan piyana xwe rijand ser çemê Firatê yê mezin. Ava

wî çikiya, da ku rê ji bo padîşahên Rojhilatê bê amadekirin.

'^ Piştre min sê mhên nepak ên mîna beqan dîtin. Ew ji devê ejder,

ji devê cenawir îî ji devê pêxemberê derewîn derdiketin. '" Ew m-

hên ku cin in nîşanên mezin çêdikin. Ew diçin ba heraîî padîşahên

dinyayê, da ku wan ji bo cenga Roja Mezin a Xwedayê karîndarê

her tiştî bicivînin.

'^ «Va ye, ez wek dizan têm! Xwezî bi wî yê ku hişyar diseki-

ne îi cilên xwe parastine, da ku tazî negere û eyba wî neyê dîtin!»

'*Hingê wan ruhan ew padîşah li wî cihî civandin, ku bi

îbranî* jê re <Harraegedon> tê gotin.
" Yê heftan piyana xwe rijand ser bayê îi ji Perestgehê, ji text

dengekî bilind derket û got: «Çêbîi». '* Hingê birîîskê lê da, deng

hat, bîî xurexura ewran îî erdhejîneke wusa mezin çêbîî ku ji çaxê

16:4 Derketin 7:17-21 16:5 Binêre: Derketin 3:14; Zebfir 145:17

16:6 Binêre: Zebûr 79:3; îşaya 49:26 16:7 Binêre: Zebfir 19:9; 119:37

16:10 Derketin 10:21 16:12 îşaya 11:15
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mirov li ser rîîyê erdê ne îî heta niha erdhejîneke wusa çênebîiye.

" Bajarê mezin bîî sê perçe îî bajarên railetan hilweşiyan. Û Babî-

la* raezin hat bîra Xwedê, da ku kasa şeraba xezeba xwe ya dijwar

bide wê. ^" Hemîi girav reviyan lî çiya êdî nehatin dîtin. ^' Ji ezmên

teyroka raezin ya bi giraniya telantekê* li ser rnirovan barî. Miro-

van jî ji ber belaya teyrokê çêrî Xwedê kirin, çirakî bela wê gelek

raezin bû.

Diya Xerabiyan

nYekji wan heft railyaketên ku heft piyan bi wan re bîin hat,

bi min re peyivî îi got: «Were vê derê, ezê nîşanî te bidim,

ka çawa ew fahîşeya mezin a ku li ser gelek avê rûniştiye, tê dî-

wankirin. ^ Padîşahên dinyayê bi wê re fuhûşî kirin û yên ku li ser

rîiyê erdê riîdinin bi şeraba fuhiîşiya wê serxweş bûn.»

^ Hingê milyaket ez bi Ruh birim çolê û rain jinek dît ku li ser

cenawirekî sor siwar biîbîî. Cenawir ji her aliyî ve bi navên çêran

tije bîi îi heft serî û deh strîihên* wî hebûn. " Jinik bi cilên binefşî îi

sor hatibîi wergirtin îi bi zêr, bi kevirên hêja, bi lal îi duran hatibii

xemilandin îi kaseke zêrîn di destê wê de bîî. Kas jî tije tiştên

mekmh îi tiştên fuhîîşiya wê yên murdar* bîi.

^ Li ser eniya wê, ew navê bi sir nivîsî bîî: BABÎLA* MEZIN,

DIYA FAHÎŞEYAN Û TIŞTÊN MEKRUH ÊN DINYAYÊ. * Û

min dît ku jinik bi xwîna pîrozan îî bi xwîna şahidên îsa serxweş e.

Gava ku rain ew dît, ez gelek şaş bûra. ' Hingê railyaket ji min

re got: «Çima tu şaş diraînî? Ezê sira jinikê ii sira wî cenawirê ku

wê hildigire, yê ku heft serên wî îî deh strûhên wî hene, ji te re

bêjim. * Ew cenawirê ku te dîtiye hebii, lê niha tune; ewê zîi ji

kortala* bêbinî derkeve îî here helakê. Û ew ên ku li ser rîîyê erdê

riîdinin iî navê wan ji damezrandina dinyayê ve di Kitêba Jiyanê de

nehatiye nivîsîn, çaxê cenawir bibînin, wê şaş bibin. Çimkî hebîi ii

niha tune, lê wê hebe. ' Li vê derê aqilmendî îî şehrezayî divê: Heft

serî, heft çiyayên ku jinik li ser wan rûniştî ye îî heft padîşah in:

'" Pênc ji wan ketin, yek ji wan heye, yê din hê nehatiye iî çaxê bê,

divê demeke kurt bimîne. " Cenawirê ku hebîî û tune, ew bi xwe jî

padîşahê heştan e. Ew yek ji heftan e û diçe helakê.

16:21 Derketin 9:23 17:1 Yêremya 51:12-13
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'^ «Ew deh striîhên ku te dîtine, deh padîşah in ku hê padîşahî

nestandine; lê belê wê desthilatiyê bistînin, ku bi cenawir re ji bo

saetekê padîşahiyê bikin. '^ Fikra van yek e, ew hêz û desthilatiya

xwe didin cenawir. '" Evên ha wê bi Berx re şer bikin îî Berx wê li

hember wan bi ser keve. Çirakî ew Xudanê xudanan û Padîşahê

padîşahan e; û yên ku bi wî re bi ser ketine, yên gazUcirî, hilbijartî

û dilsoz in.»

'^ Û milyaket ji rain re got: «Ew ava te dît ku fahîşe li ser wê

rûnişrî ye, gel, elalet*, milet îi ziman in. '* Ew deh strîîhên ku te

dîtin û cenawir, wê ji fahîşeyê nefret bikin. Ewê wê tazî îî şeperze

bikin, wê goştê wê bixwin îî wê di êgir de bişewitînin. " Çirakî

Xwedê xist dilê wan, ku daxwaza wî pêk bînin û di fikrekê de bin

û padîşahiya xwe bidin cenawir heta ku peyvên Xwedê bên cihê

xwe. '* Ew jina ku te dîtiye, ew bajarê mezin e ku padîşahiya wî li

ser padîşahên dinyayê heye.»

Hilweşîna Babîlê

1 Q Pişti van tiştan rain railyaketekî din dît ku ji ezraên dihat

X O xwarê. Desöiilatiya wî ya raezin hebii û ji riîmeta wî rîiyê

erdê bîi ronahî. ^ Wî bi dengekî xurt gazî kir û got:

«HiIweşiya! Babîla mezin hilweşiya!

Bîî cih îi warê cinan

Û nivana hemû ruhên nepak,

Bîi nivana hemîi teyr îî heywanên nepak îî murdar.

^ Çirakî ji şeraba fuhîîşiya wê ya har .

Heraîî miletan vexwar

Û padîşahên dinyayê bi wê re fuhûşî kirin;

Û bazirganên dinyayê ji zêdehiya kêfa wê dewlemend bîin.»

" Hingê min ji ezmên dengekî din bihîst ku digot:

«Ya gelê min, ji wê derkevin,

Da ku hlîn nebin hevparên gunehên wê

Ûjibelayên wê,

Parê nestînin.

17:12 Daniyêl 7:24

18:2 Binêre: îşaya 21:9; 13:21; Yêremya 50:39
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^ Çimkî gunehên wê gihîştin heta bi ezraên

Û Xwedê neheqiyên wê anîn bîra xwe.

* Wê bi xwe çawa dabe, hûn jî wusa bidin wê

Û li gor kirinên wê du qat bidin wê;

Û ew kasa ku wê daye vexwarin, hîîn du qat bi wê bidin

vexwarin.

^ Çiqas rûraet dabe xwe îî kêf îî şahî kiribe,

Ewqas cefa îi xeragîniyê bidin wê.

Çirnkî di dilê xwe de dibêje:

<Ez bi şahbanûyî* rîîdinira,

Eznejinebîrae

Û ez tu caran şînê nagirim.>

* Ji bo vê yekê belayên wê

-Mirin, şîn îî xela - wê di rojekê de bên

Û ewê bi êgir bê şewitandin.

Çirakî Xudan Xwedayê ku dîwana wê dike, hêzdar e.»

' Û padîşahên dinyayê yên ku pê re fuhîîşî îî kêf kirine, çaxê

dîîmana şewitandina wê bibînin, wê li ser wê bigirîn û li xwe bi-

din. '" Ji tirsa cefayê wê, ewê li dîir bisekinin îî bêjin:

«Wax, wax, bajarê mezin,

Bajarê hêzdar, Babîl!

Çimkî dîwanbîîna te wusa di saetekê de hat.»

" Bazirganên dinyayê wê li ser wê bigirîn îi şînê bigirin. Çira-

kî raalên wan, " zêr îî zîv, kevirên hêja, lal îî dur, kitanê hêja, qu-

raaşên binefşî, hevrîşim, qumaşên sor, her cîîreyê darê bîhnxweş îî

her tiştên ji diranên fîlan, tiştên ji darê herî hêja, ji tîînc, ji hesin û

ji merraer; '^darçîn, biharat, bixiîr*, rîînê bîhnxweş, cewîşêrîn*,

şerab, dohnê zeytê, arê xas, genira, dewar, raî, hesp, erebe, kole û

rnirovan êdî tu kes nakirre. '" Ewê bêjin:

«Ew fêkiyên ku dilê te diçîî wan

Ji destê te derketin,

Tiştên şewqdar îî dilkêş

18:4 Binêre: îşaya 52:11; Yêremya 50:8; 51:6
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Ji te re neraan

Û êdî tu kes tu caran wan nabîne.»

'* Bazirganên van tiştan, yên ku ji BabUê dewlemend bîîne, wê ji

tirsa cefayê wê li dûr bisekinin û bi şîn û girîn bêjin:

'* «Wax, wax, bajarê mezin!

Ku ew bi kitanê hêja, quraaşê binefşî îi sor hatiye pêçan

Û bi zêr, kevirê hêja îî bi duran hatiye xemilandin!

''' Evqas dewlemendî di saetekê de wêran bîî!»

Û her serdarê gemiyê û her rêwiyê ku bi gemiyê diçe cihekî,

gemîvan îî heraîî yên ku bi kar îî xebatên deryayê abora xwe dUdn,

U dîir sekinîn '* îî gava dîîmana şewitandina wî dîtin, bi qîrîn gotin:

«Ma bajarekî din ê wek vî bajarê mezin heye?» " Wan xweU U

serê xwe kir, bi şîn û girîn kirin qîrîn îî gotin:

«Wax, wax, bajarê mezin!

Yên ku di deryayê de gemiyên wan hene

Heraû bi malên wî yên hêja dewlemend bîîn.

Lê wusa di saetekê de bajar wêran bîî.

^" Ey ezmanno îî hîîn pîrozno!

Şandîno û pêxembemo! Li ser wî şa bibin!

Çimkî Xwedê dîwana wî kir, heqê we ji wî stand.»

^' Hingê milyaketekî hêzdar kevirek wek beraşekî mezin hilda,

avêt deryayê û got:

«Bajarê raezin BabU weha bi ketineke mezin wê bê avêtin

Û êdî tu caran xuya nabe.

^^ Êdî dengê çengvan, mîîzîkvan,

Bilîirvan û borîzanan

Tu caran di nav te de nayê bihîstin.

Êdî pîşekarên tu pîşeyî

Tu caran di nav te de peyda nabin.

Û êdî dengê beraşan

Tu caran di nav te de nayê bihîstin.

^ Êdî ronahiya qendîlan

18:16 Binêre: Hezekiyêl 28:13
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Tu caran di nav te de ronahî nade

Û êdî dengê bîîk îî zava

Tu caran di nav te de nayê bihîstin.

Bazirganên te giregirên dinyayê bîin

Û heraîi milet bi sêrbaziya te ji rê derketin.

^ Xwîna pêxeraber, pîroz îi heraûyên ku

Li ser rûyê erdê hatine serjêkirin ket stîîyê wî bajarî.»

Şabûna U Ezmên

't Ç\ Piştî van tiştan, min li ezraên dengekî bilind bihîst, wek

X jy dengê elaleteke* mezin bîi îi digot:

«HeIêlîiya* !

Xilasî, riimet îî hêz, yên Xwedayê rae ne!

^ Çirakî dîwankirina wî rast îî dadperwer* e.

Wî dîwana fahîşeya mezin kir,

Ya ku riiyê erdê bi fuhîişiya xwe xera kiriye

IJ wî heyfa xwîna pîrozên xwe jê stand.»

^ Û cara diduyan gotin:

«HeIêIîîya* !

Diîraana bajêr her îî her bilind dibe.»

" Bîst n çar rihspî îî çar afîrîdên jîndar deveriî çîîn ser çokan îi

perizîn Xwedayê ku li ser text rîîniştiye ii gotin:

«Arnîn, Helêlîîya.»

^ Hingê dengek ji text hat lî got:

«Ya heraiî xulamên wî yên ku ji wî ditirsin,

Biçîîk îî raezin pesnê Xwedayê rae bidin.»

* Piştre min dengek wek dengê elaleteke mezin, dengê gelek

avê îî dengê xurexura ewrên hêzdar bihîst ku digot:

«HeIêIîîya!

Çimkî Xudan Xwedayê me,

Karîndarê her tiştî, hukumdariyê dike.

^ Em şa îî dilgeş bibin

18:23 Binêre: Yêremya 25:10
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Û em rûmetê bidin wî.

Çimkî daweta Berx hat

U bûka ku ji bo wî ye, xwe amade kir.

* Û jê re hat dayîn, ku ew

Kitanê hêja yê ku dibiriqe û paqij e, wergire.

Çirakî raana kitanê hêja, kirinên pîrozan ên dadperwer in.»

' Hingê railyaket ji min re got: «Binivîse: <Xwezî bi wan ên ku

ji bo ziyafeta daweta Berx hatine vexwendin!>» Û ji min re got:
«Evên ha peyvên Xwedê yên rast in.»

'" Û ez li ber lingên wî deverîî çîim ser çokan, ku ez biperizim

wî. Lê wî ji rain re got: «Nebe ku tu vê yekê bikî! Ez xizmet-

hevalê te û xizraet-hevalê birayên te me, yên ku şahidiya îsa bi
wan re ye. Biperize Xwedê, çimkî şahidiya îsa mhê pêxemberîtiyê

ye.»

Mesîh Cenawir û Ordiyên Wî Bindest Dike

" Hingê min ezman vebîîyî dît. Va ye, hespekî boz. Ji siwarê

wî re Dilsoz û yê Rast tê gotin; ew di şer îi dîwankirinê de dad-

perwer e. '^ Çavên wî wek pêta êgir in û li ser serê wî gelek^tac

hene. Navekî wî yê nivîsî heye ku ji wî pê ve tu kes nizane. " U
cUek li xwe kiriye ku li xwînê hatiye xistin û navê wî <Peyva*
Xwedê> ye. '" Ordiyên li ezmên ên ku bi kitanê hêja yê spî û paqy

hatibîin wergirtin, li ser hespên boz li pey wî dihatin. '* Şûrekî tîîj
ji devê wî derdikeve, da ku li miletan bixe û ew bi xwe wê bi
gopalê hesin serweriyê li wan bike. Ew bi xwe wê mahsera şeraba
xezeba Xwedayê karîndarê her tişti ya dijwar biguvêşe. Lr ser
cilê wî îi li ser kemaxa wî navekî nivîsî heye: PADIŞAHE

PADÎŞAHAN Û XUDANÊ XUDANAN.
'^Û min milyaketek dît ku li ser rojê disekinî û bi^dengeki

bilind gazî kir û ji hemû teyrên ku di nava ezmên de difîrîn re got:
«Werin ziyafeta Xwedê ya mezin, li cihekî bicivin, ' da ku hûn
goştê padîşahan, goştê serdaran, goştê mêrxasan, goştê hespan u

siwarên wan, goştê hemû azad û xulaman, biçûk û mezman brx-

win.»

