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کورتە باسێک سەبارەت بەم وەرگێڕانە
بتوانێت  کورد  ئەوە�ە کە خوێنەری  پەڕتووکە  ئەم  مەبەستی  ئاز�ز،  خوێنەری 
پە�امی خودای هەم�شە�یی بخوێنێتەوە و گوێیی لێ  بە زمانی ش�ر�نی کوردی 
و  ڕوونی  وردی،  کراون:  ڕەچاو  گرنگ  بنەمای  وەرگێڕانەدا سێ  لەم  بگرێت. 

ئاسا�ی�بوونی دەق.
�ۆنان��ەوە  و  ع�بری  زمانی  لە  لەبەردەستدا�ە  ئێستا  کە  وەرگێڕانەی  ئەم 
وەرگێڕدراوە. سەرەتا پە�مانی نوێ لە زمانی ئەڵمان��ەوە وەرگێڕدرا، دواتر پە�مانی 
بەگوێرەی  پە�مان  هەردوو  وردەکار�ی�ەوە  بە  ئ�نجا  عەرەب��ەوە.  زمانی  لە  کۆن 
زمانەکانی ع�بری و �ۆنانی پیێداچوونەوە�ان بۆ کرا. پاشان لەبەر ئەوەی داڕشتنی 
ڕستە و دەستەواژەکانی زمانی کوردی لەگەڵ زمانە ئەسڵ��ەکان هەندێک ج�اواز 
بوون، پیێو�ست بوو وەک هەنگاوی سێ�ەم بەگوێرەی شێوازی نووس�نی سۆرانی 
وەرگێڕان  ت�می  ال�ەکەوە،  لە  بکرێت.  بۆ  پیێداچوونەوەی  وەرگێڕانەکە  ئەمڕۆ 
زانستی  و  الهوتی  ڕاوێژکارانی  بۆچوونی  لە  سوودی  پرۆسە�ە  ئەم  درێژا�یی  بە 
زمانەوانی وەرگرتووە، لە ال�ەکی د�کەوە دەقی وەرگێڕدراو لەال�ەن دان�شتووانی 
تاق�کراوەتەوە، بۆ ئەوەی دڵن�ا ب�ن لەوەی  چەند شارێکی هەرێمی کوردستان 
حەوت  و  ب�ست  لە  ز�اتر  بەرهەمی  ئەنجامدا  لە  ڕوونە.  تەواو  وەرگێڕانەکە  کە 

ساڵی کاری وەرگێڕان دەخە�نە بەردەستی خوێنەری کورد.

ڕوونکردنەوەی �پێویست:
  هەندێک وشە و زاراوە هەن کە لە کەلتوری کوردی �ان لە سەردەمی ئێستامان 
هەروەها  ب�ن،  ڕوون  دەق  لە  توانا  بەگوێرەی  داوە  هەوڵمان  نامۆن،  شتی 
کۆتا�یی  لە  بەستووە.  پەراوێز  دانانی  بە  پشتمان  ز�اتر  ڕوونکردنەوەی  بۆ 
بۆ  لەگەڵ خشتە�ەک  داناوە  زاراوەکانمان  ڕوونکردنەوەی  ل�ستی  کتێب�ش 

ڕوونکردنەوەی کێش و پیێوانەکان.
  لە هەر پەڕتووکێک پیێشەک��ەکمان نووس�وە کە ئەو پەڕتووکە ڕوون دەکاتەوە و 

گرنگتر�ن بابەتەکانی باس دەکات.
  هەر پەڕتووکێکی کتێبی پی�رۆز بۆ بەش و ئا�ەت دابەش کراوە، وەکو )١ :٢ ( 
ئاسانی  بە  بتوانێت  خوێنەر  ئەوەی  بۆ  �ەک(  ئا�ەتی  �ەک،  )بەشی  واتا 
بگاتە ئەو دەقە. لە هەندێک شوێن بۆ ڕوونی ڕستەکان لە زمانی کوردی 

شوێنی وشەکان لەناو ئا�ەتەکان گۆڕاوە.
لە دەقەکە باشتر  تاکو  �ارمەت�دانی خوێنەرە  بۆ  تەنها  ناو دەق    ناون�شانەکانی 
تێبگات، واتە لە دەقی ئەسڵ�دا ن��ە )بڕوانە �ەیدابوون ١ :١ ،٣ ،٥ …هتد(.
  بۆ ناوی کەسا�ەت��ەکان بەگوێرەی توانا هەوڵمان داوە ئەو ناوە هەڵبژێر�ن کە 

کەلتوری کوردی پیێیی ئاشنا�ە، �ان بۆ خوێنەری کورد دەربڕ�نی ئاسا�ی�ە.
  ئەگەر وشە�ەکی ب�انی وەک خۆی وەرگ�رابێت ئەوا بە الر  نووسراوە.

  وەرگ�راوەکانی پە�مانی کۆن لەناو پە�مانی نوێ لە نێوان جووت کەوانە�ەکی 



بەو  ئاماژەدان  بۆ  کراوە  بۆ  پەراوێزی  هەروەها  دانراوە.   ]…[ شێوە�ە:  بەم 
شوێنەی کە لێیی وەرگ�راوە، بۆ نموونە بڕوانە مەتا ١ :٢٣ .

لەبەر ئەوەی ه�چ کەسێک تەواو ن��ە جگە لە خودا، واتە ه�چ مرۆڤێک لە 
هەڵە بەدەر ن��ە، ئێمە وەکو ت�می وەرگێڕان دان بەوەدا دەنێ�ن کە ئەم وەرگێڕانە 
دەکرێت هەڵە و کێشەی هەبێت، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا هەوڵی تەواومان داوە 
کە بەپیێیی ئەوپەڕی توانا، خۆمان بەدوور بگر�ن لە هەڵەی واتا�یی و زمانەوانی. 
لەبەرچاو  ئاشکراکردنمان  پەڕتووکی  کۆتا�یی  ئا�ەتەی  دوو  ئەو  کاتێک  هەموو 
لە  گوێی�ان  کە  دەکەمەوە  ئەوانە  هەموو  ئاگاداری  »من  دەڵێت:  کە  گرتووە 
ئەم  بۆ  وشە�ەک  هەرکەسێک  دەبێت،  پەڕتووکە  ئەم  پیێشب�ن�یی  وشەکانی 
لەم  کە  دەکات  ز�اد  لەسەر  دەردانەی  ئەو  خودا  ئەوا  بکات  ز�اد  پیێشب�ن��انە 
پیێشب�ن��ەکانی ئەم پەڕتووکە  پەڕتووکەدا نووسراون. ئەگەر کەسێک�ش وشە�ەکی 
بسڕێتەوە، خودا لە درەختی ژ�ان و لە شارە پی�رۆزەکە بێبەشی دەکات، ئەوەی 

لەم پەڕتووکەدا نووسراون.« )ئاشکراکردن ٢٢ :١٨ -١٩ (
نزا دەکە�ن و لە �ەزدان دەپاڕێی�نەوە کە ئەم پەڕتووکە بب�تە ما�ەی بەرەکەتێکی 

فراوان بۆ خوێنەری کورد و شکۆداربوونی خودا.

ت�می وەرگێڕان
کانونی �ەکەمی ٢٠١٦



�ەیمانی کۆن





�ەیدابوون
�ەکەم پەڕتووکی موسا

سەرەتای بەدیهێنان

 لە سەرەتادا خودا ئاسمان و زەو�یی بەد�هێنا. ٢ زەو�ش بێ شێوە و بەتاڵ بوو، ١ ١

تار�ک�ش لەسەر ڕووی قوواڵ�ی�ەکان بوو. ڕۆحی خوداش لەسەر ڕووی ئاوەکان 
دەجواڵ�ەوە.

ڕۆژی یەکەم: ڕووناکی
3 خودا فەرمووی: »با ڕووناکی ببێت.« ئ�نجا ڕووناکی بوو. 4 خوداش ب�نی کە 

5 خودا  کردەوە.  ج�ا  تار�کی  لە  ڕووناک��ەکەی  خودا  ئ�تر  بوو.  باش  ڕووناک��ەکە 
ڕووناک��ەکەی ناو نا »ڕۆژ« و تار�ک��ەکەی ناو نا »شەو.« ئێوارە بوو، بووە بە�انی، 

ئەمە ڕۆژی �ەکەم بوو.

ڕۆژی دووەم: جیاکردنەوەی ئاوەکان
٦ خودا فەرمووی: »با بۆشا�ی�ەکa لەنێوان ئاوەکاندا ببێت، بۆ ج�ابوونەوەی ئاو 

لە ئاو.« 7 جا ئاوا بوو. خودا بۆشا�ی�ەکەی دروستکرد و ئاوەکەی ژێر بۆشا�ی�ەکەی لە 
ئاوەکەی سەر بۆشا�ی�ە کراوەکە ج�ا کردەوە. ٨ خودا بۆشا�ی�ەکەی ناونا »ئاسمان.« 

جا ئێوارە بوو، بووە بە�انی، ئەمە ڕۆژی دووەم بوو.

ڕۆژی سێپیەم: وشکانی و سەوزایپی
و  کۆببنەوە  شوێن  �ەک  لە  ئاسمان  ژێر  ئاوەکانی  »با  فەرمووی:  ٩ خودا 

ئاوە  »زەوی«.  ناونا  وشکان��ەکەی  ١٠ خودا  بوو.  ئاوا  جا  دەربکەوێت.«  وشکانی 
کۆبووەوەکەشی ناونا »دەر�ا«. خوداش ب�نی کە ئەمە باش بوو.

١١ ئ�نجا خودا فەرمووی: »با زەوی سەوزا�یی بەرهەم بهێنێت: ڕووەکی تۆودار و 

داری بەردار لەسەر زەوی، ئەوەی تۆوەکەی لەناو خۆ�ەتی، لە جۆری خۆی.« جا 
ئاوا بوو. ١٢ زەوی سەوزا�یی بەرهەم هێنا: ڕووەکی تۆودار لە جۆری خۆی و دار کە 
بەر دروستبکات و تۆوەکەی تێدابێت لە جۆری خۆی. خوداش ب�نی کە ئەمە باش 

بوو. ١3 جا ئێوارە بوو، بووە بە�انی، ئەمە ڕۆژی سێ�ەم بوو.

ڕۆژی چوارەم: مانگ و خۆر
بۆ  هەبن  ڕووناک��ەکان  ئاسماندا  بۆشا�یی  لە  »با  فەرمووی:  خودا  ١4 ئ�نجا 

a ٦ بۆشا�ی�ەک: بۆشا�ی�ەکی لێککشاوە.  



١٠پە�دابوون ١

١5 با  ساڵ.  و  ڕۆژ  و  وەرز  ن�شانکردنی  بۆ  هەروەها  شەو،  لە  ڕۆژ  ج�اکردنەوەی 
بکەنەوە.«  ڕووناک  زەوی  سەر  تاکو  ببن،  ئاسماندا  بۆشا�یی  لە  ڕووناک��ەکان 
ڕووناک��ە  دروستکرد،  مەزنەکەی  ڕووناک��ە  دوو  خودا  ١٦ هەروەها  بوو.  ئاوا  جا 
فەرمانڕەوا�ەتی  بۆ  بچووکەکەش�ان  ڕووناک��ە  ڕۆژ،  فەرمانڕەوا�ەتی  بۆ  گەورەکە�ان 
بۆ ڕووناککردنەوەی  ئاسماندا  بۆشا�یی  لە  ١7 خودا  ئەستێرەکان�ش.  شەو، هەروەها 
لە  ڕووناکی  و ج�اکردنەوەی  و شەو  ڕۆژ  فەرمانڕەوا�ەتی  ١٨ بۆ  دا�نان،  زەوی  سەر 
ئەمە  بە�انی،  بووە  بوو،  ئێوارە  ١٩ جا  بوو.  باش  ئەمە  کە  ب�نی  خوداش  تار�کی. 

ڕۆژی چوارەم بوو.

ڕۆژی �پێنجەم: باڵندە و ماسی
ز�ندوو،  بوونەوەری  ئاپۆرەی  لە  ببن  پڕ  ئاوەکان  »با  فەرمووی:  خودا  ٢٠ ئ�نجا 

بوونەوەرە  خودا  ٢١ ئ�تر  بفڕێت.«  زەو�دا  بەسەر  ئاسماندا  بۆشا�یی  لە  باڵندەش  با 
ئاوەکان  ناو  جواڵوەکانی  ز�ندەوەرە  هەموو  لەگەڵ  بەد�هێنا،  دەر�ای  مەزنەکانی 
بەپیێیی  باڵدار�ش  باڵندە�ەکی  بەپیێیی جۆرەکان�ان، لەگەڵ هەموو  پڕبوون،  لێیی  کە 
و  کردن  بەرەکەتداری  ٢٢ خودا  بوو.  باش  ئەمە  کە  ب�نی  خوداش  جۆرەکان�ان. 
فەرمووی: »بەردار بن و زۆر بن و ئاوی دەر�اکان پڕ بکەن، با باڵندەکان�ش لەسەر 

زەوی زۆر ببن.« ٢3 جا ئێوارە بوو، بووە بە�انی، ئەمە ڕۆژی پیێنجەم بوو.

ڕۆژی شەشەم: ئاژەڵ و مرۆڤ
بەرهەم  خۆ�ان  جۆری  لە  ز�ندووەکان  بوونەوەرە  زەوی  »با  فەرمووی:  ٢4 خودا 

لە جۆری  هەر�ەکە�ان  کێوی،  ئاژەڵی  و  زەوی  و خشۆکی  ماڵی  ئاژەڵی  بهێنێت. 
دروستکرد،  خۆ�ان  جۆری  بەپیێیی  کێوی  ئاژەڵی  ٢5 خودا  بوو.  ئاوا  جا  خۆی.« 
بەپیێیی  زەوی  لەسەر  خشۆکێک�ش  هەموو  و  خۆ�ان  جۆری  بەپیێیی  ماڵ�ش  ئاژەڵی 

جۆری خۆ�ان. خوداش ب�نی کە ئەمە باش بوو.
لە  و  دروستبکە�ن  خۆمان  وێنەی  لەسەر  مرۆڤ  »با  فەرمووی:  خودا  ٢٦ ئ�نجا 

خۆمان بچێت. با دەسەاڵتدار بن بەسەر ماسی دەر�ا و باڵندەی ئاسمان و ئاژەڵی 
بوونەوەرە خشۆکانەی  ئەو  هەموو  بەسەر  هەروەها  زەو�دا،  هەموو  بەسەر  و  ماڵی 

بەسەر زەو�دا دەخشێن.«

 ٢7 خودا مرۆڤی لەسەر وێنەی خۆی بەد�هێنا،
لەسەر وێنەی خودی خۆی بەد�هێنا،   

بە نێر و مێ بەد�هێنان.   

پڕ  پیێیی فەرموون: »بەردار بن و زۆر بن و زەوی  ٢٨ خودا بەرەکەتداری کردن و 

باڵندەی  و  دەر�ا  ماسی  بەسەر  بن  دەسەاڵتدار  ڕکێفتانەوە.  ژێر  ب�خەنە  و  بکەن 
ئاسمان و بەسەر هەموو بوونەوەرێکی ز�ندوودا کە لەسەر زەوی دەجوڵێتەوە.«

٢٩ ئ�نجا خودا فەرمووی: »هەموو ڕووەکی تۆودار کە لە سەرتاسەری ڕووی زەو�ی�ە 



پە�دابوون ١١٢

داومە بە ئێوە، لەگەڵ هەموو دارێک�ش کە بەری هە�ە و تۆوی خۆی تێدا�ە. بۆ ئێوە 
و  ئاسمان  باڵندەکانی  هەموو  و  زەوی  گ�انلەبەرانی  هەموو  3٠ بۆ  خۆراک.  دەبنە 
هەموو بوونەوەرێکی خشۆکی سەر زەوی، هەموو بوونەوەرێک کە هەناسەی ژ�انی 

تێدا�ە، هەموو ڕووەکی سەوزم بۆ خۆراک پیێداون.« جا ئاوا بوو.
3١ خودا ب�نی هەموو ئەوەی کە دروستی کردبوو زۆر باش بوو. جا ئێوارە بوو، 

بووە بە�انی، ئەمە ڕۆژی شەشەم بوو.

ڕۆژی حەوتەم: کۆتایپی بەدیهێنان

 بەم شێوە�ە ئاسمان و زەوی و هەرچی تێ�اندا ڕێکخرابوو تەواو کران.٢ ١

٢ ئ�تر خودا لە ڕۆژی حەوتەم لەو کارەی کە کردبووی تەواو ببوو. خودا لە 

ڕۆژی حەوتەم لە هەموو کارەکانی پشووی داa. 3 خودا ڕۆژی حەوتەمی بەرەکەتدار 
و پی�رۆز کرد، چونکە تێ�دا کۆتا�یی بە هەموو کارێکی بەد�هێنان هێنا.

ئادەم و حەوا
4 ئەمانەش ڕێکخستنەکانی ئاسمان و زەو�ن کاتێک بەدی هێنران، لەو ڕۆژەی 

�ەزدانی پەروەردگار زەوی و ئاسمانی دروستکرد.

5 ه�چ دەوەنێکی کێڵگە لەسەر زەوی نەبوو، هەروەها ه�چ ڕووەکێکی کێڵگەش 

زەو�دا  بەسەر  بارانی  پەروەردگار  �ەزدانی  هێشتا  چونکە  دەرنەکردبوو،  سەری 
نەباراندبوو. ه�چ مرۆڤێک�ش نەبوو ئ�شی جوت�اری بکات. ٦ بەاڵم تەم لە زەو�ی�ەوە 
لە  پی�اوی  پەروەردگار  �ەزدانی  7 جا  دەدا.  ئاو  زەوی  ڕووی  و هەموو  سەردەکەوت 
پی�اوەکە  خۆڵی زەویb دروستکرد و هەناسەی ژ�انی فووکردە کونە لووتی. بەمەش 

بووە گ�انێکی ز�ندوو.
چاند.  ڕۆژهەاڵتدا  لە  عەدەن،  لە  باخچە�ەکی  پەروەردگار  �ەزدانی  ٨ ئ�نجا 

لەوێش پی�اوەکەی دانا کە دروستی کردبوو. ٩ �ەزدانی پەروەردگار هەموو ئەو جۆرە 
درەختانەی کە لەبەرچاو جوان بوون و بۆ خواردن خۆش بوون لە زەو�دا گەشەی 
زان�نی  درەختی  هەروەها  بوو،  باخچەکەدا  لەناوەڕاستی  ژ�ان�ش  درەختی  پیێکرد. 

چاکە و خراپە.
ئاودانی  بۆ  دەڕوات  لەبەری  و  دەگرێت  سەرچاوە  عەدەنەوە  لە  ١٠ ڕووبارێک 

هەر  بە  کە  پی�شۆنە  �ەکەم�ان  ١١ ناوی  لقەوە:  چوار  بە  دەبێت  لەوێوە  باخچەکە، 
زەو�ی�ە چاکە،  ئەو  ١٢ زێڕی  لێ�ە.  زێڕی  کە  زەوی حەڤ�الدا�ە،  هەموو  چوار الی 
هەروەها سرێشیc داری بۆن خۆش و بەردی عاشقبەند�شی لێ�ە. ١3 ناوی ڕووباری 

a ٢ وشەی شەباتی ع�بری لە بنەڕەتدا بە واتای دەستهەڵگرتن لە کارێک لەدوای تەواوکردنی کارەکە دێت، هەروەها بە واتای پشوودان دێت.  

b 7 لە زمانی ع�بری بە پی�او دەگوترێت ئادام ، کە نز�کە لە وشەی ئەداما  کە بە واتای زەوی دێت.  

c ١٢ ش�لە�ەکی ل�نجە لە هەندێک دارودرەخت دەردەچێت، کاتێک بر�ندار دەکرێت �ان دەبڕدرێت.  



١٢پە�دابوون ٢

پیێچاوپیێچ بە هەموو خاکی کوشداa دەڕوات.  دووەم�ان گ�حۆنە، کە بە شێوەی 
١4 ناوی ڕووباری سێ�ەم دجلە�ە،b ئەم�ش بە ڕۆژهەاڵتی شاری ئەشوورداc دەڕوات. 

ڕووباری چوارەم�ش فوراتە.
ئ�شی  بۆ  دا�نا،  عەدەن  باخچەی  لە  و  هێنا  پی�اوەکەی  پەروەردگار  ١5 �ەزدانی 

جوت�اری و با�ەخ پیێدانی. ١٦ �ەزدانی پەروەردگار فەرمانی بە پی�اوەکە دا و فەرمووی: 
لە  ن��ە  بۆت  ١7 بەاڵم  بخۆ�ت،  باخچەکە  درەختەکانی  هەموو  لە  ئازاد�ت  »تۆ 
درەختی زان�نی چاکە و خراپە بخۆ�ت، چونکە ئەو ڕۆژەی لێیی بخۆ�ت بێگومان 

دەمر�ت.«
١٨ �ەزدانی پەروەردگار فەرمووی: »باش ن��ە بۆ پی�او بە تەنها بێت. �ار�دەرێکی 

هاوشانی بۆ دروستدەکەم.«
هەموو  و  کێوی  ئاژەڵی  هەموو  زەوی  خۆڵی  لە  هەر  پەروەردگار  ١٩ �ەزدانی 

چ  بب�نێت  ئەوەی  بۆ  هێنا  پی�اوەکەی  بۆ  ئ�نجا  دروستکرد.  ئاسمانی  باڵندەکانی 
ناوێک�ان لێ دەنێت، هەر ناوێک کە پی�اوەکە لە هەر�ەک لەم بوونەوەرە ز�ندووانەی 
نا، ئەوە ناوەکەی بوو. ٢٠ پی�اوەکە ناوی لە هەموو ئاژەڵی ماڵی و باڵندەی ئاسمان و 

ئاژەڵی کێوی نا.
بەاڵم بۆ پی�اوەکەd ه�چ �ار�دەرێکی هاوشان نەدۆزرا�ەوە. ٢١ لە ئەنجامدا �ەزدانی 
لە  �ەکێک  خەوتبوو،  کاتێک  قووڵەوە.  خەوێکی  خستە  پی�اوەکەی  پەروەردگار 
�ەزدانی  ٢٢ ئ�نجا  پڕکردەوە.  بۆ  گۆشت  بە  شوێنەکەی  و  دەرهێنا  پەراسووەکانی 
جا  وەرگرتبوو،  پی�اوەکەی  لە  کە  دروستکرد  پەراسووە  لەو  ئافرەتێکی  پەروەردگار 

هێنای بۆ الی پی�اوەکە.
٢3 پی�اوەکە گوتی:

  »ئێستا ئەمە ئێسکێکە لە ئێسقانەکانم و
گۆشتە لە گۆشتم.   

e“ئەمە ناودەبردرێت بە ”ئافرەت  
چونکە لە پی�اوەوە وەرگ�راوە.«   

٢4 لەبەر ئەوە پی�او دا�ک و باوکی خۆی بەجێدەهێڵێت و بە ژنەکە�ەوە دەنووسێت، 

ئ�تر دەبنە �ەک جەستە.
٢5 پی�اوەکە و ژنەکەی هەردووک�ان ڕووت بوون، شەرم�ش�ان نەدەکرد.

a ١3 دەشێت باشووری ڕۆژهەاڵتی م�سۆپۆتام�ا بێت.  

b ١4 دجلە: ع�بری حیدەقەل  هەمان ڕووباری دجلە�ە.  

c ١4 واڵتی ئاشور لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری دجلە بوو، بەاڵم شاری ئەشوور لە کەناری ڕۆژئاوای ڕووبارەکە بوو. پاشان ناونراوە بە نە�نەوا. بڕوانە پە�دابوون ١٠ :١١.   

d ٢٠ بۆ پی�اوەکە: بۆ ئادەم. لە زمانی ع�بری بە وشەی لئادام  هاتووە، واتە )بۆ پی�اوەکە( �ان )بۆ ئادام(.  

e ٢3 ئافرەت: لە زمانی ع�بری وشەی ئیش  بە واتای پی�اوە، ئافرەت�ش ئیشا .  



پە�دابوون ١33

کەوتنی مرۆڤ

 مار لە هەموو ئاژەڵی کێوی سەر زەوی، ئەوانەی �ەزدانی پەروەردگار دروستی 3 ١

ڕاستە خودا  »ئا�ا  ئافرەتەکەی گوت:  بە  بوو.  تەڵەکەبازتر  و  زۆرزانتر  کردبوون 
فەرموو�ەتی: ”بۆتان ن��ە لە ه�چ درەختێکی باخچەکە بخۆن؟“«

٢ ئافرەتەکەش بە مارەکەی گوت: »بۆمان هە�ە لە بەری درەختەکانی باخچەکە 

کە  بخۆن،  درەختە  ئەو  بەری  لە  ن��ە  ”بۆتان  فەرمووی:  خودا  3 بەاڵم  بخۆ�ن، 
لەناوەڕاستی باخچەکە�ە، هەروەها بۆتان ن��ە دەستی لێ بدەن، ئەگ�نا دەمرن.“«

4 مارەکە بە ئافرەتەکەی گوت: »نا بەڕاستی نامرن، 5 چونکە خودا دەزانێت ئەو 

و  چاکە  و  لێدێت  خوداتان  وەک  ئ�تر  و  دەکرێتەوە  چاوتان  دە�خۆن  کە  ڕۆژەی 
خراپە دەزانن.«

٦ کاتێک ئافرەتەکە ب�نی بەری درەختەکە بۆ خواردن باشە، چاو ئارەزووی دەکات 

و وای لێ دەکات دانا بێت، لە بەرەکەی کردەوە و خواردی، دا�ە مێردەکەشی کە 
لەگەڵی بوو، ئەو�ش خواردی. 7 پاشان هەردووک�ان چاو�ان کرا�ەوە و زان��ان کە 

ڕووتن، ئ�تر گەاڵی هەنج�ر�ان لێک دووری و پۆشاک�ان بۆ خۆ�ان دروستکرد.
لە  کە  بوو  پەروەردگار  �ەزدانی  دەنگی  لە  گوێی�ان  ژنەکەی  و  پی�اوەکە  ٨ ئ�نجا 

لەنێو  ئەوان�ش  دەکرد،  هاتوچۆی  باخچەکەدا  لە  ڕۆژدا  شنەبای  هەڵکردنی  کاتی 
درەختەکانی باخچەکە خۆ�ان لە �ەزدانی پەروەردگار�ان شاردەوە. ٩ بەاڵم �ەزدانی 

پەروەردگار�ش پی�اوەکەی بانگ کرد و فەرمووی: »لەکوێی�ت؟«
لەبەر  بەاڵم  بوو،  دەنگت  لە  گوێم  باخچەکە  »لە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١٠ ئەو�ش 

ئەوەی کە ڕووت بووم، ترسام؛ ئ�تر خۆمم شاردەوە.«
١١ ئەو�ش فەرمووی: »کێ بە تۆی گوت کە ڕووت�ت؟ لەو درەختەت نەخواردبێت 

کە فەرمانم پیێ کردبوو�ت لێیی نەخۆ�ت؟«
ئەو  بەری  لە  ئەو  بێت،  لەگەڵم  دام  پیێت  ئافرەتەی  »ئەو  گوتی:  ١٢ پی�اوەکەش 

درەختەی پیێدام، من�ش خواردم.«
١3 ئ�نجا �ەزدانی پەروەردگار بە ئافرەتەکەی فەرموو: »ئەمە چ��ە تۆ کردووتە؟«

ئافرەتەکەش گوتی: »مارەکە فر�وی دام و من�ش خواردم.«
١4 �ەزدانی پەروەردگار بە مارەکەی فەرموو: »لەبەر ئەوەی ئەمەت کرد،

  »تۆ لە هەموو ئاژەڵێکی ماڵی و کێوی
نەفرەتلێکراوتر دەب�ت.   

  هەموو تەمەن�شت
لەسەر سکت دەخشێ�ت و   

خۆڵ دەخۆ�ت.   
 ١5 دوژمنا�ەت�ش دەخەمە
نێوان تۆ و ئافرەتەکە،   

نێوان نەوەی تۆ و نەوەی ئەوەوە.   



١4پە�دابوون 3

  نەوەی ئەو سەرت پان دەکاتەوەa و
تۆش پاژنەی پیێیی دەکوت�ت.«   

١٦ بە ئافرەتەکەشی فەرموو:

  »ئازاری سک�ڕ�ت زۆر ز�اتر دەکەم،
بە ژانەوە منداڵت دەبێت.   

  ئارەزووت بۆ پی�اوەکەت دەبێت و
ئەو�ش بەسەرتدا زاڵ دەبێت.«   

١7 ئ�نجا بە پی�اوەکەشی فەرموو: »لەبەر ئەوەی تۆش گوێت لە ژنەکەت گرت و 

لەو درەختەت خوارد کە فەرمانم پیێ کردبوو�ت، ”نابێت لێیی بخۆ�ت،“

  »ئەوا زەو�ش بەهۆی تۆوە نەفرەت لێکراوە.
بە ڕەنجکێشان�ش   

هەموو ڕۆژانی ژ�انت لێیی دەخۆ�ت.   
 ١٨ دڕکوداڵت بۆ بەرهەم دێنێت و

ڕووەکی کێڵگە دەخۆ�ت.   
 ١٩ بە ئارەقەی ناوچەوانت

نان دەخۆ�ت،   
  هەتا دەگەڕێی�تەوە بۆ زەوی،

کە لێ�ەوە وەرگ�راو�ت،   
  لەبەر ئەوەی تۆ خۆڵ�ت و

بۆ خۆڵ�ش دەگەڕێی�تەوە.«   

٢٠ ئادەمb ناوی ژنەکەی نا حەواc، چونکە دەبێتە دا�کی هەموو ز�ندووان.

٢١ �ەزدانی پەروەردگار بۆ ئادەم و ژنەکەی جلی لە پیێست دروستکرد و لەبەری 

کردن. ٢٢ ئ�نجا �ەزدانی پەروەردگار فەرمووی: »ئێستا مرۆڤ بووە بە �ەکێکی وەک 
خۆمان، چاکە و خراپە دەزانێت، ئێستاش ڕێگەی پیێ نادرێت دەستی درێژ بکات 
و لە درەختی ژ�ان�ش بکاتەوە و ب�خوات و بۆ هەتاهەتا�ە بژ�یێت.« ٢3 ئ�تر �ەزدانی 
ئ�ش بکات کە  زەو�ی�ە  لەو  ئەوەی  بۆ  باخچەی عەدەن دەر�کرد،  لە  پەروەردگار 
لێوەی وەرگ�راوە. ٢4 دوای ئەوەی مرۆڤی دەرکرد، بۆ پاسەوانی ڕێگای درەختی ژ�ان 
لە د�وی ڕۆژهەاڵتی باخچەی عەدەن کەڕوبەکانیd دانا، لەگەڵ شمشێری گڕدار 

کە بە هەموو ال�ەکدا دەسووڕا�ەوە.

a ١5 ئاماژە�ەکە بۆ خاچی مەس�ح کە دواتر هات دەسەاڵتی شە�تانی تێکدا.  

b ٢٠ ئادەم: لە ع�بر�دا بە وشەی ها ئادام  هاتووە، واتە پی�اوەکە.  

c ٢٠ لە زمانی ع�بری دەنگی وشەکە نز�کە لە وشەی ز�ندووی ع�بری.  

d ٢4 کەڕوبەکان: بە واتای فر�شتەکان هاتووە.  



پە�دابوون ١54

قایپین و هابیل

بوو. 4  aقا�ی�نی بوو،  پڕ  ئەو�ش سکی  بوو،  ژنی جووت  حەوای  لەگەڵ   ئادەم  ١

گوتی: »لەال�ەن �ەزدانەوە پی�اوێک بووە بەرهەمم.« ٢ پاشان هاب�لی برای بوو.
قا�ی�ن  ماوە�ەک  3 دوای  بوو.  قا�ی�ن�ش جوت�ار  و  مێگەل  بووە شوانی  هاب�ل  ئ�تر 
هەندێک بەروبوومی زەوی پیێشکەش بە �ەزدان کرد. 4 هەروەها هاب�ل لە چەوری 
جێیی  قوربان��ەکەی  و  هاب�ل  جا  کرد.  پیێشکەش  مێگەلەکەی  نۆبەرەی  باشتر�ن 
ڕەزامەندی  جێیی  پیێشکەشکراوەکەی  و  قا�ی�ن  5 بەاڵم  بوون،  �ەزدان  ڕەزامەندی 

�ەزدان نەبوون، بۆ�ە قا�ی�ن زۆر تووڕە بوو و ڕووی خۆی گرژ کرد.
٦ �ەزدان بە قا�ی�نی فەرموو: »بۆ تووڕە بوو�ت و ڕووی خۆتت گرژ کردووە؟ 7 ئا�ا 

ئەوەی چاکە  ئەگەر  ناکرێی�ت؟ خۆ  قبوڵ  بدە�ت،  ئەنجامی  ئەوەی چاکە  ئەگەر 
ئەنجامی نەدە�ت ئەوا گوناه لە بەردەرگا خۆی مات کردووە و ئارەزووت دەکات، 

بەاڵم تۆ دەبێت بەسەر�دا زاڵ بب�ت.«
٨ جا قا�ی�ن بە هاب�لی برای گوت: »با بچ�نە کێڵگەکە.« کاتێک هەردووک�ان لە 

کێڵگە بوون، قا�ی�ن پەالماری هاب�لی برای دا و کوشتی.
٩ �ەزدان بە قا�ی�نی فەرموو: »کوا هاب�لی برات؟«

ئەو�ش گوتی: »نازانم، ئا�ا من پاسەوانی براکەمم؟«
١٠ جا �ەزدان فەرمووی: »چ�ت کردووە؟ گوێ بگرە! دەنگی خوێنی براکەت لە 

زەو�ی�ەوە هاوارم بۆ دەکات. ١١ ئێستاش تۆ نەفرەتلێکراو�ت لەو زەو�ی�ەی کە دەمی 
بۆ وەرگرتنی خوێنی براکەت کردەوە لە دەستی تۆ. ١٢ کاتێک ئ�ش لە زەو�ی�ەکەدا 

دەکە�ت، چ�تر بەری خۆ�ت ناداتێ. لەسەر زەوی دەربەدەر و بێ ئۆقرە دەب�ت.«
بگرم.  بەرگەی  بتوانم  کە  گەورەترە  لەوە  »سزاکەم  گوت:  �ەزدانی  بە  ١3 قا�ی�ن 

١4 ئەمڕۆ لەسەر زەوی دەرتکردم، لەبەر ئامادەبوونی تۆ ون دەبم و دەربەدەر و بێ 

ئۆقرە دەبم لەسەر زەوی. هەرکەسێک�ش تووشم بێت دەمکوژێت.«
١5 بەاڵم �ەزدان پیێیی فەرموو: »ناکرێت وابێت، هەرکەسێک قا�ی�ن بکوژێت ئەوا 

حەوت ئەوەندە تۆڵەی لێ دەستێنرێتەوە.« ئ�نجا �ەزدان ن�شانە�ەکی بە قا�ی�نەوە کرد 
تاکو هەرکەسێک تووشی بێت نە�کوژێت. ١٦ ئ�تر قا�ی�ن لەبەردەمی �ەزدان چووە 

دەرەوە و لە خاکی نۆد لە ڕۆژهەاڵتی عەدەن ن�شتەجێ بوو.
بوو.  حەنۆخی  و  بوو  پڕ  سکی  ئەو�ش  بوو،  جووت  ژنەکەی  لەگەڵ  ١7 قا�ی�ن 

حەنۆخ.  ناونا  کوڕەکە�ەوە  ناوی  بە  شارەکەی  دەنا،  بن�اد  شارێکی  کاتە  ئەو 
١٨ حەنۆخ ع�رادی بوو، ع�راد�ش مەحو�ائێلی بوو، مەحو�ائێل�ش مەتوشائێلی بوو، 

مەتوشائێل�ش المەخی بوو.
١٩ المەخ دوو ژنی هێنا، �ەکێک�ان ناوی عادا بوو، ئەوی د�کەش�ان ناوی چ�ال 

بوو. ٢٠ لە عاداوە �ابال بوو کە باوکی چادرنش�نان و خاوەن مەڕومااڵتەکان بوون. 
٢١ براکەشی ناوی �وبال بوو کە باوکی هەموو ئەوانە بوو کە ق�سارە�ان دەژەند و 

a ١ هەروەها قاب�ل�ش پیێ دەگوترێت.  



١٦پە�دابوون 4

وەستای  کە  قە�ن،  توبەل  ناوی  بە  بوو  کوڕێکی  ٢٢ چ�الش  لێدەدا.  شمشاڵ�ان 
نەعماش  دەکران.  دروست  ئاسن  و  بڕۆنز  لە  کە  بوو  ئامێرانە  جۆرە  ئەو  هەموو 

خوشکی توبەل قە�ن بوو.
٢3 المەخ بە هەردوو ژنەکەی گوت:

  »عادا و چ�ال، گوێتان لێم بێت،
ئەی هەردوو ژنەکەی المەخ، گوێ بۆ قسەکانم شل بکەن.   

  پی�اوێکم کوشتووە لەسەر ئەوەی بر�نداری کردم،
الوێک�ش لەسەر ئەوەی زامداری کردم.   

 ٢4 ئەو بۆ قا�ی�ن حەوت جار تۆڵە دەستێنێتەوە،
بەاڵم بۆ المەخ، حەفتا و حەوت جار.«   

٢5 جارێکی د�کە ئادەم لەگەڵ ژنەکەی جووت بوو، کوڕێکی بوو و ناوی لێنا 

ش�ت. ئ�نجا گوتی: »لە ج�اتی هاب�ل کە قا�ی�ن کوشتی، خودا کوڕێکی د�کەی 
پیێبەخش�م.« ٢٦ هەروەها ش�ت کوڕێکی بوو ناوی لێنا ئەنۆش.

.aلەو کاتەدا بوو کە خەڵکی دەست�ان کرد بە نزاکردن بە ناوی �ەزدانەوە

لە ئادەمەوە هەتا نوح

 ئەمە تۆماری نەوەکانی ئادەمە.5 ١

ئەو ڕۆژەی خودا مرۆڤی بەد�هێنا، لەسەر شێوەی خودا دروستی کرد. ٢ بە نێر 
و مێ بەد�هێنان و بەرەکەتداری کردن. ئەو ڕۆژەی بەد�هێنان ناوی لێنان »مرۆڤ«.

3 کاتێک ئادەم تەمەنی سەد و سی ساڵ بوو، کوڕێکی بوو لە وێنەی خۆی و لە   
ئادەم هەشت  لەدا�کبوونی ش�ت،  4 دوای  لێنا ش�ت.  ناوی  دەچوو،  خۆی 
سەد ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو. 5 هەموو تەمەنی ئادەم نۆ سەد و 

سی ساڵ بوو، ئ�تر مرد.
٦ کاتێک ش�ت تەمەنی سەد و پیێنج ساڵ بوو، ئەنۆش لە نەوەی ئەو لەدا�کبوو.   
7 دوای لەدا�کبوونی ئەنۆش، ش�ت هەشت سەد و حەوت ساڵ ژ�ا، کوڕ و 

کچی د�کەشی بوو. ٨ هەموو تەمەنی ش�ت نۆ سەد و دوازدە ساڵ بوو، ئ�تر 
مرد.

٩ کاتێک ئەنۆش تەمەنی نەوەد ساڵ بوو، قێنان لەدا�کبوو. ١٠ دوای لەدا�کبوونی   
بوو.  ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی  پازدە ساڵ  و  ئەنۆش هەشت سەد  قێنان، 

١١ هەموو تەمەنی ئەنۆش نۆ سەد و پیێنج ساڵ بوو، ئ�تر مرد.

لەدا�کبوو.  ئەو  نەوەی  لە  مەهلەلئێل  بوو،  ساڵ  حەفتا  تەمەنی  قێنان   ١٢ کاتێک 
١3 دوای لەدا�کبوونی مەهلەلئێل، قێنان هەشت سەد و چل ساڵ ژ�ا، کوڕ و 

کچی د�کەشی بوو. ١4 هەموو تەمەنی قێنان نۆ سەد و دە ساڵ بوو، ئ�تر مرد.
a ٢٦ �ەزدان: لە زمانی ع�بری بە وشەی یەهوا  هاتووە. خودا ئەم ناوەی بۆ خۆی بەکارهێناوە، بۆ بەستنی پە�مان لەگەڵ مرۆڤ. بڕوانە پەڕتووکی دەرچوون 3 :١3 -١5.   



پە�دابوون ١7٦

ئەو  نەوەی  لە  �ارەد  بوو،  ساڵ  پیێنج  و  شەست  تەمەنی  مەهلەلئێل   ١5 کاتێک 
لەدا�کبوو. ١٦ دوای لەدا�کبوونی �ارەد، مەهلەلئێل هەشت سەد و سی ساڵ 
ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو. ١7 هەموو تەمەنی مەهلەلئێل هەشت سەد و 

نەوەد و پیێنج ساڵ بوو، ئ�تر مرد.
ئەو  نەوەی  لە  بوو، حەنۆخ  تەمەنی سەد و شەست و دوو ساڵ  �ارەد   ١٨ کاتێک 
لەدا�کبوو. ١٩ دوای لەدا�کبوونی حەنۆخ، �ارەد هەشت سەد ساڵ ژ�ا، کوڕ 
و کچی د�کەشی بوو. ٢٠ هەموو تەمەنی �ارەد نۆ سەد و شەست و دوو ساڵ 

بوو، ئ�تر مرد.
ئەو  نەوەی  لە  مەتوشالح  بوو،  ساڵ  پیێنج  و  شەست  تەمەنی  حەنۆخ   ٢١ کاتێک 
ساڵ  سەد  سێ  بوو،  مەتوشالحی  حەنۆخ  ئەوەی  ٢٢ دوای  لەدا�کبوو. 
دۆستا�ەتی خودای کرد، هەروەها کوڕ و کچی د�کەشی بوو. ٢3 ئ�تر هەموو 
ماوەی ژ�انی حەنۆخ سێ سەد و شەست و پیێنج ساڵ بوو. ٢4 حەنۆخ دۆستی 

خودا بوو، ئ�تر کەس نە�ب�ن��ەوە، چونکە خودا بردی بۆ الی خۆی.
 ٢5 کاتێک مەتوشالح تەمەنی سەد و هەشتا و حەوت ساڵ بوو، المەخ لە نەوەی 
ئەو لەدا�کبوو. ٢٦ دوای لەدا�کبوونی المەخ، مەتوشالح حەوت سەد و هەشتا 
و دوو ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو. ٢7 هەموو تەمەنی مەتوشالح نۆ 

سەد و شەست و نۆ ساڵ بوو، ئ�تر مرد.
 ٢٨ کاتێک المەخ تەمەنی سەد و هەشتا و دوو ساڵ بوو، کوڕێکی بوو. ٢٩ ناوی لێنا 
نوحa و گوتی: »ئەمە لە کار و ماندووبوونی دەستمان دڵنەوا�ی�مان دەکات، 
کە لەو زەو�ی�ە دە�چێژ�ن �ەزدان نەفرەتی لێ کردووە.« 3٠ دوای لەدا�کبوونی 
نوح، المەخ پیێنج سەد و نەوەد و پیێنج ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو. 

3١ هەموو تەمەنی المەخ حەوت سەد و حەفتا و حەوت ساڵ بوو، ئ�تر مرد.

 3٢ دوای ئەوەی نوح تەمەنی پیێنج سەد ساڵ بوو، سامb و حام و �افەتی بوو.

خودا ئاوی الفاو بەسەر زەویدا دەهێنێت

بوو، ٦ کچ�ان  و  کرد  زۆربوون  بە  دەست�ان  زەوی  لەسەر  مرۆڤەکان   کاتێک  ١

ئەوانەی  هەموو  لە  جا  جوانن.  مرۆڤ  کچانی  ب�ن��ان  خودا  ٢ کوڕانی 

هەڵ�انبژاردن ژن�ان هێنا. 3 ئ�نجا �ەزدان فەرمووی: »ڕۆحی من هەتاسەر ملمالنێ 
ب�ست  و  سەد  دەبێتە  ژ�ان�ان  ڕۆژانی  مەرگدارن؛  چونکە  ناکات،  مرۆڤ  لەگەڵ 

ساڵ.«
4 لەو ڕۆژانەدا لەسەر زەوی نەف�ل�مc هەبوون. لەدوای ئەوەی کوڕانی خودا چوونە 

a ٢٩ نوح لە وشەی )دڵنەوا�ی�کردن( لە زمانی ع�بری نز�کە.  

b 3٢ سام: ع�بری شێم .  

c 4 نەفیلیم  وشە�ەکی ع�بر�ی�ە، بە واتای مرۆڤی زەبەالح دێت.  



١٨پە�دابوون ٦

لە  کە  پاڵەوانانەی  ئەو  بوونە  منداڵەکان  بوو،  لێ�ان  منداڵ�ان  مرۆڤ  الی کچانی 
کۆنەوە ناوبانگ�ان هە�ە.

هەموو  هەروەها  بووە،  زۆر  زەوی  لەسەر  مرۆڤ  خراپەکاری  کە  ب�نی  5 �ەزدان 

ب�روبۆچوونەکانی دڵ�شی بە درێژا�یی ڕۆژ تەنها لەالی خراپە�ە. ٦ �ەزدان خەفەتبار 
بوو کە مرۆڤی لەسەر زەوی دروستکردبوو، هەروەها دڵگران�ش بوو. 7 ئ�تر �ەزدان 
فەرمووی: »مرۆڤ دەسڕمەوە، ئەوەی لەسەر ڕووی زەوی دروستم کرد، مرۆڤ و 
ئاژەڵ و بوونەوەری خشۆک و باڵندەی ئاسمان، چونکە خەفەت دەخۆم لەوانەی 

کە دروستم کردوون.« ٨ بەاڵم نوح لەبەرچاوی �ەزدان ڕەزامەندی بەدەستهێنابوو.
٩ ئەمانەش نەوەکانی نوحن.

دۆستی  بوو،  خۆی  سەردەمی  خەڵکانی  نێو  کەموکوڕی  بێ  و  پی�اوچاک  نوح 
خودا بوو. ١٠ نوح سێ کوڕی بوو: سام و حام و �افەت.

١١ زەو�ش لەبەردەم خودا گەندەڵ بوو و پڕ�ش بوو لە توندوت�ژی. ١٢ خودا ب�نی 

زەوی  لەسەر  خۆی  ژ�انی  مرۆڤێک  هەموو  چونکە  بووە،  گەندەڵ  چەند  زەوی 
هەموو  بوونی  بە  کۆتا�یی  »من  فەرموو:  نوحی  بە  خودا  ١3 ئ�تر  کردبوو.  گەندەڵ 
لەگەڵ  وا  توندوت�ژی.  لە  بووە  پڕ  زەوی  ئەوانەوە  بەهۆی  دەهێنم، چونکە  ئادەم�زاد 
زەوی لەناو�ان دەبەم. ١4 کەشت��ەک بۆ خۆت لە تەختەی دار سەروو دروستبکە و 
ب�کە بە النە و بە ق�ر د�وی ناوەوە و دەرەوەی سواخ بدە. ١5 بەم شێوە�ەش دروستی 
بکە: درێژ�ی�ەکەی سێ سەد باڵ و پان��ەکەی پەنجا باڵ و بەرز�ی�ەکەی سی باڵ 
بێت.a ١٦ لە بەشی سەرەوەی کەشت��ەکە بە ئەندازەی باڵێکb بۆشا�یی بەجێ بهێڵە، 
ئ�نجا سەربانێکی بۆ دروست بکە. دەرگای کەشت��ەکەش لەتەن�شتەوە دابنێ. با 
سێ نهۆم بێت، خوارەوە و ناوەڕاست و سەرەوە. ١7 من وا ئاوی الفاو بەسەر زەو�دا 
دەهێنم، بۆ لەناوبردنی هەموو ژ�انێک لەژێر ئاسمان، هەروەها هەموو ز�ندەوەرێک 
١٨ بەاڵم  لەناودەچێت.  زەو�ی�ە  لەسەر  هەرچ��ەک  تێدا�ە.  ژ�انی  هەناسەی  کە 
و  ناو کەشت��ەکەوە، خۆت  دەچ�تە  تۆ  دەچەس�ێنم.  تۆ  لەگەڵ  پە�مانی خۆم  من 
کوڕەکانت و ژنەکەت و بووکەکان�شت لەگەڵت. ١٩ لە هەموو بوونەوەرێکی ز�ندوو، 
هێشتنەوە�ان  بۆ  کەشت��ەکەوە،  ناو  دەهێن�تە  خۆت  لەگەڵ  جووتێک  مێ،  و  نێر 
بوونەوەرە  و  ئاژەڵ  و  باڵندە  جۆرەکانی  هەموو  لە  ٢٠ جووتێک  ز�ندووێتی.  بە 
خشۆکەکانی زەوی دێنە الت، بۆ ئەوەی بە ز�ندوو�یی بمێننەوە. ٢١ تۆش بۆ خۆت 
لە هەموو جۆرە خواردنێکی گونجاو ببە و لەالی خۆت کۆی بکەرەوە، تاکو ببێتە 

خواردنی خۆت و ئەوان.«
٢٢ جا نوح هەموو ئەوەی خودا فەرمانی پیێ کردبوو، ئەنجامی دا.

ناو 7 بڕۆنە  خاووخێزانەکەت  و  »خۆت  فەرموو:  نوحی  بە  �ەزدان   ئ�نجا  ١

کەشت��ەکەوە، چونکە لەم نەوە�ەدا تەنها تۆم بە ڕاستودروست ب�ن�وە لەبەردەمم. 

a ١5 درێژی کەشت��ەکە نز�کەی ١4٠ مەتر، پان��ەکەی ٢3 و بەرز�ی�ەکەی ١4 مەتر بوو.  

b ١٦ باڵێک: نز�کەی نێو مەتر.  



پە�دابوون ١٩7

خۆت  لەگەڵ  جووت  حەوت  مێ،  و  نێر  پاکەکان،  ئاژەڵە  جۆرێکی  هەموو  ٢ لە 

دەبە�ت، لەو ئاژەاڵنەی پاک ن�ن، نێر و مێ، جووتێک دەبە�ت. 3 لە باڵندەکانی 
ڕەگەزەکان�ان  هێشتنەوەی  بۆ  مێ�ان،  و  نێر  لە  جووت،  حەوت  ئاسمان�ش 
ڕۆژ  چل  و  شەو  چل  د�کە،  ڕۆژی  حەوت  4 دوای  زەوی.  ڕووی  لەسەرتاسەری 
زەوی  ڕووی  لەسەر  ز�ندووانە  بوونەوەرە  ئەو  هەموو  دەبارێنم.  زەو�دا  بەسەر  باران 

دەسڕمەوە کە دروستم کردوون.«
5 نوح هەموو شتێکی بەپیێیی فەرمانی �ەزدان ئەنجام دا.

٦ نوح تەمەنی شەش سەد ساڵ بوو کە الفاو لەسەر زەوی هەستا. 7 نوح خۆی و 

کوڕەکانی و ژنەکەی و بووکەکانی پیێش ئاوی الفاوەکە چوونە ناو کەشت��ەکە. ٨ لە 
ئاژەڵە پاک و ئاژەڵە ناپاکەکان، لە باڵندە و هەموو ئەو بوونەوەرانەی لەسەر زەوی 
دەخشێن، ٩ جووت جووت لە نێر و مێ، هاتنە الی نوح و چوونە ناو کەشت��ەکە، 
هەروەک چۆن خودا فەرمانی بە نوح دابوو. ١٠ دوای حەوت ڕۆژەکە ئاوی الفاوەکە 

هاتە سەر زەوی.
مانگی  ڕۆژی  حەڤدەم�ن  لە  بوو،  ساڵ  سەد  شەش  تەمەنی  نوح  ١١ کاتێک 

و  تەق�نەوە   aزەوی ژێر  گەورەکەی  دەر�ا  هەموو سەرچاوەکانی  ڕۆژەدا  لەو  دووەم، 
باران  زەوی  لەسەر  ڕۆژ�ش  چل  و  شەو  ١٢ چل  کرانەوە.  ئاسمان�ش  دەروازەکانی 

باری.
١3 هەر لە هەمان ڕۆژدا نوح و کوڕەکانی، سام و حام و �افەت، پیێکەوە لەگەڵ 

ژنەکەی و هەر سێ بووکەکەی چوونە ناو کەشت��ەکەوە. ١4 لەگەڵ�ان هەموو ئاژەڵە 
هەموو  جۆر�ان،  بەپیێیی  ماڵ��ەکان  ئاژەڵە  هەموو  جۆر�ان،  بەپیێیی  کێو�ی�ەکان 
بوونەوەرە خشۆکەکان بەپیێیی جۆر�ان، هەموو باڵندە�ەک بەپیێیی جۆر�ان و هەموو 
باڵدارێک. ١5 جووت جووت لە هەموو بوونەوەرێک کە هەناسەی ژ�ان�ان تێدابوو، 
چوونە ناو کەشت��ەکە بۆ الی نوح. ١٦ ئەوانەی دەهاتنە ناوەوە لە نێر و مێیی هەموو 
گ�اندارێکی ز�ندوو بوون، وەک چۆن خودا فەرمانی بە نوح دابوو. ئ�نجا �ەزدان 

لەدوا�ەوە دەرگای کەشت��ەکەی داخست.
بوو  زۆر  ئاو  بوو. کاتێک  بەردەوام  لەسەر زەوی  ڕۆژ  بۆ ماوەی چل  ١7 الفاوەکە 

کەشت��ەکەی هەڵگرت، ئ�تر کەشت��ەکە لە زەوی بەرزبووەوە. ١٨ ئاو لەسەر زەوی 
دەڕۆ�شت.  ئاوەکە  ڕووی  لەسەر  کەشت��ەکەش  بوو،  زۆر  گەلێک  و  بەرزبووەوە 
١٩ ئاو لەسەر زەوی زۆر بەرزبووەوە هەتا هەموو شاخە بەرزەکانی ژێر هەموو ئاسمان 

ئاو لەسەر شاخەکان بەرزبووەوە، شاخەکان�ش   bپازدە باڵ داپۆشران. ٢٠ بە بەرزی 
لەناوچوو،  ٢١ ئ�تر هەموو شتێکی ز�ندوو کە لەسەر زەوی دەجواڵ�ەوە  داپۆشران. 
لە باڵندە و ئاژەڵی ماڵی و ئاژەڵی کێوی و هەموو ئەو کۆمەڵە ز�ندەوەرانەی لەسەر 
کە  وشکانی  لەسەر  شتێک  ٢٢ هەر  ئادەم�زاد�ش.  هەموو  دەجواڵنەوە،  زەوی 

a ١١ بەپیێیی ب�روباوەڕی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کۆن، لەژێر زەو�دا دەر�ا�ەک هەبووە کە سەرچاوەی کان�او و ڕووبارەکان بووە.  

b ٢٠ پازدە باڵ: نز�کەی 7 مەترە.  



٢٠پە�دابوون 7

هەناسەی ژ�ان لە لووت�دا بوو، مرد. ٢3 هەموو شتێکی ز�ندوو لەسەر ڕووی زەوی 
سڕا�ەوە، مرۆڤ و ئاژەڵ و بوونەوەرە خشۆکەکان و هەموو باڵندەکانی ئاسمان�ش، 

لەسەر زەوی سڕانەوە. تەنها نوح و ئەوانە مانەوە کە لە کەشت��ەکە لەگەڵی بوون.
٢4 ئاوی الفاو�ش سەد و پەنجا ڕۆژ لەسەر زەوی بوو.

هەموو ٨ و  کێو�ی�ەکان  ئاژەڵە  هەموو  لەگەڵ   ،aبەسەرکردەوە نوحی  خودا   ئ�نجا  ١

بەسەر  با�ەکی  ئ�تر خودا  بوون.  لەگەڵی  لە کەشت��ەکەدا  ماڵ��ەکان کە  ئاژەڵە 
زەو�دا هەڵکرد و ئاو کەم بووەوە. ٢ سەرچاوەکانی قوواڵ�یی و دەروازەکانی ئاسمان 
داخران. باران�ش لە ئاسمانەوە وەستا. 3 ئاو بەرەبەرە لە زەوی بەرەو دواوە گەڕا�ەوە. 
حەوتەم  مانگی  ڕۆژی  حەڤدەم�ن  4 لە  بووەوە.  کەم  ئاو  ڕۆژ  پەنجا  و  سەد  دوای 
کەشت��ەکە لەسەر چ�اکانی ئارارات گ�رسا�ەوە. 5 هەتا مانگی دە�ەم هەتا دەهات 

ئاو کەمی دەکرد. لە �ەکەم ڕۆژی مانگی دە�ەم لووتکەی شاخەکان دەرکەوتن.
کەشت��ەکەدا  لە  کە  کردەوە  بچووکەی  پەنجەرە  ئەو  نوح  ڕۆژ،  چل  ٦ دوای 

ئاو  هەتا  دەچوو  و  دەهات  ئەو�ش  نارد.  قەلەڕەشێکی  7 ئ�نجا  کردبوو.  دروستی 
ئا�ا  بب�نێت  ئەوەی  بۆ  نارد  کۆترێکی  ٨ پاشان  بووەوە.  وشک  زەوی  ڕووی  لەسەر 
ئاوەکە لەسەر ڕووی زەوی کەمی کردووە. ٩ بەاڵم کۆترەکە شوێن پیێ�ەکی بۆ خۆی 
نوح  گەڕا�ەوە الی  ئ�تر  بوو،  زەوی  ڕووی  هەموو  لەسەر  ئاو  نەدۆز�ی�ەوە، چونکە 
بۆ  برد�ی�ەوە الی خۆی،  گرتی،  و  ڕاگرت  بۆ  دەستی  ئەو�ش  ناو کەشت��ەکە.  بۆ 
لە  کۆترەکەی  د�سان  و  کرد  چاوەڕێیی  د�کە  ڕۆژی  ١٠ حەوت  کەشت��ەکە.  ناو 
کەشت��ەکەوە ڕەوانە کرد. ١١ کۆترەکە ئێوارە گەڕا�ەوە بۆ الی، ئەم جارە گەاڵ�ەکی 
تەڕ و تازەی زە�توونی بە دەنووکەوە بوو. نوح زانی کە ئاو لەسەر ڕووی زەوی کەمی 
کردووە. ١٢ حەوت ڕۆژی د�کە چاوەڕێیی کرد و جارێکی د�کە کۆترەکەی ناردەوە، 

بەاڵم ئەم جارە�ان کۆترەکە نەگەڕا�ەوە الی.
١3 نوح لە �ەکی مانگی �ەکەمی شەش سەد و �ەکەم�ن ساڵ�دا بوو، کە ئاو لە 

زەوی وشک بووەوە. نوح پۆشەری سەر کەشت��ەکەی البرد و ب�نی وا ڕووی زەوی 
وشک  تەواوی  بە  زەوی  دووەم،  مانگی  حەوتی  و  ب�ست  ١4 لە  بووەتەوە.  وشک 

بووەوە.
١5 ئ�نجا خودا بە نوحی فەرموو: ١٦ »خۆت و ژنەکەت و کوڕ و بووکەکانت، لە 

ئاژەڵ  و  باڵندە  لە  لەگەڵتن،  گ�اندارانەی  ئەو  ١7 هەموو  دەرەوە.  وەرنە  کەشت��ەکە 
بهێنە  لەگەڵ خۆت  دەخشێن،  زەوی  لەسەر  بوونەوەرە خشۆکانەی  ئەو  هەموو  و 

دەرەوە، تاکو زەوی پڕ بکەنەوە و بەردار ببن و لەسەر زەوی زۆر ببن.«
دەرەوە.  هاتنە  لەگەڵی  بووکەکانی  و  ژنەکەی  و  کوڕەکانی  و  خۆی  نوح  ١٨ جا 

و  باڵندەکان  هەموو  و  خشۆکەکان  بوونەوەرە  هەموو  بە  گ�اندارەکان�ش  ١٩ هەموو 

هاتنە  کەشت��ەکە  لە  جۆرەکان�ان  بەپیێیی  دەبزوێن،  زەوی  لەسەر  ئەوانەی  هەموو 
دەرەوە.

a ١ مەبەست لێرە ئەوە ن��ە کە خودا شتێکی لەب�ر چووە و جارێکی د�کە دێتەوە �ادی، بەڵکو مەبەست ئەوە�ە کە خودا مرۆڤەکە بەسەردەکاتەوە.  



پە�دابوون ٢١٩

٢٠ نوح قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدان دروستکرد، لە هەموو ئاژەڵە پاکەکان و لە هەموو 

٢١ جا  سووتاندن.  قوربانی  بە  کردنی  قوربانگاکە  لەسەر  و  هێنا  پاکەکانی  باڵندە 
�ەزدان کە بۆنەکەی بەالوە خۆش بوو، لە دڵی خۆ�دا فەرمووی: »جارێکی د�کە 
دڵی  منداڵ��ەوە  لە  هەر  مرۆڤ  چونکە  ناکەم،  زەوی  لە  نەفرەت  مرۆڤەوە  بەهۆی 
هە�ە  ز�ندوو  بوونەوەری  هەرچی  نا�ەم  د�کە  جارێکی  هە�ە.  خراپەکاری  مە�لی 

لەناوی ببەم، وەک چۆن کردم.

 ٢٢ »هەتا زەوی بمێنێت،
  چاندن و دروێنە،

  ساردی و گەرمی،
  هاو�ن و زستان،

  شەو و ڕۆژ،
  هەرگ�ز ناوەستێت.«

�ەیمانی خودا لەگەڵ نوح

 ئ�تر خودا نوح و کوڕەکانی بەرەکەتدار کرد و پیێیی فەرموون: »بەردار بن و زۆر ٩ ١

بن و زەوی پڕ بکەن. ٢ با ترس و سامتان هەبێت لەسەر هەموو گ�انلەبەرانی 
زەوی  لەسەر  کە  بوونەوەرانەی  ئەو  هەموو  و  ئاسمان  باڵندەکانی  هەموو  و  زەوی 
دەجوڵێنەوە، هەروەها لەسەر هەموو ماس��ەکانی دەر�اش؛ ئەوان خراونەتە بەردەستی 
ئێوە. 3 هەموو ئەوانەی گ�اندارن و دەبزوێن دەبنە خۆراک بۆتان. هەروەک چۆن 

ڕووەکی سەوزم پیێداون، ئێستا هەموو شتێکتان دەدەمێ.
4 »بەاڵم نابێت گۆشتێک بخۆن کە هێشتا خوێنەکەیa گەرمە. 5 بێگومان داوای 

خوێنی ئەو کەسە دەکەم کە خوێنی کەسێکی د�کەی ڕشتووە. ئەگەر گ�اندارێک 
کەسێک بکوژێت، دەبێت بکوژرێتەوە. هەروەها ئەگەر کەسێک کەسێکی د�کە 

بکوژێت، ئەوا ئەو�ش دەکوژرێتەوە.

٦ »هەرکەسێک خوێنی مرۆڤ بڕێژێت،  
بە دەستی مرۆڤ خوێنی دەڕێژرێتەوە،   

  چونکە خودا لەسەر وێنەی خۆی
مرۆڤی دروستکردووە.   

7 ئێوەش بەردار بن و زۆر بن، زەوی پڕ بکەن و تێ�دا زۆر بن.«

خۆم  پە�مانی  ٩ »من  بوون:  لەگەڵ�دا  کە  فەرموو  کوڕەکانی  و  نوح  بە  ٨ خودا 

ئێوەدا دەچەس�ێنم، ١٠ لەگەڵ هەموو ئەو گ�اندارانەی  ئێوە و نەوەی دوای  لەگەڵ 
هەموو  کێو�ی�ەکان،  ئاژەڵە  هەموو  و  ماڵ��ەکان  ئاژەڵە  و  باڵندە  ئێوەن،  لەگەڵ  کە 

a 4 خوێن: لە زمان و کەلتوری ع�بری خوێن هێمای ژ�انە، ژ�ان�ش لەال�ەن �ەزدانەوە بەخشراوە، لەبەر ئەو هۆکارە جولەکەکان ڕێگە�ان بە خواردنی گۆشتێک نەدەدا کە 

خوێنی تێدا بێت، چونکە هێمای ژ�ان بوو.  



٢٢پە�دابوون ٩

ئەو گ�اندارانەی لەگەڵتاندان و لە کەشت��ەکە هاتوونەتە دەرەوە، هەروەها هەرچی 
گ�انداری سەر زەو�ش هە�ە. ١١ من پە�مانی خۆم لەگەڵ ئێوە دەچەس�ێنم: هەرگ�ز 
جارێکی د�کە، هەموو گ�انلەبەران بە ئاوی الفاو لەناو ناچن، هەرگ�ز جارێکی 

د�کە الفاو وا نابێت زەوی بە تەواوی وێران بکات.«
و  ئێوە  و  خۆم  لەنێوان  پە�مانە�ە  ئەو  ن�شانەی  »ئەمە  فەرمووی:  خودا  ١٢ ئ�نجا 

نەوەکانی  هەموو  بۆ  پە�مانێکە  دە�بەستم،  لەگەڵتاندان  گ�اندارانەی  ئەو  هەموو 
ن�شانەی  داناوە، کە دەبێتە  لەناو هەورەکاندا  پەلکەزێڕ�نەی خۆمم  ١3 وا  داهاتوو. 
و  هێنا  زەو�دا  بەسەر  هەورم  هەرکاتێک  ١4 ئ�نجا  زەوی.  و  من  نێوان  پە�مانەکەی 
پەلکەزێڕ�نە لە هەورەکاندا دەرکەوت، ١5 من پە�وەست دەبم بە پە�مانەکەم لەنێوان 
خۆم و ئێوە و هەموو گ�انێکی ز�ندوو لە هەموو جۆرێک. هەرگ�ز جارێکی د�کە ئاو 
الفاوێکی وا دروستناکات کە هەموو ژ�انێک لەناو ببات. ١٦ هەرکاتێک پەلکەزێڕ�نە 
کە  هەتاهەتا�ی�ەکەوە،  پە�مانە  بە  دەبم  پە�وەست  و  دە�ب�نم  بێت،  هەورەکاندا  لە 

لەنێوان خودا و هەموو جۆرە گ�انێکی ز�ندووی سەر زەو�ی�ە.«
١7 ئ�نجا خودا بە نوحی فەرموو: »ئەمە ن�شانەی ئەو پە�مانە�ە کە لەنێوان خۆم و 

هەموو ژ�انێکی لەسەر زەو�دا بەستوومە.«

کوڕانی نوح
١٨ جا کوڕانی نوح کە سام و حام و �افەت بوون، لە کەشت��ەکە هاتنە دەرەوە. 

حام باوکی کەنعان بوو. ١٩ ئەمانە سێ کوڕەکەی نوح بوون کە لەمانەوە خەڵکی لە 
سەرتاسەری زەو�دا باڵو بوونەوە.

لە  کە  ٢١ ئ�نجا  چاند.  مێوێکی  ڕەزە  و  کرد  جوت�اری  ئ�شی  بە  دەستی  ٢٠ نوح 

شەرابی مێوەکەی خواردەوە، سەرخۆش بوو و لەناو چادرەکە�دا بە ڕووتی ڕاکشا. 
براکەی  هەردوو  بە  دەرەوە  لە  و  ب�نی  ڕووتی  بە  باوکی  کەنعان،  باوکی  ٢٢ حامی 

ڕاگە�اند. ٢3 بەاڵم سام و �افەت پۆشاکێک�ان هێنا و خست�انە سەر شان�ان، ئ�نجا 
پشتاوپشت چوون و ڕووت��ەکەی باوک�ان داپۆشی، ڕووش�ان بەرەو دواوە بوو، ئ�تر 

ڕووت��ەکەی باوک�ان نەب�نی.
٢4 کاتێک نوح لە سەرخۆش��ەکەی بەئاگا هاتەوە، زانی کوڕە بچووکەکەی چی 

پیێکردووە. ٢5 ئ�نجا گوتی:

  »نەفرەت لێکراو بێت کەنعان!
دەبێتە کۆ�لەی کۆ�لەکان،   

بۆ براکانی.«   

٢٦ هەروەها گوتی:

  »ستا�ش بۆ �ەزدان، پەروەردگاری سام!
با کەنعان ببێتە کۆ�لەی سام.   



پە�دابوون ٢3١٠

 ٢7 با خودا دەرگا بۆ �افەت بکاتەوە و
لە چادرەکانی سام جێنش�ن بێت.   

با کەنعان ببێتە کۆ�لەی ئەو.«   

٢٨ دوای الفاوەکە نوح سێ سەد و پەنجا ساڵ ژ�ا. ٢٩ هەموو تەمەنی نوح نۆ سەد 

و پەنجا ساڵ بوو، ئ�تر مرد.

خش�ەی نەتەوەکان لەدوای الفاوەکە

الفاوەکە ١٠ دوای  کە  �افەت  و  حام  و  سام  نوحن،  نەوەکانی   ئەمانەش  ١

ئەوان�ش کوڕ�ان بوو.

یافەتیپیەکان

٢ کوڕەکانی �افەت:  
  گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، �اڤان، توبال، مەشەک و ت�راس.

3 کوڕەکانی گۆمەر:  
  ئەشکەنەز، ڕ�فەت و تۆگەرما.

4 کوڕەکانی �اڤان:  
 bئاوەکان کەنار  نەتەوەکانی  5 لەمانەوە  ڕۆدان�م.  و   aک�ت�م تەرش�ش،    ئەل�شا، 
بەنێو خاکەکان�اندا باڵو بوونەوە، هەر�ەکە�ان بەپیێیی زمان و هۆز و نەتەوەی 

خۆی.

حامیپیەکان

٦ کوڕەکانی حام:  
  کوش، م�سر، پووت و کەنعان.

7 کوڕەکانی کوش:  
  سەبا، حەڤ�ال، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

  کوڕەکانی ڕەعما:
  شەبا و د�دان.

٨ نەمرود لە نەوەی کوش لەدا�کبوو، کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی.   
٩ ئەو لەبەردەم �ەزدان بووە ڕاوچ��ەکی بەتوانا. لەبەر ئەمە�ە دەگوترێت: »وەک 

شانش�نەکەی  ١٠ سەرەتای  �ەزدان.«  لەبەردەم  بەتوانا  ڕاوچ��ەکی  نەمرود�ت، 
بابل، ئەرەک، ئەکەد و کەلنێ بوو لە خاکی ش�نعارc. ١١ لەو خاکەوە چوو بۆ 

a 4 ک�ت�م واتە ک�ت��ەکان، خەڵکی قوبرس.  

b 5 ئەو نەتەوانەی کە لە کەنار دەر�ای ناوەڕاستدا دەژ�ان.  

c ١٠ ش�نعار ناوێکی ع�بر�ی�ە بۆ تەواوی خاکی بابل، کە دەکەوێتە ناوەندی ئێراقی ئێستا.  



٢4پە�دابوون ١٠

ئاشور، لەوێ نە�نەوا، ڕەحۆبۆت ع�ر و کەلەحی بن�اد نا، ١٢ هەروەها ڕەسەن 
کە شارە گەورەکە�ە دەکەوێتە نێوان نە�نەوا و کەلەح.

 ١3 م�سر باوکی
  لوودی، عەنامی، لەهابی، نەفتوحی، ١4 پاتروسی و کەفتۆری بوو، هەروەها 

باوکی کەسلوح��ەکان�ش بوو کە فەلەست��ەکان�ان لێ کەوتنەوە.
 ١5 کەنعان باوکی

�ەبوسی،  ١٦ هەروەها  ح�ت��ەکان،  لەگەڵ  بوو،  نۆبەرەکەی  کە  بوو،    سە�دا 
و  چ�ماری  ١٨ ئەرڤادی،   ،bس�نی  ،aعەرقی ١7 ح�ڤی،  گرگاشی،  ئەمۆری، 

حەمات��ەکان�شی بوو.
  لەدوای ئەوە هۆزەکانی کەنعان��ەکان باڵو بوونەوە. ١٩ سنووری کەنعان��ەکان لە 
سە�داوە بە گراردا دەڕۆ�شت هەتا دەگە�شتە غەزە، پاشان بە سەدۆم، عەمۆرا، 

ئەدما و چەبۆئ�مدا دەڕۆ�شت هەتا لەشەع.
 ٢٠ ئەمانە نەوەی حامن، بەپیێیی هۆز و زمان�ان، لە خاک و نەتەوەکان�ان.

سامیپیەکان

باپی�رە گەورەی هەموو  بوو. سام  برای گەورەی  �افەت  بوو کە   ٢١ سام�ش کوڕی 
کوڕانی عێبەر بوو.

 ٢٢ کوڕەکانی سام:
  ئ�الم، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

 ٢3 کوڕەکانی ئارام:
  عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

 ٢4 ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،
  شالەح�ش باوکی عێبەر بوو.

 ٢5 عێبەر�ش دوو کوڕی بوو،
کرا.  دابەش  زەوی  ئەودا  لە سەردەمی  بوو، چونکە   cپەلەگ ناوی    �ەکێک�ان 

براکەشی ناوی �ۆقتان بوو.
 ٢٦ �ۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

د�قلە،  ئوزال،  ٢7 هەدۆرام،  �ارەح،   ،dحەچەرماڤەت شەلەف،    ئەلمۆداد، 
٢٨ عۆبال، ئەب�مائێل، شەبا، ٢٩ ئۆف�ر، حەڤ�ال و �ۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی 

�ۆقتان بوون.

a ١7 عەرق: هەمان شاری عەرقە ئەمڕۆش لە لوبنان هە�ە.  

b ١7 س�ن: لەوانە�ە لە نز�کی شاری عەرق لە لوبنان بووبێت. بڕوانە یەکەم �وخ�ەی مێژوو ١ :١٥  .  

c ٢5 پەلەگ واتە دابەشکردن.  

d ٢٦ حەچەرماڤەت: ناوی ئاوا�ی�ەک�شە لە �ەمەن، لە ناوچە�ەک کە ئێستا بە حەدرەمەوت ناسراوە.  



پە�دابوون ٢5١١

ناوچە  سفاری  دەگە�شتە  هەتا  پیێدەکرد  دەستی  مێشاوە  لە  3٠ نش�نگەکان�ان   
شاخاو�ی�ەکانی ڕۆژهەاڵت.

 3١ ئەمانەن نەوەی سام، بەپیێیی هۆز�ان و زمان�ان، لە خاک�ان و بەپیێیی نەتەوەکان�ان.

 3٢ ئەمانەن هۆزەکانی نەوەی نوح بەپیێیی نەوەکان�ان لەنێو نەتەوەکان�ان. لە ئەوان�شەوە 
لەدوای الفاوەکە نەتەوەکان بەسەر زەو�دا باڵو بوونەوە.

قوللەی بابل

 هەموو ج�هان �ەک زمان و �ەک جۆر قسەکردن�ان هەبوو. ٢ ئ�نجا کاتێک ١١ ١

و  دۆز�ی�ەوە   aش�نعار خاکی  لە  دەشتا�ی�ەک�ان  کرد،  کۆچ�ان  ڕۆژهەاڵت  بۆ 
لەوێ ن�شتەجێ بوون.

سووری  تەواو  و  دروستبکە�ن  خشت  با  »وەرن،  گوت:  �ەکتر�ان  بە  3 ئ�نجا 

بکە�نەوە.« ئ�تر لە ج�اتی بەرد خشت�ان بەکارهێنا، ق�ر�ش لە ج�اتی قوڕ. 4 هەروەها 
گوت�ان: »وەرن، با شارێک بۆ خۆمان دروستبکە�ن لەگەڵ قوللە�ەک کە سەری 
لە ئاسمان بدات. ناوێک�ش بۆ خۆمان دروستدەکە�ن، تاکو بەسەر هەموو ڕووی 

زەو�دا پەرت نەب�ن.«
5 بەاڵم �ەزدان بۆ ب�ن�نی ئەو شار و قوللە�ەی کە ئادەم�زاد دروستی دەکرد هاتە 

خوارەوە. ٦ �ەزدان فەرمووی: »ئەگەر هەموو�ان �ەک گەل و �ەک زمان بن، ئەوە 
سەرەتای دەست�ێکردن�انە، ه�چ شتێک لەال�ان مەحاڵ نابێت، لەوەی مەبەست�انە 
ب�کەن. 7 وەرن با بچ�نە خوارەوە و لەوێ زمان�ان بشێوێن�ن، بۆ ئەوەی کەس�ان لە 

زمانی ئەوی د�کە�ان نەگات.«
٨ ئ�نجا �ەزدان لەوێوە بەسەر هەموو زەو�دا پەرتی کردن. ئ�تر واز�ان لە بن�ادنانی 

شارەکە هێنا. ٩ لەبەر ئەمە ناونرا بابلb، چونکە لەوێدا �ەزدان زمانی هەموو زەوی 
شێواند. هەر لەوێشەوە �ەزدان بەسەر هەموو ڕووی زەو�دا پەرتی کردن.

لە سامەوە هەتا ئەبرام
١٠ ئەمانەش نەوەکانی سامن.

  دوو ساڵ لەدوای الفاوەکە، کاتێک سام تەمەنی سەد ساڵ بوو، ئەرپەکشاد لە 
نەوەی ئەو لەدا�کبوو. ١١ دوای لەدا�کبوونی ئەرپەکشاد، سام پیێنج سەد ساڵ 

ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.
١3 دوای  شالەح.  باوکی  بووە  ساڵ�دا  پیێنج  و  سی  تەمەنی  لە   ١٢ ئەرپەکشاد 
ژ�ا، کوڕ و کچی  ئەرپەکشاد چوار سەد و سێ ساڵ  لەدا�کبوونی شالەح، 

د�کەشی بوو.

a ٢ واتە بابل.  

b ٩ بابل لە وشەی شێواندن لە زمانی ع�بری نز�کە.  



٢٦پە�دابوون ١١

 ١4 شالەح لە تەمەنی سی ساڵ�دا بووە باوکی عێبەر. ١5 دوای لەدا�کبوونی عێبەر، 
شالەح چوار سەد و سێ ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

 ١٦ عێبەر لە تەمەنی سی و چوار ساڵ�دا بووە باوکی پەلەگ. ١7 لەدوای لەدا�کبوونی 
پەلەگ، عێبەر چوار سەد و سی ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

ڕەعو،  لەدا�کبوونی  ١٩ دوای  ڕەعو.  باوکی  بووە  ساڵ�دا  تەمەنی سی  لە   ١٨ پەلەگ 
پەلەگ دوو سەد و نۆ ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

 ٢٠ ڕەعو لە تەمەنی سی و دوو ساڵ�دا بووە باوکی سەروگ. ٢١ دوای لەدا�کبوونی 
سەروگ، ڕەعو دوو سەد و حەوت ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

 ٢٢ سەروگ لە تەمەنی سی ساڵ�دا بووە باوکی ناحۆر. ٢3 دوای لەدا�کبوونی ناحۆر، 
سەروگ دوو سەد ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

لەدا�کبوونی  تارەح. ٢5 دوای  باوکی  بووە  نۆ ساڵ�دا  لە تەمەنی ب�ست و   ٢4 ناحۆر 
تارەح، ناحۆر سەد و نۆزدە ساڵ ژ�ا، کوڕ و کچی د�کەشی بوو.

 ٢٦ تارەح لە تەمەنی حەفتا ساڵ�دا بووە باوکی ئەبرام و ناحۆر و هاران.

کەسوکاری ئەبرام
٢7 ئەمانەش نەوەکانی تارەحن.

تارەح ئەبرام و ناحۆر و هارانی بوو. هاران�ش لوتی بوو. ٢٨ هاران پیێش تارەحی 
و  ٢٩ ئەبرام  ببوو.  لەدا�ک  تێ�دا  خاکەی  لەو  مرد،  کلدان��ەکان  ئووری  لە  باوکی 
ناحۆر هەردووک�ان ژن�ان هێنا. ژنەکەی ئەبرام ناوی سارای بوو، ژنەکەی ناحۆر�ش 
ناوی م�لکەی کچی هاران بوو، کە هاران باوکی م�لکە و �ەسکە بوو. 3٠ سارای 

نەزۆک بوو، منداڵی نەبوو.
3١ تارەح ئەبرامی کوڕی و لوتی کوڕەزای، کە کوڕی هاران بوو، لەگەڵ سارا�یی 

کلدان��ەکانەوە  ئووری  لە  پیێکەوە  و  برد  بوو،  کوڕی  ئەبرامی  ژنی  کە  بووکی، 
بەڕێکەوتن تاکو بچنە خاکی کەنعان. بەاڵم کاتێک هاتنە حەڕان، لەوێ ن�شتەجێ 

بوون.
3٢ ئ�نجا تارەح لە تەمەنی دوو سەد و پیێنج ساڵ�دا لە حەڕان مرد.

بانگکردنی ئەبرام لەالیەن خوداوە

 �ەزدان بە ئەبرامی فەرموو: »خاک و کەسوکار و ماڵی باوکت بەجێبهێڵە و ١٢ ١

بڕۆ بۆ ئەو خاکەی پی�شانت دەدەم.

٢ »جا دەتکەمە نەتەوە�ەکی مەزن،  
بەرەکەتدارت دەکەم،   

  ناوت مەزن دەکەم،
دەب�تە بەرەکەت.   

3 ئەوانەی داوای بەرەکەتت بۆ دەکەن بەرەکەتدار�ان دەکەم،  



پە�دابوون ٢7١٢

نەفرەت�ش لە نەفرەتکارانت دەکەم.   
  هەموو نەتەوەکانی سەر زەو�ش

لە ڕێگەی تۆوە بەرەکەتدار دەبن.«   

4 ئ�تر ئەبرام ڕۆ�شت، هەروەک �ەزدان پیێیی فەرموو، لوت�ش لەگەڵی چوو. ئەبرام 

لە تەمەنی حەفتا و پیێنج ساڵ�دا بوو کە حەڕانی بەجێهێشت. 5 ئەبرام سارا�یی ژنی و 
لوتی برازای و هەموو ئەو دەستکەوتانەی دەست�ان کەوتبوو، لەگەڵ ئەو کەسانەی 
لە حەڕان بەدەست�ان هێنابوو، لەگەڵ خۆ�دا بردنی و بەرەو خاکی کەنعان چوون 

و گە�شتنە ئەوێ.
٦ ئەبرام بە خاکەکەدا تێ�ەڕی هەتا گە�شتە دار بەڕووەکەی مۆرە لە شەخەم. لەو 

کاتەدا کەنعان��ەکان لە خاکەکەدا بوون. 7 �ەزدان بۆ ئەبرام دەرکەوت و فەرمووی: 
»ئەم خاکە دەدەمە نەوەی تۆ.« ئەو�ش لەوێ قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدان دروستکرد 

کە بۆی دەرکەوتبوو.
چادرەکەی  و  بێت ئێل  ڕۆژهەاڵتی  چ�اکەی  بۆ  گواست��ەوە  ٨ لەوێشەوە 

لەوێ  بوو.  ڕۆژهەاڵت��ەوە  لە  عای  و  ڕۆژئاوا�ەوە  کەوتبووە  بێت ئێل  هەڵدا.  خۆی 
قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدان دروستکرد و بە ناوی �ەزدانەوە نزای کرد.

٩ پاشان ئەبرام ڕووەو نەقەبa بەردەوام بوو لە کۆچکردن.

ئەبرام لە میسر
بۆ  تاکو  بۆ م�سر،  ئەبرام چوو  لە خاکەکەدا هەبوو، جا  قاتوقڕی  ١٠ لەو کاتەدا 

ماوە�ەک لەوێ بژ�یێت، چونکە قاتوقڕ�ی�ەکە زۆر بوو. ١١ کاتێک�ش نز�ک بوو بچێتە 
ڕوخسار  ژنێکی  تۆ  کە  دەزانم  من  »بەڕاستی  گوت:  ژنی  سارا�یی  بە  م�سر،  ناو 
کاتە  ئەو  ژنەکە�ەتی.“  ”ئەمە  دەڵێن:  دەتب�نن،  م�سر�ی�ەکان  ١٢ کاتێک  جوان�ت. 
من دەکوژن بەاڵم تۆ دەهێڵنەوە. ١3 بڵێ کە تۆ خوشکی من�ت، بۆ ئەوەی بەهۆی 

تۆوە بە چاکی ڕەفتارم لەگەڵ بکەن، لەبەر تۆش گ�انم بە ز�ندوو�یی دەمێنێتەوە.«
١4 کاتێک ئەبرام هاتە م�سر، م�سر�ی�ەکان ب�ن��ان کە سارای زۆر جوانە. ١5 کە 

کاربەدەستانی ف�رعەون ب�ن��ان، لەالی ف�رعەون ستا�ش�ان کرد، ئ�تر ژنەکە�ان بردە 
ئ�تر  ئەبرام کرد.  لەگەڵ  ڕەفتاری  باشی  بە  ژنەکە  بەهۆی  ١٦ ئەو�ش  ف�رعەون.  ماڵی 

بووە خاوەنی مەڕ و مانگا و نێرەکەر و ماکەر و خزمەتکار و کەن�زە و وشتر.
١7 بەاڵم �ەزدان بەهۆی سارا�یی ژنی ئەبرامەوە ف�رعەون و ماڵەکەی تووشی دەردی 

گران کرد. ١٨ ئ�تر ف�رعەون بەدوای ئەبرامدا ناردی و گوتی: »ئەمە چ��ە تۆ بە منت 
کرد؟ بۆچی پیێت ڕانەگە�اندم کە ئەو ژنی تۆ�ە؟ ١٩ بۆچی گوتت ”ئەو خوشکمە،“ 
٢٠ ئ�نجا  بڕۆ!«  و  ب�بە  ژنەکەت.  ئەوەتا  ئێستاش  ژنم؟  ببێتە  ئەوەی  بۆ  ب�بەم  تاکو 
هەرچ��ەکی  و  ژنەکەی  و  ئەبرام  بەڕێکردنی  بۆ  ڕاس�ارد  پی�اوی  هەندێک  ف�رعەون 

هە�انبوو.

a ٩ ع�بری: نەگەڤ . لەو ڕۆژانەدا خاکێکی ن�مچە وشک بووە لە باشووری کەنعان.  



٢٨پە�دابوون ١3

جیابوونەوەی ئەبرام و لوت

لە م�سرەوە ١3 لەگەڵ لوت  ژنەکەی و هەرچ��ەکی هەبوو،  ئەبرام خۆی و   ئ�تر  ١

چوونە نەقەب. ٢ ئەبرام لە مەڕومااڵت و لە ز�و و زێڕ زۆر دەوڵەمەند بوو.
3 قۆناغ بە قۆناغ کۆچی کرد، لە نەقەبەوە هەتا بێت ئێل، هەتا ئەو شوێنەی �ەکەم 

جار چادرەکەی ئەوی لێبوو، لەنێوان بێت ئێل و عای، 4 بۆ شوێنی قوربانگاکەی 
کە �ەکەم جار دروستی کرد، لەوێدا ئەبرام بە ناوی �ەزدانەوە نزای کرد.

ئەبرام دەڕۆ�شت، مەڕ و مانگا و چادری هەبوو.  5 هەروەها لوت�ش کە لەگەڵ 

٦ بەاڵم خاکەکە لەوەڕگای پیێو�ستی بۆ مەڕومااڵتی هەردووک�ان نەبوو، لەبەر ئەوەی 

لەنێوان  7 ناکۆکی  بمێننەوە.  پیێکەوە  نەتوانن  ببوو کە  زۆر  دەستکەوتەکان�ان هێندە 
شوانەکانی مەڕومااڵتی ئەبرام و شوانەکانی مەڕومااڵتی لوت ڕوو�دا. لەو کاتەشدا 

کەنعان��ەکان و پر�ز�ی�ەکان ن�شتەجێیی خاکەکە بوون.
و  تۆ  و  من  نێوان  نەکەوێتە  ناکۆک��ەک  ه�چ  »با  لوتی گوت:  بە  ئەبرام  ٨ ئ�نجا 

هەموو  ن��ە  ٩ ئەوە   .aبرازا�ن و  مام  ئێمە  چونکە  شوانەکانتەوە،  و  شوانەکانم  نێوان 
بڕۆ�ت، من  ئەگەر بەالی چەپدا  ببەوە.  لە من ج�ا  لەبەردەمتە؟ کەواتە  خاکەکە 

بەالی ڕاستدا دەڕۆم و ئەگەر بەالی ڕاستدا بڕۆ�ت، من بەالی چەپدا دەڕۆم.«
ئاودارە.  ئوردون  ڕووباری  دەوروبەری  هەموو  ب�نی  و  هەڵبڕی  چاوی  ١٠ لوت 

وەک بەهەشتی �ەزدانە، وەک خاکی م�سر کە بەرەو زۆعەر دەڕۆ�ت. ئەمە پیێش 
ئەوەی �ەزدان سەدۆم و عەمۆرا وێران بکات. ١١ لوت هەموو دەوروبەری ڕووباری 
ئوردونی بۆ خۆی هەڵبژارد و بەرەو ڕۆژهەاڵت کۆچی کرد. بەو شێوە�ە لە �ەکتری 
ج�ا بوونەوە. ١٢ ئەبرام لە خاکی کەنعان ن�شتەجێ بوو، لوت�ش لە شارۆچکەکانی 
دەوروبەر ن�شتەجێ بوو و لە نز�ک سەدۆم چادرەکانی هەڵدا. ١3 خەڵکی سەدۆم 

لە ڕادەبەدەر بەدکار بوون و گوناه�ان دژی �ەزدان دەکرد.
١4 دوای ج�ابوونەوەی لوت لە ئەبرام، �ەزدان بە ئەبرامی فەرموو: »چاوت هەڵبڕە 

و لەو شوێنەی کە لێ�ت، سە�ری باکوور و باشوور و ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا بکە، 
١5 چونکە هەموو ئەو خاکەی دە�ب�ن�ت بۆ هەتاهەتا�ە دە�دەمە خۆت و نەوەکانت. 

١٦ نەوەشت وەک خۆڵی زەوی لێ دەکەم، تاکو ئەگەر �ەکێک توانی خۆڵی زەوی 

خاکەکەدا  پانی  و  درێژا�یی  بە  ١7 بڕۆ،  بژمێردرێت.  تۆش  نەوەی  ئەوا  بژمێرێت، 
هاتوچۆ بکە، چونکە دە�دەمە تۆ.«

لە  مەمرێ  بەڕووەکانی  دار  لەالی  هات  و  گواستەوە  چادرەکانی  ئەبرام  ١٨ ئ�تر 

حەبرۆنb ن�شتەجێ بوو، لەوێ قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدان دروستکرد.

a ٨ برازا�ن: ع�بری: برا �ان خزم. بڕوانە ١١ :3١ .  

b ١٨ بە دووری 3٢ کم لە باشووری ئۆرشەل�مە، ئێستا بە ناوی )الخل�ل( ناسراوە، بە ناوی ئ�براه�می دۆستی خودا ناسراوە.  



پە�دابوون ٢٩١4

دەربازکردنی لوت لەالیەن ئەبرامەوە

ئەالسار و ١4 پاشای  ئەر�ۆکی  و  پاشای ش�نعار  ئەمرافەلی   لەو سەردەمەی کە  ١

پاشا�انە  ٢ ئەم  بوو،  پاشای گۆئ�م  ت�دعالی  و  ئ�الم  پاشای  کدارالعۆمەری 
ئەدما  پاشای  و ش�نئابی  پاشای عەمۆرا  ب�رشەعی  و  پاشای سەدۆم  بەرەعی  دژی 
و شەمێڤەری پاشای چەبۆئ�م، لەگەڵ پاشای بەلەع کە شاری زۆعەرە بەرپا کرد. 
3 هەموو ئەمانە لە دۆڵی س�د�م هێزەکان�ان �ەکخست، کە ئێستا پیێیی دەگوترێت 

دەر�ای مردووa. 4 بۆ ماوەی دوازدە ساڵ ژێردەستەی کدارالعۆمەر بوون، بەاڵم لە 
ساڵی سێزدەم�ن لێیی �اخی بوون.

لە  و  هاتن  هاوپە�مانەکانی  پاشا  و  5 لە ساڵی چواردەم�ن، کدارالعۆمەر خۆی 

عەشترۆت قەرنە�م ڕفائ��ەکان و لە هام زوز�ی�ەکان و لە شاڤێ ق�ر�اتە�م ئێم��ەکان�ان 
بەزاند. ٦ هەروەها حۆر�ی�ەکان�انb لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�ر بەزاند و هەتا ئێل 
پاران لە نز�ک ب�ابان ڕۆ�شتن. 7 ئ�نجا گەڕانەوە و چوونە کانی م�ش�ات کە قادێشە 
و بەسەر هەموو هەرێمی عەمالێق��ەکاندا زاڵ بوون، هەروەها ئەمۆر�ی�ەکان�ش کە 

ن�شتەجێیی حەچەچۆن تامار بوون.
٨ ئ�نجا پاشاکانی سەدۆم، عەمۆرا، ئەدما، چەبۆئ�م و بەلەع کە شاری زۆعەرە، 

هاتنە دەرەوە و لە دۆڵی س�د�م بۆ جەنگ ڕ�ز�ان بەست، ٩ لە دژی کدارالعۆمەری 
ئەر�ۆکی  و  ش�نعار  پاشای  ئەمرافەلی  و  گۆئ�م  پاشای  ت�دعالی  و  ئ�الم  پاشای 
پاشای ئەالسار. چوار پاشا بەرامبەر بە پیێنج. ١٠ دۆڵی س�د�م پڕ بوو لە چاڵە ق�ر، 
نێو چاڵەکانەوە،  کاتی هەاڵتندا کەوتنە  لە  عەمۆرا  و  پاشای سەدۆم  هەردوو  بۆ�ە 
بەاڵم پاشاکانی د�کە بۆ چ�اکان هەاڵتن. ١١ ئ�تر چوار پاشاکە هەموو شتومەک و 
خۆراکەکانی سەدۆم و عەمۆرا�ان برد و ڕۆ�شتن. ١٢ هەروەها لوتی برازای ئەبرام�ان 

لەگەڵ هەموو شتومەکەکە�ان برد کە لە سەدۆم ن�شتەجێ بوو.
١3 �ەکێک لە دەربازبووان هات و بە ئەبرامی ع�برانیc ڕاگە�اند. ئەو کاتە لەالی 

بوو.  ن�شتەجێ  عانێر،  و  ئەشکۆل  براکەی  ئەمۆری،  مەمرێیی  بەڕووەکانی  دار 
برازاکەی  کە  ب�ستی  ئەبرام  ١4 کاتێک  بوون.  هاوپە�مان  ئەبرام  لەگەڵ  ئەمان�ش 
ڕاپیێچ کراوە، بانگەوازی بۆ خزمەتکارە مەشق�ێکراوەکانی دەرکرد کە لەدا�کبووی 
بەدوا�ان  دان  هەتا شاری  ئ�تر  بوون،  و هەژدە کەس  و سێ سەد  بوون  ماڵەکەی 
کەوت. ١5 کە شەو داهات خۆی و پی�اوەکانی دابەش بوون و هێرشی بردە سەر�ان 
باکووری د�مەشقە. ١٦ جا  لە  تەفروتونای کردن و هەتا حۆڤا دەر�ی�ەڕاندن، کە  و 
هەموو شتومەکەکان و هەروەها لوتی برازای و شتومەکەکانی و ژنەکان و خەڵکەکەی 

هێنا�ەوە.
د�کەی  پاشاکانی  و  کدارالعۆمەر  بەزاندنی  لە  ئەبرام  گەڕانەوەی  ١7 دوای 

a 3 دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای خوێ.  

b ٦ حۆر�ی�ەکان: گەلی ڕەسەنی ن�شتەجێیی سێع�ر بوون کە دواتر لەال�ەن ع�سۆوە لەناودەبردرێن.  

c ١3 ع�برانی: واتە لە نەوەی عێبەرە. ئەمە �ەکەم جارە پیێیی دەگوترێ ع�برانی.  



3٠پە�دابوون ١4

هاوپە�مانی، پاشای سەدۆم لە دۆڵی شاڤێ کە دۆڵی پاشا�ە بۆ پیێشواز�کردنی هاتە 
دەرەوە.

و  نان  بوو،  هەرەبەرز  خودای  کاه�نی  کە   aشال�م�ش پاشای  ١٨ مەلک�سادقی 

شەرابی بۆ ئەبرام هێنا. ١٩ ئ�نجا داوای بەرەکەتی بۆ کرد و گوتی:

  »با خودای هەرەبەرز، دروستکەری ئاسمان و زەوی،
ئەبرام بەرەکەتدار بکات.   

 ٢٠ ستا�ش بۆ خودای هەرەبەرز
کە دوژمنەکانتی دا�ە دەستت.«   

ئەبرام�ش دە�ەکی هەموو شتێکی پیێدا.
٢١ ئ�نجا پاشای سەدۆم بە ئەبرامی گوت: »خەڵکەکە بدە من و شتومەکەکان�ش 

بۆ خۆت ببە.«
�ەزدانی  بۆ  خواردووە  »سوێندم  گوت:  سەدۆمی  پاشای  بە  ئەبرام  ٢٢ بەاڵم 

لە ماڵ و سامانی  ٢3 کە  ئاسمان و زەوی،  پەروەردگاری هەرەبەرز، دروستکەری 
بۆ  پیێاڵو،   bئاوزەنگێکی �ان  دەزووێک  تاڵە  تەنانەت  نەبەم،  شتێک  ه�چ  تۆ 
کە  نەبێت  ئەوە  ٢4 تەنها  کرد.“  دەوڵەمەند  ئەبرامم  ”من  نەڵێ�ت:  هەرگ�ز  ئەوەی 
و  عانێر  هاتن،  لەگەڵم  کە  پی�اوانەش  ئەو  بەشەکەی  خواردوو�انە،  هەرزەکارەکان 

ئەشکۆل و مەمرێ. با ئەوان�ش بەشی خۆ�ان وەربگرن.«

�ەیمانی خودا لەگەڵ ئەبرام

و ١5 هات  ئەبرام  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی   cب�ن�نێکدا لە  ڕووداوانە،  ئەم   لەدوای  ١

فەرمووی:

  »مەترسە ئەی ئەبرام،
من قەڵغانم بۆت،   

پاداشتت زۆر گەورە�ە.«   

هەروا  دەدە�تێ کە من  بااڵدەست، چ�م  �ەزدانی  »ئەی  ئەبرام گوتی:  ٢ بەاڵم 

ئەبرام  3 هەروەها  د�مەشق��ە؟«  ئەل�عەزەری  ماڵم  م�راتگری  و  بم  وەجاخکوێر 
گوتی: »ه�چ وەجاخێکت نەداومەتێ، ئەوەی لە ماڵەکەم لەدا�ک بووە وا دەبێتە 

d».م�راتگرم
4 لەو کاتەدا فەرما�شتی �ەزدانی بۆ هات و فەرمووی: »ئەمە نابێتە م�راتگرت، 

بەڵکو ئەوەی لە پشتی تۆوە دێت، ئەو دەبێتە م�راتگرت.« 5 ئ�نجا برد�ی�ە دەرەوە و 

a ١٨ شال�م واتە )ئۆرشەل�م(.  

b ٢3 ئاوەزێنە  

c ١  ب�ن�ن: خودا لە ڕێیی پی�شاندانی د�مەنێکەوە پە�امێک دەگە�ەنێتە ئەو مرۆڤەی ب��ەوێت.  

d 3 دەبێتە م�راتگرم: بەپیێیی �اسا�ەک لەو سەردەمە هاوڕێی�ەک �ان کۆ�لە�ەک کە خزمەتی پی�اوێکی وەجاخکوێری دەکرد ئەوا دە�توانی ببێتە م�راتگری.  



پە�دابوون 3١١٦

فەرمووی: »سە�ری ئاسمان بکە و ئەستێرەکان بژمێرە، ئەگەر دەتوان�ت.« هەروەها 
پیێیی فەرموو: »نەوەکەت ئاوا دەبێت.«

٦ جا ئەبرام باوەڕی بە �ەزدان هێنا و ئەو�ش ئەمەی بە ڕاستودروستی بۆ دانا.

لە ئووری کلدان��ەکانەوە  پیێیی فەرموو: »من �ەزدانم، ئەوەی  7 هەروەها �ەزدان 

تۆی هێنا�ە دەرەوە، تاکو ئەم زەو�ی�ەت بە م�رات پیێ ببەخشێت.«
دەبمە  من  کە  بزانم  چۆن  بااڵدەست،  �ەزدانی  »ئەی  گوتی:  ئەبرام  ٨ بەاڵم 

م�راتگری ئەم زەو�ی�ە؟«
٩ �ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »گوێرەکە�ەکی مێ�نەی سێ ساڵەa و بزنێکی سێ ساڵە 

و بەرانێکی سێ ساڵە و قومر�ی�ەک و کۆترێکم بۆ بهێنە.«
هەر�ەکەش�انی  لەتی  کردن،  لەتی  ناوەڕاستەوە  لە  و  هێنا  بۆ  هەموو  ١٠ ئەمانەی 

س�سارکە  ١١ ئ�نجا  نەکرد.  لەت  باڵندەکانی  بەاڵم  دانا،  د�کە  ئەوی  بەرامبەر 
کەچەڵەکان بۆ سەر کەالکەکان هاتنە خوارەوە، بەاڵم ئەبرام دووری خستنەوە.

لەناکاو  و  قووڵەوە  خەوێکی  کەوتە  ئەبرام  دەچوو،  ئاوابوون  بەرەو  خۆر  ١٢ کە 

تار�ک��ەکی ترسناک و سەختی بەسەردا هات. ١3 ئ�نجا �ەزدان بە ئەبرامی فەرموو: 
»بە دڵن�ا�ی�ەوە بزانە کە نەوەکانت لە خاکێک نامۆ دەبن کە هی خۆ�ان ن��ە، دەبنە 
کۆ�لە�ان و چوار سەد ساڵ دە�انچەوسێننەوە. ١4 بەاڵم سزای ئەو نەتەوە�ەش دەدەم، 
زۆرەوە  دەستکەوتێکی  بە  ئەوە  لەدوای  دەکەن.  خزمەت�ان  کۆ�لە  وەک  ئەوان  کە 
تەمەنێکی  لە  و  باوباپی�رانت  الی  دەچ�تە  سەالمەتی  بە  تۆ  ١5 بەاڵم  دەرەوە.  دێنە 
ئێرە،  دەگەڕێنەوە  نەوەکانت  چوارەم�شدا،  نەوەی  ١٦ لە  دەنێژرێی�ت.  پی�ر�دا  باشی 

چونکە هێشتا تاوانی ئەمۆر�ی�ەکان نەگە�شتووەتە ڕادەی خۆی.«
١7 ئ�نجا کاتێک خۆر ئاوابوو و تار�کی داهات، لەناکاو تەنوورێکی پڕ دووکەڵ 

تێ�ەڕی.  دوولەتکراوەکاندا  ئاژەڵە  نێوان  بە  و  دەرکەوت  داگ�رساو  مەشخەڵێکی  و 
»ئەم  فەرموو:  پیێیی  و  بەست  ئەبرامدا  لەگەڵ  پە�مانێکی  �ەزدان  ڕۆژەدا  ١٨ لەو 

خاکە دەدەمە نەوەکانی تۆ، لە ڕووباری م�سرەوە هەتا ڕووبارە گەورەکە، ڕووباری 
فورات، ١٩ خاکی قێنی و قەن�زی، قەدمۆنی، ٢٠ ح�تی، پر�زی، ڕفائی، ٢١ ئەمۆری، 

کەنعانی، گرگاشی و �ەبوس��ەکان.«

هاجەر و ئیسماعیل

 سارا�یی ژنی ئەبرام ه�چ منداڵی بۆ ئەبرام نەبوو، بەاڵم کەن�زە�ەکی م�سری ١٦ ١

هەبوو ناوی هاجەر بوو. ٢ سارای بە ئەبرامی گوت: »�ەزدان ڕێیی منداڵبوونی 
لێ گرتووم. لەگەڵ کەن�زەکەم سەرجێ�یی بکە، بەڵکو لەوەوە منداڵم بۆ ببێت.«

ئەبرام�ش بە قسەی سارا�یی کرد. 3 ئ�نجا پاش دە ساڵ لە ن�شتەجێبوونی ئەبرام 
لە خاکی کەنعان، سارا�یی ژنی ئەبرام هاجەری کەن�زە م�سر�ی�ەکەی هێنا و دا�ە 

a ٩ مەبەست لە )گوێرەکە�ەکی مێ�نەی سێ ساڵە(، پیێش تەمەنی بە کەڵ هاتن.  



3٢پە�دابوون ١٦

ئەبرامی مێردی تاکو ببێتە ژنی. 4 ئ�تر لەگەڵ هاجەر سەرجێ�یی کرد و ئەو�ش سکی 
پڕ بوو.

کاتێک کە زانی سکی هە�ە، خانمەکەی خۆی لەبەرچاو سووک بوو. 5 ئ�نجا 
من  دەکرێت.  من  بە  لەو سووکا�ەت��ەی  بەرپرسی  »تۆ  ئەبرامی گوت:  بە  سارای 
کەن�زەکەی خۆمم خستە باوەشی تۆ، ئێستاش کە زانی سکی هە�ە، لەبەرچاو�دا 

سووک بووم. با �ەزدان دادوەر�یی نێوان من و تۆ بکات.«
٦ ئەبرام�ش بە سارا�یی گوت: »وا کەن�زەکەت لەبەردەستی خۆتدا�ە، چ�ت پیێ 

باشە وای لێ بکە.« ئ�تر سارای ئەوەندە بەدڕەفتاری لەگەڵ هاجەر کرد، هەتا لە 
دەستی هەاڵت.

7 ئ�نجا فر�شتەی �ەزدان لە چۆڵەوانی هاجەری لەسەر کان��ەک دۆز�ی�ەوە؛ ئەو 

کان��ەی کە لەسەر ڕێگای شوورە. ٨ فەرمووی: »ئەی هاجەری کەن�زەی سارای، 
لەکوێوە هاتوو�ت و بۆ کوێ دەچ�ت؟«

ئەو�ش گوتی: »لەدەست سارا�یی خانمم ڕامکردووە.«
ژێردەستەی  و  خانمەکەت  الی  »بگەڕێوە  فەرموو:  پیێیی  �ەزدان  ٩ فر�شتەکەی 

بە.« ١٠ هەروەها پیێیی فەرموو: »وەچەکانت بێ ئەندازە زۆر دەکەم کە لەبەر زۆر�ی�ان 
لە ژماردن نە�ەن.«

١١ د�سان فر�شتەکەی �ەزدان پیێیی فەرموو:

  »ئێستا سکت پڕە،
کوڕێکت دەبێت،   

  ناوی دەنێ�ت ئ�سماع�ل،
چونکە �ەزدان گوێیی لە زەل�ل�یی تۆ بوو.   

 ١٢ ئەو دەبێتە مرۆڤێک وەک کەرەکێویa لێ دێت.
دەستی لە دژی هەموو کەسێک دەبێت و   

دەستی هەموو کەسێک�ش لە دژی ئەو.   
دەبێتە نە�اری هەموو براکان�شی.«   

١3 ئ�نجا ئەم ناوەی لە �ەزدان نا کە لەگەڵ�دا دوا، »تۆ ئەو خودا�ەی کە دەب�ن�ت،« 

چونکە هاجەر گوتی: »ئا لێرەشدا ئەوم ب�نی کە دەمب�نێت.« ١4 لەبەر ئەمەشە کە 
ئەو ب�رەb بە »ب�ری لەحەی ڕۆئی« ناونراوە، ئێستاش وا لەنێوان قادێشc و بەرەدە.

١5 ئ�تر هاجەر کوڕێکی بۆ ئەبرام بوو، ئەبرام�ش ئەو کوڕەی ناو نا ئ�سماع�ل. 

١٦ ئەبرام تەمەنی هەشتا و شەش ساڵ بوو کاتێک هاجەر ئ�سماع�لی بۆ ئەبرام بوو.

a ١٢ مەبەستی لە سووکا�ەتی ن��ە، بەڵکو باسی ئاکاری کەرەکێوی دەکات لە بەهێزی و سەربەستی و سەربەخۆ�یی ژ�انی.  

b ١4 لەبەر ئەوەی ئاوی کان��ەکە نەما پیێو�ست بوو کە ب�رێک لێ بدەن بۆ ئەوەی بگەنە ئاوەکە.  

c ١4 قادێش: بڕوانە پە�دابوون ١4 :7.   
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�ەیمانی خەتەنەکردن

 کاتێک ئەبرام تەمەنی نەوەد و نۆ ساڵ بوو، �ەزدان بۆ ئەبرام دەرکەوت و پیێیی ١7 ١

فەرموو: »من خودای هەرە بەتوانام. دۆستا�ەتی من بکە و بێ کەموکوڕی بە. 
٢ پە�مانی خۆم لەنێوان خۆم و تۆدا دەبەستم و زۆر زۆرت دەکەم.«

ئەمە  منەوە،  4 »لەال�ەن  فەرموو:  پیێیی  خوداش  دا،  زەو�دا  بە  خۆی  3 ئەبرام 

پە�مانی منە لەگەڵ تۆ: تۆ دەب�تە باوکی چەند�ن نەتەوە. 5 ئ�تر لەمەودواش ناوت بە 
ئەبرام ناهێنرێت، بەڵکو ناوت دەبێتە ئ�براه�مa، چونکە من تۆم کردووە بە باوکی 
نەتەوەت لێ دروست  ٦ زۆر زۆر�ش بەردارت دەکەم و چەند�ن  نەتەوە.  چەند�ن 
دەکەم و پاشا�انت لێ دەکەوێتەوە. 7 پە�مانەکەم کە پە�مانێکی هەتاهەتا�ی�ە لەنێوان 
خۆم و تۆ و نەوەی تۆدا دەچەس�ێنم، کە ببمە خودای تۆ و نەوەکانی تۆ. ٨ هەموو 
خاکی کەنعان، کە ئێستا وەک بێگانە�ەک تێ�دا ن�شتەجێیی، بۆ هەتاهەتا�ە بە 

موڵکی دە�دەمە تۆ و نەوەکانی تۆ؛ من�ش دەبمە خودا�ان.«
پە�مانەکەم  دەبێت  خۆتەوە  لەالی  »تۆش  فەرموو:  ئ�براه�می  بە  خودا  ٩ ئ�نجا 

بەجێبهێن�ت، خۆت و نەوە لە دوای نەوەشت. ١٠ ئەمەش پە�مانەکەمە کە بەجێیی 
خەتەنە  نێر�نە�ەکتان  هەموو  خۆت:  دوای  نەوەی  و  ئێوە  و  من  لەنێوان  دەهێنن 
و  من  نێوان  پە�مانەکەی  ن�شانەی  دەبێتە  کە  دەکەن،  ١١ خۆتان خەتەنە  دەکەن. 
لە  بکرێت،  خەتەنە  دەبێت  ئێوە  لە  ڕۆژەش  هەشت  نێر�نە�ەکی  ١٢ هەموو  ئێوە. 
نەوەکانتان، ئەوەی لە ماڵەکەت لەدا�ک بووە، �ان ئەوەی بە ز�و لە ب�انی کڕاوە و 
نەوەی خۆت ن��ە. ١3 دەبێت ئەوەی لە ماڵەکەت لەدا�ک بووە �ان بە ز�و کڕاوە بە 
تەواوی خەتەنە بکرێت، جا پە�مانەکەم لە ئێوەدا پە�مانێکی هەتاهەتا�یی دەبێت. 
نەتەوەکەی  لە  ئەوە  نەکرابێت،  نەکراو�ش، کە خەتەنە  نێر�نە�ەکی خەتەنە  ١4 هەر 

دادەبڕێت، چونکە پە�مانی منی شکاندووە.«
١5 هەروەها خودا بە ئ�براه�می فەرموو: »سارا�یی ژن�شت، ئ�تر بە سارای ناوی 

پیێ  لەوەوە کوڕێکت  و  ١٦ بەرەکەتداری دەکەم  دەبێتە سارا.  ناوی  بەڵکو  مەهێنە، 
نەتەوەکان  پاشای  چەند�ن  و  نەتەوە  چەند�ن  و  دەکەم  بەرەکەتداری  دەبەخشم. 

لەوەوە دەبن.«
١7 ئ�براه�م بەسەر ڕوو�دا کەوت و پیێکەنی، لە دڵی خۆ�دا گوتی: »ئا�ا پی�اوێکی 

دەبێت؟«  منداڵی  ساڵ�دا  نەوەد  تەمەنی  لە  سارا  ئا�ا  دەبێت؟  منداڵی  ساڵە  سەد 
١٨ ئ�براه�م بە خودای گوت: »خۆزگە ئ�سماع�ل لەژێر سا�ەی بەرەکەتی تۆدا ژ�انی 

بەسەر دەبرد.«
ناوی  دەبێت،  کوڕێکت  ژنت  سارای  لە  بەاڵم  »بەڵێ،  فەرمووی:  ١٩ خوداش 

دەنێ�ت ئ�سحاق. پە�مانی خۆمی لەگەڵدا دەچەس�ێنم، پە�مانێکی هەتاهەتا�یی بۆ 
نەوەکەی دوای خۆی. ٢٠ بۆ ئ�سماع�ل�ش، گوێم لێت بوو، بێگومان بەرەکەتداری 
دەکەم، بەرداری دەکەم و زۆر زۆری دەکەم. دەبێتە باوکی دوازدە سەرۆک، دە�کەمە 

a 5 ئیبراهیم واتە باوکی خەڵکێکی زۆر.  
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نەتەوە�ەکی مەزن. ٢١ بەاڵم پە�مانەکەم لەگەڵ ئ�سحاقدا دەچەس�ێنم، کە ساڵێکی 
د�کە ئەم کاتە سارا بۆ تۆی دەبێت.« ٢٢ کاتێک خودا لە قسەکانی بووەوە لەگەڵ 

ئ�براه�م، لەالی ڕۆ�شت و بەرزبووەوە.
٢3 لە هەمان ڕۆژدا ئ�براه�م، ئ�سماع�لی کوڕی و هەموو ئەوانەی لە ماڵەکە�دا 

لەدا�ک ببوون �ان بە ز�وی خۆی کڕابوون، هەموو نێر�نەکانی ماڵەکەی خۆی هێنا 
و خەتەنەی کردن، وەک چۆن خودا پیێیی فەرموو بوو. ٢4 ئ�براه�م تەمەنی نەوەد و 
نۆ ساڵ بوو کاتێک خەتەنە کرا، ٢5 ئ�سماع�لی کوڕ�شی تەمەنی سێزدە ساڵ بوو 
کاتێک خەتەنە کرا. ٢٦ لە هەمان ڕۆژدا ئ�براه�م و ئ�سماع�لی کوڕی خەتەنە کران. 
لە  ئەوانەی  ببوون و  لەدا�ک  لە ماڵەکەی  ئەوانەی  پی�اوەکانی ماڵەکەی،  ٢7 هەموو 

ب�انی بە ز�و کڕدرابوون لەگەڵ ئەودا خەتەنە کران.

سێ میوان

لە ١٨ کە  دەرکەوت،  ئ�براه�م  بۆ  مەمرێ  بەڕووەکانی  دار  لەالی  �ەزدان   ئ�نجا  ١

سەری  ٢ ئ�براه�م  دان�شتبوو.  چادرەکە�دا  دەرگای  لەبەر  ڕۆژدا  گەرمای 
هەڵبڕی و ب�نی وا سێ پی�او لە نز�کی وەستاون. کاتێک ئەوانی ب�نی، لە دەرگای 

چادرەکە�ەوە بەرەو ڕوو�ان ڕا�کرد و کڕنۆشی برد و سەری خستە سەر زەوی.
خزمەتکارەکەتدا  بەسەر  ڕەزامەند�تم،  جێیی  ئەگەر  »گەورەم،  گوتی:  3 ئ�نجا 

تێمەپەڕە. 4 با تۆزێک ئاو بهێنرێت و پیێتان بشۆن، ئ�نجا لەژێر دارەکە پاڵ بدەنەوە. 
5 پارووە نانێک�شتان بۆ دێنم تاکو بەری دڵتانی پیێ بگرن و پاشان تێب�ەڕن، چونکە 

ئێوە بۆ الی خزمەتکارەکەتان هاتوون.«
ئەوان�ش فەرموو�ان: »ئەوەی گوتت ب�کە.«

٦ ئ�تر ئ�براه�م بە پەلە چوو بۆ ناو چادرەکە بۆ الی سارا و پیێیی گوت: »خێرا سێ 

پیێوانەa لە باشتر�ن ئارد بهێنە و ب�شێلە و ب�کە بە نان.«
ناسک و چاکی  و گوێرەکە�ەکی  ڕا�کرد  بۆ الی مێگەلەکە  ئ�براه�م  7 هەروەها 

٨ ئ�نجا  ئامادەکردنی.  کەوتە  خێرا  ئەو�ش  خزمەتکارێکەوە،  دەست  دا�ە  و  هێنا 
دەڵەمەb و ش�ر و ئەو گوێرەکە�ەی ئامادەکرابوو، هێنای و لەبەردەم�ان دا�نا. خۆشی 

لەژێر دارەکە لەسەر�ان ڕاوەستا، کاتێک ئەوان نانەکە�ان دەخوارد.
٩ پاشان پیێ�ان فەرموو: »کوا سارای ژنت؟«

ئەو�ش گوتی: »ئەوەتا، لەناو چادرەکە�ە.«
١٠ ئ�نجا �ەزدان فەرمووی: »بێگومان ساڵێکی د�کە ئەم کاتانە دێمەوە الت و 

سارای ژن�شت کوڕێکی بووە.«
١١ ئ�براه�م  لەوان گرتبوو.  لەبەر دەرگای چادرەکەدا گوێیی  لە پشتەوە و  ساراش 
منداڵبوونی  تەمەنی  ساراش  بوون.  بەساڵداچوو  و  پی�ر  کەسی  دوو  سارا  و 

a ٦ سێ پیێوانە: ع�بری: سێ سەئا ، نز�کەی ١٦ کگم.  

b ٨ �ان دەرەمە، قۆناغی پیێش دروستبوونی پەن�ر.  
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بەسەرچووبوو. ١٢ بۆ�ە سارا لە دڵی خۆ�دا پیێکەنی و گوتی: »ئا�ا ئێستا کە تەواو 
پی�ر بووم و مێردەکەشم پی�ر بووە، خۆش�م بۆ دەبێت؟«

”ئا�ا  گوتی:  و  پیێکەنی  سارا  »بۆچی  فەرموو:  ئ�براه�می  بە  �ەزدان  ١3 ئ�نجا 

ئەستەم  �ەزدان  بۆ  هە�ە  شتێک  ١4 ه�چ  دەبێت“؟  منداڵم  پی�ر�ی�ەوە  بەم  بەڕاستی 
بێت؟ ساڵی داهاتوو لە کاتی د�ار�کراو دێمەوە الت و ساراش کوڕێکی بووە.«

١5 سارا لە ترسا درۆی کرد و گوتی: »پیێنەکەن�م.«

بەاڵم ئەو فەرمووی: »بەڵێ، پیێکەن�ت.«

�اڕانەوەی ئیبراهیم بۆ سەدۆم
١٦ ئ�نجا پی�اوەکان لەوێ هەستان و ڕوو�ان لە سەدۆم کرد، ئ�براه�م�ش لەگەڵ�ان 

بەتەمام  کە  ئەوەی  »ئا�ا  فەرمووی:  ١7 �ەزدان�ش  بکات.  بەڕێی�ان  تاکو  ڕۆ�شت، 
نەتەوە�ەکی  دەبێتە  ئ�براه�م  ١٨ بێگومان  بشارمەوە؟  ئ�براه�می  لە  بدەم  ئەنجامی 
مەزن و بەهێز و هەموو نەتەوەکانی سەر زەو�ش لە ڕێگەی ئەوەوە بەرەکەتدار دەبن. 
١٩ لەبەر ئەوەی هەڵمبژاردووە کە منداڵەکانی و ماڵەکەی لەدوای خۆی ڕابس�ێرێت 

ڕێچکەی �ەزدان بگرنەبەر، بۆ ئەوەی ڕاستودروستی و دادپەروەری پە�ڕەو بکەن، 
تاکو �ەزدان ئەو بەڵێنە بهێنێتە دی کە بە ئ�براه�می دابوو.«

٢٠ ئ�نجا �ەزدان فەرمووی: »هاوار لە دژی سەدۆم و عەمۆرا زۆر بووە و تووشی 

گوناهی زۆر گەورە هاتوون. ٢١ ئەوا دێمە خوارەوە بۆ ئەوەی بزانم ئاخۆ ئەو کارەی 
کە کردوو�انە بەو ڕادە�ە خراپە کە ب�ستوومە. ئەگەر نا، ئەوا دەزانم.«

٢٢ ئ�نجا پی�اوەکان ڕوو�ان کردە سەدۆم و ڕۆ�شتن، بەاڵم ئ�براه�م هێشتا لەبەردەم 

خراپەکاردا  لەگەڵ  »ئا�ا  گوتی:  و  پیێشەوە  چووە  ٢3 ئ�براه�م  وەستابوو.  �ەزدان 
ڕاستودروستی  پەنجا کەسی  ئەگەر شارەکە  ٢4 ئەی  لەناودەبە�ت؟  ڕاستودروست�ش 
کە  ڕاستودروستەی  پەنجا  ئەو  پیێناوی  لە  و  دەبە�ت  لەناوی  هەر  ئا�ا  تێدابێت، 
تێ�دا�ە نا�بەخش�ت؟ ٢5 حاشا، شتی وا لە تۆ ناوەشێتەوە کە ڕاستودروست�ش لەگەڵ 
خراپەکاردا بکوژ�ت و وەکو �ەک هەڵسوکەوت�ان لەگەڵ بکە�ت! دوور بێت لە تۆ! 

ئا�ا دادوەری هەموو زەوی دادپەروەر نابێت؟«
ڕاستودروست  کەسی  پەنجا  سەدۆم  شاری  لە  »ئەگەر  فەرمووی:  ٢٦ �ەزدان�ش 

بب�نمەوە، ئەوا لە پیێناوی ئەوان هەموو شارەکە دەبەخشم.«
٢7 ئ�براه�م وەاڵمی دا�ەوە: »ئێستا منێک کە خۆڵ و خۆڵەمێشم، بوێری ئەوەم 

هەبووە لەگەڵ پەروەردگاردا قسە بکەم، ٢٨ ئەی ئەگەر لەو پەنجا کەسە ڕاستودروستە 
پیێنجی کەم بوو؟ ئا�ا بۆ پیێنج کەس هەموو شارەکە وێران دەکە�ت؟«

فەرمووی: »وێرانی ناکەم، ئەگەر چل و پیێنج لەوێ بب�نمەوە.«
٢٩ د�سان کەوتەوە قسە لەگەڵی و گوتی: »ئەی ئەگەر لەوێ چلی لێبوو؟«

فەرمووی: »لەبەر خاتری ئەو چلە، نا�کەم.«
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3٠ ئ�نجا گوتی: »با پەروەردگار تووڕە نەبێت و قسە بکەم، ئەی ئەگەر هەر سی 

لێبوو؟«
فەرمووی: »نا�کەم، ئەگەر لەوێ سی بب�نمەوە.«

ئەگەر  ئەی  بکەم،  پەروەردگار  لەگەڵ  قسە  وێرام  وا  »ئ�تر  گوتی:  3١ ئ�براه�م 

ب�ستی لێبوو؟«
فەرمووی: »لەبەر ئەو ب�ستە وێرانی ناکەم.«

3٢ ئ�نجا گوتی: »با پەروەردگار تووڕە نەبێت و هەر ئەم جارە قسە بکەم. ئەی 

ئەگەر دەی لێبوو؟«
فەرمووی: »لەبەر ئەو دە�ە وێرانی ناکەم.«

ڕۆ�شت،  بووەوە،  قسەکردن  لە  ئ�براه�م  لەگەڵ  �ەزدان  ئەوەی  دوای  33 ئ�نجا 

ئ�براه�م�ش گەڕا�ەوە شوێنی خۆی.

وێرانکردنی سەدۆم و عەمۆرا

 هەردوو فر�شتەکە کاتی ئێوارە گە�شتنە سەدۆم، لوت�ش لە دەروازەکەی سەدۆم ١٩ ١

دان�شتبوو. کاتێک لوت ئەوانی ب�نی، هەستا بۆ پیێشواز�ی�ان و کڕنۆشی برد 
ماڵی  البدەنە  تکا�ە  »گەورەکانم،  گوتی:  ٢ ئ�نجا  زەوی.  سەر  خستە  سەری  و 
ڕێیی  بە  بە�ان�ش  لە  سەر  بشۆن،  پیێتان  و  بەسەربەرن  شەو  خۆتان.  خزمەتکاری 

خۆتاندا بڕۆن.«
فەرموو�ان: »نا، بەڵکو لە گۆڕەپانەکە شەو دەبە�نەسەر.«

3 بەاڵم ئەم زۆری لێکردن. ئ�تر ال�اندا�ە الی و چوونە ماڵەکەی. ئەو�ش خوان 

و نانی فەت�رەی بۆ ئامادە کردن و خوارد�ان. 4 پیێش ئەوەی بخەون، هەموو پی�اوانی 
شاری سەدۆم لە هەموو ال�ەکەوە، لە گەنج�انەوە هەتا پی�ر�ی�ان، دەوری ماڵەکە�ان 
هاتنە  ئەمشەو  پی�اوەی  دوو  ئەو  »کوا  پرسی:  لێ�ان  و  بانگکرد  لوت�ان  5 ئ�نجا  دا. 

الت؟ ب�انهێنە دەرەوە بۆمان تاکو القە�ان بکە�ن.«
٦ لوت هاتە دەرەوە بۆ ال�ان و دەرگاکەی لە پشت خۆ�ەوە داخست. 7 گوتی: 

پی�او�ان  دەستی  کە  هە�ە  کچم  دوو  ٨ من  مەکەن.  وا  خراپەی  براکانم.  »نا، 
بەرنەکەوتووە. بۆتان دەهێنمە دەرەوە، ئەوەی پیێتان باشە پیێ�انی بکەن. بەاڵم ه�چ 

لەم دوو پی�اوە مەکەن، چونکە ئەوان هاتوونەتە ماڵی من.«
وەک  خۆی  پی�اوە  »ئەم  گوت�ان:  ئ�نجا  الوە!«  ئەم  »وەرە  گوت�ان:  ٩ ئەوان�ش 

بەسەرمانەوە.  دادوەر  ببێتە  دە�ەوێت  کەچی  نێومانەوە،  هاتووەتە  بێگانە�ەک 
ئێستاش لەوان خراپترت بەسەردەهێن�ن.« ئ�تر فشار�ان بۆ لوت هێنا و هاتنە پیێشەوە 

تاکو دەرگاکە بشکێنن.
ناو  بۆ  خۆ�ان  الی  ڕاکێشا�ە  لوت�ان  و  درێژکرد  دەست�ان  پی�اوەکە  دوو  ١٠ بەاڵم 

ماڵەکە و دەرگاکەش�ان داخست. ١١ ئەو پی�اوانەش�ان کوێر کرد کە لە بەردەرگای 



پە�دابوون 37١٩

نە�انتوانی  و  کەوت  پەک�ان  ئ�تر  گەورە�ان،  هەتا  بچووک�انەوە  لە  بوون،  ماڵەکەدا 
دەرگاکە بدۆزنەوە.

پی�اوەکە بە لوت�ان فەرموو: »کێیی د�کەت لێرە هە�ە؟ زاواکانت و  ١٢ ئ�نجا دوو 

کوڕەکانت و کچەکانت و هەرکەسێکی د�کەت لەم شارەدا هە�ە، ب�انبە دەرەوە، 
لە  هاوار  �ەزدان  لەبەردەم  ئەوەی  لەبەر  دەکە�ن.  وێران  ئەم شوێنە  ئێمە  ١3 چونکە 

وێرانی  تاکو  ناردووە  ئێمەی  بۆ�ە  ئەوپەڕی خۆی،  دژی خەڵکەکەی گە�شتووەتە 
بکە�ن.«

١4 ئ�تر لوت چووە دەرەوە و قسەی لەگەڵ دەستگ�رانی کچەکانی کرد و گوتی: 

»هەستن و لەم شوێنە بڕۆنە دەرەوە، چونکە هێندەی نەماوە �ەزدان شارەکە وێران 
بکات.« بەاڵم وەک گاڵتەچی هاتە بەرچاوی دەستگ�رانی کچەکانی.

١5 لە بەرەبە�ان، هەردوو فر�شتەکە پەلە�ان لە لوت کرد و پیێ�ان فەرموو: »خێرا 

گوناهی  بە  تۆش  نەوەک  ب�انبە،  لێرەن  کە  کچەکەت  هەردوو  و  ژنەکەت  بکە! 
شارەکە لەناوبچ�ت.«

�ەزدان  بەزە�یی  لەبەر  پی�اوەکە  هەردوو  جا  لێکرد،  ساردی  خەم  ئەو  ١٦ بەاڵم 

لەسەر�ان، دەستی خۆی و ژنەکەی و هەردوو کچەکەی ئەو�ان گرت و لە دەرەوەی 
شارەکە دا�اننان. ١7 هەرکە هێنا�اننە دەرەوەی شارەکە، �ەکێک�ان فەرمووی: »فر�ای 
بۆ  ڕابکە  ڕانەوەست�ت.  دەوروبەرە  لەم  و  مەدەوە  دواوەت  لە  ئاوڕ  بکەوە!  خۆت 

چ�اکە بۆ ئەوەی لەناونەچ�ت!«
لە  ڕەزامەندی  وا  ١٩ خزمەتکارەکەت  گەورەم!  »نا،  گوتن:  پیێیی  لوت  ١٨ بەاڵم 

چاوەکانت بەدی کردووە، خۆشەو�ست��ەکەت گەورە�ە کە بەرامبەرم کردووتە، بە 
هێشتنەوەی گ�انم بە ز�ندووێتی. بەاڵم من ناتوانم ڕابکەم بۆ چ�اکە. نەوەک ئەم 
بەاڵ�ە پیێم بگات و بمرم. ٢٠ تەماشای ئەو شارۆچکە نز�کە بکە، بچووکە، با بۆ 

ئەوێ هەڵبێم. مەگەر بچووک ن��ە؟ ئ�تر گ�انم بە ز�ندووێتی دەمێنێتەوە.«
٢١ ئەو�ش پیێیی فەرموو: »باشە، لەم شتەش نائومێدت ناکەم، ئەو شارۆچکە�ەی 

باست کرد سەرەوژێری ناکەم. ٢٢ بەاڵم بە پەلە بەرەو ئەوێ ڕابکە، چونکە هەتا تۆ 
نەگە�تە ئەوێ، من ناتوانم ه�چ شتێک بکەم.« لەبەر ئەوەشە کە شارۆچکەکە ناونرا 

.aبە زۆعەر
٢4 ئ�نجا  زۆعەر.  ناو  گە�شتە  لوت  هەڵهات،  زەو�دا  بەسەر  خۆر  ٢3 کاتێک 

٢5 هەموو  باراند.  و عەمۆرادا  بەسەر سەدۆم  ئاگری  و  ئاسمانەوە گۆگرد  لە  �ەزدان 
ڕووەکی  و  شارۆچکەکان  دان�شتووانی  هەموو  و  دەوروبەرەکە�ان  شارانە،  ئەو 
زەو�ی�ەکەشی لەگەڵدا سەرەوژێر کرد. ٢٦ بەاڵم ژنی لوت سە�ری دواوەی کرد، جا 

بووە ستوونێکی خوێ.
٢7 بۆ سبەی ئ�براه�م بە�انی زوو لە خەو هەستا و گەڕا�ەوە بۆ ئەو شوێنەی کە 

a ٢٢ زۆعەر واتە بچووک.  
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تێ�دا لەبەردەم �ەزدان وەستابووa. ٢٨ تەماشای سەدۆم و عەمۆرا و هەموو دەشتەکەی 
دەوروبەری کرد و ب�نی وا دووکەڵی زەو�ی�ەکە وەک دووکەڵی کوورە بەرز دەبێتەوە.

 bاد� ئ�براه�می هاتەوە  ٢٩ کاتێک خودا شارۆچکەکانی دەشتەکەی وێران کرد، 

و لوتی لەو کارەساتە هێنا�ە دەرەوە کە بەسەر ئەو شارانەدا هێنای کە ئەوی تێدا 
دەژ�ا.

لوت و کچەکانی
ن�شتەجێ  لە چ�ا  و  بەجێهێشت  و هەردوو کچەکەی زۆعەر�ان  لوت  3٠ ئ�نجا 

بوون، چونکە ترسا لە زۆعەر دان�شێت. خۆی و هەردوو کچەکەی لە ئەشکەوت 
پی�ر  »باوکمان  بچووکەکەی گوت:  بە  لوت  3١ کچە گەورەکەی  بوون.  ن�شتەجێ 
بووە و ه�چ پی�اوێک�ش لەم ناوەدا ن��ە کە لەگەڵ�دا هاوسەرگ�ری بکە�ن و منداڵمان 
ببێت، وەک چۆن دابونەر�تی هەموو زەو�ی�ە، 3٢ بۆ�ە وەرە با شەراب دەرخواردی 

باوکمان بدە�ن و سەرجێ�یی لەگەڵ بکە�ن، لە باوکمانەوە وەچە بخە�نەوە.«
33 ئەو شەوە شەراب�ان دەرخواردی باوک�ان دا، ئ�نجا کچە گەورەکە چووە ژوورەوە 

و لەگەڵ باوکی ڕاکشا. ئەو�ش نە بە ڕاکشانەکەی زانی و نە بە هەستانەوەکەی.
34 بۆ ڕۆژی دواتر کچە گەورەکە بە بچووکەکەی گوت: »دوێنێ من شەو لەگەڵ 

باوکم سەرجێ��م کرد. ئەمشەو�ش شەرابی دەرخوارد دەدە�ن، ئ�نجا تۆ بڕۆ ژوورەوە 
و سەرجێ�یی لەگەڵ بکە. جا لە باوکی خۆمانەوە وەچە دەخە�نەوە.« 35 ئەو شەوەش 
شەراب�ان دەرخواردی باوک�ان دا، ئ�نجا کچە بچووکەکە هەستا و سەرجێ�یی لەگەڵ 

کرد. ئەو�ش نە بە سەرجێ��ەکەی زانی و نە بە هەستانەوەکەی.
3٦ ئ�تر هەردوو کچەکەی لوت سک�ان لە باوک�ان پڕ بوو. 37 گەورەکە�ان کوڕێکی 

3٨ هەروەها  ئەمڕۆ.  هەتا  مۆئاب��ەکانە  هەموو  باوکی  ئەو   .cمۆئاب لێنا  ناوی  بوو 
بچووکەکەش�ان کوڕێکی بوو ناوی لێنا بەن عەمیd. ئەو�ش باوکی نەوەی عەمۆنە 

هەتا ئەمڕۆ.

ئیبراهیم و ئەبیمەلەخ

 ئ�براه�م لەوێوە بەرەو زەوی نەقەب کۆچی کرد و لەنێوان قادێش و شووردا ٢٠ ١

ن�شتەجێ بوو. بۆ ماوە�ەک لە گرار ما�ەوە. ٢ ئ�براه�م سەبارەت بە سارای 
ژنی گوتی: »ئەو خوشکمە.« ئ�نجا ئەب�مەلەخی پاشای گرار ناردی و سارای برد.

3 ئ�نجا خودا هاتە خەوی ئەب�مەلەخ و پیێیی فەرموو: »ئەوا تۆ بەهۆی ئەو ژنەی 

بردووتە دەمر�ت، چونکە ئەو ژنێکی بە مێردە.«

a ٢7 هۆکاری وەستانەکەی بۆ پاڕانەوە بووە لە خودا.  

b ٢٩ بڕوانە ٨ :١ .  

c 37 مۆئاب واتە لە باوکەوە.  

d 3٨ بەن عەمی واتە کوڕی گەلی باوکم.  
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4 ئەب�مەلەخ کە هێشتا لە سارای نز�ک نەکەوتبووەوە، گوتی: »ئەی پەروەردگار، 

ئا�ا نەتەوە�ەکی بێتاوان دەکوژ�ت؟ 5 ئەی ئ�براه�م پیێیی نەگوتم ”ئەو خوشکمە،“ 
پاکەوە  دەستی  و  دڵسافی  بە  ئەمەم  من  برامە“؟  ”ئەو  نە�گوت  خۆی  ساراش 

کردووە.«
بە دڵساف��ەوە  ئەمەت  تۆ  فەرموو: »من�ش دەزانم  پیێیی  لە خەونەکەدا  ٦ خوداش 

ئەوە  لەبەر  بەرامبەر بکە�ت.  کردووە، هەر خۆشم ڕێگام لێ گرت�ت کە گوناهم 
ئەو  بگەڕێنەوە،  پی�اوەکە  ژنی  7 ئێستاش  ببە�ت.  بۆ  دەستی  نەمهێشت  کە  بوو 
پیێغەمبەرە، لە پیێناوی تۆ نزا دەکات و دەژ�ت. بەاڵم ئەگەر نە�گەڕێن�تەوە، ئەوا بزانە 

کە بێگومان خۆت و هەموو ئەوانەی هی تۆن دەمرن.«
خزمەتکارەکانی  هەموو  و  هەستا  خەو  لە  دواتر  ڕۆژی  بەرەبە�انی  ٨ ئەب�مەلەخ 

ترسان.  زۆر  ئەوان�ش  ڕوو�اندابوو،  کە  پیێ گوتن  شتانەی  ئەو  هەموو  و  بانگکرد 
٩ ئ�نجا ئەب�مەلەخ ئ�براه�می بانگکرد و پیێیی گوت: »ئەمە چ��ە بە ئێمەت کرد؟ 

وا  تاوانێکی  تووشی  شانش�نەکەم  و  خۆم  تاکو  کردووە  بەرامبەرت  گوناهێکم  چ 
گەورە بکە�ت؟ ئەو کارەی کە نابێت بکرێت، بە منت کرد.« ١٠ ئەب�مەلەخ بە 

ئ�براه�می گوت: »بۆچی ئەم کارەت کرد؟«
لەم  ١١ ئ�براه�م�ش گوتی: »لەبەر ئەوەی بە خۆمم گوت: ”ه�چ لەخواترسێک 

شوێنەدا بوونی ن��ە و لەبەر ژنەکەم من دەکوژن.“ ١٢ لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕاست�دا ئەو 
١3 کاتێک�ش  ژنم.  بووە  ئ�تر  ن��ە.  دا�کم  بەاڵم کچی  باوکمە،  خوشکمە، کچی 
خودا لە ماڵی باوکمەوە ئاوارەی کردم، بە ژنەکەمم گوت: ”بەم شێوە�ە دەتوان�ت 
خۆشەو�ستی خۆتم ن�شان بدە�ت: چوو�نە هەر شوێنێک، سەبارەت بە من بڵێ: 

ئەو برامە.“«
ئ�براه�م،  دا�ە  و  هێنا  کەن�زەی  و  خزمەتکار  و  مانگا  و  مەڕ  ئەب�مەلەخ  ١4 ئ�تر 

لەبەردەم  زەو�ی�ەکەم  ئەب�مەلەخ گوتی: »وا  ١5 ئ�نجا  بۆ گەڕاندەوە.  ژن�شی  سارای 
تۆ�ە، کوێت پیێ باشە لەوێ دابن�شە.«

بۆ  ئەمە  براکەت.  دەدەمە   aز�و شاقل  هەزار  ئێستا  »من  گوت:  ساراشی  ١٦ بە 

قەرەبووکردنەوەی ئەو ئابڕووبردنە�ە کە بەرامبەر تۆ لەبەردەم هەموو ئەوانەی لەگەڵتن 
ئەنجامم دا؛ ئ�تر تۆ تەواو ڕووس��ت.«

١7 ئ�نجا ئ�براه�م لە خودا پاڕا�ەوە، خوداش ئەب�مەلەخ و ژنەکەی و کەن�زەکانی 

ئ�براه�مەوە،  ژنی  سارای  بەهۆی  �ەزدان  ١٨ چونکە  بوو،  منداڵ�ان  و  چاککردەوە 
هەرچی منداڵدانی ماڵی ئەب�مەلەخ هەبوو، بە تەواوی بەستبووی.

لەدایکبوونی ئیسحاق

 �ەزدان بەو شێوە�ەی فەرمووی سارای بەسەرکردەوە و �ەزدان چۆنی فەرموو ٢١ ١

ئاوای بۆ سارا کرد. ٢ ئ�نجا سارا سکی پڕ بوو؛ لە تەمەنی پی�ر�یی ئ�براه�مدا 

a ١٦ نز�کەی ١٢ ک�لۆگرام.  
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ئەو  3 ئ�براه�م  بوو.  فەرمووبوو، منداڵێکی  پیێیی  ئەو کاتەی کە خودا  لە هەمان  و 
بووە  کوڕی  ئ�سحاقی  4 کاتێک  ببوو.  بۆی  سارا  کە  ئ�سحاق،  نا  ناو  کوڕەی 
هەشت ڕۆژ، ئ�براه�م خەتەنەی کرد، هەروەک چۆن خودا ڕا�س�اردبوو. 5 تەمەنی 

ئ�براه�م سەد ساڵ بوو کاتێک ئ�سحاقی کوڕی لەدا�ک بوو.
بب�ستێت  ئەمە  هەرکەسێک�ش  پیێکەن�ن،  منی خستووەتە  ٦ سارا گوتی: »خودا 

لەگەڵ من پیێدەکەنێت.« 7 هەروەها گوتی: »کێ بە ئ�براه�می دەگوت سارا ش�ر 
دەداتە مندااڵن؟ لەگەڵ ئەوەشدا لە پی�ر�یی ئەودا کوڕێکم بوو.«

بەڕێکردنی هاجەر و ئیسماعیل
٨ کوڕە گەورە بوو و لە ش�ر بڕا�ەوە. لەو ڕۆژەی ئ�سحاق لە ش�ر بڕا�ەوە، ئ�براه�م 

خوانێکی گەورەی ساز کرد. ٩ بەاڵم سارا کوڕەکەی هاجەری م�سری ب�نی کە لە 
ئ�براه�م بوو، گاڵتەی دەکرد. ١٠ جا بە ئ�براه�می گوت: »ئەم کەن�زە�ە و کوڕەکەی 
دەربکە، چونکە کوڕی ئەم کەن�زە�ە لەگەڵ ئ�سحاقی کوڕی من نابێتە م�راتگر.«

١١ ئەم بابەتە ئ�براه�می زۆر ناڕەحەت کرد، چونکە پە�وەندی بە کوڕەکەی ئەوەوە 

کەن�زەکەت  و  کوڕەکە  »ناڕەحەتی  فەرموو:  ئ�براه�می  بە  خودا  ١٢ بەاڵم  هەبوو. 
ڕێگەی  لە  تۆ  نەوەی  چونکە  بکە،  قسەی  بە  دەڵێت  پیێت  سارا  هەرچی  مەبە. 
ئ�سحاقەوە ناودەبردرێت. ١3 هەروەها لە کوڕی کەن�زەکەشەوە نەتەوە�ەک دروست 

دەکەم، چونکە وەچەی تۆ�ە.«
١4 ئ�براه�م بە�انی زوو لە خەو هەستا و نان و مەشکە�ەک ئاوی هێنا و خست��ە 

سەر شانی هاجەر و لەگەڵ کوڕەکە بەڕێیی کرد. ئەو�ش ڕۆ�شت و لە چۆڵەوانی 
ب�ری شابەع سەرگەردان بوو.

١٦ ئ�نجا  دانا.  دەوەنێک  لەژێر  کوڕەکەی  نەما،  تێدا  ئاوی  مەشکەکە  ١5 کە 

ڕۆ�شت و لە دوورەوە لە دووری ت�رهاوێژێک بەرامبەری دان�شت، چونکە گوتی: 
بە  و  دان�شت  بەرامبەری  ئ�تر  بب�نم.«  کوڕەکەم  مەرگی  خۆم  چاوی  بە  »ناتوانم 

دەنگی بەرز دەستی کرد بە گر�ان.
هاجەری  ئاسمانەوە  لە  خودا  فر�شتەی  و  ب�ست  کوڕەکەی  دەنگی  ١7 خودا 

بانگکرد و پیێیی فەرموو: »چ�تە هاجەر؟ مەترسە، خودا دەنگی کوڕەکەی ب�ست 
چونکە  بگرە،  دەستی  و  هەڵبگرە  کوڕەکە  ١٨ هەستە،  دانراوە.  لێیی  شوێنەی  لەو 

دە�کەمە نەتەوە�ەکی مەزن.«
بەدی  ئاوی  ب�رێکی  ئەو�ش  کردەوە،  هاجەری  چاوی  هەردوو  خودا  ١٩ ئ�نجا 

کرد. ئ�تر چوو مەشکەکەی پڕکرد لە ئاو و ئاوی دا�ە کوڕەکە.
و  ژ�ا  چۆڵەوان�دا  لە  بوو.  لەگەڵی  کوڕەکەدا،  گەورەبوونی  کاتی  لە  ٢٠ خودا 

پاران دەژ�ا، دا�کی ژنێکی  لە چۆڵەوانی  ت�رهاوێژ. ٢١ کاتێک کە ئ�سماع�ل  بووە 
م�سر�یی بۆ هێنا.
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�ەیمانی بیری شابەع
سوپاکەی  گشتی  فەرماندەی  کە  ف�کۆل  لەگەڵ  ئەب�مەلەخ  سەردەمەدا  ٢٢ لەو 

لەگەڵدا�ە.  خودات  دە�کە�ت  ئەوەی  هەموو  »لە  گوت:  ئ�براه�م�ان  بە  بوو، 
٢3 ئێستاش لێرەدا سوێندم بۆ بخۆ بە خودا کە ناپاکی لە خۆم و منداڵ و نەوەکانم 

و  من  لەگەڵ  چاکە  هەمان  تۆش  کرد،  تۆدا  لەگەڵ  چاکە�ەکم  چ  من  ناکە�ت. 
لەگەڵ ئەو خاکەدا دەکە�ت کە تێ�دا ئاوارە بوو�ت.«

٢4 ئ�براه�م�ش گوتی: »سوێند دەخۆم.«

کە  ئاوەی  ب�رە  بەو  سەبارەت  کرد  ئەب�مەلەخ  لە  گلە�یی  ئ�براه�م  ٢5 ئ�نجا 

خزمەتکارەکانی ئەب�مەلەخ داگ�ر�ان کردبوو. ٢٦ بەاڵم ئەب�مەلەخ گوتی: »ئاگادار 
ن�م کێ ئەم شتەی کردووە. هەروەها تۆ پیێت ڕانەگە�اندووم، من�ش ئەمڕۆ نەبێت 

نەمب�ستووە.«
هەردووک�ان  ئ�تر  ئەب�مەلەخ،  دا�ە  و  هێنا  مانگای  و  مەڕ  ئ�براه�م  ٢7 ئ�تر 

ڕاگرت.  تەنها  بە  کاوڕەمێیی  حەوت  مێگەلەکە  لە  ٢٨ ئ�براه�م  بەست.  پە�مان�ان 
تەنها  بە  »ئەم حەوت کاوڕەمێ�ە چ��ە کە  ئ�براه�می گوت:  بە  ٢٩ ئەب�مەلەخ�ش 

ڕاتگرتوون؟«
3٠ ئەو�ش گوتی: »ئەم حەوت کاوڕەمێ�ە لە دەستی من وەردەگر�ت بۆ ئەوەی 

ببێتە شا�ەت��ەک بۆم کە من ئەم ب�رەم هەڵکەندووە.«
لەوێ  هەردووک�ان  چونکە   ،aشابەع ب�ری  بە  ناونا  شوێنەی  ئەو  ئەوە  3١ لەبەر 

سوێند�ان خوارد.
ف�کۆلی  و  ئەب�مەلەخ  بەست،  پە�مان�ان  شابەع  ب�ری  لە  ئەوەی  3٢ لەدوای 

فەرماندەی گشتی سوپاکەی هەستان و گەڕانەوە خاکی فەلەست��ەکان. 33 ئ�نجا 
ئ�براه�م داری گەزی لە ب�ری شابەع چاند، لەوێش بە ناوی �ەزدانی پەروەردگاری 
هەتاهەتا�ی�ەوە نزای کرد. 34 ئ�تر ئ�براه�م لە خاکی فەلەست��ەکان ماوە�ەکی زۆری 

بە ئاوارە�یی بەسەربرد.

تاقیکردنەوەی ئیبراهیم

 لەدوای ماوە�ەک خودا ئ�براه�می تاق�کردەوە. پیێیی فەرموو: »ئ�براه�م!«٢٢ ١

ئەو�ش گوتی: »ئەوەتام.«
٢ ئ�نجا خودا فەرمووی: »ئ�سحاقی کوڕە تاقانەت، ئەوەی کە خۆشت دەوێت، 

ببە و بڕۆ بۆ خاکی مۆر�ا. لەوێ لەسەر �ەکێک لە کێوەکان کە خۆم پیێت دەڵێم، 
ب�کە بە قوربانی سووتاندن.«

لەگەڵ  کرد.  کورتان  گوێدرێژەکەی  و  هەستا  لە خەو  زوو  ئ�براه�م  بە�انی  3 بۆ 

بۆ  دار  بڕ�نەوەی  برد. دوای  ئ�سحاقی کوڕی  و  لە خزمەتکارەکانی  خۆ�دا دووان 
فەرمووبوو.  پیێیی  خودا  کە  چوو  شوێنە  ئەو  بەرەو  و  هەستا  سووتاندن،  قوربانی 

a 3١ ب�ری شابەع: واتە )ب�ری حەوت( �ان )ب�ری سوێندخواردنەکە(.  
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کرد.  بەدی  شوێنەکەی  دوورەوە  لە  و  هەڵبڕی  چاوی  ئ�براه�م  سێ�ەم  ڕۆژی  4 لە 

5 ئ�تر بە دوو خزمەتکارەکەی گوت: »ئێوە لێرە لەگەڵ گوێدرێژەکە دان�شن، من و 

کوڕەکەش هەتا ئەوێ دەچ�ن، کڕنۆش دەبە�ن و دەگەڕێی�نەوە التان.«
پشتی  سەر  خست��ە  و  هەڵگرت  سووتاندنەکەی  قوربانی  داری  ٦ ئ�براه�م 

ئ�سحاقی کوڕی، خۆشی ئاگر و چەقۆکەی هەڵگرت. کاتێک هەردووک�ان پیێکەوە 
ڕۆ�شتن، 7 ئ�سحاق بە ئ�براه�می باوکی گوت: »باوکە!«

ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ها کوڕم؟«
ئ�سحاق گوتی: »ئەوەتا ئاگرەکە و داری سووتاندنەکە، ئەی کوا بەرخەکە کە بۆ 

قوربانی سووتاندنەکە�ە؟«
داب�ن  سووتاندنەکە  قوربانی  بەرخی  خۆی  »خودا  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٨ ئ�براه�م 

دەکات، کوڕم.« ئ�تر هەردووک�ان پیێکەوە ڕۆ�شتن.
٩ کاتێک گە�شتنە ئەو شوێنەی کە خودا پیێیی فەرمووبوو، ئ�براه�م قوربانگا�ەکی 

بەستەوە  کوڕی  ئ�سحاقی  ئ�نجا  ڕێکخست.  لەسەر  دارەکانی  و  دروستکرد 
و  درێژکرد  دەستی  ئ�براه�م  ١٠ ئ�تر  قوربانگاکە.  سەر  دارەکانی  سەر  خست��ە  و 
چەقۆکەی هەڵگرت تاکو کوڕەکەی خۆی سەرببڕێت. ١١ بەاڵم فر�شتەی �ەزدان لە 

ئاسمانەوە بانگی کرد و گوتی: »ئ�براه�م! ئ�براه�م!«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەوەتام.«

١٢ پیێیی گوت: »دەست بۆ کوڕەکە مەبە و ه�چی لێ مەکە. ئێستا دەزانم تۆ لە 

خودا دەترس�ت، چونکە لە پیێناوی من دەستت بە کوڕە تاقانەکەتەوە نەگرت.«
١3 ئ�براه�م چاوی هەڵبڕی و ب�نی وا بەرانێک لەدوا�ەوە لەناو دەوەنەکە بە هەردوو 

لە ج�اتی کوڕەکەی کرد�ی�ە  و  بەرانەکەی گرت  و  ئ�براه�م چوو  گ�ربووە.  قۆچی 
قوربانی سووتاندن. ١4 ئ�تر ئ�براه�م ئەو شوێنەی ناونا، »�ەزدان داب�نی دەکات«. 

هەتا ئەمڕۆش دەگوترێت، »لەسەر کێوی �ەزدان، داب�ن دەکرێت.«
و  بانگکرد  ئ�براه�می  ئاسمانەوە  لە  د�کە  جارێکی  �ەزدان  ١5 فر�شتەکەی 

١٦ گوتی: »�ەزدان دەفەرموێت سوێندبێت بە خۆم، لەبەر ئەوەی تۆ ئەمەت کرد و 

دەستت بە کوڕە تاقانەکەتەوە نەگرت، ١7 بێگومان بەرەکەتدارت دەکەم و نەوەکەت 
وەک ژمارەی ئەستێرەکانی ئاسمان و وەک لمی سەر کەناری دەر�ا زۆر دەکەم. 
نەوەت دەبێتە م�راتگری دەرگای دوژمنەکانی. ١٨ لە ڕێگەی نەوەی تۆشەوە هەموو 
نەتەوەکانی سەر زەوی بەرەکەتدار دەبن، چونکە تۆ گوێڕا�ەڵی فەرما�شتەکەی من 

بوو�ت.«
پیێکەوە  و  هەستان  ئ�تر  خزمەتکارەکەی.  دوو  الی  گەڕا�ەوە  ئ�براه�م  ١٩ ئ�نجا 

چوونە ب�ری شابەع. ئ�براه�م لە ب�ری شابەع ن�شتەجێ بوو.
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کوڕانی ناحۆر
بۆ  کوڕێکی  چەند  براژن�شت  م�لکەی  »وا  گوترا:  ئ�براه�م  بە  ماوە�ەک   ٢٠ دوای 

ناحۆری برات بووە،
٢١ عوچ کە نۆبەرەکە�ەتی و بووزی برای،  
  هەروەها قەموئێل�ش کە باوکی ئارامە.

٢٢ هەروەها کەسەد و حەزۆ و پی�لداش و �دالف و بتوئێل.«  
٢3 بتوئێل�ش ڕڤقەی بوو.  

  م�لکە ئەم هەشت کوڕەی بۆ ناحۆری برای ئ�براه�م بوو.

 ٢4 کەن�زەکەشی کە ناوی ڕەئوومە بوو، ئەو�ش
  تەڤەح و گەحەم و تەحەش و مەعکای بوو.

مردنی سارا

لە ٢3 سارا  ٢ ئ�نجا  بوو.  ساڵ  حەوت  و  ب�ست  و  سەد  سارا  تەمەنی   هەموو  ١

ق�ر�ەت ئەربەع مرد، کە حەبرۆنە لە خاکی کەنعان. ئ�براه�م�ش هات بۆ 
ئەوەی بۆ سارا بالوێتەوە و بەسەر�دا بگر�یێت.

3 ئ�براه�م لەبەردەم مردووەکەی هەستا و لەگەڵ ح�ت��ەکان قسەی کرد و گوتی: 

تاکو  بدەنێ،  موڵک  بە  گۆڕێکم  خۆتان  لەالی  م�وانم.  و  نامۆ  ئێوە  لەنێو  4 »من 

بتوانم مردووەکەم بنێژم.«
5 ح�ت��ەکان وەاڵمی ئ�براه�م�ان دا�ەوە و پیێ�ان گوت: ٦ »گەورەم، گوێمان لێ 

بگرە، تۆ لەنێوانمان م�رێکی بە توانا�ت. مردووەکەی خۆت لە باشتر�ن گۆڕی ئێمە 
بنێژە. ه�چ پی�اوێک�ش لە ئێمە دەست بەو گۆڕەوە ناگرێت کە تۆ مردووەکەتی تێدا 

دەنێژ�ت.«
بوون.  برد کە خەڵکی خاکەکە  بۆ ح�ت��ەکان  و کڕنۆشی  7 ئ�براه�م�ش هەستا 

بنێژم،  مردووەکەم  بەوەی  ڕاز�ن  »ئەگەر  گوتی:  و  کردن  لەگەڵ  قسەی  ٨ ئ�نجا 

ئەوا گوێم لێ بگرن و داوا لە عەفرۆنی کوڕی چۆحەر بکەن کە ٩ ئەشکەوتەکەی 
مەخ�ێلەم پیێ بفرۆشێت کە هی ئەوە و دەکەوێتە کەنار کێڵگەکەی. با بە نرخی 

تەواوی خۆشی بمداتێ، بۆ ئەوەی لەنێو ئێوەدا بۆ گۆڕ ببێتە موڵکم.«
ح�ت��ەکان،  هەموو  لەبەرچاوی  دان�شتبوو،  ح�ت��ەکان  لەنێو  ح�تی  ١٠ عەفرۆنی 

دا�ەوە:  ئ�براه�می  وەاڵمی  شارەکەی،  دەروازەی  ناو  هاتبوونە  ئەوانەی  هەموو 
ئەشکەوتەکەی  بە  دەبەخشم  پیێ  کێڵگەکەت  بێت،  لێم  گوێت  گەورەم،  ١١ »نا 

ناو�ش��ەوە. لەبەرچاوی گەلەکەم پیێم بەخش�ت. مردووەکەی خۆت بنێژە.«
١٢ ئ�براه�م�ش لەبەردەم خەڵکی خاکەکە کڕنۆشی برد و ١3 لەبەرچاوی خەڵکی 

خاکەکە بە عەفرۆنی گوت: »بەاڵم ئەگەر تۆ ڕاز�ت، ئەوا حەز دەکەم گوێشم لێ 
مردووەکەی خۆم  ئ�نجا  وەربگرە،  منی  لە  دەدەمێ.  کێڵگەکەت  نرخی  بگر�ت: 

لەوێ دەنێژم.«
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زەو�ی�ەکە  بگرە گەورەم،  لێ  ١5 »گوێم  دا�ەوە:  ئ�براه�می  وەاڵمی  ١4 عەفرۆن�ش 

با�یی چوار سەد شاقلa ز�وە، بەاڵم ئەوە لەنێوان من و تۆ چ��ە! مردووەکەی خۆت 
بنێژە.«

ز�وەی  بڕە  ئەو  لەبەرچاوی ح�ت��ەکان  و  لە عەفرۆن گرت  ١٦ ئ�براه�م�ش گوێیی 

بۆ عەفرۆن کێشا. چوار سەد شاقل ز�و، بەو کێشانەی لەالی بازرگانەکان باوبوو.
مەمرێی�ە،  لەبەردەم  ئەوەی  مەخ�ێلە�ە،  لە  ئەوەی  عەفرۆن،  کێڵگەکەی  ١7 ئ�تر 

لەناو  دارانەی  ئەو  هەموو  هەروەها  لەناو�ی�ەتی،  کە  ئەشکەوتەکە  و  کێڵگەکە 
لەبەرچاوی  ئ�براه�م،  ١٨ موڵکی  بووە  دەوروبەر�ەتی،  سنووری  لە  و  کێڵگەکە�ە 
ئەوە  ١٩ دوای  دەروازەی شارەکە.  ناو  ئەوانەی هاتبوونە  هەموو ح�ت��ەکان، هەموو 
لەبەردەم  ناشت کە  ئەشکەوتەکەی کێڵگەی مەخ�ێلە  لەناو  ژنی  ئ�براه�م سارای 
و  کێڵگەکە  ح�ت��ەکان  ٢٠ ئ�تر  کەنعان.  خاکی  لە  حەبرۆنە  ئەوەش  مەمرێی�ە، 

ئەشکەوتەکەی ناو�ان بە موڵک دا بە ئ�براه�م، بۆ ئەوەی ببێتە گۆڕستان.

ئیسحاق و ڕ�پقە

شتێکدا ٢4 هەموو  لە  ئ�براه�می  �ەزدان�ش  ساڵەوە.  چووە  و  بوو  پی�ر   ئ�براه�م  ١

ماڵەکەی گوت  بە خزمەتکاری گەورەی  ئ�براه�م  ٢ ئ�نجا  بەرەکەتدار کرد. 
کە هەموو شتێکی ئەوی لەژێر دەستدا بوو: »دەست بخەرە ژێر ڕانم. 3 سوێندت 
لە کچانی  ژنێک  ه�چ  زەوی، کە  و خودای  ئاسمان  �ەزدان، خودای  بە  دەدەم 
کەنعان��ەکان بۆ کوڕەکەم ناخواز�ت، کە خۆم ن�شتەجێیی نێوان�انم. 4 بەڵکو دەچ�تە 

خاکەکەم بۆ الی کەسوکارەکەم و لەوێ ژنێک بۆ ئ�سحاقی کوڕم دەهێن�ت.«
5 خزمەتکارەکەش پیێیی گوت: »ئەی ئەگەر ئافرەتەکە نە�و�ست دوام بکەوێت بۆ 

ئەم زەو�ی�ە؟ ئا�ا کوڕەکەت بگەڕێنمەوە ئەو خاکەی لێوەی هاتوو�ت؟«
7 �ەزدانی  ئەوێ.  نەگەڕێنێتەوە  کوڕەکەم  »ئاگاداربە  گوت:  پیێیی  ٦ ئ�براه�م�ش 

منی  لەدا�کبوونمەوە  خاکی  لە  و  باوکم  ماڵی  لە  ئەوەی  ئاسمان،  پەروەردگاری 
هێنا�ە دەرەوە، ئەوەی قسەی لەگەڵ کردم و سوێندی بۆ خواردم و فەرمووی: ”ئەم 
زەو�ی�ە بە نەوەی تۆ دەبەخشم.“ ئەو فر�شتەی خۆی لەپیێشتەوە دەنێرێت و لەوێ 
ژنێک بۆ کوڕەکەم دەهێن�ت. ٨ خۆ ئەگەر ئافرەتەکەش نە�و�ست لەگەڵت بێتەوە، 
ببە�تەوە  کوڕەکەم  نەکە�ت  تەنها  من.  سوێندەی  لەم  دەبێت  ئازاد  گەردنت  ئەوا 
ئەوێ.« ٩ ئ�نجا خزمەتکارەکە دەستی خستە ژێر ڕانی ئ�براه�می گەورەی و لەسەر 

ئەمە سوێندی بۆ خوارد.
١٠ ئ�تر خزمەتکارەکە دە وشتری لە وشترەکانی گەورەکەی و هەموو شتە باشەکانی 

ئەوی لەگەڵ خۆی برد و چوو بۆ م�سۆپۆتام�اb بۆ شارۆچکەکەی ناحۆر. ١١ دەمەو 

a ١5 نز�کەی ٨٠٠ مسقاڵ، 4,5 ک�لۆگرام.  

b ١٠ م�سۆپۆتام�ا: ع�بری )ئارامی دوو ڕووبار( بە واتای واڵتی ئارام کە دەکەوێتە نێوان دجلە و فورات.  
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ئێوارە ئەو کاتەی کچەکان دەهاتنە دەرەوە بۆ ئاوکێشان، لە دەرەوەی شارۆچکەکە، 
لەالی ب�رێکa وشترەکانی خست.

١٢ ئ�نجا گوتی: »ئەی �ەزدان، خودای ئ�براه�می گەورەم، ئەمڕۆم بۆ ئاسان بکە 

و  ڕاوەستاوم  کان��ە  ئەم  لەالی  وا  ١3 من  بکە.  ئ�براه�می گەورەم  لەگەڵ  و چاکە 
کچانی خەڵکی شارۆچکەکە دێنە دەرەوە بۆ ئاوکێشان. ١4 با ئەو کچەی کە پیێیی 
”بخۆرەوە،  بڵێت:  ئەو�ش  بخۆمەوە،“  ئاو  با  بکەرەوە  بۆ الر  دەڵێم: ”گۆزەکەتم 
خزمەتکارت  ئ�سحاقی  بۆ  ئەوت  با  دەدەم.“  ئاو  وشترەکان�شت  هەروەها 

هەڵبژاردبێت. بەمەش دەزانم کە چاکەت لەگەڵ گەورەکەم کردووە.«
١5 پیێش ئەوەی لە داواکار�ی�ەکەی ببێتەوە، ڕڤقە بە گۆزەکەی سەرشان��ەوە هاتە 

دەرەوە. ڕڤقە کچی بتوئێلی کوڕی م�لکە بوو، کە ژنی ناحۆری برای ئ�براه�م بوو. 
١٦ کچێکی زۆر جوان بوو، پاک�زە بوو، دەستی ه�چ پی�اوێکی بەرنەکەوتبوو. هاتە 

خوارەوە بۆ الی کان��ەکە و گۆزەکەی پڕکرد و سەرکەوتەوە.
١7 خزمەتکارەکەش ڕا�کرد بۆ الی و گوتی: »تۆزێک ئاوم لە گۆزەکەت بدەرێ.«

دەستی  لەسەر  گۆزەکەی  پەلە  بە  ئ�تر  گەورەم.«  »بخۆرەوە  گوتی:  ١٨ ئەو�ش 

داگرت و ئاوی دا�یێ.
١٩ دوای ئەوەی ئاوی دا�یێ و گوتی: »هەروەها وشترەکان�شت ئاو دەدەم، هەتا 

تێر دەخۆنەوە.« ٢٠ ئ�نجا بە پەلە گۆزەکەی بەتاڵ کردە ناو ئاخوڕەکە و بە ڕاکردن 
وشترەکان.  هەموو  دا�ە  ئاوی  ئ�تر  هەڵبکێشێتەوە،  ئاو  تاکو  ب�رەکە  الی  گەڕا�ەوە 
بزانێت ئاخۆ �ەزدان ڕێگاکەی  لێیی ورد دەبووەوە تاکو  بە بێدەنگی  ٢١ پی�اوەکەش 

سەرکەوتوو کردووە �ان نا.
٢٢ کاتێک وشترەکان لە ئاوخواردنەوە بوونەوە، پی�اوەکە خەزێمێکی زێڕی هێنا کە 

کێشەکەی ن�و شاقلb بوو لەگەڵ دوو بازنی زێڕ کە کێش�ان دە شاقل بوو. ٢3 ئ�نجا 
لێیی پرسی: »تۆ کچی کێ�ت؟ دەتوان�ت پیێم بڵێیی ئا�ا لە ماڵی باوکت شوێن هە�ە 

بۆمان کە شەو تێ�دا بمێن�نەوە؟«
٢4 ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »من کچی بتوئێلی کوڕی م�لکە و ناحۆرم.« ٢5 پیێشی 

گوت: »کا و ئال�کی زۆرمان لەال�ە، هەروەها شوێن�ش بۆ مانەوە.«
٢٦ ئ�تر پی�اوەکە چۆکی دادا و کڕنۆشی بۆ �ەزدان برد، ٢7 ئ�نجا گوتی: »ستا�ش 

و  نەگۆڕ  خۆشەو�ست��ە  لە  وازی  کە  گەورەم  ئ�براه�می  خودای  �ەزدان،  بۆ 
دڵسۆز�ی�ەکەی لەگەڵ ئ�براه�می گەورەم نەهێنا. �ەزدان لە گەشتەکەمدا بەرەو ماڵی 

براکانی گەورەکەم ڕێنما�یی کردم.«
٢٨ کچەش ڕا�کرد و ئەم شتانەی بە ماڵی دا�کی ڕاگە�اند. ٢٩ ڕڤقە برا�ەکی هەبوو 

لە الی کان��ەکە  پی�اوەکە، کە  بۆ الی  ڕا�کردە دەرەوە  ئ�تر البان  ناوی البان،  بە 

a ١١ لەبەر ئەوەی ئاوی کان��ەکە نەما پیێو�ست بوو کە ب�رێک لێ بدەن بۆ ئەوەی بگەنە ئاوەکە.  

b ٢٢ ن�و شاقل: نز�کەی مسقالێک �ان 5,5 گرام.  
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بوو. 3٠ هەرکە خەزێمa و بازنەکانی دەستی خوشکەکەی ب�نی و گوێیی لە قسەکانی 
ڕڤقەی خوشکی بوو کە گوتی: »پی�اوەکە ئاوا قسەی لەگەڵ کردم،« هاتە دەرەوە بۆ 
الی پی�اوەکە، ب�نی وا لەالی وشترەکان لەسەر کان��ەکە ڕاوەستاوە. 3١ ئ�نجا گوتی: 
»فەرموو، ئەی ئەوەی �ەزدان بەرەکەتداری کردوو�ت، بۆ لە دەرەوە ڕاوەستاو�ت؟ 

من ماڵم بۆ تۆ و شوێن�شم بۆ وشترەکان ئامادە کردووە.«
دا�ە  ئال�کی  و  کا  و  کردەوە  وشترەکانی  باری  ماڵەوە،  هاتە  پی�اوەکە  3٢ ئ�تر 

نان  33 ئ�نجا  بوون.  لەگەڵی  پی�اوانەی  ئەو  پیێیی  و  پیێیی  بۆ شوشتنی  ئاو  وشترەکان، 
قسەی خۆم  هەتا  ناخۆم  »نان  گوتی:  بەاڵم  ب�خوات،  ئەوەی  بۆ  بەردەمی  خرا�ە 

نەکەم.«
البان�ش گوتی: »قسە بکە.«

زۆر  گەورەکەمی  35 �ەزدان  ئ�براه�مم.  خزمەتکاری  »من  گوتی:  34 ئ�نجا 

ز�و و خزمەتکار  و  زێڕ  و  مانگا  و  ئەو مەڕ  بووە.  و دەوڵەمەند  بەرەکەتدار کردووە 
کاتی  لە  گەورەکەم  ژنی  3٦ سارای  بەخش�وە.  پیێ  گوێدرێژی  و  وشتر  و  کەن�زە  و 
پی�ر�دا کوڕێکی بۆ گەورەم بووە، کە هەرچ��ەکی هە�ە داو�ەت��ە ئەو. 37 گەورەشم 
کەنعان��ەکان  کچانی  لە  کوڕەکەم  بۆ  ژنێک  ”ه�چ  گوتی:  و  دام  سوێندی 
بۆ  باوکم  ماڵی  دەچ�تە  3٨ بەڵکو  خاکەکە�انم.  ن�شتەجێیی  خۆم  کە  نەخواز�ت، 

الی کەسوکارەکەم و ژن بۆ کوڕەکەم دەخواز�ت.“
3٩ »من�ش بە گەورەمم گوت: ”ئەی ئەگەر ئافرەتەکە لەگەڵ من نە�ەتەوە؟“

فر�شتەی خۆ�ت  ئەوەی دۆستا�ەتی دەکەم،  پیێیی گوتم: ”�ەزدان،  4٠ »ئەو�ش 

و  لە کەسوکارەکەم  ئەوەی  بۆ  دەکات،  ڕێگاکەت سەرکەوتوو  و  دەنێرێت  لەگەڵ 
ماڵی باوکم ژنێک بۆ کوڕەکەم بخواز�ت. 4١ ئەگەر بێتو بچ�تە الی کەسوکارەکەم و 
ئەوان ژنت نەدەنێ، ئەوا سوێندەکەم بەتاڵ دەبێتەوە. ئ�نجا گەردنت ئازاد دەبێت 

لە سوێندەکەم.“
4٢ »جا ئەمڕۆ کە هاتمە الی کان��ەکە، گوتم: ”ئەی �ەزدان، خودای ئ�براه�می 

من  43 ئەوەتا  دەڕۆم،  لەسەری  کە  دەکە�ت  سەرکەوتوو  ڕێگاکەم  ئەگەر  گەورەم، 
پیێیی  لەسەر ئەم کان�اوە ڕاوەستاوم، با ئەو کچەی کە دێتە دەرەوە بۆ ئاوکێشان و 
دەڵێم: ’تۆزێک ئاوم لە گۆزەکەت بدەرێ.‘ 44 ئەو�ش پیێم دەڵێت: ’تۆ بخۆرەوە، 
هەروەها بۆ وشترەکان�شت ئاو دەکێشم.‘ ئەوە ئەو کچە بێت کە �ەزدان بۆ کوڕی 

گەورەکەمی هەڵبژاردووە.“
45 »ئەوە بوو هێشتا قسەکەم لە دڵی خۆمدا تەواو نەکردبوو کە ڕڤقە هاتە دەرێ و 

گۆزەکەی لەسەر شانی بوو. ئ�تر هاتە خوارێ بۆ الی کان��ەکە و گۆزەکەی پڕکرد. 
من�ش پیێم گوت: ”ئاوم بدەرێ.“

4٦ »ئەو�ش بە پەلە گۆزەکەی سەر شانی خۆی داگرت و گوتی: ”تۆ بخۆرەوە، 

a 3٠ لووتەوانە.  
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هەروەها وشترەکان�شت ئاو دەدەم.“ من�ش خواردمەوە، هەروەها وشترەکان�شی ئاو 
دا.

47 »پرس�ارم لێکرد و گوتم: ”تۆ کچی کێ�ت؟“

»ئەو�ش گوتی: ”کچی بتوئێلی کوڕی ناحۆرم، ئەوەی لە م�لکە�ە.“
»خەزێمەکەم لە لووتی کرد و بازنەکان�شم لە دەستی کرد. 4٨ من�ش چۆکم دادا 
و کڕنۆشم بۆ �ەزدان برد. ستا�شی �ەزدانم کرد، خودای ئ�براه�می گەورەم، کە 
بۆ  گەورەکەم  براکەی  ئەوەی کچەزای  بۆ  ڕاست  ڕێگای  بۆ سەر  کردم  ڕێنما�یی 
4٩ ئێستاش ئەگەر چاکە و وەفاداری لەگەڵ گەورەکەم دەکەن،  بهێنم.  کوڕەکەی 
ئەوا پیێم بڵێن، ئەگەر ناش�کەن، هەر پیێم بڵێن، بۆ ئەوەی بزانم ڕوو لە ڕاست �ان 

لە چەپ بکەم.«
5٠ البان و بتوئێل وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئەم کارە لە �ەزدانەوە�ە، ناتوان�ن نە بە خراپ 

و نە بە چاک ه�چت پیێ بڵێ�ن. 5١ ئەوە ڕڤقە لەبەردەمتە، ب�بە و بڕۆ، با ببێتە ژنی 
کوڕی گەورەکەت، هەروەک �ەزدان فەرمووی.«

5٢ ئ�تر کە خزمەتکارەکەی ئ�براه�م گوێیی لە قسەکان�ان بوو، کڕنۆشی بۆ �ەزدان 

برد. 53 ئ�نجا خزمەتکارەکە قاپیی ز�و و قاپیی زێڕ و جلوبەرگی دەرهێنا و پیێشکەشی 
ڕڤقەی کرد، هەروەها د�اری گرانبەهای پیێشکەشی دا�ک و براکەی کرد. 54 ئ�تر 
خۆی و ئەو پی�اوانەی کە لەگەڵی بوون خوارد�ان و خوارد�انەوە و شەو لەوێ مانەوە.
کە بە�انی لە خەو هەستان، خزمەتکارەکە گوتی: »بمنێرنەوە بۆ الی گەورەکەم.«

ڕۆژ  دە  کەمەوە  ال�ەنی  بە  کچەکە  »با  گوت�ان:  ڕڤقە  برای  و  دا�ک  55 بەاڵم 

لەالمان بمێنێتەوە، پاشان بەڕێ بکەوێت.«
5٦ ئەو�ش پیێیی گوتن: »دوام مەخەن کە �ەزدان ڕێگای بۆ سەرکەوتوو کردووم. 

بمنێرنەوە و دەچمەوە الی گەورەکەم.«
5٨ ئ�تر  دەکە�ن.«  لێ  پرس�اری  و  دەکە�ن  بانگ  »کچەکە  گوت�ان:  57 ئەوان�ش 

ڕڤقە�ان بانگکرد و لێ�ان پرسی: »لەگەڵ ئەم پی�اوە دەڕۆ�ت؟«
ئەو�ش گوتی: »دەڕۆم.«

5٩ ئ�تر ڕڤقەی خوشک�ان و دا�ەنەکەی و خزمەتکارەکەی ئ�براه�م و پی�اوەکان��ان 

بەڕێکرد. ٦٠ داوای بەرەکەت�ان بۆ ڕڤقەش کرد و پیێ�ان گوت:

  »خوشکمان،
پتر بن هەزار لەسەر هەزار،   

  با نەوەکان�شت
ببنە م�راتگری دەروازەی ناحەزان�ان.«   

پی�اوەکە  بوون و دوای  ٦١ ئ�نجا ڕڤقە و کەن�زەکانی هەستان و سواری وشترەکان 

کەوتن. ئ�تر خزمەتکارەکە ڕڤقەی برد و ڕۆ�شت.
لەحەی  ب�ری  ڕێگای  لە  بوو،  ن�شتەجێ  نەقەب  خاکی  لە  کە  ٦٢ ئ�سحاق 

و  کێڵگەکە  ناو  بۆ  دەرەوە  چووە  ئێوارە  دەمەو  ٦3 ئ�سحاق  هاتبووەوە.  ڕۆئ��ەوە 



4٨پە�دابوون ٢4

ڕووی  بەرەو  وشتر  هەندێک  وا  ب�نی  هەڵبڕی،  کە چاوی  بوو،  ب�رکردنەوە  نوقومی 
لە وشترەکە دابەزی. ٦5 بە  ئ�تر  ب�نی.  دێن. ٦4 ڕڤقەش چاوی هەڵبڕی و ئ�سحاقی 

خزمەتکارەکەی گوت: »ئەم پی�اوە کێ�ە وا لە کێڵگەکەدا بۆ المان دێت؟«
خۆی  ڕووپۆشەکەی  بە  ئەو�ش  گەورەکەمە.«  »ئەوە  گوتی:  خزمەتکارەکەش 

داپۆشی.
٦7 ئ�سحاق�ش  گێڕا�ەوە.  ئ�سحاقی  بۆ  کردبوو  هەرچی  خزمەتکارەکە  ٦٦ ئ�تر 

ڕڤقەی بردە ناو چادرەکەی سارای دا�کی و هاوسەرگ�ری لەگەڵ کرد. ئ�تر بوو بە 
ژنی و خۆشی و�ست و بووە ما�ەی دڵنەوا�یی ئ�سحاق لەدوای مردنی دا�کی.

مردنی ئیبراهیم

 ئ�براه�م ژنێکی د�کەی هێنا کە ناوی قەتورە بوو. ٢ لەو�ش ز�مران، �ۆقشان، ٢5 ١

د�دان  و  شەبا  باوکی  3 �ۆقشان  بوو.  شوەحی  و  �ەشباق  م�د�ان،  مەدان، 
بوو. وەچەکانی د�دان�ش، ئەشووری و لەتوشی و لەئوم��ەکان بوون. 4 کوڕەکانی 
م�د�ان�ش عێفا، عێفەر، حەنۆک، ئەب�داع و ئەلداعە بوون. هەموو ئەمانە نەوەی 

قەتورە بوون.
هێشتا  کاتێک  ٦ بەاڵم  ئ�سحاق،  دا�ە  هەبوو  ماڵوموڵکی  هەرچی  5 ئ�براه�م 

خاکی  بەرەو  و  بوون  کەن�زەکانی  لە  کە  دا  کوڕانەی  بەو  د�اری  بوو،  ژ�اندا  لە 
ڕۆژهەاڵت ناردنی، دوور لە ئ�سحاقی کوڕی.

باشی  تەمەنێکی  لە  ئ�براه�م  ٨ ئ�نجا  ژ�ا.  پیێنج ساڵ  و  و حەفتا  7 ئ�براه�م سەد 

چووەوە  ئ�تر  خواردوو،  ژ�ان  لە  تێر  پی�رەمێردێکی  مرد،  و  دا  دواهەناسەی  پی�ر�دا، 
لە  باوک�ان  ئ�سماع�ل،  و  ئ�سحاق  کوڕەکەشی،  ٩ هەردوو  گەلەکەی خۆی.  پاڵ 
کوڕی  عەفرۆنی  کێڵگەکەی  لە  و  مەمرێی�ە  بەرامبەر  کە  مەخ�ێلە  ئەشکەوتەکەی 
ح�ت��ەکان  لە  کێڵگە�ەی  ئەو  ١٠ ئ�براه�م  س�ارد.  خاک  بە  ح�ت�دا�ە،  چۆحەری 
مردنی  ١١ دوای  س�ێردرا.  خاک  بە  ژنی  سارای  لەگەڵ  ئ�براه�م  لەوێ  کڕ�بوو. 
ئ�براه�م، خودا ئ�سحاقی کوڕی بەرەکەتدار کرد. ئ�سحاق�ش لەالی ب�ری لەحەی 

ڕۆئ��ەوە ن�شتەجێ بوو.

نەوەکانی ئیسماعیل
م�سری،  هاجەری  کە  ئ�براه�من  کوڕی  ئ�سماع�لی  نەوەکانی  ١٢ ئەمانەش 

کەن�زەکەی سارا، بۆ ئ�براه�می بوو.

 ١3 ئەمانەش ناوی کوڕەکانی ئ�سماع�لن، ناو�ان بەپیێیی لەدا�کبوون�ان:

  نەبا�ۆت کە نۆبەرەی ئ�سماع�ل بوو،
  هەروەها قێدارa، ئەدبەئێل، م�بسام،

a ١3 دووەم کوڕی ئ�سماع�لە و باوکی بەناوبانگتر�ن هۆزی عەرەبە، کە لە ب�ابانی سور�ا ن�شتەجێ بوون.  
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 ١4 م�شماع، دوما، مەسسا،
 ١5 حەدەد، تێما، �ەتور،

  ناف�ش و قێدما.

خێڵەک��ەکەن  م�رە  دوازدە  ناوی  هەروەها  بوون،  ئ�سماع�ل  کوڕەکانی   ١٦ ئەمانە 
بەپیێیی هەوار و خێوەتگاکان�ان.

و  مرد  و  دا  دواهەناسەی  ئ�نجا  ژ�ا،  و حەوت ساڵ  و سی  ١7 ئ�سماع�ل سەد 

شوور  هەتا  حەڤ�الوە  لە  ئ�سماع�ل  ١٨ نەوەکانی  خۆی.  گەلەکەی  پاڵ  چووەوە 
دژی  ئەوان  ئەشوور.  ڕێگای  لەسەر  م�سر  سنووری  نز�ک  لە  بوون،  ن�شتەجێ 

هەموو براکان�ان بوون.

یاقوب و عیسۆ
١٩ ئەمانەش نەوەکانی ئ�سحاقی کوڕی ئ�براه�من.

ئ�براه�م ئ�سحاقی بوو. ٢٠ ئ�سحاق تەمەنی چل ساڵ بوو کاتێک ڕڤقەی کچی 
بتوئێلی ئارامی کە خوشکی البانی ئارامی بوو لە پەدان ئارامەوە هێنای تاکو ببێتە 

ژنی.
پاڕا�ەوە، چونکە نەزۆک بوو. �ەزدان�ش  لە �ەزدان  پیێناو ژنەکەی  لە  ٢١ ئ�سحاق 

وەاڵمی دا�ەوە و ڕڤقەی ژنی سک�ڕ بوو. ٢٢ هەردوو کوڕەکە لە سک�دا ملمالنێیی 
�ەکتر�ان دەکرد، ئەو�ش گوتی: »بۆچی ئەمە لە من ڕوودەدات؟« ئ�تر چوو هەتا 

پرس�ار لە �ەزدان بکات.
٢3 �ەزدان�ش پیێیی فەرموو:

  »دوو نەتەوە لە منداڵدانتن،
دوو گەل لە هەناوتەوە لە �ەک ج�ا دەبنەوە،   
  گەلێک�ان لە گەلەکەی د�کە بەهێزتر دەبێت،

گەورەکە خزمەتی بچووکەکە دەکات.«   

٢4 کە ڕۆژانی خۆی تەواو کرد و هاتە سەر منداڵبوون، بێگومان دووانە�ەکa لە 

لەشی  بوو، هەموو  بوو سوور  لەدا�ک  �ەکەم جار  ٢5 ئەوە�ان کە  بوو.  منداڵدانی 
وەک کەوڵێکی تووکن وابوو، بۆ�ە ناو�ان لێنا ع�سۆb. ٢٦ دوای ئەم براکەی لەدا�ک 
بوو، کە بە دەستی پاژنە پیێیی ع�سۆی گرتبوو، بۆ�ە ناو�ان لێنا �اقوبc. ئ�سحاق لە 

تەمەنی شەست ساڵ�دا بوو کاتێک ڕڤقە ئەمانی بوو.
پی�اوی  و  شارەزا  ڕاوکەرێکی  بووە  ع�سۆ  بوون.  گەورە  کوڕەکە  ٢7 هەردوو 

دەشتودەر، بەاڵم �اقوب پی�اوێکی لەسەرخۆ و چادرنش�ن بوو. ٢٨ ئ�سحاق ع�سۆی 
a ٢4 جمک  

b ٢5 ع�سۆ واتە تووکن. نازناوەکەشی )ئەدۆم( بوو، کە بە واتای سوور دێت.  

c ٢٦ )�اقوب( واتە پاژنە دەگرێت، واتا�ەکی مەجاز�ی�ە واتە هەڵدەخەڵەتێنێت. بڕوانە ٢7 :3٦ .  
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ز�اتر خۆشدەو�ست، چونکە حەزی لە گۆشتی نێچ�ر بوو، بەاڵم ڕڤقە �اقوبی ز�اتر 
خۆشدەو�ست.

٢٩ ڕۆژێک �اقوب چێشتی لێدەنا، ع�سۆ لە دەشتودەر هاتەوە و پەکی کەوتبوو. 

3٠ ع�سۆ بە �اقوبی گوت: »هەندێکم لەو چێشتە سوورە بدەرێ! پەکم کەوتووە.« 

.aلەبەر ئەمە�ە ناوی لێنرا ئەدۆم
3١ �اقوب�ش گوتی: »تۆش ئەمڕۆ نۆبەرا�ەت��ەکەی خۆتم پیێ بفرۆشە.«

3٢ ع�سۆ گوتی: »من وا خەر�کە دەمرم، ئ�تر نۆبەرا�ەت�م بۆ چ��ە؟«

بۆ  سوێندی  ئەو�ش  بخۆ.«  بۆ  سوێندم  ئەمڕۆ  »ئادەی  گوتی:  �اقوب  33 بەاڵم 

خوارد و نۆبەرا�ەت��ەکەی خۆی فرۆشتە �اقوب.
خوارد�ەوە،  و  خواردی  ع�سۆ  ئ�تر  ع�سۆ.  دا�ە  ن�سکی  و  نان  �اقوب  34 ئ�نجا 

پاشان هەستا و ڕۆ�شت.
بەو شێوە�ە ع�سۆ سووکا�ەتی بە نۆبەرا�ەتی کرد.

ئیسحاق و ئەبیمەلەخ

ئ�براه�مدا ڕوو�دا، ٢٦ لە سەردەمی  �ەکەم جار  قاتوقڕ�ی�ەی کە  لەو   ئ�نجا ج�ا  ١

الی  بۆ  چوو  ئ�سحاق�ش  سەر�هەڵدا.  خاکەکە  لە  د�کە  قاتوقڕ�ی�ەکی 
و  دەرکەوت  ئ�سحاق  بۆ  ٢ �ەزدان  گرار.  لە  فەلەست��ەکان  پاشای  ئەب�مەلەخی 
فەرمووی: »مەچووە م�سر، بەاڵم لەو خاکە ن�شتەجێ بە کە خۆم پیێت دەڵێم. 3 بۆ 
ماوە�ەک لەم خاکە بمێنەوە، خۆم لەگەڵت دەبم و بەرەکەتدارت دەکەم، چونکە 
هەموو ئەم خاکانە دەدەمە خۆت و نەوەکەت، ئەو سوێندەش دەچەس�ێنم کە بۆ 
ئ�براه�می باوکتم خواردووە. 4 نەوەشت زۆر دەکەم، وەک ئەستێرەکانی ئاسمان، 
هەموو ئەم خاکەشم داوەتە نەوەکەت، لە ڕێگەی نەوەی تۆوە هەموو نەتەوەکانی 
سەر زەوی بەرەکەتدار دەبن. 5 لەبەر ئەوەی ئ�براه�م گوێڕا�ەڵی فەرما�شتەکەم بوو، 
گرار  لە  ئ�سحاق  ٦ ئ�تر  بەجێهێنا.«  منی  فێرکردنی  و  فەرز  و  فەرمان  و  داواکاری 

ن�شتەجێ بوو.
»ئەو  گوتی:  ئەو�ش  لێکرد،  پرس�ار�ان  ژنەکەی  دەربارەی  شوێنە  ئەو  7 پی�اوانی 

پیێ�ان بڵێت »ژنمە،« چونکە گوتی، »نەوەک  خوشکمە.« ئ�سحاق ترسا لەوەی 
پی�اوانی شوێنەکە لەبەر ڕڤقە بمکوژن، چونکە جوانە.«

فەلەست��ەکان  پاشای  ئەب�مەلەخی  ما�ەوە،  لەوێ  زۆر  ماوە�ەکی  ٨ کاتێک 

ژنی  ڕڤقەی  لەگەڵ  ئ�سحاق  وا  ب�نی  دەکرد،  خوارەوەی  سە�ری  پەنجەرەکەوە  لە 
گوتی:  و  ناردی  ئ�سحاقدا  بەدوای  ئەب�مەلەخ  ٩ ئ�نجا  دەستباز�ی�ە.  خەر�کی 

»کەواتە ئەو ژنتە! ئەی چۆن گوتت: ”ئەو خوشکمە“؟«
ئ�سحاق�ش پیێیی گوت: »چونکە پیێم وابوو کە لەوانە�ە بەهۆی ئەوەوە بمرم.«

a 3٠ ئەدۆم واتای سوورە�ە.  



پە�دابوون 5١٢٦

١٠ ئەب�مەلەخ�ش گوتی: »ئەمە چ��ە بە ئێمەت کرد؟ لەوانە�ە �ەکێک لەم پی�اوانە 

لەگەڵ ژنەکەت سەرجێ�یی بکردبا، ئەو کاتە ئێمەت تووشی تاوان دەکرد.«
»هەرکەسێک  گوتی:  و  کرد  خەڵکەکە  هەموو  بە  فەرمانی  ئەب�مەلەخ  ١١ ئ�تر 

دەست ببات بۆ ئەم پی�اوە �ان ژنەکەی بێگومان دەکوژرێت.«
١٢ ئ�سحاق لەو زەو�ی�ەدا کشتوکاڵی کرد و هەر ئەو ساڵە سەد ئەوەندەی دەست 

کەوت، چونکە �ەزدان بەرەکەتداری کرد. ١3 ئ�تر ئ�سحاق دەوڵەمەند بوو، بەردەوام 
سامانەکەی ز�ادی دەکرد، هەتا وای لێهات زۆر دەوڵەمەند بوو. ١4 ئ�نجا بەهۆی 
فەلەست��ەکان�ش  زۆر�ش،  و خزمەتکارێکی  مانگا  و  مەڕ  بووە خاوەن  ئەوەی کە 
بەغ�ل��ان پیێ برد. ١5 هەموو ئەو ب�رانەش کە خزمەتکارەکانی باوکی لە سەردەمی 
و  کردبووەوە  پڕ�ان  خۆڵ  بە  فەلەست��ەکان  هەڵ�انکەندبوو،  باوکی  ئ�براه�می 

دا�انخستبوو.
١٦ ئ�نجا ئەب�مەلەخ بە ئ�سحاقی گوت: »لەالی ئێمە بڕۆ، چونکە زۆر لە ئێمە 

بەهێزتر بوو�ت.«
١7 ئ�تر ئ�سحاق لەوێ ڕۆ�شت و لە دۆڵی گرار چادری هەڵدا و لەوێ ن�شتەجێ 

بوو. ١٨ ئ�سحاق جارێکی د�کە ئەو ب�رانەی هەڵدا�ەوە کە لە سەردەمی ئ�براه�می 
هەر  دا�انخستبوو،  ئ�براه�م  مردنی  دوای  فەلەست��ەکان  و  هەڵکەنرابوون  باوکی 

هەمان ناو�شی لێنان کە باوکی لێ�نابوون.
ئاوی  کارێزێکی  و  هەڵکەندن  کەوتنە  دۆڵەکە  لە  ئ�سحاق  ١٩ خزمەتکارەکانی 

ئ�سحاق  شوانەکانی  لەگەڵ  گرار  شوانەکانی  ٢٠ بەاڵم  دۆز�ی�ەوە.  لەوێ  سازگار�ان 
 ،aعێسەق ناونا  ب�رەکەی  ئ�تر  ئێمە�ە.«  هی  »ئاوەکە  گوت�ان:  و  ناکۆک��ان  بە  بوو 
بەاڵم  هەڵکەند،  د�کە�ان  ب�رێکی  ٢١ ئ�نجا  ناکۆکی.  کرد�انە  لەسەری  چونکە 
د�سان لەسەر ئەمەش بوو بە ناکۆک��ان، لەبەر ئەوە ناوی لەمەش نا س�تنا.b ٢٢ ئ�تر 
لەوێ گواست��ەوە و ب�رێکی د�کەی هەڵکەند، کە ناکۆک نەبوون لەسەری. بۆ�ە 
ناوی لەمە نا ڕەحۆبۆتc و گوتی: »ئێستا �ەزدان شوێنێکی فراوانی پیێ بەخش�و�ن 

و لە زەو�ی�ەکەدا بە بەروبووم دەب�ن.«
٢3 ئ�نجا لەوێوە بۆ ب�ری شابەع چوو. ٢4 جا لەو شەوەدا �ەزدان بۆی دەرکەوت 

لەبەر  لەگەڵتم.  چونکە  مەترسە،  باوکتم.  ئ�براه�می  خودای  »من  فەرمووی:  و 
ئ�براه�می بەندەم، بەرەکەتدارت دەکەم و نەوەت زۆر دەکەم.«

٢5 ئ�تر ئ�سحاق لەوێ قوربانگا�ەکی بن�اد نا، بە ناوی �ەزدانەوە نزای کرد. لەوێ 

چادرەکەی هەڵدا، خزمەتکارەکان�شی لەوێ ب�رێک�ان هەڵکەند.
٢٦ هەر لەو کاتەدا ئەب�مەلەخ لەگەڵ ئەحوزەتی ڕاوێژکاری و ف�کۆلی فەرماندەی 

a ٢٠ عێسەق بە واتای ناکۆکی دێت.  

b ٢١ س�تنا بە واتای بەربەرەکانێ دێت.  

c ٢٢ ڕەحۆبۆت بە واتای شوێنێکی فراوان دێت.  
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گشتی لە گرارەوە هاتنە الی. ٢7 ئ�سحاق�ش لێیی پرس�ن: »بۆچی هاتوون بۆ الم، 
لە کاتێکدا ڕقتان لێم بوو و لەالی خۆتان دەرتانکردم؟«

ئ�تر  بوو،  تۆ  لەگەڵ  �ەزدان  کە  ب�ن�مان  تەواوی  بە  »ئێمە  گوت�ان:  ٢٨ ئەوان�ش 

لەگەڵ  پە�مانت  با  تۆ.  و  ئێمە  لەنێوان  لەنێوانمان سوێند هەبێت،“  ”با  گوتمان: 
ببەست�ن، ٢٩ کە خراپەمان لەگەڵ نەکە�ت، وەک چۆن ئێمە دەستمان بۆت نەبرد 
بەڕێمان  سەالمەتی  بە  و  نەکرد�ت  لەگەڵ  د�کەمان  ه�چی  بەوالوە  چاکە  لە  و 

کرد�ت. ئێستاش تۆ بەرەکەتداری �ەزدان�ت.«
3١ بۆ  خوارد�انەوە.  و  خوارد�ان  ئ�تر  کردن،  ساز  بۆ  خوانی  ئ�سحاق  3٠ ئ�نجا 

سبەی بە�انی زوو لە خەو هەستان و هەر�ەکە و سوێندی بۆ ئەوی د�کە�ان خوارد. 
ئ�نجا ئ�سحاق بەڕێیی کردن، ئەوان�ش بە سەالمەتی لەالی ڕۆ�شتن.

3٢ ئەوە بوو هەر لەو ڕۆژەدا خزمەتکارەکانی ئ�سحاق هاتن و دەربارەی ئەو ب�رەی 

کە هەڵ�انکەندبوو پیێ�ان ڕاگە�اند و گوت�ان: »ئاومان دۆز�ی�ەوە.« 33 ئەو�ش ناوی 
لێنا ش�بعا، لەبەر ئەوە�ە هەتا ئەمڕۆش ناوی شارۆچکەکە ب�ری شابەعە.

و  ح�تی  بئێر�یی  کچی  �ەهود�تی  ساڵ،  چل  بووە  تەمەنی  ع�سۆ  34 کاتێک 

باسمەتی کچی ئێلۆنی ح�تی هێنا. 35 ئەوان ببوونە ما�ەی خەم و خەفەتی ئ�سحاق 
و ڕڤقە.

یاقوب بەرەکەتی ئیسحاق وەردەگرێت

نە�دەب�نی، ع�سۆی کوڕە گەورەی ٢7 و چاوەکانی  بوو  پی�ر  ئ�سحاق   کاتێک  ١

خۆی بانگکرد و پیێیی گوت: »کوڕی خۆم.«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەوەتام.«

3 ئێستاش  نازانم.  خۆم  مردنی  ڕۆژی  و  بووم  پی�ر  »ئەوا  گوتی:  ٢ ئ�سحاق 

نێچ�رێکم  دەشتودەر  لە  بڕۆ  و  هەڵبگرە  کەوانەکەت  و  ت�ردانەکەت  و  چەکەکەت 
بۆ ڕاو بکە. 4 ئەو خواردنەی حەزم لێ�ەتی بۆم ئامادە بکە و ب�هێنە تاکو ب�خۆم، بۆ 

ئەوەی بەر لەوەی بمرم داوای بەرەکەتت بۆ بکەم.«
ئ�نجا ع�سۆ  لەگەڵ ع�سۆ دەکرد.  ئ�سحاق قسەی  لێبوو کاتێک  5 ڕڤقە گوێیی 

�اقوبی  لەگەڵ  ٦ ڕڤقە  ب�هێنێتەوە.  و  بکات  ڕاو  نێچ�رێک  تاکو  دەشتودەر  بۆ  چوو 
برات  لەگەڵ ع�سۆی  بوو قسەی  باوکت  لە  کوڕی قسەی کرد و گوتی: »گوێم 
مردنم  لە  بەر  بکە،  ئامادە  بۆ  خواردنم  و  بهێنە  بۆ  7 ”نێچ�رێکم  گوتی:  و  دەکرد 
کوڕی  ٨ ئێستاش،  دەکەم.“  بۆ  بەرەکەتت  داوای  �ەزدان  لەبەردەم  و  دە�خۆم 
مێگەلەکە  لەالی  ٩ بڕۆ  دەڵێم:  پیێت  کە  بکە  ئەوە  و  بگرە  لێ  گوێم  باش  خۆم، 
دوو گ�سکی ناسکم بۆ بهێنە، تاکو بەو جۆرە بۆ باوکتی ئامادە بکەم کە حەزی 
لێ�ەتی. ١٠ ئ�نجا بۆ باوکتی دەبە�ت و دە�خوات، بۆ ئەوەی بەر لە مردنی داوای 

بەرەکەتت بۆ بکات.«
١١ �اقوب�ش بە ڕڤقەی دا�کی گوت: »بەاڵم ع�سۆی برام پی�اوێکی تووکنە و من�ش 
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لەبەرچاوی  کاتە  ئەو  بدات؟  لێ  دەستم  باوکم  ئەگەر  ١٢ ئەی  کۆسەم.  پی�اوێکی 
دەبمە فێڵباز و ئ�تر لە جێگەی بەرەکەت، نەفرەت بەسەر خۆمدا دەهێنم.«

١3 دا�ک�شی پیێیی گوت: »کوڕی خۆم، با نەفرەتەکەت لە من بکەوێت. تەنها 

گوێ لە من بگرە و بڕۆ ب�انهێنە بۆم.«
١4 ئ�تر ئەو�ش چوو کار�لەکانی گرت و هێنانی بۆ دا�کی. دا�ک�شی خواردنی 

جلوبەرگە  ڕڤقە  ١5 ئ�نجا  دەکرد.  لێ  حەزی  باوکی  کە  جۆرەی  بەو  دروستکرد، 
لەبەر  بوو،  خۆی  لەالی  ماڵەوە  لە  کە  هێنا،  گەورەی  کوڕە  ع�سۆی  باشەکەی 
�اقوبی کوڕە بچووکی کرد. ١٦ دەستەکانی و ئەو بەشەی ملی کە لووسە بە پیێستی 
گ�سکەکان دا�ی�ۆشی. ١7 ئ�نجا ئەو نان و خواردنەی کە دروستی کردبوون، دا�ە 

دەست �اقوبی کوڕی.
١٨ �اقوب هاتە الی باوکی و گوتی: »باوکە.«

ئەو�ش گوتی: »ئەوەتام، تۆ ک�ێت کوڕم؟«
پیێت گوتم کردم.  نۆبەرەتم. ئەوەی  باوکی گوت: »من ع�سۆی  بە  ١٩ �اقوب�ش 

هەستە، دابن�شە و لە ڕاوەکەم بخۆ، بۆ ئەوەی داوای بەرەکەتم بۆ بکە�ت.«
کوڕی  کرد،  پە�دات  خێرا  وا  چۆن  »ئەوە  گوت:  کوڕەکەی  بە  ٢٠ ئ�سحاق�ش 

خۆم؟«
ئەو�ش گوتی: »�ەزدانی پەروەردگارت بۆی هێنام.«

٢١ ئ�نجا ئ�سحاق بە �اقوبی گوت: »وەرە پیێشەوە با دەستت لێ بدەم، کوڕی 

خۆم، بۆ ئەوەی بزانم ئا�ا تۆ ع�سۆی کوڕی من�ت �ان نا.«
گوتی:  و  لێدا  دەستی  ئەو�ش  پیێشەوە،  چووە  باوکی  ئ�سحاقی  لە  ٢٢ �اقوب�ش 

»دەنگەکە دەنگی �اقوبە، بەاڵم دەستەکان دەستی ع�سۆن.« ٢3 ئ�تر نە�ناس��ەوە، 
کە  کاتێک  بوون،  تووکن  برای  ع�سۆی  دەستەکانی  وەک  دەستەکانی  چونکە 
و�ستی داوای بەرەکەتی بۆ بکات، ٢4 پیێیی گوت: »ئا�ا تۆ ع�سۆی کوڕی منی؟«

ئەو�ش گوتی: »منم.«
داوای  ئەوەی  بۆ  بخۆم،  کوڕەکەم  ڕاوی  لە  با  پیێشم  »ب�هێنە  گوتی:  ٢5 ئ�نجا 

بەرەکەتت بۆ بکەم.«
خوارد�ەوە.  و  هێنا  بۆ  شەرابی  ئ�نجا  خواردی،  و  پیێشی  هێنا�ە  �اقوب  ئ�تر 

٢٦ ئ�سحاقی باوکی پیێیی گوت: »وەرە پیێشەوە و ماچم بکە، کوڕی خۆم.«

٢7 ئەو�ش چووە پیێشەوە و ماچی کرد. ئ�تر ئ�سحاق بۆنی جلەکانی کرد، داوای 

بەرەکەتی بۆ کرد و گوتی:

  »بڕوانە، بۆنی کوڕەکەم
وەک بۆنی دەشتودەرە   

کە �ەزدان بەرەکەتداری کردووە.   
 ٢٨ با خودا لە شەونمی ئاسمان و

لە چەوری زەو�ت بداتێ،   
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هەروەها دانەوێڵەی زۆر و شەرابی نوێ.   
 ٢٩ با گەالن ببنە خزمەتکارت،

نەتەوەکان�ش کڕنۆشت بۆ ببەن.   
  ببە بە سەروەری براکانت،

کوڕانی دا�کت کڕنۆشت بۆ ببەن.   
  با ئەوانەی نەفرەتت لێ دەکەن نەفرەت لێکراو بن و

ئەوانەی داوای بەرەکەتت بۆ دەکەن بەرەکەتدار دەبن.«   

3٠ پاش ئەوەی ئ�سحاق لە داواکردنی بەرەکەت بووەوە بۆ �اقوب، �اقوب لەالی 

3١ ئەو�ش  هاتەوە.  ڕاوەکەی  لە  برای  ع�سۆی  دەرەوە،  چووە  باوکی  ئ�سحاقی 
لە  پیێیی گوت: »باوکە، هەستە  و  باوکی  بۆ  برد�ە ژوورەوە  و  ئامادە کرد  خواردنی 

ڕاوی کوڕەکەت بخۆ، تاکو داوای بەرەکەتم بۆ بکە�ت.«
3٢ ئ�سحاقی باوک�شی پیێیی گوت: »تۆ کێ�ت؟«

ئەو�ش گوتی: »من کوڕە نۆبەرەکەی خۆتم، ع�سۆ.«
33 ئ�تر ئ�سحاق زۆر توند لەرزی و گوتی: »ئەی کێ بوو ئەوەی کە نێچ�رێکی 

داوای  بێ�ت  تۆ  ئەوەی  پیێش  هەموو�م خوارد،  لە  من�ش  هێنام؟  بۆی  و  ڕاوکردبوو 
بەرەکەت�شم بۆ کرد، هەروەها بەرەکەتدار�ش دەبێت.«

34 ع�سۆ کە قسەکانی باوکی ب�ست، بە دەنگێکی زۆر بەرز و بە خەمبار�ی�ەوە 

هاواری کرد و بە باوکی گوت: »باوکە، دە داوای بەرەکەت بۆ من�ش بکە!«
35 بەاڵم ئ�سحاق گوتی: »ئاخر براکەت بە فێڵبازی هات و بەرەکەتی تۆی برد.«

3٦ ع�سۆ گوتی: »ئا�ا لە جێیی خۆ�دا ن��ە کە ناونراوە ”�اقوب“a؟ ئەوە دوو جارە 

فێڵم لێ دەکات، نۆبەرا�ەت��ەکەی منی برد، وا ئێستاش بەرەکەتەکەی منی برد.« 
ئ�نجا گوتی: »ئەی ه�چ بەرەکەتێکت بۆ من نەهێشتووەتەوە؟«

بە سەروەری  ئەوم کردووە  بە ع�سۆی گوت: »وا  37 ئ�سحاق وەاڵمی دا�ەوە و 

تۆ و هەموو کەسوکار�ش�م داوەتێ بۆ ئەوەی ببنە خزمەتکاری ئەو، بە دانەوێڵە و 
شەرابی نوێ پشتگ�ر�م کردووە. ئ�تر بۆ تۆ چی بکەم، کوڕم؟«

داوای  باوکە،  هە�ە؟  بەرەکەتت  �ەک  تەنها  »ئا�ا  باوکی گوت:  بە  3٨ ع�سۆش 

بەرەکەت بۆ من�ش بکە.« ئ�تر ع�سۆ دەنگی هەڵبڕی و گر�ا.
3٩ ئ�سحاقی باوکی وەاڵمی دا�ەوە:

  »نش�نگەکەت دوور لە دەوڵەمەندی زەو�ی�ەوە دەبێت،
دوور لە شەونمی ئاسمان لە سەرەوە.   

 4٠ لەسەر شمشێرەکەت دەژ�ت و
دەب�تە خزمەتکاری براکەت.   

  بەاڵم کاتێک سەرکێش بوو�ت،

a 3٦ �اقوب واتە پاژنە دەگرێت، واتا�ەکی مەجاز�ی�ە واتا هەڵدەخەڵەتێنێت. بڕوانە ٢5 :٢٦ .  
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ن�رەکەیa دەشکێن�ت کە بە ملتەوە�ە.«   

ڕاکردنی یاقوب بۆ الی البان
باوکی  بەرەکەتدار�ی�ەی کە  ئەو  بەهۆی  هەڵگرت،  �اقوب  لە  ڕقی  4١ ئ�تر ع�سۆ 

داوای بەرەکەتی بۆ کردبوو. ع�سۆ لە دڵی خۆ�دا گوتی: »ڕۆژانی پرسەی باوکم 
نز�کە، ئ�نجا �اقوبی برام دەکوژم.«

ناردی  ئ�تر  کرا�ەوە،  ئاگادار  گەورەی  کوڕە  ع�سۆی  قسانەی  لەم  4٢ ڕڤقەش 

پیێیی گوت: »ع�سۆی برات وا دڵخۆشی خۆی  بەدوای �اقوبی کوڕە بچووک�دا و 
بەوە دەداتەوە کە تۆ دەکوژێت. 43 ئێستاش کوڕی خۆم، گوێ لە قسەی من بگرە 
و ڕابکە بۆ الی البانی برام لە حەڕان. 44 بۆ ماوە�ەک لەالی ئەو بمێنەوە هەتا ڕقی 
براکەت هێور دەبێتەوە. 45 کاتێک�ش تووڕە�یی براکەت بەرامبەر بە تۆ هێور دەبێتەوە 
بە  بۆ  ئ�تر  ئەوا دەنێرم و لەوێ دەتهێنمەوە.  پیێت کردووە،  لەب�ر کرد کە  ئەوەی  و 

�ەک ڕۆژ هەردووکتان لەدەست بدەم؟«
خۆم  ژ�انی  لە  ح�ت��ەکان  کچانی  »لەبەر  گوت:  ئ�سحاقی  بە  ڕڤقە  4٦ ئ�نجا 

بێزارم، خۆ ئەگەر �اقوب�ش ژنێکی وەک ئەمانە لە کچانی ح�ت��ەکانی ئەم خاکە 
بهێنێت، ئ�تر ژ�انم بۆ چ��ە؟«

 ئ�سحاق �اقوبی بانگکرد و داوای بەرەکەتی بۆ کرد. ئ�نجا فەرمانی پیێدا و ٢٨ ١

پیێیی گوت: »لەگەڵ کچی کەنعان��ەکان هاوسەرگ�ری مەکە. ٢ هەستە بڕۆ 
بتوئێلی باوکی دا�کت، لەوێ لە کچەکانی البانی برای  ئارامb بۆ ماڵی  بۆ پەدان 
و  بەردار  و  بەرەکەتدار  بەتوانا  هەرە  3 با خودای  بخوازە.  بۆ خۆت  ژنێک  دا�کت 
زۆرت بکات، هەتا دەب�تە کۆمەڵێک گەل. 4 با خودا بەرەکەتی ئ�براه�م بە خۆت 
و نەوەکانت بدات، تاکو بب�تە م�راتگری ئەو خاکەی کە خودا دابوو�ە ئ�براه�م و 
ئێستا تۆ وەکو بێگانە لەسەری دەژ�ت.« 5 ئ�تر ئ�سحاق �اقوبی نارد، ئەو�ش چوو 
بۆ پەدان ئارام بۆ الی البانی کوڕی بتوئێلی ئارامی، برای ڕڤقەی دا�کی �اقوب و 

ع�سۆ.
و  کردووە  �اقوب  بۆ  بەرەکەتی  داوای  ئ�سحاق  کە  دەرکەوت  بۆی  ٦ ع�سۆ 

ناردوو�ەتی بۆ پەدان ئارام تاکو لەوێ ژن بهێنێت، ئ�نجا کاتێک داوای بەرەکەتی 
پیێداوە و گوتوو�ەتی: »لە کچانی کەنعان ژن نەخواز�ت،«  بۆ کردووە، فەرمانی 
7 ئ�تر �اقوب�ش گوێڕا�ەڵی دا�ک و باوکی بووە و چووە بۆ پەدان ئارام. ٨ کاتێک کە 

لەالی  و  ن�ن  باوکی  ئ�سحاقی  پەسەندی  جێیی  کەنعان��ەکان  کچە  زانی  ع�سۆ 
کچی  و  نەبا�ۆت  خوشکی  ماحەلەتی  و  ئ�سماع�ل  الی  بۆ  ٩ چوو  خراپن،  ئەو 

ئ�سماع�لی کوڕی ئ�براه�می بەسەر ژنەکانی د�کە�دا خواست.

a 4٠ مەبەستی لە بارگران��ە.  

b ٢  واتە باکووری ڕۆژئاوا�یی م�سۆپۆتام�ا.  



5٦پە�دابوون ٢٨

خەونی یاقوب لە بێت ئێل
١٠ �اقوب ب�ری شابەعی بەجێهێشت و بەرەو حەڕان ڕۆ�شت. ١١ ئ�تر ڕێیی کەوتە 

ئەو  بەردەکانی  لە  بەردێکی  ئ�نجا  ما�ەوە.  لەوێ  خۆرئاوابوون  لەبەر  و  شوێنێک 
تێ�دا  کە  ب�نی  خەونێکی  ١٢ �اقوب  ڕاکشا.  و  سەری  ژێر  خست��ە  و  هێنا  شوێنە 
پیێ�ل�کانە�ەک لەسەر زەوی ڕاگ�راوە کە سەری لە ئاسمان دەدات و فر�شتەکانی 
خودا پیێ�دا سەردەکەون و دێنە خوارەوە. ١3 وا �ەزدان وەستاوە و دەفەرموێت: »من 
لەسەری  خاکەی  ئەو  ئ�سحاق.  خودای  و  باوکت  ئ�براه�می  خودای  �ەزدانم، 
ڕاکشاو�ت دە�دەمە خۆت و نەوەکانت. ١4 نەوەکەت وەک خۆڵی زەوی دەبێت، 
هۆزەکانی  هەموو  دەب�تەوە.  باڵو  باشوور  و  باکوور  و  ڕۆژهەاڵت  و  ڕۆژئاوا  بەرەو 
زەو�ش لە ڕێگەی تۆ و نەوەی تۆوە بەرەکەتدار دەبن. ١5 من لەگەڵتدام و بۆ هەر 
ال�ەک بچ�ت دەت�ارێزم، دەشتگەڕێنمەوە بۆ ئەم خاکە، چونکە وازت لێ ناهێنم 

هەتا ئەوە ئەنجام نەدەم کە پیێم فەرموو�ت.«
١٦ کاتێک �اقوب خەبەری بووەوە، گوتی: »بێگومان �ەزدان لەم شوێنە�ە، من�ش 

نەمزانی!« ١7 ترس�ش دا�گرت و گوتی: »ئەم شوێنە چەند ترسناکە! ئەمە ه�چی 
د�کە ن��ە ماڵی خودا نەبێت، ئێرەش دەروازەی ئاسمانە.«

١٨ �اقوب بە�انی زوو لە خەو هەستا و ئەو بەردەی هێنا کە لەژێر سەری خۆی 

ناونا  شوێنەشی  ١٩ ئەو  کرد.  بەسەردا  زە�تی  و  کرد  ڕاگ�ری  ستوونی  بە  دا�نابوو 
بێت ئێلa، هەرچەندە پیێشتر شارەکە ناوی لوز بوو.

٢٠ �اقوب نەزرێکیb کرد و گوتی: »ئەگەر خودا لەگەڵ من بێت و لەم ڕێگا�ە 

٢١ بە  ب��ۆشم،  جلوبەرگ�ش  و  ب�خۆم  دامێ  نانی  و  دەڕۆم  پیێ�دا  کە  بم�ارێزێت 
٢٢ ئەم  من.  خودای  دەبێتە  �ەزدان  ئەوا  باوکم،  ماڵی  الی  گەڕامەوە  سەالمەت�ش 
پیێ  ماڵی خوداc و هەرچ��ەک�شم  دەبێتە  ڕاگ�رم کردووە،  بە ستوونی  بەردەش کە 

ببەخش�ت ئەوا دە�ەکی لێ دەبەخشم.«

گەیش�نی یاقوب بۆ �ەدان ئارام

ڕۆ�شت. ٢٩ ڕۆژهەاڵت  بەرەو خاکی گەالنی  و  هەڵگرت  پیێیی  �اقوب   ئ�نجا  ١

ڕاکشاون،  لەوێ  مەڕ  ڕانە  سێ  و  هە�ە  دەشتودەرەکە  لە  ب�رێک  وا  ٢ ب�نی 

چونکە شوانەکان لەو ب�رەوە مەڕەکان�ان ئاو دەدا. بەردێکی گەورەش لەسەر دەمی 
بەردی  شوانەکان  کۆدەبوونەوە،  لەوێ  مێگەلەکان  هەموو  3 کاتێک  بوو.  ب�رەکە 
بەردەکە�ان  پاشان  دەدا.  ئاو  مەڕەکان�ان  و  دەکردەوە  گلۆر  ب�رەکە�ان  دەمی  سەر 

دەگەڕاندەوە سەر دەمی ب�رەکە، بۆ شوێنی خۆی.

a ١٩ واتە ماڵی خودا. بڕوانە ١٢ :٨ .  

b ٢٠ نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢.   

c ٢٢ شوێنی خواپەرستی.  



پە�دابوون 57٢٩

4 �اقوب بانگی کردن: »برا�ان، ئێوە خەڵکی کوێن؟«

ئەوان�ش گوت�ان: »ئێمە خەڵکی حەڕان�ن.«
5 پیێیی گوتن: »البانی کوڕەزای ناحۆر دەناسن؟«

گوت�ان: »دە�ناس�ن.«
٦ ئ�نجا �اقوب گوتی: »خۆ سەالمەتە؟«

ئێرە  بەرەو  مەڕەکان  کە  کچ�ەتی  ڕاحێلی  ئەوەش  سەالمەتە،  »بەڵێ  گوت�ان: 
دێنێت.«

7 گوتی: »وا هێشتا ڕۆژ زۆری ماوە، کاتی کۆکردنەوەی مەڕەکان ن��ە. مەڕەکان 

ئاو بدەن و بڕۆنەوە ب�انلەوەڕێنن.«
سەر  بەردی  و  کۆنەبنەوە  مەڕەکان  هەموو  هەتا  »ناتوان�ن،  گوت�ان:  ٨ ئەوان�ش 

دەمی ب�رەکە تل نەدرێت. ئەو کاتە مەڕەکان ئاو دەدرێن.«
باوک�شی  مەڕەکانی  و  ڕاحێل هات  لەگەڵ�ان،  بوو  قسەکردن  ٩ هێشتا خەر�کی 

البانی  کچی  ڕاحێلی  �اقوب  ١٠ کاتێک  بوو.  شوان  ڕاحێل  چونکە  بوو،  لەگەڵ 
تل  ب�رەکەی  بەردی سەر  و  پیێشەوە  ب�نی، چووە  خاڵی و مەڕەکانی البانی خاڵی 
دا و مەڕەکانی ئاو دا. ١١ �اقوب ڕاحێلی ماچ کرد و دەنگی بەرز کردەوە و گر�ا. 
ئەو�ش  باوک�ەتی و کوڕی ڕڤقە�ە.  ئەو خزمی  بە ڕاحێلی گوت کە  �اقوب  ١٢ ئ�تر 

ڕا�کرد و بە باوکی ڕاگە�اند.
بۆ  چوو  ڕاکردن  بە  ب�ست،  خوشکەزای  �اقوبی  هەواڵەی  ئەم  البان  ١3 هەرکە 

�اقوب  ئ�نجا  ماڵەکەی خۆی.  و هێنا�ە  پیێدا کرد و ماچی کرد  باوەشی  د�دەنی. 
باسی هەموو ئەو شتانەی بۆ البان کرد کە ڕوو�ان دابوو. ١4 البان�ش پیێیی گوت: 

»تۆ لە گۆشت و خوێنی من�ت.«

هاوسەرگیری یاقوب لەگەڵ لێپئە و ڕاحێل
لەدوای ئەوەی �اقوب مانگێک لەالی ما�ەوە، ١5 البان پیێیی گوت: »هەر لەبەر 
بڵێ  پیێم  بکە�ت؟  بۆ  کارم  بەخۆڕا�یی  دەبێت  ئ�تر  ئا�ا  خۆم�ت،  کەسی  ئەوەی 

دەبێت کرێی�ەکەت چی بێت؟«
ناوی  بچووکەکەش�ان  بوو،  لێئە  ناوی  دوو کچی هەبوو، گەورەکە�ان  ١٦ البان 

ڕاحێل بوو. ١7 چاوەکانی لێئە کز بوون، بەاڵم ڕاحێل ناسک و جوان بوو. ١٨ �اقوب 
بەرامبەر  دەکەم  بۆ  کارت  ساڵ  »حەوت  گوتی:  خۆشدەو�ست،  ڕاحێلی  کە 

ڕاحێلی کچە بچووکت.«
١٩ البان�ش گوتی: »ب�دەمە تۆ باشترە لەوەی ب�دەمە پی�اوێکی د�کە. لێرە لەالی 

لەبەر  بەاڵم  ڕاحێل حەوت ساڵ کاری کرد،  لەبەر  �اقوب  ٢٠ ئ�تر  بمێنەوە.«  خۆم 
خۆشەو�ست��ەکەی بەرامبەر بە ڕاحێل، لەالی ئەو وەک چەند ڕۆژێکی کەم وابوو.

٢١ ئ�نجا �اقوب بە البانی گوت: »ژنەکەم بدەرێ، چونکە ماوەکەم تەواو کرد، 

دەشمەوێت ب�گوازمەوە.«



5٨پە�دابوون ٢٩

٢3 بەاڵم  کرد.  ساز  ئاهەنگێکی  و  کۆکردەوە  شوێنەکەی  خەڵکی  ٢٢ البان�ش 

ئەو�ش  �اقوب.  بۆ  هێنای  و  گرت  کچی  لێئەی  پەلی  داهات،  ئێوارە  کاتێک 
سەرجێ�یی لەگەڵی کرد. ٢4 هەروەها البان ز�ل�ەی کەن�زەی خۆی کردە کەن�زەی 

لێئەی کچی.
٢5 کە ڕۆژ بووەوە، لێئە لەوێ بوو! �اقوب�ش بە البانی گوت: »ئەمە چ��ە بە منت 

کرد؟ مەگەر بۆ ڕاحێل نەبوو کە کارم بۆ کرد�ت؟ ئەی بۆچی فێڵت لێکردم؟«
٢٦ البان�ش گوتی: »ئەوە دابونەر�تی ئێمە ن��ە کە کچە بچووکەکە پیێش گەورەکە 

بە شوو بدە�ن. ٢7 هەفتەی بووکێنی ئەم تەواو بکە، ئەوی د�کەش�انت بەرامبەر بە 
حەوت ساڵی د�کەی کارکردن دەدە�نێ.«

٢٨ �اقوب�ش بەم جۆرەی کرد. حەوت ڕۆژەکەی لەگەڵ لێئە تەواو کرد، البان�ش 

ڕاحێلی کچی پیێدا هەتا ببێتە ژنی. ٢٩ هەروەها البان ب�لهەی کەن�زەی خۆی کردە 
کەن�زەی ڕاحێلی کچی. 3٠ �اقوب لەگەڵ ڕاحێل�ش سەرجێ�یی کرد، ئەو ڕاحێلی لە 

لێئە ز�اتر خۆشدەو�ست. حەوت ساڵی د�کەش کاری بۆ البان کرد.

منداڵەکانی یاقوب
پیێ  منداڵبوونی  توانای  ن��ە،  خۆشەو�ست  لێئە  کە  ب�نی  �ەزدان  3١ کاتێک 

بەخشی، بەاڵم ڕاحێل نەزۆک بوو. 3٢ لێئە سکی پڕ بوو، کوڕێکی بوو ناوی لێنا 
بێگومان  کردووە،  بەدی  منی  نەگبەتی  »�ەزدان  گوتی:  ئەوەی  لەبەر   ،aڕەئوبێن

ئێستا مێردەکەم منی خۆشدەوێ.«
پڕ بوو، کوڕێکی د�کەی بوو و گوتی: »�ەزدان ب�ستوو�ەتی  33 د�سان سکی 

.bخۆشەو�ست ن�م، بۆ�ە ئەمەشی پیێدام.« ناوی لێنا ش�مۆن
ئ�تر  ئەم جارە  »وا  و گوتی:  بوو  بوو، کوڕێکی  پڕ  34 جارێکی د�کەش سکی 

مێردەکەم پیێمەوە پە�وەست دەبێت، چونکە سێ کوڕم بۆی بووە.« لەبەر ئەوە ناوی 
.cلێنا لێڤی

�ەزدان  ستا�شی  جارە  »ئەم  گوتی:  و  بوو  کوڕێکی  بوو،  پڕ  سکی  35 د�سان 

دەکەم.« لەبەر ئەوە ناوی لێنا �ەهوداd. ئ�تر لە سککردن وەستا.

 کاتێک ڕاحێل ب�نی ه�چ منداڵێکی بۆ �اقوب نەبوو، بەغ�لی بە خوشکەکەی 3٠ ١

خۆی برد، بە �اقوبی گوت: »منداڵم پیێبدە، ئەگ�نا دەمرم!«
٢ �اقوب لە ڕاحێل تووڕە بوو و گوتی: »ئا�ا من لە جێیی خودام کە لە بەرهەمی 

سک بێبەشی کردوو�ت؟«

a 3٢ ڕەئوبێن لە دەربڕ�نی »ئەوەتا، کوڕێک!« لە زمانی ع�بری نز�کە.  

b 33 ش�مۆن بە واتای ئەوەی گوێ دەگرێت دێت.  

c 34 وشەی لێڤی لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی )پە�وەست(ی ع�بری نز�کە.  

d 35 وشەی �ەهودا لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی )ستا�ش(ی ع�بری نز�کە.  



پە�دابوون 5٩3٠

لەسەر  هەتا  بکە  لەگەڵ  سەرجێ�یی  کەن�زەم.  ب�لهەی  »ئەوەتا  گوتی:  3 ئەو�ش 

چۆکم منداڵی ببێت، ئ�تر لەوەوە من�ش کوڕم دەبێت.«
4 جا ب�لهەی کەن�زەی خۆی دا�یێ تاکو ببێتە ژنی. �اقوب�ش سەرجێ�یی لەگەڵی 

»خودا  گوتی:  ٦ ڕاحێل  بوو.  �اقوب  بۆ  کوڕێکی  بوو،  پڕ  5 ب�لهەش سکی  کرد. 
و  بوو  دەنگم  لە  گوێیی  هەروەها  گرت،  داواکەم  لە  گوێیی  و  کردم  پشتگ�ری 

.aکوڕێکی پیێدام.« لەبەر ئەوە ناوی لێنا دان
7 د�سان ب�لهە، کەن�زەکەی ڕاحێل سکی کرد و کوڕی دووەمی بۆ �اقوب بوو. 

٨ ئ�نجا ڕاحێل گوتی: »بە زۆرانبازی خودا، زۆرانباز�م لەگەڵ خوشکەکەم کرد و 

برد�شمەوە.« لەبەر ئەوە ناوی لێنا نەفتالی.
خۆی  کەن�زەکەی  ز�ل�ەی  پەلی  وەستاوە،  سککردن  لە  وا  ب�نی  لێئە  ٩ کاتێک 

�اقوب  بۆ  لێئە کوڕێکی  ١٠ ز�ل�ەی کەن�زەی  ژنی.  ببێتە  �اقوب هەتا  دا�ە  و  گرت 
بوو. ١١ لێئە گوتی: »بەختێکی باش!« ئ�تر ناوی لێنا گاد.

١٢ ز�ل�ەی کەن�زەی لێئە کوڕی دووەمی بۆ �اقوب بوو. ١3 لێئەش گوتی: »خۆزگە 

لێنا  ناوی  ئ�تر  دەخوازن.«  پیێ  خۆزگەم  کچان  ئەوەی  لەبەر  دەخوازرێت!  من  بە 
.bئاشێر

١4 لە ڕۆژانی دروێنەی گەنمدا، ڕەئوبێن چوو هەندێک گ�ائادەمەیc لە کێڵگە 

لە  »هەندێک  گوت:  لێئەی  بە  ڕاحێل�ش  هێنا�ەوە.  دا�کی  لێئەی  بۆ  و  ب�ن��ەوە 
گ�ائادەمەی کوڕەکەتم بدەرێ.«

ئا�ا گ�ائادەمەی  بردووم؟  مێردەکەت  بە التەوە کەمە  »ئا�ا  لێئە گوتی:  ١5 بەاڵم 

کوڕەکەشم دەبە�ت؟«
ڕاحێل�ش گوتی: »دەی باشە با لە ج�اتی گ�ائادەمەی کوڕەکەت ئەمشەو لەالی 

تۆ بێت.«
١٦ کاتێک �اقوب دەمەو ئێوارە لە کێڵگە گەڕا�ەوە، لێئە بۆ پیێشواز�کردنی چووە 

دەرەوە و گوتی: »دەبێت ئەمشەو بێ�تە الی من، چونکە بە گ�ائادەمەی کوڕەکەم 
بە کرێم گرتوو�ت.« ئەو�ش ئەو شەوە سەرجێ�یی لەگەڵی کرد.

١7 خودا گوێیی لە لێئە بوو، ئ�تر سکی پڕ بوو، کوڕی پیێنجەمی بۆ �اقوب بوو. 

دا�ە  خۆمم  کەن�زەکەی  کە  دامەوە  ئەوەی  پاداشتی  »خودا  گوتی:  لێئە  ١٨ ئ�نجا 

.dپی�اوەکەم.« ئ�تر ناوی لێنا �ەساخار
لێئە  ٢٠ ئ�نجا  بوو.  �اقوب  بۆ  شەشەم�نی  کوڕی  و  کرد  سکی  لێئە  ١٩ د�سان 

گوتی: »خودا خەاڵتێکی باشی کردم. ئێستا مێردەکەم ڕێزم لێ دەگرێت، چونکە 
شەش کوڕم بۆی بوو.« ناوی لە کوڕەکەش نا زەبولون.

a ٦ دان لە ع�بری بە واتای پشتگ�ری �ان ئەستۆپاکی دێت لەال�ەن دادوەرەوە.  

b ١3 ئاشێر لە ع�بری بە واتای شاد دێت.  

c ١4 گ�ائادەمە: جۆرە ڕووەکێکە، وا�اندەزانی �ارمەت�ت دەدات بۆ سک�ڕبوون.  

d ١٨ �ەساخار لە وشەی )پاداشت( لە زمانی ع�بری نز�کە.  
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٢١ دوای ئەمە کچێک�شی بوو، ناوی لێنا د�نە.

٢٢ خودا ڕاحێلی هاتەوە �ادa؛ گوێیی لێ گرت و منداڵدانی کردەوە. ٢3 ئ�تر سکی 

٢4 ناوی  بوو و گوتی: »خودا سووکا�ەت��ەکەی لەسەر البردم.«  پڕ بوو، کوڕێکی 
لێنا �وسف، چونکە گوتی: »�ەزدان کوڕێکی د�کەشم بۆ ز�اد دەکات.«

زۆربوونی مەڕەکانی یاقوب
و  »بمنێرەوە  گوت:  البانی  بە  �اقوب  بوو،  �وسفی  ڕاحێل  ئەوەی  ٢5 لەدوای 

لە  کە  دەستم  بدە  منداڵەکان�شم  و  ٢٦ ژنەکانم  خۆم.  زەوی  و  شوێن  دەگەڕێمەوە 
خزمەتم  چەندە  دەزان�ت  خۆشت  دەڕۆم.  ئ�تر  کردوو�ت،  خزمەتم  پیێناو�اندا 

کردوو�ت.«
٢7 بەاڵم البان پیێیی گوت: »خۆزگە پەسەند دەبووم لەبەرچاوت. فاڵم گرتووەتەوە 

کە �ەزدان لەبەر تۆ بەرەکەتداری کردووم.« ٢٨ ئ�نجا گوتی: »کرێیی خۆتم بۆ د�اری 
بکە تاکو پیێت بدەم.«

و  کردوو�ت  خزمەتم  چۆن  دەزان�ت  خۆت  »تۆ  گوت:  پیێیی  ٢٩ �اقوب�ش 

پیێش هاتنی من ئەوەی هەتبوو  مەڕومااڵتەکەت لەالی من چۆن بووە، 3٠ چونکە 
بەرەکەتداری کرد�ت.  �ەزدان�ش  و  ز�ادی کرد  زۆر  هاتنم  بەاڵم دوای  بوو،  کەم 

بەاڵم ئێستا کەی کار بۆ ماڵەکەی خۆشم بکەم؟«
3١ ئەو�ش گوتی: »چ�ت بدەمێ؟«

�اقوب�ش گوتی: »ه�چم مەدەرێ، بەاڵم ئەگەر تەنها ئەم کارەم لەگەڵ بکە�ت، 
بەناو  لێمگەڕێ  3٢ ئەمڕۆ  دەکەم.  مەڕەکانت  پاسەوانی  و  شوانی  سەرلەنوێ  ئەوا 
هەموو مێگەلەکانتدا تێ�ەڕم، هەرچی مەڕ و بزنی خاڵدار و بەڵەک و هەرچی بەرخی 
33 سبە�نێش  دەبن.  ئەوانە کرێی�ەکەی من  دەکەمەوە.  لەناو�اندا هە�ە ج�ای  ڕەش 
هەرچی  پیێشت،  دێمە  کرێی�ەکەم  بۆ  کاتێک  دەسەلمێنێت،  من  ڕاستودروستی 
خاڵدار و بەڵەک نەبێت لەناو بزنەکان و ڕەش نەبێت لەناو بەرخەکان، لەالی من 

بە دزراو دادەنرێت.«
ڕۆژ  هەمان  35 هەر  وابێت.«  با  دەڵێ�ت،  چۆن  تۆ  »باشە،  گوتی:  34 البان�ش 

هەموو تەگەb خەتدار و بەڵەکەکان و هەموو بزنە خاڵدار و بەڵەکەکانی ج�ا کردەوە، 
هەموو ئەوانەی س��ێت��ان تێدا هەبوو، لەگەڵ هەموو ڕەشەکان لەنێوان بەرخەکان 
و  خۆی  نێوان  خستە  ڕێیی  ڕۆژە  سێ  ماوەی  3٦ ئ�نجا  کوڕەکانی.  دەست  دا�ە 

�اقوبەوە، لە کاتێکدا �اقوب چاودێری مەڕەکانی د�کەی البانی دەکرد.
هێڵەکان  شوێنی  لە  و  هێنا  چنار  و  بادەم  و  بی  دار  لە  سەوزی  37 �اقوب چڵی 

توێکڵەکان�انی پاک کرد و س��ێت��ەکەی ژێر�انی دەرخست و خەتی س�یی لەسەر 
دانا،  خواردنەوە  ئاو  ئاخوڕەکانی  لەناو  پاککراوەکانی  دارە  چڵە  3٨ ئ�نجا  کێشان. 

a ٢٢ بڕوانە ٨ :١ .  

b 35 نێری، سابرێن.  
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لەبەردەم�دا  ڕێک  دەهاتن،  خواردنەوە  ئاو  بۆ  مەڕەکان  کاتێک  کە  جۆرێک  بە 
بێن،  بەران  بە  ئاو خواردنەوە  بۆ  هاتن�ان  کاتی  لە  هەتا  بوو  ئەوە  بۆ  ئەمەش  بوو، 
3٩ مەڕەکان لەالی چڵەکان بەران�ان گرت و بەرخی خەتدار و خاڵدار و بەڵەک�ان 

بوو. 4٠ ئ�نجا �اقوب بەرخەکانی ج�ا کردەوە، بەاڵم ڕووی مەڕەکانی خۆی لە مەڕە 
خەتدار و ڕەشەکانی البان کرد. بەم شێوە بۆ خۆی مێگەلی دانا و لەگەڵ مەڕەکانی 
البان دا�نەنان. 4١ هەر کاتێک مەڕە بەهێزەکان دەهاتنە ئەوەی بەران بگرن، �اقوب 
لەپیێش چاو�ان چڵە دارەکانی لەناو حەوزەکان دادەنا بۆ ئەوەی لەناو چڵە دارەکاندا 
بەو  دانەدەنا.  دارەکانی  4٢ بەاڵم کاتێک مەڕەکان الواز دەبوون چڵە  بەران بگرن. 
پی�اوەکە تەواو  شێوە�ە الوازەکان بۆ البان بوون و بەهێزەکان�ش بۆ �اقوب. 43 ئ�نجا 
دەوڵەمەند بوو. بووە خاوەنی مەڕێکی زۆر، لەگەڵ کەن�زە و خزمەتکار و وشتر و 

گوێدرێژ.

ڕاکردنی یاقوب لەالی البان

ئەوەی هی 3١ بوو کە دە�انگوت: »هەموو  لە کوڕەکانی البان   �اقوب گوێیی  ١

باوکمان بوو �اقوب بردی و لە ڕێگەی ماڵ و سامانی باوکمانەوە ئەم هەموو 
بەرامبەری  البان  هەڵسوکەوتی  کە  ب�نی  �اقوب  ٢ هەروەها  نا.«  پیێکەوە  سامانەی 

گۆڕاوە و وەک جاران نەماوە.
الی  بۆ  و  باوکانت  خاکی  بۆ  »بگەڕێوە  فەرموو:  �اقوبی  بە  3 �ەزدان 

کەسوکارەکەت، من�ش لەگەڵت دەبم.«
لەوەڕگا�ەی  ئەو  بۆ  الی  بۆ  بێن  کە  ناردی  لێئەدا  و  ڕاحێل  بەدوای  4 �اقوب�ش 

مەڕومااڵتەکەی لێ�ە. 5 پیێیی گوتن: »دەب�نم باوکتان بەرامبەر بە من گۆڕاوە و وەک 
بە  من  کە  دەزانن  ٦ خۆتان  بووە.  من  لەگەڵ  باوکم  بەاڵم خودای  نەماوە،  جاران 
هەموو توانامەوە خزمەتی باوکتانم کردووە، 7 کەچی باوکتان هەڵ�خەڵەتاندم و دە 
بکات.  لەگەڵ  خراپەم  کە  پیێنەدا  ڕێیی  خودا  بەاڵم  گۆڕی.  منی  کرێی�ەکەی  جار 
بزنەکان  هەموو  ئەوا  دەبن،“  تۆ  کرێیی  خاڵدارەکان  ”بزنە  دە�گوت:  ٨ کاتێک 

کار�لەی خاڵدار�ان دەبوو. بەاڵم کاتێک ڕای خۆی دەگۆڕی و دە�گوت: ”بزنە 
دەبوو.  خەتدار�ان  کار�لەی  بزنەکان  هەموو  ئەوا  دەبن،“  تۆ  کرێیی  خەتدارەکان 

٩ خودا مەڕومااڵتی باوکتانی برد و دا�ە من.

١٠ »لە کاتی پەڕ�نی ئاژەڵەکاندا خەونێکم د�ت کە تێ�دا چاوم هەڵبڕی و ب�ن�م 

کە ئەو تەگانەی کە لە بزنەکان دەپەڕن خەتدار و خاڵدار و بەڵەکن. ١١ فر�شتەی 
خوداش لە خەونەکە پیێیی فەرمووم: ”�اقوب.“ من�ش گوتم: ”ئەوەتام.“ ١٢ ئەو�ش 
بزنەکان جووت  لەگەڵ  تەگانەی  ئەو  هەموو  وا  بڕوانە،  و  هەڵبڕە  فەرمووی: ”چاو 
دەبن خەتدار و خاڵدار و بەڵەکن. هەموو ئەوەم ب�ن�وە کە البان بە تۆی کردووە. 
و  کرد  ڕاگ�ر  ستوونی  بە  بەردێکت  تێ�دا  شوێنەی  ئەو  بێت ئێلم،  خودای  ١3 من 



٦٢پە�دابوون 3١

بڕۆ  لەم خاکە  و  ئێستاش هەستە  بۆ کردم.  نەزرت  لەوێ  بەسەر�دا کرد،  زە�تت 
دەرەوە و بگەڕێوە بۆ خاکی لەدا�کبوونەکەت.“«

١4 ئ�نجا ڕاحێل و لێئە وەاڵم�ان دا�ەوە و پیێ�ان گوت: »ئا�ا لە ماڵی باوکمان بەش 

و م�راتمان هە�ە؟ ١5 مەگەر الی ئەو بە بێگانە دانەنراو�ن؟ نە تەنها ئێمەی فرۆشت، 
لە  خودا  سامانەی  ئەو  ١٦ هەموو  درابوو.  پیێمان  کە  خوارد  پارە�ەشی  ئەو  بەڵکو 
فەرموو�ت  پیێیی  خودا  هەرچی  ئێستاش  منداڵەکانمانە.  و  ئێمە  بۆ  برد  باوکمانی 

ب�کە.«
١7 ئ�تر �اقوب هەستا و منداڵەکانی و ژنەکانی سواری وشترەکان کرد. ١٨ هەموو 

مەڕومااڵت و ئەو شتانەی لە پەدان ئارام دەستی کەوتبوو دا�ە پیێش خۆی و بەرەو 
خاکی کەنعان بۆ الی ئ�سحاقی باوکی کەوتە ڕێ.

١٩ کاتێک البان بۆ بڕ�نەوەی مەڕەکانی چووبوو، ڕاحێل بتەکانیa باوکی دزی. 

کە  ڕانەگە�اند  پیێیی  چونکە  هەڵخەڵەتاند،  ئارامی  البانی  �اقوب�ش  ٢٠ هەروەها 

فورات  ڕووباری  لە  ئەو شتانەوە کە هە�بوو هەاڵت،  بە هەموو  ٢١ ئ�تر  ڕادەکات. 
پەڕ�ی�ەوە و ڕووی کردە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی گلعاد.

البان دوای یاقوب دەکەوێت
٢٢ ڕۆژی سێ�ەم بە البان ڕاگە�ەنرا کە �اقوب هەاڵتووە. ٢3 ئەو�ش پی�اوەکانی لەگەڵ 

شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  لە  هەتا  دوای کەوت،  ڕۆژ  ماوەی حەوت  بۆ  و  برد  خۆی 
گلعاد پیێیی گە�شتەوە. ٢4 خودا لە شەودا هاتە خەونی البانی ئارامی و پیێیی گوت: 

»ور�ا بە! نە بە چاک و نە بە خراپ ه�چ بە �اقوب نەڵێ�ت.«
هەڵدابوو،  چادرەکەی  چ�اکە  لە  �اقوب  �اقوب،  گە�شتە  البان  ٢5 کاتێک 

البان�ش لەگەڵ پی�اوەکانی لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی گلعاد چادر�ان هەڵدا. ٢٦ البان 
من�شت  کچەکانی  و  هەڵتخەڵەتاندووم  کردووتە؟  چ��ە  »ئەمە  گوت:  �اقوبی  بە 
وەک ڕاپیێچکراو داوەتە پیێش خۆت. ٢7 بۆچی بەدز�ی�ەوە ڕاتکرد و هەڵتخەڵەتاندم؟ 
بۆچی ئاگادارت نەکردمەوە بۆ ئەوەی بە شادی و گۆران��ەوە، بە دەف و بە ق�سارەوە 
تۆ  بکەم.  ماچ  کچەکانم  و  نەوە  کە  پیێنەدام  ڕێگات  ٢٨ تەنانەت  بکەم؟  بەڕێت 
ڕەفتارێکی گێالنەت کرد. ٢٩ لە دەسەاڵتمدا�ە خراپتان پیێ بکەم، بەاڵم خودای 
�اقوب  بە  ه�چ  بە خراپ  نە  و  بە چاک  نە  ”ور�ابە!  گوتم:  پیێیی  دوێنێ  باوکتان 
بۆچی  بەاڵم  باوکتی،  ماڵی  تامەزرۆی  چونکە  ڕۆ�شتی،  وا  3٠ ئێستاش  نەڵێ�ت.“ 

بتەکانی منت دزی؟«
زۆرەملێ  بە  نەوەک  »ترسام  گوت:  البانی  بە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  3١ �اقوب�ش 

نابێت  دەب�ن�تەوە،  لەال  بتەکانتی  کە  ئەوەی  3٢ بەاڵم  بستێن�تەوە.  لێ  کچەکانتم 
بەاڵم  بۆ خۆت.«  ب�بە  لەال�ە،  تۆم  بب�نە چی  کەسوکار�شماندا  لەبەردەم  بژ�یێت. 

�اقوب نە�دەزانی کە ڕاحێل بتەکانی دز�وە.

a ١٩ ع�بری: تەرافیم  جۆرێک بت بووە لەناو ماڵ، لە شێوەی مرۆڤدا بووە.  
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هەردوو  و  لێئە  و  �اقوب  چادرەکانی  لە  �ەک  هەر  ناو  چووە  البان  33 ئ�تر 

و  دەرەوە  هاتە  لێئە  چادرەکەی  لە  ئ�نجا  نەدۆز�ی�ەوە.  ه�چی  بەاڵم  کەن�زەکەوە، 
ناو کورتانی  و خستبوو�ە  بردبوو  بتەکانی  34 ڕاحێل  ڕاحێل.  ناو چادرەکەی  چووە 
وشترەکەوە و لەسەر�ان دان�شتبوو. البان بە تەواوی ناو چادرەکەی پشکنی، بەاڵم 

ه�چی نەدۆز�ی�ەوە.
35 ڕاحێل بە باوکی گوت: »گەورەم، تووڕە مەبە کە ناتوانم لەبەردەمت هەستم، 

خۆی  پشکن�نی  ئەو�ش  هە�ە.«  مانگانەم  سووڕی  و  ژنان  خوێنلێچوونی  چونکە 
کرد، بەاڵم بتەکانی نەدۆز�ی�ەوە.

چ  چ��ە؟  »تاوانم  گوت:  پیێیی  و  چوو  الباندا  بەگژ  بۆ�ە  بوو،  تووڕە  3٦ �اقوب 

گوناهێکم کردووە کە ئاوا گڕت گرت و بەدوامدا هات�ت؟ 37 ئەوا هەموو شتەکانم 
بەردەم  ب�خەرە  لێرە  ئا  دۆز�ی�ەوە؟  تێدا  خۆتت  ماڵەکەی  شتێکی  چ  گەڕا�ت، 

پی�اوەکانم و پی�اوەکانت، با ئەوان دادوەری نێوان هەردووکمان بکەن.
نە  خست،  بەر�ان  مەڕەکانت  نە  تۆم،  لەگەڵ  من  ساڵە  ب�ست  3٨ »ئەوە 

دەبوونە  3٩ ئەوانەی  خوارد.  تۆم  مێگەلەکەی  بەرانی  لە  من�ش  نە  بزنەکان�شت، 
نێچ�ری ئاژەڵ بۆم نەدەهێنا�تەوە، بەڵکو لەسەر من دەکەوتن. لە منت داوا دەکردەوە، 
�ان بە شەو. 4٠ بە ڕۆژ گەرما دە�خواردم و بە شەو�ش  ئەگەر بە ڕۆژ بدزرابوونا�ە 
سەرما. خەو�ش لە چاوم بڕابوو. 4١ ئەوا ب�ست ساڵە لە ماڵەکەی تۆم، چواردە ساڵ 
لەبری دوو کچەکەت خزمەتم بۆ کرد�ت و شەش ساڵ�ش لەبری مەڕەکانت، دە 
و  ئ�براه�م  باوکم، خودای  4٢ ئەگەر خوداکەی  منت گۆڕی.  کرێی�ەکەی  جار�ش 
ئەوەی ئ�سحاق لێیی دەترسا لەگەڵ من نەبووا�ە، ئەوا بە دڵن�ا�ی�ەوە بە دەستی بەتاڵ 
دوێنێ  دەستم،  ماندووبوونی  و  ڕەنجکێش�م  ڕوان��ە  خودا  بەاڵم  دەکردم.  بەڕێت 

شەو سەرزەنشتی کرد�ت.«
و  خۆمن  کچی  »کچەکان  گوتی:  و  دا�ەوە  �اقوبی  وەاڵمی  43 البان�ش 

تۆ  هەرچ��ەک�ش  خۆمن،  مەڕی  مەڕەکان�ش  خۆمن،  منداڵی  منداڵەکان�ش�ان 
دە�ب�ن�ت هی منە. بەاڵم ئەمڕۆ چی بکەم لە کچەکانم و لەو مندااڵنەی بوو�انە؟ 
44 ئێستاش وەرە با من و تۆ پە�مانێک ببەست�ن تاکو ببێتە شا�ەت��ەک لەنێوانماندا.«

45 �اقوب�ش بەردێکی هێنا و بە ستوونی دا�نا. 4٦ ئ�نجا �اقوب بە پی�اوەکانی خۆی 

گوت: »بەرد کۆبکەنەوە.« ئەوان�ش بەرد�ان هێنا و کەڵەکە�ان کرد و لە تەن�شت 
�اقوب�ش  ناونا »�ەگەر ساهەدوتا«،  ئەوێیی  47 البان  نان�ان خوارد.  بەردەکە  کەڵەکە 

.aناوی لێنا گەلع�د
4٨ البان گوتی: »ئەمڕۆ ئەم کۆمەڵە بەردە شا�ەتی نێوان من و تۆن.« بۆ�ە ناونرا 

گەلع�د. 4٩ هەروەها ناو�ش نرا م�چ�اb، چونکە البان گوتی: »با �ەزدان چاودێری 

و  پە�مان  بەستی  کاتی  لە  بووە  باو  وا  سەردەم  ئەو  کەلتوری  لە  شا�ەت�یی.  کەڵەکەبەردی  واتای  بە  )گەلع�د(  ع�بری  وشەی  و  ساهەدوتا(  )�ەگەر  ئارامی  a 47 وشەی 

ڕێککەوتندا بەرد�ان لە جێگا�ەکدا کەڵەکە کردووە وەک هێما�ەک بۆ �ادەوەری و بە ز�ندوو هێشتنەوەی پە�مان و بەڵێنەکە�ان.  

b 4٩ م�چ�ا بە واتای قوللەی چاودێری دێت.  
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نێوان من و تۆ بکات، کاتێک لەبەرچاوی �ەکتر ون دەب�ن. 5٠ ئەگەر بەدڕەفتاری 
لەگەڵ  کەسمان  هەرچەندە  بەسەربهێن�ت،  ژن�ان  �ان  بکە�ت  کچەکانم  لەگەڵ 

ن��ە، بەاڵم خودا شا�ەتی نێوان من و تۆ�ە.«
بەرد و ستوونە بکە  ئەم کۆمەڵە  �اقوبی گوت: »تەماشای  بە  5١ هەروەها البان 

کە لەنێوان خۆم و خۆت دامنا. 5٢ ئەم کەڵەکە بەرد و ستوونە شا�ەتن کە من لەم 
تێناپەڕم بۆ ئەوەی خراپەت لەگەڵ بکەم، تۆش لەم کەڵەکە بەرد و  کەڵەکە بەردە 
ستوونە تێناپەڕ�ت بۆ ئەوەی خراپەم لەگەڵ بکە�ت. 53 با خودای ئ�براه�م و ناحۆر 

و باوک�ان دادوەری لەنێوانمان بکات.«
ئ�تر �اقوب بە ناوی ئەو خودا�ە سوێندی خوارد کە ئ�سحاقی باوکی لێیی دەترسا. 
54 ئ�نجا �اقوب لەو ناوچە شاخاو�ی�ەدا قوربانی سەربڕی و کەسوکاری بانگهێشتی 

نانخواردن کرد. ئەوان�ش نان�ان خوارد و لە کێوەکە شەو�ان بەسەربرد.
55 البان بەرەبە�ان لە خەو هەستا و کچەزاکانی و کچەکانی ماچکرد و داوای 

بەرەکەتی بۆ کردن. ئ�تر البان بەرەو شوێنی خۆی گەڕا�ەوە.

خۆئامادەکردنی یاقوب بۆ دیداری عیسۆ

هاتن. 3٢ بەرەوپی�ری  فر�شتەکانی خودا  و  ڕۆ�شت  ڕێگای خۆ�دا  بە   �اقوب�ش  ١

ئەو  ئ�تر  خودا�ە.«  لەشکری  »ئەمە  گوتی:  ب�نی،  ئەوانی  �اقوب  ٢ کاتێک 

.aشوێنەی ناو نا مەحەنە�م
لە  بۆ خاکی سێع�ر  برای  ناردە الی ع�سۆی  نێردراوی  لەپیێش خۆ�ەوە  3 �اقوب 

ڕادەگە�ەنن:  گەورەم  ع�سۆی  بە  »ئاوا  گوتی:  و  پیێدان  4 فەرمانی  ئەدۆم.  واڵتی 
”�اقوبی خزمەتکارت دەڵێت ئاوارەی الی البان بووم و هەتا ئێستاش لەالی ئەو 
ن�شتەجێ بووم. 5 بووشم بە خاوەنی گا و گوێدرێژ، مەڕ و بزن، خزمەتکار و کەن�زە. 
پیێیی ڕابگە�ەنم، بۆ ئەوەی لەبەرچاوی تۆ  ئەوا نارد�شمە الی گەورەی خۆم هەتا 

پەسەند بم.“«
٦ نێردراوەکان گەڕانەوە الی �اقوب و گوت�ان: »چوو�نە الی ع�سۆی برات. وا بە 

چوار سەد پی�اوەوە دێت بۆ الت.«
7 بەمە �اقوب ترسێکی گەورەی لێ ن�شت و پەرێشان بوو. ئەو کەسانەی لەگەڵی 

٨ گوتی:  لەشکر.  دوو  بۆ  کردن  دابەشی  وشترەکان  و  مانگا  و  مەڕ  لەگەڵ  بوون 
»ئەگەر ع�سۆ هاتە سەر لەشکرێک�ان و لێ�دا، ئەوا لەشکرەکەی د�کە دەمێنێتەوە 

بۆ دەربازبوون.«
ئ�سحاقی  و  ئ�براه�م  خودای  »ئەی  گوتی:  و  پاڕا�ەوە  خودا  لە  �اقوب  ٩ ئ�نجا 

الی  بۆ  و  خۆت  خاکی  ”بگەڕێوە  فەرمووم:  پیێیی  کە  �ەزدانەی  ئەو  باوکم، 
کەسوکارەکەت، باش دەبم لەگەڵت.“ ١٠ من شا�ستەی ئەو هەمووە خۆشەو�ست��ە 
و  خۆم  بە  کردووتە.  خۆتدا  خزمەتکارەکەی  لەگەڵ  کە  ن�م  دڵسۆز�ی�ە  و  نەگۆڕ 

a ٢ مەحەنە�م: واتە )دوو ئۆردوگا(.  
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لەشکر.  بوومەتە دوو  ئێستا  بەاڵم  پەڕ�مەوە،  ئوردونە  ڕووباری  لەم  گۆچانەکەمەوە 
١١ لە چنگی ع�سۆی برام فر�ام بکەوە، چونکە دەترسم بێت و هێرش بکاتە سەر 

و  لەگەڵت  دەبم  ”باش  فەرمووت:  تۆ خۆت  ١٢ بەاڵم  منداڵەکان.  و  دا�ک  و  من 
نەوەکەت وەک لمی دەر�ا لێ دەکەم، کە لەبەر زۆری لە ژماردن نە�یێت.“«

١3 ئ�تر ئەو شەوەی لەوێ بەسەربرد، لەوەشی لەگەڵ دەستی خۆ�دا هێنابووی، 

ئەم د�ار�ی�انەی بۆ ع�سۆی برای هەڵبژارد: ١4 دوو سەد بزن و ب�ست تەگە، دوو سەد 
مەڕ و ب�ست بەران، ١5 سی وشتری مێیی ش�ردەر بە بەچکەکان�انەوە، چل مانگا و 
دە گا لەگەڵ ب�ست ماکەر و دە نێرەکەر. ١٦ هەموو ئەمانەی مێگەل مێگەل بە ج�ا 
دا�ە دەست خزمەتکارەکانی و پیێیی گوتن: »پیێشم بکەون و بوار�ش بخەنە نێوان 

مێگەلەکانەوە.«
١7 فەرمان�شی بەوەی �ەکەم�ان دا و گوتی: »ئەگەر ع�سۆی برام پیێت گە�شت و 

لێیی پرس�ت: ”سەر بە کێ�ت و بۆ کوێ دەچ�ت، ئەوەی لەپیێشتەوە�ە هی کێ�ە؟“ 
گەورەم،  ع�سۆی  بۆ  نێردراوە  و  د�ار�ی�ە  خزمەتکارتن.  �اقوبی  ”هی  ١٨ دەڵێ�ت: 

خۆی لەدوای ئێمەوە دێت.“«
١٩ هەروەها فەرمانی دا بە دووەم�ان و سێ�ەم�ان و هەموو ئەوانەی بەدوای مێگەل 

ب�نی، هەمان  پیێیی گوتن: »ئێوەش کاتێک ع�سۆتان  و گاگەلەکاندا دەڕۆ�شتن، 
شتی پیێ بڵێن. ٢٠ هەروەها ب�رتان نەچێت بڵێن: ”�اقوبی خزمەتکارت لەدوای ئێمە 
دێت.“« �اقوب ب�ری کردەوە و گوتی: »بەم د�ار�ی�ەی کە لەپیێش خۆمەوە دە�نێرم 
ئاشتی دەکەمەوە، دوای ئەمە ڕووبەڕووی دەبمەوە، بەڵکو قبوڵم بکات.« ٢١ ئ�تر 

د�ار�ی�ەکان پیێش خۆی کەوتن، بەاڵم خۆی ئەو شەوەی لە ئۆردوگاکە بەسەربرد.

زۆرانبازی یاقوب لەگەڵ خودا
٢٢ �اقوب ئەو شەوە هەستا و هەردوو ژنەکەی و هەردوو کەن�زەکەی و هەر �ازدە 

ئەوەی  ٢3 دوای  پەڕ�ی�ەوە.  �ەبۆق  تەنکا�ی�ەکەی ڕووباری  لە  کوڕەکەی هەڵگرت و 
ئەوبەرەوە.  ناردە  هە�بوو  کە  ئەوەشی  هەموو  پەڕاندەوە،  جۆگەکە  لە  ئەوانی  کە 
٢4 ئ�تر �اقوب هەر خۆی ما�ەوە، پی�اوێک�ش هەتا بەرەبە�ان زۆرانبازی لەگەڵ کرد. 

٢5 کە ب�نی دەرەقەتی نا�ەت، لەالی سەرەوەی ئێسکی ڕانی دا و ڕانی �اقوب لە 

زۆرانباز�ەکەدا لەجێ چوو. ٢٦ ئ�نجا فەرمووی: »بەرمدە، وا بەرەبە�ان دەرکەوت.«
بەاڵم �اقوب گوتی: »ئەگەر بەرەکەتدارم نەکە�ت بەرت نادەم.«

٢7 پی�اوەکە لێیی پرسی: »ناوت چ��ە؟«

�اقوب وەاڵمی دا�ەوە: »�اقوب.«
٢٨ ئ�نجا پی�اوەکە پیێیی فەرموو: »لەمەودوا ئ�تر ناوت بە �اقوب ناهێنرێت، بەڵکو بە 

ئ�سرائ�لa، چونکە لەگەڵ خودا و مرۆڤدا تێکۆشا�ت و سەرکەوت�ت.«
٢٩ �اقوب�ش پیێیی گوت: »تکا�ە، ناوی خۆتم پیێ بڵێ.«

a ٢٨ ئیسرائیل ناوێکی ع�بر�ی�ە بە واتای تێکۆشان لەگەڵ خودا دێت.  



٦٦پە�دابوون 3٢

بەاڵم ئەو فەرمووی: »بۆچی پرس�ار لە ناوم دەکە�ت؟« ئ�تر لەوێ بەرەکەتداری 
کرد.

ڕوو خودام  بە  »ڕوو  پەن�ێلa، چونکە گوتی:  نا  لەو شوێنە  ناوی  �اقوب  3٠ ئ�تر 

ب�نی و گ�ان�شم دەرباز بوو.«
3١ کاتێک لە پەن�ێل دەپەڕ�ی�ەوە خۆری لێ هەڵهات، لەبەر ڕانی دەشەلی. 3٢ هەر 

کە  ناخۆن  ژێی�ە  ماسوولکە  ئەو  ئەمڕۆش  هەتا  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کە  ئەوەشە  لەبەر 
ڕانی  ئێسکی  سەرەوەی  چونکە  دەبێتەوە،  گرژ  و  ڕانە  ئێسکی  سەرەوەی  لەالی 

�اقوب، نز�ک لەو ماسوولکە ژێی�ەی گرژ دەبێتەوە ئازاری پیێ گە�شت.

دیداری یاقوب و عیسۆ

 �اقوب چاوی هەڵبڕی و ب�نی وا ع�سۆ و چوار سەد پی�او دێن، ئ�تر منداڵەکانی 33 ١

بەسەر لێئە و ڕاحێل و هەردوو کەن�زەکە�دا دابەش کرد. ٢ هەردوو کەن�زەکەی 
و  ڕاحێل  لە پشت�انەوە،  و منداڵەکانی  لێئە  ئ�نجا  پیێشەوە،  و منداڵەکان�انی خستە 
�وسف�شی خستە دواوە. 3 خۆ�شی پیێش�ان کەوت و هەتا لە براکەی نز�ک بووەوە 

حەوت جار کڕنۆشی برد.
پیێداکرد، ماچی  باوەشی  و  �اقوب هات  ڕووی  بەرەو  ڕاکردن  بە  4 بەاڵم ع�سۆ 

پیێکەوە گر�ان. 5 ئ�نجا ع�سۆ سەری هەڵبڕی و چاوی بە ژن و منداڵەکان  کرد و 
کەوت، پرسی: »ئەمانە چی تۆن؟«

�اقوب�ش گوتی: »ئەو مندااڵنەن کە ن�عمەتی خودان بۆ خزمەتکارەکەت.«
7 دوای  برد،  کڕنۆش�ان  و  پیێشەوە  هاتنە  منداڵەکان�ان  و  کەن�زەکە  هەردوو  ٦ ئ�تر 

ئەوان لێئە و منداڵەکانی هاتنە پیێشەوە و کڕنۆش�ان برد، پاشان �وسف و ڕاحێل�ش 
هاتنە پیێشەوە و کڕنۆش�ان برد.

٨ ع�سۆ لە �اقوبی پرسی: »ئەو هەموو مەڕومااڵتەی پیێم گە�شتن بۆ چ�ت بوو؟«

ئەو�ش گوتی: »بۆ ئەوەی لەبەرچاوت پەسەند بم، گەورەم.«
٩ بەاڵم ع�سۆ گوتی: »برام من زۆرم هە�ە، ئەوەی هەتە بۆ خۆتی هەڵبگرە.«

١٠ �اقوب گوتی: »نەخێر، ئەگەر جێیی ڕەزامەند�تم، ئەوا د�ار�ی�ەکەم لێ وەربگرە. 

ئێستا کە لێم ڕاز�ت، ب�ن�نی ڕووی تۆ وەک ب�ن�نی ڕووی خودا وا�ە. ١١ د�ار�ی�ەکەشم 
هە�ە.«  شتێکم  هەموو  و  بووە  م�هرەبان  لەگەڵم  خودا  هێنراوە،  بۆت  کە  وەربگرە 

لەبەر ئەوەی �اقوب پیێداگر�یی کرد، ع�سۆ د�ار�ی�ەکانی قبوڵ کرد.
١٢ ئ�نجا ع�سۆ گوتی: »با بکەو�نە ڕێ و بڕۆ�ن، خۆشم پیێشت دەکەوم.«

ناسکن،  منداڵەکان  کە  دەزانێت  خۆم  »گەورەی  گوت:  پیێیی  �اقوب  ١3 بەاڵم 

�ەک  بۆ  ئەگەر  بەچکەکان�ان.  دەدەنە  ش�ر  پیێ�ە  کە  مانگا�انەشم  و  مەڕ  ئەو 
پیێش  گەورەم  با  ١4 بۆ�ە  دەمرن.  هەموو�ان  ئەوا  بکەم،  ماندوو  ئاژەڵەکان  ڕۆژ�ش 

a 3٠ واتە ڕووی خودا.  
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لەسەرخۆ  منداڵەکان  و  مەڕومااڵتەکە  بەپیێیی  من�ش  ب�ەڕێتەوە،  خزمەتکارەکەی 
دەکەومە ڕێ، هەتا دەگەمە الی گەورەم لە سێع�ر.«

لەالت  لەگەڵمن  خەڵکەی  لەو  هەندێک  »کەوابێت  گوتی:  ١5 ع�سۆش 

بەجێدەهێڵم.«
جێیی  بەسە  ئەوەندەم  هەر  دەکات؟  پیێو�ست  چ  »ئاخر  گوتی:  �اقوب�ش 

ڕەزامەندی گەورەم بم.«
١٦ ئ�تر هەر ئەو ڕۆژە ع�سۆ بە ڕێیی خۆ�دا گەڕا�ەوە بۆ سێع�ر. ١7 �اقوب�ش کەوتە 

ڕێ بۆ سوکۆت. لەوێ خانووێکی بۆ خۆی بن�اد نا و سا�ەبان�شی بۆ مەڕومااڵت 
.aدروستکرد. هەر لەبەر ئەوەش ئەو شوێنە ناونرا سوکۆت

١٨ دوای هاتنی لە پەدان ئارامەوە، �اقوب بە سەالمەتی گە�شتە شاری شەخەم 

کە لە خاکی کەنعانە. ئ�تر لەبەردەم شارەکە چادری هەڵدا. ١٩ ئەو پارچە زەو�ی�ەشی 
کە چادرەکەی تێدا هەڵدا، بە سەد پارچە ز�و لە کوڕانی حەمۆری باوکی شەخەمی 

.»bکڕی. ٢٠ هەر لەوێش قوربانگا�ەکی بن�اد نا و ناوی لێنا »ئێل ئێلۆهی ئ�سرائ�ل

دینە و شەخەمیپیەکان

بە 34 چاوی  ئەوەی  بۆ  دەرەوە  چووە  بوو،  لێئە  لە  کە  �اقوب  کچی   د�نەی  ١

کچانی ئەو ناوچە�ە بکەوێت. ٢ کاتێک شەخەمی کوڕی حەمۆری ح�ڤی، 
3 دڵ�شی  کرد.  و القەی  گرتی  پیێیی کەوت،  بوو، چاوی  ناوچە�ە  ئەو  م�ری  کە 
قسەی  نەرمی  بە  و  خۆشو�ست  کچەی  ئەو  �اقوب،  کچی  د�نەی  سەر  چووە 
»ئەم  گوت:  پیێیی  و  کرد  قسەی  باوکی  حەمۆری  لەگەڵ  4 شەخەم  کرد.  لەگەڵ 

کچەم بۆ بخوازە تاکو ببێتە ژنم.«
5 �اقوب ب�ستی کە داوێنی د�نەی کچی پی�سکراوە، لەو کاتەدا کوڕەکانی لەگەڵ 

مەڕومااڵتەکەی لە دەشتودەر بوون. ئ�تر �اقوب�ش هەتا هاتنەوە دەنگی نەکرد.
٦ حەمۆری باوکی شەخەم چووە دەرەوە بۆ الی �اقوب بۆ ئەوەی قسەی لەگەڵ 

بکات. 7 کاتێک کوڕەکانی �اقوب ب�ست�انەوە چی ڕوو�داوە، �ەکسەر لە دەشتودەر 
هاتنەوە. زۆر ناڕەحەت و تووڕە بوون، چونکە شەخەم بە القەکردنی کچی �اقوب، 

کارێکی ئابڕووبەرانەی لەگەڵ ئ�سرائ�لc کردبوو؛ کارێکی نەش�او بوو.
بە  دڵی  کوڕم  »شەخەمی  گوتی:  و  کردن  لەگەڵ  قسەی  حەمۆر  ٨ بەاڵم 

بکەن،  لەگەڵ  ژنخواز�مان  و  ٩ ژن  ژنی.  ببێتە  ب�دەنێ  تکا�ە  کچەکەتانەوە�ە. 
کچەکانی خۆتانمان بدەنێ و کچەکانی ئێمە بۆ خۆتان ببەن. ١٠ دەتوانن لەناومان 
ن�شتەجێ بن؛ خاکەکەمان لەبەردەمتانە. تێ�دا ن�شتەجێ بن و کڕ�ن و فرۆشتنی 

تێدا بکەن و موڵکتان تێ�دا هەبێت.«

a ١7 سوکۆت واتە پەناگاکان.  

b ٢٠ بە واتەی خودای ئ�سرائ�ل خودا�ە.  

c 7 ئ�سرائ�ل: بۆ �ەکەم جار ئەم ناوە نوێی�ە لە �اقوب نرا )بڕوانە 3٢ :٢٨( دواجار گوێزرا�ەوە بۆ نەوەکانی �اقوب.  
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١١ ئ�نجا شەخەم بە باوک و براکانی د�نەی گوت: »لێم ڕازی بن، ئەوەی پیێم 

بکەن  داوای  ئەوەی  بێت،  هەرچەند  د�ار�ی�ەکان  و  ١٢ مارە�یی  دە�دەم.  دەڵێن 
دە�دەم. تەنها کچەکەم بدەنێ با ببێتە ژنم.«

١3 کوڕانی �اقوب بە فێڵبازی وەاڵمی شەخەم و حەمۆری باوک�ان دا�ەوە و قسە�ان 

کرد، چونکە داوێنی د�نەی خوشک�ان پی�سکرابوو. ١4 پیێ�ان گوتن: »ئێمە ناتوان�ن 
چونکە  نەکراو،  خەتەنە  پی�اوێکی  بدە�نە  خۆمان  خوشکەکەی  بکە�ن،  وا  کاری 
وەک  دەبێت  دەکەو�ن:  ڕێک  لەگەڵتان  مەرجە  بەم  ١5 تەنها  ڕ�سوا�ی�ە.  ئێمە  بۆ 
ئێمەتان لێبێت، ئەوەش بە خەتەنەکردنی هەموو نێر�نەکانتان. ١٦ ئ�تر کچی خۆمان 
دەدە�نە ئێوە و کچی ئێوەش دەبە�ن. لەنێو�شتان ن�شتەجێ دەب�ن و پیێکەوە دەب�نە 
�ەک گەل. ١7 بەاڵم ئەگەر ئێوە بە قسەتان نەکرد�ن و خۆتان خەتەنە نەکرد، ئەوا 

کچەکەی خۆمان دەبە�ن و دەڕۆ�ن.«
١٨ قسەکان�ان جێگەی پەسەندی حەمۆر و شەخەمی کوڕی بوو. ١٩ کوڕە الوەکە 

کە لە ماڵی باوکی لە هەمووان ڕێزدارتر بوو، لە ئەنجامدانی کارەکە دوا نەکەوت، 
چونکە کچەکەی �اقوبی خۆشدەو�ست. ٢٠ ئ�تر حەمۆر و شەخەمی کوڕی هاتنە 
بەر دەروازەی شارەکە�ان و قسە�ان بۆ خەڵکی شارەکەی خۆ�ان کرد و گوت�ان: 
٢١ »ئەم پی�اوانە ئاشت�خوازن لەگەڵمان، با لە خاکەکەمان ن�شتەجێ بن و کڕ�ن و 

فرۆشتنی تێدا بکەن، زەو�ی�ەکی پانوبەر�ن لەبەردەم�انە. کچ�ان ببنە ژنمان و کچی 
خۆمان�ان دەدە�نێ. ٢٢ بەاڵم ئەم پی�اوانە تەنها بەو مەرجە لەگەڵمان ڕێک دەکەون 
هەموو  بێتو  ئەگەر  بژ�ن،  پیێکەوە  گەل  �ەک  وەکو  و  بن  ن�شتەجێ  لەناومان  کە 
نێر�نەکانمان خەتەنە بکرێن، هەروەک چۆن خۆ�ان خەتەنە کراون. ٢3 ئا�ا ئەگەر 
لەگەڵ�ان ڕێک بکەو�ن و لەنێومان ن�شتەجێ بن، ماڵ و سامان و هەموو ئاژەڵ و 

مااڵتەکان�ان نابن بە هی ئێمە؟«
و  حەمۆر  گوێیی  بە  دەرەوە  هاتنە  شارەکەی  دەروازەی  لە  ئەوانەی  ٢4 هەموو 

شەخەمی کوڕ�ان کرد. ئ�تر هەموو نێر�نە�ەک لە شارەکە خەتەنە کرا.
٢5 لە ڕۆژی سێ�ەمدا، لە کاتێکدا ئەوان هێشتا ئازار�ان مابوو، هەردوو کوڕەکەی 

و  شمشێرەکان�ان  دا�ە  دەست�ان  د�نە،  براکەی  دوو  لێڤی،  و  ش�مۆن  �اقوب، 
٢٦ بە  کوشت�ان.  هەبوو،  نێر�نە  هەرچی  و  شارەکە  سەر  کردە  هێرش�ان  نهێنی  بە 
شمشێرەکە�ان حەمۆر و شەخەمی کوڕ�ان کوشت. د�نەی خوشک�ش�ان لە ماڵی 
و  کوژراوەکان  سەر  هاتنە  �اقوب  کوڕانی  ٢7 ئ�تر  ڕۆ�شتن.  و  هەڵگرت  شەخەم 
شارەکە�ان تااڵن کرد، چونکە داوێنی خوشکەکە�ان�ان پی�س کردبوو. ٢٨ هەرچی 
مەڕ و مانگا و گوێدرێژ�ان هەبوو لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی لە شار و دەشتودەر 
هە�انبوو، هەموو�ان برد. ٢٩ هەرچی سامان�ان هەبوو بە تااڵن برد�ان، تێکڕای ژن و 

منداڵ�ان ڕاپیێچ کرد، هەرچ�ش لە ماڵەکان بوو برد�ان.
3٠ ئ�نجا �اقوب بە ش�مۆن و لێڤی گوت: »ئێوە تووشی گۆبەندتان کردم بەوەی 

کە منتان لەالی کەنعان��ەکان و پر�ز�ی�ەکان ناحەز کرد کە خەڵکی ئەم خاکەن. 
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ئێمە ژمارە�ەکی کەم�ن، ئەگەر گەلەکۆمەم لێ بکەن و لێم بدەن، خۆم و ماڵەکەم 
لەناودەچ�ن.«

لەشفرۆشێک  وەک  خوشکەکەمان  دەبێت  »ئەی  گوت�ان:  ئەوان  3١ بەاڵم 

هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێ؟«

گەڕانەوەی یاقوب بۆ بێت ئێل

 ئ�نجا خودا بە �اقوبی فەرموو: »هەستە و بڕۆ بۆ بێت ئێل و لەوێ ن�شتەجێ 35 ١

دەرکەوت  بۆت  کە  دروستبکە،  خودا  بۆ  قوربانگا�ەک  لەوێش  هەر  بە. 
کاتێک کە لە دەست ع�سۆی برات هەڵدەهاتی.«

گوت:  بوون  لەگەڵی  ئەوانەی  هەموو  و  خاووخێزانەکەی  بە  �اقوب  ٢ ئ�تر 

»هەموو ئەو خوداوەندە بێگانانە لە خۆتان دابماڵن کە پیێتانە، ئ�نجا خۆتان پاک 
سەربکەو�ن،  بێت ئێل  بەرەو  و  هەست�ن  3 با  بگۆڕن.  جلەکان�شتان  و  بکەنەوە 
لەوێ قوربانگا�ەک بۆ خودا دروستدەکەم کە لە ڕۆژی تەنگانەمدا بە دەنگمەوە 
هات و لەو ڕێگا�ەی گرتبوومە بەر لەگەڵم بوو.« 4 ئەوان�ش هەموو ئەو خوداوەندە 
�اقوب�ش  �اقوب،  دا�انە  گوێچکە�ان  گوارەکانی  لەگەڵ  بوو  پیێ�ان  کە  بێگانانەی 
لەژێر دار بەڕووەکە کە لەالی شەخەمە لەژێر گڵ شارد�ی�ەوە. 5 ئ�نجا بەڕێکەوتن و 
ئ�تر کەس دوای  باڵی کێشا بەسەر شارۆچکەکانی دەوروبەر�ان،  ترسی خوداش 

کوڕانی �اقوب نەکەوت.
لە  بێت ئێلە  کە  لوز  هاتنە  بوو  لەگەڵی  خەڵکەی  ئەو  هەموو  و  خۆی  ٦ �اقوب 

 ،aخاکی کەنعان. 7 لەوێ قوربانگا�ەکی بن�اد نا، شوێنەکەشی ناونا ئێل بێت ئێل
چونکە لەو شوێنەدا و لە کاتی هەاڵتنی لەدەست براکەی، خودای بۆ دەرکەوت.

ئەو  نێژرا.  بێت ئێل  خوار  بەڕووەکەی  دار  لەژێر  مرد،  ڕڤقە  دا�ەنی  ٨ دەڤۆرای 

.bشوێنەش ناونرا ئەلۆن باکوت
و  دەرکەوت  �اقوب  بۆ  خودا  د�سان  گەڕا�ەوە،  ئارام  پەدان  لە  ٩ کاتێک 

بەرەکەتداری کرد. ١٠ خودا پیێیی فەرموو: »ناوت �اقوبە، بەاڵم لە ئێستا بەدواوە بە 
�اقوب ناو نابرێی�ت، بەڵکو ناوت دەبێتە ئ�سرائ�ل.« ئ�تر ناوی لێنا ئ�سرائ�ل.

بە.  زۆر  و  بە  بەردار  بەتوانام،  هەرە  خودای  »من  فەرموو:  پیێیی  خودا  ١١ ئ�نجا 

نەتەوە�ەک و کۆمەڵێک نەتەوە لە تۆوە دەبن، پاشا�ان�ش لە پشتی تۆوە دەردەچن. 
١٢ ئەو خاکەش کە دام بە ئ�براه�م و ئ�سحاق، هەروەها دە�دەمە تۆ و نەوەکەت 

لەدوای خۆت.« ١3 ئ�تر خودا لەو شوێنە بەرزبووەوە کە قسەی لەگەڵ �اقوب کرد.
لەگەڵ  قسەی  خودا  کە  کرد  ڕاگ�ر  شوێنە  لەو  بەرد�نی  ستوونێکی  ١4 �اقوب�ش 

کردبوو، ئ�نجا شەرابی پیێشکەشکراو و زە�تی بەسەردا کرد. ١5 �اقوب ئەو شوێنەی 
ناونا بێت ئێل کە تێ�دا خودا قسەی لەگەڵدا کرد.

a 7 ئێل بێت ئێل واتە خودای بێت ئێل.  

b ٨ ئەلۆن باکوت بە واتای دار بەڕووی ش�وەن و گر�ان دێت.  
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مردنی ڕاحێل و ئیسحاق
مابوو  کەم�ان  ماوە�ەکی  کاتێک  بەڕێکەوتن.  بێت ئێلەوە  لە  هەموو�ان  ١٦ ئ�نجا 

بگەنە ئەفرات، ڕاحێل کەوتە سەر منداڵبوون، منداڵبوونێکی دژوار. ١7 لەبەر ئەوەی 
منداڵبوونەکەی دژوار بوو، مامانەکە پیێیی گوت: »مەترسە، چونکە ئەم منداڵەشت 
ناونا  کوڕەکەی  دەمرد،  ئەوەی  لەبەر  دواهەناسەی،  لەگەڵ  بوو  ١٨ ئەوە  کوڕە.« 

.bبەاڵم باوکی ناوی لێنا بن�ام�ن .aبەن ئۆنی
نێژرا کە بێت لەحمە. ٢٠ �اقوب ستوونێکی  ١٩ ئ�تر ڕاحێل مرد و لە ڕێیی ئەفرات 

لەسەر گۆڕەکەی ڕاگ�ر کرد، کە هەتا ئەمڕۆش ئەوە ستوونی گۆڕەکەی ڕاحێلە.
هەڵدا.  عێدەرەوە  مگدەل  پشت  لە  چادرەکەی  و  بەڕێکەوتەوە  ٢١ ئ�سرائ�ل 

کەن�زەی  ب�لهەی  لەگەڵ  ڕەئوبێن چوو  دەژ�ا،  ناوچە�ەدا  لەو  ئ�سرائ�ل  ٢٢ کاتێک 

باوکی سەرجێ�یی کرد. ئەمەش بەرگوێیی ئ�سرائ�ل کەوتەوە.

  �اقوب دوازدە کوڕی هەبوو:

 ٢3 کوڕەکانی لێئە:
  ڕەئوبێن، نۆبەرەکەی �اقوب.

  ش�مۆن، لێڤی، �ەهودا، �ەساخار و زەبولون.
 ٢4 کوڕەکانی ڕاحێل:
  �وسف و بن�ام�ن

 ٢5 کوڕەکانی ب�لهەی کەن�زەی ڕاحێل:
  دان و نەفتالی.

 ٢٦ کوڕەکانی ز�ل�ەی کەن�زەی لێئە:
  گاد و ئاشێر.

  ئەمانە کوڕەکانی �اقوبن، کە لە پەدان ئارام لەدا�ک بوون.

٢7 �اقوب هاتە مەمرێ بۆ الی ئ�سحاقی باوکی لە نز�ک ق�ر�ەت ئەربەع، کە 

حەبرۆنە، ئەو شوێنەی کە ئ�براه�م و ئ�سحاق تێ�دا ئاوارە بوون. ٢٨ ئ�سحاق سەد 
و هەشتا ساڵ ژ�ا. ٢٩ ئ�نجا دواهەناسەی دا و مرد، بە پی�ری و تێر لە ژ�ان خواردوو 

چووەوە پاڵ گەلەکەی خۆی. ع�سۆ و �اقوبی کوڕی ناشت�ان.

نەوەکانی عیسۆ

 ئەمانەش نەوەکانی ع�سۆن کە ئەدۆمە.3٦ ١

کچی  عادای  خواست:  کەنعان��ەکانی  لە  کە  ع�سۆن  ژنەکانی  ٢ ئەمانە 

a ١٨ بەن ئۆنی: واتە کوڕی ناخۆش�م.  

b ١٨ بن�ام�ن: واتە کوڕی دەستەڕاستم.  
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ئێلۆنی ح�تی و ئۆهۆل�بامەی کە کچی عەنای و کچەزای چ�بعۆنی ح�ڤی بوو، 
3 هەروەها باسمەت کە کچی ئ�سماع�ل و خوشکی نەبا�ۆت بوو.

4 عادا ئەل�فازی بۆ ع�سۆ بوو. باسمەت�ش ڕەعوئێلی بوو. 5 ئۆهۆل�بامەش �ەعوش 

لەدا�ک  ئەمانەن کوڕانی ع�سۆ کە لە خاکی کەنعان  و �ەعالم و قۆرەحی بوو. 
بوون.

٦ ئ�نجا ع�سۆ ژن و کوڕ و کچەکانی هەڵگرت لەگەڵ هەموو کەسانی ماڵەکەی 

لە  ئەوەی  هەبوو،  هەرچ��ەکی  و  د�کە  ئاژەڵەکانی  هەموو  و  ماڵی  ئاژەڵی  و 
برای.  �اقوبی  لە  دوور  د�کە،  زەو�ی�ەکی  دەستی کەوتبوو، چووە  خاکی کەنعان 
زۆری  لەبەر  بن؛  ن�شتەجێ  پیێکەوە  نەتوانن  کە  بوو  زۆر  ئەوەندە  7 سامانەکە�ان 

٨ ئ�تر  خۆی.  ب�انگرێتە  نە�دەتوانی  بوون  ئاوارە  تێ�دا  خاکەی  ئەو  مەڕومااڵت�ان، 
ع�سۆ کە ئەدۆمە، لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�ر ن�شتەجێ بوو.

٩ ئەمانە نەوەکانی ع�سۆن لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�ر کە باوکی ئەدۆم��ەکانە:  

 ١٠ ئەمانەش ناوی کوڕەکانی ع�سۆن:
  ئەل�فازی کوڕی عادای ژنی ع�سۆ و ڕەعوئێلی کوڕی باسمەتی ژنی ع�سۆ.

 ١١ کوڕەکانی ئەل�فاز:
  تێمان، ئۆمار، چەفۆ، گەعتام و قەنەز. ١٢ ت�منەع کەن�زەی ئەل�فازی کوڕی 
ع�سۆ  ژنی  عادای  کوڕەزای  ئەوانە  بوو.  عەمالێقی  ئەل�فازەوە  لە  بوو،  ع�سۆ 

بوون.
 ١3 کوڕەکانی ڕەعوئێل:

  نەحەت، زەرەح، شەمما و م�زا. ئەمانە کوڕەزای باسمەتی ژنی ع�سۆ بوون.
 ١4 ئەمانەش کوڕەکانی ئۆهۆل�بامەی ژنی ع�سۆن کە کچی عەنای کوڕی چ�بعۆنە و 

بۆ ع�سۆی ببوون:
  �ەعوش، �ەعالم و قۆرەح.

 ١5 ئەمانەش م�رانی نەوەی ع�سۆن:
  کوڕانی ئەل�فازی نۆبەرەی ع�سۆ:

  م�ر تێمان، م�ر ئۆمار، م�ر چەفۆ، م�ر قەنەز، ١٦ م�ر قۆرەح، م�ر گەعتام و م�ر 
عەمالێق. ئەوانە م�رانی نەوەی ئەل�فاز لە خاکی ئەدۆم و کوڕەزای عادا بوون.

 ١7 کوڕەکانی ڕەعوئێلی کوڕی ع�سۆ:
  م�ر نەحەت، م�ر زەرەح، م�ر شەمما و م�ر م�زا. ئەوانە م�رانی نەوەی ڕەعوئێل 

لە خاکی ئەدۆم و کوڕەزای باسمەتی ژنی ع�سۆ بوون.
 ١٨ کوڕەکانی ئۆهۆل�بامەی ژنی ع�سۆ:

  م�ر �ەعوش، م�ر �ەعالم و م�ر قۆرەح. ئەوانە م�رانی نەوەی ئۆهۆل�بامەی ژنی 
ع�سۆی کچی عەنا بوون.

 ١٩ ئەوانە بوون کوڕانی ع�سۆ کە خۆی ئەدۆمە، ئەوانەش م�رەکان�ان بوون.
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 ٢٠ ئەمانەش کوڕەکانی سێع�ری حۆر�ن کە خەڵکی ناوچەکە بوون:
  لۆتان، شۆڤاڵ، چ�بعۆن، عەنا، ٢١ د�شۆن، ئێچەر و د�شان. ئەمانەش م�رانی 

حۆر�ی�ەکانن، کوڕانی سێع�ر لە خاکی ئەدۆم.
 ٢٢ کوڕەکانی لۆتان:

  حۆری و هۆمام. ت�منەع�ش خوشکی لۆتان بوو.
 ٢3 کوڕەکانی شۆڤاڵ:

  عەلڤان، مانەحەت، عێبال، شەفۆ و ئۆنام.
 ٢4 کوڕەکانی چ�بعۆن:

  ئە�ی�ا و عەنا. ئەمە ئەو عەنا�ە�ە کە لە چۆڵەوان�دا کان�اوی گەرمی دۆز�ی�ەوە، 
کاتێک خەر�کی لەوەڕاندنی گوێدرێژەکانی چ�بعۆنی باوکی بوو.

 ٢5 نەوەکانی عەنا:
  د�شۆن لەگەڵ ئۆهۆل�بامەی کچی عەنا.

 ٢٦ کوڕەکانی د�شۆن:
  حەمدان، ئەشبان، �ەتران و کران.

 ٢7 کوڕەکانی ئێچەر:
  بلهان، زەعەڤان و عەقان.

 ٢٨ کوڕەکانی د�شان:
  عوچ و ئەران.

 ٢٩ ئەمانەش م�رەکانی حۆر�ی�ەکانن:
  م�ر لۆتان، م�ر شۆڤاڵ، م�ر چ�بعۆن، م�ر عەنا، 3٠ م�ر د�شۆن، م�ر ئێچەر و م�ر 

د�شان.
  ئەوانە بوون م�رانی حۆر�ی�ەکان، بەگوێرەی خێڵەکان�ان، لە خاکی سێع�ر.

سەرۆکەکانی ئەدۆم
ئەوەی  پیێش  دەکرد،  پاشا�ەت��ان  ئەدۆم  خاکی  لە  کە  پاشا�انەن  ئەو   3١ ئەمانەش 

ه�چ پاشا�ەکی ئ�سرائ�لی پاشا�ەتی بکات.
 3٢ بەلەعی کوڕی بەعۆر بوو بە پاشای ئەدۆم. ناوی شارەکەشی د�نهابە بوو.

 33 کە بەلەع مرد، �ۆڤاڤی کوڕی زەرەحی خەڵکی بۆزرا وەک پاشا جێگەی گرتەوە.
جێگەی  پاشا  وەک  تێمان��ەکان  خاکی  خەڵکی  حوشامی  مرد،  �ۆڤاڤ   34 کە 

گرتەوە.
 35 کە حوشام مرد، هەدەدی کوڕی بەدەد کە لە واڵتی مۆئاب شکستی بە م�د�ان 

هێنا، وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی شارەکەشی عەڤ�ت بوو.
 3٦ کە هەدەد مرد، سەمڵەی خەڵکی مەسرێقە وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

ڕووبار  کەناری  لە  شارەی  ئەو  ڕەحۆبۆت،  خەڵکی  شائوولی  مرد،  سەمڵە   37 کە 
بوو، وەک پاشا جێگەی گرتەوە.
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 3٨ کە شائوول مرد، بەعل حانانی کوڕی عەکبۆر وەک پاشا جێگەی گرتەوە.
 3٩ کە بەعل حانانی کوڕی عەکبۆر مرد، هەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی 
شارەکەشی پاعوو بوو، ژنەکەشی ناوی م�هێتەبێل بوو، کچی مەترێدی کچی 

مێزاهاب بوو.

 4٠ ئەمانەش ناوی م�رەکانی نەوەی ع�سۆن، بەپیێیی خێڵ و ناوچە و ناوەکان�ان:
  ت�منەع، عەلڤا، �ەتێت،
 4١ ئۆهۆل�بامە، ئێلە، پی�نۆن،
 4٢ قەنەز، تێمان، م�بسار،

 43 مەگدئێل و ع�رام.
  ئەمانە م�رەکانی ئەدۆم بوون، بەپیێیی نش�نگەکان�ان لە خاکی موڵکی خۆ�ان.

  ئەوە ع�سۆی باوکی ئەدۆم��ەکان بوو.

خەونەکانی یوسف

 �اقوب لە خاکی ئاوارە�یی باوکی، لە خاکی کەنعان ن�شتەجێ بوو.37 ١

٢ ئەمە چ�رۆکی نەوەکانی �اقوبە.

�وسف کە هەرزەکارێکی تەمەن حەڤدە سااڵن بوو، لەگەڵ براکانی کە دەکاتە 
کوڕەکانی ب�لهە و ز�ل�ەی دوو ژنەکەی باوکی، شوانا�ەتی مەڕەکانی دەکرد. �وسف 

هەڵسوکەوتە خراپەکانی ئەمانی بە باوکی ڕاگە�اند.
3 ئ�سرائ�ل�ش �وسفی لە هەموو کوڕەکانی د�کەی خۆشتر دەو�ست، چونکە ئەو 

4 کە  دروستکرد.  بۆ  ڕەنگاوڕەنگ�شی  درێژی  کەوا�ەکی  ببوو،  پی�ر�دا  لە  منداڵەی 
براکانی ب�ن��ان باوک�ان ئەوی لە هەموو�ان خۆشتر دەوێت، ڕق�ان لێیی دەبووەوە و 

ساڵو�ان لێیی نەدەکرد.
بووەوە.  لێیی  ڕق�ان  ز�اتر  ئ�تر  گێڕا�ەوە،  براکانی  بۆ  و  ب�نی  خەونێکی  5 �وسف 

کێڵگە  لەناو  خەونەکەم  7 لە  ب�ن�ومە:  کە  بگرن  خەونە  لەم  »گوێ  گوتن:  ٦ پیێیی 

خەر�کی مەڵۆa کۆکردنەوە بوو�ن، لەناکاو مەڵۆ�ەکەی من ڕاست بووەوە و وەستا، 
مەڵۆ�ەکانی ئێوەش دەور�ان دا و کڕنۆش�ان بۆ برد.«

٨ براکانی پیێ�ان گوت: »ئا�ا حەز دەکە�ت بب�تە پاشامان؟ ئا�ا فەرمانڕەوا�ەت�مان 

دەکە�ت؟« ئ�تر لەبەر قسە و خەونەکانی، ز�اتر ڕق�ان لێ بووەوە.
٩ ئ�نجا خەونێکی د�کەی ب�نی و بۆ براکانی گێڕا�ەوە و گوتی: »گوێ بگرن، 

خەونێکی د�کەم ب�ن�وە، ب�ن�م خۆر و مانگ و �ازدە ئەستێرە کڕنۆش�ان بۆم بردووە.«
١٠ کە ئەمەی بۆ باوکی و براکانی گێڕا�ەوە، باوکی سەرزەنشتی کرد و پیێیی گوت: 

»ئەمە چ خەونێکە کە تۆ ب�ن�وتە؟ ئا�ا من و دا�کت و براکانت بێ�ن و کڕنۆشت 

a 7 پڕی باوەشێک لە دەغڵی دووراو.  
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بۆ ببە�ن؟« ١١ براکان�شی بەغ�ل��ان پیێ برد، بەاڵم باوکی ئەم شتەی لە دڵی خۆ�دا 
هێشتەوە.

فرۆش�نی یوسف لەالیەن براکانیپیەوە
دەوروبەری  بۆ  چوون  باوک�ان،  مەڕەکانی  لەوەڕاندنی  بۆ  �وسف  ١٢ براکانی 

شەخەم. ١3 ئ�سرائ�ل�ش بە �وسفی گوت: »تۆ دەزان�ت کە براکانت لە دەوروبەری 
شەخەم خەر�کی لەوەڕاندنن. وەرە با بتنێرمە ال�ان.«

ئەو�ش گوتی: »باشە.«
١4 ئ�نجا پیێیی گوت: »بڕۆ و بزانە براکانت سەالمەتن و مەڕەکان�ش سەالمەتن، 

ئ�نجا وەرەوە و هەواڵم بدەرێ.« ئ�تر �وسفی لە دۆڵی حەبرۆنەوە نارد.
کە �وسف چوو بۆ شەخەم، ١5 پی�اوێک ب�ن��ەوە و ب�نی وا لە چۆڵەوانی ون بووە، 

پرس�اری لێکرد: »ئەوە بەدوای چ�دا دەگەڕێی�ت؟«
خەر�کی  لەکوێ  بڵێ  پیێم  دەگەڕێم.  براکانمدا  »بەدوای  گوتی:  ١٦ ئەو�ش 

لەوەڕاندنی مەڕەکانن؟«
١7 پی�اوەکەش گوتی: »لێرە ڕۆ�شتن، چونکە گوێم لێ�ان بوو گوت�ان: ”با بچ�نە 

»“.aدوسان
�وسف�ش بەدوای براکان�دا چوو، ئەوانی لە دوسان ب�ن��ەوە. ١٨ بەاڵم لە دوورەوە 

ب�ن��ان و پیێش ئەوەی لێ�ان نز�ک بێتەوە، پی�الن�ان بۆی دانا بۆ ئەوەی ب�کوژن.
١٩ ئ�تر بە �ەکتر�ان گوت: »وا خاوەنی خەونەکان دێت! ٢٠ دەی با ئێستا ب�کوژ�ن 

و فڕێی�بدە�نە �ەکێک لەم ئەمباراوانە و دەڵێ�ن گ�اندارێکی دڕندە خواردی. ئ�نجا با 
بب�ن�ن خەونەکانی چ��ان لێدێت.«

بۆ�ە  بکات.  ڕزگاری  دەست�ان  لە  دا  هەوڵی  بوو،  لەمە  گوێیی  ڕەئوبێن  ٢١ کە 

فڕێی�بدەنە  پیێیی گوتن: »خوێن مەڕێژن.  ڕەئوبێن  ٢٢ ئ�نجا  نە�کوژ�ن!«  »با  گوتی: 
ناو ئەم ئەمباراوە کە لە چۆڵەوان��ە بەاڵم دەستی لێ مەدەن.« ڕەئوبێن ئەمەی گوت 

بۆ ئەوەی لە دەست�ان فر�ای بکەوێت و ب�گەڕێنێتەوە الی باوکی.
٢3 ئ�تر کە �وسف هاتە الی براکانی، کەوا درێژە ڕەنگ�نەکە�ان لەبەری دادڕاند، 

٢4 ئ�نجا برد�ان و فڕێی�اندا�ە ناو ئەمباراوەکە، کە بەتاڵ بوو و ئاوی تێدا نەبوو.

٢5 دوای ئەوەی کە دان�شتن بۆ نانخواردن، چاو�ان هەڵبڕی و ب�ن��ان وا کاروانی 

ئ�سماع�ل��ەکان لە گلعادەوە دێت، کە وشترەکان�ان باری بەهارات و هەتووانb و 
موڕ�انc پیێ�ە و بەرەو م�سر دەڕۆن.

٢٦ ئ�نجا �ەهودا بە براکانی گوت: »چ سوودێکی هە�ە براکەی خۆمان بکوژ�ن 

a ١7 دوسان: شارۆچکە�ەک بووە لە باکووری شەخەم.  

b ٢5 هەتووان: مەرهەم و ئازارشکێن.  

c ٢5 موڕ: ئاوێکی بۆن خۆشە لە گەاڵی جۆرە گوڵێک دەردەچێت.  
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لێ  دەستی  و  بفرۆش�ن  ئ�سماع�ل��ەکانی  بە  با  ٢7 وەرن  بشار�نەوە؟  و خوێنەکەی 
نەدە�ن، چونکە برامانە و لە گۆشت و خوێنمانە.« براکان�شی بە قسە�ان کرد.

٢٨ کاتێک بازرگانە م�د�ان��ەکان گە�شتن، براکانی �وسف�ان لە ئەمباراوەکە هێنا�ە 

دەرەوە و بە ب�ست شاقل ز�وa بە ئ�سماع�ل��ەکان�ان فرۆشت. ئەوان�ش �وسف�ان بۆ 
م�سر برد.

٢٩ ئ�نجا ڕەئوبێن گەڕا�ەوە الی ئەمباراوەکە و سە�ری کرد �وسف لە ئەمباراوەکە 

گوتی:  و  براکانی  الی  3٠ گەڕا�ەوە  دادڕی.  خۆی  بەری  جلەکانی  ئ�تر  نەبوو، 
»کوڕەکە لەوێ نەماوە! من بۆ کوێ بچم؟«

خوێن�ان  لە  و  هێنا  �وسف�ان  کەواکەی  و  سەربڕی  گ�سکێک�ان  3١ ئەوان�ش 

»ئەمەمان  گوت�ان:  و  هێنا�ەوە  باوک�ان  بۆ  ڕەنگ�نەکە�ان  کەوا  3٢ ئ�نجا  هەڵکێشا. 
دۆز�وەتەوە، لێیی وردبەرەوە و بزانە کەوای کوڕەکەتە �ان نا؟«

دڕندە  گ�اندارێکی  کوڕەکەمە!  »کەوای  گوتی:  و  بووەوە  ورد  لێیی  33 ئەو�ش 

خواردوو�ەتی، �وسفی پارچەپارچە کردووە.«
پۆشی   bگوشی جلوبەرگی  و  دادڕی  خۆی  بەری  جلەکانی  �اقوب  34 ئ�تر 

کچەکانی  و  کوڕ  هەموو  35 ئ�نجا  گێڕا.  کوڕەکەی  بۆ  ش�وەنی  زۆر  ماوە�ەکی  و 
هەستان چوونە الی بۆ دڵدانەوەی، بەاڵم ئەو ڕەتی کردەوە دڵی بدرێتەوە و گوتی: 
»بە الواندنەوە دادەبەزمە الی کوڕەکەم بۆ ناو ج�هانی مردووانc.« ئ�تر باوکی دا�ە 

پڕمەی گر�ان بۆی.
کە  پۆتی فەر،  بە  فرۆشت  �وسف�ان  م�سر  لە  م�د�ان��ەکان  ماوە�ەدا  لەو  3٦ هەر 

کاربەدەستی ف�رعەون و سەرۆکی پاسەوانەکان بوو.

یەهودا و تامار

پی�اوێکی 3٨ الی  بۆ  چوو  و  بەجێهێشت  براکانی  سەردەمەدا  لەو   �ەهودا  ١

پی�اوێکی  کچی  بە  چاوی  �ەهودا  ٢ لەوێ  بوو.  ح�رە  ناوی  کە  عەدوالمی 
نوست.  لەگەڵی  و  خواست  کچەی  ئەو  ئ�تر  شوەع.  ناوی  بە  کەوت  کەنعانی 
پڕ  د�کە سکی  4 جارێکی  ئێر.  لێنا  ناوی  بوو  کوڕێکی  بوو،  پڕ  3 ئەو�ش سکی 

بووەوە، کوڕێکی د�کەی بوو ناوی لێنا ئۆنان. 5 د�سان سکی پڕ بووەوە، کوڕێکی 
د�کەی بوو ناوی لێنا شالەح. کاتێک �ەهودا لە کەز�بd بوو، ئەم کوڕەی بوو.

٦ �ەهودا ژنێکی بۆ ئێری کوڕە نۆبەرەی خۆی هێنا، ناوی تامار بوو. 7 بەاڵم ئێری 

کوڕە نۆبەرەی �ەهودا لەبەردەم �ەزدان بەدکار بوو، �ەزدان�ش لەناوی برد.
لەگەڵ  سەرجێ�یی  و  بخوازەوە  براکەت  »ژنی  گوت:  ئۆنانی  بە  �ەهودا  ٨ ئ�نجا 

a ٢٨ نز�کەی ٢3٠ گرام.  

b 34 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  

c 35 ع�بری: شیۆل ، ئەو شوێنە�ە کە لەدوای مردن ڕۆحی مرۆڤ دەچێتە ئەوێ هەتا ڕۆژی لێ�رس�نەوە.  

d 5 کەز�ب: شارۆچکە�ەک بووە 5 ک�لۆمەتر باشووری عەدوالم.  
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بکە، بە ئەرکی برا�ەتی هەستە و نەوە بۆ براکەت بخەرەوە.« ٩ بەاڵم ئۆنان دە�زانی 
براکەی  ژنی  لەگەڵ  کاتێک سەرجێ�یی  هەر  بۆ�ە  نابێتە هی خۆی،  منداڵەکە  کە 
دەکرد، تۆوەکەی خۆی دەڕژاندە سەر زەوی، بۆ ئەوەی نەوە بۆ براکەی نەخاتەوە. 

١٠ ئەم کردارەی ئەو بەالی �ەزدانەوە کارێکی خراپ بوو، ئ�تر ئەو�شی مراند.

١١ �ەهودا بە تاماری بووکی خۆی گوت: »لە ماڵی باوکت بە بێوەژنی دابن�شە، 

هەتا شالەحی کوڕم گەورە دەبێت.« لەبەر ئەوەی ب�ری کردەوە و گوتی: »نەوەک 
ئەم�ش�ان وەک دوو براکەی بمرێت.« تامار�ش چوو لە ماڵی باوکی دان�شت.

١٢ دوای ماوە�ەکی زۆر کچەکەی شوەع کە ژنی �ەهودا بوو مرد. پاش ئەوەی 

خەم و پەژارە�یی لە دڵی �ەهودا ڕەو�ی�ەوە، لەگەڵ ح�رەی عەدوالمی چوو بۆ ت�منا، 
بۆ الی ئەوانەی خوری مەڕەکان�ان بۆ دەبڕ�ی�ەوە.

بڕ�نەوەی  بۆ  ت�منا،  بۆ  هاتووە  »وا خەزوورت  ڕاگە�اند:  تامار�ان  بە  ١3 کاتێک 

خوری مەڕەکانی،« ١4 ئەو�ش جلوبەرگی بێوەژن�یی داکەند و ڕووی خۆی داپۆشی 
ڕێگای  لەسەر  کە  دان�شت،  عێ�نە�م  دەروازەی  لەبەر  پاشان  پیێچا�ەوە.  خۆی  و 

ت�منا�ە، چونکە ب�نی وا شالەح گەورە بووە، کەچی ئەم�ان نەدا�یێ ببێتە ژنی.
١5 کە �ەهودا تاماری ب�نی، وا�زانی لەشفرۆشە، چونکە ڕووی خۆی داپۆش�بوو. 

١٦ ئ�تر لەسەر ڕێگاکە ال�دا بەالی ئەودا و پیێیی گوت: »وەرە با سەرجێ��ت لەگەڵ 

بکەم،« چونکە نە�زانی ئەوە بووکەکە�ەتی.
ئەو�ش پیێیی گوت: »چ�م پیێدەدە�ت بۆ ئەوەی سەرجێ��م لەگەڵ بکە�ت؟«

١7 ئەو�ش گوتی: »لە مااڵتەکەم گ�سکێکت بۆ دەنێرم.«

ئەم�ش گوتی: »ئەی شتێکم وەک بارمتە دەدە�تێ هەتا دە�نێر�ت؟«
١٨ ئەو�ش گوتی: »چ بارمتە�ەکت بدەمێ؟«

ئەم�ش گوتی: »مۆر و قە�تان و گۆچانەکەی دەستت.« ئەو�ش ئەمانەی دا�یێ 
ڕۆ�شت،  و  هەستا  ١٩ ئ�نجا  پڕبوو.  لێیی  سکی  ئ�تر  کرد،  لەگەڵی  سەرجێ�یی  و 

ڕووپۆشەکەی لە خۆی کردەوە و جلوبەرگی بێوەژنی لەبەرکردەوە.
بۆ  نارد  عەدوالم��ەکە�دا  هاوڕێ  بە  گ�سکەکەی  �ەهودا  ماوە�ەدا  لەو  ٢٠ هەر 

ئەوەی بارمتەکە لە دەست ژنەکە وەربگرێتەوە. بەاڵم ئەو نە�ب�ن��ەوە. ٢١ ئ�تر پرس�اری 
لە  نزرگە  لە   aلەشفرۆشەی ئافرەتە  ئەو  »ئەرێ  گوتی:  و  کرد  ناوە  ئەو  خەڵکی  لە 

کەناری ڕێیی عێ�نە�م بوو لەکوێی�ە؟«
ئەوان�ش گوت�ان: »ئەم ناوە ه�چ ئافرەتێکی لەشفرۆشی لێ نەبووە.«

ئەو  خەڵکەکەی  »نەمب�ن��ەوە.  گوت:  پیێیی  و  �ەهودا  الی  گەڕا�ەوە  ٢٢ ئەو�ش 

ناوەش گوت�ان: ”ه�چ ئافرەتی لەشفرۆش لەو ناوەدا ن��ە.“«
ئەم  ئەوەتا  ب�ن.  ڕ�سوا  نەوەک  هەڵ�انبگرێت  بۆ خۆی  »با  گوتی:  ٢3 �ەهوداش 

گ�سکەم بۆ ناردووە، بەاڵم تۆ ئەوت نەب�ن��ەوە.«

پە�ڕەو  باوەڕەی کەنعان��ەکان�ان  ئەم  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  دەبوون. هەندێک  نزرگە جووت  لەشفرۆشی  لەگەڵ  بەردارکردنی کێڵگە  بۆ  ئا�ی�نی کەنعانی  باوەڕی  a ٢١ بەپیێیی 

کردووە. بڕوانە دواوتار ٢3 :١7 -١٨.  
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٢4 نز�کەی سێ مانگ دوای ئەوە بە �ەهودا ڕاگە�ەنرا و گوترا: »تاماری بووکت 

لەشفرۆشی کردووە، بەهۆی ئەو لەشفرۆش��ەوە سک�شی پڕە.«
�ەهوداش گوتی: »ب�هێننە دەرەوە بۆ ئەوەی بسووتێنرێت!«

٢5 ئەوە بوو کە هێنرا�ە دەرەوە، نارد�ی�ە الی خەزووری و گوتی: »سکم لەو پی�اوە 

پڕە کە خاوەنی ئەمانە�ە.« هەروەها گوتی: »وردبەرەوە و بزانە ئەم مۆر و قە�تان و 
گۆچانە هی کێ�ە؟«

٢٦ �ەهوداش ئەوانی ناس��ەوە و گوتی: »ئەو لە من ڕاستودروستترە، لەبەر ئەوەی 

نەمداوە بە شالەحی کوڕم.« دوای ئەمە ئ�تر سەرجێ�یی لەگەڵی نەکردەوە.
٢7 کە هاتە سەر منداڵبوون، دووانە�ەکa لە سکی بوو. ٢٨ لە کاتی منداڵبوونی 

�ەکێک�ان دەستی هێنا�ە دەرەوە، مامانەکەش دەزووێکی سووری لە دەستی بەست 
و گوتی: »ئەمە�ان �ەکەم جار هاتە دەرەوە.« ٢٩ بەاڵم کە دەستی کێشا�ەوە دواوە، 
بۆ هەڵتکوتا، دەک هەڵبکوترێتە  مامانەکەش گوتی: »ئەوە  براکەی هاتە دەرەوە، 
بە  سوورەکە  دەزووە  کە  براکەی،  3٠ لەدوای   .bپیێرێز ناونرا  ئەمە�ان  سەرت!« 

.cدەست��ەوە بوو، هاتە دەرەوە. ئەمەش�ان ناونرا زەرەح

یوسف و ژنی �ۆتی فەر

 �وسف بەرەو خوار بردرا بۆ م�سر. لەوێ پی�اوێکی م�سری بە ناوی پۆتی فەر 3٩ ١

کە کاربەدەستی ف�رعەون و سەرۆکی پاسەوانەکانی بوو، لە ئ�سماع�ل��ەکانی 
کڕی کە هێنابوو�ان بۆ م�سر.

٢ �ەزدان لەگەڵ �وسف بوو، بۆ�ە بووە پی�اوێکی سەرکەوتوو. ئەو لە ماڵی گەورە 

و دەست  لەگەڵدا�ە  �ەزدانی  ب�نی کە  3 کاتێک گەورەکەی  دەژ�ا.  م�سر�ی�ەکە�دا 
لەبەرچاوی پەسەند  4 �وسف  �ەزدان سەرکەوتووی دەکات،  بداتە هەر کارێک�ش 
بوو و خزمەتی کرد. پۆتی فەر�ش کردی بە گەورە لێ�رسراوی ماڵەکەی و هەرچ��ەکی 
هەبوو دا�ە دەست ئەم. 5 ئ�تر لەو کاتەوە کە ئەمی کرد بە گەورە لێ�رسراوی ماڵەکەی 
و هەرچی کە هە�بوو، �ەزدان لەبەر �وسف ماڵی ئەو م�سر�ی�ەی بەرەکەتدار کرد. 
لەناو  بوو، چ  پۆتی فەر  بوو کە هی  شتانە  ئەو  هەموو  بۆ  �ەزدان�ش  بەرەکەتەکەی 
بەجێهێشت،  �وسفی  بۆ  هەبوو  هەرچ��ەکی  ٦ ئ�تر  دەشتودەر.  لە  چ  و  ماڵەکەی 

ئاگاداری ه�چی خۆشی نەبوو، تەنها ئەو نانە نەبێت کە دە�خوارد.
گەورەکەی  ژنی  ماوە�ەک  7 دوای  بوو.  ڕێک  بەژن  و  جوان  ڕوخسار  �وسف�ش 

چاوی بڕ�ی�ە �وسف و پیێیی گوت: »وەرە سەرجێ��م لەگەڵ بکە.«
گەورەم  بکە،  »تەماشا  گوت:  گەورەکەی  ژنی  بە  و  کردەوە  ڕەتی  ئەو  ٨ بەاڵم 

س�اردووە.  منی  بە  هە�ە  هەرچ��ەک�شی  ن��ە،  ماڵەکەی  شتێکی  ه�چ  لە  ئاگای 

a ٢7 جمک  

b ٢٩ پیێرێز: واتە هەڵکوتان.  

c 3٠ زەرەح: واتە سوورە �ان بر�قەدار.  
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٩ کەس�ش لە ماڵەکەدا لە من گەورەتر ن��ە. ه�چ�شی لێ قەدەغە نەکردووم، تەنها 

گەورە  ئاوا  بەدکار�ی�ەکی  دەبێت  چۆن  ئ�تر  ئەو�ت.  ژنی  تۆ  چونکە  نەبێت،  تۆ 
بکەم و گوناه بەرامبەر بە خودا بکەم؟« ١٠ هەرچەندە ڕۆژانە ئەم داوا�ەی لە �وسف 

دەکرد، بەاڵم ئەو ڕەتی دەکردەوە کە لەگەڵی سەرجێ�یی بکات �ان لەگەڵی بێت.
١١ ڕۆژێک�ان �وسف بۆ ئەنجامدانی کارەکانی هاتە ناو ماڵەکە، لەکاتێکدا ه�چ 

گوتی:  و  گرت  �وسفی  کەواکەی  ١٢ ژنەکە  نەبوون.  ماڵ  لە  خزمەتکاران  لە  کام 
ئەو بەجێهێشت و  لە دەستی  لەگەڵ بکە!« بەاڵم �وسف کەواکەی  »سەرجێ��م 

هەاڵت و چووە دەرەوە.
١3 کە ب�نی وا کەواکەی لە دەستی ئەم بەجێهێشت و هەاڵتە دەرەوە، ١4 بانگی 

کەسانی ماڵەکەی کرد و پیێیی گوتن: »سە�ر بکەن، پی�اوێکی ع�برانی بۆ هێناو�ن 
دەستباز�مان لەگەڵ بکات. بۆم هاتووەتە ژوورەوە هەتا القەم بکات، بەاڵم من بە 
دەنگی بەرز ق�ژاندم. ١5 ئ�تر کە گوێیی لێبوو دەنگم هەڵبڕی و ق�ژاندم، کەواکەی 

لەالم بەجێهێشت و هەاڵت و چووە دەرەوە.«
١7 ئ�تر  ماڵەوە.  گەڕا�ەوە  گەورەکەی  هەتا  دانا  لەالی خۆی  ئەوی  ١٦ کەواکەی 

پیێیی گوت: »ئەو خزمەتکارە ع�بران��ەی کە  هەمان قسەی بۆ ئەو�ش گێڕا�ەوە و 
تۆ بۆت هێنا�ن، بۆم هاتە ژوورەوە بۆ ئەوەی دەستباز�م لەگەڵ بکات. ١٨ بەاڵم کە 

دەنگم هەڵبڕی و ق�ژاندم، کەواکەی لەالم بەجێهێشت و هەاڵتە دەرەوە.«
پیێیی گوت:  کە  ب�ست  ژنەکەی خۆی  لە  قسە�ەی  ئەو  گەورەکەی  ١٩ کاتێک 

�وسفی  گەورەکەی  ٢٠ ئ�نجا  جۆشا.  تووڕە�یی  پیێکردم،«  ئاوای  »خزمەتکارەکەت 
هێنا و خست��ە ز�ندانەوە، ئەو شوێنەی ز�ندان��ەکانی پاشای لێ بەند کرابوون.

ئ�تر لەوێ لە ز�ندان ما�ەوە. ٢١ بەاڵم �ەزدان لەگەڵ �وسف بوو و خۆشەو�ست��ە 
نەگۆڕەکەی خۆی بەسەردا کێشا و لەبەرچاو کارگێڕی ز�ندانەکە پەسەندی کرد. 
٢٢ ئ�تر کارگێڕی ز�ندانەکە هەموو ئەو ز�ندان��انەی خستە ژێر دەستی �وسف کە 

لە ز�ندانەکەدا بوون، کرد�شی بە لێ�رسراوی هەموو کارەکانی ئەوێ. ٢3 کارگێڕی 
ز�ندانەکەش سە�ری ه�چ شتێکی نەدەکرد کە بە دەست �وسف بووا�ە، چونکە 

�ەزدان لەگەڵ �وسف بوو و هەموو کارەکان�شی سەردەخست.

ساقیپیa �اشای میسر و نانەواکەی

بە 4٠ بەرامبەر  هەڵە�ان  نانەواکەی  و  م�سر  پاشای  ساق�یی  ماوە�ەک   دوای  ١

پاشای م�سری گەورە�ان کرد. ٢ جا ف�رعەون لە دوو کاربەدەستەکەی، واتە 
لە سەرۆکی ساق��ەکان و سەرۆکی نانەواکان تووڕە بوو. 3 ئ�تر هەردووک�انی خستە 
ئەو ز�ندانەی کە لەناو ماڵی سەرۆکی پاسەوانەکان بوو، هەمان ئەو شوێنەی کە 
�وسفی تێدا ز�ندانی کرابوو. 4 سەرۆکی پاسەوانەکان�ش کاروباری ئەوانی بە �وسف 

س�ارد، ئەو�ش خزمەتی کردن.

a ١ ساقی: شەراب تێکەر.  
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ئ�تر ماوە�ەک لە ز�ندانەکەدا مانەوە. 5 ئ�نجا ساق�یی پاشای م�سر و نانەواکەی کە 
ز�ندانی کرابوون، هەردووک�ان لە �ەک شەودا خەون�ان ب�نی. خەوی هەر�ەکە�ان 

لێکدانەوە�ەکی تا�بەت بە خۆی هەبوو.
٦ کاتێک بە�انی �وسف هاتە ال�ان، هەردووک�انی بە ماتومەلوولی ب�نی. 7 ئەو�ش 

ز�ندانی  لە  خۆی  لەگەڵ  کە  کرد  ف�رعەون  کاربەدەستەکەی  هەردوو  لە  پرس�اری 
ماڵی گەورەکە�دان، گوتی: »بۆچی ئەمڕۆ ڕووتان خەمگ�نە؟«

بۆمان  ن��ە  کەس  بەاڵم  ب�ن�وە،  خەونمان  »هەردووکمان  دا�ەوە:  ٨ وەاڵم�ان 

لێکبداتەوە.«
�وسف�ش پیێیی گوتن: »ئا�ا لێکدانەوە هی خودا ن��ە؟ خەونەکانتانم بۆ بگێڕنەوە.«

٩ سەرۆکی ساق��ەکان خەونەکەی بۆ �وسف گێڕا�ەوە و گوتی: »لە خەونمدا دار 

کرد،  چرۆ�ان  هەرکە  بوو،  مێوەکەوە  دار  بە  چڵ  ١٠ سێ  بوو.  لەبەردەمم  مێوێک 
پیێگە�شتن و بوونە ترێ. ١١ جامەکەی ف�رعەون�شم  گوڵ�ان گرت و هێشووەکان�ان 
بەدەستەوە بوو، ترێی�ەکەم هێنا و گوش�مە ناو جامەکەی ف�رعەون و جامەکەم دا�ە 

دەستی.«
١٢ �وسف�ش پیێیی گوت: »ئەمە لێکدانەوەکە�ەتی: سێ چڵەکە سێ ڕۆژن. ١3 لە 

بەرز دەکات و دەتگەڕێنێتەوە شوێنەکەی  ف�رعەون سەرت  ماوەی سێ ڕۆژ�شدا، 
جاران  جاری  هەروەک  خۆی،  دەست  دەدە�تەوە  ف�رعەون�ش  جامەکەی  خۆت. 
پیێش چوو،  بەرەو  باشی  بە  هەموو شتێکت  کاتێک  ١4 بەاڵم  بوو�ت.  کە ساقی 
منت بێتەوە �اد، چاکە�ەکم لەگەڵ بکە و لەالی ف�رعەون ناوم بهێنە و لەم ز�ندانە 
ه�چم  ئەوەی  بێ  لێرەش  و  دزراوم  ع�بران��ەکانەوە  خاکی  لە  ١5 من  دەرمبهێنە. 

کردبێت خراومەتە ز�ندانەوە.«
ب�نی باشی لێکدا�ەوە، بە �وسفی گوت: »من�ش لە  نانەواکان  ١٦ کە سەرۆکی 

سەرەوە�ان  ١7 سەبەتەکەی  بوو.  سەرم  لەسەر  س�یی  نانی  سەبەتە  سێ  خەونمدا 
هەموو جۆرە خواردنێکی ف�رعەونی تێدابوو لەوانەی نانەوا دروست�ان دەکات، بەاڵم 

باڵندەکان لەسەر سەبەتەکەی سەر سەرمەوە دە�انخوارد.«
١٨ �وسف�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەمە لێکدانەوەکە�ەتی: سێ سەبەتەکە سێ ڕۆژن. 

داردا  لە  تەرمەکەت  و  لێدەکاتەوە  سەرت  ف�رعەون  ڕۆژ�شدا،  سێ  ماوەی  ١٩ لە 

دەدات و باڵندەش گۆشتەکەت دەخۆن.«
٢٠ ئەوە بوو لە ڕۆژی سێ�ەم کە ڕۆژی لەدا�کبوونی ف�رعەون بوو، ف�رعەون خوانێکی 

بۆ هەموو دەستوپیێوەندەکانی سازکرد. سەری سەرۆکی ساق��ەکان و سەری سەرۆکی 
بڵند کرد. ٢١ سەرۆکی ساق��ەکانی گەڕاندەوە  لەنێو دەستوپیێوەندەکانی  نانەواکانی 
بۆ مە�گێڕ�ی�ەکەی خۆی، ئەو�ش جامی دا�ەوە دەستی ف�رعەون. ٢٢ بەاڵم سەرۆکی 

نانەواکانی لە دار دا، وەک چۆن �وسف بۆی لێکدابوونەوە.
٢3 سەرۆکی ساق��ەکان�ش �وسفی ب�ر نەکەوتەوە، بەڵکو لە �ادی کرد.
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خەونەکانی فیرعەون

ڕووباری 4١ لەالی  کە  ب�نی،  خەونی  ف�رعەون  ساڵ،  دوو  لەدوای  بوو   ئەوە  ١

هاتنە  گۆشتن  و  جوان  مانگای  حەوت  ڕووبارەکەوە  ٢ لە  ڕاوەستاوە،  ن�ل 
د�کەی  مانگای  ئەوان حەوت  3 لەدوای  لەوەڕان.  کەوتنە  مێرگەکەدا  لە  و  دەرەوە 
لەڕوالواز و ناش�ر�ن لە ڕووبارەکە هاتنە دەرەوە و لەالی ئەو مانگا�انە لە کەناری 
ڕووبارەکە ڕاوەستان. 4 ئ�نجا مانگا لەڕوالواز و ناش�ر�نەکان حەوت مانگا جوان و 

گۆشتنەکان�ان خوارد. ف�رعەون بە ئاگا هاتەوە.
5 لەدوای ئەوە نوستەوە و د�سان خەونی ب�ن��ەوە. لە خەون�دا حەوت گوڵەگەنمی 

حەوت  ئەمانەوە  ٦ لەدوای  دەرهاتوون.  السکێکەوە  لە  کە  ب�نی  جوانی  و  قەڵەو 
گوڵەگەنمە  7 ئ�نجا  ڕواون.  ڕۆژهەاڵت  بای  بە  سووتاو  و  بار�ک  گوڵەگەنمی 
بەئاگا  ف�رعەون  ئ�تر  دا.  قووت  پڕەکان�ان  و  قەڵەو  گوڵەگەنمە  حەوت  بار�کەکان 

هاتەوە و زانی کە خەونە.
بەدوای هەموو جادووگەران  ناردی  ئ�تر  بوو،  دڵگران  ف�رعەون  بە�ان��ەکەی  ٨ بۆ 

و دانا�انی م�سردا و خەونەکەی خۆی بۆ گێڕانەوە، بەاڵم ه�چ�ان نە�انتوانی بۆی 
لێکبدەنەوە.

ئەمڕۆ  »من  گوتی:  و  کرد  ف�رعەون  لەگەڵ  قسەی  ساق��ەکان  سەرۆکی  ٩ ئ�نجا 

خۆی  خزمەتکارەکەی  دوو  لە  ف�رعەون  ١٠ جارێک  �اد.  دێتەوە  خۆم  هەڵەکانی 
تووڕە بوو، من و سەرۆکی نانەواکانی خستە ز�ندانی ماڵی سەرۆکی پاسەوانەکان. 
١١ من و ئەو لە �ەک شەودا خەونمان ب�نی، خەونی هەر�ەکەمان لێکدانەوە�ەکی 

ج�اوازی هەبوو لەگەڵ ئەوی د�کەمان. ١٢ لەوێش کوڕێکی ع�بران�مان لەگەڵ بوو 
کە خزمەتکاری سەرۆکی پاسەوانەکان بوو. خەونەکانمان بۆ ئەو گێڕا�ەوە، ئەو�ش 
هەردوو خەونەکەی بۆ لێکدا�نەوە. ١3 ئ�تر ئەو چۆنی بۆ لێکدا�نەوە ئاوا ڕوو�دا. ئەوە 

بوو من گەڕامەوە شوێنەکەی خۆم و ئەو�ش کوژرا.«
لەدوای  هێنا�ان.  ز�ندانەوە  لە  خێرا  و  �وسفدا  بەدوای  ناردی  ف�رعەون  ١4 بۆ�ە 

ئەوەی تراشی کرد و جلەکانی گۆڕی، هاتە بەردەم ف�رعەون.
بداتەوە.  لێکی  ن��ە  کەس  و  ب�ن�وە  »خەونێکم  گوت:  �وسفی  بە  ١5 ف�رعەون 

دەتوان�ت  دەگێڕنەوە،  بۆ  خەونێکت  کاتێک  کە  ب�ستوومە  تۆ  دەربارەی  هەروەها 
لێکی بدە�تەوە.«

١٦ �وسف لە وەاڵمی ف�رعەوندا گوتی: »ئەوە من ن�م، بەڵکو خودا�ە کە وەاڵمی 

دڵن�اکەرەوە دەداتە ف�رعەون.«
ن�ل  بە �وسفی گوت: »لە خەونمدا لەسەر کەناری ڕووباری  ف�رعەون  ١7 ئ�نجا 

ڕاوەستابووم، ١٨ ب�ن�م لە ڕووبارەکەوە حەوت مانگای گۆشتن و جوان هاتنە دەرەوە 
و لە مێرگەکەدا کەوتنە لەوەڕان. ١٩ لەدوای ئەوان حەوت مانگای د�کە هاتنە دەرەوە 
کە زۆر لەڕوالواز و ناش�ر�ن بوون. لە هەموو خاکی م�سر مانگای ناش�ر�نی وەک 
ئەوانم نەب�ن�بوو. ٢٠ ئ�نجا مانگا لەڕوالواز و ناش�ر�نەکان، حەوت مانگا قەڵەوەکەی 
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�ەکەم جار�ان خوارد. ٢١ بەاڵم تەنانەت دوای ئەوەی ئەوان�ان خوارد، پیێ�انەوە د�ار 
نەبوو کە شتی وا�ان خواردووە، بەڵکو هەروەک �ەکەم جار ڕوخسار�ان ناش�ر�ن 

بوو. ئ�تر بە ئاگا هاتم.
السکێکەوە  لە  جوان  و  پڕ  گوڵەگەنمی  حەوت  ب�ن�م  خەونمدا  لە  ٢٢ »د�سان 

دەرهاتوون. ٢3 لەدوای ئەوان حەوت گوڵەگەنمی وشک و بار�ک و سووتاو بە بای 
ڕۆژهەاڵت ڕواون. ٢4 گوڵەگەنمە بار�کەکان حەوت گوڵەگەنمە جوانەکە�ان قووت 

دا. ئەمەم بە جادووگەرەکان گوت، بەاڵم کەس�ان نە�انتوانی بۆم لێکبدەنەوە.«
٢5 �وسف�ش بە ف�رعەونی گوت: »خەونەکانی ف�رعەون �ەکە و لە �ەک دەچن. 

جوانەکە  مانگا  ٢٦ حەوت  ڕاگە�اند.  ف�رعەونی  بە  ب�کات  تەما�ە  بە  خودا  ئەوەی 
�ەک خەونە.  ساڵن.  هەر حەوت  گوڵەگەنمە جوانەکەش  ساڵن. حەوت  حەوت 
٢7 حەوت مانگا لەڕوالواز و ناش�ر�نەکان کە دووەم جار هاتنە دەرەوە، ئەوە حەوت 

ساڵن. حەوت گوڵەگەنمە بار�ک و سووتاوەکە بە بای ڕۆژهەاڵت، دەبنە حەوت 
ساڵی قاتوقڕی.

کە  داوە  ن�شان  ف�رعەونی  بە  خودا  گوت:  ف�رعەونم  بە  کە  ئەوە�ە  ٢٨ »ئەمەش 

خاکی  هەموو  لە  مەزن  تێروتەسەل��ەکی  ساڵ  ٢٩ حەوت  بکات.  چی  تەما�ە  بە 
ئەو  قاتوقڕی دێت کە هەموو  ئەودا حەوت ساڵی  3٠ بەاڵم بەدوای  م�سر دەبێت. 
تێروتەسەل��ە لەب�ر دەباتەوە کە لە خاکی م�سر بووە. قاتوقڕی خاکەکە دەفەوتێنێت. 
3١ ئ�تر تێروتەسەلی خاکەکە لەب�ر دەچێتەوە، چونکە ئەو قاتوقڕ�ی�ەی بەدوا�دا دێت 

ف�رعەون  بۆ  شێوە  دوو  بە  خەونەکە  کە  ئەوەش  3٢ هۆکاری  دەبێت.  سەخت  زۆر 
بە  و  دراوە  لەسەر  بڕ�اری  خوداوە  لەالی  کارە  ئەو  کە  ئەوە�ە  کراوەتەوە،  دووبارە 

زوو�یی ئەنجامی دەدات.
33 »ئێستاش با ف�رعەون پی�اوێکی وردب�ن و دانا بدۆزێتەوە و بەسەر خاکی م�سرەوە 

وەرگرتنی  بۆ  دابنێت  زەوی  لەسەر  ف�رعەون چەند سەرپەرشت�ارێک  34 با  دا�بنێت. 
پیێنج �ەکی دانەوێڵەی خاکی م�سر لە هەر حەوت ساڵی تێروتەسەل��ەکە. 35 پیێو�ستە 
هەموو خواردنی ئەو ساڵە باشانەی کە دێن کۆبکەنەوە و لەژێر دەسەاڵتی ف�رعەوندا 
گەنم لە ئەمبار بکەن و بۆ مەبەستی خواردن لە شارۆچکەکان هەڵ�انبگرن. 3٦ ئەم 
لە خاکی  قاتوقڕ�ی�ەی کە  ئەو حەوت ساڵە  بۆ  ئازووقەی خاکەکە  خۆراکە دەبێتە 

م�سردا دەبێت. بەو شێوە�ە خاکەکە بە قاتوقڕی لەناو ناچێت.«
پیێ باش بوو. 3٨ ف�رعەون  37 ف�رعەون و هەموو دەستوپیێوەندەکەی ئەم قسانە�ان 

بە دەستوپیێوەندەکەی گوت: »ئا�ا کەسێکی وەک ئەم پی�اوەمان دەست دەکەوێت 
کە ڕۆحی خودای تێدابێت؟«

بۆ  ئەمانەی  هەموو  خودا  ئەوەی  »لەبەر  گوت:  �وسفی  بە  ف�رعەون  3٩ ئ�نجا 

لێ�رسراوی  دەب�تە  4٠ تۆ  ن��ە.  بوونی  داناتر  و  وردب�نتر  تۆ  لە  کردووە،  ئاشکرا  تۆ 
کۆشکەکەی من، هەروەها هەموو گەلەکەشم لە دەمی تۆوە ڕاس�اردە وەردەگرن. 

من تەنها لە تەختی پاشا�ەتی لە تۆ گەورەتر دەبم.«
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یوسف وەک لێپپرسراوی خاکی میسر
4١ ئ�تر ف�رعەون بە �وسفی گوت: »ئەوا تۆم کردە لێ�رسراوی هەموو خاکی م�سر.« 

4٢ ئ�نجا ف�رعەون ئەو ئەنگوست�لە�ەی لە دەستی خۆی داکەند کە مۆری شاهانەی 

لەبەری  ناسکی  �وسفی کرد، هەروەها جلوبەرگی کەتانی  لە دەستی  و  بوو  پیێوە 
43 پاشان سواری گال�سکەی جێگرەکەی  لە ملی کرد.  زێڕ�شی  تەوقێکی  و  کرد 
کرد و لەپیێش�ەوە بانگەواز�ان کرد: »بە چۆکدا بێن!« ئ�تر کرد�ی�ە لێ�رسراوی هەموو 

خاکی م�سر.
44 ئ�نجا ف�رعەون بە �وسفی گوت: »من ف�رعەونم، بەاڵم بەبێ قسەی تۆ کەس 

لە هەموو خاکی م�سر، نە دەستی و نە پیێیی بەرز ناکاتەوە.« 45 ف�رعەون ناوی لە 
ئۆنی  پۆتی فەرەعی کاه�نی  ئاسنەتی کچی  پەعنێح، هەروەها  نا سافنەت  �وسف 

کچی پیێدا هەتا ببێتە ژنی. ئ�تر �وسف چووە دەرەوە بۆ سەر خاکی م�سر.
4٦ �وسف تەمەنی سی ساڵ بوو کاتێک دەستی کرد بە خزمەتکردنی ف�رعەونی 

م�سردا  خاکی  هەموو  بە  و  دەرەوە  چووە  ف�رعەون  لەالی  �وسف  م�سر.  پاشای 
دا.  زۆری  بەروبوومێکی  تێروتەسەل��ەکەدا،  ساڵی  حەوت  لە  47 زەوی  تێ�ەڕی. 
لە  کۆکردەوە.  م�سری  خاکی  ساڵەی  حەوت  ئەو  خۆراکی  هەموو  4٨ �وسف 

هەموو شارێکدا ئەو خۆراکانەی دانا کە لە کێڵگەکانی دەوروبەری کۆ دەکردەوە. 
لە  ئ�تر وازی  بوو کە  ئەوەندە زۆر  4٩ �وسف وەک لمی دەر�ا گەنمی کۆکردەوە، 

هەژمارکردن�ان هێنا، چونکە لە ژماردن نەدەهاتن.
پۆتی فەرەعی  کچی  ئاسنەتی  لە  �وسف  قاتوقڕ�ی�ەکە،  سااڵنی  هاتنی  5٠ پیێش 

کاه�نی ئۆن دوو کوڕی بوو. 5١ �وسف کوڕە نۆبەرەکەی ناونا مەنەشەa و گوتی: 
لەب�ر  باوکمی  ماڵی  هەموو  و  ماندووبوونم  هەموو  خودا  چونکە  لێنا،  ناوەم  »ئەم 
بردمەوە.« 5٢ دووەم�ش�انی ناونا ئەفرا�مb و گوتی: »ئەم ناوەم لێنا، چونکە خودا لە 

خاکی زەل�ل�مدا بەرداری کردم.«
54 ئ�نجا  پیێهات.  کۆتا�یی  م�سر،  خاکی  تێروتەسەل��ەکەی  ساڵە  53 حەوت 

قاتوقڕی  پیێکرد.  دەستی  قاتوقڕ�ی�ەکە  ساڵی  حەوت  گوتبووی،  �وسف  هەروەک 
55 کاتێک  هەبوو.  نان  م�سردا  خاکی  هەموو  لە  بەاڵم  گرتبووەوە،  زەوی  هەموو 
قاتوقڕ�ی�ەکە کار�گەری لە هەموو م�سر کرد، خەڵکەکە هاوار�ان بۆ ف�رعەون برد بۆ 
ئەو  ئەوەی  �وسف،  »بڕۆنە الی  م�سر�ی�ەکانی گوت:  بە هەموو  ف�رعەون�ش  نان. 

پیێتان دەڵێت ب�کەن.«
5٦ قاتوقڕ�ی�ەکە تەواوی ڕووی خاکەکەی گرتەوە، ئ�نجا �وسف هەموو ئەمبارەکانی 

بوو.  توندتر  م�سردا  خاکی  لە  قاتوقڕ�ی�ەکە  فرۆشت.  م�سر�ی�ەکانی  بە  و  کردەوە 
57 خەڵکی لە هەموو ال�ەکی ج�هانەوە هاتن بۆ م�سر تاکو گەنم لە �وسف بکڕن، 

چونکە قاتوقڕ�ی�ەکە لە هەموو شوێنێکدا توند بوو.

a 5١ وشەی مەنەشە  لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی )لەب�ربردنەوە(ی ع�بری نز�کە.  

b 5٢ بە واتای د�سان بەرهەمدارە  
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براکانی یوسف بۆ میسر دەچن

 کاتێک �اقوب زانی کە لە م�سر گەنم هە�ە، بە کوڕەکانی خۆی گوت: »بۆ 4٢ ١

سە�ری �ەکتری دەکەن؟« ٢ گوتی: »ب�ستوومە لە م�سر گەنم هە�ە. بڕۆن و 
لەوێ بۆمان بکڕن، بۆ ئەوەی بژ�ن و نەمر�ن.«

4 بەاڵم  م�سر.  لە  گەنم  کڕ�نی  بۆ  چوون  خوار  بەرەو  �وسف  برای  دە  3 ئ�تر 

�اقوب بن�ام�نی برای �وسفی لەگەڵ براکانی نەنارد، چونکە گوتی نەوەک تووشی 
بەاڵ�ەک بێت. 5 ئ�تر کوڕانی ئ�سرائ�ل هاتن بۆ کڕ�نی گەنم لەگەڵ ئەو خەڵکەی 

کە دەهاتن، چونکە لە خاکی کەنعان قاتوقڕی هەبوو.
٦ �وسف خۆی دەسەاڵتداری خاکی م�سر بوو، هەر خۆشی گەنمی بە هەموو 

گەل دەفرۆشت. بۆ�ە کاتێک براکانی �وسف گە�شتنە م�سر، کڕنۆش�ان بۆ برد و 
سەر�ان خستە سەر زەوی. 7 هەرکە �وسف تەماشای براکانی کرد، �ەکسەر ئەوانی 
ناس��ەوە، بەاڵم خۆی لێ گۆڕ�ن و بە ڕەقی قسەی لەگەڵ کردن و لێیی پرس�ن: 

»لەکوێوە هاتوون؟«
ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »لە خاکی کەنعانەوە بۆ خۆراک کڕ�ن.«

نەناس��ەوە.  ئەم�ان  ئەوان  بەاڵم  ناس��ەوە،  خۆی  براکانی  �وسف  ٨ هەرچەندە 

پیێیی گوتن:  ٩ ئ�نجا �وسف ئەو خەونانەی هاتەوە �اد کە بە ئەوان��ەوەی ب�ن�بوو، 

»ئێوە س�خوڕن! بۆ ئەوە هاتوون تاکو خاڵی الوازی خاکەکە بب�نن.«
بۆ  خزمەتکارەکانت  بەڵکو  گەورەم،  »نەخێر  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ١٠ ئەوان�ش 

کەسانێکی  پی�اوێک�ن،  کوڕی  هەموومان  ١١ ئێمە  بکڕن.  خۆراک  هاتوون  ئەوە 
سەرڕاست�ن، خزمەتکارەکانت س�خوڕ ن�ن.«

خاکەکە  الوازی  خاڵی  تاکو  هاتوون  بەڵکو  »نەخێر،  گوتن:  پیێیی  ١٢ ئەو�ش 

بب�نن.«
پی�اوێک�ن  کوڕی  ئێمە  بران.  دوازدە  »خزمەتکارەکانت  گوت�ان:  ئەوان  ١3 بەاڵم 

بێ  �ەکێک�شمان  باوکمانە،  لەالی  بچووکەکەمان  ئەمڕۆ  کەنعان.  خاکی  لە 
سەروشوێنە.«

تاقی  ١5 بەمە  س�خوڕن.  ئێوە  گوتن،  پیێم  کە  »ئەوە�ە  گوتن:  پیێیی  ١4 �وسف�ش 

دەکرێنەوە: بە گ�انی ف�رعەون، لێرە ناچنە دەرەوە هەتا برا بچووکەکەتان نە�ەت بۆ 
ئێرە. ١٦ �ەکێک لە خۆتان بنێرن تاکو براکەتان بهێنێت. ئێوەش لێرە بەند دەکرێن بۆ 
ئەوەی قسەکەتان تاقی بکرێتەوە و بزانرێت ئاخۆ ڕاستتان گوتووە. ئەگەر نا، ئەوا بە 
گ�انی ف�رعەون ئێوە س�خوڕن.« ١7 ئ�تر هەموو�انی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ز�ندانی کرد.

کەسێکی  من  بژ�ن،  و  بکەن  »ئەمە  گوتن:  پیێیی  �وسف  سێ�ەم  ڕۆژی  ١٨ لە 

لەخواترسم. ١٩ ئەگەر ئێوە سەرڕاستن، با �ەکێک لە براکانتان لێرە ز�ندانی بکرێت 
و ئەوانی د�کەشتان بڕۆن و گەنم ببەنەوە بۆ ماڵ و خێزانە برس��ەکانتان. ٢٠ بەاڵم 
و  دەردەکەوێت  قسەکانتان  ڕاستی  ئ�نجا  بهێنن،  بۆ  بچووکەکەتانم  برا  دەبێت 

نامرن.« ئەوان�ش بەم جۆرە�ان کرد.
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سزا  ئێستا  وا  براکەمانەوە�ە  بەهۆی  ئێمە  »بەڕاستی  گوت:  �ەکتر�ش�ان  ٢١ بە 

دەدرێی�ن. کاتێک لێمان پاڕا�ەوە ب�ن�مان چەند پەرێشان بوو، بەاڵم گوێمان لێیی 
نەگرت، لەبەر ئەوەشە ئەم تەنگانە�ەمان بەسەرهاتووە.«

٢٢ ڕەئوبێن�ش وەاڵمی دانەوە: »ئەی پیێم نەگوتن گوناه بەرامبەر بەو کوڕە مەکەن؟ 

بەاڵم ئێوە گوێتان نەگرت! ئێستا داوای خوێنەکەی دەکرێت.« ٢3 ئەوان نە�اندەزانی 
لەگەڵ  قسەی  وەرگێڕەوە  ڕێگەی  لە  تێدەگات، چونکە  قسەکان�ان  لە  �وسف  کە 

دەکردن.
گەڕا�ەوە  ئەوە  دوای  بەاڵم  کرد،  گر�ان  بە  دەستی  و  بووەوە  ج�ا  لێ�ان  ٢4 ئ�تر 

چاو�ان  لەپیێش  و  لێسەندن  ئ�نجا ش�مۆنی  لەگەڵ�ان.  قسەکردن  کەوتەوە  و  ال�ان 
بەست��ەوە.

ز�وی  و  گەنم  لە  بکرێت  پڕ  جەواڵەکان�ان  دا  فەرمانی  �وسف  ئەوە  ٢5 دوای 

ئ�تر  ڕێگا.  بۆ  پیێبدرێت  ئازووقەش�ان  و  بخرێتەوە هەگبەکەی خۆی  هەر�ەکەش�ان 
وا�ان بۆ کرا. ٢٦ گەنمەکە�ان لە گوێدرێژەکان�ان بارکرد و لەوێ ڕۆ�شتن.

خۆی  هەگبەکەی  �ەکێک�ان  ڕاوەستان،  لێیی  شەو  مانەوەی  بۆ  شوێنەی  ٢7 لەو 

دەمی  لە  وا  ز�وەکەی  ب�نی  گوێدرێژەکەی،  بداتە  ئال�ک  ئەوەی  بۆ  کردەوە 
لە  وا  گەڕێنراوەتەوە،  بۆ  »ز�وەکەم  گوت:  خۆی  براکانی  ٢٨ بە  هەگبەکە�ەتی. 

هەگبەکەمدا�ە.«
ئەوان�ش دڵەکوتێ�ان تێکەوت و بە ترس و لەرزەوە بە �ەکتر�ان گوت: »ئەمە چ��ە 

خودا بە ئێمەی کردووە؟«
٢٩ ئ�نجا هاتنە الی �اقوبی باوک�ان لە خاکی کەنعان، هەرچ��ەک�ان بەسەرهاتبوو 

ڕەق��ەوە قسەی  بە  پی�اوەی گەورەی خاکەکە�ە  3٠ »ئەو  بۆ�ان گێڕا�ەوە و گوت�ان: 
لەگەڵ کرد�ن و وای دەزانی ئێمە س�خوڕ�یی بەسەر خاکەکەوە دەکە�ن. 3١ بەاڵم 
ئێمە پیێمان گوت: ”ئێمە سەرڕاست�ن و س�خوڕ ن�ن. 3٢ ئێمە دوازدە برای کوڕی 
لە خاکی  باوکمانە  لەالی  ئەمڕۆ  بچووکەکەشمان  و  نەماوە  �ەکێکمان  باوکێک�ن. 

کەنعان.“
ئێوە  دەزانم  ”بەمەدا  گوت�ن:  پیێیی  خاکەکە�ە  گەورەی  کە  پی�اوەش  33 »ئەو 

سەرڕاستن: با �ەکێک لە براکانتان لەالی من بمێنێتەوە و ئەوەی بۆ ماڵ و خێزانە 
ئ�تر  بهێنن.  بۆ  بچووکەکەتانم  برا  34 ئ�نجا  بڕۆن.  و  ب�بەن  پیێو�ستە  برس��ەکانتان 
براکەتان  ئەو کات  ن�ن و کەسانێکی سەرڕاستن.  ئێوە س�خوڕ  بەوەدا دەزانم کە 

پیێدەدەمەوە و دەشتوانن لە خاکەکەدا بازرگانی بکەن.“«
35 کاتێک هەگبەکان�ان بەتاڵ دەکرد، ک�سەی ز�وی هەر�ەکە�ان لە هەگبەکەی 

خۆ�دا بوو! ئ�تر خۆ�ان و باوک�ان کە ک�سەی ز�وەکان�ان ب�نی، ترس�ان لێ ن�شت. 
3٦ �اقوبی باوک�ش�ان پیێیی گوتن: »منتان لە منداڵەکانم بێبەش کرد. �وسف نەما و 

ش�مۆن�ش نەما، ئێستاش بن�ام�ن دەبەن. هەمووی بەسەر مندا شکاوەتەوە.«
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37 ڕەئوبێن بە باوکی گوت: »ئەگەر بۆم نەهێنا�تەوە هەردوو کوڕەکەم بکوژە. ب�دە 

دەستی من، خۆم بۆتی دەهێنمەوە.«
3٨ بەاڵم �اقوب گوتی: »کوڕی من لەگەڵ ئێوە نا�ەت، چونکە براکەی مردووە 

و ئەو�ش بە تەنها ماوەتەوە. ئەگەر لەو ڕێگا�ەی پیێ�دا دەڕۆن تووشی شتێک بێت، 
ئەوا سەری س��م بە خەمەوە دەنێنە ناو ج�هانی مردووانەوە.«

گەش�ی دووەم بۆ میسر

 قاتوقڕی لە خاکەکە درێژەی کێشا و هەر سەخت بوو. ٢ کاتێک لە خواردنی 43 ١

گەنمەکە بوونەوە کە لە م�سرەوە هێنابوو�ان، باوک�ان پیێیی گوتن: »بگەڕێنەوە 
و هەندێک خۆراکمان بۆ بکڕن.«

و گوتی:  ئاگاداری کرد�نەوە  تەواوی  بە  پی�اوە  »ئەو  پیێیی گوت:  �ەهودا  3 بەاڵم 

براکەمان  4 ئەگەر  ناکەوێت.“  چاوم  بە  چاوتان  نەبێت،  لەگەڵ  براکەتان  ”ئەگەر 
ئەگەر  5 بەاڵم  دەکڕ�ن.  بۆ  خۆراکت  و  دەچ�ن  خوار  بەرەو  ئەوا  بنێر�ت  لەگەڵ 
پیێیی گوت�ن: ”چاوتان بە چاوم  پی�اوەکە  نا�نێر�ت ئەوا بەرەو خوار ناچ�ن، چونکە 

ناکەوێت، ئەگەر براکەتان لەگەڵ نەبێت.“«
پی�اوەکەتان  بە  بەوەی  لەگەڵ کردم  پرس�ن: »بۆچی خراپەتان  لێیی  ٦ ئ�سرائ�ل�ش 

ڕاگە�اند برا�ەکی د�کەشتان هە�ە؟«
7 ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »پی�اوەکە دەربارەی خۆمان و کەسوکارمان پرس�اری 

بەپیێیی  ئێمەش  هە�ە؟“  د�کەتان  برای  ماوە؟  باوکتان  ”ئا�ا  گوتی:  و  لێکرد�ن 
ئێرە  بۆ  ”براکەتان  دەڵێت:  پیێمان  کە  دەمانزانی  ئا�ا  ڕاگە�اند.  پیێمان  قسانە  ئەم 

بهێنن“؟«
هەڵدەست�ن  بنێرە،  من  لەگەڵ  »کوڕەکە  گوت:  باوکی  ئ�سرائ�لی  بە  ٨ �ەهودا 

دەستەبەری  ٩ خۆم  نامر�ن.  و  دەژ�ن  منداڵەکانمان  و  تۆ  و  ئێمە  ئ�تر  دەڕۆ�ن،  و 
و  نەهێنا�تەوە  بۆم  ئەگەر  دەکە�تەوە.  داوای  من  دەستی  لە  دەبم،  سەالمەتی 
لەبەردەمت ڕام نەگرت ئەوا هەتاهەتا�ە بەرامبەر بە تۆ تاوانبارم، ١٠ چونکە ئەگەر ئاوا 

دوانەکەوتبا�ن، ئێستا ئەمە دووەم جار بوو هاتبوو�نەوە.«
پیێیی گوتن: »ئەگەر وا�ە، ئەوا ئەمە بکەن: لە باشتر�ن  ١١ ئ�سرائ�لی باوک�ش�ان 

وەک  ببەن،  پی�اوەکەی  بۆ  د�اری  بە  و  جەواڵەکانتان  ناو  بخەنە  زەوی  بەرهەمی 
١٢ دوو هێندەش  بادەم.  و  بەهارات، موڕa، بستە  هەندێک هەتووان، هەنگو�ن، 
گەڕێنرابووەوە  هەگبەکانتان  دەمی  لە  کە  ز�وەش  ئەو  ببەن،  دەستتان  لەگەڵ  ز�و 
و  ببەن  ١3 براکەتان  کردبێت.  هەڵە�ان  لەوانە�ە  ب�بەنەوە،  خۆتان  دەستی  لەگەڵ 
هەستن بگەڕێنەوە الی پی�اوەکە. ١4 خودای هەرە بەتوانا وا بکات ئەو پی�اوە بەزە�یی 
هەبێت بەرامبەرتان، تاکو واز لە براکەی د�کەتان و بن�ام�ن بهێنێت. من�ش ئەگەر 

لە مندااڵن بێبەش بووم، ئەوا لێ�ان بێبەشم.«

a ١١ مۆر: بڕوانە 37 :٢5 .  
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خۆ�ان  دەستی  لەگەڵ  ز�و�ش�ان  هێندە  دوو  و  د�ار�ی�انە  ئەو  ١5 پی�اوەکان�ش 

هەڵگرت و بن�ام�ن�ان برد و بەرەو خوار چوون بۆ م�سر و لەبەردەم �وسف ڕاوەستان. 
»ئەم  گوت:  ماڵەکەی  سەرکاری  بە  ب�نی،  لەگەڵ�ان  بن�ام�نی  �وسف  ١٦ کاتێک 

پی�اوانە ببە ماڵەوە و ئاژەڵێک�ش سەر ببڕە و ئامادەی بکە، چونکە بۆ ن�وەڕۆ لەگەڵ 
خۆم نان دەخۆن.«

١7 ئ�تر سەرکارەکە بەو جۆرەی کە �وسف فەرمانی پیێ کردبوو، پی�اوەکانی بردەوە 

بۆ ماڵی �وسف. ١٨ پی�اوەکان ترسان کاتێک برانە ماڵی �وسف و گوت�ان: »ئێمە�ان 
ژوورەوە.  هێناوەتە  هەگبەکانمان  ناو  خرابووەوە  �ەکەم  جاری  ز�وەی  ئەو  بەهۆی 
دە�ەوێت پەالمارمان بدات و بکەوێتە سەرمان و بمانکاتە کۆ�لە و گوێدرێژەکانمان 

ببات.«
ماڵەکە  دەرگای  لەناو  و  پیێشەوە  چوونە  �وسف  ماڵەکەی  سەرکاری  لە  ١٩ ئ�تر 

بۆ  ئێمە �ەکەم جار  ٢٠ پیێ�ان گوت: »ئەی گەورەم، تکا�ە،  قسە�ان لەگەڵ کرد. 
ڕاوەستا�ن،  شەومانەوەکەمان  شوێنی  لە  کە  ٢١ بەاڵم  ئێرە.  هات�نە  خۆراک  کڕ�نی 
بە  بوو،  هەگبەکەی  دەمی  لە  هەر�ەکەمان  ز�وی  ب�ن�مان  کردەوە،  هەگبەکانمان 
کێشی تەواوی خۆی، ئێمەش لەگەڵ دەستی خۆمان هێنامانەوە. ٢٢ هەروەها ز�وی 
د�کەشمان لەگەڵ دەستی خۆمان هێناوە بۆ ئەوەی خۆراک بکڕ�ن. ناشزان�ن کێ 

ز�وەکانمانی خستبووە ناو هەگبەکانمان.«
ئێوە و خوداکەی  پیێیی گوتن: »ن�گەران مەبن، مەترسن. خوداکەی  ٢3 ئەو�ش 

ئ�نجا  وەرگرتووە.«  ئێوەم  ز�وەکانی  من  گەنج�نە،  کردە  هەگبەکانتانی  باوکتان 
ش�مۆنی بۆ هێنانە دەرەوە.

پیێ�ان  هەتا  دانێ  ئاوی  و  �وسف  ماڵەکەی  بۆ  ژوورەوە  هێنا�ە  ئەوانی  ٢4 پی�اوەکە 

بشۆن و ئال�کی دا�ە گوێدرێژەکان�ان. ٢5 ئەوان�ش د�ار�ی�ەکە�ان ئامادە کرد بۆ کاتی 
گە�شتنی �وسف لە دەمەو ن�وەڕۆ، چونکە ب�ستبوو�ان ئەوان لەوێ نان دەخۆن.

٢٦ کە �وسف گەڕا�ەوە ماڵ، کڕنۆش�ان بۆ برد و ئەو د�ار�ی�انە�ان پیێشکەش کرد 

کە لەگەڵ دەستی خۆ�ان هێنابوو�ان بۆ ماڵەکە. ٢7 ئەو�ش هەواڵی پرس�ن و گوتی: 
»باوکە پی�رەکەتان چۆنە کە بۆتان باسکردم؟ ئا�ا هێشتا ماوە؟«

٢٨ ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »خزمەتکاری خۆت باوکی ئێمە باشە و هێشتاش 

ز�ندووە.« ئ�تر بۆی نوشتانەوە و کڕنۆش�ان بۆی برد.
و  کرد  دا�کی خۆی  برای کوڕی  بن�ام�نی  و سە�ری  هەڵبڕی  ٢٩ ئەو�ش چاوی 

»کوڕم،  گوتی:  ئ�نجا  باسکردم؟«  بۆتان  کە  بچووکەکەتان  برا  »ئەمە�ە  گوتی: 
خودا م�هرەبان بێت لەگەڵت.« 3٠ ئ�تر �وسف بە پەلە ئەوێیی بەجێهێشت، چونکە 
هەناوی گڕی گرت بۆ براکەی و داوای شوێنێکی کرد کە تێ�دا بگر�یێت. ئ�نجا 

چووە ژوورەکەی خۆی و لەوێ گر�ا.
3١ پاشان دەموچاوی شوشت و هاتە دەرەوە، دانی بەخۆ�دا گرت و گوتی: »نان 

بهێنن.«



پە�دابوون ٨744

بۆ  بە ج�ا، هەروەها  براکان�شی  بۆ  ئەم هێنا و  بۆ  بە ج�ا خواردن�ان  3٢ ئەوان�ش 

م�سر�ی�ەکان�ش�ان بە ج�ا هێنا کە الی ئەو نان�ان دەخوارد. م�سر�ی�ەکان نە�اندەتوانی 
لەگەڵ ع�بران��ەکان پیێکەوە نان بخۆن، چونکە لەالی م�سر�ی�ەکان کارێکی قێزەون 
هەتا  نۆبەرەکە�انەوە  لە  دان�شتبوون،  لەبەردەمی  تەمەن�ان  بەپیێیی  33 پی�اوەکان  بوو. 
بچووکەکە�ان، بە سەرسام�شەوە دە�انڕوان��ە �ەکتری. 34 کاتێک لە سەر خوانەکەی 
�وسف خواردن دابەش کرا، بەشەکەی بن�ام�ن پیێنج ئەوەندەی بەشی هەر �ەکێکی 

.aد�کە�ان بوو. ئ�تر لەگەڵی خوارد�انەوە و کە�ف خۆش بوون

جامە زیوەکەی نێو هەگبەکە

 ئ�نجا �وسف فەرمانی دا بە سەرکاری ماڵەکەی خۆی و گوتی: »هەگبەی 44 ١

ز�وی  هەڵ�بگرن،  توانا�اندا�ە  لە  ئەوەندەی  لە خۆراک،  بکەن  پڕ  پی�اوەکان 
لە  ز�وەکە،  جامە  خۆشم،  ٢ جامەکەی  هەگبەکەی.  دەمی  بخەوە  هەر�ەکەش�ان 
بەپیێیی  ئەو�ش  گەنمەکەی.«  نرخی  لەگەڵ  دابنێ  بچووکەکە�ان  هەگبەی  دەمی 

قسەکەی �وسف کارەکەی ئەنجام دا.
لە  زۆر  4 هێشتا  ڕۆ�شتن.  و گوێدرێژەکان�ان  پی�اوەکان خۆ�ان  بووەوە،  ڕۆژ  3 کە 

شار دوور نەکەوتبوونەوە، کە �وسف بە سەرکاری ماڵەکەی خۆی گوت: »هەستە 
خراپە  بە  ”بۆچی  بڵێ:  پیێ�ان  گە�شت�ت،  پیێ�ان  کە  بکەوە،  پی�اوانە  ئەو  دوای  و 
پاداشتی چاکەتان دا�ەوە؟ 5 ئا�ا ئەمە ئەو جامە ن��ە کە گەورەکەم تێ�دا دەخواتەوە 

و فاڵی پیێ دەگرێتەوە؟ کارێکی خراپتان کردووە.“«
٦ ئەو�ش پیێ�ان گە�شتەوە و ئەم قسانەی پیێ گوتن. 7 بەاڵم ئەوان پیێ�ان گوت: 

وا  شتی  خزمەتکارەکانت  لە  بێت  دوور  دەکات؟  وا  قسەی  گەورەمان  »بۆچی 
بکەن. ٨ ئێمە تەنانەت ئەو ز�وەی لە دەمی هەگبەکانمان دۆز�بوومانەوە، لە خاکی 
دەدز�ن؟  زێڕ  �ان  ز�و  گەورەکەت  ماڵی  لە  چۆن  ئ�تر  هێنا�تەوە.  بۆمان  کەنعانەوە 
دەب�نە  ئێمەش  دەمرێت.  ئەوە  دۆزرا�ەوە،  خزمەتکارەکانت  لە  هەرکام  ٩ لەالی 

کۆ�لەی گەورەی خۆمان.«
١٠ ئەو�ش گوتی: »باشە، ئێستا بەپیێیی قسەکەی خۆتان دەبێت. ئەوەی لەالی 

دەدۆزرێتەوە دەبێتە کۆ�لەی من. ئێوەش بێتاوان دەبن.«
هەر�ەکە�ان  و  زەوی  سەر  داگرتە  خۆی  هەگبەکەی  خێرا  هەر�ەکە�ان  ١١ ئ�تر 

دەستی  گەورەکە�انەوە  لە  پشکن�ن،  کەوتە  ١٢ ئەو�ش  کردەوە.  خۆی  هەگبەکەی 
پیێکرد و لە بچووکەکە�ان تەواو بوو. ئ�تر جامەکەی لە هەگبەکەی بن�ام�ن دۆز�ی�ەوە! 
١3 ئەوان�ش جلەکانی بەری خۆ�ان دادڕی و گوێدرێژەکان�ان بارکردەوە و گەڕانەوە بۆ 

شارەکە.
لەوێ  �وسف  هێشتا  �وسف،  ماڵەکەی  ناو  هاتنە  براکانی  و  �ەهودا  ١4 کاتێک 

a 34 خە�اڵبوون حاڵەتی پیێش سەرخۆشبوونە.  
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بوو، ئ�تر کڕنۆش�ان بۆ برد. ١5 �وسف�ش پیێیی گوتن: »ئەم کارە چ��ە ئێوە کردووتانە؟ 
ئا�ا نەتاندەزانی پی�اوێکی وەک من فاڵ دەگرێتەوە؟«

١٦ �ەهوداش وەاڵمی دا�ەوە: »چی بە گەورەی خۆم بڵێ�ن؟ قسەی چی بکە�ن 

دەرخستووە.  خزمەتکارەکانتی  تاوانی  خودا  بکە�ن؟  خۆمان  پاکانەی  چی  بە  و 
دەستی  لە  ئەوەی جامەکەش  و  ئێمە  گەورەی خۆمان�ن،  کۆ�لەی  ئێمە  ئێستاش 

گ�راوە.«
١7 بەاڵم �وسف گوتی: »لە من دوور بێت شتی وا بکەم! ئەو پی�اوەی جامەکەی 

بۆ الی  بە سەالمەتی سەربکەونەوە  ئێوەش  ئەو دەبێتە کۆ�لەم.  لە دەست گ�راوە 
باوکتان.«

با خزمەتکاری  پیێشەوە و گوتی: »گەورەم، تکا�ە،  لێیی چووە  �ەهودا  ١٨ ئ�نجا 

مەبە،  تووڕە  خۆت  خزمەتکاری  لە  بکات.  گەورەکەی  بۆ  قسە�ەک  خۆت 
هەرچەندە تۆ وەک خودی ف�رعەون�ت. ١٩ گەورەم لە خزمەتکارانی خۆی پرسی: 
پی�رمان  ”باوکێکی  گەورەمان گوت:  بە  ٢٠ ئێمەش  هە�ە؟“  براتان  �ان  باوک  ”ئا�ا 
کوڕە  ئەو  برای  بووە.  بۆی  پی�ر�دا  تەمەنی  لە  کە  بچووکەکەی  کوڕە  لەگەڵ  هە�ە 

مردووە و ئێستا خۆی بە تەنها بۆ دا�کی ماوەتەوە. باوک�شی خۆشی دەوێت.“
٢١ »تۆش بە خزمەتکارانی خۆتت گوت: ”بۆم بهێنن تاکو بە چاوی خۆم ب�ب�نم.“ 

چونکە  بەجێبهێڵێت،  باوکی  ناتوانێت  ”کوڕەکە  گوت:  گەورەمان  بە  ٢٢ ئێمەش 

ئەگەر باوکی بەجێبهێڵێت باوکی دەمرێت.“ ٢3 بەاڵم تۆ بە خزمەتکارەکانی خۆتت 
گوت: ”ئەگەر برا بچووکەکەتان لەگەڵتان بەرەو خوار نە�ەت، ئەوا چاوتان بە چاوم 
باوکمان،  ئێوە،  کاتێک گەڕا�نەوە الی خزمەتکارەکەی  بوو  ٢4 ئەوە  ناکەوێتەوە.“ 

قسەکانی گەورەی خۆممان پیێیی ڕاگە�اند.
٢5 »پاشان باوکمان پیێیی گوت�ن: ”بگەڕێنەوە و هەندێک خواردنمان بۆ بکڕن.“ 

برا  کاتەی  ئەو  مەگەر  تەنها  بچ�ن.  بەرەو خوار  ”ناتوان�ن  گوتمان:  ئێمە  ٢٦ بەاڵم 

بچووکەکەمان لەگەڵ بێت، ئ�نجا بەرەو خوار دەچ�ن، چونکە ناتوان�ن چاومان بە 
پی�اوەکە بکەوێت ئەگەر برا بچووکەکەمان لەگەڵ نەبێت.“

کوڕی  دوو  ژنەکەم  دەزانن  ”ئێوە  گوت�ن:  پیێیی  باوکمان  ٢7 »خزمەتکارەکەت، 

بۆم بووە، ٢٨ �ەکێک�ان لەالی من ڕۆ�شت، گوتم، ’هەبێت و نەبێت پارچەپارچە 
پیێ نەکەوتووەتەوە. ٢٩ خۆ ئەگەر ئەمەش�ان لەبەردەمم  کراوە.‘ هەتا ئێستاش چاوم 
ناو  دەنێنە  پەژارەوە  و  بە خەم  س���ەکانم  مووە  ئەوا  بەسەربێت،  بەاڵ�ەکی  و  ببەن 

ج�هانی مردووانەوە.“
خزمەتکاری  کە  باوکم  الی  بۆ  بچمەوە  کوڕەکە  بەبێ  ئەگەر  3٠ »ئێستاش 

ئێوە�ە و گ�انی پە�وەستە بە گ�انی ئەمەوە، 3١ بب�نێت کوڕەکە د�ار ن��ە، بۆ خۆی 
ئێوە�ە  خزمەتکاری  کە  باوکمان  س�یی  سەری  خزمەتکاران�شت  ئێمەی  دەمرێت. 
خزمەتکارەکەی  3٢ چونکە  مردووانەوە،  ج�هانی  ناو  دادەگر�نە  پەژارەوە  و  خەم  بە 
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ئێوە دەستەبەری سەالمەتی کوڕەکەی کردووە لەالی باوکم. گوتوومە: ”ئەگەر بۆم 
نەهێنا�تەوە ئەوا هەتاهەتا�ە تاوانبارم بەرامبەر بە باوکم!“

33 »ئێستاش با خزمەتکاری خۆت لە ج�اتی کوڕەکە بمێنێتەوە و ببێتە کۆ�لەی 

الی  بگەڕێمەوە  34 چۆن  بگەڕێتەوە.  براکانی  لەگەڵ  کوڕەکەش  خۆم،  گەورەی 
باوکم ئەگەر کوڕەکەم لەگەڵ نەبێت؟ تکا�ە مەهێڵە ئەم مە�نەت��ە بب�نم کە بەسەر 

باوکمدا دێت.«

خۆدەرخس�نی یوسف

لەالی 45 ئەوانەی  هەموو  لەبەردەم  ڕابگرێت  خۆی  نە�توانی  �وسف   ئ�تر  ١

کەسی  ئ�تر  دەرەوە!«  بڕۆنە  لەالم  »هەمووان  کرد:  هاواری  ڕاوەستابوون، 
کە  گر�ا  بەرز  وا  دەنگێکی  ٢ بە  ناساند.  براکانی  بە  خۆی  کاتێک  نەمابوو  لێ 

م�سر�ی�ەکان گوێی�ان لێبوو، ماڵی ف�رعەون�ش ئەمەی ب�ست.
3 �وسف بە براکانی گوت: »من �وسفم. ئا�ا باوکم هێشتا ماوە؟«

بەاڵم براکانی نە�انتوانی وەاڵمی بدەنەوە، چونکە لە �وسف تۆق�بوون.
4 ئ�نجا �وسف بە براکانی گوت: »لێم وەرنە پیێشەوە.« ئەوان�ش هاتنە پیێشەوە، 

ئەم�ش گوتی: »من �وسفی براتانم کە بە م�سرتان فرۆشت. 5 ئێستاش نە ن�گەران 
بۆ ڕزگارکردنی  ئێرە فرۆشتووە، چونکە  بە  منتان  لۆمەی خۆتان بکەن کە  نە  و  بن 
خاکەکە  لە  ساڵە  دوو  ٦ ئەمە  نارد.  ئێوە  پیێش  منی  خودا  کە  بوو  خەڵکی  ژ�انی 
7 بەاڵم  دروێنە.  نە  و  دەبێت  کێاڵن  نە  د�کەش  ساڵی  پیێنج  بۆ  هە�ە،  قاتوقڕی 
خودا منی پیێش ئێوە نارد بۆ داب�نکردنی پاشەڕۆژتان لە زەوی، بۆ ژ�ان بۆتان، بۆ 

دەربازبوونێکی مەزن.
٨ »ئێستاش ئێوە ن�ن کە منتان بۆ ئێرە نارد، بەڵکو خودا�ە منی کردووەتە باوک 

بۆ ف�رعەون و گەورەی هەموو ماڵەکەی و فەرمانڕەوای هەموو خاکی م�سر. ٩ پەلە 
بکەن و بڕۆنە الی باوکم و پیێیی بڵێن: ”�وسفی کوڕت دەڵێت خودا منی کردووە بە 
گەورەی هەموو م�سر. بەرەو خوار وەرە بۆ الم و ڕامەوەستە. ١٠ لە ناوچەی گۆشەن 
ن�شتەجێ دەب�ت و لە من نز�ک دەب�ت، خۆت و کوڕەکانت و کوڕی کوڕەکانت 
بەخێوت  خۆم  ١١ لەوێ  هە�ە.  هەرچ��ەکت  و  گاگەلەکەت  و  مەڕەکەت  ڕانە  و 
و  ماڵەکەت  و  ئەگ�نا خۆت  ماوە.  ساڵی  پیێنج  هێشتا  قاتوقڕ�ی�ەکە  دەکەم، چونکە 

هەرچ�شت هە�ە هەژار دەبن.“
١٢ »وا بە چاوی خۆتان دەب�نن و بن�ام�نی براشم دەمب�نێت کە بەڕاستی ئەوە منم 

لە م�سر خاوەنی چ شکۆ  ڕابگە�ەنن کە من  باوکم  ١3 بە  قسەتان لەگەڵ دەکەم. 
بە  ب�ن�وتانە.  کە  بکەن  بۆ  شتانەشی  ئەو  هەموو  باسی  هەروەها  دەسەاڵتێکم،  و 

پەلەش باوکم بۆ ئێرە بهێنن.«
١4 ئ�نجا باوەشی بە بن�ام�ندا کرد و گر�ا. بن�ام�ن�ش ئەوی لە ئامێز گرت و گر�ا. 
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براکانی قسە�ان  ئەوە  لەدوای  لەگەڵ�ان گر�ا.  و  براکانی ماچکرد  ١5 ئ�نجا هەموو 

لەگەڵی کرد.
ف�رعەون  ب�ست،  �وسف�ان  براکانی  هاتنی  هەواڵی  ف�رعەون  ماڵی  ١٦ کاتێک 

براکانت  »بە  گوت:  �وسفی  بە  ١7 ف�رعەون  بوون.  دڵخۆش  دەستوپیێوەندەکەی  و 
بڵێ: ”ئەمە بکەن: واڵخەکانتان بار بکەن و بڕۆن بۆ خاکی کەنعان. ١٨ باوکتان 
م�سرتان  باشتر�ن خاکی  من�ش  بۆ الی من.  وەرن  و  و خانەوادەکانتان هەڵبگرن 

دەدەمێ و دەتوانن لە پی�ت و فەڕی زەو�ی�ەکە بخۆن.“
١٩ »هەروەها فەرمانت پیێکراوە کە پیێ�ان بڵێیی، ”ئەمە بکەن: لە خاکی م�سرەوە 

عەرەبانە ببەن بۆ ژن و منداڵەکانتان، باوک�شتان سەربخەن و وەرن. ٢٠ با چاو�شتان 
ئێوە  بۆ  م�سر  خاکی  هەموو  چاکی  چونکە  نەبێت،  کەلوپەلەکانتان  لەدوای 

دەبێت.“«
٢١ کوڕەکانی ئ�سرائ�ل�ش بەم جۆرە�ان کرد. �وسف�ش لەسەر فەرمانی ف�رعەون، 

بە  جلی  ٢٢ قاتێک  دان.  پیێ  ڕێگا  بۆ  ئازووقەشی  هەروەها  دان،  پیێ  عەرەبانەی 
دا.  بن�ام�ن  بە  جلی  قات  پیێنج  و   aز�و شاقل  سەد  سێ  بەاڵم  دا،  هەر�ەکە�ان 
٢3 ئەمانەشی بۆ باوکی نارد: دە گوێدرێژی بارکراو لە خێروبێری م�سر، لەگەڵ دە 

ماکەری بارکراو لە گەنم و نان و خۆراک بۆ گەشتەکەی باوکی. ٢4 ئ�نجا براکانی 
بەڕێ کرد و پیێش ڕۆ�شتن�ان پیێیی گوتن: »لە ڕێگا بەگژ �ەکدا مەچن!«

٢5 ئەوان�ش لە م�سرەوە چوون و هاتنەوە خاکی کەنعان بۆ الی �اقوبی باوک�ان. 

هەموو  فەرمانڕەوای  ز�ندووە، خۆی  هێشتا  »�وسف  گوت�ان:  و  ڕاگە�اند  ٢٦ پیێ�ان 

٢7 بەاڵم کاتێک  نەکردن.  پیێ  بڕوای  بوورا�ەوە، چونکە  �اقوب�ش  م�سرە!«  خاکی 
هەموو ئەو قسانەی �وسف�ان پیێ گوت کە پیێیی گوتبوون، هەروەها چاو�شی بەو 
�اقوبی  ڕۆحی  م�سر،  ب�هێننە  ئەوەی  بۆ  ناردبوونی  �وسف  کە  کەوت  عەرەبانانە 
و  دەچم  ماوە،  هێشتا  �وسفی کوڕم  »بەسە!  ٢٨ ئ�سرائ�ل گوتی:  ژ�ا�ەوە.  باوک�ان 

پیێش ئەوەی بمرم دە�ب�نم.«

چوونی یاقوب بۆ میسر

 ئ�تر ئ�سرائ�ل بە هەرچ��ەکەوە کە هە�بوو کۆچی کرد، هاتە ب�ری شابەع و 4٦ ١

قوربانی بۆ خودای ئ�سحاقی باوکی سەربڕی.
٢ خودا بە شەو لە ب�ن�نێکدا بە ئ�سرائ�لی فەرموو: »�اقوب! �اقوب!«

ئەو�ش گوتی: »ئەوەتام.«
3 فەرمووی: »من خودام، خودای باوکتم. مەترسە لە چوونت بۆ م�سر، چونکە 

بێگومان خۆشم  م�سر،  دێمە  تۆ  لەگەڵ  4 من  مەزن.  نەتەوە�ەکی  دەتکەمە  لەوێ 
دەتگەڕێنمەوە. �وسف�ش دەستی خۆی دەنێتە سەر چاوەکانت.«

5 ئ�تر �اقوب ب�ری شابەعی بەجێهێشت، کوڕەکانی ئ�سرائ�ل�ش �اقوبی باوک�ان 

a ٢٢ نز�کەی 5,3 ک�لۆگرام.  
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و منداڵەکان�ان و ژنەکان�ان هەڵگرت و سواری ئەو عەرەبانانە�ان کردن کە ف�رعەون 
بۆ هەڵگرتنی ئەو ناردبووی. ٦ هەروەها �اقوب و هەموو نەوەکانی، لەگەڵ خۆ�ان 
مەڕومااڵتەکە�ان و ئەو کەلوپەالنەی لە خاکی کەنعان دەست�ان کەوتبوو، هەڵگرت 
و هاتنە م�سر. 7 کوڕ و کوڕەزا و کچ و کچەزاکانی، هەموو نەوەکەی لەگەڵ خۆی 

هێنا�ە م�سر.

٨ ئەمانەش ناوی کوڕەکانی ئ�سرائ�لن کە هاتنە م�سر، واتە �اقوب و نەوەکانی:

  ڕەئوبێن کوڕە نۆبەرەی �اقوب.
٩ کوڕەکانی ڕەئوبێن:  

  حەنۆک، پەڵو، حەسرۆن و کەرمی.
 ١٠ کوڕەکانی ش�مۆن:

ژنێکی  لە  کە  شائوول  هەروەها  و چۆحەر،  �اک�ن  ئۆهەد،  �ام�ن،    �ەموئێل، 
کەنعانی بوو.

 ١١ کوڕەکانی لێڤی:
  گێرشۆن، قەهات و مەراری.

 ١٢ کوڕەکانی �ەهودا:
  ئێر، ئۆنان، شالەح، پیێرێز و زەرەح، بەاڵم ئێر و ئۆنان لە خاکی کەنعان مردن.

  کوڕەکانی پیێرێز�ش ئەمانە بوون:
  حەسرۆن و حامول.
 ١3 کوڕەکانی �ەساخار:

  تۆالع، پوڤە، �اشوڤ و ش�مرۆن.
 ١4 کوڕەکانی زەبولون:

  سەرەد، ئێلۆن و �ەحلئێل.
د�نەی  لەگەڵ  ئارام،  پەدان  لە  بوون  �اقوبی  بۆ  کە  لێئەن  کوڕەکانی   ١5 ئەمانە 

کچ�شی. هەموو کوڕ و کچەکانی سی و سێ کەس بوون.

 ١٦ کوڕەکانی گاد:
  چ�فۆن، حەگی، شونی، ئەچبۆن، عێری، ئەرۆدی و ئەرئێلی.

 ١7 کوڕەکانی ئاشێر:
  �منە، �ەشڤە، �ەشڤی و بەر�عە

  لەگەڵ سەرەحی خوشک�ان.
  کوڕەکانی بەر�عە:
  حەڤەر و مەلک�ێل.

ئەو�ش  کچی.  لێئەی  بە  دابووی  البان  کە  بوون  ز�ل�ە  کوڕەکانی   ١٨ ئەمانەش 
ئەمانەی بۆ �اقوب خستەوە کە شازدە کەس بوون.

 ١٩ دوو کوڕەکەی ڕاحێلی ژنی �اقوب:
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  �وسف و بن�ام�ن.
٢٠ لە خاکی م�سر�ش، مەنەشە و ئەفرا�م بۆ �وسف لەدا�ک بوون لە ئاسنەتی   

کچی پۆتی فەرەعی کاه�نی ئۆن.
 ٢١ کوڕەکانی بن�ام�ن:

و  حوپی�م  موپی�م،  ڕۆش،  ئێحی،  نەعمان،  گێرا،  ئەشبێل،  بەکەر،    بەلەع، 
ئەرد.

