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.، بھو پێیھی کھ تۆ نھیفرۆشیتھوە بھ پارەبکھیت



خانمھکھ لھسھر بھرزاییھ جھنجاڵھکھ 
خھمبارەکانیوەستابوو، چاوە 

دیمھنھھھڵبڕی و سھیری 
.  خھمناکھکھی دەکرد

.دەمردکوڕەکھی 
،مھریھم بوودایکھکھ 

شوێنھو لھ نزیك ئھو 
عیساوەستابوو کھ 

.لێ لھخاچ درا



ھھموو ئھمانھ چۆن ڕوویاندا؟ چۆن 
ی عیسا دەیتوانی کۆتایی بھژیان

بھێنێ لھ ژیانێکی وەھا خۆشدا و
؟ خودا بھئازارەبھو شێوازە 

توانی ڕێگھ چۆن 
کوڕەکھی بدات بھ 
ھھڵبواسرێ کھ 

کاتی مردنی لھوێ؟ ھھتاوەکو 
عیسا ھھڵھی کرد دەربارەی ئایا 

ئھوەی کھ بھو شێوە ھھبوو؟ ئایا 
شکستی ھێنا؟خودا 



.  اخودا شکستی نھھێن! نھخێر
.  ووعیسا ھیچ ھھڵھیھکی نھکردب
عیسا ھھمیشھ زانیبووی کھ 
ھھڵدەواسرێ ھھتا ئھمرێ 

.  وەلھالیھن پیاوانی شارۆچکھکھ
داڵ تھنانھت کاتێك کھ عیسا من
بوو، پیاوێکی پیر بھ ناوی

ھ سایمۆن بھ مھریھمی گوتبو ک
.خھمناکیھك لھ ڕێگھیدا دەبێت



پێشچھند ڕۆژێکی کھم 
،عیسا بکوژرێتئھوەی کھ 

مھڵھھمیھاتو خانمێك 
عھتری ڕژاندبوو بھسھر

بھفیڕۆپارەی ئھو ". قاچھکانیدا
. شاگردەکھ گازندەی دەکرد" دەدا،

ئھو "" ،ەئھو ئیشێکی باشی کردوو"گوتی عیسا 
!امۆیھچ وشھیھکی ن." کرد بۆ ناشتنھکھمئھوەی 



ئھمھ، یوداس، لھدوای 
یھکێك بوو لھو دوانزە 
ی شاگردەی عیسا کھ ڕاز
ھڵ بوو بھوەی ناپاکی لھگ

عیسا بکات لھگھڵ 
ۆ قھشھکان بسھرکردەی 

.پارچھ لھ زیو30



جھژنی مھسیحدا، عیسا دواترین لھ 
ئھو . خوارد لھگھڵ شاگردەکانیژەمی 

تن شتانگھلێکی سھرسوڕھێنھری پێگو
دەربارەی خودا و بھڵێنھکانی بۆ ھھموو 

دواتر عیسا . ئھوانھی کھ خۆشی دەوێت
شی ئھوەی دابھنان و کوپێکی دا بھوان بۆ 

ئھوە ئھمھ بۆ . بکھن لھناو خۆیان
بوو کھ بیریان 

کھ جھستھ و بخاتھوە 
عیسا پێشکھش خوێنی 
بۆ ئھوەی بھخشین کراوە 

.بۆ تاوانھکانبھێنێت 



ەکرێت، عیسا بھ ھاوڕێکانی گوت کھ ئھو خیانھتی لێددواتر 
"  من ڕاناکھم،"پیتھر دڵنیایی کردەوە و وتی . و ڕادەکھن

ۆ سێ جار پێش ئھوەی کھڵھشێرەکان بقوقێنن، ت"عیسا گوتی 
"نکوڵی لھمن دەکھیت،



دواتری ئھو شھوە، 
ڕۆشت بۆ پاڕانھوە عیسا 

.  باخچھی گاسیمانلھ 
شاگردەکھی کھ لھگھڵی 
.  بوو، خھوی لێ کھوت

ھوە، عیسا پاڕای" ئۆ باوکھ،"
ڕێگھم بدە ئھم کوپھ "... 

لھگھڵ . بڕواتھ خوارەوە
ئھوەشدا، نھك وەك ئھوەی 
ھ کھ دەیکھم، بھ�م ئھوەی ک

."دەیکھیتتۆ 



ژاوە ژاوێك ھاتھ لھناکاو 
ناو باخھکھوە، بھرەو الی 

عیسا . عیسا دەھات
بھرھھڵستی نھکرد، بھ�م

. بڕیپیتھر گوێی پیاوەکھی
لھ بھھێمنی، عیسا دەستیدا
گوێی پیاوەکھ و چاکی 

ھ عیسا دەیزانی ک. کردەوە
ێکھ دەستگیرکردنھکھی بھش

.لھ پالنھکانی خودا



ژاوەکھ عیسای برد بۆ الی خانوی گھورەترینی ژاوە 
سا لھوێ، ڕابھرەکانی جولھکھ وتیان دەبێت عی. قھشھکان

لھونزیکانھ، پیتھر . بمرێت
لھ تھنیشت وەستابوو 

خزمھتکارەکھ دەرکردنی 
.سھیری دەکردو 



لھگھڵ تۆ"جار خھڵکھکھ چاویان بڕییھ پیتھر و وتیان، سێ 
سێ جار پیتھر نکوڵی لھوە کرد، تھنھا!" عیسا بویت