19:8 Binêre: îşaya 61:10 19:9 Metta 22:2-14
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"Hingê min cenawir îi padîşahên dinyayê îî ordiyên wan li

cihekî civiyayî dîtin, da ku cengê bi siwarê hêsp û bi ordiya wî re

bikin. ^" Û cenawir û pêxemberê derewîn bi wî re, bi hêsîrtî* hatin

girtin. Pêxemberê derewîn ew bû ku li ber cenawir nîşanên mezin

dikirin û bi wan nîşanan ew ên ku deqa cenawir distandin iî ji

sîîretê wî re diçîin ser çokan, dixapandin. Ev herduyên ha sax hatin

avêtin nav gola êgir a ku bi kewkurtê dişewite. ^' Yên bi şîîn de

mayî, bi wî şîîrê ku ji devê siwarê hêsp derdiket, hatin kuştin û

hemiî teyran ji goştê wan têr xwar.

Padîşahiya Hezar SaU

^ r\ Û min milyaketek dît ku ji ezmên dihat xwarê; di destê wî

Z^\J de mifta kortala* bêbinî û zincîreke mezin hebû. ^ Wî ejder,
raarê kevin ê ku îblîs, yanî Şeytan e, girt îî ew hezar salî girêda.

^ Wî ew avêt kortala bêbinî, ser wî girt iî mor kir, da ku heta hezar

sal temara bibin êdî miletan nexapîne. Piştî vê yekê divê ku ew

demeke kurt bê berdan.

" Min text dîtin îi ew li ser wan rîîniştin, desthilatî ji wan re hat

dayîn, ku ew dîwanê bildn. îcar min canê wan ên ku ji ber şahidiya

îsa îî ji ber peyva Xwedê serê wan hatiye birrîn dîtin. Ew ji cena-

wir re iî ji sûretê wî re neçîine ser çokan îi li ser eniya xwe û li ser

destê xwe deq nestandine. Ew vejiyan* îi wan bi Mesîh re hezar

salî padîşahî kir. ^ Ew rairiyên ku bi şîin de man, heta hezar sal

teraara bûn venejîn*. Vejîna pêşî ev e. * Yê ku para wî di vejîna

pêşî de heye pîroz e îi xwezî bi wî; hukumdariya mirina diduyan li

ser wan tune. Lê belê wê bibin kahînên* Xwedê û yên Mesîh îî wê

bi wî re hezar salî padîşahiyê bikin.

îbUs Tê Dîwankirin

' Çaxê hezar sal temara bibin, îblîs wê ji zîndanê bê berdan.

* Ewê derkeve, da ku wan rniletên ku li ser her çar riknên erdê ne -

Gog îi Magog - bixapîne îi ji bo cengê wan li cihekî bicivîne. Hij-

mara wan wek seylaka* ber deryayê ye. ' Ew derketin ser pehna-

hiya erdê îî hawirdora wargehê pîrozan îî bajarê hezkirî girtin. Lê ji

ezmên agir hat xwarê îî ew xwarin. '" îcar ew îblîsê ku ew ji rê

20:2 Destpêkirin 3 20:8 Hezekiyêl 38
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derxistine, hat avêtin nav gola êgir îî kewkurtê, cihê ku cenawir îî

pêxemberê derewîn tê de ne. Bi şev îî roj, her ii her ezab wê li wan

bê kirin.

Dîwana Dawî

" Hingê min textekî raezin ê spî îî yê li ser wî rîîniştibîî dît.

Erd îî ezmên ji ber wî bazdan îî cihek ji bo wan peyda nebû. '^ U
min yên mirî, yên biçîîk îî mezin, U ber text sekinî dîtm. Kitêb ve-

bûn û kitêbeke din a ku Kitêba Jiyanê ye vebû. Mirî, U gor kirinên

xwe yên ku di kitêban de nivîsî bûn, hatin dîwankirin. '^ Û deryayê
ew rairiyên ku di wê de bîîn dan; rairinê îî diyarê* miriyan jî ew

miriyên ku di wan de bûn, dan. Û her yek li gor kirinên xwe hat

dîwankirin. '" Hingê mirin îi diyarê miriyan hatin avêtin nav gola
êgir. Ev gola êgir mirina diduyan e. '^ Û navê kê di Kitêba Jiyanê

de nivîsî nehatibe dîtin, hat avêtin nav gola êgir.

Erdê Nû û Ezmanê Nû

'^ 1 Hingê min erdekî nû îî ezmanekî nû dîtin; çimkî ezmanê
^ i pêşî û erdê pêşî bihûrîn û êdî derya tunebû. ^ Min dît ku
Bajarê Pîroz, Orşelîma nû wek bûka ku ji bo mêrê xwe hatiye
xemilandin, ji nav ezraên ji Xwedê dihat xwarê. ' U min ji text
dengekî bilind bihîst ku digot: «Va ye, konê Xwedê dr nav mi-
rovan de ye û ew bi xwe wê bi wan re bijî. Ewê gelên wî bm u
Xwedê bi xwe wê bi wan re be û Xwedayê wan be. " Ewê ji çavên
wan hemû hêstirên wan paqij bike û êdî mirin wê nebe. Edî şm u

girîn, êş ii elera jî wê nebin; çirakî tiştên berê bihûrîn.»
' Hingê yê ku li ser text riiniştibû got: «Va ye, ez her tişrî nu

çêdikim.» Û got: «Binivîse, çirakî ev peyvên ha dilsoz û rast m».
* Û ji min re got: «Her tişt çêbû. Ez Alfa û Oraêga, Destpêk û Da-
wî me. Ezê ji kaniya ava jiyanê belaş bidim yê ku ti bûye. Ye ku
bi ser bikeve wê ji van tiştan parê bistîne û ezê Xwedayê wr brm u
ewê kurê rain be. « Lê heçî yên tirsonek in, yên bêewle, yên dr nav
pîsîtiyê de ne, yên kuştinê dikin, yên zînakar, yên serbaz, yen

20:12 Daniyêl 7:10 20:13 Zebûr 62:12 21:1 îşaya 65:17; 2 Pehrûs 3:13
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pîîtperest* îî hemîi yên ku derewkar in, para wan di wê golê de ye,

ya ku bi êgir îi kewkurtê dişewite. Mirina diduyan ev e.»

Bajarê OrşeUma Nû

' Milyaketek ji wan heft milyaketan hat, yên ku heft piyanên bi

heft belayên dawî tije bi wan re bîin, bi min re peyivî ii got: «Were

vê derê, ezê bîîkê nîşanî te bidira, biîka ku ji bo Berx e.» '" îcar wî

ez bi Ruh birira çiyayekî raezin îi bilind îi Bajarê Pîroz Orşelîra

nîşanî min da, ku ji nav ezmên ji ba Xwedê dihat xwarê. " Di nav

wî de rûmeta Xwedê şewq dida; ronahiya wî wek kevirê hêja bîi,

wek kevirê yêşîm yê ku ronahî tê re xuya dike. " Dîwarê wî yê

raezin îî bilind hebiî, diwanzdeh dergeh îî li ber dergehan diwanz-

deh railyaket hebîin. Li ser dergehan navên her diwanzdeh eşîrên

kurên îsraêl nivîsî bîîn. ' Ji aliyê rojhilat ve sê dergeh îi ji aliyê

bakur ve sê dergeh û ji aliyê başîir ve sê dergeh îî ji aliyê rojava ve

sê dergeh hebîîn. '" Diwanzdeh bingehên dîwarê bajêr hebîin îi li

ser wan, diwanzdeh navên diwanzdeh Şandiyên Berx nivîsî bûn.

'* Û di destê wî milyaketê ku bi min re dipeyivî de ji bo pî-

vandinê qamîşekî zêrîn hebîî, da ku bajêr, dergehên wî îî dîwarê wî

bipîve. '* Çar riknên bajêr hebîin, dirêjahiya bajêr wek pehnahiya

wî bû. Wî bajar bi qarnîş pîva, diwanzdeh hezar raeydan bîi; dirê-

jahî, pehnahî îi bilindahiya wî wek hev bûn. " Wî dîwarê bajêr pî-

va îî li gor pîvana rnilyaket, ya ku rairov wê bi kar tîne, sed û çil îî

çar gaz* bû. '* Û dîwar ji yêşîm hatibiî çêkirin îi bajar zêrê xasê

mîna caraa safî bîî. " Bingehên dîwarê bajêr, bi her cîîreyê kevirên

hêja hatibîîn xemilandin. Bingeha pêşî yêşîm, ya diduyan safîr, ya

sisiyan eqîqê gewr, ya çaran zimrîid, ^" ya pêncan eqîqê spî, ya

şeşan eqîqê sor, ya heftan yaqîitê zer, ya heştan zimrîidê şîn, ya

nehan zeberced, ya dehan zirarîîdê zer, ya yanzdehan yaqîitê şîn,

ya diwanzdehan yaqîitê binefşî biî. '^' Diwanzdeh dergeh diwanz-

deh dur blîn, her dergehek ji durekê bîî û kolana bajêr zêrê xas ê

wek cama zelal bû.

21:10 Hezekiyêl 40:2 21:12-13 Hezekiyêl 48:30-35
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^^Min di bajêr de Perestgeh nedît; çimkî Xudan Xwedayê

karîndarê her tişrî îî Berx Perestgeha wî ne. ^^ Ne hewce ye ku roj û

heyv bajêr ronahî bikin, çimkî rîimeta Xwedê wî ronahî dike ii

Berx çira wî ye. ^" Milet wê di ronahiya wî de rêve herin û pa-

dîşahên dinyayê wê rîimeta xwe bînin nav wî. ^ Tu rojan dergehên

wî nayên girtin, çimkî li wê derê nabe şev. ^* Wê rîîmet îi serbi-

lindahiya miletan bînin nav wî. " Lê qet tiştekî murdar nakeve nav

bajêr. Û yên ku pîsîtiyê dikin îi derewan dikin jî, nakevin nav wî.

Bi tenê yên ku di kitêba Berx ya jiyanê de hatine nivîsîn wê

bikevin nav wî.

Çemê Ava Jiyanê

^ ^ Hingê milyaket çemê ava jiyanê nîşanî min da. Ew wek

^^ cama zelal bû ii ji textê Xwedê îi Berx derdiket îi di nava
kolana bajêr de diherikî. ^ Li herdu aliyên çem dara jiyanê hebû;

diwanzdeh cîîreyên fêkî pê ve tê îî ew her meh fêkiyê xwe dide. U

pelên darê ji bo saxbûna miletan in. ^ Êdî tiştê nifîriêbûyî wê qet
nebe. Textê Xwedê îi Berx wê di nav bajêr de be îi xulamên wî wê

xizmetê ji wî re bikin. " Ewê rûyê wî bibînin îi navê wî wê li ser

eniya wan be. ^ Û êdî nabe şev îî hewcedariya wan bi ronahiya

çirayê lî bi ronahiya rojê namîne, çimkî Xudan Xwedê wê ronahiyê

bide wan ii wê her ii her padîşahiyê bikin.

îsa Mesîh Tê

* Milyaket ji min re got: «Ev peyvên ha dilsoz îi rast in. Xu-

dan, Xwedayê ku Ruhê xwe dide pêxemberan, milyaketê xwe

şand, da ku tiştên ku divê di nêzîk de çêbin, nîşanî xulamên xwe

bide.»

^ «Va ye, ez zû têm. Xwezî bi wî yê ku peyvên pêxemberîtiyê

yên vê kitêbê digire!»

* Ez Yiîhenna* me, yê ku ev tiştên ha bihîstine û dîtine. U gaya

min ew bihîstin û dîtin, ez li ber lingên wî milyaketê ku ev tiştên
ha nîşanî rain dan, deverû çûra ser çokan, da ku ez biperizira wî.
' Lê wî ji rain re got: «Nebe ku tu vê yekê bikî! Ez xizraet-hevalê

21:23 îşaya 60:19-20 21:24-25 îşaya 60:3, 11 21:27 Hezekiyel 44:9
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te me, yê birayên te yên pêxember îi yê wan kesan im ku peyvên

vê kitêbê digirin. Ji Xwedê re here ser çokan.»

'" Hingê wî ji min re got: «Peyvên pêxemberîtiyê yên vê kitêbê

raor neke, çirakî wext nêzîk e. " Yê ku neheqiyê dike, bila hê ne-

heqiyê bike, yê pîs bila hê pîs biraîne, yê rast bila hê rastiyê bike û

yê pîroz bila hê pîroz biraîne.»

'^ «Va ye, ez zîî têm îî xelata rain di destê rain de ye, da ku ez

li gor kirinên her yekî bidim wî. " Alfa îî Omêga, Yê Pêşî û Yê

Paşî, Destpêk iî Dawî ez ira.»

'" «Xwezî bi wan ên ku xiftanê xwe şuştine, da ku heqê wan

hebe, ku bên dara jiyanê û di dergehên bajêr re bikevin hundir!

'^ Yên wek kîiçikan, yên sêrbaz, yên zînakar îî yên mêrkuj, yên

pîitperest îi her kesê ku ji derewan hez dike îî derewan dike, ew li

derve ne.

'* «Ez îsa, min railyaketê xwe şand, da ku ew ji bo civînên

bawerraendan li ser van bîiyeran ji we re şahidiyê bike. Ez ra* û

dûndana* Dawid* im, ez stêra sibê ya şewqdar im.»

" Ruh îî bîîk dibêjin: «Were!» IJ yê dibihîze bila bêje: «We-

re!» Û yê tî bîîye bila bê; yê dixwaze bila belaş ava jiyanê bistîne.

'* Ez ji her kesê ku peyvên pêxemberîtiyê yên vê kitêbê di-

bihîze re şahidiyê dikim: Eger mirovek tiştekî li ser van zêde bike,

Xwedê wê van belayên ku di vê kitêbê de nivîsî ne bîne serê wî.

" Û eger mirovek ji peyvên pêxeraberîtiyê yên vê kitêbê derxe,

Xwedê wê para wî ji dara jiyanê ya ku di vê kitêbê de nivîsî ye îi ji

Bajarê* Pîroz derxe.

^" Yê ku şahidiyê ji van tiştan re dike, dibêje: «Erê, ez zû têra».

Araîn. Were, ya Xudan îsa.
^' Kereraa Xudan îsa li ser we heraîîyan be.

22:12 îşaya 62:11; Yêremya 17:10 22:14 Destpêkirin 2:9

22:16 Hijmartin 24:17 22:17 îşaya 55:1

22:18 Dubarekirina Şerîetê 12:32
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Pêşî ew peyvên ku fêmkirina wan hinekî zehmet e, tên şîro-

vekirin; li dawiyê jî lîsteyeke wan peyvan heye, yên ku di hemiî

devokan de ne wek hev tên gotin an fêmkirin.

Abba - Bi ziraanê Aramî, ABBA bi mana <bav> e. Binêre: Marqos

14:36; Roraayî 8:15; Galarî 4:6.

Adem - Mirovê pêşî bîi yê ku Xwedê afîrand. Xwedê ew ji axa

erdê afirand (Destpêkirin 2) û piştre Hewa afirand. Adera û jina

xwe Hewa ew biîn, yên ku zîî peyva Xwedê şkandin û guneh kiriri

(Destpêkirin 3). Ji hingê ve mirov guneh kir. Di Peymana Nû de tê
gotin ku îsa Mesîh <Ademê paşî> ye (1 Korînti 15:45). Ademê pêşî,
bû bavê teraamiya mirovan. îsa Mesîhê ku Ademê diduyan e, jiyana

mhanî dide her kesê ku baweriya xwe bi wî tîne. Bmêre: Lûqa 3:38;
Roraayî 5:12-15; I Korînti 15:22,45-47; 1 Tîmotêyos 2:13-14.