 ٢٢ ئەمانە کوڕەکانی ڕاحێلن کە بۆ �اقوبی بوون. هەموو�ان چواردە کەس بوون.

 ٢3 کوڕەکەی دان:
  حوش�م.

 ٢4 کوڕەکانی نەفتالی:
  �ەحزئێل، گۆنی، �یێچەر و شلێم.

 ٢5 ئەمانە کوڕەکانی ب�لهە بوون کە البان دابووی بە ڕاحێلی کچی. ئەو�ش ئەمانەی 
بۆ �اقوب بوو. هەموو�ان حەوت کەس بوون.

 ٢٦ هەموو ئەوانەی لەگەڵ �اقوب هاتنە م�سر و لە پشتی ئەوەوە دەرچووبوون، جگە 
٢7 بە هەردوو کوڕەکەی  بوون.  ژنانی کوڕەکانی، شەست و شەش کەس  لە 
کە  �اقوب  ماڵی  کەسانی  سەرجەمی  ببوون،  لەدا�ک  م�سر  لە  کە  �وسفەوە 

هاتنە م�سر، حەفتاa کەس بوون.

گۆشەن  بەرەو  هەتا  �وسف  الی  بۆ  نارد  خۆ�ەوە  لەپیێش  �ەهودای  ٢٨ �اقوب 

خۆی  گال�سکەکەی  ٢٩ �وسف  گۆشەن.  ناوچەی  هاتنە  ئ�نجا  بکات.  ڕێنما�یی 
ب�نی  کە  باوکی.  ئ�سرائ�لی  پیێشواز�کردنی  بۆ  هەڵکشا  گۆشەن  بەرەو  و  بەستەوە 

دەستی لە ملی کرد و بۆ ماوە�ەک گر�ا.
3٠ ئ�سرائ�ل بە �وسفی گوت: »ئێستا با بمرم، لەدوای ئەوەی ڕووی تۆم ب�نی و 

زان�م هێشتا ز�ندوو�ت.«
ف�رعەون  بە  و  »دەچم  گوت:  باوکی  ماڵی  و  براکانی  بە  �وسف  3١ ئ�نجا 

ڕادەگە�ەنم، پیێیی دەڵێم: ”براکانم و ماڵی باوکم کە لە خاکی کەنعان بوون، هاتنە 
الم. 3٢ پی�اوەکان�ش شوانی مەڕن، چونکە خاوەن مااڵتن، جا مەڕ و مانگاکان�ان و 
هەرچ��ان هە�ە هێناو�انە.“ 33 ئ�نجا ئەگەر ف�رعەون بانگی کردن و گوتی: ”کارتان 
ئێستا،  هەتا  منداڵ�مانەوە  لە  مااڵتن،  خاوەن  ”خزمەتکارانت  34 دەڵێن:  چ��ە؟“ 
ببن، چونکە  ن�شتەجێ  ناوچەی گۆشەن  لە  ئەوەی  بۆ  باوباپی�رانمان،“  و  خۆمان 

م�سر�ی�ەکان قێز�ان لە هەموو شوانێکی مەڕ دەبێتەوە.«

 �وسف چوو و بە ف�رعەونی گوت: »باوکم و براکانم، بە ڕانە مەڕ و مانگا�ان 47 ١

خاکی  لە  ئەوان  ئێستا  هاتوون،  کەنعانەوە  خاکی  لە  هە�انە،  هەرچی  و 
گۆشەنن.« ٢ لەنێو براکانی پیێنج پی�اوی برد و لەبەردەم ف�رعەون ڕا�گرتن.

a ٢7 بڕوانە دەرچوون ١ :5.   
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3 ف�رعەون�ش لە براکانی پرسی: »کارتان چ��ە؟«

و  خۆشمان  مەڕن،  شوانی  »خزمەتکارانت  گوت:  ف�رعەون�ان  بە  ئەوان�ش 
ماوە�ەک  ئەوەی  بۆ  ف�رعەون�ان گوت: »هاتوو�ن  بە  4 هەروەها  باوباپی�ران�شمان.« 
لەم خاکە ن�شتەجێ ب�ن، چونکە لەوەڕگا نەماوە بۆ مەڕەکانی خزمەتکارانت، لەبەر 
ئەوەی قاتوقڕ�ی�ەکە لە خاکی کەنعان سەختە، ئێستاش ڕێگا بدە با خزمەتکارانت 

لە خاکی گۆشەن ن�شتەجێ بن.«
5 ف�رعەون لەگەڵ �وسف قسەی کرد و پیێیی گوت: »باوکت و براکانت هاتوون بۆ 

الی تۆ. ٦ خاکی م�سر لەبەردەمتە، باوکت و براکانت لە باشتر�ن خاک ن�شتەجێ 
بکە. با لە خاکی گۆشەن ن�شتەجێ بن. ئەگەر زان�شت لەنێو�ان کەسانی بە توانا 

هە�ە، ئەوا ب�انکە بە سەرکاری ئەو مااڵتەی هی خۆمن.«
�اقوب�ش  ناساند.  ف�رعەونی  بە  و  ژوورەوە  هێنا�ە  باوکی  �اقوبی  �وسف  7 ئ�نجا 

چەند  »تەمەنت  گوت:  �اقوبی  بە  ٨ ف�رعەون  کرد.  ف�رعەون  بۆ  بەرەکەتی  داوای 
ساڵە؟«

و  کەم  تەمەنم  گەڕۆکم.  ساڵە  سی  و  »سەد  گوت:  ف�رعەونی  بە  ٩ �اقوب�ش 

سەخت بووە، هێشتا تەمەنم تەمەنی گەڕۆکی باوباپی�رانمی تێنەپەڕاندووە.« ١٠ ئ�تر 
�اقوب داوای بەرەکەتی بۆ ف�رعەون کرد و لەالی ف�رعەون هاتە دەرەوە.

م�سر  خاکی  لە  براکانی  و  باوکی  ف�رعەون  فەرمانی  بەپیێیی  �وسف  ١١ ئ�نجا 

ن�شتەجێ کرد و لە باشتر�ن زەوی لە خاکی م�سر، کە دەکاتە خاکی ڕەعمسێس، 
ماڵی  هەموو  و  براکانی  و  باوک  بۆ  خۆراکی  �وسف  ١٢ هەروەها  پیێدان.  موڵکی 

باوک�شی بەپیێیی ژمارەی منداڵەکان�ان داب�ن کرد.

یوسف و برسیپێپ�یپیەکە
١3 لە هەموو خاکەکەدا نان نەبوو، چونکە قاتوقڕ�ی�ەکە زۆر سەخت بوو. خاکی 

ئەو  لە کەڵک کەوتبوون. ١4 �وسف هەموو  قاتوقڕ�ی�ەکەوە  م�سر و کەنعان بەهۆی 
ز�وەی کۆکردەوە کە خەڵکی م�سر و کەنعان گەنم�ان پیێ دەکڕی. ئ�نجا ز�وەکەی 
کەنعان  خاکی  لە  و  م�سر  خاکی  لە  ز�و  کە  ١5 کاتێک  ف�رعەون.  ماڵی  هێنا�ە 
نەما، هەموو م�سر�ی�ەکان هاتنە الی �وسف و گوت�ان: »نانمان بۆ پیێبدە! بۆچی 

لەبەردەمت بمر�ن؟ ز�وەکان تەواو بوو.«
پیێیی گوتن: »ئەگەر ز�و تەواو بووە، مااڵتەکانتان بهێنن. لە ج�اتی  ١٦ �وسف�ش 

لە  ئەو�ش  هێنا.  �وسف  بۆ  مااڵتەکان�ان  ١7 ئ�نجا  دەدەمێ.«  نانتان  مااڵتەکانتان، 
ئ�تر بە درێژا�یی  پیێدان.  نانی  بەرامبەر ئەسپ، مەڕ، بزن، چێڵ و گوێدرێژەکان�ان 

ئەو ساڵە لە بەرامبەر هەموو مااڵتەکان�ان نانی دان.
١٨ کە ئەو ساڵە تەواو بوو، بۆ ساڵی دووەم هاتنەوە بۆ الی و پیێ�ان گوت: »لە 

گەورەمانی ناشار�نەوە ز�وەکانمان تەواو بوون، مااڵتەکان�شمان لەالی گەورەمانە، 
ئ�تر ه�چ لەپیێش گەورەمان نەماوە تەنها لەشمان و زەو�ی�ەکەمان نەبێت. ١٩ بۆچی 
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زەو�ی�ەکەمان  و  خۆمان  نان  بە  بمر�ن؟  چاوت  لەپیێش  زەو�ی�ەکەشمان  و  خۆمان 
بکڕە، ئ�تر خۆمان و زەو�ی�ەکەشمان دەب�نە کۆ�لەی ف�رعەون. تۆو�شمان بدەرێ بۆ 

ئەوەی بژ�ن و نەمر�ن، با زەو�ی�ەکەشمان نەبێتە چۆڵەوانی.«
تەواوی  م�سر  خەڵکی  کڕی.  ف�رعەون  بۆ  م�سری  خاکی  هەموو  ٢٠ �وسف�ش 

ئ�تر  بوو لەسەر�ان.  قاتوقڕ�ی�ەکە زۆر سەخت  لەبەر ئەوەی  کێڵگەکان�ان فرۆشت، 
خاکەکە بووە هی ف�رعەون. ٢١ �وسف خەڵکەکەشی لەم سەری م�سرەوە هەتا ئەو 
سەری کردە کۆ�لە. ٢٢ تەنها زەوی کاه�نەکانی نەکڕی، چونکە کاه�نەکان لەال�ەن 
کە  دەخوارد  خۆ�ان  خۆراکەکەی  بەشە  ئ�تر  هەبوو،  خۆراک�ان  بەشە  ف�رعەونەوە 

ف�رعەون دە�دانێ. لەبەر ئەوە زەو�ی�ەکەی خۆ�ان نەفرۆشت.
بۆ  زەو�ی�ەکەتانم  و  خۆتان  کە  »ئێستا  گوت:  خەڵکەکەی  بە  �وسف  ٢3 ئ�نجا 

ف�رعەون کڕ�وە، ئەوە تۆو، بڕۆن و لە زەوی ب�چێنن. ٢4 بەاڵم لە کاتی خەرماندا پیێنج 
�ەکی خەرمانەکەتان دەدەنە ف�رعەون. چوار بەشەکەی د�کە بۆ خۆتان دەبێت، بۆ 
بنەتۆa و بۆ خۆراکی خۆتان و ئەوانەی لە ماڵەکانتانن و بۆ خۆراکی منداڵەکانتان.«

٢5 ئەوان�ش گوت�ان: »تۆ ئێمەت بە ز�ندوو�یی هێشتەوە. ئەگەر گەورەمان لێمان 

ڕازی بێت، ئێمە کۆ�لەی ف�رعەون�ن.«
پیێنج  ئەمڕۆش  �اسا، کە هەتا  لەسەر خاکی م�سر کردە  ئەمەی  �وسف  ٢٦ ئ�تر 

�ەکی بەرهەمی کشتوکاڵ بۆ ف�رعەونە. ئەم �اسا�ە تەنها زەوی کاه�نەکانی نەگرتەوە، 
چونکە نەبووە هی ف�رعەون.

٢7 نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی م�سر لە ناوچەی گۆشەن ن�شتەجێ بوون. لەوێ 

بوونە خاوەن موڵک و گەشە�ان کرد، زۆر�ش ز�اد�ان کرد.
٢٨ �اقوب حەڤدە ساڵ لە خاکی م�سر ژ�انی بردە سەر. هەموو تەمەنی �اقوب 

بووە سەد و چل و حەوت ساڵ. ٢٩ کە کاتی مردنی ئ�سرائ�ل نز�ک بووەوە، �وسفی 
پیێیی گوت: »ئەگەر جێیی ڕەزامەند�تم ئەوا دەستت بخەرە ژێر  کوڕی بانگکرد و 
ڕانمەوە و چاکە و وەفادار�م لەگەڵ بکە، لە م�سر مەمنێژە، 3٠ بەڵکو کاتێک لەگەڵ 

باوباپی�رانم ڕادەکشێم، لە م�سرەوە هەڵمبگرە و لە گۆڕستانی ئەواندا بمنێژە.«
ئەم�ش گوتی: »داواکار�ی�ەکەت جێبەجێ دەکەم.«

خوارد.  بۆ  سوێندی  �وسف�ش  بخۆ.«  بۆ  »سوێندم  گوت:  پیێیی  3١ ئەو�ش 

ئ�سرائ�ل�ش لەسەر قەرەوێڵەکەی کڕنۆشی برد.

مەنەشە و ئەفرایم

 ئەوە بوو دوای ئەمانە بە �وسف گوترا: »باوکت نەخۆشە.« ئەو�ش مەنەشە و 4٨ ١

ئەفرا�می کوڕی لەگەڵ خۆی برد. ٢ بە �اقوب ڕاگە�ەنرا و گوترا: »وا �وسفی 
قەرەوێڵەکە  لەسەر  و  بەرخۆی  دا�ە  هێزی  ئ�سرائ�ل�ش  الت.«  بۆ  هاتووە  کوڕت 

دان�شت.

a ٢4 واتە تۆوی چاندن.  
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3 ئ�نجا �اقوب بە �وسفی گوت: »خودای هەرە بەتوانام لە لوزی خاکی کەنعان 

و  دەکەم  بەردارت  من  ”وا  فەرمووم:  4 پیێیی  کردم.  بەرەکەتداری  و  دەرکەوت  بۆ 
ژمارەت زۆر دەکەم و دەتکەمە چەند�ن نەتەوە. ئەم خاکەش بە موڵکی هەتاهەتا�یی 

لەدوای خۆت دەدەمە نەوەکەت.“
پیێش هاتنی من بۆ الت بۆ خاکی م�سر بۆت  5 »ئێستاش دوو کوڕەکەت کە 

لەدا�ک بوون، بۆ من دەبن. واتە ئەفرا�م و مەنەشە وەک ڕەئوبێن و ش�مۆن دەبن 
بۆم. ٦ بەاڵم منداڵەکانی د�کەت کە لەدوای ئەمانەوە لەدا�ک دەبن، دەبنە هی تۆ 
و لەژێر ناوی دوو براکە�ان بەشە م�رات�ان دەبێت. 7 کاتێک لە پەدان دەگەڕامەوە، 
ئەفرات، ڕاحێل مرد، هەر  نەمابوو بگەمە  لە خاکی کەنعان کە هێندەم  لە ڕێگا 

لەوێ لەسەر ڕێگای ئەفرات ناشتم،« واتە لە بێت لەحم.
٨ ئ�نجا ئ�سرائ�ل دوو کوڕەکەی �وسفی ب�نی و گوتی: »ئەمانە کێن؟«

پیێیی  لێرە  خودا  کە  منن  کوڕەکەی  دوو  »ئەوانە  گوت:  باوکی  بە  ٩ �وسف�ش 

بەخش�وم.«
ئەم�ش گوتی: »ب�انهێنە الم تاکو داوای بەرەکەت�ان بۆ بکەم.«

١٠ هەردوو چاوی ئ�سرائ�ل بەهۆی پی�ر�ی�ەوە کز ببوون و پەکی ب�ن�ن�ان کەوتبوو. 

بۆ�ە �وسف هەردووک�انی هێنا�ە الی، ئەو�ش ماچی کردن و باوەشی پیێدا کردن.
١١ ئ�نجا ئ�سرائ�ل بە �وسفی گوت: »چاوەڕوان نەبووم ڕووی تۆ بب�نم، کەچی 

ئێستا خودا نەوەکەی تۆشی ن�شان دام.«
و  برد  کڕنۆشی  لەبەردەمی  و  دەرهێنا  ئەژنۆی  لەنێوان  هەردووک�انی  ١٢ �وسف 

ئەفرا�می  هەردووک�ان،  دا�ە  دەستی  �وسف  ١3 ئ�نجا  زەوی.  سەر  خستە  سەری 
لەالی ڕاستی خۆی بەرامبەر دەستی چەپیی ئ�سرائ�ل و مەنەشەشی لەالی چەپیی 
ئ�سرائ�ل  ١4 بەاڵم  کردنەوە.  نز�ک  لێ  و  ئ�سرائ�ل  ڕاستی  دەستی  بەرامبەر  خۆی 
بچووکەکە�ان  کە  ئەفرا�م،  سەری  سەر  خست��ە  و  درێژکرد  خۆی  ڕاستی  دەستی 
بوو، دەستی چەپی�شی خستە سەر سەری مەنەشە، دەستەکانی ژ�رانە دانا، چونکە 

مەنەشە نۆبەرەکە بوو.
١5 ئ�نجا داوای بەرەکەتی بۆ �وسف کرد و گوتی:

  »ئەو خودا�ەی کە باوانم دۆستا�ەت��ان لەگەڵیa کرد،
ئ�براه�م و ئ�سحاق،   

  ئەو خودا�ەی کە شوانا�ەتیb کردووم
لە بوونمەوە هەتا ئەمڕۆ،   

 ١٦ ئەو فر�شتە�ەی لە هەموو خراپە�ەک منی کڕ�ی�ەوە،
ئەم دوو کوڕە بەرەکەتدار بکات.   

  با بە ناوی خۆم و بە ناوی باوانم

a ١5 بڕوانە 5 :٢٢ .  

b ١5 شوانا�ەتی: بڕوانە زەبوورەکان ٢3.  
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ئ�براه�م و ئ�سحاقەوە ناوببرێن،   
  با لەناو خاکەکەش زۆر ز�اد بن.«

١7 کە �وسف ب�نی باوکی دەستی ڕاستی خستووەتە سەر سەری ئەفرا�م، ئەوەی 

ب�خاتە  ئەفرا�مەوە  لەسەر سەری  تاکو  باوکی گرت  ئ�تر دەستی  بوو،  ناخۆش  پیێ 
ئەمە  چونکە  باوکە،  نا،  »ئاوا  گوت:  باوکی  بە  ١٨ �وسف  مەنەشە.  سەری  سەر 

نۆبەرەکە�ە، دەستی ڕاستی خۆت بخەرە سەر سەری.«
هەروەها  دەزانم.  خۆم،  کوڕی  »دەزانم  گوتی:  و  نەبوو  ڕازی  باوکی  ١٩ بەاڵم 

مەزنتر  لەو  بچووکەکەی  برا  بەاڵم  دەبێت.  مەزن�ش  و  نەتەوە�ەک  دەبێتە  ئەو�ش 
دەبێت و نەوەشی دەبێتە چەند�ن نەتەوە.« ٢٠ ئ�تر لەو ڕۆژەدا داوای بەرەکەتی بۆ 

کردن و گوتی:

  »بە ناوی تۆوە نەوەی ئ�سرائ�ل داوای ئەم بەرەکەتە دەکات:
”خودا وەک ئەفرا�م و مەنەشەت لێ بکات.“«   

بەو شێوە�ە ئەفرا�می خستە پیێش مەنەشە.
و  دەبێت  لەگەڵتان  خودا  بەاڵم  دەمرم،  »ئەوا  گوت:  �وسفی  بە  ٢١ ئ�سرائ�ل 

براکانت  بەشی  لە  ز�اتر  بەشێک  ٢٢ من�ش  باوباپی�رانتان.  خاکی  دەتانگەڕێنێتەوە 
دەدەمە تۆ، ئەوەی بە شمشێرەکەم و کەوانەکەم لە چنگی ئەمۆر�ی�ەکان وەرمگرت.«

یاقوب داوای بەرەکەت بۆ کوڕەکانی دەکات

 ئ�نجا �اقوب کوڕەکانی خۆی بانگکرد و گوتی: »کۆببنەوە تاکو پیێتان بڵێم 4٩ ١

کە لە ڕۆژانی داهاتوودا چ�تان بەسەردێت.

٢ »ئەی کوڕانی �اقوب، کۆببنەوە و گوێ بگرن،  
گوێ لە ئ�سرائ�لی باوکتان بگرن.   

3 »ڕەئوبێن، تۆ نۆبەرەکەی من�ت،  
هێزی من�ت و �ەکەم توانام�ت،   
سەری شانازی و سەری هێزی.   

4 هەڵچوو وەک ئاو، بااڵدەست ناب�ت،  
چونکە چوو�تە سەر پیێخەفەکەی باوکت،   
گاڵوت کرد، سەرکەوت�تە سەر نوێنەکەم.   

5 »ش�مۆن و لێڤی بران،  
a.بە چەکی توندوت�ژی چەکدارن   

٦ من ناچمە ناو کۆڕی ڕاوێژ�ان،  
سەنگ�نی من �ەک ناگرێتەوە لەگەڵ کۆمەڵەکە�ان،   

a 5  مەبەست لە توندوت�ژی ش�مۆن و لێڤ��ە بەرامبەر بە خەڵکی شەخەم. بڕوانە 34 :٢5 .  



پە�دابوون ٩74٩

  چونکە لە کاتی تووڕەبوون�اندا مرۆڤ�ان کوشت و
لە خۆش�ش�اندا گا�ان لە پیێ خست.   

7 نەفرەت لە تووڕە�ی�ان کەوا توندە،  
لە هەڵچوون�ان کەوا سەختە.   

  لەناو �اقوب بەش�ان دەکەم و
لەناو ئ�سرائ�ل باڵوە�ان پیێ دەکەم.   

٨ »�ەهوداa، براکانت ستا�شی تۆ دەکەن،  
دەستت لەسەر پشتەملی دوژمنانت دەبێت،   

کوڕانی باوک�شت کڕنۆشت بۆ دەبەن.   
٩ بەچکە شێرە �ەهودا،  

لەسەر نێچ�ر گەڕا�تەوە، کوڕی خۆم.   
  خۆی نوشتاندەوە، خۆی مات دا، وەک شێر،

وەک شێرە مێ، کێ هەڵ�دەستێنێت؟   
 ١٠ داردەستەکە لە �ەهودا دانابڕێت،

گۆچانی فەرمانکردن�ش لەنێوان قاچەکانی،   
b،هەتا ئەو کەسە دێت کە خاوەن�ەتی  

گەالن هەر بۆ ئەو ملکەچ دەبن.   
 ١١ نێرەکەرەکەی بە دار مێو دەبەستێتەوە و
ماکەرەکەی بە باشتر�ن لقە مێوەوە.   

  جلەکانی لەناو شەراب دەشوات و
پۆشاکەکەی لەناو خوێنی ترێ.   

 ١٢ چاوەکانی لە شەراب تۆخترن و
ددانەکانی لە ش�ر س��ترن.   

 ١3 »زەبولون لە کەناری دەر�ا ن�شتەجێ دەبێت،
دەبێتە بەندەری کەشت��ەکان،   

سنوور�شی هەتا سە�دا دەبێت.   

 ١4 »�ەساخار نێرەکەرێکی زەبەالحە و
لەنێوان دوو هەگبە مات بووە.   

 ١5 ب�نی شوێنێکی باشە بۆ پشوودان و
زەو�ی�ەکەی دڵگ�رە،   

  شانی دەچەمێتەوە بۆ بار و
دەبێتە کۆ�لەی کاری زۆرەملێ.   

a ٨ وشەی )�ەهودا( لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی )ستا�ش(ی ع�بری نز�کە.  

b ١٠ پیێشب�ن��ەکە بۆ هاتنی مەس�ح.  



٩٨پە�دابوون 4٩

 ١٦ »دان دادوەری گەلەکەی خۆی دەکات،
وەک �ەکێک لە هۆزەکانی ئ�سرائ�ل.   

 ١7 دان مارێک دەبێت لەسەر ڕێگا،
مارێکی ژەهراوی لەسەر ڕێڕەو،   

  بە پاژنەی ئەس�ەوە دەدات و
سوارەکەی بەرەو دواوە بەردەبێتەوە.   

 ١٨ »ئەی �ەزدان، چاوەڕێیی ڕزگار�یی تۆم.

 ١٩ »چەتە پەالماری گاد دەدەن،
بەاڵم ئەو دەگاتە پاژنەی پیێ�ان و پەالمار�ان دەدات.   

 ٢٠ »لە ئاشێر نانی چەور دەبێت،
ئەو خواردنی چەور و بەتام دەداتە پاشا�ان.   

 ٢١ »نەفتالی ئاسکێکی دەرپەڕ�وە و
بەچکەی جوانی دەبێت.   

 ٢٢ »�وسف مێوێکی بەردارە،
مێوێکی بەردارە لەسەر کان�او،   

چڵەکانی بەسەر د�وارێکدا هەڵگەڕاون.   
 ٢3 ت�رئەندازان دڕندانە پەالمار�ان دا و
ڕم�ان تێگرت و هەراسان�ان کرد.   

 ٢4 بەاڵم کەوانەکەی بە توندوتۆڵی ما�ەوە،
بازووەکانی دەستی لێزان بوون،   
  بە دەستی توانادارەکەی �اقوب،

،aبە ناوی شوانەکە، تاشەبەردەکەی ئ�سرائ�ل   
 ٢5 بەهۆی خوداکەی باوکتەوە کە �ارمەت�ت دەدات،
بەهۆی هەرە بەتواناوە کە بەرەکەتدارت دەکات،   

  بە بەرەکەتەکانی ئاسمان لە سەرەوە و
بەرەکەتەکانی ئەو قوواڵ�ی�ەی ماتە لە ژێرەوە،   

بەرەکەتەکانی هەردوو مەمک و منداڵدان.   
 ٢٦ بەرەکەتەکانی باوکت مەزنترن

لە بەرەکەتەکانی چ�ای هەتاهەتا�یی،   
لە بەخشندە�یی گردە دێر�نەکان.   

  با بەسەر سەری �وسفەوە بن،
بەسەر ناوچەوانی ج�اکراوە لە براکانی.   

a ٢4 ڕەوانبێژی لێکچواندنە، مەبەستی �ەزدانە.  



پە�دابوون ٩٩5٠

 ٢7 »بن�ام�ن گورگێکی دڕندە�ە،
بە�ان��ان نێچ�ر دەخوات و   

ئێواران�ش دەستکەوت دابەش دەکات.«   

پیێیی  ٢٨ هەموو ئەمانە دوازدە هۆزەکەی ئ�سرائ�لن. ئەمەش ئەوە بوو کە باوک�ان 

گوتن و داوای بەرەکەتی بۆ کردن، هەر�ەکە�ان بەپیێیی بەرەکەتەکەی خۆی داوای 
بەرەکەتی بۆ کردن.

مردنی یاقوب
٢٩ ئ�نجا فەرمانی پیێدان و پیێیی گوتن: »من دەچمە پاڵ گەلەکەی خۆم. لەالی 

باوباپی�رانم بمنێژن، لەو ئەشکەوتەی لەناو کێڵگەکەی عەفرۆنی ح�ت��ە، 3٠ کە لە 
کێڵگەکەی مەخ�ێلە�ە و ڕووەو مەمرێی�ە لە خاکی کەنعان، ئەوەی ئ�براه�م لەگەڵ 
کێڵگەکەدا لە عەفرۆنی ح�تی کڕی تاکو ب�کات بە گۆڕستان. 3١ ئ�براه�م و سارای 
لێئەم  لەوێش  هەر  نێژراون،  لەوێ  ژن�شی  ڕڤقەی  و  ئ�سحاق  نێژراون،  لەوێ  ژنی 

ناشت. 3٢ کێڵگەکە و ئەشکەوتەکەی ناوی لە ح�ت��ەکان کڕدرابوون.«
33 کاتێک �اقوب لە ڕاس�اردنی کوڕەکانی تەواو بوو، هەردوو پیێیی خۆی خستەوە 

سەر قەرەوێڵەکە و دواهەناسەی دا و چووەوە پاڵ گەلەکەی خۆی.

 �وسف خۆی دا بەسەر ڕووی باوک�دا و بەسەر�دا گر�ا و ماچی کرد. ٢ ئ�نجا 5٠ ١

بکەن.  مۆم�ا  باوکی  کە  پز�شکەکانی  خزمەتکارە  بە  دا  فەرمانی  �وسف 
پز�شکەکان�ش ئ�سرائ�ل�ان مۆم�ا کرد. 3 مۆم�اکردنەکە چل ڕۆژی پیێچوو، چونکە 

بەوەندە ڕۆژە کارەکە تەواو دەبوو. م�سر�ی�ەکان�ش حەفتا ڕۆژ بۆی گر�ان.
و  کرد  قسەی  ف�رعەون  ماڵی  لەگەڵ  �وسف  بەسەرچوو،  گر�ان  ڕۆژانی  4 کە 

گوتی: »ئەگەر جێیی ڕەزامەند�تانم، ئەوا قسە لەگەڵ ف�رعەون بکەن و پیێیی بڵێن، 
5 کە باوکم سوێندی داوم و گوتوو�ەتی: ”وا من دەمرم، لەو گۆڕەدا بمنێژن کە لە 

خاکی کەنعان بۆ خۆمم هەڵکەندووە.“ ئێستاش ڕێگام بدە کە بچم باوکم بنێژم و 
بگەڕێمەوە.«

٦ ف�رعەون�ش پیێیی گوت: »بڕۆ و بەو جۆرەی سوێندی داو�ت، باوکت بنێژە.«

ف�رعەون،  خزمەتکارانی  هەموو  لەگەڵی  چوو.  باوکی  ناشتنی  بۆ  �وسف  7 ئ�تر 

پی�رانی ماڵەکەی و هەموو پی�رانی خاکی م�سر چوون، ٨ لەگەڵ تێکڕای ماڵی �وسف 
و براکانی و ماڵی باوکی. تەنها منداڵەکان و ڕانە مەڕ و گاگەل�ان لە خاکی گۆشەن 

بەجێهێشت. ٩ کۆمەڵێکی زۆر گال�سکە و ئەسپ سوار�ش لەگەڵی چوون.
١٠ ئ�نجا گە�شتنە سەر جۆخ�نەکەیa ئاتاد، کە لەوبەری ڕووباری ئوردونە، لەوێ 

ش�وەنێکی زۆر گەورە و توند�ان گێڕا. �وسف حەوت ڕۆژ ماتەمی بۆ باوکی دانا. 
١١ کاتێک کەنعان��ەکانی دان�شتووی ئەو خاکە ئەم ماتەمە�ان لەسەر جۆخ�نەکەی 

a ١٠ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  



١٠٠پە�دابوون 5٠

ناونرا  ئەوە  لەبەر  م�سر�ی�ەکانە.«  گەورەی  ماتەمێکی  »ئەمە  گوت�ان:  ب�نی،  ئاتاد 
ئابێل م�سرا�مa کە لەوبەری ڕووباری ئوردونە.

کوڕەکانی  ١3 جا  کرد.  بۆ  ئاوا�ان  ڕاس�اردبوون  چۆنی  �اقوب�ش  ١٢ کوڕەکانی 

لە  کێڵگە�ەی  ئەو  ئەشکەوتەکەی  لە  و  کەنعان  خاکی  بۆ  برد�ان  و  هەڵ�انگرت 
مەخ�ێلە ناشت�ان، ئەوەی کە ڕووەو مەمرێی�ە و ئ�براه�م لەگەڵ کێڵگەکە لە عەفرۆنی 
ح�تی کڕی تاکو ب�کات بە گۆڕستان. ١4 ئ�تر �وسف و براکانی و هەموو ئەوانەی 

لەگەڵی بۆ ناشتنی باوکی چوون، دوای ناشتنی باوکی گەڕانەوە بۆ م�سر.

یوسف دڵنەوایپی براکانی دەداتەوە
�وسف  »نەکات  گوت�ان:  مرد،  باوک�ان  ب�ن��ان  �وسف  براکانی  ١5 کاتێک 

بەسەرمانی  کردوومانە  بەرامبەری  خراپە�ەی  ئەو  هەموو  و  هەڵبگرێت  لێ  ق�نمان 
مردنی  پیێش  »باوکت  گوت�ان:  و  نارد  �وسف  بۆ  پە�ام�ان  ١٦ ئ�تر  بهێنێتەوە.« 
تاوانی  لە  لێت  داواکارم  دەڵێن:  �وسف  بە  ١7 ”ئاوا  گوتوو�ەتی:  و  ڕا�س�اردوو�ن 
لە  ئێستاش  کرد.“  لەگەڵت  خراپە�ان  چونکە  ببور�ت،  گوناهەکە�ان  و  براکانت 
تاوانی بەندەکانی خودای باوکت خۆشبە.« کاتێک پە�امەکە�ان گە�شت، �وسف 

دەستی بە گر�ان کرد.
ئێمە  »ئەوەتا�ن،  گوت�ان:  و  کەوتن  لەبەردەم�دا  و  هاتن  براکانی  ئەوە  ١٨ دوای 

کۆ�لەی تۆ�ن.«
١٩ بەاڵم �وسف پیێیی گوتن: »مەترسن. ئا�ا من لە جێیی خودام؟ ٢٠ مەبەستی ئێوە 

خراپە بوو بۆم، بەاڵم خودا کردی بە چاکە تاکو وەک ئەمڕۆ بکات، بۆ بە ز�ندوو 
هێشتنەوەی خەڵکێکی زۆر. ٢١ ئێستاش مەترسن. من خۆتان و منداڵەکانتان بەخێو 

دەکەم.« ئ�تر دڵنەوا�یی کردن و قسەی دڵخۆشکەرەی بۆ کردن.

مردنی یوسف
٢٢ �وسف خۆی و ماڵی باوکی لە م�سر ن�شتەجێ بوون. �وسف سەد و دە ساڵ 

ژ�ا ٢3 و منداڵەکانی ئەفرا�م�شی ب�نی، کە دەکاتە نەوەی سێ�ەم. هەروەها ئەوەندە 
ژ�ا کە منداڵەکانی ماک�ری کوڕی مەنەشەی ب�نی ناوی ئەو�ان وەرگرتووە.

بەسەرتان  خۆی  خودا  بەاڵم  دەمرم،  »من  گوت:  براکانی  بە  �وسف  ٢4 ئ�نجا 

ب�داتە  بەڵێنی داوە  دەکاتەوە و لەم خاکەوە دەتانباتەوە ئەو خاکەی کە بە سوێند 
ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب.« ٢5 ئ�تر �وسف نەوەی ئ�سرائ�لی سوێند دا و گوتی: 

»بێگومان خودا بەسەرتان دەکاتەوە، دەبێت ئێوەش لێرەوە ئێسقانەکانم ببەنەوە.«
لە  ئ�تر مۆم�ا�ان کرد و  لە تەمەنی سەد و دە ساڵ�دا مرد.  ٢٦ دوای ئەوە �وسف 

م�سر خرا�ە تابووتەوە.

a ١١ ئابێل م�سرا�م واتە ماتەمی م�سر�ی�ەکان.  



دەرچوون ١٠١١

دەرچوون
دووەم پەڕتووکی موسا

چەوساندنەوەی نەوەی ئیسرائیل

 ئەمانە ناوی کوڕەکانی ئ�سرائ�لن کە لەگەڵ �اقوب چوونە م�سر، هەر�ەک ١ ١

لەگەڵ خێزانەکەی:

٢ ڕەئوبێن، ش�مۆن، لێڤی و �ەهودا،  
3 �ەساخار، زەبولون و بن�ام�ن،  

4 دان و نەفتالی،  
  گاد و ئاشێر.

5 هەموو وەچەکانی �اقوب حەفتاa کەس بوون، بێجگە لە �وسف کە لە م�سر بوو.  

ئ�سرائ�ل  نەوەی  7 بەاڵم  نەوە�ە مردن،  ئەو  براکانی و هەموو  ٦ �وسف و هەموو 

بەردار بوون، زۆر ز�اد بوون و زۆر و توانادارتر بوون، خاکەکە پڕ بوو لەوان.
٩ بە  نەدەناسی.  �وسفی  کە  تەخت  هاتە سەر  نوێ  پاشا�ەکی  م�سر  لە  ٨ ئ�نجا 

و  زۆرتر  ئێمە  لە  گەلێکن  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بکەن،  »تەماشا  گوت:  گەلەکەی 
بەتواناترن. ١٠ وەرن با دانا ب�ن، نەوەک زۆرتر�ش ببن، کاتێک بکەو�نە جەنگەوە، 

ئەوان بچنە پاڵ دوژمنەکانمان و لە دژمان بجەنگن و ئەم خاکە بەجێبهێڵن.«
بارگران��ەکە�ان زەل�ل�ان  بە  بۆ ئەوەی  بێگار�ی�ان لەسەر دانان،  ١١ بۆ�ە سەرکاری 

نا.  بن�اد  ف�رعەون  بۆ  ئەمبارکردن  بۆ  ڕەعمسێس�ان  و  پی�تۆم  شارەکانی  ئ�تر  بکەن، 
بەرباڵو دەبوون،  ئەوەندە گەشە�ان دەکرد و  زەل�ل�ان دەکردن  ١٢ بەاڵم هەرچەندە 

ن�شت.  لێ  ترس�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  بەرامبەر  م�سر�ی�ەکان  ئەوە  لەبەر  ئ�تر 
تاڵ  ١4 ژ�ان�ان  دەکرد.  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  کۆ�ال�ەت��ان  زەبرەوە  بە  ١3 م�سر�ی�ەکان 

هەموو  و  دروستکردن  خشت  و  قوڕکاری  بە  سەخت،  کۆ�ال�ەت��ەکی  بە  کردن 
جۆرە کارێکی کێڵگە، هەموو کارێک کە پیێ�ان دەکردن بە زەبرەوە بوو.

�ەکێک�ان  ناوی  کە  گوت،  ع�بران��ەکانی  ژنە  مامانی  دوو  بە  م�سر  ١5 پاشای 

ش�فرە و ئەوی د�کە�ان پوعەb بوو، ١٦ گوتی: »کاتێک مامانی بۆ ژنە ع�بران��ەکان 
ب�کوژن، بەاڵم  تەماشا�ان بکەن، ئەگەر کوڕ بێت  لە شوێنی منداڵبوون،  دەکەن 
نەکرد  ئەوە�ان  و  ترسان  لە خودا  مامانەکان  ١7 بەاڵم  بژ�یێت.«  با  بێت  ئەگەر کچ 
م�سر  پاشای  ١٨ دواتر  بژ�ن.  کوڕەکان  هێشت�ان  گوتبوون،  پیێیی  م�سر  پاشای  کە 

a 5 لە هەندێک دەستنووسی کۆندا بە ژمارەی حەفتا و پیێنج هاتووە. بڕوانە پە�دابوون 4٦ :٢7 و کردار 7 :١4.   

b ١5 ناوەکانی پوعە و ش�فرە تەنها لێرە هەن. ئ�تر مەرج ن��ە ع�بری بوو بن، بەاڵم �ارمەتی ژنە ع�بران��ەکان�ان دەدا.  



١٠٢دەرچوون ١

مامانەکانی بانگکرد و لێیی پرس�ن: »بۆچی ئەمەتان کردووە؟ بۆ هێشتتان کوڕەکان 
بژ�ن؟«

١٩ مامانەکان�ش وەاڵمی ف�رعەون�ان دا�ەوە: »لەبەر ئەوەی ژنە ع�بران��ەکان وەک 

ژنە م�سر�ی�ەکان ن�ن، ئەوان گورجوگۆڵن و پیێش گە�شتنی مامان منداڵ�ان دەبێت.«
٢٠ ئ�تر خودا لەگەڵ مامانەکان باش بوو، گەل�ش زۆر و بە توانا بوون. ٢١ ئەوە بوو 

کە مامانەکان لە خودا ترسان، خوداش خێزانی پیێ بەخش�ن.
کوڕێکی  »هەر  گوتی:  و  دا  گەلەکەی  هەموو  بە  فەرمانی  ف�رعەون  ٢٢ ئ�نجا 

ع�برانی کە لە دا�ک دەبێت، فڕێی�بدەنە ناو ڕووباری ن�ل، بەاڵم با هەموو کچەکان 
بژ�ن.«

لەدایکبوونی موسا

 پی�اوێک لە بنەماڵەی لێڤی کچێکی لێڤی هێنا. ٢ ژنەکە سکی پڕ بوو و کوڕێکی ٢ ١

بوو، کە ب�نی منداڵەکە جوانە، سێ مانگ شارد�ی�ەوە. 3 بەاڵم کاتێک نە�توانی 
زفت  و  ق�ر  بە  و  هێنا  دروستکراوی  زەل  لە  سەبەتە�ەکی  ب�شارێتەوە،  ز�اتر  لەوە 
دا�نا.  قام�شەاڵن  لەناو  ن�ل  لە کەناری  ئ�نجا  دانا،  لەناو  دا و کوڕەکەی  سواخی 

4 خوشکی منداڵەکەش لە دوورەوە وەستا بۆ ئەوەی بزانێت چی لێدێت.

ن�ل  ڕووباری  سەر  بۆ  خوارەوە  هاتە  خۆشوشتن  بۆ  کە  ف�رعەون�ش  5 کچی 

لەناو  سەبەتەکەی  دەکرد،  هاتوچۆ�ان  ن�ل  کەناری  لەسەر  کەن�زەکان�شی  و 
قام�شەاڵنەکە ب�نی و کچە خزمەتکارەکەی نارد تاکو ب�هێنێت. ٦ ئەو�ش کرد�ی�ەوە 
و  هاتەوە  پیێدا  بەزە�یی  دەگر�یێ،  و  کوڕێکە  ب�نی  کرد،  منداڵەکەی  تەماشای  و 

گوتی: »ئەمە �ەکێکە لە منداڵی ع�بران��ەکان.«
7 خوشکی منداڵەکەش لە کچی ف�رعەونی پرسی: »ئا�ا بچم ژنێکی ش�ردەری 

ع�بران�ت بۆ بانگ بکەم بۆ ئەوەی ش�ر بە منداڵەکە بدات؟«
دا�کی  چوو  عازەبەکەش  کچە  »بڕۆ.«  دا�ەوە:  وەاڵمی  ف�رعەون�ش  ٨ کچی 

منداڵەکەی بانگکرد. ٩ کچی ف�رعەون�ش پیێیی گوت: »ئەم منداڵە ببە و ش�ری بدە 
بۆم، من�ش کرێی�ەکەت دەدەمێ.« ژنەش منداڵەکەی برد و ش�ری دا�یێ. ١٠ کاتێک 
منداڵەکە گەورە بوو، بۆ کچی ف�رعەونی هێنا�ەوە، ئ�تر بوو بە کوڕی ئەو و ناوی 

لێنا »موساa« و گوتی: »لەبەر ئەوەی لەناو ئاو هەڵمگرتووەتەوە.«

هەاڵتنی موسا بەرەو میدیان
١١ کاتێک موسا گەورە بوو، ڕۆژێک�ان چووە دەرەوە بۆ الی براکانی و سە�ری 

دەدات.  برای  ع�بران�یی  پی�اوێکی  لە  م�سری  پی�اوێکی  ب�نی  و  کرد  بارگران��ەکانی 
١٢ ئەو�ش تەماشای ئەم ال و ئەو الی کرد و ب�نی کەسی لێ ن��ە، ئ�تر م�سر�ی�ەکەی 

a ١٠ موسا نز�کە لە وشەی )مۆشێ(ی ع�بر�ی�ەوە کە بە واتای دەرکردن �ان هێنانە دەرەوە دێت.  
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کوشت و لەناو لم شارد�ی�ەوە. ١3 بۆ ڕۆژی دووەم چووە دەرەوە و ب�نی دوو پی�اوی 
ع�برانی شەڕ دەکەن. لە خەتابارەکەی پرسی: »بۆچی لە هاوەڵەکەت دەدە�ت؟«

١4 ئەو�ش گوتی: »کێ تۆی کردووە بە گەورە و دادوەر بەسەرمانەوە؟ ئا�ا دەتەوێ 

بمکوژ�ت هەروەک م�سر�ی�ەکەت کوشت؟« جا موسا ترسا و گوتی: »بێگومان 
ئەم کارە زانراوە!«

لە  بەاڵم موسا  دا موسا بکوژێت،  بوو، هەوڵی  لەمە  ف�رعەون گوێیی  ١5 کاتێک 

دەست ف�رعەون هەاڵت و لە خاکی م�د�ان جێگ�ر بوو، لەالی ب�رێک دان�شت. 
١٦ کاه�نی م�د�ان�ش حەوت کچی هەبوو، هاتن و ئاو�ان هەڵکێشا، ئاخوڕەکان�ان 

پڕکرد بۆ ئاودانی مەڕەکانی باوک�ان. ١7 لەو کاتەدا شوان هاتن و دەر�انکردن، بەاڵم 
موسا هەستا و فر�ا�ان کەوت و مەڕەکانی ئاودان.

١٨ کچەکان�ش هاتنە الی ڕەعوئێلیa باوک�ان، ئەو�ش لێیی پرس�ن: »بۆچی ئەمڕۆ 

زوو هاتنەوە؟«
دەست  لە  کەوت  فر�امان  م�سری  »پی�اوێکی  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ١٩ ئەوان�ش 

شوانەکان، هەروەها ئاوی بۆ کێشا�ن و مەڕەکان�شی ئاو دا.«
بەجێهێشت؟  پی�اوەکەتان  بۆ  لەکوێی�ە؟  »ئەی  گوت:  کچەکانی  بە  ٢٠ ئەو�ش 

بانگهێشتی بکەن با نان بخوات.«
٢١ موسا ڕازی بوو لەگەڵ ئەو پی�اوە بمێنێتەوە. ئەو�ش چ��ۆرەی کچی دا�ە موسا. 

٢٢ چ��ۆرەش کوڕێکی بوو، موساش ناوی لێنا گێرشۆمb، چونکە گوتی: »نامۆ بووم 

لە خاکی بێگانە.«
ئاه�ان  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  مرد.  م�سر  پاشای  درێژە،  ماوە  لەو  بوو  ٢3 ئەوە 

هەڵکێشا لە دەست کۆ�ال�ەتی و هاوار�ان کرد بۆ �ارمەتی، گر�انەکە�ان بەهۆی 
کۆ�ال�ەت��ەوە بۆ خودا بەرزبووەوە. ٢4 خوداش گوێیی لە ناڵە�ان بوو و پە�مانەکەی 
خۆی لە�اد بوو لەگەڵ ئ�براه�مc و ئ�سحاق و �اقوب. ٢5 ئ�تر خودا ڕوان��ە نەوەی 

ئ�سرائ�ل و با�ەخی پیێدان.

موسا و ئاگرێک لەناو دەوەنێک

بوو. 3 م�د�ان  کاه�نی  کە  خەزووری،  �ەترۆی  مەڕەکانی  شوانی  بووە   موسا  ١

حۆرێڤ.  خودا،  کێوی  گە�شتە  هەتا  دەشتودەرەکە  ئەوپەڕی  بردە  مەڕەکانی 
٢ لەوێ لەناو گڕی ئاگرێک لە دەوەنێک فر�شتەی �ەزدانی بۆ دەرکەوت. کە موسا 

تەماشای کرد ب�نی وا دەوەنەکە گڕی گرتووە، کەچی ناسووتێت. 3 موسا گوتی: 
»الدەدەم و تەماشای ئەو د�مەنە مەزنە دەکەم. بۆچی دەوەنەکە ناسووتێت؟«

a ١٨ لەوە دەچێت کە ڕەعوئێل نازناوی کاه�نی م�د�ان بێت و خۆی ناوی �ەترۆ�ە کە دواتر دەبێتە خەزووری موسا. بڕوانە 3 :١ و ١٨ :١ .  

b ٢٢ لە زمانی ع�بر�دا دەربڕ�نێکە لە وشەی بێگانەوە نز�کە.  

c ٢4 بڕوانە پە�دابوون ١5 :١ -١٦  .  



١٠4دەرچوون 3

لەناو  خودا  بکات،  تەماشا  ئەوەی  بۆ  ال�دا  موسا  کە  ب�نی  �ەزدان  4 کاتێک 

دەوەنەکەوە بانگی کرد و فەرمووی: »موسا. موسا.«
ئەو�ش گوتی: »ئەوەتام.«

ئەو  چونکە  دابکەنە،  پیێت  لە  پیێاڵوەکانت  مەکەوە.  ئێرە  »نز�کی  5 فەرمووی: 

شوێنەی تۆ لەسەری وەستاو�ت خاکێکی پی�رۆزە.« ٦ ئ�نجا فەرمووی: »من خودای 
باوکتم، خودای ئ�براه�م و خودای ئ�سحاق و خودای �اقوبم.« موسا ڕووی خۆی 

داپۆشی، چونکە دەترسا تەماشای خودا بکات.
هەروەها  ب�نی،  م�سر  لە  گەلەکەمم  زەل�لی  من  »بەڕاستی  فەرمووی:  7 �ەزدان 

٨ ئەوا  زانی.  ئازارەکان�انم  بە  چونکە  سەرکارەکان�ان،  لەبەر  بوو  هاوار�ان  لە  گوێم 
خاکەوە  لەو  و  م�سر�ی�ەکان  دەست  لە  بکەوم  فر�ا�ان  ئەوەی  بۆ  خوارەوە  هاتمە 
ب�انبەم بۆ خاکێکی باش و فراوان، بۆ خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت، بۆ 
شوێنی کەنعانی، ح�تی، ئەمۆری، پر�زی، ح�ڤی و �ەبوس��ەکان. ٩ ئێستا هاواری 
دەست  بە  کە  ب�نی  چەوسانەوە�ەم  ئەو  هەروەها  و  الم  گە�شتە  ئ�سرائ�ل  نەوەی 
م�سر�ی�ەکان دە�چێژن. ١٠ ئێستاش بڕۆ و دەتنێرم بۆ الی ف�رعەون و گەلەکەی خۆم، 

نەوەی ئ�سرائ�ل لە م�سر بهێنە دەرەوە.«
١١ بەاڵم موسا بە خودای گوت: »من کێم هەتا بچمە الی ف�رعەون و نەوەی 

ئ�سرائ�ل لە م�سر بهێنمە دەرەوە؟«
من  کە  بۆت  ن�شانە  دەبێتە  ئەمەش  دەبم،  لەگەڵت  »من  فەرمووی:  ١٢ ئەو�ش 

کێوە خودا  ئەم  لەسەر  ئێوە  دەردەهێن�ت،  م�سرەوە  لە  کاتێک گەل  ناردووە،  تۆم 
دەپەرستن.«

١3 موساش بە خودای گوت: »من وا دەچمە الی نەوەی ئ�سرائ�ل و پیێ�ان دەڵێم 

بڵێم  چ��ە،“  ”ناوی  بڵێن:  پیێم  ئەگەر  ناردووە.“  ئێوە  بۆ  منی  باپی�رانتان  ”خودای 
چی؟«

١4 خوداش بە موسای فەرموو: »من هەم ئەوەی کە هەم.« هەروەها فەرمووی: 

»ئاوا بە نەوەی ئ�سرائ�ل دەڵێ�ت: ” ’هەم‘ منی بۆ ئێوە ناردووە.“«
 ،a١5 هەروەها خودا بە موسای فەرموو: »ئاوا بە نەوەی ئ�سرائ�ل دەڵێ�ت: ”�ەزدان

پەروەردگاری باوکانتان، خودای ئ�براه�م و خودای ئ�سحاق و خودای �اقوب منی 
بۆ ئێوە ناردووە.“

  »هەتاهەتا�ە ئەمە ناومە
و ئەمەش دێتەوە �ادتان،   

نەوە دوای نەوە.   

پەروەردگاری  ”�ەزدان،  بڵێ:  پیێ�ان  و  کۆبکەرەوە  ئ�سرائ�ل  پی�رانی  و  ١٦ »بڕۆ 

باوکانتان، خودای ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب بۆم دەرکەوت، فەرمووی، بەڕاستی 

a ١5 �ەزدان: لە زمانی ع�بری بە وشەی یەهوا  هاتووە. خودا ئەم ناوەی بۆ خۆی بەکارهێناوە، بۆ پە�مانبەستن لەگەڵ مرۆڤ.  
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بەڵێنم  ١7 هەروەها  بەسەرم کردووەتەوە.  هاتووە  بەسەرتان  لە م�سردا  ئەوەی  و  ئێوە 
داوە، لە زەل�لی م�سر سەرتان بخەم و بتانبەم بۆ خاکی کەنعانی، ح�تی، ئەمۆری، 

پر�زی، ح�ڤی و �ەبوس��ەکان، بۆ خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت.“
ئ�سرائ�ل  پی�رانی  و  تۆ  ئەو کاتە  لە قسەکانت دەگرن.  ئ�سرائ�ل گوێ  ١٨ »پی�رانی 

ع�بران��ەکان  پەروەردگاری  ”�ەزدان،  دەڵێن:  پیێیی  و  م�سر  پاشای  الی  دەچنە 
بەسەر�کرد�نەوە، ئێستاش سێ ڕۆژەڕێ دەڕۆ�ن لە دەشتودەر قوربانی بۆ �ەزدانی 
پەروەردگارمان سەردەبڕ�ن.“ ١٩ بەاڵم دەزانم پاشای م�سر ناهێڵێت بڕۆن، تاوەکو 
بە دەستێکی بەهێز ناچار نەکرێت. ٢٠ ئ�تر من دەستم درێژ دەکەم و بە هەموو کارە 
سەرسوڕهێنەرەکانم کە لەناو�اندا دە�کەم، لە م�سر دەدەم، دوای ئەوە دەهێڵێت 

بڕۆن.
ڕۆ�شتن  کاتی  هەتا  دەکەم،  ڕێزدار  م�سر�ی�ەکان  لەبەرچاوی  گەلەش  ٢١ »ئەم 

لە  لەوەی  �اخود  دراوسێکەی  لە  ژنێک  هەر  ٢٢ بەڵکو  نەڕۆن.  دەستبەتاڵی  بە 
ماڵەکە�دا دەژ�یێت، داوای کەلوپەلی زێڕ و ز�و و جلوبەرگ دەکات و لەبەر کوڕ و 

کچەکانتانی دەکەن و م�سر�ی�ەکان تااڵن دەکەن.«

نیشانە بۆ موسا

لە 4 گوێی�ان  و  نەکردم  پیێ  بڕوا�ان  ئەگەر  »ئەی  و گوتی:  دا�ەوە  وەاڵمی   موسا  ١

قسەکانم نەگرت و گوت�ان ”�ەزدان بۆت دەرنەکەوتووە“؟«
٢ �ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »ئەوە چ��ە لە دەستت؟«

ئەو�ش گوتی: »گۆچان.«
3 فەرمووی: »فڕێی�بدە سەر زەوی.«

4 ئ�نجا  هەاڵت.  لەبەری  موسا  ئ�تر  مار.  بە  بوو  و  زەوی  سەر  فڕێی�دا�ە  ئەو�ش 
�ەزدان بە موسای فەرموو: »دەست درێژبکە و کلکی بگرە.« جا دەستی درێژکرد 
و گرتی و بووەوە بە گۆچان لە دەست�دا. 5 »بۆ ئەوەی بڕوا بکەن کە �ەزدان بۆت 
خودای  و  ئ�سحاق  خودای  و  ئ�براه�م  خودای  باوکان�ان،  خودای  دەرکەوتووە، 

�اقوب.«
٦ هەروەها �ەزدان پیێیی فەرموو: »دەستت بخەرە ناو باخەڵت.« ئەو�ش دەستی 

خستە ناو باخەڵی و دەر�هێنا�ەوە، ب�نی دەستی گولa بووە و وەک بەفری لێهاتووە.
7 ئ�نجا فەرمووی: »دەستت بخەرەوە ناو باخەڵت.« ئەو�ش دەستی خستەوە ناو 

لەشی  بەشەکانی  هەموو  وەک  ب�نی  دەر�هێنا�ەوە،  باخەڵی  لەناو  ئ�نجا  باخەڵی، 
لێهاتووەتەوە.

٨ »بەم شێوە�ە ئەگەر بڕوا�ان پیێ نەکرد�ت و گرنگی بە ن�شانەی �ەکەم نەدا، ئەوا 

گرنگی بە ن�شانەی دووەم دەدەن. ٩ بەاڵم ئەگەر بڕوا�ان بەو دوو ن�شانە�ە نەکرد 
و گوێی�ان لە قسەکانت نەگرت، ئەوا تۆ هەندێک لە ئاوی ن�ل دەبە�ت و لەسەر 

a ٦ گول: لە زمانی ع�بری ئەم وشە�ە بۆ چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست بەکاردەهێنرا.  



١٠٦دەرچوون 4

دەبێتە  وشکانی  لەسەر  دە�بە�ت،  ن�لەوە  لە  ئاوەی  ئەو  ئ�تر  دە�ڕێژ�ت،  وشکانی 
خوێن.«

١٠ موسا بە �ەزدانی گوت: »ئەی پەروەردگار، من پی�اوی قسە ن�م، نە لە ڕابردوو 

زمان  و  گران  دەم  من  بەڵکو  دوا�ت.  لەگەڵ خزمەتکارەکەت  کاتەوەی  لەو  نە  و 
گرانم.«

�ان کێ الڵ  دروستکردووە،  مرۆڤ  بۆ  دەمی  فەرموو: »کێ  پیێیی  ١١ �ەزدان�ش 

�ان کەڕ، ب�نا �ان ناب�نای دروستکردووە، ئا�ا منی �ەزدان ن�م؟ ١٢ ئێستا بڕۆ، من�ش 
لەگەڵ زمانت دەبم و ئەوەت فێر دەکەم کە پیێیی دەدوێی�ت.«

١3 بەاڵم ئەو گوتی: »ئەی پەروەردگار ببورە، کەسێکی د�کە بنێرە.«

برات  لێڤی  هارونی  »ئا�ا  فەرمووی:  و  بەسەر موسادا جۆشا  �ەزدان  ١4 تووڕە�یی 

ن��ە، دەزانم ئەو قسەزانە، هەروەها ئەو ئێستا وا لە ڕێگا�ە بۆ پیێشواز�ت، کاتێک 
زمانی،  دەخە�تە سەر  وتەکان  و  دەدوێی�ت  ١5 لەگەڵی  دەبێت.  دڵخۆش  دەتب�نێت 
لە  ١٦ ئەو  بکەن.  دەکەم چی  فێرتان  و  دەبم  ئەو  زمانی  و  تۆ  زمانی  لەگەڵ  من�ش 
ج�اتی تۆ لەگەڵ گەل دەدوێت، ئەو بۆ تۆ وەک دەم دەبێت و تۆش بۆ ئەو وەک 

خودا. ١7 ئەم گۆچانەش کە ن�شانەکانی پیێدەکە�ت، لە دەستت دە�گر�ت.«

گەڕانەوەی موسا بۆ میسر
١٨ ئ�نجا موسا چوو و گەڕا�ەوە الی �ەترۆی خەزووری، پیێیی گوت: »من دەڕۆم و 

دەگەڕێمەوە الی براکانی خۆم کە لە م�سرن، بۆ ئەوەی بب�نم ئا�ا هێشتا ز�ندوون.«
�ەترۆش بە موسای گوت: »بڕۆ بە سەالمەتی.«

م�سر، چونکە  بۆ  بگەڕێوە  و  »بڕۆ  فەرمووبوو:  موسای  بە  م�د�ان  لە  ١٩ �ەزدان 

و  ژنەکەی  موسا  ٢٠ ئ�تر  مردن.«  دەگەڕان  کوشتنتدا  بەدوای  ئەوانەی  هەموو 
بۆ خاکی  گەڕا�ەوە  و  بردنی  و  کردن  گوێدرێژی  سواری  و  هەڵگرت  منداڵەکانی 

م�سر. موسا گۆچانەکەی خوداشی لە دەستی گرت.
٢١ �ەزدان بە موسای فەرموو: »کاتێک دەگەڕێی�تەوە م�سر، سەرنجی هەموو ئەو 

پەرجووانەa بدە کە لەسەر دەستی تۆ لەبەردەم ف�رعەوندا دەکرێن، بەاڵم من دڵی 
ڕەق دەکەم بۆ ئەوەی نەهێڵێت گەلەکە بڕۆن. ٢٢ بە ف�رعەون دەڵێ�ت: ”�ەزدان ئەمە 
کوڕەکەم  ’بهێڵە  فەرمووی،  ٢3 پیێم  نۆبەرەمە،  کوڕە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  دەفەرموێت: 
وا  من  بڕوات،  بهێڵ�ت  نەبوو�ت  ڕازی  تۆ  بەاڵم  بم�ەرستێت.‘  ئەوەی  بۆ  بچێت 

کوڕەکەت، نۆبەرەکەت دەکوژم.“«
تووشی  �ەزدان  وەستان،  لێیی  شەومانەوە  بۆ  شوێنەی  لەو  ڕێگا،  لە  بوو  ٢4 ئەوە 

هاتb و و�ستی ب�کوژێت. ٢5 بەاڵم چ��ۆرە بەردەئەستێ�ەکی هەڵگرت و کوڕەکەی 

a ٢١ پەرجوو: موعج�زە.  

b ٢4 تووشی هات: دەشێت موسا �ان گێرشۆمی کوڕەکەی بێت.  



دەرچوون ١٠75

زاوای  تۆ  »بێگومان  گوتی:  و  دا   aپیێ�ەکانی لە  گۆشتەکەی  پارچە  و  کرد  خەتەنە 
خوێنی بۆ من.« ٢٦ ئ�تر �ەزدان وازی لێ هێنا، لەو کاتەش چ��ۆرە گوتی، »زاوای 

خوێن،« لەبەر خەتەنەکردنەکە.
پیێشوازی موسا.« ئەو�ش چوو  بۆ  بە هارونی فەرموو: »بڕۆ چۆڵەوانی  ٢7 �ەزدان 

فەرما�شتەکانی  هەموو  موسا  ٢٨ ئ�تر  کرد.  ماچی  و  بوو  تووشی  کێوی خودا  لە  و 
�ەزدانی بە هارون ڕاگە�اند کە موسای ناردبوو بۆی، هەروەها هەموو ئەو ن�شانانەی 

فەرمانی ئەنجامدانی پیێدابوو.
٢٩ موسا و هارون چوون و هەموو پی�رانی نەوەی ئ�سرائ�ل�ان کۆکردەوە. 3٠ هارون 

هەموو فەرما�شتەکانی �ەزدان کە بە موسای فەرمووبوو پیێیی ڕاگە�اندن و لەبەرچاوی 
�ەزدان  لێبوو  گوێی�ان  کاتێک  هێنا،  باوەڕ�ان  3١ ئ�تر گەل  کرد.  ن�شانەکانی  گەل 
نەوەی ئ�سرائ�لی بەسەرکردووەتەوە و تەماشای زەل�ل��ەکە�انی کردووە، دانەو�نەوە و 

کڕنۆش�ان برد.

دروس�کردنی خش�ی قوڕ بەبێ کا

پەروەردگاری 5 »�ەزدانی  گوت:  ف�رعەون�ان  بە  و  هاتن  هارون  و  موسا   دواتر  ١

ئ�سرائ�ل وا دەفەرموێت: ”بهێڵە گەلەکەم بڕۆن، بۆ ئەوەی لە چۆڵەوانی جەژنم 
بۆ بگێڕن.“«

٢ ف�رعەون�ش گوتی: »�ەزدان کێ�ە هەتا گوێ لە قسەی بگرم و بهێڵم ئ�سرائ�ل 

بڕۆن؟ �ەزدان ناناسم و هەروەها ناهێڵم نەوەی ئ�سرائ�ل بڕۆن.«
لە  ڕۆژەڕێ  سێ  کرد�نەوە،  بەسەری  ع�بران��ەکان  »خودای  گوت�ان:  3 ئەوان�ش 

چۆڵەوانی دەڕۆ�ن و قوربانی بۆ �ەزدانی پەروەردگارمان سەردەبڕ�ن، نەوەک تووشی 
دەرد �ان شمشێرمان بکات.«

4 بەاڵم پاشای م�سر پیێیی گوتن: »موسا و هارون، بۆچی گەل لە ئ�ش دەکەن؟ 

گەلی  ئێستا  »ئەوەتا  گوتی:  ف�رعەون  5 هەروەها  بارگران��ەکەتانەوە.«  بەالی  بڕۆن 
خاکەکە زۆرن و ئێوە لە بارگران��ەکە�ان دە�انحەسێننەوە.«

٦ هەر لەو ڕۆژە ف�رعەون فەرمانی دا بەوانەی بێگاری بە گەل دەکەن و بەوانەش 

کە سەرکارن و گوتی: 7 »ئ�تر وەک پیێشتر کا مەدەنە گەل بۆ خشت دروستکردن، 
پیێشتر  کە  ئەوەندە خشتەی  ٨ بەاڵم  بۆ خۆ�ان کۆبکەنەوە.  کا  و  بچن  با خۆ�ان 
دروست�ان دەکرد با هەر لەسەر�ان بێت، کەمی مەکەنەوە، چونکە ئەوانە تەمبەڵن، 
لەبەر ئەوە�ە هاوار دەکەن: ”بهێڵە با بڕۆ�ن و قوربانی بۆ خودامان سەرببڕ�ن.“ ٩ با 
کارەکە قورستر بێت لەسەر خەڵکەکە، هەتا پیێیی سەرقاڵ بن و ئاوڕ لە قسەی درۆ 

نەدەنەوە.«
دەرەوە  چوونە  خەڵک  سەرکارەکانی  و  دەکردن  پیێ  بێگار�ی�ان  ئەوانەی  ١٠ ئ�تر 

بۆ  ١١ بڕۆن  نادەمێ،  کاتان  ”ئ�تر  دەڵێت:  ئاوا  »ف�رعەون  گوت:  گەل�ان  بە  و 

a ٢5 پیێ�ەکانی: دەشێت پیێ�ەکانی موسا �ان پیێ�ەکانی گێرشۆمی کوڕەکەی بێت.  
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خۆتان لەکوێ کا پە�دا دەکەن پە�دای بکەن، بەاڵم ه�چ لە کارەکان�شتان کەم 
پووش  بۆ  بوونەوە  باڵو  م�سر  خاکی  هەموو  لە  خەڵکەکە  ١٢ ئ�تر  ناکرێتەوە.“« 
کۆکردنەوە لە ج�اتی کا. ١3 سەرکاران�ش پەلە�ان لێ دەکردن و دە�انگوت: »کاری 
کا  کاتێک  پیێشتر  هەروەک  خۆی،  بەشی  ڕۆژە  هەر  بکەن،  تەواو  ڕۆژانەکەتان 
هەبوو.« ١4 ئ�تر سەرکارەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل لێ�ان درا، ئەوانەی کە سەرکارەکانی 
خشت  لە  خۆتان  ئەرکی  »بۆچی  پرس�ن:  لێ�ان  دا�اننابوون،  لەسەر�ان  ف�رعەون 

دروستکردن تەواو نەکردووە وەک پیێشتر، دوێنێ و هەروەها ئەمڕۆش؟«
گوت�ان:  و  هێنا  ف�رعەون  بۆ  هاوار�ان  هاتن  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  ١5 سەرکارەکانی 

»بۆچی وا لە خزمەتکارەکانت دەکە�ت؟ ١٦ کا نادرێتە خزمەتکارەکانت و لەگەڵ 
لێ�ان  خزمەتکارەکانت  ئەوەتا  دروستبکەن!“  ”خشت  دەگوترێت  پیێمان  ئەوەشدا 

دراوە، بەاڵم هەڵەکە لە گەلی خۆتەوە�ە.«
و  ”دەچ�ن  دەڵێن:  ئەوە�ە  لەبەر  تەمبەڵن،  ئێوە  »تەمبەڵن!  گوتی:  ١7 ئەو�ش 

قوربانی بۆ �ەزدان سەردەبڕ�ن.“ ١٨ ئێستاش بڕۆن کار بکەن، کاشتان نادرێتێ و 
لەگەڵ ئەوەشدا پیێو�ستە ژمارەی خشتە قوڕەکان وەک جاران بێت.«

»لە  گوترا:  پیێ�ان  چونکە  تێکەوتوون،  ب�ن��ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٩ سەرکارەکانی 

خشتەکەتان کەم ناکرێتەوە، هەر ڕۆژە و بەشی خۆی.« ٢٠ کە لەالی ف�رعەون هاتنە 
دەرەوە تووشی موسا و هارون بوون چاوەڕێی�ان دەکردن. ٢١ پیێ�ان گوتن: »حەواڵەی 
کرد�ن  گرانتان  ئێسک  ئێوە  چونکە  بدات،  حوکم  خۆی  با  دەکە�ن  �ەزدانتان 

لەبەرچاوی ف�رعەون و خزمەتکارەکانی، شمشێرتان دا�ە دەستی بۆ کوشتنمان.«

بەڵێنی ڕزگارکردن لەالیەن خوداوە
٢٢ موسا گەڕا�ەوە الی �ەزدان و گوتی: »پەروەردگار بۆ خراپەت لەگەڵ ئەم گەلە 

کرد؟ بۆچی منت نارد؟ ٢3 لەو کاتەوەی چوومە الی ف�رعەون بە ناوی تۆوە بدوێم، 
ئەو خراپەی لەگەڵ ئەم گەلە کرد، تۆش فر�ای گەلەکەت نەکەوت�ت.«

بە ٦ دەکەم،  ف�رعەون  بە  چی  دەب�ن�ت  »ئێستا  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان�ش  ١

دەستێکی بەهێز ناچاری دەکەم بەڕەاڵ�ان بکات، ناچاری دەکەم لە خاکی 
خۆی دەر�انبکات.«

ئ�براه�م و  3 بۆ  پیێیی فەرموو: »من �ەزدانم،  ٢ هەروەها خودا لەگەڵ موسا دوا و 

خۆم  ناوی  بە  بەاڵم  دەرکەوتم،  بەتوانا“  هەرە  ”خودای  وەک  �اقوب  و  ئ�سحاق 
کە ”�ەزدان“ەa لەالی ئەوان خۆمم نەناساند. 4 هەروەها پە�مانی خۆمم لەگەڵ�ان 
بوون.  نامۆ  تێ�دا  کە  نامۆ�ی�ان  خاکی  بدەمێ،  کەنعان�ان  خاکی  کە  چەس�اند، 
5 هەروەها گوێم لە ناڵەی نەوەی ئ�سرائ�ل بوو، ئەوانەی م�سر�ی�ەکان کۆ�ال�ەت��ان 

پیێ دەکەن، من�ش پە�وەستم بە پە�مانەکەی خۆم.
م�سر�ی�ەکان  بارگرانی  لەژێر  �ەزدانم،  ”من  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  ٦ »بۆ�ە 

a 3 ع�بری: یەهوا .  



دەرچوون ١٠٩٦

و  بەهێز  دەستێکی  بە  و  دەکەوم  فر�اتان  ئەوان  کۆ�ال�ەتی  لە  دەرتاندەهێنم، 
دەبمە  و  خۆم  گەلی  بە  دەتانکەم  7 هەروەها  دەتانکڕمەوە.  مەزن  دادپەروەر�ی�ەکی 
خودای ئێوە، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانی پەروەردگارتانم ئەوەی لەژێر بارگرانی 
ب�دەمە  خوارد  سوێندم  خاکەی  ئەو  بۆ  ٨ دەشتانبەم  دەرتاندەهێنێت.  م�سر�ی�ەکان 

ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب، وەک م�رات دە�دەمە ئێوە، من �ەزدانم.“«
٩ موسا بەم شێوە�ە لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل قسەی کرد، بەاڵم گوێی�ان لێ نەگرت، 

لەبەر بێ ورە�یی و کۆ�ال�ەتی سەخت.
١٠ ئ�نجا �ەزدان بە موسای فەرموو: ١١ »بڕۆ و بە ف�رعەونی پاشای م�سر بڵێ، با 

ڕێ بە نەوەی ئ�سرائ�ل بدات خاکەکەی بەجێبهێڵن.«
١٢ بەاڵم موسا بە �ەزدانی گوت: »ئەگەر نەوەی ئ�سرائ�ل گوێم لێ نەگرن، ئ�تر 

a»چۆن ف�رعەون گوێم لێ دەگرێت، کە من زمانم بەستراوە؟

تۆماری ڕەچەڵەکی موسا و هارون
١3 �ەزدان سەبارەت بە نەوەی ئ�سرائ�ل و ف�رعەونی پاشای م�سر لەگەڵ موسا و 

هارون دوا و فەرمانی پیێدان نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی م�سر ببەنە دەرەوە.

 ١4 ئەمانەش گەورەی بنەماڵەکان�انن:

  نەوەی ڕەئوبێن کە نۆبەرەی ئ�سرائ�لە،
  حەنۆک و پەڵو و حەسرۆن و کەرمی،

  لەمان�شەوە خێڵەکانی ڕەئوبێن دروستبوون.

 ١5 نەوەی ش�مۆن�ش
ژنێکی  لە  �اک�ن چۆحەر، هەروەها شائوول کە  و  ئۆهەد  و  �ام�ن  و    �ەموئێل 

کەنعانی بوو،
  لەمان�شەوە خێڵەکانی ش�مۆن دروستبوون.

 ١٦ ئەمانەش ناوەکانی نەوەی لێڤ�ن بەگوێرەی لەدا�کبوون�ان:
  گێرشۆن و قەهات و مەراری.

  تەمەنی لێڤ�ش سەد و سی و حەوت ساڵ بوو.
١7 کوڕانی گێرشۆن،  

  ل�بنی و ش�معی بەگوێرەی خێڵەکان�ان.
١٨ نەوەی قەهات�ش،  

  عەمرام و �ەسهار و حەبرۆن و عوز�یێل.
  تەمەنی قەهات�ش سەد و سی و سێ ساڵ بوو.

١٩ کوڕانی مەرار�ش،  
  مەحلی و موشی.

a ١٢ زمانم بەستراوە: ع�بری لێوەکانم خەتەنە نەکراون، لێرە و لە ئا�ەتی 3٠.  



١١٠دەرچوون ٦

  ئەمانەش خێڵەکانی لێڤ��ەکانن بەگوێرەی نەوەکان�ان.

 ٢٠ عەمرام �ۆخەڤەدی خوشکی باوکی بۆ خۆی خواست. ئەو�ش هارون و موسای 
لێ بوو.

  تەمەنی عەمرام�ش سەد و سی و حەوت ساڵ بوو.
 ٢١ نەوەی �ەسهار�ش:

  قۆرەح و نەفەگ و زکری.
 ٢٢ نەوەی عوز�یێل�ش:

  م�شائ�ل و ئەلسافان و س�تری.
 ٢3 هارون�ش ئەل�شەڤەعی کچی عەم�نادابی خوشکی نەحشۆنی خواست، ئەو�ش 

ناداب و ئەب�هو و ئەلعازار و ئ�تاماری بوو.

 ٢4 نەوەی قۆرەح�ش:
  ئەسس�ر و ئەلقانە و ئەب�ئاساف.
  ئەمانەش خێڵەکانی قۆرەح��ەکانە.

ئەو�ش  خواست،  پووت�ێل  کچانی  لە  �ەکێکی  هارون�ش  کوڕی   ٢5 ئەلعازاری 
ف�نەحاسی بوو.

  ئەمانە گەورەی بنەماڵەکانی لێڤ��ەکانن بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

لەسەر  ئ�سرائ�ل  »نەوەی  فەرموون:  پیێیی  �ەزدان  کە  موسان  و  هارون  ٢٦ ئەمانە 

شێوەی لەشکرەکان�انa لە خاکی م�سر دەربهێنن.« ٢7 ئەوان بوون لەگەڵ ف�رعەونی 
پاشای م�سر دوان بۆ دەرهێنانی نەوەی ئ�سرائ�ل لە م�سر، موسا و هارون بوون.

هارون دەبێپ�ە قسەکەری موسا
٢٨ ئەوە بوو ئەو ڕۆژەی �ەزدان لە خاکی م�سر لەگەڵ موسا دوا، ٢٩ �ەزدان پیێیی 

�ەزدانم، لەگەڵ ف�رعەونی پاشای م�سر بدوێ سەبارەت بە هەموو  فەرموو: »من 
ئەوەی پیێت دەڵێم.«

3٠ بەاڵم موسا بە �ەزدانی گوت: »ئەوەتا من زمانم بەستراوە، چۆن ف�رعەون گوێم 

لێ دەگرێت؟«

و 7 لێکردووە  ف�رعەون  خودای  وەک  تۆم  »بڕوانە،  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

هارونی براشت وەک پیێغەمبەری تۆ دەبێت. ٢ تۆ دەدوێی�ت بە هەموو ئەوەی 
ڕێگا  ئەوەی  بۆ  دەدوێت  ف�رعەون  لەگەڵ  براشت  هارونی  دەکەم،  پیێ  فەرمانت 
ڕەق  ف�رعەون  دڵی  من  3 بەاڵم  بەجێبهێڵن.  بدات خاکەکەی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە 
دەکەم و ن�شانە و پەرجووەکانم ز�اتر دەکەم لە خاکی م�سر. 4 ف�رعەون گوێتان لێ 
ناگرێت، من�ش دەستم دەخەمە سەر م�سر، لەشکرەکان�شم کە نەوەی ئ�سرائ�لی 

a ٢٦ بەشەکانی گەل کە بر�تی بوون لە هۆزەکان، لە دەشتودەر بوونە لەشکر.  
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گەلەکەمن بە چەند حوکمێکی دادپەروەرانەی مەزن لە خاکی م�سر دەردەهێنم. 
5 ئ�تر م�سر�ی�ەکان�ش دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک دەست بۆ م�سر درێژ دەکەم 

و نەوەی ئ�سرائ�ل لەنێو�ان دەردەهێنم.«
٦ موسا و هارون�ش هەروەک �ەزدان فەرمانی پیێ کردبوون، ئاوا�ان کرد. 7 موسا 

تەمەنی هەشتا ساڵ بوو، هارون�ش هەشتا و سێ ساڵ بوو، کاتێک لەگەڵ ف�رعەون 
قسە�ان کرد.

گۆچانەکەی هارون دەبێپ�ە مار
و  دەدوێت  لەگەڵتان  ف�رعەون  ٩ »کاتێک  فەرموو:  هارونی  و  موسا  بە  ٨ �ەزدان 

دەڵێت: ”پەرجوو بکەن،“ تۆ بە هارون دەڵێ�ت: ”گۆچانەکەت بگرە بە دەستەوە 
و فڕێی�بدە پیێش ف�رعەون،“ ئ�تر دەبێتە مارێکی شاخدار.«

کردبوون  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  ف�رعەون، چۆن  هاتنە الی  هارون  و  موسا  ١٠ ئ�تر 

خزمەتکاران،  و  ف�رعەون  بەردەم  فڕێدا�ە  گۆچانەکەی  هارون  کرد،  ئاوا�ان 
ئ�تر  کرد،  س�حربازانی  و  دانا�ان  بانگی  ١١ ف�رعەون�ش  شاخدار.  مارێکی  بووە 
جادووگەرانی م�سر�ش بە ئەفسونەکان�ان هەمان شت�ان کرد. ١٢ هەر�ەکە گۆچانی 
هارون  گۆچانەکەی  بەاڵم  شاخدار،  ماری  بوونە  گۆچانەکان�ان  و  فڕێدا  خۆی 
گۆچانەکانی ئەوانی هەڵلووشی. ١3 ئ�تر ف�رعەون دڵی ڕەق بوو و گوێیی لێ نەگرتن، 

هەروەک �ەزدان فەرمووی.

کارەساتی یەکەم: خوێن
١4 دواتر �ەزدان بە موسای فەرموو: »دڵی ف�رعەون ڕەقە، ڕازی ن��ە ڕێ بە گەلەکە 

ن�ل  کەناری  لە  ئاوەکە،  الی  دەچێتە  ئەو  ف�رعەون،  الی  بڕۆ  ١5 بە�انی  بدات. 
١٦ پیێیی  بگرە.  لە دەستت  ماری شاخدار  بووە  ئەو گۆچانەش کە  و  ڕاوەستە  بۆی 
فەرمووی،  و  نارد  تۆ  بۆ الی  منی  ع�بران��ەکان  پەروەردگاری  ”�ەزدانی  دەڵێ�ت: 
گوێ  ئێستا  هەتا  بەاڵم  بم�ەرستن،  چۆڵەوانی  لە  و  بڕۆن  با  بدە  گەلەکەم  بە  ڕێ 
ئەوەتا من  �ەزدانم،  دەزان�ت کە من  بەمە  ئەمە دەفەرموێت:  ١7 �ەزدان  ناگر�ت. 
بەو گۆچانەی بە دەستمەوە�ە لە ئاوی ن�ل دەدەم و دە�گۆڕێت بۆ خوێن. ١٨ ئەو 
ماس�انەش کە لەناو ن�لن دەمرن و ن�ل بۆگەن دەبێت، م�سر�ی�ەکان قێز�ان دەبێتەوە 

لە ئاوی ن�ل بخۆنەوە.“«
بگرە  لە دەست  بڵێ: ”گۆچانەکەت  هارون  »بە  فەرموو:  بە موسای  ١٩ �ەزدان 

و دەستت بۆ سەر ئاوی م�سر�ی�ەکان درێژ بکە، بۆ سەر جۆگە و نۆکەند و گۆماو 
و هەموو حەوزەکان�ان“ بۆ ئەوەی ببنە خوێن. ئ�تر خوێن لە هەموو خاکی م�سر 

دەبێت، تەنانەت لە سەتڵی دار�ن و لە گۆزەی بەرد�ن.«
کردن.  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  ئەوەی  وەک  کرد،  ئاوا�ان  هارون�ش  و  ٢٠ موسا 

گۆچانەکەی بەرزکردەوە و ئاوی ن�لی گۆڕی، لەبەرچاوی ف�رعەون و خزمەتکارەکانی. 
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هەموو ئاوی ن�ل گۆڕا و بوو بە خوێن. ٢١ ماس��ەکانی ناو ن�ل�ش مردن و ن�ل بۆگەن 
خاکی  هەموو  خوێن�ش  بخۆنەوە،  ن�ل  ئاوی  لە  نە�انتوانی  م�سر�ی�ەکان�ش  بوو، 

م�سری گرتەوە.
دڵی  کرد،  شت�ان  هەمان  ئەفسونەکان�ان  بە  م�سر�ی�ەکان�ش  ٢٢ جادووگەرە 

ف�رعەون�ش ڕەق بوو و گوێیی لە موسا و هارون نەگرت، هەروەک �ەزدان فەرمووی. 
٢3 ئ�نجا ف�رعەون ڕووی وەرگێڕا و چووەوە ماڵەکەی خۆی و ئەمەی لە دڵ نەگرت. 

٢4 هەموو م�سر�ی�ەکان�ش دەوروبەری ن�ل�ان هەڵدڕی بۆ ئاو هەتا ب�خۆنەوە، چونکە 

نە�انتوانی لە ئاوی ن�ل بخۆنەوە.

کارەساتی دووەم: بۆق
٢5 حەوت ڕۆژ تەواو بوو دوای ئەوەی �ەزدان ئاوی ن�لی گۆڕی.

ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  پیێیی  و  ف�رعەون  الی  »بڕۆ  فەرموو:  موسای  بە  ٨ �ەزدان  ١

دەفەرموێت: ڕێ بە گەلەکەم بدە بڕۆن بۆ ئەوەی بم�ەرستن. ٢ ئەگەر ڕازی نەب�ت 
و ڕێی�ان نەدە�ت، هەموو خاکەکەت پڕدەبێت لە بۆق. 3 ڕووباری ن�ل پڕدەبێت لە 
بۆق، سەردەکەون و دێنە ناو ماڵەکەت و ژووری نوستنەکەت و سەر قەرەوێڵەکەت، 
و  تەنوورەکانت  ناو  و  گەلەکەت  سەر  و  خزمەتکارەکانت  ماڵی  دەچنە  هەروەها 

تەشتە هەو�رەکانت. 4 بۆق دێتە سەر خۆت و گەلەکەت و خزمەتکارەکانت.“«
دەست  ”بە گۆچانەکەت  بڵێ:  هارون  »بە  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  5 ئ�نجا 

خاکی  سەر  بۆ  سەربخە  بۆق  گۆماوەکان،  و  نۆکەند  و  جۆگە  سەر  بۆ  درێژبکە 
م�سر.“«

٦ هارون�ش دەستی درێژکردە سەر ئاوی م�سر، بۆق سەرکەوتن و خاکی م�سر�ان 

هێنا�ە  بۆق�ان  کرد،  شت�ان  هەمان  ئەفسونەکان�ان  بە  7 جادووگەرەکان�ش  داپۆشی. 
سەر خاکی م�سر.

ب�اڕێنەوە بۆ ئەوەی  بانگی موسا و هارونی کرد و گوتی: »لە �ەزدان  ٨ ف�رعەون 

بۆق لە خۆم و گەلەکەم دووربخاتەوە، من�ش ڕێ بە گەلەکە دەدەم بڕۆن قوربانی بۆ 
�ەزدان سەرببڕن.«

پیێناوی  لە  ب�اڕێمەوە  کە  بفەرموو  پیێ  »کاتێکم  گوت:  ف�رعەونی  بە  ٩ موساش 

ماڵەکانت،  لە  و  تۆ  لە  بۆق  بڕانەوەی  بۆ  و گەلەکەت،  و خزمەتکارەکانت  خۆت 
بەاڵم بۆق لە ڕووباری ن�ل دەمێننەوە.«

١٠ ئەو�ش گوتی: »بە�انی.«

ه�چ  کە  بزان�ت  ئەوەی  بۆ  گوتت،  کە  دەبێت  ئەوە  »وەک  گوتی:  موساش 
خودا�ەک ن��ە وەک �ەزدانی پەروەردگارمان. ١١ بۆقەکان�ش لە خۆت و ماڵەکانت و 
خزمەتکارەکانت و گەلەکەت دوور دەکەونەوە، بەاڵم لە ڕووباری ن�ل دەمێننەوە.«

١٢ لەدوای ئەوەی موسا و هارون لەالی ف�رعەون هاتنە دەرەوە، موسا هاواری بۆ 

�ەزدان کرد لەبەر ئەو بۆقانەی کە وەک بەاڵ بەسەر ف�رعەونی هێنابوو. ١3 �ەزدان�ش 
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بە قسەی موسای کرد، بۆقەکان لە ماڵ و حەوشە و کێڵگەکان مردن. ١4 کۆمەڵ 
ب�نی  ف�رعەون  کاتێک  ١5 بەاڵم  بوو.  گەندەڵ  خاکەکە  و  کردنەوە  کۆ�ان  کۆمەڵ 
نەگرت،  هارون  و  موسا  لە  گوێیی  و  کردەوە  ڕەق  دڵی  کا�ەوە،  هاتە  خامۆشی 

هەروەک �ەزدان فەرمووی.

کارەساتی سێپیەم: مێشوولە
١٦ ئ�نجا �ەزدان بە موسای فەرموو: »بە هارون بڵێ: ”گۆچانەکەت درێژ بکە و 

لە خۆڵی زەوی بدە،“ جا خۆلی زەوی لە هەموو خاکی م�سر دەبێتە مێشوولە.« 
١7 ئ�تر ئاوا�ان کرد، هارون بە گۆچانەکەی دەستی درێژکرد و لە خۆڵی زەو�ی�ەکەی 

دا، مێشوولە هاتە سەر خەڵک و سەر ئاژەڵەکان، لە هەموو خاکی م�سر هەموو 
هەمان  ئەفسونەکان�ان  بە  ١٨ جادووگەرەکان�ش  مێشوولە.  بە  بوو  زەو�ی�ەکە  خۆڵی 

شت�ان کرد بۆ پە�دابوونی مێشوولە، بەاڵم نە�انتوانی.
لەبەر ئەوەی مێشوولە لەسەر خەڵک و لەسەر ئاژەڵ ما�ەوە، ١٩ جادووگەرەکان بە 
ف�رعەون�ان گوت: »ئەمە پەنجەی خودا�ە.« بەاڵم ف�رعەون دڵی ڕەق بوو و گوێیی 

لێ نەگرتن، هەروەک �ەزدان فەرمووی.

کارەساتی چوارەم: مێش
بەرەو  ف�رعەون  کە  و  هەستە  زوو  »بە�انی  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ٢٠ ئ�نجا 

ئەمە دەفەرموێت: ڕێ  پیێیی بڵێ: ”�ەزدان  و  ڕابوەستە  لەبەردەمی  ئاوەکە دەچێت 
بە گەلەکەم بدە با بڕۆن بم�ەرستن. ٢١ ئەگەر ڕێ بە گەلەکەم نەدە�ت بڕۆن، ئەوا 
گەلەکەت  و  خزمەتکارەکانت  و  سەر خۆت  دەنێرمە  زۆر  مێشومەگەزێکی  من�ش 
و ماڵەکانت، ئ�تر ماڵی م�سر�ی�ەکان پڕ دەبێت لە مێش، تەنانەت زەو�ی�ەکەش بە 

مێش دادەپۆشرێت.
لەسەر  گەلەکەمی  کە  دەکەمەوە  ج�ا   aگۆشەن خاکی  ڕۆژەدا  لەو  ٢٢ »”بەاڵم 

لەناوەڕاستی  �ەزدانم  من  بزان�ت  هەتا  نەبێت،  لەوێدا  مێش  ئەوەی  بۆ  دەژ�ن، 
ئەم  بە�انی  دادەنێم،  گەلەکەت  و  گەلەکەم  لەنێوان  ٢3 ج�اواز�ی�ەک  خاکەکەدا. 

ن�شانە�ە دەبێت.“«
ناو ماڵی ف�رعەون و ماڵی  ئاوای کرد و مێشومەگەزێکی زۆر هاتنە  ٢4 �ەزدان�ش 

خزمەتکارانی، لە هەموو خاکی م�سر�ش زەو�ی�ەکە لەبەر مێش وێران بوو.
٢5 ئ�نجا ف�رعەون بانگی موسا و هارونی کرد و گوتی: »بڕۆن لەم خاکە قوربانی 

بۆ خوداتان سەرببڕن.«
ئاژەاڵنەی کە  ئەو  بکە�ن، چونکە  وا  ئێمە  ن��ە  »ڕاست  موسا گوتی:  ٢٦ بەاڵم 

ئێمە بۆ �ەزدانی پەروەردگارمان سەری دەبڕ�ن لەالی م�سر�ی�ەکان قێزەونە، ئەگەر 
بەردبارانمان  ئا�ا  ببڕ�ن،  سەری  لەبەرچاو�ان  قێزەونە  م�سر�ی�ەکان  لەالی  ئەوەی 

a ٢٢ بڕوانە پە�دابوون 45 :١٠  .  
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ناکەن؟ ٢7 سێ ڕۆژەڕێ لە چۆڵەوانی دەڕۆ�ن و قوربانی بۆ �ەزدانی پەروەردگارمان 
سەردەبڕ�ن، وەک پیێمان دەڵێت.«

٢٨ ف�رعەون�ش گوتی: »من ڕێتان دەدەم بڕۆن و لە چۆڵەوانی قوربانی بۆ �ەزدانی 

پەروەردگارتان سەرببڕن، بەاڵم دوور مەڕۆن و بۆم ب�اڕێنەوە.«
٢٩ موساش وەاڵمی دا�ەوە: »من لەالی تۆ دەچمە دەرەوە و لە �ەزدان دەپاڕێمەوە، 

ئ�تر بۆ بە�انی مێش لە ف�رعەون و لە خزمەتکارەکانی و لە گەلەکەی دوور دەکەونەوە، 
بەاڵم ئ�تر نابێت ف�رعەون فێڵ بکات، هەتا ڕێ بە گەلەکە نەدات بڕۆن بۆ قوربانی 

سەربڕ�ن بۆ �ەزدان.«
بە  3١ �ەزدان�ش  پاڕا�ەوە.  �ەزدان  لە  و  دەرەوە  هاتە  ف�رعەون  لەالی  موسا  3٠ جا 

لە گەلەکەی  و  لە خزمەتکارەکانی  و  ف�رعەون  لە  ئ�تر مێش  قسەی موسای کرد، 
دوورکەوتنەوە و ه�چ�ان نەما. 3٢ بەاڵم ف�رعەون ئەم جارەش دڵی ڕەقکرد و ڕێیی بە 

گەلەکە نەدا بڕۆن.

کارەساتی �پێنجەم: دەردی مەڕومااڵت

�ەزدانی ٩ کە  بڵێ  پیێیی  و  ف�رعەون  الی  »بڕۆ  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

بڕۆن  با  بدە  گەلەکەم  بە  ”ڕێ  دەفەرموێت:  ئەمە  ع�بران��ەکان  پەروەردگاری 
�ەزدان  3 ئەوا  بڕۆن،  نەهێڵ�ت  بەردەوام  و  نەدە�ت  ڕێی�ان  ٢ ئەگەر  بم�ەرستن.“ 
دەردێکی زۆر گران دەهێنێتە سەر مەڕومااڵتەکانت کە لە کێڵگەن، بۆ سەر ئەسپ 
دەکات  �ەزدان ج�اوازی  4 بەاڵم  بزن.  و  مەڕ  و  مانگا  و  گا  و  وشتر  و  و گوێدرێژ 
ئاژەڵێکی  ه�چ  م�سر�ی�ەکان،  مەڕومااڵتی  و  ئ�سرائ�ل  نەوەی  مەڕومااڵتی  لەنێوان 

نەوەی ئ�سرائ�ل نامرێت.«
5 �ەزدان کاتێکی د�اری کرد و فەرمووی، »بە�انی �ەزدان ئەم کارە لە زەو�ی�ەکەدا 

م�سر�ی�ەکان  مەڕومااڵتی  هەموو  و  کرد  کارەی  ئەم  �ەزدان  بە�انی  ٦ بۆ  دەکات.« 
مردن، بەاڵم لە ئاژەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل �ەکێک�ش�ان نەمرد. 7 ف�رعەون�ش ناردی و 
ب�ن��ان تەنانەت �ەک ئاژەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل نەمردووە، بەاڵم هێشتا دڵی ف�رعەون 

ڕەق بوو و ڕێیی بە گەلەکە نەدا بڕۆن.

کارەساتی شەشەم: دومەڵ
خوڵەمێشی  دەستەکانتان  پڕی  »بە  فەرموو:  هارونی  و  موسا  بە  �ەزدان  ٨ ئ�نجا 

تەنوور بۆ خۆتان ببەن و با موسا لەبەرچاوی ف�رعەون بەرەو ئاسمان بەبای بکات. 
هەموو  لە  دەرپەڕ�و  کێم  دومەڵی  دەبێتە  م�سر،  خاکی  هەموو  لە  تۆزوبا  ٩ دەبێتە 

خاکی م�سر بۆ مرۆڤ و ئاژەڵ.«
بەرەو  موسا  وەستان،  ف�رعەون  بەرامبەر  لە  و  برد  تەنوور�ان  خوڵەمێشی  ١٠ ئ�تر 

ئاژەڵ.  لە  و  مرۆڤ  لە  دەرپەڕ�و  کێمی  دومەڵی  بووە  و  کرد  بەبای  ئاسمان 
١١ جادووگەرەکان�ش نە�انتوانی لە بەرامبەر موسا بوەستن لەبەر دومەڵەکان، چونکە 
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دڵی  �ەزدان  ١٢ بەاڵم  دا.  م�سر�ی�ەکانی  هەموو  لە  و  جادووگەرەکان  لە  دومەڵەکان 
ف�رعەونی ڕەقکرد و گوێیی لە موسا و هارون نەگرت، هەروەک �ەزدان بە موسای 

فەرموو.

کارەساتی حەوتەم: تەرزە
١3 �ەزدان بە موسای فەرموو: »بە�انی زوو هەستە و لە بەرامبەر ف�رعەون بوەستە 

بە  ڕێ  دەفەرموێت:  ئەمە  ع�بران��ەکان  پەروەردگاری  ”�ەزدانی  بڵێ:  پیێیی  و 
و  دڵت  بۆ  گورزەکانم  هەموو  جارە  ئەم  ١4 ئەگ�نا  بم�ەرستن.  بچن  بدە  گەلەکەم 
بۆ سەر خزمەتکارەکانت و بۆ سەر گەلەکەت دەنێرم، بۆ ئەوەی بزان�ت لە هەموو 
و  خۆت  و  بکەم  درێژ  دەستم  ١5 دەمتوانی  ن��ە.  من  وەک  کەسێک  ه�چ  زەوی 
لەبەر  ١٦ بەاڵم  بتانسڕمەوە.  زەوی  ڕووی  لەسەر  و  بکەم  دەرد  تووشی  گەلەکەت 
ئەوە تۆم هێشتووەتەوە بۆ ئەوەی توانای خۆمت پی�شان بدەم تاکو لە هەموو زەو�دا 
ڕێی�ان  و  گەلەکەم  لەسەر  دەزان�ت  زل  بە  خۆت  هێشتا  ١7 تۆ  ڕابگە�ەنرێت.  ناوم 
نادە�ت بڕۆن. ١٨ لەبەر ئەوە بە�انی ئەم کاتە تەرزە�ەکی زۆر مەزن دەبارێنم کە لە 
م�سر هاوتای نەبووبێت، لە ڕۆژی دامەزراندن��ەوە هەتا ئێستا. ١٩ ئێستاش بنێرە و 
هەموو  ب�ان�ارێزە،  کێڵگە�ە  لە  و  هەتە  ئەو شتانەی کە  هەموو  و  مەڕومااڵتەکەت 
خەڵک و ئاژەڵێک کە لە کێڵگە دەمێننەوە ئەگەر لە ماڵەوە کۆنەکرێنەوە ئەوا تەرزەکە 

بە سەر�ان دەکەوێت و دەمرن.“«
ترسان،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  کە  ئەوانەی  ف�رعەون،  دەستوپیێوەندەکانی  ٢٠ ئ�تر 

بە کۆ�لە و ئاژەڵە ماڵ��ەکان�انەوە بەرەو ماڵەکان هەاڵتن. ٢١ بەاڵم ئەوەی فەرما�شتی 
کێڵگە  لە  ماڵ��ەکەی  ئاژەڵە  و  خزمەتکاران  ئەوا  خست،  پشتگوێ  �ەزدانی 

بەجێهێشت.
لە  و  بکە  درێژ  ئاسمان  بەرەو  »دەستت  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ٢٢ ئ�نجا 

هەموو خاکی م�سر تەرزە بەسەر خەڵک و ئاژەڵ و هەموو شتێکدا دەبارێت کە 
بەرەو  گۆچانەکەی  موسا  ٢3 ئ�تر  دەکات.«  گەشە  م�سر  خاکی  کێڵگەکانی  لە 
ئاسمان درێژکرد، �ەزدان�ش هەورەتر�شقەی لێدا و ئاگر بەرەو زەوی هات، �ەزدان 
تەرزەی باراندە سەر خاکی م�سر. ٢4 بووە تەرزە و ئاگر�ش لەناو تەرزەکە بر�سکەی 
دەدا�ەوە. تەرزەکە ئەوەندە مەزن بوو کە لە هەموو خاکی م�سر وەک ئەوە نەبووە، 
لەو کاتەوەی بوونەتە نەتەوە. ٢5 تەرزە لە هەموو خاکی م�سری دا، لە هەموو ئەوەی 
لە کێڵگەدا بوو لە مرۆڤەوە هەتا ئاژەڵ، تەرزە هەموو سەوزا�یی و ڕووەکی کێڵگەی 
کوتا�ەوە و هەموو داری کێڵگەشی شکاند. ٢٦ تەنها لە خاکی گۆشەن کە نەوەی 

ئ�سرائ�لی لێبوو، تەرزە نەبوو.
٢7 ف�رعەون ناردی و بانگی موسا و هارونی کرد، پیێیی گوتن: »ئەم جارە گوناهم 

ب�اڕێنەوە،  �ەزدان  ٢٨ لە  تاوانبار�ن.  گەلەکەم  و  من  و  ڕاستودروستە  �ەزدان  کرد، 
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ئ�تر  بڕۆن،  دەدەم  ڕێتان  من�ش  بوو�ن،  تێر  تەرزە  و  هەورەتر�شقە  لە  چونکە 
ڕاناگ�رێن.«

�ەزدان  بەرەو  دەستم  شارەکە  لە  چوونەدەرەوەم  »بە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢٩ موساش 

بەرز دەکەمەوە و نزا دەکەم، ئ�تر هەورەتر�شقە دەوەستێت و تەرزە نابێت، بۆ ئەوەی 
من  خزمەتکارەکانت،  و  بە خۆت  سەبارەت  3٠ بەاڵم  �ەزدانە.  هی  زەوی  بزان�ت 

دەزانم هێشتا لە �ەزدانی پەروەردگار نەترساون.«
کەتان�ش  و  گوڵکردن  لە  جۆ  چونکە  هاتن،  ئافات  تووشی  جۆ  و  3١ کەتان 

درەنگ  چونکە  نەبوون،  ئافات  تووشی  ماش  و  گەنم  3٢ بەاڵم  بوو.  تۆوکردن  لە 
پیێدەگەن.

�ەزدان  بەرەو  ڕۆ�شت، دەستی  لە شارەکەش  و  بەجێهێشت  ف�رعەونی  33 موسا 

بەرز کردەوە و نزای کرد، ئ�تر هەورەتر�شقە و تەرزە وەستان و باران نەبار�ی�ە سەر 
گەڕا�ەوە  وەستاوە،  هەورەتر�شقە  و  تەرزە  و  باران  ب�نی  ف�رعەون  34 کاتێک  زەوی. 
سەر گوناه و خۆی و خزمەتکارانی دڵ�ان ڕەقکرد. 35 ئ�تر دڵی ف�رعەون ڕەق بوو و 

ڕێیی بە نەوەی ئ�سرائ�ل نەدا بڕۆن، هەروەک �ەزدان لە ڕێگەی موساوە فەرمووی.

کارەساتی هەش�ەم: کوللە

 �ەزدان بە موسای فەرموو: »بڕۆ الی ف�رعەون، چونکە من دڵی ئەو و دڵی ١٠ ١

ئەنجام  لەنێو�ان  ن�شانانەم  ئەم  ئەوەی  بۆ  کردووە،  ڕەق  ئەوم  خزمەتکارانی 
بدەم. ٢ هەروەها بۆ ئەوەی بۆ منداڵ و نەوەکانت باسی ئەوە بکە�ت چۆن م�سرم 
ئێوە دەزانن کە من  ئ�تر  ئەنجامم داوە،  لەنێو�اندا  ن�شانانەی  بەو  کردە گاڵتەجار 

�ەزدانم.«
3 جا موسا و هارون چوونە الی ف�رعەون و پیێ�ان گوت: »�ەزدانی پەروەردگاری 

ع�بران��ەکان ئەمە دەفەرموێت: ”هەتا کەی مل نادە�ت و لەبەردەمم ملکەچ ناب�ت؟ 
ڕێ بە گەلەکەم بدە با بڕۆن و بم�ەرستن، 4 چونکە ئەگەر ڕێ بە گەلەکەم نەدە�ت، 
و  دادەپۆشرێت  زەوی  5 ڕووی  خاکەکەت.  سەر  دەهێنمە  کوللە  بە�انی  من  ئەوا 
ناتوانرێت تەماشای زەوی بکرێت، ئەوەی لە تەرزەکە بۆتان ماوەتەوە و دەرباز بووە 
دە�خوات، هەروەها هەموو دارێک�ش کە لە کێڵگەکانتان گەشە بکات دە�خوات. 
٦ ماڵەکانت و ماڵی هەموو خزمەتکارەکانت و هەموو م�سر�ی�ەکان پڕ دەکات، ئەو 

شتەی کە نە باوک و نە باپی�رانت ب�ن�و�انە، لەو ڕۆژەوەی لەسەر زەوی پە�دا بوون 
هەتا ئەمڕۆ.“« ئ�نجا ڕووی وەرگێڕا و لەالی ف�رعەون هاتە دەرەوە.

7 خزمەتکارانی ف�رعەون�ش پیێ�ان گوت: »هەتا کەی ئەمە ببێتە تەڵە بۆمان؟ ڕێ 

بەو پی�اوانە بدە با بڕۆن و �ەزدانی پەروەردگار�ان ب�ەرستن، ئا�ا هێشتا نازان�ت کە 
م�سر وێران بووە؟«

٨ ئ�نجا موسا و هارون�ان بردەوە الی ف�رعەون، ئەو�ش پیێیی گوتن: »بڕۆن �ەزدانی 

پەروەردگارتان ب�ەرستن، بەاڵم کێ و کێ دەچن؟«
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و  کچ  و  کوڕ  بە  دەچ�ن،  پی�رمانەوە  و  گەنج  »بە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٩ موساش 

مەڕومااڵت و ڕەشەواڵخمانەوە دەچ�ن، چونکە پیێو�ستە جەژن بۆ �ەزدان بگێڕ�ن.«
و  ژن  لەگەڵ  بهێڵم  ئەگەر   a!بێت لەگەڵتان  »�ەزدان  گوتن:  پیێیی  ١٠ ف�رعەون�ش 

�ەزدان  بڕۆن  پی�اوان  تەنها  ١١ نەخێر!  خراپە.  ن�ازتان  ئێوە  د�ارە  بڕۆن!  منداڵەکانتان 
ب�ەرستن، هەروەک خۆتان داواتان کردووە.« ئ�تر موسا و هارون لەبەردەم ف�رعەون 

دەرکران.
١٢ �ەزدان بە موسای فەرموو: »دەستت بۆ سەر خاکی م�سر درێژ بکە بۆ کوللە، 

بۆ ئەوەی بێتە سەر خاکی م�سر و هەموو سەوزا�یی زەو�ی�ەکە بخوات، ئەوەی لە 
تەرزەکە ماوەتەوە.«

١3 ئ�تر موسا گۆچانەکەی بەسەر خاکی م�سردا درێژکرد، بە درێژا�یی ئەو ڕۆژ و 

ڕۆژهەاڵت  با�ەکەی  بە�انی  بووە  کاتێک  هێنا،  ڕۆژهەاڵتی  با�ەکی  �ەزدان  شەوە 
هەموو  لەسەر  و  م�سر  خاکی  هەموو  سەر  هاتە  ١4 کوللە  هەڵگرت.  کوللەی 
نەبووە  وا  کوللەی  لەوەوپیێش  کە  بوو  گران  ئەوەندە  ن�شتەوە،  م�سر  سنوورەکانی 
هەموو  بوو،  تار�ک  خاکەکە  و  داپۆشی  خاکەکەی  هەموو  ١5 ڕووی  ناشبێت.  و 
لێیی نەدابوو خواردی،  سەوزا�ی�ەکی زەوی و هەموو بەروبوومی دارەکان کە تەرزە 

ه�چ سەوزا�یی لە خاکی م�سر نەهێشتەوە، بە دار و ڕووەکی کێڵگەوە.
١٦ ف�رعەون بە خێرا�یی بانگی موسا و هارونی کرد و گوتی: »گوناهم سەبارەت 

بە �ەزدانی پەروەردگارتان و سەبارەت بە ئێوەش کرد. ١7 ئێستاش تەنها ئەم جارە 
کارەساتە  ئەم  تەنها  با  ب�اڕێنەوە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لە  گوناهەم خۆشبن،  لەم 

کوشندە�ەم لەسەر البدات.«
با�ە  ١٩ �ەزدان�ش  پاڕا�ەوە.  �ەزدان  لە  و  دەرەوە  هاتە  ف�رعەون  لەالی  ١٨ موساش 

و  بەهێز و کوللەکەی هەڵگرت  زۆر  ڕۆژئاوا�یی  با�ەکی  بە  ڕۆژهەاڵت��ەکەی گۆڕی 
فڕێی�دا�ە ناو دەر�ای سوورb و �ەک کوللە نەما لە هەموو خاکی م�سردا. ٢٠ بەاڵم 

�ەزدان دڵی ف�رعەونی ڕەقکرد و ڕێیی نەدا بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڕۆن.

کارەساتی نۆیەم: تاریکی
تار�کی  با  بکە  ئاسمان درێژ  بۆ  فەرموو: »دەستت  بە موسای  �ەزدان  ٢١ ئ�نجا 

باڵ بەسەر خاکی م�سردا بکێشێت، کە چاو چاو نەب�نێت.« ٢٢ ئ�تر موسا دەستی 
بۆ ئاسمان درێژکرد و تار�کا�ی�ەکی سەخت بۆ ماوەی سێ ڕۆژ باڵی بەسەر خاکی 
م�سردا کێشا. ٢3 بۆ ماوەی سێ ڕۆژ کەس کەسی نەب�نی و کەس لە شوێنی خۆی 

هەڵنەستا، بەاڵم هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل لە نش�نگەکان�ان ڕووناک��ان هەبوو.
تەنها  ب�ەرستن،  �ەزدان  »بڕۆن  گوتی:  و  کرد  موسای  بانگی  ف�رعەون  ٢4 ئ�نجا 

a ١٠ ف�رعەون نا�ەوێت ڕێی�ان بدات بڕۆن، بەاڵم بە گاڵتە پیێکردنەوە قسە دەکات.  

b ١٩ لە زمانی ع�بری بە واتای دەر�ای سوف دێت، کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی �ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور 

نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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با  منداڵەکان�شتان  و  ژن  هەروەها  بمێنێت،  ڕەشەواڵخەکانتان  و  مەڕومااڵت 
لەگەڵتان بڕۆن.«

٢5 بەاڵم موساش گوتی: »پیێو�ستە ڕێگامان پیێبدە�ت بۆ ئەوەی قوربانی و قوربانی 

سووتاندن پیێشکەش بکە�ن بۆ �ەزدانی پەروەردگارمان. ٢٦ بەڵکو مەڕومااڵت�شمان 
بۆ  هەڵدەگر�ن  لەوان  چونکە  بەجێنامێنێت،  سمێک�ش  تەنها  دەڕۆن  لەگەڵمان 
هەتا  ب�ەرست�ن،  �ەزدان  چی  بە  نازان�ن  ئێمە  پەروەردگارمان،  �ەزدانی  پەرستنی 

نەگە�نە ئەوێ.«
پیێیی  ٢٨ ف�رعەون�ش  بڕۆن.  نەدا  ڕێیی  و  ڕەقکرد  ف�رعەونی  دڵی  �ەزدان  ٢7 بەاڵم 

گوت: »لەالم بڕۆ، ئاگاداری خۆت بە نە�ە�تەوە بەرچاوم، چونکە ئەو ڕۆژەی ڕووم 
بب�ن�ت دەمر�ت.«

٢٩ موساش وەاڵمی دا�ەوە: »هەروەک گوتت! جارێکی د�کە ناتب�نمەوە.«

کارەساتی دەیەم: مردنی نۆبەرە

م�سردا ١١ و  ف�رعەون  بەسەر  د�کە  »کارەساتێکی  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

بڕۆن  دەدات  ڕێتان  کاتێک  بڕۆن،  دەدات  ڕێتان  ئەمە  دوای  دەهێنم، 
هەمووان لێرە بە تەواوی دەردەکات. ٢ بە گەل بڵێ با هەر پی�اوێک �ان ژنێک داوای 
خشڵی زێڕ و ز�و لە دراوسێ م�سر�ی�ەکەی بکات.« 3 �ەزدان�ش گەلی لەبەرچاوی 
م�سر�ی�ەکان ڕێزدار کرد، هەروەها کاربەدەستانی ف�رعەون و گەلی م�سر بە چاوی 

ڕێزەوە سە�ری موسا�ان دەکرد.
4 موسا گوتی: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”من لە دەوروبەری ن�وەشەودا دێمە ناو 

م�سر. 5 هەموو کوڕە نۆبەرە�ەک لە خاکی م�سر دەمرێت، لە نۆبەرەی ف�رعەونەوە 
کە لەسەر تەختەکەی دان�شتووە هەتا نۆبەرەی ئەو کەن�زە�ەی لە پشت دەستاڕە، 
م�سردا  لە هەموو خاکی  مەزن�ش  ٦ هاوارێکی  ماڵ�ش.  ئاژەڵێکی  نۆبەرەی هەموو 
دەبێت کە وەک ئەوە نەبووە و جارێکی د�کەش نابێت. 7 بەاڵم بۆ هەموو نەوەی 
ئ�سرائ�ل تەنانەت سەگ�ش پیێ�ان ناوەڕێت، نە بە خەڵک و نە بە ئاژەڵ،“ بۆ ئەوەی 
هەموو  ٨ ئ�تر  دەکات.  ئ�سرائ�لی  و  م�سری  گەلی  لەنێوان  ج�اوازی  �ەزدان  بزانن 
خزمەتکارانت دێنە الم و کڕنۆشم بۆ دەبەن و دەڵێن ”بڕۆن، خۆت و هەموو ئەو 
گەلەی لەدوای تۆن،“ ئ�تر لەپاش ئەوە ئێرە بەجێدەهێڵم و دەڕۆم.« ئ�نجا موسا بە 

تووڕە�ی�ەوە لەالی ف�رعەون هاتە دەرەوە.
٩ �ەزدان بە موسای فەرموو: »ف�رعەون گوێتان لێ ناگرێت، بۆ ئەوەی پەرجووەکانم 

لە خاکی م�سردا ز�اد بێت.« ١٠ موسا و هارون هەموو ئەم پەرجووانە�ان لەبەردەم 
ف�رعەون کرد، بەاڵم �ەزدان دڵی ف�رعەونی ڕەقکرد و ڕێیی بە نەوەی ئ�سرائ�ل نەدا لە 

خاکەکەی بڕۆن.



دەرچوون ١١٩١٢

سەری ساڵ و جەژنی �ەسخە

 �ەزدان لە خاکی م�سر بە موسا و هارونی فەرموو: ٢ »ئەم مانگە بۆتان دەبێتە ١٢ ١

سەری مانگەکان، بۆ ئێوە �ەکەمی مانگەکانی ساڵە. 3 لەگەڵ هەموو کۆمەڵی 
بنەماڵەکەی  لەبری  پی�اوێک  هەر  با  مانگە  ئەم  دەی  لە  بڵێن،  و  بدوێن  ئ�سرائ�ل 
توانای  4 ئەگەر ماڵێک بچووک بوو و  بەرخێک ببات، بەرخێک بۆ هەر ماڵێک. 
بکات  بەشی  دراوسێ�دا  نز�کتر�ن  لەگەڵ  با  ئەوا  نەبوو،  بەرخێکی  خواردنی 
لە  دەتوانێت  هەرکەسێک  کە  بڕەی  ئەو  بەگوێرەی  کەسەکان؛  ژمارەی  بەگوێرەی 
بەرخەکە بخوات. 5 دەبێت ئاژەڵێکی نێر�نەی ساغی �ەک ساڵە بۆ خۆتان دانێن و 
لە بەرخ �ان گ�سک هەڵ�اندەبژێرن. ٦ هەتا ڕۆژی چواردەی ئەم مانگە لەالی خۆتان 
ئ�نجا هەموو کۆڕی کۆمەڵی ئ�سرائ�ل لە کاتی خۆرئاوابوون  چاودێر�ی�ان دەکەن، 
سەر�ان دەبڕن. 7 لە خوێنەکەش هەڵدەگرن و لە هەردوو الی دەرگاکان و سەری 
دەرگاکانی ئەو مااڵنەشی دەدەن کە تێ�دا دە�خۆن. ٨ گۆشتەکەش لەو شەوەدا بە 
بە خاوی  ٩ نەکەن  دە�خۆن.  تاڵ  گ�ای  و  فەت�رە  نانی  لەگەڵ  و  دەبرژێنرێت  ئاگر 
هەناوی.  و  پیێ  و  سەر  لەگەڵ  بێت،  برژاو  دەبێت  بەڵکو  ب�خۆن،  کواڵوی  �ان 
ئاگر  بە  بە�انی،  هەتا  دەمێنێتەوە  لێیی  ئەوەی  بە�انی،  بۆ  مەه�ڵنەوە  ١٠ لێشی 

ب�سووتێنن. ١١ ئاواش دە�خۆن: ناوقەدتان بەسترا بێت و پیێاڵوەکانتان لە پیێتان بێت 
و گۆچانەکانتان بە دەستەوە بێت. بە پەلە دە�خۆن؛ ئەوە پەسخە�ەa بۆ �ەزدان.

١٢ »من ئەمشەو بە خاکی م�سردا تێدەپەڕم و هەموو نۆبەرە�ەک لە خاکی م�سر 

دەکوژم، لە مرۆڤەوە هەتا ئاژەڵ، حوکم�ش بەسەر هەموو خوداوەندەکانی م�سردا 
ئێوە  مااڵنەی  ئەو  لەسەر  ن�شانە  دەبێتە  بۆتان  ١3 خوێنەکەش  �ەزدانم.  دەدەم، من 
تێ�دان، کاتێک خوێنەکە دەب�نم، بەسەرتاندا تێدەپەڕم. ئ�تر کارەساتی لەناوچوون 

ئێوە ناگرێتەوە کاتێک لە خاکی م�سر دەدەم.
فەرزێکی  �ەزدان،  بۆ  جەژن  دە�کەنە  و  بۆتان  �ادگاری  دەبێتە  ڕۆژەش  ١4 »ئەو 

هەتاهەتا�ی�ە و نەوە دوای نەوە بەردەوام دەبێت. ١5 حەوت ڕۆژ نانی فەت�رەb دەخۆن. 
لە ڕۆژی �ەکەمەوە هەو�رترشc لە ماڵەکانتان ناهێڵن، چونکە هەر �ەکێک شتێکی 
لە  ئەو کەسە  ئەوا  ڕۆژی حەوتەم،  �ەکەمەوە هەتا  ڕۆژی  لە  بخوات  بە هەو�رترش 
ببەستن،   dپی�رۆزبوون کۆبوونەوەی  �ەکەم  ڕۆژی  ١٦ لە  دادەبڕدرێت.  ئ�سرائ�ل 
تەنها خواردن  ڕۆژانەدا مەکەن،  لەو  لە ڕۆژی حەوتەم�ش. ه�چ کارێک  هەروەها 

ئامادەکردن نەبێت کە هەموو کەسێک دە�خوات. تەنها ئەوە دەکەن.
لەشکرەکانتانم  ڕۆژەدا  ئەم  هەمان  لە  چونکە  بگێڕن،  فەت�رەش  جەژنی  ١7 »ئەم 

a ١١ پەسخە: ع�بری �ەسەح ، واتە تێ�ەڕبوون �اخود لێخۆشبوون.  

b ١5 هەموو نانێکە کە ه�چ جۆرە هەو�رترشێکی تێنەکرێت.  

c ١5 هەو�رترش: لە ج�اتی خومرە بۆ هەوێن بەکارهاتووە.  

d ١٦ ب�رۆکەی بنەڕەتی سەرجەم جەژنەکان دەگەڕێتەوە بۆ دوو بنەمای سەرەکی: )١( �ادکردنەوەی کار و چاکە مەزنەکانی خودا بەرامبەر بە گەلەکەی؛ )٢( خۆتەرخانکردن 

لەم ڕۆژانەدا تەنها بۆ ستا�ش و پەرستنی خودا و فێربوون.  



١٢٠دەرچوون ١٢

فەرزێکی  با وەک  و  بگێڕن  ئەم جەژنە  نەوە  دوای  نەوە  دەرهێنا.  م�سر  لە خاکی 
فەت�رە  نانی  ئێوارە  لە  �ەکدا،  مانگی  چواردەی  ١٨ لە  بێت.  بەردەوام  هەتاهەتا�یی 
بخۆن هەتا ئێوارەی ڕۆژی ب�ست و �ەکی مانگ. ١٩ حەوت ڕۆژ نابێت هەو�رترش 
کە  بخوات  شتێک  هاواڵت�شەوە  و  نامۆ  بە  هەرکەسێک  هەبێت.  ماڵەکانتان  لە 
هەو�رترش  بە  ٢٠ شتی  دادەبڕدرێت.  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی  لە  بێت،  تێدا  هەو�رترشی 

مەخۆن، دەبێت لە هەموو نش�نگەکانتان نانی فەت�رە بخۆن.«
٢١ ئ�نجا موسا هەموو پی�رانی ئ�سرائ�لی بانگکرد و پیێیی گوتن: »بڕۆن بۆ خۆتان 

٢٢ دەسکێک  سەرببڕن.  پەسخە  بەرخی  هۆزەکانتان  بەگوێرەی  ببەن،  مەڕومااڵت 
زوفا هەڵبگرن و لەو خوێنەی وەربدەن کە لە تەشتدا�ە و سەرەوەی دەرگا و هەردوو 
ماڵەکەی  لە دەرگای  بە�انی کەستان  ئێوەش هەتا  پیێ خوێناوی بکەن،  ال�ەکەی 
کاتێک  بدات،  م�سر�ی�ەکان  لە  ئەوەی  بۆ  تێدەپەڕێت  ٢3 �ەزدان  دەرەوە.  ناچێتە 
بەسەر  �ەزدان  ئ�تر  دراوە  ال�ەکەی  هەردوو  و  دەرگا  لەسەر  کە  دەب�نێت  خوێنەکە 

دەرگاکە تێدەپەڕێت و ناهێڵێت لەناوبەر بێتە ماڵەکانتان بۆ لێدانتان.
نەوەکانتان  و  خۆتان  بۆ  فەرزێک  وەک  هەتاهەتا�ە  بۆ  ڕێوەڕەسمە  ٢4 »ئەم 

دەتانداتێ  �ەزدان  خاکەی  ئەو  ناو  دێنە  کاتێک  دەبێت  ٢5 ئەوە  بەجێدەهێنن. 
پیێتان دەڵێن:  هەروەک فەرمووی، ئەم ئەرکە دەپارێزن. ٢٦ ئ�تر کاتێک مندااڵنتان 
”ئەم ئەرکە چ��ە بۆ ئێوە؟“ ٢7 ئێوەش دەڵێن: ”ئەوە قوربانی پەسخە�ە بۆ �ەزدان، 
تێ�ەڕی، کاتێک لە م�سر�ی�ەکانی  کە لە م�سر بەسەر ماڵەکانی نەوەی ئ�سرائ�لدا 
٢٨ نەوەی  برد.  و کڕنۆش�ان  دانەو�ن  ئ�تر گەل  پاراست.“«  ئێمەی  ماڵەکانی  و  دا 
ئ�سرائ�ل چوون و بەم جۆرە�ان کرد، وەک ئەوەی �ەزدان فەرمانی بە موسا و هارون 

کرد.
لە  دا،  م�سری  خاکی  نۆبەرە�ەکی  هەموو  لە  ن�وەشەودا  لە  �ەزدان  بوو  ٢٩ ئەوە 

لە  د�لەی  ئەو  نۆبەرەی  هەتا  دان�شتووە  تەخت  لەسەر  کە  ف�رعەونەوە  نۆبەرەی 
بەند�خانە�ە و هەموو نۆبەرەکانی مەڕومااڵت�ش. 3٠ ف�رعەون شەو هەستا، خۆی و 
هەموو خزمەتکارەکانی و هەموو م�سر�ی�ەکان، هاوارێکی مەزن لە م�سر پە�دا بوو، 

چونکە ه�چ ماڵێک نەبوو مردووی نەبێت.

دەرچوون
3١ بەو شەوە ف�رعەون موسا و هارونی بانگکرد و گوتی: »هەستن! لەنێو گەلەکەم 

ئێوە و هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل، بڕۆن �ەزدان ب�ەرستن وەک خۆتان  بڕۆنە دەرەوە، 
داواتان کرد. 3٢ مەڕومااڵت و گاڕانەکەشتان ببەن وەک گوتتان، بڕۆن و هەروەها بۆ 

من�ش داوای بەرەکەت بکەن.«
لە  ڕۆ�شتن�ان  لە  بکەن  پەلە  تاکو  کرد  گەلەکە  لە  زۆر�ان  33 م�سر�ی�ەکان�ش 

خاکەکە، چونکە گوت�ان: »ئەگ�نا ئێمە هەموومان دەمر�ن.« 34 گەل�ش هەو�رەکان�ان 
لە  شێلراوەکان�ان  هەو�رە  تەشتە  بکەن،  تێ  هەو�رترشی  ئەوەی  پیێش  هەڵگرت 



دەرچوون ١٢١١3

جلەکان�ان پیێچا�ەوە و لەسەر شان�ان دانا. 35 هەروەها نەوەی ئ�سرائ�ل بەو جۆرە�ان 
کرد کە موسا پیێیی گوتن و داوای خشڵی ز�و و زێڕ و جلوبەرگ�ان لە م�سر�ی�ەکان 
ئ�تر ئەوەی داوا�ان  کرد. 3٦ �ەزدان�ش گەلی لەبەرچاوی م�سر�ی�ەکان ڕێزدار کرد، 

کردبوو پیێ�ان دان و بەم شێوە�ە م�سر�ی�ەکان�ان تااڵن کرد.
37 نەوەی ئ�سرائ�ل کە نز�کەی شەش سەد هەزار پی�ادەی پی�او دەبوون بێجگە لە 

ئافرەت و منداڵ، لە ڕەعمسێسەوە کۆچ�ان کرد بەرەو سوکۆت. 3٨ هەروەها کۆمەڵە 
خەڵکێکی زۆر لەگەڵ�ان سەرکەوتن، هەروەها ئاژەڵێکی زۆر�ش کە لە مەڕومااڵت 
و گاوگۆتاڵ پیێکهاتبوون. 3٩ ئەو هەو�رەی لە م�سرەوە هێنابوو�ان کرد�انە کولێرەی 
فەت�رە. هەو�رەکە بێ هەو�رترش بوو، لەبەر ئەوەی لە م�سر دەرکران و نەدەکرا دوا 

بکەون، هەروەها خواردن�ان بۆ خۆ�ان دروستنەکردبوو.
4٠ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش چوار سەد و سی ساڵ لە م�سردا ن�شتەجێ بوون. 4١ ئەوە 

بوو لە کۆتا�یی چوار سەد و سی ساڵەکە، لە هەمان ئەو ڕۆژەدا، هەموو لەشکری 
�ەزدان ئێشکی  ئەو شەوە  ئەوەی  4٢ لەبەر  لە خاکی م�سر چوونە دەرەوە.  �ەزدان 
نەوەی  هەموو  لەم شەوەدا  م�سر،  لە خاکی  ئ�سرائ�ل  دەرهێنانی گەلی  بۆ  گرت 

ئ�سرائ�ل وەک ڕێزلێنانێک بۆ �ەزدان ئێشک دەگرن بۆ نەوەکان�ان.

فەرزی �ەسخە
43 �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: »ئەمە فەرزی پەسخە�ە:

»ه�چ ب�ان��ەک لێیی ناخوات. 44 هەر کۆ�لە�ەکی پی�اوی بە ز�و کڕاو دوای ئەوەی 
خەتەنە دەکرێت ئ�نجا لێیی دەخوات. 45 بەاڵم ن�شتەجێیی کاتی و کرێگرتە لێیی 

ناخۆن.
ه�چ  دەرەوە،  ناچێتە  ماڵەکە  لە  و  دەخورێت  گۆشتەکە  لە  ماڵدا  �ەک  4٦ »لە 

ئێسکێکی لێ ناشکێنرێت. 47 هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل پیێو�ستە �ادی بکەنەوە.
بکات،  �ەزدان  بۆ  پەسخە  ب�ەوێت  و  بژ�یێت  لەنێوتاندا  نامۆ�ەک  4٨ »ئەگەر 

پیێو�ستە هەموو نێر�نە�ەکی ماڵەکەی خەتەنە بکرێت. ئ�نجا وەک لەدا�کبووێکی 
پە�ڕەو  �اسا  4٩ �ەک  ناخوات.  لێیی  نەکراو  خەتەنە  بەاڵم  لێدێت،  خاکەکەی 

دەکرێت بۆ هاواڵتی و بۆ ئەو نامۆ�ەی کە لەنێوتان دەژ�یێت.«
5٠ ئ�تر هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل بەم جۆرە�ان کرد وەک ئەوەی �ەزدان فەرمانی بە 

موسا و هارون کرد. 5١ ئەوە بوو لە هەمان ئەو ڕۆژەدا �ەزدان نەوەی ئ�سرائ�لی لە 
شێوەی لەشکر لە خاکی م�سر هێنا�ە دەرەوە.

تەرخانکردنی نۆبەرە

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »هەموو نێر�نە�ەکی نۆبەرە بۆ من تەرخان بکەن. ١3 ١

�ەکەم بەری سک لە نەوەی ئ�سرائ�ل لە مرۆڤ و لە ئاژەڵ، ئەوە بۆ منە.«
3 موسا بە گەلی گوت: »�ادی ئەم ڕۆژە بکەنەوە کە لە م�سر هاتنە دەرەوە، لە 
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خاکی کۆ�ال�ەتی، کە بە دەستێکی بەهێز �ەزدان لێرە دەر�هێنان، ه�چ شتێکی بە 
هەو�رترش مەخۆن. 4 ئێستا، کە مانگی ئاڤ�ڤەa، ئێوە م�سر بەجێدەهێڵن. 5 کاتێک 
�ەبوس��ەکان،  و  ئەمۆری و ح�ڤی  و  �ەزدان دەتانهێنێتە خاکی کەنعانی و ح�تی 
هەنگو�نی  و  ش�ر  کە  بتانداتێ  خوارد  باوباپی�رانتان  بۆ  سوێندی  کە  خاکەی  ئەو 
لێ دەڕژێت، ئەوا لەو مانگەدا ئێوە ئەو ئەرکە بەجێدەگە�ەنن. ٦ حەوت ڕۆژ نانی 
فەت�رە دەخۆن و لە ڕۆژی حەوتەم جەژنە بۆ �ەزدان. 7 لەو حەوت ڕۆژەدا نانی فەت�رە 
هەو�رترشێک  ه�چ  نەب�نرێت،  لەالتان  هەو�رترش  بە  شتێکی  ه�چ  و  دەخورێت 
و  ڕادەگە�ەن�ت  کوڕەکەت  بە  ڕۆژەدا  ٨ لەو  نەب�نرێت.  سنوورەکانتان  هەموو  لە 
لە  منی کرد کاتێک  بۆ  �ەزدان  ئەو کارەی کە  لەبەر  دەکەم  ئەمە  دەڵێ�ت: ”من 
�ادگار�ی�ەک  و  دەستت  لەسەر  ن�شانە�ەک  دەبێتە  ٩ بۆت  دەرەوە.“  هاتمە  م�سر 
لە نێوچەوانت، بۆ ئەوەی فێرکردنی �ەزدان لە دەمت بێت، چونکە بە دەستێکی 
کاتی  لە  ساڵ  لەدوای  ساڵ  فەرزەش  ١٠ ئەو  دەر�هێنا�ت.  م�سر  لە  �ەزدان  بەهێز 

خۆ�دا بەجێدەهێن�ت.
هەروەک  ئێوە،  دە�داتە  و  کەنعان��ەکان  دەتانهێنێتە خاکی  �ەزدان  ١١ »کاتێک 

سک  �ەکەمی  بەری  هەموو  ئێوە  ١٢ ئەوا  باوکانتان،  بۆ  و  ئێوە  بۆ  خوارد  سوێندی 
دەبێت  دەبێت،  بۆتان  کە  مااڵتەکەتان  بەری  لە  نێر�نە  نۆبەرە�ەکی  هەموو  و 
پیێشکەشی �ەزدانی بکەن، ئەوانە بۆ �ەزدانن. ١3 هەموو نۆبەرە�ەکی گوێدرێژ�ش 
بە بەرخێک دەکڕنەوە، ئەگەر نە�کڕنەوە، ملی دەشکێنن. هەموو نۆبەرە�ەک�ش لە 

کوڕانتان دەکڕنەوە.
١4 »لە ڕۆژانی داهاتوو کە کوڕەکەت لێت دەپرسێت و دەڵێت: ”ئەمە چ��ە؟“ 

خاکی  لە  دەر�هێنا�ن،  م�سر  لە  �ەزدان  بەهێز  دەستێکی  ”بە  دەڵێ�ت:  پیێیی 
ئەوەی  بۆ  ڕێی�ێدانمان  لە  بوو  کەللەڕەق  ف�رعەون  کاتێک  بوو  ١5 ئەوە  کۆ�ال�ەتی. 
نۆبەرەی مرۆڤەوە  لە  لە خاکی م�سر کوشت،  نۆبەرە�ەکی  �ەزدان هەموو  بڕۆ�ن، 
�ەزدان  بۆ  نۆبەرەی سک  نێرێکی  هەموو  من  ئەمە�ە  لەبەر  ئاژەڵ.  نۆبەرەی  هەتا 
ن�شانە  دەبێتە  ١٦ ئەمەش  دەکڕمەوە.“  منداڵەکانم  لە  نۆبەرە�ەک  هەر  و  سەردەبڕم 
لەسەر دەستت و هێما لەسەر نێوچەوانت، چونکە بە دەستێکی بەهێز �ەزدان لە 

م�سر دەر�هێنا�ن.«

ڕۆیش�ن بەناو دەریا
١7 ئەوە بوو کە ف�رعەون ڕێیی دا گەلەکە بڕۆن، خودا ڕێنما�یی نەکردن بۆ ڕێگای 

فەرمووی:  خودا  چونکە  بوو،  نز�ک�ش  ئەوەی  لەگەڵ   ،bفەلەست��ەکان خاکی 
»نەوەک گەل پەش�مان ببنەوە کاتێک شەڕ بب�نن و بگەڕێنەوە بۆ م�سر.« ١٨ ئ�تر 

a 4 دەوروبەری مانگی ن�سانە لە کاتی دروێنە.  

b ١7 فەلەست��ەکان: کۆمەڵێک بوون لە دوورگەکانی دەر�ای ناوەڕاستەوە هاتن و لە خاکی فەلەست�نی ئێستادا ن�شتەجێ بوون. بڕوانە ئامۆس ٩ :7 .  
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خودا گەلی سووڕاندەوە بۆ ڕێگای چۆڵەوانی دەر�ای سوور. نەوەی ئ�سرائ�ل بە ڕ�ز 
چەکداربوون بۆ جەنگ و لە خاکی م�سرەوە سەرکەوتن.

نەوەی  �وسف  چونکە  برد،  خۆی  لەگەڵ  �وسفی  ئێسقانەکانی  ١٩ موساش 

ئ�سرائ�لی سوێند دابوو و گوتبووی: »بێگومان خودا بەسەرتان دەکاتەوە، دەبێت 
a».ئێوەش لێرەوە ئێسقانەکانم لەگەڵ خۆتان ببەنەوە

٢٠ دوای ئەوەی لە سوکۆتەوە کۆچ�ان کرد، لە ئێتام لە قەراغی چۆڵەوانی چادر�ان 

هەڵدا. ٢١ �ەزدان�ش لەپیێش�انەوە دەڕۆ�شت، بە ڕۆژ لە ستوونێکی هەوردا لە ڕێگا 
ڕابەرا�ەتی دەکردن، بە شەو�ش لە ستوونێکی ئاگر هەتا ڕووناک��ان بۆ ببێت، بۆ 
ئەوەی بە شەو و ڕۆژ بڕۆن. ٢٢ ستوونە هەورەکە بە ڕۆژ و ستوونە ئاگرەکە بە شەو 

لەبەردەم گەلدا ال نەدەچوون.

و ١4 بگەڕێنەوە  ”با  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ »بە  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

لەالی  دەر�ا.  و  مگدۆل  لەنێوان  هەڵبدەن،  چادر  پیی هەح�رۆت  بەرامبەر 
نەوەی  دەربارەی  3 ف�رعەون  بەعل چ�فۆن.  بە  بەرامبەر  هەڵبدەن،  چادر  دەر�اوە 
گ�ر�ان  چۆڵەوانی  و  دەر�ا  لەنێوان  خاکەکە،  لە  ’سەرلێشێواون  دەڵێت:  ئ�سرائ�ل 
بەاڵم  بکەوێت.  بەدوا�ان  ئەوەی  بۆ  دەکەم  ڕەق  ف�رعەون�ش  4 دڵی  خواردووە.‘ 
بەهۆی ف�رعەون و هەموو سوپاکە�ەوە شکۆمەند دەبم، م�سر�ی�ەکان�ش دەزانن کە 

من �ەزدانم.“« ئ�تر بەم جۆرە�ان کرد.
5 کاتێک بە پاشای م�سر ڕاگە�ەنرا کە گەلەکە لە دەستی هەاڵتن، دڵی ف�رعەون و 

خزمەتکارانی سەبارەت بە گەلی ئ�سرائ�ل گۆڕا و گوت�ان، »ئەمە چی بوو کردمان، 
کە وا ڕێمان دا بە نەوەی ئ�سرائ�ل لە خزمەتکردنمان بڕۆن؟« ٦ ئ�تر گال�سکەکەی 
گال�سکەی  سەد  7 شەش  برد،  خۆی  لەگەڵ  سوپا�ەکەشی  و  ئامادەکردن  پیێ 
سواربووەکان�انی  ئەفسەرە  هەموو  و  م�سر  گال�سکەکانی  هەموو  و  هەڵبژێردراو 
برد. ٨ �ەزدان دڵی ف�رعەونی پاشای م�سری ڕەقکرد، ئ�تر بەدوای نەوەی ئ�سرائ�ل 
دوا�ان  ٩ م�سر�ی�ەکان  دەچوون.  پیێش  بەرەو  ئازا�انە  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  کەوت، 
سوپاکەی  و  سوارەکانی  و  ف�رعەون  گال�سکەکانی  و  ئەسپ  هەموو  کەوتن. 
دوا�ان کەوتن و پیێ�ان گە�شتن، کاتێک لەالی دەر�ا چادر�ان هەڵدابوو، لەالی 

پیی هەح�رۆت بەرامبەر بەعل چ�فۆن.
ب�ن��ان  و  هەڵبڕی  چاو�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بووەوە،  نز�ک  ف�رعەون  ١٠ کاتێک 

م�سر�ی�ەکان بەدوا�انەوەن، ئ�تر زۆر ترسان و هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد. ١١ بە موسا�ان 
گوت: »ئا�ا لەبەر ئەوەی لە م�سر گۆڕ ن��ە وا ئێمەت هێنا�ە چۆڵەوانی بۆ ئەوەی 
١٢ ئەمە  دەرەوە؟  هێنا�ە  م�سر  لە  ئێمەت  کە  کرد�ن  پیێت  بوو  ئەمە چی  بمر�ن؟ 
م�سر�ی�ەکان  با خزمەتی  ”لێمانگەڕێ  پیێمان گوتی:  م�سر  لە  ن��ە کە  قسە�ە  ئەو 
لە  لەوەی  وەک  بکە�ن  م�سر�ی�ەکان  خزمەتی  باشترە  ئێمە  بۆ  چونکە  بکە�ن،“ 

چۆڵەوانی بمر�ن؟«

a ١٩ بڕوانە پە�دابوون 5٠ :٢5  .  
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١3 موساش وەاڵمی گەلی دا�ەوە: »مەترسن، چەس�او بن و بڕواننە ڕزگار�یی �ەزدان 

کە ئەمڕۆ بۆ ئێوەی دەکات، چونکە ئەو م�سر�انەی کە ئەمڕۆ دە�انب�نن، ئ�تر بۆ 
هەتاهەتا�ە نا�انب�ننەوە. ١4 �ەزدان بۆتان دەجەنگێت و ئێوەش بێدەنگ دەبن.«

١5 �ەزدان بە موسای فەرموو: »چ��ە هاوارم بۆ دەکە�ت؟ بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڵێ 

دەر�اکە  سەر  بۆ  دەستت  و  بکەرەوە  بەرز  گۆچانەکەت  ١٦ تۆش  بکەن.  کۆچ  با 
درێژ بکە و لێکی بکەرەوە، بۆ ئەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل بە ناوەڕاستی دەر�اکەدا و 
ب�ەڕنەوە. ١7 ئەوەتا من�ش دڵی م�سر�ی�ەکان ڕەق دەکەم،  بەسەر زەو�ی�ەکی وشکدا 
ئەوان�ش بەدوا�اندا دێن، من�ش شکۆمەند دەبم بۆ ف�رعەون و بۆ هەموو سوپاکەی 
کاتێک  �ەزدانم،  من  کە  دەزانن  ١٨ م�سر�ی�ەکان�ش  سوارەکانی.  و  گال�سکە  و 

شکۆمەند دەبم بۆ ف�رعەون و گال�سکە و سوارەکانی.«
دەڕۆ�شت  ئ�سرائ�ل��ەکانەوە  سوپای  لەپیێش  کە  خودا  فر�شتەکەی  ١٩ ئ�نجا 

لەپیێش�انەوە  هەورەکەش  ستوونە  ڕۆ�شت،  دوا�انەوە  لە  و  گواستەوە  شوێنەکەی 
سوپای  و  م�سر�ی�ەکان  لەشکری  نێوان  ٢٠ هاتە  وەستا.  دواوە�ان  لە  و  گواست��ەوە 
ئ�سرائ�ل��ەکان، ئ�تر هەورەکە بە درێژا�یی شەو تار�کی بۆ ال�ەک هێنا و ڕووناکی بۆ 

ال�ەکی د�کە. بۆ�ە بە درێژا�یی شەو ه�چ�ان نز�کی �ەکتر نەبوونەوە.
٢١ موساش دەستی بۆ سەر دەر�اکە درێژکرد، �ەزدان بە درێژا�یی شەو بە با�ەکی 

ڕۆژهەاڵتی توند دەر�اکەی ڕاماڵی، دەر�اکەی کردە زەوی وشک و ئاوەکە شەق 
بوو. ٢٢ ئ�تر نەوەی ئ�سرائ�ل چوونە ناو دەر�اکە بۆ سەر وشکانی ژێرەوەی، ئاو بووە 

د�وار بۆ�ان لە ڕاست و چەپی�انەوە.
و  گال�سکە  و  ف�رعەون  ئەس�ەکانی  هەموو  کەوتن،  دوا�ان  ٢3 م�سر�ی�ەکان�ش 

سوارەکانی لە دوا�ان هاتنە ناوەندی دەر�اکە. ٢4 ئەوە بوو لە چاوەڕوانی بەرەبە�ان، 
م�سر�ی�ەکانی  لەشکری  تەماشای  خوار  بەرەو  هەورەوە  و  ئاگر  ستوونی  لە  �ەزدان 
گال�سکەکان�انی  ٢5 چەرخەی  شێواند.  م�سر�ی�ەکان  لەشکری  لە  سەری  و  کرد 
لێک ترازاند لەبەر ئەوە بە قورسی لێ�اندەخوڕی. م�سر�ی�ەکان گوت�ان: »با لەبەردەم 
نەوەی ئ�سرائ�ل هەڵبێ�ن، چونکە �ەزدان بۆ�ان دەجەنگێت لە دژی م�سر�ی�ەکان.«

٢٦ �ەزدان بە موسای فەرموو: »دەستت بۆ سەر دەر�ا درێژ بکە و ئاوەکە بۆ سەر 

سەر  بۆ  دەستی  ٢7 موساش  دەگەڕێتەوە.«  سوارەکان  و  گال�سکە  و  م�سر�ی�ەکان 
دەر�اکە درێژکرد و دەمەو بە�ان دەر�اکە گەڕا�ەوە باری جاران، م�سر�ی�ەکان�ش لێیی 
ئاوەکە گەڕا�ەوە  ٢٨ ئ�تر  ناو دەر�اکە.  �ەزدان م�سر�ی�ەکانی داتەکاندە  هەڵدەهاتن، 
ئەوانەی  دا�ی�ۆش�ن.  و  ف�رعەون  سوپاکەی  هەموو  و  سوارەکانی  و  گال�سکە  سەر 

بەدوا�اندا هاتبوونە ناو دەر�اکە، کەس�ان لێ نەما.
دەر�اکەدا  ناوەڕاستی  بە  وشکدا  زەو�ی�ەکی  بەسەر  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢٩ بەاڵم 

ڕۆ�شتن و ئاو�ش لە ڕاست و چەپی�انەوە بوو بە د�وار بۆ�ان. 3٠ �ەزدان لەو ڕۆژەدا 
ئ�سرائ�لی لە دەستی م�سر�ی�ەکان ڕزگار کرد، ئ�سرائ�ل�ش م�سر�ی�ەکان�ان ب�نی لە 
ب�نی کە �ەزدان لە دژی  کەناری دەر�اکە مردوون. 3١ ئ�سرائ�ل ئەو کارە مەزنەی 



دەرچوون ١٢5١5

بە  و  �ەزدان  بە  باوەڕ�ان  و  ترسان  �ەزدان  لە  گەل  ئ�تر  بەکار�هێنا،  م�سر�ی�ەکان 
موسای بەندەی هێنا.

سروودی موسا و مریەم

 ئ�نجا موسا و نەوەی ئ�سرائ�ل ئەم سروودە�ان بۆ �ەزدان گوت:١5 ١

»سروود بۆ �ەزدان دەڵێم،   
چونکە شکۆمەندانە سەرکەوت،   

  ئەسپ و سوارەکەی
فڕێدا�ە ناو دەر�ا.   

٢ »هێز و سروودم �ەزدانە،  
بووە بە ڕزگاری بۆم.   

  ئەمە خودامە و شکۆداری دەکەم،
خودای باوکمە و بە گەورەی دەزانم.   

3 �ەزدان پاڵەوانە،  
ناوی �ەزدانە.   

4 گال�سکەکانی ف�رعەون و سوپاکەی  
فڕێدا�ە ناو دەر�ا،   

  هەڵبژاردەی ئەفسەرەکانی
لە دەر�ای سوور نوقوم بوون،   

5 قوواڵ�یی دا�ی�ۆش�ن،  
کەوتنە بنەوە وەک بەرد.   

٦ دەستی ڕاستت، ئەی �ەزدان،  
بەتوانا�ە بۆ شکۆمەند�ت.   

  دەستی ڕاستت، ئەی �ەزدان،
دوژمن تێکدەشکێنێت.   

7 »بە مەزنی و پا�ەبەرز�ت  
بەرهەڵستەکانت پیێشێل دەکە�ت،   

  جۆشی تووڕە�ی�ت دەبارێن�ت
وەک پووش دە�انخوات.   

٨ بە بای لووتت  
ئاوەکان گرد بوونەوە،   

  ئاوەڕۆکان وەک گرد وەستان،
قوواڵ�ی�ەکان لەناو دەر�ا بەست�ان.   

٩ دوژمن گوتی:  
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”دوا�ان دەکەوم، پیێ�ان دەگەم،   
  تااڵن دابەش دەکەم،

گ�انم لێ�ان تێر دەبێت،   
  شمشێرەکەم ڕادەکێشم،

دەستم لەناو�ان دەبات.“   
 ١٠ بەاڵم بە بای خۆت فووت کرد،

دەر�ا دا�ی�ۆش�ن،   
  ڕۆچوون وەک قورقوشم،

لە ئاوێکی مەزن.   
 ١١ ئەی �ەزدان، کێ لەنێو خوداوەندەکان وەک تۆ�ە؟

کێ وەک تۆ   
پا�ەبەرزە لە پی�رۆزی،   

  سامناک لە شکۆمەندی،
دروستکەری کاری سەرسوڕهێنەر؟   

 ١٢ »دەستی ڕاستت درێژکرد،
زەوی قووتی دان.   

 ١3 ئەو گەلەی کڕ�تەوە،
بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت ڕابەرا�ەتی دەکە�ت،   

  بە هێزی خۆت ڕێنما�یی دەکە�ت،
بۆ نش�نگەی پی�رۆزت.   

 ١4 گەالن گوێی�ان لێ دەبێت و دەلەرزن،
دان�شتووانی فەلەست�ە ژان دە�انگرێت.   

 ١5 سەرکردەکانی ئەدۆم سەرسام دەبن،
ڕابەرەکانی مۆئاب لەرز دە�انگرێت،   
  هەموو دان�شتووانی کەنعان دەتوێنەوە.

سامناکی و تۆق�ن دێتە سەر�ان.  ١٦ 
  ئەی �ەزدان، بە هێزی بازووت

وەک بەرد لە شوێنی خۆ�ان دەچەقن،   
  هەتا ئەوەی گەلەکەت دەپەڕێتەوە،

هەتا ئەو گەلەی کڕ�وتە دەپەڕێتەوە.   
 ١7 ئەی �ەزدان، دە�انهێن�ت و

دە�انچێن�ت لە کێوی م�راتت،   
  ئەو شوێنەی بۆ ن�شتەجێیی خۆت دروستت کرد،

ئەی پەروەردگار، ئەو پی�رۆزگا�ەی کە دەستەکانت دا�مەزراند.   



دەرچوون ١٢7١٦

 ١٨ »�ەزدان پاشا�ەتی دەکات
بۆ هەتاهەتا�ە.«   

هات،  دەر�ا  ناو  بۆ  سوارەکان�ەوە  و  گال�سکە  بە  ف�رعەون  ئەس�یی  ١٩ کاتێک 

�ەزدان�ش ئاوی دەر�ای هێنا�ەوە سەر�ان، بەاڵم نەوەی ئ�سرائ�ل بەسەر وشکان�دا 
بە ناوەندی دەر�ادا ڕۆ�شتن. ٢٠ ئ�نجا مر�ەمی پیێغەمبەر کە خوشکی هارون بوو، 
ئافرەتەکان�ش بە دەف و سەماوە بەدوا�ەوە ڕۆ�شتن.  دەستی دا�ە دەف و هەموو 

٢١ مر�ەم�ش سروودی بۆ گوتن:

  »سروود بۆ �ەزدان بڵێ،
چونکە شکۆمەندانە سەرکەوت،   

  ئەسپ و سوارەکانی
فڕێدا�ە ناو دەر�ا.«   

مێرگەکانی مارا و ئێلیم
٢٢ ئ�نجا موسا کۆچی بە نەوەی ئ�سرائ�ل کرد و لە دەر�ای سوورەوە پەڕ�نەوە بۆ 

چۆڵەوانی شوور، سێ ڕۆژ بە چۆڵەوان�دا ڕۆ�شتن و ئاو�ان نەدۆز�ی�ەوە. ٢3 کاتێک 
ئەم  لەبەر  هەر  بوو،  تاڵ  چونکە  بخۆنەوە،  ئەوێ  ئاوەکەی  نە�انتوانی  مارا،  هاتنە 
»چی  گوت�ان:  و  کرد  موسا  لەسەر  بۆڵەبۆڵ�ان  گەل  ٢4 جا   a.مارا ناونراوە  هۆ�ەشە 

بخۆ�نەوە؟«
٢5 موساش هاواری بۆ �ەزدان کرد، �ەزدان�ش دارێکی پی�شان دا و ئەو�ش فڕێی�دا�ە 

ناو ئاوەکە، ئ�تر ئاوەکە سازگار بوو.
لەوێ �ەزدان فەرز و �اسای بۆ دانان و لەوێش تاقی کردنەوە. ٢٦ فەرمووی: »ئەگەر 
بە باشی گوێ لە دەنگی �ەزدانی پەروەردگارت بگر�ت و ئەوەی ڕاستە لەبەرچاوی 
فەرزەکانی بەجێبهێن�ت،  فەرمانەکانی شل بکە�ت و هەموو  بۆ  ب�کە�ت و گوێ 
تۆ، چونکە  نا�خەمە سەر  م�سر�ی�ەکان  لەوانەی خستمە سەر  نەخۆش��ەک  ه�چ 

من �ەزدانم، ئەوەی چاکت دەکاتەوە.«
٢7 ئ�نجا هاتنە ئێل�م، لەوێ دوازدە کان�او و حەفتا دار خورمای لێبوو، ئ�تر لەوێ 

لەالی ئاوەکان ال�اندا.

مەن و سوێسکە

 لەدوای ئەوە لە ئێل�م کۆچ�ان کرد و هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل هاتنە ١٦ ١

چۆڵەوانی س�نb کە لەنێوان ئێل�م و س�نا�ە، لە ڕۆژی پازدەی مانگی دووەم 
لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  ٢ هەموو  م�سر.  خاکی  لە  کۆچکردن�ان  لەدوای 

a ٢3 مارا: مەبەستی تاڵە.  

b ١ چۆڵەوانی س�ن: لەوانە�ە لەنێوان چۆڵەوانی پاران و چۆڵەوانی س�نا بووبێت.  



١٢٨دەرچوون ١٦

پیێ�ان گوتن:  ئ�سرائ�ل  3 نەوەی  هارون کرد.  و  موسا  لەسەر  بۆڵەبۆڵ�ان  چۆڵەوان�دا 
»خۆزگە بە دەستی �ەزدان لە خاکی م�سردا بمردبوو�نا�ە، بۆ خۆمان الی مەنجەڵی 
ئەم  بۆ  دەرهێنا  ئێمەتان  بەاڵم  دەخوارد،  نانمان  تێری  بە  و  دان�شتبوو�ن  گۆشت 

چۆڵەوان��ە هەتا هەموو ئەم کۆمەڵە بە برس�ێتی بکوژن.«
دەبارێنم، گەل�ش  بۆ  نانتان  ئاسمانەوە  لە  فەرموو: »من  بە موسای  4 �ەزدان�ش 

شێوە�ە  بەم  هەڵبگرنەوە.  ڕۆژە  ئەو  پیێو�ستی  و  ڕۆژە  هەر  و  دەرەوە  بچنە  دەبێت 
تاق��ان دەکەمەوە ئاخۆ بەگوێرەی فێرکردنەکەم دەڕۆن �ان نا. 5 ئەوە دەبێت لە ڕۆژی 
شەشەم ئەوەی دە�هێنن ئامادەی بکەن، ئ�تر دەبێتە دوو ئەوەندەی ئەوەی ڕۆژانە 

هەڵ�دەگرنەوە.«
٦ جا موسا و هارون بە هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل�ان گوت: »ئێوارە دەزانن کە �ەزدان 

ئێوەی لە خاکی م�سر دەرهێنا. 7 بە�ان�ش شکۆی �ەزدان دەب�نن لە گوێگرتنی لە 
بۆڵەبۆڵتان لە دژی �ەزدان، بەاڵم ئێمە چ�ن تاکو لە دژمان بۆڵەبۆڵ بکەن؟« ٨ موسا 
بە�ان�ان  ئێواران گۆشتتان دەداتێ و  �ەزدانە کاتێک  گوتی: »ئێوە بەوە دەزانن کە 
نانتان دەداتێ ب�خۆن، چونکە گوێیی لە بۆڵەبۆڵتان بوو لە دژی. بەاڵم ئێمە کێ�ن؟ 

بۆڵەبۆڵتان لە دژی ئێمە ن��ە، بەڵکو لە دژی �ەزدانە.«
”نز�ک  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  »بە  گوت:  هارونی  بە  ٩ موسا 

ببنەوە بۆ بەردەم �ەزدان، چونکە گوێیی لە بۆڵەبۆڵتان بوو.“«
دەدوا،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  لەگەڵ  هارون  کاتەی  لەو  بوو  ١٠ ئەوە 

ئاوڕ�ان دا�ەوە بەرەو چۆڵەوانی و ب�ن��ان شکۆمەندی �ەزدان لەناو هەور دەب�نرێت.
بوو،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆڵەبۆڵی  لە  ١٢ »گوێم  فەرموو:  موسای  بە  ١١ �ەزدان�ش 

لەگەڵ�ان بدوێ و بڵێ: ”ئێواران گۆشت دەخۆن و بە�انی تێر نان دەبن، ئ�تر ئێوە 
دەزانن کە من �ەزدانی پەروەردگارتانم.“«

١3 ئەوە بوو لە ئێوارە سوێسکەa بەرز بوونەوە و ئۆردوگاکە�ان داپۆشی، بە�ان�ش 

کەوتووەکەش  شەونمە  ١4 کاتێک  کەوتبوو.  ئۆردوگا  دەوروبەری  لە  شەونم 
بەرزبووەوە، ب�ن��ان وا لەسەر ڕووی چۆڵەوان��ەکە شتێکی وردی وەک توێکڵ، ورد 
وەک زوقم لەسەر زەو�ی�ەکە�ە. ١5 کاتێک نەوەی ئ�سرائ�ل ئەمە�ان ب�نی بە �ەکتر�ان 

گوت: »ئەوە چ��ە؟« چونکە نە�اندەزانی چ��ە.
موساش پیێیی گوتن: »ئەوە ئەو نانە�ە کە �ەزدان بە ئێوەی داوە بۆ ئەوەی ب�خۆن. 
١٦ ئەمە ئەو شتە�ە کە �ەزدان فەرمانی کردووە: ”با هەر�ەکە و بەگوێرەی خواردنی 

لێیی هەڵبگرێتەوە، ئۆمرێکb بۆ هەر �ەکێک بەگوێرەی ژمارەی کەسەکان هەر�ەکە 
بۆ ئەوانەی لە چادرەکەی ئەون دە�باتەوە.“«

١٨ بەاڵم  هەڵ�انگرتەوە.  کەم  و  زۆر  و  کرد  جۆرە�ان  بەم  ئ�سرائ�ل�ش  ١7 نەوەی 

a ١3 سوێسکە: باڵندە�ەکی بچووکە، لە شێوەی کەوە، لە پۆلێکی گەورەدا کۆچ دەکەن، لە ئاستێکی نزمدا دەفڕن و هێالنەکان�ش�ان لەسەر زەوی دروستدەکەن. بڕوانە 

سەرژمێری ١١ :3١  .  

b ١٦ ئۆمر: نز�کەی ٢,٢ ل�تر.  



دەرچوون ١٢٩١٦

کاتێک بە ئۆمر پیێوا�ان، نە ئەوەی زۆری کۆکردووەتەوە ز�ادی کردووە و نە ئەوەی 
کەمی کۆکردووەتەوە کەمی کردووە، هەر�ەکە و بەگوێرەی خواردنی هەڵ�گرتەوە.

١٩ موسا پیێیی گوتن: »ه�چ کەس لێیی نەمێنێتەوە بۆ بە�انی.«

بۆ  هێشتەوە  لێ�ان  خەڵک  هەندێک  بەڵکو  نەگرت،  موسا  لە  گوێی�ان  ٢٠ بەاڵم 

بە�انی، جا کرم لێ�دا و کەڕووی کرد، موساش لێ�ان تووڕە بوو.
کە  خواردنی،  بەگوێرەی  هەرکەسە  هەڵ�اندەگرتەوە،  بە�ان��ەک  هەموو  ٢١ ئ�تر 

ئەوەندە  دوو  ڕۆژی شەشەمدا  لە  بوو  ٢٢ ئەوە  دەتوا�ەوە.  دادەهات  گەرم  خۆر�ش 
نان�ان هەڵگرتەوە، دوو ئۆمرa بۆ هەر �ەکێک، ئ�تر هەموو ڕابەرەکانی کۆمەڵ هاتن و 
بە موسا�ان ڕاگە�اند. ٢3 ئەو�ش پیێیی گوتن: »ئەمە ئەوە�ە کە �ەزدان فەرموو�ەتی: 
”بە�انی پشوودانەb، شەممەی پی�رۆزە بۆ �ەزدان، ئەوەی دە�کەن بە نان ب�کەن و 
ئەوەی لێیی دەنێن لێیی بنێن، هەرچی دەمێنێتەوەش لەالی خۆتانی دابنێن هەتا بۆ 

بە�انی هەڵبگ�ردرێت.“«
٢4 جا دا�اننا بۆ بە�انی هەروەک موسا فەرمانی دا، ئ�تر نە کەڕووی کرد و نە کرم 

تێ�دا پە�دابوو. ٢5 موسا گوتی: »ئەمڕۆ ب�خۆن، چونکە ئەمڕۆ شەممە�ە بۆ �ەزدان، 
حەوتەم  ڕۆژی  لە  بەاڵم  هەڵ�دەگرنەوە،  ڕۆژ  ٢٦ شەش  نا�دۆزنەوە.  دەشتودەر  لە 

شەممە�ە و تێ�دا ن��ە.«
ئەوەی  بۆ  دەرەوە  چوونە  خەڵکەکە  لە  هەندێک  حەوتەم  ڕۆژی  لە  بوو  ٢7 ئەوە 

کەی  »هەتا  فەرموو:  موسای  بە  ٢٨ �ەزدان�ش  نە�اندۆز�ی�ەوە.  بەاڵم  هەڵ�بگرنەوە، 
شەممەی  �ەزدان  ٢٩ بڕوانن،  ب�ارێزن؟  فێرکردنەکەم  و  فەرمان  دەکەنەوە  ڕەتی  ئێوە 
پیێداون، بۆ�ە لە ڕۆژی شەشەمدا نانی دوو ڕۆژتان پیێدەدات، با هەر�ەکە لە شوێنی 
خۆی دابن�شێت، با کەس لە ڕۆژی حەوتەم شوێنی خۆی بەجێنەهێڵێت.« 3٠ ئ�تر 

گەل لە ڕۆژی حەوتەم پشوو�ان دا.
و  س���ە  گژن�ژ  تۆوی  وەک   .cمەن نا  نانەکە  لە  ناو�ان  ئ�سرائ�ل�ش  3١ بنەماڵەی 

کە  شتە�ە  ئەو  »ئەمە  گوتی:  3٢ موسا  هەنگو�نە.  بە   dنانی ناسکە  وەک  تام�شی 
ب�ارێزرێت،  نەوەکانتان  بۆ  با  و  بکەن  پڕ  لێ  ”ئۆمرێکی  کردووە:  فەرمانی  �ەزدان 
بۆ ئەوەی ئەو نانە بب�نن کە لە چۆڵەوانی دەرخواردم دان کاتێک لە خاکی م�سر 

دەرمهێنان.“«
33 ئ�نجا موسا بە هارونی گوت: »گۆزە ببە و پڕ بە ئۆمرێک مەنی تێبکە. ئ�نجا 

لەبەردەم �ەزدانی دابنێ تاکو بۆ نەوەکانتان ب�ارێزرێت.«
لەناو  مەنەکەی  هارون  دوا�ی�دا  لە  دا،  موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  34 هەروەک 

a ٢٢ دوو ئۆمر: نز�کەی چوار ل�تر و ن�و.  

پی�رۆزی.  بۆ�ە ئاهەنگگێڕانە بۆ پشوودان و  لە ڕۆژی حەوتەم پشووی دا،  b ٢3 هۆی ئەم ئاهەنگگێڕانە لەوەوە دێت کە خودا هەموو شتێکی لە شەش ڕۆژدا بەد�هێنا و 

ئەو وشە�ەی لە زمانی ع�بری بۆ پشوودان بەکارهێنراوە وشەی )شەبات(ـە، بەاڵم ئەمە واناگە�ەنێت کە ڕۆژی پشوودانەکە ڕۆژی شەممە بووبێت. بڕوانە پە�دابوون ٢ :3  .  

c 3١ مەن  واتە »ئەمە چ��ە؟« بڕوانە ئا�ەتی ١5.  

d 3١ ناوەشکێنە.  



١3٠دەرچوون ١٦

سندوقەکەی پە�مانa دانا بۆ پاراستنی. 35 نەوەی ئ�سرائ�ل چل ساڵ مەن�ان خوارد 
هەتا هاتنە خاکی ئاوەدانی، مەن�ان خوارد هەتا هاتنە سنووری خاکی کەنعان.

b.3٦ ئۆمر�ش دە�ەکی ئێفە�ە

هەڵقواڵنی ئاو لە تاشەبەرد

 هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل لە چۆڵەوانی س�نەوە کۆچ�ان کرد، بەگوێرەی ١7 ١

کۆچەکان�ان کاتێک �ەزدان فەرمانی پیێ دەکردن، لە ڕەف�د�م ال�اندا، بەاڵم 
و  موسا  لەگەڵ  دەمەقاڵێ  بە  کرد�ان  ٢ جا گەل  بۆ گەل.  بۆ خواردنەوە  نەبوو  ئاو 

گوت�ان: »ئاومان بدەنێ ب�خۆ�نەوە.«
تاقی  �ەزدان  موساش وەاڵمی دانەوە: »بۆچی دەمەقاڵێم لەگەڵ دەکەن؟ بۆچی 

دەکەنەوە؟«
3 بەاڵم گەل لەوێ ت�نوو�ان بوو و کەوتنە بۆڵەبۆڵ لەسەر موسا. گوت�ان: »بۆچی 

ئێمەت لە م�سرەوە هێنا�ە دەرەوە، هەتا خۆمان و منداڵ و مەڕومااڵتمان بە ت�نووێتی 
بمر�ن؟«

4 ئ�تر موسا هاواری بۆ �ەزدان کرد و گوتی: »چی لەم گەلە بکەم؟ پاش کەمێکی 

د�کە بەردبارانم دەکەن.«
ئ�سرائ�ل  پی�ری  هەندێک  و  بڕۆ  »لەپیێش گەلدا  فەرموو:  موسای  بە  5 �ەزدان�ش 

پیێیی لە ڕووباری ن�لت دا لەگەڵ دەستت  لەگەڵ خۆت ببە و ئەو گۆچانەش کە 
لە  وەستاوم.  لە حۆرێڤ   cتاشەبەردە ئەو  لەسەر  لەوێ  لەپیێشت  ٦ من  بڕۆ.  و  ب�بە 
بەم  موساش  دە�خۆنەوە.«  و گەل  هەڵدەقوڵێت  لێ  ئاوی  دەدە�ت،  تاشەبەردەکە 
 ،dمەر�با و  مەسا  ناونا  شوێنە�ان  7 ئەو  ئ�سرائ�ل.  پی�رانی  لەبەرچاوی  کرد  جۆرەی 
لەبەر دەمەقاڵێیی نەوەی ئ�سرائ�ل و لەبەر ئەوەی �ەزدان�ان تاقی کردەوە و گوت�ان 

»ئا�ا �ەزدان لەنێوانمانە �ان نا؟«

بەزاندنی عەمالێقیپیەکان
٨ عەمالێق��ەکان هاتن و شەڕ�ان لەگەڵ ئ�سرائ�ل کرد لە ڕەف�د�م. ٩ موساش بە 

�ەشوعیe گوت: »چەند پی�اوێکمان بۆ هەڵبژێرە و بڕۆ لە دژی عەمالێق��ەکان شەڕ 
بکە، من بە�انی لەسەر سەری گردەکە دەوەستم و گۆچانەکەی خوداش لە دەستم 

دەبێت.«
و  موسا  عەمالێق��ەکان جەنگا،  دژی  لە  کرد،  موسای  قسەی  بە  ١٠ �ەشوع�ش 

a 34 ع�بری: لەبەردەم شا�ەتی: لەدوای ئەوەی دوو تەختەی پە�مان �ان تەختەی ڕاس�اردەکان لەنێو ئەو سندوقە دانرا بوو بە سندوقی پە�مان، بۆ �ادکردنەوە و شا�ەتێک 

بۆ کردارەکانی خودا. بڕوانە ٢5 :١٠ -١٦.  

b 3٦ ئێفە�ەک ب�ست و دوو ل�ترە.  

c ٦ ئەو تاشەبەردە: بڕوانە سەرژمێری ٢٠ :٨ و �ەکەم کۆرنسۆس ١٠ :4  .  

d 7 مەسا واتای )تاقی کردنەوە(�ە و مر�باش واتای )دەمەقاڵێ(�ە.  

e ٩ �ەشوع: لە زمانی ع�بری بە واتای )خودا ڕزگار دەکات( دێت کە هاوواتای ناوی ع�سا�ە. بڕوانە مەتا ١ :٢١  .  



دەرچوون ١3١١٨

هارون و حوور�ش سەرکەوتنە سەر گردەکە. ١١ ئەوە بوو کاتێک موسا دەستی بەرز 
دەکردەوە، نەوەی ئ�سرائ�ل سەردەکەوتن، بەاڵم کاتێک دەستی دەهێنا�ە خوارەوە، 
عەمالێق��ەکان سەردەکەوتن. ١٢ کاتێک دەستەکانی موسا قورس بوون، بەردێک�ان 
هێنا و خست�انە ژێری و ئەو�ش لەسەری دان�شت. ئ�نجا هارون و حوور �ەکێک�ان 
لەم الوە و ئەوی د�کە لەو الوە دەست�ان گرت، ئ�تر هەتا ئاوابوونی خۆر دەستەکانی 

بە بەرزکراوە�یی ما�ەوە. ١3 �ەشوع�ش بە شمشێر عەمالێق و لەشکرەکەی بەزاند.
١4 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »ئەمە وەک �اداشتێک لە پەڕە�ەک بنووسە و بۆ 

�ەشوعی بخوێنەوە، چونکە بە تەواوی �ادگاری عەمالێق لەژێر ئاسمان دەسڕمەوە.«
١5 موساش قوربانگا�ەکی دروستکرد و ناوی لێنا »�ەزدان ئااڵی منە« و ١٦ گوتی: 

»لەبەر ئەوەی عەمالێق دەستی بەرزکردووەتەوە لە دژی تەختی �ەزدان، �ەزدان نەوە 
لەدوای نەوە لە دژی عەمالێق لە جەنگدا دەبێت.«

هاتنی یەترۆ بۆ الی موسا

شتانەی ١٨ ئەو  هەموو  بوو،  م�د�ان  کاه�نی  کە  موسا  خەزووری   �ەترۆی  ١

ب�ستەوە کە خودا لەگەڵ موسا و ئ�سرائ�لی گەلەکەی کردبووی، کە �ەزدان 
ئ�سرائ�لی لە م�سرەوە دەرهێناوە.

هێنا�ەوە،  خەزووری  �ەترۆی  ناردبووەوە  ژنی  چ��ۆرەی  موسا  ئەوەی  ٢ لەدوای 

3 لەگەڵ هەردوو کوڕەکەی. ناوی �ەکێک�ان گێرشۆمە، چونکە موسا گوتی: »نامۆ 

بووم لە خاکی بێگانە.« 4 ناوی ئەوەی د�کەش�ان ئەل�عەزەر بوو، چونکە گوتی: 
»خودای باوکم �ارمەت�دەرم بوو و فر�ام کەوت لە شمشێری ف�رعەون.«

ئەو  بۆ  موسا  الی  هاتنە  ژنەکەی  و  کوڕەکانی  و  موسا  خەزووری  5 �ەترۆی 

چۆڵەوان��ەی ئەو لەوێ لەالی کێوی خودا ال�دابوو. ٦ �ەترۆ هەواڵی بۆ موسا نارد: 
»من �ەترۆم، لەگەڵ ژنەکەت و دوو کوڕەکەیa بۆ الی تۆ هاتووم.«

لە  ماچی کرد،  و  برد  پیێشوازی خەزووری، کڕنۆشی  بۆ  دەرەوە  هاتە  7 موساش 

بۆ  شتانەی  ئەو  هەموو  ٨ موساش  چادرەکە.  ناو  و چوونە  پرسی  �ەکتر�ان  هەواڵی 
گەلی  پیێناوی  لە  کرد  م�سر�ی�ەکانی  و  ف�رعەون  بە  �ەزدان  کە  گێڕا�ەوە  خەزووری 
فر�ا�ان  �ەزدان  و  هات  تووش�ان  ڕێگا  لە  ناخۆش��انەی  ئەو  هەموو  و  ئ�سرائ�ل 

کەوت.
٩ �ەترۆش دڵخۆش بوو بەو هەموو چاکە�ەی کە �ەزدان لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل 

کردی، کە فر�ا�ان کەوتبوو لە دەستی م�سر�ی�ەکان. ١٠ �ەترۆ گوتی: »ستا�ش بۆ 
�ەزدان ئەوەی لە دەستی م�سر�ی�ەکان و لە دەستی ف�رعەون فر�اتان کەوت، ئەوەی 
فر�ای گەل کەوت لەژێر دەستی م�سر�ی�ەکان. ١١ کاتێک بەو شتانە لووتبەرز بوون 
لە هەموو خوداوەندەکان مەزنترە.«  �ەزدان  زان�م کە  ئێستا  ئ�سرائ�ل��ەکان،  لەسەر 
١٢ جا �ەترۆی خەزووری موسا قوربانی سووتاندن و چەند قوربان��ەکی د�کەی بۆ 

a ٦ دوو کوڕەکەی: مەبەست لە دوو کوڕەکەی موسا�ە.  



١3٢دەرچوون ١٨

پی�رانی ئ�سرائ�ل�ش هاتن بۆ ئەوەی لەگەڵ خەزووری  خودا هێنا، هارون و هەموو 
موسا بە ئامادەبوونی خودا نان بخۆن.

١3 ئەوە بوو بە�انی موسا دان�شت بۆ ئەوەی دادوەری بۆ گەل بکات، ئ�تر گەل 

لە بە�ان��ەوە هەتا ئێوارە لەالی موسا ڕاوەستان. ١4 کاتێک خەزووری موسا هەموو 
ئەو شتانەی ب�نی کە موسا بۆ گەل دە�کات، لێیی پرسی: »ئەم شتە چ��ە تۆ بۆ 
گەل دەکە�ت؟ لەبەرچی بە تەنها دان�شتوو�ت و لە بە�ان��ەوە هەتا ئێوارە هەموو 

گەل لەالت ڕاوەستاون؟«
١5 موساش وەاڵمی خەزووری دا�ەوە: »لەبەر ئەوەی گەل دێنە الم هەتا خواستی 

دادوەری  من�ش  الم،  دێنە  هەبێت  کێشە�ەک�ان  کاتێک  ١٦ هەروەها  بزانن.  خودا 
نێوان پی�او و برادەرەکەی دەکەم و فەرز و فێرکردنی خودا�ان پیێ دەناسێنم.«

١7 خەزووری موساش پیێیی گوت: »ئەوەی تۆ دە�کە�ت باش ن��ە. ١٨ خۆت و 

ئەم گەلەش ماندوو دەکە�ت کە لەگەڵتن، چونکە کارەکە لە تۆ مەزنترە، ناتوان�ت 
با خودات  دەکەم،  ئامۆژگار�ت  و  بگرە  لێ  گوێم  ١٩ ئێستاش  ب�کە�ت.  تەنها  بە 
لەگەڵ بێت، تۆ نوێنەری گەل بە لە بەرامبەر خودا و داواکار�ی�ەکان�ان پیێشکەش 
کە  بناسێنە  پیێ  ڕێگا�ە�ان  ئەو  و  بکە  فێرکردن�ان  و  فەرز  ٢٠ فێری  بکە.  خودا  بە 
دەبێت ب�گرنەبەر و ئەو ئەرکانەی کە دەبێت ب�انکەن. ٢١ بەاڵم لەناو هەموو گەلدا 
پی�اوی بە توانا و لەخواترس هەڵدەبژێر�ت، پی�اوانی دڵسۆز کە ڕق�ان لە دەستکەوتی 
ناڕەوا�ە، دە�انکە�تە کاربەدەست بەسەر هەزاران و سەدان و پەنجا�ان و دە�ان. 
٢٢ هەموو کاتێک دادوەری بۆ گەل دەکەن و هەر داوا�ەکی گەورە هەبێت دە�هێننە 

بڕ�اری لەسەر دەدەن. ئەوە بارت  الی تۆ، هەر داوا�ەک�ش بچووک بێت خۆ�ان 
و  کرد  کارەت  ئەم  ٢3 ئەگەر  هەڵدەگرن.  لەگەڵت  ئەوان  دەکات، چونکە  سووک 
خوداش فەرمانی پیێ کرد�ت، ئەوا دەتوان�ت خۆت ڕابگر�ت و هەروەها هەموو ئەم 

گەلەش بە ڕەزامەندی دەگەنە شوێنی خۆ�ان.«
٢4 موساش گوێیی لە قسەکانی خەزووری گرت و هەموو ئەو شتانەشی کرد کە 

گوتی. ٢5 موسا پی�اوی بە توانای لە هەموو ئ�سرائ�ل هەڵبژارد و کردنی بە ڕابەر بۆ 
گەل، کاربەدەست بەسەر هەزاران و سەدان و پەنجا�ان و دە�ان. ٢٦ ئ�تر هەموو 
کاتێک دادوەر�ان بۆ گەل دەکرد و داوای گران�ش�ان دەهێنا�ە الی موسا. بەاڵم 

هەموو داوا�ەکی بچووک خۆ�ان دادوەر�ان تێدا دەکرد.
٢7 ئ�نجا موسا خەزووری بەڕێکرد و �ەترۆش گەڕا�ەوە خاکی خۆی.

لە شاخی سینا

سەرەتای ١٩ لە  ڕێک  بەجێهێشت،  م�سر�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئەوەی   دوای  ١

و  کرد  کۆچ�ان  ڕەف�د�مەوە  ٢ لە  س�نا.  گە�شتنە چۆڵەوانی  سێ�ەمدا  مانگی 
هاتنە چۆڵەوانی س�نا و لەوێ لەبەردەم کێوەکە ال�اندا.

3 موساش سەرکەوت بۆ الی خودا، �ەزدان لە کێوەکەوە بانگی کرد و فەرمووی: 



دەرچوون ١33١٩

»ئاوا بە بنەماڵەی �اقوب دەڵێ�ت و ئاوا بە نەوەی ئ�سرائ�ل ڕادەگە�ەن�ت: 4 ”خۆتان 
باڵی هەڵۆکان هەڵگرت و  ئێوەشم لەسەر  بە م�سر�ی�ەکانم کرد،  ب�نی کە  ئەوەتان 
ئێوەم بۆ الی خۆم هێنا. 5 ئێستاش ئەگەر ئێوە بە تەواوی گوێم لێ بگرن و پە�مانەکەم 
ب�ارێزن، ئەوا گەنج�نە�ەکی تا�بەت دەبن بۆ من لەنێو هەموو گەالن. هەرچەندە 
نەتەوە�ەکی  و  کاه�نان  پاشا�ەتی  دەبنە  بۆم  ئێوە  ٦ بەاڵم  منە،  هی  زەوی  هەموو 

پی�رۆز.“ ئەمانە ئەو وشانەن کە بە نەوەی ئ�سرائ�لی دەڵێ�ت.«
7 موساش هات و هەموو پی�رانی گەلی بانگکرد و هەموو ئەو وشانەی لەبەردەم�ان 

و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  پیێکەوە  گەل�ش  ٨ هەموو  کردبوو.  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  کە  دانا 
گوت�ان: »هەموو ئەوەی �ەزدان فەرموو�ەتی دە�کە�ن.« موساش قسەکانی گەلی 

بۆ �ەزدان گێڕا�ەوە.
٩ �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »من لە چڕی هەوردا دێمە الت، بۆ ئەوەی گەل 

گوێیی لێبێت کاتێک لەگەڵت دەدوێم و هەتاهەتا�ە باوەڕت پیێ بکەن.« موساش 
وتەکانی گەلی بە �ەزدان ڕاگە�اند.

بە�انی  و  ئەمڕۆ  و  گەل  الی  »بڕۆ  فەرمووی:  موسای  بە  �ەزدان  ١٠ هەروەها 

لە  سێ�ەم، چونکە  ڕۆژی  بۆ  بن  ١١ ئامادە  و  بشۆن  جلەکان�ان  با  بکە.  تەرخان�ان 
بۆ سەر شاخی س�نا.  دێتە خوارەوە  لەبەرچاوی هەموو گەل  �ەزدان  ڕۆژی سێ�ەم 
١٢ بە چواردەوری کێوەکەدا سنوور بۆ گەل دادەنێ�ت و دەڵێ�ت: ”ئاگاداری خۆتان 

بن، نە نز�ک کێوەکە بکەونەوە، نە دەست لە بنارەکەی بدەن، چونکە هەرکەسێک 
نابێت  مرۆڤ،  �ان  بێت  ١3 ئاژەڵ  بکوژرێت.  دەبێت  بدات  کێوەکە  لە  دەست 
پیێیی  ئەوەی کەس دەستی  بەبێ  ت�رباران بکرێت،  �ان  بەردباران  بژ�یێت، دەبێت 
بکەوێت.“ بەاڵم لە کاتی فووکردنێکی بەهێز بە کەڕەناداa، ئەوان لە کێوەکە نز�ک 

دەبنەوە.«
ئەوان�ش  کردن،  تەرخانی  و  گەل  بۆ الی  خوارەوە  هاتە  کێوەکە  لە  ١4 موساش 

ئافرەت  لە  بۆ ڕۆژی سێ�ەم،  بن  »ئامادە  ١5 بە گەلی گوت:  جلەکان�ان شوشت. 
نز�ک مەکەونەوە.«

١٦ ئەوە بوو سەر لە بە�انی ڕۆژی سێ�ەم، بووە هەورەتر�شقە و بروسک و تەمێکی 

لە  ئەوانەی  گەل  هەموو  بەرزبووەوە،  زۆر  کەڕەنا  دەنگی  کێوەکە،  لەسەر  چڕ 
بۆ  دەرهێنا  ئۆردوگاکەوە  لە  گەلی  موسا  ١7 ئ�نجا  لەرز�ن.  کەوتنە  بوون  ئۆردوگاکە 
د�داری خودا، جا لە بناری کێوەکە ڕاوەستان. ١٨ هەموو شاخی س�ناش دووکەڵی 
دەکرد لەبەر ئەوەی �ەزدان بە ئاگرەوە هاتە خوارەوە بۆ سەری و دووکەڵ�ش وەک 
١٩ دەنگی  لەرزی.  توندی  بە  کێوەکەش  هەموو  و  بەرزبووەوە  کوورە  دووکەڵی 
کەڕەناش جار لەدوای جار بەرزتر دەبوو. موسا دەدوا و خوداش بە دەنگ وەاڵمی 

دەدا�ەوە.
٢٠ �ەزدان هاتە خوارەوە بۆ سەر شاخی س�نا و موسای بۆ سەر کێوەکە بانگکرد. 

a ١3 کەڕەنا لە شاخی بەران دروستکراوە، شێوازی لێدانی بە دەنگێکی بەهێز و بەردەوامە بە واتای ن�شانەی نز�کبوونەوە�ە لە کێوەکە.  



١34دەرچوون ١٩

ئاگادار  گەل  و  خوارەوە  »بڕۆ  فەرموو:  موسای  بە  ٢١ �ەزدان  سەرکەوت.  موساش 
بکەرەوە، نەوەک پیێشێلی بکەن بۆ ب�ن�نی �ەزدان و زۆر�ان لەناوبچن. ٢٢ هەروەها 
نەوەک  بکەن،  تەرخان  با خۆ�ان  دەبنەوە،  نز�ک  �ەزدان  لە  ئەو کاه�نانەش کە 

�ەزدان بە ڕوو�اندا هەڵبشاخێت.«
سەربکەوێت،  س�نا  شاخی  بۆ  ناتوانێت  »گەل  گوت:  �ەزدانی  بە  ٢3 موساش 

تەرخانی  و  دابنێ  کێو  بۆ  ”سنوور  فەرمووت:  و  کرد�نەوە  ئاگادارت  تۆ  چونکە 
بکە.“«

٢4 �ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »بڕۆ خوارەوە، پاشان لەگەڵ هارون سەربکەوە، بەاڵم 

با کاه�نەکان و گەل هەوڵی سەرکەوتن نەدەن بۆ الی �ەزدان، نەوەک بە ڕوو�اندا 
هەڵبشاخێت.«

٢5 ئ�تر موسا بۆ الی گەل چووە خوارەوە و پیێیی گوتن.

دە ڕاسپاردەکە

 خودا هەموو ئەم فەرما�شتانەی بە گەل فەرموو:٢٠ ١

»من �ەزدانی پەروەردگارتانم کە لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان، لە   ٢  
خاکی کۆ�ال�ەت��ەوە.

3 »ه�چ کەسێکتان خودای د�کەی بێجگە لە منتان نەبێت.  
ئاسمانن  لە  ئەوانەی  شێوە�ەکی  ه�چ  لە  نە  دروستمەکەن،  خۆتان  بۆ   a4 پە�کەر  
ئاون  لەناو  ئەوانەی  نە  خوارەوە،  لە  زەو�ن  لەسەر  ئەوانەی  نە  سەرەوە،  لە 
�ەزدانی  منی  چونکە  مە�ان�ەرستن،  و  مەبەن  بۆ  5 کڕنۆش�ان  زەو�ی�ەوە.  لەژێر 
پەروەردگارتان خودا�ەکی ئ�رەدارمb، لە ج�اتی گوناهی باوکان سزای مندااڵن 
دەدەم، هەتا نەوەی سێ�ەم و چوارەمی ناحەزەکانم، ٦ بەاڵم خۆشەو�ستی نەگۆڕ 
ڕاس�اردەکانم  گوێڕا�ەڵی  ئەوانەی  دەردەخەم،  خۆشەو�ستانم  لە  هەزاران  بۆ 

دەبن.
7 ناوی �ەزدانی پەروەردگارتان بۆ شتی پووچ مەهێننc، چونکە ئەو کەسانە لەالی   

�ەزدان ئەستۆپاک نابن کە بۆ شتی پوچەڵ ناوی دەهێنن.
٨ ڕۆژی شەممەتانd لە �اد بێت، تاکو بە پی�رۆزی ڕا�بگرن. ٩ شەش ڕۆژ ئ�ش دەکەن   
�ەزدانی  بۆ  شەممە�ە  حەوتەم  ڕۆژی  ١٠ بەاڵم  دەکەن،  کارەکەتان  هەموو  و 
و  خزمەتکار  و  کچ  و  کوڕ  و  خۆتان  مەکەن.  کارێک  ه�چ  پەروەردگارتان، 
کارەکەر و ئاژەڵەکانتان و ئەو نامۆ�ەی لەناو دەروازەی شارەکەتانە ه�چ کارێک 
مەکەن، ١١ چونکە �ەزدان لە شەش ڕۆژدا ئاسمان و زەوی و دەر�ا و هەموو 

a 4 تاش�نی پە�کەر، بە مەبەستی پەرستن وەک بت، بڕوانە بەشی 3٢.  

b 5 بە واتای حەسوود دێت، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  

c 7 بەکارهێنانی ناوی خودا بە کەمتەرخەمی، بۆ نموونە هەر بە سەرزارەکی بگوترێت: بەخوا، وەڵاڵ.  

d ٨ ڕۆژی پشوودان. بڕوانە ١٦ :٢3 .  



دەرچوون ١35٢١

ئەو شتانەی تێ�اندا�ە دروستی کردن، بەاڵم لە ڕۆژی حەوتەمدا پشوویa دا، 
لەبەر ئەمە �ەزدان ڕۆژی شەممەی بەرەکەتدار و پی�رۆز کرد.

�ەزدانی  لەو خاکەی  بن  درێژ  تەمەن  ئەوەی  بۆ  بگرن،  باوکتان  و  دا�ک   ١٢ ڕێزی 
پەروەردگارتان پیێتان دەدات.

.b١3 مەکوژن 
 ١4 داوێن��سی مەکەن.

 ١5 دزی مەکەن.
 ١٦ بە درۆ شا�ەتی لەسەر کەس مەدەن.

 ١7 چاو مەبڕنە ژنی کەس. چاو مەبڕنە ماڵ و خزمەتکار و کارەکەر و گا و مانگا و 
گوێدرێژی ه�چ کەسێک و هەر شتێک کە هی کەسێکی د�کە بێت.«

١٨ کاتێک هەموو گەل بروسک و کێوەکە�ان ب�نی دووکەڵی دەکرد، گوێی�ان لە 

هەورەتر�شقە و دەنگی کەڕەنا بوو، لەرز�ن و لە دوورەوە وەستان. ١٩ بە موساش�ان 
گوت: »تۆ لەگەڵمان بدوێ و گوێ دەگر�ن. با خودا لەگەڵمان نەدوێت، نەوەک 

بمر�ن.«
٢٠ موساش بە گەلی گوت: »مەترسن. خودا هاتووە بۆ ئەوەی تاق�تان بکاتەوە، 

تاکو ترسی ئەوتان لەبەرچاو بێت و گوناه نەکەن.«
٢١ گەل لە دوورەوە وەستان و موساش لە تەمە چڕەکە نز�ک بووەوە، کە خودای 

لێ بوو.

�ەیکەر و قوربانگا
٢٢ �ەزدان بە موسای فەرموو: »ئاوا بە نەوەی ئ�سرائ�ل دەڵێ�ت: ”ئێوە ب�ن�تان کە 

من  لەتەن�شت  دروستمەکەن  خوداوەندێک  ٢3 ه�چ  دوام.  لەگەڵتان  ئاسمانەوە  لە 
بێت، بتی ز�و و بتی زێڕ بۆ خۆتان دروستمەکەن.

و  سووتاندنەکان  قوربانی  و  دروستدەکە�ت  بۆ  قوربانگام  خۆڵ  ٢4 »”بە 

قوربان��ەکانی هاوبەش�تc لە مەڕ و بزن و گاگەلەکەت لەسەری سەردەبڕ�ت، لە 
بەرەکەتدارت دەکەم.  �اد، دێمە الت و  بێتەوە  ناوم  ئەو شوێنانە وا دەکەم  هەموو 
٢5 ئەگەر بە بەرد قوربانگات بۆ دروستکردم، با بەردەکان تاشراو نەبن، چونکە هەر 

سەرمەکەوە  پە�ژە  ٢٦ بە  دەکە�ت.  گاڵوی  ئەوا  سەر  بخە�تە  چەکوشێکی  و  قەڵەم 
سەر قوربانگاکەم نەوەک ڕووت�ت لەسەری دەربکەوێت.“

 »ئەمانەش ئەو �اسا�انە�ە کە لەبەردەم�ان دا�دەنێ�ت:٢١ ١

a ١١ وشەی شەباتی ع�بری لە بنەڕەتدا بە واتای دەستهەڵگرتن لە کارێک لەدوای تەواوکردنی کارەکە دێت، هەروەها بە واتای پشوودان دێت.  

b ١3 مەکوژن: مەبەست بە ئەنقەست �ان بە تووڕە�یی. بڕوانە بەشی ٢١ :١٢ -١7 و دواوتار 4 :4١ -4٢.  

c ٢4 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   



١3٦دەرچوون ٢١

کۆیلەی عیبرانی
و  دەکات  خزمەت  ساڵ  شەش  ئەوا  کڕی  ع�بران�تان  کۆ�لە�ەکی  ٢ »ئەگەر 

ساڵی حەوتەم بەخۆڕا�یی ئازاد دەبێت. 3 ئەگەر بە تەنها هاتبوو ئەوا بە تەنها ئازاد 
دەبێت، بەاڵم ئەگەر مێردی ژنێک بوو ئەوا ژنەکەشی لەگەڵی ئازاد دەبێت. 4 ئەگەر 
و  ژن  ئەوا  بووبێت،  بۆی  کچی  �ان  کوڕ  ژنەکە  و  پیێدابێت  ژنێکی  گەورەکەی 

منداڵەکان بۆ گەورەکەی دەبن و ئەو بە تەنها ئازاد دەبێت.
منداڵەکانم  و  ژنەکەم  و  ”گەورەکەم  بڵێت:  ڕاستی  بە  کۆ�لەکە  ئەگەر  5 »بەاڵم 

ئ�نجا  خودا.  پیێش  ب�باتە  پیێو�ستە  گەورەکەی  ٦ ئەوا  نابم،“  ئازاد  و  خۆشدەوێت 
بە  دەرگاکە، گەورەکەی  لەال�ەکی چوارچێوەی  �ان  دەرگاکە  لە  دەکاتەوە  نز�کی 

درێشەa گوێیی کون دەکات، ئەو�ش هەتاهەتا�ە خزمەتی دەکات.
پی�اوێکی  وەک  ئەوا  کۆ�لە،  وەک  فرۆشت  خۆی  پی�اوێک کچەکەی  7 »ئەگەر 

کە  گەورەکەی،  ڕەزامەندی  جێیی  نەبێتە  کچەکە  ٨ ئەگەر  نابێت.  ئازاد  کۆ�لە 
ن�شانی کردووە بۆ خۆی، ئەوا دەبێت ڕێ بە کچەکە بدات بکڕدرێتەوە. ئ�تر مافی 
٩ ئەگەر  بووە.  بێوەفا  لەگەڵ کچەکە  بێگانە، چونکە  بە خەڵکێکی  ن��ە  فرۆشتنی 
کچەکەی ن�شان کرد بۆ کوڕەکەی ئەوا پیێو�ستە وەک کچی خۆی هەڵسوکەوتی 
و  بەرگ  و  خواردن  پیێو�ستە  ئەوا  هێنا،  د�کەی  ژنێکی  ١٠ ئەگەر  بکات.  لەگەڵ 
جووتبوونی لەگەڵ ئەو کەم نەکاتەوە. ١١ ئەگەر �ەکێک لەو سێ�انەی بۆ نەکرد، ئەوا 

کەن�زەکە بەخۆڕا�یی ئازاد دەبێت.
١٢ »ئەوەی لە کەسێک بدات و بمرێت، ئەوا دەبێت بکوژرێت. ١3 بەاڵم ئەوەی 

د�اری  بۆ  ئەوا من شوێنێکت  بدات،  ڕوو  بەڵکو خودا هێشتی  نەبوو،  مەبەستی 
دەکەم هەتا هەڵبێت بۆ ئەوێ. ١4 بەاڵم ئەگەر �ەکێک فێڵ لە برادەرەکەی بکات و 

بە ئەنقەست ب�کوژێت، ئەوا لەالی قوربانگاکەمەوە دە�بە�ت بۆ کوشتن.
١5 »ئەوەی لە دا�ک و باوکی بدات، ئەوا دەبێت بکوژرێت.

دەبێت  ئەوا  ب�ب�ننەوە،  لەالی  �ان  ب�فرۆشێت  و  بڕفێنێت  کەسێک  ١٦ »ئەوەی 

بکوژرێت.
١7 »ئەوەی نەفرەت لە باوکی �ان دا�کی بکات، دەبێت بکوژرێت.

لە  مست  بە  �ان  بەرد  بە  �ەکێک�ان  و  دەبێت  ناکۆک��ان  پی�او  دوو  ١٨ »کاتێک 

برادەرەکەی بدات و نەمرد بەڵکو لە جێگا کەوت، ١٩ ئەگەر هەستا�ەوە و لە دەرەوە 
بە گۆچانەکەی ڕۆ�شت، ئەوا ئەوەی لێ�داوە بێتاوان دەبێت، تەنها قەرەبووی ئەو 
چاک  تەواوی  بە  هەتا  بدات،  چارەسەر�ی�ەکەی  خەرجی  و  بکاتەوە  بۆ  کاتەی 

دەبێتەوە.
لەژێر  و  بدات  کارەکەرەکەی  �ان  کۆ�لەکەی  لە  دار  بە  کەسێک  ٢٠ »ئەگەر 

دووان  �ان  ڕۆژێک  لەدوای  ئەگەر  ٢١ بەاڵم  دەدرێت،  سزا  ئەوا  بمرێت،  دەست�دا 
چاک بووەوە، ئەوا سزا نادرێت، چونکە موڵکی خۆ�ەتی.

a ٦ درەوش.  



دەرچوون ١37٢٢

دا  ژنێکی سک�ڕ�ان  لە  ڕێککەوت  بە  و  پی�اوێک شەڕ�ان کرد  ٢٢ »ئەگەر چەند 

کوشندەی  ز�انی  بەاڵم  بوو،  لەدا�ک  خۆی  کاتی  پیێش  منداڵەکەی  بەهۆ�ەوە  و 
نەبوو، ئەوا بێگومان بەگوێرەی دادگا سزای ماددی دەدرێن، بەپیێیی ئەوەی مێردی 
ژنەکە لەسەر�ان دادەنێت. ٢3 بەاڵم ئەگەر ز�انی کوشندەی هەبێت، ئەوا گ�ان لە 
جێیی گ�ان دەبێت، ٢4 چاو بە چاو، ددان بە ددان، دەست بە دەست، پیێ بە 

پیێ، ٢5 سووتان لە جێیی سووتان، بر�ن لە جێیی بر�ن و لێدان لە جێیی لێدان.
٢٦ »کاتێک �ەکێک لە چاوی کۆ�لەکەی �ان چاوی کارەکەرەکەی دا و کوێری 

�ان  کۆ�لەکەی  ددانی  ٢7 ئەگەر  چاوی.  ج�اتی  لە  دەکات  ئازادی  ئەوا  کرد، 
کارەکەرەکەی کەوت، ئەوا ئازادی دەکات لە ج�اتی ددانی.

٢٨ »ئەگەر گا�ەک قۆچی لە پی�اوێک �ان لە ژنێک دا و مرد، ئەوا گا�ەکە بەردباران 

دەکرێت و گۆشتەکەشی ناخورێت، بەاڵم خاوەنی گا�ەکە بێتاوان دەبێت. ٢٩ بەاڵم 
لە  بەاڵم  کرابێتەوە  ئاگادار  خاوەنەکەی  بێت،  قۆچوەشێن  پیێشتر  گا�ەکە  ئەگەر 
پشت�رەکەa بەندی نەکردبێت، پی�اوێک �ان ژنێکی کوشت، ئەوا گا�ەکە بەردباران 
دەکرێت و خاوەنەکەشی دەکوژرێت. 3٠ ئەگەر نرخ بخرێتە سەری، ئەوا بۆ کڕ�نەوەی 
ژ�انی خۆی هەرچی بکەوێتە سەر دەبێت ب�دات. 3١ ئەگەر قۆچ لە کوڕێک �ان 
لە کچێک بدات، ئەوا هەمان ئەو حوکمەی لەسەر جێبەجێ دەکرێت. 3٢ ئەگەر 
 bگا�ەکە قۆچ لە کۆ�لە�ەک �ان کارەکەرێک بدات، ئەوا گەورەکەی سی شاقل

ز�و دەدات و گا�ەکەش بەردباران دەکرێت.
33 »کاتێک کەسێک سەری ب�رێک دەکاتەوە �ان ب�رێک لێدەدات و سەرەکەی 

دانەپۆشێت، گا�ەک �ان گوێدرێژێک بکەوێتە ناوی، 34 ئەوا خاوەن ب�رەکە قەرەبوو 
ئەو  بۆ  تۆپی�وەکە  �ان  مردارەوەبووەکەش  ئاژەڵە  دەداتە خاوەنەکەی،  ز�و  و  دەداتەوە 

دەبێت.
35 »ئەگەر گای کەسێک لە گای برادەرەکەی دا و کوشتی، ئەوا گا�ە ز�ندووەکە 

دابەش  مردارەوەبووەکەش  گا�ە  هەروەها  دەکەن،  بەش  نرخەکەی  و  دەفرۆشن 
لە  خاوەنەکەی  و  بووە  قۆچوەشێن  پیێشتر  گا�ەکە  کە  زانراش  3٦ ئەگەر  دەکەن. 
پشت�رەکە بەندی نەکردووە، ئەوا خاوەن گا قۆچوەشێنەکە دەبێت گا�ەک لە جێیی 

گا�ەک بدات و تەنها گا�ە مردارەوەبووەکەش وەربگرێت.

�اراس�نی موڵک

�ان ٢٢ بڕی  سەری  دەدزێت،  بەرخێک  �ان  گا�ەک  کەسێک   »کاتێک  ١

فرۆشتی، ئەوا پیێنج مانگا لە جێیی گا�ەکە و چوار مەڕ�ش لە جێیی بەرخەکە 
دەداتەوە.

a ٢٩ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  

b 3٢ سی شاقل: نز�کەی 345 گرام.  



١3٨دەرچوون ٢٢

مافی  ئەوا  مرد،  و  درا  لێیی  و  بوو  بڕ�ن  خەر�کی  ب�نرا  شەو  بە  دزەکە  ٢ »ئەگەر 

خوێنی ن��ە، 3 بەاڵم ئەگەر دوای خۆر هەاڵتن بوو ئەوا مافی خوێنی هە�ە.
»دزێک دەبێت قەرەبوو بداتەوە، ئەگەر نەبوون�ش بوو ئەوا دەفرۆشرێت. 4 ئەگەر 
ئاژەڵە دزراوەکەی بە ز�ندوو�یی لە دەستی گ�را، لە گا�ەکەوە هەتا گوێدرێژێک و 

بەرخێک، ئەوا دووان لە جێ�ان دەداتەوە.
و  بلەوەڕێنێت  ڕەزەمێوێکدا  �ان  کێڵگە  لەناو  خۆی  مااڵتی  کەسێک  5 »ئەگەر 

ڕێگا بدات بچنە ناو کێڵگەی کەسێکی د�کە بلەوەڕێن، ئەوا لە باشتر�نی بەری 
کێڵگەکەی �ان ڕەزەمێوەکەی قەرەبوو دەداتەوە.

٦ »ئەگەر ئاگر دەرب�ەڕێت و دەوەن بگرێتەوە و خەرمانکراو �ان دەغڵ �ان کێڵگە 

بسووتێنێت، ئەوا ئەوەی ئاگرەکەی کردووەتەوە دەبێت قەرەبوو بدات.
ئەوەی چاوی  بۆ  دابنێت  لەالی کەسێک  �ان شتومەک  ز�و  �ەکێک  7 »ئەگەر 

گ�را  دزەکە  ئەگەر  لەال�ە،  ئاماناتەکەی  کە  دزرا  کەسە  ئەو  ماڵی  لە  و  بێت  لێیی 
ماڵ  خاوەن  ئەوا  نەگ�را  دزەکە  ئەگەر  ٨ بەاڵم  دەداتەوە.  قەرەبوو  ئەوەندە  دوو  ئەوا 
برادەرەکەی  بۆ موڵکی  ئاخۆ دەستی  بزانرێت  دادوەرەکان، هەتا  بەردەم  دەهێنرێتە 
درێژ نەکردووە. ٩ لە هەموو داوا�ەکی تاوان لەسەر گا، گوێدرێژ، بەرخ، جلوبەرگ 
هەردووک�ان  داوای  ئەوا  منە،“  ”ئەمە هی  بگوترێت:  کە  ونبوو  هەر شتێکی  �ان 
ئەوەندە  دوو  ئەوا  بکات،  تاوانباری  دادوەر  ئەوەی  دادوەرەکان،  الی  دەهێنرێتە 

قەرەبوو بۆ نز�کەکەی دەداتەوە.
ئاژەڵێکی  هەر  �ان  بەرخێک  �ان  گا�ەک  �ان  گوێدرێژێک  �ەکێک  ١٠ »ئەگەر 

�ان  بوو  بر�ندار  �ان  بووەوە  مردار  بێت،  لێیی  ئەوەی چاوی  بۆ  دراوسێکەی  بداتە 
تااڵن کرا و کەس نە�ب�نی، ١١ ئەوا سوێندخواردن بە �ەزدان لەنێوان�ان دەبێت، ئاخۆ 
دراوسێکە دەستی بۆ ماڵی کەسەکەی د�کە درێژ نەکردووە، خاوەنەکەشی دەبێت 
ڕازی بێت، ئ�تر قەرەبوو نادات. ١٢ بەاڵم ئەگەر ئاژەڵەکە لەالی دراوسێکەی دزرا، 
شا�ەتی  وەک  ئاژەڵ  نێچ�ری  بووە  ١3 ئەگەر  دەداتەوە.  خاوەنەکەی  قەرەبووی  ئەوا 

دە�هێنێتەوە، ئ�تر قەرەبووی نێچ�ر ناداتەوە.
١4 »ئەگەر کەسێک داوای ئاژەڵێک لە دراوسێکەی بکات و لەالی بر�ندار بێت 

�ان بمرێت و خاوەنەکەی لەگەڵی نەبێت، ئەوا دەبێت قەرەبوو بداتەوە، ١5 بەاڵم 
ئەگەر خاوەنەکەی لەگەڵی بوو، ئەوا قەرەبوو ناداتەوە، ئەگەر بە کرێ بووبێت ئەوا 

کرێی�ەکەی دەدات.

بەر�رسیاریپێپ�ی کۆمەاڵیەتی
جووت  لەگەڵی  و  هەڵبخەڵەتێنێت  نەکراو  ن�شان  کچێکی  پی�اوێک  ١٦ »ئەگەر 

ڕازی  باوک�شی  ١7 ئەگەر  مارە�ی�ش دەدات.  و  مارەی دەکات  بۆ خۆی  ئەوا  بێت، 
نەبوو ب�داتێ، ئەوا ز�وی بۆ دەکێشێت وەک مارە�یی کچ.

١٨ »ناهێڵ�ت جادووگەری ئافرەت بژ�یێت.



دەرچوون ١3٩٢3

١٩ »ئەوەی لەگەڵ ئاژەڵێک جووت بێت دەبێت بکوژرێت.

پیێو�ستە  ئەوا  لە �ەزدان سەرببڕێت،  ٢٠ »ئەوەی قوربانی بۆ هەر خودا�ەکی ج�ا 

قڕa بکرێت.
٢١ »ستەم لە نامۆ مەکە و مە�چەوسێنەوە، چونکە خۆشتان لە خاکی م�سر نامۆ 

بوون.
زەل�لت  شێوە�ەک  هەر  بە  ٢3 ئەگەر  مەکە.  زەل�ل  هەت�وێک  و  بێوەژن  ٢٢ »ه�چ 

کردن و ئەگەر تەنها هاوارێکم بۆ بکەن، ئەوا بێگومان گوێ لە هاوار�ان دەگرم. 
و  بێوەژن  دەبنە  ژنەکانتان  و  دەتانکوژم  شمشێر  بە  و  هەڵدەستێت  ٢4 تووڕە�ی�م 

منداڵەکانتان دەبنە هەت�و.
٢5 »ئەگەر پارەت بە قەرز دا بە هەر هەژارێک لە گەلەکەم ئەوانەی لەالتن، بۆی 

مەبە بە سووخۆر، سوودی مەخەرە سەر. ٢٦ ئەگەر کەوای دراوسێکەت بە بارمتە 
گرت، هەتا ئاوابوونی خۆر، بۆی دەگەڕێن�تەوە، ٢7 چونکە ئەوە تاکە پۆشاکە کە 
دراوسێکەت هە�ەتی. چی د�کەی هە�ە بۆ نوستن؟ ئ�تر کاتێک هاوارم بۆ دەکات، 

گوێدەگرم، چونکە من م�هرەبانم.
٢٨ »سووکا�ەتی بە خودا مەکە و نەفرەت لە ه�چ سەرکردە�ەکی گەلەکەت مەکە.

٢٩ »پیێشکەشکردنی پڕی خەرمانەکەت و دڵۆپیی گوشەرەکەت دوا مەخە.

»نۆبەرەی کوڕەکانت دەدە�تە من. 3٠ هەمان شت دەکە�ت بە گا و بەرخەکانت، 
حەوت ڕۆژ لەگەڵ دا�کی دەبێت، بەاڵم لە ڕۆژی هەشتەم دە�دە�تە من.

بە  بووبێت  دەشتودەر  لە  بۆ�ە گۆشتێک  من،  بۆ  پی�رۆز  گەلێکی  دەبنە  3١ »ئێوە 

نێچ�ر مە�خۆن، بۆ سەگی فڕێبدەن.

یاسای دادوەری و بەزەیپی

 »هەواڵی درۆ باڵو مەکەرەوە، دەست لەگەڵ بەدکار تێکەڵ مەکە بۆ ئەوەی ٢3 ١

بب�تە شا�ەتی زۆرداری.
٢ »دوای کۆمەڵ مەکەوە بۆ کاری خراپ و لە سکااڵکردندا بە خواری شا�ەتی 

مەدە. 3 ال�ەنگری بۆ هەژار دەرمەخە لە سکااڵکەی.
4 »ئەگەر تووشی گا �ان گوێدرێژی دوژمنەکەت بووی کە بەڕەاڵ بووبێت، بۆی 

کەوتووە،  بارەکە�دا  لەژێر  ب�نی  ناحەزەکەتت  گوێدرێژی  5 ئەگەر  بگەڕێنەرەوە. 
بەجێیی مەهێڵە، بەڵکو پەلە بکە بۆ �ارمەت�دانی.

بکەوە.  دوور  درۆ  قسەی  7 لە  سکااڵکەی.  لە  مەکەرەوە  ڕەت  هەژار  ٦ »مافی 

بێتاوان و ڕاستودروست مەکوژە، چونکە تاوانبار بێتاوان ناکەم.
قسەی  و  دەکات  کوێر  چاوساغان  بەرت�ل  چونکە  وەرمەگرە،  ٨ »بەرت�ل 

ڕاستودروستان خوار دەکات.

a ٢٠ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  



١4٠دەرچوون ٢3

نامۆ چۆن هەست دەکات، چونکە  دەزانن  ئێوە خۆتان  ٩ »نامۆ مەچەوسێنەوە، 

خۆشتان لە خاکی م�سر نامۆ بوون.

یاسای شەممە
لە  ١١ بەاڵم  هەڵدەگر�تەوە،  بەرەکەی  و  دەچێن�ت  زەو�ی�ەکەت  ساڵ  ١٠ »شەش 

حەوتەم�ندا دە�حەسێن�تەوە و لێیی دەگەڕێی�ت، هەژارانی گەلەکەت لێیی دەخۆن و 
بەرماوەکەش�ان ئاژەڵی کێوی دە�خوات. هەمان شت دەکە�ت لە ڕەزە مێوەکەت و 

لە زە�توونەکەت.
١٢ »شەش ڕۆژ کارەکەت دەکە�ت، بەاڵم ڕۆژی حەوتەم پشوو دەدە�ت بۆ ئەوەی 

گا و گوێدرێژەکەشت بحەسێنەوە و کوڕی کارەکەرەکەت و ئەوەی لەالشت نامۆ�ە 
هەناسە�ەک بدەن.

١3 »ئاگاداربن لەوەی ڕێک ئەوە بکەن کە پیێم فەرموون و ناوی خودا�ەکی د�کە 

مەهێنن، لە دەمتانەوە نەب�سترێت.

سێ جەژنی سااڵنە
١4 »سێ جار لە ساڵێکدا جەژنم بۆ دەگێڕ�ت.

فەت�رە  نانی  ڕۆژ  حەوت  بگێڕن،  فەت�رە  جەژنی  پیێکردن  فەرمانم  ١5 »هەروەک 

لەو  ئێوە  چونکە  ئاڤ�ڤ،  مانگی  لە  بگێڕن،  خۆ�دا  کاتی  لە  جەژنە  ئەم  بخۆن. 
مانگەدا لە م�سر هاتنە دەرەوە.

»نابێت بە دەستبەتاڵی لەبەردەمم ئامادە بن.
کێڵگە  لە  ئەوەی  ڕەنجتان،  بەرهەمی  �ەکەم�ن  دروێنە،  جەژنی  ١٦ »هەروەها 

دە�چێنن.
کێڵگە  لە  ڕەنجەکەتان  کاتێک  ساڵدا  کۆتا�یی  لە  کۆکردنەوە  جەژنی  »هەروەها 

کۆدەکەنەوە.
١7 »سێ جار لە ساڵێکدا هەموو نێر�نەکانتان لەبەردەم �ەزدانی بااڵدەست ئامادە 

دەبن.
١٨ »خوێنی قوربان�م لەگەڵ شتی بە هەو�رترش پیێشکەش مەکەن.

»پی�ویa قوربانی جەژنم هەتا بە�انی نەمێنێتەوە.
پەروەردگارتان  �ەزدانی  ماڵی  بۆ  زەو�ی�ەکەتان  بەرهەمی  �ەکەم�ن  ١٩ »باشتر�نی 

بهێنن.
»ه�چ کار�لە�ەک بە ش�ری دا�کی لێمەنێن.

ئامادەکردنی ڕێگاکە لەالیەن فریش�ەی خودا
٢٠ »بب�نن، من فر�شتە�ەک لەپیێشتانەوە دەنێرم بۆ ئەوەی لە ڕێگا بتان�ارێزێت و 

a ١٨ پی�وی قوربانی �ان بەزی قوربانی.  



دەرچوون ١4١٢4

فەرما�شتی  لە  و گوێ  ئاگاداربن  ٢١ لێیی  ئامادەم کردووە.  ئەو شوێنەی  بتانهێنێتە 
ناوی  ئەوەی  لەبەر  نابوورێت،  �اخ�بوونتان  لە  چونکە  مەکەن،  تووڕەی  و  بگرن 
منی تێدا�ە. ٢٢ بەاڵم ئەگەر گوێتان لە فەرما�شتی گرت و هەموو ئەوانەی دە�ڵێم 
جێبەجێیی بکەن، ئەوا دژا�ەتی دوژمنەکانتان دەکەم و تەنگ هەڵدەچنم بە تەنگ 
و  ئەمۆری  خاکی  دەتانباتە  و  دەڕوات  لەپیێشتانەوە  ٢3 فر�شتەکەم  پیێهەڵچنانتان. 
ح�تی و پر�زی و کەنعانی و ح�ڤی و �ەبوس��ەکان، ئەوان لەناودەبەم. ٢4 کڕنۆش بۆ 
ئەوان مەکەن، بەڵکو  نەر�تەکانی  خوداوەندەکان�ان مەبەن و مە�ان�ەرستن و وەک 
بشکێنن.  تەواوی  بە   aتەرخانکراوەکان�ان بەردە  و  بکەن  وردوخاش�ان  تەواوی  بە 
٢5 �ەزدانی پەروەردگارتان دەپەرستن، ئەو�ش نان و ئاوتان بەرەکەتدار دەکات. دەرد 

تەمەنتان  هەروەها  نابێت،  لە خاکەکەتان  نەزۆک  و  ٢٦ لەبارچوو  ناهێڵم.  لەنێوتان 
درێژ دەکەم.

٢7 »سامناکی خۆم لەپیێشتانەوە دەنێرم و هەموو ئەو نەتەوانەی دەچنە سەر�ان، 

 b٢٨ زەردەواڵەش هەڵبێن.  دوژمنەکانتان  هەموو  دەکەم  وا  و  دەشێوێنم  لێ  سەر�ان 
٢٩ بەاڵم  ڕابماڵن.  لەپیێشتان  و ح�ت��ەکان  و کەنعانی  و ح�ڤی  دەنێرم  لەپیێشتانەوە 
لە ماوەی �ەک ساڵ لەپیێشتان ڕا�انناماڵم، نەوەک خاکەکە وێران بێت و ئاژەڵی 
کێوی لەسەرتان ز�اد بکات. 3٠ هێواش هێواش لەپیێشتان ڕا�اندەماڵم، هەتا ئەوەی 

بەردار دەبن و دەست بەسەر خاکەکەدا دەگرن.
 c3١ »سنوورەکەشتان دادەنێم، لە دەر�ای سوورەوە هەتا دەر�ای س�یی ناوەڕاست

دەدەمە  خاکەکە  دان�شتووانی  چونکە  فورات،  ڕووباری  هەتا  چۆڵەوان��ەوە  لە  و 
لەگەڵ  نە  ئەوان  لەگەڵ  3٢ نە  ڕا�اندەماڵن.  خۆتان  لەپیێش  ئێوەش  و  دەستتان 
خوداوەندەکان�ان پە�مان مەبەستن. 33 با لە خاکەکەتاندا ن�شتەجێ نەبن، نەوەک 
ئەوان  ئەگەر خوداوەندی  بکەن، چونکە  بە من  بکەن گوناه سەبارەت  لێ  واتان 

ب�ەرستن ئەوا دەبێتە تەڵە بۆتان.«

دوو�اتکردنەوەی �ەیمانەکە

هارون و ٢4 و  �ەزدان، خۆت  بۆ الی  »سەربکەوە  فەرموو:  موسای  بە   ئ�نجا  ١

ناداب و ئەب�هو و حەفتا لە پی�رانی ئ�سرائ�ل، لە دوورەوە کڕنۆشی بۆ ببەن. 
ناکەونەوە،  نز�ک  د�کە  ئەوانی  و  دەبێتەوە  نز�ک  �ەزدان  لە  موسا  تەنها  ٢ بەاڵم 

خەڵکەکەش لەگەڵی سەر ناکەون.«
خەڵکەکە  بۆ  �اساکانی  هەموو  و  �ەزدان  وشەکانی  هەموو  و  هات  3 موساش 

»هەموو  گوت�ان:  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  دەنگ  �ەک  بە  گەل�ش  هەموو  گێڕا�ەوە، 

a ٢4 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

b ٢٨ دەکرێت هێما�ەک بێت بۆ ئەو ترس و لەرزەی خودا دە�خاتە دڵ�انەوە. بڕوانە �ەشوع ٢4 :١٢  .  

c 3١ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری )دەر�ای فەلەست��ەکان(.  



١4٢دەرچوون ٢4

�ەزدانی  وشەکانی  هەموو  4 موساش  دە�کە�ن.«  فەرموو�ەتی  �ەزدان  وشانەی  ئەو 
نووسی.

بە�انی زوو هەستا و قوربانگا�ەکی لەبن کێوەکە بن�اد نا لەگەڵ دوازدە ستوون بۆ 
دوازدە هۆزەکەی ئ�سرائ�ل. 5 الوانی نەوەی ئ�سرائ�ل�شی نارد و قوربانی سووتاندن 
ن�وەی  ٦ موسا  کرد.  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ   aلە جوانەگاکان هاوبەش��ان  قوربانی  و 
پرژاند.  ن�وەکەی د�کەشی بەسەر قوربانگاکەدا  لەناو جامێک کرد و  خوێنەکەی 
7 ئ�نجا پەڕتووکی پە�مانەکەی هەڵگرت و بۆ گەلی خوێندەوە، ئەوان�ش گوت�ان: 

»هەموو ئەوەی �ەزدان فەرموو�ەتی دە�کە�ن و گوێیی لێ دەگر�ن.«
»ئەمە  گوتی:  و  پرژاندی  گەلدا  بەسەر  و  هەڵگرت  خوێنەکەی  موسا  ٨ ئ�نجا 

خوێنی ئەو پە�مانە�ەb کە �ەزدان لەگەڵتانی بەستووە بەگوێرەی ئەم وشانە.«
٩ دواتر موسا و هارون و ناداب و ئەب�هو و حەفتا لە پی�رانی ئ�سرائ�ل سەرکەوتن 

ب�نی  بەردڕێژکراو�ان  پیێ�ەکانی شتێکی وەک  لەژێر  ب�نی،  ئ�سرائ�ل�ان  ١٠ خودای  و 
١١ بەاڵم دەستی  بێگەردی.  لە  ئاسمانی ساماڵ  �اقووتی ش�نc و وەک  بەردی  بە 
و  خوارد�ان  ئ�نجا  ب�نی،  خودا�ان  نەکرد.  درێژ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  پی�اوماقواڵنی  بۆ 

خوارد�انەوە.
١٢ �ەزدان بە موسای فەرموو: »سەربکەوە بۆ الم بۆ کێوەکە و لەوێ بە، دوو تەختە 

فێرکردن�ان  بۆ  کە  تێدا�ە  فەرمانەکانی  و  تەورات  ڕاس�اردەکانی  دەدەمێ،  بەردت 
نووس�ومە.«

١3 ئ�نجا موسا و �ەشوعی �ار�دەدەری هەستان، موسا بۆ کێوی خودا سەرکەوت. 

ئەوەتا  التان،  دەگەڕێی�نەوە  هەتا  بکەن  چاوەڕێمان  »لێرە  گوت:  پی�ران�شی  ١4 بە 

با  هەبوو  ناکۆکی  �اخود  داواکاری  �ەکێک  ئەگەر  لەگەڵتانن،  و حوور�ش  هارون 
بچێتە ال�ان.«

١٦ شکۆمەندی  داپۆشی.  و هەور کێوەکەی  بەسەر کێوەکە کەوت  موسا  ١5 ئ�تر 

کێوەکەی  هەور  ڕۆژ  شەش  ماوەی  بۆ  ن�شتەوە.  س�نا  شاخی  لەسەر  �ەزدان�ش 
داپۆشی، لە ڕۆژی حەوتەم لەنێو هەورەوە موسای بانگکرد. ١7 د�مەنی شکۆمەندی 
�ەزدان�ش وەک ئاگرێکی بێ ئامان بوو لەسەر کێو، لەبەرچاوی نەوەی ئ�سرائ�ل. 
١٨ ئ�نجا موسا هاتە ناو هەورەکەوە و بۆ سەر کێوەکە سەرکەوت. موسا چل شەو و 

چل ڕۆژی پیێچوو لە کێوەکە.

a 5 لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  

b ٨ ئەم خوێنە ن�شانەی پە�مانبەستنی �ەزدان بووە لەگەڵ گەلی ئ�سرائ�ل.  

c ١٠ �اقووتی ش�ن: دەشێت الج�وەرد بێت.  



دەرچوون ١43٢5

aپی�اک بۆ �پێداویس�یپیەکانی چادری �ەرس�ن�

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڵێ با بەخش�نم پیێشکەش ٢5 ١

بکەن، هەر �ەکێک کە لەسەر دڵی بێت ببەخشێت.

3 »ئەمانەش ئەو پیێشکەشکراوانەن کە لێ�ان وەردەگرن:  

  »زێڕ و ز�و و بڕۆنز؛
4 ڕ�سی جوان و بار�ک بە ڕەنگی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ،  

  کەتانی ناسک و مووی بزن؛
b5 پیێستی بەران کە بە ڕەنگی سوور ڕەنگکرابوو و پیێستی مانگای دەر�ا  

  و داری ئەکاس�اc؛
٦ زە�تی زە�توون بۆ چرا؛  

  بۆنوبەرام بۆ زە�تی دەستن�شانکردن و بۆ بخووری بۆنخۆش؛
7 بەردی عاشقبەند و بەردی گرانبەهای د�کە بۆ ئێفۆدd و بۆ بەرس�نە.  

٩ وەک  بم،  ن�شتەجێ  لەنێو�اندا  ئەوەی  بۆ  دروستدەکەن  بۆ  ٨ »پی�رۆزگا�ەک�شم 

هەموو  نموونەی  و  پەرستن  چادری  نموونەی  لە  دەدەم  پی�شانت  ئەوەی  هەموو 
کەلوپەلەکانی، بەم شێوە دروستی بکەن.

سندوقی �ەیمان
 eن�و باڵ و  لە داری ئەکاس�ا دروستبکرێت، درێژ�ی�ەکەی دوو  ١٠ »سندوقێک�ش 

ناوەوە  ١١ ڕووی  بێت،  ن�وێک  و  باڵ  بەرز�ی�ەکەی  و   fن�وێک و  باڵ  پان��ەکەی  و 
چواردەور�ش�دا  بە  و  بکرێت  ڕووکەش  بێگەرد  زێڕی  بە  تەواوی  بە  دەرەوەی  و 
دابڕێژرێت  بۆ  زێڕ�ن�شی  بازنەی  ١٢ چوار  دروستبکرێت.  بۆ  زێڕ�نی  چوارچێوەی 
لەال�ەکەی  بازنەش  و دوو  لەال�ەک  بازنە  دابنرێت، دوو  پا�ەکەی  لەسەر چوار  و 
د�کەی. ١3 دوو دار�ش لە داری ئەکاس�ا دروستبکرێت و بە زێڕ ڕووکەش بکرێن. 
هەڵگرتنی  بۆ  سندوقەکە،  الی  هەردوو  سەر  بازنەکانی  ناو  بخرێتە  ١4 دارەکان�ش 

پیێ�ان. ١5 دارەکان لەناو بازنەکانی سندوقەکە دەبن، لێ�ان دەرناهێنرێن.  سندوقەکە 
١٦ لەناو سندوقەکەشg ئەو دوو تەختەی پە�مانh دادەنێ�ت کە پیێت دەدەم.

a ١ چادری پەرستن: پەرستگا�ەکی گواستراوە بووە کە گەلی ئ�سرائ�ل لەگەڵ خۆ�ان دە�انگواستەوە؛ بڕوانە 3٦ :٨ -3٨.  

b 5 مانگای دەر�ا: جۆرە گ�اندارێکە کە تەنها لە قەراغی دەر�ادا دەژ�یێت بە تا�بەتی لە دەر�ای سوور هەتا ئەندۆن�ز�ا. ئەم گ�اندارە�ان بەکارهێناوە چونکە پیێستێکی ڕەقی 

هە�ە.  

c 5 داری شەت�م.  

d 7 بەرس�نە�ەکی تا�بەت بووە بە سەرۆکی کاه�نان، بڕوانە ٢٨ :٦ -3٠؛ 3٩ :٢ -٢١.  

e ١٠ دوو باڵ و ن�و: نز�کەی ١,١ مەتر.  

f ١٠ باڵ و ن�وێک: نز�کەی 7٠ سانت�مەتر.  

g ١٦ بڕوانە نامە بۆ ع�بران��ەکان ٩ :4 .  

h ١٦ مەبەست لە دوو تەختەی ڕاس�اردەکانی خودا�ە وەک شا�ەتێک لەناو ئەو سندوقە پارێزراوە. بڕوانە ١٦ :34 و 4٠ :٢٠ .  



١44دەرچوون ٢5

ن�و  و  باڵ  دوو  کە  دروستبکرێت  بێگەرد  زێڕی  لە   aکەفارەت�ش ١7 »قەپاغی 

کوتراو  زێڕی  لە   bکەڕوب ١٨ دوو  بێت.  پان��ەکەی  ن�وێک  و  باڵ  و  درێژ�ی�ەکەی 
١٩ کەڕوبێک  بکرێت.  کەفارەتەکەوە  قەپاغی  الی  هەردوو  بە  دروستبکرێت، 
هەردوو  د�کە،  لەال�ەکەی  د�کەش  کەڕوبەکەی  و  دروستبکرێت  لەال�ەک 
کەڕوبەکان لەگەڵ قەپاغەکەی کەفارەت �ەک پارچە بن. ٢٠ دەبێت کەڕوبەکان�ش 
قەپاغی  بەسەر  سێبەر�ان  باڵەکان�ان  بە  و  کردبێتەوە  لێک  سەرەوە  بۆ  باڵ�ان 
کەفارەتەکە  قەپاغی  لە  ڕوو�ان  و  بن  ڕووبەڕوو  کەڕوبەکان  کردبێت.  کەفارەتەکە 
لەناو  دابنرێت،  سەرەوە  لەالی  و  سندوقەکە  لەسەر  کەفارەتەکە  ٢١ قەپاغی  بێت. 
٢٢ لەوێ  دەدەم.  پیێت  من  کە  دادەنێ�ت  پە�مان  تەختەی  دوو  ئەو  سندوقەکەش 
دوو  لەنێوان  کەفارەتەکە  قەپاغی  لەسەر  دەدوێم،  لەگەڵت  و  کۆدەبمەوە  لەگەڵت 
فەرمانت  شتانەی  ئەو  هەموو  بە  سەبارەت   ،cپە�مان سندوقی  سەر  کەڕوبەکەی 

پیێدەدەم بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل.

مێزەکە
 d٢3 »هەروەها مێزێک لە داری ئەکاس�ا دروستبکرێت، کە درێژ�ی�ەکەی دوو باڵ

بێگەرد�ش  زێڕی  ٢4 بە  بێت.   fن�وێک و  باڵ  بەرز�ی�ەکەی  و   eباڵێک پان��ەکەی  و 
دروستبکرێت.  بۆ  چواردەوری  لە  زێڕ�ن�شی  چوارچێوە�ەکی  و  بکرێت  ڕووکەش 
٢5 لێوارێک�شی بە پانی چوار پەنجە لە چواردەوری دروستبکرێت و چوارچێوە�ەکی 

زێڕ�ن�ش بۆ لێوارەکە لە دەوری دابنرێت. ٢٦ چوار بازنەی زێڕ�ن�شی بۆ دروستبکرێت، 
بازنەکان لەسەر هەر چوار گۆشەکەی چوار پا�ەکەی دابنرێت. ٢7 بازنەکان لەالی 
لە  دارەکەش  ٢٨ دوو  مێزەکە.  هەڵگرتنی  بۆ  دار  دوو  بۆ  گ�رە  بە  دەبن  لێوارەکەوە 
داری ئەکاس�ا دروستبکرێن، بە زێڕ ڕووکەش بکرێن، بەوان مێزەکە هەڵدەگرێت. 
٢٩ لەگەن و قاپەکانی لە زێڕی بێگەرد دروستبکرێت، هەروەها دۆلکە و تاسەکان�ش 

تەرخانکراو  نانی  مێزەکەش  3٠ لەسەر  دەڕژێنرێت.  پیێ  پیێشکەشکراوەکانی  کە 
بەردەوام لەپیێشم دادەنرێت.

چرادانەکە
و  چرادانەکە  ژێر  دروستبکرێت،  بێگەرد  زێڕی  لە  چرادانێک  3١ »هەروەها 

قەدەکەی لە زێڕی کوتراو دروستبکرێت، کاسەکانی و گرێی�ەکانی و خونچەکانی 
لە خۆی دەبێت. 3٢ شەش لق�ش لە هەردوو ال�ەوە دەردەچێت، سێ لق چرادان 

a ١7 قەپاغێکە بۆ داپۆش�نی سندوقی پە�مان، لە ڕۆژی کەفارەت خوێنی قوربانی لەسەر ڕژاوە بۆ لێخوشبوونی گوناه.  

b ١٨ دوو کەڕوب: جووتێک پە�کەری بوونەوەری ئاسمانی باڵدارە، لە شێوەی مرۆڤ و ئاژەڵ، بۆ پارێزگار�کردنی سندوقی پە�مان دانرابوون، بڕوانە ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

c ٢٢ ع�بری: سندوقی شا�ەتی.  

d ٢3 دوو باڵ: نز�کەی ٩٠ سانت�مەتر.  

e ٢3 باڵێک: نز�کەی ن�و مەتر.  

f ٢3 باڵ و ن�وێک: نز�کەی 7٠ سانت�مەتر.  



دەرچوون ١45٢٦

لەال�ەک و سێ لق چرادان لەال�ەکەی د�کە. 33 سێ کاسەی بادەمی لە لقێک 
بە گرێ و خونچەوە و سێ کاسەی بادەمی لە لقێکی د�کە بە گرێ و خونچەوە، 
ئاوا هەتا لقی شەشەم کە لە چرادانەکەوە دەردەچن. 34 هەروەها لە چرادانەکە چوار 
کاسەی بادەمی بە گرێ و خونچەکان�انەوە هە�ە. 35 هەر جووتێک لق لە شەش 
لقەکە گرێی�ەک�ان لەژێر بوو، هەتا شەشەم لق کە لە چرادانەکە دەردەچن. 3٦ گرێ 

و لقەکان لە خۆی دەبن، هەمووش�ان لە زێڕی بێگەردی کوتراو دەبێت.
پیێشی  هەتا  دەکە�تەوە  بەرز  چراکانی  و  دروستبکرێت  بۆ  چراشی  37 »حەوت 

ڕووناک بکاتەوە. 3٨ مەقاش و مەقەڵ��ەکان�شی لە زێڕی بێگەرد دەبن. 3٩ چرادانەکە 
و هەموو کەلوپەلەکانی لە تالنتێکa زێڕی بێگەرد دروستبکرێت. 4٠ بڕوانە ئەو شتانە 

لەسەر ئەو نموونە�ە دروستبکەی کە لەسەر کێوەکە پی�شانت دراوە.

چادری �ەرس�ن

بە ٢٦ هەروەها  دروستبکە،  ڕستراو  کەتانی   bپاڵسی لە  پەرستن�ش   »چادری  ١

ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و بە دەستکردی جۆاڵ�ەکی شارەزا 
وێنەی کەڕوبەکانی لەسەر بکە. ٢ درێژا�یی هەر پاڵسێک ب�ست و هەشت باڵc و 
3 پیێنج پاڵس  بۆ هەموو پاڵسەکان.  ئەندازەش  �ەک  بێت،   dباڵ پان��ەکەی چوار 
پیێکەوە ببەستە و پیێنجەکەی د�کەش پیێکەوە. 4 ئەڵقە لە ڕ�سی مۆر لەسەر لێواری 
پاڵسە  لێواری  بۆ  شت  هەمان  دروستبکە،  �ەکەم  پارچەی  الوەک��ەکانی  پاڵسە 
الوەک��ەکانی پارچەی دووەم بکە. 5 پەنجا ئەڵقە بۆ پاڵسی �ەکەم دروستدەکە�ت و 
پەنجا ئەڵقەی د�کەش بۆ الی ئەو پاڵسەی کە لە پارچەکەی دووەمە، ئەڵقەکان�ش 
پاڵسەکان  فاقەکان  بە  دروستبکە.  زێڕ�ش  فاقی  ٦ پەنجا  بن.  �ەکتری  بەرامبەر 

هەر�ەکە و لەوەی تەن�شتی ببەستەوە. ئ�تر چادری پەرستن دەبێتە �ەک پارچە.
7 »ڕەشماڵێک لە �ازدە پاڵس لە مووی بزن دروستبکە و سەری چادری پەرستنی 

پیێ بگرە، ٨ درێژا�یی هەر پاڵسێک سی باڵe و پانی چوار باڵf بێت، �ەک ئەندازەش 
بۆ هەر �ازدە پاڵسەکە. ٩ پیێنج لە پاڵسەکان پیێکەوە ببەستەوە و شەشەکەی د�کەش 
پیێکەوە، پاڵسی شەشەم�ش بەڕووی چادرەکەدا بنووشتێنەوە. ١٠ پەنجا ئەڵقە لەسەر 
لێواری  لەسەر  ئەڵقەش  پەنجا  دروستبکە،  �ەکەم  پارچەی  کۆتا�یی  پاڵسی  لێواری 
پاڵسی کۆتا�یی پارچەی دووەم. ١١ پەنجا فاقی بڕۆنز�ش دروستبکە و فاقەکان بخە 
کە  ١٢ ئەوەش  پارچە.  �ەک  دەبێتە  و  ببەستەوە  پیێکەوە  چادرەکە  ئەڵقەکان،  ناو 
شۆڕدەبێتەوە و لە پاڵسەکانی چادرەکە دەمێنێتەوە، ن�وەی ئەو پاڵسەی دەمێنێتەوە 

a 3٩ تالنتێک: نز�کەی 34 ک�لۆگرام.  

b ١ ئەو پارچە ڕستراوانەی کە ڕەشماڵ �ان چادری پیێ دروستدەکرێ.  

c ٢ ب�ست و هەشت باڵ: نز�کەی ١٢,5 مەتر.  

d ٢ چوار باڵ: نز�کەی ١,٨ مەتر.  

e ٨ سی باڵ: نز�کەی ١3,5 مەتر.  

f ٨ چوار باڵ: نز�کەی ١,٨ مەتر.  



١4٦دەرچوون ٢٦

بەسەر کۆتا�یی چادرەکەی پەرستندا شۆڕی بکەوە. ١3 باڵێکa لەم ال، باڵێک لەو 
لە درێژا�یی پاڵسی چادرەکە شۆڕ بکرێنەوە بەسەر دوو الی  لەوەی دەمێنێتەوە  ال 
پیێستی  لە  ١4 پۆشەرێک�ش  داپۆش�نی.  بۆ  الوە  لەو  الو  لەم  پەرستندا،  چادرەکەی 
بەرانی ڕەنگکراو بە ڕەنگی سوور بۆ چادرەکە دروستبکە، پۆشەرێک�ش لە پیێستی 

مانگای دەر�ا لە سەرەوە.
١5 »چوارچێوەش لە داری ئەکاس�ا بە ستوونی بۆ چادرەکەی پەرستن دروستبکە. 

١٦ درێژا�یی هەر چوارچێوە�ەک دە باڵb و پانی باڵ و ن�وێکc بێت. ١7 دوو زمانەش 

بۆ هەر چوارچێوە�ەک دروستبکە بۆ جووتکردنی لەگەڵ چوارچێوەکەی تەن�شتی، 
١٨ چوارچێوەکانی  بکە.  ئاوا  پەرستن  چادرەکەی  چوارچێوەکانی  لە  هەر�ەک  بۆ 
بنکەی  ١٩ چل  دروستبکە،  باشوور  لەالی  ب�ست�ان  پەرستن�ش،  چادرەکەی 
ز�و�ش لەژێر ب�ست چوارچێوەکە دروستبکە، دوو بنکە لەژێر هەر چوارچێوە�ەک 
پەرستن  چادرەکەی  باکووری  الی  بۆ  چوارچێوە  ٢٠ ب�ست  پیێچکەکەی.  دوو  بۆ 
و  چوارچێوە�ەک  لەژێر  بنکە  دوو  هەبێت،  ز�و�شی  بنکەی  ٢١ چل  دروستبکە. 
بەرەو  پەرستن�ش  چادرەکەی  پشتی  ٢٢ بۆ  د�کە.  چوارچێوە�ەکی  لەژێر  بنکە  دوو 
چادرەکەی  دواوەی  گۆشەکانی  بۆ  چوارچێوەش  ٢3 دوو  چوارچێوە،  ڕۆژئاوا شەش 
پەرستن دروستبکە. ٢4 دەبێت لە خوارەوە جووت بن و هەتا سەرەوە �ەک بن، هەتا 
بازنەکەی سەرەوە، بۆ هەردوو گۆشەکە ئاوا بن. ٢5 ئ�نجا دەبێتە هەشت چوارچێوە 
دوو  و  چوارچێوە�ەک  لەژێر  بنکە  هەردوو  دەبێت،  شازدە  ز�وەکان�ش�ان  بنکە  و 

بنکەی د�کەش لەژێر چوارچێوە�ەکی د�کە.
٢٦ »هەروەها پیێنج کار�تە لە داری ئەکاس�ا بۆ چوارچێوەکانی ال�ەکی چادرەکەی 

د�کەی  ال�ەکەی  چوارچێوەکانی  بۆ  کار�تەش  ٢7 پیێنج  دروستبکە،  پەرستن 
چادرەکەی  دواوەی  الی  چوارچێوەکانی  بۆ  کار�تەش  پیێنج  پەرستن،  چادرەکەی 
تێب�ەڕێت  بەنێو چوارچێوەکاندا  ناوەڕاست�ش  پەرستن لەالی ڕۆژئاوا. ٢٨ کار�تەکەی 
لەم سەرەوە بۆ ئەو سەر. ٢٩ چوارچێوەکان�ش بە زێڕ ڕووکەش بکە و بازنەکان�شی کە 

کار�تەکانی دەچنە ناو لە زێڕ دروستبکە، کار�تەکان�ش بە زێڕ ڕووکەش بکە.
3٠ »چادرەکەی پەرستن�ش لەسەر ئەو نەخشە�ە هەڵبدە کە لە کێوەکە پی�شانت 

دراوە.
ڕستراو  کەتانی  و  ئاڵ  سووری  و  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  لە  3١ »پەردە�ەک�ش 

لەسەر  کەڕوبەکانی  وێنەی  شارەزاش  جۆاڵ�ەکی  دەستکردی  بە  دروستبکە، 
زێڕ  بە  و  دروستکراو  ئەکاس�ا  داری  لە   dکۆڵەکەی 3٢ ب�خە سەر چوار  دروستبکە. 
ڕووکەشکراو، قوالپەکان�ش�ان لە زێڕ بێت، لەسەر چوار بنکەی ز�و بن. 33 چەند 

a ١3 باڵێک: نز�کەی ن�و مەتر.  

b ١٦ دە باڵ: نز�کەی 4,5 مەتر.  

c ١٦ باڵ و ن�وێک: نز�کەی 7٠ سانت�مەتر.  

d 3٢ �ان کۆڵەگەی.  



دەرچوون ١47٢7

بۆ  ئەوێ  بهێنە  پە�مان�ش  سندوقی  و  بکە  پەردەکەوە  سەرەوەی  بەالی  فاقێک�ش 
د�وی ژوورەوەی پەردەکە. پەردەکە شوێنی پی�رۆز و شوێنی هەرەپی�رۆزa لە �ەکتری ج�ا 
دەکاتەوە بۆتان. 34 قەپاغی کەفارەت�ش لەسەر سندوقی پە�مان لە شوێنی هەرەپی�رۆز 
مێزەکە  بەرامبەر  چرادانەکەش  و  دابنێ  پەردەکە  دەرەوەی  لە  35 مێزەکەش  دابنێ. 

لەال�ەکی چادرەکەی پەرستن لەالی باشوور دابنێ و مێزەکەش لەالی باکوور.
3٦ »پەردەی دەروازەش بۆ دەرگای چادرەکە لە ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری 

ئاڵ و کەتانی ڕستراو دروستبکە، چنراو بە دەستکردی جۆاڵ�ەک. 37 بۆ پەردەی 
دروستبکە،  ڕووکەشکراو  زێڕ  بە  و  ئەکاس�ا  داری  لە  ستوونی  پیێنج  دەروازەکەش 

قوالپەکان�ش�ان لە زێڕ بن و پیێنج بنکەی بڕۆنز�ش�ان بۆ دابڕێژە.

قوربانگای قوربانی سووتاندن

و ٢7  bباڵ پیێنج  درێژ�ی�ەکەی  دروستبکە،  ئەکاس�ا  داری  لە   »قوربانگاش  ١

پان��ەکەی پیێنج باڵ بێت، قوربانگاکە چوارگۆشە بێت، بەرزا�ی�ەکەشی سێ 
باڵc بێت. ٢ قۆچەکان�شی لەسەر هەر چوار گۆشەکەی بێت، قۆچەکان لە خۆی 
خۆڵەمێشەکەی  هەڵگرتنی  بۆ  کە  3 تەشتەکانی  بکە.  ڕووکەشی  بڕۆنز  بە  و  بێت 
لە  قاپوقاچاغەکەی  هەموو  و  مەقەڵی  چەنگاڵ،   ،dتاس خاکەناز،  هەروەها  و 
لەسەر  بڕۆنز،  لە  دروستبکە  بۆ  تۆڕ�شی  وەک  4 کەت�بە�ەکی  دروستبکە.  بڕۆنز 
ژێر  5 ب�خە  دروستبکە.  ال�ەکەی  چوار  هەر  لەسەر  بڕۆنز  ئەڵقەی  چوار  تۆڕەکەش 
لێواری قوربانگاکە و تۆڕەکەش هەتا ناوەڕاستی قوربانگاکە بێت. ٦ دوو دار�ش بۆ 
قوربانگاکە لە داری ئەکاس�ا دروستبکە و بە بڕۆنز ڕووکەش�ان بکە. 7 دوو دارەکەش 
بخەرە ناو ئەڵقەکانەوە، ئ�تر دارەکان بە هەردوو الی قوربانگاکەوە دەبن لە کاتی 
هەڵگرتنی. ٨ قوربانگاکەش لە تەختە دروستبکە و ناوەکەی بۆش بێت. هەروەک 

لە کێوەکە پی�شانت درا ئاوای دروستبکە.

حەوشەی چادرەکەی �ەرس�ن
حەوشەکە  بۆ  دروستبکە،  باشوور  لەالی  پەرستن�ش  چادرەکەی  ٩ »حەوشەی 

ال،  �ەک  بۆ   eباڵ سەد  درێژی  بە  ڕستراو  کەتانی  لە  دەبێت  پەردە�ەک  چەند 
قوالپیی  هەبێت.  بڕۆنز�شی  بنکەی  ب�ست  و  دانە  ب�ست  ١٠ کۆڵەکەکان�شی 

کۆڵەکەکان و ئەڵقەکان�شی لە ز�و بن. ١١ ئاواش بۆ الی باکوور لە درێژ�دا پەردەکان 

a 33 چادری چاوپیێکەوتن پیێکهاتبوو لە دوو بەش، شوێنی پی�رۆز و هەرەپی�رۆز. کە شوێنی هەرەپی�رۆز تەنها کاه�نی بااڵ بۆی هەبوو سااڵنە تەنها جارێک بچێتە ناوی بۆ 

کەفارەتکردن. بڕوانە لێڤ��ەکان ١٦ :١7.   

b ١ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

c ١ سێ باڵ: نز�کەی ١,4 مەتر.  

و   ١ :٢٠4 ٩ :١5؛  زەکەر�ا  و   ٢٩ :٢٠ بڕوانە  خەڵک.  گوناهەکانی  کەفارەتی  بۆ  هێما�ەک  وەک  بەکاردەهێنا،  قوربانی  خوێنی  پرژاندنی  بۆ  تاسانەی  ئەم  d 3 کاه�ن 

ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  

e ٩ سەد باڵ: نز�کەی 4٦ مەتر.  



١4٨دەرچوون ٢7

بڕۆنز�شی  بنکەی  ب�ست  و  بن  دانە  ب�ست  کۆڵەکەکان�شی  بن،  درێژ  باڵ  سەد 
هەبێت. قوالپیی کۆڵەکەکان و ئەڵقەکان�شی لە ز�و بن.

١٢ »لە پانی حەوشەکەش بەرەو ڕۆژئاوا چەند پەردە�ەک بە درێژا�یی پەنجا باڵa و 

کۆڵەکەکانی دە دانە و بنکەکان�شی دە. ١3 لە پانی حەوشەکەش لەالی ڕۆژهەاڵت 
و ڕووەو خۆر هەاڵتن پەنجا باڵ. ١4 چەند پەردە�ەک�ش بۆ ال�ەکی بە درێژی پازدە 
د�کەش چەند  ال�ەکەی  ١5 بۆ  بن.  بنکەکان�شی سێ  و  کۆڵەکەکانی سێ   ،bباڵ

پەردە�ەک بە درێژا�یی پازدە باڵ، کۆڵەکەکانی سێ و بنکەکان�شی سێ بن.
١٦ »بۆ دەروازەی حەوشەکەش پەردە�ەک کە ب�ست باڵc درێژ و لە ڕ�سی مۆر 

و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ڕستراو، چنراو بە دەستکردی جۆاڵ�ەک و 
کۆڵەکەکانی حەوشەکەش  ١7 هەموو  بن.  چوار  بنکەکان�شی  و  چوار  کۆڵەکەکانی 
ئەڵقەی ز�و�ان هەبێت بە دەور�ان و قوالپەکانی لە ز�و و بنکەکانی لە بڕۆنز بن. 
١٨ درێژا�یی حەوشەکە سەد باڵ بێت و پان��ەکەی پەنجا بە پەنجا�ە و بەرزا�ی�ەکەشی 

ئەو  ١٩ هەموو  بن.  بڕۆنز  لە  بنکەکان�شی  و  ڕستراو  کەتانی  لە  و   dباڵ پیێنج 
بە هەر  قاپوقاچاغانەی د�کە کە لە خزمەتی چادرەکەی پەرستن بەکاردەهێنرێن، 
شێوە�ەک بەکاردێت، لەگەڵ هەموو سنگەکانی چادرەکەی پەرستن و حەوشەکە، 

دەبێت لە بڕۆنز دروستکرابن.

زەیت بۆ چرادانەکە
٢٠ »تۆش فەرمان بە نەوەی ئ�سرائ�ل بکە با زە�تی زە�توونی سادە و گوشراوت بۆ 

 eڕووناکی بۆ بهێنن، هەتا چرا بەردەوام داگ�رساو بێت. ٢١ لەناو چادری چاوپیێکەوتن
لە  کوڕەکانی  و  هارون   ،fپە�مانە سندوقی  لەبەردەم  ئەوەی  پەردەکە  دەرەوەی  لە 
بۆ  هەتاهەتا�ی�ە  فەرزێکی  بخەن،  ڕێکی  �ەزدان  لەبەردەم  بە�انی  هەتا  ئێوارەوە 

نەوەکان�ان لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل.

جلوبەرگی کاهینیپێپ�ی

لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل هارونی برات لە خۆت نز�ک بکەوە، لەگەڵ ٢٨  »تۆش  ١

ناداب و ئەب�هو و ئەلعازار و ئ�تامار، کوڕانی هارون، بۆ ئەوەی کاه�ن�ێت�م بۆ 
بکەن. ٢ جلوبەرگی پی�رۆز�ش بۆ هارونی برات دروستبکە بۆ شکۆمەندی و ڕێزگرتن. 
دانا�یی،  ڕۆحی  لە  پڕمکردوون  ئەوانەی  بکە،  قسە  بەهرەمەندەکان  لەگەڵ  3 تۆش 

بۆ  تەرخانکردنی هەتا کاه�ن�ێت�م  بۆ  بۆ ئەوەی جلوبەرگەکەی هارون دروستبکەن 
a ١٢ پەنجا باڵ: نز�کەی ٢3 مەتر.  

b ١4 پازدە باڵ: نز�کەی ٦,٩ مەتر.  

c ١٦ ب�ست باڵ: نز�کەی ٩ مەتر.  

d ١٨ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

e ٢١ لێرە مەبەستی لە چادرەکەی پەرستنە کە لە بەشی ٢٦ باسکراوە.  

f ٢١ ع�بری: شا�ەت��ەکە.  



دەرچوون ١4٩٢٨

بکات. 4 ئەمانەش ئەو جلوبەرگەن کە دروستی دەکەن، بەرس�نە و ئێفۆد و کەوا 
بۆ  پی�رۆز  جلوبەرگی  ئ�نجا  کەمەربەند.  و  مێزەر  و  چنراو  درێژی  دامێن  کراسی  و 
هارونی برات و کوڕەکانی دروستبکەن، هەتا کاه�ن�ێت�م بۆ بکەن. 5 ئەوان�ش زێڕ و 

ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ناسک وەردەگرن.

ئێفۆدەکە
٦ »ئێفۆدەکەش لە زێڕ و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ڕستراو 

بە جۆاڵ�ەکی شارەزا دروستبکەن. 7 دوو شان�شی هەبێت بە هەردوو ال�ەوە پیێوەی 
بەسترابن. ٨ پشتبەستی ئێفۆدەکە کە لەسەر�ەتی، دەبێت لە هەمان پارچە و هەمان 
دەستکرد بێت، لە زێڕ و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ڕستراو 

بێت.
لەسەر  ئ�سرائ�ل�ان  کوڕەکانی  ناوی  و  بهێنە  عاشقبەند�ش  بەردی  ٩ »دوو 

لەسەر  ماوەتەوە  ناوی شەشەکەی  و  بەردێک  لەسەر  ١٠ ناوی شەش�ان  هەڵبکەنە. 
ئ�سرائ�ل  کوڕەکانی  ١١ ناوی  لەدا�کبوون�ان.  بەگوێرەی  هەڵبکەنە  دووەم  بەردی 
لەسەر هەردوو بەردەکە هەڵبکەنە، وەک چۆن نەقاڕێک مۆر هەڵدەکەنێت. ئ�نجا 
ب�انچەس�ێنە. ١٢ دوو بەردەکەش بخەرە سەر دوو  بە چوارچێوەی زێڕ�نی دەوردراو 
شانی ئێفۆدەکە، دوو بەردی �ادگاری بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل. هارون لەبەردەم �ەزدان 
١3 چوارچێوەی  هەڵدەگرێت.  شانی  هەردوو  لەسەر  ناوەکان�ان  �ادەوەری  وەک 
گور�س،  وەک  بێگەرد،  زێڕی  لە  هۆنراوە  زنج�ری  ١4 دوو  و  دروستبکە  زێڕ�ن�ش 

لەسەر چوارچێوەکان دابنێ.

بەرسینەکە
دەستکردی  بە  ئێفۆدەکە  وەک  دروستبکە،  دادوەری  بەرس�نەی  ١5 »هەروەها 

کەتانی  و  ئاڵ  سووری  و  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  و  زێڕ  لە  شارەزا،  جۆاڵ�ەکی 
و   aبستێک درێژ�ی�ەکەی  بێت،  دووبەر  و  چوارگۆشە  ١٦ بەرس�نەکەش  ڕستراو. 
پان��ەکەی بستێک. ١7 بە چوار ڕ�ز بەرد ب�ڕازێنەوە، لە ڕ�زی �ەکەم �اقووتb لەگەڵ 
و  �اقووتی ش�ن  و   cپی�رۆزە بەردە  دووەم  ١٨ ڕ�زی  زمروودی سەوز؛  و  زەرد  �اقووتی 
جەمشت؛  و  هەور�ن  کر�ستاڵی  و  زەعفەرانی  �اقووتی  سێ�ەم  ١٩ ڕ�زی  زمروود؛ 
بە  ڕازانەوە�اندا  لە  �ەشب.  و  عاشقبەند  بەردی  و  زەبەرجەد  چوارەم�ش  ٢٠ ڕ�زی 

زێڕ دەور بدرێن. ٢١ بەردەکان�ش دوازدە بن وەک ناوی کوڕەکانی ئ�سرائ�ل بەپیێیی 
بۆ  دەبێت  بۆی  ناوەکەی  بەپیێیی  هەر�ەکە  ئەنگوست�لە  نەخشی  وەک  ناوەکان�ان، 

دوازدە هۆز.

a ١٦ نز�کەی ٢٢ سەنت�مەتر.  

b ١7 �اقووت: گەوهەری سووری تۆخ.  

c ١٨ بەردە پی�رۆزە: بەردێکی ش�نی سەوزباو.  



١5٠دەرچوون ٢٨

٢٢ »بۆ بەرس�نەکەش زنج�رەی هۆنراوە لە زێڕی بێگەرد دروستبکە، وەک گور�س. 

٢3 لەسەر بەرس�نەکەش دوو ئەڵقەی زێڕ�ن دروستبکە، دوو ئەڵقەکە لەسەر هەردوو 

سەر  ئەڵقەکەی  دوو  ناو  بخە  زێڕ�نەکەش  زنج�رە  ٢4 دوو  دابنێ.  بەرس�نەکە  الی 
ناو  هەردوو الی بەرس�نەکە. ٢5 هەردوو سەرەکەی د�کەی دوو زنج�رەکەش بخە 
دوو چوارچێوەکە و لەسەر شانەکانی ئێفۆدەکەی دابنێ بۆ پیێشەوەی. ٢٦ دوو ئەڵقەی 
لێوارەکەی  زێڕ�ن�ش دروستبکە و لەسەر هەردوو الی بەرس�نەکە دا�انبنێ، لەسەر 
دروستبکە  زێڕ�ن  ئەڵقەی  دوو  ٢7 هەروەها  ژوورەوە.  بۆ  ئێفۆدەکە�ە  د�وی  بە  کە 
لە  ڕووەکەی،  د�وی  بە  خوارەوە  لە  دا�انبنێ،  ئێفۆدەکە  شانی  هەردوو  لەسەر  و 
بە  ٢٨ بەرس�نەکەش  ئێفۆدەکە.  پشتبەستی  سەرووی  لە  بە�ەکبەستنەوەکەی  نز�ک 
دوو ئەڵقەکە�ەوە لە دوو ئەڵقەی ئێفۆدەکە بە داوێک دەبەسترێت لە ڕ�سی مۆر، 
ئێفۆدەکە  لە  بەرس�نەکەش  تاوەکو  بێت،  ئێفۆدەکە  پشتبەستی  لەسەر  ئەوەی  بۆ 

نەکرێتەوە.
دڵی  لەسەر  دادوەری  بەرس�نەکەی  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەکانی  ناوی  هارون  ٢٩ »ئ�تر 

بە  �ادکردنەوە  وەک  پی�رۆزەکە  شوێنە  بۆ  ژوورەوە  دێتە  کاتێک  هەڵدەگرێت  خۆی 
 aبەردەوامی لەبەردەم �ەزدان. 3٠ هەروەها لەسەر بەرس�نەکەی دادوەری ئور�م و توم�م
دابنێ و لەسەر دڵی هارون دەبن کاتێک دێتە ژوورەوە بۆ بەردەم �ەزدان، هارونی 
دادوەری نەوەی ئ�سرائ�ل بە بەردەوامی لەبەردەم �ەزدان لەسەر دڵی هەڵ�دەگرێت.

جلوبەرگی دیکەی کاهینیپێپ�ی
3٢ کونی سەر�شی  دروستبکە.  مۆر  ڕ�سی  لە  ئێفۆدەکەش هەمووی  3١ »کەوای 

دەستکردی  بە  بەدەور�دا  کونەکەی  بۆ  دەبێت  لێوار�ش  و  دەبێت  لەناوەڕاستی 
دامێنی  33 لەسەر  نەدڕێت.  ئەوەی  بۆ  هەبێت  �ەخەی  س�ەر  کونی  وەک  جۆاڵ، 
کەواکە گوڵ�نگی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ دروستبکە، لەگەڵ زەنگوڵەی 
دامێنی  لەسەر  زێڕ  زەنگوڵە�ەکی  گوڵ�نگێک  هەردوو  34 لەنێو  لەنێوان�ان.  زێڕ�ن 
کەواکە بە دەور�دا بێت. 35 دەبێت هارون بۆ خزمەتکردن لەبەری بکات بۆ ئەوەی 
پی�رۆزەکە بۆ الی �ەزدان و کاتێک دێتە دەرەوە  کاتێک دەچێتە ژوورەوەی شوێنە 

دەنگی زەنگوڵەکان بب�سترێت، نەوەک بمرێت.
3٦ »پلێتێک�ش لە زێڕی بێگەرد دروستبکە و وەک نەخشی ئەنگوست�لە لەسەری 

هەڵبکەنە،
.b“پی�رۆزی بۆ �ەزدان”

پیێشەوەی  لەالی  بێت،  مێزەرەکە  لەسەر  ئەوەی  بۆ  مۆر  داوێکی  سەر  37 ب�خە 

هەر  ئۆباڵی  هارون  شێوە�ە  بەم  بێت،  هارون  ناوچەوانی  3٨ لەسەر  بێت.  مێزەرەکە 
قوربان��انەی  بەو  هەبێت  پە�وەندی  کە  هەڵدەگرێت  ئ�سرائ�ل  نەوەی  گوناهێکی 

a 3٠ دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   

b 3٦ بۆ �ەزدان تەرخان کراوە.  



دەرچوون ١5١٢٩

ئەوەی  بۆ  دەبێت  ناوچەوانی  لەسەر  بەردەوام�ش  کردووە،  تەرخان  �ەزدان�ان  بۆ 
قوربان��ەکان لەبەردەم �ەزدان پەسەند بن.

لە  مێزەرەکەش  و  بێت  ناسک  کەتانی  لە  چنراوەکەش  درێژە  دامێن  3٩ »کراسە 

بچنە.  جۆاڵ�ەک  دەستکردی  بە  کەمەربەندەکەش  دروستبکە.  ناسک  کەتانی 
کەمەربەند  هەروەها  دروستبکە،  درێژ  دامێن  کراسی  هارون�ش  کوڕانی  4٠ بۆ 

ئەو  ئەوەی  4١ دوای  ڕێزگرتن.  و  شکۆمەندی  بۆ  دروستبکە،  بۆ  سەرپیێچ�ان  و 
جلوبەرگانەت لەبەر هارونی برات و کوڕەکانی کرد، دەستن�شان�ان بکە و ئەرک�ان 

پیێ بس�ێرە و تەرخان�ان بکە بۆ ئەوەی خزمەتی کاه�ن�ێت�م بۆ بکەن.
ناوقەدەوە  لە  ڕووت��ان،  پۆش�نی  بۆ  دروستبکە  بۆ  دەرپیێیی کەتان�ان  4٢ »هەروەها 

هەتا هەردوو ڕان بێت. 43 هارون و کوڕەکانی لەبەری بکەن لە هاتنە ژوورەوە�ان بۆ 
چادری چاوپیێکەوتن، �ان لە نز�کبوونەوە�ان لە قوربانگا بۆ خزمەتکردن لە شوێنی 

پی�رۆز، نەوەک تاوان هەڵبگرن و بمرن.
»ئەمە فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە بۆ هارون و بۆ نەوەکەی دوای خۆی.

تەرخانکردن بۆ کاهینیپێپ�ی

 »بۆ تەرخانکردن�ان هەتا کاه�ن�ێت�م بۆ بکەن ئەمە�ان بۆ بکە: �ەک جوانەگا ٢٩ ١

و دوو بەرانی ساغ ببە. ٢ هەروەها لە ئاردی گەنمی باش نانی بێ هەو�رترش 
و کولێرەی بە زە�ت شێلراو و ناسکە نانی بە زە�ت چەورکراو دروستبکە. 3 ب�انخە 
پیێشکەش�ان  ناو سەبەتە�ەک و بە سەبەتەکەوە لەگەڵ جوانەگاکە و دوو بەرانەکە 
بکە. 4 هارون و کوڕەکان�شی بهێنە پیێش دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن و بە ئاو 
ب�انشۆ. 5 ئ�نجا جلەکان ببە و لەبەر هارونی بکە، کراسە دامێن درێژەکە، کەوای 
ببەستەوە.  بۆی  ئێفۆدەکە  پشتبەستی  بە  ئ�نجا  بەرس�نەکە،  و  ئێفۆد  ئێفۆدەکە، 
٦ پاشان مێزەرەکە بخە سەری و تاجەگوڵ�نەی پی�رۆز�ش بخە سەر مێزەرەکە. 7 زە�تی 

٨ کوڕەکان�شی  بکە.  دەستن�شانی  بەوە  بکە،  بەسەر�دا  و  بهێنە  دەستن�شانکردن 
ناوقەد  لە  ٩ کەمەربەند�ان  و  بکە  لەبەر  درێژ�ان  دامێن  کراسی  و  پیێشەوە  بهێنە 

ببەستە. سەرپیێچەکان بۆ هارون و کوڕەکانی توند بکە.
بە هارون و کوڕەکانی  بۆ�ان و ئەرک  »کاه�ن�ێتی دەبێتە فەرزێکی هەتاهەتا�یی 

دەس�ێر�ت.
١٠ »جوانەگاکە بهێنە پیێش چادری چاوپیێکەوتن و هارون و کوڕەکانی دەست�ان 

دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن  لەالی  ١١ تۆش  دابنێن.  لەسەر سەری جوانەگاکە 
بە  و  هەڵبگرە  جوانەگاکە  خوێنی  ١٢ لە  سەرببڕە.  �ەزدان  لەبەردەم  جوانەگاکە 
پەنجەت لەسەر قۆچەکانی قوربانگاکەی بدە، هەموو خوێنەکەی د�کەش بڕژێنە 
ئەوەی  لەگەڵ  داپۆش�وە  هەناوی  کە  پی�وەش  ئەو  ١3 هەموو  قوربانگاکە.  بنکەی 
قوربانگاکە  لەسەر  و  بهێنە  گورچ�لەکە  هەردوو  و  گورچ�لەکانە  و  جگەر  لەسەر 



١5٢دەرچوون ٢٩

ب�انسووتێنە، ١4 بەاڵم گۆشتی جوانەگاکە و پیێستەکەی و ڕ�خۆڵەکەی لە دەرەوەی 
.aئۆردوگاکە بە ئاگر بسووتێنە، ئەوە قوربانی گوناهە

بهێنە و هارون و کوڕەکانی دەست�ان لەسەر سەری  بەرانەکان  لە  ١5 »�ەکێک�ش 

بەرانەکە دابنێن. ١٦ بەرانەکە سەرببڕە و خوێنەکەی هەڵبگرە و بەسەر هەموو ال�ەکی 
قوربانگاکەدا ب��رژێنە. ١7 بەرانەکەش پارچەپارچە بکە و هەناو و قاچەکانی بشۆ و 
ب�خە سەر پارچەکانی و سەرەکەی. ١٨ هەموو بەرانەکە لەسەر قوربانگاکە بسووتێنە، 

ئەمە قوربانی سووتاندنە بۆ �ەزدان، بۆنی خۆش��ە، قوربانی بە ئاگرە بۆ �ەزدان.
١٩ »بەرانەکەی د�کە بهێنە و هارون و کوڕەکانی دەست�ان لەسەر سەری بەرانەکە 

دابنێن. ٢٠ بەرانەکە سەرببڕە و لە خوێنەکەی ببە و لە شلکەی گوێییb ڕاستی هارون 
و کوڕەکانی بدە، هەروەها لە پەنجە گەورەی دەستی ڕاست و پەنجە گەورەی پیێیی 
ڕاست�ان بدە، پاشان خوێن بەسەر هەموو ال�ەکی قوربانگاکەدا ب�رژێنە. ٢١ ئ�نجا لە 
خوێنی سەر قوربانگاکە و لە زە�تی دەستن�شانکردنەکە هەڵبگرە و ب��رژێنە بەسەر 
هارون و جلەکانی و بەسەر کوڕەکانی و جلی کوڕەکانی. ئ�نجا خۆی و جلەکانی 

و کوڕەکانی و جلی کوڕەکانی پی�رۆز دەبن.
و  جگەر  سەر  و  هەناوی  پی�وەکەی  و   cدوگ و  پی�و  ببە،  ئەمانە  بەرانەکە  ٢٢ »لە 

پیێ  ئەرک  بەرانی  ئەمە  چونکە  ڕاستی،  ڕانی  و  گورچ�لە  هەردوو  و  گورچ�لەکان 
نانێک  �ەزدانە،  لەبەردەم  ئەوەی  فەت�رەکە،  لە سەبەتەی  ٢3 هەروەها  س�اردنەکە�ە. 
و کولێرە�ەک لەوەی بە زە�تە و ناسکە نانێکd ببە. ٢4 هەمووی بخە سەر دەستی 
هارون و کوڕەکانی و لەبەردەم �ەزدان وەک قوربانی بەرزکردنەوەe بەرزی بکەنەوە. 
٢5 دواتر لە دەست�ان وەر�بگرەوە و لەگەڵ قوربانی سووتاندنەکە لەسەر قوربانگاکە 

ب�سووتێنە، بۆنی خۆش��ە لەبەردەم �ەزدان، قوربانی بە ئاگرە بۆ �ەزدان. ٢٦ لەدوای 
ئەوەی سنگی بەرانەکەی د�کە بۆ ئەرک پیێ س�اردنی کاه�ن�ێتی هارون ببە، وەک 

قوربانی بەرزکردنەوە لەبەردەم �ەزدان بەرزی بکەوە، ئەمەش دەبێتە بەش بۆ تۆ.
٢7 »بەشەکانی بەرانی ئەرک پیێ س�اردنەکە کە هی هارون و کوڕەکان��ەتی، سنگە 

بەشێکی  دەبێتە  ٢٨ ئەمەش  بکە.  تەرخان  پیێشکەشکراوەکە،  ڕانە  و  بەرزکراوەکە 
چەس�او بۆ هارون و کوڕەکانی لەال�ەن نەوەی ئ�سرائ�لەوە، چونکە پیێو�ستە نەوەی 

ئ�سرائ�ل ئەم بەشە پی�تاکە لە قوربانی هاوبەش��انەوە بدەنە �ەزدان.
دەبێت،  نەوەکانی  بۆ  مردنی خۆی  لەدوای  هارون�ش  پی�رۆزەکانی  ٢٩ »جلوبەرگە 

3٠ کوڕەکەی،  بس�ێردرێت.  پیێ  ئەرک�ان  و  بکرێن  دەستن�شان  بەو جالنەوە  تاکو 
ئەوەی وەک کاه�ن جێیی دەگرێتەوە حەوت ڕۆژ لەبەری دەکات، کاتێک دێتە ناو 

چادری چاوپیێکەوتن بۆ ئەوەی لە شوێنی پی�رۆز خزمەت بکات.
a ١4 قوربانی گوناه: پیێشکەشکردنی قوربانی لە پیێناو گوناه �اخود تاوان، کار�گەری هە�ە لەسەر دووبارە گەڕاندنەوەی مرۆڤ بۆ ناو ژ�انی خواپەرستی.  

b ٢٠ نەرمەی گوێ.  

c ٢٢ دوگ �ان دونگ.  

d ٢3 ناسکە نانێک: ناوەشکێنە.  

e ٢4 لەم قوربان��ەدا هارون و کوڕەکانی چەند جارێک قوربان��ەکە بەرز دەکەنەوە کە هێما�ەکە بۆ تەرخانکردن بۆ خودا.  



دەرچوون ١53٢٩

3١ »بەرانی ئەرک پیێ س�اردنەکەش ببە و گۆشتەکەی لە شوێنێکی پی�رۆز لێبنێ. 

دەروازەکەی  لەالی  ناو سەبەتەکە  نانی  و  بەرانەکە  3٢ هارون و کوڕەکانی گۆشتی 

کەفارەت�ان  بۆ  کە  دەخۆن  قوربان��انە  ئەم  33 ئەوانە  بخۆن.  چاوپیێکەوتن  چادری 
کراون بۆ ئەرک پیێ س�اردن�ان و بۆ تەرخانکردن�ان، بەاڵم ه�چ کەسێکی د�کە لێ�ان 
ناخوات، چونکە پی�رۆزن. 34 ئەگەر لە گۆشتی بەرانی ئەرک پیێ س�اردنەکەش �ان 
لە نانەکە هەتا بە�انی ما�ەوە، ئەوا ئەوەی ماوەتەوە بە ئاگر ب�سووتێنە و ناخورێت، 

چونکە پی�رۆزە.
پیێکرد�ت،  فەرمانم  ئەوەی  هەموو  وەکو  بکە،  کوڕەکانی  و  هارون  بۆ  35 »ئاوا 

بکە  پیێشکەش  جوانەگا�ەک  ڕۆژێک  3٦ هەموو  بس�ێرە.  پیێ  ئەرک�ان  ڕۆژ  حەوت 
بەوەی  قوربانگاکەش پاک بکەرەوە  بۆ کەفارەت، هەروەها  قوربانی گوناه  وەک 
لەسەر  ڕۆژ  37 حەوت  بکە.  تەرخانی  زە�ت  بە  هەروەها  دەکە�ت،  بۆ  کەفارەتی 
قوربانگاکە کەفارەتی بۆ بکە و تەرخانی بکە، جا قوربانگاکە دەبێتە هەرەپی�رۆز، 

هەموو ئەوەی بەر قوربانگاکە بکەوێت پی�رۆز دەبێت.
3٨ »ئەمەش ئەوە�ە کە لەسەر قوربانگاکە پیێشکەشی دەکە�ت، هەموو ڕۆژێک 

بە�انی  لە  بەرخەکان  لە  3٩ �ەکێک  ساڵە.  �ەک  نێری  بەرخی  دوو  بەردەوامی  بە 
دە�ەکی  4٠ لەگەڵ  خۆرئاوابوون.  کاتی  لە  دووەم�ش  بەرخی  و  بکە  پیێشکەش 
ئێفە�ەکa لە باشتر�ن ئارد بە چارەکە هە�نێکb زە�تی زە�توونی گوشراو شێلرابێت 
و لە شەرابی پیێشکەشکراو�ش چارەکە هە�نێک شەراب، ئەمە بۆ بەرخی �ەکەم. 
لەگەڵ  بکە،  پیێشکەش  خۆرئاوابووندا  کاتی  لە  دووەم�ش  بەرخی  4١ هەروەها 

لە  ئەوەی  وەک  پیێشکەشکراوەکەی،  شەرابە  و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشەکراوی 
بە�ان�دا کردووتە، بۆنێکی خۆشە و قوربانی بە ئاگرە بۆ �ەزدان.

چادری  دەروازەی  لەالی  نەوەکانتان  بۆ  بەردەوامە  سووتاندنی  4٢ »قوربانی 

چاوپیێکەوتن لەبەردەم �ەزدان، کە لەوێ لەگەڵتان ژوان دەبەستم بۆ ئەوەی لەگەڵت 
بە شکۆی من  ئ�سرائ�ل�ش دەبەستم، جا  نەوەی  43 هەروەها ژوان لەگەڵ  بدوێم. 

شوێنەکە پی�رۆز دەبێت.
و  هارون  دەکەم،  تەرخان  قوربانگاکە  و  چاوپیێکەوتن  چادری  44 »هەروەها 

نەوەی  45 لەنێو  بکەن.  بۆ  کاه�ن�ێت�م  ئەوەی  بۆ  دەکەم  تەرخان  کوڕەکان�شی 
�ەزدانی  من  کە  دەزانن  4٦ جا  خودا.  دەبمە  بۆ�ان  و  دەبم  ن�شتەجێ  ئ�سرائ�لدا 
پەروەردگاری خۆ�انم، کە لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان هەتا لەنێو�ان ن�شتەجێ 

بم. من �ەزدانی پەروەردگاری خۆ�انم.

a 4٠ دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کەی دوو ل�تر.  

b 4٠ چارەکە هە�نێک: نز�کەی �ەک ل�تر.  



١54دەرچوون 3٠

قوربانگای بخوور سووتاندن

 »قوربانگای بخوور سووتاندن�ش لە داری ئەکاس�ا دروستبکە. ٢ درێژ�ی�ەکەی 3٠ ١

 ،bباڵ بەرزا�ی�ەکەشی دوو  بێت،  باڵێک، چوار گۆشە  پان��ەکەی  و   aباڵێک
و  سەرەوەی  بکە،  ڕووکەشی  بێگەرد�ش  زێڕی  3 بە  بێت.  خۆی  لە  قۆچەکان�ش 
د�وارەکانی بە چواردەور�دا لەگەڵ قۆچەکانی، هەروەها چوارچێوە�ەکی زێڕ�ن�شی 
لەژێر  دروستبکە،  بۆ  زێڕ�ن�شی  ئەڵقەی  4 دوو  دروستبکە.  بۆ  چواردەوردا  بە 
بۆ  ببنە گ�رە  ئەوەی  بۆ  بکە،  لەسەر هەردوو ال�ەکەی دروستی  چوارچێوەکە�ەوە، 
دوو دار بۆ ئەوەی پیێ�ان هەڵبگ�رێت. 5 دوو دارەکەش لە داری ئەکاس�ا دروستبکە 
و بە زێڕ ڕووکەش�ان بکە. ٦ قوربانگاکە لەپیێش ئەو پەردە�ە دادەنێ�ت کە لەبەردەم 
سندوقی پە�مانە، لەبەردەم قەپاغی کەفارەت کە لەسەر ئەو دوو تەختەی پە�مانە، 

ئەوەی لەوێ چاوپیێکەوتنت لەگەڵ دەکەم.
کاتێک  بسووتێنێت،  لەسەر  بۆنخۆشی  بخووری  بە�ان��ەک  هەموو  7 »هارون 

چراکان  ئێواران  هارون  کاتێک  ٨ هەروەها  ب�سووتێنێت.  دەکات  ئامادە  چراکان 
نەوەکانتان.  بۆ  �ەزدان  لەبەردەم  بەردەوامە  بخوورێکی  ب�سووتێنێت،  سەردەخات 
٩ ه�چ بخووری د�کەی مەخەنە سەر، هەروەها قوربانی سووتاندن و دانەوێڵەی 

١٠ هارون�ش  مەڕێژن.  بەسەردا  پیێشکەشکراو�شی  ه�چ شەرابێکی  پیێشکەشکراو، 
ساڵی جارێک کەفارەت لەسەر قۆچەکانی بکات، لە خوێنی قوربانی گوناه کە بۆ 
کەفارەتە، ساڵی جارێک کەفارەتی لەسەر دەکرێت بۆ نەوەکانتان، هەرەپی�رۆزە بۆ 

�ەزدان.«

زیوی کەفارەت
١١ �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٢ »کاتێک سەرژمێری نەوەی ئ�سرائ�ل دەکە�ت، 

لە کاتی تۆمارکردن�ان هەر�ەکە و نرخی ژ�انی خۆی دەداتە �ەزدان، ئ�تر کارەسات�ان 
تێناکەوێت کاتێک دە�انژمێر�ت. ١3 هەرکەسێک لە سەرژمێر�کراوەکان پیێو�ستە ن�و 
شاقلەc بە شاقلی پی�رۆزگا بدات، کە هەر شاقلێک�ش ب�ست گێرا�ەd. ئەم ن�و شاقلە 
پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان دادەنرێت. ١4 هەموو ئەوانەی دەژمێردرێن لە گەنجی  بە 
ز�اتر  ١5 دەوڵەمەند  �ەزدان.  دەدەنە  پیێشکەشکراو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست 
نادات و هەژار�ش لە ن�و شاقل کەمتر نادات، کاتێک پیێشکەشکراوەکەی �ەزدان 
بۆ کەفارەتی خۆتان دەدەن. ١٦ ز�وی کەفارەتەکەش لە نەوەی ئ�سرائ�ل وەردەگر�ت 
و بۆ خزمەتی چادری چاوپیێکەوتن دا�دەنێ�ت. بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل دەبێتە �ادەوەری 

لەبەردەم �ەزدان بۆ کەفارەتی گ�انتان.«

a ٢ باڵێک: نز�کەی ن�و مەتر.  

b ٢ دوو باڵ: نز�کەی ٩٠ سانت�مەتر.  

c ١3 ن�و شاقل: نز�کەی شەش گرام ز�و.  

d ١3 �ەک گێرا: نز�کەی ٠ ،٦ گرام؛ ٢٠ گێرا: نز�کەی ١٢ گرام.  
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حەوزێک بۆ شوش�ن
و  دروستبکە  بڕۆنز  لە  ١٨ »حەوزێک  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ١7 هەروەها 

ژێرەکەشی لە بڕۆنز بێت بۆ شوشتن، لەنێوان چادری چاوپیێکەوتن و قوربانگاکەی 
٢٠ لە  بشۆن،  لێ  پیێ�انی  و  دەست  کوڕەکانی  و  ١٩ هارون  تێبکە.  ئاوی  و  دابنێ 
بمرن.  نەوەک  ب�شۆن  ئاو  بە  چاوپیێکەوتن  چادری  بۆ  ژوورەوە�ان  چوونە  کاتی 
هەروەها کاتێک لە قوربانگاکە نز�ک دەبنەوە بۆ خزمەت بۆ سووتاندنی قوربانی 
بە ئاگر بۆ �ەزدان، ٢١ دەست و پیێ�ان بشۆن نەوەک بمرن. ئەمەش دەبێتە فەرزێکی 

هەتاهەتا�یی بۆ هارون و بۆ وەچەکەی لە نەوەکان�ان.«

زەی�ی دەس�نیشانکردن
٢٢ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢3 »تۆش بۆ خۆت باشتر�ن بۆن ببە، پیێنج 

سەد شاقلa ئاوی موڕb و ن�وەی ئەوە دوو سەد و پەنجا شاقل دارچ�نی بۆنخۆش 
شاقل،  سەد  پیێنج   c٢4 کاس�اش بۆنخۆش،  قام�شی  شاقل  پەنجا  و  سەد  دوو  و 
 .dهەمووی بەگوێرەی شاقلی پی�رۆزگا بێت، هەروەها لە زە�تی زە�توون�ش هە�نێک
دەستکردی  وەک  تێکەڵ  دروستبکە،  دەستن�شانکردن  بۆ  پی�رۆز  زە�تی  ٢5 بەمانە 

چاوپیێکەوتن  چادری  ٢٦ ئ�نجا  دەستن�شانکردن.  بۆ  پی�رۆز  زە�تی  دەبێتە  عەتار، 
و  چرادانەکە  و  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  و  مێزەکە  ٢7 لەگەڵ  پە�مان،  سندوقی  و 
و  قوربانی سووتاندن  ٢٨ قوربانگاکەی  و  بخوور  قوربانگاکەی  و  قاپوقاچاغەکانی 
٢٩ تەرخان�ان  پیێ چەور دەکە�ت.  ژێرەکەی  و  قاپوقاچاغەکانی و حەوزەکە  هەموو 

بکە و دەبنە هەرەپی�رۆز، هەر شتێک پیێ�ان بکەوێت پی�رۆز دەبێت.
3٠ »هارون و کوڕەکان�شی دەستن�شان بکە و تەرخان�ان بکە بۆ ئەوەی کاه�ن�ێت�م 

دەبێتە  من  بۆ  ”ئەمە  بڵێ:  و  بکە  قسە  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  3١ لەگەڵ  بکەن.  بۆ 
بەسەر  3٢ نابێت  نەوەکانتان.  لە  کەسانێک  دەستن�شانکردنی  بۆ  پی�رۆز  زە�تێکی 
پیێوانەکانی وەک ئەو دروستبکرێت. ئەم زە�تە  لەشی کەسدا بکرێت و نابێت بە 
پی�رۆزە، دەبێت لەالتان پی�رۆز بێت. 33 هەرکەسێک وەک ئەوە عەتاری بکات و ئەو 

زە�تە لە کەسانی د�کە بدات، لەنێو گەلەکە�دا دادەبڕدرێت.“«

بخوور
و  مەستەکی  ببە،  خۆت  بۆ  »بۆنوبەرام  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  34 هەروەها 

بن،  �ەکسان  بەشی  سادە،  بخووری  و  بۆنخۆش  موڕی  و  ماسی  بۆنی گوێچکە 
پی�رۆز.  بێگەرد و  بە بخووری بۆنخۆش، دەستکردی عەتار، سوێرکراوی  35 ب�انکە 

a ٢3 نز�کەی شەش ک�لۆگرام.  

b ٢3 موڕ ئاوێکی بۆن خۆشە لە گەاڵی جۆرە گوڵێک دەردەچێت.  

c ٢4 دارێکە بۆ بۆنخۆشی بەکاردێت.  

d ٢4 هە�نێک: نز�کەی چوار ل�تر.  
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3٦ هەندێکی لێ ورد بکە وەک تۆز و لەبەردەم سندوقی پە�مان دا�بنێ لەناو چادری 

چاوپیێکەوتن، ئەوەی لەوێ چاوپیێکەوتنت لەگەڵ دەکەم، دەبێتە هەرەپی�رۆز بۆتان. 
نابێت بۆ خۆتانی دروستبکەن،  پیێوانەی ئەو دروستی دەکەن  37 ئەو بخوورەی بە 

لەالتان پی�رۆز دەبێت بۆ �ەزدان، 3٨ هەرکەسێک وەک ئەوە دروستبکات هەتا بۆنی 
بکات، لەنێو گەلەکە�دا دادەبڕدرێت.«

بەسەلئپێل و ئۆهۆلیئاب

کوڕی 3١ بەسەلئێلی  من  ئەوا  ٢ »بڕوانە،  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

خوداشەوە  ڕۆحی  3 لە  هەڵبژاردووە،  �ەهودا  هۆزی  لە  حوورم  کوڕی  ئوری 
پڕم کردووە لە دانا�یی و تێگە�شتن و زان�اری لە هەموو جۆرە پی�شەگەر�ی�ەک. 4 بۆ 
داهێنانی داهێنانەکان، بۆ کارکردن لە زێڕ و ز�و و بڕۆنز، 5 بۆ تاش�ن و ڕازاندنەوەی 
کوڕی  ئۆهۆل�ئابی  ٦ من  پی�شە�ەک.  هەموو  لە  کارکردن  بۆ  و  دارتاشی  بۆ  بەرد، 

ئەح�ساماک کە لە هۆزی دانە، لەگەڵ ئەوم داناوە.

  »توانام داوە بە هەموو پی�اوێکی پی�شەوەر تاکو هەموو ئەو کارانە بکەن کە فەرمانم 
پیێکرد�ت:

7 »چادری چاوپیێکەوتن، سندوقی پە�مان،  
  قەپاغەکەی کەفارەت کە لەسەر�ەتی،

  هەموو کەلوپەلەکانی چادرەکە کە پیێکهاتووە لە
٨ مێزەکە، قاپوقاچاغەکانی،  

  چرادانەکە کە لە زێڕی بێگەردە و هەموو قاپوقاچاغەکانی،
  قوربانگاکەی بخوور،

٩ قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن و هەموو قاپوقاچاغەکانی،  
  حەوزەکە و ژێرەکەی،

 ١٠ هەروەها جلوبەرگە چنراوەکان،
  جلوبەرگە پی�رۆزەکان بۆ هارونی کاه�ن

  و جلوبەرگی کوڕەکانی بۆ ئەنجامدانی کاه�ن�ێتی،
 ١١ زە�تەکەی دەستن�شانکردن، بخووری بۆنخۆش بۆ شوێنی پی�رۆز.

  »هەروەک هەموو ئەوەی فەرمانم پیێکرد�ت، دە�کەن.«

ڕۆژی حەسانەوە )شەبات(
و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەگەڵ  ١3 »تۆ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ١٢ هەروەها 

بۆ  ئێوە  و  من  لەنێوان  ن�شانە�ە  ب�ارێزن، چونکە  من   aدەبێت شەممەکانی” بڵێ: 
نەوەکانتان هەتا بزانن کە من �ەزدانم ئەوەی پی�رۆزتان دەکەم.

a ١3 لە زمانی ع�بری بە وشەی شەبات  هاتووە، مەبەستی ڕۆژی حەسانەوە�ە، کە ڕۆژی دوای شەش ڕۆژی بەد�هێنان خودا حەسا�ەوە، بڕوانە پە�دابوون ٢ :٢ .  



دەرچوون ١573٢

دەبێت  بکات  گاڵوی  ئەوەی  بۆتان،  پی�رۆزە  چونکە  ب�ارێزن،  ١4 »”شەممە 

بکوژرێت، چونکە هەرکەسێک لەو پشووەدا کارێک بکات ئەوا لەنێو گەلەکە�دا 
پشوودانی  حەوتەم  ڕۆژی  لە  بەاڵم  دەکرێت،  کار  ڕۆژ  ١5 شەش  دادەبڕدرێت. 
دەبێت  بکات  کار  شەممە  ڕۆژی  لە  هەرکەسێک  �ەزدان،  بۆ  پی�رۆزە  شەممە�ە، 
وەک  نەوەکان�ان  ئەوەی  بۆ  ب�ارێزن،  شەممە  ئ�سرائ�ل  ١٦ نەوەی  بکوژرێت. 
نەوەی  و  من  ١7 لەنێوان  شەممەوە.  بە  بن  پە�وەست  هەتاهەتا�یی  پە�مانێکی 
و  ئاسمان  �ەزدان  ڕۆژدا  شەش  لە  چونکە  هەتاهەتا�ە،  بۆ  ن�شانە�ەکە  ئ�سرائ�ل 

زەو�یی دروستکرد و لە ڕۆژی حەوتەم لە کارکردن وەستا و پشووی دا.“«
١٨ کاتێک کە لە شاخی س�نا لە قسەکانی بووەوە لەگەڵ موسا، دوو تەختەکەی 

پە�مانی دا�ە موسا، تەختەی بەرد بوون و بە پەنجەی خودا نووسرا بوون.

گوێرەکەی زێڕین

لەسەر 3٢ کێوەکە،  لە  خوارەوە  هاتنە  لە  دواکەوت  موسا  ب�نی  گەل   کاتێک  ١

هارون کۆبوونەوە و پیێ�ان گوت: »وەرە! چەند خوداوەندێکمان بۆ دروستبکە 
م�سرەوە  خاکی  لە  ئێمەی  پی�اوەی  ئەو  موسا�ە،  ئەم  چونکە  بڕۆن،  لەپیێشمانەوە 

دەرهێنا نازان�ن چی لێهات.«
٢ هارون�ش وەاڵمی دانەوە: »ئەو گوارە زێڕانەی لە گوێیی ژن و کوڕ و کچەکانتانە 

لێیی بکەنەوە و بۆ منی بهێنن.« 3 جا هەموو گەل ئەو گوارانەی لە گوێی�ان بوون 
لێ�ان کردنەوە و بۆ هارون�ان هێنا. 4 ئەو�ش لە دەست�انی وەرگرت و بە قاڵب شێوەی 
ئ�نجا گوت�ان: »ئەی  گوێرەکە�ەکی داڕشت و بە قەڵەم و چەکوش ڕێک�خست، 

ئ�سرائ�ل، ئەمە خوداوەندەکەتانە، ئەوەی ئێوەی لە خاکی م�سر دەرهێنا.«
دروستکرد،  گوێرەکەکە  لەپیێش  قوربانگا�ەکی  ب�نی،  ئەمەی  هارون  5 کاتێک 

زوو هەستان  بە�انی  ٦ ئ�نجا  �ەزدان.«  بۆ  »بە�انی جەژنە  و گوتی:  دا  بانگەوازی 
و قوربانی سووتاندن�ان سەرخست و قوربانی هاوبەش��ان پیێشکەش کرد، ئ�نجا 

گەل بۆ خواردن و خواردنەوە دان�شتن، پاشان بۆ ڕابواردن هەستانەوە.
7 جا �ەزدان بە موسای فەرموو: »بڕۆ خوارەوە، چونکە گەلەکەت گەندەڵ بوو، 

فەرمانم  ڕێگا�ەی کە  لەو  ٨ زوو ال�اندا  دەرەوە.  هێناتە  لە خاکی م�سرەوە  ئەوەی 
پیێکردن، گوێرەکە�ەکی لەقاڵبدراو�ان بۆ خۆ�ان دروستکردووە و کڕنۆشی بۆ دەبەن 
و قوربانی بۆ سەر دەبڕن و دەڵێن: ”ئەی ئ�سرائ�ل، ئەمە خوداوەندەکەتانە، ئەوەی 

ئێوەی لە خاکی م�سر دەرهێنا.“«
٩ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: »تەماشای ئەم گەلەم کرد، ئەوان گەلێکی 

کەللەڕەقن. ١٠ ئێستاش لێمگەڕێ با تووڕە�ی�م بەسەر�اندا بێتە جۆش و کۆتا�ی�ان پیێ 
بهێنم، تۆش دەکەمە گەلێکی مەزن.«

١١ بەاڵم موسا لە �ەزدانی پەروەردگاری خۆی پاڕا�ەوە و گوتی: »�ەزدان، بۆچی 

توانا�ەکی  بە  م�سرەوە  خاکی  لە  کە  جۆش،  دێتە  گەلەکەتدا  بەسەر  تووڕە�ی�ت 
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ن�ازخراپیی  بڵێن: ”بە  ١٢ بۆچی م�سر�ی�ەکان  مەزن و دەستێکی بەهێزەوە دەرتهێنا؟ 
دەر�هێنان هەتا لە کێوەکان ب�انکوژێت و لەسەر ڕووی زەوی نە�انهێڵێت؟“ جۆشی 
تووڕە�ی�ت دابمرکێنەوە و ئەو سزا�ە ڕەت بکەرەوە کە فەرمووت بەسەر گەلەکەتدا 
دە�سەپیێن�ت. ١3 ئ�براه�م و ئ�سحاق و ئ�سرائ�لی خزمەتکارانت بەب�ر بێتەوە کە بە 
گ�انی خۆت سوێندت بۆ�ان خوارد و پیێت فەرموون، ”نەوەکانتان زۆر دەکەم وەک 
ئەستێرەکانی ئاسمان و هەموو ئەم خاکەش کە باسم کرد، دە�دەمە نەوەکانتان و 
دەبێتە موڵک�ان بۆ هەتاهەتا�ە.“« ١4 ئ�نجا �ەزدان پاشگەز بووەوە لەو کارەساتەی 

فەرمووی، کە و�ستی بە گەلەکەی بکات.
پە�مان�شی  تەختەکەی  دوو  خوارەوە،  هاتە  کێوەکە  لە  و  وەرگێڕا  ڕووی  ١5 موسا 

لە دەست بوو، ئەو تەختانەی لە هەردوو ڕووەکەی نووسرابوون، لەم الو لەو الوە 
خودا�ە  نووس�نی  نووس�نەکەش  و  خودان  دەستکردی  ١٦ تەختەکان  نووسرابوون. 

لەسەر تەختەکان نەخشێنراوە.
موسای  بە  دەکرد،  هاوار�ان  کە  بوو  گەل  دەنگی  لە  گوێیی  �ەشوع  ١7 کاتێک 

گوت: »دەنگی جەنگە لە ئۆردوگاکە!«
١٨ ئەو�ش گوتی:

  »نە دەنگی هاواری سەرکەوتنە،
نە دەنگی هاواری دۆڕاندنە،   

بەڵکو دەنگی گۆران��ە، ئەوەی گوێم لێ�ە.«   

سەما  و  گوێرەکە  بە  چاوی  کەوتەوە،  نز�ک  ئۆردوگاکە  لە  کاتێک  بوو  ١٩ ئەوە 

لە  و  فڕێدا  دەست�ەوە  لە  تەختەکەی  هەردوو  و  جۆشا  موسا  تووڕە�یی  کەوت، 
و  بردی  دروست�ان کردبوو  ئەو گوێرەکە�ەی  ٢٠ هەروەها  خوار کێوەکە شکاندنی. 
سووتاندی، هاڕی هەتا بووە تۆز، بەسەر ئاوەکەدا بەبای کرد و ئاوەکەی بە نەوەی 

ئ�سرائ�ل خواردەوە.
گوناهە  ئەو  هەتا  لێکردوو�ت  چ��ان  گەلە  »ئەم  گوت:  هارونی  بە  ٢١ موسا 

گەورە�ە�ان بەسەربهێن�ت؟«
٢٢ هارون�ش گوتی: »با تووڕە�یی گەورەم نەجۆشێت، خۆت دەزان�ت چۆن دڵی 

بۆ  خوداوەندێکمان  ”چەند  گوتم:  ٢3 پیێ�ان  هە�ە.  خراپەکاری  مە�لی  گەلە  ئەم 
پی�اوەی ئێمەی لە خاکی  دروستبکە لەپیێشمانەوە بڕۆن، چونکە ئەم موسا�ە، ئەو 
م�سرەوە دەرهێنا، نازان�ن چی لێهات.“ ٢4 من�ش پیێم گوتن: ”کێ زێڕی پیێوە�ە با 
لێیی بکاتەوە و بمداتێ.“ ئ�نجا فڕێمدا�ە ناو ئاگر و ئەم گوێرەکە�ەی لێ دەرچوو!«

ببنە  هەتا  کردبوون  بەڕەاڵی  هارون  چونکە  کراوە،  بەڕەاڵ  گەل  ب�نی  ٢5 موسا 

گاڵتەجاڕ لەنێو بەرهەڵستکاران�ان. ٢٦ ئ�نجا موسا لە دەروازەی ئۆردوگاکە وەستا و 
گوتی: »کێ بۆ �ەزدانە با بێتە الم.« ئ�تر هەموو نەوەی لێڤی لێیی کۆبوونەوە.

”با  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  پیێیی گوتن:  ٢7 ئەو�ش 

هەر�ەکە شمشێرەکەی لە الڕان��ەوە ببەستێت، دەروازە بە دەروازە بە ئۆردوگاکەدا 
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�ان  هاوڕێ  �ان  بێت  برای  جا  بکوژێت،  هەر�ەکە  با  بگەڕێنەوە،  و  تێب�ەڕن 
دراوسێ.“« ٢٨ نەوەی لێڤ�ش بەم جۆرە�ان کرد، هەروەک موسا گوتی، ئەو ڕۆژە 
نز�کەی سێ هەزار پی�او لە گەل کەوتن. ٢٩ موسا گوتی: »ئەمڕۆ ئێوە تەرخان کراون 
بۆ �ەزدان، لەبەر ئەوەی ئێوە لە دژی کوڕ و براکانتان بوون، ئ�تر ئەمڕۆ بەرەکەتداری 

کردن.«
3٠ ئەوە بوو بۆ بە�انی موسا بە گەلی گوت: »ئێوە گوناهێکی گەورەتان کردووە، 

بەاڵم ئێستا سەردەکەوم بۆ الی �ەزدان، بەڵکو کەفارەتی گوناهەکەتان بکەم.«
گوناهێکی  گەلە  ئەم  کە  »ئای  گوتی:  و  �ەزدان  الی  گەڕا�ەوە  موسا  3١ ئ�تر 

لە  ئێستا  3٢ بەاڵم  دروستکرد،  خۆ�ان  بۆ  زێڕ�ن�ان  خوداوەندی  و  کرد  گەورەی 
گوناه�ان خۆشبە، ئەگەر نا، لە پەڕتووکەکەی خۆت بمسڕەوە کە نووس�وتە.«

33 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »ئەوەی گوناهی سەبارەت بە من کردبێت لە 

شوێنەی  ئەو  بۆ  بکە  گەل  پیێشڕەوی  بڕۆ  34 ئێستاش  دە�سڕمەوە.  خۆم  پەڕتووکی 
پیێم گوت�ت، فر�شتەکەم وا لەپیێشت دەڕوات، بەاڵم کاتێک ڕۆژی سزادان هات، 

لەسەر گوناهەکان�ان سزا�ان دەدەم.«
35 ئ�تر �ەزدان گەلی تووشی دەرد کرد لەسەر ئەوەی لەگەڵ گوێرەکەکە کرد�ان 

کە هارون دروستی کردبوو.

خاکی 33 لە  گەلەی  ئەو  و  خۆت  بڕۆ،  »لێرە  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

م�سرەوە هێناتە دەرەوە، بڕۆنە ئەو خاکەی سوێندم بۆ ئ�براه�م و ئ�سحاق و 
�اقوب خوارد و فەرمووم: ”دە�دەمە نەوەکەت.“ ٢ فر�شتە�ەک�ش لەپیێشتەوە دەنێرم 
3 بۆ  ڕادەماڵم.  �ەبوس��ەکان  و  ح�ڤی  و  پر�زی  و  ح�تی  و  ئەمۆری  و  کەنعانی  و 
سەرناکەوم،  لەناوەندت  من  بەاڵم  دەڕژێت،  لێ  هەنگو�نی  و  ش�ر  کە  خاکێک 

چونکە تۆ گەلێکی کەللەڕەق�ت و نەوەک لە ڕێگا کۆتا�ی�ت پیێ بهێنم.«
و کەس خۆی  گێڕا  ش�ن�ان  بوو،  ناخۆشانە  هەواڵە  لەم  گوێی�ان  گەل  4 کاتێک 

”ئێوە  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  »بە  فەرمووبوو:  موسای  بە  5 �ەزدان�ش  نەڕازاندەوە. 
پیێ  کۆتا�ی�تان  ناوتان،  سەرکەومە  ساتێک  بۆ  تەنها  ئەگەر  کەللەڕەقن،  گەلێکی 
دەهێنم. ئێستاش جوانکار�ی�ەکەت دابکەنە و دەزانم چ�ت پیێ دەکەم.“« ٦ ئ�نجا 

نەوەی ئ�سرائ�ل لە کێوی حۆرێڤ بابەتەکانی جوانکار�ی�ان لە خۆ�ان کردەوە.

چادری چاو�پێکەوتنی موسا
ئۆردوگاکە  لە  دوور  ئۆردوگاکە،  دەرەوەی  لە  و  دەهێنا  چادرێکی  7 موساش 

ڕاوێژی  داوای  هەرکەسێک   .a»چاوپیێکەوتن »چادری  لێنابوو  ناوی  و  هەڵ�دەدا 
دەرەوەی  لە  ئەوەی  چاوپیێکەوتن،  چادرەی  ئەم  بۆ  دەچوو  دەکرد،  �ەزدان  لە 
ئۆردوگاکە بوو. ٨ هەروەها هەر کاتێک موسا بۆ چادرەکە دەڕۆ�شت، هەموو گەل 
هەڵدەستان و هەر�ەکە لە دەروازەی چادرەکەی خۆی ڕادەوەستا، دە�ڕوان��ە دوای 

a 7 چادرێکی بچووک بووە پیێش دروستکردنی چادری پەرستن، لەوێ موسا ڕاوێژی لەگەڵ خودا دەکرد لەسەر هەر بابەتێک.  
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موسا هەتا دەچووە ناو چادرەکەوە. ٩ کاتێک موسا دەچووە ناو چادرەکە ستوونێکی 
هەور دادەبەزی و لەبەر دەروازەی چادرەکە ڕادەوەستا، ئ�نجا �ەزدان لەگەڵ موسا 
دەدوا. ١٠ گەل�ش هەموو�ان ستوونی هەورەکە�ان دەب�نی لەبەر دەروازەی چادرەکە 
ڕاوەستاوە، هەموو گەل هەڵدەستان و کڕنۆش�ان دەبرد، هەر�ەکە و لەبەر دەروازەی 
�ەکێک  هەروەک  دەدوا،  موسا  لەگەڵ  ڕووبەڕوو  ١١ �ەزدان�ش  خۆی.  چادرەکەی 
گەنجە  ئۆردوگاکە،  دەگەڕا�ەوە  موسا  کاتێک�ش  بدوێت.  برادەرەکەی  لەگەڵ 

خزمەتکارەکەی کە �ەشوعی کوڕی نون بوو لەناو چادرەکە دەرنەدەچوو.

موسا و شکۆمەندی یەزدان
١٢ موسا بە �ەزدانی گوت: »بڕوانە، تۆ بە منت فەرموو: ”ئەم گەلە سەربخە،“ 

بەاڵم تۆ پیێت نەناساندم کە کێ لەگەڵم دەنێر�ت، هەروەها تۆ فەرمووت: ”دەتناسم 
لەبەرچاوت  ئەگەر  ١3 ئێستاش  لەبەرچاوم.“  پەسەند�ت  و  دەزانم  ناو�شت  و 
پەسەندم، ڕێگای خۆتم فێر بکە، بۆ ئەوەی بتناسم، هەتا لەبەرچاوت پەسەند بم. 

هەروەها لە ب�رت بێت کە ئەم نەتەوە�ە گەلی خۆتە.«
١4 �ەزدان فەرمووی: »من خۆم لەگەڵت دەبم و دەتحەسێنمەوە.«

١5 موساش پیێیی گوت: »ئەگەر تۆ لەگەڵمان نەب�ت و لەگەڵمان نەڕۆ�ت، لێرەوە 

سەرمان مەخە. ١٦ بە چ�ش دەزانرێت کە من و گەلەکەت لەبەرچاوت پەسەند�ن، 
زەوی ج�ا  ڕووی  لە هەموو گەالنی سەر  بەمە  نەڕۆ�شتب�ت؟  لەگەڵمان  تۆ  ئەگەر 

دەکرێی�نەوە.«
بە موسای فەرموو: »هەروەها ئەم شتەش دەکەم کە باست کرد،  ١7 �ەزدان�ش 

چونکە لەبەرچاوم پەسەند بوو�ت و بە ناوت تۆم ناسی.«
١٨ ئ�نجا موسا گوتی: »شکۆمەندی خۆتم پی�شان بدە.«

١٩ ئەو�ش فەرمووی: »هەموو چاک�م لەپیێشت تێدەپەڕێنم. من کە ناوم �ەزدانە، 

لەبەردەمی تۆ ناوی خۆم ڕادەگە�ەنم. م�هرەبان دەبم لەگەڵ ئەوەی م�هرەبان دەبم 
فەرمووی:  ٢٠ هەروەها   a».دێتەوە پیێ�دا  بەزە�ی�م  ئەوەی  لەگەڵ  دەبم  بەزە�یی  بە  و 

»ناتوان�ت ڕووم بب�ن�ت، چونکە ه�چ مرۆڤێک ن��ە بمب�نێت و بژ�یێت.«
تاشەبەردە  ئەو  لەسەر  و  هە�ە  شوێنێکم  »ئەوەتا  فەرمووی:  �ەزدان  ٢١ هەروەها 

بەردەکە  کەلێنێکی  دەتخەمە  ئەوا  تێدەپەڕێت،  شکۆمەند�م  ٢٢ کاتێک  بوەستە. 
دواوە  لە  تۆ  و  هەڵدەگرم  دەستم  ٢3 دواتر  داتدەپۆشم،  دەستم  بە  تێدەپەڕم  هەتا  و 

دەمب�ن�ت، بەاڵم ڕووم ناب�نرێت.«

دوو تەخ�ە بەردی نوێ

 �ەزدان بە موسای فەرموو: »دوو تەختە بەردی وەک ئەوانەی �ەکەم بۆ خۆت 34 ١

دوو  لەسەر  دەنووسمەوە کە  ئەو وشانە  تەختەکە  دوو  لەسەر  من�ش  بتاشە، 

a ١٩ وەک ئەوەی خودا بە موسا بفەرموێت: )بە و�ستی خۆمە لەگەڵ کێ بمەوێت، لەگەڵی م�هرەبان دەبم و بە بەزە�یی دەبم.( بڕوانە ڕۆما ٩ :١5  .  
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تەختەکەی �ەکەم جار بوون و تۆ شکاندت. ٢ بۆ بە�ان�ش ئامادە بە و لە بە�ان�دا 
سەربکەوە بۆ سەر شاخی س�نا. لەوێ لەسەر لووتکەی کێوەکە بۆم ڕاوەستە. 3 کەس 
لەگەڵت سەرنەکەوێت و لە هەموو کێوەکە کەس نەب�نرێت، هەروەها مەڕومااڵت�ش 

لەالی کێوەکە نەلەوەڕێنرێت.«
4 ئ�نجا موسا دوو تەختە بەردی وەک ئەوانەی �ەکەم جاری تاشی و بە�انی زوو 

لەگەڵ  پیێ کرد،  فەرمانی  �ەزدان  بۆ شاخی س�نا سەرکەوت، هەروەک  و  هەستا 
لە هەورەوە دابەزی و لەوێ  5 �ەزدان  بەردەکەی هەڵگرت.  دەست�شی دوو تەختە 
لەالی ڕاوەستا و ناوی خۆی ڕاگە�اند کە �ەزدانە. ٦ ئ�نجا �ەزدان لەبەردەمی تێ�ەڕی 
و  پشوودرێژە  م�هرەبانە،  و  بەزە�یی  بە  �ەزدان، خودا�ەکی  »�ەزدان،  ڕا�گە�اند:  و 
خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆزی زۆرە. 7 خۆشەو�ستی نەگۆڕ دەپارێزێت بۆ هەزاران، 
ناکات،  ئەستۆپاک  تاوانباران  بەاڵم  خۆشدەبێت،  گوناه  و  �اخ�بوون  و  تاوان  لە 

بەڵکو لەسەر تاوانی باوکان سزای نەوەکان دەدات هەتا نەوەی سێ�ەم و چوارەم.«
٨ موسا خێرا سەری دانەواند و کڕنۆشی برد، ٩ گوتی: »ئەی پەروەردگار، ئەگەر 

لەبەرچاوت پەسەندم، با پەروەردگار لەگەڵمان بڕوات، چونکە گەلێکی کەللەڕەقە، 
تۆش لە تاوان و گوناهمان خۆشبە و بمانکە بە موڵکی خۆت.«

بەرامبەر  لە  دەبەستم.  لەگەڵ  پە�مانێکتان  بگرن،  »گوێ  فەرمووی:  ١٠ ئەو�ش 

لەناو  و  زەو�دا  هەموو  لە  کە  دەکەم  وا  سەرسوڕهێنەری  کاری  گەلەکەتان  هەموو 
کرداری  لەنێو�اندان  ئێوە  کە  گەلەش  ئەو  هەموو  نەکرابێت،  نەتەوەکاندا  هەموو 
�ەزدان دەب�نن، چونکە ئەوەی من لەگەڵ ئێوە دە�کەم سامناکە. ١١ ئەوەی ئەمڕۆ 
و  پر�زی  و  ح�تی  و  کەنعانی  و  ئەمۆری  من  بهێنن.  بەجێیی  پیێدەدەم  فەرمانتان 
لەگەڵ  پە�مانێک  ه�چ  ١٢ ئاگاداربن  دەردەکەم.  لەپیێشتان  �ەبوس��ەکان  و  ح�ڤی 
لەناوەندتان.  تەڵە  ببنە  دان�شتووانی ئەو خاکە مەبەستن کە دێنە سەری، نەوەک 
١3 بەڵکو دەبێت ئێوە قوربانگاکان�ان بڕووخێنن و بەردە تەرخانکراوەکان�ان بشکێنن 

چونکە  نەبەن،  د�کە  خودا�ەکی  بۆ  ١4 کڕنۆش  ببڕنەوە.   aئەشێراکان�ان ستوونە  و 
.bەزدان ناوی ئ�رەدارە، خودا�ەکی ئ�رەدارە�

چونکە  ببەستن،  خاکەکە  دان�شتووانی  لەگەڵ  پە�مان  لەوەی  بن  ١5 »ئاگادار 

خاکەکەش  خەڵکی  ڕادەبوێرێت،  کەس  چەند�ن  لەگەڵ   cلەشفرۆش هەروەک 
لە ج�اتی پەرستنی من، بت دەپەرستن، قوربانی بۆ خوداوەندەکان�ان سەردەبڕن، 
داوەتتان دەکەن و ئێوەش لە قوربان��ەکە�ان دەخۆن. ١٦ کاتێک کچ�ان بۆ کوڕتان 
دەخوازن و ئەو کچانەی وەک لەشفرۆش بەدوای خوداوەندەکانی خۆ�ان دەکەون، 

وا دەکەن کوڕی ئێوەش وەک لەشفرۆشd بەدوای خوداوەندەکانی ئەوان بکەون.
a ١3 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  

b ١4 واتای حەسوود، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  

c ١5 دوورکەوتنەوە لە خودا و بت�ەرستی وەک لەشفرۆش��ە �ان وەکو ناپاک�کردنی ژنە لە هاوسەرەکەی.  

d ١٦ بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت بەرامبەر بە ژنەکەی.  
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١7 »خوداوەندی لەقاڵبدراو دروستمەکەن.

ئاڤ�ڤ حەوت  مانگی  لە  بگێڕن،  فەت�رە  پیێکردوون، جەژنی  فەرمانم  ١٨ »وەک 

ڕۆژ نانی فەت�رە بخۆن، چونکە ئێوە لە مانگی ئاڤ�ڤ لە م�سر هاتنە دەرەوە.
ئاژەڵە  لە  نێر  نۆبەرە�ەکی  هەر  هەروەها  منە،  بۆ  سکێک  نۆبەرەی  ١٩ »هەموو 

ماڵ��ەکەشت لە گا و بەران، ٢٠ نۆبەرەی گوێدرێژ بە بەرخێک بکڕنەوە، بەاڵم ئەگەر 
نە�کڕنەوە، دەبێت ملی بشکێننa، هەموو نۆبەرە�ەک لە کوڕەکانتان بکڕنەوە.

»بە بەتاڵی لەبەردەمم ئامادە نابن.
لە ڕۆژی حەوتەم شەممە�ە، لە کاتی وەرزی  ٢١ »شەش ڕۆژ کار بکەن، بەاڵم 

کێاڵن و لە کاتی دروێنەش پشوو بدەن.
و  گەنم  دروێنەی  بەرهەمی  �ەکەم  بگێڕن،  خۆتان  بۆ   bهەفتەکان ٢٢ »جەژنی 

نێر�نەکانتان  لە ساڵێکدا هەموو  ٢3 سێ جار   .cلە کۆتا�یی ساڵ جەژنی کۆکردنەوە 
لەبەردەم �ەزدانی بااڵدەستی خودای ئ�سرائ�ل ئامادە دەبن. ٢4 گەالن لەبەردەمتان 
دەردەکەم و سنوورەکانتان فراوان دەکەم، کەس�ش چاونابڕێتە خاکەکەتان، کاتێک 

لە ساڵێکدا سێ جار دێن بۆ ئەوەی لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان ئامادە بن.
قوربانی  مەکەن،  پیێشکەش  هەو�رترش  بە  شتی  لەگەڵ  قوربان�م  ٢5 »خوێنی 

جەژنی پەسخە بۆ بە�انی نەمێنێتەوە.
پەروەردگارتان  �ەزدانی  ماڵی  بۆ  زەو�ی�ەکەتان  بەرهەمی  �ەکەم�ن  ٢٦ »باشتر�نی 

بهێنن.
»ه�چ کار�لە�ەک بە ش�ری دا�کی لێمەنێن.«

بەگوێرەی  بنووسەوە، چونکە  وتانە  »ئەم  فەرموو:  بە موسای  �ەزدان  ٢7 هەروەها 

ئەو وتانە پە�مانم لەگەڵ تۆ و لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بەستووە.« ٢٨ موسا چل شەو 
و چل ڕۆژ لەوێ بوو لەالی �ەزدان، نانی نەخوارد و ئاوی نەخواردەوە، لەسەر دوو 

تەختەکەش وتەکانی پە�مانی نووسی، دە ڕاس�اردەکە.

دەموچاوی موسا دەدرەوشێپ�ەوە
پە�مانی  تەختەکەی  هەردوو  دەهاتە خوارەوە،  س�نا  لە شاخی  موسا  ٢٩ کاتێک 

لەدەست بوو، لە هاتنە خوارەوەی لە کێوەکە موسا نە�زانی کە پیێستی دەموچاوی 
دەدرەوشێتەوە، لەبەر قسەکردنی لەگەڵ �ەزدان. 3٠ کاتێک هارون و هەموو نەوەی 
ئ�سرائ�ل ب�ن��ان موسا وا دەموچاوی دەدرەوشێتەوە، ئ�تر ترسان لێیی نز�ک ببنەوە. 
3١ بەاڵم موسا بانگی کردن، ئ�تر هارون و هەموو ڕابەرەکانی کۆمەڵ گەڕانەوە الی، 

ئەو�ش  کەوتنەوە،  نز�ک  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هەموو  3٢ دواتر  دوا.  لەگەڵ�ان  موساش 
فەرمانی پیێدان بە هەموو ئەوەی کە �ەزدان لە شاخی س�نا لەگەڵی دوابوو.

a ٢٠ مەبەست لە کوشتنی جاشکەکە�ە.  

b ٢٢ هەروەها وەک جەژنی دروێنەش ناسراوە )بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦  ( 5٠ ڕۆژ لەدوای جەژنی فەت�رە بووە، کە دەکاتە حەوت هەفتە.  

c ٢٢ بەپیێیی ڕۆژمێری ئەو سەردەمە پا�ی�ز کۆتا�یی ساڵ بووە.  
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دەموچاوی  لەسەر  ڕووپۆشێکی  لەگەڵ�ان،  بووەوە  قسەکانی  لە  موسا  33 کاتێک 

قسەکردن  بۆ  �ەزدان  بەردەم  بۆ  ژوورەوەی  چوونە  کاتی  لە  موسا  34 بەاڵم  دانا. 
دەرەوە،  دەهاتە  کاتێک�ش  دەدا،  ال  ڕووپۆشەکەی  دەرەوە  دەهاتە  هەتا  لەگەڵی، 
سەبارەت بەوەی فەرمانی پیێکرابوو لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل دەدوا. 35 هەر کاتێک 
نەوەی ئ�سرائ�ل دەموچاوی موسا�ان دەب�نی کە دەدرەوشا�ەوە، موسا ڕووپۆشەکەی 
دەخستەوە سەر دەموچاوی هەتا دەچووە ژوورەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ �ەزدان بدوێت.

فەرمانی ڕۆژی شەممە

 موسا هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�لی کۆکردەوە و پیێیی گوتن: »ئەمانە ئەو 35 ١

دەکرێت،  کار  ڕۆژ  ٢ شەش  بکرێن،  کردووە  فەرمانی  �ەزدان  کە  وشانەن 
بەاڵم لە ڕۆژی حەوتەم بۆتان دەبێتە پی�رۆز، پشوودانی شەممە�ە بۆ �ەزدان، ئەوەی 
ڕۆژی  لە  نابێت  نش�نگەکانتان  3 لە هەموو  بکوژرێت.  دەبێت  بکات  تێدا  کاری 

شەممە ئاگر بکرێتەوە.«

کەلو�ەلەکانی چادری �ەرس�ن
شتە�ە  ئەو  »ئەمە  ئ�سرائ�لی گوت:  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  بە  موسا  4 هەروەها 

کە �ەزدان فەرمانی پیێ کردووە: 5 لەالی خۆتانەوە پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان ببەن، 
هەرکەسێک بە خواستی دڵی خۆی با پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان بهێنێت:

  »لە زێڕ و ز�و و بڕۆنز؛
٦ ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ،  

  کەتانی ناسک و مووی بزن؛
7 پیێستی بەران کە بە ڕەنگی سوور ڕەنگکرابوو و پیێستی مانگای دەر�ا  

  و داری ئەکاس�ا؛
٨ زە�تی زە�توون بۆ چرا؛  

  بۆنوبەرام بۆ زە�تی دەستن�شانکردن و بۆ بخووری بۆنخۆش؛
٩ بەردی عاشقبەند و بەردی گرانبەهای د�کە بۆ ئێفۆد و بۆ بەرس�نە.  

١٠ »با هەموو بەهرەمەندێک�ش لەنێوتان بێت و ئەوە بکات کە �ەزدان فەرمانی 

پیێ کردووە:

 ١١ »چادری پەرستن و ڕەشماڵەکەی و پۆشەر و فاق و چوارچێوە و کار�تە و کۆڵەکە 
و بنکەکانی؛

 ١٢ سندوقەکە و دارەکانی و قەپاغی کەفارەت و پەردەکەی شوێنی هەرەپی�رۆز؛
 ١3 مێزەکە و دارەکانی و هەموو قاپوقاچاغەکانی و نانی تەرخانکراو بۆ خودا؛

 ١4 چرادانەکەی ڕووناکی و قاپوقاچاغ و چراکانی و زە�ت بۆ ڕووناکی؛
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بخووری  و  دەستن�شانکردن  زە�تی  و  دارەکەی  دوو  و  بخوور   ١5 قوربانگاکەی 
بۆنخۆش؛

  پەردەکەی دەروازە بۆ دەروازەی چادرەکەی پەرستن؛
 ١٦ قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن و کەت�بە بڕۆنز�ی�ەکەی، دوو دارەکەی و هەموو 

قاپوقاچاغەکەی
  و حەوزەکە و ژێرەکەی؛

 ١7 پەردەکانی حەوشە و کۆڵەکە و بنکەکانی و پەردەی دەروازەی حەوشەکە؛
 ١٨ سنگەکانی چادرەکەی پەرستن و سنگەکانی حەوشەکە و گور�سەکان�ان؛

هارونی  پی�رۆزەکەی  جلوبەرگە  پی�رۆزگا،  لە  خزمەتکردن  چنراوەکانی   ١٩ جلوبەرگە 
کاه�ن و جلوبەرگی کوڕەکانی بۆ کاه�ن�ێتی.«

٢١ دواتر  کشانەوە.  موسا  لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  ٢٠ ئ�نجا 

�ەزدان�ان  پی�تاکی  و  هاتن  خواستی،  ڕۆح�ان  و  بوو  دڵ�اندا  لە  ئەوانەی  هەموو 
جلوبەرگە  بۆ  و  خزمەتەکە  هەموو  بۆ  چاوپیێکەوتن  چادری  دروستکردنی  بۆ  هێنا 
پی�رۆزەکان. ٢٢ هەموو پی�اوان و ژنان هاتن، هەموو بە خواستی دڵ�ان خەزێم و گوارە 
و ئەنگوست�لە و ملوانکە و هەموو خشڵێکی زێڕ�ان هێنا، هەرکەسێک زێڕی خۆی 
وەک قوربانی بەرزکردنەوە بۆ �ەزدان بەرزکردەوە. ٢3 هەرکەسێک�ش کە ڕ�سی مۆر و 
ئەرخەوانی و سووری ئاڵ، کەتانی ناسک، مووی بزن، پیێستی بەران کە بە ڕەنگی 
٢4 کەسانێک  هێنای.  هەبوو  دەر�ای  مانگای  پیێستی  �ان  ڕەنگکرابوو،  سوور 
هەبوون پی�تاکی ز�و و بڕۆنز�ان پیێشکەشی �ەزدان کرد، کەسانێک�ش هەبوون داری 
ئەکاس�ا�ان هێنا بۆ بەکارهێنانی لە هەر خزمەتێکدا. ٢5 هەموو ژنێکی بەهرەمەند�ش 
ڕ�سی بەدەست ڕست و ڕ�سەکەی هێنا، ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ 
و کەتانی ناسک. ٢٦ هەموو ئەو ئافرەتانەش کە لەسەر دڵ�ان بوو بە دانا�ی�ەوە مووی 
بزن�ان ڕست. ٢7 سەرکردەکان�ش بەردی عاشقبەند و بەردەکانی ڕازاندنەوەی ئێفۆد و 
بەرس�نەکە�ان هێنا. ٢٨ هەروەها بۆن و زە�ت بۆ ڕووناکی و بۆ زە�تی دەستن�شانکردن 
و بخووری بۆنخۆش. ٢٩ هەموو ئەو پی�او و ئافرەتانەی ئ�سرائ�ل�ش کە لەسەر دڵ�ان 
بوو د�ار�ی�ەک پیێشکەش بکەن، هاتن و بەخش�ن�ان هێنا بۆ ڕاپەڕاندنی هەموو ئەو 

کارانەی �ەزدان کە لە ڕێگەی موسا فەرمانی پیێکردبوون.

بەسەلئپێل و ئۆهۆلیئاب
3٠ موساش بە نەوەی ئ�سرائ�لی گوت: »بڕوانن، �ەزدان بەسەلئێلی کوڕی ئوری 

کوڕی حووری لە هۆزی �ەهودا هەڵبژاردووە، 3١ لە ڕۆحی خوداشەوە پڕی کردووە 
لە دانا�یی و تێگە�شتن و زان�اری لە هەموو جۆرە پی�شەگەر�ی�ەک، 3٢ بۆ داهێنانی 
داهێنانەکان، بۆ کارکردن لە زێڕ و ز�و و بڕۆنز، 33 بۆ تاش�ن و ڕازاندنەوەی بەرد، بۆ 
دارتاشی و بۆ کارکردن لە هەموو جۆرە پی�شە و داهێنانێک. 34 فێرکردن�شی لە دڵی 
داناوە، ئەو و ئۆهۆل�ئابی کوڕی ئەح�ساماک کە لە هۆزی دانە. 35 پڕی کردوون 
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لە بەهرەمەندی بۆ ئەنجامدانی هەموو جۆرە کارێک، تاش�ن و داهێنان، چن�ن لە 
ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ، کەتانی ناسک و هەموو کارێکی ڕستن، 

وەستای هەموو کارێک و داهێنەری داهێنانەکان.

3٦ ئ�تر بەسەلئێل و ئۆهۆل�ئاب و هەموو پی�اوێکی بەهرەمەند کە �ەزدان دانا�یی  ١

و تێگە�شتنی پیێدابن هەتا بزانن چۆن کار بکەن لە هەموو کاری خزمەتکردنەکە 
لە پی�رۆزگا، دەبێت بەگوێرەی هەموو ئەوەی �ەزدان فەرمانی پیێ کردوون ب�کەن.«

�ەزدان  کە  کارامە  کەسێکی  هەموو  و  ئۆهۆل�ئاب  و  بەسەلئێل  موسا  ٢ ئ�نجا 

توانای پیێدابوو و خواستی ئەوەی هەبوو بێت بۆ کارکردن بانگی کردن. 3 هەموو 
کاری  بۆ  هێنابوو�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئەوەی  وەرگرت،  موسا  لە  پی�تاکە�ان  ئەو 
بە�ان��ەک  بە خواستی خۆ�ان هەموو  ئەوان�ش  پی�رۆزگا،  بن�ادنانی  لە  خزمەتکردن 
پی�رۆزگادا  پی�شەوەرە کارامانەی کە لە  بەخش�ن�ان بۆی دەهێنا. 4 ئ�نجا هەموو ئەو 
کار�ان دەکرد، کارەکە�ان بەجێهێشت و هاتنە الی موسا 5 و پیێ�ان گوت: »گەل 

ز�اد لە پیێو�ست دەهێنن بۆ ئەو کارەی کە �ەزدان فەرمانی بە کردنی کردووە.«
٦ ئ�تر موسا فەرمانی دا و لە ئۆردوگاکە بانگەواز کرا و گوترا: »با ه�چ پی�اوێک �ان 

ژنێک ئ�تر شت بۆ پی�تاکی پی�رۆزگا دروست نەکات.« جا گەل لە هێنان وەستان، 
و  دەکرد  کارەکانی  بەشی هەموو  هێنرابوون  پیێشتر  ئەو کەرەستانەی کە  7 چونکە 

ز�اتر�ش بوو.

چادری �ەرس�ن
پەرستن  چادرەکەی  دروستکردنی  لە  کار�ان  لەوانەی  بەهرەمەندێک  ٨ هەموو 

دەکرد، دە پاڵس�انa لە کەتانی ڕستراو و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ 
دروستکرد، لەگەڵ وێنەی کەڕوبەکانb بە دەستکردی جۆاڵ�ەکی شارەزا دروست�ان 
 c،کردن. ٩ درێژا�یی هەر پاڵسێک ب�ست و هەشت باڵ و پان��ەکەی چوار باڵ بوو
�ەک ئەندازەش بۆ هەموو پاڵسەکان. ١٠ پیێنج پاڵس پیێکەوە بەستران و پیێنجەکەی 
پاڵسە الوەک��ەکانی  لێواری  لەسەر  مۆر  ڕ�سی  لە  ١١ ئەڵقەش�ان  پیێکەوە.  د�کەش 
پارچەی �ەکەم دروستکرد، هەمان شت�ان بۆ لێواری پاڵسە الوەک��ەکانی پارچەی 
دووەم کرد. ١٢ پەنجا ئەڵقە�ان بۆ پاڵسی �ەکەم دروستکرد و پەنجا ئەڵقەی د�کەش 
بۆ الی ئەو پاڵسەی کە لە پارچەکەی دووەمە، ئەڵقەکان�ش بەرامبەر �ەکتری بوون. 
لەوەی  و  هەر�ەکە  پاڵسەکانی  فاقەکان  بە  دروستکرد.  زێڕ�ش�ان   dفاقی ١3 پەنجا 

تەن�شتی بەستەوە، ئ�تر چادری پەرستن بووە �ەک پارچە.
١4 هەروەها ڕەشماڵێک�ان لە �ازدە پاڵس لە مووی بزن دروستکرد و سەری چادری 

a ٨ ئەو پارچە ڕستراوانەی کە ڕەشماڵ �ان چادری پیێ دروستدەکرێ.  

b ٨ کەڕوب: بوونەوەرێکی ئاسمانی باڵدارە لە شێوەی مرۆڤ و ئاژەڵ، بڕوانە ٢5 :١٨ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

c ٩ پاڵس: بڕوانە ٢٦ :٢. درێژا�یی نز�کەی ١٢,5 مەتر و پان��ەکەی ١,٨ مەتر.  

d ١3 فاق: گ�رە.  
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پەرستن�ان پیێ گرت. ١5 درێژا�یی هەر پاڵسێک سی باڵa و پانی چوار باڵb بوو، 
�ەک ئەندازەش بۆ هەر �ازدە پاڵسەکە. ١٦ پیێنج�ان لە پاڵسەکان پیێکەوە بەستەوە 
کۆتا�یی  پاڵسی  لێواری  لەسەر  ئەڵقە�ان  ١7 پەنجا  پیێکەوە.  د�کەش  و شەشەکەی 
پارچەی �ەکەم دروستکرد، پەنجا ئەڵقەش لەسەر لێواری پاڵسی کۆتا�یی پارچەی 
دووەم. ١٨ پەنجا فاقی بڕۆنز�ش�ان دروستکرد بۆ بە�ەکەوە بەستنەوەی چادرەکە هەتا 
ببێتە �ەک پارچە. ١٩ پۆشەرێک�ش�ان لە پیێستی بەرانی ڕەنگکراو بە ڕەنگی سوور بۆ 

چادرەکە دروستکرد، پۆشەرێک�ش لە پیێستی مانگای دەر�ا لە سەرەوە.
٢٠ چوارچێوەش�انc لە داری ئەکاس�ا بە ستوونی بۆ چادرەکەی پەرستن دروستکرد. 

٢١ درێژا�یی هەر چوارچێوە�ەک دە باڵ و پانی باڵ و ن�وێک بوو.d ٢٢ دوو زمانەش�ان 

بۆ هەر چوارچێوە�ەک دروستکرد بۆ جووتکردنی لەگەڵ چوارچێوەکەی تەن�شتی، 
بۆ هەر�ەک لە چوارچێوەکانی چادرەکەی پەرستن ئاوا�ان کرد. ٢3 چوارچێوەکانی 
بنکەی  ٢4 چل  دروستکرد،  باشوور  لەالی  ب�ست�ان  پەرستن�ش،  چادرەکەی 
ز�و�ش�ان لەژێر ب�ست چوارچێوەکە دروستکرد، دوو بنکە لەژێر هەر چوارچێوە�ەک 
بۆ دوو پیێچکەکەی. ٢5 ب�ست چوارچێوە�ان بۆ الی باکووری چادرەکەی پەرستن 
دروستکرد. ٢٦ چل بنکەی ز�و�ش�ان هەبوو، دوو بنکە لەژێر چوارچێوە�ەک و دوو 
بنکە لەژێر چوارچێوە�ەکی د�کە. ٢7 بۆ پشتی چادرەکەی پەرستن�ش بەرەو ڕۆژئاوا 
شەش چوارچێوە، ٢٨ دوو چوارچێوەش�ان بۆ گۆشەکانی دواوەی چادرەکەی پەرستن 
دروستکرد. ٢٩ لە خوارەوە جووت بوون و هەتا سەرەوە �ەک بوون، هەتا بازنەکەی 
سەرەوە، بۆ هەردوو گۆشەکە ئاوا�ان کرد. 3٠ ئ�نجا هەشت چوارچێوە بوون و بنکە 

ز�وەکان�ش�ان شازدە، هەر دوو بنکە لەژێر چوارچێوە�ەک.
3١ پیێنج کار�تەش�ان لە داری ئەکاس�ا بۆ چوارچێوەکانی ال�ەکی چادرەکەی پەرستن 

چادرەکەی  د�کەی  ال�ەکەی  چوارچێوەکانی  بۆ  کار�تەش  3٢ پیێنج  دروستکرد، 
پەرستن، پیێنج کار�تەش بۆ چوارچێوەکانی الی دواوەی چادرەکەی پەرستن لەالی 
ڕۆژئاوا. 33 کار�تەکەی ناوەڕاست�ش�ان وا دروستکرد بەنێو چوارچێوەکاندا تێب�ەڕێت، 
لەم سەرەوە بۆ ئەو سەر. 34 چوارچێوەکان�ش�ان بە زێڕ ڕووکەش کرد و بازنەکان�ش�ان 
لە زێڕ دروست کرد کە کار�تەکانی دەچنە ناو، کار�تەکان�ش�ان بە زێڕ ڕووکەش 

کرد.
ڕستراو  و کەتانی  ئاڵ  و سووری  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  لە  35 پەردە�ەک�ش�ان 

لەسەر  کەڕوبەکان�ان  وێنەی  شارەزاش  جۆاڵ�ەکی  دەستکردی  بە  دروستکرد، 
دروستکرد. 3٦ چوار کۆڵەکەش�ان لە داری ئەکاس�ا دروستکرد و بە زێڕ ڕووکەش�ان 
کردن، قوالپەکان�ش�ان لە زێڕ بوون. چوار بنکەی ز�و�ش�ان بۆ داڕشتن. 37 پەردەی 

a ١5 سی باڵ: نز�کەی ١3,5 مەتر.  

b ١5 چوار باڵ: نز�کەی ١,٨ مەتر.  

c ٢٠ چوارچێوەکان: بۆ ڕاگرتنی.  

d ٢١ هەر چوارچێوە�ەک: درێژ�ی�ەکەی نز�کەی 4,5 مەتر و پان��ەکەی 7٠ سانت�مەتر. بڕوانە ٢٦ :١٦ .  
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و  ئاڵ  سووری  و  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  لە  چادرەکە  دەرگای  بۆ  دەروازەش�ان 
کەتانی ڕستراو دروستکرد، چنراو بە دەستکردی جۆاڵ�ەک، 3٨ پیێنج کۆڵەکەکەی 
پیێنج  کرد،  ڕووکەش  زێڕ  بە  ئەڵقەکان�ش�ان  و  سەرەکانی  قوالپەکان�ش�ان،  و 

بنکەکەشی لە بڕۆنز بوون.

سندوقی �ەیمان

دوو 37 درێژ�ی�ەکەی  دروستکرد،  سندوقەکەی  ئەکاس�ا  داری  لە   بەسەلئێل�ش  ١

باڵ و ن�و و پان��ەکەی باڵ و ن�وێک و بەرز�ی�ەکەی باڵ و ن�وێک.a ٢ ڕووی 
بە چواردەور�ش�دا  و  بێگەرد ڕووکەش کرد  زێڕی  بە  تەواوی  بە  و دەرەوەی  ناوەوە 
لەسەر  و  داڕشت  بۆ  زێڕ�ن�شی  بازنەی  3 چوار  بۆ دروستکرد.  زێڕ�نی  چوارچێوەی 
چوار پا�ەکەی دانا، دوو بازنە لەال�ەک و دوو بازنەش لەال�ەکەی د�کەی. 4 دوو 
دار�شی لە داری ئەکاس�ا دروستکرد و بە زێڕ ڕووکەشی کردن. 5 دوو دارەکەشی 

خستە ناو بازنەکانی سەر هەردوو الی سندوقەکە، بۆ هەڵگرتنی سندوقەکە.
٦ قەپاغی کەفارەت�شی لە زێڕی بێگەرد دروستکرد کە دوو باڵ و ن�وb درێژ�ی�ەکەی 

و  دروستکرد  کوتراو  زێڕی  لە  کەڕوبی  7 دوو  بوو.  پان��ەکەی   cن�وێک و  باڵ  و 
و  دروستکرد  لەال�ەک  ٨ کەڕوبێکی  کەفارەتەوە.  قەپاغی  هەردوو الی  بە  کردی 
کەڕوبەکەی د�کەش لەال�ەکەی د�کە، لەگەڵ قەپاغەکەی کەفارەت �ەک پارچە 
باڵەکان�ان سێبەر�ان  بە  لێک کردبووەوە،  بۆ سەرەوە  باڵ�ان  ٩ کەڕوبەکان�ش  بوون. 
لە  ڕوو�ان  و  بوون  ڕووبەڕوو  کەڕوبەکان  کردبوو.  کەفارەتەکەوە  قەپاغی  بەسەر 

قەپاغی کەفارەتەکە بوو.

مێزەکە
پان��ەکەی  و  باڵ  دوو  درێژ�ی�ەکەی  دروستکرد،  ئەکاس�ا  داری  لە  ١٠ مێزەکە�ان 

باڵێک و بەرز�ی�ەکەی باڵ و ن�وێک بوو.d ١١ بە زێڕی بێگەرد�ش ڕووکەش�ان کرد 
پانی  بە  ١٢ لێوارێک�ش�ان  دروستکرد.  لە چواردەوری  زێڕ�ن�ش�ان  و چوارچێوە�ەکی 
لێوارەکە  بۆ  زێڕ�ن�ش�ان  چوارچێوە�ەکی  و  دروستکرد  چواردەوری  لە  پەنجە  چوار 
هەر  لەسەر  بازنەکان�ان  داڕشت،  بۆ  زێڕ�ن�ش�ان  بازنەی  ١3 چوار  دانا.  دەوری  لە 
چوار گۆشەکەی چوار پا�ەکەی دانا. ١4 بازنەکان لەالی لێوارەکە بوونە گ�رە بۆ دوو 
بە  و  دروستکرد  ئەکاس�ا  داری  لە  دارەکەش�ان  ١5 دوو  مێزەکە.  هەڵگرتنی  بۆ  دار 
مێزەکەش،  سەر  ١٦ قاپوقاچاغەکانی  مێزەکە.  هەڵگرتنی  بۆ  کردن  ڕووکەش�ان  زێڕ 

a ١ سندوقەکە: درێژ�ی�ەکەی نز�کەی ١,١ مەتر و پان��ەکەی و بەرزا�ی�ەکەشی 7٠ سانت�مەتر. بڕوانە ٢5 :١٠ .  

b ٦ نز�کەی ١,١ مەتر.  

c ٦ نز�کەی 7٠ سانت�مەتر.  

d ١٠ مێزەکە: درێژ�ی�ەکەی نز�کەی ٩٠، پان��ەکەی 5٠ و بەرز�ی�ەکەی 7٠ سانت�مەتر.  
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لەگەن و قاپەکانی، هەروەها تاس و دۆلکەکانی کە شەرابی پیێشکەشکراو�ان پیێ 
دەڕژێنرێت لە زێڕی بێگەرد دروست�ان کردن.

چرادانەکە
لە  قەدەکە�ان  و  چرادانەکە  ژێر  دروستکرد،  بێگەرد  زێڕی  لە  ١7 چرادانەکەش�ان 

زێڕی کوتراو دروستکرد، کاسەکانی و گرێی�ەکانی و خونچەکانی لە خۆی بوون. 
١٨ شەش لق�ش لە هەردوو ال�ەوە دەرچووبوو، سێ لق چرادان لەال�ەک و سێ لق 

چرادان لەال�ەکەی د�کە. ١٩ سێ کاسەی بادەمی لە لقێک بە گرێ و خونچەوە و 
سێ کاسەی بادەمی لە لقێکی د�کە بە گرێ و خونچەوە، ئاوا هەتا لقی شەشەم 
کە لە چرادانەکەوە دەرچووبوون. ٢٠ هەروەها لە چرادانەکە چوار کاسەی بادەمی 
بە گرێ و خونچەکان�انەوە هەبوو. ٢١ هەر جووتێک لق لە شەش لقەکە گرێی�ەک�ان 
لە  لقەکان  و  ٢٢ گرێ  دەرچووبوو.  چرادانەکە  لە  کە  لق  شەشەم  هەتا  بوو،  لەژێر 

خۆی بوون، هەمووش�ان لە زێڕی بێگەردی کوتراو بوون.
٢3 حەوت چراش�ان بۆ دروستکرد، مەقاش و مەقەڵ��ەکان�ش�ان لە زێڕی بێگەرد 

بوون. ٢4 چرادانەکە و هەموو کەلوپەلەکان�ان لە تالنتێکa زێڕی بێگەرد دروستکرد.

قوربانگاکەی بخوور
 b٢5 قوربانگاکەی بخوور�ش�ان لە داری ئەکاس�ا دروستکرد، درێژ�ی�ەکەی باڵێک

و پان��ەکەی باڵێک، چوار گۆشە بوو، بەرزا�ی�ەکەشی دوو باڵc بوو، قۆچەکان�ش 
لە خۆی بوون. ٢٦ بە زێڕی بێگەرد�ش ڕووکەش�ان کرد، سەرەوەی و د�وارەکانی بە 
چواردەور�دا لەگەڵ قۆچەکانی، هەروەها چوارچێوە�ەکی زێڕ�ن�ش�ان بە چواردەوردا 
لەژێر چوارچێوەکە�ەوە،  بۆ دروستکرد،  زێڕ�ن�ش�ان  ئەڵقەی  ٢7 دوو  بۆ دروستکرد. 
هەڵبگ�رێت.  پیێ�ان  ئەوەی  بۆ  دار  دوو  بۆ  گ�رە  بوونە  ال�ەکەی،  هەردوو  لەسەر 

٢٨ دوو دارەکەش�ان لە داری ئەکاس�ا دروستکرد و بە زێڕ ڕووکەش�ان کردن.

و  بۆنخۆش  بخوورەکەش�ان  دروستکرد،  دەستن�شانکردن  بۆ  پی�رۆز�ان  ٢٩ زە�تی 

بێگەرد دروستکرد، کە دەستکردی عەتار بوون.

قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن

دروستکرد، 3٨ ئەکاس�ا  داری  لە  سووتاندن�ش�ان  قوربانی   قوربانگاکەی  ١

قوربانگاکە چوارگۆشە  بوو،  باڵ  پیێنج  پان��ەکەی  و   dباڵ پیێنج  درێژ�ی�ەکەی 
گۆشەکەی  چوار  هەر  لەسەر  ٢ قۆچەکان�شی  بوو.   eباڵ سێ  بەرز�ی�ەکەشی  بوو، 

a ٢4 تالنتێک: نز�کەی 34 ک�لۆگم.  

b ٢5 باڵێک: نز�کەی ن�و مەتر.  

c ٢5 دوو باڵ: نز�کەی ٩٠ سانت�مەتر.  

d ١ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

e ١ سێ باڵ: نز�کەی ١,4 مەتر.  
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قاپوقاچاغی  3 هەموو  ڕووکەش�ان کرد.  بڕۆنز  بە  و  بوون  لە خۆی  قۆچەکان  بوون، 
قوربانگاکەش�ان دروستکرد، تەشت و خاکەناز و تاس و چەنگاڵ و مەقەڵ��ەکان، 
قوربانگاکە  بۆ  4 کەت�بە�ەک�ش�ان  دروستکرد.  بڕۆنز  لە  قاپوقاچاغەکە�ان  هەموو 
دروستکرد، وەک تۆڕێکی بڕۆنز، لەژێر لێوارەکە دا�اننا، لە خوارەوە هەتا ناوەڕاست. 
5 چوار ئەڵقەش�ان لە هەر چوار الی کەت�بە بڕۆنز�ی�ەکە داڕشت، وەک گ�رە بۆ دوو 

دار. ٦ دوو دارەکەش�ان لە داری ئەکاس�ا دروستکرد و بە بڕۆنز ڕووکەش�ان کردن. 
7 دوو دارەکە�ان خستە ناو ئەڵقەکانەوە، لە هەردوو الی قوربانگاکەوە، بۆ ئەوەی 

بەوان هەڵ�بگرن، قوربانگاکەش�ان لە تەختە دروستکرد و ناوەکەی بۆش بوو.

حەوزەکەی شوش�ن
ئاوێنە  لە  بوو،  بڕۆنز  لە  ژێرەکەشی  و  دروستکرد  بڕۆنز  لە  ٨ حەوزەکەش�ان 

لەالی دەروازەکەی چادری چاوپیێکەوتن  ئافرەتە خزمەتکارانەی  ئەو  بڕۆنز�ی�ەکانی 
خزمەت�ان دەکرد.

حەوشەکە
پەردەکانی  دروستکرد،  باشوور  لەالی  پەرستن�ش�ان  چادرەکەی  ٩ حەوشەی 

حەوشەکەش لە کەتانی ڕستراو بوون بە درێژی سەد باڵa. ١٠ کۆڵەکەکان�شی ب�ست 
دانە و ب�ست بنکەی بڕۆنز�شی هەبوو. قوالپیی کۆڵەکەکان و ئەڵقەکان�شی لە ز�و 
بوون. ١١ بەالی باکوور�ش سەد باڵ، کۆڵەکەکان�شی ب�ست دانە و ب�ست بنکەی 

بڕۆنز�شی هەبوو. قوالپیی کۆڵەکەکان و ئەڵقەکان�شی لە ز�و بوون.
دانە  دە  کۆڵەکەکان�ش  بوون،   bباڵ پەنجا  پەردەکان  ڕۆژئاواش  ١٢ بەالی 

١3 لەالی  بوون.  ز�و  لە  ئەڵقەکانی  و  کۆڵەکەکان  قوالپیی  دە،  بنکەکان�ش  و 
ال�ەکی  بۆ  پەردە�ەک�ش  ١4 چەند  باڵ.  پەنجا  هەاڵت  خۆر  ڕووەو  ڕۆژهەاڵت�ش 
و  سێ  کۆڵەکەکانی   ،cباڵ پازدە  درێژی  بە  حەوشەکە  ژوورەوەی  چوونە  جێگای 
حەوشەکەش  ژوورەوەی  چوونە  د�کەی  ال�ەکەی  ١5 بۆ  بوون.  سێ  بنکەکان�ش 
سێ  بنکەکان�شی  و  سێ  کۆڵەکەکانی  باڵ،  پازدە  درێژا�یی  بە  پەردە�ەک  چەند 
بوون. ١٦ هەموو پەردەکانی حەوشەکەش بە چواردەور�دا لە کەتانی ڕستراو بوون. 
١7 هەموو بنکەکانی کۆڵەکەکان�ش لە بڕۆنز بوون، قوالپیی کۆڵەکە و ئەڵقەکان�ان لە 

ز�و بوون، سەرەکان�ان بە ز�و ڕووکەش کرابوون، هەموو کۆڵەکەکانی حەوشەکە بە 
ئەڵقەی ز�و پیێکەوە بەسترابوون.

١٨ پەردەی دەروازەش بۆ دەرگای حەوشەکە، لە ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری 

a ٩ سەد باڵ: نز�کەی 4٦ مەتر.  

b ١٢ پەنجا باڵ: نز�کەی ٢3 مەتر.  

c ١4 پازدە باڵ: نز�کەی ٦,٩ مەتر.  



١7٠دەرچوون 3٨

 aئاڵ و کەتانی ڕستراو بە دەستکردی جۆاڵ�ەک چنرابوو، درێژ�ی�ەکەی ب�ست باڵ
و بەرز�ی�ەکەی بە پانی پیێنج باڵb هەروەک پەردەکانی حەوشەکە. ١٩ کۆڵەکەکان�شی 
ز�و  لە  قوالپەکانی  بوون،  بڕۆنز  لە  ئەوان�ش  کە  بوون  چوار  بنکەکان�شی  و  چوار 
بوون، سەرەکانی ڕووکەش کرابوون، ئەڵقەکانی لە ز�و بوون. ٢٠ هەموو سنگەکانی 

چادرەکەی پەرستن و حەوشەکە بە چواردەور�دا لە بڕۆنز بوون.

بەکارهێنانی کانزا بەخشراوەکان
٢١ ئەمەش بڕی کانزاکانی چادرەکەی پەرستنە، چادری پە�مان، بەپیێیی فەرمانی 

موسا لەال�ەن لێڤ��ەکان تۆمارکرا، بە سەرپەرشتی ئ�تاماری کوڕی هارونی کاه�ن. 
ئەو  هەموو  �ەهودا�ە،  هۆزی  لە  کە  حوور�ش  کوڕی  ئوری  کوڕی  ٢٢ بەسەلئێلی 

کوڕی  ٢3 ئۆهۆل�ئابی  کرد،  جێبەجێیی  کرد  موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  شتانەی 
ئەح�ساماکی لەگەڵ بوو کە لە هۆزی دانە، نەخشێنەر و داهێنەر و جۆاڵ لە ڕ�سی 
مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ناسک. ٢4 هەموو ئەو زێڕەی بەکارهێنرا 
بۆ هەموو کارەکانی پی�رۆزگا، زێڕی بەخشراو بوو وەک قوربانی بەرزکردنەوە، ب�ست 

و نۆ تالنت و حەوت سەد و سی شاقلc بە شاقلی پی�رۆزگا.
سەد  حەوت  و  هەزار  و  تالنت  سەد  کۆمەڵەکەش،  سەرژمێرکراوەکانی  ٢5 ز�وی 

 eشاقل ن�و  سەرێک،  هەر  بۆ  ٢٦ ن�وە  پی�رۆزگا.  شاقلی  بە   dشاقل پیێنج  و  حەفتا  و 
پی�رۆزگا بۆ هەرکەسێک لە گەنجی ب�ست ساڵ بەرەو سەرەوە سەرژمێر  بە شاقلی 
کرابێت، بۆ شەش سەد و سێ هەزار و پیێنج سەد و پەنجا کەس. ٢7 سەد تالنت�ش 
بەکارهات، سەد   gپەردەکە بنکەکانی  و  پی�رۆزگا  بنکەکانی  داڕشتنی  بۆ   fز�وەکە لە 
بنکە بۆ سەد کێش، کێشێک بۆ بنکە�ەک. ٢٨ هەزار و حەوت سەد و حەفتا و 
کرا،  ڕووکەش  پیێ  کۆڵەکەکانی  و سەری  دروستکرا  لێ  قوالپیی  شاقلەکەش  پیێنج 

هەروەها ئەڵقەی پیێکەوە بەستنی لێ دروستکرا.
تالنت و دوو هەزار  بەرزکردنەوە، حەفتا  ٢٩ بڕۆنزە بەخشراوەکەش وەک قوربانی 

و  بنکەکانی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن  3٠ بەو�ش  بوو،   hو چوار سەد شاقل
قوربانگاکە  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  و  بڕۆنز�ی�ەکەی  کەت�بە  و  بڕۆنز�ی�ەکە  قوربانگا 
بنکەکانی  و  چواردەور�دا  بە  حەوشەکە  بنکەکانی  3١ هەروەها  دروستکران، 

a ١٨ ب�ست باڵ: نز�کەی ٩ مەتر.  

b ١٨ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

c ٢4 ب�ست و نۆ تالنت و حەوت سەد و سی شاقل: نز�کەی تەنێکی زێڕ دەبوو.  

d ٢5 کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەن ز�و دەبوو.  

e ٢٦ ن�و شاقل: نز�کەی 5,5 گرام.  

f ٢7 سەد تالنت�ش لە ز�وەکە: نز�کەی سێ هەزار و چوار سەد ک�لۆگرامی ز�و دەبوو.  

g ٢7 پەردەکە: بڕوانە ٢٦ :3١ .  

h ٢٩ حەفتا تالنت و دوو هەزار و چوار سەد شاقل: نز�کەی ٢4٠٠ ک�لۆگرام.  
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دەروازەی حەوشەکە و هەموو سنگەکانی چادرەکەی پەرستن و هەموو سنگەکانی 
حەوشەکە بە چواردەور�دا.

جلوبەرگی کاهینیپێپ�ی

 لە ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ جلوبەرگی چنراو�ان دروستکرد بۆ 3٩ ١

خزمەت لە پی�رۆزگا، جلوبەرگە پی�رۆزەکەش�ان بۆ هارون دروستکرد، هەروەک 
�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

ئێفۆدەکە
٢ ئێفۆدەکە�ان لە زێڕ و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ڕستراو 

دروستکرد. 3 پارچە زێڕ�ش�ان کوتی هەتا بار�ک�ان کردەوە و وەک داو بڕ�ی�ان بۆ 
ئەوەی لەناو ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ناسک بە دەستکردی 
داهێنەر بەکار�بهێنن. 4 دوو شانی لە �ەک بەستراو�ش�ان بۆ دروستکرد، بە هەردوو 
ال�ەوە بەسترابوون. 5 پشتبەستی ئێفۆدەکە کە لەسەر�ەتی، لە هەمان پارچە و هەمان 
دەستکرد بوو، لە زێڕ و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ و کەتانی ڕستراو 

بوو، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
زێڕ�ن،  چوارچێوەی  بە  دەوردراو  کرد،  عاشقبەند�ش�ان چەسپ  بەردی  ٦ دوو 

7 دوو  ئ�سرائ�ل.  کوڕەکانی  ناوی  بەپیێیی  ئەنگوست�لە  نەخشی  وەک  نەخشێنراو 
نەوەی  بۆ  �ادگاری  بەردی  دوو  ئێفۆدەکە،  شانی  دوو  سەر  خستە  بەردەکەش�ان 

ئ�سرائ�ل، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

بەرسینەکە
کارامە  وەستای  دەستی  بە  ئێفۆدەکە  دەستکردی  وەک  ٨ بەرس�نەکەش�ان 

ڕستراو.  کەتانی  و  ئاڵ  و سووری  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  و  زێڕ  لە  دروستکرد، 
٩ بەرس�نەکە�ان چوارگۆشە و دووبەر دروستکرد، درێژ�ی�ەکەی بستێکa و پان��ەکەی 

بستێک. ١٠ بە چوار ڕ�ز بەرد ڕازاند�انەوە، لە ڕ�زی �ەکەم �اقووتb لەگەڵ �اقووتی 
زمروود؛  و  ش�ن  �اقووتی  و  پی�رۆزە  بەردە  دووەم  ١١ ڕ�زی  سەوز؛  زمروودی  و  زەرد 
١3 ڕ�زی  جەمشت؛  و  هەور�ن  کر�ستاڵی  و  زەعفەرانی  �اقووتی  سێ�ەم  ١٢ ڕ�زی 

زێڕ�ن�ش  چوارچێوەی  بە  �ەشب.  و  عاشقبەند  بەردی  و  زەبەرجەد  چوارەم�ش 
ڕازاندبوو�انەوە. ١4 بەردەکان�ش دوازدە بوون وەک ناوی کوڕەکانی ئ�سرائ�ل بەپیێیی 
ناوەکان�ان، وەک نەخشی ئەنگوست�لە هەر�ەکە بەپیێیی ناوەکەی بوو بۆ دوازدە هۆز.

وەک  دروستکرد،  بێگەرد  زێڕی  لە  هۆنراوە�ان  زنج�رەی  بەرس�نەکەش  ١5 بۆ 

دروستکرد،  زێڕ�ن�ش�ان  ئەڵقەی  دوو  و  زێڕ�ن  چوارچێوەی  ١٦ دوو  گور�س. 

a ٩ بستێک: نز�کەی ٢٢ سەنت�مەتر.  

b ١٠ �اقووت: گەوهەری سووری تێر.  
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ئەڵقەکان�ان لەسەر هەردوو الی بەرس�نەکە دانا. ١7 دوو زنج�رە زێڕ�نەکەش�ان خستە 
د�کەی  سەرەکەی  ١٨ هەردوو  بەرس�نەکە.  الی  هەردوو  سەر  ئەڵقەکەی  دوو  ناو 
ئێفۆدەکە�ان  شانەکانی  لەسەر  و  چوارچێوەکە  دوو  ناو  زنج�رەکەش�ان خستە  دوو 
الی  هەردوو  لەسەر  و  دروستکرد  زێڕ�ن�ش�ان  ئەڵقەی  ١٩ دوو  پیێشەوەی.  بۆ  دانا 
بەرس�نەکە�ان دانا، لەسەر لێوارەکەی کە بە د�وی ئێفۆدەکە�ە بۆ ژوورەوە. ٢٠ دوو 
ئەڵقەی زێڕ�ن�ش�ان دروستکرد و لەسەر هەردوو شانی ئێفۆدەکە دا�اننان، لە خوارەوە 
بە د�وی ڕووەکەی، لە نز�ک بە�ەکبەستنەوەکەی لە سەرووی پشتبەستی ئێفۆدەکە. 
٢١ بەرس�نەکەش�ان بە دوو ئەڵقەکە�ەوە لە دوو ئەڵقەی ئێفۆدەکە بەست، بە داوێک 

لە ڕ�سی مۆر، بۆ ئەوەی لەسەر پشتبەستی ئێفۆدەکە بێت تاوەکو بەرس�نەکەش لە 
ئێفۆدەکە نەکرێتەوە، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

جلوبەرگی دیکەی کاهینیپێپ�ی
مۆر  ڕ�سی  لە  هەموو�ان  بوو،  چنراو  دەستکردی  ئێفۆدەکەش  ٢٢ کەوای 

�ەخەی  کونی  وەک  بوو  کەواکەدا  لەناوەڕاستی  سەر�شی  ٢3 کونی  دروستکرد. 
٢4 لەسەر دامێنی  نەدڕێت.  ئەوەی  بۆ  بە دەوروپشتی کونەکەدا  بەنێک�ش  کراس، 
ڕستراو�ان  کەتانی  و  ئاڵ  سووری  و  ئەرخەوانی  و  مۆر  گوڵ�نگی  کەواکەش 
خستە  زەنگوڵەکان�ان  دروستکرد.  بێگەرد  زێڕی  لە  ٢5 زەنگوڵەش�ان  دروستکرد، 
نێوان گوڵ�نگەکانی سەر دامێنی کەواکە. ٢٦ لەنێو هەردوو گوڵ�نگێک زەنگوڵە�ەک 
لەسەر دامێنی کەواکە بە دەور�دا بوو کە بۆ خزمەتکردن لەبەر دەکرێت، هەروەک 

�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
دروستکرد،  کوڕەکانی  و  هارون  بۆ  ناسک  کەتانی  لە  کراس�ان  ٢7 هەروەها 

گوڵ�نگەکانی  بوو،  ناسک  کەتانی  لە  ٢٨ مێزەرەکەش  چنراو.  دەستکردی  بە 
سەرپیێچەکان�ش لە کەتان ناسک، دەرپیێکان�ش�ان لە کەتانی ناسکی ڕستراو بوون. 
٢٩ کەمەربەندەکەش لە کەتانی ڕستراو و ڕ�سی مۆر و ئەرخەوانی و سووری ئاڵ بە 

دەستکردی جۆاڵ چنرابوو، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
3٠ پلێتی تاجەگوڵ�نە پی�رۆزەکەش�ان لە زێڕی بێگەرد دروستکرد و وەک نەخشی 

ئەنگوست�لە لەسەری هەڵ�انکەند:
»پی�رۆزی بۆ �ەزدان.«

دابنرێت،  مێزەرەکە  لەسەر  ئەوەی  بۆ  مۆر  داوێکی  سەر  خست�انە  3١ هەروەها 

هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

موسا تەماشای چادرەکەی �ەرس�ن دەکات
بوو،  تەواو  چاوپیێکەوتنە  چادری  کە  پەرستن  چادری  کاری  هەموو  3٢ ئ�تر 

نەوەی ئ�سرائ�ل بەو شێوە�ە�ان کرد کە �ەزدان فەرمانی بە موسا کردبوو. 33 ئ�نجا 
چادرەکەی پەرستن�ان هێنا�ە الی موسا کە پیێکهاتبوو لە:
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و  کۆڵەکە  و  کار�تە  و  چوارچێوە  و  فاق  و  کەلوپەلەکانی  هەموو  و    چادرەکە 
بنکەکانی؛

 34 پۆشەرێک لە پیێستی بەران کە بە ڕەنگی سوور ڕەنگکرابوو و پۆشەرێکی د�کە 
لە پیێستی مانگای دەر�ا، لەگەڵ پەردەکەی شوێنی هەرەپی�رۆز؛

 35 سندوقی پە�مان و دارەکانی و قەپاغی کەفارەت؛
 3٦ مێزەکە و هەموو قاپوقاچاغەکانی و نانی تەرخانکراو بۆ خودا؛

 37 چرادانەکەش کە لە زێڕی بێگەرد بوو لەگەڵ چراکانی کە لەسەری بوون و هەموو 
قاپوقاچاغەکانی و زە�ت بۆ ڕووناکی؛

پەردەی  و  بۆنخۆش  بخووری  و  دەستن�شانکردن  زە�تی  و  زێڕ�نەکە   3٨ قوربانگا 
دەروازەی چادرەکە؛

 3٩ قوربانگا بڕۆنز�ی�ەکە و کەت�بە بڕۆنز�ی�ەکەی، دوو دارەکەی و هەموو قاپوقاچاغەکەی
  و حەوزەکە و ژێرەکەی؛

 4٠ پەردەکانی حەوشە و کۆڵەکە و بنکەکانی و پەردەی دەروازەی حەوشەکە
  و گور�س و سنگەکانی و هەموو کەلوپەلی خزمەتی

  چادری پەرستن کە چادری چاوپیێکەوتنە؛
هارونی  پی�رۆزەکەی  جلوبەرگە  پی�رۆزگا،  لە  خزمەتکردن  چنراوەکانی   4١ جلوبەرگە 

کاه�ن و جلوبەرگی کوڕەکانی بۆ کاه�ن�ێتی.

4٢ وەک هەموو ئەوەی �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد، نەوەی ئ�سرائ�ل ئاوا هەموو 

ئەوەی  وا وەک  ب�نی  و  تەماشای هەموو کارەکەی کرد  43 موسا  کارەکە�ان کرد. 
�ەزدان فەرمانی دا ئاوا�ان کردووە، ئ�تر موسا داوای بەرەکەتی بۆ کردن.

هەڵدانی چادرەکەی �ەرس�ن

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لە �ەکی مانگی �ەکەم، چادری پەرستن کە 4٠ ١

سندوقەکە  دابنێ،  تێدا  پە�مانی  3 سندوقی  هەڵبدە.  چاوپیێکەوتنە  چادری 
هەروەها  بخە،  ڕێکی  جوانی  بە  و  ژوورەوە  ببە  4 مێزەکەش  داپۆشە.  پەردەکە  بە 
بۆ  کە  زێڕ�نەکەش  5 قوربانگا  بکەوە.  بەرز  چراکانی  و  ژوورەوە  ببە  چرادانەکەش 
بخوورە لەبەردەم سندوقی پە�مان دا�بنێ، پەردەی دەروازە بۆ چادرەکەی پەرستن 

دابنێ.
٦ »قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن�ش لەبەردەم دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن 

و  چاوپیێکەوتن  چادری  لەنێوان  7 حەوزەکەش  پەرستن.  چادری  لەناو  دابنێ 
پەردەی  و  دابنێ  چواردەوری  لە  ٨ حەوشەکە  تێبکە.  ئاوی  و  دابنێ  قوربانگاکە 

دەروازەی حەوشەکەش دابنێ.
تێ�دا�ە  ئەوەی  پەرستن و هەموو  ببە و چادرەکەی  ٩ »زە�تی دەستن�شانکردنەکە 

پیێیی دەستن�شان بکە، خۆی و هەموو کەلوپەلەکانی تەرخان بکە و پی�رۆز دەبێت. 
دەستن�شان  قاپوقاچاغەکەی  هەموو  و  قوربانی سووتاندن  قوربانگاکەی  ١٠ پاشان 
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بکە، قوربانگاکە تەرخان بکە و دەبێتە هەرەپی�رۆز. ١١ حەوزەکەش لەگەڵ ژێرەکەی 
دەستن�شان بکە و تەرخانی بکە.

١٢ »هارون و کوڕەکان�شی بهێنە پیێشەوە بۆ دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن و بە ئاو 

ب�انشۆ. ١3 ئ�نجا جلوبەرگە پی�رۆزەکە لەبەر هارون بکە، دەستن�شانی بکە و تەرخانی 
بکە بۆ ئەوەی کاه�ن�ێت�م بۆ بکات. ١4 کوڕەکان�شی بهێنە پیێشەوە و کراسەکان�ان 
بۆ  کرد  دەستن�شان  باوک�انت  چۆن  هەروەک  بکە  ١5 دەستن�شان�ان  بکە،  لەبەر 
دەبێت هەتا دەستن�شانکردنەکە�ان  ئەوە  بۆ  ئەمەش  بۆ بکەن،  ئەوەی کاه�ن�ێت�م 
کرد  جۆرەی  بەم  ١٦ موساش  نەوەکان�ان.«  لە  هەتاهەتا�یی  کاه�ن�ێتی  ببێتە  بۆ�ان 

هەروەک هەموو ئەوەی �ەزدان فەرمانی پیێ کرد، ئاوای کرد.
١7 لە �ەکی مانگی �ەکەم�نی ساڵی دووەم چادرەکەی پەرستن هەڵدرا. ١٨ موسا 

چادرەکەی پەرستنی هەڵدا، بنکەکانی دانا و چوارچێوەکانی دانا، کار�تەکانی دانا 
و کۆڵەکەکانی ڕاگرت. ١٩ ڕەشماڵەکەی بەسەر چادری پەرستندا هەڵدا و لە سەرەوە 

پۆشەری چادرەکەی بەسەر�دا دا، هەروەک �ەزدان فەرمانی پیێ کرد.
سەر  خستە  دارەکانی  سندوقەکە،  ناو  خست��ە  و  برد  پە�مانی  ٢٠ تەختەکانی 

سندوقەکە و قەپاغی کەفارەتی لەسەر سندوقەکە دانا. ٢١ ئ�نجا سندوقەکەی هێنا�ە 
ناو چادرەکەی پەرستن و پەردەکەی شوێنی هەرەپی�رۆزی دانا و سندوقی پە�مانی 

داپۆشی، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
٢٢ مێزەکەی لەناو چادری چاوپیێکەوتن دانا، لەالی باکووری چادرەکەی پەرستن 

ڕێکخست،  لەسەری  ڕێکی  بە  �ەزدان�شی  بەردەم  ٢3 نانی  پەردەکە.  دەرەوەی  لە 
هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

لەالی  مێزەکە  بەرامبەر  لە  دانا  چاوپیێکەوتن  چادری  لەناو  ٢4 چرادانەکەشی 

باشووری چادرەکەی پەرستن. ٢5 چراکانی بەرزکردەوە بۆ بەردەم �ەزدان، هەروەک 
�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

و  دانا  پەردەکە  لەبەردەم  چاوپیێکەوتن  چادری  لەناو  زێڕ�نەکەشی  ٢٦ قوربانگا 

٢7 بخووری بۆنخۆشی لەسەر سووتاند، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

قوربانی  ٢٩ قوربانگاکەی  دانا.  پەرستن  چادرەکەی  بۆ  دەروازەشی  ٢٨ پەردەی 

چادری  دەکاتە  کە  دانا،  چاوپیێکەوتن  چادری  دەرگای  لەالی  سووتاندن�شی 
سەری،  سەرخستە  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن  قوربانی  پەرستن، 

هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
3٠ حەوزەکەشی لەنێوان چادری چاوپیێکەوتن و قوربانگاکەدا دانا و ئاوی تێکرد 

بۆ شوشتن، 3١ بۆ ئەوەی موسا و هارون و کوڕەکانی دەست و پیێ�انی لێ بشۆن. 
3٢ لە کاتی چوونە ژوورەوە�ان بۆ ناو چادری چاوپیێکەوتن و لە نز�کبوونەوە�ان لە 

قوربانگاکە دە�شۆن، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
و  دامەزراند  قوربانگاکە  و  پەرستن  چادرەکەی  دەوری  لە  33 حەوشەکەشی 

پەردەی دەروازەی حەوشەکەی دانا. ئ�تر موسا کارەکەی تەواو کرد.



دەرچوون ١754٠

شکۆمەندی یەزدان
�ەزدان  شکۆمەندی  و  داپۆشی  چاوپیێکەوتنی  چادری  هەورێک  34 ئ�نجا 

ناو  بۆ  ژوورەوە  بچێتە  نە�توانی  موسا  ئەوە  35 لەبەر  پڕکرد.  پەرستنی  چادرەکەی 
چادری چاوپیێکەوتن، چونکە هەور هاتە سەری و شکۆمەندی �ەزدان چادرەکەی 

پەرستنی پڕکرد.
بەرز  لەسەر چادرەکە  3٦ بە درێژا�یی ماوەی کۆچەکە�ان، هەر کاتێک هەورەکە 

دەبووەوە، نەوەی ئ�سرائ�ل بەڕێ دەکەوتن. 37 بەاڵم ئەگەر هەورەکە بەرزنەبووا�ەوە، 
کۆچ�ان نەدەکرد هەتا ڕۆژی بەرزبوونەوەی، 3٨ چونکە هەوری �ەزدان بە ڕۆژ لەسەر 
چادرەکەی پەرستن بوو، بە شەو�ش ئاگری تێدابوو، لەبەرچاوی هەموو بنەماڵەی 

ئ�سرائ�ل لە هەموو کۆچەکان�ان.



١7٦لێڤ��ەکان 4٠



لێڤ��ەکان ١77١

لێڤیپیەکان
سێ�ەم پەڕتووکی موسا

)ڕێنما�یی بۆ پەرستنی خودا و ژ�انێکی پی�رۆز(

قوربانی سووتاندن

و ١ کرد  لەگەڵ  قسەی  چاوپیێکەوتن  چادری  لە  و  بانگکرد  موسای   �ەزدان  ١

�ەکێک  ”کاتێک  بڵێ:  پیێ�ان  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ »لەگەڵ  فەرمووی: 
مێگەل  لە  و  لە گاگەل  پیێشکەش کرد،  �ەزدان  بۆ  ئاژەڵ  لە  قوربان��ەکی  ئێوە  لە 

قوربان��ەکانتان پیێشکەش بکەن.
نێری ساغ  ئەوا  بێت،  گاگەل  لە   aقوربانی سووتاندن قوربان��ەکەی  3 »”ئەگەر 

ئەوەی  بۆ  چاوپیێکەوتن،  چادری  دەروازەی  الی  دە�هێنێتە  و  دەکات  پیێشکەش 
سووتاندنەکە  قوربانی  سەری  لەسەر  4 دەستی  بێت،  �ەزدان  ڕەزامەندی  ما�ەی 
�ەزدان  لەبەردەم   c5 جوانەگاکەش وەردەگ�رێت.  لێیی   bکەفارەتی بۆ  و  دادەنێت 
هەموو  بەسەر  و  دەهێنن  خوێنەکە  کاه�نەکانن،  کە  هارون  نەوەی  سەردەبڕێت، 
ال�ەکی ئەو قوربانگا�ەدا دە�ی�رژێنن کە لەالی دەروازەکەی چادری چاوپیێکەوتنە. 
7 نەوەی هارونی  پارچەپارچەی دەکات،  و  ٦ قوربانی سووتاندنەکە کەوڵ دەکات 

کاه�ن ئاگرێک لەسەر قوربانگاکە دەکەنەوە و دار لەسەر ئاگرەکە ڕێک دەخەن. 
 dپی�وەی ئەو  و  سەرەکەی  لەگەڵ  پارچەکانی  کاه�نەکانن  کە  هارون�ش  ٨ نەوەی 

لەسەر دارەکانی سەر ئاگری سەر قوربانگاکە�ە ڕێکی دەخەن. ٩ هەناو و قاچەکانی 
قوربانی  دەسووتێنێت.  قوربانگاکە  لەسەر  هەموو�ان  کاه�نەکە  و  دەشۆن  ئاو  بە 

e.سووتاندنە، قوربانی بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە
١٠ »”ئەگەر قوربان��ەکەی لە مااڵت بوو، بەران �ان گ�سک، قوربانی سووتاندن 

بەالی  ئەوەی  قوربانگاکە  ١١ لەالی  دەکات.  پیێشکەش  ساغ  و  نێر  ئەوا  بوو، 
کاه�نەکانن  کە  هارون�ش  نەوەی  دەبڕێت.  سەری  �ەزدان  لەبەردەم  باکوورە 
١٢ پارچەپارچەی  دەپرژێنن.  قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو  بەسەر  خوێنەکەی 

a 3 قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەشی )بڕوانە بەشی 3( بەردەوام پیێشکەش دەکران، هەموو ڕۆژێک، دووپاتکردنەوە و �ادکردنەوەی ئامادەبوونی �ەزدان بوو لەگەڵ 

گەلەکەی. بەاڵم تا�بەتمەندێتی قوربانی سووتاندن لەوەدا بوو، کە هەموو قوربان��ەکە پیێشکەش بە �ەزدان دەکرا.  

b 4 ئەم قوربان��ەی کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  

c 5 لەو کاتەوە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێ دەڵێن )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  

d ٨ پی�وەکەی: واتە بەزەکەی.  

e ٩ قوربانی سووتاندن د�ار�ی�ەکی بەردەوام بوو بۆ �ەزدان، کە لە مێژوودا پیێیی دەگوترا خواردنە بۆ �ەزدان، بۆ بۆنکردن و خواردن. هەرچەندە لە ڕاست�دا ئەمەش بە شێوە�ەکی 

باڵو ناسراو بووە وەک دانانی س�فەتەکانی مرۆڤ بۆ خودا. بڕوانە زەبوورەکان 5٠ :7 -١5.   



١7٨لێڤ��ەکان ١

دەکات و لەگەڵ سەرەکەی و پی�وەکەی، کاه�نەکەش لەسەر دارەکانی سەر ئاگری 
سەر قوربانگاکە ڕێکی دەخات. ١3 هەناو و قاچەکانی بە ئاو دەشوات و کاه�نەکە 
ئەوەش  تێبەردەدات.  ئاگر�ان  قوربانگاکە  لەسەر  و  دەکات  پیێشکەش  هەموو�ان 

قوربانی سووتاندنە، قوربانی بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە.
١4 »”ئەگەر قوربان��ەکەشی بۆ �ەزدان لە باڵندە بێت و قوربانی سووتاندن بێت، ئەوا 

قوربان��ەکەی لە کوکوختی �ان لە بێچووە کۆتر پیێشکەش دەکات. ١5 کاه�نەکەش 
بۆ قوربانگاکەی دەهێنێت و سەری دەقرتێنێت، لەسەر قوربانگاکە ئاگر دەکاتەوە، 
بەوەش   a١٦ چ�کڵدانەکەی دەگوشێت.  قوربانگاکە  لێواری  لەسەر  خوێنەکەی 
شوێنی  بۆ  قوربانگاکە  ڕۆژهەاڵتی  الی  فڕێی�دەداتە  و  لێ�دەکاتەوە  لەناو�ەتی  کە 
ئ�نجا  ناکاتەوە،  باڵەکان�ەوە کەرتی دەکات، تەواو لێکی  خۆڵەمێشەکە. ١7 لەنێوان 
دە�سووتێنێت،  ئاگرەکە�ە  لەسەر  دارانەی  ئەو  لەسەر  قوربانگا  لەسەر  کاه�نەکە 

قوربانی سووتاندنە، قوربانی بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە.

�پێشکەشکردنی دانەوێڵە

دەبێت ٢ هێنا،  �ەزدان  بۆ  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  �ەکێک   »”ئەگەر  ١

پیێشکەشکراوەکەی لە باشتر�ن ئارد بێت و زە�تی بەسەردا دەکات و بخووری 
سادەشی دەخاتە سەر و ٢ بۆ نەوەی هارون دە�هێنێت کە کاه�نەکانن. کاه�نەکەش 
بخوورەکەی  هەموو  لەگەڵ  زە�تەکەی  و  ئاردەکە  لە  مستێک  خۆی  مستی  بە  پڕ 
قوربانی  دە�سووتێنێت،  قوربانگاکە  لەسەر  �ادەوەری  وەک  کاه�نەکە  دەبات. 
پیێیی خۆشە، 3 ئەوەی لە دانەوێڵەکەش دەمێنێتەوە بۆ  بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان 

هارون و کوڕەکان��ەتی، ئەوە بەشی هەرەپی�رۆزە لە قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان.
4 »”ئەگەر پیێشکەشکراوێکی دانەوێڵەی بە تەنوور برژاوت هێنا، دەبێت کولێرەی 

فەت�رەی بە زە�ت شێلراو و ناسکە نانیb فەت�رەی بە زە�ت چەورکراو بێت. 5 ئەگەر 
پیێشکەشکراوەکەت دانەوێڵەی سەر ساج بێت، دەبێت لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت 
ئەوە  دەکە�ت،  بەسەردا  زە�تی  و  دەکە�ت  ٦ پارچەپارچەی  بێت،  فەت�رە  شێلراوی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ە. 7 ئەگەر پیێشکەشکراوەکەت دانەوێڵەی ناو تاوە بێت، 
دانەوێڵەکەت  ٨ پیێشکەشکراوی  دە�کە�ت.  شێلراو  زە�ت  بە  ئاردی  باشتر�ن  لە 
بۆ  ئەو�ش  و  کاه�نەکە  دە�دە�تە  دە�هێن�ت،  �ەزدان  بۆ  و  دروستدەکرێت  لەمانە 
دانەوێڵەکە بەشی  پیێشکەشکراوە  لە  ٩ کاه�نەکەش  قوربانگاکەی دەهێنێت.  الی 
ئاگرە،  بە  قوربانی  دە�سووتێنێت،  قوربانگاکە  لەسەر  و  دەبات  �ادەوەر�ی�ەکەی 
و  بۆ هارون  دانەوێڵەکەش دەمێنێتەوە  لە  ١٠ ئەوەی  پیێیی خۆشە.  �ەزدان  بۆنەی  ئەو 

کوڕەکان��ەتی، ئەوە بەشی هەرەپی�رۆزە لە قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان.
بە  نابێت  دەبەن،  �ەزدانی  بۆ  پیێشکەشکراوانەی  دانەوێڵە  ئەو  ١١ »”هەموو 

a ١٦ چ�کڵدان: ج�قڵدان.  

b 4 ناسکە نان: ناوەشکێنە.  



لێڤ��ەکان ١7٩3

وەک  هەنگو�نێک  ه�چ  و  هەو�رترش  بە  شتێکی  ه�چ  بێت، چونکە   aهەو�رترش
قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان نابێت بسووتێنن. ١٢ دەتوانن وەک �ەکەم�ن بەرهەمتان 
ناکرێت  پیێشکەش  قوربانگاکە  لەسەر  بەاڵم  بکەن،  �ەزدانی  بە  پیێشکەش 
سوێری  خوێ  بە  دانەوێڵە  لە  پیێشکەشکراوەکانت  ١3 هەموو  خۆشی.  بۆنی  وەک 
دەکە�ت و با ه�چ دانەوێڵە�ەکت بەبێ خوێییb پە�مانی خودات نەبێت. بۆ هەموو 

قوربان��ەکانت خوێیی پیێوە دەکە�ت.
�ەکەم�ن  دانەوێڵەی  کرد،  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ  دانەوێڵەت  ١4 »”ئەگەر 

بەرهەمەکانت پیێشکەش دەکە�ت، دەبێت گوڵەکەی بێت و برژا بێت، کوتراوە و 
پاککراوە بێت. ١5 زە�تی بەسەردا دەکە�ت و بخووری سادەی لەسەر دادەنێ�ت، 
ئەوە پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ە. ١٦ کاه�ن�ش بەشی �ادەوەر�ی�ەکەی لە کوتراوەکەی 

و زە�تەکەی و هەموو بخوورەکەی دەسووتێنێت وەک قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان.