ئھوەی کھ عیسا وەكو 
کھ لھگھڵی دەیگوت بھڵێ 

پیتھر تھنانھت . بووە
.جنێویشیداسوێن و 



رەکھ دواتر، کھڵھشێئیتر 
ئھوە وەکو . ھھڵواسرا

دەنگی خودا وابوو بۆ 
ای وشھکانی عیس. پیتھر

ھر بھ بیردەھاتھوە و پیت
بھ خھمبارییھوە 

.فرمێسکی دەڕشت



ھھروەھا زۆر خھمبار یوداسیش 

ێكتاوانئھو دەیزانی کھ عیسا ھیچ . بوو
جوداس. گوناھێکی نھکردووەیان 
پارچھ زیوەکھی گھڕاندەوە، 30

.بھ�م قھشھکان وەریان نھگرتھوە
جوداس پارەکھ فڕێدایھ زەوی، 

ڕۆشتھ دەرەوە و خۆی 
.ھھڵواسی



، قھشھکان عیسایان ھێنا پێش پیالت
وتی، پیالت گ. پارێزگاری ڕۆمانییھکان

من ھیچ تاوانێكم لھم پیاوەدا "
بھ�م گروپھکھ." نھدۆزیھوە
بوون لھگریان بھردەوام 

!  لھ خاچی بدەن"وت دەیان 
!"خاچی بدەنلھ 



کۆتاییدا پیلھیت بڕیاریدا، و لھ 
.  لھ خاچدانی عیسایدا ھھتا مردنبڕیاری 

ا، سھربازەکان بۆکسیاندا لھ چاوی عیس
ییان تفیان لھ نێوچاوانی دەکرد، و قامچو 

تاجێکی دڵڕەقانھیان لھ دڕکی. لێدەدا
.  درێژ دروستکرد و کردیانھ سھریزۆر 

ی دواتر بھ بزمار دایانکوتی بھ خاچێک
.و ھھتا مردنتھختھدا 



ئھو . ھھمیشھ دەیزانی کھ ئھو بھو جۆرە دەمرێتعیسا 
ھھروەھا دەیزانی کھ مردنھکھشی لێبوردن دەھێنیت بۆ 

تاوانھکانی ئھوانھش کھ متمانھیان بھ 
دوو تاوانباری تر لھ . ئھو ھھیھ
.  عیسا لھ خاچدرانتھنیشتی 

باوەڕی بھ عیسا یھکێکیان 
و ڕۆشت بۆ -ھھبوو

ئھوی تریشیان . بھھھشت
.بھھھشتنھڕۆشتھ 



ھ دوای چھند کاتژمێرێك ل
و ئھوە تھوا"ئازارچھشتن، 

ھوئیشھکھی ئ. و مرد" بوو
ھاوڕێیان لھ . تھواو بوو

تایبھتداقھبریکی 
.ناشتیان



سھربازە دواتر 
وە ڕۆمانییھکان پێچایانھ

ن پاسھوانی قھبرەکھیاو 
سێك ئێستا ھیچ کھ. دەکرد

ژووربڕواتھ ناتوانێ 
.و بێتھ دەرێ



ئھگھر ئھمھ کۆتایی چیرۆکھکھ
خھمبارانھبوایھ، چھندێك 

شتێکیبھ�م خودا . دەبوو
.کردسھرسوڕ ھێنانھی 

مردووییعیسا بھ 
!نھمایھوە



نیھکھمیبھیانیھکی زووی 
ھھندێك لھ ھھفتھکھ، ڕۆژی 

خزمھتکارەکانی عیسا
سھر قھبرەکھیانبھردی 

.جو�وەکھ بینی 
کاتێك کھ سھیری 
ناوەوەیان کرد، 

چیدی 
عیسا 

.لھوێ نھبوو



ژن لھوێ مابووەوە، دەگریا یھك 
عیسای دەرکھوت الی. قھبرەکھبۆ 
کی بھخێرایی ڕایکردەوە بھ دڵێ! ئھو

بۆ الی خزمھتگوزارەکانیخۆشھوە 
"  ووەعیسا زیند. "تر و پێیان بڵێت

!"عیسا لھ مردن گھڕاوەتھوە



و بھزوویی عیسا ھات بۆ الی خزمھتگوزارەکان،
تی ئھوە راس. نینۆکھ زامارەکانی نیشانی ئھواندا

یتھر ئھو لھ پ! عیسا دووبارە زیندوو بوویھوە. بوو
خۆش بوو بھوەی کھ نکوڵی لێدەکرد، و بھ 
ڵێن خزمھتگوزارەکانی گوت کھ بھھھموو کھسێك ب

ئیتر ئھو گھڕایھوە بۆ ئھو . دەربارەی ئھو
.بھھھشتھی کھ لێوەی ھاتبوو



ئیستھریھکھمین 

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

,  24-22لوك , 28-26ماسیو 
21-13جۆن 

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت



6054

کۆتایی



ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 

16:3جۆن !  ئینجیل بخوێنھوە و قسھ لھگھڵ خودا بکھ ھھموو ڕۆژێك
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