Amîn - Peyveke zimanê îbranî ye, ku mana wê ev e: <Rast e>^

<BeIê>, <BUa wusa be>, <Ez razî me> (Romayî 1:25; 9:5; 1 Korînrî
14:16; 2 Korînrî 1:20). Di Peyxama Yiîhenna 3:14 de ev navekî Isa

Mesîh e, çimkî Yê Rast ew e.

Aramî - Ziraanekî kevin e. Di dema kevin de miletekî ku U Sûriye
û îraqa îroyîn riidinişt Û Samî bû, pê dipeyivî. Zimanê Arami zi-

manê Aşûrî, Kildanî û Sûriyanî ye. Di zemanê Isa Mesîh de gelek
Cihûyan ziraanê Aramî dizanibûn, çimkî ew zimanê bazu-ganiye bu.

Artemîs - Navê pûtekî Yewnaniyan e, ku di dema Peymana Nû de
U gelek cihan dihat perizîn (Karên Şandiyan 19:24-35).

Arxêlayos - Ji kerema xwe U peyva Hêrodês binêrin.

Asya / Asyaya Biçûk - Di wê deraê ji bo ew der ku îro kêm û

zêde Tirkiye ye dihat gotin.

Atî - Edroyî, bi hal keti.

Aqûb - 1) AqÛbê kurê îshaqê kurê Birahîm bû. Ew bavê her
diwanzdeh eşîrên gelê îsraêl e. Di Peymana NÛ de çend caran



520 FERHENGOK

Aqûb ji dêla hemû gelê îsraêl ve tê gotin. Ji kereraa xwe U
peyva <MaIa Aqîîb> binêrin.

2) Aqîîbê Halfayos ii Aqîibê Zebedî (birayê Yûhenna) du şagirtên

îsa Mesîh biîn.

3) Aqiîb serwerekî civîna li Orşelîraê bû. Ew bi xwe nivîskarê

Nameya Aqîib e.

Axaya - Axaya herêraeke kevin a welatê Yewnanistanê bû. Bajarê

Korîntê hingê diket nav herêma Axayayê ya Romayî (Karên Şan-

diyan 18).

Baal - Navê piitê Kenaniyan ê herî girîng biî. Ew pîîtekî zêdebiînê,

yanî zayînê bîî. Bawermendên wî pûtî bawer dikirin ku ewê hey-

wanên wan, zevî îi rezên wan bereket bike. Mena peyva Baal

<xweyî> ye. Gelek miletên hawirdora îsraêl diperizîn wî pûrî. Gelê
îsraêl jî çaxê ji Xwedê dîir diket, diperizî Baal û bi vî awayî hêrsa
Xwedê dianîn ser xwe. Lê her gav jî îsraêliyên rast hebûn ku tu ca-

ran perizîna Baal qebûl nekirin. Binêre: Roraayî 11:4; 1 Padîşah 19.

Babîl - 1. Babfl navê bajarekî gelekî kevin e. Di sedsala şeşan berî

hatina îsa de, padîşahê Babflê gelek welatên din bindest kiri-
bîîn. Miletê wî bi gelê îsraêl re şer kir û ew bindest kirin. Gelek
Cihîi bi xularatî birin welatê xwe. Gelê îsraêl heftê salan li wir

raa (Metta 1:11-12, 17; Karên Şandiyan 7:43).

2. Li gor fikra gelekan di 1 Petrûs 5:13 û di Peyxama Yîihenna de

<Babfl> ji bo bajarê Romayê tê gotin. Di Peyxama Yûhenna de

<BabîI> mînaka railetên ku bi ya Xwedê nakin e, çirnkî mirovên

bajarê Babflê guhê xwe nedan peyva Xwedê (Peyxama Yiîhen-

na 14:8; 17:5; serê 18).

Bacgir - (xercgir, vêrgîstên, qemçorçî) Bacgir li ser navê dewletê

pere ji xelkê distandin. Ji ber ku gelekî xapînok îî derewîn bûn, ew

di nav Cihîiyan de gunehkarên herî xerab dihatin hesibandin.

Bajarê Dawid / Bajarê Pîroz - Ji bajarê Orşelîmê re tê gotin. Ji

kerema xwe li peyva <OrşeIîraê> binêrin.

Balam - Balam di dema Mûsa de pêxemberîrî kir. Padîşahê Mo-

wabê Balaq jê dixwest ku nifîr li gelê îsraêl bike û ji bo vê yekê
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pere pêşkêşî wî kir. Lê bi ser ku dixwest, Balam nikaribû li gor

daxwaza Balaq bike, çimkî Xwedê nehişt îi milyaketê xwe şand ku

rê li ber wî bigire. Dawiyê Balam mecbîîr ma ku gelê îsraêl pîroz û

bimbarek bike. Binêre: Hijmartin 22:4-35; 2 Petrîîs 2:15-16; Ci-

hiîda II; Peyxama Yîîhenna 2:14.

Baraq - Beriya ku li îsraêl padîşah hebin, ew yek ji hukumdarên
gelê îsraêl bû. Wî di şer de serwerî dikir û dijmin bindest kir
(Hukuradar4-5; îbranî 11:32).

Bav - Di Mizgîniyê de <Bav> navekî Xwedê ye. Xwedê serkaniya

her tiştî ye. Her tişt ji Xwedê ye îi wî her tişt afîrandiye. Çawa ku

bê bav zarok çênabin, bê Xwedê jî tu tişt çênebûye. Lê belê Xwedê

rairov di şiklê (sîîretê) xwe de afîrand, wî hiş lî bîr îi mh da rnirov.

Ji ber vê yekê ew bi raana ruhanî bavê hemiî mirovan e, lê belê ev

qet bi mana cisraanî (fîzîkî) nayê fikirîn. Û wek ku bav ji zarokên

xwe hez dike îi ji bo wan xem dixwe, Xwedê jî wusa ji mirovan

hez dike îi xema wan dixwe. Bêguman hezkirina Xwedê qat qat di

ser ya mirovan re ye. Xwedê bavê mirov ê ruhanî iî ezmanî ye.

Kurê Bavê ezraanî yê taybetî jî îsa Mesîh e. Ji kereraa xwe U

peyva <Kurê Xwedê> jî binêrin.

Bawerî - (îman) Di Peymana Nû de bawerî îî bawerkirin dabaşeke

girîng e. Mirov ne bi xîret iî karên xwe yên qenc xilas dibe, lê bi

baweriyê (Romayî 4; Galatî 3: îbranî 11).

Bazbend - Xwedê bi destê Mîisa pêxember^ji gelê îsraêl re emir

kir ku peyvên Xwedê hergav <Ii ber çavên wan> bin (Dubarekirina

Qanîînê 6:8). Ji ber vê yekê hin ji Cihîiyan çend ayetên Şerîeta

Mûsa li ser kaxezên biçîik dinivîsîn, dixistin nav bazbendan îî da-

tanîn ser çeng an eniya xwe.

Belzebûl - Mîrê cinan. Pêşî Belzebiil navê pûtekî Filîstîniyan bîî.

Piştre di nav Cihîiyan de, bi mana şermezarkirinê jê re digotin:

<Xwediyê Mêşan>. Di Peymana Nû de Belzebîil bi mana îblîs tê
bikaranîn. Binêre: Metta 10:25; 12:24, 27; Marqos 3:22; Lûqa

11:15-19.

Berê pêşî - Di deraa Peymana Kevin de li gor emrê Xwedê li

îsraêl her tiştê ku pêşî çêbûye, kur be, heywanê nêr be, an jî berê
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erdê, rêz îî daran be, <berê pêşî> dihat hesibandin û ji Xwedê re

dihat dayîn, çimkî berê pêşî ji Xwedê re pîroz îî bi taybetî yê wî

biî. Bi dayîna berê pêşî kifş dibe ku her tişt yê Xwedê ye. Çaxê

berê pêşî derdiket, hêviya mirovan hebiî, ku heraîî derameta wan

wê qenc çêbe. Binêre: Derketin 13:12-15; 34:19, 26; Qanîîna Ka-

hîntiyê 23:17; Hijmartin 18:12; Gotinên Silêman 3:9-10.

Di Peymana Nîî de ev peyva <berê pêşî > bi çend awayan bi

raana mhanî tê bikaranîn: Roraayî 8:23; I Korînrî 15:20, 23; Aqîib

1:18; Peyxama Yîîhenna 14:4.

Binyamîn - Ji her diwanzdeh kurên Aqîib yê herî biçîîk bîî.

Pawlos ji eşîra Binyamîn blî. Binêre: Destpêkirin 35:18; Karên

Şandiyan 13:21; Roraayî 11:1; Filîpî 3:5; Peyxama Yîihenna 7:8.

Birahîm - Bavê Aqûb û bavê hemû gelê îsraêl îi bi mana mhanî

bavê hemû bawerraendan e jî. Pêşî bi pîreka xwe Sara re li bajarê

Ûrê (li îraqê) rûniştibîi, lê Xwedê gazî wî kir îi welatê Kenaniyan

pê re soz da. Birahîm bi ya Xwedê kir, ji bajarê xwe derket, pêşî çîi

Heranê îi piştre gihîşt welatê sozdayî. Xwedê bi wî re peyman

girêda îî soz dayê, ku dîîndana (zuriyeta) wî wê pirr zêde bibe. Û

got ku bi wî hemû railet wê bên bereketkirin. Binêre: Lîîqa 1:55;

3:8, 34; Karên Şandiyan 7:2-32; Romayî4; Galati 3; îbranî 11:8-19.

Ji kerema xwe li peyva <peymanê> binêrin.

Bixûr - Cewiya daran e (wek şîrêzê ye). Ew ji darên nejihev tê

civandin îî hişkkirin. Gava tê şewitandin, bîhneke pirr xweş jê di-

çe. Di Perestgehê de bixîir li ser gorîgeha bixîîrê ji Xwedê re dihat

şewitandin (Derketin 30).

Cejna Derbasbûnê - (Eyda Fishê) Bi zimanê îbranî PASAX e,

raana pasax jî derbasbiîn e. Ev cejin (eyd) rizgarbîîna gelê îsraêl a

ji bindestiya Misriyan bibîr tîne îî ji hingê ve di nav Cihûyan de, di

çardehê raeha Nîsanê de tê pîrozkirin. Di wê rojê de Milyaketê

Mirinê heraîî nixuriyên Misriyan, hem mirov îî hfem heywan kuş-

tin. Lê ew di ser malên gelê îsraêl re derbas bîi îi yek ji wan nekuşt

(Derketin 12). Ji ber vê yekê, ji vê cejnê re Cejna Derbasbîinê tê

gotin. Piştî vê bîiyerê, Firewn destîir da gelê îsraêl ku ji diyarê

Misrê derkevin. Binêre: Metta 26:2, 5, 18-19; 1 Korînrî 5:7-8.



FERHENGOK 523

Cejna Holikçêkirinê - Her sal payîzê ji 15 heta 21ê meha Çiriyê

(di navbera îlon îî Çiriyê de, yanî di navbera meha nehan îi dehan

de) tê pîrozkirin. Cihîî diçin ser rezên xwe îî holikan (kolik) çêdi-

kin îî di wan de ji bo heftiyekê dimînin. Cihîî vê yekê dikin, da ku

bînin bîra xwe ka çawa Miisa pêxember gelê îsraêl ji Misrê deranî

û li ser vê yekê ew çil salan li çolê di konan de man (Qanîina Ka-

hîntiyê 23:33-36, 39-42, Dubarekirina Şerîetê 16:13-15). Binêre:

Yîihenna 7:2.

Cejna Nanê Şkeva - Ev cejin (eyd) li pey Cejna Derbasbûnê tê û

ji panzdeh heta bîst û diduyê meha Nîsanê dikişîne. Ev cejin jî U

ser rizgarbîina gelê îsraêl a ji bindestiya Misriyan tê pîrozkirin. Di

vê Cejnê de heft rojan nanê şkeva tê xwarin. Nanê bi hevîrtirşk

çêbûyî nayê xwarin. Binêre: Derketin 12:15; Metta 26:17; Marqos

14:1, 12; Lûqa 22:1, 7; Karên Şandiyan 12:4.

Cejna Pîrozkirina Perestgehê - 167 sal beriya bûyîna îsa, Pe-
restgeha Orşelîraê ji aliyê miletê Sîirî ve hatibîî herimandin. Piştî

sê salan Cihîî ji bin destê Sîîriyan azad bîin îi Perestgeh hat paqij-

kirin. Ji hingê ve Cejna Pîrozkirina Perestgehê tê pîrozkirin. Cejnê

ji 25ê meha Kislevê (meha 12an) dest pê dike û heşt rojan dikişîne

(Yûhenna 10:22).

Celîle - Herêmeke li bakurê îsraêlê ye. Bajarê Nisretê li wir e. îsa
U Celflê mezin bîi îi di gelek bajarên Celflê de Mizgînî da îi

keramet kirin.

Cewîşêrîn - Cîireyekî bixûrê ye . Bixûr tiştekî gelek bi qîraet bîi îi

çaxê stêraas ji bo perizînê hatin ba îsa, wan ew ji zarok re anî

(Metta 2:11). Binêre: Peyxama Yiîhenna 18:13.

Cênîsart - Di perê Gola Celflê de bajarokek e.

Cihûda - 1) Diwanzdeh kurên Aqûb hebîin. Yek ji wan CUiîîda

bîî. Her diwanzdeh kurên Aqiib biin diwanzdeh eşîrên îsraêl.
Navê welatê Cihîîstanê ji navê Cihiida hatiye standin, ji ber ku

ew eşîr li wir dijiya.

2) Bi navê Cihîîda du şagirtên îsa Mesîh hebîîn (Lûqa 6:16). Ji van

herduyan Cihîidayê îsxeryoti xayîn derket û wî îsa da destê yên

ku dixwestin wî bUcujin.
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3) Cihûda birayekî Aqiîb bîî îî bi xwe nivîskarê <Nameya Cihîîda>

ye(Cihîîdal:I).

Cihûstan - Herêraeke li îsraêlê ye.

Civîn / civîna bawermendan - Lihevkombîîna bawermendên ku

bi navê îsa Mesîh dicivin. Civîna bawerraendên Mesîhî ya pêşî li

Orşelîmê çêbiî (Karên Şandiyan 1-5) lî ji wir, hin bi hin di nav

railetên Rojhilata Navîn de belav bîi.

Cama jî peyva civînê an civîna bawermendan ji bo tevahiya

bawermendên Mesîh tê bikaranîn (Efesî 1:22-23; 5:23-32; Kolosî

1:18-25).

Civîna giregiran - Civîna mezinên Cihûyan bîi. Heftê endamên

wê hebû û ew mêr bi xwe kahîn, Şerîetzan an rihspiyên Cihîiyan

bûn. Serokkahîn serekê Civîna giregiran bîi. Ji bo jiyan, bawerî îi

qanûnên Cihiîyan, desthilatî îi biryarên Civîna giregiran gelekî gi-

rîng bîîn, lê destûra wan tune bîî ku cezayê mirinê bidin; ev heqê

waliyê Roraayiyan bû. Binêre: Metta 26:59; Lûqa 22:66; Yîîhenna

11:47; Karên Şandiyan4:15; 5:21; 6:12; 22:30; 23:1.

Çap - Di wê demê de 8-10 kîlo bîî.

Çeng - Kevaneke bi çend têlan ji bo raîîzîkê.

Çerxî - Pere; ji kereraa xwe li tabloya li dawiya ferhengokê bi-

nêrin.

Dara ûdê - Ji wê darê tozeke bîhnxweş tê çêkirin. Cihûyan berî

veşartinê ev dikirin ser cesedê rairiyan (Yiîhenna 19:39).

Dawid - Ji kereraa xwe li peyva <MaIa Dawid> binêrin.

Dehyek - Di nav gelê îsraêl de ji van her diwanzdeh eşîran, eşîra

Lêwî kahîntî îi kar û barên Konê Şahidiyê / Perestgehê dikirin. Li

gor Şerîeta Mîîsa dehyeka berê her tiştên gelê îsraêl li ser navê

Xwedê ji eşîra Lêwî re dihat dayîn (Qanîina Kahîntiyê 27:30-32).