قوربانی بۆ �پێکەوە ژیان

پیێشکەشی کرد، 3  »”ئەگەر قوربان��ەکەی قوربانی هاوبەشیc بوو، لە گاگەل  ١

نێر �ان مێ دەبێت ساغ بێت و ب�هێنێتە بەردەم �ەزدان. ٢ دەستی لەسەر سەری 
قوربان��ەکەی دادەنێت و لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن سەری دەبڕێت. 
قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو  بەسەر  خوێنەکەی  کاه�نەکانن،  کە  هارون  نەوەی 
دەپرژێنن. 3 لە قوربانی هاوبەش�ش، بەم جۆرە قوربانی بە ئاگر پیێشکەشی �ەزدان 
دەکرێت: هەموو هەناوی و ئەو پی�وەی هەناوی داپۆش�وە، 4 هەر دوو گورچ�لەکە 
لەسەر  پی�وەی  ئەو  هەروەها  ناوقەدە،  لەسەر  ئەوەی  لەسەر�انە،  پی�وەی  ئەو  و 
لەسەر  هارون�ش  5 نەوەی  دەکرێتەوە.  لێ  دوو گورچ�لەکە  لەگەڵ  جگەرەکە�ە کە 
دارەکانی سەر  لەسەر  قوربانی سووتاندنەی  ئەو  لەسەر  دە�سووتێنن،  قوربانگاکە 

ئاگرەکە�ە، قوربانی بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە.
�ەزدان،  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  بوو،  مەڕومااڵت  لە  قوربان��ەکەی  ٦ »”ئەگەر 

7 ئەگەر قوربان��ەکەی بەرخ بوو، لەبەردەم  پیێشکەش دەکات.  نێر �ان مێیی ساغ 
و  دادەنێت  قوربان��ەکەی  سەری  لەسەر  ٨ دەستی  دەکات.  پیێشکەشی  �ەزدان 
لەبەردەم چادری چاوپیێکەوتن سەری دەبڕێت و نەوەی هارون خوێنەکەی بەسەر 
پی�وەکەی  هاوبەش��ەکەش  قوربانی  ٩ لە  دەپرژێنن.  قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو 
وەک قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان پیێشکەش دەکرێت. دوگەکەیd بە تەواوی لەالی 
دوا بڕبڕەی پشتەوە لێ دەکاتەوە لەگەڵ ئەو پی�وەی هەناوی داپۆش�وە و هەموو ئەو 
لەسەر�انە،  پی�وەی  ئەو  و  گورچ�لەکە  دوو  ١٠ لەگەڵ  هەناو�ەوە�ە،  بەسەر  پی�وەی 

a ١١ هەو�رترش: لە ج�اتی خومرە بۆ هەوێن بەکارهاتووە.  

b ١3 وەک لە کوردەوار�ش باوە نمەککردنی کەسێک واتای پە�مان بەستنە لەگەڵ ئەو کەسە، خوێی�ەکەش ن�شانەی ئەو پە�مانە�ە.  

c ١ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   

d ٩ دوگ �ان دونگ.  
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دەکاتەوە.  لێیی  و گورچ�لەکانە  لەسەر جگەر  پی�وەی  ئەو  و  ناوقەدە  لەسەر  ئەوەی 
١١ کاه�نەکەش وەک خواردن لەسەر قوربانگا دە�انسووتێنێت، قوربانی بە ئاگرە بۆ 

�ەزدان.
١٢ »”ئەگەر قوربان��ەکەشی گ�سک بوو، نێر �ان مێ، لەبەردەم �ەزدان پیێشکەشی 

دەکات، ١3 دەستی لەسەر سەری دادەنێت و لەبەردەم چادری چاوپیێکەوتن سەری 
دەبڕێت. نەوەی هارون خوێنەکەی بەسەر هەموو ال�ەکی قوربانگاکەدا دەپرژێنن، 
١4 لەوەوە قوربانی بە ئاگرەکەی بۆ �ەزدان پیێشکەش دەکرێت. ئەو پی�وەی هەناوی 

داپۆش�وە و هەموو ئەو پی�وەی لەسەر هەناوەکە�ە، ١5 لەگەڵ دوو گورچ�لەکە و ئەو 
پی�وەی لەسەر�انە، ئەوەی لەسەر ناوقەدە و ئەو پی�وەی لەسەر جگەر و گورچ�لەکانە 
دە�انسووتێنێت.  قوربانگا  لەسەر  خواردن  وەک  ١٦ کاه�نەکەش  دەکاتەوە،  لێیی 

قوربانی بە ئاگرە، بۆنی خۆش��ە، هەموو پی�وەکە هی �ەزدانە.
نە  لە هەموو نش�نگەکانتاندا،  نەوە  نەوە دوای  فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە  ١7 »”ئەمە 

پی�و و نە خوێن مەخۆن.“«

قوربانی بۆ لێخۆشبوونی گوناهی بێ ئەنقەست

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و بڵێ: 4 ١

فەرمانانەی  لەو  �ەکێک  لە   aکرد گوناهی  ئەنقەست  بەبێ  �ەکێک  ”ئەگەر 
�ەزدان کە نابێت بکرێت و �ەکێکی لەوانە کرد، ئەمە دەبێت:

کرد،  تاوان  تووشی  گەلی  و  کرد  گوناهی   bدەستن�شانکراو کاه�نی  3 »”ئەگەر 

کە  گوناهەی  ئەو  لەبەر  بکات  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ  ساغ  جوانەگا�ەکی  دەبێت 
چادری  دەروازەی  الی  دەباتە  4 جوانەگاکە   .cگوناهە قوربانی  کردوو�ەتی، 
چاوپیێکەوتن لەبەردەم �ەزدان و دەستی لەسەر جوانەگاکە دادەنێت و جوانەگاکە 
خوێنی  لە  دەستن�شانکراوەکە  کاه�نە  5 ئ�نجا  سەردەبڕێت.  �ەزدان  لەبەردەم 
پەنجەی  ٦ کاه�نەکە  چاوپیێکەوتن.  چادری  ناو  دە�باتە  و  دەبات  جوانەگاکە 
دەکاتە ناو خوێنەکە و حەوت جار لەبەردەم �ەزدان لێیی دەپرژێنێت لەالی پەردەی 
بخوورە  قوربانگای  قۆچەکانی  لە  خوێنەکە  لە  هەندێک�ش  7 کاه�نەکە  پی�رۆزگا. 
بۆنخۆشەکە دەدات، ئەوەی لە چادری چاوپیێکەوتنە لەبەردەم �ەزدان، پاشماوەی 
خوێنی جوانەگاکەش دەڕژێنێتە بنکەی قوربانگای قوربانی سووتاندن کە لەالی 
گوناهەکە  بۆ  قوربانی  جوانەگای  پی�وی  ٨ هەموو  چاوپیێکەوتنە.  چادری  دەروازەی 
دەردەهێنێت، ئەو پی�وەی هەناوی داپۆش�وە و هەموو ئەو پی�وەی لەسەر هەناوەکە�ە، 
ئەو  و  ناوقەدە  لەسەر  ئەوەی  لەسەر�انە،  پی�وەی  ئەو  و  گورچ�لەکە  دوو  ٩ لەگەڵ 

a ٢ بەبێ ئەنقەست گوناهی کرد: ئەگەر کەسێک بەبێ مەبەست گوناهی کرد چ لە ڕێگەی پشتگوێخستن �ان نەزان�نەوە بێت، ئەوا لە ڕێگەی قوربانی گوناه لێخۆشبوون 

بەدەستدەهێنێت. هەروەها ئەگەر کەسێک تووشی گاڵوی بووبێت ئەوا بە هەمان شێوە پاک دەبێتەوە. بڕوانە بەشی ١٢ و بەشی ١5.  

b 3 کاه�نی دەستن�شانکراو: بڕوانە دەرچوون 3٠ :3٠ -3١.   

c 3 قوربانی گوناه: پیێشکەشکردنی قوربانی لە پیێناو گوناه �اخود تاوان، کار�گەری هە�ە لەسەر دووبارە گەڕاندنەوەی مرۆڤ بۆ ناو ژ�انی خواپەرستی.  
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لە  پی�وەی  ئەو  ١٠ هەروەک  دەکاتەوە.  لێیی  گورچ�لەکانە  و  جگەر  لەسەر  پی�وەی 
قوربانی  قوربانگاکەی  لەسەر  کاه�نەکە  و  دەکرێتەوە  هاوبەشی  قوربانی   aگا
و  گۆشتەکەی  هەموو  و  جوانەگاکە  پیێستی  ١١ بەاڵم  دە�انسووتێنێت.  سووتاندن 
سەر و قاچەکەی و هەناوی و ڕ�خۆڵەکەی، ١٢ هەموو پاشماوەی جوانەگاکە دەباتە 
فڕێدانی  بۆ شوێنی  کە  ڕێوڕەسم،  بەپیێیی  پاک  شوێنێکی  بۆ  ئۆردوگاکە  دەرەوەی 
فڕێدانی خۆڵەمێش  لەسەر شوێنی  دە�انسووتێنێت،  دار  لەسەر  و  بێت  خۆڵەمێش 

دەسووتێنرێ.
١3 »”ئەگەر هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل بەبێ ئەنقەست گوناهێک�ان کرد و �ەکێک 

گوناهەکە  ئەگەر  تەنانەت  نەکرێت،  داوە  فەرمانی  �ەزدان  کە  کرد  شتانە�ان  لەو 
لەبەرچاوی ئەنجومەن شاردراوە بوو، ئەوا کاتێک درک�ان کرد بەو تاوان و ١4 دواتر 
گوناهەکە زانرا کە کردوو�انە، دەبێت ئەنجومەن جوانەگا�ەک وەک قوربانی گوناه 
کۆمەڵەکە  ١5 پی�رانی  چاوپیێکەوتن.  چادری  بەردەم  دە�هێننە  و  بکات  پیێشکەش 
لەبەردەم �ەزدان دەست�ان لەسەر سەری جوانەگاکە دادەنێن و جوانەگاکە لەبەردەم 
جوانەگاکە  خوێنی  لە  دەستن�شانکراو  کاه�نی  ١٦ ئ�نجا  سەردەبڕدرێت.  �ەزدان 
حەوت  و  خوێنەکە  ناو  دەخاتە  ١7 پەنجەی  چاوپیێکەوتن،  چادری  ناو  دەباتە 
لە  خوێنەکە  لە  ١٨ هەندێک  دە�ی�رژێنێت.  �ەزدان  لەبەردەم  پەردەکە  لەالی  جار 
و  چاوپیێکەوتن  چادری  لە  �ەزدانە  لەبەردەم  کە  دەدات  قوربانگاکە  قۆچەکانی 
پاشماوەی خوێنەکەش لە بنکەی قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن دەڕێژێت کە 
پی�وەکەی لێ دەکاتەوە و لەسەر  لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتنە. ١٩ هەموو 
لەو  ئاواش  کرد  گوناه  قوربانی  جوانەگای  لە  ٢٠ چی  دە�سووتێنێت.  قوربانگاکە 
دەبێت.  بۆ  لێخۆشبوون�ان  و  دەکات  بۆ  کەفارەت�ان  کاه�نەکە  دەکات.  جوانەگا�ە 
هەروەک  دە�سووتێنێت  و  ئۆردوگاکە  دەرەوەی  دەباتە  جوانەگاکە  ٢١ پاشان 

جوانەگای �ەکەمی سووتاند، ئەوە قوربانی گوناهی کۆمەڵە.
لەوانەی  �ەکێک  ئەنقەست  بەبێ  و  کرد  گوناهی  دەسەاڵتدارێک  ٢٢ »”ئەگەر 

لە  ٢3 پاشان  بوو،  تاوانبار  و  نەکرێت  داوە  فەرمانی  پەروەردگاری  �ەزدانی  کرد کە 
کە  بهێنێت  قوربان��ەکەی  دەبێت  کردوو�ەتی،  کە  کرا�ەوە  ئاگادار  گوناهەکەی 
گ�سکێکی نێری ساغ بێت. ٢4 دەستی لەسەر سەری گ�سکەکە دابنێت و سەری 
ببڕێت لەو شوێنەی کە قوربانی سووتاندنی لێ سەردەبڕدرێت لەبەردەم �ەزدان. ئەوە 
قوربانی گوناهە، ٢5 کاه�نەکەش بە پەنجەی لە خوێنی قوربان��ەکەی گوناه دەبات 
و لە قۆچەکانی قوربانگاکەی قوربانی سووتاندنی دەدات، پاشماوەی خوێنەکەی 
لەسەر  پی�وەکەشی  ٢٦ هەموو  سووتاندن.  قوربانی  قوربانگاکەی  بنکەی  دەڕێژێتە 
قوربانگاکە دەسووتێنێت وەک پی�وی قوربانی هاوبەشی. کاه�نەکە لە گوناهەکەی 

کەفارەتی بۆ دەکات و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.
ئەنقەست گوناهی کرد، بەوەی �ەکێک  بەبێ  لە کۆمەڵگا  ٢7 »”ئەگەر �ەکێک 

a ١٠ لە زمانی ع�بری ئەو وشە�ە بۆ نێر و مێ چێڵ و گا بەکاردێت.  
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لە  ٢٨ پاشان  بوو،  تاوانبار  و  نەکرێت  داوە  فەرمانی  �ەزدان  کە  کرد  لەوانەی 
کە  بهێنێت  قوربان��ەکەی  دەبێت  کردوو�ەتی،  کە  کرا�ەوە  ئاگادار  گوناهەکەی 
قوربانی  شوێنی  ٢٩ لە  کردوو�ەتی.  کە  گوناهەکەی  لەبەر  بێت،  ساغ  بزنێکی 
سووتاندن دەستی لەسەر سەری قوربان��ەکەی گوناه دادەنێت و سەری دەبڕێت. 
3٠ کاه�نەکەش بە پەنجەی لە خوێنەکەی دەبات و لەسەر قۆچەکانی قوربانگاکەی 

قوربانی سووتاندنی دەدات، پاشماوەی خوێنەکەشی دەڕێژێتە بنکەی قوربانگاکە. 
هاوبەشی  قوربانی  لە  پی�وەی  ئەو  چۆن  وەک  دەکاتەوە،  لێ  پی�وەکەشی  3١ هەموو 

پیێیی  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  دە�سووتێنێت.  قوربانگاکە  لەسەر  کاه�نەکە  و  کردەوە 
خۆشە. کاه�نەکە کەفارەتی بۆ دەکات و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.

3٢ »”ئەگەر قوربان��ەکەی بەرخ بوو بۆ قوربانی گوناه، دەبێت مێ�نە و ساغ بێت. 

33 دەستی لەسەر سەری قوربان��ەکەی گوناه دادەنێت و وەک قوربانی گوناه سەری 

بە  34 کاه�نەکە  سەردەبڕدرێت.  تێدا  سووتاندنی  قوربانی  شوێنەی  لەو  دەبڕێت، 
پەنجەی لە خوێنی قوربان��ەکەی گوناه دەبات و لەسەری قۆچەکانی قوربانگاکەی 
قوربانگاکە.  بنکەی  دەڕێژێتە  خوێنەکەش  هەموو  و  دەدات  سووتاندنی  قوربانی 
35 هەموو پی�وەکەشی لێ دەکاتەوە هەروەک ئەو پی�وەی لە بەرخی قوربانی هاوبەشی 

�ەزدان  بۆ  ئاگرەکانی  بە  دەکرێتەوە، کاه�نەکە لەسەر قوربانگاکە لەسەر قوربان��ە 
کە  گوناهەکەی  لە  دەکات  بۆ  کەفارەتی  کاه�نەکە  شێوە�ە  بەم  دە�سووتێنێت. 

کردوو�ەتی و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.

کە 5 شا�ەت�دان  بۆ  دەبێت  ئاشکرا  بانگەوازی  لە  گوێیی  کەسێک   »”کاتێک  ١

ئەو کەسە  ئەوا  زان�بووی،  �ان  ب�ن�بووی  لەوەی  بوو  بێدەنگ  بدات،  شا�ەتی 
گوناهی کردووە و تاوانی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت.

ئاژەڵێکی   aکەالکی وەک  کەوت،  گاڵو  شتێکی  بەر  �ەکێک  ئەگەر  ٢ »”�ان 

کێوی گاڵو �ان کەالکی ئاژەڵێکی ماڵی گاڵو �ان کەالکی خشۆکێکی گاڵو، 
لە شتە  ئەگەر دەستی  3 �ان  تاوانبارە.  ئەوا  زانی،  پاشان  نەبوو و  ئاگای لێ  ئەگەر 
گاڵوەکانی کەسێک دا لە هەموو گاڵو�ی�ەکانی کە پیێیی گاڵو دەبێت، ئاگای لێ 
لە سوێندخواردن،  بوو  �ەکێک هەڵەشە  4 �ان  تاوانبارە.  ئەوا  زانی،  پاشان  و  نەبوو 
لێ  پەلەی  لە کاتی سوێندخواردن  ئەوەی مرۆڤ  لە هەموو  �ان چاکە،  بۆ خراپە 
دەکات، بێ ئەوەی بزانێت و پاشان زانی، ئەوا ئەو کەسە لەو شتە تاوانبارە. 5 ئەگەر 
�ەکێک تاوانبار بوو بە شکاندنی بڕگە�ەکی ئەو �اسا�انەی کە ئاماژەی پیێکرا، ئەوا 
دان بە گوناهەکەی دەنێت و ٦ بە قوربان��ەکە�ەوە کە مێ بێت، بەرخ �ان گ�سک، 
بۆ تاوانەکەی دێتە الی �ەزدان لەبەر ئەو گوناهەی کە کردوو�ەتی، قوربانی گوناه، 

کاه�نەکەش کەفارەت بۆ گوناهەکەی دەکات.
7 »”ئەگەر دەستکورت بوو بۆ بەرخێک، با دوو کوکوختی �ان دوو بێچووە کۆتر 

وەک قوربانی بۆ �ەزدان بهێنێت لەبەر تاوانەکەی کە گوناهی پیێکردووە، �ەکێک�ان 

a ٢ کەالک: واتە الشەی مردوو �ان کوژراو کە بۆ خواردن ناشێت.  
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و  بۆ کاه�نەکە  ٨ دە�انهێنێت  قوربانی سووتاندن.  ئەوەی د�کە  و  قوربانی گوناهە 
لەالی پشتەوە  پیێشکەشی دەکات، سەری  بۆ گوناهە  ئەوەی  �ەکەم جار  ئەو�ش 
بە  گوناهەکە  قوربانی  خوێنی  ٩ لە  ناکاتەوە.  لێیی  تەواوی  بە  بەاڵم  دەقرتێنێت 
دەگوشرێتە  دەمێنێتەوە،  خوێنەکە  لە  ئەوەشی  دەکات،  قوربانگاکەدا  التەن�شتی 
بنکەی قوربانگاکە، ئەوە قوربانی گوناهە. ١٠ ئەوەی د�کە بەپیێیی ڕێوڕەسم دەکاتە 
کە  گوناهەکەی  لە  دەکات  بۆ  کەفارەتی  کاه�نەکە  ئ�نجا  سووتاندن،  قوربانی 

کردوو�ەتی و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.
بهێنێت،  کۆتر  بێچووە  دوو  �ان  کوکوختی  دوو  بوو  دەستکورت  ١١ »”ئەگەر 

باشتر�ن  لە   aئێفە�ەک ئەو گوناهەی کە کردوو�ەتی دە�ەکی  لەبەر  قوربان��ەکەی 
لەسەر  سادەی  بخووری  و  ناکات  بەسەردا  زە�تی  گوناه.  قوربانی  دەبێتە  ئارد 
بە  پڕ  ئەو�ش  و  کاه�نەکە  الی  ١٢ دە�هێنێتە  گوناهە.  قوربانی  چونکە  دانانێت، 
مستی لێیی دەبات، بەشی �ادەوەر�ی�ەکەی و لەسەر قوربانگاکە لەسەر قوربان��ە بە 
ئاگرەکانی بۆ �ەزدان دە�سووتێنێت، ئەوە قوربانی گوناهە. ١3 بەم شێوە�ە کاه�نەکە 
و  لەوانە  �ەکێک  هەر  لە  کردوو�ەتی  کە  گوناهەکەی  لە  دەکات  بۆ  کەفارەتی 
چۆن  وەک  دەبێت،  کاه�نەکە  بۆ  دەشمێنێتەوە  ئەوەی  دەبێت،  بۆ  لێخۆشبوونی 

پاشماوەی پیێشکەشکراوی دانەوێڵە بە کاه�نەکە دەدرێت.“«

قوربانیدان بۆ تاوان
١4 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١5 »ئەگەر �ەکێک سەرپیێچ��ەکی کرد و 

دەبێت  گوناهی کرد،  ئەنقەست  بەبێ   bەزدان� پی�رۆزکراوەکانی  شتە  بە  سەبارەت 
لەبەر تاوانەکەی قوربان��ەک بۆ �ەزدان بهێنێت، بەرانێکی ساغی مێگەل بێت و بەو 
نرخەی بۆی دادەنێ�ت بە شاقلی ز�و بەپیێیی شاقلی پی�رۆزگاc، ئەوە قوربانی تاوانە. 
١٦ هەروەها قەرەبووی ئەو گوناهەش دەکاتەوە کە سەبارەت بە شتە پی�رۆزکراوەکان 

بە  کاه�نەکە  کاه�نەکە.  دە�داتە  و  دادەنێت  لەسەر  �ەک�شی  پیێنج  و  کردوو�ەتی 
بەرانەکەی قوربانی تاوان کەفارەتی بۆ دەکات و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.

١7 »ئەگەر �ەکێک گوناهی کرد و �ەکێک لەوانەی کرد کە �ەزدان فەرمانی داوە 

نەکرێن و نە�زانی، ئەوا تاوانبارە و تاوانی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت. ١٨ بە بەرانێکی 
ساغی مێگەل و بەو نرخەی بۆی دادەنێ�ت، بە قوربانی تاوانەوە بۆ الی کاه�نەکە 
بۆ  کەفارەتی  کردوو�ەتی  ئەنقەست  بەبێ  کە  هەڵە�ەی  لەو  کاه�نەکەش  دێت، 
تاوانێکی  چونکە  تاوانە،  قوربانی  ١٩ ئەوە  دەبێت.  بۆ  لێخۆشبوونی  و  دەکات 

سەبارەت بە �ەزدان کردووە.«

a ١١ نز�کەی دوو ل�تر.  

بە  پی�رۆزکراوەکان  بەکارهێنانی شتە  بە  بوو  تا�بەت  قوربان��ە  ئەم  ڕوخساری  ناوەڕۆکی  قوربانی گوناه.  لە  بوو  ئەمە جۆرێک  ڕاست�دا  لە  �ەزدان:  پی�رۆزکراوەکانی  b ١5 شتە 

شێوە�ەکی ناپی�رۆز.  

c ١5 شاقلی پی�رۆزگا: نز�کەی ١١,5 گرام.  
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 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »ئەگەر �ەکێک گوناهی کرد و ناپاکی ٦ ١

لە �ەزدان کرد، بەوەی فێڵی لە کەسێک کرد، لە شتێک کە لەالی دانرابێت 
�ان ئەمانەتێک �ان دز�نێک �ان دەست بەسەرداگرتنی شتێکی نز�کەکەی، 3 �ان 
شتێکی بزربووی دۆز�ی�ەوە و سەبارەت بەوە نکۆڵی کرد، �ان بە درۆ سوێندی لەسەر 
ئەمانە خوارد �ان هەر شتێک کە مرۆڤ گوناهی تێدا بکات، 4 ئەگەر گوناهی کرد 
ئەوەی  �ان  دز�و�ەتی  ئەوەی  ئەوا  بگەڕێنێتەوە،  شتەکان  پیێو�ستە  بوو،  تاوانبار  و 
دەستی بەسەردا گرتووە �ان ئەوەی لەالی دانراوە �ان ئەوەی بزر ببوو و دۆز�ی�ەوە، 
قەرەبووی  بەسەر  لەسەر خواردبێت. سەر  درۆ سوێندی  بە  5 �ان هەر شتێک کە 

دەکاتەوە و پیێنج �ەک�شی بۆ ز�اد دەکات. لە ڕۆژی قوربانی تاوانەکەی دە�داتەوە 
بهێنێت،  کاه�ن  بۆ  قوربان��ەک  دەبێت  تاوانەکە  ٦ لەبری  خاوەنەکەی.  دەست 
ئەمە بۆ �ەزدانە، قوربانی تاوانەکە بەرانێکی ساغی مێگەل بێت، بەو نرخەی بۆی 
بۆ  لێخۆشبوونی  و  دەکات  بۆ  کەفارەتی  �ەزدان  لەبەردەم  7 کاه�نەکە  دادەنێ�ت، 

دەبێت لە هەر شتێک کە کردوو�ەتی و پیێیی تاوانبارە.«

قوربانی سووتاندن
کوڕەکانی  و  هارون  بە  فەرمانە  ٩ »ئەم  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ٨ هەروەها 

ڕابگە�ەنە: ”ئەمانە ڕێنما�ی�ەکانن دەربارەی قوربانی سووتاندن. قوربانی سووتاندن 
قوربانگاکە.  لەسەر  بێت  ئاگردانەکە  لەسەر  بە�انی  هەتا  درێژا�یی شەو  بە  دەبێت 
١٠ کاه�نەکە جلەکانی و  بمێنێتەوە.  بە داگ�رساوی  قوربانگاکەش  ئاگری  پیێو�ستە 
قوربانی سووتاندنەی  ئەو  و خۆڵەمێشی  دەکات  لەبەر  کەتانن  لە  کە  دەرپیێکەی 
دا�دەنێت.  قوربانگاکە  لەتەن�شت  و  هەڵدەگرێت  هەڵ�لووشی  ئاگرەکە  کە 
١١ ئ�نجا جلەکانی دادەکەنێت و جلی د�کە لەبەر دەکات و خۆڵەمێشەکە دەباتە 

ئاگری  ١٢ پیێو�ستە  بێت.  پاک  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  شوێنێک  بۆ  ئۆردوگاکە  دەرەوەی 
هەموو  کاه�نەکەش  نەکوژێتەوە.  و  بمێنێتەوە  داگ�رساوی  بە  قوربانگاکەش  سەر 
بە�ان��ەک داری لەسەر دەسووتێنێت و قوربانی سووتاندنی لەسەر ڕێک دەخات 
و پی�وی قوربان��ەکانی هاوبەشی لەسەر دەسووتێنێت. ١3 ئاگرێکی بەردەوامە لەسەر 

قوربانگاکە کراوەتەوە و ناکوژێتەوە.

�پێشکەشکراوی دانەوێڵە
١4 »”ئەمانەش ڕێنما�ی�ەکانن دەربارەی پیێشکەشکراوی دانەوێڵە، کوڕانی هارون 

هەندێک  مستی  ١5 بە  قوربانگاکە.  پیێش  بۆ  دەکەن  پیێشکەشی  �ەزدان  لەبەردەم 
کە  سادەکەی  بخوورە  هەموو  و  زە�تەکەی  و  دانەوێڵەکە  پیێشکەشکراوی  ئاردی 
لەسەر  �ادەوەر�ی�ەکە  بەشی  و  دەبات  لێ  خۆراکەکە�ە  پیێشکەشکراوە  لەسەر 
قوربانگاکە دەسووتێنێت، ئەمەش وەک بۆنی خۆش��ە بۆ �ەزدان. ١٦ ئەوەی لێشی 
پی�رۆز  شوێنێکی  لە  هەو�رترش  بەبێ  بەاڵم  دە�خۆن.  کوڕانی  و  هارون  دەمێنێتەوە 
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دەخورێت. لە حەوشەی چادری چاوپیێکەوتن دە�خۆن. ١7 بە هەو�رترش ناکرێت 
هەرەپی�رۆزە  ئەوە  ئاگرەکانم،  بە  قوربان��ە  لە  ئەوان  بەشی  بە  کردوومە  نان.  بە 
لێیی  وەک قوربانی گوناه و قوربانی تاوان. ١٨ هەموو نێر�نە�ەک لە نەوەی هارون 
�ەزدان،  بۆ  ئاگرەکان  بە  قوربان��ە  لە  نەوەکانتان  بۆ  بەشێکی چەس�اوە  دەخوات، 

هەر شتێکی بەر بکەوێت پی�رۆز دەبێت.“«
١٩ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢٠ »ئەمە قوربانی هارون و کوڕەکان��ەتی 

کە لە ڕۆژی دەستن�شانکردن بۆ �ەزدانی دەهێنن: دە�ەکی ئێفە�ەکa لە باشتر�ن 
لە  ن�وەی  و  بە�ان��ان  لە  ن�وەی  بەردەوامی  بە  دانەوێڵە،  پیێشکەشکراوی  لە  ئارد 
ئێواران. ٢١ لەسەر ساج دروستکراو و بە زە�ت شێلراو ساز دەکە�ت و دە�هێن�ت، 
بۆنەی  ئەو  دەکە�ت،  پیێشکەش  دانەوێڵەکە  پیێشکەشکراوە  پارچەپارچەکراوی  بە 
�ەزدان پیێیی خۆشە. ٢٢ ئەو کوڕەی جێگەی دەگرێتەوە وەک کاه�نی دەستن�شانکراو 
دەسووتێنرێ.  تەواوی  بە  �ەزدان،  بۆ  چەس�اوە  بەشێکی  کارە،  بەو  هەڵدەستێت 
و  دەسووتێنرێت  تەواوی  بە  کاه�ن  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوێکی  ٢3 هەموو 

ناخورێت.«

قوربانی گوناه
بدوێ  کوڕەکانی  و  هارون  ٢5 »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ٢4 هەروەها 

قوربانی  شوێنەی  لەو  گوناه،  قوربانی  دەربارەی  ڕێنما�ی�ەکانن  ”ئەمانە  بڵێ:  و 
سووتاندن سەردەبڕدرێت لەوێش قوربانی گوناه لەبەردەم �ەزدان سەردەبڕ�ت، ئەوە 
هەرەپی�رۆزە. ٢٦ ئەو کاه�نەی قوربان��ەکە بۆ کەفارەتی گوناه دەکات لێیی دەخوات، 
لە شوێنێکی پی�رۆز دەخورێت، لە حەوشەی چادری چاوپیێکەوتن. ٢7 هەر شتێک 
بەر کەالکەکە بکەوێت ئەوا پی�رۆز دەبێت، ئەگەر پرژە�ەک لە خوێنەکە بەر جلێک 
مەنجەڵە  ئەو  ٢٨ بەاڵم  بشۆ�ت.  پی�رۆز  لە شوێنێکی  پیێو�ستە جلەکە  ئەوا  کەوت، 
ئەوا  لێنرا،  بڕۆنز  مەنجەڵێکی  لە  ئەگەر  دەشکێنرێت،  ئەوا  لێنراوە،  تێ�دا  گڵ�نەی 
لێیی  کاه�نەکان  لە  نێر�نە�ەک  ٢٩ هەموو  دەکرێت.  پیێدا  ئاوی  و  دەکرێتەوە  س�یی 
خوێنەکەی  لە  گوناه  قوربان��ەکی  هەموو  3٠ بەاڵم  هەرەپی�رۆزە.  ئەوە  دەخوات، 
دەبردرێتە ناو چادری چاوپیێکەوتن و بۆ کەفارەتکردن لە شوێنی پی�رۆز، ناخورێت 

بەڵکو بە ئاگر دەسووتێنرێ.

قوربانیدان بۆ تاوان

٢ لەو 7 هەرەپی�رۆزە.  ئەمە   .bتاوان قوربانی  دەربارەی  ڕێنما�ی�ەکانن   »”ئەمانەش  ١

تاوان�ش  قوربانی  لەوێ  هەر  سەردەبڕدرێت  سووتاندن  قوربانی  شوێنەی 
دەڕژێنرێت.  قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو  بەسەر  خوێنەکەشی  سەردەبڕدرێت. 

a ٢٠ نز�کەی ١,٦ ک�لۆگرام.  

b ١ قوربانی تاوان: بڕوانە لێڤ��ەکان 5 :١5 و دەرچوون 3٠ :٢٢ -3٨.   
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3 هەموو پی�وەکەشی پیێشکەش دەکرێت، دوگەکەی و ئەو پی�وەی هەناوی داپۆش�وە، 

ئەو  و  ناوقەدە  لەسەر  ئەوەی  لەسەر�انە،  پی�وەی  ئەو  و  گورچ�لەکە  دوو  4 لەگەڵ 

پی�وەی لەسەر جگەر و گورچ�لەکانە لێیی دەکاتەوە، 5 کاه�نەکە لەسەر قوربانگاکە 
٦ هەموو  تاوانە.  قوربانی  ئەمە  �ەزدان،  بۆ  ئاگرە  بە  قوربانی  دە�انسووتێنێت. 
دەخورێت،  پی�رۆز  شوێنێکی  لە  بەاڵم  دەخوات،  لێیی  کاه�نەکان  لە  نێر�نە�ەک 

ئەمە هەرەپی�رۆزە.
ئەو  فێرکردن هە�ە دەربارە�ان،  قوربانی گوناهە، �ەک  تاوان وەک  7 »”قوربانی 

کاه�نەی کەفارەت�ان پیێ دەکات بۆ ئەو دەبێت، ٨ ئەو کاه�نەش کە قوربان��ەکی 
سووتاندن بۆ کەسێک دەکات، ئەوا پیێستی ئەو قوربان��ەی سووتاندن کە دە�کات 
و  نان  کرابێتە  تەنوور  بە  دانەوێڵەش  پیێشکەشکراوێکی  ٩ هەموو  دەبێت.  ئەو  بۆ 
هەموو ئەوەی لەناو تاوە دروستکرابێت �ان لەسەر ساج بۆ ئەو کاه�نە دەبێت کە 
زە�ت  بە  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوێکی  هەموو  ١٠ هەروەها  دەکات،  پیێشکەشی 

شێلراو �ان وشک، بۆ هەموو کوڕانی هارون دەبێت، هەر�ەکە وەک براکەی.

قوربانی هاوبەشی
کەسێک  ئەوەی   ،aهاوبەشی قوربانی  دەربارەی  ڕێنما�ی�ەکانن  ١١ »”ئەمانەش 

دەتوانێت بۆ �ەزدانی بهێنێت.
کولێرەی  سوپاسگوزاری  قوربانی  بۆ  ئەوا  هێنای،  سوپاسکردن  بۆ  ١٢ »”ئەگەر 

باشتر�ن  و  زە�ت چەورکراو  بە  فەت�رەی   bنانی ناسکە  و  زە�ت شێلراو  بە  فەت�رەی 
ئاردی شێلراو، کرابێتە کولێرەی بە زە�ت شێلراو. ١3 لەگەڵ کولێرەی بە هەو�رترش، 
پیێشکەش  هاوبەش��ەکەی  ژ�انە  بۆ  سوپاسگوزاری  قوربانی  لەسەر  قوربان��ەکەی 
دەهێنێت، وەک  پیێشکەشکراوێک  �ەکێک وەک  ١4 لە هەر جۆرێک�ان  دەکات. 
هاوبەشی  قوربانی  خوێنی  کە  دەبێت  کاه�نە  ئەو  بۆ  �ەزدان،  بۆ  بەخش�نێک 
دەپرژێنێت. ١5 گۆشتی قوربانی سوپاسگوزاری بۆ ژ�انی هاوبەش��ەکەی لە ڕۆژی 

قوربان��ەکەی دەخورێت، ه�چی لێ ناهێڵێتەوە بۆ بە�انی.
ڕۆژی  ئەوا  بوو،  خۆی  خواستی  بە  �ان  بوو   cنەزر قوربان��ەکەی  ١٦ »”ئەگەر 

ماوەتەوە  لێیی  ئەوەی  سبە�نێش  بۆ  و  دەخورێت  قوربان��ەکە  پیێشکەشکردنی 
دەسووتێنرێ.  ڕۆژی سێ�ەم  لە  قوربان��ەکە  بەرماوەی گۆشتی  ١7 بەاڵم  دەخورێت. 
١٨ ئەگەر لە ڕۆژی سێ�ەم لە گۆشتی قوربانی هاوبەش��ەکە خواردرا، ئەوا قوربان��ەکە 

قوربان��ەکە  دانانرێت، چونکە  بۆی  بە چاک  پیێشکەشی کرد  ئەوەی  ن��ە،  قبوڵ 
گاڵو بووە. ئەوەی لێیی بخوات ئەوا تاوانی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت.

a ١١ قوربانی هاوبەشی: بڕوانە 3 :١ .  

b ١٢ ناسکە نان: ناوەشکێنە.  

c ١٦ نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  



لێڤ��ەکان ١٨77

١٩ »”ئەو گۆشتەش کە بەر شتێکی گاڵو بکەوێت ئەوا بەپیێیی ڕێوڕەسم ناخورێت، 

بە ئاگر دەسووتێنرێت. بەاڵم ئەو گۆشتەی کە گاڵو ن��ە، هەموو کەسێکی پاک 
بەپیێیی ڕێوڕەسم دەتوانێت لێیی بخوات. ٢٠ هەروەها ئەگەر کەسێک بە شتێک گاڵو 
بووبێت و لە گۆشتی قوربانی هاوبەشی �ەزدان بخوات، ئەوا دەبێت ئەو کەسە لە 
گەلەکەی ببڕدرێتەوە. ٢١ ئەگەر هەرکەسێک دەست لە شتێکی گاڵو بدات �ان بەر 
شتێکی گاڵو بکەوێت، گاڵو�یی مرۆڤێک �ان ئاژەڵێکی گاڵوa �ان هەر شتێکی 
قێزەونی گاڵو، ئ�نجا لە گۆشتی قوربانی هاوبەشی �ەزدان بخوات، ئەوا ئەو کەسە 

لەنێو گەلەکە�دا دەبڕدرێتەوە.“«

خواردنی �پیو و خوێن قەدەغەکراون
٢٢ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢3 »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و بڵێ: 

”پی�وی ئاژەڵی مێگەل و گاوگۆتاڵ مەخۆن. ٢4 پی�وی ئاژەڵی مردارەوەبوو و پی�وی ئەو 
ئاژەڵەی بووە بە نێچ�ر ئەوا بۆ هەموو کارێک بەکاردێت، بەاڵم ناخورێت. ٢5 هەر 
لێ�ان  ئاژەاڵنەی خوارد کە بۆ �ەزدان وەک قوربانی بە ئاگر  پی�وی ئەو  لە  �ەکێک 
پیێشکەش دەکرێت، ئەو کەسە لەنێو گەلەکە�دا دەبڕدرێتەوە. ٢٦ ه�چ خوێنێک�ش 
مەخۆن لە هەموو نش�نگەکانتان، ئەگەر هی باڵندە بێت �ان ئاژەڵ. ٢7 هەرکەسێک 

خوێن بخوات، ئەو کەسە لەنێو گەلەکە�دا دەبڕدرێتەوە.“«
٢٨ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢٩ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و بڵێ: 

هاوبەش��ە  قوربانی  لە  دەکات،  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  ”ئەوەی 
پیێشکەشکراوەکەی بۆ �ەزدان دەهێنێت. 3٠ کەسەکە بە دەستی خۆی قوربان��ە بە 
ئاگرەکانی بۆ �ەزدان دەهێنێت. پی�وەکە لەگەڵ سنگەکە دەهێنێت. لەبەردەم �ەزدان 
لەسەر  پی�وەکە  3١ کاه�نەکە  دەکاتەوە.  بەرز   bبەرزکردنەوە قوربانی  وەک  سنگەکە 
قوربانگاکە دەسووتێنێت، بەاڵم سنگەکە بۆ هارون و کوڕەکانی دەبێت. 3٢ ڕانی 
33 ئەوەی  کاه�نەکە.  دەدەنە  پی�تاک  وەک  هاوبەش�تان  قوربان��ەکانی  لە  ڕاستەش 
ڕانە  هارون،  کوڕانی  لە  دەکات  پیێشکەش  پی�وەکە  و  هاوبەشی  قوربانی  خوێنی 
سنگی  هاوبەش��ان  قوربان��ەکانی  لە  من  34 چونکە  ئەو،  بەشی  دەبێتە  ڕاستەکە 
بەرزکراوە و ڕانە پیێشکەشکراوەکەم لە نەوەی ئ�سرائ�ل وەرگرتووە، بە هارونی کاه�ن 

و بە کوڕەکان�م داوە. بەشێکی چەس�اوە بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل.“«
35 ئەوە پشکی هارون و کوڕەکان��ەتی لە قوربان��ە بە ئاگرەکانی بۆ �ەزدان، ڕۆژی 

دەستن�شان  ڕۆژەی  3٦ لەو  بکەن،  �ەزدان  بۆ  کاه�ن�ێتی  هەتا  پیێشکەشکردن�ان 
کرانc �ەزدان فەرمانی بە نەوەی ئ�سرائ�ل دا ب�اندەنێ، وەک بەشێکی چەس�او بۆ 

نەوەکان�ان.

a ٢١ بڕوانە بەشی ١١.  

b 3٠ قوربانی بەرزکردنەوە: لەم قوربان��ەدا کەسەکە چەند جارێک قوربان��ەکە بەرز دەکاتەوە کە هێما�ەکە بۆ تەرخانکردن بۆ خودا.  

c 3٦ شێوازی ئەم دەستن�شانکردنە بر�تی بووە لە زە�ت پیێداکردن بەسەر سەری کاه�نەکە. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :7  .  



١٨٨لێڤ��ەکان 7

قوربانی  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن  قوربانی  بۆ  ڕێنما�ی�ە  37 ئەوە 

3٨ کە  قوربانی هاوبەشی،  و  پیێ س�اردن  ئەرک  قوربانی  و  تاوان  قوربانی  و  گوناه 
�ەزدان لە شاخی س�نا دا�ە موسا، بۆ ئەوەی فەرمان بە نەوەی ئ�سرائ�ل بکات هەتا 

لە چۆڵەوانی س�نا قوربان��ەکان�ان بۆ �ەزدان پیێشکەش بکەن.

ئەرکسپاردن بە هارون و کوڕەکانی

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »هارون و کوڕەکانی ببە، لەگەڵ جلەکان ٨ ١

و  بەرانەکە  و دوو  قوربانی گوناه  زە�تی دەستن�شانکردنەکە و جوانەگاکەی  و 
چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  لەالی  کۆمەڵ�ش  3 هەموو  فەت�رەکە.  نانە  سەبەتە 
کۆبکەرەوە.« 4 موساش وەک �ەزدان فەرمانی پیێ کرد، ئاوای کرد، ئ�تر کۆمەڵەکە 

لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن کۆبوونەوە.
5 موسا بە کۆمەڵەکەی گوت: »�ەزدان فەرمانی داوە ئەمە بکرێت.« ٦ ئ�نجا موسا 

هارون  لەبەر  7 کراسەکەی  شوشتنی.  ئاو  بە  و  پیێشەوە  هێنا�ە  کوڕەکانی  و  هارون 
ئێفۆدەکەی خستە  کرد،  لەبەری  کەواکەی  بەست،  بۆ  کەمەربەندەکەی  و  کرد 
سەر و بە پشتبەستی ئێفۆدەکە بەستی و توندی کرد. ٨ بەرس�نەکەی لەبەری کرد 
٩ مێزەرەکەشی خستە سەر سەری  بەرس�نەکە.  ناو  توم�مەکەیa خستە  و  ئور�م  و 
هارون. لەسەر مێزەرەکە بەالی پیێشەوە پلێتە زێڕەکەی دانا کە تاجەگوڵ�نەی پی�رۆزە، 

هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
١٠ ئ�نجا موسا زە�تی دەستن�شانکردنەکەی هێنا و چادرەکەی پەرستنb و هەرچی 

تێ�دا بوو دەستن�شانی کرد و تەرخانی کرد. ١١ حەوت جار�ش بەسەر قوربانگاکەدا 
پرژاندی و قوربانگاکە و هەموو قاپوقاچاغەکانی و حەوزەکە و بنکەکەی دەستن�شان 
سەری  لە  دەستن�شانکردنەکەشی  زە�تی  لە  ١٢ هەندێک  تەرخانکردن�ان.  بۆ  کرد 
هارون دا و دەستن�شانی کرد بۆ تەرخانکردنی. ١3 موسا کوڕەکانی هارونی هێنا�ە 
توند  بۆ  و سەرپیێچەکانی  بەستن  بۆ  و کەمەربەندی  لەبەرکردن  و کراسی  پیێشەوە 

کردنەوە، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
کوڕەکانی  و  هارون  و  پیێشەوە  هێنا�ە  گوناهی  قوربانی  جوانەگاکەی  ١4 ئ�نجا 

دەست�ان لەسەر سەری جوانەگاکەی گوناه دانا. ١5 موسا سەری بڕی و هەندێک لە 
خوێنەکەی برد و بە پەنجەی دەستی خوێنەکەی لە هەموو قۆچەکانی قوربانگاکە 
ڕشتە  خوێنەکەی  پاشماوەی  ئ�نجا  بکاتەوە.  پاک  قوربانگاکە  ئەوەی  بۆ  دا 
هەموو  ١٦ موسا  بۆی.  کەفارەتکردن  بۆ  کرد  تەرخانی  ئ�تر  قوربانگاکە.  بنکەی 
و  گورچ�لەکانە  و  جگەر  لەسەر  ئەوەی  لەگەڵ  داپۆش�وە  هەناوی  کە  پی�وەی  ئەو 
هەردوو گورچ�لەکەی برد و لەسەر قوربانگاکە سووتاندنی. ١7 بەاڵم جوانەگاکەی 

a ٨ دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠ و �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   

b ١٠ چادری پەرستن: پەرستگا�ەکی گواستراوە بووە کە گەلی ئ�سرائ�ل لەگەڵ خۆ�ان دە�انگواستەوە؛ بڕوانە دەرچوون 3٦ :٨ -3٨.   



لێڤ��ەکان ١٨٩٨

سووتاند،  ئاگر  بە  ئۆردوگاکە  دەرەوەی  لە  ڕ�خۆڵەکە�ەوە  و  گۆشت  و  پیێست  بە 
هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

کوڕەکانی  و  هارون  و  پیێشەوە  هێنا�ە  سووتاندنی  قوربانی  بەرانەکەی  ١٨ ئ�نجا 

دەست�ان لەسەر سەری بەرانەکە دانا. ١٩ دوای ئەوە موسا سەری بڕی و خوێنەکەی 
و  کرد  پارچەپارچە  ٢٠ بەرانەکەی  پرژاند.  قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو  بەسەر 
موسا سەرەکە و پارچەکان و پی�وەکەی سووتاند. ٢١ بەاڵم هەناو و قاچەکانی بە ئاو 
شوشت، موسا هەموو بەرانەکەی لەسەر قوربانگاکەدا سووتاند، وەک قوربانی بە 
ئاگر، بۆنی خۆشی، قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان، هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا 

کرد.
٢٢ ئ�نجا بەرانی دووەم، بەرانی ئەرک پیێ س�اردنەکەی هێنا�ە پیێشەوە، هارون و 

کوڕەکانی دەست�ان لەسەر سەری بەرانەکە دانا. ٢3 موسا سەری بڕی و لە خوێنەکەی 
پەنجە گەورەی دەستی  لە  دا، هەروەها  ڕاستی هارونی  لە شلکەی گوێیی  و  برد 
ڕاست و پەنجە گەورەی پیێیی ڕاستی. ٢4 هەروەها کوڕەکانی هارونی هێنا�ە پیێشەوە 
و لە خوێنەکەی هەڵگرت و لە شلکەی گوێیی ڕاست�ان و پەنجە گەورەی دەستی 
ڕاست�ان و پەنجە گەورەی پیێیی ڕاست�انی دا، پاشان خوێنی بەسەر هەموو ال�ەکی 
قوربانگاکەدا پرژاند. ٢5 لەدوای ئەوە پی�و و دوگ و هەموو پی�وەکەی هەناوی و سەر 
جگەر و گورچ�لەکان و هەردوو گورچ�لە و ڕانی ڕاستی برد. ٢٦ هەروەها لە سەبەتەی 
فەت�رەکە، ئەوەی لەبەردەم �ەزدانە، نانێک و کولێرە�ەک لەوەی بە زە�تە و ناسکە 
نانێکیa برد و لەسەر پی�وەکە و لەسەر ڕانە ڕاستەکەی دانا. ٢7 هەمووی خستنە سەر 
دەستی هارون و کوڕەکانی و لەبەردەم �ەزدان وەک قوربانی بەرزکردنەوە بەرز�ان 
کردەوە. ٢٨ ئ�نجا موسا لە دەست�انی وەرگرت و لەگەڵ قوربانی سووتاندنەکە لەسەر 
قوربانگاکە سووتاندی، ئەوە قوربانی ئەرک پیێ س�اردنە، بۆنی خۆش��ە، قوربانی 
بە ئاگرە بۆ �ەزدان. ٢٩ هەروەها موسا سنگی بەرانی ئەرکس�اردنەکەی برد کە بەشی 
موسا بوو، وەک قوربانی بەرزکردنەوەb لەبەردەم �ەزدانی بەرزی کردەوە، هەروەک 

�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
3٠ پاشان موسا لە زە�تی دەستن�شانکردنەکە و لە خوێنەکەی سەر قوربانگاکەی 

برد و بەسەر هارون و جلەکانی و بەسەر کوڕەکانی و جلی کوڕەکانی پرژاند. هارون 
و جلەکانی و کوڕەکانی و جلی کوڕەکانی پیێ تەرخان کردن.

3١ ئ�نجا موسا بە هارون و کوڕەکانی گوت: »گۆشتەکە لەبەردەم دەروازەی چادری 

سەبەتەکەش،  ناو  نانەی  ئەو  لەگەڵ  ب�خۆن،  لەوێش  هەر  و  لێبنێن  چاوپیێکەوتن 
قوربانی ئەرکس�اردن، وەک فەرمانم کرد و گوتم: ”هارون و کوڕەکانی ب�خۆن.“ 
3٢ ئەوەی لە گۆشت و نانەکەش دەمێنێتەوە بە ئاگر ب�سووتێنن، 33 لەالی دەروازەی 

ڕۆژەکانی  تەواوی  هەتا  ڕۆژ  حەوت  نەکەونەوە،  دوور  چاوپیێکەوتن�ش  چادری 

a ٢٦ ناسکە نان: ناوەشکێنە.  

b ٢٩ لەم قوربان��ەدا موسا چەند جارێک قوربان��ەکە بەرز دەکاتەوە کە هێما�ەکە بۆ تەرخانکردن بۆ خودا.  



١٩٠لێڤ��ەکان ٨

لەم  34 هەروەک  دەس�ێردرێت.  پیێ  ئەرکتان  ڕۆژ  حەوت  چونکە  ئەرکس�اردنتان، 
35 حەوت  بۆتان.  کەفارەتکردن  بۆ  بکرێت  کە  داوە  فەرمانی  �ەزدان  کرا،  ڕۆژەدا 
شەو و حەوت ڕۆژ لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن دەمێننەوە و ور�ابن بۆ 

پارێزگاری لە ئەرکەکانی �ەزدان، ئ�تر نامرن، چونکە ئاوا فەرمانم پیێکراوە.«
3٦ جا هارون و کوڕەکانی هەموو ئەو شتانەی �ەزدان لە ڕێگەی موسا فەرمانی 

پیێ کردبوو، کرد�ان.

کاهینەکان خزمەتیان دەس�پپێدەکەن

بانگکرد و ٩ ئ�سرائ�لی  پی�رانی  و  کوڕەکانی  و  هارون  موسا  هەشتەم،  ڕۆژی   لە  ١

بەرانێک  و  گوناه  قوربانی  بۆ  خۆت،  بۆ  »جوانەگا�ەک  گوت:  هارونی  ٢ بە 

پیێشکەش�ان  �ەزدان  لەبەردەم  و  بن  ببە، هەردووک�ان ساغ  قوربانی سووتاندن  بۆ 
قوربانی  بۆ  نێر�نە  ”گ�سکێکی  بڵێ:  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  3 لەگەڵ  بکە. 
و  سووتاندن  قوربانی  بۆ  ساغ  ساڵەی  �ەک  بەرخێکی  و  جوانەگا�ەک  و  گوناه 
ببەن،  �ەزدان  لەبەردەم  سەربڕ�ن  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  بۆ  بەرانێک  و   a4 گا�ەک

هەروەها پیێشکەشکراوی دانەوێڵەی بە زە�ت شێلراو، چونکە ئەمڕۆ �ەزدان بۆتان 
دەردەکەوێت.“«

پیێش چادری چاوپیێکەوتن و هەموو  برد�انە  پیێ کردبوو  5 ئەوەی موسا فەرمانی 

»�ەزدان  گوتی:  ٦ موسا  وەستان.  �ەزدان  لەبەردەم  و  پیێشەوە  چوونە  کۆمەڵەکە 
فەرمانی ئەمەی داوە، دە�کەن، ئ�نجا شکۆمەندی �ەزدانتان بۆ دەردەکەوێت.«

قوربانی  و  قوربانگاکە  الی  بۆ  پیێشەوە  »بڕۆ  گوت:  هارونی  بە  موسا  7 پاشان 

و  بکە  گەل  و  خۆت  بۆ  کەفارەت  و  بکە  سووتاندنەکەت  قوربانی  و  گوناهت 
قوربانی گەل بکە و کەفارەت�ان بۆ بکە، هەروەک �ەزدان فەرمانی دا.«

٨ ئ�تر هارون چووە پیێشەوە بۆ الی قوربانگەکە و جوانەگاکەی قوربانی گوناهی 

ئەو�ش  و  هێنا  بۆ  خوێنەکە�ان  هارون�ش  ٩ کوڕەکانی  بوو.  خۆی  بۆ  کە  سەربڕی 
پەنجەی کردە ناو خوێنەکە و لەسەری قۆچەکانی قوربانگاکەی دا و خوێنەکەی 
پی�وەی لەسەر جگەری  ڕشتە بنکەی قوربانگاکە. ١٠ پی�وەکە و گورچ�لەکان و ئەو 
قوربان��ەکەی گوناه بوو لەسەر قوربانگاکە سووتاندی، هەروەک �ەزدان فەرمانی 

بە موسا کرد، ١١ بەاڵم کەالک و پیێستەکەی لە دەرەوەی ئۆردوگاکە سووتاند.
خوێنەکە�ان  هارون  کوڕەکانی  و  سەربڕی  سووتاندنەکەی  قوربانی  ١٢ ئ�نجا 

قوربانی  ١3 پاشان  پرژاندی.  قوربانگاکەدا  ال�ەکی  هەموو  بەسەر  ئەو�ش  دا�یێ، 
سووتاندنەکەی ئەوانی دا�یێ بە پارچەکانی و سەرەکە�ەوە، ئەو�ش لەسەر قوربانگاکە 
سووتاندی. ١4 هەناو و قاچەکان�شی شوشت و لەسەر قوربانی سووتاندنەکە لەسەر 

قوربانگاکە سووتاندی.

a 4 لە زمانی ع�بری ئەو وشە�ە بۆ نێر و مێ چێڵ و گا بەکاردێت، لێرە و لە ئا�ەتەکانی ١٨ و ١٩. بڕوانە 3 :١ .  
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کە  برد  گ�سکەکەی  کرد،  پیێشکەش  گەلی  قوربان��ەکەی  هارون  ١5 ئ�نجا 

قوربانی بوو بۆ گوناهی گەل، سەری بڕی و بۆ گوناه کردی وەک ئەوەی �ەکەم.
١7 هەروەها  کرد.  پیێشکەش  سووتاندنەکەی  قوربانی  مەراس�م  بەپیێیی  ١٦ هارون 

قوربانگاکە  لەسەر  و  پڕکرد  لێ  مستی  و  هێنا  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوەکەی 
سووتاندی، بێجگە لە قوربانی سووتاندنی بە�انی.

و کوڕەکانی  گەلە  بۆ  کە  هاوبەشی  قوربانی  بەرانەکەی سەربڕی،  و  ١٨ گا�ەکە 

پرژاندی.  قوربانگاکەدا  هەموو ال�ەکی  بەسەر  ئەو�ش  پیێ�دا،  هارون خوێنەکە�ان 
هەناو  کە  پی�وەش  ئەو  بەرانەکە،  لە  دوگەکە  و  گا�ەکە  لە  پی�وەکە  ١٩ هەروەها 

پی�وانە�ان خستە  ٢٠ ئەم  لەسەر جگەرە،  پی�وەی  ئەو  و  و گورچ�لەکان  دادەپۆشێت 
٢١ بەاڵم  قوربانگاکە سووتاند،  لەسەر  پی�وەکەی  هارون  ئ�نجا  دوو سنگەکە.  سەر 
هەروەک موسا فەرمانی دا، بۆ قوربانی بەرزکردنەوە لەبەردەم �ەزدان، دوو سنگەکە 

و ڕانی ڕاستی بەرز کردەوە.
٢٢ ئ�نجا هارون دەستی بەرەو گەل بەرزکردەوە و داوای بەرەکەتی بۆ کردن و لە 

هاتە  هاوبەشی،  قوربانی  و  سووتاندن  قوربانی  و  گوناه  قوربانی  پیێشکەشکردنی 
خوارەوە.

٢3 ئ�نجا موسا و هارون چوونە ناو چادری چاوپیێکەوتن و پاشان هاتنە دەرەوە و 

داوای بەرەکەت�ان بۆ گەل کرد. ئ�تر شکۆمەندی �ەزدان بۆ هەموو گەل دەرکەوت. 
قوربانی  قوربانگاکە  لەسەر  و  هات  کرد،  کڵ�ەی  �ەزدانەوە  لەال�ەن  ٢4 ئاگرێک 

سووتاندنەکە و پی�وەکەی سووتاند. هەموو گەل�ش ب�ن��ان و هاوار�ان کرد و بەسەر 
ڕوو�اندا کەوتن.

مردنی ناداب و ئەبیهو

 دوو کوڕی هارون، ناداب و ئەب�هو، هەر�ەکە و بخووردانەکەی خۆی برد ١٠ ١

و ئاگر�ان تێدا کردەوە و بخوور�ان بەسەردا کرد. لەبەردەم �ەزدان ئاگرێکی 
لەال�ەن  ئاگرێک  ٢ ئ�تر  نەدابوو.  پیێ�ان  فەرمانی  ئەو  کە  کرد،  پیێشکەش  نامۆ�ان 
مردن.  �ەزدان  لەبەردەم  و  هەڵلووشی  ئەوانی  و  هات  کرد،  کڵ�ەی  �ەزدانەوە 

3 موساش بە هارونی گوت: »ئەمە بوو مەبەستی �ەزدان کاتێک فەرمووی:

  »”لەنێو ئەوانەی لێم نز�ک دەبنەوە
پی�رۆزی خۆم دەردەخەم و   

  لەبەردەم هەموو گەل
شکۆدار دەبم.“«   

هارون بێدەنگ بوو.
4 موسا بانگی م�شائ�ل و ئەلسافانی کرد، دوو کوڕەکەی عوز�یێلی مامی هارون 

دەرەوەی  بۆ  هەڵبگرن  پی�رۆزگا  لەبەردەم  ئامۆزاکانتان  پیێش،  »وەرنە  پیێیی گوتن:  و 
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دەرەوەی  بۆ  هەڵ�انگرتن  کراسەکان�ان  بە  و  پیێش  هاتنە  5 ئەوان�ش  ئۆردوگاکە.« 
ئۆردوگاکە، هەروەک موسا گوتی.

گوت:  هارونی  کوڕەکانی  ئ�تاماری  و  ئەلعازار  و  هارون  بە  موسا  ٦ هەروەها 

�ەزدان  تووڕە�یی  و  بمرن  نەوەک  مەدڕێنن،  و جلەکانتان  مەکەن  ڕووت  »سەرتان 
بێتە سەر هەموو کۆمەڵ. بەاڵم کەسوکارتان، هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بۆ ئەوانە 
بگر�یێنن کە �ەزدان بە ئاگر لەناوی بردوون. 7 لە دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن�ش 
لەسەرتانە.«  �ەزدان  دەستن�شانکردنی  زە�تی  چونکە  بمرن،  نەوەک  دەرمەچن، 

ئەوان�ش بەگوێرەی قسەکەی موسا�ان کرد.
و  خۆت  مەخۆرەوە،  مەی  و  ٩ »شەراب  فەرموو:  هارونی  بە  �ەزدان  ٨ هەروەها 

ناو چادری چاوپیێکەوتن، نەوەک  بۆ  کوڕەکان�شت، لە کاتی چوونە ژوورەوەتان 
لەنێوان  بتوانن  ئەوەی  ١٠ بۆ  نەوە،  دوای  نەوە  هەتاهەتا�ی�ە  فەرزێکی  ئەمە  بمرن. 
پی�رۆز و پی�رۆزنەکراو و لەنێوان پاک و گاڵو ج�اکاری بکەن، ١١ هەروەها بۆ ئەوەی 
نەوەی ئ�سرائ�ل دەربارەی هەموو فەرزەکان فێر بکەن کە �ەزدان لە ڕێگەی موساوە 

لەگەڵ�اندا دوا.«
کە  ئ�تامار  و  ئەلعازار  هارون،  کوڕەکەی  دوو  و  برای  هارونی  بە  ١٢ موساش 

بۆ  ئاگرەکانی  بە  قوربان��ە  لە  دانەوێڵە�ەی  پیێشکەشکراوە  »ئەو  گوتی:  مابوونەوە 
�ەزدان ماوەتەوە، ب�بەن و لەتەن�شت قوربانگاکە بەبێ هەو�رترش ب�خۆن، چونکە 
کوڕەکانتە  بەشی  و  تۆ  بەشی  چونکە  ب�خۆن،  پی�رۆز  شوێنێکی  ١3 لە  هەرەپی�رۆزە. 
داوە.  فەرمانم  شێوە�ە  بەو  من  چونکە  �ەزدان،  بۆ  ئاگرەکانی  بە  قوربان��ە  لە 
١4 بەاڵم سنگی بەرزکراوە و ڕانی پیێشکەشکراو لە شوێنێکی پاک دەخۆن، خۆت 

لە  کوڕەکانت  بەشی  و  تۆ  بەشی  بە  کراون  چونکە  و کچەکانت،  کوڕەکانت  و 
قوربان��ەکانی هاوبەشی نەوەی ئ�سرائ�ل. ١5 ڕانی پیێشکەشکراو و سنگی بەرزکراوە 
قوربانی  وەک  �ەزدان  لەبەردەم  هەتا  دەهێنن،  ئاگر  بە  قوربانی  پی�وەکانی  لەگەڵ 
لەگەڵتدان،  کە  دەبن  کوڕەکانت  بۆ  و  تۆ  بۆ  ئەمانە  بکرێنەوە.  بەرز  بەرزکردنەوە 

بەشێکی چەس�اوە، هەروەک �ەزدان فەرمانی دا.«
١٦ کاتێک موسا داوای گ�سکەکەی قوربانی گوناهی کرد و بۆی دەرکەوت کە 

سووتێنراوە، لە ئەلعازار و ئ�تامار کە دوو کوڕەکەی هارون بوون و مابوونەوە، تووڕە 
بوو و گوتی: ١7 »بۆچی قوربان��ەکەی گوناهتان لە پی�رۆزگادا نەخوارد؟ بێگومان کە 
پیێتان دراوە بۆ ئەوەی تاوانی کۆمەڵەکە هەڵبگرن بۆ کەفارەت بۆ�ان  هەرەپی�رۆزە و 
نەهێنرا،  پی�رۆز  شوێنی  ژوورەوەی  بۆ  خوێنەکەی  کاتەوە  ١٨ لەو  �ەزدان،  لەبەردەم 

بێگومان دەبووا�ە لە پی�رۆزگا ب�خۆن، هەروەک فەرمانم داوە.«
قوربانی  و  گوناهە  قوربانی  ئەمڕۆ  »ئەوان  دا�ەوە:  موسای  وەاڵمی  ١٩ هارون 

سووتاندن�ان لەبەردەم �ەزدان پیێشکەش کرد و شتێکی وام تووش بوو. ئەگەر ئەمڕۆ 
ئەمە پەسەند دەبوو؟«  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئا�ا  قوربانی گوناهم بخواردا�ە،  لە  من 

٢٠ کە موسا گوێیی لەمە بوو، لەبەرچاوی پەسەند بوو.



لێڤ��ەکان ١٩3١١

ئاژەڵە �اکەکان و ئاژەڵە نا�اکەکان

 هەروەها �ەزدان لەگەڵ موسا و هارون دوا و پیێیی فەرموون: ٢ »لەگەڵ نەوەی ١١ ١

ئ�سرائ�ل بدوێن و بڵێن: ”ئەوانە ئەو گ�انلەبەرانەن کە دە�انخۆن، لە هەموو 
ئاژەڵەکانی سەر زەوی: 3 هەر ئاژەڵێک کە سمی دوو کەرت بێت و کاوێژ بکات، 

ئەوە دەخۆن.
ناخۆن:  ئەمانە  دوو کەرتە،  تەنها سم�ان  �ان  تەنها کاوێژ دەکەن  4 »”لەوانەی 

بۆتان؛  گاڵوە  بۆ�ە  ن��ە،  کەرت  دوو  سمی  بەاڵم  دەکات  کاوێژ  چونکە  وشتر، 
5 هەروەها گۆڕهەڵکەنە، چونکە کاوێژ دەکات، بەاڵم سمی کەرت ن��ە، گاڵوە 

بۆ�ە  ن��ە،  دوو کەرت  بەاڵم سمی  دەکات  کاوێژ  ٦ کەروێشک، چونکە  بۆتان؛ 
گاڵوە بۆتان؛ 7 بەراز، چونکە سمی کەرت کراوە، بەاڵم کاوێژ ناکات، بۆ�ە گاڵوە 

بۆتان. ٨ نە گۆشت�ان بخۆن و نە دەست لە کەالک�ان بدەن، چونکە گاڵوە بۆتان.
٩ »”لە هەموو ئەوانەی لەناو ئاوەکان�شن ئەمانە دەخۆن، هەموو ئەوانەی باڵ و 

پوولەکە�ان هەبێت لەناو ئاوەکان، لەناو دەر�اکان و لەناو ڕووبارەکان، ئەوانە دەخۆن. 
لە  لەناو دەر�اکان و ڕووبارەکان،  ١٠ بەاڵم هەموو ئەوەی باڵ و پوولەکەی نەبێت 

هەموو خشۆکەکانی ناو ئاوەکان و هەموو ز�ندەوەرێکی ناو ئاوەکان، قێزەونە بۆتان. 
١١ بۆتان قێزەون دەبێت، لە گۆشتەکەی ناخۆن و قێزتان لە کەالکەکەی دەبێتەوە. 

١٢ هەموو ئەوەی باڵ و پوولەکەی نەبێت لەناو ئاوەکان، بۆتان قێزەونە.

و  هەڵۆ  قێزەونن،  ناخورێن،  دەبێتەوە،  لەمانە  قێزتان  باڵندەکان�ش،  ١3 »”لە 

واشەی  جۆرەکانی  هەموو  و  سوور  ١4 واشەی  دااڵش،  و  کەچەڵ  س�سارکە 
 ،aبا�ەقووش و  شاخدار  ١٦ کوندەپەپووی  قەلەڕەش،  جۆرەکانی  ١5 هەموو  ڕەش، 
ماس�گرە،  مەلی  بچووک،  ١7 کوندەپەپووی  باز،  جۆرەکانی  هەموو  دەر�ا،  مەلی 
واشەی  ب�ابان،  کوندەپەپووی  و  س�یی  ١٨ کوندەپەپووی  گەورە،  کوندەپەپووی 

ماس�گر، ١٩ لەقلەق و هەموو جۆرەکانی شاهۆ و پەپوسڵێمانکە و شەمشەمەکوێرە.
٢٠ »”هەموو مێرووێکی باڵدار کە لەسەر چوار پیێ بڕوات بۆ ئێوە قێزەونە. ٢١ لەنێو 

هەموو مێرووێکی باڵدار کە لەسەر چوار پیێ دەڕوات تەنها ئەمانە دەخۆن، ئەوەی 
پیێ�ان هەڵدەبەزێتەوە لەسەر زەوی،  دوو القی نوشتاوەی هە�ە لەسەر قاچەکانی و 
٢٢ ئەمە بە هەموو جۆرەکان��ەوە دەخۆن: کوللە و سۆالمb و بێوکەc و پیێکوڕە. ٢3 بەاڵم 

ئەوانی د�کە هەر مێرووێکی باڵدار کە چوارپیێیی هەبێت قێزەونە بۆتان.
بەر  �ان  بدات  کەالک�ان  لە  دەست  هەرکەسێک  دەبن،  گاڵو  ٢4 »”بەمانە 

کەالک�ان  �ەکێک  ٢5 هەر  دەبێت،  گاڵو  ئێوارە  هەتا  ئەوا  بکەوێت،  کەالک�ان 
هەڵبگرێت، دەبێت جلەکانی بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت.

کاوێژ  �ان  نەبێت،  شەق  تەواوی  بە  سم�ان  کە  ئاژەاڵنەش  ئەو  ٢٦ »”هەموو 

a ١٦ با�ەقووش: جۆرێکە لە کوندەپەپوو.  

b ٢٢ سۆالم: باڵدارێکی بچووکی ڕەنگ سەوزە، وەک بێوکە لە شەودا چاالکە و لە ڕۆژدا بەهۆی لێکچوونی لەگەڵ گەاڵ، لەژێر گەاڵکاندا خۆی حەشار دەدات.  

c ٢٢ بێوکە: لە شێوەی کوللە�ە و بچووکە، لە شوێنی شێدار دەژ�یێت، ئێواران ز�کەز�ک دەکات.  
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نەکات، ئەوا گاڵوە بۆتان و هەرکەسێک دەست لە کەالکی هەر �ەکێک�ان بدات 
ئاژەڵێک�ش  ٢7 هەر  دەبێت.  ئەوا گاڵو  بکەوێت  �ەکێک�ان  هەر  بەر کەالکی  �ان 
دەست  هەرکەسێک  و  بۆتان  بڕوات، گاڵوە  ناولەپیی  لەسەر  کە  پیێ�ەکان  لە چوار 
دەبێت،  گاڵو  ئێوارە  هەتا  بکەوێت،  کەالک�ان  بەر  �ان  بدات  کەالک�ان  لە 
٢٨ هەرکەسێک کەالک�ان هەڵبگرێت، دەبێت جلەکانی بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو 

دەبێت، ئەوە گاڵوە بۆتان.
 ،bجرج  ،aڕاسۆ دەخشێن،  زەوی  لەسەر  لەوانەی  بۆتان  گاڵوە  ٢٩ »”ئەمەش 

مارمێلکەی  شەوگەرد،  بزنمژ،  3٠ قومقمۆکە،  جۆرەکان��ەوە،  هەموو  بە  مارمێلکە 
خشۆک و کام�لۆن. 3١ ئەمانە گاڵوەکانن بۆتان لە هەموو خشۆکەکان، هەرکەسێک 
دەست�ان لێ بدات �ان بەر�ان بکەوێت دوای مرداربوون�ان، ئەوا هەتا ئێوارە گاڵو 
دەبێت. 3٢ هەر شتێک�ش �ەکێک لەوانەی کەوتە سەری کە مردبوو، ئەو شتە گاڵو 
دەبێت، لە هەر شتێک، دار بێت �ان قوماش �ان پیێست �ان گوشc، هەر شتێک 
کە کاری پیێ بکرێت، دەخرێتە ناو ئاوەوە و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت و پاشان پاک 
دەبێتەوە. 33 هەر دەفرێکیd گڵ�ن�ش ئەمانەی بکەوێتە ناوی، هەرچی تێ�دا�ە گاڵو 
لەو دەفرە�ە  34 هەر خواردنێک�ش کە بخورێت،  دەبێت و دەفرەکەش دەشکێنن. 
دەفرە�ە  لەو  کە  خواردنەوە�ەک�ش  هەر  دەبێت.  گاڵو  بکرێت،  بەسەردا  ئاوی 
تێبکەوێت،  لەوانەی  �ەکێک  35 هەر شتێک کەالکی  دەبێت.  بخورێتەوە، گاڵو 
گاڵو دەبێت، ئەگەر تەنوور بێت �ان ئاگردان، دەبێت تێکبدرێت، ئەوە گاڵوە و 
بۆ ئێوە گاڵو دەبێت. 3٦ تەنها کانی و ئەمباراو کە ئاو�ان تێدا کۆدەبێتەوە، ئەوان 
پاک دەبن، بەاڵم هەرکەسێک دەست لە کەالکی هەر �ەکێک�ان بدات �ان بەر 
کەالکی هەر �ەکێک�ان بکەوێت، ئەوا گاڵو دەبێت. 37 ئەگەر کەالکی �ەکێک�ان 
کەوتە سەر هەر تۆوێک کە بچێنرێت، ئەوا تۆوەکە پاکە، 3٨ بەاڵم ئەگەر ئاو لەسەر 

تۆوەکە هەبوو و کەالکی �ەکێک�انی کەوتە سەر، گاڵوە بۆتان.
3٩ »”ئەگەر �ەکێک لەو ئاژەاڵنەی کە خواردنە بۆتان مرد، هەرکەسێک دەست لە 

کەالکی بدات �ان بەر کەالکی بکەوێت، ئەوا هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت. 4٠ هەر 
گاڵو  ئێوارە  هەتا  و  دەشوات  جلەکانی  ئەوا  بخوات،  کەالکەکەی  لە  �ەکێک�ش 
دەبێت، هەر �ەکێک�ش کەالکەکەی هەڵبگرێت، ئەوا جلەکانی دەشوات و هەتا 

ئێوارە گاڵو دەبێت.
4١ »”هەموو خشۆکێک�ش کە لەسەر زەوی دەخشێت، ئەوە قێزەونە و ناخورێت. 

هەموو  لەگەڵ  بڕوات  چوارپیێ  لەسەر  هەرچی  و  بڕوات  لەسەر سکی  4٢ هەرچی 

مە�خۆن،  دەخشێن  زەوی  لەسەر  کە  خشۆکەکان  هەموو  لە  ز�اترە،  پیێیی  ئەوەی 

a ٢٩ ڕاسۆ �ان مشکی خورما: گ�اندارێکی گۆشتخۆری درێژکۆڵەی قاچ کورتی کلک تووکن و درێژە.  

b ٢٩ �ان جورج.  

c 3٢ ڕ�شاڵی ڕووەک بۆ دروستکردنی گوش و گون��ە بەکارهاتووە، کە لەو سەردەمە بەرگی ماتەمی لێ دروستدەکرا.  

d 33 جام �ان دەوری بۆ پیێداو�ستی خواردن.  



لێڤ��ەکان ١٩5١٢

چونکە قێزەونە بۆتان. 43 خۆتان پی�س مەکەن بە خشۆکێک کە دەخشێت، خۆتانی 
پیێ گاڵو مەکەن و پیێیی گاڵو مەبن. 44 من �ەزدانی پەروەردگارتانم، خۆتان تەرخان 
زەوی  لەسەر  کە  خشۆکێک  بە  خۆتان  پی�رۆزم.  من  چونکە  بن،  پی�رۆز  و  بکەن 
دەخشێت گاڵو مەکەن. 45 من �ەزدانم ئەوەی کە لە خاکی م�سرەوە دەر�هێنان بۆ 

ئەوەی ببێتە خوداتان، کەواتە پی�رۆز بن، چونکە من پی�رۆزم.
گ�انلەبەرێک  هەموو  و  باڵندەکان  و  ئاژەڵ  دەربارەی  ڕێنما�ی�ەکانن  4٦ »”ئەمانە 

کە لەناو ئاو دەجوڵێت و هەموو گ�انێک کە لەسەر زەوی دەخشێت. 47 پیێو�ستە 
گاڵو و پاک و ئەو ز�ندەوەرانەی دەخورێن و ئەو ز�ندەوەرانەی ناخورێن لێک ج�ا 

بکەنەوە.“«

�اکبوونەوەی ژنان لەدوای منداڵبوون

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و بڵێ: ١٢ ١

”ئەگەر ژنێک سکی پڕ بوو و کوڕێکی بوو، ئەوا بەپیێیی ڕێوڕەسم بۆ حەوت 
دەبێت.  مانگانەی گاڵو  ڕۆژانی خوێنلێچوونی  لە  دەبێت، هەروەک   aڕۆژ گاڵو
3 لە ڕۆژی هەشتەمدا کۆرپەکە خەتەنە دەکرێت، 4 ئ�نجا دا�کەکە سی و سێ ڕۆژی 

د�کە دەمێنێتەوە هەتا لە خوێن لێچوونەکەی پاک ببێتەوە، بەر ه�چ شتێکی پی�رۆز 
5 ئەگەر  تەواو دەبێت.  پاکبوونەوەی  ناچێت، هەتا ڕۆژانی  پی�رۆزگا  بۆ  و  ناکەوێت 
کچی بوو، ئەوا دوو هەفتە پاک نابێت، هەروەک لە خوێنلێچوونی بێت، ئ�نجا 

شەست و شەش ڕۆژی د�کە دەمێنێتەوە، هەتا لە زە�ستان��ەکەیb پاک ببێتەوە.
٦ »”کاتێک ڕۆژانی پاکبوونەوەیc تەواو بوو، ئەگەر کوڕی بووبێت �ان کچ، ئەوا 

بەرخێکی �ەک ساڵە وەک قوربانی سووتاندن و بێچووە کۆترێک �ان کوکوخت��ەک 
بۆ کاه�نەکە.  دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن  بەر  قوربانی گوناهd دەهێنێتە  وەک 
7 ئەو�ش لەبەردەم �ەزدان پیێشکەشی دەکات و کەفارەتی بۆ دەکات، ئ�نجا بەپیێیی 

e.ڕێوڕەسم لە خوێن لێچوونەکەی پاک دەبێتەوە
»”ئەوە ڕێنما�ی�ە بۆ ئەو ژنەی کوڕ �ان کچی دەبێت. ٨ بەاڵم ئەگەر دەستکورت 
بۆ  �ەکێک�ان  کۆتر،  بێچووە  دوو  �ان  کوکوختی  دوو  ئەوا  بهێنێت،  بەرخێک  بوو 
قوربانی سووتاندن و ئەوی د�کە بۆ قوربانی گوناه، بەم شێوە�ە کاه�نەکە کەفارەتی 

بۆ دەکات و پاک دەبێتەوە.“«

a ٢ لە پە�مانی کۆن خوێن بە پی�رۆز هەژمارد کراوە، بەاڵم کاتێک ئافرەت دەکەوتە سووڕی مانگانە و خوێنی لێ دەرچوو، ئەو ماوە�ە ئافرەتەکە بە گاڵو هەژمارد دەکرا. 

خۆشبەختانە لە پە�مانی نوێ بەهۆی ع�سای مەس�حەوە بە پاک دادەنرێت. بڕوانە مەرقۆس 7 :١7 -٢3.   

b 5 زە�ستانی: منداڵبوون نابێتە هۆی گاڵوی، بەاڵم مەبەستی پاکبوونەوە�ە لە خوێنی زە�ستانی.  

c ٦ مر�ەم لە کاتی لەدا�کبوونی ع�سا ئەم نەر�تەی جێبەجێ کرد، بڕوانە لۆقا ٢ :٢٢ -٢4.   

d ٦ قوربانی گوناه: پیێشکەشکردنی قوربانی لە پیێناو گوناه �اخود تاوان، کار�گەری هە�ە لەسەر دووبارە گەڕاندنەوەی مرۆڤ بۆ ناو ژ�انی خواپەرستی.  

بە  نەدابوو  ڕێگە�ان  بووە کە جولەکەکان  ئەو هۆکارە  لەبەر  بەخش�و�ەتی.  پی�رۆزکراوە کە  �ەزدانەوە  لەال�ەن  ژ�ان�ش  ژ�انە،  ع�بری خوێن هێمای  و کەلتوری  زمان  e 7 لە 

خواردنی گۆشت کە خوێنی تێدابێت. )پە�دابوون ٩ :4  ( هەموو لێچوونێکی خوێن�ش پیێو�ست بوو بە باشتر�ن شێوە هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێت. لەبەر ئەوە کوشتار و 

خوێنڕشتن بە کۆتا�یی پیێهێنانی ژ�ان زانراوە، بۆ�ە لەال�ەن �ەزدانەوە پیێو�ستی بە لێ�رس�نەوە هە�ە )پە�دابوون ٩ :5  (.  



١٩٦لێڤ��ەکان ١3

ڕێنمایپی دەربارەی نەخۆشی �پێست

 هەروەها �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: ٢ »ئەگەر کەسێک ئاوسانێک، ١3 ١

�ان ل�رێک �ان لەکە�ەکی بر�قەدار لەسەر پیێستی لەشی هەبوو، کە گومانی 
نەخۆشی گواستراوەی پیێستیa لێ بکرێت، ئەوا ئەو کەسە دەهێنرێتە الی هارونی 
لە  زامەکە  پشکنی  کاه�نەکە  3 ئەگەر  کاه�نەکانی.  لە کوڕە  �ەکێک  �ان  کاه�ن، 
پیێستی لەشە و ئەو مووانەی لەناو زامەکەن س��ن و زامەکە لە پیێستی لەش قووڵترە، 
ڕێوڕەسم  بەپیێیی  پشکنی،  کاه�نەکە  کاتێک  پیێستە.  گواستراوەی  نەخۆشی  ئەوە 
ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە. 4 بەاڵم ئەگەر لەکە�ەکی بر�قەداری س�یی بوو لە پیێستی 
لەش و لە پیێست قووڵتر نەبوو و ئەو مووانەی لەناو لەکەکەن س�یی نەببوون، ئەوا 
کاه�نەکە کەسی تووشبوو حەوت ڕۆژ لە خەڵک ج�ا دەکاتەوە. 5 ئەگەر کاه�نەکە 
لە ڕۆژی حەوتەم پشکن�نی بۆ ئەنجام دا و ب�نی زامەکە وەک خۆ�ەتی و لە پیێستی 
تەشەنەی نەکردووە، ئەوا کاه�نەکە حەوت ڕۆژی د�کەش ج�ای دەکاتەوە. ٦ ئەگەر 
کاه�نەکە دووبارە لە ڕۆژی حەوتەم پشکن�نی بۆ ئەنجام دا و ب�ن��ەوە زامەکە کاڵ 
بووەتەوە و لە پیێستی تەشەنەی نەکردووە، ئەوا کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە پاکە، 
واتە ئەوە ل�رە. ئەو کەسە جلەکانی دەشوات و پاک دەبێت. 7 بەاڵم ئەگەر ل�رەکە 
لە پیێستی تەشەنەی کرد لەدوای ئەوەی پی�شانی کاه�نەکە درا بۆ پاککردنەوەی، 
لە  ل�رەکە  پشکنی  کاه�نەکە  ٨ ئەگەر  بدرێتەوە.  کاه�نەکە  پی�شانی  د�سان  دەبێت 
پیێستی تەشەنەی کردووە، ئەوا کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە ئەو کەسە گاڵو بووە، 

ئەوە نەخۆش��ەکی گواستراوە�ە.
دەهێنرێتە الی  ئەوا  هەبێت،  پیێستی  گواستراوەی  نەخۆشی  ٩ »ئەگەر کەسێک 

لە  س�یی  ئاوسانێکی  ب�نی  و  دا  ئەنجام  بۆ  پشکن�نی  کاه�نەکە  ١٠ ئەگەر  کاه�ن. 
بە  ڕووت  گۆشتی  ئاوسانەکە  شوێنی  لە  و  کردووە  س�یی  مووی  و  هە�ە  پیێست 
کاه�نەکە  ئ�تر  لەشی،  پیێستی  لە  درێژخا�ەنە  پیێستی  نەخۆشی  ١١ ئەوا  دەرەوە�ە، 

ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە، دوورەپەرێزی ناکات، چونکە گاڵوە.
پیێستی داگرتبوو، لە  ١٢ »بەاڵم ئەگەر نەخۆش��ەکە تەشەنەی کردبێت و هەموو 

دە�ب�نێت،  کاه�نەکە  چاوی  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی  پیێ�ەکانی،  هەتا  سەر�ی�ەوە 
١3 کاه�نەکە پشکن�نی بۆ ئەنجام دا و ب�نی وا نەخۆش��ەکە هەموو لەشی داگرتووە، 

ئەوە  بووە،  س�یی  هەمووی  کاتەوە  لەو  پاکە،  تووشبووەکە  کە  ڕا�دەگە�ەنێت  ئەوا 
پاکە. ١4 بەاڵم هەر کاتێک گۆشتی ڕووتی تێدا ب�نی، ئەوا گاڵو دەبێت. ١5 کاتێک 
ڕووت  گۆشتی  گاڵوە.  کە  ڕا�دەگە�ەنێت  ب�نی،  ڕووتەکەی  گۆشتە  کاه�نەکە 
ڕووتەکە  گۆشتە  ١٦ ئەگەر  هە�ە.  گواستراوەی  نەخۆش��ەکی  کەسەکە  ئەوا  گاڵوە، 
جارێکی د�کە س�یی بووبێتەوە، ئەوا دێتەوە الی کاه�نەکە. ١7 ئ�نجا کە کاه�نەکە 
پشکنی وا شوێنە تووشبووەکە س�یی بووە، کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە تووشبووەکە 

پاکە، ئەوا کەسەکە پاکە.

a ٢ نەخۆشی گواستراوەی پیێست: لە زمانی ع�بری بە واتای گەڕوگولی و چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست دێت.  



لێڤ��ەکان ١٩7١3

١٩ لە  بووبێتەوە،  بووبێت و چاک  پیێستەکەی دومەڵێک  لە  ١٨ »ئەگەر کەسێک 

سوورباو  س�یی  بر�قەداری  لەکە�ەکی  �ان  س�یی  ئاوسانێکی  دومەڵەکەش  شوێنی 
لە  پشکنی  کاه�نەکە  ٢٠ ئەگەر  دەدرێت.  کاه�نەکە  پی�شانی  ئەوا  هەبێت، 
ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە.  کاه�نەکە  ئەوا  بووە،  س�یی  مووەکانی  و  قووڵترە  پیێست 
ئەگەر  ٢١ بەاڵم  باڵوبووەتەوە.  دومەڵەکە  لە  کە  پیێستە  گواستراوەی  نەخۆشی  ئەوە 
کاه�نەکە پشکنی مووی س�یی تێدا ن��ە و لە پیێست قووڵتر ن��ە و ڕەنگی ئاسا�ی�ە، 
تەشەنەی  پیێست  لە  ئەگەر  ٢٢ بەاڵم  دەکاتەوە،  ج�ای  ڕۆژ  کاه�نەکە حەوت  ئەوا 
کردبێت، ئەوا کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە، ئەوە گواستراوە�ە. ٢3 بەاڵم ئەگەر 
ئەوە شوێنەواری  نەکردووە،  تەشەنەی  و  ما�ەوە  لە شوێنی خۆی  بر�قەدارەکە  لەکە 

دومەڵەکە�ە و کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە پاکە.
گۆشتە  هەبێت،  ئاگر  بە  سووتاوی  شوێنێکی  پیێست�دا  لە  کەسێک  ٢4 »ئەگەر 

س�یی  �ان  سوورباو  س�یی  بر�قەداری  لەکە�ەکی  سووتاوەکە  شوێنە  ڕووتەکەی 
پیێست  لە  بووە و  بر�قەدارەکە س�یی  لەکە  ٢5 کاه�نەکە پشکنی وا مووی  هەبێت، 
باڵوبووەتەوە.  سووتاوەکە  شوێنە  لە  و  گواستراوە�ە  نەخۆش��ەکی  ئەوە  قووڵترە، 
٢٦ بەاڵم  پیێستە.  گواستراوەی  نەخۆشی  ئەوە  گاڵوە،  کە  ڕا�دەگە�ەنێت  کاه�نەکە 
ئەگەر کاه�نەکە پشکنی لە لەکە بر�قەدارەکە مووی س�یی ن��ە و لە پیێست قووڵتر 
٢7 کاه�نەکە  دەکاتەوە.  ڕۆژ ج�ای  کاه�نەکە حەوت  ئەوا  ئاسا�ی�ە،  ڕەنگی  و  ن��ە 
پیێستدا تەشەنەی کردبێت، ئەوا کاه�نەکە  لە ڕۆژی حەوتەم دە�ب�نێت، ئەگەر بە 
ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە، ئەوە نەخۆشی گواستراوەی پیێستە. ٢٨ بەاڵم ئەگەر لەکە 
ڕەنگی  و  نەکردبێت  تەشەنەی  پیێست  لە  و  ما�ەوە  خۆی  شوێنی  لە  بر�قەدارەکە 
ئاسا�یی بوو، ئەوا ئاوسانی سووتانەکە�ە، کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە پاکە، چونکە 

شوێنەواری سووتانەکە�ە.
چەناگەی  لە  �ان  سەری  لە  زامێک  پی�اوێک  �ان  ئافرەتێک  ئەگەر  ٢٩ »هەروەها 

زەردی  مووی  و  قووڵترە  پیێست  لە  وا  پشکنی  زامەکەی  3٠ کاه�نەکە  هەبێت، 
ئەوە  کەچەڵ��ە،  ئەوە  گاڵوە،  کە  ڕا�دەگە�ەنێت  کاه�نەکە  ئەوا  تێدا�ە،  وردی 
پشکنی  کاه�نەکە  ئەگەر  3١ بەاڵم  چەناگە�ە.  �ان  سەر  گواستراوەی  نەخۆشی 
ن��ە،  تێدا  ڕەشی  مووی  بەاڵم  ن��ە،  قووڵتر  پیێست  لە  کەچەڵ��ەکە  بە  تووشبوون 
لە  کاه�نەکە  3٢ ئەگەر  دەکاتەوە.  تووشبوو ج�ا  ڕۆژ کەسی  کاه�نەکە حەوت  ئەوا 
ڕۆژی حەوتەم کەچەڵ��ەکەی پشکنی، وا تەشەنەی نەکردووە و مووی زەردی تێدا 
پیێست قووڵتر ن��ە، 33 با بتاشرێت، بەاڵم کەچەڵ��ەکە نا،  ن��ە و کەچەڵ��ەکە لە 
کاه�نەکەش حەوت ڕۆژی د�کە کەسی تووشبوو ج�ا دەکاتەوە. 34 ئەگەر کاه�نەکە 
تەشەنەی  پیێستدا  لە  کەچەڵ��ەکە  وا  پشکنی،  کەچەڵ��ەکەی  حەوتەم  ڕۆژی  لە 
نەکردووە و لە پیێست قووڵتر ن��ە، ئەوا کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە کەسی تووشبوو 
پاکە، جا جلەکانی دەشوات و پاک دەبێت. 35 بەاڵم ئەگەر کەچەڵ��ەکە لە پیێستدا 
پشکنی  3٦ کاه�نەکەش  پاکە،  کە  ڕاگە�ەنرا  ئەوەی  لەدوای  کردبێت  تەشەنەی 



١٩٨لێڤ��ەکان ١3

زەرد  مووی  لەدوای  کاه�نەکە  ئەوا  کردووە،  تەشەنەی  پیێست  لە  کەچەڵ��ەکە  وا 
ناگەڕێت، ئەوە گاڵوە. 37 بەاڵم ئەگەر وەک خۆی ما�ەوە و مووی ڕەشی تێدا ڕوا، 

ئەوا کەچەڵ��ەکە چاک بووەتەوە، ئەوە پاکە و کاه�نەکە ڕا�دەگە�ەنێت کە پاکە.
3٨ »ئەگەر پی�اوێک �ان ئافرەتێک لە پیێست�دا لەکەی س�یی هەبوو، 3٩ کاه�نەکەش 

بێ  ل�ری  ئەوە  هە�ە،  س�یی  ئاسا�یی  ڕەنگ  لەکەی  لەشی  پیێستی  لە  ئەوا  پشکنی 
ز�انە، لە پیێستدا تەشەنەی کردووە، ئەوا کەسەکە پاکە.

4٠ »ئەگەر کەسێک مووی سەری ڕووتا�ەوە، ئەوە کەچەڵە، ئەو پاکە. 4١ ئەگەر 

4٢ بەاڵم  پاکە.  ئەو  ڕووتاوە،  سەر  ئەوە  ڕووتا�ەوە،  پیێشەوە  لەالی  سەری  مووی 
ئەگەر لە کەچەڵ��ەکە �ان ڕووتاو�ی�ەکە لەکەی س�یی سوورباو هەبوو، ئەوا نەخۆشی 
43 ئەگەر  کردووە.  تەشەنەی  ڕووتاو�ی�ەکەی  �ان  کەچەڵ��ەکەی  لە  و  گواستراوە�ە 
لە  سوورباوە  س�یی  تووشبوونەکە  ئاوساوی  وا  ب�نی  و  پشکنی  ئەوەی  کاه�نەکە 
کەچەڵ��ەکەی �ان لە ڕووتاو�ی�ەکەی وەک نەخۆشی گواستراوەی پیێست، 44 ئەوە 
کەسێکی نەخۆش و گاڵوە. کاه�نەکەش ڕا�دەگە�ەنێت کە گاڵوە، سەری تووش 

بووە.
45 »ئەو کەسە تووش بووە، جلی دڕاو لەبەر دەکات و سەری دانەپۆشراو دەبێت 

ڕۆژانەی  ئەو  4٦ هەموو  دەکات: ”گاڵو! گاڵو!“  هاوار  و  دادەپۆشێت  و سمێڵی 
نەخۆش��ەکەی پیێوە�ە گاڵو دەبێت، گاڵوە و بە تەنها دەژ�یێت، دەرەوەی ئۆردوگا 

دەبێتە جێیی مانەوەی.

ڕێنمایپی سەبارەت بە کەڕوولێدان
47 »بەاڵم ئەگەر جلوبەرگێک کەڕوو لێیی دابوو، جلوبەرگی خوری �ان کەتان، 

4٨ ئەوەی ڕستراو بێت �ان چنراو، لە کەتان و لە خوری، �ان لە چەرمa، �ان لە هەر 

دروستکراوێک لە چەرم، 4٩ لێدانەکەشb سەوزباو �ان سوورباو بوو، لە جلەکە �ان 
لە چەرمەکە، لە ڕستراو �ان لە چنراو �ان لە هەر شتێک لە چەرم بێت، ئەوە لێدانی 
دەپشکنێت  کەڕووەکە  5٠ کاه�نەکەش  دەدرێت.  کاه�ن  پی�شانی  جا  کەڕووە، 
حەوتەم  ڕۆژی  لە  کە  5١ جا  دەکاتەوە.  ج�ا  ڕۆژ  حەوت  تووشبووەکە  لێدراوە  و 
لێدانەکەی پشکنی وا لە جلەکە باڵوبووەتەوە، لە ڕستراو �ان لە چنراو �ان لە چەرم، 
لە هەموو ئەوانەی لە چەرم دروستدەکرێت بۆ بەکارهێنان، ئەوا لێدانەکە کەڕووە و 
ز�ان بەخشە، گاڵوە. 5٢ جا جلەکە �ان ڕستراوەکە �ان چنراوەکە لە خوری بێت �ان 
کەتان �ان لە هەر شتێکی چەرم دە�سووتێنێت، ئەوەی لێدانەکەی تێدا�ە، چونکە 

کەڕووی ز�ان بەخشە بە ئاگر دەسووتێنرێ.
�ان  ڕستراوەکە  �ان  جلەکە  لە  کەڕووەکە  وا  پشکنی  کاه�نەکە  ئەگەر  53 »بەاڵم 

چنراوەکە �ان شتە چەرمەکە باڵونەبووەتەوە، 54 ئەوا کاه�نەکە فەرمان دەدات ئەوەی 

a 4٨ چەرم: واتە پیێستی خۆشکراو، شتومەکی لە چەرم دروستکراو.  

b 4٩ بۆ ئەو شتانەی کە کەڕووی هەڵهێناوە، واتە پی�س بوون.  
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لێدانەکەی تێدا�ە بشۆن و حەوت ڕۆژی د�کە ج�ای دەکاتەوە. 55 ئەگەر کاه�نەکە 
باڵونەبووەتەوە،  و  نەگۆڕاوە  د�مەنی  کەڕووەکە  پشکنی  لێدانەکە  شوشتنی  دوای 
دەرەوەی.  لە  �ان  بێت  لەناوەوەی  جا  ب�سووتێن�ت،  ئاگر  بە  دەبێت  گاڵوە.  ئەوا 
5٦ بەاڵم ئەگەر کاه�نەکە پشکنی شوێنی کەڕووەکە ڕەنگی ئاسا�ی�ە پاش شوشتنی، 

57 بەاڵم  دە�دڕێنێت.  چنراوەکە  �ان  ڕستراوەکە  چەرمەکە،  �ان  جلەکە  لە  ئەوا 
دەرکەوتەوە،  چەرمەکە  شتە  لە  �ان  چنراوەکە  �ان  ڕستراوەکە  لە  جلەکە،  لە  ئەگەر 
ئەوا باڵوبووەتەوە، ئەوەی کەڕووەکەی تێدا�ە بە ئاگر دە�سووتێنێت. 5٨ بەاڵم هەر 
جلێک، ڕستراو �ان چنراو، �ان شتێکی چەرم، ئەوەی دە�شۆ�ت و کەڕووەکەی 

تێدا نامێنێت، ئەوا دووبارە دەشۆردرێتەوە و پاک دەبێتەوە.«
5٩ ئەوانە ڕێنما�ی�ەکان بوون دەربارەی کەڕوولێدان، لە جلی خوری �ان لە کەتان، 

لە ڕستراو �ان لە چنراو �ان هەر شتێکی چەرم، بۆ ڕاگە�اندن کە پاکە �ان گاڵوە.

�اکبوونەوە لە نەخۆشی گواس�راوەی �پێست

دەربارەی ١4 ڕێنما�ی�ەکانن  ٢ »ئەمانە  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

کاه�ن،  الی  دەهێنرێتە  نەخۆشەکە  کاتێک  پاکبوونەوە.   aڕێوڕەسمی
3 کاه�نەکەش دەچێتە دەرەوەی ئۆردوگاکە، جا ئەگەر کاه�نەکە پشکنی کەسەکە 

پیێست، 4 کاه�نەکە فەرمان دەدات کە  چاک بووەتەوە لە نەخۆشی گواستراوەی 
دوو چۆلەکەی ز�ندووی پاک بۆ ئەو کەسەی کە پاک دەبێتەوە ببەن لەگەڵ پارچە 
کە  دەدات  فەرمان  کاه�نەکە  5 ئ�نجا  زوفا.  و  ئاڵ  بەنی سووری  و  ئورز  دارێکی 
ئاوێکی سازگار سەرببڕدرێت.  لەسەر  لە گۆزە�ەکی گڵ�ن  لە چۆلەکەکان  �ەکێک 
٦ بەاڵم چۆلەکە ز�ندووەکە لەگەڵ پارچە دارە ئورزەکە و بەنە سوورە ئاڵەکە و زوفاکە 

سازگارەکە.  ئاوە  سەر  سەربڕدراوەکەی  چۆلەکە  خوێنی  ناو  دە�انخاتە  و  دەبات 
گواستراوەکە  نەخۆش��ە  لە  کە  دە�ی�رژێنێت  کەسەدا  ئەو  بەسەر  جار  7 حەوت 

پاک دەبێتەوە و پاکی دەکاتەوە، ئ�نجا چۆلەکە ز�ندووەکە ڕووەو دەشتودەر بەڕەاڵ 
دەکات.

٨ »جا ئەو کەسەی کە پاک دەبێتەوە پیێو�ستە جلەکانی بشوات و هەموو مووی 

لەشی بتاشێت و بە ئاو خۆی بشوات. ئەو کاتە بەپیێیی ڕێوڕەسم پاک دەبێتەوە، 
ئ�نجا دێتە ناو ئۆردوگاکەوە، بەاڵم حەوت ڕۆژ لە دەرەوەی چادرەکەی ن�شتەجێ 
دەبێت. ٩ لە ڕۆژی حەوتەم سەری و ڕ�شی و برۆکانی و هەموو مووەکانی دەتاشێت، 

پیێو�ستە جلەکان�شی بشوات و خۆی بە ئاو بشوات، جا پاک دەبێتەوە.
مێ�ەی  بەرخێکی  و  ساغ  نێری  بەرخی  دوو  هەشتەمدا  ڕۆژی  لە  ١٠ »ئ�نجا 

�ەک ساڵەی ساغ دەهێنێت، لەگەڵ سێ لە دەی ئێفە�ەکb لە باشتر�ن ئاردی 

a ٢ ڕێوڕەسم: مەبەست لە ڕێوڕەسم �ان مەراس�می ئا�ی�نی.  

b ١٠ نز�کەی شەش ل�تر و ن�و.  
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پیێشکەشکراوی دانەوێڵە کە بە زە�ت شێلرابێت و هەروەها لۆگێکa زە�ت. ١١ جا 
ئەو کاه�نەی بە پاککردنەوەکە هەڵدەستێت، کەسە پاکبووەوەکە لەگەڵ قوربانی 
چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  لەالی  �ەزدان،  لەبەردەم  پیێشکەشکراوەکانی  و 

ڕادەگرێت.
تاوان  قوربانی  وەک  و  دەبات  نێرەکان  بەرخە  لە  �ەکێک  کاه�نەکە  ١٢ »ئ�نجا 

پیێشکەشی دەکات لەگەڵ لۆگە زە�تەکە، لەبەردەم �ەزدان بەرزی دەکاتەوە، وەک 
و  گوناه  قوربانی  کە  شوێنە سەردەبڕێت  لەو  ١3 بەرخەکەش  بەرزکردنەوە.  قوربانی 
تاوان وەک  پی�رۆزگا، چونکە قوربانی  لە  تێدا سەردەبڕدرێت،  قوربانی سووتاندنی 
قوربانی گوناه بۆ کاه�نە و هەرەپی�رۆزە. ١4 ئ�نجا کاه�نەکە لە خوێنی قوربان��ەکەی 
تاوان دەبات و لە شلکەی گوێیی ڕاستە و پەنجە گەورەی دەستی ڕاست و پەنجە 
گەورەی پیێیی ڕاستەی ئەو کەسەی دەدات کە پاک دەبێتەوە. ١5 پاشان کاه�نەکە 
لە لۆگە زە�تەکە هەندێک دەبات و دە�کاتە ناو لەپیی دەستی چەپیی خۆی، ١٦ ئ�نجا 
دەستی  لەپیی  ناو  زە�تەی  ئەو  ناو  دەکاتە  ڕاستی  دەستی  پەنجە�ەکی  کاه�نەکە 
چەپی��ەتی و حەوت جار بە پەنجەی زە�تەکە لەبەردەم �ەزدان دەپرژێنێت. ١7 ئەوەی 
و  ڕاستە  گوێیی  شلکەی  لە  کاه�نەکە  دەستی،  لەپیی  ناو  زە�تەی  لەو  دەمێنێتەوە 
پەنجە گەورەی دەستی ڕاست و پەنجە گەورەی پیێیی ڕاستی ئەو کەسەی دەدات 
لەو  دەشمێنێتەوە  ١٨ ئەوەی  تاوان.  قوربانی  لەسەر خوێنەکەی  دەبێتەوە،  پاک  کە 
زە�تەی ناو لەپیی دەستی، دە�کات بەسەر سەری ئەو کەسەی کە پاک دەبێتەوە و 

کاه�نەکە لەبەردەم �ەزدان کەفارەتی بۆ دەکات.
١٩ »ئ�نجا کاه�نەکە قوربانی گوناه دەکات و بۆ ئەو کەسەی کە لە گاڵو�ی�ەکەی 

سەردەبڕێت.  سووتاندنەکە  قوربانی  پاشان  و  دەکات  کەفارەت  دەبێتەوە  پاک 
سەر  بۆ  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندنەکە  قوربانی  کاه�نەکە  ٢٠ دواتر 

قوربانگاکە سەردەخات و کەفارەتی بۆ دەکات، جا پاک دەبێتەوە.
نێر دەبات وەک  ئەوا �ەک بەرخی  ٢١ »بەاڵم ئەگەر هەژار و دەستکورت بوو، 

 bقوربانی تاوان ڕادەوەشێنرێت، بۆ کەفارەتکردن بۆی، لەگەڵ دە�ەکێکی ئێفە�ەک
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و لۆگێک زە�ت،  لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو بۆ 
جا  دەستی،  توانای  بەپیێیی  کۆتر،  بێچووە  دوو  �ان  کوکوختی  دوو  ٢٢ هەروەها 

�ەکێک�ان دەبێتە قوربانی گوناه و ئەوەی د�کە قوربانی سووتاندن.
الی  بۆ  پاکبوونەوەی،  بۆ  کاه�نەکە  الی  دە�هێنێتە  هەشتەمدا  ڕۆژی  ٢3 »لە 

بۆ  بەرخەکەی  کاه�نەکە  ٢4 جا  �ەزدان.  لەبەردەم  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی 
وەک  دەکاتەوە  بەرزی  �ەزدان  لەبەردەم  و  دەبات  زە�تەکە  لۆگە  و  تاوان  قوربانی 
قوربانی بەرزکردنەوە. ٢5 ئ�نجا بەرخەکە بۆ قوربانی تاوان سەردەبڕێت و کاه�نەکە 
لە خوێنی قوربان��ەکەی تاوان لە شلکەی گوێیی ڕاستە و پەنجە گەورەی دەستی 

a ١٠ نز�کەی ٠,3 ل�تر.  

b ٢١ نز�کەی دوو ل�تر.  
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دەبێتەوە.  پاک  کە  دەدات  کەسەی  ئەو  ڕاستی  پیێیی  گەورەی  پەنجە  و  ڕاست 
٢٦ ئ�نجا کاه�نەکە هەندێک لە زە�تەکە لەناو لەپیی دەستی چەپیی خۆی دەکات، 

٢7 کاه�نەکە بە پەنجە�ەکی دەستی ڕاستی لەو زە�تەی لە لەپیی دەستی چەپی�دا�ە 

حەوت جار لەبەردەم �ەزدان دە�ی�رژێنێت. ٢٨ هەروەها کاه�نەکە لەو زە�تەی لەناو 
پەنجە  و  ڕاست  دەستی  گەورەی  پەنجە  و  ڕاست  گوێیی  شلکەی  لە  لەپی�ەتی، 
گەورەی پیێیی ڕاستی ئەو کەسەی دەدات کە پاک دەبێتەوە، لە شوێنی خوێنەکەی 
قوربانی تاوان. ٢٩ ئەوەی دەمێنێتەوە لەو زە�تەی ناو لەپیی کاه�نەکە، بەسەر سەری 
ئەو کەسەی دادەکات کە پاک دەبێتەوە بۆ کەفارەتکردن بۆی لەبەردەم �ەزدان. 
کۆترەکان،  بێچووە  دوو  لە  �ەکێک  �ان  کوکوخت��ەکە  دوو  لە  �ەکێک  3٠ ئ�نجا 

د�کە  ئەوی  و  گوناه  قوربانی  دەکاتە  3١ �ەکێک�ان  دەست��ەتی،  توانای  لە  ئەوەی 
قوربانی سووتاندن لەگەڵ پیێشکەشکراوەکەی دانەوێڵە، کاه�نەکە لەبەردەم �ەزدان 

کەفارەت بۆ ئەو کەسە دەکات کە پاک دەبێتەوە.«
پیێستی هەبێت، ئەوەی  3٢ ئەوە ڕێنما�ی�ە بۆ ئەو کەسەی نەخۆشی گواستراوەی 

دەستکورت بێت بۆ پاکبوونەوەکەی.

�اکبوونەوە لە کەڕوو
33 هەروەها �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: 34 »لەو کاتەی کە دەچنە خاکی 

خاکە  لەو  ماڵێک  کرد  وام  خۆتان،  موڵکی  وەک  دەتاندەمێ  من  کە  کەنعان، 
تووشی کەڕوو بێت، 35 ئەوەی خاوەنی ماڵەکە�ە دەچێت و بە کاه�نەکە دەڵێت: 
چۆڵ  ماڵەکە  دەدات  فەرمان  3٦ کاه�نەکەش  داوم.“  ماڵەکەی  لە  کەڕوو  ”وابزانم 
بکرێت، پیێش چوونە ژوورەوەی کاه�نەکە بۆ پشکن�نی لێدانەکە، نەوەک هەموو 
دەچێتە  ماڵەکە  پشکن�نی  بۆ  کاه�نەکە  ئەوە  پاش  بێت،  گاڵو  ماڵەکە  شتەکانی 
هەڵکراوێکی  و  ماڵەکە�ە  د�وارەکانی  لە  لێدانەکە  پشکنی  ئەگەر  37 جا  ژوورەوە. 
دێتە  ماڵەکە  لە  کاه�نەکە  3٨ ئەوا  قووڵترە،  د�وارەکەش  لە  سوورباوە،  �ان  سەوزباو 
ڕۆژی حەوتەم  لە  3٩ ئەگەر کاه�نەکە  دادەخات.  ماڵەکە  ڕۆژ  بۆ حەوت  و  دەرەوە 
4٠ کاه�نەکە  باڵوبووەتەوە،  ماڵەکە  د�وارەکانی  لە  لێدانەکە  وا  پشکنی  و  گەڕا�ەوە 
فەرمان دەدات، ئەو بەردانە دەربهێنن کە لێدانەکەی تێدا�ە و فڕێی�انبدەنە دەرەوەی 
ژوورەوە  د�وی  هەر چواردەوری  لە  4١ ماڵەکەش  لە شوێنێکی گاڵو.  شارۆچکەکە 
دەڕنن، ئەو خۆڵەش کە دە�ڕننەوە، فڕێی�دەدەنە دەرەوەی شارۆچکەکە لە شوێنێکی 
د�کە  و خۆڵی  دا�اندەنێن  بەردەکان  لە شوێنی  و  دەهێنن  د�کە  4٢ بەردی  گاڵو. 

دێنن و ماڵەکەی پیێ سواخ دەدەنەوە.
دەرهێنانی  لەدوای  بووەوە،  باڵو  ماڵەکە  لە  و  گەڕا�ەوە  لێدانەکە  ئەگەر  43 »جا 

بەردەکان و ڕن�نی ماڵەکە و سواخدانەوەی، 44 کاه�نەکە هات و پشکنی وا لێدانەکە 
لە ماڵەکەدا باڵوبووەتەوە، ئەوا کەڕووێکی گەندەڵە لە ماڵەکە، ئەوە گاڵوە. 45 جا 
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دەرەوەی  دەباتە  ماڵەکە  خۆڵی  هەموو  و  دارەکانی  و  بەرد  تێکدەدات،  ماڵەکە 
شارۆچکەکە بۆ شوێنێکی گاڵو.

4٦ »ئەوەی لە هەموو ڕۆژانی داخستنی ماڵەکە بچێتە ناوی، ئەوا هەتا ئێوارە گاڵو 

دەبێت، 47 ئەوەی لە ماڵەکە خەوتبێت، ئەوا دەبێت جلەکانی بشوات و ئەوەی لە 
ماڵەکە نانی خواردبێت ئەوا دەبێت جلەکانی بشوات.

نەبووەتەوە  باڵو  ماڵەکە  لە  لێدانەکە  پشکنی  و  ئەگەر کاه�نەکە هات  4٨ »بەاڵم 

چونکە  پاکە،  ماڵەکە  ڕا�دەگە�ەنێت  کاه�نەکە  ئەوا  سواخدانەوەکەی،  دوای 
دارێکی  پارچە  لەگەڵ  چۆلەکە  دوو  ماڵەکە  پاکبوونەوەی  4٩ بۆ  نەماوە.  لێدانەکە 
لە گۆزە�ەکی  لە چۆلەکەکان  5٠ �ەکێک  ئاڵ و زوفا دەبات.  بەنی سووری  ئورز و 
گڵ�ن سەر دەبڕێت، لەسەر ئاوێکی سازگار. 5١ ئ�نجا پارچە دارە ئورزەکە و زوفاکە 
ناو خوێنی چۆلەکە  ز�ندووەکە دەبات و دە�خاتە  ئاڵەکە و چۆلەکە  بەنە سوورە  و 
سەربڕدراوەکە و ئاوە سازگارەکە، حەوت جار بەسەر ماڵەکەدا دە�ی�رژێنێت. 5٢ بەم 
دارە  پارچە  ز�ندووەکە،  چۆلەکە  سازگارەکە،  ئاوە  چۆلەکەکە،  خوێنی  بە  شێوە�ە 
چۆلەکە  53 ئ�نجا  دەکاتەوە.  پاک  ماڵەکە  ئاڵەکە  سوورە  بەنە  و  زوفاکە  ئورزەکە، 
ز�ندووەکە بۆ دەرەوەی شارۆچکەکە ڕووەو دەشتودەر بەڕەاڵی دەکات و کەفارەت 

بۆ ماڵەکە دەکات، ئ�تر پاک دەبێتەوە.«
54 ئەوە ڕێنما�ی�ە بۆ هەموو جۆرە نەخۆش��ەکی گواستراوەی پیێست و کەچەڵی، 

57 بۆ  بر�قەدار،  لەکەی  و  ل�ر  و  5٦ ئاوسان  ماڵ،  و  جلوبەرگ  55 کەڕووی 

�ەکال�ی�کردنەوەی شتێک کە پاک بێت �ان گاڵو.
ئەوە ڕێنما�ی�ە بۆ نەخۆشی گواستراوەی پیێست و کەڕوو.

لێچوونە گاڵوەکان

 هەروەها �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێن ١5 ١

ئەوا   ،aنێر�نەی ئەندامی  لە  هەبێت  لێچوونی  پی�اوێک  ”هەر  بڵێن:  پیێ�ان  و 
ئەندامی  ئەگەر  دەبێتە هۆی گاڵوبوونی.  لێچوونەشی  3 ئەم  لێچوونەکەی گاڵوە، 

نێر�نەی لێچوونەکەی بەردەوام بێت �ان ڕا�گرتبوو، ئەوا گاڵوە.
دەبێت،  ڕابکشێت، گاڵو  نوێنێک  هەر  لەسەر  هە�ە  لێچوونەکەی  4 »”ئەوەی 

نوێنەکەی  لە  دەست  5 ئەوەی  دەبێت.  گاڵو  دان�شێت،  شتێک�ش  هەر  لەسەر 
بدات، دەبێت جلەکانی بشوات و بە ئاو خۆی بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت، 
دان�شتبوو،  لەسەری  لێچوو  کابرای  کە  دابن�شێت  شتێک  لەسەر  ٦ هەرکەسێک 

دەبێت جلەکانی بشوات و بە ئاو خۆی بشوات، هەتا ئێوارەش گاڵو دەبێت.
7 »”هەرکەسێک دەستی بەر لەشی کابرای لێچوو بکەوێت، دەبێت جلەکانی 

بشوات و خۆی بە ئاو بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت.
٨ »”ئەگەر کابرای لێچوو تفی لە �ەکێکی پاک کرد، دەبێت ئەو کەسەی کە 

a ٢ لێرەدا لێچوونەکەی لە ئەنجامی نەخۆشی گواستراوە�ە.  



لێڤ��ەکان ٢٠3١5

ئێوارەش گاڵو  ئاو خۆی بشوات و هەتا  بە  بووە جلەکانی بشوات و  پیێشتر پاک 
دەبێت.

٩ »”لە کاتی سوار�دا ز�نەکەی ژێری گاڵو دەبێت، ١٠ هەرکەسێک�ش دەستی لێ 

بدات، هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت، ئەوەی هەڵ�انبگرێت، دەبێت جلەکانی بشوات 
و بە ئاو خۆی بشوات و هەتا ئێوارەش گاڵو دەبێت.

١١ »”هەرکەسێک�ش کابرای لێچوو دەستی لێ بدات، بێ ئەوەی دەستی بە ئاو 

ئێوارەش گاڵو  ئاو خۆی بشوات و هەتا  بە  بشوات، دەبێت جلەکانی بشوات و 
دەبێت.

دەشکێنرێت،  بدات  لێ  دەستی  لێچوو  کابرای  گڵ�ن  دەفرێکی  ١٢ »”هەر 

هەروەها هەر ئامرازێکی دار�ش بە ئاو دەشۆردرێت.
بۆ  ئەوا حەوت ڕۆژی  بووەوە،  لێچوونەکەی پاک  لە  لێچوو  ١3 »”ئەگەر کابرای 

دادەنرێت بۆ پاکبوونەوەی و جلەکانی دەشوات و بە ئاوی سازگار خۆی دەشوات، 
جا پاک دەبێتەوە. ١4 جا لە ڕۆژی هەشتەمدا دوو کوکوختی �ان دوو بێچووە کۆتر 
دەهێنێت بۆ بەردەم �ەزدان بۆ الی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن و دە�اندات بە 
کاه�نەکە. ١5 کاه�نەکە �ەکێک�ان دەکاتە قوربانی گوناه و ئەوی د�کەش قوربانی 

سووتاندن، کاه�نەکە لەبەردەم �ەزدان کەفارەتی بۆ دەکات لە لێچوونەکەی.
ئاو دەشوات  بە  ئەوا هەموو لەشی  تۆوی لێ هاتە دەرەوە،  پی�اوێک  ١٦ »”ئەگەر 

بکەوێتە سەر،  تۆوی  �ان چەرمێک  ١7 هەر جلێک   ،aدەبێت ئێوارە گاڵو  هەتا  و 
دەبێت بە ئاو بشۆردرێت و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت. ١٨ هەروەها ئەو پی�اوەی کە 
لەگەڵ ژنەکەی ڕابکشێت و پی�اوەکە تۆوی لێچوو، ئەوا دەبێت هەردووک�ان خۆ�ان 

بە ئاو بشۆن و هەتا ئێوارەش گاڵو دەبن.
خوێنلێچوونی  لە  ڕۆژ  حەوت  ئەوا  هەبوو،   bخوێنلێچوونی ژنێک  ١٩ »”ئەگەر 

مانگانەی دەمێنێتەوە و هەرکەسێک دەستی لێ بدات هەتا ئێوارە گاڵوc دەبێت.
کاتی  لە  دادەن�شێت  �ان  ڕادەکشێت  لەسەری  شتەی  ئەو  ٢٠ »”هەموو 

نوێنەکەی  لە  دەست  ٢١ هەرکەسێک�ش  دەبێت.  گاڵو  مانگانەی،  خوێنلێچوونی 
بدات، دەبێت جلەکانی بشوات و بە ئاو خۆی بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت. 
ئەو لەسەری دان�شتبێت، دەبێت  لە شتێک بدات کە  ٢٢ هەرکەسێک�ش دەست 

جلەکانی بشوات و بە ئاو خۆی بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت؛ ٢3 ئەگەر نوێن 
بێت �ان هەر شتێک کە لەسەری دان�شتووە، هەر کاتێک کەسێک�ش دەستی لێ 

بدات، ئەوا هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت.
بەر  لێچوونەکە  خوێن  لە  جا  ڕابکشێت،  لەگەڵی  پی�اوێک�ش  ٢4 »”ئەگەر 

a ١٦ گاڵو دەبێت: واتە لەش پی�سبوون، بەپیێیی مەراس�می ئا�ی�نی دەبێتە هۆی گاڵوبوون.  

b ١٩ لێرەدا باس لە خوێنلێچوونی سروشتی سووڕی مانگانەی ئافرەت دەکات و پیێو�ستی بە کەفارەتکردن نەدەکرد لەالی کاه�ن.  

c ١٩ لە پە�مانی کۆن خوێن بە پی�رۆز هەژمارد کراوە، بەاڵم کاتێک ئافرەت دەکەوتە سووڕی مانگانە و خوێنی لێ دەرچوو، ئەو ماوە�ە ئافرەتەکە بە گاڵو هەژمارد دەکرا. 

خۆشبەختانە لە پە�مانی نوێ بەهۆی ع�سای مەس�حەوە بە پاک دادەنرێت. بڕوانە مەرقۆس 7 :١7 -٢3.   
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پی�اوەکە بکەوێت، ئەوا پی�اوەکە حەوت ڕۆژ گاڵو دەبێت و لەسەر هەر نوێنێک�ش 
ڕابکشێت، گاڵو دەبێت.

کاتی  لە  بێجگە   ،aلێچوو خوێنی  درێژ  ماوە�ەکی  ئافرەتێک  ٢5 »”ئەگەر 

خوێنلێچوونی مانگانەی، �ان ئەگەر دوای کاتی خوێن لێچوونەکەی هەر بەردەوام 
بوو، ئەوا هەموو ڕۆژانی خوێن لێچوونەکەی وەک کاتی خوێنلێچوونی مانگانەی، 
گاڵو دەبێت. ٢٦ هەموو نوێنەکەش کە لەسەری ڕادەکشێت لە ڕۆژانی خوێنلێچوونی 
وەک نوێنی ڕۆژانی خوێنلێچوونی مانگانە�ەتی، هەموو ئەو شتانەش کە لەسەری 
دادەن�شێت، ئەوا گاڵوە وەک گاڵوی خوێنلێچوونی مانگانەی. ٢7 هەرکەسێک�ش 
خۆی  ئاو  بە  و  بشوات  جلەکانی  پیێو�ستە  و  دەبێت  گاڵو  بدات،  لێ  دەست�ان 

بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت.
دەژمێرێت،  ڕۆژ  حەوت  ئەوا  بووەوە،  پاک  لێچوونەکەی  خوێن  لە  ٢٨ »”ئەگەر 

�ان  کوکوختی  دوو  هەشتەم  ڕۆژی  ٢٩ لە  دەبێتەوە،  پاک  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  ئ�نجا 
دوو بێچووە کۆتر دەبات و دە�انهێنێتە الی کاه�نەکە، بۆ الی دەروازەی چادری 
ئەوی  و  گوناه  قوربانی  دەکاتە  �ەکێک�ان  کاه�نەکەش  3٠ ئ�نجا  چاوپیێکەوتن. 
لە  دەکات  بۆ  کەفارەتی  �ەزدان  لەبەردەم  کاه�نەکە  سووتاندن.  قوربانی  د�کەش 

گاڵوی خوێن لێچوونەکەی.
لە  با  دەکات،  گاڵو�ان  شتانەی  لەو  بکەنەوە  ج�ا  ئ�سرائ�ل  نەوەی  3١ »”جا 

گاڵو�دا نەمرن و نش�نگەکەم کە لەنێو�اندا�ە گاڵوی نەکەن.“«
پی�اوەی کە لێچوونی هەبێت، ئەوەی تۆوی لێ  3٢ ئەوە ڕێنما�ی�ە بۆ ئەمانە: ئەو 

دێتە دەرەوە و پیێیی گاڵو دەبێت، 33 ئەو ئافرەتەی خوێنلێچوونی مانگانەی هە�ە، 
ئەو پی�اوەی �ان ئەو ئافرەتەی لێچوونێکی هە�ە، ئەو پی�اوەش کە لەگەڵ ژنێک کە 

گاڵو بووبێت ڕابکشێت.

ڕۆژی کەفارەت

 لەدوای مردنی دوو کوڕەکەی هارون، کاتێک لەبەردەم �ەزدان نز�ک ببوونەوە ١٦ ١

و مردبوون، �ەزدان لەگەڵ موسا دوا و ٢ پیێیی فەرموو: »بە هارونی برات بڵێ 
قەپاغی  پیێش  پەردەکەی  لە پشت  ناو شوێنی هەرەپی�رۆز  نە�ەتە  با هەموو کاتێک 
کەفارەتەکەb کە لەسەر سندوقەکە�ە، نەوەک بمرێت، چونکە من لە هەوردا لەسەر 

قەپاغی کەفارەتەکە دەب�نرێم.
و  گوناه  قوربانی  بۆ  جوانەگا�ەک  پی�رۆزگاکە:  ناو  بچێتە  شێوە�ە  بەم  3 »هارون 

لەبەر بکات  پی�رۆز  بەرانێک بۆ قوربانی سووتاندن بهێنێت. 4 کراسێکی کەتان و 
و دەرپیێیی کەتانی لەبەربێت و بە کەمەربەندی کەتان پشتی ببەستێت و مێزەری 
ئاو بشوات و جلەکان  بە  پی�رۆزە، خۆی  ئەوە جلوبەرگێکی  لەسەر بێت،  کەتانی 

a ٢5 لێرەدا باس لە خوێنلێچوونی ناسروشتی دەکات کە لە ئافرەتدا هە�ە، بۆ�ە پیێو�ستی بە کەفارەتکردن دەکرد لەالی کاه�ن.  

b ٢ قەپاغێکە بۆ داپۆش�نی سندوقی پە�مان، لە ڕۆژی کەفارەت خوێنی قوربانی لەسەر ڕژاوە بۆ لێخوشبوونی گوناه. بڕوانە دەرچوون ٢5 :١7  .  



لێڤ��ەکان ٢٠5١٦

لەبەر بکات. 5 لە کۆمەڵی ئ�سرائ�ل�ش دوو گ�سکی نێر�نەa ببات بۆ قوربانی گوناه 
و بەرانێک بۆ قوربانی سووتاندن.

کەفارەت  و  گوناهی خۆی  قوربانی  بۆ  بکات  پیێشکەش  ٦ »هارون جوانەگاکە 

بۆ خۆی و بۆ ماڵەکەی بکات، 7 ئ�نجا دوو گ�سکە نێر�نەکەش ببات و لەبەردەم 
�ەزدان لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن ڕا�انبگرێت. ٨ هارون ت�روپشک بۆ 
دوو گ�سکەکە بکات، �ەکێک�ان بۆ �ەزدان و ئەوی د�کە بۆ البردنی گوناه لەسەر 
کۆمەڵگا. ٩ ئەو گ�سکەی لە ت�روپشک بۆ �ەزدان دەرچوو، ئەوا هارون پیێشکەشی 
بکات و ب�کاتە قوربانی گوناه. ١٠ بەاڵم ئەو گ�سکەی بە ت�روپشک بۆ البردنی 
بۆ  ڕا�بگرێت  �ەزدان  لەبەردەم  ز�ندوو�یی  بە  ئەوا  دەرچوو،  لەسەر کۆمەڵگا  گوناه 

.cبنێرێتە چۆڵەوانی bکەفارەتکردن لەسەری، بۆ ئەوەی بۆ عەزازێلی
ببڕێت،  سەری  و  بهێنێت  گوناه  قوربانی  جوانەگاکەی  هارون  ١١ »پیێو�ستە 

پشکۆی  بخووردانەکە  پڕی  بە  ١٢ هارون  بکات.  ماڵەکەی  و  خۆی  بۆ  کەفارەت 
بخووری  دەستەکان�شی  پڕی  بە  ببات،  �ەزدان  لەبەردەم  قوربانگاکە  لەسەر  ئاگر 
�ەزدان  لەبەردەم  ١3 ئەو  پەردەکە.  پشت  ب�انباتە  و  ببات  کوتراوە  باش  بۆنخۆشی 
قەپاغەکەی  بخوورەکە  دووکەڵی  هەروەها  بکات،  ئاگرەکەدا  بەسەر  بخوورەکە 
کەفارەت داپۆشێت کە لەسەر سندوقی پە�مانە، ئ�تر نامرێت. ١4 ئ�نجا لە خوێنی 
بەالی  کەفارەت،  قەپاغەکەی  ڕووی  بەسەر  پەنجەی  بە  و  ببات  جوانەگاکە 
ڕۆژهەاڵت ب��رژێنێت، لەالی پیێشەوەی قەپاغەکەی کەفارەت�ش، حەوت جار بە 

پەنجەی خوێنەکە ب�رژێنێت.
١5 »ئ�نجا گ�سکەکەی قوربانی گوناه کە بۆ گەل سەری ببڕێت و بە خوێنەکە�ەوە 

خوێنەکەی  بە  ئاواش  کرد،  جوانەگاکە  خوێنی  بە  چی  پەردەکە،  پشت  بچێتە 
١٦ بەم  ب��رژێنێت.  پیێشەوەی  الی  و  کەفارەت  قەپاغەکەی  بەسەر  و  بکات  ئەم 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  گاڵو�ی�ەکانی  لە  بکات  هەرەپی�رۆز  شوێنی  بۆ  کەفارەت  شێوە�ە 
لەنێو�انە  کە  چاوپیێکەوتن�ش  چادری  بۆ  گوناهەکان�ان.  هەموو  و  �اخ�بوون  لە  و 
چادری  لە  کەسێک�ش  ه�چ  ١7 نابێت  گاڵو�ی�ەکان�ان.  لەناوەندی  بکات،  ئاوا 
چاوپیێکەوتن بێت، لە کاتی چوونە ژوورەوەی هارون بۆ کەفارەتکردن لە شوێنی 
هەموو  و  ماڵەکەی  و  خۆی  بۆ  کەفارەت  دەرەوەی،  هاتنە  کاتی  هەتا  هەرەپی�رۆز 

کۆمەڵی ئ�سرائ�ل بکات.
بۆ  کەفارەتی  و  �ەزدان  بەردەم  قوربانگاکەی  الی  بۆ  دەرەوە  بچێتە  ١٨ »ئ�نجا 

قۆچەکانی  بەسەر  و  ببات  گ�سکەکە  خوێنی  و  جوانەگاکە  خوێنی  لە  بکات، 
قوربانگاکە�دا بکات. ١٩ بە پەنجەی حەوت جار لە خوێنەکە بەسەر�دا ب�رژێنێت 

و لە گاڵو�ی�ەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل پاکی بکاتەوە و تەرخانی بکات.

a 5 گ�سک: کارەبزن تەمەنی نز�کەی شەش مانگە.  

b ١٠ عەزازێل: بە واتای )گ�سکی گواستنەوە( دێت �ان ناوی شە�تانێک بێت لە چۆڵەوانی.  

c ١٠ بنێرێت بۆ چۆڵەوانی: وەک هێما�ەک بۆ دوورکەوتنەوەی تاوان و گوناه لە کۆمەڵگا.  



٢٠٦لێڤ��ەکان ١٦

٢٠ »کاتێک هارون لە کەفارەتکردن بۆ شوێنی هەرەپی�رۆز و چادری چاوپیێکەوتن 

و قوربانگاکە تەواو بوو، گ�سکە ز�ندووەکە پیێشکەش بکات. ٢١ هارون هەردوو 
دەستی لەسەر سەری گ�سکە ز�ندووەکە دابنێت و لەسەری دان بە هەموو تاوان و 
هەموو �اخ�بوونەکان و هەموو گوناهەکانی نەوەی ئ�سرائ�لدا بنێت، بەمە گوناهەکان 
ئەم  بۆ  ئەو کەسەی هەڵبژێردراوە  لەژێر چاودێری  دەخاتە سەر گ�سکەکە. هارون 
ئ�شە گ�سکەکە بنێرێتە چۆڵەوانی. ٢٢ گ�سکەکە هەموو تاوانەکان�ان هەڵدەگرێت بۆ 

خاکێکی چۆڵ، ئ�نجا کەسەکە گ�سکەکە لە چۆڵەوانی بەڕەاڵ بکات.
٢3 »ئ�نجا هارون بچێتە ناو چادری چاوپیێکەوتن و جلە کەتانەکانی دابکەنێت 

کە لە چوونە ژوورەوەی بۆ شوێنی هەرەپی�رۆز لەبەری کردبوو، لەوێ دا�بنێت. ٢4 لە 
شوێنێکی پی�رۆز بە ئاو خۆی بشوات. ئ�نجا جلەکانی لەبەر بکات و بچێتە دەرەوە 
کەفارەت  بکات،  گەل  بۆ  سووتاندن  قوربانی  و  خۆی  بۆ  سووتاندن  قوربانی  و 
قوربانگاکە  لەسەر  گوناه�ش  قوربان��ەکەی  ٢5 پی�وی  بکات.  بۆ گەل  و  بۆ خۆی 

بسووتێنێت.
٢٦ »ئەو کەسەی گ�سکەکەشی بەرەو عەزازێل بەڕەاڵ کرد، جلەکانی بشوات و 

خۆی بە ئاو بشوات، پاشان بچێتە ناو ئۆردوگاکە. ٢7 جوانەگاکەی قوربانی گوناه 
کەفارەتکردن  بۆ  بردرا  خوێنەکە�ان  ئەوانەی  گوناه�ش،  قوربانی  گ�سکەکەی  و 
و  گۆشت  و  پیێست  و  ئۆردوگاکە  دەرەوەی  ب�انباتە  ئەوا  هەرەپی�رۆز،  شوێنی  لە 
ڕ�خۆڵەکە�ان بە ئاگر بسووتێنن. ٢٨ ئەوەی دەش�انسووتێنێت، جلەکانی بشوات و 

خۆی بە ئاو بشوات، پاشان بچێتە ناو ئۆردوگاکە.
٢٩ »ئەمەش دەبێتە فەرزێکی هەتاهەتا�یی بۆتان، کە ئێوە لە دەی مانگی حەوت 

گ�انی خۆتان زەل�لa دەکەن و ه�چ کارێک ناکەن، نە هاواڵتی و نە ئەو نامۆ�ەی 
لە  پاکبوونەوەتان،  بۆ  دەکرێت  بۆ  کەفارەتتان  ڕۆژەدا  لەم  3٠ چونکە  لەنێوتانە، 
3١ ئەمە شەممە�ە، پشوودانە  �ەزدان پاک دەبنەوە.  لەبەردەم  هەموو گوناهەکانتان 
کاه�نەش  3٢ ئەو  بکەن.  زەل�ل  گ�انی خۆتان  کە  هەتاهەتا�ی�شە  فەرزێکی  بۆتان، 
کە بە زە�ت دەستن�شان دەکرێت و ئەرکی پیێ دەس�ێردرێت بۆ ئەوەی لە ج�اتی 
باوکی ببێتە سەرۆک کاه�ن کەفارەت بکات، جلە کەتانەکان لەبەر بکات، جلە 
پی�رۆزەکان، 33 کەفارەت بۆ شوێنی هەرەپی�رۆز و چادری چاوپیێکەوتن و قوربانگاکە 

بکات. هەروەها کەفارەت بۆ کاه�نەکان و هەموو کۆمەڵی گەل بکات.
نەوەی  بۆ  کەفارەتکردن  بۆ  بۆتان  هەتاهەتا�یی  فەرزێکی  دەبێتە  34 »ئەمەش 

ئ�سرائ�ل لە هەموو گوناهەکان�ان، ساڵی جارێک.«
ئ�تر ئاوا کرا، وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

a ٢٩ مەبەستی لە خۆبێبەشکردنە لە )خواردن و خواردنەوە �ان جووتبوون لەگەڵ هاوسەرەکەت… هتد(. لێرەدا ز�اتر کات تەرخان دەکە�ت بۆ نوێژکردن و پاڕانەوە. بڕوانە 

�ەکەم نامەی پۆڵس بۆ باوەڕدارانی کۆرنسۆس 7 :5 و �ۆحەنا 4 :34  .  



لێڤ��ەکان ٢٠7١7

قوربانیکردن بەبێ ڕێوڕەسمی دیاریکراو

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ هارون و کوڕەکانی و هەموو ١7 ١

نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: ”ئەمە ئەو فەرمانە�ە کە �ەزدان فەرمانی 
پیێدەدات و دەفەرموێت، 3 هەرکەسێک لە گەلی ئ�سرائ�ل گا�ەک �ان بەرخێک �ان 
گ�سکێک لە ئۆردوگاکە �ان لە دەرەوەی ئۆردوگاکە سەرببڕێت و 4 نە�هێنێتە الی 
دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن هەتا لەبەردەم چادری پەرستنی �ەزدان قوربانی بۆ 
�ەزدان پیێشکەش بکات، ئەوا ئەو کەسە تاوانبارە لە خوێنڕشتن، خوێنی ڕشتووە، 
جا دەبێت ئەو کەسە لە گەلەکەی ببڕدرێتەوە. 5 ئەمەش بۆ ئەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل 
چ�تر قوربان��ەکان�ان لە دەشتودەر سەر نەبڕن و ب�انهێنن بۆ بەردەم دەروازەی چادری 
چاوپیێکەوتن و لەالی کاه�ن پیێشکەشی �ەزدان بکەن، وەک قوربانی هاوبەشی 
�ەزداندا  قوربانگاکەی  بەسەر  خوێنەکە  ٦ کاه�نەکەش  سەرببڕن.  �ەزدان�ان  بۆ 
�ەزدان  بۆنەی  ئەو  بۆ  پی�وەکەی  و  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  لەالی  دەکات 
پیێیی خۆشە دە�سووتێنێت. 7 پیێو�ستە لەمەودوا قوربان��ەکان بۆ ئەو بتانە پیێشکەش 
نەکەن کە لە شێوەی تەگەa دروستکراون و لەشفرۆش�ییb ڕۆح��ان بۆ دەکەن. ئەمە 

دەبێتە فەرزێکی هەتاهەتا�یی بۆ�ان لە نەوەکان�ان.“
نامۆ�انەی  ئەو  و  ئ�سرائ�ل  گەلی  لە  ”هەرکەسێک  دەڵێ�ت:  پیێ�ان  ٨ »هەروەها 

الی  ٩ نە�هێنێتە  و  بکات  قوربانی  �ان  سووتاندن  قوربانی  ئەگەر  لەنێوتاندان 
دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن، بۆ ئەوەی بۆ �ەزدانی بکات، ئەوا ئەو کەسە لە 

گەلەکەی دەبڕدرێتەوە.

خواردنی خوێن قەدەغەیە
١٠ »”هەروەها هەرکەسێک لە گەلی ئ�سرائ�ل و ئەو نامۆ�انەی لەنێوتاندان، ئەگەر 

خوێن بخوات، ئەوا ڕووم لەو کەسە وەردەگێڕم کە خوێن دەخوات و لە گەلەکەی 
ڕ�شەکێشی دەکەم، ١١ چونکە ژ�انی بوونەوەر لە خوێندا�ە و من لەسەر قوربانگا 
ژ�ان  بۆ  کەفارەت  خوێن  چونکە  گ�انتان،  بۆ  کەفارەتکردن  بۆ  دەدەم  ئێوەی  بە 
دەکات، ١٢ بۆ�ە بە نەوەی ئ�سرائ�ل دەڵێم: ’کەس لە ئێوە خوێن نەخوات و ئەو 

نامۆ�ەش کە لەنێوتاندا�ە خوێن نەخوات.‘
١3 »”هەرکەسێک لە نەوەی ئ�سرائ�ل و ئەو نامۆ�انەی لەنێوتاندان، کە نێچ�رێکی 

ڕاوکرد، ئاژەڵێکی کێوی �ان باڵندە�ەک لەوانەی دەخورێن، خوێنەکەی دەڕێژێت 
و بە خۆڵ دا�دەپۆشێت، ١4 چونکە ژ�انی هەر بوونەوەرێک خوێنەکە�ەتی، جا بە 
نەوەی ئ�سرائ�لم گوت: ’خوێنی ه�چ بوونەوەرێک مەخۆنەوە، چونکە ژ�انی هەر 

بوونەوەرێک خوێنەکە�ەتی، هەرکەسێک ب�خوات دەبڕدرێتەوە.‘

a 7 نێری، سابرێن.  

b 7 بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت بەرامبەر بە ژنەکەی.  



٢٠٨لێڤ��ەکان ١7

هاواڵتی  بخوات،   aنێچ�رێک �ان  مرداربووەوە  ئاژەڵێکی  ١5 »”هەرکەسێک�ش 

بێت �ان نامۆ، دەبێت جلەکانی بشوات و خۆی بە ئاو بشوات و هەتا ئێوارە گاڵو 
دەبێت، ئ�نجا پاک دەبێتەوە. ١٦ بەاڵم ئەگەر جلەکانی نەشوات و خۆی نەشوات، 

تاوانی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت.“«

جووتبوونە نادروس�ەکان

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان ١٨ ١

بڵێ: ”من �ەزدانی پەروەردگارتانم. 3 وەک نەر�تی خاکی م�سر مەکەن کە 
تێ�دا ن�شتەجێ بوون و وەک نەر�تی خاکی کەنعان مەکەن کە ئێوە دەهێنم بۆی 
فەرزەکانم  و  بن  من  �اساکانی  ملکەچی  4 پیێو�ستە  بەجێمەهێنن.  نەر�تەکان�ان  و 
و  5 فەرز  پەروەردگارتانم.  �ەزدانی  من  بکەن،  پە�ڕەو�ان  ئەوەی  بۆ  بەجێبهێنن 
هۆ�انەوە  بە  بکات،  پە�ڕەو�ان  کەسەی  ئەو  چونکە  بکەن،  پە�ڕەو  �اساکانم 

دەژ�یێت، من �ەزدانم.
٦ »”ه�چ کەسێک لە کەسوکاری خۆی نز�ک نەبێتەوە، بۆ جووت بوون لەگەڵی، 

من �ەزدانم.
7 »”ناموسی باوکت مەبە و ناموسی دا�کت مەبە، لەگەڵ دا�کت جووت مەبە، 

چونکە دا�کتە.
٨ »”لەگەڵ باوەژنتb جووت مەبە، ئەوە ناموسی باوکتە.

٩ »”لەگەڵ خوشکت، کچی باوکت �ان کچی دا�کت جووت مەبە، ئەگەر لە 

ماڵتان لەدا�ک بووبێت �ان لە دەرەوە.
١٠ »”لەگەڵ کچی کوڕەکەت �ان کچی کچەکەت جووت مەبە، ئەوە ناموسی 

تۆ�ە.
چونکە  مەبە،  جووت  بووە،  باوکتەوە  لە  کە  باوکت  ژنی  کچی  ١١ »”لەگەڵ 

خوشکتە.
١٢ »”لەگەڵ خوشکی باوکت جووت مەبە، چونکە پوورتە.

١3 »”لەگەڵ خوشکی دا�کت جووت مەبە، چونکە پوورتە.

مەبە،  لەگەڵی جووت  و  مەکەوە  نز�ک  ژنەکەی  لە  مەبە،  مامت  ١4 »”ناموسی 

چونکە مامۆژنتە.
١5 »”لەگەڵ بووکەکەت جووت مەبە، ژنی کوڕتە، لەگەڵی جووت مەبە.

١٦ »”لەگەڵ براژنەکەت جووت مەبە، ئەوە ناموسی براتە.

١7 »”لەگەڵ ژنێک و کچەکەی جووت مەبە، لەگەڵ کچی کوڕەکەی �ان کچی 

کچەکەی جووت مەبە، ئەوان نز�کی ژنەکەن و ئەوە ئەوپەڕی بەدڕەوشت��ە.

a ١5 مەبەست لە نێچ�ری بەردەم ئاژەڵی دڕندە�ە.  

b ٨ زڕدا�ک.  



لێڤ��ەکان ٢٠٩١٩

هەتا  هەوێیی،  بە  ببێت  هەتا  مەخوازە  خوشکەکەی  بەسەر  ژنێک�ش  ١٨ »”ه�چ 

لەگەڵی جووت ب�ت، کاتێک ژنەکەت لە ژ�اندا�ە.
١٩ »”لە ه�چ ژنێک�ش نز�ک مەکەوە لە ماوەی گاڵوی خوێنلێچوونی مانگانەی 

بۆ ئەوەی لەگەڵی جووت ب�ت.
٢٠ »”لەگەڵ ژنی کەسێکی د�کە جووت مەبە، پیێیی گاڵو دەب�ت.

٢١ »”منداڵەکانت وەک قوربانی مەسووتێنە بۆ ’مۆلەخ‘a، نەوەک ناوی خودای 

خۆت بزڕێن�ت، من �ەزدانم.
٢٢ »”لەگەڵ نێرێک جووت مەبە وەک جووتبوونت لەگەڵ ژن، ئەوە قێزەونە.

ئافرەتێک  پیێیی گاڵو دەب�ت، ه�چ  ٢3 »”لەگەڵ ه�چ ئاژەڵێک�ش جووت مەبە، 

لەبەردەم ئاژەڵ ئامادە نەبێت بۆ جووتبوون، ئەوە ئەوپەڕی بەدڕەوشت��ە.
٢4 »”بە ه�چ �ەکێک لەو ڕەفتارانە خۆتان گاڵو مەکەن، چونکە ئەو نەتەوانەی وا 

من ڕاو�ان دەنێم لەبەردەمتان بە هەموو ئەمانە گاڵو بوون. ٢5 تەنانەت خاکەکە گاڵو 
دەڕشێنێتەوە.  دان�شتووانەکەی  و خاکەکەش  دەدەم  تاوانەکەی  من�ش سزای  بوو، 
لە  کارێک  ه�چ  دەکەن.  پە�ڕەو  �اساکانم  و  بەجێدەهێنن  فەرزەکان  ئێوە  ٢٦ بەاڵم 

لەنێوتاندا�ە.  نامۆ�ەی  ئەو  نە  و  هاواڵتی  نە  ناکەن،  قێزەونانە  کردەوە  ئەو  هەموو 
بۆ�ە  قێزەونانە�ان کردووە، هەر  ئەو کردەوە  ئێوە خەڵکی خاکەکە هەموو  ٢7 پیێش 

خاکەکە گاڵو بوو. ٢٨ ئەگەر خاکەکە گاڵو بکەن، ئەوا ئێوەش دەڕشێنێتەوە، وەک 
چۆن ئەو نەتەوانەی پیێش ئێوەی ڕشاندەوە.

٢٩ »”بەڵکو هەرکەسێک کارێک لە هەموو ئەو کردەوە قێزەونانە ئەنجام بدات، 

بەجێبهێنن  فەرزەکانم  3٠ جا  دەبڕدرێتەوە.  لە گەلەکەی  ئەوە دەکات  ئەو کەسەی 
هەتا ه�چ لەو نەر�تە قێزەونانە نەکەن و پیێیی گاڵو نەبن کە پیێش ئێوە کراون، من 

�ەزدانی پەروەردگارتانم.“«

یاسا جۆراوجۆرەکان

نەوەی ١٩ کۆمەڵی  هەموو  ٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: ”دەبێت پی�رۆز بن، چونکە من پی�رۆزم، �ەزدانی 
پەروەردگارتانم.

و  بگرێت  خۆی  باوکی  و  دا�ک  ڕێزی  دەبێت  ئێوە،  لە  �ەکێک  3 »”هەر 

شەممەکانم ب�ارێزن، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.
4 »”ئاوڕ لە بت مەدەنەوە و خوداوەندی لەقاڵبدراو بۆ خۆتان دروستمەکەن، من 

�ەزدانی پەروەردگارتانم.
بە شێوە�ەک بێت  با  �ەزدان سەردەبڕن،  بۆ  5 »”کاتێک قوربان��ەکی هاوبەشی 

لەبەردەم �ەزدان قبوڵ بێت، ٦ ئەو ڕۆژەی سەری دەبڕن دە�خۆن لەگەڵ ڕۆژی پاشتر. 
لە  7 ئەگەر  ئاگر بسووتێنرێت.  بە  بۆ ڕۆژی سێ�ەم، دەبێت  لێیی دەمێنێتەوە  ئەوەی 

a ٢١ خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  



٢١٠لێڤ��ەکان ١٩

ڕۆژی سێ�ەمدا بخورێت، ئەوە گاڵوە و قبوڵ ن��ە. ٨ ئەوەی لێیی بخوات ئەوا تاوانی 
خۆی لە ئەستۆ دەگرێت، چونکە شتێکی پی�رۆزی �ەزدانی گاڵو کردووە، جا ئەو 

کەسە لە گەلەکەی دەبڕدرێتەوە.
مەدورەوە،  کێڵگەکەت  لێوارەکانی  دەکەن،  زەو�ی�ەکانتان  دروێنەی  ٩ »”کاتێک 

لە  ترێی�ەکان  هێشووە  ١٠ پاشماوەی  هەڵ�مەگرەوە،  دەکەوێت،  دروێنەکە  لە  ئەوەی 
مێوەکەت مەکەرەوە و ئەوەی دەکەوێت هەڵ�مەگرەوە، بۆ هەژار و نامۆی بەجێبهێڵە. 

من �ەزدانی پەروەردگارتانم.
١١ »”مەدزن.

»”درۆ مەکەن.
»”فێڵ لە �ەکتری مەکەن.

١٢ »”بە درۆ سوێند بە ناوی من مەخۆن، چونکە ناوی خوداکەت دەزڕێن�ت، 

من �ەزدانم.
١3 »”نز�کەکەت فر�ومەدە و تااڵنی مەکە.

»”کرێیی کرێگرتەش لەالی خۆت بۆ بە�انی مەهێڵەوە.
بەڵکو لە خودات  ناب�نا،  بەردەم  لە کەڕ مەکە و کۆسپ مەخەرە  ١4 »”نەفرەت 

بترسە، من �ەزدانم.
١5 »”لە دادوەر�دا ستەم مەکەن، نە ال�ەنگری هەژار بکەن و نە پشتی کەسی 

مەزن بگرن، بەڵکو بە دادپەروەری حوکمی بەرامبەرەکەت بدە.
١٦ »”لەنێوان خەڵکی قسە مەهێنە و مەبە.

»”مەبە هۆی گ�ان لەدەستدانی نز�کەکەت، من �ەزدانم.
سەرزەنشت  دراوسێکەت  ڕاشکاوانە  نەبێتەوە،  براکەت  لە  ڕقت  دڵەوە  ١7 »”لە 

بکە، بۆ ئەوەی بەشداری لە گوناهی نەکە�ت.
بەڵکو  گەلەکەت،  کوڕی  بەرامبەر  مەبە  دڵ  لە  ق�ن  و  مەستێنەوە  ١٨ »”تۆڵە 

نز�کەکەت وەک خۆت خۆشبوێت. من �ەزدانم.
١٩ »”فەرزەکانم بەجێبهێنن.

»”دوو جۆری ج�ا لە ئاژەڵەکانت پیێکەوە جووت مەکە.
»”دوو جۆر تۆو لە کێڵگەکەت مەڕوێنە.

»”با جلێکت لەبەر نەبێت کە دوو جۆر بێت.
٢٠ »”ئەگەر پی�اوێک لەگەڵ ئافرەتێک جووت بوو، ئەو�ش کەن�زە�ەکی مارەبڕ بوو 

پیێو�ستە سزا�ەکی گونجاو  پی�اوێکی د�کە، بەاڵم نەکڕابووەوە و ئازاد نەکرابوو،  بۆ 
پی�اوەکە  ٢١ دەبێت  نەکراوە.  ئازاد  ئافرەتەکە  چونکە  ناکوژرێت،  کەس�ان  بدرێت. 
قوربان��ەک بۆ تاوانەکەی بۆ الی �ەزدان بهێنێتە دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن، 
بەرانێک وەک قوربانی تاوان. ٢٢ جا کاه�نەکە بە بەرانی قوربانی تاوانەکە لەبەردەم 
گوناهەی  لەو  جا  کردوو�ەتی،  کە  گوناهەکەی  لە  دەکات  بۆ  کەفارەتی  �ەزدان 

کردوو�ەتی لێخۆشبوونی بۆ دەبێت.



لێڤ��ەکان ٢١١٢٠

ئەوا  ڕواند،  خواردن  بۆ  دارێکتان  هەر  و   aخاکەکە ناو  چوونە  ٢3 »”کاتێک 

ناخورێت،  لێیی  و  قەدەغەکراوە  بۆتان  ساڵ  سێ  بزانن.  قەدەغەکراو  بە  بەرەکەی 
٢4 لە ساڵی چوارەم�ش هەموو بەروبوومەکەی تەرخانکراو دەبێت بۆ شکۆدارکردنی 

ز�اد  بۆتان  داهاتی  هەتا  بخۆن،  بەرەکەی  پیێنجەمدا  ساڵی  لە  ٢5 بەاڵم  �ەزدان، 
بکات، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.

٢٦ »”هەر گۆشتێک بە خوێنەوە بوو مە�خۆن.

»”فاڵ مەگرنەوە و جادووگەری مەکەن.
٢7 »”التەن�شتەکانی سەرتان مەتاشن و دەستکاری دوو الی ڕ�شتان مەکەن.

من  مەکوتن،  خۆتان  لەشی  لە  نەخش  مەکەن،  بر�ندار  خۆتان  مردوو  ٢٨ »”بۆ 

�ەزدانم.
٢٩ »”کچەکەت سووک مەکە، بەوەی ب�کە�ت بە لەشفرۆش، نەوەک خاکەکە 

پڕ بێت لە لەشفرۆشی و بەدڕەوشتی.
3٠ »”شەممەکانم ب�ارێزن و ڕێز لە پی�رۆزگاکەم بگرن، من �ەزدانم.

پیێ�ان  مەگەڕێن،   cئامادەکاردا ڕۆح  بەدوای  و   bنێوانگر بۆ الی  3١ »”مەگەڕێنەوە 

گاڵو دەبن، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.
3٢ »”لەبەر ڕ�ش س�یی هەستە و ڕێزی پی�ر بگرە و لە خودات بترسە، من �ەزدانم.

33 »”ئەگەر نامۆ�ەک هاتە خاکەکەتان، ستەمی لێ مەکەن، 34 وەک هاواڵت��ەک 

ڕەفتاری لەگەڵ بکەن، وەک خۆتت خۆشبوێت، چونکە ئێوەش لە خاکی م�سر 
نامۆ بوون، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.

بڕ،  لە  نە  و  کێش  لە  نە  و  پیێوانە  ئەندازەی  لە  نە  مەکەن،  35 »”ساختەکاری 

3٦ دەبێت تەرازووی ڕاست و کێشانەی ڕاست و ئێفەیd ڕاست و هە�نیe ڕاستتان 

هەبێت، من �ەزدانی پەروەردگارتانم کە لە خاکی م�سر دەر�هێنان.
37 »”هەموو فەرزەکانم بەجێبهێنن و �اساکانم پە�ڕەو بکەن و جێبەجێ�ان بکەن، 

من �ەزدانم.“«

سزادان بۆ گوناه

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”هەرکەسێک ٢٠ ١

لە نەوەی ئ�سرائ�ل و لەو نامۆ�انەی لە ئ�سرائ�لن، ئەگەر لە منداڵەکانی بە 
مۆلەخیf بەخشی، دەبێت بکوژرێت. دەبێت خەڵکی ناوچەکە بەردبارانی بکەن. 
3 من�ش ڕووم لەو کەسە وەردەگێڕم و لە گەلەکەی ڕ�شەکێشی دەکەم، چونکە لە 

a ٢3 مەبەست لە خاکی بەڵێن�ێدراوە.  

b 3١ لێرە بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوو. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3 ،7 ،٩.   

c 3١ بەو کەسە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکات. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3 و ٨ –٩.   

d 3٦ ئێفە پیێوانەی وشک بوو.  

e 3٦ هە�ن پیێوانەی شلەمەنی بوو.  

f ٢ خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  



٢١٢لێڤ��ەکان ٢٠

منداڵەکانی خۆی بە مۆلەخی بەخشی، بۆ ئەوەی پی�رۆزگاکەم گاڵو بکات و ناوی 
لەو کەسە کرد، کاتێک  ناوچەکە چاوپۆش��ان  4 ئەگەر خەڵکی  بزڕێنێت.  پی�رۆزم 
من  5 ئەوا  نە�انکوشت،  ئ�نجا  بەخشی،  مۆلەخ  بە  منداڵەکانی خۆی  لە  �ەکێک 
دە�انبڕمەوە.  گەلەکە�ان  لەنێو  و  وەردەگێڕم  ماڵەکەی  لە  و  کەسە  لەو  خۆم  ڕووی 
لەشفرۆش�یی  مۆلەخەوە،  پەرستنی  ڕێگەی  لە  کە  دەکەم  بەوانەش  شت  هەمان 

ڕۆحی دەکەن.
ڕۆح  و   aنێوانگر الی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کە  وەردەگێڕم  کەسە  لەو  ڕووم  ٦ »”من 

ئامادەکار تاکو بە شوێنکەوتن�ان لەشفرۆش�یی ڕۆحی بکات، ئەوا من ئەو کەسە لە 
گەلەکەی ڕ�شەکێش دەکەم.

پەروەردگارتانم،  �ەزدانی  من  چونکە  بن،  پی�رۆز  و  بکەن  تەرخان  7 »”خۆتان 

٨ فەرزەکانم بەجێبهێنن و جێبەجێ�ان بکەن، من �ەزدانم کە پی�رۆزتان دەکات.

بکوژرێت،  دەبێت  بکات،  دا�کی  �ان  باوکی  لە  نەفرەت  ٩ »”هەرکەسێک 

نەفرەتی لە باوکی �ان دا�کی کردووە، خوێنی لە ئەستۆی خۆ�ەتی.
ژنی  کە  کرد،  د�کەدا  کەسێکی  ژنی  لەگەڵ  داوێن��سی  پی�اوێک  ١٠ »”ئەگەر 

نز�کەکە�ەتی، ئەوا پی�اوەکە و ژنەکەش دەبێت بکوژرێن.
باوکی  ناموسی  ئەوا  بوو،  جووت  خۆی  باوەژنی  لەگەڵ  پی�اوێک  ١١ »”ئەگەر 

بردووە، هەردووک�ان دەبێت بکوژرێن، خوێن�ان لە ئەستۆی خۆ�انە.
١٢ »”ئەگەر پی�اوێک لەگەڵ ژنی کوڕەکەی جووت بوو، ئەوا هەردووک�ان دەبێت 

بکوژرێن، ئەوپەڕی بەدڕەوشت��ان کردووە، خوێن�ان لە ئەستۆی خۆ�انە.
١3 »”ئەگەر پی�اوێک وەک ژن لەگەڵ نێرێک ڕاکشا بوو، ئەوا هەردووک�ان شتێکی 

قێزەون�ان کردووە و دەبێت بکوژرێن، خوێن�ان لە ئەستۆی خۆ�انە.
بەدکار�ی�ە،  ئەوە  بخوازێت،  دا�کەکەی  لەگەڵ  ئافرەتێک  پی�اوێک  ١4 »”ئەگەر 

لەنێوتاندا  بەدکاری  هەتا  بسووتێنرێن،  ئاگر  بە  دەبێت  ژنەکە  هەردوو  و  پی�اوەکە 
نەبێت.

١5 »”ئەگەر پی�اوێک لەگەڵ ئاژەڵێکدا جووت بوو، دەبێت پی�اوەکە بکوژرێت و 

ئاژەڵەکەش بکوژرێت.
و  ئافرەتەکە  ئەوا  بۆ جووتبوون،  بووەوە  نز�ک  ئاژەڵێک  لە  ئافرەتێک  ١٦ »”ئەگەر 

ئاژەڵەکەش بکوژن، خوێن�ان لە ئەستۆی خۆ�انە.
دا�کی  کچی  �ان  باوکی  کچی  هێنا،  خۆی  خوشکی  پی�اوێک  ١7 »”ئەگەر 

گەلەکە�ان  لەبەرچاوی  دەبێت  ڕ�سوا�ی�ە،  ئەوا  بوون،  جووت  �ەک  لەگەڵ  و 
ببڕدرێتەوە، ناموسی خوشکی خۆی بردووە، تاوانی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت.

١٨ »”ئەگەر پی�اوێک لەگەڵ ژنێک جووت بوو لە ڕۆژانی خوێنلێچوونی مانگانەی، 

پی�اوەکە خوێنلێچوونی  ببڕدرێنەوە، چونکە  گەلەکە�ان  لە  هەردووک�ان  دەبێت  ئەوا 
ئافرەتەکەی ئاشکرا کردووە و ئافرەتەکەش خوێنلێچوونی خۆی ئاشکرا کردووە.

a ٦ نێوانگر: لێرە و لە ئا�ەتی ٢7 بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوو. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3 ،7 ،٩.   



لێڤ��ەکان ٢١3٢١

ئەوەی  مەبە،  جووت  دا�کت  خوشکی  �ان  باوکت  خوشکی  ١٩ »”لەگەڵ 

ناموسی  چونکە  دەگرن،  ئەستۆ  لە  خۆ�ان  تاوانی  هەردووک�ان  ئەوا  بکات،  وا 
کەسوکاری خۆی بردووە.

٢٠ »”ئەگەر پی�اوێک لەگەڵ مامۆژنی خۆی جووت بوو، ئەوا ناموسی مامی خۆی 

بردووە، هەردووک�ان تاوان�ان لە ئەستۆ دەبێت، دەبێت بە وەجاخکوێری بمرن.
بردووە،  براکەی  ناموسی  ئەوا گاڵو�ی�ە،  هێنا  براژنی خۆی  پی�اوێک  ٢١ »”ئەگەر 

دەبێت هەردووک�ان وەجاخکوێر بن.
٢٢ »”هەموو فەرزەکانم بەجێبهێنن و �اساکانم پە�ڕەو بکەن و جێبەجێ�ان بکەن، 

بۆ ئەوەی ئەو خاکە نەتانڕشێنێتەوە کە بۆ ن�شتەجێبوون دەتانهێنمە ناوی. ٢3 بە ڕێیی 
نەر�تی ئەو نەتەوانەدا مەڕۆن کە من لەپیێشتانەوە دەر�اندەکەم، چونکە هەموو ئەم 
دەبنە خاوەنی  فەرموو کە  ئێوەم  بە  ٢4 بەاڵم  بووەوە.  لێ�ان  ڕقم  شتانە�ان کرد، جا 
خاکەکە�ان، من دە�دەمە ئێوە هەتا ببنە م�راتگری، خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ 

بڕژێت، من �ەزدانی پەروەردگارتانم کە لەنێو گەالن ج�ای کردنەوە.
هەروەها  بکەنەوە،  ج�ا  �ەکتر  لە  گاڵو  و  پاک  ئاژەڵی  ئێوەش  ئەوە  ٢5 »”لەبەر 

باڵندەی گاڵو و پاک�ش، جا خۆتان گاڵو مەکەن بە ئاژەڵ و باڵندە و هەموو ئەوەی 
لەسەر زەوی دەخشێت، لەوانەی بۆم ج�ا کردنەوە، گوتم، گاڵون. ٢٦ دەبێت بۆ 
من پی�رۆز بن، چونکە من پی�رۆزم، من �ەزدانم، ئێوەم لەنێو گەالن ج�ا کردەوە هەتا 

بۆ من بن.
دەبێت  بوو،  ئامادەکار  ڕۆح  �ان  نێوانگر  ئافرەتێک  �ان  پی�اوێک  ٢7 »”ئەگەر 

بکوژرێت، بەردباران�ان بکەن، خوێن�ان لە ئەستۆی خۆ�انە.“«

ڕێساکان بۆ کاهین

نەوەی ٢١ کە  بدوێ  کاه�نەکان  »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

مردووێکی  بە  کەستان  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  ”نابێت  بڵێ:  پیێ�ان  و  هارونن 
هۆزەکەی خۆی گاڵو بکات، ٢ تەنها بۆ ئەوانە نەبێت کە زۆر نز�کن لێیی، دا�کی 
و باوکی و کوڕی و کچی و برای و 3 خوشکە پاک�زەکەی کە لێیی نز�کە، ئەوەی 
بکات  گاڵو  خۆی  4 نابێت  بێت.  گاڵو  پیێناو�دا  لە  دەشێت  نەکردووە،  شووی 

بەوانەی لە ڕێگەی ژنهێنانەوە بوونەتە خزمی ئەو.
و  بتاشن  ڕ�ش�ان  الی  هەردوو  و  بکەن  سفر  سەر�ان  نابێت  5 »”کاه�نەکان 

خۆ�ان بر�ندار بکەن. ٦ دەبێت بۆ خوداکە�ان پی�رۆز بن و ناوی خودا�ان نەزڕێنن، 
چونکە قوربان��ە بە ئاگرەکان وەک نانی خودا�ان بۆ �ەزدان پیێشکەش دەکەن، جا 

دەبێت پی�رۆز بن.
بخوازن،  تەاڵقدراو  و   aئابڕوو بێ  لەشفرۆشی  ئافرەتی  کاه�نەکان  7 »”نابێت 

نانی  چونکە  دابنێن،  پی�رۆزی  بە  ٨ جا  خوداکەی،  بۆ  پی�رۆزکراوە  کاه�ن  چونکە 

a 7 لە زمانی ع�بری بە واتای گاڵو هاتووە، لێرە و لە ئا�ەتی ١4.  



٢١4لێڤ��ەکان ٢١

من  پی�رۆزم.  من  چونکە  لەالتان،  دەبێت  پی�رۆزکراو  دەکات،  پیێشکەش  خوداتان 
�ەزدانم ئەوەی پی�رۆزتان دەکات.

کردووە،  باوکی گاڵو  ئەوا  بوو،  لەشفرۆشی گاڵو  بە  کاه�ن  ٩ »”ئەگەر کچی 

دەبێت کچەکە بە ئاگر بسووتێنرێت.
١٠ »”سەرۆکی کاه�نان، ئەوەی لەنێو براکانی زە�تی دەستن�شانکردنی بە سەر�دا 

پیێو�ستە سەری  لەبەرکردنی جلەکانی کاه�ن�ێتی،  بۆ  پیێ س�ێردراوە  کراوە و ئەرک 
ڕووت نەکات و جلەکانی لەبەر خۆی دانەدڕێت. ١١ پیێو�ستە نە�ەتە ئەو شوێنەی 
الشەی مردووی لێ�ە، نابێت خۆی بۆ دا�ک و باوک�شی گاڵو بکات. ١٢ نابێت لە 
بە زە�تی  پی�رۆزگای خوداکەی گاڵو بکات، چونکە  پی�رۆزگا دەربچێت، نەوەک 

دەستن�شانکردنی خودا نەزرکراوە، من �ەزدانم.
و  تەاڵقدراو  و  بێوەژن  ١4 نابێت  بخوازێت.  پاک�زە  کچێکی  دەبێت  ١3 »”ئەم 

خزمەکانی  لە  پاک�زە  کچێکی  دەبێت  بەڵکو  بخوازێت،  لەشفرۆش  ئابڕووی  بێ 
�ەزدانم،  من  نەکات.  گاڵو  گەلەکەی  لەنێو  وەچەکەی  ئەوەی  ١5 بۆ  بخوازێت، 

ئەوم پی�رۆز کردووە.“«
١٦ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١7 »لەگەڵ هارون بدوێ و بڵێ: ”ئەگەر 

پی�اوێک لە وەچەی تۆ لە نەوەکان�ان کەموکوڕ�ی�ەکی تێدابوو، با نە�ەتە پیێشەوە بۆ 
پیێشکەشکردنی نانی خوداکەی. ١٨ هەر پی�اوێک کەموکوڕی تێدابێت، نابێت بێتە 
پیێشەوە، نە پی�اوی ناب�نا و نە شەل و نە دەموچاو خوار و نە شێوە تێکچوو، ١٩ نە 
پی�اوی دەست �ان پیێ گۆج، ٢٠ نە قەمبوور، نە کورتەبااڵ، نە ئەوەی کە کەموکوڕی 
لە  پی�اوێک  نە قۆڕ. ٢١ هەر  بر�نێکی بەردەوامی هە�ە و  �ان زام و  لە چاو�دا هە�ە 
نەوەی هارونی کاه�ن کەموکوڕی تێدابێت، نابێت بێتە پیێشەوە بۆ پیێشکەشکردنی 
قوربان��ە بە ئاگرەکان بۆ �ەزدان؛ لەبەر ئەوەی کەموکوڕی تێدا�ە، پیێو�ستە نە�ەتە 
خوداکەی  نانی  لە  ٢٢ دەتوانێت  خوداکەی.  نانی  پیێشکەشکردنی  بۆ  پیێشەوە 
٢3 بەاڵم  هەرەپی�رۆزەکان�ش؛  خواردنە  لە  و  پی�رۆزەکە  پیێشکەشکراوە  لە  بخوات، 
نابێت بێتە الی پەردەکە و لە قوربانگاکەش نز�ک بکەوێتەوە، چونکە کەموکوڕی 
تێدا�ە، نەوەک پی�رۆزگام گاڵو بکات، چونکە من �ەزدانم، کە پی�رۆز�ان دەکەم.“«

٢4 ئ�نجا موسا لەگەڵ هارون و کوڕەکانی و هەموو نەوەی ئ�سرائ�لدا دوا.

”با ٢٢ بڵێ:  کوڕەکانی  و  هارون  ٢ »بە  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

ئاگاداری خۆ�ان بن لە قوربان��ە پی�رۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل و ناوی پی�رۆزی 
من نەزڕێنن، ئەوانەی بۆ منی تەرخان دەکەن، من �ەزدانم.“

بەپیێیی  نەوەکانتان  لە  هەرکەسێک  ئەگەر  نەوە،  لەدوای  ”نەوە  بڵێ:  3 »پیێ�ان 

ڕێوڕەسم گاڵو بێت و لە قوربان��ە پی�رۆزەکان نز�ک بووەوە کە نەوەی ئ�سرائ�ل بۆ 
�ەزدانی تەرخان دەکەن، ئەوا ئەو کەسە لەبەردەمم دەبڕدرێتەوە. من �ەزدانم.

4 »”هەرکەسێک لە نەوەی هارون کە نەخۆشی گواستراوەی پیێست �ان لێچوونی 

�ەکێک�ش  هەر  نەخوات.  پی�رۆزەکان  قوربان��ە  لە  دەبێتەوە  پاک  هەتا  هەبێت، 



لێڤ��ەکان ٢١5٢٢

لێچووبوو،  تۆوی  کەسێک  �ان  بدات،  مردووێک  گاڵوی  شتێکی  لە  دەست 
5 �ان دەستی لە خشۆکێک دابێت کە پیێیی گاڵو بێت، �ان لە مرۆڤێک کە پیێیی 

گاڵو بێت لەبەر هەر گاڵو�ی�ەک کە هە�ەتی، ٦ ئەوەی دەست لە هەر�ەک لەو 
شتانە بدات ئەوا هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت و نابێت لە قوربان��ە پی�رۆزەکان بخوات 
هەتا خۆی بە ئاو نەشوات. 7 کاتێک خۆر ئاوا دەبێت، پاک دەبێتەوە و پاشان لە 
قوربان��ە پی�رۆزەکان بخوات، چونکە خۆراکی ئەوە. ٨ نابێت ئاژەڵی مردارەوەبوو و 

نێچ�ر بخوات، چونکە پیێیی گاڵو دەبێت. من �ەزدانم.
٩ »”کاه�نەکان دەبێت خواستەکانم ب�ارێزن، نەوەک گوناهێک هەڵبگرن کە پیێیی 

بمرن، ئەگەر بە سووکی ڕەفتاری لەگەڵ بکەن. من �ەزدانم کە پی�رۆز�ان دەکەم.
١٠ »”نابێت کەس لە قوربانی پی�رۆزکراو بخوات جگە لە کەسوکاری کاه�نەکە. 

ئەگەر  ١١ بەاڵم  پی�رۆزکراو بخۆن،  قوربانی  لە  نابێت  و کرێگرتەی کاه�ن�ش  م�وان 
کاه�ن کۆ�لە�ەکی بە ز�و کڕی، �ان کۆ�لە�ەک لە ماڵەکەی لە دا�ک بێت، ئەوا 
ئەو کۆ�لە�ە دەتوانێت لێیی بخوات، ئەوان لە خۆراکەکەی دەخۆن. ١٢ ئەگەر کچی 
کاه�ن شووی بە پی�اوێکی جگە لە کاه�ن کرد، ئەوا نابێت لە بەخش�نە پی�رۆزەکان 
بخوات. ١3 بەاڵم ئەگەر کچی کاه�ن بوو بە بێوەژن �ان تەاڵق درا و ه�چ وەچەی 
خۆراکی  لە  دەتوانێت  ئەوا  کچێنی،  کاتی  وەک  باوکی،  ماڵی  هاتەوە  و  نەبوو 
لە کەسوکاری  لێیی بخوات، جگە  نابێت کەسێکی د�کە  بەاڵم  باوکی بخوات. 

کاه�نەکە.
ئەوا دەبێت  پیێشکەشکراوی خوارد،  ١4 »”ئەگەر کەسێک بە هەڵە قوربان��ەکی 

١5 کاه�نەکان  کاه�نەکە.  بداتە  پی�رۆزەکە  قوربان��ە  و  سەر  بخاتە  ز�اد  پیێنج�ەکی 
�ەزدان  لەبەردەم  کە  بکەن  گاڵو  ئ�سرائ�ل  نەوەی  پی�رۆزەکانی  قوربان��ە  نابێت 
گوناه�ان  ئەوا  بخۆن  پی�رۆزەکان�ان  قوربان��ە  پیێبدەن  ڕێی�ان  ١٦ ئەگەر  دا�دەنێن، 

دەخەنە ئەستۆ، چونکە من �ەزدانم کە پی�رۆز�ان دەکەم.“«

قوربانی قبوڵ نەکراو
١7 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٨ »لەگەڵ هارون و کوڕەکانی و هەموو 

پیێ�ان بڵێ: ”ئەگەر هەر �ەکێکتان، ئ�سرائ�لی بێت �ان  نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و 
بکات  �ەزدان  بە  پیێشکەش  بەخش�نێک  ن�شتەجێ�ە،  ئ�سرائ�ل  لە  کە  ب�ان��ەک 
خواستی  بە  کە  بەخش�نێک  �ان  نەزر  ئەنجامدانی  بۆ  سووتاندن  قوربانی  وەک 
خۆی بێت، ١٩ بۆ ئەوەی لێتان وەربگ�رێت، دەبێت نێرێکی ساغ بێت، لە گاگەل 
�ان مااڵت. ٢٠ هەرچ��ەک کەموکوڕی تێدابێت پیێشکەشی مەکەن، چونکە لێتان 
بۆ  کرد،  �ەزدان  پیێشکەشی  هاوبەشی  قوربانی  کەسێک  ٢١ ئەگەر  وەرناگ�رێت. 
بەجێهێنانی نەزرێکی تا�بەت �ان بەخش�نێکی بە خواستی خۆی، لە گاگەل �ان 
لە مێگەل، دەبێت ساغ بێت بۆ ئەوەی قبوڵ بکرێت. نابێت ه�چ کەموکوڕ�ی�ەکی 
بەردەوام،  زامداری  و  و گەڕ  بالوکەدار  و  پەلشکاو  و  بر�ندار  و  ٢٢ کوێر  تێدابێت. 



٢١٦لێڤ��ەکان ٢٢

لەسەر  ئاگر  بە  قوربانی  بە  مەکەن  لێ�ان  و  مەکەن  �ەزدان  بە  پیێشکەش  ئەمانە 
قوربانگاکەی �ەزدان. ٢3 بەاڵم گاa و بەرانی شێوە تێکچوو و کورتەبااڵ دەتوان�ت 
بکە�ت بە بەخش�نێک بە خواستی خۆت، بەاڵم بۆ تەواوبوونی نەزر قبوڵ نابێت. 
٢4 پیێو�ستە ئاژەڵێک نەکەنە قوربانی بۆ �ەزدان کە گونی قۆڕ بێت �ان خەسابێت 

هەموو  ٢5 لە  مە�کەن.  خاکەکەشتان  لە  بێت،  بڕا  �ان�ش  لێکرابێتەوە  گونی  �ان 
ئەمانەش پیێو�ست ناکات بە هەر ئاژەڵێکی دەستی ب�انی ڕازی ببن و پیێشکەش�ان 
بکەن وەک خواردنی خوداتان. لێتان وەرناگ�رێت، چونکە ئەو ئاژەاڵنە ناتەواون و 

کەموکوڕ�ی�ان تێدا�ە.“«
بەرخێک  �ان  ٢7 »کاتێک گوێرەکە�ەک  فەرموو:  بە موسای  �ەزدان  ٢٦ هەروەها 

�ان گ�سکێک لەدا�ک دەبێت، ئەوا حەوت ڕۆژ لەژێر دا�کی دەبێت و لە ڕۆژی 
هەشتەم بەدواوە، وەک قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان قبوڵ دەبێت. ٢٨ مانگا و مەڕ�ش 

لە �ەک ڕۆژدا لەگەڵ بەچکەکەی سەرمەبڕن.
٢٩ »کاتێک قوربانی سوپاسگوزار�تان بۆ �ەزدان سەربڕی، بە شێوە�ەک سەری 

لێیی  بە�انی  بۆ  بخورێت،  ڕۆژەدا  لەو  3٠ دەبێت  وەربگ�رێت،  لێتان  کە  ببڕن 
مەهێڵنەوە، من �ەزدانم.

پی�رۆز�شم  3٢ ناوی  �ەزدانم.  بکەن، من  و جێبەجێ�ان  ب�ارێزن  3١ »”فەرمانەکانم 

کە  �ەزدانم  من  بنێن.  مندا  پی�رۆزی  بە  دان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  دەبێت  مەزڕێنن، 
ببێتە خوداتان، من  تاکو  لە خاکی م�سر دەر�هێنان،  33 ئەوەی  پی�رۆز�ان دەکەم، 

�ەزدانم.“«

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان ٢3 ١

بانگەوازی  تێ�دا  کە  �ەزدان  جەژنەکانی  منن،  جەژنەکانی  ”ئەمانە  بڵێ: 
کۆبوونەوەی پی�رۆزبوونb دەکەن.

شەممە
3 »”شەش ڕۆژ کار بکەن بەاڵم ڕۆژی حەوتەم شەممە�ە، پشوودانە و کۆبوونەوەی 

پی�رۆزبوونە، ه�چ کارێک مەکەن، لە هەموو نش�نگەکانتان شەممە�ە بۆ �ەزدان.

جەژنی �ەسخە و جەژنی فەتیرە
لە  دەبێت  کە  پی�رۆزبوونەکان  کۆبوونەوەی  �ەزدانن،  جەژنەکانی  4 »”ئەمانە 

کاتی خۆ�دا بانگەوازی بۆ بکەن. 5 لە ئێوارەوە لە چواردەی مانگی �ەک، جەژنی 
پەسخە بۆ �ەزدان دەست�ێدەکات. ٦ لە ڕۆژی پازدەی ئەم مانگەدا جەژنی فەت�رە بۆ 

a ٢3 گا: لە زمانی ع�بری دەشێت ئەم وشە�ە بۆ نێر و مێ )چێڵ و گا( بەکاربهێنرێت.  

b ٢ ب�رۆکەی بنەڕەتی سەرجەم جەژنەکان دەگەڕێتەوە بۆ دوو بنەمای سەرەکی: )١( �ادکردنەوەی کار و چاکە مەزنەکانی خودا بەرامبەر بە گەلەکەی؛ )٢( خۆتەرخانکردن 

لەم ڕۆژانەدا تەنها بۆ ستا�ش و پەرستنی خودا و فێربوون.  
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�ەزدان دەست�ێدەکات، دەبێت حەوت ڕۆژ نانی فەت�رەa بخۆن. 7 لە ڕۆژی �ەکەم 
ڕۆژ  ٨ حەوت  مەکەن.  ئاسا�یی  کارێکی  ه�چ  ببەستن،  پی�رۆزبوون  کۆبوونەوەی 
پیێشکەش بکەن، لە ڕۆژی حەوتەم�شدا کۆبوونەوەی  قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان 

پی�رۆزبوون ببەستن، ه�چ کارێکی ئاسا�یی مەکەن.“«

یەکەمین بەرهەم
٩ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٠ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان 

ئەوا  دور�ی�ەوە،  دەغڵتان  و  دەدەم  پیێتانی  من  خاکەی  ئەو  هاتنە  ”کاتێک  بڵێ: 
لەبەردەم  مەڵۆ�ەکە  دەبێت  ١١ ئەو�ش  بهێنن.  کاه�ن  بۆ  دروێنەتان   bمەڵۆی �ەکەم 
کاه�ن  شەممە  پاش  ڕۆژی  وەربگ�رێت،  لێتان  ئەوەی  بۆ  بکاتەوە،  بەرز  �ەزدان 
ساغی  بەرخێکی  مەڵۆ�ەکە،  بەرزکردنەوەی  ڕۆژی  ١٢ لە  بکاتەوە.  بەرزی  دەبێت 
دانەوێڵەشی  ١3 پیێشکەشکراوی  �ەزدان،  بۆ  قوربانی سووتاندن  بکەنە  �ەک ساڵە 
دوو دە�ەکی ئێفە�ەکc لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو بکە بە قوربانی بە ئاگر 
بۆ �ەزدان، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە، شەرابە پیێشکەشکراوەکەشی، چارەکە 
تازە مەخۆن، هەتا ئەو ڕۆژەی  هە�نێکd شەرابە. ١4 نان و قەرەخەرمان و گەنمی 
قوربان��ەکەی خوداتان دەهێنن، فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە لە نەوەکانی ئێوە لە هەموو 

نش�نگەکانتان.

eجەژنی هەف�ەکان
١5 »”ئ�نجا لە ڕۆژی دوای شەممەوە، لەو ڕۆژەوەی کە مەڵۆ�ەکە وەک قوربانی 

بەرزکردنەوە دەهێنن، حەوت هەفتەی تەواو بژمێرن، ١٦ هەتا ڕۆژی دوای شەممەی 
حەوتەم بژمێرن کە پەنجا ڕۆژە، ئ�نجا پیێشکەشکراوێکی دانەوێڵەی نوێ بۆ �ەزدان 
بەرزکردنەوە  قوربانی  وەک  نانی  دوو  نش�نگەکانتانەوە  ١7 لە  بکەن.  پیێشکەش 
بە هەو�رترشەوە کرابنە  و  بێت  ئارد  باشتر�ن  لە  ئێفە�ەک  لە دوو دە�ەکی  بهێنن، 
�ەک  نێری  بەرخی  نانەکان حەوت  ١٨ لەگەڵ  �ەزدان.  بۆ  بەرهەمە  �ەکەم�ن  نان، 
�ەزدان.  بۆ  قوربانی سووتاندن  بکەنە  بەران  دوو  و   fو جوانەگا�ەک ساڵەی ساغ 
بە  قوربانی  پیێشکەشکراوەکە�ان،  شەرابە  و  دانەوێڵەکە�ان  پیێشکەشکراوە  لەگەڵ 
ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە. ١٩ گ�سکێکی نێر�نەش بکەنە قوربانی گوناه 
و دوو بەرخی �ەک ساڵەش بکەنە قوربانی هاوبەشی. ٢٠ جا کاه�نەکە دەبێت دوو 
ئەمانە  بکاتەوە.  بەرز  �ەزدان  لەبەردەم  بەرهەمەکە  �ەکەم�ن  نانی  لەگەڵ  بەرخەکە 

a ٦ نانی فەت�رە: نانی بێ هەو�رترش، واتە نانی بێ خومرە.  

b ١٠ مەڵۆ: مەبەست لە دەسکە گەنم �ان جۆرێکی د�کەی دانەوێڵە بێت.  

c ١3 نز�کەی چوار ل�تر و ن�و.  

d ١3 چارەکە هە�نێک: نز�کەی �ەک ل�تر.  

e ١5 جەژنی هەفتەکان، هەروەها وەک جەژنی دروێنەش ناسراوە )بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦  (، 5٠ ڕۆژ لەدوای جەژنی فەت�رە بووە، کە دەکاتە حەوت هەفتە.  

f ١٨ لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  
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هەمان  ٢١ لە  بن.  کاه�نەکە  بۆ  دەبێت  جا  �ەزدان،  بۆ  پی�رۆزن  پیێشکەشکراوێکی 
ئەو ڕۆژەدا بانگەواز بکەن و کۆبوونەوەی پی�رۆزبوونە بۆتان، ه�چ کارێکی ئاسا�یی 

مەکەن، فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە لە هەموو نش�نگەکانتان لە نەوەکانتان.
٢٢ »”کاتێک دروێنەی زەو�ی�ەکانتان دەکەن، لێوارەکانی کێڵگەکەت مەدورەوە، 

ئەوەی لە دروێنەکە دەکەوێت، هەڵ�مەگرەوە، بۆ هەژار و نامۆ بەجێیی بهێڵە، من 
�ەزدانی پەروەردگارتانم.“«

ڕۆژی دەنگی کەڕەنا
٢3 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢4 »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و بڵێ: 

”�ەکەم ڕۆژی مانگی حەوت دەبێت پشوو بێت بۆتان، �ادی دەنگی کەڕەنا�ە، 
کۆبوونەوەی پی�رۆزبوونە. ٢5 ه�چ کارێکی ئاسا�یی مەکەن، بەاڵم قوربانی بە ئاگر 

بۆ �ەزدان پیێشکەش بکەن.“«

ڕۆژی کەفارەت
٢٦ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢7 »بەاڵم ڕۆژی دە�ەمی ئەم مانگی حەوتە، 

و  بکەن   aزەل�ل گ�انی خۆتان  ببەستن،  پی�رۆزبوون  کۆبوونەوەی  کەفارەتە،  ڕۆژی 
قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان پیێشکەش بکەن. ٢٨ لەو ڕۆژەدا ه�چ کارێک مەکەن، 
پەروەردگارتان.  �ەزدانی  لەبەردەم  بۆتان  کەفارەتکردن  بۆ  کەفارەتە  ڕۆژی  چونکە 
دادەبڕدرێت،  گەلەکەی  لە  نەکات  زەل�ل  خۆی  ڕۆژەدا  لەم  ٢٩ هەرکەسێک 

3٠ هەرکەسێک�ش لەم ڕۆژەدا هەر کارێک بکات، ئەوا ئەو کەسە لەنێو گەلەکەی 

لەناودەبەم. 3١ ه�چ کارێک مەکەن، فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە بۆ نەوەکانتان لە هەموو 
بکەن.  زەل�ل  خۆتان  گ�انی  دەبێت  بۆتان،  پشووە  3٢ شەممە�ە،  نش�نگەکانتان. 
شەممەتان  پشوودانی  دواتر  ئێوارەی  هەتا  مانگدا  نۆی  ئێوارەی  کاتی  لە  دەبێت 

بێت.«

جەژنی کە�رەشینە
و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  34 »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  33 هەروەها 

ڕۆژ جەژنی کەپرەش�نە�ە  مانگی حەوتە، حەوت  ئەم  پازدە�ەمی  بڵێ: ”لە ڕۆژی 
ئاسا�یی  کارێکی  ه�چ  پی�رۆزبوونە،  کۆبوونەوەی  �ەکەمدا  ڕۆژی  35 لە  �ەزدان.  بۆ 
ڕۆژی  لە  بکەن.  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ  ئاگر  بە  قوربانی  ڕۆژ  3٦ حەوت  مەکەن، 
هەشتەمدا کۆبوونەوەی پی�رۆزبوون ببەستن و قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان پیێشکەش 

بکەن، ئاهەنگی کۆتا�یی پیێهێنانە، ه�چ کارێکی ئاسا�یی مەکەن.
37 »”دەبێت لە جەژنەکانتان ئەمانە پیێشکەشی �ەزدان بکەن کە تێ�دا بانگەوازی 

a ٢7 مەبەستی لە خۆبێبەشکردنە لە )خواردن و خواردنەوە �ان جووتبوون لەگەڵ هاوسەر… هتد(. لێرەدا ز�اتر کات تەرخان دەکرێت بۆ نوێژکردن و پاڕانەوە. بڕوانە �ەکەم 

نامەی پۆڵس بۆ باوەڕدارانی کۆرنسۆس 7 :5 و �ۆحەنا 4 :34  .  
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�ەزدان،  بۆ  ئاگر  بە  قوربانی  پیێشکەشکردنی  بۆ  دەکەن،  پی�رۆزبوون  کۆبوونەوەی 
شەرابی  و  سەربڕاو  قوربانی  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن  قوربانی 
لە  ج�ا  و  �ەزدان  شەممەکانی  لە  3٨ ج�ا  خۆی.  هی  ڕۆژەو  هەر  پیێشکەشکراو، 
د�ار�ی�ەکانتان و هەموو نەزرەکانتان و هەموو بەخش�نە ئازادەکانتان کە بە �ەزدانی 

دەدەن.
زەو�ی�ەکەتان  بەروبوومی  ئەوەی  پاش  حەوت،  مانگی  پازدەی  3٩ »”ڕۆژی 

و  شەممە�ە  �ەکەمدا  ڕۆژی  لە  بگێڕن،  �ەزدان  بۆ  جەژن  ڕۆژ  حەوت  کۆکردەوە، 
م�وە  دارەکانی  بەروبوومی  �ەکەمدا  ڕۆژی  4٠ لە  ڕۆژی هەشتەم�شدا شەممە�ە.  لە 
و پەلکی دار خورما و لقەداری پڕ گەاڵ و شۆڕەبی ناو چەمەکان بۆ خۆتان ببەن 
ڕۆژ  4١ حەوت  بگێڕن.  خۆشی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لەبەردەم  ڕۆژ  حەوت  و 
لە  نەوەکانتان،  بۆ  هەتاهەتا�ی�ە  فەرزێکی  بە جەژن،  بکەن  �ەزدان  بۆ  ساڵێکدا  لە 
مانگی حەوت ب�کەن بە جەژن. 4٢ حەوت ڕۆژ لە کەپردا ن�شتەجێ بن، هەموو 
نەوەکانتان  ئەوەی  43 بۆ  ن�شتەجێ بن،  لە کەپردا  ئ�سرائ�ل دەبێت  هاواڵت��ەکانی 
بزانن کە من نەوەی ئ�سرائ�لم لە کەپردا ن�شتەجێ کرد، کاتێک لە خاکی م�سرم 

دەرهێنان، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.“«
44 جا موسا سەبارەت بە جەژنەکانی �ەزدان بە نەوەی ئ�سرائ�لی ڕاگە�اند.

ڕێکخس�نی زەیت و نان لەبەردەم یەزدان

با ٢4 بکە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  ٢ »فەرمان  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

زە�تی زە�توونی سادە و گوشراوت بۆ ڕووناکی بۆ بهێنن، هەتا چرا بەردەوام 
شوێنی  پەردەی  دەرەوەی  لە  چاوپیێکەوتن،  چادری  3 لەناو  بێت.  داگ�رساو 
هەرەپی�رۆز، هارون لە ئێوارەوە هەتا بە�انی بە بەردەوامی چرادانەکە لەبەردەم �ەزدان 
ڕێک دەخات. فەرزێکی هەتاهەتا�ی�ە بۆ نەوەکانتان. 4 چراکە لەسەر چرادانەکەی 

کە لە زێڕی بێگەردە پیێو�ستە بە بەردەوامی لەبەردەم �ەزدان ڕێکبخرێت.
5 »باشتر�ن ئارد�ش دەبە�ت و دە�کە�تە دوازدە کولێرە، بۆ هەر کولێرە�ەک دوو 

ڕ�زە و شەش  ڕ�ز، هەر  بە دوو  ٦ دە�انکە�ت  بەکاردەهێن�ت،   aئێفە�ەک دە�ەکی 
ڕ�زێک�ش  هەر  7 لەسەر  �ەزدان.  لەبەردەم  بێگەردەکە  زێڕ�نە  مێزە  لەسەر  کولێرە، 
بخووری سادەی بێگەرد دادەنێ�ت، جا لەگەڵ کولێرەکە دەبێتە �ادەوەری قوربانی 
بە ئاگر بۆ �ەزدان. ٨ ئەم کولێرە�ەش بە بەردەوامی هەموو ڕۆژێکی شەممە لەبەردەم 
�ەزدان ڕێکدەخرێت، پە�مانێکی هەتاهەتا�ی�ە لە پیێناو نەوەی ئ�سرائ�ل. ٩ ئەمە بۆ 
پی�رۆز دە�خۆن، چونکە هەرەپی�رۆزە لە  هارون و کوڕەکانی دەبێت و لە شوێنێکی 

قوربان��ە بە ئاگرەکان بۆ �ەزدان، بەشێکی چەس�اوە.«

a 5 نز�کەی چوار ل�تر و ن�و.  
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بەردبارانی نەفرەتکەرێک
١٠ کوڕێک کە دا�کی ئ�سرائ�لی و باوکی م�سری بوو چووە نێو نەوەی ئ�سرائ�ل 

و لە ئۆردوگاکە لەگەڵ پی�اوێکی ئ�سرائ�لی بووە شەڕ�ان. ١١ کوڕی ژنە ئ�سرائ�ل��ەکە 
کفر و نەفرەتی سەبارەت بە ناوی �ەزدان کرد، هێنا�انە الی موسا، دا�ک�شی ناوی 
شەلۆم�تی کچی دبری بوو، لە هۆزی دان. ١٢ لە شوێنێک�ان دانا لەژێر چاودێری 

پاسەوان، هەتا بڕ�اری �ەزدان�ان پیێ ڕابگە�ەنرێت.
دەرەوەی  ب�بە  کردووە،  نەفرەتی  ١4 »ئەوەی  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ١3 جا 

و  دادەنێن  سەری  لەسەر  دەست�ان  بوو  لێیی  گوێی�ان  ئەوانەی  هەموو  ئۆردوگاکە، 
بڵێ:  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  ١5 لەگەڵ  دەکەن.  بەردبارانی  هەموو کۆمەڵەکە 
لە ئەستۆی خۆی دەبێت.  تاوانی  ئەوا  ”ئەوەی نەفرەت لە خودای خۆی بکات، 
١٦ ئەوەی کفر سەبارەت بە ناوی �ەزدان بکات، ئەوا دەکوژرێت، هەموو کۆمەڵەکە 

بەردبارانی دەکەن، ب�انی و هاواڵتی وەک �ەک، کاتێک کفر سەبارەت بە ناوی 
�ەزدان بکات، دەکوژرێت.

ئاژەڵی  ١٨ ئەوەی  دەکوژرێت.  ئەوا  کوشت  کەسێکی  کەسێک  ١7 »”ئەگەر 

١٩ ئەگەر  گ�ان.  بە  گ�ان  دەکاتەوە،  قەرەبووی  ئەوا  بکوژێت،  د�کە  کەسێکی 
�ەکێک شتێکی لە کەسێک کرد، چی کردووە ئاوای لێ دەکرێتەوە، ٢٠ شکان بە 
شکان و چاو بە چاو و ددان بە ددان، چی لەو کەسە کردووە ئاوای لێ دەکرێتەوە. 
٢١ ئەوەی ئاژەڵێک بکوژێت، قەرەبووی دەکاتەوە، بەاڵم ئەوەی کەسێک بکوژێت 

دەکوژرێتەوە. ٢٢ �ەک �اساتان دەبێت، ب�انی وەک هاواڵتی دەبێت، من �ەزدانی 
پەروەردگارتانم.“«

٢3 جا موسا بە نەوەی ئ�سرائ�لی گوت، ئەوەی نەفرەتی کردووە، ب�بەنە دەرەوەی 

ئۆردوگاکە و بەردبارانی بکەن. نەوەی ئ�سرائ�ل�ش ئاوا�ان کرد، هەروەک �ەزدان 
فەرمانی بە موسا کرد.

ساڵی �شوو

نەوەی ٢5 ٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  س�نا  شاخی  لە  �ەزدان   هەروەها  ١

ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: ”کاتێک هاتنە ئەو خاکەی من پیێتان دەدەم، 
و  دەڕوێن�ت  کێڵگەکەت  3 شەش ساڵ  ب�ارێزێت.  �ەزدان  بۆ  با خاکەکە شەممە 
شەش ساڵ ڕەزەکەت پەرچ دەکە�ت و بەروبوومی کۆدەکە�تەوە. 4 بەاڵم لە ساڵی 
و  مەڕوێنە  کێڵگەکەت  �ەزدان،  بۆ  شەممە�ە  خاک،  پشووی  دەبێتە  حەوتەم 
ڕەزەکەت پەرچ مەکە. 5 ئەوەی لە دروێنە لێت کەوتووە و ئێستا ڕواوەتەوە، دروێنەی 
ساڵی  مەکەرەوە.  لێ  نەکراون،  پەرچ  لقانەی  ئەو  هی  ڕەزەکەشت،  ترێیی  مەکە، 
پشوودان دەبێت بۆ خاکەکە. ٦ هەر شتێک خاکەکە لە ساڵی پشوودا بە خۆڕستی 
کەن�زەکەت  و  کۆ�لەکەت  و  تۆ  بۆ  خۆراکتان،  دەبێتە  ئەوا  دەهێنێت،  بەرهەمی 
�ان کرێگرتەکەت و ن�شتەجێیی کاتی کە لەالی تۆ دەژ�یێت، 7 هەروەها بۆ ئاژەڵە 
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بەروبوومی  هەموو  لە خاکەکەتە.  کە  دەبێت  کێو�ی�ە  ئاژەڵە  ئەو  بۆ  و  ماڵ��ەکانت 
خاکەکە دەبێتە خۆراک.

ساڵی �ەنجایەمین ساڵی یۆبیلە
ساڵ،  حەوت  جار  حەوت  دەژمێر�ت،  خۆت  بۆ  سااڵنە  پشووی  ٨ »”حەوت 

جا ڕۆژانی حەوت پشووە سااڵنەکە بۆ تۆ دەبێتە چل و نۆ ساڵ، ٩ ئ�نجا لە ڕۆژی 
دەی مانگی حەوت، کەڕەنا لێ دەدە�ت لە ڕۆژی کەفارەت، کەڕەنا بە هەموو 
خاکەکەتان دەگێڕن. ١٠ ساڵی پەنجا�ەم�ن تەرخان دەکەن و بانگەوازی ئازادکردن 
لە زەو�ی�ەکەدا ڕادەگە�ەنن بۆ هەموو دان�شتووانەکەی، بۆتان دەبێتە �ۆب�لa و هەر�ەکە 
و بۆ موڵکی خۆی دەگەڕێتەوە و هەر�ەکە و بۆ خێڵەکەی خۆی دەگەڕێتەوە. ١١ ساڵی 
نەکراو  پەرچ  ڕەزی  و  نا�دروونەوە  ئەوەی خۆڕسکە  و  ناڕوێنن  �ۆب�ل،  پەنجا�ەم�ن 
ناڕنن. ١٢ ئەوە �ۆب�لە و پی�رۆز دەبێت بۆتان، ئەو ساڵە تەنها ئەوە بخۆن کە ڕاستەوخۆ 

لە کێڵگەوە دەستتان دەکەوێت.
١3 »”لەم ساڵی �ۆب�لە هەرکەسە دەگەڕێتەوە سەر موڵکی خۆی.

با  لێت کڕی،  �ان  فرۆشت  بە هاون�شت�مان�ت  زارت  و  ١4 »”جا کاتێک زەوی 

کەستان ستەم لەوی د�کەتان نەکات. ١5 بەگوێرەی ژمارەی ساڵەکانی دوای �ۆب�ل 
لە هاون�شت�مان��ەکەت دەکڕ�ت و بەگوێرەی ساڵەکانی کە ماوەتەوە بۆ خەرمانان 
بەگوێرەی  و  دەکە�ت  ز�اد  نرخی  ساڵەکان  زۆری  ١٦ بەگوێرەی  دەفرۆشێت.  پیێت 
پیێ  بەروبوومەکەت  ژمارەی  چونکە  دەکە�تەوە،  کەم  نرخی  ساڵەکان  کەمی 
دەفرۆشێت. ١7 جا ستەم لە �ەکتری مەکەن، بەڵکو لە خوداتان بترسن، من �ەزدانی 

پەروەردگارتانم.
و  بن  �اساکانم  بن کە گوێڕا�ەڵی  ئەوە  ئاگاداری  و  بەجێبهێنن  ١٨ »”فەرزەکانم 

کار�ان پیێ بکەن، بۆ ئەوەی بە ئاسوودە�یی لە خاکەکە ن�شتەجێ بن. ١٩ زەو�ی�ەکەش 
تێ�دا  ئاسوودە�یی  بە  و  دەخۆن  لێیی  دەبن  تێر  هەتا  جا  دەدات،  بەروبوومەکەی 
ن�شتەجێ دەبن. ٢٠ ئەگەر بڵێن: ’لە ساڵی حەوتەم چی بخۆ�ن، ئەگەر نەچێن�ن 
لە  بۆتان  بەرەکەتی خۆم دەدەم  فەرمانی  ٢١ ئەوا من  بەروبووممان کۆنەکە�نەوە؟‘  و 
ساڵی شەشەمدا، جا بەروبوومی سێ ساڵ دەدات. ٢٢ ساڵی هەشتەم دەچێنن و 
لە بەروبوومە کۆنەکە دەخۆن، هەتا ساڵی نۆ�ەم بەروبوومەکەی دەدات لە کۆنەکە 

دەخۆن.
٢3 »”زەو�ی�ەکەش هەم�شە هەتاسەر نافرۆشرێت، چونکە زەو�ی�ەکە هی منە و ئێوە 

موڵکتان  زەو�ی�ەی  ئەو  خاکەی  ئەو  هەموو  لە  ٢4 بەڵکو  منن،  کرێگرتەی  و  نامۆ 
بووە، پیێو�ستە کڕ�نەوە بۆ زەو�ی�ەکە دابنێن.

ئەوا  فرۆشت،  موڵکەکەی خۆی  لە  و  بوو  هەژار  هاون�شت�مان�ێکت  ٢5 »”ئەگەر 

a ١٠ ٢5 :١٠ �ۆب�ل وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای بەران دێت، ساڵی �ۆب�ل ساڵی ئازادکردنی کۆ�لە و لێخۆشبوونە لە قەرز، لەو ساڵەدا کە فوو بە قۆچی بەران دەکەن وەک 

کەڕەنا ئ�تر ئەوە ڕاگە�اندنە بۆ گەڕانەوەی هەموو ماڵوموڵکێک بۆ خاوەنەکەی خۆی.  
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نز�کتر�ن خزمی دێت و فرۆشراوی هاواڵت��ەکەی دەکڕێتەوە. ٢٦ ئەگەر کەسێک�ش 
ئەوەندەی  و  توانی  خۆی  ئەگەر  بەاڵم  بکڕێتەوە،  بۆ  زەو�ی�ەکەی  نەبێت  خزمی 
دەژمێرێت  سااڵنە  ئەو  نرخی  ٢7 ئەوا  بکات،  کڕ�نەوەکە  بەشی  کە  دەستکەوتەوە 
لە کاتی فرۆشتنەکەوە و ئەوەندەی دەمێنێتەوە بۆ هاوسەنگکردنی نرخەکە دەداتەوە 
ئەگەر  ٢٨ بەاڵم  موڵکەکەی.  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئ�نجا  فرۆشتووە،  پیێیی  کە  کەسە  ئەو 
لە دەستی کڕ�ار دەبێت  ئەوا  بۆی بگەڕێنێتەوە،  نەبێت کە  لە دەست  ئەوەندەی 
دەتوانێت  خاوەنەکەی  کاتە  ئەو  دەگەڕێتەوە،  �ۆب�لدا  لە  ئ�نجا  �ۆب�ل.  ساڵی  هەتا 

بگەڕێتەوە بۆ موڵکەکەی.
٢٩ »”ئەگەر لە شارێکی شوورابەند �ەکێک خانووی ن�شتەجێبوونی فرۆشت، ئەوا 

مافی کڕ�نەوەکەی هەتا تەواوی ساڵێک دەبێت لە کاتی فرۆشتنەوە، لە ماوەی ئەو 
کاتەدا دەتوانێت ب�کڕێتەوە. 3٠ ئەگەر هەتا تەواوبوونی ئەو ساڵە نە�کڕێتەوە، ئەوا ئەو 
خانووەی لە شارە شوورابەندەکە�ە بە هەم�شە�یی هەتاسەر بۆ کڕ�ارەکە دەبێت، بۆ 
نەوەکانی و لە �ۆب�لدا ناگەڕێتەوە. 3١ بەاڵم خانوو لە الدێیی شوورابەند نەبێت، ئەوا 

وەک کێڵگە هەژمارد دەکرێت، کڕ�نەوەی هە�ە و لە �ۆب�لدا دەگەڕێتەوە.
3٢ »”لە شارۆچکەکانی لێڤ��ەکان، لێڤ��ەکان هەم�شە مافی کڕ�نەوەی ماڵەکان�ان 

 aگەڕانەوەی و  کڕ�نەوە  مافی  لێڤ��ەکان  33 ماڵەکانی  خۆ�انە.  موڵکی  کە  هە�ە، 
ئەوانە  موڵکی  لێڤ��ەکان  �ۆب�ل، چونکە خانووی شارۆچکەکانی  لە ساڵی  هە�ە، 
لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل. 34 بەاڵم لەوەڕگای دەوروبەری شارۆچکەکان�ان نافرۆشرێت، 

چونکە موڵکێکی هەتاهەتا�ی�ە بۆ�ان.
35 »”ئەگەر �ەکێک لە هاواڵت�انت هەژار و دەستکورت بوو لەنێوتان، پشتگ�ری 

لەنێوتان  با  �ان ن�شتەجێیی کاتی دەکە�ت،  نامۆ  بکە، هەروەک چۆن پشتگ�ری 
با  و  بترسە  خوداکەت  لە  بەڵکو  قازانج،  نە  و  وەربگرە  لێ  سووی  3٦ نە  بژ�یێت. 
پیێبدە و نە خۆراکەکەتی  هاون�شت�مان�ت لەنێوتان بژ�یێت، 37 نە پارەکەتی بە سوو 
بە قازانج پیێبدە. 3٨ من �ەزدانی پەروەردگارتانم کە لە خاکی م�سر دەر�هێنان هەتا 

خاکی کەنعانتان بداتێ و ببێت بە خوداتان.
کۆ�لە  وەک  تۆ،  فرۆشتە  و خۆی  بوو  هەژار  لەنێوتان  هاواڵت��ەکت  3٩ »”ئەگەر 

کۆ�ال�ەتی پیێ مەکە، 4٠ بەڵکو وەک کرێگرتە و ن�شتەجێیی کاتی لەنێوتان دەبێت، 
ئازاد  لەالت  کوڕەکانی  و  4١ ئ�نجا خۆی  دەکات.  کار  لەالت  �ۆب�ل  ساڵی  هەتا 
ئەوەی  4٢ لەبەر  دەگەڕێتەوە.  باوباپی�رانی  موڵکی  بۆ  و  بۆ خێڵەکەی خۆی  و  دەبن 
گەلی ئ�سرائ�ل بەندەی منن، ئەوانەی لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان، بۆ�ە نابێت 
بەڵکو لە خودات  توندوت�ژی بەسەر�اندا زاڵ مەبە،  43 بە  وەک کۆ�لە بفرۆشرێن. 

بترسە.
44 »”بەاڵم کۆ�لەکانت و کەن�زەکانت ئەوانەی دەبنە هی تۆ، ئەوا لەو گەالنەی 

a 33 لێرە فرۆشتن و کڕ�نەکە تەنها بۆ ماوە�ەک د�ار�کراو بووە، واتە پیێو�ست بووە کڕ�ار لە ساڵی �ۆب�ل فرۆشراوەکە بگەڕێنێتەوە بۆ خاوەنەکەی. تەنها لە شارۆچکەکانی 

لێڤ��ەکان بەم شێوازە بووە.  
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45 هەروەها  دەکەن.  پە�دا  خۆتان  بۆ  کەن�زە  و  کۆ�لە  لەوان  دەبن،  دەوروبەرتان 
لەنێوتانن  کە  خێڵەکان�ان  لە  و  کات�ن  ن�شتەجێیی  ئێوە  الی  ئەوانەی  نەوەی  لە 
موڵکی  دەبنە  ئەوان  دەبن،  لەدا�ک  ئێوە  خاکی  لە  ئەوانەی  دەکەن،  پە�دای 
ئێوە. 4٦ دە�انکەنە موڵکی کوڕانتان لەدوای خۆتان وەک م�رات بۆ�ان، هەتاسەر 
بە  کەسێک  ه�چ  ئەوا  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  لە  براکانتان  بەاڵم  کۆ�لە،  دە�انکەنە 

توندوت�ژی بەسەر براکە�دا زاڵ نابێت.
47 »”ئەگەر نامۆ�ەک �ان ن�شتەجێ�ەکی کاتی لەنێوتان دەوڵەمەند بوو، �ەکێک 

لە هاواڵت�انتان هەژار بوو و خۆی بەو نامۆ�ە فرۆشت کە لەنێوتان دەژی، �ان بە 
ئەندامی خێڵی نامۆکە، 4٨ ئەوا دوای فرۆشتنەکەی کڕ�نەوەی بۆ دەبێت، �ەکێک 
لە خزمەکانی دە�کڕێتەوە. 4٩ مامی �ان ئامۆزای دە�کڕێتەوە، �ەکێک لە خزمەکانی 
ئەوا خۆی دەکڕێتەوە.  توانای ماددی هەبوو  �ان ئەگەر  لە خێڵەکەی دە�کڕێتەوە، 
نرخی  و  دەژمێرێت  �ۆب�ل  ساڵی  هەتا  فرۆشتن��ەوە  ساڵی  لە  کڕ�ارەکەی  5٠ لەگەڵ 

ئازادبوونی بەپیێیی نرخی پیێدانی کرێگرتە�ەک دەبێت لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا. 
نرخی  لە  بگەڕێنێتەوە  پارە�ە  ئەو  پیێو�ستە  ئەوا  مابێت،  زۆر  سااڵنێکی  5١ ئەگەر 

کەم  سااڵنێکی  5٢ ئەگەر  ماوەتەوە.  کە  سااڵنەی  ئەو  ژمارەی  بەپیێیی  کڕ�نەکەی 
مابێتەوە هەتا ساڵی �ۆب�ل، ئەوا پیێو�ستە ئەو پارە�ە بگەڕێنێتەوە لە نرخی کڕ�نەکەی 
هەڵسوکەوتی  کرێگرتە�ەک  53 وەک  ماوەتەوە،  کە  سااڵنەی  ئەو  ژمارەی  بەپیێیی 
لەگەڵ دەکرێت، لە ساڵێکەوە بۆ ساڵێکی د�کە. پیێو�ستە ئاگاداربن خاوەنەکەی 

بە توندوت�ژی بەسەر�دا زاڵ نەبێت.
و  خۆی  �ۆب�ل  ساڵی  لە  ئەوا  نەکڕدرێتەوە،  پیێشوو  شێوازانەی  بەو  54 »”ئەگەر 

منداڵەکانی ئازاد دەکرێن، 55 چونکە نەوەی ئ�سرائ�ل بەندەن بۆ من، ئەوان بەندەی 
منن، ئەوانەی لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان، من �ەزدانی پەروەردگارتانم.

�اداش�ی گوێڕایەڵی

٢٦ aتەرخانکراو بەردی  و  تاشراو  پە�کەری  و  دروستمەکەن  خۆتان  بۆ   »”بت  ١

هەتا  دامەنێن،  کێشراو  لەسەر  وێنە  بەردی  خاکەکەتان  لە  دامەمەزرێنن، 
کڕنۆشی بۆ ببەن، چونکە من �ەزدانی پەروەردگارتانم.

٢ »”شەممەکانم دەپارێزن و ڕێز لە پی�رۆزگاکەم دەگرن، من �ەزدانم.

3 »”ئەگەر فەرزەکانم بەجێبهێنن و فەرمانەکانم بەجێبگە�ەنن و کاری پیێ بکەن، 

4 ئەوا لە کاتی خۆی بارانتان دەدەمێ و زەو�ش بەری خۆی دەدات و درەختەکانی 

کێڵگەش بەروبووم دەدات. 5 گێرەکردنتان بەردەوام دەبێت هەتا چن�نەوەی ترێ و 
لێبوو،  بەردەوام دەبێت هەتا چاندن، جا هەر خواردنێکتان حەز  ترێ  چن�نەوەی 

دە�خۆن و بە ئاسوودە�یی لە خاکەکەتان ن�شتەجێ دەبن.
ناتانترسێنێت،  کەس  و  دەخەون  جا  دەنێمەوە،  خاکەکەدا  لە  ٦ »”ئاشت�ش 

a ١ مەبەست لەو بەردانە�ە بە ستوونی ڕاگ�راون بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  



٢٢4لێڤ��ەکان ٢٦

گ�انلەبەرە دڕندەکان�ش لە خاکەکەدا الدەبەم و شمشێر بە خاکەکەتاندا تێناپەرێت. 
7 دوژمنەکانتان ڕاودەنێن و لەبەردەمتان بە شمشێر دەکوژرێن. ٨ پیێنج لە ئێوە سەد 

ڕاودەنێن و سەد لە ئێوە ڕاوی دە هەزار دەنێن و دوژمنەکانتان لەبەردەمتان بە شمشێر 
دەکوژرێن.

پە�مانم  و  دەکەم  ز�ادتان  و  دەکەم  بەروبوومتان  بە  و  دەدەمەوە  لێ  ٩ »”ئاوڕتان 

بۆ  و  دەخۆن  پیێشوو  ساڵی  دروێنەی  بەروبوومی  لە  ١٠ جا  دەبەمەسەر،  لەگەڵتان 
ئەمبارکردنی بەروبوومی نوێ، کۆنەکە دەردەهێنن. ١١ نش�نگەکەم لەنێوتان دادەنێم 
و قێزتان لێ ناکەمەوە، ١٢ لەنێوتان هاتوچۆ دەکەم و دەبم بە خودای ئێوە و ئێوەش 
دەبن بە گەلی من. ١3 من �ەزدانی پەروەردگارتانم کە لە خاکی م�سر دەر�هێنان، 
ئێوەی شکاند و بە سەربەرز�ی�ەوە   aئەوان بوون و کۆتی ن�ری لەوەی کە کۆ�لەی 

بەڕێیی کردن.

سزادان بۆ گوێڕایەڵنەبوون
نەکەن،  جێبەجێ  فەرمانانە  ئەم  هەموو  و  نەگرن  لێ  گوێم  ئەگەر  ١4 »”بەاڵم 

فەرمانەکانم  و  ببێتەوە  �اساکانم  لە  قێزتان  و  بکەنەوە  ڕەت  فەرزەکانم  ١5 ئەگەر 

بەجێنەهێنن، بەڵکو پە�مانەکەم بشکێنن، ١٦ ئەوا من ئەمەتان پیێ دەکەم، ترس و 
تۆق�ن و نەخۆشی س�ل و تا�ەکتان دەهێنمە سەر کە چاوتان کوێر بکات و گ�انتان 
دە�خۆن.  دوژمنەکانتان  چونکە  دەچێنن،  کشتوکاڵەکەتان  بێهوودە  بشێوێنێت، 
ناحەزەکانتان  و  دەتانشکێنن  دوژمنەکانتان  جا  وەردەگێڕم،  لێ  ڕووتان  ١7 من 

بەسەرتاندا زاڵ دەبن و کەس�ش بەدواتانەوە نەبێت هەر هەڵدێن.
١٨ »”ئەگەر لەگەڵ ئەوەش هەر گوێم لێ نەگرن، ئەوا حەوت قات بۆ گوناهەکانتان 

سزاتان دەدەم. ١٩ جا لەخۆبا�یی کەللەڕەق�تان دەشکێنم و ئاسمانتان وەک ئاسن 
لێ دەکەم و زەو�تان وەک بڕۆنز، ٢٠ بێهوودە ماندوو دەبن و زەو�تان بەری خۆی 

نادات و درەختی زەوی بەروبوومی نادات.
بگرن،  لێ  گوێم  نەتانو�ست  و  جواڵنەوە  لەگەڵم  پیێچەوانە  بە  ٢١ »”ئەگەر 

بەگوێرەی  دەکەم،  ز�اد  لەسەر  کارەساتەکەتان  قات  حەوت  د�کە  جارێکی  ئەوا 
و  دەکات  منداڵتان  بێ  و  دەکەم  بەڕەاڵ  بۆ  کێو�تان  ٢٢ دڕندەی  گوناهەکانتان. 

مەڕومااڵتتان قڕ دەکات و کەمتان دەکاتەوە، جا ڕێگاتان چۆڵ دەبێت.
جواڵنەوە،  لەگەڵم  پیێچەوانەوە  بە  بەڵکو  و  نەبوون  تەمبێ  بەوەش  ٢3 »”ئەگەر 

٢4 ئ�نجا من�ش بە پیێچەوانەوە لەگەڵتان دەجوڵێمەوە و حەوت قات بۆ گوناهەکانتان 

ئازارتان دەدەم. ٢5 شمشێرێکتان دەهێنمە سەر، تۆڵەی تووڕە�یی پە�مانەکەتان لێ 
دەدرێنە  و  نێوانتان  دەنێرمە  دەرد  و  کۆدەبنەوە  شارۆچکەکانتان  لە  جا  دەکاتەوە، 
نانەکەتان بە دە ژن و لە �ەک  بڕاوتان دەکەم، هەموو  دەست دوژمن. ٢٦ کە نان 

تەنوور دەکرێت، بە پیێوانەش بەشی دەکەن و دە�خۆن، بەاڵم تێر نابن.

a ١3 مەبەستی لە بارگران��ە.  
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٢7 »”ئەگەر بەوەش گوێم لێ نەگرن، بەڵکو بە پیێچەوانەوە لەگەڵم جواڵنەوە، ٢٨ ئەوا 

بۆ گوناهەکانتان  قات  و حەوت  تووڕە�ی�م  بە  لەگەڵتان دەجوڵێمەوە  پیێچەوانەوە  بە 
سەر  3٠ نزرگەکانی  دەخۆن.  کچەکانتان  و  کوڕ  گۆشتی  ٢٩ جا  دەدەم.  سزاتان 
الشەکانتان  دەکەم،  تەخت  بخوورتان  قوربانگاکانی  و  دەکەم  وێران   aبەرزا�ی�تان
فڕێدەدەمە سەر الشەی بتەکانتان و قێزتان لێ دەکەمەوە. 3١ شارۆچکەکانتان وێران 
ئێوە  قوربانی  خۆشی  بۆنەکانی  چۆڵەوانی،  دەکەمە  پی�رۆزەکانتان  شوێنە  و  دەکەم 
دڵخۆشم ناکات. 3٢ خاکەکە دەکەمە چۆڵەوانی و دوژمنەکانتان کە تێ�دا ن�شتەجێ 
دەبن، سەرسام دەبن. 33 بەناو نەتەوەکاندا پەرشوباڵوتان دەکەمەوە و شمشێرەکەم 
هەڵدەکێشم و ڕاوتان دەنێم. جا خاکەکەتان دەبێتە چۆڵەوانی و شارۆچکەکانتان 
 bساڵەکانی پشووی  زەو�ی�ەکە  چۆڵبوونی،  ڕۆژانی  هەموو  34 پاشان  دەبێت.  وێران 
پشوو  زەو�ی�ەکە  ئەوسا  دەبن؛  دوژمنەکانتان  لە خاکی  ئێوەش  وەردەگرێت،  خۆی 
پشوو  چۆڵبوونی  ڕۆژانی  35 هەموو  وەردەگرێت.  پشووەکانی  لە  سوود  و  دەدات 

دەدات، ئەو پشووانەی کە ئێوە پیێتان نەدەدا، کاتێک تێ�دا ن�شتەجێ بوون.
خاکی  لە  دڵ�ان  دەخەمە  ترسنۆکی  ئەوا  دەمێنێتەوە،  لێتان  3٦ »”ئەوانەی 

شمشێر  لە  وەک  جا  دە�انبەزێنێت،  هەڵوەر�و  گەاڵ�ەکی  دەنگی  و  دوژمنان�ان 
�ەکتردا  37 بەسەر  دەکەون.  بنێت  ڕاو�ان  ئەوەی کەس  بێ  و  هەڵدێن  ئاوا  هەڵبێن 
لەبەردەم  بنێت،  ڕاو�ان  ئەوەی کەس  لە شمشێر هەڵبێن و بێ  دەکەون هەروەک 
خاکی  و  لەناودەچن  گەالن  لەنێو  3٨ جا  نابێت،  هەستانەوەتان  دوژمنەکانتان 
بە  دوژمنانتان  لە خاکی  ئەوا  دەمێنێتەوە  لێتان  3٩ ئەوانەی  دەتانخوات.  دوژمنانتان 

گوناهەکان�انەوە لەناودەچن، هەروەها بە گوناهی باوکان�ش�انەوە لەناودەچن.
لەو  نا،  باپی�ران�اندا  و  باوک  و  خۆ�ان  گوناهەکانی  بە  دان�ان  ئەگەر  4٠ »”بەاڵم 

ئەوە  4١ لەبەر  لەگەڵم جواڵنەوە،  پیێچەوانەوە  بە  کە  کرد�ان  من  لەگەڵ  ناپاک��ەی 
من�ش بە پیێچەوانەوە لەگەڵ�اندا جواڵمەوە و ئەوانم بردە خاکی دوژمنان�ان هەتا دڵە 
خەتەنە نەکراوەکان�ان بێف�ز بێت و باجی گوناهەکان�ان بدەنەوە، 4٢ ئەوا پە�مانەکەم 
پە�مانەکەم  و  ئ�سحاق  لەگەڵ  پە�مانەکەم  هەروەها  دێتەوە.  بەب�ر  �اقوب  لەگەڵ 
ئەوانەوە چۆڵ  لەال�ەن  43 خاکەکەش  دێتەوە.  بەب�ر  و خاکەکەشم  ئ�براه�م  لەگەڵ 
چۆڵەوان��ە.  ئەوان  بەبێ  کاتێک  وەردەگرێت   cپشووەکانی لە  سوود  و  دەکرێت 
لە  و  ڕەتکردەوە  من�ان  �اساکانی  دەدەنەوە، چونکە  گوناهەکان�ان  باجی  ئەوان�ش 
خاکی  لە  کاتێک  ئەوەشدا  لەگەڵ  44 بەاڵم  بووەوە.  فەرزەکانم  لە  قێز�ان  ناخەوە 
لەناو�ان  تەواوی  بە  لێ�ان نەکردەوە، هەتا  قێزم  دوژمنان�ان بوون، ڕەتم نەکردنەوە و 
ببەم و پە�مانم لەگەڵ�ان بشکێنم، چونکە من �ەزدانی پەروەردگار�انم. 45 بەڵکو لە 
پیێناو�ان �ادی ئەو پە�مانە�ان بۆ دەکەمەوە کە لەگەڵ باوباپی�ران�ان بەستم، ئەوانەی 

a 3٠ مەبەست لەو شوێنە بەرزانە�ە کە بۆ قوربان�کردن و ڕێوڕەسمی پەرستنی بتەکان بووە.  

b 34 بڕوانە ٢5 :4 .  

c 43 پشووەکان: لە زمانی ع�بری بە واتای شەممەکان دێت.  
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لەبەرچاوی نەتەوەکان لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان هەتا ببمە خودای خۆ�ان. من 
�ەزدانم.“«

4٦ ئەوانە فەرز و �اسا و ڕێنما�ی�ەکانن کە �ەزدان لەنێوان خۆی و نەوەی ئ�سرائ�لدا 

دا�نا، لە شاخی س�نا لەسەر دەستی موسا.

کڕینەوەی ئەوەی هی یەزدانە

و ٢7 بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ »لەگەڵ  فەرموو  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

ئاوای  ئەوا  کرد،  نەزر  �ەزدان  بۆ  کەسێکی  کەسێک  ”ئەگەر  بڵێ:  پیێ�ان 
شەست  هەتا  ب�ست  تەمەن  نێرێکی  بۆ  خەماڵندنەکەت  3 ئەگەر  دەخەمڵێنێت، 
پی�رۆزگا  شاقلی  بەگوێرەی  ز�و   aشاقل پەنجا  خەماڵندنەکەت  ئەوا  بوو،  ساڵ 
5 ئەگەر  دەبێت.  شاقل  سی  خەماڵندنەکەت  ئەوا  بوو،  مێ�نەش  4 ئەگەر  دەبێت. 
نێر  بۆ  شاقل  ب�ست  خەماڵندنەکەت  ئەوا  بوو،  ساڵ  ب�ست  هەتا  پیێنج  تەمەنی 
ئەوا  بوو،  ساڵ  پیێنج  هەتا  مانگێک  تەمەنی  ٦ ئەگەر  دەبێت.  مێ  بۆ  شاقل  دە  و 
7 ئەگەر  بۆ مێ دەبێت.  ز�و  نێر و سێ شاقل  بۆ  ز�و  پیێنج شاقل  خەماڵندنەکەت 
بۆ  پازدە شاقل  ئەوا خەماڵندنەکەت  بوو،  بەرەو سەرەوە  و  تەمەنی شەست ساڵ 
ئەو کەسە هەژار  و  نەزری کرد  ٨ ئەگەر کەسێک  بۆ مێ دەبێت.  و دە شاقل  نێر 
و  بەردەم کاه�ن  نەزرەکە دەهێنێتە  ئەوا  نەبوو،  توانادا  لە  ئەو خەماڵندنەی  و  بوو 
کاه�نەکەش بۆی دەخەمڵێنێت. بەگوێرەی توانای ئەو کەسەی نەزرەکەی کردووە 

کاه�نەکە بۆی دەخەمڵێنێت.
٩ »”ئەگەر نەزرەکە ئاژەڵ بێت، لەوانەی پەسەندە وەک قوربانی بۆ �ەزدان، ئەوا 

و  نە�گۆڕێت  ١٠ پیێو�ستە  دەبێت.  پی�رۆز  �ەزدان،  بە  دەدرێت  لێیی  ئەوەی  هەموو 
بە  ئاژەڵێکی  ئەگەر  باش،  بە  خراپ  �ان  خراپ  بە  باش  نەکات،  پیێ  ئاڵوگۆڕی 
پی�رۆز دەبن. ١١ ئەگەر نەزرەکە  ئاژەڵێکی د�کە ئاڵوگۆڕ کرد، ئەوا هەردوو ئاژەڵەکە 
بەپیێیی ڕێوڕەسم ئاژەڵێکی گاڵو بوو، لەوانەی کە قبوڵ ن��ە وەک قوربانی بۆ �ەزدان، 
دەخەمڵێنێت،  نرخەکەی  ١٢ جا  کاه�ن.  بەردەم  بهێنرێتە  ئاژەڵەکە  پیێو�ستە  ئەوا 
هەر چۆنێک بێت باش �ان خراپ، ئەو نرخەی کاه�ن دە�خەمڵێنێت، هەر ئەوە 
پیێنج  پیێو�ستە  ئەوا  بکڕێتەوە،  ئاژەڵەکە  و�ستی  خاوەنەکەی  ئەگەر  ١3 جا  دەبێت. 

�ەک بخاتە سەر خەماڵندنەکە.
ئەوا  بێت،  پی�رۆزکراو  �ەزدان  بۆ  تەرخان کرد هەتا  ماڵەکەی  �ەکێک  ١4 »”ئەگەر 

کاه�نەکە دە�خەمڵێنێت باش بێت �ان خراپ، کاه�نەکە چۆنی بخەمڵێنێت ئاوا 
دەبێت. ١5 ئەگەر ئەو کەسە و�ستی ماڵە تەرخانکراوەکەی بکڕێتەوە ئەوا پیێنج �ەکی 

نرخی خەماڵندنەکە دەخاتە سەری و دەبێتەوە هی خۆی.
بۆ  خۆی  خێزانی  موڵکی  کێڵگەکەی  لە  بەشێکی  کەسێک  ١٦ »”ئەگەر 

جێیی  دەبێت،  تێ�دا  تۆوکردن  بەگوێرەی  ئەوا خەماڵندنەکە  کرد،  تەرخان  �ەزدان 

a 3 هەر شاقلێک �ازدە گرام و ن�وە.  
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 bۆب�لدا� ساڵی  لە  ١7 ئەگەر  دەبێت.  ز�و  شاقل  پەنجا  بە  جۆ  تۆوی   aحۆمەرێک
کێڵگەکەی تەرخان کرد، ئەوا بەگوێرەی ئەو خەماڵندنەی کە دانراوە دەمێنێتەوە. 
کاه�نەکە  ئەوا  کرد،  تەرخان  کێڵگەکەی  �ۆب�ل  ساڵی  لەدوای  ئەگەر  ١٨ بەاڵم 

بەگوێرەی ئەو سااڵنەی ماوەتەوە بۆ ساڵی ئا�ندەی �ۆب�ل، نرخەکەی بۆ دەژمێرێت. 
لە خەماڵندنەکە کەم دەکاتەوە. ١٩ ئەگەر ئەو کەسەی کێڵگەکەی تەرخان کردووە 
و�ستی کێڵگەکە بکڕێتەوە، ئەوا پیێنج �ەکی نرخی خەماڵندنەکە دەخاتە سەری و 
کێڵگەکە بۆ ئەو دەبێت. ٢٠ بەاڵم ئەگەر کێڵگەکەی نەکڕ�ی�ەوە �ان کێڵگەکەی بە 
کەسێکی د�کە فرۆشت، ئەوا ئ�تر ناکڕدرێتەوە، ٢١ بەڵکو کێڵگەکە لە ساڵی �ۆب�ل 
ئازاد دەکرێت، پی�رۆز دەبێت، وەک کێڵگەی ڕاگ�راوc بۆ �ەزدان. ئەو کاتە دەبێتە 

موڵکی کاه�نەکان.
٢٢ »”ئەگەر کێڵگە�ەکی کڕاوی بۆ �ەزدان تەرخان کرد، کە لە کێڵگەکانی موڵکی 

ساڵی  هەتا  دەژمێرێت  بۆ  خەماڵندنەکەی  بڕی  کاه�نەکە  ٢3 ئەوا  نەبوو،  خێزانی 
تەرخانکراوی  وەک  دەدات،  نرخی خەماڵندنەکە  ڕۆژە  لەو  کەسەکە  جا  �ۆب�ل، 
پی�رۆز بۆ �ەزدان. ٢4 لە ساڵی �ۆب�ل�ش کێڵگەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لێیی کڕ�وە، 
پی�رۆزگا  شاقلی  بەپیێیی  خەماڵندنەکەش  ٢5 هەموو  زەو�ی�ەکە.  ڕەسەنی  خاوەنی  بۆ 

دەبێت، هەر شاقلێک ب�ست گ�رە دەبێت.
دەکرێتەوە،  ج�ا  �ەزدان  بۆ  نۆبەرە  وەک  کە  ئاژەڵ  نۆبەرە�ەکی  هەر  ٢٦ »”بەاڵم 

با کەس تەرخانی نەکات، گاd بێت �ان بەران ئەوا بۆ �ەزدانە؛ ٢7 ئەگەر لە ئاژەڵە 
گاڵوەکان بوو، ئەوا بەگوێرەی خەماڵندنەکە دە�کڕێتەوە و پیێنج �ەک�شی دەخاتە 

سەر. ئەگەر نە�کڕ�ی�ەوە ئەوا بەگوێرەی خەماڵندنەکە دەفرۆشرێت.
٢٨ »”بەاڵم هەموو ڕاگ�راوێکe کە مرۆڤ بۆ �ەزدانی تەرخان دەکات لە هەموو 

ئەوانەی هە�ەتی، لە خەڵک و ئاژەڵ و کێڵگەکانی موڵکی خۆی، ئەوا نافرۆشرێت 
و ناکڕدرێتەوە، هەموو ڕاگ�راوێک هەرەپی�رۆزە بۆ �ەزدان.

دەبێت  ناکڕدرێتەوە،  بارمتە  بە   fقڕکردن بۆ  بێت  تەرخانکراو  ٢٩ »”هەرکەسێک 

بکوژرێت.
بۆ  درەختەکان  بەروبوومی  و  زەوی  دانەوێڵەی  لە  زەوی  دە�ەکی  3٠ »”هەموو 

خۆی  دە�ەکەکەی  لە  هەندێک  کەسێک  3١ ئەگەر  �ەزدان.  بۆ  پی�رۆزە  �ەزدانە، 
هەر  دە�ەمی  مێگەل  و  گاگەل  3٢ بەاڵم  سەر،  دەخاتە  پیێنج�ەکی  ئەوا  کڕ�ی�ەوە، 
ئاژەڵێک بەژێر گۆچانی شواندا تێب�ەڕێت، ئەوا پی�رۆز دەبێت بۆ �ەزدان. 33 نابێت 

a ١٦ )حۆمەر( نز�کەی ١35 ک�لۆگرامی تۆوی جۆ. بڕوانە پاشکۆی کتێبەکە.  

b ١7 لە ساڵی �ۆب�لدا: بڕوانە ٢5 :٨ هتد.  

c ٢١ بە واتای وەستێنراو�ش دێت، هەر موڵکێک و هەر گ�انلەبەرێک ئاژەڵ بێت �ان مرۆڤ کە ج�ا کرا�ەوە بۆ خزمەتی خودا، ئ�تر هەرگ�ز گەڕانەوەی بۆ نابێت و کڕ�ن و 

فرۆشتنی لەسەر ناکرێت. لێرە و لە ئا�ەتی ٢٨.  

d ٢٦ لە زمانی ع�بری دەشێت ئەم وشە�ە بۆ نێر و مێ )چێڵ و گا( بەکاربهێنرێت.  

e ٢٨ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان.  

f ٢٩ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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ئاڵوگۆڕی  ئەگەر  ناکات،  پیێ  ئاڵوگۆڕی  و  خراپ  �ان  باشە  ئاخۆ  بکرێت  تەماشا 
پیێکرد، ئەوا هەردوو ئاژەڵەکە و ئالۆگۆڕکراوەکە پی�رۆز دەبن بۆ �ەزدان، ناکڕدرێنەوە.“«

34 ئەمانە ئەو فەرمانانەن کە �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل لە 

شاخی س�نا.



سەرژمێری ٢٢٩١

سەرژمێری
چوارەم پەڕتووکی موسا

aسەرژمێریپی یەکەم

لە ١ ئ�سرائ�ل  گەلی  هاتنەدەرەوەی  دووەمی  ساڵی  دووی  مانگی  �ەکی   لە  ١

خاکی م�سر، لە چادری چاوپیێکەوتندا لە چۆڵەوانی س�نا، �ەزدان بە موسای 
و  خێڵەکان�ان  بە  بکەن،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  ٢ »سەرژمێری  فەرموو: 
ب�ست  گەنجی  3 لە  �ەک.  بە  �ەک  نێر�نەکان  ناوی  ل�ستی  بە  بنەماڵەکان�انەوە، 
ساڵ بەرەو سەرەوە، هەموو ئەوانەی دەتوانن لە ئ�سرائ�ل خزمەت بکەن لە سوپا، 
تۆ و هارون بەگوێرەی لەشکرەکان�ان تۆمار�ان بکەن. 4 بۆ هەر هۆزێک پی�اوێکتان 

لەگەڵدا بێت، پی�اوێک گەورەی بنەماڵەکەی بێت.

5 »ئەمەش ناوی ئەو پی�اوانە�ە کە �ارمەت�تان دەدەن:  

  »لە هۆزی ڕەئوبێن، ئەل�سوری کوڕی شەد�ئور؛
٦ لە هۆزی ش�مۆن، شەلوم�ێلی کوڕی چوور�شەدای؛  

7 لە هۆزی �ەهودا، نەحشۆنی کوڕی عەم�ناداب؛  
٨ لە هۆزی �ەساخار، نەتەنێلی کوڕی چوعەر؛  

٩ لە هۆزی زەبولون، ئەل�ابی کوڕی حێلۆن؛  
 ١٠ لە کوڕەکانی �وسف:

  لە هۆزی ئەفرا�م، ئەل�شاماعی کوڕی عەم�هود؛
  لە هۆزی مەنەشە، گەماالئ�لی کوڕی پەداهچوور؛

 ١١ لە هۆزی بن�ام�ن، ئەب�دانی کوڕی گدعۆنی،
 ١٢ لە هۆزی دان، ئەح�عەزەری کوڕی عەم�شەدای؛

 ١3 لە هۆزی ئاشێر، پەگع�ێلی کوڕی عۆخران؛
 ١4 لە هۆزی گاد، ئەل�اسافی کوڕی دەعوئێل؛

 ١5 لە هۆزی نەفتالی، ئەح�ڕەعی کوڕی عێ�نان.«

سەرۆک  باوکان�انن،  هۆزی  سەرکردەی  کۆمەڵەکەن،  هەڵبژێردراوانی   ١٦ ئەوانە 
خێڵەکانی ئ�سرائ�لن.

١7 جا موسا و هارون هەموو ئەو پی�اوانە�ان برد کە باس کران، ١٨ هەموو کۆمەڵ�ان 

لە �ەکی مانگی دوو کۆکردەوە. لە گەنجانی ب�ست ساڵە بەرەو سەرەوە بەگوێرەی 
تۆمار  ناوەکان�ان  �ەک  بە  �ەک  بنەماڵەکان�ان،  و  خێڵ  سەر  خرانەوە  ڕەچەڵەک�ان 
a ١ سەرژمێر�یی �ەکەم تا�بەت بوو بە ناونووس�نی پی�اوانی ئ�سرائ�ل بۆ سەربازی لەژێر چاودێری موسا بۆ هێرشبردنە سەر خاکی کەنعان لە ناوچەی قادێش بەرنێعەوە.  
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کرا، ١٩ هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد. ئ�نجا لە چۆڵەوانی س�نادا تۆماری 
کردن.

 ٢٠ لە نەوەی ڕەئوبێن کە نۆبەرەی ئ�سرائ�لە،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  �ەکە  بە  �ەکە  سوپادا،  لە  بکەن  دەتوانن خزمەت 
هۆزی  لە  ٢١ تۆمارکراوان  بنەماڵەکان�ان.  و  خێڵەکان�ان  تۆمارکردنی  بەگوێرەی 

ڕەئوبێن چل و شەش هەزار و پیێنج سەد کەس بوون.

 ٢٢ لە نەوەی ش�مۆن،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
ناوەکان  بەپیێیی  و  ژمێردران  �ەکە  بە  �ەکە  سوپادا،  لە  بکەن  دەتوانن خزمەت 
ڕێکخران، بەگوێرەی تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. ٢3 تۆمارکراوان لە 

هۆزی ش�مۆن پەنجا و نۆ هەزار و سێ سەد کەس بوون.

 ٢4 لە نەوەی گاد،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
و  چل  گاد  هۆزی  لە  ٢5 تۆمارکراوان  بنەماڵەکان�ان.  و  خێڵەکان�ان  تۆمارکردنی 

پیێنج هەزار و شەش سەد و پەنجا کەس بوون.

 ٢٦ لە نەوەی �ەهودا،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. ٢7 تۆمارکراوان لە هۆزی �ەهودا حەفتا و 

چوار هەزار و شەش سەد کەس بوون.

 ٢٨ لە نەوەی �ەساخار،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. ٢٩ تۆمارکراوان لە هۆزی �ەساخار پەنجا 

و چوار هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 3٠ لە نەوەی زەبولون،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. 3١ تۆمارکراوان لە هۆزی زەبولون پەنجا 

و حەوت هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 3٢ لە نەوەی �وسف،
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  لە نەوەی ئەفرا�م،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
ئەفرا�م چل  هۆزی  لە  33 تۆمارکراوان  بنەماڵەکان�ان.  و  خێڵەکان�ان  تۆمارکردنی 

هەزار و پیێنج سەد کەس بوون.
 34 لە نەوەی مەنەشە،

ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. 35 تۆمارکراوان لە هۆزی مەنەشە سی و 

دوو هەزار و دوو سەد کەس بوون.

 3٦ لە نەوەی بن�ام�ن،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. 37 تۆمارکراوان لە هۆزی بن�ام�ن سی و 

پیێنج هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 3٨ لە نەوەی دان،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. 3٩ تۆمارکراوان لە هۆزی دان شەست و 

دوو هەزار و حەوت سەد کەس بوون.

 4٠ لە نەوەی ئاشێر،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
بنەماڵەکان�ان. 4١ تۆمارکراوان لە هۆزی ئاشێر چل و  تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و 

�ەک هەزار و پیێنج سەد کەس بوون.

 4٢ لە نەوەی نەفتالی،
ئەوانەی  هەموو  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  نێر�نە�ەک    هەموو 
بەگوێرەی  ڕێکخران،  ناوەکان  بەپیێیی  سوپادا،  لە  بکەن  خزمەت  دەتوانن 
تۆمارکردنی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان. 43 تۆمارکراوان لە هۆزی نەفتالی پەنجا 

و سێ هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 44 ئەوانە تۆمارکراوەکانن، ئەوانەی موسا و هارون و دوازدە سەرۆک هۆزەکانی ئ�سرائ�ل 
تۆمار�ان کردن، هەر پی�اوێک لە تۆمارکراوەکان نوێنەر بوو بۆ بنەماڵەکەی. 45 جا 
هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل، بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان لە گەنجی ب�ست ساڵ بەرەو 
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تۆمار  ئ�سرائ�لدا  لە سوپای  بکەن  دەتوانن خزمەت  ئەوانەی  سەرەوە، هەموو 
کران، 4٦ هەموو تۆمارکراوەکان شەش سەد و سێ هەزار و پیێنج سەد و پەنجا 

کەس بوون.

47 بەاڵم هۆزی لێڤی بنەماڵەکان�ان لەگەڵ ئەوان تۆمار نەکران، 4٨ چونکە �ەزدان بە 

موسای فەرموو: 4٩ »هۆزی لێڤی تۆمار مەکە و لەنێوان نەوەی ئ�سرائ�لدا سەرژمێر�ان 
مەکە. 5٠ بەڵکو لێڤ��ەکان لەسەر چادری پە�مان و هەموو قاپوقاچاغەکەی و هەموو 
قاپوقاچاغەکان��ەوە  هەموو  بە  پەرستن  چادرەکەی  ئەوان  دابنێ،  هە�ەتی  ئەوەی 
پەرستن�ش چادر  لە چواردەوری چادرەکەی  ئەوان خزمەتی دەکەن،  و  هەڵدەگرن 
هەڵدەدەن. 5١ لە کاتی گواستنەوەی چادرەکەی پەرستن لێڤ��ەکان هەڵ�دەگرنەوە و 
لە کاتی هەڵدانی چادرەکەی پەرستن�ش لێڤ��ەکان دا�دەمەزرێننەوە. هەرکەسێکی 
ئ�سرائ�ل  5٢ نەوەی  دەکوژرێت.  بێتەوە  نز�ک  لێیی  لێڤ��ەکان  لە  جگە  د�کە 
هەر�ەکە لە ئۆردوگای خۆی لەژێر بە�داخەکەی خۆی بەپیێیی لەشکرەکان�ان چادر 
هەڵدەدەن. 53 بەاڵم لێڤ��ەکان لە چواردەوری چادرەکەی پە�مان چادر هەڵدەدەن، 
هەتا تووڕە�یی نە�ەتە سەر کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل، جا لێڤ��ەکان بەرپرس�ار دەبن 

لە پارێزگاری چادری پە�مان.«
بە  فەرمانی  �ەزدان  ئەوەی  ئاوا�ان کرد، بەگوێرەی هەموو  ئ�سرائ�ل�ش  54 نەوەی 

موسا کرد.

ڕێکخس�نی ئۆردوگاکانی هۆزەکان

ئ�سرائ�ل، هەر�ەکە ٢ نەوەی  ٢ »با  فەرموو:  و هارونی  بە موسا  �ەزدان   هەروەها  ١

هەڵبدەن،  چادر  بنەماڵەکان�انەوە  الف�تەکانی  بە  خۆی،  بە�داخەکەی  لەژێر 
ڕووەو چادری چاوپیێکەوتن و دەوروبەری.«

3 لەالی ڕۆژهەاڵت،  
بەگوێرەی  ئۆردوگاکە�ان  بە�داخی  لەژێر  هەاڵتن  خۆر  ڕووەو  �ەهودا    هۆزی 
لەشکرەکان�ان چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی �ەهوداش نەحشۆنی کوڕی 
و چوار هەزار و شەش  تۆمارکراوەکان�ش حەفتا  4 ژمارەی سەربازە  عەم�نادابە. 

سەد کەسە.
نەوەی  سەرۆکی  هەڵدەدەن،  چادر  لەتەن�شت�انەوە  �ەساخار  هۆزی  5 پاشان   
�ەساخار�ش نەتەنێلی کوڕی چوعەر. ٦ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش پەنجا 

و چوار هەزار و چوار سەد کەسە.
7 پاشان هۆزی زەبولون دێت، سەرۆکی نەوەی زەبولون�ش ئەل�ابی کوڕی حێلۆنە.   
٨ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش پەنجا و حەوت هەزار و چوار سەد کەسە.

پی�اوانی دانراو�ش لە ئۆردوگای �ەهودا، بەگوێرەی لەشکرەکان�ان سەد و  ٩ هەموو   
هەشتا و شەش هەزار و چوار سەد کەسن، �ەکەمن لە بەڕێکەوتندا.



سەرژمێری ٢33٢

 ١٠ لەالی باشوور،
چادر  لەشکرەکان�ان  بەگوێرەی  ئۆردوگاکە�ان  بە�داخی  لەژێر  ڕەئوبێن    هۆزی 
هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی ڕەئوبێن�ش ئەل�سوری کوڕی شەد�ئورە. ١١ ژمارەی 

سەربازە تۆمارکراوەکان�ش چل و شەش هەزار و پیێنج سەد کەسە.
 ١٢ پاشان هۆزی ش�مۆن لەتەن�شت�انەوە چادر هەڵدەدەن، سەرۆکی نەوەی ش�مۆن�ش 
شەلوم�ێلی کوڕی چوور�شەدا�ە. ١3 ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی پەنجا و نۆ 

هەزار و سێ سەد کەسە.
ئەل�اسافی کوڕی دەعوئێلە.   ١4 پاشان هۆزی گاد دێت، سەرۆکی نەوەی گاد�ش 
١5 ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش چل و پیێنج هەزار و شەش سەد و پەنجا 

کەسە.
 ١٦ هەموو پی�اوانی دانراو�ش لە ئۆردوگای ڕەئوبێن، بەگوێرەی لەشکرەکان�ان سەد و 

پەنجا و �ەک هەزار و چوار سەد و پەنجا کەسن، دووەمن لە بەڕێکەوتندا.

بەڕێ  ئۆردوگاکان  لەناوەندی  لێڤ��ەکان  ئۆردوگای   ١7 ئ�نجا چادری چاوپیێکەوتن، 
دەکەوێت، چۆن چادر هەڵدەدەن بە هەمان شێوە بەڕێ دەکەون، هەر�ەکە و 

لە شوێنی خۆی لەژێر بە�داخەکەی.

 ١٨ لەالی ڕۆژئاوا،
چادر  لەشکرەکان�ان  بەگوێرەی  ئۆردوگاکە�ان  بە�داخی  لەژێر  ئەفرا�م    هۆزی 
عەم�هودە.  کوڕی  ئەل�شاماعی  ئەفرا�م�ش  نەوەی  سەرۆکی  هەڵدەدەن، 

١٩ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی چل هەزار و پیێنج سەد کەسە.

مەنەشەش  نەوەی  سەرۆکی  دێت،  لەتەن�شت�انەوە  مەنەشە  هۆزی   ٢٠ پاشان 
گەماالئ�لی کوڕی پەداهچوورە. ٢١ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکانی سی و دوو 

هەزار و دوو سەد کەسە.
کوڕی  ئەب�دانی  بن�ام�ن�ش  نەوەی  بۆ  سەرۆک  دێت،  بن�ام�ن  هۆزی   ٢٢ پاشان 
گدعۆن��ە. ٢3 ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش سی و پیێنج هەزار و چوار سەد 

کەسە.
 ٢4 هەموو پی�اوانی دانراو�ش لە ئۆردوگای ئەفرا�م، بەگوێرەی لەشکرەکان�ان سەد و 

هەشت هەزار و سەد کەسن، سێ�ەمن لە بەڕێکەوتندا.

 ٢5 لەالی باکوور،
چادر  لەشکرەکان�ان  بەگوێرەی  ئۆردوگاکە�ان  بە�داخی  لەژێر  دان    هۆزی 
عەم�شەدا�ە.  کوڕی  ئەح�عەزەری  دان�ش  نەوەی  سەرۆکی  هەڵدەدەن، 
سەد  حەوت  و  هەزار  دوو  و  شەست  تۆمارکراوەکان�ش  سەربازە  ٢٦ ژمارەی 

کەسە.
نەوەی  سەرۆکی  هەڵدەدەن،  چادر  لەتەن�شت�انەوە  دێت،  ئاشێر  هۆزی   ٢7 پاشان 
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ئاشێر�ش پەگع�ێلی کوڕی عۆخرانە. ٢٨ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش چل و 
�ەک هەزار و پیێنج سەد کەسە.

کوڕی  ئەح�ڕەعی  نەفتال�ش  نەوەی  سەرۆکی  دێت،  نەفتال�ش  هۆزی   ٢٩ پاشان 
عێ�نانە. 3٠ ژمارەی سەربازە تۆمارکراوەکان�ش پەنجا و سێ هەزار و چوار سەد 

کەسە.
 3١ هەموو پی�اوانی دانراو�ش لە ئۆردوگای دان سەد و پەنجا و حەوت هەزار و شەش 

سەد کەسن، لەژێر بە�داخەکان�ان لە کۆتا�ی�دا بەڕێ دەکەون.

 3٢ ئەوانە تۆمارکراوەکانی نەوەی ئ�سرائ�لن بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان. هەموو تۆمارکراوان 
و  پیێنج سەد  و  هەزار  و سێ  لەشکرەکان�انەوە شەش سەد  بە  ئۆردوگاکان  لە 
نەکران،  تۆمار  ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لەنێوان  لێڤ��ەکان  33 بەاڵم  کەسن.  پەنجا 

هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

موسا کرد،  بە  فەرمانی  �ەزدان  ئەوەی  بەگوێرەی هەموو  ئ�سرائ�ل  نەوەی  34 جا 

ئاوا�ان کرد، ئاوا لەژێر بە�داخەکان�ان چادر�ان هەڵدا و ئاوا بەڕێکەوتن، هەر�ەکە 
بەگوێرەی خێڵەکەی خۆی لە بنەماڵەکەی.

لێڤیپیەکان

 ئەمەش نەوەی هارون و موسا�ە، ئەو ڕۆژەی �ەزدان لەگەڵ موسادا لە شاخی 3 ١

س�نا دوا.

ئ�تامار.  و  ئەلعازار  و  ئەب�هو  و  نۆبەرە  نادابی  هارونە،  ناوی کوڕەکانی  ٢ ئەمەش 

ئەرکی  ئەوانەی  دەستن�شانکراوەکان  کاه�نە  هارونە،  نەوەکانی  ناوی  3 ئەمەش 

لە  کاتێک  مردن،  �ەزدان  لەبەردەم  ئەب�هو  و  4 ناداب  پیێ س�ێردراوە.  کاه�ن�ێت��ان 
ئەوەی  لەبەر   .aکرد پیێشکەش  �ەزدان  لەبەردەم  نامۆ�ان  ئاگرێکی  س�نا  چۆڵەوانی 
ه�چ کوڕ�ان نەبوو، ئەلعازار و ئ�تامار لەبەردەم هارونی باوک�ان خزمەتی کاه�ن�ێت��ان 

کرد.
لەبەردەم  و  پیێش  بهێنە  لێڤی  ٦ »هۆزی  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  5 هەروەها 

هارونی کاه�ن ڕا�انبگرە و با �ار�دەدەری بن، 7 جا هەڵدەستن بە پارێزگاری بۆ ئەو 
و لە ج�اتی هەموو کۆمەڵ لەبەردەم چادری چاوپیێکەوتن، بەهۆی کارکردن�ان لە 
قاپوقاچاغەکانی چادری چاوپیێکەوتن  لە هەموو  ٨ پارێزگاری  پەرستن.  چادرەکەی 
دەکەن.  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ  کار  پەرستن  چادرەکەی  لە  کارکردن�ان  بە  و  دەکەن 
٩ لێڤ��ەکان دەدە�تە هارون و کوڕەکانی، لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا ئەوان بە تەواوەتی 

کاه�ن�ێت��ەکە�ان  و  دادەمەزرێن�ت  کوڕەکانی  و  ١٠ هارون  بەو.  پیێشکەشکراون 
دەپارێزن و هەرکەسێکی د�کە لە پی�رۆزگا نز�ک ببێتەوە دەکوژرێت.«

نەوەی  لەنێو  دەبەم،  لێڤ��ەکان  من  ١٢ »ئێستا  فەرموو:  موسای  بە  ١١ �ەزدان 

a 4 بڕوانە لێڤ��ەکان ١٠ :١ -3.   
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ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  ئافرەت کە  لە سکی  نێر  نۆبەرە�ەکی  لە ج�اتی هەر  ئ�سرائ�ل 
ئەو  منە،  بۆ  نۆبەرە�ەک  هەموو  ١3 چونکە  من،  هی  دەبنە  لێڤ��ەکان  ئ�تر  بێت. 
لە  نۆبەرە�ەک  هەموو  ئەوا  دا،  نۆبەرە�ەکم  هەموو  لە  م�سردا  خاکی  لە  ڕۆژەی 
ئ�سرائ�لدا لە خەڵک و لە ئاژەڵ بۆ خۆمم تەرخان کرد، بۆ من دەبن، من �ەزدانم.«

لێڤی  ١5 »نەوەی  فەرموو:  موسای  بە  س�نادا  چۆڵەوانی  لە  �ەزدان  ١4 هەروەها 

لە کۆرپەی  نێر�نە�ەک  هەموو  بکە،  تۆمار  و خێڵەکان�ان  بنەماڵەکان�ان  بەگوێرەی 
فەرما�شتی  بەگوێرەی  ١٦ موساش  دەکە�ت.«  تۆمار  سەرەوە  بەرەو  مانگ  �ەک 

�ەزدان هەروەک فەرمانی کردبوو، تۆماری کردن.

 ١7 ئەمانە ناوی نەوەکانی لێڤی بوو:
  گێرشۆن و قەهات و مەراری.

 ١٨ ئەوەش ناوی دوو کوڕەکەی گێرشۆنە بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  ل�بنی و ش�معی.

 ١٩ نەوەی قەهات�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  عەمرام و �ەسهار و حەبرۆن و عوز�یێل.

 ٢٠ دوو کوڕەکەی مەرار�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  مەحلی و موشی.

  ئەمە خێڵی لێڤ��ەکانە بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان.

 ٢١ بۆ گێرشۆن خێڵی ل�بن��ەکان و خێڵی ش�مع��ەکان. ئەمە خێڵەکانی گێرشۆن��ەکانە،
لێ�ان   ٢٢ ژمارەی هەموو نێر�نە�ەکی کوڕی �ەک مانگ بەرەو سەرەوە، تۆمارکراوان 

حەوت هەزار و پیێنج سەد کەس بوون.
چادر  ڕۆژئاوا  بەالی  پەرستنەوە  چادری  پشت  لە  گێرشۆن��ەکان   ٢3 خێڵەکانی 

هەڵدەدەن،
 ٢4 گەورەی بنەماڵەی گێرشۆن��ەکان�ش ئەل�اسافی کوڕی الئێل بوو.

 ٢5 نەوەی گێرشۆن لە چادری چاوپیێکەوتن بەرپرس�ار بوون لە پارێزگاری چادرەکەی 
پەرستن و چادرەکە و پۆشەرەکەی، پەردەی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن، 
دەوری  لە  کە  حەوشەکە  دەروازەی  پەردەی  و  حەوشەکە  ٢٦ پەردەکانی 

چادرەکەی پەرستنە و لە دەوری قوربانگاکەن بە چواردەوری و گور�سەکانی، 
لەگەڵ هەموو ئەو خزمەتەی پە�وەست بوو پیێ�انەوە.

 ٢7 بۆ قەهات�ش خێڵی عەمرام��ەکان، خێڵی �ەسهار�ی�ەکان، خێڵی حەبرۆن��ەکان و 
خێڵی عوز�یێل��ەکان بوون. ئەمە خێڵەکانی قەهات��ەکانە

و  هەزار  هەشت  سەرەوە  بەرەو  مانگ  �ەک  کوڕی  نێر�نە�ەکی  هەموو   ٢٨ ژمارەی 
شەش سەد کەس بوون.

  قەهات��ەکان بەرپرس�ار بوون لە پارێزگاری پی�رۆزگا.
 ٢٩ خێڵەکانی نەوەی قەهات لەالی باشووری چادرەکەی پەرستن چادر هەڵدەدەن.
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 3٠ گەورەی بنەماڵەکانی خێڵەکانی قەهات��ەکان�ش ئەل�چافانی کوڕی عوز�یێل بوو.
قوربانگاکان،  چرادانەکە،  مێزەکە،  سندوقەکە،  پارێزگاری  لە  بوون   3١ بەرپرس�ار 
قاپوقاچاغی پی�رۆزگاکە کە خزمەتی پیێ دەکەن، پەردەی شوێنی هەرەپی�رۆز و 

هەموو ئەوەی لەگەڵی بەکاردەهێنرێت.
کاه�ن،  هارونی  کوڕی  ئەلعازاری  لێڤ��ەکان�ش  سەرکردەکانی  سەرۆکی   3٢ بۆ 
سەرپەرشت�ار بوو بەسەر ئەو کەسانەی کە بەرپرس�ار بوون لە پارێزگاری پی�رۆزگا.

 33 بۆ مەراری، خێڵی مەحل��ەکان و خێڵی موش��ەکان، ئەمە خێڵەکانی مەرار�ی�ە.
بەرەو  مانگ  �ەک  کوڕی  نێر�نە�ەکی  هەموو  ژمارەی  بەپیێیی  لێ�ان   34 تۆمارکراوان 

سەرەوە شەش هەزار و دوو سەد کەس بوون.
 35 گەورەی بنەماڵەی خێڵەکانی مەرار�ش چوور�یێلی کوڕی ئەب�حە�لە،

  لەالی باکووری چادرەکەی پەرستن چادر هەڵدەدەن.
چوارچێوەکانی  لە  بوون  پارێزگار�کردن  سەرپەرشت�اری  مەرار�ش   3٦ نەوەی 
چادرەکەی پەرستن، هەروەها کار�تە، کۆڵەکە، بناغە، هەموو کەلوپەلەکانی 
و هەموو ئەوەی لەگەڵ�دا بەکاردەهێنرێت، 37 هەروەها کۆڵەکەکانی حەوشەکە 

لە چواردەوری و بنکە و سنگ و گور�سەکانی.

ڕووەو  پەرستن،  چادرەکەی  ڕۆژهەاڵتی  لەالی  کوڕەکانی  و  هارون  و   3٨ موسا 
ڕۆژهەاڵت لەبەردەم چادری چاوپیێکەوتن چادر هەڵدەدەن.

  بەرپرس�ار بوون لە پارێزگاری پی�رۆزگا لە ج�اتی نەوەی ئ�سرائ�ل،
  هەرکەسێکی د�کەش کە لە پی�رۆزگا نز�ک بکەوتبا�ەوە دەکوژرا.

 3٩ هەموو تۆمارکراوانی لێڤ��ەکان ئەوانەی موسا و هارون بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان 
بەگوێرەی خێڵەکان�ان تۆمار�ان کردن، هەموو نێر�نە�ەکی کوڕی �ەک مانگ 

بەرەو سەرەوە ب�ست و دوو هەزار کەس بوون.

نەوەی  لە  نۆبەرە  نێر�نە�ەکی  »هەموو  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  4٠ هەروەها 

ناوەکان�ان  ل�ستی  و  بکە  تۆمار  سەرەوە  بەرەو  مانگ  �ەک  کۆرپەی  لە  ئ�سرائ�ل 
وەربگرە. 4١ من �ەزدانم، لێڤ��ەکان لە ج�اتی هەموو نۆبەرە�ەکی نەوەی ئ�سرائ�ل 
نەوەی  مەڕومااڵتی  لە  نۆبەرە�ەک  هەموو  ج�اتی  لە  لێڤ��ەکان�ش  مەڕومااڵتی  و 

ئ�سرائ�ل بۆ من دادەنێ�ت.«
4٢ جا موسا وەک �ەزدان فەرمانی پیێ کرد هەموو نۆبەرە�ەکی لە نەوەی ئ�سرائ�ل 

بەرەو  مانگ  �ەک  تەمەنی  لە  نێر�نە  نۆبەرەی  کۆرپە�ەکی  43 هەموو  کرد،  تۆمار 
سەرەوە لە ل�ستی ناوەکان تۆمارکران، ب�ست و دوو هەزار و دوو سەد و حەفتا و 

سێ کەس بوون.
لە  نۆبەرە�ەک  هەموو  ج�اتی  لە  45 »لێڤ��ەکان  فەرموو:  موسای  بە  44 �ەزدان 

نەوەی ئ�سرائ�ل دابنێ و مەڕومااڵتی لێڤ��ەکان�ش لە ج�اتی مەڕومااڵتەکان�ان، جا 
و  حەفتا  و  سەد  دوو  ئەو  کڕ�نەوەی  4٦ بۆ  �ەزدانم.  من  دەبن.  من  بۆ  لێڤ��ەکان 
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سێ�ەش لە نۆبەرەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل کە لە لێڤ��ەکان ز�اترن، 47 پیێنج شاقل بۆ 
پی�رۆزگا وەر�دەگر�ت. هەر شاقلێک  هەر سەرێک وەردەگر�ت، بەگوێرەی شاقلی 
کە  ئەوانە�ە  کڕ�نەوەی  کوڕەکانی،  و  هارون  دەدە�تە  4٨ ز�وەکەش  گێرا�ە.  ب�ست 

لێ�ان ز�ادن.«
ز�اد  لێڤ��ەکان  کڕ�نەوەی  لە  لەوانەی  وەرگرت،  کڕ�نەوە�انی  ز�وی  موسا  4٩ جا 

پیێنج  و  شەست  و  سەد  سێ  و  هەزار  ئ�سرائ�ل  نەوەی  نۆبەرەکانی  5٠ لە  بوون، 
ز�ویa بەگوێرەی شاقلی پی�رۆزگا وەرگرت. 5١ موساش ز�وی کڕ�نەوەکەی بە هارون 
بە موسا  فەرمانی  �ەزدان  �ەزدان، هەروەک  فەرما�شتی  بەگوێرەی  دا  و کوڕەکانی 

کردبوو.

قەهاتیپیەکان

 �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: ٢ »سەرژمێری نەوەی قەهات لەنێو نەوەی 4 ١

لێڤ��ەکان بکەن، بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان، 3 لە پی�اوی سی ساڵ 
بەرەو سەرەوە هەتا پەنجا ساڵ، هەموو ئەوانەی دەتوانن بچن بۆ خزمەت هەتا لە 

چادری چاوپیێکەوتن کار بکەن.
4 »نەوەی قەهات خزمەتی شتە هەرەپی�رۆزەکانی ناو چادری چاوپیێکەوتن دەکەن. 

شوێنی  پەردەکەی  و  دێن  ئۆردوگا  کۆچکردنی  کاتی  لە  کوڕەکانی  و  5 هارون 

هەرەپی�رۆز هەڵدەگرنەوە و سندوقی شا�ەتی پیێ دادەپۆشن. ٦ ئ�نجا پۆشەرەکەی لە 
پیێستی مانگای دەر�ا بەسەردا دەدەن و لەسەر ئەوەشەوە قوماشێک هەمووی ڕ�سی 

مۆر بێت ڕا�دەخەن و دارەکان�شی دەخەنە شوێنی خۆی.
7 »لەسەر مێزی نانی تەرخانکراو بۆ خودا قوماشێکی لە ڕ�سی مۆر ڕادەخەن و 

پیێشکەشکراوی لەسەری دادەنێن و  لەگەن و قاپ و تاس و دۆلکەکانی شەرابی 
بەردەوام نانەکەی لەسەر دەبێت. ٨ قوماشێکی سووری ئاڵ�شی لەسەر ڕادەخەن و 
پیێستی مانگای دەر�ا دای دەپۆشن و دارەکانی دەخەنە شوێنی  لە  بە پۆشەرێک 

خۆی.
٩ »قوماشێک لە ڕ�سی مۆر دەبەن و چرادانەکەی ڕووناکی و چراکانی و مەقاش 

و مەقەڵی و هەموو قاپوقاچاغەکانی زە�تەکەی کە خزمەتی پیێ دەکەن دادەپۆشن. 
١٠ لەگەڵ هەموو قاپوقاچاغەکەی دە�خەنە ناو پۆشەرێک لە پیێستی مانگای دەر�ا و 

دە�خەنە سەر هەڵگرێک.
١١ »لەسەر قوربانگا زێڕ�نەکەش قوماشێکی ڕ�سی مۆر ڕادەخەن و بە پۆشەرێک 

لە پیێستی مانگای دەر�ا دا�دەپۆشن و دارەکانی دەخەنە شوێنی خۆی.
پی�رۆزگا  لە  دەکەن  پیێ  خزمەتی  کە  خزمەتکردن  قاپوقاچاغەکانی  ١٢ »هەموو 

دە�بەن و لەناو قوماشێکی ڕ�سی مۆر دا�دەنێن و بە پۆشەرێک لە پیێستی مانگای 
دەر�ا دای دەپۆشن و دە�خەنە سەر هەڵگرێک.

a 5٠ نز�کەی ١5,5 ک�لۆگرام.  
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١3 »خۆڵەمێشی قوربانگا بڕۆنز�ی�ەکەش هەڵدەگرن و قوماشێکی ئەرخەوانی لەسەر 

ڕادەخەن. ١4 هەموو قاپوقاچاغەکانی کە لە قوربانگاکە بۆ خزمەت بەکار�دەهێنن 
دە�خەنە سەری، مەقەڵ��ەکان، چەنگاڵەکان، خاکەنازەکان و تاسەکانa، هەموو 
قاپوقاچاغی قوربانگاکە، پۆشەرێک لە پیێستی مانگای دەر�اشی بەسەردا ڕادەخەن 

و دارەکانی دەخەنە شوێنی خۆی.
قاپوقاچاغی  هەموو  و  پی�رۆزگاکە  پۆش�نی  لە  کوڕەکانی  و  هارون  ١5 »کاتێک 

بۆ  قەهات  نەوەی  ئ�نجا  ئۆردوگاکە،  کۆچکردنی  کاتی  لە  دەبنەوە،  پی�رۆزگاکە 
ئەوە  بمرن،  نەوەک  نادەن  پی�رۆزکراوەکان  شتە  لە  دەست  بەاڵم  دێن،  هەڵگرتن 

بارهەڵگرتنی نەوەی قەهاتە لە چادری چاوپیێکەوتن.
بخوورە  ڕووناکی،  زە�تی  سەرپەرشتی  کاه�ن�ش  هارونی  کوڕی  ١٦ »ئەلعازاری 

دەستن�شانکردن  زە�تی  و  بەردەوام  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  بۆنخۆشەکە، 
دەکات. هەروەها سەرپەرشتی هەموو چادرەکەی پەرستن دەکات، هەموو ئەوەی 

تێ�دا�ە، بە شتومەکە پی�رۆزەکانی و قاپوقاچاغەکان��ەوە.«
قەهات��ەکان  ١٨ »خێڵەکانی  فەرموو:  هارونی  و  موسا  بە  �ەزدان  ١7 هەروەها 

کاتی  لە  و  دەژ�ن  جا  بکەن،  بۆ  ئەمە�ان  ١٩ بەڵکو  دامەبڕن،  لێڤ��ەکان  لەنێو 
دەچنە  کوڕەکانی  و  هارون  نامرن،  هەرەپی�رۆزەکان  شتە  لە  نز�ککەوتنەوە�ان 
دادەنێن.  بارەکەی  و  خزمەتەکەی  لەسەر  هەرکەسێک  و  پی�رۆزگاکە  ژوورەوەی 
٢٠ بەاڵم بۆ ساتێک قەهات��ەکان ناچنە ژوورەوە بۆ ئەوەی شتە پی�رۆزکراوەکان بب�نن 

نەوەک بمرن.«

گێرشۆنیپیەکان
بەگوێرەی  بکە  نەوەی گێرشۆن�ش  ٢٢ »سەرژمێری  فەرموو:  موسای  بە  ٢١ �ەزدان 

بنەماڵە و خێڵەکان�ان. ٢3 لە پی�اوی سی ساڵ بەرەو سەرەوە هەتا پەنجا ساڵ تۆمار 
بکە، هەموو ئەوانەی کە دێن بۆ ئەوەی لە چادری چاوپیێکەوتندا خزمەت بکەن.

بارهەڵگرتن،  لە  و  خزمەت  لە  گێرشۆن��ەکانە  خێڵەکانی  خزمەتی  ٢4 »ئەمەش 

و  پۆشەرەکەی  و  چاوپیێکەوتن  چادری  و  پەرستن  چادرەکەی  ٢5 پاڵسەکانی 

پۆشەرە پیێست مانگای دەر�اکە کە لە سەرەوە لەسەر�ەتی و پەردەکەی دەروازەی 
ئەوانەی  حەوشەکە،  پەردەکانی  ٢٦ هەروەها  هەڵدەگرن.  چاوپیێکەوتن  چادری 
پەردەی  چواردەور�دا،  بە  قوربانگاکەن  دەوری  لە  و  پەرستن  چادری  دەوری  لە 
بۆ خزمەت  لەگەڵ�دا  ئەوەی  و هەموو  لەگەڵ گور�سەکانی  دەروازەی حەوشەکە، 
دە�کەن.  گێرشۆن��ەکان  دەکرێت،  د�اری  بۆ�ان  ئەوەی  هەموو  بەکاردەهێنرێت، 
٢7 هەموو خزمەتی نەوەی گێرشۆن��ەکان چ لە بارهەڵگرتن �ان هەر کارێکی د�کە 

بە سەرپەرشتی هارون و کوڕەکانی دەبێت، تۆش د�ار�کردنی بەرپرس�ار�یێتی هەموو 

a ١4 کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  
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بارەکانی خۆ�ان پیێ دەس�ێر�ت، ٢٨ ئەمە خزمەتی خێڵەکانی نەوەی گێرشۆن��ەکانە 
لە چادری چاوپیێکەوتن و ئ�تاماری کوڕی هارونی کاه�ن سەرپەرشت��ان دەکات.

مەراریپیەکان
پی�اوی سی  ٢٩ »نەوەی مەراری بەگوێرەی خێڵ و بنەماڵەکان�ان تۆمار بکە. 3٠ لە 

ئەوانەی دەچنە خزمەت  تۆمار بکە، هەموو  پەنجا ساڵ  بەرەو سەرەوە هەتا  ساڵ 
هەتا خزمەتەکەی چادری چاوپیێکەوتن بکەن. 3١ بەرپرس�ار�یێتی خزمەتەکەش�ان لە 
و  پەرستن  لە هەڵگرتنی چوارچێوەکانی چادرەکەی  بر�ت��ە  چادری چاوپیێکەوتن، 
کار�تەکانی، کۆڵەکەکانی، بناغەکانی، 3٢ کۆڵەکەکانی حەوشەکە بە چواردەور�دا، 
بناغەکانی، سنگەکانی و گور�سەکانی لەگەڵ هەموو قاپوقاچاغ و هەموو ئەوەی 
لەگەڵ�دا بەکاردەهێنرێت. بە ناو�ش هەر پی�اوێک د�اری بکە بۆ ئەو شتەی پیێو�ستە 
هەڵ�بگرێت. 33 ئەمە خزمەتی خێڵەکانی نەوەی مەرار�ی�ە، هەموو خزمەتەکە�ان لە 

چادری چاوپیێکەوتن بە سەرپەرشتی ئ�تامار کوڕی هارونی کاه�نە.«

تۆمارکردنی خێڵەکانی لێڤیپیەکان
کرد،  تۆمار  قەهات��ەکان�ان  نەوەی  کۆمەڵ  ڕابەرەکانی  و  هارون  و  موسا   34 جا 

بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان،
دەچنە  ئەوانەی  هەموو  پەنجا ساڵ،  هەتا  بەرەو سەرەوە  پی�اوی سی ساڵ  35 لە   
تۆمارکراوەکان�ان  3٦ جا  چاوپیێکەوتن.  چادری  لە  خزمەتکردن  بۆ  خزمەتەوە 
بوون.  کەس  پەنجا  و  سەد  حەوت  و  هەزار  دوو  خێڵەکان�ان  بەگوێرەی 
37 ئەوانە تۆمارکراوەکانن لە خێڵەکانی قەهات��ەکان، هەموو ئەوانەی لە چادری 

چاوپیێکەوتندا خزمەت دەکەن، ئەوانەی موسا و هارون بەگوێرەی فەرما�شتی 
�ەزدان لەسەر دەستی موسا تۆمار�ان کردن.

 3٨ تۆمارکراوەکانی نەوەی گێرشۆن�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان،
دەچنە  ئەوانەی  هەموو  پەنجا ساڵ،  هەتا  بەرەو سەرەوە  پی�اوی سی ساڵ  3٩ لە   
4٠ تۆمارکراوەکان�ان  چاوپیێکەوتن،  چادری  لە  خزمەتکردن  بۆ  خزمەتەوە 
بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان دوو هەزار و شەش سەد و سی کەس 
بوون. 4١ ئەوانە تۆمارکراوەکانن لە خێڵەکانی نەوەی گێرشۆن، هەموو ئەوانەی 
لە چادری چاوپیێکەوتندا خزمەت دەکەن، ئەوانەی موسا و هارون بەگوێرەی 

فەرما�شتی �ەزدان تۆمار�ان کردن.

 4٢ تۆمارکراوان لە خێڵەکانی نەوەی مەرار�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان
دەچنە  ئەوانەی  هەموو  پەنجا ساڵ،  هەتا  بەرەو سەرەوە  پی�اوی سی ساڵ  43 لە   
44 تۆمارکراوەکان�ان  چاوپیێکەوتندا،  چادری  لە  خزمەتکردن  بۆ  خزمەتەوە 
45 ئەوانە  بوون.  کەس  سەد  دوو  و  هەزار  سێ  خێڵەکان�ان  بەگوێرەی 
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بەگوێرەی  هارون  و  موسا  کە  مەراری  نەوەی  خێڵەکانی  لە  تۆمارکراوەکانن 
فەرما�شتی �ەزدان لەسەر دەستی موسا تۆمار�ان کردن.

ئ�سرائ�ل  سەرکردەکانی  و  هارون  و  موسا  کە  لێڤ��ەکان  تۆمارکراوەکانی   4٦ هەموو 
تۆمار�ان کردن بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بنەماڵەکان�ان، 47 لە پی�اوی سی ساڵ 
کاری  بۆ  خزمەتەوە  دەچنە  ئەوانەی  هەموو  ساڵ،  پەنجا  هەتا  سەرەوە  بەرەو 
لێ�ان  4٨ تۆمارکراوان  لە چادری چاوپیێکەوتندا،  بارهەڵگرتن  و کاری  خزمەت 
هەشت هەزار و پیێنج سەد و هەشتا کەس بوون. 4٩ بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان 
لەسەر دەستی موسا، هەرکەسێک بەگوێرەی خزمەتەکەی و بارهەڵگرتنەکەی 

تۆمارکرا.

بەم شێوە�ە موسا تۆماری کردن وەک چۆن �ەزدان فەرمانی پیێ کرد.

�اکی ئۆردوگاکە

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »فەرمان بە نەوەی ئ�سرائ�ل بکە کە هەرکەسێک 5 ١

�ان  هەبێت،   aگاڵوی لێچوونی  ئەوەی  �ان  پیێست  گواستراوەی  نەخۆشی 
ئەوەی بە مردوو گاڵو بووبێت، لە ئۆردوگاکە دوور�ان بخەنەوە. 3 نێر و مێ دوور 
دەخەنەوە، بۆ دەرەوەی ئۆردوگا دوور�ان دەخەنەوە هەتا ئۆردوگاکان�ان گاڵو نەکەن 
دەرەوەی  بۆ  و  کرد  ئاوا�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  4 جا  ن�شتەجێم.«  لەنێو�اندا  من  کە 
ئۆردوگاکە دوور�ان خستنەوە، هەروەک چۆن �ەزدان لەگەڵ موسادا دوا، نەوەی 

ئ�سرائ�ل ئاوا�ان کرد.

قەرەبووکردنەوەی گوناه
�ان  پی�اوێک  ”ئەگەر  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٦ »بە  فەرموو:  موسای  بە  5 �ەزدان 

�ەزدان  لەگەڵ  ناپاکی  واتە  بکات،  مرۆڤ  گوناهەکانی  لە  گوناهێک  ئافرەتێک 
کرد، ئەوا ئەو کەسە تاوانی کردووە، 7 با دان بە گوناهەکە�دا بنێت کە کردوو�ەتی 
پیێنج �ەک�شی بۆ ز�اد بکات  پیێیی تاوانبار بووە بە تەواوی ب�گەڕێنێتەوە،  و ئەوەی 
و ب�داتە ئەوەی تاوانەکەی لە دژی کردووە. ٨ بەاڵم ئەگەر ئەو کەسە مردوو بوو و 
بووە دەگەڕێتەوە  تاوانبار  پیێیی  ئەوەی  ئەوا  نەبوو هەتا وەر�بگرێتەوە،  نز�کی  خزمی 
پیێ دەکات بۆی.  بەرانێک کە کەفارەتی  لەگەڵ  بۆ کاه�ن دەبێت،  و  �ەزدان  بۆ 
پیێشکەشی کاه�نی  ئ�سرائ�ل کە  نەوەی  پی�رۆزی  د�ار�ی�ەکی  و  پی�تاکێک  ٩ هەموو 

دەکەن بۆ ئەو دەبێت. ١٠ هەموو د�ار�ی�ە پی�رۆزکراوەکانی مرۆڤ�ش بۆ خۆی دەبێت، 
بەاڵم ئەگەر کەسێک شتێکی دا بە کاه�ن ئەوا بۆ کاه�ن دەبێت.“«

a ٢ لێچوونی گاڵوی: بڕوانە لێڤ��ەکان ١5  .  
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سەلماندنی داوێنپاکی ژن
بڵێ:  پیێ�ان  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە  ١١ �ەزدان 

”ئەگەر ژنی پی�اوێک لەڕێ ال�دا و ناپاکی لەگەڵ کرد، ١3 لەگەڵ پی�اوێک جووت 
ئاشکرا   aداوێن��س��ەکەی و  بوو  شاردراوە  پی�اوەکەی  چاوانی  لە  ئەوەش  بوو، 
بوو،  نەگ�را  کردارەکە  لەسەر  نەبوو، چونکە  بەسەرەوە  شا�ەتێک�شی  ه�چ  نەبوو، 
داوێن��سە،  کە  بوو  گومان  بە  ژنەکەی  لە  و  دا�گرت  دڵ��سی  ڕۆحی  ١4 کابراش 

�ان ڕۆحی دڵ��سی دا�گرت و لە ژنەکەی بە گومان بوو کە داوێن��س ن��ە، ١5 ئەوا 
پی�اوەکە ژنەکەی دەهێنێتە الی کاه�ن و پیێشکەشکراوەکەشی لەگەڵدا دەهێنێت، 
چونکە  بخوور،  نە  و  دەکات  بەسەردا  زە�تی  نە  جۆ  ئاردی   bئێفە�ەک دە�ەکی 

پیێشکەشکراوی دانەوێڵەی دڵ��س��ە و قوربانی �ادگار�ی�ە، �ادی تاوان دەکاتەوە.
١٦ »”کاه�نەکە ژنەکە دەهێنێتە پیێش و لەبەردەم �ەزدان ڕا�دەگرێت. ١7 کاه�نەکە 

چادرەکەی  زەوی  سەر  تۆزی  لە  و  دەبات  پی�رۆز  ئاوێکی  گڵ�ن  گۆزە�ەکی  لە 
پەرستن هەڵدەگرێت و لەناو ئاوەکەی دەکات. ١٨ کاه�نەکە ژنەکە لەبەردەم �ەزدان 
�ادەوەر�ی�ەکە  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  دەکاتەوە،  ڕووت  سەری  و  ڕادەگرێت 
کە پیێشکەشکراوی دانەوێڵەی دڵ��س��ە دەکاتە ناو دەستی ژنەکە و ئاوە تاڵەکەی 
دەدات  سوێند  ژنەکە  کاه�نەکە  ١٩ ئ�نجا  دەبێت.  کاه�نەکە  دەستی  لە  نەفرەت�ش 
و پیێیی دەڵێت: ’ئەگەر ه�چ پی�اوێک لەگەڵت جووت نەبووە و بە دزی پی�اوەکەت 
بە  بێتاوان  ئەوا  پی�اوەکەتی  ژنی  کاتێکدا  لە  نەداوە،  الت  لەڕێ  داوێن��سی  بەرەو 
و  التداوە  لەڕێ  پی�اوەکەت  دزی  بە  ئەگەر  ٢٠ بەاڵم  تاڵە.  کە  نەفرەت  ئاوەی  لەم 
٢١ لێرە  لە مێردەکەت لەگەڵت جووت بووە،‘  پی�اوێکی د�کە ج�ا  گاڵو بوو�ت و 
کاه�نەکە ژنەکە بە سوێندی نەفرەت سوێند دەدات، کاه�نەکە بە ژنەکە دەڵێت، 
ڕانت  �ەزدان  کە  بەوەی  گەلەکەت  لەنێو  و سوێند  نەفرەت  بەر  دەتخاتە  ’�ەزدان 
الواز دەکات و سکت دەئاوسێنێتc. ٢٢ ئەم ئاوەی نەفرەت دەچێتە ناو هەناوت بۆ 

ئاوسانی سک و الوازی ڕان.‘
»”ژنەش دەڵێت، ’ئام�ن، ئام�ن.‘

تاڵەکە  ئاوە  لەناو  ئ�نجا  دەنووسێت،  پەڕە�ەک  لە  نەفرەتانە  ئەم  ٢3 »”کاه�ن�ش 

ئاوەکەی  دەدات،  ژنەکە  دەرخواردی  نەفرەت�ش  تاڵەکەی  ٢4 ئاوە  دە�شواتەوە. 
پیێشکەشکراوی  ٢5 کاه�نەکە  تاڵی.  ئازاری  دەبێتە  و  ناوی  دەچێتە  نەفرەت�ش 
لەبەردەم  پیێشکەشکراوەکە  و  ژنەکە وەردەگرێت  لە دەستی  دڵ��س��ەکە  دانەوێڵەی 
بۆ  ٢٦ کاه�نەکە چنگێک  قوربانگاکە.  دە�باتە الی  ئ�نجا  دەکاتەوە،  بەرز  �ەزدان 
�ادەوەری لە دانەوێڵە پیێشکەشکراوەکە دەبات و لەسەر قوربانگاکە دە�سووتێنێت، 
و  بووبێت  گاڵو  ژنەکە  ٢7 ئەگەر  دەدات.  ژنەکە  دەرخواردی  ئاوەکە  ئەوە  لەدوای 

a ١3 داوێن��س��ەکەی: لە ع�بری نووسراوە )گاڵو( بەو مەبەستەی داوێن��سی گاڵو�ی�ە، هەروەها لە ئا�ەتەکانی ١4 و ١٩.  

b ١5 دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کەی دوو ل�تر.  

c ٢١ ڕانت الواز دەکات و سکت دەئاوسێنێت: واتە لە سک و زا�ی�ن دەکەوێت، هەروەها نەزۆک دەبێت.  
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ناپاکی لە پی�اوەکەی کردبێت، کاتێک ئاوەکەی دەرخوارد دا، ئەوا ئاوە نەفرەتەکە 
ژنەکە  دەکەوێت،  ڕانی  و  دەئاوسێت  سکی  ناوی،  دەچێتە  تاڵی،  ئازاری  دەبێتە 
بەڵکو پاک بوو،  نەببوو  ٢٨ ئەگەر ژنەکەش گاڵو  نەفرەت.  لەنێو گەلەکەی دەبێتە 

ئەوا بێتاوان دەبێت و سکی پڕ دەبێت.
پی�اوەکەی  دزی  بە  ژنێک  ئەگەر  دڵ��سی،  بە  سەبارەت  فێرکردنەکە�ە  ٢٩ »”ئەمە 

لەڕێ ال�دا و گاڵو بوو، لە کاتێکدا ژنی پی�اوەکە�ەتی، 3٠ �ان ئەگەر پی�اوێک ڕۆحی 
دڵ��سی دا�گرت، جا دڵی لە ژنەکەی پی�س کرد، ژنەکە لەبەردەم �ەزدان ڕادەگ�رێت 
هەڵە�ەک  هەر  لە  پی�اوەکە  3١ جا  دەکات.  بۆ  فێرکردنەی  ئەم  هەموو  کاه�نەکە  و 

بێتاوان دەبێت، بەاڵم ئەو ژنە تاوانی گوناهی لە ئەستۆی خۆی هەڵدەگرێت.“«

نەزرکردن

بڵێ: ٦ پیێ�ان  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

بکات،   aنەزر بەوەی  خوارد  تا�بەتی  سوێندێکی  ژنێک  �ان  پی�اوێک  ”ئەگەر 
و  دەخاتەوە  دوور  خۆی  مەی  و  شەراب  3 لە  بکات.  تەرخان  �ەزدان  بۆ  خۆی 
و  ترێ  و  ناخواتەوە  ترێ  خۆشاوی  و  ناخواتەوە  مەی  سرکەی  و  شەراب  سرکەی 
هەموو  لە  شتێک  ه�چ  خۆتەرخانکردنەکەی  ڕۆژانی  4 هەموو  ناخوات.  کشم�ش 

ئەوەی لە بەری مێو دروستدەکرێت ناخوات، تەنانەت تۆو و توێکڵ�ش.
ناهێنرێت،  سەر�دا  بە  گوێزان  خۆتەرخانکردنەکەی  و  نەزر  ڕۆژانی  5 »”هەموو 

پیێو�ستە هەتا تەواوی ئەو ڕۆژانەی خۆی تەرخان کردووە بۆ �ەزدان، پی�رۆز بێت و 
قژی بهێڵێتەوە.

نز�ک  مردوو  الشەی  لە  �ەزدان  بۆ  خۆتەرخانکردنەکەی  ڕۆژانی  ٦ »”هەموو 

ناکەوێتەوە، 7 بۆ دا�ک و باوک و برا و خوشک�شی، خۆی گاڵو ناکات لە کاتی 
٨ هەموو  سەرەوە�ە.  بەسەر  خۆی  خودای  بۆ  خۆتەرخانکردنی  چونکە  مردن�ان، 

ڕۆژانی خۆتەرخانکردنەکەی بۆ �ەزدان پی�رۆز دەبێت.
ئەوا  گاڵوکرد،  تەرخانکراوەکەی  قژە  و  مرد  لەالی  کتوپڕ  �ەکێک�ش  ٩ »”ئەگەر 

١٠ لە  دە�تاشێت.  حەوتەم  ڕۆژی  لە  دەتاشێت،  سەری  پاکبوونەوەکەی  ڕۆژی  لە 
ڕۆژی هەشتەم�ش دوو کوکوختی �ان دوو بێچووە کۆتر دەهێنێتە الی کاه�ن بۆ 
و  گوناه  قوربانی  دەکاتە  �ەکێک�ان  ١١ کاه�ن�ش  چاوپیێکەوتن.  چادری  دەروازەی 
ئەوەی د�کە قوربانی سووتاندن و کەفارەتی بۆ دەکات لەو گوناهەی بەهۆی ئەو 
ڕۆژانی  ١٢ کاتێک  دەکاتەوە.  تەرخان  سەری  ڕۆژەدا  لەو  و  کردوو�ەتی  مردووەوە 
نێری �ەک ساڵە  بەرخێکی  ئەوا  تەرخان کردەوە،  �ەزدان  بۆ  خۆتەرخانکردنەکەی 
وەک قوربانی تاوان دەهێنێت، بەاڵم ڕۆژەکانی پیێشتری هەژمارد ناکرێت، چونکە 

خۆتەرخانکردنەکەی گاڵو کردووە.

a ٢ نەزر: )ئاد(�شی پیێ دەگوترێت، داوا لە خودا دەکە�ت بۆ ئەنجامدانی کارێک، کارەکە پابەند دەکە�ت بە مەرجێکەوە. داوا دەکە�ت ئەگەر خودا ئەو کارەم بۆ ئەنجام 

بدات، ئەوا دەرئەنجام من�ش ئەو کارەی بۆ ئەنجام دەدەم. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  
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١3 »”ئەمەش فێرکردنەکە�ە دەربارەی ئەوەی خۆی تەرخان دەکات، ئەو ڕۆژەی 

چادری  دەروازەی  الی  دەهێنرێتە  دەبێت  تەواو  خۆتەرخانکردنەکەی  ڕۆژانی 
پیێشکەش دەکات، بەرخێکی نێری  چاوپیێکەوتن. ١4 جا قوربان��ەکەی بۆ �ەزدان 
�ەک ساڵەی ساغ بۆ قوربانی سووتاندن، بەرخێکی مێ�ەی �ەک ساڵەی ساغ بۆ 
١5 سەبەتە�ەک   ،aهاوبەشی قوربانی  بۆ  بێ کەموکوڕی  بەرانێکی  قوربانی گوناه، 
بە   cنانی ناسکە  و  شێلراو  زە�ت  ئارد،  باشتر�ن  بە  کولێرە   ،bهەو�رترش بەبێ  نان 
زە�ت چەورکراو، لەگەڵ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان.

و  گوناهەکە  قوربانی  دەکات،  پیێشکەشی  �ەزدان  لەبەردەم  کاه�ن  ١٦ »”جا 

بەرانەکەش  و  فەت�رەکە  نانە  ١7 کاه�نەکە سەبەتە  قوربانی سووتاندنەکەی دەکات، 
و شەرابی  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  �ەزدان،  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  دەکاتە 

پیێشکەشکراو.
١٨ »”لەدوای ئەوە لەالی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن خۆتەرخانکەرەکە سەرە 

تەرخانکراوەکەی دەتاشێت و مووی سەرە تەرخانکراوەکەی دەبات و دە�کاتە سەر 
ئەو ئاگرەی لەژێر قوربان��ەکەی هاوبەش��ە.

دەتاشێت،  خۆتەرخانکردنەکەی  قژی  خۆتەرخانکەرەکە  ئەوەی  ١٩ »”پاش 

کاه�نەکە شانی بەرانەکە بە کواڵوی و کولێرە�ەکی فەت�رە لە سەبەتەکە لەگەڵ ناسکە 
٢٠ کاه�ن�ش  خۆتەرخانکەرەکە.  دەستی  ناو  دە�انخاتە  و  دەبات  فەت�رە  نانێکی 
لەبەردەم �ەزدان وەک قوربانی بەرزکردنەوە بەرز�ان دەکاتەوە، ئەو بەشە بۆ کاه�ن 
ئەوەی  ئ�نجا  پیێشکەشکراوە،  کە  ڕانەکەی  و  بەرزکراوە  سنگی  لەگەڵ  پی�رۆزکراوە 

خۆی تەرخان کردووە شەراب دەخواتەوە.
 d٢١ »”ئەمە فێرکردنەکە�ە دەربارەی خۆتەرخانکەر کە نەزر دەکات، قوربان��ەکەی

بۆ �ەزدانە سەرباری خۆتەرخانکردنەکەی، بەگوێرەی ئەو نەزرەی کە کردی، ئاوا 
دەکات بەگوێرەی فێرکردنی خۆتەرخانکردنەکەی.“«

بەرەکەتی کاهین
٢٢ �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢3 »لەگەڵ هارون و کوڕەکانی بدوێ و بڵێ: ”بەم 

شێوە�ە داوای بەرەکەت دەکەن بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل. پیێ�ان دەڵێن:

 ٢4 »” ’با �ەزدان بەرەکەتدارت بکات و
بت�ارێزێت.   

 ٢5 با ڕووی �ەزدان بەسەرتدا بدرەوشێتەوە و

a ١4 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   

b ١5 هەو�رترش: لە ج�اتی خومرە بۆ هەوێن بەکارهاتووە.  

c ١5 ناسکە نان: ناوەشکێنە.  

d ٢١ سەرباری ئەو قوربان��انەی کە دانراوە بکرێت کەسەکە قوربان��ەکی خۆو�ستانە دەکات، بەهاکەی بەگوێرەی توانای کەسەکە دەبێت.  
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لەگەڵت م�هرەبان بێت.   
 ٢٦ با �ەزدان ئاوڕت لێ بداتەوە و
ئاشت�ت پیێ ببەخشێت.‘ “   

٢7 »جا ناوم لەسەر نەوەی ئ�سرائ�ل دادەنێن و من�ش بەرەکەتدار�ان دەکەم.«

�پێشکەشکراوەکان بۆ تەرخانکردنی قوربانگا

دەستن�شانی 7 بوو،  تەواو  پەرستن  چادرەکەی  دانانی  لە  موسا  کە  ڕۆژەی   ئەو  ١

قوربانگاکەش  هەروەها  کەلوپەلەکانی،  هەموو  لەگەڵ  کرد  تەرخانی  و  کرد 
٢ ئ�نجا سەرۆکەکانی  تەرخانی کرد.  و  قاپوقاچاغەکانی دەستن�شان کرد  و هەموو 
بوون  بەرپرس�ار  بوون،  هۆزەکان  سەرۆکی  کە  بنەماڵەکان�ان  گەورەی  ئ�سرائ�ل، 
لەسەر تۆمارکراوەکان، پیێشکەشکراوەکان�ان بەخشی. 3 د�ار�ی�ەکان�ان هێنا�ە بەردەم 
�ەزدان، شەش عەرەبانەی داپۆشراو و دوازدە گای خەساوa، هەر عەرەبانە�ەک بۆ 
دوو سەرۆک و بۆ هەر �ەکێک�ان گا�ەکی خەساو، کە هێنا�ان بۆ بەردەم چادرەکەی 

پەرستن.
چادری  خزمەتی  کاری  بۆ  وەربگرە  5 »لێ�ان  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  4 جا 

چاوپیێکەوتن دەبن و ب�دە بە لێڤ��ەکان، بۆ هەر �ەکێک بەگوێرەی خزمەتەکەی.«
٦ موساش عەرەبانەکان و گا�ە خەساوەکانی وەرگرت و بە لێڤ��ەکانی دا. 7 دووان 

لە عەرەبانەکان و چوار گای خەساوی بە نەوەی گێرشۆن دا بەگوێرەی خزمەت�ان، 
بەگوێرەی  دا  مەراری  نەوەی  بە  لە عەرەبانەکان و هەشت گای خەساوی  ٨ چوار 

خزمەت�ان لەژێر سەرپەرشتی ئ�تاماری کوڕی هارونی کاه�ن. ٩ بەاڵم موسا ه�چی 
نەدا بە نەوەی قەهات، چونکە خزمەتی شتە پی�رۆزکراوەکان لە ئەستۆی ئەوان بوو، 

لەسەر شانەکان�ان هەڵ�اندەگرت.
دەستن�شانکردنی  ڕۆژانی  لە  قوربانگاکە  تەرخانکردنی  بۆ  ١٠ سەرۆکەکان�ش 

د�ار�ی�ان دەهێنا و لەبەردەم قوربانگاکە پیێشکەش�ان دەکرد. ١١ �ەزدان�ش بە موسای 
فەرمووبوو: »هەموو ڕۆژێک �ەکێک لە سەرۆکەکان پیێشکەشکراوەکەی دەهێنێت 

بۆ تەرخانکردنی قوربانگاکە.«

١٢ ئەوەی ڕۆژی �ەکەم پیێشکەشکراوەکەی هێنا نەحشۆنی کوڕی عەم�ناداب بوو 

لە هۆزی �ەهودا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  ١3 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلb بوو، تاسێک لە ز�و کێشەکەی حەفتا شاقلc بوو بە شاقلی 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 

a 3 گای خەساو توانای زاوزێکردنی ن��ە، هەروەها تا�بەت دانراوە بۆ کارکردن.  

b ١3 نز�کەی ١,5 ک�لۆگرام.  

c ١3 نز�کەی ٠,٨ ک�لۆگرام.  
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 aدانەوێڵە؛ ١4 قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ١5 �ەک جوانەگا
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ ١٦ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ ١7 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگەb و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی نەحشۆنی کوڕی 

عەم�نادابە.

١٨ لە ڕۆژی دووەمدا نەتەنێلی کوڕی چوعەر سەرۆکی �ەساخار پیێشکەشکراوەکەی 

هێنا.
١٩ پیێشکەشکراوەکەی کە هێنابووی لەگەنێک بوو لە ز�و کە کێشەکەی سەد و 

سی شاقل بوو، تاسێک لە ز�و کێشەکەی حەفتا شاقل بوو بە شاقلی پی�رۆزگا، 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ ٢٠ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ٢١ �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ ٢٢ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ ٢3 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی نەتەنێلی کوڕی 

چوعەرە.

حێلۆن،  کوڕی  ئەل�ابی  زەبولون،  نەوەی  سەرۆکی  سێ�ەمدا  ڕۆژی  ٢4 لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  ٢5 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ ٢٦ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ٢7 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ ٢٨ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ ٢٩ بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
ئەل�ابی کوڕی  پیێشکەشکراوی  ئەمە  ساڵە.  �ەک  نێری  بەرخی  پیێنج  و  تەگە 

حێلۆنە.

شەد�ئور،  کوڕی  ئەل�سوری  ڕەئوبێن،  نەوەی  سەرۆکی  چوارەمدا  ڕۆژی  3٠ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  3١ پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 3٢ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 33 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 34 گ�سکێکی 

a ١5 لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  

b ١7 نێری، سابرێن.  
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نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 35 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەل�سوری کوڕی 

شەد�ئورە.

3٦ لە ڕۆژی پیێنجەمدا سەرۆکی نەوەی ش�مۆن، شەلوم�ێلی کوڕی چوور�شەدای، 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  37 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 3٨ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 3٩ �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 4٠ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 4١ بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی شەلوم�ێلی کوڕی 

چوور�شەدا�ە.

دەعوئێل،  کوڕی  ئەل�اسافی  گاد،  نەوەی  سەرۆکی  شەشەمدا  ڕۆژی  4٢ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  43 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 44 قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 45 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 4٦ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 47 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەل�اسافی کوڕی 

دەعوئێلە.

عەم�هود،  کوڕی  ئەل�شاماعی  ئەفرا�م،  نەوەی  سەرۆکی  حەوتەم  ڕۆژی  4٨ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  4٩ پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 5٠ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 5١ �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 5٢ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 53 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەل�شاماع کوڕی 

عەم�هودە.
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54 لە ڕۆژی هەشتەمدا سەرۆکی نەوەی مەنەشە، گەماالئ�لی کوڕی پەداهچوور، 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  55 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 5٦ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 57 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 5٨ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 5٩ بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی گەماالئ�لی کوڕی 

پەداهچوورە.

گدعۆنی،  کوڕی  ئەب�دانی  بن�ام�ن،  نەوەی  سەرۆکی  نۆ�ەم  ڕۆژی  ٦٠ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  ٦١ پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ ٦٢ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ٦3 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ ٦4 گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ ٦5 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەب�دانی کوڕی 

گدعۆن��ە.

عەم�شەدای،  کوڕی  ئەح�عەزەری  دان،  نەوەی  سەرۆکی  دە�ەمدا  ڕۆژی  ٦٦ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  ٦7 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ ٦٨ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ٦٩ �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 7٠ گ�سکێکی 
و  بەران  پیێنج  و  گا  دوو  هاوبەش�ش  قوربانی  7١ بۆ  گوناه؛  قوربانی  بۆ  نێر�نە 
پیێنج تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەح�عەزەری 

کوڕی عەم�شەدا�ە.

عۆخران،  کوڕی  پەگع�ێلی  ئاشێر،  نەوەی  سەرۆکی  �ازدە�ەم  ڕۆژی  7٢ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  73 پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
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هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ 74 قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ 75 �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ 7٦ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ 77 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی پەگع�ێلی کوڕی 

عۆخرانە.

عێ�نان،  کوڕی  ئەح�ڕەعی  نەفتالی،  نەوەی  سەرۆکی  دوازدە�ەمدا  ڕۆژی  7٨ لە 

پیێشکەشکراوەکەی هێنا.
سی  و  سەد  کێشەکەی  کە  ز�و  لە  بوو  لەگەنێک  7٩ پیێشکەشکراوەکەشی 

پی�رۆزگا،  شاقلی  بە  بوو  شاقل  حەفتا  کێشەکەی  ز�و  لە  تاسێک  بوو،  شاقل 
هەردووک�ان پڕ بوون لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە؛ ٨٠ قاپیێکی زێڕ کێشەکەی دە شاقل و پڕ لە بخوور؛ ٨١ �ەک جوانەگا 
و بەرانێک و بەرخێکی نێری �ەک ساڵە بۆ قوربانی سووتاندن؛ ٨٢ گ�سکێکی 
نێر�نە بۆ قوربانی گوناه؛ ٨3 بۆ قوربانی هاوبەش�ش دوو گا و پیێنج بەران و پیێنج 
تەگە و پیێنج بەرخی نێری �ەک ساڵە. ئەمە پیێشکەشکراوی ئەح�ڕەعی کوڕی 

عێ�نانە.

٨4 ئەمە پیێشکەشکراوی سەرۆکەکانی ئ�سرائ�ل بوو، بۆ تەرخانکردنی قوربانگاکە 

لە کاتی دەستن�شانکردنی: دوازدە لەگەنی ز�و و دوازدە تاسی ز�و و دوازدە قاپیی 
بوو،  شاقل  حەفتا  تاسێک  هەر  و  ز�و  شاقل  سی  و  سەد  لەگەنێک  ٨5 هەر  زێڕ. 
پی�رۆزگا.  شاقلی  بە  بوون   aسەد چوار  و  هەزار  دوو  قاپوقاچاغەکان  ز�وی  هەموو 
شاقلی  بە  بوو  شاقل  دە  قاپیێک  هەر  بخوور،  لە  پڕ  دوازدەی  زێڕەکان�ش  ٨٦ قاپە 

گا�ەکانی  ٨7 هەموو  بوو.  شاقل  ب�ست  و  سەد  قاپەکان  زێڕی  هەموو  پی�رۆزگا، 
�ەک  نێرە  بەرخە  و  دوازدە  بەرانەکان�ش  بوو،  جوانەگا  دوازدە  سووتاندن  قوربانی 
ساڵەکان�ش دوازدە لەگەڵ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان، گ�سکە نێرەکان�ش دوازدە 
بوون بۆ قوربانی گوناه، ٨٨ هەموو گا�ەکانی قوربانی هاوبەش�ش ب�ست و چوار گا 
بوون، بەرانەکان�ش شەست و تەگەکان�ش شەست و بەرخە نێرە �ەک ساڵەکان�ش 
لەدوای  قوربانگاکە  تەرخانکردنی  بۆ  بوو  پیێشکەشکراوەکان  ئەمە  شەست. 

دەستن�شانکردنی.
ناو چادری چاوپیێکەوتنەوە تاکو قسە لەگەڵ �ەزدان  ٨٩ جا کاتێک موسا چووە 

کە   bکەفارەتەوە قەپاغی  لە  دەدوا  لەگەڵی  کە  دەبوو  دەنگەکە  لە  گوێیی  بکات، 

a ٨5 دوو هەزار و چوار سەد شاقل: نز�کەی ٢٨ ک�لۆگرام.  

b ٨٩ قەپاغێکە بۆ داپۆش�نی سندوقی پە�مان، لە ڕۆژی کەفارەت خوێنی قوربانی لەسەر ڕژاوە بۆ لێخوشبوونی گوناه. بڕوانە دەرچوون ٢5 :١7  .  
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لەسەر سندوقی شا�ەتی بوو، لەنێوان دوو کەڕوبەکەوەa، بەم شێوە�ە خودا قسەی 
لەگەڵ کرد.

بەرزکردنەوەی چراکان

”کاتێک ٨ بڵێ:  پیێیی  و  بدوێ  هارون  ٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

چراکانت بەرزکردەوە، با ڕووناکی حەوت چراکە بۆ پیێش چرادانەکە بێت.“«
3 هارون چراکانی وا بەرزکردەوە هەتا ڕووناکی بە پیێشی چرادانەکە بدات وەک 

�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد. 4 ئەمەش دروستکردنی چرادانەکە�ە، لە زێڕی کوتراو، 
شێوە�ە  ئەو  بەگوێرەی  چرادانەکەی  کوتران،  خونچەکانی  هەتا  قەدەکە�ەوە  لە 

دروستکرد کە �ەزدان پی�شانی موسای دا.

جیاکردنەوەی لێڤیپیەکان
5 �ەزدان قسەی بۆ موسا کرد و فەرمووی: ٦ »لێڤ��ەکان لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا 

ببە و بەپیێیی ڕێوڕەسمb پاک�ان بکەرەوە. 7 ئاواش دەکە�ت بۆ پاککردنەوە�ان: ئاوی 
بشۆن.  جلەکان�ان  و  بتاشن  لەش�ان  هەموو  با  ب�رژێنە،  بەسەردا  پاککردنەوە�ان 
پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  جوانەگا�ەک  ٨ ئ�نجا  بکەنەوە.  پاک  خۆ�ان  شێوە�ە  بەم 
ببەن و جوانەگا�ەکی د�کەش  بە زە�ت شێلراوە  ئاردی  باشتر�ن  دانەوێڵەکەی کە 
بۆ قوربانی گوناه ببە. ٩ جا لێڤ��ەکان دەبە�تە پیێش چادری چاوپیێکەوتن و هەموو 
نەوەی  و  �ەزدان  بەردەم  دەبە�تە  ١٠ لێڤ��ەکان  کۆدەکە�تەوە،  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی 
ئ�سرائ�ل دەست�ان دەخەنە سەر. ١١ جا هارون لێڤ��ەکان لەبەردەم �ەزدان پیێشکەش 
دەکات وەک قوربانی بەرزکردنەوە لەال�ەن نەوەی ئ�سرائ�لەوە بۆ ئەوەی ئامادەبن 

بۆ پەرستنی �ەزدان.
وەک  �ەکێک�ان  جوانەگاکە،  دوو  سەر  دەخەنە  دەست�ان  لێڤ��ەکان  ١٢ »ئ�نجا 

قوربانی گوناه پیێشکەش دەکرێت و ئەوەی د�کە قوربانی سووتاندن بۆ �ەزدان، بۆ 
کەفارەتکردن بۆ لێڤ��ەکان. ١3 جا لێڤ��ەکان لەبەردەم هارون و کوڕەکانی ڕادەگر�ت 
شێوە�ە  ١4 بەم  دەکە�ت.  پیێشکەش�ان  �ەزدان  بۆ  بەرزکردنەوە  قوربانی  وەک  و 

لێڤ��ەکان لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل ج�ا دەکە�تەوە، لێڤ��ەکان بۆ من دەبن.
بەرزکردنەوە  قوربانی  وەک  و  کردەوە  پاک  لێڤ��ەکانت  ئەوەی  ١5 »لەدوای 

پیێشکەشت کردن، دێن بۆ ئەوەی خزمەتی چادری چاوپیێکەوتن بکەن، ١٦ چونکە 
ئەوان لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لەوە بە تەواوی بە من دراون، لە ج�اتی هەموو نۆبەرە�ەکی 
نێر،  نۆبەرە�ەکی  ١7 هەموو  داناون.  بۆ خۆمم  ئ�سرائ�لدا من  نەوەی  لە  نێری سک 
نۆبەرە�ەکم  لە هەموو  ڕۆژەی  ئەو  منە.  بۆ  ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لە  ئاژەڵ  �ان  خەڵک 

a ٨٩ دوو کەڕوب: جووتێک پە�کەری بوونەوەری ئاسمانی باڵدار لە شێوەی ئاژەڵ و مرۆڤ بۆ پارێزگار�کردن لە هەردوو الی کەناری بەشی کۆتا�یی سندوقی پە�مان 

دانرابوون، بڕوانە دەرچوون ٢5 :١٨ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

b ٦ ڕێوڕەسمی ئا�ی�نی.  
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داa لە خاکی م�سر، بۆ خۆمم تەرخان کردن. ١٨ ئ�نجا لێڤ��ەکانم بۆ خۆم دانا لە 
ج�اتی هەموو نۆبەرە�ەک لە نەوەی ئ�سرائ�ل. ١٩ لێڤ��ەکانم بە تەواوی بە هارون و 
کوڕەکانی بەخش�وە لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل، هەتا لە چادری چاوپیێکەوتندا لە ج�اتی 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ  کەفارەتکردن  بۆ  هەروەها  بکەن،  خزمەت  ئ�سرائ�ل  نەوەی 
تاکو نەوەی ئ�سرائ�ل تووشی ه�چ دەردێک نەبێت لە کاتی نز�ککەوتنەوە�ان لە 

پی�رۆزگا.«
لێڤ��ەکان کرد،  بۆ  ئاوا�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢٠ موسا و هارون و هەموو کۆمەڵی 

بەگوێرەی هەموو ئەوەی �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد سەبارەت بە لێڤ��ەکان. ٢١ جا 
لێڤ��ەکان خۆ�ان پاککردەوە و جلەکان�ان شوشت، هارون لەبەردەم �ەزدان وەک 
قوربانی بەرزکردنەوە پیێشکەشی کردن، هارون کەفارەتی بۆ کردن بۆ پاکبوونەوە�ان. 
و  هارون  لەبەردەم  لە چادری چاوپیێکەوتندا  هەتا  هاتن  لێڤ��ەکان  ئەوە  ٢٢ لەدوای 

لەبەردەم کوڕەکانی خزمەتەکە�ان بکەن، وەک چۆن �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد 
سەبارەت بە لێڤ��ەکان، ئاوا�ان لەگەڵدا کردن.

٢3 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢4 »ئەمە بۆ لێڤ��ەکانە، لە گەنجی ب�ست و پیێنج 

٢5 لە  چاوپیێکەوتن.  چادری  خزمەتی  بۆ  خزمەتەوە  ناو  دێنە  سەرەوە  بەرەو  ساڵ 
ناکەن.  خزمەت  ئ�تر  و  هەڵدەگرن  خزمەت  لە  دەست  ساڵەشەوە  پەنجا  تەمەنی 
ه�چ  بەاڵم  پارێزگاری،  لە  چاوپیێکەوتن  چادری  لە  دەدەن  براکان�ان  ٢٦ �ارمەتی 

خزمەتێک ناکەن. ئاوا بۆ لێڤ��ەکان دەکە�ت لە پارێزگار�ی�ەکان�ان.«

جەژنی �ەسخە

 لە ساڵی دووەمی هاتنەدەرەوە�ان لە خاکی م�سر لە مانگی �ەک لە چۆڵەوانی ٩ ١

س�نا �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »با نەوەی ئ�سرائ�ل جەژنی پەسخە لە کاتی 
خۆ�دا  کاتی  لە   ،bزەردەپەڕدا لە  مانگە  ئەم  چواردەی  ڕۆژی  3 لە  بکەن،  خۆ�دا 

دە�کەن، بەگوێرەی هەموو فەرز و ڕاس�اردەکان.«
4 موساش لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل دوا بۆ ئەوەی جەژنی پەسخە بکەن، 5 جا لە 

لە چۆڵەوانی س�نا جەژنی پەسخە�ان کرد،  لە زەردەپەڕدا  چواردەی مانگی �ەک 
ئاوا�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کرد،  موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی 

کرد.
و  ببوون  گاڵو  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  مردووێکەوە  بەهۆی  کەس  هەندێک  ٦ بەاڵم 

دروست نەبوو بۆ�ان لەو ڕۆژەدا جەژنی پەسخە بکەن، جا لەو ڕۆژەدا هاتنە بەردەم 
مردووەوە  کەسێکی  بەهۆی  »ئێمە  گوت:  پیێ�ان  خەڵکە  7 ئەو  هارون.  و  موسا 
لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا وەالبنرێی�ن و قوربانی بۆ  گاڵو�ن، بۆچی لە کاتی خۆ�دا 

�ەزدان پیێشکەش نەکە�ن؟«

a ١7 لە هەموو نۆبەرە�ەکم دا: بڕوانە دەرچوون ١٢ :٢٩  .  

b 3 کاتی ڕۆژئاوابوون و تار�ک داهاتن.  



سەرژمێری ٢5١٩

ئێوە  بە  با گوێم لێ بێت �ەزدان سەبارەت  ٨ موساش وەاڵمی دانەوە: »بوەستن 

چی فەرمان دەکات.«
٩ جا �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٠ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: 

لە  �ان  ببوو  گاڵو  مردووێک  بە  ئەگەر  نەوەکانتان،  لە  �ان  ئێوە  لە  ”هەرکەسێک 
گەشتێکی دوور بوو، با جەژنی پەسخە بۆ �ەزدان بکات. ١١ لە ڕۆژی چواردەی 
مانگی دوو لە زەردەپەڕدا دە�کەن، بەرخەکە بە نانی فەت�رە و بە گ�ای تاڵەوە دەخۆن. 
١٢ ه�چی بۆ بە�انی ناهێڵنەوە و ه�چ ئێسقانێکی لێ ناشکێنرێت. بەگوێرەی هەموو 

فەرزەکانی جەژنی پەسخە دە�کەن. ١3 بەاڵم ئەگەر �ەکێک پاک بوو و لە گەشت 
نەبوو، جەژنی پەسخەی نەکرد، ئەو گ�انە لە گەلەکەی دادەبڕدرێت، چونکە لە 
کاتی خۆ�دا قوربانی �ەزدانی پیێشکەش نەکردووە، ئەو کەسە ئۆباڵی گوناهەکەی 

خۆی هەڵدەگرێت.
�ەزدان  بۆ  پەسخە  جەژنی  و�ستی  و  بژ�یێت  ئێوەدا  لەنێو  نامۆ�ەک  ١4 »”ئەگەر 

بگێڕێت، بەگوێرەی فەرزی پەسخە و �اساکانی ئاوا دەکات، �ەک فەرز دەبێت 
بۆتان، بۆ نامۆ و بۆ هاواڵتی خاکەکە.“«

هەور لەسەر چادری �ەرس�ن
ناسراوە،  پە�مان  چادری  بە  کە  پەرستن  چادرەکەی  دامەزراندنی  ڕۆژی  ١5 لە 

هەورەکە  بە�انی  هەتا  ئێوارەوە  لە  هەر  داپۆشی.  پەرستنی  چادرەکەی  هەورێک 
بوو،  ئاوا  بەردەوامی  ١٦ بە  بوو.  ئاگر  د�مەنی  وەک  پەرستن  چادرەکەی  لەسەر 
هەور دا�دەپۆشی و بە شەو�ش هەورەکە د�مەنی ئاگری هەبوو. ١7 هەر کاتێک�ش 
هەورەکە لەسەر چادرەکە بەرز دەبووەوە، ئەوا نەوەی ئ�سرائ�ل لەدوای ئەوە بەڕێ 
لەوێ چادر�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئەوا  بن�شتبا�ەوە  لەو شوێنەی هەورەکە  دەکەوتن. 
هەڵدەدا. ١٨ بە فەرمانی �ەزدان نەوەی ئ�سرائ�ل بەڕێ دەکەوتن و بە فەرمانی �ەزدان 
پەرستندا  چادرەکەی  بەسەر  هەورەکە  ن�شتنی  ڕۆژانی  هەموو  هەڵدەدا،  چادر�ان 
ئەوان لە چادرەکانی خۆ�ان دەمانەوە. ١٩ هەر کاتێک هەورەکە چەند ڕۆژێکی زۆر 
لەسەر چادرەکەی پەرستن دەما�ەوە، ئەوا نەوەی ئ�سرائ�ل گوێڕا�ەڵی �ەزدان دەبوون 
و بەڕێ نەدەکەوتن. ٢٠ هەر کاتێک هەورەکە چەند ڕۆژێکی کەم لەسەر چادری 
بەگوێرەی  و  هەڵدەدا  �ەزدان چادر�ان  فەرمانی  بەگوێرەی  ئەوا  دەما�ەوە،  پەرستن 
فەرمانی �ەزدان بەڕێ دەکەوتن. ٢١ هەندێک جار هەورەکە لە ئێوارەوە هەتا بە�انی 
دەما�ەوە و لە بە�ان�دا بەرز دەبووەوە، ئەو کاتە بەڕێ دەکەوتن. �ان شەو و ڕۆژێک 
ڕۆژ  دوو  هەورەکە  جۆرە  ٢٢ بەم  دەکەوتن.  بەڕێ  ئەوا  بووا�ەوە،  بەرز  و  بمابا�ەوە 
و  بمابا�ەوە  پەرستن  لەسەر چادرەکەی  �ان ساڵێک، هەرچەندێک  مانگێک  �ان 
نەدەکەوتن،  بەڕێ  و  دەمانەوە  چادرەکان�ان  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئەوا  بن�شتبا�ەوە، 
�ەزدان چادر�ان  فەرمانی  ٢3 بە  دەکەوتن.  بەڕێ  ئەوا  بووا�ەوە  بەرز  هەر کاتێک�ش 
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دەپاراست،  �ەزدان�ان  ئەرکی  و  دەکەوتن  بەڕێ  �ەزدان  فەرمانی  بە  و  هەڵدەدا 
بەگوێرەی فەرمانی �ەزدان لەسەر دەستی موسا.

کەڕەنا زیوەکان

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »دوو کەڕەنا لە ز�وی کوتراو بۆ خۆت دروستبکە، ١٠ ١

هەردووک�ان  3 ئەگەر  ئۆردوگاکان.  بەڕێکەوتنی  بۆ  و  کۆمەڵ  بانگکردنی  بۆ 
لەالت  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  الی  بۆ  کۆمەڵ  هەموو  ئەوا  لێدران 
کۆدەبنەوە،  لەالت  سەرکردەکان  ئەوا  لێدرا  �ەکێک�ان  تەنها  4 ئەگەر  کۆدەبنەوە، 
لێتاندا  ئاگادارکردنەوە  ن�شانەی  وەک  5 ئەگەر  ئ�سرائ�لن.  خێڵەکانی  سەرۆک  کە 
ئەوا ئەو ئۆردوگا�انەی لەالی ڕۆژهەاڵت چادر�ان هەڵداوە بەڕێ دەکەون، ٦ ئەگەر 
لەالی  ئۆردوگا�انەی  ئەو  ئەوا  لێتاندا  ئاگادارکردنەوە  ن�شانەی  وەک  دووبارە 
ن�شانەی  وەک  بەڕێکەوتنەکان�ان  بۆ  دەکەون،  بەڕێ  هەڵداوە  چادر�ان  باشوور 
ئاگادارکردنەوە لێدەدەن. 7 کاتێک کۆمەڵ کۆدەکەنەوە ئەوا کەڕەنا لێدەدەن، بەاڵم 

وەک ن�شانەی ئاگادارکردنەوە ناکەن.
فەرزێکی  دەبێتە  بۆتان  جا  لێدەدەن،  کەڕەناکان  کاه�ن  هارونی  ٨ »کوڕانی 

سەر  چوونە  جەنگ  بۆ  خۆتان  خاکی  لە  ٩ ئەگەر  نەوەکانتان.  بۆ  هەتاهەتا�یی 
دوژمنێک کە ستەمتان لێدەکات، ئەوا کەڕەناکان وەک ن�شانەی ئاگادارکردنەوە 
لێدەدەن و لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان �اد دەکرێنەوە و لە دوژمنەکانتان ڕزگارتان 
 aدەبێت. ١٠ هەروەها لە ڕۆژی خۆش�تان و لە جەژن و لە دەست�ێکی مانگی نوێتان
کەڕەناکان لێدەدەن، لەسەر قوربانی سووتاندنەکانتان و قوربان��ەکانی هاوبەش�تان، 

جا دەبێتە �ادەوەر�تان لەبەردەم خوداکەتان. من �ەزدانی پەروەردگارتانم.«

ئیسرائیلیپیەکان لە سیناوە بەڕێ دەکەون
پە�مان  چادری  لەسەر  هەورەکە  دووەمدا  ساڵی  دووی  مانگی  ب�ستی  ١١ لە 

بەرزبووەوە. ١٢ جا نەوەی ئ�سرائ�ل لە قۆناغەکە�ان لە چۆڵەوانی س�ناوە بەڕێکەوتن و 
هەورەکە لە چۆڵەوانی پاران ن�شتەوە. ١3 بەپیێیی فەرمانی �ەزدان و لە ڕێگەی موساوە 

بۆ �ەکەم�ن جار دەست�ان بە کۆچەکە�ان کرد.
١4 لەژێر بە�داخەکە�ان ئۆردوگای نەوەی �ەهودا بەگوێرەی لەشکرەکان�ان �ەکەم 

جار بەڕێکەوتن و نەحشۆنی کوڕی عەم�ناداب سوپاساالر�ان بوو. ١5 سەرلەشکری 
هۆزی  ١٦ سەرلەشکری  بوو،  چوعەر  کوڕی  نەتەنێلی  �ەساخار�ش  نەوەی  هۆزی 
پەرستن  چادرەکەی  ١7 ئ�نجا  بوو.  حێلۆن  کوڕی  ئەل�ابی  زەبولون�ش  نەوەی 
هەڵگ�را�ەوە و نەوەی گێرشۆن و نەوەی مەراری چادرەکەی پەرستن�ان هەڵگرت و 

بەڕێکەوتن.

a ١٠ هەموو مانگێک لە کاتی دەرکەوتنی مانگ گەلی خودا بۆ ماوەی ٢4 کاتژمێر ئاهەنگ�ان گێڕاوە و ئەو ڕۆژە کەس بۆی نەبووە کار بکات. بڕوانە پەڕتووکی سەرژمێری 

٢٨ :١١ -١5 و ئامۆس ٨ :5.   
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١٨ لەدوای ئەوان لەژێر بە�داخەکە�ان ئۆردوگای ڕەئوبێن بەگوێرەی لەشکرەکان�ان 

١٩ سەرلەشکری  بوو.  سوپاساالر�ان  شەد�ئور  کوڕی  ئەل�سوری  بەڕێکەوتن، 
٢٠ سەرلەشکری  بوو،  چوور�شەدای  کوڕی  شەلوم�ێلی  ش�مۆن�ش  نەوەی  هۆزی 
قەهات��ەکان شتە  ٢١ ئ�نجا  بوو.  دەعوئێل  ئەل�اسافی کوڕی  نەوەی گاد�ش  هۆزی 
پەرستن  چادرەکەی  گە�شتن  هەتا  بەڕێکەوتن،  و  هەڵگرت  پی�رۆزکراوەکان�ان 

هەڵدرابوو.
٢٢ ئ�نجا لەژێر بە�داخەکە�ان نەوەی ئەفرا�م بەگوێرەی لەشکرەکان�ان بەڕێکەوتن 

و ئەل�شاماعی کوڕی عەم�هود سوپاساالر�ان بوو، ٢3 سەرلەشکری هۆزی نەوەی 
نەوەی  هۆزی  ٢4 سەرلەشکری  بوو،  پەداهچوور  کوڕی  گەماالئ�لی  مەنەشەش 

بن�ام�ن�ش ئەب�دانی کوڕی گدعۆنی بوو.
٢5 لە کۆتا�ی�دا لەژێر بە�داخەکە�ان ئۆردوگای نەوەی دان بەڕێکەوت و پاشڕەو و 

پاسەوانی هەموو ئۆردوگاکان بوو، بەگوێرەی لەشکرەکان�ان، ئەح�عەزەری کوڕی 
عەم�شەدای سوپاساالر�ان بوو. ٢٦ سەرلەشکری هۆزی نەوەی ئاشێر�ش پەگع�ێلی 
کوڕی  ئەح�ڕەعی  نەفتال�ش  نەوەی  هۆزی  ٢7 سەرلەشکری  بوو.  عۆخران  کوڕی 
کاتێک  لەشکرەکان�انەوە  بە  ئ�سرائ�لە  نەوەی  ڕێکخستنی  ٢٨ ئەمە  بوو.  عێ�نان 

بەڕێکەوتن.
٢٩ موسا بە حۆڤاڤی کوڕی ڕەعوئێلی م�د�انی گوت، کە ڕەعوئێل خەزووری موسا 

بوو: »ئێمە دەچ�ن بۆ ئەو شوێنەی �ەزدان فەرمووی: ”پیێتانی دەدەم.“ لەگەڵمان 
وەرە و بۆت باش دەب�ن، چونکە �ەزدان بەڵێنی داوە بۆ ئ�سرائ�ل چاک دەبێت.«

3٠ ئەو�ش پیێیی گوت: »ناڕۆم، بەڵکو بۆ الی خاکی خۆم و گەلی خۆم دەچم.«

3١ جا موسا گوتی: »تکا�ە بەجێمان مەهێڵە، لەبەر ئەوەی شارەزا�ت لە چۆڵەوانی 

بەو  ئەوا  بێ�ت،  لەگەڵمان  3٢ ئەگەر  بۆمان.  چاو  بە  ببە  هەڵبدە�ن،  چادر  لەکوێ 
چاکە�ەی �ەزدان لەگەڵ ئێمەی دەکات، ئێمەش چاکەت لەگەڵدا دەکە�ن.«

33 جا لە کێوی �ەزدانەوە بۆ سێ ڕۆژە ڕێ بەڕێکەوتن و سندوقی پە�مانی �ەزدان�ش 

بدۆزێتەوە.  بۆ  نش�نگە�ەک�ان  پشوودان  بۆ  هەتا  کەوتبوو،  پیێش�ان  ڕێ  ڕۆژە  سێ 
34 هەوری �ەزدان�ش بە ڕۆژ بەسەر�انەوە بوو، کاتێک لە ئۆردوگاوە بەڕێکەوتن.

35 لە کاتی بەڕێکەوتنی سندوقەکەش موسا دە�گوت:

  »هەستە �ەزدان!
با دوژمنانت پەرتەوازە بن و   

ناحەزانت لەبەردەمت هەڵبێن.«   

3٦ لە کاتی چادرهەڵدان�ش دە�گوت:

  »ئەی �ەزدان، بگەڕێوە
بۆ الی هەزاران هەزارانی ئ�سرائ�ل.«   
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ئاگر لە یەزدانەوە

 گەل دەربارەی ناخۆش��ان بۆڵەبۆڵ�ان کرد، گە�شتە الی �ەزدان. �ەزدان کە ١١ ١

ئەمەی ب�ست پیێیی خراپ بوو، تووڕە�یی جۆشا، ئ�تر ئاگری �ەزدان تێ�اندا 
گڕی گرت و قەراغی ئۆردوگاکەی سووتاند. ٢ لەبەر ئەوە گەل هاوار�ان بۆ موسا 
کرد، موساش لە �ەزدان پاڕا�ەوە و ئاگرەکە کوژا�ەوە. 3 ئەو شوێنەش ناونرا تەبع�رە، 

چونکە ئاگری �ەزدان تێ�اندا گڕی گرت.

سوێسکە لە یەزدانەوە
نەوەی  جا  دەکرد،  گۆشت�ان  ئارەزووی  دەژ�ان  لەنێو�ان  ئاژاوەگێڕانەی  4 ئەو 

ئ�سرائ�ل�ش گەڕانەوە و گر�ان و گوت�ان: »کێ گۆشتمان دەرخوارد دەدات. 5 ئەو 
ماس�ەی لە م�سر بەخۆڕا�یی دەمانخوارد بەب�رمان هاتەوە، لەگەڵ خە�ار و شووتی 
و کەوەر و پی�از و س�ر. ٦ ئێستاش وا گ�انمان وشک بوو، ه�چ شتێک ن��ە و هەر 

چاومان لەسەر ئەو مەنە�ە!«
7 مەن�ش وەک تۆوی گژن�ژ وابوو، د�مەنی وەک د�مەنی سرێشی دار درەوشاوە 

بوو. ٨ گەل�ش دەسووڕانەوە هەتا هەڵ�بگرنەوە، ئ�نجا بە دەستاڕ دە�انهاڕی �ان لە 
هاون دە�انکوتا�ەوە و لە مەنجەڵ لێ�ان دەنا و دە�انکردە کولێرە، تامەکەشی وەک 
تامی کولێرە برژاوی بە زە�ت بوو. ٩ هەر کاتێک بە شەو شەونم بەسەر ئۆردوگاکەدا 

دەهاتە خوارەوە، ئەوا مەن�ش لەگەڵ�دا دەهاتە خوارەوە.
و  بەخۆی  هەر�ەکە  دەگر�یێن،  گەل  هەموو  لێبوو  گوێیی  موسا  ١٠ کاتێک 

ز�ادی  زۆر  �ەزدان  تووڕە�یی  ڕاوەستاوە،  دەروازەی چادرەکەی  لەبەر  بنەماڵەکە�ەوە 
لەگەڵ  »بۆچی  گوت:  �ەزدانی  بە  موسا  ١١ جا  بوو.  دڵگران  بەمە  موسا  کرد، 
باری  تەنانەت  نەبووم،  پەسەند  لەالت  بۆچی  بوو�ت؟  خراپ  خزمەتکارەکەت 
بووە  پڕ  خەڵکە  هەموو  بەم  سکم  ١٢ ئا�ا  من؟  سەر  خستە  گەلەت  ئەم  هەموو 
هەروەک  هەڵ�انبگرە،  باوەش  بە  دەڵێیی  پیێم  بۆچی  بوونە؟  لەدا�ک  منەوە  لە  �ان 
باوان�ان  بۆ  سوێندت  خاکەی  ئەو  ب�انبە  هەڵدەگرێت،  ساوا  منداڵی  دا�ەن  چۆن 
خوارد؟ ١3 گۆشتم لەکوێ بوو تاکو بە هەموو ئەم گەلەی بدەم؟ بەسەرمەوە دەگر�ن 
گەلە  ئەم  هەموو  ناتوانم  تەنها  بە  ١4 من  ب�خۆ�ن!“  بدەرێ  دەڵێن: ”گۆشتمان  و 
هەڵبگرم، چونکە بۆ من گرانە. ١5 جا ئەگەر وام پیێدەکە�ت، بمکوژە ئەگەر لەالت 

پەسەندم، با تووشی بەاڵی خۆم نەبم.«
١٦ �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »لە پی�رانی ئ�سرائ�ل حەفتا پی�اوم بۆ کۆبکەرەوە، 

چادری  الی  ب�انهێنە  و  گەلن  کوێخای  و  س�یی  ڕ�ش  کە  دەزان�ت  ئەوانەی 
چاوپیێکەوتن و با لەوێ لەگەڵتدا ڕاوەستن. ١7 جا من دێمە خوارەوە و لەوێ لەگەڵتدا 
دەدوێم و لەو ڕۆحەی بەسەرتەوە�ە دەبەم و دە�خەمە سەر�ان، جا لەگەڵتدا بارگرانی 

گەلەکە هەڵدەگرن، ئ�تر تۆ بە تەنها هەڵ�ناگر�ت.
١٨ »بە گەل�ش دەڵێ�ت: ”بۆ بە�انی خۆتان تەرخان بکەن ئ�نجا گۆشت دەخۆن، 



سەرژمێری ٢55١١

چونکە �ەزدان گوێیی لێبوو کە گر�ان و گوتتان، ’کێ گۆشتمان دەرخوارد دەدات؟ 
١٩ نە  دە�خۆن.  و  دەداتێ  گۆشتتان  �ەزدان  ئێستا  بوو!‘  حاڵمان خۆشتر  م�سر  لە 
ڕۆژێک، نە دوو ڕۆژ، نە پیێنج ڕۆژ، نە دە ڕۆژ و نە ب�ست ڕۆژ، ٢٠ بەڵکو ماوەی 
مانگێکی تەواو دە�خۆن، هەتا لە کونی لووتتان دێتە دەرەوە و ڕقتان لێیی دەبێتەوە، 
چونکە �ەزدانتان ڕەتکردەوە کە لەنێوتاندا�ە و لەبەردەم�دا گر�ان و گوتتان: ’بۆچی 

ئەمەمان کرد و لە م�سر هات�نە دەرەوە؟‘ “«
پی�ادە�ە،  هەزار  سەد  شەش  لەنێو�انم  من  گەلەی  »ئەو  گوتی:  موسا  ٢١ بەاڵم 

لێیی بخۆن بۆ ماوەی مانگێک!“ ٢٢ ئا�ا مەڕ  تۆش فەرمووت: ”گۆشت�ان دەدەمێ 
و مانگا�ان بۆ سەردەبڕدرێت هەتا بەش�ان بکات، �ان هەموو ماسی دەر�ا�ان بۆ 

کۆدەکرێتەوە هەتا بەش�ان بکات؟«
٢3 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »ئا�ا �ەزدان بێ دەسەاڵتە؟ ئێستا دەب�ن�ت ئاخۆ 

قسەکانم دێتە دی �ان نا.«
٢4 موساش چووە دەرەوە و بە فەرموودەی �ەزدان لەگەڵ گەلدا دوا. حەفتا پی�اوی 

لە پی�رانی گەل کۆکردەوە، لە دەوروبەری چادرەکە ڕا�گرتن. ٢5 �ەزدان�ش لە هەوردا 
هاتە خوارەوە و لەگەڵ�دا دوا و لەو ڕۆحە پی�رۆزەی کە لەسەری بوو بردی و خست��ە 
خودا�ان  پە�امی  ئ�تر  سەر�ان  هاتە  ڕۆحەکە  کاتێک  س���ەکە.  ڕ�ش  حەفتا  سەر 

ڕاگە�اند، بەاڵم �ەک جار و ز�اتر نا.
٢٦ دوو پی�او�ش لە ئۆردوگاکە مانەوە، ناوی �ەکێک�ان ئەلداد و ناوی ئەوەی د�کە 

بوون،  س���ەکان  ڕ�ش  لە  ئەوان�ش  ن�شتەوە،  لەسەر�ان  خودا  ڕۆحی  بوو،  م�داد 
ڕاگە�اند،  خودا�ان  پە�امی  ئۆردوگاکە  لە  جا  چادرەکە،  الی  نەچووبوونە  بەاڵم 
٢7 الوێک�ش ڕا�کرد و هەواڵی دا�ە موسا و گوتی: »ئەلداد و م�داد لە ئۆردوگاکە 

پە�امی خودا ڕادەگە�ەنن!«
وەاڵمی  بوو  موسا  خزمەتکاری  گەنج�ێت�ەوە  لە  کە  نون�ش  کوڕی  ٢٨ �ەشوعی 

دا�ەوە و گوتی: »موسای گەورەم ڕێی�ان لێ بگرە!«
٢٩ موساش پیێیی گوت: »ئا�ا لە ج�اتی من ئ�رە�یی دەبە�ت؟ خۆزگە هەموو گەلی 

�ەزدان پیێغەمبەر بوونا�ە، کە �ەزدان ڕۆحی خۆی دەخستە سەر�ان!« 3٠ ئ�نجا موسا 
و پی�رانی ئ�سرائ�ل گەڕانەوە بۆ ئۆردوگاکە.

بۆ  هێنا  دەر�اوە  لە   aسوێسکەی و  هەڵ�کرد  �ەزدانەوە  لەال�ەن  3١ با�ەک�ش 

لە چواردەوری  ال  لەو  ڕێی�ەک  ڕۆژە  و  ال  لەم  ڕێی�ەک  ڕۆژە  ماوەی  بۆ  ئۆردوگاکە. 
ئۆردوگاکە و بە بەرزی دوو باڵb لەسەر ڕووی زەو�ی�ەوە باڵوی کردنەوە. 3٢ گەل�ش 
هەستان و بە درێژا�یی ئەو ڕۆژە و بە درێژا�یی شەو و ڕۆژی دواتر�ش سوێسکە�ان 

a 3١ سوێسکە: باڵندە�ەکی بچووکە، لە شێوەی کەودا�ە، بە پۆلی گەورە کۆچ دەکەن، لە ئاستێکی نزمدا دەفڕن و لەو کاتەدا خەڵکی تۆڕ�ان بەکاردەهێنا بۆ گرتن�ان. 

بڕوانە دەرچوون ١٦ :١3  .  

b 3١ دوو باڵ: نز�کەی �ەک مەتر.  
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کۆکردەوە، کەمتر�ن�ان دە حۆمەریa کۆکردەوە و بۆ خۆ�ان بە چواردەوری ئۆردوگاکە 
ڕا�انخست. 33 لەو کاتەشدا کە هێشتا گۆشت لەژێر ددانەکان�ان بوو پیێش ئەوەی 
�ەزدان گەلی تووشی دەردێکی  و  �ەزدان بەسەر گەلدا جۆشا  تووڕە�یی  ب�جوون، 
گران کرد، 34 جا ئەو شوێنە ناونرا ق�برۆت هەتەڤاb، چونکە لەوێ ئەو خەڵکانە�ان 

ناشت کە نەوس�ان هەستا.
لەوێ چادر�ان  بەڕێکەوتن، جا  بۆ حەچێرۆت  هەتەڤاشەوە گەل  ق�برۆت  35 لە 

هەڵدا.

قسەکردنی مریەم و هارون لە دژی موسا

کە ١٢ کوش��ەی  ژنە  ئەو  لەبەر  کرد،  قسە�ان  موسا  دژی  لە  هارون  و   مر�ەم  ١

خواستی، چونکە ژنێکی کوشیc خواستبوو. ٢ جا گوت�ان: »ئا�ا �ەزدان تەنها 
لەگەڵ موسادا دواوە، باشە لەگەڵ ئێمەش قسەی نەکرد؟« �ەزدان�ش گوێیی لێبوو.

3 )موساش لە هەموو خەڵکی سەر ڕووی زەوی بێف�زتر بوو.(

4 جا �ەزدان دەستبەجێ بە موسا و هارون و مر�ەمی فەرموو: »ئەو سێ�ەتان وەرنە 

دەرەوە بۆ الی چادری چاوپیێکەوتن.« ئ�نجا هەرسێک�ان هاتنە دەرەوە. 5 �ەزدان�ش 
لە ستوونی هەوردا دابەزی و لە دەروازەی چادرەکە وەستا، بانگی هارون و مر�ەمی 
قسەم  لە  گوێ  »باش  فەرمووی:  ٦ جا  چوون.  پیێشەوە  بەرەو  هەردووک�ان  کرد، 

بگرن:

  »کاتێک پیێغەمبەری �ەزدان لەنێوتانە،
ئەوا بە ب�ن�ن خۆمی بۆ ئاشکرا دەکەم،   

لە خەوندا لەگەڵی دەدوێم.   
7 بەاڵم موسای بەندەم ئاوا ن��ە،  

بەڵکو بەوەفا�ە لە هەموو ماڵەکەم،   
٨ ڕوو بە ڕوو لەگەڵی دەدوێم،  
بە ڕوونی نەک بە مەتەڵ،   
شێوەی �ەزدان دەب�نێت.   

  ئ�تر بۆچی نەترسان
کە لە دژی موسای بەندەم دوان؟«   

٩ جا تووڕە�یی �ەزدان لێ�ان جۆشا و ڕۆ�شت.

١٠ کاتێک هەورەکە لەسەر چادرەکە بەرزبووەوە مر�ەم گەڕوگولd بوو، وەک بەفر 

س�یی هەڵگەڕا، جا هارون ئاوڕی لە مر�ەم دا�ەوە و ب�نی گەڕوگول بووە. ١١ هارون 

a 3٢ حۆمەر: باری گوێدرێژ. دە حۆمەر: دەشێت ٦ ،١ تەنی سوێسکە بێت.  

b 34 بە واتای گۆڕستانی نەوسنان.  

c ١ واڵتێکە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  

d ١٠ گەڕوگول: وشە ع�بر�ی�ەکە بۆ چەند نەخۆشی ج�اوازی پیێست بەکارهێنراوە.  
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کە  سەر  نەخە�تە  سزا�ەمان  ئەو  لێدەکەم  داوات  »گەورەم  گوت:  موسای  بە 
لەبارچووە  ئەو کۆرپە  با وەک  ١٢ تکا�ە  پیێیی کرد،  گێال�ەت�مان کرد و گوناهمان 

نەبێت کە پووکاوەتەوە.«
١3 موساش هاواری بۆ �ەزدان کرد و گوتی: »خودا�ە، تکا�ە چاکی بکەوە.«

١4 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »ئەگەر باوکی تفی لە چارەی دەکرد، ئا�ا حەوت 

ڕۆژ شەرمەزار نەدەبوو؟ با حەوت ڕۆژ لە دەرەوەی ئۆردوگاکە دەستبەسەر بێت و 
ئ�نجا بێتەوە.« ١5 جا مر�ەم حەوت ڕۆژ لە دەرەوەی ئۆردوگاکە دەستبەسەر بوو و 

گەل�ش بەڕێ نەکەوتن هەتا مر�ەم نەهاتەوە.
چادر�ان  پاران  چۆڵەوانی  لە  و  بەڕێکەوتن  حەچێرۆتەوە  لە  گەل  ئەمە  ١٦ پاش 

هەڵدا.

سیخوڕی خاکی کەنعان

 ئ�نجا �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »چەند پی�اوێک بنێرە بۆ س�خوڕ�کردن لە ١3 ١

خاکی کەنعان کە من بە نەوەی ئ�سرائ�لم داوە، لە هەر هۆزێک لە باوکان�ان 
پی�اوێک دەنێرن، هەر �ەکێک�ان سەرکردە بێت لەناو�اندا.«

لە  هەموو�ان  نارد.  ئەوانی  پارانەوە  چۆڵەوانی  لە  موسا  �ەزدان  فەرمانی  3 بەپیێیی 

نەوەی ئ�سرائ�ل ڕابەر بوون.

4 ئەمەش ناوەکان�انە:  

  لە هۆزی ڕەئوبێن شەموعی کوڕی زەکور،
5 لە هۆزی ش�مۆن شافاتی کوڕی حۆری،  

٦ لە هۆزی �ەهودا کالێبی کوڕی �ەفونە،  
7 لە هۆزی �ەساخار �ەگالی کوڕی �وسف،  
٨ لە هۆزی ئەفرا�م هۆشێ�ەعی کوڕی نون،  

٩ لە هۆزی بن�ام�ن پەلت�یی کوڕی ڕافو،  
 ١٠ لە هۆزی زەبولون گەد�یێلی کوڕی سۆدی،

 ١١ لە هۆزی �وسف، لە هۆزی مەنەشە گەد�یی کوڕی سوسی،
 ١٢ لە هۆزی دان عەم�ێلی کوڕی گەمەلی،

 ١3 لە هۆزی ئاشێر سەتوری کوڕی م�کائ�ل،
 ١4 لە هۆزی نەفتالی نەحب�یی کوڕی ڤۆفسی،

 ١5 لە هۆزی گاد گوئێلی کوڕی ماکی.

موساش  خاکەکە.  س�خوڕی  بۆ  ناردنی  موسا  کە  بوو  پی�اوانە  ئەو  ناوی   ١٦ ئەوە 
هۆشێ�ەعی کوڕی نونی ناونا �ەشوع.

بەناو  »لێرەوە  گوتن:  پیێیی  و  کەنعان  خاکی  س�خوڕی  بۆ  ناردنی  موسا  ١7 جا 
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نەقەبداa بڕۆن و بۆ ناوچە شاخاو�ی�ەکە سەربکەون و ١٨ بڕوانن خاکەکە چۆنە، ئەو 
گەلەش تێ�دا دەژ�یێت بە هێزە �ان الوازە؟ کەمن �ان زۆرن؟ ١٩ ئەو خاکەی تێ�دا 
ن�شتەجێن،  تێ�دا  کە  چ�ن  شارۆچکانە  ئەو  خراپە؟  �ان  باشە  چۆنە،  ن�شتەجێن 
بێ��تە؟ داری  �ان  بەپی�تە  ئەو خاکە چۆنە،  ٢٠ هەروەها  �ان قەاڵبەندن؟  خێوەتگان 
لێ�ە �ان نا؟ چاونەترس بن و هەندێک لە بەروبوومی خاکەکە بهێنن.« ئەو ڕۆژانەش 

ڕۆژانی �ەکەم بەری ترێ بوو.
هەتا  لە چۆڵەوانی چنەوە  کرد،  و س�خوڕی خاکەکە�ان  ٢١ ئەوان�ش سەرکەوتن 

ڕەحۆڤ لە نز�ک دەروازەی حەمات. ٢٢ بەناو نەقەبدا سەرکەوتن و هاتنە حەبرۆن. 
پیێش  حەبرۆن�ش  لێبوو،  عەناقی  نەوەی  تەلمەی  و  شێشەی  و  ئەح�مەن  لەوێش 
٢3 ئ�تر هاتنە دۆڵی ئەشکۆل و لەوێ  نرابوو.  بن�اد  چۆعەنی م�سر بە حەوت ساڵ 
لقێک�ان بە هێشووە ترێی�ەکەوە لێکردەوە و بە دارێک هەڵ�انگرت لەنێوان دووان�ان 
و لەگەڵ هەندێک هەنار و هەنج�ر. ٢4 جا ئەو شوێنە ناونرا دۆڵی ئەشکۆل بەهۆی 
لە  لەدوای چل ڕۆژ  ٢5 ئ�نجا  لێ�ان کردەوە.  ئ�سرائ�ل لەوێ  ئەو هێشووەی نەوەی 

س�خوڕ�ەتی خاکەکە هاتنەوە.

هەواڵ هێنانەوە
ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  و  هارون  و  موسا  الی  هاتنە  ٢٦ س�خوڕەکان 

هێنا�ەوە  کۆمەڵ  هەموو  بۆ  و  ئەوان  بۆ  هەواڵ�ان  قادێش،  لە  پاران،  چۆڵەوانی  لە 
ئەو خاکە  »بۆ  و گوت�ان:  پیێ�دا  ٢7 هەواڵ�ان  پی�شاندان.  بەروبوومی خاکەکە�ان  و 
دەڕژێت!  لێ  هەنگو�نی  و  ش�ر  ڕاستی  بە  و  نارد  بۆی  ئێمەت  تۆ  کە  چوو�ن 
هێزن  بە  ن�شتەجێن  خاکەکەدا  لە  گەلەی  ئەو  ٢٨ بەاڵم  بەرەکە�ەتی.  ئەمەش 
ب�نی.  لەوێ  عەناق�شمان  نەوەی  هەروەها  مەزنن،  زۆر  و  قەاڵبەند  شارەکان  و 
٢٩ عەمالێق��ەکان لە خاکی نەقەبدا ن�شتەجێن، ح�تی و �ەبوسی و ئەمۆر�ی�ەکان لە 

ناوچە شاخاو�ی�ەکەدا ن�شتەجێن، کەنعان��ەکان�ش لەالی دەر�ا و لەسەر کەناری 
ڕووباری ئوردون ن�شتەجێن.«

3٠ بەاڵم کالێب گەلی بۆ موسا بێدەنگ کرد و گوتی: »با سەربکەو�ن و دەستی 

بەسەردا بگر�ن، چونکە توانامان بەسەر�دا هە�ە.«
و  سەربکەو�ن  »ناتوان�ن  گوت�ان:  چووبوون،  لەگەڵ�دا  پی�اوانەی  ئەو  3١ بەاڵم 

خراپی�ان  هەواڵێکی  3٢ جا  بەهێزترن.«  ئێمە  لە  چونکە  بکە�ن،  گەلە  ئەو  دژا�ەتی 
لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا باڵوکردەوە سەبارەت بەو خاکەی س�خوڕ�ان تێدا کردبوو 
کە  خاکێکە  بکە�ن،  س�خوڕی  هەتا  چوو�ن  پیێ�دا  خاکەی  »ئەو  گوت�ان:  و 
دان�شتووانەکەی قووت دەدات. هەموو ئەو گەلەی تێ�دا ب�ن�مان بااڵ بەرز بوون. 

a ١7 ناوچە�ەکی وشکە دەکەوێتە باشووری خاکی بەڵێن�ێدراو.  
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لە  نەف�ل�من،  ڕەگەزی  لە  نەوەی عەناق کە  ب�نی،   aنەف�ل�ممان لەوێ  33 هەروەها 

چاوی خۆماندا وەک پیێکوڕە وابوو�ن، بە هەمان شێوەش لەچاو ئەوان.«

یاخیبوونی گەلەکە

 کۆمەڵ هەموو دەنگ�ان بەرزکردەوە و هاوار�ان کرد و ئەو شەوە گەل گر�ان. ١4 ١

و  هارون  و  موسا  بەسەر  بۆڵەبۆڵ کرد  بە  دەست�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ هەموو 

چۆڵەوان�دا  لە  خۆزگە  دەمرد�ن!  م�سر  لە  »خۆزگە  گوتن:  پیێ�ان  کۆمەڵ،  هەموو 
دەمرد�ن! 3 بۆچی �ەزدان ئێمە دەهێنێتە ئەم خاکە بۆ ئەوەی بە شمشێر بکوژرێی�ن 
بە  4 جا  م�سر؟«  بگەڕێی�نەوە  ن��ە  باشتر  ئا�ا  ببردرێن؟  تااڵن  بە  منداڵمان  و  ژن  و 

�ەکتر�ان گوت، »سەرۆکێک بۆ خۆمان دادەنێ�ن و دەگەڕێی�نەوە م�سر.«
نەوەی  لەبەردەم هەموو کۆمەڵی  ڕوو�اندا کەوتن  بەسەر  و هارون  5 ئ�نجا موسا 

�ەفونەش  کالێبی کوڕی  و  نون  ٦ �ەشوعی کوڕی  کۆببوونەوە.  لەوێ  کە  ئ�سرائ�ل 
لەوانە بوون کە س�خوڕی خاکەکە�ان کردبوو، جلەکانی خۆ�ان دڕاند و 7 لەگەڵ 
چوو�ن  پیێ�دا  خاکەی  »ئەو  گوت�ان:  و  دوان  ئ�سرائ�لدا  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو 
هەتا س�خوڕی بکە�ن خاکێکی زۆر زۆر باشە، ٨ ئەگەر �ەزدان پیێمان دڵشاد بێت 
ئەوا دەمانباتە ناو ئەو خاکەی پیێمان دەدات، خاکێک کە ش�ر و هەنگو�نی لێ 
ئەو خاکە مەترسن، چونکە  لە گەلی  و  �اخی مەبن  �ەزدان  لە  ٩ بەاڵم  دەڕژێت. 

نێچ�ری ئێمەن، ئەوەتا سێبەر�ان نەماوە و �ەزدان لەگەڵمانە، لێ�ان مەترسن.«
ئ�نجا  بکرێن.«  بەردباران  دووانە  ئەو  »با  گوت�ان،  کۆمەڵ  هەموو  ١٠ بەاڵم 

شکۆمەندی �ەزدان لە چادری چاوپیێکەوتندا بۆ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل دەرکەوت. 
پیێ دەکەن و  ئەم گەلە سووکا�ەت�م  فەرموو: »هەتا کەی  بە موسای  ١١ �ەزدان�ش 

کردم؟  لەنێو�اندا  ن�شانانەی  هەموو  ئەو  سەرباری  ناکەن،  پیێ  باوەڕم  کەی  هەتا 
١٢ من تووشی دەرد�ان دەکەم و لەناو�ان دەبەم، بەاڵم تۆ دەکەمە گەلێکی گەورەتر 

و مەزنتر لەوان.«
دەسەاڵتی خۆت  بە  تۆ  کە  م�سر�ی�ەکان  »ئ�نجا  �ەزدانی گوت:  بە  ١3 موساش 

ئەم گەلەت لەنێو�ان دەرهێنا گوێی�ان لێ دەبێت و ١4 بە دان�شتووانی ئەم خاکەی 
دەڵێن. ئەی �ەزدان، ئەوانەی گوێی�ان لێبووە تۆ لەنێو ئەم گەلە دا�ت. ئەی �ەزدان، 
تۆ ڕوو بە ڕوو بۆ�ان دەرکەوت�ت و هەورەکەت لەسەر�ان وەستاوە و تۆش بە ستوونی 
گەلە  ئەم  ١5 ئەگەر  دەکەو�ت.  پیێش�ان  شەو  بە  ئاگر  ستوونی  بە  و  ڕۆژ  بە  هەور 
دەڵێن،  بووە،  لە هەواڵت  نەتەوەکان کە گوێی�ان  ئەوا  بکوژ�ت،  لە هەمان کاتدا 
١٦ ”چونکە �ەزدان نە�توانی ب�انباتە ئەو خاکەی کە سوێندی بۆ�ان خواردبوو، ئ�تر 

لە چۆڵەوانی کوشتنی.“
١٨ ”�ەزدان  فەرمووت:  هەروەک  بێت  مەزن  پەروەردگار  توانای  با  ١7 »ئێستاش 

پشوودرێژە و خۆشەو�ستی نەگۆڕی زۆرە، لە گوناه و �اخ�بوون خۆشدەبێت، بەاڵم 

a 33 نەف�ل�م: بڕوانە پە�دابوون ٦ :4  .  
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تاوانبار ئەستۆپاک ناکات، بەڵکو لەسەر تاوانی باوکان سزای نەوەکان دەدات هەتا 
نەوەی سێ�ەم و چوارەم.“ ١٩ تکا�ە لە گوناهی ئەم گەلە خۆشبە، ئەوەندەی مەزنی 
هەتا  م�سرەوە  لە  خۆشبوو�ت  گەلە  لەم  چۆن  وەک  نەگۆڕەکەت،  خۆشەو�ست��ە 

ئێرە.«
٢٠ �ەزدان�ش فەرمووی: »لەسەر داواکەت لێ�ان خۆشبووم. ٢١ بەاڵم بە گ�انی خۆم 

و بەو شکۆمەند�ی�ەی �ەزدان�ش کە هەموو ج�هان پڕ دەکاتەوە، ٢٢ تەنها �ەکێک�ش 
لەو پی�اوانەی شکۆمەندی من و ئەو ن�شانانەی ب�ن�بێت کە لە م�سر و لە چۆڵەوانی 
کردم و هەتا ئێستا دە جار تاق��ان کردمەوە و گوێی�ان لە قسەکانم نەگرت، ٢3 تەنها 
�ەکێک�ش لەوانە ئەو خاکە ناب�نێت کە سوێندم بۆ باوکان�ان خوارد. هەموو ئەوانەی 
ئەوەی ڕۆحێکی  لەبەر  بەندەم  ٢4 بەاڵم کالێبی  نا�ب�نن.  پیێ کردووم  سووکا�ەت��ان 
د�کەی لەگەڵدا بوو و بە تەواوی دوام کەوت، ئەوا دە�بەمە ناو ئەو خاکەی بۆی 
چوو و دەبێتە م�رات بۆ نەوەکەی. ٢5 لەبەر ئەوەی عەمالێق��ەکان و کەنعان��ەکان لە 
دۆڵ ن�شتەجێن، ئێوە بە�انی لە ڕێگای دەر�ای سوورەوەa بڕۆن و بەرەو چۆڵەوانی 

بەڕێ بکەون.«
٢٦ هەروەها �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: ٢7 »هەتا کەی ئەم کۆمەڵە بەدکارە 

بۆڵەبۆڵەکەرە لە دژم دەوەستن؟ من گوێم لە بۆڵەبۆڵی نەوەی ئ�سرائ�ل بوو کە لەسەر 
من دە�کەن. ٢٨ پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدان دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، وەک ئەوەی کە 
لە ئێوەوە گوێم لێ بوو، ئاواتان لێدەکەم. ٢٩ لەم چۆڵەوان��ە الشەکانتان دەکەوێت، 
بەرەو  ساڵ  ب�ست  گەنجی  لە  سەرژمێر�تان  بەگوێرەی  تۆمارکراوەکانتان  هەموو 
سەرەوە لەوانەی بۆڵەبۆڵ�ان لە دژم کرد، 3٠ ناچنە ناو ئەو خاکەی کە سوێندم خوارد 
تێ�دا ن�شتەجێتان بکەم، تەنها کالێبی کوڕی �ەفونە و �ەشوعی کوڕی نون نەبێت. 
3١ بەاڵم منداڵەکانتان کە گوتتان دەبنە نێچ�ر، ئەوا من دە�انبەمە ناوی و شارەزای 

چۆڵەوان��ە  لەم  ئێوە  الشەکانی  3٢ جا  کردەوە.  ڕەتتان  ئێوە  کە  دەبن  خاکە  ئەو 
دەکەوێت. 33 منداڵەکان�شتان بۆ ماوەی چل ساڵ لە چۆڵەوانی دەبنە شوان و ئازار 
دەچێژن بۆ بێوەفا�ی�تانb هەتا دواهەم�ن الشەکانتان لە چۆڵەوان�دا کۆتا�یی پیێدێت. 
34 وەک ژمارەی ئەو ڕۆژانەی س�خوڕی خاکەکەتان کرد کە چل ڕۆژ بوو، بۆ هەر 

ڕۆژێک ساڵێک، چل ساڵ گوناهەکانتان هەڵدەگرن و تێدەگەن دژا�ەت�کردنی من 
چۆنە.“ 35 من �ەزدانم و فەرمانم کرد، دەبێت ئاوا لە هەموو ئەم کۆمەڵە بەدکارە 

ڕێککەوتووەی لە دژی خۆم بکەم، لەم چۆڵەوان��ە لەناودەچن و دەمرن.«
هەموو  و  هاتنەوە  خاکەکە،  س�خوڕی  بۆ  ناردنی  موسا  پی�اوانەی  ئەو  3٦ بەاڵم 

37 ئەو  باڵوکردەوە،  خاکەکە  لەسەر  خراپی�ان  هەواڵی  بەوەی  هاندا  لێ  کۆمەڵ�ان 
پی�اوانە لەبەردەم �ەزدان بە دەرد مردن، لەبەر باڵوکردنەوەی هەواڵێکی خراپ لەسەر 

a ٢5 ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  

b 33 ع�بری: داوێن��س��ەکەتان، بڕوانە هۆشەع ١ :٢  .  
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خاکەکە. 3٨ بەاڵم �ەشوعی کوڕی نون و کالێبی کوڕی �ەفونە لەو پی�اوانە بوون کە 
بۆ س�خوڕی خاکەکە چووبوون و ژ�ان.

3٩ کاتێک موسا باسی ئەم قسانەی بۆ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل کرد، گەل دەست�ان 

بە ش�وەن کرد. 4٠ ئ�نجا بە�انی زوو هەستان و چوونە سەرەوە بەرەو بەرزا�ی�ەکانی 
بەڵێنی  �ەزدان  شوێنەی  ئەو  دەچ�نە  ئێمە  »ئەوەتا  گوت�ان:  و  شاخاو�ی�ەکە  ناوچە 

داوە، چونکە ئێمە گوناهمان کرد.«
ناگرێت!  سەر  ئەمە  دەردەچن،  �ەزدان  فەرمانی  لە  »بۆچی  گوتی:  4١ موساش 

ببەزن،  دوژمنتان  لەبەردەم  نەوەک  ن��ە،  لەنێوتاندا  �ەزدان  چونکە  4٢ مەڕۆن، 

شمشێر  بە  و  لەپیێشتانن  لەوێن،  کەنعان��ەکان  و  عەمالێق��ەکان  43 چونکە 

دەکوژرێن، ئێوە لە �ەزدان هەڵگەڕانەوە و �ەزدان لەگەڵتاندا نابێت.«
شاخاو�ی�ەکە  ناوچە  بەرزا�ی�ەکانی  بەرەو  و  هەڵکێشا  خۆ�ان  ئەوان  44 بەاڵم 

ئۆردوگاکە  ناوەڕاستی  لە  موساش  نە  و  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  نە  سەرکەوتن، 
ناوچە  ئەو  دان�شتووی  کەنعان��ەکانی  و  عەمالێق��ەکان  45 جا  دەرنەچوون. 

شاخاو�ی�انە هاتنە خوارەوە و هەتا حۆرما لێ�اندان و تێک�ان شکاندن.

�پێشکەشکراوەکانی دیکە

بڵێ: ١5 پیێ�ان  و  بدوێ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢ »لەگەڵ  فەرموو:  موسای  بە   �ەزدان  ١

”کاتێک هاتنە ناو خاکی ن�شتەجێبوونتان کە من پیێتانی دەدەم و 3 قوربانی بە 
ئاگرتان بۆ �ەزدان کرد لە گا �ان بەران، جا قوربانی سووتاندن �ان قوربانی سەربڕاو 
�ان لە جەژنەکانتان بۆ ئەو   aئازاد تا�بەت �ان بەخش�نی  بۆ بەجێهێنانی نەزرێکی 
پیێشکەش کرد،  پیێیی خۆشە، 4 ئەوەی قوربان��ەکەی بۆ �ەزدان  بۆنەی کە �ەزدان 
بە چارەکە  ئێفە�ەک شێلراو  ئارد دە�ەکی  باشتر�ن  لە  پیێشکەشکراوی دانەوێڵەش 
هە�نێک لە زە�ت پیێشکەش دەکات. 5 شەراب�ش بۆ شەرابی پیێشکەشکراو چارەکە 
بۆ  �ان قوربان��ە سەربڕدراوەکە  ئامادە بکە، لەسەر قوربانی سووتاندنەکە  هە�نێک 

�ەک بەرخ.
٦ »”بەاڵم لەگەڵ بەران، پیێشکەشکراوی دانەوێڵە لە باشتر�ن ئارد دوو دە�ەکی 

ئێفە�ەکb شێلراو بە سێ�ەکی هە�نێکc لە زە�ت دەکە�ت و 7 شەراب�ش بۆ شەرابی 
پیێشکەش  پیێیی خۆشە  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  پیێشکەشکراو سێ�ەکی هە�نێک، وەک 

دەکرێت.
بۆ  سەربڕاو  قوربانی  �ان  سووتاندن  قوربانی  کردە  جوانەگا�ەکت  ٨ »”ئەگەر 

جوانەگاکە  لەگەڵ  ٩ ئەوا  �ەزدان،  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  �ان  نەزر  بەجێهێنانی 

a 3 بەخش�نی ئازاد: بڕوانە دەرچوون 35 :٢٩ و 3٦ :3.   

b ٦ دوو دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کەی 4,5 ل�تر.  

c ٦ سێ�ەکی هە�نێک: نز�کەی ١,٢ ل�تر، لێرە و لە ئا�ەتی 7.  
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پیێشکەشکراوی دانەوێڵە سێ دە�ەکی ئێفە�ەکa لە باشتر�ن ئاردی شێلراو بە ن�و 
هە�نb زە�ت پیێشکەش دەکە�ت و ١٠ ن�و هە�ن شەراب�ش بۆ شەرابی پیێشکەشکراو 
پیێیی خۆشە. ١١ ئاوا بۆ  بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان  پیێشکەش دەکە�ت، قوربانی 
بەگوێرەی  دەکەن  ١٢ ئاوا  دەکرێت،  کارەبزن  �ان  بەرخ  �ان  بەرانێک  �ان  گا�ەک 

ژمارە�ان، بۆ هەر �ەکێک بەگوێرەی ژمارە�ان.
١3 »”هەر هاواڵت��ەک بۆ پیێشکەشکردنی قوربانی بە ئاگر ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی 

خۆشە ئاوا دەکات. ١4 ئەگەر نامۆ�ەک لەنێوتان ن�شتەجێ بوو، �ان هەرکەسێکی 
ئەو  بکات،  ئاگر  بە  قوربانی  و�ستی  نەوە  دوای  نەوە  ن�شتەجێ�ە،  لەنێوتان  د�کە 
بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە، دەبێت وەک ئێوە ب�کات. ١5 کۆمەڵ بۆ ئێوە و بۆ ئەو 
نامۆکەش  نەوە.  دوای  نەوە  هەتاهەتا�ی�ە  فەرزی  �ەک  بژ�یێت،  لەنێوتاندا  نامۆ�ەی 
وەک ئێوە دەبێت لەبەردەم �ەزدان، ١٦ �ەک فێرکردن و �ەک �اسا دەبێت بۆ ئێوە و 

بۆ ئەو نامۆ�ەی لەنێوتاندا دەژ�یێت.“«
١7 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٨ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان 

بڵێ: ”کاتێک چوونە ناو ئەو خاکەی کە من ئێوەی بۆ دەبەم، ١٩ جا کاتێک لە 
نانی خاکەکە دەخۆن ئەوا پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان دەبەخشن. ٢٠ لە �ەکەم ئاردی 
پیێشکەشکراوی جۆخ�نc دە�بەخشن.  پی�تاک وەک  هاڕاوتان کولێرە�ەک دەکەنە 
٢١ نەوە لەدوای نەوە لە �ەکەم ئاردی هاڕاوتان بەخش�ن بۆ �ەزدان پیێشکەش دەکەن.

�پێشکەشکراوەکان بۆ گوناهکردنی بێ ئەنقەست
�ەزدان  کە  بەجێنەهێنا  فەرمانانەتان  ئەم  هەموو   dئەنقەست بەبێ  ٢٢ »”ئەگەر 

پیێ  فەرمانی  موسا  دەستی  لەسەر  �ەزدان  ئەوەی  ٢3 هەموو  س�ارد،  موسای  بە 
نەوە،  دوای  نەوە  بەردەوام  و  کردووە  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  ڕۆژەوەی  لەو  کردوون، 
٢4 ئەگەر بەبێ ئەنقەست و بێ بوونی زان�اری کۆمەڵ ئەمە ئەنجام درا، ئەوا بەپیێیی 

فەرزەکان هەموو کۆمەڵ جوانەگا�ەک لەگەڵ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و شەرابی 
پیێیی خۆشە،  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  وەک  قوربانی سووتاندن،  دەکەنە  پیێشکەشکراو 
لەگەڵ گ�سکێکی نێر�نە وەک قوربانی گوناه. ٢5 جا کاه�ن کەفارەت بۆ هەموو 
ئەنقەست  بەبێ  چونکە  دەبێت،  بۆ  لێخۆشبوون�ان  و  دەکات  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی 
بووە. جا ئەگەر قوربان��ەکە�ان وەک قوربانی بە ئاگر بۆ �ەزدان هێنا و قوربان��ەکەی 
گوناه�ان بۆ بەردەم �ەزدان هێنا لەبەر بێئاگا�ی�ەکە�ان، ٢٦ ئەوا هەموو کۆمەڵی نەوەی 
چونکە  دەبێت،  بۆ  لێخۆشبوونی  دەژ�یێت  لەنێو�ان  کە  نامۆ�ەش  ئەو  و  ئ�سرائ�ل 

هەموو گەل بەبێ ئەنقەست تێوەگالون.
a ٩ سێ دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کەی ٦,5 ل�تر.  

b ٩ ن�و هە�ن: نز�کەی دوو ل�تر، لێرە و لە ئا�ەتی دە.  

c ٢٠ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

d ٢٢ بەبێ ئەنقەست: ئەگەر کەسێک لە سنووری ئەندازەی ڕێی�ێدراودا گوناهی کرد چ لە ڕێگەی گوێ پیێنەدان و نەزان�نەوە بێت. ئەوا لێخۆشبوونی بۆ دەبێت لە ڕێگەی 

قوربانی بۆ گوناه. هەروەها ئەگەر کەسێک تووشی گاڵوبوون بووبێت ئەوا بە هەمان شێوە پاک دەبێتەوە. بڕوانە لێڤ��ەکان 4 :٢  .  
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٢7 »”ئەگەر �ەک کەس بەبێ ئەنقەست گوناهی کرد، ئەوا بزنێکی �ەک ساڵە 

بۆ  �ەزدان کەفارەت  لەبەردەم  ٢٨ کاه�ن  قوربانی گوناه.  دەکات وەک  پیێشکەش 
ئەو کەسە دەکات کە بێئاگا بوو کاتێک گوناهی بەبێ ئەنقەست کرد، کەفارەتی 
بۆ دەکات و لێخۆشبوونی بۆ دەبێت. ٢٩ بۆ هاواڵتی لە نەوەی ئ�سرائ�ل و بۆ ئەو 
ئەنقەست  بەبێ  ئەوەی  بۆ  دەبێت  �اسا  �ەک  دەژ�یێت،  لەنێو�ان  کە  نامۆ�ەش 

گوناهی کردبێت.
گوناه  ئەنقەست  دەستی  بە  نامۆ  �ان  بێت  هاواڵتی  کەسەی  ئەو  3٠ »”بەاڵم 

بکات، ئەو کەسە کفری بەرامبەر بە �ەزدان کردووە، ئەو کەسە لەنێو گەلەکەی 
دادەبڕدرێت، 3١ چونکە سووکا�ەتی بە فەرما�شتی �ەزدان کردووە و فەرمانی ئەوی 

شکاندووە، بێگومان ئەو کەسە دادەبڕدرێت و ئۆباڵی خۆی لە ملی خۆی.“«

شکاندنی یاسای شەممە
3٢ کاتێک نەوەی ئ�سرائ�ل لە چۆڵەوانی بوون پی�اوێک�ان ب�نی لە ڕۆژی شەممەدا 

و  موسا  بەردەم  برد�انە  دار کۆدەکاتەوە  ب�ن��ان  ئەوانەی  33 جا  داری کۆدەکردەوە، 
هارون و هەموو کۆمەڵ. 34 ئ�نجا لە بەند�خانە�ان دانا، چونکە ئاشکرا نەبوو بوو 
چی لێ دەکرێت. 35 جا �ەزدان بە موسای فەرموو: »ئەو پی�اوە دەبێت بکوژرێت، 
لە دەرەوەی ئۆردوگا هەموو کۆمەڵ بەردبارانی دەکەن.« 3٦ جا هەموو کۆمەڵ برد�انە 

دەرەوەی ئۆردوگا و بەردباران�ان کرد و مرد، وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

گوڵنگ لەسەر جلوبەرگ
37 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: 3٨ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان 

لەسەر  و  نەوە  دوای  نەوە  دروستبکەن،  جلەکانتان   aلچکی لە  گوڵنگ  ”با  بڵێ: 
لچکەکانی خوارەوە گوڵنگی مۆر دابنێن. 3٩ کاتێک ئەم گوڵنگانە دەب�نن هەموو 
دڵ  ئارەزووی  بەدوای  و  دەکەن  جێبەجێیی  و  دێتەوە  بەب�ر  �ەزدانتان  فەرمانەکانی 
و  بێتەوە  بەب�رتان  4٠ هەتا  بکەن،  بەدڕەوشتی  بەدوا�اندا  هەتا  ناکەون  چاوتان  و 
هەموو فەرمانەکانی �ەزدان جێبەجێ بکەن و بۆ خوداتان پی�رۆز بن. 4١ من �ەزدانی 
پەروەردگارتانم کە لە خاکی م�سر دەر�هێنان هەتا ببێت بە خوداتان، من �ەزدانی 

پەروەردگارتانم.“«

قۆرەح و داتان و ئەبیرام

ئەب�رامی ١٦ و  داتان  و  لێڤی  کوڕی  قەهات  کوڕی  �ەسهار  کوڕی   قۆرەحی  ١

موسا  دژی  ٢ لە  ڕەئوبێن  نەوەی  لە  پەلەت  کوڕی  ئۆنی  و  ئەل�اب  کوڕانی 
و  سەد  دوو  بوون،  لەگەڵ�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  کەسێک�ش  چەند  هەستانەوە. 
ناسراو  زۆر  کە  هەڵبژێردرابوون،  ئەنجومەن  لە  ڕابەرەکانی کۆمەڵ  لە  پەنجا کەس 

a 3٨ الولوێچ �ان لچک مەبەست لە سەرگۆشەی قوماشە �ان جل و بەرگ.  
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ز�ادەڕۆ�ی�تان  »ئێوە  گوتن:  پیێ�ان  و  کۆبوونەوە  هارون  و  موسا  لەسەر  3 جا  بوون، 
کردووە! هەموو کۆمەڵ پی�رۆزن و �ەزدان�ش لەنێوان�اندا�ە، ئ�تر بۆچی خۆتان لەسەر 

کۆمەڵی �ەزدان بەرز دەکەنەوە؟«
هەموو  و  قۆرەح  بە  5 ئ�نجا  کەوت.  ڕوودا  بەسەر  و  لێبوو  گوێیی  موسا  4 جا 

کۆمەڵەکەی گوت: »بە�انی �ەزدان پی�شانی دەدات کێ بۆ ئەوە و کێ پی�رۆزە تاکو 
لە خۆی نز�کی بکاتەوە، جا هەرکەسێک هەڵبژێرێت ئەو لە خۆی نز�ک دەکاتەوە. 
٦ ئەمە بکەن، بخووردان بۆ خۆتان ببەن، قۆرەح و هەموو کۆمەڵەکەی، 7 بە�انی 

پی�اوەی  ئەو  بکەن، جا  بەسەردا  بخووری  �ەزدان  لەبەردەم  و  دابنێن  لەناو  ئاگری 
�ەزدان هەڵ�دەبژێرێت ئەو پی�رۆزە، ئ�تر ئەی نەوەی لێڤی ئەمەتان بەس بێت!«

بە  ٩ ئا�ا  بگرن،  گوێ  لێڤی  نەوەی  »ئەی  گوت:  قۆرەحی  بە  موسا  ٨ هەروەها 

بۆ  کردنەوە  ج�ای  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی  لەنێو  ئ�سرائ�ل  خودای  کە  دەزانن  کەمی 
ئەوەی لە خۆی نز�کتان بکاتەوە، تاکو خزمەتی چادری پەرستنی �ەزدان بکەن و 
لەبەردەم کۆمەڵ بوەستن بۆ خزمەتکردنی؟ ١٠ جا تۆ و هەموو براکانت لە نەوەی 
لێڤی لە خۆی نز�ک کردەوە و داوای کاه�ن�ێت�ش دەکەن؟ ١١ کەواتە تۆ و هەموو 
کۆمەڵەکەت لەسەر دژا�ەت�کردنی �ەزدان ڕێک کەوتوون، بەاڵم هارون کێ�ە هەتا 

بۆڵەبۆڵی لەسەر بکەن؟«
بانگی داتان و ئەب�رامی کوڕانی ئەل�اب بکەن، بەاڵم  ناردی هەتا  ١٢ جا موسا 

ئەوان گوت�ان: »نا�ە�ن! ١3 ئا�ا ئەمە بەس ن��ە کە تۆ لە خاکێک دەرتهێنا�ن کە ش�ر 
و هەنگو�نی لێ دەڕژێت هەتا لە چۆڵەوانی بمانمرێن�ت و ئێستاش خۆت بکە�ت 
بە م�ر بەسەرمانەوە، ١4 هەروەها ئێمەت نەهێناوەتە خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ 
 aبڕژێت و کێڵگە و ڕەزت بە م�رات پیێنەدا�ن. ئا�ا چاوی ئەو کەسانە دەردەهێن�ت؟

ئێمە نا�ە�ن!«
١5 جا موسا زۆر تووڕە بوو و بە �ەزدانی گوت: »ئاوڕ لە قوربان��ەکە�ان مەدەوە. 

نە گوێدرێژێکم لێ بردوون و نە خراپەم لەگەڵ کەس�ان کردووە.«
لەبەردەم  کۆمەڵەکەت  هەموو  و  تۆ  »بە�انی  گوت:  قۆرەحی  بە  موسا  ١٦ ئ�نجا 

�ەزدان بن، تۆ و ئەوان و هارون�ش. ١7 هەر�ەکە بخووردانەکەی ببات و بخووری 
تێبکات و لەبەردەم �ەزدان بخووردانەکەی پیێشکەش بکات، دوو سەد و پەنجا 
هەر�ەکە  ١٨ جا  خۆتان.«  بخووردانی  و  هەر�ەکە  هارون�ش  و  تۆ  بخووردان، 
بخووردانەکەی خۆی برد و ئاگر�ان تێکرد و بخوور�ان بەسەردا کرد و لەگەڵ موسا 
هەموو  ١٩ قۆرەح�ش  ڕاوەستان.  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  لەالی  هارون  و 
جا  کۆکردەوە،  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی  لەالی  ئەوان  دژی  لە  کۆمەڵی 
شکۆمەندی �ەزدان بۆ هەموو کۆمەڵ دەرکەوت. ٢٠ ئ�نجا �ەزدان بە موسا و هارونی 

فەرموو: ٢١ »خۆتان لەم کۆمەڵە ج�ا بکەنەوە، وا من دەستبەجێ لەناو�ان دەبەم.«
ئەو  ئەی  گوت�ان: »خودا�ە،  و  ڕوو�اندا کەوتن  بەسەر  هارون  و  موسا  ٢٢ بەاڵم 

a ١4 دەربڕ�نێکە بە واتای ئەوەی »ئا�ا ئەو خەڵکە هەڵدەخەڵەتێنی؟«  
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خودا�ەی ژ�ان بە ئادەم�زاد دەبەخش�ت، ئا�ا �ەک پی�او گوناه بکات، تۆ لە هەموو 
کۆمەڵ تووڕە دەب�ت؟«

٢3 جا �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢4 »لەگەڵ کۆمەڵ بدوێ و بڵێ: ”لە دەوروبەری 

چادرەکانی قۆرەح و داتان و ئەب�رام دوور بکەونەوە.“«
٢5 موسا هەستا و چوو بۆ الی داتان و ئەب�رام، پی�رەکانی ئ�سرائ�ل�ش دوای کەوتن، 

بەدکارانە دوور  ئەو کەسە  »لە چادرەکانی  بە کۆمەڵەکەی گوت:  ٢٦ ئ�نجا موسا 

بکەونەوە و دەست لە ه�چ شتێکی ئەوان مەدەن، نەوەک بە هەموو گوناهەکانی 
لە دەوروبەری چادرەکانی قۆرەح و داتان و  ئەوان�ش  ٢7 ئ�تر  لەناوبچن.«  ئەوانەوە 
و  کوڕ  و  ژن  لەگەڵ  و  دەرەوە  هاتنە  ئەب�رام�ش  و  داتان  و  کەوتنەوە  دوور  ئەب�رام 

منداڵەکان�ان لە دەرگای چادرەکان�ان وەستان.
٢٨ ئ�نجا موسا گوتی: »بەمە دەزانن کە �ەزدان ناردوومی بۆ ئەوەی ئەم هەموو 

کارانە بکەم و ئەمەش لە خۆمەوە ن��ە. ٢٩ ئەگەر ئەم پی�اوانە وەک مردنێکی سروشتی 
بمرن و وەک هەموو مرۆڤێک بە مەرگی ئاسا�یی مردن، ئەوا �ەزدان منی نەناردووە. 
دان  قووتی  و  کردەوە  دەمی  زەوی  و  داهێنا  نوێیی  شتێکی  �ەزدان  ئەگەر  3٠ بەاڵم 

لەگەڵ هەموو ئەوەی هە�انە و بە ز�ندوو�یی چوونە خوارەوە بۆ ناو ج�هانی مردووان، 
ئەوا دەزانن کە ئەو کۆمەڵە سووکا�ەت��ان بە �ەزدان کردووە.«

3١ کاتێک لە هەموو ئەم قسانە بووەوە، زەو�ی�ەکەی ژێر�ان شەق بوو و 3٢ زەوی 

دەمی کردەوە و قووتی دان لەگەڵ ماڵەکان�ان و هەموو پی�اوەکانی قۆرەح و لەگەڵ 
هەموو سامانەکان�ان. 33 جا خۆ�ان و هەموو ئەوەی هە�ان بوو بە ز�ندوو�یی چوونە 
خوارەوە بۆ ناو ج�هانی مردووان و زەوی بەسەر�اندا هاتەوە �ەک و لەنێو کۆمەڵدا 
لەناوچوون. 34 هەموو ئ�سرائ�ل�ش کە لە چواردەور�ان بوون لە هاوار�ان هەاڵتن و 

گوت�ان: »نەوەک زەوی قووتمان بدات!«
35 ئاگرێک�ش لەال�ەن �ەزدانەوە هات و دوو سەد و پەنجا پی�اوەکەی هەڵلووشی 

کە بخوور�ان پیێشکەش کرد.
کاه�ن  هارونی  کوڕی  ئەلعازاری  37 »بە  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  3٦ ئ�نجا 

بڵێ، با بخووردانەکان لەناو ئاگرەکە هەڵبگرێت و پاشماوەی ئاگرەکە لە دوور و 
بە فراوانی باڵو بکاتەوە، 3٨ چونکە بخووردانەکانی ئەوانەی لە دژی نرخی ژ�انی 
پلێتێک و  با بخووردانەکان بکوتن و ب�کەنە چەند  پی�رۆزکراون.  خۆ�ان گوناهبارن 
قوربانگاکەی پیێ داب�ۆشرێت، چونکە لەبەردەم �ەزدان پیێشکەش�ان کرد و پی�رۆز 

بوو. با نەوەی ئ�سرائ�ل پەند لەمە وەربگرن.«
3٩ ئ�نجا ئەلعازاری کاه�ن بخووردانە بڕۆنز�ی�ەکانی برد کە ئەوانەی سووتێنرابوون 

پیێشکەش�ان کردبوو و کوتا�ان و کرد�انە پۆشەر بۆ قوربانگاکە، 4٠ وەک �ەزدان 
نەوەی  بۆ  بوو  بەب�رهێنانەوە�ەک  وەک  ئەمە  موسا.  دەستی  لەسەر  فەرموو  پیێیی 
پی�اوێکی بێگانە کە لە نەوەی هارون نەبێت لەبەردەم �ەزدان بۆ  ئ�سرائ�ل، ئەگەر 

بخوور سووتاندن نز�ک بکەوێتەوە، ئەوا وەک قۆرەح و کۆمەڵەکەی لێدێت.
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4١ جا هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل بۆ بە�انی دەست�ان بە بۆڵەبۆڵ کرد لەسەر 

موسا و هارون و گوت�ان: »ئێوە گەلی �ەزدانتان کوشت.«
4٢ کاتێک کۆمەڵ لە دژی موسا و هارون کۆبوونەوە ئەوان چوونە الی چادری 

43 جا  دەرکەوت.  �ەزدان  شکۆمەندی  و  دا�ی�ۆشی  هەورێک  لەپڕ  چاوپیێکەوتن، 
موسا و هارون هاتنە بەردەم چادری چاوپیێکەوتن. 44 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: 
بەسەر  جا  دەبەم.«  لەناو�ان  ساتێک  بە  من  دەرەوە،  بچنە  کۆمەڵە  ئەم  45 »لەنێو 

ڕوو�اندا کەوتن.
4٦ ئ�نجا موسا بە هارونی گوت: »بخووردانەکە ببە و لەسەر قوربانگاکەوە ئاگری 

تێبکە، بخووری لەسەر دابنێ، بە خێرا�یی ب�بە الی کۆمەڵ و کەفارەت�ان بۆ بکە. 
لەبەر ئەوەی تووڕە�یی �ەزدان جۆشاوە، وا دەردەکە دەستی پیێکرد.« 47 ئ�تر هارون 
دەستی  گەلدا  لەنێو  دەردەکە  بەاڵم  کۆمەڵ،  ناو  بۆ  ڕا�کرد  موسا  قسەی  لەسەر 
پیێکردبوو، ئەو�ش بخوورەکەی پیێشکەش کرد و کەفارەتی بۆ گەل کرد. 4٨ هارون 
بە  ئەوانەی  4٩ جا  وەستا،  دەردەکەش  ڕاوەستا،  ز�ندوواندا  و  مردووان  لەناوەندی 
دەردەکە مردن چواردە هەزار و حەوت سەد بوون، بێجگە لەوانەی بەهۆی قۆرەحەوە 
مردن. 5٠ ئ�نجا هارون گەڕا�ەوە الی موسا بۆ الی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن، 

لەبەر ئەوەی دەردەکە وەستابوو.

خونچەکردنی گۆچانی هارون

 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و گۆچان�ان لێ ١7 ١

بەگوێرەی  سەرۆکەکان�ان  هەموو  لە  گۆچانێک،  هۆزێک  هەر  بۆ  وەربگرە، 
هۆزەکان�ان دوازدە گۆچان و ناوی هەر�ەکە�ان لەسەر گۆچانەکەی دەنووس�ت و 
3 ناوی هارون�ش لەسەر گۆچانی لێڤی دەنووس�ت، چونکە بۆ هەر سەرۆک هۆزێک 

لەو  دا�بنێ،  پە�مان  سندوقی  لەبەردەم  چاوپیێکەوتن  چادری  4 لە  گۆچانە.  �ەک 
شوێنەی لەگەڵتان کۆ دەبمەوە. 5 جا ئەو پی�اوەی هەڵ�دەبژێرم گۆچانەکەی چەکەرە 
دەکات، ئەوسا ئەو بۆڵەبۆڵەی نەوەی ئ�سرائ�ل لەسەر خۆم کپ دەکەم کە لە دژی 

ئێوە دە�کەن.«
٦ ئ�نجا موسا قسەی لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل کرد، هەموو سەرکردەکان هەر�ەکە 

هۆزەکان،  سەرۆک  ژمارەی  بەگوێرەی  گۆچان  دوازدە  دا�یێ،  گۆچانێک�ان 
گۆچانەکەی هارون�ش لەنێو گۆچانەکانی ئەوان بوو. 7 جا موسا گۆچانەکانی لەناو 

چادری پە�مان لەبەردەم �ەزدان دانا.
٨ بۆ بە�ان�ش موسا چووە ناو چادری شا�ەتی و ب�نی گۆچانەکەی هارون کە سەر 

بە بنەماڵەی لێڤ��ە چەکەرەی کردووە، خونچەی کردووە و گوڵی کردووە و بادەمی 
گرتووە و پیێگە�شتووە. ٩ جا موسا هەموو گۆچانەکانی لەبەردەم �ەزدان بردە دەرەوە 

بۆ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل، تەماشا�ان کرد و هەر�ەکە گۆچانی خۆی بردەوە.
١٠ �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »گۆچانەکەی هارون بگەڕێنەوە بەردەم سندوقی 
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پە�مان، بۆ ئەوەی ب�ارێزرێت و �اخ�بووان پەندی لێ وەربگرن. بەو شێوە�ە چ�تر 
�ەزدان  ئاوای کرد، هەروەک  ١١ موساش  نەمرن.«  تاکو  ناکەن،  بەسەردا  بۆڵەبۆڵم 

فەرمانی پیێ کرد.
بوو�ن،  ون  و  لەناوچوو�ن  »ئێمە  موسا�ان گوت:  بە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٢ ئ�نجا 

هەموومان ون بوو�ن! ١3 هەموو ئەوانەی لە چادری پەرستنی �ەزدان نز�ک دەبنەوە 
دەمرن، ئا�ا هەموومان لەناودەچ�ن؟«

خزمەتی کاهین و لێڤی

ئەو ١٨ ئۆباڵی  بنەماڵەکەت  و  کوڕەکانت  و  »تۆ  فەرموو:  هارونی  بە   �ەزدان  ١

ئەو  ئۆباڵی  کوڕەکانت  و  تۆ  دەکرێت،  پی�رۆزگا  لە  کە  هەڵدەگرن  گوناهانە 
گوناهانە هەڵدەگرن کە لە کاه�ن�ێت��ەکەتان دەکرێت. ٢ هەروەها براکانت، هۆزی 
لێڤی، هۆزی باوکت، لە خۆت نز�ک بکەوە، ئ�نجا بە تۆوە پابەند دەبن و پاڵ�شتی 
تۆ و کوڕەکانت دەکەن لەبەردەم چادری پە�مان. 3 ئەوان بەردەستی خۆت و هەموو 
قوربانگاکە  لە  و  پی�رۆزگاکە  قاپوقاچاغی  لە  بەاڵم  دەکەن،  چادرەکە  کاروباری 
و  دەبن  4 پابەندت  بمرن.  هەمووتان  ئێوەش،  و  ئەوان  نەوەک  ناکەونەوە،  نز�ک 
خزمەتی  هەموو  لەگەڵ  چاوپیێکەوتن  چادری  پارێزگاری  لە  دەبن  بەرپرس�ار�ش 

چادرەکە، ه�چ کەسێکی د�کەش لێتان نز�ک ناکەوێتەوە.
تاکو  قوربانگاکە،  و  پی�رۆزگاکە  پارێزگاری  لە  دەبن  بەرپرس�ار  ئێوە  5 »بەڵکو 

لێڤ��ەکانی  خۆم  ٦ من  ئ�سرائ�ل.  نەوەی  سەر  نە�ەتە  تووڕە�یی  د�کە  جارێکی 
براتانم لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل هەڵبژارد و دامەوە ئێوە، بۆ �ەزدان تەرخانکراون تاکو 
خزمەتەکەی چادری چاوپیێکەوتن بەجێبگە�ەنن. 7 تەنها تۆ و کوڕەکانت لەگەڵت 
خزمەتی کاه�ن�ێتی دەکەن، لەگەڵ هەموو ئەوەی پە�وەندی بە قوربانگاکە هە�ە و 
ئەوەی لەناو پەردەکە�ە دەپارێزن. کاه�ن�ێتی پیێدراوێکی تا�بەت بە ئێوە�ە و پیێمداون 

و هەرکەسێکی د�کە ئەوەی لە پی�رۆزگا نز�ک بکەوێتەوە دەکوژرێت.«

بەشی کاهین و لێڤیپیەکان
٨ �ەزدان بە هارونی فەرموو: »ئێستا من بەرپرس�ار�یێتی پیێشکەشکراوەکان کە بۆ 

منی بەرز دەکەنەوە داومەتە تۆ، هەموو پیێشکەشکراوە پی�رۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل، 
دە�دەمە خۆت و کوڕەکانت وەک بەشە کاه�ن�ێت�تان و بەشێکی چەس�اوە. ٩ ئەم 
بەشە بۆ تۆ دەبێت لە پیێشکەشکراوە هەرەپی�رۆزەکان ئەوەی لە ئاگر دەپارێزرێت. 
هەموو  و  دانەوێڵە�ان  پیێشکەشکراوەکانی  هەموو  و  قوربان��ەکان�ان  هەموو  لە 
ئەو  بۆ منی دەهێنن،  تاوان�ان کە  قوربان��ەکانی  قوربان��ەکانی گوناه�ان و هەموو 
دە�خۆ�ت،  هەرەپی�رۆز  شتێکی  ١٠ وەک  کوڕەکانتە.  بۆ  و  تۆ  بۆ  هەرەپی�رۆزە  بەشە 

هەموو نێر�نە�ەک لێیی دەخوات، بۆ تۆ پی�رۆز دەبێت.
١١ »ئەوەی لە بەخش�ن و قوربانی بەرزکردنەوەی ئ�سرائ�ل��ەکان بەالوەدەنرێت، 



٢٦٨سەرژمێری ١٨

بۆ تۆ�ە. بەشێکی چەس�اوە داومەتە تۆ و کوڕ و کچەکانت. ئ�تر هەموو کەسێک لە 
ماڵەکەت کە بەپیێیی ڕێوڕەسم پاکە لێیی دەخوات.

�ەکەم�ن  دانەوێڵە،  باشتر�ن  و  شەراب  باشتر�ن  و  زە�ت  ١٢ »باشتر�ن 

بەرهەمەکان�ان کە بە �ەزدانی دەدەن، من هەموو�م داوەتە تۆ، ١3 �ەکەم�ن بەرهەمی 
هەموو شتێکی زەو�ی�ەکە�ان کە بۆ �ەزدانی پیێشکەش دەکەن بۆ تۆ دەبێت، هەموو 

کەسێک لە ماڵەکەت ئەوەی بەپیێیی ڕێوڕەسم پاکە لێیی دەخوات.
١5 هەر  دەبێت،  تۆ  بۆ  ئ�سرائ�ل  لە  �ەزدان  بۆ   aتەرخانکراوێک ١4 »هەموو 

تۆ  بۆ  ئاژەڵ،  لە  و  مرۆڤ  لە  دەکەن  �ەزدانی  پیێشکەشی  کە  سک  نۆبەرە�ەکی 
ئاژەڵی گاڵو�ش  نێر�نەی  نۆبەرە  و  مرۆڤ  نۆبەرەی  کوڕە  پیێو�ستە  بەاڵم  دەبێت، 
کڕ�نەوەش  نرخی  ب�انکڕ�تەوە،  مانگ��ەوە  �ەک  تەمەنی  لە  ١٦ پیێو�ستە  بکڕ�تەوە. 

.bپیێنج شاقل لە ز�و بەگوێرەی خەماڵندنی شاقلی پی�رۆزگا، کە ب�ست گێرا�ە
و  پی�رۆزن  ئەوان  نەکڕ�تەوە،  بزن  و  مەڕ  و  مانگا  نۆبەرەی  پیێو�ستە  ١7 »بەاڵم 

قوربانی  دەسووتێن�ت،   cپی�وەکە�ان و  دەڕژێن�ت  قوربانگاکەدا  بەسەر  خوێنەکە�ان 
وەک  دەبێت  تۆ  بۆ  ١٨ گۆشتەکەشی  خۆشە.  پیێیی  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  ئاگرە،  بە 
لە  دەنرێت  بەالوە  کە  ١٩ هەرچ��ەک  ڕاستە.  ڕانی  و  بەرزکردنەوە  قوربانی  سنگی 
پیێشکەشکراوە پی�رۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل کە بۆ �ەزدانی پیێشکەش دەکەن وەک 
بەشێکی چەس�او داومە بە تۆ و کوڕ و کچەکانت، دەبێتە پە�مانی نمەک بۆ تۆ و 

نەوەکەت کە هەتاهەتا�ە لەبەردەم �ەزدان دەچەس�ێت.«
٢٠ هەروەها �ەزدان بە هارونی فەرموو: »لە زەو�ی�ەکە�ان ه�چ م�راتت بەرناکەوێت 

و لەنێو�ان بەشت نابێت، لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل من بەش و م�راتی تۆم.
چادری  خزمەتی  دە�کەن،  خزمەتەی  ئەو  لەبری  لێڤی  نەوەی  ٢١ »بەاڵم 

٢٢ لە  پیێداون.  دە�ەکێکم  م�رات هەموو  ئ�سرائ�ل وەک  لە  ئەوا من  چاوپیێکەوتن، 
هەتا  ناکەونەوە،  نز�ک  چاوپیێکەوتن  چادری  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بەدواوە  ئێستا 
چادری  خزمەتی  لێڤ��ەکان  ٢3 بەڵکو  بێت،  مردن  بۆ  کە  هەڵبگرن  گوناهێک 
چاوپیێکەوتن دەکەن، ئەوان بەرپرس�ار�یێتی هەڵدەگرن وەک فەرزێکی هەتاهەتا�یی 
نەوە دوای نەوە، لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا ه�چ م�رات�ان بەرناکەوێت. ٢4 دە�ەکەکانی 
نەوەی ئ�سرائ�ل کە بۆ �ەزدانی پیێشکەش دەکەن وەک بەخش�نی بەرزکراوە، من 
پیێ�انم فەرموو کە لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا  داومە بە لێڤ��ەکان، م�راتی ئەوانە، بۆ�ە 

ه�چ م�رات�ان بەرناکەوێت.«
پیێ�ان دەڵێ�ت:  ٢5 �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢٦ »لەگەڵ لێڤ��ەکان دەدوێی�ت و 

ئێوەم  بە  م�رات  وەک  من  کە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  وەردەگرن  دە�ەکەکە  ”کاتێک 
لە دە�ەک.  پیێشکەش دەکەن، دە�ەک  �ەزدانی لێ  بەرزکراوەی  داوە، بەخش�نی 

a ١4 لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان.  

b ١٦ ب�ست گێرا: نز�کەی ١٢ گرام. بڕوانە دەرچوون 3٠ :١3  .  

c ١7 پی�وەکەی: واتە بەزەکەی.  
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پڕی  و  جۆخ�ن  دانەوێڵەی  وەک  دادەنرێت،  بەرزکراوەتان  بەخش�نی  بە  ٢7 جا 

بەرهەمی گوشەرەکەa. ٢٨ بەم شێوە�ە ئێوەش بەخش�نی بەرزکراوەی �ەزدان لە هەموو 
دە�ەکەکانتان پیێشکەش دەکەن کە لە نەوەی ئ�سرائ�لی وەردەگرن، لەوە بەخش�نی 
بەرزکراوەی �ەزدان بە هارونی کاه�ن دەدەن. ٢٩ لە هەموو بەخش�نەکانتان هەموو 
بەرزکراوە�ەک بۆ �ەزدان پیێشکەش دەکەن کە لە هەرە باشتر�ن و پی�رۆزتر�ن بێت.“

بەرهەمی  وەک  دەکەن،  پیێشکەش  باشتر�نەکەی  ”کاتێک  دەڵێ�ت:  3٠ »پیێ�ان 

جۆخ�ن و گوشەرb بۆ لێڤ��ەکان هەژمارد دەکرێت. 3١ ئێوە و ماڵەکانتان لە هەموو 
شوێنێک دە�خۆن، چونکە کرێیی ئێوە�ە لەبری خزمەتتان لە چادری چاوپیێکەوتن. 
بەاڵم  بکەن،  پیێشکەش  باشتر�نەکەی  لە  ئەگەر  نابن  گوناهبار�ش  3٢ بەهۆ�ەوە 

پیێشکەشکراوە پی�رۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل گاڵو مەکەن نەوەک بمرن.“«

ئاوی �اککردنەوە

�ەزدان ١٩ فێرکردنەکە�ە کە  فەرزی  ٢ »ئەمە  فەرموو:  و هارونی  بە موسا   �ەزدان  ١

 cفەرمانی پیێ کردووە و دەفەرموێت، بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڵێ با نوێنگ�نێکی
سووری ساغت بۆ بهێنن کە کەموکوڕی تێدا نەبێت و ن�ری نەخرابێتە سەر. 3 بدرێتە 
سەردەبڕدرێت.  لەبەردەمی  و  ئۆردوگا  دەرەوەی  دەبردرێتە  و  کاه�ن  ئەلعازاری 
چادری  ڕووی  بەرەو  و  دەبات  خوێنەکەی  لە  پەنجەی  بە  کاه�ن�ش  4 ئەلعازاری 

چاوپیێکەوتن حەوت جار دە�ی�رژێنێت. 5 نوێنگ�نەکەش لەبەرچاوی دەسووتێنرێت، 
پیێستی و گۆشتی و خوێنی و ڕ�خۆڵەکەی دەسووتێنرێت. ٦ کاه�ن�ش پارچە دارێکی 
نوێنگ�نەکە.  ئاگری  ناو  هەڵ�اندەداتە  و  دەبات  زوفا  و  ئاڵ  سووری  بەنی  و  ئورز 
7 ئ�نجا کاه�ن جلەکانی دەشوات و خۆی بە ئاو دەشوات و لەدوای ئەوە دێتە ناو 

ئۆردوگاکەوە، هەتا ئێوارەش گاڵو دەبێت. ٨ ئەوەش کە سووتاندی جلەکانی بە ئاو 
دەشوات و خۆی بە ئاو دەشوات و هەتا ئێوارەش گاڵو دەبێت.

٩ »پی�اوێکی پاک�ش خۆڵەمێشی نوێنگ�نەکە کۆدەکاتەوە و لە دەرەوەی ئۆردوگاکە 

ئ�سرائ�ل  نەوەی  پیێو�ستە کۆمەڵی  دا�دەنێت.  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  پاک  لە شوێنێکی 
١٠ ئەوەی  گوناه.  لە  پاکبوونەوە  بۆ  بەکار�بهێنن؛  پاککردنەوە  ئاوی  بۆ  و  ب��ارێزن 
گاڵو  ئێوارە  هەتا  و  دەشوات  جلەکانی  کۆکردەوە  نوێنگ�نەکەشی  خۆڵەمێشی 
دەبێت، جا بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل و ئەو نامۆ�ەش کە لەنێو�انە، دەبێت بە فەرزێکی 

هەتاهەتا�یی.
گاڵو  ڕۆژ  حەوت  ئەوا  بدات  مردوو  کەسێکی  الشەی  لە  دەست  ١١ »ئەوەی 

دەبێت. ١٢ پیێو�ستە لە ڕۆژی سێ�ەمدا خۆی پیێ پاک بکاتەوەd و لە ڕۆژی حەوتەم 

a ٢7 واتە ئاوی ترێ.  

b 3٠ بڕوانە ئا�ەتی ٢7.  

c ٢ نوێنگ�ن: بە گوێرەکە مێ�نە�ەک دەگوترێت کاتێک کە لە ش�ر دەبڕدرێتەوە، کە تەمەنی لە �ەک ساڵ تێب�ەڕێنێ.  

d ١٢ پیێ پاک بکاتەوە: واتە بە ئاوی پاککردنەوە، بڕوانە ئا�ەتی ٩.  
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ڕۆژی  لە  ئەوا  نەکاتەوە  پاک  ڕۆژی سێ�ەمدا خۆی  لە  ئەگەر  بەاڵم  دەبێت،  پاک 
بدات  مردوو  لە الشەی کەسێکی  دەست  ١3 هەرکەسێک  نابێت.  پاک  حەوتەم 
و خۆی پاک نەکاتەوە ئەوا چادری پەرستنی �ەزدان گاڵو دەکات، ئەو کەسە لە 
نەپرژێنراوە و گاڵوە،  ئاوی پاککردنەوەی بەسەردا  ئ�سرائ�ل دادەبڕدرێت، چونکە 

گاڵو�ی�ەکەی هێشتا تێدا ماوە.
�ەکێک  هەر  ئەوا  مرد  چادرێکدا  لەناو  کەسێک  ئەگەر  فێرکردنەکە�ە،  ١4 »ئەمە 

بێتە ناو چادرەکە و هەموو ئەوانەی لەناو چادرەکە بوون حەوت ڕۆژ گاڵو دەبن، 
١5 هەموو دەفرێکیa کراوەش کە بە باشی سەری دانەخرابێت ئەوا گاڵوە.

١٦ »هەرکەسێک لە دەشتودەر دەست لە کوژراوێکی بە شمشێر �ان مردووێک 

�ان ئێسکی مرۆڤێک �ان گۆڕێک بدات، ئەوا حەوت ڕۆژ گاڵو دەبێت.
١7 »جا بۆ گاڵو لە خۆڵەمێشی ئاگری قوربانی پاکبوونەوە دەبەن و لە گۆزە�ەکدا 

بەپیێیی ڕێوڕەسم زوفا�ەک  ١٨ پی�اوێکی پاک�ش  ئاوێکی سازگاری بەسەردا دەکەن. 
شتومەکەکان�دا  هەموو  و  چادر  بەسەر  و  دەکات  ئاوەکەی  ناو  نوقومی  و  دەبات 
دەپرژێنێت، بەسەر ئەو کەسانەشدا دەپرژێنێت کە لەوێ بوون، هەروەها ئەوەش 
کە دەستی لە ئێسک �ان کوژراو �ان مردوو �ان گۆڕ داوە. ١٩ کەسە پاکەکەش لە 
ڕۆژی سێ�ەم و ڕۆژی حەوتەم ئاوەکە بەسەر کەسە گاڵوەکەدا دەپرژێنێت، لە ڕۆژی 
حەوتەم پاکی دەکاتەوە. ئەو�ش جلەکانی دەشوات و خۆی بە ئاو دەشوات و بۆ 
ئێوارە پاک دەبێت. ٢٠ بەاڵم ئەو کەسەی گاڵو دەبێت و خۆی پاک ناکاتەوە، ئەوا 
کردووە،  �ەزدانی گاڵو  پی�رۆزگای  دادەبڕدرێت، چونکە  لەنێو کۆمەڵدا  گ�انە  ئەو 
فەرزێکی  دەبێتە  بۆ�ان  ٢١ جا  گاڵوە.  نەپرژێنراوە،  بەسەردا  پاککردنەوەی  ئاوی 

هەتاهەتا�یی.
لە  دەستی  ئەوەی  دەشوات،  جلەکانی  پرژاندووە  پاککردنەوەی  ئاوی  »ئەوەی 
ئاوی پاککردنەوە داوە، هەتا ئێوارە گاڵو دەبێت، ٢٢ هەرچ��ەک ئەو گاڵوە دەستی 
ئێوارە گاڵو  هەتا  بدات  لێ  دەستی  ئەو کەسەش کە  و  دەبێت  بدات گاڵو  لێ 

دەبێت.«

ئاو لە تاشەبەردەکەوە

مانگی ٢٠ لە  چن  چۆڵەوانی  هاتنە  کۆمەڵەکە  هەموو  ئ�سرائ�ل،  نەوەی   ئ�نجا  ١

�ەکدا و گەل لە قادێش چادر�ان هەڵدا و لەوێدا مر�ەم مرد و لەوێش نێژرا.
3 گەل کرد�ان  لە دژی موسا و هارون کۆبوونەوە و  بۆ کۆمەڵ، جا  نەبوو  ٢ ئاو 

�ەزدان  لەبەردەم  براکانمان  وەک  »خۆزگە  گوت�ان:  و  موسا  لەگەڵ  دەمەقاڵێ  بە 
لەناوبچوو�نا�ە! 4 بۆچی کۆمەڵی �ەزدانتان هێنا�ە ئەم چۆڵەوان��ە هەتا تێ�دا خۆمان 
و مەڕومااڵتمان بمر�ن؟ 5 بۆچی ئێمەتان لە م�سرەوە هێنا�ە دەرەوە تاکو بمانهێنن 

a ١5 جام �ان دەوری بۆ پیێداو�ستی خواردن.  
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بۆ ئەم شوێنە خراپە؟ ئەم شوێنە دانەوێڵە و هەنج�ر و مێو و هەناری لێ ن��ە، ئاوی 
خواردنەوەشی لێ ن��ە!«

٦ جا موسا و هارون لەبەردەم کۆمەڵەوە هاتنە الی دەروازەی چادری چاوپیێکەوتن 

بە  7 �ەزدان�ش  دەرکەوت.  بۆ  �ەزدان�ان  شکۆمەندی  و  کەوتن  ڕوو�اندا  بەسەر  و 
برات  هارونی  و  تۆ  کۆبکەرەوە،  کۆمەڵ  و  ببە  ٨ »گۆچانەکە  فەرموو:  موسای 
تاشەبەردەکەوە  لە  جا  بدات،  ئاوەکەی  هەتا  بڵێن  تاشەبەردە  بەو  لەبەرچاو�اندا 

ئاو�ان بۆ هەڵدەقوڵێت و کۆمەڵ و مەڕومااڵتەکان�ان ئاو دەدە�ت.«
١٠ موسا  پیێ کرد.  فەرمانی  برد وەک  �ەزدانەوە  لەبەردەم  ٩ موساش گۆچانەکەی 

»ئەی  گوتن:  پیێیی  موسا  کۆکردەوە،  تاشەبەردەکە  لەپیێش  جەماوەر�ان  هارون  و 
دەستی  ١١ موسا  دەربهێن�ن؟«  بۆ  ئاوتان  بەردەوە  لەم  ئا�ا  بگرن،  گوێ  �اخ�بووان 
زۆر  ئاوێکی  جا  دا،  تاشەبەردەکەی  لە  جار  دوو  گۆچانەکەی  بە  و  بەرزکردەوە 

هەڵقواڵ و کۆمەڵ و مەڕومااڵتەکان�ش�ان لێ�ان خواردەوە.
١٢ بەاڵم �ەزدان بە موسا و هارونی فەرموو: »لەبەر ئەوەی متمانەتان پیێ نەکردم، 

ئەم  ئەوە  لەبەر  هەر  بدەن،  ن�شان  پی�رۆز  بە  من  ئ�سرائ�ل  لەبەرچاوی گەلی  تاکو 
کۆمەڵە نابەنە ناو ئەو خاکەی پیێم داون.«

و  �ەزداندا دەمەقاڵێ�ان کرد  لەگەڵ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  مەر�با�ە کە  مێرگی  ١3 ئەمە 

ئەو�ش لەنێو�اندا پی�رۆزی خۆی ن�شان دان.

ئەدۆم ڕێگا بە ئیسرائیل نادات
١4 ئ�نجا موسا لە قادێشەوە چەند نێردراوێکی بۆ الی پاشای ئەدۆم نارد:

»ئ�سرائ�لی برات ئاوا دەڵێت: تۆ بە هەموو ناخۆش��ەکانت زانی کە تووشمان 
هات. ١5 باوکانمان چوونە م�سر و ڕۆژانێکی زۆر لە م�سر ما�نەوە. م�سر�ی�ەکان 
ئێمە و باوکانی ئێمە�ان زەل�ل کرد، ١٦ بەاڵم هاوارمان بۆ �ەزدان کرد و گوێیی 

لە دەنگمان بوو، فر�شتە�ەکی نارد و لە م�سر دەر�هێنا�ن.
»ئێستا ئێمە لە قادێش�ن کە شارۆچکە�ەکە لە نز�کی سنووری خاکەکەت. 
و  دەڕۆ�ن  کێڵگە�ەکدا  بە  نە  تێب�ەڕ�ن،  خاکەکەتدا  بە  بدە  ڕێمان  ١7 تکا�ە 

نە بە ڕەزێکدا و نە ئاوی ب�رێک دەخۆ�نەوە، لە شاڕێگای پاشاوەa دەڕۆ�ن، 
دەچ�نە  خاکەکەت  لە  هەتا  چەپ  بەالی  نە  و  الدەدە�ن  ڕاست  بەالی  نە 

دەرەوە.«

١٨ بەاڵم ئەدۆم وەاڵمی دانەوە:

»بە خاکەکەمانداb ناڕۆن، ئەگ�نا بە شمشێرەوە پەالمارتان دەدەم.«

١٩ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش گوت�ان:

a ١7 ع�بری: ڕێگای پاشا، مەبەست لەو ڕێگا�ە کە لەژێر چاودێری و دەسەاڵتی پاشادا�ە.  

b ١٨ ع�بری: بەناو مندا.  
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تۆمان  ئاوی  لە  مەڕومااڵتەکانمان  و  خۆمان  ئەگەر  دەڕۆ�ن،  ڕاستەڕێدا  »بە 
پیێ�ەکانمان  بە  تەنها  ناکە�ن  د�کە  دەدە�ن، ه�چی  نرخەکەی  ئەوا  خواردەوە 

تێدەپەڕ�ن.«

٢٠ د�سان ئەدۆم وەاڵمی دانەوە:

»تێناپەڕن.«

بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  توندەوە  دەستێکی  و  گەورە  سوپا�ەکی  بە  ئەدۆم  ئ�نجا 
دەرچوو. ٢١ ئەدۆم ڕازی نەبوو ئ�سرائ�ل بە خاکی ئەودا تێب�ەڕێت، ئ�سرائ�ل�ش لێیی 

الدا.

مردنی هارون
٢٢ هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل لە قادێشەوە کۆچ�ان کرد و هاتنە کێوی هۆر، 

٢3 �ەزدان�ش لە کێوی هۆر لەسەر سنووری خاکی ئەدۆم بە موسا و هارونی فەرموو: 

نەوەی  بە  خاکەی  ئەو  ناو  ناچێتە  چونکە  گەلەکەی،  پاڵ  دەچێتە  ٢4 »هارون 

ئ�سرائ�لم داوە، چونکە ئێوە لەالی مێرگی مەر�با لە فەرمانم �اخی بوون. ٢5 هارون 
و ئەلعازاری کوڕی ببە سەر کێوی هۆر و ٢٦ جلەکان لەبەر هارون دابکەنە و لەبەر 

ئەلعازاری کوڕی بکە، جا هارون�ش دەچێتە پاڵ گەلەکەی و لەوێ دەمرێت.«
کۆمەڵ  هەموو  لەبەرچاوی  و  دا  فەرمانی  �ەزدان  وەک  کرد  ئاوای  ٢7 موساش 

لەبەر  و  داکەند  لەبەر هارون  ٢٨ ئ�نجا موسا جلەکانی  بەسەر کێوی هۆر کەوتن. 
ئەلعازاری کوڕی کرد، هارون�ش لەوێ لەسەر لووتکەی کێوەکە مرد. ئ�نجا موسا 
و ئەلعازار لە کێوەکە هاتنە خوارەوە. ٢٩ کاتێک هەموو کۆمەڵ ب�ن��ان هارون مرد، 

هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل سی ڕۆژ بۆ هارون گر�ان.

وێرانکردنی عەراد

ب�ستی ٢١ بوو  ن�شتەجێ  نەقەب  لە  کە  عەراد  پاشای  کەنعان��ەکەی   کاتێک  ١

نەوەی ئ�سرائ�ل لە ڕێگای ئەتار�مەوە هاتووە، شەڕی لەگەڵ ئ�سرائ�ل��ەکاندا 
�ەزدان  بۆ  نەزرێک�ان  ئ�سرائ�ل�ش  ٢ نەوەی  د�ل گرت.  بە  لێ�ان  و هەندێکی  کرد 
کرد و گوت�ان، »ئەگەر ئەو نەتەوە�ە بخە�تە ژێر دەستمان، ئەوا شارەکانی بە تەواوی 
وێران دەکە�نa.« 3 �ەزدان�ش گوێیی لە هاواری ئ�سرائ�ل گرت و کەنعان��ەکانی دا�ە 
دەست و خۆ�ان و شارۆچکەکان�ان بە تەواوی وێران کردن، ئ�تر ئەو شوێنە ناونرا 

b.حۆرما

a ٢ وێران دەکە�ن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b 3 حۆرما: واتە وێرانکردن.  
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موسا مارێک لە بڕۆنز دروس�دەکات
4 ئ�نجا لە کێوی هۆرەوە بە ڕێگای دەر�ای سوور کۆچ�ان کرد هەتا بە خاکی 

خودا  دژی  لە  5 گەل  بڕا.  لێ  ئارام��ان  ڕێگادا  لە  گەل  جا  بسوڕێنەوە،  ئەدۆمدا 
لە چۆڵەوانی  هەتا  دەرتانهێنا�ن  م�سر  لە  »بۆچی  و گوت�ان:  قسە�ان کرد  موسا  و 

بمر�ن؟ نە نان هە�ە و نە ئاو! ئەم خواردنە بێ تامەمان لەبەرچاو کەوتووە.«
٦ �ەزدان�ش ماری ژەهراوی بۆ سەر گەل نارد و بە گەل�انەوە دا و خەڵکێکی زۆر 

لە  و گوت�ان: »گوناهمان کرد  موسا  هاتنە الی  7 ئ�نجا گەل  مردن.  ئ�سرائ�ل  لە 
دژی �ەزدان و لە دژی تۆش قسەمان کرد. لەبەر ئەوە نزا بۆ �ەزدان بکە هەتا ئەو 

مارانەمان لەسەر هەڵبگرێت.« موساش لە پیێناوی گەل نزای کرد.
٨ �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »مارێکی ژەهراوی دروستبکە و لەسەر ستوونێک 

هەڵ�بواسە، جا هەر �ەکێک پیێ�ەوەدرا و تەماشای کرد دەژ�یێت.« ٩ موساش مارێکی 
لە بڕۆنز دروستکرد و لەسەر ستوونێک هەڵ�واسی، ئەوە بوو هەر کاتێک کەسێک 

مار پیێوەی دەدا و تەماشای مارە بڕۆنز�ی�ەکەی دەکرد، دەژ�ا.

بەرەو مۆئاب
١١ لە  هەڵدا،  چادر�ان  ئۆڤۆت  لە  و  کرد  کۆچ�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٠ ئ�نجا 

ڕووەو  مۆئاب  بەرامبەر  لە چۆڵەوانی  ع��یی عەڤار�م  لە  و  ئۆڤۆتەوەش کۆچ�ان کرد 
خۆر هەاڵتن چادر�ان هەڵدا. ١٢ لەوێشەوە کۆچ�ان کرد و لە دۆڵی زەرەد چادر�ان 
هەڵدا، ١3 لەوێشەوە کۆچ�ان کرد و لە قەراغی باکووری ڕووباری ئەرنۆن چادر�ان 
هەڵدا کە لە چۆڵەوان��ە لە دەرەوەی سنووری ئەمۆر�ی�ەکانە، چونکە ئەرنۆن سنووری 
مۆئابە لەنێوان مۆئاب و ئەمۆر�ی�ەکان، ١4 لەبەر ئەوە پەڕتووکی جەنگەکانی �ەزدان 

دەڵێت:

  »شاری واهێڤ لە سوفە و ش�وەکانی،
ئەرنۆن و ١5 نشێوی ش�وەکان،   

  ئەوەی هەتا نش�نگەی عار شۆڕ بووەتەوە،
پشتی بە سنووری مۆئابەوە داوە.«   

١٦ لەوێشەوە بۆ بئێر بەردەوام بوون، ئەوەش ئەو ب�رە�ە کە لەوێ �ەزدان بە موسای 

فەرموو، »گەل کۆبکەرەوە ئاو�ان دەدەمێ.«
١7 ئەوسا ئ�سرائ�ل ئەم گۆران��ە�ان چڕی:

  »ئەی ب�ر هەڵبقوڵێ،
گۆرانی لە بارەوە بڵێن،   

 ١٨ ب�رێک م�رەکان لێ�ان داوە،
پی�اوماقواڵنی گەل هەڵ�انکەندووە،   

ئەو پی�اوماقواڵنە بە داردەست و گۆچانەکان�ان.«   
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لە چۆڵەوان��ەوە هەتا مەتانە چوون، ١٩ لە مەتانەوە هەتا نەحەل�ێل و لە نەحەل�ێلەوە 
هەتا بامۆتa، ٢٠ لە بامۆتەوە هەتا دۆڵێک کە لە مۆئابە و لە لووتکەی چ�ای پسگە 

کە دەڕوانێتە سەر ڕووی چۆڵەوانی.

شکاندنی سیحۆن و عۆگ
٢١ ئ�نجا ئ�سرائ�ل نێردراوی بۆ س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان نارد و گوتی:

تێ�ەڕ�ن، نە بەالی کێڵگە�ەک و نە بەالی  ٢٢ »ڕێمان بدە بە خاکەکەتدا 

دەچ�نە  خاکەکەت  لە  هەتا  ناخۆ�نەوە،  ب�ر  لە  ئاو  و  النادە�ن  مێوێک  ڕەزە 
دەرەوە بە شاڕێگادا دەڕۆ�ن.«

هەموو  بەڵکو  تێب�ەڕێت،  خاکەکە�دا  بە  ئ�سرائ�ل  نە�هێشت  س�حۆن  ٢3 بەاڵم 

دەرچوو،  چۆڵەوانی  بۆ  ئ�سرائ�ل  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  و  کۆکردەوە  سوپاکەی 
و  لێ�دا  شمشێر  بە  ٢4 ئ�سرائ�ل�ش  کرد.  ئ�سرائ�ل  لەگەڵ  شەڕی  و  �ەهەچ  هاتە 
دەستی بەسەر خاکەکە�دا گرت، لە ئەرنۆنەوە هەتا �ەبۆق و هەتا نەوەی عەمۆن، 
چونکە سنووری عەمۆن��ەکان بەهێز بوو. ٢5 ئ�سرائ�ل هەموو ئەم شارانەی گرت، 
ئ�سرائ�ل لە هەموو شارەکانی ئەمۆر�ی�ەکان ن�شتەجێ بوو، لە حەشبۆن و لە هەموو 
بوو،  ئەمۆر�ی�ەکان  پاشای  س�حۆنی  شاری  ئەوەی حەشبۆن  ٢٦ لەبەر  گوندەکانی. 
دەستی  لە  خاکەکەی  هەموو  و  کردبوو  مۆئاب  پیێشووی  پاشای  لەگەڵ  شەڕی 

سەندبوو هەتا ئەرنۆن.
٢7 لەبەر ئەوە ش�عرەکان دەڵێن:

  »وەرنە حەشبۆن بن�اد دەنرێتەوە،
شاری س�حۆن نۆژەن دەکرێتەوە.   

 ٢٨ »ئاگرێک لە حەشبۆنەوە کڵ�ەی کرد،
گڕێک لە شاری س�حۆنەوە،   

  عاری مۆئابی هەڵلووشی،
پی�اوانی بەرزا�ی�ەکانی ئەرنۆن.   

 ٢٩ قوڕبەسەرت مۆئاب!
ئەی گەلی کەمۆش لەناوچوو�ت!   

  کوڕەکانی ئاوارە کرد و
کچەکانی ڕاپیێچ کرد   

بۆ س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان.   

 3٠ »بەاڵم وا ئەوانمان ڕووخاند،
حەشبۆن لەناوچوو هەتا د�ڤۆن،   

a ١٩ بڕوانە ٢٢ :4١ .  
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  تێکمان دا هەتا نۆفە
کە هەتا مادەبا درێژ دەبێتەوە.«   

3١ جا ئ�سرائ�ل لە خاکی ئەمۆر�ی�ەکاندا ما�ەوە.

3٢ ئ�نجا موسا هەندێک کەسی نارد بۆ س�خوڕ�کردن لە �ەعزێر، ئ�تر گوندەکان�ان 

بە  و  وەرگێڕا  ڕوو�ان  33 ئ�نجا  بوون.  لەوێ  کە  دەرکرد  ئەمۆر�ی�انە�ان  ئەو  و  گرت 
ڕێگای باشاندا سەرکەوتن، جا عۆگی پاشای باشان لەگەڵ هەموو سوپاکەی بۆ 

بەرەنگاربوونەوە�ان گە�شتە ئەدرەعی.
34 �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »لێیی مەترسە، چونکە خۆی و هەموو سوپاکەی 

پاشای  س�حۆنی  بە  کە  دەکە�ت  پیێ  ئەوەی  دەستت،  داوەتە  خاکەکە�م  و 
ئەمۆر�ی�ەکانت کرد کە لە حەشبۆن فەرمانڕەوا بوو.«

35 جا لە خۆی و کوڕەکانی و هەموو سوپا�ەکە�ان دا و کەس دەرباز نەبوو، بوونە 

خاوەنی خاکەکەی.

باالق بانگی بەلعام دەکات

لەالی ٢٢ مۆئاب  دەشتا�ی�ەکانی  لە  و  کرد  کۆچ�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی   ئ�نجا  ١

کەناری ڕووباری ئوردون بەرامبەر ئەر�حا چادر�ان هەڵدا.
بە  ئ�سرائ�ل  کە  ب�نی  شتانەی  ئەو  هەموو  چ��ور  کوڕی  باالقی  ٢ کاتێک 

ئەمۆر�ی�ەکانی کرد، 3 مۆئاب لە گەلەکە تۆقی، چونکە زۆر بوون، مۆئاب بەهۆی 
نەوەی ئ�سرائ�ل ترسی لێ ن�شت.

ئاپۆرەی خەڵکە هەموو  ئەم  پی�رەکانی م�د�ان�ان گوت: »ئێستا  بە  4 مۆئاب��ەکان 

چواردەورمان دەلێسنەوە وەک چۆن گا سەوزا�یی کێڵگە دەلێسێتەوە.«
بۆ  نێردراوێکی  5 چەند  بوو.  مۆئاب  پاشای  چ��ور  کوڕی  باالقی  لەو سەردەمە 
الی بەلعامی کوڕی بەعۆر نارد بۆ پەتور کە نز�ک ڕووباری فوراتە لە خاکی نەوەی 

گەلەکەی، بۆ ئەوەی بانگی بکات و بڵێت:

»وا گەلێک لە م�سر هاتووە و ڕووی زەوی داپۆش�وە و لەتەن�شتم ن�شتەجێ�ە. 
لە من مەزنترن. بەڵکو  ٦ ئێستاش وەرە و نەفرەت لەم گەلە بکە بۆم، چونکە 

داوای  ئەوەی  زان�ومە  چونکە  دەر�انبکەم،  خاکەکە  لە  و  ب�انشکێنم  بتوانم 
بەرەکەتی بۆ بکە�ت بەرەکەتدار کراوە و ئەوەی نەفرەتی لێ بکە�ت نەفرەت 

لێکراوە.«

هاتنە الی  و  بەڕێکەوتن  فاڵگرتنەوە  کرێیی  بە  م�د�ان  پی�رانی  و  مۆئاب  7 پی�رانی 

بەلعام و بە وتەکانی باالق لەگەڵ�دا دوان.
ئاوا  بڵێت،  پیێ  چ�م  �ەزدان  بمێننەوە،  لێرە  »ئەمشەو  گوتن:  پیێیی  ٨ ئەو�ش 

وەاڵمتان دەدەمەوە.« ئ�نجا پی�اوە گەورەکانی مۆئاب لەالی بەلعام مانەوە.
٩ ئ�نجا خودا هاتە الی بەلعام و فەرمووی: »ئەو پی�اوانە کێن کە لەالتن؟«
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١٠ بەلعام�ش بە خودای گوت: »باالقی کوڕی چ��وری پاشای مۆئاب بەدوامدا 

داپۆش�وە.  لە م�سرەوە هاتووە ڕووی زەوی  ١١ ”ئەو گەلەی  و دەڵێت،  ناردوو�ەتی 
ئێستا وەرە و نەفرەت�ان لێ بکە بۆم، تاکو بتوانم لەگەڵ�اندا بجەنگم و دەر�انبکەم.“«

١٢ بەاڵم خودا بە بەلعامی فەرموو: »لەگەڵ�اندا مەڕۆ و نەفرەت لە گەلەکە مەکە، 

چونکە بەرەکەتدارن.«
خاکەکەتان  »بۆ  گوت:  باالقی  گەورەکانی  پی�اوە  بە  و  هەستا  بە�انی  ١3 بەلعام 

بگەڕێنەوە، چونکە �ەزدان ڕازی نەبوو ڕێم بدات لەگەڵتان بێم.«
١4 پی�اوە گەورەکانی مۆئاب�ش هەستان و هاتنە الی باالق و گوت�ان: »بەلعام ڕازی 

نەبوو لەگەڵماندا بێت.«
١5 ئ�نجا باالق دووبارە پی�اوی گەورەی زۆرتر و بەڕێزتری لەوانەی پیێشووتر نارد. 

١٦ ئەوان�ش هاتنە الی بەلعام و پیێ�ان گوت:

»باالقی کوڕی چ��ور ئاوا دەڵێت: با ه�چ شتێک ڕێت لێ نەگرێت بێ�ت 
دە�کەم،  بڵێیی  پیێم  ئەوەی  دەکەم،  گەورەت  پاداشتێکی  ١7 چونکە  الم،  بۆ 

ئێستا وەرە و نەفرەت لەم گەلە بکە بۆم.«

باالق  باالقی گوت: »ئەگەر  بە خزمەتکارانی  و  دا�ەوە  بەلعام وەاڵمی  ١٨ بەاڵم 

پەروەردگارم  �ەزدانی  فەرمانی  لە  ناتوانم  پیێبدات  ز�وم  و  زێڕ  پڕی کۆشکەکەی  بە 
دەربچم، بۆ ئەوەی شتێکی بچووک �ان گەورە بکەم. ١٩ ئێوەش ئێستا ئەمشەو لێرە 

بمێننەوە، هەتا بزانم �ەزدان ئەم جارە چ�م پیێ دەڵێت.«
پی�اوانە  ئەو  ئەوەی  »لەبەر  فەرموو:  پیێیی  و  بەلعام  الی  هاتە  شەودا  لە  ٢٠ خودا 

هاتوون هەتا بانگت بکەن، هەستە و لەگەڵ�اندا بڕۆ، بەاڵم تەنها ئەو قسە�ەی کە 
من پیێت دەڵێم ئەوە دەکە�ت.«

ماکەری بەلعام
٢١ بەلعام�ش بە�انی هەستا و ماکەرەکەی کورتان کرد و لەگەڵ پی�اوە گەورەکانی 

ئ�نجا  جۆشا،  خودا  تووڕە�یی  بەڕێکەوت  کاتێک  ٢٢ بەاڵم  بەڕێکەوت.  مۆئاب 
فر�شتەی �ەزدان لەسەر ڕێگا بۆی وەستا، هەتا بەربەرەکانێیی بکات. لەو کاتەی 
بوون.  لەگەڵی  خزمەتکارەکەشی  هەردوو  و  ببوو  ماکەرەکەی  سواری  بەلعام 
و شمشێرەکەی  وەستاوە  ڕێگاکە  لەسەر  ب�نی  �ەزدانی  فر�شتەی  ماکەرەکە  ٢3 کە 

کێڵگە،  ناو  دا�ەوە  و  ال�دا  ڕێگاکە  لە  ماکەرەکە  دەست�ەوە�ە،  بە  و  هەڵکێشاوە 
بەلعام�ش لە ماکەرەکەی دا هەتا ب�گەڕێنێتەوە سەر ڕێگاکە.

٢4 ئ�نجا فر�شتەی �ەزدان لە ڕێچکە�ەکی بار�کدا لەنێوان دوو ڕەزدا وەستا کە 

لەمال و ئەوال د�واری هەبوو، ٢5 کاتێک ماکەرەکە فر�شتەی �ەزدانی ب�نی ملی دا 
بە د�وارەکە و پیێیی بەلعام بەر د�وارەکە کەوت. ئ�نجا د�سان لە ماکەرەکەی دا�ەوە.

٢٦ دواتر فر�شتەی �ەزدان پیێش�ان کەوتەوە و لە شوێنێکی تەنگەبەر وەستا کە ه�چ 

٢7 کە ماکەرەکە  نە بەالی چەپدا.  و  نە بەالی ڕاست  بۆ سووڕانەوە،  نەبوو  ڕێگا 
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فر�شتەی �ەزدانی ب�نی، لەژێر بەلعامدا خۆی کێشا�ەوە، تووڕە�یی بەلعام جۆشا و 
بە گۆچانەکەی لە ماکەرەکەی دا، ٢٨ ئ�نجا �ەزدان دەمی ماکەرەکەی کردەوە و بە 

بەلعامی گوت: »چ�م لێکردوو�ت کە سێ جار لێت دام؟«
دەکە�ت،  پیێ  سووکا�ەت�م  ئەوەی  »لەبەر  گوت:  ماکەرەکەی  بە  ٢٩ بەلعام�ش 

ئەگەر شمشێرم لە دەست بووا�ە ئێستا دەمکوشت�ت.«
3٠ ماکەرەکەش بە بەلعامی گوت: »باشە من ماکەرەکەی تۆ ن�م کە لەو کاتەوەی 

هەی سوارم دەب�ت هەتا ئەمڕۆ، ئا�ا من لێڕاهاتووم وات لێ بکەم؟«
ئەو�ش گوتی: »نا.«

3١ ئ�نجا �ەزدان چاوی بەلعامی کردەوە و فر�شتەی �ەزدانی ب�نی لەسەر ڕێگاکە 

و  کەوت  ڕوو�دا  بەسەر  جا  دەست�ەوە�ە،  بە  و  هەڵکێشاوە  شمشێری  و  وەستاوە 
کڕنۆشی برد.

3٢ فر�شتەی �ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »بۆچی هەتا ئێستا سێ جار لە ماکەرەکەی 

خۆتت داوە؟ ئەوەتا من بۆ بەربەرەکانێت هاتووم، چونکە لەبەرچاوی من ڕێگاکەت 
السار�کردنە. 33 ماکەرەکە منی ب�نی هەتا ئێستا سێ جار لە بەرامبەرم خۆی الدا، 

ئەگەر لە بەرامبەرم خۆی النەدەدا، ئێستا من تۆم دەکوشت و ئەوم دەهێشتەوە.«
34 بەلعام بە فر�شتەی �ەزدانی گوت: »گوناهم کرد، من نەمزانی کە تۆ بوو�ت 

پیێت  ئەگەر  ئێستاش  بەربەرەکانێم،  بۆ  وەستاو�ت  لەپیێشم  ڕێگا  لەسەر  ئەوەی 
ناخۆشە من دەگەڕێمەوە.«

پی�اوەکاندا بڕۆ، بەاڵم تەنها  35 فر�شتەی �ەزدان�ش بە بەلعامی فەرموو: »لەگەڵ 

ئەو قسە�ەی کە من پیێت دەڵێم ئەوە دەکە�ت.« ئ�تر بەلعام لەگەڵ پی�اوە گەورەکانی 
باالق بەڕێکەوت.

ئەو  بۆ  پیێشواز�کردنی  بۆ  چوو  هاتووە،  بەلعام  کە  ب�ستی  باالق  3٦ کاتێک 

شارۆچکە�ەی مۆئاب کە لەسەر سنووری ئەرنۆنە، لەوپەڕی خاکەکەی. 37 باالق 
بە بەلعامی گوت: »ئا�ا بەدوای تۆمدا نەنارد، هەتا بانگت بکەم، ئ�تر بۆ نەهاتی؟ 

ئا�ا بەڕاستی من ناتوانم پاداشتت بکەم؟«
ه�چ  ئێستا  ئا�ا  الت،  بۆ  هاتم  ئێستا  »ئەوەتا  گوت:  باالقی  بە  3٨ بەلعام�ش 

توانا�ەکم هە�ە کە خۆم شتێک بڵێم؟ ئەو وشە�ەی خودا دە�خاتە دەمم ئەوە دەڵێم.«
4٠ ئ�نجا باالق مەڕ و  3٩ بەلعام و باالق بەڕێکەوتن و هاتنە ق�ر�ەت حوچۆت، 

بوون.  لەگەڵی  نارد کە  پی�اوە گەورانەی  ئەو  و  بەلعام  بەدوای  و  مانگای سەربڕی 
4١ بۆ بە�انی باالق بەلعامی بردە سەرەوە بۆ بامۆت بەعلa و لەوێوە ئەوپەڕی گەلی 

ب�نی.

a 4١ مەبەست لە شوێنێکی بەرزە بۆ قوربان�کردن و ڕێوڕەسمی پەرستنی بتی بەعل.  
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یەکەم �ەیامی بەلعام

لێرە ٢3 هەر  و  دروستبکە  بۆ  قوربانگام  »لێرە حەوت  باالقی گوت:  بە   بەلعام  ١

بەم جۆرەی کرد،  ٢ باالق�ش  ئامادە بکە.«  بۆ  بەرانم  حەوت گا و حەوت 
و  گا�ەک  قوربانگا�ەک  هەر  سەر  بۆ  بەلعام  و  باالق  ئ�تر  گوتی.  بەلعام  وەک 

بەرانێک�ان سەرخست.
3 ئ�نجا بەلعام بە باالقی گوت: »تۆ لەالی قوربانی سووتاندنەکەت بوەستە و من 

دەڕۆم، لەوانە�ە �ەزدان بۆ ب�ن�نم بێت و هەرچی پی�شانم بدات پیێت دەڵێم.« ئ�نجا 
بۆ شوێنێکی بەرز و چۆڵ چوو.

4 خودا هاتە الی بەلعام، بەلعام�ش پیێیی گوت: »حەوت قوربانگام ئامادە کرد 

و گا�ەک و بەرانێکم خستە سەر هەر قوربانگا�ەک.«
5 �ەزدان وشەی خستە دەمی بەلعام و فەرمووی: »بۆ الی باالق بگەڕێوە و ئاوا 

بڵێ.«
٦ ئەو�ش گەڕا�ەوە الی و ب�نی وا لەگەڵ هەموو پی�اوە گەورەکانی مۆئاب لەالی 

قوربانی سووتاندنەکەی وەستاوە. 7 ئ�تر بەلعام پە�امەکەی ڕاگە�اند و گوتی:

  »لە ئارامەوە باالقی پاشای مۆئاب منی هێنا،
لە چ�اکانی ڕۆژهەاڵتەوە،   

  گوتی ”وەرە نەفرەت لە �اقوب بکە بۆم،
وەرە جنێو بە ئ�سرائ�ل بدە.“   

٨ چۆن نەفرەت بکەم  
کە خودا نەفرەتی لێ�ان نەکردبێت،   

  چۆن جنێو بدەم
کە �ەزدان جنێوی پیێ�ان نەدابێت؟   

٩ لەسەر تاوێرەکانەوە دە�ب�نم،  
لە گردەکانەوە تەماشای دەکەم،   

  گەلێک وا بە تەنها ن�شتەجێ بووە،
خۆی بە �ەکێک لە نەتەوەکان دانانێت.   

 ١٠ کێ خۆڵی �اقوبی هەژمار کردووە،
کێ چارەکی ئ�سرائ�لی ژماردووە؟   
  با وەک مردنی سەرڕاستان بمرم و

کۆتا�ی�م وەک ئەوان بێت!«   

١١ باالق بە بەلعامی گوت: »چ�ت پیێکردم! بۆ نەفرەتکردن لە دوژمنانم تۆم هێنا، 

کەچی وا داوای بەرەکەت�ان بۆ دەکە�ت!«
١٢ ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »ئا�ا ئەوە نەڵێم، ئەوەی کە �ەزدان دە�خاتە 

سەر زارم تاکو ب�ڵێم؟«
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دووەم �ەیامی بەلعام
ب�انب�ن�ت،  هەتا  د�کە  شوێنێکی  بۆ  وەرە  »لەگەڵم  گوت:  پیێیی  باالق  ١3 ئ�نجا 

بکە.«  لێ  نەفرەت�ان  لەوێوە  ناب�ن�ت،  هەمووی  و  دەب�ن�ت  بەشێکی  تەنها  بەاڵم 
١4 جا برد�ە کێڵگەی چۆف�م بۆ سەری پسگە و حەوت قوربانگای بن�اد نا و هەر 

قوربانگا�ەک گا�ەک و بەرانێکی سەرخستە سەری.
و من  بوەستە  قوربانی سووتاندنەکەت  لەالی  »لێرە  باالقی گوت:  بە  ١5 بەلعام 

دەچمە ئەوێ بۆ گە�شتن بە �ەزدان.«
١٦ �ەزدان بە بەلعام گە�شت و وشەی خستە دەمی و فەرمووی: »بگەڕێوە الی 

باالق و ئاوا بڵێ.«
قوربانی  لەالی  مۆئاب  پی�اوە گەورەکانی  لەگەڵ  وا  ب�نی  و  هاتە الی  ١7 ئەو�ش 

سووتاندنەکەی وەستاوە. باالق لێیی پرسی: »�ەزدان چی فەرموو؟«
١٨ ئ�تر پە�امەکەی ڕاگە�اند و گوتی:

  »ئەی باالق، هەستە و گوێ بگرە،
ئەی کوڕی چ��ور، گوێم بۆ شل بکە،   

 ١٩ خودا مرۆڤ ن��ە کە درۆ بکات،
کوڕی مرۆڤ�ش ن��ە کە بڕ�اری بگۆڕێت.   

  ئا�ا قسە دەکات و ئەنجامی نەدات؟
�ان بەڵێن دەدات و نا�باتە سەر؟   

 ٢٠ فەرمانم پیێدراوە داوای بەرەکەت بکەم،
ئەو بەرەکەتداری کردووە و من ناتوانم ب�گۆڕم.   

 ٢١ »لە �اقوبدا بەدبەختی بەرچاو نەکەوتووە،
لە ئ�سرائ�لدا مەراقی نەب�ن�وە،   

  �ەزدانی پەروەردگار�ان لەگەڵ�اندا�ە،
هوتافی پاشا لەنێو�اندا�ە.   
 ٢٢ خودا لە م�سر دەر�هێنان،

ئەوانە هێزی گای کێو�ی�ان هە�ە.   
 ٢3 جادووگەری لە دژی �اقوب بە کەڵک نا�ەت،

فاڵگرتنەوەش لە دژی ئ�سرائ�ل بێ سوودە.   
  ئێستا دەربارەی �اقوب و ئ�سرائ�ل دەگوترێت،

”سە�ر بکە خودا چی کردووە!“   
 ٢4 گەلێک وەک شێرە مێ هەڵدەستێت،

وەک نەڕەشێر بەرز دەبێتەوە،   
  ناخەوێت هەتا نێچ�رێک نەخوات و

خوێنی کوژراوان نەخواتەوە.«   
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٢5 ئ�نجا باالق بە بەلعامی گوت: »نە نەفرەتی لێ بکە و نە داوای بەرەکەتی بۆ 

بکە.«
٢٦ بەلعام�ش وەاڵمی دا�ەوە: »پیێم نەگوت�ت ئەوەی �ەزدان ب�ڵێت، ئەوە دەکەم؟«

سێپیەم �ەیامی بەلعام
٢7 باالق�ش بە بەلعامی گوت: »وەرە بتبەمە شوێنێکی د�کە، بەڵکو لەبەرچاوی 

خودا باش بێت و لەوێوە بۆ من نەفرەت�ان لێ بکە.« ٢٨ ئ�نجا باالق بەلعامی بردە 
سەر لووتکەی پەعۆر کە دەڕوانێتە سەر چۆڵەوانی.

٢٩ بەلعام�ش بە باالقی گوت: »لێرە حەوت قوربانگام بۆ دروستبکە و هەر لێرە 

ئامادە بکە.« 3٠ باالق�ش وەک بەلعام چی گوت  حەوت گا و حەوت بەرانم بۆ 
ئاوای کرد، بۆ سەر هەر قوربانگا�ەک گا�ەک و بەرانێکی خستە سەری.

بەرەکەتدار ٢4 ئ�سرائ�ل  کە  پەسەندە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ب�نی  بەلعام   کاتێک  ١

بکات، وەک جاری �ەکەم و دووەم بەڕێ نەکەوت بۆ جادووگەری، بەڵکو 
ڕووی لە چۆڵەوانی کرد. ٢ کاتێک بەلعام چاوی هەڵبڕی نەوەی ئ�سرائ�لی ب�نی هۆز 
لەتەن�شت هۆز چادر�ان هەڵداوە، ڕۆحی خوداش هاتە سەری، 3 ئ�تر پە�امەکەی 

ڕاگە�اند و گوتی:

  »پە�امەکەی بەلعامی کوڕی بەعۆر،
پە�امەکەی ئەو پی�اوەی چاوی کراوە�ە،   

4 پە�امی ئەوەی گوێیی لە وشەکانی خودا�ە،  
ئەوەی خودای هەرە بەتوانا ب�ن�نی بۆ ئاشکرا دەکات،   

ئەوەی بەسەر ڕوودا دەکەوێت، بەاڵم چاو کراوە�ە:   

5 »ئەی �اقوب، چادرەکانت چەند جوانن،  
ئەی ئ�سرائ�ل، نش�نگەکانت چەند خۆشن!   

٦ »وەک ئەو دۆاڵنەی درێژ بوونەتەوە،  
وەک باخچەی کەناری ڕووبار،   

  وەک ئەو درەختە ئەلوا�انەیa کە �ەزدان چاندبێتی،
وەک ئورزی قەراغی ئاو،   

7 گۆزەکانی ئاو�ان لێ دەڕژێت و  
تۆوی ئەوان لەسەر ئاوی زۆر دەبێت.   

  »پاشای لە ئەگاگ بااڵتر دەبێت و
شانش�نەکەی پا�ەدار دەبێت.   

a ٦ ڕووەکێکی دڕکاو�ی�ە وەک )سەباڕ(، شلە�ەکی تێدا�ە بۆ پیێست باشە.  
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٨ »خودا لە م�سر دەر�هێنان،  
وەک شاخی گای کێو�ی�ە بۆ�ان،   

  ئەو نەتەوانەی ناحەزی دەکەن دە�انخۆن و
ئێسک�ان تێکدەشکێنن و   

بە ت�رەکان�ان دە�انبڕن.   
٩ خۆ�ان وەک شێر ماتداوە و ڕاکشاون،  

وەک شێرە مێ، کێ هەڵ�اندەستێنێت؟   

  »بەرەکەتدار بن ئەوانەی بەرەکەتدارتان دەکەن،
نەفرەت لێکراو بن ئەوانەی نەفرەتتان لێ دەکەن.«   

١٠ ئ�نجا تووڕە�یی باالق بەسەر بەلعامەوە گڕی گرت، چەپڵەی لێدا و بە بەلعامی 

جار  سێ  تۆ  کەچی  کردوو�ت،  بانگم  دوژمنەکانم  لە  نەفرەتکردن  »بۆ  گوت: 
داوای بەرەکەتت بۆ کردن، ١١ ئێستاش بگەڕێوە شوێنی خۆت، گوتم پاداشتێکی 
گەورەت دەکەم، بەاڵم �ەزدان ڕێگری لێ کرد�ت کە پاداشتەکەت وەربگر�ت.«

بۆ الی  کە  نەگوت  نێردراوەکانتم  بە  من  »ئەی  باالقی گوت:  بە  ١٢ بەلعام�ش 

ناتوانم  پیێبدات  ز�وم  و  زێڕ  خانووەکەی  پڕی  بە  باالق  ١3 ”ئەگەر  ناردبوون،  منت 
خراپە�ەک  �ان  چاکە�ەک  خۆمەوە  لە  ئەوەی  بۆ  دەربچم،  �ەزدان  فەرمانی  لە 
گەلەکەم  الی  بۆ  من  وا  ١4 ئێستاش  دەڵێم؟“  ئەوە  ب�ڵێت  �ەزدان  ئەوەی  بکەم، 
بەڕێ دەکەوم، بەاڵم وەرە با پیێت بڵێم کە ئەم گەلە لە دوارۆژدا چی لە گەلەکەت 

دەکات.«

چوارەم �ەیامی بەلعام
١5 ئ�تر پە�امەکەی ڕاگە�اند و گوتی:

  »پە�امی بەلعامی کوڕی بەعۆر،
پە�امی ئەو پی�اوەی چاوی کراوە�ە،   

 ١٦ پە�امی ئەوەی گوێیی لە وشەکانی خودا�ە،
کە زان�نی هە�ە لە هەرەبەرزەوە،   

  ئەوەی خودای هەرە بەتوانا ب�ن�نی بۆ ئاشکرا دەکات،
ئەوەی بەسەر ڕوودا دەکەوێت، بەاڵم چاوی کراوە�ە:   

 ١7 »دە�ب�نم، بەاڵم ئێستا نا،
چاوم پیێیی دەکەوێت، بەاڵم بەم نز�کانە نا.   

  ئەستێرە�ەک لە �اقوب دەردەکەوێت و
داردەستێک لە ئ�سرائ�ل هەڵدەستێت.   

  ناوچەوانی مۆئاب دەشکێنێت،
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کاسەسەری هەموو نەوەی ش�تa تێکدەشکێنێت.   
 ١٨ ئەدۆم داگ�ر دەکرێت،

سێع�ری دوژمن�شی دەبێتە خاوەندار،   
بەاڵم ئ�سرائ�ل قارەمان�ێتی دەنوێنێت.   

 ١٩ ئەوەی لە �اقوبەوە�ە دەسەاڵتدار دەبێت،
بەجێماوەکان لە شار لەناودەبات.«   

�پێنجەم �ەیامی بەلعام
٢٠ ئ�نجا بەلعام عەمالێقی ب�نی و پە�امەکەی ڕاگە�اند و گوتی:

  »عەمالێق �ەکەمی نەتەوەکان بوو،
بەاڵم کۆتا�ی�ەکەی لەناوچوونە.«   

٢١ ئ�نجا قێن��ەکانی ب�نی و پە�امەکەی پیێ ڕاگە�اندن و گوتی:

  »نش�نگەکەتان پتەوە و
هێالنەکەتان لەناو تاشەبەردە،   

 ٢٢ بەاڵم ئەی قێن��ەکان، ئێوە وێران دەبن،
کاتێک ئەشوور�ی�ەکان بە د�لتان دەگرن.«   

٢3 ئ�تر پە�امەکەی ڕاگە�اند و گوتی:

  »ئای کێ دەژ�یێت کاتێک خودا ئاوا دەکات،
لەالی کەنارەکانی ک�ت�مەوەb کەشت��ەکان دێن و  ٢4 

  ئەشوور و عێبەر ژێردەستە دەکات،
بەاڵم ئەوان�ش بۆ لەناوچوونن.«   

٢5 ئ�نجا بەلعام هەستا و بەڕێکەوت و گەڕا�ەوە شوێنی خۆی، باالق�ش بە ڕێگای 

خۆ�دا ڕۆ�شت.

مۆئاب کوڕانی ئیسرائیل هەڵدەخەڵەتێنێت

 کاتێک ئ�سرائ�ل لە شەت�م چادر�ان هەڵدا و گەل دەست�ان بە بەدڕەوشتی ٢5 ١

کرد لەگەڵ کچانی مۆئاب، ٢ ئەوان�ش گەل�ان بانگهێشت کرد بۆ قوربان��ە 
سەربڕدراوەکانی خوداوەندەکان�ان. گەل�ش خواردی و کڕنۆشی بۆ خوداوەندەکان�ان 
بەسەر  �ەزدان�ش  تووڕە�یی   ،cپەعۆرەوە بەعلی  بە  بوو  پە�وەست  3 ئ�سرائ�ل  برد. 

ئ�سرائ�لدا جۆشا.

a ١7 نەوەی ش�ت کوڕی ئادام، واتە گەلی مۆئاب.  

b ٢4 قوبرس و کەنارەکانی ڕۆژئاوای.  

c 3  بەعلی پەعۆر: ناوێکی مۆئاب��ە بۆ ئەو خوداوەندەی لە کێوی پەعۆر دە�ان�ەرست.  
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4 �ەزدان بە موسای فەرموو: »هەموو ڕابەرانی گەل ببە و بۆ �ەزدان بەرامبەر بە 

خۆر هەڵ�انبواسە، ئەوسا کوڵی تووڕە�یی �ەزدان لەسەر ئ�سرائ�ل دادەمرکێتەوە.«
5 موساش بە دادوەرانی ئ�سرائ�لی گوت: »هەر �ەک لە ئێوە ئەو پی�اوانەی خۆی 

بکوژێت کە پە�وەست بوونە بە بەعلی پەعۆرەوە.«
٦ لەو کاتەدا پی�اوێک هات کە لە نەوەی ئ�سرائ�ل بوو و کچێکی م�د�انی هێنا�ە 

ناو کەسوکارەکەی، لەبەرچاوی موسا و هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل کە لەالی 
ئەلعازاری  کوڕی  ف�نەحاسی  7 کاتێک  دەگر�ان.  چاوپیێکەوتن  چادری  دەروازەی 
کوڕی هارونی کاه�ن ئەمەی ب�نی، لەنێو کۆمەڵەکە هەستا و دەستی دا�ە ڕمێک، 
٨ بەدوای پی�اوە ئ�سرائ�ل��ەکەدا چووە ناو چادرەکە، بە ڕمەکەی بە �ەک جار سکی 

پی�اوە ئ�سرائ�ل��ەکە و کچەکەشی بڕی. ئ�نجا دەردەکە لە نەوەی ئ�سرائ�ل بڕا�ەوە. 
٩ بەاڵم ئەوانەی بە دەردەکە مردن ب�ست و چوار هەزار بوون.

ئەلعازاری کوڕی  ١١ »ف�نەحاسی کوڕی  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ١٠ هەروەها 

ئەوەی  لەبەر  ڕەواندەوە.  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەسەر  منی  تووڕە�یی  کاه�ن،  هارونی 
دڵگەرم بوو بۆ شکۆمەندی من لەنێو�ان بەو جۆرەی کە من بۆ شکۆمەندی خۆم 
دڵگەرمم، نەوەی ئ�سرائ�لم بە دڵگەرمی خۆم لەناو نەبرد. ١٢ لەبەر ئەوە پیێیی بڵێ 
ئەوەتا من پە�مانی ئاشتی خۆمی لەگەڵ دەبەستم. ١3 بۆ خۆی و بۆ نەوەکەی دوای 
خۆی دەبێتە پە�مانی کاه�ن�ێتی هەتاهەتا�یی، لەبەر ئەوەی دڵگەرم بوو بۆ خودا و 

کەفارەتی بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل کرد.«
ز�مر�یی  کوژرا  م�د�ان��ەکە  کچە  لەگەڵ  کە  ئ�سرائ�ل��ەش  پی�اوە  ئەو  ١4 ناوی 

کچە  ١5 ناوی  ش�مۆن��ەکان،  لە  بوو  بنەماڵە�ەک  گەورەی  بوو،  سالو  کوڕی 
م�د�ان��ە کوژراوەکەش کۆزب�یی کچی چوور بوو، ئەو�ش سەرۆکی هۆزێک بوو لە 

بنەماڵە�ەکی م�د�انی.
١٦ �ەزدان بە موسای فەرموو: ١7 »تەنگ بە م�د�ان��ەکان هەڵبچنن و لێ�ان بدەن، 

پەعۆر  بە  سەبارەت  هەڵچن�ن،  پیێ  تەنگ�ان  فر�ودانەکان�ان  بە  ئەوان  ١٨ چونکە 

بەهۆی  دەردەکە  ڕۆژی  لە  کە  م�د�ان  سەرۆکێکی  کچی  خوشک�ان،  کۆزبی  و 
پەعۆرەوە کوژرا.«

aسەرژمێریپی دووەم

کاه�نی ٢٦ هارونی  کوڕی  ئەلعازاری  و  موسا  بە  �ەزدان  دەردەکە،   لەدوای  ١

گەنجی  لە  وەربگرە،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  ٢ »ژمارەی  فەرموو: 
ب�ست ساڵ بەرەو سەرەوە، بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان، هەموو ئەوانەی لە ئ�سرائ�لدا 
لەسەر  مۆئاب  دەشتی  لە  کاه�ن  ئەلعازاری  و  موسا  3 ئ�نجا  بجەنگن.«  دەتوانن 
لە  4 »سەرژمێری  گوت�ان:  و  دوان  لەگەڵ�اندا  ئەر�حا  بەرامبەر  ئوردون  ڕووباری 

ڕووباری  بەری ڕۆژهەاڵتی  لە  بۆ هێرشبردنە سەر خاکی کەنعان  لەژێر چاودێری �ەشوع  بۆ سەربازی  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  ناونووس�نی  بە  بوو  تا�بەت  a ١ سەرژمێر�یی دووەم 

ئوردونەوە.  
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موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  بکەن، وەک چۆن  بەرەو سەرەوە  ب�ست ساڵ  گەنجی 
کرد.«

  نەوەی ئ�سرائ�ل�ش ئەوانەی لە خاکی م�سر هاتنە دەرەوە ئەمانەن:

5 نەوەی ڕەئوبێنی نۆبەرەی ئ�سرائ�ل:  
  بۆ حەنۆک خێڵی حەنۆک��ەکان،

  بۆ پەڵو خێڵی پەڵوو�ی�ەکان،
٦ بۆ حەسرۆن خێڵی حەسرۆن��ەکان،  

  بۆ کەرمی خێڵی کەرم��ەکان.
حەوت  و  هەزار  سێ  و  چل  تۆمارکراوەکان�ان  ڕەئوبێن��ەکانن،  خێڵەکانی  7 ئەمانە   

سەد و سی کەس بوون.
٨ ئەل�اب�ش کوڕی پەڵو بوو، ٩ نەوەی ئەل�اب�ش نەموئێل و داتان و ئەب�رام، داتان و   
ئەب�رام�ش ئەوانەن کە کۆمەڵەکە�ان بانگکرد بۆ بەربەرەکانێیی موسا و هارون، 
لە کۆمەڵی قۆرەح کاتێک بەربەرەکانێیی �ەزدان�ان کرد. ١٠ زەوی دەمی کردەوە 
و لەگەڵ قۆرەح هەڵ�لووش�ن، کاتێک ئەو کۆمەڵە مردن، دوو سەد و پەنجا 

پی�او سووتان، ئەوان بوون بە پەند. ١١ بەاڵم نەوەی قۆرەح نەفەوتان.

 ١٢ نەوەی ش�مۆن بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە نەموئێل خێڵی نەموئێل��ەکان،

  لە �ام�ن خێڵی �ام�ن��ەکان،
  لە �اک�ن خێڵی �اک�ن��ەکان،

١3 لە زەرەح خێڵی زەرەح��ەکان،  
  لە شائوول خێڵی شائوول��ەکان.

 ١4 ئەمانە خێڵەکانی ش�مۆن��ەکانن، ب�ست و دوو هەزار و دوو سەد کەس بوون.

 ١5 نەوەی گاد بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە چ�فۆن خێڵی چ�فۆن��ەکان،
  لە حەگی خێڵی حەگ��ەکان،

  لە شونی خێڵی شون��ەکان،
١٦ لە ئۆزنی خێڵی ئۆزن��ەکان،  
  لە عێری خێڵی عێر�ی�ەکان،

١7 لە ئەرۆدی خێڵی ئەرۆد�ی�ەکان،  
  لە ئەرئێلی خێڵی ئەرئێل��ەکان.

 ١٨ ئەمانە خێڵەکانی نەوەی گادن، بەگوێرەی ژمارە�ان چل هەزار و پیێنج سەد کەس 
بوون.

 ١٩ ئێر و ئۆنان کوڕانی �ەهودا بوون، بەاڵم لە خاکی کەنعان مردن.
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 ٢٠ نەوەی �ەهودا بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە شالەح خێڵی شالەح��ەکان،

  لە پیێرێز خێڵی پیێرێز�ی�ەکان،
  لە زەرەح خێڵی زەرەح��ەکان،

٢١ نەوەکانی پیێرێز�ش:  
  لە حەسرۆن خێڵی حەسرۆن��ەکان،

  لە حامول خێڵی حامول��ەکان.
 ٢٢ ئەمانە خێڵەکانی �ەهودان، بەگوێرەی ژمارە�ان حەفتا و شەش هەزار و پیێنج سەد 

کەس بوون.

 ٢3 نەوەی �ەساخار بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە تۆالع خێڵی تۆالع��ەکان،

  لە پوڤە خێڵی پوڤە�ی�ەکان،
٢4 لە �اشوڤ خێڵی �اشوڤ��ەکان،  

  لە ش�مرۆن خێڵی ش�مرۆن��ەکان.
 ٢5 ئەمانە خێڵەکانی �ەساخارن، بەگوێرەی ژمارە�ان شەست و چوار هەزار و سێ 

سەد کەس بوون.

 ٢٦ نەوەی زەبولون بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە سەرەد خێڵی سەرەد�ی�ەکان،

  لە ئێلۆن خێڵی ئێلۆن��ەکان،
  لە �ەحلئێل خێڵی �ەحلئێل��ەکان.

 ٢7 ئەمانە خێڵەکانی زەبولون��ەکانن، بەگوێرەی ژمارە�ان شەست هەزار و پیێنج سەد 
کەس بوون.

 ٢٨ کوڕانی �وسف بەگوێرەی خێڵەکانی مەنەشە و ئەفرا�م:
 ٢٩ نەوەی مەنەشە:

  لە ماک�ر خێڵی ماک�ر�ی�ەکان، ماک�ر باوکی گلعاد بوو،
  لە گلعاد خێڵی گلعاد�ی�ەکان.

3٠ ئەمانە نەوەی گلعادن:  
  لە ئ�عەزەر خێڵی ئ�عەزەر�ی�ەکان؛
  لە حێلەق خێڵی حێلەق��ەکان؛

3١ لە ئەسر�یێل خێڵی ئەسر�یێل��ەکان؛  
  لە شەخەم خێڵی شەخەم��ەکان؛

3٢ لە شەم�داع خێڵی شەم�داع��ەکان؛  
  لە حێفەر خێڵی حێفەر�ی�ەکان.
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33 بەاڵم سەلۆفحادی کوڕی حێفەر کوڕی نەبوو، تەنها کچ و ناوی کچەکانی   
سەلۆفحاد مەحلە و نۆعا و حۆگلە و م�لکە و ت�رزە بوو.

 34 ئەمانە خێڵەکانی مەنەشەن و تۆمارکراوەکان�ان پەنجا و دوو هەزار و حەوت سەد 
کەس بوون.

 35 ئەمانەش نەوەی ئەفرا�من بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە شوتەلەح خێڵی شوتەلەح��ەکان،

  لە بەکەر خێڵی بەکەر�ی�ەکان،
  لە تەحەن خێڵی تەحەن��ەکان،

3٦ ئەمانەش نەوەی شوتەلەحن:  
  لە ع�ران خێڵی ع�ران��ەکان.

 37 ئەمانە خێڵەکانی نەوەی ئەفرا�من، بەگوێرەی ژمارە�ان سی و دوو هەزار و پیێنج 
سەد کەس بوون.

  ئەمانە نەوەی �وسفن بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

 3٨ نەوەی بن�ام�ن بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە بەلەع خێڵی بەلەع��ەکان،

  لە ئەشبێل خێڵی ئەشبێل��ەکان،
  لە ئەح�رام خێڵی ئەح�رام��ەکان.

3٩ لە شوفام خێڵی شوفام��ەکان،  
  لە حوفام خێڵی حوفام��ەکان.

4٠ نەوەی بەلەع�ش ئەرد و نەعمان بوون:  
  لە ئەرد خێڵی ئەرد�ی�ەکان و

  لە نەعمان خێڵی نەعمان��ەکان.
 4١ ئەمانە نەوەی بن�ام�نن بەگوێرەی خێڵەکان�ان و تۆمارکراوەکان�ان چل و پیێنج هەزار 

و شەش سەد کەس بوون.

 4٢ ئەمانە نەوەی دانن بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە شوحام خێڵی شوحام��ەکان.

43 هەموو خێڵەکانی شوحام��ەکان  بەگوێرەی خێڵەکان�ان،  دانە    ئەمە خێڵەکانی 
بەگوێرەی ژمارە�ان شەست و چوار هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 44 نەوەی ئاشێر بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە �منە خێڵی �من��ەکان،

  لە �ەشڤی خێڵی �ەشڤ��ەکان،
  لە بەر�عە خێڵی بر�ع��ەکان،

45 لە نەوەی بەر�عە:  
  لە حەڤەر خێڵی حەڤەر�ی�ەکان،
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  لە مەلک�ێل خێڵی مەلک�ێل��ەکان،
 4٦ کچەکەی ئاشێر�ش ناوی سەرەح بوو.

 47 ئەمانە خێڵەکانی نەوەی ئاشێرن، بەگوێرەی ژمارە�ان پەنجا و سێ هەزار و چوار 
سەد کەس بوون.

 4٨ نەوەی نەفتالی بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  لە �ەحزئێل خێڵی �ەحزئێل��ەکان،

  لە گۆنی خێڵی گۆن��ەکان،
4٩ لە �یێچەر خێڵی �یێچەر�ی�ەکان،  

  لە شلێم خێڵی شلێم��ەکان.
پیێنج  نەفتال�ن بەگوێرەی خێڵەکان�ان و تۆمارکراوەکان�ان چل و   5٠ ئەمانە خێڵەکانی 

هەزار و چوار سەد کەس بوون.

 5١ ئەمانە تۆمارکراوەکانن لە نەوەی ئ�سرائ�ل، شەش سەد و �ەک هەزار و حەوت 
سەد و سی.

ناوەکان  بۆ ئەمانە بەگوێرەی ژمارەی  5٢ �ەزدان بە موسای فەرموو: 53 »خاکەکە 

بە م�رات دابەش دەکە�ت. 54 بۆ هۆزە گەورەکان م�رات�ان زۆر دەکە�ت و بۆ هۆزە 
م�راتی  تۆمارکراوەکانی  بەگوێرەی  هەر�ەکە  دەکە�ت،  کەم  م�رات�ان  بچووکەکان 
ناوی  بەگوێرەی  دەکە�ت،  دابەش  ت�روپشک  بە  خاکەکە  55 بەاڵم  دەدرێتێ، 
هۆزەکانی باوکان�ان بە م�راتی دەگرن، 5٦ لەنێو کۆمەڵەی گەورە و بچووک بەگوێرەی 

ت�روپشک م�راتەکە�ان بۆ دابەش دەکرێت.«

 57 ئەمانەش تۆمارکراوەکانن لە لێڤ��ەکان، بەگوێرەی خێڵەکان�ان:
  بۆ گێرشۆن خێڵی گێرشۆن��ەکان،

  بۆ قەهات خێڵی قەهات��ەکان،
  بۆ مەراری خێڵی مەرار�ی�ەکان.

 5٨ ئەمە خێڵەکانی لێڤ��ە:
  خێڵی ل�بن��ەکان،

  خێڵی حەبرۆن��ەکان،
  خێڵی مەحل��ەکان،
  خێڵی موش��ەکان،

  خێڵی قۆرەح��ەکان.
  عەمرام لە ڕەچەڵەکی قەهات بوو. 5٩ ژنەکەی عەمرام�ش ناوی �ۆخەڤەد بوو، 
لێڤ��ەک�ش لە م�سر لەدا�ک بوو. لە عەمرام  لە نەوەی لێڤی بوو، لە خێزانی 
هارون و موسا و مر�ەمی خوشک�انی بوو. ٦٠ هارون�ش باوکی ناداب و ئەب�هو 
نامۆ�ان  ئاگرێکی  ئەب�هو کاتێک  و  ناداب  ٦١ بەاڵم  بوو.  ئ�تامار  و  ئەلعازار  و 

لەبەردەم �ەزدان پیێشکەش کرد مردن.



٢٨٨سەرژمێری ٢٦

 ٦٢ تۆمارکراوەکانی لێڤ��ەکان ب�ست و سێ هەزار کەس بوون، هەموو نێر�نە�ەک لە 
کۆرپەی �ەک مانگی بەرەو سەرەوە، چونکە لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�لدا تۆمار 

نەکران، لەبەر ئەوەی لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا م�رات�ان پیێنەدرا.

نەوەی  کاتێک  کردن،  تۆمار�ان  کاه�ن  ئەلعازاری  و  موسا  کە  بوون  ٦3 ئەمانە 

ئ�سرائ�ل�ان لە دەشتی مۆئاب لەسەر ڕووباری ئوردون بەرامبەر ئەر�حا تۆمار کرد. 
تۆمار�ان کردن،  لەوانەی موسا و هارونی کاه�ن  نەبوو  تێدا  ٦4 ئەمانەش کەس�ان 

کاتێک نەوەی ئ�سرائ�ل�ان لە چۆڵەوانی س�نادا تۆمار کرد. ٦5 لەبەر ئەوەی �ەزدان 
تەنها کالێبی  نەما�ەوە،  ئ�تر کەس�ان لێ  فەرموون، »لە چۆڵەوان�دا دەمرن،«  پیێیی 

کوڕی �ەفونە و �ەشوعی کوڕی نون نەبێت.

کچانی سەلۆفحاد

کوڕی ٢7 ماک�ر  کوڕی  گلعاد  کوڕی  حێفەر  کوڕی  سەلۆفحادی   کچانی  ١

ئەمەش  پیێش.  هاتنە  �وسف  کوڕی  مەنەشەی  خێڵەکانی  لە  مەنەشە 
موسا  ٢ لەبەردەم  ت�رزە،  و  م�لکە  و  و حۆگلە  نۆعا  و  مەحلە  ناوی کچەکان��ەتی: 
چادری  دەروازەی  لەالی  کۆمەڵ  هەموو  و  سەرۆکەکان  و  کاه�ن  ئەلعازاری  و 
نەبوو  کۆمەڵەدا  لەو  و  مرد  ب�ابان  لە  3 »باوکمان  گوت�ان:  و  وەستان  چاوپیێکەوتن 
کە لەگەڵ قۆرەح لە دژی �ەزدان کۆبوونەوە، بەڵکو بە گوناهی خۆی مرد و ه�چ 
کوڕی نەبوو. 4 بۆچی ناوی باوکمان لەنێو خێڵەکەی بسڕێتەوە لەبەر ئەوەی کوڕی 

ن��ە؟ لەنێو برا�انی باوکمان موڵکمان بدەرێ.«
موسای  بە  �ەزدان  ٦ جا  �ەزدان.  بەردەم  بردە  ئەوانی  داواکار�ی�ەکەی  5 موساش 

موڵکی  باوک�ان  برا�انی  لەنێو  تۆش  دەڵێن.  ڕاست  سەلۆفحاد  7 »کچانی  فەرموو: 
م�رات�ان دەدە�تێ و م�راتی باوک�ان دەدرێتە ئەوان.

٨ »بە نەوەی ئ�سرائ�ل�ش دەڵێ�ت: ”هەر پی�اوێک مرد و کوڕی نەبوو م�راتەکەی 

بۆ کچی دەبێت، ٩ ئەگەر کچ�شی نەبوو، م�راتەکەی دەدەنە براکانی، ١٠ ئەگەر 
براشی نەبوو ئەوا م�راتەکەی دەدەنە برا�انی باوکی، ١١ ئەگەر باوک�شی برای نەبوو 
ئەوا م�راتەکەی دەدەنە نز�کتر�ن کەسی لە خێڵەکەی و ئەو دەبێتە م�راتگری. ئەمە 
موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  هەروەک  �اسا�یی،  فەرزێکی  بووە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ 

کرد.“«

موسا دەست لەسەر یەشوع دادەنێت
١٢ ئ�نجا �ەزدان بە موسای فەرموو: »بڕۆ سەر ئەم چ�ا�ە لە زنج�رە چ�ای عەڤار�م 

و تەماشای ئەو خاکە بکە کە بە نەوەی ئ�سرائ�لم داوە. ١3 کاتێک تەماشات کرد 
لە  ١4 چونکە  ڕ�زەوە،  چووە  برات  هارونی  وەک  گەلەکەت،  ڕ�زی  دەچ�تە  تۆش 
چۆڵەوانی چن کاتێک کۆمەڵەکە �اخی بوون، ئێوە هەردووکتان قسەتان شکاندم 
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لە  قادێشە  مەر�بای  ئاوی  شوێنە  )ئەو  نەدا.«  ن�شان  پی�رۆز  ئەوان  لەالی  منتان  و 
چۆڵەوانی چن بوو.(

١5 موسا بە �ەزدانی گوت: ١٦ »ئەی �ەزدان، ئەی ئەو خودا�ەی ژ�ان بە ئادەم�زاد 

شەڕدا  لە  و  ببات  ١7 بەڕێوە�ان  دابنێ  کۆمەڵەکە  لەسەر  پی�اوێک  دەبەخش�ت، 
ڕابەرا�ەت��ان بکات، هەتا کۆمەڵی �ەزدان وەک مەڕی بێ شوان�ان لێ نە�یێت.«

١٨ �ەزدان�ش بە موسای فەرموو: »�ەشوعی کوڕی نون ببە، پی�اوێکە ڕۆحی تێدا�ە 

ڕای  کۆمەڵەکە  هەموو  و  کاه�ن  ئەلعازاری  ١٩ لەبەردەم  دابنێ.  لەسەر  دەستی  و 
بدەرێ  دەسەاڵتی خۆتی  لە  ٢٠ هەندێک  بس�ێرە.  پیێ  ئەرکی  لەبەرچاو�ان  و  بگرە 
کاه�ن  ئەلعازاری  لەبەردەم  ٢١ ئەو  بن.  گوێڕا�ەڵی  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی  هەموو  هەتا 
ڕادەوەستێت، لەبەردەم �ەزدان بەپیێیی حوکمی ئور�مa بۆی دەپرسێت. بە قسەی ئەو 
دەردەچن و بە قسەی ئەو دێنە ژوورەوە، ئەو و هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل لەگەڵی.«

٢٢ موسا هەروەک �ەزدان فەرمانی پیێ کرد، ئاوای کرد. �ەشوعی برد و لەبەردەم 

لەبەردەم هەموو کۆمەڵەکە ڕا�گرت، ٢3 دەستی لەسەر دانا و  ئەلعازاری کاه�ن و 
ئەرکی پیێ س�ارد، هەروەک �ەزدان لە ڕێگەی موساوە فەرمانی دا.

قوربانی و �پێشکەشکراوەکانی ڕۆژانە

و ٢٨ بکە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  ٢ »فەرمان  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان   هەروەها  ١

لە کاتی  ئاگاداربن کە  پیێم خۆشە،  بۆنەی  ئەو  پیێ�ان بڵێ: ”قوربانی من، 
ئەو  بڵێ: ”ئەمە  3 پیێش�ان  پیێشکەش بکەن.“  ئاگر  بە  قوربانی  بە  خۆی خۆراکم 
نێری  بەرخی  دوو  دەکەن:  پیێشکەشی  �ەزدان  بۆ  ڕۆژانە  کە  ئاگرە�ە  بە  قوربانی 
لە  بەرخەکان  لە  4 �ەکێک  بەردەوام.  سووتاندنی  قوربانی  ساغ،  ساڵەی  �ەک 
بە�انی پیێشکەش بکە و بەرخی دووەم�ش لە کاتی خۆرئاوابوون. 5 لەگەڵ دە�ەکی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە بە چارەکە هە�نێک زە�تی  بۆ  ئارد  لە باشتر�ن  ئێفە�ەک 
شاخی  لە  ئەوەی  بەردەوام،  سووتاندنی  ٦ قوربانی  شێلرابێت،  گوشراو  زە�توونی 
شەرابە  7 لەگەڵ  �ەزدان،  بۆ  ئاگرە  بە  قوربانی  و  خۆشە  بۆنێکی  کراوە،  س�نا 
پیێشکەشکراوەکەشی، چارەکە هە�نێک مەی بۆ بەرخی �ەکەم، لە پی�رۆزگا بۆ �ەزدان 
پیێشکەش  خۆرئاوابووندا  کاتی  لە  دووەم�ش  بەرخی  ٨ هەروەها  بکە.  پیێشکەشی 
پیێشکەشکراوەکەی، وەک  و شەرابە  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشەکراوی  لەگەڵ  بکە، 

ئەوەی لە بە�ان�دا کردووتە، قوربانی بە ئاگرە، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە.

قوربانی و �پێشکەشکراوەکانی ڕۆژی شەممە
٩ »”لە ڕۆژی شەممەb دوو بەرخی �ەک ساڵەی ساغ پیێشکەش بکەن لەگەڵ 

a ٢١ دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠ و �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   

b ٩ مەبەستی ڕۆژی حەسانەوە�ە کە ڕۆژی دوای شەش ڕۆژی بەد�هێنان خودا حەسا�ەوە، بڕوانە پە�دابوون ٢ :٢  .  
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دوو دە�ەکی ئێفە�ەکa لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو وەک پیێشکەشکراوێکی 
سووتاندنی  ١٠ قوربانی  ئەمەش  کە  پیێشکەشکراوەکەی،  شەرابە  لەگەڵ  دانەوێڵە 
شەرابە  و  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  سەرەڕای  شەممە�ە،  ڕۆژێکی  هەموو 

پیێشکەشکراوەکەی.

قوربانی و �پێشکەشکراوەکانی مانگانە
بکەن،  �ەزدان  بۆ  سووتاندن  قوربانی  مانگێکدا  هەموو  دەست�ێکی  ١١ »”لە 

١٢ لەگەڵ  ساغ،  ساڵەی  �ەک  نێری  بەرخی  حەوت  و  بەرانێک  و  جوانەگا  دوو 
پیێشکەشکراوێکی  شێلراو،  زە�ت  بە  ئاردی  باشتر�ن  لە   bئێفە�ەک دە�ەکی  سێ 
بە  ئاردی  باشتر�ن  لە  ئێفە�ەک  دە�ەکی  دوو  و  جوانەگا�ەک  هەر  بۆ  دانەوێڵە�ە 
دە�ەکی  ١3 �ەک  بەرانێک.  هەر  بۆ  دانەوێڵە�ە  پیێشکەشکراوێکی  شێلراو،  زە�ت 
بۆ  دانەوێڵە�ە  پیێشکەشکراوێکی  شێلراو،  زە�ت  بە  ئاردی  باشتر�ن  لە  ئێفە�ەک 
بە  قوربانی  خۆشە،  پیێیی  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  سووتاندنە،  قوربانی  بەرخێک،  هەر 
ئاگرە بۆ �ەزدان. ١4 شەرابە پیێشکەشکراوەکەش�ان ن�و هە�نc بۆ جوانەگا و سێ�ەکی 
هە�نd بۆ بەران و چارەکە هە�نێک بۆ بەرخ. ئەمە قوربانی سووتاندنە لە دەست�ێکی 
هەموو مانگەکانی ساڵ. ١5 سەرەڕای قوربانی سووتاندنی بەردەوام لەگەڵ شەرابە 
�ەزدان  بۆ  گوناه  قوربانی  بۆ  نێر�ش  گ�سکێکی  هەروەها  پیێشکەشکراوەکەی، 

پیێشکەش بکرێت.

جەژنی �ەسخە
١٦ »”لە چواردەی مانگی �ەک، جەژنی پەسخە�ە بۆ �ەزدان، ١7 لە ڕۆژی پازدەی 

ئەم مانگەدا جەژنە، حەوت ڕۆژ نانی فەت�رە بخۆن. ١٨ لە ڕۆژی �ەکەم کۆبوونەوەی 
پی�رۆزبوونe ببەستن، ه�چ کارێکی ئاسا�یی مەکەن. ١٩ قوربانی بە ئاگر، قوربانی 
سووتاندن بۆ �ەزدان پیێشکەش بکەن، دوو جوانەگا و بەرانێک و حەوت بەرخی 
نێری �ەک ساڵەی ساغ لەال�ەن ئێوەوە بێت. ٢٠ پیێشکەشکراوی دانەوێڵەش�ان لە 
باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو، سێ دە�ەکی ئێفە�ەک بۆ هەر جوانەگا�ەک، دوو 
دە�ەک بۆ هەر بەرانێک، ٢١ دە�ەکێک بۆ هەر بەرخێک لە حەوت بەرخەکە بکە. 
٢3 سەرەڕای  بۆتان،  کەفارەتکردن  بۆ  بێت  گوناه  قوربانی  نێر�ش  ٢٢ گ�سکێکی 

٢4 بە  دە�کەن.  بەردەوام  قوربانی سووتاندنی  بۆ  کە  بە�ان��ان  قوربانی سووتاندنی 
هەمان شێواز بۆ ماوەی حەوت ڕۆژ هەموو ڕۆژێک ئاوا بکەن، خۆراک پیێشکەش 

a ٩ دوو دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کە 4,5 ل�تر.  

b ١٢ سێ دە�ەکی ئێفە�ەک: نز�کەی ٦,5 ل�تر.  

c ١4 نز�کەی دوو ل�تر بوو.  

d ١4 نز�کەی ١,٢ ل�تر بوو.  

e ١٨ ب�رۆکەی بنەڕەتی سەرجەم جەژنەکان دەگەڕێتەوە بۆ دوو بنەمای سەرەکی: )١( �ادکردنەوەی کار و چاکە مەزنەکانی خودا بەرامبەر بە گەلەکەی؛ )٢( خۆتەرخانکردن 

لەم ڕۆژانەدا تەنها بۆ ستا�ش و پەرستنی خودا و فێربوون.  
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قوربانی  سەرەڕای  خۆشە،  پیێیی  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  ئاگرە،  بە  قوربانی  بکەن، 
حەوتەم�ش  ڕۆژی  ٢5 لە  پیێشکەشکراوەکەی.  شەرابە  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی 

کۆبوونەوەی پی�رۆزبوون ببەستن، ه�چ کارێکی ئاسا�یی مەکەن.

جەژنی هەف�ەکان
نوێ  دانەوێڵە�یی  پیێشکەشکراوێکی  کاتێک  بەرهەم،  �ەکەم�ن  ڕۆژی  ٢٦ »”لە 

پی�رۆزبوون  کۆبوونەوەی   aهەفتەکانتان جەژنی  لە  دەکەن،  پیێشکەش  �ەزدان  بۆ 
پیێشکەش بکەن،  ٢7 قوربانی سووتاندن  ئاسا�یی مەکەن.  ببەستن، ه�چ کارێکی 
بۆ ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە، دوو جوانەگا و بەرانێک و حەوت بەرخی نێری 
�ەک ساڵە، ٢٨ هەروەها پیێشکەشکراوی دانەوێڵەش�ان لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت 
شێلراو، سێ دە�ەکی ئێفە�ەک بۆ جوانەگا، دوو دە�ەک بۆ بەران، ٢٩ دە�ەکێک بۆ 
هەر بەرخێک لە حەوت بەرخەکە. 3٠ گ�سکێکی نێر�ش بۆ کەفارەتکردن بۆتان. 
ب�کەن،  دانەوێڵەکە  پیێشکەشکراوی  و  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  3١ سەرەڕای 

دڵن�ا بن لەوەی ئاژەڵەکان ساغن و لەگەڵ شەرابە پیێشکەشکراوەکە�ان ب�کەن.

ڕۆژی دەنگی کەڕەنا

ه�چ ٢٩ دەبەستن،  پی�رۆزبوون  کۆبوونەوەی  حەوت،  مانگی  �ەکی   »”لە  ١

٢ قوربانی  کەڕەنا.  دەنگی  ڕۆژی  دەبێتە  بۆتان  ناکەن،  ئاسا�یی  کارێکی 
�ەک  و  جوانەگا  �ەک  خۆشە،  پیێیی  �ەزدان  بۆنەی  ئەو  بۆ  دەکەن  سووتاندنێک 
پیێشکەشکراوی  3 هەروەها  ساغ،  ساڵەی  �ەک  نێری  بەرخی  حەوت  و  بەران 
بۆ   bئێفە�ەک دە�ەکی  سێ  شێلراو،  زە�ت  بە  ئاردی  باشتر�ن  لە  دانەوێڵەش�ان 
جوانەگاکە و دوو دە�ەک بۆ بەرانەکە و 4 دە�ەکێکc بۆ هەر بەرخێک لە حەوت 
بەرخەکە. 5 گ�سکێکی نێر�ش بۆ قوربانی گوناه بۆ کەفارەتکردن بۆتان، ٦ سەرەڕای 
قوربانی سووتاندنی سەرەمانگان و ڕۆژانە، لەگەڵ پیێشکەشکراوی دانەوێڵەکە�ان و 
شەرابە پیێشکەشکراوەکە�ان وەک نەر�تەکە�ان، قوربانی بە ئاگرن بۆ �ەزدان، ئەو 

بۆنە�ە کە �ەزدان پیێیی خۆشە.

ڕۆژی کەفارەت
و  دەبەستن  پی�رۆزبوون  مانگی حەوتەدا کۆبوونەوەی  ئەم  دە�ەمی  ڕۆژی  7 »”لە 

گ�انی خۆتان زەل�لd دەکەن، ه�چ کارێک ناکەن. ٨ قوربانی سووتاندن بۆ �ەزدان 
پیێشکەش دەکەن، ئەو بۆنەی پیێیی خۆشە، �ەک جوانەگا و �ەک بەران و حەوت 
a ٢٦ جەژنی هەفتەکان، هەروەها وەک جەژنی دروێنەش ناسراوە )بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦  (، 5٠ ڕۆژ دوای جەژنی فەت�رە بووە، کە دەکاتە حەوت هەفتە.  

b 3 سێ دە�ەکی ئێفە�ەک نز�کەی ٦,5 و دوو دە�ەک نز�کەی 4,5 ل�تر.  

c 4 دە�ەکێک: نز�کەی دوو ل�تر.  

d 7 مەبەستی لە خۆبێبەشکردنە لە )خواردن و خواردنەوە �ان جووتبوون لەگەڵ هاوسەر… هتد(. لێرەدا ز�اتر کات تەرخان دەکرێت بۆ نوێژکردن و پاڕانەوە. بڕوانە �ەکەم 

نامەی پۆڵس بۆ باوەڕدارانی کۆرنسۆس 7 :5 و �ۆحەنا 4 :34  .  
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٩ پیێشکەشکراوی  دەبێت.  ئێوەوە  لەال�ەن  بن،  ساغ  ساڵەی  �ەک  نێری  بەرخی 
دانەوێڵەش�ان لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو، سێ دە�ەکی ئێفە�ەک بۆ جوانەگا 
بەرخەکە.  حەوت  لە  بەرخێک  هەر  بۆ  ١٠ دە�ەکێک  و  بەران  بۆ  دە�ەک  دوو  و 
١١ گ�سکێکی نێر�ش بۆ قوربانی گوناه، سەرەڕای قوربانی گوناه بۆ کەفارەتکردن 

شەرابە  لەگەڵ  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  و  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  و 
پیێشکەشکراوەکە�ان.

جەژنی کە�رەشینە
١٢ »”لە ڕۆژی پازدەی مانگی حەوت�ش کۆبوونەوەی پی�رۆزبوون دەبەستن، ه�چ 

١3 قوربانی  بە جەژن.  دە�کەن  �ەزدان  بۆ  ڕۆژ  و حەوت  ناکەن  ئاسا�یی  کارێکی 
سووتاندن�ش پیێشکەش دەکەن، قوربانی بە ئاگر، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی خۆشە، 
سێزدە جوانەگا و دوو بەران و چواردە بەرخی نێری �ەک ساڵەی ساغ لەال�ەن ئێوەوە 
دەبێت. ١4 پیێشکەشکراوی دانەوێڵەش�ان لە باشتر�ن ئاردی بە زە�ت شێلراو، سێ 
بۆ هەر�ەک  و دوو دە�ەک  لە سێزدە جوانەگاکە  بۆ هەر�ەک  ئێفە�ەک  دە�ەکی 
١٦ هەروەها  بەرخەکە.  چواردە  لە  هەر�ەک  بۆ  ١5 دە�ەکێک  بەرانەکە.  دوو  لە 
لەگەڵ  بەردەوام  قوربانی سووتاندنی  قوربانی گوناه، سەرەڕای  بۆ  نێر  گ�سکێکی 

پیێشکەشکراوی دانەوێڵەکەی و شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
١7 »”لە ڕۆژی دووەم دوازدە جوانەگا و دوو بەران و چواردە بەرخی نێری �ەک 

بەرخەکان،  و  بەرانەکان  و  جوانەگاکان  ١٨ لەگەڵ  بکەن.  ئامادە  ساغ  ساڵەی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
سەرەڕای  گوناه،  قوربانی  بۆ  نێر�ش  ١٩ گ�سکێکی  نەر�تەکە�ان.  وەک  ژمارە�ان 
شەرابە  لەگەڵ  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  و  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی 

پیێشکەشکراوەکە�ان.
�ەک  نێری  بەرخی  و چواردە  بەران  دوو  و  �ازدە جوانەگا  ڕۆژی سێ�ەم  ٢٠ »”لە 

بەرخەکان،  و  بەرانەکان  و  جوانەگاکان  ٢١ لەگەڵ  بکەن.  ئامادە  ساغ  ساڵەی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
گوناه،  قوربانی  بۆ  نێر�ش  گ�سکێکی  ٢٢ هەروەها  نەر�تەکە�ان.  وەک  ژمارە�ان 
و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  سەرەڕای 

شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
�ەک  نێری  بەرخی  چواردە  و  بەران  دوو  و  جوانەگا  دە  چوارەم  ڕۆژی  ٢3 »”لە 

بەرخەکان،  و  بەرانەکان  و  جوانەگاکان  ٢4 لەگەڵ  بکەن.  ئامادە  ساغ  ساڵەی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
گوناه،  قوربانی  بۆ  نێر�ش  گ�سکێکی  ٢5 هەروەها  نەر�تەکە�ان.  وەک  ژمارە�ان 
و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  سەرەڕای 

شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
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�ەک  نێری  بەرخی  چواردە  و  بەران  دوو  و  جوانەگا  نۆ  پیێنجەم  ڕۆژی  ٢٦ »”لە 

بەرخەکان،  و  بەرانەکان  و  جوانەگاکان  ٢7 لەگەڵ  بکەن.  ئامادە  ساغ  ساڵەی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
ژمارە�ان هەروەک نەر�تەکە�ان. ٢٨ گ�سکێکی نێر�ش بۆ قوربانی گوناه، سەرەڕای 
شەرابە  و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی 

پیێشکەشکراوەکەی.
نێری  بەرخی  چواردە  و  بەران  دوو  و  جوانەگا  هەشت  شەشەم  ڕۆژی  ٢٩ »”لە 

�ەک ساڵەی ساغ ئامادە بکەن. 3٠ لەگەڵ جوانەگاکان و بەرانەکان و بەرخەکان، 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
گوناه،  قوربانی  بۆ  نێر�ش  گ�سکێکی  3١ هەروەها  نەر�تەکە�ان.  وەک  ژمارە�ان 
و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  سەرەڕای 

شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
نێری  بەرخی  چواردە  و  بەران  دوو  و  جوانەگا  حەوت  حەوتەم  ڕۆژی  3٢ »”لە 

�ەک ساڵەی ساغ ئامادە بکەن. 33 لەگەڵ جوانەگاکان و بەرانەکان و بەرخەکان، 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان ئامادە بکەن، بەگوێرەی 
گوناه،  قوربانی  بۆ  نێر�ش  گ�سکێکی  34 هەروەها  نەر�تەکە�ان.  وەک  ژمارە�ان 
و  دانەوێڵەکەی  پیێشکەشکراوی  لەگەڵ  بەردەوام  سووتاندنی  قوربانی  سەرەڕای 

شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
35 »”لە ڕۆژی هەشتەم ئاهەنگی کۆتا�یی دەگێڕن، ه�چ کارێکی ئاسا�یی ناکەن. 

3٦ قوربانی سووتاندن پیێشکەش دەکەن، قوربانی بە ئاگر، ئەو بۆنەی �ەزدان پیێیی 

خۆشە، �ەک جوانەگا و �ەک بەران و حەوت بەرخی نێری �ەک ساڵەی ساغ، 
37 پیێشکەشکراوی دانەوێڵەش�ان و شەرابی پیێشکەشکراو�ان بۆ جوانەگا و بەران و 

بەرخەکان بەگوێرەی ژمارە�ان وەک نەر�تەکە�ان، 3٨ هەروەها �ەک گ�سکی نێر�ش 
پیێشکەشکراوی  بۆ قوربانی گوناه، سەرەڕای قوربانی سووتاندنی بەردەوام لەگەڵ 

دانەوێڵەکەی و شەرابە پیێشکەشکراوەکەی.
3٩ »”لە جەژنەکانتان، سەرەڕای نەزر و بەخش�نە ئازادەکانتان، ئەمانە بۆ �ەزدان 

شەرابی  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن  قوربانی  دەکەن:  پیێشکەش 
پیێشکەشکراو و قوربانی هاوبەشی.“«

نەوەی  لەگەڵ  کرد،  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی  4٠ موسا 

ئ�سرائ�لدا دوا.

نەزرکردن

ئەو 3٠ »ئەمە  گوت:  ئ�سرائ�لی  نەوەی  هۆزەکانی  سەرۆک  بە  موسا   هەروەها  ١

شتە�ە کە �ەزدان فەرمانی پیێیی کردووە، ٢ ئەگەر پی�اوێک نەزرێکی بۆ �ەزدان 
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کرد �ان سوێندی خوارد بۆ پابەندبوون بە شتێک، با قسەی خۆی نەشکێنێت و 
بەگوێرەی هەموو ئەوەی گوتوو�ەتی ئاوا بکات.

3 »بەاڵم ئافرەت ئەگەر نەزرێکی بۆ �ەزدان کرد و بە شتێک خۆی پابەند کرد، 

لە ماڵی باوکی، لە کاتی کچێنی و 4 باوکی گوێیی لە نەزرەکەی و ئەو شتە بوو کە 
خۆی پیێ پابەند کردووە، ئەگەر خۆی لێ بێدەنگ کرد، ئەوا هەموو نەزرەکانی و 
هەموو ئەو شتانەی خۆی پیێ پابەند کردووە دەچەس�ێت. 5 بەاڵم ئەگەر باوکی لە 
ڕۆژی ب�ستنی نە�هێشت، ئەوا هەموو نەزر و ئەو شتانەی خۆی پیێ پابەند کردووە 

ناچەس�ێت، �ەزدان�ش لێیی خۆشدەبێت، چونکە باوکی نە�هێشتووە.
هات  دەمدا  بە  شتێکی  �ان  کرد  نەزرێکی  ئەوەی  دوای  کرد  ٦ »ئەگەر شووی 

کە خۆی پیێ پابەند دەکات و 7 مێردەکەی ب�ستی و لە ڕۆژی ب�ستنەکەی بێدەنگ 
کردووە  پابەند  پیێ  خۆی  کە  شتانەش  ئەو  و  دەچەس�ێت  نەزرەکانی  ئەوا  بوو، 
دەچەس�ێت. ٨ بەاڵم ئەگەر مێردەکەی لە کاتی ب�ستنی ئەوەدا ڕێگەی نەدا، ئەوا 
نەزرەکەی بەتاڵ دەبێتەوە، هەروەها ئەو شتەش بەتاڵ دەبێتەوە کە بە دەم�دا هاتووە 

و خۆی پیێ پابەند کردبوو، �ەزدان�ش لێیی خۆشدەبێت.
٩ »بەاڵم نەزری بێوەژن �ان تەاڵقدراو، ئەوا هەموو ئەوەی خۆی پیێ پابەند دەکات 

لەسەری دەچەس�ێت.
١٠ »بەاڵم ئەگەر ژنێک لە ماڵی مێردی نەزری کرد و خۆی بە سوێند بە شتێکەوە 

هەموو  ئەوا  نەگرت،  لێ  ڕێیی  بوو،  بێدەنگ  و  ب�ستی  ١١ مێردەکەی  کرد،  پابەند 
نەزرەکانی دەچەس�ێن و هەموو ئەو شتانەی خۆی پیێ پابەند کردووە دەچەس�ێت. 
١٢ بەاڵم ئەگەر مێردەکەی لە ڕۆژی ب�ستنی بەتاڵی کردەوە، ئەوا هەرچی گوتوو�ەتی 

کردووەتەوە،  بەتاڵی  مێردەکەی  چونکە  ناچەس�ێن،  پابەندبوونەکانی  و  نەزر  لە 
پابەندبوون  سوێندێکی  هەموو  و  نەزرێک  ١3 هەموو  لێیی خۆشدەبێت.  �ەزدان�ش 
دەکاتەوە.  بەتاڵی  مێردەکەی  و  دە�چەس�ێنێت  مێردەکەی  گ�ان،  زەل�لکردنی  بۆ 
١4 ئەگەر مێردەکەی ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لێیی بێدەنگ بوو، ئەوا هەموو نەزرەکانی �ان 

لەو  دەچەس�ێن، چەس�اندوو�ەتی چونکە  لەسەر�ەتی  پابەندبوونانەی  ئەو  هەموو 
ڕۆژەی ب�ستوو�ەتی لێیی بێدەنگ بوو، ١5 جا ئەگەر لەدوای ب�ستنی بەتاڵی کردەوە، 

ئەوا تاوانەکەی دەکەوێتە ئەستۆی ئەو.«
١٦ ئەمە ئەو فەرزانە�ە کە �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد لەنێوان مێرد و ژنەکەی و 

لەنێوان باوک و کچەکەی لە کاتی کچێن�دا لە ماڵی باوکی.

تۆڵە لە میدیانیپیەکان

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »بە تەواوی تۆڵە بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل لە 3١ ١

م�د�ان��ەکان بکەرەوە، ئ�نجا دەچ�تە پاڵ گەلەکەت.«
بۆ  بکەن  چەکدار  پی�او  هەندێک  خۆتان  »لەنێو  گوت:  گەلی  بە  3 موساش 

هەر  4 لە  بکەنەوە،  م�د�ان  لە  �ەزدان  تۆڵەی  و  م�د�ان  سەر  بچنە  هەتا  جەنگ، 
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هۆزێک هەزار کەس لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بۆ جەنگ دەنێرن.« 5 ئ�نجا لە 
خێڵەکانی ئ�سرائ�لدا لە هەر هۆزێک هەزار کەس هەڵبژێردرا، دوازدە هەزار کەس 
بۆ جەنگ چەکدار کران. ٦ ئ�نجا موسا ناردنی بۆ جەنگ، لە هەر هۆزێک هەزار، 
کەڕەناکانی  و  پی�رۆزگا  قاپوقاچاغی  کاه�ن،  ئەلعازاری  کوڕی  ف�نەحاسی  لەگەڵ 

هوتاف�شی بەدەستەوە بوو.
کرد،  موسا  بە  فەرمانی  �ەزدان  وەک  جەنگان،  م�د�ان��ەکان  دژی  لە  7 ئەوان 

کوژراوەکان�اندا  لەگەڵ  م�د�ان�ش�ان  ٨ پاشاکانی  کوشت.  نێر�نە�ەک�ان  هەموو 
کوشت، ئاڤی و ڕاقەم و چوور و حوور و ڕێڤەع، پیێنج پاشای م�د�ان، بەلعامی 
کوڕی بەعۆر�ش�ان بە شمشێر کوشت. ٩ هەروەها نەوەی ئ�سرائ�ل ژن و منداڵی 
تااڵن  موڵک�ان�ان  هەموو  و  مانگا  و  مەڕ  و  ئاژەڵ  هەموو  و  کرد  ڕاپیێچ  م�د�ان�ان 
بوون  ن�شتەجێ  تێ�دا  م�د�ان��ەکان  کە  شارۆچکانەش  ئەو  ١٠ هەموو  کردن. 
ئاژەڵ  و  مرۆڤ  لە  تااڵن��ەکەش  و  دەستکەوت  ١١ لە  سووتاند.  خێوەتگاکان�ان  و 
هەموو�ان برد. ١٢ ئ�نجا بە ڕاپیێچکراوان و تااڵن و دەستکەوتەوە هاتنە الی موسا 
و ئەلعازاری کاه�ن، کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل لە ئۆردوگاکە لە دەشتی مۆئاب کە 

لەسەر ڕووباری ئوردون بوو بەرامبەر ئەر�حا.
چوونە  پیێشواز�ی�ان  بۆ  کۆمەڵ  ڕابەرانی  هەموو  و  کاه�ن  ئەلعازاری  و  ١3 موسا 

کە  بوو،  تووڕە  سوپا  سەرکردەکانی  لە  موسا  ١4 بەاڵم  ئۆردوگاکە.  دەرەوەی 
فەرماندەکانی هەزاران و سەدان بوون و لە جەنگەوە هاتبوونەوە.

هێشتووەتەوە؟  ز�ندوو�یی  بە  ئافرەتێکتان  هەموو  »ئا�ا  پرس�ن:  لێیی  ١5 موسا 

ئ�سرائ�ل  نەوەی  ناپاکی  هۆی  بوونە  و  کرد  بەلعام�ان  قسەی  بە  بوون  ١٦ ئەوانە 

بووەوە.  �ەزدان باڵو  لەناو کۆمەڵی  لە کێشەکەی پەعۆر، جا دەرد  �ەزدان  لەگەڵ 
نێر  لەگەڵ  کە  ژنێک  هەر  لەگەڵ  بکوژن  نێر�نەکان  منداڵە  هەموو  ١7 ئێستاش 

سەرجێ�یی کردووە، ١٨ بەاڵم هەموو ئەو کچانەی لەگەڵ پی�او سەرجێ��ان نەکردووە 
بۆ خۆتان بە ز�ندوو�یی ب�انهێڵنەوە.

پاک  خۆتان  و  هەڵبدەن  چادر  ئۆردوگاکە  دەرەوەی  لە  ڕۆژ  حەوت  ١٩ »ئێوەش 

لە  با  داوە،  کوژراوێک  لە  دەستی  �ان  کوشتووە  �ەکێکی  هەرکەسێک  بکەنەوە، 
ڕۆژی سێ�ەم و حەوتەم خۆی پاک بکاتەوە، ئێوە و ڕاپیێچکراوانتان. ٢٠ هەروەها هەر 
بەرگێک �ان شتێک لە پیێست �ان لە مووی بزن دروستکرابێت و هەر شتێک لە دار 

دروستکرابێت، پاکی دەکەنەوە.«
جەنگ:  بۆ  چووبوون  کە  گوت  سوپاکەی  پی�اوانی  بە  کاه�ن�ش  ٢١ ئەلعازاری 

»ئەمە فەرزی فێرکردنەکە�ە کە �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد، ٢٢ زێڕ و ز�و و بڕۆنز 
و ئاسن و تەنەکە و قورقوشم، ٢3 هەموو ئەو شتانەی بەرگەی ئاگر دەگرێت، بەناو 
ئەو  دەبێتەوە. هەموو  پاککردنەوە خاوێن  ئاوی  بە  پاشان  و  تێ�ەڕی دەکەن  ئاگردا 
ڕۆژی  ٢4 لە  دەکەن.  تێ�ەڕی  ئاودا  بەناو  ئەوا  ناگرێت،  ئاگر  بەرگەی  شتانەش کە 

حەوتەم�ش جلەکانتان دەشۆن و ئێوە پاک دەبنەوە، ئ�نجا دێنەوە ناو ئۆردوگاکە.«
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دابەشکردنی تااڵن
گەورەی  و  کاه�ن  ئەلعازاری  و  ٢٦ »تۆ  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ٢5 هەروەها 

بنەماڵەکانی کۆمەڵ تااڵنە ڕاپیێچکراوەکە لە خەڵک و لە ئاژەڵ بژمێرن. ٢7 تااڵن��ەکە 
بە �ەکسانی دابەش بکە لەنێوان ئەو سەربازانەی کە لە جەنگ بەشدار�ان کرد و 
هەروەها هەموو کۆمەڵ. ٢٨ بەشی �ەزدان�ش دەربهێنە لە بەشی ئەوانەی بەشدار�ی�ان 
پیێنج سەدی خەڵک و گاوگۆتاڵa و گوێدرێژ. ٢٩ لە  لە جەنگ کردووە، �ەک لە 
ن�وەکەی ئەوان وەر�دەگرن و دە�دەنە ئەلعازاری کاه�ن، بەخش�نی بەرزکراوە�ە بۆ 
لە خەڵک و گاوگۆتاڵ  پەنجا  لە  ئ�سرائ�ل�ش �ەک  نەوەی  ن�وەکەی  3٠ لە  �ەزدان. 
لێڤ��ەکان کە  دە�دە�تە  و  دەبە�ت  د�کە  ئاژەڵێکی  لە هەر  �ان  مەڕ  و  و گوێدرێژ 
ئەلعازاری  و  موسا  3١ جا  �ەزدان.«  پەرستنی  چادری  بە  با�ەخدان  لە  بەرپرس�ارن 

کاه�ن وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد، ئاوا�ان کرد.
3٢ کۆی تااڵن��ەکەش کە دەستکەوتی پی�اوانی سوپاکە بوو، شەش سەد و حەفتا 

و پیێنج هەزار مەڕ و 33 حەفتا و دوو هەزار مانگا و 34 شەست و �ەک هەزار گوێدرێژ 
بوون، 35 لە مرۆڤ�ش لەو ئافرەتانەی کە لەگەڵ پی�او سەرجێ��ان نەکردبوو سی و دوو 

هەزار کەس بوون.

 3٦ جا ن�وەکەی کە بەشی ئەوانە بوو بۆ جەنگ چووبوون:

پیێنج سەد مەڕ بوو، 37 بەشی �ەزدان�ش لە    سێ سەد و سی و حەوت هەزار و 
مەڕەکان شەش سەد و حەفتا و پیێنج بوو،

 3٨ مانگاکان�ش سی و شەش هەزار بوو و بەشی �ەزدان�ش حەفتا و دوو بوو،
 3٩ گوێدرێژ�ش سی هەزار و پیێنج سەد بوو، بەشی �ەزدان�ش شەست و �ەک بوو.

 4٠ مرۆڤ�ش شازدە هەزار بوو، بەشی �ەزدان�ش سی و دوو بوو.

ئەلعازاری  دا�ە  موسا  �ەزدان،  بۆ  بوو  بەرزکراوە  بەخش�نی  کە  بەشەکە  4١ جا 

کاه�ن، وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.
کردبووەوە،  ج�ا  سوپاکەی  پی�اوانی  لە  موسا  کە  ئ�سرائ�ل  ن�وەکەی  4٢ بەاڵم 

بوو،  مەڕ  سەد  پیێنج  و  هەزار  حەوت  و  سی  و  سەد  سێ  کۆمەڵ  43 ن�وەکەی 

44 مانگاش سی و شەش هەزار بوو، 45 گوێدرێژ�ش سی هەزار و پیێنج سەد بوو، 

4٦ لە مرۆڤ�ش شازدە هەزار بوو. 47 جا موسا لە ن�وەکەی نەوەی ئ�سرائ�ل �ەک لە 

پەنجای خەڵک و ئاژەڵی برد و دا�ە لێڤ��ەکان کە بەرپرس�ار بوون لە با�ەخدان بە 
چادری پەرستنی �ەزدان، وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد.

4٨ ئ�نجا سەرکردەی �ەکەکانی سوپاکە هاتنە پیێش بۆ الی موسا، فەرماندەکانی 

ئەو  ژمارەی  خزمەتکارانت  »ئێمەی  گوت:  موسا�ان  4٩ بە  سەدان،  و  هەزاران 
لەدەست  کەسمان  و  بوون  فەرمانمان  لەژێر  کە  وەرگرت  جەنگمان  پی�اوانەی 
کەلوپەلی  هەرچی  هەر�ەکە  کرد،  پیێشکەش  �ەزدانمان  قوربانی  5٠ ئەوەتا  نەداوە. 

a ٢٨ گاوگۆتاڵ: بە واتای ئاژەڵی بچووک و ئاژەڵی گەورە دێت.  
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بۆ  ملوانکە،  و  گوارە  و  ئەنگوست�لە  و  بازن  و  خڕخاڵ  لە  کەوتووە  دەست  زێڕی 
کەفارەتکردن بۆمان لەبەردەم �ەزدان.«

لێ  دروستکراو�ان  زێڕ  لە  کەلوپەلێکی  هەموو  کاه�ن  ئەلعازاری  و  موسا  5١ جا 

وەرگرتن. 5٢ هەموو زێڕەکەی بەخش�نی بەرزکراوە کە لەال�ەن فەرماندەکانی هەزاران 
و سەدان بۆ �ەزدان بەرز کرا�ەوە، شازدە هەزار و حەوت سەد و پەنجا شاقل بوو. 
و  موسا  54 جا  بوو.  خۆ�ان  بۆ  کەوتبوو  دەست�ان  ئەوەی  سوپاکە  پی�اوانی  53 بەاڵم 

ئەلعازاری کاه�ن زێڕەکە�ان لە فەرماندەکانی هەزاران و سەدان وەرگرت و هێنا�انە 
ناو چادری چاوپیێکەوتنەوە، وەک �ادگاری بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل لەبەردەم �ەزدان.

هۆزەکانی ئەوبەری ڕووباری ئوردون

کاتێک 3٢ هەبوو،  زۆر�ان  گاوگۆتاڵی  گاد  نەوەی  و  ڕەئوبێن  نەوەی   بەاڵم  ١

نەوەی  ٢ ئ�تر  مەڕومااڵتە،  شوێنی  گلعاد  خاکی  و  �ەعزێر  خاکی  ب�ن��ان 
گاد و نەوەی ڕەئوبێن هاتن و بە موسا و ئەلعازاری کاه�ن و ڕابەرەکانی کۆمەڵ�ان 
ئەلعالێ و سەڤام و  ن�مرا و حەشبۆن و  3 »عەتەرۆت و د�ڤۆن و �ەعزێر و  گوت: 
ئەوە  بەزاندی،  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی  لەبەردەم  �ەزدان  خاکەی  4 ئەو  بەعۆن،  و  ن�بۆ 
خاکی مەڕومااڵتە و خزمەتکارەکان�شت مەڕومااڵت�ان هە�ە.« 5 هەروەها گوت�ان: 
»ئەگەر لەبەرچاوت پەسەند�ن، با ئەو خاکە بدرێت بە خزمەتکارەکانت و ببێت 

بە موڵکمان و لە ڕووباری ئوردون مەمان�ەڕێنەوە.«
٦ موساش بە نەوەی گاد و ڕەئوبێنی گوت: »ئا�ا دەبێت براکانتان بۆ جەنگ بڕۆن 

و ئێوەش لێرە دان�شن؟ 7 بۆچی دڵی نەوەی ئ�سرائ�ل سارد دەکەنەوە لە پەڕ�نەوە�ان 
بۆ ئەو خاکەی �ەزدان پیێ�داون؟ ٨ باوکانتان ئاوا�ان کرد کاتێک لە قادێش بەرنێعەوە 
ئەشکۆلدا سەرکەوتن  دۆڵی  ٩ بە  بکەن،  تەماشای خاکەکە  ئەوەی  بۆ  نارد  ئەوانم 
چوونە  لە  کردەوە  سارد  ئ�سرائ�ل�ان  نەوەی  دڵی  و  کرد  خاکەکە�ان  تەماشای  و 
ناو ئەو خاکەی �ەزدان پیێ�داون. ١٠ لەو ڕۆژەدا تووڕە�یی �ەزدان جۆشا و سوێندی 
خوارد و فەرمووی: ١١ ”ئەو خەڵکەی کە لە م�سر هاتنە دەرەوە، لە گەنجی ب�ست 
ئ�براه�م  بۆ  خوارد  لەسەری  سوێندم  خاکەی  ئەو  ناو  ناچنە  سەرەوە،  بەرەو  ساڵ 
کالێبی  ١٢ تەنها  نەکەوتن،  دوام  دڵ�انەوە  هەموو  بە  �اقوب، چونکە  و  ئ�سحاق  و 
کوڕی �ەفونەی قەن�زی و �ەشوعی کوڕی نون نەبێت، چونکە بە هەموو دڵ�انەوە 
دوای �ەزدان کەوتن.“ ١3 تووڕە�یی �ەزدان بەسەر ئ�سرائ�لدا جۆشا و چل ساڵ لە 
لەناوچوون کە لەبەرچاوی �ەزدان  چۆڵەوانی وێڵی کردن، هەتا هەموو ئەو نەوە�ە 

خراپە�ان کرد.
١4 »ئەوەتا ئێوەش لە ج�اتی باوکانتان هەستاون، کۆمەڵە خەڵکێکی گوناهبارن، 

تاکو کوڵی تووڕە�یی �ەزدان لەسەر ئ�سرائ�ل ز�اتر بکەن. ١5 ئەگەر لێیی هەڵگەڕێنەوە، 
ئەوا د�سان لەم چۆڵەوان��ە واز�ان لێ دەهێنێت، ئ�تر دەبنە هۆی لەناوچوونی هەموو 

ئەم گەلە.«
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چەند  و  مااڵتەکانمان  بۆ   aپشت�ر »لێرە  گوت�ان:  و  پیێش  هاتنە  لێیی  ١٦ ئەوان�ش 

بن�اد دەنێ�ن، ١7 بەاڵم خۆمان چەک هەڵدەگر�ن  شارێک بۆ ژن و منداڵەکانمان 
و بە خێرا�یی پیێش نەوەی ئ�سرائ�ل دەکەو�ن هەتا دە�انبە�نە شوێنەکە�ان. هەروەها 
دەبن.  قەاڵبەند  شاری  لە  خاکە  ئەم  دان�شتووانی  لەبەر  منداڵەکان�شمان  و  ژن 
م�راتەکەی  م�راتگری  هەر�ەکە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هەتا  ماڵەکانمان  ١٨ ناگەڕێی�نەوە 

لەگەڵ�ان  م�راتمان  الوە  بەو  و  ئوردون  ڕووباری  پشتی  لە  ١٩ ئێمە  نەبێت،  خۆی 
نابێت، چونکە م�راتی خۆمان لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون وەرگرت.«

چەکتان  �ەزدان  لەبەردەم  ئەگەر  کرد،  ئەمەتان  »ئەگەر  گوتن:  پیێیی  ٢٠ موساش 

پەڕ�نەوە،  ئوردون  ڕووباری  لە  چەکدارەکانتان  ٢١ هەموو  و  هەڵگرت  جەنگ  بۆ 
�ەزدان  لەبەردەم  ٢٢ خاکەکە  و  دەرکرد  خۆی  لەبەردەمی  دوژمنەکانی  هەموو  هەتا 
ژێردەستە کرا و لەدوای ئەمە گەڕانەوە، ئەوا سەبارەت بە �ەزدان و بە ئ�سرائ�ل ئازاد 

دەبن لە پابەند�ی�ەکەتان و لەبەردەم �ەزدان ئەم خاکە دەبێتە موڵکتان.
دەزانن  باش  و  دەکەن  �ەزدان  دژی  لە  گوناه  ئەوا  نەکەن،  وا  ئەگەر  ٢3 »بەاڵم 

و  ژن  بۆ  شارێک  چەند  خۆتان  ٢4 بۆ  بەسەردەهێنێت.  چ�تان  گوناهەکەتان  کە 
منداڵەکانتان و پشت�ر بۆ مااڵتەکانتان بن�اد بنێن، ئەوەی بەڵێنتان دا ب�کەن.«

ئاوا  »خزمەتکارەکانت  گوت:  موسا�ان  بە  ڕەئوبێن  نەوەی  و  گاد  ٢5 نەوەی 

لە  لەوێ  گاوگۆتاڵەکانمان  و  منداڵ  و  ٢٦ ژن  دا،  فەرمانی  گەورەم  وەک  دەکەن، 
هەڵگرەکان  چەک  هەموو  خزمەتکارەکانت،  ٢7 بەاڵم  دەبن.  گلعاد  شارەکانی 

لەبەردەم �ەزدان بۆ جەنگ دەپەڕنەوە، وەک گەورەمان گوتی.«
٢٨ موساش لەبارەی ئەوانەوە فەرمانی بە ئەلعازاری کاه�ن و �ەشوعی کوڕی نون 

»ئەگەر  ٢٩ پیێیی گوتن:  و  ئ�سرائ�ل کرد  نەوەی  بنەماڵەکانی هۆزەکانی  و گەورەی 
لەبەردەم  جەنگ،  بۆ  هەڵگرەکان  چەک  هەموو  ڕەئوبێن،  نەوەی  و  گاد  نەوەی 
�ەزدان لەگەڵتان لە ڕووباری ئوردون پەڕ�نەوە، کاتێک خاکەکە کەوتە ژێر دەستتان، 
چەکەوە  بە  ئەگەر  3٠ بەاڵم  پیێبدەن.  موڵک  وەک  گلعاد�ان  خاکی  دەبێت  ئەوا 

لەگەڵتان نەپەڕ�نەوە، ئەوا لەنێوتان لە خاکی کەنعان موڵک�ان دەبێت.«
�ەزدان  »ئەوەی  گوت�ان:  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  ڕەئوبێن  نەوەی  و  گاد  3١ نەوەی 

سەبارەت بە خزمەتکارەکانت فەرمووی، ئاوا دەکە�ن. 3٢ ئێمە بە چەکەوە لەبەردەم 
�ەزدان بۆ خاکی کەنعان دەپەڕ�نەوە، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون بەشە 

م�راتمان دەدرێتێ.«
پاشا�ەت��ەکەی  و  ئەمۆر�ی�ەکان  پاشای  س�حۆنی  پاشا�ەت��ەکەی  موسا  33 ئ�نجا 

سنوورەکانی  بە  و  شارەکانی  لەگەڵ  خاکەکە  تەواوی  باشان،  پاشای  عۆگی 
دەوروبەر�ەوە دا�ە نەوەی گاد و نەوەی ڕەئوبێن و ن�وەی هۆزی مەنەشەیb کوڕی 

�وسف.

a ١٦ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  

b 33 هۆزی مەنەشە دابەش ببوون بۆ سەر دوو بەش، هەر�ەکە�ان کەوتبووە ال�ەکی ڕووباری ئوردون.  
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�ەعزێر،  شۆفان،  35 عەترۆت  عەرۆعێر،  عەتەرۆت،  و  د�ڤۆن  گاد  34 نەوەی 

�ۆگبەها، 3٦ بێت ن�مرا و بێت هاران�ان کردە شاری قەاڵبەند، پشت�ری مەڕ�ش�ان بن�اد 
نا، 37 نەوەی ڕەئوبێن�ش حەشبۆن و ئەلعالێ و ق�ر�اتە�م و 3٨ ن�بۆ و بەعل مەعۆن کە 

ناوەکە�ان گۆڕ�وە و هەروەها س�ڤما، ناو�ش�ان لەو شارانە نا کە بن�اد�ان ناوە.
3٩ نەوەی ماک�ری کوڕی مەنەشەش چوونە گلعاد و گرت�ان، ئەو ئەمۆر�ی�انە�ان 

تێ�دا بوون. 4٠ ئ�نجا موساش گلعادی دا بە ماک�ر�ی�ەکان، کە نەوەی  دەرکرد کە 
و  چوو  مەنەشەش  نەوەی  4١ �ائ�ری  بوون.  ن�شتەجێ  تێ�دا  ئەوان�ش  مەنەشەن، 
4٢ نۆڤەح�ش  �ائ�ر.  حەڤۆت  لێنان  ناوی  و  گرت  ئاوەدان��ەکان�اندا  بەسەر  دەستی 
چوو و دەستی بەسەر قەنات و ئاوەدان��ەکان�دا گرت و بە ناوی خۆ�ەوە ناوی لێنا 

نۆڤەح.

کۆچەکانی نەوەی ئیسرائیل

لەسەر 33 لەشکرەکان�انەوە  بە  کە  ئ�سرائ�لن  نەوەی  قۆناغەکانی کۆچی   ئەمانە  ١

بەپیێیی  ٢ موساش  دەرەوە.  هاتنە  م�سرەوە  خاکی  لە  هارون  و  موسا  دەستی 
فەرمانی �ەزدان قۆناغی کۆچەکان�انی تۆمار کرد. ئەمەش کۆچەکان�انە، قۆناغ بە 

قۆناغ:

لە  پەسخە  جەژنی  دوای  ڕۆژی  لە  �ەک،  مانگی  پازدەی  ڕۆژی  3 لە 

هەموو  لەبەرچاوی  بوێرانە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کرد.  کۆچ�ان  ڕەعمسێسەوە 
نۆبەرەکانی  هەموو  م�سر�ی�ەکان  کاتەدا  4 لەو  دەرەوە.  چوونە  م�سر�ی�ەکان 
حوکمی  �ەزدان  چونکە  لێ�دابوون،  �ەزدان  کە  دەناشت  خۆ�ان�ان 

خوداوەندەکانی ئەوانی دابوو.
چادر�ان  سوکۆت  لە  و  کرد  کۆچ�ان  ڕەعمسێسەوە  لە  ئ�سرائ�ل  5 نەوەی 

هەڵدا.
٦ ئ�نجا لە سوکۆتەوە کۆچ�ان کرد و لە ئێتام چادر�ان هەڵدا کە لە قەراغی 

چۆڵەوان��ە.
لە  کە  پیی هەح�رۆت،  الی  گەڕانەوە  و  کرد  کۆچ�ان  ئێتامەوە  لە  7 پاشان 

ڕۆژهەاڵتی بەعل چ�فۆنە و بەرامبەر مگدۆل چادر�ان هەڵدا.
٨ پاشان لە پیی هەح�رۆتەوە کۆچ�ان کرد و بەناو دەر�ادا پەڕ�نەوە بۆ چۆڵەوانی 

و سێ ڕۆژە ڕێ لە چۆڵەوانی ئێتامدا ڕۆ�شتن، لە مارا چادر�ان هەڵدا.
٩ پاشان لە ماراوە کۆچ�ان کرد و هاتنە ئێل�م، لە ئێل�م�ش دوازدە کان�او و 

حەفتا دار خورمای لێبوو، لەوێ چادر�ان هەڵدا.
١٠ پاشان لە ئێل�مەوە کۆچ�ان کرد و لەالی دەر�ای سوور چادر�ان هەڵدا.

 aس�ن چۆڵەوانی  لە  و  کرد  کۆچ�ان  سوورەوە  دەر�ای  لەالی  ١١ پاشان 

چادر�ان هەڵدا.
a ١١ لە ڕۆژئاوای ن�مچە دوورگەی س�نا چۆڵەوان��ەک هەبوو بە ناوی س�ن.  
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١٢ پاشان لە چۆڵەوانی س�نەوە کۆچ�ان کرد و لە دۆفقە چادر�ان هەڵدا.

١3 پاشان لە دۆفقەوە کۆچ�ان کرد و لە ئالوش چادر�ان هەڵدا.

١4 پاشان لە ئالوشەوە کۆچ�ان کرد و لە ڕەف�د�م چادر�ان هەڵدا، لەوێ ه�چ 

ئاو نەبوو تاکو گەل ب�خۆنەوە.
١5 پاشان لە ڕەف�د�مەوە کۆچ�ان کرد و لە چۆڵەوانی س�نا چادر�ان هەڵدا.

چادر�ان  هەتەڤا  ق�برۆت  لە  و  کرد  کۆچ�ان  س�ناوە  چۆڵەوانی  لە  ١٦ پاشان 

هەڵدا.
چادر�ان  حەچێرۆت  لە  و  کرد  کۆچ�ان  هەتەڤا�ەوە  ق�برۆت  لە  ١7 پاشان 

هەڵدا.
١٨ پاشان لە حەچێرۆتەوە کۆچ�ان کرد و لە ڕ�تمە چادر�ان هەڵدا.

١٩ پاشان لە ڕ�تمەوە کۆچ�ان کرد و لە ڕ�مۆن پیێرێز چادر�ان هەڵدا.

٢٠ پاشان لە ڕ�مۆن پیێرێزەوە کۆچ�ان کرد و لە ل�ڤنا چادر�ان هەڵدا.

٢١ پاشان لە ل�ڤناوە کۆچ�ان کرد و لە ڕ�سە چادر�ان هەڵدا.

٢٢ پاشان لە ڕ�سەوە کۆچ�ان کرد و لە قەهێالتە چادر�ان هەڵدا.

٢3 پاشان لە قەهێالتە�ەوە کۆچ�ان کرد و لە کێوی شافەر چادر�ان هەڵدا.

٢4 پاشان لە کێوی شافەرەوە کۆچ�ان کرد و لە حەرادە چادر�ان هەڵدا.

٢5 پاشان لە حەرادەوە کۆچ�ان کرد و لە مەقهێلۆت چادر�ان هەڵدا.

٢٦ پاشان لە مەقهێلۆتەوە کۆچ�ان کرد و لە تاحەت چادر�ان هەڵدا.

٢7 پاشان لە تاحەتەوە کۆچ�ان کرد و لە تارەح چادر�ان هەڵدا.

٢٨ پاشان لە تارەحەوە کۆچ�ان کرد و لە م�تقە چادر�ان هەڵدا.

٢٩ پاشان لە م�تقەوە کۆچ�ان کرد و لە حەشمۆنە چادر�ان هەڵدا.

3٠ پاشان لە حەشمۆنەوە کۆچ�ان کرد و لە مۆسێرۆت چادر�ان هەڵدا.

3١ پاشان لە مۆسێرۆتەوە کۆچ�ان کرد و لە بەنێ �ەعقان چادر�ان هەڵدا.

چادر�ان  هەگ�دگاد  حۆر  لە  و  کرد  کۆچ�ان  �ەعقانەوە  بەنێ  لە  3٢ پاشان 

هەڵدا.
33 پاشان لە حۆر هەگ�دگادەوە کۆچ�ان کرد و لە �ۆتباتە چادر�ان هەڵدا.

34 پاشان لە �ۆتباتە�ەوە کۆچ�ان کرد و لە عەڤرۆنە چادر�ان هەڵدا.

35 پاشان لە عەڤرۆنە�ەوە کۆچ�ان کرد و لە عەچ�ۆن گەڤەر چادر�ان هەڵدا.

3٦ پاشان لە عەچ�ۆن گەڤەرەوە کۆچ�ان کرد و لە چۆڵەوانی چن کە قادێشە 

چادر�ان هەڵدا.
37 پاشان لە قادێشەوە کۆچ�ان کرد و لە کێوی هۆر چادر�ان هەڵدا کە لە 

ساڵی  چلەم�ن  پیێنجی  مانگی  �ەکی  3٨ لە  ئەدۆمە.  خاکی  سنووری  نز�کی 
هاتنەدەرەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی م�سر، هارونی کاه�ن بەپیێیی فەرمانی 
�ەزدان بۆ سەر کێوی هۆر سەرکەوت و لەوێ مرد. 3٩ هارون تەمەنی سەد و 

ب�ست و سێ ساڵ بوو کاتێک لە کێوی هۆر مرد.
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کەنعان  خاکی  لە  نەقەب  لە  و  بوو  کەنعانی  کە  عەراد�ش  4٠ پاشای 

ن�شتەجێ بوو، هاتنی نەوەی ئ�سرائ�لی ب�ست.
4١ ئ�نجا لە کێوی هۆرەوە کۆچ�ان کرد و لە چەلمۆنا چادر�ان هەڵدا.

4٢ پاشان لە چەلمۆنا�ەوە کۆچ�ان کرد و لە پونۆن چادر�ان هەڵدا.

43 پاشان لە پونۆنەوە کۆچ�ان کرد و لە ئۆڤۆت چادر�ان هەڵدا.

44 پاشان لە ئۆڤۆتەوە کۆچ�ان کرد و لە ع��یی عەڤار�م چادر�ان هەڵدا، کە 

لە سنووری مۆئابە.
45 پاشان لە ع��یی عەڤار�م کۆچ�ان کرد و لە د�ڤۆن گاد چادر�ان هەڵدا.

د�ڤالتا�م چادر�ان  لە عەلمۆن  و  د�ڤۆن گادەوە کۆچ�ان کرد  لە  4٦ پاشان 

هەڵدا.
47 پاشان لە عەلمۆن د�ڤالتا�مەوە کۆچ�ان کرد و لە زنج�رە چ�ای عەڤار�م 

ڕووبەڕووی ن�بۆ چادر�ان هەڵدا.
مۆئاب  دەشتی  لە  و  کرد  کۆچ�ان  عەڤار�مەوە  چ�ای  زنج�رە  لە  4٨ پاشان 

4٩ لە  هەڵدا،  چادر�ان  ئەر�حا  بەرامبەر  ئوردون  ڕووباری  کەناری  لەسەر 
دەشتی  لە  ش�ت�م  ئابێل  هەتا  بێت �ەش�مۆتەوە  لە  ئوردون  ڕووباری  کەناری 

مۆئاب چادر�ان هەڵدا.

ئەر�حا  بەرامبەر  ئوردون  ڕووباری  کەناری  لەسەر  مۆئاب  دەشتی  لە  5٠ �ەزدان 

بە موسای فەرموو: 5١ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: ”کاتێک ئێوە 
لە ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە بۆ خاکی کەنعان، 5٢ هەموو دان�شتووانی خاکەکە 
لەناوببەن،  داڕێژراوەکان�ان  بتە  و  تاشراو  پە�کەرە  لەپیێش خۆتان دەربکەن. هەموو 
تێ�دا  و  بکەن  داگ�ر  53 خاکەکە  تێکبدەن.   aبەرزا�ی�ان سەر  نزرگەکانی  هەموو 
ن�شتەجێ بن، چونکە من خاکەکەم پیێداون بۆ ئەوەی ببنە خاوەنی و 54 خاکەکەش 
و  زۆرەکان  بدەنە  زۆر  م�راتی  بکەن،  دابەش  ت�روپشک  بە  بەگوێرەی خێڵەکانتان 
بێت،  ئەو  بۆ  ئەوێ  دەرچوو  بۆ  ت�روپشکی  لەکوێ  بدەنە کەمەکان،  م�راتی کەم 

بەگوێرەی هۆزەکانی باوکانتان م�راتگری بکەن.
ئەوانەی  ئەوا  دەرنەکەن،  خۆتان  لەپیێش  خاکەکەش  دان�شتووانی  55 »”ئەگەر 

تێ�دا  خاکەی  لەو  و  کەلەکەتان  لە  دڕک  و  چاوتان  لە  چقڵ  دەبنە  دە�انهێڵنەوە 
بەتەمام  ئەوەی  دەکەم،  ئێوەی  بە  5٦ ئ�نجا  هەڵدەچنن،  پیێ  تەنگتان  ن�شتەجێن 

بەوانی بکەم.“«

سنوورەکانی کەنعان

 هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ٢ »فەرمان بە نەوەی ئ�سرائ�ل بکە 34 ١

ئەو  ئەمە  کەنعانەوە،  خاکی  ناو  دەچنە  ئێوە  ”کاتێک  بڵێ:  پیێ�ان  و 
خاکە�ە کە دەبێتە م�راتتان، خاکی کەنعان بە سنوورەکان��ەوە:

a 5٢ مەبەست لەو شوێنە بەرزانە�ە کە بۆ قوربان�کردن و ڕێوڕەسمی پەرستنی بتەکان بووە.  
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سنووری  دەبێت،  ئەدۆم  لەالی  چنەوە  چۆڵەوانی  لە  ئێوە  باشووری  3 »”لەالی   
دەست�ێدەکات.   aمردووەوە دەر�ای  کۆتا�یی  لە  ڕۆژهەاڵت  لە  باشوورتان 
4 هەروەها سنوورەکە لە باشووری هەورازی دووپشکەوە بۆتان دەسووڕێتەوە و 

بەردەوام دەبێت هەتا چن و لە باشووری قادێش بەرنێعەوە هەتا حەچەر ئەدار 
دەچێت و تێدەپەڕێت بۆ عەچمۆن، 5 لە عەچمۆن�ش دەسووڕێتەوە و دەگاتە 

دۆڵی م�سر، کۆتا�ی�ەکەی لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاستb دەبێت.
٦ بەاڵم سنووری ڕۆژئاوا، ئەوا دەر�ای س�یی ناوەڕاستc دەبێت. ئەمە�ە سنووری   

ڕۆژئاواتان.
7 بۆ د�ار�کردنی سنووری باکوورتان، هێڵێک بکێشن لە دەر�ای س�یی ناوەڕاستەوە   
هەتا کێوی هۆر، ٨ هەروەها لە کێوی هۆرەوە هەتا دەروازەی حەمات. پاشان 
سنوورەکە دەچێت بۆ چەداد، ٩ بەردەوام دەبێت بۆ ز�فرۆن و کۆتا�ی�ەکەی لە 

حەچەر عێ�نان دەبێت. ئەمە دەبێتە سنووری باکوورتان.
هەتا  عێ�نانەوە  حەچەر  لە  ڕۆژهەاڵت،  بۆ  دەکێشن  خۆتان  بۆ  سنوور   ١٠ هەروەها 
شەفام. ١١ لە شەفامەوە بەرەو خوارەوە دەچێت هەتا ڕ�ڤلە لە ڕۆژهەاڵتی عە�ن. 
 dئ�نجا سنوورەکە بەرەو خوارەوە دەچێت لە بناری کێوەکانی دەر�اچەی جەل�ل
دەدات بەالی ڕۆژهەاڵتدا، ١٢ پاشان سنوورەکە بە درێژا�یی کەناری ڕووباری 

ئوردون بەرەو خوارەوە دەچێت و کۆتا�ی�ەکەی لەالی دەر�ای مردوو دەبێت.

  »”ئەم خاکە بە سنوورەکانی و چواردەور�ش��ەوە بۆ ئێوە دەبێت.“«

١3 موساش فەرمانی بە نەوەی ئ�سرائ�ل کرد و گوتی: »ئەمە ئەو خاکە�ە کە بە 

ت�روپشک م�راتگری دەکەن، کە �ەزدان فەرمانی دا بە نۆ هۆز و ن�وەکە بدرێت، 
گاد  نەوەی  هۆزی  و  بنەماڵەکان�ان  بەگوێرەی  ڕەئوبێن  نەوەی  هۆزی  ١4 چونکە 

١5 دوو  وەرگرت.  خۆ�ان  م�راتی  مەنەشە  هۆزی  ن�وەی  و  بنەماڵەکان�ان  بەگوێرەی 
بەرەو  ئەر�حا  لەالی  ئوردون  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  لە  م�راتی خۆ�ان  ن�وەکە  و  هۆز 

ڕۆژهەاڵت وەرگرت.«
کە  پی�اوە�ە  دوو  ئەو  ناوی  ١7 »ئەمە  فەرموو:  موسای  بە  �ەزدان  ١٦ هەروەها 

خاکەکەتان بۆ دابەش دەکەن، ئەلعازاری کاه�ن و �ەشوعی کوڕی نون، ١٨ لە هەر 
هۆزێک�ش ڕابەرێک دەبەن بۆ بەم�راتکردنی خاکەکە.

 ١٩ »ئەمەش ناوی پی�اوەکانە:

  »کالێبی کوڕی �ەفونە لە هۆزی �ەهودا؛
 ٢٠ شەموئێلی کوڕی عەم�هود لە هۆزی نەوەی ش�مۆن؛

a 3 ع�بری: دەر�ای خوێ.  

b 5 لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاستەوە: ع�بری: لەالی دەر�اوە.  

c ٦ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: دەر�ای مەزن، لێرە و لە ئا�ەتی 7.  

d ١١ دەر�اچەی جەل�ل: ع�بری: دەر�ای ک�نەرەت. بڕوانە مەتا 4 :١٨  .  
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 ٢١ ئەل�دادی کوڕی ک�سلۆن لە هۆزی بن�ام�ن؛
 ٢٢ بوقی کوڕی �ۆگلی، ڕابەر لە هۆزی نەوەی دان؛

 ٢3 حەن�ێلی کوڕی ئێفۆد، ڕابەر لە هۆزی نەوەی مەنەشە، کوڕی �وسف؛
 ٢4 قەموئێلی کوڕی ش�فتان، ڕابەر لە هۆزی نەوەی ئەفرا�م، کوڕی �وسف؛

 ٢5 ئەل�چافانی کوڕی پەرناخ، ڕابەر لە هۆزی نەوەی زەبولون؛
 ٢٦ پەلت�ێلی کوڕی عەزان، ڕابەر لە هۆزی نەوەی �ەساخار؛

 ٢7 ئەح�هودی کوڕی شەلۆمی، ڕابەر لە هۆزی نەوەی ئاشێر؛
 ٢٨ پەدەهەئێلی کوڕی عەم�هود، ڕابەر لە هۆزی نەوەی نەفتالی.«

خاکی  م�راتگ�ری  هەتا  کردن،  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  کە  کەسانەن  ئەو   ٢٩ ئەمانە 
کەنعان بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل دابەش بکەن.

چەند شارۆچکەیەک بۆ لێڤیپیەکان

 ئ�نجا �ەزدان لە دەشتی مۆئاب لەسەر ڕووباری ئوردون بەرامبەر ئەر�حا بە 35 ١

م�رات�ان  لە موڵکی  با  بکە،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  ٢ »فەرمان  فەرموو:  موسای 
چەند شارۆچکە�ەک بۆ ن�شتەجێبوون و لەوەڕگاش لە چواردەوری شارۆچکەکان بە 
لێڤ��ەکان بدەن. 3 ئ�نجا شارۆچکەکان بۆ ن�شتەجێبوون�ان دەبێت و لەوەڕگاکان�ش 

بۆ گاوگۆتاڵ و هەموو مەڕومااڵتێکی د�کە�ان دەبێت.
4 »ئەو لەوەڕگا�انەش کە دە�دەنە لێڤ��ەکان، لە شوورای شارۆچکەکانەوە بەالی 

دەرەوە، هەزار باڵa بە چواردەور�دا دەبێت. 5 لە دەرەوەی شار بەالی ڕۆژهەاڵتدا 
دوو  ڕۆژئاوادا  بەالی  باڵ،  هەزار  دوو  باشووردا  بەالی  دەژمێرن،   bباڵ هەزار  دوو 
هەزار باڵ، بەالی باکووردا دوو هەزار باڵ و شارۆچکەکەش لەناوەڕاست دەبێت. 

ئەمە دەبێتە لەوەڕگای شارۆچکەکان بۆ�ان.

شارەکانی �ەناگا
بۆ  پەناگا،  دەبنە شاری  دەدەن  لێڤ��ەکانی  بە  لەو شارۆچکانەش کە  ٦ »شەش 

ئەوەی هەرکەسێک کەسێکی د�کە بکوژێت بۆ ئەوێ هەڵبێت. سەرباری ئەمانەش 
شارۆچکانەی  ئەو  7 هەموو  لێڤ��ەکان.  دەدەنە  د�کە  شارۆچکەی  دوو  و  چل 
٨ ئەو  لەوەڕگاکان�انەوە.  بە  شارۆچکەن  هەشت  و  چل  لێڤ��ەکان،  دە�اندەنە 
هەر�ەکە  لێڤ��ەکان،  دە�دەنە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  موڵکی  لە  کە  شارۆچکانەش 
بەگوێرەی م�راتی هەر هۆزێک. لەو هۆزانەی کە شارۆچکە�ان زۆرە، زۆر وەردەگرن 

و لەو هۆزانەش کە کەمە، کەم وەردەگرن.«
٩ هەروەها �ەزدان بە موسای فەرموو: ١٠ »لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان 

١١ چەند  کەنعان،  خاکی  بۆ  دەپەڕنەوە  ئوردون  ڕووباری  لە  ئێوە  ”کاتێک  بڵێ: 

a 4 هەزار باڵ: نز�کەی 45٠ مەتر.  

b 5 دوو هەزار باڵ: نز�کەی ٩٠٠ مەتر.  
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ئەو  تاکو  پەناگا،  شاری  دەبنە  و  دەکەن  دەستن�شان  خۆتان  بۆ  شارۆچکە�ەک 
کەسەی کە بەبێ ئەنقەست کەسێک بکوژێت بۆ ئەوێ هەڵبێت. ١٢ ئەو شارانە 
بۆتان دەبنە پەناگا لە دەست خوێنگر، بۆ ئەوەی تۆمەتبارکراو بە کوشتن، نەکوژرێت 
هەتا لەبەردەم ئەنجومەن دەوەستێت بۆ دادوەری. ١3 ئەو شەش شارۆچکانەش کە 
ئێوە دە�دەن دەبنە شاری پەناگا بۆتان. ١4 سێ لە شارۆچکەکان لەوبەری ڕووباری 
ئوردون دەدەن و سێ شارۆچکەش لە خاکی کەنعان دەدەن، دەبنە شاری پەناگا، 
بۆ  ئەم شەش شارە  ن�شتەجێ�ە.  لەنێو�اندا  ئەوەی  و  نامۆ  و  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١5 بۆ 

پەناگا دەبن، هەتا هەرکەسێک کە بەبێ ئەنقەست کەسێک بکوژێت بۆ ئەوێ 
هەڵبێت.

بکوژ  بە  ئەوا  مرد،  و  دا  کەسێکی  لە  ئاسن  ئامرازێکی  بە  �ەکێک  ١٦ »”ئەگەر 

دەستەوە  بە  بەردێکی  کەسێک  ١7 ئەگەر  بکوژرێتەوە.  بکوژ  دەبێت  دادەنرێت، 
دادەنرێت،  بکوژ  بە  ئەوا  مرد،  و  دا  کەسێکی  لە  بەردە  بەو  و  بکوژێت  کە  بوو 
دەبێت بکوژ بکوژرێتەوە. ١٨ �ان ئەگەر کەسێک هەر شتێکی لە دار دروستکراوی 
بە دەستەوە بوو کە بکوژێت، لە کەسێکی د�کەی دا، ئەوا بە بکوژ دادەنرێت، 
تووشی  کاتێک  هەر  دەکوژێت،  بکوژ   a١٩ خوێنگرەکە بکوژرێتەوە.  بکوژ  دەبێت 
نا  د�کەوە  بە کەسێکی  پاڵی  ڕقەوە  بە  ئەگەر کەسێک  ٢٠ �ان  دە�کوژێتەوە.  بێت 
بە  بە دوژمنا�ەت��ەوە  ئەگەر  ٢١ �ان  و مرد،  بۆ هاو�شت  ئەنقەست شتێکی  بە  �ان 
بکوژە،  چونکە  بکوژرێتەوە،  دەبێت  دەستدرێژ�کەر  ئەوا  مرد،  و  لێ�دا  مستەکۆڵە 

خوێنگرە تۆڵەسێنەرەکە هەر کاتێک تووشی بکوژ بێت دە�کوژێتەوە.
٢٢ »”بەاڵم ئەگەر کەسێک لەناکاو پاڵی بە کەسێکی د�کەوە نا بەبێ دوژمنا�ەتی 

بەردێکی  ب�ب�نێت،  ٢3 �ان بێ ئەوەی  بۆ هاو�شت،  ئەنقەست شتێکی  بەبێ  �ان 
ئەوی  ن��ە و خراپەی  ئەگەر چی دوژمن�شی  بەردا�ەوە و مرد،  گەورەی بەسەر�دا 
ناوێت، ٢4 ئەوا ئەنجومەن بەگوێرەی ئەم �اسا�انە دادوەری لەنێوان تۆمەتبارکراوەکە 
دەکەوێت  تۆمەتبارکراوەکە  فر�ای  ٢5 ئەنجومەن  دەکات.  تۆڵەسێنەرەکە  خوێنگرە  و 
لە دەست خوێنگرە تۆڵەسێنەرەکە و دە�گەڕێنێتەوە بۆ ئەو شارەی پەناگا کە بۆی 
پی�رۆز  زە�تی  بە  کە  دەمرێت  کاه�ن  سەرۆکی  هەتا  دەمێنێتەوە  لەوێ  هەاڵتبوو. 

دەستن�شان کراوە.
٢٦ »”بەاڵم ئەگەر تۆمەتبارکراوەکە لە سنووری شاری پەناگای کە بۆی هەاڵتووە، 

پەناگا  دەرەوەی سنووری شاری  لە  ئەوی  تۆڵەسێنەر  ٢7 خوێنگری  و  دەرەوە  چووە 
ب�ن��ەوە و خوێنگرە تۆڵەسێنەرەکە تۆمەتبارکراوەکەی کوشت، ئەوا مافی تاوانبارکردنی 
خوێنی ن��ە، ٢٨ چونکە دەبێت هەتا مردنی سەرۆکی کاه�ن ئەو کەسە لە شاری 
پەناگا بێت، بەاڵم لەدوای مردنی سەرۆکی کاه�ن، دەگەڕێتەوە موڵکەکەی خۆی.
٢٩ »”ئەمە بۆتان دەبێتە فەرزێکی �اسا�یی بۆ نەوەکانتان لە هەموو نش�نگەکانتان.

3٠ »”هەرکەسێک کەسێکی د�کە بکوژێت، ئەوا لەسەر دەمی چەند شا�ەتێک 

a ١٩  خوێنگر: خوێنخوا، نز�کتر�ن پلەی کۆمەاڵ�ەتی کە مافی هە�ە داوای تۆڵەی خوێنی بکات.  
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ن��ە بۆ شا�ەت�دان  بە بکوژ دادەنرێت و دەبێت بکوژرێتەوە، �ەک شا�ەت بەس 
لەسەر کەسێک بۆ مردن.

دەبێت  بەڵکو  مردنە،  سزای  شا�انی  کە  بکوژێک  بۆ  وەرمەگرە  3١ »”خوێنبا�یی 

بکوژرێتەوە.
هەڵبێت،  پەناگا  شاری  بۆ  کەسەی  ئەو  بۆ  وەرمەگرن  خوێنبا�یی  3٢ »”هەروەها 

تاوەکو پیێش مردنی سەرۆکی کاه�ن بگەڕێتەوە و لە زەوی خۆی ن�شتەجێ بێت.
گاڵو  خاک  خوێن  چونکە  مەکەن،  گاڵوی  تێ�دان  ئێوە  خاکەی  33 »”ئەو 

تەنها  ڕژاوە،  لە خاکەکە  کە  ناکات  ئەو خوێنە  کەفارەتی  ه�چ شتێک  دەکات، 
خوێنی خوێنڕێژەکە نەبێت. 34 کەواتە ئەو خاکەی کە ئێوە تێ�دا ن�شتەجێن و من 
نەوەی  لەنێو  �ەزدانم  کە  من  چونکە  مەکەن،  گاڵوی  ن�شتەجێم  لەناوەڕاست�دا 

ئ�سرائ�لدا ن�شتەجێم.“«

میراتەکەی کچانی سەلۆفحاد

 گەورەی بنەماڵەکانی خێڵی نەوەی گلعادی کوڕی ماک�ر کوڕی مەنەشە کە 3٦ ١

لە خێڵەکانی نەوەی �وسفن، هاتنە پیێش و لەبەردەم موسا و بەردەم گەورەی 
بنەماڵەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل دوان و ٢ گوت�ان: »کاتێک �ەزدان فەرمانی بە گەورەم 
کرد، کە خاکەکە بە م�رات بە ت�روپشک بداتە نەوەی ئ�سرائ�ل، هەروەها فەرمانی 
ئەگەر  3 جا  کچەکانی.  بدە�تە  برامان  سەلۆفحادی  م�راتەکەی  کە  کرد�ت  پیێ 
لە  م�راتەکە�ان  ئەوا  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  هۆزەکانی  لە  پی�اوێک  ژنی  بوونە  گر�مان 
م�راتی باوکانمان دەبردرێت و دەخرێتە سەر م�راتی ئەو هۆزە کە بۆ ئەوان بوون، 
جا بەشێک لە ت�روپشکی م�راتەکەمان دەبردرێت. 4 کاتێک بووە ساڵی �ۆب�لa بۆ 
نەوەی ئ�سرائ�ل، ئەوا م�راتەکە�ان دەچێتە سەر م�راتی ئەو هۆزەی کە بۆ�ان بوون و 

لە م�راتی هۆزی باوکانمان م�رات�ان دەبردرێت.«
5 جا موسا بەگوێرەی فەرما�شتی �ەزدان فەرمانی بە نەوەی ئ�سرائ�ل کرد و گوتی: 

»هۆزی نەوەی �وسف ڕاست�ان گوت. ٦ �ەزدان فەرمانی ئەمەی کرد سەبارەت بە 
کچانی سەلۆفحاد و فەرمووی، ئەوەی ئەوان پیێ�ان خۆشە با شووی پیێ بکەن، بە 
لە هۆزێکەوە  ئ�سرائ�ل  7 م�راتی نەوەی  باوکان�ان بێت.  لە خێڵی هۆزی  مەرجێک 
پابەندی م�راتی  بۆ هۆزێکی د�کە ناگوازرێتەوە، بەڵکو نەوەی ئ�سرائ�ل هەر�ەکە 
م�راتی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هۆزەکانی  لە  کچێک�ش  ٨ هەر  دەبێت.  باوکانی  هۆزی 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  هەتا  باوکی،  هۆزی  لە خێڵی  �ەکێک  ژنی  دەبێتە  ئەوا  وەرگرت، 
هەر�ەکە ببێتە م�راتگری م�راتی باوکانی. ٩ ه�چ م�راتێک لە هۆزێکەوە بۆ هۆزێکی 
م�راتی  پابەندی  هەر�ەکە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هۆزەکانی  بەڵکو  ناگوازرێتەوە،  د�کە 

خۆی دەبێت.«

a 4 ساڵی �ۆب�ل: �ۆب�ل وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای بەران دێت، ساڵی �ۆب�ل ساڵی ئازادکردنی کۆ�لە و لێخۆشبوونە لە قەرز، لەو ساڵەدا کە فوو بە قۆچی بەران دەکەن وەک 

کەڕەنا ئ�تر ئەوە ڕاگە�اندنە بۆ گەڕانەوەی هەموو ماڵوموڵکێک بۆ خاوەنەکەی خۆی. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢5 :٨ -55.   
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١٠ وەک �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد، کچانی سەلۆفحاد ئاوا�ان کرد. ١١ مەحلە 

و ت�رزە و حۆگلە و م�لکە و نۆعا کە کچانی سەلۆفحادن بوونە ژنی ئامۆزاکان�ان؛ 
١٢ بوونە ژن لە خێڵەکانی نەوەی مەنەشەی کوڕی �وسف، ئ�تر م�راتەکە�ان لە خێڵ 

و هۆزی باوکان�ان ما�ەوە.

١3 ئەمە ئەو فەرمان و ڕێسا�انە�ە کە �ەزدان فەرمانی بە نەوەی ئ�سرائ�ل کرد، بە 

دەستی موسا لە دەشتی مۆئاب لەسەر ڕووباری ئوردون بەرامبەر ئەر�حا.
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دواوتار
پیێنجەم پەڕتووکی موسا

فەرمانی بەڕێکەوتن لە حۆرێپڤەوە

ڕۆژهەاڵتی ١ بەری  لە  گوت،  ئ�سرائ�لی  نەوەی  بە  موسا  کە  وتانە�ە  ئەو   ئەمە  ١

و  پاران  لەنێوان  بەرامبەر بە سوف   ،aلە عەراڤا لە دەشتودەر  ڕووباری ئوردون، 
٢ لە حۆرێڤەوە لەسەر ڕێگای کێوی  تۆفەل و الڤان و حەچێرۆت و دی زاهاڤ. 

سێع�ر بۆ قادێش بەرنێعە گەشتێکی �ازدە ڕۆژە.
�ەزدان  ئەوەی  هەموو  وەک  موسا  چلەم�ن،  ساڵی  �ازدەی  مانگی  �ەکی  3 لە 

فەرمانی پیێ کردبوو لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�لدا دوا. 4 ئەمە دوای ئەوە بوو کە س�حۆنی 
پاشای ئەمۆر�ی�ەکانی بەزاند کە لە حەشبۆن فەرمانڕەوا بوو، عۆگی پاشای باشانی 

شکاند کە لە عەشتارۆت فەرمانڕەوا بوو لە ئەدرەعی.
بە  دەستی  مۆئابدا  خاکی  لە  ئوردون  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لە  5 موسا 

ڕوونکردنەوەی ئەم فێرکردنە کرد و گوتی:

ماوە�ەکی  بەسە!  »ئ�تر  فەرموو�ن:  پیێیی  حۆرێڤ  لە  پەروەردگارمان  ٦ �ەزدانی 

ناوچە  بۆ  بڕۆن  و  بکەن  کۆچ  و  وەربگێڕن  7 ڕووتان  دان�شتوون،  کێوە  لەم  زۆرە 
 bزوورگەکانی و  چ�ا  و  عەراڤا  لە  دەرودراوسێکانی  و  ئەمۆر�ی�ەکان  شاخاو�ی�ەکانی 
خۆرئاوا و نەقەب و کەناری دەر�ای خاکی کەنعان و لوبنان هەتا ڕووباری گەورە، 
واتە ڕووباری فورات. ٨ بڕوانن ئەوا خاکەکەم لەپیێش داناون، بڕۆنە ناوی و دەست 
�اقوبی  و  ئ�سحاق  و  ئ�براه�م  بۆ  سوێندی  �ەزدان  کە  بگرن  خاکەدا  ئەو  بەسەر 

باوباپی�رانتان خوارد کە بەوان و نەوەکانی دواتر�ان بدات.«

دانانی دادوەرەکان
٩ لەو کاتەدا لەگەڵتاندا دوام و گوتم، »ناتوانم بە تەنها بارتان هەڵبگرم، ١٠ �ەزدانی 

لە  ئاسمانن  ئەستێرەی  وەک  ئێوە  ئەمڕۆ  ئەوەتا  و  کردوون  زۆری  پەروەردگارتان 
و  بکات  ز�اترتان  قات  هەزار  باوباپی�رانتان  پەروەردگاری  �ەزدانی  ١١ با  زۆر�دا. 
قورسا�یی  تەنها  بە  ١٢ بەاڵم چۆن  پیێدان،  بەڵێنی  هەروەک  بکات،  بەرەکەتدارتان 
و بارگرانی و ناکۆک��ەکانتان هەڵبگرم؟ ١3 لە هۆزەکانتان پی�اوی دانا و تێگە�شتوو و 

ڕێزدار هەڵبژێرن و لەسەرتان دا�اندەنێم.«
١4 ئێوەش وەاڵمتان دامەوە و گوتتان، »ئەوەی گوتت باشە، با ب�کە�ن.«

a ١ ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  

b 7 زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  
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١5 جا پی�اوە گەورەکانی هۆزەکانی ئێوەم برد، پی�اوانی دانا و ڕێزدار، ئەوانم کرد بە 

سەرۆک بەسەرتانەوە، کاربەدەست بەسەر هەزاران و سەدان و پەنجا�ان و دە�ان و 
کوێخاکان بۆ هۆزەکانتان. ١٦ لەو کاتەشدا فەرمانم بە دادوەرەکانتان کرد و گوتم: 
»گوێ لە داوا و سکااڵی گەلەکەتان بگرن و بە ڕاستودروستی دادوەر�ی�ان بکەن، 
جا چ داواکە لەنێوان دوو ئ�سرائ�ل�دا بێت �ان لەنێوان ئ�سرائ�ل��ەک و نامۆ�ەکدا 
گەورە،  وەک  بگرن  بچووک  لە  گوێ  مەکەن،  ال�ەنگری  دادوەر�دا  ١7 لە  بێت. 
زەحمەت  بۆتان  داوا�انەی  ئەو  و  خودا�ە  هی  دادوەر�کردن  مەترسن،  کەس  لە 
بێت، ئەوا بۆ منی دەهێنن هەتا گوێم لێیی بێت.« ١٨ لەو کاتەشدا فەرمانم پیێکردن 

سەبارەت بە هەموو ئەو شتانەی کە دە�کەن.

سیخوڕی خاکەکە
١٩ ئ�نجا لە حۆرێڤ کۆچمان کرد و ئەو چۆڵەوان��ە مەزنە ترسناکەمان گرتەبەر 

�ەزدانی  هەروەک  ب�ن�تان،  ئەمۆر�ی�ەکان  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  ڕێگای  لە  کە 
گوتن:  ٢٠ پیێم  بەرنێعە.  قادێش  هەتا  هات�ن  و  کرد�ن  پیێ  فەرمانی  پەروەردگارمان 
پیێمان  پەروەردگارمان  �ەزدانی  ئەمۆر�ی�ەکان کە  ناوچە شاخاو�ی�ەکانی  هاتنە  »ئەوا 
داناوە،  لەبەردەمتان  خاکەکەی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ٢١ بڕوانن!  دەدات. 
سەربکەون و دەستی بەسەردا بگرن، هەروەک �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانتان 

پیێیی فەرموون. مەترسن و ورە بەرمەدەن.«
خۆمان  لەپیێش  پی�اوێک  چەند  »با  گوتتان:  و  من  الی  هاتنە  هەمووتان  ٢٢ جا 

بۆ  ڕێگا�ەمان  ئەو  و هەواڵی  بۆ بکەن  ئەوەی س�خوڕ�ەتی خاکەکەمان  بۆ  بنێر�ن 
بهێننەوە کە پیێ�دا دەڕۆ�ن و ئەو شارۆچکانەی بۆی دەچ�ن.«

هۆزێک  هەر  لە  دەرهێنان،  لێ  پی�اوم  دوازدە  بوو،  باش  بەالوە  قسە�ەم  ٢3 ئەو 

پی�اوێک. ٢4 جا چوون و سەرکەوتنە سەر ناوچە شاخاو�ی�ەکە و هاتنە دۆڵی ئەشکۆل 
و س�خوڕ�ی�ان کرد و ٢5 لەگەڵ دەست�ان لە بەروبوومی خاکەکە�ان بۆ هێنا�نەوە و 
هەواڵ�ان پیێ ڕاگە�اند�نەوە و گوت�ان: »ئەو خاکەی �ەزدانی پەروەردگارمان پیێمان 

دەدات، باشە.«

یاخیبوون لە قسەی یەزدان
٢٦ بەاڵم ئێوە ڕازی نەبوون سەربکەون و لە فەرمانی �ەزدانی پەروەردگارتان �اخی 

بوون و ٢7 لەناو چادرەکانتان کەوتنە بۆڵەبۆڵ و گوتتان: »�ەزدان ڕقی لە ئێمە�ە لەبەر 
ئەوە ئێمەی لە خاکی م�سر دەرهێنا هەتا بمانداتە دەستی ئەمۆر�ی�ەکان و لەناومان 
ببەن. ٢٨ بۆ کوێ سەردەکەو�ن؟ براکانمان ورە�ان ڕووخاند�ن و گوت�ان: ”گەلێکی 
لە ئێمە مەزنتر و بااڵ بەرزترن، شارەکان مەزن و شوورادارن هەتا ئاسمان، هەروەها 

لەوێ نەوەی عەناقمانa ب�نی.“«

a ٢٨ نەوەی عەناق: خەڵکێکی زەبەالح بوون و لەبەر توانای جەستە�ی�ان لە جەنگدا ترسناک بوون. بڕوانە سەرژمێری ١3 :٢٢  .  
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کە  پەروەردگارتان  3٠ �ەزدانی  مەترسن.  لێ�ان  و  »مەتۆقن  گوتن:  پیێم  ٢٩ من�ش 

لەپیێش  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی  دەجەنگێت،  بۆتان  ئەو  دەڕوات،  لەپیێشتانەوە 
�ەزدانی  چۆن  ب�ن�تان  کە  دەشتودەر  لە  3١ هەروەها  کردن،  بۆی  م�سر  لە  چاوتان 
ئەو  هەموو  لە  هەڵدەگرێت،  کوڕەکەی  باوک  هەروەک  هەڵ�گرتن  پەروەردگارتان 

ڕێگا�ەی گرتتانەبەر هەتا هاتنە ئەم شوێنە.«
ڕێگا  لە  33 ئەوەی  نەبوو،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  بە  بڕواتان  ئەوەشدا  3٢ لەگەڵ 

لەپیێشتانەوە چوو هەتا شوێنێکتان بۆ بدۆزێتەوە بۆ چادرهەڵدانتان، لە شەودا لەناو 
ئاگردا بۆ ئەوەی ئەو ڕێگا�ەتان پی�شان بدات کە پیێ�دا دەڕۆن و لە ڕۆژ�شدا لەناو 

هەور.
34 جا �ەزدان گوێیی لە دەنگی قسەکانتان بوو، تووڕە بوو و سوێندی خوارد و 

فەرمووی: 35 »ه�چ کەسێک لەم خەڵکە لەم نەوە بەدکارە ئەو خاکە چاکە ناب�نێت 
کە سوێندم خوارد ب�دەم بە باوباپی�رانتان، 3٦ تەنها کالێبی کوڕی �ەفونە نەبێت، ئەو 
دە�ب�نێت و ئەو خاکە دەدەمە ئەو کە پیێیی لێناوە و دە�دەمە کوڕەکان�شی، چونکە 

بە هەموو دڵ��ەوە بەدوای �ەزدان کەوت.«
37 بەهۆی ئێوەوە �ەزدان لە من�ش تووڕە بوو و فەرمووی: »تۆش بۆ ئەوێ ناچ�ت. 

3٨ �ەشوعی کوڕی نون کە لەبەردەمت وەستاوە دەچێتە ئەوێ، هانی بدە، چونکە 

کە  منداڵەکانتان  3٩ بەاڵم  دەکات،  دابەش  ئ�سرائ�ل  بۆ  م�رات  وەک  خاکەکە 
نەزان�وە،  و خراپە�ان  ئەمڕۆ چاکە  هەتا  ئەوانەی  و کوڕەکانتان  د�ل  دەبنە  گوتتان 
ئەوان دەچنە ئەوێ و دە�دەمە ئەوان و ئەوان دەستی بەسەردا دەگرن، 4٠ بەاڵم ئێوە 

».aڕووتان وەربگێڕن و کۆچ بکەن بۆ دەشتودەر، لەسەر ڕێگای دەر�ای سوور
4١ جا وەاڵمتان دا�ەوە و بە منتان گوت: »گوناهمان سەبارەت بە �ەزدان کرد، 

ئێمە  بە  فەرمانی  پەروەردگارمان  �ەزدانی  هەروەک  دەجەنگ�ن  و  دەچ�ن  ئێمە 
واتانزانی  بەست،  جەنگ  تفاقی  و  چەک  بە  خۆی  هەر�ەکەتان  بۆ�ە  کردووە.« 

سەرکەوتن بۆ ناوچەی شاخاو�ی�ەکە ئاسانە!
پیێیی فەرمووم، »پیێ�ان بڵێ: ”مەڕۆن و مەجەنگن، چونکە من  4٢ بەاڵم �ەزدان 

لەگەڵتان نابم، نەوەک لەبەردەم دوژمنتان ببەزن.“«
�اخی  �ەزدان  فەرمانی  لە  بەڵکو  نەگرت،  گوێتان  و  کردن  لەگەڵ  قسەم  43 جا 

بوون و لووت بەرز بوون و بۆ ناوچەی شاخاو�ی�ەکە سەرکەوتن. 44 جا ئەمۆر�ی�ەکانی 
دان�شتووی ئەو شاخانە پەالمار�ان دان و دەر�ان�ەڕاندن، هەروەک پوورە هەنگی 
کێوی دە�کات و لە سێع�رەوە تێک�ان شکاندن هەتا حۆرما. 45 ئ�نجا گەڕانەوە و 
گر�ان لەبەردەم �ەزدان، بەاڵم �ەزدان گوێیی لە دەنگتان نەگرت و گوێیی بۆ شل 

نەکردن. 4٦ ماوە�ەکی درێژ لە قادێش دان�شتن بە قەد ئەو ڕۆژانەی تێ�دا مانەوە.

a 4٠ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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سووڕانەوە لە دەش�ودەر و چۆڵەوانیدا

دەر�ای ٢ ڕێگای  لەسەر  دەشتودەر  بۆ  کرد  کۆچمان  و  وەرگێڕا  ڕوومان   ئ�نجا  ١

ناوچە  دەوری  بە  زۆر  ڕۆژانێکی  گوتم،  پیێیی  �ەزدان  هەروەک  سوور، 
شاخاو�ی�ەکانی سێع�ردا سووڕا�نەوە.

شاخاو�ی�انە  ناوچە  ئەم  بەدەوری  ئ�تر  3 »بەسە  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان  ٢ ئ�نجا 

مەسووڕێنەوە، بەرەو باکوور ڕووتان وەربگێڕن و 4 فەرمان بە گەل بدە و بڵێ: ”ئێوە 
ن�شتەجێن  لە سێع�ر  تێدەپەڕن کە  برا�انتان  نەوەی ع�سۆی  بە سنووری  خەر�کن 
شوێن  چونکە  سەر،  مەکەنە  5 هێرش�ان  ئاگاداربن،  زۆر  بەاڵم  دەترسن،  لێتان  و 
پیێ�ەکتان لە خاکی ئەوان نادەمێ، چونکە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�رم بە م�رات 
لێ  ز�و  بە  ئاو�ان  و  ب�خۆن  هەتا  دەکڕن  لێ  ز�و  بە  ٦ خۆراک�ان  داوە.  ع�سۆ  بە 

وەردەگرن هەتا ب�خۆنەوە.“«
7 �ەزدانی پەروەردگارتان بەرەکەتداری کردوون لە هەموو کارێکی دەستەکانتان، 

ڕێ و شوێنتان دەزانێت لەم چۆڵەوان��ە مەزنە، ئەم چل ساڵە �ەزدانی پەروەردگارتان 
لەگەڵتاندا بووە و لە ه�چ شتێکتان کەم نەبووە.

٨ ئ�نجا بەسەر نەوەی ع�سۆی برا�انمان تێ�ەڕ�ن کە لە چ�ای سێع�ر ن�شتەجێن. 

ئ�نجا  دێت،  گەڤەرەوە  عەچ�ۆن  و  ئێلەت  لە  کە  بەجێهێشت  عەراڤامان  ڕێگای 
سووڕا�نەوە و بە ڕێگای چۆڵەوانی مۆئابدا ڕۆ�شت�ن.

٩ �ەزدان پیێیی فەرمووم: »مۆئاب هەراسان مەکە و جەنگ لە دژ�ان بەرپا مەکە، 

چونکە ه�چ بەشێک لە خاکەکە�ان بە م�رات بە تۆ نادەم، چونکە عارم بە م�رات 
بە نەوەی لوت داوە.«

بەهێز و زۆر بوون، وەک  تێ�دا ن�شتەجێ بوون، گەلێکی   aئێم��ەکان ١٠ پیێشتر 

ناسراو  ڕفائ��ەکان  بە  ئەوان�ش  عەناق��ەکان،  ١١ وەک  بوون.  بەرز  بااڵ  عەناق��ەکان 
بوون، بەاڵم مۆئاب��ەکان هەر بە ئێم��ەکان بانگ�ان دەکردن. ١٢ پیێشتر حۆر�ی�ەکان 
و  دەر�ان�ەڕاندن  خۆ�ان  لەبەردەم  ع�سۆ  نەوەی  بەاڵم  بوون،  ن�شتەجێ  سێع�ر  لە 
لەناو�انبردن و لە شوێن�ان ن�شتەجێ بوون، وەک ئەوەی ئ�سرائ�ل کرد�ان بە خاکی 

م�رات�ان کە �ەزدان پیێ�دابوون.
١3 �ەزدان�ش پیێیی فەرمووم: »ئێستا هەستن و لە دۆڵی زەرەد ب�ەڕنەوە،« ئێمەش لە 

دۆڵی زەرەد پەڕ�نەوە.
١4 لەو کاتەوە کە قادێش بەرنێعمان بەجێهێشت هەتا لە دۆڵی زەرەد پەڕ�نەوە سی 

و هەشت ساڵ بوو، هەتا ه�چ لەو نەوە�ە لە پی�اوانی جەنگ لەناو ئۆردوگاکە نەمان، 
هەروەک �ەزدان سوێندی بۆ خواردن، ١5 �ەزدان�ش لە دژ�ان بوو، بۆ لەناوبردن�ان 

لەناو ئۆردوگاکە هەتا لەناوچوون.
١٦ جا کاتێک هەموو پی�اوانی جەنگ لەنێو گەل بە مردن لەناوچوون، ١7 �ەزدان 

پیێیی فەرمووم: ١٨ »تۆ ئەمڕۆ تێدەپەڕ�ت لە عار کە لە سنووری مۆئابە، ١٩ کاتێک 

a ١٠ ئێم��ەکان: بڕوانە پە�دابوون ١4 :5  .  
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سەر،  مەکە  هێرش�ان  و  مەکە  هەراسان�ان  کەوت�تەوە  نز�ک  عەمۆن��ەکان  لەالی 
بە  م�رات  بە  چونکە  نادەمێ،  م�رات  بە  عەمۆن��ەکان  خاکی  لە  ه�چت  چونکە 

نەوەی لوتم داوە.«
ن�شتەجێ  تێ�دا  ڕفائ��ەکان  پیێشتر  دادەنرێت،  ڕفائ��ەکان  خاکی  بە  ٢٠ ئەو�ش 

بوون، بەاڵم عەمۆن��ەکان بە زەمزوم��ەکان ناو�ان دەبردن، ٢١ گەلێکی بەهێز و زۆر 
عەمۆن��ەکاندا  لەبەردەم  �ەزدان  بەاڵم  بوون،  بەرز  بااڵ  عەناق��ەکان  وەک  و  بوون 
وەک  ٢٢ �ەزدان  بوون.  ن�شتەجێ  شوێن�ان  لە  و  دەر�انکردن  جا  بردن،  لەناوی 
حۆر�ی�ەکانی  کاتێک  ن�شتەجێن،  سێع�ردا  لە  کە  کرد  ع�سۆی  نەوەی  بۆ  ئەوەی 
لە بەرامبەر�ان تێکشکاند، جا دەر�انکردن و هەتا ئەمڕۆ لە شوێن�ان ن�شتەجێن. 
٢3 هەروەها عەڤ��ەکان کە لە گوندەکان ن�شتەجێ بوون هەتا غەزە، کەفتۆر�ی�ەکان 

کە لە کەفتۆرەوەa هاتبوون لەناو�انبردن و لە شوێن�ان ن�شتەجێ بوون.

شکاندنی سیحۆن �اشای حەشبۆن
٢4 »هەستن، کۆچ بکەن و لە دەربەندی ئەرنۆن ب�ەڕنەوە. بڕوانە، ئەوا س�حۆنی 

پاشای حەشبۆنی ئەمۆری و خاکەکە�م بە دەستتەوە داوە، دەستی بەسەردا بگرە 
و لە دژی ئەو جەنگ بەرپا بکە. ٢5 ئەمڕۆ دەست�ێدەکەم، ترس و سامت دەخەمە 
بەرچاوی ئەو گەالنەی لەژێر هەموو ئاسمانن، ئەوانە گوێی�ان لە هەواڵت دەبێت 

لێت دەترسن و لەبەر تۆ دەلەرزن.«
حەشبۆن  پاشای  س�حۆنی  الی  بۆ  قەدێمۆتەوە  چۆڵەوانی  لە  نێردراوانم  ٢٦ جا 

نارد بە وشەی ئاشت�ەوە و گوتم: ٢7 »ڕێمان بدە بە خاکەکەتدا تێ�ەڕ�ن و تەنها بە 
ڕێگای سەرەک�دا دەڕۆ�ن، النادە�ن نە بەالی ڕاست و نە بەالی چەپدا، ٢٨ بە ز�و 
خۆراکمان پیێ دەفرۆش�ت هەتا ب�خۆ�ن و بە ز�و ئاومان دەدە�تێ هەتا ب�خۆ�نەوە، 
لە سێع�ردا  نەوەی ع�سۆ کە  ئەوەی  ٢٩ هەروەک  تێدەپەڕ�ن،  پیێ�ەکانمان  بە  تەنها 
ن�شتەجێن و مۆئاب��ەکان کە لە عاردا ن�شتەجێن بۆ�ان کردوو�ن، هەتا لە ڕووباری 
بەخش�و�ن.«  پیێیی  پەروەردگارمان  �ەزدانی  خاکەی  ئەو  بۆ  دەپەڕ�نەوە  ئوردون 
3٠ بەاڵم س�حۆنی پاشای حەشبۆن ڕازی نەبوو ڕێگامان بدات پیێ�دا بڕۆ�ن، چونکە 

ب�داتە  تاکو  کرد  توند  دڵی  و  بێت  کەللەڕەق  لێکرد  وای  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
دەستتان، هەروەک چۆن ئەمڕۆ بووە.

3١ �ەزدان پیێیی فەرمووم: »بڕوانە، ئەوا دەستم پیێکرد س�حۆن و خاکەکەی بدەمە 

دەستت، ئێستا دەست�ێبکە و دەست بەسەر خاکەکە�دا بگرە.«
هاتنە  دژمان  لە  جەنگ  بۆ  �ەهەچ  لە  سوپاکەی  هەموو  و  س�حۆن  3٢ کاتێک 

دان  لێمان  ئێمەش  و  دەستمان  بە  دا  ئەوانی  پەروەردگارمان  33 �ەزدانی  دەرەوە، 
شارۆچکەکان�مان  هەموو  کاتەدا  34 لەو  سوپاکەی.  هەموو  و  کوڕەکانی  لەگەڵ 

a ٢3 کەفتۆر: واتە دوورگەی کر�ت، کە ئەمڕۆ بەشێک لە واڵتی �ۆنان.  
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 ،aقڕکرد تەواوی  بە  منداڵمان  و  ژن  و  پی�او  شارۆچکە�ەک  هەموو  لە  و  گرت 
نەمانهێشت کەس دەرباز بێت، 35 بەاڵم ئاژەڵە ماڵ��ەکانمان بۆ خۆمان تااڵن کرد 
و دەستکەوتی شارۆچکەکانمان برد. 3٦ لە عەرۆعێرەوە کە لەسەر لێواری دەربەندی 
ئەرنۆنە و ئەو شارۆچکە�ەی لە دۆڵەکە�ە هەتا گلعاد، ه�چ شارێک نەبوو لەپیێشمان 
لە خاکی  37 بەاڵم  دەستمان،  بە  دا  هەمووی  پەروەردگارمان  �ەزدانی  بوەستێت، 
شارۆچکەکانی  و  �ەبۆق  دۆڵی  ال�ەکی  هەموو  نەکەوت�نەوە،  نز�ک  عەمۆن��ەکان 

ناوچە شاخاو�ی�ەکە و هەموو ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارمان فەرمانی پیێدا.

شکاندنی عۆگ �اشای باشان

 ئ�نجا ڕوومان وەرگێڕا و بە ڕێگای باشاندا سەرکەوت�ن، جا عۆگی پاشای باشان 3 ١

ئەدرەعی.  لە  بەرەنگاربوونەوەمان  بۆ  دەرەوە  هاتنە  سوپاکەی  هەموو  لەگەڵ 
سوپاکەی  هەموو  و  خۆی  چونکە  مەترسە،  »لێیی  فەرمووم،  پیێیی  ٢ �ەزدان�ش 

پاشای  س�حۆنی  بە  کە  دەکە�ت  پیێ  ئەوەی  دەستت،  داوەتە  خاکەکە�م  و 
ئەمۆر�ی�ەکانت کرد کە لە حەشبۆن فەرمانڕەوا بوو.«

دا�ە  سوپاکەی  هەموو  و  باشان  پاشای  عۆگی  پەروەردگارمان،  �ەزدانی  3 جا 

دەستمان  کاتەشدا  4 لەو  بێت.  دەرباز  نەمانهێشت کەس  و  لێماندا  و  دەستمان 
بەسەر هەموو شارەکان�دا گرت. ه�چ شارێک لەو شەست شارە نەما�ەوە کە لێ�ان 
ئەو  5 هەموو  باشان.  لە  ئەرگۆڤ شانش�نی عۆگ  واتە هەموو هەرێمی  نەستێن�ن، 
شارانە شوورابەند بوون بە شوورای بەرز و دەروازە و شمش�رە�انb هەبوو، لەگەڵ 
 ،cکرد قڕمان  تەواوی  بە  ٦ جا  نەبوو.  شوورا�ان  زۆر  گوندێکی  چەند  ئەوەشدا 
وەک ئەوەی بە س�حۆنی پاشای حەشبۆنمان کرد، لە هەموو شارێکدا پی�او و ژن 
دەستکەوتی  و  ماڵ��ەکان  ئاژەڵە  هەموو  7 بەاڵم  قڕکرد.  تەواوی  بە  منداڵەکانمان  و 

شارەکان�ان بۆ خۆمان تااڵن کرد.
٨ لەو کاتەدا ئەو خاکەی کە لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون لە دەربەندی 

ئەرنۆنەوە هەتا چ�ای حەرمۆنمان لە دەستی ئەم دوو پاشا�ەی ئەمۆر�ی�ەکان دەرهێنا. 
سن�ر.  دەڵێن  پیێیی  ئەمۆر�ی�ەکان�ش  و  س�ر�ۆن  دەڵێن  حەرمۆن  بە  ٩ سە�دائ��ەکان 

سەلخە  هەتا  باشان  هەموو  و  گلعاد  هەموو  و  دەشت  شارۆچکەکانی  ١٠ هەموو 

و ئەدرەعی، دوو شارەکەی شانش�نی عۆگ لە باشاندا دەستمان بەسەردا گرت. 
قەرەوێڵەکەی  ڕفائ��ەکان،  پاشماوەی  لە  مابووەوە  تەنها  بە  باشان  پاشای  ١١ عۆگی 

a 34 لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b 5 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

c ٦ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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لە ئاسن دروستکرابوو، هەتا ئێستا لە شاری ڕەبەیa عەمۆن��ەکانە، درێژ�ی�ەکەی نۆ 
باڵb و پان��ەکەی چوار باڵەc بە باڵی پی�او.

دابەشکردنی خاکەکە
١٢ لەو کاتەی دەستمان بەسەر ئەو خاکەدا گرت، هەرێمێکم دا�ە ڕەئوبێن��ەکان 

ن�وەی  و  ئەرنۆنە  دەربەندی  لەسەر  کە  عەرۆعێرەوە  سەرووی  لە  گاد�ی�ەکان،  و 
١3 ئەوەشی  بوو.  هەرێمەکەدا  لە  شارۆچکەکانی  و  گلعاد  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە 
 .dمەنەشە هۆزی  ن�وەی  دامە  عۆگ  شانش�نی  باشانی  هەموو  و  ما�ەوە  گلعاد  لە 
ڕفائ��ەکان  خاکی  بە  کە  بوو،  باشان  هەموو  لەگەڵ  ئەرگۆڤ  هەرێمی  هەموو 
ناودەبردرا. ١4 �ائ�ری نەوەی مەنەشە دەستی بەسەر هەموو هەرێمی ئەرگۆڤدا گرت 
هەتا سنووری گەشوور�ی�ەکان و مەعکات��ەکان و بە ناوی خۆ�ەوە ناوی لێنا، هەتا 
١٦ لە  ماک�ر.  بە  دا  ١5 گلعاد�شم  ناودەبردرێت.  �ائ�ر  حەڤۆت  بە  باشان  ئەمڕۆش 
گلعاد�شەوە هەتا دەربەندی ئەرنۆن ناوەڕاستی دۆڵەکە سنوور بوو، هەتا ڕووباری 
�ەبۆق سنووری عەمۆن��ەکان دامە ڕەئوبێن��ەکان و گاد�ی�ەکان. ١7 عەراڤا و ڕووباری 
ئوردون�ش سنووری ڕۆژئاوا�ی�ەکەی بوو، لە ک�نەرەتەوە هەتا دەر�ای عەراڤا، دەر�ای 

مردووe، لەژێر بنارەکانی پسگە.
خاکەی  ئەم  پەروەردگارتان  »�ەزدانی  گوتم،  و  پیێکردن  فەرمانم  کاتە  ١٨ ئەو 

پیێداون هەتا دەستی بەسەردا بگرن، هەموو پاڵەوانەکان بە چەکەوە لەپیێش نەوەی 
زان�ومە  ماڵ��ەکانتان،  ئاژەڵە  و  ١٩ بەاڵم ژن و منداڵ  برا�انتان دەپەڕنەوە،  ئ�سرائ�لی 
ئاژەڵی ماڵی زۆرتان هە�ە، ئەوا لە شارۆچکەکانتان دەمێننەوە کە پیێم داون، ٢٠ هەتا 
�ەزدان براکان�شتان وەک ئێوە بحەسێنێتەوە، ئەوان�ش دەست بەسەر ئەو خاکەی 
ئ�نجا  دە�انداتێ،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  بگرن  ئوردوندا  ڕووباری  پشتی 

هەرکەسە دەگەڕێتەوە الی موڵکی خۆی کە پیێم دان.«

ڕێنەدان بە �ەڕینەوەی موسا
٢١ لەو کاتەشدا فەرمانم بە �ەشوع کرد و گوتم، »چاوەکانت هەموو ئەوە�ان ب�نی 

کە �ەزدانی پەروەردگارتان بەم دوو پاشا�ەی کرد، �ەزدان هەمان شت دەکات بە 
هەموو ئەو پاشا�ەت��انەی تۆ بۆ�ان دەپەڕ�تەوە. ٢٢ لێ�ان مەترسن، چونکە �ەزدانی 

پەروەردگارتان بۆتان دەجەنگێت.«
تۆ  بااڵدەست،  �ەزدانی  ٢4 »ئەی  گوتم:  و  پاڕامەوە  �ەزدان  لە  کاتەدا  ٢3 لەو 

بدە�ت،  پی�شان  خزمەتکارەکەت  بە  بەهێزت  دەستی  و  مەزنی  کرد  پیێ  دەستت 
a ١١ شاری ڕەبە: ئێستا بە عەمان ناودەبردرێت، پا�تەختی واڵتی ئوردونە.  

b ١١ نۆ باڵ: نز�کەی 4 مەتر.  

c ١١ چوار باڵ: نز�کەی ١,٨ مەتر.  

d ١3 هۆزی مەنەشە دابەش ببوون بۆ سەر دوو بەش، هەر�ەکە�ان کەوتبووە ال�ەکی ڕووباری ئوردون.  

e ١7 دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای خوێ.  
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چونکە چ خودا�ەک لە ئاسمان و لەسەر زەوی وەک کردەوەکان و تواناکانی تۆ 
ڕۆژئاوای  بەری  لە  ئەو خاکە چاکەی  و  ب�ەڕمەوە  با  لێمگەڕێ  ٢5 تکا�ە  دەکات؟ 

ڕووباری ئوردونە، ئەو ناوچە شاخاو�ی�ە جوانە و لوبنان، بب�نم.«
�ەزدان  بەڵکو  نەگرتم،  لێ  لێم هەڵچوو و گوێیی  ئێوەوە  بەهۆی  �ەزدان  ٢٦ بەاڵم 

پیێیی فەرمووم: »بەسە! ئ�تر لەبارەی ئەم بابەتەوە لەگەڵم مەدوێ، ٢7 سەربکەوە بۆ 
لووتکەی پسگە و بەرەو ڕۆژئاوا و باکوور و باشوور و ڕۆژهەاڵت سەر بڵند بکە و 
بە چاوەکانت خاکەکە بب�نە، بەاڵم لەم ڕووباری ئوردونە مەپەڕەوە، ٢٨ ئەرک�ش بە 
�ەشوع بس�ێرە و بەهێزی بکە و هانی بدە، چونکە ئەو لەپیێش ئەم گەلە دەپەڕێتەوە 
و ئەو خاکەکە�ان بۆ دابەش دەکات کە تۆ دە�ب�ن�ت.« ٢٩ جا لە دۆڵەکە بەرامبەر 

بێت پەعۆر ما�نەوە.

فەرمانەکانی یەزدان بپارێزن

 ئێستاش ئەی ئ�سرائ�ل، گوێ لەم فەرز و �اسا�انە بگرە کە من فێرتان دەکەم 4 ١

بگرن  بەسەردا  دەستی  و  خاکە  ئەو  ناو  بچنە  و  بژ�ن  و  بهێنن  بەجێیی  هەتا 
کە �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانتان دەتانداتێ. ٢ ئەو قسانەی من فەرمانتان پیێ 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  فەرمانەکانی  هەتا  مەکەن،  کەم  و  ز�اد  لێ  ه�چی  دەکەم 

ب�ارێزن کە من فەرمانتان پیێ دەکەم.
بەعلی  دوای  هەرچی  کرد،  بەعل پەعۆردا  لە  چی  �ەزدان  ب�ن��ان  3 چاوەکانتان 

پەعۆرa کەوت �ەزدانی پەروەردگارتان لەنێوتاندا بە تەواوی لەناوی برد، 4 بەاڵم ئێوە 
کە خۆتان بە �ەزدانی پەروەردگارتانەوە گرتووە ئەوا هەمووتان ئەمڕۆ ز�ندوون.

پیێ  فەرمانی  پەروەردگارم  �ەزدانی  فێرکردن هەروەک  �اساکانم  و  فەرز  5 بڕوانە، 

کردم بۆ ئەوەی ئاوا بکەن لەو خاکەی کە دەچنە ناوی هەتا دەستی بەسەردا بگرن، 
ئێوە�ە  تێگە�شتوو�یی  و  دانا�یی  ئەوە  و جێبەجێ�ان بکەن، چونکە  ب�ان�ارێزن  ٦ ئ�تر 

»ئەم  دەڵێن،  و  دەبێت  فەرزانە  هەموو  لەو  گوێی�ان  کە  گەالنەی  ئەو  لەبەرچاوی 
گەلە مەزنە گەلێکی دانا و تێگە�شتوون.« 7 چ گەلێکی مەزن هە�ە، خوداوەندێکی 
داواکار�ی�ەکانمان؟  هەموو  لە  پەروەردگارمان  �ەزدانی  وەک  هەبێت  نز�کی 
ئەو  وەک  هە�ە  ڕاستودروستانەی  �اسا  و  فەرز  ئەو  و  مەزنە  ٨ هەروەها چ گەلێک 

هەموو فێرکردنەی من ئەمڕۆ لەبەردەمتان دا�دەنێم؟
بە  کە  نەکە�ت  لەب�ر  شتانە  ئەو  هەتا  ب�ارێزە  خۆت  باش  و  ئاگاداربە  ٩ بەاڵم 

و  دەرنەچێت  دڵت  لە  ژ�انت  ڕۆژانی  هەموو  ئەوەی  بۆ  ب�ن�ت،  چاوەکانت 
منداڵەکانت و منداڵی منداڵەکانتی پیێ فێر بکە. ١٠ ئەو ڕۆژەت لە �اد بێت کە لە 
بەرامبەر �ەزدانی پەروەردگارت ڕاوەستا�ت لە حۆرێڤ، کە �ەزدان پیێیی فەرمووم: 
»گەلم بۆ کۆبکەرەوە و وشەکانی من�ان بخەرە بەر گوێ، بۆ ئەوەی فێر بن هەموو 
بکەن.«  فێر  منداڵەکان�ان  و  بترسن  لێم  ز�ندوون  زەوی  لەسەر  کە  ڕۆژانەی  ئەو 

a 3 بەعلی پەعۆر: ناوێکی مۆئاب��ە بۆ ئەو خوداوەندەی لە کێوی پەعۆر دە�ان�ەرست. بڕوانە سەرژمێری ٢5 :١ -٩.   
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١١ ئێوەش هاتنە پیێش و لە خوارەوەی کێوەکە ڕاوەستان و کێوەکە هەتا ناو جەرگەی 

ئاسمان بە ئاگر داگ�رسا بوو، بە تار�کی و تەمی چڕ، ١٢ جا �ەزدان لەنێو ئاگرەکەوە 
بەاڵم ه�چ شێوە�ەکی  دەگرت،  دەنگی وشەکان  لە  ئێوە گوێتان  و  دوا  لەگەڵتاندا 
پیێ ڕاگە�اندن  ئەوتان نەب�نی، تەنها دەنگ نەبێت. ١3 ئەو�ش پە�مانەکەی خۆی 
پیێ بکەن، دە ڕاس�اردەکە کە لەسەر دوو تەختەی  پیێ کردن کاری  کە فەرمانی 
و  فەرز  ئەوەی  بۆ  کرد،  من�ش  بە  فەرمانی  �ەزدان  کاتەدا  ١4 لەو  نووسی.  بەردی 
�اساکانتان فێر بکەم هەتا لەو خاکەدا کاری پیێ بکەن کە لە ڕووباری ئوردون بۆی 

دەپەڕنەوە هەتا دەستی بەسەردا بگرن.

قەدەغەکردنی ب�پەرس�ی
ه�چ  ئێوە  دوا،  لەگەڵتاندا  ئاگرەکەوە  لەنێو  حۆرێڤ  لە  �ەزدان  ڕۆژەی  ١5 ئەو 

وێنە�ەکتان نەب�نی، بۆ�ە باش خۆتان ب�ارێزن ١٦ نەوەک گەندەڵ بن و پە�کەرێکی 
�ان  نێر�نە�ەک  شێوەی  لە  نموونە�ەک  وێنەی  دروستبکەن،  خۆتان  بۆ  تاشراو 
شێوەی  لە  �ان  زەو�ن  لەسەر  لەوانەی  ئاژەڵێک  شێوەی  لە  ١7 �ان  مێ�نە�ەک، 
باڵندە�ەکی باڵدار لەوانەی لە ئاسمان دەفڕن، ١٨ �ان لە شێوەی خشۆکێک لەوانەی 
لەسەر زەو�ی�ە، �ان لە شێوەی ماس��ەک لەوانەی لەناو ئاو لەژێر زەوی.a ١٩ هەروەها 
نەوەک چاو بۆ ئاسمان بەرز بکە�تەوە و تەماشای خۆر و مانگ و ئەستێرەکان و 
هەموو ئەو شتانەی کە لە ئاسماندا ڕێکخراون بکە�ت، کە �ەزدانی پەروەردگارت 
کڕنۆشی  و  هەڵبخەڵەتێیی  و   bئاسمانن هەموو  لەژێر  کە  داوە  گەالنی  هەموو  بە 
م�سرەوە  لە  ئاسنەوە  کوورەی  لە  و  برد  ئێوەی  ٢٠ �ەزدان  ب��ەرست�ت.  و  ببە�ت  بۆ 

دەر�هێنان هەتا وەک ئەمڕۆ ببنە گەلی م�راتی ئەو.
٢١ بەهۆی ئێوەشەوە �ەزدان لێم تووڕە بوو و سوێندی خوارد کە من لە ڕووباری 

پەروەردگارتان وەک  �ەزدانی  باشەکەی کە  ناو خاکە  ناچمە  و  ناپەڕمەوە  ئوردون 
م�رات پیێتان دەدات، ٢٢ جا من لەم خاکەدا دەمرم و لە ڕووباری ئوردون ناپەڕمەوە، 
٢3 ئاگاداربن،  دەگرن.  باشەدا  زەو�ی�ە  ئەو  بەسەر  دەست  و  دەپەڕنەوە  ئێوە  بەاڵم 
و  بەست  ئێوەی  لەگەڵ  کە  بکەن  لەب�ر  پەروەردگارتان  �ەزدانی  پە�مانی  نەوەک 
پە�کەرێکی تاشراو بۆ خۆتان دروستبکەن لە وێنەی هەر شتێک لەوانەی �ەزدانی 
پەروەردگارتان لێیی قەدەغە کردن، ٢4 چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان ئاگرێکی بێ 

.cئامانە، خودا�ەکی ئ�رەدارە
٢5 ئەگەر منداڵ و منداڵی منداڵتان بوو و کاتتان درێژەی کێشا لە خاکەکەدا و 

گەندەڵ بوون و پە�کەری تاشراوتان دروستکرد، وێنەی هەر شتێک و خراپەتان کرد 
لەبەرچاوی �ەزدانی پەروەردگارتان و پەستتان کرد، ٢٦ ئەمڕۆ ئاسمان و زەوی دەکەم 

a ١٨ لەژێر زەوی: بەپیێیی ب�روبۆچوونی ع�بری دەر�ا�ەکی مەزن لەبن زەوی هەبوو.  

b ١٩ لەژێر هەموو ئاسمانن: واتە هەموو گەالنی ج�هان.  

c ٢4 واتای حەسوود، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  
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ڕووباری  لە  خاکەی  لەو  لەناودەچن  خێرا�یی  بە  ئێوە  کە  بەسەرتانەوە  شا�ەت  بە 
نادەن  ڕۆژانتان  بە  درێژە  بگرن،  بەسەردا  دەستی  هەتا  دەپەڕنەوە  بۆی  ئوردونەوە 
لەسەری و بێگومان لەناودەچن. ٢7 �ەزدان پەرشوباڵوتان دەکاتەوە لەنێو گەالندا، 
جا ژمارە�ەکی کەمتان لێ دەمێنێتەوە لەنێو ئەو نەتەوانەی �ەزدان دەتانباتە ناو�ان، 
ناب�نن  ٢٨ لەوێ بت دەپەرستن دروستکراوی دەستی خەڵکە لە دار و لە بەرد کە 

�ەزدان کرد،  لە  ڕووتان  لەوێوە  ئەگەر  ٢٩ بەاڵم  ناکەن.  بۆن  و  ناخۆن  و  ناب�ستن  و 
خودای خۆتان، ئەوا بۆتان دەردەکەوێت، ئەگەر بە هەموو دڵ و لە ناخەوە بەدوا�دا 
گەڕان. 3٠ کاتێک تەنگانەتان هاتە سەر و لە ڕۆژانی دواتر کە هەموو ئەو شتانەتان 
ئەو  گوێڕا�ەڵی  و  دەگەڕێنەوە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  الی  بۆ  ئەوا  بەسەرهات، 
دەبن، 3١ چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان خودا�ەکی بە بەزە�ی�ە، بەجێتان ناهێڵێت و 

لەناوتان نابات و پە�مانی باوباپی�رانتان لەب�ر ناکات کە سوێندی بۆ�ان خوارد.

یەزدان خۆی خودایە
ڕۆژەوەی  لەو  بووە،  تۆ  پیێش  بکە کە  پرس�ار  پیێشوو  ڕۆژانی  بە  3٢ جا سەبارەت 

ئا�ا وەک  ئەوپەڕی،  ئاسمان هەتا  لەم�ەڕی  و  بەد�هێنا  زەوی  لەسەر  مرۆڤی  خودا 
ئەم شتە مەزنە �ان هاوتای ب�ستراوە؟ 33 ئا�ا ه�چ گەلێک گوێی�ان لە دەنگی خودا 
ه�چ  34 ئا�ا  ژ�ابێت؟  و  بوو  لێ  تۆ گوێت  بکات، وەک  قسە  ئاگرەوە  لەنێو  بووە 
بە   ،aپەرجوو و  ن�شانە  بە  و  تاق�کردنەوە  بە  دابێت  هەوڵی  کە  هە�ە  خودا�ەک 
جەنگ و دەستێکی پۆاڵ�ی�ن، بە بازووێکی بەهێز و کاری سامناک، نەتەوە�ەک 
�ەزدانی  ئەوەی  تەرخان بکات، وەک هەموو  بۆ خۆی  نەتەوە�ەکی د�کەدا  لەنێو 

پەروەردگارتان لەبەرچاوتان لە م�سر بۆ ئێوەی کرد؟
بزان�ت کە �ەزدان خۆی خودا�ە، بێجگە  پی�شان درا بۆ ئەوەی  35 ئەم شتانەت 

تاکو  بن،  گوێب�ستی  کرد  جۆرەی  بەم  ئاسمانەوە  3٦ لە  ن��ە.  د�کە  �ەکێکی  لەو 
تەمبێت بکات، لەسەر زەو�ش ئاگری مەزنی خۆی پی�شان دا�ت و لەنێو ئاگرەوە 
گوێت لە وشەکانی بوو، 37 هەروەها لەبەر ئەوەی باوباپی�رانی تۆی خۆشو�ست و 
نەوەی ئەوانی هەڵبژارد لە دوا�ان، بە ئامادەبوونی خۆی و بە هێزە مەزنەکەی خۆی 
تۆی لە م�سرەوە دەرهێنا، 3٨ بۆ ئەوەی گەلی مەزنتر و بەهێزتر لە خۆت لەبەردەمت 

دەربکات و بتهێنێت و وەک ئەمڕۆ خاکەکە�انت وەک م�رات بداتێ.
3٩ جا ئەمڕۆ بزانە و لە دڵەوە لێیی وردببنەوە، �ەزدان خۆی خودا�ە لە ئاسمان لە 

سەرەوە و لەسەر زەوی لە خوارەوە و کەسی د�کە ن��ە، 4٠ فەرزەکان و فەرمانەکانی 
بەجێبهێنە کە من ئەمڕۆ فەرمانت پیێدەدەم، هەتا چاکە لەگەڵ خۆت و منداڵەکانت 
بکات لەدوای خۆت و تەمەن درێژ ب�ت لەسەر ئەو خاکەی �ەزدانی پەروەردگارت 

بۆ هەتاهەتا�ە پیێت دەدات.

a 34 پەرجوو: موعج�زە.  



دواوتاری موسا 3١75

شارە �ەناگاکان
4١ ئ�تر موسا لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون سێ شاری ج�ا کردەوە، 4٢ بۆ 

ئەوێ  بۆ  دەکوژێت  خۆی  دراوسێکەی  ئەنقەست  بەبێ  کە  کەسەی  ئەو  ئەوەی 
و  هەڵدێت  شارانە  لەو  �ەکێک  بۆ  جا  نەبووەتەوە،  لێیی  ڕقی  پیێشتر  کە  ڕابکات، 
دەژ�یێت. 43 ئەمە ئەو شارانە بوون: شاری بەچەر لە دەشتودەر لە زەوی دەشتا�یی بۆ 
ڕەئوبێن��ەکان و ڕامۆت لە گلعاد بۆ گاد�ی�ەکان و گۆالن لە باشان بۆ مەنەشە�ی�ەکان.

�پێشەکی فێرکردنەکان
44 ئەمەش ئەو فێرکردنە�ە کە موسا لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�لدا دا�نا. 45 ئەمە ئەو 

م�سر  لە  کاتێک  ئ�سرائ�لی گوت  نەوەی  بە  موسا  و حوکمانە�ە کە  فەرز  و  �اسا 
هاتنە دەرەوە، 4٦ لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون لە دۆڵەکە بەرامبەر بێت پەعۆر 
ئەوەی  بوو،  فەرمانڕەوا  حەشبۆن  لە  کە  ئەمۆر�ی�ەکان  پاشای  س�حۆنی  خاکی  لە 
موسا و نەوەی ئ�سرائ�ل شکاند�ان لە کاتی هاتنەدەرەوە�ان لە م�سر. 47 دەست�ان 
بەسەر خاکەکە�دا گرت لەگەڵ خاکی عۆگی پاشای باشان، هەردوو پاشاکەی 
ئەمۆر�ی�ەکان کە لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون بوون. 4٨ لە عەرۆعێرەوە کە 
لەسەر لێواری دەربەندی ئەرنۆنە هەتا چ�ای س�ۆنa کە حەرمۆنە، 4٩ هەروەها هەموو 
عەراڤا لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردونەوە هەتا دەر�ای مردووb لەژێر بنارەکانی 

پسگە.

دە ڕاسپاردەکە

 موسا هەموو ئ�سرائ�لی بانگکرد و پیێیی گوتن:5 ١

ئەمڕۆ  کە  بگرن  �اسا�انە  و  فەرز  لەو  گوێ  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  ئەی 
دە�خوێنمەوە و گوێتان لێ�ە و فێری بن و ئاگاداربن هەتا کاری پیێ بکەن. ٢ �ەزدانی 
لەگەڵ  پە�مانەی  3 ئەو  بەست�ن،  لەگەڵ  حۆرێڤ  لە  پە�مانێکی  پەروەردگارمان 
باوباپی�رانمان نەبەست، بەڵکو لەگەڵ ئێمە کە ئەمڕۆ لێرە�ن و هەموومان ز�ندوو�ن. 
4 �ەزدان ڕووبەڕوو لە کێوەکە لەنێو ئاگرەوە لەگەڵتاندا دوا، 5 لەو کاتەدا من لەنێوان 

�ەزدان و ئێوەدا ڕاوەستا بووم هەتا فەرما�شتی �ەزدانتان پیێ ڕابگە�ەنم، چونکە لەبەر 
ئاگرەکە ترسان و سەرنەکەوتن بۆ کێوەکە.

فەرمووی:

خاکی  لە  دەرمهێنان،  م�سرەوە  خاکی  لە  کە  پەروەردگارتانم  �ەزدانی  ٦ »من   
کۆ�ال�ەت��ەوە.

7 »ه�چ کەسێکتان خودای د�کەی بێجگە لە منتان نەبێت.  

a 4٨ چ�ای س�ۆن: چ�ای حەرمۆنە، نەک کێوی س��ۆن ئەوەی دواتر تەرخان کرابووەوە بۆ پەرستنی �ەزدان. بڕوانە ١٢ :5 و دووەم ساموئێل 5 :7  .  

b 4٩ دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای عەراڤا.  
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ئاسمانن  لە  ئەوانەی  شێوە�ەکی  ه�چ  لە  نە  دروستمەکەن،  خۆتان  بۆ   a٨ پە�کەر  
ئاون  لەناو  ئەوانەی  نە  خوارەوە،  لە  زەو�ن  لەسەر  ئەوانەی  نە  سەرەوە،  لە 
�ەزدانی  منی  چونکە  مە�ان�ەرستن،  و  مەبەن  بۆ  ٩ کڕنۆش�ان  زەو�ی�ەوە.  لەژێر 
ئ�رەدارم، لە ج�اتی گوناهی باوکان سزای مندااڵن  پەروەردگارتان خودا�ەکی 
خۆشەو�ستی  ١٠ بەاڵم  ناحەزەکانم،  چوارەمی  و  سێ�ەم  نەوەی  هەتا  دەدەم، 
نەگۆڕ بۆ هەزاران لە خۆشەو�ستانم دەردەخەم، ئەوانەی گوێڕا�ەڵی ڕاس�اردەکانم 

دەبن.
 ١١ ناوی �ەزدانی پەروەردگارتان بۆ شتی پووچ مەهێنن، چونکە ئەو کەسانە لەالی 

�ەزدان ئەستۆپاک نابن کە بۆ شتی پوچەڵ ناوی دەهێنن.
 ١٢ ڕۆژی شەممەb ب�ارێزن، تاکو بە پی�رۆزی ڕا�بگرن، هەروەک �ەزدانی پەروەردگارتان 
دەکەن،  و هەموو کارەکەتان  دەکەن  ئ�ش  ڕۆژ  ١3 شەش  پیێ کردن.  فەرمانی 
کارێک  ه�چ  پەروەردگارتان،  �ەزدانی  بۆ  شەممە�ە  حەوتەم  ڕۆژی  ١4 بەاڵم 

مەکەن، خۆتان و کوڕ و کچ و خزمەتکار و کارەکەر و گا و مانگا و گوێدرێژ 
کارێک  ه�چ  شارەکەتانە  دەروازەی  لەناو  نامۆ�ەی  ئەو  و  ئاژەڵێکتان  هەر  و 
مەکەن، بۆ ئەوەی خزمەتکار و کارەکەرەکەشتان وەک ئێوە بحەسێنەوە. ١5 لە 
�ادتان بێت کە ئێوەش کۆ�لە بوون لە خاکی م�سر و �ەزدانی پەروەردگارتان 
بە دەستێکی پۆاڵ�ی�ن و بازووێکی بەهێز لەوێ دەر�هێنان، لەبەر ئەوە �ەزدانی 

پەروەردگارتان فەرمانی پیێ کردن ڕۆژی شەممە ب�ارێزن.
پیێ  فەرمانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  هەروەک  بگرن  باوکتان  و  دا�ک   ١٦ ڕێزی 
�ەزدانی  خاکەی  لەو  ڕێتان  بێتە  چاکە  و  بن  درێژ  تەمەن  ئەوەی  بۆ  کردن، 

پەروەردگارتان پیێتان دەدات.
.c١7 مەکوژن 

 ١٨ داوێن��سی مەکەن.
 ١٩ دزی مەکەن.

 ٢٠ بە درۆ شا�ەتی لەسەر کەس مەدەن.
 ٢١ چاو مەبڕنە ژنی کەس. چاو مەبڕنە ماڵ و کێڵگە و خزمەتکار و کارەکەر و گا 
و مانگا و گوێدرێژی ه�چ کەسێک و هەر شتێک کە هی کەسێکی د�کە 

بێت.«

٢٢ �ەزدان بەم ڕاس�اردانە لەگەڵ هەموو کۆمەڵەکەتاندا دوا، لە کێوەکە لەناو ئاگر 

و هەور و تار�کی چڕ و دەنگێکی بەزر، ه�چی ز�اد نەکرد و لەسەر دوو تەختەی 
بەرد نووسی و پیێ�دام.

گڕی  ئاگر  بە  کێوەکە  و  تار�ک��ەوە  لەناو  بوو  دەنگەکە  لە  گوێتان  ٢3 کاتێک 

a ٨ تاش�نی پە�کەر، بە مەبەستی پەرستن وەک بت، بڕوانە بەشی 7 :5، ٢5.  

b ١٢ بڕوانە دەرچوون ١٦ :٢3  .  

c ١7 مەکوژن: مەبەست بە ئەنقەست �ان بە تووڕە�یی.  
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پیێش و  لێم هاتنە  بۆ الم.  پی�رەکانتان هاتن  و  گرتبوو، هەموو سەرۆک هۆزەکانتان 
٢4 گوتتان، »ئەوەتا �ەزدانی پەروەردگارمان شکۆمەندی و مەزنی خۆی پی�شان دا�ن 

و گوێمان لە دەنگی بوو لەناو ئاگرەوە، ئەمڕۆ ب�ن�مان خودا لەگەڵ مرۆڤ دەدوێت 
و مرۆڤەکەش دەژ�یێت، ٢5 بەاڵم ئێستا بۆچی بمر�ن؟ ئەو ئاگرە مەزنە دەمانخوات. 
دەمر�ن،  ئەوا  بوو  پەروەردگارمان  �ەزدانی  دەنگی  لە  گوێمان  ز�اتر  لەوە  ئەگەر 
ز�ندوو  خودای  دەنگی  لە  گوێیی  ئادەم�زاد  هەموو  لە  ئێمە  وەک  کێ  ٢٦ چونکە 

بووە لەناو ئاگرەوە بدوێت و ژ�ابێت؟ ٢7 تۆ بڕۆ پیێشەوە و گوێ لە هەموو ئەوە بگرە 
کە �ەزدانی پەروەردگارمان دە�ڵێت و هەموو ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارمان پیێت 

دەڵێت، پیێمانی بڵێ، جا گوێ دەگر�ن و کاری پیێدەکە�ن.«
�ەزدان  و  کردم  لەگەڵ  قسەتان  کاتێک  بوو  قسەکانتان  لە  گوێیی  ٢٨ �ەزدان�ش 

پیێیی فەرمووم، »گوێم لە دەنگی قسەی ئەم گەلە بوو کە لەگەڵتدا دوان. لە هەموو 
و  بترسن  لێم  هەتا  دەبوو  ئاوا  دڵ�ان  هەم�شە  ٢٩ خۆزگە  بوو،  باش  گوت�ان  ئەوەی 
هەموو فەرمانەکانم ب�ارێزن، تاکو بۆ هەتاهەتا�ە چاکە بێتە سەر ڕێگای خۆ�ان و 

کوڕەکان�ان.
لەگەڵم  لێرە  تۆ  3١ بەاڵم  خۆتان،“  چادرەکانی  ”بگەڕێنەوە  بڵێ:  پیێ�ان  3٠ »بڕۆ 

بوەستە، باسی هەموو فەرمان و فەرز و �اساکانت بۆ دەکەم کە فێر�ان دەکە�ت 
بەسەردا  دەستی  هەتا  دەدەم  پیێ�ان  من  کە  دەکەن  پە�ڕەوی  لەو خاکەدا  ئەوان  و 

بگرن.«
3٢ ئ�تر ئاگاداربن بۆ ئەوەی هەموو ئەوە بکەن هەروەک �ەزدانی پەروەردگارتان 

ڕێگا�ەی  ئەو  33 هەموو  المەدەن،  چەپدا  و  ڕاست  بەالی  کردن،  پیێ  فەرمانی 
بێتە  چاکە  و  بژ�ن  هەتا  دە�گرنەبەر،  کردن  پیێ  فەرمانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی 

ڕێگاتان و درێژە بە ڕۆژانتان بدەن لەو خاکەی دەستی بەسەردا دەگرن.

یەزدانی �ەروەردگارت خۆشبوێت

دا ٦ فەرمانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  �اسا�انە�ە  و  فەرز  و  فەرمان  ئەو   ئەمە  ١

فێرتانی بکەم، هەتا لەو خاکەدا پە�ڕەوی بکەن کە لە ڕووباری ئوردونەوە بۆی 
بترسن  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لە  ٢ هەتا  بگرن،  بەسەردا  دەستی  هەتا  دەپەڕنەوە 
نەوەکانتان  و  منداڵ  و  ئێوە  بە  من  کە  بەجێبهێنن  فەرمانەکانی  و  فەرز  هەموو  و 
ئەی  3 جا  بێت.  درێژ  ڕۆژانتان  هەتا  ژ�انتان،  ڕۆژانی  هەموو  پیێدەدەم  فەرمان�ان 
ئ�سرائ�ل، گوێ بگرن و ئاگاداربن بە گوێڕا�ەڵ�تان، هەتا چاکە بێتە ڕێگاتان و زۆر 
زۆرتر ببن، هەروەک �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانتان بەڵێنی پیێدان لەو خاکەی 

ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت.
5 جا  �ەزدانە،  �ەک  پەروەردگارمان  �ەزدانی  بگرن،  گوێ  ئ�سرائ�ل  4 ئەی 

پەروەردگارتان  �ەزدانی  تواناتانەوە  هەموو  بە  و  گ�ان  هەموو  بە  و  دڵ  هەموو  بە 
خۆشبوێ. ٦ با ئەم ڕاس�اردانەی من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم لەسەر دڵتان بێت 
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و 7 بۆ منداڵەکانتانی بگێڕنەوە و باسی بکەن کاتێک لە ماڵ دادەن�شن و کاتێک 
بە ڕێگادا دەڕۆن و کاتێک دەخەون و کاتێک هەڵدەستن، ٨ وەک ن�شانە�ەک�ش 
لەسەر دەستتان ب�بەستن و با گوڵنگ بێت بە ناوچەوانتانەوە و ٩ لەسەر چوارچێوەی 

دەرگای ماڵ و حەوشەکانتان ب�نووسن.
سوێندی  کە  خاکەی  ئەو  بۆ  هێنا  ئێوەی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ١٠ کاتێک�ش 

بۆ ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوبی باوباپی�رانتان خوارد کە بتانداتێ، بۆ شاری مەزن 
پڕتان نەکردووە،  ئێوە  پڕ لە خێروبێر کە  نەناوە، ١١ ماڵی  بن�ادتان  ئێوە  و چاک کە 
ب�ری لێدراو کە ئێوە لێتان نەداوە، مێو و زە�توون کە ئێوە نەتانڕواندووە، کە کاتێک 
خاکی  لە  کە  بکەن  لەب�ر  �ەزدان  نەوەک  ئاگاداربن  ١٢ جا  بوون،  تێر  خواردتان 

م�سر لە ماڵی کۆ�لە�یی دەر�هێنان.
ئەوەوە  ناوی  بە  و  دەپەرستن  ئەو  تەنها  و  دەترسن  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ١3 لە 

سوێند دەخۆن. ١4 بەدوای خودای د�کەدا مەڕۆن، لە خوداوەندەکانی ئەو نەتەوانەی 
لەنێوتان،  ئ�رەدارە  خودا�ەکی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ١5 چونکە  دەوروبەرتانن،  لە 
ئەم  ڕووی  لەسەر  و  بەسەرتان  بجۆشێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  تووڕە�یی  نەوەک 
مەسا  لە  وەک  مەکەنەوە  تاقی  پەروەردگارتان  ١٦ �ەزدانی  ببات.  لەناوتان  خاکە 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  فەرزەکانی  و  �اسا  و  فەرمان  تەواوی  ١7 بە  کردەوە.  تاق�تان 
بەجێبهێنن کە فەرمانی پیێ کردوون. ١٨ ئەوەی ڕاستە و باشە لەبەرچاوی �ەزدانی 
بەسەر  دەست  و  ناوەوە  بچنە  و  ڕێگاتان  بێتە  هەتا چاکە  ب�کەن،  پەروەردگارتان 
ئەو خاکە چاکەدا بگرن کە �ەزدان سوێندی بۆ باوباپی�رانتان خوارد، ١٩ کە هەموو 

دوژمنانتان لەبەردەم ڕابماڵێت، وەک �ەزدان فەرمووی.
لێ�ان پرس�ن و گوت�ان: »ئەو �اسا و فەرز و  ٢٠ ئەگەر لە داهاتوودا منداڵەکانتان 

حوکمانە چ�ن کە �ەزدانی پەروەردگارمان فەرمانی پیێ کردن؟« ٢١ بە منداڵەکانتان 
دەڵێن: »لە م�سر کۆ�لەی ف�رعەون بوو�ن و �ەزدان بە دەستێکی بەهێز لە م�سرەوە 
دەر�هێنا�ن و ٢٢ �ەزدان لەبەرچاومان ن�شانە و پەرجووی مەزن و سامناکی بەسەر 
م�سر و ف�رعەون و هەموو ماڵەکەی نارد و ٢3 لەوێوە دەر�هێنا�ن هەتا بمانهێنێت و 
ئەو خاکەمان بداتێ کە بۆ باوباپی�رانمان سوێندی خواردبوو. ٢4 جا �ەزدان فەرمانی 
پیێ کرد�ن هەموو ئەو فەرزانە بەجێبهێن�ن و لە �ەزدانی پەروەردگارمان بترس�ن، هەتا 
هەموو ڕۆژان چاکەمان بێتە ڕێ و بمانهێڵێتەوە وەک ئەمڕۆ، ٢5 ڕاستودروست�شمان 
�ەزدانی  لەبەردەم  هەتا  پاراست  فەرمانانەمان  ئەو  هەموو  ئەگەر  دەبێت  بۆ 

پەروەردگارمان ب�کە�ن، هەروەک فەرمانی پیێ کرد�ن.«

دەرکردنی نەتەوەکان

ناوی 7 دەچنە  کە  خاکەی  ئەو  هێنا�ە  ئێوەی  پەروەردگارتان  �ەزدانی   کاتێک  ١

و  ح�تی  دەرکرد،  لەبەردەمتان  زۆری  گەالنی  و  بگرن  بەسەردا  دەستی  هەتا 
�ەبوس��ەکان، حەوت گەلی  و  پر�زی و ح�ڤی  و  ئەمۆری و کەنعانی  گرگاشی و 
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لە خۆتان مەزنتر و بەهێزتر، ٢ کاتێک �ەزدانی پەروەردگارتان ئەوانی دا�ە دەستتان 
و ئێوەش لێتان دان، دەبێت بە تەواوی قڕ�ان بکەنa، پە�مان�ان لەگەڵ مەبەستن 
مەدەنە  کچتان  مەکەن،  لەگەڵ  ژنخواز�ی�ان  و  3 ژن  نە�ەتەوە.  پیێ�اندا  بەزە�ی�تان  و 
لە من هەڵدەگێڕنەوە  4 چونکە کوڕەکانتان  بۆ کوڕتان مەهێنن،  کوڕ�ان و کچ�ان 
و خودای د�کە دەپەرستن، جا تووڕە�یی �ەزدان لێتان دەجۆشێت و خێرا لەناوتان 
بەردە  و  بڕووخێنن  قوربانگاکان�ان  بکەن،  پیێ  ئاوا�ان  دەبێت  5 بەاڵم  دەبات. 
ئاگر  بە  بتەکان�ان  و  ببڕنەوە   cئەشێراکان�ان ستوونە  و  بشکێنن   bتەرخانکراوەکان�ان
بسووتێنن، ٦ چونکە ئێوە گەلێکی پی�رۆزن بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان. لەنێو هەموو 
گەالنی سەر ڕووی زەوی �ەزدانی پەروەردگارتان ئێوەی هەڵبژارد تاکو بۆی ببن بە 

گەلی ئەو، ببنە گەنج�نە�ەکی تا�بەت.
7 �ەزدان دڵی پیێتانەوە بەند بوو و هەڵ�بژاردن، نەک لەبەر ئەوەی لە هەموو گەالن 

زۆرترن، چونکە لە ڕاست�دا ئێوە لە هەموو گەالن کەمترن. ٨ بەاڵم لە خۆشەو�ستی 
�ەزدان  خوارد،  ئێوەی  باوباپی�رانی  بۆ  سوێندەی  ئەو  پاراستنی  و  بۆتان  بوو  �ەزدان 
بە دەستێکی بەهێز دەر�هێنان و ئێوەی لە خاکی کۆ�ال�ەتی کڕ�ی�ەوە، لە دەستی 
خودا�ە،  خۆی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  بزانن  ٩ جا  م�سر.  پاشای  ف�رعەونی 
خودای وەفادار�ی�ە، ئەوەی پە�مانی خۆشەو�ست��ەکەی هەتا هەزار نەوە دەباتەسەر، 

بۆ ئەوانەی خۆش�ان دەوێت و فەرمانەکانی دەپارێزن.

 ١٠ بەاڵم سزای ئەوانە دەدات کە ڕق�ان لێیی دەبێتەوە و دەستبەجێ لەناو�ان 
دەبات،

ئەوەی ڕقی لێیی بێتەوە لەسەری ناوەستێت و تۆڵەی لێ دەکاتەوە.   

بۆ  پیێدەدەم  فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  بەجێبهێنن کە  �اساکان  و  فەرز  و  فەرمان  ١١ جا 

ئەوەی جێبەجێیی بکەن.
١٢ ئەگەر ئێوە گوێ لەو �اسا�انە بگرن و ب��ارێزن و جێبەجێ بکەن، ئەوا �ەزدانی 

پەروەردگارتان پە�مانی خۆشەو�ست��ەکەی بۆ ئێوە دەباتەسەر، وەک چۆن سوێندی 
زۆرتان  و  دەکات  بەرەکەتدارتان  خۆشدەوێت،  ١3 ئێوەی  خوارد.  باوباپی�رانتان  بۆ 
دەکات و بەروبوومی سکتان و بەروبوومی زەو�ی�ەکەتان، دانەوێڵە و شەرابی نوێ و 
زە�تتان، بەروبوومی گوێرەکەی گاگەلەکەتان و مەڕ و بزنەکانتان بەرەکەتدار دەکات 
لەسەر ئەو خاکەی کە سوێندی بۆ باوباپی�رانتان خوارد کە بە ئێوەی دەدات. ١4 ئێوە 
ئێوە  لە  نە  نەزۆک  و  وەجاخکوێر  گەالن،  هەموو  سەرووی  لە  دەبن  بەرەکەتدار 
دوور  لێ  نەخۆش��ەکتان  هەموو  ١5 �ەزدان  نابێت،  ماڵ��ەکانتاندا  ئاژەڵە  لەناو  نە  و 
دەخاتەوە و هەموو دەردە خراپەکانی م�سر کە ئێوە زان�تان نا�خاتە سەرتان، بەڵکو 
دە�خاتە سەر هەموو ناحەزانتان، ١٦ هەموو ئەو گەالنەش لەناودەبەن کە �ەزدانی 
a ٢ بە تەواوی قڕ�ان بکەن: لە زمانی ع�بر�دا ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b 5 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

c 5 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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خوداوەندەکە�ان  و  نا�ەتەوە  پیێ�ان  بەزە�ی�تان  دەستتان،  دە�انداتە  پەروەردگارتان 
ناپەرستن، چونکە ئەوە تەڵە�ە بۆ ئێوە.

١7 ئەگەر لە دڵی خۆتاندا گوتتان، »ئەو گەالنە لە ئێمە بەهێزترن، چۆن دەتوان�ن 

دەر�انبکە�ن؟« ١٨ لێ�ان مەترسن، ئەوەتان بەب�ر بێتەوە �ەزدانی پەروەردگارتان چی 
چاوەکانتان  مەزنانەی  ئەزموونە  ١٩ ئەو  کرد،  م�سر�ی�ەکان  هەموو  بە  و  ف�رعەون  بە 
ب�ن��ان و ئەو ن�شانە و پەرجووانە، هەروەها ئەو دەستە پۆاڵ�ی�ن و بازووە بەهێزەی کە 
�ەزدانی پەروەردگارتان ئێوەی پیێ دەرهێنا. �ەزدانی پەروەردگارتان ئاوا لە هەموو ئەو 
گەالنە دەکات کە ئێوە لێ�ان دەترسن. ٢٠ هەروەها �ەزدانی پەروەردگارتان زەردەواڵە 
دەنێرێتە سەر ئەو گەالنە تاوەکو تەنانەت ئەو بەجێماوانەش لەناو ببات کە خۆ�ان 
لەنێوتانە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  چونکە  مەترسن،  ٢١ لێ�ان  شاردووەتەوە.  ئێوە  لە 
ئەو  کەمە  کەمە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ٢٢ بەاڵم  سامناکە.  و  مەزن  خودا�ەکی  و 
گەالنە لەبەردەمتان دەردەکات، ناتوانن دەستبەجێ لەناو�ان ببەن نەوەک دڕندەی 
دە�انداتە دەست و  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ٢3 بەاڵم  بێت.  زۆر  بەسەرەوە  کێو�تان 
سەرلێشێوانێکی مەزن�ان دەکەوێتە ناو، هەتا لەناودەچن. ٢4 پاشاکان�ش�ان دەخاتە 
ناو دەستتان، جا لەژێر ئاسمان ناو�ان دەسڕنەوە، کەس نابێت بتوانێت لە دژتان 
دەسووتێنن،  ئاگر  بە  خوداوەندەکان�ان  ٢5 وێنەی  دەبەن.  لەناو�ان  هەتا  بوەستێت 
پیێیی  نەوەک  ببەن،  خۆتانی  بۆ  هەتا  لەسەر�انە  کە  ز�وەی  و  زێڕ  ئەو  مەبڕنە  چاو 
بکەونە داوەوە، چونکە لەالی �ەزدانی پەروەردگارتان قێزەونە. ٢٦ ه�چ قێزەونێک�ش 
مەهێننە ناو ماڵەکانتانەوە نەوەک ئێوەش وەک ئەو بۆ قڕکردن تەرخان بکرێن، بەڵکو 
وەکو شتێکی قێزەون تەماشای بکەن و ڕقتان لێ ببێتەوە، چونکە بۆ قڕکردن تەرخان 

.aکراوە

یەزدانی �ەروەردگارتان لەبیر مەکەن

پیێ ٨ فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  فەرمانانەی  ئەو  هەموو  جێبەجێکردنی  بە   ئاگاداربن  ١

بۆ  خواردووە  سوێندی  �ەزدان  خاکەی  ئەو  و  بن  زۆر  و  بژ�ن  هەتا  دەکەم 
لە  ڕێگا�انەشتان  ئەو  ٢ هەموو  بگرن.  بەسەردا  دەستی  و  ناوی  بچنە  باوباپی�رانتان 
�اد بێت، کە �ەزدانی پەروەردگارتان لە ماوەی ئەم چل ساڵە لە چۆڵەوان�دا ئێوەی 
پیێدا برد هەتا بێف�زتان بکات و هەڵتانبسەنگێنێت تاکو ئەوەی لەناو دڵتانە ب�زانێت، 
ئاخۆ فەرمانەکانی پە�ڕەو دەکەن �ان نا. 3 جا بێف�زی کردن و برسی کردن و مەنی 
دەرخوارد دان، کە پیێشتر نەتاندەزانی و باوباپی�رانت�شتان نە�اندەزانیb تاکو فێرتان 
دەمی  لە  کە  وشە�ەک  هەر  بە  بەڵکو  ناژ�یێت،  نان  بە  تەنها  مرۆڤ  کە  بکات 
�ەزدانەوە دێتە دەرەوە. 4 جلەکانتان بەبەرتانەوە کۆن نەبوون و پیێتان نەئاوسا لەم چل 

a ٢٦ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b 3 مەنی: ناوی ئەو نانە�ە کە د�اری خودا بوو و وەک تۆوی گژن�ژ س�یی بوو و تام�شی وەک ناسکە نانی )ناوەشکێنە( بە هەنگو�ن بوو. بە زمانی ع�بری مەن  واتە »ئەمە 

چ��ە؟« بڕوانە دەرچوون ١٦ :١4 -3١.   
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ئاوا  ساڵەدا، 5 جا لە دڵتانەوە بزانن وەک چۆن مرۆڤ کوڕەکەی تەمبێ دەکات، 
�ەزدانی پەروەردگارتان تەمبێیی کردن.

٦ فەرمانەکانی �ەزدانی پەروەردگار�شتان پە�ڕەو بکەن هەتا ڕێگاکانی بگرنەبەر و 

لێیی بترسن، 7 چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان دەتانهێنێتە خاکێکی باش، خاکی 
جۆگەکان و گۆماوەکان و سەرچاوەی کان�اوەکان لەناو دۆڵ و چ�اکان، ٨ خاکی 
گەنم و جۆ و مێو و هەنج�ر و هەنار، خاکی زە�تی زە�توون و هەنگو�ن. ٩ خاکێکە 
خاکێک  نابێت،  شتێک  ه�چ  بە  پیێو�ست�تان  تێ�دا  و  ناخۆن  تێدا  کەمی  نانی 

بەردەکانی ئاسنە و لە چ�اکانی مس هەڵدەکۆڵن.
١٠ جا کاتێک خواردتان و تێر بوون، ستا�شی �ەزدانی پەروەردگارتان دەکەن لەبەر 

ئەو خاکە باشەی پیێ�دان. ١١ ئاگاداربن نەوەک �ەزدانی پەروەردگارتان لەب�ر بکەن 
و فەرمان و �اسا و فەرزەکانی بەجێنەهێنن، ئەوەی من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێدەدەم، 
١٢ نەوەک کاتێک خواردتان و تێر بوون و خانووی خۆشتان دروستکرد و ن�شتەجێ 

بوون و ١3 مانگا و مەڕتان ز�ادی کرد و زێڕ و ز�وتان بۆ ز�اد بوو، هەموو ئەوەی 
هەتانە ز�اد بوو، ١4 لووتتان بەرز بێت و �ەزدانی پەروەردگارتان لەب�ر بچێت کە لە 
خاکی م�سر لە ماڵی کۆ�لە�یی دەر�هێنان. ١5 ئەوەی بە چۆڵەوانی مەزن و ترسناکدا 
ئێوەی برد، شوێنی ماری ژەهراوی و دووپشک و خاکی ت�نووێتی و بێ ئاو، ئەوەی 
لە بەردەئەستێ ئاوی بۆ دەرهێنان. ١٦ ئەوەی لە چۆڵەوانی مەنی دەرخوارد دان کە 
ئەوەی  تاکو  هەڵتانبسەنگێنێت  و  بکات  بێف�زتان  هەتا  نە�اندەزانی،  باوباپی�رانتان 
لەناو دڵتانە ب�زانێت، بۆ ئەوەی لە کۆتا�ی�دا چاکەتان لەگەڵدا بکات. ١7 هەروەها 
نەوەک لە دڵی خۆتاندا بڵێن، »هێزی خۆمان و توانای دەستمان ئەم سامانەی بۆ 
دروستکرد�ن،« ١٨ بەڵکو �ەزدانی پەروەردگارتان لە �اد بێت، ئەو هێزتان دەداتێ 
بۆ سامان دروستکردن، هەتا ئەو پە�مانەی خۆی بەجێبگە�ەنێت کە سوێندی بۆ 

باوباپی�رانتان خوارد وەک ئەمڕۆ.
١٩ ئەگەر �ەزدانی پەروەردگارتان لەب�ر کرد و بەدوای خوداوەندانی د�کە کەوتن 

و پەرستتان و کڕنۆشتان بۆ بردن، ئەوا ئەمڕۆ شا�ەت�تان لەسەر دەدەم کە بێگومان 
ئێوەش  دەبات،  لەناو�ان  لەبەردەمتان  �ەزدان  ئەو گەالنەی  ٢٠ وەک  لەناودەچن، 

لەناو دەبردرێن لەبەر ئەوەی ئێوە گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان نەبوون.

نەک لەبەر ڕاس�ودروس�ی ئیسرائیل

 ئەی ئ�سرائ�ل گوێ بگرن، ئەمڕۆ ئێوە خەر�کن لە ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە ٩ ١

هەتا بچنە ناوەوە و گەلەکانی ناوی دەربکەن، ئەوان لە ئێوە مەزنتر و بەهێزترن، 
بەرز،  بااڵ  و  مەزن  ٢ نەتەوە�ەکی  ئاسمان.  هەتا  شوورادارن  و  گەورە  شارەکان�ان 
نەوەی عەناق، کە بەوانتان زان�وە و ب�ستووتانە کە گوتراوە: »کێ لە ڕووی نەوەی 
لەپیێشتانەوە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  بزانن  ئەمڕۆ  3 جا  دەوەستێت؟«  عەناق 
دەپەڕێتەوە وەک ئاگرێکی سووتێنەر، ئەو لەبەردەمتاندا لەناو�ان دەبات و زەل�ل�ان 
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�ەزدان  هەروەک  دەبەن،  لەناو�ان  خێرا�یی  بە  و  دەر�اندەکەن  ئێوەش  و  دەکات 
بەڵێنی پیێدان.

خۆتاندا  دڵی  لە  دەبات،  ال�ان  لەبەردەمتاندا  پەروەردگارتان  �ەزدانی  4 کاتێک 

بەسەر  دەست  هەتا  ئێرە  هێنا�ە  ئێمەی  �ەزدان  ڕاستودروست�مان  »لەبەر  مەڵێن، 
ئەم خاکەدا بگر�ن،« بەڵکو لەبەر بەدکاری ئەو گەالنە�ە، �ەزدان لەبەردەمتاندا 
دەر�اندەکات. 5 لەبەر ڕاستودروستی و دڵ�اک�تان ن��ە کە دەچنە ناوەوە تاکو دەست 
�ەزدانی  کە  گەالنە�ە  ئەو  بەدکاری  لەبەر  بەڵکو  بگرن،  زەو�ی�ەکە�اندا  بەسەر 
بکات  جێبەجێ  بەڵێنەش  ئەو  هەتا  و  دەر�اندەکات  لەبەردەمتان  پەروەردگارتان 
کە �ەزدان سوێندی لەسەر خوارد بۆ باوباپی�رانتان، ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب. 
باشەتان  خاکە  ئەو  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ن��ە  ڕاستودروست�تان  لەبەر  بزانن  ٦ جا 

پیێدەدات هەتا دەستی بەسەردا بگرن، چونکە ئێوە گەلێکی کەللەڕەقن.

گوێرەکە زێڕینە لەقاڵبدراوەکە
7 لە �ادتان بێت و لەب�ری مەکەن چۆن لە دەشتودەر �ەزدانی پەروەردگارتان تووڕە 

ئێوە  ئەم شوێنە  هاتنە  و هەتا  دەرەوە  هاتنە  م�سرەوە  لە خاکی  ڕۆژەوەی  لەو  کرد. 
لە �ەزدان �اخ�ن. ٨ تەنانەت لە حۆرێڤ�ش �ەزدانتان تووڕە کرد و جا �ەزدان لێتان 
تووڕە بوو هەتا ڕادە�ەک ئامادە بوو لەناوتان ببات. ٩ کاتێک بۆ کێوەکە سەرکەوتم 
لەگەڵتانی  �ەزدان  کە  پە�مان  تەختەکەی  دوو  بەردەکە،  تەختە  دوو  ئەوەی  بۆ 
ئاوم  و  نەخوارد  نانم  و  مامەوە  کێوەکە  لە  ڕۆژ  و چل  وەربگرم، چل شەو  بەست 
نەخواردەوە. ١٠ �ەزدان�ش دوو تەختە بەردەکەی پیێدام کە بە پەنجەی خودا نووسرا 
بوون و هەموو ئەو ڕاس�اردانەی لەسەر بوو کە �ەزدان لە کێوەکە لەناو ئاگرەوە لە 

ڕۆژی کۆبوونەوەکە لەگەڵتاندا پیێیی دوا.
١١ لە کۆتا�یی چل شەو و چل ڕۆژەکە، کاتێک �ەزدان دوو تەختە بەردەکە، دوو 

بڕۆ  لێرە  بە خێرا�یی  فەرمووم: »هەستە  پیێیی  ١٢ �ەزدان  دامێ،  پە�مانی  تەختەکەی 
بە  بوون،  گەندەڵ  دەرتهێنان  م�سرەوە  لە  تۆ  ئەوەی  گەلەکەت  چونکە  خوارەوە، 
خۆ�ان  بۆ  لەقاڵبدراو�ان  بتێکی  پیێکردن،  فەرمانم  کە  ال�اندا  ڕێگا�ە  لەو  زوو�یی 

دروستکرد.«
گەلێکی  ڕاستی  بە  ب�نی،  گەلەم  »ئەم  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان  ١3 هەروەها 

و  دەسڕمەوە  ئاسمان  لەژێر  ناو�ان  و  دەبەم  لەناو�ان  ١4 لێمگەڕێ  کەللەڕەقن، 
دەتکەمە گەلێکی بەهێزتر و زۆرتر لەوان.«

١5 من�ش ڕووم وەرگێڕا و لە کێوەکە هاتمە خوارەوە، کێوەکە بە ئاگر گڕی گرتبوو، 

دوو تەختەکەی پە�مان�شم بەدەستەوە بوو. ١٦ جا ڕوان�م ئێوە سەبارەت بە �ەزدانی 
گوێرەکە�ەک  شێوەی  لە   aداڕێژراوتان بتێکی  کردبوو،  گوناهتان  پەروەردگارتان 
فەرمانی  �ەزدان  کە  دابوو  التان  ڕێگا�ە  لەو  زوو�یی  بە  دروستکردبوو،  خۆتان  بۆ 

a ١٦ بڕوانە دەرچوون 3٢  .  
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پیێ کردبوون. ١7 من�ش دوو تەختەکەم گرت و لە دەستم فڕێمدان و لەبەرچاوتان 
شکاندم.

١٨ پاشان وەک �ەکەم جار چل شەو و چل ڕۆژ لەبەردەم �ەزدان کەوتم و نانم 

بەوەی  داوە،  ئەنجامتان  ئەو گوناهانەی  هەموو  لەبەر  نەخواردەوە  ئاوم  و  نەخوارد 
لەبەردەم �ەزدان خراپەتان کرد و پەستتان کرد. ١٩ لەو تووڕە�یی و جۆشانە ترسام کە 
�ەزدان لێتان پەست ببوو بە ڕادە�ەک کە ئامادە بوو لەناوتان ببات، بەاڵم �ەزدان 
لەناوی  هەتا  بوو  تووڕە  زۆر  هارون�ش  لە  ٢٠ �ەزدان  گرتم.  لێ  گوێیی  جارەش  ئەو 
ببات، جا لەو کاتەدا لە پیێناوی هارون�ش نزام کرد. ٢١ هەروەها گوناهەکەتان، واتە 
ئەو گوێرەکە�ەی کە دروستتان کردبوو، من بردم و سووتاندم و کوتام و باش هاڕ�م 
هەتا وەک تۆز نەرم بوو، ئ�نجا تۆزەکە�م هەڵدا�ە ناو ئەو جۆگە�ەی لە کێوەکەوە 

دێتە خوارەوە.
٢٢ هەروەها لە تەبع�رە و مەسا و ق�برۆت هەتەڤا �ەزدانتان تووڕە کرد.

٢3 کاتێک�ش �ەزدان لە قادێش بەرنێعەوە ئێوەی نارد، فەرمووی: »سەربکەون و 

�ەزدانی  فەرمانی  لە  ئێوە  بەاڵم  داون.«  پیێم  بگرن کە  ئەو خاکەدا  بەسەر  دەست 
٢4 لەو  نەبوون،  ئەو  گوێڕا�ەڵی  و  نەکرد  پیێیی  بڕواتان  و  بوون  �اخی  پەروەردگارتان 

ڕۆژەوەی ئێوەم ناس�وە، ئێوە لە دژی �ەزدان �اخ�ن.
٢5 ئەو چل شەو و چل ڕۆژە لەبەردەم �ەزدان کەوتم، چونکە �ەزدان فەرمووبووی 

بااڵدەست،  �ەزدانی  »ئەی  گوتم،  و  کرد  �ەزدان  بۆ  ٢٦ نوێژم  دەبات.  لەناوتان 
بە  ئەوەی  کڕ�تەوە،  خۆت  توانای  بە  کە  مەبە  لەناو  م�راتەکەت  و  گەلەکەت 
و  ئ�براه�م  بێتەوە،  بەب�ر  ٢7 خزمەتکارەکانت  دەرتهێنا.  م�سر  لە  بەهێز  دەستێکی 
ئ�سحاق و �اقوب، ئاوڕ لە کەللەڕەقی ئەم گەلە مەدەوە �ان لە بەدکار�ی�ەکە�ان �ان 
”لەبەر  بڵێت:  دەرهێنا�ن  لێت  واڵتەی  ئەو  ٢٨ نەوەک خەڵکی  گوناهەکە�ان،  لە 
ئەوەی �ەزدان نە�توانی ب�انباتە ناو ئەو خاکەی کە بەڵێنی پیێدابوون و لەبەر ئەوەی 
ب�انمرێنێت.“ ٢٩ بەاڵم ئەوان گەلی  لێ�ان بوو، دەر�هێنان هەتا لە چۆڵەوان�دا  ڕقی 

تۆن و م�راتی تۆن کە بە توانا مەزنەکەت و دەستە بەهێزەکەت دەرتهێنان.«

دوو تەخ�ە وەک ئەوانەی یەکەم جار

 لەو کاتەدا �ەزدان پیێیی فەرمووم: »دوو تەختە بەردی وەک ئەوانەی �ەکەم بۆ ١٠ ١

خۆت بتاشە و سەربکەوە سەر کێوەکە بۆ الی من، سندوقێک�ش لە دار بۆ 
خۆت دروستبکە، ٢ جا لەسەر دوو تەختەکە ئەو وشانە دەنووسمەوە کە لەسەر دوو 

تەختەکەی �ەکەم جار بوون و تۆ شکاندت و ب�انخە ناو سندوقەکە.«
وەک  بەردی  تەختە  دوو  دروستکرد،   aئەکاس�ا داری  لە  سندوقێکم  3 من�ش 

ئەوانەی �ەکەم جارم تاشی و بۆ شاخەکە سەرکەوتم و دوو تەختەکەشم لە دەست 
نووس��ەوە،  جاری  �ەکەم  نووسراوی  وەک  تەختەکە  دوو  لەسەر  4 ئەو�ش  بوو. 

a 3 داری شەت�م.  
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ڕۆژی  لە  ئاگرەوە  لەناو  کێوەکە  لە  دوا  پیێیی  لەگەڵتاندا  �ەزدان  کە  ڕاس�اردەکە  دە 
دوو  و  خوارەوە  هاتمە  کێوەکە  لە  و  گەڕامەوە  5 ئ�تر  پیێ�دام.  ئ�نجا  و  کۆبوونەوەکە 
تەختە بەردەکەم لەناو سندوقەکە دانا کە دروستم کردبوو، جا هێشتا لەوێن وەک 

�ەزدان فەرمانی پیێ کردم.
٦ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش لە ب�رەکانی نەوەی �ەعقانەوە کۆچ�ان کرد بۆ مۆسێرە. لەوێ 

هارون مرد و هەر لەوێش نێژرا. ئ�تر ئەلعازاری کوڕی لە جێیی ئەو بوو بە کاه�ن. 
خاکی  کە  �ۆتباتە  بۆ  گودگۆدەشەوە  لە  گودگۆدە،  بۆ  کرد  کۆچ�ان  7 لەوێشەوە 

ئەوەی  بۆ   aکردەوە ج�ا  لێڤی  نەوەی  هۆزی  �ەزدان  کاتەدا  ٨ لەو  ئاوەکانە.  جۆگە 
بۆ ئەوەی خزمەتی  بوەستن  �ەزدان  لەبەردەم  �ەزدان هەڵبگرن و  پە�مانی  سندوقی 
بکەن و بە ناوی ئەوەوە داوای بەرەکەت بکەن هەتا ئەمڕۆ، ٩ لەبەر ئەوە لێڤ��ەکان 
�ەزدانی  ئەوانە، هەروەک  م�راتی  �ەزدان  نەبوو،  م�رات�ان  براکان�ان بەش و  لەگەڵ 

پەروەردگارتان لەگەڵ�اندا دوا.
و  مامەوە  کێوەکە  لە  ڕۆژ  چل  و  شەو  چل  جار  �ەکەم  ڕۆژانی  وەک  ١٠ من�ش 

١١ دواتر  ببات.  لەناوتان  نە�و�ست  �ەزدان  و  گرتم  لێ  گوێیی  ئەو جارەش  �ەزدان 
�ەزدان پیێیی فەرمووم، »هەستە بڕۆ پیێشڕەوی گەل بکە، جا دەچنە ناو ئەو خاکەی 

دەست بەسەر�دا دەگرن کە سوێندم بۆ باوباپی�ران�ان خوارد ب�اندەمێ.«

لە یەزدان ب�رسە
١٢ ئێستاش ئەی ئ�سرائ�ل �ەزدانی پەروەردگارتان چی لێتان دەوێت، تەنها ئەوەندە 

لە �ەزدانی پەروەردگارتان بترسن تاکو هەموو ڕێگاکانی بگرنەبەر و خۆشتان  کە 
بوێ، پڕ بە دڵ و لە ناخەوە �ەزدانی پەروەردگارتان ب�ەرستن، ١3 فەرمانەکانی �ەزدان 

و فەرزەکانی بەجێبهێنن کە من ئەمڕۆ بۆ باشی خۆتان فەرمانتان پیێ دەکەم.
�ەزدانی  بۆ  تێ�دا�ە  هەرچی  و  زەوی  و  ئاسمان  ئاسمانی  و  ئاسمان  ١4 ئەوەتا 

پەروەردگارتانە، ١5 لەگەڵ ئەوەشدا �ەزدان دڵی بە باوباپی�رانتانەوە بەند بوو و خۆشی 
و�ستن، جا لەپاش خۆ�ان نەوەکەی ئەوانی هەڵبژارد کە ئێوەن، لە سەرووی هەموو 
مەبن،  کەللەڕەق  ئ�تر  و  بکەن  خەتەنە  دڵتان  ١٦ کەواتە  ئەمڕۆ.  وەک  گەالنەوە 
گەورە�انە،  گەورەی  و  پەروەردگارتان خۆی خودای خودا�انە  �ەزدانی  ١7 چونکە 

وەرناگرێت،  بەرت�ل  و  ناکات  ال�ەنگری  سامەی  بە  توانا  بە  مەزنە  خودا  ئەو 
بەرگی  و  خۆراک  هەتا  نامۆ�ە  دۆستی  و  دەکات  بێوەژن  و  هەت�و  ١٨ دادپەروەری 

٢٠ لە  بوون.  نامۆ  م�سردا  خاکی  لە  چونکە  خۆشبوێت،  نامۆتان  ١٩ جا  بداتێ. 
�ەزدانی پەروەردگارتان دەترسن، ئەو دەپەرستن و دەست بەوەوە دەگرن و بە ناوی 
ئەوەوە سوێند دەخۆن، ٢١ ئەو ستا�شتانە و ئەو خوداتانە کە ئەو هەموو کارە مەزن 
و ترسناکەی بۆ کردن کە چاوەکانتان ب�ن��ان. ٢٢ باوباپی�رانتان حەفتا کەس بوون کە 

a ٨ ج�ا کردەوە: بڕوانە سەرژمێری 3 :5 -١3.   
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چوونە م�سر و ئێستاش �ەزدانی پەروەردگارتان لە زۆر�دا وەک ئەستێرەی ئاسمانی 
لێکردوون.

خۆشویس�ن و �اراس�نی فەرمانەکانی یەزدان

 �ەزدانی پەروەردگارتان خۆشبوێت و خواست و فەرز و �اسا و فەرمانەکانی ١١ ١

هەم�شە بەجێبهێنن. ٢ بزانن کە پە�امەکەم بۆ ئێوە�ە، نەک بۆ منداڵەکانتان 
و  مەزنێتی  کە  ئێوە  ن��ە.  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  تەمبێکردنی  ئەزموونی  کە 
لە  کە  کارەکانی  و  3 ن�شانە  ب�ن�وە؛  ئەوتان  بەهێزەکەی  بازووە  و  پۆاڵ�ی�ن  دەستی 
م�سر بە ف�رعەونی پاشای م�سر و بە هەموو خاکەکەی کرد، 4 ئەوەی بە ئەسپ 
شەپۆلەکانی  بە  کەوتن،  بەدواتان  کاتێک  کرد  م�سری  سوپای  گال�سکەکانی  و 
ئێوە  منداڵەکانی  5 هەروەها  بردن.  لەناوی  تەواوی  بە  و  پیێچا�ەوە  سووری  دەر�ای 
نەبوون، بەڵکو ئێوە بوون کە بە چاوی خۆتان ئەوەتان ب�نی کە لە دەشتودەر بۆی 
٦ ئەوەی بە داتان و ئەب�رامی کرد، دوو کوڕەکەی  کردن هەتا هاتنە ئەم شوێنە و 
لەناوەندی هەموو ئ�سرائ�لدا زەوی دەمی کردەوە و بە  ئەل�ابی ڕەئوبێنی، کاتێک 
ماڵەکان�ان و چادرەکان�ان و هەموو ئەو شتە ز�ندووانەی هی ئەوان بوون هەڵ�لووشی. 

7 ئێوە بە چاوی خۆتان هەموو کردارە مەزنەکانی �ەزدانتان ب�نی کە کردی.

٨ هەموو ئەو فەرمانانە ب�ارێزن کە ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم، بۆ ئەوەی بەهێز بن 

ئێوە لە ڕووباری ئوردونەوە  ناوەوە و دەست بەسەر ئەو خاکەدا بگرن کە  و بچنە 
بۆی دەپەڕنەوە هەتا ببنە خاوەنی، ٩ هەروەها بۆ ئەوەی تەمەن درێژ بن لەسەر ئەو 
خاکەی �ەزدان سوێندی بۆ باوباپی�رانتان خوارد ب�انداتێ، بۆ خۆ�ان و نەوەکان�ان، 
ناوی  دەچنە  ئێوە  کە  خاکەی  ١٠ ئەو  دەڕژێت.  لێ  هەنگو�نی  و  ش�ر  خاکێک 
هەتا دەستی بەسەردا بگرن، وەک خاکی م�سر ن��ە کەوا بەجێتان هێشت، ئەو 
شوێنەی تۆوتان لێ دەچاند و بە پیێ�ەکانتان ئاوتان دەداa وەک باخی سەوزەوات. 
دەستی  هەتا  دەپەڕنەوە  بۆی  ئوردونەوە  ڕووباری  لە  ئێوە  خاکەی  ئەو  ١١ بەڵکو 

بەسەردا بگرن، خاکی چ�ا و دۆڵە، لە بارانی ئاسمان ئاو دەخواتەوە. ١٢ خاکێک 
لە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  چاوەکانی  پیێدەدات؛  با�ەخی  پەروەردگارتان  �ەزدانی 

سەرەتای ساڵ هەتا کۆتا�یی بە بەردەوامی لەسەر�ەتی.
١3 جا ئەگەر گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانم بوون کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم هەتا 

�ەزدانی پەروەردگارتان خۆشبوێت، پڕ بە دڵ و لە ناخەوە ب��ەرستن، ١4 ئەوا بارانی 
زەو�ی�ەکەتان، پا�ی�زە باران و بەهارە باران لە وەرزی خۆ�دا دەدەم، ئێوەش دانەوێڵە 
ئاژەڵەکانتان  بۆ  گ�ا  ١5 لە کێڵگەکانتان  زە�تەکەتان کۆدەکەنەوە.  و  نوێ  و شەرابی 

داب�ن دەکەم، ئێوەش هەم�شە خۆراکی پیێو�ستتان دەبێت و تێر دەبن.
١٦ بۆ�ە ئاگاداربن نەوەک دڵتان بخەڵەتێت و البدەن و خودای د�کە ب�ەرستن 

و کڕنۆشی بۆ ببەن. ١7 جا تووڕە�یی �ەزدان لێتان دەجۆشێت و ئاسمان دادەخرێت 

a ١٠ لە م�سردا بۆ ئاودێری زەوی و زار، لە جۆگەکانەوە �ان کەنداوەکانەوە بەهۆی زنج�رە�ەک جەنجەڕی ئاو هەڵێنجانەوە بووە، کە بەهۆی پیێ�ەکان�انەوە دە�انسووڕاندەوە.  
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لەو خاکە چاکەی  بە خێرا�یی  ئێوەش  نادات،  بەروبووم  نابارێت و زەوی  باران  و 
�ەزدان پیێتانی دەدات لەناودەچن. ١٨ جا ئەم وشانەم لەسەر دڵ و گ�انتان دابنێن 
ناوچەوانتانەوە.  بە  بن  گوڵنگ  با  و  ببەستن  دەستتانی  لەسەر  ن�شانە  وەک  و 
و  دادەن�شن  ماڵەکانتان  لە  کاتێک  بدوێن  پیێیی  و  بکەن  فێر  ١٩ منداڵەکان�شتان 

٢٠ لەسەر  هەڵدەستن،  کاتێک  و  دەخەون  کاتێک  و  دەڕۆن  ڕێگادا  بە  کاتێک 
ب�نووسە،  حەوشەکەت  دەرگاکانی  لەسەر  و  ماڵەکەت  دەرگاکانی  چوارچێوەی 
٢١ بۆ ئەوەی ڕۆژانی خۆت و منداڵەکانت ز�اد بکات لەسەر ئەو خاکەی �ەزدان 

سوێندی بۆ باوباپی�رانت خوارد ب�انداتێ هەروەک بەردەوامی ئاسمان بەسەر ڕووی 
زەو�دا.

٢٢ ئەگەر هۆش�ار بوون و هەموو ئەو فەرمانانە ب�ارێزن کە من فەرمانتان پیێ دەکەم 

ڕێگاکانی  هەموو  و  خۆشبوێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەوەی  بۆ  ب�کەن،  هەتا 
لەبەردەمتان  گەالنە  ئەو  هەموو  �ەزدان  ٢3 ئەوا  بگرن،  پیێوە  دەستی  و  بگرنەبەر 
٢4 هەر  بەهێزتر.  و  گەورەتر  خۆتان  لە  گەالنی  م�راتگری  دەبنە  ئێوە  و  دەردەکات 
شوێنێک لەپیی پیێتان لێ دانا دەبێتە هی ئێوە، سنوورتان لە دەشتودەر و لوبنانەوە، لە 
ڕووبارەکەوە، ڕووباری فورات هەتا دەر�ای ڕۆژئاوا دەبێت. ٢5 ه�چ کەس ناتوانێت 
لە دژتان بوەستێت، �ەزدانی پەروەردگارتان ترس و سامتان دەخاتە سەر هەموو ئەو 

زەو�ی�ەی پیێیی لێ دەنێن، هەروەک بەڵێنی پیێدان.
٢٦ بڕوانە، من ئەمڕۆ بەرەکەت و نەفرەت لەبەردەمتان دادەنێم، ٢7 بەرەکەتە، ئەگەر 

گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانی �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان بن کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ 
دەکەم، ٢٨ نەفرەتە، ئەگەر گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانی �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان نەبن 
و لەو ڕێگا�ەی کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم التان دا هەتا بەدوای خودای 
د�کە بکەون کە نەتانناس�وە. ٢٩ جا کاتێک �ەزدانی پەروەردگارت تۆی هێنا�ە ئەو 
خاکەی کە تۆ دەچ�تە ناوی هەتا دەستی بەسەردا بگر�ت، ئەوا بەرەکەتەکان لەسەر 
کێوی گەر�ز�م ڕابگە�ەنە و نەفرەتەکان�ش لەسەر کێوی عێبال. 3٠ وەک دەزانن ئەم 
کێوانە لەوبەری ڕووباری ئوردونەوەن، لە ڕۆژئاوای ڕێگاکە بەرەو خۆرئاوابوون، لە 
خاکی کەنعان��ەکانی کە لە عەراڤادا ن�شتەجێن، بەرامبەر گلگال لەتەن�شت دار 
بەڕووەکانی مۆرە، 3١ چونکە ئێوە خەر�کن لە ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە هەتا بچنە 
بگرن.  بەسەردا  دەستی  و  دەدات  پیێتان  پەروەردگارتان  �ەزدانی  خاکەی  ئەو  ناو 
کاتێک دەستتان بەسەردا گرت و تێ�دا ن�شتەجێ بوون، 3٢ ملکەچی هەموو ئەو 

فەرز و �اسا�انە بن کە من ئەمڕۆ لەبەردەمتانی دادەنێم هەتا ب�کەن.

تەنها لە شوێنی هەڵبژێردراو خودا بپەرس�ن

 ئەمە ئەو فەرز و �اسا�انە�ە کە بەجێیی دەهێنن هەتا لەو خاکەدا ب�کەن کە ١٢ ١

بە  بگرن  بەسەردا  دەستی  هەتا  پیێ�داون  باوباپی�رانتان  پەروەردگاری  �ەزدانی 
درێژا�یی ڕۆژانی ژ�انتان لەسەر زەوی. ٢ هەموو ئەو شوێنانە بە تەواوی تێکدەدەن، 
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کە تێ�دا ئەو نەتەوانەی ئێوە دەر�اندەکەن، خوداوەندەکان�ان دەپەرست لەسەر چ�ا 
سەرکەشەکان و لەسەر گردەکان و لەژێر هەموو دارێکی سەوز، 3 قوربانگاکان�ش�ان 
ئاگر  بە  ئەشێراکان�ان  ستوونە  دەشکێنن،  تەرخانکراوەکان�ان  بەردە  تێکدەدەن، 
ناو�ان  شوێنانەدا  لەو  و  دەبڕنەوە  خوداوەندەکان�ان  پە�کەرەکانی  دەسووتێنن، 

دەسڕنەوە.
شوێنەی  ئەو  5 بەڵکو  ناپەرستن،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەوان  شێوە�ەی  4 بەو 

خۆی  ناوی  هەتا  هۆزەکانتان  هەموو  لەنێو  هەڵ�دەبژێرێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
تێدا دابنێت بۆ ن�شتەجێبوونیa، ڕووتان لەو شوێنە دەکەن و بۆ ئەوێ دەچن. ٦ بۆ 
ئەوێ قوربانی سووتاندن و سەربڕاو و دە�ەکەکان و بەخش�نی بەرزکراوە و نەزرb و 
بەخش�نی ئازادc و نۆبەرەی مانگا و مەڕەکانتان پیێشکەش دەکەن. 7 لەوێ لەبەردەم 
هەموو  بە  دەبن  دڵخۆش  و  دەخۆن  خێزانەکانتان  و  ئێوە  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
ئەوانەی دەستتان پیێیی دەگات، وەک �ەزدانی پەروەردگارتان بەرەکەتداری کردن.

بەو  هەرکەسە  کە  دە�کە�ن،  لێرە  ئەمڕۆ  ئێمە  ئەوەی  وەک  مەکەن،  ئاوا  ٨ ئێوە 

ناو  شێوە�ەی خۆی دەکات کە ڕاستە لەپیێش چاوی، ٩ چونکە هێشتا نەچوونەتە 
لە  ١٠ بەاڵم  دەتانداتێ.  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  م�رات  و  حەسانەوە  شوێنی 
ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە و لەو خاکە ن�شتەجێ دەبن کە �ەزدانی پەروەردگارتان 
دەتانداتێ بە م�رات و ئێوە دەحەسێنێتەوە لە هەموو دوژمنەکانتان کە لە دەوروبەرتانن 
و ئ�نجا بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبن، ١١ ئەوا ئەو شوێنەی خوداتان هەڵ�دەبژێرێت 
فەرمانتان  من  کە  هەڵدەگرن  شتانە  ئەو  هەموو  ئەوێ  بۆ  بێت،  لەوێ  ناوی  هەتا 
و  بەرزکراوە  بەخش�نی  و  دە�ەکەکان  و  سەربڕاو  و  قوربانی سووتاندن  دەکەم،  پیێ 
هەموو هەڵبژێردراوی نەزرەکانتان کە بۆ �ەزدانی دەکەن. ١٢ لەوێ لەبەردەم �ەزدانی 
پەروەردگارتان دڵخۆش دەبن، ئێوە و کوڕ و کچ و خزمەتکار و کارەکەرەکانتان، 
هەروەها ئەو لێڤ��انەش کە لە دەروازەی شارۆچکەکانتانن، چونکە نە بەش و نە 
م�رات�ان لەگەڵتاندا ن��ە. ١3 ئاگاداربن قوربانی سووتاندنەکانتان پیێشکەش مەکەن لە 
هەر شوێنێک کە دە�ب�نن، ١4 بەڵکو لەو شوێنەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت لە �ەکێک 
پیێشکەش دەکەن و لەوێ هەموو  لە هۆزەکانتان، لەوێ قوربانی سووتاندنەکانتان 

ئەوانە دەکەن کە من فەرمانتان پیێدەدەم.
ئەوانەی حەزتان بۆی دەچێت سەردەبڕن و گۆشت دەخۆن  لە هەموو  ١5 بەاڵم 

پەروەردگارتان  �ەزدانی  بەرەکەتەی  ئەو  بەگوێرەی  شارۆچکەکانتان  هەموو  لە 
و  مامز  وەک  دەخۆن  لێیی  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  پاک  و  گاڵو  کەسی  پیێ�داون،  کە 
لە  ن��ە  ١7 بۆتان  زەوی.  سەر  دە�ڕێژنە  ئاو  وەک  ناخۆن،  خوێن  ١٦ بەاڵم  ئاسک. 

a 5 هەتا سەردەمی حەزرەتی سلێمان، پەرستگا�ەک بۆ �ەزدان دروستنەکرابوو. بڕوانە �ەکەم پوختەی مێژوو ١7 :5  .  

b ٦ نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات کە 

پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  

c ٦ بەخش�نی ئازاد: بڕوانە دەرچوون 35 :٢٩ و 3٦ :3.   
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شارۆچکەکانتاندا دە�ەکی دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�تەکەتان بخۆن، هەروەها 
نەزر�ان دەکەن  نەزرەکانتان کە  لە  نە ه�چ شتێک  و  و مەڕتان  مانگا  نۆبەرەی  لە 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  لەبەردەم  ١٨ بەڵکو  بەرزکراوەکانتان،  و  ئازاد  بەخش�نە  لە  و 
دە�خۆن لەو شوێنەی �ەزدانی پەروەردگارتان هەڵ�دەبژێرێت، خۆتان و کوڕ و کچ 
لەبەردەم  شارۆچکەکانتان،  لێڤ��ەکانی  هەروەها  کارەکەرەکانتان،  و  خزمەتکار  و 
�ەزدانی پەروەردگار�شتان بە هەموو ئەوانەی دەستتان پیێیی دەگات دڵخۆش دەبن. 
لەسەر  ژ�انتان  ڕۆژانی  درێژا�یی  بە  بخەن  گوێ  پشت  لێڤی  لەوەی  ١٩ ئاگاداربن 

خاکەکەتان.
٢٠ کاتێک �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان سنووری فراوان کردن وەک لەگەڵتاندا 

دوا و ئێوەش گوتتان »گۆشت دەخۆ�ن،« چونکە حەزتان بۆ گۆشت خواردن چوو، 
ئەوا چەند حەزتان بۆی دەچێت لە گۆشت دەخۆن. ٢١ ئەگەر ئەو شوێنەی �ەزدانی 
پەروەردگارتان هەڵ�دەبژێرێت هەتا ناوی خۆی لێ دابنێت لێتانەوە دوور بوو، ئەوە 
لە  پیێکردن و  ببڕن وەک فەرمانم  پیێتانی داوە سەری  لەو مانگا و مەڕانەی �ەزدان 
شارۆچکەکانتاندا لە هەموو ئەوانەی حەزتان بۆی چوو بخۆن. ٢٢ وەک چۆن مامز 
وەک  ڕێوڕەسم  بەپیێیی  پاک  و  گاڵو  کەسی  دە�خۆن،  ئاوا  دەخورێت  ئاسک  و 
ئاگاداربن خوێن نەخۆن، چونکە خوێن ژ�انەکە�ە،  لێیی دەخۆن، ٢3 بەاڵم  �ەک 
جا ژ�انەکە لەگەڵ گۆشتەکە مەخۆن، ٢4 نا�خۆن، وەک ئاو لەسەر زەوی دە�ڕێژن، 
چونکە  خۆتان،  لەدوای  منداڵەکانتان  و  خۆتان  ڕێیی  بێتە  چاکە  هەتا  ٢5 نا�خۆن 

ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاستە، ئەوە دەکەن.
٢٦ بەاڵم شتە تەرخانکراوەکانتان کە هی ئێوەن و نەزرەکانتان هەڵدەگرن و دەچنە 

گۆشتەکە  سووتاندنەکانتان،  قوربانی  ٢7 جا  هەڵ�دەبژێرێت،  �ەزدان  شوێنەی  ئەو 
قوربان��ە  بەاڵم  دەکەن،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  قوربانگای  لەسەر  خوێنەکە  و 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  قوربانگای  لەتەن�شتی  خوێنەکەی  سەربڕدراوەکانتان، 
دەڕژێنرێن و گۆشتەکەش دەخۆن، ٢٨ هۆش�ار بن هەموو ئەو وشانەی من فەرمانتان 
پیێدەدەم گوێڕا�ەڵی بن، هەتا بۆ خۆتان و منداڵەکانتان لەدوای خۆتان چاکە بێتە 
ڕێتان هەتاهەتا�ە، کاتێک ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدانی پەروەردگارتان چاکە و ڕاستە 

دە�کەن.
٢٩ �ەزدانی پەروەردگارتان لەبەردەمتاندا ئەو نەتەوانە لەناو دەبات کە ئێوە خەر�کن 

بۆ�ان دەچن هەتا دەر�انبکەن. بەاڵم کاتێک ئێوە دەر�اندەکەن و لە خاکەکە�ان 
لەوەی  ئاگاداربن  لەناودەبردرێن،  لەبەردەمتان  ئەوەی  3٠ دوای  دەبن،  ن�شتەجێ 
نەکەونە داوەوە و سەبارەت بە خوداوەندەکان�ان پرس�ار مەکەن: »ئەو نەتەوانە چۆن 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  3١ بۆ  دەکە�ن.«  ئاوا  ئێمەش  دەپەرست؟  خوداوەندەکان�ان 
لەوەی ڕقی  �ەزدان  لەالی  قێزەونە  ئەو شتانەی  ئەوان هەموو  ئاوا مەکەن، چونکە 
لێ�ەتی بۆ خوداوەندەکان�ان کردووە، چونکە تەنانەت کوڕان و کچانی خۆش�ان بە 

ئاگر سووتاندووە بۆ خوداوەندەکان�ان.
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ز�اد  بۆی  نە  ب�کەن،  ئاگاداربن  پیێکردن،  فەرمانم  کە  قسانەی  ئەو  3٢ هەموو 

بکەن و نە لێیی کەم بکەنەوە.

�ەرس�نی خودای دیکە

ب�ن�بێت ١3 خەونێکی  کە  خەونب�نێک  �ان  پیێغەمبەرێک  لەنێوتاندا   ئەگەر  ١

ن�شانە�ە  ئەو  ئەگەر  ٢ جا  پیێدان،  پەرجووێکی  �ان  ن�شانە�ەک  دەرکەوت و 
�ان ئەو پەرجووە کە بۆ ئێوەی باسکرد ڕوو�دا و گوتی، »با بەدوای خودای د�کە 
بکەو�ن و ب�ان�ەرست�ن،« ئەو خوداوەندانەی کە نەتانناس�وە، 3 ئەوا گوێ لە قسەی 
�ەزدانی  چونکە  ب�ن�وە،  خەونەی  ئەو  کە  مەگرە  خەونب�نە  ئەو  �ان  پیێغەمبەرە  ئەو 
پەروەردگارتان تاق�تان دەکاتەوە تاکو بزانێت ئا�ا ئێوە پڕ بە دڵ و لە ناخەوە �ەزدانی 
پەروەردگاری خۆتان خۆشدەوێت �ان نا. 4 بەدوای �ەزدانی پەروەردگارتان دەڕۆن و 
لەو دەترسن و فەرمانەکانی دەپارێزن و گوێڕا�ەڵی دەبن و ئەو دەپەرستن و دەستی 
پیێوە دەگرن. 5 ئەو پیێغەمبەرەش �ان ئەو خەونب�نەی ئەو خەونەی ب�ن�وە دەکوژرێت، 
چونکە بە چەواشەکاری قسەی کرد لە دژی �ەزدانی پەروەردگارتانەوە کە لە خاکی 
م�سرەوە دەر�هێنان و لە ماڵی کۆ�لە�یی کڕ�ن�ەوە، بۆ ئەوەی لەو ڕێگا�ە الت بدات 
کە �ەزدانی پەروەردگارتان فەرمانی پیێ کردوون لەسەری بڕۆن. جا خراپەکە لەنێو 

خۆتان دادەماڵن.
٦ ئەگەر براکەت، کوڕی دا�کت، �ان کوڕەکەت �ان کچەکەت، �ان ژنەکەی 

و  خوێندی  گوێت  لەبن  نهێنی  بە  خۆتە  وەک  کە  هاوڕێکەت  �ان  باوەشت، 
گوتی، »دەڕۆ�ن و خودای د�کە دەپەرست�ن،« ئەو خوداوەندانەی کە نە تۆ و نە 
باوباپی�رانت نە�انناس�وە، 7 لە خوداوەندەکانی ئەو گەالنەی دەوروبەرت، ئەوانەی 
لێتەوە نز�کن �اخود دوورن، لەم�ەڕی زەوی هەتا ئەوپەڕی، ٨ لەگەڵی ڕەزامەند مەبە 
و گوێیی لێ مەگرە. دڵت پیێیی نەسووتێت و دەستی لێ مەپارێزە و بۆی دامەپۆشە، 
٩ بەڵکو بە دڵن�ا�ی�ەوە ب�کوژە، �ەکەم جار دەستی تۆ لەسەری بێت بۆ کوشتنی ئ�نجا 

چونکە  دەمرێت،  هەتا  دەکە�ت  ١٠ بەردبارانی  گەل.  هەموو  دەستی  کۆتا�ی�دا  لە 
و�ستی لە �ەزدانی پەروەردگارت تۆ البدات کە لە خاکی م�سر لە ماڵی کۆ�لە�یی 
دەر�هێنا�ت. ١١ ئەوسا هەموو ئ�سرائ�ل دە�ب�ستن و دەترسن و جارێکی د�کە ه�چ 

کەسێک لەنێوتان وەک ئەم بەدکار�ی�ە ئەنجام نادات.
پیێتان  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شارۆچکانەی  لەو  �ەکێک  بە  سەبارەت  ١٢ ئەگەر 

بەدکار  خەڵکانێکی  ١3 کە  ب�ست،  وتە�ەکتان  بن  ن�شتەجێ  تێ�دا  هەتا  دەدات 
دەڵێن،  و  کردووە  گومڕا  شارۆچکە�ان  دان�شتووانی  و  هەڵداوە  سەر�ان  لەنێوتاندا 
نەتانناس�ون،  کە  خوداوەندانەی  ئەو  دەپەرست�ن،«  د�کە  خودای  و  »دەچ�ن 
بابەتەکە  زان�تان  ئەگەر  بکەن.  پرس�ار  باش  و  بگەڕێن  و  بکۆڵنەوە  لێیی  ١4 ئێوە 

ڕاستە و بێگومانە کە ئەو کارە قێزەونە لەنێوتاندا کراوە، ١5 ئەوا بە شمشێر تەواوی 
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شتانەوەش  ئەو  هەموو  بە   a،بکەن قڕ�ان  و  بکوژن  شارۆچکە�ە  ئەو  دان�شتووانی 
گۆڕەپانی  لە  شتومەکەکانی  ١٦ هەموو  ماڵ��ەکان�ش��ەوە.  ئاژەڵە  بە  و  تێ�دا�ە  کە 
شارۆچکەکەدا کۆدەکەنەوە و هەموو شارۆچکەکە و شتومەکەکانی وەک قوربانی 
سووتاندنێکی تەواو بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان دەسووتێنن، جا بۆ هەتاهەتا�ە دەبێتە 
گردێکی وێران و جارێکی د�کە بن�اد نانرێتەوە. ١7 نابێت ه�چ شتێکی تەرخانکراو 
دابمرکێتەوە،  �ەزدان  تووڕە�ی�ەکەی  گڕی  هەتا  بب�نرێتەوە،  ئێوە  لەالی  قڕکردن  بۆ 
هەروەک  دەکات  زۆرتان  و  دەبێت  م�هرەبان  لەگەڵتان  و  دێتەوە  پیێتان  بەزە�یی 
سوێندی بۆ باوباپی�رانتان خوارد، ١٨ ئەگەر گوێڕا�ەڵی دەنگی �ەزدانی پەروەردگارتان 
بوون بۆ پاراستنی هەموو فەرمانەکانی کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێدەدەم هەتا ئەوەی 

لەبەرچاوی �ەزدانی پەروەردگارتان ڕاستە ب�کەن.

خواردنی �اک و گاڵو

و ١4 مەکەن  بر�ندار  خۆتان  لەشی  پەروەردگارتانن،  �ەزدانی  ڕۆڵەی   ئێوە  ١

ناوچەوانتان مەتاشن لەبەر مردوو، ٢ چونکە ئێوە گەلێکی پی�رۆزن بۆ �ەزدانی 
پەروەردگارتان و �ەزدان�ش ئێوەی هەڵبژارد بۆ ئەوەی ببنە گەنج�نە�ەکی تا�بەت بۆ 

ئەو لە سەرووی هەموو ئەو گەالنەی لەسەر ڕووی زەو�دان.
3 ه�چ شتێکی قێزەون مەخۆن. 4 ئەمە ئەو ئاژەاڵنەن کە دە�خۆن: گا و مەڕ و بزن، 

5 ئاسک، مامز، ئاسکە سوورە، بزنەکێوی، کەڵەکێوی، ئاسکەکێوی و مەڕەکێوی. 

7 بەاڵم  دەخۆن.  ئەوە  دەکات،  کاوێژ  و  کەرتە  دوو  سمی  کە  ئاژەڵێک  ٦ هەر 

لەوانەی کاوێژ دەکەن �ان سم�ان دوو کەرتە، ئەمانە مەخۆن: وشتر و کەروێشک 
و گۆڕهەڵکەنە، چونکە کاوێژ دەکەن، بەاڵم سم�ان کەرت ن��ە، لەبەر ئەوە بۆتان 
گاڵوە. ٨ هەروەها بەراز�ش بۆتان گاڵوە، چونکە سمی کەرت کراوە، بەاڵم کاوێژ 

ناکات، لەبەر ئەوە نە گۆشت�ان بخۆن و نە دەست لە کەالک�انb بدەن.
٩ لە هەموو ئەوانەی لە ئاوەکاندا دەژ�ن، ئەوانە بخۆن کە باڵ و پوولەکە�ان هە�ە، 

١٠ بەاڵم هەموو ئەوەی باڵ و پوولەکەی نەبێت نە�خۆن، بۆ ئێوە گاڵوە.

و  هەڵۆ  ناخۆن،  لێ  ئەمانە�ان  ١٢ بەاڵم  دەخۆن،  پاک  باڵندە�ەکی  ١١ هەموو 

س�سارکە کەچەڵ و دااڵش، ١3 واشەی سوور و واشەی ڕەش، هەموو جۆرەکانی 
شاخدار  ١5 کوندەپەپووی  قەلەڕەش،  جۆرەکانی  ١4 هەموو  شمقاڕ،  و  شاه�ن 
و  بچووک  ١٦ کوندەپەپووی  باز،  جۆرەکانی  هەموو  دەر�ا،  مەلی  با�ەقووش،  و 
واشەی  ب�ابان،  ١7 کوندەپەپووی  و  س�یی  کوندەپەپووی  و  گەورە  کوندەپەپووی 
ماس�گر، مەلی ماس�گرە، ١٨ لەقلەق و هەموو جۆرەکانی شاهۆ و پەپوسڵێمانکە و 

شەمشەمەکوێرە.

a ١5 لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b ٨ کەالک�ان: واتە الشەی مردوو �ان سەربڕاو.  
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باڵندە�ەکی  ٢٠ هەموو  ناخورێت.  و  گاڵوە  ئێوە  بۆ  باڵدار  مێرووێکی  ١٩ هەموو 

پاک دەخۆن.
هەر  لە  نامۆ�انەی  بەو  ب�دەن  مەخۆن،  مرداربووەوە  ئاژەڵێکی  ٢١ ه�چ 

ئێوە  ب�ان��ەکان، چونکە  ب�فرۆشنە  �ان  ئەوان دە�خۆن،  دەژ�یێن،  شارۆچکە�ەکتان 
گەلێکی پی�رۆزن بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان.

ه�چ کار�لە�ەک بە ش�ری دا�کی لێمەنێن.

دەیەکەکان
٢٢ هەموو بەروبوومی کشتوکاڵتان کە ساڵ بە ساڵ لە کێڵگەکانتان وەبەردێت، 

بە تەواوی دە�ەکی لێ دەخەنەالوە. ٢3 لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان لەو شوێنەی 
و  نوێ  شەرابی  و  دانەوێڵە  دە�ەکی  بێت،  لەوێ  ناوی  ئەوەی  بۆ  هەڵ�دەبژێرێت 
لە  هەردەم  بن  فێر  تاکو  دەخۆن،  مەڕەکانتان  و  مانگا  نۆبەرەکانی  و  زە�تەکەتان 
�ەزدانی پەروەردگارتان بترسنa. ٢4 بەاڵم ئەگەر ڕێگاکە بۆتان دوور بوو و �ەزدانی 
پەروەردگارتان بەرەکەتداری کردبوون و نەتانتوانی دە�ەکەکەتان بهێنن، چونکە ئەو 
لێتان  بێت  لەوێ  ناوی  ئەوەی  بۆ  هەڵ�دەبژێرێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی 
ئەو  بۆ  بڕۆن  و  دەستتان  لە  ب�ێچنەوە  ز�وەکە  و  ب�فرۆشن  ز�و  بە  ٢5 ئەوا  بوو،  دوور 
لە  بکەن  خەرج  ز�وەکە  ٢٦ جا  هەڵ�دەبژێرێت.  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی 
هەموو ئەوەی حەزتان بۆی دەچێت، لە مانگا و مەڕ و شەراب و مەی و هەموو 
ئەوەی گ�انتان لێتان داوا دەکات و لەوێ لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان ب�خۆن و 
ئێوە و ماڵەکانتان دڵخۆش بن. ٢7 ئەو لێڤ��انەش کە لە شارۆچکەکانتانن بەجێ�ان 

مەهێڵن، چونکە بەش و م�رات�ان لەگەڵ ئێوەدا ن��ە.
٢٨ لە کۆتا�یی هەر سێ ساڵێکدا هەموو دە�ەکی بەروبوومی ئەو ساڵەتان دەربهێنن 

و لەناو شارۆچکەکانتان دا�بنێن، ٢٩ لێڤ��ەکان�ش کە ه�چ بەش و م�رات�ان لەگەڵ 
ئێوەدا ن��ە، لەگەڵ ئەو نامۆ و هەت�و و بێوەژنانەی کە لە شارۆچکەکانتانن بێن و 
بخۆن و تێر ببن، بۆ ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارتان لە هەموو کردارێکی دەستتان 

کە دە�کەن بەرەکەتدارتان بکات.

ساڵی بەتاڵکردنەوەی قەرزەکان

چۆن�ەتی ١5 ٢ ئەمەش  بن.  خۆش  قەرزەکانتان  لە  جارێک،  ساڵ  حەوت   هەر  ١

بەتاڵکردنەوە�ە، هەموو خاوەن قەرزەکان پیێو�ستە لەو قەرزەی بە نز�کەکەی 
داوە بەتاڵی بکاتەوە. لە نز�کەکەی �ان براکەی داوا ناکاتەوە، چونکە کاتی �ەزدان 
ئەو  بەاڵم  دەکرێت،  داوا  ب�انی  3 لە  کراوە.  بانگەواز  قەرزەکان  بەتاڵکردنەوەی  بۆ 
قەرزەی لەالی براکەت هەتبوو، ئەوا پیێو�ستە بەتاڵی بکە�تەوە. 4 هەرچەندە پیێو�ستە 
لەو خاکەی  بەرەکەتدارتان دەکات  �ەزدان  نەبێت، چونکە  لەنێوتان کەس هەژار 

a ٢3 مەبەست لە پەرستنە.  
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بەسەردا بگرن،  م�رات دەستی  پیێتانی دەدات هەتا وەک  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
فەرمانانەی من  ئەو  بوون، هەتا هەموو  پەروەردگارتان  �ەزدانی  5 ئەگەر گوێڕا�ەڵی 

ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم، ب�ارێزن و کار�ان پیێ بکەن. ٦ �ەزدانی پەروەردگارتان 
بەرەکەتدارتان دەکات وەک بەڵێنی پیێدان، جا قەرز بە زۆربەی نەتەوەکان دەدەن 
ئەوان  و  دەبێت  دەسەاڵتتان  نەتەوەکاندا  زۆربەی  بەسەر  ناکەن،  قەرز  ئێوە  و 

بەسەرتانەوە دەسەاڵتدار نابن.
7 ئەگەر هەژارێک لەنێوتان بوو، �ەکێک لە برا�انتان لە شارۆچکە�ەکی خاکەکەتان 

کە �ەزدانی پەروەردگارتان پیێتانی دەدات، ئەوا دڵتان ڕەق مەکەن و لە ئاست برا 
هەژارەکانتان دەستتان دامەخەن، ٨ بەڵکو دەستتانی بۆ بکەنەوە و ئەوەی پیێو�ستی 
بە قەرزە ب�دەنێ. ٩ ئاگاداربن لەوەی ب�رێکی خراپتان لە دڵدا بێت و بڵێن، »ئەوا 
بە خراپیی  ئ�تر  قەرزەکانە،«  بەتاڵکردنەوەی  ساڵی  بووەتەوە،  نز�ک  ساڵی حەوتەم 
ڕەفتار لەگەڵ هەژار بکەن و نە�دەنێ، جا ئەو�ش بۆ �ەزدان هاوار دەکات سەبارەت 
بە ئێوە و دەبێتە گوناه بەسەرتانەوە. ١٠ بە دڵفراوان��ەوە پیێیی ببەخشن و با بە نابەدڵی 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  شتەوە  ئەم  بەهۆی  چونکە  دە�دەنێ،  کاتێک  نەبێت 
بەرەکەتدارتان دەکات لە هەموو کارەکانتان و لە هەموو ئەوەی دەستی بۆ دەبەن. 
١١ لەبەر ئەوەی هەژار لە خاکەکەدا کۆتا�یی نا�ەت، بۆ�ە من فەرمانتان پیێدەدەم و 

دەڵێم: »دەستی �ارمەت�تان بکەنەوە بۆ برای نەدارتان و بۆ هەژاران لە خاکەکەتان.«

ئازادکردنی خزمەتکار
و شەش ساڵ خزمەتی  فرۆشرا  پیێ  ع�بران�ت  �ان خوشکێکی  برا�ەک  ١٢ ئەگەر 

کرد�ت، ئەوا لە ساڵی حەوتەم لەالی خۆت ئازادی دەکە�ت. ١3 کاتێک ئازاد�شی 
دەکە�ت، بە دەستبەتاڵی ئازادی ناکە�ت. ١4 بەڵکو بە دڵفراوان��ەوە لە مێگەلەکەت 
و جۆخ�نەکەتa و گوشەرەکەتیb پیێدەدە�ت، بەو شێوە�ەی �ەزدانی پەروەردگارت 
م�سر  لە خاکی  تۆش  بێت  �ادت  ١5 لە  دەدە�ت.  پیێیی  کردوو�ت،  بەرەکەتداری 
بۆ�ە من ئەمڕۆ فەرمانی  پەروەردگارت تۆی کڕ�ی�ەوە،  �ەزدانی  کۆ�لە بوو�ت، جا 

ئەمەت پیێ دەکەم.
١٦ بەاڵم ئەگەر گوتی، »واز لە تۆ ناهێنم،« چونکە خۆت و ماڵەکەتی خۆشدەوێت، 

لەبەر ئەوەی لەالی تۆ لە خۆش�دا بووە، ١7 ئەوا درێشە ببە و لەالی دەرگاکە گوێیی 
کون بکە، جا بۆ هەتاهەتا�ە دەبێتە کۆ�لەت، ئاواش بۆ کارەکەرەکەت دەکە�ت.

ساڵ  شەش  چونکە  بکە�ت،  ئازاد  خزمەتکارەکەت  نەبێت  گران  التەوە  ١٨ بە 

پەروەردگارت  �ەزدانی  جا  کرێگرتە�ەک،  هێندەی  دوو  کردوو�ت،  خزمەتی 
بەرەکەتدارت دەکات لە هەموو ئەوەی کە دە�کە�ت.

a ١4 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

b ١4 گوشەرەکەتی: بەرهەمەکەی ئاوی ترێی�ە، بڕوانە سەرژمێری ١٨ :٢7  .  
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نۆبەرە ئاژەڵەکان
پەروەردگارت  �ەزدانی  بۆ  مەڕەکانت  و  مانگا  نێر�نەی  نۆبەرە�ەکی  ١٩ هەموو 

تەرخان دەکە�ت، کار بە نۆبەرەی مانگاکەت مەکە و خوری نۆبەرەی مەڕەکانت 
مەبڕەوە. ٢٠ ساڵ بە ساڵ لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارت دە�خۆ�ت لەو شوێنەی 
�ەزدان هەڵ�دەبژێرێت، خۆت و ماڵەکەت. ٢١ بەاڵم ئەگەر ئاژەڵێک کەموکوڕ�ی�ەکی 
تێدابێت، وەک شەلی �ان کوێری، هەر کەموکوڕ�ی�ەکی خراپ، ئەوا بۆ �ەزدانی 
دە�خۆ�ت، کەسی گاڵو  شارۆچکەی خۆتدا  ٢٢ لە  مەبڕە،  پەروەردگارت سەری 
و پاک بەپیێیی ڕێوڕەسم وەک �ەک، وەک چۆن مامز و ئاسک دەخۆن. ٢3 بەاڵم 

خوێنەکەی نەخۆ�ت، وەک ئاو دە�ڕێژ�تە سەر زەوی.

جەژنی �ەسخە

بکەن، ١٦ پەروەردگارتان  �ەزدانی  بۆ  پەسخە  و جەژنی  ب�ارێزن  ئاڤ�ڤ   مانگی  ١

چونکە لە مانگی ئاڤ�ڤدا �ەزدانی پەروەردگارتان بە شەو لە م�سر دەر�هێنان. 
لەو  سەردەبڕن،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  بۆ  مەڕ  و  مانگا  پەسخە  جەژنی  لە  ٢ جا 

بە  نانێکی  3 ه�چ  بێت.  لەوێ  ناوی  ئەوەی  بۆ  هەڵ�دەبژێرێت  �ەزدان  شوێنەی 
تەنگانە،  نانی  دەخۆن،  فەت�رە  نانی  ڕۆژ  حەوت  نەخۆن،  لەگەڵ   aهەو�رترشی
چونکە بە پەلە لە خاکی م�سر هاتنە دەرەوە، هەتا هەموو ڕۆژانی ژ�انتان، ڕۆژی 
نابێت  سنوورەکانتان  هەموو  4 لە  بێت.  �اد  لە  م�سر  خاکی  لە  هاتنەدەرەوەتان 
ڕۆژی  کە  ئێوارە  گۆشتەی  لەو  ه�چ  نابێت  و  ڕۆژ  حەوت  بۆ  بب�نرێت  هەو�رترش 

�ەکەم سەری دەبڕن بۆ بە�انی بمێنێتەوە.
5 بۆتان ن��ە قوربانی جەژنی پەسخە لە �ەکێک لە شارۆچکەکانتان سەرببڕن کە 

پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی  لەو  ٦ بەڵکو  دەتانداتێ،  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
هەڵ�دەبژێرێت هەتا ناوی لەوێ بێت، لەوێ قوربانی پەسخە سەردەبڕن لە ئێوارە، 
م�سر.  لە  هاتنەدەرەوەتان  سااڵنەی  �ادکردنەوەی  کاتی  لە  ئاوابوون،  خۆر  دەمەو 
و  دە�خۆن  و  دەنێن  لێیی  هەڵ�دەبژێرێت،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی  7 لەو 

ئ�نجا بۆ بە�انی دەگەڕێنەوە چادرەکانتان. ٨ شەش ڕۆژ نانی فەت�رە دەخۆن و ڕۆژی 
کارێکی  ه�چ  پەروەردگارتان،  �ەزدانی  بۆ  دەگێڕن  کۆتا�یی  ئاهەنگی  حەوتەم�ش 

تێدا ناکەن.

جەژنی هەف�ەکان
دەغڵ  دروێنەی  دەست�ێکردنی  لە  خۆتان،  بۆ  دەژمێرن  هەفتە  ٩ حەوت 

دەست�ێدەکە�ت. ١٠ جەژنی هەفتەکانb بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان دەگێڕن، بەگوێرەی 
ئەوەی لە دەستتان دێتەدەر بەخش�نێکی ئازاد دەبەخشن، وەک ئەوەندەی �ەزدانی 

a 3 هەو�رترش: لە ج�اتی خومرە بۆ هەوێن بەکارهاتووە.  

b ١٠ جەژنی هەفتەکان، هەروەها وەک جەژنی دروێنەش ناسراوە )بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦  (، 5٠ ڕۆژ دوای جەژنی فەت�رە بووە، کە دەکاتە حەوت هەفتە.  
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و  و خزمەتکار  و کچ  و کوڕ  ١١ جا خۆتان  بەرەکەتداری کردوون.  پەروەردگارتان 
و  نامۆ  ئەو  و  شارۆچکەکانتانن  لە  کە  لێڤ��انەی  ئەو  هەروەها  کارەکەرەکانتان، 
هەت�و و بێوەژنانەی کە لەنێوتانن لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان دڵخۆش دەبن، 
١٢ لە  بێت.  لەوێ  ناوی  هەتا  هەڵ�دەبژێرێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی  لەو 
�ادتان بێت ئێوەش لە م�سر کۆ�لە بوون، بۆ�ە ئەو فەرزانە بەجێدەهێنن و پە�ڕەو�ان 

دەکەن.

جەژنی کە�رەشینە
لە  بەرهەم  کاتێک  دەکەن،  خۆتان  بۆ  کەپرەش�نە  جەژنی  ڕۆژان  ١3 حەوت 

جۆخ�ن و گوشەرەکەتانa کۆدەکەنەوە. ١4 جا بە جەژنەکەتان خۆتان و کوڕ و کچ 
بێوەژنانەی  و  هەت�و  و  نامۆ  و  لێڤی  ئەو  هەروەها  کارەکەرەکانتان،  و  و خزمەتکار 
لە شارۆچکەکانتاندان دڵخۆش دەبن. ١5 حەوت ڕۆژان بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان 
جەژن دەگێڕن لەو شوێنەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت، چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان 
بەرەکەتدارتان دەکات لە هەموو بەروبوومێک و لە هەموو کردارێکی دەستتان، جا 

بێگومان دڵخۆش دەبن.
پەروەردگارتان  �ەزدانی  لەبەردەم  نێر�نەکانتان  هەموو  ساڵێکدا  لە  جار  ١٦ سێ 

فەت�رە و جەژنی  لە جەژنی  لەو شوێنەی کە خۆی هەڵ�دەبژێرێت:  ئامادە دەبن، 
ئامادە  �ەزدان  لەبەردەم  دەستبەتاڵی  بە  نابێت  کەپرەش�نە.  جەژنی  و  هەفتەکان 
بن، ١7 بەپیێیی ئەو بەرەکەتەی �ەزدانی پەروەردگارت پیێت دەبەخشێت، هەر�ەکە 

بەگوێرەی ئەوەی لە دەستی دێتەدەر.

دادوەران
کە  شارۆچکەکانتان  هەموو  لە  دادەنێن  خۆتان  بۆ  کوێخاکان  و  ١٨ دادوەران 

ئەوان�ش  جا  هۆزەکانتان،  بەگوێرەی  دەدات  پیێتانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
دادوەر�ی�ەکی ڕاستودروست بۆ گەل دەکەن. ١٩ دادوەری خوار مەکەنەوە و ال�ەنگری 
کەس مەکەن و بەرت�ل وەرمەگرن، چونکە بەرت�ل چاوی داناکان کوێر دەکات و 
قسەی ڕاستودروستان خوار دەکات. ٢٠ دادوەری پە�ڕەو دەکەن و تەنها دادوەری، 
پیێتانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەو خاکەدا بگرن کە  بەسەر  بژ�ن و دەست  هەتا 

دەدات.

�ەرس�نی خودایەکی دیکە
لەتەن�شت  ناچێنن  خۆتان  بۆ  دارێک  ه�چ  لە  ئەشێرا�ەک  ستوونە  ٢١ ه�چ 

٢٢ ه�چ  دەکەن،  دروستی  خۆتان  بۆ  کە  پەروەردگارتانەوە  �ەزدانی  قوربانگاکەی 

a ١3 گوشەرەکەتان: بەرهەمەکەی ئاوی ترێی�ە، بڕوانە سەرژمێری ١٨ :٢7  .  
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ڕقی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەوەی  ڕامەگرن،  خۆتان  بۆ  تەرخانکراو  بەردێکی 
لێ�ەتی.

 بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان گا�ەک �ان بەرخێک سەرمەبڕن کە کەموکوڕ�ی�ەک ١7 ١

�ەزدانی  لەالی  قێزەونە  ئەوە  چونکە  تێدابێت،  خراپیی  شتێکی  �ان 
پەروەردگارتان.

پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  شارۆچکەکانتان  لە  �ەکێک  لە  لەنێوتان،  ٢ ئەگەر 

�ەزدانی  لەالی  کە  دەکات  کارێک  ب�نرا  ئافرەتێک  �ان  پی�اوێک  دەدات،  پیێتانی 
فەرمانی  پیێچەوانەی  3 بە  و  دەشکێنێت  پە�مانەکەی  و  خراپە  پەروەردگارتان 
منەوە، خوداوەندی د�کە، خۆر، مانگ �ان هەر �ەکێک لە ئەستێرەکانی ئاسمان 
ئێوە  دەبێت  ب�ستتان،  و  ڕاگە�ەنرا  پیێتان  4 جا  دەبات،  بۆ  و کڕنۆشی  دەپەرستێت 
قێزەونە  ئەو کارە  بێگومان  بوو و  تاوانبارکردنەکە ڕاست  ئەگەر  لێیی بکۆڵنەوە.  باش 
کردووە،  بەدکار�ی�ەی  ئەو  ئافرەتەی  ئەو  �ان  پی�اوە  ئەو  5 ئەوا  کرابوو،  ئ�سرائ�ل  لە 
دەر�بکەن بۆ الی دەروازەی شارەکەتان و بەردبارانی بکەن هەتا دەمرێت. ٦ ئەوەی 
نابێت لەسەر  �ان سێ شا�ەت دەکوژرێت،  بکوژرێت لەسەر زاری دوو شا�ەت 
زاری �ەک شا�ەت بکوژرێت. 7 �ەکەم جار دەستی شا�ەتەکانی بەسەرەوە دەبێت 

بۆ کوشتنی پاشان دەستی هەموو گەل، جا خراپەکە لەنێو خۆتان دادەماڵن.

دادگا
٨ ئەگەر داوا�ەکتان بەالوە سەخت بوو لە بڕ�اردان، چ لە تاوانی ڕووداوی کوشتن 

ئەوا  دادگاکانتان،  لە  ناکۆکی  لە کاروباری  پەالماردان،  �ان  داواکاری ماف  �ان 
٩ بڕۆنە  هەڵ�دەبژێرێت.  پەروەردگارتان  �ەزدانی  شوێنەی  ئەو  بۆ  بڕۆن  و  هەستن 
الی کاه�نە لێڤ��ەکان و الی ئەو دادوەرەی لەو ڕۆژانەدا�ە و ب�رسن، جا حوکمی 
بڕ�ارەکەتان پیێ ڕادەگە�ەنن. ١٠ دەبێت ئەو بڕ�ارەی کە پیێتانی ڕادەگە�ەنن جێبەجێیی 
بکەن، لەو شوێنەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت. ئاگاداربن لەوەی ڕێک ئەوە بکەن کە 
فێرتان دەکەن. ١١ بەپیێیی ئەو ڕێنما�ی�ە فێرتان دەکەن و ئەو حوکمەی پیێتانی دەڵێن، 
نە  و  ڕاست  بەالی  نە  ڕادەگە�ەنن،  پیێتانی  کە  المەدەن  شتانە  لەو  دەکەن،  وا 
بەالی چەپ. ١٢ ئەو پی�اوەش کە بە لووتبەرز�ی�ەوە دەجوڵێتەوە و گوێ ناگرێت لەو 
کاه�نەی لەوێ ڕاوەستاوە بۆ ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارتان ب�ەرستێت، �ان گوێ لە 
دادوەرەکە ناگرێت، ئەوا ئەو پی�اوە دەکوژرێت و خراپەکە لە ئ�سرائ�لدا دادەماڵرێت. 

١3 جا هەموو گەل دەب�ستن و دەترسن و لەپاش ئەوە لووتبەرزانە ناجوڵێنەوە.

�اشاکە
پەروەردگارتان دەتانداتێ و دەستتان  �ەزدانی  ئەو خاکەی کە  ١4 کاتێک هاتنە 

خۆمان  بۆ  »پاشا�ەک  بڵێن،  ئەگەر  جا  بوون،  ن�شتەجێ  تێ�دا  و  گرت  بەسەردا 
دادەنێ�ن وەک هەموو ئەو نەتەوانەی دەوروبەرمان،« ١5 ئەوا ئەو پاشا�ە بۆ خۆتان 
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دادەنێن کە �ەزدانی پەروەردگارتان هەڵ�دەبژێرێت، �ەکێک لە براکانتان بۆ خۆتان 
ن��ە.  براتان  ئ�سرائ�ل��ەکی  کە  دابنێن  بێگانە  �ەکێکی  ن��ە  بۆتان  پاشا،  دەکەنە 
م�سر،  بۆ  نەنێرێتەوە  گەل  و  نەکات  زۆر  بۆ خۆی  ئەسپ  پاشا�ە  ئەو  با  ١٦ بەاڵم 

»نەکەن  فەرموون:  پیێیی  �ەزدان  چونکە  بەدەستبهێنێت،  زۆرتر  ئەس�یی  ئەوەی  بۆ 
جارێکی د�کە بەو ڕێگا�ەدا بگەڕێنەوە.« ١7 هەروەها با ژن بۆ خۆی زۆر نەکات، 

نەوەک دڵی البدات. با زێڕ و ز�و�ش بۆ خۆی گەلێک زۆر نەکات.
١٨ کاتێک لەسەر تەختی پاشا�ەت��ەکەشی دادەن�شێت، با وێنە�ەک لەم فێرکردنە 

لە پەڕتووکێک لەالی کاه�نە لێڤ��ەکان بۆ خۆی بنووسێتەوە. ١٩ جا بە درێژا�یی ژ�انی 
پەروەردگاری  �ەزدانی  لە  بێت  فێر  ئەوەی  بۆ  دەخوێنێتەوە،  لێیی  و  دەبێت  لەالی 
هەتا  بەجێبهێنێت  فەرزانە  ئەم  و  فێرکردنە  ئەم  وشەکانی  هەموو  و  بترسێت  خۆی 
پە�ڕەو�ان بکات. ٢٠ نەوەک بەسەر براکان�دا لووتبەرز بێت، نەوەک لە فەرمانەکان 
بەالی ڕاست �ان بەالی چەپدا البدات، بۆ ئەوەی درێژە بە ماوەی پاشا�ەت��ەکەی 

بدات، خۆی و نەوەکانی لەنێو ئ�سرائ�ل.

�پێشکەشکراوەکان بۆ کاهینان و لێڤیپیەکان

ئ�سرائ�ل ١٨ لەگەڵ  م�رات�ان  و  بەش  لێڤی  هۆزی  هەموو  و  لێڤ��ەکان   کاه�نە  ١

ئەمە  ئەوانە، چونکە  بەشی  �ەزدان  بۆ  ئاگرەکان  بە  قوربان��ە  بەڵکو  نابێت، 
م�راتە بۆ�ان. ٢ جا لەناو براکان�ان م�رات�ان نابێت، �ەزدان م�راتی ئەوانە وەک بەڵێنی 

پیێدان.
3 ئەمەش مافی کاه�ن دەبێت لەسەر گەل، لەوانەی قوربانی سەردەبڕن، جا گا 

بێت �ان مەڕa، شان و شەو�الکی خوارەوە بە چەناگە و هەردوو ڕوومەتەوە و گەدە 
بە کاه�ن دەدرێن. 4 هەروەها �ەکەم�ن بەرهەمی دانەوێڵە و شەرابی تازە و زە�ت 
پیێدەدەن، 5 چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان  و �ەکەم بڕ�نەوەی خوری مەڕەکانتانی 
لەناو هەموو هۆزەکانتان هەڵ�بژاردن هەتا بوەستن بۆ خزمەتکردن بە ناوی �ەزدانەوە، 

خۆ�ان و کوڕەکان�ان هەتاهەتا�ە.
شوێنەی  لەو  ئ�سرائ�ل،  شارۆچکەکانی  لە  �ەکێک  هەر  لە  لێڤ��ەک  ٦ ئەگەر 

و  هەڵ�دەبژێرێت  �ەزدان  کە  شوێنەی  ئەو  بۆ  هات  خۆی  دڵی  بە  پڕ  و  دەژ�یێت 
7 بە ناوی �ەزدانی پەروەردگار�ی�ەوە خزمەتی کرد، وەک هەموو برا لێڤ��ەکانی کە 

لەوێ لەبەردەم �ەزدان وەستاون، ٨ ئەوا بەش�ان �ەکسان دەبێت لە خواردن، بێجگە 
لەوەی لە م�راتی خێزانەکەی دەفرۆشرێت.

نەری�ە قێزەونەکان
٩ کاتێک چوونە ناو ئەو خاکەی کە �ەزدانی پەروەردگارتان پیێتان دەدات، فێر 

کە  نەبێت  تێدا  ١٠ ئەوانەتان  بکەن.  نەتەوانە  ئەو  قێزەونەکانی  نەر�تە  وەک  مەبن 

a 3 مەبەستی لە هەر ئاژەڵێکی بچووکە لە مێگەل بێت وەک: مەڕ، بزن، گوێرەکە… هتد.  
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کوڕەکەی �ان کچەکەی وەک قوربانی بسووتێنێت، هەروەها نە ئەوانەی فاڵگرتنەوە 
دەکەن و نە بەخت خوێندنەوە و نە جادووگەری و نە س�حربازی، ١١ نە ئەوانەی 
نوشتە دەکەن و نە ئەوانەی نێوانگرنa و نە ئەوانەی ڕۆح ئامادەکارنb و نە ئەوانەی 
ڕاوێژ بە مردووان دەکەن، ١٢ چونکە هەرکەسێک ئەم نەر�تانە پە�ڕەو بکات لەالی 
�ەزدان قێزەونە، هەر بەهۆی ئەم نەر�تە قێزەونانە�ە �ەزدانی پەروەردگارتان نەتەوەکان 

لەبەردەمتان ڕاو دەنێت. ١3 لەالی �ەزدانی پەروەردگارتان بێ کەموکوڕی دەبن.

�پێغەمبەرەکە
فاڵگرەوان  و  خوێنەر  بەخت  لە  گوێ  دەگرنەوە  جێ�ان  ئێوە  نەتەوانەی  ١4 ئەو 

١5 �ەزدانی  نەداوە.  ڕێیی  بەم شێوە�ە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئێوە  بۆ  بەاڵم  دەگرن، 
دەستن�شان  بۆ  منتان  وەک  پیێغەمبەرێکی  براکانتان  لە  لەنێوتان  پەروەردگارتان 
�ەزدانی  لە  شتانەی  ئەو  هەموو  ١٦ بەگوێرەی  بگرن.  لێ  گوێیی  دەبێت  دەکات، 
پەروەردگارتان داوا کرد لە حۆرێڤ لە ڕۆژی کۆبوونەوە و گوتتان: »با ئ�تر گوێمان 
لە دەنگی �ەزدانی پەروەردگارمان نەبێت و ئەم ئاگرە مەزنەش نەب�ن�نەوە، نەوەک 

بمر�ن.«
براکان�ان  ١٨ لەنێو  گوت�ان،  لەوەی  کرد  »چاک�ان  فەرمووم:  پیێیی  ١7 �ەزدان�ش 

پیێغەمبەرێکی وەک تۆ�ان بۆ دادەنێم و وتەکانم دەخەمە دەمی و ئەوەی فەرمانی 
پیێیی دەدوێت. ١٩ جا ئەو کەسەی گوێ لە وشەکانم نەگرێت  پیێدەدەم ئەو بۆ�ان 
کە ئەو پیێغەمبەرە بە ناوی منەوە دە�ڵێت، ئەوا لێ�رس�نەوەی لەگەڵ دەکەم. ٢٠ بەاڵم 
ئەو پیێغەمبەرەی لووتبەرز دەبێت و بە ناوی منەوە قسە�ەک دەکات کە من فەرمانم 
ئەو  بکات،  قسە  د�کەوە  خودای  ناوی  بە  ئەوەی  �ان  ب�کات،  نەکردووە  پیێیی 

پیێغەمبەرە دەبێت بمرێت.«
٢١ ئەگەر لە دڵتانەوە بڵێن، »چۆن ئەو قسە�ە بزان�ن کە �ەزدان نە�فەرمووە؟« ٢٢ ئەوا 

نەبوو،  و  نەدا  ڕووی  و  پیێکردووە  قسەی  �ەزدانەوە  ناوی  بە  پیێغەمبەرێک  ئەوەی 
لووتبەرز�ی�ەوە  بە  پیێغەمبەرە  ئەو  بەڵکو  نە�فەرمووە،  �ەزدان  کە  قسە�ە�ە  ئەو  ئەوە 

گوتوو�ەتی، جا لێیی مەترسن.

شارەکانی �ەناگا

 کاتێک �ەزدانی پەروەردگارتان ئەو نەتەوانەی قڕکرد کە �ەزدانی پەروەردگارتان ١٩ ١

خاکەکە�انتان دەداتێ و کاتێک دەرتانکردن و لە شار و ماڵەکان�ان ن�شتەجێ 
�ەزدانی  بۆ خۆتان ج�ا دەکەنەوە کە  ناوەڕاستی خاکەکەتان  لە  ٢ سێ شار  بوون، 
پەروەردگارتان دەتانداتێ هەتا دەستی بەسەردا بگرن. 3 ڕێگا دروستدەکەن و ئەو 

a ١١ نێوانگرن: لێرە بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا. بڕوانە لێڤ��ەکان ١٩ :3١  .  

b ١١ ڕۆح ئامادەکارن: بەو کەسانە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکەن. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3 و ٨ –٩  .  
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خاکەی کە �ەزدانی پەروەردگارتان بە م�رات دەتانداتێ، دە�کەن بە سێ بەشی 
سنووردار، تاکو ئەو کەسەی کەسێک بکوژێت بۆ ئەوێ هەڵبێت.

دا  هاوڕێکەی  لە  ئەنقەست  بەبێ  کەسێک  ئەگەر  ئەوە�ە،  بۆ  �اسا�ە  4 ئەم 

نموونە،  5 بۆ  دەژ�یێت.  ئ�تر  هەڵدێت،  ئەوێ  بۆ  نەبووە،  ئەو  ناحەزی  پیێشتر  کە 
�ەکێک لەگەڵ هاوڕێکەی بچێتە ناو دارستان بۆ داربڕ�ن و لە کاتی تەور وەشاندن 
ئاسنەکە لە داردەستەکە دەرپەڕێت و لە هاوڕێکەی بدات و بمرێت. ئەو کەسە بۆ 
�ەکێک لەو شارانە هەڵدێت و دەژ�یێت. ٦ ئەگ�نا خوێنگرەکە لە تووڕە�ی�دا بەدوای 
ڕێگا  لە  پەناگا،  شاری  بۆ  ڕێگاکە  دووری  بەهۆی  و  دەکەوێت  تۆمەتبارکراوەکە 
پیێیی دەگات و دە�کوژێت، لە کاتێکدا ئەو شا�انی مردن ن��ە، چونکە پیێشتر ئەو 
پیێدەدەم کە سێ شار بۆ خۆتان  ناحەزی هاوڕێکەی نەبووە. 7 بۆ�ە من فەرمانتان 

ج�ا بکەنەوە.
بۆ  سوێندی  وەک  کردن  فراوان  سنووری  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ٨ ئەگەر 

دا  باوباپی�رانتان  بە  بەڵێنی  کە  پیێدان  خاکەی  ئەو  هەموو  و  خوارد  باوباپی�رانتان 
پاراست هەتا جێبەجێیی بکەن وەک  فەرمانانەتان  ئەم  ب�انداتێ، ٩ چونکە هەموو 
و  خۆشبوێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  هەتا  پیێدەدەم،  فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  ئەوەی 
هەموو ڕۆژان ڕێگاکانی بگرنەبەر، ئەوا سێ شاری د�کەش بۆ خۆتان ز�اد بکەن 
خاکەکەتان  لەناو  بێتاوانێک  خوێنی  ئەوەی  بۆ  بکەن  ١٠ ئەوە  سێ�ە.  ئەم  لەسەر 
نەڕژێت کە �ەزدانی پەروەردگارتان بە م�رات دەتانداتێ، جا تاوانی خوێنڕشتنتان 

لەسەر دەبێت.
لێیی  و  نا�ەوە  بۆ  بۆسەی  و  بێت  دراوسێکەی  لە  ڕقی  کەسێک  ئەگەر  ١١ بەاڵم 

هەستا و لێدانێکی کوشندەی لێدا و مرد و ئ�نجا بکوژەکە بۆ �ەکێک لەو شارانە 
هەاڵت، ١٢ ئەوا پی�رانی شارۆچکەکەی خۆی دەنێرن و لەوێ دە�هێننەوە و دە�دەنە 
دەست خوێنگری تۆڵەسێنەر و دەکوژرێت. ١3 بەزە�ی�تان پیێ�دا نە�ەتەوە، جا تاوانی 

ڕشتنی خوێنە بێتاوانەکە لە ئ�سرائ�لدا دادەماڵی و چاکەتان بۆ دەبێت.
١4 سنووری بەردڕێژکراوی زەوی دراوسێکەت مەگوێزەوە کە ئەوانەی �ەکەم جار 

پیێت  دا�انناوە، لەو م�راتەی بەرت دەکەوێت لەو زەو�ی�ەی �ەزدانی پەروەردگارت 
دەدات هەتا بب�تە خاوەنی.

شایەتی
١5 �ەک شا�ەت بەس ن��ە بۆ تاوانبارکردنی کەسێک بە ئەنجامدانی تاوانێک �ان 

هەڵە�ەک، لە هەر تاوانێک کە دە�کات. هەر تاوانێک لەسەر زاری دوو �ان سێ 
شا�ەت ڕاست��ەکەی دەسەلمێنرێت.

١٦ ئەگەر شا�ەتێکی درۆ دەرکەوت بۆ ئەوەی بە چەوتی شا�ەتی لەسەر کەسێک 

لەبەردەم  �ەزدان،  لەبەردەم  لەنێوانە،  ناکۆک��ان  پی�اوەکەی  هەردوو  ١7 ئەوا  بدات، 
کاه�نەکان و ئەو دادوەرانەی لەو ڕۆژانەدان ڕادەوەستن، ١٨ جا ئەگەر دادوەران باش 
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لێ�ان کۆڵ��ەوە و زان��ان شا�ەتەکە شا�ەتێکی درۆزنە و بە درۆ شا�ەتی لەسەر براکەی 
داوە، ١٩ ئەوا ئەوەی پیێ بکەن کە دە�و�ست بە براکەی بکات، جا خراپەکە لەنێو 
خۆتان دادەماڵن و ٢٠ ئەوانی د�کە دەب�ستن و دەترسن و ئەو کارە خراپە لەنێوتاندا 
بە  ددان  چاو،  بە  چاو  گ�ان،  بە  گ�ان  نەبێت،  ٢١ بەزە�ی�تان  ناکرێتەوە.  دووبارە 

ددان، دەست بە دەست، پیێ بە پیێ.

چوون بۆ جەنگ

 کاتێک دەچن بۆ ئەوەی لە دژی دوژمنەکانتان بجەنگن، ئەسپ و گال�سکە ٢٠ ١

�ەزدانی  چونکە  مەترسن،  لێ�ان  ب�نی،  زۆرترتان  خۆتان  لە  سوپا�ەکی  و 
جەنگ  لە  ٢ کاتێک  دەر�هێنان.  م�سرەوە  خاکی  لە  کە  لەگەڵتانە  پەروەردگارتان 
نز�ک دەکەونەوە کاه�نەکە دێتە پیێش و وتار بۆ گەل دەدات، 3 پیێ�ان دەڵێت: »ئەی 
ئ�سرائ�ل گوێ بگرە، ئێوە ئەمڕۆ لە جەنگ لە دژی دوژمنەکانتان نز�ک بوونەتەوە، 
ورەتان نەڕووخێت، لێ�ان مەترسن و مەتۆقن و سام نەتانگرێت، 4 چونکە �ەزدانی 
پەروەردگارتان لەگەڵتان دەڕوات، هەتا بۆ ئێوە لە دژی دوژمنەکانتان بجەنگێت و 

سەرکەوتووتان بکات.«
5 ئ�نجا کوێخاکان قسە بۆ گەل دەکەن و دەڵێن: »کێ خانووێکی نوێیی بن�اد 

ناوە و نە�کردووەتەوە، با بڕوات و بگەڕێتەوە بۆ ماڵەکەی، نەوەک لە جەنگەکەدا 
بکوژرێت و پی�اوێکی د�کە ب�کاتەوە. ٦ کێ ڕەزەمێوێکی چاندووە و لە �ەکەم بەری 
نەخواردووە؟ با بڕوات و بگەڕێتەوە ماڵەکەی، نەوەک لە جەنگەکەدا بکوژرێت و 
پی�اوێکی د�کە �ەکەم بەری بخوات. 7 کێ ژنێکی مارە کردووە و نە�گواستووەتەوە، 
پی�اوێکی  و  بکوژرێت  جەنگەکەدا  لە  نەوەک  ماڵەکەی،  بگەڕێتەوە  و  بڕوات  با 
دەڵێن:  و  دەکەن  گەل  بۆ  قسە  کوێخاکان  دووبارە  ٨ ئ�نجا  ب�گوازێتەوە.«  د�کە 
»کێ دەترسێت و ورەی ڕووخاوە؟ با بڕوات و بگەڕێتەوە بۆ ماڵەکەی، نەوەک دڵی 
براکان�شی بتۆقێت وەک خۆی.« ٩ کاتێک کوێخاکان لە قسەکردن لەگەڵ گەل 

تەواو دەبن، فەرماندەکان بۆ سوپا دادەنێن.
١٠ کاتێک لە شارێک نز�ک دەبنەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ�دا بجەنگن، بانگی بکەن 

بۆ ڕێککەوتن. ١١ جا ئەگەر بۆ ئاشتبوونەوە وەاڵمی دانەوە و دەرگای بۆ کردنەوە، 
ئەوا هەموو ئەو گەلەی تێ�دان بۆ ئێوە بێگاریa و کارت بۆ دەکەن. ١٢ بەاڵم ئەگەر 
�ەزدانی  ١3 کاتێک  بدەن.  ئابڵوقەی  ئەوا  جەنگان  دژتان  لە  و  نەو�ست  ئاشت��ان 
بدەن،  پی�اوەکانی  هەموو  لە  شمشێر  بە  ئەوا  دەستتان،  دا�ە  ئەوی  پەروەردگارتان 
١4 بەاڵم ئافرەت و منداڵ و ئاژەڵی ماڵی و هەموو شتێکی د�کە کە لەناو شارەکە�ە، 

دوژمنانتان  دەستکەوتانەی  ئەو  دەستکەوتتان،  دەبێتە  تااڵنکردنەکە  هەموو 
ئەو  هەموو  بە  دەکەن  ١5 ئاوا  دا.  پیێتانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  بەکاردەهێنن 

شارانەی زۆر لە ئێوە دوورن، ئەوانەی لە شارەکانی ئەم گەالنەی ئێرە ن�ن.

a ١١ بێگاری: واتە بە زۆرەملێ.  
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م�رات  بە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  گەالنەی  ئەم  شارەکانی  ١٦ بەاڵم 

 ،aدەتانداتێ، ه�چ هەناسە�ەکی لێ مەهێڵنەوە. ١7 بەڵکو بە تەواوی لەناو�ان ببەن
ح�تی و ئەمۆری و کەنعانی و پر�زی و ح�ڤی و �ەبوس��ەکان، هەروەک �ەزدانی 
نەر�تە  هەموو  وەک  بکەن  فێرتان  ١٨ نەوەک  کردن،  پیێ  فەرمانی  پەروەردگارتان 
بە  ئێوەش سەبارەت  بۆ خوداوەندەکان�ان دە�کەن،  ئەوان  قێزەونەکان�ان بکەن کە 

�ەزدانی پەروەردگارتان تووشی گوناه دەبن.
١٩ ئەگەر بۆ چەند�ن ڕۆژ ئابڵوقەی شارێکتان دا، جەنگتان لە دژی بەرپا کرد هەتا 

ب�گرن، دارەکان بە تەور لەناو مەبەن و مە�انبڕنەوە، چونکە دەتوانن لە بەروبووم�ان 
بخۆن. ئا�ا داری ڕەز مرۆڤە تاکو ئابڵوقەی بدە�ت؟ ٢٠ بەاڵم ئەو دارانەی کە دەزانن 
لێ�ان ناخورێن، ئەوا دەتوانن ئەوانە تێکبدەن و ب�انبڕنەوە بۆ دروستکردنی سەنگەر 

لە دژی ئەو شارەی کە جەنگتان لەگەڵ دەکات هەتا دەکەوێت.

کەفارەت بۆ نەدۆزینەوەی بکوژ

پیێتان ٢١ پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  دۆزرا�ەوە  خاکە  لەو  کوژراوێک   ئەگەر  ١

دەدات هەتا دەستی بەسەردا بگرن، لە کێڵگە�ەک کەوتبوو و نەزانرا کێ 
ئەو  و  نێوان کوژراوەکە  و دووری  دادوەرانتان دەچن  و  پی�ران  ٢ ئەوا  کوشتوو�ەتی، 
شارۆچکانەی دەوروبەری دەپیێون. 3 جا پی�رانی نز�کتر�ن شارۆچکە لە کوژراوەکە 
ن�ری  نەکرابێت،  پیێ  جووتی  هێشتا  کە  دەبەن  ساڵە  سێ  مێ�نەی  گوێرەکە�ەکی 
دەبەنە  دۆڵێک  بۆ  ئەو شارۆچکە�ە گوێرەکەکە  پی�رانی  4 پاشان  دانەنرابێت.  لەسەر 
خوارەوە کە جۆگە�ەکی ئاوی لەبەرڕۆ�شتووی تێدابێت و نەکێڵرابێت و نەچێنرابێت 
و لە دۆڵەکە ملی دەشکێننb. 5 دواتر کاه�نەکان، نەوەی لێڤی دێنە پیێشەوە، چونکە 
�ەزدانی پەروەردگارتان ئەوانی هەڵبژاردووە هەتا خزمەتی بکەن و بە ناوی �ەزدانەوە 
قسەی  بەگوێرەی  پەالماردانێک  و  ناکۆکی  هەموو  جا  بکەن،  بەرەکەت  داوای 
ئەوان �ەکال دەکرێتەوە. ٦ ئ�نجا هەموو پی�رانی ئەو شارۆچکە�ەی کە لە کوژراوەکە 
نز�کە لە دۆڵەکە دەست�ان دەشۆن، لەو شوێنەی کە گوێرەکە ملشکاوەکەی لێ�ە و 
نە�انب�ن�وە.  و چاوەکانمان  نەڕشتووە  ئەم خوێنە�ان  7 ڕا�دەگە�ەنن: »دەستەکانمان 

خوێنێکی  و  کڕ�تەوە  کە  بکە  خۆت  گەلی  ئ�سرائ�لی  کەفارەتی  �ەزدان،  ٨ ئەی 

بێتاوان مەخەرە ملی ئ�سرائ�لی گەلەکەت.« جا کەفارەتی ئەو خوێنە�ان بۆ دەبێت. 
٩ تاوانی ڕشتنی خوێنە بێتاوانەکەش لەنێوتان دادەماڵن، چونکە ئەوەی لەبەرچاوی 

�ەزدان ڕاست بوو، ئێوە کردتان.

لە  تەواوی  بە  بەخش�نەکە  جار  زۆر  �ەزدان،  بە  دەبەخشرێت  کە  کەسێک  �ان  شتێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  زاراوە�ە  ئەم  ع�بری  زمانی  لە  دەبەن:  لەناو�ان  تەواوی  a ١7 بە 

ناودەبردرێت.  

b 4 ملی نوێنگ�نەکە دەشکێنن: ئەمە قوربان�دان بۆ گوناه ن��ە. بڕوانە دەرچوون ١3 :١3 و 34 :٢٠.   
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هێنانی ژنێکی دیل
پەروەردگارت  �ەزدانی  و  چوو�ت  جەنگ  بۆ  دوژمنەکانت  دژی  لە  ١٠ ئەگەر 

ڕوخسار  ئافرەتێکی  د�لەکان  ١١ لەنێو  گرتن،  لێ  د�لت  و  دەستت  بە  دا  ئەوانی 
جوانت ب�نی و چووە دڵتەوە و کردتە ژنی خۆت، ١٢ کاتێک دە�هێن�تە ماڵەکەت، 
سەری دەتاشێت و ن�نۆکەکانی دەکات، ١3 جلەکانی د�ل�ێتی لەبەر دادەکەنێت و بۆ 
ماوەی مانگێک لە ماڵەکەت دەبێت و ش�وەن بۆ دا�ک و باوکی دەگێرێت، پاش 
ئەوە دە�گواز�تەوە و بەزاوا دەب�ت و دەبێتە ژنت. ١4 ئەگەر پیێیی دڵخۆش نەبوو�ت، 
بەڕەاڵی بکە، بە پارە مە�فرۆشە و هەڵسوکەوتی وەک کۆ�لە لەگەڵدا مەکە، چونکە 

تۆ ئابڕووت بردووە.

مافی نۆبەرەکە
پی�اوێک دوو ژنی هەبێت، �ەکێک�انی خۆشو�ست و ئەوی د�کە�انی  ١5 ئەگەر 

خۆشنەو�ست، جا کە هەردووک�ان کوڕ�ان بۆی بوو و نۆبەرەکە هی خۆشەو�ستەکە 
ن��ە  بۆی  دەکات،  بەش  کوڕەکانی  بۆ  هە�ەتی  ئەوەی  ڕۆژەی  ئەو  ١٦ ئەوا  نەبوو، 
کوڕی خۆشەو�ستەکە بکات بە نۆبەرە لە ج�اتی کوڕە نۆبەرەکە، ١7 بەڵکو کوڕەکەی 
لەو ژنەی کە خۆشی ناوێت وەک نۆبەرە دە�ناسێت، هەتا دوو بەشی پیێبدات لە 
هەموو ئەوەی هە�ەتی، چونکە ئەو کوڕە �ەکەم ن�شانەی توانای باوک�ەتی، مافی 

نۆبەرا�ەتی هە�ە.

کوڕێکی یاخی
١٨ ئەگەر پی�اوێک کوڕێکی کەللەڕەق و �اخی هەبوو، گوێڕا�ەڵی قسەی دا�ک 

و باوکی نەبێت و گوێی�ان لێ نەگرێت کاتێک تەمبێیی دەکەن، ١٩ دا�ک و باوکی 
دە�گرن و دە�هێننە الی پی�رانی شارۆچکەکەی، بۆ الی دەروازەی شارۆچکەکەی و 
٢٠ بە پی�رانی شارەکەی دەڵێن، »ئەم کوڕەمان کەللەڕەق و �اخ��ە، گوێڕا�ەڵمان ن��ە 

بەردبارانی  پی�اوانی شارۆچکەکەی  ٢١ ئ�نجا هەموو  و دەست باڵو و سەرخۆشە.« 
دەکەن هەتا دەمرێت، ئ�تر بەمە خراپەکە لەنێو خۆتان دادەماڵن و هەموو ئ�سرائ�ل 

دەب�ستن و دەترسن.

کوژراوی لەسەر دار هەڵواسراو
٢٢ ئەگەر کەسێک تاوانێکی لەسەر بوو کە سزاکەی مردنە، جا کە کوژرا و لەسەر 

هەمان  لە  بەڵکو  مەهێڵنەوە،  دارەکە  لەسەر  تەرمەکەی  ٢3 شەو   a،هەڵتانواسی دار 

a ٢٢ ئەو کەسەی کە بڕ�اری سزای مردنی لەسەر بوو، دوای کوشتنی، تەرمەکەی لەسەر دارێک هەڵدەواسرا، ئەمەش ئاگادارکردنەوە�ەک بوو بۆ خەڵکی، کە ئەنجامی 

شکاندنی ئەم �اسا�ە کوشتنە.  
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ڕۆژدا دە�نێژن، چونکە هەڵواسراو لەسەر دار لەال�ەن خوداوە نەفرەت لێکراوەa، جا 
خاکەکەتان گاڵو مەکەن کە �ەزدانی پەروەردگارتان بە م�رات دەتانداتێ.

گرنگیدان بە بەرژەوەندی کەسانی دیکە

 ئەگەر گا �ان مەڕی هەر هاواڵت��ەکت ب�نی وێڵ بووە، خۆتی لێ گێل مەکە، ٢٢ ١

براکەت  ئەگەر  ٢ جا  بگەڕێن�تەوە،  براکەتی  بۆ  لەسەرت  پیێو�ستە  بەڵکو 
لێتەوە نز�ک نەبوو �ان نەتدەناسی، ئەوا ب�خەرە ماڵەکەتەوە و لەالت دەبێت هەتا 
بۆ  دەکە�ت  شت  3 هەمان  دەگەڕێن�تەوە.  بۆی  ئەوسا  دەکاتەوە،  داوای  براکەت 
لێیی ون  براکەت کە  لە  بوو  بۆ هەر شتێکی ون  و  بۆ کەواکەی  و  گوێدرێژەکەی 

دەبێت و تۆ دە�دۆز�تەوە، بۆت ن��ە خۆتی لێ گێل بکە�ت.
لە ڕێگادا کەوتووە، خۆتی لێ گێل  براکەت دەب�ن�ت  �ان گای  4 کە گوێدرێژ 

مەکە، بەڵکو پیێو�ستە لەسەرت لەگەڵی هەڵ�بستێن�تەوە.
بکات،  لەبەر  ژن  پی�او جلی  نابێت  و  بێت  ژنەوە  بەبەر  نابێت  پی�او  5 شتومەکی 

چونکە هەرکەسێک ئەمە بکات، قێزەونە لەالی �ەزدانی پەروەردگارت.
٦ ئەگەر ڕێککەوت هێالنەی باڵندە�ەک لە ڕێگا لەپیێشت بوو، لەناو دارێک �ان 

لەسەر زەوی و بێچوو �ان هێلکەی تێدابوو و دا�کەکەشی تێدابوو بە کڕی لەسەر 
بێچووەکان �ان هێلکەکان هەڵن�شتبوو، ئەوا دا�کەکە و بێچووەکان پیێکەوە مەبە، 
و  ببێت  بۆ  ئەوەی چاکەت  بۆ  ببە،  بۆ خۆت  بێچووەکان  و  بکە  ئازاد  7 دا�کەکە 

درێژە بە ڕۆژانت بدە�ت.
٨ ئەگەر خانووێکی نوێت بن�اد نا، ستارە بۆ سەربانەکەت بکە، نەوەک خوێنێک 

بهێن�تە سەر ماڵەکەت ئەگەر �ەکێکی لێ کەوتە خوارەوە.
٩ لە ڕەزەکەت دوو جۆر تۆو مەچێنەb، ئەگەر ئەمە بکە�ت، نەک تەنها ئەوەی 

دە�چێن�ت، بەڵکو بەری ڕەزە مێوەکەشت بۆ پی�رۆزگا تەرخان دەکرێت.
١٠ کێاڵن بە گا و گوێدرێژ پیێکەوە مەکە.

١١ جلوبەرگی تێکەاڵو لەبەر مەکە، خوری و کەتان پیێکەوە لەبەر مەکە.

d.کەواکەت کە خۆتی پیێ دەپۆش�ت، گوڵ�نگ بۆ خۆت بکە c١٢ لە لچکەکانی

شکاندنی �ەیمانی ژن و مێردایەتی
١3 ئەگەر پی�اوێک ژنێکی هێنا و کاتێک چوو بۆ الی ڕقی لێیی بووەوە و ١4 قسەی 

نا و گوتی، »ئەم ژنەم هێنا و کە چوومە  ناوێکی خراپیی بەدواوە  بۆ هەڵبەست و 
بەڵگەی کچێن��ەکەی  باوکی کچەکە  و  ١5 دا�ک  نەبوو.«  پەردەی کچێنی  الی 

a ٢3 نەفرەت لێکراوە: سەبارەت بە هەڵواس�نی مەس�ح لەسەر خاچ )دار(، بڕوانە گەالت�ا 3 :١3  .  

b ٩ بڕوانە لێڤ��ەکان ١٩ :١٩  .  

c ١٢ الولوێچ �ان لچک مەبەست لە سەرگۆشەی قوماشە �ان جل و بەرگ.  

d ١٢ مەبەست لەم �اسا�ە �ادکردنەوەی ڕاس�اردەکانی خودا�ە. بڕوانە سەرژمێری ١5 :37 -4١.   



دواوتاری موسا 345٢٢

دەسەلمێنن.  شارۆچکەکە  پی�رانی  بۆ  شارۆچکەکە  دەروازەی  لەالی  و  دەبەن 
و  ژنی  ببێتە  دا  پی�اوە  بەم  خۆمم  »کچەکەی  دەڵێت،  پی�ران  بە  کچەکە  ١٦ باوکی 

پەردەی  ”کچەکەت  دەڵێت:  و  هەڵبەستووە  بۆ  قسەشی  ١7 وا  بووەوە.  لێیی  ڕقی 
کچێنی نەبوو،“ ئەمەش بەڵگەی کچێنی کچەکەمە،« جلەکەش لەبەردەم پی�رانی 
شارۆچکەکە دەخەنە ڕوو، ١٨ ئ�تر پی�رانی ئەو شارە پی�اوەکە دەبەن و تەمبێیی دەکەن. 
ناوێکی خراپیی  باوکی کچەکە، چونکە  بۆ  ز�و   aبە سەد شاقلی دەدەن  ١٩ سزای 

خستە دوای پاک�زە�ەک لە ئ�سرائ�ل، جا دەبێتە ژنی و بە درێژا�یی ژ�انی ناتوانێت 
تەاڵقی بدات.

پاک�زە�یی نەبوو،  ٢٠ بەاڵم ئەگەر تۆمەتبارکردنەکە ڕاست بوو و کچەکە بەڵگەی 

٢١ ئەوا کچەکە دەبەنە بەردەرگای ماڵی باوکی و پی�اوانی شارەکەی بەردبارانی دەکەن 

هەتا دەمرێت، چونکە کارێکی ناش�ر�نی لە ئ�سرائ�لدا کردووە بە بەدڕەوشت��ەکەی 
کە لە ماڵی باوکی کردوو�ەتی، جا خراپەکە لەنێو خۆتان دادەماڵن.

هەردووک�ان  ئەوا  بووە،  جووت  بەمێرد  ژنێکی  لەگەڵ  پی�اوێک  ب�نرا  ٢٢ ئەگەر 

لە  بووە و ژنەکەش، جا خراپەکاری  ژنەکە جووت  لەگەڵ  پی�اوەی  ئەو  دەکوژرێن، 
ئ�سرائ�لدا دادەماڵن.

ب�نی  شار  لەناو  د�کە  پی�اوێکی  و  پی�اوێک  بۆ  بێت  مارەبڕاو  کچێک  ٢3 ئەگەر 

ئەو  دەروازەی  الی  بۆ  دەرەوە  ببەنە  هەردووک�ان  ٢4 ئەوا  بوو،  جووت  لەگەڵی  و 
شار  لەناو  کچەکە  ئەوەی  لەبەر  دەمرن،  هەتا  بکەن  بەردباران�ان  و  شارۆچکە�ە 
پی�اوێکی  ئابڕووی دەستگ�رانی  پی�اوەکەش  فر�اکەوتن و هەروەها  بۆ  نەکرد  هاواری 

د�کەی برد، جا خراپەکە لەنێو خۆتان دادەماڵن.
٢5 بەاڵم ئەگەر پی�اوێک کچێکی مارەبڕاوی لە کێڵگەدا ب�نی و القەی کرد، ئەوا 

تەنها پی�اوەکە کە القەی کردووە دەمرێت، ٢٦ بەاڵم کچەکە ه�چی لێ ناکرێت، 
پی�اوێک  چۆن  بەڵکو  بێت،  مردن  سزای  شا�انی  ن��ە  لەسەر  گوناهێکی  کچەکە 
پەالماری دراوسێکەی بدات و ب�کوژێت، ئەو ڕووداوەش ئاوا�ە، ٢7 کچەکەی لە 

کێڵگەدا ب�ن�وە و کچە مارەبڕاوەکە هاواری کردووە و کەس نەبووە ڕزگاری بکات.
هەردووک�ان  و  کرد  القەی  و  ب�نی  نەکراوی  ن�شان  کچێکی  پی�اوێک  ٢٨ ئەگەر 

باوکی  دەداتە   bز�و پەنجا شاقل  بردووە،  ئابڕووی  پی�اوەکەی  ٢٩ ئەوا  بوون،  ئاشکرا 
کچە و ئەو�ش دەبێتە ژنی، لەبەر ئەوەی دەستدرێژی کردووەتە سەری، بە درێژا�یی 

ژ�ان�شی ناتوانێت تەاڵقی بدات.
3٠ نابێت پی�اوێک ژنی باوکی خۆی بهێنێت و ناموسی باوکی ببات.

a ١٩ نز�کەی �ەک ک�لۆگرام.  

b ٢٩ نز�کەی ٠,٦ ک�لۆگرام.  
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دەرکردن لە کۆمەڵی یەزدانەوە

ناو ٢3 بێتە  بڕابێتەوە  نێر�نەی  ئەندامی  کەسێک  �ان  قۆڕ  �ان  خەساو   نابێت  ١

کۆمەڵی �ەزدان.
ناو  نا�ەتە  کەسی  دە�ەم  نەوەی  هەتا  �ەزدانەوە،  کۆمەڵی  ناو  بێتە  زۆڵ  ٢ نابێت 

کۆمەڵی �ەزدان.
3 هەرگ�ز نابێت عەمۆنی �ان مۆئابی بێتە ناو کۆمەڵی �ەزدانەوە، تەنانەت لە نەوەی 

دە�ەم�ش کەس نا�ەتە ناو کۆمەڵی �ەزدانەوە، 4 چونکە کاتێک ئێوە لە م�سر هاتنە 
ئەوەی  لەبەر  هەروەها  نەکردن،  لێ  پیێشواز�ی�ان  ئاوەوە  و  نان  بە  ڕێگا  لە  دەرەوە، 
بەکرێ  ئێوە  دژی  لە   aم�سۆپۆتام�ا�ان پەتوری  خەڵکی  بەعۆری  کوڕی  بەلعامی 
گوێ  نە�و�ست  پەروەردگارتان  �ەزدانی  5 بەاڵم  بکات.  لێ  نەفرەتتان  هەتا  گرت 
لە بەلعام بگرێت، جا لە پیێناوی ئێوە �ەزدانی پەروەردگارتان نەفرەتەکەی گۆڕی بۆ 
٦ بە درێژا�یی ژ�انتان  بەرەکەت، چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان خۆشی و�ستوون. 

هەرگ�ز داوای ئاشتی و چاکە�ان بۆ مەکەن.
م�سر�ی�ەک  ه�چ  لە  ڕقت  براتە،  چونکە  نەبێتەوە،  ئەدۆم��ەک  ه�چ  لە  7 ڕقت 

نەبێتەوە، چونکە لە خاکی ئەو نامۆ بوو�ت، ٨ ئەو مندااڵنەی لەوان لەدا�ک دەبن 
لە نەوەی سێ�ەمەوە دێنە ناو کۆمەڵی �ەزدانەوە.

گاڵوی لە ئۆردوگادا
لە هەموو شتێکی گاڵو  دادەمەزرێنن،  ئۆردوگا  لە دژی دوژمنەکانتان  ٩ کاتێک 

خۆتان بەدوور بگرن. ١٠ ئەگەر پی�اوێکتان تێدابوو، گاڵو بوو لەبەر ئەوەی بە شەو 
تۆوی لێ هاتە دەرەوە، ئەوا دەچێتە دەرەوەی ئۆردوگاکە و ناگەڕێتەوە ناو ئۆردوگاکە. 

١١ دەمەو ئێوارە بە ئاو خۆی دەشوات و لە ئاوابوونی خۆر دێتەوە ناو ئۆردوگاکە.

پی�سا�ی�کردن،  بۆ  ئۆردوگاکە  دەرەوەی  لە  هەبێت  شوێنێک�شتان  ١٢ دەبێت 

١3 لەگەڵ شتومەکەکەشتان خاکەنازێکتان هەبێت، بۆ ئەوەی چاڵی پیێ هەڵبکەنن 

�ەزدانی  ئەوەی  ١4 لەبەر  داپۆشن.  پی�سا�ی�ەکەتان  پاشان  و  پی�سا�ی�کردن  بۆ 
و  بکەوێت  فر�اتان  ئەوەی  بۆ  دەکات  هاتوچۆ  ئۆردوگاکەتان  لەناو  پەروەردگارتان 
نەوەک شتێکی  بێت  پی�رۆز  ئۆردوگاکەتان  با  بەدەستەوە بدات، جا  دوژمنەکانتان 

پی�ستان تێدا بب�نێت و ڕووتان لێ وەربگێڕێت.

فێرکردن بۆ وریابوونەوەی ویژدان
١5 ئەگەر کۆ�لە�ەک پەنای بۆتان هێنا، مە�دەنەوە دەست گەورەکەی، ١٦ لەالی 

لە  �ەکێک  لە  هەڵ�دەبژێرێت  شوێنەی  لەو  لەنێوتاندا  دەبێت  ن�شتەجێ  ئێوە 
شارۆچکەکانتان، لە هەرکوێ پیێیی خۆشە و ستەمی لێ مەکەن.

١7 کچانی ئ�سرائ�ل بۆ�ان ن��ە ببنە لەشفرۆشی نزرگەکان و کوڕانی ئ�سرائ�ل�ش 

a 4 م�سۆپۆتام�ا: ع�بری )ئارامی دوو ڕووبار( بە واتای واڵتی ئارام کە دەکەوێتە نێوان دجلە و فورات. بڕوانە سەرژمێری ٢٢ :5  .  
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مەخەنە  پی�اوان  و  ژنان  لەشفرۆش�یی  ١٨ کرێیی   .aبکەن کارە  ئەم  هەمان  ن��ە  بۆ�ان 
�ەزدانی  لەالی  کارە  ئەم  چونکە  نەزرکردن،  لە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ماڵی  ناو 

پەروەردگارتان قێزەونە.
١٩ قەرز بە سوو بە براکەت مەدە، نە سووی ز�و و نە سووی خۆراک و نە سووی 

هەر شتێک کە بە سوو بە قەرز دەدرێت. ٢٠ دەتوان�ت قەرز بە سوو بدە�تە بێگانە، 
بەاڵم قەرز بە سوو مەدە براکەت، بۆ ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارت بەرەکەتدارت 
ناوی هەتا  لەو خاکەی دەچ�تە  بۆ دەبە�ت  لە هەموو شتێک کە دەستی  بکات 

دەستی بەسەردا بگر�ت.
٢١ ئەگەر نەزرێکت بۆ �ەزدانی پەروەردگارت کرد بەجێهێنانی دوا مەخە، چونکە 

٢٢ بەاڵم  گوناه.  دەبێتە  بەسەرتەوە  جا  دەکات،  داوا  لێت  پەروەردگارت  �ەزدانی 
دەرەوە  هاتە  دەمت  لە  ٢3 ئەوەی  بەسەرتەوە.  ن��ە  گوناه  ئەوا  نەکرد  نەزرت  ئەگەر 
ب��ارێزە و ب�کە، چونکە ئازادانە بە دەمی خۆت نەزرت بۆ �ەزدانی پەروەردگارت 

کرد.
هەتا  بخۆ  ترێ  دڵت  بە حەزی  پڕ  دراوسێکەت  ڕەزەمێوی  ناو  ٢4 ئەگەر چوو�تە 

دەغڵی  ناو  چوو�تە  ٢5 ئەگەر  توورەکەکەتەوە.  ناو  مەکە  ه�چ  بەاڵم  دەب�ت،  تێر 
دراوسێکەت دەتوان�ت بە دەستت گوڵەگەنم لێ بکە�تەوە، بەاڵم داس لە دەغڵی 

دراوسێکەت بەرز مەکەرەوە.

بێ ٢4 چونکە  لەبەرچاوی،  نەبوو  پەسەند  و  هێنا  ژنێکی  پی�اوێک   ئەگەر  ١

ئابڕوو�ی�ەکی تێدا ب�نی و تەاڵقنامەی بۆ نووسی و دا�ە دەستی، لە ماڵەکەی 
پی�اوێکی  ژنی  بووە  دەرەوە،  چووە  ماڵەکەی  لە  کە  ٢ ئەو�ش  کرد،  بەڕێیی  خۆی 
د�کە، 3 جا ئەگەر پی�اوەکەی دووەم ڕقی لێیی بووەوە و تەاڵقنامەی بۆ نووسی و دا�ە 
دەستی و لە ماڵەکەی خۆی بەڕێیی کرد، �ان ئەگەر پی�اوەکەی دووەم کە هێنابووی 
مرد، 4 ئەوا مێردەکەی �ەکەمی کە تەاڵقی دابوو ناتوانێت ب�هێنێتەوە بۆ ئەوەی ببێتە 
ژنی دوای ئەوەی گاڵو بووە. ئەوە شتێکی قێزەونە لەالی �ەزدان، جا گوناه مەهێنە 

سەر ئەو خاکەی �ەزدانی پەروەردگارت بە م�رات دەتداتێ.
ه�چ  و  ناچێت  سەربازی  بۆ  ساڵێک  هەتا  ئەوا  هێنا  ژنی  پی�اوێک  5 ئەگەر 

لێ�رسراو�ەت��ەکی لەسەر شان نابێت، ئەو ساڵە لە ماڵەکەی ئازاد دەبێت و ژنەکەی 
دڵخۆش دەکات.

٦ نابێت کەس دەستاڕ، تەنانەت بەرداشێکی بکاتە بارمتە، چونکە سەرچاوەی 

بژێو�ی�ە.
ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  براکانی  لە  �ەکێک  ڕفاندنی  کاتی  لە  پی�اوێک  7 ئەگەر 

بگ�ردرێت و وەک کۆ�لە هەڵسوکەوتی لەگەڵ کرد �ان فرۆشتی، ئەوا کابرای ڕفێنەر 
دەبێت بمرێت، جا خراپەکە لەنێو خۆتان دادەماڵن.

نەوەی  لە  ئاژەڵەکان. هەندێک  و  بوونی کێڵگەکان  بەپی�ت  ما�ەی  دەبێتە  نزرگە،  لە  لەشفرۆش  پی�او  و  ئافرەت  لەگەڵ  ئا�ی�نی کەنعانی جووتبوون  ب�روباوەڕی  a ١7 بەپیێیی 

ئ�سرائ�ل ئەم ب�روباوەڕی کەنعان��ان پە�ڕەو کرد. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١4 :٢4 و هۆشەع 4 :١4 و ئامۆس ٢ :7  .  
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کاه�نە  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی  و  ئاگاداربن  زۆر   aگولی نەخۆشی  کاتی  ٨ لە 

لێڤ��ەکان فێرتان دەکەن ئاوا بکەن، ئەوەی من فەرمانم بەوان کردووە ئێوە ب�کەن. 
٩ لە �ادتان بێت �ەزدانی پەروەردگارتان لە ڕێگا چی بە مر�ەم کرد، پاش ئەوەی لە 

م�سر هاتنە دەرەوە.
ماڵەکەی  شتێکی  هەتا  ماڵەکەی  مەچۆ  دا،  دراوسێکەت  بە  قەرزت  ١٠ ئەگەر 

بکە�تە بارمتەb، ١١ لە دەرەوە دەوەست�ت و ئەو پی�اوەی قەرزی پیێدەدە�ت بارمتەکەت 
بۆ دەهێنێتە دەرەوە. ١٢ ئەگەر کابرا هەژار بوو با بارمتەکە بۆ شەو لەالت نەمێنێتەوە، 
جلوبەرگەکەی  لەناو  هەتا  بگەڕێنەوە  بۆ  بارمتەکەی  خۆر  ئاوابوونی  ١3 لەگەڵ 

بنووێت و داوای بەرەکەتت بۆ بکات و بۆت ببێتە کارێکی ڕاست لەالی �ەزدانی 
پەروەردگارت.

لەو  �ان  بێت  براکانت  لە  کە  مەکە،  نەدار  و  هەژار  کرێگرتە�ەکی  لە  ١4 زوڵم 

نامۆ�انەی لە �ەکێک لە شارۆچکەکانی خاکەکەتن. ١5 لە ڕۆژی خۆی کرێی�ەکەی 
دەدە�تێ، پیێش ئاوابوونی خۆر، چونکە هەژارە و بۆ ئەمە خۆی هەڵگرتووە، نەوەک 

لەسەر تۆ هاوار بۆ �ەزدان بکات، جا دەبێت بە گوناه بەسەرتەوە.
هەر  ناکوژرێت،  باوک  ج�اتی  لە  کوڕ  و  ناکوژرێت  کوڕ  ج�اتی  لە  ١٦ باوک 

�ەکێک لەسەر گوناهی خۆی دەکوژرێت.
بارمتە،  مەکە  بێوەژن  جلوبەرگی  مەکە،  بێبەش  دادپەروەری  لە  هەت�و  و  ١7 نامۆ 

١٨ لە �ادت نەچێت کە تۆش لە م�سر کۆ�لە بوو�ت و �ەزدانی پەروەردگارت لەوێ 

تۆی کڕ�ی�ەوە، بۆ�ە من فەرمانت پیێدەدەم ئەم کارە بکە�ت.
کێڵگە  لە  دەسکێکت  و  دروێنەکردن�ت  خەر�کی  کێڵگەکەت  لە  ١٩ کاتێک 

لەب�ر چوو، مەگەڕێوە بۆ ئەوەی ب�بە�تەوە، ئەوە بۆ نامۆ و هەت�و و بێوەژن دەبێت، 
تاکو �ەزدانی پەروەردگارت لە هەموو کاری دەستت بەرەکەتدارت بکات. ٢٠ لە 
لقەکاندا  لە  کە  مەچووەوە  ئەوانەدا  بەدوای  زە�توونەکەت،  دار  ڕاتەکاندنی  کاتی 
ڕەزە مێوەکەت  ترێیی  ٢١ کاتێک  بێوەژن دەبێت.  و  نامۆ و هەت�و  بۆ  ئەوە  ماوەتەوە، 
دەڕن�ت، پاشماوەکەی هەڵمەگرەوە، ئەوە بۆ نامۆ و هەت�و و بێوەژن دەبێت، ٢٢ لە 
�ادت نەچێت تۆش لە خاکی م�سر کۆ�لە بوو�ت، بۆ�ە من فەرمانت پیێدەدەم ئەم 

کارە بکە�ت.

ئەوەی ٢5 بۆ  دادگا  ب�بەنە  دەبێت  لەنێوان خەڵکی،  ناکۆک��ەک هەبوو   ئەگەر  ١

بەسەر  حوکم  و  بکرێت  بێتاوان  بێتاوانەکە  و  بکرێت  لەنێوان�ان  دادوەری 
تاوانبارەکەدا بدرێت. ٢ جا ئەگەر ڕەوا بوو لە تاوانبارەکە بدرێت، ئەوا دادوەر چۆکی 
لێدەدرێت.  قامچی  تاوانەکەی  بەگوێرەی  ژمارە  بە  لەبەردەمی  و  دادەدات  پیێ 
بێت،  سووک  لەبەرچاوت  براکەت  نەوەک  بێت،  ز�اتر  قامچی  چل  لە  3 نابێت 

ئەگەر لێدانەکە ز�اد بێت.

a ٨ گولی: لە زمانی ع�بری بە واتای گەڕوگولی و چەند نەخۆش��ەکی د�کەی پیێست دێت.  

b ١٠ لێرەدا مەبەست لە وەرگرتنی جل و بەرگ بووە بە بارمتە. بڕوانە ئا�ەتی ١3.  
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4 لە کاتی گێرەکردن دەمی گا مەگرە.

5 ئەگەر چەند برا�ەک پیێکەوە ژ�ان و �ەکێک�ان مرد و کوڕی نەبوو، ئەوا ژنەکەی 

نابێت بۆ پی�اوێکی لە خێڵێکی د�کەی دەرەوە بێت، برای مێردەکەی دە�خوازێت 
کوڕە  ٦ ئەو  بۆی،  هەڵدەستێت  شووبرا�ەتی  ئەرکی  بە  و  خۆی  ژنی  دە�کاتە  و 
ناودەبردرێت،  مردووەکەی  برا  ناوی  بە  دەبێت،  لەدا�ک  بۆی  کە  نۆبەرە�ەشی 

نەوەک ناوی لە ئ�سرائ�لدا بسڕێتەوە.
دەچێتە الی  براژنەکەی  ئەوا  بخوازێت،  براژنەکەی  نەبوو  ڕازی  پی�اوەکە  7 ئەگەر 

دەروازەی شارۆچکەکە بۆ الی پی�ران و دەڵێت: »شووبرا�ەکەم ڕازی نەبوو ناوێک 
بۆ براکەی لە ئ�سرائ�لدا درێژە پیێبدات، نە�و�ست بە ئەرکی شووبرا�ەتی هەستێت 
بۆم.« ٨ جا پی�رانی شارۆچکەکەی بانگی دەکەن و لەگەڵی دەدوێن، ئەگەر سوور 
بوو و گوتی، »ڕازی ن�م ب�خوازم،« ٩ ئەوا براژنەکەی لەبەرچاوی پی�ران لێیی دەچێتە 
دەموچاوی  لە  تف  و  دادەکەنێت  پیێیی  لە  کابرا  پیێاڵوەکانی  لە  �ەکێک  و  پیێش 
براکەی  ماڵی  کە  دەکرێت  پی�اوێک  لە  »ئاوا  دەڵێت:  و  ڕا�دەگە�ەنێت  و  دەکات 

بن�اد نەنێتەوە.« ١٠ جا لە ئ�سرائ�ل ناوی لێ دەنرێت، خێڵی پیێاڵو داکەنراو.
١١ ئەگەر دوو پی�او لەگەڵ �ەکتری کرد�ان بە شەڕ، ژنی �ەکێک�ان هات بۆ ئەوەی 

لێیی دەدات، جا دەستی درێژکرد و  پی�اوەکەی بکەوێت لە دەست ئەوەی  فر�ای 
گونی گرت، ١٢ دەستی ببڕنەوە و بەزە�ی�تان پیێیی نە�ەتەوە.

١3 با لە توورەکەکەت کێشی ج�اواز نەبێت، قورس و سووک. ١4 با لە ماڵەکەت 

دەبێت،  ڕاستت  و  تەواو  ١5 کێشی  بچووک.  و  گەورە  نەبێت،  ج�اواز  پیێوانەی 
پیێوانەی تەواو و ڕاستت دەبێت، بۆ ئەوەی تەمەن درێژ ب�ت لەسەر ئەو خاکەی 
هەر  بکات،  ئەوە  �ەکێک  هەر  ١٦ چونکە  دەدات،  پیێت  پەروەردگارت  �ەزدانی 

�ەکێک ساختەکاری بکات، �ەزدانی پەروەردگارت قێزی لێ دەبێتەوە.
لە  دەرەوەتان  هاتنە  کاتی  لە  ڕێگا  لە  عەمالێق��ەکان  ئەوەی  بێت  �ادتان  ١7 لە 

م�سر پیێ�ان کردن، ١٨ کە چۆن لە ڕێگا بەرەو ڕووتان هاتن و لە پشتتانەوە هەموو 
الوازەکانی دواوەی ئێوە�ان بڕ�ی�ەوە، ئێوەش پەککەوتە و ماندوو بوون و ئەوان�ش لە 
خودا نەترسان. ١٩ جا کاتێک �ەزدانی پەروەردگارتان ئێوەی حەساندەوە لە هەموو 
پیێتانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  خاکەی  لەو  چواردەورتانن  لە  کە  دوژمنەکانتان 
دەدات هەتا دەستی بەسەردا بگرن وەک م�رات، ئەوا ناوی عەمالێق لەژێر ئاسمان 

دەسڕنەوە، لەب�ری نەکەن!

یەکەمین بەرهەم و دەیەکەکان

م�رات ٢٦ بە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  خاکەی  ئەو  ناو  هاتنە   کاتێک  ١

٢ ئەوا  بوون،  ن�شتەجێ  تێ�دا  و  گرت  بەسەردا  دەستتان  و  دەدات  پیێتانی 
هەرکەسێک �ەکەم�ن بەرهەمی هەموو بەروبوومی زەو�ی�ەکە کە دەستی دەکەوێت 
لە خاکەکەتان کە �ەزدانی پەروەردگارتان پیێتانی دەدات دە�کاتە ناو سەبەتە�ەک 
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و دەچێتە ئەو شوێنەی کە �ەزدانی پەروەردگارتان هەڵ�دەبژێرێت بۆ ئەوەی ناوی 
دەڵێت:  پیێیی  و  کاتەدا�ە  لەو  کە  کاه�نەی  ئەو  الی  دێتە  3 ئ�نجا  بێت.  لەوێ 
خاکەی  ئەو  ناو  چوومە  من  کە  ڕادەگە�ەنم  پەروەردگارت  �ەزدانی  بە  »ئەمڕۆ 
کاه�نەکەش  4 جا  بدات.«  پیێمانی  کە  خوارد  باوباپی�رانمان  بۆ  سوێندی  �ەزدان 
سەبەتەکە لە دەستی وەردەگرێت و لەبەردەم قوربانگاکەی �ەزدانی پەروەردگارتان 
و  ڕا�دەگە�ەنێت  پەروەردگارتان  �ەزدانی  بەرامبەر  لە  کەسەکە  5 ئ�نجا  دا�دەنێت، 
دەڵێت: »باوکم ئارام��ەکی گەڕۆک بوو، چوو بۆ م�سر و لەوێ ئاوارە بوو، چەند 
٦ ئ�نجا  کەسێکی کەم بوون، جا لەوێ بوو بە نەتەوە�ەکی مەزن و بەهێز و زۆر. 
م�سر�ی�ەکان خراپە�ان دەرهەق کرد�ن و ئازار�ان دا�ن و کۆ�ال�ەت��ەکی سەخت�ان 
بەسەرماندا سەپاند. 7 ئ�تر کاتێک هاوارمان بۆ �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانمان 
کرد، �ەزدان گوێیی لە دەنگمان بوو و ناخۆشی و ماندووبوونی و چەوساندنەوەی 
ئێمەی ب�نی. ٨ جا �ەزدان بە دەستێکی پۆاڵ�ی�ن و بازووێکی بەهێز و ترسی مەزن 
و ن�شانە و پەرجووەوە لە م�سر دەر�هێنا�ن، ٩ ئێمەی هێنا�ە ناو ئەم شوێنە و ئەم 
خاکەی پیێدا�ن، خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت. ١٠ ئێستاش ئەی �ەزدان، 
ئەوەتا �ەکەم�ن بەرهەمی ئەو زەو�ی�ەم هێناوە کە تۆ بە منت داوە.« ئ�نجا لەبەردەم 
�ەزدانی پەروەردگارتان دا�دەنێت و لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارتان کڕنۆش دەبات 
و ١١ بە هەموو ئەو خێروبێرە دڵخۆش دەبن کە �ەزدانی پەروەردگارتان بە خۆتان و 

ماڵەکەتانی داوە، ئێوە و لێڤ��ەکان و ئەو نامۆ�انەی لەنێوتاندان.
١٢ کاتێک لە دەرهێنانی دە�ەکی هەموو داهاتەکەتان تەواو بوون لە ساڵی سێ�ەم 

لە شارۆچکەکانتاندا  بێوەژنان،  و  هەت�و  و  نامۆ  و  لێڤی  داتانە  دە�ەکە،  کە ساڵی 
»بەشی  دەڵێن:  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ١3 لەبەردەم  بوون،  تێر  و  خوارد�ان 
و  هەت�و  و  نامۆ  و  لێڤی  بە  هەروەها  و  دەرهێنا  ماڵەکەم  لە  خودام  تەرخانکراوی 
پیێکردم، لە فەرمانەکانت  بێوەژنم دا، بەگوێرەی هەموو فەرمانەکەت کە فەرمانت 
دەرنەچووم و لە �ادم نەکرد. ١4 لە ماتەمدار�مدا لە بەشە تەرخانکراوەکەم نەخوارد 
و لە گاڵو�مدا لێم نەبرد و ه�چم لێیی نەداوە بۆ مردوو، بەڵکو گوێڕا�ەڵی �ەزدانی 
١5 لە  پیێکردم.  فەرمانت  کە  کرد  ئەوەم  هەموو  بەگوێرەی  و  بووم  پەروەردگارم 
ئەو  و  ئ�سرائ�ل  خۆت  گەلی  و  بڕوانە  ئاسمانەوە  لە  خۆتەوە،  پی�رۆزی  نش�نگەی 
خاکە بەرەکەتدار بکە کە بە ئێمەت داوە، وەک سوێندت بۆ باوباپی�رانمان خوارد، 

خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت.«

فەرمانی یەزدان بپارێزن
١٦ ئەمڕۆ �ەزدانی پەروەردگارتان فەرمانی پیێ کردن کە کار بەم فەرز و �اسا�انە 

١7 ئەمڕۆ  بکەن،  پە�ڕەوی  و  بهێنن  بەجێیی  ناختانەوە  لە  و  دڵ  بە  پڕ  جا  بکەن، 
و  فەرز  و  بگرنەبەر  ئەو  ڕێگاکانی  و  بە خوداتان  ببێت  �ەزدان کە  بۆ  ڕاتانگە�اند 
فەرمانەکان و �اساکانی بەجێبهێنن و گوێڕا�ەڵی دەنگی ببن، ١٨ �ەزدان�ش ئەمڕۆ 
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ڕا�گە�اند، کە ئێوە گەلی ئەون، گەنج�نە�ەکی تا�بەتی ئەو، وەک بەڵێنی پیێدان و 
هەموو فەرمانەکانی ب�ارێزن. ١٩ لە سەرووی هەموو ئەو نەتەوانەی دروستی کردوون 
�ەزدانی  بۆ  پی�رۆز  گەلێکی  ببنە  ڕێزدا،  و  ناوبانگ  و  ستا�ش  لە  دەنێت،  داتان 

پەروەردگارتان وەک بەڵێنی دا.

قوربانگای کێوی عێبال

 موسا و پی�رانی ئ�سرائ�ل فەرمان�ان بە گەل دا و گوت�ان: »هەموو ئەو فەرمانانە ٢7 ١

ئوردون  ڕووباری  لە  ٢ کاتێک  دەکەم.  پیێ  فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  کە  ب�ارێزن 
بەردی  چ�نێک  دەدات،  پیێتان  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەو خاکەی  بۆ  دەپەڕنەوە 
ئەم  وشەکانی  3 هەموو  بدەن.  سواغ�ان  بە گەچ  و  بکەن  ڕاگ�ر  خۆتان  بۆ  گەورە 
�ەزدانی  ئەو خاکەی  ناو  بنووسن کاتێک دەپەڕنەوە هەتا بچنە  لەسەر  فێرکردنەی 
پەروەردگارتان پیێتان دەدات، خاکێک ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت، وەک �ەزدانی 
پیێدان. 4 کاتێک لە ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە،  پەروەردگاری باوباپی�رانتان بەڵێنی 
ئەم بەردانە ڕاگ�ر بکەن کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم، لە کێوی عێبال و بە 
گەچ سواغ�ان بدەن. 5 لەوێ قوربانگا�ەک بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان بن�اد بنێن، 
قوربانگا�ەک لە بەرد بێت و ئامێری ئاسنی لێ بەکارمەهێنن.a ٦ لە بەردی نەتاشراو 
سووتاندن سەربخەنە  قوربانی  و  بنێن  بن�اد  پەروەردگارتان  �ەزدانی  قوربانگاکەی 
سەری بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان، 7 هەروەها قوربانی هاوبەشیb سەرببڕن و لەوێ 
ئەم  وشەکانی  ٨ هەموو  بن.  دڵخۆش  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لەبەردەم  و  ب�خۆن 

فێرکردنەش زۆر بە ڕوونی لەسەر بەردەکان بنووسن.«

نەفرەت لە کێوی عێبالەوە
گوت�ان:  و  دوان  ئ�سرائ�لدا  هەموو  لەگەڵ  لێڤ��ەکان  کاه�نە  و  موسا  ٩ ئ�نجا 

�ەزدانی  بۆ  گەل  بوونە  ئەمڕۆ  بێت،  لێ  گوێتان  و  بن  بێدەنگ  ئ�سرائ�ل  »ئەی 
و  فەرمان  بەو  کار  بن،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  گوێڕا�ەڵی  ١٠ جا  پەروەردگارتان، 

فەرزانەی بکەن کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم.«
١١ جا لەو ڕۆژەدا موسا فەرمانی بە گەل کرد و گوتی:

گەل  بۆ  بەرەکەت  داوای  هەتا  دەوەستن  گەر�ز�م  کێوی  لەسەر  هۆزانە  ١٢ ئەم 

بکەن کاتێک لە ڕووباری ئوردون دەپەڕنەوە، ش�مۆن و لێڤی و �ەهودا و �ەساخار 
نەفرەت،  بۆ  دەوەستن  عێبال  لەسەر کێوی  ١3 ئەم هۆزانەش  بن�ام�ن.  و  �وسف  و 

ڕەئوبێن و گاد و ئاشێر و زەبولون و دان و نەفتالی.
١4 جا لێڤ��ەکان ڕا�دەگە�ەنن و بە دەنگی بەرز بە هەموو گەلی ئ�سرائ�ل دەڵێن:

a 5 مەبەست لێیی ئەوە بووە کە قوربانگای �ەزدان نابێت هاوشێوەی قوربانگای کەنعان��ەکان بێت و بە بەردی تاشراو دروستبکرێت.  

b 7 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5  .  
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لەقاڵبدراو  بتێکی  �ان  داتاشراو  پە�کەرێکی  کەسەی  ئەو  لێکراوە  ١5 »نەفرەت 

ئەوە  دادەنێت،  شاردراوەی  شوێنێکی  لە  و  دروستدەکات  پە�کەرتاش  دەستی  بە 
قێزەونە لەالی �ەزدان.«

هەموو گەل�ش وەاڵم دەدەنەوە و دەڵێن، »ئام�ن!«
١٦ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی ڕێز لە دا�ک و باوک ناگرێت.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
١7 »نەفرەت لێکراوە ئەوەی سنووری زەوی بەرد�نی دراوسێکەی دەگوێزێتەوە.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
١٨ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی ناب�نا لە ڕێگا وێڵ دەکات.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
١٩ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی دادپەروەری بۆ نامۆ و هەت�و و بێوەژن ناکات.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
٢٠ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی لەگەڵ باوەژنی خۆی جووت دەبێت، چونکە ناموسی 

باوکی بردووە.«
هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«

٢١ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی لەگەڵ ئاژەڵێک جووت دەبێت.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن.«
٢٢ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی لەگەڵ خوشکی خۆی جووت دەبێت، کچی باوکی 

�ان کچی دا�کی.«
هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«

٢3 »نەفرەت لێکراوە ئەوەی لەگەڵ خەسووی خۆی جووت دەبێت.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
٢4 »نەفرەت لێکراوە ئەوەی بە نهێنی دراوسێکەی خۆی دەکوژێت.«

هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«
بێتاوان  �ەکێکی  ئەوەی  بۆ  وەردەگرێت  بەرت�ل  ئەوەی  لێکراوە  ٢5 »نەفرەت 

بکوژێت.«
هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«

ئەوەی  بۆ  ناکات  فێرکردنە  ئەم  وشەکانی  پاڵ�شتی  ئەوەی  لێکراوە  ٢٦ »نەفرەت 

کار�ان پیێ بکات.«
هەموو گەل�ش دەڵێن، »ئام�ن!«

بەرەکەت بۆ گوێڕایەڵی

 ئەگەر گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان بن و بە ور�ا�ی�ەوە کار بە هەموو ئەو ٢٨ ١

فەرمانانەی بکەن کە من ئەمڕۆ پیێتان دەدەم، ئەوا �ەزدانی پەروەردگارتان لە 
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سەرووی هەموو نەتەوەکانی سەر زەو�تان دادەنێت. ٢ هەموو ئەم بەرەکەتانەتان دێتە 
سەر و پیێتان دەگات، ئەگەر گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان بوون:

3 لە شار بەرەکەتدار دەبن و لە دەشتودەر�ش بەرەکەتدار دەبن.

ئاژەڵە  بەری  دەبن،  بەرەکەتدار  زەو�ی�ەکەتان  بەروبوومی  و  سکتان  4 بەری 

ماڵ��ەکان�شتان، گوێرەکەی گاگەلەکەتان و کار�لە و بەرخی مێگەلەکەتان.
5 سەبەتە و تەشتی هەو�رتان بەرەکەتدار دەبێت.

بەرەکەتدار  هاتنەدەرەوەشتان  لە  و  دەبن  بەرەکەتدار  ژوورەوەتان  ٦ لە چوونە 

دەبن.