Deramet - Mehsîîl, hatina erdê, wek genira îi ceh, nîsk îî nok

(Lûqa 18:12).
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Destdanînserî - Destdanîna ser serê yekî ye (2 Tîmotêyos 1:6)..

Gelek caran ev nîşaneke bereketkirinê ye. Cama, çaxê îsa miro-
vekî nexweş qenc dikir, wî destê xwe datanî ser wî (Marqos 6:5),

Çaxê yekî bawermend dest bi karekî ruhanî kir jî, dest datanîn ser

wî(Karên Şandiyan 6:6; 13:3).

Dêkapolîs - Herêmeke li Rojhilata Çemê Urdunê ye.

Diyarê Miriyan - (dinya miriyan) Navê dinya miriyan bi zimanê

Yewnanî HADÎS e îi bi ziraanê îbranî ŞEOL e. Ew cihekî tarî yê ji

bo miriyan e (Eyûb 10:21). Cama di Kitêba Pîroz de peyva HA-

DÎS bi raana <dojehê> (cehnemê) tê bikaranîn, çawa ku ew cihekî

ezabê ye (Liiqa 16:23). Ji kerema xwe li peyva <dojehê> binêre.

Dîmas - Hevalê Pawlos bû û di dayîna Mizgîniyê de alîkariya wî

kiribû. Binêre: Kolosî 4:14; 2 Tîmotêyos 4:10; Filêmon 1:24.

Dojeh - (cehnem) Bi Yewnanî GEENNA, bi îbranî GEHINNOM^
Ew bi xwe cihê ezabê herheyî ye, ji bo wan ên ku di Roja Dawî

(Roja Axretê) de dîwana wan tê kirin. Binêre: Metta 5:22, 29-30;

10:28; 18:9; 23:15, 33; Marqos 9:43-47; Lûqa 12:5; Aqûb 3:6. Ji

kerema xwe li peyvên <kortaIa bêbinî> ii <diyarê miriyan> binêrin.

Egrîpa - Ji kerema xwe li peyva <Hêrodês> binêrin.

Erastos - Hevalê Pawlos bîi îî di dayîna Mizgîniyê de alîkariya wî

dikir. Binêrin: Karên Şandiyan 19:22; 2 Tîmotêyos 4:20. Di Ro-

mayî 16:23 de belkî behsa yekî din tê kirin.

Erîstarxos - Hevalê Pawlos bû û di dayîna Mizgîniyê de alîkariya

wî dikir. Binêre: Karên Şandiyanl9:29; 20:4; 27:2; Kolosî 4:10;

Filêmon 1:24.

Esaw - Kurê îshaqê kurê Birahîm e, birayê wî Aqûb e. Esaw yê
mezin bû û rojekê gava ew gelekî birçî bû, ew heqê nixurîtiya xwe

da xwarina zik, ew firot Aqûbê birayê xwe yê biçûk. Xwedê Aqûb
Û dûndana (zuriyeta) wî bijart û kir gelê xwe. Binêre: Destpêkinn
25:21-26; 27:1-41; 32:3-33:16; Romayî 9:10-13; Ibranî 11:20;

12:16-17.
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Êlîşa - Pêxeraberekî îsraêl bû. Di deraa Peyraana Kevin de gelek
keraraet bi destê wî dihatin kirin (2 Padîşah 2:1-8:15). Bi destê

Êlîşa Xwedê Neraanê serwerê leşkerên Sûriyê ji kotîbiina wî qenc
kir (2 Padîşah 5; Lûqa 4:27).

Êlyas - Pêxemberekî mezin ê Xwedê biî. Wî li padîşahekî xerab,
Ahab ii li herniîyên ku li îsraêlê pîitperestî dikirin hilat. Gelek Cihû

difikirîn ku Êlyas wê dîsa bihata, da ku gel ji bo hatina Mesîh

amade bike (Malaxî 4:5). Ji gelek aliyan ve Yûhennayê imadkar

mîna Êlyas bû. Binêre: 1 Padîşah 17; Metta 11:14; Marqos 9:4;
Lûqa 1:17; Roraayî 11:2-5; Aqûb 5:17.

Êpafras - Hevalê Pawlos bîî û di dayîna Mizgîniyê de alîkariya wî

dikir. Biriêre: Kolosî 1 :7; 4: 12; Filêmon 1 :23;

Fêrisî - Di nav Cihîiyan de partiyeke olperestan (dîndaran) hebîî.

Ji endamên vê partiyê re <Fêrisî> dihat gotin. Wan Şerîeta Mîîsa

(Qanîîna Mûsa) qenc dizanibû. Ew dîndarên tîr (hişk) bîîn. Wan

bawer dikir ku milyaket îî mh hene îî mirov piştî mirinê wê careke

din rabin. Gelek rêz îî tertîbên (adetên) ku Fêrisiyan pêk dianîn, di

nav Cihîîyan de hebiin. Hin ji nav Fêrisiyan ji îsa hîn dibîîn îî piştî

rabîîna wî bîîn şagirtên îsa (Karên Şandiyan 15:5), lê gelek ji wan

li heraber wî derketin.

Firewn - Bemavê padîşah yanî raezinê Misriyan bû. Binêre:

Karên Şandiyan 7:10-21; Roraayî 9:17; îbranî 11:24.

Gîdeyon - Hukumdarekî gelê îsraêl bîi. Baweriya wî mezin bû îî

dua kir îî Xwedê bi destê wî gel ji bindestiya Amalekiyan rizgar

kir. Hijmara leşkerên wî pirr hindik bû, lê wî bawer kir îî Xwedê

alîkariya wî kir, ew bi ser ket. Binêre: Hukuradar 6:11-8:27; îbranî

11:32.

Gorî - (qurban, diyarî, pêşkêş ) Di Qaniîna Kahîntiyê de U ser

çend ciîreyên goriyan tê gotin. Hin ji wan heywan biîn (bizin, berx

an conega yên bêqisîir iî bêleke), ew dihatin serjêkirin îi piştre ew

bi tevahî an jî perçeyek ji wan dihat şewitandin. Cama perçeyeke

goştê goriyê ji aliyê kahînan an ji aliyê wiyê ku gorî dabîi ve, dihat

xwarin. Diyarî îî pêşkêşên din jî caraa genira an jî biharat bîîn. Ji

kereraa xwe li peyva <goriya şewitandinê> jî binêrin.



FERHENGOK 527

Goriya şewitandinê - Goriyên şewitandinê bizin, berx îi conega

bîin û ew rojê du caran bi tevahî U ser gorîgehê dihatin şewitandm

(Qanûna Kahîntiyê 1:3-9).

Gorîgeh - (raezbeh) Maseya (sifra) ku li ser, gorî (qurban, hediye,

diyarî û xêr) dihatin dayîn (an jî dihatin serjêkUin) û şewitandin.

Pêşî gorîgeh ji keviran hatin çêkirin, piştre ji bo Cihiîyan ya herî

girîng li Orşelîmê di hewşa Perestgehê de biî, ji sifrr hatibîi çêkirin.

Ji bo gorîgeha bixûrê li peyva <bixûrê> binêrin.

Gûriz - Giyayek e, ku nêrî dide. Ew wek avgirekê ji bo adetê dîn

dihat bikaranîn. Kahînan ew dixist nav xwîna goriyê îi direşandin

ser mirovan, da ku ew li ber Xwedê pîroz bibin. Binêre: Derketin

12:22; Qanûna Kahîntiyê 14:4; Hijmartin 19:6, 18; Yûhenna 19:29;

Îbranî9:19.

Habîl û Qayîn - Ew herdu kurên Adem û Hewayê biîn. Qayîn

gelek çavnebariya birayê xwe yê biçûk Habfl dikir, çimkî Xwedê
berxên ku Habfl kiribûn gorî, qebûl kiribû, lê genimê ku Qayîn anî-
bû qebûl nekiribû. Hingê Qayîn Habfl kuşt. Xwedê got, ku gerekê
Qayîn li ser erdê revok û serserî be (Destpêkirin 4:1-24). Habfl
bawer kir û kirinên wî rast bûn (îbranî 11:4). Li ser Qayîn tê gotin
ku karên wî xerab bûn û ew bi xwe ji Yê Xerab bû (1 Yûhenna

3:12). Binêre: Metta 23:35. Cihîîda 11.

Hacer - Cêriya Saraya jina Birahîm bû. Ji ber ku Sara zarok
nedianîn, Hacer da Birahîm û îsmayfl ji wan re çêbû. Lê Ismayfl
ne ew bû, yê ku Xwedê ji Birahîm re soz dabû. Pişti çend salên dm
îshaq kurê Sarayê ji wan re çêbû û ew bû ew kurê ku Xwedê soz jt

Birahîra re dabû (Galarî 4:21-31).

Helêlûya - Peyveke bi zimanê îbranî ye û mana wê ev e: <Pesinê
Xudan bidin> an <Şikir ji Xwedê re>. Binêre: Peyxama Yûhenna

19:1-6.

Hemwelatiya Romayî - Bi tenê perçek ji wan mirovên ku di
împeratoriya Romayê de riîniştibûn hemwelatiyên Romayr bun.
Pawlos di nav wan de bû. Mafên wan ên taybeti hebun (Karen

Şandiyan 16:37).
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Hêrodês - Di Peyraana Nîi de sê Hêrodês hene îî Arxêlayos jî ji

raala wan e:

1) Hêrodêsê Mezin: Gava îsa Mesîh hat dinyayê, Hêrodêsê Mezin

li Cihîistanê, Celîlê, îtîiryayê û Traxonîdayê padîşah bîî (Metta

2:1-19, Lûqa 1:5). Navê bavê wî Antîpater bû. Ew gelekî bê-

rehm blî, wî jineke xwe, sê kurên xwe, xesîiya xwe, apekî xwe

îî gelekên din (ji bilî zarokên Beytlehmê) kuştin.

2) Hêrodês-Antîpas: Gava îsa Mesîh û Yûhennayê imadkar dest bi

karên xwe kirin, Hêrodês-Antîpas serdarê, yanî raîrê Celîlê bîî

(Lîiqa 3:1). Bavê wî Hêrodêsê Mezin bîi. Wî serê Yûhennayê

iraadkar da birîn (Metta 14:1-12, Marqos 6:14-29, Lûqa 9:9).

îsa birin ber Hêrodês îî wî îsa bêqedir kir iî tinazên xwe bi wî

kirin (Lîîqa 23:3-12). Binêre: Karên Şandiyan 13:1.

3) Hêrodês-Egrîpa padîşah: Çawa ku di Karên Şandiyan 12:1-24

de tê diyarkirin, Hêrodês-Egrîpa Petrîis îî Aqûb girtin îî Aqîib

da kuştin. Bavê Hêrodês-Egrîpa Arîstobûlos bîi, Arîstobûlos jî

kurê Hêrodêsê Mezin bîi.

Kurê Hêrodês-Egrîpa hebiî, navê wî jî Hêrodês-Egrîpa (yê

diduyan) biî. Wî carekê guhê xwe da Pawlos (Karên Şandiyan

25:13-26:32). Dirûsîla îî BeraUcê (Karên Şandiyan 24:24; 25:13)

jî xwişkên wî biin.

4) Arxêlayos: Kurê Hêrodêsê Mezin iî birayê Hêrodês-Antîpas biî.

Piştî rairîna bavê xwe ew ji bo demeke kurt bû serdarê Cihîîs-

tanê (Metta 2:22).

Hosanna - Şikir, spasî; HOSANNA bi îbranî pêşî bi mana <XiIas

bike!> blî; piştre ew biî gotineke bi mana <Şikir ji Xwedê re!>.

Binêre:Metta2I:9.

Imadkar - Ji Yiihennayê imadkar re dihat gotin. Gava wî peyva

Xwedê da bihîstin, wî tobedar di avê de imad dikirin. Bi vî awayî

wî dilê rairovan ji bo Mizgîniya îsa Mesîh araade dikir. Binêre:

Lîîqa 1:5-25; Metta 3:1.

Imadkirin - (îraadkirin, eraadkirin, vaftîz kirin, babtîskirin) Gava

rairov ji dil ji gunehên xwe vedigere, yanî tobe dike, ew tê <noq

kirin>, îi piştre ji avê tê derxistin. Ev yek dibe nîşana tobekirin,

paqijbîin îi afîîbîina wî ya ji gunehan. Imadbîîna mirov jî dide
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kifşkirin, ku yê bawermend tevî îsa mir, hat veşartm îi dîsa rabîî.
Êdî jiyana wî ne ji bo wî bi xwe ye, lê belê ji bo îsa Mesîh dijî.
Binêre: Metta 28:19; Karên Şandiyan 2:38-41; 10:47-48; Romayî

6:3-4; 1 Korînti 10:2; 12:13; Galaö 3:27; Kolosî 2:12; 1 Petriîs 3:21.

îblîs - Dijminê Xwedê û mirovan e. Di Peymana Nû de gelek

navên wî hene: Mîrê cinan (Metta 9:34) Belzebûl (Metta 12:24),

yê ku diceribîne (Metta 4:3), yê Xerab (Metta 5:37), ejder an jî

marê kevin (Peyxama Yîîhenna 20:2), bavê derewan (Yîîhenna

8:44). îblîs mirovan dixapîne, ji rê derdixe iî dixwaze ku mirov ji

guneh azad nebe. îsa Mesîh hat, da ku karên îblîs xera bike (1 Yû-
henna 3:8), li gunehên mirovan bibihîire iî wan ji hukumdariya

îblîs vegerîne Xwedê (Karên Şandiyan 26:18). Li dawiya demê,

îblîs û alîkarên wî wê bên avêtin nav gola êgir (Metta 25:41;

Peyxama Yîihenna 20: 10).

îbranî - îbranî hingê zimanê Cihûyan bû. Kêm û zêde tevahiya

Pirtaniya Peyraana Kevin bi zimanê îbranî hatibîi nivîsîn.

îdûmeya - Herêmeke ku dikeve Başûrê Cihûstanê. Hêrodesê

Mezin yekî îdûmeyî bîi.

îman - Bawerî. îman peyveke ji ziraanên Sêraîrî (Erebî, Ibranî,

Sûriyanî, Aşûrî) tê îî Kurdiya wê <bawerî> ye.

încîl - Ji kerema xwe li peyva <Mizgîniyê> binêrin.

îsa - Navê îsa di îbranî de (zimanê Tewratê) YÊŞÛAH e. Mana
navê îsa / Yêşûah bi îbranî <Xudan, (me) xilas dike>, <Xudan, (me)

rizgar dike> ye (Metta 1:21).

îshaq - Kurê Birahîm û Sarayê bû. Ew bavê Aqûb û Esaw bû,
navê jina wî Rebeka bû. Mana navê wî <ken> e, ji ber ku dê û bave
wî nikaribûn bawer bikin ku di pîrîtiya xwe de zarokekî wan we
hebe û kenîn (Destpêkirin 17:17-19; 18: 10-15). Binêre: Destpê-
kirin 21:1-8; Karên Şandiyan 7:8; Romayî 9:7; Ibranî 11:9.

îsraêl - Du maneyên vê peyvê hene: ^ ..

1) Navê mirov e: Çaxê Xwedê Aqûbê bavê gelêjsraêl pîroz kir, ji

wî re got: Ji niha îi pê ve navê te wê bibe Israêl.



530 FERHENGOK

2) Di Kitêba Pîroz de navê gel îi welatê Cihîîyan e. Di dema îsa
Mesîh de Celfle, Cihîistan, Samerya îi Pêreya navên herêmên

îsraêlê biîn.

îşaya - Pêxemberekî bi nav û deng biî, yê ku kêm îi zêde 700

salan berî bîîyîna îsa Mesîh li îsraêlê dijiya. Wî li ser Mesîh gelek

pêxemberîtî kiriye, behsa bûyîna wî ya bi taybetî îî mirina wî ya di

ber mirovan de kiriye îî ew di Peymana Kevin, di kitêba îşaya de ber-

hevkirî ne. Binêre: Metta 3:3; Karên Şandiyan 8:30; Romayî 9:27-29.

Kahîn - Kahîn ji dîîndana (zuriyeta) Harûn ê birayê Mûsa pê-

xember dihatin. Wan ew goriyên ku gelê îsraêl dianîn, serjêdikirin

û pêşkêşî Xwedê dikirin (Lûqa 1:5-10). Ew di ber gel de U ber

Xwedê disekinîn, dua îî şefaet dikirin û daxwaza Xwedê bi xelkê

didan naskirin. Wan dehyeka (deheka, zikata) dexilê û dehyeka

hatina berê erdê îsraêlê ji xwe re distandin.

Di deraa Peymana Nîi de di nav civîna mezinên (giregirên)

Cihîiyan de serekên kahûian jî hebîin. Serokkahîn raezinê hemû ka-

hînan biî iî berpirsiyariya civîna giregiran dikir (Metta 26:59-66).

Ji serokkahîn pê ve destûra tu kesî nebîî ku bikeve cihê herî

pîroz ê Perestgehê îî ew jî salê carekê bi tenê diketê, da ku ji bo

gunehên gelê îsraêl afûbîinê bixwaze (îbranî 9:7).

Karîndar / Karîndarê her tiştî - Yê ku dikare her tişti bike; di

Mizgîniyê de bi tenê ji bo Xwedê îi îsa Mesîh tê gotin.

Kenan - Welatê Kenanê navê kevin ê welatê îsraêl e (Karên

Şandiyan7:ll; 13:19).

Kinîşt - (bi Yewnanî: SÎNAGOG) Cihê civîna mhanî ya Cihîiyan

e. Di dema îsa Mesîh de kinîşt di her bajarê Cihîiyan de hebûn, ne

bi tenê li îsraêl, lê di welatên din de jî yên ku Cihîî lê diman, he-

bûn. Cihîi ji bo xwendina Tewrat, Zebûr îi Nivîsînên Pêxeraberan

n ji bo perizîna (îbadeta) Xwedê li kinîştê dicivin, bi taybetî roja

Şeraiyê. Gorî (qurban) li wir nayên serjêkirin. Ji kerema xwe li

peyva <Perestgehê> binêrin.

Kirinên mirî - Karên bi guneh, yanî karên ku di çavên Xwedê de

pûç in; karên ku rairov dibin ber bi mirinê (îbranî 6:1).
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Kitêb - Hingê kitêb ne wek yên îroyîn bûn, lê nivîsar U ser çerm

dihatin nivîsîn îî li hev dihatin pêçan.

Kltêba Pîroz / Nivîsarên Fîroz - Di dema îsa Mesîh de Kitêba
Pîroz Peymana Kevin bîî, yanî Tewrat, Kitêbên Dîrokî, Zebûr îî

Nivîsînên Pêxemberan. Mizgîniya Xwedê (încfl), yanî Peymana

Nîî pişrî rabiîna îsa Mesîh hat nivîsîn.

Kîfas - Navê din ê Petrîis e (Yîîhenna 1 :42).

Kolonî - Mana kolonî di wê deraê de ne mana peyva îroyîn bîî.

Romayiyan mirovên xwe dibirin derekê, li wir bajarekî nîi ava kk

û ji derên weha re digotin <koIonî>.

Konê Şahidiyê - Pişrî ku gelê îsraêl ji Misrê derketibîî, Xwedê U

serê Çiyayê Sînayê ji Mîisa re got, çawa divê ku cihê perizînê

(mesken, cihê rawestanê, sekinê) tevî Konê Şahidiyê bê çêkirin

(Derketin 25). Gava wan ew çêkirin, rîîmeta Xwedê (mezinahiya

Xwedê) ew cih tije kir îi bi vî awayî Xwedê dida xuyakirin ku ew

bi wan re ye (Derketin 38:21). Konê Şahidiyê û Konê Civînê

(Derketin 27:21) yek bîî. Gelê îsraêl li wir diciviya. Silêman jî li

Orşelîmê Perestgeh di cihê wî de ava kir. Di Konê Şahidiyê de (îî

di Perestgehê de jî) du ode hebîin. Di cihê herî pîroz de sindoqa

peymana Xudan (Dubarekirina Qanûnê 10:8), yanî sindoqa şahidi-

yê (Hijmartin 4:5) hebû. Di cihê pîroz de gorîgeha bixûrê, maseyê

nanê pêşberiyê û çiradanka zêrîn hebû. Li ber kon, gorîgeha şe-

witandinê ii sîtileke mezin a avê hebîî.

Kortala bêbinî - (cehnem) Bi Yewnanî ABÛSSOS. Li gora hîn-
kirineke Cihîîyan a gelekî kevin, cin li wir girtî tên hilanîn heta ku
cezayê xwe bistînin (Lûqa 8:31). Li dawiya demê îblîs û cinên wî
wê ji bo deraekê U wir bên girtin (Peyxama Yûhenna 20:1-3), lê

ew der ne cihê ezabê herheyî ye.

Kotel - Dimen; perçê ku rêberiya gemiyê pê tê kirin.

Kotî - Gurî, girî, nexweşiya çenn. Yên koti li gor Şerîeta Mûsa
murdar bûn û nUcaribûn nêzîkî mirovên din bin (Metta 8:2; Lûqa

17:12). Binêre: Qanîîna Kahîntiyê 13:46.
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Kurê Dawid - Ji Mesîh re <Kurê Dawid> jî tê gotin, ji ber ku

pêxemberan digot ku ewê ji raala Dawid bê.

Kurê Mirov - (Kurê însan) îsa Mesîh bi xwe ev nav li xwe kir. Ev

nav di nav Cihîiyan de nas biî, ji ber ku ew di kitêba Daniyêl

pêxeraber de heye (7:13-14). Ev xwebinavkirina îsa bi rengekî

nixuraandî dide xuyakirin ku îsa ew Mesîh e, ku diviya bihata,

herweha ew dîsa ew e, yê ku Xwedê kir padîşahê erd îi ezraên.

Binêre: Metta 26:64; Marqos 14:62; Yûhenna 3:13.

Kurê Xwedê - Navekî îsa Mesîh e. Di Kitêba Pîroz de Kurê
Xwedê qet bi mana fîzîkî (cismanî) nayê xebitandin. îsa Mesîh bi

raana mhanî Kurê Xwedê ye. Kurê Xwedê Peyva Xwedê ye iî

Peyva Xwedê bi xwe Xwedê ye. Kurê Xwedê ji Bav, ji Xwedê tê.

Ji berî afîrandina (xuliqandina) erd îî ezraanan Kur li ba Bav biî.

Bav n Kur yek in, daxwaza wan jî yek e, hukumdariya Kur wek a

Bav e ii Kur, Bav ji mirovan re dide zanîn îî eşkerekirin. Kur bi her

awayî eşkerebiina Bav e (Lîîqa 10:22; Yîihenna 1:1-5; 5:21-23;

10:30; 13:3; 14:9; 16:27-28; 17:1; îbranî 1:1-4).

Lavije - îlahî, stranên ruhanî yên ku ji Xwedê re tên gotin.

Lejyon - Ordiya leşkerî. <Lejyon> di ordiya Roraayiyan de kome-

ke leşkeriyan di dora 5000-6000an de bû.

Lêwî - 1) Yek ji her diwanzdeh kurên Aqîîb bîî (ji Aqiîb re îsraêl

jî tê gotin). Lêwî bi xwe jî yek ji wan her diwanzdeh eşîrên

îsraêl bîi (Peyxama Yûhenna 7:7). Mîisa pêxember iî birayê wî

Harlîn, herdu jî ji vê eşîrê bîîn. Xwedê Harûn û dîîndana

(zuriyeta) wî ji bo kahîntiyê hilbijartin. Yên ji vê eşîrê mayî

alîkariya van kahînan dikirin (Lîîqa 10:32). Ji kerema xwe li

peyva <kahîn> jî binêrin.

2) Navê şagirtekî îsa Mesîh e. Jê re Metta jî tê gotin. Binêre: Metta

9:9-13; Marqos 2:14-15.

Liit - Biraziyê Birahîm bîî. Gava Birahîm çîi welatê ku Xwedê soz

dabû wî, Lût bi wî re çîi. Çaxê ku ew gihîştin wî welatî, Lîît bi

mala xwe ve çû bajarê Sodomê lî li wir di nav mirovên xerab de

ma. Beriya ku Xwedê bajarê Sodora wêran bike, wî milyaket şan-
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din, da ku Liît îî mala wî rizgar bikin, lê jina Lîît guhê xwe neda

wan îi rair. Binêre: Destpêkirin 11:27. 31; 14:1-16; 19:1-38; Lûqa

17:28-32; 2 Petrûs 2:7.

Lûqa - Hekîm (textor) û dîrokzan bîî. Ew şagirtê îsa bîi, lê ne ji

her diwanzdeh şandiyan bîi. Wî <Mizgîniya li gor Lîîqa> îî <Karên

Şandiyan> nivîsiye. Binêre: Kolosî 4:14; 2 Tîraotêyos 4:11; Filê-

raon 1 :24.

Mala Aqiib - Gelê (railetê) îsraêl. Aqiîb ii îsraêl yek in. Her di-
wanzdeh kurên Aqiîb, yanî kurên îsraêl, biîne diwanzdeh eşîrên

îsraêl.

Mala Dawid - Di deraa Peymana Kevin de Dawid padîşahê Isra-

êlê yê herî mezin bû. Pişti wî kurê wî Silêman bû padîşahê îsraêlê.
Ji mal îî dîindana (zuriyeta) Dawid gelek padîşah rabîin. Dawid

kêra îi zêde hezar salî berî bîiyîna Mesîh dijiya. Ji kerema xwe U

peyva <Kurê Dawid> jî binêrin.

Mala Xwedê - Ji wî cihê ku Xwedê ji bo xwe hilbijartiye re, Mala

Xwedê tê gotin. Di dema Mûsa de konek (Konê Şahidiyê) bû îî

piştre ji dêla vî konî ve li Orşelîmê Perestgeh hat avakirin îi ew bîi

Mala^Xwedê. Ew cihê perizînê (îbadetê) yê gelê îsraêl bîi.

Manna - Çaxê Xwedê gelê îsraêl ji Misrê derxist, anî çolê. Ew

der cihekî xurîi-vala (viqî-vala), bê şînayî îi bê dar bû. Li wir her

sibe, ji bo xwarinê Xwedê manna ji ezmanan^dibarand îî dida wan,

çimkî xwarina wan tunebû. Her sibê gelê îsraêl derdiket derve,
diçû, ji bo rojekê manna dicivandin îî dikirin nan, dixwarin. Manna

tiştekî wek xwîsê xuya dibîî. Libên wî girover îî spî bûn, wek tovê

gijnîjê (kişniş). Û tama wî wek tama nanê şkevayê hingivkirî bîi.

(Derketin 16; Hijmartin 11:4-9, Îbranî9:4).
Ji kerema xwe li van ayetan jî binêrin: Yîîhenna 6:31-58.

Derketin 16:32-34 îî Peyxama Yîihenna 2:17.

Marqos - Wî <Mizgîniya li gor Marqos> nivîsiye îî di dayîna

Mizgîniyê de alîkariya Bamabas îî Pawlos dikir. Binêre: Karên

Şandiyan 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Filêmon 24; 2 Tîmotêyos

4:11; IPetrûs5:I3.
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Mehder / Mehdervan - Şefaet; yê ku şefaet an navberiyê dike.

Binêre: Romayî 8:26; îbranî 7:25; I Yîihenna 2:1.

Melkîsedek - Ew di deraa Birahîm de padîşahê Şelîmê (Orşelîmê)

îi kahînê Xwedê bîî. Wî Birahîra pîroz kir îi Birahîra jî dehyek da

wî. Di Naraeya ji îbraniyan re ew bi îsa Mesîh tê riî bi riî kirin.

Binêre: Destpêkirin 14:17-20; îbranî 5:6-10; 6:20; 7:1-17.

Meryem - Çend jinên bi navê Meryem hene:

1. Diya îsa (Metta 1:18; Liiqa 1:30; Karên Şandiyan 1:14).

2. Meryeraa Mejdelanî (Metta 27:56; Marqos 16:9; Lûqa 8:2;

Yûhenna 20:1-2, 11-18).

3. Meryema xwişka Merta îî Lazar (Lîiqa 10:38-42; Yîîhenna 11:1-5;

12:1-7).

4. Meryeraa diya Aqûbê şagirtê îsa Mesîh (Metta 27:56; Marqos

I5:40;I6:l;Lûqa24:10).

5. Meryema diya Yiîhenna-Marqos. Mala wê li Orşelîmê hebîî, li

wir şagirtên îsa diciviyan (Karên Şandiyan 12:12).

Meshkirin - (Rîînkirin, dohnkirin)

1) Li gor adeta Cihîîyan gava yek dibîi padîşah, ew dihat riinkirin.

Ev jî dibû nîşana ku ev kes bîiye padîşah. Êdî mesîhê Xwedê

ew e, ku Xwedê hilbijartiye îî nîşan kiriye, yanî Mesîh e (Lûqa

4:18). Ji kereraa xwe di bin peyva <Mesîh> de bixwînin.

2) Xelkê hingê jî rîîn, wek rîînekî (dohn, hetwan) bîhnxweş li serê

mêvanên xwe dida (Liîqa 7:46, Zebiîr 23:5) îî laşên rairiyên

xwe jî pê rîin dikirin (Lûqa 23:56-24:1).

Mesîh - Mesîh peyveke îbranî ye. Mana vê peyvê bi îbranî ev e:

<Yê rûnkirî / yê dohnkirî / yê raesîhandî>. Di Peyraana Kevin de,

gava yek dibiî padîşah, ew dihat rîînkirîn. Ev jî dibîî nîşana ku ev

kes blîye padîşah. Di Mizgîniyê de Mesîh padîşahê seranserê

dinyayê ye. Rîînkirina wî ji ezraanan e. Xwedê ew hilbijart îi kifş

kir, da ku mirovan ji gunehên wan xilas bike. Peyva <Mesîh> bi

ziraanê Yewnanî XRISTOS e. (Gotina <Xristiyan> an jî <Mesîhî> ji

vir tê.)

Metta - Bacgir bû. Ew şagirtekî îsa Mesîh bû û <încfla Metta> jî

wî nivîsiye. Binêre: Metta 9:9-13.
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Milet / miletên din - Di nav Cihiiyan de <railet> ji bo hemû

mirovên ku ne Cihîi ne dihat gotin.

Mizgînî - (Mizgîniya Xwedê) <încfl> ji qurmê (ra, kok) peyva

EUANGELION a bi zimanê Yewnanî tê. Mana wê <Mizgînî> ye.

Molox û Reyfan -Molox xwedayekî (pûtekî) gelê Amoniyan bîî îî

tê gotin ku Reyfan xwedayekî Misriyan an Aşûriyan bîi (Karên

Şandiyan 7:43).

Mur - Rîînekî bîhnxweş ku wek derman an jî wek parfura hat

bikaranîn. Mur tiştekî gelekî biha bû.