لە  ببەزن،  لەبەردەمتان  سەرهەڵدەدەن  کە  دوژمنانەتان  ئەو  دەکات  وا  7 �ەزدان 

�ەک ڕێگا بۆتان دێنە دەرەوە و لە حەوت ڕێگا لەبەردەمتان هەڵدێن.
لە  و  ئەمبارکراوەکانتان  شتە  هەموو  لە  دەدات  بۆ  بەرەکەتتان  فەرمانی  ٨ �ەزدان 

هەموو شتێک کە دەستی بۆ دەبەن و بەرەکەتدارتان دەکات لەو خاکەی �ەزدانی 
پەروەردگارتان پیێتان دەدات.

٩ ئەگەر فەرمانەکانی �ەزدانی پەروەردگارتان پاراست و ڕێگاکانی ئەوتان گرتەبەر، 

پی�رۆزتان دادەنێت بۆ خۆی، وەک سوێندی بۆ خواردن.  ئەوا �ەزدان بە گەلێکی 
لێتان  ئ�تر  نراوە،  ئێوەوە  بە  �ەزدان  ناوی  کە  دەب�نن  زەوی  گەالنی  هەموو  ١٠ جا 

دەترسن. ١١ �ەزدان�ش سەروەت و سامانتان ز�اتر دەکات لە بەری سکتان و بەری 
ئاژەڵە ماڵ��ەکانتان و بەروبوومی زەو�ی�ەکەتان، لەسەر ئەو خاکەی کە سوێندی بۆ 

باوباپی�رانتان خوارد بتانداتێ.
١٢ �ەزدان ئەمبارە باشەکەی ئاسمانتان بۆ دەکاتەوە، هەتا بارانی خاکەکەتان لە 

کاتی خۆ�دا بداتێ و هەموو کاری دەستتان بەرەکەتدار بکات، ئ�نجا قەرز بە زۆر 
نەتەوە دەدەن و خۆتان قەرز ناکەن. ١3 �ەزدان�ش دەتانکات بە سەر نەک بە کلک 
فەرمانەکانی  گوێڕا�ەڵی  ئەگەر  نزمبوونەوە،  لە  نەک  دەبن  بەرزبوونەوە  لە  تەنها  و 
�ەزدانی پەروەردگارتان بوون، کە من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم، هەتا ب��ارێزن و 
پیێ دەکەم،  فەرمانتان  ئەمڕۆ  ئەو وشانەش کە من  ١4 لە هەموو  پیێ بکەن.  کاری 
بەالی چەپ �ان ڕاستدا ال نەدەن، بۆ ئەوەی بەدوای خودای د�کە بکەون هەتا 

ب��ەرستن.

نەفرەت بۆ یاخیبوون
ئاگاداربن  ئەوەی  بۆ  نەبوون،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  گوێڕا�ەڵی  ئەگەر  ١5 بەاڵم 

پیێ  فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  کە  بکەن  فەرزەکانی  و  فەرمانەکانی  هەموو  بە  کار  کە 
دەکەم، هەموو ئەم نەفرەتانەتان دێتە سەر و پیێتان دەگات.

١٦ لە شار نەفرەت لێکراو دەبن و لە کێڵگەش نەفرەت لێکراو دەبن.

١7 سەبەتە و تەشتی هەو�رتان نەفرەت لێکراو دەبێت.
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و  گاگەلەکەشتان  گوێرەکەی  زەو�ی�ەکەتان،  بەروبوومی  و  سکتان  ١٨ بەری 

کار�لە و بەرخی مێگەلەکەتان، نەفرەت لێکراو دەبن.
١٩ کە دێنە ژوورەوە نەفرەتتان لێ دەکرێت و کە دەچنە دەرەوە نەفرەتتان لێ 

دەکرێت.

هەر کارێک  دەدەن،  ئەنجام  و کاری خراپە  دەکەن  تێ  پشتم  ئەوەی  ٢٠ لەبەر 

دەنێرێتە  سەرزەنشتتان  و  سەرلێشێوان  و  نەفرەت  �ەزدان  ب�کەن،  دەتانەوێت  کە 
پیێوە  ٢١ �ەزدان دەردتان  لەناودەچن.  بە خێرا�یی  ئەو کاتەی دەفەوتێن و  سەر هەتا 
دەستی  هەتا  ناوی  دەچنە  ئێوە  کە  ببات  لەناوتان  خاکە  لەو  هەتا  دەنووسێنێت، 
بەسەردا بگرن. ٢٢ �ەزدان تووشی س�ل و گرانەتا و هەوکردن، گەرما و وشکەساڵی، 
بای گەرمەسێر و کەڕووتان دەکات، جا بەدواتانەوە دەبێت هەتا لەناوتان دەبات. 
٢3 ئاسمان�ش کە لەسەر سەرتانە دەبێتە بڕۆنز و ئەو خاکەی ژێر�شتان دەبێتە ئاسن. 

دێتە  بۆتان  ئاسمانەوە  لە  و  خۆڵ  و  تۆز  دەکاتە  خاکەکەتان  بارانی  ٢4 �ەزدان�ش 

خوارەوە هەتا لەناودەچن.
بۆ�ان دەچن و  لە �ەک ڕێگا  لەبەردەم دوژمنەکانتان دەتانشکێنێت،  ٢5 �ەزدان 

لە حەوت ڕێگا لەبەردەم�ان هەڵدێن و هەموو شانش�نەکانی زەوی دەتۆقن کاتێک 
هەموو  دەبێتە خۆراکی  ٢٦ تەرم�شتان  هاتووە.  ئێوە  بەسەر  دەب�نن کە  ڕووداوە  ئەو 
باڵندەکانی ئاسمان و دڕندەکانی زەوی و کەس�ش نابێت هەڵ�انبفڕێنێ. ٢7 �ەزدان 
تووشی دومەڵی م�سر و ئاوسان و گەڕی و خورشتتان دەکات کە نەتوانن چاک 
ببنەوە. ٢٨ �ەزدان تووشی شێتی و کوێری و سەرلێشێواو�تان دەکات. ٢٩ لە ن�وەڕۆدا 
بە پەلکوتان دەڕۆن وەک ناب�نا�ان لە تار�ک�دا و لە ڕێگاکانتان سەرکەوتوو نابن، 
ڕزگارتان  نابێت  کەس�ش  و  دەبن  تااڵنکراو  و  زۆرلێکراو  ڕۆژانتان  هەموو  بەڵکو 

بکات.
3٠ ژنێک مارە دەکەن بەاڵم پی�اوێکی د�کە دە�بات و لەگەڵی دەنوێت. خانووێک 

بن�اد دەنێن بەاڵم تێ�دا دانان�شن. ڕەزە مێوێک دەڕوێنن بەاڵم لە بەرەکەی ناخۆن. 
دەست  لەبەرچاوتان  ناخۆن.  لێیی  بەاڵم  سەردەبڕدرێت  لەبەرچاوتان  3١ گا�ەکەتان 

دەدرێنە  مەڕەکانتان  ناگەڕێتەوە.  بۆتان  بەاڵم  دەگرن  گوێدرێژەکەتاندا  بەسەر 
دەست دوژمنەکانتان و ڕزگارکەر�شتان ن��ە. 3٢ کوڕان و کچانتان دەدرێنە دەست 
گەلێکی د�کە و بە درێژا�یی ڕۆژ چاوەکانتان تەماشا�ان دەکەن هەتا ماندوو دەبن 
و ه�چ�شتان لەدەست نا�ەت. 33 بەروبوومی خاکەکەتان و هەموو ماندووبوونتان، 
گەلێک دە�خوات کە نا�ناسن، جا هەموو ڕۆژانتان تەنها زۆرلێکراو و پیێشێلکراو 
دەبن. 34 لەبەر سەرسامی ئەوەی کە دە�ب�نن شێت دەبن. 35 �ەزدان تووشی دومەڵی 
لە  ببنەوە،  نەتوانن چاک  قاچەکانتان، کە  و  ئەژنۆکانتان  لەسەر  پی�ستان دەکات، 

بنی پیێتانەوە هەتا تەپڵی سەرتان.
پاشاکەتانەوە کە بۆ خۆتانی دادەنێن، دەتانبات بۆ الی  3٦ �ەزدان بە خۆتان و 

نەتەوە�ەک کە نە ئێوە و نە باوباپی�رانتان ناس�و�انە و لەوێ خودای د�کە دەپەرستن، 
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واتە ئەو بتانەی کە لە دار و لە بەردن. 37 هەموو ئەو گەالنەی �ەزدان ئێوە بۆ ناو 
گاڵتەجاڕی  و  پەند  دەبنە  و  هاتووە  ئێوە  بەسەر  لەوەی  دەتۆقن  ڕادەپیێچێت  ئەوان 

بۆ�ان.
کوللە  چونکە  کۆدەکەنەوە،  کەم  بەاڵم  کێڵگەوە،  بە  دەکەن  زۆر  3٨ تۆوێکی 

دە�خوات، 3٩ ڕەزەمێو دەچێنن و خزمەتی دەکەن، بەاڵم شەراب ناخۆنەوە و ترێ 
زە�توونتان  سنوورەکەتان  هەموو  4٠ لەناو  دە�خوات.  کرم  چونکە  ناکەنەوە،  لێ 
دەوەرێت.  زە�توونەکەتان  چونکە  ناکەن،  چەور  زە�ت  بە  خۆتان  بەاڵم  دەبێت، 
دڵن�ا�ی�ەوە  بە  چونکە  نابن،  ئێوە  بۆ  بەاڵم  دەبێت،  لەدا�ک  بۆ  کچتان  و  4١ کوڕ 

ڕاپیێچ دەکرێن. 4٢ پۆلە کوللەی باڵدار دەست دەگرن بەسەر هەموو دار و بەروبوومی 
زەو�ی�ەکەتانەوە.

پلە  بە  پلە  ئێوە  بەاڵم  دەبن،  پا�ەبەرزتر  پلە  بە  پلە  لەنێوتاندان  نامۆ�انەی  43 ئەو 

پا�ەنزم دەبن. 44 ئەوان قەرزتان پیێدەدەن، بەاڵم ئێوە قەرز�ان پیێ نادەن، ئەوان سەر 
دەبن، بەاڵم ئێوە کلک.

هەتا  دەگات  پیێتان  و  دەکەوێت  دواتان  و  سەر  دێتە  نەفرەتانەتان  ئەم  45 هەموو 

لەناودەچن، چونکە ئێوە گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان نەبوون هەتا فەرمانەکان 
و فەرزەکانی بەجێبهێنن کە فەرمانی پیێ کردن. 4٦ ئ�تر بۆ هەتاهەتا�ە لەنێو ئێوە و 
پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوەی  47 لەبەر  پەرجوو.  و  ن�شانە  دەبێتە  نەوەکەتان  لەنێو 
بوو،  زۆر  شتێک  هەموو  کاتێک  نەپەرست،  دڵساف��ەوە  و  دڵخۆشی  بە  خۆتان 
دەبنە  شتێک،  هەموو  لە  نەداری  و  ڕووتی  و  ت�نووێتی  و  برس�ێتی  لە  4٨ کەواتە 

ئێوەی دەنێرێت. ئەو�ش ن�ریa ئاسن  کۆ�لەی دوژمنەکانتان، کە �ەزدان بۆ سەر 
دەخاتە سەر ملتان هەتا لەناودەچن.

4٩ �ەزدان نەتەوە�ەکتان دەهێنێتە سەر لە دوورەوە لەوپەڕی زەو�ی�ەوە وەک شااڵوی 

هەڵۆ، نەتەوە�ەک لە زمانی ناگەن، 5٠ نەتەوە�ەکی ڕووگرژ، نە ڕێز بۆ پی�ر دادەنێت 
زەو�تان  بەروبوومی  و  ماڵی  ئاژەڵی  5١ بەری  دەجوڵێت.  منداڵ  بۆ  سۆزی  نە  و 
و گوێرەکەی  زە�ت  و  نوێ  و شەرابی  دانەوێڵە  و ه�چ  لەناودەچن  دەخوات هەتا 
5٢ لە  دەبات.  لەناوتان  هەتا  ناهێڵێتەوە  بۆ  مێگەلتان  بەرخی  و  کار�لە  و  گاگەل 
هەموو شارەکان گەمارۆتان دەدات، هەتا شوورا بەرزە قا�ی�مەکان کە ئێوە پشتی پیێ 
دەبەستن دەڕمێت، لە هەموو خاکەکەتان کە �ەزدانی پەروەردگارتان پیێتان دەدات 

گەمارۆتان دەدات.
پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  کچەکانتان  و  کوڕ  گۆشتی  سکتان،  بەری  53 جا 

پیێ  تەنگتان  دوژمنەکانتان  کە  تەنگانە�ەی  و  گەمارۆ  لەو  دەخۆن،  پیێ�داون 
دەبێت،  بەرچاوتەنگ  لەنێوتان  هەست�ار  زۆر  و  دڵناسک  54 پی�اوی  هەڵدەچنن. 
سەبارەت بە براکەی خۆی و بە ژنە خۆشەو�ستەکەی و بە پاشماوەی منداڵەکانی 
نادات،  بە کەس�ان  دە�خوات  منداڵەکەی کە  لە گۆشتی  55 هەتا  ماونەتەوە،  کە 

a 4٨ مەبەستی لە بارگران��ە.  
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چونکە ه�چی بۆ نەماوەتەوە لەو گەمارۆ و تەنگانە�ەی کە دوژمنەکانتان تەنگتان 
پیێ هەڵدەچنن لە هەموو شارەکانتاندا. 5٦ ئەو ژنەی دڵناسک و هەست�ارە لەنێوتان 
بنێت،  زەو�دا  بە  پیێیی  بنی  نا�ەت  دڵی  هەست�ار�ی�ەکەی  و  دڵناسکی  لەبەر  کە 
کچەکەی،  و  کوڕ  و  خۆشەو�ستەکەی  پی�اوە  بە  سەبارەت  دەبێت  بەرچاوتەنگ 
57 لەو �ۆڵداشەی لەنێو هەردوو قاچی دێتەدەر و لە منداڵەکانی کە دە�بێت، چونکە 

بە نهێنی لە نەداری دە�انخوات، لەو گەمارۆ و تەنگانە�ەی کە دوژمنەکانتان لە 
شارەکانتاندا تەنگتان پیێ هەڵدەچنن.

5٨ ئەگەر ئاگادار نەبن بۆ ئەوەی کار بە هەموو وشەکانی ئەم فێرکردنە بکەن کە 

لەم پەڕتووکە نووسراون، بۆ ئەوەی لەم ناوە شکۆدارە سامناکە بترسن، لە �ەزدانی 
نەوەکەتان  لێدانەکانی  و  لێدانەکانتان  دەکات  وا  �ەزدان  5٩ ئەوا  پەروەردگارتان، 
سەرسوڕهێنەر بێت، لێدانی سەخت و بەردەوام، نەخۆشی بە ئازار و هەم�شە�یی. 
پیێتانەوە  و  دێتەوە  بەسەرتاندا  تۆق�ن،  لێیی  کە  م�سر�ش  دەردەکانی  ٦٠ هەموو 

پەڕتووکەی  لەم  کە  لێدانێک  هەر  و  نەخۆش��ەک  هەر  ٦١ هەروەها  دەنووسێن. 
تەورات نەنووسراوە، �ەزدان بەسەرتاندا دەدات هەتا لەناودەچن. ٦٢ چەند کەسێکی 
چونکە  زۆر�دا،  لە  بوون  ئاسمان  ئەستێرەی  وەک  ئەوەی  جێیی  لە  دەمێنن  کەم 
گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان نەبوون. ٦3 هەروەک چۆن �ەزدان پیێتان دڵخۆش 
بوو کە چاکەتان لەگەڵ بکات و زۆرتان بکات، هەروەها پیێشتان دڵخۆش دەبێت 
هەتا بتانفەوتێنێت و لەناوتان ببات. لەو خاکە ڕ�شەکێش دەکرێن کە دەچنە ناوی 

هەتا دەستی بەسەردا بگرن.
٦4 ئ�نجا �ەزدان لەنێو هەموو گەالن پەرشوباڵوتان دەکاتەوە، لەوپەڕی زەوی هەتا 

ئەوپەڕی، لەوێ خودای د�کە دەپەرستن لە دار و بەرد کە نە ئێوە و نە باوباپی�رانتان 
بەڵکو  نابن،  جێگ�ر  پیێ�ەکانتان  و  ناحەوێنەوە  نەتەوانەدا  ئەو  ٦5 لەنێو  نە�انناس�وە. 
دەداتێ.  الوازتان  گ�انێکی  و  ماندوو  چاوێکی  و  لەرزۆک  دڵێکی  لەوێ  �ەزدان 
٦٦ ژ�ان�شتان هەڵواسراو دەبێت لەبەردەمتان و شەو و ڕۆژ دەترسن و لە ژ�انتان دڵن�ا 

نابن. ٦7 لە ترسی دڵتان کە دەترسن و لە تێڕوان�نی چاوەکانتان کە تێدەڕوانن، بە 
ڕۆژ دەڵێن، »خۆزگە شەو بێت،« بە شەو�ش دەڵێن، »خۆزگە ڕۆژ بێت.« ٦٨ �ەزدان 
بە کەشتی بەو ڕێگا�ەدا دەتانگەڕێنێتەوە بۆ م�سر کە پیێم گوتن، کە ئ�تر نا�ب�ننەوە، 
جا لەوێ وەک کۆ�لە و کەن�زە بە دوژمنەکانتان دەفرۆشرێن و کەس�ش ناتانکڕێت.

تازەکردنەوەی �ەیمانەکە

 ئەمانە بەندەکانی ئەو پە�مانەن کە �ەزدان فەرمانی بە موسا کرد کە لەگەڵ ٢٩ ١

لە  پە�مانەی  لەو  بێجگە  مۆئاب  خاکی  لە  ب�بەستێت،  ئ�سرائ�لدا  نەوەی 
حۆرێڤ لەگەڵی بەستن.

٢ ئ�نجا موسا هەموو ئ�سرائ�لی بانگکرد و پیێیی گوتن:

هەموو  و  ف�رعەون  بە  چی  لەبەرچاوتان  م�سر  خاکی  لە  �ەزدان  ب�ن�تان  »ئێوە 



دواوتاری موسا 357٢٩

خزمەتکارەکانی و هەموو خاکەکەی کرد، 3 ئەو تاق�کردنەوە مەزنانەی چاوەکانتان 
 aدڵێکی ئەمڕۆش  هەتا  �ەزدان  4 بەاڵم  مەزنەکانی.  پەرجووە  و  ن�شانە  و  ب�ن��ان 
پیێنەداون بۆ ئەوەی تێبگەن و چاوێک بۆ ئەوەی بب�نن و گوێی�ەک بۆ ئەوەی بب�ستن. 
5 بەاڵم �ەزدان دەفەرموێت: ”چل ساڵ لە چۆڵەوان�دا ئێوەم بەڕێوە برد، جلەکانتان 

لەبەرتان کۆن نەبوون و پیێاڵوەکانتانb لە پیێتان کۆن نەبوون، ٦ نە نانتان خوارد و نە 
شەرابتان خواردەوە و نە مەی، هەتا ئێوە بزانن کە من �ەزدانی پەروەردگارتانم.“

7 »کاتێک�ش هاتنە ئەم شوێنە س�حۆنی پاشای حەشبۆن و عۆگی پاشای باشان 

بەسەر  ٨ دەستمان  و  شکاند  ئەوانمان  بەاڵم  ئێمە،  دژی  لە  جەنگ  بۆ  هاتن 
.cخاکەکە�اندا گرت و بە م�رات دامانە ڕەئوبێن و گاد و ن�وەی هۆزی مەنەشە

ئەوەی  هەموو  لە  هەتا  بکەن،  پیێ  کاری  و  ب�ارێزن  پە�مانە  ئەم  ٩ »بەندەکانی 

دە�کەن سەرکەوتوو بن. ١٠ ئێوە ئەمڕۆ هەمووتان بە سەرۆک هۆز و پی�ر و کوێخا و 
١١ هەروەها  وەستاون،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  پی�اوەکانی  هەموو 
بۆ  دارتان  کە  لەوەی  ئۆردگاکانتانە،  لەناو  کە  نامۆ�انەی  ئەو  و  منداڵ  و  ژن 
پە�مانی  ناو  بچنە  ئەوەی  ١٢ بۆ  هەڵدەکێشێت،  ب�ر  لە  بۆ  ئاوتان  و  دەبڕێتەوە 
�ەزدانی پەروەردگارتان و سوێندەکەی کە �ەزدانی پەروەردگارتان ئەمڕۆ لەگەڵتانی 
دەبەستێت، ١3 هەتا ئەمڕۆ بە گەلی خۆی داتانبنێت، ئەو�ش ببێتە خوداتان وەک 
پیێیی فەرموون و وەک سوێندی بۆ ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوبی باوباپی�رانتان خوارد. 
نابەستم، ١5 بەڵکو لەگەڵ ئەوەی  ئێوەی  تەنها لەگەڵ  ١4 ئەم پە�مان و سوێندەش 

ئەوەش کە  و  وەستاوە  پەروەردگارمان  �ەزدانی  لەبەردەم  لەگەڵماندا  ئەمڕۆ  لێرە  کە 
ئەمڕۆ لێرە لەگەڵماندا ن��ە.

١٦ »ئێوە زان�تان چۆن لە خاکی م�سر ن�شتەجێ بوو�ن و چۆن هەتا ئێرە بەناو ئەو 

گەالنەدا تێ�ەڕ�ن. ١7 وێنە قێزەون و بتەکانی ئەوانتان ب�نی کە لە دار و بەرد و زێڕ و 
ز�ون. ١٨ نەوەک لەنێوتاندا پی�اوێک �ان ئافرەتێک �ان هۆزێک �ان خێڵێک هەبێت 
و  بچێت  ئەوەی  بۆ  الچووبێت،  پەروەردگارمان  �ەزدانی  لەسەر  دڵی  ئەمڕۆ  کە 
خوداوەندەکانی ئەو نەتەوانە ب�ەرستێت، نەوەک لەنێوتان ڕەگێک هەبێت ژەهراوی 

و زەقنەبووت بگرێت.
دڵ�دا  لە  دەبێت،  پە�مانە  ئەم  لە سوێندی  ئەم جۆرە کەسە گوێیی  ١٩ »کاتێک 

داوای بەرەکەت بۆ خۆی دەکات و دەڵێت: ”من سەالمەت دەبم، تەنانەت بە 
لەناودەبات.  وشک  و  تەڕ  زەوی  ئەمە  بکەم،“  هەڵسوکەوت  خۆشم  کەللەڕەقی 
٢٠ �ەزدان هەرگ�ز ڕازی نابێت لێیی خۆشبێت، بەڵکو ئەو کاتە تووڕە�یی و دڵگەرمی 

�ەزدان بەسەر ئەو پی�اوە هەڵدەچێت، هەموو ئەو نەفرەتانەی لەم پەڕتووکەدا نووسراون 
دێنە سەری، �ەزدان ناوی لەژێر ئاسماندا دەسڕێتەوە. ٢١ �ەزدان لە هەموو هۆزەکانی 

a 4 بەپیێیی کەلتوری ع�بران��ەکان دڵ لێ�رسراوە لە ب�رکردنەوە.  

b 5 ع�بری: نەعەل .  

c ٨ هۆزی مەنەشە دابەش ببوون بۆ سەر دوو بەش، هەر�ەکە�ان کەوتبووە ال�ەکی ڕووباری ئوردونەوە.  
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ئ�سرائ�ل ئەو بۆ لێقەومان ج�ا دەکاتەوە، بەپیێیی هەموو نەفرەتەکانی پە�مانەکە کە 
لەم پەڕتووکی تەوراتەدا نووسراون.

٢٢ »جا دوا نەوە لە منداڵەکانتان کە لەدوای ئێوە دێن و هەروەها ئەو ب�ان��انەی 

�ەزدان  کە  دەب�نن  نەخۆش��انە  و  گورزوەشاندن  ئەو  دێن،  دوورەوە  خاکێکی  لە 
تووشی کردوون. ٢3 هەموو زەو�ی�ەکە بە گۆگرد و خوێ دەسووتێنێت، نە دەچێنرێت 
و نە دەڕوێت و نە ه�چ گ�ا�ەکی لێ دەردەکەوێت، وەک سەرەوژێرکردنی سەدۆم 
و عەمۆرا و ئەدما و چەبۆئ�م کە �ەزدان بە تووڕە�یی و هەڵچوونی خۆی سەرەوژێری 
کرد،  خاکە  بەم  وای  �ەزدان  ”بۆچی  دەڵێن:  نەتەوەکان  هەموو  ٢4 جا  کردن. 

جۆشانی ئەم تووڕە�ی�ە بەت�نە بۆچی؟“
٢5 »وەاڵمەکە�ان ئەمە�ە: ”لەبەر ئەوەی واز�ان لە پە�مانی �ەزدانی پەروەردگاری 

باوباپی�ران�ان هێنا، کە لەگەڵی بەستن کاتێک لە خاکی م�سر دەر�هێنان. ٢٦ چوون 
خوداوەندی د�کە�ان پەرست و کڕنۆش�ان بۆ برد، کە نە ناس�بوو�ان و نە خوداش 
ئەم خاکەدا جۆشا، هەتا هەموو  �ەزدان بەسەر  تووڕە�یی  ئەوە  ٢7 لەبەر  پیێ�دابوون. 
لە  ٢٨ �ەزدان  هێنای.  بەسەر�دا  نووسراون  فێرکردنەدا  پەڕتووکی  لەم  نەفرەتانەی  ئەو 
خاکەکە�اندا بە تووڕە�یی و زەبر و ڕقێکی زۆرەوە ڕ�شەکێشی کردن و وەک ئەمڕۆ 

فڕێی�دانە خاکێکی د�کە.“
٢٩ »نهێن��ەکان بۆ �ەزدانی پەروەردگارمانە و ئەو شتانەی کە خودا بۆی ئاشکرا 

کرد�ن بۆ ئێمە و نەوەکانمانە هەتاهەتا�ە، هەتا کار بە هەموو وشەکانی ئەم فێرکردنە 
بکە�ن.

سەرکەوتن دوای گەڕانەوە بۆ الی یەزدان

بەردەمتان 3٠ خستوومەتە  کە  نەفرەتەی  و  بەرەکەت  ئەم  هەموو   »کاتێک  ١

بەسەرتان دێت، �ەزدانی پەروەردگارتان لەنێو هەموو ئەو نەتەوانەی بۆ ال�ان 
پڕ بە  ٢ ئەو کاتە خۆتان و منداڵەکانتان  ئ�نجا بەخۆتاندا دەچنەوە.  دەرتاندەکات، 
دەبن،  گوێڕا�ەڵی  و  پەروەردگارتان  �ەزدانی  الی  دەگەڕێنەوە  ناختانەوە  لە  و  دڵ 
بەگوێرەی هەموو ئەوەی من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم. 3 ئەوا �ەزدانی پەروەردگارتان 
لە ڕاپیێچکراوی دەتانگەڕێنێتەوەa و بەزە�یی پیێتاندا دێتەوە، دووبارە کۆتان دەکاتەوە 
لەنێو هەموو ئەو گەالنەی �ەزدانی پەروەردگارتان بەناو�اندا پەرشوباڵوی کردنەوە. 
4 ئەگەر بۆ ئەوپەڕی ئاسمان پەرشوباڵو کرابنەوە، ئەوا �ەزدانی پەروەردگارتان لەوێوە 

دەتانهێنێتە  پەروەردگارتان  5 �ەزدانی  و  دەتانگەڕێنێتەوە  لەوێوە  و  دەکاتەوە  کۆتان 
و  دەگرن  بەسەردا  دەستی  ئێوە  جا  بوون،  خاوەنی  باوباپی�رانتان  کە  خاکەی  ئەو 
سەرکەوتووتان دەکات و لە باوباپی�رانتان زۆرترتان دەکات. ٦ �ەزدانی پەروەردگارتان 
دڵی خۆتان و دڵی نەوەکەتان خەتەنە دەکات، تاکو �ەزدانی پەروەردگارتان پڕ بە دڵ 
و لە ناختانەوە خۆشبوێت بۆ ئەوەی بژ�ن. 7 هەروەها �ەزدانی پەروەردگارتان هەموو 

a 3 گەڕاندنەوە لە ڕاپیێچکراوی هێما�ەک بووە بۆ نوێکردنەوەی بەختەوەری.  
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ئەم نەفرەتانە دەخاتە سەر دوژمنەکانتان و ئەوانەی ڕق�ان لێتانە و دەتانچەوسێننەوە، 
فەرمانەکانی  هەموو  بە  کار  و  دەبن  �ەزدان  گوێڕا�ەڵی  و  دەگەڕێنەوە  ئێوە  ٨ بەاڵم 

لە  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ٩ ئ�نجا  دەکەم.  پیێ  فەرمانتان  ئەمڕۆ  من  کە  دەکەن 
و  بەری سک  لە  دەکات،  زۆر  سامانتان  و  سەروەت  دەستتان  کارەکانی  هەموو 
ئاژەڵی ماڵی و بەروبوومی خاک، چونکە �ەزدان سەرلەنوێ پیێتان دڵخۆش دەبێت 
و سەرکەوتووتان دەکات، وەک بە باوباپی�رانتان دڵخۆش بوو، ١٠ ئەگەر گوێڕا�ەڵی 
پەڕتووکی  لەم  کە  بەجێبهێنن  فەرزەکانی  و  فەرمان  بوون،  پەروەردگارتان  �ەزدانی 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  بۆ  ناختانەوە  لە  و  دڵتان  بە  پڕ  ئەگەر  نووسراون،  تەوراتەدا 

گەڕانەوە.

دانانی ژیان و مردن
١١ »ئەم فەرمانەی من ئەمڕۆ فەرمانتان پیێ دەکەم، لەسەرتان قورس ن��ە و لێتانەوە 

و  ئاسمان  سەردەکەوێتە  بۆمان  ”کێ  بڵێن:  هەتا  ن��ە  ئاسمان  ١٢ لە  ن��ە.  دوور 
لە  ١3 هەروەها  پیێ بکە�ن؟“  بە گوێمان�دا دەدات هەتا کاری  و  بۆمان دەهێنێت 
پشتی دەر�ا ن��ە هەتا بڵێن: ”کێ بۆمان لە دەر�ا دەپەڕێتەوە و بۆمان دەهێنێت و بە 
گوێمان�دا دەدات هەتا کاری پیێ بکە�ن؟“ ١4 بەڵکو پە�امەکە زۆر لێتان نز�کە، 

لەسەر زمانتانە و لە دڵتاندا�ە، هەتا کاری پیێ بکەن.
بەردەمتان،  خستووەتە  خراپەم  و  مردن  چاکە،  و  ژ�ان  ئەمڕۆ  من  ١5 »بڕوانن، 

١٦ لەبەر ئەوەی من ئەمڕۆ فەرمانم پیێکردن کە �ەزدانی پەروەردگارتان خۆشبوێت و 

ڕێگاکانی بگرنەبەر و فەرمان و فەرزەکانی بەجێبهێنن و �اساکانی پە�ڕەو بکەن، بۆ 
ئەوەی ئێوە بژ�ن و گەشە بکەن و �ەزدانی پەروەردگارتان لەو خاکەی ئێوە دەچنە 

ناوی هەتا دەستی بەسەردا بگرن، بەرەکەتدارتان بکات.
١7 »بەاڵم ئەگەر دڵتان الچوو و گوێتان نەگرت، بەڵکو گومڕا بوون و بۆ خودای 

د�کە کڕنۆشتان برد و خزمەتتان کردن، ١٨ ئەوا من ئەمڕۆ پیێتان ڕادەگە�ەنم کە ئێوە 
بێگومان لەناودەچن، تەمەن درێژ نابن لەسەر ئەو خاکەی لە ڕووباری ئوردون بۆی 

دەپەڕنەوە هەتا بچنە ناوی و دەستی بەسەردا بگرن.
مردن،  و  ژ�ان  من  کە  شا�ەت،  دەکەمە  لێ  زەو�تان  و  ئاسمان  ئەمڕۆ  ١٩ »من 

بەرەکەت و نەفرەتم لەبەردەمتان داناوە، جا ژ�ان هەڵبژێرن هەتا خۆتان و نەوەکانتان 
بژ�ن. ٢٠ �ەزدانی پەروەردگارتان خۆشدەوێت و گوێ لە دەنگی دەگرن و دەستی 
پیێوە دەگرن. لەبەر ئەوەی ئەو ژ�انتانە و درێژە بە تەمەنتان دەدات هەتا لەو خاکە 
سوێندی  �اقوب  و  ئ�سحاق  و  ئ�براه�م  باوباپی�رانتان  بۆ  �ەزدان  کە  بن  ن�شتەجێ 

خوارد کە ب�انداتێ.«
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یەشوع جێگەی موسا دەگرێ�ەوە

 جا موسا چوو بەم وشانە لەگەڵ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل قسەی کرد و ٢ پیێیی 3١ ١

ڕابەرا�ەت�تان  ناتوانم  ئ�تر  ساڵە،  ب�ست  و  سەد  تەمەنم  من  »ئێستا  گوتن: 
3 �ەزدانی  مەپەڕەوە.“  ئوردونە  ڕووباری  ”لەم  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان�ش  و  بکەم 
پەروەردگارتان لەپیێشتانەوە دەپەڕێتەوە، خۆی ئەو نەتەوانە لەپیێشتانەوە لەناودەبات 
و ئێوەش دەبنە م�راتگر�ان. �ەشوع لەپیێشتانەوە دەپەڕێتەوە وەک �ەزدان فەرمووی. 
4 هەروەها �ەزدان چی بە س�حۆن و عۆگ و بە خاکەکە�ان کرد، دوو پاشاکەی 

ئەمۆر�ی�ەکان، کە لەناوی بردن ئاواش بەوان دەکات. 5 جا کاتێک �ەزدان ئەوانی 
لێ  ئاوا�ان  پیێتان کرد،  فەرمانم  فەرمانانەی  ئەو  بەگوێرەی هەموو  خستە دەستتان 
دەکەن. ٦ بەهێزبن و ئازابن، لێ�ان مەترسن و مەتۆقن، چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان 

لەگەڵتان دەڕوات، هەرگ�ز پشتگوێتان ناخات و وازتان لێ ناهێنێ.«
7 جا موسا �ەشوعی بانگکرد و لەبەرچاوی هەموو ئ�سرائ�ل پیێیی گوت: »بەهێز 

و ئازابە، چونکە تۆ لەگەڵ ئەم گەلە دەچ�تە ناو ئەو خاکەی �ەزدان سوێندی بۆ 
م�رات�ان،  وەک  دەکە�ت  دابەش  بۆ�انی  تۆش  و  ب�انداتێ  کە  خوارد  باوباپی�ران�ان 
پشتگوێت  هەرگ�ز  دەبێت،  لەگەڵت  ئەو  دەڕوات،  لەپیێشتەوە  خۆی  ٨ �ەزدان�ش 

ناخات و وازت لێ ناهێنێ، مەترسە و ورە بەرمەدە.«

خوێندنەوەی تەورات
٩ ئ�نجا موسا ئەم فێرکردنەی نووسی و دا�ە دەستی کاه�نەکان، کە نەوەی لێڤ�ن 

١٠ موسا  ئ�سرائ�ل.  پی�رانی  هەموو  لەگەڵ  �ەزدانن،  پە�مانی  سندوقی  هەڵگری  و 
فەرمان�شی پیێکردن و گوتی: »هەر حەوت ساڵ جارێک، لە ساڵی لێخۆشبوونی 
قەرزەکانa، لە جەژنی کەپرەش�نەداb، ١١ کاتێک هەموو ئ�سرائ�ل دێن هەتا لەبەردەم 
�ەزدانی پەروەردگارت دەربکەون لەو شوێنەی کە هەڵ�دەبژێرێت، ئەم فێرکردنە لە 
بەرامبەر هەموو ئ�سرائ�لدا گوێی�ان لێ بێت کە دە�خوێن�تەوە. ١٢ گەل کۆبکەنەوە، 
پی�او و ئافرەت و منداڵ و ئەو نامۆ�انەش کە لە شارۆچکەکانتانە بۆ ئەوەی گوێ 
فێرکردنە  ئەم  بترسن و هەموو وشەکانی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لە  بن  فێر  و  بگرن 
فێرکردنە�ان  ئەم  کە  نەوەکان�شتان  ١3 هەروەها  بکەن.  پیێ  کاری  و  بکەن  پە�ڕەو 
نەزان�وە، گوێ دەگرن و فێر دەبن لە �ەزدانی پەروەردگارتان بترسن، بە درێژا�یی ئەو 
ڕۆژانەی لەسەر ئەو زەو�ی�ە دەژ�ن کە ئێوە لە ڕووباری ئوردون بۆی دەپەڕنەوە هەتا 

دەستی بەسەردا بگرن.«

�پێشبینی یاخیبوونی ئیسرائیل
١4 �ەزدان بە موسای فەرموو: »وا تەمەنت لە مردن نز�ک بووەتەوە، �ەشوع بانگ 

a ١٠ بەتاڵکردنەوەی قەرزەکان: بڕوانە ١5 :١ -١٠.  

b ١٠ جەژنی کەپرەش�نە: بڕوانە ١٦ :١3 -١7، لێڤ��ەکان٢3 :33 -43، سەرژمێری ٢٩ :١٢ -3٨.   
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بکە و لەناو چادری چاوپیێکەوتن بوەستن بۆ ئەوەی ئەرکی پیێ بس�ێرم.« ئ�تر موسا 
و �ەشوع چوون و لەناو چادری چاوپیێکەوتن ڕاوەستان.

١5 ئ�نجا �ەزدان لە ستوونی هەورێک دەرکەوت و ستوونی هەورەکە لە دەروازەی 

باوباپی�رانت  لەگەڵ  تۆ  »ئەوەتا  فەرموو:  موسای  بە  ١٦ �ەزدان  وەستا.  چادرەکە 
سەردەنێ�تەوە، جا ئەم گەلە هەڵدەستن و لەشفرۆشیa لەگەڵ خوداوەندە بێگانەکانی 
ئەو خاکە دەکەن کە دەچنە ناوی و وازم لێ دەهێنن و ئەو پە�مانەم دەشکێنن کە 
١7 ئ�تر لەو ڕۆژەدا تووڕە�ی�م بەسەر�اندا گڕ دەگرێت و واز�ان  لەگەڵ�ان بەستوومە. 
لێ�ان دەشارمەوە و دەبنە نێچ�ر و تووشی زۆر ناخۆشی  لێ دەهێنم و ڕووی خۆم 
و بەاڵ دەبن، هەتا ئەوەی لەو ڕۆژەدا دەڵێن: ”ئا�ا لەبەر ئەوە تووشی ئەو بەاڵ�انە 
لەو ڕۆژەدا ڕووی خۆم دەشارمەوە  ١٨ من�ش  ن��ە؟“  لەگەڵمان  بوو�ن چونکە خودا 

لەبەر هەموو ئەو خراپە�ەی کە کرد�ان و کە دوای خودای د�کە کەوتن.
١٩ »ئێستاش ئەم سروودە بۆ خۆتان بنووسن و نەوەی ئ�سرائ�ل�شی پیێ فێر بکەن، 

ب�خەنە دەم�انەوە هەتا بۆ من ببێتە شا�ەت بەسەر نەوەی ئ�سرائ�لەوە، ٢٠ چونکە من 
دە�انبەمە ناو ئەو خاکەی سوێندم بۆ باوباپی�ران�ان خوارد، ئەوەی ش�ر و هەنگو�نی 
تێر دەبن و قەڵەو دەبن و ئ�نجا دوای خودای د�کە  لێ دەڕژێت، جا دەخۆن و 
دەکەون و دە�ی�ەرستن و پشتم لێ دەکەن و پە�مانەکەم دەشکێنن. ٢١ جا کاتێک 
دەداتەوە،  وەاڵم�ان  شا�ەت  وەک  سروودە  ئەم  دەبن،  ناخۆشی  و  بەاڵ  تووشی 
چی  لە  ب�ر  ئەمڕۆ  ئەوان  دەزانم  من  ناکرێت،  لەب�ر  نەوەکە�ان  دەمی  لە  چونکە 
دەکەنەوە، بەر لەوەی ب�انبەمە ناو ئەو خاکەوە وەک سوێندم بۆ خواردن.« ٢٢ جا 

موسا لەو ڕۆژەدا ئەم سروودەی نووسی و نەوەی ئ�سرائ�ل�شی پیێ فێرکرد.
و  »بەهێزبە  فەرمووی:  و  کرد  نون  کوڕی  �ەشوعی  بە  فەرمانی  �ەزدان  ٢3 ئ�نجا 

ئازابە، چونکە تۆ نەوەی ئ�سرائ�ل دەبە�تە ناو ئەو خاکەی لەسەری سوێندم بۆ�ان 
خوارد و من�ش لەگەڵت دەبم.«

لە  بووەوە  فێرکردنە  ئەم  نووس�نی وشەکانی  لە  تەواوی  بە  ئەوەی موسا  ٢4 لەدوای 

لێڤ��ەکانی هەڵگرانی سندوقی پە�مانی �ەزدان کرد و  بە  پەڕتووکێک، ٢5 فەرمانی 
�ەزدانی  پە�مانی  لەتەن�شت سندوقی  و  ببەن  تەورات  پەڕتووکەی  ٢٦ »ئەم  گوتی: 
پەروەردگارتان دا�بنێن، هەتا وەک شا�ەتی بەسەرتانەوە لەوێ بێت، ٢7 چونکە من 
ئێوە  لەگەڵتانم،  ئەمڕۆ  و  ز�ندووم  هێشتا  وا  من  دەزانم.  کەللەڕەق�تان  و  �اخ�بوون 
دەکەن!  مردنم چی  لەدوای  باشە  ئەی  دەکەن،  �ەزدان  بەربەرەکانێیی  بەو شێوە�ە 
وشانە�ان  ئەم  هەتا  کۆبکەنەوە،  بۆ  کوێخاکانتانم  و  هۆزەکان  پی�رانی  ٢٨ هەموو 

دەزانم  ٢٩ چونکە  بەسەر�انەوە،  بە شا�ەت  بکەم  و زەوی  ئاسمان  بدەم،  بەگوێدا 
ئێوە دوای مردنم بە تەواوی گەندەڵ دەبن و لەو ڕێگا�ە الدەدەن کە فەرمانم پیێ 

a ١٦ بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت بەرامبەر بە ژنەکەی.  
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کردوون. لە ڕۆژانی ئا�ی�ندە تووشی خراپە دەبن، چونکە لە بەرامبەر �ەزدان خراپە 
دەکەن، بەو بتانە پەستی دەکەن کە بەدەستی خۆتان دروستی دەکەن.«

سروودەکەی موسا
بەر گوێیی هەموو کۆمەڵی  ئەم سروودەی خستە  تەواوی وشەکانی  3٠ جا موسا 

ئ�سرائ�ل:

 گوێ شل بکە ئەی ئاسمان، وا قسە دەکەم،3٢ ١

با زەو�ش گوێ بگرێت لە وشەی دەمم.   
٢ فێرکردنم وەک باران دەبارێت،  
وشەم وەک شەونم دەتکێت،   
  وەک نمە باران بەسەر سەوزا�یی

وەک ڕەهێڵ بەسەر گ�ا.   

3 ناوی �ەزدان ڕادەگە�ەنم،  
مەزنا�ەتی بە خودامان ببەخشن.   

4 خودا تاشەبەردە، کردارەکانی تەواوە،  
چونکە هەموو ڕێگاکانی دادپەروەر�ی�ە،   

  خودا�ەکی دڵسۆزە، ستەمکاری تێدا ن��ە،
ئەو ڕاستودروست و دادپەروەرە.   

5 لە ڕەفتاردا گەندەڵ بوون لە بەرامبەر ئەو  
چونکە لەکەدارن، کچ و کوڕی ئەو ن�ن، کەموکوڕ�ی�ان ئەوە�ە،   

نەوە�ەکی چەوت و خوارن.   
٦ ئا�ا بەم شێوە�ە پاداشتی �ەزدان دەدەنەوە،  

ئەی گەلی گێل و نادانا؟   
  ئا�ا ئەو باوک و دروستکەرتان ن��ە،

ئەوەی دروستی کردن و پیێکی هێنان؟   

7 �ادی ڕۆژانی دێر�ن بکەنەوە،  
لە سااڵنی نەوەکانی پیێشوو وردبنەوە،   
  لە باوکتان ب�رسن پیێتان ڕادەگە�ەنێت،

لە پی�رانتان ب�رسن پیێتان دەڵێن.   
٨ کاتێک خودای هەرەبەرز نەتەوەکانی بەش بەش کرد،  

کاتێک نەوەی ئادەمی دابەش کرد،   
  سنووری بۆ گەالن دانا،

بەگوێرەی ژمارەی نەوەی ئ�سرائ�ل.   
٩ بەشی �ەزدان گەلەکە�ەتی،  
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�اقوب بەشی م�راتەکە�ەتی.   

 ١٠ لە خاکێکی چۆڵ دۆز�ی�ەوە،
لە چۆڵەوان��ەکی ترسناک و وێراندا،   

  دەوری دا و با�ەخی پیێ�دا،
وەک گلێنەی چاوی پاراستی.   

 ١١ وەک هەڵۆ هێالنەی خۆی دەهەژێنێت،
لەسەر بێچووەکانی باڵەفڕکێ دەکات،   

  باڵەکانی لێک دەکاتەوە و دە�بات،
لەسەر شاپەڕەکانی هەڵ�دەگرێت.   
 ١٢ ئاوا �ەزدان بە تەنها ڕابەرا�ەتی کرد،

ه�چ خوداوەندێکی بێگانەی لەگەڵ نەبوو.   

 ١3 سواری بەرزا�ی�ەکانی زەوی کرد،
لە بەروبوومی دەشتودەری خوارد،   

  لە تاشەبەردەوە هەنگو�نی دەرخوارد دا،
زە�ت�ش لە بەردەئەستێوە.   

 ١4 دەڵەمەa و ش�ری مەڕومااڵت،
لەگەڵ دوگیb بەرخ و   
،cبەرانی باشان و تەگە  

لەگەڵ چەوری ناوکی گەنم.   
  تۆ لە خوێنی ترێ شەرابت خواردەوە.

 ١5 نەوەی ئ�سرائ�لی سەرڕاستd قەڵەو بوون و جووتە�ان وەشاند،
قەڵەو بوون و پڕ بوون و بە پی�وe داپۆشران.   

  ئ�تر پشت�ان کردە ئەو خودا�ەی کە دروستی کردبوون،
تاشەبەردی ڕزگار�ی�ەکە�ان ڕەتکردەوە.   

 ١٦ ئ�رە�ی�انf وروژاند بە پەرستنی خودا بێگانەکان�ان و
بە بتە قێزەونەکان پەست�ان کرد.   

 ١7 بۆ بتەکانg کە خودا ن�ن قوربان��ان سەربڕی،
چەند خودا�ەک نە�انناس�ون،   

a ١4 �ان دەرەمە، قۆناغی پیێش دروستبوونی پەن�ر.  

b ١4 دوگ �ان دونگ.  

c ١4 نێری، سابرێن.  

d ١5 ع�بری یەشوروون : بە واتای سەرڕاست �ان دادپەروەر دێت، وەکو نازناوێک بۆ گەلی ئ�سرائ�ل بەکارهاتووە.  

e ١5 پی�و: واتە بەز، لێرە و لە ئا�ەتی 3٨.  

f ١٦ ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە بت�ەرستی، چونکە خودا دە�ەوێت تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  

g ١7 بتەکان: بە واتای ڕۆحە پی�سەکان.  
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تازەن و بەم زووانە دەرکەوتوون،   
کە باوکانتان لێ�ان نەترساون.   

 ١٨ ئەو تاشەبەردەی ئێوەی بوو وازتان لێ هێنا،
ئەو خودا�ەی لەدا�کبوونی پیێدا�ن لەب�رتان کرد.   

 ١٩ جا �ەزدان ب�نی و ڕەتی کردنەوە،
لەبەر ئەوە تووڕە بوو بەهۆی کچەکانی و کوڕەکانی.   

 ٢٠ فەرمووی، »ڕووی خۆم لێ�ان دەشارمەوە،
سە�ر دەکەم کۆتا�ی�ان چی دەبێت،   

  ئەوانە نەوە�ەکی هەڵگەڕاوەن،
ئەو کوڕانە دەست�اک�ان تێدا ن��ە.   

 ٢١ ئەوان بەوانەی خودا ن�ن ئ�رە�ی�ان وروژاندم،
بە بتە پووچەکان�ان پەست�ان کردم،   

  من�ش وا�ان لێدەکەم ئ�رە�یی بەوانە ببەن کە گەل ن�ن،
بە نەتەوە�ەکی گێل پەست�ان دەکەم.   

 ٢٢ بە تووڕە�ی�م ئاگرێک داگ�رساوە،
گڕ دەگرێت هەتا ج�هانی مردووانی ژێرەوە،   

  زەوی و خەرمانەکەی دەخوات،
بناغەکانی چ�اکان دەسووتێنێت.   

 ٢3 »کارەسات�ان بەسەردا کۆدەکەمەوە،
ت�رەکانم لەواندا دەچەقێنم.   
 ٢4 کاتێک لە برسان کەوتوون،

پەک�ان کەوتووە لەبەر تا و پەتای فەوتێنەر،   
  ددانی دڕندە دەنێرمە سەر�ان،

لەگەڵ ژەهری مارە خشۆکەکان.   
 ٢5 لە دەرەوە شمشێر جەرگ�ان دەسووتێنێت و

لەناو ماڵەوەش�ان تۆق�ن،   
  کوڕی گەنج و پاک�زە لەناودەچن،

منداڵی ش�رەخۆر لەگەڵ پی�اوی پی�ر.   
 ٢٦ فەرمووم: ”پەرتەوازە�ان دەکەم،

�اد�ان لەنێو خەڵکی دەسڕمەوە.“   
 ٢7 بەاڵم لەوە ترسام کە دوژمن پەستم بکات،

کە لەوانە�ە دوژمنان�ان تێنەگەن،   
  نەوەک بڵێن: ”خۆمان بااڵدەست بوو�ن،

�ەزدان هەموو ئەمانەی نەکردووە.“«   
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 ٢٨ ئەوان نەتەوە�ەکن ڕاوێژ لێ بڕاون،
کوا تێگە�شتن�ش لەناو�ان؟   

 ٢٩ خۆزگە دانا دەبوون و لەمە تێدەگە�شتن و
کۆتا�ی�ەکە�ان لەبەرچاو دەگرت.   
 3٠ چۆن �ەکێک هەزار ڕاو دەنێت و
دووان دە هەزار تێکدەشکێنن،   

،bئەوانی نەفرۆشتبێت aئەگەر تاشەبەردەکە�ان  
�ەزدان بەدەستەوەی نەدابن.   

 3١ لەبەر ئەوەی تاشەبەرد�ان وەک تاشەبەردی ئێمەc ن��ە،
تەنانەت دوژمنان�شمان دانی پیێدا دەنێن.   

 3٢ مێو�ان لە مێوی سەدۆمە و
  ترێی�ان هی باخەکانی عەمۆرا�ە،

ترێی�ەکە�ان ژەهرە و هێشووەکان�ان تاڵن.   
 33 شەرابەکە�ان ژەهری مارەکان و

تااڵوی ماری کۆبرا کوشندەکانە.   

 34 »ئا�ا ئەمە لەالی من هەڵنەگ�راوە،
لەناو گەنج�نەکانم مۆری لێ نەدراوە؟   
 35 تۆڵەسەندنەوە هی منە، منم سزا دەدەم،

لە کاتێکدا پیێ�ان دەخل�سکێت،   
  چونکە ڕۆژی بەاڵ�ان نز�ک بووەتەوە و

چارەنووس�ان بۆ�ان خێرا�ە.«   

 3٦ �ەزدان ئەستۆپاکی گەلەکەی دەسەلمێنێت و
لەگەڵ خزمەتکارەکانی م�هرەبان دەبێت،   

  کە دەب�نێت هێز�ان بەسەرچووە و
نە کۆ�لە و نە ئازاد کەس نەماوە.   

 37 خودا دەفەرموێت: »کوا خوداوەندەکان�ان،
ئەو تاشەبەردەی پەنا�ان بۆ برد،   

 3٨ ئەو خوداوەندانەی کە پی�وی قوربان��ەکان�ان دەخواردن،
شەرابی خواردنەوە پیێشکەشکراوەکان�ان دەخواردنەوە؟   

  با بێن و �ارمەت�تان بدەن،
با پارێزگار�تان لێ بکەن!   

a 3٠ تاشەبەردەکە�ان: ڕەوانبێژی لێکچواندنە، مەبەستی �ەزدانە. بڕوانە ئا�ەتی 4.  

b 3٠ نەفرۆشتبێت: مەبەستی سزادان�انە لەبەر شکاندنی پە�مانەکە�ان. بڕوانە ئا�ەتەکانی ١٨ و ١٩.  

c 3١ تاشەبەردی ئێمە: مەبەستی لە �ەزدانە.  
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 3٩ »ئێستا بب�نن، من، من ئەوم،
ه�چ خودا�ەکی د�کە ن��ە لە پاڵم.   

  من دەمرێنم و دەژ�یێنم،
بر�ندار دەکەم و من چاک دەکەمەوە،   

کەس ن��ە کەسێک لە دەستی من دەرباز بکات.   
 4٠ من دەستم بۆ ئاسمان بەرز دەکەمەوە و سوێند دەخۆم:

بە دڵن�ا�ی�ەوە هەتاهەتا�ە من ز�ندووم،   
 4١ کاتێک شمشێرە درەوشاوەکەم ت�ژ بکەمەوە و

بۆ دادوەر�کردن بە دەستەوەی بگرم،   
  تۆڵە لە دوژمنانم دەکەمەوە و

ناحەزانم سزا دەدەم.   
 4٢ ت�رەکانم بە خوێن مەست دەکەم و
شمشێرەکەم گۆشت دەخوات،   

  لە خوێنی کوژراوان و بەد�لگ�راوان،
لە کەللەسەری ڕابەرانی دوژمن.«   

 43 ئەی نەتەوەکان، لەگەڵ گەلی خودا دڵخۆش بن،
چونکە تۆڵەی خوێنی خزمەتکارانی دەکاتەوە،   

  لە دوژمنانی تۆڵە دەکاتەوە،
کەفارەتی خاک و گەلەکەی خۆی دەکات.   

44 جا موسا خۆی و �ەشوعی کوڕی نون هاتن و هەموو وشەکانی ئەم سروودە�ان 

بۆ گەل خوێندەوە. 45 کاتێک موسا لە وتارەکە تەواو بوو، بە هەموو ئەم وشانە بۆ 
هەموو ئ�سرائ�ل، 4٦ پیێیی گوتن: »لە دڵەوە لە هەموو ئەو وشانە وردببنەوە کە من 
ئەمڕۆ شا�ەتی پیێدەدەم لەسەرتان، هەتا فەرمان بە منداڵەکانتان بکەن کە ئاگاداربن 
بۆتان،  ن��ە  نرخ  47 تەنها وشەی بێ  فێرکردنە بکەن.  ئەم  بە هەموو وشەکانی  کار 
بەڵکو ژ�انتانە، بەهۆی ئەمانەوە تەمەن درێژ دەبن لەسەر ئەو خاکەی لە ڕووباری 

ئوردون بۆی دەپەڕنەوە هەتا دەستی بەسەردا بگرن.«

موسا لەسەر چیای نیبۆ دەمرێت
4٨ �ەزدان�ش لە هەمان ڕۆژدا بە موسای فەرموو: 4٩ »سەربکەوە بۆ سەر زنج�رە 

چ�ای عەڤار�م، بۆ چ�ای ن�بۆ کە لە خاکی مۆئابە و بەرامبەر بە ئەر�حا�ە و لەوێوە 
دەدەم.  ئ�سرائ�لی  نەوەی  بە  موڵک  من وەک  بکە کە  تەماشای خاکی کەنعان 
پاڵ گەلەکەتەوە، وەک  و دەچ�تە  بۆی سەردەکەو�ت دەمر�ت  5٠ لەو کێوەدا کە 

ئەوەی  5١ لەبەر  پاڵ گەلەکەی،  و چووە  مرد  هۆردا  لە کێوی  برات  هارونی  چۆن 
ئێوە ناپاک بوون لەگەڵم لەنێو نەوەی ئ�سرائ�لدا لەالی مێرگی مەر�بای قادێش لە 
5٢ لەبەر  ڕانەگرت.  ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لەنێو  منتان  پی�رۆزی  چۆڵەوانی چن، چونکە 
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لە  تەنها  بەڵکو  دەدەم،  ئ�سرائ�لی  گەلی  بە  کە  خاکەی  ئەو  ناو  ناچ�تە  تۆ  ئەوە 
دوورەوە دە�ب�ن�ت.«

موسا داوای بەرەکەت دەکات بۆ هۆزەکان

ئ�سرائ�لa داوای 33 نەوەی  بۆ  پی�اوی خودا  بەرەکەتە�ە کە موسای  ئەو   ئەوەش  ١

کرد، بەر لە مردنی، ٢ گوتی:

  »�ەزدان لە س�ناوە هات و
لە سێع�رەوە بەسەر�اندا هەڵهات،   

لە کێوی پارانەوە درەوشا�ەوە و   
  هەزاران هەزار فر�شتەی پی�رۆزی لەگەڵ بوو،

لە بنارەکانی باشوورەوە.   
3 هەروەها ئەی ئەوەی گەالنت خۆشدەوێت،  

هەموو پی�رۆزەکانی لە دەستی تۆن،   
  ئەوان لەالی پیێت کڕنۆش دەبەن،

ڕێنما�یی لە تۆ وەردەگرن.   
4 موسا فەرمانی فێرکردنی پیێدا�ن،  

م�راتە بۆ کۆمەڵی �اقوب.   
5 لەنێو �ەشوروونb بوو بە پاشا،  

بە کۆبوونەوەی ڕابەرەکانی گەل،   
هۆزەکانی ئ�سرائ�ل پیێکەوە.   

٦ »با نەوەی ڕەئوبێن بژ�یێت و نەمرێت،  
با پی�اوەکانی کەم نەبن.«   

7 سەبارەت بە نەوەی �ەهودا ئەمەی گوت:

  »ئەی �ەزدان، گوێ لە دەنگی �ەهودا بگرە و
بۆ الی گەلەکەی ب�هێنە،   

  دەستەکانی بەسە بۆی،
ببە بە �ارمەت�دەر لە دژی دوژمنانی!«   

٨ سەبارەت بە نەوەی لێڤی گوتی:

a ١ نەوەی ئ�سرائ�لی: لێرەدا موسا بە ناوی وەچەکانی �اقوبەوە داوای بەرەکەت بۆ نەوەکانی ئەم هۆزانە دەکات، کە ئەم وەچانە نز�کەی 4٠٠ ساڵ لەمەوپیێش لە خاکی 

م�سردا مردبوون. بڕوانە پە�دابوون ١5 :١3 و دەرچوون ١ :١ -7 و کردار 7 :٦.   

b 5 ناوی )�ەشوروون( واتە )ئەو کەسەی کە سەرڕاستە(، لێرە مەبەست لە نەوەی ئ�سرائ�لە.  
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  »توم�م و ئور�میa تۆ
بۆ پی�اوە خۆشەو�ستەکەتە،   

  ئەوەی لە مەسا تاق�ت کردەوە و
لە مێرگی مەر�با خەباتت لەگەڵدا کرد.   

٩ ئەوەیb سەبارەت بە دا�ک و باوکی گوتی،  
”ڕەچاوم نەکردوون،“   

  دانی بە براکان�ش�دا نەنا و
منداڵەکان�شی نەناسی،   

  بەاڵم چاودێری فەرما�شتەکانی تۆی کرد و
پە�مانەکەی تۆی پاراست.   

 ١٠ نەوەی �اقوب، فێری ڕاس�اردەکانت و
نەوەی ئ�سرائ�ل�ش فێری تەوراتی تۆ دەکات،   

  بۆنی بخوور دەخاتە بەردەمت و
قوربانی سووتاندنی تەواو دەخاتە سەر قوربانگاکەت.   

 ١١ ئەی �ەزدان، توانای شارەزا�یی بەرەکەتدار بکە و
بە کرداری دەستی ڕازی بە،   

  لە کەمەری بەرهەڵستکاران و ناحەزانی بدە،
هەتا هەڵنەستنەوە.«   

١٢ سەبارەت بە نەوەی بن�ام�ن گوتی:

  »ئەو خۆشەو�ستی �ەزدانە، بە ئاسوودە�یی لەالی ن�شتەجێ دەبێت،
بە درێژا�یی ڕۆژ داڵدەی دەدات و   

�ەزدان لەنێو هەردوو شان�دا ن�شتەجێیی دەکات.«   

١3 سەبارەت بە نەوەی �وسف گوتی:

  »با خاکەکەی لەال�ەن �ەزدانەوە بەرەکەتدار بێت
بە شەونمی گرانبەهای ئاسمان،   
بە ئاوە قەت�سکراوەکانی خوارەوە،   
 ١4 بە بەهادارتر�ن د�ار�ی�ەکانی خۆر و

بەهادارتر�ن د�ار�ی�ەکانی بەروبوومی مانگ،   
 ١5 بە بەهادارتر�ن د�ار�ی�ەکانی چ�ا دێر�نەکان،

بە بەسوودتر�ن گردە هەتاهەتا�ی�ەکان،   
 ١٦ بە بەهادارتر�ن د�ار�ی�ەکانی زەوی و پڕ�ی�ەکەی،

a ٨ توم�م و ئور�م: دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠ و �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   

b ٩ مەبەست لە هۆزی لێڤ��ە.  
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،aلەگەڵ ڕەزامەندی ن�شتەجێیی ناو دەوەنەکە   
  با بەسەر سەری �وسفەوە بن،

b.بەسەر تەپڵی سەری لە براکانی ج�ا کرا�ەوە   
 ١7 نۆبەرەی گا�ەکەی شکۆمەند�ی�ە بۆی،

قۆچەکانی قۆچی گای کێو�ن،   
  بەوان قۆچ لە گەالن دەدات،
پیێکەوە هەتا ئەوپەڕی زەوی،   

  ئەوان هەزاران هەزاری ئەفرا�م و
هەزارانی مەنەشەن.«   

١٨ سەبارەت بە نەوەی زەبولون گوتی:

  »ئەی زەبولون بە کۆچکردنت دڵخۆش بە و
تۆش ئەی �ەساخار بە چادرەکانت،   

 ١٩ گەالن بۆ چ�ا بانگ دەکەن،
لەوێ قوربانی ڕاستودروستی سەردەبڕن،   

  هەتا لە پڕی دەر�ا بمژن و
لەو گەنج�نە�ەی لەژێر لم شاردراوەتەوە.«   

٢٠ سەبارەت بە نەوەی گاد گوتی:

  »بەرەکەتدارە ئەوەی سنووری خاکی گادی فراوان کرد!
وەک شێرە مێ ن�شتەجێ بوو،   

قۆڵی پارچەپارچە کرد لەگەڵ تەپڵی سەر،   
 ٢١ باشتر�ن خاکی بۆ خۆی دانا،

بەشی فەرماندەی بۆ خۆی هەڵگرت،   
  کاتێک سەرکردەکانی گەل کۆبوونەوە،

دادوەری �ەزدانی جێبەجێ کرد و   
حوکمەکان�شی سەبارەت بە ئ�سرائ�ل.«   

٢٢ سەبارەت بە نەوەی دان گوتی:

  »دان بەچکە شێرە،
لە باشان قەڵەمباز بەرەو پیێش دەدات.«   

٢3 سەبارەت بە نەوەی نەفتالی گوتی:

a ١٦ مەبەستی لە دەرکەوتنی خودا�ە بۆ موسا لەناو دەوەنەکە، بڕوانە دەرچوون 3 :١ -٦.   

b ١٦ بڕوانە پە�دابوون 37 :١١ -١5؛ 44 :١4.   
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  »ئەی نەفتالی، تێر بە لە ڕەزامەندی و
پڕ بە لە بەرەکەتی �ەزدان،   

دەست بەسەر ڕۆژئاوا و باشووری خاکەکەتدا بگرە.«   

٢4 سەبارەت بە نەوەی ئاشێر گوتی:

  »با ئاشێر لەنێو کوڕان بەرەکەتدار بێت،
با لەالی براکانی پەسەند بێت،   

با پیێیی بکاتە ناو زە�ت،   
 ٢5 دەروازەکانت لە ئاسن و بڕۆنزن،

بەگوێرەی درێژی تەمەنت هێزت پیێ دەبەخشێت.«   

 ٢٦ »خودای �ەشوروون هاوتای ن��ە،
سواری ئاسمان دەبێت بۆ �ارمەت�دانت،   

هەروەها هەورەکان لە شکۆی خۆ�دا.   
 ٢7 خودای هەتاهەتا�یی پەناگاتە و

باڵە هەم�شە�ی�ەکان�شی لە ژێرەوە.   
  دوژمنی لەبەردەمت دەرکرد و

فەرمووی: ”لەناو ببە!“   
 ٢٨ جا ئ�سرائ�ل بە تەنها و بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبێت،

جێنش�نی �اقوب گ�روگرفتی نابێت،   
  لە خاکی دانەوێڵە و شەرابی نوێ دەبێت،

ئاسمانەکەشی شەونم دەتکێنێت.   
 ٢٩ ئەی ئ�سرائ�ل، خۆزگەت پیێ دەخوازرێت،

کێ وەک تۆ�ە،   
گەلێکی ڕزگار بوو لەال�ەن �ەزدانەوە؟   

  قەڵغانی �ارمەتی و
شمشێری شکۆمەند�تە،   

  جا دوژمنانت ملکەچ�ت بۆ دەنوێنن،
تۆش نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�انa پیێشێل دەکە�ت.«   

مردنی موسا

سەری 34 بۆ  سەرکەوت  ن�بۆ  چ�ای  بۆ  مۆئابەوە  دەشتەکانی  لە  موسا   ئ�نجا  ١

پسگە، کە بەرامبەر ئەر�حا�ە، جا �ەزدان هەموو خاکەکەی پی�شان دا، لە 
گلعادەوە هەتا دان و ٢ هەموو نەفتالی و خاکی ئەفرا�م و مەنەشە و هەموو خاکی 
ئەر�حاوە  دۆڵی  لە  ناوچەکە،  هەموو  و  3 نەقەب  و  ڕۆژئاوا  دەر�ای  هەتا  �ەهودا 

a ٢٩ مەبەست لەو شوێنە بەرزانە�ە کە بۆ قوربان�کردن و ڕێوڕەسمی پەرستنی بتەکان بووە، بڕوانە سەرژمێری 33 :5٢  .  
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کە  خاکە�ە  ئەو  »ئەوە  فەرموو:  پیێیی  4 �ەزدان  زۆعەر،  هەتا  خورما«  دار  »شاری 
سوێندم بۆ ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب خوارد و فەرمووم: ”دە�دەمە نەوەکەت.“ 

وا بە چاوەکانی خۆت پیێم پی�شان دا�ت، بەاڵم تۆ بۆ ئەوێ ناپەڕ�تەوە.«
فەرمانی  بەگوێرەی  مۆئاب  لە خاکی  مرد،  لەوێ  �ەزدان  بەندەی  موسای  5 جا 

هەتا  ناشتی،  بێت پەعۆر  بەرامبەر  دۆڵەکە  لە  مۆئاب  خاکی  لە  ٦ �ەزدان  �ەزدان. 
بوو  ساڵ  ب�ست  و  سەد  تەمەنی  7 موسا  نازانێت.  پیێ  گۆڕەکەی  کەس  ئەمڕۆش 
نەوەی  ٨ جا  نەبڕابوو.  لەبەر  هێزی  و  نەببوون  کز  چاوەکانی  هێشتا  مرد،  کاتێک 
ئ�سرائ�ل لە دەشتەکانی مۆئاب سی ڕۆژ ماتەم�ان بۆ گێڕا، ئ�نجا ڕۆژانی گر�ان و 

ش�وەنی موسا تەواو بوو.
٩ �ەشوعی کوڕی نون�ش پڕ بوو لە ڕۆحی دانا�یی، چونکە موسا دەستی لەسەر 

دانابوو. ئ�تر نەوەی ئ�سرائ�ل گوێی�ان لێ گرت و ئاوا�ان کرد وەک ئەوەی �ەزدان 
فەرمانی بە موسا کردبوو.

١٠ جا ه�چ پیێغەمبەرێک لە ئ�سرائ�ل پە�دا نەبوو وەک موسا کە �ەزدانی ڕوو بە 

ڕوو ناسی، ١١ لە هەموو ئەو ن�شانە و پەرجووانەی �ەزدان ناردی هەتا لە خاکی 
م�سر بە ف�رعەون و هەموو خزمەتکارەکانی و هەموو خاکەکەی بکات. ١٢ هەرگ�ز 
کەس ئەو توانا مەزنەی پی�شان نەداوە و ئەو کارە سامناکانەی لەبەرچاوی هەموو 

ئ�سرائ�ل نەکردووە کە موسا کردی.
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یەشوع
فەرمانی یەزدان بۆ یەشوع

 ئەوە بوو پاش مردنی موسای بەندەی �ەزدان، �ەزدان بە �ەشوعی کوڕی نونی ١ ١

خزمەتکاری موسای فەرموو: ٢ »موسای بەندەم مرد، ئێستا هەستە، خۆت و 
هەموو ئەم گەلە لە ڕووباری ئوردونەوە ب�ەڕنەوە بۆ ئەو خاکەی پیێ�ان دەدەم، واتە 
هەروەک  دەدەم،  ئێوەی  بە  بنێن،  لێ  پیێیی  شوێنێک  3 هەر  ئ�سرائ�ل.  نەوەی  بە 
ڕووباری  گەورە،  ڕووباری  لە  و  لوبنان  هەتا  چۆڵەوان��ەوە  4 لە  فەرموو،  موسام  بە 
فورات، واتە هەموو خاکی ح�ت��ەکان هەتا دەر�ای س�یی ناوەڕاستa بەرەو ڕۆژئاوا 
ناوەستێت.  ڕووت  بەرەو  کەس  ژ�انت  ڕۆژانی  هەموو  5 لە  سنوورتان.  بە  دەبێت 
بەجێت  و  ناکەم  فەرامۆشت  و  دەبم  تۆش  لەگەڵ  بووم،  موسادا  لەگەڵ  هەروەک 
ناهێڵم. ٦ بەهێزبە و ئازابە، چونکە ئەو خاکە بۆ ئەم گەلە دەکە�ت بە م�رات کە 

سوێندم بۆ باوباپی�ران�ان خواردووە کە پیێ�انی بدەم.
7 »تەنها بەهێزبە و زۆر ئازابە، بۆ ئەوەی هۆش�ار ب�ت بۆ کارکردن بەپیێیی هەموو ئەو 

فێرکردنەی کە موسای بەندەم فەرمانی پیێ کردوو�ت. نە بەالی ڕاست و نە بەالی 
چەپ لێیی المەدە، بۆ ئەوەی بۆ هەرکوێی�ەک بچ�ت سەرکەوتوو ب�ت. ٨ پەڕتووکی 
بۆ  لێیی وردبەرەوە،  بە ڕۆژ  بە شەو و  بەڵکو  نەبێتەوە،  لە دەمت ج�ا  فێرکردنە  ئەم 
ئەو کاتە  تێ�دا نووسراوە،  بەپیێیی هەموو ئەو شتانەی  بۆ کارکردن  ئەوەی ور�اب�ت 
ژ�انت ڕاستەڕێ دەبێت و سەردەکەو�ت. ٩ ئا�ا من فەرمانم بە تۆ نەکرد؟ جا بەهێزبە 
و ئازابە، مەتۆقە و ورە بەرمەدە، چونکە �ەزدانی پەروەردگارت لەگەڵتە بۆ هەرکوێ 

بچ�ت.«
١١ »بەناو  گوتن:  پیێیی  و  کرد  گەل  کوێخاکانی  بە  فەرمانی  �ەشوع  ١٠ ئ�تر 

ئامادە  بۆ خۆتان  ”ئازووقە  بڵێن:  و  بکەن  بە گەل  فەرمان  و  تێب�ەڕن  ئۆردوگاکەدا 
بکەن، چونکە پاش سێ ڕۆژی د�کە لە ڕووباری ئوردونەوە دەپەڕنەوە هەتا بچنە 
دەتانداتێ  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  بگرن  ئەو خاکەدا  بەسەر  دەست  و  ناوەوە 

هەتا ببنە خاوەنی.“«
گوت:   bمەنەشەی هۆزی  ن�وەی  و  گاد�ی�ەکان  و  ڕەئوبێنی  بە  �ەشوع  ١٢ پاشان 

خۆتانی  بەب�ری  کردن،  پیێ  فەرمانی  �ەزدان  بەندەی  موسای  وشە�ەی  ١3 »ئەو 

ئەم  و  حەساندەوە  ئێوەی  پەروەردگارتان،  �ەزدانی  ڕاگە�اندن  پیێیی  کە  بهێننەوە، 
ئاژەڵی ماڵ�تان لەم خاکەدا دەمێننەوە کە موسا  پیێدان. ١4 ژن و منداڵ و  خاکەی 
جەنگاوەرە  هەموو  بەاڵم  ڕۆژهەاڵت،  بەرەو  ئوردون  ڕووباری  بەری  لەم  پیێ�دان، 
دەدەن  براکانتان  �ارمەتی  دەپەڕنەوە.  براکانتانەوە  لەپیێش  چەکەوە  بە  قارەمانەکان 
ئەو  بەسەر  دەست  ئەوان�ش  و  دەحەسێنێتەوە  براکانتان  ئێوە  وەک  �ەزدان  ١5 هەتا 

a 4 دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری دەر�ای مەزن.  

b ١٢ هۆزی مەنەشە دابەش ببوون بۆ سەر دوو بەش، هەر�ەکە�ان کەوتبووە ال�ەکی ڕووباری ئوردون.  
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بۆ  دەگەڕێنەوە  ئەوە  دوای  دە�انداتێ.  پەروەردگارتان  �ەزدانی  کە  دەگرن  خاکەدا 
خاکەکەی م�رات�تان و داگ�ری دەکەن، ئەوەی موسای بەندەی �ەزدان لەم بەری 

ڕووباری ئوردون بەرەو ڕۆژهەاڵت پیێ�دان.«
فەرمانت  ئەو شتانەی  دا�ەوە و گوت�ان: »هەموو  �ەشوع�ان  ١٦ ئەوان�ش وەاڵمی 

١7 بەپیێیی  دەچ�ن،  بنێر�ت  شوێنێکمان  هەر  بۆ  و  دەکە�ن  جێبەجێیی  کرد�ن  پیێ 
�ەزدانی  با  دەب�ن.  تۆش  گوێڕا�ەڵی  ئاوا  بوو�ن  موسا  گوێڕا�ەڵی  ئەوەی  هەموو 
�اخی  ١٨ هەرکەسێک  بوو.  موسا  لەگەڵ  وەک چۆن  بێت  لەگەڵت  پەروەردگارت 
بێت لە فەرمانەکانت و گوێڕا�ەڵی وشەکانت نەبێت لە هەموو ئەوەی فەرمانی پیێ 

دەکە�ت، دەکوژرێت، بەاڵم تەنها بەهێز و ئازابە!«

ڕاحاب و دوو سیخوڕ

 ئ�نجا �ەشوعی کوڕی نون لە شەت�مەوە دوو س�خوڕی بە نهێنی نارد و گوتی: ٢ ١

و  ڕۆ�شتن  ئەوان�ش  ئەر�حا.«  تا�بەتی  بە  بکەن،  خاکەکە  تەماشای  »بڕۆن 
چوونە ماڵی ژنێکی لەشفرۆش کە ناوی ڕاحاب بوو، لەوێ مانەوە.

٢ بە پاشای ئەر�حا گوترا: »بزانە، ئەمشەو دوو پی�اوی نەوەی ئ�سرائ�ل هاتوونەتە 

ئێرە هەتا س�خوڕی دەربارەی خاکەکە بکەن.« 3 لەبەر ئەوە پاشای ئەر�حا بەدوای 
ناو  هاتنە  و  الت  بۆ  هاتن  کە  پی�اوەی  دوو  »ئەو  گوت:  پیێیی  و  ناردی  ڕاحابدا 
لەبارەی  س�خوڕی  ئەوەی  بۆ  هاتوون  ئەوانە  چونکە  دەرەوە،  ب�انهێنە  ماڵەکەت 

هەموو خاکەکەوە بکەن.«
4 بەاڵم ڕاحاب دوو پی�اوەکەی بردبوو و شاردبوون��ەوە و گوتی: »ڕاستە ئەو دوو 

داهات،  تار�کی  5 کاتێک  کوێن.  نەمزانی خەڵکی  بەاڵم  من،  هاتنە الی  پی�اوە 
کاتی داخستنی دەروازەی شار، دوو پی�اوەکە ڕۆ�شتن. نازانم دوو پی�اوەکە بۆ کوێ 
هەردووک�انی  ئەو  ٦ بەاڵم  بگەن.«  پیێ�ان  بەڵکو  بکەون،  شوێن�ان  پەلە  بە  چوون. 
لە  کە  شاردبوون��ەوە  کەتاندا  داری  چ�لکە  کۆمەڵێک  لەناو  و  سەربان  بۆ  بردبوو 
تەنکا�ی�ەکانی  بەرەو  کە  ڕێگا�ەی  بەو  پاشاش  7 پی�اوەکانی  هەڵ�چن�بوون.  سەربان 
شوێن�اندا  بە  ئەوانەی  کە  چوون.  س�خوڕەکاندا  بەدوای  دەچوو  ئوردون  ڕووباری 

دەگەڕان چوونە دەرەوە، دەروازەکان داخران.
سەرکەوتە  ال�ان  بۆ  ڕاحاب  بکەوێت،  لێ  خەو�ان  س�خوڕەکان  ئەوەی  ٨ پیێش 

و  داوە  ئێوە  بە  ئەم خاکەی  �ەزدان  »زان�ومە کە  پی�اوەکانی گوت:  ٩ بە  و  سەربان 
ترسی ئێوە باڵی بەسەرماندا کێشاوە و سەرجەم دان�شتووانی خاکەکەش لەبەر ئێوە 
ڕەنگ�ان پەڕ�وە، ١٠ چونکە ب�ستمان �ەزدان چۆن ئاوی دەر�ای سووریa لەپیێشتان 
ئوردون  ڕووباری  لەوبەری  هەروەها  دەرەوە،  هاتنە  م�سر  لە  کاتێک  کرد،  وشک 
کرد،  و عۆگ  ئەمۆر�ی�ەکان س�حۆن  پاشای  هەردوو  بە  چ�تان  ڕۆژهەاڵت  بەالی 

a ١٠ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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و  تۆقی  دڵمان  ب�ست،  ئەوەمان  ١١ کاتێک   .aقڕتان کردن تەواوی  بە  ئەوانەی کە 
لە  خودا�ە  ئەو  پەروەردگارتان  �ەزدانی  چونکە  نەما،   bورەی ئێوەوە کەس  بەهۆی 

ئاسمان لە سەرەوە و لەسەر زەوی لە خوارەوە.
١٢ »ئێستاش بە �ەزدان سوێندم بۆ بخۆن کە چۆن من چاکەم لەگەڵ ئێوەدا کرد، 

ئێوەش لەگەڵ ماڵی باوکم چاکە بکەن. ن�شانە�ەکی دڵن�ابوونم بدەنێ کە ١3 دا�ک 
و  ب�انهێڵنەوە  ز�ندوو�یی  بە  هە�انە  ئەوەی  هەموو  و  براکانم  و  و خوشک  باوک  و 

فر�ای گ�انمان بکەون لە مردن.«
بە قوربانتان! ئەگەر ئەم کارەمان  پیێ�ان گوت: »خودا بمانکات  ١4 پی�اوەکان�ش 

دڵسۆز�ت  و  چاکە  ئەوا  پیێدا�ن،  خاکەکەی  �ەزدان  ئەگەر  هەروەها  نەدرکێنن، 
لەگەڵدا دەکە�ن.«

١5 ئ�نجا ڕاحاب هەردووک�انی لە پەنجەرەی ماڵەکە�ەوە بە گور�س شۆڕکردەوە، 

چونکە ماڵەکەی کە تێ�دا دەژ�ا لە شوورای شارەکە بوو. ١٦ هەروەها پیێیی گوتن: 
»بڕۆن بۆ چ�ا نەوەک ئەوانەی بە شوێنتاندا دەگەڕێن تووشتان بن، لەوێ بۆ ماوەی 
سێ ڕۆژ خۆتان بشارنەوە، هەتا ئەوان دەگەڕێنەوە، ئ�نجا بە ڕێگای خۆتاندا بڕۆن.«

تۆمان  بۆ  کە  سوێندەی  لەو  دەب�ن  بێتاوان  »ئێمە  گوت:  پیێ�ان  ١7 پی�اوەکان�ش 

خوارد ١٨ ئەگەر هاتوو لە کاتی هاتنمان بۆ ناو خاکەکە، ئەم گور�سە سوورە بەو 
پەنجەرە�ەوە گرێ نەدە�ت کە ئێمەت لێوەی شۆڕکردەوە و ئەگەر دا�ک و باوک 
خۆتدا  ماڵەکەی  لە  باوکت  ماڵی  ئەندامانی  سەرجەم  و  براکانت  و  خوشک  و 
دەرەوە  بچێتە  تۆوە  ماڵەکەی  دەرگاکانی  لە  هەرکەسێک  ١٩ ئەگەر  کۆنەکە�تەوە. 
خوێنی خۆی لەسەر خۆی دەبێت و ئێمە بێتاوان دەب�ن، بەاڵم هەر �ەکێک لەگەڵ 
تۆ لە ماڵەکەتدا بێت، ئەگەر دەستدرێژ�ی�ەکی کرا�ە سەر ئەوا خوێنی لەسەر ئێمە 
لەو  دەب�ن  بێتاوان  ئێمە  بدرکێن�ت،  ئێمە  کارەی  ئەم  ئەگەر  ٢٠ هەروەها  دەبێت. 

سوێندەی کە بۆ تۆمان خوارد.«
٢١ ڕاحاب�ش گوتی: »چۆنتان گوت، ئاوا دەبێت.«

ئ�تر بەڕێیی کردن و ڕۆ�شتن، ئەو�ش گور�سە سوورەکەی بە پەنجەرەکەوە گرێ 
دا.

٢٢ پی�اوەکان ڕۆ�شتن و چوونە چ�ا و ماوەی سێ ڕۆژ لەوێ مانەوە، هەتا ئەوانەی 

بە شوێن�اندا دەگەڕان گەڕانەوە، لە دوای ئەوەی کە لە هەموو ڕێگاکاندا بەدوا�اندا 
گەڕان و نە�اندۆز�نەوە. ٢3 ئ�نجا دوو پی�اوەکە گەڕانەوە، لە چ�اکە هاتنە خوارەوە و 
لە ڕووبارەکە پەڕ�نەوە، هاتنە الی �ەشوعی کوڕی نون و هەموو بەسەرهاتەکە�ان 
داوەتە  خاکەکەی  هەموو  �ەزدان  »بەڕاستی  گوت:  �ەشوع�ان  ٢4 بە  گێڕا�ەوە،  بۆ 
س�یی  ڕەنگ�ان  ئێمەوە  بەهۆی  خاکەکەش  دان�شتووانی  سەرجەم  و  دەستمانەوە 

بووە.«

a ١٠ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b ١١ ورە: ع�بری نەفەش  واتە ڕۆح.  
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�ەڕینەوە لە ڕووباری ئوردون

لە شەت�مەوە کۆچ�ان کرد 3 ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەگەڵ هەموو   بە�انی زوو �ەشوع  ١

٢ پاش سێ  لەوێ مانەوە.  ب�ەڕنەوە  لەوەی  بەر  ئوردون،  و هاتنە الی ڕووباری 
گوت�ان:  و  کرد  گەل  بە  3 فەرمان�ان  و  گەڕان  ئۆردوگاکەدا  بەناو  کوێخاکان  ڕۆژ 
لێڤ��ەکان  پەروەردگارتان دەب�نن، کاه�نە  �ەزدانی  پە�مانی  »کاتێک کە سندوقی 
هەڵ�انگرتووە، لە شوێنەکانی خۆتان کۆچ بکەن و لەدوا�ەوە بڕۆن. 4 بەاڵم با ماوەی 
نێوان ئێوە و سندوقەکە بە پیێوانە دوو هەزار باڵa بێت و لێیی نز�ک مەبنەوە بۆ ئەوەی 

ئەو ڕێگا�ە بزانن کە پیێ�دا دەڕۆن، چونکە ئێوە پیێشتر بەم ڕێگا�ەدا نەڕۆ�شتوون.«
5 �ەشوع بە گەلی گوت: »خۆتان تەرخان بکەن، چونکە �ەزدان بە�انی لەنێوتاندا 

کاری سەرسوڕهێنەر دەکات.«
٦ هەروەها �ەشوع بە کاه�نەکانی گوت: »سندوقی پە�مان هەڵبگرن و بە بەردەم 

گەلدا تێ�ەڕ بن.« ئەوان�ش سندوقی پە�مان�ان هەڵگرت و لەپیێش گەل ڕۆ�شتن.
نەوەی  هەموو  لەبەرچاوی  ڕۆژەوە  »لەم  فەرموو:  �ەشوعی  بە  �ەزدان  7 ئ�نجا 

ئ�سرائ�ل دەست�ێدەکەم پا�ەبەرزت بکەم، بۆ ئەوەی بزانن چۆن لەگەڵ موسادا بووم 
ئاواش لەگەڵ تۆدا دەبم. ٨ بەاڵم تۆ فەرمان بە کاه�نەکانی هەڵگری سندوقی پە�مان 
پیێ�ان بڵێ: ”کاتێک دەگەنە کەنار ئاوی ڕووباری ئوردون، لەناو ڕووباری  بکە و 

ئوردوندا بوەستن.“«
٩ هەروەها �ەشوع بە نەوەی ئ�سرائ�لی گوت: »وەرنە پیێشەوە بۆ ئێرە و گوێ لە 

�ەشوع گوتی: »بەمە دەزانن  ١٠ ئ�نجا  پەروەردگارتان بگرن.«  �ەزدانی  فەرما�شتی 
گرگاشی،  پر�زی،  ح�ڤی،  ح�تی،  کەنعانی،  لەنێوتاندا�ە،  ز�ندوو  خودای  کە 
سندوقی  ١١ ئەوەتا  دەردەکات.  تەواوی  بە  لەبەردەمتاندا  �ەبوس��ەکان  و  ئەمۆری 
پە�مانی پەروەردگاری هەموو زەوی لەپیێشتانەوە بۆ ناو ڕووباری ئوردون دەپەڕێتەوە. 
پی�او لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بۆ خۆتان هەڵبژێرن، لە هەر  ١٢ ئێستاش دوازدە 

�ەزدان،  سندوقی  هەڵگری  کاه�نەکانی  پیێیی  کاتێک  ١3 ئ�نجا  پی�اوێک.  و  هۆزە 
ئاوی  دەبێت،  جێگ�ر  ئوردون  ڕووباری  ئاوی  لەناو  زەوی،  هەموو  پەروەردگاری 
ڕووباری ئوردون، ئەو ئاوەی کە لە سەرەوە دێت شەق دەبێت و لە �ەک بەربەستدا 

b».پەنگدەخواتەوە
ئوردون  ڕووباری  لە  تاکو  لە چادرەکان�انەوە کۆچ�ان کرد،  ١4 جا کاتێک گەل 

ب�ەڕنەوە، کاه�نەکانی هەڵگری سندوقی پە�مان�ش لەپیێش�انەوە بوون. ١5 بە درێژا�یی 
ڕۆژانی دروێنە ڕووباری ئوردون�ش دەبووە الفاو، بەاڵم لە کاتی هاتنی هەڵگرانی 
سندوقەکە بۆ ناو ڕووباری ئوردون و نوقومبوونی پیێیی کاه�نەکانی هەڵگری سندوقەکە 
لەناو ئاوی کەنارەکە، ١٦ ئەو ئاوەی لە سەرەوە دەهاتە خوارەوە لە ڕۆ�شتن وەستا. 
خواردەوە،  پەنگی  بەربەستێک  لە  ئادام  شارۆچکەی  لە  زۆرەوە  دوور�ی�ەکی  لە 

a 4 دوو هەزار باڵ: نز�کەی ٩٠٠ مەتر.  

b ١3 ڕادەوەستێت: بڕوانە دەرچوون ١5 :٨  .  
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ناو  دەڕژا�ە  ئاوەی کە  ئەو  هەروەها  لەتەن�شت چەرەتانە،  ئەو شارۆچکە�ەی کە 
پەڕ�نەوە.  ئەر�حا  بەرەو  و گەل  بڕا  تەواوی  بە   aمردوو دەر�ای  واتە  عەراڤا  دەر�ای 
لەناوەڕاستی  وشکانی  لەسەر  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  هەڵگرانی  ١7 کاه�نەکانی 

وشکان�دا  بەسەر  ئ�سرائ�ل�ش  هەموو  و  وەستان  جێگ�ری  بە  ئوردون  ڕووباری 
پەڕ�نەوە، هەتا هەموو نەتەوەکە لە ڕووباری ئوردون تەواو پەڕ�نەوە.

 کاتێک هەموو نەتەوەکە لە ڕووباری ئوردون تەواو پەڕ�نەوە، �ەزدان بە �ەشوعی 4 ١

پی�اوێک،  و  لە هەر هۆزە  پی�او هەڵبژێرە،  ٢ »لەناو خەڵکەکەدا دوازدە  فەرموو: 
3 فەرمان�ان پیێ بکە و پیێ�ان بڵێ: ”لێرە لەناوەڕاستی ڕووباری ئوردونەوە، لە شوێن 

خۆتان  لەگەڵ  و  هەڵبگرن  بەرد  دوازدە  بوون،  جێگ�ر  تێ�دا  کە  کاه�نەکان  پیێیی 
ب�ان�ەڕێننەوە و لەو شوێنەدا دا�انبنێن کە ئەمشەو تێ�دا دەمێننەوە.“«

4 ئ�نجا �ەشوع ئەو دوازدە پی�اوەی بانگکرد کە لە نەوەی ئ�سرائ�ل هەڵ�بژاردبوون، 

�ەزدانی  سندوقی  »لەبەردەم  گوتن:  پیێیی  5 �ەشوع  پی�اوێک،  و  هۆزە  هەر  لە 
ژمارەی  بەگوێرەی  و  ئوردون  ڕووباری  ناوەڕاستی  بۆ  بن  تێ�ەڕ  پەروەردگارتانەوە 
هۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل هەر�ەک لە ئێوە بەردێک بەرز بکاتەوە بۆ سەر شانی، 
لێتان  منداڵەکانتان  سبە�نێ  ئەگەر  لەنێوتان.  ن�شانە�ەک  ببێتە  ئەمە  ئەوەی  ٦ بۆ 

پیێ�ان دەڵێن: ”ئاوی ڕووباری  ب�رسن: ”ئەم بەردانە چ واتا�ەکی هە�ە؟“ 7 ئێوەش 
ئوردون  ڕووباری  لە  کاتێک  وەستا.  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  لەبەردەم  ئوردون 
پەڕ�نەوە، ئاوی ئوردون ڕاوەستا، جا ئەم بەردانە دەبنە �ادگاری بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل 

بۆ هەتاهەتا�ە.“«
پیێ کردن، دوازدە  فەرمانی  ئاوا�ان کرد، هەروەک �ەشوع  ئ�سرائ�ل�ش  ٨ نەوەی 

�ەشوعی  بە  �ەزدان  هەروەک  هەڵگرت،  ئوردونەوە  ڕووباری  لەناوەڕاستی  بەرد�ان 
فەرموو، بەپیێیی ژمارەی هۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل و لەگەڵ خۆ�اندا پەڕاند�انەوە بۆ 
ئەو شوێنەی چادر�ان تێ�دا هەڵدا و لەوێ دا�اننان. ٩ �ەشوع�ش دوازدە بەردەکەی 
ڕاگ�ر کرد کە لە ناوەڕاستی ڕووباری ئوردوندا بوون لەو شوێنەی کە کاه�نەکانی 

هەڵگری سندوقی پە�مان ڕاوەستابوون و هەتا ئەمڕۆش لەو شوێنەدان.
١٠ کاه�نەکانی هەڵگرانی سندوقەکە لەناوەڕاستی ڕووباری ئوردوندا وەستان هەتا 

بەگوێرەی  بڵێت  بە گەلی  کردبوو  �ەشوع  بە  فەرمانی  �ەزدان  شتانەی  ئەو  هەموو 
و  کرد  پەلە�ان  گەل  بوو.  تەواو  کردبوو  �ەشوع  بە  فەرمانی  موسا  ئەوەی  هەموو 
پەڕ�نەوە. ١١ کاتێک هەموو گەل تەواو پەڕ�نەوە، سندوقی �ەزدان و کاه�نەکان�ش بە 
بەردەم گەلدا پەڕ�نەوە. ١٢ نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد و ن�وەی هۆزی مەنەشەش 
 .bگوتبوون پیێیی  موسا  هەروەک  پەڕ�نەوە،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەبەردەم  چەکەوە  بە 
بۆ جەنگ  پەڕ�نەوە  �ەزدان  لەبەردەم  بۆ شەڕکردن  هەزار چەکدار  ١3 نز�کەی چل 

بەرەو دەشتەکانی ئەر�حا.

a ١٦ دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای خوێ.  

b ١٢ هەروەک موسا پیێیی گوتبوون: بڕوانە ١ :١٢ -١5 و دواوتار 3 :١٨ -٢٠.  
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١4 لەو ڕۆژە �ەزدان لەبەرچاوی هەموو ئ�سرائ�ل �ەشوعی بەرز ڕاگرت، ئەوان�ش 

بە درێژا�یی ژ�انی �ەشوع ڕێزێکی تا�بەت�ان بۆی هەبوو، هەروەک چۆن ڕێز�ان لە 
موسا گرتبوو.

هەڵگرانی  کاه�نەکانی  بە  ١٦ »فەرمان  فەرموو:  �ەشوعی  بە  �ەزدان  ١5 هەروەها 

سندوقی پە�مانی بکە با لە ڕووباری ئوردونەوە سەربکەون.«
ئوردونەوە  ڕووباری  »لە  گوتی:  و  کرد  کاه�نەکان  بە  فەرمانی  ١7 �ەشوع�ش 

سەربکەون.«
�ەزدان  پە�مانی  سندوقی  هەڵگری  کاه�نەکانی  سەرکەوتنی  لەگەڵ  بوو  ١٨ ئەوە 

پیێیی کاه�نەکان کەوتە سەر وشکانی، ئاوی  لەناوەڕاستی ڕووباری ئوردونەوە، بن 
ڕووباری ئوردون گەڕا�ەوە شوێنی خۆی و وەک پیێشتر بووەوە بە الفاو.

لە  و  ئوردونەوە سەرکەوتن  ڕووباری  لە  �ەکدا  مانگی  لە دە�ەم ڕۆژی  ١٩ گەل�ش 

گلگال لە سنووری ڕۆژهەاڵتی ئەر�حا چادر�ان هەڵدا. ٢٠ ئەو دوازدە بەردەش کە 
لە ڕووباری ئوردونەوە هێنابوو�ان، �ەشوع لە گلگال کەڵەکەی کردن و ٢١ بە نەوەی 
ئ�سرائ�لی گوت: »ئەگەر سبە�نێ نەوەکانتان لە باوباپی�رانی خۆ�ان�ان پرسی: ”ئەم 
بەردانە چ�ن؟“ ٢٢ پیێ�ان بناسێنن و پیێ�ان بڵێن: ”نەوەی ئ�سرائ�ل بەسەر وشکانی لەم 
ڕووباری ئوردونە پەڕ�نەوە.“ ٢3 لەبەر ئەوەی �ەزدانی پەروەردگارتان ئاوی ڕووباری 
دەر�ای  بە  ئەوەی  هەروەک  پەڕ�نەوە،  هەتا  کرد  وشک  لەبەردەم�اندا  ئوردونی 
سووری کرد کە لەبەردەمماندا وشکی کرد هەتا ئێمە پەڕ�نەوە. ٢4 ئەمەی کرد هەتا 
لە  هەتاهەتا�ە  تاوەکو  بەهێزە،  �ەزدان  دەستی  کە  بزانن  خاکەکە  گەالنی  هەموو 

�ەزدانی پەروەردگارتان بترسن.«

خەتەنەکردن لە گلگال

ڕووباری 5 ڕۆژئاوای  لەبەری  ئەوانەی  ئەمۆر�ی�ەکان  پاشاکانی  هەموو   کاتێک  ١

کەناری  لەسەر  ئەوانەی  کەنعان��ەکان  پاشاکانی  هەموو  و  بوون  ئوردون 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەبەردەم  ئوردونی  ڕووباری  ئاوی  �ەزدان  ب�ست�ان کە  بوون  دەر�ا 
بۆ  نەما  تێدا  ورە�ان  و  تۆقی  دڵ�ان  ئ�تر  پەڕ�نەوە�ان،  دوای  هەتا  کردووە  وشک 

ڕووبەڕووبوونەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل.
بەردەئەستێ  لە  چەقۆ�ەک  »چەند  فەرموو:  �ەشوعی  بە  �ەزدان  کاتەدا  ٢ لەو 

3 جا  بکەرەوە.«   aئ�سرائ�ل خەتەنە نەوەی  د�کە  و جارێکی  دروستبکە  بۆ خۆت 
�ەشوع چەند چەقۆ�ەکی لە بەردەئەستێ دروستکرد و نەوەی ئ�سرائ�لی لە گردی 

هاعەرالۆتb خەتەنە کرد.
4 ئەمەش هۆی خەتەنەکردنەکە�ان بوو لەال�ەن �ەشوعەوە، هەموو ئەو گەلەی کە 

لە م�سر هاتبوونە دەرەوە، ئەو نێر�نانەی کە پی�اوی جەنگ بوون، ماوە�ەک لەدوای 

a ٢ خەتەنەکردن: بڕوانە پە�دابوون ١7 :٩ -١4   

b 3 هاعراڵۆت: واتە پیێستی سەری کێر، کە لە کاتی خەتەنەکردندا دەبڕدرێت.  
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ڕۆ�شتن�ان لە م�سر لە ڕێگا لە چۆڵەوانی مردن. 5 هەموو ئەو گەلەی کە لە م�سرەوە 
لە  کۆچ�ان  کاتی  لە  گەلەی  ئەو  هەموو  بەاڵم  کرابوون،  خەتەنە  کرد  کۆچ�ان 
م�سرەوە لە ڕێگا لە چۆڵەوان�دا لەدا�ک بوون خەتەنە نەکرابوون. ٦ نەوەی ئ�سرائ�ل 
چل ساڵ بە چۆڵەوان�دا ڕۆ�شتن، هەتا هەموو ئەو گەلە، هەموو پی�اوانی جەنگ، 
�ەزدان  گوێڕا�ەڵی  چونکە  پیێهات،  کۆتا�ی�ان  دەرەوە  هاتبوونە  م�سر  لە  ئەوانەی 
نەبوون. �ەزدان سوێندی بۆ خواردن کە ئەو خاکە�ان پی�شان نەدات کە سوێندی 
بۆ باوباپی�ران�ان خوارد کە دە�داتە ئێمە، ئەو خاکەی ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت. 
7 بۆ�ە کوڕەکان�انی لە جێیی ئەوان پیێگە�اند، هەروەها �ەشوع ئەوانی خەتەنە کرد، 

٨ پاش  نەکردبوون.  ڕێگادا خەتەنە�ان  لە  ئەوەی  لەبەر  نەکرابوون،  چونکە خەتەنە 
ئەوەی هەموو گەل لە خەتەنەکردن بوونەوە، لە جێیی خۆ�ان لە ئۆردوگاکە مانەوە 

هەتا بر�نەکە�ان ساڕێژ بوو.
٩ ئ�نجا �ەزدان بە �ەشوعی فەرموو: »ئەمڕۆ ڕ�سوا�یی م�سرم لێتان گلۆرکردەوە.« 

بۆ�ە ئەو شوێنە هەتا ئەمڕۆش بە گلگالa ناودەبردرێت.
چواردەی  ڕۆژی  ئێوارەی  لە  و  هەڵدا  چادر�ان  گلگال  لە  ئ�سرائ�ل  ١٠ نەوەی 

جەژنی  پاش  ڕۆژی  ١١ بۆ  گێڕا.  پەسخە�ان  جەژنی  ئەر�حا  دەشتی  لە  مانگ 
برژاو�ان  دانەوێڵەی  و  فەت�رە  نانی  بەروبوومی خاک  لە  ڕۆژ،  هەمان  لە  پەسخە، 
خوارد،  خاکەکە�ان  بەری  لە  کاتێک  بڕا�ەوە  مەن  ڕۆژەدا  لەو  ١٢ هەروەها  خوارد. 
زەوی  بەری  لە  ساڵە  ئەو  بەاڵم  نەبوو،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ  مەن  ئەوە  لەدوای  ئ�تر 

کەنعان�ان خوارد.

کەوتنی شاری ئەریحا
وا  ب�نی  و  هەڵبڕی  سەری  بوو،  ئەر�حا  نز�ک  لە  �ەشوع  کاتێک  بوو  ١3 ئەوە 

پی�اوێک بەرامبەری ڕاوەستاوە و شمشێرەکەشی هەڵکێشاوە. �ەشوع�ش چووە الی 
و پیێیی گوت: »ئا�ا تۆ لەگەڵ ئێمە دا�ت �ان لەگەڵ دوژمنەکانمان؟«

١4 ئەو�ش گوتی: »ه�چ�ان، چونکە ئێستا من وەک فەرماندەی گشتی سوپای 

�ەزدان هاتووم.« جا �ەشوع بە ڕوودا بەسەر زەوی کەوت و کڕنۆشی برد و گوتی: 
»پە�امی گەورەکەم چ��ە بۆ خزمەتکاری خۆی؟«

لە  »پیێاڵوەکانت  فەرموو:  �ەشوعی  بە  �ەزدان�ش  سوپای  گشتی  ١5 فەرماندەی 

پیێت دابکەنە، چونکە ئەو شوێنەی تۆ لەسەری وەستاو�ت پی�رۆزە.« �ەشوع�ش بەم 
جۆرەی کرد.

نە کەس دەچووە ٦ داخرابوو،  تەواوی  بە  ئ�سرائ�لەوە  نەوەی  بەهۆی   ئەر�حاش  ١

دەرەوە و نە کەس�ش دەهاتە ژوورەوە.
پاڵەوانە  و  پاشاکەی  و  ئەر�حا  من  »بڕوانە  فەرموو:  �ەشوعی  بە  �ەزدان  ٢ جا 

ماوەی  بۆ  جەنگاوەرەکان  هەموو  3 ئێوەش  تۆ.  دەست  داوەتە  ئەوم  شەڕکەرەکانی 

a ٩ لە زمانی ع�بری گلگال  لە چاووگی )گلۆرکردنەوە( وەرگ�راوە.  
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4 حەوت  دەسووڕێنەوە.  شارەکەدا  چواردەوری  بە  جارێک  ڕۆژی  ڕۆژ،  شەش 
کاه�ن حەوت کەڕەنای قۆچە بەران لەبەردەم سندوقەکەدا هەڵدەگرن و لە ڕۆژی 
حەوتەم حەوت جار بە چواردەوری شارەکەدا دەسووڕێنەوە و کاه�نەکان کەڕەناکان 
درێژبوونەوەی  لەگەڵ  دەبێت،  کەڕەناکان  دەنگی  لە  گوێتان  5 کاتێک  لێدەدەن. 
فووکردن بە قۆچە بەرانەکاندا، هەموو گەل بە �ەک دەنگ هاوارێکی بەرز دەکەن؛ 
ئ�تر شوورای شارەکە دەڕمێت و هەموو گەل هەر�ەکە و لەالی خۆ�ەوە بەسەر�دا 

دەدەن.«
٦ جا �ەشوعی کوڕی نون کاه�نەکانی بانگکرد و پیێیی گوتن: »سندوقی پە�مان 

سندوقی  لەپیێش  بەران  قۆچە  کەڕەنای  حەوت  کاه�ن�ش  حەوت  با  و  هەڵبگرن 
�ەزدان هەڵبگرن.« 7 ئ�نجا بە گەلی گوت: »پیێش بکەون و بە چواردەوری شارەکەدا 

بسووڕێنەوە، با ئەوەی چەک بە دەستە لەپیێش سندوقی �ەزدانەوە بڕوات.«
بە گەل کرد، حەوت کاه�نەکەی هەڵگرانی  فەرمانی  �ەشوع  ٨ هەروەک چۆن 

حەوت کەڕەنا قۆچە بەرانەکان، لەبەردەم �ەزدانەوە بە کەڕەنا لێدانەوە بەرەو پیێش 
چوون و سندوقی پە�مان�ش لە دوا�انەوە دەڕۆ�شت. ٩ هەموو چەک بەدەستەکان�ش 
لەدوای  پاسەوانەکان�ش  لەپاشەوە  دەڕۆ�شتن،  لێدەرەکان  کەڕەنا  کاه�نە  لەپیێش 
سندوقەکەوە دەڕۆ�شتن. بەردەوام کەڕەنا دەنگی دەهات. ١٠ بەاڵم �ەشوع فەرمانی 
و �ەک  نەب�سترێت  دەنگتان  و  پیێیی گوتبوون: »هاوار مەکەن  و  بە گەل کردبوو 
جا  بکەن،  هاوار  دەڵێم  پیێتان  ڕۆژەی  ئەو  هەتا  دەرەوە،  نە�ەتە  دەمتان  لە  وشە 
هاوار دەکەن!« ١١ لەبەر ئەمە سندوقی �ەزدان �ەک جار بە چواردەوری شارەکەدا 

سووڕا�ەوە و پاشان هاتنەوە بۆ ناو ئۆردوگاکە و لە ئۆردوگاکە مانەوە.
١٢ بە�انی زوو �ەشوع لە خەو هەستا و کاه�نەکان�ش سندوقی �ەزدان�ان هەڵگرت 

و ١3 حەوت کاه�نەکەی هەڵگرانی حەوت کەڕەناکەش لەپیێش سندوقی �ەزدانەوە 
دەڕۆ�شتن و کەڕەنا�ان لێدەدا و چەک بەدەستەکان�ش لەپیێش�انەوە دەڕۆ�شتن و 
کەڕەنا  کاتێک  دەڕۆ�شتن،  �ەزدانەوە  سندوقی  لەدوای  پاسەوانەکان�ش  لەپاشەوە 
دەنگی دەهات. ١4 ئ�نجا لە ڕۆژی دووەم �ەک جار بەدەوری شارەکەدا سووڕانەوە 

و پاشان هاتنەوە بۆ ناو ئۆردوگاکە. شەش ڕۆژ ئاوا�ان کرد.
جار  حەوت  و  هەستان  خەو  لە  زوو  بەرەبە�ان  حەوتەم  ڕۆژی  لە  بوو  ١5 ئەوە 

بە  لەو ڕۆژەدا حەوت جار  تەنها  بە چواردەوری شارەکەدا سووڕانەوە.  بەو شێوە�ە 
چواردەوری شارەکەدا سووڕانەوە، ١٦ ئەوە بوو لە جاری حەوتەم کاتێک کاه�نەکان 
کەڕەناکان�ان لێدا، �ەشوع بە گەلی گوت: »هاوار بکەن! چونکە �ەزدان شارەکەی 
داوەتە دەست ئێوە! ١7 دەبێت شارەکە و هەرچی تێ�دا�ە بۆ �ەزدان تەرخان بکرێت 
لەگەڵ�ن  ماڵەکە  لە  ئەوانەی  و هەموو  لەشفرۆش  ڕاحابی  تەنها   ،aبکرێت قڕ  تاکو 
دە�انهێڵنەوە، چونکە ئەو دوو نێردراوەی شاردەوە، کە ناردمانن. ١٨ بەاڵم ئێوە خۆتان 

بەخش�نەکە  و  ناکرێت  دابەش  دەستکەوتەکە  شەڕدا  کاتی  لە  �ەزدان.  بە  دەبەخشرێت  کە  کەسێک  �ان  شتێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  زاراوە�ە  ئەم  ع�بری  زمانی  a ١7 لە 

دەرئەنجامەکەی لەناوبردنی تەواوە.  
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ئ�سرائ�ل  ئۆردوگای  و  بکرێن  قڕ  نەوەک  تەرخانکراوەکان  شتە  لە  بگرن  دوور  بە 
تووشی قڕبوون و تێکدان بکەن. ١٩ هەموو ئەو زێڕ و ز�و و قاپە بڕۆنز و ئاسنانە بۆ 

�ەزدان تەرخانکراون و دەچنە ناو گەنج�نەی �ەزدانەوە.«
٢٠ کاتێک گەل هاواری کرد و کەڕەنا�ان لێدا، گەل گوێی�ان لە دەنگی کەڕەنا 

شارەکەوە،  ناو  چوونە  گەل  و  داڕما  شووراکە  و  کرد  بەرز�ان  هاوارێکی  بوو، 
بۆ  ٢١ شارەکە�ان  و شارەکە�ان گرت.  دا  بەسەر�اندا  و  لەالی خۆ�ەوە  و  هەر�ەکە 
�ەزدان تەرخان کرد و هەرچی تێ�دابوو لە پی�او و ژن و منداڵ و پی�ر، هەتا گا و مەڕ 

و گوێدرێژەکان�ش�ان بە زەبری شمشێر قڕ کرد.
پی�اوەی گوت کە س�خوڕی خاکەکە�ان کردبوو: »بچنە  ٢٢ �ەشوع�ش بەو دوو 

هەموو  و  خۆی  خوارد،  بۆی  سوێندتان  هەروەک  لەشفرۆشەکەوە،  ژنە  ماڵی  ناو 
ژوورەوە  ٢3 جا دوو گەنجە س�خوڕەکە چوونە  دەرەوە.«  ب�انهێننە  ئەوە  ئەوەی هی 
و ڕاحاب و دا�ک و باوک و براکانی و هەرچی هە�بوو و هەموو کەسوکارەکە�ان 

هێنا�ە دەرەوە و لە دەرەوەی ئۆردوگای ئ�سرائ�ل دا�اننان.
٢4 شارەکەش�ان سووتاند و لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی تێ�دا بوو، بەاڵم زێڕ و ز�و 

و قاپە بڕۆنز و ئاسنەکان�ان خستە ناو گەنج�نەی ماڵی �ەزدانەوە. ٢5 بەاڵم �ەشوع 
هێشتن��ەوە،  ز�ندووێتی  بە  هە�بوو  هەرچی  و  باوکی  ماڵی  و  لەشفرۆش  ڕاحابی 
نێردراوەی  دوو  ئەو  چونکە  ن�شتەجێ�ە،  ئ�سرائ�لدا  لەنێو  ئەمڕۆش  هەتا  ئەو�ش 

شاردەوە کە �ەشوع بۆ س�خوڕی ئەر�حا ناردبوونی.
٢٦ لەو کاتەدا �ەشوع سوێندی خوارد و گوتی: »لەبەردەم �ەزدان نەفرەت لێکراوە 

ئەو کەسەی هەڵدەستێت و ئەم شاری ئەر�حا�ە بن�اد دەنێتەوە:

  »بە مەرگی کوڕە نۆبەرەکەی
بناغەکانی دادەنێت و   
  بە مەرگی بچووکەکەی

دەرگاکانی دادەمەزرێنێت.«   

٢7 �ەزدان�ش لەگەڵ �ەشوع بوو و ناوبانگی بە هەموو خاکەکەدا باڵو بووەوە.

گوناهی عاخان

 بەاڵم نەوەی ئ�سرائ�ل سەبارەت بە شتە تەرخانکراوەکان بۆ �ەزدانa ناپاک��ان 7 ١

کرد، عاخانی کوڕی کەرمی کوڕی ز�مری کوڕی زەرەح لە هۆزی �ەهودا لە 
شتە تەرخانکراوەکانی برد، ئ�تر تووڕە�یی �ەزدان بەسەر نەوەی ئ�سرائ�لدا جۆشا.

لە  بێت ئاڤنە  لەالی  کە  نارد  عای  بۆ  ئەر�حاوە  لە  پی�اوێکی  چەند  ٢ �ەشوع�ش 

بەخش�نەکە  و  ناکرێت  دابەش  دەستکەوتەکە  شەڕدا  کاتی  لە  �ەزدان.  بە  دەبەخشرێت  کە  کەسێک  �ان  شتێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  زاراوە�ە  ئەم  ع�بری  زمانی  a ١ لە 

دەرئەنجامەکەی لەناوبردنی تەواوە.  
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خاکەکەوە  لەبارەی  س�خوڕی  و  »سەربکەون  گوتن:  پیێیی  و  بێت ئێل  ڕۆژهەاڵتی 
بکەن.« پی�اوەکان�ش سەرکەوتن و س�خوڕی عا�ی�ان کرد.

سەرنەکەون،  گەل  هەموو  »با  گوت:  پیێ�ان  و  �ەشوع  الی  گەڕانەوە  3 کاتێک 

بدەن، هەموو  بەسەر عا�دا  پی�او  �ان سێ هەزار  نز�کەی دوو هەزار  تەنها  بەڵکو 
لە  نز�کەی سێ هەزار کەس  4 جا  ئەوان کەمن.«  مەکە، چونکە  گەل شەکەت 
5 خەڵکی  هەاڵتن،  عای  پی�اوەکانی  لەبەردەم  بەاڵم  سەرکەوتن،  ئەوێ  بۆ  گەل 
عای لێ�اندان و نز�کەی سی و شەش پی�او�ان کوشتن و دوا�ان کەوتن. لەبەردەم 

دەروازەکەوە هەتا کانە بەردەکان، لە لێژا�ی�ەکە لێ�ان دان، گەل ڕەنگ�ان پەڕی.
ڕوودا کەوتە سەر  بە  �ەزدان  لەبەردەم سندوقی  و  دادڕی  ٦ �ەشوع�ش جلەکانی 

شت�ان  هەمان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  پی�رانی  هەروەها  ما�ەوە.  لەوێ  ئێوارە  هەتا  و  زەوی 
کرد و خۆڵ�ان بەسەر سەری خۆ�اندا کرد. 7 هەروەها �ەشوع گوتی: »ئای �ەزدانی 
بااڵدەست، بۆچی ئەم گەلەت بە تەواوی لە ڕووباری ئوردون پەڕاندەوە، بۆ ئەوەی 
بماندە�تە دەست ئەمۆر�ی�ەکان و لەناومان ببەن؟ خۆزگە بەوەندە ڕازی دەبوو�ن و 
لەوبەری ڕووباری ئوردون دەما�نەوە. ٨ ئەی پەروەردگار، من چی بڵێم پاش ئەوەی 
سەرجەم  و  کەنعان��ەکان  ٩ جا  بەز�ن؟  دوژمنەکان�اندا  لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  نەوەی 
لەسەر ڕووی  ناومان  و  ئەمە دەب�ستن و گەمارۆمان دەدەن  دان�شتووانی خاکەکە 

زەوی دەسڕنەوە، ئەی چی بۆ ناوی گەورەی خۆت دەکە�ت؟«
ئاوا بەسەر ڕووتدا کەوتوو�ت؟  بە �ەشوعی فەرموو: »هەستە، بۆچی  ١٠ �ەزدان 

١١ نەوەی ئ�سرائ�ل گوناه�ان کرد و هەروەها پە�مانەکەی من�ان شکاند کە فەرمانم 

برد، دز�ی�ان کرد و درۆ�ان کرد  لە شتە تەرخانکراوەکان�ان  پیێکردبوون، هەندێک 
ناتوانن بەرامبەر بە  و لەناو کەلوپەلەکانی خۆ�اندا دا�اننا. ١٢ بۆ�ە نەوەی ئ�سرائ�ل 
دوژمنەکان�ان ڕابوەستن، پشت�ان تێ دەکەن و هەڵدێن، چونکە بەرپرس�ار بوون لە 
قڕبوونی خۆ�ان. ئەگەر بێتو ئەو تەرخانکراوە لەنێو خۆتاندا بنبڕ نەکەن، ئەوا لەمەودوا 

لەگەڵتاندا نابم.
١3 »هەستە، گەل تەرخان بکە و پیێ�ان بڵێ: ”خۆتان بۆ بە�انی تەرخان بکەن، 

چونکە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ئەی ئ�سرائ�ل، لەنێوتان 
بە  بەرامبەر  ناتوانن  ئەوە  لەبەر  بردووە.  تەرخانکراو�ان  شتی  کە  هەن  کەسانێک 

دوژمنەکانتان ڕابوەستن، هەتا ئەو شتانە لەنێو خۆتان دانەماڵن.
١4 »”بە�انی بە هۆزەکانتانەوە وەرنە پیێش و ئەو هۆزەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت، با 

بە خێڵەکان��ەوە بێتە پیێش؛ ئەو خێڵەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت، با بە بنەماڵەکان��ەوە 
بێتە پیێش؛ ئەو بنەماڵە�ەی �ەزدان هەڵ�دەبژێرێت، با بە پی�اوەکان��ەوە �ەک لەدوای 
�ەک بێنە پیێشەوە. ١5 ئەوەی بە شتە تەرخانکراوەکانەوە بگ�ردرێت، خۆی و هەرچی 
هە�ەتی بە ئاگر دەسووتێنرێ، چونکە ئەو پە�مانی �ەزدانی شکاندووە و کارێکی 

دزێوی لەناو ئ�سرائ�لدا ئەنجام داوە.“«
١٦ بۆ بە�انی �ەشوع زوو لە خەو هەستا و هۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�لی �ەک �ەک 
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هێنا�ە پیێش و هۆزی �ەهودا هەڵبژێردراa. ١7 خێڵەکانی �ەهودای هێنا�ە پیێش و خێڵی 
زەرەح��ەکان هەڵبژێردرا. ئ�نجا خێڵی زەرەح��ەکانی هێنا�ە پیێش بە خێزانەکان�انەوە 
و ز�مری هەڵبژێردرا. ١٨ بەرەبابەکەی ئەو�شی بە پی�اوەکان��ەوە هێنا�ە پیێش و عاخانی 
کوڕی کەرمی کوڕی ز�مری کوڕی زەرەح هەڵبژێردرا کە سەر بە هۆزی �ەهودا�ە.

١٩ ئ�نجا �ەشوع بە عاخانی گوت: »تکا�ە کوڕی خۆم، �ەزدانی پەروەردگاری 

ئ�سرائ�ل شکۆدار بکە و دانی پیێدا بنێ. پیێم بڵێ، چ�ت کردووە؟ لێمی مەشارەوە.«
٢٠ عاخان�ش وەاڵمی �ەشوعی دا�ەوە و گوتی: »بەڕاستی من بەرامبەر بە �ەزدانی 

تااڵنکردنەکەدا  ٢١ لەنێو  کردووە،  ئاوام  و  کردووە  گوناهم  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
کە  ب�نی  زێڕێکم  قاڵبە  و   bز�و شاقل  سەد  دوو  و  گرانبەها  بابلی  کەوا�ەکی 
کێشەکەی پەنجا شاقل دەبوو، ئارەزووم کرد و بردم. ئەوەتا لەژێر زەوی لەناوەڕاستی 

چادرەکەمدا شاردومەتەوە و ز�وەکەش لە ژێرەوە�ە.«
ئەوەتا  ب�ن��ان  و  چادرەکە  بۆ  ڕا�انکرد  و  نارد  کەسێکی  چەند  �ەشوع  ٢٢ جا 

شتەکان�ان  ٢3 ئەوان�ش  ژێر�انەوە�ە.  لە  ز�وەکەش  و  شاردراونەتەوە  چادرەکەدا  لەناو 
و  ئ�سرائ�ل�ان هێنا  نەوەی  �ەشوع و هەموو  بۆ  و  ناوەڕاست چادرەکە هەڵگرت  لە 

لەبەردەم �ەزدان دا�اننا.
٢4 ئ�نجا �ەشوع عاخانی کوڕی زەرەحی لەگەڵ ز�وەکە و کەواکە و قاڵبە زێڕەکە 

و کوڕەکانی و کچەکانی و گا و گوێدرێژ و مەڕەکانی و چادرەکەی و هەموو ئەو 
شتانەی هی ئەو بوون، هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل�شی لەگەڵ بوو، برد�انن و سەر�ان 
خستن بۆ دۆڵی عاخۆر. ٢5 ئ�نجا �ەشوع گوتی: »چۆن لێت تێکدا�ن، �ەزدان�ش 

ئەمڕۆ ئاوا لێت تێکبدات.«
ئ�نجا هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل ئەو�ان بەردباران کرد و ئەوانەی د�کە�ان بەردباران 
کرد  کەڵەکە  عاخان  لەسەر  گەورە�ان  بەردێکی  ٢٦ کۆمەڵە  سووتاند�انن،  و  کرد 
کە هەتا ئەمڕۆش لەوێی�ە. ئ�نجا جۆشی تووڕە�ی�ەکەی �ەزدان دامرکا�ەوە، بۆ�ە ئەو 

شوێنەش هەتا ئەمڕۆ بە دۆڵی عاخۆرc ناودەبردرێت.

وێرانکردنی شاری عای

 ئ�نجا �ەزدان بە �ەشوعی فەرموو: »مەترسە و ورە بەرمەدە. هەموو جەنگاوەرەکان ٨ ١

لەگەڵ خۆت ببە و هەستە سەربکەوە بۆ عای، بب�نە من پاشاکەی و گەلەکەی 
و شارەکەی و خاکەکە�م داوەتە دەست تۆ. ٢ ئەوەی بە ئەر�حا و پاشاکە�تان کرد، 
بۆ خۆتان  ماڵ��ەکانی  ئاژەڵە  و  بەاڵم دەستکەوتەکان  بکەن،  پاشاکەی  و  بە عای 

تااڵن بکەن. لە پشت��ەوە بۆسە�ەک بۆ شارەکە بنێوە.«
عا�دا  بەسەر  ئەوەی  بۆ  هەستان  سوپا  جەنگاوەرەکانی  هەموو  و  �ەشوع  3 جا 

a ١٦ هەڵبژێردرا: بە خواستی خودا بە ت�روپشک هەڵبژێردرا.  

b ٢١ دوو سەد شاقل ز�و: نز�کەی ٢,3 ک�لۆگرام.  

c ٢٦ عاخۆر  وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای تێکدان.  
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ناردنی،  شەو  بە  و  هەڵبژارد  قارەمانی  جەنگاوەری  هەزار  سی  �ەشوع  بدەن، 
ئێوە لە پشتەوە بۆسە بۆ شارەکە دەنێنەوە  پیێ کردن و گوتی: »ور�ابن،  4 فەرمانی 

و زۆر لە شارەکە دوور مەکەونەوە و هەمووتان لە ئامادەباش�دا بن. 5 من�ش لەگەڵ 
بۆمان،  دەرەوە  دێنە  ئەوان  کە  ئ�تر  و  دەب�نەوە  نز�ک  شارەکە  لە  گەلە  ئەم  هەموو 
ئێمە وەک �ەکەم جار لەبەردەم�اندا هەڵدێی�ن و ٦ ئەوان بەدوامان دەکەون هەتا لە 
شارەکە دوور�ان دەخە�نەوە، چونکە دەڵێن: ”ئەوەتا وەک �ەکەم جار لەبەردەممان 
هەڵدێن،“ جا کاتێک لەبەردەم�ان هەڵدێی�ن، 7 ئێوەش لە بۆسەکەوە دێنە دەرەوە و 
دەست بەسەر شارەکەدا دەگرن و �ەزدانی پەروەردگارتان دە�دات بە دەستتانەوە. 
٨ کاتێک شارەکە دەگرن، ئاگری تێبەر دەدەن. ئەوە بکەن کە �ەزدان فەرمانی پیێ 

کردوون. سە�ر بکەن ئەوە فەرمانی منە بۆ ئێوە.«
٩ ئ�نجا �ەشوع ناردنی و ئەوان�ش بۆ شوێنی بۆسەکە ڕۆ�شتن و لەنێوان بێت ئێل و 

عای، لە ڕۆژئاوای عای مانەوە. ئەو شەوە �ەشوع لەناوەڕاستی گەل ما�ەوە.
١٠ بۆ بە�انی �ەشوع زوو لە خەو هەستا و گەلەکەی کۆکردەوە و خۆی و پی�رانی 

لەشکرەی  ئەو  هەموو  ١١ هەروەها  عای.  بۆ  سەرکەوتن  گەلەوە  لەپیێش  ئ�سرائ�ل 
پیێشەوە و هاتنە بەرامبەر شارەکە، لە باکووری  لەگەڵ�دا بوون سەرکەوتن و چوونە 
عای چادر�ان هەڵدا و دۆڵەکە لەنێوان ئەوان و عای بوو. ١٢ �ەشوع نز�کەی پیێنج 
هەزار پی�اوی نارد و لەنێوان بێت ئێل و عای، لە ڕۆژئاوای عای لە بۆسەدا دا�نان. 
لە باکووری شارەکە بوو لەگەڵ ئەوانەی  ١3 ئ�تر گەل، واتە هەموو لەشکرەکە کە 

کە لە بۆسەکەی ڕۆژئاوای شارەکە بوون، جێگ�ر بوون، �ەشوع�ش ئەو شەوە چووە 
ناوەڕاستی دۆڵەکە.

١4 کاتێک پاشای عای ئەمەی ب�نی، خۆی و پی�اوانی شارەکە بە�انی زوو بە پەلە 

 ،aبەرزا�ی�ەک کە دە�ڕوان��ە عەراڤا لە  بەرەنگاربوونەوەی ئ�سرائ�ل  بۆ  هاتنە دەرەوە 
١5 �ەشوع  نراوەتەوە.  بۆ  بۆسە�ەکی  شارەکەوە  پشت  لە  کە  نە�دەزانی  پاشا  بەاڵم 
ڕێگای  بە  و  خواردوو  شکست�ان  کە  دا  پی�شان  وا�ان  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەگەڵ 
چۆڵەوان�دا هەاڵتن. ١٦ لەنێو هەموو خەڵکی شاری عای بانگەواز باڵو بووەوە کە 
دوا�ان بکەون، ئەوان�ش دوای �ەشوع کەوتن و لە شارەکە دوورکەوتنەوە. ١7 �ەک 
پی�او لە عای �ان لە بێت ئێل نەما کە بەدوای ئ�سرائ�ل نەکەوتبێت. شارەکە�ان بە 

کراوە�یی بەجێهێشت و بەدوای ئ�سرائ�ل کەوتن.
١٨ ئ�نجا �ەزدان بە �ەشوعی فەرموو: »ڕمەکەی دەستت ڕووەو عای بگرە، چونکە 

ڕووەو شارەکەی  بوو  بە دەست�ەوە  ڕمەی  ئەو  �ەشوع�ش  دە�دەمە دەستتەوە.«  من 
کرد. ١٩ کاتێک دەستی درێژکرد ئەوانەی لە بۆسەکە بوون بە پەلە لە جێیی خۆ�ان 

هەستان و ڕا�انکرد و چوونە ناو شارەکەوە و گرت�ان و بە پەلە سووتاند�ان.
بۆ  شارەکە  دووکەڵی  وا  کرد  تەماشا�ان  و  دا�ەوە  ئاوڕ�ان  عای  ٢٠ پی�اوەکانی 

نە بەوال،  نە بەمال و  ن��ە بۆی هەڵبێن،  بووەتەوە و ه�چ جێ�ەک�ش  بەرز  ئاسمان 

a ١4 عەراڤا ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  
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هەڵگەڕانەوە.  ڕاونەرەکاندا  بەسەر  ڕا�اندەکرد  چۆڵەوانی  بۆ  کە  ئ�سرائ�ل��ەکان�ش 
ب�ن��ان بۆسەکە شارەکەی گرتووە و دووکەڵی  ٢١ جا کە �ەشوع و هەموو ئ�سرائ�ل 

لەناو  ٢٢ جەنگاوەران  دا.  عا�ی�ان  پی�اوەکانی  لە  و  گەڕانەوە  بووەتەوە،  بەرز  شارەکە 
بۆسەکەش لە شارەکەوە بۆ پەالماردان�ان هاتنە دەرەوە و پی�اوەکانی عای کەوتنە نێوان 
ئ�سرائ�ل��ەکان. ئەمان لەم الوە و ئەوان لەوالوە، ئ�نجا لێ�ان دان تاکو کەس�ان لێ 
نەما هەڵبێت و دەرباز بێت. ٢3 بەاڵم پاشای عا�ی�ان بە ز�ندوو�یی دەستگ�ر کرد و 

برد�انە بەردەم �ەشوع.
٢4 پاش ئەوەی ئ�سرائ�ل لە کوشتنی هەموو پی�اوەکانی عای بوونەوە کە لە کێڵگە 

ئ�سرائ�ل��ەکان گەڕانەوە  قڕ�ان بکەن، هەموو  و چۆڵەوان�دا دوا�ان کەوتبوون هەتا 
مابوونەوە.  لەوێ  کە  کوشت  شمشێر  بە  دان�شتووانانە�ان  ئەو  هەموو  و  شار  ناو 
٢5 سەرجەم دان�شتووانی عای، هەموو ئەوانەی لەو ڕۆژەدا کەوتن لە پی�او و لە ژن، 

دوازدە هەزار کەس بوون. ٢٦ �ەشوع�ش ئەو دەستەی کە ڕمەکەی پیێ درێژکردبوو 
نەوەی  ٢7 بەاڵم   .aبوون قڕ  عای  دان�شتووانی  سەرجەم  هەتا  دواوە  نە�گەڕاندەوە 
ئ�سرائ�ل ئاژەڵی ماڵی و دەستکەوتی ئەو شارە�ان بۆ خۆ�ان تااڵن کرد، بەگوێرەی 

فەرما�شتی �ەزدان کە فەرمانی بە �ەشوع کردبوو.
هەتا  هەتاهەتا�یی،  وێرانی  گردێکی  کرد�ی�ە  و   bسووتاند عا�یی  �ەشوع  ٢٨ ئ�نجا 

دار  لەسەر  ئێوارە  عا�یی هەتا  پاشای  ٢٩ هەروەها الشەی  ماوەتەوە.  ئەمڕۆش هەروا 
هەڵواسی، لە کاتی ئاوابوونی خۆر �ەشوع فەرمانی دا و الشەکە�ان هێنا خوارەوە و 
لەبەردەم دەروازەی شارەکە فڕێی�ان دا و کۆمەڵە بەردێکی گەورە�ان لەسەر کەڵەکە 

کرد کە هەتا ئەمڕۆ ماوەتەوە.

تازەکردنەوەی �ەیمانەکە لە کێوی عێبال
3٠ ئ�نجا �ەشوع قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل لە کێوی عێبال 

بن�اد نا. 3١ هەروەک موسای بەندەی �ەزدان فەرمانی بە نەوەی ئ�سرائ�ل کردبوو، 
بەردی  لە  قوربانگا�ەک  نووسراوە،  موسادا  تەوراتی  پەڕتووکی  لە  ئەوەی  بەپیێیی 
سووتاندن�ان  قوربانی  نەکرابووەوە،  بەرز  بەسەردا  ئاسنی  ئامێری  کە  نەتاشراو، 
�ەشوع  3٢ لەوێ  سەربڕی.   cهاوبەش��ان قوربانی  و  سەری  سەرخستە  �ەزدان  بۆ 
لەبەرچاوی نەوەی ئ�سرائ�ل وێنە�ەکی لەو فێرکردنە نووس��ەوە کە موسا نووس�بووی. 
33 هەموو ئ�سرائ�ل�ش نامۆ و هاواڵتی وەک �ەک، لەگەڵ پی�ر و کوێخا و دادوەر�ان 

لەتەن�شت سندوقەکەوە، لەم ال و ئەو الوە بەرامبەر بە کاه�نە لێڤ��ەکان هەڵگرانی 
ن�وەکەی  و  گەر�ز�م  کێوی  بەالی  ن�وە�ان  وەستان،  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی 

a ٢٦ قڕ بوون: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

b ٢٨ �ەشوع عا�یی سووتاند: واتە �ەشوع و پی�اوەکانی شاری عا�ی�ان سووتاند.  

c 3١ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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�ەزدان  بەندەی  موسای  پیێش  لەوەو  چۆن  وەک  عێبال،  کێوی  بەالی  د�کە�ان 
فەرمانی دابوو، کاتێک فەرمانی دا بۆ داواکردنی بەرەکەت بۆ گەلی ئ�سرائ�ل.

نەفرەت،  و  بەرەکەت  خوێندەوە،  فێرکردنەی  ئەو  وشەکانی  هەموو  34 پاشان 

نەبوو  35 وشە�ەک  نووسرابوو.  تەوراتدا  پەڕتووکی  لە  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی 
نە�خوێنێتەوە،  �ەشوع  کە  کردبوو،  پیێ  فەرمانی  موسا  کە  شتانەی  ئەو  هەموو  لە 
کە  نامۆ�انەش  ئەو  و  منداڵ  و  ئافرەت  بە  ئ�سرائ�لدا  کۆمەڵی  هەموو  لەبەردەم 

لەنێو�اندا بوو.

گبعۆنیپیەکان یەشوع فریودەدەن

 ئ�نجا کاتێک هەموو ئەو پاشا�انەی لە بەری ڕۆژئاوای ڕووباری ئوردونن، لە ٩ ١

ناوچە شاخاو�ی�ەکان و زوورگەکانیa ڕۆژئاوای و لە هەموو کەنارەکانی دەر�ای 
و  پر�زی و ح�ڤی  و  و کەنعانی  ئەمۆری  و  لوبنان، ح�تی  تاکو   bناوەڕاست س�یی 
لە  پیێکەوە کۆبوونەوە بۆ جەنگ  ٢ بە �ەک دەنگ  ئەوە�ان ب�ستەوە،  �ەبوس��ەکان 

دژی �ەشوع و ئ�سرائ�ل.
عای  و  ئەر�حا  بە  چی  �ەشوع  ب�ست�انەوە  کە  گبعۆن  دان�شتووانی  3 بەاڵم 

پی�شان  خۆ�ان   cشاندێک وەک  چوون  و  کرد  کار�ان  زۆرزان��ەوە  4 بە  کردووە، 
بەستراو  و  دڕاو  و  کۆن  شەرابی  مەشکە  و  کۆن  جەواڵە  لە  گوێدرێژەکان�ان  دا، 
بارکرد، 5 پیێاڵوی دڕاو و پی�نەکراو�ان لەپیێکرد و جلی شڕ�ان لەبەرکرد، هەموو نانی 
بۆ  �ەشوع چوون  بەرەو الی  ٦ ئ�نجا  هەڵهێنابوو.  و کەڕووی  ئازووقەکە�ان وشک 
ئۆردوگاکە کە لە گلگال بوو، بە �ەشوع و پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ان گوت: »لە واڵتێکی 

دوورەوە هاتوو�ن و ئێستا پە�مانمان لەگەڵدا ببەستن.«
ئەم  دان�شتووانی  ئێوە  »لەوانە�ە  گوت:  ح�ڤ��ەکان�ان  بە  ئ�سرائ�ل�ش  7 پی�اوانی 

ناوچە�ە بن، ئ�تر چۆن پە�مانتان لەگەڵدا ببەست�ن؟«
٨ ئەوان�ش بە �ەشوع�ان گوت: »ئێمە خزمەتکاری تۆ�ن.«

�ەشوع�ش لێیی پرس�ن: »ئێوە کێن و لەکوێوە هاتوون؟«
٩ ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »خزمەتکارەکانت لە واڵتێکی زۆر دوورەوە هاتوون، 

�ەزدانی  هەواڵی  لە  گوێمان  ئێمە  چونکە  پەروەردگارت،  �ەزدانی  ناوی  لەبەر 
هێنا،  م�سری  بەسەر  کە  کارانەی  ئەو  هەموو  بارەی  لە  و  بوو  پەروەردگارت 
ڕووباری  لەوبەری  ئەوانەی  کرد،  ئەمۆر�ی�ەکانی  پاشای  دوو  بە  ئەوەی  ١٠ هەموو 

ئوردون لەالی ڕۆژهەاڵت بوون، س�حۆنی پاشای حەشبۆن و عۆگی پاشای باشان 
خاکەکەمان  دان�شتووانی  هەموو  و  پی�رانمان  ١١ جا  بوو.  عەشتارۆت  لە  ئەوەی 
بڕۆن  و  ببەن  خۆتان  لەگەڵ  ڕێگا  ”ئازووقەی  گوت�ان:  و  کرد�ن  لەگەڵ  قسە�ان 

a ١ زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  

b ١ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری دەر�ای مەزن.  

c 4 شاند: وەفد.  
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لەگەڵدا  پە�مانمان  ئێستاش  و  ئێوە�ن  ئێمە خزمەتکاری  بڵێن:  پیێ�ان  ب�ن�ن�ان،  بۆ 
ماڵەوە  لە  ئێوە،  بۆ الی  بێ�ن  ئەوەی  بۆ  بەڕێکەوت�ن  کە  ڕۆژەی  ١٢ ئەو  ببەستن.“ 
نانەکەمان بە گەرمی هێنا، بەاڵم تەماشا بکە، ئێستا وشکە و کەڕووی هەڵهێناوە. 
١3 ئەمەش مەشکەی شەرابەکانمانە کە بە نوێتی پڕمان کردن و وا دڕاون، ئەمەش 

جلوبەرگ و پیێاڵوەکانمانە کە لەبەر دووری ڕێگاکە کۆن بوون.«
١4 جا پی�اوانی ئ�سرائ�ل لە ئازووقەکە�ان وەرگرتa، بەاڵم پرس�ان بە �ەزدان نەکرد. 

ب�انهێڵێتەوە،  ز�ندوو�یی  بە  کە  بەست  لەگەڵ�اندا  ئاشتی  پە�مانی  ١5 �ەشوع�ش 

ڕابەرەکانی گەل�ش سوێند�ان بۆ خواردن.
گبعۆن��ەکان  کە  ب�ست�انەوە  پە�مانەکەدا،  بەسەر  ڕۆژ  سێ  تێ�ەڕبوونی  ١٦ پاش 

و  بەڕێکەوتن  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١7 جا  ناوچە�ەن.  ئەو  دان�شتووی  و  نز�کن  لێ�ان 
کەف�را،  گبعۆن،  بوون:  شارەکان�ان  ئەمانە  شارەکان�ان،  هاتنە  سێ�ەمدا  ڕۆژی  لە 
بئێرۆت و ق�ر�ەت �ەعار�م. ١٨ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش لێ�ان نەدان، چونکە ڕابەرەکانی 

گەل سوێند�ان بە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بۆ خواردبوون.
لەبەر ئەوە هەموو گەل بۆڵەبۆڵ�ان لە دژی ڕابەرەکان کرد، ١٩ جا هەموو ڕابەرەکان 
سوێندمان  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  بە  »ئێمە  گوت:  گەل�ان  هەموو  بە 
بە  و  دەکە�ن  بۆ  ٢٠ ئەمە�ان  بدە�ن،  لێ  دەست�ان  ناتوان�ن  ئێستاش  و  خواردن  بۆ 
ئەو  بەهۆی  نەبارێت،  بەسەرماندا  تووڕە�یی  ئەوەی  بۆ  دە�انهێڵ�نەوە،  ز�ندوو�یی 
سوێندەی کە بۆمان خواردوون.« ٢١ هەروەها ڕابەرەکان پیێ�ان گوتن: »بە ز�ندوو�یی 
دەمێننەوە و بۆ هەموو گەل دەبن بە داربڕ و ئاوکێش.« بەم شێوە�ە ڕابەرەکان بەڵێن�ان 

پیێدابوون.
و  دا�ن  فر�وتان  »بۆچی  گوتن:  پیێیی  و  بانگکرد  گبعۆن��ەکانی  �ەشوع  ٢٢ ئ�نجا 

٢3 ئێستا  ناوەن؟  ئەم  دان�شتووانی  وا  ئێوە  ئێوەوە دوور�ن،“  لە  زۆر  ”ئێمە  گوتتان: 
ئێوە نەفرەت لێکراون، کۆ�لە و داربڕ و ئاوکێشتان لێ نابڕێت بۆ ماڵی خودام.«

ئەو  هەموو  »خزمەتکارەکانت  گوت�ان:  دا�ەوە  �ەشوع�ان  وەاڵمی  ٢4 ئەوان�ش 

بەندەی  موسای  بە  فەرمانی  پەروەردگارت  �ەزدانی  کە  ب�ستووەتەوە  هەواڵە�ان 
کردبوو کە هەموو خاکەکەتان بداتێ و هەموو دان�شتووانی خاکەکەش لەبەردەمتان 
لەناو ببات. ئێمەش لەبەر گ�انی خۆمان زۆر لە ئێوە ترسا�ن و ئەم کارەمان کرد، 
ئەوەمان  دەزانن  ڕاست  و  باش  بە  و چی  ئێوەدا�ن  لەبەردەستی  ئەوەتا  ٢5 ئێستاش 

لەگەڵدا بکەن.«
و  کردن  ڕزگاری  ئ�سرائ�ل  نەوەی  دەست  لە  و  لێکردن  ئاوای  ٢٦ �ەشوع�ش 

بۆ  ئاوکێش  و  داربڕ  کردە  گبعۆن��ەکانی  �ەشوع  ڕۆژەشدا  ٢7 لەو  نە�انکوشتن. 
�ەزدان  لەو شوێنەی  ئەوە کار�انە  ئەمڕۆش  �ەزدان، هەتا  قوربانگای  بۆ  و  کۆمەڵ 

هەڵ�دەبژێرێت.

a ١4 مەبەست ئەوە�ە نانەکە�ان وەک بەڵگە وەرگرت و بڕوا�ان پیێ�ان کرد.  
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خۆر بەسەر گبعۆنەوە بەردەوامە

 کاتێک ئەدۆنی سەدەقی پاشای ئۆرشەل�م ب�ست��ەوە کە �ەشوع شاری عا�یی ١٠ ١

گرتووە و بە تەواوی قڕی کردووەa، ئەوەی بە ئەر�حا و پاشاکەی کرد، هەمان 
شتی بە عای و پاشاکەی کردووە، هەروەها دان�شتووانی گبعۆن پە�مانی ئاشت��ان 
گبعۆن  چونکە  ترسا،  ٢ زۆر  دەژ�ن،  نز�ک�ان  لە  و  بەستووە  ئ�سرائ�لدا  لەگەڵ 
گەورەتر  عای  لە  و  پاشانش�نەکان  شارە  لە  �ەکێک  وەک  بوو،  گەورە  شارێکی 
بوو، هەموو پی�اوەکان�شی پاڵەوان بوون. 3 ئ�نجا ئەدۆنی سەدەقی پاشای ئۆرشەل�م 
بەدوای هۆهامی پاشای حەبرۆن و پی�رامی پاشای �ەرموت و �اف�عی پاشای الخ�ش 
و دەڤ�ری پاشای عەگلۆن�دا نارد و گوتی: 4 »سەربکەون بۆ الم و �ارمەت�م بدەن، 
ئ�سرائ�لدا  نەوەی  و  �ەشوع  لەگەڵ  ئاشتی  پە�مانی  چونکە  دەدە�ن،  گبعۆن  لە 

بەستووە.«
5 ئ�نجا هەر پیێنج پاشای ئەمۆر�ی�ەکان کۆبوونەوە، پاشای ئۆرشەل�م و حەبرۆن و 

�ەرموت و الخ�ش و عەگلۆن، خۆ�ان و هەموو سوپاکان�ان سەرکەوتن و چادر�ان 
هەڵدا لە دژی گبعۆن و جەنگ�ان لە دژی بەرپا کرد.

گلگال،  لە  ئۆردوگاکە  بۆ  نارد�ان  �ەشوعدا  بەدوای  گبعۆن  دان�شتووانی  ٦ جا 

پیێ�ان گوت: »دەست لە خزمەتکارەکانت بەرمەدە. بە پەلە سەربکەوە بۆ المان، 
ڕزگارمان بکە و �ارمەت�مان بدە، چونکە هەموو پاشاکانی ئەمۆر�ی�ەکان ئەوانەی لە 

ناوچەی شاخاو�دا ن�شتەجێن لە دژمان گەلەکۆمە�ان لێکردوو�ن.«
قارەمانەکان  جەنگاوەرە  و  سوپاکە  هەموو  لەگەڵ  گلگالەوە  لە  �ەشوع  7 بۆ�ە 

سەرکەوتن. ٨ �ەزدان�ش بە �ەشوعی فەرموو: »لێ�ان مەترسە، چونکە ئەوانەم داوەتە 
دەست تۆ، کەس�ان ناتوانێت لەبەردەمت ڕابوەستێت.«

هات.  بۆ�ان  لەناکاو  و  سەرکەوت  گلگالەوە  لە  شەوە  ئەو  درێژا�یی  بە  ٩ �ەشوع 

١٠ �ەزدان�ش لەبەردەم ئ�سرائ�لدا سەری لێ شێواندن، لە گبعۆن بە تەواوی شکستی 

دان و بە ڕێگای هەورازی بێت حۆرۆندا ڕاوی نان، هەتا عەزێقا و مەقێدا لێ�دان. 
بێت حۆرۆن  نشێوەکەی  لە  و  هەڵدەهاتن  ئ�سرائ�لدا  لەبەردەم  کاتێک  ١١ هەروەها 

بوون، �ەزدان لە ئاسمانەوە بە تەرزەی گەورە لێ�دان هەتا گە�شتنە عەزێقا و مردن. 
شمشێر  بە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کە  لەوانەی  بوون  ز�اتر  مردن  تەرزە  بە  کە  ئەوانەی 

کوشت�انن.
�ەشوع  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  دەست  دا�ە  ئەمۆر�ی�ەکانی  �ەزدان  کە  ڕۆژەدا  ١٢ لەو 

لەگەڵ �ەزداندا دوا، لەبەرچاوی ئ�سرائ�لدا گوتی:

  »ئەی خۆر بەسەر گبعۆنەوە ڕابوەستە و
ئەی مانگ بەسەر دۆڵی ئە�الۆنەوە.   

 ١3 جا خۆر ڕاوەستا و
a ١ قڕی کردووە: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت، لێرە و لە 

ئا�ەتەکانی ٢٨، 35، 37، 3٩، 4٠.  



�ەشوع 3٨٩١٠

مانگ�ش وەستا   
هەتا گەل تۆڵە�ان لە دوژمنەکان�ان سەندەوە.«   

ئا�ا ئەمە لە پەڕتووکی �اشارداa نەنووسراوە؟
لە  تەواو  ڕۆژی  �ەک  ماوەی  بۆ  و  ڕاوەستا  ئاسماندا  جەرگەی  لەناو  خۆر  جا 
ئاوابوون پەلەی نەکرد. ١4 وەک ئەو ڕۆژە قەت نەبووە، نە لەپیێشی و نە لەپاشی کە 
�ەزدان ئاوا گوێ لە دەنگی کەسێک بگرێت، چونکە �ەزدان بۆ پاڵ�شتی ئ�سرائ�ل 

دەجەنگا!
١5 ئ�نجا �ەشوع و هەموو ئ�سرائ�ل گەڕانەوە بۆ ئۆردوگاکە لە گلگال.

�پێنج �اشاکە کوژران
١٦ پیێنج پاشاکەش هەاڵتن و لە ئەشکەوتێکدا لە مەقێدا خۆ�ان شاردەوە. ١7 جا 

مەقێدا خۆ�ان  لە  ئەشکەوتێکدا  لە  پاشاکە  پیێنج  کە  گوترا  و  ڕاگە�ەنرا  �ەشوع  بە 
شاردووەتەوە، ١٨ �ەشوع�ش گوتی: »بەردی گەورە بۆ سەر دەمی ئەشکەوتەکە تل 
مەوەستن،  ١٩ ئێوەش  چاودێر�ی�ان.  بۆ  دابنێن  بەد�ارەوە  پی�اوێکی  و چەند  بکەنەوە 
ناو  بچنە  مەهێڵن  بدەن،  لێ�ان  پشتەوە  لە  و  بکەون  دوژمنەکانتان  دوای  بەڵکو 

شارەکان�انەوە، چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان ئەوانی داوەتە دەستتان.«
٢٠ ئ�نجا کە �ەشوع و نەوەی ئ�سرائ�ل تەواو بوون لە لێدان�ان بە گورزێکی جەرگبڕ 

هەتا لەناوچوون و ئەوانەی لێ�ان هەاڵتن چوونە ناو شارە قەاڵبەندەکانەوە، ٢١ هەموو 
سوپا بە سەالمەتی گەڕانەوە بۆ الی �ەشوع بۆ ئۆردوگاکە لە مەقێدا. کەس نەبوو لە 

دژی نەوەی ئ�سرائ�ل زمان درێژ بکات.
لە  پاشا�ەم  پیێنج  ئەو  و  بکەنەوە  ئەشکەوتەکە  »دەمی  گوتی:  �ەشوع  ٢٢ ئ�نجا 

ئەشکەوتەکەوە بۆ بهێنە دەرەوە.« ٢3 ئەوان�ش بەم جۆرە�ان کرد و ئەو پیێنج پاشا�ە�ان 
و  �ەرموت  و  حەبرۆن  و  ئۆرشەل�م  پاشای  دەرەوە،  هێنا�ە  بۆ  ئەشکەوتەکەوە  لە 
الخ�ش و عەگلۆن. ٢4 جا کە پاشاکان�ان بۆ �ەشوع هێنا�ە دەرەوە، �ەشوع هەموو 
پی�اوانی ئ�سرائ�لی بانگکرد و بە فەرماندەکانی سوپای گوت، ئەوانەی کە لەگەڵ�دا 
ئەوان�ش  پاشا�انە دابنێن.«  ئەم  پیێشەوە و قاچتان لەسەر ملی  ڕۆ�شتبوون، »وەرنە 

چوونە پیێش و قاچ�ان لەسەر مل�ان دانا.
٢5 ئ�نجا �ەشوع پیێیی گوتن: »مەترسن و ورە بەرمەدەن، بەهێز و ئازابن، چونکە 

�ەزدان ئاوا لە هەموو دوژمنەکانتان دەکات، کە ئێوە لە دژ�ان دەجەنگن.« ٢٦ ئ�نجا 
�ەشوع لێ�دان و کوشتنی، هەر پیێنج�انی لەسەر پیێنج دار هەڵواسی، هەتا ئێوارە بە 

هەڵواسراوی لەسەر دارەکان مانەوە.
٢7 پاشان لە کاتی ئاوابوونی خۆر �ەشوع فەرمانی دا، ئ�نجا لە دارەکان دا�انگرتن و 

فڕێی�ان دانە ئەو ئەشکەوتەی خۆ�ان تێ�دا شاردبووەوە، چەند بەردێکی گەورەش�ان 
خستە سەر دەمی ئەشکەوتەکە، هەتا ئەمڕۆش لەوێن.

a ١3 پەڕتووکی �اشار: دەشێت کۆکراوەی هەڵبەستە جەنگ��ەکان بووبێت، هەروەها لە دووەم ساموئێل ١ :١٨   دەقێکی د�کە لەم پەڕتووکە وەرگێڕاوە.  
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٢٨ هەر لەو ڕۆژەدا �ەشوعa مەقێدای گرت و دا�ە بەر زەبری شمشێر، پاشاکەی 

و هەموو گ�انێکی تێدا بە تەواوی قڕکرد. کەسی لێ�ان نەهێشت، ئەوەی بە پاشای 
مەقێدا کرد کە بە پاشای ئەر�حای کردبوو.

گرتنی زۆربەی شارەکانی باشوور
دژی  لە  ل�ڤنا،  بۆ  تێ�ەڕ�ن  مەقێداوە  لە  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەگەڵ  �ەشوع  ٢٩ ئ�نجا 

بە  و  ئ�سرائ�ل  دا�ە دەست  پاشاکەی  لەگەڵ  3٠ �ەزدان شارەکەی  ل�ڤنا جەنگان. 
شمشێر لێ�دا، لە خۆی و هەموو گ�انێک کە تێ�دا بوو. کەسی لێ�ان نەهێشت، 

ئەوەی بە پاشاکەی کرد کە بە پاشای ئەر�حای کردبوو.
الخ�ش،  بۆ  تێ�ەڕ�ن  ل�ڤنا�ەوە  لە  ئ�سرائ�لدا  هەموو  لەگەڵ  �ەشوع  3١ پاشان 

ئ�سرائ�ل،  دەست  دا�ە  الخ�شی  3٢ �ەزدان  جەنگان.  دژی  لە  و  دا  گەمارۆ�ان 
لە ڕۆژی دووەمدا �ەشوع گرتی و دا�ە بەر زەبری شمشێر، لەگەڵ هەر گ�انێکی 
کاتەدا  33 لەو  کردبوو.  ل�ڤنای  بە  �ەشوع  چۆن  هەروەک  بوو،  تێ�دا  کە  ز�ندوو 
لە  �ەشوع  بەاڵم  سەرکەوتبوو،  الخ�ش  پاڵ�شت�کردنی  بۆ  گەزەر  پاشای  هۆرامی 

خۆی و لەشکرەکەی دا و کەسی لێ�ان نەهێشت.
34 ئ�نجا �ەشوع و هەموو ئ�سرائ�ل لە الخ�شەوە تێ�ەڕ�ن بۆ عەگلۆن، گەمارۆ�ان 

دا و لە دژی جەنگان. 35 هەر لەو ڕۆژەدا گرت�ان و دا�انە بەر زەبری شمشێر، هەر 
لەو ڕۆژەدا هەموو گ�انێکی ز�ندوو�ان تێدا بە تەواوی قڕکرد، بە دەردی الخ�ش�ان 

برد.
لە  و  حەبرۆن  بۆ  سەرکەوتن  عەگلۆنەوە  لە  ئ�سرائ�ل  هەموو  و  �ەشوع  3٦ ئ�نجا 

دژی جەنگان، 37 گرت�ان و دا�انە بەر زەبری شمشێر، لەگەڵ پاشاکەی و هەموو 
شارۆچکەکانی و هەموو گ�انێکی ز�ندوو کە تێ�دا بوو، کەسی لێ�ان نەهێشت، 
بە دەردی عەگلۆن�ان برد، جا خۆی و هەموو گ�انێکی ز�ندووی بە تەواوی قڕکرد 

کە تێ�دا بوو.
و  جەنگان  دژی  لە  و  دەڤ�ر  بۆ  گەڕانەوە  ئ�سرائ�ل  هەموو  و  �ەشوع  3٨ ئ�نجا 

3٩ گرت�ان، خۆی و پاشاکەی و هەموو شارۆچکەکانی و دا�انە بەر زەبری شمشێر 

و هەرچی گ�انی ز�ندووی تێدابوو بە تەواوی قڕ�ان کرد، کەسی لێ�ان نەهێشت، 
ل�ڤنا و  بە  دەڤ�ر و پاشاکەی بە دەردی حەبرۆن و پاشاکەی برد، هەروەک چی 

پاشاکەی کردبوو.
4٠ جا �ەشوع هەموو خاکی ناوچە شاخاو�ی�ەکە و نەقەب و زوورگەکانی خۆرئاوا 

و قەدپاڵەکانی لەگەڵ هەموو پاشاکان�انی خستە ژێر ڕکێفی خۆی و کەسی لێ�ان 
�ەزدانی  هەروەک  بڕی،  لێ  هەناسەدانێکی  هەموو  تەواوی  بە  بەڵکو  نەهێشت، 
پەروەردگاری ئ�سرائ�ل فەرمانی دابوو. 4١ �ەشوع هەر لە قادێش بەرنێعەوە هەتا غەزە 
پاشا�انە  ئەو  هەموو  4٢ �ەشوع  گبعۆن.  هەتا  گۆشەن  ناوچەی  هەموو  لە  لێ�دان، 

a ٢٨ �ەشوع: واتە �ەشوع لەگەڵ هەموو جەنگاوەرەکانی ئ�سرائ�ل.  
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بۆ  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  چونکە  گرت،  جار  �ەک  بە  خاکەکە�انی  و 
پاڵ�شتی ئ�سرائ�ل جەنگا.

43 ئ�نجا �ەشوع لەگەڵ هەموو ئ�سرائ�لدا گەڕا�ەوە بۆ ئۆردوگاکە لە گلگال.

بەزاندنی �اشاکانی باکوور

 ئ�نجا کاتێک �اڤ�نی پاشای حاچۆر ئەمەی ب�ستەوە، نێردراوی نارد بۆ الی ١١ ١

�ۆڤاڤی پاشای مادۆن و پاشای ش�مرۆن و پاشای ئەکشاف و ٢ ئەو پاشا�انەی 
زوورگەکانی  لە  و  ک�نەرەت  خوارووی  عەراڤا  دەشتا�یی  لە  و  چ�ان  لە  باکوور  لە 
خۆرئاوا و لە بەرزا�ی�ەکانی دۆرە لە ڕۆژئاوا، 3 کەنعان��ەکان لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا، 
ح�ڤ��ەکانی  و  شاخاو�ی�ەکان  ناوچە  لە  �ەبوس��ەکان  و  پر�زی  و  ح�تی  و  ئەمۆری 
بناری حەرمۆن لە خاکی م�چ�ا. 4 جا خۆ�ان و هەموو لەشکرەکان�ان لەگەڵ�ان هاتنە 
دەرەوە، سوپا�ەکی گەورە وەک لمی کەناری دەر�ا، بە ئەسپ و گال�سکە�ەکی 
زۆر زۆرەوە. 5 ئ�نجا هەموو ئەو پاشا�انە لە کاتی د�ار�کراودا کۆبوونەوە و هاتن، 

لەالی جۆگەی مێرۆم چادر�ان هەڵدا بۆ ئەوەی لە دژی ئ�سرائ�ل بجەنگن.
کاتەدا  لەم  سبە�نێ  چونکە  مەترسە،  »لێ�ان  فەرموو:  �ەشوعی  بە  ٦ �ەزدان�ش 

هەموو�ان بە کوژراوی فڕێدەدەمە بەردەم ئ�سرائ�ل، جا دەماری پیێیی ئەس�ەکان�ان 
ببڕەوە و گال�سکەکان�ان بە ئاگر بسووتێنە.«

7 ئ�نجا �ەشوع و هەموو جەنگاوەرەکان لەگەڵ�دا لەناکاو لە نز�ک جۆگەی مێرۆم 

و  دان  لێ�ان  ئەوان�ش  ئ�سرائ�ل،  دەست  دا�ە  ئەوانی  ٨ �ەزدان�ش  سەر�ان.  هاتنە 
دەر�ان�ەڕاندن هەتا سە�دائی مەزن و م�سرەفۆت مە�م و دۆڵی م�چ�ا لە ڕۆژهەاڵت، 
�ەزدان  پیێکردن کە  ئەوەی  ٩ �ەشوع  لێ�ان نەهێشت.  لێ�ان دان هەتا کەس�ان  جا 

پیێیی فەرموو، دەماری پیێیی ئەس�ەکانی ئەوانی بڕی و گال�سکەکانی سووتاندن.
شمشێر  بە  و  گرت  حاچۆری  شاری  و  گەڕا�ەوە  �ەشوع  کاتەدا  لەو  ١٠ ئ�نجا 

١١ هەموو  بوو.  پاشا�ەت��انە  ئەو  هەموو  پا�تەختی  پیێشتر حاچۆر  دا.  پاشاکەی  لە 
و   aکردن قڕ�ان  تەواوی  بە  شمشێر،  زەبری  بەر  دا�انە  تێ�دابوو  کە  گ�انێک 

هەناسە�ەکی تێدا نەما، حاچۆر�ش�ان سووتاند.
١٢ ئ�نجا �ەشوع هەموو ئەو شارانەی کە پاشا�ان هەبوو بە پاشاکان�انەوە گرتی و 

دا�ە بەر زەبری شمشێر، بە تەواوی قڕی کردن، هەروەک موسای بەندەی �ەزدان 
گردەکان  لەسەر  کە  نەسووتاند  شارانەی  ئەو  ئ�سرائ�ل  ١3 بەاڵم  دابوو.  فەرمانی 
ئ�سرائ�ل هەموو  ١4 نەوەی  ئەوی سووتاند.  تەنها  بە  �ەشوع  تەنها حاچۆر،  بوون، 
دەستکەوتەکانی ئەو شارانە و ئاژەڵە ماڵ��ەکان�ان بۆ خۆ�ان تااڵن کرد. بەاڵم هەموو 
دان�شتووانەکان�ان دا�ە بەر شمشێر هەتا بە تەواوی لەناو�انبردن، ه�چ ز�ندووێک�ان 
تێدا نەهێشتەوە. ١5 هەروەک �ەزدان فەرمانی بە موسای بەندەی کردبوو، موساش 

a ١١ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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پشتگوێ  شتێکی  ه�چ  کرد،  ئاوای  �ەشوع�ش  و  کرد  �ەشوع  بە  فەرمانی  ئاوا 
نەخست، لە هەموو ئەوەی �ەزدان فەرمانی بە موسا کردبوو.

١٦ جا �ەشوع هەموو ئەو خاکانەی گرت: ناوچە شاخاو�ی�ەکە و هەموو نەقەب 

چ�اکانی  و  عەراڤا  دەشتا�یی  و  خۆرئاوا  زوورگەکانی  و  گۆشەن  خاکی  هەموو  و 
ئ�سرائ�ل و زوورگەکانی، ١7 لە کێوی حاالقەوە کە بەرەو سێع�ر سەردەکەوێت هەتا 
بناری چ�ای حەرمۆن، هەموو پاشاکان�شی گرتن و  لە  لوبنان  لە دۆڵی  بەعل گاد 
لێ�دان و کوشتنی. ١٨ �ەشوع ماوە�ەکی زۆر لەگەڵ ئەو پاشا�انەدا جەنگا، ١٩ ه�چ 
شارێک پە�مانی ئاشت�یی لەگەڵ ئ�سرائ�لدا نەبەست، تەنها ح�ڤ��ەکانی دان�شتووی 
گبعۆن نەبێت، بەڵکو هەموو�انی بە جەنگ گرت، ٢٠ چونکە �ەزدان خۆی دڵ�انی 
ڕەقکردبوو، هەتا لە جەنگدا بەرەنگاری ئ�سرائ�ل ببنەوە، جا قڕ بکرێن و بەزە�ی�ان 
بە  فەرمانی  �ەزدان  ببات، هەروەک  لەناو�ان  تەواوی  بە  بەڵکو  نەبێت،  بەسەرەوە 

موسا کردبوو.
٢١ لەو کاتەدا �ەشوع چوو و عەناق��ەکانی لە کێوی حەبرۆن و دەڤ�ر و عەناڤ 

ئ�سرائ�ل  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  هەموو  و  �ەهودا  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  هەموو  و 
بنبڕ کرد. �ەشوع لەگەڵ شارۆچکەکان�اندا بە تەواوی قڕی کردن. ٢٢ جا لە خاکی 
نەوەی ئ�سرائ�لدا عەناق��ەکان نەمان، بەاڵم هەندێک�ان لە غەزە و گەت و ئەشدۆد 
مانەوە. ٢3 ئ�نجا �ەشوع هەموو خاکەکەی گرت، بەپیێیی هەموو ئەوەی �ەزدان بە 
موسای فەرمووبوو، �ەشوع بەگوێرەی بەش و هۆزەکان�ان بە م�رات بە ئ�سرائ�لی دا.

ئ�نجا خاکەکە لە جەنگ پشووی دا.

لیس�ی ئەو �اشایانەی کە بەزین

 ئەمانەش ئەو پاشا�انەن کە نەوەی ئ�سرائ�ل لێ�ان دان و دەست�ان بەسەر ١٢ ١

خاکەکە�اندا گرت، لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون، لە دەربەندی 
ئەرنۆنەوە هەتا چ�ای حەرمۆن و هەموو دەشتا�یی عەراڤا بەرەو ڕۆژهەاڵت:

٢ س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان، کە لە حەشبۆن ن�شتەجێ بوو،  
ناوەڕاستی  ئەرنۆنە،  دەربەندی  کەناری  کە  عەرۆعێر  لەسەر  بوو    حوکمڕان 

دۆڵەکە، ن�وەی گلعاد هەتا دۆڵی �ەبۆق کە سنووری عەمۆن��ەکانە،
دەر�ای  هەتا  ڕۆژهەاڵت،  ڕووەو   aجەل�ل دەر�اچەی  هەتا  عەراڤا  3 دەشتا�یی   
ئ�نجا  عەراڤا واتە دەر�ای مردووb بەرەو ڕۆژهەاڵت، ڕێگای بێت �ەش�مۆت، 

بەرەو باشووری بناری پسگە.
ن�شتەجێیی  و   cڕفائ��ەکانە پاشماوەی  لە  باشان، کە  پاشای  4 سنوورەکانی عۆگی   

عەشتارۆت و ئەدرەع��ە،

a 3 دەر�اچەی جەل�ل: ع�بری: دەر�ای ک�نەرەت. بڕوانە مەتا 4 :١٨  .  

b 3 دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای خوێ.  

c 4 ڕفائ��ەکان: خەڵکێکی زەبەالح بوون.  
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5 حوکمڕان بوو بەسەر چ�ای حەرمۆن و سەلخە و هەموو باشانەوە هەتا سنووری   
گەشووری و مەعکائ��ەکان و ن�وەی گلعاد هەتا سنوورەکانی س�حۆنی پاشای 

حەشبۆن.

بەندەی  موسای  شکاند.  ئەوان�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  و  �ەزدان  بەندەی  ٦ موسای   
�ەزدان بە م�راتa دا�ە ڕەئوبێنی و گاد�ی�ەکان و ن�وەی هۆزی مەنەشە.

7 ئەمانەش ئەو پاشا�انەی خاکەکەن کە �ەشوع و نەوەی ئ�سرائ�ل شکاند�انن، 

کێوی  هەتا  لوبنانەوە  دۆڵی  لە  بەعل گاد  لە  ئوردون  ڕووباری  ڕۆژئاوای  بەری  لە 
حاالق کە بەرەو سێع�ر سەردەکەوێت، �ەشوع�ش بەگوێرەی بەشەکان�ان بە م�رات 
زوورگەکانی  شاخاو�ی�ەکان،  ناوچە  لە  خاکەی  ٨ ئەو  ئ�سرائ�ل.  هۆزەکانی  دا�ە 
خاکی  ئەمەش  بوو.  نەقەبدا  و  چۆڵەوانی  بنارەکان،  عەراڤا،  دەشتا�یی  خۆرئاوا، 

ح�تی، ئەمۆری، کەنعانی، پر�زی، ح�ڤی و �ەبوس��ەکانە.

  ئەمانە ئەو پاشا�انەن:

٩ پاشای ئەر�حا  
  پاشای عای کە لەالی بێت ئێلە

 ١٠ پاشای ئۆرشەل�م
  پاشای حەبرۆن
 ١١ پاشای �ەرموت
  پاشای الخ�ش
 ١٢ پاشای عەگلۆن

  پاشای گەزەر
 ١3 پاشای دەڤ�ر

  پاشای گەدەر
 ١4 پاشای حۆرما
  پاشای عەراد
 ١5 پاشای ل�ڤنا

  پاشای عەدوالم
 ١٦ پاشای مەقێدا

  پاشای بێت ئێل
 ١7 پاشای تەپووەح

  پاشای حێفەر
 ١٨ پاشای ئەفێق

  پاشای لەشارۆن
 ١٩ پاشای مادۆن

a ٦ م�رات: واتە موسا خاکەکە�انی بە م�رات دا�ە ڕەئوبێنی و گاد�ی�ەکان و ن�وەی هۆزی مەنەشە.  
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  پاشای حاچۆر
 ٢٠ پاشای ش�مرۆن مەرۆن

  پاشای ئەکشاف
 ٢١ پاشای تەعنەک
  پاشای مەگ�دۆ
 ٢٢ پاشای قەدەش

  پاشای �ۆقنەعام لە کارمەل
 ٢3 پاشای دۆر لە بەرزا�ی�ەکانی دۆر

  پاشای گۆ�ی�م لە گلگال
 ٢4 پاشای ت�رزە.

  هەموو پاشاکان سی و �ەک پاشا بوون.

خاکی دەس�بەسەردانەگیراو

پی�ر ١3 »تۆ  فەرموو:  پیێیی  �ەزدان�ش  ساڵەوە،  چووە  و  بوو  پی�ر  �ەشوع   کاتێک  ١

دەستی  ماوە  زۆر�ش  خاکێکی  چەند  هێشتا  ساڵەوە،  چوو�تە  و  بوو�ت 
بەسەردا بگ�ردرێت.

٢ »ئەمە ئەو خاکە�ە کە ماوەتەوە:  

  »هەموو ناوچەکانی فەلەستی و گەشوور�ی�ەکان، 3 لە ڕووباری ش�حۆرەوە کە لە 
ڕۆژهەاڵتی م�سرە هەتا سنووری عەقرۆن لە باکوور کە سەر بە کەنعان��ەکانە، 

سنووری پیێنج ڕابەرەa فەلەست��ەکان، لە غەزە، ئەشدۆد، ئەسقەالن،
  گەت و عەقرۆن، عەقرۆنی خاکی عەڤ��ەکان. 4 لە باشوورەوە هەموو،

سنووری  و  ئەفێق  هەتا  سە�دائ��ەکانە  هی  کە  عارا  و  کەنعان��ەکان    خاکی 
ئەمۆر�ی�ەکان،

b5 خاکی جوبە�ل��ەکان  
چ�ای  بناری  بەعل گاد  لە  ڕۆژهەاڵت،  بەرەو  لوبنان  ناوچەکانی  هەموو    و 

حەرمۆنەوە هەتا دەروازەی حەمات.

٦ »من خۆم هەموو دان�شتووانی چ�ا لە لوبنانەوە هەتا م�سرەفۆت مە�م، هەموو 

خاکانە  ئەم  تۆش  دەبێت  دەردەکەم.  ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لەبەردەم  سە�دائ��ەکان 
پیێ  فەرمانم  شێوە�ەی  بەو  بکە�ت،  دابەش  ئ�سرائ�ل  بۆ  م�رات  بە  ت�روپشک  بە 
دابەشی  م�رات  بە  مەنەشەدا  هۆزی  ن�وەی  و  هۆز  نۆ  بەسەر  7 ئێستاش  کرد�ت، 

بکە.«

a 3 لێرەدا بە وشەی زمانی کۆنی فەلەستی )سێرێن( هاتووە، واتە هەر �ەکێک لەو پیێنج شارەی فەلەست��ەکان ڕابەری خۆی هەبوو، کە لە هەمان کاتدا سەرکردەی لەشکری 

شارەکەش بووە.  

b 5 شاری جوبە�ل شارێکی کۆنە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 7٠٠٠ لەمەوپیێش، ئەمرۆ بە دووری 3٨ ک�لۆمەتر دەکەوێتە باکووری بە�روت.  
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دابەشکردنی خاکی ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون
ن�وەکەی د�کەی مەنەشە وەرگرت  ٨ ڕەئوبێنی و گاد�ی�ەکان بەشی خۆ�ان لەگەڵ   

کە موسای بەندەی �ەزدان بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردونی پیێدابوون.
٩ لە عەرۆعێرەوە کە لە کەناری دەربەندی ئەرنۆنە و لە شارۆچکەکەی ناوەڕاستی   
١٠ هەموو  د�ڤۆن،  هەتا  مادەبا  بەرزەکەی  دەشتە  هەموو  دەربەندەکەوە، 
شارۆچکەکانی س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان کە لە حەشبۆنەوە هەتا سنووری 

عەمۆن��ەکان فەرمانڕەوا�ەتی دەکرد.
چ�ای  هەموو  مەعکائ��ەکان،  و  گەشووری  سنوورەکانی  و  گلعاد   ١١ هەروەها 
حەرمۆن، هەموو باشان هەتا سەلخە لەخۆ دەگرت، ١٢ واتە هەموو شانش�نی 
لە  ئەو�ش  دەکرد،  پاشا�ەتی  ئەدرەعی  و  عەشتارۆت  لە  کە  باشان  لە  عۆگ 
دەر�کردن.  و  لێ�دان  خۆی  کاتی  موسا  کە  مابووەوە  ڕفائ��ەکان  پاشماوەی 
هەتا  ئ�تر  دەرنەکرد،  مەعکائ��ەکان�ان  و  گەشوور�ی�ەکان  ئ�سرائ�ل  ١3 نەوەی 

ئەمڕۆش گەشووری و مەعکائی لەنێو ئ�سرائ�لدا ن�شتەجێن.

ئاگرەکانی  بە  قوربان��ە  ئەوەی  لەبەر  نەدا،  لێڤی  هۆزی  بە  م�راتی  موسا   ١4 بەاڵم 
موسای  بە  �ەزدان  هەروەک  ئەوانە،  م�راتی  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی 

فەرموو.

خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  دابوو،  ڕەئوبێنی  نەوەی  هۆزی  بە  موسا  خاکانەی   ١5 ئەو 
ئەمانە بوون:

لە  و  ئەرنۆنە  دەربەندی  کەناری  لەسەر  کە  عەرۆعێرەوە  لە   ١٦ سنوور�ان 
شارۆچکەکەی ناوەڕاستی دەربەندەکەوە، هەموو دەشتە بەرزەکە لە مادەبا�ەوە 
بەرزەکە�ە،  دەشتە  لە  کە  شارۆچکەکانی  هەموو  و  حەشبۆن  شاری  ١7 هەتا 

قەدێمۆت،  ١٨ �ەهەچ،  بێت بەعل مەعۆن،  بامۆت بەعل،  د�ڤۆن،  کە 
نێو  کێوەکەی  لەسەر  شەحەر  چەرەت  س�ڤما،  ١٩ ق�ر�اتە�م،  مێفەعەت، 
دەگرێت،  لەخۆ  بێت �ەش�مۆت  پسگە،  بنارەکانی  ٢٠ بێت پەعۆر،  دۆڵەکە، 
س�حۆنی  شانش�نی  هەموو  و  بەرزەکە  دەشتە  شارۆچکەکانی  ٢١ هەموو 

پاشای ئەمۆر�ی�ەکان کە لە حەشبۆن فەرمانڕەوا�ەتی دەکرد. موسا کاتی خۆی 
س�حۆنی لەگەڵ سەرۆکەکانی م�د�اندا شکاندبوو، واتە ئاڤی، ڕاقەم، چوور، 
دەژ�ان.  خاکەدا  لەو  کە  س�حۆن  هاوپە�مانەکانی  م�رە  ڕێڤەع،  و  حوور 
لەگەڵ  بە شمشێر  فاڵگرەوەش�ان  بەعۆری  بەلعامی کوڕی  ئ�سرائ�ل  ٢٢ نەوەی 

کوژراوەکان�ان کوشت.
نەوەی  ئەمە م�راتی  بوو.  ئوردون  نەوەی ڕەئوبێن کەناری ڕووباری   ٢3 جا سنووری 

ڕەئوبێنە بەگوێرەی خێڵەکان�ان، شارۆچکە و گوندەکان�ان.

 ٢4 ئەو خاکانەی موسا بە هۆزی نەوەی گادی دابوو، بەگوێرەی خێڵەکان�ان، ئەمانە 
بوون:
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 ٢5 سنوورەکان�ان �ەعزێر و هەموو شارۆچکەکانی گلعاد و ن�وەی خاکی عەمۆن��ەکان 
هەتا عەرۆعێر کە لە نز�ک ڕەبە�ە، ٢٦ لە شاری حەشبۆنەوە هەتا ڕامای م�چ�ا 
و بەتۆن�م، لە مەحەنە�مەوە هەتا سنووری دەڤ�ر، ٢7 لە دۆڵەکەش بێت هارام، 
پاشای  س�حۆنی  شانش�نی  پاشماوەکەی  چافۆن،  و  سوکۆت  بێت ن�مرا، 
قەراغی  هەتا  سنوورەکانی  کە  ئوردون  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  حەشبۆن، 

دەر�اچەی جەل�لە.
 ٢٨ ئەمە م�راتی نەوەی گادە بەگوێرەی خێڵەکان�ان، شارۆچکە و گوندەکان�ان.

 ٢٩ ئەو خاکانەی موسا دابوو�ە ن�وەی هۆزی مەنەشە، واتە بۆ ن�وەی نەوەی مەنەشە، 
بەگوێرەی خێڵەکان�ان، ئەمانە بوون:

پاشای  عۆگی  شانش�نی  هەموو  باشان،  هەموو  مەحەنە�مەوە  لە   3٠ سنوورەکە�ان 
و  شارۆچکە  شەست  باشانە،  لە  کە  �ائ�ر  ئاوەدان��ەکانی  هەموو  باشان، 

3١ ن�وەی گلعاد و عەشتارۆت و ئەدرەعی،

  شارەکانی شانش�نی عۆگ لە باشان بۆ نەوەی ماک�ری کوڕی مەنەشە بوون، بۆ 
ن�وەی نەوەی ماک�ر بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لە  مۆئاب  دەشتەکانی  لە  موسا  کە  بوو  ئەوە   3٢ ئەمە 
ئوردون بەرامبەر ئەر�حا کردی بە م�رات. 33 بەاڵم موسا م�راتی نەدا بە هۆزی 
هەروەک  بوو،  ئەوان  م�راتی  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  چونکە  لێڤی، 

بەڵێنی پیێدابوون.

دابەشکردنی خاکی ڕۆژئاوای ڕووباری ئوردون

ئەوەی ١4 م�رات،  بە  بوو  بۆ  ئەمە�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کەنعان،  خاکی   لە  ١

باوکانی هۆزەکانی  نون و سەرۆکەکانی  �ەشوعی کوڕی  و  ئەلعازاری کاه�ن 
نەوەی ئ�سرائ�ل بەسەر�اندا دابەشکردن وەک م�رات. ٢ م�راتەکە�ان بە ت�روپشک 
بوو بۆ نۆ هۆزەکە و ن�و هۆزەکە، هەروەک �ەزدان لە ڕێگەی موساوە فەرمانی دا. 
بەالی  ئوردوندا  ڕووباری  لەوبەری  هۆزەکەی  ن�و  و  هۆزەکە  دوو  م�راتی  3 موسا 

4 چونکە  نەدا،  لێڤ��ەکان  بە  م�راتی  ه�چ  ئەواندا  لەناو  بەاڵم  دابوو،  ڕۆژهەاڵتدا 
نەوەی �وسف دوو هۆز بوون، مەنەشە و ئەفرا�م. لە خاکەکەدا ه�چ بەشێک�ان بە 
لێڤ��ەکان نەدا، تەنها چەند شارۆچکە�ەک نەبێت بۆ ن�شتەجێبوون و دەوروبەری 
شارۆچکەکان، بۆ لەوەڕگای ڕەشەواڵخ و مەڕومااڵت�ان. 5 هەروەک �ەزدان فەرمانی 

بە موسا کردبوو، نەوەی ئ�سرائ�ل ئاوا�ان کرد و خاکەکە�ان دابەش کرد.

حەبرۆن بە کالێب دەدرێت
بۆ الی �ەشوع، کالێبی کوڕی  پیێش  لە گلگالدا چوونە  �ەهودا  نەوەی  ٦ ئ�نجا 

�ەفونەی قەن�زی بە �ەشوعی گوت: »تۆ ئەو قسە�ە دەزان�ت کە �ەزدان لە قادێش 
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کە  کاتەدا  7 لەو  فەرموو.  خودای  پی�اوی  موسای  بە  تۆوە  و  من  لەبارەی  بەرنێعدا 
س�خوڕ�ەتی  ئەوەی  بۆ  نارد  بەرنێعەوە  قادێش  لە  منی  �ەزدان  بەندەی  موسای 
خاکەکە بکەم، تەمەنم چل ساڵ بوو، من�ش گەڕامەوە و ئەو هەواڵەی لە دڵمدا 
پیێم ڕاگە�اند. ٨ هەرچەندە براکانم ئەوانەی لەگەڵ من بوون گەل�ان ترساند،  بوو 
بەاڵم من بە هەموو دڵمەوە بەدوای �ەزدانی پەروەردگارم کەوتم. ٩ جا موسا لەو ڕۆژە 
سوێندی خوارد: ”ئەو خاکەی تۆ پیێت نا�ە سەری هەتاهەتا�ە دەبێتە م�راتی خۆت 

a“.و کوڕەکانت، چونکە بە هەموو دڵتەوە بەدوای �ەزدانی پەروەردگارم کەوت�ت
پیێنج ساڵە منی  ١٠ »ئێستا تەماشا بکە، �ەزدان هەروەک فەرمووی، ئەم چل و 

بە ز�ندوو�یی هێشتووەتەوە، لەو کاتەوە کە �ەزدان بەم قسانە لەگەڵ موسادا دوا، 
پیێنج  و  هەشتا  تەمەنم  ئەوەتا  ئێستاش  ڕۆ�شت.  چۆڵەوان�دا  بە  ئ�سرائ�ل  کاتێک 
موسا  ڕۆژەی کە  ئەو  هەروەک  ماوە،  لەبەردا  هێزم  ئەمڕۆش  هەتا  ١١ هێشتا  ساڵە! 
منی نارد، ئەو کاتە هێزم چۆن بوو، ئێستاش هەمان هێزی هاتوچۆکردنی جەنگم 
بەڵێنی  ڕۆژەدا  لەو  �ەزدان  کە  بدەرێ  شاخاو�ی�انەم  ناوچە  ئەم  ١٢ ئێستاش  هە�ە. 
پیێدام، چونکە تۆ لەو ڕۆژەدا ب�ستت کە عەناق��ەکان لەوێن و شارەکان�ان گەورە و 
قەاڵبەند بوون. بەڵکو �ەزدان �ارمەت�م بدات، جا دەر�اندەکەم، هەروەک �ەزدان 

فەرمووی.«
١3 �ەشوع�ش داوای بەرەکەتی بۆ کالێبی کوڕی �ەفونە کرد و حەبرۆنی بە م�رات 

هەتا  قەن�زی  �ەفونەی  کوڕی  کالێبی  م�راتی  بووە  حەبرۆن  ئەوە  ١4 لەبەر  پیێدا. 
ئەمڕۆش، چونکە بە هەموو دڵ��ەوە بەدوای �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل کەوت. 
بوو  پی�او  گەورەتر�ن  ئەربەع�ش  بوو،  ئەربەع  ق�ر�ەت  ناوی  پیێشتر  ١5 حەبرۆن�ش 

لەناو عەناق��ەکان.
ئ�نجا خاکەکە لە جەنگ پشووی دا.

بەشی یەهودا

لە ١5 خێڵەکان�ان  بەگوێرەی  ت�روپشک  بە  �ەهودا  نەوەی  هۆزی   بەشی  ١

هەتا  بووەوە،  درێژ  باشوور  بەرەو  چن  چۆڵەوانی  بۆ  ئەدۆمەوە  سنووری 
ئەوپەڕی باشوور.

٢ سنووری باشوور�ان لە کەنداوەوە دەست�ێدەکات، لە کۆتا�یی باشووری دەر�ای   
مردووەb و 3 لەوێشەوە بۆ باشووری هەورازی دووپشک دەچوو و پەڕ�ی�ەوە بۆ 
چن لە باشووری قادێش بەرنێعەوە سەرکەوت. ئ�نجا بەردەوام بوو بۆ حەسرۆن 
و  عەچمۆن  بۆ  بوو  4 بەردەوام  و  قەرقەع  بۆ  لەوێشەوە  ئەدار  بۆ  سەرکەوت  و 

a ٩ بڕوانە دواوتار ١ :3٦ .  

b ٢ دەر�ای مردوو: ع�بری دەر�ای خوێ، لێرە و لە ئا�ەتی 5دا.  
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س�یی  دەر�ای  لەالی  سنوورەکەش  کۆتا�یی  و  �ەک�گرت  م�سر  دۆڵی  لەگەڵ 
ناوەڕاستa بوو. ئەمە دەبێتە سنووری باشوور�ان.

5 سنووری ڕۆژهەاڵت�ش لە دەر�ای مردووەوە هەتا کۆتا�یی ڕووباری ئوردون بوو.  
کۆتا�یی  لەالی  دەر�اکە  کەنداوی  لە  دەست�ێدەکات  باکوور  الی    سنووری 
باکووری  لە  و  بێت حۆگلە  بۆ  سەرکەوت  ٦ سنوورەکە  و  ئوردون  ڕووباری 
بێت عەراڤا پەڕ�ی�ەوە و سنوورەکە سەرکەوت بۆ بەردی بۆهەنی کوڕی ڕەئوبێن 
بووەوە  باکوور  بەرەو  و  دەڤ�ر  بۆ  دۆڵی عاخۆرەوە سەرکەوت  لە  7 سنوورەکە  و 
باشووری  لە  کە  ئەدوم�مە  هەورازی  ڕێگای  بە  بەرامبەر  کە  گەل�لۆت  بۆ 
و  کانی شەمەش  ئاوەکانی  بۆ  بوو  بەردەوام  سنوورەکە  ئ�نجا  و  دەربەندەکە�ە 
چوو بۆ کانی ڕۆگێل. ٨ ئ�نجا سنوورەکە بە دۆڵی بەن ه�نۆمدا بەالی باشووری 
بناری شاری �ەبوس�دا سەرکەوت کە ئۆرشەل�مە، سنوورەکە بۆ سەر لووتکەی 
کێوەکە سەرکەوت کە بەرامبەر دۆڵی بەن ه�نۆمە بەالی ڕۆژئاوادا کە لە کەنار 
بووەوە  درێژ  کێوەکەوە  لووتکەی  لەسەر  ٩ سنوورەکە  باکوور.  لە  ڕفا�مە  دۆڵی 
بۆ شارۆچکەکانی کێوی عەفرۆن.  نەفتۆوەح و چوو  ئاوەکانی  بۆ سەرچاوەی 
١٠ ئ�نجا  �ەعار�مە.  ق�ر�ەت  کە  بەعلە  بۆ  بووەوە  درێژ  سنوورەکە  لەوێشەوە 
سنوورەکە لە بەعلە�ەوە بەرەو ڕۆژئاوا درێژ بووەوە بۆ کێوی سێع�رb و بەردەوام بوو 
بۆ الی بناری کێوی �ەعار�م لە باکوور کە کەسالۆنە و دابەز�ی�ە بێت شەمەش 
و پەڕ�ی�ەوە بۆ ت�منا. ١١ ئ�نجا سنوورەکە چوو بۆ الی بناری باکووری عەقرۆن 
و گە�شتە  پەڕ�ی�ەوە  بەعلە  کێوی  لە  و  بۆ ش�کارۆن  بووەوە  درێژ  و سنوورەکە 

�ەڤنئێل و کۆتا�یی سنوورەکەش لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاست بوو.
 ١٢ سنووری ڕۆژئاواش�ان دەر�ای س�یی ناوەڕاستc بوو بە کەنارەکان��ەوە.

  ئەمە سنووری نەوەی �ەهودا بوو بە چواردەور�دا بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

کالێبی  بە  دا  بەشێکی  �ەهودا  نەوەی  لەنێو  �ەشوع  �ەزدان،  فەرمانی  ١3 بەپیێیی 

کوڕی �ەفونە، ئەو�ش ق�ر�ەت ئەربەع بوو کە حەبرۆنە و ئەربەع باپی�رە گەورەی 
عەناق بوو. ١4 کالێب�ش هەر سێ خێڵی نەوەی عەناقی لە حەبرۆن دەرکرد، شێشەی 
و ئەح�مەن و تەلمەی کە کوڕەکانی عەناق بوون. ١5 لەوێشەوە بۆ هێرشکردنە سەر 
دان�شتووانی دەڤ�ر پیێشڕەوی کرد، دەڤ�ر پیێشتر ناوی ق�ر�ەت سێفەر بوو. ١٦ ئ�نجا 
عەکسای  ب�گرێت،  و  بدات  سێفەر  ق�ر�ەت  پەالماری  »ئەوەی  گوتی:  کالێب 
کچمی دەدەمێ ببێتە ژنی.« ١7 ئ�تر عۆسن�ێلی کوڕی قەنەزی برای کالێب ق�ر�ەت 

سێفەری گرت، کالێب�ش عەکسای کچی دا�یێ بۆ ئەوەی ببێتە ژنی.
داوای  ئەوەی  بۆ  دا  هانی  عەکسا  عۆسن�ێل،  بۆ الی  هاتنی  کاتی  لە  ١٨ ئ�نجا 

a 4 لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: لەالی دەر�اوە، لێرە و لە ئا�ەتی ١١.  

b ١٠ ئەم کێوە پە�وەندی بەو ناوچە شاخاو�ی�ە ن��ە کە ع�سۆ لێیی دەژ�ا.  

c ١٢ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: دەر�ای مەزن، لێرە و لە ئا�ەتی 47.  
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کێڵگە�ەک لە باوکی بکات. کاتێک عەکسا لە گوێدرێژەکە دابەزی، کالێب لێیی 
پرسی: »چ�ت بۆ بکەم؟«

زەو�ت  نەقەب  لە  ئەوەی  لەبەر  بدەرێ،  »بەرەکەتێکم  گوت:  پیێیی  ١٩ ئەو�ش 

خوارووی  و  سەروو  کان�اوەکانی  کالێب�ش  بدەرێ.«  ئاوم  سەرچاوەکانی  پیێداوم، 
پیێدا.

 ٢٠ ئەمە م�راتی هۆزی �ەهودا�ە بەگوێرەی خێڵەکان�ان:

نەقەب  لە  بوون  باشووردا  کۆتا�یی  لە  کە  �ەهودا  نەوەی  هۆزی   ٢١ شارۆچکەکانی 
لەالی سنووری ئەدۆم ئەمانە بوون:

  قەڤچەئێل، عێدەر، �اگور، ٢٢ ق�نا، د�مۆنا، عەدعادە، ٢3 قەدەش، حاچۆر، 
حەسرۆن  قەر�ۆت  حەدەتا،  ٢5 حاچۆر  بەعالۆت،  تەلەم،  ٢4 ز�ف،  �ەتنان، 
و  حەشمۆن  گەدا،  ٢7 حەچەر  مۆالدا،  شەمەع،  ٢٦ ئەمام،  حاچۆرە،  کە 
ع��م،  ٢٩ بەعلە،  بز�ۆت�ە،  شابەع،  ب�ری  شوعال،  ٢٨ حەچەر  بێت پەلەت، 
سەنسەنا،  مەدمەنا،  3١ چ�قلەگ،  حۆرما،  کەس�ل،  3٠ ئەلتۆلەد،  عەچەم، 
نۆ  و  ب�ست  شارۆچکەکان  هەموو  ڕ�مۆن.  و  عە�ن  ش�لح�م،  3٢ لەڤائۆت، 

شارۆچکە بوون بە گوندەکان�ش�انەوە.
 33 لە زوورگەکانی خۆرئاوا:

عێ�نام،  تەپووەح،  گەن�م،  کانی  34 زانۆوەح،  ئەشنا،  چۆرعا،    ئەشتائۆل، 
�ان  35 �ەرموت، عەدوالم، سۆکۆ، عەزێقا، 3٦ شەعەرا�م، عەد�تە�م، گەدێرا 

گەدێرۆتە�م بوون، واتە چواردە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
3٩ الخ�ش،  �ۆقتئێل،  م�چ�ا،  3٨ د�لعان،  گاد،  م�گدەل  حەداشا،  37 چەنان،   
4١ گەدێرۆت،  ک�تل�ش،  لەحماس،  4٠ کەبۆن،  عەگلۆن،  بۆچقەت، 

بێت داگۆن، نەعما و مەقێدا، واتە شازدە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
و  ئەکز�ڤ  44 قەع�ال،  نەچ�ڤ،  ئەشنا،  43 �ەفتاح،  عاشان،  عەتەر،  4٢ ل�ڤنا،   

مارێشا، واتە نۆ شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
45 عەقرۆن لەگەڵ دان�شتووانی دەوروبەری و گوندەکانی، 4٦ لە عەقرۆنەوە بەرەو   
لەگەڵ  47 ئەشدۆد  گوندەکان�ەتی،  و  ئەشدۆد  نز�ک  ئەوەی  هەموو  ڕۆژئاوا، 
و  دەوروبەری  دان�شتووانی  و  غەزە  و  گوندەکانی  و  دەوروبەری  دان�شتووانی 

گوندەکانی هەتا دۆڵی م�سر و دەر�ای س�یی ناوەڕاست و کەنارەکانی.
 4٨ لە ناوچە شاخاو�ی�ەکەش:

  شام�ر، �ەت�ر، سۆکۆ، 4٩ دەنا، ق�ر�ەت سەنا کە دەڤ�رە، 5٠ عەناڤ، ئەشتەمۆ، 
عان�م، 5١ گۆشەن، حۆلۆن و گ�لۆ، واتە �ازدە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.

ق�ر�ەت  54 حومتا،  ئەفێقا،  بێت تەپووەح،  53 �ان�م،  ئەشعان،  5٢ ئەرەڤ، دوما،   
ئەربەع کە حەبرۆنە و چ�عۆر، واتە نۆ شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
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57 قە�ن،  زانۆوەح،  �ۆقدەعام،  5٦ �ەزرەع�ل،  �وتا،  ز�ف،  کارمەل،  55 ماعۆن،   
گ�ڤعا و ت�منا، واتە دە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.

واتە  ئەلتەقۆن،  و  بێت عەنۆت  5٩ مەعەرات،  گەدۆر،  بێت چوور،  5٨ حەلحول،   
شەش شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.

بە  شارۆچکە  دوو  واتە  ڕەبە،  و  �ەعار�مە  ق�ر�ەت  ئەوەی  بەعل  ٦٠ ق�ر�ەت   
گوندەکان�انەوە.

 ٦١ لە چۆڵەوان�ش:
گەدی،  کانی  و  خوێ  شاری  ٦٢ ن�ڤشان،  س�کاکا،  م�دد�ن،    بێت عەراڤا، 

واتە شەش شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.

ئۆرشەل�م دەربکەن،  دان�شتووی  �ەبوس��ەکانی  نە�توانی  �ەهودا  نەوەی  ٦3 بەاڵم 

جا هەتا ئەمڕۆش �ەبوس��ەکان لە ئۆرشەل�مدا لەگەڵ نەوەی �ەهودا ن�شتەجێن.

بەشەکانی مەنەشە و ئەفرایم

لەالی ١٦ ئوردون  ڕووباری  لە  دەرچوو،  �وسف  نەوەی  بەشی  بۆ   ت�روپشک  ١

لە  ئەو چۆڵەوان��ەی  هەتا  ڕۆژهەاڵت  بەرەو  بوو،  ئەر�حا  ئاوی  هەتا  ئەر�حا 
ئەر�حاوە سەردەکەوێت بۆ ناوچە شاخاو�ی�ەکانی بێت ئێل، ٢ لە بێت ئێل�شەوە 
عەتەرۆت  لە  ئەرک��ەکان  سنووری  بۆ  بوو  بەردەوام  لوز،  دەگوترێ  پیێیی  کە 
سنووری  بۆ  و  �ەفلێت��ەکان  سنووری  بۆ  دابەزی  ڕۆژئاوا  ڕووەو  3 لەوێشەوە  و 
س�یی  دەر�ای  لەالی  کۆتا�ی�ەکەشی  و  گەزەر  بۆ  و  خواروو  بێت حۆرۆنی 

ناوەڕاستa بوو.

4 جا نەوەکانی �وسف مەنەشە و ئەفرا�م م�راتی خۆ�ان وەرگرت.  
:ئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئ ئئئ ئئئئئئئ ئئئئئ ئئئئئئ ئئئئئئئ 5 

بێت حۆرۆنی  هەتا  بوو،  ئەدار  عەتەرۆت  ڕۆژهەاڵت،  لە  م�راتەکە�ان    سنووری 
٦ ئ�نجا سنوورەکە بەرەو دەر�ا چوو، لە م�خمەتات ڕووەو باکوور،  ژووروو، 
لەالی  �انۆوەح  بۆ  پەڕ�ی�ەوە  و  ش�لۆ  تانەس  بۆ  سووڕا�ەوە  ڕۆژهەاڵتدا  بەالی 
ڕۆژهەاڵت. 7 سنوورەکە لە �انۆوەحەوە دابەزی بۆ عەتەرۆت و نەعەرا و چوو بۆ 
ئەر�حا و گە�شتە ڕووباری ئوردون. ٨ ئ�نجا سنوورەکە لە تەپووەح درێژبووەوە 
ناوەڕاست  س�یی  دەر�ای  لەالی  کۆتا�ی�ەکەشی  و  قانا  بۆ ش�وی  ڕۆژئاوا  بەرەو 

بوو. ئەمە م�راتی هۆزی نەوەی ئەفرا�م بوو بەگوێرەی خێڵەکان�ان،
ئەفرا�م ج�ا  نەوەی  بۆ  مەنەشەدا  نەوەی  م�راتی  لەناو  ئەو شارۆچکانەی  ٩ لەگەڵ   

کرابوونەوە، هەموو شارۆچکە و گوندەکان�ان.

هەتا  کەنعان��ەکان  ئ�تر  دەرنەکرد،  گەزەر�ان  دان�شتووانی  ١٠ کەنعان��ەکانی 

ئەمڕۆش لەگەڵ ئەفرا�مدا ن�شتەجێن و وەک کۆ�لە بێگار�ی�ان پیێدەکەن.

a 3 لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: لەالی دەر�اوە، لێرە و لە ئا�ەتی ٨.  
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بوو، ١7 نۆبەرەی �وسف  ئەو  بوو، چونکە  بۆ هۆزی مەنەشە  ت�روپشک   ئ�نجا  ١

بۆ ماک�ری نۆبەرەی مەنەشە و باپی�رە گەورەی گلعاد، چونکە ماک�ر�ی�ەکان 
پی�اوی جەنگ بوون، گلعاد و باشان بۆ ئەو بوون. ٢ ت�روپشک بۆ نەوەکانی د�کەی 
ئەسر�یێل،  حێلەق،  ئەب�عەزەر،  نەوەی  بۆ  بوو،  خێڵەکان�ان  بەگوێرەی  مەنەشەش 
نێر�نەکانی  نەوە  ئەمانە  بوو.  خێڵەکان�ان  بەگوێرەی  شەم�داع  و  حێفەر  شەخەم، 

کوڕانی مەنەشەی کوڕی �وسفن.
کوڕی  ماک�ری  کوڕی  گلعادی  کوڕی  حێفەری  کوڕی  سەلۆفحادی  3 بەاڵم 

کچەکان��ەتی،  ناوی  ئەمەش  هەبوو،  کچی  بەڵکو  نەبوو،  کوڕی  ه�چ  مەنەشە 
مەحلە، نۆعا، حۆگلە، م�لکە و ت�رزە. 4 جا چوونە پیێش بۆ الی ئەلعازاری کاه�ن 
و �ەشوعی کوڕی نون و سەرۆکەکان و گوت�ان: »�ەزدان فەرمانی بە موسا کرد کە 
لەناو براکانمان م�راتمان بدرێتێ.« ئ�تر �ەشوع بەپیێیی فەرمانی �ەزدان لەنێو براکانی 
و  گلعاد  زەوی  لە  بێجگە  بەرکەوت،  بەشی  دە  5 مەنەشە  پیێدان.  م�راتی  باوک�ان 
باشان کە لەوبەری ڕووباری ئوردونەوە بوو بەالی ڕۆژهەاڵتەوە، ٦ چونکە کچانی 
هۆزی مەنەشە لەگەڵ کوڕەکانی م�رات�ان وەرگرت. زەوی گلعاد�ش بۆ ئەوانی د�کە 

بوو لە نەوەی مەنەشە.

شەخەمە.  ڕۆژهەاڵتی  کە  بوو  م�خمەتات  بۆ  ئاشێرەوە  لە  مەنەشەش  7 سنووری   
تەپووەح.  دان�شتووانی کانی  بۆ الی  بووەوە  باشووردا درێژ  سنوورەکە بەالی 
ئەفرا�م،  نەوەی  بە  بوو  تا�بەت  مەنەشە  سنووری  لەسەر  تەپووەح  ٨ شاری 

بەاڵم ناوچەکانی دەوروبەری شاری تەپووەح تا�بەت بوون بە مەنەشە. ٩ ئ�نجا 
سنوورەکە بەرەو باشوور دابەزی بۆ ش�وی قانا. ئەمانە شارۆچکەکانی ئەفرا�م 
بوون لەنێو شارۆچکەکانی مەنەشە، سنووری مەنەشەش لە باکووری ش�وەکە 
بوو، کۆتا�ی�ەکەشی لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاستa بوو. ١٠ لەالی باشوورەوە 
خاکەکە بۆ ئەفرا�م بوو، لەالی باکوور�شەوە بۆ مەنەشە بوو. دەر�اش سنووری 
گە�شتە  ڕۆژهەاڵت�شەوە  لەالی  و  ئاشێر  گە�شتە  باکوورەوە  لەالی  بوو، 

�ەساخار.
بوون:  مەنەشە  بۆ  دەوروبەر�ان  و  شارۆچکانە  ئەم  ئاشێر  و  �ەساخار  لەناو   ١١ جا 
دۆر،  کانی  بەرزا�ی�ەکانی  سێ  دۆر،  دان�شتووانی  �ەڤلەعام،  بێت شان، 

تەعنەک و مەگ�دۆ.

بگرن،  شارۆچکانەدا  ئەو  بەسەر  دەست  نە�انتوانی  مەنەشە  نەوەی  ١٢ بەاڵم 

١3 کاتێک  خاکەدا.  لەو  ن�شتەجێبوون  لەسەر  بوون  سوور  کەنعان��ەکان  چونکە 
تەواوی  بە  بەاڵم  کرد،  کەنعان��ەکان  بە  بێگار�ی�ان  بوون  بەهێزتر  ئ�سرائ�ل  نەوەی 

دەر�اننەکردن.
١4 ئ�نجا نەوەی �وسف لەگەڵ �ەشوعدا دوان و گوت�ان: »بۆچی �ەک ت�روپشک 

a ٩ لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: لەالی دەر�اوە.  
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و �ەک بەشت وەک م�رات پیێداو�ن، لەگەڵ ئەوەی ئێمە گەلێکی زۆر�ن، چونکە 
هەتا ئێستاش �ەزدان هەر بەرەکەتداری کردوو�ن؟«

بۆ  سەربکەون  زۆرن،  گەلێکی  ئێوە  »ئەگەر  دانەوە:  وەاڵمی  ١5 �ەشوع�ش 

ناوچە  ئەگەر  بکەنەوە،  پاک  ڕفائ��ەکان  و  پر�زی  زەوی  خۆتان  بۆ  لەوێ  دارستان 
شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م تەنگە بۆتان.«

هەموو  و  ناکات  بەشمان  شاخاو�ی�ەکە  »ناوچە  گوت�ان:  �وسف�ش  ١٦ نەوەی 

لە  ئەوانەی  هە�ە،  ئاسن�ن�ان  گال�سکەی  دۆڵەکەش  دان�شتووی  کەنعان��ەکانی 
بێت شان و دەوروبەری و ئەوانەی لە دۆڵی �ەزرەع�لن.«

گوت:  مەنەشەی  و  ئەفرا�م  نەوەی  بە  �وسف،  بنەماڵەی  بە  �ەشوع  ١7 ئ�نجا 

»ئێوە گەلێکی زۆرن و توانا�ەکی مەزنتان هە�ە، لەبەر ئەوە تەنها �ەک ت�روپشکتان 
نابێت، ١٨ بەڵکو ناوچە شاخاو�ی�ەکەش بۆ ئێوە دەبێت، چونکە دارستان�شی هە�ە، 
جا ب�بڕنەوە و هەتا کۆتا�یی سنوورەکەی دەستی بەسەردا بگرن، ئ�نجا کەنعان��ەکان 

دەردەکەن، هەرچەندە گال�سکەی ئاسن�ن�ان هەبێت و بەهێز�ش بن.«

دابەشکردنی ئەو زەویپیانەی کە ماوەتەوە

 ئ�نجا هەموو کۆمەڵی نەوەی ئ�سرائ�ل لە ش�لۆ کۆبوونەوە و لەوێدا چادری ١٨ ١

چاوپیێکەوتن�ان هەڵدا، خاکەکەش خرا�ە ژێر ڕکێف�انەوە. ٢ بەاڵم حەوت هۆز 
لە نەوەی ئ�سرائ�ل مابوونەوە کە هێشتا م�راتەکەی خۆ�ان وەرنەگرتبوو.

3 جا �ەشوع بە نەوەی ئ�سرائ�لی گوت: »هەتا کەی خاو دەبن لە چوونە ژوورەوە 

باوباپی�رانتان  پەروەردگاری  �ەزدانی  کە  خاکەی  ئەو  بەسەرداگرتنی  دەست  بۆ 
و  ب�اننێرم  ئەوەی  بۆ  هەڵبژێرن،  خۆتان  بۆ  هۆزێک سێ کەس  هەر  4 لە  پیێ�داون؟ 
پاشان  بکەن،  ڕووپیێو  م�راتەکە�ان  بەگوێرەی  بگەڕێن،  خاکەکەدا  بە  و  بچن 
بگەڕێنەوە بۆ الم. 5 بۆ حەوت بەش دابەشی بکەن. جا �ەهودا لەسەر سنوورەکەی 
باکوور  لە  لەسەر سنوورەکە�ان  �وسف�ش  بنەماڵەی  و  دەمێنێتەوە  باشوور  لە  خۆی 
دەمێننەوە. ٦ ئێوەش خاکەکە بۆ حەوت بەش ڕووپیێو بکەن و پاشان ب�هێننەوە ئێرە، 
لێرە لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگارمان ت�روپشکتان بۆ دەکەم. 7 بەاڵم لێڤ��ەکان لەنێو 
ئێوەدا بەش�ان ن��ە، چونکە کاه�ن�ێتی �ەزدان م�راتی ئەوانە. گاد و ڕەئوبێن و ن�وەی 
وەرگرت،  ئوردون  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لە  خۆ�ان  م�راتی  مەنەشەش  هۆزی 

ئەوەی کە موسای بەندەی �ەزدان پیێ�دان.«
٨ کاتێک پی�اوەکان بۆ ڕووپیێوی خاکەکە بەڕێکەوتن، �ەشوع فەرمانی پیێکردن و 

گوتی: »بڕۆن و بە خاکەکەدا بگەڕێن و وردەکار�ی�ەکانی بنووسن. پاشان وەرنەوە بۆ 
الم و من�ش لێرە لەبەردەم �ەزدان لە ش�لۆ ت�روپشکتان بۆ دەکەم.« ٩ ئ�نجا پی�اوەکان 
حەوت  بە  کرد�ان  شارۆچکەکان  بەگوێرەی  گەڕان،  خاکەکەدا  بەناو  و  ڕۆ�شتن 
بەش، وردەکار�ی�ەکە�ان تۆمار کرد، پاشان هاتنەوە بۆ الی �ەشوع بۆ ئۆردوگاکە لە 

ش�لۆ.
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بۆ  ت�روپشکی بۆ کردن، لەوێ خاکەکەی  �ەزدان  لەبەردەم  لە ش�لۆ   ١٠ �ەشوع�ش 
نەوەی ئ�سرائ�ل بەگوێرەی بەشەکان�ان دابەش کرد.

بەشی بنیامین
بەگوێرەی خێڵەکان�ان کرا. سنووری  بن�ام�ن  نەوەی  بۆ هۆزی  ت�روپشک   ١١ ئ�نجا 

ت�روپشکەکە�ان لەنێوان نەوەی �ەهودا و نەوەی �وسفدا بوو.
 ١٢ سنوورەکە�ان لەالی باکوورەوە لە ڕووباری ئوردونەوە دەستی پیێکرد و لە بناری 
بەرەو  شاخاو�ی�ەکەدا  ناوچە  بە  پاشان  تێدەپەڕی،  باکوورەوە  لەالی  ئەر�حا 
لەوێوە  سنوورەکە  ١3 ئ�نجا  بێت ئاڤن.  چۆڵەوانی  نز�ک  هەتا  دەچوو،  ڕۆژئاوا 
بۆ  خوارەوە  هاتە  لەوێوە  و  بێت ئێلە  کە  لوز  بناری  باشووری  بۆ  بوو  بەردەوام 

عەتەرۆت ئەدار لەسەر چ�اکەی باشووری بێت حۆرۆنی خواروو.
 ١4 ئ�نجا سنوورەکە درێژ بووەوە و سووڕا�ەوە بەالی ڕۆژئاوای باشوور، لەو کێوەی 
ق�ر�ەت  کە  بەعل  ق�ر�ەت  گە�شتە  و  باشوور  لە  بێت حۆرۆنە  بەرامبەر  کە 

�ەعار�مە، شارۆچکە�ەکی نەوەی �ەهودا بوو. ئەمە الی ڕۆژئاوا بوو.
 ١5 الی باشوور�ش لەوپەڕی ق�ر�ەت �ەعار�مەوە دەستی پیێکرد و سنوورەکە بەرەو 
دامێنی  بۆ  ١٦ سنوورەکە  نەفتۆوەح.  ئاوەکانی  سەرچاوەی  بۆ  چوو  ڕۆژئاوا 
باکوور  لەالی  ڕفا�مە  دۆڵی  لە  کە  بەن ه�نۆم  دۆڵی  بە  بەرامبەر  کێوەکەی 
دابەزی، لەوێشەوە دابەزی بۆ دۆڵی ه�نۆم بەالی بناری �ەبوس��ەکاندا لەالی 
باشوورەوە، ئ�نجا دابەزی بۆ کانی ڕۆگێل. ١7 ئ�نجا لە باکوورەوە ڕووەو کانی 
ڕێگای  بە  بەرامبەر  کە  گەل�لۆت  هەتا  بوو  بەردەوام  و  بووەوە  درێژ  شەمەش 
ڕەئوبێن.  کوڕی  بۆهەنی  بەردی  بۆ  دابەزی  ئ�نجا  و  ئەدوم�مە  هەورازی 
ئ�نجا  باکووردا،  بەالی  بێت عەراڤا  بە  بەرامبەر  بنارەکەی  بۆ  بوو  ١٨ بەردەوام 

دابەزی بۆ دەشتا�یی عەراڤا. ١٩ سنوورەکە بەردەوام بوو بۆ الی بناری باکووری 
بێت حۆگلە، لە کەنداوی باکووری دەر�ای مردووa کۆتا�یی هات، لە کۆتا�یی 

ڕووباری ئوردون لە باشوور. ئەمەش سنووری باشوورە.
 ٢٠ سنووری الی ڕۆژهەاڵت�ش ڕووباری ئوردون بوو.

بەگوێرەی  چواردەور�دا  بە  سنوورەکەی  لەگەڵ  بوو  بن�ام�ن  نەوەی  م�راتی    ئەمە 
خێڵەکان�ان.

 ٢١ شارەکانی هۆزی نەوەی بن�ام�ن�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان ئەمانە بوون:
بێت ئێل،  چەمارا�م،  ٢٢ بێت عەراڤا،  قەچ�چ،  عێمەق  بێت حۆگلە،    ئەر�حا، 
دوازدە  واتە  گەڤەع،  و  عۆفنی  عەمۆنی،  ٢4 کەفەر  عۆفرا،  پارا،  ٢3 عەڤ�م، 

شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
تەرەال،  �ەرپەئێل،  ٢7 ڕاقەم،  ٢٦ م�چ�ا، کەف�را، مۆچە،  بئێرۆت،  ڕامە،   ٢5 گبعۆن، 

a ١٩ دەر�ای مردوو: ع�بری: دەر�ای خوێ.  
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٢٨ چێلەع، هائەلەف، شاری �ەبوسی کە ئۆرشەل�مە، گ�ڤعا و ق�ر�ەت، واتە 

چواردە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە.
  ئەمە م�راتی نەوەی بن�ام�ن بوو بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

بەشی هۆزی شیمۆن

کرا، ١٩ خێڵەکان�ان  بەگوێرەی  ش�مۆن  هۆزی  بۆ  دووەم�ش   ت�روپشکی  ١

م�راتەکەش�ان کەوتە ناو م�راتەکەی نەوەی �ەهوداوە. ٢ جا لە م�راتەکە�ان 
ئەمانە بۆ ئەوان بوو:

  ب�ری شابەع کە شابەعە، مۆالدا، 3 حەچەر شوعال، باال، عەچەم، 4 ئەلتۆلەد، 
بەتول، حۆرما، 5 چ�قلەگ، بێت مەرکاڤۆت، حەچەر سوسا، ٦ بێت لەڤائۆت، 

شاروحەن، واتە سێزدە شارۆچکە بە گوندەکان�انەوە؛
گوندەکان�انەوە؛  بە  شارۆچکە  چوار  واتە  عاشان،  و  عەتەر  و  ڕ�مۆن  و  7 عە�ن   
٨ هەروەها هەموو ئەو گوندانەی بە چواردەوری ئەم شارۆچکانەدا بوون تاکو 

بەعەلەت بئێر کە ناسراوە بە ڕامەی نەقەب.
  ئەمە م�راتی هۆزی نەوەی ش�مۆن بوو بەگوێرەی خێڵەکان�ان. ٩ م�راتەکەی نەوەی 
ش�مۆن لە بەشەکەی نەوەی �ەهودا بوو، چونکە بەشەکەی نەوەی �ەهودا زۆر 
بوو بۆ�ان، لەبەر ئەوە نەوەی ش�مۆن لەناو م�راتەکەی �ەهودا م�رات�ان بەرکەوت.

بەشی هۆزی زەبولون
 ١٠ ت�روپشکی سێ�ەم�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان بۆ نەوەی زەبولون کرا:

  سنووری م�راتەکە�ان هەتا سار�د بوو. ١١ سنوورەکە�ان بەرەو ڕۆژئاوا سەرکەوت بۆ 
مەرعەال و گە�شتە دەباشەت و گە�شتە ش�وەکەی نز�ک بە �ۆقنەعام. ١٢ ئ�نجا 
لە سار�دەوە بەالی ڕۆژهەاڵت سووڕا�ەوە، ڕووەو خۆر هەاڵتن بەسەر سنووری 
ک�سلۆت تاڤۆر و بەردەوام بوو بۆ داڤەرەت و سەرکەوت بۆ �اف�ع. ١3 لەوێشەوە 
بەرەو ڕۆژهەاڵت پەڕ�ی�ەوە، ڕووەو ڕۆژهەاڵت بۆ گەت حێفەر، ع�تا قاچ�ن و 
چوو بۆ ڕ�مۆن و درێژ بووەوە بۆ نێعا. ١4 لەوێشەوە سنوورەکە بەالی باکووردا 

سووڕا�ەوە بۆ حەناتۆن و کۆتا�ی�ەکەشی لەالی دۆڵی �ەفتەح ئێل بوو.
 ١5 دوازدە شارۆچکە بوون بە گوندەکان�انەوە، لەوانە قەتات و نەهەالل و ش�مرۆن و 

.aەدەال و بێت لەحم�
بەگوێرەی  بوو  زەبولون  نەوەی  م�راتی  گوندەکان�ان  لەگەڵ  شارۆچکانە   ١٦ ئەم 

خێڵەکان�ان.

a ١5 ئەم شوێنە ج�اوازە لەگەڵ بێت لەحمی �ەهودا کە دواتر داود و ع�سا تێ�دا لەدا�ک بوون.  
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بەشی هۆزی یەساخار
بەگوێرەی  �ەساخار  نەوەی  بۆ  بوو،  �ەساخار  بۆ  چوارەم�ش   ١7 ت�روپشکی 

خێڵەکان�ان. ١٨ سنوورەکەش�ان ئەمانە بوو:
  �ەزرەع�ل، کەسولۆت، شونێم، ١٩ حەفارە�م، ش�ئۆن، ئەناحەرەت، ٢٠ ڕەب�ت، 

ق�ش�ۆن، ئەڤەچ، ٢١ ڕەمەت، کانی گەن�م، کانی حەدا و بێت پەچێچ بوو،
کۆتا�یی  و  بێت شەمەش  و  شەحەچوما  و  تاڤۆر  گە�شتە  سنوورەکە   ٢٢ هەروەها 

سنوورەکە�ان لەالی ڕووباری ئوردون بوو،
  شازدە شارۆچکە بوون بە گوندەکان�انەوە.

شارۆچکانە  ئەم  خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  �ەساخارە  نەوەی  هۆزی  م�راتی   ٢3 ئەمە 
لەگەڵ گوندەکان�ان.

بەشی هۆزی ئاشێر
خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  بوو  ئاشێر  نەوەی  هۆزی  بۆ  پیێنجەم�ش   ٢4 ت�روپشکی 

٢5 سنوورەکەش�ان ئەمانە بوو:

  حەلقەت، حەلی، بەتەن، ئەکشاف، ٢٦ ئەلەمەلەخ، عەمعاد و م�شال، لەالی 
ڕۆژهەاڵت  بەالی  ٢7 ئ�نجا  ل�ڤنات.  و ش�حۆر  کارمەل  ڕۆژئاواشەوە گە�شتە 
باکووری  لە  ئێل  �ی�فتەح  دۆڵی  و  زەبولون  و گە�شتە  بێت داگۆن  بۆ  گەڕا�ەوە 
٢٨ بۆ عەبدۆن،  تێ�ەڕی  ئ�نجا بەالی چەپیی کاڤولدا  و  نەع�ێل  و  بێت عێمەق 
٢٩ ئ�نجا سنوورەکە گەڕا�ەوە  مەزن.  هەتا سە�دائی  و  قانا  ڕەحۆڤ، حەمۆن، 
بەرەو ڕامە و بۆ شاری سوری قەاڵبەند، لەوێشەوە سنوورەکە گەڕا�ەوە بۆ حۆسا 
ئەکز�ڤ،  ناوچەی  لە  بوو   aناوەڕاست س�یی  دەر�ای  لەالی  کۆتا�ی�ەکەشی  و 

3٠ عوما و ئەفێق و ڕەحۆڤ،

  ب�ست و دوو شارۆچکە بوون بە گوندەکان�انەوە.
بەگوێرەی  بوو  ئاشێر  نەوەی  م�راتی هۆزی  لەگەڵ گوندەکان�ان   3١ ئەم شارۆچکانە 

خێڵەکان�ان.

بەشی هۆزی نەف�الی
 3٢ ت�روپشکی شەشەم�ش بۆ نەوەی نەفتالی بوو بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

 33 سنوورەکەش�ان لە حێلەفەوە لە دار بەڕووەکەوە بوو لەالی چەعەنەن�م و ئەدامی 
نەقەڤ و �ەڤنئێل و تاکو لەقووم و کۆتا�ی�ەکەشی لەالی ڕووباری ئوردون بوو. 
34 ئ�نجا سنوورەکە بەرەو خۆرئاوا گەڕا�ەوە بۆ ئەزنۆت تاڤۆر و لەوێشەوە چوو بۆ 

حوقۆق و گە�شتە زەبولون لەالی باشوورەوە و گە�شتە ئاشێر لەالی ڕۆژئاواوە و 
.bلە ڕۆژهەاڵت�شەوە بۆ ڕووباری ئوردون

a ٢٩ لەالی دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری: لەالی دەر�اوە، لێرە و لە ئا�ەتی ٨.  

b 34 بەپیێیی دەقی ع�بری: �ەهودای ئوردون.  
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ک�نارێت،  ڕەقەت،  حەممەت،  چێر،  چ�د�م،  قەاڵبەندەکان�ش،   35 شارە 
3٨ �ەرئۆن،  ئەدرەعی، کانی حاچۆر،  37 قەدەش،  ڕامە، حاچۆر،  3٦ ئەدامە، 

م�گدەل ئێل، حۆرێم، بێت عەنات و بێت شەمەش،
  نۆزدە شارۆچکە بوون بە گوندەکان�انەوە.

 3٩ ئەم شارۆچکانە لەگەڵ گوندەکان�ان م�راتی هۆزی نەوەی نەفتالی بوو بەگوێرەی 
خێڵەکان�ان.

بەشی هۆزی دان
 4٠ ت�روپشکی حەوتەم�ش بۆ هۆزی نەوەی دان بەگوێرەی خێڵەکان�ان کرا، 4١ جا 

هەرێمەکانی م�رات�ان ئەمە بوو:
43 ئێلۆن،  �ەتال،  ئە�الۆن،  4٢ شەعەلەب�ن،  شەمەش،  ع�ر  ئەشتائۆل،    چۆرعا، 
ت�منا، عەقرۆن، 44 ئەلتەقێ، گ�بەتۆن، بەعەالت، 45 �ەهود�ی�ە، بەنێ ڤەرەق، 
گەت ڕ�مۆن، 4٦ ئاوەکانی �ەرقۆن و ڕەقۆن لەگەڵ ئەو سنوورانەی بەرامبەر بە 

�افا بوو.
 47 پاش ئەوەی نەوەی دان سنوورەکە�ان لە دەست چوو، جا نەوەی دان سەرکەوتن 
بەر زەبری شمشێر و داگ�ر�ان  دا�انە  و  لەشەم جەنگان و گرت�ان  لە دژی  و 
دانی  ناوی  لەسەر  دان،  ناونا  لەشەم�ان  ئ�نجا  بوون،  ن�شتەجێ  تێ�دا  و  کرد 

باوباپی�ران�ان.
بەگوێرەی  بوو  دان  نەوەی  هۆزی  م�راتی  گوندەکان�ان  لەگەڵ  شارۆچکانە   4٨ ئەم 

خێڵەکان�ان.

بەشی یەشوع
 4٩ پاش ئەوەی لە دابەشکردنی خاکەکە بوونەوە بەپیێیی سنوورەکانی، نەوەی ئ�سرائ�ل 
فەرما�شتی  5٠ بەپیێیی  دا.  نون  کوڕی  �ەشوعی  بە  م�راتێک�ان  خۆ�اندا  لەنێو 
�ەزدان، ئەو شارۆچکە�ە�ان پیێ�دا کە داوای کرد، ت�منەت سەرەحa لە ناوچە 
شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م، جا شارۆچکەکەی بن�اد نا�ەوە و تێ�دا ن�شتەجێ بوو.

سەرۆکەکانی  و  نون  کوڕی  �ەشوعی  و  کاه�ن  ئەلعازاری  کە  م�راتەکانە   5١ ئەمە 
باوکانی هۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل لە ش�لۆدا لەبەردەم �ەزدان لەالی دەروازەی 
دابەشکردنی  لە  ئ�نجا  و  کرد  دابەش�ان  ت�روپشک  بە  چاوپیێکەوتندا  چادری 

خاکەکە بوونەوە.

شارەکانی �ەناگا

 ئ�نجا �ەزدان بە �ەشوعی فەرموو: ٢ »بە نەوەی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”شاری پەناگا ٢٠ ١

ئەو  3 هەتا  فەرموون،  پیێم  موساوە  ڕێگەی  لە  هەروەک  دابنێن،  خۆتان  بۆ 
a 5٠ ت�منەت سەرەح: هەروەها بە )ت�منەت حەرەس( ناسراوە. بڕوانە ڕابەران ٢ :٩  .  
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ئەوێ  بۆ  دەکوژێت  د�کە  کەسێکی  ڕێککەوت  بە  و  ئەنقەست  بەبێ  کەسەی 
�ەکێک  بۆ  4 با  تۆڵەسێنەر.   aخوێنگری دەست  لە  پەناگاتان  دەبێتە  جا  هەڵبێت، 
لەو شارانە هەڵبێت و لە دەروازەی شارەکەدا بوەستێت و کێشەکەی بۆ پی�رانی ئەو 
شارە بگێڕێتەوە و ئەوان�ش لە شارەکەدا دە�گرنە خۆ�ان و شوێنێکی دەدەنێ، جا 
ئەوان  کەوت،  دوای  خوێنگرەکەش  هاتوو  5 ئەگەر  دەبێت.  ن�شتەجێ  لەنێو�اندا 
تۆمەتبارکراوەکە نادەنە دەست�ەوە، چونکە بە ڕێککەوت نز�کەکەی خۆی کوشتووە 
و پیێشتر ڕقی لێیی نەبووەتەوە. ٦ ئ�تر لەو شارە ن�شتەجێ دەبێت، هەتا بۆ بڕ�اردان 
لەو سەردەمەدا�ە،  ئەنجومەن دەوەستێت، هەتا مردنی سەرۆکی کاه�ن  لەبەردەم 
ئ�نجا ئەو کەسە دەتوانێت بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی، بۆ ئەو شارۆچکە�ەی لێیی 

هەاڵتبوو.“«
و  کرد  تەرخان  نەفتالی  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  لە  جەل�ل  لە  قەدەش�ان  7 جا 

لە  حەبرۆنە  کە  ئەربەع  ق�ر�ەت  و  ئەفرا�م  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  لە  شەخەم�ش 
ئوردون�ش  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لە  ٨ هەروەها  �ەهودا.  ناوچە شاخاو�ی�ەکانی 
لەالی ئەر�حا، بەچەر�ان لە چۆڵەوانی لە دەشتە بەرزەکەی هۆزی ڕەئوبێن ن�شان 
کرد و ڕامۆت لە گلعاد لە هۆزی گاد و گۆالن لە باشان لە هۆزی مەنەشە. ٩ ئەمانە 
شارەکانی پەناگان بۆ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل و ئەو نامۆ�ەی لەنێو�اندا دەژ�یێت، 
هەتا ئەوەی بەبێ ئەنقەست کەسێکی د�کەی کوشت بۆ ئەوێ هەڵبێت، جا بە 
دەستی خوێنگرە تۆڵەسێنەرەکە ناکوژرێت هەتا لەبەردەم ئەنجومەن نەوەستێت بۆ 

دادگا�ی�کردنی.

�پێدانی چەند شارۆچکەیەک بە لێڤیپیەکان

کاه�ن ٢١ ئەلعازاری  الی  هاتنە  لێڤ��ەکان  بنەماڵەکانی  گەورەی  بوو   ئەوە  ١

نەوەی  د�کەی  هۆزەکانی  بنەماڵەکانی  گەورەی  و  نون  کوڕی  �ەشوعی  و 
لە  »�ەزدان  گوت�ان:  و  دوان  لەگەڵ�اندا  کەنعان  خاکی  لە  ش�لۆ  ٢ لە  ئ�سرائ�ل، 
ڕێگەی موساوە فەرمانی داوە کە چەند شارۆچکە�ەکمان پیێبدرێت بۆ ن�شتەجێبوون 

لەگەڵ لەوەڕگاکان�ان بۆ ئاژەڵی ماڵ�مان.«

3 بەپیێیی فەرمانی �ەزدان نەوەی ئ�سرائ�ل�ش لە م�راتەکەی خۆ�ان ئەم شارۆچکانە و   
لەوەڕگا�انە�ان دا�ە لێڤ��ەکان:

هارونی  نەوەی  لە  لێڤ��ەکان کە  قەهات��ەکان کرا،  بۆ خێڵەکانی  ت�روپشک  4 جا   
کاه�ن بوون بە ت�روپشک سێزدە شارۆچکە�ان بەرکەوت لە هۆزی �ەهودا و 

هۆزی ش�مۆن و هۆزی بن�ام�ن.
5 بۆ پاشماوەی نەوەی قەهات�ش دە شارۆچکە بە ت�روپشک لە خێڵەکانی هۆزی   

ئەفرا�م و هۆزی دان و ن�وەی هۆزی مەنەشە�ان بەرکەوت.

a 3 خوێنگر: خوێنخوا، نز�کتر�ن پلەی کۆمەاڵ�ەتی کە مافی هە�ە داوای تۆڵەی خوێنی بکات. بڕوانە پیێشەکی پەڕتووکی ڕائووس.  
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٦ بۆ نەوەی گێرشۆن�ش سێزدە شارۆچکە�ان بە ت�روپشک بەرکەوت، لە خێڵەکانی   
لە  مەنەشە  ن�وەی هۆزی  و  نەفتالی  و هۆزی  ئاشێر  و هۆزی  �ەساخار  هۆزی 

باشان.
لە  بەرکەوت،  شارۆچکە�ان  دوازدە  خێڵەکان�ان  بەگوێرەی  مەرار�ش  نەوەی  7 بۆ   

هۆزی ڕەئوبێن و گاد و زەبولون.

لێڤ��ەکان  بە  لەوەڕگا�انە�ان  و  ئەم شارۆچکە  ت�روپشک  بە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٨ جا   
دا، هەروەک �ەزدان لە ڕێگەی موساوە فەرمانی دابوو.

کە  دا  شارۆچکانە�ان  ئەم  ش�مۆن  نەوەی  هۆزی  و  �ەهودا  نەوەی  هۆزی  ٩ لە   
کرا  د�اری  هارون  نەوەی  بۆ  شارۆچکانە  ئەم  ١٠ جا  بوون،  ناوەکان�ان  ئەمانە 
لە خێڵەکانی قەهات��ەکان لە نەوەی لێڤی، چونکە ت�روپشکی �ەکەم بۆ ئەوان 

بوو:
ناوچە شاخاو�ی�ەکانی  لە  باپی�رە گەورەی عەناق کە حەبرۆنە  ئەربەع  ١١ ق�ر�ەت   
گوندەکانی  و  کێڵگەکان  ١٢ بەاڵم  دەوروبەری،  لەوەڕگاکانی  لەگەڵ  �ەهودا 
دەوروبەری شارەکە�ان بە کالێبی کوڕی �ەفونە دا وەک موڵکی خۆی. ١3 ئەم 
کە  حەبرۆن،  کاه�ن:  هارونی  نەوەی  درانە  لەوەڕگاکان�انەوە  بە  شارۆچکانە 
١4 �ەت�ر،  ل�ڤنا،  لەگەڵ  کوشتن،  بە  بوو  تۆمەتبارکراوان  پەناگای  شارێکی 
ئەشتەمۆع، ١5 حۆلۆن، دەڤ�ر، ١٦ عە�ن، �وتا و بێت شەمەش، واتە نۆ شارۆچکە 

.aلەم دوو هۆزە
 ١7 لە هۆزی بن�ام�ن�ش

چوار  واتە  لەوەڕگاکان�انەوە،  بە  عەلمۆن  و  ١٨ عەناتۆت  گەڤەع،    گبعۆن، 
شارۆچکە.

 ١٩ هەموو شارۆچکەکانی نەوەی هارون کە کاه�نەکانن، سێزدە شارۆچکە بوون بە 
لەوەڕگاکان�انەوە.

 ٢٠ پاشماوەی خێڵەکانی قەهات لە لێڤ��ەکان، بە ت�روپشک ئەم شارۆچکانە�ان لە 
هۆزی ئەفرا�م بەرکەوت:

 ٢١ لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م شارۆچکەی شەخەم�ان پیێدرا،
  کە شارێکی پەناگای تۆمەتبارکراوان بوو بە کوشتن، لەگەڵ گەزەر، ٢٢ ق�ڤچە�م 

و بێت حۆرۆن بە لەوەڕگاکان�انەوە، واتە چوار شارۆچکە.
 ٢3 لە هۆزی دان�ش ئەمانە�ان وەرگرت:

  ئەلتەقێ و گ�بەتۆن و ٢4 ئە�الۆن و گەت ڕ�مۆن بە لەوەڕگاکان�انەوە، واتە چوار 
شارۆچکە.

 ٢5 لە ن�وەی هۆزی مەنەشەش ئەمانە�ان وەرگرت:
  تەعنەک و گەت ڕ�مۆن بە لەوەڕگاکان�انەوە، واتە دوو شارۆچکە.

a ١٦ لەم دوو هۆزە: واتە �ەهودا و ش�مۆن، بڕوانە ئا�ەتی ٩.  
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 ٢٦ هەموو شارۆچکەکان دە بوون بە لەوەڕگاکان�انەوە بۆ پاشماوەی خێڵەکانی نەوەی 
قەهات بوو.

 ٢7 بۆ نەوەی گێرشۆن�ش لە خێڵەکانی لێڤ��ەکان:
  لە ن�وەی هۆزی مەنەشەوە:

تۆمەتبارکراوان  پەناگای  باشان، کە شارێکی  لە  پیێدرا  لەوەڕگاکانی  و    گۆالن 
بوو بە کوشتن، لەگەڵ بەعەشتەرا و لەوەڕگاکانی، واتە دوو شارۆچکە.

 ٢٨ لە هۆزی نەوەی �ەساخار�ش ئەمانە�ان وەرگرت:
واتە  لەوەڕگاکان�انەوە،  بە  گەن�م،  کانی  و  ٢٩ �ەرموت  و  داڤەرەت  و    ق�ش�ۆن 

چوار شارۆچکە.
 3٠ لە هۆزی نەوەی ئاشێر�ش ئەمانە�ان وەرگرت:

واتە چوار  لەوەڕگاکان�انەوە،  بە  3١ حەلقەت و ڕەحۆڤ،  و    م�شال و عەبدۆن 
شارۆچکە.

 3٢ لە هۆزی نەفتال�ش ئەمانە�ان وەرگرت:
  قەدەش لە جەل�ل، کە شارێکی پەناگای تۆمەتبارکراوان بوو بە کوشتن، لەگەڵ 

حەمۆت دۆر و قەرتان بە لەوەڕگاکان�انەوە، واتە سێ شارۆچکە.
شارۆچکە  سێزدە  خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  گێرشۆن��ەکان  شارۆچکەکانی   33 هەموو 

بوون بە لەوەڕگاکان�انەوە.

 34 بۆ خێڵەکانی نەوەی مەرار�ش کە پاشماوەی لێڤ��ەکانن:
  لە هۆزی زەبولون ئەمانە�ان پیێدان:

چوار  واتە  لەوەڕگاکان�انەوە،  بە  نەهەالل،  و  35 د�منا  و  قەرتا  و    �ۆقنەعام 
شارۆچکە.

 3٦ لە هۆزی ڕەئوبێن�ش ئەمانە�ان پیێدان:
واتە چوار  لەوەڕگاکان�انەوە،  بە  مێفەعەت  و  37 قەدێمۆت  و  �ەهەچ  و    بەچەر 

شارۆچکە.
 3٨ لە هۆزی گاد�ش ئەمانە�ان وەرگرت:

  ڕامۆت لە گلعاد، کە شارێکی پەناگای تۆمەتبارکراوان بوو بە کوشتن، لەگەڵ 
مەحەنە�م و 3٩ حەشبۆن و �ەعزێر، بە لەوەڕگاکان�انەوە، واتە چوار شارۆچکە.

خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  بوون  مەراری  نەوەی  بۆ  شارۆچکانەی  ئەو  هەموو   4٠ جا 
ئەوانەی لە خێڵەکانی لێڤ��ەکان مابوونەوە، ت�روپشکەکەش�ان دوازدە شارۆچکە 

بوو.

خاوەنی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  موڵکەی  ئەو  لەناو  لێڤ��ەکان  شارۆچکەکانی   4١ هەموو 
بوون، چل و هەشت شارۆچکە بوون بە لەوەڕگاکان�انەوە. 4٢ ئەم شارۆچکانەش 
ئەم  هەموو  بوو،  چواردەور�اندا  بە  لەوەڕگاکان�ش�ان  و  بوون  شار  بە  شار 

شارۆچکانە وابوون.
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43 جا �ەزدان هەموو ئەو زەو�ی�ەی دا�ە نەوەی ئ�سرائ�ل کە سوێندی خواردبوو 

بوون.  ن�شتەجێ  تێ�دا  و  گرت  بەسەردا  دەست�ان  ئەوان�ش  باوباپی�ران�ان،  ب�داتە 
بۆ  سوێندەی  ئەو  بەپیێیی  کردن  ئاسوودەی  دەوروبەرەکە�ان  لە  �ەزدان  44 هەروەها 

بەرامبەر�ان  دوژمنەکان�ان  هەموو  لە  پی�اوێک�ش  تەنها  خوارد،  ئەوانی  باوباپی�رانی 
نەوەستا، بەڵکو �ەزدان هەموو دوژمنەکانی ئەوانی دا�ە دەست�ان. 45 ه�چ بەڵێنێک 
لە هەموو ئەو بەڵێنە چاکانەی �ەزدان بە بنەماڵەی ئ�سرائ�لی فەرمووبوو نەشکاوە، 

بەڵکو هەمووی هاتە دی.

گەڕانەوەی هۆزەکانی ڕۆژهەاڵت

 ئ�نجا �ەشوع ڕەئوبێن��ەکان و گاد�ی�ەکان و ن�وە هۆزەکەی مەنەشەی بانگکرد ٢٢ ١

و ٢ پیێیی گوتن: »ئێوە هەموو ئەو شتانەتان جێبەجێ کرد کە موسای بەندەی 
�ەزدان فەرمانی پیێ کردبوون و لە هەموو ئەو شتانەش کە فەرمانم پیێکردن گوێڕا�ەڵم 
نەهێشت  بەجێ  براکانی خۆتان  ئەمڕۆش  هەتا  و  ڕۆژانە  ئەو  درێژا�یی  3 بە  و  بوون 
کە  4 ئێستاش  بەجێهێنا.  خۆتان  پەروەردگاری  �ەزدانی  فەرمانی  ور�ا�ی�ەوە  بە  و 
پیێدابوون،  بەڵێنی  ئێوەی ئاسوودە کرد، هەروەک  براکانی  �ەزدانی پەروەردگارتان 
بەندەی  موسای  کە  ئەوەی  موڵکتانە،  خاکەی  لەو  ماڵەکانتان  بگەڕێنەوە  ئێستا 
بەو  بۆ کارکردن  ئاگاداربن  زۆر  5 بەاڵم  پیێ�دان.  ئوردون  ڕووباری  لەوبەری  �ەزدان 
ڕاس�اردە و فێرکردنەی کە موسای بەندەی �ەزدان فەرمانی پیێ کردن، کە �ەزدانی 
جێبەجێ  فەرمانەکانی  و  بگرنەبەر  ڕێگاکانی  هەموو  و  پەروەردگارتان خۆشبوێت 

بکەن و دەستی پیێوە بگرن، پڕ بە دڵ و لە ناختانەوە ب��ەرستن.«
بەرەو  ئەوان�ش  ناردەوە،  ئەوانی  و  کردن  بۆ  بەرەکەتی  داوای  �ەشوع  ٦ ئ�نجا 

نش�نگەکانی خۆ�ان چوون. 7 )پیێشتر موسا لە باشان خاکی دابووە ن�وە هۆزەکەی 
لە  براکان�ان  لەگەڵ  هۆزەکە  د�کەی  ن�وەکەی  دابووە  خاکی  �ەشوع�ش  مەنەشە. 
الی  بۆ  ناردەوە  ئەوانی  �ەشوع  کە  هەروەها   )a.ئوردون ڕووباری  ڕۆژئاوای  بەری 
٨ پیێیی گوتن: »بە سامانێکی زۆرەوە  بۆ کردن و  بەرەکەتی  نش�نگەکان�ان، داوای 
بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانتان و بە گاوگۆتاڵێکی زۆر و بە زێڕ و ز�و و بڕۆنز و ئاسن و 

جلوبەرگێکی زۆرەوە، دەستکەوتی دوژمنەکانتان لەگەڵ براکانتان بەش بکەن.«
٩ ئ�نجا نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد و ن�وەی هۆزی مەنەشە گەڕانەوە، نەوەی 

ئ�سرائ�ل�ان لە ش�لۆ لە خاکی کەنعان بەجێهێشت، بۆ ئەوەی بچنە خاکی گلعاد 
فەرمانی  بەپیێیی  ئەوەی دەست�ان بەسەردا گرتبوو  ئەو خاکەی موڵکی خۆ�انە،  بۆ 

�ەزدان لە ڕێگەی موساوە.
کەنعان،  خاکی  لەناو  ئوردونە  ڕووباری  نز�ک  کە  گەل�لۆت  هاتنە  ١٠ کاتێک 

نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد و ن�وەی هۆزی مەنەشە لەوێ لەسەر ڕووباری ئوردون 
قوربانگا�ەکی گەورە و بەرچاو�ان بن�اد نا. ١١ جا نەوەی ئ�سرائ�ل ب�ست�ان، ئەوەتا 

a 7 بڕوانە سەرژمێری 3٢ :٢٠ -33.   
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بەرامبەر  قوربانگا�ەک�ان  مەنەشە  هۆزەکەی  ن�وە  و  گاد  نەوەی  و  ڕەئوبێن  نەوەی 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  بە  بەرامبەر  ئوردون  ڕووباری  نز�ک  لە گەل�لۆتدا  خاکی کەنعان 
نەوەی  کۆمەڵی  هەموو  ب�ستەوە،  ئەمەی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کە  ١٢ جا  ناوە.  بن�اد 
ئەوبەری  هۆزەکانی  دژی  لە  جەنگ  بۆ  ئەوەی  بۆ  کۆبوونەوە  ش�لۆ  لە  ئ�سرائ�ل 

ڕووباری ئوردون بڕۆن.
الی  بۆ  نارد  کاه�ن�ان  ئەلعازاری  کوڕی  ف�نەحاسی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١3 ئ�نجا 

١4 دە  گلعاد.  خاکی  لە  مەنەشە  هۆزی  ن�وەی  و  گاد  نەوەی  و  ڕەئوبێن  نەوەی 
گەورەی  هەموو�ان  �ەکێک،  ئ�سرائ�ل  هۆزێکی  هەر  لە  نارد،  لەگەڵ  سەرۆکی 

بنەماڵەکان بوون لەنێو ت�رەکانی ئ�سرائ�ل.
١5 ئ�نجا هاتنە الی نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد و ن�وەی هۆزی مەنەشە بۆ خاکی 

گلعاد و پیێ�ان گوتن: ١٦ »هەموو کۆمەڵی �ەزدان وا دەڵێن: ”ئەم ناپاک��ە چ��ە کە 
دەرهەق بە خودای ئ�سرائ�ل کردتان، بەوەی کە ئەمڕۆ لە �ەزدان هەڵگەڕاونەتەوە بە 
بن�ادنانی قوربانگا�ەک بۆ خۆتان هەتا لە دژی �ەزدان �اخی بن؟ ١7 ئا�ا گوناهەکەی 
پەعۆر کەمە بۆمان؟ ئەوەی هەتا ئەمڕۆش لێیی پاک نەبوو�نەتەوە و بووە هۆی دەرد 

لەناو کۆمەڵی �ەزدان! ١٨ ئا�ا ئەمڕۆ ئێوەش لە �ەزدان هەڵدەگەڕێنەوە؟
کۆمەڵی  هەموو  لە  سبە�نێ  ئەو�ش  بن،  �اخی  �ەزدان  لە  ئەمڕۆ  ئێوە  »”ئەگەر 
ئ�سرائ�ل تووڕە دەبێت. ١٩ بەاڵم ئەگەر خاکەکەی موڵکتان گاڵوە، بۆ خاکەکەی 
موڵکی �ەزدان ب�ەڕنەوە کە چادری پەرستنی �ەزدانی تێدا�ە و لەناو ئێمەدا م�رات 
وەربگرن و لە �ەزدان �اخی مەبن و لە دژی ئێمەش مەبن بە بن�ادنانی قوربانگا�ەک 
بۆ خۆتان ج�ا لە قوربانگاکەی �ەزدانی پەروەردگارمان. ٢٠ کاتێک عاخانی کوڕی 
زەرەح ناپاکی کرد لە شتە تەرخانکراوەکانداa، ئا�ا تووڕە�یی �ەزدان بەسەر هەموو 

b»“!کۆمەڵی ئ�سرائ�لدا نەباری؟ بەهۆی گوناهەکە�ەوە تەنها خۆی لەناو نەچوو
ن�وەی هۆزی مەنەشە وەاڵم�ان دا�ەوە  ٢١ ئ�نجا نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد و 

و بە سەرۆک خێڵەکانی ئ�سرائ�ل�ان گوت: ٢٢ »خودای توانادار، �ەزدانە! خودای 
بزانێت، ئەگەر ئەمە بە �اخ�بوون  با ئ�سرائ�ل�ش  توانادار، �ەزدانە! ئەو دەزانێت و 
٢3 ئەگەر  مەکەن!  ڕزگارمان  ئەمڕۆ  ئەوا  کرابێت،  �ەزدان  بە  دەرهەق  ناپاکی  بە  و 
ئێمە ئەو قوربانگا�ەی خۆمانمان بە مەبەستی هەڵگەڕانەوە لە �ەزدان و سەرخستنی 
ئەنجامدانی  بۆ  �اخود  ناوە،  بن�اد  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن  قوربانی 

قوربانی هاوبەشی لەسەری، ئەوا با �ەزدان خۆی سزامان بدات.
٢4 »نەخێر! بەڵکو ئەم کارەمان بەهۆی ئەم ترسەوە کردووە کە گوتمان، لەوانە�ە 

�ەزدانی  بە  پە�وەند�ی�ەکتان  چ  ”ئێوە  بڵێن:  نەوەکانمان  بە  نەوەکانتان  سبە�نێ 
�ەزدان  گاد،  نەوەی  و  ڕەئوبێن  نەوەی  ٢5 ئەی  هە�ە؟  ئ�سرائ�لەوە  پەروەردگاری 

بەخش�نەکە  و  ناکرێت  دابەش  دەستکەوتەکە  شەڕدا  کاتی  لە  �ەزدان.  بە  دەبەخشرێت  کە  کەسێک  �ان  شتێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  زاراوە�ە  ئەم  ع�بری  زمانی  a ٢٠ لە 

دەرئەنجامەکەی لەناوبردنی تەواوە.  

b ٢٠ بڕوانە بەشی 7.  
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لە  بەشێکتان  ه�چ  ئێوە  ئێوە!  و  ئێمە  نێوان  سنووری  کردووەتە  ئوردونی  ڕووباری 
�ەزداندا ن��ە.“ جا لەوانە�ە نەوەکانتان ڕێگا نەدەن نەوەکانمان �ەزدان ب�ەرستن.

٢٦ »لەبەر ئەوە گوتمان: ”با ئێمە بۆ خۆمان قوربانگا�ەک بن�اد بنێ�ن، بەاڵم بۆ 

قوربانی سووتاندن و قوربانی سەربڕاو نا.“ ٢7 بەڵکو لەپاش خۆمان ئەوە ببێتە شا�ەت 
لەنێوان ئێمە و ئێوە و نەوەکانمان، بۆ ئەوەی �ەزدان لە پی�رۆزگاکەی خۆی ب�ەرست�ن 
بە قوربانی سووتاندنەکانمان و سەربڕدراوەکانمان و قوربان��ەکانی هاوبەش�مان و لە 

داهاتوودا نەوەکانتان بە نەوەکانمان نەڵێن: ”ئێوە بەشتان لە �ەزداندا ن��ە.“
دەڵێن،  نەوەکانمان  و  بە خۆمان  ئەمە  داهاتوودا  لە  ٢٨ »هەروەها گوتمان: ”کە 

ئێمەش دەڵێ�ن، بڕوانن هاوشێوەی قوربانگای �ەزدان کە باوباپی�رانمان کردوو�انە، 
بەاڵم بۆ قوربانی سووتاندن و سەربڕدراوەکان ن��ە، بەڵکو وەک شا�ەتە لەنێوان ئێمە 

و ئێوە.“
�ەزدان  لە  ئەمڕۆ  و  ب�ن  �اخی  �ەزدان  لە  کە  بێت،  بەدوور  ئێمە  لە  ٢٩ »ئەوە 

هەڵگەڕێی�نەوە بە بن�ادنانی قوربانگا�ەک بۆ قوربانی سووتاندن �ان پیێشکەشکراوی 
دانەوێڵە �ان سەربڕاو، بێجگە لە قوربانگای �ەزدانی پەروەردگارمان ئەوەی لەبەردەم 

چادرەکەی پەرستن�ەتی.«
خێڵەکانی  سەرۆک  کۆمەڵ،  ڕابەرەکانی  و  کاه�ن  ف�نەحاسی  کاتێک  3٠ جا 

و  ڕەئوبێن و گاد  نەوەی  لە قسەکانی  بوون، گوێی�ان  لەگەڵ�دا  ئەوانەی  ئ�سرائ�ل، 
مەنەشە بوو، قسەکان�ان قبوڵ کردن. 3١ ئ�نجا ف�نەحاسی کوڕی ئەلعازاری کاه�ن 
کە  زان�مان  »ئەمڕۆ  مەنەشەی گوت:  نەوەی  و  گاد  نەوەی  و  ڕەئوبێن  نەوەی  بە 
�ەزدان لەگەڵماندا�ە، چونکە ئەم ناپاک��ەتان دەرهەق بە �ەزدان نەکردووە، ئێستا 

ئێوە نەوەی ئ�سرائ�لتان لە دەست �ەزدان دەرباز کردووە.«
3٢ ئ�نجا ف�نەحاسی کوڕی ئەلعازاری کاه�ن و سەرۆکەکان لەالی نەوەی ڕەئوبێن 

و نەوەی گادەوە لە خاکی گلعادەوە بۆ الی نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی کەنعاندا 
گەڕانەوە و هەواڵ�ان پیێدان. 33 جا نەوەی ئ�سرائ�ل�ش دڵخۆش بوون بەم هەواڵە و 
ستا�شی خودا�ان کرد و ب�ر�ان لەوە نەکردەوە کە سەربکەون بۆ�ان بۆ جەنگ و بۆ 

تێکدانی ئەو خاکەی کە نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد تێ�دا ن�شتەجێن.
34 ئ�نجا نەوەی ڕەئوبێن و نەوەی گاد ناو�ان لە قوربانگاکە نا: »شا�ەتە لەنێوانمان 

کە �ەزدان خودا�ە.«

یەشوع ڕابەرەکان بە خودا دەسپپێرێت

لە ٢3 ئ�سرائ�لی  �ەزدان  ئەوەی  لەدوای  زۆر،  ماوە�ەکی  بەسەرچوونی   پاش  ١

چوو،  بەساڵدا  و  بوو  پی�ر  �ەشوع  حەساندەوە،  دەوروبەر�ان  دوژمنەکانی 
پیێیی  و  بانگکرد  کوێخاکان�ەوە  و  دادوەر  و  ڕابەر  و  پی�ر  بە  ئ�سرائ�لی  ٢ هەموو 

کە  ب�ن�وە  ئەوەتان  هەموو  3 ئێوەش  و  چووم  بەساڵدا  بووم،  پی�ر  من  »ئەوا  گوتن: 
�ەزدانی  نەتەوانەی کرد، چونکە  ئەو  بە هەموو  ئێوە  لەبەر  پەروەردگارتان  �ەزدانی 



�ەشوع 4١3٢3

کە  نەتەوانەی  ئەو  خاکی  من  4 بب�نن،  جەنگا.  ئێوە  ج�اتی  لە  پەروەردگارتان 
بەپیێیی هۆزەکانتان، هەموو  م�رات  بە  دابەش کردوون  بۆم  ت�روپشک  بە  ماونەتەوە 
 aناوەڕاست س�یی  دەر�ای  هەتا  ئوردونەوە  ڕووباری  لە  بەزاندووە،  نەتەوانەم  ئەو 
بەرەو ڕۆژئاوا. 5 �ەزدانی پەروەردگارتان خۆی لەبەردەمتان ڕا�اندەماڵێت و لەپیێشتان 
�ەزدانی  هەروەک  دەگرن  خاکەکە�اندا  بەسەر  دەست  ئێوەش  دەر�اندەکات، 

پەروەردگارتان بەڵێنی پیێدان.
٦ »جا زۆر بەهێز بن بۆ پاراستن و کارکردن بە هەموو ئەوەی لە پەڕتووکی تەوراتی 

موسادا نووسراوە، بەبێ ئەوەی کە بەالی ڕاست �ان چەپدا لێیی البدەن. 7 تێکەڵی 
مەهێنن،  خوداوەندەکان�ان  ناوی  ماونەتەوە  لەگەڵتان  ئەوانەی  مەبن،  نەتەوانە  ئەم 
بە  دەست  ٨ بەڵکو  مەبەن.  بۆ  کڕنۆش�ان  و  مە�ان�ەرستن  مەخۆن،  پیێ  سوێند�ان 

�ەزدانی پەروەردگارتانەوە بگرن هەروەک هەتا ئەمڕۆ کردووتانە.
ئەمڕۆش  هەتا  و  دەرکردووە  لەبەردەمتان  بەهێزەکانی  و  مەزن  نەتەوە  ٩ »�ەزدان 

دەردەپەڕێنێت،  ئێوە هەزار  لە  پی�او  ١٠ �ەک  ڕانەگرتووە.  لەبەردەمتاندا خۆی  کەس 
چونکە �ەزدانی پەروەردگارتان لە ج�اتی ئێوە دەجەنگێت هەروەک بەڵێنی پیێدان. 

١١ جا زۆر ئاگاداری خۆتان بن کە �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان خۆشبوێت.

١٢ »بەاڵم ئەگەر گەڕانەوە و هاوپە�مان�ێتی بەجێماوەکانی ئەو نەتەوانەوەتان کرد، 

ئەوانەی کە لەگەڵتان ماونەتەوە، ژن و ژنخواز�تان لەگەڵدا کردن و هەڵسوکەوتتان 
نەتەوانە  ئەو  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئ�تر  کە  بزانن  باش  ١3 ئەوا  کرد،  لەگەڵ�ان 
لەسەر پشتتان و دڕک  قامچی  تەڵە،  و  بەڵکو دەبنە داو  لەبەردەمتان دەرناکات، 
لەناو چاوتان، هەتا لەسەر ئەو خاکە چاکە لەناودەچن کە �ەزدانی پەروەردگارتان 

پیێ�داون.
١4 »ئەوەتا خەر�کە من�ش ئەمڕۆ وەک هەموو دان�شتووانی زەوی کۆچی دوا�یی 

�ەک  تەنها  کە  دەزانن  دەروونتانەوە  هەموو  بە  و  دڵ  هەموو  بە  ئێوەش  دەکەم، 
بەڵێن نەشکاوە لە هەموو ئەو بەڵێنە چاکانەی �ەزدان دەربارەی ئێوە فەرمووبووی، 
هەمووی بۆتان هاتە دی، �ەک بەڵێنی لێ نەشکاوە. ١5 ئاواش دەبێت، هەروەک 
بەڵێنی  ئێوە  دەربارەی  پەروەردگارتان  �ەزدانی  چاکانەی  بەڵێنە  ئەو  هەموو  چۆن 
دابوو هاتە دی، بە هەمان شێوە �ەزدان هەموو شتە خراپەکانتان بەسەردا دەهێنێت، 
دەبات.  لەناوتان  پیێ�داون  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ئەم خاکە چاکەی  لەسەر  هەتا 
کردن،  پیێ  فەرمانی  کە  بشکێنن  پەروەردگارتان  �ەزدانی  پە�مانەکەی  ١٦ ئەگەر 

بڕۆن و خوداوەندی د�کە ب�ەرستن و کڕنۆشی بۆ ببەن، تووڕە�یی �ەزدان بەسەرتاندا 
دەجۆشێت و بە زوو�یی لەسەر ئەو خاکە چاکە لەناودەچن کە پیێ�داون.«

a 4 دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری دەر�ای مەزن.  



4١4�ەشوع ٢4

تازەکردنەوەی �ەیمانەکە لە شاری شەخەم

پی�رانی ٢4 و  کۆکردەوە  شەخەم  لە  ئ�سرائ�لی  هۆزەکانی  هەموو  �ەشوع   ئ�نجا  ١

ئ�سرائ�ل و ڕابەر و دادوەر و کوێخاکانی بانگکرد و ئەوان�ش لەبەردەم خودا 
وەستان.

٢ �ەشوع بە هەموو گەلی گوت: »�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل وای فەرمووە: 

”لە کۆنەوە باوباپی�رانتان لەوبەری ڕووباری فوراتەوە ن�شتەجێ بوون، تارەحی باوکی 
ئ�براه�می  من  3 بەاڵم  دەپەرست.  د�کە�ان  خوداوەندی  ناحۆر  باوکی  و  ئ�براه�م 
گێڕام،  کەنعاندا  زەوی  هەموو  بەناو  و  برد  فورات  ڕووباری  لەوبەری  باوکتانم 
ئ�سحاق،  دا�ە  ع�سۆشم  و  4 �اقوب  دا�یێ،  ئ�سحاقم  و  کرد  زۆر  ئەوم  نەوەکانی 
بەشە م�راتی ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�رم دا�ە ع�سۆ، بەاڵم �اقوب و کوڕەکانی 

دابەز�ن بۆ م�سر.
کرد  بەاڵ  تووشی  م�سرم  خەڵکی  و  نارد  هارونم  و  موسا  ئەوە  5 »”لەدوای 

باوباپی�رانتانم  ٦ جا  دەرهێنا،  ئێوەم  ئ�نجا  کردم،  لەناو�دا  ئەوەی  هەموو  بەگوێرەی 
لە م�سر دەرهێنا و چوونە ناو دەر�اوە و م�سر�ی�ەکان�ش بە گال�سکە و ئەس�ەوە بۆ 
دەر�ای سوور دوای باوباپی�رانتان کەوتن. 7 جا کە هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد، ئەو�ش 
ئێوە و م�سر�ی�ەکانەوە و دەر�اکەی بەسەر�اندا هێنا�ەوە  نێوان  تار�کا�ی�ەکی خستە 
لە  ئێوە  پاشان  لە م�سر چ�م کرد.  ب�ن�تان من  بە چاوی خۆتان  ئێوە  دا�ی�ۆش�ن.  و 

چۆڵەوان�دا ڕۆژانێکی زۆر مانەوە.
ڕووباری  لەوبەری  ئەوانەی  ئەمۆر�ی�ەکان،  خاکی  ناو  هێنا�ە  ئێوەم  ٨ »”ئ�نجا 

ئەوانم  من�ش  و  دژتان جەنگان  لە  و  بوون  ن�شتەجێ  ڕۆژهەاڵتدا  بەالی  ئوردوندا 
دا بەدەستتانەوە و دەستتان بەسەر خاکەکە�اندا گرت و لەبەردەمتان لەناوم بردن. 
ئ�سرائ�ل جەنگا  لە دژی  و  مۆئاب هەستا  پاشای  باالقی کوڕی چ��وری  ٩ ئ�نجا 

١٠ بەاڵم من  نەفرەتتان لێ بکات،  بۆ ئەوەی  بانگکرد  بەلعامی کوڕی بەعۆری  و 
ئامادە نەبووم گوێ لە بەلعام بگرم، بۆ�ە ئەو�ش چەند جارێک داوای بەرەکەتی بۆ 

کردنa و بەو شێوە�ە لە دەستی دەربازم کردن.
١١ »”ئ�نجا لە ڕووباری ئوردون پەڕ�نەوە و هاتن بۆ ئەر�حا و خەڵکی ئەر�حاش، 

ئەمۆری و پر�زی و کەنعانی و ح�تی و گرگاشی و ح�ڤی و �ەبوس��ەکان لە دژتان 
جەنگان و من�ش ئەوانم دا�ە دەستتان و ١٢ زەردەواڵەشمb لەپیێشتانەوە نارد و هەردوو 
پاشای ئەمۆر�ی�ەکانم لەبەردەمتان دەرکرد، نە بە شمشێرەکەت و نە بە کەوانەکەت. 
بن�ادتان  نەبوون و چەند شارێک کە  پیێوەی ماندوو  پیێدان کە  ١3 ئ�نجا زەو�ی�ەکم 

نەناوە و تێ�دا ن�شتەجێن و ڕەزەمێو و زە�توونێک�ش کە نەتانچاندووە و دە�خۆن.“
١4 »ئێستاش لە �ەزدان بترسن و بە تەواوی و دڵسۆز�ی�ەوە ب��ەرستن. ئەو خودا�انەش 

لە خۆتان دابماڵن کە باوباپی�رانتان لەوبەری ڕووباری فورات و لە م�سر دە�ان�ەرست 

a ١٠ بڕوانە سەرژمێری بەشی ٢3 و ٢4.  

b ١٢ دەکرێت هێما�ەک بێت بۆ ئەو ترس و لەرزەی خودا خست��ە دڵ�انەوە. بڕوانە دەرچوون ٢3 :٢٨ و دواوتار 7 :٢٠.   



�ەشوع 4١5٢4

ئەمڕۆ  ئەوا  ب�ەرستن،  �ەزدان  خراپە  بەالتانەوە  ئەگەر  ١5 بەاڵم  ب�ەرستن.  �ەزدان  و 
باوباپی�رانتان  کە  بن  خوداوەندانە  ئەو  ئەگەر  دەپەرستن،  کێ  هەڵبژێرن  خۆتان  بۆ 
ئەوانەی  ئەمۆر�ی�ەکان  �ان خوداوەندەکانی  دە�ان�ەرستن  فورات  ڕووباری  لەوبەری 

ئێوە لەناو خاکەکە�اندا ن�شتەجێن. بەاڵم من و بنەماڵەکەم �ەزدان دەپەرست�ن.«
�ەزدان  لە  واز  بێت  بەدوور  ئێمە  »لە  گوت�ان:  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  گەل  ١٦ جا 

بهێن�ن و خوداوەندانی د�کە ب�ەرست�ن، ١7 چونکە �ەزدانی پەروەردگارمان ئێمە و 
باوباپی�رانمانی لە خاکی م�سر، لە خاکی کۆ�ال�ەت��ەوە هێنا�ە دەرەوە و ئەو هەموو 
و  ڕۆ�شت�ن  پیێ�دا  ڕێگا�ەی  ئەو  هەموو  لە  کرد.  لەبەرچاوماندا  گەورانەی  ن�شانە 
١٨ هەروەها  لێکرد�ن.  پارێزگاری  گەالنەدا  هەموو  ئەو  بەناو  تێ�ەڕ�نمان  کاتی  لە 
خاکەکەی  ن�شتەجێیی  ئەمۆر�ی�ەکانی  لەنێو�ش�اندا  و  گەالنە  ئەو  هەموو  �ەزدان 

لەبەردەممان دەرکرد، لەبەر ئەوە ئێمە �ەزدان دەپەرست�ن، چونکە ئەو خودامانە.«
ئەو  چونکە  ب�ەرستن،  �ەزدان  ناتوانن  »ئێوە  گوت:  گەلی  بە  ١٩ �ەشوع�ش 

خودا�ەکی پی�رۆز و خودا�ەکی ئ�رەدارەa، لە �اخ�بوون و گوناهەکانتان خۆش نابێت. 
و  دەگەڕێتەوە  ئەوا  ب�ەرستن،  بێگانە  و خوداوەندی  بهێنن  �ەزدان  لە  واز  ٢٠ ئەگەر 

خراپتان بەسەردەهێنێت و کۆتا�ی�تان پیێ دەهێنێت، پاش ئەوەی چاکەی لەگەڵتاندا 
کرد.«

٢١ گەل�ش بە �ەشوع�ان گوت: »نەخێر! بەڵکو �ەزدان دەپەرست�ن.«

بۆ  �ەزدانتان  ئێوە  کە  خۆتان،  لەسەر  شا�ەتن  »ئێوە  گوتن:  پیێیی  ٢٢ �ەشوع�ش 

خۆتان هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی ب��ەرستن.«
ئەوان�ش گوت�ان: »ئێمە شا�ەت�ن.«

٢3 »ئ�نجا ئێستا ئەو خوداوەندە بێگانانەی لەنێوتاندان دابماڵن و دڵتان بە �ەزدانی 

پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بس�ێرن.«
٢4 گەل�ش بە �ەشوع�ان گوت: »�ەزدانی پەروەردگارمان دەپەرست�ن و گوێڕا�ەڵی 

ئەو دەب�ن.«
شەخەمدا  لە  و  بەست  گەلدا  لەگەڵ  پە�مانێکی  ڕۆژەدا  لەو  �ەشوع  ٢5 ئ�نجا 

فەرز و �اسای بۆ دانان. ٢٦ �ەشوع ئەم وشانەی لە پەڕتووکی تەوراتی خودا نووسی 
�ەزدانەوە  پی�رۆزگاکەی  لەالی  بەڕووەکەدا  دار  لەژێر  و  هێنا  گەورەی  بەردێکی  و 

چەقاندی.
شا�ەت  دەبێتە  بەردە  ئەم  بکەن!  »سە�ر  گوت:  گەلی  هەموو  بە  ٢7 �ەشوع 

بەسەرمانەوە، چونکە گوێیی لە هەموو وشەکانی �ەزدان بوو کە پیێیی فەرموو�ن، جا 
دەبێتە شا�ەت بەسەرتانەوە نەوەک نکۆڵی لە خودای خۆتان بکەن.«

٢٨ ئ�نجا �ەشوع گەلی ڕەوانە کردەوە، هەرکەسە و بەرەو م�راتەکەی خۆی.

a ١٩ واتای حەسوود، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  



4١٦�ەشوع ٢4

ناش�نی یەشوع
دە  و  تەمەنی سەد  لە  �ەزدان  بەندەی  نونی  �ەشوعی کوڕی  شتانە  ئەم  ٢٩ پاش 

ناوچە  لە  کە  سەرەح  ت�منەت  لە  خۆی  م�راتەکەی  سنووری  3٠ لە  مرد.  ساڵی 
شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�مە لە باکووری کێوی گاعەش ناشت�ان.

3١ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش بە درێژا�یی سەردەمی �ەشوع �ەزدان�ان دەپەرست، هەروەها 

بە درێژا�یی سەردەمی پی�ران کە لەدوای �ەشوع تەمەن�ان درێژەی کێشا و هەموو ئەو 
کارانە�ان ب�نی کە �ەزدانی مەزن بۆ ئ�سرائ�لی ئەنجام دا.

3٢ ئێسکەکانی �وسف�ش کە نەوەی ئ�سرائ�ل لە م�سرەوە هێنا�انەوە، لە شەخەمدا 

ناشت�ان لەناو ئەو پارچە کێڵگە�ەی کە �اقوب لە نەوەی حەمۆری باوکی شەخەم 
بە سەد پارچە ز�و کڕ�بووی و بوو بە م�رات بۆ نەوەی �وسف.

33 ئ�نجا ئەلعازاری کوڕی هارون مرد و لە گ�ڤعا ناشت�ان، لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی 

ئەفرا�م بوو کە درابووە ف�نەحاسی کوڕی.



ڕابەران 4١7١

ڕابەران
شەڕ لەگەڵ �اشماوەی کەنعانیپیەکان

 لەدوای مردنی �ەشوع، نەوەی ئ�سرائ�ل لە �ەزدان�ان پرسی و گوت�ان: »کێ لە ١ ١

ئێمە �ەکەم جار بچێت بۆ شەڕکردن لە دژی کەنعان��ەکان؟«
٢ �ەزدان�ش وەاڵمی دانەوە: »با هۆزی �ەهودا بچن، من وا خاکەکەم خستووەتە 

ژێر دەست�ان.«
لە  خاکەی  بەشە  »لەو  گوت:  برا�ان�ان  ش�مۆن��ەکانی  بە  �ەهوداش  3 پی�اوانی 

بجەنگ�ن،  کەنعان��ەکان  دژی  لە  با  وەرن،  لەگەڵمان  دەرچووە  بۆمان  ت�روپشک 
ئ�نجا ئێمەش لەو بەشە خاکەی کە بۆتان دەرچووە لەگەڵتان دێی�ن.« ش�مۆن��ەکان�ش 

لەگەڵ�ان چوون.
4 پی�اوانی �ەهودا چوون، �ەزدان�ش کەنعانی و پر�ز�ی�ەکانی خستە ژێر دەست�ان، 

 aئەوان�ش لە بەزەق دە هەزار پی�او�ان لێ کوشتن. 5 ئ�نجا لە بەزەق، ئەدۆنی بەزەق�ان
دۆز�ی�ەوە و شەڕ�ان لە دژی کرد، کەنعانی و پر�ز�ی�ەکان�ان شکاند. ٦ ئەدۆنی بەزەق 
هەاڵت، بەاڵم ئەوان بەدوای کەوتن و گرت�ان و پەنجە گەورەی دەست و پیێ�ان 

بڕی.
7 ئەدۆنی بەزەق گوتی: »حەفتا پاشا کە پەنجە گەورەی دەست و قاچ�ان بڕابوو 

پیێیی  خودا  کردبووم  ئەوەی  هەڵدەگرتەوە،  بەرماوە�ان  نانخواردنەکەم  مێزی  لەژێر 
کردمەوە.« ئ�نجا هێنا�انە ئۆرشەل�م و لەوێ مرد.

٨ کوڕانی �ەهودا هێرش�ان بردە سەر ئۆرشەل�م و گرت�ان، خەڵکەکە�ان بە شمشێر 

کوشت و ئاگر�ان لە شارەکە بەردا.
دژی  لە  شەڕکردن  بۆ  چوون  خوارەوە  بەرەو  �ەهودا  کوڕانی  ئەوە  ٩ لەدوای 

 bکەنعان��ەکانی ناوچە شاخاو�ی�ەکان و ئەوانەی نەقەب و ئەوانەی لە زوورگەکانی
خۆرئاوا ن�شتەجێ بوون. ١٠ ئ�نجا کوڕانی �ەهودا بەرەو کەنعان��ەکانی دان�شتووی 
ناوی  پیێشتر  بەزاند. حەبرۆن  تەلمە�ی�ان  و  ئەح�مەن  و  حەبرۆن چوون و شێشەی 
ق�ر�ەت ئەربەع بوو. ١١ لەوێشەوە بۆ هێرشکردنە سەر دان�شتووانی دەڤ�ر پیێشڕەو�ی�ان 

کرد، دەڤ�ر پیێشتر ناوی ق�ر�ەت سێفەر بوو.
ب�گرێت،  و  بدات  سێفەر  ق�ر�ەت  پەالماری  »ئەوەی  گوتی:  کالێب  ١٢ ئ�نجا 

برای  قەنەزی   cکوڕی عۆسن�ێلی  ١3 ئ�تر  ژنی.«  ببێتە  دەدەمێ  کچمی  عەکسای 
کالێب کە لەو بچووکتر بوو، ق�ر�ەت سێفەری گرت. کالێب�ش عەکسای کچی 

دا�یێ بۆ ئەوەی ببێتە ژنی.
a 5 واتە م�ری بەزەق.  

b ٩ زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  

c ١3 واتە عۆسن�ێل برازای کالێب بوو، بڕوانە 3 :٩ .  



4١٨ڕابەران ١

داوای  ئەوەی  بۆ  دا  هانی  عەکسا  عۆسن�ێل،  بۆ الی  هاتنی  کاتی  لە  ١4 ئ�نجا 

کێڵگە�ەک لە باوکی بکات. کاتێک عەکسا لە گوێدرێژەکە دابەزی، کالێب لێیی 
پرسی: »چ�ت بۆ بکەم؟«

زەو�ت  نەقەب  لە  ئەوەی  لەبەر  بدەرێ،  »بەرەکەتێکم  گوت:  پیێیی  ١5 ئەو�ش 

خوارووی  و  سەروو  کان�اوەکانی  کالێب�ش  بدەرێ.«  ئاوم  سەرچاوەکانی  پیێداوم، 
پیێدا.

١٦ نەوەی خەزووری موسا، ئەوەی کە قێنی بووa، لە شاری دار خورماb لەگەڵ 

کوڕانی �ەهودا چوونە چۆڵەوانی �ەهودا لە نەقەب لە نز�کی عەراد، چوون و لەگەڵ 
گەلەکە ن�شتەجێ بوون.

کەنعان��ەکانی  و  چوون  برا�ان  ش�مۆن��ەکانی  لەگەڵ  �ەهودا  ١7 پی�اوەکانی 

دان�شتووی چەفەت�ان بەزاند، بە تەواوی وێران�ان کردc، لەبەر ئەوە ناو�ان لە شارەکە 
نا حۆرماd. ١٨ کوڕانی �ەهودا دەست�ان گرت بەسەر غەزە و ئەسقەالن و عەقرۆن و 

سنوورەکان�ان.
١٩ �ەزدان�ش لەگەڵ کوڕانی �ەهودا بوو، جا ناوچە شاخاو�ی�ەکە بووە موڵک�ان، 

بەاڵم نە�انتوانی دان�شتووانی دەشتا�ی�ەکان دەربکەن، چونکە گال�سکەی ئاسن�ن�ان 
هەر  ئەو�ش  کالێب،  دا�ە  حەبرۆن�ان   ،eدابوو بەڵێنی  موسا  ٢٠ هەروەک  هەبوو. 
سێ خێڵی نەوەی عەناقی لەوێ دەرکرد. ٢١ بەاڵم هۆزی بن�ام�ن�ش �ەبوس��ەکانی 
لە  بن�ام�ن  نەوەی  لەگەڵ  �ەبوس��ەکان  ئ�تر  دەرنەکرد،  ئۆرشەل�م�ان  دان�شتووی 

ئۆرشەل�م ژ�ان، هەتا ئەمڕۆش.
لەگەڵ�ان  �ەزدان�ش  و  بێت ئێل  بردە سەر  هێرش�ان  �وسف  بنەماڵەی  ٢٢ هەروەها 

بوو. ٢3 کاتێک ماڵی �وسف س�خوڕ�ان نارد بۆ بێت ئێل، کە پیێشتر شارەکە ناوی 
لوز بوو، ٢4 س�خوڕەکان پی�اوێک�ان ب�نی لە شارەکە هاتبووە دەرەوە، پیێ�ان گوت: 
٢5 ئەو�ش  دەب�ن.«  باش  لەگەڵت  ئێمەش  بدە،  پی�شان  شارەکەمان  »دەروازەی 
شمشێر،  زەبری  بەر  دا�ە  شارەکە�ان  ئەوان�ش  پی�شاندان،  شارەکەی  دەروازەی 
پی�اوەکە و هەموو ت�رەکەی ئەو�ان بەڕەاڵ کرد. ٢٦ پی�اوەکەش چوو بۆ خاکی  بەاڵم 

ح�ت��ەکان و شارێکی دروستکرد و ناوی لێنا لوز، هەتا ئەمڕۆش ئەوە ناو�ەتی.
دەرنەکرد:  دەوروبەر�ان  دان�شتووانی  لەگەڵ  خەڵکانەی  ئەم  مەنەشە  ٢7 بەاڵم 

خەڵکی بێت شان و تەعنەک و دۆر و �ەڤلەعام و مەگ�دۆ، چونکە کەنعان��ەکان 
بەهێز  ئ�سرائ�ل��ەکان  ٢٨ کاتێک  خاکە.  لەو  ن�شتەجێبوون  لەسەر  بوون  سوور 
بوون، کەنعان��ەکان�ان خستە ژێر کاری بێگاری، بەاڵم بە تەواوی دەر�اننەکردن. 
a ١٦ خەزووری موسا ناوی )�ەترۆ( بوو، هەروەها )ڕەعوئێل(�شی پیێ دەگوترا. دەشێت ڕەعوئێل ناوی خێڵی �ەترۆ بووبێت. بڕوانە دەرچوون 3 :١ و ٢ :١٨ و سەرژمێری 

  .  ١٠ :٢٩

b ١٦ مەبەستی لە شاری ئەر�حا�ە، لێرە و لە 3 :١3 .  

c ١7 بە تەواوی وێران�ان کرد: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

d ١7 حۆرما واتە وێرانکردن.  

e ٢٠ بڕوانە �ەشوع ١4 :٩  .  



ڕابەران 4١٩٢

٢٩ ئەفرا�م��ەکان�ش ئەو کەنعان�انە�ان دەرنەکرد کە دان�شتووی گەزەر بوون، بەڵکو 

دان�شتووانی  3٠ زەبولون��ەکان�ش  بوون.  ن�شتەجێ  لەنێو�ان  لە گەزەر  کەنعان��ەکان 
ن�شتەجێ  لەنێو�ان  نەهەلۆل�ان دەرنەکرد، جا کەنعان��ەکان  دان�شتووانی  ق�ترۆن و 
عەکۆ�ان  دان�شتووانی  3١ ئاشێر�ی�ەکان�ش  بوون.  بێگار�دا  کاری  لەژێر  و  بوون 
دەرنەکرد، هەروەها دان�شتووانی سە�دا و ئەحالڤ و ئەکز�ڤ و حەلبا و ئەفێق و 
ڕەحۆڤ�ش. 3٢ ئ�تر ئاشێر�ی�ەکان لەنێو کەنعان��ەکانی دان�شتووی خاکەکە ن�شتەجێ 
و  بێت شەمەش  دان�شتووانی  33 نەفتال��ەکان�ش  دەر�اننەکردن.  چونکە  بوون، 
دان�شتووی  کەنعان��ەکانی  لەنێو  بەڵکو  دەرنەکرد،  بێت عەنات�ان  دان�شتووانی 
لەژێر  بێت عەنات  و  بێت شەمەش  دان�شتووانی  ئ�تر  بوون،  ن�شتەجێ  خاکەکە 
کاری بێگاری بوون بۆ�ان. 34 ئەمۆر�ی�ەکان�ش نەوەی دان�ان لە ناوچەی شاخاوی 
گەمارۆ دا، چونکە نە�انهێشت دابەزن بۆ دۆڵەکە. 35 ئەمۆر�ی�ەکان�ش سوور بوون 
لەسەر ن�شتەجێبوون لە کێوی حەرەس و لە ئە�الۆن و لە شەعەلڤ�م، بەاڵم کاتێک 
دەسەاڵتی بنەماڵەی �وسف بەهێز بوو، ئەوان�ش بێگار�ی�ان پیێ کردن. 3٦ سنووری 

ئەمۆر�ی�ەکان�ش لە هەورازی دووپشک لە سەلەعەوە و بەرەو ژوور دەچوو.

فریش�ەی یەزدان لە بۆخیم

 ئ�نجا فر�شتەی �ەزدان لە گلگالەوە چوو بۆ بۆخ�م و فەرمووی: »لە م�سرەوە ٢ ١

دەرمهێنان و ئێوەم هێنا بۆ ئەو خاکەی سوێندم بۆ باوباپی�رانتان خوارد و فەرمووم: 
خاکە  ئەم  خەڵکی  لەگەڵ  ٢ ئێوەش  ناشکێنم.  لەگەڵتان  خۆم  پە�مانی  ”هەرگ�ز 
پە�مان مەبەستن و قوربانگاکان�ان بڕووخێنن.“ بەاڵم گوێڕا�ەڵی فەرمانم نەبوون، 
ئا�ا بۆچی ئەمەتان کرد؟ 3 لەبەر ئەوە ئێستا پیێتان دەڵێم: لەبەردەمتان دەر�انناکەم، 

بەڵکو دەبن بە دڕک لە کەلەکەتان و خوداوەندەکان�ان دەبن بە تەڵە و داو بۆتان.«
4 کاتێک فر�شتەی �ەزدان ئەم قسانەی بە هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل فەرموو، گەل 

بۆ  قوربان��ان  لەوێ  و   aبۆخ�م ناونا  شوێنە�ان  ئەو  5 بۆ�ە  گر�ان.  بەرز  دەنگی  بە 
�ەزدان سەربڕی.

یاخیبوون و بەزین
٦ دوای ئەوەی کە �ەشوع گەلەکەی ڕەوانە کردبوو، نەوەی ئ�سرائ�ل هەر�ەکە�ان 

چوونە الی م�راتەکەی خۆ�ان بۆ ئەوەی دەست بەسەر زەو�ی�ەکەدا بگرن. 7 گەل�ش 
بە درێژا�یی سەردەمی �ەشوع �ەزدان�ان دەپەرست، هەروەها بە درێژا�یی سەردەمی 
پی�ران کە لەدوای �ەشوع تەمەن�ان درێژەی کێشا و هەموو ئەو کارانە�ان ب�نی کە 

�ەزدانی مەزن بۆ ئ�سرائ�لی ئەنجام دا.
مرد.  ساڵ�دا  دە  و  سەد  تەمەنی  لە  �ەزدان�ش  بەندەی  نونی  کوڕی  ٨ �ەشوعی 

a 5 بۆخ�م واتە گر�نۆک.  
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٩ لە سنووری م�راتەکەی لە ت�منەت حەرەسa لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م لە 

باکووری کێوی گاعەش ناشت�ان.
١٠ هەموو ئەو نەوە�ەش چوونە پاڵ باوکان�ان، نەوە�ەکی د�کە لەدوای ئەوان هاتن 

نە �ەزدان�ان دەناسی و نە ئەو کارانە�ان دەناسی کە بۆ ئ�سرائ�لی کردبوو. ١١ ئ�تر 
 .bپەرست بەعلەکان�ان  و  کرد  خراپەکار�ی�ان  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی 
م�سر  لە خاکی  کە  ئەوەی  هێنا،  باوباپی�ران�ان  پەروەردگاری  �ەزدانی  لە  ١٢ واز�ان 

و  کەوتن  دەوروبەر�ان  گەالنی  جۆراوجۆرەکانی  خوداوەندە  دوای  و  دەر�هێنان 
کڕنۆش�ان بۆ بردن، ١3 چونکە واز�ان لێ هێنا و بەعل و عەشتۆرەتەکان�ان پەرست. 
دەست  دا�ە  ئەوانی  بۆ�ە  جۆش،  هاتە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  �ەزدان  ١4 تووڕە�یی 

ئ�تر  کردن،  دەوروبەر�انی  دوژمنەکانی  ڕادەستی  و  بکەن  تااڵن�ان  تااڵنکەران 
نە�انتوانی بەرامبەر بە دوژمنەکان�ان بوەستن. ١5 بۆ هەر جەنگێک دەچوون �ەزدان 
 c.دژا�ەتی دەکردن بۆ بەزاندن�ان، هەروەک �ەزدان فەرمووی و سوێندی بۆ خواردن

ئ�تر ئەمە زۆر تەنگی پیێ هەڵچن�ن.
١٦ ئ�نجا �ەزدان ڕابەری بۆ هەڵدەستاندنەوە و لە دەستی تااڵنکەران�ان ڕزگار�ان 

 dلەشفرۆش��ان بەڵکو  نەگرت،  ڕابەرەکان�ان  لە  گوێی�ان  تەنها  نە  ١7 بەاڵم  دەکردن. 
خێرا�یی  بە  بردن.  بۆ  کڕنۆش�ان  و  کەوتن  د�کە  خوداوەندانی  دوای  بەوەی  کرد 
باوکان�ان لەسەری دەڕۆ�شتن ال�اندا و گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانی �ەزدان  لەو ڕێی�ەی 
نەبوون. ١٨ هەر جارێک �ەزدان ڕابەریe بۆ هەستاندبانا�ەوە، �ەزدان لەگەڵ ڕابەرەکە 
دەبوو، بە درێژا�یی ژ�انی ڕابەرەکە لە دەستی دوژمنان�ان ڕزگاری دەکردن، چونکە 
و  هەڵچن�ن  پیێ  تەنگ�ان  ئەوانەی  بەهۆی  ناڵە�ان  لەبەر  سووتا  پیێ�ان  �ەزدان  دڵی 
دە�انچەوساندنەوە. ١٩ بەاڵم کاتێک ڕابەرەکە دەمرد دەگەڕانەوە و لە باوکان�ان ز�اتر 
کاری قێزەون�ان دەکرد، بەوەی دوای خودای د�کە دەکەوتن بۆ ئەوەی ب�ان�ەرستن و 
کڕنۆش�ان بۆ ببەن، واز�ان لە نەر�تە خراپەکان�ان و ڕەفتارە کەللەڕەقەکان�ان نەدەهێنا.

٢٠ لەبەر ئەوە تووڕە�یی �ەزدان بەسەر ئ�سرائ�لدا جۆشا و فەرمووی: »لەبەر ئەوەی 

دەنگم  لە  گوێی�ان  و  شکاند�ان  باوکان�ان  بە  دا  فەرمانم  پە�مانەی  لەو  گەلە  ئەم 
کە  نەتەوانەی  لەو  دەرناکەم،  لەبەردەم�ان  کەسێک  ه�چ  من�ش  ٢١ ئ�تر  نەگرت، 
�ەشوع لە کاتی مردن�دا بەجێیی هێشتن. ٢٢ بەکار�اندەهێنم بۆ ئەوەی ئ�سرائ�ل�ان 
و  دەگرنەبەر  �ەزدان  ڕێچکەی  باوکان�ان  وەک  ئاخۆ  بزانم  و  بکەمەوە  تاقی  پیێ 
خێرا�یی  بە  و  هێنابوو  نەتەوانە  لەو  وازی  �ەزدان  ٢3 ئ�تر  نا.«  �ان  دەکەن  پە�ڕەوی 

دەر�نەکردبوون و نە�خستنە ژێر دەستی �ەشوعەوە.
a ٩ ت�منەت حەرەس: کە ت�منەت سەرەح. بڕوانە �ەشوع ١٩ :5٠ و ٢4 :3٠.   

b ١١ بڕوانە سەرژمێری ٢5 :3 -5.   

c ١5 بڕوانە لێڤ��ەکان ٢٦ :١4 -١7.   

d ١7 بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت بەرامبەر بە ژنەکەی.  

e ١٨ ئەم ڕابەرانە کاری ج�اواز�ان پیێ س�ێردراوە و لە هەمان کاتدا دادوەرا�ەت��ان بۆ گەلی ئ�سرائ�ل کردووە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :3٢ -33.   



ڕابەران 4٢١3

 ئەوانە ئەو نەتەوانەن کە �ەزدان بەجێیی هێشتن، بۆ ئەوەی ئ�سرائ�ل�ان پیێ تاقی 3 ١

بکاتەوە، هەموو ئەو ئ�سرائ�ل��انەی کە شارەزا�ی�ان نەبوو دەربارەی ه�چ کامێک 
بۆ  ئ�سرائ�ل کرد  نەوەی  فێرکردنی  بۆ  تەنها  ئەوەی  ٢ جا  لە جەنگەکانی کەنعان، 
حوکمڕانەکەی  3 پیێنج  نەبوو،  جەنگ  لە  شارەزا�ی�ان  پیێشتر  کە  ئەوانەی  جەنگ، 
زنج�رە  دان�شتووی  ح�ڤ��ەکانی  و  سە�دائی  و  کەنعانی  هەموو  و  فەلەست��ەکان 
بۆ  4 ئەمانە  حەمات.  دەروازەی  هەتا  بەعل حەرمۆنەوە  چ�ای  لە  لوبنان،  چ�ای 
فەرمانەکانی  گوێڕا�ەڵی  ئاخۆ  بزانرێت  ئەوەی  بۆ  بوون،  ئ�سرائ�ل  تاق�کردنەوەی 

�ەزدان دەبن، ئەوانەی لە ڕێگەی موساوە فەرمانی بە باوباپی�ران�ان دابوو.
و  و ح�ڤی  پر�زی  و  ئەمۆری  و  و ح�تی  لەنێو کەنعانی  ئ�سرائ�ل  5 ئ�تر کوڕانی 

�ەبوس��ەکاندا ن�شتەجێ بوون. ٦ کچەکان�ان هێنان وەک ژن بۆ خۆ�ان و کچەکانی 
خۆش�ان دا بە کوڕەکانی ئەوان و خوداوەندەکانی ئەوان�ان پەرست.

عۆسنیپێل
�ەزدانی  و  کرد  خراپەکار�ی�ان  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  7 جا 

پەروەردگاری خۆ�ان لەب�ر چووەوە و بەعلەکان و ئەشێراکان�ان پەرست. ٨ تووڕە�یی 
 aەزدان بەسەر نەوەی ئ�سرائ�لدا جۆشا، لەبەر ئەوە ڕادەستی کوشەن ڕ�شعاتە�می�
ژێردەستەی  ساڵ  هەشت  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئ�تر  کردن.   bم�سۆپۆتام�ای پاشای 
و  کرد  �ەزدان  بۆ  هاوار�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٩ ئ�نجا  بوون.  ڕ�شعاتە�م  کوشەن 
عۆسن�ێلی  ئەو�ش  کردن،  ڕزگاری  و  هەستاندەوە  بۆ�ان  ڕزگارکەرێکی  �ەزدان�ش 
کوڕی قەنەزی برای کالێب ئەوەی لەو بچووکتر بوو. ١٠ ڕۆحی �ەزدان هاتە سەری 
ڕ�شعاتە�می  کوشەن  �ەزدان�ش  و  جەنگ  بۆ  چوو  کرد.  ئ�سرائ�لی  ڕابەرا�ەتی  و 
پاشای ئارامی خستە ژێر دەست�ەوە و بەسەر کوشەن ڕ�شعاتە�مدا بااڵدەست بوو. 

١١ چل ساڵ خاکەکە لە ئاشت�دا بوو، ئ�نجا عۆسن�ێلی کوڕی قەنەز مرد.

ئێهود
لەبەر  خراپەکاری،  بۆ  گەڕانەوە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٢ د�سان 

ئەوە عەگلۆنی پاشای مۆئابی زاڵ کرد بەسەر ئ�سرائ�ل، چونکە لەبەرچاوی �ەزدان 
کۆکردەوە،  خۆی  لە  عەمالێق��ەکانی  و  عەمۆنی  عەگلۆن  ١3 جا  کرد.  بەدکار�ی�ان 
چوو و ئ�سرائ�لی بەزاند، دەستی بەسەر شاری دار خورمادا گرت. ١4 ئ�تر نەوەی 

ئ�سرائ�ل هەژدە ساڵ ژێردەستەی عەگلۆنی پاشای مۆئاب بوون.
ڕزگارکەرێکی  �ەزدان�ش  و  کرد  �ەزدان  بۆ  هاوار�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١5 ئ�نجا 

بۆ�ان هەستاندەوە، ئێهودی کوڕی گێرای بن�ام�نی، پی�اوێکی چەپلەرc بوو. نەوەی 

a ٨ ڕ�شعاتە�م واتە دوو ئەوەندە بەدکار.  

b ٨ م�سۆپۆتام�ا: ع�بری )ئارامی دوو ڕووبار( بە واتای واڵتی ئارام کە دەکەوێتە نێوان دجلە و فورات.  

c ١5 چەپلەر: چۆپان، ئەوەی کار بە دەستی چەپ دەکات.  



4٢٢ڕابەران 3

نارد بۆ عەگلۆنی پاشای مۆئاب. ١٦ ئێهود  ئ�سرائ�ل�ش سەرانە�ان بە دەستی ئەودا 
لەژێر  بوو،   aباڵێک درێژ�ی�ەکەی  بۆ خۆی دروستکرد کە  شمشێرێکی دوو دەمی 
جلەکان��ەوە لەسەر ڕانی ڕاستی لە خۆی بەست. ١7 سەرانەکەی بۆ عەگلۆنی پاشای 
مۆئاب هێنا، عەگلۆن�ش پی�اوێکی زۆر قەڵەو بوو. ١٨ کاتێک ئێهود لە ڕادەستکردنی 
سەرانەکەی بووەوە، هەڵگرانی سەرانەکەی ڕەوانە کرد. ١٩ بەاڵم ئەو لەالی بتەکانی 

گلگالەوە گەڕا�ەوە و گوتی: »ئەی پاشا، پە�امێکی نهێن�م پیێ�ە بۆت.«
ئەو�ش گوتی: »بێدەنگ بن!« ئ�نجا هەموو ئەوانەی لەالی وەستا بوون چوونە 

دەرەوە.
٢٠ ئ�تر ئێهود هاتە ژوورەوە بۆ الی بۆ ژوورە فێنکەکەی سەرەوە کە لێیی دان�شتبوو 

ئەو�ش  تۆ.«  بۆ  لەال�ە  »پە�امی خودام  ئێهود گوتی:  بوو،  تەنها هی خۆی  بە  و 
لەسەر کورس��ەکە هەستا. ٢١ ئێهود�ش دەستی چەپیی درێژکرد و شمشێرەکەی لە 
ڕانی ڕاستی کردەوە و کردی بە ورگی دا. ٢٢ دەسکەکەشی لەدوای ت�خەکە چووە 
ڕانەکێشا�ەوە،  ورگی  لە  شمشێرەکەی  ئێهود  دەرچوو.  پشتی  لە  ت�خەکە  و  ناوەوە 
پی�وەکەیb هاتەوە سەر شمشێرەکە و پی�سا�ی�ەکەی هاتە دەرەوە. ٢3 ئ�نجا ئێهود چووە 
دەرەوە بۆ هە�وانەکە، دەرگاکانی سەرەوەی بەدوای خۆ�دا داخست و کل�لی دان.

٢4 لەدوای ئەوەی ڕۆ�شت، خزمەتکارەکان هاتن و ب�ن��ان دەرگاکانی ژوورەکەی 

سەرەوە داخراوە، بۆ�ە گوت�ان: »بێگومان لە ژوورە فێنکەکە لە ئاودەستە.« ٢5 ئ�تر 
ب�ن��ان دەرگاکانی سەرەوە ناکاتەوە،  چاوەڕێی�ان کرد هەتا ن�گەران بوون. کاتێک 
بە  زەوی  لەسەر  گەورەکە�ان  ب�ن��ان  کرد�انەوە،  و  کل�لەکە  دا�ە  دەست�ان  بۆ�ە 

مردوو�ەتی کەوتووە.
٢٦ بەاڵم کاتێک ئەوان لە چاوەڕوانی بوون ئێهود دەرباز بوو، بەالی بتەکان�اندا 

ئەفرا�م  ناوچە شاخاو�ی�ەکانی  لە  تێ�ەڕی و دەرباز بوو بۆ سێع�را. ٢7 کاتێک هات 
کەڕەنای لێدا و کوڕانی ئ�سرائ�ل لەگەڵی لە چ�اکە هاتنە خوارەوە و ئەو لەپیێش�انەوە 

بوو.
٢٨ پیێیی گوتن: »دوام بکەون، چونکە �ەزدان دوژمنە مۆئاب��ەکانی ئێوەی خستە 

ژێر دەستتان.« ئەوان�ش بەدوا�دا هاتنە خوارەوە و تەنکا�ی�ەکانی ڕووباری ئوردون�ان 
گرت کە دەچووە مۆئاب و نە�انهێشت کەس تێب�ەڕێت. ٢٩ لەو کاتەدا لە مۆئاب 
نز�کەی دە هەزار پی�او�ان کوشت، لە هەموو پاڵەوانێکی کەڵەگەت، کەس دەرباز 
هەشتا  خاکەکەش  بوون،  ئ�سرائ�ل  ژێردەستەی  ڕۆژەدا  لەو  3٠ مۆئاب��ەکان  نەبوو. 

ساڵ لە ئاشت�دا بوو.

a ١٦ نز�کی ن�و مەتر.  

b ٢٢ پی�وەکە: واتە بەزەکە.  
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شەمگەر
لە  پی�اوی  سەد  شەش  کە  بوو،  عەنات  کوڕی  شەمگەری  ئێهود  3١ لەدوای 

فەلەست��ەکان بە گۆچانی گاوانی کوشت، هەروەها ئەو�ش ئ�سرائ�لی ڕزگار کرد.

دە�ۆرا

بۆ 4 گەڕانەوە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئێهود  مردنی   لەدوای  ١

لە  ئەوەی  کردن،  کەنعانی  پاشای  �اڤ�نی  ڕادەستی  ٢ �ەزدان�ش  خراپەکاری، 
حاچۆر فەرمانڕەوا بوو. س�سرا فەرماندەی گشتی سوپاکەی بوو کە لە حەرۆشەت 
هەگۆ�م دەژ�ا. 3 لەبەر ئەوەی نۆ سەد گال�سکەی ئاسنی هەبوو، بۆ ماوەی ب�ست 
ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ�ە  هەر  دەکرد،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  ستەمی  توندی  بە  ساڵ 

هاوار�ان کرد بۆ �ەزدان.
4 دەڤۆرا پیێغەمبەرێکی ژن بوو کە لەو کاتەدا ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی دەکرد و ژنی 

لەپی�دۆت بوو. 5 بۆ دادپرسی لەژێر دار خورمای دەڤۆرا دادەن�شت کە لەنێوان ڕامە و 
بێت ئێل لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م بوو، نەوەی ئ�سرائ�ل بۆ دادگەری دەهاتنە 
الی. ٦ ناردی بەدوای باراکی کوڕی ئەب�نۆعەم کە لە قەدەشی نەفتالی بوو، پیێیی 
دەفەرموێت:  و  کردووە  پیێت  فەرمانی  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  گوت: 
”بەرەو پیێش بڕۆ بۆ کێوی تاڤۆر. دە هەزار پی�او لە نەوەی نەفتالی و زەبولون لەگەڵ 
و  گال�سکە  و  �اڤ�ن  لەشکری  گشتی  فەرماندەی  س�سرای  7 ئ�تر  ببە.  خۆت 

لەشکرەکەی بەرەو ڕووباری ق�شۆن دەبەم و دە�خەمە ژێر دەستتەوە.“«
٨ باراک�ش پیێیی گوت: »ئەگەر لەگەڵم بێ�ت دەچم، بەاڵم ئەگەر لەگەڵم نە�یێ�ت 

ئەوا ناچم.«
٩ دەڤۆراش گوتی: »بێگومان لەگەڵت دێم، بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەو ڕێگا�ەی کە 

پیێ�دا دەڕۆ�ت، بۆت نابێتە شانازی، چونکە �ەزدان س�سرا دەداتە دەستی ژنێک.« 
و  زەبولونی  باراک  ١٠ لەوێ  قەدەش،  بۆ  چوو  باراک  لەگەڵ  و  هەستا  دەڤۆرا  ئ�تر 
لەگەڵی  دەڤۆراش  هەروەها  کەوتن،  دوای  پی�او  هەزار  دە  بانگکرد.  نەفتال��ەکانی 

چوو.
بوون،  نەوەی حۆڤاڤ  قێن��ەکان ج�ا کردبووەوە کە  لە  قێنی خۆی  ١١ حەڤەری 

لە  گەورە  بەڕووێکی  دار  لەالی  چادرەکەی  بوو،  موسا   aبرای ژن  حۆڤاڤ  کە 
چەعەنەن�م نز�کی قەدەش هەڵدابوو.

١٢ ئەوە بوو بە س�سرا�ان گوت کە باراکی کوڕی ئەب�نۆعەم سەرکەوتووە بۆ کێوی 

تاڤۆر. ١3 س�سراش هەموو گال�سکەکانی واتە نۆ سەد گال�سکەی ئاسن و هەموو 
ق�شۆن  ڕووباری  هەتا  هەگۆ�مەوە  لە حەرۆشەت  بوون  لەگەڵ�دا  کە  پی�اوانەی  ئەو 

کۆکردەوە.
١4 دەڤۆرا بە باراکی گوت: »هەستە! ئەمە ئەو ڕۆژە�ە کە تێ�دا �ەزدان س�سرای 

a ١١ برای خێزانەکەی �ان کوڕی خەزووری.  
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کێوی  لە  باراک�ش  ئ�تر  نەکەوتووە؟«  پیێشت  �ەزدان  ئا�ا  دەستت.  ژێر  خستووەتە 
تاڤۆرەوە هاتە خوارەوە و دە هەزار پی�او�ش بەدوا�ەوە. ١5 �ەزدان�ش لەبەردەمی باراک 
بە زەبری شمشێر سەری لە س�سرا و هەموو گال�سکەکان و هەموو لەشکرەکەی 

شێواند، ئ�نجا س�سرا لە گال�سکەکە دابەزی و بە پیێ هەاڵت.
١٦ باراک�ش بەدوای گال�سکەکان و لەشکرەکە کەوت بۆ حەرۆشەت هەگۆ�م، 

س�سرا  ١7 بەاڵم  نەما.  کەس�ان  کوژران،  شمشێر  بە  س�سرا  لەشکرەکەی  هەموو 
ئاشت��انە  پە�وەند�ی�ەکی  چونکە  قێنی،  حەڤەری  ژنی  �اعێلی  چادری  بۆ  ڕا�کرد 

لەنێوان �اڤ�نی پاشای حاچۆر و ماڵی حەڤەری قێنی هەبوو.
١٨ �اعێل چووە دەرەوە بۆ پیێشوازی س�سرا و پیێیی گوت: »البدە گەورەم، البدە 

بۆ ئێرە، مەترسە.« ئەو�ش ال�دا بۆ الی چادرەکە و ئ�تر بە جاجم دا�ی�ۆشی.
مەشکەی  ئەو�ش  ت�نوومە.«  چونکە  بدەرێ،  ئاوم  »تۆزێک  گوت:  ١٩ پیێیی 

ش�رەکەی کردەوە و پیێ�دا، ئ�نجا دا�ی�ۆش��ەوە.
٢٠ ئ�تر پیێیی گوت: »لەبەردەم چادرەکە بوەستە، ئەگەر �ەکێک هات و پرس�اری 

لێکرد�ت: ”ئا�ا ئێرە کەسی لێ�ە؟“ تۆش بڵێ: ”نەخێر.“«
بە  هەڵگرت،  چەکوشێکی  و  چادرەکە   aمێخێکی حەڤەر  ژنی  �اعێلی  ٢١ بەاڵم 

شێنە�یی بۆ س�سرا چوو، لە کاتێکدا بەهۆی ماندوو�ی�ەوە لە خەوێکی قووڵدا بوو. 
�اعێل مێخەکەی کرد بە الجان�داb و بە زەو�ی�ەکەدا چەقاندی و ئەو�ش �ەکسەر 

مرد.
بۆ  دەرەوە  چووە  �اعێل  کەوتبوو،  س�سرا  بەدوای  باراک  کاتێکدا  ٢٢ لە 

بەدوا�دا  تۆ  کە  بدەم  پی�شان  پی�اوەت  ئەو  با  »وەرە  گوت:  پیێیی  و  پیێشواز�کردنی 
دەگەڕێی�ت.« ئەو�ش هات بۆ الی و ب�نی س�سرا بە مردوو�ەتی کەوتووە و مێخی 

چادرەکە لەناو الجان��ەتی.
٢3 خوداش لەو ڕۆژەدا �اڤ�نی پاشای کەنعانی لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�لدا زەل�ل 

کرد. ٢4 نەوەی ئ�سرائ�ل بەهێزتر و بەهێزتر دەبوون بەسەر �اڤ�نی پاشای کەنعان، 
هەتا �اڤ�نی پاشای کەنعان�ان لەناوبرد.

سروودی دە�ۆرا

 ئ�نجا دەڤۆرا و باراکی کوڕی ئەب�نۆعەم لەو ڕۆژەدا دەست�ان بە گوتنی سروود 5 ١

کرد:

٢ »کاتێک پیێشەواکان لە ئ�سرائ�ل ڕابەرا�ەتی دەکەن،  
کاتێک گەل خۆ�ان بەخت دەکەن،   

ستا�شی �ەزدان بکەن!   

a ٢١ مێخی: سنگی.  

b ٢١ الجان: نێوان گوێ و چاو.  
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3 »ئەی پاشا�ان، بب�ستن! ئەی فەرمانڕەوا�ان، گوێ بگرن!  
من بۆ �ەزدان سروود دەڵێم،   

مۆس�قا بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل دەژەنم.   

4 »ئەی �ەزدان، بە هاتنەدەرەوەت لە سێع�ر،  
بە بەرەوپیێشچوونت لە خاکی ئەدۆم،   
  زەوی لەرزی، ئاسمان�ش دڵۆپەی کرد،
هەروەها هەورەکان�ش ئاو�ان لێ باری.   

5 چ�اکان هەرەس�ان هێنا لە ڕووی �ەزدانی پەروەردگاری شاخی س�نا،  
لە ڕووی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل.   

٦ »لە ماوەی ڕابەرا�ەتی شەمگەری کوڕی عەنات،  
لە سەردەمی �اعێل ڕێگا سەرەک��ەکان وازلێهێنران و   

ڕێبوارەکان بە ڕێڕەوی خواروخێچدا ڕۆ�شتن.   
7 گوندەکانی ئ�سرائ�ل چۆڵ بوون،  

چۆڵ بوون، هەتا من کە دەڤۆرام هەستام،   
هەتا وەک دا�کێک لە ئ�سرائ�ل هەستام.   

٨ کاتێک شەڕ گە�شتە دەروازەکان،  
خودا ڕابەرە نوێی�ەکانی هەڵبژارد،   
  بەاڵم ه�چ قەڵغانێک �ان ڕمێک

لەنێو چل هەزار کەس لە ئ�سرائ�ل نەب�نرا.   
٩ دڵم لەگەڵ سەرکردەکانی ئ�سرائ�لە،  
لەگەڵ خۆبەختکەرانی نێو گەل،   

ستا�شی �ەزدان بکەن!   

 ١٠ »ئەی ئەوانەی سواری ماکەری س�یی بوون،
دان�شتوو لەسەر ز�نی لباد و   
ئەوانەی ڕێتان گرتووەتەبەر،   

  گوێ بگرن ١١ لە دەنگی گۆران�بێژان لەالی ب�رە ئاوەکان،
لەوێ بە کردارە ڕاستودروستەکانی �ەزدان�ان هەڵدا،   

کردەوە ڕاستودروستەکانی جەنگاوەرانی ئەو لە ئ�سرائ�ل.   

  »ئ�نجا گەلی �ەزدان
بەرەو دەروازەکان ڕۆ�شتن.   

 ١٢ ”هەستە، هەستە، ئەی دەڤۆرا!
هەستە، هەستە، سروود بڵێ!   

  هەستە، ئەی باراک!
ئەی کوڕی ئەب�نۆعەم د�لەکانت بگرە.“   
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 ١3 »ئ�نجا پاشماوەی گەل
هاتنە خوارەوە بۆ الی بەگزادەکان،   
  گەلی �ەزدان بۆ الم هاتنە خوارەوە،

لەگەڵ پاڵەوانەکان.   
 ١4 هەندێک�ان لە ئەفرا�مەوە هاتن، ئەوانەی بارەگا�ان لەنێو عەمالێقە،

لە دواتەوەن، نەوەی بن�ام�ن لەگەڵ گەلەکەت.   
  لە ماک�رەوە سەرکردەکان دابەز�ن و

لە زەبولونەوە ئەوانەی داردەستی پیێشەوا�ان بەدەستەوە�ە.   
 ١5 سەرۆکەکانی �ەساخار لەگەڵ دەڤۆرا هاتن و

نەوەی �ەساخار لەگەڵ باراک،   
بەرەو دۆڵەکە بە پەلە بەدوا�دا دەڕۆ�شتن.   

  لەنێو خێڵەکانی ڕەئوبێن
دڵەڕاوکێ�ەکی زۆر هەبوو.   

 ١٦ بۆچی لەنێو پەرژ�نەکان دان�شتبوون،
بۆ گوێگرتن لە دەنگی بلوێرلێدان بۆ مێگەلەکان؟   

  لەنێو خێڵەکانی ڕەئوبێن
دڵەڕاوکێ�ەکی زۆر هەبوو.   

 ١7 گلعاد لەوبەری ڕووباری ئوردون ما�ەوە،
بۆچی دان لەالی کەشت��ەکان چاوەڕێیی دەکرد؟   

  ئاشێر�ش لەالی کەناری دەر�ا دان�شت و
لە بەندەرەکانی ما�ەوە.   

 ١٨ زەبولون گەلێکە گ�ان لەسەر دەست
لەگەڵ نەفتالی لە بەرزا�ی�ەکانی گۆڕەپانی جەنگ.   

 ١٩ »پاشا�ان هاتن و جەنگان،
ئ�نجا پاشا�انی کەنعان جەنگان   
  لە تەعنەک لەالی ئاوی مەگ�دۆ،

هەندێک ز�و�ش�ان دەست نەکەوت.   
 ٢٠ ئەستێرەکان لە ئاسمانەوە جەنگان،

لە خولگەکانی خۆ�انەوە لە دژی س�سرا جەنگان.   
 ٢١ ڕووباری ق�شۆن ڕا�ماڵ�ن،

ڕووباری ق�شۆن، ڕووبارێکی دێر�نە.   
ئەی گ�انی من بە ئازا�ەت��ەوە بەرەو پیێشەوە بڕۆ!   

 ٢٢ ئ�نجا سمی ئەس�ەکان دەنگەدەنگە�ان دەدا،
لە غارەغاری ئەس�ە بەتاوەکانی.   

 ٢3 فر�شتەی �ەزدان فەرمووی: ”نەفرەت لە مێرۆز بکەن،
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بە توندی نەفرەت لە دان�شتووانی بکەن،   
  چونکە نەهاتن بۆ �ارمەت�دانی �ەزدان،

�ارمەت�دانی �ەزدان لە دژی پاڵەوانان.“   

 ٢4 »بەرەکەتدار بێت لەنێو ئافرەتان،
�اعێلی ژنی حەڤەری قێنی،   

بەرەکەتدار بێت لەناو هەموو ئەو ئافرەتانەی چادرنش�نن.   
 ٢5 داوای ئاوی کرد ش�ری پیێدا،

لەناو کاسەی شازادان، دەڵەمەیa بۆ هێنا.   
 ٢٦ دەستی درێژکرد بۆ مێخی چادرەکە و

دەستی ڕاستی بۆ چەکوشی کرێکار.   
  لە س�سرای دا و سەری شکاند،

کاسە سەری وردوخاش کرد و الجانی کون کرد.   
 ٢7 لەبەر پیێ�ەکانی ڕۆچوو،

کەوت، ڕاکشا،   
  لەبەر پیێ�ەکانی ڕۆچوو، کەوت،

لەکوێ ڕۆچوو، لەوێ کەوت و مرد.   

 ٢٨ »دا�کی س�سرا لە پەنجەرەوە تەماشای کرد و
لە کاڵوڕۆژنەوەb دەستی بە ش�وەن کرد.   

  ”بۆچی گال�سکەکانی لە هاتن دواکەوتن؟
بۆچی دەنگی ناڵی واڵخی گال�سکەکانی دواکەوتن؟“   

 ٢٩ ئ�نجا داناتر�ن شازادەی وەاڵمی دا�ەوە،
بەڵکو خۆی بوو وەاڵمی خۆی دا�ەوە:   

 3٠ ”ئا�ا دەستکەوتێک�ان دەست نەکەوتووە و بەشی ناکەن،
ک�ژێک �ان دووان بۆ هەر پی�اوێک،   

تااڵنکردنی جلی ڕەنگکراو بۆ س�سرا،   
جلی ڕەنگکراو و نەخشێنراو،   

جلی نەخشێنراو لە هەردوو ڕوو بۆ گەردنم،   
  هەمووی وەک تااڵنی؟“

 3١ »ئاوا هەموو دوژمنانت لەناودەچن، ئەی �ەزدان!
بەاڵم با ئەوانەی کە تۆ�ان خۆشدەوێت وەک خۆر بن   

کاتێک لە بەهێز�دا هەڵدێت.«   

a ٢5 �ان دەرەمە، قۆناغی پیێش دروستبوونی پەن�ر.  

b ٢٨ وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گێڕانەوەی ت�شکی خۆر.  
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ئ�نجا خاکەکە چل ساڵ لە ئاشت�دا بوو.

گدعۆن

حەوت ٦ �ەزدان�ش  کرد،  خراپەکار�ی�ان  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل   نەوەی  ١

ساڵ ژێر دەستەی م�د�ان��ەکانی کردن. ٢ جا دەسەاڵتی م��د�ان��ەکان بەسەر 
پەناگا�ان  خۆ�ان  بۆ  ئ�سرائ�ل  نەوەی  م�د�ان��ەکان  لەبەر  بوو،  زاڵ  ئ�سرائ�لدا 
جارێک  3 هەر  دروستکرد.  چ�اکان  قەاڵی  و  ئەشکەوت  و  شاخ  کونە  لەناو 
عەمالێق��ەکان  و  سەردەکەوتن  بۆ�ان  م�د�ان��ەکان  دەچاند  تۆو�ان  ئ�سرائ�ل��ەکان 
و کوڕانی ڕۆژهەاڵت دەهاتنە سەر�ان. 4 لە دژ�ان چادر�ان هەڵدەدا و بەروبوومی 
بۆ  ز�ندوو�ان  شتێکی  ه�چ  غەزە،  دەگە�شتنە  تاکو  دەبرد  لەناو  زار�ان  و  زەوی 
نەوەی ئ�سرائ�ل نەدەهێشتa، نە لە مەڕ و نە لە مانگا و نە لە گوێدرێژ. 5 لەبەر 
ئەوەی کە سەردەکەوتن بە ئاژەڵی ماڵی و چادرەکان�انەوە دەهاتن و وەک کۆمەڵە 
کوللە لە زۆر�دا، خۆ�ان و وشترەکان�ان بێشومار بوون، دەچوونە ناو خاکەکەوە بۆ 
ئەوەی وێرانی بکەن. ٦ ئ�تر ئ�سرائ�ل��ەکان بەدەست م�د�ان��ەکانەوە زۆر هەژار بوون 

و نەوەی ئ�سرائ�ل هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد.
م�د�ان��ەکانەوە،  بەهۆی  کرد  �ەزدان  بۆ  هاوار�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  7 کاتێک 

»�ەزدانی  گوتن:  پیێ  ئەوەی  نارد،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  بۆ  پیێغەمبەرێکی  ٨ �ەزدان 

پەروەردگاری ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: من لە م�سرەوە سەرم خستن و لە خاکی 
ئەوانەی  هەموو  دەستی  لە  و  م�سر�ی�ەکان  دەستی  ٩ لە  و  دەرمهێنان  کۆ�ال�ەتی 
دە�انچەوساندنەوە دەربازم کردن، لەبەردەمتاندا دەرمکردن و خاکەکە�انم پیێدان. 
ئەمۆر�ی�ەکان  خوداوەندەکانی  ئێوەم.  پەروەردگاری  �ەزدانی  ”من  فەرموون:  ١٠ پیێم 

مەپەرستن، ئەوانەی ئێوە لە خاک�اندا ن�شتەجێن،“ بەاڵم گوێتان لێ نەگرتم.«
�ۆئاشی  بەڕووەکەی عۆفرا کە هی  دار  لەژێر  و  �ەزدان هات  فر�شتەی  ١١ ئ�نجا 

ئەب�عەزەری بوو دان�شت. گدعۆنی کوڕی �ۆئاش�ش لە گوشەرەکە گەنمی دەکوتا 
بۆ ئەوەی لە م�د�ان��ەکانی بشارێتەوە. ١٢ جا فر�شتەی �ەزدان بۆ گدعۆن دەرکەوت 

و پیێیی فەرموو: »ئەی جەنگاوەری بەهێز، �ەزدانت لەگەڵە.«
�ەزدان  ئەگەر  دەپرسم،  لێت  »گەورەم  گوت:  پیێیی  ١3 گدعۆن�ش 

لەگەڵماندا�ە، ئەی بۆچی ئەم هەموو کارەساتەمان بەسەرهات؟ کوا هەموو کارە 
سەرسوڕهێنەرەکانی کە باوکانمان پیێ�ان ڕاگە�اند�ن و گوت�ان: ”ئا�ا �ەزدان نەبوو 
لە م�سرەوە دەر�هێنا�ن؟“ ئێستاش �ەزدان وازی لێ هێناو�ن و ژێردەستەی م�د�انی 

کردوو�ن.«
لە  ئ�سرائ�ل  و  بڕۆ  توانا�ەتەوە  »بەم  گوتی:  و  لێدا�ەوە  ئاوڕی  �ەزدان  ١4 ئ�نجا 

دەستی م�د�ان ڕزگار بکە. من تۆ دەنێرم.«

a 4 ه�چ شتێکی ز�ندوو: بڕوانە دواوتار ٢٨ :3١ .  
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ئەوەتا  بە چی ڕزگار بکەم؟  ئ�سرائ�ل  لێیی پرسی: »ئای گەورەم!  ١5 گدعۆن�ش 

خێڵەکەم بێهێزتر�ن خێڵی مەنەشە�ە و من�ش لە ماڵی باوکم لە هەموو�ان بچووکترم.«
١٦ �ەزدان�ش وەاڵمی دا�ەوە: »من لەگەڵت دەبم و لە هەموو م�د�ان��ەکان دەدەی 

وەک ئەوەی لە تەنها پی�اوێک بدەی.«
١7 گدعۆن�ش پیێیی گوت: »ئەگەر جێیی ڕەزامەندی تۆم، ن�شانە�ەکم بدەرێ کە 

تۆ خۆتی قسەم لەگەڵ دەکە�ت. ١٨ تکا�ە ئێرە بەجێمەهێڵە هەتا دێمەوە بۆ الت و 
پیێشکەشکراوەکەم دەردەهێنم و لەبەردەمتدا دای دەنێم.«

�ەزدان�ش فەرمووی: »دەمێنمەوە هەتا دەگەڕێی�تەوە.«
لەگەڵ  کرد  ئامادەی  و  سەربڕی  کارەبزنێکی  و  ژوورەوە  چووە  ١٩ گدعۆن�ش 

ئێفە�ەک ئاردa کە نانی فەت�رەی لێ دروستکرد. گۆشتەکەی لەناو سەبەتە�ەک دانا 
و گۆشتاوەکەشیb کردە مەنجەڵێکەوە و برد�ە دەرەوە بۆی بۆ ژێر دار بەڕووەکە و 

پیێشکەشی کرد.
ئەو  لەسەر  و  ببە  فەت�رەکە  نانە  و  »گۆشت  فەرموو:  پیێیی  خوداش  ٢٠ فر�شتەی 

٢١ ئ�نجا  کرد.  جۆرەی  بەم  گدعۆن�ش  بڕێژە.«  گۆشتاوەکە  و  دا�انبنێ  تاتەبەردە 
لە  و  کرد  درێژی  بوو  دەست�ەوە  بە  کە  گۆچانەکەی  سەری  �ەزدان  فر�شتەکەی 
گۆشت و نانە فەت�رەکەی دا و ئاگرێک لە بەردەکەوە بەرزبووەوە و گۆشت و نانە 
گدعۆن  ٢٢ ئ�تر  نەما.  لەبەرچاوی  �ەزدان  فر�شتەکەی  ئ�نجا  خوارد.  فەت�رەکەی 
زانی کە فر�شتەی �ەزدان بوو، بۆ�ە گوتی: »ئای ئەی �ەزدانی بااڵدەست! من 

فر�شتەی �ەزدانم ڕووبەڕوو ب�نی.«
٢3 �ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »ئاشتی بۆ تۆ، مەترسە، نامر�ت.«

»�ەزدان  لێنا  ناوی  و  دروستکرد  �ەزدان  بۆ  قوربانگا�ەکی  لەوێ  گدعۆن  ٢4 ئ�تر 

ئاشت��ە.« هەتا ئەمڕۆ لە عۆفرای ئەب�عەزەر�ی�ەکانە.
حەوت  کە  باوکت  گای  »دووەم�ن  فەرموو:  پیێیی  �ەزدان  شەوەدا  لەو  ٢5 ئ�نجا 

ئەو  و  تێکبدە  قوربانگاکە  باوکتە،  هی  کە  بەعل  قوربانگاکەی  بۆ  ب�بە  سااڵنە، 
�ەزدانی  بۆ  قوربانگا�ەک  ٢٦ ئ�نجا  ب�بڕەوە.  لەتەن�شت��ەتی   cئەشێرا�ەی ستوونە 
گا  دووەم�ن  و  دروستبکە  ڕێکوپیێکی  بە  بەرزە  قەاڵ  ئەو  لەسەر  پەروەردگارت 
سەربخە و ب�کە قوربانی سووتاندن لەسەر تەختە دارەکانی ئەو ستوونە ئەشێرا�ەی 

کە دە�بڕ�تەوە.«
پیێیی  �ەزدان  کە  کرد  ئەوەی  و  برد  خزمەتکارەکانی  لە  پی�اوی  دە  ٢7 گدعۆن�ش 

گوت. لەبەر ئەوەی لە ماڵی باوکی و خەڵکی شارۆچکەکە دەترسا ئەو کارە بە ڕۆژ 
ئەنجام بدات، بۆ�ە بە شەو کردی.

بەعل  قوربانگاکەی  ب�ن��ان  و  هەستان  شارۆچکەکە  خەڵکی  سبە�نێ  ٢٨ بۆ 

a ١٩  نز�کەی شازدە ک�لۆ.  

b ١٩ گۆشتاو: چەالو.  

c ٢5 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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ڕووخێنراوە و ستوونە ئەشێراکەی تەن�شتی بڕاوەتەوە، دووەم�ن گا کراوە بە قوربانی 
لەسەر قوربانگاکەی کە تازە دروستکرابوو.

٢٩ ئ�تر بە �ەکتر�ان دەگوت: »کێ ئەمەی کردووە؟«

دوای پرس�ارکردن و گەڕان، گوت�ان »گدعۆنی کوڕی �ۆئاش ئەمەی کردووە.«
دەرەوە،  بهێنە  »کوڕەکەت  گوت:  �ۆئاش�ان  بە  شارۆچکەکە  خەڵکی  3٠ جا 

دەبێت بکوژرێت، چونکە قوربانگاکەی بەعلی ڕووخاندووە و ستوونە ئەشێراکەی 
تەن�شتی بڕ�وەتەوە.«

3١ بەاڵم �ۆئاش بە هەموو ئەوانەی گوت کە لێیی هەستابوون: »ئا�ا ئێوە داکۆکی 

لە بەعل دەکەن، �ان ڕزگاری دەکەن؟ ئەوەی داکۆکی لە بەعل بکات لەم بە�ان��ەدا 
چونکە  بکات،  خۆی  لە  داکۆکی  خۆی  با  خودا�ە  بەڕاستی  ئەگەر  دەکوژرێت! 
قوربانگاکەی ڕووخێنراوە.« 3٢ ئ�تر لەو ڕۆژەدا گدعۆن�ان ناونا �ەروبەعلa و گوت�ان: 

»با بەعل لە دژی شەڕ بکات،« چونکە قوربانگاکەی ڕووخاندووە.
پیێکەوە  ڕۆژهەاڵت  کوڕانی  و  عەمالێق��ەکان  و  م�د�ان��ەکان  هەموو  33 ئ�نجا 

هەڵدا.  چادر�ان  �ەزرەع�ل  دۆڵی  لە  و  پەڕ�نەوە  ئوردون  ڕووباری  لە  و  کۆبوونەوە 
شوێنی  ئەب�عەزەر�ی�ەکان  و  لێدا  کەڕەنای  و  گدعۆن  سەر  هاتە  �ەزدان  34 ڕۆحی 

کەوتن. 35 ئ�نجا نێردراوی نارد بۆ هەموو مەنەشە و ئەوان�ش بە دەنگ��ەوە هاتن، 
هەروەها نێردراوی نارد بۆ ئاشێر و زەبولون و نەفتالی، ئەوان�ش سەرکەوتن بۆ ئەوەی 

پیێ�ان بگەن.
ڕزگار  ئ�سرائ�ل  من  دەستی  بە  »ئەگەر  گوت:  خودای  بە  گدعۆن  3٦ ئ�نجا 

دادەنێم،   bلەسەر جۆخ�نەکە مەڕ  37 ئەوەتا من کەوڵی  فەرمووت،  دەکە�ت وەک 
ئەوا  بوو،  زەوی هەمووی وشک  و  بوو  لەسەر  تەنها کەوڵەکە شەونمی  ئەگەر  جا 
ئاوا  3٨ ئ�تر  دەکە�ت وەک گوتت.«  ڕزگار  ئ�سرائ�ل  من  دەستی  بە  تۆ  دەزانم کە 
لە  تەشتێک شەونمی  پڕ  و  و کەوڵەکەی گوشی  زوو هەستا  بە�انی گدعۆن  بوو. 

کەوڵەکە گوشی.
3٩ ئ�نجا گدعۆن بە خودای گوت: »لێم تووڕە مەبە هەر ئەم جارە داوا دەکەم. 

تەنها ئەم جارە بە کەوڵەکە تاقی دەکەمەوە. با بەس کەوڵەکە وشک بێت و لەسەر 
هەموو زەوی شەونمی لێ بێت.« 4٠ خوداش لەو شەوەدا بەم جۆرەی کرد. بە تەنها 

کەوڵەکە وشک بوو و لەسەر هەموو زەو�ی�ەکە شەونم هەبوو.

بەزاندنی میدیانیپیەکان

 ئ�تر �ەروبەعل، واتە گدعۆن، هەروەها هەموو ئەو پی�اوانەی کە لەگەڵ�دا بوون 7 ١

ئۆردوگای  هەڵدا.  چادر�ان  حەرۆد  کانی  لەتەن�شت  و  هەستان  زوو  بە�انی 
م�د�ان��ەکان�ش لە باکوور�انەوە بوون لەالی گردی مۆرە لە دۆڵەکە. ٢ ئ�نجا خودا 

a 3٢ یەروبەعل بە واتای )با بەعل بجەنگێت( دێت.  

b 37 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  
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ئەوەی  بۆ  زۆرن  منەوە  بەالی  لەگەڵتدان  کە  پی�اوانەی  »ئەو  فەرموو:  گدعۆنی  بە 
و  بکات  من  لەسەر  شانازی  ئ�سرائ�ل  نەوەک  دەست�ان،  بدەمە  م�د�ان��ەکان 
بڵێت: ”هێزی خۆم ڕزگاری کردم.“ 3 ئێستاش بانگەواز بۆ پی�اوەکان بکە: ”ئەوەی 
دەترسێت و تۆق�وە با بگەڕێتەوە و کێوی گلعاد بەجێبهێڵێت.“« ئ�تر ب�ست و دوو 

هەزار کەس لە پی�اوەکان گەڕانەوە و دە هەزار کەس مانەوە.
4 ئ�نجا �ەزدان بە گدعۆنی فەرموو: »هێشتا پی�اوەکان زۆرن. ب�انبەرە خوارەوە بۆ 

بڵێم:  پیێت  کە  ئەوەی  ئ�تر  بۆت.  بدەم  بێژنگ�ان  لە  لەوێ  ئەوەی  بۆ  ئاوەکە  سەر 
بڵێم:  پیێت  �ەکێک�ش  هەر  بۆ  بەاڵم  دێت،  لەگەڵت  ئەوە  دێت“  لەگەڵت  ”ئەمە 

”ئەمە لەگەڵت نا�ەت،“ ئەوا نا�ەت.«
بە گدعۆنی  �ەزدان  ئ�نجا  ئاوەکە.  بۆ سەر  بردە خوارەوە  پی�اوەکانی  5 گدعۆن�ش 

ئاوەکەی خواردەوە وەک  لە   aلەپیی دەستی بە زمان فەرموو: »هەرکەسێک لەسەر 
چۆن سەگ ئاو دەخواتەوە ج�ای بکەرەوە، هەروەها هەرکەسێک بۆ ئاو خواردنەوە 
بەسەر چۆکدا بکەوێت ج�ای بکەرەوە.« ٦ ئ�تر ژمارەی ئەوانەی لە ڕێگەی لەپیی 
دەستەوە بە زمان ئاو�ان خواردەوە سێ سەد پی�او بوون، پی�اوەکانی د�کەش هەموو�ان 

لەسەر چۆک�ان کەوتن بۆ ئاو خواردنەوە.
لەپیی  ڕێگەی  لە  پی�اوەی  سەد  سێ  »بەو  فەرموو:  گدعۆنی  بە  �ەزدان  7 ئ�نجا 

ژێر  دەخەمە  م�د�ان��ەکان  و  دەکەم  ڕزگارتان  خواردەوە  ئاو�ان  زمان  بە  دەستەوە 
دەستتەوە، پی�اوەکانی د�کە با هەرکەسە و بچێتەوە بۆ شوێنی خۆی.« ٨ ئ�تر گدعۆن 
هەموو پی�اوەکانی د�کەی ئ�سرائ�لی ناردەوە، هەر�ەکە و بۆ ماڵەکەی خۆی، بەاڵم 
د�کە�ان  ئەوانی  کەڕەناکانی  و  ئازووقە  ئەوان�ش  هێشتەوە.  پی�اوەکەی  سەد  سێ 

لەگەڵ خۆ�اندا برد.
ئۆردوگای م�د�ان��ەکان�ش لە دۆڵەکە لە ژێر�ی�ەوە بوو. ٩ ئ�نجا لەو شەوەدا �ەزدان 
بە گدعۆنی فەرموو: »هەستە و هێرش بکە سەر ئۆردوگاکە، چونکە خستوومەتە 
ژێر دەستتەوە. ١٠ ئەگەر لە هێرشبردن دەترس�ت، ئەوا خۆت و پورای خزمەتکارت 
بچنە خوارەوە بۆ ئۆردوگاکە، ١١ گوێت لە قسەکان�ان دەبێت و ورەت بەرزدەبێتەوە و 
هێرش دەبە�تەسەر ئۆردوگاکە.« ئ�تر خۆی و پورای خزمەتکاری بەرەو خوار چوون 
و  ١٢ م�د�انی  بوونەوە.  نز�ک  ئۆردوگاکە  دواوەی چەکدارەکانی  ڕ�زەکانی  لە  تاکو 
لە  و  وابوون  کوللە  وەک  زۆر�دا  لە  ڕۆژهەاڵت  کوڕانی  هەموو  و  عەمالێق��ەکان 
لەسەر  لمەی  ئەو  وەک  زۆر�دا  لە  بوون  بێشومار  وشترەکان�ش�ان  بوون،  دۆڵەکە 

کەناری دەر�ادا�ە.
و  دەگێڕێتەوە  هاوڕێکەی  بۆ  خەونێک  پی�اوێک  ب�نی  و  هات  گدعۆن  ١3 ئ�نجا 

بۆ  گلۆربووەوە  کولێرە�ەکی جۆ  لە خەونەکە  ب�ن�وە،  »بەڕاستی خەونێکم  دەڵێت: 
ئۆردوگای م�د�ان��ەکان و هاتە چادرەکە و لێ�دا، ئ�تر کەوت و سەرەوژێری کرد، 

چادرەکەی تەخت کرد.«

a 5 شێوازی ئاو خواردنەوە لە ڕێگەی لەپیی دەستەوە و نز�کبوونەوەی لەپیی دەست لە دەم.  
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١4 هاوڕێکەشی وەاڵمی دا�ەوە: »ئەوە لە شمشێرەکەی گدعۆنی کوڕی �ۆئاشی 

هەموو  و  م�د�ان��ەکان  خودا  ن��ە.  د�کە  ه�چی  بەوالوە  ز�اتر  ئ�سرائ�ل  پی�اوی 
سوپاکەی خستووەتە ژێر دەست�ەوە.«

بوو،  لێکدانەوەکەی  و  خەونەکە  هەواڵی  لە  گوێیی  گدعۆن  کاتێک  ١5 ئ�تر 

کڕنۆشی بۆ خودا برد. پاشان گەڕا�ەوە ئۆردوگاکەی ئ�سرائ�ل و گوتی: »هەستن، 
سێ  ١٦ ئ�نجا  دەستتانەوە.«  ژێر  خستووەتە  م�د�ان��ەکانی  سوپای  خودا  چونکە 
سەد پی�اوەکەی دابەش کرد بۆ سێ ت�پ و کەڕەنای دا�ە دەستی هەموو�ان لەگەڵ 

گۆزەی بەتاڵ و چرای خستە ناو گۆزەکانەوە.
١7 پیێیی گوتن: »سە�ری من بکەن و وەک من بکەن، ئەوەتا من دەچمە نز�ک 

ئ�تر من چی دەکەم ئێوەش وا بکەن. ١٨ ئ�نجا من و هەموو ئەوانەی  ئۆردوگاکە، 
لەگەڵمدان کە کەڕەنامان لێدا، ئێوەش بە دەوری هەموو ئۆردوگاکەدا کەڕەنا لێ 

بدەن و بڵێن: ”بۆ �ەزدان و بۆ گدعۆن!“«
١٩ ئ�تر گدعۆن و سەد پی�اوەکەی کە لەگەڵ�دا بوون لە سەرەتای ن�وە شەودا هاتن 

کەڕەنا�ان  ئ�نجا  بوو،  پاسەوانەکان�ان گۆڕی  کاتەدا  لەو  و  ئۆردوگاکە  کەناری  بۆ 
لێدا  کەڕەنا�ان  ت��ەکە  ٢٠ سێ  شکاند�انن.  بوو  دەست�ان  لە  گۆزانەی  ئەو  و  لێدا 
و گۆزەکان�ان شکاند و چراکان�ان بە دەستی چەپی�انەوە گرت و کەڕەناکان�ان بە 
دەستی ڕاست بۆ ئەوەی لێیی بدەن، هاوار�ان کرد: »شمشێرێک بۆ �ەزدان و بۆ 
ڕاوەستان.  ئۆردوگاکەدا  بە دەوری  لە شوێنی خۆ�ان  و  ٢١ ئ�تر هەر�ەکە  گدعۆن!« 

ئ�نجا هەموو م�د�ان��ەکان ڕا�انکرد و هاوار�ان کرد و هەاڵتن.
پی�اوانی  لە  ٢٢ کاتێک سێ سەد کەسەکە کەڕەنا�ان لێدا، �ەزدان کارێکی کرد 

بدات،  خۆی  هاوڕێکەی  لە  شمشێرەکەی  بە  هەر�ەکە  کە  ئۆردوگاکە  سەراپای 
ئ�تر سوپاکە هەاڵت بۆ بێت ش�تا بەرەو چەرێرا هەتا دەگاتە سنووری ئابێل مەحۆال 
هەموو  و  ئاشێر  و  نەفتالی  هۆزەکانی  لە  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  ٢3 ئ�تر  تەبات.  نز�ک 
مەنەشە بانگ کران و بەدوای م�د�ان��ەکان کەوتن. ٢4 ئ�نجا گدعۆن نێردراوی نارد 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  »دابەزن  گوتی:  و  ئەفرا�م  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  هەموو  بۆ 
م�د�ان��ەکان و سەرچاوەی ئاوەکان�ان لێ بستێنن هەتا دەگاتە بێت بارا و ڕووباری 

ئوردون.«
هەتا  لێسەندن  ئاوەکان�ان  سەرچاوەی  و  کۆبوونەوە  ئەفرا�م  پی�اوانی  هەموو  ئ�تر 
م�د�ان��ەکان�ش�ان گرت،  ٢5 دوو سەرکردەی  ئوردون.  ڕووباری  و  بێت بارا  دەگاتە 
زئێڤ�ان  بەاڵم  کوشت،  عۆرێڤ  تاشەبەردی  لەسەر  عۆرێڤ�ان  زئێڤ.  و  عۆرێڤ 
لەناو گوشەری زئێڤدا کوشت. هەروەها دوای م�د�ان��ەکان کەوتن و کەللەسەری 

عۆرێڤ و زئێڤ�ان لەوبەری ڕووباری ئوردونەوە هێنا بۆ گدعۆن.
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زە�ەح و زەلموناعی �اشایانی میدیان

 ئ�نجا پی�اوانی ئەفرا�م بە گدعۆن�ان گوت: »ئەو کارە چی بوو بە ئێمەت کرد، ٨ ١

نەکرد؟«  بانگ  ئێمەت  م�د�ان��ەکان  لەگەڵ  بۆ شەڕکردن  بۆچی کە چوو�ت 
هەروەها ڕەخنەی توند�ان لێ گرت.

٢ ئەو�ش وەاڵمی دانەوە: »ئەوەی من کردوومە چ��ە لەچاو ئەوەی ئێوە کردووتانە؟ 

ئا�ا چن�نەوەیa ترێیی ئەفرا�م لە ترێ ڕن�نەوەی ئەب�عەزەر باشتر ن��ە؟ 3 خودا عۆرێڤ 
و زئێڤی هەردوو سەرکردەی م�د�ان��ەکانی خستە ژێر دەستتانەوە. من توان�ومە چی 
بکەم لەچاو ئێوەدا؟« جا لەو کاتەدا کە ئەم قسە�ەی کرد، تووڕە�ی�ان بەرامبەری 

خاو بووەوە.
کە  پی�اوەکەی  سەد  سێ  و  خۆی  و  ئوردون  ڕووباری  بۆ  هات  گدعۆن  4 ئ�نجا 

5 گدعۆن  ڕاونان�ان.  لە  بوون  بەردەوام  بەاڵم  بوون  پەڕ�نەوە، ماندوو  بوون  لەگەڵ�دا 
چونکە  لەگەڵمدان،  جەنگاوەرانەی  بەو  بدەن  »نان  سوکۆتی گوت:  خەڵکی  بە 
م�د�ان  پاشای  هەردوو  زەلموناعی  و  زەڤەح  بەدوای  بەردەوام  من  و  ماندوون 

کەوتووم.«
٦ بەاڵم کاربەدەستەکانی سوکۆت گوت�ان: »ئا�ا ئێستا دەستی زەڤەح و زەلموناع 

لە دەستتە تاوەکو نان بدە�نە سەربازەکانت؟«
7 گدعۆن�ش گوتی: »بۆ�ە کاتێک �ەزدان زەڤەح و زەلموناع دەخاتە ژێر دەستم، 

لەشتان بە دڕکوداڵی دەشتودەر زامدار دەکەم.«
٨ لەوێشەوە سەرکەوت بۆ پەن�ێل و هەمان داواکاری لێکردن. خەڵکی پەن�ێل�ش 

گوت:  پەن�ێلی  خەڵکی  بە  ٩ هەروەها  دا�ەوە.  وەاڵم�ان  سوکۆت  خەڵکی  وەکو 
»کاتێک بە سەرکەوتوو�یی دەگەڕێمەوە ئەم قوللە�ە دەڕووخێنم.«

کە  بوون،  لەگەڵ�ان  سوپاکان�ان  و  بوون  قەرقۆر  لە  زەلموناع�ش  و  ١٠ زەڤەح 

نز�کەی پازدە هەزار بوون، هەموو ئەوانەی مابوونەوە لە هەموو سوپاکەی کوڕانی 
ڕۆژهەاڵت بوون، ئەوانەش کە کەوتن سەد و ب�ست هەزار پی�اوی شمشێر بەدەست 
بوون. ١١ ئ�تر گدعۆن لە ڕێگای چادرنش�نەکانەوە سەرکەوت، لە ڕۆژهەاڵتی نۆڤەح 
١٢ جا  نەبوون.  ئاگادار  لەو کاتەدا  و سوپاکەش  دا  لە سوپاکەی  و  �ۆگبەها�ەوە  و 
زەڤەح و زەلموناع هەاڵتن و ئەو�ش دوا�ان کەوت و هەردوو پاشای م�د�ان زەڤەح 

و زەلموناعی گرت و هەموو سوپاکەی تەفروتونا کرد.
جەنگ  لە  حەرەس  هەورازی  ڕێگای  بەالی  �ۆئاش  کوڕی  گدعۆنی  ١3 ئ�نجا 

ئەو�ش  لێکرد،  پرس�اری  و  گرت  سوکۆت  خەڵکی  لە  ١4 گەنجێکی  گەڕا�ەوە. 
پی�او  حەوت  و  حەفتا  کە  نووسی  بۆ  پی�رەکانی  و  سوکۆت  کاربەدەستەکانی  ناوی 
بوون. ١5 ئ�نجا گدعۆن هات بۆ الی خەڵکی سوکۆت و گوتی: »ئەوەتا زەڤەح و 
زەلموناع کە گاڵتەتان پیێکردم و گوتتان: ”ئا�ا دەستی زەڤەح و زەلموناع ئێستا بە 
دەستتەوە�ە هەتا نان بدە�نە پی�اوە ماندووەکانت؟“« ١٦ جا پی�رەکانی شارۆچکەکەی 

a ٢ کۆکردنەوەی پاشماوەی ڕنراوەکان.  
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بۆ خەڵکی سوکۆت.  پەند  بە  کردنی  و  دان  دەشتودەر سزای  دڕکوداڵی  بە  و  برد 
١7 هەروەها قوللەی پەن�ێلی ڕووخاند و پی�اوەکانی شارۆچکەکەی کوشت.

چۆن  کوشتتان  تاڤۆر  لە  کە  پی�اوانەی  »ئەو  گوت:  زەلموناعی  و  زەڤەح  ١٨ بە 

بوون؟«
ئەوان�ش گوت�ان: »لە تۆ دەچوون، هەر�ەکە�ان وەک شازادە�ەک بوو.«

١٩ گدعۆن�ش گوتی: »ئەوان برای منن و کوڕی دا�کمن. بە �ەزدانی ز�ندوو، 

�ەتەری  بە  ٢٠ ئ�نجا  نەمدەکوشتن!«  بتانهێشبوونا�ەوە  ز�ندوو�یی  بە  ئێوە  ئەگەر 
ڕانەکێشا،  �ەتەر شمشێرەکەی  بەاڵم  ب�انکوژە!«  نۆبەرەی کوڕی گوت: »هەستە 

چونکە ترسا، لەبەر ئەوەی هێشتا مێردمنداڵ بوو.
”پی�او چۆن  بمانکوژە، چونکە  و  »تۆ هەستە  زەلموناع�ش گوت�ان:  و  ٢١ زەڤەح 

ئەو  و  کوشت  زەلموناعی  و  زەڤەح  و  هەستا  گدعۆن�ش  وا�ە.“«  هێز�شی  بێت 
ه�زارەیa بە ملی وشترەکان�انەوە بوو بردی.

ئێفۆدی گدعۆن
پی�اوانی ئ�سرائ�ل بە گدعۆن�ان گوت: »فەرمانڕەوا�ەت�مان بکە، خۆت و  ٢٢ ئ�تر 

کوڕەکەت و کوڕی کوڕەکەشت، چونکە ڕزگارت کرد�ن لە دەستی م�د�ان.«
کوڕەکەشم  و  ناکەم  فەرمانڕەوا�ەت�تان  »من  گوتن:  پیێیی  گدعۆن  ٢3 بەاڵم 

فەرمانڕەوا�ەت�تان ناکات. �ەزدان فەرمانڕەوا�ەت�تان دەکات.« ٢4 ئ�نجا گدعۆن پیێیی 
دەست�کەوتووە  گوارانەی  ئەو  هەر�ەکەتان  دەکەم،  لێ  شتێکتان  »داوای  گوتن: 

بمداتێ.« بەگوێرەی نەر�تی ئ�سماع�ل��ەکان، گوارەی زێڕ�ان لە گوێ کردبوو.
٢5 ئەوان�ش گوت�ان: »بە خۆشحاڵ��ەوە.« ئ�نجا جبە�ەک�ان ڕاخست و هەر�ەکە 

و ئەو گوارانەی دەستی کەوتبوو فڕێی�دا�ە سەری. ٢٦ کێشی ئەو گوارە زێڕانەی کە 
داوای کرد هەزار و حەوت سەد شاقلb بوو، ئەمە بێجگە لە ه�زارەکان کە لەسەر 
لەبەر  کە  ئەرخەوانی  عەبای  و  جبە  و  بازن  هەروەها  بوون،  نوێ  مانگی  شێوەی 
پاشا�انی م�د�ان بوو، هەروەها بێجگە لەو ملوانکانەی کە لە ملی وشترەکان�ان بوو. 
٢7 جا گدعۆن ئێفۆدێکی لێ دروستکردن و لە عۆفرا دا�نا کە شارۆچکەکەی خۆی 

بوو. هەموو ئ�سرائ�ل�ش بەدوا�ەوە لەوێ لەشفرۆش��ان کرد، ئ�تر ئەوە تەڵە�ەک بوو 
بۆ گدعۆن و ماڵەکەی.

مردنی گدعۆن
٢٨ م�د�ان�ش لەبەردەم کوڕانی ئ�سرائ�لدا زەل�ل بوون و ئ�تر سەر�ان بەرز نەکردەوە. 

خاکەکەش لە سەردەمی گدعۆندا چل ساڵ لە ئاشت�دا بوو.

a ٢١ ه�زار: ئەو ملوانکە و جوانکار�انە�ە بە گەردنی ئاژەڵەوە هەڵدەواسرێت، بر�تی بووە لە ملوانکە و زەنگوڵی شێوە مانگی کراوە.  

b ٢٦ هەزار و حەوت سەد شاقل: نز�کەی ١٩,5 ک�لۆگرام.  
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٢٩ جا �ەروبەعلیa کوڕی �ۆئاش ڕۆ�شت و لە ماڵی خۆی دان�شت. 3٠ گدعۆن 

حەفتا کوڕی لە پشتی خۆی هەبوو، چونکە ژنی زۆربوو. 3١ هەروەها کەن�زەکەشی 
3٢ ئ�نجا  ئەب�مەلەخ.  لێنا  ناوی  بوو،  بۆی  کوڕێکی  ئەو�ش  بوو،  شەخەم  لە  کە 
گدعۆنی کوڕی �ۆئاش لە تەمەنێکی باشی پی�ر�دا مرد و لە گۆڕی �ۆئاشی باوکی لە 

عۆفرای ئەب�عەزەر�ی�ەکاندا نێژرا.
بەعلەکانەوە  بەدوای  د�سان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  گدعۆن  مردنی  لەدوای  33 هەر 

ئ�سرائ�ل  34 نەوەی  دانا.  خۆ�ان  خودای  بە   bبەعل بەر�ت�ان و  کرد  لەشفرۆش��ان 
دەستی  لە  کردن  دەربازی  ئەوەی  نەکەوتەوە،  ب�ر  خۆ�ان  پەروەردگاری  �ەزدانی 
هەموو دوژمنەکانی دەوروبەر�ان. 35 هەروەها لەگەڵ ماڵی �ەروبەعل، واتە گدعۆن، 

دڵسۆز نەبوون بەرامبەر بە هەموو ئەو چاکانەی کە لەگەڵ ئ�سرائ�ل کردی.

ئەبیمەلەخ

بۆ الی خاڵەکانی، بە ٩ بۆ شەخەم  �ەروبەعل چوو  ئەب�مەلەخی کوڕی   ئ�نجا  ١

”کام�ان  بڵێن:  شەخەم  خەڵکی  هەموو  ٢ »بە  گوت:  دا�کی  هۆزی  هەموو 
باشترە بۆ ئێوە، ئا�ا حەفتا کوڕەکەی �ەروبەعل فەرمانڕەوا�ەت�تان بکەن، �ان �ەک 
پی�او فەرمانڕەوا�ەت�تان بکات؟“ ئەوەشتان لەب�ر بێت کە من لە گۆشت و خوێنی 

خۆتانم.«
3 ئ�تر خاڵەکانی هەموو ئەم قسانە�ان بە هەموو خەڵکی شەخەم گوت. ئەوان�ش 

شاقل  حەفتا  4 ئ�نجا  برامانە.«  »ئەو  گوت�ان  چونکە  بوو،  بەدڵ  ئەب�مەلەخ�ان 
�اخی  پی�اوی  پارە�ە  بەو  ئەب�مەلەخ�ش  بەعل بەر�ت،  پەرستگای  لە  پیێ�دا   cز�و�ان
و چاونەترسی بەکرێ گرت و ئەوان�ش دوای کەوتن. 5 ئ�نجا هات بۆ ماڵی باوکی 
حەفتا  بوون،  �ەروبەعل  کوڕەکانی  کە  کوشت  خۆی  براکانی  هەموو  و  عۆفرا  لە 
برا لەسەر �ەک بەرد. تەنها �ۆتامی کوڕی �ەروبەعل کە لە هەمووان بچووکتر بوو 
بێت م�لۆ  هەموو  و  شەخەم  شارنش�نەکانی  ٦ ئ�تر  شاردەوە.  چونکە خۆی  ما�ەوە، 
کۆبوونەوە، چوون و لەالی دار بەڕووەکەی الی ستوونەکەی شەخەم ئەب�مەلەخ�ان 

کردە پاشا.
7 ئ�نجا هەواڵی ئەمە�ان دا بە �ۆتام، ئەو�ش چوو لەسەر لووتکەی کێوی گەر�ز�م 

و وەستا، هاواری لێکردن و پیێ�انی گوت: »گوێم لێ بگرن ئەی خەڵکی شەخەم، 
پاشا�ەک  چوون  درەختەکان  ٨ جارێک�ان  بگرێت.  لێ  گوێتان  خودا  ئەوەی  بۆ 
دەستن�شان بکەن لەسەر خۆ�ان. جا بە دار زە�توون�ان گوت: ”پاشا�ەت�مان بکە.“

٩ »دار زە�توون�ش وەاڵمی دانەوە: ”ئا�ا واز لە زە�تەکەم بهێنم، ئەوەی پیێیی ڕێز لە 

خوداوەندەکان و خەڵک دەگرن، بچم فەرمانڕەوا�ەتی درەختەکان بکەم؟“

a ٢٩ �ەروبەعل: مەبەست لە گدعۆن، لێرە و لە ئا�ەتی 35.  

b 33 واتە خوداوەندی پە�مان �ان مێردی پە�مان.  

c 4 نز�کەی ٠,٨ ک�لۆگرام.  
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١٠ »ئ�نجا درەختەکان بە دار هەنج�ر�ان گوت: ”وەرە تۆ پاشا�ەت�مان بکە.“

بەرە خۆشەکەم  و  لە ش�ر�ن��ەکەم  واز  ”ئا�ا  دانەوە:  وەاڵمی  هەنج�ر�ش  ١١ »دار 

بهێنم، بچم فەرمانڕەوا�ەتی درەختەکان بکەم؟“
١٢ »ئ�تر درەختەکان بە دار مێو�ان گوت: ”تۆ وەرە پاشا�ەت�مان بکە.“

دڵی  ئەوەی  بهێنم،  شەرابەکەم  لە  واز  ”ئا�ا  دانەوە:  وەاڵمی  مێو�ش  ١3 »دار 

خوداوەندەکان و خەڵک خۆش دەکات، بچم فەرمانڕەوا�ەتی درەختەکان بکەم؟“
١4 »ئ�نجا هەموو درەختەکان بە دڕکوداڵ�ان گوت: ”تۆ وەرە پاشا�ەت�مان بکە.“

١5 »دڕکوداڵ�ش بە درەختەکانی گوت: ”ئەگەر ئێوە بەڕاستی دەتانەوێت بە پاشای 

خۆتان دەستن�شانم بکەن، وەرن لەژێر سێبەرەکەمدا خۆتان پەنا بدەن. بەاڵم ئەگەر 
وا نەبوو ئاگرێک لە دڕکەکەوە دێتە دەرەوە و دارەکانی ئورزی لوبنان دەخوات!“

١٦ »ئا�ا ئێوە بە دەست�اکی و بە ڕاستی کارتان کردووە کە ئەب�مەلەختان کردووە 

بە پاشا؟ ئا�ا چاکەتان لەگەڵ �ەروبەعل و لەگەڵ ماڵەکەی کردووە؟ ئا�ا بەگوێرەی 
خستە  خۆی  و  جەنگا  ئێوە  بۆ  ١7 باوکم  داوەتەوە؟  پاداشتتان  خۆی  شا�ستە�یی 
مەترس��ەوە و لە چنگی م�د�ان دەربازی کردن. ١٨ ئێوەش ئەمڕۆ بەگژ ماڵی باوکمدا 
پی�او لەسەر �ەک بەرد و ئەب�مەلەخی  چوون و کوڕەکانی ئەوتان کوشت، حەفتا 
کوڕی ژنە خزمەتکارەکەی ئەوتان کردە پاشای خەڵکی شەخەم، چونکە براتانە! 
لەگەڵ  و  �ەروبەعل  لەگەڵ  کردبێت  ڕاست�تان  بە  و  دەست�اکی  بە  ئەگەر  ١٩ جا 

ماڵەکەی لەم ڕۆژەدا، ئەوا دڵتان خۆش بکەن بە ئەب�مەلەخ و با ئەو�ش دڵی پیێتان 
دێتە  ئەب�مەلەخەوە  لە  ئاگرێک  ئەوا  نەکردبوو،  واتان  ئەگەر  ٢٠ بەاڵم  بێت.  خۆش 
دەرەوە و شارنش�نەکانی شەخەم و بێت م�لۆ دەخوات، ئاگرێک�ش لە شارنش�نەکانی 

شەخەم و لە بێت م�لۆ دێتە دەرەوە و ئەب�مەلەخ دەخوات!«
٢١ ئ�نجا �ۆتام ڕا�کرد و هەاڵت، لە ترسی ئەب�مەلەخی برای چوو بۆ بئێر و لەوێ 

ژ�ا.
خودا  ٢3 ئ�نجا  کرد.  ئ�سرائ�لی  فەرمانڕەوا�ەتی  ساڵ  سێ  ئەب�مەلەخ  ٢٢ ئ�تر 

ئ�تر  شەخەم،  شارنش�نەکانی  و  ئەب�مەلەخ  نێوان  بۆ  نارد  بەدکاری  ڕۆحێکی 
شارنش�نەکانی شەخەم ناپاک��ان لە ئەب�مەلەخ کرد. ٢4 خودا ئەمەی کرد هەتا ئەو 
تاوانەی لە حەفتا کوڕەکەی �ەروبەعل کرا، خوێنڕشتن�ان لە ئەستۆی ئەب�مەلەخی 
برا�ان بێت کە کوشتنی، هەروەها بەسەر شارنش�نەکانی شەخەم، ئەوانەی هان�ان 
لووتکەی  لەسەر  بۆسە�ان  شەخەم  شارنش�نەکانی  ٢5 جا  براکانی.  کوشتنی  بۆ  دا 
ڕووت�ان  تێدەپەڕی  بەال�اندا  ڕێگاکە  لەسەر  �ەکێک  هەر  و  دانا  دژی  لە  چ�اکان 

دەکردەوە. ئ�تر هەواڵ گە�شت بە ئەب�مەلەخ.
٢٦ ئەوە بوو گەعەلی کوڕی عەبەد و براکانی هاتن و پەڕ�نەوە بۆ شەخەم، خەڵکی 

ترێی�ەکان�ان  و  کێڵگەکان�ان  سەر  بۆ  دەرەوە  ٢7 چوونە  پیێکرد.  متمانە�ان  شەخەم 
کۆکردەوە و بە پیێ�ەکان�ان گوش��ان. لەدوای ئەوە چوونە پەرستگای خوداوەندەکە�ان 
و ئاهەنگ�ان گێڕا. کاتێک خوارد�ان و خوارد�انەوە، نەفرەت�ان لە ئەب�مەلەخ کرد. 
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هەتا  کێ�ە  شەخەم  و  کێ�ە  »ئەب�مەلەخ  گوتی:  عەبەد  کوڕی  گەعەلی  ٢٨ ئ�نجا 

ئێمە خزمەتی بکە�ن؟ ئا�ا ئەو کوڕی �ەروبەعل ن��ە و زەڤول بر�کاری ن��ە؟ ئ�تر 
پی�اوەکانی حەمۆری باوکی شەخەم بکەن.  بۆچی ئێمە خزمەتی بکە�ن؟ خزمەتی 
٢٩ خۆزگە ئەم گەلە لەژێر دەستی مندا دەبوون، ئەو کاتە ئەب�مەلەخم ال دەدا، پیێم 

دەگوت: ”هەموو سوپاکەت ئامادە بکە و وەرە دەرەوە!“«
3٠ کاتێک زەڤولی فەرمانڕەوای شار قسەکەی گەعەلی کوڕی عەبەدی ب�ست، 

زۆر تووڕە بوو و 3١ بە نهێنی پە�امنێری بۆ الی ئەب�مەلەخ نارد و گوتی: »وا گەعەلی 
کوڕی عەبەد و براکانی هاتن بۆ شەخەم و شارەکە لە دژی تۆ دەوروژێنن. 3٢ ئێستا 
بە شەو خۆت و ئەو دارودەستانەی لەگەڵتدا�ە هەستن و لە کێڵگە بۆسە دابنێن. 
33 بە�انی کاتی خۆر هەاڵتن زوو هەستە و هێرش بەرە سەر شارەکە، ئ�نجا کاتێک 

لە  ئەوەی  تۆش  بۆت،  دەرەوە  دێنە  لەگەڵ�دان  کە  دارودەستانەی  ئەو  و  گەعەل 
دەستت دێ ب�کە.«

ئەب�مەلەخ و هەموو دارودەستەکانی کە لەگەڵ�دا بوون بە شەو هەستان  34 ئ�تر 

عەبەد�ش  کوڕی  35 گەعەلی  شەخەم.  بۆ  دانا  بۆسە�ان  و  بەش  چوار  بە  بوون  و 
لەناو دەروازەی شارەکەدا ڕاوەستابوو. لەو کاتەدا ئەب�مەلەخ و  چووبووە دەرەوە و 

دارودەستەکانی کە لەگەڵ�دا بوون لە بۆسەکە هاتنە دەرەوە.
لە  خەڵکن  ئەوە  »ئا  گوت:  زەڤولی  بە  ب�نی،  خەڵکەکەی  گەعەل  3٦ کاتێک 

لووتکەی چ�اکانەوە دێنە خوارەوە!«
زەڤول�ش پیێیی گوت: »ئەوە تۆ سێبەری چ�اکان دەب�ن�ت وا دەزان�ت خەڵکە.«

دێنە  زەو�ی�ەکەوە  بەرزا�یی  لە  خەڵکن  ئەوە  »ئا  گوتی:  د�سان  گەعەل  37 بەاڵم 

خوارەوە و �ەک ت���ش وا لە ڕێیی دار بەڕووەکەی بەخت خوێنەرەکانەوە دێت.«
3٨ زەڤول�ش پیێیی گوت: »ئێستا ئەو دەمەت لەکوێی�ە کە پیێیی دوا�ت: ”ئەب�مەلەخ 

کێ�ە هەتا ئێمە خزمەتی بکە�ن؟“ ئا�ا ئەوە ئەو خەڵکە ن�ن کە گاڵتەت پیێ�ان کرد؟ 
دە ئێستا بڕۆ دەرەوە و لەگەڵ�اندا بجەنگێ!«

ئەب�مەلەخ  لەگەڵ  و  دەرەوە  چووە  شەخەمدا  خەڵکی  لەبەردەم  3٩ گەعەل�ش 

جەنگا. 4٠ ئەب�مەلەخ�ش بەزاندی، ئ�تر لە دەستی هەاڵت و بر�ندارێکی زۆر بە 
درێژا�یی ڕێگاکە هەتا بەردەم دەروازەکە کەوتن. 4١ ئ�نجا ئەب�مەلەخ لە شاری ئەروما 

دان�شت و زەڤول�ش گەعەل و براکانی دەرکرد و نە�هێشت لە شەخەمدا بژ�ن.
4٢ ئ�نجا بۆ بە�ان��ەکەی خەڵکی شەخەم چوونە دەرەوە بۆ کێڵگە و هەواڵ درا بە 

ئەب�مەلەخ. 43 ئەو�ش دارودەستەکانی برد و کردنی بە سێ بەشەوە و لە کێڵگەدا 
و  هەستا  بۆ�ان  ئەو�ش  دەرەوە،  دێنە  شار  لە  خەڵکەکە  وا  ب�نی  دانا،  بۆسەی 
لێ�دان. 44 ئەب�مەلەخ و ئەو بەشەی لەگەڵ�دا بوون هەڵمەت�ان برد و لەناو دەروازەی 
شارەکەدا ڕاوەستان، بەاڵم دوو بەشەکەی د�کە هێرش�ان بردە سەر هەموو ئەوانەی 
بەگژ  چوو  ڕۆژ  درێژا�یی  بە  45 ئەب�مەلەخ�ش  دان.  لێ�ان  و  بوون  کێڵگەدا  لە  کە 
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بوو کوشتنی، شارەکەی وێران  تێ�دا  شارەکەدا و شارەکەی گرت، ئەو خەڵکەی 
کرد و خاکەکەی بە خوێ داپۆشی.

4٦ ئ�نجا هەموو خەڵکی قوللەی شەخەم ئەمە�ان ب�ست، بۆ�ە چوونە ناو قەاڵی 

پەرستگای ئێل بەر�ت. 47 ئ�تر هەواڵ�ان دا بە ئەب�مەلەخ کە هەموو خەڵکی قوللەی 
شەخەم کۆبوونەتەوە. 4٨ ئەب�مەلەخ خۆی و هەموو خەڵکەکەی کە لەگەڵی بوون 
سەرکەوتن بۆ کێوی چەلمۆن. ئ�نجا ئەب�مەلەخ دەستی دا�ە تەور و لقوپۆپیی داری 
بڕ�ی�ەوە و هەڵ�گرت و خست��ە سەر شانی، بەو خەڵکەی گوت کە لەگەڵ�دا بوون: 
ئێوەش خێرا وەکو من بکەن!« 4٩ خەڵکەکەش هەر�ەکە  لێ�ە چ�م کرد،  »چاوتان 
چواردەوری  بە  ڕۆ�شتن،  ئەب�مەلەخەوە  لەدوای  و  بڕ�ی�ەوە  لقوپۆپیێکی  چەند  و 
قەاڵکەدا دا�اننا و قەاڵکە�ان بەسەردا سووتاندن. بەم جۆرە هەموو خەڵکەکەی ناو 

قوللەی شەخەم مردن کە نز�کەی هەزار پی�او و ژن بوون.
5٠ ئ�نجا ئەب�مەلەخ چوو بۆ تێڤێچ و گەمارۆی تێڤێچی دا و گرتی. 5١ لەناوەڕاستی 

شارەکەش قوللە�ەکی قا�ی�م هەبوو، هەموو پی�اوان و ژنان و تەواوی خەڵکی شارەکە 
بۆ ئەوێ هەاڵتن، دەرگاکان�ان لەدوای خۆ�انەوە داخست و سەرکەوتن بۆ سەربانی 
دەرگای  نز�کی  و  بەگژ�دا  چوو  و  قوللەکە  بۆ  هات  5٢ ئەب�مەلەخ�ش  قوللەکە. 
قوللەکە بووەوە بۆ ئەوەی بە ئاگر ب�سووتێنێت. 53 ئ�نجا ژنێک بەرداشی سەرەوەی 

دەستاڕێکی کێشا بە سەری ئەب�مەلەخدا و کەللەی سەری شەقکرد.
54 ئەو�ش دەستبەجێ ئەو کوڕەی بانگکرد کە قەڵغان و ڕمەکانی بۆ هەڵگرتبوو، 

”ژنێک  نەڵێن:  پیێم  ئەوەی  بۆ  بمکوژە،  و  دەربێنە  »شمشێرەکەت  گوت:  پیێیی 
پی�اوەکانی  55 کاتێک  مرد.  و  کرد  پیێدا  شمشێرەکەی  کوڕەکە  ئ�تر  کوشتی.“« 

ئ�سرائ�ل ب�ن��ان ئەب�مەلەخ مرد، هەر�ەکە و گەڕا�ەوە شوێنی خۆی.
ئەوەی  هێنا�ەوە،  خۆ�دا  بەسەر  ئەب�مەلەخی  خراپەکار�ی�ەکەی  خودا  5٦ ئ�تر 

هەموو  خودا  57 هەروەها  کوشت.  براکەی  حەفتا  کە  کردی،  باوکی  بە  دەرهەق 
کوڕی  �ۆتامی  نەفرەتەکەی  هێنانەوە،  بەسەر  شەخەمی  خەڵکی  خراپەکار�ی�ەکانی 

�ەروبەعل�ان بەسەرهات.

تۆالع

بۆ ١٠ هەستا  دۆدۆ  کوڕی  پوڤە  کوڕی  تۆالعی  ئەب�مەلەخ  سەردەمی   لەدوای  ١

ئەوەی ئ�سرائ�ل ڕزگار بکات، کە پی�اوێک بوو لە هۆزی �ەساخار، لە شام�ر 
لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م دەژ�ا. ٢ ب�ست و سێ ساڵ ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی 

کرد، ئ�نجا مرد و لە شام�ر نێژرا.

یائیر
ڕابەرا�ەتی  ساڵ  دوو  و  ب�ست  و  هەستا  گلعادی  �ائ�ری  ئەو  لەدوای  3 ئ�نجا 

سی  و  دەبوون  گوێدرێژ  سی  سواری  و  هەبوو  کوڕی  4 سی  کرد.  ئ�سرائ�لی 
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شارۆچکە�ان هەبوو، پیێ�ان دەگوترا حەڤۆت �ائ�ر کە هەتا ئەمڕۆش وا�ان پیێ دەڵێن 
و لە خاکی گلعادە. 5 �ائ�رش مرد و لە قامۆن نێژرا.

یەف�اح
بەعلەکان  خراپەکاری.  بۆ  گەڕانەوە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  ٦ نەوەی 

و  عەمۆن��ەکان  مۆئاب،  سە�دا،  ئارام،  خوداوەندەکانی  و  عەشتۆرەتەکان  و 
فەلەست��ەکان�ان پەرست و واز�ان لە �ەزدان هێنا و نە�ان�ەرست. 7 لەبەر ئەوە تووڕە�یی 
عەمۆن��ەکانی  و  فەلەست��ەکان  ڕادەستی  و  جۆش  هاتە  ئ�سرائ�ل��ەکان  لە  �ەزدان 
کردن. ٨ ئەوان�ش لەو ساڵەوە نەوەی ئ�سرائ�ل�ان تێکشکاند و ستەم�ان لێکردن. بۆ 
ماوەی هەژدە ساڵ نەوەی ئ�سرائ�ل�ان دەچەوساندەوە، هەموو ئەوانەی کە لە بەری 
ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون بوون لە خاکی ئەمۆر�ی�ەکان ئەوانەی لە گلعاد بوون. 
٩ عەمۆن��ەکان لە ڕووباری ئوردون�ش پەڕ�نەوە بۆ جەنگ لە دژی �ەهودا و بن�ام�ن 

ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٠ جا  بوون.  پەرێشان  زۆر  ئ�سرائ�ل  بۆ�ە  ئەفرا�م،  بنەماڵەی  و 
هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد و گوت�ان: »ئێمە گوناهمان کرد دەرهەق بە تۆ، چونکە 

وازمان لە خودای خۆمان هێنا و بەعلەکانمان پەرست.«
١١ �ەزدان�ش بە نەوەی ئ�سرائ�لی فەرموو: »کاتێک م�سری، ئەمۆری، عەمۆنی، 

ئ�تر  پیێتان هەڵچنی،  تەنگ�ان  ماعۆن��ەکان،  و  ١٢ سە�دائی، عەمالێقی  فەلەستی، 
هاوارتان بۆ کردم، ئا�ا من�ش لە دەست�ان ڕزگارم نەکردن؟ ١3 بەاڵم ئێوە وازتان لێ 
١4 بڕۆن هاوار  ناکەم.  ئ�تر ڕزگارتان  ئەوە  لەبەر  پەرست.  هێنام و خودای د�کەتان 
بکەن بۆ ئەو خوداوەندانەی هەڵتانبژاردوون، با لە کاتی تەنگانەتان ئەوان ڕزگارتان 

بکەن.«
باش  بە  چی  جا  کرد،  »گوناهمان  گوت:  �ەزدان�ان  بە  ئ�سرائ�ل�ش  ١5 نەوەی 

خوداوەندە  ١٦ ئ�تر  بکە.«  دەربازمان  ئەمڕۆ  هەر  تەنها  بکە،  پیێمانی  دەزان�ت 
کڵۆڵ�یی  بەهۆی  �ەزدان  پەرست.  �ەزدان�ان  و  البرد  خۆ�اندا  لەنێو  بێگانەکان�ان 

ئ�سرائ�لەوە دڵتەنگ بوو.
گلعاددا  لە  و  کۆبوونەوە  و  کران  بانگ  عەمۆن��ەکان  لەشکرەکانی  ١7 ئ�نجا 

چادر�ان هەڵدا، کوڕانی ئ�سرائ�ل�ش کۆبوونەوە و لە م�چ�ا چادر�ان هەڵدا. ١٨ ئ�تر 
ڕابەرەکانی گەلی گلعاد بە �ەکتر�ان گوت: »ئەو پی�اوەی دەست بکات بە جەنگ 

لەگەڵ عەمۆن��ەکان، ئەوا ئەو دەبێت بە سەرۆکی هەموو خەڵکی گلعاد.«

بوو، ١١ لەشفرۆشێک  کوڕی  بوو،  بەهێز  جەنگاوەرێکی  گلعادی   �ەفتاحی  ١

گلعاد�ش باوکی بوو. ٢ ژنەکەی گلعاد چەند کوڕێکی بوو، کاتێک کوڕەکان 
گەورە بوون �ەفتاح�ان دەرکرد و پیێ�ان گوت: »ناب�ت بە م�راتگر لە ماڵی باوکمان، 
هەاڵت  براکانی  دەست  لە  �ەفتاح  3 بۆ�ە  د�کە�ت.«  ژنێکی  کوڕی  تۆ  چونکە 
لە دەوری  �اخی و چاونەترس  پی�اوێکی  بوو، چەند  ن�شتەجێ  لە خاکی تۆڤ  و 

کۆبوونەوە و دوای کەوتن.
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5 کاتێک  جەنگان.  ئ�سرائ�ل  دژی  لە  عەمۆن��ەکان  ماوە�ەک  پاش  4 ئ�نجا 

عەمۆن��ەکان لە دژی ئ�سرائ�ل جەنگان، پی�رانی گلعاد چوون بۆ ئەوەی �ەفتاح لە 
خاکی تۆڤەوە بهێنن. ٦ بە �ەفتاح�ان گوت: »وەرە ببە بە سەرکردەمان هەتا لە دژی 

عەمۆن��ەکان بجەنگ�ن.«
7 �ەفتاح�ش بە پی�رانی گلعادی گوت: »ئا�ا ئێوە نەبوون کە ڕقتان لێم بووەوە و لە 

ماڵی باوکم دەرتانکردم؟ بۆچی ئێستا هاتوون بۆ الم کە لە تەنگانە دان؟«
٨ پی�رانی گلعاد�ش بە �ەفتاح�ان گوت: »بۆ�ە ئێستا گەڕاو�نەتەوە بۆ الت هەتا 

لەگەڵمان بێ�ت و لە دژی عەمۆن��ەکان بجەنگ�ن و بب�ت بە سەرکردەمان بەسەر 
هەموو دان�شتووانی گلعاد.«

جەنگ  بۆ  گەڕاندەوە  منتان  »ئەگەر  گوت:  گلعادی  پی�رانی  بە  ٩ �ەفتاح�ش 

دەبمە  من  بەڕاستی  ئەوا  دا،  بەدەستمەوە  ئەوانی  �ەزدان  و  عەمۆن��ەکان  دژی  لە 
سەرکردەتان؟«

بێت،  شا�ەت  لەنێوانمان  �ەزدان  »با  �ەفتاح�ان گوت:  بە  گلعاد�ش  ١٠ پی�رانی 

پی�رانی  لەگەڵ  �ەفتاح  ١١ ئ�نجا  گوتت.«  ئەوەی  بەپیێیی  دەکە�ن  ئاوا  دڵن�ا�ی�ەوە  بە 
�ەفتاح�ش  و  خۆ�ان  فەرماندەی  و  بەسەرکردە  کرد�ان  گەل  و  ڕۆ�شت  گلعاددا 

هەموو قسەکانی خۆی لە م�چ�ا لەبەردەم �ەزدان دووبارە کردەوە.
و  کرد  ڕەوانە  عەمۆن��ەکان  پاشای  الی  بۆ  نێردراوێکی  چەند  �ەفتاح  ١٢ ئ�نجا 

دژم  لە  خاکەکەم  لە  هەتا  سەرم  هاتوو�تە  تۆ  هە�ە،  تۆ  لەگەڵ  »چ�م  گوتی: 
بجەنگ�ت؟«

ئەوەی  »لەبەر  گوت:  �ەفتاحی  نێردراوەکانی  بە  عەمۆن��ەکان�ش  ١3 پاشای 

ئ�سرائ�ل لە کاتی هاتتن�دا لە م�سر خاکەکەی بردووم، لە ئەرنۆنەوە هەتا �ەبۆق و 
هەتا ڕووباری ئوردون، ئێستاش بە ئاشتی ب�گەڕێنەوە.«

ڕەوانە  عەمۆن��ەکان  پاشای  بۆ الی  نێردراوێکی  چەند  دووبارە  �ەفتاح  ١4 ئ�نجا 

کردەوە و ١5 پیێیی گوت:

عەمۆن��ەکانی  خاکی  و  مۆئاب  خاکی  ئ�سرائ�ل  دەڵێت:  ئاوا  »�ەفتاح 
نەبردووە، ١٦ چونکە لە کاتی هاتنی ئ�سرائ�ل لە م�سرەوە بەناو چۆڵەوان�دا هەتا 
دەر�ای سوورa ڕۆ�شت و هات بۆ قادێش. ١7 ئ�تر ئ�سرائ�ل چەند نێردراوێکی 
تێ�ەڕ  بەناو خاکەکەتدا  با  ”لێمانگەڕێ  گوتی:  و  ئەدۆم  پاشای  بۆ الی  نارد 
ب�ن،“ بەاڵم پاشای ئەدۆم گوێیی نەگرت. هەروەها نێردراو�ان بۆ الی پاشای 

مۆئاب نارد، بەاڵم ڕازی نەبوو. ئ�نجا نەوەی ئ�سرائ�ل لە قادێش مانەوە.
خاکی  و  ئەدۆم  خاکی  بەدەوری  و  ڕۆ�شتن  چۆڵەوان�دا  بەناو  ١٨ »ئ�نجا 

مۆئابدا سووڕانەوە، لەالی ڕۆژهەاڵتەوە هاتن بۆ خاکی مۆئاب و لە کەناری 

a ١٦ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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ئەرنۆن  ناو خاکی مۆئاب، چونکە ڕووباری  نەهاتنە  ئەرنۆن چادر�ان هەڵدا، 
سنووری مۆئاب بوو.

١٩ »پاشان ئ�سرائ�ل چەند نێردراوێکی بۆ الی س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان 

خاکەکەتاندا  بەناو  با  ”لێمانگەڕێن  گوتن:  پیێیی  و  نارد  حەشبۆن  پاشای  و 
تێ�ەڕ�ن بۆ شوێنەکەمان.“ ٢٠ بەاڵم س�حۆن متمانەی بە ئ�سرائ�ل نەبوو بەناو 
سنوورەکە�دا تێب�ەڕێت، بەڵکو س�حۆن هەموو هێزەکانی کۆکردەوە و لە �ەهەچ 

چادر�ان هەڵدا و لە دژی ئ�سرائ�ل جەنگان.
دا  سوپاکەی  هەموو  و  س�حۆن  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ٢١ »ئ�نجا 

بە خاوەنی  بوو  ئ�سرائ�ل  ئ�تر  بەزاند.  ئەوان�ان  و  ئ�سرائ�لەوە  نەوەی  بەدەست 
هەموو زەوی ئەمۆر�ی�ەکان و دان�شتووانی ئەو خاکە، ٢٢ دەست�ان بەسەر هەموو 
سنووری ئەمۆر�ی�ەکاندا گرت، لە ئەرنۆنەوە هەتا �ەبۆق و لە چۆڵەوان��ەوە هەتا 

ڕووباری ئوردون.
لەبەردەم  ئەمۆر�ی�ەکانی  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  کە  ٢3 »ئێستاش 

خاوەندار�یێتی  تۆ  مافێک  چ  بە  ئا�ا  دەرکردووە،  خۆی  گەلی  ئ�سرائ�لی 
پیێت  خوداوەندت   aکەمۆشی کە  ئەوەی  خاوەنی  ناب�تە  ٢4 ئا�ا  دەکە�ت؟ 
پەروەردگارمان  �ەزدانی  کە  ئەوانە�ن  هەموو  خاوەنی  ئێمەش  دەدات؟ 
لەبەردەمماندا وەدەر�نان. ٢5 ئێستاش ئا�ا تۆ بەڕاستی لە باالقی کوڕی چ��وری 
لە  �اخود  کرد،  ئ�سرائ�لی  بەربەرەکانێیی  ئەو  ئا�ا  چاکتر�ت؟  مۆئاب  پاشای 
دژ�ان جەنگا؟ ٢٦ ئەو کاتەی ئ�سرائ�ل لە حەشبۆن و گوندەکانی و عەرۆعێر و 
گوندەکانی و هەموو شارۆچکەکانی کەناری ئەرنۆن سێ سەد ساڵ ن�شتەجێ 
بوو، بۆچی لەو کاتەدا بەدەستت نەهێنا�ەوە؟ ٢7 من ه�چ گوناهم دەرهەق بە 
تۆ نەکردووە، بەاڵم تۆ خراپەم لەگەڵ دەکە�ت بە شەڕکردن لەگەڵ من. با ئەمڕۆ 

�ەزدانی دادوەر حوکم لەنێوان ئ�سرائ�ل و عەمۆن��ەکاندا بدات.«

٢٨ بەاڵم پاشای عەمۆن��ەکان گوێیی لە قسەکانی �ەفتاح نەگرت کە بۆی نارد.

٢٩ جا ڕۆحی �ەزدان هاتە سەر �ەفتاح. لە گلعاد و مەنەشە پەڕ�ی�ەوە و م�چ�ای 

پیێشڕەو�یی  عەمۆن��ەکان  سەر  هێرشکردنە  بۆ  لەوێشەوە  تێ�ەڕاند،  گلعاد�شی 
دا  �ەزدان کرد و گوتی: »ئەگەر عەمۆن��ەکانت  بۆ   bنەزری �ەفتاح  3٠ ئ�نجا  کرد. 
بەدەستمەوە، 3١ ئەوا لە کاتی گەڕانەوەمدا بە سەرکەوتوو�یی لەالی عەمۆن��ەکانەوە، 
ئەوەی بۆ پیێشواز�لێکردنم لە دەرگای ماڵەکەمەوە بێتە دەرەوە، ئەوە بۆ �ەزدان دەبێت 

و وەک قوربانی سووتاندن پیێشکەشی دەکەم.«
3٢ ئ�نجا �ەفتاح پەڕ�ی�ەوە بۆ عەمۆن��ەکان بۆ جەنگ لە دژ�ان و �ەزدان ئەوانی دا�ە 

a ٢4 خوداوەندی هەرە گەورەی مۆئاب��ەکان بوو. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢٩  .  

بڕوانە  لەال�ەن خوداوە.  دەدرێتەوە  ئەرێ وەاڵم  بە  و  بۆ خودا  بەرز دەکاتەوە  داخواز�ی�ەک  لە کاتێکدا کە  بە مەرجێکەوە،  پابەندکردنی مرۆڤ خۆ�ەتی  واتە  b 3٠ نەزر: 

سەرژمێری ٢١ :٢  .  
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ئابێل کەرام�م ب�ست شارۆچکەی  33 لەنێوان عەرۆعێرەوە و م�ن�ت هەتا  دەستی. 
وێران کرد و بەم شێوە�ە عەمۆن��ەکان کەوتنە ژێردەستی نەوەی ئ�سرائ�ل.

34 پاشان �ەفتاح گەڕا�ەوە بۆ م�چ�ا بۆ ماڵەکەی و تەماشای کرد وا کچەکەی بە 

دەفلێدان و سەماکردنەوە هاتووەتە دەرەوە بۆ پیێشواز�لێکردنی. ئەو کچەش تاقانە 
پیێکەوت  چاوی  کە  کاتەدا  35 لەو  نەبوو.  د�کەی  و کچی  کوڕ  لەو  بوو، جگە 
جلەکانی دادڕی و گوتی: »ئای کچەکەم ئەژنۆت شکاندم و ژ�انت لێ تاڵ کردم، 

چونکە سوێندم بۆ �ەزدان خواردووە و ناتوانم لێیی پاشگەز ببمەوە.«
3٦ ئەو�ش پیێیی گوت: »ئەی باوکە تۆ نەزرت بۆ �ەزدان کردووە. بەوەم لەگەڵ بکە 

کە لە دەمت هاتووەتە دەرەوە، چونکە �ەزدان تۆڵەی بۆ سەند�ی�ەوە لە دوژمنەکانت، 
لە عەمۆن��ەکان.« 37 پاشان بە باوکی گوت: »با ئەو کارەم لەگەڵدا بکرێت، دوو 
مانگ لێم بگەڕێ هەتا بڕۆم و لەسەر چ�اکان بگەڕێم و لەگەڵ هاوڕێی�ەکانم ش�وەن 

بگێڕم، چونکە هەرگ�ز شوو ناکەم.«
دەستە  لەگەڵ  و  ڕۆ�شت  ناردی،  مانگ  دوو  »بڕۆ.«  گوتی:  3٨ ئەو�ش 

3٩ لە  ناکات.  شوو  هەرگ�ز  چونکە  گێڕا،  ش�وەنی  چ�اکان  لەسەر  خوشکەکانی 
کردبووی  نەزرەی  ئەو  ئ�تر  باوکی،  الی  بۆ  گەڕا�ەوە  مانگەکەدا  دوو  کۆتا�یی 

ئەنجامی دا، کچەکەش پاک�زە بوو.
ئ�تر ئەمە لەناو ئ�سرائ�لدا بوو بە نەر�ت 4٠ کە کچەکانی ئ�سرائ�ل سااڵنە چوار 

ڕۆژ دەچن بۆ ئەوەی ش�وەن بۆ کچەکەی �ەفتاحی گلعادی بگێڕن.

یەف�اح و ئەفرایم

بۆ ١٢ پەڕ�نەوە  و  کۆبوونەوە  و  بانگکران  ئەفرا�م  لەشکری  پی�اوانی   ئ�نجا  ١

دژی  لە  جەنگ  بۆ  »بۆچی  گوت:  �ەفتاح�ان  بە  و  چافۆن  شارۆچکەی 
ئەوە  لەبەر  بێ�ن؟  لەگەڵت  ئەوەی  بۆ  نەکرد�ن  بانگت  و  پەڕ�تەوە  عەمۆن��ەکان 

ماڵەکەت بە ئاگر بەسەرتدا دەسووتێن�ن.«
٢ �ەفتاح�ش وەاڵمی دانەوە: »من و گەلەکەم لەگەڵ عەمۆن��ەکاندا ملمالنێ�ەکی 

توندمان هەبوو، کاتێک بانگم کردن، ئێوە لە دەست�ان ڕزگارتان نەکردم. 3 کاتێک 
ئێوە ڕزگارم ناکەن، گ�انم خستە دەستمەوە و پەڕ�مەوە بۆ جەنگ لە دژی  ب�ن�م 
ئەمڕۆ  ئێوە  بۆچی  ئ�تر  دەستمەوە.  ژێر  خستە  ئەوانی  �ەزدان�ش  و  عەمۆن��ەکان 

هاتوونەتە سەرم بۆ ئەوەی لە دژم بجەنگن؟«
و  جەنگا  ئەفرا�م  دژی  لە  و  کۆکردەوە  گلعادی  پی�اوانی  هەموو  �ەفتاح  4 ئ�نجا 

پی�اوانی گلعاد ئەفرا�م�ان بەزاند، چونکە ئەفرا�م��ەکان گوتبوو�ان: »ئێوەی گلعادی 
لە دەست ئەفرا�م و مەنەشە ڕاتانکردووە.« 5 گلعاد�ی�ەکان تەنکا�ی�ەکانی ڕووباری 
ئەفرا�م  هەاڵتووەکانی  لە  هەرکەسێک  کاتەدا  لەو  گرت،  ئەفرا�م  لە  ئوردون�ان 
ب�گوتا�ە: »لێمگەڕێن با تێ�ەڕم،« پی�اوانی گلعاد پیێ�ان دەگوت: »تۆ ئەفرا�م�ت؟« 
ئەو�ش  ”ش�بۆلەت.“«  بڵێ  »باشە  دەگوت:  ٦ پیێ�ان  »نەخێر،«  دە�گوت:  ئەگەر 
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ئ�نجا  دەرببڕێت.  وشەکە  نە�دەتوانی  تەواوی  بە  چونکە  »س�بۆلەت،«  دە�گوت: 
دە�انگرت و لە تەنکا�ی�ەکانی ڕووباری ئوردون دە�انکوشت. لەو کاتەدا چل و دوو 

هەزار لە ئەفرا�م کوژران.
�ەفتاحی  پاشان  و  ئ�سرائ�لی کرد  ڕابەرا�ەتی  �ەفتاح شەش ساڵ  ئەوە  7 لەدوای 

گلعادی مرد و لە �ەکێک لە شارۆچکەکانی گلعاد نێژرا.

ئیبسان و ئێلۆن و عەبدۆن
ئ�بسانی خەڵکی بێت لەحم ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد و ٩ سی کوڕ  ٨ پاش ئەو 

و سی کچی هەبوو، کچەکانی بە شوو دا بە خەڵکی دەرەوەی خێڵەکەی و لە 
دەرەوەی خێڵەکەی سی بووکی بۆ کوڕەکانی هێنا. ئ�بسان حەوت ساڵ ڕابەرا�ەت�یی 

ئ�سرائ�لی کرد و ١٠ پاشان مرد و لە بێت لەحم نێژرا.
١١ پاش ئەو ئێلۆنی زەبولونی دە ساڵ ڕابەرا�ەت�یی ئ�سرائ�لی کرد و ١٢ پاشان مرد و 

لە ئە�الۆن لە خاکی زەبولون نێژرا.
ئ�سرائ�لی  ڕابەرا�ەتی  پی�رعاتۆن  لە شاری  ئەو�ش عەبدۆنی کوڕی ه�لێل  ١3 پاش 

کرد و ١4 چل کوڕ و سی کوڕەزای هەبوو سواری حەفتا گوێدرێژ دەبوون. هەشت 
ساڵ ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ١5 ئ�نجا عەبدۆنی کوڕی ه�لێلی پی�رعاتۆنی مرد و 

لە پی�رعاتۆن لە خاکی ئەفرا�مدا لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی عەمالێق��ەکان نێژرا.

لەدایکبوونی شەمشون

و ١3 خراپەکاری  بۆ  گەڕانەوە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی   د�سان  ١

�ەزدان�ش چل ساڵ ژێر دەستەی فەلەست��ەکانی کردن.
٢ ئ�نجا پی�اوێک لە چۆرعا هەبوو لە هۆزی دان��ەکان ناوی مانۆوەح بوو، ژنەکەی 

پیێیی  و  دەرکەوت  ژنەکە  بۆ  �ەزدان  فر�شتەی  3 جا  نەدەبوو.  منداڵی  بوو  نەزۆک 
فەرموو: »تۆ نەزۆک�ت و منداڵت نەبووە، بەاڵم سک�ڕ دەب�ت و کوڕێکت دەبێت. 
4 ئێستاش ور�ابە شەراب و مەی مەخۆرەوە و شتی گاڵو مەخۆ. 5 ئەوەتا سک پڕ 

دەب�ت و کوڕێکت دەبێت، گوێزان بەسەر سەر�دا نا�ەت، چونکە کوڕەکە هەر 
بە ڕزگارکردنی  بۆ خودا، ئەو�ش دەست دەکات  تەرخانکراوa دەبێت  لە سکتەوە 

ئ�سرائ�ل لە دەستی فەلەست��ەکان.«
٦ ئ�نجا ژنەکە چوو بۆ الی مێردەکەی و پیێیی گوت: »پی�اوێکی خودا هات بۆ الم 

و وەک فر�شتەی خودا شێوەی زۆر سامناک بوو. لێم نەپرسی کە لەکوێوە هاتووە، 
ئەو�ش ناوی خۆی پیێ نەگوتم. 7 پیێیی گوتم: ”ئەوەتا سک پڕ دەب�ت و کوڕێکت 
دەبێت، ئێستاش شەراب و مەی مەخۆرەوە و شتی گاڵو مەخۆ، چونکە کوڕەکە 

لەو کاتەوەی لە سکتە تەرخانکراو دەبێت بۆ خودا هەتا ڕۆژی مردنی.“«
٨ ئ�نجا مانۆوەح لە �ەزدان پاڕا�ەوە و گوتی: »ئەی پەروەردگار، داوات لێ دەکەم 

a 5 تەرخانکراو: واتە نەزر دەکات. بڕوانە سەرژمێری بەشی ٦.  
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ئەو پی�اوەی خودا کە ناردت با دووبارە بێتەوە بۆ المان و فێرمان بکات چی بۆ ئەو 
کوڕە بکە�ن کە لەدا�ک دەبێت.«

٩ خوداش گوێیی لە دەنگی مانۆوەح گرت و فر�شتەی خودا دووبارە هاتەوە بۆ 

١٠ ئ�تر  نەبوو.  لەگەڵدا  مێردی  مانۆوەحی  و  دان�شتبوو  لە کێڵگەدا  ژنەکە کە  الی 
ژنەکە بە خێرا�یی ڕا�کرد و بە مێردەکەی گوت: »ئەو پی�اوەی کە ئەو ڕۆژە هات بۆ 

الم، لێرە�ە!«
١١ مانۆوەح�ش هەستا و بەدوای ژنەکە�دا ڕۆ�شت و هات بۆ الی پی�اوەکە، پیێیی 

گوت: »تۆ ئەو پی�اوەی کە لەگەڵ ژنەکەم قسەت کرد؟«
ئەو�ش گوتی: »من ئەوم.«

کردارەکانی  و  ڕێنما�یی  وتەکەت،  هاتنەدی  کاتی  »لە  گوتی:  ١٢ مانۆوەح�ش 

چۆن دەبێت؟«
لە  بێت  هۆش�ار  ژنەکە  »با  گوت:  مانۆوەحی  بە  �ەزدان  فر�شتەکەی  ١3 ئ�نجا 

هەموو ئەو شتانەی پیێم گوت، ١4 ئەوەی لە دار مێو بێت با نە�خوات، شەراب و 
مەی نەخواتەوە و ه�چ شتێکی گاڵو�ش نەخوات. با خۆی لە هەموو ئەو شتانە 

ب�ارێزێت کە ڕامس�اردووە.«
١5 ئ�نجا مانۆوەح بە فر�شتەکەی �ەزدانی گوت: »لێمانگەڕێ با بتحەوێن�نەوە و 

کارەبزنێکت بۆ سەر ببڕ�ن.«
لە  بشمحەوێننەوە  »ئەگەر  گوت:  مانۆوەحی  بە  �ەزدان�ش  ١٦ فر�شتەکەی 

بکە.«  �ەزدانی  پیێشکەشی  کرد  سووتاندن�شت  قوربانی  ئەگەر  ناخۆم،  نانەکەت 
مانۆوەح نە�زانی ئەوە فر�شتەی �ەزدانە.

١7 مانۆوەح�ش بە فر�شتەکەی �ەزدانی گوت: »ناوت چ��ە، بۆ ئەوەی کاتێک 

وتەکەت هاتە دی ڕێزت لێ بنێ�ن؟«
١٨ فر�شتەکەی �ەزدان�ش پیێیی گوت: »بۆچی لە ناوم دەپرس�ت؟ ئەو لە سەرووی 

تێگە�شتنەوە�ە؟« ١٩ ئ�نجا مانۆوەح کارەبزنەکە و دانەوێڵە پیێشکەشکراوەکەی برد و 
سەری خستنە سەر تاتەبەردێک و کردنی بە قوربانی بۆ �ەزدان، �ەزدان�ش کارێکی 
سەرسوڕهێنەری ئەنجام دا و مانۆوەح و ژنەکەشی تەماشا�ان دەکرد. ٢٠ ئەوە بوو: 
فر�شتەکەی  ئاسمان،  بۆ  قوربانگاکەوە  لە  ئاگر  گڕی  بەرزبوونەوەی  کاتی  لە 
ئەمە�ان  ژنەکەی  و  مانۆوەح  کە  سەرکەوت.  قوربانگاکەدا  گڕی  لەناو  �ەزدان 
�ەزدان  فر�شتەکەی  ئەمە  ٢١ لەدوای  زەو�دا.  بە  بە ڕوودا کەوتن  ب�نی هەردووک�ان 
فر�شتەی  ئەوە  زانی  مانۆوەح  ئەوسا  نەما،  د�ار  ژنەکەی  و  مانۆوەح  لەبەرچاوی 

�ەزدان بوو.
٢٢ ئ�تر مانۆوەح بە ژنەکەی گوت: »بێگومان دەمر�ن، چونکە خودامان ب�نی!«

قوربانی  بمانمرێنێت  ب�و�ستا�ە  �ەزدان  »ئەگەر  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢3 ژنەکەشی 

ئەم  هەموو  وەرنەدەگرت،  دەستمان  لە  دانەوێڵە�یی  پیێشکەشکراوی  و  سووتاندن 
شتانەی ن�شان نەدەدا�ن و لەم کاتەدا هەموو ئەم شتانەی پیێ نەدەگوت�ن.«
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٢4 ئ�نجا ژنەکە کوڕێکی بوو و ناوی لێنا شەمشون. کوڕەکە گەورە بوو و �ەزدان 

بەرەکەتداری کرد، ٢5 ڕۆحی �ەزدان�ش دەستی کرد بە جواڵندنی شەمشون کاتێک 
لە مەحەنێیی دان بوو کە دەکەوێتە نێوان چۆرعا و ئەشتائۆل.

شەمشون ژن دەهێنێت

 ئ�نجا شەمشون بەرەو خوار چوو بۆ ت�منا و لە ت�منادا ئافرەتێکی لە کچانی ١4 ١

فەلەست��ەکان ب�نی. ٢ جا هاتەوە و بە دا�ک و باوکی گوت: »ئافرەتێکم لە 
ت�منا لە کچانی فەلەست��ەکان ب�نی و ئێستاش بۆم داوا بکەن وەک ژنم.«

لەناو  و  خزمەکانت  کچانی  لەناو  »ئا�ا  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  باوک�شی  و  3 دا�ک 

هەموو گەلەکەتدا ئافرەتێکی تێدا ن��ە، هەتا بچ�ت و ژنێک لە فەلەست��ە خەتەنە 
نەکراوەکان بهێن�ت؟«

و  4 دا�ک  بەدڵە.«  ئەوم  بهێنە، چونکە  بۆ  باوکی گوت: »ئەوم  بە  شەمشون�ش 
باوک�شی نە�انزانی ئەوە لەال�ەن �ەزدانەوە�ە، کە بەدوای دەرفەتێکدا دەگەڕا لە دژی 

فەلەست��ەکان، چونکە لەو کاتەدا فەلەست��ەکان بەسەر ئ�سرائ�لدا زاڵ بوون.
بۆ  هاتن  و  ت�منا  بۆ  چوون  خوار  بەرەو  باوکی  و  دا�ک  و  شەمشون  5 ئ�نجا 

ڕەزەمێوەکانی ت�منا و لەو کاتەدا جوانە شێرێک لێیی هاتە پیێش و دە�نەڕاند. ٦ جا 
ئەگەر  پارچەپارچەی کرد،  و وەک کارەبزن  هاتە سەری  تواناوە  بە  �ەزدان  ڕۆحی 
چی ه�چ�شی بەدەستەوە نەبوو. کەچی دا�ک و باوک�شی ئاگادار نەکردەوە لەوەی 

کە کردی. 7 ئ�نجا چوو و قسەی لەگەڵ ئافرەتەکەدا کرد و شەمشون بە دڵی بوو.
٨ پاش چەند ڕۆژێک، کاتێک گەڕا�ەوە بۆ ئەوەی ب�هێنێت، ال�دا هەتا الشەی 

شێرەکە بب�نێت، تەماشای کرد شارە هەنگێک لەناو هەناوی شێرەکە هە�ە لەگەڵ 
هەنگو�ن. ٩ جا هەردوو چنگی لێ پڕکرد و بە ڕۆ�شتنەوە دە�خوارد. ئەوسا چوو بۆ 
الی دا�ک و باوکی، بەشی دان و خوارد�ان، پیێیی نەگوتن کە هەنگو�نەکەی لە 

هەناوی شێرەکەوە دەرهێناوە.
١٠ ئ�نجا باوکی چووە خوارەوە بۆ الی ئافرەتەکە و شەمشون�ش لەوێ زەماوەندێکی 

ساز کرد، چونکە ئەمە نەر�تی زاوا بوو. ١١ جا کاتێک ب�ن��ان سی هاوڕێی�ان هێنا و 
لەگەڵ�دا بوون.

١٢ ئ�نجا شەمشون پیێیی گوتن: »مەتەڵێکتان پیێ دەڵێم ئەگەر لە ماوەی حەوت 

قات جلتان  و سی  دۆز�تانەوە سی کراسی کەتان  و  هەڵتانهێنا  ڕۆژی خوانەکەدا 
پیێدەدەم، ١3 بەاڵم ئەگەر بۆتان هەڵنەهێنام ئەوا ئێوە سی کراسی کەتان و سی قات 

جل بە من دەدەن.«
ئەوان�ش گوت�ان: »مەتەڵەکەت بڵێ با گوێمان لێیی بێت.«

١4 ئەو�ش وەاڵمی دانەوە:

  »لە بخۆر، خواردن هاتە دەرەوە،
لە بەهێز�ش، ش�ر�نی.«   
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ئەوان�ش لە سێ ڕۆژدا نە�انتوانی مەتەڵەکە هەڵبهێنن.
بۆ  بدە  فر�و  »مێردەکەت  ژنەکەی شەمشون�ان گوت:  بە  ڕۆژی چوارەمدا  ١5 لە 

ئەوەی مەتەڵەکەمان پیێ بڵێت، ئەگ�نا خۆت و ماڵی باوکت بە ئاگر دەسووتێن�ن. 
داوەتتان کردوو�ن بۆ ئەوەی ڕووتمان بکەنەوە؟«

منت  و  لێمە  ڕقت  »تۆ  گوتی:  و  گر�ا  لەالی  شەمشون  ژنەکەی  ١٦ ئ�نجا 

خۆشناوێت. مەتەڵێکت بە نەوەی گەلەکەم گوتووە و وەاڵمەکەت بە من نەگوتووە.«
ئەو�ش پیێیی گوت: »تەنانەت بۆ دا�ک و باوکمم ڕوون نەکردووەتەوە، ئ�تر چۆن 
بۆ تۆی ڕوون بکەمەوە؟« ١7 بەو شێوە�ە لە ماوەی حەوت ڕۆژی خوانەکەدا لەالی 
و  پیێهەڵچنی  تەنگی  پیێیی گوت، چونکە  ڕۆژی حەوتەم  لە  ئەو�ش  ئ�نجا  و  گر�ا 

ئەو�ش مەتەڵەکەی بۆ نەوەی گەلەکەی ئاشکرا کرد.
١٨ جا پی�اوانی شارۆچکەکە لە ڕۆژی حەوتەم بەر لە ئاوابوونی خۆر پیێ�ان گوت:

  »چ شتێک لە هەنگو�ن ش�ر�نترە و
لە شێر بەهێزترە؟«   

ئەو�ش پیێیی گوتن:

  »ئەگەر بە گوێرەکەکەمa نەتاندەکێاڵ،
مەتەڵەکەمتان هەڵنەدەهێنا.«   

١٩ ئ�نجا ڕۆحی �ەزدان بە تواناوە هاتە سەری و بەرەو خوار چوو بۆ ئەسقەالن و 

سی پی�اوی لێ کوشتن و تااڵن��ەکە�انی برد و جلەکانی ئەوانی دا�ە ئاشکراکەرانی 
مەتەڵەکە. پاشان زۆر تووڕە بوو و چووەوە ماڵی باوکی. ٢٠ ژنەکەی شەمشون�ش بوو 

بە ژنی ئەو هاوڕێی�ەی کە لە زەماوەندەکە�دا لەگەڵی بوو.

شەمشون تۆڵە لە فەلەس�یپیەکان دەکاتەوە

بە ١5 ژنەکەی  شەمشون  گەنمدا  دروێنەی  کاتی  لە  ماوە�ەک  پاش   ئ�نجا  ١

لە  ژنەکەم  الی  بۆ  ژوورەوە  »دەچمە  گوتی:  و  بەسەرکردەوە  کارەبزنێک 
ژوورەکەی خۆی.« بەاڵم باوکی ژنەکەی نە�هێشت بچێتە ژوورەوە.

٢ باوکی گوتی: »لە ڕاست�دا من وا ب�رم کردەوە کە تۆ ڕقت لێیی بووەتەوە، بۆ�ە 

دام بە هاوڕێکەت. ئا�ا خوشکە بچووکەکەی لەو جوانتر ن��ە؟ با لە ج�اتی ئەو بۆ 
تۆ بێت.«

3 شەمشون�ش پیێیی گوتن: »ئێستا من بێتاوانم ئەگەر خراپە بەسەر فەلەست��ەکان 

بهێنم.« 4 ئ�نجا شەمشون چووە ڕاو و سێ سەد ڕێوی ڕاوکرد، کلکی هەردوو ڕێوی 
پیێکەوە بەستەوە و مەشخەڵێکی لەناوەڕاستی هەردوو کلکەکان دانا. 5 ئ�نجا ئاگری 
لە مەشخەڵەکان بەردا و ڕێو�ەکانی بەڕەاڵ کردە ناو کێڵگەکانی فەلەست��ەکانەوە، جا 

a ١٨ نوێنگ�نەکەم.  
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ئەوەی کۆکرابووەوە و ئەوەی چێنرابوو تەنانەت ڕەزەمێوەکان و ڕەزە زە�توونەکان�شی 
سووتاند.

»شەمشونی  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  کرد؟«  ئەمەی  »کێ  گوت�ان:  ٦ فەلەست��ەکان�ش 

زاوای ت�منی، چونکە ژنەکەی لێسەندەوە و دا�ە هاوڕێکەی.«
7 شەمشون�ش  سووتاند.  باوک�ان  و  ژنەکە  و  سەرکەوتن  فەلەست��ەکان  ئ�نجا 
لێ  تۆڵەتان  هەتا  ناهێنم  لێ  وازتان  کرد،  کارەتان  ئەم  ئەوەی  »لەبەر  گوتن:  پیێیی 
بەرەو  پاشان  لێ�ان کوشت،  کەسی  زۆر  و  لێ�دان  توندی  بە  ٨ ئ�نجا  نەکەمەوە.« 

خوار چوو و لەناو ئەشکەوتێک لە تاشەبەردی عێتام ن�شتەجێ بوو.
باڵو  لەحی  لە  و  هەڵدا  چادر�ان  �ەهودا  لە  و  فەلەست��ەکان سەرکەوتن  ٩ ئ�نجا 

بوونەوە. ١٠ جا پی�اوانی �ەهودا گوت�ان: »بۆچی هاتوونەتە سەرمان؟«
ئەوان�ش گوت�ان: »بۆ ئەوەی شەمشون ببەست�نەوە و ئەوەی پیێ بکە�ن کە پیێیی 

کرد�ن.«
١١ ئ�نجا سێ هەزار پی�او لە �ەهودا بەرەو خوار چوون بۆ ئەشکەوتەکە لە تاشەبەردی 

تۆ  زاڵن؟  بەسەرماندا  فەلەست��ەکان  نازان�ت  »ئا�ا  شەمشون�ان گوت:  بە  و  عێتام 
چ�ت پیێکرد�ن؟«

ئەو�ش پیێیی گوتن: »چ��ان پیێکردم، ئەوەم پیێکردوون.«
١٢ ئ�نجا پیێ�ان گوت: »هاتوو�نە خوارەوە بۆ ئەوەی بتبەست�نەوە و بتدە�نە دەست 

فەلەست��ەکان.«
شەمشون�ش پیێیی گوتن: »سوێندم بۆ بخۆن کە ئێوە نامکوژن.«

١3 ئەوان�ش گوت�ان: »نەخێر ناتکوژ�ن، بەاڵم دەتبەست�نەوە و دەتدە�نە دەست�ان.« 

خست.  سەر�ان  تاشەبەردەکەوە  لە  و  بەست�انەوە  نوێ  گور�سی  دوو  بە  ئ�نجا 
ئ�نجا  ڕووی چوون.  بەرەو  هاوارەوە  بە  فەلەست��ەکان  لەحی،  بۆ  هات  ١4 کاتێک 

ڕۆحی �ەزدان بە تواناوە هاتە سەری و ئەو دوو گور�سەی بە بازوو�ەوە بوو وەک 
کەتانی سووتێنراو�ان لێهات و دەستی ئازاد بوو. ١5 ئ�نجا شەمشون شەو�الکێکی 
کەری دۆز�ی�ەوە کە هێشتا وشک نەببووەوە، هەڵ�گرت و هەزار پی�اوی بەوە کوشت.

١٦ ئ�نجا شەمشون گوتی:

  »بە شەو�الکی کەرێک
ئێوەم کردە کەرگەل،   
  بە شەو�الکی کەرێک
هەزار پی�اوم کوشت.«   

١7 کە لە قسەکردن بووەوە شەو�الکەکەی دەستی فڕێدا و ئەو شوێنەی بە ڕامەت 

لەحیa ناو برد.
ڕزگار�ی�ە  ئەم  »تۆ  و گوتی:  �ەزدان کرد  بۆ  هاواری  و  بوو  ت�نووی  زۆر  ١٨ پاشان 

a ١7 ڕامەت لەحی: واتە گردی شەو�الک.  
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و  دەمرم  ت�نووێت�دا  لە  ئێستاش  ئا�ا  و  خزمەتکارەکەت  بەدەست  دا  گەورە�ەت 
کردە  لەح��ەی  چاڵەکەی  خودا  ١٩ ئ�نجا  نەکراوەکان؟«  خەتەنە  دەست  دەکەومە 
دوو کەرت و ئاوی لێ هاتە دەرەوە. کاتێک شەمشون خوارد�ەوە ڕۆحی هاتەوە بەر 

و بووژا�ەوە، بۆ�ە بە کانی هەقۆرێa ناوبرا کە هەتا ئەمڕۆ لە لەح�دا�ە.
ئ�سرائ�لی  ڕابەرا�ەتی  ساڵ  ب�ست  فەلەست��ەکاندا  ڕۆژگاری  لە  شەمشون  ٢٠ جا 

کرد.

شەمشون و دەلیال

 پاشان شەمشون چوو بۆ غەزە و لەوێ لەشفرۆشێکی ب�نی و چووە ژوورەوە ١٦ ١

جا  ئێرە!«  بۆ  هاتووە  »شەمشون  گوترا:  غەزە�ی�ەکان  بە  ٢ ئ�نجا  الی.  بۆ 
شارەکەدا  دەروازەی  نز�ک  لە  شەو  درێژا�یی  بە  و  گرت  شوێنەکە�ان  چواردەوری 

خۆ�ان بۆ مات کرد و گوت�ان: »بەرەبە�ان دە�کوژ�ن.«
3 شەمشون�ش هەتا ن�وەشەو پاڵکەوت و پاشان لە ن�وەی شەودا هەستا و هەردوو 

الی دەروازەی شارەکە بە تەواوی لەگەڵ دوو کۆڵەکەکە و شمش�رەکەیb دەرهێنا و 
خستن��ە سەر شانی و بردن��ە سەرەوە بۆ سەر چ�اکەی بەرامبەر حەبرۆن.

بوو.  دەل�ال  ناوی  کە  خۆشو�ست  سۆرێقدا  دۆڵی  لە  ئافرەتێکی  ئەوە  4 پاش 

5 ئ�نجا حوکمڕانە فەلەست��ەکان چوونە الی دەل�ال و پیێ�ان گوت: »بزانە دەتوان�ت 

فر�وی بدە�ت تاوەکو نهێنی هێزە مەزنەکە�ت بۆ ئاشکرا بکات و چۆن�ش دەتوان�ن 
بەسەر�دا زاڵ ب�ن بۆ ئەوەی پەلبەست و ملکەچی بکە�ن. دواتر هەر�ەک لە ئێمە 

هەزار و سەد شاقلc ز�وت پیێدەدە�ن.«
٦ جا دەل�ال بە شەمشونی گوت: »پیێم بڵێ نهێنی هێزە گەورەکەت چ��ە و بە 

چی دەبەسترێی�تەوە هەتا ملکەچ بکرێی�ت؟«
نەبووەوە  وشک  تەڕی  ژێیی  حەوت  بە  »ئەگەر  گوت:  پیێیی  7 شەمشون�ش 

بمبەستنەوە، بێهێز دەبم و وەک کەسێکی ئاسا�ی�م لێدێت.«
٨ ئ�نجا حوکمڕانە فەلەست��ەکان حەوت ژێیی تەڕی وشک نەبووەوە�ان بۆ دەل�ال 

مابوونەوە،  لەالی  ژوورەکە  لە  بۆسەکە  ٩ کەسانی  بەست��ەوە.  پیێیی  و  سەرخست 
شەمشون�ش  سەرت!«  هاتنە  فەلەست��ەکان  »شەمشون،  گوت:  پیێیی  دەل�ال 
نەزانرا  جا  دەبێتەوە،  نز�ک  ئاگر  لە  کاتێک  پەت  پچرانی  وەک  بڕی،  ژێی�ەکانی 

نهێنی هێزەکەی چ��ە.
لەگەڵ  درۆت  و  پیێکردم  گاڵتەت  »ئەوەتا  گوت:  شەمشونی  بە  دەل�ال  ١٠ جا 

کردم، ئێستا پیێم بڵێ بە چی دەبەسترێی�تەوە؟«

a ١٩ کانی هەقۆرێ واتە ئەو کان��ەی کە هاوار دەکات.  

b 3  شمش�رە: پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

c 5 نز�کەی ١3 ک�لۆگرام.  
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١١ ئەو�ش پیێیی گوت: »ئەگەر بە گور�سی نوێیی بەکارنەهاتوو بمبەستنەوە، بێهێز 

دەبم و وەک کەسێکی ئاسا�ی�م لێدێت.«
پیێیی گوت:  و  بەست��ەوە  پیێیی  و  هێنا  نوێیی  گور�سێکی  دەل�ال چەند  ١٢ ئ�نجا 

»شەمشون، فەلەست��ەکان هاتنە سەرت!« بۆسەکەش لە ژوورەکەدا لەالی مابووەوە، 
جا گور�سەکەی وەک دەزوو لە قۆڵی کردەوە.

١3 دەل�الش بە شەمشونی گوت: »هەتا ئێستا گاڵتەم پیێ دەکە�ت و درۆم لەگەڵ 

دەکە�ت، ئێستا پیێم بڵێ بە چی دەبەسترێی�تەوە؟«
تەونێکەوە  ڕا�ەڵی  بە  پرچم  لە   aت�سک حەوت  »ئەگەر  گوت:  پیێیی  ئەو�ش 
بچن�تەوە و لە تەختە دارێک گرێیی بدە�ت، ئەو کاتە بێهێز دەبم و وەک کەسێکی 
ئاسا�ی�م لێدێت.« جا کاتێک خەوتبوو، دەل�ال حەوت ت�سک لە پرچی بە ڕا�ەڵی 

تەونەکە چن��ەوە و ١4 لە تەختە دارێک گرێیی دا.
لە  جا  سەرت!«  هاتنە  فەلەست��ەکان  »شەمشون،  پیێیی گوت:  د�کە  جارێکی 

خەوەکەی بەئاگا هات و تەختە دار و تەونەکە و ڕا�ەڵەکەی هەڵتەکاند.
لەگەڵمدا  پیێیی گوت: »چۆن دەڵێ�ت، ”تۆم خۆشدەوێ،“ و دڵ�شت  ١5 ئ�نجا 

ن��ە؟ ئەوەتا ئەمە سێ جارە گاڵتەم پیێ دەکە�ت و پیێم ناڵێ�ت نهێنی هێزە گەورەکەت 
لێیی دووبارە  بوو و هەموو ڕۆژێک  پیێهەڵچنی  تەنگی  ئەوەی  لەبەر  ١٦ جا  چ��ە.« 

دەکردەوە، هەتا وەڕسی کردبوو.
سەرمدا  بەسەر  »گوێزان  گوت:  پیێیی  و  کردەوە  بۆ  خۆی  دڵی  هەموو  ١7 بۆ�ە 

سەرم  ئەگەر  جا   .bتەرخانکراوم خودا  بۆ  دا�کمەوە  سکی  لە  چونکە  نەهاتووە، 
بتاشرێت هێزەکەم لێم دەڕوات و الواز دەبم و وەک کەسێکی ئاسا�ی�م لێدێت.«

حوکمڕانە  گوت،  پیێیی  دڵ�دا�ە  لە  ئەوەی  هەموو  ب�نی  کە  دەل�ال  ١٨ جا 

ئەوەی  »ئەم جارە سەربکەون، چونکە هەموو  و گوتی:  بانگکرد  فەلەست��ەکانی 
کە لە دڵ�دا بوو پیێیی گوتم.« ئ�نجا حوکمڕانە فەلەست��ەکان سەرکەوتنە سەرەوە بۆ 
الی و ز�وەکە�ان لەگەڵ خۆ�اندا برد. ١٩ ئ�نجا لەسەر ڕانی خەواندی و پی�اوێکی 
و  کرد  زەل�لی  بە  دەستی  و  تاشی  سەری  ت�سکەکەی  حەوت  هەر  و  بانگکرد 

هێزەکەی لە دەست دا.
٢٠ ئ�نجا گوتی: »شەمشون، فەلەست��ەکان هاتنە سەرت!«

دەچمە  جارێک  هەموو  »وەک  گوتی:  و  بووەوە  خەبەری  لە خەو  ئەو�ش  جا 
دەرەوە و خۆم ڕادەتەکێنم و ئازاد دەبم.« بەاڵم نە�زانی �ەزدان بەجێیی هێشتووە.

و  غەزە  بۆ  خوارەوە  برد�انە  و  هەڵکۆڵی  چاو�ان  و  گرت�ان  فەلەست��ەکان  ٢١ جا 

بە زنج�ری بڕۆنز بەست�انەوە و لە ز�نداندا ئ�شی دەستاڕی دەکرد. ٢٢ بەاڵم مووی 
سەری دەستی بە هاتنەوە کرد پاش ئەوەی تاشرابوو.

a ١3 ت�سک: کۆمەڵە تاڵە مووی پرچی سەرە کە پیێکەوە کۆبووەتەوە، پیێشی دەگوترێ لەزگە موو.  

b ١7 تەرخانکراوم: واتە نەزر دەکات. بڕوانە سەرژمێری بەشی ٦.  
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مردنی شەمشون
٢3 حوکمڕانە فەلەست��ەکان�ش کۆبوونەوە بۆ ئەوەی قوربان��ەکی گەورە بۆ داگۆنی 

خوداوەند�ان سەر ببڕن و ئاهەنگ بگێڕن و گوت�ان: »خوداوەندەکەمان شەمشونی 
دوژمنمانی داوەتە دەستمان.«

٢4 جا گەل کە شەمشون�ان ب�نی ستا�شی خوداوەندەکە�ان کرد، چونکە گوت�ان:

  »خوداوەندەکەمان ئەو دوژمنەمانی
دا�ە دەستمان   

  کە خاکەکەی ئێمەی وێران کرد و
زۆری لێ کوشت�ن.«   

بانگ بکەن هەتا جۆش  ٢5 پاش ئەوەی دڵ�ان خۆش بوو، گوت�ان: »شەمشون 

لەبەردەم�اندا  و  بانگکرد  ز�ندانەوە  لە  شەمشون�ان  ئ�نجا  پیێبدات.«  خرۆشمان  و 
نوواندنی بۆ دەکردن.

گوت  مێردمنداڵەی  بەو  ٢٦ شەمشون  ڕا�انوەستاند،  کۆڵەکەکان  لەنێوان  کاتێک 
پەرستگاکەی  کە  کۆڵەکەکان  بدەمە  دەست  با  »لێمگەڕێ  گرتبوو:  دەستی  کە 
لەسەر ڕاوەستاوە هەتا خۆم�ان پیێوە بگرم.« ٢7 پەرستگاکەش پڕ بوو لە پی�او و ئافرەت 
و هەموو حوکمڕانە فەلەست��ەکان�ش لەوێ بوون، لە سەربانەکەش سێ هەزار پی�او و 
ئافرەتی لێبوو، تەماشای شەمشون�ان دەکرد نوواندنی بۆ دەکردن. ٢٨ جا شەمشون 
هاواری بۆ �ەزدان کرد و گوتی: »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، تکا�ە بە ب�ری خۆتم 
�ەک  بە  ئەوەی  بۆ  ئەی خودا�ە،  جارە  ئەم  تەنها  بکە،  بەهێزم  تکا�ە  بهێنەرەوە، 
جار تۆڵەی چاوم لە فەلەست��ەکان بکەمەوە.« ٢٩ ئ�نجا شەمشون دوو کۆڵەکەکەی 
گرت،  پیێ�انەوە  خۆی  و  ڕاوەستابوو  لەسەر�ان  پەرستگاکە  کە  گرت  ناوەندی 
3٠ ئ�نجا  دەستە چەپیی.  لەالی  د�کە�ان  ئەوی  و  ڕاستی  دەستە  لەالی  �ەکێک�ان 
شەمشون گوتی: »با لەگەڵ فەلەست��ەکاندا بمرم!« جا بە هەموو هێزی چەما�ەوە 
و پەرستگاکە بەسەر حوکمڕانەکان و هەموو ئەو خەڵکەی تێ�دا بوون ڕووخا، جا 

ئەوانەی لە کاتی مردن�دا کوشتنی ز�اتر بوون لەوانەی لە ژ�ان�دا کوشتنی.
3١ ئ�نجا براکانی و هەموو ماڵی باوکی دابەز�ن و هەڵ�انگرت و برد�انە سەرەوە، 

لەنێوان چۆرعا و ئەشتائۆل لەناو گۆڕی مانۆوەحی باوکی ناشت�ان. ئەو�ش ب�ست 
ساڵ ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد.

ب�ەکانی میخا

 پی�اوێک هەبوو لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م بە ناوی م�خا، ٢ بە دا�کی ١7 ١

لێبوو  گوێم  من�ش  و  دزرا  تۆ  لە  ز�وەی   aشاقل سەد  و  هەزار  »ئەو  گوت: 
نەفرەتت لە دزەکەی کرد، ئەوەتا ز�وەکە لەالی منە و من بردم.«

a ٢ نز�کەی ١3 ک�لۆگرام.  
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دا�ک�شی گوتی: »�ەزدان بەرەکەتدارت بکات کوڕم!«
گوتی:  دا�کی  گەڕاندەوە،  دا�کی  بۆ  ز�وەکەی  شاقل  سەد  و  هەزار  3 کاتێک 

پیێناوی کوڕەکەم،  لە  »بە دەستی خودی خۆم ز�وەکەم بۆ �ەزدان تەرخان کردووە 
بۆ دروستکردنی پە�کەرێکی داتاشراو و بتێکی لەقاڵبدراو. ئێستاش دە�گەڕێنمەوە 

بۆت.«
 a4 جا کاتێک ز�وەکەی گەڕاندەوە بۆ دا�کی، دا�ک�شی دوو سەد شاقل ز�وی

برد و دای بە ز�وگەرێک، ئەو�ش پە�کەرێکی داتاشراو و بتێکی لەقاڵبدراوی لێ 
دروستکردن و هەردووک�ان لە ماڵی م�خادا بوون.

لە  �ەکێک  بە  ئەرکی  و  دروستکرد   cبتی و   bئێفۆد هەبوو،  بتخانەی  م�خا  5 جا 

کوڕەکانی س�ارد و کردی بە کاه�ن بۆ خۆی. ٦ لەو سەردەمەشدا ه�چ پاشا�ەک 
لەناو ئ�سرائ�لدا نەبوو، هەرکەس ئەوەی دەکرد کە لەبەرچاوی خۆی ڕاست بوو.

7 گەنجێک لە بێت لەحمی �ەهودا هەبوو لەناو هۆزی �ەهودا، خۆی لێڤی بوو و 

لەوێ ن�شتەجێ بوو. ٨ لە شارۆچکەکەوە لە بێت لەحمی �ەهوداوە ڕۆ�شت هەتا لە 
هەرکوێی�ەک بۆی ڕێک بکەوێت لەوێ ن�شتەجێ بێت. کاتێک بەڕێوە بوو، هات 

بۆ ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م بۆ ماڵی م�خا.
٩ م�خاش پیێیی گوت: »لەکوێوە هاتوو�ت؟«

ئەو�ش گوتی: »من لێڤ�م و خەڵکی بێت لەحمی �ەهودام و دەڕۆم بۆ ئەوەی لە 
هەرکوێی�ەک بۆم ڕێک بکەوێت لەوێ ن�شتەجێ بم.«

١٠ م�خاش پیێیی گوت: »لەالی من بمێنەوە و ببە بە باوک و کاه�نم، لە ساڵێکدا 

لەگەڵی  لێڤ��ەکەش  جا  دەدەمێ.«  خواردنت  و  جل  دەستێک  و  ز�و   dشاقل دە 
پی�اوەکە بمێنێتەوە، گەنجەکە بۆی بووە �ەکێکی وەک  چوو و ١١ ڕازی بوو لەگەڵ 
کوڕەکانی. ١٢ ئ�نجا م�خا لێڤ��ەکەی دامەزراند و گەنجەکە بووە کاه�نی و لەناو 
دەکات،  لەگەڵدا  �ەزدان چاکەم  زان�م  »ئێستا  گوتی:  م�خا  ١3 جا  ژ�ا.  ماڵەکەی 

چونکە لێڤ��ەکە بووە بە کاه�نم.«

دانیپیەکان لە لەیش نیش�ەجێ بوون

 لەو سەردەمەدا ه�چ پاشا�ەک لەناو ئ�سرائ�لدا نەبوو.١٨ ١

بۆ  دەگەڕان  شوێنێکدا  بەدوای  دان��ەکان  هۆزی  ڕۆژانەشدا  لەو 
ن�شتەجێبوون، چونکە هەتا ئەو ڕۆژەش لەنێو هۆزەکانی ئ�سرائ�لدا ه�چ م�راتێک�ان 
جەنگاوەری  پیێنج  ئەشتائۆلەوە  لە  و  چۆرعا  لە  دان  نەوەی  ٢ جا  بەرنەکەوتبوو. 

a 4 نز�کەی ٢,3 ک�لۆگرام.  

b 5 ئێفۆد: جلوبەرگێک بووە کە هێمای نوێنەرا�ەتی کاه�ن بوو بۆ گەلی خودا. بڕوانە دەرچوون ٢٨ :١٢  .  

c 5 لە زمانی ع�بری ئەم وشە�ە مەبەستی لە جۆرێک بت بووە لەناو ماڵەوە، لە شێوەی مرۆڤ بووە.  

d ١٠ نز�کەی ١١٠ گرام.  
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خاکەکەوە  بەسەر  س�خوڕی  ئەوەی  بۆ  نارد،  خێڵەکە�انەوە  تێکڕای  لە  لێهاتوو�ان 
بکەن و ب��شکنن، پیێ�ان گوتن: »بڕۆن و خاکەکە ب�شکنن.«

جا ئەوان�ش هاتن بۆ ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م بۆ ماڵی م�خا و لەوێ مانەوە. 
لێڤ��ەکە�ان  کوڕە  دەنگی  بوون،  م�خا  ماڵی  نز�ک  لە  ئەوان  کە  کاتەدا  3 لەو 

ناس��ەوە و چوون بۆ ئەوێ و لێ�ان پرسی: »کێ تۆی هێناوە بۆ ئێرە؟ لەم شوێنە چی 
دەکە�ت؟ چ�ت لێرە هە�ە؟«

4 ئەو�ش پیێیی گوتن: »م�خا ئەمە و ئەوەی بۆ کردووم و بە کرێیی گرتووم و بووم 

بە کاه�نی.«
لەو ڕێگا�ەدا سەرکەوتوو  بزانە  ب�رسە و  پیێ�ان گوت: »تکا�ە لە خودا  5 ئەوان�ش 

دەب�ن کە پیێ�دا دەڕۆ�ن؟«
٦ کاه�نەکەش وەاڵمی دانەوە: »بە سەالمەتی بڕۆن، ئەو ڕێگا�ەی پیێ�دا دەڕۆن 

چاوی �ەزدانی لەسەرە.«
7 ئ�نجا پیێنج پی�اوەکە ڕۆ�شتن و هاتنە لە�ش، تەماشا�ان کرد ئەو گەلەی تێ�دا�ە 

متمانە  خاوەن  و  ئاسوودە  سە�دائ��ەکان،  نەر�تی  وەک  دەژ�ن،  ئاسوودە�یی  بە 
بوون، چونکە زەو�ی�ەکە لە ه�چ شتێکدا کەموکوڕی نەبوو و دەوڵەمەند�ش بوون. 

جگە لەوەش لە سە�دائ��ەکانەوە دووربوون و پە�وەند�ش�ان بە کەسەوە نەبوو.
لێ�ان  خزمەکان�ان  و  ئەشتائۆل  و  چۆرعا  بۆ  خزمەکان�ان  الی  بۆ  هاتنەوە  ٨ جا 

پرس�ن: »ها هەواڵ چی بوو؟«
زۆر  خاکەکە  ب�ن�مان  چونکە  سەر�ان،  بچ�نە  با  »هەستن  گوت�ان:  ٩ ئەوان�ش 

ناو  بچنە  ئەوەی  بۆ  مەکەن  تەمبەڵی  ڕۆ�شتن  لە  و  مەبن  بێدەنگ  جا  چاکە، 
متمانە  خاوەن  گەلێکی  ئەوێ،  دەگەنە  ١٠ کاتێک  خاوەنی.  بە  ببن  و  خاکەکەوە 
فراوان دەب�نن. خودا خستوو�ەت��ە ژێر دەستتانەوە و  بەر  لە دوو الوە  و خاکێکی 

شوێنێکە لەسەر ڕووی زەوی کەموکوڕی لە ه�چ شتێک ن��ە.«
ئەشتائۆلەوە  و  لە چۆرعا  دان��ەکان  لە خێڵی  پی�اوی چەکدار  ١١ ئ�تر شەش سەد 

�ەهودا  لە  �ەعار�م  ق�ر�ەت  لە  و  سەرکەوتن  ١٢ پی�اوەکان  بەڕێکەوتن.  شەڕکردن  بۆ 
 ،aلەبەر ئەوە هەتا ئەمڕۆش بەو شوێنە دەگوترێت مەحەنێیی دان چادر�ان هەڵدا، 
ناوچە  بۆ  پەڕ�نەوە  ١3 لەوێشەوە  �ەعار�مەوە�ە.  ق�ر�ەت  ڕۆژئاوای  لە  شوێنەکەش 

شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م و هاتن بۆ ماڵی م�خا.
١4 ئ�نجا ئەو پیێنج پی�اوەی کە بۆ س�خوڕ�کردن بەسەر خاکی لە�شەوە چووبوون، 

داتاشراو  پە�کەری  و  و بت  ئێفۆد  ماڵەدا  لەم  دەزانن  »ئا�ا  بە خزمەکان�ان گوت: 
ڕوو�ان  ١5 ئ�نجا  بکەن.«  چی  ب�ربکەنەوە  ئێستا  کەواتە  هە�ە؟  لەقاڵبدراو  بتی  و 
١٦ شەش  کرد.  لێڤ��ەکە  کوڕە  لە  ساڵو�ان  م�خا،  ماڵی  بۆ  هاتن  و  ئەوێ  کردە 
سەد پی�اوە چەکدارەکەی نەوەی دان بە هەموو چەک و تفاقەوە لەبەردەم دەرگاکە 
پی�اوەی کە بۆ س�خوڕ�کردن بەسەر خاکەکەوە چووبوون،  پیێنج  ڕاوەستان. ١7 ئەو 

a ١٢ مەحەنێیی دان: واتە ئۆردوگای دان.  
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سەرکەوتن و چوونە ژوورەوە بۆ ئەوێ، پە�کەرە داتاشراوەکە و ئێفۆدەکە و بتەکان و 
پی�اوە  بتە لەقاڵبدراوەکە�ان برد، کاه�نەکەش لەبەردەم دەرگاکە لەگەڵ شەش سەد 

چەکدارەکە ڕاوەستابوو.
١٨ کاتێک پیێنج پی�اوەکە چوونە ناو ماڵی م�خا و پە�کەرە داتاشراوەکە و ئێفۆدەکە 

و بتەکان و بتە لەقاڵبدراوەکە�ان برد، کاه�نەکە لێیی پرس�ن: »ئەوە چی دەکەن؟«
و  دەمت  سەر  بخەرە  دەستت  بە!  »بێدەنگ  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ١٩ ئەوان�ش 

لەگەڵمان وەرە، ببە بە باوک و کاه�نمان. چاکترە کاه�نی ماڵی �ەک پی�او ب�ت، 
دڵخۆش  کاه�نەکەش  ٢٠ ئ�تر  ئ�سرائ�لدا؟«  لە  خێڵێک  و  هۆزێک  کاه�نی  �اخود 
گەلەکەوە.  ڕ�زی  چووە  و  برد  داتاشراوەکەی  پە�کەرە  و  بتەکان  و  ئێفۆدەکە  بوو، 
٢١ ئ�نجا ڕۆ�شتن، منداڵ و ئاژەڵی ماڵی و هەرچی بەهادار بوو دا�انە پیێش خۆ�ان.

نز�ک  ماڵەکانی  لەناو  کە  پی�اوانەی  ئەو  دوورکەوتنەوە  م�خا  ماڵی  لە  ٢٢ کاتێک 

ماڵی م�خا بوون، دوای نەوەی دان کەوتن و پیێ�ان گە�شتن. ٢3 هاوار�ان لە نەوەی 
پی�اوەکانت  »ئەوە چ�تە،  م�خا�ان گوت:  بە  و  دا�ەوە  ئاوڕ�ان  ئەوان�ش  دان کرد. 

بانگکردووە بۆ ئەوەی شەڕ بکەن؟«
و  بردووتانە  کاه�نەکە  لەگەڵ  کردن  دروستم  بتانەی  »ئەو  گوتی:  ٢4 ئەو�ش 

ڕۆ�شتوون، ه�چم بۆ نەماوەتەوە، ئ�تر چۆن پیێم دەڵێن، ”ئەوە چ�تە؟“«
نەبێت،  دەنگت  لە  گوێمان  لەنێوماندا  »با  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  دان�ش  ٢5 نەوەی 

خێزانەکەت  و  خۆت  گ�انی  و  بدەن  پەالمارت  سەرگەرمانە  پی�اوە  ئەم  نەوەک 
لەو  ب�نی  م�خاش  کە  گرتەبەر،  خۆ�ان  ڕێگای  دان  نەوەی  ٢٦ ئ�نجا  بکێشن.« 

بەهێزترن، گەڕا�ەوە و چووەوە بۆ ماڵەکەی.
و  برد�ان  کاه�نەکە�دا  لەگەڵ  کردبوو  دروستی  م�خا  ئەوەی  ئەوان  ٢7 بەاڵم 

چوونە لە�ش، بۆ الی گەلێکی ئاسوودە و خاوەن متمانە، جا دا�انە بەر شمشێر 
و شارەکە�ان سووتاند. ٢٨ کەس�ش نەبوو بە هانای بگات، چونکە شارەکە لەناو 
دۆڵی بێت ڕەحۆڤ بوو کە لە سە�داوە دوور بوو، پە�وەند�ش�ان بە کەسەوە نەبوو.

٢٩ شارەکە�ان  و  بوون  ن�شتەجێ  تێ�دا  و  ناوە  بن�اد  شارەکە�ان  دان��ەکان  ئ�نجا 
 ،aناونا دان، بە ناوی دانی باپی�ر گەورە�انەوە کە �ەکێک بوو لە کوڕەکانی ئ�سرائ�ل
بەاڵم پیێشتر شارەکە ناوی لە�ش بوو. 3٠ ئ�نجا نەوەی دان پە�کەرە داتاشراوەکە�ان 
بۆ خۆ�ان دانا و �ۆناتانی کوڕی گێرشۆمی کوڕی موسا خۆی و کوڕەکانی بوون بە 
کاه�نی هۆزی دان��ەکان هەتا ڕۆژی ڕاپیێچکردنی خەڵکی خاکەکە. 3١ بە درێژا�یی 
م�خا  کە  داتاشراوەی  پە�کەرە  ئەو  بوو،  ش�لۆ  لە  خودا  ماڵی  کە  ماوە�ەی  ئەو 

دروستی کردبوو بۆ خۆ�ان دا�اننا.

a ٢٩ لە کوڕەکانی ئ�سرائ�ل: واتە �ەکێک بوو لە کوڕەکانی �اقوب.  
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�پیاوێکی لێڤی و کەنیزەکەی

 لەو سەردەمەدا ه�چ پاشا�ەک لەناو ئ�سرائ�لدا نەبوو.١٩ ١

پی�اوێکی لێڤی لە شوێنێکی دوورەدەستی ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�مدا 
ن�شتەجێ بوو، کەن�زە�ەکی هێنا خەڵکی بێت لەحمی �ەهودا بوو. ٢ ئ�تر کەن�زەکە 
مانگ  چوار  �ەهودا،  بێت لەحمی  لە  باوکی  ماڵی  بۆ  چووەوە  و  کرد  داوێن��سی 
ئاشتی بکاتەوە  بۆ ئەوەی  بەدوا�دا چوو  پی�اوەکەی هەستا و  3 ئ�نجا  لەوێ ما�ەوە. 
و ب�گەڕێنێتەوە، ئ�تر خزمەتکارەکەی و دوو گوێدرێژی لەگەڵ خۆی برد. ژنەکەش 
دڵخۆش��ەوە  بە  ب�نی  ک�ژەکە  باوکی  کاتێک  باوکی.  ماڵی  ناو  بردە  پی�اوەکەی 
بەخێرهاتنی کرد. 4 خەزووری واتە باوکی ک�ژەکە گلی دا�ەوە و سێ ڕۆژ لەگەڵ�دا 

ما�ەوە، خوارد�ان و خوارد�انەوە و لەوێ ما�ەوە.
ئامادە کرد  لێڤ��ەکە خۆی  و  لە خەو هەستان  زوو  بە�انی  5 لە ڕۆژی چوارەمدا 

بەری دڵت  نانێک  پارووە  بە  »تۆ  زاواکەی گوت:  بە  باوکی ک�ژەکە  بۆ ڕۆ�شتن، 
و  خوارد�ان  و  دان�شتن  هەردووک�ان  ٦ ئ�نجا  بڕۆ.«  ئەوان  لەگەڵ  پاشان  و  بگرە 
ئەمشەو�ش  و  بە  پی�اوەکەی گوت: »ڕازی  بە  باوکی ک�ژەکە  پیێکەوە خوارد�انەوە، 
بە خۆشی بەسەربەرە.« 7 جا کە پی�اوەکە هەستا بڕوات، خەزووری زۆری لێکرد، 
تاکو شەوێکی د�کە لەوێ بمێنێتەوە. ٨ پاشان بۆ سبە�نێ لە ڕۆژی پیێنجەمدا هەستا 
بۆ ئەوەی بڕوات، باوکی ک�ژەکە گوتی: »بەری دڵت بگرە ئ�نجا بڕۆ!« ئ�نجا هەتا 

دوای ن�وەڕۆ مانەوە و هەردووک�ان نان�ان خوارد.
٩ ئ�تر پی�اوەکە هەستا بۆ ئەوەی لەگەڵ کەن�زەکەی و خزمەتکارەکە�دا بڕوات، جا 

خەزووری، واتە باوکی ک�ژەکە، گوتی: »ئەوا ڕۆژ لە ئاوابوونە، لەبەر ئەوە بمێنەوە. 
و  ڕێ  بکەوە  زوو  سبە�نێ  بەسەربەرە،  خۆشی  بە  ئەمشەو�ش  ڕۆژە،  کۆتا�یی  وا 
بگەڕێوە بۆ شوێنی خۆت.« ١٠ بەاڵم پی�اوەکە نە�و�ست بمێنێتەوە، بەڵکو هەستا و 
ڕۆ�شت، گە�شتە بەرامبەر �ەبوس، واتە ئۆرشەل�م، دوو گوێدرێژە کورتانکراوەکەی 

و کەن�زەکەی لەگەڵدا بوو.
ئاوابوون،  لە  بوو  نز�ک  زۆر  ڕۆژ  و  بوون  �ەبوس  نز�ک  لە  کاتەدا  ١١ لەو 

خزمەتکارەکە بە گەورەکەی گوت: »وەرە با بچ�ن بۆ ئەم شارەی �ەبوس��ەکان و 
تێ�دا بمێن�نەوە.«

١٢ بەاڵم گەورەکەی پیێیی گوت: »ناچ�ن بۆ شارێکی بێگانە کە ه�چ کەسێکی 

بە  ١3 ئ�نجا  گ�ڤعا.«  بۆ  دەپەڕ�نەوە  بەڵکو  بێت،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  ن��ە  لێ 
لە ڕامە  �ان  لە گ�ڤعا  بەڵکو شەو  پیێش بچ�ن،  بەرەو  خزمەتکارەکەی گوت: »با 
لێ  بن�ام�نەوە خۆر�ان  نز�ک گ�ڤعای  لە  ڕۆ�شتن،  و  پەڕ�نەوە  ١4 ئ�تر  بمێن�نەوە.« 
لە  بمێننەوە.  لەوێ  شەو  تاکو  ئەوێ  چوونە  و  ال�اندا  گ�ڤعادا  ١5 بەالی  ئاوابوو. 
ماڵەکە�دا  لە  ئەوەی  بۆ  خۆ�ان  نە�گرتنە  بەاڵم کەس  دان�شتن،  شارەکە  مە�دانی 

بمێننەوە.
١٦ لەو کاتەدا پی�رەمێردێک دەمەو ئێوارە لە کێڵگەوە لە کار دەگەڕا�ەوە، ئەم پی�اوە 
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بوو، خەڵکی  ن�شتەجێ  گ�ڤعادا  لە  بوو،  ئەفرا�م  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  خەڵکی 
لەناو  ڕێبوارەکەی  پی�اوە  و  ١7 پی�رەمێردەکە چاوی هەڵبڕی  بوون.  بن�ام�نی  شارەکەش 

مە�دانی شارەکەدا ب�نی، پیێیی گوت: »بۆ کوێ دەچ�ت و لەکوێوە هاتوو�ت؟«
شوێنێکی  بۆ  هاتوو�ن  �ەهوداوە  بێت لەحمی  لە  »ئێمە  گوت:  پیێیی  ١٨ ئەو�ش 

چووم  و  ئەوێم  خەڵکی  من  دەچ�ن.  ئەفرا�م  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  دوورەدەستی 
بۆ بێت لەحمی �ەهودا، ئێستا بەرەو ماڵی �ەزدانa دەچم و کەس�ش ن��ە بمگرێتە 
و  ژنەکەم  و  خۆم  گوێدرێژەکانمان،  بۆ  پیێ�ە  ئال�کمان  و  کا  ١٩ هەروەها  خۆی. 

خزمەتکارەکەم نان و شەرابمان پیێ�ە. پیێو�ستمان بە ه�چ ن��ە.«
من،  لەسەر  پیێداو�ست��ەکانت  هەموو  بێ�ت،  »بەخێر  گوتی:  ٢٠ پی�رەمێردەکە 

دا�ە  ئال�کی  و  خۆی  ماڵی  بۆ  بردی  ٢١ ئ�نجا  مەمێنەوە.«  مە�دانەکە  لە  بەاڵم 
گوێدرێژەکان�ان، قاچ�ان شوشت و خوارد�ان و خوارد�انەوە.

٢٢ لەو کاتەدا کە دەحەوانەوە، پی�اوە بەدڕەوشتەکانی شارەکە ماڵەکە�ان گەمارۆ دا 

و لە دەرگاکە�ان دا، لەگەڵ پی�رەمێردەکەی خاوەنی ماڵەکە قسە�ان کرد و گوت�ان: 
»ئەو پی�اوەی کە هاتە ناو ماڵەکەت ب�هێنە دەرەوە بۆ ئەوەی لەگەڵی جووت ب�ن.«

٢3 خاوەن ماڵەکە چووە دەرەوە بۆ ال�ان و پیێیی گوتن: »نا براکانم، کاری خراپ 

مەکەن. لەبەر ئەوەی ئەم پی�اوە هاتووەتە ناو ماڵەکەی من، ئەم بێ ئابڕوو�ی�ە مەکەن. 
٢4 ئەوەتا کچە پاک�زەکەم و کەن�زەی پی�اوەکە، تکا�ە با ب�انهێنمە دەرەوە و القە�ان 

ئەم  لەگەڵ  ئابڕوو�ی�ە  بێ  ئەم  بەاڵم  ب�کەن،  لەگەڵ�اندا  خۆشە  پیێ  چ�تان  بکەن، 
پی�اوەدا مەکەن.«

٢5 بەاڵم پی�اوەکان نە�انو�ست گوێیی لێ بگرن. ئ�تر پی�اوەکە کەن�زەکەی گرت و 

نارد�ی�ە دەرەوە بۆ�ان. ئەوان�ش بە درێژا�یی شەو هەتا بە�انی القە�ان کرد و بە خراپیی 
لەگەڵ�دا ڕا�انبوارد، بەرەبە�ان بەڕەاڵ�ان کرد. ٢٦ بەرەبە�ان ژنەکە هات و هەتا ڕۆژ 

بووەوە لە بەردەرگای ماڵی پی�اوەکەدا کەوت، کە گەورەکەشی لەوێ بوو.
٢7 کاتێک گەورەکەی بە�انی هەستا و دەرگاکانی ماڵەکەی کردەوە و هاتە دەرەوە 

کەوتبوو  ماڵەکە  بەردەرگای  لە  کەن�زەکەی  ژنە  کاتەدا  لەو  بکەوێت،  بەڕێ  هەتا 
بڕۆ�ن.« بەاڵم وەاڵم  با  ٢٨ پیێیی گوت: »هەستە  بوو.  و دەستی لەسەر سەکۆ�ەکە 

نەبوو. ئ�نجا خست��ە سەر گوێدرێژەکە و گەڕا�ەوە بۆ شوێنەکەی خۆی.
٢٩ کاتێک گە�شتەوە ماڵ، چەقۆ�ەکی هێنا و کەن�زەکەی گرت و پەل�ەلی کرد، 

کردی بە دوازدە پارچە و ناردنی بۆ هەموو هەرێمەکانی ئ�سرائ�ل. 3٠ جا هەرکەسێک 
ب�نی گوتی: »لە ڕۆژی کۆچکردنی نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی م�سرەوە هەتا ئەمڕۆ 

شتی وا نەبووە و نەب�نراوە. لێیی وردبنەوە و ڕاوێژ بکەن و قسەی لەسەر بکەن!«

a ١٨ ماڵی �ەزدان: مەبەست لە شوێنی لێڤ��ەکە�ە، دەشێت بەشێک لە ماڵی خۆی بێت.  
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جەنگی ئیسرائیل لەگەڵ بنیامین

پی�او ٢٠ �ەک  وەک  کۆمەڵەکە  و  دەرەوە  هاتنە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هەموو   ئ�نجا  ١

و   bشابەع ب�ری  هەتا  دانەوە  لە  م�چ�ا،  لە   aکۆبوونەوە �ەزدان  لەبەردەم 
ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  هەموو  هەموو گەل،  ٢ سەرۆکەکانی  گلعاد.  هەروەها خاکی 
پی�ادەی شمشێر  لە کۆبوونەوەی گەلی خودا وەستان و ژمارە�ان چوار سەد هەزار 
بن�ام�ن�ش ب�ست�انەوە کە نەوەی ئ�سرائ�ل سەرکەوتوون بۆ  3 نەوەی  بەدەست بوو. 

م�چ�ا. جا نەوەی ئ�سرائ�ل گوت�ان: »قسە بکەن ئەم کارە خراپە چۆن ڕوو�دا؟«
4 پی�اوە لێڤ��ەکە مێردی ژنە کوژراوەکە وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »من و کەن�زەکەم 

گ�ڤعا  خەڵکی  5 جا  بەسەربەر�ن.  لەوێ  شەو  ئەوەی  بۆ  بن�ام�ن  گ�ڤعای  هات�نە 
شەو هاتنە سەرم و لە ماڵەکەدا گەمارۆ�ان دام و بەتەمابوون بمکوژن، کەن�زەکەی 
من�ان القە کرد هەتا مرد. ٦ من�ش کەن�زەکەی خۆمم گرت و لەتلەتم کرد و ناردم 
بۆ هەموو هەرێمەکانی ئ�سرائ�ل، چونکە ئەوانە ئەوپەڕی بەدڕەوشت��ان لە ئ�سرائ�ل 
ئەنجام داوە. 7 ئێستاش هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل لێرە�ە، جا ڕاوێژ و بڕ�اری خۆتان 

بڵێن.«
٨ ئ�نجا هەموو گەل وەک �ەک پی�او هەستان و گوت�ان: »کەس لە ئێمە ناچێتەوە 

٩ ئێستاش ئەمە ئەو کارە�ە کە  نادات بۆ ماڵەکەی.  بۆ چادرەکەی و کەس�ش ال 
هەموو  ١٠ لەناو  سەردەکەو�ن.  دژ�ان  لە  ت�روپشک،  بەپیێیی  دەکە�ن:  گ�ڤعای  بە 
لە  هەزار  و  هەزار  لە  سەد  و  پی�اوێک  سەد  هەر  لە  پی�او  دە  ئ�سرائ�لدا  هۆزەکانی 
چوونە  کاتی  لە  سوپا  بۆ  خۆراک  هێنانی  مەبەستی  بە  دەکە�نەوە  ج�ا  هەزار  دە 
لە  ئابڕوو�ی�ەی  بێ  ئەو  هەموو  بەپیێیی  دەبێت  بن�ام�ن.  گ�ڤعای  بۆ  ژوورەوە�ان 
ئ�سرائ�ل کرد�ان، سزا بدرێن.« ١١ ئ�نجا هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل وەک �ەک پی�او 

کۆبوونەوە لە دژی شارەکە.
و  نارد  بن�ام�ن  بۆ هەموو هۆزەکانی  پی�اوێک�ان  ئ�سرائ�ل چەند  ١٢ جا هۆزەکانی 

پی�اوە  ئەو  ئێستا  ١3 جا  ڕوو�دا؟  لەنێوتاندا  بوو  چی  بەدکار�ی�ە  ئەو  »ئا�ا  گوت�ان: 
بەدڕەوشتانەی کە لە گ�ڤعادان ب�اندەنە دەستمان بۆ ئەوەی ب�انکوژ�ن و خراپە لە 

ئ�سرائ�لدا ڕ�شەکێش بکە�ن.«
ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  و  براکان�ان  لە  گوێ  نە�انو�ست  بن�ام�ن  نەوەی  بەاڵم 
کۆبوونەوە  گ�ڤعا  بۆ  خۆ�انەوە  شارۆچکەکانی  لە  بن�ام�ن  نەوەی  ١4 ئ�نجا  بگرن. 
لە  ڕۆژەدا  لەو  بن�ام�ن  ١5 نەوەی  دەرەوە.  بێنە  ئ�سرائ�ل  دژی  لە  جەنگان  بۆ  هەتا 
شارۆچکەکانی خۆ�انەوە ب�ست و شەش هەزار پی�اوی شمشێر بە دەست�ان کۆکردەوە 
جگە لە دان�شتووانی گ�ڤعا کە ژمارە�ان حەوت سەد پی�اوی هەڵبژاردە بوو. ١٦ لە 

a ١ ئەو کەسانەی کۆبوونەتەوە بۆ پیێکهێنانی لەشکر. بڕوانە ٢١ :5 .  

b ١ واتە لە باکووری ئ�سرائ�ل هەتا باشوور.  
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هەموو ئەم گەلە حەوت سەد پی�اوی هەڵبژاردەی هەبوون کە بە دەستی چەپ بە 
بەردەقانیa ن�شان�ان لە موو دەگرت و دە�ان�ێکا.

پی�اوی شمشێر  هەزار  سەد  چوار  بن�ام�ن،  لە  بێجگە  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  ١7 جا 

بەدەست�ان کۆکردەوە و هەموو�ان پی�اوی جەنگ بوون.
خودا  لە  پرس�ار�ان  و  بێت ئێل  بۆ  سەرکەوتن  و  هەستان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ١٨ جا 

کرد و گوت�ان: »کێ لە ئێمە �ەکەم جار سەردەکەوێت بۆ جەنگ لە دژی نەوەی 
بن�ام�ن؟«

�ەزدان�ش گوتی: »�ەکەم جار �ەهودا.«
لە دژی گ�ڤعا.  و چادر�ان هەڵدا  ئ�سرائ�ل هەستان  نەوەی  بە�انی  بۆ  ١٩ ئ�نجا 

٢٠ ئ�نجا پی�اوانی ئ�سرائ�ل بۆ جەنگ لە دژی بن�ام�ن هاتنە دەرەوە و پی�اوانی ئ�سرائ�ل 

لە نز�ک گ�ڤعاوە بۆ جەنگ ڕ�ز�ان بەست. ٢١ نەوەی بن�ام�ن�ش لە گ�ڤعاوە هاتنە 
دەرەوە و لەو ڕۆژەدا ب�ست و دوو هەزار پی�او�ان لە نەوەی ئ�سرائ�ل لەناوبرد. ٢٢ بەاڵم 
پی�اوانی ئ�سرائ�ل �ەکتر�ان هاندا و دووبارە بۆ جەنگ لەو شوێنەدا ڕ�ز�ان بەستەوە 
سەرکەوتن  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ٢3 پاشان  بەست.  ڕ�ز�ان  تێ�دا  �ەکەمدا  ڕۆژی  لە  کە 
�ەزدان کرد و گوت�ان: »ئا�ا  لە  پرس�ار�ان  �ەزدان گر�ان و  لەبەردەم  ئێوارە  و هەتا 

بگەڕێی�نەوە بۆ جەنگ لە دژی بن�ام�نی برامان؟«
�ەزدان�ش گوتی: »سەربکەونە سەرەوە بۆ�ان.«

٢4 ئ�نجا نەوەی ئ�سرائ�ل لە ڕۆژی دووەمدا لە دژی نەوەی بن�ام�ن چوونە پیێشەوە 

و ٢5 بن�ام�ن�ش لە ڕۆژی دووەمدا لە گ�ڤعاوە بۆ بەرەنگاربوونەوە�ان چوونە دەرەوە 
شمشێر  هەموو  کە  لەناوبرد  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  پی�او�ان  هەزار  هەژدە  دووبارە  و 

بەدەست بوون.
بۆ بێت ئێل و  ئ�سرائ�ل، هەموو گەل سەرکەوتن، هاتن  نەوەی  ٢٦ ئ�نجا هەموو 

ئێوارە بە ڕۆژوو بوون  گر�ان، لەوێدا لەبەردەم �ەزداندا دان�شتن، لەو ڕۆژەدا هەتا 
کرد.  پیێشکەش  �ەزدان  لەبەردەم   bهاوبەش��ان قوربانی  و  سووتاندن  قوربانی  و 
٢7 جا نەوەی ئ�سرائ�ل لە �ەزدان�ان پرسی. لەو سەردەمەدا سندوقی پە�مانی خودا 

لەوێ بوو، ٢٨ هەروەها لەو سەردەمەدا ف�نەحاسی کوڕی ئەلعازاری کوڕی هارون 
بۆ  بگەڕێی�نەوە  »ئا�ا  گوت�ان:  و  پرسی  �ەزدان�ان  لە  دەکرد.  خزمەتی  لەبەردەم�دا 

جەنگ لە دژی نەوەی بن�ام�نی برامان �ان واز بهێن�ن؟«
�ەزدان�ش گوتی: »سەربکەون، چونکە سبە�نێ دە�اندەم بەدەستتانەوە.«

٢٩ ئ�نجا نەوەی ئ�سرائ�ل لە چواردەوری گ�ڤعا بۆسە�ان دانا و 3٠ لە ڕۆژی سێ�ەم 

هێرش�ان کردە سەر نەوەی بن�ام�ن و وەک جاری �ەکەم و دووەم لە نز�ک گ�ڤعاوە 
ڕ�ز�ان بەست. 3١ نەوەی بن�ام�ن�ش بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەل چوونە دەرەوە و لە 

a ١٦ بەردەقانی: قۆچەقانی.  

b ٢٦ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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شارەکە دوورکەوتنەوە. وەک دوو جارەکەی پیێشتر دەست�ان بە لێدانی گەل کرد و 
نز�کەی سی پی�او�ان لە نەوەی ئ�سرائ�ل کوشت، لەو دوو ڕێگا�ەی کە �ەکێک�ان 
دەچوو.  گ�ڤعا  بۆ  دەشتودەرەوە  لە  د�کە�ان  ئەوەی  و  بێت ئێل  بۆ  سەردەکەوت 
3٢ نەوەی بن�ام�ن گوت�ان: »وەک �ەکەم جار لەبەردەمماندا بەز�وون.« بەاڵم نەوەی 

ئ�سرائ�ل گوت�ان: »با هەڵبێ�ن و لە شارەکە دوور�ان بخە�نەوە بەرەو ڕێگاکان.«
بەعل تاماردا  لە  و  هەستان  شوێنەکان�انەوە  لە  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  هەموو  33 ئ�نجا 

34 لە  ڕاپەڕ�ن.  ڕۆژئاوای گ�ڤعا  لە  بۆسەکە�انەوە  لە  ئ�سرائ�ل��ەکان  ڕ�ز�ان بەست، 
پی�اوی هەڵبژاردە لە هەموو ئ�سرائ�لەوە هاتن و شەڕەکە  بەرامبەر گ�ڤعاوە دە هەزار 
بن�ام�ن��ەکان�ش نە�انزانی کە چ بەاڵ�ەک�ان بەسەرهاتووە. 35 جا  گەرم بوو، بەاڵم 
ڕۆژەدا  لەو  ئ�سرائ�ل  نەوەی  و  دا  بن�ام�نی  نەوەی  لە  ئ�سرائ�لدا  لەبەردەم  �ەزدان 
ب�ست و پیێنج هەزار و سەد پی�او�ان لە بن�ام�ن لەناوبرد و هەموو ئەوانەش شمشێر 

بە دەست بوون. 3٦ ئ�نجا نەوەی بن�ام�ن ب�ن��ان کە تێکشکاون.
پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ش لە بەرامبەر بن�ام�ن کشانەوە، چونکە ئەوان پشت�ان بەو بۆسە�ە 
بەستبوو کە لە گ�ڤعادا نابوو�انەوە. 37 ئ�نجا پی�اوانی بۆسەکە هەستان و چوونە ناو 
گ�ڤعاوە و شااڵو�ان برد و بە شمشێر لە هەموو شارەکە�ان دا. 3٨ ن�شانەی نێوان 
لە شارەکەوە  زۆر  دووکەڵێکی  بوو کە  ئەوە  بۆسەکەش  پی�اوانی  و  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی 

بەرز بکەنەوە، 3٩ جا پی�اوانی ئ�سرائ�ل لە جەنگەکەدا ئاوڕ دەدەنەوە و دەگەڕێنەوە.
ئ�سرائ�ل کوشتبوو و گوت�ان: »بە  لە نەوەی  پی�او�ان  بن�ام�ن سی  پیێشتر نەوەی 
دڵن�ا�ی�ەوە وەک جەنگی �ەکەم لەبەردەمماندا بەز�وون.« 4٠ ئ�نجا کاتێک ستوونی 
دووکەڵ لە شارەکە بەرزبووەوە، نەوەی بن�ام�ن ئاوڕ�ان دا�ەوە بۆ دواوە و تەماشا�ان 
ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  4١ ئ�نجا  دەچێت.  ئاسماندا  بە  شارەکە  هەموو  دووکەڵی  کرد 
بەسەرهاتووە.  بەاڵ�ان  زان��ان  چونکە  تۆق�ن،  بن�ام�ن  پی�اوانی  و  بۆ�ان  گەڕانەوە 
پیێ�ان  شەڕەکە  بەاڵم  هەاڵتن،  دەشتودەر  بەرەو  ئ�سرائ�لدا  پی�اوانی  لەبەردەم  4٢ جا 

لەناو�انبردن.  و  ڕاپەڕ�ن  لێ�ان  ناو شارۆچکەکانەوە  ئەوانەش چووبوونە  و  گە�شت 
43 ئ�نجا بن�ام�نەکان�ان گەمارۆ دا و بە ئاسانی ڕاو�ان نان و بەرامبەر بە گ�ڤعا لەالی 

ڕۆژهەاڵتەوە پیێ�ان گە�شتنەوە. 44 جا هەژدە هەزار جەنگاوەری بە توانا لە بن�ام�ن 
کوژران. 45 ئ�نجا بەرەو دەشتودەر سووڕانەوە و بۆ تاشەبەردی ڕ�مۆن هەاڵتن، جا 
هەزار  دوو  و  نان  ڕاو�ان  هەتا گدعۆم  لێ کوشتن.  پی�او�ان  هەزار  پیێنج  ڕێگادا  لە 

پی�اوی د�کە�ان لێ کوشتن.
4٦ لەو ڕۆژەدا ب�ست و پیێنج هەزار پی�اوی شمشێر بەدەست لە بن�ام�ن کوژران و 

هەموو�ان جەنگاوەری بە توانا بوون. 47 بەاڵم شەش سەد پی�او سووڕانەوە و بەرەو 
4٨ ئ�نجا  مانەوە.  لەوێ  مانگ  چوار  و  ڕ�مۆن  تاشەبەردی  بۆ  هەاڵتن  دەشتودەر 
بە  شارەکەدا  هەموو  لەناو  و  بن�ام�ن  نەوەی  بۆ  گەڕانەوە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  پی�اوانی 
و هەروەها  دا  لە هەموو شتەکانی شارەکە�ان  و  ئاژەڵەکان�ان  و  لە خۆ�ان  شمشێر 

هەموو ئەو شارۆچکانەی پیێیی گە�شتن سووتاند�انن.
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�ەیداکردنی ژن بۆ نەوەی بنیامین

 پیێشتر پی�اوانی ئ�سرائ�ل لە م�چ�ا سوێند�ان خواردبوو و گوتبوو�ان: »کەس ٢١ ١

لە ئێمە کچی خۆی ناداتە نەوەی بن�ام�ن بۆ هاوسەرگ�ری.«
و  مانەوە  خودا  لەبەردەم  لەوێدا  ئێوارە  هەتا  و  بێت ئێل  بۆ  چوون  گەل  ٢ ئ�نجا 

�ەزدانی  »ئەی  3 گوت�ان:  بەکوڵ.  گر�انێکی  گر�ان،  و  بەرزکردەوە  دەنگ�ان 
نەوەی  ئەمڕۆ  هەتا  ڕوو�دا،  ئ�سرائ�لدا  لە  ئەمە  بۆچی  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری 

ئ�سرائ�ل هۆزێک لە دەست بدات؟«
4 بۆ ڕۆژی دواتر گەل زوو هەستا و لەوێدا قوربانگا�ەک�ان دروستکرد و قوربانی 

سووتاندن و قوربانی هاوبەش��ان پیێشکەش کرد.
بۆ  کێ  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  هەموو  »لە  گوت�ان:  ئ�سرائ�ل  نەوەی  5 ئ�نجا 

کە  خواردبوو  سوێند�ان  ئەوەی  لەبەر   a»ەزدان؟� بەردەم  نەهاتە  کۆبوونەوەکە 
هەرکەسێک نە�ەتە بەردەم �ەزدان بۆ م�چ�ا، دەبێت بکوژرێت.

برا�ان هەڵکێشا و گوت�ان: »ئەمڕۆ  بن�ام�نی  بۆ  ئاخ�ان  ٦ ئ�نجا نەوەی ئ�سرائ�ل 

هۆزێک لە ئ�سرائ�لدا دابڕا. 7 بۆ ئەوانەی لێ�ان ماونەتەوە چی بکە�ن لەبارەی ژنەوە، 
بە �ەزدان خواردووە کە لە کچەکانمان ژن�ان نەدە�نێ؟«  ئێمە سوێندمان  چونکە 
٨ ئ�نجا گوت�ان: »چ هۆزێک لە هۆزەکانی ئ�سرائ�ل نەهاتووەتە بەردەم �ەزدان بۆ 

م�چ�ا؟« جا بۆ�ان دەرکەوت کەس لە دان�شتووانی �اڤێش گلعاد بۆ کۆبوونەوەکەی 
�ەک  تەنها  کرد  تەماشا�ان  ژمارد،  گەل�ان  کاتێک  ٩ چونکە  نەهاتووە،  ئۆردوگا 

پی�او�ش لە دان�شتووانی �اڤێش گلعاد نەهاتووە.
ڕا�انس�اردن  و  نارد  ئەوێ  بۆ  جەنگاوەر�ان  هەزار  دوازدە  کۆمەڵەکە  ١٠ ئ�نجا 

و  ژن  بە  شمشێر،  بەر  بدەنە  گلعاد  �اڤێش  دان�شتووانی  و  »بڕۆن  گوت�ان:  و 
منداڵەکان�شەوە. ١١ دەبێت ئەمەش بکەن، هەموو نێرێک و هەموو ئافرەتێک لەناو 
چوار  گلعاددا  �اڤێش  دان�شتووانی  لە  ١٢ جا  پاڵکەوتبێت.«  نێر  لەگەڵ  کە  ببەن 
سەد کچی پاک�زە�ان ب�ن��ەوە کە لەگەڵ پی�او سەرجێ��ان نەکردبوو، ئەوان�ان هێنا 

ئۆردوگاکە لە ش�لۆ ئەوەی لە خاکی کەنعان بوو.
١3 ئ�نجا هەموو کۆمەڵەکە نارد�ان و لەگەڵ نەوەی بن�ام�ن ئەوانەی لە تاشەبەردی 

کاتەدا  لەو  ١4 جا  ئاشتبوونەوە.  بۆ  کردن  بانگ�ان  و  کرد  قسە�ان  بوون  ڕ�مۆندا 
نەوەی بن�ام�ن گەڕانەوە و ئەو کچانە�ان دانێ کە لە �اڤێش گلعاد بە ز�ندوو�یی 

هێشتبوون�انەوە، بەاڵم هێشتا بەشی هەموو پی�اوەکانی نەوەی بن�ام�نی نەکرد.
١5 گەل�ش ئاخ�ان بۆ نەوەی بن�ام�ن هەڵکێشا، چونکە �ەزدان کەلێنی کردە ناو 

بن�ام�ن  نەوەی  لە  »ژن  پی�رانی کۆمەڵەکە گوت�ان:  ١٦ ئ�نجا  ئ�سرائ�لەوە.  هۆزەکانی 
لەبارەی ژنانەوە؟ ١7 پیێو�ستە دەربازبووەکانی  نەماوە، چی بۆ ئەوانی د�کە بکە�ن 
بن�ام�ن م�راتگر�ان هەبێت، تاکو ه�چ هۆزێک لە ئ�سرائ�ل نەسڕێتەوە. ١٨ ئێمەش 
ناتوان�ن لە کچەکانمان ژن�ان بدە�نێ، چونکە نەوەی ئ�سرائ�ل سوێند�ان خواردووە 

a 5 ئەو کەسانەی کۆبوونەتەوە بۆ پیێکهێنانی لەشکر. بڕوانە ٢٠ :١ .  
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بن�ام�ن.“  نەوەی  بە  دەدات  ژن  کەسەی  ئەو  لێکراوە  ”نەفرەت  گوتوو�انە،  و 
١٩ ئەوەتا هەموو ساڵێک لە ش�لۆدا جەژن دەگێڕن بۆ �ەزدان، لە باکووری بێت ئێل 

لە ڕۆژهەاڵتی ئەو ڕێگا�ەی لە بێت ئێلەوە سەردەکەوێت بۆ شەخەم و لە باشووری 
لەڤۆنە.«

ڕەزەمێوەکاندا  لە  و  »بڕۆن  گوت�ان:  و  بن�ام�ن  نەوەی  بە  دا  فەرمان�ان  ٢٠ ئ�نجا 

بۆسە بنێنەوە و ٢١ چاوەڕێ بکەن هەتا کچانی ش�لۆ دەچنە ناو سەماکردن، ئ�نجا 
بۆ  ش�لۆ  لە کچەکانی  و کچێک  هەر�ەکە  و  دەرەوە  وەرنە  ڕەزەمێوەکانەوە  لە  ئێوە 
خۆتان بڕفێنن، بگەڕێنەوە بۆ خاکی بن�ام�ن. ٢٢ جا ئەگەر باوک و براکان�ان هاتن بۆ 
ئەوەی سکااڵمان لەال بکەن، پیێ�ان دەڵێ�ن: ”لەبەر ئێمە بەزە�ی�تان پیێ�اندا بێتەوە، 
چونکە لە جەنگدا بۆ هەر�ەک�ان ژنێکمان دەست نەکەوت. ئێوەش تاوانبار ن�ن لە 

a»“.شکاندنی سوێندتان، چونکە بە ڕەزامەندی خۆتان کچەکانتان نەدانێ
لەو  خۆ�ان  بۆ  ژن�ان  ژمارە�ان  بەپیێیی  و  کرد  ئاوا�ان  بن�ام�ن  نەوەی  ٢3 ئ�نجا 

سەماکەرانە ڕفاند، ڕۆ�شتن و گەڕانەوە بۆ م�راتەکە�انb و شارۆچکەکان�ان بن�اد ناوە 
و تێ�اندا ن�شتەجێ بوون.

٢4 ئ�نجا لەو کاتەدا نەوەی ئ�سرائ�ل هەر�ەکە گەڕا�ەوە بۆ هۆزەکەی و خێڵەکەی. 

هەر�ەکە لەوێوە چووە دەرەوە بۆ م�راتەکەی.
٢5 لەو سەردەمەدا ه�چ پاشا�ەک لەناو ئ�سرائ�لدا نەبوو و هەرکەس ئەوەی دەکرد 

کە لەبەرچاوی خۆی ڕاست بوو.

a ٢٢ بڕوانە ئا�ەتی 7.  

b ٢3 بۆ م�راتەکە�ان: بڕوانە �ەشوع ١٨ :١١ -٢٨.   
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ڕائووس
ناعۆمی و ڕائووس

سەر�هەڵدا. ١ خاکەکە  لە  قاتوقڕ�ی�ەک  ڕابەرەکان،  فەرمانڕەوا�ەتی  سەردەمی   لە  ١

پی�اوێک خۆی و ژنەکەی و دوو کوڕەکەی کۆچ�ان  �ەهوداوە  بێت لەحمی  لە 
کرد و پەنا�ان بۆ واڵتی مۆئاب برد. ٢ ناوی پی�اوەکە ئەل�مەلەخ بوو، ناوی ژنەکەشی 
 aئەفرات��ەکانی لە  بوو،  ک�ل�ۆن  و  مەحلۆن  کوڕەکەشی  دوو  ناوی  بوو،  ناعۆمی 

بێت لەحمی �ەهودا بوون. ئ�تر هاتن بۆ واڵتی مۆئاب و لەوێ ژ�ان.
و  مانەوە  کوڕەکەی  دوو  و  ناعۆمی  مرد،  ناعۆمی  مێردی  ئەل�مەلەخی  3 لەوێ 

4 دوو ژنی مۆئاب�ان هێنا، �ەکێک�ان ناوی عۆرپا بوو ئەوەی د�کە�ان ڕائووس. لەوێ 

بۆ ماوەی دە ساڵ مانەوە. 5 ئ�نجا مەحلۆن و ک�ل�ۆن مردن، ئ�تر ناعۆمی بەبێ کوڕ 
و مێرد ما�ەوە.

خۆی  گەلەکەی  خودا  کە  ب�ستی  مۆئابدا  واڵتی  لە  ناعۆمی  ئەوەی  ٦ دوای 

بەسەرکردووەتەوە و نانی داوە پیێ�ان، خۆی و بووکەکانی هەستان و واڵتی مۆئاب�ان 
لێیی دەژ�ا و  7 لەگەڵ دوو بووکەکەی ئەو شوێنەی بەجێهێشت کە  بەجێهێشت. 

ئەو ڕێگا�ە�ان گرتەبەر کە دە�گەڕاندنەوە بۆ خاکی �ەهودا.
٨ ناعۆمی بە بووکەکانی گوت: »با هەر�ەکەتان بگەڕێتەوە بۆ ماڵی دا�کی خۆی. 

خودا پاداشتی ئەو چاکە�ەتان بداتەوە کە لەگەڵ مردووەکان و مندا کردتان. ٩ خودا 
هەر�ەکەتان لە ماڵی مێردی خۆی بحەسێنێتەوە.«

ئ�نجا ماچی کردن و ئەوان�ش بە دەنگی بەرز گر�ان. ١٠ پیێ�ان گوت: »ئێمەش 
لەگەڵت دێی�ن بۆ الی گەلەکەت.«

سکم  ئا�ا  دێن؟  من  لەگەڵ  بۆچی  بگەڕێنەوە.  »کچەکانم  گوتی:  ١١ ناعۆمی 

کوڕی تێدا ماوە بۆ ئەوەی ببن بە مێردتان؟ ١٢ بگەڕێنەوە و بڕۆن، چونکە پی�ر بووم 
و ناتوانم شوو بکەمەوە. وا گوت�شم ئومێدی ئەوە هەبوو کە ئەمشەو شوو بکەمەوە 
لەبەر  ئا�ا  ١3 ئا�ا چاوەڕێی�ان دەکەن هەتا گەورە دەبن؟  بوو،  و چەند کوڕێک�شم 
ئەوان خۆتان دەبەستنەوە و شوو ناکەنەوە؟ نا کچەکانم. من لە ئێوە ز�اتر خەفەت 

دەخۆم، چونکە خودا خراپەی بەسەرم هێنا.«
١4 ئ�نجا د�سان بە دەنگی بەرز گر�ان. عۆرپا خەسووی ماچکرد، بەاڵم ڕائووس 

بە توندی لە باوەشی گرت.
و  گەلەکەی  الی  بۆ  گەڕا�ەوە   bهێوەرژنت عۆرپای  »ئەوەتا  گوتی:  ١5 ناعۆمی 

خوداوەندەکانی. تۆش لەگەڵ ئەو بگەڕێوە.«

a ٢ ئەفراتی دەگەڕێتەوە بۆ هۆزی ئەفرا�م، دووەم کوڕی �وسف. بڕوانە پە�دابوون 4١ :5٢  .  

b ١5 هێوەرژنت �ان هەوگ�انت.  
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١٦ بەاڵم ڕائووس گوتی: »زۆرم لێ مەکە بەجێت بهێڵم و وازت لێ بهێنم، چونکە 

بۆ کوێ بچ�ت دەچم و لە هەرکوێ بمێن�تەوە دەمێنمەوە. گەلی تۆ گەلی منە و 
بە خاک  لەوێش  هەر  و  دەمرم  لەوێ  بمر�ت  ١7 لەکوێ  منە.  خودای  تۆ  خودای 
دەس�ێردرێم. با �ەزدان توندتر�ن سزام بدات، ئەگەر جگە لە مردن شتێک من لە 
تۆ ج�ا دەکاتەوە.« ١٨ کە ب�نی سوورە لەسەر ئەوەی لەگەڵ�دا بڕوات، ئ�تر زۆری لێ 

نەکرد.
گە�شتنە  کاتێک  بێت لەحم.  ناو  چوونە  هەتا  ڕۆ�شتن  هەردووک�ان  ١٩ ئ�نجا 

ئەمە  »ئا�ا  گوت�ان:  و  خرۆشا  ئەوان  لەبەر  هەمووی  شارۆچکەکە  بێت لەحم 
ناعۆم��ە؟«

٢٠ ئەو�ش پیێیی گوتن: »پیێم مەڵێن ”ناعۆمی“a، بەڵکو پیێم بڵێن ”مارا“b چونکە 

خودای هەرە بەتوانا ژ�انی زۆر تاڵ کردم. ٢١ من بە پڕی ڕۆ�شتم و خودا بە بەتاڵی 
منی هێنا�ەوە. بۆچی بە ناعۆمی بانگم دەکەن؟ ئەوەتا �ەزدان کۆستی خستم، هەرە 

بەتوانا تووشی خراپەی کردم.«
٢٢ ئ�تر ناعۆمی و ڕائووسی مۆئابی بووکی، لە واڵتی مۆئابەوە هاتنەوە و لە سەرەتای 

دروێنەی جۆ چوونە ناو بێت لەحمەوە.

چاو�پێکەوتنی ڕائووس لەگەڵ بۆعەز

پی�اوماقوڵی ٢ کە  بۆعەز،  ناوی  بە  هەبوو  ناعۆمی خزمێکی  مێردەکەی  بوو   ئەوە  ١

هەمان ت�رەی ئەل�مەلەخ بوو.
لەدوای  و  کێڵگە  بۆ  بچم  با  »بهێڵە  گوت:  ناعۆمی  بە  مۆئابی  ٢ ڕائووسی 

هەرکەسێک کە لەگەڵم م�هرەبان بێت، پاشماوەی گوڵەجۆ هەڵبگرمەوە.«
ئەو�ش پیێیی گوت: »کچم بڕۆ.« 3 ڕائووس�ش ڕۆ�شت و بەدوای دروێنەکەرەکاندا 
لە کێڵگە�ەک گوڵەجۆی هەڵگرتەوە. وا ڕێککەوت کێڵگەکە هی بۆعەز بوو کە لە 

ت�رەی ئەل�مەلەخ بوو.
4 لەو کاتەدا بۆعەز لە بێت لەحمەوە هات و بە دروێنەکەرەکانی گوت: »�ەزدان 

�ارمەت�تان بدات.«
ئەوان�ش گوت�ان: »با بەرەکەتی �ەزدانت لەسەر بێت.«

5 بۆعەز بە خزمەتکارەکەی گوت کە کرابوو بە سەرکار بەسەر دروێنەکەرەکاندا: 

»ئەم کچە هی کێ�ە؟«
مۆئابەوە  واڵتی  لە  ناعۆمی  لەگەڵ  مۆئاب��ە  دا�ەوە: »کچێکی  وەاڵمی  ٦ ئەو�ش 

دروێنەکەرەکان  لەدوای  گوڵەجۆ  با  ”لێمگەڕێن  گوت�ن:  پیێیی  7 کە  هاتووە، 
کۆبکەمەوە.“ ئ�تر هات و لە بە�ان��ەوە هەتا ئێستا ماوەتەوە، تەنها تۆزێک نەبێت 

لەژێر کەپرەکە پشووی دا.«

a ٢٠ واتە )هۆی خۆشی و شاد�ی�ەکەم(.  

b ٢٠ لە زمانی ع�بری ناعۆمی  بە واتای خوێن ش�ر�ن دێت، هەروەها )مارا( بە واتای تاڵ.  
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بۆ  بۆ کێڵگە�ەکی د�کە  ڕائووسی گوت: »گوێ بگرە کچم. مەڕۆ  بە  ٨ بۆعەز 

٩ تەماشای  خزمەتکارەکانم.  کچە  لەالی  بە،  لێرە  بەڵکو  هەڵگرتنەوە،  گوڵەجۆ 
شوێن�ان  ژنەکاندا  لەگەڵ  تۆش  دەکەن،  دروێنە  لەکوێ  پی�اوەکان  بکە،  کێڵگەکە 
بکەوە. پی�اوەکانم ئاگادار کردووەتەوە دەستت لێ نەدەن. ئەگەر ت�نوو بوو�ت بڕۆ لە 

کوپەکان ئاو بخۆوە کە پی�اوەکان ئاوی تێدەکەن.«
سەرەڕای  »بۆچی  گوت:  پیێیی  کەوت،  ڕوو  لەسەر  و  برد  کڕنۆشی  ١٠ ڕائووس 

بێگانە�ی�م ڕەزامەندی تۆم بەدەستهێنا و گرنگ�ت پیێدام؟«
١١ بۆعەز�ش وەاڵمی دا�ەوە: »بە تەواوی هەموو ئەو شتانەم پیێ گوتراوە کە دوای 

ئەو  و  باوک  و  دا�ک  لە  وازت  تەنانەت  بۆ خەسووت کردووە،  پی�اوەکەت  مردنی 
خاکەی لێیی لەدا�ک بوو�ت هێناوە و هات�ت بۆ الی گەلێک کە پیێشتر نەتناس�ون. 
بە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  با  بداتەوە.  کارەت  ئەم  چاکەی  �ەزدان  ١٢ با 

تەواوی پاداشتت بداتەوە، ئەوەی کە هاتوو�ت بۆ ئەوەی پەنا ببە�تە ژێر باڵەکانی.«
بەدەستبهێنم،  ڕەزامەندی  لەبەرچاوت  بەردەوام  با  »گەورەم  گوتی:  ١3 ئەو�ش 

چونکە دڵت دامەوە و دڵی کارەکەرەکەتت خۆش کرد، هەرچەندە وەکو �ەکێک�ش 
ن�م لە کارەکەرەکانت.«

و  بێنە  نان  ئێرە. هەندێک  بۆ  »وەرە  پیێیی گوت:  بۆعەز  نانخواردندا  ١4 لە کاتی 

ب�کە بەنێو سرکەکەدا و ب�خۆ.«
ئ�تر  پیێدا،  برژاوی  بۆعەز�ش جۆی  و  دان�شت  دروێنەکەرەکانەوە  لەالی  ئەو�ش 
بۆ ئەوەی جۆ هەڵبگرێتەوە،  تێر بوو، لێشی ما�ەوە. ١5 کاتێک هەستا  خواردی و 
بۆعەز فەرمانی بە پی�اوەکانی دا: »لێ�گەڕێن با لەنێو کۆڵەجۆکان�شa جۆ هەڵبگرێتەوە 
و ئەز�ەتی مەدەن، ١٦ لە دەسکەکان�ش بۆی دەربهێنن. لێ�گەڕێن با هەڵ�بگرێتەوە 

و قسەی پیێ مەڵێن.«
١7 ئەو�ش هەتا ئێوارە گوڵەجۆی هەڵگرتەوە. پاشان ئەوەی هەڵ�گرتبووەوە کوتای 

ناو شار و خەسووی  و نز�کەی ئێفە�ەکb جۆ بوو. ١٨ جا هەڵ�گرت و گەڕا�ەوە 
ئەو  خوارد،  تێری  ڕائووس  کە  ئەوەی  دوای  هەڵ�گرتبووەوە.  کە  ب�نی  ئەوەی 

خواردنەی دا بە خەسووی کە مابووەوە.
١٩ خەسووشی پیێیی گوت: »ئەمڕۆ لەکوێ گۆڵەجۆت هەڵگرتەوە و لەکوێ ئ�شت 

کرد؟ با بەرەکەتدار بێت ئەو کەسەی کە چاوی لێتە.«
ئەو�ش باسی ئەو کەسەی بۆ خەسووی کرد کە لە کێڵگەکە�دا ئ�شی کردووە و 

گوتی: »ئەو پی�اوەی کە ئەمڕۆ لە کێڵگەکە�دا ئ�شم کردووە ناوی بۆعەزە.«
ئەوەی  �ەزدانەوە،  لەال�ەن  بەرەکەتدارە  »ئەو  گوت:  بووکەکەی  بە  ٢٠ ناعۆم�ش 

a ١5 بڕوانە دواوتار ٢4 :١٩ .  

b ١7  نز�کەی سێزدە ک�لۆ.  
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ز�ندووان و مردووانی بێبەش نەکردووە لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی.« ئ�نجا ناعۆمی 
».aپیێیی گوت: »ئەو پی�اوە �ەکێکە لە خزمە خوێنگرەکانمان

خزمەتکارەکانمدا  ”لەگەڵ  گوتم:  پیێیی  »هەروەها  گوتی:  مۆئاب�ش  ٢١ ڕائووسی 

بمێنەوە هەتا هەموو دروێنەکەم تەواو دەکەن.“«
٢٢ ناعۆم�ش بە ڕائووسی بووکی گوت: »کچم وا چاکە لەگەڵ کارەکەرەکانی ئەو 

بچ�ت، نەوەک لە کێڵگە�ەکی د�کە ئەز�ەتت بدەن.«
کچە  لەگەڵ  جۆ  و  گەنم  دروێنەی  تەواوبوونی  هەتا  ڕائووس  شێوە�ە  ٢3 بەو 

خزمەتکارەکانی بۆعەز لە هەڵگرتنەوە ما�ەوە و لەگەڵ خەسووی دەژ�ا.

ڕائووس و بۆعەز لە جۆخینەکە

نەدەم 3 هەوڵ  ئا�ا  »کچم،  گوت:  ڕائووسی  بە  خەسووی  ناعۆمی   ڕۆژێک�ان  ١

ماڵێکت بۆ پە�دا بکەم کە تێ�دا بحەوێی�تەوە؟ ٢ بۆعەز ئەوەی کە لەگەڵ کچە 
لەسەر جۆخ�نەکەb شەنی جۆ  ئەمشەو  ئەوەتا  و  بوو�ت خزممانە  خزمەتکارەکانی 
سەر  بۆ  بڕۆ  پاشان  بگۆڕە.  خۆت  و  بدە  خۆت  لە  بۆن  و  بشۆ  3 خۆت  دەکات. 
خواردنەوە  و  خواردن  لە  هەتا  مەکە  ئاشکرا  پی�اوەکە  بۆ  خۆت  بەاڵم  جۆخ�نەکە، 
پیێیی  الی  بڕۆ  کوێی�ە.  پاڵکەوتنەکەی  شوێنی  بزانە  پاڵکەوت،  4 هەرکە  دەبێتەوە. 

هەڵبدەوە و پاڵبکەوە، ئ�تر خۆی پیێت دەڵێت چی بکە�ت.«
5 ئەو�ش پیێیی گوت: »هەرچ��ەکت گوت دە�کەم.« ٦ ئ�تر چووە سەر جۆخ�نەکە 

و هەموو ئەوەی کە خەسووی فەرمانی پیێدا کردی.
لە  ئەوەی  بۆ  ژوورەوە  و چووە  بوو  دڵی خۆش  و  و خوارد�ەوە  7 بۆعەز خواردی 

و  ژوورەوە  چووە  بەدز�ی�ەوە  ئەو�ش  بکەوێت.  پاڵ  کۆکراوەکەدا  دانەوێڵە  قەراغی 
الی پیێ�ەکانی بۆعەزی هەڵدا�ەوە و پاڵکەوت. ٨ لە ن�وەشەودا بۆعەز پەشۆکا، ئاوڕی 

دا�ەوە و ب�نی ژنێک لەالی پیێ�ەوە پاڵکەوتووە.
٩ گوتی: »تۆ کێ�ت؟«

بەسەر   cبدە دامێنی کراسەکەت  تۆم.  ڕائووسی کارەکەری  ئەو�ش گوتی: »من 
خزمەتکارەکەتدا، چونکە تۆ خوێنگری من�ت.«

١٠ ئەو�ش گوتی: »کچەکەم، با تۆ لەال�ەن �ەزدانەوە بەرەکەتدار ب�ت، چونکە 

ئەم چاکە�ەی دوا�ی�ت ز�اترە لەوەی �ەکەم جارت. تۆ هەوڵت نەداوە شوێن الوان 
بکەو�ت، هەژار بن �ان دەوڵەمەند. ١١ ئێستاش کچی خۆم، مەترسە. هەرچ��ەک 
ژنێکی  تۆ  کە  دەزانن  شارۆچکەکەم  خەڵکی  هەموو  چونکە  دەکەم،  بۆت  بڵێیی 
ڕەوشت بەرز�ت. ١٢ ڕاستە من خوێنگرم، بەاڵم خوێنگرێکی د�کە هە�ە کە لە من 

a ٢٠ بڕوانە پیێشەکی.  

b ٢ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

c ٩ پیێدادانی دامێنی کراس، دەربڕ�نێکە بۆ مارەبڕ�ن بەکاردێت. لێرەدا ڕائووس مەبەستی ئەوە�ە کە بۆعەز هاوسەرگ�ری لەگەڵ بکات.  
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پیێشترە.a ١3 ئەمشەو بخەوە، بە�انی ئەگەر ئەو خزمە بە مافی پیێش�نە�یی خزما�ەتی 
نە�و�ست  ئەو  ئەگەر  ز�ندوو!  �ەزدانی  بە  بهێنێت.  بەجێیی  با  باشە،  ئەوا  هەستا 
مافی پیێش�نە�یی خزما�ەتی بەجێبهێنێت، ئەوا من بەجێیی دەهێنم. تۆ هەتا بە�انی 

پاڵبکەوە.«
پیێ�ەوە پاڵکەوت هەتا بەرەبە�ان، ئ�نجا پیێش ئەوەی کەسێک  ١4 ئەو�ش لەالی 

بتوانێت ب�ناسێتەوە، هەستا. بۆعەز گوتی: »با کەس نەزانێت کە ئافرەتێک هاتووە 
بۆ سەر جۆخ�نەکە.«

١5 ئ�نجا بۆعەز بە ڕائووسی گوت: »چارۆکەکەی بەرت بهێنە و ب�گرەوە.« ئەو�ش 

پیێوانە جۆی کردە ناوی و دای بەسەر شان�دا. ئ�نجا  گرت��ەوە و بۆعەز�ش شەش 
بۆعەز چووە ناو شارۆچکەکەوە.

١٦ ڕائووس�ش کە هات بۆ الی خەسووی، خەسووی لێیی پرسی: »کچم چ�ت 

کرد؟«
ئەو�ش پی�اوەکە هەرچ��ەکی بۆ کردبوو بۆی گێڕا�ەوە. ١7 گوتی: »ئەم شەش پیێوانە 

جۆ�ە ئەو پیێ�دام، چونکە گوتی: ”بە دەستبەتاڵی مەچووەوە الی خەسووت.“«
لێدێت،  دەزان�ت کارەکە چی  دابن�شە هەتا  ناعۆمی گوتی: »کچم،  ١٨ ئ�نجا 

چونکە پی�اوەکە هێور نابێتەوە هەتا ئەمڕۆ کارەکە تەواو نەکات.«

بۆعەز ڕائووس لە خۆی مارە دەکات

 هەر لەو ماوە�ەدا بۆعەز چوو بۆ الی دەروازەی شارۆچکەکە و لەوێ دان�شت. 4 ١

ئەوە بوو کاتێک ئەو خوێنگرەی کە بۆعەز باسی کرد لەوێوە تێدەپەڕی، بۆعەز 
گوتی: »خزمە، البدە و لێرە دابن�شە.« ئەو�ش ال�دا و دان�شت.

٢ ئ�نجا بۆعەز دە پی�اوی لە پی�رانی شارۆچکەکە برد و پیێیی گوتن: »لێرە دابن�شن.« 

ئەوان�ش دان�شتن. 3 ئ�نجا بە خوێنگرەکەیb گوت: »ناعۆمی کە لە واڵتی مۆئاب 
دە�فرۆشێت.  برامانە  ئەل�مەلەخی  هی  کە  هە�ە  زەو�ی�ەکی  پارچە  گەڕاوەتەوە، 
لەبەردەمی  و  دان�شتووان  لەبەردەمی  بڵێم  پیێت  کە  منە  ئەرکی  وا�ە  پیێم  4 من�ش 

پی�رانی گەلەکەم ب�کڕە. ئ�تر ئەگەر دە�کڕ�تەوە ب�کڕەوە و ئەگەر نا�کڕ�تەوە ئەوا پیێم 
بڵێ با بزانم، چونکە تۆ لەپیێشتر�ت بۆ کڕ�نەوەی، دوای تۆ من.«

ئەو�ش گوتی: »دە�کڕمەوە.«
5 بۆعەز�ش گوتی: »ئەو ڕۆژەی زەو�ی�ەکە لە ناعۆمی دەکڕ�ت، پیێو�ستە ڕائووسی 

مردووەکە  ناوی  بە  م�راتەکە  ئەوەی  بۆ  مردووەکە�ە،  ژنی  کە  بخواز�ت  مۆئاب�ش 
بکە�ت.«

خۆم  م�راتەکەی  نەوەک  ب�کڕمەوە،  ناتوانم  خۆم  »من  گوتی:  ٦ خوێنگرەکەش 

تێکبدەم. جا تۆ خۆت ب�کڕەوە، چونکە من ناتوانم ب�کڕمەوە.«

a ١٢ لە من پیێشترە: بڕوانە لێڤ��ەکان ٢5 :٢5  .  

b 3 �ەکێک لە ئەرکەکانی خوێنگر پاراستنی ناو و سەروەتی مردووەکە�ە.  
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مافی  کارێکی  هەموو  ئەنجامدانی  سەلماندنی  بۆ  ئ�سرائ�لدا  لە  بوو  باو  7 وا 

کڕ�نەوە و گواستنەوەی خاوەندار�یێتی موڵک، کابرا پیێاڵوەکەی دابکەنێت و ب�داتە 
ال�ەنی بەرامبەر. ئ�تر ئەمە ئەو نەر�تە بوو کە لە ئ�سرائ�ل دەگ�را�ەبەر.

٨ ئ�نجا خوێنگرەکە بە بۆعەزی گوت: »خۆت ب�کڕە.« ئ�تر پیێاڵوەکەی داکەند.

٩ بۆعەز�ش بە پی�رەکان و هەموو خەڵکەکەی گوت: »ئێوە ئەمڕۆ شا�ەتن کە من 

هەرچ��ەک هی ئەل�مەلەخ و هەرچ��ەک هی ک�ل�ۆن و مەحلۆن بوو لە دەستی 
ناعۆمی کڕ�مەوە. ١٠ هەروەها ڕائووسی مۆئابی ژنی مەحلۆن�شم لە خۆم مارە کرد 
هەتا ببێت بە ژنم، بۆ ئەوەی م�راتەکە بە ناوی مردووەکە بکەم، تاکو ناوی مردووەکە 
لەنێو گەلەکەی کوێر نەبێتەوە و لە تۆماری شارۆچکەکە�دا نەسڕێتەوە. ئێوە ئەمڕۆ 

شا�ەتن!«
پی�رەکان کە لەناو دەروازەکە دان�شتبوون، گوت�ان: »ئێمە  ١١ هەموو خەڵکەکە و 

شا�ەت�ن. با �ەزدان ئەو ژنەی کە دێتە ماڵەکەت وەکو ڕاحێل و لێئەی لێ بکات 
کە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل�ان دروستکرد. ئ�تر با مەزن ب�ت لە ئەفراتە و ناودار ب�ت لە 
وەکو  دەتداتێ  ژنە  لەم  �ەزدان  وەچە�ەی  ئەو  و  ماڵەکەت  ١٢ هەروەها  بێت لەحم. 

بنەماڵەی پیێرێز بێت ئەوەی لە تامار لەدا�ک بوو بۆ �ەهودا.«

بنەچەی داود
بەخشی  پیێ  سک�ڕبوونی  �ەزدان�ش  گواست��ەوە،  و  هێنا  ڕائووسی  بۆعەز  ١3 ئ�تر 

ئەمڕۆ  �ەزدانەی  ئەو  بۆ  »ستا�ش  گوت:  ناعۆم��ان  بە  ١4 ژنان  بوو.  کوڕێکی  و 
١5 دەبێتە  بداتەوە.  دەنگ  ئ�سرائ�لدا  لە  بۆعەز  ناوی  با  نەکرد�ت.  خوێنگری  بێ 
نوێکەرەوەی گ�انت و لە پی�ر�تدا بەخێوت دەکات، چونکە لە بووکەکەت بووە کە 

تۆی خۆشدەوێت و بۆ تۆ لە حەوت کوڕ باشترە.«
١7 ژنە  دا�ەنی.  بە  بوو  و  کرد  باوەشی  لە  و  هەڵگرت  کوڕەکەی  ١٦ ناعۆم�ش 

کە  عوبێد،  لێنا  ناو�ان  و  ناعۆمی«  بۆ  بوو  لەدا�ک  »کوڕێک  گوت�ان  دراوسێکان 
باوکی �ەسای باوکی داود بوو.

 ١٨ ئەمانەش نەوەکانی پیێرێزن:

  پیێرێز باوکی حەسرۆن بوو،
 ١٩ حەسرۆن�ش باوکی ڕام بوو،

  ڕام�ش باوکی عەم�ناداب بوو،
 ٢٠ عەم�ناداب�ش باوکی نەحشۆن بوو،

  نەحشۆن�ش باوکی سەلمۆن بوو،
 ٢١ سەلمۆن�ش باوکی بۆعەز بوو،
  بۆعەز�ش باوکی عوبێد بوو،
 ٢٢ عوبێد�ش باوکی �ەسا بوو و



ڕائووس 4٦74

  �ەساش باوکی داود بوو.
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�ەکەم ساموئێل 4٦٩١

یەکەم ساموئێل
لەدایکبوونی ساموئێل

ئەفرا�م، ١ شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  لە  چوف��ەکان  ڕاماتە�می  لە  هەبوو   پی�اوێک  ١

ناوی ئەلقانەی کوڕی �ەرۆحامی کوڕی ئەل�هوی کوڕی تۆحوی کوڕی چوفی 
ئەفرا�می بوو. ٢ دوو ژنی هەبوو، �ەکێک�ان ناوی حەنا و ئەوی د�کە�ان ناوی پەن�نا 

بوو، پەن�نا منداڵی هەبوو، بەاڵم حەنا منداڵی نەبوو.
3 ئەم پی�اوە هەموو ساڵێک لە شارۆچکەکە�ەوە دەچوو بۆ کڕنۆشبردن و سەربڕ�نی 

قوربانی بۆ �ەزدانی سوپاساالر لە ش�لۆ و لەوێ دوو کوڕەکەی عێلی کاه�نی �ەزدان 
بوون، کە �ەکێک�ان ناوی حۆفنی و ئەوی د�کە�ان ناوی ف�نەحاس بوو. 4 جا کە 
ڕۆژی ئەوە هات ئەلقانە قوربانی سەرببڕێت و بەشی پەن�نای ژنی و هەموو کوڕ و 
5 بەاڵم دوو بەشی دا�ە حەنا، چونکە حەنای خۆشدەو�ست  کچەکانی بدات، 
بۆ  دەکرد  پەستی  بەردەوام  ٦ هەوێی�ەکەشی  بەستبوو.  منداڵدانی  �ەزدان  هەرچەندە 
ئەوەی بێزاری بکات، چونکە �ەزدان وەجاخی کوێر کردبوو. 7 ساڵ لەدوای ساڵ 
پەستی  ئاوا  و  دەکرد  وای  هەوێی�ەکەی  �ەزدان،  ماڵی  دەچووە  حەنا  کاتێک  هەر 
دەکرد، بۆ�ە حەنا دەستی بە گر�ان کرد و نانی نەخوارد. ٨ ئ�تر ئەلقانەی مێردی 
پیێیی گوت: »حەنا، بۆچی دەگر�ت و نان ناخۆ�ت؟ بۆچی دڵگران�ت؟ ئا�ا من لە 

دە کوڕ چاکتر ن�م بۆت؟«
عێلی  هەستا،  حەنا  خوارد�ی�انەوە،  و  خوارد  نان�ان  ش�لۆ  لە  ئەوەی  ٩ لەدوای 

کاه�ن�ش لەسەر کورس��ەک لەالی چوارچێوەی دەرگای چادری پەرستنی �ەزدان 
دان�شتبوو. ١٠ حەناش بە پەژارەوە نوێژی بۆ �ەزدان کرد و دا�ە پڕمەی گر�ان. ١١ حەنا 
نەزرێکیa کرد و گوتی: »�ەزدانی سوپاساالر، ئەگەر بەڕاستی تەماشای داماوی 
کارەکەرەکەت بکە�ت و بە �ادی خۆتم بهێن�تەوە، کارەکەرەکەت لەب�ر نەکە�ت و 
کوڕێکی پیێبدە�ت، ئەوا من ژ�انی کوڕەکە بە �ەزدان دەبەخشم و گوێزان بەسەر 

سەر�دا نا�ەت.«
١٢ ئەوە بوو کە لەبەردەم �ەزدان زۆر نوێژی کرد و عێل�ش سە�ری دەمی دەکرد، 

دەنگی  و  دەجواڵنەوە  لێوەکانی  تەنها  و  دە�گوت  خۆ�دا  دڵی  لە  ١3 حەناش 

نەدەب�سترا، عێلی وای زانی سەرخۆشە. ١4 جا پیێیی گوت: »هەتا کەی سەرخۆش 
دەب�ت؟ شەرابەکەت لە خۆت دووربخەرەوە.«

دڵتەنگم،  ژنێکی  من  گەورەم،  »نەخێر  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ١5 حەناش 

شەراب و خواردنەوەی مەست�م نەخواردووەتەوە، بەڵکو دەردی دڵی خۆم لەبەردەم 

a ١١ واتە پابەندکردنی مرۆڤ خۆ�ەتی بە مەرجێکەوە، لە کاتێکدا کە داخواز�ی�ەک بەرز دەکاتەوە بۆ خودا و بە ئەرێ وەاڵم دەدرێتەوە لەال�ەن خوداوە. بڕوانە سەرژمێری 

  .  ٢١ :٢



47٠�ەکەم ساموئێل ١

و  خەم  لەبەر  مەزانە،  بەدکار  کچێکی  بە  ١٦ کارەکەرەکەت  هەڵدەڕێژم.  �ەزدان 
خەفەتی زۆرم، هەتا ئێستا قسەم دەکرد.«

١7 عێل�ش وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »بڕۆ بە سەالمەتی و با خودای ئ�سرائ�ل ئەو 

داواکار�ی�ەت پیێبدات کە لێت داوا کردووە.«
١٨ حەناش گوتی: »با کەن�زەکەت لەبەرچاوانت پەسەند بێت.« ئ�نجا حەنا بە 

ڕێگای خۆ�دا ڕۆ�شت و نانی خوارد و خەم لە ڕووی ڕەو�ی�ەوە.
گەڕانەوە،  و  برد  کڕنۆش�ان  �ەزدان  لەبەردەم  و  هەستان  خەو  لە  زوو  ١٩ بە�انی 

و  بوو  جووت  ژنی  حەنای  لەگەڵ  ئەلقانە  ئ�تر  ڕامە.  لە  خۆ�ان  ماڵەکەی  هاتنەوە 
بوو،  پڕ  سکی  حەنا  ساڵەدا  لەو  بوو  ٢٠ ئەوە  هێنا�ەوە.  خۆی  �ادی  بە  �ەزدان�ش 

کوڕێکی بوو و ناوی لێنا ساموئێل و گوتی: »داوام لە �ەزدان کرد.«

حەنا ساموئێل تەرخان دەکات
بۆ  سااڵنە  قوربانی  سەربڕ�نی  بۆ  چوون  ماڵەکەی  سەرجەم  و  ئەلقانە  ٢١ ئ�نجا 

گوت:  مێردەکەی  بە  و  نەچوو  حەنا  ٢٢ بەاڵم  نەزرەکەی.  بەجێهێنانی  و  �ەزدان 
»پاش ئەوەی کوڕەکە لە ش�ر دەبڕدرێتەوە، دە�بەم هەتا لەبەردەم �ەزدان پیێشکەش 

بکرێت و هەتاهەتا�ە لەوێ بمێنێتەوە.«
و  بکە  ئەوە  دەزان�ت  باش  بە  »خۆت چی  گوت:  پیێیی  مێرد�شی  ٢3 ئەلقانەی 

بمێنەوە هەتا لە ش�ری دەبڕ�تەوە، تەنها با �ەزدان وشەی خۆی بچەس�ێنێت.« جا 
حەنا ما�ەوە و ش�ری بە منداڵەکەی دا هەتا ئەو کاتەی لە ش�ری بڕ�ی�ەوە.

گا�ەکی  لەگەڵ  لەگەڵ خۆی سەری خست  بڕ�ی�ەوە،  لە ش�ری  ئەوەی  ٢4 پاش 

�ەزدان  ماڵی  بۆ  هێنای  و  و مەشکە�ەک شەراب  ئارد   aئێفە �ەک  و  سێ سااڵن 
لە ش�لۆ، کوڕەکەش هێشتا منداڵ بوو. ٢5 ئ�نجا گا�ەکە�ان سەربڕی و کوڕەکە�ان 
�ادە؟ دڵن�ابە من ئەو ژنەم  لە  هێنا�ە الی عێلی، ٢٦ حەنا گوتی: »گەورەم! منت 
کە لێرە لەالی تۆ وەستام و نوێژم کرد بۆ �ەزدان، ٢7 لە پیێناوی ئەم منداڵە نوێژم کرد 
و �ەزدان�ش داواکار�ی�ەکەی پیێدام کە لێم داوا کرد. ٢٨ لەبەر ئەوە من�ش دە�دەمەوە 
ساموئێل  ئ�تر  �ەزدان.«  بۆ  بکرێت  تەرخان  ژ�انی  درێژا�یی  بە  ئەوەی  بۆ  �ەزدان، 

لەوێ ما�ەوە و �ەزدانی پەرست.

نوێژی حەنا

 حەنا نوێژی کرد و گوتی:٢ ١

»دڵم بە �ەزدان شادە،   
سەرم بە �ەزدان بەرزە.   

  پیێکەن�نم بە دوژمنەکانم دێت،
لەبەر ئەوەی شادمانم بە ڕزگار�ی�ەکەت.   

a ٢4  نز�کەی شازدە ک�لۆ�ە.  
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٢ »کەس ن��ە پی�رۆز وەک �ەزدان،  
بێجگە لە تۆ کەس ن��ە،   

ه�چ تاشەبەردێک ن��ە وەک خودامان.   

3 »بە لووتبەرزی زۆرەوە مەدوێن،  
با قسەی زل لە دەمتان دەرنەچێت،   

  چونکە �ەزدان خودا�ەکی بەئاگا�ە،
ئەوە کارەکان هەڵدەسەنگێنێت.   

4 »کەوانی پاڵەوانەکان تێکشکێنران و  
شکستخواردووەکان�ش هێز�ان بەبەردا کرا.   

5 تێرەکان خۆ�ان بەکرێ دا بۆ نان و  
برس��ەکان�ش نان�ان لەبەر ما�ەوە.   

  نەزۆک حەوت منداڵی بوو و
ئەوەی کوڕی زۆر بوو نائومێد بوو.   

٦ »�ەزدان مرۆڤ دەمرێنێت و ز�ندووشی دەکاتەوە،  
دە�باتە ج�هانی مردووان و هەڵ�ش�دەستێنێتەوە.   

7 �ەزدان مرۆڤ هەژار و دەوڵەمەند دەکات،  
نزم دەکاتەوە و بەرز�شی دەکاتەوە.   

٨ ئەو هەژار لەناو خۆڵ ڕاست دەکاتەوە،  
کڵۆڵ�ش لەناو زبڵخانە بەرز دەکاتەوە،   

  هەتا لەگەڵ م�ران دا�انن�شێنێت و
تەختی شکۆمەندی بکات بە م�رات�ان.   

  »لەبەر ئەوەی کۆڵەکەکانی زەوی هی �ەزدانن،
ج�هانی لەسەر داناوە.   

٩ پیێیی خۆشەو�ستانی خۆی دەپارێزێت،  
بەاڵم بەدکاران لە تار�ک�دا بێدەنگ دەبن.   

  »مرۆڤ بە هێز زاڵ نابێت،
نە�ارانی �ەزدان تێکدەشکێنرێن.  ١٠ 
  هەرەبەرز بەسەر�اندا دەگرمێنێت،

�ەزدان حوکم بەسەر ئەوپەڕی زەو�دا دەدات.   

  »هێز بە پاشای خۆی دەدات،
سەری دەستن�شانکراوەکەی بەرز دەکاتەوە.«   

عێل�یی  لەالی  منداڵەکە  بەاڵم  خۆی،  ماڵی  بۆ  ڕامە  گەڕا�ەوە  ئەلقانە  ١١ ئ�نجا 

کاه�ن خزمەتی �ەزدانی دەکرد.



47٢�ەکەم ساموئێل ٢

کوڕە بەدکارەکانی عێلی
ڕێوڕەسمی  ١3 بەپیێیی  نەدەناسی.  �ەزدان�ان  و  بوون  بەدکار  ١٢ کوڕەکانی عێل�ش 

دەکرد،  پیێشکەش  قوربان��ەکی  هەرکەسێک  کاتێک  گەل،  لەگەڵ  کاه�ن�ێتی 
خزمەتکاری کاه�نەکە لە کاتی لێنانی گۆشتەکە دەهات و چەنگاڵێکی سێ ددانی 
لەدەست بوو، ١4 دە�کرد بەناو لەگەنەکە �ان دەفرەکە �ان تاوەکە �ان مەنجەڵەکە. 
هەرچی بەسەر چەنگاڵەکەوە دەبوو، کاه�ن بۆ خۆی دەبرد. لە ش�لۆ بەم شێوە�ان 
ئەوەی  پیێش  ١5 هەروەها  ئەوێ.  دەهاتنە  ئ�سرائ�ل��انەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ  دەکرد 
کە  دەگوت  پی�اوەی  بەو  و  دەهات  کاه�ن  خزمەتکارەکەی  بسووتێنن،   aپی�وەکە
گۆشتی  چونکە  برژاندن،  بۆ  کاه�ن  بە  بدە  »گۆشت  کردبوو:  قوربان��ەکەی 

کواڵوت لێ وەرناگرێت، بەڵکو تەنها خاو.«
١٦ پی�اوەکەش پیێیی دەگوت: »با �ەکەم جار پی�وەکە بسووتێنرێت، پاشان هەرچی 

ئەوەی ئارەزووی دەکە�ت ب�بە.« ئەو�ش دە�گوت: »نا، بەڵکو ئێستا دە�دە�ت، 
ئەگەر نا، بە زۆر دە�بەم.«

١7 جا گوناهی هەرزەکارەکان لەبەردەم �ەزدان زۆر گەورە بوو، چونکە خەڵکی 

سووکا�ەت��ان بە پیێشکەشکراوی �ەزدان دەکرد.
١٨ بەاڵم ساموئێل هەر لە منداڵ��ەوە لەبەردەم �ەزدان خزمەتی دەکرد و ئێفۆدێکی 

بۆ  بچووکی  کەوا�ەکی  ساڵ  لەدوای  ساڵ  ١٩ دا�ک�شی  بوو.  لەبەر  کەتانی 
دروستدەکرد و کە لەگەڵ مێردەکەی دەڕۆ�شت بۆ سەربڕ�نی قوربانی سااڵنە بۆی 
دەبرد. ٢٠ عێل�ش بۆ ئەلقانە و ژنەکەی داوای بەرەکەتی کرد و گوتی: »�ەزدان لەم 
ژنەوە وەچەت بۆ بخاتەوە لە ج�اتی ئەوەی نوێژی بۆ کرد و بە �ەزدانی دا.« ئ�نجا 
پڕ  سکی  بەسەرکردەوە،  حەنای  �ەزدان  کە  ٢١ جا  خۆ�ان.  ماڵەکەی  بۆ  چوونەوە 
بوو و سێ کوڕ و دوو کچی بوو. لەو ماوە�ەدا ساموئێلی کوڕی لەبەردەم �ەزداندا 

گەورە بوو.
بە  دەرهەق  ب�ستەوە کە کوڕەکانی  ئەو شتانەی  هەموو  و  بوو  پی�ر  زۆر  ٢٢ عێلی 

لەبەردەم  ژنانەی  ئەو  لەگەڵ  دەبوون  جووت  چۆن  هەروەها  و  دە�انکرد  ئ�سرائ�ل 
ئەم  »بۆچی  پرس�ن:  لێیی  ٢3 جا  دەکرد.  دەرگای چادری چاوپیێکەوتندا خزمەت�ان 
شتانە دەکەن؟ لەالی هەموو ئەم گەلە من ڕەفتارە خراپەکانتانم ب�ستووە. ٢4 نەخێر 
کوڕەکانم، ئەو هەواڵەی کە دە�ب�ستم لەنێو گەلی �ەزدان باڵو دەکرێتەوە باش ن��ە. 
ناوبژ�وانی دەکات،  بە کەسێک گوناه بکات، خودا  ٢5 ئەگەر کەسێک دەرهەق 

بەاڵم ئەگەر کەسێک دەرهەق بە �ەزدان گوناه بکات، کێ داکۆک�یی لێ دەکات؟« 
بەاڵم گوێی�ان لە قسەی باوک�ان نەگرت، چونکە �ەزدان خواز�ار بوو ب�انمرێنێت.

٢٦ بەاڵم ساموئێلی منداڵ بەردەوام بوو لە گەشەکردن، �ەزدان و خەڵک�ش ز�اتر 

لێیی ڕازی دەبوون.

a ١5 پی�وەکە: واتە بەزەکە، لێرە و لە ئا�ەتی ١٦.  
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�پێشبینی سەبارەت بە بنەماڵەی عێلی
ئەمە  »�ەزدان  گوت:  پیێیی  و  عێلی  الی  بۆ  هات  خودا  پی�اوێکی  ٢7 ئ�نجا 

کاتێک  دەرنەخست،  باوکت  ماڵی  بۆ  خۆمم  ئاشکرا  بە  من  ”ئا�ا  دەفەرموێت: 
هەڵمبژارد  ئ�سرائ�لدا  هۆزەکانی  هەموو  ٢٨ لەنێو  بوون؟  ف�رعەون  ماڵی  لە  م�سر  لە 
بۆ  بخوورم  قوربانگاکەم،  سەر  بۆ  سەربکەوێت  کاه�نم،  بە  ببێت  ئەوەی  بۆ 
بسووتێنێت و لەبەردەممدا ئێفۆد لەبەر بکات. من هەموو قوربان��ە بە ئاگرەکانی 
و  قوربانی  بە  سووکا�ەتی  بۆچی  ٢٩ ئ�تر  دا.  باوکت  ماڵی  بە  ئ�سرائ�لم  نەوەی 
پیێشکەشکراوەکەم دەکەن، ئەوەی لە نش�نگەکەدا فەرمانم پیێیی کردووە؟ بۆچی لە 
پیێشکەشکراوەکانی  بە �ەکەم بەری هەموو  من ز�اتر ڕێز لە کوڕەکانت دەگر�ت، 

ئ�سرائ�لی گەلەکەم خۆتان قەڵەو دەکەن؟“
من  ”بێگومان  دەفەرموێت:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوە  3٠ »لەبەر 

بەاڵم  دەکەن،“  هاتوچۆ  لەبەردەمم  هەتاهەتا�ە  باوکت  ماڵی  و  تۆ  ماڵی  فەرمووم، 
ڕێزداری  بگرێت  ڕێزم  ئەوەی  بێت!  بەدوور  من  ”لە  دەفەرموێت:  �ەزدان  ئێستا 
هێزی  دێت  3١ ڕۆژێک  دەبن.  سووک  بکەن  پیێ  سووکا�ەت�م  ئەوانەی  دەکەم، 
کەس  بنەماڵەکەتدا  لە  لەناودەبەم،  باوکت  ماڵی  بازووی  هێزی  و  خۆت  بازووی 
ناگاتە تەمەنی پی�ری. 3٢ تەنگانە لە نش�نگەکەم دەب�ن�ت، سەرەڕای ئەو چاکە�ەی 
پی�ری.  تەمەنی  ناگاتە  کەس  بنەماڵەکەتدا  لە  هەتاهەتا�ە  دەبێت،  ئ�سرائ�لی  بۆ 
33 هەر �ەکێک لە ئێوە کە لە قوربانگاکەی خۆم نە�بڕمەوە ئەوە بۆ کوێرا�یی هاتن بۆ 

چاوەکانت و داخبوونی دڵتە، هەموو وەچەی ماڵەکەت لە گەنج�ێت�دا دەمرن.
و  حۆفنی  بەسەر  دێت،  کوڕەکەتدا  دوو  بەسەر  بۆت،  ن�شانە�ە  34 »”ئەمەش 

ف�نەحاس، لە �ەک ڕۆژدا هەردووک�ان دەمرن. 35 کاه�نێکی دڵسۆزa بۆ خۆم دادەنێم 
و  دەنێم  بن�اد  بۆ  ئاسوودەی  ماڵێکی  و  ب�کات  دەروونمدا�ە  و  دڵ  لە  ئەوەی  کە 
لەبەردەم دەستن�شانکراوەکەمb بە درێژا�یی ڕۆژان هاتوچۆ دەکات. 3٦ هەرکەسێک�ش 
کە لە بنەماڵەکەت دەمێنێتەوە دێت تاکو بۆ پارچە ز�وێک و کولێرە�ەک کڕنۆش 
بتوانم  ئەوەی  بۆ  بس�ێرە  پیێ  ’ئەرکێکی کاه�ن�ێت�م  دەڵێت:  ببات،  ئەو کاه�نە  بۆ 

کولێرە�ەک بخۆم.‘ “«

یەزدان ساموئێل بانگ دەکات

ڕۆژانەدا 3 لەو  و  دەکرد  �ەزدانی  خزمەتی  عێلی  لەالی  منداڵ�ش   ساموئێلی  ١

فەرما�شتی �ەزدان�ش دەگمەن بوو، پیێشب�ن�ش زۆر ڕانەدەگە�ەنرا.
شەوێک�ان  نەبوو،  ب�ن�نی  توانای  و  ببوون  کز  چاوەکانی  عێلی  کاتەی  ٢ لەو 

�ەزدان  پەرستنی  چادری  لە  3 ساموئێل�ش  پاڵکەوتبوو،  خۆ�دا  شوێنەکەی  لە 

a 35 دەشێت سەرۆکی کاه�ن بێت، وەک سادۆق، هەروەها مەس�حەکە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٢ :35 و ع�بران��ەکان 3 :١ -٢.   

b 35 دەستن�شانکراوەکەم: مەبەستی لە داود و نەوەی داودە، هەروەها لەدوای ئەوان�ش مەس�حەکە. بڕوانە دووەم ساموئێل 7 :١٦ و لۆقا ١ :٦٩ -7٠.   
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پاڵکەوتبوو، کە سندوقی خودای لێبوو، بەر لەوەی چرای خودا بکوژێتەوە، 4 جا 
�ەزدان ساموئێلی بانگکرد.

»ئەوەتام،  گوتی:  و  عێلی  الی  بۆ  ڕا�کرد  5 ئ�نجا  »ئەوەتام.«  گوتی:  ئەو�ش 
چونکە بانگت کردم.«

ئەو�ش ڕۆ�شت و  پاڵبکەوە.«  و  بگەڕێوە  نەکردوو�ت،  »بانگم  عێل�ش گوتی: 
پاڵکەوتەوە.

عێلی  الی  بۆ  و  هەستا  ساموئێل�ش  بانگکردەوە،  ساموئێلی  دووبارە  ٦ �ەزدان 

ڕۆ�شت و گوتی: »ئەوەتام، چونکە بانگت کردم.«
عێل�ش گوتی: »کوڕم بانگم نەکردوو�ت، بگەڕێوە و پاڵبکەوە.«

بۆ  �ەزدانی  فەرما�شتی  هێشتا  و  نەناس�بوو  �ەزدانی  هێشتا  7 ساموئێل�ش 

ڕانەگە�ەنرابوو.
٨ بۆ سێ�ەم جار �ەزدان ساموئێلی بانگکردەوە، ئەو�ش هەستا و ڕۆ�شت بۆ الی 

عێلی و گوتی: »ئەوەتام، چونکە بانگت کردم.«
بە  عێلی  ٩ جا  دەکات.  بانگ  منداڵەکە  �ەزدانە  کە  تێگە�شت  عێلی  ئ�نجا 
ساموئێلی گوت: »بڕۆ و پاڵبکەوە، ئەگەر بانگی کرد�ت، بڵێ: ”بفەرموو �ەزدان، 
بەندەت گوێیی گرتووە.“« ساموئێل�ش ڕۆ�شت و لە شوێنەکەی خۆی پاڵکەوتەوە.

١٠ ئ�نجا �ەزدان هات و وەستا و وەک جارەکانی پیێشوو بانگی کرد: »ساموئێل! 

ساموئێل!«
ساموئێل�ش گوتی: »بفەرموو، بەندەت گوێیی گرتووە.«

١١ �ەزدان�ش بە ساموئێلی فەرموو: »ئەوەتا من لەناو ئ�سرائ�لدا خەر�کە شتێک 

هەموو  ڕۆژەدا  ١٢ لەو  بزرنگێتەوە.  ب�ب�ستێت  هەرکەسێک  گوێی�ەکانی  کە  دەکەم، 
کۆتا�یی  هەتا  سەرەتاوە  لە  ماڵەکەی،  بە  سەبارەت  فەرموو  عێل�م  دژی  لە  ئەوەی 
بنەماڵەکە�دا  پیێم ڕاگە�اند کە بۆ هەتاهەتا�ە سزا بەسەر  جێبەجێیی دەکەم. ١3 من 
دەسەپیێنم لەبەر ئەو گوناهەی کە خۆی دە�زانێت، چونکە کوڕەکانی کفر�ان بە 
خودا کرد و ئەو�ش ڕێیی لێ نەگرتن. ١4 لەبەر ئەوە سوێندم بۆ ماڵی عێلی خوارد، 
کە تاوانەکەی بنەماڵەی عێلی هەرگ�ز کەفارەتی بۆ نەکرێت، نە بە قوربانی سەربڕاو 

و نە بە پیێشکەشکراو.«
کرد.  وااڵ  �ەزدانی  ماڵی  دەرگاکانی  و  پاڵکەوت  بە�انی  هەتا  ساموئێل  ١5 ئ�نجا 

ساموئێل ترسا ئەو ب�ن�نە بۆ عێلی باس بکات، ١٦ بەاڵم عێلی ساموئێلی بانگکرد و 
گوتی: »کوڕم، ساموئێل.«

ئەو�ش گوتی: »ئەوەتام.«
١7 عێلی گوتی: »ئەو قسە�ە چی بوو کە پیێیی فەرموو�ت؟ تکا�ە لێمی مەشارەوە. 

ئەوەی  هەموو  لە  بشار�تەوە  لێ  وشە�ەکم  ئەگەر  بدات،  سزات  توندتر�ن  خودا 
لێیی  ه�چی  و  گوت  پیێ  فەرموودەکەی  تەواوی  ١٨ ساموئێل�ش  فەرموو�ت.«  پیێیی 

نەشاردەوە، ئەو�ش گوتی: »خۆی �ەزدانە، ئەوەی بە باشی بزانێت با ب�کات.«
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�ەکێک  ه�چ  نە�هێشت  بوو،  لەگەڵی  �ەزدان�ش  دەکرد،  گەشەی  ١٩ ساموئێل 

ب�ری  هەتا  دانەوە  لە  هەر  ئ�سرائ�ل  ٢٠ جا هەموو  قسەکانی ساموئێل بشکێت.  لە 
شابەعa زان��ان کە ساموئێل متمانەپیێکراوە ببێت بە پیێغەمبەری �ەزدان. ٢١ �ەزدان 
بەردەوام لە ش�لۆ خۆی بۆ دەردەخست، چونکە لەوێ بە ڕێگەی فەرما�شتەکە�ەوە 

خۆی بۆ ساموئێل ئاشکرا کردبوو.

4
b.ئ�تر پە�امی ساموئێل بە هەموو ئ�سرائ�ل گە�شت  ١

فەلەس�یپیەکان سندوقی خودا دەبەن
ئ�سرائ�ل�ش بۆ بەرەنگاربوونەوەی فەلەست��ەکان بۆ شەڕ چوونە دەرەوە و لەالی 
٢ ئ�نجا  ئەفێق.  لەالی  فەلەست��ەکان�ش  دامەزراند،  ئۆردوگا�ان  �ارمەتی  بەردی 
هەڵگ�رسا،  شەڕ  و  ئ�سرائ�ل  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  بەست  بەرە�ان  فەلەست��ەکان 
ئ�سرائ�ل لە ڕووی فەلەست��ەکان بەز�ن و ئەوان�ش لە بەرەی جەنگەکەدا، نز�کەی 
پی�رانی  و  ئۆردوگاکە  بۆ  گەڕانەوە  سەربازەکان  3 ئ�نجا  دا.  پی�او�ان  هەزار  چوار  لە 
ئ�سرائ�ل پرس��ان: »بۆچی �ەزدان ئەمڕۆ ئێمەی بەرامبەر بە فەلەست��ەکان بەزاند؟ 
با سندوقی پە�مانی �ەزدان لە ش�لۆوە بهێن�ن بۆ ئێرە، با بێتە نێومانەوە و لە دەست 

دوژمنەکانمان ڕزگارمان بکات.«
هی  کە  هەڵگرت،  پە�مان�ان  سندوقی  لەوێوە  و  ش�لۆ  بۆ  نارد�ان  گەل  4 جا 

�ەزدانی سوپاساالرە، ئەوەی لەنێوان کەڕوبەکانc لەسەر تەخت دان�شتووەd. دوو 
کوڕەکەی عێل�ش، حۆفنی و ف�نەحاس لەوێ لەگەڵ سندوقی پە�مانی خودا بوون.

5 ئەوە بوو لە کاتی چوونە ناوەوەی سندوقی پە�مانی �ەزدان بۆ ناو ئۆردوگاکە، 

هەموو ئ�سرائ�ل بە دەنگێکی بەرز هاوار�ان کرد کە زەوی لەرزاند. ٦ فەلەست��ەکان�ش 
گوێی�ان لە دەنگی هاوارەکە بوو و گوت�ان: »دەنگی ئەم هاوارە بەرزە چی بوو لەناو 

ئۆردوگای ع�بران��ەکان؟«
جا کە زان��ان سندوقی �ەزدان هاتووەتە ناو ئۆردوگاکە، 7 فەلەست��ەکان ترسان، 
گوت�ان:  هەروەها  ئۆردوگاکەوە!«  ناو  هاتووەتە  »خوداوەندێک  گوت�ان:  چونکە 
لە  کێ  بەسەر!  ٨ قوڕمان  نەبووە.  وا  شتی  پیێشتر  هەرگ�ز  چونکە  بەسەر!  »قوڕمان 
دەست ئەو خوداوەندە توانادارانە فر�امان دەکەوێت؟ ئەوانە ئەو خوداوەندانەن کە 
لە چۆڵەوان�دا گەلی م�سر�ان تووشی هەموو جۆرە دەردێک کرد. ٩ فەلەست��ەکان 
بەهێزبن و پی�اوبن! ئەگ�نا دەبنە کۆ�لەی ع�بران��ەکان، وەک چۆن ئەوان کۆ�لەی 

ئێوە بوون. جا پی�اوبن و بجەنگن!«
١٠ ئ�تر فەلەست��ەکان جەنگان و ئ�سرائ�ل بەزی و هەر�ەکە و بەرەو چادرەکەی 

a ٢٠ واتە لە باکووری ئ�سرائ�ل هەتا باشوور.  

b ١ لە ڕووداوەکانی بەشی چوار هێشتا ساموئێل نەبووەتە کاربەدەستێک لەنێو گەلی ئ�سرائ�ل. بڕوانە 7 :3 .  

بڕوانە دەرچوون  دانرابوو،  پە�مان  لە سندوقی  پارێزگار�کردن  بۆ  مرۆڤدا�ە،  و  ئاژەڵ  لە شێوەی  باڵدارە،  ئاسمانی  بوونەوەری  پە�کەری  c 4 لەنێوان کەڕوبەکان: جووتێک 

٢5 :٢٢ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

d 4 لە سەردەمی پە�مانی کۆن خودا لە شوێنی هەرەپی�رۆزی پەرستگا ئامادە دەبوو، بە تا�بەت سندوقی پە�مان و نێوان کەڕوبەکان وەک تەختی خودا بوون.  
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ئ�سرائ�ل  لە  پی�ادە  سەربازی  هەزار  سی  بوو،  گەورە  زۆر  کوشتارەکە  و  هەاڵت 
عێل�ش،  کوڕەکەی  هەردوو  و  گ�را  بەسەردا  دەستی  خودا  ١١ سندوقی  کوژران. 

حۆفنی و ف�نەحاس کوژران.

مردنی عێلی
١٢ پی�اوێکی بن�ام�ن�ش لە بەرەی جەنگەوە ڕا�کرد و هەر لەو ڕۆژەدا هاتە ش�لۆ، 

جلەکانی دڕابوون و سەری تۆزاوی بوو. ١3 هات و ب�نی وا عێلی لەسەر کورس��ەک 
لە  خودا  سندوقی  بۆ  دڵی  چونکە  چاوەڕێی�ەتی،  و  دان�شتووە  ڕێگاکە  قەراغ  لە 
مەراقدا بوو. کاتێک پی�اوەکە هاتە ناو شارۆچکەکە و هەواڵەکەی ڕاگە�اند، هەموو 

شارۆچکەکە هاوار�ان لێ بەرزبووەوە.
هاتوهاوارە  ئەو  »دەنگی  گوتی:  و  بوو  هاوارەکە  دەنگی  لە  گوێیی  ١4 عێل�ش 

چ��ە؟«
و  نەوەد  تەمەنی  ١5 عێل�ش  ڕاگە�اند.  عێلی  بە  و  هات  پەلە  بە  پی�اوەکە  ئ�نجا 
هەشت ساڵ بوو و چاوەکانی لە دەستدا بوو و توانای ب�ن�نی نەبوو. ١٦ پی�اوەکە بە 
عێلی گوت: »من لە بەرەی جەنگەوە هاتووم و هەر ئەمڕۆ من لە بەرەکە هەاڵتووم.«

عێل�ش پرسی: »چی ڕوو�دا، کوڕم؟«
فەلەست��ەکان  لەبەردەم  »ئ�سرائ�ل  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ١7 هەواڵدەرەکەش 

هەردوو  هەروەها  و  ڕوو�دا  سوپادا  لەناو  گەورە  بەز�نێکی  هەروەها  و  هەاڵت 
کوڕەکەت، حۆفنی و ف�نەحاس کوژران، سندوقی خوداش دەستی بەسەردا گ�را.«

١٨ جا کە باسی سندوقی خودا کرا عێلی لەسەر کورس��ەکە بەرەو دواوە کەوت 

بوو، چل  قورس  و  پی�ر  پی�اوێکی  مرد، چونکە  و  ملی شکا  و  دەروازەکەدا  بەالی 
ساڵ ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد.

بوو،  خۆی  مانگی  لە  بوو،  پڕ  سکی  ف�نەحاس  ژنەکەی  عێلی،  ١٩ بووکەکەی 

کاتێک ب�ستی سندوقی خودا بردراوە و خەزوور و مێردەکەشی مردوون، ژانی گرت 
و منداڵی بوو. ژانەکەی زۆری بۆ هێنا، ٢٠ لە سەرەمەرگدا ئەو ژنانەی بەسەر�ی�ەوە 
وەستابوون پیێ�ان گوت: »مەترسە، چونکە کوڕێکت بووە.« بەاڵم وەاڵمی نەدا�ەوە 

و گوێیی پیێنەدا.
داماڵرا«،  ئ�سرائ�ل  لە  »شکۆمەندی  گوتی:  و   aئ�خاڤۆد ناونا  ٢١ منداڵەکەشی 

لەبەر بردنی سندوقی خودا و مردنی خەزوور و مێردەکەی. ٢٢ هەروەها گوت�شی: 
»شکۆمەندی لە ئ�سرائ�ل داماڵرا، چونکە سندوقی خودا بردرا.«

a ٢١ )ئ�خاڤۆد( واتە شکۆمەند ن��ە.  



�ەکەم ساموئێل 4775

سندوقی خودا لە ئەشدۆد و عەقرۆن

بۆ 5 هێنا�ان  �ارمەت��ەوە  بەردی  لە  و  برد  خودا�ان  سندوقی   فەلەست��ەکان�ش  ١

ئەشدۆدa. ٢ ئ�نجا فەلەست��ەکان سندوقی خودا�ان برد و هێنا�ان بۆ پەرستگای 
زوو  بە�انی  سبە�نێ  بۆ  ئەشدۆد�ی�ەکان  3 جا  دا�اننا.   bداگۆن لەتەن�شت  و  داگۆن 
بەدەمدا کەوتووە!  �ەزدان  لەبەردەم سندوقی  داگۆن  وا  ب�ن��ان  و  لە خەو هەستان 
ئ�نجا داگۆن�ان هەڵگرت و لە شوێنەکەی خۆی دا�اننا�ەوە. 4 بۆ سبە�نێ بە�انی زوو 
بەدەمدا کەوتووە،  �ەزدان  لەبەردەم سندوقی  وا داگۆن  ب�ن��ان  و  لە خەو هەستان 
دانراون،  دەروازەکە  سەکۆی  لەسەر  و  بڕاونەتەوە  دەستی  هەردوو  و  داگۆن  سەری 
تەنها بەشی سەرەوەی پە�کەری داگۆن ماوەتەوە. 5 لەبەر ئەوە کاه�نەکانی داگۆن 
و هەموو ئەوانەش کە دەچنە ناو پەرستگای داگۆن لە ئەشدۆد، هەتا ئەمڕۆش پیێ 

نانێن بەسەر سەکۆی بەر دەروازەکەدا.
خراپەی  دا،  دەوروبەری  و  ئەشدۆد  خەڵکی  لە  بەهێز  دەستێکی  بە  ٦ �ەزدان 

بەسەرهێنان، تووشی ئاوسانیc جەستەی کردن. 7 کاتێک پی�اوانی ئەشدۆد ب�ن��ان 
بمێنێتەوە، چونکە  لەالمان  ئ�سرائ�ل  وا�ە، گوت�ان: »نابێت سندوقی خوداوەندی 
نارد�ان و  ئێمە و لەسەر داگۆنی خوداوەندمان قورس بووە.« ٨ جا  دەستی لەسەر 
لە  »چی  گوت�ان:  و  کۆکردەوە  خۆ�ان  الی  بۆ  فەلەست��ەکان�ان  حوکمڕانە  هەموو 

سندوقی خوداوەندی ئ�سرائ�ل بکە�ن؟«
بۆ  بگوازرێتەوە  ئ�سرائ�ل  خوداوەندی  سندوقی  »با  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ئەوان�ش 

گەت.« ئ�نجا سندوقی خودای ئ�سرائ�ل�ان بۆ گەت گواستەوە.
٩ بەاڵم پاش ئەوەی گواست�انەوە، �ەزدان دژا�ەتی شارەکەی کرد و زۆر بە توندی 

ئەوانی تۆقاند، لە خەڵکی شارەکەی دا، لە بچووکەوە هەتا گەورە، تووشی ئاوسان 
هاتن. ١٠ ئ�نجا سندوقی خودا�ان بۆ عەقرۆن نارد.

جا کە سندوقی خودا چووە ناو عەقرۆنەوە، عەقرۆن��ەکان هاوار�ان کرد و گوت�ان: 
»سندوقی خوداوەندی ئ�سرائ�ل�ان بۆ ناو ئێمە گواستەوە هەتا خۆمان و گەلەکەمان 
و گوت�ان:  فەلەست��ەکان�ان کۆکردەوە  و هەموو حوکمڕانە  نارد�ان  ١١ جا  بکوژن.« 
»سندوقی خودای ئ�سرائ�ل بنێرن و با بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی، با خۆمان 
و گەلەکەمان نەمر�ن.« لەبەر ئەوەی ترسی مردن لەناو هەموو شارەکەدا هەبوو و 
دەستی خودا لەوێ زۆر قورس بوو. ١٢ ئەوانەش کە نەمردن تووشی ئاوسان بوون، 

هاواری شارەکە بۆ ئاسمان بەرزبووەوە.

a ١ شارێکی فەلەست��ەکان بوو.  

b ٢ واتە پە�کەری داگۆن.  

c ٦ ئەم نەخۆش��ە کە لە ڕێگای جرجەوە بووە، دەشێت تاعوونە ڕەشە بێت کە لووی ل�مفاوی لەبن باڵ و بن ڕان دروستدەکات.  



47٨�ەکەم ساموئێل ٦

سندوقی یەزدان بۆ ئیسرائیل دەگێڕنەوە

بوو. ٦ فەلەست��ەکان  خاکی  لە  مانگ  حەوت  �ەزدان  سندوقی   جا  ١

لە  »چی  گوت�ان:  و  بانگکرد  فاڵگرەوەکان�ان  و  کاه�ن  ٢ فەلەست��ەکان�ش 

سندوقی �ەزدان بکە�ن؟ پیێمان بڵێن لەگەڵ چی ب�نێر�نەوە بۆ شوێنەکەی خۆی.«
بە  ئەوا  ناردەوە،  ئ�سرائ�لتان  خوداوەندی  سندوقی  »ئەگەر  گوت�ان:  3 ئەوان�ش 

ئ�نجا  بنێرن.  لەگەڵ  تاوانی  قوربانی  تەواوی  بە  بەڵکو  مە�نێرنەوە،  بەتاڵ  دەستی 
چاک دەبنەوە و دەزانن بۆچی دەستی لەسەر ئێوە هەڵنەگرتووە.«

4 پرس��ان: »ئەو قوربانی تاوانە چ��ە کە بۆی بگەڕێن�نەوە؟«

ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »بەپیێیی ژمارەی حوکمڕانە فەلەست��ەکان، پیێنج پارچە 
و حوکمڕانەکانتان  زێڕ�ن، چونکە خۆتان   aپیێنج جرجی و  ئاوسان  شێوەی  لە  زێڕ 
تووشی هەمان دەرد بوون. 5 چەند پارچە زێڕێک لە شێوەی ئاوسان و جرجەکانتان 
دروستبکەن کە زەوی تێکدەدەن و خودای ئ�سرائ�ل شکۆدار بکەن، بەڵکو دەستی 
دڵی  ٦ بۆچی  بکاتەوە.  سووک  خاکەکەتان  و  خوداوەندەکانتان  و  خۆتان  لەسەر 
کاتێک  ڕەقکرد؟  دڵی خۆ�ان  ف�رعەون  و  م�سر�ی�ەکان  وەک  دەکەن،  ڕەق  خۆتان 
خودا بە توندوت�ژی هەڵسوکەوتی لەگەڵدا کردن، ئا�ا ئ�سرائ�ل��ەکان�ان ئازاد نەکرد و 

بە شوێنی خۆ�اندا نەڕۆ�شتن؟
ش�ردەر  مانگای  دوو  لەگەڵ  بکەن،  ئامادە  نوێ  عەرەبانە�ەکی  7 »ئێستاش 

و  ببەستنەوە  عەرەبانەکەوە  بە  مانگاکان  نەکرابێت.  مل  لە  ن�ر�ان  ئێستا  هەتا  کە 
سندوقی  ٨ ئ�نجا   .bپشت�رەکە ناو  ب�انگەڕێننەوە  و  دووربخەنەوە  لێ  گوێرەکەکان�ان 
�ەزدان ببەن و ب�خەنە سەر عەرەبانەکە، ئەو شتومەکە زێڕەی کە وەک قوربانی تاوان 
بۆی دەگەڕێننەوە لە سندوقێکی د�کەدا لەال�ەوە دا�بنێن. عەرەبانەکە بەڕەاڵ بکەن 
با بڕوات، ٩ بەاڵم سە�ر بکەن ئەگەر هاتوو بە ڕێگای سنوورەکەی خۆی سەرکەوت 
ئەگەرنا  هێناوە،  بەسەرماندا  گەورە�ەی  بەاڵ  ئەم  �ەزدان  ئەوا  بێت شەمەش،  بەرەو 

ئەوا دەزان�ن کە دەستی ئەو لێیی نەداو�ن و بە ڕێککەوت بەسەرمان هاتووە.«
لە عەرەبانەکە  برد و  بەم جۆرە�ان کرد، دوو مانگای ش�ردەر�ان  ١٠ پی�اوەکان�ش 

�ەزدان�ش�ان  ١١ سندوقی  کرد،  بەند  پشت�رەکە  لە  گوێرەکەکان�ان  بەست�انەوە، 
لەگەڵ سندوقی پارچە زێڕەکان لە شێوەی ئاوسان و جرجە زێڕ�نەکان خستە سەر 
گرتەبەر  ڕێی�ان  بێت شەمەش  ڕێگای  ڕووەو  ڕێک  مانگاکان  ١٢ جا  عەرەبانەکە. 
نە  و  ڕاست  بەالی  نە  دە�انبۆڕاند،  و  دەڕۆ�شتن  ڕێگادا  �ەک  بە  هەردووک�ان  و 
سنووری  هەتا  بەدوا�انەوە  فەلەست��ەکان�ش  حوکمڕانە  نەدا،  ال�ان  چەپدا  بەالی 

بێت شەمەش ڕۆ�شتن.
دەکرد،  گەنم�ان  دروێنەی  دۆڵەکە  لە  کاتەدا  لەو  بێت شەمەش  ١3 خەڵکی 

چاو�ان هەڵبڕی و سندوقەکە�ان ب�نی، بە ب�ن�نی شاد بوون. ١4 عەرەبانەکە هات و 

a 4 �ان جورج.  

b 7 پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  
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لەناو کێڵگەکەی �ەشوعی بێت شەمەشی ڕاوەستا، لەوێدا بەردێکی گەورە هەبوو. 
قوربانی  کردە  مانگاکان�ان  و  هەڵوەشاندەوە  عەرەبانەکە�ان  تەختەی  خەڵکەکە 
ئەو  و  �ەزدان  سندوقی  ١5 لێڤ��ەکان�ش  کرد.  پیێشکەش�ان  �ەزدان  بۆ  و  سووتاندن 
بەردە  لەسەر  و  دا�انگرت  تێدابوو  زێڕەکەی  شتومەکە  کە  بوو  لەگەڵی  سندوقەی 
گەورەکە دا�اننان. ئ�نجا پی�اوانی بێت شەمەش�ش لەو ڕۆژەدا قوربانی سووتاندن و 
قوربانی سەربڕاو�ان بۆ �ەزدان پیێشکەش کرد. ١٦ پیێنج حوکمڕانە فەلەست��ەکان�ش 

ئەمە�ان ب�نی و لەو ڕۆژەدا گەڕانەوە بۆ عەقرۆن.
بۆ  تاوان  قوربانی  وەک  فەلەست��ەکان  کە  بوون  زێڕانە  ئاوسان��ە  ئەو  ١7 ئەمەش 

هەر  عەقرۆن،  و  گەت  و  ئەسقەالن  و  غەزە  و  ئەشدۆد  بۆ  گەڕاندەوە،  �ەزدان�ان 
شارانەی  ئەو  ژمارەی  بەپیێیی  زێڕ�نەکان�ش  جرجە  ١٨ ژمارەی  دانە�ەک.  �ەکی 
فەلەست��ەکان بوون کە سەر بە پیێنج حوکمڕانەکە بوون، لە شاری قەاڵبەندەوە هەتا 
هەتا  دانا  لەسەر  �ەزدان�ان  بەردە گەورە�ەی کە سندوقی  ئەو  دەشتودەر.  گوندی 

ئەمڕۆ شا�ەت��ە، لەناو کێڵگەکەی �ەشوعی بێت شەمەشی ماوە.
چونکە  مردن  کەس�ان  حەفتا  دا،  بێت شەمەشی  پی�اوانی  لە  �ەزدان  ١٩ بەاڵم 

�ەزدان  چونکە  گێڕا،  ش�وەن�ان  گەل  ئ�تر  کرد.  �ەزدان�ان  سندوقی  ناو  تەماشای 
»کێ  گوت�ان:  بێت شەمەش  پی�اوانی  ٢٠ ئ�نجا  دا.  گەل  لە  گەورەی  لێدانێکی 
دەتوانێت لەبەردەم �ەزدانی پەروەردگاری پی�رۆز ڕابوەستێت؟ لەالی ئێمەوە بۆ الی 

کێ سەردەکەوێت؟«
گوت�ان:  و  نارد  �ەعار�م  ق�ر�ەت  دان�شتووانی  الی  بۆ  نێردراوان�ان  ٢١ ئ�تر 

سەری  خۆتان  الی  بۆ  و  دابەزن  گەڕاندەوە.  �ەزدان�ان  سندوقی  »فەلەست��ەکان 
بخەن.«

7 ئ�نجا پی�اوانی ق�ر�ەت �ەعار�م هاتن و سندوقی �ەزدان�ان سەرخست و برد�انە  ١

ژوورەوە بۆ ماڵی ئەب�ناداب کە لەسەر گردەکە بوو، ئەلعازاری کوڕ�ان تەرخان کرد 
بۆ پارێزگار�کردن لە سندوقی �ەزدان.

�اڕانەوەی ساموئێل لە �پێناو ئیسرائیل
درێژەی  ماوەکە  �ەعار�م،  ق�ر�ەت  لە  داگرتنی سندوقەکەوە  ڕۆژی  لە  بوو  ٢ ئەوە 

بە  �ەزدان  لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  هەموو  خا�اند،  ساڵی  ب�ست  و  کێشا 
»ئەگەر  ئ�سرائ�لی گوت:  بنەماڵەی  بە هەموو  3 ساموئێل  نزا�ان دەکرد.  الوانەوەوە 
ئەو خوداوەندە  ئەوا  �ەزدان،  بۆ الی  بگەڕێنەوە  دڵتانەوە  هەموو  بە  دەتانەوێ  ئێوە 
ئامادە  �ەزدان  بۆ  دڵتان  و  دووربخەنەوە  خۆتان  لەنێو  عەشتۆرەتەکان  و  بێگانانە 
بکەن و تەنها ئەو ب�ەرستن، ئەو�ش لە دەست فەلەست��ەکان فر�اتان دەکەوێت.« 
4 نەوەی ئ�سرائ�ل�ش بەعلەکان و عەشتۆرەتەکان�ان دوورخستەوە و بە تەنها �ەزدان�ان 

پەرست.
پیێناوی  5 ئ�نجا ساموئێل گوتی: »هەموو ئ�سرائ�ل لە م�چ�ا کۆبکەنەوە هەتا لە 
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ئێوە لە �ەزدان ب�اڕێمەوە.« ٦ ئەوان�ش لە م�چ�ا کۆبوونەوە، ئاو�ان کێشا و لەبەردەم 
لە  گوناهمان  »ئێمە  گوت�ان:  لەوێ  بوون،  بەڕۆژوو  ڕۆژەدا  لەو  ڕشت�ان،  �ەزداندا 

دژی �ەزدان کردووە.« ساموئێل لە م�چ�ادا ڕابەرا�ەتی نەوەی ئ�سرائ�لی کرد.
کۆبوونەتەوە،  م�چ�ا  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ب�ست�ان  فەلەست��ەکان  7 کاتێک 

حوکمڕانە فەلەست��ەکان سەرکەوتن بۆ هێرشبردنە سەر ئ�سرائ�ل، نەوەی ئ�سرائ�ل�ش 
ساموئێل�ان  بە  ئ�سرائ�ل  ٨ نەوەی  ترسان.  فەلەست��ەکان  لە  ب�ست  ئەمە�ان  کە 
گوت: »لە پیێناوی ئێمە بەردەوام بە لە پاڕانەوە لە �ەزدانی پەروەردگارمان، بەڵکو لە 
بەرخۆڵە�ەکی ش�رەخۆرەی  ٩ ساموئێل�ش  فەلەست��ەکان ڕزگارمان بکات.«  دەست 
برد و کرد�ی�ە قوربانی سووتاندنێکی تەواو بۆ �ەزدان. ساموئێل لە پیێناوی ئ�سرائ�ل لە 

�ەزدان پاڕا�ەوە و �ەزدان�ش وەاڵمی دا�ەوە.
دەکرد،  پیێشکەش  سووتاندنەکەی  قوربانی  ساموئێل  کە  کاتێک  بوو  ١٠ ئەوە 

�ەزدان  ڕۆژەدا  لەو  بەاڵم  ئ�سرائ�ل،  دژی  لە  بۆ جەنگ  پیێش  هاتنە  فەلەست��ەکان 
بە دەنگێکی بەرز بەسەر فەلەست��ەکاندا گرماندی و بە جۆرێک پەشۆکاندنی کە 
لەبەردەم ئ�سرائ�لدا بەز�ن. ١١ پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ش لە م�چ�ا هاتنە دەرەوە و بەدوای 

فەلەست��ەکان کەوتن و هەتا خوار بێت کار لێ�ان دان.
١٢ ئ�نجا ساموئێل بەردێکی هەڵگرت و لەنێوان م�چ�ا و شێن بە ستوونی ڕاگ�ری 

دا�ن.«  �ارمەتی  ئێرە  هەتا  »�ەزدان  گوتی:  و  �ارمەتی«  »بەردی  لێنا  ناوی  و  کرد 
١3 بەم جۆرە فەلەست��ەکان چاو�ان شکا و جارێکی د�کە نەهاتنەوە سەر سنووری 

ئ�سرائ�ل.
١4 ئەو  بوو.  فەلەست��ەکان  دژی  لە  ساموئێل  ژ�انی  درێژا�یی  بە  �ەزدان�ش 
لە  ئ�سرائ�ل،  بۆ  گەڕا�ەوە  بردبوو  ئ�سرائ�ل�ان  لە  فەلەست��ەکان  کە  شارۆچکانەش 
عەقرۆنەوە هەتا گەت، ئ�سرائ�ل سنوورەکانی خۆی لە چنگ فەلەست��ەکان دەرهێنا. 

لەو کاتەدا لەنێوان گەلی ئ�سرائ�ل و ئەمۆر�ی�ەکان�شدا پە�مانی ئاشتی هەبوو.
١5 ساموئێل�ش بە درێژا�یی ژ�انی ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد و ١٦ ساڵ لەدوای ساڵ 

دەڕۆ�شت و دەگەڕا بەناو بێت ئێل و گلگال و م�چ�ادا و لە هەموو ئەو شوێنانەدا 
ڕابەرا�ەتی ئ�سرائ�لی دەکرد. ١7 بەاڵم هەم�شە دەگەڕا�ەوە بۆ ڕامە، چونکە ماڵەکەی 
�ەزدان  بۆ  قوربانگا�ەکی  لەوێدا  و  دەکرد  ئ�سرائ�لی  ڕابەرا�ەتی  لەوێ  و  بوو  لەوێ 

بن�اد نا.

ئیسرائیل داوای �اشایەک دەکات

پی�ر بوو کوڕەکانی کردە ڕابەری ئ�سرائ�ل. ٢ ناوی کوڕە ٨  ئەوە بوو کە ساموئێل  ١

دادوەر�ی�ان  ب�ری شابەع  لە  بوو،  ئەب�ا  ئەوەی د�کەش�ان  و  �ۆئێل  نۆبەرەکەی 
3 بەاڵم کوڕەکانی بە ڕێگای ئەودا نەڕۆ�شتن، بەڵکو بەالی دەستکەوتی  دەکرد. 

ناڕەوا ال�اندا و بەرت�ل�ان وەرگرت و دادپەروەر�ی�ان لە ڕێیی ڕاست الدا.
5 پیێ�ان  ساموئێل.  بۆ الی  ڕامە  هاتنە  و  کۆبوونەوە  ئ�سرائ�ل  پی�رانی  هەموو  4 جا 
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پی�ر بوو�ت و کوڕەکانت بە ڕێگای تۆدا ناڕۆن. ئێستاش وەک  گوت: »ئەوەتا تۆ 
هەموو نەتەوەکان پاشا�ەکمان بۆ دابنێ تاکو ڕابەرا�ەت�مان بکات.«

٦ بەاڵم ئەم شتە لەبەرچاوی ساموئێل خراپ بوو کاتێک گوت�ان، »پاشا�ەکمان 

بدەرێ هەتا ڕابەرا�ەت�مان بکات،« جا ساموئێل نوێژی بۆ �ەزدان کرد. 7 �ەزدان�ش 
بە ساموئێلی فەرموو: »گوێ لە دەنگی ئەم گەلە بگرە لە هەموو ئەوەی کە پیێت 
دەڵێن، چونکە ئەوان تۆ�ان ڕەت نەکردووەتەوە، بەڵکو من�ان ڕەتکردووەتەوە، وەک 
پاشا�ان. ٨ ئەوان ئێستا وا ڕەفتارت لەگەڵ دەکەن هەروەک لەگەڵ من کرد�ان لەو 
ڕۆژەی لە م�سرەوە دەرمهێنان هەتا ئەمڕۆ، واز�ان لە من هێنا و خودای د�کە�ان 
پەرست. ٩ ئێستاش گوێ لە دەنگ�ان بگرە، بەاڵم بە ڕاستی ئاگادار�ان بکەرەوە و 

ماف و داواکار�ی�ەکانی ئەو پاشا�ە�ان پیێ ڕابگە�ەنە کە حوکمڕان��ان دەکات.«
١٠ ئ�نجا ساموئێل هەموو وشەکانی �ەزدانی بەو خەڵکە گوت کە داوای پاشا�ان 

لێکرد. ١١ گوتی: »ئاوا دەبێت مافەکانی ئەو پاشا�ەی دەبێتە پاشاتان، کوڕەکانتان 
دەبات و دا�اندەنێت بۆ گال�سکەکانی و بۆ سوارەکانی و لەپیێش گال�سکەکان��ەوە 
ڕادەکەن. ١٢ هەندێک وەک فەرماندەی هەزاران و پەنجاکان بۆ خۆی دادەنێت، 
هەندێکی  بەروبوومەکەی،  دروێنەکردنی  و  زەو�ی�ەکەی  کێاڵنی  بۆ  هەندێک�ش 
بۆ دروستبکەن.  و کەلوپەلی گال�سکەکانی  دادەنێت چەکی جەنگ  د�کەش�ان 
١3 کچەکان�شتان دەبات ببن بە بۆنگرەوە و چێشتلێنەر و نانکەر. ١4 باشتر�ن کێڵگە 

خزمەتکارەکانی.  بە  دە�دات  و  دەبات  زە�توونەکان�شتان  باخی  و  مێو  ڕەزی  و 
و  کاربەدەست  دە�داتە  و  دەبات  ڕەزەمێوەکانتان  و  دانەوێڵە  ١5 دە�ەکی 

دەبات  گوێدرێژەکانتان  و  گا  باشتر�ن  و  کەن�زە  و  ١٦ کۆ�لە  خزمەتکارەکانی. 
ئێوە  و  دەبات  مەڕومااڵتتان  ١7 دە�ەکی  بەکار�اندەهێنێت.  خۆی  ئ�شوکاری  بۆ  و 
خۆتان  کە  دەکەن  هاوار  پاشاکەتان  لەبەر  ڕۆژەدا  لەو  ١٨ جا  ئەو.   aکۆ�لەی دەبنە 

هەڵتانبژاردووە، �ەزدان�ش لەو ڕۆژەدا وەاڵمتان ناداتەوە.«
١٩ بەاڵم گەل گوێی�ان لە ساموئێل نەگرت و گوت�ان: »نەخێر! ئێمە پاشا�ەکمان 

د�کە  نەتەوەکانی  هەموو  وەک  ئێمەش  ٢٠ تاکو  بکات،  پاشا�ەت�مان  دەوێت 
ب�ن، پاشا�ەک ڕابەرا�ەت�مان بکات و لەپیێشمانەوە بڕوات و لە جەنگەکان بۆمان 

بجەنگێت.«
�ەزدان  بۆ  هەمووشی  و  گەل گرت  قسەکانی  هەموو  لە  گوێیی  ساموئێل  ٢١ جا 

گێڕا�ەوە. ٢٢ �ەزدان�ش بە ساموئێلی فەرموو: »گوێ لە دەنگ�ان بگرە و پاشا�ەک�ان 
بۆ دابنێ.«

ئ�نجا ساموئێل بە پی�اوانی ئ�سرائ�لی گوت: »با هەرکەسە و بەرەو شارۆچکەکەی 
خۆی بڕواتەوە.«

a ١7 وەک چۆن لە م�سر کۆ�لەی ف�رعەون بوون. بڕوانە دەرچوون ١ :١١ و دواوتار ٦ :٢١؛ ٢٨ :3٦ ،٦٨  .  
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ساموئێل شاول دەس�نیشان دەکات

ئەب�ێلی کوڕی چەڕۆری کوڕی ٩ ناوی ق�شی کوڕی  بن�ام�نی هەبوو   پی�اوێکی  ١

بەخۆرەتی کوڕی ئەف��ەحی بن�ام�نی بوو، بە توانا و دەوڵەمەند بوو. ٢ کوڕێکی 
گەنج و قۆزی هەبوو ناوی شاول بوو، ه�چ پی�اوێک لەنێو نەوەی ئ�سرائ�ل نەبوو 

لەو قۆزتر بێت، لە هەموو گەل ه�چ کەس بااڵی نەدەگە�شتە سەر شانی.
کوڕی  شاولی  بە  ق�ش�ش  و  بوون  بزر  شاول  باوکی  ق�شی  ماکەرێکی  3 چەند 

گوت: »تکا�ە �ەکێک لە خزمەتکارەکان لەگەڵ خۆتدا ببە و هەستە و بڕۆ بەدوای 
ماکەرەکاندا بگەڕێ.« 4 ئەوان�ش لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م و بە دەوروبەری 
لە زەوی شەعەل�م پەڕ�نەوە، بەاڵم  ئ�نجا  نە�اندۆز�نەوە.  تێ�ەڕ�ن، بەاڵم  شال�شادا 

د�ار نەبوون. ئ�نجا لە خاکی بن�ام�ن پەڕ�نەوە، بەاڵم نە�اندۆز�نەوە.
5 کاتێک گە�شتنە ناو ناوچەی چوف، شاول بە خزمەتکارەکەی گوت ئەوەی 

لەب�ر  ماکەرەکان  خەمی  باوکم  نەوەک  بگەڕێی�نەوە،  با  »وەرە  بوو:  لەگەڵ�دا  کە 
بکات و لە خەمی ئێمەدا بێت.«

شارۆچکە�ە�ە،  لەم  خودا  پی�اوێکی  »وا  گوت:  پیێیی  خزمەتکارەکەش  ٦ بەاڵم 

پی�اوێکی ڕێزدارە و هەموو ئەوەی دە�ڵێت، دەبێت. با ئێستا بچ�ن بۆ ئەوێ، بەڵکو 
پیێمان بڵێت کام ڕێگا بگر�نەبەر.«

7 شاول�ش بە خزمەتکارەکەی گوت: »بەاڵم ئەگەر بچ�ن، چی بۆ پی�اوەکە ببە�ن؟ 

نان لەناو هەگبەکانماندا نەماوە و ه�چ د�ار�ی�ەک ن��ە ب�بە�ن بۆ پی�اوەکەی خودا، 
چ�مان پیێ�ە؟«

شاقلێکی  من چارەکە  »ئەوەتا  دا�ەوە گوتی:  شاولی  وەاڵمی  ٨ خزمەتکارەکەش 

ز�وم پیێ�ە، دە�دەم بە پی�اوەکەی خودا و ڕێگاکەی خۆمان پیێ دەڵێت.« ٩ )پیێشتر لە 
ئ�سرائ�ل هەر کاتێک پی�اوێک بۆ زان�نی خواستی خودا دەچوو، وای دەگوت: »بڕۆ 
با بچ�ن بۆ الی پیێشب�ن�کەرەکە،« چونکە پیێغەمبەری ئەمڕۆ پیێشتر پیێشب�ن�کەری 

پیێ دەگوترا.(
جا  بڕۆ�ن.«  با  وەرە  باشە،  »قسەکەت  گوت:  خزمەتکارەکەی  بە  ١٠ شاول�ش 

ڕۆ�شتن بۆ ئەو شارۆچکە�ەی کە پی�اوەکەی خودای لێبوو.
بۆ شارۆچکەکە سەردەکەوتن، چەند کچێک�ان  لە هەورازەکە  ئەوان  ١١ کاتێک 

ب�نی کە بۆ ئاوکێشان هاتبوونە دەرەوە و لێ�ان پرس�ن: »ئا�ا پیێشب�ن�کەرەکە لێرە�ە؟«
خێرا  ئێستا  لەپیێشتانە،  ئەوەتا  »بەڵێ،  گوت�ان:  و  دانەوە  وەاڵم�ان  ١٢ ئەوان�ش 

نزرگەکەی  لە  ئەمڕۆ گەل  هاتووە، چونکە  بۆ شارۆچکەکە  ئەمڕۆ  بکەن، چونکە 
دەستبەجێ  شارۆچکەکە  ناو  دەچنە  ١3 کە  سەردەبڕن.  قوربانی   aبەرزا�یی سەر 
دە�دۆزنەوە، بەر لەوەی سەربکەوێتە نزرگەی سەر بەرزا�ی�ەکە بۆ ئەوەی نان بخوات، 
چونکە گەل نان ناخۆن هەتا ئەو دێت، چونکە ئەو داوای بەرەکەت بۆ قوربان��ەکە 

a ١٢ ئاماژە�ە بۆ جێگا�ەکی بەرز کە گەل ڕێوڕەسمی پەرستن�ان لێ ئەنجام دەدا، هەرچەندە لەال�ەن خودا دەستن�شان نەکرابوو بۆ ئەمە.  
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ئێستاش سەربکەون چونکە  دەخۆن.  نان  بانگهێشتکراوەکان  ئەوە  پاش  دەکات. 
لەم کاتەدا چاوتان پیێیی دەکەوێت.«

١4 ئ�نجا سەرکەوتن بۆ شارۆچکەکە و کاتێک کە چوونە ناوی، ساموئێل بەرەو 

ڕوو�ان هات تاکو بۆ نزرگەی سەر بەرزا�ی�ەکە سەربکەوێت.
و  کردبوو  ئاشکرا  ساموئێلی  بۆ  �ەزدان  شاول،  هاتنی  لە  بەر  ڕۆژێک  ١5 بە 

دەنێرم،  بۆ  پی�اوێکت  بن�ام�نەوە  خاکی  لە  کاتەدا  لەم  ١٦ »سبە�نێ  فەرمووبووی: 
گەلەکەم  جا  دەکە�ت،   aدەستن�شانی گەلەکەم  ئ�سرائ�لی  فەرمانڕەوای  بە  تۆش 
لە دەست فەلەست��ەکان ڕزگار دەکات، چونکە تەماشای گەلەکەمم کرد، لەبەر 

ئەوەی هاوار�ان گە�شتە الی من.«
١7 جا کە ساموئێل شاولی ب�نی، �ەزدان پیێیی فەرموو: »ئەوەتا ئەو پی�اوەی کە پیێم 

فەرموو�ت، ئەمە حوکمڕانی گەلەکەم دەکات.«
١٨ ئ�نجا شاول لەناوەڕاستی دەروازەکە بەرەو ساموئێل چووە پیێش و پیێیی گوت: 

»تکا�ە، پیێم بڵێ ماڵی پیێشب�ن�کەرەکە لەکوێی�ە؟«
١٩ ساموئێل�ش وەاڵمی شاولی دا�ەوە و گوتی: »من پیێشب�ن�کەرەکەم. لەپیێشمەوە 

بخۆن  لەگەڵ  نانم  ئەمڕۆ  دەبێت  بەرزا�ی�ەکە، چونکە  نزرگەی سەر  بۆ  سەربکەون 
٢٠ ئەو  دەڵێم.  پیێتی  دڵتدا�ە  لە  ئەوەی  هەموو  و  بڕۆ�ت  دەدەم  ڕێگات  بە�انی  و 
ماکەرانەش کە سێ ڕۆژە لێت بزر بوون، دڵت لەال�ان نەبێت، چونکە دۆزراونەتەوە. 
b»ئەی هەموو خواستی ئ�سرائ�ل بۆ کێ�ە؟ ئا�ا بۆ تۆ و بۆ هەموو ماڵی باوکت ن��ە؟

٢١ شاول�ش وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »ئا�ا من بن�ام�نی ن�م، لە بچووکتر�ن هۆزی 

ئ�سرائ�لدا و خێڵەکەشم لە هەموو خێڵەکانی د�کەی هۆزی بن�ام�ن بچووکتر ن��ە؟ 
ئ�تر بۆچی بەو شێوە�ە قسەم لەگەڵدا دەکە�ت؟«

٢٢ ئ�نجا ساموئێل شاول و خزمەتکارەکەی برد و هەردووک�انی بۆ ناو د�وەخانەکە 

پی�او  بردە ژوورەوە و لە سەرووی هەموو بانگهێشتکراوان دا�نان کە نز�کەی سی 
دەبوون. ٢3 ساموئێل بە چێشتلێنەرەکەی گوت: »ئەو بەشە بهێنە کە پیێم دا�ت و 

پیێم گوتی، لەالی خۆت هەڵ�بگرە.«
٢4 چێشتلێنەرەکەش ڕانەکە و ئەوەی لەسەری بوو بەرزی کردەوە و لەبەردەم شاول 

دا�نا، ساموئێل گوتی: »ئەوەتا ئەوەی ماوەتەوە، ب�خەرە بەردەمت و بخۆ، چونکە 
لە کاتی بانگهێشتی م�واندار�ی�ەکەمەوە هەتا ئەم کاتە بۆ تۆ هەڵگ�راوە.« جا شاول 

لەو ڕۆژەدا لەگەڵ ساموئێل نانی خوارد.
لە  ساموئێل  و  دابەز�ن  شارۆچکەکە  بۆ  بەرزا�ی�ەوە  سەر  نزرگەکەی  لە  ٢5 ئ�نجا 

بەرەبە�ان  نز�کی  و  هەستان  خەو  لە  ٢٦ زوو  کرد.  قسەی  شاول  لەگەڵ  سەربان 
ساموئێل لە سەربانەکە بانگی شاولی کرد و گوتی: »هەستە تاکو بەڕێت بکەم.« 

a ١٦ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح ، کە بە واتای چەورکردن بە زە�ت دێت وەک دەستن�شانکردنی کەسێک بۆ لەئەستۆگرتنی بەرپرس�ار�یێت��ەک و 

پیێ س�اردنی لەال�ەن خوداوە.  

b ٢٠ بێگومان خواستی گەلی ئ�سرائ�ل ئەوە بوو کە ساموئێل پاشا�ەک بۆ گەل دەستن�شان بکات.  
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شاول�ش هەستا، هەردووک�ان، شاول و ساموئێل پیێکەوە چوونە دەرەوە. ٢7 کاتێک 
گوت:  شاولی  بە  ساموئێل  دادەبەز�ن،  شارۆچکەکە  کەناری  بەرەو  هەردووک�ان 
ڕۆ�شت.  لەپیێش�انەوە  ئەو�ش  بڕوات.«  لەپیێشمانەوە  با  بڵێ  خزمەتکارەکەت  »بە 
پیێ  خودات  پە�امی  ئەوەی  بۆ  ڕابوەستە  ئێستا  تۆ  »بەاڵم  گوت:  پیێیی  ساموئێل 

ڕابگە�ەنم.«

و ١٠ ڕشتی  شاولدا  بەسەر سەری  و  هەڵگرت  زە�تەکەی  گۆزە  ساموئێل   ئ�نجا  ١

ماچی کرد و گوتی: »ئا�ا �ەزدان دەستن�شانی نەکردوو�ت بب�تە فەرمانڕەوای 
سنووری  لە  ڕاحێل  گۆڕی  لەالی  دەڕۆ�ت،  من  الی  کە  ٢ ئەمڕۆ  م�راتەکەیa؟ 
بن�ام�ن لە چەلچەح دوو پی�او دەب�ن�ت و پیێت دەڵێن: ”ماکەرەکان دۆزرانەوە کە 
و دڵی  بابەتی ماکەرەکان هێناوە  لە  وازی  باوکت  ئەوەتا  بۆ دۆز�نەوە�ان ڕۆ�شتن، 

الی ئێوە�ە، دەڵێت، ’چی بکەم سەبارەت بە کوڕەکەم؟‘ “
3 »ئ�نجا ئەوێ بەجێدەهێڵ�ت و دەڕۆ�ت، هەتا دەگە�تە دار بەڕووەکەی تاڤۆر، 

�ەکێک�ان سێ  بێت ئێل،  بۆ  بۆ الی خودا سەردەکەون  دەب�ن�ت  پی�او  لەوێدا سێ 
شەرابی  مەشکە�ەک  د�کەش�ان  ئەوی  و  کولێرە  سێ  د�کە�ان  ئەوی  و  کارەبزن 
لە دەست�ان  نانت دەدەنێ و تۆش  4 ئەوان ساڵوت لێ دەکەن و دوو  هەڵگرتووە. 

وەردەگر�ت.
5 »پاشان بۆ گ�ڤعای خودا دەڕۆ�ت کە سەربازگەی فەلەست��ەکانی لێ�ە. لەوێ 

کاتێک دەگە�تە شارۆچکەکە، دەستە�ەک لە پیێغەمبەران دەب�ن�ت کە لە نزرگەی 
ق�سارە  و  شمشاڵ  و  دەف  و  ساز  لەبەردەم�انەوە  و  دابەز�ون  بەرزا�ی�ەکەوە  سەر 
لێدەدرێت و ئەوان�ش حاڵ دەگرنb. ٦ ئ�نجا ڕۆحی �ەزدان بە تواناوە دێتە سەرت 
ئەم  7 کاتێک  د�کە.  پی�اوێکی  بۆ  دەگۆڕدرێی�ت  و  دەگر�ت  حاڵ  ئەوان  لەگەڵ  و 

ن�شانانە هاتن، ئەوەی لە دەستت دێ ب�کە، چونکە خودات لەگەڵدا�ە.
قوربانی  هەتا  دادەبەزم  تۆ  بۆ الی  وا  من�ش  و  گلگال  بۆ  دابەزە  ٨ »لەپیێشمەوە 

سووتاندن پیێشکەش بکەم و قوربانی هاوبەشیc سەرببڕم، حەوت ڕۆژ چاوەڕوان 
دەب�ت هەتا دێمە الت و ن�شانت دەدەم چی بکە�ت.«

شاول دەبێپ�ە �اشا
دڵێکی  بڕوات، خودا  لەالی ساموئێل  ئەوەی  بۆ  وەرگێڕا  ڕووی  ٩ کاتێک شاول 

١٠ کاتێک  دی.  هاتنە  ڕۆژەدا  لەو  ن�شانانەش  ئەو  هەموو  و  دا  شاول  بە  د�کەی 
هاتن، جا ڕۆحی خودا  ڕووی  بەرەو  پیێغەمبەران  لە  دەستە�ەک  گە�شتنە گ�ڤعا، 
بە تواناوە هاتە سەری و لەناوەڕاست�اندا حاڵی گرت. ١١ کاتێک ئەوانەی کە پیێشتر 

a ١ واتە گەلی �ەزدان، گەلی ئ�سرائ�ل.  

b 5 حاڵ دەگرن لێرەدا لە زمانی ع�بری وشەی پیێغەمبەرا�ەتی بەکارهاتووە، بەاڵم بە واتای حاڵگرتن�ش دێت، کەوا بە ئامادەبوونی ڕۆحی خودا بە گۆرانی و هەڵ�ەڕکێوە 

سوپاس و ستا�شی خودا�ان کردووە.  

c ٨ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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دە�انناسی ب�ن��ان لەگەڵ پیێغەمبەرەکان حاڵی گرتووە، خەڵکەکە هەر�ەکە و بەوی 
ڕ�زی  لە  شاول�ش  ئا�ا  ڕوو�داوە؟  چی  ق�ش  کوڕەکەی  لە  »ئا�ا  گوت:  د�کەی 

پیێغەمبەرەکانە؟«
ئەمە  بۆ�ە  باوک�ان کێ�ە؟«  دا�ەوە و گوتی: »ئەی  لەوێ وەاڵمی  پی�اوێک  ١٢ جا 

بووە بە پەند: »ئا�ا شاول�ش لە ڕ�زی پیێغەمبەرەکانە؟« ١3 پاش ئەوەی لە حاڵ گرتن 
بووەوە، شاول چوو بۆ نزرگەی سەر بەرزا�ی�ەکە.

١4 مامی شاول بە ئەو و بە خزمەتکارەکەی گوت: »بۆ کوێ چوون؟«

ب�ن�مان  کاتێک  بەاڵم  ماکەرەکاندا،  بەدوای  گەڕان  »بۆ  گوتی:  ئەو�ش 
نادۆزرێنەوە چوو�ن بۆ الی ساموئێل.«

١5 مامی شاول�ش گوتی: »پیێم بڵێ ساموئێل چی پیێ گوتن.«

بەاڵم  دۆزراونەتەوە.«  ماکەرەکان  کە  گوت�ن  »پیێیی  مامی گوت:  بە  ١٦ شاول�ش 

لەبارەی پاشا�ەت��ەکەوە بە مامی نەگوت کە ساموئێل چی گوتبوو.
١7 ئ�نجا ساموئێل گەلی بۆ الی �ەزدان بۆ م�چ�ا بانگکرد و ١٨ بە نەوەی ئ�سرائ�لی 

لە  ئ�سرائ�لم  ”من  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  گوت: 
م�سرەوە هێنا�ە دەرەوە و فر�اتان کەوتم لە دەست م�سر�ی�ەکان و لە دەستی هەموو 
خۆتان  خودای  ئەمڕۆ  ئێوە  ١٩ بەاڵم  دە�انچەوساندنەوە.“  کە  پاشا�ی�ەت��انەی  ئەو 
ڕەتکردووەتەوە کە لە هەموو ناخۆشی و بەاڵ�ەکتان ڕزگاری کردوون، پیێیی دەڵێن: 
”نەخێر، بەڵکو پاشا�ەکمان بۆ دابنێ.“ ئێستاش بەپیێیی هۆز و خێڵەکانتان لەبەردەم 

�ەزداندا ڕاوەستن.«
بن�ام�ن  هۆزی  و  پیێشەوە  هێنا�ە  ئ�سرائ�لی  هۆزەکانی  هەموو  ساموئێل  ٢٠ ئ�نجا 

هەڵبژێردرا. ٢١ ئ�نجا هۆزی بن�ام�نی بەگوێرەی خێڵەکان�ان هێنا�ە پیێشەوە، لەنێو�اندا 
خێڵی ماتری هەڵبژێردرا، لە ئەنجامدا شاولی کوڕی ق�ش هەڵبژێردرا. ئ�نجا بەدوا�دا 
گەڕان و نە�اندۆز�ی�ەوە. ٢٢ جا جارێکی د�کە لە �ەزدان�ان پرسی: »ئا�ا ئەو پی�اوە بۆ 

ئێرە دێت؟«
�ەزدان�ش فەرمووی: »ئەوەتا خۆی لەناو شتومەکەکاندا شاردووەتەوە.«

و  شانی  لە  ڕاوەستا،  گەلدا  لەنێو  کە  هێنا�ان،  لەوێوە  و  ڕا�انکرد  ٢3 ئەوان�ش 

بەسەرەوە لە هەموو خەڵکی بااڵی بەرزتر بوو. ٢4 ئ�نجا ساموئێل بە هەموو گەلی 
گوت: »ئەوتان ب�نی کە �ەزدان هەڵ�بژاردووە، لەنێو هەموو گەلدا کەس لە وێنەی 

ئەو ن��ە.«
ئ�نجا هەموو گەل هاوار�ان کرد و گوت�ان: »بژی پاشا!«

لە  و  کرد  گەل  بۆ   aپاشا�ەتی بەڕێوەبردنی  �اسای  باسی  ساموئێل  ٢5 ئ�نجا 

تۆمارێکدا نووس��ەوە و لەبەردەم �ەزداندا دا�نا. پاشان ساموئێل هەموو گەلی ڕەوانە 
کرد، هەر�ەکە و بۆ ماڵی خۆی.

قارەمانانەی  ئەو  لەگەڵ  لە گ�ڤعا  ماڵەکەی خۆی  ٢٦ هەروەها شاول�ش گەڕا�ەوە 

a ٢5 واتە ماف و پابەندبوون بە حوکمی پاشا.  بڕوانە دواوتار ١7.  
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»چۆن  گوت�ان:  گێرەشێوێن  خەڵکانێکی  ٢7 بەاڵم  دڵ�انەوە.  خستبوو�ە  خودا  کە 
ئەمە ڕزگارمان دەکات؟« جا بە کەم تەماشا�ان کرد و ه�چ د�ار�ی�ەک�ان پیێشکەش 

نەکرد. بەاڵم شاول لێیی بێدەنگ بوو.

شاول شاری یا�ێش ڕزگار دەکات

هەموو ١١ دا،  گەمارۆ  گلعادی  �اڤێش  و  سەرکەوت  عەمۆنی  ناحاشی   ئ�نجا  ١

ئێمەش  و  ببەستە  لەگەڵدا  »پە�مانمان  ناحاش�ان گوت:  بە  �اڤێش  پی�اوانی 
دەب�ن بە خزمەتکارت.«

دەبەستم،  لەگەڵدا  پە�مانتان  »بەمە  دانەوە:  وەاڵمی  عەمۆنی  ناحاشی  ٢ بەاڵم 

هەموو  سەرشۆڕی  ما�ەی  ببنە  تاکو  هەمووتان  هەر  ڕاستی  چاوی  هەڵکۆڵ�نی  بە 
ئ�سرائ�ل.«

بۆ  نێردراو  تاکو  بدەرێ  ڕۆژ مۆڵەتمان  پیێ�ان گوت: »حەوت  �اڤێش�ش  3 پی�رانی 

هەموو خاکی ئ�سرائ�ل بنێر�ن و ئەگەر کەس نەبوو ڕزگارمان بکات، ئەوا خۆمان 
دەدە�نە دەست تۆ.«

4 جا نێردراوەکان هاتن بۆ گ�ڤعای شاول و ئەو قسە�ە�ان بە گەل گوت و گەل�ش 

دەنگ�ان بەرزکردەوە و گر�ان. 5 لەو کاتەدا شاول لەدوای گاگەلەکەوە لە کێڵگەوە 
ئەوان�ش  دەگر�ن؟«  بۆچی  ڕوو�داوە،  گەل  لە  »چی  گوتی:  شاول  دەگەڕا�ەوە، 

قسەکانی پی�اوانی �اڤێش�ان بۆ گێڕا�ەوە.
٦ کاتێک شاول گوێیی لەم قسانە بوو، ڕۆحی خودا بە تواناوە هاتە سەری و زۆر 

تووڕە بوو. 7 ئ�نجا دوو گای گرت و پارچەپارچەی کردن و بە دەستی نێردراوەکاندا 
 aساموئێل و  شاول  بەشوێن  »ئەوەی  گوتی:  و  نارد  ئ�سرائ�لی  خاکی  هەموو  بۆ 
گەل  سەر  کەوتە  �ەزدان  ترسی  جا  دەکرێت.«  لێ  ئاوا�ان  گا�ەکانی  نەکەوێت، 
ژماردنی،  بەزەقدا  لە  ٨ کاتێک شاول  دەرەوە.  هاتنە  پی�او  �ەک  و هەموو�ان وەک 

نەوەی ئ�سرائ�ل سێ سەد هەزار و پی�اوانی �ەهوداش سی هەزار بوون.
گلعاد:  �اڤێش  پی�اوانی  بە  دەڵێن  »ئاوا  هاتبوون:  کە  گوت  نێردراوەکان�ان  ٩ بە 

نێردراوەکان  ئ�نجا  دەبێت.“«  بۆ  ڕزگار�تان  دادێت،  ”سبە�نێ کاتێک خۆر گەرم 
چوون و بە پی�اوانی �اڤێش�ان ڕاگە�اند، ئەوان�ش دڵخۆش بوون. ١٠ پی�اوانی �اڤێش بە 
عەمۆن��ەکان�ان گوت: »سبە�نێ خۆمان دەدە�نە دەست ئێوە و ئێوەش چی بە باش 

دەزانن ئەوەمان لەگەڵدا بکەن.«
١١ بۆ سبە�نێ شاول سوپاکەی کردە سێ لەشکر، لە بەرەبە�اندا هاتنە ناوەڕاستی 

ئۆردوگای عەمۆن��ەکان و هەتا ئەو کاتەی خۆر گەرم داهات لێ�ان کوشتن، ئەوانەش 
کە مانەوە پەرتەوازە بوون، هەتا وای لێهات دوو کەس�ان بە�ەکەوە نەمانەوە.

a 7 واتە چوون بۆ جەنگ لە دژی ناحاشی عەمۆنی.  
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�ابەندبوون بە �اشایەتی شاول
وەک  شاول  ”ئا�ا  دەڵێن:  ئەوانەی  »کێن  ساموئێل�ان گوت:  بە  ١٢ ئ�نجا گەل 

پاشا پاشا�ەت�مان دەکات؟“ ئەو پی�اوانەمان بدەنێ با ب�انکوژ�ن.«
١3 بەاڵم شاول گوتی: »کەس لەم ڕۆژەدا ناکوژرێت، چونکە لەم ڕۆژەدا �ەزدان 

فر�ای ئ�سرائ�ل کەوت.«
١4 پاشان ساموئێل بە گەلی گوت: »وەرن، با بچ�نە گلگال و لەوێ پاشا�ەت��ەکە 

�ەزدان  لەبەردەم  لەوێ  و  گلگال  گەل چوونە  هەموو  ١5 جا  بکە�نەوە.«  دووپات 
�ەزدان  لەبەردەم  قوربانی هاوبەش��ان  لەوێ  و  پاشا�ەتی شاول�ان دووپات کردەوە 

سەربڕی و لەوێ شاول و هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل ئاهەنگێکی گەورە�ان گێڕا.

دوایپین وتاری ساموئێل

دەنگتان ١٢ لە  گوێم  من  »ئەوەتا  گوت:  ئ�سرائ�لی  هەموو  بە  ساموئێل   ئ�نجا  ١

گرت، لە هەموو ئەو شتانەی کە پیێتان گوتم، پاشا�ەکم بۆ دانان. ٢ ئێستاش 
بووە،  س�یی  سەرم  و  بووم  پی�ر  من  بەاڵم  دەڕوات.  لەپیێشتان  پاشا  بکەن،  تەماشا 
کوڕەکان�شم لەگەڵتاندان. من هەر لە الو�یێت�مەوە هەتا ئەمڕۆ لەپیێشتانەوە ڕۆ�شتووم. 
3 ئەوەتام و لەبەردەم �ەزدان و دەستن�شانکراوەکەی شا�ەت�م لەسەر بدەن. ئا�ا گای 

کێم  �ان  هەڵخەڵەتاندووە؟  کێم  ئا�ا  بردووە؟  کێم  گوێدرێژی  �ان  بردووە؟  کێم 
چەوساندووەتەوە؟ ئا�ا بەرت�لم لە دەستی کێ وەرگرتووە تاکو چاوەکانم لە ئاست�دا 

دابخەم؟ پیێم بڵێن تاکو ب�گەڕێنمەوە.«
و  نەتچەوساندوو�نەتەوە  و  هەڵنەخەڵەتاندووە  ئێمەت  »تۆ  گوت�ان:  4 ئەوان�ش 

ه�چت لە دەستی کەس وەرنەگرتووە.«
5 ساموئێل�ش پیێیی گوتن: »�ەزدان شا�ەتە لەسەرتان و دەستن�شانکراوەکەی ئەمڕۆ 

شا�ەتە کە ئێوە ه�چ شتێکتان لەسەرم ن��ە.«
گوت�ان: »شا�ەتە.«

دانا،  ئەوەی موسا و هارونی  �ەزدانە،  بە گەلی گوت: »ئەمە  ٦ ئ�نجا ساموئێل 

بۆ  ڕابوەستن،  لێرە  7 ئێستاش  دەرهێنا.  م�سر  خاکی  لە  ئێوەی  باوباپی�رانی  ئەوەی 
ئەوەی لەبەردەمی �ەزدان کارە ڕاستودروستەکانی ئەوتان ب�ربخەمەوە کە لەگەڵ ئێوە 

و باوباپی�رانتان کردوو�ەتی.
٨ »کە �اقوب چووە ناو م�سر و باوباپی�رانتان هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد و �ەزدان�ش 

شوێنەدا  لەم  و  دەرەوە  هێنا�ە  م�سر  لە  ئێوەی  باوباپی�رانی  و  نارد  هارونی  و  موسا 
ن�شتەجێیی کردن.

�اد کرد و ئەو�ش ڕادەستی س�سرای  لە  ٩ »بەاڵم �ەزدانی پەروەردگاری خۆ�ان 

فەرماندەی گشتی سوپای حاچۆر و هەر �ەک لە فەلەست��ەکان و پاشای مۆئابی 
کردن کە لە دژ�ان جەنگان. ١٠ ئ�نجا هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد و گوت�ان: ”گوناهمان 
کرد، چونکە وازمان لە �ەزدان هێنا و بەعلەکان و عەشتۆرەتەکانمان پەرست بەاڵم 
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�ەزدان  ١١ ئ�نجا  دەت�ەرست�ن.“  و  بکەوە  فر�امان  دوژمنەکانمان  دەست  لە  ئێستا 
�ەروبەعلa و باراک و �ەفتاح و ساموئێلی نارد و لە دەست دوژمنەکانی دەوروبەرتان 

فر�اتان کەوت و بە ئاسوودە�یی دان�شتن.
پیێتان  سەرتان،  دێتە  ب�نی  عەمۆن��ەکانتان  پاشای  ناحاشی  کاتێک  ١٢ »بەاڵم 

گوتم: ”نەخێر پاشا�ەکمان دەوێت فەرمانڕەوا�ەت�مان بکات،“ هەرچەندە �ەزدانی 
پەروەردگارتان پاشاتان بوو. ١3 ئێستاش ئەو پاشا�ەی کە هەڵتانبژارد و داواتان کرد، 
ئەوەتا �ەزدان بۆی دانان. ١4 ئەگەر لە �ەزدان بترسن و ب��ەرستن، گوێڕا�ەڵی بن و 
لە فەرمانەکانی �اخی نەبن، ئەگەر خۆتان و پاشاکەشتان کە پاشا�ەت�تان دەکات 
ئەگەر  ١5 بەاڵم  دەبێت.  بۆ  باشەتان  ئەوا  بکەون،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  بەدوای 
لە  �ەزدان  ئەوا  �ەزدانتان �اخی بوون،  لە فەرمانەکانی  نەبوون و  �ەزدان  گوێڕا�ەڵی 

دژتان دەبێت هەروەک چۆن لە دژی باوباپی�رانتان بوو.
١٦ »هەروەها ئێستاش ڕابوەستن و ئەم کارە مەزنە بب�نن کە �ەزدان لەبەرچاوتاندا 

بۆ ئەوەی  �ەزدان دەپاڕێمەوە  لە  ن��ە؟ من  ئەمڕۆ دروێنەی گەنم  ١7 ئا�ا  دە�کات. 
هەورەتر�شقە و باران بنێرێت، جا دەزانن کە چ خراپە�ەکی گەورەتان لەبەرچاوی 

�ەزداندا کردووە کە داوای پاشا�ەکتان بۆ خۆتان کرد.«
١٨ ئ�نجا ساموئێل لەبەردەم �ەزدان نزای کرد و �ەزدان�ش لەو ڕۆژەدا هەورەتر�شقە 

و بارانی باراند و هەموو گەل زۆر لە �ەزدان و لە ساموئێل ترسان.
نزا  خزمەتکارەکانت  پیێناو  »لە  گوت:  ساموئێل�ان  بە  گەل  هەموو  ١٩ ئ�نجا 

هەموو  پاڵ  خراپەمان خستە  چونکە  نەمر�ن،  با  بکە،  پەروەردگارت  �ەزدانی  بۆ 
گوناهەکانمان کە بۆ خۆمان داوای پاشامان کرد.«

٢٠ ساموئێل�ش بە گەلی گوت: »مەترسن! ئێوە هەموو ئەم خراپە�ەتان کردووە، 

بەاڵم لە ڕێگەی �ەزدان المەدەن و بە هەموو دڵتانەوە خزمەتی بکەن. ٢١ المەدەن 
ناکەون، چونکە  فر�اتان  و  ن��ە  پووچەوە بکەون کە سوود�ان  بەدوای شتی  تاکو 
پڕوپووچن. ٢٢ �ەزدان لە پیێناوی ناوە مەزنەکەی خۆی واز لە گەلی خۆی ناهێنێت، 
چونکە �ەزدان خواز�اربوو بتانکاتە گەلی خۆی. ٢3 هەروەها من�ش، حاشا گوناه 
لە دژی �ەزدان بکەم و دەست لە پاڕانەوە هەڵبگرم لە پیێناوی ئێوە، بەڵکو ڕێگای 
پی�شان دەدەم. ٢4 تەنها لە �ەزدان بترسن، بە هەموو دڵتانەوە بە  چاک و ڕاستتان 
٢5 بەاڵم  کردووە.  لەگەڵتاندا  مەزنی  کارێکی  چ  بب�نن  چونکە  ب��ەرستن،  ڕاستی 

ئەگەر خراپە بکەن، خۆتان و پاشاکەتان ڕادەماڵرێن.«

ساموئێل سەرزەنش�ی شاول دەکات

 شاول تەمەنی سی ساڵ بوو کاتێک بوو بە پاشا، چلb و دوو ساڵ وەک ١3 ١

پاشا پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد.

a ١١ �ەروبەعل: کە گدعۆن.  

b ١ بڕوانە کردار ١3 :٢١.   
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٢ شاول سێ هەزار پی�اوی لە ئ�سرائ�ل بۆ خۆی هەڵبژارد، دوو هەزار لەگەڵ شاول 

 aۆناتان� لەگەڵ  هەزار�ش  و  بێت ئێل  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  و  م�خماس  لە  بوون 
بوون لە گ�ڤعای بن�ام�ن و پاشماوەی گەلەکەشی ناردەوە، هەر�ەکە و بۆ ماڵەکەی 

خۆی.
فەلەست��ەکان  گەڤەعە،  لە  ئەوەی  دا  فەلەست��ەکانی  سەربازگەی  لە  3 �ۆناتان 

ئەمە�ان ب�ستەوە و شاول�ش لە هەموو زەو�ی�ەکەدا فووی بە کەڕەنادا کرد و گوتی: 
»با هەموو ع�بران��ەکان گوێی�ان لێ بێت!« 4 جا هەموو ئ�سرائ�ل ب�ست�ان کە شاول 
لە سەربازگەی فەلەست��ەکانی داوە و ئ�سرائ�ل�ش الی فەلەست��ەکان قێزەون بووە، 

جا گەل بۆ الی شاول بانگ کران و لە گلگال کۆبوونەوە.
هەزار  سێ  کۆبوونەوە،  ئ�سرائ�ل  دژی  لە  جەنگ  بۆ  فەلەست��ەکان  5 ئ�نجا 

گال�سکە و شەش هەزار گال�سکەسوار و سەربازەکان�ش لە زۆر�دا وەک لمی سەر 
کەناری دەر�ا بوون، جا سەرکەوتن و لە م�خماس لە ڕۆژهەاڵتی بێت ئاڤن چادر�ان 
ئەوەی سوپاکە�ان  لەبەر  مەترس�دان  لە  ب�ن��ان  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  ٦ کاتێک  هەڵدا. 
تەنگەتاو بووە، ئ�تر خۆ�ان لەناو ئەشکەوت و دڕکوداڵەکان و لەنێو تاشەبەردەکان 
لە  ع�بران��ەکان  لە  هەندێک  7 تەنانەت  شاردەوە،  ئەمباراوەکاندا  و  چاڵ  لەناو  و 

ڕووباری ئوردونەوە بۆ خاکی گاد و گلعاد پەڕ�نەوە.
شاول�ش هێشتا لە گلگالدا بوو و هەموو سەربازەکان کە بەدوا�ەوە بوون ترسان. 
٨ ئ�نجا حەوت ڕۆژ ما�ەوە هەتا ئەو کاتەی ساموئێل د�اری کردبوو، بەاڵم ساموئێل 

دەبوونەوە.  پەرتوباڵو  و  دەهێنا  شاول  لە  واز�ان  سەربازەکان  و  گلگال  بۆ  نەهات 
٩ بۆ�ە شاول گوتی: »قوربانی سووتاندنەکان و قوربان��ەکانی هاوبەش�م بۆ بهێننە 

لە  کە  بوو  ١٠ ئەوە  و  کرد  پیێشکەش  سووتاندنەکانی  قوربانی  شاول  جا  پیێش.« 
بەرەو  شاول�ش  هات،  ساموئێل  بووەوە،  سووتاندنەکان  قوربانی  پیێشکەشکردنی 

ڕووی چوو تاوەکو پیێشوازی لێ بکات.
١١ ساموئێل�ش لێیی پرسی: »ئەوە چ�ت کرد؟«

بوونەوە و  پەرتوباڵو  لێم  ب�ن�م کە گەل  ئەوەی  دا�ەوە: »لەبەر  شاول�ش وەاڵمی 
تۆش لە ڕۆژانی د�ار�کراودا نەهات�ت و فەلەست��ەکان�ش لە م�خماسدا کۆببوونەوە، 
داوای  لەوەی  بەر  گلگال،  بۆ  خوارەوە  دێنە  بۆم  فەلەست��ەکان  ”ئێستا  ١٢ گوتم: 

سووتاندنم  قوربان��ەکەی  و  هێنا  خۆم  بۆ  زۆرم  ئ�تر  بکەم.“  �ەزدان  ڕەزامەندی 
پیێشکەش کرد.«

�ەزدانی  فەرمانی  و  کرد  »گێال�ەت�ت  گوت:  شاولی  بە  ١3 ساموئێل�ش 

پەروەردگارت نەپاراست، کە فەرمانی پیێ کردبوو�ت. ئەگەر فەرمانەکانی خودات 
ئ�سرائ�لدا  بەسەر  تۆی  پاشا�ەت��ەکەی  هەتاهەتا�ە  بۆ  �ەزدان  ئەوا  بدابا�ە،  ئەنجام 
بەدوای  �ەزدان  نابێت،  بەردەوام  پاشا�ەت��ەکەت  ئێستا  ١4 بەاڵم  دەچەس�اند. 

a ٢ کوڕی شاول بوو.  
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پی�اوێکی د�کەدا گەڕا بە دڵی خۆی بێت، تاوەکو فەرمانڕەوا�ەتی گەلەکەی بکات، 
چونکە گوێڕا�ەڵ نەبوو�ت بۆ ئەوەی کە �ەزدان فەرمانی پیێ کردبوو�ت.«

ئەو  شاول�ش  بن�ام�ن،  گ�ڤعای  چووە  گلگالەوە  لە  و  هەستا  ساموئێل  ١5 ئ�نجا 

پی�اوانەی ژمارد کە لەگەڵ�دا بوون، نز�کەی شەش سەد پی�او بوون.

گەلی ئیسرائیل بەبێ چەک
پی�اوانەی لەگەڵ�اندا بوون لە گ�ڤعای بن�ام�ندا  ١٦ شاول و �ۆناتانی کوڕی و ئەو 

١7 ئ�نجا  هەڵدا.  چادر�ان  م�خماسدا  لە  فەلەست��ەکان�ش  بوون،  ن�شتەجێ 
دەرەوە.  چوونە  دەستە  سێ  بە  فەلەست��ەکانەوە  ئۆردوگای  لە  تێکدەرەکان 
بەرەو  د�کە  ١٨ دەستە�ەکی  شوعال،  خاکی  لە  عۆفرا  ڕێگای  بەرەو  دەستە�ەک�ان 
دەڕوانێتە  سنوورەی  ئەو  ڕێگای  بەرەو  د�کەش  دەستەکەی  بێت حۆرۆن،  ڕێگای 

سەر دۆڵی چەڤۆع�م ڕووەو چۆڵەوانی چوون.
چونکە  نەدەکرا،  بەدی  ئاسنگەرێک  ئ�سرائ�ل�ش  خاکی  هەموو  ١٩ لەناو 

دروستبکەن!«  ڕم  و  شمشێر  ع�بران��ەکان  »نەوەک  گوتبوو�ان:  فەلەست��ەکان 
٢٠ لەبەر ئەوە هەموو ئ�سرائ�ل دادەبەز�ن بۆ الی فەلەست��ەکان تاکو هەر�ەکە گاسن 

و تەور و پاچ و داسەکەی خۆی ت�ژ بکاتەوە، ٢١ جا کرێیی ت�ژکردنەوەی گاسن و 
پاچ دوو سێ�ەکی شاقلa بوو، بۆ ت�ژکردنەوەی شەنە سێ چوکڵەکان و تەور �ان بۆ 

دانانی نەق�زەb سێ�ەکی شاقلc بوو.
٢٢ ئ�تر لە ڕۆژی جەنگەکە هەموو ئەو گەلەی لەگەڵ شاول و �ۆناتان بوون ه�چ 

شمشێر و ڕمێک�ان بەدەستەوە نەبوو، تەنها شاول و �ۆناتانی کوڕی بەدەست�انەوە 
بوو.

یۆناتان هێرش دەکاتە سەر فەلەس�یپیەکان
٢3 ئەوە بوو هێزی فەلەست��ەکان چووبوونە دەربەندی م�خماس.

١4 ڕۆژێک �ۆناتانی کوڕی شاول بەو الوەی گوت کە تفاقەکەی بۆ هەڵدەگرت:  ١

»وەرە، با ب�ەڕ�نەوە سەربازگەی فەلەست��ەکان، ئەوانەی لەوبەرن.« بەاڵم بە باوکی 
نەگوت.

دان�شتبوو،  م�گرۆنە  لە  هەنارەی  دار  ئەو  لەژێر  گ�ڤعادا  قەراغی  لە  ٢ شاول�ش 

3 لەنێوان�ان  بوون،  پی�او  نز�کەی شەش سەد  مابوونەوە  لەگەڵی  ئەو خەڵکەش کە 
برای  ئەح�توڤی  کوڕی  ئاح��ا  بوو.  لەبەردا  ئێفۆدی  کە  بوو  کاه�ن  ئاح��ای 
کەس  ش�لۆ.  لە  بوو  �ەزدان  کاه�نی  عێل�یی  کوڕی  ف�نەحاسی  کوڕی  ئ�خاڤۆدی 

نە�دەزانی کە �ۆناتان ڕۆ�شتووە.

a ٢١ دوو سێ�ەکی شاقل: نز�کەی ٨ گرام ز�و.  

b ٢١ نەق�زە دارێک بوو کە بەکار�اندەهێنا بۆ تێوەژاندنی ئاژەڵ، بۆ ئەوەی لە ڕۆ�شتندا ڕێڕەوی ڕاست بگرێت.  

c ٢١ سێ�ەکی شاقل: نز�کەی4 گرامی ز�و.  
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سەربازگەی  بۆ  ب�ەڕێتەوە  لێیی  و�ستی  �ۆناتان  کە  دەربەندەی  ئەو  4 لەنێوان 

�ەکێک�ان  ناوی  هەبوو،  بەر  لەو  هەڵدێرێک  و  بەر  لەم  هەڵدێرێک  فەلەست��ەکان 
بۆچێچ و ناوی ئەوی د�کە�ان سەنە بوو. 5 �ەکێک�ان ڕووی لە باکوور بوو بەرامبەر 
بە م�خماس چەقی بوو و ئەوەی د�کە�ان ڕووی لە باشوور بوو بەرامبەر بە گەڤەع.

٦ ئ�نجا �ۆناتان بە الوەکەی گوت کە هەڵگری تفاقەکانی بوو: »وەرە، با ب�ەڕ�نەوە 

سەربازگەی ئەو خەتەنە نەکراوانە، بەڵکو �ەزدان کارێکی وامان بۆ بکات، چونکە 
ه�چ شتێک ناتوانێت لەبەردەم �ەزدان ببێتە بەربەست بۆ ڕزگارکردن، چ زۆر ب�ن 

�ان کەم.«
7 هەڵگری تفاقەکان�شی گوتی: »هەرچی لەسەر دڵتە ئەوە بکە و پیێش بکەوە. 

ئەوەتا، من�ش بە تەواوی لەگەڵتدام.«
خۆمان�ان  و  پی�اوانە  ئەو  الی  بۆ  دەپەڕ�نەوە  ئێمە  »ئەوەتا  گوتی:  ٨ �ۆناتان�ش 

ن�شان دەدە�ن، ٩ ئەگەر پیێ�ان گوت�ن: ”ڕابوەستن هەتا دەگە�نە التان،“ لە شوێنی 
خۆماندا ڕادەوەست�ن و سەرناکەو�ن بۆ ال�ان. ١٠ بەاڵم ئەگەر گوت�ان: ”سەربکەون 
بۆ المان،“ ئەوا سەردەکەو�ن، چونکە �ەزدان ئەوانی داوەتە دەستمانەوە، ئەمەش 

ن�شانە�ە بۆمان.«
و  دەرخست  فەلەست��ەکان  سەربازگەی  بۆ  خۆ�ان  هەردووک�ان  ١١ ئ�نجا 

دەرەوە  دێنە  کونانە  لەو  ع�بران��ەکان  بکەن،  »تەماشا  گوت�ان:  فەلەست��ەکان�ش 
لە �ۆناتان و  پی�اوانی سەربازگەکە هاوار�ان  تێ�دا شاردبووەوە.« ١٢ ئ�نجا  کە خۆ�ان 
هەڵگری تفاقەکانی کرد و گوت�ان: »سەربکەون بۆ المان، شتێکتان فێر دەکە�ن.«
�ەزدان  تفاقەکەی گوت: »بەدوامدا سەربکەوە، چونکە  بە هەڵگری  �ۆناتان�ش 

ئەوانی داوەتە دەست گەلی ئ�سرائ�ل.«
بەدوا�ەوە  تفاقەکان�شی  هەڵگری  و  پیێ�ەکانی سەرکەوت  و  دەست  بە  ١3 �ۆناتان 

لەدوا�ەوە  تفاقەکان�شی  هەڵگری  و  �ۆناتان کەوتن  لەبەردەم  فەلەست��ەکان�ش  بوو. 
لە  وەشاند�ی�ان،  تفاقەکانی  هەڵگری  و  �ۆناتان  کە  گورز  ١4 �ەکەم  دە�کوشتن، 

ڕووبەری کەمتر لە �ەک دۆنم زەو�دا نز�کەی ب�ست پی�او�ان کوشت.

تەفروتوناکردنی فەلەس�یپیەکان
١5 ترسێکی زۆر باڵی کێشا بەسەر تەواوی سوپادا، واتە هەر هەموو ئەوانەی لە 

لەرزی.  زەو�ش  تێکدەرەکان�ش،  بوون، هەروەها  و سەربازگەکە  و کێڵگە  ئۆردوگا 
ترسێکی ئێجگار زۆر بوو لە خوداوە.

بە  و  توا�ەوە  سوپاکە  کە  ب�ن��ان  بن�ام�نەوە  گ�ڤعای  لە  شاول  ١٦ ئێشکگرەکانی 

لەگەڵی  کە  گوت  لەشکرەی  بەو  شاول  ١7 ئ�نجا  بوون.  پەرتەوازە  ال�ەکدا  هەموو 
ئەوان�ش  ڕۆ�شتووە.«  ئێمە  لە  کێ  بب�نن  و  بکەن  سەرژمێری  »تکا�ە  بوون: 

سەرژمێر�ی�ان کرد و ب�ن��ان وا �ۆناتان و هەڵگری تفاقەکانی لەوێ نەبوون.
١٨ شاول بە ئاح��ای گوت: »سندوقی خودا بهێنە ئێرە.« لەو ڕۆژانەدا سندوقی 
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خودا لەالی نەوەی ئ�سرائ�ل بوو. ١٩ هێشتا شاول قسەی لەگەڵ کاه�نەکە دەکرد، 
هەراوهۆر�ا لەناو ئۆردوگای فەلەست��ەکان هەتا دەهات ز�اتر دەبوو، بۆ�ە شاول بە 

کاه�نەکەی گوت: »دەست بکێشەوە.«
بۆ  چوون  و  �ەک�انگرت  بوون  لەگەڵی  گەلەی  ئەو  هەموو  و  شاول  ٢٠ ئ�نجا 

شمشێری  و  گەورەدان  زۆر  پەشۆکاو�ی�ەکی  لە  فەلەست��ەکان  ب�ن��ان  جەنگەکە. 
دەوروبەرەش  ئەو  ع�بران��ەکانی  ٢١ هەروەها  هاوڕێکە�ەتی.  دژی  لە  هەر�ەکە�ان 
سەرکەوتبوون،  ئۆردوگاکە  بۆ  لەگەڵ�اندا  و  بوون  فەلەست��ەکاندا  لەگەڵ  پیێشتر  کە 
٢٢ کاتێک  �ۆناتاندا بوون.  ئ�سرائ�ل��انەی لەگەڵ شاول و  ئەو  پاڵ  ئەوان�ش چوونە 
پی�اوانی ئ�سرائ�ل، ئەوانەی لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�مدا خۆ�ان شاردبووەوە، 
ب�ست�انەوە کە فەلەست��ەکان هەاڵتوونە، ئەوان�ش لە نز�کەوە بەرەو جەنگەکە دوا�ان 
بۆ  ئ�سرائ�لی ڕزگار کرد و جەنگەکە گوازرا�ەوە  لەو ڕۆژەدا  �ەزدان  ٢3 جا  کەوتن. 

بێت ئاڤن.

یۆناتان هەنگوین دەخوات
و  دا  بوون، چونکە شاول گەلی سوێند  پەرێشان  ڕۆژە  لەو  ئ�سرائ�ل  ٢4 پی�اوانی 

پیێش ئەوەی  پی�اوە بێت، ئەوەی بەر لە ئێوارە نان بخوات و  گوتی: »نەفرەت لەو 
تۆڵە لە دوژمنەکانم بکەمەوە.« بۆ�ە هەموو سوپاکە تامی نان�ان نەکرد.

٢5 ئ�نجا هەموو سوپاکە هاتنە دارستانێک و هەنگو�ن بەسەر ڕووی زەو�ی�ەکەوە 

بوو. ٢٦ کاتێک سوپاکە هاتنە ناو دارستانەکەوە ب�ن��ان ئەوەتا هەنگو�ن دەتکێت، 
٢7 بەاڵم  ترسان.  لە سوێندەکە  نەبرد، چونکە گەل  بۆ دەمی  بەاڵم کەس دەستی 
داردەستەکەی  نووکی  جا  دابوو،  سوێند  سوپای  باوکی  کە  نە�ب�ستبوو  �ۆناتان 
برد،  بۆ دەمی  و  ناو شانە هەنگو�نەکە  درێژ کرد و خست��ە  بوو  بە دەست�ەوە  کە 
»باوکت  گوت:  پیێیی  سەربازەکان  لە  �ەکێک  ٢٨ ئ�نجا  گەشانەوە.  چاوەکانی  ئ�تر 
نان  ئەمڕۆ  کە  بێت  پی�اوە  لەو  ”نەفرەت  گوتی:  و  دا  سوێند  سوپای  توندی  بە 

دەخوات!“ لەبەر ئەوە جەنگاوەران لە پەلوپۆ کەوتبوون.«
تەماشا  تکا�ە  ناوەتەوە،  خاکەکەدا  لە  گ�روگرفتی  »باوکم  گوتی:  ٢٩ �ۆناتان�ش 

کرد.  تام  هەنگو�نەم  لەم  کەمێک  چونکە  گەشاونەتەوە،  چۆن  چاوەکانم  بکەن 
کە  بخواردا�ە  دوژمنەکان�ان  دەستکەوتی  لە  جەنگاوەرەکان  ئەمڕۆ  ئەگەر  3٠ ئەی 

دەست�ان کەوتووە، ئا�ا ئەو گورزەی لە فەلەست��ەکان وەشێنرا گەورەتر نەدەبوو؟«
وەشاند،  فەلەست��ەکان  لە  گورز�ان  ئە�الۆن  هەتا  م�خماسەوە  لە  ڕۆژەدا  3١ لەو 

سەر  هەڵ�انکوتا�ە  سوپاکە  3٢ پاشان  کەوتبوون.  پەلوپۆ  لە  جەنگاوەرەکان 
و  بڕ�ن  زەوی سەر�ان  لەسەر  و  برد  و گوێرەکە�ان  مانگا  و  مەڕ  و   aدەستکەوتەکە
جەنگاوەرەکان بە خوێنەوە خوارد�ان. 33 بە شاول�ان گوت: »وا سوپاکە گوناه لە 

دژی �ەزدان دەکەن کە گۆشت بە خوێنەوە دەخۆن.«

a 3٢ واتە دەستکەوتی جەنگ �ان تااڵنی.  
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گلۆر  ئێرە  بۆ  گەورە  بەردێکی  دەستبەجێ  کرد،  »ناپاک�تان  گوتی:  ئەو�ش 
پیێ�ان بڵێن: ”با هەر�ەکە  ببنەوە و  بکەنەوە.« 34 ئ�نجا گوتی: »بەناو سوپادا باڵو 
گا و بەرانەکەی خۆی بۆم بهێنێتە پیێش و لێرە سەری ببڕن، ئ�نجا ب�خۆن و گوناه لە 

دژی �ەزدان مەکەن کە گۆشتەکە بە خوێنەوە بخۆن.“«
ئ�تر هەموو سوپا لەو شەوەدا هەر�ەکە و گا�ەکەی هێنا�ە پیێش و لەوێدا سەری 
بڕی. 35 ئ�نجا شاول قوربانگا�ەکی بۆ �ەزدان بن�اد نا، ئەوە �ەکەم قوربانگا بوو کە 

بۆ �ەزدانی بن�اد نا.
3٦ پاشان شاول گوتی: »با بە شەو بەدوای فەلەست��ەکاندا بچ�نە خوارەوە و هەتا 

بەرەبە�ان تااڵن�ان بکە�ن و قڕ�ان بکە�ن.«
ئەوان�ش گوت�ان: »چی بە باش دەزان�ت ئەوە بکە.«

بەاڵم کاه�نەکە گوتی: »با لێرە لە خودا ب�رس�ن.«
37 ئ�نجا شاول پرس�اری لە خودا کرد: »ئا�ا بەدوای فەلەست��ەکاندا دابەزم؟ ئا�ا 

دە�اندە�تە دەست گەلی ئ�سرائ�ل؟« بەاڵم لەو ڕۆژەدا وەاڵمی نەدا�ەوە.
3٨ جا شاول گوتی: »ئەی هەموو ڕابەرانی سوپا، وەرنە پیێشەوە بۆ ئێرە، بزانن و 

بب�نن ئەمڕۆ ئەو گوناهە چۆن ڕوو�داوە، 3٩ چونکە بە �ەزدانی ز�ندوو کە ڕزگارکەری 
لە  بەاڵم  بمرێت.«  دەبێت  بێ،  کوڕ�شم  �ۆناتانی  لە  ئەگەر  تەنانەت  ئ�سرائ�لە، 

هەموو سوپاکە کەس وەاڵمی نەدا�ەوە.
4٠ ئ�نجا بە هەموو ئ�سرائ�لی گوت: »ئێوە لەال�ەک بن و من و �ۆناتانی کوڕ�شم 

لەال�ەک دەب�ن.«
جەنگاوەرەکان�ش بە شاول�ان گوت: »چی بە باش دەزان�ت ب�کە.«

وەاڵمی  ئەمڕۆ  بۆچی  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  »ئەی  گوتی:  4١ شاول 

خزمەتکارەکەت نادە�تەوە؟ ئەگەر هەڵەی من �ان �ۆناتانی کوڕمە، ئەوا ئور�ممان 
پیێبدە. بەاڵم ئەگەر هەڵەی گەلی ئ�سرائ�لە ئەوا توم�ممان پیێبدەa.« جا ت�روپشکەکە 
کەوتە سەر �ۆناتان و شاول، بەاڵم سوپاکە بێتاوان دەرچوون. 4٢ ئ�نجا شاول گوتی: 
ت�روپشکەکە کەوتە سەر  �ۆناتانی کوڕم ت�روپشک هەڵبدەن.« جا  »لەنێوان من و 

�ۆناتان.
43 ئ�نجا شاول بە �ۆناتانی گوت: »پیێم بڵێ چ�ت کردووە.«

�ۆناتان�ش پیێیی ڕاگە�اند: »بە نووکی داردەستەکەم کە بەدەستمەوە بوو کەمێک 
هەنگو�نم تامکرد. ئا�ا ئێستا دەبێت بمرم؟«

44 شاول�ش گوتی: »�ۆناتان! ئەگەر تۆ نەمر�ت، با خودا توندتر�ن سزام بدات.«

ڕزگار�ی�ە  ئەم  ئەوەی  �ۆناتان،  »ئا�ا  گوت:  شاول�ان  بە  جەنگاوەران  45 بەاڵم 

ز�ندوو،  �ەزدانی  بە  حاشا!  بمرێت؟  دەبێ  دی  هێنا�ە  ئ�سرائ�لدا  لە  گەورە�ەی 

a 4١ ت�روپشکەکە ئەو ئۆر�م و توم�مە بوو کە بە بەرس�نەی کاه�نەوە بوو، لە شێوەی دوو بەردی ڕەنگ ج�اواز بوون، �ەکێک�ان س�یی و ئەوی د�کە�ان ڕەش، لە ئێفۆدەکەوە 

وەر�انگرتووە و بۆ �ەکالکردنەوەی کێشەکان و د�ارکردنی خواستی خودا. بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠  .  
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لەگەڵ خودا  ئەو  ئەمڕۆ  زەوی، چونکە  بکەوێتە سەر  مووێکی سەری  تاڵە  نابێت 
ئەمەی کردووە.« جا گەل �ۆناتان�ان دەرباز کرد و نەمرد.

4٦ ئ�نجا شاول وازی لە ڕاونانی فەلەست��ەکان هێنا و فەلەست��ەکان�ش بۆ شوێنی 

خۆ�ان گەڕانەوە.
47 دوای ئەوەی شاول جڵەوی پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی گرتە دەست، لە دژی هەموو 

و  چۆڤا  پاشاکانی  و  ئەدۆم  و  عەمۆن  و  مۆئاب  جەنگا،  دەوروبەری  دوژمنەکانی 
فەلەست��ەکان. ڕووی لە هەرکوێ دەکرد، سەردەکەوت. 4٨ هەروەها دلێرانە جەنگا 
و گورزی لە عەمالێق��ەکان وەشاند و ئ�سرائ�لی لە دەستی تااڵنکەرانی دەرباز کرد.

کەسوکاری شاول
دوو  ناوی  بوون.  مەلکی شوەع  و  �ەشڤی  و  �ۆناتان  شاول�ش،  4٩ کوڕەکانی 

بوو.  م�خەل  ناوی  بچووکەکەش�ان  و  مێرەڤ  گەورەکە�ان  ناوی  کچەکەشی، 
گشتی  فەرماندەی  بوو.  ئەح�مەعەچ  کچی  ئەح�نۆعەمی  ناوی  5٠ ژنەکەشی 

سوپاکەشی ناوی ئەبنێری کوڕی نێری مامی شاول بوو، 5١ ق�شی باوکی شاول و 
نێری باوکی ئەبنێر�ش کوڕی ئەب�ێل بوون.

5٢ بە درێژا�یی ماوەی حوکمڕانی شاول جەنگێکی سەخت لە دژی فەلەست��ەکان 

هەبوو، جا شاول هەر پی�اوێکی دلێر و ئازای دەب�نی دە�هێنا�ە پاڵ خۆی.

ڕەتکردنەوەی شاول لە �اشایەتی

نارد بۆ ئەوەی تۆ وەک پاشا�ەک ١5  ساموئێل بە شاولی گوت: »�ەزدان منی  ١

دەستن�شان بکەم لەسەر ئ�سرائ�لی گەلەکەی. جا ئێستا گوێت لە فەرما�شتی 
عەمالێق��ەکان   aسزای” دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٢ �ەزدانی  بێت،  �ەزدان 
وەستان  دژ�ان  لە  ڕێگا  لەسەر  کاتێک  کرد،  ئ�سرائ�ل�ان  بە  ئەوەی  لەسەر  دەدەم 
کە لە م�سر هاتنە دەرەوە. 3 ئێستاش بڕۆ گورز لە عەمالێق��ەکان بوەشێنە، هەموو 
ئەوەی هە�انە بە تەواوی قڕ�ان بکەb، دەست�ان لێ مەپارێزە و ب�انکوژە، پی�او و ژن و 

منداڵ و ش�رەخۆرە، گا و مەڕ و وشتر و گوێدرێژ.“«
هەزار  سەد  دوو  کردنەوە،  کۆی  تەالئ�م  لە  و  بانگکرد  سوپاکەی  شاول  4 جا 

لە  و  عەمالێق  شاری  بۆ  چوو  شاول  5 ئ�نجا  �ەهودا.  پی�اوی  هەزار  دە  و   cپی�ادە
ش�وەکەدا خۆی مات کرد، ٦ بە قێن��ەکانی گوت: »بڕۆن و دوورەپەرێز بن و لەنێو 
عەمالێق��ەکان بچنە دەرەوە، نەوەک ئێوەش لەگەڵ ئەواندا لەناو ببەم، چونکە ئێوە 
چاکەتان لەگەڵ هەموو نەوەی ئ�سرائ�لدا کردووە، کاتێک لە م�سرەوە سەرکەوتن.« 

جا قێن��ەکان خۆ�ان لە عەمالێق��ەکان دوورەپەرێز گرت.

a ٢ مەبەست لە هێرشی عەمالێق��ەکانە بۆ سەر گەلی ئ�سرائ�ل کاتێک لە م�سر دەرچوون. بڕوانە دەرچوون ١7 :١4 و دواوتار ٢4 :١٩.   

b 3 قڕی بکەن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  

c 4 ئەو دوو سەد هەزارە لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بوون، جگە لە هۆزی �ەهودا.  
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7 ئ�نجا شاول لە عەمالێق��ەکانی دا، لە حەڤ�ال�ەوە هەتا شوور کە لە ڕۆژهەاڵتی 

هەموو  و  گرت  ز�ندوو�یی  بە  عەمالێق��ەکانی  پاشای  ئەگاگی  ٨ هەروەها  م�سرە. 
گەلەکەی بە شمشێر بە تەواوی قڕکرد. ٩ بەاڵم شاول و سوپاکە دەست�ان لە ئەگاگ 
ئەوەی  و هەموو  دابەستە  و  و گاوگۆتاڵ  مەڕومااڵت  باشتر�نی  هەروەها  پاراست، 
باش بوو نە�انو�ست بە تەواوی قڕ�ان بکەن، بەاڵم هەموو ئەو ماڵەی بێ نرخ و 

الواز بوو بە تەواوی قڕ�ان کرد.
١٠ ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدان هات بۆ ساموئێل و فەرمووی: ١١ »خەفەتبارم لەوەی 

کە شاولم کردە پاشا، چونکە لێم هەڵگەڕاوەتەوە و فەرمانەکانی منی بەجێنەگە�اند.« 
جا ساموئێل دڵتەنگ بوو، بە درێژا�یی ئەو شەوە هاواری بۆ �ەزدان کرد.

١٢ بە�انی زوو ساموئێل بۆ ب�ن�نی شاول هەستا، جا بە ساموئێل ڕاگە�ەنرا: »شاول 

و  سووڕاوەتەوە  داناوە،  خۆی  بۆ  �ادەوەری  تاوەرێکی  ئەوەتا  و   aکارمەل بۆ  چوو 
پەڕ�وەتەوە و دابەز�وە بۆ گلگال.«

١3 جا ساموئێل هات بۆ الی شاول، شاول پیێیی گوت: »با بەرەکەتی �ەزدانت 

لەسەر بێت، من فەرمانی �ەزدانم بەجێگە�اند.«
دێت،  گوێمدا  لە  چ��ە  مەڕانە  ئەو  باعەباعی  »ئەی  گوتی:  ساموئێل  ١4 بەاڵم 

ئەی بۆڕەبۆڕی ئەو مانگا�انە چ��ە دە�ب�ستم؟«
کە  ئەوانە�ە  هێناو�انە،  عەمالێق��ەکانەوە  »لەالی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١5 شاول�ش 

�ەزدانی  بۆ  ئەوەی  بۆ  مانگا،  و  مەڕ  لە  پاراست،  لێ  دەست�ان  باشەکان  لە  گەل 
پەروەردگارت سەری ببڕن، ئەوانی د�کەشمان بە تەواوی قڕکرد.«

پیێ ڕابگە�ەنم کە  با ئەوەت  بە!  بە شاولی گوت: »بێدەنگ  ١٦ ئ�نجا ساموئێل 

�ەزدان دوێنێ شەو چی پیێ فەرمووم.«
ئەو�ش گوتی: »پیێم بڵێ.«

نەبوو�ت  ئا�ا  بچووک�ت،  خۆت  لەبەرچاوی  »هەرچەندە  گوتی:  ١7 ساموئێل 

پاشای  بب�تە  نەکرد�ت  دەستن�شانی  �ەزدان  ئا�ا  ئ�سرائ�ل؟  هۆزەکانی  بە سەرۆکی 
عەمالێق��ە  ”بڕۆ  فەرمووی:  و  کرد�ت  ڕەوانەی  ئەرکێک  بە  ١٨ �ەزدان  ئ�سرائ�ل؟ 
١٩ ئ�تر  لەناودەچن.“  هەتا  بجەنگە  دژ�ان  لە  و  بکە  قڕ  تەواوی  بە  گوناهبارەکان 
لەبەرچاوی  و  دا  دەستکەوتەکەت  پەالماری  و  نەبوو�ت  �ەزدان  بۆچی گوێڕا�ەڵی 

�ەزداندا ئەم خراپە�ەت کرد؟«
٢٠ شاول�ش بە ساموئێلی گوت: »من گوێڕا�ەڵی �ەزدان بووم و ئەو ئەرکەم بەجێهێنا 

کە پیێیی س�اردم، ئەگاگی پاشای عەمالێقم هێنا و عەمالێق��ەکانم بە تەواوی قڕکرد. 
٢١ جەنگاوەران لە دەستکەوتەکە مەڕ و مانگا�ان برد، باشتر�نی تەرخانکراوەکان بۆ 

خوداb، تاکو لە گلگال بۆ �ەزدانی پەروەردگارت سەری ببڕن.«
٢٢ بەاڵم ساموئێل گوتی:

a ١٢ کارمەل: مەبەست لە شاری کارمەلە لە باشووری ئ�سرائ�ل، نەک کێوی کارمەل کە لە باکوورە.  

b ٢١ بڕوانە ١5 :3 .  
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  »ئا�ا �ەزدان دڵخۆشە بە قوربانی سووتاندن و سەربڕدراوەکان
�ان بە گوێڕا�ەڵبوون بۆ فەرما�شتی �ەزدان؟   

  گوێڕا�ەڵی لە سەربڕ�ن باشترە،
سەرنجدان�ش لە چەوری بەرانەکان.   

،a٢3 �اخ�بوون وەک گوناهی فاڵگرتنەوە�ە 
کەللەڕەقی تاوان و بت�ەرست��ە.   

  لەبەر ئەوەی فەرما�شتی �ەزدانت ڕەتکردەوە،
ئەو�ش لە پاشا�ەتی ڕەتی کردوو�تەوە.«   

٢4 ئ�نجا شاول بە ساموئێلی گوت: »گوناهم کرد. سەرپیێچی فەرمانی �ەزدان و 

قسەی تۆم کرد، چونکە لە گەل ترسام و بە قسەی ئەوانم کرد. ٢5 ئێستاش تکا�ە 
لە گوناهم خۆشبە و لەگەڵمدا بگەڕێوە، بۆ ئەوەی کڕنۆش بۆ �ەزدان ببەم.«

فەرما�شتی  ناگەڕێمەوە، چونکە  »لەگەڵتدا  بە شاولی گوت:  ٢٦ بەاڵم ساموئێل 

�ەزدانت ڕەتکردەوە، �ەزدان�ش وەک پاشای ئ�سرائ�ل ڕەتی کردوو�تەوە.«
کەواکەی  دامێنی  شاول  بڕوات،  ئەوەی  بۆ  دا�ەوە  ئاوڕی  ساموئێل  ٢7 کاتێک 

ئ�سرائ�لی لێت  پاشا�ەتی  ئەمڕۆ  پیێیی گوت: »�ەزدان  ٢٨ ساموئێل�ش  گرت و دڕا. 
دابڕی و دای بە نز�کەکەت کە لە تۆ باشترە. ٢٩ هەروەها شکۆیb ئ�سرائ�ل درۆ 

ناکات و بڕ�اری ناگۆڕێت، چونکە ئەو مرۆڤ ن��ە تاکو بڕ�اری بگۆڕێت.«
گەلەکەم  پی�رانی  لەبەردەم  تکا�ە  کردووە،  گوناهم  »ئێستا  گوتی:  3٠ شاول�ش 

�ەزدانی  بۆ  کڕنۆش  تاکو  بگەڕێوە  لەگەڵمدا  لێبنێ،  ڕێزم  ئ�سرائ�لدا  لەبەردەم  و 
بەدوای شاولدا گەڕا�ەوە، شاول کڕنۆشی  3١ ئ�نجا ساموئێل  ببەم.«  پەروەردگارت 

بۆ �ەزدان برد.
3٢ پاشان ساموئێل گوتی: »ئەگاگی پاشای عەمالێقم بۆ بهێننە ئێرە.«

ئەگاگ�ش بە متمانەوە چوو بۆ الی و گوتی: »بێگومان تاڵی مەرگ ڕەو�ی�ەوە.«
33 بەاڵم ساموئێل گوتی:

  »وەک چۆن شمشێرەکەت ژنانی وەجاخکوێر کرد،
ئاواش دا�کت وەجاخکوێر دەبێت.«   

ئ�نجا ساموئێل لە گلگال لەبەردەم �ەزدان ئەگاگی پارچەپارچە کرد.
لە گ�ڤعای  ماڵەکەی  بۆ  و شاول�ش سەرکەوت  ڕامە  بۆ  34 پاشان ساموئێل چوو 

شاولدا. 35 ئ�تر ساموئێل هەتا ڕۆژی مردنی نەگەڕا�ەوە بۆ ب�ن�نی شاول، هەرچەندە 
ش�وەن�شی بۆ دەگێڕا. �ەزدان�ش خەفەتبار بوو کە شاولی کردە پاشای ئ�سرائ�ل.

a ٢3 فاڵگرتنەوە: بڕوانە بۆ نموونە حزق�ێل ٢١ :٢١  .  

b ٢٩ ٢٩ مەبەست لە خودا�ە.  
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دەس�نیشانکردنی داود لەالیەن ساموئێل

دەگێڕ�ت، ١٦ شاول  بۆ  ش�وەن  کەی  »هەتا  فەرموو:  ساموئێلی  بە  �ەزدان   جا  ١

لە  بکە  پڕ  قۆچەکەت  بێت؟  ئ�سرائ�ل  پاشای  کردووەتەوە  ڕەتم  من  چونکە 
زە�ت و بڕۆ، دەتنێرم بۆ الی �ەسای بێت لەحمی، لەنێو کوڕەکان�دا پاشا�ەکم بۆ 

خۆم هەڵبژاردووە.«
٢ ساموئێل�ش گوتی: »چۆن بڕۆم؟ ئەگەر شاول ئەمە بب�ستێتەوە دەمکوژێت.«

�ەزدان�ش فەرمووی: »گوێرەکە�ەکی مێ�نەی سێ ساڵەa لەگەڵ دەستت دەبە�ت 
قوربان��ە  بۆ  �ەسا  3 جا  هاتووم.“  �ەزدان  بۆ  سەربڕ�ن  قوربانی  ”بۆ  دەڵێ�ت:  و 
سەربڕدراوەکە بانگهێشت دەکە�ت و من فێرت دەکەم چی بکە�ت و ئەو کەسەم 

بۆ دەستن�شانb دەکە�ت کە پیێت دەفەرمووم.«
پی�رانی  و  بێت لەحم  بۆ  هات  فەرموو،  پیێیی  �ەزدان  کە  کرد  ئەوەی  4 ساموئێل 

شارۆچکەکە بە ترسەوە پیێشواز�ی�ان کرد و گوت�ان: »بە ئاشتی هاتوو�ت؟«
بۆ  قوربانی  سەربڕ�نی  بۆ  هاتووم  ئاشت��ە،  »بە  دا�ەوە:  وەاڵمی  5 ساموئێل�ش 

و  �ەسا  ئ�نجا  قوربان��ەکە.«  بۆ  وەرن  لەگەڵمدا  و  بکەن  تەرخان  خۆتان  �ەزدان، 
کوڕەکانی تەرخان کرد و بۆ قوربان��ەکە بانگهێشتی کردن.

»بە  گوتی:  لەبەرخۆ�ەوە  و  کرد  ئەل�ابی  تەماشای  ساموئێل  هاتن،  ٦ کاتێک 

دڵن�ا�ی�ەوە ئەوە�ە �ەزدان دەستن�شانی کردووە، لەبەردەم�ەتی.«
7 بەاڵم �ەزدان بە ساموئێلی فەرموو: »تەماشای ڕوخسار و بااڵی مەکە، چونکە 

تەماشای  مرۆڤ  ناکات، چونکە  تەماشا  مرۆڤ  وەک  �ەزدان  کردووەتەوە.  ڕەتم 
ڕوخسار دەکات، بەاڵم �ەزدان تەماشای دڵ دەکات.«

کرد،  تێ�ەڕی  ساموئێلدا  بەردەم  بە  و  بانگکرد  ئەب�نادابی  �ەسا  ئەوەی  ٨ دوای 

شەممای  �ەسا  ٩ ئ�نجا  هەڵنەبژاردووە.«  ئەمەشی  »�ەزدان  گوتی:  ساموئێل�ش 
تێ�ەڕاند و ساموئێل�ش گوتی: »�ەزدان ئەمەشی هەڵنەبژاردووە.« ١٠ �ەسا هەر حەوت 
»�ەزدان  گوت:  �ەسای  بە  ساموئێل�ش  تێ�ەڕاند.  ساموئێلدا  لەبەردەم  کوڕەکەی 

لەمانەی هەڵنەبژاردووە.« ١١ لە �ەسای پرسی: »ئا�ا هەموو کوڕەکانت لێرەن؟«
ئەو�ش گوتی: »بچووکتر�ن�ان هێشتا ماوە و مەڕ دەلەوەڕێنێت.«

دێتە  ئەو  هەتا  دانان�ش�ن  چونکە  ب�هێنە،  و  بەدوا�دا  »بنێرە  گوتی:  ساموئێل�ش 
ئێرە.«

١٢ ئەو�ش بەدوا�دا ناردی و هێنای، سوورە�ەکی چاوجوانی قۆز بوو.

ئ�نجا �ەزدان فەرمووی: »هەستە و دەستن�شانی بکە، چونکە ئەمە خۆ�ەتی.«
ڕۆژە  لەو  و  دەستن�شانی کرد  براکان�دا  لەنێو  و  برد  زە�تەکەی  قۆچە  ١3 ساموئێل 

a ٢ مەبەست لە گوێرەکە�ەکی مێ�نەی سێ ساڵە�ە، پیێش تەمەنی کەڵگرتن.  

b 3 بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح ، کە بە واتای چەورکردن بە زە�ت دێت وەک دەستن�شانکردنی کەسێک بۆ لەئەستۆگرتنی بەرپرس�ار�یێت��ەک و پیێ 

س�اردنی لەال�ەن خوداوە.  
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بەدواوە ڕۆحی �ەزدان بە تواناوە هاتە سەر داود. پاشان ساموئێل هەستا و چوو بۆ 
ڕامە.

داود لە خزمەتی شاولدا
بەد  ڕۆحێکی  �ەزدان  فەرمانی  بە  و  بووەوە  ج�ا  شاول  لە  �ەزدان�ش  ١4 ڕۆحی 

هەراسانی کرد.
پیێ�ان گوت: »ئەوەتا ئێستا ڕۆحێکی بەد لەال�ەن  ١5 جا خزمەتکارەکانی شاول 

خزمەتکارەکانی  بە  فەرمان  گەورەمان  ئێستا  ١٦ با  دەکات.  هەراسانت  خوداوە 
بەردەمی بکات بەدوای پی�اوێکدا بگەڕێن کە شارەزا�یی لە ق�سارە ژەن�ن هەبێت، 
جا هەر کاتێک ئەو ڕۆحە بەدەی لەال�ەن خوداوە�ە بێتە سەرت، ق�سارە بژەنێت تۆ 

باش دەب�ت.«
بە  ق�سارە  بب�ننەوە  بۆ  پی�اوێکم  »ئێستا  گوت:  خزمەتکارەکانی  بە  ١7 شاول�ش 

چاکی بژەنێت و بۆ منی بهێنن.«
�ەسای  »کوڕێکی  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  خزمەتکارەکان  لە  �ەکێک  ١٨ جا 

و  بەهێزە  قارەمانێکی  هەروەها  بژەنێت.  ق�سارە  دەزانێت  ب�ن�وە،  بێت لەحم�م 
جەنگاوەرە، زمان ڕەوانە و پی�اوێکی قۆزە، �ەزدان�شی لەگەڵدا�ە.«

١٩ شاول�ش نێردراوی بۆ الی �ەسا نارد و گوتی: »داودی کوڕتم بۆ بنێرە، ئەوەی 

مەڕ دەلەوەڕێنێت.« ٢٠ �ەساش گوێدرێژێکی هێنا، نان و مەشکە�ەک شەراب و 
کارەبزنێکی لێ بارکرد، بە دەستی داودی کوڕ�دا بۆ شاولی نارد.

٢١ ئ�تر داود هاتە الی شاول و دەستی بە خزمەتکردنی کرد. شاول�ش داودی زۆر 

خۆشو�ست و کرد�ی�ە �ەکێک لە هەڵگری تفاقەکانی. ٢٢ شاول بۆ �ەسای نارد و 
گوتی: »تکا�ە با داود لە خزمەتی مندا بمێنێتەوە، چونکە لەالم پەسەندە.«

٢3 هەر کاتێک ڕۆحەکە لەال�ەن خوداوە بۆ سەر شاول دەهات، داود ق�سارەکەی 

بەدەستەوە دەگرت و دە�ژەند، شاول�ش دڵی دەکرا�ەوە و باش دەبوو، ڕۆحە بەدەکە 
وازی لێ دەهێنا.

داود و گۆلیات

 ئەوە بوو فەلەست��ەکان هێزەکان�ان بۆ جەنگ کۆکردەوە و لە سۆکۆی �ەهودا ١7 ١

هەڵدا.  خێوەتگا�ان  دەم�م  ئەفەس  لە  عەزێقا  و  سۆکۆ  لەنێوان  کۆبوونەوە، 
جەنگ  بۆ  خێوەتگا�ان  و  کۆبوونەوە  ئێلە  دۆڵی  لە  ئ�سرائ�ل�ش  پی�اوانی  و  ٢ شاول 

و  فەلەستی  3 جا  فەلەست��ەکان.  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  بەست  بەرە�ان  هەڵدا، 
ئ�سرائ�ل��ەکان لەسەر دوو گردی بەرامبەر �ەکتر ڕاوەستابوون، دۆڵێک�ش�ان لەنێوان 

بوو.
4 پاڵەوانێکی خەڵکی گەت کە ناوی گۆل�ات بوو لەناو خێوەتگای فەلەست��ەکان 
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هاتە دەرەوە، درێژ�ی�ەکەی شەش باڵ و بستێکa بوو. 5 کاڵوێکی بڕۆنز لەسەری و 
زرێی�ەکیb پولەکەدار�شی لەبەردا بوو، کێشی زرێی�ەکە پیێنج هەزار شاقلc بڕۆنز بوو. 
٦ هەروەها پارچە�ەک بڕۆنز لوالقی پۆش�بوو، ت�رێکی بڕۆنز�ش لەنێو شانەکانی بوو، 

 d7 دەسکی ڕمەکەی وەک نۆردی جۆاڵکان وابوو، نووکەکەشی شەش سەد شاقل

ئاسن بوو، هەڵگری قەڵغانەکەی لەبەردەم�ەوە دەڕۆ�شت.
»بۆچی  گوتن:  پیێیی  و  کرد  ئ�سرائ�لی  ڕ�زەکانی  بانگی  و  وەستا  گۆل�ات  ٨ جا 

ئێوەش  و  فەلەستی  من  ئا�ا  ڕ�زببەستن؟  جەنگ  بۆ  تاکو  دەرەوە  هاتوونەتە 
بێتە خوارەوە.  بۆم  با  و  هەڵبژێرن  بۆ خۆتان  پی�اوێک  ن�ن؟ جا  خزمەتکارانی شاول 
٩ ئەگەر توانی لەگەڵمدا بجەنگێت و بمکوژێت، ئەوا دەب�نە خزمەتکارتان، بەاڵم 

ئەگەر من بەسەر�دا زاڵ بووم و کوشتم، ئەوا ئێوە دەبنە خزمەتکارمان و خزمەتمان 
ئ�سرائ�ل  ڕ�زەکانی  تەحەدای  ئەمڕۆ  »من  گوتی:  فەلەست��ەکە  ١٠ ئ�نجا  دەکەن.« 
پیێکەوە لەگەڵ �ەکتری بجەنگ�ن.« ١١ کاتێک  بۆ ئەوەی  پی�اوێکم بدەنێ  دەکەم، 
شاول و هەموو ئ�سرائ�ل گوێی�ان لە قسەکانی فەلەست��ەکە بوو، سڵەم�نەوە و زۆر 

ترسان.
هەشت  �ەسا  بوو.  �ەهودا  بێت لەحمی  لە  ئەفراتی،  �ەسای  کوڕی  ١٢ داودی 

کوڕی هەبوو، لە ماوەی پاشا�ەتی شاولدا لە تەمەنی پی�ر�دا بوو. ١3 هەر سێ کوڕە 
بۆ  ناوی سێ کوڕەکەی کە  بۆ جەنگ دوای شاول کەوتبوون،  �ەسا  گەورەکەی 
جەنگ چووبوون، ئەل�اب نۆبەرەکە و دووەم�ان ئەب�ناداب و سێ�ەم�ان شەمما بوو. 
١4 داود�ش بچووکتر�ن�ان بوو، سێ کوڕە گەورەکەش دوای شاول کەوتبوون. ١5 جا 

مەڕەکانی  لەوەڕاندنی  بۆ  لەالی شاول دەگەڕا�ەوە  ناوبەناو  داود هاتوچۆی دەکرد، 
باوکی لە بێت لەحم.

١٦ بۆ ماوەی چل ڕۆژ، بە�ان��ان و ئێواران، فەلەست��ەکە دەهاتە پیێش و دەوەستا.

١7 ئەوە بوو �ەسا بە داودی کوڕی گوت: »ئێستا ئێفە�ەکe لەم دانەوێڵە برژاوە 

و ئەم دە نانە بۆ براکانت ببە و ڕابکە بۆ خێوەتگاکە�ان، ١٨ ئەم دە پارچە پەن�رەش 
ن�شانە�ەک�ان  و  بەسەربکەوە  براکانت  سەالمەتی  و  بدە  �ەکەکە  فەرماندەی  بە 
دژی  لە  ئێلە  دۆڵی  لە  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  هەموو  و  ئەوان  و  ١٩ شاول  وەربگرە.  لێ 

فەلەست��ەکان دەجەنگان.«
٢٠ بە�انی زوو داود لە خەو هەستا و مەڕەکانی لەالی پاسەوانێک بەجێهێشت، 

بارگەکەی هەڵگرت و ڕۆ�شت، هەروەک �ەسای باوکی فەرمانی پیێ کردبوو. لە 
هەمان ئەو کاتەدا گە�شتە خێوەتگاکە کە سوپا بۆ بەرەکانی جەنگ دەچوون و 
دەبەست،  ڕ�ز�ان  فەلەست��ەکان  و  ئ�سرائ�ل  ٢١ جا  دەکێشا.  جەنگ�ان  نەعرەتەی 

a 4 شەش باڵ و بستێک: نز�کەی سێ مەتر.  

b 5 زرێ: بەڕگێکی کانزا�ی�ە کە لە کاتی شەڕ دەپۆشرێت.  

c 5 پیێنج هەزار شاقل: نز�کەی 57 ک�لۆگرام.  

d 7 شەش سەد شاقل: نز�کەی7 ک�لۆگرام.  

e ١7 نز�کەی ٢٢ ل�تر.  
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ڕ�ز بەرامبەر ڕ�ز. ٢٢ داود�ش شتومەکەکەی کە پیێیی بوو بە پاسەوانی شتومەکەکان 
س�ارد، بۆ بەرەی جەنگ ڕا�کرد، هات و لە سەالمەتی براکانی پرسی. ٢3 کاتێک 
قسەی لەگەڵ دەکردن، پاڵەوانەکەی خەڵکی گەت، گۆل�اتی فەلەستی لە بەرەی 
داود�ش  کرد،  هاواری  پیێشوو  شێوازی  هەمان  بە  پیێشەوە،  هاتە  فەلەست��ەکانەوە 
گوێیی لێبوو. ٢4 هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ش کە پی�اوەکە�ان ب�نی زۆر ترسان و لێیی 

هەاڵتن.
کە  ب�نی  پی�اوەتان  »ئەو  دە�انگوت:  و  دەکرد  قسە�ان  ئ�سرائ�ل  ٢5 پی�اوانی 

زۆر  پاشا  ب�کوژێت  پی�اوەی  ئەو  بوو.  ئ�سرائ�ل  تەحەداکردنی  بۆ  پیێشەوە؟  هاتە 
لە  ئ�سرائ�ل  لە  باوک�شی  ماڵی  دەداتێ،  و کچەکەی خۆی  دەکات  دەوڵەمەندی 

باج دەبەخشرێت.«
٢٦ داود�ش بەو پی�اوانەی گوت کە لەگەڵی ڕاوەستابوون: »چی دەکرێت بۆ ئەو 

ئەو  الببات؟  ئ�سرائ�ل  لەسەر  شەرمەزار�ی�ە  ئەو  بکوژێت،  فەلەست��ە  ئەو  پی�اوەی 
فەلەست��ە خەتەنە نەکراوە کێ�ە هەتا تەحەدای سوپای خودای ز�ندوو بکات؟«

»ئاوا  گوت:  پیێ�ان  دە�انگوت،  کە  کردەوە  دووبارە  بۆ  قسەکە�ان  ٢7 ئەوان�ش 

دەکرێت بۆ ئەو پی�اوەی کە ئەمە بکوژێت.«
قسە  پی�اوەکان  لەگەڵ  داود  کە  لێبوو  گوێیی  گەورەی  برا  ئەل�ابی  ٢٨ کاتێک 

دەکات، ئەل�اب زۆر لێیی تووڕە بوو و گوتی: »بۆ دابەز�ت؟ ئەو کەمە مەڕەت لە 
چۆڵەوان�دا بەسەر کێدا بەجێهێشت؟ من دەزانم چەند لەخۆبا�ی�ت و دڵت چەند 

خراپە، چونکە تۆ تەنها بۆ تەماشاکردنی جەنگەکە دابەز�و�ت.«
3٠ ئ�نجا  ن��ە؟«  قسەکردن  هەر  کردووە؟  چ�م  من  »ئێستا  گوتی:  ٢٩ داود�ش 

لەالی ئەو چوو بۆ الی �ەکێکی د�کە و هەمان قسەی کردەوە و جەنگاوەرەکان�ش 
هەمان وەاڵم�ان دا�ەوە. 3١ ئەو قسانەی داود گوتی ب�سترانەوە و بە شاول ڕاگە�ەنرا 

و ئەو�ش ناردی بە شوێن�دا.
نەکات.  خورپە  دڵی  ئەوەوە  بەهۆی  »کەس  گوت:  شاولی  بە  3٢ داود 

خزمەتکارەکەت دەچێت و لەگەڵ ئەو فەلەست��ە دەجەنگێت.«
لەگەڵ�دا  و  فەلەست��ە  ئەو  بۆ  بچ�ت  »ناتوان�ت  گوت:  داودی  بە  33 شاول�ش 

بجەنگ�ت، چونکە تۆ منداڵ�ت و ئەو�ش لە منداڵ��ەوە جەنگاوەرە.«
بووە.  باوکی  مەڕەکانی  شوانی  »خزمەتکارەکەت  گوت:  شاولی  بە  34 داود�ش 

هەر کاتێک شێرێک �ان ورچێک دەهات و مەڕێک�ان لە مێگەلەکە دەبرد، 35 من 
بەدوا�دا دەچووم و دەمکوشت و لە دەمی دەربازم دەکرد، کاتێک بۆم هەڵدەستا 
مل�م دەگرت و لێم دەدا و دەمکوشت. 3٦ خزمەتکارەکەت شێر و ورچی دەکوشت 
و ئەو فەلەست��ە خەتەنە نەکراوەش وەک �ەکێک دەبێت لەوان، چونکە تەحەدای 
و  لە چنگی شێر  منی  37 �ەزدان کە  ز�ندووی کردووە.  ڕ�زەکانی سوپای خودای 

ورچ دەرباز کردووە، هەر ئەو لە چنگ ئەم فەلەست��ە دەربازم دەکات.«
شاول�ش بە داودی گوت: »بڕۆ، با �ەزدان لەگەڵتدا بێت.«
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لەسەر  بڕۆنزی  کاڵوێکی  و  کرد  داود  لەبەر  خۆی  کراسەکەی  شاول  3٨ ئ�نجا 

کراسەکەی  لەسەر  شمشێرەکەی  3٩ داود�ش  لەبەرکرد.  زرێی�ەکی  و  دانا  سەری 
بەست و و�ستی پیێ�انەوە بڕوات، چونکە تاقی نەکردبووەوە.

ئ�نجا داود بە شاولی گوت: »ناتوانم پیێ�انەوە بڕۆم، چونکە تاق�م نەکردوونەتەوە.« 
جا داود لە خۆی کردنەوە و 4٠ گۆچانەکەی بەدەستەوە گرت، پیێنج بەردی لووسی 
هەگبەکەی،  لەناو  شوان��ەکەی  توورەکەی  ناو  خست��ە  و  هەڵبژارد  دۆڵەکەدا  لە 

قۆچەقان��ەکەی بەدەستەوە گرت و لە فەلەست��ەکە چووە پیێش.
4١ لەو کاتەدا فەلەست��ەکە هات و لە داود نز�ک بووەوە، هەڵگری قەڵغانەکەشی 

بە  ب�نی،  داودی  و  کرد  تەماشای  فەلەست��ەکە  4٢ کاتێک  دەڕۆ�شت.  لەپیێش�ەوە 
سووکی سە�ری کرد، چونکە منداڵێکی سوورە و قۆز بوو. 43 فەلەست��ەکە بە داودی 
خوداوەندەکانی  بە  ئ�نجا  بێ�ت؟«  بۆم  گۆچانەوە  بە  تۆ  هەتا  سەگم  »من  گوت: 
بدەمە  تۆ  گۆشتی  هەتا  وەرە  »بۆم  گوت:  44 پیێیی  و  کرد  داود  لە  نەفرەتی  خۆی 

باڵندەکانی ئاسمان و دڕندەکانی دەشتودەر!«
45 داود�ش بە فەلەست��ەکەی گوت: »تۆ بە شمشێر و ڕم و ت�ر بۆم دێی�ت، بەاڵم 

من�ش بە ناوی �ەزدانی سوپاساالرەوە بۆت دێم، خودای سوپای ئ�سرائ�ل، ئەوەی 
تەحەدات کرد. 4٦ ئەمڕۆ �ەزدان لە دەستمدا بەندت دەکات و دەتکوژم و سەرت 
و  ئاسمان  باڵندەکانی  بە  فەلەست��ەکان  سوپای  الشەکانی  ئەمڕۆ  دەکەمەوە،  لێ 
هە�ە.  خودای  ئ�سرائ�ل  کە  دەزانێت  زەوی  هەموو  جا  دەدەم،  زەوی  ئاژەڵەکانی 
47 هەموو ئەم کۆمەڵەش دەزانن کە ڕزگار�یی �ەزدان بە شمشێر و ڕم ن��ە، چونکە 

ئەم جەنگە هی �ەزدانە و ئێوەمان دەداتە دەست.«
4٨ جا کاتێک فەلەست��ەکە نز�ک بووەوە بۆ هێرشکردنە سەر داود، داود بە پەلە 

ڕووەو ڕ�زی جەنگەکە ڕا�کرد بۆ بەرەنگاربوونەوەی فەلەست��ەکە. 4٩ داود دەستی بۆ 
توورەکەکەی درێژکرد و بەردێکی لێ دەرهێنا و بە قۆچەقان��ەکەی تێیی گرت و لە 
ناوچەوانی فەلەست��ەکەی دا، بەردەکە لە ناوچەوانی چەقی و بە ڕوودا کەوتە سەر 

زەوی.
سەرکەوت،  فەلەست��ەکەدا  بەسەر  بەرد  بە  و  قۆچەقانی  بە  داود  جۆرە  5٠ بەم 

کاتێک لە فەلەست��ەکەی دا و کوشتی، داود ه�چ شمشێری بەدەستەوە نەبوو.
لە  و  هەڵگرت  شمشێرەکەی  فەلەست��ەکە،  سەر  چووە  و  ڕا�کرد  داود  5١ ئ�نجا 

کێالنەکە�ەوەa ڕا�کێشا، کوشتی و بە شمشێرەکەی سەری لێکردەوە.
ئەوە  5٢ دوای  هەاڵتن.  مردووە،  پاڵەوانەکە�ان  وا  ب�ن��ان  فەلەست��ەکان  کاتێک 
پی�اوانی ئ�سرائ�ل و �ەهودا هەستان و هاوار�ان کرد و دوای فەلەست��ەکان کەوتن 
ڕێگای  لە  فەلەست��ەکان  کوژراوەکانی  جا  عەقرۆن.  دەروازەکانی  و  گەت  هەتا 
ڕاونانی  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  53 کاتێک  کەوتن.  عەقرۆن  و  گەت  هەتا  شەعەرا�م 

فەلەست��ەکان گەڕانەوە، خێوەتگاکە�ان تااڵن کردن.

a 5١  �ان کاالن.  
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چەکەکانی  ئۆرشەل�م،  بۆ  بردی  و  هەڵگرت  فەلەست��ەکەی  سەری  54 داود�ش 

فەلەست��ەکەشی لەناو چادرەکەی خۆی دانا.
لە  فەلەست��ەکە چووە،  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ب�نی کە  داودی  55 کاتێک شاول 

ئەبنێری فەرماندەی گشتی سوپاکەی پرسی: »ئەبنێر، ئەو گەنجە کوڕی کێ�ە؟«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »بە گ�انی پاشا نازانم.«

5٦ پاشاش گوتی: »ب�رسە، بزانە ئەم گەنجە کوڕی کێ�ە؟«

57 کاتێک داود لە کوشتنی فەلەست��ەکە گەڕا�ەوە، ئەبنێر بردی بۆ بەردەم شاول و 

سەری فەلەست��ەکەشی بەدەستەوە بوو.
5٨ شاول�ش پیێیی گوت: »ئەی گەنج تۆ کوڕی کێ�ت؟«

داود�ش گوتی: »کوڕی �ەسای بێت لەحم�م، خزمەتکاری تۆ.«

�ەیمانی داود و یۆناتان

و ١٨ �ۆناتان  ڕۆحی  بووەوە،  قسەکردن  لە  شاولدا  لەگەڵ  داود  کە  بوو   ئەوە  ١

�ۆناتان داودی وەک خۆی خۆشو�ست.  پە�مانێک�ان بەست،  ڕۆحی داود 
٢ شاول�ش لەو ڕۆژەوە داودی بردە الی خۆی و نە�هێشت بۆ ماڵی باوکی بگەڕێتەوە. 

3 �ۆناتان لەگەڵ داود پە�مانی بەست، چونکە وەک خۆی خۆشی و�ست. 4 ئ�نجا 

�ۆناتان کەواکەی کە لەبەری بوو دا�کەند و دای بە داود، لەگەڵ کراسەکەی کە 
پۆش�بووی، تەنانەت شمشێر و کەوان و کەمەربەندەکەشی.

5 داود لە هەر ئەرکێک سەرکەوتوو دەبوو کە شاول بۆی دەنارد، لەبەر ئەوە شاول 

داودی بەسەر جەنگاوەرەکان دانا، ئەمەش لەالی هەموو سەرباز و ئەفسەرەکانی 
شاول پەسەند بوو.

فەلەست��ەکەی  ئەوەی داود  پاش  ماڵەوە،  بۆ  ٦ لە کاتی گەڕانەوەی جەنگاوەران 

بۆ  سەماوە  و  گۆرانی  بە  ئ�سرائ�لەوە  شارۆچکەکانی  هەموو  لە  ئافرەتان  کوشت، 
7 ژنە  بە گۆرانی شادی و دەف و عوودەوە.  پاشا هاتنە دەرەوە،  پیێشوازی شاولی 

سەماکەرەکان بەدەم گۆران��ەوە دە�انگوت:

  »شاول هەزارانی کوشت و
a».داود�ش دە�ان هەزار   

٨ ئەم قسە�ە شاولی پەست کرد و زۆر تووڕە بوو و گوتی: »دە�ان هەزارەکان�ان 

دا�ە داود و بە من�ش هەزارەکان، هەر ئەوە ماوە پاشا�ەت��ەکە بۆ ئەو بێت.« ٩ ئ�تر 
لەو ڕۆژەوە شاول چاوی لەسەر داود بوو.

١٠ بۆ ڕۆژی دوای ئەوە ڕۆحێکی بەد لەال�ەن خوداوە بە تواناوە هاتە سەر شاول، 

ق�سارەکەی  ڕۆژێک  داود�ش وەک هەموو  وڕێنەی دەکرد،  ماڵەکەدا  لەناوەڕاستی 

a 7 واتە ئەگەر شاول بە هەزارانی کوشتبێت، ئەوا داود دە�ان هەزار دەکوژێت.  
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لێدەدا و شاول�ش ڕمێکی بەدەستەوە بوو. ١١ شاول ڕمەکەی تێگرت و گوتی: »لە 
داود دەدەم و بە د�وارەکەوە هەڵ�دەواسم.« بەاڵم داود دوو جار خۆی لە ڕمەکە الدا.

لێیی  شاول  هێنابوو،  شاول  لە  وازی  و  بوو  داود  لەگەڵ  �ەزدان  ئەوەی  ١٢ لەبەر 

دەترسا. ١3 ئ�تر شاول داودی لە خۆی دوورخستەوە و کردی بە سەرکردەی هەزار، 
لەبەر  بوو،  سەرکەوتوو  ئەرکەکانی  هەموو  لە  ١4 داود  کرد.  سوپاکەی  ڕابەرا�ەتی 
ترسا.  لێیی  سەرکەوتووە،  زۆر  ب�نی  شاول  کە  ١5 جا  بوو.  لەگەڵدا  �ەزدانی  ئەوەی 
١٦ بەاڵم هەموو ئ�سرائ�ل و �ەهودا داود�ان خۆشو�ست، چونکە لە شەڕ پیێشڕەوی 

دەکردن.
گەورەکەی خۆمت  مێرەڤی کچە  وا  »من  داودی گوت:  بە  شاول  بوو  ١7 ئەوە 

�ەزدان  لە جەنگەکانی  و  بۆم  ب�ت  ئازا  کە  ئەوەندەی  تەنها  ژنت،  ببێتە  دەدەمێ 
شەڕ بکە�ت.« جا شاول لەبەر خۆ�ەوە گوتی: »با دەستی منی بەسەرەوە نەبێت، 

بەڵکو دەستی فەلەست��ەکانی بەسەرەوە بێت.«
لە  باوکم  خێڵەکەی  و  من  ژ�انی  و  کێم  »من  گوت:  شاولی  بە  ١٨ داود�ش 

ئ�سرائ�لدا چ��ە هەتا ببمە زاوای پاشا؟« ١٩ ئەوە بوو لەو کاتەی کە دەبووا�ە مێرەڤی 
کچی شاول بدرێتە داود، کەچی درا�ە عەدرئێلی مەحۆالتی و بووە ژنی ئەو.

ڕاگە�اند،  شاول�ان  بە  داودی خۆشو�ست، جا  م�خەلی کچی شاول  ٢٠ بەاڵم 

ئەو�ش ئەم کارەی بەالوە باش بوو. ٢١ شاول لە دڵی خۆ�دا گوتی: »پیێیی دەدەم، 
جا بۆی دەبێت بە تەڵە، دەستی فەلەست��ەکانی بەسەرەوە دەبێت.« ئ�نجا شاول بە 

داودی گوت: »ئێستا بۆ دووەم جار دەرفەتی ئەوەت هە�ە کە بب�تە زاوام.«
بکەن  داود  لەگەڵ  قسە  »بەدز�ی�ەوە  بە خزمەتکارەکانی کرد:  فەرمانی  ٢٢ شاول 

تۆ�ان  خزمەتکارەکان�شی  هەموو  و  دڵخۆشە  پیێت  پاشا  ”ئەوەتا  بڵێن:  پیێیی  و 
خۆشدەوێ، جا ئێستا ببە بە زاوای پاشا.“«

٢3 خزمەتکارەکانی شاول ئەو قسانە�ان بە داود گوت و داود�ش پیێیی گوتن: »ئا�ا 

بوون بە زاوای پاشا بە کەم دەزانن، لە کاتێکدا من پی�اوێکی هەژار و بێ با�ەخم؟«
گوتی:  ٢5 شاول�ش  گە�اند.  داود�ان  قسەکانی  شاول  خزمەتکارەکانی  ٢4 ئ�نجا 

»ئاوا بە داود بڵێن: ”خۆشی پاشا لە ش�ربا�یی ن��ە، بەڵکو بە سەد پیێستی سەری 
شاول  پاشا.“«  دوژمنەکانی  لە  تۆڵەسەندنەوە  بۆ  فەلەست��ەکانە،  نێر�نەی  ئەندامی 

ب�ری لەوە دەکردەوە کە داود بە دەستی فەلەست��ەکان بکوژرێت.
باش  پیێ  ئەمەی  داود�ش  ڕاگە�اند،  داود  بە  قسانە�ان  ئەو  ٢٦ خزمەتکارەکانی 

و  ٢7 هەستا  بێت،  تەواو  ماوەکە  ئەوەی  پیێش  بۆ�ە  پاشا.  زاوای  بە  ببێت  کە  بوو 
لەگەڵ پی�اوەکانی ڕۆ�شتن، دوو سەد پی�او�ان لە فەلەست��ەکان کوشت. داود پیێستی 
سەری ئەندامە نێر�نەکانی ئەوانی هێنا و ژمارەی تەواوی دا�ە پاشا، هەتا ببێتە زاوای. 

شاول�ش م�خەلی کچی دا�یێ هەتا ببێتە ژنی.
خۆشی  کچ�شی  م�خەلی  و  داودە  لەگەڵ  �ەزدان  زانی  و  ب�نی  شاول  ٢٨ جا 

دەوێت. ٢٩ شاول ز�اتر لە داود ترسا، ئ�تر هەتا کۆتا�یی ژ�انی دوژمنی داود بوو.
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دەچوون  کاتێک  هەر  دەچوون،  بۆ جەنگ  بەردەوام  فەلەست��ەکان  3٠ فەرماندە 

باڵو  زۆر  ناوبانگی  جا  دەبوو،  سەرکەوتووتر  شاول  ئەفسەرەکانی  هەموو  لە  داود 
بووەوە.

شاول دەیەوێت داود بکوژێت

داود ١٩ کە  گوت  خزمەتکارەکانی  هەموو  و  کوڕی  �ۆناتانی  بە  شاول   ئ�تر  ١

٢ جا  داودی خۆشدەو�ست.  دڵەوە  لە  �ۆناتانی کوڕی شاول  بەاڵم  بکوژن. 
�ۆناتان داودی ئاگادار کردەوە و گوتی: »شاولی باوکم دە�ەوێ بتکوژێت. بە�انی 
ئاگات لە خۆت بێت و لە حەشارگە�ەکدا بمێنەوە، خۆت بشارەوە. 3 من�ش دەچم 
شاردووەتەوە،  تێ�دا  کە خۆتت  ڕادەوەستم  کێڵگە�ەدا  لەو  باوکمەوە  لەتەن�شت  و 
لەبارەی تۆوە قسە لەگەڵ باوکم دەکەم و تەماشا دەکەم بزانم چی دەبێت و پیێتی 

ڕادەگە�ەنم.«
4 ئ�نجا �ۆناتان بە چاکە دەربارەی داود بۆ شاولی باوکی قسەی کرد و گوتی: 

ئەو  چونکە  نەکات،  خۆی  خزمەتکاری  داودی  بە  دەرهەق  خراپە�ەک  پاشا  »با 
خراپەی دەرهەق بە تۆ نەکردووە و کارەکان�شی دەرهەق بە تۆ زۆر چاکن. 5 ئەو 
ژ�انی خۆی خستە سەر دەستی و فەلەست��ەکەی کوشت، �ەزدان�ش ڕزگار�ی�ەکی 
گەورەی بۆ هەموو ئ�سرائ�ل هێنا�ە ئاراوە، تۆ خۆت ب�ن�ت و دڵخۆش بوو�ت، ئ�تر 

بۆچی خراپە دەرهەق بە خوێنی بێتاوانێک دەکە�ت، بەبێ هۆ داود دەکوژ�ت؟«
٦ شاول�ش گوێیی لە دەنگی �ۆناتان گرت، شاول سوێندی خوارد: »بە �ەزدانی 

ز�ندوو، داود ناکوژرێت.«
�ۆناتان  ڕاگە�اند،  پیێ  قسانەی  ئەو  هەموو  و  بانگکرد  داودی  �ۆناتان  7 ئ�نجا 

داودی هێنا�ەوە الی شاول و ئ�تر وەک جاران لەبەردەم�دا بوو.
فەلەست��ەکان  دژی  لە  چوو  داود  و  هەڵگ�رسا  جەنگ  د�کە  ٨ جارێکی 

بجەنگێت، گورزێکی گەورەی لێ وەشاندن و لەبەردەمی هەاڵتن.
د�سان  بوو،  بەدەستەوە  ڕمێکی  و  دان�شتبوو  ماڵەوە  لە  شاول  کاتێک  ٩ بەاڵم 

ڕۆحێکی بەد لەال�ەن �ەزدانەوە هاتەوە سەری. کاتێک داود ق�سارەکەی دەژەند، 
بەاڵم  هەڵ�بواسێت،  د�وارەکەوە  بە  و  بدات  داود  لە  ڕمەکەی  بە  و�ستی  ١٠ شاول 

ئەو لەبەردەم شاولدا هەاڵت، جا لە د�وارەکەی دا و داود�ش هەاڵت و ئەو شەوە 
دەرباز بوو.

و  بکەن  چاودێری  هەتا  نارد  داود  ماڵی  بۆ  نێردراوێکی  چەند  شاول  ١١ پاشان 

ئەمشەو  »ئەگەر  و گوتی:  ڕاگە�اند  پیێیی  ژنی  م�خەلی  بەاڵم  ب�کوژن.  بە�ان�دا  لە 
پەنچەرەکەوە  لە  داودی  م�خەل  ١٢ ئ�تر  کوژراو�ت.«  سبە�نێ  بۆ  نەب�ت،  دەرباز 
شۆڕکردەوە، ئەو�ش ڕۆ�شت، ڕا�کرد و دەرباز بوو. ١3 پاشان م�خەل پە�کەرێکی 
برد و خست��ە ناو جێگاکە�ەوە، هەندێک مووی بزن�شی لە جێیی سەری دانا و بە 

جلوبەرگ دا�ی�ۆشی.
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گوتی:  م�خەل�ش  بگرن،  داود  هەتا  نارد  نێردراوێکی  چەند  ١4 شاول�ش 

»نەخۆشە.«
١5 ئ�نجا شاول چەند نێردراوێکی بۆ ب�ن�نی داود نارد و گوتی: »بە جێگاکە�ەوە 

ژوورەوە،  هاتنە  نێردراوەکان  کاتێک  ١٦ بەاڵم  ب�کوژم.«  هەتا  بهێنن  منی  بۆ 
لە  بزن�ش  مووی  هەندێک  و  جێگاکە�ە  لەناو  پە�کەرێک  ئەوەتا  کرد  تەماشا�ان 

جێیی سەر�ی�ەتی.
١7 جا شاول بە م�خەلی گوت: »بۆچی ئاوا هەڵتخەڵەتاندم، دوژمنەکەی منت 

بەڕەاڵ کرد و دەرباز بوو؟«
م�خەل�ش بە شاولی گوت: »ئەو پیێیی گوتم: ”ئەگەر بەڕەاڵم نەکەی دەتکوژم.“«

هەموو  ڕامە،  لە  ساموئێل  الی  بۆ  چوو  بوو،  دەرباز  و  ڕا�کرد  داود  ١٨ کاتێک 

و  چوون  ساموئێل  لەگەڵ  داود  ئ�نجا  ڕاگە�اند.  پیێیی  کردبوو  پیێیی  شاول  ئەوەی 
ڕامە.«  لە  نا�ۆتە  لە  وا  »داود  گوترا:  و  ڕاگە�ەنرا  بە شاول  ١٩ جا  مانەوە.  نا�ۆت  لە 
٢٠ شاول�ش چەند نێردراوێکی نارد بۆ گرتنی داود، کاتێک کۆمەڵی پیێغەمبەران�ان 

ڕۆحی  ڕاوەستاوە،  بەسەر�انەوە  سەرۆک  وەک  ساموئێل�ش  و  گرتووە  حاڵ�ان  ب�نی 
خودا بەسەر نێردراوەکانی شاول�شدا هات و ئەوان�ش حاڵ�ان گرت. ٢١ ئەمە�ان بە 
شاول ڕاگە�اند، ئەو�ش چەند نێردراوێکی د�کەی نارد، هەروەها ئەوان�ش حاڵ�ان 
گرت.  حاڵ�ان  ئەوان�ش  و  نارد  نێردراوێکی  چەند  سێ�ەم  جاری  بۆ  ئ�نجا  گرت. 
سەخو�ە،  لە  ئەوەی  گەورەکە،  ئەمباراوە  گە�شتە  ڕامە،  بۆ  چوو  خۆی  ٢٢ ئ�نجا 

پرس�اری کرد: »ساموئێل و داود لەکوێن؟«
پیێیی گوترا: »لە نا�ۆتن، لە شارۆچکەی ڕامە.«

٢3 جا شاول چوو بۆ ئەوێ، بۆ نا�ۆت لە ڕامە. تەنانەت ئەو�ش ڕۆحی خودا هاتە 

سەری و بە ڕۆ�شتنەوە حاڵی گرت هەتا گە�شتە نا�ۆت. ٢4 جلەکانی لەبەر خۆی 
داکەند و ئەو�ش لەبەردەم ساموئێل حاڵی گرت، بە درێژا�یی ئەو شەو و ڕۆژە بە 
ڕووتی خۆی دا بە زەو�دا. لەبەر ئەوە�ە دەڵێن، »ئا�ا شاول�ش لەنێو پیێغەمبەرەکانە؟«

داود و یۆناتان

پرسی: ٢٠ لێیی  و  �ۆناتان  بەردەم  چووە  ڕا�کرد،  ڕامەوە  نا�ۆتی  لە  داود   پاشان  ١

»چ�م کردووە و تاوانم چ��ە، چ گوناهێکم بەرامبەر بە باوکت کردووە، هەتا 
بمکوژێت؟«

ه�چ  باوکم  ئەوەتا  نامر�ت!  بێت،  بەدوور  تۆ  »لە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢ �ۆناتان�ش 

شتێکی گەورە �ان بچووک ناکات هەتا پیێم نەڵێت، ئ�تر بۆچی باوکم ئەمەم لێ 
بشارێتەوە؟ نەخێر وا ن��ە.«

تۆ منت خۆشدەوێت،  دەزانێت کە  باش  »باوکت  3 داود�ش سوێندی خوارد: 

لەبەر ئەوە وا ب�ر دەکاتەوە و دەڵێت: ”با �ۆناتان بەم کارە نەزانێت نەوەک خەفەت 
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تەنها  مەرگ  و  من  نێوان  تۆ،  گ�انی  بە  و  ز�ندوو  �ەزدانی  بە  بەاڵم  بخوات.“ 
هەنگاوێکە.«

4 �ۆناتان�ش بە داودی گوت: »هەرچی دەڵێ�ت ئەوەت بۆ دەکەم.«

دەبێت  سەرەمانگە،  جەژنی  سبە�نێ  بکە،  »سە�ر  گوت:  �ۆناتانی  بە  5 داود 

من�ش  و  بڕۆم  پیێبدە  ڕێگام  تۆ  بەاڵم  دان�شم،  پاشا  لەگەڵ  نانخواردن  بۆ  من�ش 
باوکت  ٦ ئەگەر  دەشارمەوە.  خۆم  کێڵگەکەدا  لەناو  سێ�ەم  ڕۆژی  ئێوارەی  هەتا 
بەسەری کردمەوە، پیێیی بڵێ: ”داود بە پەرۆشەوە داوای لێکردم هەتا بە پەلە بچێتە 
بێت لەحمی شارەکەی خۆی، چونکە لەوێ قوربانی سااڵنە بۆ هەموو خێڵەکەی 
سەردەبڕدرێت.“ 7 ئەگەر گوتی: ”باشە،“ ئەوا خزمەتکارەکەت سەالمەت دەبێت. 
بەاڵم ئەگەر زۆر تووڕە بوو ئەوا بزانە ن�ازی خراپە. ٨ کەواتە بە باشی هەڵسوکەوت 
ناو  خستووەتە  منت  �ەزدان  لەبەردەم  تۆ  چونکە  بکە،  خزمەتکارەکەتدا  لەگەڵ 
بۆچی  ئ�تر  بمکوژە،  خۆت  ئەوا  هەبێت،  مندا  لە  تاوانێک  ئەگەر  پە�مانێکەوە. 

دەمدە�تە دەستی باوکت؟«
٩ �ۆناتان�ش گوتی: »لە تۆ بەدوور بێت، چونکە ئەگەر بەڕاستی بمزان�ا�ە باوکم 

بەرامبەر بە تۆ ن�ازی خراپە، ئا�ا پیێم ڕانەدەگە�اند�ت؟«
١٠ داود�ش لە �ۆناتانی پرسی: »ئەگەر باوکت بە ڕەقی وەاڵمی دا�تەوە، کێ پیێم 

ڕادەگە�ەنێت؟«
جا  کێڵگەکە.«  بۆ  دەرەوە  بچ�نە  با  »وەرە  گوت:  داودی  بە  ١١ �ۆناتان�ش 

هەردووک�ان پیێکەوە چوون.
١٢ ئ�نجا �ۆناتان بە داودی گوت: »بە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، سبە�نێ 

�ان دوو سبەی وەک ئەم کاتە دەمی باوکم تاقی دەکەمەوە، جا ئەگەر بۆ تۆ باش 
ن�ازی  باوکم  ئەگەر  ١3 بەاڵم  دەکەمەوە.  ئاگادارت  و  دەنێرم  بۆ  هەواڵت  ئەوا  بوو، 
بۆت  ئەگەر  بدات،  �ۆناتان  توندتر�ن سزای  �ەزدان  با  هەبوو،  تۆ  لەگەڵ  خراپەی 
ئاشکرا نەکەم و بە سەالمەتی بەڕێت نەکەم. با �ەزدان لەگەڵتدا بێت وەک چۆن 
لەگەڵ باوکم بوو. ١4 بە درێژا�یی ژ�انم خۆشەو�ستی نەگۆڕی �ەزدانم ن�شان بدە بۆ 
بنەماڵەکەم  لەگەڵ  نەگۆڕەکەت  هەتاهەتا�ە خۆشەو�ست��ە  ١5 بەڵکو  نەمرم،  ئەوەی 
مەبڕە، تەنانەت هەتا ئەو کاتەش کە �ەزدان هەموو دوژمنەکانی داود لەسەر زەوی 

دەبڕێتەوە.«
١٦ جا �ۆناتان پە�مانی لەگەڵ بنەماڵەی داود بەست و گوتی: »با �ەزدان لێ�رس�نەوە 

لەگەڵ دوژمنەکانی داود بکات.« ١7 �ۆناتان سوێندەکەی بە داود دووپات کردەوە 
کە ئەوی خۆشدەوێت، چونکە وەک خۆی خۆشی دەو�ست.

تۆ  بە داودی گوت: »سبە�نێ جەژنی سەرەمانگە، دەربارەی  �ۆناتان  ١٨ پاشان 

پرس�ار دەکەن، چونکە جێگات بەتاڵ دەبێت. ١٩ دوو سبەی بە خێرا�یی دابەزە و 
تێ�دا شاردەوەa، لەالی  لە ڕۆژی کارەکەدا خۆتت  پیێشتر  ئەو شوێنەی کە  بۆ  بڕۆ 

a ١٩ بڕوانە ١٩ :٢ .  
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گابەردی ئەزەل دابن�شە. ٢٠ من�ش سێ ت�ر دەگرمە تەن�شتی بەردەکە وەک ئەوەی 
ب�گرمە ن�شانێک. ٢١ ئ�نجا کوڕێک دەنێرم و دەڵێم: ”بڕۆ ئەو ت�رانە بدۆزەوە.“ ئەگەر 
�ەزدانی  بە  وەرە،  تۆ  ب�انهێنە،“  لەوالتەوەن،  ت�رەکان  ”ئەوەتا  کوڕەکەم گوت:  بە 
بە کوڕەکەم  ئەگەر  ٢٢ بەاڵم  ن��ە.  مەترس��ەک  و ه�چ  ز�ندوو، سەالمەت دەب�ت 
بەڕێیی کردوو�ت.  �ەزدان  بڕۆ، چونکە  ئەوا  بەرتن،“  لەو  ت�رەکان  ”ئەوەتا  گوت: 
٢3 ئەو قسە�ەش کە من و تۆ کردمان، ئەوەتا �ەزدان هەتاهەتا�ە لەنێوان من و تۆدا 

شا�ەتە.«
٢4 داود خۆی لە کێڵگەکەدا شاردەوە، کاتێک جەژنی سەرەمانگ هات، پاشا 

بۆ نانخواردن لەسەر خوان دان�شت. ٢5 پاشا وەک هەموو جارێک لە شوێنەکەی 
خۆی لەالی د�وارەکەوە لە بەرامبەر �ۆناتان دان�شت، ئەبنێر�ش لەتەن�شت شاولەوە 
نەگوت،  ه�چی  شاول  ڕۆژەدا  ٢٦ لەو  بوو.  بەتاڵ  داود  جێگای  بەاڵم  دان�شت، 
چونکە وا ب�ری کردەوە: »لەوانە�ە شتێک بەسەر داود هاتبێت، لەشی پاک نەبێت، 
د�ارە لەشی پاک ن��ە.« ٢7 ئەوە بوو بۆ سبە�نێ لە دووی مانگ�شدا جێگای داود 
هەر بەتاڵ بوو، شاول�ش بە �ۆناتانی کوڕی گوت: »بۆچی نە دوێنێ و نە ئەمڕۆ، 

کوڕەکەی �ەسا نەهاتووە بۆ نانخواردن؟«
بچێت  لێکردم  داوای  پەرۆشەوە  بە  »داود  دا�ەوە:  شاولی  وەاڵمی  ٢٨ �ۆناتان�ش 

قوربانی  شارۆچکەکەدا  لە  چونکە  بدە،  ڕێم  ”تکا�ە  ٢٩ گوتی:  و  بێت لەحم  بۆ 
سەربڕاوی خێڵەکەمان هە�ە و براکەم فەرمانی پیێ کردووم، جا ئێستا ئەگەر جێیی 
ڕەزامەند�تم، تکا�ە ڕێم بدە با براکانم بب�نم،“ لەبەر ئەوە نەهاتووە بۆ خوانی پاشا.«

ژنە  کوڕی  »هەی  گوت:  پیێیی  و  بوو  تووڕە  �ۆناتان  لە  زۆر  شاول  3٠ ئ�نجا 

�ەسا  لەگەڵ کوڕەکەی  نازانم کە دۆستا�ەت�ت  ئا�ا من  �اخ�بووەکە!  و  خواروخێچ 
لەسەر  �ەسا  3١ هەتا کوڕەکەی  دێنێتە سەر خۆت و داوێنی دا�کت؟  شەرمەزاری 
زەوی ز�ندوو بێت، نە خۆت و نە پاشا�ەت��ەکەت جێگ�ر نابن. ئێستاش بنێرە و با 

بۆ منی بهێنن، چونکە پیێو�ستە بمرێت!«
چی  بکوژرێت؟  دەبێت  »بۆچی  دا�ەوە:  باوکی  شاولی  وەاڵمی  3٢ �ۆناتان�ش 

�ۆناتان  بەم کارە  ب�کوژێت.  ئەوەی  بۆ  تێگرت  33 بەاڵم شاول ڕمەکەی  کردووە؟« 
زانی کە باوکی سوورە لەسەر کوشتنی داود.

34 جا �ۆناتان زۆر بە تووڕە�یی لەسەر خوانەکە هەستا و لە ڕۆژی دووەمی مانگدا 

شەرمەزاری  باوکی  ئەوەی  لەبەر  داود،  بۆ  بوو  دڵتەنگ  چونکە  نەخوارد،  ه�چی 
کرد.

بەرەو کێڵگە چوو، کوڕێکی بچووک�شی  بۆ د�دەنی داود  �ۆناتان  بە�انی  35 بۆ 

لەگەڵ بوو. 3٦ بە کوڕەکەی گوت: »ڕابکە ئەو ت�رانە بدۆزەرەوە کە من دە�انهاوێژم.« 
37 کاتێک  تێ�ەڕاند.  لەوی  و  ت�رێکی هاو�شت  ڕا�دەکرد،  لەو کاتەدا کە کوڕەکە 
هاواری  �ۆناتان  جا  هاو�شتبووی،  �ۆناتان  کە  ت�رەکە  شوێنی  گە�شتە  کوڕەکە 
لە  هاواری  �ۆناتان  3٨ ئ�نجا  لە سەرەوە؟«  تۆ،  لەوبەری  ن��ە،  ت�رەکە  »ئەوە  لێکرد: 
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ت�رەکەی هەڵگرتەوە  مەوەستە!« کوڕەکەش  بکە،  پەلە  بکە،  کوڕەکە کرد: »خێرا 
و  �ۆناتان  بەاڵم  نەدەزانی،  ه�چی  3٩ کوڕەکەش  گەڕا�ەوە.  گەورەکەی  بۆ الی  و 
داود تێدەگە�شتن. 4٠ ئ�نجا �ۆناتان چەکەکەی بە خزمەتکارەکەی خۆی دا و پیێیی 

گوت: »بڕۆ ب�بەوە بۆ شار.«
4١ کوڕەکە ڕۆ�شت و داود�ش لەالی باشووری گابەردەکەوە هەستا، سێ جار 

و  ماچکرد  �ەکتر�ان  ئ�نجا  کەوت.  ڕوو  لەسەر  و  برد  کڕنۆشی  �ۆناتان  لەبەردەم 
پیێکەوە گر�ان، بەاڵم داود ز�اتر گر�ا.

ئێمە هەردووکمان  بڕۆ، چونکە  بە داودی گوت: »بە سەالمەتی  �ۆناتان  4٢ جا 

سوێندمان بە ناوی �ەزدان خواردووە و گوتوومانە: ”�ەزدان بۆ هەتاهەتا�ە لەنێوان 
من و تۆ و نەوەکانمان شا�ەت بێت.“« ئ�نجا داود هەستا و ڕۆ�شت، �ۆناتان�ش 

گەڕا�ەوە شار.

داود لە شاری نۆڤ

 داود هاتە نۆڤ بۆ الی ئەح�مەلەخی کاه�ن، ئەح�مەلەخ کە داودی ب�نی ٢١ ١

شڵەژا و پیێیی گوت: »بۆ بە تەنها�ت و کەست لەگەڵ ن��ە؟«
ئەرکێکی  فەرمانی  »پاشا  دا�ەوە:  کاه�نی  ئەح�مەلەخی  وەاڵمی  ٢ داود�ش 

بزانێت  ئەرکەوە  ئەم  لەبارەی  شتێک  ه�چ  کەس  ”نابێت  گوتم:  پیێیی  پیێکردووم، 
کە من تۆی بۆ دەنێرم و پیێم س�اردوو�ت.“ سەبارەت بە پی�اوەکان�شم، شوێنێکم بۆ 
د�اری کردوون بۆ ئەوەی لەوێ چاو�ان پیێم بکەوێت. 3 ئێستاش چ�ت لەبەردەستە؟ 

پیێنج نان �ان ئەوەی هە�ە بمدەرێ.«
4 کاه�نەکەش وەاڵمی داودی دا�ەوە: »نانی ئاسا�ی�م لەال دەستناکەوێت، بەاڵم 

نانی پی�رۆزa هە�ە، بە مەرجێک پی�اوەکان خۆ�ان پاراستبێت لە ژنان.«
قەدەغەکراوە،  لێ  ژنمان  »بێگومان  دا�ەوە:  کاه�نەکەی  وەاڵمی  5 داود�ش 

وەک هەموو جارێک کە بۆ ئەرکێک چووبم، قاپوقاچاغەکانی پی�اوەکانم پی�رۆزن، 
قاپوقاچاغەکان�ان  ئەمڕۆ  دەبێت  ئا�ا  بووبێت،  ئاسا�یی  ئەرکەکەش  ئەگەر  تەنانەت 
چەند پی�رۆز بن؟« ٦ لەبەر ئەوە کاه�نەکە نانە پی�رۆزەکەی پیێدا، چونکە ه�چ نانێکی 
د�کە لەوێ نەبوو، جگە لە نانی تەرخانکراو، ئەوەی لەبەردەم �ەزدان البردرابوو، 

هەتا لە هەمان ڕۆژدا بە نانی گەرم جێیی بگرێتەوە.
دەستبەسەر  �ەزداندا  لەبەردەم  شاول  خزمەتکارەکانی  لە  پی�اوێک  ڕۆژەدا  7 لەو 

بوو، ناوی دۆئێگی ئەدۆمی بوو، گەورەی شوانەکانی شاول بوو.
شمشێرێکت  �ان  ڕمێک  لێرە  »ئا�ا  گوت:  ئەح�مەلەخی  بە  داود  ٨ ئ�نجا 

لەبەردەستدا هە�ە؟ نە شمشێرەکەم و نە ه�چ چەکێکی د�کەم نەهێناوە، چونکە 
ئەرکەکەی پاشا زۆر بە پەلە بوو.«

ئێلە  دۆڵی  لە  ئەوەی  فەلەستی،  گۆل�اتی  »شمشێرەکەی  گوتی:  ٩ کاه�نەکەش 

a 4 نانی پی�رۆز هەمان نانی تەرخانکراوە کە لەپیێش خودا لەسەر مێزەکە ئامادەکراوە.  
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خۆت  بۆ  ئەو  ئەگەر  ئێفۆدەکە،  پشت  لە  پیێچراوە  جلێکەوە  لە  ئەوەتا  کوشتت، 
دەبە�ت، ب�بە، چونکە جگە لەو ه�چی د�کە لێرە ن��ە.«

داود�ش گوتی: »لەوە باشتر نابێت، بمدەرێ.«

داود بۆ گەت هەڵدێت
١٠ هەر لەو ڕۆژەدا داود هەستا و لەبەردەم شاول ڕا�کرد، هات بۆ الی ئاخ�شی 

پاشای گەتa. ١١ خزمەتکارەکانی ئاخ�ش بە پاشا�ان گوت: »ئەرێ ئەمە داودی 
پاشای خاکەکە ن��ە؟ ئەی بۆ ئەم نەبوو بەدەم گۆرانی و سەماوە دە�انگوت:

  »”شاول هەزارانی کوشت و
داود�ش دە�ان هەزار“؟«   

لە ئاخ�شی پاشای گەت ترسا،  ناو دڵ��ەوە و زۆر  ١٢ داود ئەم قسانەی خستە 

١3 لەبەرچاو�اندا هەڵسوکەوتی خۆی گۆڕی، لەبەردەست�ان خۆی شێتکرد و دەستی 

بە ڕووشاندنی چوارچێوەی دەروازەکان کرد، ل�ک بە ڕ�ش�دا دەهاتە خوارەوە.
١4 ئ�نجا ئاخ�ش بە خزمەتکارەکانی گوت: »ئەوەتا دەب�نن ئەم پی�اوە شێتە؟ ئ�تر 

بۆچی دە�هێننە الی من؟ ١5 ئا�ا من پیێو�ستم بە شێت هە�ە، هەتا ئەمەم بۆ بهێنن 
و لەبەردەمم شێتی ب�گرێت؟ ئا�ا ئەمە بێتە ناو ماڵەکەمەوە؟«

داود لە عەدوالم و میچپا

 پاشان داود لە گەت ڕۆ�شت و بۆ ئەشکەوتی عەدوالم دەرباز بوو. کاتێک ٢٢ ١

براکانی و هەموو ماڵی باوکی ئەمە�ان ب�ست، چوونە ئەوێ بۆ الی. ٢ جا 
هەرچی پی�اوی لێقەوماو و قەرزار و ناڕازی لە ژ�ان هەبوو لێیی کۆبوونەوە، ئەو�ش 

بوو بە سەرۆک�ان، نز�کەی چوار سەد پی�اوی لەگەڵ بوو.
با  »تکا�ە  گوت:  مۆئابی  پاشای  بە  و  مۆئاب  م�چ�ای  بۆ  چوو  لەوێوە  3 داود 

دا�ک و باوکم بۆ الی ئێوە بێن، هەتا بزانم خودا چ�م بۆ دەکات.« 4 هەردووک�انی 
برد بۆ الی پاشای مۆئاب و ئەوان�ش لەالی مانەوە، بە درێژا�یی ئەو ماوە�ەی داود 

لە قەاڵکە بوو.
ناو  بڕۆ  مەمێنەرەوە،  قەاڵکە  »لەناو  گوت:  داودی  بە  پیێغەمبەر  گادی  5 بەاڵم 

خاکی �ەهودا.« داود�ش ڕۆ�شت و چوو بۆ دارستانی حەرەت.

کوش�نی کاهینەکانی شاری نۆڤ
بوون.  ئاشکرا  لەگەڵ�دان  پی�اوانەی  ئەو  و  داود  کە  لێبوو  گوێیی  شاول  ٦ ئ�نجا 

بەدەستەوە  ڕمەکەی  و  دان�شتبوو  ڕامە  لە  گەزێک  دار  لەژێر  گ�ڤعا  لە  شاول  جا 
پیێیی گوتن: »ئەی  7 شاول  لە دەوری وەستابوون.  بوو، سەرجەم خزمەتکارەکانی 

a ١٠ شارێکی فەلەست��ەکان بوو.  
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بن�ام�ن��ەکان، ئێستا گوێ بگرن! ئا�ا کوڕەکەی �ەسا کێڵگە و ڕەزەمێو بە هەمووتان 
دەدات؟ ئا�ا هەمووتان دەکاتە فەرماندەی هەزاران و سەدان؟ ٨ هەموو پی�النتان لە 
دژم گێڕاوە، کەستان پە�مانی نێوان کوڕەکەی من و کوڕەکەی �ەساتان بۆ ئاشکرا 
نەکردم. کەستان دڵی پیێم ناسووتێت، کەستان بەگوێمدا نە�چرپاند کە کوڕەکەم 
خزمەتکارەکەی خۆمی لێ هەستاندوومەتەوە هەتا وەک ئەمڕۆ بۆسەم بۆ دابنێتەوە.«

وەاڵمی  وەستابوو  شاولدا  خزمەتکارەکانی  لەگەڵ  کە  ئەدۆمی  دۆئێگی  ٩ بەاڵم 

دا�ەوە و گوتی: »کوڕەکەی �ەسام ب�نی بۆ نۆڤ دەهات، بۆ الی ئەح�مەلەخی 
کوڕی ئەح�توڤ. ١٠ ئەح�مەلەخ�ش پرس�اری لە �ەزدان بۆ کرد، ئازووقەی پیێدا و 

شمشێرەکەی گۆل�اتی فەلەست�شی دا�یێ.«
ماڵی  هەموو  و  کاه�ن  ئەح�توڤی  کوڕی  ئەح�مەلەخی  بەدوای  ناردی  ١١ پاشا 

بۆ الی  هاتن  هەموو�ان  و  کردن  بانگی  بوون،  نۆڤ  لە  کاه�نانەی  ئەو  باوکی، 
پاشا. ١٢ شاول گوتی: »کوڕی ئەح�توڤ، ئێستا گوێ بگرە.«

ئەو�ش گوتی: »بەڵێ، گەورەم.«
گێڕا،  دژم  لە  پی�النتان  �ەسا  کوڕەکەی  و  خۆت  »بۆچی  گوت:  پیێیی  ١3 شاول 

بەوەی نان و شمشێرت پیێداوە و پرس�ارت لە خودا بۆ کردووە، بۆ ئەوەی ئەمڕۆ لە 
دژم هەستێت و بۆسەم بۆ بنێتەوە؟«

١4 ئەح�مەلەخ�ش وەاڵمی پاشای دا�ەوە: »جا لە هەموو خزمەتکارەکانت کێ 

ماڵەکەتدا  لە  خۆت،  پاسەوانانی  فەرماندەی  و  پاشا  زاوای  دڵسۆزە،  داود  وەک 
ه�چ  پاشا  با  نەخێر!  ب�رسم؟  خودا  لە  بۆی  بووە  جار  �ەکەم  ئەمە  ١5 ئا�ا  ڕێزدارە؟ 
خزمەتکارەکەت  چونکە  باوکم،  ماڵی  هەموو  پاڵ  و  خزمەتکارەکەی  پاڵ  نەخاتە 

کەم �ان زۆر، ه�چ لەبارەی ئەمەوە نازانێت.«
ماڵی  هەموو  و  دڵن�ا�ی�ەوە سزای خۆت  بە  »ئەح�مەلەخ،  پاشا گوتی:  ١٦ بەاڵم 

باوکت مردنە.«
و  »بڕۆن  وەستابوون:  دەوری  لە  کە  کرد  پاسەوانانە  بەو  فەرمانی  پاشا  ١7 ئ�نجا 

چونکە  تێکەاڵوە،  داود  لەگەڵ  دەست�ان  ئەوان�ش  بکوژن،  �ەزدان  کاه�نەکانی 
زان��ان ڕا�کردووە و هەواڵ�ان نەدامێ.«

بەاڵم خزمەتکارانی پاشا نە�انو�ست دەست�ان درێژ بکەن تاکو لە کاه�نەکانی 
�ەزدان بدەن.

دۆئێگی  بدە.«  کاه�نەکان  لە  و  بڕۆ  »تۆ  گوت:  دۆئێگی  بە  پاشا  ١٨ ئ�نجا 

ئەدۆم�شa چوو و لە کاه�نەکانی دا، لەو ڕۆژەدا هەشتا و پیێنج پی�اوی ئێفۆد کەتان 
لەبەری کوشت، ١٩ نۆڤی شاری کاه�نەکان�شی دا�ە بەر شمشێر، پی�او و ئافرەت، 

منداڵ و ش�رەخۆرە، گا و گوێدرێژ و مەڕی بە شمشێر کوشت.
بوو  ئەب�اتار  ناوی  کە  ئەح�توڤ  کوڕی  ئەح�مەلەخی  کوڕێکی  تاکە  ٢٠ بەاڵم 

شاول  کە  ڕاگە�اند  داودی  بە  ئەب�اتار  ٢١ جا  داود.  الی  بۆ  ڕا�کرد  و  بوو  دەرباز 

a ١٨ خەڵکی ئەدۆم سەر بە نەوەی ئ�سرائ�ل نەبوون.  
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کاه�نەکانی �ەزدانی کوشتووە. ٢٢ داود�ش بە ئەب�اتاری گوت: »لەو ڕۆژەوەی کە 
دۆئێگی ئەدۆمی لەوێ بوو زان�م بێگومان بە شاول ڕادەگە�ەنێت. من بوومە هۆی 
کوشتنی هەموو ماڵی باوکت. ٢3 لەگەڵ مندا بمێنەرەوە و مەترسە، چونکە ئەوەی 

دە�ەوێ من بکوژێت دە�ەوێ تۆش بکوژێت، بەاڵم لەالی من پارێزراو دەب�ت.«

ڕزگارکردنی شاری قەعیال

 کاتێک بە داود ڕاگە�ەنرا و گوترا: »فەلەست��ەکان لە دژی قەع�ال دەجەنگن ٢3 ١

و جۆخ�نەکانa تااڵن دەکەن،« ٢ ئەو�ش لە �ەزدانی پرسی و گوتی: »بچم، 
لەو فەلەست��انە بدەم؟«

�ەزدان�ش بە داودی فەرموو: »بڕۆ لە فەلەست��ەکان بدە و قەع�ال ڕزگار بکە.«
لە �ەهودا�ن وا دەترس�ن، ئەی  لێرە  پیێ�ان گوت: »ئێمە  پی�اوەکانی داود  3 بەاڵم 

چەند ز�اتر ئەگەر لە دژی لەشکری فەلەست��ەکان بچ�نە قەع�ال؟«
4 د�سان داود گەڕا�ەوە لە �ەزدانی پرسی، �ەزدان�ش وەاڵمی دا�ەوە و فەرمووی: 

»هەستە و بڕۆ بۆ قەع�ال، چونکە من فەلەست��ەکان دەدەمە دەست تۆ.« 5 ئ�نجا 
داود و پی�اوەکانی چوونە قەع�ال، لە دژی فەلەست��ەکان جەنگان و ئاژەڵە ماڵ��ەکانی 
دان�شتووانی  و  فەلەست��ەکان گە�اند  بە  ز�انێکی گەورەی  داود  ئ�تر  برد.  ئەوان�ان 
لە  داود  الی  بۆ  ئەح�مەلەخ  کوڕی  ئەب�اتاری  ٦ )کاتێک  کرد.  ڕزگار  قەع�الشی 

قەع�ال هەاڵتبوو، ئێفۆدێکی لەگەڵ خۆی بردبوو.(

ڕاونانی داود لەالیەن شاولەوە
7 بە شاول ڕاگە�ەنرا کە داود هاتووە بۆ قەع�ال، شاول گوتی: »خودا داو�ەت��ە 

دەستم، چونکە بە هاتنە ژوورەوەی بۆ ناو شارێک کە دەرگا و شمش�رەیb هە�ە 
بۆ  دابەز�ن  بۆ  بانگکرد،  جەنگ  بۆ  هێزەکانی  هەموو  شاول  ٨ ئ�نجا  تێکەوت.« 

قەع�ال و گەمارۆدانی داود و پی�اوەکانی.
کاه�نی  ئەب�اتاری  بە  زانی،  شاولی  خراپەی  پی�النگێڕ�ی�ە  بەو  داود  ٩ کاتێک 

گوت: »ئێفۆدەکە بهێنە.« ١٠ داود گوتی: »ئەی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، 
بەندەکەت بە دڵن�ا�یی ب�ستوو�ەتی کە شاول دە�ەوێت بێتە قەع�ال تاوەکو بەهۆی 
منەوە شارەکە کاول بکات. ١١ ئا�ا خەڵکی قەع�ال دەمدەنە دەست�ەوە؟ ئا�ا شاول 
ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەی  ب�ستوو�ەتی؟  بەندەکەت  هەروەک  دێت، 

ئەم شتانە بۆ بەندەکەت ئاشکرا بکە.«
�ەزدان�ش فەرمووی: »دێت.«

پی�اوەکانم دەدەنە دەست  و  ١٢ ئەم جارە داود گوتی: »ئا�ا خەڵکی قەع�ال من 

شاول؟«

a ١ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

b 7 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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�ەزدان�ش فەرمووی: »بەدەستەوەتان دەدەن.«
١3 ئ�تر داود و پی�اوەکانی کە نز�کەی شەش سەد کەس بوون خۆ�ان ئامادە کرد 

و قەع�ال�ان بەجێهێشت و لە شوێنێکەوە دەچوون بۆ شوێنێکی د�کە. کاتێک بە 
شاول ڕاگە�ەنرا کە داود لە قەع�ال دەربازی بووە، بەدوا�اندا نەچوو.

ما�ەوە،  ز�ف  چۆڵەوان�یی  چ�اکانی  لە  و  چۆڵەوانی  قەاڵکانی  لە  ١4 داود�ش 

شاول�ش بەردەوام بەدوا�ەوە بوو، بەاڵم خودا نە�دا�ە دەست شاول.
١5 کاتێک داود لە چۆڵەوانی ز�ف لە حۆرێش بوو زانی شاول بۆ کوشتنی هاتووەتە 

دەرەوە. ١٦ جا �ۆناتانی کوڕی شاول هەستا و چوو بۆ الی داود بۆ حۆرێش و وای 
لێکرد بۆ هێزی پشت بە خودا ببەستێت، ١7 پیێیی گوت: »مەترسە. شاولی باوکم 
دەستی ناتگاتێ. تۆ دەب�تە پاشای ئ�سرائ�ل، من�ش کەسی دووەم دەبم، تەنانەت 
�ەزداندا  لەبەردەم  پە�مانێک�ان  ١٨ هەردووک�ان  دەزانێت.«  ئەمە  باوک�شم  شاولی 
بەست و دوای ئەوە �ۆناتان�ش گەڕا�ەوە بۆ ماڵەکەی خۆی، بەاڵم داود لە حۆرێشدا 

ما�ەوە.
داود  »ئا�ا  گوت�ان:  و  بۆ الی شاول  گ�ڤعا،  بۆ  ز�ف��ەکان سەرکەوتن  ١٩ پاشان 

حەک�ال  گردی  لە  حۆرێش  قەاڵکانی  لەناو  نەشاردووەتەوە،  خۆی  ئێمە  لەالی 
کاتێک  هەر  دابەزە،  پاشا  ئەی  ٢٠ ئێستاش  �ەش�مۆنە؟  باشووری  بەالی  ئەوەی 

و�ستت دابەزە، ئێمەش لەسەرمانە ب�دە�نە دەستی پاشا.«
بەزە�ی�تان  چونکە  بکات،  بەرەکەتدارتان  »�ەزدان  دانەوە:  وەاڵمی  ٢١ شاول�ش 

بکەن  جێگا�ە  ئەو  تەماشای  و  بزانن  دڵن�ابنەوە،  و  بڕۆن  ٢٢ ئێستا  هاتەوە،  پیێمدا 
کە لێیی دەبێت و کێ لەوێ ب�ن�و�ەتی. پیێم گوتراوە زۆر زۆرزانە. ٢3 تەماشا بکەن 
هەواڵی  بە  و  بزانن  دەدات  حەشار  تێ�اندا  خۆی  کە  حەشارگانەی  ئەو  هەموو  و 
ئەوا  بێت،  ناوچە�ە  لەو  ئەگەر  لەگەڵتاندا دێم،  من�ش  بۆ الم،  بگەڕێنەوە  تەواوەوە 

لەنێو هەموو خێڵەکانی �ەهودا بەدوا�دا دەگەڕێم.«
٢4 ئ�نجا هەستان و لەپیێش شاولەوە چوون بۆ ز�ف و لەو کاتەدا داود و پی�اوەکانی لە 

چۆڵەوانی ماعۆن بوون، لە عەراڤاa لەالی باشووری �ەش�مۆن. ٢5 شاول و پی�اوەکانی 
چوون بەدوا�دا بگەڕێن، بە داود ڕاگە�ەنرا و ئەو�ش دابەزی بۆ تاشەبەردەکە و لە 
چۆڵەوانی ماعۆندا ما�ەوە. کاتێک شاول ئەمەی ب�ست، چوو بۆ چۆڵەوانی ماعۆن 

و دوای داود کەوت.
ال�ەکەی  بە  پی�اوەکان�شی  و  داود  و  دەڕۆ�شت  چ�اکەدا  الی  بەم  ٢٦ شاول 

د�کەدا دەڕۆ�شتن، داود بە پەلە لەبەردەم شاولدا هەڵدەهات، شاول و پی�اوەکانی 
بکەن.  دەستبەسەر�ان  هەتا  بدەن  گەمارۆ  پی�اوەکانی  و  داود  بوون  خەر�ک 
٢7 لەم کاتەدا نێردراوێک هاتە الی شاول و گوتی: »خێرا بکە و وەرەوە، چونکە 

فەلەست��ەکان بەسەر خاکەکە�اندا داوە.« ٢٨ لێرەدا شاول لە ڕاونانی داود گەڕا�ەوە 

a ٢4 ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  
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و بۆ بەرەنگاربوونەوەی فەلەست��ەکان چوو. لەبەر ئەوە ئەو شوێنە ناونرا تاشەبەردی 
ج�ابوونەوە. ٢٩ ئ�نجا داود لەوێوە سەرکەوت و لە قەاڵکانی کانی گەدی ما�ەوە.

داود، شاول دەبەخشێت

 پاش ئەوەی شاول لە ڕاونانی فەلەست��ەکان گەڕا�ەوە پیێیی ڕاگە�ەنرا و گوترا: ٢4 ١

»داود لە چۆڵەوانی کانی گەد�ی�ە.« ٢ ئ�نجا شاول لە هەموو ئ�سرائ�لدا سێ 
لەسەر  پی�اوەکانی،  و  داود  بەدوای  بۆ گەڕان  و چوو  برد  هەڵبژاردەی  پی�اوی  هەزار 

هەڵدێرەکانی بزنە کێو�ی�ەکان.
3 شاول هاتە الی پەرژ�نە مەڕەکانی سەر ڕێگاکە، لەوێدا ئەشکەوتێکی لێبوو، 

قوواڵ�یی  لە  پی�اوەکان�شی  و  داود  بەئاوبگە�ەنێت.  دەست  هەتا  ژوورەوە  چووە 
کە  ڕۆژە�ە  ئەو  »ئەوە  گوت:  پیێ�ان  داود  4 پی�اوەکانی  دان�شتبوون.  ئەشکەوتەکەدا 
�ەزدان پیێیی فەرمووی: ”من دوژمنەکانت دەدەمە دەستت، تۆش ئەوەی پیێت باشە 

پیێ�انی دەکە�ت.“« داود�ش هەستا و بەدز�ی�ەوە ال�ەکی کەواکەی شاولی بڕی.
شاولی  کەواکەی  ال�ەکی  ئەوەی  لەبەر  دا،  ئازاری  داود  دڵی  ئەمە،  5 پاش 

پی�اوەکانی گوت: »لەال�ەن �ەزدانەوە بە دوور بێت کە کاری وا بە  بڕی. ٦ جا بە 
گەورەکەم بکەم، دەستن�شانکراوی �ەزدان، ئەگەر دەستی بۆ درێژ بکەم، چونکە 
کرد  سەرزەنشت  پی�اوەکانی  قسانە  بەم  7 داود  �ەزدانە.«  دەستن�شانکراوی  ئەو 
و  ئەشکەوتەکە هەستا  لە  هێرشکردنە سەر شاول، شاول�ش  بۆ  پیێنەدان  ڕێگای  و 

ڕێگای خۆی گرتەبەر.
٨ پاش ئەمە داود هەستا و لە ئەشکەوتەکە چووە دەرەوە، بەدوای شاولدا هاواری 

داود  دا�ەوە،  ئاوڕی  بەرەو دواوە  »پاشای گەورەم!« کاتێک شاول  کرد و گوتی: 
سەری دانەواند و کڕنۆشی برد. ٩ ئ�نجا داود بە شاولی گوت: »بۆچی گوێ لە قسەی 
خەڵک دەگر�ت، ئەوانەی دەڵێن: ”ئەوەتا داود خراپەی تۆی دەوێت“؟ ١٠ ئەوەتا 
ئەمڕۆ بە چاوەکانی خۆت ب�ن�ت کە چۆن �ەزدان ئەمڕۆ تۆی لەو ئەشکەوتەدا دا�ە 
پیێتدا هاتەوە و گوتم: ”دەستم  بەزە�ی�م  بتکوژم، بەاڵم من  پیێم گوترا کە  دەستم. 
تەماشا  ١١ باوکە،  �ەزدانە.“  ئەو دەستن�شانکراوی  ناکەم، چونکە  بۆ گەورەم درێژ 
بڕی  تۆم  کەواکەی  دامێنی  من  بەدەستمەوە�ە!  کەواکەت  دامێنی  تەماشا  بکە، 
ن��ە، دەرهەق  ناپاک��ەکم  و  بب�نە کە من ه�چ خراپە  و  بزانە  بەاڵم نەمکوشت�ت، 
دادوەری  �ەزدان  ١٢ با  بمکوژ�ت.  هەتا  دەنێیی  ڕاوم  تۆ  ن�م. کەچی  تاوانبار  تۆ  بە 
دەستت  من  بەاڵم  بکاتەوە،  لێ  منت  تۆڵەی  �ەزدان  بکات،  تۆدا  و  من  لەنێوان 
خراپەکاران  لە  ”خراپە  دەڵێت:  پیێش�نان  پەندی  ١3 هەروەک  ناکەمەوە،  بەرز  لێ 

دەوەشێتەوە،“ لەبەر ئەوە من دەستت لێ بەرز ناکەمەوە.
١4 »پاشای ئ�سرائ�ل بەدوای کێ کەوتووە؟ تۆ کێ ڕاو دەنێ�ت؟ بەدوای سەگێکی 

تۆپی�و؟ بەدوای کێچێک؟ ١5 با �ەزدان ببێت بە دادوەر و حوکم لەنێوان من و تۆدا 
بکات، تەماشا بکات و ئەستۆپاک�م بسەلمێنێت، لە دەستی تۆ دەربازم بکات.«
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»داود، کوڕم،  بۆ شاول، شاول گوتی:  بووەوە  قسانە  لەم  داود  بوو کە  ١٦ ئەوە 

ئەمە دەنگی تۆ�ە؟« جا شاول دەنگی بەرزکردەوە و گر�ا، ١7 بە داودی گوت: »تۆ 
لە من ڕاستودروستتر�ت، چونکە تۆ بە چاکە پاداشتت دامەوە، بەاڵم من بە خراپە. 
١٨ هەروەها ئەمڕۆ تۆ دەرتخست کە چاکەت لەگەڵدا کردووم، چونکە �ەزدان منی 

دا بە دەستتەوە، بەاڵم تۆ نەتکوشتم. ١٩ ئەگەر پی�او دوژمنەکەی دەست بکەوێت، 
ئا�ا بەرەو ڕێگای باش بەڕەاڵی دەکات؟ با �ەزدان پاداشتی چاکەت بداتەوە لەسەر 
ئەوەی ئەمڕۆ لەگەڵ مندا کردت. ٢٠ ئێستاش بە دڵن�ا�ی�ەوە من دەزانم تۆ دەب�ت بە 
پاشا، بە دەستی تۆ پاشا�ەتی ئ�سرائ�ل دەچەس�ێت. ٢١ ئێستا بە �ەزدان سوێندم بۆ 

بخۆ کە دوای خۆم نەوەکەم نابڕ�تەوە و ناو�شم لە ماڵی باوکمدا ناسڕ�تەوە.«
ماڵەکەی خۆی،  پاشان شاول گەڕا�ەوە  بۆ شاول خوارد.  داود سوێندی  ٢٢ ئ�تر 

بەاڵم داود و پی�اوەکانی بەرەو قەاڵکە سەرکەوتن.

داود و نابال و ئەبیگایل

 ئەوە بوو ساموئێل مرد، هەموو ئ�سرائ�ل کۆبوونەوە و ش�وەن�ان بۆ گێڕا، لە ٢5 ١

ماڵەکەی خۆ�دا لە ڕامە ناشت�ان. دوای ئەوە داود هەستا و بەرەو چۆڵەوانی 
ماعۆن دابەزی.

٢ پی�اوێک هەبوو لە ماعۆن موڵک و ماڵی لە کارمەلa بوو. زۆر دەوڵەمەند بوو، 

3 پی�اوەکە  دە�بڕ�نەوە.  کارمەل  لە  هەبوو،  بزنی  هەزار سەر  و  مەڕ  هەزار سەر  سێ 
ناوی نابال بوو، ئەب�گا�لی ژنی تێگە�شتوو و ڕوخسار جوان بوو، بەاڵم پی�اوەکە کە 

لە خێڵی کالێبی بوو، دڵڕەق و بەد ڕەفتار بوو.
4 داود لە چۆڵەوان��ەوە ب�ستی کە نابال مەڕەکانی دەبڕێتەوە، 5 دە خزمەتکاری نارد 

و پیێیی گوتن: »سەربکەون بۆ کارمەل و بڕۆن بۆ الی نابال و بە ناوی منەوە ساڵوی 
لێ بکەن، ٦ ئاوا بڵێن: ”تەمەن درێژ ب�ت، خۆت و خاووخێزانت سەالمەت بن و 

هەرچ�ت هە�ە سەالمەت بێت!
ئەو  درێژا�یی  بە  مەڕەکانە.  بڕ�نەوەی  کاتی  ئێوە  لەالی  کە  ب�ستوومە  7 »”ئێستا 

لێ  ه�چ�ان  و  نەدان  ئازارمان  بوون  کارمەل  لە  ئێمە  لەگەڵ  ماوە�ەی شوانەکانت 
با  ئەوە  لەبەر  دەڵێن.  پیێت  ئەوان  و  ب�رسە  خزمەتکارەکانی خۆت  ٨ لە  نەبوو.  بزر 
ئەو خزمەتکارانەم پەسەند بن لەالت. لەبەر ئەوەی لە ڕۆژێکی چاکدا هاتوو�ن، 

ئەوەی لە دەستت دێت ب�دە خزمەتکارەکانت و داودی کوڕت.“«
٩ کاتێک خزمەتکارەکان هاتن و بە ناوی داودەوە تەواوی ئەم پە�امە�ان بە نابال 

ڕاگە�اند، چاوەڕێی�ان کرد.
١٠ نابال�ش وەاڵمی خزمەتکارەکانی داودی دا�ەوە و گوتی: »داود کێ�ە و کوڕی 

لەبەردەم  و  هەر�ەکە  کە  بوون  زۆر  خزمەتکارانە  ئەو  ڕۆژانەدا  لەم  کێ�ە؟  �ەسا 

a ٢ واتە کارمەل لە باشووری خاکی ئ�سرائ�ل، نەک کێوی کارمەل کە لە باکوورە.  
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ئەوانەی  بۆ  بڕ�ی�وە  سەرم  ئاژەاڵنەی  ئەو  و  ئاو  و  نان  ١١ ئا�ا  هەڵدێت.  گەورەکەی 
خوری مەڕەکانم دەبڕنەوە، ب�بەم و ب�دەمە خەڵکێک کە نازانم خەڵکی کوێن؟«

١٢ جا خزمەتکارەکانی داود بە ڕێگاکە�اندا گەڕانەوە، هاتن و هەموو ئەو قسانە�ان 

پیێیی ڕاگە�اند. ١3 داود�ش بە پی�اوەکانی گوت: »با هەر�ەکە و شمشێرەکەی لە خۆی 
ببەستێت!« جا هەر�ەکە و شمشێرەکەی لە خۆی بەست، داود�ش شمشێرەکەی 
بەدوای داودەوە سەرکەوتن، دوو سەد  پی�او  نز�کەی چوار سەد  لە خۆی بەست. 

کەس�ش لەالی کەلوپەلەکان مانەوە.
١4 �ەکێک لە خزمەتکارەکان بە ئەب�گا�لی ژنی نابالی ڕاگە�اند و گوتی: »داود 

ئەو  بەاڵم  گەورەمان،  لە  ساڵوکردن  بۆ  نارد  چۆڵەوان��ەوە  لە  نێردراوێکی  چەند 
ئەز�ەت�ان  و  بووە  بۆمان  زۆر�ان  پی�اوانەش چاکەی  ١5 ئەو  بەسەردا کردن.  هاواری 
لێ  بوو�ن ه�چمان  لەگەڵ�اندا  لە کێڵگە  ماوە�ەی کە  ئەو  درێژا�یی  بە  و  نەداو�ن 
بزر نەبووە. ١٦ هەموو ئەو ماوە�ەی کە لەگەڵ�ان بوو�ن و مەڕمان دەلەوەڕاند، شەو 
چونکە  دەکە�ت،  چی  بب�نە  و  بزانە  ١7 ئێستاش  بوون.  دەورمان  شوورای  ڕۆژ  و 
بەدفەڕە و  بەڕێوە�ە، گەورەمان کابرا�ەکی  بۆ ماڵەکەی کارەسات  بۆ گەورەمان و 

قسەی لەگەڵدا ناکرێت.«
مەڕی  پیێنج  و  شەراب  مەشکە  دوو  و  نان  سەد  دوو  پەلە  بە  ١٨ ئەب�گا�ل�ش 

کەوڵکراو و پیێنج پیێوانەa دانەوێڵەی برژاو و سەد هێشووە کشم�ش و دوو سەد نانە 
هەنج�ری برد و لە گوێدرێژەکانی بارکرد، ١٩ بە خزمەتکارەکانی گوت: »لەپیێشمەوە 

بڕۆن، من�ش وا لە دواتانەوە دێم.« بەاڵم بە نابالی مێردی نەگوت.
٢٠ کاتێک بە سواری گوێدرێژەکەی بە ش�وەکەدا دەڕۆ�شت، چاوی بە داود و 

و  دەکرد  قسەی  ٢١ داود�ش  خوارەوە.  دەهاتنە  ڕووی  بەرەو  کە  کەوت  پی�اوەکانی 
دە�گوت: »بێ سوود هەموو شتەکانی ئەو پی�اوەم لە چۆڵەوان�دا پاراست و لە هەموو 
ئەوەی هی ئەو بوو ه�چ بزر نەبوو، کەچی لە ج�اتی چاکە خراپەم دەداتەوە. ٢٢ با 
خودا توندتر�ن سزای داود بدات، ئەگەر هەتا بەرەبە�ان نێر�نەم هێشتەوە لە هەموو 

ئەوەی هی ئەوە!«
٢3 کاتێک ئەب�گا�ل داودی ب�نی، بە پەلە لە گوێدرێژەکە دابەزی و لەبەردەم داود 

لەسەر ڕوو کەوت، کڕنۆشی برد، ٢4 خۆی فڕێدا بەرپیێیی و گوتی: »گەورەم، ئەم 
تاوانە با لەسەر من بێت، با کارەکەرەکەت پیێت بڵێت و گوێ لە قسەکانی بگرە. 
بەدفەڕە،  پی�اوە  ئەو  نەکات،  خەر�ک  نابالەوە  بە  خۆی  دڵی  گەورەم  با  ٢5 تکا�ە 

چونکە ناوی بە خۆ�ەوە�ە، ناوی نابالە و گێال�ەتی لەالی ئەوە. بەاڵم من کارەکەری 
تۆم و ئەو خزمەتکارانەی تۆم نەب�نی کە ناردبووتن. ٢٦ ئێستاش گەورەم، بە �ەزدانی 
و  خوێنڕشتن  لە  گرتوو�ت  لێ  ڕێگای  کە  �ەزدان  خۆت،  گ�انی  بە  و  ز�ندوو 
تۆڵەسەندنەوە بە دەستی خۆت، ئێستا با دوژمنەکانت وەک نابال�ان لێ بێت لەگەڵ 

a ١٨ پیێنج پیێوانە: ع�بری: پیێنج سەئا ، نز�کەی 37 ل�تر.  
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هەموو ئەوانەی داوای خراپەت بۆ دەکەن. ٢7 ئێستاش ئەم د�ار�ی�ەی کارەکەرەکەت 
هێناو�ەتی بۆ گەورەم، با بدرێتە ئەو خزمەتکارانە کە لەدوای گەورەمەوە دەڕۆن.

�ەزدان  بێگومان  ئەوە  لەبەر  خۆشبە،  کارەکەرەکەت  تاوانی  لە  ٢٨ »هەروەها 

پیێناوی  لە  گەورەکەم  چونکە  دروستدەکات،  گەورەکەم  بۆ  چەس�او  بنەماڵە�ەکی 
�ەزدان دەجەنگێت. با بە درێژا�یی ژ�انت خراپەت تێدا بەدی نەکرێت. ٢٩ ئەگەر 
پەروەردگارت  �ەزدانی  بتکوژێت،  ب�ەوێ  و  بنێت  ڕاوت  و  بێتەوە  ڕاست  پی�اوێک 
لەپیی  لەناو  دوژمنان�شت  ژ�انی  دەپیێچێتەوە،  ژ�ان  لەگەڵ چەپکی  ژ�انی گەورەم 
بەردەقان��ەوە تووڕ دەدرێنa. 3٠ هەروەها کاتێک کە �ەزدان هەموو ئەو چاکە�ەی 
3١ با ئەمە  تۆ فەرموو�ەتی دە�کات، دەتکاتە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�ل،  بە  سەبارەت 
نەبێتە بارێکی گران و کۆسپ لەسەر دڵی گەورەم، کە بڵێن خوێنێکی بەخۆڕا�ی�ت 
ڕشتووە، هەروەها گەورەم بە دەستی خۆی تۆڵەی خۆی کردووەتەوە. جا کە �ەزدان 

چاکەی لەگەڵ گەورەمدا کرد، کارەکەرەکەت لەب�ر بێت.«
ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  »ستا�ش  گوت:  ئەب�گا�لی  بە  3٢ داود�ش 

ئەوەی ئەمڕۆ تۆی ناردووە بۆ پیێشواز�کردنم. 33 بەرەکەتدار ب�ت بۆ ئەو ژ�ر�ی�ەی کە 
هەتە، چونکە تۆ ئەمڕۆ منت گەڕاندەوە لە خوێنڕشتن و تۆڵەسەندنەوە بە دەستی 
خۆم. 34 بە �ەزدانی ز�ندوو، خودای ئ�سرائ�ل، ئەوەی نە�هێشت خراپەت لەگەڵ 
بۆ  نێرێکم  بەرەبە�ان  ڕووناکی  هەتا  نەدەهات�ت،  بەپی�رمەوە  پەلە  بە  ئەگەر  بکەم، 

نابال نەدەهێشتەوە.«
»بە  گوت:  پیێیی  و  وەرگرت  دەستی  لە  داود  هێنابوو  بۆی  ئەوەی  35 ئ�نجا 

سەالمەتی سەربکەوە بۆ ماڵەکەت و بب�نە من گوێم لێ گرت�ت و داواکار�ی�ەکەی 
تۆم بەجێهێنا.«

3٦ پاشان ئەب�گا�ل هاتەوە الی نابال، ب�نی ئەوەتا لە ماڵەکە�دا خوان ئامادەکراوە 

ڕووناکی  هەتا  ئ�نجا  بووە.  سەرخۆش  زۆر  و  دڵخۆشە  نابال  پاشا،  خوانی  وەک 
بە�انی  بۆ  بوو  37 ئەوە  نەگێڕا�ەوە.  بۆ  شتێکی  ه�چ  زۆر  نە  و  کەم  نە  بەرەبە�ان، 
کاتێک سەرخۆش��ەکە نابالی بەردا، ژنەکەی ئەو قسانەی بۆ گێڕا�ەوە، جا تووشی 
شۆک بوو، وەک بەردی لێ هات. 3٨ ئ�تر نز�کەی دوای دە ڕۆژ �ەزدان لە نابالی 

دا و مرد.
�ەزدان  بۆ  »ستا�ش  گوتی:  مردووە،  نابال  کە  ب�ست��ەوە  داود  3٩ کاتێک 

پیێم  نابالەوە  لەال�ەن  سووکا�ەت��ەی  لەو  کردم،  بۆ  دادپەروەری  کێشەکەم  لە  کە 
بەسەر خۆ�دا  نابالی  خراپەکەی  �ەزدان  پاراست،  خراپەکردن  لە  بەندەکەی  کرا، 

هێنا�ەوە.«
4٠ جا  ژنی.  ببێتە  هەتا  کرد  قسەی  ئەب�گا�ل  لەگەڵ  و  ناردی  داود  ئ�نجا 
خزمەتکارەکانی داود هاتنە کارمەل بۆ الی ئەب�گا�ل و پیێ�ان گوت: »داود ئێمەی 

بۆ الت ناردووە هەتا بتکاتە ژنی خۆی.«

a ٢٩ �ان قۆچەقان��ەوە بهاوێژرێت.  
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»ئەوەتا  و گوتی:  زەوی  و سەری خستە سەر  برد  و کڕنۆشی  4١ ئەو�ش هەستا 

پەلە  4٢ بە  گەورەم.«  خزمەتکارەکانی  پیێیی  شوشتنی  بۆ  کەن�زە�ە  کارەکەرەکەت 
هەستا و سواری گوێدرێژێک بوو، پیێنج کچە کارەکەر�ش لەگەڵ پیێ�دا ڕۆ�شتن و 
دوای نێردراوەکانی داود کەوت و بوو بە ژنی. 43 هەروەها داود پیێشتر ئەح�نۆعەمی 
�ەزرەع�لی هێنابوو، جا هەردووک�ان ژنی بوون. 44 شاول�ش م�خەلی کچی کە ژنی 

داود بوو، دابوو�ە پەلت�ێلی کوڕی ال�ش کە خەڵکی گەل�م بوو.

بۆ جاری دووەم داود، شاول دەبەخشێت

گردی ٢٦ لە  داود  »ئا�ا  گوت�ان:  و  شاول  الی  بۆ  گ�ڤعا  هاتنە   ز�ف��ەکان  ١

حەک�الی بەرامبەر �ەش�مۆن خۆی نەشاردووەتەوە؟«
پی�اوی هەڵبژاردەی  ٢ شاول�ش هەستا و دابەزی بۆ چۆڵەوانی ز�ف و سێ هەزار 

بگەڕێت.  داود  بەدوای  ز�ف  چۆڵەوانی  لە  ئەوەی  بۆ  بوو،  لەگەڵدا  ئ�سرائ�ل�شی 
چادری  ڕێگاکە  لەسەر  �ەش�مۆنە  بەرامبەر  کە  حەک�ال  گردی  لە  شاول  3 ئ�نجا 

بەدوا�دا هاتووە  وا شاول  ب�نی  ما�ەوە. کاتێک  لە چۆڵەوان��ەکەدا  هەڵدا، داود�ش 
زانی کە شاول  دڵن�ا�ی�ەوە  بە  و  نارد   a4 داود چەند سووسەکەرێکی بۆ چۆڵەوانی، 

هاتووە.
داود  هەڵداوە،  لێ  چادری  شاول  شوێنەی  ئەو  بۆ  چوو  و  هەستا  داود  5 ئ�نجا 

گشتی  فەرماندەی  نێری  کوڕی  ئەبنێری  و  شاول  کە  کرد  شوێنەی  ئەو  سە�ری 
لە  سوپاکەش  پاڵکەوتبوو،  ئۆردوگاکە  لەناو  شاول  پاڵکەوتبوون.  تێ�دا  سوپاکەی 

چواردەور�دا دامەزرابوون.
٦ ئ�نجا داود لە ئەح�مەلەخی ح�تی و لە ئەب�شە�یی کوڕی چەرو�ای برای �ۆئابی 

پرسی: »کێ لەگەڵمدا دێتە خوارەوە، بۆ الی شاول بۆ ناو ئۆردوگاکە؟«
ئەب�شە�ش گوتی: »من لەگەڵتدا دێمە خوارەوە.«

لەناو  شاول  ب�ن��ان  و  سوپاکە  الی  بۆ  هاتن  شەو  بە  ئەب�شەی  و  داود  7 ئ�تر 

لە زەوی چەق�بوو،  پاڵکەوتووە و نوستووە، ڕمەکەشی لەالی سەر�ی�ەوە  ئۆردوگاکە 
ئەبنێر و سوپاکەش لە چواردەور�دا پاڵکەوتبوون.

٨ ئەب�شەی بە داودی گوت: »ئەمڕۆ خودا دوژمنەکەتی داوە بەدەستەوە، ئێستاش 

لێمگەڕێ با بە �ەک ڕم لێدان بە زەو�دا ب�چەقێنم و لێیی دووبارە ناکەمەوە.«
بۆ  دەستی  کێ  چونکە  مەبە،  »لەناوی  گوت:  ئەب�شەی  بە  داود  ٩ بەاڵم 

دەستن�شانکراوی �ەزدان درێژکردووە و بێتاوان بووە؟« ١٠ هەروەها داود گوتی: »بە 
�ەزدانی ز�ندوو، �ان �ەزدان خۆی لێیی دەدات �ان ڕۆژی دێت و دەمرێت، �ان�ش 
دەچێت بۆ جەنگ و تێ�دا لەناودەچێت. ١١ لەال�ەن �ەزدانەوە لە من بەدوور بێت 
کە دەست بۆ دەستن�شانکراوی �ەزدان درێژ بکەم. ئێستاش ڕمەکە و گۆزە ئاوەکەی 

الی سەری بهێنە و با بڕۆ�ن.«

a 4  کەسانێک کە لە لەشکری دوژمن دەڕوانن بۆ وەرگرتنی زان�اری.  
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برد و ڕۆ�شتن، کەس  ئاوەکەی الی سەری شاولی  ١٢ ئ�تر داود ڕمەکە و گۆزە 

نە�ب�نی و نە�زانی و بەخەبەر نەهات. هەموو�ان نوستبوون، چونکە �ەزدان ئەوانی 
خستبووە خەوێکی قووڵەوە.

لووتکەی کێوێک  لە دوورەوە لەسەر  پەڕ�ی�ەوە و  ئەوبەر  بۆ بەری  ١3 پاشان داود 

کوڕی  ئەبنێری  و  سوپاکە  بانگی  داود  ١4 ئ�نجا  بوو.  زۆر  نێوان�ان  ماوەی  وەستا، 
نێری کرد و گوتی: »ئەبنێر وەاڵم نادە�تەوە؟«

ئەبنێر�ش گوتی: »تۆ کێ�ت بانگی پاشا دەکە�ت؟«
١5 داود بە ئەبنێری گوت: »ئا�ا تۆ پی�او ن�ت، کێ لە ئ�سرائ�لدا وەک تۆ وا�ە؟ 

ئەی بۆچی پاشای گەورەی خۆتت نەپاراست، چونکە �ەکێک لە گەل هات بۆ 
بە �ەزدانی  لەناو ببات. ١٦ ئەوەی تۆ کردت باش نەبوو.  ئەوەی پاشای گەورەت 
ز�ندوو، ئێوە شا�انی سزای مردنن، چونکە پارێزگار�تان لە گەورەکەتان نەکرد، لە 
دەستن�شانکراوی �ەزدان. ئێستاش سە�ر بکە، کوا ڕمەکەی پاشا و ئەو گۆزە ئاوەی 

کە لەالی سەر�ی�ەوە بوو؟«
دەنگی  ئەوە  کوڕم،  »داود،  گوتی:  و  ناس��ەوە  داودی  دەنگی  شاول  ١7 لێرەدا 

تۆ�ە؟«
بۆچی  »ئا�ا  گوتی:  ١٨ ئ�نجا  منە.«  دەنگی  پاشا،  »گەورەم،  گوتی:  داود�ش 
هە�ە؟  خراپە�ەکم  چ  و  کردووە  چ�م  من  دەنێت،  ڕاو  خزمەتکارەکەی  گەورەم 
ئەگەر  بگرێت:  خزمەتکارەکەی  قسەی  لە  گوێ  گەورەم  پاشای  با  ١٩ ئێستاش 

�ەزدان لە دژی من هانی داو�ت، با پیێشکەشکراوم لێ وەربگرێت؛ بەاڵم ئەگەر 
ئادەم�زاد�ش هانی داو�ت، با لەبەردەم �ەزدان نەفرەت لێکراو بن. ئەمڕۆ من�ان لە 
د�کە  ”بڕۆ خودای  دەڵێن:  پیێم  دەرکردووە،  �ەزدان  م�راتی  بەشە  ڕ�زی  ناو  هاتنە 
ئامادەبوونی �ەزدان نەکەوێتە سەر زەوی، چونکە  ب�ەرستە.“ ٢٠ با خوێنم دوور لە 
چ�اکاندا  لە  �ەکێک  وەک  دەرەوە،  هاتووەتە  کێچێکدا  بەدوای  ئ�سرائ�ل  پاشای 

کەوێک ڕاو بکات.«
٢١ شاول�ش پیێیی گوت: »من گوناهم کرد، داود کوڕم، بگەڕێوە، ئ�تر خراپەت 

من  بوو،  بەهادار  تۆ  لەبەرچاوی  من  ژ�انی  ئەمڕۆ  ئەوەی  پاش  ناکەم،  لەگەڵ 
گێال�ەت�م کرد و زۆر گومڕا بووم.«

لە  �ەکێک  با  پاشا�ە،  ڕمەکەی  »ئەوە  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ٢٢ داود�ش 

بەپیێیی  پی�اوێک  هەر  پاداشتی  ٢3 �ەزدان�ش  ب�بات.  و  ب�ەڕێتەوە  خزمەتکارەکان 
ڕاستودروستی و دەست�اک��ەکەی دەداتەوە، چونکە ئەمڕۆ �ەزدان تۆی بەدەستمەوە 
٢4 وەک  بکەم.  درێژ  �ەزدان  دەستن�شانکراوی  بۆ  دەست  نەمو�ست  بەاڵم  دا، 
چۆن ئەمڕۆ ژ�انت لەبەرچاوی من بەهادار بوو، با ژ�انی من�ش لەبەرچاوی �ەزدان 

بەهادار بێت و لە هەموو تەنگانە�ەک فر�ام بکەوێت.«
تۆ  چونکە  بەرەکەتدار�ت،  تۆ  کوڕم،  »داود  گوت:  داودی  بە  شاول  ٢5 ئ�نجا 

کاری گەورە دەکە�ت و سەردەکەو�ت.«
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دوای ئەوە داود ڕێگای خۆی گرتەبەر، شاول�ش بۆ شوێنەکەی خۆی گەڕا�ەوە.

نیش�ەجێبوونی داود لەنێو فەلەس�یپیەکان

 داود لە دڵی خۆ�دا گوتی: »بێگومان ڕۆژێک بە دەستی شاول دەفەوتێم، ٢7 ١

لەبەر ئەوە باشتر�ن شت بۆ من ئەوە�ە هەڵبێم و خۆم دەرباز بکەم بۆ خاکی 
سنوورەکانی  لەنێو  بەدوامدا  گەڕان  لە  دەبێت  نائومێد  شاول  ئ�تر  فەلەست��ەکان، 

ئ�سرائ�ل و من�ش لە دەستی دەرباز دەبم.«
پی�اوەی لەگەڵی بوون پەڕ�نەوە بۆ الی  ٢ داود هەستا و خۆی و ئەو شەش سەد 

ئاخ�شی کوڕی ماعۆخی پاشای گەت. 3 ئ�تر داود لە گەت لەالی ئاخ�ش ما�ەوە، 
لەگەڵ  داود�ش  بوو،  لەگەڵی  خۆی  خێزانەکەی  و  هەر�ەکە  پی�اوەکانی،  و  خۆی 
هەردوو ژنەکەی، ئەح�نۆعەمی �ەزرەع�لی و ئەب�گا�لی کارمەلی کە بێوەژنی نابال 
بوو. 4 بە شاول ڕاگە�ەنرا کە داود بۆ گەت هەاڵتووە، ئ�تر ئەو�ش بەدوا�دا نەگەڕا.

5 داود بە ئاخ�شی گوت: »ئەگەر لەبەرچاوت جێیی ڕەزامەندی تۆم، لە �ەکێک 

بۆچی  بم،  ن�شتەجێ  لەوێ  با  و  بدەرێ  دوورەدەستەکان شوێنێکم  لە شارۆچکە 
خزمەتکارەکەت لەناو پا�تەخت لەگەڵت ن�شتەجێ بێت؟«

ئەمڕۆش  هەتا  ڕۆژەوە  لەو  بۆ�ە  پیێدا،  ئاخ�ش چ�قلەگی  ڕۆژەدا  لەو  ئەوە  ٦ لەبەر 

چ�قلەگ بووە بە هی پاشاکانی �ەهودا. 7 داود ساڵێک و چوار مانگ لە خاکی 
فەلەست��ەکان ن�شتەجێ بوو.

٨ لەو ماوە�ەدا داود و پی�اوەکانی سەردەکەوتن و پەالماری گەشووری و گ�رزی و 

عەمالێق��ەکان�ان دەدا، چونکە ئەمانە لە کۆنەوە دان�شتووانی خاکەکە بوون، لەالی 
شوورەوە هەتا خاکی م�سر. ٩ هەر کاتێک داود هێرشی دەکردە سەر هەرێمێک پی�او 
و ئافرەتی بە ز�ندوو�یی نەدەهێشتەوە، مەڕ و مانگا و گوێدرێژ و وشتر و جلوبەرگی 

دەبرد و دەگەڕا�ەوە، دەهاتەوە الی ئاخ�ش.
داوە؟«  کوێتان  پەالماری  »ئەمڕۆ  دەکرد:  لێ  پرس�اری  ئاخ�ش  ١٠ کاتێک 

داود�ش دە�گوت: »نەقەبیa �ەهودا« �ان »نەقەبی �ەرەحمێل��ەکان« �ان »نەقەبی 
گەت،  بێنە  هەتا  نەدەهێشتەوە  ز�ندوو�یی  بە  ئافرەتی  و  پی�او  ١١ داود  قێن��ەکان.« 
چونکە دە�گوت: »نەوەک لە گەت ڕابگە�ەنن: ”داود ئەمەی کردووە.“« ئەمە 
ن�شتەجێ  فەلەست��ەکان  خاکی  لە  ماوە�ەی  ئەو  هەموو  لە  بوو  ڕۆژانەی  پی�شەی 
بوو. ١٢ ئاخ�ش بڕوای بە داود دەکرد و دە�گوت: »داود لەالی ئ�سرائ�لی گەلی 

خۆی بە تەواوی قێزەون بووە، جا هەتاهەتا�ە دەبێتە بەندەم.«

a ١٠ نەقەب: چۆڵەوانی �ان ب�ابان. لێرە مەبەست لە ناوچەکانی وشک لە باشووری پاشا�ەتی ئ�سرائ�لدا.  
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شاول و جادووگەرەکەی کانی دۆر

 ئەوە بوو لەو ڕۆژانەدا فەلەست��ەکان سوپاکان�ان بۆ جەنگ لە دژی ئ�سرائ�ل ٢٨ ١

لە  پی�اوەکانت  و  »دڵن�ابە، خۆت  داودی گوت:  بە  ئاخ�ش  کۆکردەوە، جا 
سوپاکەدا لەگەڵ من دەبن.«

٢ داود�ش بە ئاخ�شی گوت: »ئ�نجا دەزان�ت خزمەتکارەکەت چی دەکات.«

پاسەوانی  دەتکەمە  ژ�انت  درێژا�یی  بە  ئەوە  »لەبەر  گوت:  داودی  بە  ئاخ�ش 
ژ�انم.«

لە  ڕامە  لە  گێڕا،  بۆ  ش�وەن�ان  ئ�سرائ�ل  هەموو  و  مردبوو  ساموئێل  3 کاتێک 

 bو ڕۆح ئامادەکارەکانی aشارۆچکەکەی خۆی ناشت�ان. لەو ماوە�ەدا شاول نێوانگر
لە خاکەکە دوورخستبووەوە.

هەڵدا،  خێوەتگا�ان  شونێم  لە  و  هاتن  و  کۆبوونەوە  فەلەست��ەکان  کاتەدا  4 لەو 

شاول  5 جا  هەڵدا.  خێوەتگا�ان  گلبۆع  لە  و  کۆکردەوە  ئ�سرائ�لی  هەموو  شاول�ش 
کە سوپای فەلەست��ەکانی ب�نی ترسا و دڵی زۆر شڵەژا. ٦ کاتێک شاول پرس�اری 
لە �ەزدان کرد، �ەزدان نە بە خەون و نە بە ئور�مc و نە بە پیێغەمبەرەکان وەاڵمی 
 dنەدا�ەوە. 7 لەبەر ئەوە شاول بە خزمەتکارەکانی گوت: »بەدوای ژنێکی نێوانگردا

بۆم بگەڕێن، هەتا بچمە الی و پرس�اری لێ بکەم.«
خزمەتکارەکان�شی پیێ�ان گوت: »ژنێکی نێوانگر لە کانی دۆر هە�ە.«

٨ ئ�نجا شاول دەموچاوی خۆی گۆڕی و جلێکی د�کەی لەبەرکرد، دوو پی�اوی 

لەگەڵ خۆی برد و بە شەو چوو بۆ الی ژنەکە، پیێیی گوت: »تکا�ە بەهۆی جنۆکەوە 
ڕۆح ئامادەکار�م بۆ بکە، ئەو کەسەم بۆ دەربخە کە پیێتی دەڵێم.«

٩ بەاڵم ژنەکە پیێیی گوت: »خۆت دەزان�ت شاول چی کردووە و چۆن نێوانگر و 

ڕۆح ئامادەکارەکانی لە خاکەکە بڕ�وەتەوە،e ئ�تر بۆچی داو بۆ ژ�انم دەنێ�تەوە هەتا 
بکوژرێم؟«

لەم  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوتی:  و  خوارد  بۆ  سوێندی  �ەزدان  بە  ١٠ شاول�ش 

کارەدا ه�چ سزا�ەکت نادرێتە پاڵ.«
١١ جا ژنەکە گوتی: »کێت بۆ دەربخەم؟«

ئەو�ش گوتی: »ساموئێلم بۆ دەربخە.«
گوت:  شاولی  بە  و  ق�ژاندی  بەرز  دەنگێکی  بە  ب�نی  ساموئێلی  ژنەکە  ١٢ کە 

»بۆچی هەڵتخەڵەتاندم؟ تۆ شاول�ت.«
١3 پاشاش پیێیی گوت: »مەترسە، چ�ت ب�نی؟«

a 3 نێوانگر: لێرەدا بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا.  

b 3 بەو کەسانە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکەن. بڕوانە لێڤ��ەکان ١٩ :3١  .  

c ٦ دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە ٢3 :٩ -١٢ و دەرچوون ٢٨ :3٠  .  

d 7 بەدوای ژنێکی نێوانگر بگەڕێن: بڕوانە لێڤ��ەکان ٢٠ :٦  .  

e ٩ لە خاکەکە بڕ�وەتەوە: بڕوانە لێڤ��ەکان ٢٠ :٢7  .  
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ژنەکە بە شاولی گوت: »ڕۆحێکم ب�نی لە زەو�ی�ەوە سەردەکەوت.«
١4 ئەو�ش پیێیی گوت: »شێوەی چۆنە؟«

ژنەکە گوتی: »پی�رەمێردێکە سەردەکەوێت و کەوا�ەکی لەبەردا�ە.«
جا شاول زانی ئەوە ساموئێلە، سەری دانەواند و کڕنۆشی برد.

١5 ساموئێل بە شاولی گوت: »بۆچی ڕاتچڵەکاندم و سەرت خستم؟«

شاول�ش گوتی: »زۆر لە تەنگانەدام. فەلەست��ەکان لە دژم دەجەنگن و خوداش 
بە  نە  و  پیێغەمبەرەکانەوە  بەهۆی  نە  ناداتەوە،  وەاڵمم  چ�دی  و  بووەتەوە  ج�ا  لێم 

خەون، من�ش بانگم کرد�ت هەتا پیێم بڵێیی چی بکەم.«
١٦ ساموئێل�ش گوتی: »بۆچی پرس�ارم لێ دەکە�ت لە کاتێکدا �ەزدان لێت ج�ا 

بووەتەوە و بووە بە دوژمنت؟ ١7 �ەزدان ئەوەی بۆ داود کرد، کە لە ڕێگەی منەوە 
نز�کەکەت،  بە  دای  و  دەرهێنا  دەستت  لەژێر  پاشا�ەت��ەکەی  �ەزدان  فەرمووی. 
کە داودە. ١٨ وەک چۆن گوێڕا�ەڵی فەرما�شتی �ەزدان نەبوو�ت و گڕی تووڕە�یی 
ئەمەی بەسەرت  ئەمڕۆ  �ەزدان  ئەوە  لەبەر  نەباراند،  بەسەر عەمالێق��ەکاندا  ئەوت 
فەلەست��ەکانەوە  دەست  بە  تۆدا  لەگەڵ  ئ�سرائ�ل�ش  �ەزدان،  ١٩ هەروەها  هێناوە. 
دەدات، سبە�نێ خۆت و کوڕەکانت لەگەڵ مندا دەبن، هەروەها �ەزدان سوپای 

ئ�سرائ�ل�ش بەدەست فەلەست��ەکانەوە دەدات.«
قسەکانی  لە  زۆر  و  زەوی  سەر  کەوتە  خۆی  درێژا�یی  بە  دەستبەجێ  ٢٠ شاول 

ه�چ  ڕۆژە  و  شەو  ئەو  درێژا�یی  بە  چونکە  نەما،  تێدا  هێزی  ه�چ  ترسا.  ساموئێل 
خواردنێکی نەخواردبوو.

»ئەوەتا  گوت:  پیێیی  پەشۆکاوە،  زۆر  ب�نی  و  شاول  الی  هاتە  ژنەکە  ٢١ کاتێک 

کەن�زەکەت گوێڕا�ەڵی فەرمانت بوو و ژ�انی خۆمم خستە ناو لەپیی دەستمەوە و 
گوێم لەو قسە�ەت گرت کە پیێت گوتم. ٢٢ ئێستا تۆش گوێ لە کەن�زەکەت بگرە، 
پارچە�ەک نان لەبەردەمتدا دادەنێم و ب�خۆ، بۆ ئەوەی هێزت تێدابێت کاتێک بە 

ڕێگادا دەڕۆ�ت.«
٢3 ئەو�ش ڕازی نەبوو و گوتی: »ناخۆم.«

بەاڵم دوو خزمەتکارەکەی و ژنەکەش زۆر�ان لێکرد، ئەو�ش گوێیی لێ�ان گرت و 
لەسەر زەو�ی�ەکە هەستا و لەسەر جێگاکە دان�شت.

ئاردی  و  بڕی  سەری  پەلە  بە  هەبوو،  ماڵەوە  لە  قەڵەوی  جوانەگا�ەکی  ٢4 ژنەکە 

دوو  و  شاول  لەبەردەم  ٢5 پاشان  کرد.  فەت�رەی  نانی  و  هەو�ر  بە  کردی  و  برد 
خزمەتکارەکە�دا دا�نا و خوارد�ان. ئ�نجا هەستان و لەو شەوەدا ڕۆ�شتن.

ناردنەوەی داود بۆ چیقلەگ

ئ�سرائ�ل��ەکان�ش ٢٩ کۆکردەوە،  ئەفێق  لە  لەشکرەکان�ان  هەموو   فەلەست��ەکان  ١

 aلەسەر ئەو کان��ەی لە �ەزرەع�ل بوو خێوەتگا�ان دامەزران. ٢ ئ�نجا حوکمڕانە

a ٢ بڕوانە ڕابەران 3 :3  .  



5٢٢�ەکەم ساموئێل ٢٩

لە  پی�اوەکان�ش  و  داود  بوون،  تێ�ەڕ  هەزاران  و  سەدان  �ەکەکانی  بە  فەلەست��ەکان 
گوت�ان:  فەلەست��ەکان  سەرلەشکرەکانی  3 جا  تێ�ەڕ�ن.  ئاخ�ش  لەگەڵ  دوا�انەوە 

»ئەو ع�بران�انە چ�ن؟«
ئاخ�ش بە سەرلەشکرە فەلەست��ەکانی گوت: »ئەی ئەمە داودی پی�اوی شاولی 
پاشای ئ�سرائ�ل نەبوو؟ ئەوە ز�اتر لە ساڵێکە لەگەڵمدا�ە، لەو کاتەوەی هاتووەتە 

پاڵمان هەتا ئەمڕۆ ه�چم لێ نەب�ن�وە.«
پی�اوە  »ئەم  گوت:  پیێ�ان  و  بوون  تووڕە  لێیی  فەلەست��ەکان  سەرلەشکرە  4 بەاڵم 

بگەڕێنەوە بۆ ئەو شوێنەی بۆت د�اری کردووە. نابێت لەگەڵمان بێت بۆ جەنگ، 
ئەگ�نا لە کاتی شەڕدا لە دژمان هەڵدەگەڕێتەوە. چ شتێک لە سەری ئەم پی�اوانەی 
ئێمە باشتر دەتوانێت دووبارە متمانەی گەورەکەی بەدەست بهێنێتەوە؟ 5 ئەی ئەمە 

ئەو داودە ن��ە کە ئافرەتان بەدەم سەماوە گۆران��ان بۆی دەگوت:

  »”شاول هەزارانی کوشت و
داود�ش دە�ان هەزار.“«   

تۆ  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوت:  پیێیی  و  بانگکرد  داودی  ئاخ�ش  ٦ ئ�نجا 

سەرڕاست�ت، ئەگەر بێت و لەگەڵ من خزمەتی سەربازی بکەی، لەالم پەسەندە، 
چونکە لەو ڕۆژەوەی هاتوو�ت بۆ الم هەتا ئەمڕۆ ه�چ خراپە�ەکم لە تۆدا نەب�ن�وە، 
بە  و  بگەڕێوە  7 ئێستا  ن�ت.  پەسەند  فەلەست��ەکانەوە  فەرماندە  بەالی  بەاڵم 

سەالمەتی بڕۆ، ه�چ خراپە�ەک لەبەرچاوی فەرماندە فەلەست��ەکاندا مەکە.«
الت  بۆ  ڕۆژەوەی  لەو  کردووە،  چ�م  »من  گوت:  ئاخ�شی  بە  داود  ٨ ئ�نجا 

هاتووم هەتا ئەمڕۆ چ�ت لە خزمەتکارەکەت ب�ن�وە، هەتا نە�ەم و جەنگ لە دژی 
دوژمنەکانی پاشای گەورەم نەکەم؟«

من  لەالی  تۆ  دەزانم  »من  گوت:  داودی  بە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ٩ ئاخ�ش�ش 

سەرلەشکرەکانی  بەاڵم  خودا�ت،  فر�شتەی  وەک  من  لەالی  پەسەند�ت، 
١٠ ئێستاش  دابەزێت.“  جەنگ  بۆ  لەگەڵماندا  ”نابێت  گوت�ان:  فەلەست��ەکان 
بە�انی زوو هەستە و لەگەڵ خزمەتکارەکانی گەورەکەت ئەوانەی لەگەڵتدا هاتوون، 

لەگەڵ ڕۆشنا�یی بەرەبە�اندا بڕۆن.«
١١ ئ�نجا بە�انی زوو داود و پی�اوەکانی هەستان بۆ ئەوەی لە بەرەبە�ان بەڕێ بکەون 

و بگەڕێنەوە خاکی فەلەست��ەکان، فەلەست��ەکان�ش بۆ �ەزرەع�ل سەرکەوتن.

ڕزگارکردنی کەسوکاری داود

 کاتێک داود و پی�اوەکانی لە ڕۆژی سێ�ەم گە�شتنە چ�قلەگ، عەمالێق��ەکان 3٠ ١

ئاگر�ان  و  دابوو  چ�قلەگ�ان  لە  دابوو.  چ�قلەگ�ان  و  نەقەب  پەالماری 
تێبەردابوو، ٢ بچووک و گەورە و ئافرەتەکان�ش�ان ڕاپیێچ کرد، هەموو ئەوانەی لەوێ 
خۆ�اندا  ڕێگای  بە  و  خۆ�ان  پیێش  دابوو�انە  بەڵکو  نەکوشتبوو،  کەس�ان  بوون، 

چووبوون.
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و  کوڕ  و  ژن  و  سووتێنراوە  ب�ن��ان  چ�قلەگ،  ناو  چوونە  پی�اوەکانی  و  3 داود 

کچەکان�ان ڕاپیێچ کراون. 4 لەبەر ئەوە داود و ئەو پی�اوانەی لەگەڵی بوون دەنگ�ان 
داود  ژنەکەی  5 هەردوو  نەما.  گر�ان�ان  هێزی  ئەوەی  هەتا  گر�ان،  و  بەرزکردەوە 
ئەح�نۆعەمی �ەزرەع�لی و ئەب�گا�لی بێوەژنەکەی نابالی کارمەل�ش ڕاپیێچ کرابوون. 
٦ داود زۆر پەرێشان بوو، لەبەر ئەوەی پی�اوەکانی گوت�ان، »با بەردبارانی بکە�ن،« 

بەهۆی  داود  بەاڵم  بوون،  دڵ  لە  داخ  کچەکان�ان  و  کوڕ  بۆ  هەر�ەک�ان  چونکە 
پشتبەستنی بە �ەزدانی پەروەردگار، بەهێز بوو.

7 ئ�نجا داود بە ئەب�اتاری کاه�نی کوڕی ئەح�مەلەخی گوت: »تکا�ە ئێفۆدەکەم 

بۆ بهێنە پیێشەوە.« ئەب�اتار�ش ئێفۆدەکەی بۆ داود هێنا. ٨ داود پرس�اری لە �ەزدان 
کرد و گوتی: »ئا�ا بەدوای ئەو چەتانە بکەوم؟ ئەگەر بەدوا�ان بکەوم پیێ�ان دەگەم؟«
ئەو�ش فەرمووی: »بەدوا�ان بکەوە، پیێ�ان دەگە�ت و ڕاپیێچکراوەکان�ش دەرباز 

دەکە�ت.«
و چوونە ش�وی  بەڕێکەوتن  بوون  لەگەڵی  پی�اوەی  ئەو شەش سەد  و  داود  ٩ جا 

بەسۆر. لەوێ چەند پی�اوێک بەجێمان، ١٠ لەبەر ماندووبوون�ان نە�انتوانی لە ش�وی 
بەسۆر ب�ەڕنەوە، کە دوو سەد پی�او بوون. بەاڵم داود لەگەڵ چوار سەد پی�او بەردەوام 

بوون لە ڕاونان.
نان�ان  داود،  الی  بۆ  برد�ان  بوون،  م�سری  پی�اوێکی  تووشی  دەشتەکە  ١١ لە 

پیێدا و خواردی و ئاو�ان دەرخواردی دا. ١٢ ئ�نجا نانە هەنج�رێک و دوو هێشووە 
کشم�ش�ان پیێدا، خواردی و ڕۆحی بەبەردا هاتەوە، چونکە سێ ڕۆژ و سێ شەو 

نانی نەخواردبوو و ئاوی نەخواردبووەوە.
١3 داود لێیی پرسی: »تۆ سەر بە کێ�ت و لەکوێوە هاتوو�ت؟«

عەمالێق�م،  پی�اوێکی  کۆ�لەی  و  م�سر�م  گەنجێکی  »من  گوتی:  ئەو�ش 
١4 ئێمە  کەوتم.  نەخۆش  هێنام، چونکە  لێ  وازی  لەمەوپیێش  ڕۆژ  گەورەکەم سێ 
پەالماری نەقەبی کر�ت��ەکان و خاکی �ەهودا و نەقەبی کالێبمان دا، چ�قلەگ�شمان 

سووتاند.«
١5 داود�ش پیێیی گوت: »بۆ الی ئەو چەتانە دەمبە�تە خوارەوە؟«

ئەو�ش گوتی: »بە خودا سوێندم بۆ بخۆ کە نامکوژ�ت و نامدە�تەوە دەست 
گەورەکەم، من�ش دەتبەمە خوارەوە بۆ الی ئەو چەتانە.«

١٦ ئ�نجا داودی بردە خوارەوە و ئەو�ش ب�نی وا هەموو�ان بەسەر تەواوی ڕووی 

زەو�ی�ەکەدا باڵو بوونەتەوە، دەخۆن و دەخۆنەوە و سەما دەکەن، لەبەر هەموو ئەو 
دەستکەوتە گەورە�ەی لە خاکی فەلەست��ەکان و �ەهوداوە بردبوو�ان. ١7 جا داود 
لە زەردەپەڕدا هەتا ئێوارەی ڕۆژی دواتر لێ�دان و پی�اوێک�ان لێ دەرباز نەبوو، جگە 
ئەوەی  ١٨ داود�ش هەموو  و هەاڵتن.  بوون  لە چوار سەد گەنج کە سواری وشتر 
عەمالێق��ەکان بردبوو�ان بە دەستی هێنا�ەوە، داود دوو ژنەکەی خۆی دەرباز کرد، 
١٩ ه�چ شتێک�ان لە دەست نەدا، نە بچووک و نە گەورە و نە کوڕ و نە کچ، نە 
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دەستکەوت و نە ه�چ شتێک لە هەموو ئەوەی لێ�ان بردرابوو، بەڵکو داود هەمووی 
ئاژەڵە ماڵ��ەکانی  لەپیێش  برد و  گەڕاندەوە. ٢٠ هەروەها داود هەموو گاوگۆتاڵەکانی 

د�کەوە لێ�انخوڕ�ن و گوت�ان: »ئەمە دەستکەوتی داودە.«
٢١ ئ�نجا داود هات بۆ الی ئەو دوو سەد پی�اوەی کە لە ڕۆ�شتن بەدوای داودەوە 

ئەوەی  بۆ  دەرەوە  هاتنە  ئەوان�ش  بەجێهێڵران.  بەسۆردا  ش�وی  لە  و  ببوون  ماندوو 
لە  پی�اوەکانی  و  داود  بوون.  لەگەڵ�دا  کە  بکەن  خەڵکە  ئەو  و  داود  لە  پیێشوازی 
خەڵکەکە چوونە پیێشەوە و داود ساڵوی لێکردن، ٢٢ بەاڵم پی�اوە خراپ و بەدکارەکان 
»لەبەر  گوت�ان:  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  چووبوون  داود  لەگەڵ  کە  پی�اوانەی  ئەو  لەنێو 
بەدەستمان  کە  نادە�ن  بەش�ان  دەستکەوتە  لەو  نەهاتن،  لەگەڵمان  ئەوان  ئەوەی 

هێناوە، با هەر پی�اوە ژن و منداڵی خۆی ببات و بڕوات.«
ئێمەی  و  پیێ�دا�ن  �ەزدان  چونکە  مەکەن،  ئەمە  »براکانم  گوتی:  ٢3 داود 

پاراست، ئەو چەتانەی دا�ە دەستمان کە هاتنە سەرمان. ٢4 لەم شتەدا کێ گوێتان 
ئەوە  بەشی  وەک  دەبێت  ماوەتەوە  کەلوپەلەکان  لەالی  ئەوەی  بەشی  پیێدەدات؟ 
بێت کە دابەز�وە بۆ جەنگ، وەک �ەک بەش�ان بەردەکەوێت.« ٢5 ئەوە بوو لەو 

ڕۆژە بەدواوە و هەتا ئەمڕۆ داود ئەمەی کرد بە فەرز و حوکم بۆ ئ�سرائ�ل.
پی�رانی  بۆ  نارد  دەستکەوتەکەی  لە  هەندێک  چ�قلەگ،  هاتە  داود  ٢٦ کاتێک 

�ەهودا بۆ هاوڕێی�ەکانی و گوتی: »ئەمە د�ار�ی�ە بۆ ئێوە لە دەستکەوتی دوژمنەکانی 
�ەزدان.«

لە  ئەوانەی  ٢٨ بۆ  �ەت�ر،  و  نەقەب  ڕامۆتی  و  بێت ئێل  لە  ئەوانەی  بۆ  ٢7 ناردی 

شارۆچکەکانی  و  ڕاخال  لە  ئەوانەی  ٢٩ بۆ  ئەشتەمۆع،  و  س�فمۆت  و  عەرۆعێر 
و  لە حۆرما  ئەوانەی  3٠ بۆ  قێن��ەکان، هەروەها  �ەرەحمێل��ەکان و شارۆچکەکانی 
لەوێدا  ئەو شوێنانەی  و هەموو  لە حەبرۆن  ئەوانەی  3١ بۆ  و عەتاک،  بۆر عاشان 

داود خۆی و پی�اوەکانی هاتوچۆ�ان کردووە.

خۆکوش�نی شاول

لەبەردەم 3١ ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  و  جەنگان  ئ�سرائ�ل  دژی  لە   فەلەست��ەکان  ١

گلبۆع  کێوی  لە  کوژراوی  بە  زۆر�ان  ژمارە�ەکی  هەاڵتن،  فەلەست��ەکان 
و  �ۆناتان  کەوتن،  کوڕەکانی  و  شاول  دوای  گوڕەوە  بە  ٢ فەلەست��ەکان  کەوتن. 
ئەب�ناداب و مەلکی شوەعی کوڕەکانی شاول�ان کوشت. 3 جەنگەکە لەسەر شاول 

توندتر بوو، ت�رهاوێژەکان دۆز�ی�انەوە و بە سەختی پیێکا�ان.
4 شاول بە هەڵگری تفاقەکانی گوت: »شمشێرەکەت دەربێنە و بمکوژە، نەوەک 

ئەو خەتەنە نەکراوانە بێن و بمکوژن و سووکا�ەت�م پیێ بکەن.«
بەاڵم هەڵگری تفاقەکانی ڕازی نەبوو، چونکە زۆر ترسا. جا شاول شمشێرەکەی 
برد و خۆی بەسەر�دا دا. 5 کاتێک هەڵگری تفاقەکانی ب�نی شاول مردووە، ئەو�ش 
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ڕۆژەدا شاول و هەر سێ  ٦ لەو  مرد.  ئەو  لەگەڵ  و  دا  بەسەر شمشێرەکە�دا  خۆی 
کوڕەکەی و هەڵگری تفاقەکانی و هەموو پی�اوەکانی پیێکەوە مردن.

ئوردون  ڕووباری  لەوبەری  و  دۆڵەکە  لەوبەری  کە  ئ�سرائ�ل��انەی  ئەو  7 کاتێک 

مردوون،  کوڕەکانی  و  شاول  و  هەاڵتوون  ئ�سرائ�ل  سوپای  کە  ب�ن��ان  بوون، 
شارۆچکەکان�ان بەجێهێشت و هەاڵتن، فەلەست��ەکان�ش هاتن و تێ�اندا ن�شتەجێ 

بوون.
تااڵنکردنی کوژراوەکان هاتن،  بۆ  فەلەست��ەکان  ئەوە کاتێک  ٨ بۆ ڕۆژی دوای 

شاول و سێ کوڕەکەی ئەو�ان دۆز�ی�ەوە، لە کێوی گلبۆع کەوتبوون. ٩ ئ�نجا سەری 
بۆ خاکی  نێردراو�ان  بە هەموو ال�ەکدا  داماڵی،  لێیی  زرێی�ەکە�ان  و  بڕی  شاول�ان 
فەلەست��ەکان نارد، تاوەکو مژدە بدەنە پەرستگای بتەکان�ان و گەلەکە�ان. ١٠ ئ�نجا 
زرێی�ەکە�ان لە پەرستگای عەشتۆرەتەکاندا دانا و الشەکە�ان بە د�واری بێت شانەوە 

هەڵواسی.
فەلەست��ەکان  کە  ب�ستەوە  شتانە�ان  ئەو  گلعاد  �اڤێش  دان�شتووانی  ١١ کاتێک 

بە شاول�ان کردبوو، ١٢ هەموو پی�اوە دلێرەکان�ان هەستان و بە درێژا�یی ئەو شەوە بە 
ڕێگادا ڕۆ�شتن، الشەکەی شاول و الشەی کوڕەکان�ان لە د�واری بێت شانەوە برد 
و هێنا�انە �اڤێش، لەوێ سووتاند�ان و ١3 ئێسکەکان�ان برد و لەژێر دار گەزەکەدا لە 

�اڤێش ناشت�ان. حەوت ڕۆژ بەڕۆژوو بوون.
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دووەم ساموئێل
گەیش�نی هەواڵی مردنی شاول

 ئەوە بوو پاش مردنی شاول و گەڕانەوەی داود لە لێدانی عەمالێق��ەکان، داود ١ ١

دوو ڕۆژ لە چ�قلەگ ما�ەوە. ٢ لە ڕۆژی سێ�ەمدا ب�نی گەنجێک لە ئۆردوگاکەی 
شاولەوە بە جلی دڕاو و سەری تۆزاو�ی�ەوە هات، کاتێک گە�شتە الی داود کەوتە 

سەر زەوی و کڕنۆشی برد.
3 داود لێیی پرسی: »لەکوێوە هاتوو�ت؟«

ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »لە ئۆردوگای ئ�سرائ�لەوە دەرباز بووم.«
4 داود�ش پیێیی گوت: »ڕووداوەکە چۆن بوو؟ تکا�ە پیێم ڕابگە�ەنە.«

جەنگاوەران  زۆربەی  هەاڵتن،  جەنگەکەدا  لە  »جەنگاوەران   a:گوتی ئەو�ش 
کەوتن و مردن، شاول و �ۆناتانی کوڕ�شی مردن.«

5 داود�ش بەو گەنجەی گوت کە هەواڵەکەی پیێیی ڕاگە�اندبوو: »چۆن زان�ت 

شاول و �ۆناتانی کوڕی مردوون؟«
٦ گەنجەکەش پیێیی گوت: »وا ڕێککەوت من لە کێوی گلبۆع بووم، ب�ن�م شاول 

بەسەر ڕمەکە�دا دەچەما�ەوە، گال�سکە و سوارەکان�ش بە توندی بەدوا�ەوە بوون. 
7 ئاوڕی لەدوای خۆی دا�ەوە و منی ب�نی، بانگی کردم، من�ش گوتم: ”ئەوەتام.“

٨ »لێیی پرس�م: ”تۆ کێ�ت؟“

»من�ش وەاڵمم دا�ەوە: ”من عەمالێق�م.“
بەاڵم  سەرەمەرگدام،  لە  بمکوژە!  و  سەرم  وەرە  ”تکا�ە،  گوتم:  پیێیی  ٩ »ئ�نجا 

هێشتا ژ�انم تێدا ماوە.“
١٠ »من�ش چوومە سەری و کوشتم، چونکە زان�م پاش کەوتنەکەی ناژ�یێت، ئ�تر 

تاجەکەی سەر سەری و بازنەکەی کە بە قۆڵ��ەوە بوو بردم و ئەوانەم بۆ الی گەورەم 
هێناوە.«

کە  پی�اوانەی  ئەو  هەموو  شێوە  هەمان  بە  دادڕی،  لەبەرخۆی  جلەکانی  ١١ داود 

لەگەڵی بوون. ١٢ الوانەوە و گر�ان، هەتا ئێوارە بەڕۆژوو بوون، بۆ شاول و �ۆناتانی 
کوڕی و هەموو سوپای �ەزدان و بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، چونکە بە شمشێر کەوتن.