Murdar û paqij / nepak û pak - (helal û heram)

1. Ji bo Cihîiyan ev bi emrên li ser xwarin û vexwarinê, şuştin îi

rabîin û rîiniştinê girêdayî ye. Li gor Şerîeta Mîîsa hin cîîreyên

heywanan herara dihatin hesibandin: Mesele çend cîireyên tey-

rên ezraanan, beraz, çend heywanên deryayê îî hemîî qum-

quraeyan (raargîseyan, kêlegirakan). Cesedê mirovan, mirovên

koti îî yên bi nexweşiyên çerm (Qaniîna Kahîntiyê 11; Duba-

rekirina Qanûnê 14:3-21). Eger yekî destê xwe li mirovekî koti

an cesed bida, ew êdî murdar (heram) dibîî îi destîira wî nebîî

ku nêzflcî mirovên din an jî cihên pîroz bibe. Ji bo ku mirovek

dîsa paqij / pak bibîiya, qanîinên cîîr bi cîîr hebûn. Mesele

rairov bi gorîdayînê îi bi xweşuştinê paqij dibîi. Cama lazim bîî

ku ew biçe ba kahîn, da ku ew bêje, ka ew paqij bûye an na.

(Qanûna Kahîntiyê 13; Metta 8:4). îsa di wan tiştan de guh
neda adetên bav îî kalan (Marqos 7:1-24). Mesele îsa jî destê
xwe U mirovên koti da n ew qenc, yanî paqij kirin (Metta 8:1-4).

Li gor gotina îsa Mesîh kifş e ku hemû xwarin helal e (Marqos

7:19).

2. Mirovên ku bi mhên nepak (cinan) ketibûn jî murdar drhatin

hesibandin. Hêza îsa li ser wan mhên xerab jî hebîî. Wî ew

derxistin û mirov qenc bîin (Lûqa 4:30-36).

Mûsa - Pêxember û serwerê pêşî yê gelê îsraêl bîî. Ew bi xwe li
Misrê hat dinyayê îî bîî yek ji raezinên Firewn. Dema ku gelê
îsraêl hêsîr îî xulamên welatê Misrê biin, Xwedê ew bijart û gelê
îsraêl bi destê wî rizgar ku:. Xwedê bi destê Mîîsa Şerîet jî daye
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gelê îsraêl. (Derketin 1-20). Binêre: Metta 8:4; 17:3-4; Yiîhenna
5:45-46; îbranî 3:2-5, 16.

Nanê pêşberiyê - (nanê hizîîrê) Di Konê Şahidiyê de (Konê Ci-

vînê) iî piştre jî di Perestgehê de nanê pîroz hebîi. Ev nan li ser

raaseyê zêrîn <Ii pêşberî Xudan> dihatin rêzkirin. Her roja Şeraiyê

kahînan diwanzdeh nanên şkeva yên bê hevîrtirşk çêdikirin, li ser

maseyê zêrîn (sifra zêrîn) datanîn îî yên ji heftiya din mayî di

cihekî pîroz de dixwarin. Tenê destîira kahînan (kurên Harîin) he-

bîî ku vî rianî bixwin. Ev nan nîşaneke Peymana Xudan biî, ku ew

tevî gelê îsraêl e (Qanîina Kahîntiyê 24:1-9). Binêre: Metta 12:4;
Marqos 2:26; Lûqa 6:4; îbranî 9:2.

Nard - (sumbul, mur, zimir) Şînayiyeke Hindistanî ye. Riînê

(dohnê) bîhnxweş jê tê derxistin. Nard gelekî biha bîi. Binêre:

Marqos 14:3; Yîîhenna 12:3, 5.

Nedir - (gorî, qurban) Ew tişt in ku ji Xwedê re hatine sozdan

(Karên Şandiyan 18:18; 21:23).

Li gor Şerîeta Mîîsa (Derketin 13) mirov iî heywanên nixurî

yên nêr ji bo Xwedê nedir (gorî) bîin (Lîiqa 2:23). Heywanên

nixurî dihatin serjêkirin iî ji dêla her zarokê nixurî ve jî heywanek

dihat serjêkirin. Cama mirovan jî pêşkêşek wek nedir ji Xwedê re

soz didan (Karên Şandiyan 18:18; 21:23).

Neman - Serwerekî leşkerên welatê Siîriyê bû. Ew kotî blî îî gava

li ser Êlîşa pêxember bihîst, çû ba wî, hêvî jê kir ku wî qenc bike.
Elîşa jê re got ku divê ew here çemê Ûrdunê îi heft caran xwe noqî

bin avê bike. Neman bi ya pêxember kir îi Xwedê ew paqij îi qenc

kir. Binêre: 2 Padîşah 5:1-27; Lûqa 4:27.

Nêrevan - Yên ku diçin cihekî din, hîn dibin îî li ser rewşa wî cihî

agahiyê didin.

Nivîsarên Kroz - (Nivîsara Pîroz) Di deraa îsa Mesîh de ev bûn:

Tewrat, Zebûr, Nivîsînên Pêxemberan. Mizgîniya Xwedê (încfl)

piştî rabûna îsa Mesîh hat nivîsîn.

Nînewa - Bajarekî kevin li aliyê Mosûlê ye. Xwedê Ûnis pêxem-

ber şand wir, da ku ew wan ji riyên wan ên xerab vegerîne. Gava
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wan peyvên IJnis bihîstin, bi şîn îi girîn tobe kirin îî Xwedê li wan

bihûrt. Binêre: Kitêba Ûnis 1-4; Metta 12:41 ; Lîîqa 1 1 :30-32.

Nûh - Mirovekî rast îi bi dilê Xwedê bîi. Hemii mirovên demê wî,

gelek xerabî îî guneh dikirin îi Xwedê biryar da ku ew bi tofaneke

mezin hemîî mirovan helak bike. Xwedê ji Nîîh re got ku divê ew

geraiyeke mezin çêke, da ku ew û mala wî îî ji her heywanan jî

cotek pê rizgar bibin. Wî bi ya Xwedê kir û xilas bîî. Binêre: Dest-

pêkirin 6:9-10:32; Metta 24:37-39; Lûqa 3:36; 17:26-27; îbranî

11:7; I Petriîs 3:20; 2 Petrûs 2:5.

Orşelîm - (Quds, Qudus) Jê re <Qudsa Şerîf> jî tê gotin. Ew bajarê

Cihîîyan ê herî girîng e. Perestgeha Cihîîyan li vir bû. 1000 salî

berî hatina îsa, Dawid padîşah Orşelîm ji destê miletê Yebîîsiyan

derxist.

Padîşahiya Xwedê / Padîşahiya Ezmanan / Padîşahî - (Desthila-

tiya Xwedê, Qiraliya Xwedê) Padîşahiya Xwedê hukumdariya wî

ye. Gava mirov li ber Xwedê rabiî (Destpêkirin 3), hingê îblîs ew
kir bindestê gunehan (Lîîqa 4:5-6, I Korînrî 2:8, 15:24-27, 2

Korînrî 4:4). Lê belê Xwedê bi jiyan, mirin ii rabûna îsa Mesîh
deriyê Padîşahiya xwe ji mirovan re vekir. Kesên ku bi Mizgîniya

îsa Mesîh bawer dikin, dikevin Padîşahiya Xwedê (Marqos 10:15,

Metta 19:16-17, 23-30, 6:33). Hingê Xwedê dibe Padîşahê wan û

ew ji bin hukumdariya îblîs îi gunehan derdikevin ( Kolosî 1:13).

Ji ber vê yekê tê gotin ku bi hatina Mesîh Padîşahiya Xwedê jî bi

awayekî nîî di nav mirovan de destpêkiriye. Gava ku Isa Mesîh

careke din bê, hingê Padîşahiya Xwedê wê tam temara bibe.

Metta peyva <Ezmanan> ji dêla <Xwedê> ve bUcar anî, çirakî

wî bêtir li gor devokê Cihîiyan nivîsî iî ne adeta Cihûyan bû, ku

navê Xwedê yê pîroz pirr zêde bi kar bînin.. Li derên ku Metta

<Padîşahiya Ezmanan> nivîsî, Marqos û Lûqa <Padîşahiya Xwedê>

nivîsîn (Metta 4:17 û Marqos 1:15; Metta 5:9 û Lûqa 6:20; Metta

8:11 ûLûqa 13:28).

Para pêşî - Ji kerema xwe li peyva <Berê pêşî> binêrin.

Pawlos - Ew yekî Fêrisî bû îî pêşî dijminê bawermendên Mesîh

bîî. îsa jê re xuya bîî û ew kir şandiyê ji bo miletên ku ne Cihîi bîin
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(Karên Şandiyan 9). Ew gelekî li Sîiriye, U Enedolîî û U Yew-

nanistanê geriya îî Mizgînî dida bihîstin. Tê gotin ku ew li Romayê

ji ber baweriya Mesîhî hat kuştin. Pirraniya nameyên di Peyraana

Nîî de, ji aliyê wî ve hatine nivîsîn îî gelek serhatiyên wî di kitêba

Karên Şandiyan de nivîsî ne.

Peredank - Sindoqa bêş îi xêran. Xelkê xêr îî xêratên xwe dixistin

wê.

Perestgeh - (îbadetxane, Mabet) Perestgeh avahiya herî girîng a
Cihûyan bîî. Silêman padîşah Perestgeha pêşî di bajarê Orşelîmê

de ava kir. Ew li Orşelîmê tenê hebîî. Gelê îsraêl dua û perizînên

(îbadetên) xwe U wir dikirin îî goriyên (qurbanên) xwe li wir ser-

jêdikirin. Perestgeha ku Silêman ava kiribîi, piştî 350 salan ji aliyê

xelkên Babîlê ve hat xera kirin. Perestgeha ku di dema îsa de hebîî,

Hêrodêsê Mezin bi awayekî gelekî spehî çêkir.

Perestgeh çar beş (qisim) bîî: Hewş, Hundir, Pîrozgeh îi Cihê

Herî Pîroz (Pîroziya Pîroz, Pîroztirîn). Perdeyeke mezin Pîrozgeh

îî Cihê Herî Pîroz ji hev vediqetand. Salê carekê Serokkahîn diçû

Cihê Pîroz. Piştî ku gorî dihatin seijêkirin, wî li wir hera di ber

gunehên xwe de îî hera di ber gunehên gelê xwe de dua dikir îî

afîîbûna gunehan ji Xwedê dixwest. Gava îsa li ser xaçê rair, ev

perda pîroz di nîvî re çiriya (Lûqa 23:44-46).

Di sala 70ê de, piştî bîiyîna îsa Mesîh, ferraandarê leşkerî yê
împeratoriya Roraayê, Tîtos, Perestgeh ji destê Cihîîyan derxist û
wêran kir. Ji hingê ve û heta roja îro Perestgeh careke din nehatiye

avakirin. Niha civîna bawerraendan û bawermend bi xwe perestge-

ha Xwedê ne (1 Korînti 3:17; 6:19; 2 Korînti 6:16; Efesî 2:20-21).

Ji kereraa xwe li peyva <Konê Şahidiyê> binêrin.

Petrûs - Jê re Şimûn jî tê gotin. Ew yek ji her diwanzdeh şagirtên

îsa bîi. Ew şandiyê îsa bû îi di civîna pêşî ya li Orşelîraê de mi-
rovekî girîng bîi. Mana navê Petrûs bi Yewnanî <kevir / lab e. Di

Peymana Nû de du nameyên wî hene (I îî 2 Petrîis). Navê wî yê

din <Kîfas> e (Yîîhenna 1:42).

Peyman - (ehd) Peyman di nav mirovan de, di nav dewletan de,

an jî di nav Xwedê îi mirovan de tê girêdan. Di Kitêba Pîroz de,

Xwedê çend peyraan girêdan: Bi Nîîh re (Destpêkirin 9:1-17), bi
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Birahîra re (Destpêkirin 17:1-8), bi gelê îsraêl re (Dubarekirina

Qanîînê 29:10-15) îi di dawiyê de bi wan heraîîyên ku baweriya

xwe bi îsa tînin re peyraana xwe girêda. Di Kitêba Pîroz de, pey-

man yek alî ye. Peymana ku di nav Xwedê îi gelê wî de ye, ne

peymaneke di nav heval an şirîkên wekhev de ye. Peyman ji aUyê

Xwedê ve îi li gor daxwaza wî bi mirovan re tê girêdan. Xwedê

soz dide ku alîkariya rairovan bike, lê Xwedê çavnêriyê jî dike ka

mirov erarên wî bi cih tînin an naynin.

Peymana Kevin - Tewrat. Di kitêba Peyraana Kevin de Tewrat,

Kitêbên Dîrokî, Zebîir îi Nivîsarên Pêxemberan hatine berhevkirin.

Peyraana ku Xwedê bi Mîisa iî bi gelê îsraêl re girêdaye Peymana

Kevin e. Ji kerema xwe U peyva <peymanê> jî binêrin.

Peymana Nû - încfl; Di kitêba Peymana Nii de încfl, Karên Şan-
diyan, Nameyên Şandiyan û Peyxama Yîihenna hatine berhevkirin.

Peymana Nîi ew peyraan e, ya ku Xwedê bi îsa Mesîh pêşkêşî
heraîi rairovan dike. Ji kereraa xwe li peyva <peymanê> jî binêrin.

Peyv - (gotin, xeber, qise, kelam, kelîme) Di dema îsa Mesîh de,
di nav Cihîiyan de, Peyv îi Peyva Xwedê bi mana taybeti dihat

bikaranîn. Peyv ew gotin e ku ji devê Xwedê derdUceve îî her tişt

bi wê diafîre îi afîriye (çêbîî ye). Gava Xwedê erd û ezman afi-

randin, wî peyva xwe got îî ew bi wê çêbîin (Destpêkirin 1, Zebîîr

33:6, 9; Yûhenna 1:3; Gotinên Silêman 8:22-31; îşaya 55:11).
Peyv ew gotin e ku ji devê Xwedê derdikeve û daxwaza wî pêk

tîne (Zebûr 107:19-20; Yûhenna 3:16; 5:24; 6:68). Peyv jî zanîn û

şehrezayiya Xwedê ye (Gotinên Silêman 8). Peyv bi xwe Xwedê ye

(Yûhenna 1:1); serkaniya jiyanê ye (1:4, 5:24, 26, 6:57, 68) û Peyv

bi şexsê îsa Mesîh bîi xwîn û goşt, hat vê dinyayê (Yîihenna 1:14).

Peyxam - Tiştê ku Xwedê ji yekî re eşkere dike, dibêje, an nîşan

dide. Binêre: I Korînrî 14:6, 26, 30; 2 Korînrî 12:1, 7; Galarî 1:12;

Peyxama Yîîhenna 1:1.

Pêxember - (nebî) Ew nûrovên xwedênas bûn. Xwedê bi wan re

dipeyivî, da ku ew gotina wî bigihînin nûrovan. Di Pe>^mana

Kevin de yên herî nas ev in: Mûsa, Êlyas, îşaya, Yêremya, Unis û

Daniyêl. Hê gelek pêxemberên din jî hebîin.
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Pîroz - Xwedê pîroz e, yanî ew bêkêmahî ye, ew yê herî bilind, yê

herî rewnaq u yê herî şewqdar e (Lîîqa 1:49; Peyxaraa Yiihenna

4:8). Era dikarin şikir ji Xwedê re bikin, qenc li ser wî bêjin îi navê

wî pîroz bikin (Efesî 1 :3), yanî pesnê wî bikin.

îsa Mesîh pîroz e (Marqos 1:24; Lîîqa 1:35; Yîihenna 6:69),

yanî ew jî bêkêmahî ye îi ji bo Xwedê hêja ye; ew bi xwe yê

Xwedê ye, bi Xwedê re ye îi Xwedê ye. Peyva <pîroz> rîîraet, hêjatî

îî bilindahiya wî şîrove dike (Metta 23:39; Lîiqa 13:35).

Mirovên ku dixwazin nêzîkî Xwedê bibin, divê pîroz bin

(I Selanîkî 3:13; 4:7; 1 Petrîîs 1:16), yanî ji Xwedê re veqetandî

bin; di mh, di bîr îî baweriya xwe îî di jiyana xwe de pak îî paqij

bin, ji Xwedê re meqbûl bin û li gor peyva wî bikin. Mirov bi hêza

xwe bi xwe nikare bigihîje vê pîroziyê, lê belê îsa Mesîh xwe ji bo

şagirtên xwe, xwe kir veqetandiyê pîroz, da ku ew jî bi rastiyê

pîroz bibin (Yîihenna 17:19). îcar bawerraend pîroz in, çirnkî

Xwedê ew bijartine (1 Petrîis 2:9-10).