١3 ئ�تر داود بە گەنجەکەی گوت: »تۆ خەڵکی کوێی�ت؟«

ئەو�ش گوتی: »من کوڕی پی�اوێکی عەمالێقی نامۆم.«
١4 داود�ش پیێیی گوت: »چۆن سڵت نەکردەوە لەوەی دەستت درێژ بکە�ت هەتا 

دەستن�شانکراوی �ەزدان لەناو ببە�ت؟«
و  پیێشەوە  »وەرە  گوتی:  و  بانگکرد  خزمەتکارەکانی  لە  �ەکێک  داود  ١5 ئ�نجا 

a 4 ئەو گەنجە هەواڵەکەی شێواندووە، بۆ ڕاستی ڕووداوەکە بڕوانە �ەکەم ساموئێل بەشی 3١.  
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ب�کوژە!« ئەو�ش لێ�دا و مرد. ١٦ لەبەر ئەوەی داود پیێیی گوتبوو: »خوێنی خۆت لە 
ملی خۆتە، چونکە دەمت شا�ەتی لەسەر دا�ت و گوتت: ”من دەستن�شانکراوی 

�ەزدانم کوشت.“«

الواندنەوەی داود بۆ شاول و یۆناتان
دا  ١٨ فەرمانی  و  الواند�ی�ەوە  کوڕی  �ۆناتانی  و  شاول  بۆ  الوانەوە�ە  بەم  ١7 داود 

 aاشاردا� پەڕتووکی  لە  ئەوە  بن.  فێر  کەوان  الواندنەوە�ەی  ئەم  �ەهودا  نەوەی  کە 
نووسراوە:

 ١٩ »ئەی ئ�سرائ�ل! ئای چۆن قارەمانان کەوتن!
شکۆمەند�ی�ەکەت لەسەر بەرزا�ی�ەکانت کوژراوە.   

 ٢٠ »لە گەت ڕا�مەگە�ەنن،
لە شەقامەکانی ئەسقەالن مژدە مەدەن،   

  نەوەک کچانی فەلەست��ەکان دڵخۆش بن،
نەوەک کچانی خەتەنە نەکراوان پیێمان خۆش بن.   

 ٢١ »ئەی چ�اکانی گلبۆع،
با شەونم و بارانتان بەسەرەوە نەبێت،   

نە کێڵگەکانت پیێشکەشکراوی دانەوێڵە،   
  چونکە لەوێ قەڵغانی پاڵەوانان گاڵو بووە،

قەڵغانەکەی شاول، بێ چەورکردنی بە ڕۆن.   

 ٢٢ »لە خوێنی کوژراوان و
لە جەستەی پاڵەوانان   

  کەوانەکەی �ۆناتان نەهاتەوە دواوە و
شمشێرەکەی شاول�ش بە بەتاڵی نەگەڕا�ەوە.   

 ٢3 شاول و �ۆناتان،
لە ژ�ان�اندا خۆشەو�ست و ش�ر�ن بوون،   

لە مەرگ�شدا لە �ەکتر ج�ا نەبوونەوە.   
  لە هەڵۆ ت�ژڕەوتر و

لە شێر بەهێزتر بوون.   

 ٢4 »ئەی کچانی ئ�سرائ�ل،
بۆ شاول بگر�یێن،   

  ئەوەی بەرگی سوور و نەرمی لەبەرکردن،
ئەوەی خشڵی زێڕی بە کراسەکانتانەوە کرد.   

a ١٨ پەڕتووکی �اشار: بڕوانە �ەشوع ١٠ :١3  .  
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 ٢5 »ئای چۆن قارەمانان لەناو جەرگەی جەنگدا کەوتن!
�ۆناتان لەسەر بەرزا�ی�ەکانتدا کوژرا.   

 ٢٦ �ۆناتانی برام، دڵم بۆت گوشرا،
زۆر ش�ر�ن بوو�ت لەالم،   

  خۆشەو�ستی تۆ بۆ من
لە خۆشەو�ستی خانمان سە�رتر بوو.   

 ٢7 »ئای چۆن قارەمانان کەوتن!
چەکەکانی جەنگa لەناوچوون!«   

دەس�نیشانکردنی داود وەک �اشای یەهودا

 ئەوە بوو پاش ئەمە، داود لە �ەزدانی پرسی و گوتی: »سەربکەوم بۆ �ەکێک لە ٢ ١

شارۆچکەکانی �ەهودا؟«
�ەزدان�ش پیێیی فەرموو: »سەربکەوە.«

داود�ش گوتی: »بۆ کوێ سەربکەوم؟«
ئەو�ش فەرمووی: »بۆ حەبرۆن.«

ئەح�نۆعەمی  ژنەکەی،  هەردوو  و  خۆی  سەرکەوت،  ئەوێ  بۆ  داود  ٢ ئ�نجا 

ئەو  داود  3 هەروەها  بوو.  کارمەلی  نابالی  بێوەژنی  کە  ئەب�گا�ل  و  �ەزرەع�لی 
و  لە شاری حەبرۆن  و  برد  لەگەڵ خێزانەکەی  و  بوون هەر�ەکە  لەگەڵ�دا  پی�اوانەی 
شارۆچکەکانی ن�شتەجێ بوون. 4 پاشان پی�اوانی �ەهودا هاتن و لەوێ داود�ان بە 

پاشای بنەماڵەی �ەهودا دەستن�شان کرد.
ناشتووە،  شاول�ان  گلعاد  �اڤێش  پی�اوانی  کە  گوترا  و  ڕاگە�ەنرا  داود  بە  کاتێک 
پیێ�ان  ئەوەی  بۆ  نارد  گلعاد  �اڤێش  پی�اوانی  الی  بۆ  نێردراوێکی  چەند  5 داود�ش 

گەورەتان،  لەگەڵ  چاکە�ەتان  ئەم  کە  بکات،  بەرەکەتدارتان  �ەزدان  »با  بڵێن: 
و  نەگۆڕ  خۆشەو�ستی  �ەزدان  با  ٦ ئێستاش  ناشتووتانە.  و  کردووە  شاولدا  لەگەڵ 
دڵسۆز�تان پی�شان بدات، هەروەها من�ش ئەم چاکە�ەتان لەگەڵدا دەکەم، چونکە 
ئازابن، چونکە شاولی  و  بکەن  بەهێز  بازووتان  7 ئێستاش  کارەتان کرد.  ئەم  ئێوە 
گەورەتان مردووە و بنەماڵەی �ەهودا من�ان بە پاشای خۆ�ان دەستن�شان کردووە.«

جەنگی نێوان بنەماڵەکانی داود و شاول
شاول،  سوپاکەی  گشتی  فەرماندەی  نێری  کوڕی  ئەبنێری  کاتەدا  ٨ لەو 

بە  ٩ کردبووی  و  مەحەنە�م  بۆ  پەڕاندبوو�ەوە  و  بردبوو  شاولی  کوڕی  ئ�شبۆشەتی 
پاشای گلعاد و ئەشوریb و �ەزرەع�ل و ئەفرا�م و بن�ام�ن و هەموو ئ�سرائ�ل.

پاشای  بە  بوو  کاتێک  بوو  ساڵ  چل  تەمەنی  شاول  کوڕی  ١٠ ئ�شبۆشەتی 

a ٢7 چەکەکانی جەنگ مەبەستی لە شاول و �ۆناتانە.  

b ٩ لەوانە�ە مەبەستی لە هۆزی ئاشێر بێت.  
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کەوتن.  داود  دوای  �ەهودا  بنەماڵەی  تەنها  کرد،  پاشا�ەتی  ساڵ  دوو  ئ�سرائ�ل، 
١١ ئەو ماوە�ەش کە داود تێ�دا لە حەبرۆن پاشا�ەتی کرد لەسەر بنەماڵەی �ەهودا، 

حەوت ساڵ و شەش مانگ بوو.
مەحەنە�م�ان  شاول  کوڕی  ئ�شبۆشەتی  پی�اوانی  و  نێر  کوڕی  ١٢ ئەبنێری 

پی�اوانی  و  چەرو�ا  کوڕی  �ۆئابی  ١3 هەروەها  گبعۆن.  بۆ  چوون  و  بەجێهێشت 
داود�ش چوونە دەرەوە و لەالی گۆمەکەی گبعۆن بە�ەکگە�شتن، جا ئەمان لەسەر 

گۆمەکە لەم ال و ئەوان�ش لەسەر گۆمەکە لەو ال دان�شتن.
و  هەستن  گەنجەکان  لە  هەندێک  »با  گوت:  �ۆئابی  بە  ئەبنێر  ١4 ئ�نجا 

لەبەردەمماندا دەستەو�ەخە بەرەنگاری �ەکتری ببنەوە.«
�ۆئاب�ش گوتی: »با هەستن.«

١5 جا هەستان بە هەڵبژاردنی دوازدە پی�او بۆ بن�ام�ن و ئ�شبۆشەتی کوڕی شاول 

بەرامبەرەکەی خۆی گرت  و سەری  ١٦ ئ�نجا هەر�ەکە  داود.  بۆ  پی�او�ش  دوازدە  و 
و شمشێرەکەی کرد بە قەبرغەی دا و هەموو�ان کوژران. لەبەر ئەوە ئەو شوێنە لە 

گبعۆن بە حەلقەت هەچوڕ�مa ناونرا.
بەرامبەر  لە  ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  و  ئەبنێر  بوو،  توند  زۆر  شەڕەکە  ڕۆژەدا  لەو  ١7 جا 

پی�اوانی داود تێکشکان.
١٨ هەر سێ کوڕەکەی چەرو�اش، �ۆئاب و ئەب�شەی و عەساهێل لەوێ بوون. 

دوای  عەساهێل  ١٩ جا  کێوی.  مامزی  وەک  بوون  سووک  پیێ�ەکانی  عەساهێل�ش 
نە بەالی چەپدا ال�نەدا و  نە بەالی ڕاست و  ئەبنێردا  ڕاونانی  لە  ئەبنێر کەوت و 

٢٠ ئەبنێر�ش ئاوڕی لە دواوە دا�ەوە و گوتی: »ئەمە تۆی، عەساهێل؟«

ئەو�ش گوتی: »منم.«
٢١ ئەبنێر�ش پیێیی گوت: »بەالی ڕاست �ان چەپدا البدە و �ەکێک لە گەنجەکان 

بگرە و بۆ خۆت تااڵنی بکە.« بەاڵم عەساهێل نە�و�ست وازی لێ بهێنێت.
٢٢ د�سان ئەبنێر بە عەساهێلی گوت: »بەدوای منەوە مەبە، بۆچی لەگەڵ زەوی 

تەختت بکەم؟ پاشان چۆن ڕووم بێت لەالی �ۆئابی برات سەر بەرز بکەمەوە؟«
٢3 بەاڵم عەساهێل قا�ل نەبوو وازی لێ بهێنێت، لەبەر ئەوە ئەبنێر لێ�دا و ڕمەکەی 

کرد بە سک�دا و ڕمەکە لە پشت��ەوە دەرچوو. جا لەوێدا کەوت و لە شوێنی خۆ�دا 
مرد،  و  کەوت  تێ�دا  عەساهێل  کە  شوێنەی  ئەو  دەهاتە  هەرکەسێک  بۆ�ە  مرد، 

ڕادەوەستا.
٢4 بەاڵم �ۆئاب و ئەب�شەی دوای ئەبنێر کەوتن و خۆرئاوا بوو کاتێک گە�شتنە 

گردی ئەمما ئەوەی نز�کی گ��ەحە لەسەر ڕێگای چۆڵەوانی گبعۆن. ٢5 جا نەوەی 
بن�ام�ن لەدوای ئەبنێر کۆبوونەوە و بوون بە �ەک کۆمەڵ و لەسەر گردێک ڕاوەستان.

خوێن  شمشێر  هەتاهەتا�ە  »ئا�ا  گوتی:  و  کرد  �ۆئاب  لە  هاواری  ٢٦ ئەبنێر 

a ١٦ حەلقەت هەچوڕ�م: واتە کێڵگەی شمشێرە ت�ژەکان.  
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جەنگاوەران  بە  کەی  هەتا  دەبێت؟  تاڵ  کۆتا�ی�ەکەی  نازان�ت  ئا�ا  دەڕێژێت؟ 
ناڵێ�ت: ”واز لە ڕاونانی براکانتان بهێنن“؟«

بە�انی  هەتا  نەدەکرد،  قسەت  ئەگەر  ز�ندوو،  خودای  »بە  گوتی:  ٢7 �ۆئاب�ش 

ه�چ پی�اوێک وازی لە ڕاونانی براکەی نەدەهێنا.«
ئ�تر  ڕاوەستان،  جەنگاوەران  هەموو  و  کرد  کەڕەنادا  بە  فووی  �ۆئاب  ٢٨ پاشان 

دوای ئ�سرائ�ل نەکەوتن و نەگەڕانەوە بۆ جەنگ.
لە  و  ڕۆ�شتن   aعەراڤادا بەناو  ئەو شەوە  درێژا�یی  بە  پی�اوەکانی  و  ئەبنێر  ٢٩ ئ�نجا 

ڕووباری ئوردون پەڕ�نەوە و بەناو ب�ترۆندا ڕۆ�شتن و هاتن بۆ مەحەنە�م.
3٠ �ۆئاب�ش لە ڕاونانی ئەبنێر گەڕا�ەوە و هەموو جەنگاوەرانی کۆکردەوە. بێجگە لە 

عەساهێل، نۆزدە پی�او لە خزمەتکارەکانی داود ون بوون، 3١ بەاڵم پی�اوەکانی داود لەو 
بن�ام�ن��انەی کە لەگەڵ ئەبنێر بوون سێ سەد و شەست کەس�ان لێ کوشتبوون. 
ناشت�ان  بێت لەحمە  لە  باوکی کە  لە گۆڕەکەی  و  3٢ ئ�نجا عەساهێل�ان هەڵگرت 

گە�شتنە  بەرەبە�ان  لە  و  ڕۆ�شتن  شەوە  ئەو  درێژا�یی  بە  پی�اوەکان�شی  و  �ۆئاب  و 
حەبرۆن.

 جەنگ لەنێوان بنەماڵەی شاول و ماڵی داود درێژەی کێشا، هەتا دەهات داود 3 ١

بەهێزتر دەبوو، بنەماڵەی شاول�ش هەتا دەهات الوازتر دەبوون.

٢ داود لە حەبرۆن چەند کوڕێکی بوو:  

  کوڕە نۆبەرەکەی ئەمنۆن بوو کە لە ئەح�نۆعەمی �ەزرەع�لی بوو؛
3 دووەم�ان ک�لئ�اڤ لە ئەب�گا�ل بوو کە بێوەژنەکەی نابالی کارمەلی بوو؛  

  سێ�ەم�ان ئەبشالۆمیb کوڕی مەعکای کچی تەلمەی پاشای گەشوور بوو؛
4 چوارەم�ان ئەدۆن�ای کوڕی حەگ�س بوو؛  
  پیێنجەم�ان شەفەت�ای کوڕی ئەب�تەل بوو؛

5 شەشەم�ان �ەترعام لە عەگالی ژنی داود بوو.  

  ئەمانە لە حەبرۆن بۆ داود لەدا�ک بوون.

ئەبنێر دەچێپ�ە �اڵ داود
٦ ئەوە بوو کاتێک جەنگ لەنێوان بنەماڵەی شاول و ماڵی داود بەرپا بوو، ئەبنێر 

هەبوو  کەن�زە�ەکی  7 شاول  دەکرد.  بەهێز  شاول  بنەماڵەی  لەناو  خۆی  پیێگەی 
لەگەڵ  »بۆچی  ئەبنێری گوت:  بە  ئ�شبۆشەت�ش  بوو،  ئە�ی�ا  ڕ�چ�ای کچی  ناوی 

کەن�زەکەی باوکم جووتبوو�ت؟«
سەگێکم  من  »ئا�ا  گوتی:  و  بوو  تووڕە  زۆر  ئ�شبۆشەت  قسەکەی  بە  ٨ ئەبنێر 

a ٢٩ ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  

بڕوانە  ز�اتر  زان�اری  بۆ  دژی.  لە  کرد  �اخ�بوونێکی  سەرکردا�ەتی  و  هەبوو  باوکی  داودی  لەگەڵ  ناکۆکی  بەاڵم  ئاشتی،  باوکی  واتای  بە  ع�بر�ی�ە  ناوێکی  b 3 ئەبشالۆم: 

بەشەکانی ١3 –١٨ و زەبوورەکان 3.  
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و  باوکت  شاولی  ماڵی  لەگەڵ  بووم  دڵسۆز  من  ئەمڕۆ  هەتا  �ەهودا؟  خزمەتی  لە 
تۆش  داودەوە.  دەست  نەداوەتە  تۆم  هەروەها  هاوڕێی�ەکانی،  و  براکانی  لەگەڵ 
ئەبنێر  توندتر�ن سزای  ٩ با خودا  ژنەوە گوناهبارم دەکە�ت؟  بەو  پە�وەند�م  بەهۆی 
بدات، ئەگەر من پاڵ�شتی داود نەکەم و سوێندەکەی �ەزدان نەهێنمە دی، ١٠ بۆ 
گواستنەوەی پاشا�ەت��ەکە لە بنەماڵەی شاولەوە، هەروەها دامەزراندنی تەختی داود 
لە ئ�سرائ�ل و �ەهودا، لە دانەوە هەتا ب�ری شابەعa.« ١١ ئ�تر ئ�شبۆشەت�ش نە�توانی 

بە �ەک وشە وەاڵمی ئەبنێر بداتەوە، چونکە لێیی دەترسا.
١٢ ئ�نجا ئەبنێر نێردراوی بۆ الی داود نارد بۆ ئەوەی بە ناوی ئەوەوە بڵێن: »ئەم 

خاکە هی کێ�ە؟« هەروەها بڵێن: »پە�مانی خۆتم لەگەڵدا ببەستە، ئەوەتا من�ش 
دەستم لەگەڵتدا�ە بۆ ئەوەی هەموو ئ�سرائ�ل بۆ خۆت بگەڕێن�تەوە.«

١3 داود�ش گوتی: »باشە، من پە�مانی خۆمت لەگەڵدا دەبەستم، بەاڵم �ەک 

شتت لێ داوا دەکەم، ئەو�ش ئەوە�ە: کاتێک دێی�ت بۆ ئەوەی بمب�ن�ت، ئەگەر 
م�خەلی کچی شاول لەگەڵ خۆتدا نەهێن�ت، ئەوا ڕووی من ناب�ن�ت.« ١4 ئ�نجا 
داود نێردراوی بۆ الی ئ�شبۆشەتی کوڕی شاول نارد و گوتی: »م�خەلی ژنم بدەوە 
کە بە سەد پیێستی سەری ئەندامی نێر�نەی فەلەست��ەکان لە خۆمم مارە کردووە.«

١5 لەبەر ئەوە ئ�شبۆشەت ناردی و لە مێردەکەی وەر�گرتەوە، لە پەلت�ێلی کوڕی 

ال�ش. ١٦ مێردەکەی لەگەڵی دەڕۆ�شت و بەدوا�دا دەگر�ا هەتا گە�شتە بەحور�م. 
ئ�نجا ئەبنێر پیێیی گوت: »بڕۆ، بگەڕێوە!« ئەو�ش گەڕا�ەوە.

١7 پاشان ئەبنێر لەگەڵ پی�رانی ئ�سرائ�ل قسەی کرد و گوتی: »ئێوە لەمێژە داوای 

�ەزدان  ئەوەی  لەبەر  بکەن!  ئەوە  ئێستا  ١٨ کەواتە  پاشاتان،  ببێتە  دەکرد  داودتان 
دەست  لە  گەلم  ئ�سرائ�لی  بەندەم  داودی  دەستی  بە  ”من  فەرمووە:  داودی  بە 

فەلەست��ەکان و سەرجەم دوژمنەکان�ان ڕزگار دەکەم.“«
١٩ هەروەها ئەبنێر لەگەڵ بن�ام�ن��ەکان قسەی کرد. پاشان ئەبنێر چوو بۆ ئەوەی 

هەموو  و  ئ�سرائ�ل  ئەوەی  هەموو  دەربارەی  بکات  قسە  داود  لەگەڵ  حەبرۆن  لە 
هاتە  پی�او  ب�ست  لەگەڵ  ئەبنێر  ٢٠ کاتێک  کردووە.  پەسەند�ان  بن�ام�ن  بنەماڵەی 
حەبرۆن بۆ الی داود، داود خوانێکی ساز کرد بۆ ئەبنێر و ئەو پی�اوانەی لەگەڵ�دا 
بە داودی گوت: »هەڵدەستم و دەڕۆم، تاکو هەموو ئ�سرائ�ل بۆ  ٢١ ئەبنێر  بوون. 
بەپیێیی  تۆش  و  ببەستن  لەگەڵدا  پە�مانت  ئەوەی  بۆ  کۆبکەمەوە،  گەورەم  پاشای 
هەموو ئەوانەی کە دڵت ئارەزووی دەکات فەرمانڕەوا�یی بکە�ت.« داود�ش ئەبنێری 

بەڕێکرد و ئەو�ش بە سەالمەتی ڕۆ�شت.

کوش�نی ئەبنێر لەالیەن یۆئابەوە
٢٢ لەو کاتەدا �ۆئاب و پی�اوانی داود لە پەالمارێک دەگەڕانەوە و دەستکەوتێکی 

زۆر�ان لەگەڵ خۆ�اندا هێنابوو. بەاڵم ئەبنێر لە حەبرۆن لەگەڵ داود نەبوو، چونکە 

a ١٠ واتە لە باکووری ئ�سرائ�ل هەتا باشوور.  
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بەڕێیی کردبوو و بە سەالمەتی ڕۆ�شتبوو. ٢3 کاتێک �ۆئاب و هەموو ئەو لەشکرەی 
بۆ  نێر هات  »ئەبنێری کوڕی  گوت�ان:  و  ڕاگە�اند  �ۆئاب�ان  بە  هاتن،  بوو  لەگەڵی 

الی پاشا و ئەو�ش بەڕێیی کرد و بە سەالمەتی ڕۆ�شت.«
ئەبنێر  ژوورەوە و گوتی: »چ�ت کرد؟  پاشا چووە  بۆ الی  �ۆئاب  ئەوە  ٢4 لەبەر 

هات بۆ الت، بۆچی بەڕێت کرد بڕوات؟ ئێستا ڕۆ�شتووە! ٢5 تۆ ئەبنێری کوڕی 
نێر دەناس�ت؛ تەنها بۆ ئەوە هاتووە فر�وت بدات و چاودێر�یی جواڵنەوەت بکات 

و بە هەموو کارەکانت بزانێت.«
٢٦ کاتێک �ۆئاب داودی بەجێهێشت، چەند نێردراوێکی بەدوای ئەبنێردا نارد و 

لە ئەمباراوی س�رادا گەڕاند�انەوە، بەاڵم داود ئاگای لەمە نەبوو. ٢7 کاتێک ئەبنێر 
گەڕا�ەوە حەبرۆن، �ۆئاب بۆ ئەوەی بە نهێنی قسەی لەگەڵدا بکات برد�ی�ە کەناری 
دەروازەکەوە و لەوێدا لە تۆڵەی خوێنی عەساهێلی برای سکی هەڵدڕی و کوشتی.

پاشا�ەت��ەکەم هەتاهەتا�ە  ٢٨ پاشان داود ئەمەی ب�ستەوە و گوتی: »من خۆم و 

�ۆئاب و هەموو  لە ملی  ٢٩ با  بێبەر�ن.  نێر  ئەبنێری کوڕی  لە خوێنی  �ەزدان  الی 
دارشەقە  و   aگەڕوگولی و  درێژخا�ەن  زامی  �ۆئاب  ماڵی  لە  با  بێت!  باوکی  ماڵی 

بەدەست و بە شمشێر کوژراو و برسی نان نەبڕێتەوە.«
3٠ )�ۆئاب و ئەب�شەی برای، ئەبنێر�ان کوشت، چونکە ئەو عەساهێلی برا�انی 

لە گبعۆن لە جەنگدا کوشتبوو.(
پیێیی گوتن:  بوون،  لەگەڵ�دا  ئەوانەی  و  و هەموو گەل  �ۆئاب  بە  داود  3١ ئ�نجا 

ئەبنێردا  لەبەردەم  و  ب�ۆشن   bو جلوبەرگی گوش دابدڕن  لەبەر خۆتان  »جلەکانتان 
لە  3٢ ئەبنێر�ان  دەڕۆ�شت.   cدارەمە�تەکە لەدوای  پاشاش  داودی  بگێڕن.«  ش�وەن 
حەبرۆن ناشت و پاشاش بە دەنگی بەرز لەسەر گۆڕی ئەبنێر گر�ا. هەموو گەل�ش 

گر�ان.
33 هەروەها پاشا بۆ ئەبنێر الواند�ی�ەوە و گوتی:

  »ئا�ا دەبێت ئەبنێر وەک چۆن گێلێک دەمرێت ئاوا بمرێت؟
دەستەکانت نەبەسترابوونەوە و  34 

پیێ�ەکانت بە زنج�ر کۆت نەکرابوون.   
  کەوتی، هەروەک �ەکێک لەبەردەم بەدکاران کەوتبێت.«

جا هەموو گەل دەست�ان بە گر�ان کردەوە بۆی.
ڕۆژ  هێشتا  ب�خوات.  و  داود  بدەنە  نان  ئەوەی  بۆ  هاتن  گەل  هەموو  35 ئ�تر 

پیێش  ئەگەر  بدات،  سزام  توندتر�ن  خودا  »با  خوارد:  سوێندی  داود  بەاڵم  بوو، 
خۆرئاوابوون نان �ان هەر شتێکی د�کە بخۆم.«

3٦ هەموو گەل زان��ان و لەال�ان پەسەند بوو، هەروەها هەموو ئەو شتانەی کە 

a ٢٩ گەڕوگول: نەک تەنها گولی، بەاڵم ئەم وشە�ە بۆ چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست بەکاردەهێنرا.  

b 3١ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  

c 3١ �ان دارەبازەکە.  
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پاشا کردی لەال�ەن هەموو گەلەوە پەسەند بوو. 37 ئ�نجا لەو ڕۆژەدا هەموو گەل و 
هەموو ئ�سرائ�ل زان��ان کە کوشتنی ئەبنێری کوڕی نێر لەال�ەن پاشاوە نەبوو.

و  م�رێک  ئ�سرائ�لدا  لە  ئەمڕۆ  نازانن  »ئا�ا  گوت:  خزمەتکارەکانی  بە  3٨ پاشا 

دەستن�شانکراوەکەم،  پاشا  من  هەرچەندە  3٩ ئەمڕۆش،  کەوتووە؟  پی�اوێک  گەورە 
بەپیێیی  خراپەکار  �ەزدان  بەهێزترن.  من  لە  چەرو�ا  کوڕانەی  ئەم  و  الوازم  بەاڵم 

خراپەکەی سزا دەدات!«

کوش�نی ئیشبۆشەت

کوژراوە، 4 حەبرۆن  لە  ئەبنێر  کە  ب�ست��ەوە  شاول  کوڕی  ئ�شبۆشەتی   کاتێک  ١

دەستی شل بوو و هەموو ئ�سرائ�ل ترس�ان لێ ن�شت. ٢ کوڕەکەی شاول دوو 
ئەوی  و  بەعەنا  ناوی  �ەکێک�ان  بوون،  چەتەکان  سەردەستەی  کە  هەبوو  پی�اوی 
د�کە�ان ناوی ڕێکاب بوو، هەردووک�ان کوڕی ڕ�مۆنی بئێرۆتی بوون کە لە نەوەی 
گ�تە�م  بۆ  بئێرۆت��ەکان  3 چونکە  دادەنرێت،  بن�ام�ن  لەسەر  بئێرۆت  بوو.  بن�ام�ن 

هەاڵتبوون و ئاوارەی ئەوێ بوون، هەتا ئەمڕۆ لەوێن.
بوون.  شەل  قاچی  هەردوو  کە  هەبوو  کوڕێکی  شاول�ش  کوڕی  4 )�ۆناتانی 

کاتێک هەواڵی شاول و �ۆناتان لە �ەزرەع�لەوە گە�شت تەمەنی پیێنج سااڵن بوو، 
ئ�تر دا�ەنەکەی هەڵ�گرت و هەاڵت، بەاڵم لەبەر ئەوەی بە پەلە بوو بۆ هەاڵتن، 

منداڵەکە کەوت و شەل بوو، ناو�شی مەف�بۆشەت بوو.(
5 کوڕەکانی ڕ�مۆنی بئێرۆتی ڕێکاب و بەعەنا ڕۆ�شتن و لە گەرمەی ڕۆژدا خۆ�ان 

بە ماڵی ئ�شبۆشەتدا کرد کە سەرخەوی ن�وەڕۆی دەشکاند. ٦ چوونە ناو ماڵەکەوە 
بە ب�انووی ئەوەی بارە گەنم ببەن، شمشێرێک�ان لە سکی دا. پاشان ڕێکاب و 

بەعەنای برای دەرباز بوون.
ژووری  لە  قەرەوێڵەکەی  لەسەر  ئەو  ماڵەکە  ناو  بۆ  ژوورەوە�ان  هاتنە  کاتی  7 لە 

نوستنەکەی پاڵکەوتبوو، جا لێ�اندا و کوشت�ان، سەر�ان بڕی و سەرەکە�ان برد، بە 
درێژا�یی ئەو شەوە بەناو عەراڤادا ڕۆ�شتن. ٨ سەری ئ�شبۆشەت�ان هێنا�ە حەبرۆن، 
بۆ الی داودی پاشا، پیێ�ان گوت: »ئەوەتا ئەوە سەری ئ�شبۆشەتی کوڕی شاولی 
دوژمنی تۆ�ە ئەوەی دە�و�ست بتکوژێت. �ەزدان�ش ئەمڕۆ تۆڵەی پاشای گەورەی 

منی لە شاول و نەوەکەی کردووەتەوە.«
٩ داود�ش وەاڵمی ڕێکاب و بەعەنای برای دا�ەوە کە کوڕەکانی ڕ�مۆنی بئێرۆت�ن 

تەنگانە�ەک  هەموو  لە  منی  ژ�انی  ئەوەی  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوتن:  پیێیی  و 
دەرباز کرد، ١٠ کاتێک �ەکێک هەواڵی پیێدام و گوتی: ”شاول مردووە“ و خۆی بە 
مزگێن�دەر دەزانی، گرتم و لە چ�قلەگ کوشتم، بەوە موژدانەکە�م دا�ەوە. ١١ ئەی 
دەبێت ئەمە�ان چەند زۆرتر بێت ئەگەر دوو پی�اوی بەدکار پی�اوێکی ڕاستودروست 
لەناو ماڵەکەی خۆ�دا و لەسەر قەرەوێڵەکەی بکوژن. ئێستاش ئا�ا داوای خوێنەکەی 

ئەوتان لێ نەکەم و لەسەر زەوی نەتانسڕمەوە؟«
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١٢ جا داود فەرمانی بە خزمەتکارەکان کرد و ئەوان�ان کوشت، دەست و پیێ�ان 

بردە  ئ�شبۆشەت�ان  سەری  بەاڵم  هەڵ�انواس�ن.  حەبرۆن  گۆمەکەی  لەالی  بڕ�ن، 
حەبرۆن و لە گۆڕەکەی ئەبنێردا ناشت�ان.

دەس�نیشانکردنی �اشای هەموو ئیسرائیل

»ئەوەتا 5 گوت�ان:  و  داود  الی  بۆ  حەبرۆن  هاتنە  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی   هەموو  ١

ئێمە لە گۆشت و خوێنی تۆ�ن. ٢ لە ڕابردوودا کاتێک شاول پاشامان بوو، تۆ 
شوانا�ەتی  ”تۆ  فەرموو�ت:  پیێیی  �ەزدان�ش  دەکرد،  ئ�سرائ�لت  سوپای  ڕابەرا�ەتی 

ئ�سرائ�لی گەلەکەم دەکە�ت و دەب�تە فەرمانڕەوا�ان.“«
پاشاش  داودی  پاشا،  بۆ الی  ئ�سرائ�ل هاتنە حەبرۆن  پی�رانی  3 هەروەها هەموو 

لەبەردەم �ەزدان لە حەبرۆن پە�مانی لەگەڵدا بەستن، داود�ان بە پاشای ئ�سرائ�ل 
دەستن�شان کرد.

کرد.  پاشا�ەتی  ساڵ  چل  پاشا،  بە  بوو  کاتێک  بوو  ساڵ  سی  تەمەنی  4 داود 

و سێ  کرد، سی  �ەهودای  پاشا�ەتی  لە حەبرۆن  مانگ  و شەش  5 حەوت ساڵ 

ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�ل و �ەهودای کرد.

داگیرکردنی ئۆرشەلیم
�ەبوس��ەکانی  دژی  لە  شەڕکردن  بۆ  ئۆرشەل�م  چوونە  پی�اوەکانی  و  ٦ پاشا 

ئێرە،  بۆ  ژوورەوە  نا�ە�تە  »تۆ  گوت:  داود�ان  بە  ئەوان�ش  خاکەکە.  دان�شتووانی 
تەنانەت ناب�نا و شەلەکان ڕێگات لێ دەگرن.« وا ب�ر�ان کردەوە: »داود ناتوانێت 
بە  ئێستا  کە  س��ۆنداa گرت،  قەاڵی  بەسەر  دەستی  داود  7 بەاڵم  ئێرە.«  بۆ  بێت 

شاری داود ناسراوە.
بەزاندنی  بۆ  سەربکەوێت  »هەرکەسێک  گوتی:  داود  ڕۆژەدا  لەو  ٨ جا 

�ەبوس��ەکان، دەبێت بگاتە کارێزەکە و ئەو شەل و کوێرانە بکوژێت کە ناحەزی 
داودنb.« هەر لەبەر ئەوە دەڵێن: »”ناب�نا و شەل“ نا�ەنە ناو کۆشکەکەوە.«

لێنا شاری داود، چواردەورەکەی  ٩ پاشان داود لە قەاڵکە ن�شتەجێ بوو، ناوی 

بن�اد نا، لە تەالنەکانەوەc بەرەو ناوەوە. ١٠ هەروەها داود هەتا دەهات مەزنتر دەبوو، 
�ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر�ش لەگەڵی بوو.

نارد  داود  الی  بۆ  نێردراوێکی  چەند  سور  هەرێمی  پاشای  ح�رامی  ١١ پاشان 

١٢ ئ�نجا  دروستکرد.  داود  بۆ  نەقاڕ، کۆشکێک�ان  و  دارتاش  و  ئورز  داری  لەگەڵ 
داود زانی کە �ەزدان وەک پاشای ئ�سرائ�ل جێگ�ری کردووە، پاشا�ەت��ەکەشی لە 

پیێناوی ئ�سرائ�لی گەلەکە�دا پا�ەدار کردووە.

a 7 مەبەستی لە شاری ئۆرشەل�م )قودس(ە. هەروەها ناوی د�کەشی هە�ە: س��ۆن، زا�ۆن.  

b ٨ بڕوانە �ەکەم پوختەی مێژوو ١١ :٦  .  

c ٩ تەالن: بەرازا�ی�ەکان�ان لە شێوەی پا�ە ڕێکخستووە، بۆ پاڵ�شتی کۆشکی پاشا سوودی لێ وەرگ�راوە.  
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١3 هەروەها داود پاش ئەوەی لە حەبرۆنەوە هاتە ئۆرشەل�م چەند کەن�زە و ژنێکی 

د�کەی هێنا، ئ�نجا کوڕ و کچی د�کەی داود لەدا�ک بوون. ١4 ئەمەش ناوی ئەو 
مندااڵنە�ەتی کە لە ئۆرشەل�م لەدا�ک بوون: شەموع، شۆڤاڤ، ناتان، سلێمان، 

١5 ئ�ڤحار، ئەل�شوع، نەفەگ، �اف�ع، ١٦ ئەل�شاماع، ئەل�اداع و ئەل�فەلەت.

بەزاندنی فەلەس�یپیەکان
دەستن�شان  ئ�سرائ�ل  پاشای  بە  داود  کە  ب�ست�انەوە  فەلەست��ەکان  ١7 کاتێک 

ئەمەی  داود  بەاڵم  بگەڕێن،  داوددا  بەدوای  ئەوەی  بۆ  هاتن  هەموو�ان  کراوە، 
ب�ستەوە و دابەزی بۆ ناو قەاڵکە. ١٨ فەلەست��ەکان هاتبوون و لە دۆڵی ڕفا�م باڵو 
بۆ پەالماردانی  �ەزدان کرد و گوتی: »ئا�ا بچم  لە  پرس�اری  ١٩ داود�ش  ببوونەوە. 

فەلەست��ەکان؟ ئا�ا دە�اندە�تە دەستم؟«
�ەزدان�ش بە داودی فەرموو: »بڕۆ، چونکە بێگومان دە�اندەمە دەستت.«

بە  دڕی  »�ەزدان  و گوتی:  بەزاند  ئەوانی  لەوێ  و  بەعل پراچ�م  بۆ  ٢٠ داود چوو 

ناو  ئاو.« لەبەر ئەوە ئەو شوێنە بە بەعل پراچ�م  دوژمنەکانم دا، وەک دڕپیێدادانی 
برا.a ٢١ هەروەها فەلەست��ەکان لەوێدا بتەکان�ان بەجێهێشت، داود و پی�اوەکان�شی 

ال�ان بردن.
بوونەوە.  باڵو  ڕفا�م  دۆڵی  لە  و  سەرکەوتنەوە  فەلەست��ەکان  دووبارە  ٢٢ ئ�نجا 

بەڵکو  »سەرمەکەوە،  فەرمووی:  ئەو�ش  کرد،  �ەزدان  لە  پرس�اری  ٢3 داود�ش 

بسووڕێوە بۆ پشت�ان و بەرامبەر بە دار بەلسەمەکان پەالمار�ان بدە. ٢4 کاتێک لەسەر 
دار بەلسەمەکانەوە گوێت لە دەنگی پیێ بوو، لەو کاتەدا ور�ابە، چونکە �ەزدان بۆ 
لێدانی ئۆردوگای فەلەست��ەکان لەپیێشتەوە ڕۆ�شتووە.« ٢5 داود�ش هەروەک �ەزدان 

فەرمانی پیێ کرد ئاوای کرد، لە گبعۆنەوە هەتا گەزەر لە فەلەست��ەکانی دا.

هێنانی سندوقی خودا بۆ ئۆرشەلیم

ناو ئ�سرائ�لی کۆکردەوە، سی هەزار ٦ پی�اوە هەڵبژاردەکانی   دووبارە داود هەموو  ١

 bبەعلەی لە  بوون  لەگەڵ�دا  پی�اوانەی  ئەو  هەموو  و  داود  ٢ ئ�نجا  بوون.  کەس 
کە  سندوقە  ئەو  بهێننەوە،  خودا  سندوقی  لەوێوە  ئەوەی  بۆ  بەڕێکەوتن  �ەهوداوە 
 cکەڕوبەکان لەنێوان  ئەوەی  سوپاساالر،  �ەزدانی  ناوی  »ناوەکە«،  لێنراوە  ناوی 
لە  بارکرد،  نوێ  عەرەبانە�ەکی  لە  خودا�ان  3 سندوقی  دان�شتووە.  تەخت  لەسەر 
ماڵی ئەب�نادابەوە هەڵ�انگرت، ئەوەی لە گردەکە�ە. کوڕەکانی ئەب�ناداب�ش، عوزا 
4 لە ماڵی ئەب�نادابەوە لەگەڵ سندوقی  و ئەح�ۆ عەرەبانە نوێی�ەکە�ان لێدەخوڕی و 

a ٢٠ بەعل پراچ�م: لە ع�بری بە واتای ئەو خوداوەندەی دڕپیێدەدات.  

b ٢ بەعلەی ق�ر�ەت �ەعار�مە، بڕوانە �ەشوع ١5 :٩  .  

بڕوانە دەرچوون  دانرابوو،  پە�مان  لە سندوقی  پارێزگار�کردن  بۆ  مرۆڤدا�ە،  و  ئاژەڵ  لە شێوەی  باڵدارە،  ئاسمانی  بوونەوەری  پە�کەری  c ٢ لەنێوان کەڕوبەکان: جووتێک 

٢5 :٢٢ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  
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بنەماڵەی  5 داود و هەموو  لەبەردەم سندوقەکەوە دەڕۆ�شت،  برد�ان. ئەح�ۆ  خودا 
ئ�سرائ�ل�ش بە هەموو توانا�انەوە لەبەردەم �ەزداندا ئاهەنگ�ان دەگێڕا، بە سروود و 

ق�سارە و ساز و دەف و شەقشەقە و سەنج.
بۆ سندوقی خودا  دەستی  عوزا  ناخون،   a٦ کاتێک گە�شتنە سەر جۆخ�نەکەی

درێژکرد و گرتی، چونکە گا�ەکان سەرسم�ان دا. 7 ئەو ساتە تووڕە�یی �ەزدان بەسەر 
لەالی سندوقی  لەوێ  هەر  و  لێ�دا  هەڵەکەی  لەسەر  لەوێ  و خودا  عوزادا جۆشا 

خودا مرد.
ئەو شوێنەش  لەناوبرد،  تەواوی عوزای  بە  �ەزدان  بوو، چونکە  تووڕە  ٨ داود�ش 

هەتا ئەمڕۆ بە پیێرێز عوزاb ناودەبردرێت.
من  لەالی  �ەزدان  سندوقی  »چۆن  گوتی:  و  ترسا  �ەزدان  لە  داود  ڕۆژە  ٩ ئەو 

داود،  بۆ شاری  بگوازێتەوە  �ەزدان  نە�و�ست سندوقی  داود  ئەوە  ١٠ لەبەر  بێت؟« 
بەڵکو برد�ی�ە ماڵی عوبێد ئەدۆمی گەتی. ١١ سێ مانگ سندوقی �ەزدان لە ماڵی 
عوبێد ئەدۆمی گەتی ما�ەوە، �ەزدان�ش عوبێد ئەدۆم و هەموو ماڵەکەی بەرەکەتدار 

کرد.
١٢ ئەوە بوو بە داودی پاشا ڕاگە�ەنرا و گوترا: »بەهۆی سندوقی خوداوە �ەزدان 

داود  ئەوە  لەبەر  کردووە.«  بەرەکەتداری  هە�ەتی  هەرچی  و  ئەدۆم  عوبێد  ماڵی 
چوو بە خۆش��ەوە سندوقی خودای لە ماڵی عوبێد ئەدۆمەوە هێنا بۆ شاری داود. 
١3 لەدوای ئەوەی هەڵگرانی سندوقی �ەزدان شەش هەنگاو�ان هەڵهێنا، گا�ەک 

بوو،  لەبەردا  کەتانی  ئێفۆدێکی  ١4 داود�ش  سەربڕی.  قەڵەوی  گوێرەکە�ەکی  و 
هەموو  و  داود  ١5 هەروەها  دەکرد.  سەمای  �ەزداندا  لەبەردەم  هێز�ی�ەوە  هەموو  بە 
بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بە هوتاف و بە دەنگی کەڕەناوە سندوقی �ەزدان�ان سەرخست.

لە  شاول  کچی  م�خەلی  داود،  شاری  ناو  هاتە  �ەزدان  سندوقی  ١٦ کاتێک 

و  هەڵدەبەزێتەوە  �ەزدان  لەبەردەم  پاشا  داودی  ب�نی  و  کرد  سە�ری  پەنجەرەکەوە 
سەما دەکات، لە دڵی خۆ�دا بە سووکی زانی.

بۆی  داود  چادرەی  ئەو  لەناوەڕاستی  ژوورەوە،  هێنا�ە  �ەزدان�ان  سندوقی  ١7 ئ�تر 

 cدامەزراندبوو لە شوێنی خۆی دا�اننا، داود قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەشی
قوربانی  پیێشکەشکردنی  لە  داود  ئەوەی  ١٨ پاش  سەرخست.  �ەزداندا  لەبەردەم 
سوپاساالرەوە  �ەزدانی  ناوی  بە  بووەوە،  هاوبەشی  قوربان��ەکانی  و  سووتاندنەکان 
تەواوی  واتە  گەل،  هەموو  لە  �ەکێک  ١٩ هەر  کرد.  گەل  بۆ  بەرەکەتی  داوای 
ئامادەبووانی کۆمەڵی ئ�سرائ�ل، بە پی�او و بە ئافرەتەوە، کولێرە�ەک و نانە خورما�ەک 

a ٦ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

b ٨ واتە هەڵکوتانە سەر عوزا.  

c ١7 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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و نانە کشم�شێکی بەسەر�اندا دابەش کرد. ئ�نجا هەموو گەل هەر�ەکە و بۆ ماڵی 
خۆی گەڕا�ەوە.

ماڵەوە.  گەڕا�ەوە  بکات  ماڵەکەی  بۆ  بەرەکەت  داوای  ئەوەی  بۆ  ٢٠ داود�ش 

م�خەلی کچی شاول چووە پیێشوازی داود و گوتی: »ئەمڕۆ پاشای ئ�سرائ�ل چەند 
خزمەتکارەکانی  کەن�زەکانی  لەبەردەم  ب�ۆشێت  خۆی  ئەوەی  بێ  کە  بوو  گەورە 

دەرکەوت، وەک ناکەس بەچە�ەک کە خۆی نەپۆشێت!«
لە جێگای  ئەوەی  بوو،  �ەزدان  لەبەردەم  بە م�خەلی گوت: »ئەمە  ٢١ داود�ش 

باوکت و هەموو ماڵەکەی هەڵ�بژاردم بۆ ئەوەی بمکاتە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�لی گەلی 
�ەزدان. لەبەر ئەوە لەبەردەم �ەزدان ئاهەنگ دەگێڕم. ٢٢ لەوەش ز�اتر لە پا�ەی خۆم 
ئەو کەن�زانەی باست کردن،  نزم دەکەمەوە، بەاڵم لەالی  دێنمە خوارەوە و خۆم 

ئەوا ڕێزدار دەبم.«
٢3 م�خەلی کچی شاول�ش هەتا ئەو ڕۆژەی مرد منداڵی نەبوو.

بەڵێنی خودا بۆ داود

 پاش ئەوەی پاشا لە کۆشکەکە�دا ن�شتەجێ بوو، هەروەها �ەزدان�ش لە هەموو 7 ١

دوژمنەکانی چواردەوری حەواند�ی�ەوە، ٢ پاشا بە ناتانی پیێغەمبەری گوت: »من 
لێرە لە کۆشکێکی دروستکراو بە داری ئورز ن�شتەجێم و سندوقی خوداش لەناو 

چادرێکدا ن�شتەجێ�ە.«
3 ناتان�ش بە پاشای گوت: »بڕۆ هەموو ئەوەی لە دڵتدا�ە ب�کە، چونکە �ەزدانت 

لەگەڵە.«
4 بەاڵم هەر لەو شەوەدا فەرما�شتی �ەزدان بۆ ناتان هات:

5 »بڕۆ بە داودی بەندەم بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ئا�ا تۆ ئەو کەسەی 

کە ماڵێک بۆ ن�شتەجێبوونم بن�اد دەنێت؟ ٦ لەو ڕۆژەوەی کە نەوەی ئ�سرائ�لم 
لە م�سر دەرهێناوە هەتا ئەمڕۆ لە ماڵدا ن�شتەجێ نەبووم، بەڵکو هاتوچۆم لەناو 
نەوەی  هەموو  لەگەڵ  هاتوچۆکردنەکانم  هەموو  7 لە  بووە.  نش�نگەدا  و  چادر 
ئ�سرائ�ل،  ڕابەرەکانی  لە  �ەکێک  لەگەڵ  کرد  قسە�ەکم  ه�چ  ئا�ا  ئ�سرائ�ل، 
ئەوانەی فەرمانم پیێکردن بۆ ئەوەی شوانا�ەتی گەلی ئ�سرائ�لم بکەن، ’بۆچی 

ماڵێکتان لە داری ئورز بۆ دروستنەکردووم؟‘ “
ئەمە  سوپاساالر  ”�ەزدانی  بڵێ:  بەندەم  داودی  بە  ئاوا  ٨ »ئێستاش 

دەفەرموێت: من تۆم لە شوانا�ەتی مەڕەوە برد و تۆم کردە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�لی 
گەلەکەی خۆم. ٩ لەگەڵتدا بووم بۆ هەر شوێنێک چووب�ت و هەموو دوژمنەکانی 
تۆم لەبەردەمت بڕ�وەتەوە. ئێستا ناوێکی گەورەت بۆ دروستدەکەم وەک ناوی 
د�اری  گەلەکەم  ئ�سرائ�لی  بۆ  ١٠ شوێنێک�ش  زەو�ن.  لەسەر  کە  گەورەکان 
دەکەم و دە�چێنم و لە جێیی خۆی ن�شتەجێیی دەکەم، ئ�تر وەک پیێشوو بێزار 
نا�انچەوسێننەوە، ١١ وەک ئەو سەردەمانەی ڕابەرم  ناڕەوا  ناکرێن و خەڵکانی 
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دوژمنەکانت  هەموو  دەستی  لە  تۆ  من�ش  دادەنا.  گەلەکەم  ئ�سرائ�لی  لەسەر 
دەحەوێنمەوە.

دەکات.  جێگ�ر  ماڵەکەت  �ەزدان خۆی  کە  ڕادەگە�ەنێت  پیێت  »”�ەزدان 
وەچەکەت  من  باوباپی�رانت،  پاڵ  دەچ�تە  و  دەبێت  تەواو  ژ�انت  ١٢ کاتێک 

پاشا�ەت��ەکەی  دێت،  تۆوە  پشتی  لە  خۆت  لەدوای  ئەوەی  دادەمەزرێنم، 
جێگ�ر دەکەم. ١3 ئەو ماڵێک بۆ ناوی من بن�اد دەنێت و من�ش بۆ هەتاهەتا�ە 
تەختی پاشا�ەت��ەکەی جێگ�ر دەکەم. ١4 من دەبمە باوکی ئەو و ئەو�ش دەبێتە 
کوڕی من. ئەگەر ستەم بکات، ئەوا بە گۆچانی خەڵک و لێدانی نەوەی ئادەم 
وەک  داناماڵرێت  ئەو  بۆ  نەگۆڕەکەم  خۆشەو�ست��ە  ١5 بەاڵم   a.دەکەم تەمبێیی 
چۆن بۆ شاول داماڵرا، ئەوەی لەپیێش تۆ ڕامماڵی. ١٦ بۆ هەتاهەتا�ەش ماڵەکەت 
و پاشا�ەت��ەکەت لەبەردەممدا ئاسوودە دەبن، هەتاهەتا�ە تەختەکەت جێگ�ر 

دەبێت.“«

١7 ئ�نجا ناتان بەپیێیی وشەکانی ئەم سروشەb قسەی لەگەڵ داود کرد.

نزای داود
١٨ ئەوسا داودی پاشا چوو و لەبەردەم �ەزدان دان�شت و گوتی:

بەم  تۆ  کە  کێ�ە  من  بنەماڵەکەی  و  کێم  من  بااڵدەست،  �ەزدانی  »ئەی 
بە کەم  ئەمەت  تۆ هێشتا  بااڵدەست،  �ەزدانی  ١٩ ئەی  پا�ە�ەت گە�اندووم؟ 
ئەم  ماڵی  ئا�ندەی  بە  سەبارەت  ئەوەی  بۆ  هات�ت  ئەوە  لەبەر  هەر  زانی، 
بەندە�ەت بەڵێنی گەورەتر بدە�ت؟ ئەی �ەزدانی بااڵدەست، ئا�ا بە گشتی 

لەگەڵ مرۆڤ بەم شێوە�ە هەڵسوکەوت دەکە�ت؟
تۆ بڵێت؟ ئەی �ەزدانی بااڵدەست، چونکە تۆ  بە  ٢٠ »ئ�تر داود چی ز�اتر 

دڵی  بە خواستی  و  بەڵێنەکەت  پیێناوی  لە  ٢١ تۆ  دەناس�ت.  بەندەکەی خۆت 
خۆت ئەم کارە گەورە�ەت کردووە بۆ ئەوەی لەالی بەندەکەت بزانرێت.

٢٢ »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، لەبەر ئەمە، چەند مەزن�ت! کوا هاوتای تۆ؟ 

بێجگە لە تۆ خودا�ەک ن��ە لە هەموو ئەوەی بە گوێیی خۆمان گوێمان لێبووە. 
٢3 هەروەها کێ وەک ئ�سرائ�لی گەلەکەی تۆ�ە؟ ئەم گەلە تاکە نەتەوە�ەکە لە 

زەو�دا کە خودا هات بۆ ئەوەی گەلێک بۆ خۆی بکڕێتەوە، بۆ ئەوەی ناوێک 
نەتەوەکان  بە دەرکردنی  و کاری مەزن و سامناک بکات،  دابنێت  بۆ خۆی 
بۆ خۆت کڕ�تەوە.  م�سر  لە  ئەوەی  لەبەردەم گەلەکەت،  و خوداوەندەکان�ان 
ببنە  هەتاهەتا�ە  بۆ  کە  کردووە  جێگ�ر  ئ�سرائ�لت  گەلی  تۆ  �ەزدان،  ٢4 ئەی 

گەلی خۆت و تۆش بوو�تە خودا�ان.

a ١4 مەبەستی لەوە�ە کە نەتەوەی د�کە بەسەر�دا زاڵ دەکات و لەال�ەن ئەوانەوە دەچەوسێنرێتەوە.  

b ١7  فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  
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٢5 »ئەی �ەزدانی پەروەردگار، ئێستاش ئەو بەڵێنەی سەبارەت بە بەندەکەت 

ئاوا  ب�هێنە دی. هەروەک فەرمووت  بۆ هەتاهەتا�ە  بە ماڵەکەی فەرمووت،  و 
سوپاساالر  ”�ەزدانی  بگوترێت:  و  بێت  مەزن  هەتاهەتا�ە  ناوت  ٢٦ با  بکە. 

خودای ئ�سرائ�لە!“ با ماڵی داودی بەندەشت لەبەردەمتدا جێگ�ر بێت.
خۆتت  بەندەکەی  بۆ  ئ�سرائ�ل،  خودای  سوپاساالر،  �ەزدانی  ٢7 »ئەی 

بەندەکەت  ئەمە  لەبەر  بن�اد دەنێم.“  بۆ  ئاشکرا کرد و فەرمووت: ”ماڵێکت 
ئازا�ەتی لە خۆ�دا ب�نی ئەم نزا�ەت بۆ بکات. ٢٨ ئەی �ەزدانی بااڵدەست، تۆ 
خودا�ت و بەڵێنەکانت متمانەپیێکراون، بەڵێنی ئەم چاکە�ەت بە بەندەکەت 
بەرەکەتدار  بەندەکەت  ماڵی  ئەوەی  بۆ  بفەرموو  ڕەزامەندی  ٢٩ ئێستاش  داوە. 
بااڵدەست  �ەزدانی  ئەی  بێت،  لەبەردەمت  هەتاهەتا�ە  بۆ  تاوەکو  بکە�ت، 
بنەماڵەی  هەتاهەتا�ە  بۆ  تۆوە  بەرەکەتی  لە  با  ئ�نجا  فەرمووت،  تۆ  چونکە 

بەندەکەت بەرەکەتدار بێت.«

aسەرکەوتنەکانی داود

مەسەگ ٨ کردن،  زەل�لی  و  بەزاند  فەلەست��ەکانی  داود  ئەمە  پاش  بوو   ئەوە  ١

ئەممای لە فەلەست��ەکان سەند.
و  پاڵخست  زەوی  لەسەر  ئەوانی  بەزاند.  مۆئاب��ەکان�شی  داود  ٢ هەروەها 

بە  و  کوشت  خەڵکەکەی  گور�س  دوو  پیێوانەی  بە  کردن،  پیێوانەی  گور�س  بە 
هاتنە  مۆئاب��ەکان  ئ�نجا   b.هێشتەوە ز�ندوو�یی  بە  خەڵکی  گور�سێک�ش  پیێوانەی 

ژێر دەسەاڵتی داود و سەرانە�ان بۆ دەهێنا.
کاتێک  بەزاند،  پاشای چۆڤای  ڕەحۆڤی  کوڕی  هەدەدعەزەری  داود  3 هەروەها 

چوو بۆ ئەوەی تاشەبەردەکەی �ادەوەری لە کەناری ڕووباری فورات نۆژەن بکاتەوە. 
پی�ادەی بە  4 داود هەزار گال�سکە و حەوت هەزار گال�سکەسوار و ب�ست هەزار 

د�ل گرت، ئ�نجا داود جومگە پیێیی ئەس�یی گال�سکەکان�انی بڕ�ی�ەوە و تەنها سەد 
ئەس�یی گال�سکەی هێشتەوە.

5 کاتێک ئارام��ەکانی د�مەشق بۆ �ارمەت�دانی هەدەدعەزەری پاشای چۆڤا هاتن، 

لە شانش�نی  داود  ٦ ئ�تر  ئارام��ەکان کوشت.  لە  پی�اوی  هەزار  دوو  و  ب�ست  داود 
داود  دەسەاڵتی  ژێر  هاتنە  ئارام��ەکان�ش  دانا،  د�مەشق سەربازگەی  ئارام��ەکانی 
سەرکەوتووی  �ەزدان  دەکرد،  هەرکوێ  لە  ڕووی  داود�ش  دەهێنا.  بۆ  سەرانە�ان  و 

دەکرد.
هێنا�ە  و  برد  هەدەدعەزەری  ئەفسەرەکانی  زێڕ�نەکانی  قەڵغانە  داود  7 پاشان 

ئۆرشەل�م. ٨ هەروەها داودی پاشا بڕۆنزێکی زۆر�شی لە تەڤەح و بێرۆتەی برد کە 
شارۆچکەی هەدەدعەزەر بوون.

a ١ بڕوانە زەبوورەکان ٦٠ :١١ -١٢  .  

b ٢ داود بە هەڕەمەکی دوو لەسەر سێیی مۆئاب��ەکان کوشت و �ەک لەسەر سێیی لێ هێشتنەوە.  
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٩ کاتێک تۆعوی پاشای حەمات ب�ستی کە داود هەموو سوپاکەی هەدەدعەزەری 

سەالمەتی  لە  ئەوەی  بۆ  پاشا  داودی  الی  بۆ  نارد  کوڕی  ١٠ �ۆرامی  بەزاندووە، 
ب�رسێت و پی�رۆزبا�یی لێ بکات کە لەگەڵ هەدەدعەزەر جەنگاوە و بەزاندوو�ەتی، 
چونکە هەدەدعەزەر لە جەنگدا بوو لە دژی تۆعو. �ۆرام�ش لەگەڵ دەستی خۆ�دا 

کەلوپەلی زێڕ و ز�و و بڕۆنزی هێنابوو.
١١ داودی پاشا ئەمانەشی بۆ �ەزدان تەرخان کرد لەگەڵ ئەو زێڕ و ز�وانەی کە 

ئەدۆم،  ١٢ لە  کردبوون:  ژێردەستەی  نەتەوانەی  ئەو  هەموو  لە  کەوتبوو  دەستی 
مۆئاب، عەمۆن، فەلەستی و عەمالێق. هەروەها ئەو دەستکەوتەشی تەرخان کرد 

کە لە هەدەدعەزەری کوڕی ڕەحۆڤی پاشای چۆڤا دەستی کەوت.
 ،aخوێ دۆڵی  لە  ئەدۆمی  هەزار  هەژدە  کوشتنی  لە  گەڕانەوەی  پاش  ١3 داود 

ناوبانگی باڵو بووەوە.
ژێر  هاتنە  ئەدۆم��ەکان  هەموو  و  دانا  سەربازگەی  ئەدۆم  خاکی  هەموو  ١4 لە 

دەسەاڵتی داود. داود ڕووی لە هەرکوێ دەکرد، �ەزدان سەرکەوتووی دەکرد.

کاربەدەس�ەکانی داود
١5 داود پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�لی کرد، دادپەروەری و ڕاستودروستی بۆ هەموو 

�ەهۆشافاتی  بوو؛  سوپاساالر  چەرو�اش  کوڕی  ١٦ �ۆئابی  کرد.  پە�ڕەو  گەلەکەی 
ئەح�مەلەخی  و  ئەح�توڤ  کوڕی  ١7 سادۆقی  بوو؛  تۆمارکار  ئەح�لود�ش  کوڕی 
کوڕی  ١٨ بەنا�ای  بوو؛   bنهێنی خامەی  سەرا�ا  بوون؛  کاه�ن  ئەب�اتار  کوڕی 
ڕاوێژکاری  داود�ش  کوڕەکانی  بوو؛   cپەلەت��ەکان و  کر�تی  فەرماندەی  �ەهۆ�اداع 

پاشا بوون.

داود و مەفیبۆشەت

 داود پرسی: »ئا�ا کەسێک هە�ە لە بنەماڵەی شاول هێشتا لە ژ�اندا مابێت، بۆ ٩ ١

ئەوەی لە پیێناوی �ۆناتاندا چاکە�ەکیd لەگەڵدا بکەم؟«
٢ بەندە�ەکی ماڵی شاول هەبوو ناوی چ�ڤا بوو، بانگ�ان کرد بۆ الی داود، ئ�تر 

پاشا پیێیی گوت: »تۆ چ�ڤا�ت؟«
ئەو�ش گوتی: »بەڵێ، منی خزمەتکارتم.«

3 پاشاش گوتی: »ئا�ا کەسێک ن��ە لە بنەماڵەی شاول هێشتا مابێت، بۆ ئەوەی 

چاکەی خودای لەگەڵدا بکەم؟«
چ�ڤاش بە پاشای گوت: »کوڕێکی �ۆناتان هە�ە کە هەردوو قاچی شەلە.«

a ١3 دۆڵی خوێ: دەکەوێتە باشووری دەر�ای مردوو. بڕوانە زەبوورەکان ٦٠.  

b ١7 ڕازپۆش.  

c ١٨ کر�ت��ەکان و پەلەت��ەکان دوو لەشکری ڕاهێنراو بوون لەسەر مەشقی سەربازی.  

d ١ لە زۆر شوێنی کتێبی پی�رۆزدا ئەم وشە�ە بە »خۆشەو�ستی نەگۆڕ« وەرگێڕانی بۆ کراوە. بڕوانە دواوتار 5 :١٠  
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4 پاشاش پیێیی گوت: »لەکوێی�ە؟«

چ�ڤاش بە پاشای گوت: »لە ماڵی ماک�ری کوڕی عەم�ێلە لە لۆدەڤار.«
لۆدەڤار  لە  عەم�ێلەوە  کوڕی  ماک�ری  ماڵی  لە  و  ناردی  پاشا  داودی  5 ئ�نجا 

هێنا�ەوە.
٦ کاتێک مەف�بۆشەتی کوڕی �ۆناتانی کوڕی شاول هات بۆ الی داود، بە ڕوودا 

کەوت و کڕنۆشی برد.
داود�ش گوتی: »مەف�بۆشەت؟«

ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »بەڵێ، لە خزمەتدام.«
7 داود�ش پیێیی گوت: »مەترسە، چونکە بە دڵن�ا�ی�ەوە لە پیێناوی �ۆناتانی باوکت 

چاکەت لەگەڵدا دەکەم و هەموو زەو�ی�ەکانی شاولی باپی�رت بۆ دەگەڕێنمەوە، تۆش 
هەم�شە لەسەر خوانەکەی من نان دەخۆ�ت.«

٨ مەف�بۆشەت�ش کڕنۆشی برد و گوتی: »بەندەکەی تۆ چ��ە هەتا ئاوڕ لە سەگێکی 

تۆپی�وی وەک من بدە�تەوە؟«
ئەوەی  »هەموو  گوت:  پیێیی  و  بانگکرد  شاولی  بەندەی  چ�ڤای  پاشا  ٩ ئ�تر 

و  کوڕ  و  ١٠ خۆت  داوە.  گەورەکەتم  کوڕەزای  بە  بوو،  بنەماڵەکەی  و  شاول  هی 
هەتا  دەهێنن  بەروبوومەکەی  و  دەکەن  کار  زەو�ی�ەکەی  لە  خزمەتکارەکانت 
کوڕەزای  مەف�بۆشەتی  خواردن.  بۆ  بکرێت  داب�ن  گەورەکەت  کوڕەزای  بۆ  نان 
گەورەکەشت هەم�شە لەسەر خوانەکەم نان دەخوات.« چ�ڤا پازدە کوڕ و ب�ست 

خزمەتکاری هەبوو.
بە  فەرمان  پاشای گەورەم  ئەوەی  هەموو  »بەپیێیی  پاشای گوت:  بە  ١١ چ�ڤاش 

مەف�بۆشەت  ئ�تر  دەکات.«  جۆرە  بەو  خزمەتکارەکەت  دەکات،  خزمەتکارەکەی 
وەک شازادە�ەک لەسەر خوانەکەی داود نانی دەخوارد.

هەموو  هەروەها  بوو.  م�کا  ناوی  هەبوو  بچووکی  کوڕێکی  ١٢ مەف�بۆشەت 

١3 مەف�بۆشەت  بوون.  مەف�بۆشەت  خزمەتکاری  دەژ�ان  چ�ڤادا  ماڵی  لە  ئەوانەی 
لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوو، چونکە هەم�شە لەسەر خوانی پاشا نانی دەخوارد و 

هەردوو قاچ�شی شەل بوون.

بەزاندنی عەمۆنیپیەکان

ئەو ١٠ لەدوای  کوڕی  حانوونی  و  مرد  عەمۆن��ەکان  پاشای  ماوە�ەک   دوای  ١

بوو بە پاشا. ٢ داود گوتی: »لەگەڵ حانوونی کوڕی ناحاش دڵسۆز دەبم، 
هەروەک چۆن باوکی لەگەڵم دڵسۆز بوو.« لەبەر ئەوە داود شاندێکی نارد بۆ ئەوەی 

سەرەخۆشی لە حانوون بکەن سەبارەت بە باوکی.
کاتێک خزمەتکارەکانی داود هاتنە خاکی عەمۆن��ەکان، 3 م�رەکانی عەمۆن��ەکان 
بە حانوونی گەورە�ان گوت: »تۆ لەو باوەڕەدا�ت کە داود لەبەر ڕێزگرتن لە باوکت 
و  پشکن�ن  بۆ  داود  ئا�ا  بکات؟  لێ  سەرەخۆش�ت  ئەوەی  بۆ  ناردووە  نێردراوی 
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نەناردووە  بەسەر شارەکەوە خزمەتکارەکانی خۆی  و س�خوڕ�کردن  سەرەوژێرکردن 
تاش�ن،  ڕ�شی  ن�وەی  و  گرت  داودی  خزمەتکارەکانی  حانوون  4 ئ�تر  بۆ الت؟« 

جلەکان�ش�ان لە ن�وەوە هەتا پاشەڵ�انی دادڕی و بەڕەاڵی کردن.
5 کاتێک بە داود ڕاگە�ەنرا، ئەو�ش چەند کەسێکی نارد بۆ پیێشواز�ی�ان، چونکە 

ئەر�حا  لە  دێتەوە  ڕ�شتان  »هەتا  گوتی:  پاشاش  دەکرد،  شەرم�ان  زۆر  پی�اوەکان 
بمێننەوە، ئ�نجا بگەڕێنەوە.«

لە  و  نارد�ان  بوون،  قێزەون  داودەوە  لەال�ەن  ب�ن��ان  عەمۆن��ەکان  ٦ کاتێک 

هەروەها  بەکرێ گرت،  پی�ادە�ان  هەزار  ب�ست  و چۆڤا  بێت ڕەحۆڤ  ئارام��ەکانی 
پاشای مەعکا لەگەڵ هەزار پی�او و لە تۆڤ دوازدە هەزار پی�او�ان بەکرێ گرت.

نارد.  شەڕکەرەکانی  سوپا  هەموو  و  �ۆئاب  ب�ستەوە،  ئەمەی  داود  7 کاتێک 

ڕ�ز�ان  جەنگ  بۆ  شارەکە�ان  دەروازەی  دەمی  لە  و  دەرەوە  هاتنە  ٨ عەمۆن��ەکان 

بەست، بەاڵم ئارام��ەکانی چۆڤا و ڕەحۆڤ، لەگەڵ پی�اوەکانی تۆڤ و مەعکا بە 
ج�ا لە دەشتودەر بوون.

٩ کاتێک �ۆئاب ب�نی کە بەرەکانی جەنگ لەپیێشی و لەپاش��ەوەن، لە باشتر�ن 

جەنگاوەرانی ئ�سرائ�ل چەند هێزێکی هەڵبژارد، بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئارام��ەکان 
ڕ�زی کردن. ١٠ ئەو پی�اوانەی کە مانەوە دا�ە دەست ئەب�شە�یی برای و ئەو�ش بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی عەمۆن��ەکان ڕ�زی کردن. ١١ �ۆئاب گوتی: »ئەگەر ئارام��ەکان 
تۆ  لە  عەمۆن��ەکان  ئەگەر  بەاڵم  دێی�ت؛  بەهانامەوە  تۆ  ئەوا  بوون،  بەهێزتر  من  لە 
بەهێزتر بوون، ئەوا من بەهاناتەوە دێم. ١٢ ئازابە و با بەهێز ب�ن لە پیێناوی گەلەکەمان 

و لە پیێناوی شارەکانی خوداکەمان، �ەزدان�ش چی پیێ باشە ئەوە دەکات.«
ئارام��ەکان  ١3 ئ�نجا �ۆئاب و ئەو لەشکرەی لەگەڵی بوون بۆ جەنگ، لە دژی 

ب�ن��ان  عەمۆن��ەکان  ١4 کاتێک  هەاڵتن.  لەبەردەم�دا  ئەوان�ش  پیێشەوە،  چوونە 
ئارام��ەکان هەڵدەهاتن، ئەوان�ش لەبەردەم ئەب�شەی هەاڵتن و چوونە ناو شارەکە. 

ئ�تر �ۆئاب لە شەڕی نەوەی عەمون گەڕا�ەوە و چوو بۆ ئۆرشەل�م.
١5 کاتێک ئارام��ەکان ب�ن��ان لە بەرامبەر ئ�سرائ�ل تێکشکاون، پیێکەوە کۆمەڵ�ان 

فوراتی  ڕووباری  ئەوبەری  ئارام��ەکانی  و  ناردی  هەدەدعەزەر  ١٦ ئ�نجا  بەست. 
هێنا، ئەوان�ش هاتن بۆ حێالم و شۆڤەخی سەرکردەی سوپاکەی هەدەدعەزەر�ش 

لەپیێش�انەوە بوو.
١7 کاتێک بە داود ڕاگە�ەنرا، ئەو�ش هەموو ئ�سرائ�لی کۆکردەوە و لە ڕووباری 

داود  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئارام��ەکان�ش  حێالم،  بۆ  چوو  و  پەڕ�ی�ەوە  ئوردونەوە 
ئ�سرائ�لدا  لەبەردەم  ئارام��ەکان  ١٨ بەاڵم  جەنگان.  دژی  لە  و  بەست  ڕ�ز�ان 
لە  پی�ادەی  هەزار سەربازی  و چل  گال�سکەسوار  داود�ش حەوت سەد  هەاڵتن، 
ئارام��ەکان کوشت، هەروەها لە شۆڤەخی سەرکردەی سوپاکەی دا و هەر لەوێدا 
لە  ئەوان  کە  ب�ن��ان  هەدەدعەزەر  ژێردەستەی  پاشاکانی  هەموو  ١٩ کاتێک  مرد. 
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بەرامبەر ئ�سرائ�ل تێکشکاون، لەگەڵ ئ�سرائ�ل ئاشت بوونەوە و بوونە ژێردەستەی 
ئ�سرائ�ل.

ئ�تر ئارام��ەکان نە�انوێرا بەهانای عەمۆن��ەکانەوە بچن.

داود و بەتشەبەع

 لە بەهاری ساڵ، لە کاتی ڕۆ�شتنی پاشاکان بۆ جەنگ، داود �ۆئابی لەگەڵ ١١ ١

عەمۆن��ەکان�ان  و  نارد  ئ�سرائ�لدا  سوپای  هەموو  و  خزمەتکارەکانی  هەموو 
تێکشکاند و ڕەبە�ان گەمارۆ دا، بەاڵم داود لە ئۆرشەل�م ما�ەوە.

٢ ئەوە بوو دەمەو ئێوارە داود لەسەر قەرەوێڵەکەی هەستا و لە سەربانی کۆشکی 

زۆر  ژنێکی  دەشوات،  خۆی  ب�نی  ژنێکی  سەربانەوە  لە  دەکرد،  پی�اسەی  پاشا 
جوان بوو. 3 داود�ش پی�اوێکی نارد بۆ سۆراغی ژنەکە و ئەو�ش پیێیی گوت: »ئەمە 
بەتشەبەعی کچی ئەل�عامە و ژنی ئور�ای ح�ت��ە.« 4 ئ�نجا داود چەند نێردراوێکی 
الی  هاتە  و  ببووەوە  پاک  مانگانەی  خوێنلێچوونی  لە  ژنەکەش  هێنانی،  بۆ  نارد 
خۆی.  ماڵەکەی  بۆ  گەڕا�ەوە  ژنەکە  پاشان  بوو،  جووت  لەگەڵی  ئەو�ش  داود، 

5 ژنەکە سکی پڕ بوو، ناردی و بە داودی ڕاگە�اند و گوتی: »سکم پڕە.«

بنێرە.«  بۆ  ح�ت�م  »ئور�ای  گوتی:  و  نارد  �ۆئاب  الی  بۆ  نێردراوی  ٦ داود�ش 

هەواڵی  لە  داود  الی،  هاتە  ئور�ا  7 کاتێک  نارد.  داود  الی  بۆ  ئور�ای  �ۆئاب�ش 
سەالمەتی �ۆئاب و سوپا و چۆن�ەتی سەرکەوتنی جەنگی پرسی. ٨ پاشان داود بە 
ئور�ای گوت: »بگەڕێوە ماڵەکەت و قاچەکانت بشۆ.« جا ئور�ا لە کۆشکی پاشا 
٩ بەاڵم  بۆی.  نێردرا  پاشاوە  لەال�ەن  د�ار�ی�ەک  ئەو�ش  دوابەدوای  دەرەوە،  چووە 
گەورەکە�دا  خزمەتکارەکانی  هەموو  لەگەڵ  پاشادا  کۆشکی  دەروازەی  لە  ئور�ا 

خەوت و نەگەڕا�ەوە ماڵەکەی خۆی.
ئور�ای  بە  داود�ش  ماڵەوە.  نەگەڕاوەتەوە  ئور�ا  کە  ڕاگە�ەنرا  داود  بە  ١٠ ئ�نجا 

گوت: »تۆ لە ڕێوە نەهاتوو�ت؟ ئەی بۆچی نەگەڕا�تەوە ماڵەوە؟«
چادردا  لەناو  �ەهودا  و  ئ�سرائ�ل  و  »سندوقەکە  گوت:  داودی  بە  ١١ ئور�اش 

ن�شتەجێن، �ۆئابی گەورەم لەگەڵ پی�اوەکانی پاشام لە دەشتودەر چادر�ان هەڵداوە. 
بە  بکەوم؟  پاڵ  ژنەکەمدا  لەگەڵ  و  بخۆمەوە  و  بخۆم  ماڵەکەم  بچمەوە  من�ش  ئا�ا 

گ�انی تۆ، دڵن�ابە، من کاری وا ناکەم!«
١٢ ئ�نجا داود بە ئور�ای گوت: »ئەمڕۆش لێرە بمێنەرەوە و سبە�نێ دەتنێرمەوە.« 

ئ�تر ئور�ا بۆ ئەو ڕۆژە و ڕۆژی دواتر�ش لە ئۆرشەل�مدا ما�ەوە. ١3 داود بانگی کرد، 
ئەو�ش لەگەڵ�دا خواردی و خوارد�ەوە هەتا ئەوەی داود ئەوی مەست کرد، بەاڵم 
لە جێگاکەی  لەگەڵ خزمەتکارەکانی گەورەکە�دا  تاوەکو  ئێوارە ڕۆ�شت  بۆ  ئور�ا 

بنووێت و نەچێتەوە ماڵەکەی خۆی.
١4 بۆ بە�انی داود نووسراوێکی بۆ �ۆئاب نووسی و بە دەستی ئور�ادا ناردی. ١5 لە 
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نووسراوەکەشدا نووس�بووی و دە�گوت: »ئور�ا بخەنە ناو گەرمەی شەڕەکەوە و لە 
پشتی بکشێنەوە هەتا لێیی دەدرێت و دەکوژرێت.«

کە  دانا  شوێنە  لەو  ئور�ای  دابوو،  شارەکەی  گەمارۆی  �ۆئاب  کاتێک  ١٦ جا 

لە  و  دەرەوە  هاتنە  شارەکە  پی�اوانی  کاتەدا  ١7 لەو  لەوێن.  بەهێزەکان  پی�اوە  دە�زانی 
دژی �ۆئاب جەنگان، ژمارە�ەک لە خزمەتکارەکانی داود کەوتن و ئور�ای ح�ت�ش 

کوژرا.
ڕاگە�اند.  داود  بە  کاروبارەکانی جەنگی  هەموو  و  نارد  نێردراوێکی  ١٨ �ۆئاب�ش 

١٩ فەرمان�شی بە نێردراوەکە کرد و گوتی: »پاش ئەوەی وردەکار�ی�ەکانی جەنگەکە 

بۆ پاشا باس دەکە�ت، ٢٠ ئەگەر تووڕە�یی پاشا جۆشا و گوتی: ”بۆچی لە شارەکە 
نز�ک کەوتنەوە بۆ جەنگ؟ ئەی نەتانزانی ئەوان لەسەر شووراکەوە ت�رتان تێدەگرن؟ 
شووراوە  لەسەر  ژنێک  ئا�ا  کوشت؟   aەروبەشەتی� کوڕی  ئەب�مەلەخی  ٢١ کێ 

شووراکە  لە  بۆ  کوژرا؟  تێڤێچ  لە  و  تێنەگرت  دەستاڕێکی  سەرەوەی  بەرداشی 
نز�ک کەوتنەوە؟“ تۆش ئەو کاتە بڵێ: ”هەروەها ئور�ای ح�تی خزمەتکار�شت 

کوژراوە.“«
٢٢ نێردراوەکە ڕۆ�شت، کاتێک هاتە الی داود هەموو ئەو شتانەی پیێ ڕاگە�اند 

»پی�اوانی  گوت:  داودی  بە  نێردراوەکە  ٢3 هەروەها  ڕاس�اردبوو.  پیێیی  �ۆئاب  کە 
شارەکە بەسەرماندا زاڵ بوون، هاتن لە دەشتودەر لەگەڵمان بجەنگن، بەاڵم هەتا 
شووراکەوە  لەسەر  ت�رهاوێژەکان  ٢4 ئ�نجا  پیێکردن.  پاشەکشەمان  دەروازەکە  دەمی 
ح�تی  ئور�ای  کوژران،  پاشا  خزمەتکارەکانی  لە  ژمارە�ەک  و  کرد�ن  ت�رباران�ان 

خزمەتکار�شت کوژرا.«
پیێ  کارەت  ”ئەم  دەڵێ�ت:  �ۆئاب  بە  »ئاوا  گوت:  نێردراوەکەی  بە  ٢5 داود�ش 

شەڕەکەت  دەخوات.  ئەو  جارێ  و  ئەم  جارێ  شمشێر  چونکە  نەبێت،  خراپ 
لەسەر شارەکە بەت�ن بکە و کاولی بکە.“ ئەمە بۆ هاندانی �ۆئاب بڵێ.«

٢٦ کاتێک ژنەکەی ئور�ا ب�ستی کە ئور�ای مێردی کوژراوە، ش�وەنی بۆ پی�اوەکەی 

گێڕا. ٢7 پاش تێ�ەڕبوونی ڕۆژانی پرسە، داود بەدوا�دا نارد و خست��ە پاڵ ماڵەکەی 
خۆ�ەوە، ئ�تر بوو بە ژنی و کوڕێکی لێیی بوو. بەاڵم �ەزدان ئەم کارەی داودی پیێ 

ناخۆش بوو.

سەرزەنش�ی داود لەالیەن ناتانەوە

 �ەزدان ناتانی نارد بۆ الی داود، ئەو�ش هاتە الی و پیێیی گوت: »دوو پی�او ١٢ ١

٢ پی�اوە  ئەوی د�کە�ان هەژار.  و  �ەکێک�ان دەوڵەمەند  لە شارێکدا هەبوون، 
دەوڵەمەندەکە مەڕ و مانگا�ەکی زۆری هەبوو. 3 بەاڵم هەژارەکە ه�چی نەبوو، جگە 
لە بەرخێکی مێیی بچووک کە کڕ�بووی و بەخێوی کردبوو. لەگەڵ خۆی و هەموو 

a ٢١ �ەروبەشەت: کە �ەروبەعل، کە گدعۆن.  
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منداڵەکان�دا گەورە ببوو. بەرخەکە لە پارووەکەی ئەو دە�خوارد و لە جامەکەی ئەو 
دە�خواردەوە، لە باوەش�دا دەنوست و وەک کچی ئەوی لێهاتبوو.

4 »ئەوە بوو ڕێبوارێک بووە م�وانی پی�اوە دەوڵەمەندەکە، بەاڵم دەوڵەمەندەکە ڕازی 

نەبوو مەڕێک �ان مانگا�ەکی خۆی بکاتە ژەمێک بۆ م�وانەکە کە ڕووی تێکردبوو. 
پی�اوەی کە  ئەو  بۆ  ئامادەی کرد  و  برد  ئەوە کاوڕەمێ�ەکەی هەژارەکەی  لە ج�اتی 

ڕووی تێکردبوو.«
ئەو  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوت:  ناتانی  بە  بوو،  تووڕە  پی�اوە  لەو  زۆر  5 داود 

پی�اوەی ئەمەی کردووە شا�انی سزای مردنە! ٦ لە ج�اتی کاوڕەمێ�ەکەش چوار قات 
دەداتەوە، لە دەرئەنجامی ئەوەی ئەم کارەی کردووە، لەبەر ئەوەی بەزە�یی نەبووە.«

ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  تۆ�ت!  پی�اوە  »ئەو  داودی گوت:  بە  7 ناتان�ش 

ئەمە دەفەرموێت: ”من دەستن�شانم کرد�ت بب�تە پاشای ئ�سرائ�ل، من لە دەستی 
شاول دەربازم کرد�ت. ٨ ماڵی گەورەکەتم پیێدا�ت و ژنەکانی ئەوم خستە باوەشتەوە، 
بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و �ەهودام پیێدا�ت. ئەگەر هەموو ئەمەش کەم بووا�ە، ئەوا ز�اترم 
خراپە�ە  ئەم  هەتا  زانی،  سووک  بە  �ەزدانت  فەرما�شتی  بۆچی  ٩ ئ�تر  پیێدەدا�ت. 
لەبەرچاوی �ەزدان بکە�ت؟ ئور�ای ح�ت�ت بە شمشێر کوشت و ژنەکەی ئەوت 
کردە ژنی خۆت، بە شمشێری عەمۆن��ەکان کوشتت. ١٠ ئێستاش، بۆ هەتاهەتا�ە 
نابڕێتەوە، چونکە سووکا�ەت�ت بە من کرد، ژنەکەی  بنەماڵەکەت  شمشێر لەسەر 

ئور�ای ح�ت�ت برد و کردتە ژنی خۆت.“
١١ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”ئەوەتا من لەناو ماڵەکەی خۆتدا خراپەت بەسەردا 

نز�کە،  لێت  ئەو کەسەی کە  دە�اندەمە  و  دەبەم  ژنەکانت  لەبەرچاوت  دەهێنم، 
ئەو  نهێنی  بە  ١٢ تۆ  دەبێت.  جووت  ژنەکانت  لەگەڵ  خۆرە  ئەم  ڕووناکی  ژێر  لە 
کارەت کرد، بەاڵم من لەبەردەم هەموو ئ�سرائ�ل و لەژێر ڕووناکی خۆر ئەم کارەت 

پیێدەکەم.“«
١3 داود�ش بە ناتانی گوت: »گوناهم دەرهەق بە �ەزدان کرد.«

ناتان وەاڵمی دا�ەوە: »�ەزدان لە گوناهەکەت خۆشبووە، نامر�ت. ١4 بەاڵم لەبەر 
ئەوەی بەم کارەت بوو�تە هۆی ئەوەی دوژمنانی �ەزدان تەواو سووکا�ەتی بە �ەزدان 

بکەن، ئەوا ئەو منداڵەی بۆت لەدا�ک دەبێت دەمرێت.«
منداڵەی  لەو  �ەزدان  خۆی،  ماڵەکەی  چووەوە  ناتان  ئەوەی  لەدوای  ١5 هەر 

داودی دا کە لە ژنەکەی ئور�اوە لەدا�ک بوو، ئ�نجا نەخۆش کەوت. ١٦ داود بۆ 
منداڵەکەی لە خودا پاڕا�ەوە و ڕۆژووی گرت، چووە ژوورەکەی خۆی، شەوانە بە 
درێژا�یی شەو لەسەر زەوی ڕادەکشا و هەر بەو جۆرە دەما�ەوە. ١7 پی�رانی ماڵەکەی 
لەتەن�شتی وەستابوون بۆ ئەوەی لەسەر زەو�ی�ەکە هەڵ�بستێننەوە، بەاڵم نە�و�ست و 

نانی لەگەڵ�ان نەخوارد.
پیێیی  ترسان  داود  خزمەتکارەکانی  مرد.  منداڵەکە  حەوتەم  ڕۆژی  لە  بوو  ١٨ ئەوە 

بوو  ز�ندوو  منداڵەکە  »هێشتا  گوت�ان:  چونکە  مردووە،  منداڵەکە  کە  ڕابگە�ەنن 
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قسەمان لەگەڵی کرد و گوێیی لێ نەگرت�ن، ئ�تر چۆن پیێیی بڵێ�ن منداڵەکە مردووە؟ 
خراپتر دەکات.«

منداڵەکە  کە  زانی  دەکەن،  چرپەچرپ  خزمەتکارەکانی  ب�نی  داود  ١٩ کاتێک 

مردووە. ئ�نجا داود لە خزمەتکارەکانی پرسی: »ئەرێ منداڵەکە مردووە؟«
ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »بەڵێ، مردووە.«

خۆی  لە  بۆنی  و  شوشت  خۆی  هەستا�ەوە،  زەو�ی�ەکە  لەسەر  داود  ٢٠ ئ�نجا 

بۆ  پاشان گەڕا�ەوە  برد.  �ەزدان و کڕنۆشی  ماڵی  ناو  دا، جلەکانی گۆڕی، چووە 
ماڵەکەی خۆی و داوای کرد نانی بۆ دابنێن و خواردی.

٢١ خزمەتکارەکانی پیێ�ان گوت: »ئەم کارە چی بوو کردت؟ لە کاتێکدا منداڵەکە 

ز�ندوو بوو، بەڕۆژوو دەبوو�ت و دەگر�ا�ت، بەاڵم کاتێک کە مرد هەستا�ت و 
نانت خوارد!«

و  دەگر�ام  و  دەبووم  بەڕۆژوو  بوو  ز�ندوو  منداڵەکە  »کاتێک  گوتی:  ٢٢ ئەو�ش 

منداڵەکە  و  بێت  م�هرەبان  لەگەڵم  �ەزدان  بەڵکو  دەزانێت؟  ”کێ  دەمگوت: 
بژ�یێت.“ ٢3 بەاڵم ئێستا ئەو مرد، ئ�تر بۆچی ڕۆژوو بگرم؟ ئا�ا دەتوانم ب�گەڕێنمەوە؟ 

من دەچم بۆ الی ئەو، بەاڵم ئەو ناگەڕێتەوە بۆ الی من.«
٢4 ئ�نجا داود دڵنەوا�یی بەتشەبەعی ژنی دا�ەوە، چووە ژوورەوە بۆ الی و لەگەڵی 

جووت بوو، منداڵێکی بوو ناوی لێنا سلێمان. �ەزدان�ش خۆشی و�ست، ٢5 هەر 
.aلەبەر ئەوە لە ڕێگەی ناتانی پیێغەمبەرەوە پە�امی نارد و ناوی لێنا �ەد�دە�ا

قەاڵی  و  دەجەنگا  عەمۆن��ەکان  ڕەبەی  شاری  دژی  لە  �ۆئاب  ماوە�ە  ٢٦ لەو 

شاهانەی گرت. ٢7 ئ�نجا �ۆئاب چەند نێردراوێکی بۆ الی داود نارد و گوتی: »لە 
پاشماوەی سوپا  ٢٨ ئێستا  ئاوی شارەکەم گرت.  دژی ڕەبە جەنگام و سەرچاوەی 
کۆبکەرەوە و بەسەر شارەکەدا بدە و دەستی بەسەردا بگرە، نەوەک من دەستی 

بەسەردا بگرم و بە ناوی منەوە ناوی لێ بنرێت.«
٢٩ ئ�تر داود هەموو سوپای کۆکردەوە و چوو بۆ ڕەبە و لە دژی جەنگا و گرتی. 

بەردی  بوو،  زێڕ   bتالنتێک نز�کەی  کێشەکەی  برد،  پاشاکەی  سەری  3٠ تاجی 

گرانبەهاشی تێدابوو، ئ�نجا لەسەر سەری داود دانرا. دەستکەوتێکی زۆر�شی لە 
پیێکردن  بێگاری  و  دەرەوە  هێنا�ە  بوو  تێ�دا  کە  گەلەشی  3١ ئەو  دەرهێنا،  شارەکە 
لە  کردن  پیێ  فەرمانی  ئاسن�ن،  تەوری  و  ئاسن�ن  پاچی  و  مشار  بە  ئ�شکردن  بە 
بە هەموو شارۆچکەکانی عەمۆن��ەکان  ئەم کارەی  بکەن،  کوورەی خشتدا کار 

کرد. پاشان داود و هەموو سوپا گەڕانەوە ئۆرشەل�م.

a ٢5 بە واتای لەال�ەن �ەزدانەوە خۆشەو�ستە.  

b 3٠ تالنت: نز�کەی 34 ک�لۆگرامە. بڕوانە دەرچوون ٢5 :3٩  .  
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ئەمنۆن و تامار

 ئەوە بوو پاش ئەمانە ئەمنۆنی کوڕی داود کەوتە خۆشەو�ستی تاماری خوشکە ١3 ١

a.جوانەکەی ئەبشالۆمی کوڕی داود
پاک�زە  تامار  ئەوەی  لەبەر  نەخۆش کەوت،  زڕخوشکی  تاماری  تاو  لە  ٢ ئەمنۆن 

بوو، ئەمنۆن پیێیی وابوو کە نە�دەتوانی بە ه�چ شێوە�ەک دەستی بۆ ببات.
3 ئەمنۆن هاوڕێی�ەتی ئامۆزا�ەکی دەکرد بە ناوی �ۆنادابی کوڕی ش�مەعا کە برای 

داود بوو، �ۆناداب پی�اوێکی تەڵەکەباز بوو. 4 لە ئەمنۆنی پرسی: »شازادە، بۆچی تۆ 
ڕۆژ لەدوای ڕۆژ الوازتر دەب�ت؟ ئا�ا پیێم ناڵێ�ت؟«

ئەمنۆن�ش پیێیی گوت: »من تاماری خوشکی ئەبشالۆمی برام خۆشدەوێت.«
ئەگەر  بخە،  نەخۆش  و خۆت  پاڵبکەوە  جێگا  »لەناو  گوت:  پیێیی  5 �ۆناداب�ش 

باوکت بۆ ب�ن�نت هات پیێیی بڵێ: ”با تاماری خوشکم بێتە الم و نانم پیێبدات، با 
خواردنەکە لەبەرچاوم سازبکات، بۆ ئەوەی ب�ب�نم و بە دەستی ئەو نان بخۆم.“«

٦ ئ�نجا ئەمنۆن پاڵکەوت و خۆی نەخۆش خست، پاشا هات بۆ ب�ن�نی، ئەمنۆن 

بە پاشای گوت: »تکا�ە با تاماری خوشکم بێتە الم و لەبەرچاوم دوو ناسکەنان 
دروستبکات، بە دەستی ئەو دە�خۆم.«

7 داود بەدوای تاماردا نارد�ی�ە ماڵەوە و گوتی: »تکا�ە بڕۆ ماڵی ئەمنۆنی برات و 

خواردنێکی بۆ دروستبکە.« ٨ تامار�ش چووە ماڵی ئەمنۆنی برای، ئەو پاڵکەوتبوو. 
٩ ئ�نجا  برژاندی.  و  کرد  ناسکەنانی  لەبەرچاوی  و  شێالی  و  برد  هەو�ری  ئ�نجا 

تاوەکەی بۆ بەردەمی برد، بەاڵم ئەو ڕازی نەبوو ب�خوات.
دەرەوە.  چوونە  هەموو�ان  ئەوان�ش  دەرەوە.«  بڕۆنە  »هەمووتان  گوتی:  ئەمنۆن 
١٠ ئ�نجا ئەمنۆن بە تاماری گوت: »خواردنەکە بهێنە شوێنی نوستنەکەم بۆ ئەوەی 

هەڵ�گرت  کردبوو  دروستی  کە  ناسکەنانەکەی  تامار�ش  ب�خۆم.«  تۆ  دەستی  بە 
پیێشەوە  بردە  ١١ بۆی  نوستنەکەی.  شوێنی  بۆ  ژوورەوە  برد�ی�ە  برای  ئەمنۆنی  بۆ  و 
تاوەکو ب�خوات، ئەو�ش تاماری گرت و پیێیی گوت: »خوشکەکەم، وەرە لەگەڵم 

پاڵبکەوە.«
وا  شتی  ئ�سرائ�لدا  لە  مەکە!  شۆڕ  سەرم  نا!  برام  »نا،  گوت:  پیێیی  ١٢ ئەو�ش 

ناکرێت! ئەم بێ ئابڕوو�ی�ە مەکە. ١3 من بەم ئابڕووچوونەوە ڕوو لەکوێ بکەم؟ ئەی 
تکا�ە  ئێستاش  لێدێت.  بەدڕەوشتت  نەفامێکی  وەک  ئ�سرائ�لدا  لەناو  تۆش  تۆ؟ 
لەگەڵ پاشا قسە بکە بۆ ئەوەی بمدا بە تۆ، چونکە ئەو پیێیی ناخۆش ن��ە.« ١4 بەاڵم 
ئەمنۆن نە�و�ست گوێیی لێ بگرێت و بەسەر�دا زاڵ بوو، سەری شۆڕکرد و القەی 

کرد.
لەو  بوو  ز�اتر  زۆر  ڕقەکەی  تەنانەت  بووەوە،  لێیی  ڕقی  زۆر  ئەمنۆن  ١5 پاشان 

خۆشەو�ست��ەی کە بۆی هەبوو. ئ�نجا ئەمنۆن پیێیی گوت: »هەستە و بڕۆ!«

a ١ ئەمنۆن لە ئەح�نۆعەم و تاماری لە مەعکا هەردووک�ان منداڵی داود بوون. بڕوانە بەشی 3 :٢ ، 3.  
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١٦ ئەو�ش پیێیی گوت: »نەخێر! ئەگەر دەرمبکە�ت خراپە�ەکی گەورەترە لەوەی 

کە پیێت کردم.«
بەاڵم ئەمنۆن نە�و�ست گوێیی لێ بگرێت. ١7 خزمەتکارە تا�بەتەکەی بانگکرد 
و گوتی: »ئەمە دەربکە و دەرگاکە لەدوا�ەوە دابخە.« ١٨ خزمەتکارەکەش دەر�کرد 
و دەرگاکەی لەدوا�ەوە داخست. تامار�ش کەوا�ەکی درێژی ڕەنگاوڕەنگی لەبەردا 
بوو، چونکە کچە پاک�زەکانی پاشا جلی ئاوا�ان لەبەر دەکرد. ١٩ تامار خۆڵەمێشی 
دەستی  دادڕی.  لەبەرخۆی  ڕەنگاوڕەنگەکەی  جلە  کرد،  خۆ�دا  سەری  بەسەر 

بەسەر�ی�ەوە گرت و بە ڕێگادا دەڕۆ�شت، بە دەنگی بەرز دەگر�ا.
خوشکم،  بوو؟  لەگەڵت  زڕبرات  »ئەمنۆنی  گوت:  پیێیی  برای  ٢٠ ئەبشالۆمی 

ئێستاش بێدەنگ بە، ئەو زڕبراتە و ئەم کارە لە دڵ مەگرە.« ئ�تر تامار بە پەرێشانی 
لە ماڵی ئەبشالۆمی برای ما�ەوە و ژ�ا.

بوو.  تووڕە  زۆر  ب�ستەوە،  شتانەی  هەموو  ئەم  پاشا  داودی  ٢١ کاتێک 

٢٢ ئەبشالۆم�ش نە بە چاک و نە بە خراپ قسەی لەگەڵ ئەمنۆنی زڕبرای نەکرد، 

لەبەر ئەوەی سەری تاماری خوشکی شۆڕکرد، زۆر ڕقی لە ئەمنۆن بووەوە.

کوش�نی ئەمنۆن لەالیەن ئەبشالۆمەوە
بانگهێشت کرد،  پاشای  ئەبشالۆم هەموو کوڕەکانی  ئەوە،  دوای  ٢3 دوو ساڵ 

ئەو�ان  مەڕەکانی  ئەفرا�مە  نز�ک  ئەوەی  بەعل حاچۆر  لە  کاتێک خزمەتکارەکانی 
بەندەکەت  »ئێستا  گوتی:  و  پاشا  الی  بۆ  چوو  ئەبشالۆم  ٢4 ئ�نجا  دەبڕ�ی�ەوە. 

مەڕەکانی دەبڕێتەوە، تکا�ە پاشا و کاربەدەستەکانی با لەگەڵ بەندەکەت بێن.«
بارگرانی  و  نەب�ن  با هەموومان  »نەخێر کوڕم،  ئەبشالۆمی گوت:  بە  ٢5 پاشاش 

نەخە�نە سەرت.« جا ئەبشالۆم زۆری لێکرد، بەاڵم ئەو نە�و�ست بچێت، بەڵکو 
داوای بەرەکەتی بۆ کرد.

٢٦ ئەبشالۆم�ش گوتی: »ئەگەر نا، تکا�ە با ئەمنۆنی برام لەگەڵمان بێت.«

و  لێکرد  ئەبشالۆم زۆری  ٢7 بەاڵم  بێت؟«  لەگەڵت  پرسی: »بۆچی  لێیی  پاشاش 
ئەو�ش ئەمنۆن و هەموو کوڕەکانی پاشای لەگەڵ نارد.

٢٨ ئەبشالۆم�ش فەرمانی بە خزمەتکارەکانی کرد و گوتی: »ئاگاداربن! کاتێک 

ب�کوژن  بدەن،“  ئەمنۆن  ”لە  دەڵێم:  پیێتان  بوو،  مەست  شەراب  بە  ئەمنۆن  کە 
ئازابن.«  و  بەهێزبن  ئەوە  لەبەر  نەکردوون؟  پیێ  فەرمانم  ئەی من خۆم  و مەترسن. 
٢٩ ئ�تر خزمەتکارەکانی ئەبشالۆم ئەوە�ان بە ئەمنۆن کرد کە ئەبشالۆم فەرمانی پیێ 

کردبوون، هەموو کوڕەکانی پاشا هەستان، هەر�ەکە و سواری هێسترەکەی خۆی 
بوو و هەاڵت.

3٠ لە کاتێکدا ئەوان بەڕێوە بوون، هەواڵ گە�شتە داود و گوترا: »ئەبشالۆم هەموو 

کوڕەکانی پاشای کوشتووە و کەس�انی نەهێشتووەتەوە.« 3١ پاشا هەستا و جلەکانی 



55٠دووەم ساموئێل ١3

بە جلی  هەموو خزمەتکارەکان�شی  پاڵکەوت،  زەوی  لەسەر  و  دادڕی  لەبەرخۆی 
دڕاوەوە لەالی پاشا ڕاوەستا بوون.

وانەزانێت  گەورەم  »با  گوتی:  داود  برای  ش�مەعای  کوڕی  �ۆنادابی  3٢ بەاڵم 

کە هەموو شازادە الوەکان�ان کوشتووە، بەڵکو تەنها ئەمنۆن کوژراوە، چونکە لەو 
ڕۆژەوەی کە القەی تاماری خوشکی کرد، ئەبشالۆم ئەو بڕ�ارەی دا. 33 ئێستاش با 
پاشای گەورەم شتێکی وا نەخاتە دڵ��ەوە و بڵێت هەموو کوڕەکانی پاشا کوژراون. 

بەڵکو بە تەنها ئەمنۆن کوژراوە.«
34 ئەبشالۆم پیێشتر هەاڵتبوو.

خزمەتکارە ئێشکگرەکە چاوی هەڵبڕی و ب�نی خەڵکێکی زۆر لە الشانی کێوەکە 
بە ڕێگاوە بوون. ئێشکگرەکە چوو بۆ الی پاشا و پیێیی گوت: »خەڵکێک دەب�نم 

لە حۆرۆنە�مەوە بە الشانی کێوەکەدا دێن.«
35 ئ�نجا �ۆناداب بە پاشای گوت: »ئەوەتا شازادەکان هاتن و خزمەتکارەکەت 

چی گوت، بەو جۆرە بوو.«
3٦ هەر دوای ئەوەی لە قسەکردن بووەوە شازادەکان هاتن و بە گر�انەوە دەنگ�ان 

هەڵبڕی، هەروەها پاشا و هەموو خزمەتکارەکان�ش گر�انێکی زۆر بەکوڵ گر�ان.
پاشای  عەم�هودی  کوڕی  تەلمەی  الی  بۆ  چوو  و  هەاڵت  37 ئەبشالۆم�ش 

گەشوور، داود�ش هەموو ئەو ڕۆژانە بۆ کوڕەکەی الواند�ی�ەوە.
لەوێدا ما�ەوە.  3٨ دوای ئەوەی ئەبشالۆم هەاڵت و چوو بۆ گەشوور سێ ساڵ 

ئارەزووی کرد بچێتە  دامرکا�ەوە،  لە دڵ  ئەمنۆنی  پاشا خەمی کوژرانی  3٩ داودی 

الی ئەبشالۆم.

گەڕانەوەی ئەبشالۆم بۆ ئۆرشەلیم

 �ۆئابی کوڕی چەرو�ا زانی کە دڵی پاشا ئارەزووی ب�ن�نی ئەبشالۆمی دەکرد. ١4 ١

٢ لەبەر ئەوە �ۆئاب کەسێکی ناردە تەقۆعە و لەوێوە ژنێکی دانای هێنا و پیێیی 

گوت: »تکا�ە خۆت وەک ماتەمدار ن�شان بدە، جلی ماتەم لەبەر بکە و بۆن لە 
3 بڕۆ  ماتەمدارە،  درێژە  ماوە�ەکی  دەربکەوە کە  ژنێک  بەڵکو وەک  مەدە،  خۆت 
ژوورەوە بۆ الی پاشا و ئەم قسە�ەی پیێ بڵێ.« جا �ۆئاب قسەکەی خستە سەر 

زاری.
4 کاتێک ژنە تەقۆع��ەکە چوو بۆ الی پاشا، خۆی خستە سەر زەوی و کڕنۆشی 

برد و گوتی: »ئەی پاشا، ڕزگارم بکە!«
5 پاشاش پیێیی گوت: »چ�ت دەوێ؟«

کوڕی  دوو  ٦ کارەکەرەکەت  مردووە،  پی�اوەکەم  و  بێوەژنم  »من  گوتی:  ئەو�ش 
�ەکێک�ان  بکاتەوە،  لێک�ان  نەبوو  کەس  و  هاتن  شەڕ  بە  کێڵگەدا  لە  کە  هەبوو 
لەوی د�کە�انی دا و کوشتی. 7 ئەوەتا هەموو خێڵەکە لە کارەکەرەکەت هەستاون و 
دەڵێن: ”ئەوەمان ڕادەست بکە کە براکەی خۆی کوشتووە، بۆ ئەوەی لە ج�اتی 
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گ�انی براکەی کە کوشتوو�ەتی ب�کوژ�نەوە، هەروەها م�راتگرەکە لەناو ببە�ن.“ ئەو 
پشکۆ�ەم دەکوژێننەوە کە ماوەتەوە، ناو و پاشماوەی پی�اوەکەم لەسەر ڕووی زەوی 

ناهێڵنەوە.«
تۆوە  لەبارەی  بڕ�ارێک  من  و  ماڵەکەت  »بگەڕێوە  ژنەکەی گوت:  بە  ٨ پاشاش 

دەردەکەم.«
لە  تاوانەکە  با  گەورەم،  پاشای  »ئەی  گوت:  پاشای  بە  تەقۆع��ەکەش  ٩ ژنە 

ئەستۆی خۆم و ماڵی باوکم بێت، پاشا و تەختەکەی پاک و بێتاوان بن.«
١٠ پاشاش گوتی: »ئەگەر کەسێک قسەی لەگەڵ کرد�ت، ب�هێنە الم بۆ ئەوەی 

د�سان بێزارت نەکات.«
١١ ژنەکەش گوتی: »ئەی پاشا، تکا�ە ناوی �ەزدانی پەروەردگارت بهێنە، هەتا 

خوێنگری تۆڵەسێنەر زۆر نەبن بۆ کوشتنەوە و کوڕەکەم نەفەوتێت.«
سەر  ناکەوێتە  کوڕەکەت  مووێکی  تاڵە  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوتی:  ئەو�ش 

زەوی.«
پاشای  بۆ  د�کە  قسە�ەکی  کارەکەرەکەت  با  »تکا�ە  گوتی:  ژنەکەش  ١٢ ئ�نجا 

گەورەی بکات.«
ئەو�ش گوتی: »قسە بکە.«

دژی  لە  کردووەتەوە  وا  کارێکی  لە  ب�رت  بۆچی  »ئەی  گوتی:  ١3 ژنەکەش 

پاشا  ئەوەی  لەبەر  دەکات،  تاوانبار  خۆی  دەڵێت  ئەمە  پاشا  کە  خودا؟  گەلی 
زەوی  لەسەر  ڕژاو  ئاوێکی  ١4 وەک  نەگەڕاندووەتەوە!  خۆی  دوورخراوەکەی  کوڕە 
چەند  بەڵکو  ناکێشێت،  گ�ان  خودا  بەاڵم  دەمر�ن.  بێگومان  کۆناکرێنەوە،  کە 

ڕێگا�ەک دادەڕژێت هەتا ئەوەی لێیی دوورخراوەتەوە بە دوورخراوە�یی نەمێنێتەوە.
بکەم،  گەورەم  پاشای  لەگەڵ  قسە  بارە�ەوە  لەو  هەتا  هاتم  من  ١5 »ئێستاش 

دەکەم،  پاشا  لەگەڵ  ”قسە  گوتی:  کارەکەرەکەت  ترساند.  من�ان  گەل  چونکە 
بەڵکو پاشا بە گوێیی کارەکەرەکەی بکات. ١٦ لەوانە�ە پاشا گوێ بگرێت بۆ ئەوەی 
کوڕەکەم  و  دە�ەوێت خۆم  کە  بکات  دەرباز  پی�اوە  ئەو  دەست  لە  کارەکەرەکەی 

پیێکەوە لە م�راتی خودا بسڕێتەوە.“
١7 »هەروەها کارەکەرەکەت دەڵێت: ”بەڵکو وتەی پاشای گەورەم دڵنەوا�یی بێت 

بۆم، چونکە پاشای گەورەم وەک فر�شتەی خودا�ە لە تێگە�شتنی چاکە و خراپە، 
با �ەزدانی پەروەردگارت لەگەڵت بێت.“«

لێم  دەپرسم،  لێ  »شتێکت  گوت:  ژنەکەی  بە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ١٨ پاشا 

مەشارەوە.«
ژنەکەش گوتی: »تکا�ە، با پاشای گەورەم بفەرموێت.«

١٩ ئەوسا پاشا گوتی: »ئا�ا لە هەموو ئەمانەدا دەستی �ۆئاب لەگەڵتدا�ە؟«

کەس  ه�چ  تۆ  گ�انی  بە  گەورەم،  »پاشای  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ژنەکەش 
ناتوانێت نە بەالی ڕاست و نە بەالی چەپدا البدات لە هەموو ئەو شتانەی کە 
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پاشای گەورەم فەرموو�ەتی، چونکە �ۆئابی خزمەتکارت فەرمانی پیێ کردم و هەر 
ئەو هەموو ئەم قسانەی خستە سەر زاری کارەکەرەکەتەوە. ٢٠ �ۆئابی خزمەتکارت 
ئەم کارەی کرد بۆ ئەوەی دۆخەکە بگۆڕێت. دانا�یی گەورەم وەک دانا�یی فر�شتەی 

خودا�ە هەتا هەموو ئەو شتانەش بزانێت کە لە خاکەکە هە�ە.«
گەنجە،  کوڕە  ئەو  بڕۆ  و  دا  بڕ�ارم  من  »ئێستا  گوت:  �ۆئابی  بە  پاشا  ٢١ ئ�تر 

ئەبشالۆم بهێنەرەوە.«
٢٢ �ۆئاب�ش کەوتە سەر زەوی و کڕنۆشی برد و داوای بەرەکەتی بۆ پاشای کرد، 

�ۆئاب گوتی: »ئەی پاشای گەورەم، ئەمڕۆ خزمەتکارەکەت دەزانێت کە لەالی 
تۆ پەسەندە، چونکە پاشا بە قسەی خزمەتکاری خۆی کرد.«

ئۆرشەل�م.  هێنا�ەوە  ئەبشالۆمی  و  گەشوور  بۆ  چوو  و  هەستا  �ۆئاب  ٢3 ئ�نجا 

ئەوە  لەبەر  نەب�نێت.«  ڕووم  و  ماڵەکەی خۆی  بچێتە  »با  گوتی:  پاشاش  ٢4 بەاڵم 

ئەبشالۆم چووە ماڵەکەی خۆی و ڕووی پاشای نەب�نی.
شانوباڵ�دا  بە  ئەبشالۆم  وەک  نەبوو  کەس  قۆزی  لە  ئ�سرائ�لدا  هەموو  ٢5 لە 

کۆتا�یی  ٢٦ لە  بوو.  کەموکوڕی  بێ  سەری  تەپڵی  هەتا  پیێ�ەوە  بنی  لە  هەڵبدرێت، 
هەموو ساڵێک سەری دەتاشی، چونکە سەری قورس دەبوو، کێشی مووی سەری 

بەپیێیی کێشی پاشا�ەتی دوو سەد شاقلa دەبوو.
٢7 هەروەها ئەبشالۆم سێ کوڕ و کچێکی بوو، ناوی کچەکەش تامار بوو، بووە 

ئافرەتێکی زۆر جوان.
بب�نێت.  پاشا  ڕووی  ئەوەی  بەبێ  ما�ەوە،  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  دوو  ٢٨ ئەبشالۆم 

ئەو  بەاڵم  پاشا،  ب�نێرێتە الی  تاکو  ناردی  �ۆئابدا  بەدوای  ئەبشالۆم  ئەوە  ٢٩ لەبەر 

نە�و�ست بێتە الی. دووبارە بەدوا�دا نارد�ی�ەوە، بەاڵم ئەو نە�و�ست بێت. 3٠ لەبەر 
لەتەن�شت  �ۆئاب  کێڵگەکەی  بکەن،  »تەماشا  گوت:  خزمەتکارەکانی  بە  ئەوە 
ئەوەی منەوە�ە و جۆ لەوێ هە�ە. بڕۆن و ئاگری تێبەردەن.« ئ�نجا خزمەتکارەکانی 

ئەبشالۆم ئاگر�ان لە کێڵگەکە بەردا.
پیێیی گوت: »بۆچی  3١ ئ�تر �ۆئاب هەستا و چوو بۆ الی ئەبشالۆم بۆ ماڵەوە و 

خزمەتکارەکانت ئاگر�ان لە کێڵگەکەی من بەردا؟«
ئێرە،  ناردم و گوتم: ”وەرە  تۆدا  بەدوای  �ۆئابی گوت: »من  بە  3٢ ئەبشالۆم�ش 

هەتا بتنێرمە الی پاشا و بڵێ�ت، ’من بۆچی لە گەشوورەوە هاتمەوە؟ بۆ من چاکتر 
بوو لەوێ بمێنمەوە!‘ “ ئێستاش دەمەوێت چاوم بە پاشا بکەوێت، ئەگەر تاوانێکی 

تێمدا بەد�یی کرد، با بمکوژێت.«
33 ئ�تر �ۆئاب چوو بۆ الی پاشا و پیێیی ڕاگە�اند. ئەو�ش ئەبشالۆمی بانگکرد و 

هاتە الی پاشا، لەبەردەم ئەودا کڕنۆشی برد و سەری خستە سەر زەوی، پاشاش 
ئەبشالۆمی ماچکرد.

a ٢٦ دوو سەد شاقل: نز�کەی ٢,3 ک�لۆگرام.  
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�پیالنگێڕانی ئەبشالۆم

 لەدوای ماوە�ەک ئەبشالۆم گال�سکە و ئەس�یی بۆ خۆی دانا، پەنجا پی�او�ش ١5 ١

لەپیێش�ەوە ڕا�اندەکرد. ٢ هەروەها ئەبشالۆم بە�ان��ان زوو هەڵدەستا و لە قەراغ 
پاشا  الی  دەهاتە  کێشە�ەک  خاوەن  هەر  ڕادەوەستا.  شارەکە  دەروازەی  ڕێگای 
دەپرسی: »خەڵکی چ شارێک�ت؟«  لێیی  و  دەکرد  بانگی  ئەبشالۆم  بڕ�اردان،  بۆ 
هۆزەکانی  لە  �ەکێک  خەڵکی  »خزمەتکارەکەت  دەدا�ەوە:  وەاڵمی  ئەو�ش 
و  دروستە  تۆ  داواکەی  بکە،  »تەماشا  دەگوت:  پیێیی  3 ئەبشالۆم�ش  ئ�سرائ�لە.« 
ڕاستە، بەاڵم کەس ن��ە لەال�ەن پاشاوە گوێت لێ بگرێت.« 4 هەروەها ئەبشالۆم 
�ان  هەرکەسێک سکااڵ  ئەوا  دادوەر،  بکەنە  من  ناوچە�ە  لەم  »ئەگەر  دە�گوت: 

داوای هەبێت، دادوەر�یی بۆ داب�ن دەکەم.«
5 هەرکەسێک دەهاتە پیێشەوە بۆ ئەوەی کڕنۆشی بۆ ببات، ئەبشالۆم دەستی بۆ 

درێژ دەکرد، دە�گرت و ماچی دەکرد. ٦ ئەو ئەم کارەی لەگەڵ هەموو ئ�سرائ�لدا 
دەکرد، ئەوانەی بۆ دادوەری دەهاتنە الی پاشا. بەم شێوە�ە ئەبشالۆم دڵی گەلی 

ئ�سرائ�لی بۆ خۆی ڕاکێشا.
بدە  ڕێگام  »تکا�ە  گوت:  پاشای  بە  ئەبشالۆم  ساڵ  چوار  تێ�ەڕبوونی  7 پاش 

کردبوو.  نەزرم  �ەزدان  بۆ  کە  بەجێبهێنم   aنەزرەکەم ئەوەی  بۆ  حەبرۆن  بچمە 
نەزری  ئارام،  خاکی  گەشووری  لە  ن�شتەجێبوونی  کاتی  لە  ٨ خزمەتکارەکەت 

کردووە، گوتم: ”ئەگەر �ەزدان بە تەواوی بمگەڕێنێتەوە ئۆرشەل�م ئەوا لە حەبرۆن 
�ەزدان دەپەرستم.“«

٩ پاشاش گوتی: »بە سەالمەتی بڕۆ.« ئەو�ش هەستا و چوو بۆ حەبرۆن.

و  کردەوە  باڵو  ئ�سرائ�لدا  هۆزەکانی  هەموو  بەناو  س�خوڕی  ئەبشالۆم  ١٠ ئ�نجا 

بووە  لە حەبرۆن  بڵێن: ”ئەبشالۆم  بوو،  لە دەنگی کەڕەنا  گوتی: »ئەگەر گوێتان 
بەڕێکەوتن کە  ئەبشالۆم  لەگەڵ  ئۆرشەل�مەوە  لە  پی�او�ش  ١١ دوو سەد  پاشا.“«  بە 
ڕۆ�شتن.  ساو�لکە�ی�ەوە  بە  بزانن  شتێک  ه�چ  ئەوەی  بێ  کرابوون،  بانگهێشت 
ئەح�تۆفەلی  بەدوای  ناردی  دەکرد،  پیێشکەش  قوربان��ەکانی  ئەبشالۆم  ١٢ کاتێک 

گ�لۆن�یی ڕاوێژکاری داود بۆ ئەوەی لە گ�لۆی شارۆچکەکەی خۆ�ەوە بێتە ئەوێ. جا 
پی�النەکە بەهێزتر بوو، هەتا دەهات خەڵکەکە ز�اتر شوێنی ئەبشالۆم دەکەوتن.

هەاڵتنی داود
١3 هەواڵدەرێک هاتە الی داود و گوتی: »هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل دڵ�ان لەگەڵ 

ئەبشالۆمە.«
١4 داود�ش بە هەموو ئەو کاربەدەستانەی گوت کە لە ئۆرشەل�م لەگەڵی بوون: 

بکەن  پەلە  نابێت.  دەربازمان  ئەبشالۆم  دەست  لە  ئەگ�نا  هەڵبێ�ن،  با  »هەستن! 

a 7 واتە پابەندکردنی مرۆڤ خۆ�ەتی بە مەرجێکەوە، لە کاتێکدا کە داخواز�ی�ەک بەرز دەکاتەوە بۆ خودا و بە ئەرێ وەاڵم دەدرێتەوە لەال�ەن خوداوە. بڕوانە سەرژمێری 

  .  ٢١ :٢
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بەسەردا  پیێمان بگات و خراپەمان  نەوەک دەست�ێشخەری بکات،  لە ڕۆ�شتن، 
بهێنێت، بە زەبری شمشێر�ش لە شارەکە بدات.«

بڕ�ارێکی  بۆ هەر  ئامادە�ن  »ئێمە  پاشا�ان گوت:  بە  پاشاش  ١5 کاربەدەستانی 

پاشای گەورەمان.«
بۆ  کەن�زەی  ژنە  دە  پاشا  دەرەوە،  هاتنە  بەدوا�ەوە  ماڵەکەی  هەموو  و  ١٦ پاشا 

پاراستنی کۆشکەکە بەجێهێشت. ١7 ئ�تر پاشا ڕۆ�شت و هەموو گەل�ش لەدوای 
هەموو  ١٨ جا  ڕێکخستەوە.  قەراغی شار خۆ�ان  ماڵی  دوا�ی�ن  لەالی  ئەو چوون، 
پی�اوەکانی لەگەڵ کر�تی و پەلەت��ەکان و هەموو گەت��ەکان�ش کە شەش سەد پی�او 

بوون و لە گەتەوە بەدوا�ەوە هاتبوون لەپیێش�ەوە پەڕ�نەوە، لەپیێش پاشا دەپەڕ�نەوە.
١٩ پاشا بە ئ�تتای گەتی گوت: »بۆچی تۆش لەگەڵمان دەڕۆ�ت؟ بگەڕێوە و لەگەڵ 

ئەبشالۆمی پاشادا بمێنەرەوە، چونکە تۆ ب�ان�ت و لە ن�شت�مانەکەت دوورکەوتو�تەوە. 
بکەم،  ئاوارەت  لەگەڵماندا  ڕۆ�شتنت  بە  ئەمڕۆ  من  ئا�ا  هاتوو�ت،  دوێنێ  ٢٠ تۆ 

هاون�شت�مان��ەکان�شت  و  بگەڕێوە  دەچم؟  کۆی  بەرەو  نازانم  خۆم  من  چونکە 
بگەڕێنەوە. با �ەزدان خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆز�ت پی�شان بدات.«

٢١ بەاڵم ئ�تتای وەاڵمی پاشای دا�ەوە و گوتی: »بە �ەزدانی ز�ندوو، بە گ�انی 

ژ�ان،  بۆ  �ان  بێت  مردن  بۆ  بێت،  هەرکوێ  لە  گەورەم  پاشای  گەورەم،  پاشای 
خزمەتکارەکەشت لەوێ دەبێت.«

٢٢ داود بە ئ�تتا�یی گوت: »بڕۆ و ب�ەڕەوە.« ئ�نجا ئ�تتای گەتی و هەموو پی�اوەکانی 

و هەموو ئەو مندااڵنەی کە لەگەڵی بوون پەڕ�نەوە.
گەل  هەموو  دەگر�ان،  بەرز  دەنگێکی  بە  خاکەکە  دان�شتووانی  ٢3 هەموو 

ڕێگای  بەرەو  گەل�ش  هەموو  و  پەڕ�ی�ەوە  قدرۆن  دۆڵی  لە  پاشاش  دەپەڕ�نەوە، 
چۆڵەوانی چوون.

خودا�ان  پە�مانی  سندوقی  و  بوون  لەگەڵی  لێڤ��ەکان�ش  هەموو  و  ٢4 سادۆق 

دەکرد،  پیێشکەش  قوربانی  ئەب�اتار  و  دانا  ئ�تر سندوقەکەی خودا�ان  هەڵگرتبوو، 
هەتا هەموو گەل لە شارەکە هاتنە دەرەوە.

ئەگەر  شارەکە.  بگەڕێنەوە  خودا  »سندوقی  گوت:  سادۆقی  بە  پاشا  ٢5 ئ�نجا 

لەبەرچاوی �ەزدان پەسەند بم، ئەوا دەمگەڕێنێتەوە و ڕێگام دەدات سندوقەکە و 
نش�نگەکەشی بب�نم. ٢٦ ئەگەر �ەزدان�ش فەرمووی: ”من پیێت دڵشاد نەبووم،“ من 

ئەوەتام، با خۆی چی بەالوە باشە ئەوە بکات.«
بە  ن�ت؟  پیێشب�ن�کەر  تۆ  »ئا�ا  گوت:  کاه�نی  سادۆقی  بە  پاشا  ٢7 هەروەها 

کوڕی  �ۆناتانی  و  کوڕت  ئەح�مەعەچی  و  خۆت  شارەکە،  بگەڕێوە  سەالمەتی 
تەنکاوەکە  لە  من  بکەن،  ٢٨ تەماشا  لەگەڵتاندا.  کوڕەکانتان  هەردوو  ئەب�اتار�ش، 
بەرەو چۆڵەوانی ناپەڕمەوە و ئۆقرە دەگرم، هەتا پە�امێک لەالی ئێوەوە دێت و پیێم 
و  ئۆرشەل�م  گەڕاندەوە  خودا�ان  سندوقی  ئەب�اتار  و  سادۆق  ٢٩ ئ�تر  ڕادەگە�ەنن.« 

لەوێ مانەوە.
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3٠ بەاڵم داود بە هەورازەکەی کێوی زە�تووندا سەرکەوت، سەردەکەوت و دەگر�ا، 

بوون  لەگەڵی  دەڕۆ�شت، هەموو گەل�ش کە  پەتی  بەپیێیی  و  بوو  داپۆشی  سەری 
هەرکەسە و سەری خۆی داپۆشی بوو، بە گر�انەوە سەردەکەوتن. 3١ پیێشتر بە داود 
ڕاگە�ەنرابوو: »ئەح�تۆفەل لەگەڵ ئەبشالۆم لەنێو پی�النگێڕەکاندا�ە.« ئ�تر داود�ش لە 

�ەزدان پاڕا�ەوە: »ئەی �ەزدان، تکا�ە ڕاوێژی ئەح�تۆفەل بکە بە گێال�ەتی.«
3٢ کاتێک داود گە�شتە سەر لووتکەکە، شوێنی خواپەرستی، ب�نی وا حوشەی 

ئەرکی چاوەڕێیی دەکات. جلەکەی دڕاوە و سەری تۆزاو�ی�ە. 33 داود�ش پیێیی گوت: 
»ئەگەر لەگەڵم ب�ەڕ�تەوە بەسەرمەوە دەب�تە بار. 34 بەاڵم ئەگەر بگەڕێی�تەوە شار و بە 
ئەبشالۆم بڵێ�ت: ”ئەی پاشا، من دەبمە خزمەتکاری تۆ، لەمێژە خزمەتکاری باوکت 
بوومە، ئێستاش دەبمە خزمەتکاری تۆ،“ بەوە �ارمەت�م دەدەی لە پووچەڵکردنەوەی 
لەگەڵتدا  لەوێ  ئەب�اتار  و  سادۆق  کاه�نەکە،  هەردوو  35 ئا�ا  ئەح�تۆفەل.  ڕاوێژی 
ڕابگە�ەنە،  کاه�نەکە  هەردوو  بە  دە�ب�ست�تەوە  پاشا  کۆشکی  لە  ئەوەی  نابن؟ 
سادۆق و ئەب�اتار. 3٦ هەردوو کوڕەکە�ان لەوێ لەگەڵ�اندان، ئەح�مەعەچی سادۆق 
و �ۆناتانی ئەب�اتار، هەموو ئەو شتانەی گوێتان لێیی دەبێت بەواندا بۆ منی بنێرن.«

ناو  ئەبشالۆم دەهاتە  لەو کاتەی  داود هاتە شارەکە،  37 ئ�نجا حوشەی هاوڕێیی 

ئۆرشەل�م.

داود و چیڤا

بر�کاری ١٦ چ�ڤای  ب�نی  بوو،  ڕەت  لووتکەکە  لە  تۆزێک  داود  کە   کاتێک  ١

بە دوو گوێدرێژی کورتانکراوەوە چاوەڕێیی دەکات، دوو سەد  مەف�بۆشەت 
شەرابی  مەشکە�ەک  و  هەنج�ر  نانە  سەد  و  کشم�ش  هێشووە  سەد  و  کولێرە 

بارکردبوو.
٢ پاشا بە چ�ڤای گوت: »ئەمانەت بۆ چ��ە؟«

و  کولێرە  سواربوونە،  بۆ  پاشا  ماڵی  بۆ  گوێدرێژەکە  »دوو  گوتی:  چ�ڤاش 
لە  کە  ب�خۆنەوە  ئەوانە  با  شەرابەکەش  ب�خۆن،  با  پی�اوەکانتە  بۆ  هەنج�رەکەش 

چۆڵەوان�دا شەکەت بوون.«
3 پاشاش لێیی پرسی: »ئەی کوڕەزای گەورەکەت لەکوێی�ە؟«

گوتی:  چونکە  ماوەتەوە،  ئۆرشەل�م  لە  ئەو  »ئەوەتا  گوت:  پاشای  بە  چ�ڤاش 
”ئەمڕۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل پاشا�ەت��ەکەی باپی�رم بۆ دەگەڕێننەوە.“«

4 ئ�نجا پاشا بە چ�ڤای گوت: »وا هەموو ئەوانەی هی مەف�بۆشەتن بۆ تۆ�ە.«

چ�ڤاش گوتی: »کڕنۆش دەبەم. ه�وادارم پاشای گەورەم لێم ڕازی بێت.«

نەفرەتکردنی شیمعی لە داود
لە  کە  هات  لەوێوە  پی�اوێک  بووەوە،  نز�ک  بەحور�م  لە  پاشا  داودی  5 کاتێک 

خێڵی شاول بوو، ناوی ش�مع�یی کوڕی گێرا بوو، دەهاتە دەرەوە و نەفرەتی دەکرد. 
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٦ داودی پاشا و هەموو کاربەدەستانی بەردباران دەکرد، هەرچەندە هەموو سوپا و 

پاڵەوانەکان�ش لەالی ڕاست و چەپیی بوون. 7 ش�معی کە نەفرەتی دەکرد دە�گوت: 
»بڕۆ دەرەوە! بڕۆ دەرەوە، ئەی پی�اوی خوێنڕێژ، ئەی پی�اوی سووکوچروک! ٨ �ەزدان 
پاشا.  بە  بوو�ت  ئەو  جێیی  لە  کە  لێکرد�تەوە  شاولی  ماڵی  خوێنی  هەموو  تۆڵەی 
خۆت  خراپەی  بە  تۆ  کوڕت،  ئەبشالۆمی  دەست  دا�ە  پاشا�ەت��ەکەی  �ەزدان 

لەناودەچ�ت، چونکە تۆ پی�اوێکی خوێنڕێژ�ت!«
٩ ئەب�شەی کوڕی چەرو�اش بە پاشای گوت: »بۆچی ئەم سەگە تۆپی�وە نەفرەت 

لە پاشای گەورەم دەکات؟ لێمگەڕێ با بۆی بچم و سەری لێ بکەمەوە.«
هە�ە؟  ئێوە  و  من  لەنێوان  چی  چەرو�ا،  کوڕانی  »ئەی  گوتی:  پاشا  ١٠ بەاڵم 

لێ�گەڕێن با نەفرەت بکات، ئەگەر �ەزدان پیێیی فەرمووبێت نەفرەت لە داود بکە، 
کێ هە�ە بتوانێت بڵێت: ”بۆ ئەمە دەکە�ت؟“«

من  »ئەوەتا  گوت:  کاربەدەستەکانی  هەموو  بە  و  ئەب�شەی  بە  داود  ١١ ئ�نجا 

کوڕەکەی خۆم، ئەوەی لە پشتی خۆمەوە هاتووە دە�ەوێت بمکوژێت، چ جای 
بن�ام�ن��ەک! لێ�گەڕێن با نەفرەت بکات، چونکە �ەزدان پیێیی فەرمووە. ١٢ بەڵکو 
پاداشتم  چاکە  بە  ئەمڕۆ،  نەفرەتەی  ئەو  ج�اتی  لە  و  زەل�ل��ەکەم  بڕوانێتە  �ەزدان 

بداتەوە.«
١3 ئ�تر داود و پی�اوەکانی بە ڕێگادا دەڕۆ�شتن و ش�مع��ش بە قەراغ چ�اکەدا لە 

بەرامبەری دەڕۆ�شت، بە ڕێگاوە نەفرەتی دەکرد و لە بەرامبەری بەردی تێدەگرت 
گە�شتنە  بوون  لەگەڵی  گەلەی  ئەو  هەموو  و  ١4 پاشا  دەکرد.  بادا  بە  خۆڵی  و 

تەنکاوەکە، ماندوو بوون، لەوێ حەوانەوە.

ڕاوێژی ئەحی�ۆفەل و حوشەی
و  ئۆرشەل�م  هاتنە  ئ�سرائ�ل  سوپای  هەموو  و  ئەبشالۆم  کاتەدا،  لەو  ١5 هەر 

الی  هاتە  داود  هاوڕێیی  ئەرکی  حوشەی  ١٦ ئ�نجا  بوو.  لەگەڵ  ئەح�تۆفەل�ش�ان 
ئەبشالۆم، حوشەی بە ئەبشالۆمی گوت: »بژی پاشا، بژی پاشا!«

هاوڕێکەت؟  بۆ  خۆشەو�ست��ەکەتە  »ئەمە  گوت:  حوشەی  بە  ١7 ئەبشالۆم�ش 

بۆچی لەگەڵ برادەرەکەت نەڕۆ�شت�ت؟«
گەلە  ئەم  و  �ەزدان  ئەوەی  بەڵکو  »نەخێر،  ئەبشالۆمی گوت:  بە  ١٨ حوشە�ش 

پی�اوانی ئ�سرائ�ل هەڵ�انبژاردووە، من ال�ەنگری ئەو دەبم و لەگەڵ ئەودا  و هەموو 
ن��ە؟  کوڕەکەی  لەبەردەم  ئا�ا  دەکەم؟  کێ  خزمەتی  من  ١٩ پاشان،  دەمێنمەوە. 
خزمەت  تۆدا  لەبەردەم  ئاواش  کرد،  خزمەتم  باوکت  لەبەردەم  چۆن  هەروەک 

دەکەم.«
٢٠ ئەبشالۆم بە ئەح�تۆفەلی گوت: »تەگب�ر بکەن، چی بکە�ن؟«

جووتبە،  باوکت  کەن�زەکانی  »لەگەڵ  گوت:  ئەبشالۆمی  بە  ٢١ ئەح�تۆفەل�ش 

ئ�سرائ�ل  هەموو  ئ�نجا  هێشتن.  بەجێیی  کۆشکەکە  پاراستنی  بۆ  ئەوانەی 
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دە�ب�ستێتەوە کە لەبەرچاوی باوکت کەوتوو�ت، بەو شێوە�ە دەستی هەموو ئەوانە 
بەهێزتر دەبێت کە لەگەڵتدان.« ٢٢ لە سەربان چادرێک�ان بۆ ئەبشالۆم دامەزراند و 

لەبەرچاوی هەموو ئ�سرائ�ل لەگەڵ کەن�زەکانی باوکی جووتبوو.
لە  ئەوەی  وەک  دەکرا،  پیێ  ڕاوێژی  کە  ئەح�تۆفەل  ڕاوێژی  سەردەمەدا  ٢3 لەو 

خوداوە بێت. هەموو ڕاوێژەکانی ئەح�تۆفەل ئاوا بوون بۆ داود و بۆ ئەبشالۆم�ش.

هەڵبژێر�ت ١7 پی�او  هەزار  دوازدە  باشە  »پیێم  گوت:  ئەبشالۆمی  بە   ئەح�تۆفەل  ١

و  ماندووە  ٢ کە هێشتا  بکەو�ت.  داود  بەدوای  ئەمشەو  و هەر  و هەست�ت 
لەگەڵ�دان  گەلەی  ئەو  هەموو  ئ�تر  ب�تۆقێنە،  ئ�نجا  بدە،  بەسەر�دا  شلە  دەستی 
هەڵدێن. بە تەنها لە پاشا بدە، 3 هەموو گەلت بۆ دەگەڕێتەوە. مەرگی ئەو پی�اوەی 
داوای دەکە�ت، واتای گەڕانەوەی هەمووانە، جا هەموو گەل لە ئاشت�دا دەبن.« 

4 ئەم تەگب�رەی لەال�ەن ئەبشالۆم و هەموو پی�رانی ئ�سرائ�لەوە پەسەند کرا.

ئەو�ش  بزان�ن  با  بکەن،  بانگ  ئەرک�ش  »حوشەی  گوتی:  ئەبشالۆم  5 بەاڵم 

ئەم  پیێیی گوت: »ئەح�تۆفەل  ئەبشالۆم  ٦ ئ�تر حوشەی هاتە الی،  چی دەڵێت.« 
قسە�ەی کردووە، ئا�ا بە قسەی بکە�ن؟ ئەگەر نا، تۆ چی دەڵێت؟«

7 حوشە�ش بە ئەبشالۆمی گوت: »ڕاوێژەکەی ئەم جارەی ئەح�تۆفەل باش ن��ە. 

٨ تۆ باوکت و پی�اوەکانی دەناس�ت، پاڵەوانن، وەک دەڵەورچێک کە لە دەشتودەرە 

لەگەڵ  و  جەنگە  پی�اوی  باوکت  لەوەش  جگە  تووڕەن.  ڕاوکرابێت  بەچکەکانی 
خۆی  شوێنێکدا  لە  �ان  ئەشکەوتێک  لە  ئەو  ٩ ئێستا  بەسەرنابات.  شەو  لەشکر 
ب�ب�ستنەوە  لێ بکوژرێت و خەڵکی  لە سەرەتادا هەندێکتان  ئەگەر  شاردووەتەوە. 
و بڵێن، ”ئەو لەشکرەی لەگەڵ ئەبشالۆم بوو، تێکشکاوە،“ ١٠ ئەوا تەنانەت ئەو 
پاڵەوانەی دڵی وەک شێر وا�ە دڵی دەتوێتەوە، چونکە هەموو ئ�سرائ�ل دەزانن کە 

باوکت پاڵەوانە و ئەوانەی لەگەڵ�دان قارەمانن.
١١ »لەبەر ئەوە من ئامۆژگار�ت دەکەم کە هەموو ئ�سرائ�ل لە دانەوە هەتا ب�ری 

شابەع، وەک لمی سەر دەر�ا لێت کۆببنەوە لە زۆر�دا، بەڕێز�شت سەرکردا�ەتی 
جەنگەکە بکە. ١٢ ئ�نجا بۆی دەچ�نە �ەکێک لەو شوێنانەی کە ئەوی لێ�ە، وەک 
شەونمی سەر زەوی بەسەر�دا دادەبار�ن. ه�چ کەس�ان لێ ناهێڵ�نەوە، نە خۆی و 
نە هەموو ئەو پی�اوانەی لەگەڵ�دان. ١3 ئەگەر بۆ شارێک پاشەکشەی کرد، با هەموو 
ئ�سرائ�ل گور�س بۆ ئەو شارە ببەن و د�وارەکانی شارەکە بۆ ناو دۆڵەکە ڕادەکێش�ن 

بۆ ئەوەی تەنانەت بەردێک�شی لەوێ نەب�نرێتەوە.«
١4 ئ�نجا ئەبشالۆم و هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل گوت�ان: »ئامۆژگار�ی�ەکەی حوشەی 

باشەکەی  ڕاوێژە  پووچەڵکردنەوەی  ئ�تر  باشترە.«  ئەح�تۆفەل  ڕاوێژەکەی  لە  ئەرکی 
ئەبشالۆمدا  بەسەر  بەاڵ  �ەزدان  ئەوەی  بۆ  بوو،  �ەزدان  فەرمانی  بە  ئەح�تۆفەل 

بهێنێت.
١5 حوشەی بە سادۆق و بە ئەب�اتاری گوت، هەردوو کاه�نەکە: »ئەح�تۆفەل بەو 

شێوە�ە ئامۆژگاری بۆ ئەبشالۆم و پی�رانی ئ�سرائ�ل کردووە، من�ش بەم شێوە�ە ڕاوێژم 
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لەسەر  بڵێن: ”ئەمشەو  و  ڕابگە�ەنن  داود  بە  و  بنێرن  پەلە  بە  ١٦ ئێستاش  کردووە. 
تەنکاوەکەی بەرەو چۆڵەوانی بەسەرمەبە، لە ڕووبارەکە ب�ەڕەوە، نەوەک پاشا و ئەو 

گەلەی لەگەڵ�دان هەڵبلووشرێن.“«
لەالی  بب�نرێن،  و  شارەکە  ناو  بچنە  نە�اندەو�ست  ئەح�مەعەچ  و  ١7 �ۆناتان 

ئەوان�ش  ڕابگە�ەنێت،  پیێ  پە�امێک�ان  بوون  کارەکەرێک  چاوەڕێیی  ڕۆگێل  کانی 
بە  ب�نی و  ١٨ بەاڵم گەنجێک هەردووک�انی  پاشای ڕابگە�ەنن.  بە داودی  بچن و 
ماڵی  ناو  و چوونە  ڕۆ�شتن  پەلە  بە  هەردووک�ان  ئەوە  لەبەر  ڕاگە�اند،  ئەبشالۆمی 
پی�اوێک لە بەحور�م، ب�رێک لەناو حەوشەکە�دا هەبوو، هەردووک�ان شۆڕ بوونەوە 
بەسەردا  دانەوێڵەی  و  داپۆشی  ڕووپۆشێک  بە  ب�رەکەی  دەمی  ١٩ ژنەکەی  ناوی. 

باڵوکردەوە، کەس پیێیی نەزانی.
گوت�ان:  و  ماڵەکە  بۆ  ژنەکە  الی  بۆ  هاتن  ئەبشالۆم  خزمەتکارەکانی  ٢٠ ئ�تر 

»ئەح�مەعەچ و �ۆناتان لەکوێن؟«
ژنەکەش وەاڵمی دانەوە: »لە جۆگەی ئاوەکە پەڕ�نەوە.« جا پاش ئەوەی بەدوا�اندا 

گەڕان و نە�اندۆز�نەوە، گەڕانەوە ئۆرشەل�م.
لە  �ۆناتان  و  ئەح�مەعەچ  ڕۆ�شتن،  ئەبشالۆم  خزمەتکارەکانی  ئەوەی  ٢١ پاش 

داود�ان گوت:  بە  و  ڕاگە�اند  پاشا�ان  داود  بە  و  ڕۆ�شتن  و  دەرەوە  هاتنە  ب�رەکە 
ئامۆژگاری  ئاوا  ئەح�تۆفەل  چونکە  ب�ەڕنەوە،  تەنکاوەکە  لە  پەلە  بە  و  »هەستن 
و  هەستان  بوون  لەگەڵ�دا  گەلەی  ئەو  هەموو  و  داود  ئەوە  ٢٢ لەبەر  کردوون.« 
ئوردون  ڕووباری  لە  نەمابوو  کەس  بەرەبە�اندا  لە  و  پەڕ�نەوە  ئوردون  ڕووباری  لە 

نەپەڕ�بێتەوە.
گوێدرێژەکەی  نەکراوە،  ڕاوێژەکەی  بە  کار  ب�نی  ئەح�تۆفەل  کاتێک  ٢3 بەاڵم 

کورتان کرد و هەستا، بەرەو ماڵەکەی لە شارەکەی خۆ�دا بەڕێکەوت و وەس�ەتی 
بۆ ماڵەکەی کرد و خۆی خنکاند و مرد، جا لە گۆڕەکەی باوکی ناشت�ان.

پی�اوانەی  ئەو  هەموو  و  ئەبشالۆم�ش خۆی  و  مەحەنە�م  بۆ  هات  داود  ٢4 ئ�نجا 

ئ�سرائ�ل کە لەگەڵ�دا بوون لە ڕووباری ئوردونەوە پەڕ�نەوە. ٢5 ئەبشالۆم لە ج�اتی 
ناوی  بوو  پی�اوێک  کوڕی  عەماساش  و  سوپاساالر  بە  کردبوو  عەماسای  �ۆئاب 
�ەتەری ئ�سرائ�لی بوو، کە ئەب�گا�لی کچی ناحاش، خوشکی چەرو�ا، دا�کی 

�ۆئاب خێزانی بوو. ٢٦ ئ�سرائ�ل و ئەبشالۆم لە خاکی گلعاددا چادر�ان هەڵدا.
ڕەبەی  شاری  لە  ناحاش  کوڕی  شۆڤ�یی  مەحەنە�م،  گە�شتە  داود  ٢7 کاتێک 

عەمۆن��ەکان و ماک�ری کوڕی عەم�ێل لە لۆدەڤار و بەرز�لە�یی گلعادی لە ڕۆگەل�مەوە 
برژاو و  ئارد، دانەوێڵەی  قاپوقاچاغی گڵ�ن، گەنم و جۆ و  ٢٨ ڕاخەر و تەشت و 

مانگا�ان  پەن�ری  و  مەڕ  و   aدەڵەمە و  ٢٩ هەنگو�ن  برژاو،  نۆکی  و  ن�سک  و  پاقلە 
پیێشکەشی داود و ئەو گەلەی لەگەڵ�دا بوون کرد هەتا ب�خۆن، چونکە گوت�ان: 

»گەل لە چۆڵەوان�دا برسی و ماندوو و ت�نوون.«

a ٢٩ �ان دەرەمە، قۆناغی پیێش دروستبوونی پەن�ر.  
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مەرگی ئەبشالۆم

 داود سەرژمێری ئەو پی�اوانەی کرد کە لەگەڵ�دا بوون، فەرماندەی هەزاران و ١٨ ١

سەدانی بەسەرەوە دانان. ٢ ئ�نجا داود سێ�ەکی سەربازەکانی بە دەستی �ۆئابدا 
نارد، سێ�ەک�ش بە دەستی ئەب�شەی کوڕی چەرو�ای برای �ۆئاب، سێ�ەک�ش بە 
من�ش  دڵن�ا�ی�ەوە  بە  »هەروەها  سوپاکەی گوت:  بە  پاشا  گەتی.  ئ�تتا�یی  دەستی 

لەگەڵتان دێمە دەرەوە.«
3 بەاڵم سەربازەکان گوت�ان: »مەچۆ دەرەوە، چونکە ئەگەر ئێمە هەڵبێ�ن گوێمان 

پیێ نادەن، ئەگەر ن�وەشمان لێ بمرێت هەر گوێمان پیێ نادەن، بەاڵم تۆ هێندەی 
دە هەزار کەسی لە ئێمە، ئێستاش باشترە کە تۆ بۆ �ارمەت�دانمان لە شارەکە ب�ت.«

4 پاشاش وەاڵمی دانەوە: »ئەوەی پیێتان باشە دە�کەم.«

ئ�تر پاشا لەالی دەروازەکەوە وەستا و هەموو پی�اوان بە �ەکەی سەدان و بە هەزاران 
چوونە دەرەوە. 5 پاشا فەرمانی بە �ۆئاب و ئەب�شەی و ئ�تتای کرد و گوتی: »لەبەر 
من، لەگەڵ ئەو گەنجە نەرم بن، لەگەڵ ئەبشالۆم.« هەموو سەربازەکان�ش گوێی�ان 

لێبوو کاتێک پاشا سەبارەت بە ئەبشالۆم فەرمانی بە سەرکردەکان کرد.
دەشتودەر،  لە  ئ�سرائ�ل  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دەرەوە  چوونە  داود  ٦ سوپای 

لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  سوپای  7 لەوێ  ڕوو�دا.  ئەفرا�م  دارستانی  لە  شەڕەکەش 
خزمەتکارەکانی داود شکان، لەو ڕۆژەدا کوشتارێکی گەورە ڕوو�دا، ب�ست هەزار 
پی�او کوژرا. ٨ شەڕەکە لە هەموو ناوچەکەدا باڵو بووەوە، لەو ڕۆژەدا ئەوانەی لەناو 

دارستانەکەدا لەناوچوون ز�اتر بوون لەوانەی بە شمشێر لەناوچوون.
داود  خزمەتکارەکانی  تووشی  بەڕێکەوت  هێسترەکە�ەوە  سواری  بە  ٩ ئەبشالۆم 

بوو. هێسترەکە چووە ژێر لقەکانی دار بەڕووێکی گەورە و سەری ئەبشالۆم لەنێوان 
لقەکانی دار بەڕووەکەدا گ�ربوو، لەنێوان ئاسمان و زەو�دا هەڵواسرا، هێسترەکەی 

ژێر�شی ڕۆ�شت.
دار  بە  ب�نی  ئەبشالۆمم  ئێستا  »هەر  ڕاگە�اند:  �ۆئابی  بە  و  ب�نی  ١٠ پی�اوێک 

بەڕووەکەوە هەڵواسرابوو.«
١١ �ۆئاب�ش بەو پی�اوەی گوت کە پیێیی ڕاگە�اند: »هەر ئێستا ب�ن�ت؟ ئەی بۆچی 

لەوێ بە زەو�تدا نەدا، هەتا دە شاقلa ز�و و پشتێنێکت بدەمێ؟«
١٢ بەاڵم پی�اوەکە بە �ۆئابی گوت: »تەنانەت ئەگەر هەزار شاقلb ز�و�ش بکێشن 

و بە دەستم بگات، بە ه�چ جۆرێک دەستم بۆ کوڕی پاشا درێژ ناکەم، چونکە 
پاشا لەبەردەمی ئێمە فەرمانی بە تۆ و ئەب�شەی و ئ�تتای کرد و گوتی: ”لەبەر من 
لەگەڵ  نا ستەمم  ١3 ئەگەر  مەدەن.“  لێ  دەستی  و  ب�ارێزن  ئەبشالۆم  ئەو گەنجە، 

خۆم دەکرد، پاشاش ه�چی لێ ناشاردرێتەوە، تۆش لە دژم دەوەستا�ت.«
١4 �ۆئاب�ش گوتی: »من بەم شێوە�ە لەبەردەمتدا ئارام ناگرم.« جا سێ ڕمی گرت 

a ١١ نز�کەی ١١5 گرام.  

b ١٢ نز�کەی ١٢ ک�لۆگرام.  
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ز�ندوو  بەڕووەکەدا  دار  لەناو  هێشتا  کە  ئەبشالۆمی گرت  دڵی  لە  و  دەست�ەوە  بە 
لە  دا،  چواردەور�ان  بوون  �ۆئاب  تفاقەکانی  هەڵگرانی  کە  خزمەتکار  ١5 دە  بوو. 

ئەبشالۆم�ان دا و کوشت�ان.
گرت،  سەربازەکان  لەسەر  ڕێگای  و  کرد  کەڕەنادا  بە  فووی  �ۆئاب  ١٦ ئەوسا 

لە  و  هەڵگرت  ئەبشالۆم�ان  ١7 ئ�تر  گەڕانەوە.  ئ�سرائ�ل  ڕاونانی  لە  سەربازەکان�ش 
کەڵەکە  لەسەری  زۆر�ان  بەردێکی  گەورە،  چاڵێکی  ناو  فڕێی�اندا�ە  دارستانەکەدا 

کرد. هەموو ئ�سرائ�ل�ش هەر�ەکە و بۆ شوێنی خۆی هەاڵت.
پاشادا  لە دۆڵی  ئەو کۆڵەکە�ەی کە  بوو،  ز�ندوو  ئەبشالۆم کە هێشتا  ١٨ پیێشتر 

بۆ  ن��ە  »کوڕێکم  گوتبووی:  چونکە  دا�مەزراندبوو،  خۆی  بۆ  و  بردبووی  بوو 
پیێ  ئەمڕۆش  هەتا  ناونا،  خۆ�ەوە  ناوی  بە  کۆڵەکەکەشی  ناوەکەم.«  �ادکردنەوەی 

دەگوترێت »�ادەوەری ئەبشالۆم«.

گریانی داود بۆ ئەبشالۆم
١٩ ئەوە بوو ئەح�مەعەچی کوڕی سادۆق گوتی: »با ڕابکەم و مژدە بدەمە پاشا: 

”�ەزدان حەقی بۆ سەند�تەوە و لە دوژمنەکانت ڕزگاری کرد�ت.“«
٢٠ �ۆئاب�ش پیێیی گوت: »تۆ ئەمڕۆ خاوەن مژدە ن�ت، لە ڕۆژێکی د�کەدا مژدە 

بدە و ئەمڕۆ مژدە مەدە، چونکە کوڕی پاشا مردووە.«
ڕابگە�ەنە.«  پاشای  بە  ب�ن�ت  ئەوەی  و  »بڕۆ  گوت:   aکوش��ەکی بە  ٢١ �ۆئاب 

کوش��ەکەش کڕنۆشی بۆ �ۆئاب برد و ڕا�کرد.
بووە  »هەرچ��ەک  گوت:  �ۆئابی  بە  دووبارە  سادۆق  کوڕی  ٢٢ ئەح�مەعەچی 

لێمگەڕێ با من�ش بەدوای کوش��ەکەدا ڕابکەم.«
ن��ە شا�انی  �ۆئاب�ش گوتی: »کوڕم، تۆ بۆ ڕادەکە�ت، لە کاتێکدا مژدە�ەکت 

پاداشت بێت؟«
٢3 ئەو�ش گوتی: »هەرچی بێت، ڕادەکەم.«

پیێدەشتەکەدا  ڕێگای  بە  ئەح�مەعەچ  ئەوسا  »ڕابکە!«  گوت:  پیێیی  �ۆئاب�ش 
ڕا�کرد و بە پیێش کوش��ەکە کەوت.

ئێشکگرەکە  دان�شتبوو،  دەرەوە  و  ژوورەوە  دەروازەکانی  لەنێوان  داود  ٢4 کاتێک 

سەرکەوتە سەربانی دەرگاکە بۆ سەر شووراکە، چاوی هەڵبڕی و ب�نی پی�اوێک بە 
تەنها ڕادەکات. ٢5 ئێشکگرەکە هاواری کرد و بە پاشای ڕاگە�اند.

پاشاش گوتی: »ئەگەر بە تەنها بێت مژدەی پیێ�ە.« پی�اوەکەش ڕا�دەکرد و نز�ک 
دەبووەوە.

دەرگاوانەکەی  بانگی  ڕادەکات،  ب�نی  د�کەی  پی�اوێکی  ئێشکگرەکە  ٢٦ ئ�نجا 

کرد و پیێیی گوت: »ئەوەتا پی�اوێکی د�کەش بە تەنها ڕادەکات.«
پاشاش گوتی: »ئەمەش هەر مژدەی پیێ�ە.«

a ٢١ لە واڵتێکە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  
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ڕاکردنی  وەک  �ەکەم  ڕاکردنی  کە  دەب�نم  »من  گوتی:  ٢7 ئێشکگرەکە 

ئەح�مەعەچی کوڕی سادۆق وا�ە.«
پاشاش گوتی: »ئەمە پی�اوچاکە و مژدە�ەکی چاک�ش دەهێنێت.«

شتێک  هەموو  »ساڵو،  گوت:  پاشای  بە  و  کرد  هاواری  ٢٨ ئەح�مەعەچ 

بۆ  »ستا�ش  گوتی:  و  زەوی  سەر  خستە  سەری  و  برد  پاشا  بۆ  کڕنۆشی  باشە!« 
�ەزدانی پەروەردگارت، ئەوەی ئەو خەڵکەی ڕادەست کرد کە لە پاشای گەورەم 

هەستابوون!«
٢٩ پاشاش گوتی: »ئەو گەنجە، ئەبشالۆم سەالمەتە؟«

ئەح�مەعەچ�ش گوتی: »گەورەم، کاتێک کە �ۆئابی بەردەستی تا�بەتی تۆ منی 
دەنارد، شڵەژانێکی گەورەم ب�نی، بەاڵم نەمزانی چی بوو.«

3٠ پاشاش گوتی: »بسووڕێوە و لێرە ڕابوەستە.« ئەو�ش سووڕا�ەوە و ڕاوەستا.

مژدەم  گەورەم  »پاشای  گوتی:  کوش��ەکە  هات،  کوش��ەکەش  کاتەدا  3١ لەو 

بدەرێ، چونکە �ەزدان ئەمڕۆ حەقی بۆ سەند�تەوە و لە هەموو ئەوانەی لێت ڕاست 
بوونەوە ڕزگاری کرد�ت!«

3٢ پاشاش بە کوش��ەکەی گوت: »ئەو گەنجە، ئەبشالۆم سەالمەتە؟«

کوش��ەکەش گوتی: »با دوژمنەکانی پاشای گەورەم و هەموو ئەوانەی بۆ خراپە 
لە دژی تۆ سەرهەڵدەدەن وەک ئەو گەنجە�ان لێ بێت.«

دەم  بە  دەروازەکە،  سەر  ژووری  سەرکەوتە  و  دەگر�ا  بوو،  ن�گەران  پاشا  33 جا 

ئەبشالۆم!  کوڕەکەم  کوڕەکەم،  ئەبشالۆم!  »کوڕەکەم  دەگوت:  ئاوای  ڕۆ�شتنەوە 
خۆزگە لە جێیی تۆ بمردباما�ە، کوڕەکەم ئەبشالۆم! کوڕەکەم!«

 پاشان بە �ۆئاب ڕاگە�ەنرا: »پاشا دەگر�یێت و ش�وەن بۆ ئەبشالۆم دەگێڕێت.« ١٩ ١

٢ ئەو ڕۆژە سەرکەوتنەکە لەالی هەموو سوپا بووە ش�وەن، چونکە سەربازەکان 

لەو ڕۆژەدا گوێی�ان لێبوو گوترا: »پاشا بۆ کوڕەکەی دڵتەنگ بووە.« 3 جا لەو ڕۆژەدا 
سەربازەکان وەک سوپا�ەکی شەرمەزاری هەاڵتوو لە جەنگدا بەدز�ی�ەوە گەڕانەوە 
کرد:  هاواری  بەرز  دەنگێکی  بە  و  داپۆشی  خۆی  ڕووی  4 پاشاش  شارەکە.  ناو 

»کوڕەکەم ئەبشالۆم! ئەبشالۆم کوڕەکەم، کوڕەکەم!«
هەموو  ڕووی  »ئەمڕۆ  گوتی:  و  ژوورەوە  چووە  پاشا  ماڵی  لە  �ۆئاب  5 ئ�نجا 

و  ژ�انی خۆت  دەربازکەری  ڕۆژەدا  لەم  ئەوانەی  خزمەتکارەکانت شەرمەزار کرد، 
ژ�انی کوڕ و کچ و ژن و کەن�زەکانت بوون. ٦ ئەوانەی ڕق�ان لێت دەبێتەوە خۆشت 
دەرتخست  ئەمڕۆ  دەبێتەوە.  لێ�ان  ڕقت  تۆ�ان خۆشدەوێت  کە  ئەوانەش  دەوێن، 
زان�م  ئەمڕۆ  ئەوەی  لەبەر  ن��ە،  ه�چ  بەالوە  خزمەتکارەکانت  و  سەرکردە  تۆ  کە 
بە  ئەوسا کارەکەت  بمردبوو�نا�ە  ئێمە هەموومان  و  بووا�ە  ز�ندوو  ئەبشالۆم  ئەگەر 
دڵ دەبوو. 7 ئێستاش هەستە و بڕۆ دەرەوە دڵی خزمەتکارەکانت بدەوە، چونکە بە 
�ەزدانی ز�ندوو، ئەگەر نەچ�تە دەرەوە، ئەمشەو کەس لەگەڵت نامێنێتەوە، ئەوەش 
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دەبێت  خراپتر  بوون  تووشت  ئێستا  هەتا  گەنج��ەوە  لە  خراپانەی  ئەو  هەموو  لە 
لەسەرت.«

٨ ئ�تر پاشا هەستا و لە دەروازەکەدا دان�شت، بە هەموو گەل ڕاگە�ەنرا: »ئەوەتا 

پاشا لە دەروازەکەدا دان�شتووە.«
جا هەموو گەل هاتنە بەردەم پاشا.

گەڕانەوەی داود بۆ ئۆرشەلیم
هەموو  ٩ لەناو  هەاڵتبوون.  خۆی  چادرەکەی  بۆ  و  هەر�ەکە  ئ�سرائ�ل��ەکان�ش 
دەست  لە  »پاشا  دە�انگوت:  و  بوو  مشتومڕ�ان  گەل  ئ�سرائ�لدا  هۆزەکانی 
دەربازی  فەلەست��ەکان  دەست  لە  کە  بوو  ئەو  کەوت،  فر�امان  دوژمنەکانمان 
کرد�ن، ئێستاش ئەو بەهۆی ئەبشالۆمەوە لە خاکەکەوە هەاڵتووە. ١٠ ئەبشالۆم�ش 
ئەوەی بەسەر خۆمانەوە دەستن�شانمان کرد لە جەنگدا مرد، بۆچی سەبارەت بە 

هێنانەوەی پاشا بێدەنگن؟«
گوتی:  و  نارد  ئەب�اتار  و  سادۆق  کاه�نەکە،  هەردوو  بۆ  پە�امی  پاشا  ١١ داودی 

»لەگەڵ پی�رانی �ەهودا بدوێن و بڵێن: ”بۆچی دواهەم�ن کەس دەبن لە گەڕاندنەوەی 
پاشا بۆ کۆشکەکەی، چونکە هەموو ئەوەی ئ�سرائ�ل گوت�ان گە�شتە پاشا کە لە 
لە  بۆچی  ئ�تر  منن،  خوێنی  و  لە گۆشت  و  منن  برای  ١٢ ئێوە  بوو؟  ئۆردوگاکەی 
”ئا�ا  بڵێن:  عەماسا  بە  ١3 هەروەها  دەبن؟“  کەس  دواهەم�ن  پاشا  گەڕاندنەوەی 
تۆ لە گۆشت و خوێنی من ن�ت؟ با خودا توندتر�ن سزام بدات، ئەگەر لەمەودوا 

لەالی من لە جێیی �ۆئاب نەب�تە فەرماندەی گشتی سوپا.“«
ڕاکێشا،  خۆ�دا  بەالی  پی�او  �ەک  وەک  �ەهودای  پی�اوانی  هەموو  دڵی  ١4 جا 

خزمەتکارەکانت  هەموو  و  »خۆت  گوت�ان:  و  نارد�ان  پاشادا  بەدوای  ئەوان�ش 
بگەڕێنەوە.« ١5 لەبەر ئەوە پاشا گەڕا�ەوە و هاتە ڕووباری ئوردون.

پی�اوانی �ەهوداش هاتنە گلگال و چوونە پیێشوازی پاشا، بۆ ئەوەی لە ڕووباری 
بەحور�مە،  خەڵکی  کە  بن�ام�نی  گێرای  کوڕی  ١٦ ش�معی  ب�ەڕێتەوە.  ئوردون 
دابەز�ن،  پاشا  داودی  پیێشوازی  بۆ  �ەهودا  پی�اوانی  لەگەڵ  و  کرد  دەست�ێشخەری 
ماڵی  خزمەتکاری  چ�ڤای  لەگەڵ  بوون،  لەگەڵ�دا  بن�ام�ن  لە  پی�او�ش  ١7 هەزار 

پازدە کوڕەکەی و ب�ست خزمەتکارەکەی لەگەڵ�دا بوون، هەموو�ان  شاول، هەر 
بە پەلە چوونە سەر ڕووباری ئوردون، بۆ الی پاشا. ١٨ ئ�نجا لە تەنکا�ی�ەکە پەڕ�نەوە 
بۆ ئەوەی ماڵی پاشا ب�ەڕێننەوە و هەرچ��ەک پاشا بەال�ەوە پەسەند بوو ئەنجامی 

بدەن.
ش�معی کوڕی گێراش کاتێک لە ڕووباری ئوردون پەڕ�ی�ەوە لەبەردەم پاشادا بە 
ڕوودا کەوت، ١٩ بە پاشای گوت: »با گەورەم تاوانم لەسەر نەژمێرێت. ئەو هەڵە 
گەورە�ەی خزمەتکارەکەت بە �اد مەهێنەرەوە کە لە ڕۆژی چوونەدەرەوەی پاشای 
با پاشا ئەوە لە دڵی خۆی نەگرێت. ٢٠ لەبەر ئەوەی  گەورەم لە ئۆرشەل�م کردی. 
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خزمەتکارەکەت دەزانێت کە گوناهی کردووە، هەر بۆ�ە من ئەمڕۆ �ەکەم کەسم لە 
هەموو بنەماڵەی �وسف کە بۆ پیێشوازی پاشای گەورەم دابەز�وم.«

نابێت  ئەمە  لەبەر  »ئا�ا  دا�ەوە و گوتی:  ٢١ ئەب�شەی کوڕی چەرو�اش وەاڵمی 

ش�معی بکوژرێت کە نەفرەتی لە دەستن�شانکراوی �ەزدان کردووە؟«
٢٢ داود�ش گوتی: »کوڕانی چەرو�ا، ئەمە چ پە�وەند�ی�ەکی بە ئێوەوە هە�ە؟ بە چ 

مافێک دەست لە کاروبارم وەردەدەن؟ ئا�ا ئەمڕۆ کەسێک لە ئ�سرائ�ل بکوژرێت؟ 
»تۆ  گوت:  ش�معی  بە  پاشا  ٢3 ئ�نجا  ئ�سرائ�لم؟«  پاشای  ئەمڕۆ  من  نازانن  ئا�ا 

نامر�ت.« پاشا سوێندی بۆ خوارد.
لەو ڕۆژەی  دابەزی،  پاشا  پیێشوازی  بۆ  ٢4 هەروەها مەف�بۆشەتی کوڕەزای شاول 

با�ەخی بە قاچەکانی  تێ�دا ڕۆ�شت هەتا ئەو ڕۆژەی بە سەالمەتی هاتەوە،  پاشا 
هاتە  ئۆرشەل�م  لە  کاتێک  بوو  ٢5 ئەوە  نەشوشتبوو.  جلەکانی  نەدابوو،  ڕ�شی  و 

پیێشوازی پاشا، پاشا پیێیی گوت: »مەف�بۆشەت، بۆچی لەگەڵمدا نەڕۆ�شت�ت؟«
هەڵ�خەڵەتاندم،  خزمەتکارەکەم  چ�ڤای  پاشا،  »گەورەم،  گوتی:  ٢٦ ئەو�ش 

تاوەکو  بکرێت  کورتان  بۆ  ”گوێدرێژێکم  گوتی:  خزمەتکارەکەت  ئەوەی  لەبەر 
سواری بم و لەگەڵ پاشادا بچم.“ بەاڵم چ�ڤای خزمەتکارەکەم هەڵ�خەڵەتاندم و 
٢7 لەالی پاشای گەورەم بوختانی بەدەم خزمەتکارەکەتەوە کرد. پاشای گەورەشم 

بنەماڵەی  ٢٨ هەموو  بکە.  ئەوە  باشە  پیێ  چ�ت  جا  وا�ە،  خودا  فر�شتەی  وەک 
تۆش  ب�انکوژێت،  گەورەم  پاشای  کە  بوون  ئەوە  شا�انی  بوون  خەڵکانێک  ئێمە 
خزمەتکارەکەتت خستە نێو ئەو کەسانەی کە لەسەر خوانەکەت دەخۆن، ئ�تر بە 

چ مافێکەوە داواکار�یی ز�اتر پیێشکەش پاشا بکەم؟«
چ�ڤا  و  تۆ  گوتم  من  دەکە�ت؟  ز�اد  قسەی  »بۆچی  گوت:  پیێیی  ٢٩ پاشاش 

کێڵگەکە لەنێوانتاندا دابەش بکەن.«
3٠ مەف�بۆشەت�ش بە پاشای گوت: »دوای ئەوەی پاشای گەورەم بە سەالمەتی 

گەڕاوەتەوە ماڵەکەی با چ�ڤا هەمووی بۆ خۆی ببات.«
3١ هەروەها بەرز�لە�یی گلعادی لە ڕۆگەل�مەوە دابەزی و لە ڕووباری ئوردون لەگەڵ 

3٢ بەرز�لەی  بکات.  بەڕێیی  ئوردون  ڕووباری  لەالی  ئەوەی  بۆ  پەڕ�ی�ەوە،  پاشادا 
زۆر پی�ر ببوو، تەمەنی هەشتا ساڵ بوو، لە ماوەی مانەوەی پاشا لە مەحەنە�م ئەو 
ئازووقەی بۆ داب�ن کردبوو، چونکە پی�اوێکی زۆر دەوڵەمەند بوو. 33 لەبەر ئەوە پاشا 
بە بەرز�لە�یی گوت: »تۆش ب�ەڕەوە و لەگەڵم وەرە ئۆرشەل�م، ئازووقەت بۆ داب�ن 

دەکەم.«
لەگەڵ  تاوەکو  ماوە  تەمەنم  لە  ساڵ  »چەند  گوت:  پاشای  بە  34 بەرز�لە�ی�ش 

دەتوانم  ئا�ا  ساڵە،  هەشتا  تەمەنم  ئەمڕۆ  35 من  ئۆرشەل�م؟  سەربکەومە  پاشادا 
وەردەگرێت  چێژ  خزمەتکارەکەت  ئا�ا  بکەمەوە،  ج�ا  �ەک  لە  خراپ  و  چاک 
لەوەی کە دە�خوات و دە�خواتەوە؟ ئا�ا گوێم لە دەنگی ژن و پی�اوە گۆران�بێژەکان 
دەبێت؟ ئ�تر بۆچی خزمەتکارەکەت ببێت بە بارگرانی بەسەر پاشای گەورەمەوە؟ 
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3٦ خزمەتکارەکەت تەنها کەمێک لە ڕووباری ئوردون بەڕێت دەکات، ئ�تر بۆچی 

بگەڕێتەوە،  خزمەتکارەکەت  با  37 لێگەڕێ  دەداتەوە؟  پاداشتم  خەاڵتە  بەم  پاشا 
وا  بمرم،  باوکمەوە  و  دا�ک  نز�ک گۆڕی  لە  لە شارۆچکەکەی خۆمدا  ئەوەی  بۆ 
ک�مهامی خزمەتکارت لەگەڵ پاشای گەورەمدا دەپەڕێتەوە، تۆش چ�ت پیێ باشە 

ئەوەی لەگەڵدا بکە.«
بێت  باش  پیێت  تۆ  ئەوەی  و  دەپەڕێتەوە  لەگەڵمدا  »ک�مهام  گوتی:  3٨ پاشاش 

لەگەڵ�دا دەکەم، ئەوەشی لێم دەخواز�ت بۆت دەکەم.«
پاشا  پەڕ�ی�ەوە،  پاشاش  ئ�نجا  پەڕ�نەوە،  ئوردون  ڕووباری  لە  گەل  3٩ هەموو 

بەرز�لە�یی ماچکرد و داوای بەرەکەتی بۆ کرد، ئەو�ش گەڕا�ەوە شوێنەکەی خۆی.
4٠ کاتێک پاشا پەڕ�ی�ەوە گلگال، ک�مهام�ش لەگەڵ�دا پەڕ�ی�ەوە، هەموو سوپای 

�ەهودا و ن�وەی سوپای ئ�سرائ�ل پاشا�ان پەڕاندەوە.
4١ ئ�تر هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل دەهاتنە الی پاشا، بە پاشا�ان دەگوت: »بۆچی 

ئوردون  ڕووباری  لە  ماڵەکە�ان  و  پاشا  دزی،  تۆ�ان  �ەهودا  پی�اوانی  براکانمان، 
پەڕاندەوە، هەموو پی�اوانی داود�ش لەگەڵ�دا بوون؟«

4٢ هەموو پی�اوانی �ەهوداش وەاڵمی پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ان دا�ەوە و گوت�ان: »لەبەر 

ئەوەی پاشا لە خزمی نز�کی ئێمە�ە، ئێوە بەم کارە بەغ�لی دەبەن؟ ئا�ا ه�چمان لە 
پاشا خواردووە، �ان ه�چی پیێ بەخش�و�ن؟«

دە  »ئێمە  گوت�ان:  و  دا�ەوە  �ەهودا�ان  پی�اوانی  وەاڵمی  ئ�سرائ�ل�ش  43 پی�اوانی 

ئەوەندەی ئێوە بەشمان لەالی پاشا هە�ە، ئێمە لە ئێوە ز�اتر مافمان بەسەر داودەوە 
هە�ە. ئ�تر بۆچی بە سووکا�ەت��ەوە هەڵسوکەوتمان لەگەڵدا دەکەن؟ ئێمە نەبوو�ن 

�ەکەم جار سەبارەت بە گەڕاندنەوەی پاشاکەمان قسەمان کرد؟«
بەاڵم قسەی پی�اوانی �ەهودا لە قسەی پی�اوانی ئ�سرائ�ل ڕەقتر بوو.

یاخیبوونی شە�ەع لە دژی داود

 وا ڕێککەوت پی�اوێکی گێرەشێوێن لەوێدا بوو، ناوی شەڤەعی کوڕی ب�کری ٢٠ ١

بوو، پی�اوێکی بن�ام�نی بوو، فووی بە کەڕەنادا کرد و هاواری کرد:

  »ئەی ئ�سرائ�ل، ه�چ نز�کا�ەت��ەکمان لەگەڵ داود ن��ە،
ه�چ م�راتێکمان لە کوڕی �ەسادا ن��ە!   

  هەرکەسە و بۆ چادرەکەی خۆی!«

٢ لەبەر ئەوە هەموو پی�اوانی ئ�سرائ�ل واز�ان لە داود هێنا و بەدوای شەڤەعی کوڕی 

ب�کر�دا ڕۆ�شتن. بەاڵم پی�اوانی �ەهودا لە ڕووباری ئوردونەوە هەتا ئۆرشەل�م لەگەڵ 
پاشا�اندا مانەوە.

3 کاتێک داود هاتەوە بۆ کۆشکەکەی خۆی لە ئۆرشەل�م، ئەو دە کەن�زە�ەی بۆ 

دا�نان  دەستبەسەر�دا  ماڵی  لە  و  بردنی  هێشتبوون،  بەجێیی  کۆشکەکە  پاراستنی 
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و بەخێوی دەکردن، بەاڵم لەگەڵ�اندا پاڵ نەکەوت، بەڵکو هەتا ڕۆژی مردن�ان بە 
تەنها�یی دەستبەسەر کرابوون.

4 ئ�نجا پاشا بە عەماسای گوت: »لە سێ ڕۆژدا پی�اوانی �ەهودام بۆ کۆبکەرەوە و 

تۆش وەرە ئێرە.« 5 عەماساش بۆ کۆکردنەوەی پی�اوانی �ەهودا چوو، بەاڵم لەو کاتە 
دواکەوت کە بۆی د�اری کردبوو.

ئەبشالۆم خراپتر  لە  ب�کری  »ئێستا شەڤەعی کوڕی  ئەب�شەی گوت:  بە  ٦ داود 

دەبێت بۆمان. لەبەر ئەوە تۆ خزمەتکارەکانی گەورەت ببە و دوای بکەوە، نەوەک 
7 ئ�تر  بێت.«  ون  لەبەرچاومان  و  بکات  پە�دا  بۆ خۆی  قەاڵبەند  شارێکی  چەند 
پی�اوەکانی �ۆئاب و کر�تی و پەلەتی و هەموو پاڵەوانەکان بە فەرماندە�یی ئەب�شەی 

بۆ ڕاونانی شەڤەعی کوڕی ب�کری لە ئۆرشەل�مەوە هاتنە دەرەوە.
ڕوو�ان هات،  بەرەو  عەماسا  بوون،  بەردە گەورەکەی گبعۆن  لەالی  ٨ کاتێک 

بەستبوو، خەنجەرەکەشی  لەسەری  پشتێنێک�شی  و  پۆش�بوو   aزرێی�ەکەی �ۆئاب�ش 
پیێش،  هاتە  کە  ئ�نجا  بەستبووی.  ناوقەد�ەوە  لە  بوو،   bکێالنەکەی لەناو 

خەنجەرەکەی کەوتە خوارەوە.
٩ �ۆئاب بە عەماسای گوت: »برام، چۆنی؟« جا �ۆئاب بە دەستی ڕاستی ڕ�شی 

عەماسای گرت بۆ ئەوەی ماچی بکات. ١٠ عەماساش ئاگای لەو خەنجەرە نەبوو 
و  سک�دا  بە  کرد  خەنجەرەکەی  �ۆئاب  بوو،  �ۆئابدا  د�کەی  دەستەکەی  لە  کە 
هەناوی ڕژا�ە سەر زەوی. پیێو�ستی نەکرد کە جارێکی د�کە خەنجەر بکاتەوە بە 
سک�دا، چونکە دەستبەجێ مرد. ئ�نجا �ۆئاب و ئەب�شەی براشی لەدوای شەڤەعی 

کوڕی ب�کری ڕۆ�شتن.
ڕاوەستا و گوتی: »ئەوەی  لەالی عەماسا  �ۆئاب  لە خزمەتکارەکانی  ١١ �ەکێک 

١٢ عەماساش  بێت!«  �ۆئابدا  لەدوای  با  داودە  بە  سەر  ئەوەی  و  دەوێت  �ۆئابی 
ب�نی  خزمەتکارەکە  کاتێک  جا  گەوزابوو،  خوێندا  لەناو  ڕێگاکەدا  لەناوەڕاستی 
و  ناو کێڵگەکە  بۆ  ڕێگاکە گواستەوە  لەسەر  ڕادەوەستن، عەماسای  هەموو گەل 
پارچە جلێکی بەسەر�دا دا، چونکە ب�نی هەرکەسێک بگاتە سەری ڕادەوەستێت. 
١3 کاتێک عەماسا لە ڕێگاکە گواسترا�ەوە، هەموو پی�اوێک دوای �ۆئاب کەوت بۆ 

ڕاونانی شەڤەعی کوڕی ب�کری.
١4 شەڤەع�ش بەناو هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�لدا تێ�ەڕی، هەتا ئابێلی بێت مەعکا 

کەوتن.  شوێنی  و  کۆبوونەوە  هەمووان  ئەوان�ش  ب�ر�ی�ەکان،  ناوچەی  هەموو  و 
بێت مەعکادا  ئابێلی  لە  و  هاتن  بوو  �ۆئاب  لەگەڵ  کە  لەشکرەی  ئەو  ١5 ئ�نجا 

شەڤەع��ان گەمارۆ دا، سەنگەر�ان لە دەوری شارەکە لێدا. شارەکە گەمارۆ درا، 
هەموو ئەو گەلەش کە لەگەڵ �ۆئاب بوون سەرگەرمی ڕووخان بوون بۆ ڕووخاندنی 
شووراکە، ١٦ لەو کاتەدا ژنێکی دانا لە شارەکەوە هاواری کرد: »گوێ بگرن! گوێ 

a ٨ زرێ: بەڕگێکی کانزا�ی�ە کە لە کاتی شەڕ دەپۆشرێت.  

b ٨ کاالنەکەی.  
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بگرن! بە �ۆئاب بڵێن، وەرە پیێشەوە بۆ ئێرە، هەتا قسەی لەگەڵدا بکەم.« ١7 ئەو�ش 
چووە پیێشەوە بۆ الی، ژنەکەش پرسی: »تۆ �ۆئابی؟«

ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »من ئەوم.«
ژنەکە پیێیی گوت: »گوێ لە قسەی کارەکەرەکەت بگرە.«

ئەو�ش گوتی: »گوێم گرتووە.«
شێوە�ە  بەو  دەپرسن،“  ئابێل  ”لە  دەگوت:  ئاوا�ان  »پیێش�نان  گوتی:  ١٨ ژنەکە 

و  ئاشت�خواز  ئ�سرائ�لدا  شارەکانی  لەنێو  ١٩ ئێمە  دەهێنا.  کێشەکە  بە  کۆتا�ی�ان 
دڵسۆز�ن، تۆش هەوڵی لەناوبردنی شارێک دەدە�ت کە لە ئ�سرائ�لدا دا�کانە�ە؟ 

بۆچی م�راتی �ەزدان هەڵدەلووش�ت؟«
بێت  بەدوور  لە من  بێت!  بەدوور  دا�ەوە و گوتی: »لە من  ٢٠ �ۆئاب�ش وەاڵمی 

ناوچە  لە  پی�اوێک  چونکە  ن��ە،  شێوە�ە  بەو  ٢١ شتەکە  بدەم!  تێکی  و  هەڵ�بلوشم 
شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�مەوە کە ناوی شەڤەعی کوڕی ب�کر�ی�ە دەستی لە داودی پاشا 

بەرز کردووەتەوە، بە تەنها ئەو بدەن بەدەستەوە و لە شارەکە دوور دەکەومەوە.«
ژنەکەش بە �ۆئابی گوت: »سەری ئەو لە شووراکەوە بۆت هەڵدەدرێت.«

ئەوان�ش  و  گەل  هەموو  الی  بۆ  چوو  خۆی  دانا�ی�ەکەی  بە  ئافرەتەکە  ٢٢ ئ�نجا 

بە  فووی  ئەو�ش  فڕێدا.  �ۆئاب�ان  بۆ  و  لێکردەوە  ب�کر�ی�ان  سەری شەڤەعی کوڕی 
�ۆئاب�ش  چادرەکەی.  بۆ  و  هەرکەسە  دوورکەوتنەوە،  شارەکە  لە  و  کرد  کەڕەنادا 

گەڕا�ەوە بۆ ئۆرشەل�م بۆ الی پاشا.

 ٢3 �ۆئاب�ش سەرکردەی هەموو سوپای ئ�سرائ�ل بوو؛
  بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع�ش فەرماندەی کر�ت��ەکانa و پەلەت��ەکان بوو؛

 ٢4 ئەدۆن�رام سەرپەرشت�اری بێگاری بوو؛
  �ەهۆشافاتی کوڕی ئەح�لود�ش تۆمارکار بوو؛

 ٢5 شێڤا خامەی نهێنی بوو؛
  سادۆق و ئەب�اتار�ش کاه�ن بوون،

 ٢٦ هەروەها ع�رای �ائ�ر�ش کاه�نی داود بوو.

تۆڵەسەندنەوەی داود بۆ گبعۆنیپیەکان

هەبوو، ٢١ قاتوقڕی  �ەک  لەدوای  ساڵ  سێ  داود  پاشا�ەتی  سەردەمی   لە  ١

و  شاول  »بەهۆی  فەرمووی:  �ەزدان�ش  و  کرد  �ەزدان  لە  پرس�اری  داود�ش 
ماڵە خوێنڕێژەکە�ەتی، لەبەر ئەوەی گبعۆن��ەکانی کوشت.«

٢ پاشا گبعۆن��ەکانی بانگکرد و لەگەڵ�اندا دوا. گبعۆن��ەکان لە نەوەی ئ�سرائ�ل 

بۆ  سوێند�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  و  بوون  ئەمۆر�ی�ەکان  پاشماوەی  لە  بەڵکو  نەبوون، 
�ەهودا  و  ئ�سرائ�ل  بۆ  دڵگەرمی  بەهۆی  شاول  بەاڵم  خواردبوو،  ئاشتی  پە�مانی 

a ٢3 بڕوانە �ەکەم ساموئێل 3٠ :١4  .  
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هەوڵی لەناوبردنی دان. 3 جا داود بە گبعۆن��ەکانی گوت: »چ�تان بۆ بکەم و بە 
چی کەفارەت بکەم تاوەکو داوای بەرەکەت بۆ م�راتی �ەزدان بکەن؟«

و  شاول  لە  ز�و  و  زێڕ  داوای  ن��ە  »بۆمان  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  4 گبعۆن��ەکان�ش 

ماڵەکەی بکە�ن، هەروەها بۆشمان ن��ە کەس لە ئ�سرائ�لدا بکوژ�ن.«
داود�ش گوتی: »هەرچی بڵێن بۆتان دەکەم.«

لە دژمان  پی�النی  و  قڕی کرد�ن  پی�اوەی کە  »ئەو  پاشا�ان گوت:  بە  5 ئەوان�ش 

گێڕا بۆ ئەوەی لەناومان ببات و لە هەموو سنوورەکانی ئ�سرائ�لدا نەمێن�نەوە، ٦ با 
حەوت پی�اومان لە کوڕەکانی پیێبدرێت، تاوەکو بۆ �ەزدان هەڵ�انواس�ن، لە گ�ڤعای 

شاولی هەڵبژێردراوی �ەزدان.«
پاشاش گوتی: »من پیێتان دەدەم.«

7 پاشا دەستی لە مەف�بۆشەتی کوڕی �ۆناتانی کوڕی شاول پاراست، لەبەر ئەو 

پاشا  ٨ بەاڵم  هەبوو.  شاول  کوڕی  �ۆناتانی  و  داود  لەنێوان  کە  �ەزدان  سوێندەی 
ئەمانەی برد: ئەرمۆنی و مەف�بۆشەت، هەردوو کوڕەکەی ڕ�چ�ای کچی ئە�ی�ا کە 
لە شاول ببووی، لەگەڵ هەر پیێنج کوڕەکەی مێرەڤی کچی شاول کە لە عەدرئێلی 
گبعۆن��ەکان،  دەست  دا�ە  ٩ کوڕەکانی  ببووی.  مەحۆالتی  بەرز�لە�یی  کوڕی 
حەوت�ان  هەر  هەڵ�انواس�ن،  کوژراوی  بە  �ەزداندا  لەبەردەم  چ�ا  لەسەر  ئەوان�ش 
پیێکەوە کەوتن، لە ڕۆژانی دروێنە لە سەرەتای دەست�ێکردنی دروێنەی جۆ کوژران.

١٠ ڕ�چ�ای کچی ئە�ی�ا گوشێکیa برد و لەسەر بەردێک بۆ خۆی ڕا�خست. هەر 

لە سەرەتای دروێنەدا هەتا ئەو کاتەی باران لە ئاسمان باری نە�هێشت نە باڵندەی 
ئاسمان لە ڕۆژ و نە ئاژەڵی کێوی لە شەو دابەزنە سەر تەرمەکان�ان. ١١ ئ�تر ئەوەی 
ڕ�چ�ای کچی ئە�ی�ا کەن�زەکەی شاول کردی بە داود ڕاگە�ەنرا، ١٢ داود�ش چوو و 
ئێسکەکانی شاول و ئێسکەکانی �ۆناتانی کوڕی لەالی دان�شتووانی �اڤێش گلعاد 
هێنا، ئەوانەی لە گۆڕەپانی بێت شانەوە دز�بوو�ان، لەو شوێنەدا کە فەلەست��ەکان 
ئەو ڕۆژەی کە لە شاول�ان دا لە گلبۆع هەڵ�انواس�بوون. ١3 داود لەوێوە ئێسکەکانی 

شاول و �ۆناتانی کوڕی هێنا و ئێسکی هەڵواسراوەکان�شی کۆکردەوە.
١4 ئ�نجا ئێسکەکانی شاول و �ۆناتانی کوڕ�ان لە زەوی بن�ام�ن لە چێالع لەناو 

گۆڕەکەی ق�شی باوکی ناشت و هەموو ئەو شتانەی پاشا فەرمانی پیێدابوو کرد�ان. 
پاش ئەوە خودا وەاڵمی ئەو پاڕانەوەی دا�ەوە کە لە پیێناوی زەو�ی�ەکە کرا.

جەنگی دیکە لەگەڵ فەلەس�یپیەکان
داود  بەرپابوو،  ئ�سرائ�لدا  و  فەلەست��ەکان  لەنێوان  جەنگ  د�کە  ١5 جارێکی 

لەگەڵ خزمەتکارەکانی دابەز�ن و لە دژی فەلەست��ەکان جەنگان، داود شەکەت 
ڕافا و کێشی ڕمەکەی سێ  لە نەوەی  بوو  بەنۆڤ کە �ەکێک  بوو. ١٦ جا �ەشبی 

a ١٠ ڕ�شاڵێکی ڕووەک��ە کە لەو سەردەمەدا بەرگی ماتەمی لێ دروستدەکرا.  
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داود  بەستبوو، گوتی کە  لە کەمەری  نوێیی  بوو، شمشێرێکی   aبڕۆنز سەد شاقل 
دەکوژێت. ١7 بەاڵم ئەب�شەی کوڕی چەرو�ا بە هانا�ەوە هات و لە فەلەست��ەکەی 
دا و کوشتی. ئ�نجا پی�اوەکانی داود سوێند�ان بۆ خوارد و گوت�ان: »نابێت جارێکی 

د�کە بۆ جەنگ لەگەڵمان بێ�تە دەرەوە، نەوەک چرای ئ�سرائ�ل بکوژێنرێتەوە.«
١٨ پاش ئەمانە جەنگێکی د�کە لەگەڵ فەلەست��ەکان لە گۆڤ هەڵگ�رسا، لەو 

کاتەدا س�بەخە�یی حوشاتی سەفی کوشت کە �ەکێک بوو لە نەوەی ڕافا.
هەڵگ�رسا�ەوە،  جەنگ  گۆڤ  لە  فەلەست��ەکان  لەگەڵ  د�کەش  ١٩ جارێکی 

دەسکی  کوشت،   bگەتی گۆل�اتی  برای  بێت لەحمی  �اع�ری  کوڕی  ئێلحانانی 
ڕمەکەی وەک نۆردی جۆاڵکان بوو.

٢٠ د�سان لە گەت جەنگ هەڵگ�رسا�ەوە، پی�اوێکی زەبەالح هەبوو هەر پەلێکی 

شەش پەنجەی هەبوو، واتە ب�ست و چوار پەنجەی هەبوو. ئەو�ش هەر لە نەوەی 
ڕافا بوو. ٢١ کاتێک سووکا�ەتی بە ئ�سرائ�ل کرد، �ۆناتانی کوڕی ش�مەعای برای 

داود کوشتی.
داود و خزمەتکارەکانی  بە دەستی  لە گەت،  بوون  ڕافا  نەوەی  لە  ٢٢ ئەو چوارە 

کوژران.

سروودی داود بۆ س�ایشی خودا

 داود ئەم سروودەی بۆ �ەزدان گوت، دوای ئەوەی �ەزدان لە دەستی هەموو ٢٢ ١

دوژمنەکانی و لە دەستی شاول ڕزگاری کرد. ٢ گوتی:

  »�ەزدان تاشەبەردی منە، قەاڵ و دەربازکەرمە،
خودام ئەو تاشەبەردە�ە کە پەنای بۆ دەبەم،  3  

قەڵغان و هێزی ڕزگار�مە،   
  پەناگا و حەشارگەمە، ڕزگارکەری منە،

لە ستەم ڕزگارم دەکات.   

4 »لە �ەزدان دەپاڕێمەوە، ئەوەی کە شا�انی ستا�شە،  
لە دوژمنەکانم ڕزگار دەبم،   

5 چونکە شەپۆلی مەرگ منی پیێچا�ەوە،  
لێشاوی لەناوچوون زەندەقی بردم،   

٦ پەتی ج�هانی مردووان بە دەورمدا تەنراوە،  
داوی مردن لەبەردەمم دانراوە.   

a ١٦ سێ سەد شاقل بڕۆنز: نز�کەی 3,5 ک�لۆگرام.  

b ١٩ هەرچەندە لە ١ پوختەی مێژوو ٢٠ :5 نووسراوە کە ئێلحانان )لەحمی(ی برای گۆل�اتی کوشت، بەاڵم دەشێت چەند جەنگاوەرێکی فەلەستی هەبێت کە ناو�ان 

گۆل�ات بووبێت.  
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7 »لە تەنگانەمدا لە �ەزدان پاڕامەوە،  
هاوارم بردە بەر خودام،   

  لە پەرستگاکە�ەوە گوێیی لە دەنگی من بوو،
گوێیی لە هاوارم بوو.   

٨ ئ�نجا زەوی لەرزی و هەژا،  
بناغەکانی ئاسمان ڕاژەن�ن،   

لە تووڕە�یی ئەو لەرز�ن.   
٩ دووکەڵ لە لووتی بەرزبووەوە،  

ئاگرێکی لووشدەر لە دەمی هاتە دەرەوە،   
وەک ژ�لەمۆی پشکۆی داگ�رساو بوو.   
 ١٠ ئاسمانی شەق کرد و دابەز�ی�ە خوارەوە،

هەوری تار�ک لەژێر پیێیی بوو.   
 ١١ سواری کەڕوبa بوو و فڕی،
بەسەر باڵی بادا بەرزبووەوە.   

 ١٢ تار�کی کردە ڕەشماڵ لە دەوری خۆی،
هەوری تار�کی پڕ بارانی ئاسمان.   

 ١3 لە ڕۆشنا�یی ئامادەبوونی ئەو
پشکۆ ئاگرەکان داگ�رسان.   

 ١4 �ەزدان لە ئاسمانەوە گرماندی،
ئەو خودا�ەی هەرەبەرزە دەنگی خۆی لەرزاندەوە.   
 ١5 ت�رەکانی هاو�شت و باڵوەی بە دوژمنەکانی کرد،

بە بروسکەی گەورە پەرێشانی کردن.   
 ١٦ بنی دەر�ا دەرکەوت،

بناغەکانی زەوی ئاشکرا بوون،   
  لە سەرزەنشتی �ەزدان،

لە گەرمی هەناسەی لووتی.   

 ١7 »لە بەرزا�ی�ەوە دەستی درێژکرد و منی گرت،
لەناو ئاوە قووڵەکانەوە دەر�هێنام.   

 ١٨ لە دوژمنە بە تواناکەم ڕزگاری کردم،
لە ناحەزەکانم کە زۆر لە من بەهێزتر بوون.   

 ١٩ لە ڕۆژی لێقەومانم هاتنە سەرم،
بەاڵم �ەزدان پشت و پەنام بوو.   

 ٢٠ منی هێنا�ە دەرەوە بۆ جێگا�ەکی پان و بەر�ن،
ڕزگاری کردم، چونکە دڵخۆشە پیێم.   

a ١١ کەڕوب: بوونەوەرێکی ئاسمانی باڵدارە. بڕوانە حزق�ێل ١٠ :5  .  
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 ٢١ »�ەزدان بەگوێرەی ڕاستودروست�م پاداشتی داومەتەوە،
بەگوێرەی دەست�اک�م ڕێزداری کردووم،   

 ٢٢ چونکە من ڕێچکەی �ەزدانم گرتووەتەبەر،
لە خودای خۆم �اخی نەبووم.   

 ٢3 هەموو حوکمەکانی لەبەرچاومدان،
لە فەرزەکانی الم نەداوە.   

 ٢4 لەبەردەمی ئەو بێ کەموکوڕی بووم و
خۆم لە گوناه پاراستووە.   

 ٢5 �ەزدان بەگوێرەی ڕاستودروست�م پاداشتی داومەتەوە،
بەگوێرەی دەست�اک�م لەبەردەمی.   

 ٢٦ »لەگەڵ دڵسۆزەکان دڵسۆزی دەنوێن�ت،
لەگەڵ ئەوانەی بێ کەموکوڕ�ن چاکی دەنوێن�ت،   

 ٢7 لەگەڵ پاکەکان پاکی دەنوێن�ت،
بەاڵم لەگەڵ خوارەکان ز�رەکی دەنوێن�ت.   

 ٢٨ تۆ خەڵکی بێف�ز ڕزگار دەکە�ت،
بەاڵم چاوەکانت لەسەر لووتبەرزانە، دە�انشکێن�ت.   

 ٢٩ ئەی �ەزدان، تۆ چرای من�ت،
�ەزدان تار�ک�م ڕووناک دەکاتەوە.   

 3٠ بە �ارمەتی تۆ دەتوانم لەشکرێک تێکبشکێنم،
لەگەڵ خودای خۆم دەتوانم بەسەر شووراکاندا سەربکەوم.   

 3١ »ڕێبازی خودا تەواوە،
بەڵێنی �ەزدان بێگەردە،   

ئەو قەڵغانە بۆ هەموو ئەوانەی پەنای بۆ دەبەن.   
 3٢ لە �ەزدان بەوالوە کێ خودا�ە؟

لە خودامان بەوالوە کێ تاشەبەردەکە�ە؟   
 33 خودا�ە ئەوەی بە هێز پاڵ�شت�م دەکات،
بە تەواوی ڕێگام لەبەردەمدا دەکاتەوە.   
 34 پیێ�ەکانم وەک پیێیی ئاسک لێ دەکات،

لەسەر بەرزا�یی ڕامدەگرێت.   
 35 مەشق بە دەستەکانم دەکات بۆ جەنگ،

تاکو بتوانم بە بازووم کەوانی بڕۆنز بچەمێنمەوە.   
 3٦ تۆ قەڵغانی ڕزگار�یی خۆتت پیێ بەخش�وم،

هاوکار�ت گەورەم دەکات.   
 37 جێیی هەنگاوەکانم تەخت و فراوان دەکە�ت،

تاکو پیێم نەخل�سکێت.   
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 3٨ »دوژمنەکانم ڕاونا و وردوخاشم کردن،
هەتا لەناوم نەبردن نەگەڕامەوە.   

 3٩ لەناوم بردن و وردوخاشم کردن، ئ�تر نە�انتوانی هەستنەوە،
لەژێر پیێم کەوتن.   

 4٠ کەمەری منت توند کرد بۆ جەنگ،
وات لە بەرهەڵستکارانی من کرد لەبەر پیێم کڕنۆش ببەن.   

 4١ دوژمنەکانم پشت�ان تێ کردم و ڕا�انکرد،
من ناحەزەکانی خۆمم لەناوبرد.   

 4٢ هاوار�ان هێنا، بەاڵم ڕزگارکەر نەبوو،
هاوار�ان بۆ �ەزدان برد، بەاڵم بە دەنگ�انەوە نەچوو.   

 43 وەک تۆزی زەوی ئەوانم هاڕی،
وەک قوڕی سەر ڕێگا پیێم خستە سەر�ان و پیێشێلم کردن.   

 44 »لە هێرشی گەالن ڕزگارت کردم،
تۆ منت بە سەرۆکی نەتەوەکان هێشتەوە.   
  گەلێک کە نەمدەناس�ن خزمەتم دەکەن،

بێگانەکان ملکەچ�م بۆ دەنوێنن،  45 
هەرکە دەنگم دەب�ستن گوێڕا�ەڵم دەبن.   

 4٦ بێگانەکان ورە بەر دەدەن و
بە لەرزەوە لە قەاڵکان�ان دێنە دەرەوە.   

 47 »�ەزدان ز�ندووە، ستا�ش بۆ تاشەبەردەکەم!
خودای ڕزگارکەرم تاشەبەردەکە�ە، پا�ەبەرزە!   

 4٨ خودا�ە کە تۆڵەم بۆ دەکاتەوە،
گەالن ملکەچی من دەکات،   

لە چنگی دوژمنەکانم دەرمدەهێنێت.  4٩ 
  پا�ەبەرزی کردم بەسەر ناحەزانم،

لە دەست کەسە توندوت�ژەکان ڕزگارت کردم.   
 5٠ لەبەر ئەوە ئەی �ەزدان، لەنێو نەتەوەکاندا ستا�شت دەکەم،

گۆرانی ستا�ش بۆ ناوت دەڵێم.   

 5١ »سەرکەوتنی گەورە بە پاشای خۆی دەبەخشێت،
خۆشەو�ستی نەگۆڕ بەسەر دەستن�شانکراوەکە�دا دەبارێنێت،   

بۆ سەر داود و نەوەکانی بۆ هەتاهەتا�ە.«   
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دواهەمین وشەکانی داود

 ئەمانەش دواهەم�ن وشەکانی داودن:٢3 ١

»ئەمە وەک سروش درا بە داودی کوڕی �ەسا،   
ئەو پی�اوەی کە لەال�ەن خودای هەرەبەرز پا�ەبەرز بووە،   

  دەستن�شانکراوەکەی خودای �اقوب و
زەبووربێژە دەنگ خۆشەکەی ئ�سرائ�ل:   

٢ »ڕۆحی �ەزدان لە ڕێگەی منەوە دوا،  
وشەکەشی لەسەر زمانم بوو.   

3 خودای ئ�سرائ�ل فەرمووی،  
تاشەبەردەکەی ئ�سرائ�لa لەگەڵ من دوا:   

  ”کاتێک کەسێک بە ڕاستودروستی فەرمانڕەوا�ەتی خەڵک دەکات،
کاتێک بە لەخواترس��ەوە فەرمانڕەوا�ەتی دەکات،   

4 ئەوا وەک ڕووناکی بە�انە لە کاتی خۆرهەاڵتن  
لە بە�ان��ەکی ساماڵ،   

  وەک ڕووناکی بێگەردی پاش بارانە
کە گ�ای تازە لە زەو�ی�ەوە دەهێنێتە دەرەوە.“   

5 »ئا�ا ماڵەکەم لەالی خودا بەم جۆرە ن��ە؟  
پە�مانێکی هەتاهەتا�یی لەگەڵ بەستووم،   

کە لە هەموو ڕووێکەوە ڕێکوپیێک و مسۆگەرە.   
  ئەی هەموو ڕزگاری و

ئارەزووێکم ناهێنێتە دی؟   
٦ بەاڵم بەدکاران هەموو�ان وەک دڕک فڕێدەدرێن،  

کە بە دەست کۆناکرێنەوە.   
7 هەرکەسێک کە خۆی لە دڕکەکان بدات،  
ئامێری ئاسن و داری ڕم بەکاردەهێنێت؛   

ئەمانە لە شوێنی خۆ�اندا بە ئاگر دەسووتێنرێن.«   

�اڵەوانەکانی داود
٨ ئەمانەش ناوی پاڵەوانەکانی داودن:

هێزی  نێو  پاڵەوانەکەی  سێ  لە  بوو  �ەکێک  تەحکەمۆنی  بەشەڤەتی  �ۆشێڤ 
تا�بەت. ئەو بوو بە ڕمەکەی لە شەڕێکدا هەشت سەد کەسی کوشت.

٩ پاش �ۆشێڤ، ئەلعازاری کوڕی دۆدا�یی ئەحۆحی هەبوو، کە �ەکێک بوو لە سێ 

a 3 ناوێکی تا�بەتە بە خودای ئ�سرائ�ل کە دڵسۆزی خودا دەردەخات. بڕوانە دواوتار 3٢ :4 -3١  .  
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پاڵەوانەکە. ئەو لە پەس دەمم�مa لەگەڵ داود بوو، کاتێک گاڵتەی بەو فەلەست��انە 
کرد کە بۆ جەنگ کۆببوونەوە، پی�اوانی ئ�سرائ�ل�ش پاشەکشە�ان کرد. ١٠ ئەو هەستا 
و هەتا دەستی شل بوو لە فەلەست��ەکانی دا، دەستی بە شمشێرەکە�ەوە نووسا و 
بۆ  لەشکرەکەشی  کاتێک  دا.  ئەنجام  ڕزگار�ی�ەکی گەورەی  ڕۆژەدا  لەو  �ەزدان�ش 

الی ئەلعازار گەڕانەوە ه�چ نەمابوو تەنها تااڵنکردن نەبێت.
١١ پاش ئەلعازار�ش، شەممای کوڕی ئاگێیی هاراری دێت. کاتێک فەلەست��ەکان 

لەبەردەم  ئ�سرائ�ل  لەشکری  کۆکردەوە،  ن�سکێکدا  پەڵە  شوێنی  لە  لەشکر�ان 
و  ڕاوەستا  ن�سکەکەدا  پەڵە  لەناوەڕاستی  شەمما  ١٢ بەاڵم  هەاڵت.  فەلەست��ەکاندا 
بەرگری کرد و لە فەلەست��ەکانی دا، �ەزدان�ش سەرکەوتنێکی گەورەی پیێ بەخشی.

وەرزی  لە  تا�بەت  هێزی  پاڵەوانەکەی  سی  ڕ�زی  لە  هەڵبژاردە  پاڵەوانی  ١3 سێ 

دروێنەدا دابەز�ن بۆ الی داود لە ئەشکەوتی عەدوالم، لەشکری فەلەست��ەکان�ش 
سەربازگەی  بوو،  قەاڵکە  لە  داود  کاتەدا  ١4 لەو  دامەزرابوون.  ڕفا�م  دۆڵی  لە 
»خۆزگە  گوتی:  و  هەڵکێشا  ئاهی  ١5 داود  بوو.  بێت لەحم  لە  فەلەست��ەکان�ش 
کەسێک لە ب�رەکەی الی دەروازەکەی بێت لەحم ئاوی بۆ دەهێنام!« ١٦ ئ�تر سێ 
بێت لەحمەوە  ب�رەکەی  لە  و  بەزاند  فەلەست��ەکان�ان  ئۆردوگای  هێڵی  پاڵەوانەکە 
ئەوەی لەالی دەروازەکە�ە ئاو�ان هەڵکێشا و هەڵ�انگرت، هێنا�ان بۆ داود، ئەو�ش 
نە�و�ست ب�خواتەوە، بەڵکو وەک پیێشکەشکراوێک بۆ �ەزدان ڕشتی. ١7 گوتی: 
»ئەی �ەزدان، لە من بەدوور بێت ئەمە بکەم. ئەمە خوێنی ئەو پی�اوانە�ە کە ژ�انی 

خۆ�ان خستە مەترس��ەوە.« لەبەر ئەوە داود نە�و�ست ب�خواتەوە.
ئەمانە چەند نموونە�ەک بوون لە ئازا�ەت��ەکانی سێ پاڵەوانەکە.

هێزی  پاڵەوانەکەی  سێ  ڕابەری  چەرو�اش  کوڕی  �ۆئاب،  برای  ١٨ ئەب�شەی 

تا�بەت بوو. ئەو بە ڕمەکەی لەگەڵ سێ سەد کەس جەنگا و کوشتنی، وەک سێ 
پاڵەوانەکە ناوبانگی هەبوو. ١٩ ئا�ا ئەو ز�اتر لە سێ پاڵەوانەکە ڕێزی لێ نەدەگ�را؟ 

ئەو بوو بە فەرماندە�ان، بەاڵم ناوبانگی نەدەگە�شتە سێ�ەکەی �ەکەم.
بوو،  بەجەرگ  کوڕێکی  قەڤچەئێل  خەڵکی  �ەهۆ�اداعی  کوڕی  ٢٠ بەنا�ای 

پی�اوەکەی مۆئابی دا، هەروەها لە  زۆر قارەمان�ێتی نواندبوو. هەر ئەو لە دوو شێرە 
لە  کە  بوو  ٢١ ئەو�ش  کوشت.  شێرێکی  و  چاڵێک  ناو  دابەز�ی�ە  بەفردا  ڕۆژێکی 
پی�اوێکی م�سری زەبەالحی دا، پی�اوە م�سر�ی�ەکە ڕمێکی بەدەستەوە بوو، بەنا�اش 
بە گۆچانێکەوە بۆی دابەزی. ڕمەکەی لە دەستی م�سر�ی�ەکە ڕفاند و بە ڕمەکەی 
خۆی کوشتی. ٢٢ ئەمانە چەند نموونە�ەک بوون لە ئازا�ەت��ەکانی بەنا�ای کوڕی 
�ەهۆ�اداع، وەک سێ پاڵەوانەکە ناوبانگی پە�دا کرد. ٢3 لە سی پاڵەوانەکە ز�اتر 
بەرپرسی  کرد�ی�ە  داود  ئ�تر  سێ�ەکە،  نەگە�شتە  ناوبانگی  بەاڵم  دەگ�را،  لێ  ڕێزی 

پاسەوانەکانی خۆی.

 ٢4 ئەمانە لە ڕ�زی سی پاڵەوانەکە بوون:
a ٩ بڕوانە �ەکەم پوختەی مێژوو ١١ :١3  .  
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  عەساهێلی برای �ۆئاب،
  ئێلحانانی کوڕی دۆدۆی بێت لەحمی،

 ٢5 شەممای حەرۆدی،
  ئەل�قای حەرۆدی،
 ٢٦ حەلەچی پەلت�یی،

  ع�رای کوڕی ع�قێشی تەقۆعی،
 ٢7 ئەب�عەزەری عەناتۆتی،

  مەڤونە�یی حوشاتی،
 ٢٨ چەلمۆنی ئەحۆحی،
  مەهەرە�یی نەتۆفا�یی،

 ٢٩ حێلەدی کوڕی بەعەنای نەتۆفا�یی،
  ئ�تە�یی کوڕی ڕ�ڤەی کە خەڵکی گ�ڤعای بن�ام�ن،

 3٠ بەنا�ای پی�رعاتۆنی،
  ه�دەی لە ش�وەکانی گاعەشەوە،

 3١ ئەبی عەلڤۆنی عەرڤاتی،
  عەزماڤێتی بەرحومی،

 3٢ ئەل�ەحبای شەعەلڤۆنی،
  کوڕەکانی �اشێن،

  �ۆناتانی کوڕی 33 شەممای هاراری،
  ئەح�امی کوڕی شاراری هاراری،

 34 ئەل�فەلەتی کوڕی ئەحەسبە�یی مەعکاتی،
  ئەل�عامی کوڕی ئەح�تۆفەلی گ�لۆنی،

 35 حەسرۆی کارمەلی،
  پەعەرە�یی ئەربی،

 3٦ �ەگالی کوڕی ناتانی چۆڤائی،
  کوڕی هەگری،

 37 چەلەقی عەمۆنی،
  نەحەرە�یی بئێرۆتی کە هەڵگری تفاقەکانی �ۆئابی کوڕی چەرو�ا بوو،

 3٨ ع�رای �ەتری،
  گارێڤی �ەتری و

 3٩ ئور�ای ح�تی.

  هەموو�ان سی و حەوت کەس بوون.
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سەرژمێری بۆ �پێکهێنانی سو�ا

 دووبارە تووڕە�یی �ەزدان لە ئ�سرائ�ل جۆشا و داودی لێ هاندان و فەرمووی: ٢4 ١

»بڕۆ سەرژمێری ئ�سرائ�ل و �ەهودا بکە.«
٢ پاشا بە �ۆئاب و بەو فەرماندانەی سوپای گوت کە لەالی بوون: »ئێستا بەناو 

ب�ری شابەع، جەنگاوەران  هەتا  دانەوە  لە  بگەڕێن،  ئ�سرائ�لدا  هۆزەکانی  هەموو 
تۆمار بکەن بۆ ئەوەی ژمارە�ان بزانم.«

3 �ۆئاب�ش بە پاشای گوت: »با �ەزدانی پەروەردگارت جەنگاوەران سەد ئەوەندە 

بب�نێت، بەاڵم بۆچی پاشای  ز�اتر بکات و پاشای گەورەم بە چاوی خۆی ئەوە 
گەورەم ئەم کارەی پیێ باشە؟«

سوپادا  سەرکردەکانی  و  �ۆئاب  بەسەر  بڕ�ارەکەی خۆی  پاشا  ئەوەشدا  4 لەگەڵ 

سەپاند، ئ�تر ئەوان لەبەردەم پاشا چوونە دەرەوە تاوەکو جەنگاوەرانی ئ�سرائ�ل تۆمار 
بکەن.

5 دوای ئەوەی لە ڕووباری ئوردون پەڕ�نەوە، لە نز�کی عەرۆعێر لەالی باشووری 

شارۆچکەکە کە لەناو دەربەندەکە�ە چادر�ان هەڵدا. پاشان چوونە ناو خاکی گاد 
گلعاد  چوونە  ٦ پاشان  �ەعزێر.  شارۆچکەی  هەتا  بوون  بەردەوام  ئەوەش  دوای  و 
سە�دا.  بۆ  سووڕانەوە  و  �ەعەن  دان  چوونە  ئ�نجا  و  حۆدشی  تەحت�م  ناوچەی  و 
7 دوای ئەوە چوونە قەاڵی سور و هەموو شارۆچکەکانی ح�ڤی و کەنعان��ەکان. لە 

کۆتا�ی�دا چوونە نەقەبی �ەهودا بۆ ب�ری شابەع.
گەڕانەوە  ڕۆژ  ب�ست  و  مانگ  نۆ  دوای  و  گەڕان  خاکەکەدا  هەموو  ٨ بەناو 

ئۆرشەل�م.
هەزار  ئ�سرائ�ل هەشت سەد  لە  پاشا:  دا�ە  ئەنجامی سەرژمێر�ی�ەکەی  ٩ �ۆئاب 

هەزار  سەد  پیێنج  �ەهوداش  لە  هەبوون،  شمشێر  بەکارهێنانی  لە  توانا  بە  پی�اوی 
هەبوون.

�ەزدانی  بە  بوو،  و�ژدان  ئازاری  تووشی  داود  گەل،  سەرژمێر�کردنی  ١٠ پاش 

تاوانی  لە  �ەزدان،  ئەی  ئێستاش  کردم.  کە  لەوەی  کرد  گوناهم  »زۆر  گوت: 
خزمەتکارەکەت خۆشبە، چونکە ڕەفتارێکی زۆر گێالنەم کرد.«

گادی  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  هەستێت،  خەو  لە  بە�انی  داود  ئەوەی  ١١ پیێش 

فەرمووبوو:  پیێیی  ڕادەگە�اند،  داود  بە  خودای  پە�امی  ئەوەی  هاتبوو،  پیێغەمبەر 
دەخەمە  هەڵبژاردە  سێ  من  دەفەرموێت:  ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  داود  بە  ١٢ »بڕۆ 

بەردەمت و تۆش �ەکێک�ان هەڵبژێرە بۆ ئەوەی جێبەجێیی بکەم لەسەرت.“«
 aساڵ سێ  خاکەکەتدا  لە  »ئا�ا  گوت:  پیێیی  و  داود  الی  بۆ  چوو  گاد  ١3 ئ�تر 

قاتوقڕ�ت بەسەربێت؟ �ان سێ مانگ لەبەردەم دوژمنەکانت هەڵبێ�ت و ئەوان�ش 
ڕاوت بنێن؟ �ان سێ ڕۆژ دەرد لە خاکەکەتدا باڵو ببێتەوە؟ ئێستا بزانە و بب�نە، چی 

وەاڵمی خودا بدەمەوە کە منی ناردووە.«

a ١3 سێ ساڵ: بڕوانە �ەکەم پوختەی مێژوو ٢١ :١١ ،١٢  .  
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�ەزدان،  بکەو�نە دەستی  با  تەنگانەدام،  لە  بە گادی گوت: »زۆر  ١4 داود�ش 

چونکە ئەو بەزە�یی زۆرە، بەاڵم با نەکەو�نە ژێر دەستی مرۆڤەوە.«
ناو  خستە  دەردی  د�ار�کراو  کاتی  هەتا  بە�ان��ەوە  لە  �ەزدان  ئەوە  ١5 لەبەر 

ئ�سرائ�لەوە، ئ�تر لە دانەوە هەتا ب�ری شابەع حەفتا هەزار پی�او مردن. ١٦ فر�شتەکە 
دەستی بۆ ئۆرشەل�م درێژکرد بۆ ئەوەی وێرانی بکات، بەاڵم �ەزدان کارەساتەکەی 
دەست  ئێستا  »بەسە!  لەناودەبرد:  گەلی  کە  فەرموو  فر�شتە�ەی  بەو  ڕاگرت، 
�ەبوسی  ئەرەونای  �ەزدان لەسەر جۆخ�نەکەی  فر�شتەکەی  لەو کاتەدا  هەڵبگرە!« 

بوو.
١7 کاتێک داود فر�شتە لەناوبەرەکەی گەلی ب�نی، بە �ەزدانی گوت: »من گوناه 

و  من  بۆ  سزاکەت  با  تکا�ە  کردووە؟  چ��ان  مەڕانە  ئەم  بەاڵم  کردووە،  تاوانم  و 
بنەماڵەکەم بێت.«

بنیادنانی قوربانگایەک لەالیەن داودەوە
لەسەر  و  »سەربکەوە  گوت:  پیێیی  و  داود  الی  بۆ  چوو  گاد  ڕۆژەدا  ١٨ لەو 

١٩ داود�ش  �ەزدان دابمەزرێنە.«  بۆ  قوربانگا�ەک  �ەبوسی  ئەرەونای  جۆخ�نەکەی 
٢٠ کاتێک  سەرکەوت.  دابوو  فەرمانی  �ەزدان  هەروەک  گاد،  قسەکەی  بەپیێیی 
ئەرەونا چووە  دێنە الی،  پاشا و خزمەتکارەکانی  وا  ب�نی  و  تەماشای کرد  ئەرەونا 

دەرەوە، کڕنۆشی بۆ پاشا برد و سەری خستە سەر زەوی.
٢١ ئەرەونا گوتی: »پاشای گەورەم بۆچی هاتووە بۆ الی خزمەتکارەکەی؟«

داود�ش گوتی: »بۆ ئەوەی جۆخ�نەکەت لێ بکڕم تاکو قوربانگا�ەک بۆ �ەزدان 
بن�اد بنێم و دەردەکە لە کۆڵ گەل ببێتەوە.«

ب�بات  باشە  بەال�ەوە  ئەوەی  پاشای گەورەم  »با  داودی گوت:  بە  ٢٢ ئەرەوناش 

و ب�کاتە قوربانی. تەماشا بکە. ئەوە گا بۆ قوربانی سووتاندن و جەنجەڕ و ن�ری 
گا�ەکان بۆ دار. ٢3 ئەی پاشا، ئەرەونای خاوەن�ان هەمووی دەداتە پاشا.« هەروەها 

ئەرەونا بە پاشای گوت: »�ەزدانی پەروەردگارت لێت ڕازی بێت.«
٢4 بەاڵم پاشا بە ئەرەونای گوت: »نەخێر، بەڵکو بە نرخ لە تۆی دەکڕم و قوربانی 

سووتاندنی بە خۆڕا�یی بۆ �ەزدانی پەروەردگارم سەر ناخەم.«
٢5 داود  کڕی.   aز�و شاقل  پەنجا  بە  گا�ەکانی  و  جۆخ�نەکە  داود  ئەوە  لەبەر 
نا و قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەشی  بن�اد  �ەزدان  بۆ  لەوێ قوربانگا�ەکی 
ئ�سرائ�ل  لە  دەردەکە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  لەبەر خاکەکە  �ەزدان�ش  ئ�تر  سەرخست. 

دوورکەوتەوە.

a ٢4 پەنجا شاقل ز�و: نز�کەی ٠,٦ ک�لۆگرام.  
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یەکەم �اشایان
یاخیبوونی ئەدۆنیا

 داودی پاشا پی�ر بوو و تەمەنی گەورە بوو، هەرچەندە بە جلوبەرگ دا�اندەپۆشی ١ ١

پیێ�ان گوت: »با بەدوای کچێکی  ٢ ئ�نجا خزمەتکارەکانی  گەرم نەدەبووەوە. 
و  بکات  پاشا  تاکو خزمەتی  گەورەمان،  پاشای  بۆ  ب�هێن�ن  و  بگەڕێی�ن  پاک�زەدا 
با�ەخی پیێبدات، لە باوەش�دا پاڵ بکەوێت، هەتا پاشای گەورەمان گەرم بێتەوە.«

3 ئ�نجا لە هەموو ناوچەکانی ئ�سرائ�ل بەدوای کچێکی جواندا گەڕان، ئەب�شەگی 

شونێم��ان دۆز�ی�ەوە و بۆ پاشا�ان هێنا. 4 کچەکە زۆر جوان بوو، چاودێری پاشای 
دەکرد و خزمەتی دەکرد، بەاڵم پاشا لەگەڵی جووت نەبوو.

5 ئەدۆن�ای کوڕی داود کە لە حەگ�سی ژنی بوو، ڕاست بووەوە و گوتی: »من 

دەبمە پاشا.« گال�سکە و ئەسپ سواری بۆ خۆی ئامادە کرد، لەگەڵ پەنجا پی�او 
کە لەپیێش�ەوە ڕا�اندەکرد. ٦ باوکی ه�چ کاتێک سەرزەنشتی نەکردبوو و پیێیی بڵێت: 

»بۆچی وات کردووە؟« هەروەها زۆر قۆز بوو. لەدوای ئەبشالۆم لەدا�ک ببوو.
7 ئەدۆن�ا لەگەڵ �ۆئابی کوڕی چەرو�ا و ئەب�اتاری کاه�ن قسەی کرد، ئەوان�ش 

ناتانی  و  �ەهۆ�اداع  کوڕی  بەنا�ای  و  کاه�ن  سادۆقی  ٨ بەاڵم  کرد.  پشتگ�ر�ی�ان 
پیێغەمبەر و ش�معی و ڕێعی و پاڵەوانەکانی داود، لەگەڵ ئەدۆن�ا نەبوون.

و  مەڕ  ڕۆگێلە،  کانی  لەتەن�شتی  ئەوەی  زۆحەلەت  بەردی  لەالی  ئەدۆن�ا  ٩ ئ�تر 

مانگا و گوێرەکەی قەڵەوی سەربڕی. هەموو براکانی، واتە کوڕەکانی پاشا، لەگەڵ 
هەموو پی�اوانی �ەهودا کە خزمەتکاری پاشا بوون بانگهێشتی کردن. ١٠ بەاڵم ناتانی 

پیێغەمبەر و بەنا�ا و پاڵەوانەکان و سلێمانی برای بانگهێشت نەکرد.
١١ پاشان ناتان بە بەتشەبەعی دا�کی سلێمانی گوت: »نەتب�ستووە کە ئەدۆن�ای 

١٢ ئێستاش  نازانێت؟  بەمە  گەورەشمان  داودی  و  پاشا  بووەتە  حەگ�س  کوڕی 
سلێمانی کوڕت  گ�انی  و  گ�انی خۆت  تاکو  بکەم،  باشت  ئامۆژگار�ی�ەکی  وەرە 
ب�ارێز�ت. ١3 بڕۆ ژوورەوە بۆ الی داودی پاشا و پیێیی بڵێ: ”ئەی پاشای گەورەم، 
لەدوای  بۆ کەن�زەکەت نەخوارد و گوتت، کە سلێمانی کوڕت  تۆ سوێندت  ئا�ا 
خۆت دەبێتە پاشا، ئەو لەسەر تەختەکەت دادەن�شێت؟ ئ�تر بۆچی ئەدۆن�ا بووەتە 
پاشا؟“ ١4 لەو کاتەدا کە تۆ هێشتا لەوێ قسە لەگەڵ پاشا دەکە�ت، من لەدوای 

تۆوە دێمە ژوورە و پشتگ�ری لە قسەکەت دەکەم.«
١5 پاش ئەوە بەتشەبەع چوو بۆ الی پاشا لە ژووری نوستنەکەی، پاشا زۆر پی�ر 

ببوو، ئەب�شەگی شونێم�ش خزمەتی پاشای دەکرد. ١٦ بەتشەبەع بەچۆکدا هات و 
کڕنۆشی بۆ پاشا برد.

پاشاش پیێیی گوت: »چ�ت دەوێ؟«
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خوارد  پەروەردگارت  �ەزدانی  بە  سوێندت  تۆ  »گەورەم  گوت:  پیێیی  ١7 ئەو�ش 

ئەو  پاشا،  دەبێتە  خۆت  لەدوای  کوڕت  سلێمانی  کە  گوتت  و  کەن�زەکەت  بۆ 
بووەتە  ئەدۆن�ا  وا  بەاڵم  گەورەم،  پاشای  ١٨ ئەی  دادەن�شێت.  تەختەکەت  لەسەر 
پاشا، تۆش لەوە بێئاگای. ١٩ ئەو گا و دابەستە و مەڕێکی زۆری سەربڕ�وە، هەموو 
کوڕەکانی پاشا و ئەب�اتاری کاه�ن و �ۆئابی فەرماندەی گشتی سوپای بانگهێشت 
پاشای  ٢٠ ئەی  نەکردووە.  بانگهێشت  تۆی  بەاڵم سلێمانی خزمەتکاری  کردووە، 
کێ  ڕابگە�ەن�ت  پیێ�ان  ئەوەی  بۆ  دەکەن  تۆ  چاوەڕێیی  ئ�سرائ�ل  هەموو  گەورەم، 
پاشای  کاتێک  ٢١ ئەگ�نا  دادەن�شێت.  تەختەکەی  لەسەر  پاشای گەورەم  لەدوای 
گەورەم لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە، من و سلێمانی کوڕم بە تاوانبار هەژمارد 

دەکرێی�ن.«
پاشا�ان  ٢3 بە  پیێغەمبەر هات.  ناتانی  دەکرد،  پاشا  لەگەڵ  ئەو قسەی  ٢٢ هێشتا 

ڕاگە�اند و گوت�ان: »ناتانی پیێغەمبەر لێرە�ە.« ئ�نجا چووە ژوورەوە بۆ بەردەم پاشا، 
کڕنۆشی بۆ پاشا برد و سەری خستە سەر زەوی.

تۆ  لەپاش  ئەدۆن�ا  کە  ڕاتگە�اندووە  تۆ  ئا�ا  گەورەم،  »پاشای  گوتی:  ٢4 ناتان 

دەبێتە پاشا، ئەو لەسەر تەختەکەت دادەن�شێت؟ ٢5 ئەو ئەمڕۆ چووە خوارەوە، گا 
و دابەستە و مەڕێکی زۆری سەربڕ�وە. هەموو کوڕانی پاشا و سەرکردەکانی سوپا و 
ئەب�اتاری کاه�نی بانگهێشت کردووە. ئێستا لەبەردەمی ئەو دەخۆن و دەخۆنەوە 
کاه�ن  سادۆقی  و  خزمەتکارت  منی  ٢٦ بەاڵم  پاشا!“  ئەدۆن�ای  ”بژی  دەڵێن:  و 
و بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع و سلێمانی خزمەتکاری تۆی بانگهێشت نەکردووە. 
٢7 ئا�ا ئەم کارە لەالی پاشای گەورەمەوە�ە؟ ئەی بە خزمەتکارانی خۆتت نەفەرمووە 

کێ لەدوای پاشای گەورەم لەسەر تەختەکەی دادەن�شێت؟«

داود سلێمان دەکاتە �اشا
٢٨ داودی پاشا وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »بەتشەبەعم بۆ بانگ بکەن.« ئەو�ش 

هاتە ژوورەوە بۆ الی پاشا، لەبەردەم پاشا ڕاوەستا.
٢٩ ئ�نجا پاشا سوێندی خوارد: »بە �ەزدانی ز�ندوو، ئەوەی گ�انی منی لە هەموو 

�ەزدانی  بە  چۆن  کە  دەکەم  ئەوە  هەروەک  3٠ ئەمڕۆ  کرد،  دەرباز  تەنگانە�ەک 
پەروەردگاری ئ�سرائ�ل سوێندم بۆ خواردی و گوتم، کە سلێمانی کوڕت لەپاش 

من دەبێتە پاشا، ئەو لە شوێنی من لەسەر تەختەکەم دادەن�شێت.«
داودی  »بژی  گوتی:  و  برد  پاشا  بۆ  کڕنۆشی  و  دانەواند  سەری  3١ بەتشەبەع 

پاشای گەورەم، بۆ هەتاهەتا�ە!«
کوڕی  بەنا�ای  و  پیێغەمبەر  ناتانی  و  کاه�ن  »سادۆقی  گوتی:  پاشا  3٢ داودی 

�ەهۆ�اداعم بۆ بانگ بکەن.« ئەوان�ش هاتنە ژوورەوە بۆ بەردەم پاشا. 33 پاشا پیێیی 
سواری  کوڕم  سلێمانی  ببەن،  خۆتان  لەگەڵ  گەورەتان  »خزمەتکارەکانی  گوتن: 
هێسترەکەی خۆم بکەن و ب�بەنە خوارەوە بۆ گ�حۆن. 34 با سادۆقی کاه�ن و ناتانی 
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پیێغەمبەر لەوێ وەک پاشای ئ�سرائ�ل دەستن�شانی بکەنa، فوو بە کەڕەنادا بکەن 
و بڵێن: ”بژی سلێمانی پاشا!“ 35 ئ�نجا لەدوای ئەوەوە سەربکەون، ئەو�ش دێت 
و لەسەر تەختەکەم دادەن�شێت، لە شوێنی من دەبێتە پاشا. من فەرمانم داوە ئەو 

ببێتە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�ل و �ەهودا.«
3٦ بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع وەاڵمی پاشای دا�ەوە و گوتی: »ئام�ن! با �ەزدان، 

پاشای  لەگەڵ  �ەزدان  چۆن  37 هەروەک  بکات.  ئەمە  گەورەم  پاشای  خودای 
گەورەم بوو، بەو شێوە�ەش لەگەڵ سلێمان�ش بێت، تەختەکەشی لە تەختی داودی 

پاشای گەورەم مەزنتر بکات!«
3٨ ئ�تر سادۆقی کاه�ن و ناتانی پیێغەمبەر و بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع و کر�تی 

و پەلەت��ەکانb چوونە خوارەوە، سلێمان�ان سواری هێسترەکەی داودی پاشا کرد و 
برد�انە گ�حۆن. 3٩ سادۆقی کاه�ن قۆچە زە�تەکەی لە چادرەکەوە برد و سلێمانی 
پیێ دەستن�شان کرد، ئ�نجا فوو�ان بە کەڕەنادا کرد، هەموو گەل گوت�ان: »بژی 
سلێمانی پاشا!« 4٠ هەموو گەل لەدوای ئەو سەرکەوتن. گەل شمشاڵ�ان لێدەدا و 

زۆر دڵخۆش بوون، زەوی لەبەر دەنگ�ان دەلەرزی.
لە  ئەوەی  پاش  بوون،  لەگەڵی  ئەوانەی  بانگهێشتکراوان،  هەموو  و  4١ ئەدۆن�ا 

خواردن بوونەوە گوێی�ان لە دەنگی ئەوان بوو. �ۆئاب گوێیی لە دەنگی کەڕەناکە 
بوو و گوتی: »ئەو دەنگە دەنگە چ��ە لە شارەوە دێت؟«

هات،  کاه�ن  ئەب�اتاری  کوڕی  �ۆناتانی  دەکرد،  قسەی  هێشتا  4٢ کاتێک 

خۆش�ت  مژدەی  د�ارە  چاک�ت،  پی�اوێکی  تۆ  چونکە  »وەرە،  گوتی:  ئەدۆن�اش 
هێناوە.«

داودی  پیێچەوانەوە!  »بە  گوت:  ئەدۆن�ای  بە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  43 �ۆناتان�ش 

ناتانی  و  کاه�ن  سادۆقی  44 پاشاش  پاشا.  کردە  سلێمانی  گەورەمان،  پاشای 
ناردووە،  لەگەڵ  پەلەت��ەکانی  و  کر�تی  و  �ەهۆ�اداع  کوڕی  بەنا�ای  و  پیێغەمبەر 
سواری هێسترەکەی پاشا�ان کردووە. 45 سادۆقی کاه�ن و ناتانی پیێغەمبەر�ش لە 
گ�حۆن بە پاشا دەستن�شان�ان کردووەc، لەوێشەوە بە خۆش��ەوە سەرکەوتوون و شار 
خرۆشاوە، ئەمە ئەو دەنگە�ە کە گوێتان لێیی دەبێت. 4٦ هەروەها سلێمان لەسەر 
داودی  لە  پی�رۆزبا�یی  بۆ  پاشاش  47 خزمەتکارانی  دان�شتووە.  پاشا�ەت��ەکە  تەختی 
پاشای گەورەمان هاتن و گوت�ان: ”با خوداکەت ناوی سلێمان لە ناوی تۆ ناودارتر 
بکات، تەختەکەشی لە تەختەکەی تۆ مەزنتر بکات!“ پاشا لەسەر قەرەوێڵەکەی 
کڕنۆشی برد. 4٨ پاشا گوتی: ”ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، ئەوەی 
ئەمڕۆ کەسێکی پیێداوم کە لەسەر تەختەکەم دان�شێت و چاوەکان�شم دە�ب�نێت.“«

a 34 بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح ، کە بە واتای چەورکردن بە زە�ت دێت وەک دەستن�شانکردنی کەسێک بۆ لەئەستۆگرتنی بەرپرس�ار�یێت��ەک و 

پیێ س�اردنی لەال�ەن خوداوە.  

b 3٨ کر�ت��ەکان و پەلەت��ەکان دوو لەشکری ڕاهێنراو بوون لەسەر مەشقی سەربازی.  

c 45 ع�بری: چەور�ان کردووە، بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٢ :5 و ١5 :١.   
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4٩ لێرەدا هەموو ئەوانەی ئەدۆن�ا بانگی کردبوون تۆق�ن و هەستان، هەر�ەکە بە 

ڕێگای خۆ�دا ڕۆ�شت. 5٠ ئەدۆن�اش لە سلێمان ترسا، هەستا و چوو دەستی بە 
لە  ئەدۆن�ا  ڕاگە�ەنرا: »ئەوەتا  بە سلێمان  5١ ئ�نجا  قوربانگاکەوە گرت.  قۆچەکانی 
قوربانگاکەوە گرتووە و دەڵێت:  بە قۆچەکانی  پاشا دەترسێت، دەستی  سلێمانی 
شمشێر  بە  خزمەتکارەکەی  کە  بخوات  بۆ  سوێندم  پاشا  سلێمانی  ئەمڕۆ  ”با 

ناکوژێت.“«
5٢ سلێمان�ش گوتی: »ئەگەر پی�اوێکی چاک بێت، تاڵە مووێکی قژی ناکەوێتە 

ب�نرا، ئەوا دەکوژرێت.« 53 ئ�نجا سلێمانی  سەر زەوی، بەاڵم ئەگەر خراپەی تێدا 
پاشا ناردی و ئەدۆن�ا�ان لە قوربانگاکەوە هێنا�ە خوارەوە، ئەو�ش هات و کڕنۆشی 

بۆ سلێمانی پاشا برد، سلێمان�ش پیێیی گوت: »بڕۆوە ماڵەکەی خۆت.«

ڕاسپاردەکانی داود بۆ سلێمان

 کاتێک تەمەنی داود لە مردن نز�ک بووەوە، داود ئەرکی بە سلێمانی کوڕی ٢ ١

س�ارد و گوتی:
پیێ�دا  زەوی  سەر  ز�ندووی  گ�انێکی  هەموو  کە  دەڕۆم  ڕێگا�ەدا  بەو  ٢ »من 

�ەزدانی  بۆ  پیێو�ستە  کە  بەجێبهێنە  3 ئەوە  مەردبە.  و  بەهێزبە  جا  دەڕوات، 
و  و حوکم  فەرمان  و  فەرز  بگرەبەر،  ئەو  ڕێگاکانی  بەجێبهێنرێت:  پەروەردگارت 
�اساکانی بەجێبهێنە، هەروەک لە تەوراتی موسادا نووسراوە، بۆ ئەوەی سەرکەوتوو 
بکە  4 ئەمە  دەڕۆ�ت.  کە  هەرکوێی�ەک  بۆ  و  دە�کە�ت  کە  شتێک  هەر  لە  ب�ت 
نەوەکانت  ”ئەگەر  دا:  منی  بە  کە  دی  بهێنێتە  بەڵێنەی خۆی  ئەو  �ەزدان  تاوەکو 
بە هەموو دڵ و هەموو گ�ان�انەوە  بە دڵسۆزی و  بەوەی  ب�ارێزن،  ڕەوشتی خۆ�ان 

دۆستا�ەت�م بکەن، لەسەر تەختی ئ�سرائ�ل پی�او لە تۆ نابڕێتەوە.“
پیێیی کردم، چی  �ۆئابی کوڕی چەرو�ا  5 »هەروەها تۆ خۆت ئەوە دەزان�ت کە 

بە دوو فەرماندەی گشتی سوپای ئ�سرائ�ل کرد، ئەبنێری کوڕی نێر و عەماسای 
کوڕی �ەتەر. لە کاتی ئاشتی ئەوانی کوشت، بەو خوێنە پشتێنەکەی کەمەری و 
ئارام��ەوە  بە  دانا�یی خۆت بکە و مەهێڵە  بە  ٦ ئ�نجا  پیێیی سوور کرد.  پیێاڵوەکانی 

مووە س���ەکانی بۆ ناو ج�هانی مردووان شۆڕ ببێتەوە.
با لەنێو ئەوانە بن کە  7 »بەاڵم چاکە لەگەڵ کوڕانی بەرز�لە�یی گلعادی بکە، 

لەسەر خوانەکەت نان دەخۆن، چونکە کاتێک لە دەست ئەبشالۆمی برات هەاڵتم 
پشت�وان��ان لێکردم.

٨ »لەب�رت بێت ش�معی کوڕی گێرای بن�ام�نی خەڵکی بەحور�م لەگەڵ تۆدا�ە، 

بۆ  کاتێک  لێکردم.  نەفرەتی  توندی  بە  ئەو  چووم  مەحەنە�م  بۆ  کە  ڕۆژەی  ئەو 
و   aبۆ خوارد �ەزدان سوێندم  بە  ئوردون،  ڕووباری  بۆ  پیێشواز�کردنم هاتە خوارەوە 
دانا�ت  پی�اوێکی  تۆ  مەکە.  بێتاوانی  ئێستا  ٩ بەاڵم  ناتکوژم.“  ”بە شمشێر  گوتم: 

a ٨ سوێندم بۆ خوارد: بڕوانە دووەم ساموئێل ١٩ :٢٢  .  
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ج�هانی  ناو  بخەرە  خوێنەوە  بە  س���ەکانی  مووە  دەکە�ت،  لێ  چی  دەزان�ت  و 
مردووان.«

١١ ئەو  نێژرا.  داود  شاری  لە  و  نا�ەوە  سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  داود  ١٠ ئ�نجا 

ماوە�ەش کە داود پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد چل ساڵ بوو، حەوت ساڵ لە حەبرۆن 
و سی و سێ ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. ١٢ ئ�تر سلێمان لەسەر تەختەکەی 

داودی باوکی دان�شت و پاشا�ەت��ەکەی بە باشی چەس�ا و جێگ�ر بوو.

جێگیربوونی �اشایەتیپیەکە لە دەس�ی سلێمان.
١3 پاشان ئەدۆن�ای کوڕی حەگ�س چوو بۆ الی بەتشەبەعی دا�کی سلێمان و 

ئەو�ش لێیی پرسی: »ئا�ا بۆ ئاشتی هاتوو�ت؟«
وەاڵمی دا�ەوە: »بۆ ئاشتی.« ١4 پاشان پیێیی گوت: »قسە�ەکم لەگەڵت هە�ە.«

ئەو�ش گوتی: »فەرموو.«
١5 ئ�نجا گوتی: »تۆ دەزان�ت پاشا�ەت��ەکە هی من بوو، هەموو ئ�سرائ�ل ڕوو�ان 

براکەم،  بووە هی  و  گواسترا�ەوە  پاشا�ەت��ەکە  بەاڵم  پاشا،  ببمە  هەتا  کرد  من  لە 
هە�ە،  لێت  داواکار�م  �ەک  ١٦ ئێستاش  ئەو.  بووە هی  �ەزدانەوە  لەال�ەن  چونکە 

ڕەتی مەکەرەوە.«
ئەو�ش پیێیی گوت: »فەرموو.«

با  ناکاتەوە،  ڕەت  تۆ  قسەی  ئەو  چونکە  بڵێ،  پاشا  سلێمانی  »بە  ١7 گوتی: 

ئەب�شەگی شونێم�م پیێبدات ببێتە ژنم.«
١٨ بەتشەبەع�ش گوتی: »باشە، من دەربارەی تۆ قسە لەگەڵ پاشا دەکەم.«

دەربارەی  ئەوەی  بۆ  پاشا  سلێمانی  بۆ الی  ژوورەوە  چووە  بەتشەبەع  ١٩ ئ�نجا 

و  برد  بۆ  کڕنۆشی  هەستا،  پیێشواز�کردنی  بۆ  پاشا  بکات.  لەگەڵ  قسەی  ئەدۆن�ا 
لەسەر تەختەکەی دان�شتەوە، تەختێک�شی بۆ شاژنی دا�ک دانا، ئەو�ش لەالی 

ڕاست�ەوە دان�شت.
٢٠ گوتی: »داواکار�ی�ەکی بچکۆلەم لێت هە�ە و قسەکەم ڕەت مەکەرەوە.«

پاشاش پیێیی گوت: »دا�کە، داوا بکە، چونکە من قسەی تۆ ڕەت ناکەمەوە.«
٢١ ئەو�ش گوتی: »ئەب�شەگی شونێمی بدە ئەدۆن�ای برات، هەتا ببێتە ژنی.«

ئەب�شەگی  داوای  »بۆچی  گوتی:  و  دا�ەوە  دا�کی  وەاڵمی  پاشاش  ٢٢ سلێمان 

ئەو  بۆ دەکەی، چونکە  پاشا�ەت��ەکەی  داوای  واتا  دەکە�ت؟  ئەدۆن�ا  بۆ  شونێمی 
برامە و لە من گەورەترە، پاشا�ەت��ەکە بۆ ئەو و ئەب�اتاری کاه�ن و �ۆئابی کوڕی 

چەرو�ا بێت!«
٢3 ئ�نجا سلێمانی پاشا سوێندی بە �ەزدان خوارد و گوتی: »با خودا توندتر�ن 

سزام بدات، ئەگەر ئەدۆن�ا بە ژ�انی باجی ئەم داواکار�ی�ە نەدات! ٢4 ئێستاش، بە 
�ەزدانی ز�ندوو ئەوەی جێگ�ری کردم و لەسەر تەختی داودی باوکم دا�نام، ئەوەی 
دەمرێت!«  ئەدۆن�ا  ئەمڕۆ  دروستکردم،  بۆ  ماڵی  ئاوا  دابوو  بەڵێنی  هەروەک چۆن 
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بەسەر  ئەو�ش  کرد،  �ەهۆ�اداع  کوڕی  بەنا�ای  بە  فەرمانی  پاشا  ٢5 سلێمانی 

ئەدۆن�ا�دا دا و مرد.
عەناتۆت،  لە  بۆ کێڵگەکانت  »بڕۆ  ئەب�اتاری کاه�نی گوت:  بە  پاشا  ٢٦ ئ�نجا 

چونکە تۆ شا�انی سزای مردن�ت، بەاڵم من ئەمڕۆ ناتکوژم، چونکە تۆ سندوقی 
�ەزدانی بااڵدەستت لەپیێش داودی باوکم هەڵدەگرت، تۆ لە هەموو ماندووبوونەکانی 
باوکم بەشدار بوو�ت.« ٢7 جا سلێمان ئەب�اتاری لە کاه�ن�ێتی بۆ �ەزدان دەرکرد، بۆ 
هێنانەدی فەرما�شتی �ەزدان، ئەوەی لە ش�لۆa دەربارەی بنەماڵەی عێلی گوتبووی.

دەستی  و  �ەزدان  ناو چادری  بۆ  �ۆئاب، هەاڵت  هەواڵەکە گە�شتە  ٢٨ کاتێک 

بە قۆچەکانی قوربانگاکەوە گرت، چونکە دەستی لەگەڵ ئەدۆن�ا تێکەڵ کردبوو، 
نەک ئەبشالۆم. ٢٩ بە سلێمانی پاشا ڕاگە�ەنرا کە �ۆئاب هەاڵتووە بۆ ناو چادری 
بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداعی  ئ�نجا سلێمان  لەتەن�شت قوربانگاکە�ە.  �ەزدان و وا 

نارد و پیێیی گوت: »بڕۆ و ب�کوژە!«
3٠ بەنا�اش هاتە ناو چادری �ەزدان و پیێیی گوت: »پاشا دەڵێت: ”وەرە دەرەوە!“«

ئەو�ش گوتی: »نەخێر، بەڵکو لێرە دەمرم.«
ئاوا وەاڵمی  و  ئاوای گوت  �ۆئاب  پاشا گەڕاندەوە و گوتی  بۆ  بەنا�اش وەاڵمی 

دامەوە.
ئەو  ب�نێژە،  و  ب�کوژە  گوتی،  کە  بکە  »ئەوە  کرد:  بەنا�ا  بە  فەرمانی  3١ پاشاش 

خوێنە بێتاوانە لەسەر خۆم و ماڵی باوکم الببە کە �ۆئاب ڕشتی. 3٢ �ەزدان خوێنی 
خۆی خستە ئەستۆی خۆی، لەبەر ئەوەی هێرشی کردە سەر دوو پی�اوی لە خۆی 
کوشت.  بە شمشێر  ئەوانی  باوکم  داودی  زان�اری  بەبێ  چاکتر،  و  ڕاستودروستتر 
عەماسای  و  ئ�سرائ�ل  سوپای  گشتی  فەرماندەی  نێری  کوڕی  ئەبنێری  ئەوان�ش 
کوڕی �ەتەری فەرماندەی گشتی سوپای �ەهودا بوون. 33 با هەتاهەتا�ە خوێنەکە�ان 
لە ئەستۆی �ۆئاب و نەوەکانی بێت، بۆ داود و نەوەکانی و ماڵەکەی و تەختەکەشی 

هەتاهەتا�ە لەال�ەن �ەزدانەوە ئاشت��ان بۆ دەبێت.«
لە  �ۆئابی دادا و کوشتی،  بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع چوو بەسەر  34 لەبەر ئەوە 

ماڵەکەی خۆی لە دەشتودەر ناشتی. 35 پاشاش بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداعی لە جێیی 
�ۆئاب لەسەر سوپا دانا، هەروەها پاشا سادۆقی کاه�نی لە جێیی ئەب�اتار دانا.

ئۆرشەل�م  »لە  پیێیی گوت:  و  بانگی کرد  نارد،  بەدوای ش�مع�دا  پاشا  3٦ ئ�نجا 

ماڵێک بۆ خۆت بن�اد بنێ و لەوێ ن�شتەجێ بە، لەوێوە بۆ ئەم ال و ئەو ال دەرمەچو. 
بێگومان  ئەوا  ب�ەڕ�تەوە  لە دۆڵی قدرۆن  و  ئەو ڕۆژەی بچ�تە دەرەوە  بزانە،  37 باش 

دەمر�ت، خوێنی خۆشت لە ئەستۆی خۆت دەبێت.«
3٨ ش�مع�ش بە پاشای گوت: »ئەم قسە�ە باشە، ئەوەی پاشای گەورەم گوتی، 

خزمەتکارەکەت وا دەکات.« ئ�تر ش�معی ماوە�ەکی درێژ لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ 
بوو.

a ٢7 بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢ :33  .  
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ئاخ�شی کوڕی  بۆ الی  ئەوە، دوو کۆ�لەی ش�معی  3٩ بەاڵم سێ ساڵ دوای 

مەعکای پاشای گەت هەاڵتن. جا بە ش�مع��ان ڕاگە�اند، »وا دوو کۆ�لەکەت لە 
گەتن.« 4٠ ش�مع�ش هەستا و کورتانی لە گوێدرێژەکەی بەست و چوو بۆ گەت 
بۆ الی ئاخ�ش، بۆ گەڕان بەدوای کۆ�لەکانی. ش�معی چوو هەردوو کۆ�لەکەی 

لە گەتەوە هێنا�ەوە.
و  گەت  بۆ  چووە  ئۆرشەل�مەوە  لە  ش�معی  کە  ڕاگە�ەنرا  سلێمان  بە  4١ ئ�نجا 

گەڕاوەتەوە. 4٢ پاشاش ناردی و ش�معی بانگکرد، پیێیی گوت: »ئەی من بە �ەزدان 
لێرە  کە  ڕۆژەی  ئەو  بزانە  ”باش  گوتم:  و  نەکرد�تەوە  ئاگادارم  نەدا�ت،  سوێندم 
پیێت  تۆش  دەمر�ت“؟  کە  دڵن�ابە  بڕۆ�ت،  ال  ئەو  و  ال  ئەم  بە  و  دەرەوە  بچ�تە 
گوتم: ”ئەم قسە�ە باشە و گوێڕا�ەڵی دەبم.“ 43 ئەی بۆچی سوێندەکەی �ەزدانت 

نەپاراست لەگەڵ ئەو فەرمانەی فەرمانم پیێکرد�ت؟«
ئەو خراپە�ە دەزان�ت کە دڵت  بە ش�معی گوت: »تۆ هەموو  پاشا  44 هەروەها 

خراپەکەت  �ەزدان�ش  کرد،  منت  باوکی  داودی  بە  دەرهەق  ئەوەی  دە�زانێت، 
تەختی  و  دەکرێت  بەرەکەتدار  پاشا  سلێمانی  45 بەاڵم  دەهێنێتەوە.  خۆتدا  بەسەر 

داود�ش هەتاهەتا�ە لەبەردەم �ەزدان جێگ�ر دەبێت.«
4٦ ئ�نجا پاشا فەرمانی بە بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع کرد، ئەو�ش چووە دەرەوە و 

بەسەر ش�معی دادا و مرد.
پاشا�ەت��ەکەش لە دەستی سلێمان جێگ�ر بوو.

داواکردنی دانایپی لەالیەن سلێمانەوە

ف�رعەونی 3 پاشای م�سر کرد و کچەکەی  ف�رعەونی   سلێمان خزما�ەتی لەگەڵ  ١

بن�ادنانی کۆشکەکەی  لە  کاتەی  ئەو  هەتا  داود  بردە شاری  هێنا. کچەکەی 
کاتە  ٢ لەو  بووەوە.  ئۆرشەل�م  چواردەوری  شووراکەی  و  �ەزدان  پەرستگای  و 
گەل لە نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�داa قوربان��ان سەردەبڕی، چونکە هەتا ئەو ڕۆژانە 
پەرستگا�ەک بۆ ناوی �ەزدان دروستنەکرابوو. 3 سلێمان�ش خۆشەو�ستی بۆ �ەزدان 
دەربڕی بەوەی بەپیێیی فەرزەکانی داودی باوکی دەڕۆ�شت، تەنها ئەوە نەبێت کە 

لە نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�دا قوربانی سەردەبڕی و بخووری دەسووتاند.
4 پاشا چوو بۆ گبعۆن هەتا لەوێ قوربانی سەر ببڕێت، چونکە ئەوە گرنگتر�ن 

نزرگەی سەر بەرزا�یی بوو، سلێمان هەزار قوربانی سووتاندنی سەرخستە سەر ئەو 
قوربانگا�ە. 5 لە گبعۆن �ەزدان لە خەونی شەودا بۆ سلێمان دەرکەوت، خودا پیێیی 

فەرموو: »داوا بکە چ�ت پیێ بدەم؟«
٦ سلێمان�ش گوتی: »تۆ لەگەڵ خزمەتکارەکەت، لەگەڵ داودی باوکم چاکەی 

و  دڵسۆزی  بە  کرد،  هەڵسوکەوتی  لەبەردەمت  شێوە�ەی  بەو  کردووە،  گەورەت 

a ٢ مەبەست لە هەموو ئەو شوێنە بەرزانە�ە کە گەل قوربانی لێ دەکرد، هەرچەندە ئەو شوێنە لەال�ەن �ەزدانەوە هەڵنەبژێردرابوو. بڕوانە دواوتار ١٢ :5 .  
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ڕاستودروستی و دڵڕاستی لەگەڵت. جا ئەم چاکە گەورە�ەت بۆ لەبەرچاو گرت و 
کوڕێکت پیێ�دا هەتا لەسەر تەختەکەی دابن�شێت وەک ئەمڕۆ.

لە  پاشا  بە  تۆ خزمەتکارەکەتت کردووە  پەروەردگارم،  �ەزدانی  7 »ئێستاش ئەی 

جێیی داودی باوکم، من�ش مێردمنداڵێکی بچووکم و شارەزا�ی�م لە ڕابەرا�ەت�کردن 
گەلەش  ئەو  و  هەڵتبژاردووە  ئەوەی  گەلەکەتدا�ە  لەنێو  ٨ خزمەتکارەکەشت  ن��ە. 
بۆ  پیێبدە  تێگە�شتووم  دڵێکی  ٩ ئ�نجا  نا�ەن.  ژمارە  لە  زۆر�دا  لە  و  زۆرن  گەلێکی 
و  چاکە  لەنێوان  بکەم  ج�اوازی  تاکو  بکەم،  گەلەکەت  فەرمانڕەوا�ەتی  ئەوەی 

خراپە، چونکە کێ دەتوانێت فەرمانڕەوا�ەتی ئەم گەلە گەورە�ەت بکات؟«
شتەی  ئەم  داوای  سلێمان  کە  بوو،  باش  پەروەردگار  لەالی  قسە�ە  ١٠ ئەم 

کرد. ١١ ئ�نجا خودا پیێیی فەرموو: »لەبەر ئەوەی نە ڕۆژگاری زۆرت داوا کرد و نە 
دەوڵەمەندی بۆ خۆت و نە مەرگی دوژمنەکانت، بەڵکو دانا�یی لە جێبەجێکردنی 
پیێ  دانات  وا  دڵێکی  دەکەم.  تۆ  داواکار�ی�ەکەی  بەپیێیی  ١٢ ئەوا من  دادپەروەر�دا، 
دەبەخشم شت لێک ج�ا بکاتەوە، کە کەس لەمەوبەر وەک تۆ نەبووبێت و لە 
داهاتووشدا کەسێکی وەک تۆ هەڵناکەوێت. ١3 هەروەها ئەوەی داواشت نەکردبوو 
پا�ەداری بە جۆرێک کە بە درێژا�یی ژ�انت ه�چ  پیێم بەخش�ت، دەوڵەمەندی و 
بڕۆ�ت  مندا  ڕێگای  بە  ئەگەر  ١4 جا  نەبێت.  تۆی  وەک  پاشا�ان  لەناو  پی�اوێک 
بە ڕۆژگارت  باوکت فەرز و فەرمانەکانم بەجێبهێن�ت، درێژە  بەوەی وەک داودی 
دەدەم.« ١5 کە سلێمان هەستا، زانی خەونە، هاتە ئۆرشەل�م و لەبەردەم سندوقی 
 aپە�مانی پەروەردگار ڕاوەستا و قوربانی سووتاندنی سەرخست و قوربانی هاوبەشی

پیێشکەش کرد، خوانێکی بۆ هەموو خزمەتکارەکانی ساز کرد.

بڕیاردانی دانا
ڕاوەستان.  لەبەردەمی  و  پاشا  الی  هاتنە  لەشفرۆش  ژنی  دوو  کاتەدا  ١٦ لەو 

ماڵ  لە �ەک  ژنە  ئەم  و  تکا�ە، من  ژنەکان گوتی: »ئەی گەورەم،  لە  ١7 �ەکێک 

لەدا�کبوونی  سێ�ەمی  ڕۆژی  لە  بوو  ١٨ ئەوە  بوو.  منداڵم  ماڵە  لەو  من  و  دەژ�ن 
منداڵەکەم ئەم ژنەش منداڵێکی بوو، هەردووکمان بە تەنها بوو�ن و لە ماڵەکە ه�چ 

کەسێکی د�کەمان لەگەڵ نەبوو، تەنها هەردووکمان لە ماڵەکە بوو�ن.
٢٠ ئ�تر  دابوو.  بەسەر�دا  ئەوەی خۆی  لەبەر  مرد،  ژنە  ئەم  ١٩ »شەوێ کوڕەکەی 

لە ن�وەی شەو هەستا و کوڕەکەی منی لەتەن�شتمەوە برد، کەن�زەکەشت نوستبوو. 
٢١ بۆ  دانا.  من  باوەشی  لە  مردووەکەشی  کوڕە  و  کرد  باوەشی  لە  منی  کوڕەکەی 
بە�انی کە لە خەو هەستام هەتا ش�ر بدەمە کوڕەکەم تەماشام کرد مردووە! بەاڵم 

کاتێک لێیی ورد بوومەوە تەماشام کرد ئەوە ئەو کوڕە ن��ە کە من بوومە.«

a ١5 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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منە و مردووەکەش هی  ز�ندووەکە کوڕی  ٢٢ ژنەکەی د�کە�ان گوتی: »نەخێر! 

تۆ�ە!«
بەم  منە!«  ز�ندووەکە هی  و  تۆ�ە  هی  مردووەکە  »نەخێر!  دە�گوت:  ئەمەش�ان 

شێوە�ە لەبەردەم پاشا دەمەقاڵێ�ان کرد.
کوڕەکەی  و  ز�ندووە  منە  کوڕەکەی  ”ئەمە  دەڵێت  »ئەم�ان  گوتی:  ٢3 پاشاش 

من  کوڕەکەی  و  مردووە  تۆ  کوڕەکەی  ”نەخێر!  دەڵێت  ئەو�ش�ان  مردووە،“  تۆ 
ز�ندووە!“«

هێنا.  پاشا  بۆ  ئەوان�ش شمشێرێک�ان  بهێنن.«  بۆ  ٢4 پاشا گوتی: »شمشێرێکم 

و  �ەکێک�ان  بدەنە  ن�وەی  بەش،  دوو  بکەنە  ز�ندووەکە  »منداڵە  گوتی:  ٢5 پاشا 

ن�وەکەی د�کەش بدەن ئەوی د�کە�ان.«
٢٦ ئەو ژنە�ان کە کوڕەکەی ز�ندوو بوو لەبەر ئەوەی هەناوی بۆ کوڕەکەی سووتا 

بە پاشای گوت: »تکا�ە، گەورەم، منداڵە ز�ندووەکەی بدەنێ و مە�کوژن!«
بەاڵم ئەوی د�کە�ان گوتی: »نە بۆ من دەبێت و نە بۆ تۆ، ب�کەنە دوو بەش!«

و  �ەکەم  ژنی  بدەنە  ز�ندووەکە  »کوڕە  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  پاشا  ٢7 ئ�نجا 

مە�کوژن، ئەو دا�ک��ەتی.«
٢٨ کاتێک هەموو ئ�سرائ�ل ئەو بڕ�ارە�ان ب�ستەوە کە پاشا دابووی، ترس�ان لێ 

ن�شت، چونکە ب�ن��ان دانا�یی خودا�یی تێدا بوو بۆ پە�ڕەوکردنی دادپەروەری.

کاربەدەست و بریکارەکانی سلێمان

 ئ�تر سلێمان پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�لی کرد.4 ١

ئەمانەش بااڵتر�ن کاربەدەستانی ئەو بوون:  ٢ 

  عەزەر�ای کوڕی سادۆقی کاه�ن،
3 ئەل�حۆرەف و ئاح��ا، دوو کوڕەکەی ش�شا، خامەی نهێنیa بوون،  

  �ەهۆشافاتی کوڕی ئەح�لود، تۆمارکار.
4 بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع�ش سوپاساالر،  

  سادۆق و ئەب�اتار�ش هەردووک�ان کاه�ن بوون.
5 عەزەر�ای کوڕی ناتان سەرۆکی بر�کارەکان و  

  زەڤودی کوڕی ناتان، کاه�ن و �اوەری پاشا بوون.
٦ ئەح�شار سەرپەرشت�اری کۆشک،  

  ئەدۆن�رامی کوڕی عەبدا سەرپەرشت�اری کاری بێگاری بوو.

ئازووقە�ان  هەبوو،  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەسەر  بر�کاری  دوازدە  سلێمان  7 هەروەها 

بۆ  بوو  هەر�ەکە�ان  لەسەر  مانگێک  ساڵی  و  دەکرد  داب�ن  ماڵەکەی  و  پاشا  بۆ 
داب�نکردنی ئازووقە.

a 3 ڕازپۆش.  
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٨ ئەمانەش ناوەکان�انە:  

  بەن حور لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م.
٩ بەن دەقەر لە ماقەچ و شەعەلڤ�م و بێت شەمەش و ئێلۆن بێت حانان.  

 ١٠ بەن حەسەد لە ئەروبۆت، سۆکۆ و هەموو خاکی حێفەر سەر بە ئەو بوو.
 ١١ بەن ئەب�ناداب لە هەموو بەرزا�ی�ەکانی دۆردا، تافەتی کچی سلێمان�ش بووە ژنی.

ئەوەی  بێت شان  هەموو  و  مەگ�دۆ  و  تەعنەک  ئەح�لود،  کوڕی   ١٢ بەعەنای 
ئابێل مەحۆال،  هەتا  بێت شانەوە  لە  �ەزرەع�ل،  لە خوار  لەتەن�شت چەرەتانە 

هەتا ئەو بەری �ۆقمەعام.
 ١3 بەن گەڤەر لە ڕامۆتی گلعاد، ئاوا�ی�ەکانی �ائ�ری کوڕی مەنەشە، ئەوەی لە گلعادە 
سەر بە ئەو بوون، لەگەڵ ناوچەی ئەرگۆڤ ئەوەی لە باشانە، شەست شاری 

گەورەی شوورابەند کە شمش�رەیa دەرگاکانی لە بڕۆنز دروستکرا بوون.
 ١4 ئەح�نادابی کوڕی ع�دۆ لە مەحەنە�م بوو.

 ١5 ئەح�مەعەچ لە نەفتالی، ئەو�ش باسمەتی کچی سلێمانی هێنا ببێتە ژنی.
 ١٦ بەعەنای کوڕی حوشەی لە ئاشێر و لە عالۆت بوو.

 ١7 �ەهۆشافاتی کوڕی پاروەح لە �ەساخار بوو.
 ١٨ ش�معی کوڕی ئێال لە بن�ام�ن بوو.

 ١٩ گەڤەری کوڕی ئوری لە خاکی گلعاد، خاکی س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان و 
عۆگی پاشای باشان، تاکە بر�کار بوو لەسەر ناوچەکە.

ئازووقەی ڕۆژانەی سلێمان
٢٠ �ەهودا و ئ�سرائ�ل لە زۆر�دا وەک لمی سەر کەناری دەر�ا بوون، دە�انخوارد 

هەموو  لەسەر  بوو  دەسەاڵتدار  ٢١ سلێمان  بوون.  دڵخۆش  و  دە�انخواردەوە  و 
پاشا�ەت��ەکان، لە ڕووباری فوراتەوە هەتا خاکی فەلەست��ەکان و سنووری م�سر، 

سەرانە�ان پیێدەدا و بە درێژا�یی ژ�انی خزمەتکاری سلێمان بوون.
 cکۆر شەست  و  ئارد  باشتر�ن  لە   bکۆر سی  سلێمان،  ڕۆژانەی  ٢٢ ئازووقەی 

لە  جگە  بزن،  و  مەڕ  سەد  و  لەوەڕگا  گای  ب�ست  و  قەڵەو  گای  ٢3 دە  بڕوێش، 
بوو  فەرمانڕەوا  ئەوەی  ٢4 لەبەر  قەڵەو.  پەلەوەری  و  ئاسکە سوورە  و  مامز  ئاسک و 
لەسەر هەموو شانش�نەکانی ئەم بەری ڕووباری فورات، لە ت�فسەحەوە هەتا غەزە، 
لە هەموو ال�ەکەوە ئاشتی هەبوو. ٢5 هەموو سەردەمی سلێمان �ەهودا و ئ�سرائ�لی 
هەر�ەکە لەژێر دار مێو و دار هەنج�رەکەی خۆی بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ بوون، لە 

.dدانەوە هەتا ب�ری شابەع

a ١3 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

b ٢٢ سی کۆر: نز�کەی پیێنج تەن.  

c ٢٢ شەست کۆر: نز�کەی دە تەن.  

d ٢5 واتە لە باکووری ئ�سرائ�ل هەتا باشوور.  
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٢٦ سلێمان چوار هەزار ئاخوڕی هەبوو بۆ ئەس�یی گال�سکەکانی، لەگەڵ دوازدە 

هەزار ئەسپ.
ئەوانەی  هەموو  و  پاشا  سلێمانی  بۆ  دەکرد  داب�ن  ئازووقە�ان  بر�کارانە  ٢7 ئەم 

ه�چ  بە  پیێو�ست�ان  ئ�تر  خۆی،  مانگی  لە  و  هەر�ەکە  خوانەکەی،  سەر  دەهاتنە 
نەبوو. ٢٨ جۆ و کاش بۆ ئەس�یی گال�سکەکان و ئەس�ەکانی د�کە دەهێنران بۆ ئەو 

شوێنەی کە لێیی دەبوون، هەرکەسە و بەگوێرەی ئەرکی خۆی.

دانایپی سلێمان
٢٩ خودا دانا�یی و تێگە�شتنێکی زۆر زۆری دا�ە سلێمان، هەروەها مێشکێکی 

لە  بوو  ز�اتر  سلێمان  3٠ دانا�یی  دەر�ا�ە.  کەناری  لەسەر  لمەی  ئەو  وەک  فراوان 
هەموو  3١ لە  م�سر�ی�ەکان.  دانا�یی  هەموو  و  ڕۆژهەاڵت  خەڵکی  هەموو  دانا�یی 
لە  و  هێ�مان  لە  و  ئەزراحی  ئێ�تانی  لە  بوو  داناتر  تەنانەت  بوو،  داناتر  خەڵک 
نەتەوەکانی  هەموو  لەنێو  ناوبانگ�شی  ماحۆل،  کوڕانی  دەردەعی  لە  و  کەلکۆل 
هەبوو.  سروود�شی  پیێنج  و  هەزار  و  پەند  هەزار  3٢ سێ  بووەوە.  باڵو  دەوروبەری 
هەتا  لوبنانە  لە  ئەوەی  ئورزەوە  دار  لە  کردووە،  قسەی  دارودرەخت  33 دەربارەی 

و خشۆک  باڵندە  و  ئاژەڵ  دەربارەی  هەروەها  دەڕوێت،  د�وار  لەبن  زوفا�ەی  ئەو 
دانا�یی  لە  بۆ گوێگرتن  34 لە هەموو گەالنەوە دەهاتن  و ماس�ش قسەی کردووە. 
ب�ستبوو�ان خەڵک�ان  دانا�ی�ەکەی  دەربارەی  زەوی کە  پاشا�انی  سلێمان، هەموو 

دەناردە الی.

ئامادەکاری بۆ بنیادنانی �ەرس�گا

دەستن�شان 5 سلێمان�ان  کە  ب�ستی  سور  هەرێمی  پاشای  ح�رامی   کاتێک  ١

الی،  ناردە  خۆی  خزمەتکارەکانی  باوکی،  شوێنی  لە  پاشا�ەتی  بۆ  کردووە 
چونکە ح�رام بە درێژا�یی ژ�انی هاوڕێ و دۆستی داود بوو. ٢ سلێمان�ش ناردی بۆ 

الی ح�رام و گوتی:

بۆ  پەرستگا�ەک  نە�توانی  کە  دەزان�ت،  باوکم  داودی  دەربارەی  3 »تۆ 

ناوی �ەزدانی پەروەردگاری بن�اد بنێت، بەهۆی ئەو جەنگانەی دەور�ان دا، 
هەتا ئەو کاتەی �ەزدان دوژمنەکانی خستە ژێر پیێ�ەوە. 4 بەاڵم ئێستا �ەزدانی 
نە  و  هە�ە  ناحەز  نە  حەساندووەتەوە،  منی  ال�ەکەوە  هەموو  لە  پەروەردگارم 
ڕووداوی خراپ. 5 لەبەر ئەوە گوتم پەرستگا�ەک بۆ ناوی �ەزدانی پەروەردگارم 
”کوڕەکەت،  فەرموو:  باوکمی  داودی  بە  �ەزدان  هەروەک چۆن  بنێم،  بن�اد 
ئەوەی لە شوێنی تۆ لەسەر تەختەکەت دا�دەنێم ئەو ماڵەکە بۆ ناوی من بن�اد 

دەنێت.“
٦ »ئێستاش فەرمان بدە با دار ئورزم لە لوبنانەوە بۆ ببڕنەوە، خزمەتکارەکانم 

پیێدەدەم، بەگوێرەی  لەگەڵ خزمەتکارەکانت دەبن و کرێیی خزمەتکارەکانت 
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بزانێت  لەناومان  ن��ە  دەزان�ت کەس  تۆ  دە�ڵێ�ت، چونکە  تۆ  ئەوەی  هەموو 
وەک سە�دائ��ەکان دار ببڕێتەوە.«

7 ئەوە بوو کە ح�رام گوێیی لە قسەکانی سلێمان بوو، زۆر دڵخۆش بوو و گوتی: 

»ئەمڕۆ ستا�ش بۆ �ەزدان، ئەوەی کوڕێکی دانای دا�ە داود، هەتا فەرمانڕەوا�ەتی 
ئەم گەلە مەزنە بکات.«

٨ ئ�تر ح�رام ناردی بۆ الی سلێمان و گوتی:

»ئەوەی بۆ منت نارد گوێم لێیی بوو، هەرچی ئارەزوو بکە�ت ئەوە دەکەم بۆ 
داری ئورز و دار سنەوبەرەکان. ٩ خزمەتکارەکانم لە لوبنانەوە بۆ دەر�ا دە�انهێنن 
د�اری  شوێنەی خۆت  ئەو  هەتا  کەڵەک،  دە�انکەمە  دەر�ا  لەسەر  من�ش  و 
داب�نکردنی  بە  دەکە�ت.  بار�ان  تۆش  و  هەڵ�اندەوەشێنمەوە  لەوێ  دەکە�ت 

نان�ش بۆ ماڵەکەم خواستی من بەجێدەهێن�ت.«

دا�یێ.  سنەوبەری  و  ئورز  داری  سلێمان  ئارەزووی  بەپیێیی  ح�رام  بوو  ١٠ ئەوە 

١١ سلێمان�ش هەر ساڵێک ب�ست هەزار کۆرa گەنم و ب�ست هەزار بەتb زە�تی 

بەڵێنی  چۆن  هەروەک  ١٢ �ەزدان�ش  ح�رام.  ماڵی  دەدا�ە  ئازووقە  وەک  زە�توونی 
پیێدابوو دانا�یی دا�ە سلێمان، ئاشتی لەنێوان سلێمان و ح�رام هەبوو، هەردووک�ان 

پە�مان�ان بەست.
١4 هەر  کرد.  پی�او  هەزار  سی  بە  بێگاری  ئ�سرائ�ل  هەموو  لە  پاشا  ١3 سلێمانی 

مانگە و بە نۆبە دە هەزاری لێ�ان دەناردە لوبنان، مانگێک لە لوبنان دەبوون و دوو 
١5 سلێمان  بوو.  بێگاری  کاری  سەرپەرشت�اری  ئەدۆن�رام�ش  ماڵەوە،  لە  مانگ�ش 
حەفتا هەزار بارهەڵگر و هەشتا هەزار نەقاڕی لە چ�ا هەبوو. ١٦ بێجگە لەمە سلێمان 
سێ هەزار و سێ سەد سەرکار�شی هەبوو سەرپەرشتی کارەکە و کرێکارەکان�ان 
نا�اب  بەردی  هەڵبکەنن،  بەردی گەورە  دا کە  فەرمانی  پاشا  ١7 هەروەها  دەکرد. 
و  ح�رام  و  سلێمان  ١٨ وەستاکانی  تاشراو.  بەردی  بە  پەرستگاکە  دامەزراندنی  بۆ 
کرێکارانی شاری جوبە�لc دار و بەردەکان�ان ئامادە کرد بۆ بن�ادنانی پەرستگاکە.

بنیادنانی �ەرس�گا

 لە چوار سەد و هەشتا�ەم�ن ساڵی هاتنە دەرەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل لە خاکی ٦ ١

م�سر، کە دەکاتە ساڵی چوارەمی پاشا�ەتی سلێمان لە ئ�سرائ�ل، لە مانگی 
ز�ڤ کە مانگی دووە، سلێمان دەستی بە بن�ادنانی پەرستگاکەی �ەزدان کرد.

 d٢ ئەو پی�رۆزگا�ەی سلێمانی پاشا بۆ �ەزدان بن�ادی نا، درێژ�ی�ەکەی شەست باڵ

a ١١ ب�ست هەزار کۆر: نز�کەی ٢5٠ 3 تەن.  

b ١١ ب�ست هەزار بەت: نز�کەی 44٠ هەزار ل�تر.  

c ١٨ شاری جوبە�ل شارێکی کۆنە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 7٠٠٠ ساڵ لەمەوپیێش، ئەمرۆ بە دووری 3٨ ک�لۆمەتر دەکەوێتە باکووری بە�روت.  

d ٢ شەست باڵ: نز�کەی ٢7 مەتر.  
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و پان��ەکەی ب�ست باڵa و بەرزا�ی�ەکەشی سی باڵb بوو. 3 هە�وانی بەردەم هۆڵی 
ب�ست  واتە  پی�رۆزگاکە،  پانی  بە  بوو  بەرامبەر  درێژ�ی�ەکەی  پی�رۆزگاکەش  سەرەکی 
 d4 هەروەها کاڵوڕۆژنەی .cباڵ بوو، پان��ەکەشی لەبەردەم پی�رۆزگاکەوە دە باڵ بوو
کەت�بەداری بۆ پی�رۆزگاکە دروستکرد. 5 ئ�نجا لەسەر د�واری سەر بە هۆڵە سەرەک��ەکە 
و د�واری شوێنەکەی هەرەپی�رۆز چەند نهۆمێکی بن�اد نا، واتە لە دەوری د�وارەکانی 
پی�رۆزگاکە، ژووری التەن�شت لە دەور�ان هەبوو. ٦ نهۆمی ژێرەوە پان��ەکەی پیێنج 
باڵe و نهۆمی ناوەڕاست پان��ەکەی شەش باڵf و سێ�ەم�ش�ان پان��ەکەی حەوت 
باڵg بوو، بەم شێوە�ە لە دەرەوە لێواری لە دەوری پی�رۆزگاکە کرد هەتا کار�تەکان 

نەخاتە ناو د�وارەکان.
بەاڵم  بەکارهێنرا،  ئامادەکراو  نا�ابی  بەردی  پەرستگاکەدا  بن�ادنانی  کاتی  7 لە 

دەنگی چەکوش و تەور و ه�چ ئامێرێکی ئاسن لە پەرستگاکە نەب�سترا.
٨ دااڵنی نهۆمی ژێرەوە لەالی باشووری پەرستگاکە بوو؛ بە پە�ژە سەردەکەوتن بۆ 

ناوەڕاست و لەوێشەوە بۆ نهۆمی سێ�ەم. ٩ پەرستگاکەی بن�اد نا و تەواوی کرد، بە 
تەختەداری پان و کار�تەی ئورز سەری پەرستگاکەی گرت. ١٠ هەموو ئەو ژوورە 
التەن�شتانەش کە لە دەوری پی�رۆزگاکە بن�ادی نان، بەرزا�ی�ەکە�ان پیێنج باڵ بوو، 

بە داری ئورز بە پی�رۆزگاکەی گە�اندن.
کە  پەرستگا�ەی  ١٢ »ئەم  فەرمووی:  و  هات  سلێمان  بۆ  �ەزدان  ١١ فەرما�شتی 

تۆ دروستی دەکە�ت، ئەگەر بە ڕێگای فەرزەکانمدا بڕۆ�ت و حوکمەکانم پە�ڕەو 
ئەو  ئەوا  پە�ڕەوکردنی،  بۆ  بەجێبهێن�ت  فەرمانەکانم  هەموو  هەروەها  بکە�ت، 
بەڵێنەی بە داودی باوکی تۆم دا لە ڕێگەی تۆوە دە�هێنمە دی. ١3 هەروەها لەنێو 

نەوەی ئ�سرائ�لدا ن�شتەجێ دەبم و ئ�سرائ�لی گەلم بەجێناهێڵم.«
پی�رۆزگاکە  ناوەوەی  ١5 د�واری  تەواوی کرد.  و  نا  بن�اد  پەرستگاکەی  ١4 سلێمان 

هەتا بنمێچەکەی بە تەختەی داری ئورز ڕووپۆش کرد، هەروەها زەم�نەکەشی بە 
تەختەی دار سنەوبەر. ١٦ ب�ست باڵ�شی لە بەشی دواوەی پی�رۆزگاکە بە د�وارێک 
پی�رۆزگای ناوەوەی پەرستگاکە، کە  لە تەختەی دار ئورز ج�ا کردەوە، هەتا ببێتە 
شوێنی هەرەپی�رۆزە. ١7 هۆڵە سەرەک��ەکە لەبەردەم ئەم ژوورەوە چل باڵh بوو. ١٨ دار 

a ٢ ب�ست باڵ: نز�کەی ٩ مەتر.  

b ٢ سی باڵ: نز�کەی ١3,5 مەتر.  

c 3 دە باڵ: نز�کەی 4,5 مەتر.  

d 4 وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گێڕانەوەی ت�شکی خۆر.  

e ٦ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

f ٦ شەش باڵ: نز�کەی ٢,7 مەتر.  

g ٦ حەوت باڵ: نز�کەی 3,١ مەتر.  

h ١7 چل باڵ: نز�کەی ١٨ مەتر.  
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و   aسەوزەوات شێوەی  لەسەر  پەرستگاکە  ناوەوەی  د�وی  بە  پەرستگاکە  ئورزی 
گوڵی کراوە نەخشێنرابوو، هەمووی داری ئورز بوو، ه�چ بەردێک نەدەب�نرا.

سندوقی  هەتا  کرد  ئامادە  هەرەپی�رۆزی  شوێنی  پەرستگاکە،  ١٩ لەناوەڕاستی 

پە�مانی �ەزدان لەوێ دابنێت. ٢٠ شوێنی هەرەپی�رۆز، کە ب�ست باڵ درێژ و ب�ست 
باڵ پان و ب�ست باڵ�ش بەرز بوو، بە زێڕی بێگەرد ڕووپۆشی کرد، قوربانگاکەشی 
بێگەرد  زێڕی  بە  پی�رۆزگاکەی  ناوەوەی  د�وی  ٢١ سلێمان  کرد.  ڕووپۆش  ئورز  بە 
زێڕ  بە  ڕاکێشا،  هەرەپی�رۆز  شوێنی  لەبەردەم  زێڕ�شی  زنج�ری  کرد،  ڕووپۆش 
ناوەوەی  تەواوی د�وی  و  قوربانگای شوێنی هەرەپی�رۆز  ٢٢ تەواوی  ڕووپۆشی کرد. 

پی�رۆزگاکەشی بە زێڕ ڕووپۆش کرد.
٢3 لەناو شوێنی هەرەپی�رۆز�ش دوو کەڕوبیb لە داری زە�توون دروستکرد، بەرزی 

هەر�ەکە�ان دە باڵ بوو. ٢4 هەر کەڕوبێک دوو باڵی هەبوو، درێژی هەر باڵێک پیێنج 
باڵ بوو،c لە سەری باڵێک��ەوە هەتا سەری باڵەکەی د�کە دە باڵ بوو. ٢5 هەردوو 
کەڕوبەکە �ەک ئەندازە و �ەک شێوە�ان هەبوو. ٢٦ بەرزی کەڕوبی �ەکەم دە باڵ 
لەناوەڕاستی  کەڕوبەکەی  ٢7 هەردوو  شێوە.  هەمان  بە  دووەم�ش  کەڕوبی  بوو، 
کەڕوبەکان  لە  �ەکێک  باڵی  کردەوە.  کەڕوبەکانی  باڵی  و  دانا  هەرەپی�رۆز  شوێنی 
بەر د�وارێک کەوت و باڵی کەڕوبی دووەم�ان بەر د�وارەکەی بەرامبەری کەوت، 
لەناوەڕاستی ژوورەکەش بەر �ەکتری دەکەوتن، باڵ بە باڵ. ٢٨ هەردوو کەڕوبەکەشی 

بە زێڕ ڕووپۆش کرد.
٢٩ لەسەر هەموو د�وارەکانی پی�رۆزگاکە، لەناو هەردوو ژوورەکەی، ژووری ناوەوە 

نەخشاند.  کراوەی  گوڵی  و  خورما  دار  و  کەڕوب  وێنەی  دەرەوەش،  ژووری  و 
3٠ زەم�نی ژووری ناوەوە و ژووری دەرەوەی پی�رۆزگاکەشی بە زێڕ ڕووپۆش کرد.

3١ بۆ دااڵنەکەی شوێنی هەرەپی�رۆز�ش، دەرگا�ەکی دوو دەری لە داری زە�توون 

الی  هەردوو  3٢ لەسەر  �ەکدا.  لەناو  چوارچێوە  پیێنج  شێوەی  بە  دروستکرد، 
دەرگاکەش کە لە داری زە�توون بوون، کەڕوب و دار خورما و گوڵی کراوەی لەسەر 
نەخشاند و بە زێڕ ڕووپۆشی کردن. 33 بە هەمان شێوە لە دااڵنی هۆڵە سەرەک��ەکەش 
چوار چوارچێوەی لەناو �ەکدا لە داری زە�توون دروستکرد. 34 هەروەها دوو دەرگای 
بە داری سنەوبەر دروستکرد، هەردووک�ان دوو دەری بوون کە بە نەرمادەd بەسترا 
بوون و دەسووڕانەوە. 35 کەڕوب و دار خورما و گوڵی کراوەی لەسەر نەخشاندن و 

بە زێڕی کوتراو لەسەر نەخشەکە ڕووپۆشی کردن.
ڕ�زێک  و  تاشراو  بەردی  ڕ�ز  سێ  بە  نا  بن�اد  ناوەوەی  حەوشەکەی  3٦ هەروەها 

کار�تەی ئورز.
a ١٨ لە زمانی ع�بری وشەی �ەقەعی  مەبەستی لە بەرهەمی هەموو ئەو ڕووەکانە�ە کە بڕکەکان�ان پەل دەهاوێت، وەکو: کودو، ئاروو، کودووە زەردە، ترۆزی… هتد.  

b ٢3 دوو کەڕوب: جووتێک پە�کەری بوونەوەری ئاسمانی باڵدارە، لە شێوەی ئاژەڵ و مرۆڤدا�ە، بۆ پارێزگار�کردن لە سندوقی پە�مان دانرابوو، بڕوانە   دەرچوون ٢5 :١٨ 

و ع�بران��ەکان ٩ :5 .   

c ٢4 درێژی هەر باڵێکی کەڕوبەکە نز�کە ٢,٢5 مەترە.  

d 34 نەرمادە لە دوو پارچە ئاسن پیێکهاتووە کە تێکهەڵکێشی �ەکن و دەجوڵێن، کە بۆ بەستنەوەی دەرگا بە �ەکەوە �ان بۆ بەستنەوەی دەرگا بە چوارچێوەکە�ەوە بەکاردێت.  
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37 لە ساڵی چوارەم پەرستگای �ەزدانی دامەزراند، لە مانگی ز�ڤ. 3٨ لە ساڵی 

�ازدە�ەم�ن�ش، لە مانگی بول کە مانگی هەشتە، هەموو بەشەکانی پەرستگاکە بە 
هەموو وردەکار�ی�ەکان��ەوە تەواو کرا، بە حەوت ساڵ بن�ادی نا.

بنیادنانی کۆشکی سلێمان

کرد. 7 تەواو  هەمووی  و  نا  بن�اد  ساڵ  سێزدە  بە  خۆی  کۆشکەکەی   سلێمان  ١

و  باڵ  پەنجا  پانی  و  باڵ  درێژی سەد  بە  لوبنان�شی  دارستانەکەی  ٢ کۆشکی 

ئورز�شی  کار�تەی  و  ئورز  کۆڵەکەی  ڕ�ز  چوار  لەسەر  نا،  بن�اد  باڵ  سی  بەرزی 
لەسەر کۆڵەکەکان دانا. 3 سەری ئەو دارانەشی لە سەرەوە بە ئورز گرت، ئەوانەی 
لەسەر چل و پیێنج کۆڵەکە بوون، هەر ڕ�زە و پازدە. 4 پەنجەرەکان�شی بە سێ ڕ�ز 
دانرابوون، پەنجەرە بەرامبەر پەنجەرە. 5 هەموو دەروازەکان چوارگۆشە بوون، لە هەر 

ڕ�زێک سێ دەرگا و بەرامبەر بە �ەکتری.
گ�رابوو،  کۆڵەکە  بە  الی  هەردوو  کە  دروستکرد  داپۆشراوی  سەر  ٦ ڕێڕەوێکی 

ڕێڕەوەکە  لەبەردەم  هە�وانێک  بوو.  باڵ  پان��ەکەی سی  و  باڵ  پەنجا  درێژ�ی�ەکەی 
هەبوو، لەبەردەم ئەو�ش چەند کۆڵەکە�ەک و تارمە�ەک هەبوو.

7 هۆڵی تەختی پاشا�ەت��ەکەش ئەوەی تێ�دا دادوەری دەکرد، واتە هۆڵی دادوەری 

٨ کۆشکی  کرد.  ڕووپۆش  ئورز  بە  د�وارەکەی  تەواوی  و  دروستکرد  ئەو�شی 
ن�شتەجێبوونی خۆشی بە هەمان شێوەی ئەم هۆڵە لە پشتی ئەو بن�اد نا. هەروەها 
ماڵێک�شی وەک ئەم هۆڵە بۆ کچەکەی ف�رعەون دروستکرد، ئەوەی کە هێنابووی.

٩ هەموو تەالرەکانی کۆشکی پاشا�ەتی، لە دەرەوە بۆ ژوورەوە، لە بناغەوە هەتا 

سەرەوە، لە بەردی نا�ابی نەقاڕکراو بوون. ١٠ لە بناغەشەوە بەردی نا�اب بوو، بەردی 
١١ لە سەر�شەوە بە بەردی   .aگەورە، هەندێکی دە باڵ و هەندێکی هەشت باڵ
نا�ابی بە ئەندازە داتاشراو و بە داری ئورز بوو. ١٢ د�واری سنووری کۆشکەکە وەک 
د�واری حەوشەی پی�رۆزگای �ەزدان بە سێ ڕ�ز بەردی داتاشراو و ڕ�زێک کار�تەی 

ئورز دروستکرابوو.

کەلو�ەلەکانی �ەرس�گا
١3 سلێمانی پاشا ناردی و حورامی لە شاری سورەوە هێنا. ١4 ئەو کوڕی بێوەژنێک 

بوو لە هۆزی نەفتالی، باوک�شی پی�اوێکی خەڵکی سور بوو، پی�شەوەری بڕۆنز بوو. 
حورام پڕ بوو لە دانا�یی و تێگە�شتن، شارەزا�یی لە دروستکردنی هەموو کارێکی 

بڕۆنز هەبوو. هاتە الی سلێمانی پاشا و هەموو کارەکانی بۆ ئەنجام دا.
و   bباڵ هەژدە  �ەکێک�ان  هەر  بەرزی  کە  داڕشت  بڕۆنزی  کۆڵەکەی  ١5 دوو 

a ١٠ هەشت باڵ: نز�کەی 3,٦ مەتر.  

b ١5 هەژدە باڵ: نز�کەی ٨,١ مەتر.  
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چێوەکەی دوازدە باڵa بوو. ١٦ هەروەها دوو تاجی بڕۆنزی لەقاڵبدراوی دروستکرد 
هەتا لەسەر سەری هەردوو کۆڵەکەکە دابنرێن، بەرزی هەر �ەکێک�ان پیێنج باڵb بوو. 
١7 تۆڕێکی لە زنج�ری چنراو بە تاجەکان هەڵواس�بوو، کە لەسەر کۆڵەکەکان بوون، 

بۆ هەر تاجێک حەوت تۆڕ. ١٨ دوو ڕ�ز هەناری لە دەوری هەر تۆڕێک دروستکرد 
بۆ ڕازاندنەوەی ئەو تاجانەی کە لەسەر کۆڵەکەکان بوون. بۆ هەر تاجێک هەمان 
لە شێوەی  بوون  لەسەر کۆڵەکەکان  هە�وانەکە  لە  کە  تاجانەش  ١٩ ئەو  شتی کرد. 
گوڵی سەوسەن بوون، بەرز�ی�ان چوار باڵc بوو. ٢٠ لەسەر تاجەکانی سەر هەردوو 
کۆڵەکەکە، لە سەرووی ئەو بەشەی تاجەکە کە لە شێوەی قاپ بوو، لەتەن�شتی 
لە هە�وانی  ٢١ دوو کۆڵەکەشی  لە دەوری هەبوو.  ڕ�ز  بە  تۆڕەکە، دوو سەد هەنار 
و کۆڵەکەکەی الی   dاک�ن� ناونا  باشووری  ڕاگرت، کۆڵەکەکەی الی  پی�رۆزگاکە 
٢٢ سەری کۆڵەکەکان�ش لەسەر شێوەی گوڵی سەوسەن   .eناونا بۆعەز باکوور�شی 

بوون، بەم شێوە�ە کاری کۆڵەکەکان تەواو بوو.
لێوار  لێوارەوە هەتا  لە  قاڵب دروستکرد،  بە  بازنە�یی  بە   fبڕۆنز�ی�ەکەشی ٢3 حەوزە 

٢4 لەژێر  بوو.  باڵ  سی  گور�سێکی  چێوەکەشی  بەرزی،  باڵ  پیێنج  بوو،  باڵ  دە 
لێوارەکەی لە هەر چواردەورەی وێنەی سەوزەواتg نەخشێنرابوو، دە وێنە بۆ هەر 
باڵێک، بەدەوری حەوزە بڕۆنز�ی�ەکە بە دوو ڕ�ز، وێنەی سەوزەواتەکان لەگەڵ حەوزە 

بڕۆنز�ی�ەکە لەقاڵبدرابوون.
٢5 حەوزە بڕۆنز�ی�ەکەش لەسەر دوازدە گا ڕاوەستابوو، سێ�ان ڕوو�ان لە باکوور، 

سێ ڕوو�ان لە ڕۆژئاوا، سێ ڕوو�ان لە باشوور، سێش ڕوو�ان لە ڕۆژهەاڵت بوو. 
بوو.  لەناوەوە  ڕوو  پاشەڵ�ان  هەمووش�ان  دانرابوو،  لەسەر�ان  بڕۆنز�ی�ەکەش  حەوزە 
٢٦ ئەستوورا�ی�ەکەی چوار پەنجە بوو، لێوارەکەی وەک لێواری جام دروستکرابوو، 

لە شێوەی گوڵی سەوسەن. جێیی دوو هەزار بەتیh تێدا دەبووەوە.
٢7 دە عەرەبانەی ئاو گواستنەوەشی لە بڕۆنز دروستکرد، درێژی هەر عەرەبانە�ەک 

چوار باڵ و پان��ەکەی چوار باڵ، بەرز�ی�ەکەشی سێ باڵi بوو. ٢٨ ئەمەش شێوەی 
عەرەبانەکان بوو، لە چەند تەختەدارێکی چوارگۆشە دروستکرا بوون، تەختەکان�ش 
لەنێوان دوو ستوون بوون. ٢٩ هەروەها وێنەی شێر و گا و کەڕوب هەبوون لەسەر 
ستوونەکان و لەسەر ئەو تەختانەی کە لەنێوان دوو ستوونەکە بوون. لە سەرەوە و لە 

a ١5 دوازدە باڵ: نز�کەی 5,4 مەتر.  

b ١٦ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

c ١٩ چوار باڵ: نز�کەی ١,٨ مەتر.  

d ٢١ �اک�ن: دەشێت واتاکەی )بن�اد دەنێت( بێت.  

e ٢١ بۆعەز: دەشێت واتاکەی )هێز لەناو ئەو هە�ە( بێت.  

f ٢3 کۆگای ئاو بووە، هەروەها پیێیی گوتراوە دەر�ا، بڕوانە دەرچوون 3٠ :١7 -٢١.   

g ٢4 لە زمانی ع�بری وشەی �ەقەعی  مەبەستی لە بەرهەمی هەموو ئەو ڕووەکانە�ە کە بڕکەکان�ان پەل دەهاوێت، وەکو: کودو، ئاروو، کودووە زەردە، ترۆزی… هتد.  

h ٢٦ دوو هەزار بەت: نز�کەی 44 هەزار ل�تر.  

i ٢7 سێ باڵ: نز�کەی ١,3 مەتر.  



�ەکەم پاشا�ان 5٩37

خوارەوەی شێر و گا�ەکان تاجەگوڵ�نە شۆڕببوونەوە. 3٠ چوار چەرخی بڕۆنز�ش بۆ هەر 
عەرەبانە�ەک، تەوەرەکان�ش بڕۆنز بوون. گۆشەکان�ش کە چوار بوون، شان�ان هەبوو 
تاجەگوڵ�نە�ەکەوە.  لەتەن�شت هەر  لەقاڵبدرابوون  لەژێر دەستشۆرەکە، شانەکان�ش 
عەرەبانەکە  لە  باڵ  �ەک  کە  بوو  بازنە�یی  عەرەبانەکە  ناو  حەوزەکەی  3١ لێواری 

و  باڵ  قوواڵ�ی�ەکەی  خوارەوە  بەشی  لەگەڵ  بوو،  بازنە�یی  لێوارەکەی  بوو،  بەرزتر 
چوارگۆشە�یی  عەرەبانەکەش  تەختەدارەکانی  نەخشێنرابوو،  لێوارەکە  بوو،  ن�وێک 
تەوەر  بە  بوون،  تەختەکانەوە  لەژێر  چەرخەکان�ش  3٢ چوار  بازنە�یی.  نەک  بوون، 
چەرخەکان بە عەرەبانەکەوە بەسترابوون، چێوەی هەر چەرخێک باڵ و ن�وێک بوو. 
33 چەرخەکان�شی لەسەر شێوەی چەرخی گال�سکە دروستکرابوو، تەوەر و چێوە و 

ڕاگر و ناوکی چەرخەکان هەموو لەقاڵبدرابوون.
گۆشە�ەک،  لە  دەسکێک  هەر  هەبوو،  دەسکی  چوار  عەرەبانە�ەک  34 هەر 

بە  عەرەبانەکە  سەرەوەی  بەشی  35 لە  عەرەبانەکە.  لە  بوون  بەشێک  دەسکەکان 
بەرزی ن�و باڵ قە�دێکی بازنە�یی هەبوو، الشان و تەختەکانی بە بەشی سەرەوەی 
عەرەبانەکە بەسترا بوون. 3٦ لەسەر ڕووی الشان و تەختەکانی عەرەبانەکە کەڕوب 
و شێر و دار خورمای نەخشاند، لە کەلێنی نەخشەکان چەند تاجەگوڵ�نە�ەکی لە 
و  قاڵب  �ەک  دروستکرد،  عەرەبانەکەی  دە  37 بەم جۆرە  دروستکرد.  دەوروبەری 

�ەک ئەندازە و �ەک شێوە.
3٨ هەروەها دە دەستشۆری بڕۆنزی دروستکرد کە هەر�ەکە�ان چل بەتیa دەگرت 

عەرەبانەکە  دە  لە  عەرەبانە�ەک  لەسەر  هەر�ەکەش�ان  بوو،  باڵ  چوار  ت�رەکەی  و 
بوون. 3٩ پیێنج عەرەبانەی لەالی باشوور و پیێنجەکەی د�کەشی لەالی باکووری 
پی�رۆزگاکە دانا، حەوزە بڕۆنز�ی�ەکەشی لەالی باشووری پی�رۆزگاکە دانا، لە گۆشەی 
 bتاسەکانی و  خاکەناز  و  مەنجەڵ  حورام  4٠ هەروەها  ڕۆژهەاڵت.  باشووری 

دروستکرد.
�ەزدان  پەرستگای  بۆ  پاشا  سلێمان  بۆ  ئەوانەی  کرد،  تەواو  کارەکانی  حورام 

کردی:

 4١ دوو کۆڵەکەکە؛
  دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛

  دوو تۆڕەکە بۆ ڕازاندنەوەی دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛
 4٢ هەروەها چوار سەد هەنارەکە بۆ دوو تۆڕەکە، دوو ڕ�ز هەنار بۆ هەر تۆڕێک بۆ 

ڕازاندنەوەی دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛
 43 دە عەرەبانەکە و دە دەستشۆرەکەی سەر عەرەبانەکان؛

 44 حەوزە بڕۆنز�ی�ەکە و دوازدە گا�ەکەی ژێری؛

a 3٨ چل بەت: نز�کەی ٨٨٠ ل�تر.  

b 4٠ کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  
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 45 هەروەها مەنجەڵ و خاکەناز و تاسەکان.

حورام هەموو ئەو کەلوپەالنەی بۆ سلێمانی پاشا بۆ پەرستگای �ەزدان لە بڕۆنزی 
سافکراو دروستکرد. 4٦ پاشا لە دەشتی ڕووباری ئوردون لەنێوان سوکۆت و چەرەتان 
نەکێشراوی  بە  شتومەکانەی  ئەو  هەموو  47 سلێمان�ش  دا�ڕشتن.  قوڕ  قاڵبی  لە 

بەجێهێشت، چونکە گەلێک زۆر بوون، کێشی بڕۆنزەکەی نەدەزانرا.
4٨ هەروەها سلێمان هەموو ئەو کەلوپەالنەی دروستکرد کە لە پەرستگای �ەزدان 

بوون:

  قوربانگا زێڕ�نەکە؛
  مێزە زێڕ�نەکە کە نانی تەرخانکراوی لەسەر بوو بۆ خودا؛

 4٩ پیێنج چرادان�ش لەالی ڕاست و پیێنج لەالی چەپ لەبەردەم شوێنی هەرەپی�رۆز 
لە زێڕی بێگەرد؛

  هەروەها گوڵ و چرا و مەقاشە زێڕ�نەکان؛
 5٠ تەشت، مەقەست، تاس، چەمچە و بخووردانەکان لە زێڕی بێگەرد؛

  نەرمادەی دەرگاکانی ژووری ناوەوە، واتە شوێنی هەرەپی�رۆز، هەروەها نەرمادەی 
دەرگاکانی هۆڵی سەرەکی پی�رۆزگاکەش لە زێڕ بوون.

کرد،  تەواو  �ەزدانی  پەرستگای  کارەکانی  هەموو  پاشا  سلێمان  5١ کاتێک 

هێنا  و کەلوپەلەکانی  بوون  ز�و  و  زێڕ  لە  باوکی کە  داودی  تەرخانکراوەکانی  شتە 
پیێشکەشی کرد بە گەنج�نەکانی پەرستگای �ەزدان.

هێنانی سندوقی �ەیمان بۆ �ەرس�گا

هەموو ٨ کۆکردەوە،  ئ�سرائ�لی  پی�رانی  ئۆرشەل�م  لە  پاشا  سلێمان  کاتەدا   لەو  ١

هێنانی  بۆ  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  بنەماڵەکانی  گەورەی  و  هۆزەکان  سەرکردەی 
لە  ٢ هەروەها  ناسراوە.  داود  شاری  بە  کە  س��ۆنەوە،  لە  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی 
جەژنی مانگی ئێتان�م کە لە مانگی حەوتەa هەموو گەلی ئ�سرائ�ل لەالی سلێمانی 

پاشا کۆبوونەوە.
هەڵگرت،  سندوقەکە�ان  کاه�نەکان�ش  و  هاتن  ئ�سرائ�ل  پی�رانی  هەموو  3 ئ�تر 

ناو  پی�رۆزەکانی  کەلوپەلە  هەموو  و  چاوپیێکەوتن  چادری  و  �ەزدان  4 سندوقی 

چادرەکە�ان هێنا. کاه�ن و لێڤ��ەکان هێنا�انە سەرەوە، 5 سلێمانی پاشاش لەگەڵ 
هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل کە لەگەڵی کۆببوونەوە لەبەردەم سندوقەکە بوون، مەڕ و 

مانگا�ان سەردەبڕی کە لە زۆر�دا نە تۆمار دەکرا و نە دەژمێردرا.
بۆ  خۆی،  شوێنەکەی  هێنا�ە  �ەزدان�ان  پە�مانی  سندوقی  کاه�نەکان  ٦ ئ�نجا 

پی�رۆزگاکەی ناوەوەی پەرستگاکە، شوێنی هەرەپی�رۆز، بۆ ژێر باڵی دوو کەڕوبەکە. 
7 کەڕوبەکان باڵەکان�ان بەسەر سندوقەکەدا کردبووەوە، سێبەر�ان بەسەر سندوقەکە 

a ٢ مەبەست لە جەژنی کەپرەش�نە�ە، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی زا�ی�نی لەنێوان مانگی ئە�لول و تشر�نی �ەکەمە. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢3 :34 -43.   
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و هەردوو داردەستەکەش�دا کردبوو کە بۆ هەڵگرتن�ەتی. ٨ ئەم داردەستانەش ئەوەندە 
درێژ بوون کە سەری داردەستەکان لەو د�وی پەردەی شوێنی هەرەپی�رۆز دەب�نران، 
بەاڵم لە دەرەوەی شوێنە پی�رۆزەکەوە نەدەب�نران، هەتا ئەمڕۆش هەر لەوێدان. ٩ ناو 
سندوقەکەش ه�چی تێدا نەبوو، جگە لەو دوو تەختە بەردەی کە موسا لە حۆرێڤ 
تێ�دا دا�نابوون کاتێک �ەزدان لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل لە کاتی هاتنەدەرەوە�ان لە 

م�سر پە�مانی لەگەڵ بەستن.
١٠ ئەوە بوو بە هاتنە دەرەوەی کاه�نەکان لە شوێنە پی�رۆزەکە، هەورێک پی�رۆزگای 

بکەن،  خزمەت  نە�انتوانی  هەورەکە  لەبەر  ١١ کاه�نەکان�ش  پڕکردەوە.  �ەزدانی 
چونکە شکۆی �ەزدان پی�رۆزگاکەی پڕکرد.

١٢ ئ�نجا سلێمان گوتی: »�ەزدان فەرموو�ەتی، کە لەناو هەوری تاردا ن�شتەجێ 

بن�اد نا�ت، شوێنێک هەتاهەتا�ە بۆ  دەبێت. ١3 ئەوەتا پەرستگا�ەکی شکۆدارم بۆ 
ن�شتەجێبوونت.«

و  وەرگێڕا  ڕووی خۆی  پاشا  بوون،  ڕاوەستا  ئ�سرائ�ل  هەموو کۆمەڵی  ١4 کاتێک 

داوای بەرەکەتی بۆ هەموو�ان کرد. ١5 ئ�نجا گوتی:

»ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، ئەوەی بە دەمی خۆی بەڵێنی بە 
داودی باوکم دا و بە دەستی خۆی بەجێیی هێنا، هەروەک فەرمووی: ١٦ ”لەو 
لە م�سرەوە هێناوەتە دەرەوە، ه�چ شارێکم  ئ�سرائ�لی گەلی خۆمم  ڕۆژەوەی 
بن�اد  پەرستگا�ەک  ئەوەی  بۆ  هەڵنەبژاردووە  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  هەموو  لەناو 
فەرمانڕەوا�ەتی  تاکو  داودم هەڵبژاردووە  بەڵکو  بێت،  لەوێ  ناوەکەم  بنێن هەتا 

ئ�سرائ�لی گەلی من بکات.“
�ەزدانی  ناوی  بۆ  پەرستگا�ەک  بوو  باوک�شمدا  داودی  دڵی  ١7 »لە 

پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بن�اد بنێت. ١٨ بەاڵم �ەزدان بە داودی باوکمی فەرموو: 
”بێگومان باشت کرد کە لە دڵی خۆتدا ن�ازت هەبووە پەرستگا�ەک بۆ ناوەکەم 
بن�اد بنێ�ت. ١٩ لەگەڵ ئەوەشدا تۆ پەرستگاکە بن�اد نانێ�ت، بەڵکو کوڕەکەت، 

ئەوەی لە خوێنی خۆتە، ئەو پەرستگاکە بۆ ناوی من بن�اد دەنێت.“
شوێنی  من�ش  فەرمووی.  کە  ئەوەی  بردەسەر،  خۆی  بەڵێنی  ٢٠ »�ەزدان 

�ەزدان  دان�شتم، هەروەک  ئ�سرائ�ل  تەختی  لەسەر  و  باوکمم گرتەوە  داودی 
نا.  بن�اد  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ناوی  بۆ  پەرستگاکەشم  فەرمووی. 
٢١ لەوێشدا شوێنێکم بۆ ئەو سندوقە دانا، ئەوەی ئەو پە�مانەی �ەزدانی تێ�دا�ە 

کە لەگەڵ باوباپی�رانماندا بەستی، کاتێک لە خاکی م�سری هێنانە دەرەوە.«

نوێژی تەرخانکردنی �ەرس�گا
٢٢ ئ�نجا سلێمان لەبەردەم قوربانگای �ەزدان بەرامبەر بە هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل 

ڕاوەستا و دەستی بۆ ئاسمان بەرز کردەوە، ٢3 گوتی:

»ئەی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، ه�چ خودا�ەک لە ئاسمان لە سەرەوە 
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و لەسەر زەوی لە خوارەوە لە وێنەی تۆ ن��ە، پە�مانی خۆشەو�ست��ەکەت بۆ 
ڕەفتار  دڵسۆز�ی�ەوە  بە  تۆ  لەبەردەمی  ئەوانەی  دەبە�تەسەر،  خزمەتکارەکانت 
دی.  هێنا�ە  باوکم  داودی  بۆ  بەندەکەت،  بۆ  خۆتت  بەڵێنی  ٢4 تۆ  دەکەن. 

ئەوەی بە دەمت بەڵێنت پیێدا، ئەمڕۆ بە دەستی خۆتت هێنا�ە دی.
بە  تۆ  کە  بەڵێنەی  ئەو  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەی  ٢5 »ئێستاش 

بەندەکەی خۆت، بە داودی باوکی منت دا، بۆی بهێنە دی، کە فەرمووت: 
”پی�او لە تۆ نابڕێت لەبەردەمم بۆ دان�شتن لەسەر تەختی ئ�سرائ�ل، تەنها ئەگەر 
بکەن، هەروەک  دۆستا�ەت�م  دڵسۆز�ی�ەوە  بە  بن کە  ئەوە  ئاگاداری  کوڕانت 
چۆن تۆ بە دڵسۆز�ی�ەوە دۆستا�ەت�ت کردم.“ ٢٦ ئێستاش ئەی خودای ئ�سرائ�ل، 

با ئەو بەڵێنەت بێتە دی کە بەڵێنت بە داودی باوکم دا کە بەندەی تۆ�ە.
٢7 »بەاڵم ئا�ا بەڕاستی خودا لەسەر زەوی ن�شتەجێ دەبێت؟ ئەوەتا ئاسمان 

پەرستگا�ە  ئەم  ئ�تر چۆن  نابێتەوە،  تێدا  تۆ�ان  جێیی  ئاسمانەکان  ئاسمانی  و 
و  نوێژ  لە  ئاوڕ  من،  خودای  �ەزدان،  ئەی  ٢٨ بەاڵم  ناوە!  بن�ادم  من  کە 
کە  بگرە  نوێژە  ئەو  و  هاوار  لە  گوێ  و  بدەوە  بەندەکەت  داواکار�ی�ەکانی  لە 
بەندەکەت ئەمڕۆ لەبەردەمت دە�کات. ٢٩ با شەو و ڕۆژ چاوەکانت کراوە بن 
لەوێ  فەرمووت: ”ناوی من  ئەو شوێنەی کە  لەسەر  پەرستگا�ە،  ئەم  لەسەر 
دەبێت،“ هەتا گوێت لەو نوێژە بێت کە بەندەکەت بەرەو ئەم شوێنە دە�کات. 
3٠ هەروەها گوێ لە پاڕانەوەی بەندەکەت و ئ�سرائ�لی گەلت بگرە، ئەوانەی 

بەرەو ئەم شوێنە نوێژ دەکەن، تۆش لە ئاسمانەوە لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە 
ب�ب�ستە، جا کە ب�ستت لێمان خۆشبە.

سوێندخواردنی  و  کرد  هاوڕێکەی  بە  دەرهەق  گوناهی  �ەکێک  3١ »ئەگەر 

پەرستگا�ە  لەم  قوربانگاکەت  لەبەردەم  ئەوەی  بۆ  هات  و  سەپیێنرا  بەسەردا 
سوێندەکەی بخوات، 3٢ تۆ لە ئاسمانەوە گوێ بگرە و دەستبەکار بە. دادوەری 
لەنێوان خزمەتکارەکانت بکە، حوکم بدە بەسەر تاوانباردا بەوەی ڕێگای خۆی 
بەگوێرەی  و  دەربخە  بێتاوان  کەسی  ئەستۆپاکی  بهێنەرەوە،  خۆ�دا  بەسەر 

بێتاوان��ەکەی پیێیی ببەخشە.
بەرامبەرت  گوناهەی  ئەو  بەهۆی  خۆت  گەلەکەی  ئ�سرائ�لی  33 »کاتێک 

و  الت  بۆ  گەڕانەوە  ئەگەر  تێکدەشکێن،  دوژمنەکان�ان  لەبەردەم  دە�کەن، 
دان�ان نا�ەوە بە ناوی تۆ، لەم پەرستگا�ەدا نزا و نوێژ�ان کرد و لێت پاڕانەوە، 
و  خۆشبە  گەلت  ئ�سرائ�لی  گوناهی  لە  و  بگرە  گوێ  ئاسمانەوە  لە  34 تۆش 

ب�انگەڕێنەوە ئەو خاکەی کە بە باوباپی�ران�انت داوە.
35 »ئەگەر ئاسمان داخرا و باران نەباری بەهۆی ئەوەی گەلەکەت گوناه�ان 

دەرهەق بە تۆ کرد، پاشان نوێژ�ان ڕووەو ئەم شوێنە کرد و دان�ان بە ناوەکەتدا 
لە  3٦ تۆش  کردن،  گرفتارت  چونکە  بوونەوە،  پاشگەز  گوناهەکە�ان  لە  و  نا 
ئاسمانەوە گوێ بگرە و لە گوناهی خزمەتکارەکانت و ئ�سرائ�لی گەلی خۆت 
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بەسەر  باران  و  بڕۆن  پیێ�دا  دەبێت  بکە کە  باشە�ان  ڕێگا  ئەو  فێری  خۆشبە، 
خاکەکەتدا ببارێنە، ئەوەی بە م�رات داوتە بە گەلەکەت.

37 »هەر کاتێک قاتوقڕی، پەتا، بای گەرمەسێر، کوللە �ان سن لە خاکەکە 

�ان  دەدات؛  گەمارۆ�ان  شارەکان�ان  لە  دوژمن  کاتێک  هەر  �ان  دەدات؛ 
گەلی  ئ�سرائ�لی  هەرکەسێکی  کاتێک  3٨ ئ�تر  دێت؛  دەردێک  و  بەاڵ  هەر 
تۆ بکات، لەال�ەن ئەوەی کە دەردی دڵی  لە  �ان داواکار�ی�ەک  نوێژ  خۆت 
خۆی دەزانێت و دەستی بەرامبەر بەم پەرستگا�ە بەرز دەکاتەوە، 3٩ ئەوا تۆ لە 
و دەستبەکار  لێیی خۆشبە  بگرە.  ن�شتەجێبوونتەوە گوێ  لە شوێنی  ئاسمانەوە 
بە. لەبەر ئەوەی تەنها تۆ دڵی هەموو ئادەم�زادان دەناس�ت، بۆ هەرکەسێک 
درێژا�یی  بە  ئەوەی  4٠ بۆ  هەبێت،  کاردانەوەت  هەڵسوکەوتەکانی  بەگوێرەی 

ڕۆژانی ژ�ان�ان لەم خاکەی بە باوباپی�رانی ئێمەت داوە لێت بترسن.
4١ »هەروەها ئەو ب�ان��ەی کە لە ئ�سرائ�لی گەلەکەی خۆت ن��ە و لە پیێناوی 

تۆ  مەزنی  ناوی  دەربارەی  4٢ چونکە  هاتووە،  دوورەوە  خاکێکی  لە  تۆ  ناوی 
ئەم  بەرەو  و  هات  کە  جا  دەب�ستن،  بەهێزت  بازووی  و  پۆاڵ�ی�ن  دەستی  و 
پەرستگا�ە نوێژی کرد، 43 تۆ لە ئاسمانەوە لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە و بەپیێیی 
هەموو ئەوەی ئەم ب�ان��ە لێت دەپاڕێتەوە بۆی بەجێبهێنە، تاکو هەموو گەالنی 
زەوی بە ناوی تۆ ئاشنا بن و وەک ئ�سرائ�لی گەلەکەی خۆت لێت بترسن، 

هەروەها بۆ ئەوەی بزانن ئەم ماڵەی کە بن�ادم ناوە هەڵگری ناوی تۆ�ە.
44 »کاتێک گەلەکەت بۆ جەنگ لە دژی دوژمنەکەی دەچێت، بۆ هەرکوێ 

کە دە�اننێر�ت، کە نوێژ�ان کرد بۆ �ەزدان ڕووەو ئەو شارەی کە هەڵتبژاردووە 
و ئەو پەرستگا�ەی بۆ ناوەکەت بن�ادم ناوە، 45 تۆ لە ئاسمانەوە گوێ لە نوێژ و 

داواکار�ی�ەکان�ان بگرە و دادوەر�ی�ان بۆ بکە.
4٦ »کەس ن��ە گوناه نەکات، بەاڵم کاتێک گوناهت بەرامبەر دەکەن و تۆش 

لێ�ان تووڕە دەب�ت و دە�اندە�تە دەست دوژمن کە بە د�ل�ان دەگرن و بۆ خاکی 
خۆ�ان ڕاپیێچ�ان دەکەن، جا دوور بێت �ان نز�ک، 47 لەدوای ئەمە ئەگەر لەو 
ڕاپیێچ دەکرێن هاتنەوە هۆش خۆ�ان، لە خاکی ڕاپیێچکەران�ان  خاکەی بۆی 
کرد،“  خراپەمان  و  تاوان  و  ”گوناه  گوت�ان:  و  پاڕانەوە  لێت  و  کرد  تۆبە�ان 
دوژمنەکان�انەوە  خاکی  لە  الت  گەڕانەوە  گ�ان�انەوە  و  دڵ  هەموو  بە  4٨ ئ�تر 

کە ڕاپیێچ�ان کردوون، هەروەها نوێژ�ان بۆ کرد�ت ڕووەو ئەو خاکەی داوتە 
تۆ  ناوی  بۆ  پەرستگا�ەی  ئەو  بۆ  و  ئەو شارەی هەڵتبژاردووە  و  باوباپی�ران�ان  بە 
بن�ادم ناوە، 4٩ ئەوا تۆ لە ئاسمانەوە لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە گوێ لە نوێژ و 
داواکار�ی�ان بگرە و دادوەر�ی�ان بۆ بکە. 5٠ هەروەها لە گەلەکەت خۆشبە، لەو 
گوناهانەی بەرامبەرت کردوو�انە و لە هەموو �اخ�بوونەکان�ان کە لە دژی تۆ 
پیێیی �اخی بوون، بەزە�ی�ان پیێ ببەخشە لەبەردەم ڕاپیێچکەران�ان هەتا بەزە�ی�ان 
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لەناو  لە م�سرەوە  بێتەوە، 5١ چونکە ئەوان گەل و م�راتی تۆن، ئەوەی  پیێ�اندا 
کوورەی ئاسنەوە دەرتهێنان.

داواکار�ی�ەکانی  و  بەندەکەت  داواکار�ی�ەکانی  لەسەر  چاوەکانت  5٢ »با 

ئ�سرائ�لی گەلەکەی خۆت کراوە بن هەتا گوێی�ان لێ بگر�ت لە هەموو ئەوەی 
لەنێو  ئەوانت  بااڵدەست،  �ەزدانی  ئەی  تۆ  53 چونکە  بۆی،  دەکەن  بانگت 
لەسەر  چۆن  وەک  کردەوە،  ج�ا  بۆ خۆت  م�رات  بە  زەو�دا  گەالنی  هەموو 
م�سرەوە  لە  ئێمەت  باوباپی�رانی  کاتێک  فەرمووت،  بەندەت  موسای  دەستی 

هێنا�ە دەرەوە.«

لەبەردەم  �ەزدان،  بۆ  بووەوە  پاڕانەوە�ە  و  نوێژ  هەموو  لەم  سلێمان  54 کاتێک 

قوربانگای �ەزدان هەستا کە لەسەر هەردوو ئەژنۆی بەچۆکدا کەوتبوو، دەستەکانی 
ڕووەو ئاسمان بەرز کردبووەوە. 55 ڕاوەستا و بە دەنگێکی بەرز داوای بەرەکەتی بۆ 

هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل کرد و گوتی:

5٦ »ستا�ش بۆ �ەزدان، ئەوەی هەروەک بەڵێنی دابوو ئ�سرائ�لی گەلی خۆی 

کە  نەشکا  باشانە  بەڵێنە  ئەو  هەموو  لە  وشەش  �ەک  تەنانەت  حەساندەوە. 
پەروەردگارمان  �ەزدانی  57 با  دابووی.  بەندە�ەوە  موسای  ڕێگەی  لە  �ەزدان 
لەگەڵمان بێت هەروەک چۆن لەگەڵ باوباپی�رانمان بوو، وازمان لێ نەهێنێت 
و فەرامۆشمان نەکات، 5٨ دڵمان بۆ الی خۆی گۆش بکات هەتا گوێڕا�ەڵی 
بە  فەرمانانەی  ئەو  بێت،  حوکمەکانی  و  فەرز  و  فەرمان  لە  چاومان  و  ب�ن 
باوباپی�رانی ئێمەی کرد. 5٩ با ئەو وشانەی کە پیێیی لە �ەزدان پاڕامەوە، شەو و 
ڕۆژ لە �ەزدانی پەروەردگارمان نز�ک بێت، بۆ ئەوەی دادوەری بۆ بەندەکەی 
ڕۆژانەی،  پیێو�ستی  بەگوێرەی  بکات،  پە�ڕەو  خۆی  گەلەکەی  ئ�سرائ�لی  و 
خودا�ەکی  ه�چ  و  خودا�ە  �ەزدان  کە  بزانن  زەوی  گەالنی  هەموو  ٦٠ تاکو 

د�کە ن��ە. ٦١ بەاڵم با دڵتان تەواو لەالی �ەزدانی پەروەردگارمان بێت، هەتا 
فەرزەکانی بەجێبهێنن و چاوتان لە فەرمانەکانی بێت، وەک ئەمڕۆ.«

تەرخانکردنی �ەرس�گاکە
٦٢ ئ�نجا پاشا و هەموو ئ�سرائ�ل�ش لەگەڵی قوربان��ان لەبەردەم �ەزدان سەربڕی. 

٦3 سلێمان قوربانی هاوبەشی بۆ �ەزدان کرد، ب�ست و دوو هەزار مانگا و سەد و 

ب�ست هەزار مەڕ و بزنی سەربڕی. ئ�تر پاشا و هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل پەرستگای 
�ەزدان�ان تەرخان کرد.

٦4 لەو ڕۆژەدا پاشا ناوەڕاستی حەوشەکەی بەردەم پی�رۆزگاکەی �ەزدانی تەرخان 

کرد و لەوێدا قوربانی سووتاندن و پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و پی�ویa قوربان��ەکانی 
�ەزدان بچووکتر  بەردەم  بڕۆنز�ی�ەکەی  قوربانگا  پیێشکەش کرد، چونکە  هاوبەشی 

a ٦4 پی�وی قوربان��ەکانی �ان بەزی قوربان��ەکانی.  



�ەکەم پاشا�ان 5٩٩٩

پی�وی  پیێشکەشکراوەکان و  بوو لەوەی جێگای قوربانی سووتاندنەکان و دانەوێڵە 
قوربان��ەکانی هاوبەشی تێ�دا ببێتەوە.

ئاهەنگی بۆ جەژنەکە گێڕا، هەموو  بۆ ماوەی حەوت ڕۆژ  ٦5 لەو کاتە سلێمان 

دۆڵی  هەتا  حەمات  دەروازەی  نێوان  خەڵکی  هەموو  بوون،  لەگەڵی  ئ�سرائ�ل�ش 
گێڕا،  جەژنەکە�ان  پەروەردگارمان  �ەزدانی  لەبەردەم  گەورە،  کۆمەڵێکی  م�سر، 
خەڵکەکەی  دواتر  ٦٦ ڕۆژی  ڕۆژ.  چواردە  واتە  د�کەش،  ڕۆژی  حەوت  پاشان 
دڵخۆش��ەوە  و  شادمانی  بە  و  کرد  پاشاکە  بۆ  بەرەکەت�ان  داوای  جا  بەڕێکرد، 
داودی  لەگەڵ  �ەزدان  کە  چاکە�ەی  هەموو  ئەو  بەهۆی  ماڵەکان�ان،  چوونەوە 

بەندەی و ئ�سرائ�لی گەلی خۆی کردی.

دەرکەوتنی یەزدان بۆ سلێمان

تەواو ٩ پاشای  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای  بن�ادنانی  سلێمان  ئەوەی   پاش  ١

کرد، هەروەها هەموو ئەوانەشی تەواو کرد کە پیێیی خۆشبوو، ٢ دووبارە �ەزدان 
بۆ سلێمان دەرکەوتەوە، هەروەک چۆن لە گبعۆن بۆی دەرکەوت. 3 جا �ەزدان پیێیی 

فەرموو:

»گوێم لە نوێژ و پاڕانەوەکەت بوو کە لەبەردەمم پاڕا�تەوە، ئەم پەرستگا�ەم 
پی�رۆز کرد کە بن�ادت ناوە، تاکو بۆ هەتاهەتا�ە ناوەکەم لەوێ دابنێم، چاوەکانم 

و دڵ�شم هەم�شە لەوێ دەبن.
4 »تۆش ئەگەر بە دڵسۆزی و دڵ�اک��ەوە دۆستا�ەت�م بکە�ت، وەک ئەوەی 

داودی باوکت کردی، هەموو ئەوەی فەرمانم پیێ کردوو�ت ب�کە�ت و فەرز 
لەسەر  پاشا�ەت��ەکەت  5 ئەوا هەتاهەتا�ە تەختی  بەجێبهێن�ت،  و حوکمەکانم 
ئ�سرائ�ل جێگ�ر دەکەم، هەروەک چۆن بەڵێنم بە داودی باوکت دا و فەرمووم: 

”پی�او لە تۆ نابڕێت لەسەر تەختی ئ�سرائ�ل.“
فەرز  لە  چاوتان  و  هەڵگەڕێنەوە  لێم  نەوەکانتان  �اخود  ئێوە  ئەگەر  ٦ »بەاڵم 

و  پەرست  د�کەتان  خودای  و  چوون  داون،  پیێم  کە  نەبوو  فەرمانەکانم  و 
داون  پیێم  خاکەی  ئەو  ڕووی  لەسەر  ئ�سرائ�ل  7 ئەوا  بردن،  بۆ  کڕنۆشتان 
لەبەرچاوم  کردووە  تەرخانم  خۆم  ناوی  بۆ  کە  پەرستگا�ەش  ئەم  و  دەبڕمەوە 
گاڵتەجاڕی،  ما�ەی  و  پەند  دەبێتە  گەالن  هەموو  لەنێو  ئ�سرائ�ل  نا�هێڵم. 
٨ ئەم پەرستگا پا�ەبەرزەش، هەرکەسێک پیێ�دا تێب�ەڕێت سەری سوڕدەمێنێت 

لێدەدات، دەڵێت: ”بۆچی �ەزدان وای لەم خاکە و لەم پەرستگا�ە  و ف�کە 
�ەزدانی  لە  واز�ان  ئەوەی  ”لەبەر  دەدەنەوە:  وەاڵم  خەڵکی  ٩ ئ�نجا  کرد؟“ 
دەرهێنا،  م�سرەوە  لە خاکی  باوباپی�ران�انی  کە  ئەوەی  هێناوە،  پەروەردگار�ان 
دەست�ان بە خودای د�کەوە گرتووە، کڕنۆش�ان بۆ بردوون و ئەوان�ان پەرستووە، 

لەبەر ئەوە �ەزدان تووشی ئەم هەموو کارەساتەی کردن.“«
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کرداری دیکەی سلێمان
١٠ لە کۆتا�یی ئەو ب�ست ساڵەی کە سلێمان تێ�دا هەردوو تەالرەکەی بن�اد نا، 

لە  شارۆچکەی  ب�ست  پاشا  ١١ سلێمانی  پاشا،  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای 
پیێو�ست  بەپیێیی  ح�رام  بەخشی، چونکە  سور  پاشای  ح�رامی  بە  خاکی جەل�ل 
١٢ بەاڵم کاتێک ح�رام  داب�ن کردبوو.  بۆ سلێمان  زێڕی  و  و سنەوبەر  ئورز  داری 
پیێ�دابوو، بە دڵی نەبوون.  لە سورەوە بۆ ب�ن�نی ئەو شارۆچکانە چوو کە سلێمان 
ناوی  ئ�نجا  داون؟«  منت  بە  تۆ  کە  چ�ن  شارۆچکانە  ئەم  »براکەم،  ١3 گوتی: 

لێنان خاکی کاڤولa، هەتا ئەمڕۆش بەو ناوە ناودەبردرێت. ١4 ح�رام سەد و ب�ست 
تالنتb زێڕی بۆ پاشا ناردبوو.

بن�ادنانی  بوون:  ئەمانە  بە خەڵکی کرد،  پاشا  بێگار�ی�انەی کە سلێمان  ١5 ئەو 

حاچۆر،  ئۆرشەل�م،  شوورای   ،cتەالنەکان خۆی،  کۆشکی  �ەزدان،  پەرستگای 
مەگ�دۆ، هەروەها گەزەر. ١٦ )ف�رعەونی پاشای م�سر پیێشتر هێرشی کردبووە سەر 
شارەکەی  دان�شتووی  کەنعان��ەکانی  سووتاندبووی.  و  کردبوو  داگ�ری  و  گەزەر 
کوشت و شارەکەی بە د�اری دا�ە کچەکەی خۆی، واتە ژنەکەی سلێمان. ئ�نجا 
هەروەها  نا�ەوە،  بن�اد  گەزەری  سلێمان  ١7 ئ�نجا  نا�ەوە.(  بن�اد  گەزەری  سلێمان 
خاکەکەدا  لەناو  چۆڵەوانی  لە  تەدمۆری  و  ١٨ بەعەالت  و  خواروو  بێت حۆرۆنی 
ئاوەدان کردەوە، ١٩ لەگەڵ هەموو کۆگاکانیd سلێمان، هەروەها ئەو شارۆچکانەی 
و  سوارەکان  ئەسپ  سەربازگەی  شارۆچکانەی  ئەو  و  گال�سکە  سەربازگەی 
هەموو ئەوەی سلێمان ئارەزووی کرد لە ئۆرشەل�م و لوبنان و لە هەموو خاکی ژێر 

دەسەاڵتی خۆی بن�ادی بنێت.
٢٠ هەروەها هەموو ئەو خەڵکەی پاشماوەی ئەمۆری و ح�تی و پر�زی و ح�ڤی 

هەموو  ئەم  ٢١ پاشماوەی  نەبوون،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  کە  بوون،  �ەبوس��ەکان  و 
نەتەوانەی کە نەوەی ئ�سرائ�ل نە�انتوان�بوو بە تەواوی قڕ�ان بکەنe سلێمان وەک 
٢٢ بەاڵم  سەپیێنراوە.  بەسەر�ان  ئەمڕۆش  هەتا  سەپاندن،  بەسەردا  بێگاری  کۆ�لە 
جەنگ  پی�اوی  ئەوان  چونکە  کۆ�لە،  نەکردە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  کەسی  سلێمان 
و کاربەدەست، سەرکردە، فەرماندە، ئەفسەری گال�سکە و گال�سکەسوارەکانی 
سلێمان  کارەکانی  لەسەر  کە  بوون  بااڵ�انە  کاربەدەستە  ئەو  ٢3 ئەمانەش  بوون. 

بوون، پیێنج سەد و پەنجا چاودێر لەسەر ئەو خەڵکەی کارەکە�ان دەکرد.
کە  کۆشکەکەی  چووە  داودەوە  شاری  لە  ف�رعەون  کچەکەی  ئەوەی  ٢4 پاش 

سلێمان بۆی بن�اد نابوو، دەستی بە دروستکردنی تەالن کرد.

a ١3 ناوی کاڤول نز�کە لە وشە�ەکی ع�بری کە واتە )بێ فەڕ(.  

b ١4 تالنت: نز�کەی 34 ک�لۆگرامە. بڕوانە دەرچوون ٢5 :3٩  .  

c ١5 بەرازا�ی�ەکان�ان لە شێوەی پا�ە ڕێکخستووە، بۆ پاڵ�شتی کۆشکی پاشا سوودی لێ وەرگ�راوە.  

d ١٩ چەند شارێکی دروستکردووە وەک مەڵبەندێکی ئەمبارکردن و داب�نکردنی ئازووقە.  

e ٢١ قڕ�ان بکەن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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٢5 سلێمان سااڵنە سێ جار قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەشی سەردەخستە 

سەر ئەو قوربانگا�ەی بۆ �ەزدانی بن�اد نا، بخوور�شی لەگەڵ ئەوەدا دەسووتاند کە 
لەبەردەم �ەزدان بوو، پەرستگاکەی تەواو کرد.

٢٦ هەروەها سلێمانی پاشا چەند کەشت��ەکی لە عەچ�ۆن گەڤەر ئەوەی لە نز�ک 

٢7 ح�رام�ش  دروستکرد.  ئەدۆم  خاکی  لە   aسوور دەر�ای  کەناری  لەسەر  ئێلەتە 
خزمەتکارەکانی خۆی کە کەشت�وان و شارەزای دەر�ا بوون ناردن��ە ناو کەشت��ەکان 
بۆ ئەوەی لەگەڵ خزمەتکارەکانی سلێماندا بن. ٢٨ ئ�تر چوونە ئۆف�ر و لەوێوە چوار 

سەد و ب�ست تالنتb زێڕ�ان هەڵگرت و بۆ سلێمانی پاشا�ان هێنا.

سەردانی شاژنی شەبا بۆ الی سلێمان

�ەزدانەوە ١٠ بە  پە�وەند�ی�ەکە�یی  و  سلێمان  ناوبانگی  شەبا  شاژنی   کاتێک  ١

ب�ست، هات بۆ ئەوەی بە چەند مەتەڵێک تاقی بکاتەوە. ٢ بە کەژاوە�ەکی 
زۆر گەورەوە، وشتری بارکراو لە بۆنوبەرام و زێڕی زۆر و بەردی گرانبەها، گە�شتە 
بوو قسەی  دڵی  لە  ئەو شتانەی  لەبارەی هەموو  و  هاتە الی سلێمان  ئۆرشەل�م. 
لەگەڵ کرد. 3 سلێمان�ش وەاڵمی هەموو پرس�ارەکانی دا�ەوە، ه�چ شتێک بۆ پاشا 
قورس نەبوو وەاڵمی بداتەوە. 4 کاتێک شاژنی شەبا ئەو هەموو دانا�ی�ەی سلێمان 
خوانەکەی،  سەر  خواردنی  5 هەروەها  نابوو،  بن�ادی  کە  ب�نی  کۆشکەی  ئەو  و 
جلوبەرگاکان�ان،  و  خزمەتکارەکانی  ڕێکوپیێکی  دەستوپیێوەندەکانی،  دان�شتنی 
ساق��ەکانی و ئەو قوربانی سووتاندنانەی کە سلێمان لە پەرستگای �ەزدان دە�کرد، 

لە ب�ن�نی ئەمانە شە�دا بوو.
و  کاروبار  لەبارەی  خاکەکەمدا  لە  کە  هەواڵەی  »ئەو  گوت:  پاشای  ٦ بە 

چاوی  بە  و  نەهاتم  هەتا  نەکرد  هەوااڵنە  بەو  7 بڕوام  ڕاستە.  ب�ستم،  دانا�ی�ەکەت 
مەزنتر  زۆر  چاکی  و  دانا�یی  لە  ڕانەگە�ەنراوە،  پیێ  ن�وەشم  ئەوەتا  نەمب�نی،  خۆم 
بوو�ت لەوەی لەبارەی تۆوە ب�ستبووم. ٨ خۆزگە بە پی�اوەکانت دەخوازرێ، خۆزگە 
و  ڕاوەستاون  لەبەردەمت  هەم�شە  کە  ئەمانە  دەخوازرێ،  خزمەتکارەکانت  بە 
دڵشادە  پیێت  ئەوەی  پەروەردگارت،  �ەزدانی  بۆ  ٩ ستا�ش  دەب�ستن.  دانا�ی�ەکەت 
ئ�سرائ�لی  هەتاهەتا�ە  �ەزدان  ئەوەی  لەبەر  دا�ناو�ت.  ئ�سرائ�ل  تەختی  لەسەر  و 
پی�ادە  دادپەروەری  و  ڕاستودروستی  تاکو  پاشا  کردووەتە  تۆی  خۆشدەوێت، 

بکە�ت.«
١٠ ئ�نجا سەد و ب�ست تالنتc زێڕ و بۆنوبەرامێکی زۆر و بەردی گرانبەهای دا�ە 

a ٢٦ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  

b ٢٨ چوار سەد و ب�ست تالنت: نز�کەی ١4,5 تەن.  

c ١٠ سەد و ب�ست تالنت: نز�کەی 4 تەن.  



٦٠٢�ەکەم پاشا�ان ١٠

پاشا، جارێکی د�کە بۆنوبەرامی بەو جۆرە زۆر نەهاتەوە، هێندەی ئەوەی شاژنی 
شەبا پیێشکەشی سلێمان پاشای کرد.

هەڵگرتبوو،  زێڕ�ان  ئۆف�رەوە  لە  ئەوانەی  ح�رام�ش  کەشت��ەکانی  ١١ هەروەها 

لەو  ١٢ پاشا  هێنا.  گرانبەها  بەردی  لەگەڵ  زۆر�ان  زۆر   aئەلگومی دار  ئۆف�رەوە  لە 
پاشا  �ەزدان و کۆشکی  پەرستگای  پتەوکردنی  بۆ  تەختێکی  ئەلگومانە چەند  دار 
ئەوەندە  ئەمڕۆش  هەتا  گۆران�بێژەکان.  بۆ  ساز�ش  و  ق�سارە  هەروەها  دروستکرد، 

داری ئەلگوم نەهاتووە و نەب�نراوە.
١3 سلێمانی پاشا هەموو ئەو شتانەی دا�ە شاژنی شەبا کە ئارەزووی کرد، جگە 

لەو شتانەی کە سلێمان پاشا لە بەخشندە�یی خۆی پیێیی بەخشی. پاشان لەگەڵ 
خزمەتکارەکانی بەڕێکەوت و گەڕا�ەوە خاکەکەی خۆی.

دانایپی و دەوڵەمەندی سلێمان
١4 کێشی ئەو زێڕەش کە لە ساڵێکدا بۆ سلێمان دەهات، شەش سەد و شەست 

و شەش تالنتb زێڕ بوو، ١5 جگە لە باجی سەر بازرگان و فرۆش�ارەکان و پاشا�انی 
عەرەب و فەرمانڕەوا�انی خاکەکە.

١٦ سلێمانی پاشا دوو سەد قەڵغانی گەورەی لە زێڕی کوتراو دروستکرد، شەش 

سەد شاقلc زێڕ بۆ هەر قەڵغانێک. ١7 سێ سەد قەڵغانی بچووک�شی لە زێڕی کوتراو 
دروستکرد، سێ مەناd زێڕ بۆ هەر قەڵغانێک. ئ�نجا پاشا لە کۆشکی دارستانەکەی 

لوبنان دا�نان.
١٨ هەروەها پاشا تەختێکی گەورەی لە عاج دروستکرد و بە زێڕی بێگەرد ڕووپۆشی 

کرد. ١٩ تەختەکە شەش پیێ�ل�کانەی هەبوو، بەشی سەرەوەی پاڵ�شتەکەشی شێوەی 
ن�مچە خڕ بوو، دوو دەسک لەم الو لەو ال�ەوە لەسەر شوێنی دان�شتنەکە، دوو 
ڕاوەستاو�ش  شێری  ٢٠ دوازدە  بوون.  دەسکەکان  لەتەن�شت  ڕاوەستاو�ش  شێری 
لەسەر ئەم الو ئەو الی شەش پیێ�ل�کانەکە هەبوو. لە ه�چ پاشا�ەت��ەک شتی وا 
دروستنەکرابوو. ٢١ هەموو کاسە و جامەکانی خواردنەوەی سلێمان پاشا زێڕ بوون، 
بێگەرد  زێڕی  لە  لوبنان  دارستانەکەی  کۆشکی  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  هەروەها 
ز�و  سلێمان  سەردەمی  لە  چونکە  دروستنەکرابوو،  ز�و  لە  شتێک  ه�چ  بوون، 
بەها�ەکی ئەوتۆی نەبوو. ٢٢ کەشت�گەلیe پاشا لەگەڵ کەشت��ەکانی ح�رام لە دەر�ا 
بوون، سێ ساڵ جارێک دەهاتن و زێڕ و ز�و و عاج و مە�مون و تاوس�ان دەهێنا.

٢3 سلێمان گەورەتر�ن پاشا بوو لەنێو پاشاکانی سەر زەوی چ لە دەوڵەمەندی و 

چ لە دانا�یی. ٢4 هەموو خەڵکی سەر زەوی بە ئاواتەوە بوون ڕووی سلێمان بب�نن، 
a ١١ ئەلگوم جۆرە دارێکی بەهێزە لە لوبنان دەڕوێت، ڕەنگی سوور و بۆنخۆشە.  

b ١4 شەش سەد و شەست و شەش تالنت: نز�کەی ب�ست و سێ تەن.  

c ١٦ نز�کەی 3,5 ک�لۆگرام.  

d ١7 سێ مەنا: نز�کەی ١,7 ک�لۆگرام.  

e ٢٢ ع�بری: کەشت��ەکانی تەرش�ش واتە جۆرە کەشت��ەکی تا�بەت بوون کە بۆ بازرگانی بەکاردەهێنران.  



�ەکەم پاشا�ان ٦٠3١١

ساڵ  و  ٢5 هەر�ەکە  دا�نابوو.  دڵ�دا  لە  خودا  کە  بگرن  دانا�ی�ەکەی  لە  گوێ  هەتا 
لەدوای ساڵ بە د�اری خۆ�انەوە دەهاتن، لە قاپوقاچاغی زێڕ و ز�و و جلوبەرگ و 

چەک و بۆنوبەرام و ئەسپ و هێستر.
٢٦ سلێمان گال�سکە و ئەسپ سواری کۆکردەوە، هەزار و چوار سەد گال�سکە 

و دوازدە هەزار ئەسپ سواری هەبوو. لە شارەکانی گال�سکەکان و لەگەڵ خۆ�دا 
لە ئۆرشەل�م دا�نان. ٢7 هەروەها پاشا کارێکی وای کرد کە لە ئۆرشەل�م ز�و وەک 
بێت.  زوورگەکان  هەنج�ری  دار  وەک  زۆری  لە  ئورز�ش  دار  بێت،  لێ  بەردی 
٢٨ ئەس�ەکانی سلێمان لە م�سر و لە قەڤێ�ەوەa هاوردە دەکران. بازرگانەکانی پاشا لە 

 bقەڤێ�ەوە بە نرخی بازاڕ وەر�اندەگرتن. ٢٩ گال�سکە لە م�سرەوە بە شەش سەد شاقل
ز�و و ئەس��ش بە سەد و پەنجاc هاوردە�ان دەکرد، هەروەها بۆ هەموو پاشاکانی 

ح�تی و ئارامی هەناردە�ان دەکرد.

ژنەکانی سلێمان

بێگانەی ١١ د�کەی  ژنی  زۆر  ف�رعەون  کچەکەی  سەرەڕای  پاشا   سلێمان  ١

ح�ت��ەکان،  و  سە�دائی  و  ئەدۆمی  و  عەمۆنی  و  مۆئابی  لە  خۆشو�ست، 
٢ لەو گەالنەی کە �ەزدان بە نەوەی ئ�سرائ�لی فەرموو: »ژن و ژنخواز�ی�ان لەگەڵ 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ڕابکێشن.«  خوداوەندەکان�ان  الی  بۆ  دڵتان  نەوەک  مەکەن، 
بوو. 3 حەوت سەد ژنی خانەدان و  بەند  پیێ�انەوە  سلێمان خۆشی و�ستن و دڵی 
سێ سەد کەن�زەی هەبوو، جا ژنەکانی دڵ�ان هەڵگەڕاندەوە. 4 ئەوە بوو لە تەمەنی 
پی�ری سلێمان، ژنەکانی دڵ�ان بەالی خوداوەندەکانی د�کەدا ڕاکێشا، دڵی وەک 
دڵی داودی باوکی لەگەڵ �ەزدانی پەروەردگاری خۆی تەواو نەبوو. 5 ئ�تر سلێمان 
قێزەونی  خوداوەندی   dمۆلەخی دوای  و  سە�دائ��ەکان  خواژنی  عەشتۆرەتی  دوای 
عەمۆن��ەکان کەوت. ٦ سلێمان لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، بە پیێچەوانەی 

داودی باوکی، بە تەواوی دوای �ەزدان نەکەوت.
لەالی  ئۆرشەل�م  بەرامبەر  کێوەکانی  لە  �ەکێک  لەسەر  سلێمان  کاتەدا  7 لەو 

قێزەونی  خوداوەندی  کەمۆشی  بۆ   eبەرزا�یی سەر  نزرگە�ەکی  شارەکە  ڕۆژهەاڵتی 
نا.  بن�اد  عەمۆن��ەکان  قێزەونی  خوداوەندی  مۆلەخی  بۆ  هەروەها  و  مۆئاب��ەکان 
و  دەسووتاند  بخوور�ان  کە  کرد،  بێگانەکانی  ژنە  هەموو  بۆ  کار�شی  ٨ هەمان 

قوربان��ان سەردەبڕی بۆ خوداوەندەکان�ان.
٩ �ەزدان لە سلێمان تووڕە بوو، چونکە دڵی لە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل 

بە سلێمان  فەرمانی  ١٠ هەرچەندە  ئەوەی دوو جار بۆی دەرکەوت.  هەڵگەڕا�ەوە، 
a ٢٨ قەڤێ: دەشێت ک�ل�ک�ا بێت. بڕوانە کردار ٦ :٩   هتد.  

b ٢٩ شەش سەد شاقل: نز�کەی 7 ک�لۆگرام.  

c ٢٩ سەد و پەنجا شاقل: نز�کەی ١,7 ک�لۆگرام.  

d 5 خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  

e 7 مەبەست لەو شوێنە�ە کە بۆ قوربان�کردن و ڕێوڕەسمی پەرستنی ئەو دوو بتە بووە. بڕوانە سەفەن�ا ١ :5  .  



٦٠4�ەکەم پاشا�ان ١١

پیێکرد،  کردبوو کە دوای خودای د�کە نەکەوێت، بەاڵم ئەوەی �ەزدان فەرمانی 
سلێمان گوێڕا�ەڵ نەبوو. ١١ �ەزدان بە سلێمانی فەرموو: »لەبەر ئەم هەڵوێستەت و 
گوێڕا�ەڵنەبوونت بۆ پە�مان و فەرزەکەی من کە فەرمانم پیێ کرد�ت، پاشا�ەت��ەکەت 
لێ پارچەپارچە دەکەم و دە�دەمە خزمەتکارەکەت، ١٢ بەاڵم لەبەر داودی باوکت 
دەکەم،  پارچەپارچەی  کوڕەکەت  دەستی  لە  نا�کەم.  پاشا�ەتی خۆت  ماوەی  لە 
١3 لەگەڵ ئەمەش هەموو پاشا�ەت��ەکەی لێ ناستێنمەوە، بەڵکو هۆزێکی پیێدەدەم، 

لەبەر داودی بەندەم و لەبەر ئۆرشەل�م کە هەڵمبژاردووە.«

دوژمنەکانی سلێمان
بوو،  ئەدۆمی  لە سلێمان هەستاندەوە کە هەدەدی  دوژمنێکی  �ەزدان  ١4 ئ�نجا 

لە بنەماڵەی شاهانەی ئەدۆم بوو. ١5 کاتێک داود لە ئەدۆم بوو، �ۆئابی فەرماندەی 
ماوە  ئەدۆم  لە  نێر  هەرچی  و  بنێژێت  کوژراوەکان  ئەوەی  بۆ  چوو  سوپا  گشتی 
ب�انکوژێت. ١٦ �ۆئاب و هەموو ئ�سرائ�ل شەش مانگ لەوێدا مانەوە هەتا هەموو 
نێرێک�ان لە ئەدۆم لەناوبرد. ١7 بەاڵم هەدەد کە هێشتا مێردمنداڵێکی بچووک بوو، 
لەگەڵ چەند پی�اوێکی ئەدۆمی لە خزمەتکارانی باوکی بۆ م�سر هەاڵتن. ١٨ ئ�نجا 
پی�اوێک�ان لە پارانەوە لەگەڵ خۆ�اندا  لە م�د�انەوە هەستان و چوونە پاران، چەند 
برد و چوونە م�سر بۆ الی ف�رعەونی پاشای م�سر، ئەو�ش خانووی دا�ە هەدەد و 

فەرمانی دا خواردنی بدرێتێ و زەو�شی پیێدا.
١٩ هەدەد لەبەرچاوی ف�رعەون پەسەند بوو، خوشکی تەح�ەنێسی شاژنی دا�یێ 

گەنوڤەت،  ناوی  بە  بوو  لێیی  کوڕێکی  تەح�ەنێس  ٢٠ خوشکەکەی  ژنی.  ببێتە 
تەح�ەنێس لەنێو ماڵی ف�رعەون پەروەردەی کرد، لەنێو کوڕەکانی ف�رعەون.

٢١ هەدەد لە م�سر بوو کاتێک ب�ستی کە داود لەگەڵ باوباپی�رانی سەری ناوەتەوە 

گوت:  ف�رعەونی  بە  هەدەد  ئ�نجا  مردووە،  سوپاش  گشتی  فەرماندەی  �ۆئابی  و 
»ڕێم بدە با بچمەوە خاکەکەم.«

چوونەوە  داوای  هەتا  کەمە  چ�ت  لە  من  »لەالی  گوت:  پیێیی  ٢٢ ف�رعەون�ش 

بکە�ت بۆ خاکەکەت؟«
هەدەد�ش گوتی: »لە ه�چ، تەنها ڕێم بدە.«

٢3 خودا دوژمنێکی د�کەی لە سلێمان هەستاندەوە کە ڕەزۆنی کوڕی ئەل�اداع 

بوو.  پاشای چۆڤا  بوو، ئەوەی لەالی گەورەکە�ەوە هەاڵتبوو، کە هەدەدعەزەری 
و  لە خۆی کۆکردەوە  پی�اوی  هێزی چۆڤا،  دژی  لە  داود  کاتی کوشتارەکەی  ٢4 لە 

بووە سەردەستە�ەکی چەتە، چوونە د�مەشق و لەوێ ن�شتەجێ بوون، لە د�مەشق 
ئ�سرائ�ل،  بووە دوژمنی  لە سەردەمی سلێمان  ٢5 جا ڕەزۆن  فەرمانڕەوا�ەت��ان کرد. 
ئەمە سەرەڕای ئەو خراپە�ەی کە هەدەد دە�کرد، ڕەزۆن بووە فەرمانڕەوای خاکی 

ئارام و ڕقی لە ئ�سرائ�ل بووەوە.



�ەکەم پاشا�ان ٦٠5١١

یاخیبوونی یارۆ�عام لە دژی سلێمان
٢٦ هەروەها �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات کە خەڵکی چەرێدا بوو لە ئەفرا�م، �ەکێک 

بوو لە کاربەدەستەکانی سلێمان، لە پاشا �اخی بوو. دا�ک�شی بێوەژنێک بوو بە 
ناوی چەروعا.

سلێمان  کە  بوو  ئەوە  بوو:  شێوە�ە  بەم  پاشا  دژی  لە  ٢7 �اخ�بوونەکەشی 

تەالنەکەی دروستکرد و کەلێنەکانی شاری داودی باوکی چاککردەوە، ٢٨ ب�نی کە 
ئ�تر �ارۆڤعامی کرد بە  پاڵەوان و بەهێزە، گەنجێکی کارامە و چاالکە،  پی�اوە  ئەم 

سەرپەرشت�اری هەموو کاری بێگاری هۆزەکانی �وسف.
٢٩ ئەوە بوو کە �ارۆڤعام لە ئۆرشەل�م دەهاتە دەرەوە، ئاح��ای ش�لۆن�یی پیێغەمبەر 

لە  هەردووک�ان  تەنها  بە  بوو.  لەبەر  نوێیی  کەوا�ەکی  بوو،  تووشی  ڕێگادا  لە 
دەشتودەر بوون، 3٠ ئاح��اش کەوا نوێی�ەکەی کە لەبەر�دا بوو دا�کەند و کردی بە 
دوازدە پارچەوە. 3١ بە �ارۆڤعامی گوت: »دە پارچە بۆ خۆت ببە، چونکە �ەزدانی 
دەستی  لە  پاشا�ەت��ەکە  من  ”ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
سلێمان پارچەپارچە دەکەم و دە هۆز بە تۆ دەدەم. 3٢ �ەک هۆز�ش بۆ ئەو دەبێت 
لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل، لەبەر داودی بەندەم و لەبەر ئۆرشەل�م ئەو شارەی 
کە هەڵمبژاردووە. 33 ئەو کارە دەکەم، چونکە ئەوان واز�ان لێ هێنام و کڕنۆش�ان 
مۆلەخی خودای  و  مۆئابی  و کەمۆشی خودای  بۆ عەشتۆرەتی خواژنی سە�دائی 
سلێمان  باوکی  داودی  وەک  هەتا  نەڕۆ�شتن  مندا  ڕێگای  بە  برد.  عەمۆن��ەکان 

ئەوەی لەبەرچاوم ڕاستە ب�کەن و فەرز و حوکمەکانم بەجێبهێنن.
34 »”بەاڵم هەموو پاشا�ەت��ەکە لە دەستی سلێمان ناستێنمەوە، بەڵکو بە درێژا�یی 

فەرمان  ئەوەی  ئەوەی کە هەڵمبژارد،  بەندەم  داودی  لەبەر  پاشا،  ژ�انی دە�کەمە 
دە  و  دەستێنمەوە  کوڕەکەی  دەست  لە  35 پاشا�ەتی  بەجێهێنا.  منی  فەرزەکانی  و 
هۆزی دەدەم بە تۆ. 3٦ �ەک هۆز�ش دەدەمە کوڕەکەی، تاوەکو هەم�شە بۆ داودی 
خۆمم  بۆ  شارەی  ئەو  ئۆرشەل�م،  لە  لەبەردەممدا  بێت  چرا�ەک  وەک  بەندەم 
فەرمانڕەوا�ەتی دەکە�ت بەسەر  37 تۆش دەبەم و  دابنێم.  لەوێدا  ناوم  هەڵبژارد هەتا 
هەموو ئەوەی دڵت ئارەزووی بکات و بەسەر ئ�سرائ�لدا دەب�ت بە پاشا. 3٨ ئەگەر 
بێت و گوێڕا�ەڵی هەموو ئەوە ب�ت کە فەرمانت پیێدەدەم و بە ڕێگاکانمدا بڕۆ�ت 
و ئەوەی لەبەرچاوم ڕاستە ب�کە�ت و فەرز و فەرمانەکانم بەجێبهێن�ت، وەک چۆن 
داودی بەندەم کردی، ئەوا لەگەڵتدا دەبم و بنەماڵە�ەکی چەس�اوت بۆ بن�اد دەنێم 
وەک چۆن بۆ داودم بن�اد نا و ئ�سرائ�لت دەدەمێ. 3٩ نەوەی داود�ش زەل�ل دەکەم 

لەبەر ئەمە، بەاڵم نەک بۆ هەتاهەتا�ە.“«
بۆ  هەاڵت  و  هەستا  �ارۆڤعام  بەاڵم  دا،  �ارۆڤعامی  کوشتنی  هەوڵی  4٠ سلێمان 

م�سر بۆ الی ش�شەقی پاشای م�سر و هەتا کاتی مردنی سلێمان لە م�سردا ما�ەوە.
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مردنی سلێمان
4١ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی سلێمان و هەموو ئەوەی کردی و دانا�ی�ەکەی 

لە  ساڵ  چل  4٢ سلێمان  کراون.  تۆمار  سلێمان  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە 
باوباپی�رانی  لەگەڵ  سلێمان  43 پاشان  کرد.  ئ�سرائ�لی  هەموو  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م 
سەری نا�ەوە و لە شارەکەی داودی باوکی نێژرا. ئ�تر ڕەحەڤەعامی کوڕی لەدوای 

خۆی بوو بە پاشا.

یاخیبوونی ئیسرائیل لە دژی ڕەحە�ەعام

بۆ ١٢ ئەوێ  چووبوونە  ئ�سرائ�ل  هەموو  چونکە  شەخەم،  بۆ  چوو   ڕەحەڤەعام  ١

ئەوەی ب�کەنە پاشا. ٢ �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات ئەوەی لەبەردەم سلێمان پاشا 
هەاڵتبوو هێشتا لە م�سر بوو، بەاڵم کاتێک ئەمەی ب�ست، لە م�سرەوە گەڕا�ەوە. 
�ارۆڤعام و تەواوی کۆمەڵەی ئ�سرائ�ل چوونە الی  ئ�نجا  نارد،  3 پاشان بەدوا�اندا 

ڕەحەڤەعام و پیێ�ان گوت: 4 »باوکت ن�رەکەیa ئێمەی قورس کرد، بەاڵم ئێستا تۆ 
لە ئەرکە سەختەکەی باوکت و لە ن�رە قورسەکەی ئێمە سووک بکەرەوە، ئێمەش 

خزمەتت دەکە�ن.«
5 ڕەحەڤەعام�ش وەاڵمی دانەوە: »بڕۆن و پاش سێ ڕۆژی د�کە بگەڕێنەوە الم.« 

گەل�ش ڕۆ�شتن.
٦ ئ�نجا ڕەحەڤەعام پاشا ڕاوێژی بەو پی�رانە کرد کە لە خزمەتی سلێمانی باوک�دا 

بوون کاتێک لە ژ�اندا بوو، لێیی پرس�ن: »تەگب�رتان چ��ە، چۆن وەاڵمی ئەم گەلە 
بدەمەوە؟«

7 ئەوان�ش قسە�ان لەگەڵی کرد و گوت�ان: »ئەگەر لە ئەمڕۆوە بب�تە خزمەتکاری 

ئەم گەلە، خزمەت�ان بکە�ت و ڕاز�ی�ان بکە�ت و قسەی چاک�ان لەگەڵ بکە�ت، 
ئەوا بۆ هەم�شە دەبنە بەندەی تۆ.«

٨ بەاڵم ڕەحەڤەعام ڕاوێژی پی�رەکانی پشتگوێ خست کە پیێ�ان دا و ڕاوێژی بەو 

»ئێوە  پرس�ن:  ٩ لێیی  دەکرد.  خزمەت�ان  و  ببوون  گەورە  لەگەڵی  کە  کرد  گەنجانە 
و  کردووم  لەگەڵ  قسە�ان  کە  بدە�نەوە،  گەلە  ئەم  وەاڵمی  چی  بە  چ��ە؟  ڕاتان 

گوت�ان: ”ئەو ن�رەی باوکت کە لەسەر ئێمەی داناوە سووکی بکەرەوە“؟«
١٠ ئەو گەنجانەش کە لەگەڵی گەورە ببوون، وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئەو گەلەی کە 

پیێ�ان گوتی: ”باوکت ن�رەکەی ئێمەی قورس کردووە، بەاڵم تۆ ن�رەکەمان لەسەر 
سووک بکە،“ تۆ پیێ�ان بڵێ: ”پەنجە تووتەم لە کەمەری باوکم ئەستوورترە. ١١ باوکم 
بە ن�رێکی قورس باری کردوون، ئێستاش من ز�اتر دەخەمە سەر ن�رەکەتان. باوکم 

بە قامچی تەمبێیی کردوون، من بە دووپشک تەمبێتان دەکەم.“«
هەروەک  ڕەحەڤەعام،  الی  هاتنە  گەل  هەموو  و  �ارۆڤعام  سێ�ەم  ڕۆژی  ١٢ لە 

پاشا پیێیی گوتبوون: »لەپاش سێ ڕۆژی د�کە بگەڕێنەوە الم.« ١3 پاشا بە توندی 

a 4 مەبەستی لە بارگران��ە.  
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وەاڵمی گەلی دا�ەوە، ڕاوێژی پی�رەکانی پشتگوێ خست کە بۆ�ان کرد، ١4 بەپیێیی 
ئامۆژگاری گەنجەکان قسەی لەگەڵ کردن و گوتی: »باوکم ن�رەکەی ئێوەی قورس 
بە  من  کردن،  تەمبێیی  قامچی  بە  باوکم  دەکەم؛  قورستر  ن�رەکەتان  من�ش  کرد، 
دووپشک تەمبێتان دەکەم.« ١5 پاشا گوێیی لە گەل نەگرت، ئەمە بە و�ستی �ەزدان 
بوو، هەتا فەرما�شتەکەی بهێنێتە دی، ئەوەی �ەزدان لە ڕێگەی ئاح��ای ش�لۆنی 

بە �ارۆڤعامی کوڕی نەڤاتی فەرمووبوو.
١٦ کاتێک هەموو ئ�سرائ�ل ب�ن��ان پاشا گوێیی لێ نەگرتن، گەل وەاڵمی پاشا�ان 

دا�ەوە:

  »چ بەشێکمان لەگەڵ داود هە�ە،
چ م�راتێک لە کوڕی �ەسا؟   

  ئەی ئ�سرائ�ل، بگەڕێنەوە چادرەکانتان!
ئەی داود، تەماشای ماڵەکەت بکە!«   

پاشا�ەتی  هێشتا  ڕەحەڤەعام  ١7 بەاڵم  چادرەکان�ان.  گەڕانەوە  ئ�سرائ�ل��ەکان  ئ�تر 
دەکرد بەسەر ئەو ئ�سرائ�ل��انەی لە شارۆچکەکانی �ەهودا ن�شتەجێ بوون.

بێگاری  کاری  سەرپەرشت�اری  کە  ئەوەی  نارد،  ئەدۆن�رامی  پاشا  ١٨ ڕەحەڤەعام 

بوو، بەاڵم هەموو ئ�سرائ�ل بەردباران�ان کرد و مرد. ئ�تر ڕەحەڤەعام پاشا پیێڕاگە�شت 
هەتا  شێوە�ە  ١٩ بەو  هەڵبێت.  ئۆرشەل�م  بەرەو  و  بێت  گال�سکەکەی  سواری  کە 

ئەمڕۆ ئ�سرائ�ل لە بنەماڵەی داود �اخی بوون.
٢٠ کاتێک هەموو ئ�سرائ�ل ب�ست�ان کە �ارۆڤعام گەڕاوەتەوە، هێنا�انە ئەنجومەن و 

کرد�انە پاشای هەموو ئ�سرائ�ل. کەس�ش دوای ماڵی داود نەکەوت، تەنها هۆزی 
�ەهودا نەبێت.

هۆزی  و  �ەهودا  بنەماڵەی  هەموو  ئۆرشەل�م،  گە�شتە  ڕەحەڤەعام  ٢١ کاتێک 

دژی  لە  هەتا  هەڵبژارد،  جەنگاوەری  هەزار  هەشتا  و  سەد  کۆکردەوە،  بن�ام�نی 
ئ�سرائ�ل بجەنگن و پاشا�ەت��ەکە بۆ ڕەحەڤەعامی کوڕی سلێمان بگەڕێننەوە.

ڕەحەڤەعامی  ٢3 »بە  هات:  خودا  پی�اوی  شەمەع�ای  بۆ  خودا  پە�امی  ٢٢ بەاڵم 

کوڕی سلێمان، پاشای �ەهودا و هەموو بنەماڵەی �ەهودا و بن�ام�ن و بە پاشماوەی 
ئ�سرائ�لی  نەوەی  دژی  لە  و  مەچن  دەفەرموێت:  ئەمە  ٢4 ”�ەزدان  بڵێ،  گەل 
براتان مەجەنگن. هەر�ەکە و بۆ ماڵەکەی خۆی بگەڕێتەوە، چونکە ئەمە لەال�ەن 
منەوە�ە.“« ئەوان�ش گوێڕا�ەڵی فەرما�شتی �ەزدان بوون و بەگوێرەی فەرمانی �ەزدان 

گەڕانەوە.

گوێرەکە زێڕینەکانی بێت ئێل و دان
کردە  ئەفرا�می  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  شارۆچکەی شەخەمی  �ارۆڤعام  ٢5 ئ�نجا 

شارێکی قەاڵبەند و تێ�دا ن�شتەجێ بوو، لەوێشەوە پەن�ێلی نۆژەن کردەوە.
٢٦ �ارۆڤعام لە دڵی خۆ�دا گوتی: »ئێستا پاشا�ەت��ەکە بۆ ماڵی داود دەگەڕێتەوە. 
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٢7 ئەگەر ئەم گەلە سەربکەون بۆ ئەوەی لە پەرستگای �ەزدان، لە ئۆرشەل�م قوربانی 

پاشای  ڕەحەڤەعامی  دەبێت،  گەورەکە�ان  بۆ  گەلە  ئەم  دڵی  بکەن،  پیێشکەش 
�ەهودا، من�ش دەکوژن و دەگەڕێنەوە الی ئەو.«

گوت:  گەلی  بە  و  دروستکرد  زێڕ�نی  گوێرەکەی  دوو  پاشا  ڕاوێژکردن  ٢٨ پاش 

»ئەی ئ�سرائ�ل، بۆ ئێوە زەحمەتە سەربکەونە ئۆرشەل�م. ئەوەتا خوداوەندەکانتان، 
دانا  بێت ئێل  لە  �ەکێک�انی  ٢٩ ئ�نجا  دەرهێنا.«  م�سر  خاکی  لە  ئێوە�ان  ئەوانەی 
و ئەوی د�کە�ان لە دان. 3٠ ئەم کارەش بووە گوناه. گەل بۆ پەرستنی �ەکێک�ان 

دەچوونە بێت ئێل و هەتا دان�ش دەچوون بۆ پەرستنی ئەوەی د�کە.
گەلەوە  ال�ەکی  هەموو  لە  دروستکرد،  بەرزا�ی�شی  سەر  نزرگەکانی  3١ �ارۆڤعام 

پازدەی  3٢ ڕۆژی  نەبوون.  لێڤ�ش  نەوەی  لە  هەرچەندە  کاه�ن،  کردە  خەڵکی 
قوربانی  هەبوو،  �ەهودا  لە  جەژنەی  ئەو  هەروەک  کردە جەژن،  هەشتی  مانگی 
دوو  ئەو  بۆ  قوربانی  بێت ئێل،  لە  کرد  جۆرەی  بەم  قوربانگاکە.  سەر  سەرخستە 
گوێرەکە�ە سەربڕی کە دروستی کردن، هەروەها لە بێت ئێل کاه�نانی ڕاگرت بۆ 
نزرگەکانی سەر بەرزا�یی کە دروستی کردبوون. 33 لە پازدەی مانگی هەشت، لەو 
مانگەی کە خۆی بۆ خۆی دا�هێنابوو قوربانی سەرخستە سەر قوربانگاکە کە لە 
بێت ئێل دروستی کردبوو. جەژنی بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل دانا و بۆ بخوور سووتاندن 

سەرکەوتە سەر قوربانگا.

هاتنی �پیاوێکی خودا لە یەهوداوە

بێت ئێل، ١3 هاتە  �ەهوداوە  لە  �ەزدان  فەرما�شتی  بە  خودا  پی�اوێکی  بوو   ئەوە  ١

�ارۆڤعام�ش لەالی قوربانگاکەوە ڕاوەستابوو بۆ بخوور سووتاندن. ٢ پی�اوەکە 
»ئەی  گوتی:  و  کرد  هاواری  قوربانگاکە  ڕووەو  �ەزدان  فەرما�شتی  بەگوێرەی 
داود  نەوەی  لە  ”کوڕێک  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان  قوربانگا!  ئەی  قوربانگا! 
دەبێت، ناوی �ۆش�ا�ە، کاه�نانی نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ت لەسەر سەردەبڕێت، 
ئەوانەی بخوورت لەسەر دەسووتێنن، ئێسکی مرۆڤ�شت لەسەر دەسووتێنرێ.“« 
3 هەر لەو ڕۆژەشدا پی�اوەکەی خودا ن�شانە�ەکی دا و گوتی: »ئەمەش ئەو ن�شانە�ە 

سەر�شی  خۆڵەمێشەکەی  و  دەبات  شەق  قوربانگاکە  فەرموو�ەتی،  �ەزدان  کە 
پەرشوباڵو دەبێتەوە.«

4 کاتێک �ارۆڤعامی پاشا گوێیی لە قسەی پی�اوەکەی خودا بوو، کە لە بێت ئێل 

گوتی:  و  درێژکرد  دەستی  قوربانگاکەوە  لە  �ارۆڤعام  کردی،  قوربانگاکە  ڕووەو 
نە�توانی  بوو،  وشک  کرد  درێژی  ئەو  ڕووەو  کە  دەستەی  ئەو  بەاڵم  »ب�گرن!« 
پەرشوباڵو  سەری  خۆڵەمێشەکەی  و  برد  شەقی  5 قوربانگاکەش  ب�کێشێتەوە. 
�ەزدان  فەرما�شتی  بەگوێرەی  خودا  پی�اوەکەی  ن�شانە�ەی  ئەو  هەروەک  بووەوە، 

ئاماژەی کرد.
٦ ئ�نجا پاشا بە پی�اوەکەی خودای گوت: »تکا�ە لە بەرامبەر �ەزدانی پەروەردگارت 
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ب�اڕێوە و لە پیێناوی من نزا بکە هەتا دەستم چاک بێتەوە.« پی�اوەکەی خوداش لە 
بەرامبەر �ەزدان پاڕا�ەوە، دەستی پاشا وەک جاری جاران چاک بووەوە.

7 پاشا بە پی�اوەکەی خودای گوت: »لەگەڵم وەرە ماڵەوە، پشوو بدە و پاداشت�شت 

دەدەمێ.«
٨ پی�اوەکەی خوداش بە پاشای گوت: »ئەگەر ن�وەی ماڵەکەشتم بدە�تێ، لەگەڵت 

نا�ەم، لەم شوێنە نان ناخۆم و ئاو ناخۆمەوە، ٩ چونکە بەگوێرەی فەرما�شتی �ەزدان 
ڕێگا�ەشدا  بەو  نە  و  بخۆوە  ئاو  نە  و  بخۆ  نان  ”نە  پیێکراوە:  فەرمانم  جۆرە  بەم 
بەو  و  ڕۆ�شت  د�کەدا  ڕێگا�ەکی  بە  ١٠ ئ�نجا  چوو�ت.“«  پیێ�دا  کە  بگەڕێوە 

ڕێگا�ەدا نەگەڕا�ەوە کە پیێ�دا هاتە بێت ئێل.
ئەو  هەموو  و  هاتن  کوڕەکانی  دەژ�ا،  بێت ئێل  لە  هەبوو  پی�ر  ١١ پیێغەمبەرێکی 

کارە�ان بۆ گێڕا�ەوە کە پی�اوەکەی خودا لەو ڕۆژەدا لە بێت ئێل کردی، ئەو قسانەش 
کام  »بە  پرس�ن:  لێیی  ١٢ باوک�ش�ان  گێڕا�ەوە.  باوک�ان  بۆ  گوتبوو،  پاشای  بە  کە 
ڕێگادا ڕۆ�شت؟« کوڕەکانی ئەو ڕێگا�ە�ان پی�شان دا کە پی�اوەکەی خودا ئەوەی 
لە �ەهوداوە هاتبوو پیێ�دا ڕۆ�شتبوو. ١3 ئ�نجا بە کوڕەکانی گوت: »گوێدرێژەکەم بۆ 
کورتان بکەن.« ئەوان�ش گوێدرێژەکە�ان بۆ کورتان کرد و سواری بوو. ١4 لەدوای 
پی�اوەکەی خودا ڕۆ�شت و دۆز�ی�ەوە لەژێر دار بەڕووێکدا دان�شتبوو، پیێیی گوت: 

»ئا�ا تۆ پی�اوەکەی خودا�ت، ئەوەی لە �ەهوداوە هاتووە؟«
ئەو�ش گوتی: »بەڵێ ئەوم.«

١5 پیێیی گوت: »لەگەڵم وەرە ماڵەوە و نان بخۆ.«

نا�ەمە  لەگەڵت  و  بگەڕێمەوە  لەگەڵت  »ناتوانم  گوتی:  خوداش  ١٦ پی�اوەکەی 

ژوورەوە، لەم شوێنە لەگەڵت نان ناخۆم و ئاو ناخۆمەوە، ١7 چونکە بە فەرما�شتی 
�ەزدان پیێم گوتراوە: ”لەوێدا نان مەخۆ و ئاو مەخۆوە و بەو ڕێگا�ەدا مەگەڕێوە کە 

پیێ�دا ڕۆ�شتی.“«
بە  فر�شتە�ەک  و  پیێغەمبەرم  تۆ  وەک  من�ش  »هەروەها  گوت:  پیێیی  ١٨ ئەو�ش 

فەرما�شتی �ەزدان قسەی لەگەڵ کردم و فەرمووی: ”لەگەڵ خۆتدا ب�بە ماڵەکەت 
هەتا نان بخوات و ئاو بخواتەوە.“« بەمە درۆی لەگەڵ کرد. ١٩ پی�اوەکەی خوداش 

لەگەڵی گەڕا�ەوە و لە ماڵەکەی نانی خوارد و ئاوی خواردەوە.
٢٠ لە کاتێکدا کە لەسەر خوانەکە دان�شتبوون، ئەوە بوو فەرما�شتی �ەزدان هات 

لە  ئەوەی  کرد،  خودای  پی�اوەکەی  ٢١ بانگی  گەڕاند�ی�ەوە.  کە  پیێغەمبەرەکەی  بۆ 
سەرپیێچی  ئەوەی  ”لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گوتی:  و  هاتبوو  �ەهوداوە 
فەرما�شتی �ەزدانت کرد و کارت بەو فەرمانە نەکرد کە �ەزدانی پەروەردگارت پیێیی 
کرد�ت، ٢٢ گەڕا�تەوە و نانت خوارد و ئاوت خواردەوە لەو شوێنەی کە پیێت گوترا 

نان و ئاوی لێ مەخۆ، لەبەر ئەوە الشەکەت ناچێتە ناو گۆڕی باوباپی�رانت.“«
کە  پیێغەمبەرەی  ئەو  خوارد�ەوە،  و  خواردی  خودا  پی�اوەکەی  ئەوەی  ٢3 پاش 

گەڕاندبوو�ەوە، گوێدرێژەکەی بۆ کورتان کرد. ٢4 جا ڕۆ�شت و لە ڕێگا شێرێکی 
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لێ پە�دا بوو، کوشتی. الشەکەی لەسەر ڕێگاکە کەوتبوو، گوێدرێژ و شێرەکەش 
لەالی الشەکە ڕاوەستابوون. ٢5 لەو کاتەدا چەند پی�اوێک تێ�ەڕ�ن و ب�ن��ان الشەکە 
لەسەر ڕێگاکە کەوتووە و شێرەکەش لەالی الشەکە ڕاوەستاوە، ئ�نجا چوون و ئەو 

هەواڵە�ان لەو شارەدا باڵوکردەوە کە پیێغەمبەرە پی�رەکە تێ�دا دەژ�ا.
٢٦ کاتێک ئەو پیێغەمبەرەی کە ئەوی گەڕاندەوە لەسەر ڕێگاکە ب�ستی، گوتی: 

�ەزدان�ش  کرد.  �ەزدانی  فەرما�شتی  سەرپیێچی  کە  خودا�ە  پی�اوەکەی  »ئەوە 
ئاوای  فەرمووی  �ەزدان  هەروەک  کوشتی،  و  دا  پەالماری  و  شێر  دەستی  دا�ە 

بەسەرهات.«
ئەوان�ش  بکەن.«  کورتان  بۆ  »گوێدرێژەکەم  گوت:  کوڕەکانی  بە  ٢7 ئ�نجا 

کورتان�ان کرد. ٢٨ چوو و الشەکەی ب�ن��ەوە لەسەر ڕێگاکە کەوتبوو، گوێدرێژەکە 
و شێرەکەش لەالی الشەکە ڕاوەستابوون. شێرەکە الشەکەی نەخواردبوو، پەالماری 
و  هەڵگرت  خودای  پی�اوەکەی  الشەی  ٢٩ پیێغەمبەرەکە  نەدابوو.  گوێدرێژەکەشی 
هەتا  شارەکەوە  ناو  هاتە  پی�رەکە  پیێغەمبەرە  برد�ی�ەوە،  و  گوێدرێژەکە  سەر  خست��ە 
خۆی،  گۆڕەکەی  ناو  خستە  الشەکەی  3٠ ئ�نجا  بگرێت.  بۆ  پرسەی  و  ب�نێژێت 

ش�وەن�ان بۆ گێڕا و گوت�ان: »ئای براکەم!«
»کە  گوتی:  و  کرد  کوڕەکانی  لەگەڵ  قسەی  ناشت�ان،  کە  ئەوەی  3١ پاش 

پی�اوەکەی خودای تێدا نێژرا، ئێسکەکانم لەتەن�شت  مردم لەو گۆڕەدا بمنێژن کە 
بەپیێیی  کە  دی،  دێتە  پە�امە  ئەو  تەواوی  بە  3٢ چونکە  دابنێن،  ئەو  ئێسکەکانی 
سەر  نزرگەکانی  هەموو  ڕووەو  و  بێت ئێل  قوربانگاکەی  ڕووەو  �ەزدان  فەرما�شتی 

بەرزا�یی کردی، ئەوانەی لە شارۆچکەکانی سام�رەدان.«
پاشگەز  خراپەکەی  ڕێگا  لە  �ارۆڤعام  ڕووداوەش،  ئەم  لەدوای  33 تەنانەت 

نەبووەوە، بەڵکو دووبارە لە هەموو ال�ەکی گەلەوە خەڵکی کردە کاه�نی نزرگەکانی 
سەر بەرزا�یی، هەرکەسێک دە�و�ست ببێتە کاه�ن، ئەرکی پیێ دەس�ارد و دەبووە 
بنەماڵەی  بۆ  گوناه  بووە  34 ئەمە  بەرزا�یی.  سەر  نزرگەکانی  کاه�نانی  لە  �ەکێک 

�ارۆڤعام، بووە هۆی وێرانبوون و لەناوچوون�ان لەسەر ڕووی زەوی.

�ەیامی ئاحیپیا لە دژی یارۆ�عام

ژنەکەی ١4 بە  ٢ �ارۆڤعام  کەوت.  نەخۆش  �ارۆڤعام  کوڕی  ئەب�ای  کاتەدا   لەو  ١

گوت: »هەستە و شێوەی خۆت بگۆڕە هەتا نەزانن کە تۆ ژنی �ارۆڤعام�ت 
پیێغەمبەری لێ�ە، ئەو دەربارەی من گوتی کە  و بڕۆ بۆ ش�لۆ، ئەوەتا لەوێ ئاح��ا 
دەبمە پاشای ئەم گەلە. 3 لەگەڵ دەستت دە نان و هەندێک کێک و گۆزە�ەک 
هەنگو�ن ببە و بڕۆ الی، ئەو پیێت ڕادەگە�ەنێت کوڕەکە چی لێدێت.« 4 ژنەکەی 

�ارۆڤعام�ش بەو جۆرەی کرد و هەستا و چوو بۆ ش�لۆ، چوو بۆ ماڵی ئاح��ا.
ببوون.  کز  چاوەکانی  پی�ر�ی�ەوە  بەهۆی  چونکە  بب�نێت،  نە�دەتوانی  ئاح��اش 
5 �ەزدان�ش بە ئاح��ای فەرموو: »ئەوەتا ژنەکەی �ارۆڤعام دێتە الت تاکو شتێکت 
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لەبارەی کوڕەکە�ەوە لێ ب�رسێت، چونکە نەخۆشە. تۆش لە وەاڵمدا ئەمە و ئەوەی 
پیێ بڵێ. کە دێتە ژوورەوە، خۆی بە کەسێکی د�کە ن�شان دەدات.«

پیێیی بوو لە دەرگاکەوە دەهاتە ژوورەوە،  ٦ ئەوە بوو کە ئاح��ا گوێیی لە دەنگی 

من  گۆڕ�وە؟  خۆتت  شێوەی  وا  بۆچی  ژوورەوە.  وەرە  �ارۆڤعام،  »ژنەکەی  گوتی: 
نێردراوی هەواڵێکی ناخۆشم بۆ تۆ. 7 بڕۆ و بە �ارۆڤعام بڵێ: �ەزدانی پەروەردگاری 
ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ”لەنێو گەل پا�ەبەرزم کرد�ت و تۆم کردە فەرمانڕەوای 
تۆ، تۆش  بنەماڵەی داود سەندەوە و دامە  لە  ٨ پاشا�ەت��ەکەم  ئ�سرائ�لی گەلەکەم. 
بە  ئەوەی  و  کرد  ڕاس�اردەکانم  بە  کاری  ئەوەی  نەبوو�ت،  بەندەم  داودی  وەک 
ب�کات.  ڕاستە  لەبەرچاومدا  ئەوەی  تەنها  ئەوەی  بۆ  دوام کەوت،  دڵ��ەوە  هەموو 
و چوو�ت خودای  ز�اتر خراپەت کرد  پیێش خۆت  ئەوانەی  لە هەموو  تۆ  ٩ بەاڵم 

بکە�ت،  پەستم  تاکو  دروستکرد،  خۆت  بۆ  داڕێژراوەکان  بتە  لەگەڵ  د�کەت 
هەروەها من�شت پشتگوێ خست.

هەموو  دەکەم.  کارەسات  تووشی  �ارۆڤعام  بنەماڵەی  ئەوە،  ١٠ »”لەبەر 

ئازاد.  �ان  بنبڕ دەکەم، جا کۆ�لە بێت  ئ�سرائ�ل  لە  �ارۆڤعام  بنەماڵەی  نێر�نە�ەکی 
پاشماوەی بنەماڵەی �ارۆڤعام دەسووتێنم، هەروەک چۆن تەپاڵە هەتا تەواو دەبێت 
و  دە�خوات  سەگ  بمرێت  شار  لەناو  �ارۆڤعام  ١١ هەرکەسێکی  دەسووتێنرێت. 
هەرکەسێک�ش لە دەشتودەر بمرێت باڵندەی ئاسمان دە�خوات. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانە!“
ناو شارەکە کوڕەکەت  پیێ دەخە�تە  ١٢ »تۆش هەستە و بگەڕێوە ماڵەکەت، کە 

دەمرێت. ١3 هەموو ئ�سرائ�ل�ش ش�وەنی بۆ دەگێڕن و دە�نێژن، چونکە تەنها ئەم لە 
نەوەی �ارۆڤعام دەچێتە ناو گۆڕ، لەبەر ئەوەی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل لە 

هەموو بنەماڵەی �ارۆڤعام تەنها لە ئەودا چاکەی ب�نی.
١4 »�ەزدان خۆی پاشا�ەک بۆ ئ�سرائ�ل دادەنێت کە ماڵی �ارۆڤعام بنبڕ دەکات. 