Cama peyva <pîrozkirin> bi raana <birabarekkirinê> ye: Bijar-

tin, duayên qenc kirin, xêrxwestin, parastin.

Pol - polik. Perên bronz (mefrek) in, yên herî bêqîmet in. Ji ke-

rema xwe li tabloya li dawiya ferhengokê binêrin.

Priskîla û Akîlas - Hevalên Pawlos bûn îî di dayîna Mizgîniyê de

alîkariya wî dikirin. Binêre: Karên Şandiyan 18:2, 18, 26; Roraayî

16:3-5; 1 Korînrî 16:19; 2 Tîraotêyos 4:19.

Pûtperest - Kesên pûtperêz. Yên ku hingê ne Cihîî bîîn, lê ji hemîi

gelên din bîin ku bawerî bi Xwedayê rast nedianîn an jî diperizîn

kevir, dar îî tiştên din.

Qayîn - Ji kerema xwe li peyva <Habîl> binêrin.

Qorax - Yekî Lêwî bîi; ew bi hin mirovên din li hember Mîîsa îî

Harîîn rabîi. Xezeba Xwedê hat ser Qorax îi hevalên wî, erd vebîî

ew sax-sax daqurtandin. Binêre: Cihûda 1:11; Hijraartin 16.

Quriş - (qumş) Perê hûr; ji kerema xwe li tabloya U dawiya

ferhengokê binêrin.
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Rebbî - Ji bo pisporên Şerîetê dihat gotin. Bi Aramî bi mana

<Mamoste> ye.

Rebeka - Pîreka îshaqê kurê Birahîra bîî. Diya Aqîîb û Esaw

(Roraayî 9:10-13).

Rexab - Çaxê gelê îsraêl welatê Kenan vegirt, li Erîhayê fahîşe

biî, lê baweriya xwe bi Xwedê anî îî alîkariya nêrevanên gelê îsraêl
kir îî rizgar bîî. Binêre: Metta 1:5; îbranî 11:31; Aqîîb 2:25.

Rê, Riya Xudan - Li ser mirovên ku baweriya xwe bi îsa Mesîh

anîn tê gotin ku ew li ser Riya Xudan dimeşin. Cama mana Rê

<bawerî> an <bi îsa Mesîh bawerldrin> e.

Rêşî - Xwedê ji Miîsa re got ku ew li gelê îsraêl emir bike ku ew

rêşiyan bi dawa cilên xwe ve bikin, da ku çaxê wan bibînin, ew

hemîî emrên Xwedê bînin bîra xwe îi wan pêk bînin îi dilê wan ji

Xwedê dîîr nekeve (Hijraartin 15:37-40). Fêrisiyan rêşiyên cilên

xwe gelek dirêj dikirin, da ku xeUc bêjin ew gelek bawermend in û

nêzîkî Xwedê ne, lê wan ev yek ji durîîtiya xwe dikirin (Metta 23:5).

Roja Amadekirinê - Roja berî roja Şemiyê bû, yanî roja Inê bîi.

Di vê rojê de Cihîîyan xwe ji bo roja Şemiyê amade dikir, çimkî di

roja Sebtê de destîira wan tunebîi ku bixebitin.

Roja Pentîkostê - Bi zimanê Yewnanî PENTEKOSTÊ, yanî roja
pêncî; di Peyraana Kevin de Xwedê emir da gelê îsraêl ku heft
heftiyan pişrî Cejna Derbasbîinê cejneke din pîroz bikin. Di vê cej-

nê de gel ji hemû berê xwe yê pêşî diyarî pêşkêşî Xwedê dikirin

(Qanûna Kahîntiyê 23:15-21). îsa Mesîh Ruhê Pîroz ji Bav stand îi

Roja Cejna Pentîkostê cara pêşî da bawermendên xwe (Karên Şan-

diyan 2:1-41).

Roja Şemiyê - (Roja Sebtê) Ji bo gelê îsraêl roja Şemiyê rojeke
tayberî û pîroz e (Derketin 16:23, 20:8, U, 31:14-15). Bi Ibranî

ŞABAT e. Bi Kurmancî <Sebt>, ji Şabatê hatiye. Ji bo Cihûyan,

Şabat navê roja heftan e îi ya dawiya heftiyê ye. înê êvarê, gava roj
diçe ava, Şabat dest pê dike û heta 24 saetên din dikişîne. Li gor

Tewratê (Destpêkûin 2:2-3, Derketin 20:8-11, 35:2) di roja Şabatê
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de kar (xebat) qet nayê kirin, ev roja riherî îi perizînê (îbadetê) ye

(Qanûna Kahîntiyê 23:1-3).

Roja Vejînê / Roja rabûna miriyan - (roja qiyametê) Roja Ve-

jîriê, roja ku heraîî mirov wê ji diyarê rairiyan rabin û li ber Xwedê

îî îsa Mesîh hesabê kirinên xwe bidin.

Ruhê Pîroz / Ruhê Xwedê / Ruhê Mesîh / Ruh - (Ruhê Miqedes,

Rîîhul Qudus) Ruhê Pîroz bi xwe Ruhê Xwedê ye. Ew li vê din-

yayê alîkariya rairovan dike. Ew bi mhê wan re dipeyive, dilê wan

vedike û daxwazên Xwedê bi wan dide naskirin. Piştî hilkişîna îsa

Mesîh a ezmanan, Ruhê Pîroz karê wî li ser vê dinyayê berdewam

dike. Di Roja Pentîkostê de, Ruhê Rroz hat ser bawermendên pêşî

îî heta îro jî îsa Mesîh Ruhê Pîroz dide wanên ku baweriya xwe bi
Mesîh tînin. Ji kerema xwe li peyva <Roja Pentîkostê> binêre.

Sadûqî - Di nav Cihûyan de partiyeke olperestan (dînperestan) he-

bû. Pirraniya endamên wê kahîn bîîn. Wan bi her pênc kitêbên Mîisa

(yên Tewratê) bawer dikir, lê belê wan bi ser vê de bawer nedikir,

ku milyaket îî mh hene îî piştî mirinê rabûn (qiyametê) heye.

Samerî - Piştî mirina Silêraan padîşah, gelê îsraêl ji hev veqetiya.

Rêhoboara padîşah bi sê eşîrên îsraêl ve li bajarê Orşelîmê îî di
Cihîîstanê de ma. Yêroboara padîşah bi neh eşîrên îsraêl ve Sa-

merya ji xwe re kir paytext. Bi vê, gelê îsraêl bîî du milet û cama

dijrainatiya hev kir. Pişti deraekê du-êj padîşahê Aşîîriyan gelek

îsraêlî ji hawirdora Sameryayê sergom kir ew di bajarên Aşûrî îi
Mêdan de bi cih kirin (2 Padîşah 17:1-6). Di cihê îsraêUyên

sergorakirî de padîşahê Aşîîriyan gelek rniletên biyanî (xerîb) bi

pîitên wan ve anîn û di welatê Samerya de cihwar Idrin (2 Padîşah

18:24-40). Bi vî awayî Cihûyên ku li Sameryayê raabiîn, bi mi-

letên pîitperestan re da û stand îi piştre ji aliyê Cihûyên ku ji

sergorabiîna Babflê vegeriyan, wek Cihîiyên rast qebîîl nehat kirin.

Di deraa îsa Mesîh de qet dan û standin di nav Cihû îî Sameriyan
nebû (Yîîhenna 4:9).

Samûêl - Pêxemberek bîî. Bi destê wî Xwedê Dawid hilbijart îi kir

padîşah. Binêre: I Samîîêl 1-7; Karên Şandiyan 3:24; 13:20; îbranî

11:32.
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Sirgûnbûna Babîlê - Çaxê Nebûkednêsar padîşahê Babîlê bîî, wî

gelê îsraêl ajot îî sirgîîn kir Babflê îi gelê îsraêl kêm îi zêde 70

salan li wê derê ma.

Sersed - (serwerê sedî, serpel) Payeyeke (mtbeyeke) leşkerî. Di

ordiya Rom^yiyan de sersed ferraandarê sed leşkerî bû.

Silêman - Kurê Dawid û padîşahê îsraêlê bîi. Xwedê gelek şeh-

rezayî da wî îî ew gelek dewlemend bû. Wî Perestgeha pêşî da

çêkirin. Di Peyraana Kevin de nivîsarên wî jî hene (Gotinên

Silêraan). Binêre: Metta 1:6-7; 6:29; 12:42; Lûqa 11:31; 12:27;

Karên Şandiyan 7:47.

Siyon - Di Peyraana Kevin de navekî din ê bajarê Orşelîmê ye

(Roraayî 1 1 :26; îbranî 1 2:22).

Sîlas - Hevalê Pawlos bîi îî di dayîna Mizgîniyê de alflcariya wî

dikir. Binêre: Karên Şandiyan 15:22-18:5; 2 Korînti 1:19; 1 Sela-

nfld 1:1; 2 Selanîkî 1:1; 1 Petrûs 5:12.

Sînay - Ew çiya ye, ku U wir Xwedê her deh emrên mezin û

qanîînên din ên Şerîetê dane Mûsa pêxeraber. Cama jî bi mînakê û

bi mana mhanî tê fêmkirin (Galatf 4:24).

Sindoqa Peymanê - Sindoqeke ji dar û zêrkirî bîî, di Konê Şahi-

diyê îî pişti-e di Perestgehê de bîî. Ew îî çi ku tê de bîîn (nivîsdekên

deh emrên mezin, şivdarê Harîin û şerbikê nianna), nîşanên pey-

mana Xwedê bi gelê îsraêl re bîîn. Binêre: Derketin 25:10-21;

îbranî 9:4; Peyxama Yûhenna 11:19.

Sinet, yên sinetbûyî - Sinet nîşana vê peymanê ye ya ku Xwedê
bi Birahîm re girêdaye. Kurekî Cihîi di roja 8an de tê sinetidrin. Ji

ber vê yekê di Kitêba Pîroz de, gotina <yên sinetbûyî> ji bo gelê

îsraêl tê bikaranîn. Peymana Nû kifş dike, ku sinetbûn bêyî ku yekî
baweriya xwe bi îsa Mesîh bîne bê kêr e. Di Nameya ji Galatiyan

re de Pawlos ev yek şîrove kiriye. Binêre: Destpêkhin 17:9-14;

Derketin 4:25; Yûhenna 7:22; Romayî 2:28-29; Galatî 5:6; 6:15;
Kolosî 2:1 1. Yên sinetnebûyî jî ew in yên ku ne ji gelê Israêl in. Di
Peymana Nû de <sinemebûyî> ji wan re jî tê gotin ên ku guhdariya

Xwedê nakin, yanî bi ya Xwedê nakin.
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Sodom û Gomora - Di dema Bkahîm de, Sodom û Gomora du

bajarên Kenaniyan ên nêzflcî Gola Muî bûn. XeUcên herdu bajaran

bi gunehkariya xwe wusa ji Xwedê dîir ketibûn, ku Xwedê ew bi

êgir îî kewkurtê şewitandin û helak kirin (Destpêkirin 19).

Sûr ii Sayda - Du bajarên ku li Rnîkya Sîîriyê bîîn. îro ew li Lub-
nanê ne.

Şagirt - Yên ku hîn dibin (dielimin). Gelek şagirtên îsa hebûn. Di-

wanzdeh ji nav wan hilbijartî bîîn. Ew Şandî bîin. Şagirtên Yîîhen-

nayêiraadkarjîhebîîn (Yîîhenna 1:34; Karên Şandiyan 19:1-6).

Şahbanû - Jina ku bîiye padîşah, an jî pîreka padîşah.

Şahne - Şahne berpirsiyarê her tiştî yê padîşah an yekî mezin e.

Şandî - (qasid, resîil) Bi zimanê Yewnanî APOSTOLOS e. Mana

vê gotinê bi Kurmancî <yê şandî> ye. îsa Mesîh ji nav şagirtên xwe

diwanzdeh Şandî (resîîl) hilbijartin (neqandin) û şandin, da ku

Mizgîniya Xwedê bidin miletên dinyayê.

Şerîeta Mûsa - (Qanûna Mîîsa) Şerîeta Mîîsa şerîeta ku di

Tewratê de ye. Xwedê ev Şerîet (qanîîn, emir û tembîh) U ser

Çiyayê Sînayê di nav ewran de bi Mîisa da hînkirin. Caraa Şerîet ji

hemîî kitêbên <Peymana Kevin> (Tewrat, Zebîir îî Nivîsarên Pê-

xeraberan) re jî tê gotin.

Şerîetzan - (qanîinzan, katib, nivîskar) Ew di nav gelê îsraêl de li

ser Şerîeta (Qanûna) Mîisa dixebitîn, Şerîet qenc dizanibîin, bi des-

tan Şerîet zêde (kopî) dikirin îî xelk hîn dikirin. Wan jiyana xwe ji

bo hînbûn îî hînkirina Şerîetê didan îî kitêb dinivîsîn. Pirraniya

wan ji Fêrisiyan bûn.

Şimûn - Jê re Petriis jî tê gotin. Ji kerema xwe U peyva <Petriîs>

binêrin.

Şimşon - Mêrxas îi mirovekî gelekî xurt bû. Xwedê bi destê wî

gelek caran Filîstîniyên ku dijminên herî girîng ên îsraêl bîin

şkênandin. Binêre: Hukumdar 13:2-16:31; îbranî 11:32.
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Tabûr - Ordiya leşkerî. <Tabiir> di ordiya Romayiyan de komeke

500-600 leşkeran bîî.

Tekoşîn - Di încîlê de ji bo armanceke mhanî berxwedan îî ragir-

tin e; ne şerê bi çekan e, ne jî şerê li hember xwîn îî goşt e, şerê U

hember îblîs û guneh e. Binêre: Efesî 6:10-12; 1 Tîmotêyos 1:18.

Telant - 6000 zîv. Ji kereraa xwe li tabloya li dawiya ferhengokê

binêrin. Di Peyxama Yîihenna 16:21 de giraniya telantê kêm îî zê-

de 59 kîlo ye.

Textê îblîs - (Peyxama Yîîhenna 2:13) Li gor ku tê zanîn, ji ber

van sederaan weha dihat gotin: / sederaê ku weha tê gotin, dikarin

ev tiştên ha bin: 1) Pergaraa navendeke raezin a pîitperestiyê bîî. 2)

Li Pergaraayê gorîgeheke mezin a xwedayê Yewnaniyan Zews

hebîî. 3) Pergama navendeke wê yekê bîî, ku xeUc biperizin Qey-

serê Romayiyan ê ku xwedê dihat hesibandin.

Tbiîkos - Hevalê Pawlos bîi îî di dayîna Mizgîniyê de alöcariya wî

dikir. Binêre: Karên Şandiyan 20:4; Efesî 6:21; Kolosî 4:7; 2 Tî-

raotêyos 4:12; Tîtos 3:12.

Tîmotêyos - Hevalê Pawlos bîi û di dayîna Mizgîniyê de alflcariya

wîdUdr. Binêre: Karên Şandiyan 16:1; 17:14-15; 18:5; 19:22; 20:4;

Romayî 16:21; 1 Korînti4:17; 16:10; 2 Kon'nti 1:1, 19; Filîpî 1:1;

2:19; Kolosî 1:1; 1 Selanflcî 1:1; 3:2, 6; 2 Selanfld 1:1; 1 Tîmotê-

yos; 2 Ttraotêyos; Filêraon 1:1; îbranî 13:23;

Tîtos - Hevalê Pawlos bû îi di dayîna Mizgîniyê de alflcariya wî

dikir. Binêre: 2 Korînti 2:13; Galati 2:1-3; 2 Tîmotêyos 4:10; Tîtos

1:4.

Trofîmos - Hevalê Pawlos bû îi di dayîna Mizgîniyê de alflcariya

wî dikir. Karên Şandiyan 20:4; 21:29; 2 Tîmotêyos 4:20

Ûnis - Ew pêxember bû. Xwedê ew şand Nînewê, lê Ûnis nexwest
bi ya Xwedê bike. Bi gemiyê çû cihekî din, lê Xwedê futoneke

mezin şand ser wan. Gemîvanan ew avêt deryayê îi masiyekî
mezin Ûnis daqurtand. Ûnis sê rojan di zUcê wî masî de ma, dua kk
û hingê masî ew ji devê xwe avêt keviya deryayê. Piştre Ums
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guhdarî kir, çû Nînewayê îi peyva Xwedê ji xeUcê re got. Binêre:

Kitêba Ûnis 1-4; Metta 12:39-41; 16:4; Lûqa 11:29-32.

Xelîtik - Peredanka çermîn e, li piştê tê girêdan.

Xirarî - Xirarî ji mûyê pezê hîte bi tevnê tê raçandin. Ji wî xirarî

hem konan çêdikin îî hem jî şêlên kayê çêdUdn. Hingê Uxwekirina

xirarî, nîşaneke şîngirtin îi xweşkandinê bîi.

Xudan - (Reb, Xwedî, Xweyî) Di Kitêba Pîroz de mana Xudan

<xweyî> (xwedî) ye. Di Kitêba Pîroz de <Xudan> sifatek e, ku hem

ji bo Xwedê û hem ji bo îsa Mesîh tê bikaranîn.

Xwedayî - Li gor daxwaza Xwedê; bi awayê ku U Xwedê xweş tê

(jiyana xwedayî).

xwedê - Çaxê xwedê bi herfa biçûk dest pê dike, cama U ser miro-

van, cama li ser pîitan û cama jî U ser îblîs (<xwedayê vê dinyayê>)

dibêje.

Yewnanî- 1) Miletê welatê Yewnanistan (Karên Şandiyan 17:4, 12).

2) Di dema îsa Mesîh de, Cihîîyan ji hemiî miletên din ên ku ne
Cihîi bûn re bi gelemperî <Yewnanî> digotin (Marqos 7:26;

Karên Şandiyan 11:20; 17:17).

Yêremya - Pêxeniberekî bi nav îî deng bîi. Ew kêra û zêde 500

salan berî bîîyîna îsa Mesîh li Orşelîraê dijiya. Hingê gelê îsraêl
qet bi ya Xwedê nedikir. Yêreraya li wan hilat îî ji wan re got, ku

tobe bikin. Gelek pêxemberîtiyên wî yên li ser Mesîh îi miletên

hawirdora îsraêlê di kitêba Yêremya de di Peyraana Kevin de
nivîsîne. Binêre: Metta2:17; 16:14; 27:9.

Yêfta - Hukumdarê gelê îsraêl û serdarekî leşkeran bû. Binêre:
Hukumdar 11:1-12:7; îbranî 11:32.

Yêşa - Bavê Dawid padîşah bîî. îsa Mesîh ji raalbata Yêşa bû. Di
Peyraana Kevin de îşaya pêxember nivîsî ku Mesîh wê ji dîîndana
(zuriyeta) Yêşa îî Dawid bê. Binêre: Rîît 4:17-22; 1 Samûêl 16:1-22;

Metta 1:5-6; Lîîqa 3:32; Karên Şandiyan 13:22; Romayî 15:12.
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Yêşû - Kurê Nîîn. Piştî mirina Mîîsa ew serwerê îsraêl bîî. Bi
rêberiya wî gelê îsraêl welatê Kenanê yê ku Xwedê bi sozdayîna

xwe dabû wan vegirt. Serhatiyên wî di Peymana Kevin de di kitê-

ba Yêşîi de nivîsî ne. Binêre: Derketin 17:8-13; Hijmartin 13:1-17;

Yêşîî 1-24; Karên Şandiyan 7:45; îbranî 4:8. (Di Kitêba Kroz hin

rairovên din jî bi vî navî hene).

Yûhenna - 1) Yek ji her diwanzdeh şagirtên îsa bû (Marqos 1:19).
Ew Şandî bîî. Wî <încfla Yîîhenna> îî sê narae (mekriîb) yên ku

di încîlê de ne îî Peyxama Yîîhenna nivîsîne.

2) Yîihennayê imadkar, zilaraekî din bû. Ji kerema xwe U peyva

<Yûhennayê iraadkar> binêrin.

Yûhennayê imadkar - Pêxember îi gotinbêjê peyva Xwedê bîî

(Lîîqa 1:13-17; 7:26). Wî tobedar di avê de imad dUdrin û gelê îs-
raêl ji bo Mesîh araade (hazir) dikir (Lûqa 3:3-20; 7:27). Yûhenna

berê gel dida îsa Mesîh, da ku baweriya xwe bi wî bînin.

Zarokên îsraêl - Gelê îsraêl, qewmê îsraêl, Benî îsraêl.

Zêr - Di wergerê de cîireyek pere ye. Ji kerema xwe li tabloya U

dawiya ferhengokê binêrin.

Ziman / Zimanên din - Cama şagirtên îsa bi saya Ruhê Hroz
dikarin bi ziraanên ku pê nizanin îî hîn nebiîne bipeyivin. Ev

diyariyeke Ruhê Pîroz e. Binêre: Karên Şandiyan 2:5-13; 10:46;

19:1-6; 1 Korîntf 12:10, 30; 13:8; 14:1-25. '

Zîv - Zîvek mîna heqê roja palekî bû. Ji kerema xwe U tabloya U

dawiya ferhengokê binêrin.

Zîvê mezin - Hingê zîvekî mezin bi qasî çar zîvan bû. Ji kerema

xwe li tabloya U dawiya ferhengokê binerîn.
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Afirîd -Mexlîiq

Aştî - Haştî, silamet

Averê bûn - Ji rê derketin

Avgir - Sunger

Bergîdan - Berdêl, bedel

Bêpewre - Kirina bê pîvan îi bê raman

Destpelînk / bi destpelînkê - Lêgerîna bi destan

Bihişt - Cinet

Cewîz - Yê ku pirça mî, berx îi bizinan diqusîne.

Cinoyî - Bi cinan ketî

Çêr - Sixêf, dijîîn

Dadbarkirin - Siîcdarkirin, lomekirin, hukurakirin

Dadgeh - Mehkerae

Dadger - Hakim

Dadperwerî - Edalet

Desgîn - Hefsar; ji bo girtina hesp îî hêstiran tê bikaranîn

Dirixandin - Ji ber vegirtin, parastin, nedan îi hilanîn, dan paş,

şîîn de girtin

Dîtinî - Tiştên ku cama di xewê de, cama jî bi hişyarî Xwedê tîne

ber çavê mirovan

Dîwankirin - Mehkemekirin

Dûndan - Zuriyet

Elalet - Qerebalix, li hevkorabîîna gelek mirovan

Giramî - Hurmet, siyanet

Han, handan - Hatina di ber dilê yekî de, di ber de hatin, tese-

lîkirin

Hekîm - Textor, tuxtor

Hêcet - Hêncet, bafUc

Hêrekirin - Hîîr îî kîîr li tiştekî an li yekî nêrîn

Hêsîr - Dfl, êsîr

Ketme - Paşgotinî, li ser yekî xerab peyivîn, biçîik kirin

Kustax - Qure, pozbilind, xwe mezin dîtin

Lengergeh - Stirîngeh, kara gemiyan, gemîwergeh

Letan - Li benda fersendê man (bi nêta xerab)

Levakirin - Parîkirin, parvekirin

Lê hUatin - Erz şkandin; deng lê hildan
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Mestere - Şiklê orîjînal ê tiştekî, nimîîne

Nêrevan - Yên ku diçin cihekî din, hîn dibin îî li ser rewşa wî cihî

agahiyê didin (casîis)

Nifş - Nesil, nesîl

Fergal - rêkûpêkî, rêz îî tertîb, sîstem

Ferizîn - îbadetkirin, hebandina Xwedê

Ra - Reh, kok

Ragirtin - TehmûUdrin

Raspêr - Yê ku zarok lê tê spartin

Rewneqî - Rîiraet, bilindahî, spehîtayî

Rikin - Enîşka dîwarê xênî. Kevkê rUdn: Kevkê enîşkê

Semax - Sebirkirin; xwegirtin; ragirtin

Seylak - Sîlik, qiîm

Sitî - Xanim, xatîîn

Siyanet - Hurmet

Strûh - Qiloç, strih

Şahbanû - Jina ku bîîye padîşah; jina padîşah

Şeht/Şilûşeht-Felcî

Şihîn - Mêzîn

Terpilîn - Lukuraîn, li tiştekî qelibîn, ketin

Toqulandin - Li bîr û baweriya yekî qenc nêrîn îî bi wan zanîn

Torîtorî - Eware, bê ser û ber

Varîbûn - Ji rê derketin

Vejîn - Rabûna ji nav miriyan, jinîiverabûn, qiyamet

Xewirîn - Daketin, di nav de çîin

XilupUo - Bê biryar, dudiU

Xweheyî - Tebîî, tebîet

Zimanhilûtî - Gotina peyvên xweş îî xapînok



Di dema îsa Mesîh depere

Kurdî

polik

quriş

çerxî

zîv*

zîvê mezin

zêr

telant

Yewnanî

= lepton

= quadrans

= assarion

= dînarion

an draxmê

= statêr

= mna

= talanton

Dera ku

derbas dibe

Marqos 12:42

Metta 5:28

Metta 10:29

Metta 18:28

Metta 17:24

Metta 17:27

Lûqa 19:13

Metta 18:24

* Zîvek bi qasî heqê roja palekî bû.

Kurdî

2polUc

4quriş

I6çerxî

4 zîv

100 zîv

6000 zîv

Yevraanî

2 lepton

4 quadrans

16 assarion

4 dînarion

100 dînarion

6000 dînarion

: qurişek

: çerxiyek

: zîvek

: zîvekî mezin

: zêrek

; telantek

: quadrans

: assarion

: dînarion an draxmê

: statêr

mna

: talanton
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Tê di peyvên Xwedê de ronahî, alîkarî îi handanê bibînî . . .

... çaxê tu aciz û bê sebir î:

Metta 6:25-34; 10:26-31; Romayî 5:3-5; Filîpî 4:6-7;

îbranî 6:13-20; Aqûb 5:7-ll;l Petriîs 1:3-5; 5:6-7.

... çaxê dilê te ne rihet e fi tu xeman dixwî:

Metta 6:19-21; Yûhenna 14:1-14; 1 Tîmotêyos 6:6-10;

îbranî 13:5-6; Peyxama Yûhenna 21:1-8.

... çaxê tu ne pîştrast î:

Filîpî 4:10-20; 1 Yûhenna 3:19-24.

... çaxê tu ditirsî:

Lûqa 8:22-25; Yûhenna 14:27; 16:33; Romayî 8:1; 8:31-39;

lYûhenna 4:13-18.

... çaxê tu nawêrî baweriya xwe ya bi Mesîh eşkere bikî:

Metta 5:11-12; 10:16-20; Romayî 10:8-15.

... çaxê tu ji mirinê ditirsî:

Yûhenna 6:35-40; Romayî 8:18-39; 1 Korînrî 15:35-37;

2 Korînö 5:1-10; 2 Tunotêyos 1:8-10.

... çaxê tu bê heval û hogir î:

Metta 28:20; Yûhenna 14:15-31; 1 Petriîs 5:7.

... çaxê tu di tengahiyê de yî û cefayê dikişînî:
Romayî 8: 31-39; 2 Korîntf 1:3-6; 4:16-18; 12:7-10; Aqûb 1:2-4;

Peyxama Yiiherma 2: 10.

... çaxê tu nexweş î:

Romayî 5:1-5; Aqûb 5:14-15; 1 Petriis 5:10-11.

... çaxê tu di nexweşiyeke giran de yî:

Romayî 8:18-30; 2 Korînrî 5:1-10.

... çaxê tu li ser mirina dost û hevalan xemgîn î:
Yûhenna 11:25-26; 1 Korînrî 15:50-58; 1 Selamkî 4:13-18.

... çaxê her tişt ber bi xerabiyê ve diçe:

Romayî 8:28.

... çaxê tu bi guneh têyî ceribandin:
Lûqa 4:1-13; Romayî 12:1-2; 1 Korînti 10:12-13;

îbranî 2:17-18; 4:14-16; Aqûb 1:12-15; 4:7.

... çaxê perizîna te ya ji bo Xwedê, ne ji dU e:

Efesî 3:16-17; îbranî 10:23-25.

. . . çaxê ku divê tu biryarê bidî:
Aqûb 1:5-8; 1 Korînti 10:31; Galarî6:10; Aqûb 1:5-8.
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... çaxê tu hêrs dibî:

Metta 5:21-24; 5:44-48; Romayî 12:17-21; 1 Korînrî 13;

Efesî 4:26-32; Kolosî 3:12-17; Aqûb 1:19-20.

... çaxê tu dixwazî heyfa xwe bistînî:

Metta 5:38-42; Romayî 12:17-21.

... çaxê tu çavnebariyê dikî:

Aqûb 3:13-18 ; 1 Korîntf 13:1-8.

... çaxê sîicê te li ber çavê te ye:

Metta 6- 14-15; Lîiqa 15; Yîîhenna 6:37; îbranî 4:14-16;

1 Yîihenna 1:5-2:2.

... çaxê tu difîkiri ku Xwedê ji te dûr ketiye:

Filîpî 4:6-7; îbranî 10:19-25.

... çaxê baweriya te sist dibe:

Metta 7:7-12; Lûqa 17:5-6; Yûhenna 20:24-31; Romayî4:13-25;

îbranî 11; 1 Yûhenna 5:13-15.

... çaxê dilê te westiyayî ye:

Metta 11:25-30; 2 Selanflcî 3:16; îbranî 4: 1-11; 12:1-3.

. . . çaxê tu xwe bextreş dibînî û tu li ser her tişfî reş difîkirî:

Yûhenna 3:14-17; Efesî 3:14-21.

... çaxê hêviya te hatiye şkandin:

Romayî 15:13; 2 Korîntf 4:16-18; Filîpî 4:10-13; Kolosî 1:9-14;

îbranî 6:9-12.

... çaxê tu di ber bawerîya xwe de ji aliyê mirovan ve têyî redkirin:

Yûhenna 15:18-16:4; Metta 9:9-13; Lûqa 4:16-30; Efesî 1:3-14;

IPetriîs 2:1-10.

... çaxê tu xwe ji her kesî nehêjayîtir dibînî:

1 Korîntf 12:12-31; Galatf 1:11-24; Efesî 4:1-16; 1 Petriîs 2:1-10.

... çaxê barê te pirr giran e:

Metta 11:25-30; 2 Korîntf 6:3-10; Peyxama Yûhenna 22:17.

... çaxê tu 11 riya ku diçe ezmên dlgerî:

Yûhenna 14:1-6; 3:1-21; Romayî 1:16-17; 5:1-11; 6:20-23;

10: 5-13; Efesî 1:3-14; 2:8-9.

. . . çaxê tu nizanî ku çawa dua bikî:

Metta 6:5-15; Marqos 14:36; Yûhenna 15:7; Filîpî 4:6-7;

1 Selanfld 5:17; 1 Yîihenna 5:14-15.

... çaxê tu ji bo kerem û bereketa Xwedê sipasdar î:

ISelanfld 5:16-18.
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Bandrol uygulamasma ilişkin

usul ve esaslar hakkmdaki

yönetmeligin 5. maddesinin

2. fikrasi çerçevesinde bandroi

taşimasi zorunlu degildir.