وەک  دەدات،  ئ�سرائ�ل�ش  لە  ١5 �ەزدان  ڕۆژەکە�ە.  ئەمە  بەڵێ،  ڕۆژەکە�ە!  ئەمە 
ڕ�شەکێش  چاکە  زەو�ی�ە  لەم  ئ�سرائ�ل  دەلەرێتەوە.  ئاو  لەناو  چۆن  کە  قام�شێک 
پەرتەوازە�ان  فورات  ڕووباری  ئەوبەری  بۆ  و  باوباپی�ران�ان  داو�ەت��ە  کە  دەکات 
�ەزدان�ان پەست کرد.  و  ئەشێراکان�انa دروستکرد  ئەوەی ستوونە  لەبەر  دەکات، 
گوناهەکانی  و  �ارۆڤعام  گوناهەکانی  بەهۆی  دەکات  ڕادەست  ئ�سرائ�ل  ١٦ خودا 

ئ�سرائ�ل کە ئەو هۆکاری ئەنجامدان�ان بوو.«
گە�شتە  کاتێک  ت�رزە.  بۆ  چوو  ڕۆ�شت،  و  هەستا  �ارۆڤعام  ژنەکەی  ١7 ئ�نجا 

گێڕا،  بۆ  ش�وەنی  ئ�سرائ�ل  هەموو  و  ١٨ ناشت�ان  مرد.  کوڕەکە  ماڵ  بەردەرگای 
هەروەک �ەزدان لە ڕێگەی بەندەی خۆی، ئاح��ای پیێغەمبەرەوە فەرمووی.

چۆن  و  جەنگاوە  چۆن  کە  �ارۆڤعام�ش  پاشا�ەتی  د�کەی  ١٩ ڕووداوەکانی 

تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە  کردووە،  پاشا�ەتی 

a ١5 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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باوباپی�رانی  لەگەڵ  ئ�نجا  کرد،  پاشا�ەتی  ساڵ  دوو  و  ب�ست  ٢٠ �ارۆڤعام  کراون. 
سەری نا�ەوە. ئ�تر نادابی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ڕەحە�ەعام لە یەهودا
لە تەمەنی  ٢١ ڕەحەڤەعامی کوڕی سلێمان، کە نەعمای عەمۆنی دا�کی بوو، 

چل و �ەک ساڵی لە �ەهودا بوو بە پاشا. حەڤدە ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، 
ئەو شارەی �ەزدان لەناو هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل هەڵ�بژارد هەتا ناوی خۆی تێدا 

دابنێت.
٢٢ گەلی �ەهوداش لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکار�ی�ان کرد، ئ�نجا بەو گوناهانەی 

ئەوان�ش  ٢3 هەروەها  وروژاند.  �ەزدان�ان  ئ�رە�یی  ز�اتر  باوباپی�ران�ان  لە  کرد�ان  کە 
هەر  لەسەر  ئەشێراکان�ان  ستوونە  و   aتەرخانکراو بەردی  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەی 
٢4 تەنانەت  دامەزراند.  خۆ�ان  بۆ  سەوز  دارێکی  هەر  لەژێر  و  بەرز  گردێکی 
پی�اوی لەشفرۆش�ش لە نزرگەکانی خاکەکە هەبوو، هەموو نەر�تە قێزەونەکانی ئەو 

گەالنە�ان کرد کە �ەزدان لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�ل وەدەر�نان.
٢5 لە پیێنجەم�ن ساڵی پاشا�ەتی ڕەحەڤەعام، ش�شەقی پاشای م�سر هێرشی کردە 

هەرچی  و  پاشا  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای  ٢٦ گەنج�نەکانی  ئۆرشەل�م.  سەر 
کردبوون.  دروستی  سلێمان  کە  برد،  زێڕ�نەکان�شی  قەڵغانە  هەموو  بردی،  هەبوو 
دا�ە  و  دروستکرد  بڕۆنزی  قەڵغانی  ئەوانە  جێیی  لە  پاشا  ڕەحەڤەعام  ئەوە  ٢7 لەبەر 

دەستی سەرکردەی پاسەوانەکانی دەروازەی کۆشکی شاهانە. ٢٨ هەر کاتێک پاشا 
پاشان  و  هەڵدەگرت  قەڵغانەکان�ان  پاسەوانەکان  دەچوو،  �ەزدان  پەرستگای  بۆ 

دە�انگەڕاندەوە ژووری پاسەوانەکان.
٢٩ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ڕەحەڤەعام و هەموو ئەوەی کردی لە پەڕتووکی 

لەنێوان  جەنگ  3٠ بەردەوام  کراون.  تۆمار  �ەهودا  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
نا�ەوە  باوباپی�رانی سەری  لەگەڵ  ڕەحەڤەعام  3١ ئ�تر  هەبوو.  �ارۆڤعام  و  ڕەحەڤەعام 
بوو.  دا�کی  عەمۆنی  نەعمای  س�ێردرا،  بە خاک  داود  لە شاری  ئەوان  لەالی  و 

ئەب�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئەبیا

 لە هەژدە�ەم�ن ساڵی پاشا�ەتی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات، ئەب�ا بوو بە پاشای ١5 ١

مەعکای  دا�کی  ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  ٢ سێ  �ەهودا. 
کچی ئەب�شالۆمb بوو.

دڵی  کردبوونی،  ئەوەوە  لەپیێش  کە  ڕۆ�شت  باوک�دا  گوناهەکانی  هەموو  3 بە 

باپی�رە  داودی  دڵی  وەک  نەبوو،  خۆی  پەروەردگاری  �ەزدانی  لەگەڵ  تەواوی  بە 

a ٢3 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

b ٢ ئەب�شالۆم: جۆرێکە لە جۆرەکانی ناوی ئەبشالۆم، لێرە و لە ئا�ەتی ١٠.  



�ەکەم پاشا�ان ٦١3١5

ئۆرشەل�م  لە  چرا�ەکی  داود  لەبەر  خۆی  پەروەردگاری  �ەزدانی  4 بەاڵم  گەورەی. 
ڕاگرت،  ئۆرشەل�م�شی  و  پا�ەدار کرد  لەپاش خۆی  بەوەی کە کوڕەکەی  دا�یێ، 
ماوەی  لە هەموو  داود کردبووی،  بوو  �ەزدان ڕاست  لەبەرچاوی  ئەوەی  5 چونکە 

بابەتەکەی  لە  تەنها  پیێکرابوو،  لە هەموو ئەوەی فەرمانی  نەدا  لە ه�چ الی  ژ�انی 
ئور�ای ح�تی نەبێت.

هەبوو.  �ارۆڤعام  و  ڕەحەڤەعام  لەنێوان  جەنگ  ئەب�ا  ژ�انی  ماوەی  درێژا�یی  ٦ بە 

7 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ئەب�ا و هەموو ئەوەی کردی لە پەڕتووکی کاروباری 

ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. جەنگ لەنێوان ئەب�ا و �ارۆڤعام�ش هەبوو. 
ئاسای کوڕی  ئ�تر  نێژرا.  داود  لە شاری  و  نا�ەوە  باوباپی�رانی سەری  لەگەڵ  ٨ ئەب�ا 

لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئاسا
٩ لە ب�ستەم�ن ساڵی پاشا�ەتی �ارۆڤعامی پاشای ئ�سرائ�ل، ئاسا بوو بە پاشای 

�ەهودا. ١٠ چل و �ەک ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، داپی�ری ناوی مەعکای 
کچی ئەب�شالۆم بوو.

بوو  ڕاست  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئەوەی  باوکی  داودی  شێوەی  هەمان  بە  ١١ ئاسا 

البرد  بتانەشی  ئەو  هەموو  و  ڕاماڵی  خاکەکە  لە  لەشفرۆشەکانی  ١٢ پی�اوە  کردی، 
کە باوباپی�رانی دروست�ان کردبوون. ١3 ئاسا تەنانەت مەعکای داپی�ر�شی لە پلەی 
دروستکردبوو.  قێزەونی  ئەشێرا�ەکی  ستوونە  ئەوەی  لەبەر  البرد،  دا�ک  شاژنی 
سەر  نزرگەکانی  ١4 هەرچەندە  سووتاندی.  قدرۆن  دۆڵی  لە  و  بڕ�ی�ەوە  ستوونەکەی 
�ەزدان  لەگەڵ  تەواوی  بە  ژ�انی  درێژا�یی  بە  ئاسا  دڵی  بەاڵم  تێکنەدران،  بەرزا�یی 
بوو. ١5 شتە تەرخانکراوەکانی خۆی و باوکی لە زێڕ و ز�و و قاپوقاچاغ هێنا�ە ناو 

پەرستگای �ەزدان.
پاشای  بەعشای  و  ئاسا  لەنێوان  جەنگ  حوکمڕان�ش�ان  ماوەی  درێژا�یی  ١٦ بە 

و  �ەهودا  سەر  کردە  هێرشی  ئ�سرائ�ل  پاشای  ١7 بەعشای  هەبوو.  ئ�سرائ�لدا 
شارۆچکەی ڕامەی کردە شارێکی قەاڵبەند، بۆ ئەوەی لە سنووری ئاسای پاشای 

�ەهودا ڕێیی هاتوچۆکردن بگرێت.
و  �ەزدان  پەرستگای  گەنج�نەکانی  لە  کە  ز�وەی  و  زێڕ  ئەو  هەموو  ١٨ ئاساش 

پاشا  ئاسای  دا�ە دەست کاربەدەستەکانی.  و  دەر�هێنا  مابووەوە  پاشادا  کۆشکی 
لە  کە  ئارام  پاشای  حەز�ۆنی  کوڕی  تەڤڕ�مۆنی  کوڕی  بەن هەدەدی  بۆ  ناردی 
وەک  هەبێت  تۆدا  و  من  لەنێوان  پە�مانێک  ١٩ »با  دادەن�شت، گوتی:  د�مەشق 
ئەوەی لەنێوان باوکم و باوکتدا هەبوو. من وا زێڕ و ز�وم بە د�اری بۆ ناردوو�ت، 
ئێستا وەرە پە�مانەکەت لەگەڵ بەعشای پاشای ئ�سرائ�ل هەڵوەشێنەوە، هەتا لەالی 

من بکشێتەوە.«
٢٠ بەن هەدەد�ش بە قسەی ئاسا پاشای کرد، سەرکردەکانی سوپاکەی ناردە سەر 
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ک�نەرەت  و هەموو  بێت مەعکا  ئابێلی  و  دان  و  ع��ۆن  ئ�سرائ�ل،  شارۆچکەکانی 
دەستی  ب�ستەوە  ئەمەی  بەعشا  ٢١ کاتێک  کرد.  داگ�ر  نەفتالی  خاکی  هەموو  و 
�ەهودای  هەموو  پاشاش  ٢٢ ئاسا  ت�رزە.  کشا�ەوە  و  هەڵگرت  ڕامە  بن�ادنانی  لە 
هەڵگرت  دارانەی  و  بەرد  ئەو  بکات،  بەدەر  لێ  ئەوەی کەس�انی  بێ  بانگکرد، 
کە بەعشا لە شارۆچکەی ڕامە بەکار�هێنابوون، ئ�نجا ئاسا پاشا بەوان گەڤەعی لە 

خاکی بن�ام�ن و م�چ�ای ئاوەدان کردەوە.
٢3 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ئاسا، هەموو دەستکەوتەکانی و هەموو ئەوەی 

کردی و هەموو ئەو شارانەی بن�ادی نا، لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی 
بوون.  نەخۆشی  تووشی  پیێ�ەکانی  پی�ری  سەردەمی  لە  بەاڵم  کراون،  تۆمار  �ەهودا 
٢4 پاشان ئاسا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە، لەگەڵ باوباپی�رانی لە شاری داودی 

باپی�رە گەورەی نێژرا. ئ�تر �ەهۆشافاتی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ناداب لە ئیسرائیل
بە  بوو  �ەهودا،  پاشای  ئاسای  دووەمی  ساڵی  لە  �ارۆڤعام�ش  کوڕی  ٢5 نادابی 

�ەزدان  ٢٦ لەبەرچاوی  کرد.  ئ�سرائ�لی  پاشا�ەتی  ساڵ  دوو  ئ�سرائ�ل،  پاشای 
باوکی کەوت و هەمان گوناهی ئەوی کرد کە  خراپەکاری کرد، بەدوای ڕێگای 

بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
گێڕا:  دژی  لە  پی�النی  �ەساخار  بنەماڵەی  ئاح��ای  کوڕی  بەعشای  ٢7 ئ�نجا 

کاتێک ناداب و هەموو ئ�سرائ�ل گەمارۆی گ�بەتۆن�ان دابوو، بەعشا لە گ�بەتۆنی 
ئاسای  فەرمانڕەوا�یی  ساڵی  سێ�ەم�ن  ٢٨ لە  و کوشتی.  دا  نادابی  لە  فەلەست��ەکان 

پاشای �ەهودا، بەعشا نادابی کوشت و لە جێیی ئەو بوو بە پاشا.
٢٩ کە بەعشا بوو بە پاشا، هەموو بنەماڵەی �ارۆڤعامی کوشت. ه�چ هەناسە�ەکی 

فەرما�شتەکەی  هەروەکو  بردن،  لەناو  هەمووی  نەهێشت،  �ارۆڤعام  بنەماڵەی  لە 
3٠ ئەمەش  فەرمووبووی.  ش�لۆنی  ئاح��ای  خزمەتکارەکەی  ڕێگەی  لە  کە  �ەزدان 
لەبەر ئەو گوناهانە بوو کە �ارۆڤعام کردبوونی و بەهۆ�انەوە وای لە ئ�سرائ�ل کرد 

گوناه بکەن، هەروەها �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل�ان پەست کرد.
پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  هەموو  و  ناداب  پاشا�ەتی  د�کەی  3١ ڕووداوەکانی 

ماوەی  درێژا�یی  3٢ بە  کراون.  تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
پاشا�ەت��ان جەنگ لەنێوان ئاسا و بەعشای پاشای ئ�سرائ�لدا هەبوو.

�اشایەتی بەعشا
33 لە سێ�ەم�ن ساڵی ئاسای پاشای �ەهودا بەعشای کوڕی ئاح��ا لە ت�رزە بوو بە 

پاشا، ب�ست و چوار ساڵ پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�لی کرد. 34 لەبەرچاوی �ەزدان 
خراپەکاری کرد، بەدوای ڕێگای �ارۆڤعام کەوت و هەمان گوناهی ئەوی کرد کە 

بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
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بەعشا: ١٦ بە  سەبارەت  هات  حەنانی  کوڕی  �یێهوی  بۆ  �ەزدان   فەرما�شتی  ١

٢ »لەبەر ئەوەی لە خۆڵەوە تۆم بەرزکردەوە و تۆم کردە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�لی 

ئ�سرائ�لی  لە  وات  و  گرتەبەر  �ارۆڤعامت  ڕێچکەی  تۆ  بەاڵم  خۆم،  گەلەکەی 
گەلەکەی من کرد گوناه بکەن و بە گوناهەکان�ان پەستم بکەن، 3 لەبەر ئەوە بەعشا 
�ارۆڤعامی  بنەماڵەکەی  وەک  تۆ  بنەماڵەکەی  دەکەم،  ڕ�شەکێش  بنەماڵەکەی  و 
کوڕی نەڤاتی لێ دەکەم. 4 هەرکەسێکی بەعشا لە شار بمرێت سەگ دە�خوات، 

ئەوەشی لە کێڵگە بمرێت باڵندەی ئاسمان.«
5 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی بەعشا، ئەوەی کردی و ئەو پاڵەوان��ەت��ەی کە 

نواندی لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. ٦ بەعشا 
لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە ت�رزە نێژرا. ئ�تر ئێلەی کوڕ�شی لە جێیی ئەو 

بوو بە پاشا.
7 هەروەها لە ڕێگەی �یێهو پیێغەمبەری کوڕی حەنان�ەوە فەرما�شتی �ەزدان هات 

سەبارەت بە بەعشا و بنەماڵەکەی بەهۆی هەموو ئەو خراپانەی لەبەرچاوی �ەزدان 
�ارۆڤعامی  بنەماڵەی  وەک  کرد،  پەستی  کردەوەکانی  بە  کە  بەوەی  کردبووی، 

لێهات، هەروەها بەهۆی ئەوەشەوە کە بنەماڵەی �ارۆڤعامی لەناو برد.

�اشایەتی ئێلە لە ئیسرائیل
کوڕی  ئێلەی  �ەهودا،  پاشای  ئاسا  پاشا�ەتی  ساڵی  شەشەم�ن  و  ب�ست  ٨ لە 

بەعشا لە ت�رزە بوو بە پاشای ئ�سرائ�ل، دوو ساڵ پاشا�ەتی کرد.
پی�النی  بوو،  پاشا  گال�سکەکانی  ن�وەی  فەرماندەی  کە  کاربەدەستی  ٩ ز�مری 

لە دژی گێڕا. کاتێک ئێلە لە ماڵی ئەرچا بوو لە ت�رزە، ئەوەی کە سەرپەرشت�اری 
هاتە  ١٠ ز�مری  بوو،  سەرخۆش  و  دە�خواردەوە  ت�رزە،  لە  بوو  ئەو  کۆشکەکەی 
لە  �ەهودا  پاشای  ئاسا  و حەوتەم�ن ساڵی  ب�ست  لە  و کوشتی.  لێ�دا  و  ژوورەوە 

جێیی ئەو بوو بە پاشا.
بنەماڵەی  هەموو  دان�شت،  ئەو  تەختەکەی  لەسەر  و  پاشا  بە  بوو  ١١ کاتێک 

بەعشای کوشت. بە جۆرێک کە ه�چ نێر�نە�ەکی لە کەسوکار و نز�ک و دۆستانی 
نەهێشتەوە. ١٢ ز�مری هەموو بنەماڵەی بەعشای لەناوبرد، هەروەکو فەرما�شتەکەی 
�ەزدان کە لە ڕێگەی �یێهو پیێغەمبەرەوە سەبارەت بە بەعشا فەرمووبووی. ١3 لەبەر 
ئێلەی کوڕی کە کرد�ان و بەهۆ�انەوە  هەموو گوناهەکانی بەعشا و گوناهەکانی 
پەروەردگاری  �ەزدانی  پووچەکان�ان  بتە  بە  و  بکەن  گوناه  کرد  ئ�سرائ�ل  لە  وا�ان 

ئ�سرائ�ل پەست بکەن.
پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  هەموو  و  ئێلە  پاشا�ەتی  د�کەی  ١4 ڕووداوەکانی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.
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�اشایەتی زیمری
١5 لە ب�ست و حەوتەم�ن ساڵی پاشا�ەتی ئاسا پاشای �ەهودا، ز�مری حەوت ڕۆژ 

لە ت�رزە بوو بە پاشا، سوپاش گەمارۆی گ�بەتۆنی فەلەست��ەکان�ان دابوو. ١٦ کاتێک 
پی�النی  ز�مری  گوترا  ب�ست�ان  دابوو  گ�بەتۆن�ان  گەمارۆی  کە  ئ�سرائ�ل��انەی  ئەو 
گێڕاوە و پاشاشی کوشتووە، هەموو�ان هەر لەو ڕۆژەدا لەناو ئۆردوگاکە جاڕ�ان دا 
و عۆمر�یی فەرماندەی گشتی سوپا�ان کردە پاشای ئ�سرائ�ل. ١7 ئ�نجا عۆمری و 
هەموو ئ�سرائ�ل لەگەڵی لە گ�بەتۆنەوە کشانەوە و ت�رزە�ان گەمارۆ دا. ١٨ ئەوە بوو 
کە ز�مری ب�نی شارەکە گ�را، چووە ناو قەاڵی کۆشکی پاشا، کۆشکی پاشای 
بوو کە  ئەو گوناهانەوە  بەهۆی  ١٩ ئەمەش  بەسەر خۆ�دا سووتاند و مرد،  ئاگر  بە 
کردی، بەوەی لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، بەدوای ڕێگای �ارۆڤعام کەوت 

و هەمان گوناهی ئەوی کرد کە بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
٢٠ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ز�مری و ئەو پی�النەی کە گێڕای لە پەڕتووکی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.

�اشایەتی عۆمری
٢١ لەو کاتەدا گەلی ئ�سرائ�ل بووە دوو بەش، ن�وەی گەل بەدوای ت�ڤنی کوڕی 

گ�نەتەوە بوون هەتا ب�کەنە پاشا، ن�وەکەی د�کەش بەدوای عۆمر�ی�ەوە بوون. ٢٢ ئەو 
ن�وە�ەی گەل کە بەدوای عۆمر�ی�ەوە بوون زاڵبوون بەسەر ئەو ن�وە�ەی کە بەدوای 

ت�ڤنی کوڕی گ�نەتەوە بوون، جا ت�ڤنی کوژرا و عۆمری بوو بە پاشا.
٢3 لە سی و �ەکەم�ن ساڵی پاشا�ەتی ئاسا پاشای �ەهودا عۆمری بوو بە پاشای 

ئ�سرائ�ل، بۆ ماوەی دوازدە ساڵ پاشا�ەتی کرد، شەش ساڵ لە ت�رزە بوو. ٢4 ئ�نجا 
چ�ای سام�رەی لە شەمەر بە دوو تالنت ز�وa کڕی و دەستی بە بن�ادنان کرد لە 
ناوی شەمەری خاوەنی  بە  لێنا سام�رە  ناوی  نا،  بن�ادی  ئەو شارەی کە  چ�اکە، 

چ�ای سام�رەوە.
٢5 عۆمر�ش لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، لە هەموو ئەوانەی پیێش خۆی 

و هەمان  نەڤات کەوت  �ارۆڤعامی کوڕی  ڕێگای  ٢٦ بەدوای  ز�اتر خراپەی کرد. 
گوناهی ئەوی کرد کە بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات، بە پەستکردنی 

�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بە بتە پووچەکان�ان.
٢7 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی عۆمری و ئەوەی کردی و ئەو پاڵەوان��ەت��ەی 

کراون.  تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە  نواندی  کە 
ئەحاڤی کوڕی  ئ�تر  نێژرا.  لە سام�رە  و  نا�ەوە  باوباپی�رانی سەری  لەگەڵ  ٢٨ عۆمری 

لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

a ٢4 دوو تالنت: نز�کەی 7٠ ک�لۆگرام.  
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دەس�پپێکی �اشایەتی ئەحاڤ
پاشای  ئاسا  پاشا�ەتی  ساڵی  هەشتەم�ن  و  سی  لە  عۆمری  کوڕی  ٢٩ ئەحاڤی 

�ەهودا بوو بە پاشای ئ�سرائ�ل، ب�ست و دوو ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی 
لەبەرچاوی  پیێش خۆی ز�اتر  کرد. 3٠ ئەحاڤی کوڕی عۆمر�ش لە هەموو ئەوانەی 
�ەزدان خراپەکاری کرد. 3١ نەک هەر تەنها گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤاتی 
بەالوە کەم بوو، بەڵکو ئ�زابێلی کچی ئەسبەعلی پاشای سە�دائ��ەکان�شی هێنا و 
چوو بەعلی پەرست و کڕنۆشی بۆ برد. 3٢ لەناو پەرستگای بەعل قوربانگا�ەک�شی 
ستوونە  ئەحاڤ  33 هەروەها  نابوو.  بن�ادی  سام�رە  لە  کە  دروستکرد،  بەعل  بۆ 
ئەشێرا�ەکی دروستکرد و لە هەموو پاشاکانی ئ�سرائ�ل�ش کە لەپیێش خۆ�ەوە بوون 

ز�اتری کرد بۆ پەستکردنی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل.
کاتێک  نا�ەوە.  بن�اد  ئەر�حای  بێت ئێلی  ح�ێلی  ئەحاڤ،  سەردەمی  34 لە 

دەستی بە دانانی بناغەکە کرد، ئەب�رامی کوڕە نۆبەرەکەی مرد، هەروەها کاتێک 
فەرما�شتی  چۆن  هەروەک  مرد،  بچووکەکەی  کوڕە  سگوڤی  چەقاند  دەرگاکانی 

�ەزدان لەسەر زاری �ەشوعی کوڕی نون فەرمووبووی.

ڕاگەیاندنی وشکەساڵی لەالیەن ئەلیاسەوە

 ئەوە بوو ئەل�اسیa ت�شبی کە دان�شتووێکی گلعاد بوو بە ئەحاڤی گوت: »بە ١7 ١

�ەزدانی ز�ندوو، خودای ئ�سرائ�ل، ئەو خودا�ەی کە دە�ی�ەرستم، لەم چەند 
ساڵەی داهاتوو نە شەونم دەبێت و نە باران، هەتا لە دەمی منەوە نەگوترێت!«

ڕۆژهەاڵت  لە  ڕوو  و  بڕۆ  3 »لێرە  هات:  ئەل�اس  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ٢ پاشان 

ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری  لە  کە  بشارەوە،  خۆت  کەر�س  ش�وی  لەالی  بکە، 
ئوردونە. 4 لە جۆگەکە دەخۆ�تەوە و فەرمان�شم بە قەلەڕەشەکان داوە لەوێ خواردنت 

بۆ داب�ن بکەن.«
5 ئەو�ش کاری بە فەرما�شتی �ەزدانی کرد، چوو لە ش�وی کەر�س ما�ەوە، کە 

لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردونە. ٦ قەلەڕەشەکان�ش بە�ان��ان و ئێواران نان و 
گۆشت�ان بۆ دەهێنا، لە جۆگەکەش ئاوی دەخواردەوە.

بێوەژنی سەرەفەند
7 پاش ماوە�ەک جۆگەکە وشکی کرد، چونکە باران لە خاکەکە نەبوو. ٨ ئ�نجا 

فەرما�شتی �ەزدانی بۆ هات، فەرمووی: ٩ »هەستە و بڕۆ شارۆچکەی سەرەفەندی 
نز�کی سە�دا و لەوێ بمێنەوە، لەوێ فەرمانم بە بێوەژنێک داوە خواردنت بۆ داب�ن 
بکات.« ١٠ ئەو�ش هەستا و چوو بۆ سەرەفەند. کاتێک گە�شتە الی دەروازەی 
بانگی  دارێکی کۆدەکردەوە،  لەوێ چەند چ�لکە  ب�نی  بێوەژنێکی  شارۆچکەکە، 

a ١ ئەل�اس: لە زمانی ع�بری بە واتای )�ەزدان خودامە( دێت.  
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کرد و گوتی: »بێ زەحمەت جامێک ئاوم بۆ بهێنە، با ب�خۆمەوە.« ١١ کاتێک چوو 
ب�هێنێت، بانگی کردەوە و گوتی: »لەگەڵ دەستت پارووە نانێک�شم بۆ بهێنە.«

نانم  ز�ندوو،  �ەزدانی  بە  دەخۆم،  تۆ  خوداکەی  بە  »سوێند  گوتی:  ١٢ ئەو�ش 

ئەوەتا  گۆزە�ەک.  لە  زە�ت  تۆزێک  و  کوپە�ەک  لە  نەبێت  ئارد  مشتێک  ن��ە، 
دوو چ�لکە دارم کۆکردووەتەوە بۆ ئەوەی ب�انبەمەوە و ژەمێک بۆ خۆم و کوڕەکەم 

دروستبکەم، ب�خۆ�ن و بمر�ن.«
١3 ئەل�اس�ش پیێیی گوت: »مەترسە، بڕۆوە و ئەوە بکە کە گوتت، بەاڵم �ەکەم 

جار لەوەی هەتە کولێرە�ەکی بچووکم بۆ دروستبکە و بۆم بهێنە دەرەوە، پاشان�ش 
بۆ خۆت و کوڕەکەت دروستبکە، ١4 چونکە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بەم 
جۆرە دەفەرموێت: ”کوپەی ئاردەکە بەتاڵ نابێت و گۆزەی زە�تەکەش لێیی کەم 

ناکات، هەتا ئەو ڕۆژەی �ەزدان باران بەسەر ڕووی زەو�دا دەبارێنێت.“«
١5 ئەو�ش چوو و بە قسەی ئەل�اسی کرد، ئ�تر هەموو ڕۆژێک ئەل�اس و بێوەژنەکە 

لێیی  زە�تەکەش  گۆزەی  نەبوو،  بەتاڵ  ئاردەکە  ١٦ کوپەی  هەبوو.  نان�ان  ماڵەکە  و 
کەم نەبووەوە، هەروەک ئەوەی �ەزدان لەسەر زاری ئەل�اسەوە فەرمووی.

١7 دوای ماوە�ەک کوڕی ژنە خاوەن ماڵەکە نەخۆش کەوت، نەخۆش��ەکەی بە 

»ئەی  گوت:  ئەل�اسی  بە  ١٨ ئ�نجا  بڕا.  لێ  هەناسەی  کە  بوو  جۆرێک سەخت 
پی�اوی خودا، چ�ت لەسەر من هە�ە؟ ئا�ا هاتووی بۆ الی من هەتا تاوانەکەم بەب�ر 

بهێن�تەوە و کوڕەکەم بمرێن�ت؟«
١٩ ئەل�اس�ش پیێیی گوت: »کوڕەکەتم بدێ.« لە باوەش��ەوە بردی و سەری خستە 

خست.  پاڵی  خۆی  جێگاکەی  لەسەر  دەما�ەوە،  تێ�دا  کە  سەرەوە  ژوورەکەی 
٢٠ هاواری بۆ �ەزدان کرد و گوتی: »ئەی �ەزدان، خودای من، ئا�ا خراپەت بەسەر 

ئەم بێوەژنەش هێنا کە من لەالی ئەو ئاوارەم، بەوەی کوڕەکەی ئەوت کوشت؟« 
٢١ ئ�نجا سێ جار لەسەر کوڕەکە درێژ بوو و هاواری بۆ �ەزدان کرد و گوتی: »ئەی 

�ەزدان، خودای من، با گ�انی ئەم کوڕە بگەڕێتەوە ناوی!«
٢٢ �ەزدان�ش گوێیی لە هاوارەکەی ئەل�اس گرت، گ�انی کوڕەکە گەڕا�ەوە ناوی و 

ز�ندووبووەوە. ٢3 ئ�نجا ئەل�اس کوڕەکەی برد و لە ژوورەکەی سەرەوە هێنا�ە خوارەوە 
بۆ ناو ماڵەکە و دا�ە دەست دا�کی. ئەل�اس گوتی: »بب�نە، کوڕەکەت ز�ندووە!«

ئەوەی  و  خودا�ت  پی�اوی  تۆ  کە  زان�م  »ئێستا  گوت:  ئەل�اسی  بە  ٢4 ژنەکەش 

دە�ڵێ�ت فەرما�شتی �ەزدانە و ڕاست��ە.«

ئەلیاس و عۆبەدیا

�ەزدان ١٨ فەرما�شتی  وشکەساڵی  سێ�ەمی  ساڵی  لە  زۆر،  ماوە�ەکی   دوای  ١

بۆ سەر  باران  من�ش  دەربخە،  ئەحاڤ  بۆ  »بڕۆ و خۆت  ئەل�اس هات:  بۆ 
خاکەکە دەبارێنم.« ٢ جا ئەل�اس چوو خۆی بۆ ئەحاڤ دەربخات.

قاتوقڕی لە سام�رە پەرەی سەندبوو، 3 ئ�تر ئەحاڤ بانگی عۆبەد�ای کرد، کە 
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سەرپەرشت�اری کۆشکەکەی ئەو بوو. )عۆبەد�ا کەسێکی لەخواترس بوو. 4 کاتێک 
کە ئ�زابێل پیێغەمبەرەکانی �ەزدانی قڕ دەکرد، عۆبەد�ا سەد پیێغەمبەری بردبوو و لە 
دوو ئەشکەوتدا شاردبوون��ەوە، هەر پەنجا لە ئەشکەوتێکدا و نان و ئاوی بۆ داب�ن 
و  دۆڵ  هەموو  بڕۆ  خاکەکەدا  »بەناو  گوت:  عۆبەد�ای  بە  5 ئەحاڤ  کردبوون.( 
کان�اوەکان، بەڵکو گ�ا پە�دا بکە�ن و ئەسپ و هێسترەکان بە ز�ندوو�یی بهێڵ�نەوە 
و بە ناچاری ئاژەڵەکانمان سەرنەبڕ�ن.« ٦ ئ�نجا خاکەکە�ان لەنێوان�ان دابەش کرد 
هەتا بەناو�دا بڕۆن، ئەحاڤ بە تەنها بە ڕێگا�ەکدا ڕۆ�شت و عۆبەد�اش بە تەنها 

بە ڕێگا�ەکی د�کەدا ڕۆ�شت.
7 کاتێک عۆبەد�ا لە ڕێگا بوو، تووشی ئەل�اس بوو، جا ناس��ەوە و کڕنۆشی بۆ 

برد و گوتی: »ئەوە تۆی گەورەم، ئەل�اس؟«
٨ ئەو�ش گوتی: »منم، بڕۆ بە گەورەکەت بڵێ: ”ئەل�اس لێرە�ە.“«

دەستی  بدە�تە  خزمەتکارەکەت  هەتا  چ��ە،  »گوناهم  گوتی:  ٩ عۆبەد�اش 

ئەحاڤ بۆ ئەوەی بمکوژێت؟ ١٠ بە �ەزدانی ز�ندوو، خودای خۆت، گەلێک و 
پاشا�ەت��ەک نەماوە پاشای گەورەکەم کەسێکی بەدواتدا نەناردبێ. دە�انگوت کە 
دڵن�ابێتەوە.  قسەکە�ان  لە  ئەوەی  بۆ  دەدان  سوێندی  جا  ن�ت،  ئەوان  لەالی  تۆ 
١٢ کاتێک  لێرە�ە.‘ “  ’ئەل�اس  بڵێ،  گەورەکەت  بە  ”بڕۆ  دەڵێ�ت:  ئێستا  ١١ تۆش 

نا�زانم،  من  کە  شوێنێک  بۆ  هەڵتدەگرێت  �ەزدان  ڕۆحی  دەڕۆم  لەالت  من  کە 
دەکوژێت.  من  ناتدۆزێتەوە،  ئەو�ش  ڕادەگە�ەنم،  ئەحاڤ  بە  و  دەچم  کە  جا 
خۆشت دەزان�ت خزمەتکارەکەت لە منداڵ��ەوە لەخواترسە. ١3 ئا�ا ئەوەی کە کردم 
من�ش  �ەزدانی کوشت،  پیێغەمبەرەکانی  ئ�زابێل  کاتێک  ڕانەگە�ەنراوە،  گەورەم  بە 
بۆ  ئاوم  و  نان  ئەشکەوتێک،  لە  و  پەنجا  هەر  �ەزدانم شاردەوە،  پیێغەمبەری  سەد 
داب�ن کردن. ١4 ئێستاش تۆ پیێم دەڵێ�ت: ”بڕۆ بە پاشای گەورەت بڵێ، ’ئەل�اس 

لێرە�ە،‘ “ ئەو�ش دەمکوژێت!«
ئەوەی  سوپاساالر،  خودای  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  گوتی:  ١5 ئەل�اس�ش 

دە�ی�ەرستم، من ئەمڕۆ خۆم بۆ ئەحاڤ دەردەخەم.«

ئەلیاس لە کێوی کارمەل
بۆ  چوو  ئەحاڤ�ش  ڕاگە�اند،  پیێیی  و  ئەحاڤ  الی  بۆ  چوو  عۆبەد�ا  ١٦ ئ�نجا 

ئەی  تۆی،  »ئەوە  گوت:  پیێیی  ب�نی،  ئەل�اسی  ئەحاڤ  ١7 کاتێک  ئەل�اس.  الی 
تێکدەری ئ�سرائ�ل؟«

١٨ ئەل�اس�ش گوتی: »من ئ�سرائ�لم تێکنەداوە، بەڵکو تۆ و ماڵی باوکت ئەمەتان 

بەعلەکان.  بۆ  ملکەچبوونتان  و  �ەزدان  فەرمانەکانی  لە  وازهێنانتان  بە  کردووە، 
١٩ ئێستاش بنێرە و لە کێوی کارمەل هەموو ئ�سرائ�لم لێ کۆبکەوە، هەروەها چوار 

کە  ئەشێراش،  پیێغەمبەرەکەی  سەد  چوار  و  بەعل  پیێغەمبەرەکەی  پەنجا  و  سەد 
لەسەر خوانەکەی ئ�زابێل نان دەخۆن.«
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٢٠ جا ئەحاڤ بەدوای هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل�دا نارد، هەموو پیێغەمبەرەکانی لە 

گوتی:  و  پیێشەوە  چووە  گەل  هەموو  لە  ٢١ ئەل�اس�ش  کۆکردەوە.  کارمەل  کێوی 
دوای  خودا�ە   aەزدان� ئەگەر  دەبن؟  دڵ  دوو  دووانەدا  ئەم  لەنێوان  کەی  »هەتا 

بکەون، ئەگەر بەعل�ش خودا�ە دوای ئەو بکەون.«
بەاڵم گەل بە �ەک وشەش وەاڵم�ان نەدا�ەوە.

٢٢ پاشان ئەل�اس بە گەلی گوت: »بە تەنها من بە پیێغەمبەری �ەزدان ماومەتەوە، 

پیێغەمبەرەکانی بەعل�ش چوار سەد و پەنجا پی�اون. ٢3 دوو جوانەگامانb بدەنێ، با 
ئەوان گا�ەک بۆ خۆ�ان هەڵبژێرن و لەتی بکەن و لەسەر تەختەدارەکان دا�بنێن، 
بەاڵم با ئاگری تێبەر نەدەن. من�ش گا�ەکەی د�کە بەو جۆرە لێ دەکەم و لەسەر 
خوداوەندی  ناوی  بە  ٢4 ئ�نجا  نادەم.  تێبەر  ئاگری  و  دا�دەنێم  تەختەدارەکان 
خۆتانەوە ب�اڕێنەوە و من�ش بە ناوی �ەزدانەوە دەپاڕێمەوە. ئەو خودا�ەی کە بە ئاگر 

وەاڵم دەداتەوە، ئەو خودا�ە.«
هەموو گەل وەاڵم�ان دا�ەوە و گوت�ان: »قسە�ەکی جوانە.«

خۆتان  بۆ  »جوانەگا�ەک  گوت:  بەعلی  پیێغەمبەرەکانی  بە  ئەل�اس  ٢5 ئ�نجا 

ناوی  بە  زۆرترن،  ئێوە  ئەوەی  لەبەر  بکەن  ئامادەی  ئێوە  جار  �ەکەم  و  هەڵبژێرن 
ئەو  ئەوان  ٢٦ ئ�تر  مەدەن.«  تێبەر  ئاگری  بەاڵم  ب�اڕێنەوە،  خوداوەندەکەشتانەوە 

جوانەگا�ە�ان برد کە پیێ�ان درابوو، ئامادە�ان کرد.
بەعل،  »ئەی  گوت�ان:  و  پاڕانەوە  بەعلەوە  ناوی  بە  ن�وەڕۆ  هەتا  بە�ان��ەوە  لە 
وەاڵممان بدەوە!« بەاڵم نە دەنگ هەبوو، نە کەس�ش وەاڵمی دا�ەوە. هەروەها بە 

دەوری ئەو قوربانگا�ەدا هەڵدەبەز�نەوە کە دروست�ان کردبوو.
هاوار  »قا�ی�متر  و گوتی:  گاڵتەپیێکردن�ان  بە  کرد  دەستی  ئەل�اس  ن�وەڕۆدا  ٢7 لە 

لە گەشت  سەرئاو،  چووبێتە  لێدابێت،  داڵغەی  لەوانە�ە  خوداوەندە!  ئەو  بکەن! 
دەنگی  بە  ٢٨ ئەوان�ش  بکرێتەوە.«  خەبەر  دەبێت  و  نوستبێت  لەوانە�ە  �ان  بێت، 
هەتا  دا،  خۆ�ان  لە  ڕم  و  شمشێر  بە  خۆ�ان  پی�شەی  وەک  کرد،  هاوار�ان  بەرز 
خوێن�ان لێ چۆڕا�ەوە. ٢٩ کاتێک عەسر داهات هەتا کاتی قوربانی ئێوارەc حاڵ�ان 

کرد، بەاڵم کوا دەنگ و کوا وەاڵم و کوا گوێگر؟
3٠ ئەل�اس بە هەموو گەلی گوت: »وەرنە پیێشەوە بۆ الم.« ئەوان�ش لێیی چوونە 

ئەل�اس  3١ پاشان  چاککردەوە.  �ەزدانی  وێرانکراوەکەی  قوربانگا  ئ�نجا  پیێشەوە. 
دوازدە بەردی برد، هێندەی ژمارەی هۆزەکانی نەوەی �اقوب کە فەرما�شتی �ەزدانی 
بۆ هاتبوو، پیێیی فەرمووبوو: »ناوت ئ�سرائ�ل دەبێت.« 3٢ لەو بەردانە قوربانگا�ەکی 
بە ناوی �ەزدان بن�اد نا و لە دەوری قوربانگاکە ئاوەڕۆ�ەکی دروستکرد کە جێگای 

a ٢١ �ەزدان: لە زمانی ع�بری بە وشەی یەهوا  هاتووە. خودا ئەم ناوەی بۆ خۆی بەکارهێناوە، بۆ بەستنی پە�مان لەگەڵ مرۆڤ. بڕوانە پەڕتووکی دەرچوون 3 :١3 -١5.   

b ٢3 لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  

c ٢٩ مەبەستی لە قوربانی ئێوارانی پەرستگای �ەزدانە. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :3٨ -4١.   
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دوو پیێوانەa تۆوی تێدا دەبووەوە. 33 ئ�نجا تەختەدارەکانی ڕێکخست و جوانەگاکەی 
لەتوپەت کرد و لەسەر تەختەدارەکان دا�نا. ئ�نجا گوتی: »چوار گۆزە ئاو پڕ بکەن 

و بەسەر قوربان��ەکە و بەسەر دارەکان�دا بکەن.«
34 گوتی: »دووبارەی بکەنەوە.« دووبارە�ان کردەوە.

دەوری  لە  ئاو  35 جا  کردەوە.  بارە�ان  سێ  بکەنەوە.«  بارەی  »سێ  گوتی: 
قوربانگاکە ڕۆ�شت و ئاوەڕۆکەش پڕ بوو لە ئاو.

3٦ لە کاتی پیێشکەشکردنی قوربانی، ئەل�اسی پیێغەمبەر هاتە پیێشەوە و گوتی: 

تۆ  بزانرێت کە  با  ئەمڕۆ  ئ�سرائ�ل،  ئ�براه�م و ئ�سحاق و  �ەزدان، خودای  »ئەی 
لە ئ�سرائ�ل خودا�ت، من�ش بەندەی تۆم و بە فەرما�شتی تۆ هەموو ئەم کارانەم 
کردووە. 37 وەاڵمم بدەوە ئەی �ەزدان، وەاڵمم بدەوە تاکو ئەم گەلە بزانن کە تۆ 

�ەزدانی پەروەردگار�ت، تۆ دڵ�ان بەرەو الی خۆت ڕادەکێش�ت.«
3٨ ئ�نجا ئاگری �ەزدان کەوتە خوارەوە، قوربانی و تەختەدار و بەرد و خۆڵەکەی 

خوارد، ئاوی ناو ئاوەڕۆکەشی وشک کرد.
»�ەزدان  گوت�ان:  و  کەوتن  ڕوودا  بە  ب�نی،  ئەوە�ان  گەل  هەموو  3٩ کاتێک 

خودا�ە، �ەزدان خودا�ە!«
پی�اوێک�ان  پیێیی گوتن: »پیێغەمبەرەکانی بەعل بگرن و مەهێڵن  4٠ ئ�نجا ئەل�اس 

و  ق�شۆن  دۆڵی  بۆ  خوارەوە  بردن��ە  ئەل�اس  گرت�انن،  ئەوان�ش  بێت.«  دەرباز  لێ 
لەوێ سەری بڕ�ن.

4١ پاشان ئەل�اس بە ئەحاڤی گوت: »بڕۆ بخۆ و بخۆوە، چونکە دەنگی بارانێکی 

زۆر دێت.« 4٢ جا ئەحاڤ چوو بخوات و بخواتەوە، بەاڵم ئەل�اس سەرکەوتە سەر 
لووتکەی کارمەل، چەما�ەوە سەر زەوی و دەموچاوی خستە نێو ئەژنۆکان��ەوە.

و  هەستا  ئەو�ش  بڕوانە.«  دەر�ا  ڕووەو  »هەستە،  گوت:  خزمەتکارەکەی  43 بە 

ڕووەو دەر�ا ڕوانی و گوتی: »ه�چ ن��ە.«
ئەل�اس�ش حەوت جار گوتی: »د�سان تەماشا بکەوە.«

لەپیی  44 لە جاری حەوتەم گوتی: »ئەوەتا پەڵە هەورێکی بچووک کە هێندەی 

دەستێک دەبێت لە دەر�اوە بەرز دەبێتەوە.«
ئ�نجا ئەل�اس گوتی: »بڕۆ بە ئەحاڤ بڵێ: ”گال�سکەکەت ئامادە بکە و بڕۆ 

خوارەوە با بارانەکە ڕێت لێ نەگرێت.“«
باری،  زۆر  بارانێکی  و  ڕەشداگەڕا  با  و  بە هەور  ئەو ال  بۆ  لەم الوە  45 ئاسمان 

ئەحاڤ سوار بوو و چوو بۆ �ەزرەع�ل. 4٦ هێزی �ەزدان بۆ ئەل�اس هات، ناوقەدی 
بەست و هەتا �ەزرەع�ل لەپیێش ئەحاڤەوە ڕا�کرد.

a 3٢ دوو پیێوانە: ع�بری: دوو سەئا ، نز�کەی پازدە ل�تر.  
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هەاڵتنی ئەلیاس بۆ چیای حۆرێڤ

 ئەحاڤ هەموو ئەوەی بە ئ�زابێل ڕاگە�اند کە ئەل�اس کردی، هەروەها کە ١٩ ١

چۆن هەموو پیێغەمبەرەکانی بە شمشێر کوشتووە. ٢ ئ�نجا ئ�زابێل نێردراوێکی 
ئەگەر  بدەن،  سزام  توندتر�ن  خوداوەندەکان  »با  گوتی:  و  نارد  ئەل�اس  الی  بۆ 

سبە�نێ لەم کاتەدا گ�انت وەک گ�انی �ەکێک لەوانە لێ نەکەم.«
ئەوەی گ�انی خۆی دەرباز بکات.  بۆ  ب�نی، هەاڵت  ئەوەی  ئەل�اس  3 کاتێک 

کاتێک گە�شتە ب�ری شابەع، ئەوەی کە سەر بە �ەهودا�ە، خزمەتکارەکەی لەوێ 
بەجێهێشت. 4 خۆشی ڕۆژە ڕێی�ەک بە دەشتودەردا ڕۆ�شت هەتا هات و لەژێر دار 
گەزێکa دان�شت و داوای مەرگی بۆ گ�انی خۆی کرد و گوتی: »ئەی �ەزدان، 
ئ�تر بەسە، گ�انم بکێشە، چونکە من لە باوباپی�رانم باشتر ن�م.« 5 ئ�نجا لەژێر دار 

گەزەکە پاڵکەوت و نوست.
٦ ئەو�ش  بخۆ.«  »هەستە،  فەرمووی:  و  لێدا  دەستی  فر�شتە�ەک  لەناکاو 
تەماشای کرد ئەوەتا لەالی سەر�ی�ەوە کولێرە�ەکی بە بەردی داغ برژاو و گۆزە�ەک 

ئاوی لێ�ە، ئ�تر خواردی و خوارد�ەوە، د�سان پاڵکەوتەوە.
7 دووبارە فر�شتەکەی �ەزدان گەڕا�ەوە و دەستی لێدا�ەوە و فەرمووی: »هەستە 

بخۆ، چونکە ڕێگاکە لە توانای تۆ ز�اترە.« ٨ ئەو�ش هەستا و خواردی و خوارد�ەوە، 
ئەو خواردنە چل شەو و چل ڕۆژ هەتا حۆرێڤی کێوی خودا ڕۆ�شت.  بە هێزی 

٩ لەوێ چووە ناو ئەشکەوتێک و شەوی تێدا بەسەربرد.

دەرکەوتنی یەزدان بۆ ئەلیاس
چی  لێرە  »ئەل�اس،  فەرموو:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانی  فەرما�شتی  لەناکاو 

دەکە�ت؟«
پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  هە�ە  زۆرم  »دڵگەرم��ەکی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١٠ ئەو�ش 

قوربانگاکانی  شکاندووە،  تۆ�ان  پە�مانەکەی  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی  سوپاساالر، 
تەنها  بە  من�ش  کوشتووە،  بە شمشێر  تۆ�ان  پیێغەمبەرەکانی  کردووە،  وێران  تۆ�ان 

ماومەتەوە، ئەوان�ش بەدوامدا دەگەڕێن هەتا بمکوژن.«
١١ �ەزدان�ش فەرمووی: »وەرە دەرەوە و لەسەر چ�اکە لەبەردەم �ەزدان ڕابوەستە، 

چونکە وا �ەزدان تێدەپەڕێت.«
لەبەردەم  تاشەبەردەکانی  و  کرد  شەق  چ�اکانی  بەهێز  و  مەزن  با�ەکی  ئ�نجا 
�ەزدان شکاند، بەاڵم �ەزدان لەناو با�ەکەدا نەبوو. لەدوای با�ەکە بوومەلەرزە�ەک 
هات، �ەزدان لە بوومەلەرزەکەشدا نەبوو. ١٢ لەدوای بوومەلەرزەکە ئاگرێک هات، 
�ەزدان لە ئاگرەکەشدا نەبوو. لەدوای ئاگرەکە چرپەی دەنگێک هات. ١3 ئەوە بوو 
کە ئەل�اس گوێیی لە چرپەکە بوو، دەموچاوی بە کەواکەی داپۆشی، چووە دەرەوە 

و لەبەردەمی ئەشکەوتەکەدا ڕاوەستا.

a 4 دارێکی گەاڵ وردی لق بار�کە، لقەکانی بۆ گسک بەکاردێت.  
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پاشان دەنگێک هاتە بەرگوێیی و پیێیی فەرموو: »ئەل�اس، لێرە چی دەکە�ت؟«
١4 ئەو�ش گوتی: »دڵگەرم��ەکی زۆرم هە�ە بۆ �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر، 

وێران  تۆ�ان  قوربانگاکانی  شکاندووە،  تۆ�ان  پە�مانەکەی  ئ�سرائ�ل�ش  نەوەی 
ماومەتەوە،  تەنها  بە  من�ش  بە شمشێر کوشتووە،  تۆ�ان  پیێغەمبەرەکانی  و  کردووە 

ئەوان�ش بەدوامدا دەگەڕێن هەتا بمکوژن.«
دەشتودەری  بۆ  بگەڕێوە  ڕێگاکەتدا  بە  و  »بڕۆ  فەرموو:  پیێیی  �ەزدان  ١5 ئ�نجا 

د�مەشق، کاتێک گە�شت��ە ئەوێ حەزائێل وەک پاشای ئارام دەستن�شان بکە. 
و  بکە  دەستن�شان  ئ�سرائ�ل  پاشای  وەک  ن�مشی  کوڕی  �یێهوی  ١٦ هەروەها 

وەک  جێیی خۆت  لە  مەحۆال�ە  ئابێلی  کە خەڵکی  شافات�ش  کوڕی  ئەل�شەعی 
شمشێری  لە  هەرکەس  ڕوودەدات،  ئەوە  ١7 جا  بکە.  دەستن�شانی  پیێغەمبەر 
دەرباز  �یێهو  لە شمشێری  هەرکەس�ش  و  دە�کوژێت  �یێهو  بێت،  دەرباز  حەزائێل 
لە ئ�سرائ�ل  بێت، ئەل�شەع دە�کوژێت. ١٨ لەگەڵ ئەوەشدا حەوت هەزار کەس 
دەهێڵمەوە، هەموو ئەوانەی کە چۆک�ان بۆ بەعل نەچەماندووەتەوە، بە دەم ماچ�ان 

نەکردووە.«

بانگکردنی ئەلیشەع
زەوی  دۆز�ی�ەوە  شافاتی  کوڕی  ئەل�شەعی  و  ڕۆ�شت  لەوێ  ئەل�اس  ١٩ ئ�تر 

دەکێاڵ، دوازدە جووت گا لەپیێش��ەوە بوون، ئەو لەگەڵ جووتی دوازدە�ەم�ن بوو. 
ئ�نجا ئەل�اس بەال�دا تێ�ەڕی و کەواکەی فڕێدا�ە سەری. ٢٠ ئەل�شەع�ش گا�ەکانی 
و  دەکەم  ماچ  باوکم  و  »دا�ک  گوتی:  و  ڕا�کرد  ئەل�اس  لەدوای  و  بەجێهێشت 

دوات دەکەوم.«
ئەل�اس�ش پیێیی گوت: »بڕۆ و بگەڕێوە، چونکە من چ ڕێگر�ی�ەکم لێکردوو�ت؟«

بڕ�ن،  سەری  و  برد  گا�ەکەی  جووتە  و  گەڕا�ەوە  لەدوای  ٢١ ئەل�شەع�ش 

گاسنەکەی سووتاند بۆ ئەوەی گۆشتەکە بکوڵێنێت، دا�ە خەڵکەکە و خوارد�ان. 
ئ�نجا هەستا و دوای ئەل�اس کەوت و بووە خزمەتکاری.

هێرشبردنی بەن هەدەد بۆ سەر سامیرە

 ئەوە بوو بەن هەدەدی پاشای ئارام هەموو هێزەکەی کۆکردەوە و سی و دوو ٢٠ ١

پاشاش بە ئەسپ و گال�سکەوە لەگەڵی بوون، سوپای جواڵند و سام�رەی 
ئەحاڤی  بۆ الی  ناردە شارەکە  نێردراوێکی  ٢ چەند  لە دژی جەنگا.  و  دا  گەمارۆ 
هی  ز�وەکەت  و  3 ”زێڕ  دەڵێت:  ئاوا  »بەن هەدەد  گوت:  پیێیی  ئ�سرائ�ل.  پاشای 

منە، ژن و کوڕە چاکەکانت هی منن.“«
4 پاشای ئ�سرائ�ل�ش وەاڵمی دا�ەوە: »پاشای گەورەم، ئەوەی گوتت وا دەبێت، 

خۆم و هەموو ئەوانەشی کە هەمە هی تۆن.«
چەند  ”من  دەڵێت:  ئەمە  »بەن هەدەد  گوت�ان:  و  هاتنەوە  5 نێردراوەکان 
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نێردراوێکم بۆ الت نارد و گوتم، زێڕ و ز�و و ژن و کوڕە چاکەکانت دەدە�تە من، 
٦ بەاڵم سبە�نێ لەم کاتەدا کاربەدەستەکانم دەنێرمە الت، کۆشکەکەت و ماڵی 

دەستی  تۆ  لەبەرچاوی  پەسەندە  ئەوەی  هەموو  جا  دەپشکنن.  کاربەدەستەکانت 
بەسەردا دەگرن و دە�بەن.“«

7 پاشای ئ�سرائ�ل هەموو پی�رانی خاکەکەی بانگکرد و گوتی: »بزانن و بب�نن، 

ئەمە داوای شەڕ دەکات، چونکە ناردی بۆ داواکردنی ژن و کوڕ و زێڕ و ز�وەکەم، 
ڕەتم نەکردەوە.«

٨ هەموو پی�ران و هەموو گەل وەاڵم�ان دا�ەوە: »گوێیی لێ مەگرە و ڕازی مەبە.«

بڵێن: ”منی  نێردراوەکانی بەن هەدەدی گوت: »بە پاشای گەورەم  بە  ٩ ئەو�ش 

بەاڵم  داوات کردووە،  لە سەرەتادا  ئەوە جێبەجێ دەکەم کە  خزمەتکارت هەموو 
ناتوانم ئەم کارە بکەم.“« ئ�نجا نێردراوەکان گەڕانەوە و وەاڵمەکە�ان بۆ بەن هەدەد 

گێڕا�ەوە.
١٠ ئ�نجا بەن هەدەد ناردی بۆ الی ئەحاڤ و گوتی: »با خوداوەندەکان توندتر�ن 

ئەو گەلە بکات کە دوام  سزام بدەن، ئەگەر خۆڵی سام�رە بەشی مشتی هەموو 
کەوتوون.«

١١ پاشای ئ�سرائ�ل�ش وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »پیێیی بڵێن: ”شەڕکردن شانازی 

ن��ە، بەڵکو سەرکەوتن.“«
لەم  گوێیی  دە�خواردەوە  لەنێو چادرەکان  پاشاکان  لەگەڵ  بەن هەدەد  ١٢ کاتێک 

قسە�ە بوو، بە خزمەتکارەکانی گوت: »ڕ�ز ببەستن.« ئەوان�ش ڕ�ز�ان بەست و 
بەر�ان لە شارەکە گرت.

بەزینی بەن هەدەد
گوتی:  و  پیێشەوە  هاتە  ئ�سرائ�ل  پاشای  ئەحاڤی  لە  پیێغەمبەرێک  بوو  ١3 ئەوە 

ئەمڕۆ  ئەوەتا من  ب�نی؟  ئەو سوپا گەورە�ەت  ئەمە دەفەرموێت: ”هەموو  »�ەزدان 
دە�دەمە دەستی تۆ، تاوەکو بزان�ت کە من �ەزدانم!“«

١4 ئەحاڤ�ش گوتی: »بە کێ؟«

پیێغەمبەرەکەش گوتی: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”بەو ئەفسەرە گەنجانەی کە 
لەژێر دەسەاڵتی فەرماندەکانی هەرێمەکانن.“«

ئەو�ش گوتی: »کێ دەست بە جەنگەکە دەکات؟«
پیێغەمبەرەکەش گوتی: »تۆ.«

بانگکرد،  ئەوە ئەحاڤ ئەفسەرە گەنجەکانی فەرماندەی هەرێمەکانی  ١5 لەبەر 

ئ�سرائ�ل��ەکان�شی  پاشماوەی  ئەوان�ش  پاش  بوون،  پی�او  دوو  و  سی  و  سەد  دوو 
کۆکردەوە، کە حەوت هەزار پی�او بوون. ١٦ لە ن�وەڕۆدا بەڕێکەوتن و بەن هەدەد�ش 
دە�انخواردەوە  هاوپە�مانی  د�کەی  پاشاکەی  دوو  و  لەگەڵ سی  چادرەکانەوە  لە 
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هەرێمەکان  فەرماندەی  گەنجەکانی  ئەفسەرە  جار  ١7 �ەکەم  بوون.  سەرخۆش  و 
بەڕێکەوتن.

ڕاگە�اند:  پیێ�ان  ئەوان�ش  ناردبوو،   aبەن هەدەد چەند سووسەکەرێکی بوو  ئەوە 
»چەند پی�اوێک لە سام�رەوە بە ڕێگاوەن.«

ب�انگرن،  ز�ندووێتی  بە  دەرەوە  هاتوونەتە  ئاشتی  بۆ  »ئەگەر  گوتی:  ١٨ ئەو�ش 

ئەگەر بۆ شەڕ�ش هاتوونەتە دەرەوە، هەر بە ز�ندووێتی ب�انگرن.«
١٩ ئەفسەرە گەنجەکانی فەرماندەی هەرێمەکان و ئەو هێزەی لە دوا�ان بوون لە 

دەهاتە  کە  دەکوشت  ئارام��ە�ان  پی�اوە  ئەو  ٢٠ هەر�ەکە�ان  دەرەوە،  هاتنە  شارەکە 
بەرامبەر�ان، ئارام��ەکان�ش هەاڵتن و ئ�سرائ�ل�ش ڕاو�ان نان، بەن هەدەدی پاشای 
ئارام�ش بە ئەسپ لەگەڵ سوارەکان دەرباز بوو. ٢١ پاشای ئ�سرائ�ل�ش هاتە دەرەوە 

و لە ئەسپ و گال�سکەکانی دا، ز�انێکی گەورەی بە ئارام��ەکان گە�اند.
٢٢ پاشان پیێغەمبەرەکە لە پاشای ئ�سرائ�ل هاتە پیێشەوە و پیێیی گوت: »بڕۆ خۆت 

ئارام  پاشای  ساڵدا  بەهاری  لە  دەکە�ت، چونکە  بب�نە چی  و  بزانە  و  بکە  بەهێز 
پەالمارت دەداتەوە.«

٢3 هەر لەو ماوە�ەدا کاربەدەستەکانی پاشای ئارام بەم جۆرە ئامۆژگاری پاشا�ان 

کرد و گوت�ان: »خوداوەندەکان�ان خوداوەندی شاخن، لەبەر ئەوە لە ئێمە بەهێزتر 
ئەم  ٢4 بۆ  دەب�ن!  بەهێزتر  لەوان  بجەنگ�ن،  دژ�ان  لە  دەشتدا  لە  با  بەاڵم  بوون. 
لە  لە شوێنەکان�ان الببە و سەرکردەکان  پاشاکان  لە  کارەش ئەمە بکە، هەر�ەک 
دەستت  لە  کە  سوپا�ەی  ئەو  وەک  سوپا�ەک  خۆت  بۆ  ٢5 ئ�تر  دابنێ.  جێ�اندا 
دا، پیێکدەهێن�تەوە، ئەسپ لە جێیی ئەسپ و گال�سکە لە جێیی گال�سکە. با لە 
لە قسەکە�ان  ئەو�ش گوێیی  دەب�ن!«  بەهێزتر  لەوان  دژ�ان بجەنگ�ن،  لە  دەشتدا 

گرت و بەم جۆرەی کرد.
٢٦ ئەوە بوو لە بەهاری ساڵدا، بەن هەدەد ئارام��ەکانی کۆکردەوە و سەرکەوت بۆ 

ئەفێق بۆ جەنگ لە دژی ئ�سرائ�ل. ٢7 نەوەی ئ�سرائ�ل�ش کۆکرانەوە و پیێداو�ست��ان 
پیێدرا و چوون بۆ بەرەنگاربوونەوە�ان، نەوەی ئ�سرائ�ل وەک دوو مێگەلی بچووکی 

بزن وابوون بەرامبەر�ان، ئارام��ەکان�ش دەشتەکە�ان پڕکردبوو.
٢٨ ئ�نجا پی�اوەکەی خودا هاتە پیێشەوە و بە پاشای ئ�سرائ�لی گوت: »�ەزدان ئەمە 

دەفەرموێت: ”لەبەر ئەوەی ئارام��ەکان گوت�ان، �ەزدان خوداوەندێکی شاخەکانە 
و خوداوەندی دۆڵەکان ن��ە، ئەم هەموو کۆمەڵە گەورە�ە دەدەمە دەستی تۆ، ئ�تر 

ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.“«
٢٩ حەوت ڕۆژ بەرامبەر بە �ەکتر دامەزران، لە ڕۆژی حەوتەم جەنگەکە هەڵگ�رسا، 

نەوەی ئ�سرائ�ل لە ئارام��ەکان�ان دا، سەد هەزار پی�ادە�ان لە �ەک ڕۆژدا لێ کوشتن. 
3٠ پاشماوەکە�ان بۆ شاری ئەفێق هەاڵتن، لەوێش شوورای شارەکە بەسەر ب�ست و 

a ١7 کەسانێک کە لە لەشکری دوژمن دەڕوانن بۆ وەرگرتنی زان�اری.  



٦٢٦�ەکەم پاشا�ان ٢٠

حەوت هەزار پی�او�ان داڕما، بەن هەدەد�ش هەاڵت و چووە ناو شارەکە، لە ژووری 
دواوەی ماڵێک خۆی شاردەوە.

پاشاکانی  کە  ب�ستوومانە  بکە،  »تەماشا  گوت:  پیێ�ان  3١ کاربەدەستەکانی 

و  ببەست�ن  کەمەرمانەوە  بە   aگوش با  بەخشندەن،  پاشای  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 
گور�س لەسەر سەرمان دابنێ�نb و بچ�نە دەرەوە بۆ الی پاشای ئ�سرائ�ل، لەوانە�ە 

دەستت لێ ب�ارێزێت.«
گور�س�ش  و  کەمەر�انەوە  بە  بەست�ان  و  پۆشی  گوش�ان  جلوبەرگی  3٢ ئ�نجا 

»بەن هەدەدی خزمەتکارت  و گوت�ان:  ئ�سرائ�ل  پاشای  هاتنە الی  بەسەر�انەوە، 
دەڵێت: ”با گ�انم ب�ارێزێت.“«

ئەو�ش گوتی: »هێشتا ز�ندووە؟ ئەو برامە!«
بەم وشە�ەوە گرت و گوت�ان:  پەلە دەست�ان  بە  33 پی�اوەکان�ش گەشب�ن بوون و 

»بەڵێ، بەن هەدەد براتە!«
پاشاکەش گوتی: »بڕۆنە ژوورەوە و ب�هێنن.« کە بەن هەدەد هاتە دەرەوە بۆ الی، 

ئەحاڤ سەری خستە سەر گال�سکەکەی.
سەندبوو  باوکتی  لە  باوکم  شارانەی  »ئەو  گوت:  پیێیی  34 بەن هەدەد�ش 

دە�گەڕێنمەوە، بۆ خۆت لە د�مەشق بازاڕ�ش دابنێ، وەک ئەوەی باوکم لە سام�رە 
دا�نا.«

ئەحاڤ�ش گوتی: »من�ش بەم پە�مانە ئازادت دەکەم.« ئەو�ش پە�مانی لەگەڵ 
بەست و ئازادی کرد.

تاوانبارکردنی ئەحاڤ لەالیەن �پێغەمبەرێک
35 ئەندامێک لە کۆمەڵی پیێغەمبەران بە هاوڕێکەی گوت: »بەگوێرەی فەرما�شتی 

�ەزدان، لێم بدە.« هاوڕێکەش ڕازی نەبوو لێیی بدات.
3٦ پیێغەمبەرەکەش گوتی: »لەبەر ئەوەی گوێڕا�ەڵی فەرما�شتی �ەزدان نەبوو�ت، 

کاتێک لەالی من دەڕۆ�ت، شێرێک پەالمارت دەدات.« ئەو�ش لەالی ڕۆ�شت 
و شێرێکی لێ پە�دابوو و پەالماری دا.

37 پاشان پی�اوێکی د�کەی ب�ن��ەوە و پیێیی گوت: »لێم بدە!« پی�اوەکەش لێ�دا و 

بر�نداری کرد. 3٨ ئ�نجا پیێغەمبەرەکە ڕۆ�شت و لەسەر ڕێگاکە بۆ پاشا ڕاوەستا، بە 
دەمامکێک ڕوخساری خۆی شاردەوە. 3٩ کاتێک پاشا تێ�ەڕی هاواری بۆ پاشا کرد 
لەناکاو  جەنگاوەرێک  شەڕەکە،  جەرگەی  ناو  چووە  »خزمەتکارەکەت  گوتی:  و 
د�لێکی بۆ هێنام و گوتی: ”ئاگات لەم پی�اوە بێت! ئەگەر بزر بێت، ئەوا گ�انت لە 

a 3١ ڕ�شاڵێکی ڕووەک��ە کە لەو سەردەمە بەرگی ماتەمی لێ دروستدەکرا.  

b 3١ دانانی گور�س لەسەر سەر هێما�ەکە بۆ خۆ ڕادەستکردنی شەڕکەران.  



�ەکەم پاشا�ان ٦٢7٢١

ج�اتی گ�انی ئەو دەبێت �ان تالنتێکa ز�و دەدە�ت.“ 4٠ ئەوە بوو خزمەتکارەکەت 
لەم ال و ئەو الوە سەرقاڵ بوو، پی�اوەکە د�ار نەما.«

پاشای ئ�سرائ�ل�ش پیێیی گوت: »حوکمت وەک ئەوە دەبێت کە گوتت، چونکە 
خۆت بڕ�ارت داوە.«

4١ پیێغەمبەرەکەش خێرا پەڕۆکەی لەسەر چاوی البرد، پاشای ئ�سرائ�ل�ش ناس��ەوە 

دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گوت:  پاشای  بە  4٢ ئەو�ش  پیێغەمبەرەکانە.  لە  کە 
”لەبەر ئەوەی هێشتت پی�اوێک لە دەستت بڕوات کە من بۆ قڕبوونم داناb، گ�انت 
پاشای  43 ئ�نجا  لە ج�اتی گەلەکەی.“«  لە ج�اتی گ�انی دەبێت و گەلەکەشت 

ئ�سرائ�ل بە دڵتەنگی و پەست��ەوە چوو بۆ کۆشکەکەی لە سام�رە.

ڕەزەمێوی نا�ۆت

کە ٢١ ڕوو�دا  شتێک  ڕووداوەکاندا،  بەسەر  ماوە�ەک  تێ�ەڕبوونی   دوای  ١

ناڤۆتی �ەزرەع�لی. ئەم ڕەزەمێوە لە �ەزرەع�ل  پە�وەندی هەبوو بە ڕەزەمێوی 
بوو، لەتەن�شت کۆشکەکەی ئەحاڤی پاشای سام�رە. ٢ ئەحاڤ بە ناڤۆتی گوت: 
»ڕەزەمێوەکەی خۆتم بدەرێ، بۆ ئەوەی ب�کەمە باخی سەوزەوات، چونکە نز�کە و 
لەتەن�شتی کۆشکەکەمەوە�ە، من�ش لە ج�اتی ئەوە ڕەزەمێوێکی باشترت دەدەمێ، 

�ان ئەگەر بۆ تۆ باشترە بەپیێیی نرخەکەی ز�وت دەدەمێ.«
3 ناڤۆت�ش بە ئەحاڤی گوت: »لەال�ەن �ەزدانەوە لە من بەدوور بێت کە م�راتی 

باوباپی�رانی خۆمت بدەمێ!«
ئەو  لەبەر  خۆی،  ماڵەکەی  گەڕا�ەوە  پەست��ەوە  و  دڵتەنگی  بە  ئەحاڤ  4 جا 

باوباپی�رانمت  »م�راتی  گوتی،  کە  گوت،  پیێیی  �ەزرەع�لی  ناڤۆتی  کە  قسە�ەی 
نادەمێ،« ئ�تر لەسەر جێگاکەی پاڵکەوت، ڕووی خۆی وەرگێڕا و نانی نەخوارد.

بۆچی  چ��ە،  »ئەوە  گوت:  پیێیی  و  الی  بۆ  ژوورەوە  هاتە  ژنی  ئ�زابێلی  5 جا 

دڵتەنگ�ت و نان ناخۆ�ت؟«
و  �ەزرەع�لی کرد  ناڤۆتی  لەگەڵ  ئەوەی قسەم  »لەبەر  دا�ەوە:  ٦ ئەو�ش وەاڵمی 

پیێم گوت: ”ڕەزەمێوەکەتم بدەرێ، بە ز�و �ان ئەگەر حەز دەکە�ت ڕەزەمێوێکت لە 
ج�اتی دەدەمێ،“ بەاڵم گوتی: ”ڕەزەمێوەکەمت نادەمێ.“«

7 ئ�زابێلی ژن�شی پیێیی گوت: »ئا�ا ئێستا تۆ پاشا�ەتی ئ�سرائ�ل ناکە�ت؟ هەستە 

نان بخۆ و دڵخۆش بە، من ڕەزەمێوەکەی ناڤۆتی �ەزرەع�ل�ت دەدەمێ.«
مۆری کردن،  ئەو  مۆرەکەی  بە  و  نووسی  ئەحاڤەوە  ناوی  بە  نامە�ەکی  ٨ چەند 

نامەکان�شی بۆ ئەو پی�ر و خانەدانانە نارد کە لە هەمان ئەو شارەی ناڤۆت لەگەڵ 
ئەو ن�شتەجێ بوون. ٩ لەو نامانەشدا نووس�بووی:

گەلەوە  سەرووی  لە  ناڤۆت  کۆببنەوە،  و  بکەن  ڕۆژووگرتن  »بانگەوازی 

a 3٩ تالنتێک: نز�کەی 34 ک�لۆگرام.  

b 4٢ بۆ قڕبوونم دانا: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  



٦٢٨�ەکەم پاشا�ان ٢١

ئەوەی  بۆ  دابنێن،  بەرامبەری  لە  سووکوچروک�ش  پی�اوی  ١٠ دوو  دابن�شێنن. 
شا�ەتی بدەن کە نەفرەتی لە خودا و لە پاشا کردووە. پاشان ب�هێننە دەرەوە و 

بەردبارانی بکەن هەتا دەمرێت.«

شارەکەی  دان�شتووانی  خانەدانەکانی  و  پی�ر  ناڤۆت،  شارەکەی  پی�اوانی  ١١ ئ�تر 

ئەوە�ان کرد، وەک ئەوەی ئ�زابێل بۆی ناردن، وەک ئەوەی لە نامەکاندا نووسرابوو 
لە  ناڤۆت�ان  و کۆبوونەوە،  ڕۆژووگرتن  بۆ  ١٢ بانگەواز�ان کرد  نێردرابوون.  بۆ�ان  کە 
بەرامبەری  لە  و  هاتن  سووکوچروک�ش  پی�اوی  ١3 دوو  دان�شاند.  گەلەوە  سەرووی 
پی�اوە سووکوچروکەکان�ش لەبەردەم گەلدا شا�ەت��ان لەسەر ناڤۆت دا و  دان�شتن، 
دەرەوەی شار  برد�انە  پاشا کردووە.« جا  لە  و  لە خودا  نەفرەتی  »ناڤۆت  گوت�ان: 
»ناڤۆت  گوت�ان:  و  نارد  ئ�زابێل  بۆ  هەواڵ�ان  ١4 ئ�نجا  مرد.  و  کرد  بەردباران�ان  و 

بەردباران کراوە و مردووە.«
١5 هەرکە ئ�زابێل ب�ست��ەوە ناڤۆت بەردباران کراوە و مردووە، بە ئەحاڤی گوت: 

»هەستە و ڕەزەمێوەکەی ناڤۆتی �ەزرەع�لی کە ڕازی نەبوو بە ز�و بتداتێ، دەستی 
بەسەردا بگرە، چونکە ناڤۆت مردووە و ز�ندوو ن��ە.« ١٦ کاتێک ئەحاڤ ب�ست��ەوە 
ناڤۆت مردووە، هەستا و چوو بەرەو خوار بۆ ئەوەی دەست بەسەر ڕەزەمێوەکەی 

ناڤۆتی �ەزرەع�ل�دا بگرێت.
بەرەو  ١٨ »هەستە  هات:  ت�شبی  ئەل�اسی  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ١7 ئ�نجا 

خوارەوە بڕۆ بۆ ب�ن�نی ئەحاڤی پاشای ئ�سرائ�ل، ئەوەی لە سام�رە�ە. ئەو ئێستا لە 
١٩ قسەی  بگرێت.  بەسەردا  دەستی  ئەوەی  بۆ  ناڤۆتدا�ە، کە چووە  ڕەزەمێوەکەی 
هەروەها  و  کوشت  پی�اوت  ئا�ا  دەفەرموێت:  ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  و  بکە  لەگەڵ 
دەست بەسەر م�راتەکەش�دا دەگر�ت؟“ پیێشی دەڵێ�ت، بەم جۆرەی فەرمووە: ”لەو 
خوێنەکەی  شوێندا  هەمان  لە  لێسا�ەوە،  ناڤۆت�ان  خوێنەکەی  کە سەگ  شوێنەدا 

تۆش دەلێسنەوە. بەڵێ، هی خۆت!“«
٢٠ ئەحاڤ بە ئەل�اسی گوت: »دوژمنەکەم، منت دۆز�ی�ەوە!«

ئەوەی  تاکو  فرۆشتووە  خۆتت  ئەوەی  لەبەر  دۆز�ی�ەوە،  »تۆم  گوتی:  ئەو�ش 
لەبەرچاوی �ەزدان خراپە ئەنجامی بدە�ت. ٢١ ”من وا بەاڵت بەسەردا دەهێنم و 
ڕ�شەکێشت دەکەم، هەموو نێر�نە�ەکی بنەماڵەی ئەحاڤ لە ئ�سرائ�ل بنبڕ دەکەم، 
و  نەڤات  کوڕی  �ارۆڤعامی  ماڵی  وەک  ٢٢ ماڵەکەشت  ئازاد.  �ان  بێت  کۆ�لە  جا 
ئ�سرائ�لت  و  کردم  پەستت  ئەوەی  لەبەر  دەکەم،  لێ  ئاح��ای  کوڕی  بەعشای 

تووشی گوناه کرد.“
٢3 »هەروەها �ەزدان لەبارەی ئ�زابێل�شەوە فەرمووی: ”سەگ لە نز�ک شووراکەی 

�ەزرەع�لەوە ئ�زابێل دەخۆن.“
دە�خوات،  سەگ  بمرێت  شاردا  لە  و  بێت  ئەحاڤ  بنەماڵەی  لە  ٢4 »ئەوەی 

ئەوەشی لە کێڵگەدا بمرێت باڵندەکانی ئاسمان دە�خۆن.«
٢5 )کەس نەبوو وەک ئەحاڤ خۆی بفرۆشێت تاکو لەبەرچاوی �ەزدان کاری 



�ەکەم پاشا�ان ٦٢٩٢٢

خراپ بکات، چونکە ئ�زابێلی ژنی هانی دا. ٢٦ ئەحاڤ کارێکی قێزەونی کرد کە 
ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لەبەردەم  �ەزدان  بتەکان کرد کە  لە  پە�ڕەوی  ئەمۆر�ی�ەکان  وەکو 

دەر�کردن.(
٢7 کاتێک ئەحاڤ گوێیی لەم قسانە بوو، جلەکانی دادڕی و جلوبەرگی گوشی 

پۆشی و بەڕۆژوو بوو، بە بەرگی گوشەوە پاڵکەوت و بە بێدەنگی ڕۆ�شت.
٢٨ ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدان بۆ ئەل�اسی ت�شبی هات: ٢٩ »ب�ن�ت ئەحاڤ چۆن 

لەبەردەممدا خۆی نزم کردەوە؟ لەبەر ئەوەی لەبەردەمم خۆی نزم کردووەتەوە، هەتا 
ناهێنم، بەڵکو لەدوای ئەو لە سەردەمی کوڕەکەی  لە ژ�اندا بێت ئەم بەاڵ�ە  ئەو 

بەاڵکە بەسەر ماڵەکە�دا دەهێنم.«

�پێشبینی میخایو سەبارەت بە ئەحاڤ

 سێ ساڵ تێ�ەڕی و جەنگ لەنێوان ئارام و ئ�سرائ�ل ڕووی نەدا. ٢ بەاڵم لە ٢٢ ١

ئ�سرائ�ل.  پاشای  الی  بۆ  چوو  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  سێ�ەم،  ساڵی 
هی  گلعاد  ڕامۆتی  نازانن  »ئا�ا  گوتبوو:  کاربەدەستەکانی  بە  ئ�سرائ�ل  3 پاشای 

ئێمە�ە و ئێمەش بێدەنگ�ن لەوەی لە دەست پاشای ئارامی وەربگر�نەوە؟«
بۆ  گلعاد  ڕامۆتی  دێی�تە  »لەگەڵم  کرد:  �ەهۆشافات  لە  پرس�اری  ئەوە  4 لەبەر 

جەنگ؟«
�ەهۆشافات�ش وەاڵمی پاشای ئ�سرائ�لی دا�ەوە: »خۆم وەک خۆت و گەلەکەم 
بە  �ەهۆشافات  5 بەاڵم  ئەس�ەکانت.«  وەک  ئەس�ەکان�شم  و  گەلەکەت  وەک 

پاشای ئ�سرائ�لی گوت: »سەرەتا داوای ڕاوێژ لە �ەزدان بکە.«
٦ ئ�تر پاشای ئ�سرائ�ل پیێغەمبەرەکانی کۆکردەوە، نز�کەی چوار سەد پی�او بوون، 

لێیی پرس�ن: »ئا�ا بچمە ڕامۆتی گلعاد بۆ جەنگ �ان نا؟«
ئەوان�ش گوت�ان: »بڕۆ، پەروەردگار دە�داتە دەستی پاشا.«

لێیی  لێرە نەماوە  پیێغەمبەرێکی �ەزدان  7 بەاڵم �ەهۆشافات پرس�اری کرد: »ه�چ 

ب�رس�ن؟«
پرسی  ماوە  د�کە  »پیێغەمبەرێکی  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل�ش  ٨ پاشای 

�ەزدانی پیێ بکە�ن، بەاڵم من ڕقم لێ�ەتی، چونکە ئەو سەبارەت بە من پیێشب�نی 
چاک ناکات، بەڵکو خراپ، ئەو�ش م�خا�وی کوڕی �ەمال�ە.«

�ەهۆشافات�ش گوتی: »با پاشا ئاوا نەڵێت.«
پەلە  »بە  گوتی:  و  بانگکرد  کاربەدەستێکی  ئ�سرائ�ل  پاشای  ئەوە  ٩ لەبەر 

م�خا�وی کوڕی �ەمالم بۆ بهێنە!«
شاهانە�ان  جلی  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  کاتەدا  ١٠ لەو 

 aلەبەرکردبوو، هەر�ەکە و لەسەر تەختەکەی خۆی دان�شتبوو، لەسەر جۆخ�نەکەی
دەکرد.  پیێشب�ن��ان  لەبەردەم�ان  پیێغەمبەرەکان�ش  هەموو  سام�رە،  دەروازەی  الی 

a ١٠ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  



٦3٠�ەکەم پاشا�ان ٢٢

١١ سدق�ای کوڕی کەنعەنا کە دوو قۆچی ئاسنی بۆ خۆی دروستکردبوو، گوتی: 

»�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”بەمە ورگی ئارام��ەکان دەدڕ�ت هەتا لەناو دەچن.“«
١٢ هەموو پیێغەمبەرەکان�ش بەم جۆرە پیێشب�ن��ان کرد و گوت�ان: »پەالماری ڕامۆتی 

گلعاد بدە و سەرکەوتوو دەب�ت، �ەزدان دە�داتە دەستی پاشا.«
١3 ئەو نێردراوەی چوو م�خا�و بانگ بکات قسەی لەگەڵ کرد و گوتی: »ئەوەتا 

قسەی هەموو پیێغەمبەرەکان بە �ەک دەنگ لە بەرژەوەندی پاشا�ە، تکا�ە با قسەی 
تۆش وەک قسەی �ەکێک لەوان بێت و بە باشە قسە بکە.«

١4 بەاڵم م�خا�و گوتی: »بە �ەزدانی ز�ندوو، ئەوەی �ەزدان پیێم بفەرموێت ئەوە 

دەڵێم.«
١5 کاتێک هاتە الی پاشا، پاشا لێیی پرسی: »م�خا�و، بچ�نە ڕامۆتی گلعاد بۆ 

جەنگ �ان نا؟«
دەستی  دە�داتە  �ەزدان  بن،  سەرکەوتوو  و  بکەن  »هێرش  گوت:  پیێیی  ئەو�ش 

پاشا.«
١٦ پاشاش پیێیی گوت: »چەند جار من سوێندم داو�ت، کە جگە لە ڕاستی بە 

ناوی �ەزدانەوە ه�چی د�کەم پیێ نەڵێ�ت؟«
لەسەر چ�اکان وەک  ب�نی  ئ�سرائ�لم  دا�ەوە: »هەموو  م�خا�و وەاڵمی  ١7 ئ�نجا 

با  ن��ە،  خاوەن�ان  ”ئەوانە  فەرمووی:  �ەزدان�ش  ببوون،  پەرتەوازە  شوان  بێ  مەڕی 
هەر�ەکە و بە سەالمەتی بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی.“«

چاک  پیێشب�نی  ئەو  نەگوتی  »پیێم  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل  ١٨ پاشای 

سەبارەت بە من ناکات، بەڵکو خراپ؟«
ب�نی  �ەزدانم  بگرە،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  ئەوە گوێ  »لەبەر  گوتی:  ١٩ م�خا�و 

بوون  دەوروبەری  لە  ئاسمان�ش  هێزەکانی  هەموو  دان�شتبوو،  تەختەکەی  لەسەر 
ئەحاڤ  ”کێ  فەرمووی:  ٢٠ �ەزدان  ڕاوەستابوون.  چەپی�ەوە  و  ڕاست  لەالی  و 

فر�ودەدات هەتا هێرش بکاتە سەر ڕامۆتی گلعاد و لەوێ بمرێت؟“
هاتە  ڕۆحێک  ٢١ ئ�نجا  ئەوە.  د�کە  �ەکێکی  و  ئەمەی کرد  پیێشن�اری  »�ەکێک 

پیێشەوە و لەبەردەم �ەزدان ڕاوەستا و گوتی: ”من فر�وی دەدەم.“
٢٢ »�ەزدان�ش لێیی پرسی: ”بە چی؟“

»ئەو�ش گوتی: ”دەچمە دەرەوە و لە دەمی هەموو پیێغەمبەرەکانی دەبمە ڕۆحی 
درۆ.“

ئەوە  و  دەرەوە  بڕۆ  دەتوان�ت،  و  دەدە�ت  فر�وی  ”تۆ  فەرموو:  پیێیی  »�ەزدان�ش 
بکە.“

٢3 »ئێستاش وا �ەزدان ڕۆحی درۆیa خستووەتە ناو دەمی هەموو پیێغەمبەرەکانتەوە. 

�ەزدان بڕ�اری دا بەاڵتان بەسەر بهێنێت.«

a ٢3 ڕۆحێکی شە�تانی بۆ هەڵخەڵەتاندنی مرۆڤ.  
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٢4 ئ�نجا سدق�ای کوڕی کەنعەنا هاتە پیێشەوە و زللە�ەکی لە ڕوومەتی م�خا�و دا 

و گوتی: »لەکوێوە ڕۆحی �ەزدان لە منەوە پەڕ�ی�ەوە هەتا قسەت لەگەڵدا بکات؟«
٢5 م�خا�و وەاڵمی دا�ەوە: »دەب�ن�ت کە ئەو ڕۆژە دەچ�تە ژووری دواوەی خانوو 

بۆ ئەوەی خۆت بشار�تەوە.«
ئامۆنی  الی  ب�گەڕێنەوە  و  ببە  »م�خا�و  دا:  فەرمانی  ئ�سرائ�ل  پاشای  ٢٦ ئ�نجا 

فەرمانڕەوای شارەکە و �ۆئاشی کوڕی پاشا، ٢7 بڵێ: ”ئەمە فەرمانی پاشا�ە: ئەمە 
پیێ مەدەن، هەتا  ئاو ه�چی د�کەی  نان و  بخەنە ز�ندانەوە و جگە لە کەمێک 

هاتنەوەم بە سەالمەتی.“«
٢٨ م�خا�و گوتی: »ئەگەر تۆ بە سەالمەتی بگەڕێی�تەوە، �ەزدان لە ڕێگەی منەوە 

ه�چی نەفەرمووە!« ئ�نجا گوتی: »ئەی هەموو گەل، گوێ بگرن!«

کوژرانی ئەحاڤ لە ڕامۆتی گلعاد
ڕامۆتی  بۆ  سەرکەوتن  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  ٢٩ ئ�تر 

دەچمە  و  دەگۆڕم  خۆم  »من  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل  3٠ پاشای  گلعاد. 
پاشای  ئ�نجا  لەبەر بکە.«  تۆ جلوبەرگە شاهانەکەی خۆت  بەاڵم  ناو جەنگەکە، 

ئ�سرائ�ل خۆی گۆڕی و چووە ناو جەنگەکە.
و گوتی:  دا  گال�سکەکانی  فەرماندەی  دوو  و  بە سی  فەرمانی  ئارام  3١ پاشای 

ئ�سرائ�ل.«  پاشای  لە  جگە  مەکەن،  بچووکێک  و  گەورە  ه�چ  لەگەڵ  »شەڕ 
»بە  گوت�ان:  ب�نی،  �ەهۆشافات�ان  گال�سکەکان  سەرکردەکانی  کە  3٢ کاتێک 

دڵن�ا�ی�ەوە ئەوە پاشای ئ�سرائ�لە.« لەبەر ئەوە گەڕانەوە تاکو شەڕی لەگەڵ بکەن، 
بەاڵم کاتێک �ەهۆشافات هاواری کرد، 33 سەرکردەکانی گال�سکەکان ب�ن��ان ئەوە 

پاشای ئ�سرائ�ل نەبوو، واز�ان لە ڕاونانی هێنا.
بەشەکانی  نێو  درزی  لە  و  ڕاکێشا  ت�روکەوانەکەی  هەڕەمەکی  بە  34 پی�اوێک�ش 

زرێی�ەکە�ەوە پاشای ئ�سرائ�لی پیێکا، ئەو�ش بە گال�سکەوانەکەی گوت: »دەستت 
بکێشەوە لەناو سوپاکە بمبە دەرەوە، چونکە بر�ندار بووم.« 35 لەو ڕۆژەدا شەڕەکە 
زۆر سەخت بوو، پاشا لەناو گال�سکەکەی بەرامبەر بە ئارام ڕاگ�را، ئێوارە مرد و 
ئاوابوون  لە  خۆر  3٦ کاتێک  چۆڕا�ەوە.  گال�سکەکە  بنی  ناو  بۆ  بر�نەکەی  خوێنی 
بوو، هاوارێک بەناو سوپاکەدا باڵو بووەوە و گوتی: »هەر پی�اوە و بۆ خاکەکەی و 

شارۆچکەکەی خۆی بگەڕێتەوە!«
لە  3٨ گال�سکەکە  ناشت�ان.  لەوێ  و  هێنا�انەوە سام�رە  مرد،  پاشا  37 بەم شێوە�ە 

گۆمەکەی سام�رە شوشترا، لەو شوێنەی لەشفرۆشان خۆ�ان لێ دەشوشت، سەگ 
خوێنەکە�ان لێستەوە، هەروەک �ەزدان فەرمووبووی.

کۆشکە  و  کردی  ئەوەی  هەموو  و  ئەحاڤ  پاشا�ەتی  د�کەی  3٩ ڕووداوەکانی 

عاجەکەی کە بن�ادی نا و هەموو ئەو شارانەی پتەوی کردن لە پەڕتووکی کاروباری 
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سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  4٠ ئەحاڤ  کراون.  تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی 
نا�ەوە، ئ�تر ئەحەز�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی یەهۆشافات لە یەهودا
�ەهۆشافاتی کوڕی  ئ�سرائ�ل،  پاشای  ئەحاڤی  پاشا�ەتی  ساڵی  4١ لە چوارەم�ن 

ئاسا بوو بە پاشای �ەهودا. 4٢ �ەهۆشافات لە تەمەنی سی و پیێنج ساڵی بوو بە پاشا، 
کچی  عەزوڤای  دا�کی  ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  پیێنج  و  ب�ست 
ش�لحی بوو. 43 لە هەموو شتێک ڕێچکەی ئاسای باوکی گرتەبەر و لێیی النەدا، 
بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  هێشتا  بەاڵم  کردی.  ڕاستە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئەوەی 
تێکنەدران و گەل لە بەرزا�ی�ەکاندا قوربان��ان سەردەبڕی و بخوور�ان دەسووتاند. 

44 هەروەها �ەهۆشافات لەگەڵ پاشای ئ�سرائ�ل پە�مانی ئاشتی بەست.

هەبوو،  کە  دەستکەوتەکانی  و  �ەهۆشافات  پاشا�ەتی  د�کەی  45 ڕووداوەکانی 

کارە جەنگ��ەکانی، لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. 
4٦ پاشماوەی ئەو پی�اوە لەشفرۆشانەش کە لە سەردەمی ئاسای باوکی مابوونەوە، لە 

پاشای  بر�کارێکی  بەڵکو  نەبوو،  پاشا  لە ئەدۆم  47 لەو کاتەدا  ڕا�ماڵ�ن.  خاکەکە 
�ەهودا هەبوو.

4٨ �ەهۆشافات کەشت�یی بازرگانی دروستکرد تاوەکو بچنە ئۆف�ر بۆ هاوردەکردنی 

4٩ لەو  تێکشکان.  گەڤەر  عەچ�ۆن  لە  چونکە  نەچوون،  کەشت��ەکان  بەاڵم  زێڕ، 
خزمەتکارەکان�شم  »با  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئەحاڤ  کوڕی  ئەحەز�ای  کاتەدا 
لەگەڵ خزمەتکارەکانت بە کەشت��ەکانی تۆ بڕۆن.« بەاڵم �ەهۆشافات ڕازی نەبوو.

باپی�رە  داودی  شاری  لە  نا�ەوە.  سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  �ەهۆشافات  5٠ ئ�تر 

گەورەی لەگەڵ باوباپی�رانی نێژرا. �ەهۆرامی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئەحەزیا لە ئیسرائیل
ئەحەز�ای  �ەهودا،  پاشای  �ەهۆشافاتی  پاشا�ەتی  ساڵی  حەڤدە�ەم�ن  5١ لە 

کوڕی ئەحاڤ لە سام�رە بوو بە پاشای ئ�سرائ�ل، دوو ساڵ پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی 
باوکی گرتەبەر،  و  �ەزدان خراپەکاری کرد، ڕێچکەی دا�ک  5٢ لەبەرچاوی  کرد. 
ئ�سرائ�ل  کردبوو  وای  بەهۆ�ەوە  کە  نەڤات  �ارۆڤعامی کوڕی  ڕێگاکەی  هەروەها 
گوناه بکات. 53 بەعلی پەرست و کڕنۆشی بۆ برد، �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�لی 

پەست کرد، هەروەک ئەوەی باوکی کردبووی.



دووەم پاشا�ان ٦33١

دووەم �اشایان
حوکمدانی ئەحەزیا لەالیەن یەزدانەوە

 پاش مردنی ئەحاڤ، مۆئاب لە ئ�سرائ�ل �اخی بوو. ٢ ئەحەز�اش لە پەنجەرەی ١ ١

ژووری سەرەوەی کۆشکەکەی لە سام�رە کەوتە خوارەوە و بر�ندار بوو، چەند 
نێردراوێکی نارد و پیێیی گوتن: »بڕۆن پرس�ار لە بەعل زەبوبی خوداوەندی عەقرۆن 

بکەن، ئا�ا لەم بر�ندار�ی�ەم چاک دەبمەوە؟«
3 فر�شتەی �ەزدان�ش بە ئەل�اسی ت�شبی فەرموو: »هەستە سەربکەوە بۆ ب�ن�نی 

نێردراوەکانی پاشای سام�رە و پیێ�ان بڵێ: ”ئا�ا لەبەر ئەوەی کە لە ئ�سرائ�ل خودا 
ن��ە، ئێوە دەچن پرس�ار لە بەعل زەبوبی خوداوەندی عەقرۆن دەکەن؟“ 4 لەبەر ئەوە 
�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”لەسەر ئەو نوێنە هەڵناست�تەوە کە لەسەری ڕاکشاو�ت، 

بە دڵن�ا�ی�ەوە دەمر�ت!“« ئ�نجا ئەل�اس ڕۆ�شت.
5 کاتێک نێردراوەکان گەڕانەوە الی پاشا، پاشا لێیی پرس�ن: »بۆچی گەڕانەوە؟«

”بڕۆن  گوت�ن:  پیێیی  هات،  بەرەوپی�رمان  »پی�اوێک  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ٦ ئەوان�ش 

ئەمە  ’�ەزدان  بڵێن،  پیێیی  و  ناردووە  ئێوەی  پاشا�ەی کە  ئەو  بۆ الی  بگەڕێنەوە  و 
لە  پرس�ار  دەچن  ئێوە  ن��ە،  ئ�سرائ�ل خودا  لە  کە  ئەوەی  لەبەر  ئا�ا  دەفەرموێت: 
کە  هەڵناست�تەوە  نوێنە  ئەو  لەسەر  دەکەن؟  عەقرۆن  خوداوەندی  بەعل زەبوبی 

لەسەری ڕاکشاو�ت، بە دڵن�ا�ی�ەوە دەمر�ت!‘ “«
گوتن،  پیێ  قسانەی  ئەم  و  هات  بەرەوپی�رتان  پی�اوەی  »ئەو  پرس�ن:  لێیی  7 پاشا 

شێوەی چۆن بوو؟«
لە  چەرم�شی  پشتێنێکی  بوو،  تووکن  »پی�اوێکی  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ٨ ئەوان�ش 

کەمەری بەستبوو.«
ئەو�ش گوتی: »ئەوە ئەل�اسی ت�شب��ە.«

ئەو�ش  ئەل�اس،  الی  ناردە  سەربازەکەی  پەنجا  لەگەڵ  فەرماندە�ەکی  ٩ ئ�نجا 

چوو بۆ الی ئەل�اس و ب�نی وا لەسەر لووتکەی کێوێک دان�شتووە، پیێیی گوت: 
»ئەی پی�اوی خودا، پاشا دەڵێت، ”وەرە خوارەوە!“«

ئاگر  با  پی�اوی خودام،  من  »ئەگەر  دا�ەوە:  فەرماندەکەی  وەاڵمی  ١٠ ئەل�اس�ش 

لە ئاسمانەوە بێتە خوارەوە و خۆت و پەنجا پی�اوەکەت بسووتێنێت!« ئ�نجا ئاگر لە 
ئاسمانەوە هاتە خوارەوە و خۆی و پەنجا پی�اوەکەی سووتاند.

ئەل�اس،  الی  ناردە  سەربازەکە�ەوە  پەنجا  بە  د�کەی  فەرماندە�ەکی  ١١ د�سان 

پیێیی گوت: »ئەی پی�اوی خودا، پاشا دەڵێت: ”پەلە بکە و وەرە خوارەوە!“«
١٢ ئەل�اس�ش وەاڵمی دا�ەوە و پیێیی گوتن: »ئەگەر من پی�اوی خودام، با ئاگر لە 
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ئاگری  ئ�نجا  بسووتێنێت!«  پی�اوەکەت  پەنجا  و  خۆت  و  خوارەوە  بێتە  ئاسمانەوە 
خودا لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە و خۆی و پەنجا پی�اوەکەی سووتاند.

١3 بۆ جاری سێ�ەم فەرماندە�ەکی لەگەڵ پەنجا سەربازەکەی نارد. فەرماندەکەی 

سێ�ەم سەرکەوت و چوو لەبەردەم ئەل�اس کەوتە سەر چۆک و لێیی پاڕا�ەوە، پیێیی 
گوت: »ئەی پی�اوی خودا، با ژ�انی خۆم و ژ�انی ئەم پەنجا خزمەتکارەت لەبەرچاو 
بەهادار بێت. ١4 بب�نە، ئاگر لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە و دوو فەرماندەکەی �ەکەمی 
لەگەڵ سەربازەکان�ان سووتاند. بەاڵم ئێستا با ژ�انی من لەبەرچاوت بەهادار بێت!«

لێیی  خوارەوە،  بڕۆ  »لەگەڵی  فەرموو:  ئەل�اسی  بە  �ەزدان  فر�شتەی  ١5 ئ�نجا 

مەترسە.« ئەو�ش هەستا و لەگەڵی چووە خوارەوە بۆ الی پاشا.
ئ�سرائ�ل  لە  ئەوەی  لەبەر  ئا�ا  دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گوت:  پاشای  ١٦ بە 

ڕاوێژ  ئەوەی  بۆ  نارد  نێردراوت  بکە�ت،  لەگەڵ  ڕاوێژی  کە  ن��ە  خودا�ەک  ه�چ 
لەگەڵ بەعل زەبوبی خوداوەندی عەقرۆن بکەن؟ لەبەر ئەوەی ئەمەت کرد، لەسەر 
ئەو نوێنە هەڵناست�تەوە کە لەسەری ڕاکشاو�ت. بە دڵن�ا�ی�ەوە دەمر�ت!« ١7 ئ�نجا 

پاشا مرد، بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان لە ڕێگەی ئەل�اسەوە.
لە ساڵی  پاشا،  بە  بوو  ئەو  لە جێیی  �ۆرام  نەبوو،  ئەحەز�ا کوڕی  ئەوەی  لەبەر 
١٨ ڕووداوەکانی  �ەهودا.  پاشای  �ەهۆشافاتی  کوڕی  �ەهۆرامی  پاشا�ەتی  دووەمی 
ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  و  ئەحەز�ا  پاشا�ەتی  د�کەی 

پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.

بەرزکردنەوەی ئەلیاس بۆ ئاسمان

بکاتەوە، ٢ بەرز  ئاسمان  بۆ  گەردەلوولێکدا  لە  ئەل�اس  و�ستی  �ەزدان   کاتێک  ١

ئەل�شەعی گوت:  بە  ٢ ئەل�اس  بەڕێکەوتن.  لە گلگالەوە  ئەل�شەع  و  ئەل�اس 
»لێرە بمێنەرەوە، چونکە �ەزدان منی ناردووەتە بێت ئێل.«

ئەل�شەع�ش گوتی: »بە �ەزدانی ز�ندوو و بە گ�انی خۆت، بەجێت ناهێڵم.« 
ئ�نجا بەرەو بێت ئێل چوون.

3 ئەندامانی کۆمەڵی پیێغەمبەرانی بێت ئێل هاتنە دەرەوە بۆ الی ئەل�شەع و لێ�ان 

پرسی: »دەزان�ت ئەمڕۆ �ەزدان گەورەکەت لە تۆ دەستێنێ؟«
ئەو�ش گوتی: »بەڵێ دەزانم، بێدەنگ بن.«

منی  �ەزدان  چونکە  بمێنەرەوە،  لێرە  »ئەل�شەع،  گوت:  پیێیی  ئەل�اس  4 ئ�نجا 

ناردووەتە ئەر�حا.«
ئ�نجا  ناهێڵم.«  بەجێت  تۆ،  گ�انی  بە  و  ز�ندوو  �ەزدانی  »بە  گوتی:  ئەو�ش 

چوونە ئەر�حا.
لێ�ان  و  پیێشەوە  هاتنە  ئەل�شەع  لە  ئەر�حاش  پیێغەمبەرانی  کۆمەڵی  5 ئەندامانی 

پرسی: »دەزان�ت ئەمڕۆ �ەزدان گەورەکەت لێ دەستێنێت؟«
ئەو�ش گوتی: »بەڵێ دەزانم، بێدەنگ بن.«



دووەم پاشا�ان ٦35٢

ناردووەتە  منی  �ەزدان  چونکە  بمێنەرەوە،  »لێرە  گوت:  پیێیی  ئەل�اس  ٦ پاشان 

ڕووباری ئوردون.«
ئ�نجا  ناهێڵم.«  بەجێت  تۆ،  گ�انی  بە  و  ز�ندوو  �ەزدانی  »بە  گوتی:  ئەو�ش 

هەردووک�ان ڕۆ�شتن.
پیێغەمبەران ڕۆ�شتن و لە دوورەوە لە بەرامبەر ئەل�اس  7 پەنجا ئەندامی کۆمەڵی 

ڕاوەستان.  ئوردون  ڕووباری  لەسەر  هەردووک�ان  ئەوان�ش  ڕاوەستان،  ئەل�شەع  و 
٨ ئەل�اس کەواکەی گرت و پیێچا�ەوە و بە کەوا�ەکە کێشای بە ئاوەکەدا. جا ئاوەکە 

شەق بوو، هەردووک�ان بە وشکان�دا پەڕ�نەوە.
هەتا  دەکە�ت  چی  »داوای  گوت:  ئەل�شەعی  بە  ئەل�اس  پەڕ�نەوە،  ٩ کاتێک 

بۆت بکەم، بەر لەوەی لێت ج�ا ببمەوە؟«
ئەل�شەع وەاڵمی دا�ەوە: »با دوو ئەوەندەی ڕۆحی تۆ بە م�رات وەربگرم.«

١٠ ئەل�اس گوتی: »داوای شتێکی گرانت کرد. ئەگەر منت ب�نی کاتێک لێت 

ج�ا دەبمەوە، ئەوا بۆ تۆ دەبێت، ئەگەر نا بۆت نابێت.«
١١ ئەوە بوو کاتێک دەڕۆ�شتن و قسە�ان دەکرد، لەناکاو گال�سکە�ەکی ئاگر�ن و 

چەند ئەس�ێکی ئاگر�ن هەردووک�انی لێک ج�ا کردەوە، ئەل�اس لە گەردەلوولێکدا 
باوکە!  »باوکە!  کرد:  هاواری  و  ب�نی  ئەمەی  ١٢ ئەل�شەع  سەرکەوت.  ئاسمان  بۆ 
ئ�نجا  نەب�ن��ەوە.  ئەل�اسی  ئەل�شەع  ئ�تر  سوارەکانی!«  و  ئ�سرائ�ل  گال�سکەکەی 

جلەکەی بەر خۆی دادڕی و کردی بە دوو پارچەوە.
١3 کەواکەی ئەل�اسی هەڵگرتەوە کە لێیی کەوتبووە خوارەوە، گەڕا�ەوە و لەسەر 

ئەل�اسی هەڵگرت، ئەوەی  ١4 ئ�نجا کەواکەی  کەناری ڕووباری ئوردون ڕاوەستا. 
»�ەزدانی  گوتی:  و  ئاوەکەدا  بە  کێشای  کەوا�ەکە  بە  خوارەوە،  کەوتبووە  لێیی 
و  بوو  ئاوەکە شەق  ئاوەکە�دا کێشا،  بە  لەکوێی�ە؟« کاتێک  ئەل�اس  پەروەردگاری 

ئەل�شەع پەڕ�ی�ەوە.
١5 کاتێک ئەندامانی کۆمەڵی پیێغەمبەرانی ئەر�حا، ئەوانەی لە بەرامبەری بوون 

ب�ن��ان، گوت�ان: »ڕۆحی ئەل�اس لەسەر ئەل�شەع جێگ�ر بووە.« ئ�نجا بەرەوپی�ری 
پی�اوی  چوون و کڕنۆش�ان بۆ برد. ١٦ پیێ�ان گوت: »ئەوەتا خزمەتکارەکانت پەنجا 
توانادار�ان هە�ە. لێ�انگەڕێ با بچن بەدوای گەورەکەتدا بگەڕێن. لەوانە�ە ڕۆحی 

�ەزدان هەڵ�گرتبێت و لەسەر کێوێک �اخود لەناو �ەکێک لە دۆڵەکان دا�نابێت.«
ئەل�شەع گوتی: »مە�اننێرن.«

١7 بەاڵم زۆر�ان لێکرد هەتا شەرم دا�گرت و گوتی: »ب�اننێرن.« ئەوان�ش پەنجا 

نە�اندۆز�ی�ەوە. ١٨ کاتێک گەڕانەوە الی  نارد، سێ ڕۆژ بەدوا�دا گەڕان و  پی�او�ان 
ئەل�شەع کە هێشتا لە ئەر�حا مابووەوە، پیێیی گوتن: »پیێم نەگوتن مەچن؟«
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سازگارکردنی ئاو
دەب�نێت  گەورەم  هەروەک  »ئەوەتا  گوت:  ئەل�شەع�ان  بە  شارەکە  ١٩ پی�اوانی 

شوێنی شارەکە باشە، بەاڵم ئاوەکە خراپە و خاکەکەشی بێ پی�تە.«
٢٠ ئەو�ش گوتی: »قاپیێکی نوێم بۆ بهێنن و خوێیی تێ بکەن.« ئەوان�ش بۆ�ان 

هێنا.
٢١ ئ�نجا چووە دەرەوە بۆ سەرچاوەی ئاوەکە و خوێی�ەکەی فڕێدا ناوی و گوتی: 

»�ەزدان دەفەرموێت: ”ئەم ئاوەم سازگار کرد و جارێکی د�کە نابێتە هۆکاری مردن 
هەتا  کردی  ئەل�شەع  کە  قسە�ە�ە  ئەو  ٢٢ بەگوێرەی  خاک.“«  بەروبوومی  بێ  و 

ئەمڕۆش ئاوەکە سازگارە.

گاڵ�ەکردن بە ئەلیشەع
٢3 ئ�نجا ئەل�شەع لەوێوە چوو بۆ بێت ئێل، کاتێک بە ڕێگاکەدا سەردەکەوت، 

پیێ�ان گوت:  پیێکرد،  لە شارەکەوە هاتنە دەرەوە و گاڵتە�ان  کۆمەڵێک مێردمنداڵ 
و  دا�ەوە  خۆی  لەدوای  ئاوڕی  ٢4 ئەو�ش  بڕۆ!«  لێرە  کەچەڵ  بڕۆ!  لێرە  »کەچەڵ 
تەماشای کردن، بە ناوی �ەزدانەوە نەفرەتی لێکردن. ئ�تر دوو ورچ لە دارستانەکە 
بۆ  لەوێوە چوو  ٢5 ئەل�شەع  پارچەپارچە کرد.  و دوو کوڕ�ان  دەرەوە و چل  هاتنە 

کێوی کارمەل، ئ�نجا لەوێشەوە گەڕا�ەوە سام�رە.

یاخیبوونی مۆئاب

پاشای 3 �ەهۆشافاتی  پاشا�ەتی  ساڵی  هەژدەم�ن  لە  ئەحاڤ  کوڕی   �ۆرامی  ١

کرد.  پاشا�ەتی  ساڵ  دوازدە  سام�رە،  لە  ئ�سرائ�ل  پاشای  بە  بوو  �ەهودا، 
٢ ئەو�ش لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، بەاڵم نەک وەکو دا�ک و باوکی، ئەو 

بەردە تەرخانکراوەیa بەعلی لەناوبرد کە باوکی دروستی کردبوو. 3 لەگەڵ ئەوەش 
پە�وەست بوو بە گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات و هەمان گوناهەکانی ئەوی 

کرد کە بەهۆ�انەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات، خۆی لێ�ان النەدا.
4 مێشای پاشای مۆئاب�ش خاوەنی مەڕومااڵت بوو، سەد هەزار بەرخ و خوری 

مردنی  پاش  5 بەاڵم  ئ�سرائ�ل.  پاشای  دەدا�ە  سەرانە  وەک  بەرانی  هەزار  سەد 
پاشا  �ۆرام  ٦ دەستبەجێ  بوو.  �اخی  ئ�سرائ�ل  پاشای  لە  مۆئاب  پاشای  ئەحاڤ، 
لە سام�رەوە بەڕێکەوت و هەموو ئ�سرائ�لی کۆکردەوە. 7 هەروەها ئەو پە�امەی بۆ 
�ەهۆشافاتی پاشای �ەهودا نارد: »پاشای مۆئاب لێم �اخی بووە، ئا�ا لەگەڵم دێی�ت 

بۆ ئەوەی لە دژی مۆئاب بجەنگ�ن؟«
وەک  گەلەکەم  و  تۆ  وەک  خۆم  من  دێم،  »لەگەڵت  دا�ەوە:  وەاڵمی  ئەو�ش 

گەلەکەت و ئەس�ەکان�شم وەک ئەس�ەکانت.«
٨ لێیی پرسی: »لە کام ڕێگاوە بچ�ن؟«

a ٢ بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  
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�ۆرام�ش وەاڵمی دا�ەوە: »لە ڕێگای ب�ابانی ئەدۆم.«
٩ ئ�نجا پاشای ئ�سرائ�ل لەگەڵ پاشای �ەهودا و پاشای ئەدۆم بەڕێکەوتن. دوای 

ئەوەی سوپاکە حەوت ڕۆژەڕێ بە ڕێگا�ەکی ناڕاستەوخۆ بەردەوام بوو لە ڕۆ�شتن، 
ئاو بۆ خۆ�ان و ئەو ئاژەاڵنەی پیێ�ان بوو نەما.

پاشا�ەی  سێ  ئەم  �ەزدان  ئەوە  لەبەر  »ئاخ!  گوتی:  ئ�سرائ�ل�ش  ١٠ پاشای 

بانگکردووە، هەتا بمانداتە دەستی پاشای مۆئاب؟«
لە  ن��ە، هەتا  پیێغەمبەرێکی �ەزدان  لێرە ه�چ  ١١ بەاڵم �ەهۆشافات گوتی: »ئا�ا 

ڕێگەی ئەوەوە پرس بە �ەزدان بکە�ن؟«
�ەکێک لە ئەفسەرەکانی پاشای ئ�سرائ�ل وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »ئەل�شەعی 

کوڕی شافات لێرە�ە، ئەوەی ئاوی بە دەستەکانی ئەل�اسدا دەکرد.«
١٢ �ەهۆشافات گوتی: »فەرما�شتی �ەزدان لەالی ئەوە.« ئ�نجا پاشای ئ�سرائ�ل 

و �ەهۆشافات و پاشای ئەدۆم چوونە خوارەوە بۆ الی ئەو.
الی  بڕۆ  هە�ە؟  بە�ەکەوە  »چ�مان  گوت:  ئ�سرائ�لی  پاشای  بە  ١3 ئەل�شەع 

پیێغەمبەرەکانی دا�ک و باوکت.«
پاشای ئ�سرائ�ل�ش گوتی: »نەخێر، چونکە �ەزدان ئەم سێ پاشا�ەی بانگکردووە 

هەتا ڕادەستی مۆئابمان بکات.«
دە�ی�ەرستم،  ئەوەی  سوپاساالر،  ز�ندووی  �ەزدانی  »بە  گوتی:  ١4 ئەل�شەع�ش 

ئەگەر ڕێزی �ەهۆشافاتی پاشای �ەهودا نەبووا�ە، نە ئاوڕم لێت دەدا�ەوە و نە سە�رم 
دەکرد�ت. ١5 بەاڵم ئێستا مۆس�قاژەنێکم بۆ بهێنن.«

ئەوە بوو کە مۆس�قاژەنەکە مۆس�قاکەی ژەند، ڕۆحی �ەزدان هاتە سەر ئەل�شەع، 
١٦ گوتی: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ئەم دۆڵە پڕ دەکەم لە گۆمی ئاو، ١7 چونکە 

لە  دەبێت  پڕ  دۆڵە  ئەم  بەاڵم  باران،  نە  و  دەب�نن  با  نە  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان 
ئاو، خۆتان و مەڕومااڵت و ئاژەڵەکانتان لێیی دەخۆنەوە. ١٨ ئەوەش لەالی �ەزدان 
کارێکی ئاسانە، هەروەها مۆئاب�شتان ڕادەست دەکات. ١٩ ئێوەش هەموو شارێکی 
دارێکی  هەموو  دەکەن،  سەرەوژێر  سەرەکی  شارۆچکە�ەکی  هەموو  و  قەاڵبەند 
چاک دەبڕنەوە و هەموو کان�اوەکان کوێر دەکەنەوە، هەموو کێڵگە�ەکی چاک�ش 

بە بەرد تێکدەدەن.«
٢٠ بە�انی لە کاتی قوربانی، لەناکاو لە ڕێگای ئەدۆمەوە ئاو هات و خاکەکە پڕ 

بوو لە ئاو.
٢١ هەموو مۆئاب�ش ب�ست�ان کە پاشاکان هاتوون لە دژ�ان بجەنگن، ئ�نجا هەموو 

و  بانگ�ان کردن  پی�ر،  لە گەنجەوە هەتا  توانای چەک هەڵگرتنی هەبوو،  ئەوەی 
هەستان،  لە خەو  زوو  بە�انی  ٢٢ کە  وەستان.  سنوورەکە  لەسەر  کردنەوە،  کۆ�ان 
خۆر لەسەر ئاوەکە دەدرەوشا�ەوە، مۆئاب��ەکان�ش لەو بەرەوە تەماشا�ان کرد ئاوەکە 
بووەتە  خۆ�اندا  لەنێو  پاشاکان  خوێنە!  »ئەمە  ٢3 گوت�ان:  سوورە.  خوێن  وەک 

شەڕ�ان و �ەکتر�ی�ان کوشتووە. ئەی مۆئاب، ئێستاش با بەرەو تااڵنکردن بچ�ن!«
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لێ�ان  ئ�سرائ�ل��ەکان  ئ�سرائ�ل هاتن،  ئۆردوگای  بۆ  ٢4 بەاڵم کاتێک مۆئاب��ەکان 

هەستان و لە مۆئاب��ەکان�ان دا، لەبەردەم�ان هەاڵتن. ئ�سرائ�ل��ەکان�ش خاکەکە�ان 
داگ�ر کرد و مۆئاب��ەکان�ان کوشت. ٢5 ئ�نجا شارۆچکەکان�ان ڕووخاند، هەر�ەکە 
بەردێکی فڕێدا�ە ناو هەر کێڵگە�ەکی چاک هەتا ئەوەی پڕ�ان کردنەوە، هەموو 
کان�اوەکان�ان کوێر کردەوە، هەموو دارێکی چاک�ان بڕ�ی�ەوە، بە تەنها بەردەکانی 
و  دەور�ان گرت  وەشێنەکان   aقۆچەقانی بەاڵم  ق��ر حەراسەت�ان هێشتەوە،  شاری 

لێ�اندا.
٢٦ کاتێک پاشای مۆئاب ب�نی کە جەنگەکە لەسەری توند بووە، حەوت سەد 

شمشێر بە دەستی لەگەڵ خۆی برد بۆ ئەوەی ڕ�زەکانی دوژمن بشکێنێت و بەرەو 
الی پاشای ئەدۆم بچێت، بەاڵم شکستی هێنا. ٢7 ئ�نجا کوڕە نۆبەرەکەی، ئەوەی 
قوربانی سووتاندن.  لەسەر شوورای شارەکە کرد�ی�ە  پاشا،  بە  ئەو دەبوو  لە جێیی 
تووڕە�ی�ەکی گەورە لەسەر ئ�سرائ�ل هەبوو، بۆ�ە پاشەکشە�ان لێیی کرد و گەڕانەوە 

خاکی خۆ�ان.

زەی�ی بێوەژنەکە

گوتی: 4 و  کرد  ئەل�شەع  بۆ  هاواری  پیێغەمبەران  کۆمەڵی  لە  پی�اوێک   ژنی  ١

»گەورەم، تۆ دەزان�ت کە مێردەکەم لە �ەزدان دەترسا، بەاڵم بە قەرزاری مرد. 
بەاڵم ئێستا خاوەن قەرزەکەی هاتووە تاکو دوو کوڕەکەم بۆ خۆی بکاتە کۆ�لە.«
٢ ئەل�شەع وەاڵمی دا�ەوە: »چ�ت بۆ بکەم؟ پیێم بڵێ لە ماڵەوە چ�ت هە�ە؟«

ئەو�ش گوتی: »کەن�زەکەت لە ماڵەوە جگە لە گۆزە�ەک زە�ت ه�چی د�کەی 
ن��ە.«

قاپوقاچاغ  3 ئەل�شەع�ش گوتی: »بڕۆ لە دەرەوە لە هەموو دراوسێکانت داوای 

لەسەر  دەرگا  و  ژوورەوە  بڕۆ  4 پاشان  کەم.  نەک  بهێنە  زۆر  قاپوقاچاغێکی  بکە. 
پڕبوو  ئەوەی  بکە،  قاپەکان  هەموو  لەناو  زە�ت  دابخە،  کوڕەکانت  و  خۆت 

لەال�ەک دا�بنێ.«
داخست،  کوڕەکانی  و  خۆی  لەسەر  دەرگاکەی  و  ڕۆ�شت  لەالی  5 ئەو�ش 

ئەوان قاپەکان�ان بۆی دەهێنا�ە پیێشەوە و ئەو�ش تێیی دەکردن. ٦ کاتێک قاپەکان پڕ 
بوون، بە کوڕەکەی گوت: »قاپیێکی د�کەم بۆ بهێنە.«

ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ه�چ قاپیێک نەماوە.« ئ�تر زە�تەکە وەستا.
زە�تەکە  »بڕۆ  گوتی:  ئەو�ش  ڕاگە�اند،  خودای  پی�اوەکەی  بە  و  چوو  7 ژنەکە 

پیێیی  کوڕەکانت  و  خۆت  دەمێنێتەوە  کە  ئەوەش  بدەرەوە،  قەرزەکەت  و  بفرۆشە 
بژ�ن.«

a ٢5 بەردەقانی.  
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زیندووبوونەوەی کوڕی شونێمیپیەکە
پیێداگری  هەبوو،  ناودار  ژنێکی  لەوێ  شونێم،  بۆ  چوو  ئەل�شەع  ٨ ڕۆژێک�ان 

بۆ  ئەو  دەچووە الی  دەپەڕ�ی�ەوە،  کاتێک  هەر  ئ�تر  بخوات.  نان  ئەو  لەالی  کرد 
نانخواردن. ٩ ژنەکە بە مێردەکەی خۆی گوت: »من زان�ومە ئەو پی�اوەی کە هەم�شە 
بەالماندا تێدەپەڕێت، پی�اوێکی پی�رۆزی خودا�ە. ١٠ با ژوورێکی بچووک لە سەربان 
بۆ  دابنێ�ن،  بۆ  مێز و کورسی و چرا�ەکی  و  نوستن  تێ�دا جێ�ەکی  دروستبکە�ن، 

ئەوەی ئەگەر هاتە المان لەوێ بمێنێتەوە.«
پاڵکەوت.  لەوێ  و  سەرەوە  ژوورەکەی  چووە  ئەوێ،  هاتە  ئەل�شەع  ١١ ڕۆژێک 

بکە.«  بانگ  بۆ  شونێم��ەم  ژنە  »ئەو  گوت:  خزمەتکاری  گێحەز�یی  بە  ١٢ ئ�نجا 

ئەو�ش بانگی کرد و ژنەکە لەبەردەم گێحەزی ڕاوەستا. ١3 ئەل�شەع بە گێحەز�یی 
چۆن  کێشاوە.  ئێمە  بۆ  زەحمەت��ەت  هەموو  ئەو  تۆ  ”ئەوەتا  بڵێ:  »پیێیی  گوت: 
چاکەت بدەمەوە؟ ه�چت هە�ە هەتا لەبارە�ەوە قسە لەگەڵ پاشا �اخود سەرکردەی 

سوپادا بکرێت؟“«
ژنەکەش وەاڵمی دا�ەوە: »من لەنێو کەسوکاری خۆمم و پیێو�ستم بە ه�چ ن��ە.«

١4 ئەل�شەع�ش پرسی: »ئەی چی بۆ بکرێت؟«

گێحەز�ش گوتی: »منداڵی ن��ە و مێردەکەشی پی�رە.«
بەردەرگاکە  لە  و  بانگی کرد  ئەو�ش  ئەل�شەع گوتی: »بانگی بکە.«  ١5 ئ�نجا 

باوەش  لە  کوڕێک  کاتە  لەم  داهاتوو  »ساڵی  گوت:  پیێیی  ١٦ ئەل�شەع  ڕاوەستا. 
دەگر�ت.«

کەن�زەکەت  لەگەڵ  درۆ  خودا،  پی�اوی  ئەی  گەورەم،  »نەخێر  گوتی:  ژنەکە 
مەکە!«

١7 لەدوای ئەوە ژنەکە سکی پڕ بوو، کوڕێکی بوو، لە ساڵی داهاتوو لە هەمان 

ئەو کاتەی کە ئەل�شەع پیێیی گوتبوو.
١٨ کوڕەکە گەورە بوو، ڕۆژێک کوڕەکە چووە دەرەوە بۆ الی باوکی، کە لەالی 

دروێنەکەرەکان بوو. ١٩ بە باوکی گوت: »ئای سەرم! ئای سەرم!«
دا�کی.«  الی  بۆ  ب�بە  و  »هەڵ�بگرە  گوت:  خزمەتکارەکەی  بە  باوک�شی 
٢٠ خزمەتکارەکەش هەڵ�گرت و برد�ی�ەوە الی دا�کی. هەتا ن�وەڕۆ لەسەر ئەژنۆی 

نوستنەکەی  جێیی  لەسەر  سەرەوە  چووە  ٢١ ئەو�ش  مرد.  ئ�نجا  دان�شت،  دا�کی 
پی�اوەکەی خودا دا�نا، دەرگاکەی لەسەر داخست و هاتە دەرەوە.

بۆ  ماکەرێکم  و  »خزمەتکارێک  گوتی:  و  بانگکرد  مێردەکەی  ژنەکە  ٢٢ ئ�نجا 

بنێرە، هەتا بە پەلە بچم بۆ الی پی�اوەکەی خودا و بگەڕێمەوە.«
جەژنی  نە  ئەمڕۆ  خۆ  الی؟  دەچ�تە  ئەمڕۆ  »بۆچی  کرد:  پرس�اری  ٢3 ئەو�ش 

سەرەمانگە و نە شەممە�ە.«
ژنەکەش گوتی: »ه�چ ن��ە.«

خێرا  و  »لێخوڕە  خزمەتکارەکەی گوت:  بە  و  بەست  ماکەرەکە  لە  ٢4 کورتانی 
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بڕۆ، لەبەر من خاو مەکەرەوە هەتا خۆم پیێت نەڵێم.« ٢5 ئ�نجا ڕۆ�شت و لە کێوی 
کارمەل گە�شتە الی پی�اوەکەی خودا.

گوت:  خزمەتکاری  گێحەزی  بە  ب�نی  دوورەوە  لە  خودا  پی�اوەکەی  کاتێک 
سەالمەتی  پرس�اری  و  ڕابکە  بەرەوپی�ری  ٢٦ ئێستا  شونێم��ەکە�ە.  ئەوە  »تەماشا، 

خۆی و مێردەکەی و کوڕەکەی لێ بکە.«
ژنەکەش گوتی: »باش�ن.«

گرت.  قاچەکانی  خودا،  پی�اوەکەی  الی  گە�شتە  چ�اکە  لە  ژنەکە  ٢7 کاتێک 

گوتی:  خودا  پی�اوەکەی  بەاڵم  بخاتەوە،  دووری  هەتا  پیێشەوە  هاتە  گێحەز�ش 
پیێیی  و  شاردەوە  لێم  کارەی  ئەو  �ەزدان  تەنگە،  دڵی  زۆر  چونکە  »لێ�گەڕێ، 

ڕانەگە�اندم.«
نەمگوت،  کرد؟  گەورەم  لە  کوڕم  داوای  من  »ئا�ا  گوتی:  ژنەکە  ٢٨ ئ�نجا 

”هەڵممەخەڵەتێنە؟“«
٢٩ ئەل�شەع�ش بە گێحەزی گوت: »کەواکەت لە ناوقەدت ببەستە، گۆچانەکەم 

لەدەست بگرە و بە پەلە بڕۆ، ئەگەر چاوت بە �ەکێک کەوت ساڵوی لێ مەکە، 
لەسەر  گۆچانەکەم  مەدەرەوە.  وەاڵمی  لێکرد�ت،  ساڵوی  �ەکێک�ش  ئەگەر 

دەموچاوی کوڕەکە دابنێ.«
بەجێت  تۆ،  گ�انی  بە  و  ز�ندوو  �ەزدانی  »بە  گوتی:  کوڕەکە  دا�کی  3٠ بەاڵم 

ناهێڵم.« ئ�تر ئەل�شەع هەستا و دوای کەوت.
3١ گێحەزی لەپیێش�انەوە ڕۆ�شت و گۆچانەکەی لەسەر دەموچاوی کوڕەکە دانا، 

بەاڵم نە دەنگی هەبوو نە هەست. ئ�نجا گێحەزی گەڕا�ەوە بۆ الی ئەل�شەع و 
پیێیی ڕاگە�اند و گوتی: »کوڕەکە هەڵنەستا�ەوە.«

3٢ کاتێک ئەل�شەع چووە ناو ماڵەکە، ب�نی کوڕەکە لەسەر جێگاکەی مردووە. 

�ەزدان  لە  33 جا چووە ژوورەوە و دەرگاکەی لەسەر خۆی و منداڵەکە داخست، 

پاڕا�ەوە. 34 پاشان چووە سەر جێگاکە و لەسەر کوڕەکە پاڵکەوت، دەمی خستە 
کە  دەستەکانی.  لەسەر  دەستەکانی  و  لەسەر چاوەکانی  و چاوەکانی  دەمی  سەر 
هەستا  ئەل�شەع  35 ئ�نجا  داهات.  گەرم  کوڕەکە  جەستەی  بوو،  درێژ  لەسەری 
کوڕەکە  لەسەر  و  جێگاکە  سەر  چووەوە  دەچوو،  و  دەهات  ژوورەکە  لەناو  و 

درێژبووەوە. کوڕەکە حەوت جار پژمی و چاوەکانی کردەوە.
بانگ بکە.« ئەو�ش  بانگکرد و گوتی: »ئەو شونێم��ە  3٦ ئەل�شەع گێحەز�یی 

پیێیی گوت: »کوڕەکەت هەڵبگرە.«  بانگی کرد، کاتێک هاتە ژوورەوە ئەل�شەع 
و  هەڵگرت  کوڕەکەی  پاشان  برد.  کڕنۆشی  پیێیی،  بەر  هاو�شتە  و خۆی  37 هات 

چووە دەرەوە.

مەرگ لەناو مەنجەڵ!
3٨ ئەل�شەع گەڕا�ەوە گلگال، لەو ناوچە�ە قاتوقڕی سەر�هەڵدا. کاتێک کۆمەڵی 
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»مەنجەڵە  گوت:  خزمەتکارەکەی  بە  دان�شتبوون،  لەبەردەمی  پیێغەمبەرەکان 
گەورەکە بخە سەر ئاگر و خواردنێک بۆ کۆمەڵی پیێغەمبەران ئامادە بکە.«

بڕکێکی  لەوێ  بهێنێت،  کێڵگە  لە  گژوگ�ا  ئەوەی  بۆ  دەرەوە  چووە  3٩ �ەکێک 

گوژاڵکی ب�نی و پڕ بە دامێنی لێیی ڕنی. کاتێک کە گەڕا�ەوە، پارچەپارچەی کرد و 
خست��ە ناو مەنجەڵەکەوە، ه�چ کەسێک�ش بەوەی نەزانی. 4٠ ئ�نجا بۆ پی�اوەکان�ان 
گوت�ان:  و  هاوار�ان کرد  بوو کە خواردنەکە�ان خوارد،  ئەوە  ب�خۆن.  هەتا  تێکرد 

»ئەی پی�اوی خودا، مەنجەڵەکە مەرگی تێدا�ە!« ئ�تر نە�انتوانی ب�خۆن.
4١ ئەل�شەع�ش گوتی: »هەندێک ئارد بهێنن.« لەناو مەنجەڵەکەی کرد و گوتی: 

»بۆ خەڵکەکە تێ بکە، با ب�خۆن.« ئ�تر مەنجەڵەکە ه�چ شتێکی خراپیی تێدا نەما.

ناندانی سەد �پیاو
و  بەرهەم  �ەکەم�ن  جۆی  نانی  ب�ست  هات،  بەعل شال�شاوە  لە  4٢ پی�اوێک 

هەندێک گوڵەگەنمی نوێیی لەناو توورەکە�ەکدا بۆ پی�اوی خودا هێنا. ئەل�شەع�ش 
گوتی: »ب�دە بە خەڵکەکە با ب�خۆن.«

43 خزمەتکارەکەی لێیی پرسی: »چۆن ئەمە لەبەردەم سەد پی�او دابنێم؟«

�ەزدان  ب�خۆن، چونکە  با  بە خەڵکەکە  »ب�دە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ئەل�شەع  بەاڵم 
ئەمە دەفەرموێت: ”دەخۆن و لەبەر�ش�ان دەمێنێتەوە.“« 44 ئ�نجا لەبەردەم�ان دا�نا 

و خوارد�ان، لەبەر�ش�ان ما�ەوە، هەروەک �ەزدان فەرمووی.

چاککردنەوەی نەعمان لە نەخۆشی گولی

 نەعمانی سەرکردەی سوپای پاشای ئارام پی�اوێکی مەزن بوو لەالی گەورەکەی 5 ١

ئارام  بە  ڕزگار�یی  ئەوەوە  ڕێگەی  لە  �ەزدان  ئەوەی  لەبەر  بوو،  بڵند  سەر  و 
بەخشی. ئەم پی�اوە پاڵەوانێکی بەهێز بوو، بەاڵم گەڕوگولa بوو.

ئ�سرائ�لەوە  خاکی  لە  و  چووبوون  تااڵن  بۆ  ئارام��ەکان  لە  چەتە�ەک  ٢ چەند 

کچێکی هەرزەکار�ان لەگەڵ خۆ�ان هێنابووەوە، خزمەتی ژنەکەی نەعمانی دەکرد. 
دەب�نی!  سام�رەی  پیێغەمبەرەکەی  گەورەم  بە خانمەکەی گوت: »خۆزگە  3 کچە 

ئەو لە گول��ەکەی چاکی دەکردەوە.«
پیێ  ئ�سرائ�ل��ەکەی  کچە  قسەکەی  و  گەورەکەی  الی  بۆ  چوو  4 نەعمان 

پاشای  بۆ  نامە�ەک  من�ش  بڕۆ،  »کەواتە  گوتی:  ئارام�ش  5 پاشای  ڕاگە�اند. 
ئ�سرائ�ل دەنێرم.« ئ�نجا نەعمان ڕۆ�شت، لەگەڵ دەستی دە تالنتb ز�و و شەش 
هەزار شاقلc زێڕ و دە قات جلی برد. ٦ نامەکەی بۆ پاشای ئ�سرائ�ل هێنا، تێ�دا 

a ١ گەڕوگول: نەک تەنها گولی، بەاڵم ئەم وشە�ە بۆ چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست بەکاردەهێنرا.  

b 5 دە تالنت: نز�کەی 34٠ ک�لۆگرام.  

c 5 شەش هەزار شاقل: نز�کەی 7٠ ک�لۆگرام.  
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نووسرابوو: »لەگەڵ ئەو نامە�ە نەعمانی خزمەتکارم دەنێرمە الت، لە گول��ەکەی 
چاکی بکەرەوە.«

و  دادڕی  لەبەرخۆی  جلەکانی  خوێندەوە،  نامەکەی  ئ�سرائ�ل  پاشای  7 هەرکە 

گوتی: »ئا�ا من خودام هەتا بمرێنم و ز�ندوو بکەمەوە؟ بۆچی ئەمە پی�اوێکی بۆ 
ناردووم تاکو لە گول��ەکەی چاکی بکەمەوە؟ بزانن و سە�ر بکەن چۆن شەڕم پیێ 

دەفرۆشێت!«
لەبەر  جلەکانی  ئ�سرائ�ل  پاشای  ب�ست��ەوە  خودا  پی�اوی  ئەل�شەعی  ٨ کاتێک 

خۆتدا  لەبەر  جلەکانت  »بۆچی  گوتی:  و  پاشا  الی  بۆ  ناردی  دادڕ�وە،  خۆ�دا 
٩ ئ�نجا  هە�ە.«  ئ�سرائ�ل  لە  پیێغەمبەرێک  کە  بزانێت  و  من  بێتە الی  با  دادڕ�وە؟ 
نەعمان بە ئەسپ و گال�سکەکان��ەوە هات و لە بەردەرگای ماڵی ئەل�شەع وەستا. 
ناردە الی و گوتی: »بڕۆ لە ڕووباری ئوردون حەوت  نێردراوێکی  ١٠ ئەل�شەع�ش 

جار خۆت بشۆ، گۆشتەکەت چاک دەبێتەوە و پاک دەب�تەوە.«
بۆ  دەرەوە  دێتە  دانا کە  »وام  و گوتی:  ڕۆ�شت  تووڕە�ی�ەوە  بە  نەعمان  ١١ بەاڵم 

الم و ڕادەوەستێت، بە ناوی �ەزدانی پەروەردگار�ەوە دەپاڕێتەوە و دەستی بەسەر 
شوێنەکەدا دەهێنێت و گەڕوگول��ەکە چاک دەبێتەوە. ١٢ ئا�ا ئەڤانا و پەڕپەڕ، دوو 
ئا�ا نەمدەتوانی  ئاوەکانی ئ�سرائ�ل چاکتر ن�ن؟  ڕووبارەکەی د�مەشق، لە هەموو 
تووڕە�ی�ەوە  بە  و  دا�ەوە  ئاوڕی  ئەوە  لەبەر  ببمەوە؟«  پاک  و  بشۆم  تێدا  خۆم�ان 

ڕۆ�شت.
ئا�ا  باوکمان،  »ئەی  گوت:  پیێ�ان  و  پیێشەوە  هاتنە  نەعمان  ١3 خزمەتکارەکانی 

ئەگەر پیێغەمبەرەکە شتێکی گەورەی پیێت بگوتا�ە، نەتدەکرد؟ بەاڵم چەند ئاسانترە 
قسەی  بەپیێیی  و  ١4 ئ�تر چووە خوارەوە  ببەوە!“«  پاک  و  بشۆ  کە گوتی: ”خۆت 
نوقوم کرد، گۆشتەکەی  ئوردون  ڕووباری  لە  پی�اوەکەی خودا، حەوت جار خۆی 

گەڕا�ەوە وەک گۆشتی کوڕێکی گەنج و پاک بووەوە.
١5 ئ�نجا نەعمان لەگەڵ هەموو لەشکرەکەی گەڕا�ەوە بۆ الی پی�اوەکەی خودا. 

لەبەردەمی ڕاوەستا و گوتی: »ئێستا دەزانم کە لە هەموو ج�هان ه�چ خودا�ەک 
ن��ە بێجگە لە خودای ئ�سرائ�ل. ئێستاش ئەم د�ار�ی�ە لە خزمەتکارەکەت وەربگرە.«

دە�ی�ەرستم،  ئەوەی  ز�ندوو،  �ەزدانی  »بە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١٦ پیێغەمبەرەکە 

وەر�ناگرم.« ئ�نجا زۆری لێکرد هەتا وەر�بگرێت، بەاڵم ڕازی نەبوو.
١7 نەعمان گوتی: »ئەگەر وەر�ناگر�ت، کەواتە ڕێم پیێبدە باری دوو هێستر خۆڵ 

لەگەڵ خۆم ببەم، لەبەر ئەوەی خزمەتکارەکەت جارێکی د�کە قوربانی سووتاندن 
و سەربڕاو بۆ ه�چ خودا�ەکی د�کە بێجگە لە �ەزدان ناکات. ١٨ بەاڵم با لە شتێک 
�ەزدان لە خزمەتکارەکەت خۆشبێت: کاتێک گەورەکەم دەچێتە پەرستگای ڕ�مۆن 
بۆ ئەوەی کڕنۆش ببات، پشت بە من دەبەستێت، دەبێ من�ش لەگەڵ ئەو کڕنۆش 

ببەم، با �ەزدان لەو شتەی خزمەتکارەکەت خۆشبێت.«
١٩ ئەل�شەع�ش گوتی: »بەخێر بچ�ت.«
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٢٠ گێحەز�یی  دوورکەوتەوە،  لێیی  کەمێک  و  ڕۆ�شت  نەعمان  ئەوەی  دوای 
لە  شتە  ئەو  نەبوو  ڕازی  »گەورەم  گوتی:  خودا  پی�اوی  ئەل�شەعی  خزمەتکاری 
نەعمانی ئارامی وەربگرێت کە هێنا بووی، بەاڵم بە �ەزدانی ز�ندوو من بەدوا�دا 

ڕادەکەم و شتێکی لێ وەردەگرم.«
٢١ ئ�تر گێحەزی دوای نەعمان کەوت، کاتێک نەعمان ب�نی بەدوا�دا ڕادەکات، 

لە گال�سکەکە دابەزی و بەرەوپی�ری چوو و گوتی: »ها خێرە؟«
٢٢ گێحەز�ش گوتی: »خێرە، گەورەم منی ناردووە بۆ ئەوەی پیێت بڵێم: ”دوو 

گەنج لە کۆمەڵی پیێغەمبەرانەوە هاتوونەتە الم، لە ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�مەوە. 
تالنتێکa ز�و و دوو دەستە جل�ان پیێبدە.“«

و  لە گێحەزی کرد  زۆری  ببە.«  ز�و  تالنت  دوو  »فەرموو  ٢3 نەعمان�ش گوتی: 

دوو تالنت ز�و لە دوو توورەکە لەگەڵ دوو قات جلی دا�ە دەست دوو خزمەتکاری 
گردەکە،  گە�شتنە  ٢4 کە  ڕۆ�شتن.  گێحەز�ی�ەوە  لەپیێش  و  هەڵ�انگرت  خۆی، 
و  بەڕێکرد  خزمەتکارەکانی  ماڵەوە،  خست��ە  و  وەرگرتن  لێ  شتەکانی  گێحەزی 

گەڕانەوە.
٢5 کاتێک گێحەزی هات و لەبەردەم گەورەکەی ڕاوەستا، ئەل�شەع لێیی پرسی: 

»ئەی گێحەزی، لەکوێ بوو�ت؟«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »خزمەتکارەکەت بۆ ه�چ جێگا�ەک نەچووە.«

لە  پی�اوەکە  کاتێک  نەبوو  لەگەڵتدا  ڕۆحم  »ئا�ا  گوت:  پیێیی  ئەل�شەع  ٢٦ بەاڵم 

و  ز�و  وەرگرتنی  کاتی  ئێستا  بێت؟  بەرەوپی�رت  ئەوەی  بۆ  دابەزی  گال�سکەکە 
جلوبەرگە؟ �ان وەرگرتنی باخی زە�توون و ڕەز و مەڕ و مانگا و کۆ�لە و کەن�زە�ە؟ 
لە  و  دەنووسێت  نەوەکانتەوە  و  خۆت  بە  هەتاهەتا�ە  نەعمان  ٢7 گەڕوگول��ەکەی 

دەرەوە،  چووە  ئەل�شەع  لەبەردەم  گەڕوگولی  بە  گێحەزی  ئ�تر  نابێتەوە.«  کۆڵتان 
وەک بەفر س�یی بوو.

سەرئاوخس�نی تەورێک

 ئەندامانی کۆمەڵی پیێغەمبەران بە ئەل�شەع�ان گوت: »بب�نە، ئەو شوێنەی تێ�دا ٦ ١

لەگەڵ تۆ کۆبوو�نەتەوە بۆ ئێمە تەنگە. ٢ ڕێبدە با بچ�نە ڕووباری ئوردون، با 
هەر�ەکە و کار�تە�ەک بهێن�ن. هەروەها با شوێنێک دروستبکە�ن تێ�دا کۆبب�نەوە.«

ئەو�ش گوتی: »بڕۆن.«
3 �ەکێک�ان گوتی: »ڕازی بە و لەگەڵ خزمەتکارەکانت وەرە.«

ئەل�شەع�ش گوتی: »دێم.« 4 ئ�نجا لەگەڵ�ان ڕۆ�شت.
کاتێک  بوو  5 ئەوە  کرد.  داربڕ�نەوە  بە  دەست�ان  ئوردون  ڕووباری  گە�شتنە 
�ەکێک�ان کار�تەی دەبڕ�ی�ەوە، سەری تەورەکەی کەوتە ناو ئاوەکە، هاواری کرد: 

»ئای گەورەم، ئەوە ئەمانەتە!«

a ٢٢ تالنتێک: نز�کەی 34 ک�لۆگرام.  
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دا،  پی�شان  شوێنەکەی  ئەو�ش  کوێ؟«  »کەوتە  گوتی:  خوداش  ٦ پی�اوەکەی 

ئاو  سەر  تەورەکەی  سەری  ئەوێ،  فڕێی�دا�ە  و  لێکردەوە  دارێکی  چڵە  ئەل�شەع 
خست. 7 ئ�نجا گوتی: »هەڵ�بگرەوە.« ئەو�ش دەستی درێژکرد و هەڵ�گرتەوە.

کوێرکردنی لەشکری �اشای ئارام
٨ پاشای ئارام لە دژی ئ�سرائ�ل دەجەنگا. دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ ئەفسەرەکانی، 

شوێنی ئۆردوگاکەی د�اری کرد.
»ئاگات  گوتی:  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  الی  بۆ  ناردی  خودا  پی�اوەکەی  ٩ ئ�نجا 

دادەبەزن.«  لەوێ  ئارام��ەکان  چونکە  نەپەڕ�تەوە،  شوێنەوە  لەو  و  بێت  خۆت  لە 
لێیی  خودا  پی�اوەکەی  کە  شوێنەی  ئەو  پشکن�نی  بۆ  ناردی  ئ�سرائ�ل�ش  ١٠ پاشای 

ئاگاداری کردەوە. هۆشدار�ی�ەکانی ئەل�شەع بۆ پاشا بەردەوام بوون، ئ�تر پاشا لەو 
شوێنانە بە ور�ا�ی�ەوە دەجواڵ�ەوە.

١١ پاشای ئارام لەمە هەڵچوو، ئەفسەرەکانی بانگکرد و لێیی پرس�ن: »پیێم بڵێن! 

کێ لە ئێمە لەگەڵ پاشای ئ�سرائ�لە؟«
بەڵکو  پاشای گەورەم،  دا�ەوە: »کەسمان  وەاڵمی  ئەفسەرەکانی  لە  ١٢ �ەکێک 

ئەل�شەع، ئەو پیێغەمبەرەی کە لە ئ�سرائ�لە، تەنانەت پاشای ئ�سرائ�ل لەو قسانەش 
ئاگادار دەکاتەوە کە لە ژووری نووستنەکەتدا دە�کە�ت.«

١3 ئەو�ش گوتی: »بڕۆن و بزانن لەکوێی�ە، هەتا بنێرم و ب�گرن.« ئ�نجا هەواڵ�ان 

بۆ  گەورەی  لەشکرێکی  و  گال�سکە  و  ئەسپ  ١4 پاشا  دوسانە.«  لە  »ئەو  نارد: 
ئەوێ نارد. بە شەو هاتن و شارەکە�ان گەمارۆ دا.

١5 بە�انی زوو کاتێک خزمەتکاری پی�اوەکەی خودا لە خەو هەستا و چووە دەرەوە، 

ب�نی سوپا�ەک بە ئەسپ و گال�سکەوە شارەکە�ان گەمارۆ داوە. خزمەتکارەکەی 
لە ئەل�شەعی پرسی: »ئای گەورەم، چی بکە�ن؟«

زۆرترن  ئێمەن  لەگەڵ  ئەوانەی  چونکە  »مەترسە،  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١٦ ئەل�شەع 

لەوانەی لەگەڵ ئەوانن.«
١7 ئ�نجا ئەل�شەع نزای کرد و گوتی: »ئەی �ەزدان، چاوی بکەرەوە با بب�نێت.« 

و  ئەسپ  لە  پڕە  چ�اکە  وا  ب�نی  و  کردەوە  خزمەتکارەکەی  چاوی  �ەزدان�ش 
گال�سکەی ئاگر�ن لە چواردەوری ئەل�شەع.

١٨ کاتێک دوژمن بەرەو الی هاتنە پیێش، ئەل�شەع لە �ەزدان پاڕا�ەوە و گوتی: 

ئەو�ش  پاڕا�ەوە،  ئەل�شەع  چۆن  هەروەک  بکە.«  کوێر�ان  و  بدە  گەالنە  »لەو 
لێ�دان و کوێری کردن.

بەدوام  شارەکە�ە.  ئەمەش  نە  و  ڕێگاکە�ە  ئەمە  »نە  گوتن:  پیێیی  ١٩ ئەل�شەع 

بردە  هەموو�انی  ئ�تر  دەگەڕێن.«  بەدوا�دا  پی�اوەی  ئەو  الی  دەتانبەمە  بکەون، 
سام�رە.
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چاوی  �ەزدان،  »ئەی  گوتی:  ئەل�شەع  سام�رە،  ناو  چوونە  ئەوەی  ٢٠ لەدوای 

ئەمانە بکەرەوە با بب�نن.« �ەزدان�ش چاوی کردنەوە و ب�ن��ان وا لەناو سام�رەن.
٢١ کاتێک پاشای ئ�سرائ�ل ئەوانی ب�نی، بە ئەل�شەعی گوت: »ئا�ا ب�انکوژم، 

باوکە؟ ئا�ا ب�انکوژم؟«
و  شمشێر  بە  کە  ناکوژ�ت  ئەوانە  تۆ  ئەگەر  »مە�انکوژە.  گوتی:  ٢٢ ئەو�ش 

لەپیێش  ئاو�ان  نان و  ئ�تر چۆن ئەمانە دەکوژ�ت؟  بە د�لت گرتوون،  کەوانەکەت 
دابنێ، با بخۆن و بخۆنەوە، ئ�نجا بچنەوە الی گەورەکە�ان.« ٢3 ئەو�ش خوانێکی 
بەڕێیی کردن و گەڕانەوە الی  ئامادەکردن، خوارد�ان و خوارد�انەوە،  بۆ  گەورەی 
گەورەکە�ان. ئ�تر چەتەکانی ئارام واز�ان لە هێرشکردنە سەر خاکی ئ�سرائ�ل هێنا.

برسیپێپ�ی لە کاتی گەمارۆی سامیرە
و  کۆکردەوە  سوپاکەی  هەموو  ئارام  پاشای  بەن هەدەدی  ماوە�ەک،  ٢4 پاش 

گەورە،  قاتوقڕ�ی�ەکی  هۆی  بووە  شارەکە  ٢5 لە  دا.  گەمارۆ  سام�رەی  و  جواڵندی 
گەمارۆکە درێژەی کێشا هەتا وای لێهات سەری کەرێک بە هەشتا شاقل ز�وa و 

چارەکە قاپیێکیb ڕ�قنەیc کۆتر�ش بە پیێنج شاقل ز�وd دەفرۆشرا.
٢٦ کاتێک پاشای ئ�سرائ�ل لەسەر شووراکە تێدەپەڕی، ژنێک هاواری لێکرد و 

گوتی: »ئەی پاشای گەورەم، �ارمەت�م بدە!«
٢7 ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەگەر �ەزدان �ارمەت�ت نەدات، من بە چی �ارمەت�ت 

بدەم؟ بە جۆخ�نەکەe �ان بە مەی گوشەرەکە؟« ٢٨ ئ�نجا پاشا لێیی پرسی: »چ�تە؟«
و  ب�خۆ�ن  ئەمڕۆ  با  بهێنە  ”کوڕەکەت  گوتم:  پیێیی  ژنە  »ئەم  گوتی:  ئەو�ش 
سبە�نێش کوڕەکەی من دەخۆ�ن.“ ٢٩ ئ�تر کوڕەکەی منمان لێنا و خواردمان، بۆ 
ڕۆژی دواتر کە پیێم گوت: ”کوڕەکەت بهێنە با ب�خۆ�ن،“ بەاڵم کوڕەکەی خۆی 

شاردەوە.«
دادڕی.  لەبەرخۆی  بوو، جلەکانی  ژنە  ئەم  قسەکانی  لە  گوێیی  پاشا  3٠ کاتێک 

 fگوش لە  بەرگی  ژێرەوە  لە  وا  ب�ن��ان  خەڵک  تێدەپەڕی،  شووراکە  بەسەر  کە 
دروستکراوی لەبەرە. 3١ پاشا گوتی: »با خودا توندتر�ن سزام بدات، ئەگەر ئەمڕۆ 

سەری ئەل�شەعی کوڕی شافات نەپەڕێنم!«
3٢ لەو کاتەدا ئەل�شەع لە ماڵەکەی خۆی دان�شتبوو، ڕ�ش س���ەکان�ش لەالی 

دان�شتبوون. پاشا نێردراوێکی پیێش خۆی ناردە الی، بەاڵم بەر لەوەی نێردراوەکە 
پی�اوکوژە کەسێکی  ئەو  »ب�ن�تان چۆن  پی�رەکانی گوت:  بە  ئەل�شەع  بگاتە الی، 

a ٢5 نز�کەی ک�لۆگرامێک.  

b ٢5 چارەکە قاپیێک: نز�کەی ٠,3 ل�تر.  

c ٢5 ج�قنە  

d ٢5 نز�کەی 55 گرام.  

e ٢7 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

f 3٠ ڕ�شاڵێکی ڕووەک��ە کە لەو سەردەمە بەرگی ماتەمی لێ دروستدەکرا.  
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ناردووە هەتا سەرم ب�ەڕێنێت؟ بب�نن، کاتێک پی�اوەکە گە�شت، دەرگاکە دابخەن 
و نەهێڵن دەرگاکە بکاتەوە. من دڵن�ام پاشا خۆی لەدوای ئەوەوە دێت.«

33 هێشتا قسەی لەگەڵ دەکردن نێردراوەکە گە�شتە الی، لەدوای ئەو�ش پاشا 

گە�شت. پیێیی گوتن: »ئەو بەاڵ�ە لەال�ەن �ەزدانەوە�ە. ئ�تر بۆچی ز�اتر چاوەڕێیی 
�ەزدان بکەم؟«

ئەمە 7 �ەزدان  بگرن.  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  »گوێ  دا�ەوە:  وەاڵمی   ئەل�شەع  ١

پیێوانە�ەکa لە باشتر�ن  دەفەرموێت: سبە�نێ لەم کاتە، لە دەروازەی سام�رە 
ئارد بە شاقلێک و دوو پیێوانەb جۆ بە شاقلێک دەبێت.«

پی�اوەکەی خودای گوت: »هەتا  بە  بوو،  پاشا  �اوەری  ٢ ئەفسەرێک کە گەورە 

ئەگەر �ەزدان دەرگاکانی ئاسمان�ش بکاتەوە، ئا�ا شتی وا ڕوودەدات؟«
ئەل�شەع وەاڵمی دا�ەوە: »تۆ بە چاوی خۆت دە�ب�ن�ت، بەاڵم لێیی ناخۆ�ت.«

هەڵگرتنی گەمارۆی سامیرە
»بۆ  گوت:  �ەکتر�ان  بە  بوون،  شارەکە  دەروازەی  لە   cگەڕوگول پی�اوی  3 چوار 

لێرە بمێن�نەوە هەتا دەمر�ن؟ 4 ئەگەر بڵێ�ن: ”با بچ�نە ناو شارەکەوە،“ لە شارەکە 
قاتوقڕی هە�ە و لەوێ دەمر�ن. ئەگەر لێرەش دان�ش�ن، هەر دەمر�ن. ئێستا با بچ�نە 
ئەوا  خۆشبوون  لێمان  ئەگەر  بکە�ن،  ڕادەست  خۆمان  و  ئارام��ەکان  ئۆردوگای 

دەژ�ن، ئەگەر بشمانکوژن ئەوا هەر دەمر�ن.«
5 لە زەردەپەڕی ئێوارە هەستان بۆ ئەوەی بچنە ئۆردوگای ئارام��ەکان. هاتن هەتا 

پەروەردگار  ٦ چونکە  نەبوو،  لێ  ئارام��ەکان، کەسی  ئۆردوگای  قەراغی  گە�شتنە 
وای کرد کە ئۆردوگای ئارام��ەکان دەنگی گال�سکە و ئەسپ و سوپا�ەکی گەورە 
و  ح�تی  پاشاکانی  ئ�سرائ�ل  پاشای  »ئەوەتا  گوتبوو:  �ەکتر�ان  بە  ئ�تر  بب�ستن، 
م�سر�ی�ەکانی لە دژی ئێمە بەکرێ گرتووە هەتا لەگەڵمان بجەنگن!« 7 لەبەر ئەوە 
هەستان و لە زەردەپەڕی ئێوارە هەاڵتن، واز�ان لە چادر و ئەسپ و گوێدرێژەکان�ان 
خۆ�ان  ژ�انی  دەربازکردنی  بۆ  و  بەجێهێشت  خۆی  وەک  ئۆردوگاکە�ان  هێنا. 

هەاڵتن.
٨ ئەو گەڕوگوالنه هەتا قەراغی ئۆردوگاکە هاتن، چوونە ناو چادرێک و خوارد�ان 

و خوارد�انەوە. زێڕ و ز�و و جلوبەرگ�ان برد و چوون شارد�ی�انەوە. پاشان گەڕانەوە و 
چوونە ناو چادرێکی د�کە، لەوێش برد�ان و چوون و شارد�ی�انەوە.

ڕۆژی  ئەمڕۆ  ن��ە.  ڕاست  دە�کە�ن  ئێمە  »ئەوەی  گوت:  �ەکتر�ی�ان  بە  ٩ ئ�نجا 

مژدە�ە و ئێمەش لێیی بێدەنگ�ن. ئەگەر هەتا بەرەبە�ان چاوەڕێ بکە�ن تووشی سزا 
دەب�ن. وەرن با ئێستا بچ�ن و بە کۆشکی پاشای ڕابگە�ەن�ن.«

a ١ پیێوانە�ەک: ع�بری: سەئا ، نز�کەی 7,3 ل�تر.  

b ١ دوو پیێوانە: ع�بری: دوو سەئا ، نز�کەی پازدە ل�تر.  

c 3 گەڕوگول: وشەی ع�بری بۆ چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست بەکاردەهێنرا، مەرج ن��ە تەنها بۆ گەڕوگولی بێت.  
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چوو�نە  »ئێمە  گوت:  پیێ�ان  و  بانگکرد  شارەکە�ان  دەرگاوانی  و  هاتن  ١٠ ئ�تر 

نەدەب�سترا،  کەس�ش  دەنگی  نەبوو،  لەوێ  کەس  ئارام��ەکان،  ئۆردوگای  ناو 
لەوێن.«  خۆ�ان  هەروەک  چادرەکان�ش  بەستراونەتەوە،  گوێدرێژ  و  ئەسپ  تەنها 

١١ دەرگاوانەکان جاڕ�ان دا، هەواڵەکەش�ان بە کۆشکی پاشا ڕاگە�اند.

١٢ پاشا شەو هەستا و بە ئەفسەرەکانی گوت: »من پیێتان دەڵێم ئارام��ەکان چ��ان 

لێکردوو�ن. دەزانن ئێمە برس�مانە، لە ئۆردوگاکە چوونەتە دەرەوە و لە دەشتا�ی�ەکان 
خۆ�ان مەاڵس داوە، وا ب�ر�ان کردووەتەوە: ”بێگومان لە شارەکە دێنە دەرەوە، بە 

ز�ندوو�یی دە�انگر�ن و دەچ�نە ناو شارەکە.“«
پیێنج  پی�او  هەندێک  با  »کەواتە،  دا�ەوە:  وەاڵمی  ئەفسەرەکانی  لە  ١3 �ەکێک 

ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  چارەنووس�ان  ماوەتەوە.  شارەکە  لە  کە  لەوانەی  ببەن  ئەسپ 
خراپتر نابێت کە خەر�کە لەناو شار دەمرن. با ب�اننێر�ن تاکو بزان�ن چی ڕوو�داوە.«

بۆ  نارد  ئەوانی  پاشا  و  کرد  دەستن�شان  ئەس�ەوە  بە  گال�سکە�ان  دوو  ١4 ئ�تر 

بزانن  و  »بڕۆن  گوتی:  و  کرد  فەرمانی  پاشا  بکەون.  ئارام  سوپای  شوێنی  ئەوەی 
چی ڕوو�داوە.« ١5 ئەوان�ش بەدوا�اندا بەرەو ڕووباری ئوردون چوون، ب�ن��ان هەموو 
فڕێی�ان  پەلەپەل�ان  لە  ئارام��ەکان  ئەوەی  قاپوقاچاغ،  و  جلوبەرگ  لە  پڕە  ڕێگاکە 
داوە. نێردراوەکان گەڕانەوە و بە پاشا�ان ڕاگە�اند. ١٦ پاشان گەل چوونە دەرەوە و 
و  بووە شاقلێک  ئارد  باشتر�ن  لە  پیێوانە�ەک  تااڵن کرد،  ئارام��ەکان�ان  ئۆردوگای 

دوو پیێوانە جۆ بووە شاقلێک، هەروەک �ەزدان فەرمووی.
دانا،  دەروازەکەی  لەسەر  پاشا  بوو،  پاشا  �اوەری  گەورە  کە  ئەفسەرەی  ١7 ئەو 

پیێیی گوت  پی�اوەکەی خودا  پیێشێل�ان کرد و مرد، هەروەک  لە دەروازەکە  گەل�ش 
گوت:  پاشای  بە  خودا  پی�اوەکەی  کە  ڕوو�دا  ١٨ ئەوە  ماڵی.  چووە  پاشا  کاتێک 
پیێوانە�ەک  و  بە شاقلێک  پیێوانە جۆ  دوو  دەروازەی سام�رە  لە  ئەم کاتە  »سبە�نێ 

باشتر�ن ئارد�ش بە شاقلێک دەبێت.«
دەرگاکانی  �ەزدان  ئەگەر  »هەتا  گوت:  خودای  پی�اوەکەی  بە  ١٩ ئەفسەرەکەش 

بە  »تۆ  پی�اوی خوداش گوتبووی:  ڕوودەدات؟«  وا  ئا�ا شتی  بکاتەوە،  ئاسمان�ش 
چاوی خۆت دە�ب�ن�ت، بەاڵم لێیی ناخۆ�ت.« ٢٠ ئ�تر ڕێک وای بەسەرهات، گەل 

لە دەروازەکە پیێشێل�ان کرد و مرد.

گەڕاندنەوەی کێڵگەکەی شونێمیپیەکە

»لەگەڵ ٨ کردبووەوە:  ز�ندوو  بۆ  کوڕەکەی  کە  گوتبوو  ژنەی  بەو   ئەل�شەع  ١

چونکە  بمێننەوە،  ماوە�ەک  دەتوانن  هەرکوێی�ەک  لە  و  بڕۆن  خێزانەکەتان 
�ەزدان بڕ�اری داوە قاتوقڕی بێتە سەر ئەم خاکە، حەوت ساڵ درێژە دەکێشێت.« 
پی�اوەکەی خودا بوو. خۆی و خێزانەکەی ڕۆ�شتن و  ٢ ژنەکەش گوێڕا�ەڵی قسەی 

حەوت ساڵ لە خاکی فەلەست��ەکان مانەوە.
هانای  گەڕا�ەوە،  فەلەست��ەکان  خاکی  لە  ژنەکە  ساڵەکە  حەوت  کۆتا�یی  3 لە 
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لەگەڵ  قسەی  4 پاشاش  کێڵگەکەی.  و  ماڵ  بەدەستهێنانەوەی  بۆ  برد  پاشا  بۆ 
ئەو  »باسی هەموو  پیێیی دەگوت:  دەکرد،  پی�اوەکەی خودا  گێحەزی خزمەتکاری 
کارە گەورانەم بۆ بکە کە ئەل�شەع ئەنجامی دا.« 5 لەو کاتەی گێحەزی باسی 
ئەوەی بۆ پاشا دەکرد کە چۆن ئەل�شەع مردووی ز�ندوو کردووەتەوە، ئەو ژنەی کە 
ئەل�شەع کوڕەکەی بۆ ز�ندوو کردبووەوە لەبەر ماڵەکەی و کێڵگەکەی هاواری بۆ 

پاشا هێنا.
کە  کوڕەکە�ەتی  ئەوەش  ژنەکە�ە،  ئەوە  گەورەم،  »پاشای  گوتی:  گێحەز�ش 
لە ژنەکەی پرسی، ئەو�ش  ئەوە  ٦ پاشاش دەربارەی  ئەل�شەع ز�ندووی کردەوە.« 

ئەوەی بۆ گێڕا�ەوە.
ئ�نجا پاشا کاربەدەستێکی لەگەڵ نارد و گوتی: »هەموو ئەوەی هی ئەوە بۆی 
بگەڕێنەوە، لەگەڵ داهاتی کێڵگەکەی لەو ڕۆژەوەی کە زەو�ی�ەکەی بەجێهێشتووە 

هەتا ئێستا.«

کوش�نی بەن هەدەد لەالیەن حەزائێلەوە
7 ئەل�شەع هاتە د�مەشق و بەن هەدەدی پاشای ئارام�ش نەخۆش بوو. کاتێک 

گوت:  حەزائێلی  بە  ٨ پاشا  ئێرە،«  هاتووەتە  خودا  »پی�اوەکەی  ڕاگە�ەنرا  پیێیی 
»د�ار�ی�ەک لەگەڵ دەستت ببە و بەرەوپی�ری پی�اوەکەی خودا بڕۆ، لە ڕێگەی ئەوەوە 

پرس�ار لە �ەزدان بکە، بزانە ئا�ا لەم نەخۆش��ەم چاک دەبمەوە؟«
باشەکانی  بەروبوومە  هەموو  لە  وشتری  چل  باری  خۆی  لەگەڵ  ٩ حەزائێل�ش 

و  ڕاوەستا  لەبەردەمی  چوو  ئەل�شەع.  پیێشوازی  چووە  و  برد  د�اری  بە  د�مەشق 
گوتی: »کوڕەکەت، بەن هەدەدی پاشای ئارام، منی بۆ الی تۆ ناردووە و دەڵێت: 

”ئا�ا لەم نەخۆش��ەم چاک دەبمەوە؟“«
١٠ ئەل�شەع وەاڵمی دا�ەوە: »بڕۆ و پیێیی بڵێ: ”بە دڵن�ا�ی�ەوە چاک دەب�تەوە.“ 

شەرم  حەزائێل  هەتا  تێبڕی  ١١ چاوی  دەمرێت!«  کە  داوم  پی�شانی  �ەزدان  بەاڵم 
دا�گرت، ئ�نجا پی�اوەکەی خودا دەستی بە گر�ان کرد.

١٢ حەزائێل پرس�اری کرد: »گەورەم بۆچی دەگر�یێت؟«

ئەل�شەع وەاڵمی دا�ەوە: »چونکە زان�م چ خراپە�ەک بەسەر نەوەی ئ�سرائ�لدا 
بەردەدە�ت، گەنجەکان�ان بە شمشێر دەکوژ�ت،  لە قەاڵکان�ان  ئاگر  دەهێن�ت. 

منداڵەکان�ان وردوخاش دەکە�ت، ورگی سک�ڕەکانش�ان دەدڕێن�ت.«
وا  کاری  دەتوانێ  چۆن  من  وەک  سەگێکی  »گەورەم،  گوتی:  ١3 حەزائێل�ش 

گەورە بکات؟«
ئەل�شەع�ش وەاڵمی دا�ەوە: »�ەزدان پی�شانی دام کە تۆ دەب�تە پاشای ئارام.«

١4 پاشان حەزائێل لەالی ئەل�شەع ڕۆ�شت و گەڕا�ەوە الی گەورەکەی. کاتێک 

بەن هەدەد لێیی پرسی: »ئەل�شەع چی پیێ گوتی؟« حەزائێل وەاڵمی دا�ەوە: »پیێیی 
گوتم، بە دڵن�ا�ی�ەوە چاک دەب�تەوە.« ١5 بەاڵم ڕۆژی پاشتر، جاجمەکەی برد و لە 
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ئاوی هەڵکێشا و دای بەسەر دەموچاوی پاشادا و هەناسەی لێ بڕی، هەر بۆ�ە 
پاشا مرد. ئ�تر حەزائێل لە جێیی ئەو بوو بە پاشا.

�اشایەتی یەهۆرام لە یەهودا
�ەهۆشافاتی  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  ئەحاڤی  کوڕی  �ۆرامی  پیێنجەمی  ساڵی  ١٦ لە 

١7 تەمەنی  �ەهودا.  پاشای  بە  بوو  �ەهۆشافات  کوڕی  �ەهۆرامی  �ەهودا،  پاشای 
پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  پاشا، هەشت  بە  بوو  کاتێک  بوو  ساڵ  دوو  و  سی 
کرد. ١٨ هەمان ڕێچکەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل و بنەماڵەی ئەحاڤی گرتەبەر، چونکە 
کچەکەی ئەحاڤ ژنی بوو. لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد. ١٩ لەگەڵ ئەوەش، 
�ەزدان نە�دەو�ست �ەهودا لەناوببات، لەبەر داودی بەندەی خۆی. لەبەر ئەوەی 

بەڵێنی بە داود دابوو کە بۆ هەتاهەتا�ە چرا�ەک دەداتە خۆی و نەوەکانی.
بۆ  پاشا�ەک�ان  بوو،  �اخی  �ەهودا  لە  ئەدۆم  �ەهۆرام،  پاشا�ەتی  ٢٠ لە سەردەمی 

لەوێ  چاع�ر.  پەڕ�ی�ەوە  گال�سکەکان��ەوە  هەموو  بە  �ەهۆرام  ٢١ ئ�تر  دانا.  خۆ�ان 
گال�سکەکانی  سەرکردەی  و  خۆی  شەو  بەاڵم  دان،  ئابڵوقە�ان  ئەدۆم��ەکان 
ئابڵوقەکە�ان شکاند و دەرباز بوون، لەشکرەکەش هەاڵتن و گەڕانەوە  هەستان و 
ل�ڤناش  کاتەدا  لەو  هەر  �اخ��ە.  �ەهودا  لە  ئەدۆم  ئێستاش  ٢٢ هەتا  چادرەکان�ان. 

�اخی بوو.
لە  کردی  کە  کارەکانی  هەموو  و  �ەهۆرام  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢3 ڕووداوەکانی 

لەگەڵ  ٢4 �ەهۆرام  کراون.  تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی 
ئەحەز�ای  ئ�تر  نێژرا.  باوباپی�رانی  لەگەڵ  داود  لە شاری  نا�ەوە،  باوباپی�رانی سەری 

کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئەحەزیا
ئەحەز�ای  ئ�سرائ�ل،  پاشای  ئەحاڤی  کوڕی  �ۆرامی  دوازدە�ەم�نی  ساڵی  ٢5 لە 

کوڕی �ەهۆرام بوو بە پاشای �ەهودا. ٢٦ ئەحەز�ا گەنجێکی ب�ست و دوو سااڵن 
بوو کە بوو بە پاشا، �ەک ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. دا�کی ناوی عەتەل�ای 
ئەحاڤی  بنەماڵەی  ڕێچکەی  ٢7 هەمان  بوو.  ئ�سرائ�ل  پاشای  عۆمری  کچەزای 
گرتەبەر، هەروەک بنەماڵەی ئەحاڤ لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، چونکە 

زاوای ماڵی ئەحاڤ بوو.
٢٨ ئەحەز�ا لەگەڵ �ۆرامی کوڕی ئەحاڤ چووە جەنگ لە دژی حەزائێلی پاشای 

ئارام لە ڕامۆتی گلعاد، ئارام��ەکان �ۆرام�ان پیێکا. ٢٩ ئ�تر �ۆرام پاشا گەڕا�ەوە هەتا لە 
�ەزرەع�ل لەو بر�نانەی چاک بێتەوە کە ئارام��ەکان لە ڕامۆت لە کاتی شەڕکردنی 

لە دژی حەزائێلی پاشای ئارام پیێکابوو�ان.
�ەزرەع�ل  بۆ  چوو  �ەهوداش  پاشای  �ەهۆرامی  کوڕی  ئەحەز�ای  ئەوە  لەدوای 

هەتا چاوی بە �ۆرامی کوڕی ئەحاڤ بکەوێت، چونکە نەخۆش بوو.
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دەس�نیشانکردنی یپێهو وەک �اشای ئیسرائیل

 ئەل�شەع پیێغەمبەر ئەندامێکی لە کۆمەڵی پیێغەمبەرەکان بانگکرد و پیێیی گوت: ٩ ١

ناوقەدت ببەستە و گۆزە�ەک زە�ت لەگەڵ دەستت هەڵبگرە  لە  »کەواکەت 
�ەهۆشافاتی  کوڕی  �یێهوی  بەدوای  ئەوێ  گە�شت��ە  ٢ کە  گلعاد.  ڕامۆتی  بڕۆ  و 
کوڕی ن�مش�دا بگەڕێ، لەنێو براکانی هەڵ�بستێنە و بە تەنها لە ژوورەکەوە ب�بە بۆ 
ژوورێکی د�کە. 3 پاشان گۆزە زە�تەکە بگرە و بەسەر سەر�دا بکە و بڵێ، �ەزدان 
ئەمە دەفەرموێت: ”وەک پاشای ئ�سرائ�ل دەستن�شانم کرد�ت.“ ئ�نجا دەرگاکە 

بکەرەوە و هەڵبێ و چاوەڕێ مەکە!«
5 کاتێک  گلعاد.  ڕامۆتی  بۆ  چوو  پیێغەمبەرەکە  خزمەتکارەکەی  گەنجە  4 ئ�تر 

گە�شت، ب�نی وا ئەفسەرەکانی سوپا پیێکەوە دان�شتوون. گوتی: »ئەی سەرکردە، 
قسە�ەکم بۆ تۆ پیێ�ە.«

�یێهو لێیی پرسی: »بۆ کامەمان؟«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »بۆ تۆ، ئەی سەرکردە.«

٦ �یێهو هەستا و چووە ماڵەکە. پیێغەمبەرەکە زە�تەکەی کرد بە سەری �یێهودا و پیێیی 

دەستن�شانم  پاشا  ”وەک  فەرمووە:  وای  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  گوت: 
گەورەشت  ئەحاڤی  بنەماڵەی  7 لە  ئ�سرائ�ل.  بۆ  �ەزدان،  گەلی  بۆ  کردوو�ت 
دەدە�ت، تۆڵەی خوێنی بەندە پیێغەمبەرەکانم و خوێنی هەموو بەندەکانی �ەزدان 
لە ئ�زابێل دەکەمەوە. ٨ هەموو بنەماڵەی ئەحاڤ لەناودەبردرێت. هەموو نێر�نە�ەک 
٩ بنەماڵەی ئەحاڤ�ش  لە ئ�سرائ�ل ڕ�شەکێش دەکەم.  ئازاد،  لە ئەحاڤ، کۆ�لە و 
لێ  ئاح��ا  بەعشای کوڕی  بنەماڵەی  و  نەڤات  �ارۆڤعامی کوڕی  بنەماڵەی  وەک 
و  دە�خوات  سەگ  �ەزرەع�لە  لە  کە  زەو�ی�ەی  پارچە  لەو  ١٠ ئ�زابێل�ش  دەکەم. 

کەس�ش نابێت ب�نێژێت.“« ئ�نجا دەرگاکەی کردەوە و هەاڵت.
١١ کاتێک �یێهو چووە دەرەوە بۆ الی برا ئەفسەرەکانی، لێ�ان پرسی: »خێرە، ئەو 

شێتە بۆ چی هاتە الت؟«
�یێهو وەاڵمی دا�ەوە: »ئێوە پی�اوەکە دەناسن و دەشزانن چ قسە�ەک دەکات.«

١٢ ئەوان�ش گوت�ان: »ئەوە ڕاست ن��ە! ئ�نجا پیێمان بڵێ.«

دەستن�شانم  دەفەرموێت:  ئەمە  ”�ەزدان  گوتم:  پیێ  »ئەوەی  گوتی:  �یێهو 
کردوو�ت بە پاشای ئ�سرائ�ل.“«

پا�ەکانی  لەسەر  �یێهو  پیێیی  لەژێر  و  داکەند  کەواکەی  پەلە  بە  و  ١3 هەر�ەکە 

پیێ�ل�کانەکە ڕا�انخست. فوو�ان بە کەڕەنادا کرد و هاوار�ان کرد، »�یێهو پاشا�ە!«

کوش�نی یۆرام و ئەحەزیا
١4 ئ�تر �یێهوی کوڕی �ەهۆشافاتی کوڕی ن�مشی پی�النی لە دژی �ۆرام گێڕا. �ۆرام 

خۆی و هەموو ئ�سرائ�ل بەرگر�ی�ان لە ڕامۆتی گلعاد دەکرد لە دژی حەزائێل پاشای 
ئارام. ١5 بەاڵم �ۆرام پاشا گەڕابووەوە �ەزرەع�ل، هەتا لەو بر�نانە چاک بێتەوە کە 
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لەال�ەن ئارام��ەکانەوە بر�ندار کرا، لە کاتی جەنگ لە دژی حەزائێلی پاشای ئارام. 
لە شارەکە  پاشا، مەهێڵن کەس  �یێهو گوتی: »ئەگەر حەز دەکەن بمکەنە  ئ�نجا 
دەربازبێت و بچێت لە �ەزرەع�ل ڕا�بگە�ەنێت.« ١٦ ئ�نجا �یێهو سواری گال�سکە 
هەروەها  کەوتبوو،  جێگا  لەناو  لەوێ  �ۆرام  چونکە  �ەزرەع�ل،  بۆ  چوو  و  بوو 

ئەحەز�ای پاشای �ەهودا بۆ سەردانی �ۆرام چووبوو.
سەربازەکانی  بە  چاوی  ڕاوەستابوو  �ەزرەع�ل  قوللەکەی  لەسەر  ١7 ئێشکگرێک 

�یێهو کەوت کاتێک بەرەو پیێش دەهاتن، گوتی: »من کۆمەڵێک سەرباز دەب�نم.«
بۆ  ”ئا�ا  ب�رسێ:  لێ�ان  با  ب�ن�ن�ان،  بۆ  ب�نێرە  و  ببە  »سوارێک  گوتی:  �ۆرام�ش 

ئاشتی هاتوون؟“«
١٨ ئ�تر ئەسپ سوارەکە چوو بۆ ب�ن�نی و گوتی: »پاشا دەڵێت: ”ئا�ا بۆ ئاشتی 

هاتوون؟“«
�یێهو گوتی: »بۆچی باسی ئاشتی دەکەی؟ بەدوام بکەوە.«

بەاڵم  ال�ان،  گە�شتە  »نێردراوەکە  ڕاگە�اند:  پاشای  بە  ئێشکگرەکە  ئ�نجا 
نەگەڕا�ەوە.«

١٩ پاشان ئەسپ سوارێکی د�کەی نارد و هات بۆ ال�ان و گوتی: »پاشا دەڵێت: 

”ئا�ا بۆ ئاشتی هاتوون؟“«
�یێهو گوتی: »بۆچی باسی ئاشتی دەکەی؟ بەدوام بکەوە.«

٢٠ د�سان ئێشکگرەکە ڕا�گە�اند: »گە�شتە ال�ان، بەاڵم نەگەڕا�ەوە. لێخوڕ�نەکە 

وەک لێخوڕ�نی �یێهوی کوڕی ن�مشی وا�ە، چونکە شێتانە لێدەخوڕێت.«
٢١ �ۆرام فەرمانی دا: »گال�سکەکەم بۆ ببەستن.« گال�سکەکەی بەسترا. �ۆرامی 

خۆ�ان  گال�سکەکەی  بە  هەر�ەکە  �ەهودا  پاشای  ئەحەز�ای  و  ئ�سرائ�ل  پاشای 
بوو  �ەزرەع�لی  ناڤۆتی  ئەو زەو�ی�ەی کە هی  لەناو  �یێهو.  بەرەوپی�ری  چوونە دەرەوە 
ئاشتی  بۆ  ئا�ا  »�یێهو،  پرسی:  لێیی  ب�نی،  �یێهوی  �ۆرام  ٢٢ کاتێک  بوون.  تووشی 

هاتوو�ت؟«
ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: »هەتا بت�ەرستی و جادووگەری ئ�زابێلی دا�کت بەردەوام 

بێت، چۆن ئاشتی فەراهەم دەبێت؟«
٢3 �ۆرام ڕووی وەرگێڕا و هەاڵت، هاواری بۆ ئەحەز�ا کرد: »ئەحەز�ا، ناپاک��ە!«

لە  ت�رەکە  دا.  �ۆرام  شانەکانی  لەنێو  ت�رێکی  و  ڕاکێشا  کەوانەکەی  ٢4 �یێهوش 

ئەفسەری  ب�دقەری  بە  ٢5 �یێهو  لەناو گال�سکەکەی کەوت.  دەرەوە،  هاتە  دڵ��ەوە 
�ەزرەع�لی.  ناڤۆتی  کێڵگەکەی  ناو  فڕێی�بدە  و  »هەڵ�بگرە  گوت:  گال�سکەکانی 
باوک�دا سواری گال�سکە  ئەحاڤی  بەدوای  پیێکەوە  تۆ  و  بێت کاتێک من  لەب�رت 
ئەمە  ٢٦ ”�ەزدان  ڕاگە�اند:  بەو  سەبارەت   aسروشەی ئەم  �ەزدان  بوو�ن، 
زەو�ی�ەدا  لەم  ب�نی،  کوڕەکان�م  و  �ەزرەع�لی  ناڤۆتی  خوێنی  دوێنێ  دەفەرموێت: 

a ٢5 فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  
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تۆڵەت لێ دەکەمەوە، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.“a ئێستاش بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان 
هەڵ�بگرە و فڕێی�بدە ناو کێڵگەکە.«

بێت هەگان  ڕێگای  بە  ب�نی،  ئەمەی  �ەهودا  پاشای  ئەحەز�ای  ٢7 کاتێک 

هەاڵت. �یێهو ڕاوی نا و گوتی: »ئەو�ش بکوژن!« ئەوان�ش لە هەورازەکەی گور 
بۆ مەگ�دۆ هەاڵت و  لێ�اندا. بەاڵم  لەناو گال�سکەکەی  �ەڤلەعامە  ئەوەی لەالی 
لەوێ مرد. ٢٨ خزمەتکارەکان�شی بەرەو ئۆرشەل�م تەرمەکە�ان سواری گال�سکە�ەک 
کرد و لەوێ لە گۆڕەکە�دا لەگەڵ باوباپی�رانی لە شاری داود ناشت�ان. ٢٩ لە ساڵی 

�ازدە�ەم�نی پاشا�ەتی �ۆرامی کوڕی ئەحاڤ، ئەحەز�ا ببوو بە پاشای �ەهودا.

کوش�نی ئیزابێل
چاوەکانی  لە  کلی  و  ب�ستەوە  ئەمەی  ئ�زابێل�ش  �ەزرەع�ل،  هاتە  �یێهو  3٠ ئ�نجا 

کرد، پرچی ڕێکخست و لە پەنجەرەکەوە تەماشای خوارەوەی کرد. 3١ کە �یێهو لە 
دەروازەکەوە هاتە ژوورەوە، لێیی پرسی: »ئەی ز�مری، بکوژی گەورەکەت، ئا�ا بۆ 

ئاشتی هاتوو�ت؟«
منە،  لەگەڵ  »کێ  گوتی:  و  هەڵبڕی  پەنجەرەکە  الی  بۆ  چاوی  3٢ ئەو�ش 

کێ؟« دوو سێ کاربەدەست�ش تەماشای ئەو�ان کرد لە خوارەوە. 33 �یێهو گوتی: 
»فڕێی�بدەنە خوارەوە!« ئەوان�ش فڕێی�ان دا�ە خوارەوە، ئەو�ش بە ئەس�ەکانی پیێشێلی 

کرد و هەندێک لە خوێنەکەی بە د�وارەکە و ئەس�ەکانی پرژا.
ئ�نجا گوتی: »ئاگاداری  �یێهو هاتە ژوورەوە و خواردی و خوارد�ەوە،  34 پاشان 

کاتێک  35 بەاڵم  پاشا�ە.«  کچی  چونکە  ب�نێژن،  و  بن  لێکراوە  نەفرەت  ژنە  ئەو 
لەپیی دەستی ه�چی د�کە�ان  پیێ�ەکانی و  ب�نێژن، جگە لە کەللەسەری و  چوون 
�یێهو�ان ڕاگە�اند. ئەو�ش گوتی: »ئەمە فەرما�شتی  نەدۆز�ی�ەوە. 3٦ گەڕانەوە و بە 
پارچە  لە  فەرمووی،  خزمەتکار�ەوە  ت�شبی  ئەل�اسی  ڕێگەی  لە  کە  �ەزدانە 
زەو�ی�ەکەی �ەزرەع�ل سەگ گۆشتی ئ�زابێل دەخۆن.b 37 الشەکەی ئ�زابێل�ش وەک 

زبڵ دەبێت لەسەر کێڵگەی زەو�ی�ەکەی �ەزرەع�ل، هەتا نەڵێن ”ئەمە ئ�زابێلە.“«

کوش�نی ماڵی ئەحاڤ

نووسی ١٠ نامە�ەکی  چەند  �یێهو  جا  هەبوو.  سام�رە  لە  کوڕی  حەفتا   ئەحاڤ  ١

پی�ران و پەروەردەکارانی  بۆ  �ەزرەع�ل لە سام�رە،  ناردی بۆ کاربەدەستانی  و 
و  گال�سکە  و  گەورەکەتان  کوڕەکانی  ٢ »ئێوە  گوتی:  و  ئەحاڤ  شازادەکانی 
3 لە  نامە�ە  ئەم  گە�شتنی  بە  هە�ە.  چەکتان  و  قەاڵبەند  شاری  لەال�ە،  ئەس�تان 
باوکی  تەختی  لەسەر  هەڵبژێرن،  شا�ستەتر�ن�ان  و  چاکتر�ن  گەورەکەتان  کوڕانی 

دا�بنێن. ئ�نجا بۆ ماڵی گەورەکەتان بجەنگن.«

a ٢٦ بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٢١ :١٩.   

b 3٦ سەگ گۆشتی ئ�زابێل دەخۆن: بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٢١ :٢3.   
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4 بەاڵم ئەوان زۆر زۆر ترسان و گوت�ان: »دوو پاشا لەبەردەمی نەوەستان، ئێمە 

چۆن لەبەردەمی بوەست�ن؟«
پەروەردەکارانی  و  پی�ران  و  شارەکە  فەرمانڕەوای  و  کۆشک  سەرپەرشت�اری  5 ئ�تر 

شازادەکانی ئەحاڤ پە�امێک�ان بۆ �یێهو نارد و گوت�ان: »ئێمە خزمەتکاری تۆ�ن و 
هەموو ئەوەی پیێمانی بڵێیی دە�کە�ن. ئێمە کەس ناکە�نە پاشا، ئەوەی پیێت باشە 

ب�کە.«
و  مندان  لەگەڵ  ئێوە  »ئەگەر  گوتی:  و  ناردن  بۆ  دووەمی  نامەی  �یێهو  ٦ ئ�نجا 

لەم  سبە�نێ  و  بهێنن  گەورەکەتان  کوڕەکانی  کەللەسەری  دەبن،  من  گوێڕا�ەڵی 
کاتەدا وەرنە الم لە �ەزرەع�ل.«

کە  ئەوانەی  بوون،  شارەکە  پی�اوانی  گەورە  لەگەڵ  شازادە  حەفتا  کاتەدا  لەو 
برد  پاشا�ان  کوڕەکانی  پیێگە�شت،  نامەکە�ان  7 کاتێک  دەکردن.  پەروەردە�ان 
و  دانا  سەبەتە�ەکدا  چەند  لەناو  کەللەسەرەکان�ان  سەربڕ�ن،  حەفتا�ان  هەر  و 
نارد�ان بۆ الی �یێهو لە �ەزرەع�ل. ٨ کاتێک نێردراوەکە هات بە �یێهوی ڕاگە�اند: 

»کەللەسەری کوڕەکانی پاشا�ان هێناوە.«
دەروازەی  لە  بە�انی  هەتا  و  بکەن  کەڵەکە�ان  دوو کۆمەڵ  »بە  ئەو�ش گوتی: 

شارەکە دا�انبنێن.«
٩ بە�انی �یێهو چووە دەرەوە. لەبەردەم هەموو گەل ڕاوەستا و گوتی: »ئێوە بێتاوانن. 

ئەوە من لە گەورەکەم �اخی بووم و کوشتم، ئەی کێ هەموو ئەمانەی کوشت؟ 
١٠ لەبەر ئەوە بزانن کە ه�چ وشە�ەک لە فەرما�شتی �ەزدان ناشکێت، کە لەسەر 

ماڵی ئەحاڤ فەرموو�ەتی. �ەزدان�ش ئەوەی کرد کە لە ڕێگەی ئەل�اسی بەندە�ەوە 
لە �ەزرەع�ل هەموو پاشماوەی ماڵی ئەحاڤی کوشت،  �یێهو  فەرمووی.« ١١ ئ�نجا 
بە  لەناوبرد و کەسی  نز�ک و کاه�نەکانی  پی�او و دۆستی  هەروەها هەموو گەورە 

ز�ندوو�یی نەهێشتەوە.
١٢ پاشان �یێهو هەستا و بەرەو سام�رە چوو. لە ڕێگادا، لە بێت عێقەدی شوانەکان، 

١3 تووشی چەند خزمێکی ئەحەز�ای پاشای �ەهودا بوو، جا گوتی: »ئێوە کێن؟«

ئەوان�ش گوت�ان: »ئێمە خزمەکانی ئەحەز�ا�ن و هاتوو�نەتە خوارەوە هەتا ساڵو 
لە بنەماڵەی پاشا و شاژنی دا�ک بکە�ن.«

و  گرت�انن  ز�ندوو�یی  بە  ئەوان�ش  ب�انگرن!«  ز�ندوو�یی  »بە  گوتی:  ١4 ئەو�ش 

لەالی ب�رەکەی بێت عێقەد سەر�ان بڕ�ن کە چل و دوو کەس بوون. کەس�ان بە 
ز�ندوو�یی نەهێشتەوە.

١5 دوای ئەوەی لەوێ ڕۆ�شت، تووشی �ەهۆنادابی کوڕی ڕێکاب بوو کە هاتبوو 

پیێشوازی لێبکات. �یێهو ساڵوی لێکرد و پیێیی گوت: »ئا�ا تۆش دڵسۆزی من�ت، 
هەروەک من دڵسۆزی تۆم؟«

�ەهۆناداب�ش وەاڵمی دا�ەوە: »بەڵێ.«
سەری  �یێهو  و  دا�یێ  دەستی  ئ�نجا  بدەرێ.«  دەستتم  »کەواتە،  گوتی:  �یێهو 
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خستە ناو گال�سکەکە. ١٦ �یێهو گوتی: »لەگەڵم وەرە و دڵگەرم�م بۆ �ەزدان بب�نە.« 
ئ�نجا لەگەڵ خۆی سواری گال�سکەکەی کرد.

سام�رە  لە  ئەحاڤی  بنەماڵەی  پاشماوەی  هەموو  سام�رە،  هاتە  �یێهو  ١7 کاتێک 

کوشت، لەناوی بردن، بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان کە بە ئەل�اسی فەرموو.

کوش�نی خزمەتکارەکانی بەعل
١٨ ئ�نجا �یێهو هەموو گەلی کۆکردەوە و پیێیی گوتن: »ئەحاڤ کەمێک خزمەتی 

بەعلی کرد، بەاڵم �یێهو خزمەتی ز�اتری دەکات. ١٩ ئێستاش هەموو پیێغەمبەرەکانی 
بەعل و هەموو ئەوانەی دە�ی�ەرستن و هەموو کاه�نەکان�م بۆ بانگ بکەن. کەس 
بدزێتەوە  خۆی  ئەوەی  دەکەم.  بەعل  بۆ  گەورە  قوربان��ەکی  چونکە  نەبێت،  بزر 
دەکوژرێت.« بەاڵم �یێهو ئەم فێڵەی بۆ بەعل پەرستەکان بەکارهێنا بۆ ئەوەی لەناو�ان 

ببات.
بەعل.«  بۆ  بکەن  پی�رۆز  کۆبوونەوە�ەکی  »بانگەوازی  گوتی:  �یێهو  ٢٠ ئ�نجا 

ئەوان�ش بانگەواز�ان کرد. ٢١ �یێهو بەناو هەموو ئ�سرائ�لدا بانگەوازی کرد، هەموو 
بەعل پەرستەکان هاتن، کەس نەما نە�ەت. هاتنە پەرستگای بەعل و پەرستگای 
بەعل�ان پڕکرد، لەم سەرەوە بۆ ئەو سەر. ٢٢ ئ�نجا �یێهو بە لێ�رسراوی جلوبەرگەکانی 
گوت: »جلوبەرگ بۆ هەموو بەعل پەرستەکان بهێنە دەرەوە.« ئەو�ش جلوبەرگی 

بۆ هێنانە دەرەوە.
بە  و  بەعل  پەرستگای  ناو  هاتنە  ڕێکاب  کوڕی  �ەهۆنادابی  و  �یێهو  ٢3 پاشان 

لە بەندەکانی �ەزدان  بب�نن نەوەک �ەکێک  بەعل پەرستەکانی گوت: »بگەڕێن و 
لێرە لەگەڵتان بێت، تەنها بەعل پەرستان لێرە بمێننەوە.« ٢4 ئ�تر کە چوونە ژوورەوە 
�یێهو  کە  دانرابوون  دەرەوە  لە  پی�او  هەشتا  بکەن،  سووتاندن  قوربانی  ئەوەی  بۆ 
داوە  ئێوەم  دەستی  بە  کە  پی�اوانەی  لەو  پی�او  �ەک  »ئەگەر  کردبوونەوە:  ئاگاداری 

دەرباز بێت، ئەوا گ�انی ئێوە لە ج�اتی گ�انی ئەو دەبێت.«
پاسەوانە  بە  بووەوە،  سووتاندن  قوربانی  پیێشکەشکردنی  لە  �یێهو  ٢5 کاتێک 

کەس  مەهێڵن  ب�انکوژن،  و  ژوورەوە  »بڕۆنە  گوت:  ئەفسەرەکانی  و  تا�بەتەکان 
دەرباز بێت.« ئەوان�ش بە شمشێر هەموو�ان کوشت. ئ�نجا پاسەوانە تا�بەتەکان و 
ئەفسەرەکان فڕێی�ان دانە دەرەوە و بەرەو نزرگەی ناوەوەی پەرستگای بەعل ڕۆ�شتن. 
سووتاند�انن،  ئەوەی  دوای  دەرەوە.  هێنا�ە  بەعل�ان  پەرستگای  ٢٦ کۆڵەکەکانی 

٢7 تێک�ان شکاندن و پەرستگای بەعل�ان ڕووخاند و کرد�انە زبڵدان، هەتا ئێستاش 

شوێنەواری ماوە.
٢٨ ئ�تر �یێهو پەرستنی بەعلی لە ئ�سرائ�ل نەهێشت، ٢٩ هەرچەندە لە گوناهەکانی 

گوناه  ئ�سرائ�ل  کردبوو  وای  بەهۆ�ەوە  کە  نەدا،  الی  نەڤات  کوڕی  �ارۆڤعامی 
بکات، پەرستنی دوو گوێرەکە زێڕ�نەکە لە بێت ئێل و لە دان.

تۆ  بوو  ڕاست  پیێم  من  ئەوەی  »چونکە  فەرموو:  �یێهوی  بە  �ەزدان  3٠ پاشان 
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هەتا  کردت،  ئەحاڤ  ماڵی  بە  دەرهەق  بوو  دڵم  لە  کە  ئەوەی  هەموو  کردت، 
ڕەچاوی  �یێهو  3١ بەاڵم  دادەن�شێت.«  ئ�سرائ�ل  تەختی  لەسەر  نەوەت  چوارەم�ن 
پەروەردگاری  �ەزدانی  فێرکردنەکانی  بەپیێیی  دڵ��ەوە  هەموو  بە  کە  نەکرد  ئەوەی 
ئ�سرائ�ل بڕوات، لە گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات الی نەدا کە بەهۆ�ەوە 

وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
3٢ لەو سەردەمەدا �ەزدان دەستی بە بچووک کردنەوەی خاکی ئ�سرائ�ل کرد، جا 

حەزائێل لەو سنوورانەی ئ�سرائ�لەوە لێیی دان 33 کە لە ڕۆژهەاڵتی بەری ئەوبەری 
ئەوەی  عەرۆعێر  لە  مەنەشە،(  و  ڕەئوبێن  و  گاد  )هەرێمی  بوو  ئوردون  ڕووباری 

لەسەر دەربەندی ئەرنۆنە و لە گلعاد و باشان.
34 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی �یێهو و هەموو کارەکانی و پاڵەوان�ەت��ەکەی کە 

کردی لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.
�ەهۆئاحازی  ئ�تر  ناشت�ان.  لە سام�رە  و  نا�ەوە  باوباپی�رانی سەری  لەگەڵ  35 �یێهو 

پاشا�ەتی  سام�رە  لە  �یێهو  کە  ماوە�ەی  3٦ ئەو  پاشا.  بە  بوو  لەدوای خۆی  کوڕی 
ئ�سرائ�لی کرد، ب�ست و هەشت ساڵ بوو.

عەتەلیا و یۆئاش

 کاتێک عەتەل�ای دا�کی ئەحەز�اش کە ب�نی کوڕەکەی مردووە، هەستا و ١١ ١

�ەهۆرام  �ەهۆشەڤەعی کچی  ٢ بەاڵم  لەناوبرد.  ڕەچەڵەکی شاهانەی  هەموو 
پاشا و خوشکی ئەحەز�ا، �ۆئاشی کوڕی ئەحەز�ای برد و ڕفاندی پیێش کوشتنی 
شازادەکان. ئەو و دا�ەنەکەی لە ژووری نوستن دانا بۆ ئەوەی لە عەتەل�ا ب�شارێتەوە، 
جا �ۆئاش نەکوژرا. 3 ماوەی شەش ساڵ لەگەڵ دا�ەنەکە بە نهێنی لە پەرستگای 

�ەزدان بوو، لە کاتێکدا عەتەل�ا فەرمانڕەوای خاکەکە بوو.
سەدان،  �ەکەی  فەرماندەی  بەدوای  ناردی  �ەهۆ�اداع  حەوتەم  ساڵی  4 لە 

پاسەوانەکان و پاسەوانە تا�بەتەکان، هێنانی بۆ الی خۆی لە پەرستگای �ەزدان، 
پە�مانێکی لەگەڵدا بەستن، لە پەرستگای �ەزدان سوێندی دان و کوڕەکەی پاشای 
پی�شان دان. 5 ئ�نجا فەرمانی پیێ کردن و گوتی: »ئەمە ئەو کارە�ە کە ئێوە دە�کەن، 
ئێوە کە بە سێ ت�پ لە ڕۆژی شەممە دەست بە پاسەوانی دەکەن، سێ�ەکتان لە 
کۆشکی شاهانە، ٦ سێ�ەک�ش لە دەروازەی سوڕ و سێ�ەک�ش لە دەروازەکەی پشت 
پاسەوانە تا�بەتەکان، کە بە نۆرە پاسەوانی پەرستگاکە دەکەن. 7 ئێوەش کە لەناو 
ئەو دوو ت��ەی د�کە کە بە ئاسا�یی لە ڕۆژی شەممە ئەرکی پاسەوان�ێت��ان لە ئەستۆ 
ن��ە، پیێو�ستە هەر هەمووتان لە پیێناوی پاشا پاسەوان�ێتی پەرستگای �ەزدان بکەن. 
٨ چواردەوری پاشا بگرن، هەرکەسە و چەکەکەی لە دەست بێت، ئەوەی بێتە ناو 

ڕ�زەکانتانەوە دەکوژرێت. لەگەڵ پاشا بن بۆ هەرکوێی�ەک بچێت.«
٩ فەرماندەکانی �ەکەی سەدان�ش ئەوە�ان کرد کە �ەهۆ�اداعی کاه�ن فەرمانی 

کاه�ن،  �ەهۆ�اداعی  هاتنە الی  و  برد  خۆی  پی�اوەکانی  �ەکێک  هەر  کردن.  پیێ 
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ن�ن.  ئەرک  لەسەر  ئەوانەش کە  و  ئەرکەکان�انن  لەسەر  ڕۆژی شەممە  لە  ئەوانەی 
١٠ کاه�نەکەش ڕم و قەڵغانەکانی داودی پاشا کە لە پەرستگای �ەزدان بوون دا�ە 

دەست  بە  چەک  هەر�ەکە  تا�بەتەکان  ١١ پاسەوانە  سەدان.  �ەکەی  فەرماندەی 
باشووری  لەالی  پەرستگا،  و  قوربانگا  نز�ک  لە  ڕاوەستان،  پاشا  دەوری  لە 

پەرستگاکەوە هەتا الی باکوور.
١٢ ئ�نجا �ەهۆ�اداع کوڕەکەی پاشای هێنا�ە دەرەوە و تاجەکەی لەسەر سەری 

دانا، وێنە�ەکی پە�مانەکەی دا�یێ و کرد�انە پاشا. دەستن�شان�ان کرد و چەپڵە�ان 
بۆ لێدا و گوت�ان: »بژی پاشا!«

١3 کاتێک عەتەل�ا گوێیی لە دەنگی پاسەوانە تا�بەتەکان و خەڵکەکە بوو، هاتە 

الی ئەو خەڵکەی لە پەرستگای �ەزدان بوون. ١4 تەماشای کرد وا پاشا هەروەک 
چۆن نەر�تە، لەالی کۆڵەکەکە ڕاوەستاوە، سەرکردەکان و کەڕەنا لێدەرەکان لەالی 
عەتەل�ا  ئ�نجا  دەدەن.  لێ  کەڕەنا  و  دڵخۆشن  خاکەکە  گەلی  هەموو  پاشان، 

جلەکانی لەبەرخۆی دادڕی و هاواری کرد: »ناپاک��ە! ناپاک��ە!«
ئەفسەرانی  و  سەدان  �ەکەی  فەرماندەی  بە  فەرمانی  کاه�ن�ش  ١5 �ەهۆ�اداعی 

لەشکر کرد و پیێیی گوتن: »ب�بەنە دەرەوەی ڕ�زەکان و ئەوەش کە بەدوای کەوت 
بە شمشێر ب�کوژن.« چونکە پیێشتر کاه�نەکە گوتبووی، »نابێت لەناو پەرستگای 
�ەزدان بکوژرێت.« ١٦ ئ�تر گرت�ان و لەسەر ڕێگای هاتنە ژوورەوەی ئەس�ەکان بۆ 

کۆشکی پاشا کوژرا.
ال�ەکی  لە  گەل  و  پاشا  و  ال�ەک  لە  �ەزدان  لەنێوان  پە�مانی  ١7 �ەهۆ�اداع�ش 

د�کەوە بەست تاکو ببنە گەلی �ەزدان. هەروەها پە�مان�شی لەنێوان پاشا و گەل 
تێک�اندا  و  بەعل  پەرستگای  ناو  هاتنە  خاکەکە  گەلی  هەموو  ١٨ ئ�نجا  بەست. 
لەبەردەم  بەعل�ان  کاه�نی  مەتانی  شکاند،  تەواوەتی  بە  بتەکان�ان  و  قوربانگا  و 

قوربانگاکان کوشت.
�ەهۆ�اداعی کاه�ن�ش چەند ئەفسەرێکی لەسەر پەرستگای �ەزدان دانا. ١٩ پاشان 
فەرماندەی سەدان و پاسەوان و پاسەوانە تا�بەتەکان و هەموو گەلی خاکەکەی برد 
پاسەوانە  بە ڕێگای دەروازەی  �ەزدانەوە هێنا�ە خوارەوە،  لە پەرستگای  پاشا�ان  و 
تا�بەتەکاندا چوونە ژوورەوە بۆ کۆشکی پاشا، پاشاش چووە شوێنی خۆی و لەسەر 
بوون و شارەکە  ٢٠ هەموو گەلی خاکەکەش دڵخۆش  پاشا�ەتی دان�شت.  تەختی 

حەوا�ەوە، لەبەر ئەوەی عەتەل�ا�ان لە نز�ک کۆشکی پاشا بە شمشێر کوشت.
٢١ �ۆئاش کە بوو بە پاشا، کوڕێکی حەوت سااڵن بوو.

یۆئاش �ەرس�گا چاک دەکاتەوە

لە ١٢ ساڵ  چل  و  پاشا  بە  بوو  �ۆئاش  �یێهو،  پاشا�ەتی  حەوتەمی  ساڵی   لە  ١

شابەع  ب�ری  خەڵکی  بوو،  چ�ڤ�ا  ناوی  دا�کی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م 
بوو. ٢ �ۆئاش لەبەرچاوی �ەزدان ئەوەی ڕاست بوو کردی لە هەموو ئەو ماوە�ەی 
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کە �ەهۆ�اداعی کاه�ن فێری دەکرد. 3 بەاڵم نزرگەکانی سەر بەرزا�ییa تێکنەدران و 
گەل هێشتا لەسەر بەرزا�ی�ەکان قوربان��ان سەردەبڕی و بخوور�ان دەسووتاند.

ناو  هاتووەتە  پی�رۆزکراوەکانی  ز�وە  »هەموو  گوت:  کاه�نەکانی  بە  4 �ۆئاش 

بەخشراوەکان  ز�وە  و   bنەزرکراوەکان ز�وە  و  داهاتەکان  ز�وی  �ەزدان،  پەرستگای 
کۆبکەنەوە. 5 با هەر کاه�نێک لە �ەکێک لە خەزنەدارەکان ز�و وەربگرێت، هەر 

داڕووخاو�ی�ەک�ان لە پەرستگا ب�ن��ەوە چاکی بکەنەوە.«
٦ بەاڵم لە ساڵی ب�ست و سێ�ەمی �ۆئاشی پاشا هێشتا کاه�نەکان داڕووخاو�ی�ەکانی 

پەرستگاکە�ان چاک نەکردبووەوە. 7 لەبەر ئەوە �ۆئاشی پاشا �ەهۆ�اداعی کاه�ن و 
لێیی پرس�ن: »بۆچی داڕووخاوی پەرستگاکەتان  بانگکرد و  کاه�نەکانی د�کەی 
خەزنەدارەکان  لە  ز�و  خۆتان  پیێداو�ست��ەکانی  بۆ  ئێستاش  نەکردووەتەوە؟  چاک 
پەرستگاکە.«  داڕووخاو�ی�ەکانی  چاککردنەوەی  بۆ  دا�بنێن  بەڵکو  وەرمەگرن، 
خۆش�ان  و  وەرنەگرن  گەل  لە  ز�و  ئەوەی  لەسەر  بوون  ڕازی  کاه�نەکان  ٨ ئ�نجا 

داڕووخاو�ی�ەکانی پەرستگاکە چاکنەکەنەوە.
٩ ئ�نجا �ەهۆ�اداعی کاه�ن سندوقێکی هێنا و کونێکی لە سەرەکەی کرد و لە 

ناو  بۆ  قوربانگاکە دا�نا، لەالی ڕاستی شوێنی هاتنە ژوورەوەی خەڵکەکە  نز�ک 
پەرستگای �ەزدان. کاه�نەکان�ش ئەوانەی چاودێری دەروازەکە�ان دەکرد، هەموو 
ب�ن��ان  کاتێک  بوو  ١٠ ئەوە  دا�اننا.  تێ�دا  �ەزدانەوە  پەرستگای  هاتبووە  ز�وەی  ئەو 
ز�وەکە لە سندوقەکە زۆر بووە، خامەی نهێنیc پاشا و سەرۆک کاه�ن سەرکەوتن 
و ئەو ز�وەی لە پەرستگای �ەزدان بوو ژمارد�ان و لە ک�سە�ان کرد. ١١ ئ�نجا ز�وە 
سەرپەرشت�ارانی  هەڵدەستان،  کارەکە  بە  ئەوانەی  دەست  دا�ە  ژمێردراوەکە�ان 
�ەزدان  پەرستگای  لە  ئەوانەی  بۆ  کرد  خەرج�ان  ئەوان�ش  �ەزدان،  پەرستگای 
و  دار  کڕ�نی  بۆ  هەروەها  نەقاڕەکان.  ١٢ بەنا،  ب�ناساز،  دارتاش،  دەکرد:  کار�ان 
بڕاو بۆ چاککردنەوەی داڕووخاوی پەرستگای �ەزدان و بۆ هەموو ئەوەی  بەردی 

خەرج دەکرێت لە نۆژەنکردنەوەی پەرستگاکە.
کەڕەنا  و   dتاس مەقەست،  ز�و،  تەشتی  �ەزدان  پەرستگای  بۆ  ١3 بەاڵم 

دروستنەکران، نە ه�چ کەلوپەلێکی زێڕ و ز�و، لەو ز�وەی هاتبووە ناو پەرستگای 
�ەزدانەوە. ١4 بەڵکو درانە ئەوانەی کە بە کارەکە هەڵدەستان و پەرستگای �ەزدان�ان 
دەست  دەدانە  ز�وەکە�ان  کە  نەدەکۆڵ��ەوە  پی�اوانەش�ان  ١5 لەو  پیێ چاکدەکردەوە. 
هەتا ب�دەنە ئەوانەی کە بە کارەکە هەڵدەستان، چونکە بە دەست�اک��ەوە کار�ان 

a 3 ئاماژە�ە بۆ ئەو جێگا�ە بەرزانەی کە لەال�ەن خودا هەڵنەبژێردرابوو، بەاڵم گەل ڕێوڕەسمی پەرستن�ان لێ ئەنجام دەدا. بڕوانە دواوتار ١٢ :5 .  

b 4 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات کە 

پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢.   

c ١٠ ڕازپۆش.  

d ١3 کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3.   
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دەکرد. ١٦ بەاڵم ز�وی قوربانی تاوان و ز�وی قوربانی گوناه، نەخرا�ە ناو پەرستگای 
�ەزدانەوە، بەڵکو بۆ کاه�نەکان بوو.

١7 لەو کاتە حەزائێلی پاشای ئارام چوو هێرشی کردە سەر گەت و گرتی. ئ�نجا 

�ەهوداش  پاشای  ١٨ �ۆئاشی  سەر.  بکاتە  هێرشی  هەتا  کرد  ئۆرشەل�م  لە  ڕووی 
باوباپی�رانی،  ئەحەز�ای  و  �ەهۆرام  و  �ەهۆشافات  تەرخانکراوەکانی  شتە  هەموو 
پاشا�انی �ەهودا، لەگەڵ شتە پی�رۆزکراوەکانی خۆی و هەموو زێڕی ناو گەنج�نەکانی 
ئارام،  پاشای  حەزائێلی  بۆ  ناردنی  و  برد  پاشای  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای 

ئەو�ش لە ئۆرشەل�م کشا�ەوە.
پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  هەموو  و  �ۆئاش  پاشا�ەتی  د�کەی  ١٩ ڕووداوەکانی 

کاربەدەستەکانی  ٢٠ پاشان  کراون.  تۆمار  �ەهودا  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
�ۆئاش�ان  س�اڵ�ە  ڕێگای  لەسەر  کە  بێت م�لۆ  لە  گێڕا،  پی�النێک�ان  و  هەستان 
�ەهۆزاڤادی  و  �ۆزاڤادی کوڕی ش�مەعات  ٢١ هەردوو خزمەتکارەکەی،  کوشت. 
ئ�تر  نێژرا.  لە شاری داود  باوباپی�رانی  لەگەڵ  �ۆئاش کوژرا و  لێ�اندا.  کوڕی شۆمێر 

ئەمەس�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی یەهۆئاحاز

پاشای ١3 ئەحەز�ای  کوڕی  �ۆئاشی  پاشا�ەتی  سێ�ەمی  و  ب�ست  ساڵی   لە  ١

�ەهودا، �ەهۆئاحازی کوڕی �یێهو بۆ ماوەی حەڤدە ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی 
گوناهەکانی  بەدوای  کرد،  خراپەکاری  �ەزدان  ٢ لەبەرچاوی  کرد.  ئ�سرائ�لی 
وای  بەهۆ�ەوە  کە  کرد  ئەوی  گوناهی  هەمان  و  نەڤات کەوت  �ارۆڤعامی کوڕی 
کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات، لێیی ال نەدا. 3 ئ�تر تووڕە�یی �ەزدان بەسەر ئ�سرائ�لدا 
بەن هەدەدی  و  ئارام  پاشای  حەزائێلی  دەسەاڵتی  لەژێر  درێژ  ماوە�ەکی  جۆشا، 

کوڕی هێشتن��ەوە.
4 ئ�نجا �ەهۆئاحاز لە �ەزدان پاڕا�ەوە و �ەزدان�ش گوێیی لێ گرت، چونکە ب�نی 

چۆن پاشای ئارام ئ�سرائ�ل دەچەوسێنێتەوە. 5 �ەزدان ڕزگارکەرێکی دا�ە ئ�سرائ�ل، 
ن�شتەجێ  ماڵەکان�ان  لەناو  جاران  وەک  و  بوون  ڕزگار  ئارام��ەکان  دەستی  لەژێر 
گوناهی  هەمان  النەدا،  �ارۆڤعام  بنەماڵەی  گوناهەکانی  لە  خۆ�ان  ٦ بەاڵم  بوون. 
بەردەوام  لەسەری  بکات،  گوناه  ئ�سرائ�ل  کردبوو  وای  بەهۆ�ەوە  کە  کرد  ئەو�ان 

بوون، هەروەها ستوونە ئەشێراکەشa لە سام�رە لە جێیی خۆی ماوە.
دە  و  گال�سکە  دە  و  سوار  پەنجا  لە  نەمابووەوە، جگە  بۆ  سوپای  7 �ەهۆئاحاز 

هەزار پی�ادە، چونکە پاشای ئارام لەناو�بردبوون و وەک خۆڵی ژێر پیێیی لێکردبوون.
هەموو  و  کردی  ئەوەی  هەموو  و  �ەهۆئاحاز  پاشا�ەتی  د�کەی  ٨ ڕووداوەکانی 

دەستکەوتەکانی لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. 

a ٦ ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5.   
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ئ�تر �ەهۆئاشی  ناشت�ان.  لە سام�رە  نا�ەوە و  باوباپی�رانی سەری  ٩ �ەهۆئاحاز لەگەڵ 

کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی یەهۆئاش
١٠ لە ساڵی سی و حەوتەمی پاشا�ەتی �ۆئاشی پاشای �ەهودا، �ەهۆئاشی کوڕی 

�ەهۆئاحاز بۆ ماوەی شازدە ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ١١ لەبەرچاوی 
�ەزدان خراپەکاری کرد، لە ه�چ �ەکێک لە گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات 
گوناه  ئ�سرائ�ل  کردبوو  وای  بەهۆ�ەوە  کە  کرد  ئەوی  گوناهی  هەمان  نەدا،  الی 

بکات، بەڵکو لەسەر�ان بەردەوام بوو.
و  کردی  ئەوەی  هەموو  و  �ەهۆئاش  پاشا�ەتی  د�کەی  ١٢ ڕووداوەکانی 

پەڕتووکی  لە  جەنگا  �ەهودا  پاشای  ئەمەس�ای  دژی  لە  چۆن  کە  پاڵەوان��ەکەی 
کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. ١3 �ەهۆئاش لەگەڵ باوباپی�رانی 
سەری نا�ەوە و �ارۆڤعام لەسەر تەختەکەی دان�شت، �ەهۆئاش�ش لە سام�رە نێژرا، 

لەگەڵ پاشاکانی ئ�سرائ�ل.
�ەهۆئاشی  جا  مرد،  پیێیی  کە  نەخۆش��ەی  بەو  کەوت  نەخۆش  ١4 ئەل�شەع�ش 

پاشای ئ�سرائ�ل چووە خوارەوە بۆ الی و لەسەری گر�ا و گوتی: »باوکە ڕۆ! باوکە 
ڕۆ! ئەی گال�سکەی ئ�سرائ�ل و سوارەکانی!«

ئەو�ش  هەڵگرە.«  ت�رێک  چەند  و  »کەوانێک  گوت:  پیێیی  ١5 ئەل�شەع�ش 

»دەستت  گوت:  ئ�سرائ�لی  پاشای  ١٦ بە  هەڵگرت.  ت�رێکی  چەند  و  کەوانێک 
دەستی خستە سەر  ئەل�شەع�ش  دانا،  دەستی  ئەو�ش  دابنێ.«  کەوانەکە  لەسەر 

دەستی پاشا.
کرد�ی�ەوە.  ئەو�ش  بکەوە.«  ڕۆژهەاڵت  ڕووەو  »پەنجەرەکەی  گوتی:  ١7 ئ�نجا 

ت�ری  »ئەمە  گوتی:  ئەل�شەع  هاو�شتی.  ئەو�ش  »ب�هاوێ!«  گوتی:  ئەل�شەع 
تەواوی  بە  ئەفێق  لە  ئارام،  سەر  بە  سەرکەوتنە  ت�ری  �ەزدانەوە،  لە  سەرکەوتنە 

ئارام��ەکان لەناودەبە�ت.«
بە  ئەل�شەع  ئ�نجا  بردنی،  پاشاکەش  ببە.«  »ت�رەکان  گوتی:  ١٨ هەروەها 

وەستا.  و  لێ�دا  جار  سێ  ئەو�ش  بدە.«  زەو�ی�ەکە  »لە  گوت:  ئ�سرائ�لی  پاشای 
١٩ جا پی�اوەکەی خودا لێیی تووڕە بوو و گوتی: »دەبووا�ە پیێنج �ان شەش جار لە 

زەو�ی�ەکەت بدا�ە، ئ�نجا بە تەواوی لە ئارامت دەدا هەتا لەناودەچوون، ئێستاش 
تەنها سێ جار لە ئارام دەدە�ت.«

٢٠ پاشان ئەل�شەع مرد و ناشت�ان.

چەتەکانی مۆئاب هەموو بەهارێک دەهاتنە ناو خاکەکە. ٢١ جارێک�ان کاتێک 
ئ�تر  ب�نی،  لەناکاو کۆمەڵێک چەتە�ان  پی�اوێک�ان دەناشت،  ئ�سرائ�لی  هەندێک 
تەرمی پی�اوەکە�ان فڕێدا�ە ناو گۆڕەکەی ئەل�شەع. جا کە پی�اوەکە بەر ئێسقانەکانی 

ئەل�شەع کەوت، ز�ندوو بووەوە و هەستا�ەوە سەر پیێ�ەکانی.
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ئ�سرائ�لی  �ەهۆئاحاز  سەردەمی  درێژا�یی  بە  ئارام�ش  پاشای  ٢٢ حەزائێلی 

چەوساندەوە. ٢3 بەاڵم �ەزدان لەگەڵ�ان م�هرەبان و بە بەزە�یی بوو، لەبەر پە�مانەکەی 
لەگەڵ ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب ئاوڕی لێ دانەوە. هەتا ئەم کاتە نە�دەو�ست 

ڕ�شەکێش�ان بکات و دوور�ان بخاتەوە.
٢4 پاشان حەزائێلی پاشای ئارام مرد و بەن هەدەدی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە 

پاشا. ٢5 ئ�نجا �ەهۆئاشی کوڕی �ەهۆئاحاز گەڕا�ەوە و بە جەنگ شارۆچکەکانی 
لە دەست بەن هەدەدی کوڕی حەزائێل وەرگرتەوە، ئەوەی لە دەستی �ەهۆئاحازی 
ئ�سرائ�لی  شارۆچکەکانی  و  بەزاندی  جار  سێ  �ەهۆئاش  بردبووی،  باوکی 

گەڕاندەوە.

�اشایەتی ئەمەسیا لە یەهودا

 لە ساڵی دووەمی پاشا�ەتی �ەهۆئاشی کوڕی �ەهۆئاحازی پاشای ئ�سرائ�ل، ١4 ١

ئەمەس�ای کوڕی �ۆئاش بوو بە پاشای �ەهودا. ٢ کاتێک بوو بە پاشا تەمەنی 
ب�ست و پیێنج ساڵ بوو، ب�ست و نۆ ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. دا�ک�شی 
ناوی �ەهۆعەد�ن بوو، خەڵکی ئۆرشەل�م بوو. 3 ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست 
بوو کردی، بەاڵم نەک وەکو داودی باپی�رە گەورەی، بەڵکو وەک هەموو ئەوەی 
بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  ئەوەش  4 لەگەڵ  کردی.  ئەو�ش  کردی  باوکی  �ۆئاشی 
بخوور�ان  و  سەردەبڕی  قوربان��ان  بەرزا�ی�ەکان  لەسەر  گەل  هێشتا  تێکنەدران، 

دەسووتاند.
5 کاتێک جڵەوی پاشا�ەت��ەکە لە دەستی جێگ�ر بوو، سزای مردنی بەسەر ئەو 

بکوژەکانی  کوڕی  ٦ بەاڵم  کوشتبوو.  باوک�ان  پاشای  کە  سەپاند  کاربەدەستانەدا 
�ەزدان  کە  نووسراوە،  موسادا  تەوراتی  پەڕتووکی  لە  ئەوەی  بەگوێرەی  نەکوشت، 
لە ج�اتی  ناکوژرێت و کوڕ  لە ج�اتی کوڕ  »باوک  فەرموو�ەتی:  و  داوە  فەرمانی 

a».باوک ناکوژرێت، هەر �ەکێک لەسەر گوناهی خۆی دەکوژرێت
7 ئەوە بوو لە دۆڵی خوێb دە هەزار کەسی لە ئەدۆم کوشت و بە جەنگ سەلەعی 

گرت و ناوی لێنا �ۆقتئێل، هەتا ئەمڕۆش ئەوە ناو�ەتی.
کوڕی  �ەهۆئاحازی  کوڕی  �ەهۆئاشی  الی  ناردە  نێردراوی  ئەمەس�ا  ٨ پاشان 

�یێهوی پاشای ئ�سرائ�ل و پیێیی گوت: »وەرە، با ڕووبەڕوو شەڕ بکە�ن.«
دا�ەوە  �ەهودای  پاشای  ئەمەس�ای  وەاڵمی  ئ�سرائ�ل�ش  پاشای  ٩ �ەهۆئاشی 

گوتی:  و  لوبنانی  ئورزی  دار  الی  بۆ  ناردی  لوبنانی   cکەرتەش�یی« گوتی:  و 
لوبنان  لە  کێوی  ئاژەڵێکی  ئ�نجا  ژنی.“  ببێتە  تاکو  کوڕەکەم  بە  بدە  ”کچەکەت 
ئێستا  شکاند،  ئەدۆمت  ١٠ تۆ  کردەوە.  پانی  و  ڕۆ�شت  کەرتەش��ەکەدا  بەسەر 

a ٦ لەسەر گوناهی خۆی دەکوژرێت: بڕوانە دواوتار ٢4 :١٦ .  

b 7 دۆڵی خوێ: دەکەوێتە باشووری دەر�ای مردوو.  

c ٩ کەرتەشی جۆرە گ�ا�ەکی خۆڕسکی دڕکاو�ی�ە کە لە بناری شاخەکاندا دەڕوێت و پیێشی دەگوترێت دڕکە گورزە، شفتەزی، دڕکە تۆپە.  
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خۆتدا  بەسەر  بەاڵ  بۆچی  بمێنەوە!  خۆت  ماڵی  لە  و  بەڕێزبە  بوو�ت.  لەخۆبا�یی 
دەهێن�ت؟ ئ�نجا دەکەو�ت، خۆت و �ەهوداش لەگەڵت.«

١١ بەاڵم ئەمەس�ا گوێیی نەگرت، لەبەر ئەوە �ەهۆئاشی پاشای ئ�سرائ�ل هێرشی 

�ەکتر  �ەهودا ڕووبەڕووی  بێت شەمەشی  لە  �ەهودا  پاشای  ئەمەس�ای  لەگەڵ  برد، 
بوونەوە. ١٢ لە ئەنجامدا �ەهودا بەرامبەر بە ئ�سرائ�ل تێکشکان، هەرکەسە و بەرەو 
کوڕی  �ۆئاشی  کوڕی  �ەهودا،  پاشای  ١3 ئەمەس�ای  هەاڵت.  خۆی  ماڵەکەی 
گ�را.  د�ل  بە  بێت شەمەش  لە  ئ�سرائ�لەوە  پاشای  �ەهۆئاشی  لەال�ەن  ئەحەز�ا، 
پاشان �ەهۆئاش چوو بۆ ئۆرشەل�م و شوورای ئۆرشەل�می لە دەروازەی ئەفرا�مەوە 
هەتا دەروازەی گۆشەکە وێران کرد، کە چوار سەد باڵa بوو. ١4 هەموو زێڕ و ز�و و 
قاپوقاچاغەکانی ناو پەرستگای �ەزدان و ناو گەنج�نەکانی کۆشکی پاشای برد، 

هەروەها چەند�ن بارمتەی گرت و گەڕا�ەوە سام�رە.
١5 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی �ەهۆئاش، ئەوەی کردی و پاڵەوان��ەکەی کە 

نواندی، چۆن لە دژی ئەمەس�ای پاشای �ەهودا جەنگا، لە پەڕتووکی کاروباری 
سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  ١٦ �ەهۆئاش  کراون.  تۆمار  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕۆژانەی 
نا�ەوە و لە سام�رە لەگەڵ پاشاکانی ئ�سرائ�لدا نێژرا. ئ�تر �ارۆڤعامی کوڕی لەدوای 

خۆی بوو بە پاشا.
١7 ئەمەس�ای کوڕی �ۆئاشی پاشای �ەهوداش لەدوای مردنی �ەهۆئاشی کوڕی 

پاشا�ەتی  د�کەی  ١٨ ڕووداوەکانی  ژ�ا.  پازدە ساڵ  ئ�سرائ�ل،  پاشای  �ەهۆئاحازی 
ئەمەس�ا لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون.

١٩ لە ئۆرشەل�م پی�الن�ان لە دژی گێڕا و هەاڵت بۆ الخ�ش، ئ�نجا چەند پی�اوێک�ان 

بەدوا�دا ناردە شاری الخ�ش و لەوێ کوشت�ان. ٢٠ بە ئەسپ هێنرا�ەوە ئۆرشەل�م و 
لەوێ لە شاری داود لەگەڵ باوباپی�رانی نێژرا.

٢١ پاشان هەموو گەلی �ەهودا عەزەر�ایb گەنجی شازدە سااڵن�ان برد و لە جێیی 

گەڕاند�ی�ەوە  و  ناوە  بن�اد  ئێلەتی  بەندەری  ٢٢ ئەو  پاشا.  کرد�انە  باوکی  ئەمەس�ای 
سەر �ەهودا، پاش ئەوەی ئەمەس�ا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە.

�اشایەتی یارۆ�عامی دووەم
�ەهودا،  پاشای  �ۆئاشی  کوڕی  ئەمەس�ای  پاشا�ەتی  پازدە�ەم�نی  ساڵی  ٢3 لە 

لە  ساڵ  �ەک  و  چل  ماوەی  ئ�سرائ�ل  پاشای  �ەهۆئاشی  کوڕی  �ارۆڤعامی 
�ەکێک  ه�چ  لە  کرد،  خراپەکاری  �ەزدان  ٢4 لەبەرچاوی  کرد.  پاشا�ەتی  سام�رە 
کردبوو  وای  بەهۆ�ەوە  کە  نەدا،  الی  نەڤات  کوڕی  �ارۆڤعامی  گوناهەکانی  لە 
لە  گەڕاندەوە،  ئ�سرائ�لی  سنوورەکانی  کە  بوو  ٢5 ئەو  بکات.  گوناه  ئ�سرائ�ل 
دەروازەی حەماتەوە هەتا دەر�ای مردوو، بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان کە لە ڕێگەی 

a ١3 چوار سەد باڵ: نز�کەی ١٨٠ مەتر.  

b ٢١ هەروەها بە ناوی )عوز�ا(ش هاتووە.  
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پیێغەمبەرەی  ئەو  فەرمووبووی،  ئەم�تە�ەوە  �ونسی کوڕی  لە ڕێگەی  بەندەکە�ەوە، 
خەڵکی گەت حێفەر بوو.

�ارمەتی  ن��ە  کەس  ب�نی،  ئ�سرائ�لی  ئازادی  و  کۆ�لە  تاڵی  زەل�ل�یی  ٢٦ �ەزدان 

ئاسماندا  لەژێر  ئ�سرائ�ل  ناوی  کە  نە�فەرمووبوو  ٢7 �ەزدان�ش  بدات.  ئ�سرائ�ل 
دەسڕێتەوە، جا بە دەستی �ارۆڤعامی کوڕی �ەهۆئاش ڕزگاری کردن.

و  کردی  ئەوەی  هەموو  و  �ارۆڤعام  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٨ ڕووداوەکانی 

پاڵەوان��ەکەی، چۆن جەنگا و چۆن د�مەشق و حەماتی گەڕاندەوە سەر ئ�سرائ�ل، 
کە پیێشتر سەر بە �ەهودا بوون، لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل 
سەری  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  لەگەڵ  باوباپی�رانی،  لەگەڵ  ٢٩ �ارۆڤعام  کراون.  تۆمار 

نا�ەوە. ئ�تر زەکەر�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی عەزەریا لە یەهودا

ئ�سرائ�ل، ١5 پاشای  �ارۆڤعامی  پاشا�ەتی  حەوتەمی  و  ب�ست  ساڵی   لە  ١

عەزەر�ایa کوڕی ئەمەس�ا بوو بە پاشای �ەهودا. ٢ گەنجێکی شازدە سااڵن 
بوو کە بوو بە پاشا، پەنجا و دوو ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. دا�ک�شی ناوی 
�ەخۆل�اهو بوو، خەڵکی ئۆرشەل�م بوو. 3 بە هەمان شێوەی ئەمەس�ای باوکی ئەوەی 
لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست بوو کردی، 4 تەنها ئەوە نەبێت نزرگەکانی سەر بەرزا�یی 
بخوور�ان  و  سەردەبڕی  قوربان��ان  بەرزا�ی�ەکان  لەسەر  هێشتا  گەل  و  تێکنەدران 

دەسووتاند.
ئەو ڕۆژەی مرد چاکنەبووەوە،  و هەتا  تووشی گەڕوگولیb کرد  پاشای  5 �ەزدان 

سەرپەرشت�اری  پاشاش  کوڕی  �ۆتامی  بوو،  ن�شتەجێ  ج�اکراوە  ماڵێکی  لە  ئ�تر 
کۆشکەکە بوو، فەرمانڕەوا�ەتی گەلی خاکەکەی دەکرد.

پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  هەموو  و  عەزەر�ا  پاشا�ەتی  د�کەی  ٦ ڕووداوەکانی 

باوباپی�رانی  لەگەڵ  7 عەزەر�ا  کراون.  تۆمار  �ەهودا  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
�ۆتامی کوڕی  ئ�تر  ناشت�ان.  داود  لە شاری  باوباپی�رانی  نز�کی  لە  و  نا�ەوە  سەری 

لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی زەکەریا لە ئیسرائیل
٨ لە ساڵی سی و هەشتەمی پاشا�ەتی عەزەر�ای پاشای �ەهودا، زەکەر�ای کوڕی 

�ەزدان  ٩ لەبەرچاوی  کرد.  ئ�سرائ�لی  پاشا�ەتی  سام�رە  لە  مانگ  شەش  �ارۆڤعام 
�ارۆڤعامی  گوناهەکانی  لە  و  کرد�ان  باوباپی�رانی  چۆن  هەروەک  کرد  خراپەکاری 

کوڕی نەڤات الی نەدا، کە بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
و  لێ�دا  لەبەردەم گەل  گێڕا،  زەکەر�ا  لە دژی  پی�النی  �اڤێش  ١٠ شەلومی کوڕی 

a ١ هەروەها بە ناوی )عوز�ا(ش هاتووە.  

b 5 گەڕوگول: نەک تەنها گولی، بەاڵم ئەم وشە�ە بۆ چەند نەخۆش��ەکی ج�اوازی پیێست بەکاردەهێنرا.  
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کوشتی، لە جێیی ئەو بوو بە پاشا. ١١ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی زەکەر�اش، لە 
پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. ١٢ ئ�تر فەرما�شتەکەی 
نەوەت  چوارەم�ن  »هەتا  فەرمووی:  کە  دی،  هاتە  فەرموو  �یێهوی  بە  کە  �ەزدان 

لەسەر تەختی ئ�سرائ�ل دادەن�شێت.«

�اشایەتی شەلوم
١3 شەلومی کوڕی �اڤێش لە ساڵی سی و نۆ�ەمی عوز�ایa پاشای �ەهودا بوو بە 

پاشا و �ەک مانگ لە سام�رە پاشا�ەتی کرد. ١4 ئ�نجا مەنەحێمی کوڕی گادئی 
لە ت�رزە�ەوە سەرکەوت و هاتە سام�رە، لە سام�رە لە شەلومی کوڕی �اڤێشی دا و 

کوشتی، لە جێیی ئەو بوو بە پاشا.
١5 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی شەلوم و ئەو پی�النەی کە گێڕای، لە پەڕتووکی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.
١٦ لەو کاتەدا مەنەحێم لە ت�رزە�ەوە هێرشی کردە سەر ت�فسەح و دەوروبەری و 

تێ�دا بوو، چونکە دەروازەی شارەکە�ان بۆی نەکردەوە. ت�فسەحی  هەموو ئەوەی 
وێران کرد و سکی هەموو ژنە سک�ڕەکان�شی هەڵدڕی.

�اشایەتی مەنەحێم
١7 لە ساڵی سی و نۆ�ەمی عەزەر�ای پاشای �ەهودا، مەنەحێمی کوڕی گادئی 

دە ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ١٨ لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، 
نەڤات الی  �ارۆڤعامی کوڕی  لە گوناهەکانی  بە درێژا�یی ماوەی حوکمڕان��ەکەی 

نەدا، کە بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
 cتالنت ١٩ پاشان پولیb پاشای ئاشور هاتە سەر خاکەکە و مەنەحێم�ش هەزار 

بگرێتە  پاشا�ەت��ەکەی  جڵەوی  ئەوەی  بۆ  بکات  پاڵ�شتی  هەتا  پول،  دا�ە  ز�وی 
بە  هەموو  بەسەر  سەپاند،  ئ�سرائ�لدا  بەسەر  ز�وەی  بڕە  ئەم  ٢٠ مەنەحێم  دەست. 
توانا و دەوڵەمەندەکان، هەتا بدرێتە پاشای ئاشور، پەنجا شاقل ز�وd لەسەر هەر 

پی�اوێک، جا پاشای ئاشور گەڕا�ەوە و لەوێ لە خاکەکە نەما�ەوە.
٢١ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی مەنەحێم و هەموو ئەوەی کردی لە پەڕتووکی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. ٢٢ مەنەحێم لەگەڵ باوباپی�رانی 
سەری نا�ەوە، ئ�تر پەقەح�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

a ١3 )عەزەر�ا(شی پیێ دەگوترێت.  

b ١٩ پول: واتە تگلەت پلەسەر. بڕوانە ئا�ەتی ٢٩.  

c ١٩ هەزار تالنت: نز�کەی 34 تەن.  

d ٢٠ پەنجا شاقل ز�و: نز�کەی ٠,٦ ک�لۆگرام.  
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�اشایەتی �ەقەحیا
مەنەحێم  کوڕی  پەقەح�ای  �ەهودا،  پاشای  عەزەر�ای  پەنجا�ەمی  ساڵی  ٢3 لە 

بوو بە پاشا، دوو ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ٢4 پەقەح�ا لەبەرچاوی 
�ەزدان خراپەکاری کرد و لە گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات الی نەدا، کە 
بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات. ٢5 �ەکێک لە ئەفسەرەکانی، بە ناوی 
لەگەڵ  گلعادی  پی�اوی  پەنجا  گێڕا.  دژی  لە  پی�النی  ڕەمەل�اهو،  کوڕی  پەقەحی 
هەروەها  کوشت،  پەقەح�ای  پاشا  کۆشکی  قەاڵی  لەناو  سام�رە  لە  برد،  خۆی 
ئەرگۆڤ و ئەر�ەشی لەگەڵی کوشت. ئ�تر پەقەح پەقەح�ای کوشت و لە جێیی ئەو 

بوو بە پاشا.
٢٦ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی پەقەح�ا و هەموو ئەوەی کردی، لە پەڕتووکی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.

�اشایەتی �ەقەح
٢7 لە ساڵی پەنجا و دووەمی عەزەر�ای پاشای �ەهودا، پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهو 

بوو بە پاشا، ب�ست ساڵ لە سام�رە پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ٢٨ ئەو�ش لەبەرچاوی 
�ەزدان خراپەکاری کرد و لە گوناهەکانی �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات الی نەدا، کە 

بەهۆ�ەوە وای کردبوو ئ�سرائ�ل گوناه بکات.
ئاشور  پاشای  پلەسەری  تگلەت  ئ�سرائ�ل،  پاشای  پەقەحی  سەردەمی  ٢٩ لە 

جەل�ل  گلعاد،  حاچۆر،  قەدەش،  �انۆوەح،  بێت مەعکا،  ئابێلی  ع��ۆن،  هات، 
3٠ ئ�نجا  کرد.  ئاشور  ڕاپیێچی  خەڵکەکەی  کرد،  داگ�ر  نەفتالی  خاکی  هەموو  و 
هێرشی  گێڕا.  ڕەمەل�اهو  کوڕی  پەقەحی  دژی  لە  پی�النی  ئێلە  کوڕی  هۆشێ�ەعی 
کردە سەری و کوشتی، لە ساڵی ب�ستەم�نی �ۆتامی کوڕی عوز�ا لە جێیی ئەو بوو 

بە پاشا.
پەڕتووکی  لە  ئەوەی کردی،  پەقەح و هەموو  پاشا�ەتی  3١ ڕووداوەکانی د�کەی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.

�اشایەتی یۆتام لە یەهودا
3٢ لە ساڵی دووەمی پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهوی پاشای ئ�سرائ�ل، �ۆتامی کوڕی 

پیێنج  و  ب�ست  گەنجێکی  پاشا  بە  بوو  33 کاتێک  �ەهودا.  پاشای  بە  بوو  عوز�ا 
سااڵن بوو، شازدە ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی دا�ک�شی �ەروشای 
کچی سادۆق بوو. 34 بە هەمان شێوەی عوز�ای باوکی ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان 
ڕاست بوو کردی، 35 تەنها ئەوە نەبێت نزرگەکانی سەر بەرزا�یی تێکنەدران، گەل 
هێشتا لەسەر بەرزا�ی�ەکان قوربان��ان سەردەبڕی و بخوور�ان دەسووتاند. �ۆتام بوو 

کە دەروازەی سەرەوەی پەرستگای �ەزدانی بن�اد ناوە.
لە پەڕتووکی کاروباری  �ۆتام و ئەوەی کردی  3٦ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی 
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ناردنی  بە  �ەزدان دەستی  37 لەو ڕۆژانەدا  تۆمار کراون.  پاشاکانی �ەهودا  ڕۆژانەی 
ڕەچ�نی پاشای ئارام و پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهو کرد بۆ سەر �ەهودا. 3٨ ئ�تر �ۆتام 
لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە شاری داودی باپی�رە گەورەی لەگەڵ باوباپی�رانی 

نێژرا، ئاحازی کوڕ�شی لە جێیی ئەو بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئاحاز

 لە ساڵی حەڤدە�ەمی پاشا�ەتی پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهو، ئاحازی کوڕی ١٦ ١

بوو کاتێک  ب�ست سااڵن  ٢ ئاحاز گەنجێکی  �ەهودا.  پاشای  بە  بوو  �ۆتام 
بوو بە پاشا، شازدە ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. بە پیێچەوانەی داودی باپی�رە 
3 هەمان  نە�کرد.  بوو  ڕاست  پەروەردگاری  �ەزدانی  لەبەرچاوی  ئەوەی  گەورەی، 
قوربانی  کردە  کوڕەکەشی  تەنانەت  گرتەبەر،  ئ�سرائ�لی  پاشاکانی  ڕێچکەی 
سووتاندن، وەک نەر�تە قێزەونەکانی ئەو گەالنەی کرد کە �ەزدان لەبەردەم نەوەی 
و  گردەکان  لەسەر  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  لە  4 هەروەها  دەر�کردن.  ئ�سرائ�ل 

لەژێر هەموو دارێکی سەوزدا قوربانی سەربڕی و بخووری سووتاند.
5 پاشان ڕەچ�نی پاشای ئارام و پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهوی پاشای ئ�سرائ�ل بۆ 

جەنگ سەرکەوتنە ئۆرشەل�م و ئاحاز�ان گەمارۆ دا، بەاڵم نە�انتوانی بەسەر�دا زاڵ 
پی�اوانی  ئارام��ەکان گەڕاندەوە و  ئێلەتی بۆ  ئارام  ٦ لەو کاتەدا ڕەچ�نی پاشای  بن. 
�ەهودای لە ئێلەت دەرکرد. ئەدۆم��ەکان�ش هاتنە ئێلەت و لەوێ ن�شتەجێ بوون 

هەتا ئەمڕۆ.
»من  گوتی،  و  ئاشور  پاشای  پلەسەری  تگلەت  الی  ناردە  نێردراوی  7 ئاحاز 

پاشای  و  ئارام  پاشای  دەستی  لە  و  سەربکەوە  تۆم،  فەرمانی  لەژێر  و  خزمەتکار 
ئ�سرائ�ل ڕزگارم بکە کەوا لێم ڕاست بوونەتەوە.« ٨ هەروەها ئاحاز ئەو زێڕ و ز�وەی 
بە  و  بردی  بوو  پاشادا  کۆشکی  گەنج�نەکانی  لەناو  و  �ەزدان  پەرستگای  لەناو 
د�اری بۆ پاشای ئاشوری نارد. ٩ پاشای ئاشور�ش بە قسەی کرد و هێرشی کردە 
سەر د�مەشق و داگ�ری کرد. خەڵکەکەی ڕاپیێچی ق��ر کرد، ڕەچ�ن�شی کوشت.

١٠ پاشان ئاحاز پاشا چوو بۆ د�مەشق بۆ ئەوەی چاوی بە تگلەت پلەسەری پاشای 

ئاشور بکەوێت. ئەو لە د�مەشق قوربانگا�ەکی ب�نی، ئ�تر نەخشەی قوربانگاکە 
نارد.  کاه�نی  ئور�ای  بۆ  دروستکردنەوە،  وردەکاری  هەموو  بە  ب�ناساز�ی�ەکەی  و 
لە  پاشا  ئاحازی  ئەوەی  هەروەک  نا  بن�اد  قوربانگا�ەکی  کاه�ن�ش  ١١ ئور�ای 

د�مەشق  لە  پاشا  ئاحازی  هەتا  کرد  ئەوەی  کاه�ن  ئور�ای  ناردی،  د�مەشقەوە 
نز�ک  لێیی  ب�نی،  قوربانگاکەی  و  هاتەوە  د�مەشق  لە  پاشا  ١٢ کاتێک  هاتەوە. 
پیێشکەش کرد. ١3 قوربانی سووتاندنەکەی و  پیێشکەشکراوەکانی لەسەر  بووەوە و 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵەکەی لەسەر سووتاند، شەرابە پیێشکەشکراوەکەی ڕشت، 
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١4 قوربانگا  پرژاند.  قوربانگاکە  بەسەر  خۆی   aهاوبەش��ەکەی قوربانی  خوێنی 
بڕۆنز�ی�ەکەی بەردەم �ەزدان�ش، ئەوەی لەبەردەم پەرستگاکە بوو لەنێوان قوربانگاکە 

و پەرستگای �ەزدان، بردی لەالی باکووری قوربانگا نوێی�ەکە دا�نا.
١5 ئ�نجا ئاحاز پاشا فەرمانی بە ئور�ای کاه�ن کرد و پیێیی گوت: »لەسەر قوربانگا 

نوێی�ە گەورەکە، قوربانی سووتاندنی بە�ان��ان و پیێشکەشکراوی دانەوێڵەی ئێواران، 
سووتاندنی  قوربانی  دانەوێڵەکانی،  پیێشکەشکراوی  پاشا،  سووتاندنی  قوربانی 
هەموو خەڵکی خاکەکە و پیێشکەشکراوی دانەوێڵەکان�ان لەسەری دەسووتێن�ت. 
و  سووتاندنێک  قوربانی  هەموو  خوێنی  و  پیێشکەشکراوەکە�ان  شەرابە  هەروەها 
بڕۆنز�ی�ەکە  قوربانگا  من  بەاڵم  دەپرژێن�ت.  لەسەر  سەربڕاوێکی  قوربانی  هەموو 
بەکاردەهێنم بۆ داواکردنی ڕێنما�یی لە خودا.« ١٦ ئور�ای کاه�ن�ش هەمان ئەوەی 

کرد کە ئاحازی پاشا فەرمانی پیێ کرد.
و  بڕ�ی�ەوە  گواستنەوەشی  ئاو  عەرەبانەکانی  تەختەداری  پاشا  ئاحاز  ١7 پاشان 

بڕۆنز�ی�ەکان  گا�ە  لەسەر   bبڕۆنز�ی�ەکەشی حەوزە  البرد،  لەسەری  دەستشۆرەکەی 
١٨ بەاڵم  دانا.  بەردڕێژکراو  جێگا�ەکی  لەسەر  و  بوون  ژێری  لە  کە  خوارەوە  هێنا�ە 
ئاحاز لە پیێناو ڕەزامەندی پاشای ئاشور کەپری شەممەی الدا کە لەناو پەرستگای 

�ەزدان دروستکرابوو، ئەو دەروازە�ەشی داخست کە پاشا لێ�ەوە دەهاتە ژوورەوە.
١٩ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ئاحاز و ئەوەی کردی لە پەڕتووکی کاروباری 

ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. ٢٠ ئاحاز لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و 
لەگەڵ باوباپی�رانی لە شاری داود نێژرا. ئ�تر حەزق�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە 

پاشا.

هۆشێپیەعی دواهەمین �اشای ئیسرائیل

لە ١7 ئێلە  کوڕی  هۆشێ�ەعی  �ەهودا،  پاشای  ئاحازی  دوازدە�ەمی  ساڵی   لە  ١

سام�رە بوو بە پاشا، ماوەی نۆ ساڵ پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد. ٢ لەبەرچاوی 
�ەزدان خراپەکاری کرد، بەاڵم نەک وەکو پاشاکانی ئ�سرائ�ل، ئەوانەی کە لەپیێش 

خۆی بوون.
3 شەلمەنەسەری پاشای ئاشور هێرشی کردە سەری. پیێشتر هۆشێ�ەع ملکەچی 

لەبەر  ب�نی،  لە هۆشێ�ەع  ناپاکی  ئاشور  پاشای  4 بەاڵم  بوو و سەرانەی دەدا�یێ، 
ئەوەی چەند نێردراوێکی بۆ سۆیc پاشای م�سر ناردبوو، هەروەها ئەو سەرانەی 
ز�ندانی  و  گرتی  شەلمەنەسەر  ئ�تر  ڕا�گرتبوو.  ئاشور  پاشای  دە�دا�ە  سااڵنە  کە 
سێ  سام�رە،  سەر  و  خاکەکە  هەموو  سەر  کردە  هێرشی  ئاشور  5 پاشای  کرد. 

a ١3 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   

b ١7 کۆگای ئاو بووە، هەروەها پیێیی گوتراوە دەر�ا، بڕوانە دەرچوون 3٠ :١7 -٢١.   

c 4 دەشێت )سۆ( کورتکراوەی ناوی پاشا ئۆسۆرکۆنی چوارەم بێت، کە لە ساڵی 73٠ �ەوە هەتا 7١5 پ. ز. لە م�سر پاشا�ەتی کرد.  
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ئاشور سام�رەی  پاشای  پاشا�ەتی هۆشێ�ەع،  نۆی  ٦ لە ساڵی  دا.  ساڵ گەمارۆی 
داگ�ر کرد و خەڵکی ئ�سرائ�لی ڕاپیێچی ئاشور کرد، لە حەلەح و گۆزانی کەناری 

ڕووباری خابوور و شارۆچکەکانی مادی ن�شتەجێیی کردن.

بە دیل گرتنی ئیسرائیل بەهۆی گوناهەوە
7 هەموو ئەمانە ڕوو�دا، لەبەر ئەوەی خەڵکی ئ�سرائ�ل گوناه�ان کردبوو بەرامبەر 

ف�رعەونی  دەستی  لەژێر  م�سرەوە  خاکی  لە  ئەوەی  پەروەردگار�ان،  �ەزدانی  بە 
پاشای م�سر دەر�هێنان. بەاڵم خودای د�کە�انa پەرست و ٨ بەدوای بەجێهێنانی 
دەر�کردبوون،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لەبەردەم  �ەزدان  کە  کەوتن  گەالنە  ئەو  نەر�تی 
بە  ئ�سرائ�ل  ٩ نەوەی  کرد.  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  کردەوەی  و  کار  لە  پە�ڕەو�ان 
نهێنی چەند کارێک�ان لە دژی �ەزدانی پەروەردگار�ان کرد کە ڕاست نەبوون. لە 
نزرگەی  هەموو شارۆچکەکان  لە  قەاڵبەندەکان  هەتا شارە  قوللەکانی چاودێر�ی�ەوە 
دارێکی  هەموو  لەژێر  و  بەرز  گردێکی  هەموو  ١٠ لەسەر  نا.  بن�اد  بەرزا�ی�ان  سەر 
١١ لەوێ  دامەزراند.  خۆ�ان  بۆ  ئەشێراکان�ان  ستوونە  و  تەرخانکراو  بەردی  سەوز 
گەالنەی  ئەو  وەک  سووتاند،  بخوور�ان  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  هەموو  لەسەر 
١٢ ئەو  کرد.  پەست  �ەزدان�ان  خراپەکان�ان  کارە  بە  ڕا�ماڵ�ن،  لەپیێش�ان  �ەزدان 
١3 �ەزدان�ش  نەکەن.«  شتە  »ئەم  فەرمووبوون،  پیێیی  �ەزدان  کە  پەرست  بتانە�ان 
�ەهودای  و  ئ�سرائ�ل  خودا  پە�امی  ڕاگە�ەنەرانی  و  پیێغەمبەران  هەموو  ڕێگەی  لە 
ئاگادار کردەوە، فەرمووی: »لە ڕێگا خراپەکانتان بگەڕێنەوە و فەرمان و فەرزەکانم 
ڕاس�ارد،  پیێیی  ئێوەم  باوباپی�رانی  کە  تەوراتەی  ئەو  تەواوی  بەگوێرەی  بەجێبهێنن، 

ئەوەی لە ڕێگەی بەندە پیێغەمبەرەکانمەوە بۆم ناردن.«
١4 بەاڵم گوێی�ان نەگرت و وەک باوباپی�ران�ان کەللەڕەق��ان کرد، ئەوانەی بڕوا�ان 

ئەو  هەروەها  ڕەتکردەوە،  ئەو�ان  ١5 فەرزەکانی  نەکرد.  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  بە 
پیێ�دان  کە  ئاگادارکردنەوانەی  ئەو  و  بەستبووی  باوباپی�ران�ان  لەگەڵ  پە�مانەی کە 
گەالنەی  ئەو  بەدوای  بوون.  پووچ  و  کەوتن  پووچ  بتی  دوای  کردەوە.  ڕەت�ان 

دەوروبەر�ان کەوتن، کە �ەزدان فەرمانی پیێ کردبوون، »وەک ئەوان نەکەن.«
دوو  خۆ�ان  بۆ  و  هێنا  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  فەرمانەکانی  هەموو  لە  ١٦ واز�ان 

گوێرەکەی لەقاڵبدراو�ان دروستکرد و ستوونە ئەشێرا�ەک�ان دروستکرد، کڕنۆش�ان 
کچەکان�ان  و  ١7 کوڕ  پەرست.  بەعل�ان  و  برد  ئاسمان  ئەستێرەکانی  هەموو  بۆ 
بۆ  فرۆشت  و جادووگەر�ی�ان کرد، خۆ�ان  فاڵ�ان گرتەوە  قوربانی سووتاند.  وەک 

ئەنجامدانی ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان خراپ بوو، ئ�تر پەست�ان کرد.
دووری  خۆی  لەبەردەمی  و  بوو  تووڕە  ئ�سرائ�ل  لە  زۆر  �ەزدان  ئەوە  ١٨ لەبەر 

فەرمانەکانی  �ەهوداش  ١٩ تەنانەت  هێشتەوە،  �ەهودای  هۆزی  تەنها  خستنەوە. 
کە  کرد  پە�ڕەو  ئ�سرائ�ل�ان  نەر�تەکانی  بەجێنەگە�اند.  پەروەردگار�ان  �ەزدانی 

a 7 بڕوانە دواوتار ٦ :١4 .  
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زەل�لی  ڕەتکردەوە،  ئ�سرائ�لی  وەچەی  هەموو  �ەزدان  ئەوە  ٢٠ لەبەر  دا�انهێنابوو. 
کردن و ڕادەستی تااڵنکەرانی کردن، هەتا ئەوەی لەبەردەم خۆی دووری خستنەوە.

کوڕی  �ارۆڤعامی  کردەوە،  ج�ا  داود  بنەماڵەی  لە  ئ�سرائ�لی  خودا  ٢١ کاتێک 

�ەزدان  شوێنکەوتنی  لە  ئ�سرائ�لی  �ارۆڤعام  خۆ�ان.  پاشای  کردە  نەڤات�ان 
٢٢ نەوەی  بکەن.  گەورە  گوناهێکی  ئەوان  کە  ئەوەی  هۆی  بووە  و  دوورخستەوە 
ئ�سرائ�ل�ش هەموو ئەو گوناهانەی �ارۆڤعام�ان پە�ڕەو کرد کە کردنی و خۆ�ان لێیی 
لەبەردەم خۆی دوورخستەوە، هەروەک  ئ�سرائ�لی  �ەزدان  ئەوەی  ٢3 هەتا  النەدا، 
لە  ئ�سرائ�ل  ئ�تر  فەرمووبووی.  پیێغەمبەرەکان��ەوە  بەندە  هەموو  ڕێگەی  لە  چۆن 

خاکەکەی خۆ�انەوە ڕاپیێچی ئاشور کران، هەتا ئەمڕۆش هەر لەوێن.

نیش�ەجێکردنی خەڵکی بێگانە لە سامیرە
٢4 ئ�نجا پاشای ئاشور خەڵکی لە بابل و کووتا و عەڤا و حەمات و سفەرڤە�مەوە 

هێنا و لە شارۆچکەکانی سام�رە لە جێیی نەوەی ئ�سرائ�ل ن�شتەجێیی کردن. سام�رە 
حەوانەوە�ان  سەرەتای  ٢5 لە  بوون.  ن�شتەجێ  شارۆچکەکانی  لە  و  موڵک�ان  بووە 
دەکوشتن.  لێیی  و  سەر�ان  ناردە  شێری  �ەزدان  ئ�تر  نەترسان،  �ەزدان  لە  لەوێ، 
کردوون  ڕاپیێچت  گەالنەی  »ئەو  گوت�ان:  و  ئاشور  پاشای  گە�اندە  ٢٦ هەواڵ�ان 

خوداوەندی  داواکار�ی�ەکانی  کردوون،  ن�شتەجێت  سام�رە  شارۆچکەکانی  لە  و 
خاکەکە نازانن، ئەو�ش شێری ناردووەتە سەر�ان و لێ�ان دەکوژێت، چونکە نازانن 

داواکار�ی�ەکانی خوداوەندی خاکەکە چ��ە.«
٢7 پاشای ئاشور فەرمانی دا و گوتی: »�ەکێک لەو کاه�نانەی کە لەوێوە ڕاپیێچتان 

کردوون ب�نێرنە ئەوێ، با بچێت و لەوێ ن�شتەجێ بێت، �اساکانی خوداوەندی 
خاکەکە�ان فێر بکات.« ٢٨ ئ�تر �ەکێک لەو کاه�نانەی کە لە سام�رەوە ڕاپیێچ�ان 
کردبوون هات و لە بێت ئێل ن�شتەجێ بوو، فێری کردن کە چۆن �ەزدان ب�ەرستن.

٢٩ لەگەڵ ئەوەش هەر گەلە لەو شارۆچکە�ەی کە تێ�دا ن�شتەجێ ببوون بت�ان بۆ 

خۆ�ان دروستکرد و لە نزرگەکانی سەر بەرزا�یی کە سام�رە�ی�ەکان دروست�ان کردبوون 
دا�اننان. 3٠ جا خەڵکی بابل سوکۆت بەنۆت�ان دروستکرد، خەڵکی کووتا نێرگەل�ان 
و  ن�ڤحەز  3١ عەڤ��ەکان  دروستکرد؛  ئەش�ما�ان  حەمات  خەڵکی  دروستکرد، 
تەرتاق�ان دروستکرد، سفەرڤ��ەکان�ش کوڕەکانی خۆ�ان دەسووتاند وەک قوربانی 
بۆ ئەدرەمەلەخ و عەنەمەلەخ، دوو خوداوەندی شاری سفەرڤە�م بوون. 3٢ �ەزدان�ان 
دەپەرست و لەنێوان خۆش�اندا کاه�ن�ان بۆ نزرگەی بەرزا�ی�ەکان دەستن�شان دەکرد، 
دەپەرست،  33 �ەزدان�ان  بکەن.  قوربان��ەکان�ان  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  لە  هەتا 
بەاڵم خوداوەندەکانی خۆش�ان دەپەرست، وەک نەر�تی ئەو گەالنەی کە لێ�ەوە 

ڕاپیێچ کرابوون.
34 هەتا ئەمڕۆش لەسەر هەمان نەر�تی پیێشوو�ان دەڕۆن. نە �ەزدان دەپەرستن، 

نە ئەو فەرز و حوکم و فێرکردن و فەرمانانەی بەجێدەهێنن کە �ەزدان دا�ە نەوەی 
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و  بەستن  لەگەڵ  پە�مانی  �ەزدان  35 کاتێک  ئ�سرائ�ل.  لێنا  ناوی  کە  �اقوب، 
فەرمانی پیێ کردن و فەرمووی: »لە خودای د�کە مەترسن و کڕنۆش�ان بۆ مەبەن و 
مە�ان�ەرستن و قوربان��ان بۆ سەر مەبڕن. 3٦ بەڵکو دەبێت �ەزدان ب�ەرستن، ئەوەی 
بە توانا�ەکی مەزن و دەستێکی بەهێزەوە لە خاکی م�سر دەر�هێنان، کڕنۆش بۆ ئەو 
ببەن و قوربانی بۆ ئەو سەرببڕن. 37 بەردەوام فەرز و حوکم و فێرکردن و فەرمانەکان 
کە  پە�مانەش  3٨ ئەو  مەپەرستن.  د�کە  بهێنن. خودای  بەجێیی  نووس�ن  بۆی  کە 
�ەزدانی  3٩ بەڵکو  مەپەرستن،  د�کە  خودای  مەکەن،  �ادی  لە  بەستم  لەگەڵتان 

پەروەردگارتان ب�ەرستن، ئەو لە دەست هەموو دوژمنەکانتان فر�اتان دەکەوێت.«
گەالنە  4١ ئەو  کرد.  پیێشوو�ان  نەر�تی  وەک  بەڵکو  نەگرت،  گوێی�ان  4٠ بەاڵم 

�ەزدان�ان دەپەرست، لە هەمان کات�شدا خزمەتی بتەکانی خۆ�ان دەکرد. هەروەها 
کوڕەکان�ان و کوڕی کوڕەکان�ش�ان وەک باوباپی�ران�ان دەکەن، هەتا ئەمڕۆش.

�اشایەتی حەزقیا

ئ�سرائ�ل، ١٨ پاشای  ئێلەی  کوڕی  هۆشێ�ەعی  پاشا�ەتی  سێ�ەمی  ساڵی   لە  ١

پیێنج  و  ب�ست  ٢ گەنجێکی  �ەهودا.  پاشای  بە  بوو  ئاحاز  حەزق�ای کوڕی 
سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، ب�ست و نۆ ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی 
گەورەی،  باپی�رە  داودی  شێوەی  هەمان  3 بە  بوو.  زەکەر�ا  کچی  ئەب�ای  دا�کی 
ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست بوو کردی. 4 ئەو نزرگەکانی سەر بەرزا�یی تێکدا، 
بڕۆنز�ی�ەکەی  مارە  بڕ�ی�ەوە.  ئەشێراکانی  ستوونە  و  شکاند  تەرخانکراوەکانی  بەردە 
نەوەی  ڕۆژانەش  ئەو  هەتا  چونکە  کرد،  دروستی  موسا  ئەوەی  کرد،  وردوخاش 

ئ�سرائ�ل بخوور�ان بۆ دەسووتاند و ناو�ان لێ نابوو نەحوشتان.
5 حەزق�ا پشتی بە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بەست، لەنێو هەموو پاشاکانی 

�ەهودا کەس وەک ئەو نەبوو، چ ئەوانەی پیێش خۆی و چ ئەوانەی دوای خۆی. 
�ەزدان  کە  پاراست،  فەرمانەکانی  النەدا.  لێیی  و  گرت  �ەزدانەوە  بە  ٦ دەستی 

دە�کرد  کارانەی  ئەو  هەموو  لە  بوو،  لەگەڵی  7 �ەزدان  کردبوو.  موسا  بە  فەرمانی 
سەرکەوتنی بەدەستدەهێنا، هەروەها لە پاشای ئاشور �اخی بوو، ملکەچی نەبوو. 
٨ فەلەست��ەکان�شی هەتا غەزە و سنوورەکانی بەزاند، لە قوللەی چاودێرەکانەوە هەتا 

شاری قەاڵبەند.
هۆشێ�ەعی  حەوتەمی  ساڵی  دەکاتە  کە  پاشا،  حەزق�ا  چوارەمی  ساڵی  ٩ لە 

سام�رە  دژی  لە  ئاشور  پاشای  شەلمەنەسەری  ئ�سرائ�ل،  پاشای  ئێلەی  کوڕی 
سام�رە�ان  ساڵ  سێ  لەدوای  ١٠ ئاشور�ی�ەکان  دا.  گەمارۆی  و  جواڵند  لەشکری 
پاشای  هۆشێ�ەعی  نۆ�ەمی  ساڵی  دەکاتە  کە  حەزق�ا  شەشەمی  ساڵی  لە  گرت. 
ئ�سرائ�ل، سام�رە داگ�ر کرا. ١١ ئ�نجا پاشای ئاشور ئ�سرائ�لی ڕاپیێچی ئاشور کرد 
و لە حەلەح و گۆزانی کەناری ڕووباری خابوور و شارۆچکەکانی مادی دا�نان. 
بەڵکو  نەبوون،  خۆ�ان  پەروەردگاری  �ەزدانی  گوێڕا�ەڵی  چونکە  ڕوو�دا،  ١٢ ئەمە 
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پە�مانەکە�ان شکاند و هەموو ئەو شتانەی کە موسای بەندەی �ەزدان فەرمانی پیێ 
کرد، نە گوێی�ان لێ گرت و نە کار�ش�ان پیێ کرد.

١3 لە ساڵی چواردە�ەمی حەزق�ا پاشا، سەنحێر�بی پاشای ئاشور هێرشی کردە 

حەزق�ا  ئەوە  ١4 لەبەر  کردن.  داگ�ری  و  �ەهودا  قەاڵبەندەکانی  شارە  هەموو  سەر 
پاشای �ەهودا پە�امی بۆ پاشای ئاشور نارد لە الخ�ش و گوتی: »من هەڵە�ەکی 
پاشای  دە�دەم.«  دە�سەپیێنی  لەسەرم  ئەوەی  بکشێوە،  من  لەالی  کرد.  گەورەم 
ئاشور سێ سەد تالنتa ز�و و سی تالنتb زێڕی لەسەر حەزق�ای پاشای �ەهودا 
سەپاند. ١5 حەزق�اش هەموو ز�وەکانی ناو پەرستگای �ەزدان و ناو گەنج�نەکانی 

کۆشکی پاشای دا�یێ.
و  �ەزدان  پەرستگای  کە  داڕنی  زێڕەی  ئەو  �ەهودا  پاشای  حەزق�ا  کاتە  ١٦ لەو 

چوارچێوەی دەرگاکانی پیێ ڕووپۆش کردبوو، دا�ە پاشای ئاشور.

هەڕەشەی سەنحێریب لە ئۆرشەلیم
١7 پاشای ئاشور فەرماندەی گشتی و سەرۆکی د�وان و فەرماندەی ناوچەکەی 

ئۆرشەل�م.  لە  پاشا  حەزق�ای  سەر  ناردە  الخ�شەوە  لە  گەورەوە  سوپا�ەکی  بە 
کاتێک سەرکەوتن و هاتن لەالی ئاوباری گۆمەکەی سەرەوە ڕاوەستان، کە لەسەر 
ڕێگای شوێنی جلشۆر�نەکە�ە، ١٨ بانگی پاشا�ان کرد، ئەل�اق�می کوڕی ح�لق�ا 
کوڕی  تۆمارکار  �ۆئاحی  و   cنهێنی خامەی  شەڤنای  و  کۆشک  سەرپەرشت�اری 

ئاساف چوونە دەرەوە بۆ ال�ان.
١٩ فەرماندەی ناوچەکە پیێیی گوتن: »بە حەزق�ا بڵێن:

»”پاشای گەورە، پاشای ئاشور دەڵێت: تۆ پشتت بە چی بەستووە؟ ٢٠ تۆ 
دەڵێ�ت کە پالن و هێزت هە�ە بۆ جەنگ، بەاڵم ئەوە قسەی پووچە. ئێستاش 
ئەو  پاڵ�شتی  بە  پشتت  ٢١ وا  ب�ت؟  �اخی  لێم  تاکو  بەستووە  کێ  بە  پشتت 
بەسەردا  خۆی  هەرکەسێک  کە  ئەوەی  بەستووە،  م�سر  شکاوەی  قام�شە 
بر�ندار دەبێت و کونی دەکات! ف�رعەونی پاشای  لەپیی دەستی  بچەمێنێتەوە 
بڵێن:  پیێشم  ٢٢ ئەگەر  دەبەستن.  پیێ  پشتی  ئەوانەی  هەموو  بۆ  ئاوا�ە  م�سر 
’پشتمان بە �ەزدانی پەروەردگارمان بەستووە.‘ ئا�ا ئەوە ئەو نەبوو کە حەزق�ا 
ئۆرشەل�می  و  �ەهودا  بە  و  تێکدا  قوربانگاکانی  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی 

گوت: ’دەبێت لەبەردەم ئەم قوربانگا�ە کڕنۆش ببەن کە لە ئۆرشەل�مە‘؟
هەزار  دوو  من  بکە،  گەورەم  ئاشوری  پاشای  لەگەڵ  گرەو  ٢3 »”ئێستاش 

دابنێ�ت!  لەسەر�ان  سوار  خۆت  بۆ  بتوان�ت  تۆ  ئەگەر  دەدەمێ،  ئەس�ت 
٢4 ئ�تر چۆن دەتوان�ت تاکە ئەفسەرێک لە خزمەتکارە بچووکەکانی گەورەکەم 

a ١4 سێ سەد تالنت: نز�کەی ١٠ تەن.  

b ١4 سی تالنت: نز�کەی �ەک تەن.  

c ١٨ ڕازپۆش.  



دووەم پاشا�ان ٦7١١٨

و  گال�سکە  بۆ  ببەست�ت  م�سر�ش  بە  پشت  ئەگەر  تەنانەت  بگەڕێن�تەوە، 
سوار؟ ٢5 لە کۆتا�ی�دا ئا�ا من بەبێ فەرمانی �ەزدان هاتووم بۆ سەر ئەم شوێنە 
و  بدە  خاکەدا  ئەو  بەسەر  فەرمووم:  پیێیی  خۆی  �ەزدان  بکەم؟  وێرانی  هەتا 

وێرانی بکە.“«

ناوچەکە�ان  فەرماندەی  بە  �ۆئاح  و  شەڤنا  و  ح�لق�ا  کوڕی  ئەل�اق�می  ٢٦ ئ�نجا 

لێیی  بکە، چونکە  قسە  ئارامی  زمانی  بە  لەگەڵ خزمەتکارەکانت  »تکا�ە  گوت: 
لەگەڵ  قسەمان  ع�بری  بە  شووراکە  سەر  خەڵکەکەی  لەبەرچاوی  تێدەگە�ن، 

مەکە.«
و  بۆ الی گەورەکەت  تەنها  »ئا�ا گەورەم  دانەوە:  فەرماندەکە وەاڵمی  ٢7 بەاڵم 

شووراکەی  سەر  پی�اوانەی  ئەو  الی  بۆ  ئا�ا  بکەم؟  قسانە  ئەم  هەتا  ناردووم  تۆی 
نەناردووم، هەتا لەگەڵ ئێوە پی�سا�یی خۆ�ان بخۆن و م�زی خۆ�ان بخۆنەوە؟«

٢٨ ئ�نجا فەرماندەکە وەستا و بە دەنگێکی بەرز بە زمانی ع�بری هاواری کرد و 

گوتی: »گوێ لە قسەی پاشای گەورە بگرن، پاشای ئاشور! ٢٩ پاشا ئاوا دەڵێت: 
بکات.  ڕزگارتان  دەستم  لە  ناتوانێت  چونکە  بدات،  فر�وتان  حەزق�ا  مەهێڵن 
بڵێت: ”بێگومان  و  ببەستن  �ەزدان  بە  لێ بکات پشت  واتان  3٠ مەهێڵن حەزق�ا 

�ەزدان فر�امان دەکەوێت و ئەم شارە ناداتە دەست پاشای ئاشور.“
بە  بن  ڕازی  دەڵێت،  ئاشور  پاشای  چونکە  مەگرن،  حەزق�ا  لە  3١ »گوێ 

لە  و  خۆی  مێوەکەی  لە  هەرکەسە  با  الم.  بۆ  دەرەوە  وەرنە  من،  بۆ  ملکەچبوون 
3٢ هەتا  بخواتەوە،  خۆی  ئەمباراوەکەی  لە  ئاو  و  بخوات  خۆی  هەنج�رەکەی  دار 
ئەو کاتەی دێم و دەتانبەمە خاکێکی وەک خاکەکەی خۆتان، خاکی دانەوێڵە 
ژ�ان  هەنگو�ن.  و  زە�توون  دار  خاکی  ڕەزەمێو،  و  نان  خاکی  نوێ،  شەرابی  و 

هەڵبژێرن نەک مردن!
»گوێ لە حەزق�ا مەگرن، چونکە فر�وتان دەدات کە دەڵێت: ”�ەزدان ڕزگارمان 
دەکات.“ 33 ئا�ا خوداوەندی ه�چ نەتەوە�ەک توانی خاکەکەی خۆی لە دەست 
کوان  ئەرپاد؟  و  حەمات  خوداوەندەکانی  34 کوان  بکات؟  ڕزگار  ئاشور  پاشای 
خوداوەندەکانی سفەرڤە�م و هێنەع و ع�ڤا؟ ئا�ا فر�ای سام�رە کەوتن لە دەستم؟ 
35 کام لە هەموو خوداوەندەکانی ئەو خاکانە توانی خاکەکەی خۆی لە دەستی من 

ڕزگار بکات؟ ئ�تر چۆن �ەزدان فر�ای ئۆرشەل�م دەکەوێت لە دەستی من؟«
3٦ بەاڵم گەل بێدەنگ بوون و بە �ەک وشەش وەاڵم�ان نەدا�ەوە، چونکە پاشا 

فەرمانی کردبوو: »وەاڵمی نەدەنەوە.«
37 ئ�نجا ئەل�اق�می کوڕی ح�لق�ای سەرپەرشت�اری کۆشک و شەڤنای خامەی 

دادڕی  و جلەکان�ان  هاتنە الی حەزق�ا  تۆمارکار  ئاسافی  �ۆئاحی کوڕی  و  نهێنی 
بوو، قسەکانی فەرماندەی ناوچەکە�ان پیێیی ڕاگە�اند.
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�پێشبینی ڕزگاربوونی ئۆرشەلیم

 کاتێک حەزق�ای پاشا گوێیی لەمە بوو، جلەکانی لەبەر خۆ�دا دادڕی و بەرگی ١٩ ١

لە گوش دروستکراوی پۆشی و چووە ناو پەرستگای �ەزدان. ٢ ئ�نجا ئەل�اق�می 
سەرپەرشت�اری کۆشک و شەڤنای خامەی نهێنی و کاه�نانی بااڵ کە هەموو�ان 
جلوبەرگی گوش�ان پۆش�بوو نارد�انە الی ئ�شا�ا پیێغەمبەری کوڕی ئامۆچ، 3 پیێ�ان 
سووکا�ەت��ە،  و  سەرزەنشت  و  تەنگانە  ڕۆژی  ئەمڕۆ  دەڵێت،  وا  »حەزق�ا  گوت: 
وەک کاتێک کە کۆرپە لە سکی دا�ک�دا ئامادە�ە بێتە دەرەوە، بەاڵم دا�کەکەی 
پەروەردگارت  �ەزدانی  4 بەڵکو  ببێت.  منداڵەکەی  ئەوەی  بۆ  ن��ە  پاڵدانی  هێزی 
پاشای  گەورەکەی،  کە  بێت،  ناوچەکە  فەرماندەی  قسەکانی  هەموو  لە  گوێیی 
ئاشور ناردی، هەتا سووکا�ەتی بە خودای ز�ندوو بکات، با �ەزدانی پەروەردگارت 
ئ�تر  لێبوو.  پەروەردگارت گوێیی  �ەزدانی  قسانەی  ئەو  لەسەر  بکات  سەرزەنشتی 

نوێژ بکە لە پیێناوی ئەوانەی ماونەتەوە.«
پیێیی  ٦ ئ�شا�اش  ئ�شا�ا،  الی  هاتنە  پاشا  حەزق�ای  خزمەتکارەکانی  5 کاتێک 

گوتن: »بە گەورەکەتان بڵێن: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: لەو قسانە مەترسە کە 
گوێت لێ�ان بوو، کە خزمەتکارەکانی پاشای ئاشور کفر�ان بەرامبەر بە من کرد. 
خاکەکەی  بگەڕێتەوە  و  بب�ستێت  هەواڵێک  دەکەم  لێ  وای  من  بگرە!  7 گوێ 

خۆی، لەوێش بە شمشێر لەناوی دەبەم.“«
الخ�شی  ئاشور  پاشای  کە  ب�ست��ەوە  ناوچەکە  فەرماندەی  ٨ کاتێک 

بەجێهێشتووە، کشا�ەوە، ب�نی پاشای ئاشور لە دژی ل�ڤنا دەجەنگێت.
لە  کە  پیێگە�شت  هەواڵی   aکوش پاشای  ت�رهاقای  دەربارەی  ٩ سەنحێر�ب 

م�سرەوە لە دژی ئەو سوپای جواڵندووە. ئ�تر گەڕا�ەوە و نێردراوی بۆ الی حەزق�ا 
مەدە خوداوەندەکەت  ڕێگا  بڵێن:  �ەهودا  پاشای  ١٠ »بە حەزق�ای  و گوتی:  نارد 
”ئۆرشەل�م  دەڵێت:  کە  بەوەی  بدات  فر�وت  بەستووە  پیێیی  پشتت  کە  ئەوەی 
ناکەوێتە دەست پاشای ئاشور.“ ١١ بە دڵن�ا�ی�ەوە تۆ خۆت ب�ستووتە کە پاشاکانی 
ئاشور چ��ان بە هەموو خاکەکان کردووە، بە تەواوی لەناو�انبردوون. ئا�ا تۆ دەرباز 
نەتەوانەی  ئەو  کەوتن،  ئەوان  فر�ای  نەتەوانە  ئەو  ١٢ ئا�ا خوداوەندەکانی  دەب�ت؟ 
نەوەی  و  ڕەچەف  و  حەڕان  و  گۆزان  خوداوەندەکانی  لەناو�انبردن،  باوباپی�رانم 
عەدەن ئەوەی لە تێل ئەسار بوو؟ ١3 کوان پاشای حەمات و پاشای ئەرپاد و پاشای 

شارەکانی سفەرڤە�م، هێنەع و ع�ڤا؟«

نوێژی حەزقیا
ئ�نجا  خوێند�ی�ەوە.  و  وەرگرت  نێردراوەکان  دەستی  لە  نامەکەی  ١4 حەزق�ا 

سەرکەوت بۆ پەرستگای �ەزدان، لەبەردەم �ەزدان ڕا�خست. ١5 حەزق�ا نوێژی بۆ 
تەخت  لەسەر  تۆ  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  »ئەی  گوتی:  و  کرد  �ەزدان 

a ٩ ناوچە�ەکە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  
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شانش�نەکانی  هەموو  خودای  تەنها  بە  تۆ   a،دان�شتوو�ت کەڕوبەکان  لەنێوان 
زەو�ت، تۆ ئاسمان و زەو�ت دروستکرد. ١٦ ئەی �ەزدان، گوێ شل بکە و بب�ستە، 
لە پە�امەکەی سەنحێر�ب بگرە  بب�نە، گوێ  ئەی �ەزدان، چاوەکانت بکەرەوە و 

کە ناردوونی، هەتا سووکا�ەتی بە خودای ز�ندوو بکات.
خاکەکان�ان  و  نەتەوانە  ئەم  ئاشور  پاشاکانی  کە  ڕاستە  ئەوە  �ەزدان،  ١7 »ئەی 

لەناو�انبردن،  و  ئاگرەوە  ناو  فڕێدانە  لێ  ١٨ خوداوەندەکان�ش�ان  کردووە.  وێران 
چونکە ئەوانە خودا نەبوون، بەڵکو تەنها دار و بەرد و دەستکردی مرۆڤ بوون. 
١٩ ئێستاش ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان، لە دەستی ئەو ڕزگارمان بکە، تاکو هەموو 

شانش�نەکانی زەوی بزانن کە بە تەنها تۆ، ئەی �ەزدان، خودا�ت.«

�پێشبینی ڕووخانی �اشایەتی سەنحێریب
»�ەزدانی  گوتی:  و  حەزق�ا  الی  بۆ  ناردی  ئامۆچ  کوڕی  ئ�شا�ای  ٢٠ ئ�نجا 

بە  سەبارەت  بوو  نوێژەکەت  لە  گوێم  دەفەرموێت:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
ئەو  لەسەر  �ەزدان  کە  فەرما�شتە�ە  ئەو  ٢١ ئەمە  ئاشور.  پاشای  سەنحێر�بی 

فەرموو�ەتی:
cپاک�زە bس��ۆنی کچە”«  

بێزت لێ دەکاتەوە و گاڵتەت پیێ دەکات.   
  ئۆرشەل�می کچ،

کە تۆ هەڵدێی�ت پیێت پیێدەکەنێت.   
 ٢٢ سووکا�ەتی و کفرت بە کێ کرد؟

دەنگت بەسەر کێدا بەرز کردەوە و   
  چاوەکانت بە ف�زەوە هەڵدەبڕ�ت؟

لەسەر خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل!   
 ٢3 لەسەر دەستی نێردراوەکانت

سووکا�ەت�ت بە پەروەردگار کرد.   
  هەروەها دەڵێ�ت:

’بە زۆری گال�سکەکانمەوە   
  من سەرکەوتمە سەر بەرزا�یی چ�اکان،

هەتا ئەوپەڕی لوبنان.   
  بەرزتر�ن دار ئورز و

باشتر�ن دار سنەوبەرم بڕ�ی�ەوە.   

a ١5 لەنێوان کەڕوبەکان: جووتێک پە�کەری بوونەوەری ئاسمانی باڵدارە، لە شێوەی ئاژەڵ و مرۆڤدا�ە، بۆ پارێزگار�کردن لە سندوقی پە�مان دانرابوو، بڕوانە دەرچوون 

٢5 :٢٢ و ع�بران��ەکان ٩ :5.   

b ٢١ دەربڕ�نێکی خوازە�ە بۆ پا�تەخت، مەبەست لە هەموو دان�شتووانی شارەکە�ە.  

c ٢١ پاک�زە: مەبەست لە واڵتێکە کە داگ�ر نەکراوە.  
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  چوومە ئەوپەڕی سنوورەکانی،
ناو چڕی دارستانەکانی.   

 ٢4 من لە خاکی بێگانەکان چەند�ن ب�رم لێدا و
ئاوم لێ�ان خواردەوە.   

  بە بنی پیێ�ەکانم
هەموو لقەکانی ن�لم کوێر کردەوە.‘   

 ٢5 »”ئەی گوێت لێ نەبووە؟
من لەمێژە د�ار�م کردووە،   

  لە ڕۆژگاری کۆنەوە نەخشەم کێشاوە،
ئێستاش دە�هێنمە دی،   

  کە تۆ بێ�ت شارە قەاڵبەندەکان بڕووخێن�ت،
هەتا ببنە وێرانە�ەک لە کەڵەکە بەرد.   

 ٢٦ دان�شتووانەکان�ان بێ دەسەاڵتن،
ڕەنگ زەرد و شەرمەزار بوون،   

  بوونە گ�ای کێڵگە،
ڕووەکی سەوز،   

  گژوگ�ای سەربان،
هەڵبزڕکاو بەر لەوەی گەشە بکات.   

 ٢7 »”بەاڵم من هەستان و دان�شتنت و
کاتی هاتوچۆکەت دەزانم،   

هەروەها هەڵچوونت لە دژی من.   
 ٢٨ لەبەر ئەوەی هەڵچوونت لێم و
خۆبەزلزان�ت گە�شتنە گوێم،   

  قوالپەکەم دەخەمە لووتت و
لغاوەکەم لە لێوەکانت و   
  بەو ڕێگا�ەدا دەتنێرمەوە
کە لێوەی هاتوو�ت.“   

٢٩ »ئەی حەزق�ا، ئەمەش ن�شانە�ە بۆ تۆ:

  »ئەم ساڵ دەغڵی خۆڕسک دەخۆن،
ساڵی دووەم ئەوەی لەوەوە بەردەگرێت،   

  بەاڵم لە ساڵی سێ�ەم دەکێڵن و
دەدورنەوە و مێو دەچێنن و لە بەرەکەی دەخۆن.   

 3٠ ئەوانەی لە بنەماڵەی �ەهودا دەرباز بوون و ماونەتەوە،
جارێکی د�کە لە ژێرەوە ڕەگ دادەکوتن و لە سەرەوەش بەر دەگرن.   
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 3١ ئەوانەی ماونەتەوە لە ئۆرشەل�مەوە دێنە دەرەوە و
دەربازبووان�ش لە کێوی س��ۆنەوە،   

دڵگەرمی �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەکات.

3٢ »لەبەر ئەوە �ەزدان لەبارەی پاشای ئاشورەوە ئەمە دەفەرموێت:

  »نا�ەتە ناو ئەم شارەوە و
ت�رێک�ش بۆ ئەوێ ناهاوێژێت.   

  بە قەڵغان�شەوە لێیی نا�ەتە پیێشەوە و
سەنگەر�شی لێ ناگرێت.   

 33 نا�ەتە ناو ئەم شارەوە،
بەو ڕێگا�ەدا دەگەڕێتەوە کە پیێ�دا هاتووە.   

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.   
 34 بەرگری لەم شارە دەکەم و دە�ی�ارێزم،

لە پیێناوی خۆم و لە پیێناوی داودی بەندەم.«   

35 ئ�تر لەو شەوەدا فر�شتەی �ەزدان هات و سەد و هەشتا و پیێنج هەزار کەسی 

لەناو ئۆردوگای ئاشور کوشت، بە�انی زوو کە هەستان ب�ن��ان هەموو�ان الشەی 
مردوون. 3٦ ئ�نجا سەنحێر�بی پاشای ئاشور دەستی کێشا�ەوە و ڕۆ�شت، گەڕا�ەوە 

و لە نە�نەوا ما�ەوە.
خوداوەندی  ن�سرۆخی  پەرستگای  لە  سەنحێر�ب  کاتێک  ئەوە،  37 لەدوای 

کڕنۆشی بردبوو، هەردوو کوڕەکەی، ئەدرەمەلەک و سەرئەچەر، بە شمشێر لێ�اندا 
و ڕا�انکرد بۆ خاکی ئارارات. ئ�تر ئێسەرحەدۆنی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

نەخۆشکەوتنی حەزقیا

 لەو ڕۆژانەیa حەزق�ا نەخۆش کەوت، لە سەرە مەرگ بوو، ئ�شا�ا پیێغەمبەر ٢٠ ١

دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گوت:  پیێیی  و  الی  بۆ  هات  ئامۆچ  کوڕی 
وەس�ەت بۆ ماڵەکەت بکە، چونکە دەمر�ت و ناژ�ت.«

٢ حەزق�ا ڕووی لە د�وارەکە کرد و نوێژی بۆ �ەزدان کرد و گوتی: 3 »ئای �ەزدان، 

ئەوەت لە�اد بێت کە چۆن بە دڵسۆزی و پڕ بە دڵ دۆستا�ەت�م کرد�ت، ئەوەی 
پیێت باش بوو کردم.« ئ�نجا حەزق�ا بەکوڵ گر�ا.

بۆ  �ەزدانی  فەرما�شتی  بەجێبهێڵێت،  کۆشکەکە  هە�وانی  ئ�شا�ا  لەوەی  4 بەر 

هات، فەرمووی: 5 »بگەڕێوە و بە حەزق�ای فەرمانڕەوای گەلەکەم بڵێ: ”�ەزدان، 
پەروەردگاری داودی باپی�رە گەورەت ئەمە دەفەرموێت: گوێم لە پاڕانەوەکەت بوو و 
فرمێسکەکانتم ب�نی، ئێستا چاکت دەکەمەوە و لە ڕۆژی سێ�ەم دەچ�تە پەرستگای 
فر�ای  ئاشور  پاشای  دەستی  لە  و  دەکەم  ز�اد  تەمەنت  لە  ساڵ  ٦ پازدە  �ەزدان. 

a ١ ڕووداوەکانی بەشی ب�ست لەپیێش ڕووداوەکانی بەشەکانی ١٩ –٢٠ ڕوو�انداوە.  
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خۆت و ئەم شارەش دەکەوم، لە پیێناوی خۆم و لە پیێناوی داودی بەندەم بەرگری 
لەم شارە دەکەم.“«

7 ئ�نجا ئ�شا�ا گوتی: »ن�وەلمەکێکa لە هەنج�ر دروستبکەن.« ئەوان�ش هێنا�ان 

و خست�انە سەر دومەڵەکە و چاک بووەوە.
٨ حەزق�ا لە ئ�شا�ای پرسی بوو: »ئەو ن�شانە�ە چ��ە کە �ەزدان چاکم دەکاتەوە 

و لە ڕۆژی سێ�ەم دەچمە پەرستگای �ەزدان؟«
پیێدابووی.  پیێشتر بەڵێنی  ٩ ئ�شا�ا وەاڵمی دا�ەوە: »�ەزدان ئەو شتە دەکات کە 

ئەمە لەال�ەن �ەزدانەوە ن�شانە�ە بۆت: ئا�ا دەتەوێ سێبەر دە پلە بچێتە پیێش �ان دە 
b»پلە بگەڕێتەوە دواوە؟

١٠ حەزق�اش گوتی: »بۆ سێبەر ئاسانە دە پلە بچێتە پیێش. کەواتە وا بکە دە پلە 

بگەڕێتەوە دواوە.«
سێبەری  پلە  دە  ئەو�ش  و  کرد  �ەزدان  بۆ  نزای  پیێغەمبەر  ئ�شا�ای  ١١ ئ�نجا 

گەڕاندەوە دواوە، بەپیێیی پلەبەند�ی�ەکەی ئاحاز پیێیی هاتە خوارەوە.

نێردراوانی بابل
د�اری  و  نامە  بابل  پاشای  بەلەدانی  کوڕی  بەلەدانی  مەرۆدەخ  کاتەدا  ١٢ لەو 

پیێشوازی  ١3 حەزق�ا  نەخۆش کەوتووە.  ب�ستی کە حەزق�ا  نارد، چونکە  بۆ حەزق�ا 
لێکردن و هەموو ماڵ و سامانەکەی پی�شان دان، لە زێڕ و ز�و و بۆن و زە�تی چاک 
و جبەخانەکەی و هەموو ئەو شتانەی کە لە گەنج�نەکانی بوون. ه�چ شتێک لە 

کۆشکەکەی و لە شانش�نەکەی نەما�ەوە کە حەزق�ا پی�شان�ان نەدات.
پی�اوانە  »ئەو  پرسی:  لێیی  و  پاشا  حەزق�ای  الی  هاتە  پیێغەمبەر  ئ�شا�ا  ١4 ئ�نجا 

چ��ان گوت و لەکوێوە هاتوونەتە الت؟«
حەزق�اش وەاڵمی دا�ەوە: »لە خاکێکی دوورەوە، لە بابلەوە هاتوون.«

١5 ئ�شا�ا لێیی پرسی: »چ��ان لە کۆشکەکەت ب�نی؟«

لە  ب�نی،  کۆشکەکەم�ان  ناو  شتەکانی  »هەموو  دا�ەوە:  وەاڵمی  حەزق�اش 
گەنج�نەکانم ه�چ نەما�ەوە کە پی�شان�ان نەدەم.«

١7 �ەزدان  بگرە،  �ەزدان  پە�امی  لە  »گوێ  بە حەزق�ای گوت:  ئ�شا�ا  ١٦ ئ�نجا 

دەفەرموێت: بێگومان سەردەمێک دێت هەموو ئەوەی لە کۆشکەکەتدا�ە و هەموو 
ه�چ  دەکرێن،  بار  بابل  بۆ  کردووە  پاشەکەوت�ان  ئەمڕۆ  هەتا  باوباپی�رانت  ئەوەی 
شتێک بەجێناهێڵدرێت. ١٨ لە نەوەکان�شت، ئەوانەی لە تۆ دەبن، ئەوانەی بۆت 
کاربەدەستی  دەبنە  بابل  پاشای  کۆشکی  لە  و  دەبردرێت  لێ�ان  دەبن،  لەدا�ک 

خەسێنراو.«
بە منت  �ەزدان کە  پە�امەی  دا�ەوە و گوتی: »ئەو  ئ�شا�ای  ١٩ حەزق�ا وەاڵمی 

a 7 ن�وەنمەک.  

b ٩ پلەبەند�ی�ەک ڕێکخراوە بۆ زان�نی کات بەگوێرەی خۆر.  
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دا، پە�امێکی باشە،« چونکە لەب�ری خۆ�دا گوتی: »ئا�ا ئاشتی و ئاسوودە�یی لە 
ماوەی پاشا�ەتی خۆمدا نابێت؟«

چۆن  و  دەستکەوتەکانی  هەموو  حەزق�ا،  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٠ ڕووداوەکانی 

گۆمەکە و جۆگەکەیa دروستکرد و ئاوی هێنا�ە ناو شارەکەوە لە پەڕتووکی کاروباری 
ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. ٢١ حەزق�ا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە، 

ئ�تر مەنەشەی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی مەنەشە

پیێنج ساڵ ٢١ و  پەنجا  پاشا،  بە  بوو  بوو کە  دوازدە سااڵن   مەنەشە کوڕێکی  ١

٢ لەبەرچاوی  بوو.  حەفچ�ڤا  دا�ک�شی  ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە 
�ەزدان خراپەکاری کرد، وەک نەر�تە قێزەونەکانی ئەو گەالنەی کە �ەزدان لەبەردەم 
بن�اد  بەرزا�یی  نزرگانەی سەر  ئەو  و  3 جا گەڕا�ەوە  ئ�سرائ�ل دەر�کردبوون.  نەوەی 
ناوە کە حەزق�ای باوکی وێرانی کردبوون، هەروەها چەند قوربانگا�ەکی بەعلی دانا 
و ستوونە ئەشێرا�ەکی دروستکرد، وەک ئەوەی ئەحاڤی پاشای ئ�سرائ�ل دروستی 
4 چەند  پەرست.  ئەوانی  و  برد  ئاسمان  هێزەکانی  هەموو  بۆ  کڕنۆشی  کردبوو، 
»ناوی  فەرمووی،  �ەزدان  ئەوەی  نا،  بن�اد  �ەزدان  پەرستگای  لە  قوربانگا�ەک�شی 
خۆم لە ئۆرشەل�م دادەنێم.« 5 لە هەردوو حەوشەکەی پەرستگای �ەزدان قوربانگای 
بۆ هەموو هێزەکانی ئاسمان بن�اد نا. ٦ کوڕەکەشی وەک قوربانی سووتاند، بەختی 
لەبەرچاوی  بەکارهێنا،   cئامادەکاری ڕۆح  و   bنێوانگر گرتەوە،  فاڵی  و  خوێندەوە 

�ەزدان خراپەی ز�اتر�شی کرد بۆ پەستکردنی.
7 ئەو ستوونە ئەشێرا�ەش کە دروستی کرد و نەخشی لەسەر هەڵکەند، لەناو ئەو 

پەرستگا�ە دا�نا کە �ەزدان لەبارە�ەوە بە داود و سلێمانی کوڕی فەرمووبوو: »لەم 
هەڵمبژاردووە  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  هەموو  لەناو  ئەوەی  ئۆرشەل�م  لە  و  پەرستگا�ە 
تێدا دادەنێم. ٨ جارێکی د�کە وا ناکەم ئ�سرائ�ل ئەو  بۆ هەتاهەتا�ە ناوی خۆمی 
لە  ئاگاداربن  ئەگەر  تەنها  کرد،  د�ار�م  باوباپی�ران�ان  بۆ  کە  بەجێبهێڵێت  خاکە 
تەوراتەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ  کردوون،  پیێ  فەرمانم  ئەوەی  هەموو  جێبەجێکردنی 
کە موسای بەندەم فەرمانی پیێ کردوون.« ٩ بەاڵم ئەوان گوێی�ان نەگرت. مەنەشە 
گومڕای کردن، تاکو لەو گەالنە خراپتر بکەن کە �ەزدان لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�لدا 

قڕی کردن.
پاشای  ١١ »مەنەشەی  فەرمووی:  پیێغەمبەرەکان��ەوە  بەندە  ڕێگەی  لە  ١٠ �ەزدان 

ئەوەی  هەموو  لە  کرد  خراپتر�شی  کردووە،  قێزەونانەی  کردەوە  ئەم  �ەهودا 

a ٢٠ کەناڵێکی ئاوگواستنەوەی بە درێژا�یی 5٢٠ مەتر لە بەرد لەژێر زەوی دروستکردووە. سەرچاوەی ئاوەکەی لە کانی گ�حۆن بووە لە دەرەوەی شوورای شاری ئۆرشەل�م، 

ئاوەکەی بۆ گۆمی س�لوام ڕاکێشاوە.  

b ٦ نێوانگر: لێرە بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا.  

c ٦ ڕۆح ئامادەکار بەو کەسە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکات. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3؛ ٨ –٩  .  
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گوناه  تووشی  �ەهوداشی  بتەکان��ەوە  بەهۆی  کرد�ان،  خۆی  پیێش  ئەمۆر�ی�ەکانی 
من  ”ئەوەتا  فەرموو:  وای  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوە  ١٢ لەبەر  کرد. 
گوێیی  ب�ب�ستێتەوە  هەرکەس  کە  دەهێنم  �ەهودا  و  ئۆرشەل�م  بەسەر  بەاڵ�ەک 
بزرنگێتەوە. ١3 هەمان گور�س کە بۆ پیێوانەی سام�رە و هەمان شاووڵ کە بۆ پیێوانی 
ماڵی ئەحاڤ بەکارمهێنا بەسەر ئۆرشەل�مدا ڕا�دەکێشمەوە. هەروەک چۆن �ەکێک 
قاپیێک دەسڕێتەوە و سەرەونخوونی دەکات ئاوا ئۆرشەل�م دەسڕمەوە. ١4 پاشماوەی 
م�راتەکەم ڕەت دەکەمەوە و دە�اندەمە دەست دوژمنەکان�ان، دەبنە دەستکەوت و 
تااڵنی بۆ هەموو دوژمنان�ان، ١5 چونکە لەو ڕۆژەوەی کە باوباپی�ران�ان لە م�سرەوە 

هاتوونەتە دەرەوە لەبەرچاوی من خراپە�ان کرد، هەتا ئەمڕۆش پەستم دەکەن.“«
١٦ هەروەها مەنەشە خوێنێکی بێتاوانی زۆر زۆری ڕشت، تاکو ئۆرشەل�می پڕکرد، 

لەم سەرەوە بۆ ئەو سەر، بێجگە لەو گوناهەی کە وای لە �ەهودا کرد لەبەرچاوی 
�ەزدان خراپە بکەن.

١7 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی مەنەشە و هەموو ئەوەی کردی و گوناهەکانی 

لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. ١٨ مەنەشە لەگەڵ 
باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە باخچەی کۆشکەکەی، لە باخچەی عوزە نێژرا. ئ�تر 

ئامۆنی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئامۆن
١٩ ئامۆن گەنجێکی ب�ست و دوو سااڵن بوو کاتێک بوو بە پاشا، دوو ساڵ لە 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی دا�کی مەشولەمەتی کچی حاروچی خەڵکی �ۆتڤا 
بوو. ٢٠ ئەم�ش وەک مەنەشەی باوکی لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد. ٢١ هەموو 
ئەو ڕێگا�انەی گرتەبەر کە باوکی پە�ڕەوی کردبوون، ئەو بتانەی پەرست کە باوکی 
دە�ی�ەرستن، کڕنۆشی بۆ بردن. ٢٢ وازی لە �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانی خۆی 

هێنا و ڕێبازی �ەزدانی پە�ڕەو نەکرد.
٢3 پاشان خزمەتکارەکانی ئامۆن پی�الن�ان لە دژی گێڕا و پاشا�ان لە کۆشکەکەی 

پاشا�ان  ئامۆن  پی�النگێڕەکانی  هەموو  خاکەکە  گەلی  ٢4 ئ�نجا  کوشت.  خۆی 
کوشت، هەروەها �ۆش�ای کوڕ�ی�ان لە جێیی ئەو کردە پاشا.

٢5 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی ئامۆن و ئەوەی کردی لە پەڕتووکی کاروباری 

ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون. ٢٦ ئامۆن لە گۆڕەکەی خۆی لە باخچەی 
عوزە نێژرا. ئ�تر �ۆش�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

دۆزینەوەی �ەڕتووکی تەورات

 �ۆش�ا کوڕێکی هەشت سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، سی و �ەک ساڵ لە ٢٢ ١

عەدا�ای خەڵکی  �ەد�دای کچی  دا�کی  ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م 
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تەواوی  بە  کردی،  �ەزدان  لەبەرچاوی  بوو  ڕاست  ئەوەی  ٢ �ۆش�ا  بوو.  بۆچقەت 
ڕێبازەکەی داودی باپی�رە گەورەی پە�ڕەو کرد، بەالی ڕاست و چەپدا الی نەدا.

کوڕی  نهێنی  خامەی  شافانی  پاشا  پاشا�ەت��ەکەی،  ساڵی  هەژدە�ەم�ن  3 لە 

الی  4 »بڕۆ  گوتی:  و  �ەزدان  پەرستگای  ناردە  مەشوالمی  کوڕی  ئەچەل�اهوی 
پەرستگای  ناو  خراوەتە  کە  بژمێرێت  ز�وە  ئەو  با  کاه�ن،  سەرۆکی  ح�لق�ای 
�ەزدانەوە، ئەوەی دەرگەوانەکان لەنێو گەل کۆ�ان کردووەتەوە. 5 با بدرێتە دەست 
سەرپەرشت�ارەکانی کارەکەی پەرستگای �ەزدان، ئەوان�ش ب�دەنە ئەو کرێکارانەی 
و  وەستا  و  ٦ دارتاش  دەکەنەوە،  چاک  �ەزدان  پەرستگای  داڕووخاو�ی�ەکانی 
نەقاڕەکان. با دار و بەردی تاشراو بۆ نۆژەنکردنەوەی پەرستگاکە بکڕن. 7 بەاڵم ه�چ 
لێ�ێچ�نەوە�ەک�ان لەگەڵ نەکرێت سەبارەت بەو ز�وەی خرا�ە دەست�ان، چونکە بە 

دەست�اک��ەوە کار دەکەن.«
٨ ئ�نجا ح�لق�ای سەرۆک کاه�ن بە شافانی خامەی نهێنی گوت: »لە پەرستگای 

�ەزدان پەڕتووکی تەوراتم دۆز�وەتەوە.« ح�لق�ا پەڕتووکەکەی دا�ە شافان و ئەو�ش 
خوێند�ی�ەوە. ٩ پاشان شافانی خامەی نهێنی پەڕتووکەکەی بۆ الی پاشا برد و پیێیی 
ڕاگە�اند: »کاربەدەستەکانت ز�وی ناو پەرستگاکە�ان بەتاڵ کرد و دا�انە دەست 
کرێکار و سەرپەرشت�ارانی پەرستگای �ەزدان.« ١٠ هەروەها شافانی خامەی نهێنی 
بە پاشای ڕاگە�اند و گوتی: »ح�لق�ای کاه�ن پەڕتووکێکی دامێ.« ئ�نجا شافان 

لەبەردەم پاشا خوێند�ی�ەوە.
١١ کاتێک پاشا گوێیی لە وشەکانی پەڕتووکی تەورات بوو، جلەکانی لەبەر خۆی 

و  ئەح�قامی کوڕی شافان  و  بە ح�لق�ای کاه�ن  فەرمانی  پاشا  ١٢ ئ�نجا  دادڕی. 
پاشا  عەکبۆری کوڕی م�خا�و و شافانی خامەی نهێنی و عەسا�ای خزمەتکاری 
کرد و گوتی: ١3 »بڕۆن و لە ج�اتی من و ئەم گەلە و لە ج�اتی هەموو �ەهودا پرس�ار 
لە �ەزدان بکەن، سەبارەت بە پە�امی ئەم پەڕتووکەی کە دۆزراوەتەوە، چونکە ئەو 
باوباپی�رانمان  ئەوەی  لەبەر  بەسەرماندا گڕی گرتووە مەزنە،  �ەزدان کە  تووڕە�ی�ەی 
نووسراوە  لەسەرمان  ئەوەی  نەگرت هەتا هەموو  پەڕتووکە  ئەم  لە وشەکانی  گوێی�ان 

پە�ڕەوی بکەن.«
١4 ئ�نجا ح�لق�ای کاه�ن و ئەح�قام و عەکبۆر و شافان و عەسا�ا چوونە الی 

لێ�رسراوی  ت�قڤای کوڕی حەرحەسی  پیێغەمبەر کە ژنی شەلومی کوڕی  حولدای 
جلوبەرگەکانی پەرستگا بوو، ئەو لە گەڕەکی دووەمی ئۆرشەل�م دەژ�ا، ئ�تر قسە�ان 

لەگەڵی کرد.
دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  گوتن:  پیێیی  ١5 حولدا�ش 

ناردووە، ١٦ ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: من  پی�اوە بڵێن کە ئێوەی بۆ الی من  بەو 
لەو  ئەوەی  هەموو  بەپیێیی  دەهێنم،  دان�شتووانەکەی  و  شوێنە  ئەم  بەسەر  بەاڵ  وا 
پەڕتووکە نووسراوە کە پاشای �ەهودا خوێند�ی�ەوە. ١7 لەبەر ئەوەی واز�ان لێ هێنام 
دەست�ان  کارەکانی  هەموو  بە  هەتا  سووتاند،  د�کە  خوداکانی  بۆ  بخوور�ان  و 
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پەستم بکەن، تووڕە�ی�م بەسەر ئەم شوێنەدا گڕ دەگرێت و ناکوژێتەوە.“ ١٨ بەاڵم 
”�ەزدانی  بڵێن،  بکەن  �ەزدان  لە  پرس�ار  ناردووە  ئێوەی  ئەوەی  �ەهودا  پاشای  بە 
دەفەرموێت:  ئەوە  بوو  لێ  گوێت  وشانەی  بەو  سەبارەت  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
١٩ لەبەر ئەوەی کاتێک گوێت لە پە�امەکەم بوو لە دژی ئێوە کە ئەم شوێنە وێران 

دەکەم و دان�شتووانەکەی دەبنە ما�ەی نەفرەت، لەبەردەم �ەزدان دڵت نەرم بوو و 
خۆتت نزم کردەوە، جلەکانت لەبەر خۆتدا دادڕی و لەبەردەمم گر�ا�ت، هەروەها 
من�ش گوێم لێت بوو. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ٢٠ لەبەر ئەوە من وا دەتخەمە پاڵ 
بە  کارەساتە  هەموو  ئەو  دەنرێی�ت.  گۆڕەکەت  لە  ئاشت��ەوە  بە  جا  باوباپی�رانت، 

چاوی خۆت ناب�نی کە من بەسەر ئەم شوێنەی دەهێنم.“«
ئەوان�ش وەاڵمەکە�ان بۆ پاشا بردەوە.

�ەیمان نوێکردنەوەی یۆشیا

 ئ�نجا پاشا ناردی و هەموو پی�رانی �ەهودا و ئۆرشەل�می کۆکردەوە. ٢ لەگەڵ ٢3 ١

و  پیێغەمبەرەکان  و  کاه�ن  ئۆرشەل�م،  دان�شتووانی  و  �ەهودا  گەلی  هەموو 
هەموو گەل لە گەورەوە هەتا بچووک چوونە پەرستگای �ەزدان. لەبەردەم�ان تەواوی 
دۆزرا�ەوە.  �ەزدان  پەرستگای  لە  ئەوەی  خوێندەوە،  پە�مانی  پەڕتووکی  وشەکانی 
�ەزدان  داa کە دوای  پە�مانی  �ەزدان  لەبەردەم  و  ڕاوەستا  3 پاشا لەالی کۆڵەکەکە 

بەجێبهێنێت،  فەرزەکانی  و  �اسا  و  فەرمان  و گ�ان��ەوە  بە هەموو دڵ  و  بکەوێت 
بۆ ئەوەی وشەکانی ئەم پە�مانەی لەم پەڕتووکەدا نووسراوە پە�ڕەو بکرێت، هەموو 

گەل�ش پابەندی پە�مانەکە بوون.
کۆمەڵی  کاه�نەکانی  و  کاه�ن  سەرۆک  ح�لق�ای  بە  دا  فەرمانی  پاشا  4 ئ�نجا 

و هەموو  ئەشێرا  و  بەعل  بۆ  قاپوقاچاغانەی  ئەو  دەرگاوانەکان کە هەموو  و  دووەم 
هێزەکانی ئاسمان دروستکراون، لە پەرستگای �ەزدان ببەنە دەرەوە و لە دەرەوەی 
ببەنە  خۆڵەمێشەکەشی  و  ب�انسووتێنن  قدرۆن  دۆڵی  کێڵگەکانی  لە  ئۆرشەل�م 
دا�اننابوون  �ەهودا  پاشاکانی  کە  نەهێشت  بت�ەرستەکان�شی  5 کاه�نە  بێت ئێل. 
دەوروبەری  و  �ەهودا  شارۆچکەکانی  لە  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  لە  تاکو 
و  کەلووەکان  و  مانگ  و  خۆر  و  بەعل  بۆ  ئەوانەی  بسووتێنن،  بخوور  ئۆرشەل�م 
لە  ئەشێرا�ەشی  ستوونە  ٦ ئەو  دەسووتاند.  بخوور�ان  ئاسمان  ئەستێرەکانی  هەموو 
پەرستگای �ەزدانەوە بردە دۆڵی قدرۆن لە دەرەوەی ئۆرشەل�م و لەوێ سووتاندی، 
کوتای هەتا بووە خۆڵ، خۆڵەکەشی بەسەر گۆڕی مردووانی خەڵکەکە بە با کرد. 
7 ماڵی پی�اوە لەشفرۆشەکان�شی ڕووخاند کە لەناو پەرستگای �ەزدان بوون، ئەوەی 

کە ژنان لەوێ پەردە�ان بۆ بتە ئەشێراکە دەچنی.
٨ �ۆش�ا هەموو کاه�نەکانی لە شارۆچکەکانی �ەهوداوە هێنا و ئەو نزرگانەی سەر 

هەتا  لە گەڤەعەوە  دەسووتاند،  بخوور�ان  لەوێ  بەرزا�یی گاڵوکرد کە کاه�نەکان 

a 3 ئەم پە�مان بەستنە وەک نوێکردنەوەی پە�مانە کۆنەکە�ە کە �ەزدان لەگەڵ موسا و گەلەکەی بەستبووی، بڕوانە دەرچوون ٢4 :3 -٨.   
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دەروازەی  بەردەم  لە  ئەوەی  ڕووخاند،  دەروازەکان�شی  نزرگەکانی  شابەع.  ب�ری 
شارەکە.  دەروازەی  چەپیی  الی  دەکەوتە  کە  بوو  شارەکە  فەرمانڕەوای  �ەشوعی 
٩ هەرچەندە کاه�نی نزرگەکانی سەر بەرزا�یی بۆ�ان نەبوو بچنە قوربانگای �ەزدان 

لە ئۆرشەل�م، بەاڵم لەگەڵ براکان�ان نانی فەت�رە�ان خوارد.
�ان  کوڕەکەی  کەس  ئەوەی  بۆ  گاڵوکرد  بەن ه�نۆمی  دۆڵی  تۆفەتی  ١٠ ئ�نجا 

کچەکەی بۆ مۆلەخa وەک قوربانی نەسووتێنێت. ١١ ئەو پە�کەری ئەس�انەش کە 
پەرستگای  دەروازەی  لە  کردبوو،  تەرخان�ان  خۆر  بۆ  �ەهودا  پیێشووی  پاشاکانی 
کاربەدەست  ناتان مەلەخی  ژوورەکەی  نز�ک  حەوشەکەی  لە  ڕا�ماڵ�ن.  �ەزدان 
بوون. پاشان �ۆش�ا گال�سکە تەرخانکراوەکان�شی بە ئاگر سووتاند، کە بۆ پەرستنی 

خۆر بەکاردەهێنران.
١٢ ئەو قوربانگا�انەشی تێکدا کە پاشاکانی �ەهودا لە سەربانی ژووری سەرەوەی 

هەردوو  لە  مەنەشە  کە  قوربانگا�انەی  ئەو  هەروەها  کردبوو،  دروست�ان  ئاحاز 
خستنەوە،  دووری  لەوێش  پاشا  نابوون.  بن�ادی  �ەزدان  پەرستگای  حەوشەکەی 
وردوخاشی کردن و دار و بەردەکە�ان لە دۆڵی قدرۆن بە با کرد. ١3 ئەو نزرگانەی 
سەر بەرزا�ی�ش کە لە ڕۆژهەاڵتی ئۆرشەل�من لەالی باشووری گردی گەندەڵ�ن، 
ئەوانەی کە سلێمانی پاشای ئ�سرائ�ل بن�ادی نان بۆ عەشتۆرەتی خواژنە قێزەونی 
سە�دائ��ەکان و کەمۆشی خوداوەندی قێزەونی مۆئاب��ەکان و مۆلەخی خوداوەندی 
قێزەونی عەمۆن��ەکان، پاشا هەموو�انی گاڵوکرد. ١4 �ۆش�ا بەردە تەرخانکراوەکانی 

شکاند و ستوونە ئەشێراکانی بڕ�ی�ەوە، شوێنەکانی بە ئێسکی خەڵک پڕکردەوە.
کە  بەرزا�یی  سەر  نزرگە�ەی  ئەو  بێت ئێلە،  لە  قوربانگا�ەی  ئەو  ١5 هەروەها 

�ارۆڤعامی کوڕی نەڤات دروستی کرد، ئەوەی بەهۆ�ەوە ئ�سرائ�لی تووشی گوناه 
کرد، �ۆش�ا ئەو قوربانگا�ە و ئەو نزرگە�ەی سەر بەرزا�ی�شی ڕووخاند، نزرگەکەی 
سووتاند و کوتای هەتا بووە خۆڵ، ستوونە ئەشێراکەشی سووتاند. ١٦ ئ�نجا �ۆش�ا 
ئاوڕی دا�ەوە و ئەو گۆڕانەی ب�نی کە لەوێ لە چ�اکە بوون، ناردی و ئێسکەکانی 
ئەو  بەپیێیی  کرد،  گاڵوی  و  سووتاندنی  قوربانگاکە  لەسەر  و  برد  گۆڕەکانەوە  لە 
بانگەوازی  ئەوەی  پیێیی کرد،  بانگەوازی  پی�اوەکەی خودا  �ەزدان کە  فەرما�شتەی 

بەم فەرما�شتە کرد.
١7 ئ�نجا پاشا پرس�اری کرد: »ئەو کێلی گۆڕە چ��ە لەوێ دە�ب�نم؟«

پی�اوانی شارەکەش گوت�ان: »ئەوە گۆڕی ئەو پی�اوەی خودا�ە کە لە �ەهوداوە هات 
و هەموو ئەو شتانەی ڕاگە�اند کە تۆ لە دژی قوربانگاکەی بێت ئێل کردت.«

لە  واز�ان  جا  نەجوڵێنێت.«  ئێسکەکانی  کەس  »لێ�گەڕێن،  گوتی:  ١٨ پاشا 

ئێسکەکانی ئەو هێنا لەگەڵ ئێسکەکانی ئەو پیێغەمبەرەی کە لە سام�رەوە هاتبوو.
سام�رە  شارۆچکەکانی  کە  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  هەموو  �ۆش�ا  ١٩ هەروەها 

بوون، ئەوانەی پاشاکانی ئ�سرائ�ل بۆ پەستکردنی �ەزدان دروست�ان کردبوو، تێکی 

a ١٠ خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  
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کاه�نەکانی  ٢٠ هەموو  کردبووی.  بێت ئێل  لە  کە  پیێکردن  ئەوەی  هەموو  و  دان 
نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ش کە لەوێ بوون لەسەر قوربانگاکان سەری بڕ�ن، ئێسکی 

مرۆڤی لەسەر قوربانگاکان سووتاند و پاشان گەڕا�ەوە ئۆرشەل�م.
�ەزدانی  بۆ  پەسخە  »جەژنی  گوتی:  و  دا  گەل  هەموو  بە  فەرمانی  ٢١ پاشا 

پەروەردگارتان بکەن، وەک ئەوەی لەم پەڕتووکی پە�مانەدا نووسراوە.« ٢٢ جەژنی 
پەسخەی ئاوا نەکراوە، نە لە سەردەمی ڕابەران کە دادوەر�یێتی ئ�سرائ�ل�ان کردووە 
٢3 بەاڵم  �ەهودا.  پاشاکانی  و  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  سەردەمەکانی  هەموو  لە  نە  و 
�ەزدان  بۆ  لە ئۆرشەل�م  پاشا ئەم جەژنەی پەسخە  لە ساڵی هەژدە�ەم�نی �ۆش�ای 

گێڕدرا.
هەموو  و  بت  و  پە�کەر  و  ئامادەکار  ڕۆح  و  نێوانگر  هەموو  �ۆش�ا  ٢4 هەروەها 

بردن،  لەناوی  دەب�نران  ئۆرشەل�م  لە  و  �ەهودا  خاکی  لە  کە  قێزەونەکان  پە�کەرە 
نووسراون کە  پەڕتووکە  ئەو  لەناو  پە�ڕەو بکات کە  فێرکردنانە  ئەو  ئەوەی دەقی  بۆ 
ح�لق�ای کاه�ن لە پەرستگای �ەزدان دۆز�ی�ەوە. ٢5 ه�چ پاشا�ەک لەپیێش خۆی 
وەکو �ۆش�ا نەبوو، کە بە هەموو دڵ و گ�ان و هێز�ی�ەوە بگەڕێتەوە الی �ەزدان، 

بەپیێیی هەموو تەوراتی موسا، لەپاش ئەو�ش کەسی وەک خۆی نەبوو.
تووڕە�ی�ەکەی  چونکە  دانەمرکا�ەوە،  �ەزدان  مەزنەکەی  تووڕە�ی�ە  گڕی  ٢٦ بەاڵم 

بەسەر �ەهوداوە گڕی گرتبوو بەهۆی هەموو ئەو کارانەی کە مەنەشە �ەزدانی پیێ 
پەست کردبوو. ٢7 ئ�تر �ەزدان فەرمووی: »هەروەها �ەهوداش لەبەردەمم الدەبەم، 
هەروەک چۆن ئ�سرائ�لم البرد، ئەم شارەش کە هەڵمبژارد، ئۆرشەل�م، لەگەڵ ئەو 

».a“پەرستگا�ە ڕەت دەکەمەوە کە گوتم: ”ناوی من لەوێ دەبێت
پەڕتووکی  لە  کردی  ئەوەی  هەموو  و  �ۆش�ا  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٨ ڕووداوەکانی 

کاروباری ڕۆژانەی پاشاکانی �ەهودا تۆمار کراون.
٢٩ لە ماوەی پاشا�ەتی �ۆش�ا، نێخۆی ف�رعەونی م�سر چوو لەالی ڕووباری فورات 

لە  بێتەوە، بەاڵم نێخۆ  �ارمەتی پاشای ئاشور بدات. �ۆش�ا پاشا چوو بەرەنگاری 
مەگ�دۆ ڕووبەڕووی بووەوە و کوشتی. 3٠ خزمەتکارەکانی بە مردوو�یی لە مەگ�دۆوە 
خست�انە ناو گال�سکەوە و هێنا�انە ئۆرشەل�م، لە گۆڕەکەی خۆ�دا ناشت�ان. ئ�نجا 
لە جێیی  دەستن�شان�ان کرد،  و  برد  �ۆش�ا�ان  �ەهۆئاحازی کوڕی  گەلی خاکەکە 

باوکی کرد�انە پاشا.

�اشایەتی یەهۆئاحاز
3١ �ەهۆئاحاز گەنجێکی ب�ست و سێ سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، سێ مانگ 

بوو، خەڵکی  �ەرم�ا  ناوی دا�کی حەموتەلی کچی  پاشا�ەتی کرد،  ئۆرشەل�م  لە 
باوباپی�رانی  ئەوەی  هەروەک  کرد،  خراپەکاری  �ەزدان  3٢ لەبەرچاوی  بوو.  ل�ڤنا 
کرد�ان. 33 جا نێخۆی ف�رعەون لە ڕ�ڤلە لە خاکی حەمات بەندی کرد، تاکو لە 

a ٢7 بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٨ :٢٩.   
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ئۆرشەل�م پاشا�ەتی نەکات. هەروەها سەرانەی بەسەر �ەهودا سەپاند، سەد تالنت 
ز�وa و تالنتێک زێڕb. 34 هەروەها نێخۆی ف�رعەون ئەل�اق�می کوڕی �ۆش�ای لە جێیی 
بردە  �ەهۆئاحاز�شی  �ەهۆ�اق�م،  بۆ  گۆڕی  ناوەکەی  و  پاشا  کردە  باوکی  �ۆش�ای 
م�سر و لەوێ مرد. 35 �ەهۆ�اق�م بۆ ئەوەی زێڕ و ز�وەکە بداتە ف�رعەون کە داوای 
لە خەڵکەکە  ز�و  و  زێڕ  بۆ کۆکردنەوەی  باجی خستە سەر خاکەکە  کردبوو  لێیی 

بەگوێرەی توانا�ان، ئەو زێڕ و ز�وە بدەنە نێخۆی ف�رعەون.

�اشایەتی یەهۆیاقیم
3٦ �ەهۆ�اق�م گەنجێکی ب�ست و پیێنج سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، �ازدە ساڵ لە 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی دا�کی زەڤ�دای کچی پەدا�ا بوو، خەڵکی ڕومە 
بوو. 37 لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، هەروەک ئەوەی باوباپی�رانی کرد�ان.

کردە ٢4 هێرشی  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  �ەهۆ�اق�م  پاشا�ەتی  ماوەی   لە  ١

و  هەڵگەڕا�ەوە  پاشان  بەاڵم  بوو،  ملکەچی  ساڵ  سێ  �ەهۆ�اق�م  سەری، 
لێیی �اخی بوو. ٢ جا �ەزدان چەتەکانی بابلی و ئارامی و مۆئابی و عەمۆن��ەکانی 
ناردە سەری، ئەوانی ناردە سەر �ەهودا تاکو بەپیێیی ئەو وشە�ەی �ەزدان کە لەسەر 
بەپیێیی  ئەوەش  3 بێگومان  ببەن.  لەناوی  فەرمووبووی  پیێغەمبەرەکانی  بەندە  دەستی 
مەنەشەوە  گوناهەکانی  بەهۆی  ئەوەی  بۆ  �ەهودا،  لەسەر  بوو  �ەزدان  فەرمانی 
لەبەردەمی خۆی ال�انببات، بەهۆی هەموو ئەوەی کردی. 4 هەروەها بەهۆی ئەو 
خوێنە بێتاوانەی کە ڕشتی و ئۆرشەل�م�شی پڕکرد لە خوێنی بێتاوان، ئ�نجا �ەزدان 

نە�و�ست ب�بەخشێت.
5 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی �ەهۆ�اق�م و هەموو ئەوەی کردی لە پەڕتووکی 

باوباپی�رانی  لەگەڵ  ٦ �ەهۆ�اق�م  کراون.  تۆمار  �ەهودا  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
سەری نا�ەوە، ئ�تر �ەهۆ�اک�نی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

7 پاشای م�سر�ش جارێکی د�کە لە خاکەکەی خۆی دەرنەچوو، چونکە پاشای 

بابل لە دۆڵی م�سرەوە هەتا ڕووباری فوراتی داگ�ر کردبوو، هەموو ئەو خاکەی کە 
هی پاشای م�سر بوو.

�اشایەتی یەهۆیاکین
لە  مانگ  سێ  پاشا،  بە  بوو  کە  بوو  سااڵن  هەژدە  گەنجێکی  ٨ �ەهۆ�اک�ن 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، دا�ک�شی ناوی نەحوشتای کچی ئەلناتان بوو، خەڵکی 
هەموو  هەروەک  کرد،  خراپەکاری  �ەزدان  لەبەرچاوی  ٩ ئەم�ش  بوو.  ئۆرشەل�م 

ئەوەی باوکی کردبووی.
ئۆرشەل�م  سەر  چوونە  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  ئەفسەرەکانی  کاتەدا  ١٠ لەو 

a 33 کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەنی ز�و دەبوو.  

b 33 تالنتێک: نز�کەی 3,4 ک�لۆگرام.  
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سەر  هاتە  خۆی  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  ١١ ئ�نجا  دا.  گەمارۆ  شارەکە�ان  و 
شارەکە، لە کاتێکدا ئەفسەرەکانی گەمارۆ�ان دابوو. ١٢ �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا 
ڕادەستی  خۆ�ان  کاربەدەستانی  و  م�رەکانی  و  خزمەتکارەکانی  و  دا�کی  لەگەڵ 

پاشای بابل کرد.
لە ساڵی هەشتەمی پاشا�ەتی نەبوخودنەسر پاشای بابل، �ەهۆ�اک�نی دەستگ�ر 
�ەزدان و کۆشکی  پەرستگای  نەبوخودنەسر هەموو گەنج�نەکانی  ١3 پاشان  کرد. 
پاشای  سلێمانی  کە  برد  زێڕ�نانەشی  قاپوقاچاغە  ئەو  هەموو  کرد،  بەتاڵ  پاشای 
فەرمووی.  �ەزدان  هەروەک  کردبوون،  دروستی  �ەزدان  پەرستگای  لە  ئ�سرائ�ل 
١4 هەموو ئۆرشەل�م، بگرە هەموو ئەفسەر و جەنگاوەر و پی�شەوەر و ئاسنگەرەکانی 

ڕاپیێچ کرد، کە دە هەزار ڕاپیێچکراو بوون. کەس نەما�ەوە جگە لە ڕەشوڕووتەکانی 
گەلی خاکەکە.

١5 نەبوخودنەسر �ەهۆ�اک�ن�شی ڕاپیێچی بابل کرد، لەگەڵ دا�کی پاشا و ژنەکانی 

پاشا و کاربەدەستەکانی و ڕابەرانی خاکەکە، لە ئۆرشەل�م بە د�لی گرتن و بۆ بابل 
ڕاپیێچی کردن. ١٦ هەروەها پاشای بابل هەموو جەنگاوەرە توانادارەکانی دەستگ�ر 
زێڕنگەرە شارەزاکان�ش  و  پی�شەوەر  بوو، هەروەها  ژمارە�ان حەوت هەزار  کرد کە 
هەزار کەس بوون، هەموو پاڵەوانەکانی جەنگی ڕاپیێچی بابل کرد. ١7 پاشای بابل 
مەتەن�ای مامی �ەهۆ�اک�نی لە جێ�ەکەی کردە پاشا و ناوەکەشی گۆڕی بۆ سدق�ا.

�اشایەتی سدقیا
١٨ سدق�ا گەنجێکی ب�ست و �ەک سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، �ازدە ساڵ لە 

ل�ڤنا  خەڵکی  �ەرم�ای  کچی  حەموتەلی  ناوی  دا�کی  کرد.  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م 
بوو. ١٩ ئەم�ش لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، وەک هەموو ئەوەی �ەهۆ�اق�م 
کردی. ٢٠ لەبەر تووڕە�یی �ەزدان بوو کە ئەمانە لە ئۆرشەل�م و لە �ەهودا ڕوو�دا، 

هەتا ئەوەی لەبەردەم خۆ�دا دەر�کردن.

کەوتنی ئۆرشەلیم
ئەوە بوو سدق�ا لە پاشای بابل �اخی بوو.

 ئ�تر لە دەی مانگی دەی ساڵی نۆ�ەمیa پاشا�ەتی سدق�ا، نەبوخودنەسری ٢5 ١

ئۆردوگای  لەوێ  و  جواڵند  ئۆرشەل�م  بەرەو  سوپاکەی  هەموو  بابل  پاشای 
دامەزراند، لە چواردەوری قوللەی بن�اد نا. ٢ هەتا ساڵی �ازدە�ەمی پاشا�ەتی سدق�ا 

شارەکە لەژێر گەمارۆدا بوو.
گەلی  نەبوو  نان  کە  بوو  سەخت  هێندە  شارەکە  لە  قاتوقڕی  چواردا  نۆی  3 لە 

خاکەکە ب�خۆن. 4 ئ�نجا شوورای شارەکە شکێنرا و هەموو جەنگاوەرەکان بە شەو 
بە ڕێگای دەروازەکەی نێوان دوو شووراکەی بەرامبەر باخچەی پاشادا هەاڵتن، 

a ١ بەپیێیی ساڵنامەی �ەهودا بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە پیێنجی مانگی �ەک ساڵی 5٨7ی پیێش زا�ی�ن. بڕوانە حزق�ێل ٢4 :١.   
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بوون  لەگەڵی  ئەوانەی  و  پاشا  بوون.  لە چواردەوری شارەکە  بابل��ەکان  هەرچەندە 
لە  پاشا کەوتن،  بەدوای  بابل��ەکان  5 بەاڵم سوپای  بە ڕێگای عەراڤاداa هەاڵتن، 
بە  پاشا�ان  ٦ جا  بوو،  پەرتەوازە  هەموو سوپاکەی  پیێیی گە�شتن.  ئەر�حا  دەشتی 

د�ل گرت.
برد�انە الی پاشای بابل لە ڕ�ڤلە، لەوێ دادگا�ی�ان کرد. 7 کوڕەکانی سدق�ا�ان 
بڕۆنز  بە زنج�ری  پاشان هەردوو چاو�ش�ان دەرهێنا و  لەبەرچاوی خۆی کوشت، 

کۆت�ان کرد و برد�انە بابل.
بابل،  پاشای  نەبوخودنەسری  نۆزدە�ەمی  ساڵی  پیێنجی  مانگی  حەوتی  ٨ لە 

بوو،  بابل  پاشای  ئ�م�ڕاتۆر کە کاربەدەستی  پاسەوانانی  فەرماندەی  نەبوزەرەدانی 
هاتە ئۆرشەل�م. ٩ پەرستگای �ەزدان و کۆشکی پاشا و هەموو ماڵەکانی ئۆرشەل�م 
ئۆرشەل�م�ش  چواردەوری  ١٠ شووراکانی  سووتاند.  گرنگەکانی  تەالرە  هەموو  و 
پاسەوانانی  فەرماندەی  لەگەڵ  ئەوانەی  ڕووخێنران،  بابل��ەکانەوە  سوپای  لەال�ەن 
پاشا بوون. ١١ پاشماوەی گەل�ش ئەوانەی لە شارەکە مابوونەوە و ئەوانەی چووبوونە 
پاڵ پاشای بابل لەگەڵ پاشماوەی خەڵکەکە، نەبوزەرەدانی فەرماندەی پاسەوانانی 
خەڵکی  لە  هەندێک  پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی  ١٢ بەاڵم  کردن.  ڕاپیێچی  پاشا 

ڕەشوڕووتی لە خاکەکە هێشتەوە بۆ کارکردن لە ڕەزەمێو و کێڵگەکان.
کە  بڕۆنز�ی�ەکە  حەوزە  و  ئاوگواستنەوە  عەرەبانەکانی  و  بڕۆنز�ی�ەکان  ١3 کۆڵەکە 

بۆ  بڕۆنزەکەش�ان  کردن،  پارچەپارچە�ان  بابل��ەکان  بوون،  �ەزدان  پەرستگای  لە 
ئەو  هەموو  و  قاپەکان  مەقەست،  خاکەناز،  و  مەنجەڵ  ١4 هەروەها  بارکرد.  بابل 
قاپوقاچاغە بڕۆنزانەی لە خزمەتی پەرستگا بەکاردەهات. ١5 فەرماندەی پاسەوانانی 
پاشا هەموو ئەو شتانەی برد کە لە زێڕ و ز�و دروستکرابوون، بخووردان و تاس�شی 

برد.
سلێمان  ئاوگواستنەوە کە  عەرەبانەکانی  و  و حەوزەکە  کۆڵەکەکە  دوو  ١٦ بڕۆنزی 

بۆ پەرستگای �ەزدان دروستی کردبوون، لە کێش نەدەهات. ١7 هەر کۆڵەکە�ەک 
هەژدە باڵb درێژ�ی�ەکەی بوو. تاجێکی بڕۆنز لەسەر کۆڵەکەکە بوو، بەرزی تاجەکە 
سێ باڵc بوو، کەت�بە و هەنارەکان�ش لەسەر تاجەکە و لە چواردەوری هەمووی لە 

بڕۆنز بوون. بۆ هەر �ەکێک لە کۆڵەکەکان هەمان شت هەبوو لەگەڵ کەت�بەکەی.
١٨ فەرماندەکەی پاسەوانانی پاشا سەرا�ای سەرۆک کاه�ن و سەفەن�ای کاه�نی 

کە  گرت  ئەفسەرەی  ئەو  شارەکەش  ١٩ لە  گرت.  دەرگاوانەکەی  سێ  و  دووەم 
پاشاشی گرت. هەروەها خامەی  ڕاوێژکاری  پیێنج  بوو،  لێ�رسراوی جەنگاوەرەکان 
نهێنیd سوپاساالری گرت، ئەوەی بەرپرسی بە سەربازکردن بوو، لەگەڵ شەست 

a 4 عەراڤا ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  

b ١7 هەژدە باڵ: نز�کەی ٨,١ مەتر.  

c ١7 سێ باڵ: نز�کەی ١,4 مەتر.  

d ١٩ ڕازپۆشێک تا�بەت بوو بە ناونووس�نی پی�اوانی ئ�سرائ�ل بۆ سەربازی.  
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پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی  ٢٠ نەبوزەرەدانی  کەوتن.  بەرچاو  شارەکە  لە  کە  پی�او 
لە خاکی  ڕ�ڤلە  لە  بابل�ش  ٢١ پاشای  بابل.  پاشای  بۆ الی  ڕ�ڤلە،  بردە  ئەوانەی 

حەمات کوشتنی.
ئ�نجا �ەهودا لە خاکەکەی خۆی ڕاپیێچ کرا.

نەبوخودنەسری  ئەوانەی  مانەوە،  �ەهودا  خاکی  لە  خەڵکەی  ئەو  ٢٢ بەاڵم 

بە  کرد  شافانی  کوڕی  ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  هێشتن��ەوە،  بابل  پاشای 
کە  ب�ست�ان  پی�اوەکان�ان  و  خۆ�ان  سەرلەشکرەکان  هەموو  ٢3 کاتێک  لێ�رسراو�ان. 
بابل گەدەل�اهوی کردووە بە فەرمانڕەوا، هاتنە م�چ�ا بۆ الی گەدەل�اهو،  پاشای 
سەرا�ای  و  قارێی�ەح  کوڕی  �ۆحانانی  و  نەتەن�اهۆ  کوڕی  ئ�سماع�لی  ئەوان�ش 
کوڕی تەنحومەتی نەتۆفا�یی و �ازەن�اهوی کوڕی مەعکاتی، خۆ�ان و پی�اوەکان�ان. 
»لە  گوتن:  پیێیی  خوارد،  پی�اوەکان�ان  و  ئەوان  بۆ  سوێندی  ٢4 گەدەل�اهوش 

پاشای  و خزمەتی  بن  ن�شتەجێ  لە خاکەکە  مەترسن،  بابل��ەکان  کاربەدەستانی 
بابل بکەن، ئەوەی باشە بۆتان دەبێت.«

ئەل�شاماع  کوڕی  نەتەن�اهۆی  کوڕی  ئ�سماع�لی  حەوت  مانگی  لە  ٢5 بەاڵم 

کوشت،  گەدەل�اهو�ان  و  هات  پی�او  دە  لەگەڵ  بوو،  شاهانە  ڕەچەڵەکی  لە  کە 
لەگەڵی  م�چ�ا  لە  کە  کوشت  بابل��انەش�ان  ئەو  و  �ەهودا  پی�اوانەی  ئەو  هەروەها 
بوون. ٢٦ ئ�نجا هەموو گەل لە بچووکەوە هەتا گەورە و سەرکردەکانی سوپا هەستان 

و چوونە م�سر، چونکە لە بابل��ەکان ترسان.

ئازادکردنی یەهۆیاکین
٢7 لە ساڵی سی و حەوتەم�نی ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�ن، ئەڤ�ل مەرۆدەخ بوو بە 

پاشای بابل. هەر لەو ساڵە لە ب�ست و حەوتی دوازدە �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودای 
لە ز�ندان ئازاد کرد. ٢٨ بە باشی قسەی لەگەڵ کرد و کورس��ەکەی لە سەرووی 
بەرگی  �ەهۆ�اک�ن  ٢٩ ئ�تر  بوون.  لەگەڵی  بابل  لە  کە  دانا  پاشا�انەوە  ئەو  کورسی 
ز�ندان��ەکەی گۆڕی و بە درێژا�یی ماوەی ژ�انی بەردەوام لەسەر خوانی پاشا نانی 
لەال�ەن  ڕۆژانەی  بژێوی  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  ژ�انی  ماوە�ەی  ئەو  درێژا�یی  3٠ بە  دەخوارد. 

پاشاوە پیێدەدرا.
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یەکەم �وخ�ەی مێژوو
ڕەچەڵەکی ئادەم هەتا ئیبراهیم

هەتا کوڕەکانی نوح

 ئادەم، ش�ت، ئەنۆش،١ ١

قێنان، مەهلەلئێل، �ارەد،  ٢  
3 حەنۆخ، مەتوشالح، المەخ  

  و نوح.

4 کوڕەکانی نوح: سام، حام و �افەت.  

یافەتیپیەکان

5 کوڕەکانی �افەت:  
  گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، �اڤان، توبال، مەشەک و ت�راس.

٦ کوڕەکانی گۆمەر:  
  ئەشکەنەز، ڕ�فەت و تۆگەرما.

7 کوڕەکانی �اڤان:  
  ئەل�شا، تەرش�ش، ک�ت�م و ڕۆدان�م.

حامیپیەکان

٨ کوڕەکانی حام:  
  کوش، م�سر، پووت و کەنعان.

٩ کوڕەکانی کوش:  
  سەبا، حەڤ�ال، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

  کوڕەکانی ڕەعما:
  شەبا و د�دان.

 ١٠ نەمرود لە نەوەی کوش لەدا�کبوو،
  کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی.

 ١١ م�سر باوکی
  لوودی، عەنامی، لەهابی، نەفتوحی، ١٢ پاتروسی و کەفتۆری بوو، هەروەها 

باوکی کەسلوح��ەکان�ش بوو کە فەلەست��ەکان�ان لێ کەوتنەوە.
 ١3 کەنعان باوکی سە�دا بوو،

ئەمۆری،  �ەبوسی،  ١4 هەروەها  ح�ت��ەکان،  لەگەڵ  بوو،  نۆبەرەکەی    کە 



٦٨٨�ەکەم پوختەی مێژوو ١

گرگاشی، ١5 ح�ڤی، عەرقی، س�نیa، ١٦ ئەرڤادی، چ�ماری و حەمات��ەکان�شی 
بوو.

سامیپیەکان

 ١7 کوڕەکانی سام:
  ئ�الم، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

  کوڕەکانی ئارام:
  عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

 ١٨ ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،
  شالەح�ش باوکی عێبەر بوو،

 ١٩ عێبەر�ش دوو کوڕی بوو،
دابەش کرا.  زەوی  ئەودا  لە سەردەمی  بوو، چونکە   bپەلەگ ناوی    �ەکێک�ان 

براکەشی ناوی �ۆقتان بوو.
 ٢٠ �ۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

د�قلە،  ئوزال،  ٢١ هەدۆرام،  �ارەح،  حەچەرماڤەت،  شەلەف،    ئەلمۆداد، 
٢٢ عۆبال، ئەب�مائێل، شەبا، ٢3 ئۆف�ر، حەڤ�ال و �ۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی 

�ۆقتان بوون.

 ٢4 سام، ئەرپەکشاد، شالەح،
 ٢5 عێبەر، پەلەگ، ڕەعو،

 ٢٦ سەروگ، ناحۆر، تارەح و
 ٢7 ئەبرام، کە ئ�براه�مە.

نەوەی ئیبراهیم
 ٢٨ کوڕەکانی ئ�براه�م: ئ�سحاق و ئ�سماع�ل.

نەوەی هاجەر

 ٢٩ ئەمانەش نەوەکان�انن:
م�بسام،  ئەدبەئێل،  قێدار،  هەروەها  بوو،  ئ�سماع�ل  نۆبەرەی  کە    نەبا�ۆت 

3٠ م�شماع، دوما، مەسسا، حەدەد، تێما، 3١ �ەتور، ناف�ش و قێدما،

  ئەمانە کوڕەکانی ئ�سماع�ل بوون.

نەوەی قەتورە

 3٢ قەتورە کە کەن�زەی ئ�براه�م بوو ئەم کوڕانەی هەبوو:

a ١5 س�ن��ەکان: لەوانە�ە خەڵکی شارێک لە نز�کی شاری عەرقە لە لوبنان بووبێت. بڕوانە پە�دابوون ١٠ :١7  .  

b ١٩ پەلەگ واتە دابەشکردن.  
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  ز�مران، �ۆقشان، مەدان، م�د�ان، �ەشباق و شوەح.
  کوڕەکانی �ۆقشان�ش:

  شەبا و د�دان.
 33 کوڕەکانی م�د�ان:

  عێفا، عێفەر، حەنۆک، ئەب�داع و ئەلداعە.
  هەموو ئەمانە نەوەی قەتورە بوون.

نەوەی سارا

 34 ئ�براه�م ئ�سحاقی بوو.
  کوڕەکانی ئ�سحاق:
  ع�سۆ و ئ�سرائ�ل.

کوڕەکانی عیسۆ
 35 کوڕەکانی ع�سۆ:

  ئەل�فاز، ڕەعوئێل، �ەعوش، �ەعالم و قۆرەح.
 3٦ کوڕەکانی ئەل�فاز:

  تێمان، ئۆمار، چەفۆ، گەعتام و قەنەز؛
  هەروەها لە ئەل�فاز ت�منەع عەمالێقیa بوو.

 37 کوڕەکانی ڕەعوئێل:
  نەحەت، زەرەح، شەمما و م�زا.

خەڵکی سێعیر لە ئەدۆم

 3٨ کوڕەکانی سێع�ر:
  لۆتان، شۆڤاڵ، چ�بعۆن، عەنا، د�شۆن، ئێچەر و د�شان.

 3٩ کوڕەکانی لۆتان: حۆری و هۆمام.
  ت�منەع�ش خوشکی لوتان بوو.

 4٠ کوڕەکانی شۆڤاڵ:
  عەلڤان، مانەحەت، عێبال، شەفۆ و ئۆنام.

  کوڕەکانی چ�بعۆن:
  ئە�ی�ا و عەنا.

 4١ کوڕەکەی عەنا:
  د�شۆن.

  کوڕەکانی د�شۆن:
  حەمدان، ئەشبان، �ەتران و کران.

a 3٦ ت�منەعی دا�کی عەمالێق کەن�زەی ئەل�فاز بوو، بڕوانە پە�دابوون 3٦ :١٢  .  
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 4٢ کوڕەکانی ئێچەر:
  بلهان، زەعەڤان و عەقان.

  کوڕەکانی د�شان:
  عوچ و ئەران.

فەرمانڕەوایانی ئەدۆم

 43 ئەمانەش ئەو پاشا�انەن کە لە خاکی ئەدۆم پاشا�ەت��ان دەکرد پیێش ئەوەی ه�چ 
پاشا�ەکی ئ�سرائ�لی پاشا�ەتی بکات:

  بەلەعی کوڕی بەعۆر، ناوی شارەکەشی د�نهابە بوو.
 44 کە بەلەع مرد، �ۆڤاڤی کوڕی زەرەحی خەڵکی بۆزرا وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

جێگەی  پاشا  وەک  تێمان��ەکان  خاکی  خەڵکی  حوشامی  مرد،  �ۆڤاڤ   45 کە 
گرتەوە.

 4٦ کە حوشام مرد، هەدەدی کوڕی بەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە، لە واڵتی 
مۆئاب شکستی بە م�د�ان هێنا. ناوی شارەکەشی عەڤ�ت بوو.

 47 کە هەدەد مرد، سەمڵەی خەڵکی مەسرێقە وەک پاشا جێگەی گرتەوە.
 aڕووبار لە کەناری  ئەو شارەی  ڕەحۆبۆت،  مرد، شائوولی خەڵکی   4٨ کە سەمڵە 

بوو، وەک پاشا جێگەی گرتەوە.
 4٩ کە شائوول مرد، بەعل حانانی کوڕی عەکبۆر وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

 5٠ کە بەعل حانان مرد، هەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی شارەکەشی پاعوو 
بوو.  مێزاهاب  کچی  مەترێدی  کچی  بوو،  م�هێتەبێل  ناوی  ژنەکەشی  بوو، 

5١ ئ�نجا هەدەد�ش مرد.

  م�رەکانی ئەدۆم ئەمانە بوون:
  ت�منەع، عەلڤا، �ەتێت، 5٢ ئۆهۆل�بامە، ئێلە، پی�نۆن، 53 قەنەز، تێمان، م�بسار، 

54 مەگدئێل و ع�رام.

  ئەمانە م�رەکانی ئەدۆم بوون.

کوڕەکانی یاقوب

�ەهودا، ٢ لێڤی،  ش�مۆن،  ڕەئوبێن،  ئ�سرائ�لن:  کوڕەکانی   ئەمانەش  ١

�ەساخار، زەبولون، ٢ دان، �وسف، بن�ام�ن، نەفتالی، گاد و ئاشێر.

یەهودا

هەتا کوڕەکانی حەسرۆن

3 کوڕەکانی �ەهودا:  

a 4٨ لەسەر ڕووبارە: دەشێت ڕووباری فورات بێت.  
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  ئێر، ئۆنان و شالەح، کە هەرسێک�ان لە کچەکەی شوەعی کەنعانی بوون.
بوو،  خراپەکار  کەسێکی  �ەزدان  لەبەرچاوی  �ەهودا  نۆبەرەکەی  کوڕە    ئێر 

�ەزدان�ش لەناوی برد.
4 تاماری بووک�شی، پیێرێز و زەرەحی بوو.  
  ئەمانە هەر پیێنج کوڕەکەی �ەهودا بوون.

5 کوڕەکانی پیێرێز:  
  حەسرۆن و حامول.

٦ کوڕەکانی زەرەح:  
  ز�مری، ئێ�تان، هێ�مان، کەلکۆل و دەردەع، هەموو�ان پیێنج بوون.

7 کوڕەکەی کەرمی:  
شتە  و  کرد  ناپاکی  کە  ئەوەی  بوو،  ئ�سرائ�ل  تێکدەری  کە   aعاخار  

تەرخانکراوەکانیb برد.
٨ کوڕەکەی ئێ�تان:  

  عەزەر�ا بوو.
٩ حەسرۆن ئەم کوڕانەی خستەوە:  

  �ەرەحمێل، ڕام و کالێب.

نەوەی ڕامی کوڕی حەسرۆن

 ١٠ ڕام عەم�نادابی بوو،
  عەم�ناداب نەحشۆنی بوو سەرۆکی نەوەی �ەهودا.

 ١١ نەحشۆن سەلمۆنی بوو
  و سەلمۆن بۆعەزی بوو،

 ١٢ بۆعەز عوبێدی بوو
  و عوبێد �ەسای بوو.

 ١3 �ەسا باوکی ئەمانە بوو:
  ئەل�اب کوڕە نۆبەرەکەی؛ دووەم�ن ئەب�ناداب،

  سێ�ەم�ن ش�مەعە، ١4 چوارەم�ن نەتەنێل،
  پیێنجەم�ن ڕەدەی، ١5 شەشەم�ن ئۆچەم

  و حەوتەم�ن داود.
١٦ هەروەها خوشکەکان�ان چەرو�ا و ئەب�گا�ل بوون،  

  چەرو�ا سێ کوڕی هەبوو: ئەب�شەی، �ۆئاب و عەساهێل.
١7 ئەب�گا�ل عەماسای لێبوو، باوکی عەماسا �ەتەری ئ�سماع�لی بوو.  

a 7 عاخار  لە زمانی ع�بر�دا واتە تێکدان. لە �ەشوع بەشی 7 ناوەکەی )عاخان(ـە.  

بەخش�نەکە  و  ناکرێت  دابەش  دەستکەوتەکە  شەڕدا  کاتی  لە  �ەزدان.  بە  دەبەخشرێت  کە  کەسێک  �ان  شتێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  زاراوە�ە  ئەم  ع�بری  زمانی  b 7 لە 

دەرئەنجامەکەی لەناوبردنی تەواوە.  
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کالێبی کوڕی حەسرۆن

 ١٨ کالێبی کوڕی حەسرۆن لە عەزوڤای ژنی و لە �ەر�عۆت منداڵی بوو، کچێک بە 
ناوی �ەر�عۆت و سێ کوڕ بەم ناوانە:

  �یێشەر، شۆڤاڤ و ئەردۆن.
 ١٩ کە عەزوڤا مرد، کالێب ئەفراتی هێنا و حووری بۆ خستەوە.

٢٠ حووری ئوری بوو و ئوری بەسەلئێلی بوو.  

 ٢١ پاشان حەسرۆن لە تەمەنی شەست ساڵ�دا کچەکەی ماک�ری باوکی گلعادی 
هێنا و لەگەڵی جووت بوو، ئەو�ش سگوڤی بۆ خستەوە.

�ائ�ری بوو کە ب�ست و سێ شارۆچکەی لە خاکی گلعاددا لەژێر  ٢٢ سگوڤ   
دەستدا بوو.

و  قەنات  لەگەڵ  کرد  داگ�ر  لێ  �ائ�ر�ان  حەڤۆت  ئارام،  و  گەشوور  ٢3 بەاڵم   
دەوروبەری کە شەست شارۆچکە بوون.

  هەموو ئەمانە نەوەی ماک�ری باوکی گلعاد بوون.
ئەشحووری  حەسرۆن  ژنی  ئەب�ای  ئەفراتەدا،  کالێب  لە  حەسرۆن  مردنی   ٢4 پاش 

باوکی تەقۆعەی بۆ خستەوە.

یەرەحمێلی کوڕی حەسرۆن

 ٢5 کوڕەکانی �ەرەحمێلی نۆبەرەی حەسرۆن:
  ڕام کە کوڕە نۆبەرەکەی بوو، پاشان بونا، ئۆرەن، ئۆچەم و ئاح��ا. ٢٦ �ەرەحمێل 

ژنێکی د�کەی هەبوو ناوی عەتارا بوو و دا�کی ئۆنام بوو.
 ٢7 کوڕەکانی ڕامی نۆبەرەی �ەرەحمێل:

  مەعەچ، �ام�ن و عێقەر.
 ٢٨ کوڕەکانی ئۆنام:

  شەمەی و �اداع.
  کوڕەکانی شەمەی:

  ناداب و ئەب�شوور. ٢٩ ناوی ژنەکەی ئەب�شوور�ش ئەب�هە�ل بوو و ئەحبان و 
مۆل�دی بۆ خستەوە.

 3٠ کوڕەکانی ناداب:
  سەلەد و ئەپە�م. سەلەد بە وەجاخکوێری مرد.

 3١ کوڕەکەی ئەپە�م �ەشعی بوو،
  کوڕەکەی �ەشع�ش شێشان بوو، کوڕەکەی شێشان�ش ئەحالی بوو.

 3٢ کوڕەکانی �اداعی برای شەمەی:
  �ەتەر و �ۆناتان. �ەتەر بە وەجاخکوێری مرد.

 33 کوڕەکانی �ۆناتان:
  پەلەت و زازا.
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  ئەمانە نەوەی �ەرەحمێل بوون.

 34 شێشان ه�چ کوڕی نەبوو و تەنها کچی هەبوو.
  شێشان خزمەتکارێکی م�سری هەبوو ناوی �ەرحاع بوو. 35 شێشان کچێکی 

خۆی دا بە �ەرحاعی خزمەتکاری ببێت بە ژنی، جا عەتە�یی بۆ خستەوە.
 3٦ عەتەی ناتانی بوو،
  ناتان زاڤادی بوو،
 37 زاڤاد ئەفاللی بوو،

  ئەفالل عوبێدی بوو،
 3٨ عوبێد �یێهوی بوو،

  �یێهو عەزەر�ای بوو،
 3٩ عەزەر�ا حەلەچی بوو،

  حەلەچ ئەل�عاسای بوو،
 4٠ ئەل�عاسا س�سمە�یی بوو،
  س�سمەی شەلومی بوو،

 4١ شەلوم �ەقەم�ای بوو و
  �ەقەم�اش ئەل�شاماعی بوو.

خێڵەکانی کالێب

 4٢ کوڕەکانی کالێبی برای �ەرەحمێل:
  مێشا کوڕە نۆبەرەکەی ئەوەی کە باوکی ز�ف بوو
  و ئەوی د�کە�ان مارێشا کە باوکی حەبرۆن بوو.

 43 کوڕەکانی حەبرۆن:
  قۆرەح، تەپووەح، ڕاقەم و شەمەع.

 44 شەمەع ڕەحەمی بوو کە
  باوکی �ۆرقاعام بوو
  و ڕاقەم شەمەی بوو.

 45 کوڕەکەی شەمەی ماعۆن بوو
  و ماعۆن�ش باوکی بێت چوور بوو.

 4٦ هەروەها عێفای کەن�زەی کالێب
  حاران، مۆچا و گەزێزی بوو،

  هەروەها حاران�ش گەزێزی بوو.
 47 کوڕەکانی �اهدای

  ڕەگەم، �ۆتام، گێشان، پالەت، عێفا و شەعەف بوون.
 4٨ مەعکای کەن�زەی کالێب�ش،

  شەڤەر و ت�رحەنای بوو،
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4٩ هەروەها ئەمانەشی بوو: شەعەفی باوکی مەدمەنا،  
  شێڤای باوکی مەخبێنا، باوکی گ�بعا

  و کچەکەی کالێب�ش کە ناوی عەکسا بوو.
 5٠ ئەمانە نەوەی کالێب بوون.

  کوڕەکانی حوور کە نۆبەرەی ئەفراتە بوو:
حارێفی  و  بێت لەحم  باوکی  5١ سەلمای  �ەعار�م،  ق�ر�ەت  باوکی    شۆڤاڵی 

باوکی بێت گادێر.
 5٢ نەوەکانی شۆڤاڵی باوکی ق�ر�ەت �ەعار�م�ش ئەمانە بوون:

  هەرۆئە و ن�وەی مانەحەت��ەکان و 53 خێڵەکانی ق�ر�ەت �ەعار�م کە �ەسری، 
پوتی، شوماتی و مشراعی بوون. لەمانەوە چۆرعاتی و ئەشتائۆل��ەکان کەوتنەوە.

 54 نەوەی سەلما:
ن�وەی  و  چۆرع��ەکان  بێت �ۆئاڤ،  عەترۆت  نەتۆفا�ی�ەکان،    بێت لەحم، 
مانەحەت��ەکان، 55 هەروەها خێڵە قەڵەمگرەکانی دان�شتووی ناوچەی �ەعبێچ 
ئەمانە بوون: ت�رعات��ەکان، ش�مەعات��ەکان و سوکات��ەکان. ئەمانە ئەو قێن��انە 

بوون کە لە حەممەتی باوکی بنەماڵەی ڕێکابەوە هاتبوون.

کوڕەکانی داود

 ئەمانەش کوڕەکانی داودن کە لە حەبرۆن لەدا�ک بوون:3 ١

�ەزرەع�لی  ئەح�نۆعەمی  لە  بوو کە  نۆبەرەی  ئەمنۆن کوڕی    
بوو؛

  دووەم�ان دان�ال کە لە ئەب�گا�لی کارمەلی بوو؛
٢ سێ�ەم�ان ئەبشالۆمی کوڕی مەعکای کچی تەلمەی پاشای گەشوور،  

  چوارەم�ان ئەدۆن�ای کوڕی حەگ�س،
3 پیێنجەم�ان شەفەت�ا کە لە ئەب�تەل بوو،  

  شەشەم�ان �ەترعام کە لە عەگالی ژنی بوو.

4 داود لە حەبرۆن ئەم شەش منداڵەی بوو، لەوێش حەوت ساڵ و شەش مانگ   
پاشا�ەتی کرد.

 ئئئئئئئئئئ ئئئ 5 .ئئئ ئئئئئئئئ ئئئئئئئئ ئئ ئئئئئ ئئ ئ ئئ ئئئئ  
:ئئئئ ئئئئئئ ئئئئئئئئ ئئ

  شەموع، شۆڤاڤ، ناتان و سلێمان هەر چوار�ان لە بەتشەبەعی کچی عەم�ێلەوە 
بوون.

٦ هەروەها ئ�ڤحار، ئەل�شوع، ئەل�فەلەت، 7 نۆگە، نەفەگ، �اف�ع، ٨ ئەل�شاماع،   
ئەل�اداع و ئەل�فەلەت کە نۆ منداڵ بوون.
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تاماری  و  کەن�زەکان  کوڕانی  لە  بێجگە  بوون،  داود  کوڕانی  ئەمانە  ٩ هەموو   
خوشک�ان.

�اشاکانی یەهودا

 ١٠ کوڕەکەی سلێمان ناوی ڕەحەڤەعام بوو،
  ئەب�ا کوڕی ڕەحەڤەعام،

  ئاسا کوڕی ئەب�ا،
  �ەهۆشافات کوڕی ئاسا،

 ١١ �ەهۆرام کوڕی �ەهۆشافات،
  ئەحەز�ا کوڕی �ەهۆرام،
  �ۆئاش کوڕی ئەحەز�ا،
 ١٢ ئەمەس�ا کوڕی �ۆئاش،

  عەزەر�ا کوڕی ئەمەس�ا،
  �ۆتام کوڕی عەزەر�ا،

 ١3 ئاحاز کوڕی �ۆتام،
  حەزق�ا کوڕی ئاحاز،

  مەنەشە کوڕی حەزق�ا،
 ١4 ئامۆن کوڕی مەنەشە و

  �ۆش�ا کوڕی ئامۆن.
 ١5 کوڕەکانی �ۆش�ا:

  �ۆحانان کوڕە نۆبەرەکەی بوو،
  دووەم�ان �ەهۆ�اق�م و

  سێ�ەم�ان سدق�ا و
  چوارەم�ش�ان شەلوم بوو.

 ١٦ ئەوانەی کە وەک پاشا جێگەی �ەهۆ�اق�م�ان گرتەوە:
  �ەهۆ�اک�ن کە کوڕی �ەهۆ�اق�م بوو،

  دوای ئەو�ش سدق�ا جێگەی �ەهۆ�اک�نی گرتەوە.

نەوەکانی بنەماڵەی �اشایەتی

 ١7 نەوەکانی �ەهۆ�اک�نی د�ل:
�ەقەم�ا،  شەنئەچەر،  پەدا�ا،  مەلک�رام،  ١٨ هەروەها  کوڕی،    شەئەلت�ێلی 

هۆشاماع و نەدەڤ�ا.
 ١٩ کوڕەکانی پەدا�ا:

  زروبابل و ش�معی.
  کوڕەکانی زروبابل:
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  مەشوالم و حەنەن�ا و شەلۆم�تی خوشک�ان. ٢٠ هەروەها زروبابل پیێنج کوڕی 
د�کەی هەبوو: حەشوڤا، ئۆهەل، بەرەخ�ا، حەسەد�ا و �وشەڤ حەسەد.

 ٢١ نەوەکانی حەنەن�ا:
  پەلەت�ا و �ەشەع�ا، هەروەها کوڕانی ڕەفا�ا، کوڕانی ئەرنان، کوڕانی عۆبەد�ا و 

کوڕانی شەخەنە�ا.
 ٢٢ کوڕەکانی شەخەنە�ا شەش بوون:

  شەمەع�ای کوڕی و نەوەکانی: حەتوش، �ەگال، بار�ی�ەح، نەعەر�ا و شافات.
 ٢3 کوڕەکانی نەعەر�ا:

  ئەل�ۆعێنەی، ح�زق�ا و عەزر�قام، سێ بوون.
 ٢4 کوڕەکانی ئەل�ۆعێنەی:

حەوت  عەنانی،  و  دەال�ا  �ۆحانان،  عەقوڤ،  پەال�ا،  ئەل�اش�ڤ،    هۆدەڤ�ا، 
بوون.

خێڵەکانی دیکەی یەهودا

 نەوەکانی �ەهودا:4 ١

پیێرێز، حەسرۆن، کەرمی، حوور و شۆڤاڵ.   
بوو،  الهەدی  و  ئەحومەی  �ەحەت�ش  بوو،  �ەحەتی  شۆڤاڵ�ش  کوڕی  ٢ ڕەئا�ای   

لەمان�شەوە خێڵەکانی چۆرعاتی دروستبوون.
3 ئەمانەش کوڕەکانی عێتام بوون:  

بوو.  هەچەلەل�ۆنی  خوشکەکەش�ان  ناوی  �ەدباش،  و  �ەشما    �ەزرەع�ل، 
4 پەنوئێل�ش باوکی گەدۆر و عێزەر�ش باوکی حوشا بوو.

  ئەمانە نەوەکانی حووری نۆبەرەی ئەفراتەی باوکی بێت لەحم بوون.
5 ئەشحووری باوکی تەقۆعە دوو ژنی هەبوو، حەال و نەعەرا.  

ئەمانە  خستەوە،  بۆ  هەئەهەشتاری  و  تێمەنی  حێفەر،  ئەحوزام،  ٦ نەعەراش   
نەوەکانی نەعەرا بوون.

7 کوڕەکانی حەال:  
  چەرەت، چۆحەر و ئەتنان. ٨ قۆچ�ش باوکی عانوڤ و هەچۆڤێڤا بوو، هەروەها 

باپی�رە گەورەی خێڵەکانی ئەحەرحێلی کوڕی هاروم بوو.

لێنا �ەعبێچa و گوتی:  پا�ەدارتر بوو و دا�ک�شی ناوی  ٩ �ەعبێچ�ش لە براکانی 

و  کرد  هاواری  ئ�سرائ�ل  خودای  بۆ  ١٠ �ەعبێچ  بووم.«  ئازارەوە  بە  ئەوەی  »لەبەر 
با  فراوان دەکردم!  بەرەکەتدارت دەکردم و سنوورەکانت  بەڕاستی  گوتی: »خۆزگە 
دەستت لەگەڵمدا بێت و لە خراپە بم�ارێز�ت، تاکو ئازار نەچێژم.« خوداش ئەوەی 

پیێدا کە داوای کرد.

a ٩ �ەعبێچ لەو وشە ع�بر�ی�ەوە نز�کە کە بە واتای ئازار دێت.  
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بوو،  ئەشتۆن  باوکی  مەح�ر�ش  بوو،  مەح�ری  شوحاش  برای   ١١ کەلووڤی 
بوو.   aناحاشی ع�ر  باوکی  تەح�نای  و  پاسێ�ەح  و  بێت ڕافا  ١٢ ئەشتۆن�ش 

ئەمانەش پی�اوانی ڕێخا بوون.

 ١3 کوڕەکانی قەنەز:
  عۆسن�ێل و سەرا�ا.
  کوڕەکانی عۆسن�ێل:

  حەتەت و مەعۆنۆتەی. ١4 مەعۆنۆتە�ش عۆفرای بوو و
  سەرا�اش �ۆئابی بوو،

چونکە  بوو،  ئەوە  ناوی  شوێنەکەش  بوو،   bحەراش�م گێیی  باوکی    کە 
دان�شتووانەکەی پی�شەوەر بوون.
 ١5 کوڕەکانی کالێبی کوڕی �ەفونە:

  ع�رو، ئێلە و نەعەم.
  کوڕەکەی ئێلە ناوی

  قەنەز بوو.
 ١٦ کوڕەکانی �ەهەلەلئێل:

  ز�ف، ز�فا، ت�ر�ا و ئەسەرئێل.
 ١7 کوڕەکانی عەزرە:

  �ەتەر، مەرەد، عێفەر و �الۆن.
ئەشتەمۆعی  باوکی  �ەشباحی  و  و شەمەی  مر�ەم  بە  مەرەد  ژنەکانی  لە    �ەکێک 
مەرەد  کە  بوون،  ف�رعەون  کچی  ب�ت�ای  کوڕەکانی  ١٨ ئەمانە  بوو،  پڕ  سکی 

هێنای،
  ئەو ژنەشی کە لە هۆزی �ەهودا بوو، �ەرەدی باوکی گەدۆر و حەڤەری باوکی 

سۆخۆ و �ەقوت�ێلی باوکی زانۆوەحی خستەوە.
 ١٩ هۆد�ا خوشکی نەحەمی هێنا و ئەم کوڕانەی بوو:

  باوکی قەع�الی گارمی و ئەشتەمۆعی مەعکاتی.
 ٢٠ کوڕەکانی ش�مۆن:

  ئەمنۆن، ڕ�نا، بەن حانان و ت�لۆن.
  نەوەکانی �ەشعی:

  زۆحێت و بەن زۆحێت.
 ٢١ کوڕەکانی شالەحی کوڕی �ەهودا ئەمانە بوون:

ئەو  گەورەی  باپی�رە  هەروەها  مارێشا،  باوکی  لەعدای  لێخا؛  باوکی    ئێری 
بنەمااڵنە بوو کە کاری کەتان�ان دەکرد و لە بێت ئەشبێعە دەژ�ان؛

و  مۆئاب  لە  ئەوانەی کە  و ساراف،  �ۆئاش  لەگەڵ  ٢٢ �ۆق�م؛ خەڵکی کوزێڤا؛   

a ١٢ دەشێت ناوی کەسێک �ان شارێک بێت، )شاری ناحاش(.  

b ١4 گێپی حەراشیم  واتە دۆڵی پی�شەوەران.  
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تۆمار  کۆنەوە  لە  ڕەچەڵەکنامە�ە  ئەم  دەکرد.  فەرمانڕەوا�ەت��ان  لەحەم  �اشوڤی 
کرابوو. ٢3 ئەوانە ئەو گۆزەکەرانە بوون کە دان�شتووانی نەتاع�م و گەدێرا بوون، 

لەوێدا ن�شتەجێ بوون و کار�ان بۆ پاشا دەکرد.

شیمۆن
 ٢4 نەوەکانی ش�مۆن:

  نەموئێل، �ام�ن، �ار�ڤ، زەرەح و شائوول.
٢5 شەلوم کوڕی شائوول بوو، م�بسام کوڕی شەلوم، م�شماع کوڕی م�بسام.  

 ٢٦ نەوەکانی م�شماع:
  حەموئێل کوڕی م�شماع، زەکور کوڕی حەموئێل، ش�معی کوڕی زەکور.

زۆر�ان  کوڕی  براکانی  بەاڵم  هەبوو،  و شەش کچی  کوڕ  شازدە  ٢7 ش�مع�ش 

ب�ری  ٢٨ لە  نەکرد.  ز�اد�ان  �ەهودا  نەوەی  وەک  خێڵەکان�ش�ان  هەموو  و  نەبوو 
شابەع، لە مۆالدا، لە حەچەر شوعال، ٢٩ لە ب�لهە، لە عەچەم، لە تۆالد، 3٠ لە 
لە  سوس�م،  حەچەر  لە  بێت مەرکاڤۆت،  3١ لە  چ�قلەگ،  لە  حۆرما،  لە  بتوئێل، 
بێت برئی و لە شەعەرا�م ن�شتەجێ بوون. ئەمانە شارۆچکەکان�ان بوون، هەتا کاتی 
بەپاشابوونی داود. 3٢ دەوروبەر�ش�ان عێتام، عە�ن، ڕ�مۆن، تۆخەن و عاشان، واتە 
پیێنج شارۆچکە بوون، 33 لەگەڵ هەموو گوندەکان�ان لە چواردەوری ئەو شارۆچکانە 

هەتا بەعەالت. ئەمانە شوێنی ن�شتەجێبوون�ان بوون.

  ڕەچەڵەکنامەی ئەمان�ش تۆمار کرابوو.

 34 مەشۆڤاڤ، �ەملێک،
  �ۆشای کوڕی ئەمەس�ا، 35 �ۆئێل،

  �یێهوی کوڕی �ۆش�ڤ�ای کوڕی سەرا�ای کوڕی عەس�ێل،
 3٦ هەروەها ئەل�ۆعێنەی، �ەعقۆڤا، �ەشۆحا�ا،

  عەسا�ا، عەد�یێل، �ەس�م�ێل، بەنا�ا و
کوڕی  ش�مر�یی  کوڕی  �ەدا�ای  کوڕی  ئەلۆنی  کوڕی  ش�فع�یی  کوڕی   37 ز�زای 

شەمەع�ا.

 3٨ ئەوانەی کە ناو�ان لە سەرەوە تۆمار کراوە سەرۆک خێڵەکان�ان بوون.

بۆ  لەوەڕگا  بەدوای  گەڕان  3٩ بۆ  هاو�شتووە،  پەل�ان  زۆر  بنەماڵەکان�ان 
گەدۆر.  گە�شتنە  هەتا  ڕۆ�شتن  دۆڵەکە  ڕۆژهەاڵتی  هەتا  مەڕومااڵتەکان�ان 
4٠ ئ�نجا لەوەڕگا�ەکی بەپی�ت و چاک�ان دۆز�ی�ەوە و خاکەکەش بەرفراوان و ئاشتی 

لەوێ  پیێشتر  حام��ەکان  لە  هەندێک  هەروەها  بوو،  بەرقەرار  تێ�دا  ئاسوودە�یی  و 
ن�شتەجێ بوون.

4١ ئەوانەی کە ناو�ان تۆمار کراوە، لە ماوەی پاشا�ەتی حەزق�ای پاشای �ەهودا 
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هاتن و پەالماری چادرەکانی حام��ەکان و ئەو مەعون��انە�ان دا کە لەوێدا بوون و بە 
تەواوی قڕ�ان کردنa. هەتا ئەمڕۆش ه�چ مەعۆن��ەکی لێ ن��ە، بەڵکو لە جێیی ئەوان 
4٢ هەروەها  مەڕومااڵتەکان�ان.  بۆ  لێبوو  لەوەڕگای  لەوێدا  بوون، چونکە  ن�شتەجێ 
لەوان لە نەوەی ش�مۆن پیێنج سەد پی�او چوون بۆ ناوچە شاخاو�ی�ەکانی سێع�ر، بە 
ڕابەری کوڕەکانی �ەشعی کە ئەمانە بوون: پەلەت�ا، نەعەر�ا، ڕەفا�ا و عوز�یێل. 43 لە 

پاشماوەی عەمالێق��ە هەاڵتووەکان�ان دا و هەتا ئەمڕۆ لەوێدا ن�شتەجێ بوون.

ڕەئوبێن

باوکی 5 پیێخەفی  کە  کاتێک  بەاڵم  بوو،  ئ�سرائ�ل  نۆبەرەی  کوڕە   ڕەئوبێن  ١

ئ�سرائ�ل،  �وسفی کوڕی  نەوەی  بە  درا  نۆبەرا�ەت��ەکەی  مافی  گاڵوکرد، 
ئ�تر لە ڕەچەڵەکنامە بە نۆبەرە تۆمارنەکرا. ٢ هەرچەندە �ەهودا لە هەموو براکانی 
بەهێزتر بوو و پاشا�ەک لە پشتی ئەو دەرچوو، بەاڵم نۆبەرا�ەت��ەکە بۆ �وسف 

بوو. 3 کوڕەکانی ڕەئوبێنی کوڕە نۆبەرەی ئ�سرائ�ل:

  حەنۆک، پەڵو، حەسرۆن و کەرمی.
4 نەوەکانی �ۆئێل:  

  شەمەع�ا کوڕی �ۆئێل، گۆگ کوڕی شەمەع�ا،
  ش�معی کوڕی گۆگ، 5 م�خا کوڕی ش�معی،

  ڕەئا�ا کوڕی م�خا، بەعل کوڕی ڕەئا�ا،
٦ بئێرە کوڕی بەعل. بئێرەش ئەو کەسە بوو کە تگلەت پلەسەری پاشای ئاشور   

ڕاپیێچی کرد. بئێرە سەرۆکی ڕەئوبێن��ەکان بوو.
7 خزمەکان�ان بەگوێرەی خێڵەکان�ان و بەپیێیی تۆمارکردن�ان لە ڕەچەڵەکنامە:  

  �ەع�ێلی سەرکردە، زەکەر�ا و ٨ بەلەعی کوڕی عازازی کوڕی شەمەعی کوڕی 
�ۆئێل.

ڕۆژهەاڵت�ش  ٩ بەرەو  بوون.  ن�شتەجێ  بەعل مەعۆن  و  ن�بۆ  هەتا  عەرۆعێرەوە  لە 
هەتا دەهاتە ب�ابانی دەم ڕووباری فورات پەل�ان هاو�شت، چونکە ئاژەڵەکان�ان لە 

خاکی گلعاددا زۆر ببوون.
١٠ لە سەردەمی پاشا�ەتی شاولدا، جەنگ�ان لە دژی هاجەر�ی�ەکان بەرپا کرد و 

ڕۆژهەاڵتی  تەواوی  لە  بوون  ن�شتەجێ  لە خێوەتەکانی هاجەر�ی�ەکان  و  بەزاندن�ان 
گلعاددا.

گاد
 ١١ نەوەی گاد�ش لەتەن�شت نەوەی ڕەئوبێنەوە ن�شتەجێ بوون لە خاکی باشانەوە 

هەتا سەلخە:

a 4١ قڕ�ان کردن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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 ١٢ لە باشان �ۆئێل سەرکردە و شافام لە پلەی دووەم و �ەعنەی و شافات لە پلەی 
سێ�ەم بوون.

 ١3 خزمەکان�ان بەپیێیی بنەماڵەکان�ان حەوت بوون:
  م�کائ�ل، مەشوالم، شەڤەع، �ۆرەی، �ەعکان، ز�ەع و ئێبەر.

١4 ئەمانەش کوڕەکانی ئەب�حە�لی کوڕی حور�یی کوڕی �ارۆحای کوڕی گلعادی   
کوڕی م�کائ�لی کوڕی �ەش�شە�یی کوڕی �ەحدۆی کوڕی بووز بوون.

١5 ئەح�یی کوڕی عەبد�یێلی کوڕی گۆنی گەورەی بنەماڵەکان�ان بوو.  

١٦ جا گاد�ی�ەکان لە گلعاد، لە باشان، لە گوندەکان�دا و لە هەموو دەشتا�ی�ەکانی 

شارۆن لەسەر سنوورەکانی ن�شتەجێ بوون.
١7 ڕەچەڵەکی هەموو ئەمانە لە ماوەی پاشا�ەتی �ۆتامی پاشای �ەهودا و �ارۆڤعامی 

پاشای ئ�سرائ�لدا تۆمار کران.

ئازاکان  پی�اوە  لە   ،aمەنەشە هۆزی  ن�وەی  و  گاد�ی�ەکان  و  ڕەئوبێن  ١٨ نەوەی 

جەنگ�ان  مەشقی  و  بوون  ت�رئەنداز  هەڵگرتبوو،  شمشێر�ان  و  قەڵغان  ئەوانەی 
کردبوو، چل و چوار هەزار و حەوت سەد و شەست جەنگاوەر بوون. ١٩ جەنگ�ان 
لە دژی هاجەر�ی�ەکان و �ەتور و ناف�ش و نۆداڤ بەرپا کرد و ٢٠ �ارمەت��ان بۆ هات. 
لە  چونکە  دەست�انەوە،  درانە  بوون  لەگەڵ�اندا  ئەوانەی  هەموو  و  هاجەر�ی�ەکان 
جەنگەکەدا هاوار�ان بۆ خودا کرد، ئەو�ش وەاڵمی دانەوە، لەبەر ئەوەی پشت�ان 
پیێیی بەست. ٢١ هەروەها دەست�ان بەسەر ئاژەڵە ماڵ��ەکانی هاجەر�ی�ەکاندا گرت، 
پەنجا هەزار وشتر و دوو سەد و پەنجا هەزار سەر مەڕ و دوو هەزار گوێدرێژ و لە 
مرۆڤ�ش سەد هەزار کەس و ٢٢ ژمارە�ەکی زۆر کوژران، لەبەر ئەوەی جەنگەکە لە 

خوداوە بوو. ئ�تر هەتا ڕاپیێچکردنەکە لە جێیی ئەوان ن�شتەجێ بوون.

نیوەی هۆزی مەنەشە
هەتا  باشانەوە  لە  بوون،  ن�شتەجێ  خاکەکە  لە  مەنەشەش  هۆزی  ٢3 ن�وەی 

بەعل حەرمۆن پەل�ان هاو�شت، کە پیێیی دەگوترێ سن�ر، �ان چ�ای حەرمۆن.
٢4 ئەمانەش گەورەکانی بنەماڵەکان�ان بوون: عێفەر، �ەشعی، ئەل�ێل، عەزر�یێل، 

�ەرم�ا، هۆدەڤ�ا و �ەحد�یێل، کە هەموو ئەمانە پی�اوانی پاڵەوانی ئازا و پی�اوانی ناودار 
و  کرد  باوباپی�ران�ان  لە خودای  ناپاک��ان  ٢5 بەاڵم  بوون.  بنەماڵەکان�ان  گەورەی  و 
خودا  ئەوانەی  کرد،   bلەشفرۆش��ان خاکەکەوە  گەالنی  خوداوەندەکانی  بەدوای 
پاشای  پولی  ڕۆحی  ئ�سرائ�ل  خودای  ئەوە  ٢٦ لەبەر  بردن.  لەناوی  لەبەردەم�اندا 
ئاشوری هەژاند، کە بە تگلەت پلەسەر بەناوبانگە، ئەو�ش ڕەئوبێنی و گاد�ی�ەکان 

a ١٨ هۆزی مەنەشە دابەش ببوون بۆ سەر دوو بەش، هەر�ەکە�ان کەوتبووە ال�ەکی ڕووباری ئوردونەوە.  

b ٢5 بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت بەرامبەر بە ژنەکەی.  



�ەکەم پوختەی مێژوو 7٠١٦

لەگەڵ ن�وەی هۆزی مەنەشەی ڕاپیێچ کرد. ئەوانی هێنا�ە حەلەح و خابوور و هارا و 
ڕووباری گۆزان، هەتا ئەمڕۆش لەوێ ماونەتەوە.

لێڤی

 کوڕەکانی لێڤی:٦ ١

گێرشۆن، قەهات و مەراری.   
٢ کوڕەکانی قەهات:  

  عەمرام، �ەسهار، حەبرۆن و عوز�یێل.
3 منداڵەکانی عەمرام:  

  هارون، موسا و مر�ەم.
  کوڕەکانی هارون:

  ناداب، ئەب�هو، ئەلعازار و ئ�تامار.
4 ئەلعازار ف�نەحاسی بوو،  

  ف�نەحاس ئەب�شوەعی بوو،
5 ئەب�شوەع بوقی بوو،  

  بوقی عوز�یی بوو،
٦ عوزی زەرەح�ای بوو،  
  زەرەح�ا مەرا�ۆتی بوو،

7 مەرا�ۆت ئەمەر�ای بوو،  
  ئەمەر�ا ئەح�توڤی بوو،

٨ ئەح�توڤ سادۆقی بوو،  
  سادۆق ئەح�مەعەچی بوو،
٩ ئەح�مەعەچ عەزەر�ای بوو،  

  عەزەر�ا �ۆحانانی بوو،
١٠ �ۆحانان�ش عەزەر�ای بوو ئەوەی کاه�ن�ێتی کرد لەو پەرستگا�ەدا کە سلێمان   

لە ئۆرشەل�م بن�ادی نا.
١١ هەروەها عەزەر�ا ئەمەر�ای بوو،  

  ئەمەر�ا ئەح�توڤی بوو،
١٢ ئەح�توڤ سادۆقی بوو،  

  سادۆق شەلومی بوو،
١3 شەلوم ح�لق�ای بوو،  

  ح�لق�ا عەزەر�ای بوو،
١4 عەزەر�ا سەرا�ای بوو و  

  سەرا�ا �ەهۆچاداقی بوو.



7٠٢�ەکەم پوختەی مێژوو ٦

و  �ەهودا  بەسەر  �ەزدان  کە  کەوت  ڕاپیێچکردنە  ئەو  بەر  ١5 �ەهۆچاداق�ش   
ئۆرشەل�مدا هێنای بەدەستی نەبوخودنەسر.

 ١٦ کوڕەکانی لێڤی:
  گێرشۆن، قەهات و مەراری.

 ١7 ئەمەش ناوی دوو کوڕەکەی گێرشۆنە:
  ل�بنی و ش�معی.

 ١٨ کوڕەکانی قەهات�ش:
  عەمرام، �ەسهار، حەبرۆن و عوز�یێل.

 ١٩ کوڕەکانی مەرار�ش:
  مەحلی و موشی.

  ئەمانەش خێڵەکانی لێڤ�ن بەپیێیی باوباپی�ران�ان:
 ٢٠ لە گێرشۆن بەرەو خوارەوە:

  ل�بنی کوڕی گێرشۆن، �ەحەت کوڕی ل�بنی،
  ز�ما کوڕی �ەحەت، ٢١ �ۆئاح کوڕی ز�ما،

  ع�دۆ کوڕی �ۆئاح، زەرەح کوڕی ع�دۆ و
  �ەئاتەرەی کوڕی زەرەح.

 ٢٢ نەوەی قەهات:
  عەم�ناداب کوڕی قەهات، قۆرەح کوڕی عەم�ناداب،

  ئەسس�ر کوڕی قۆرەح، ٢3 ئەلقانە کوڕی ئەسس�ر،
  ئەب�اساف کوڕی ئەلقانە، ئەسس�ر کوڕی ئەب�اساف،

٢4 تەحەس کوڕی ئەسس�ر، ئور�یێل کوڕی تەحەس،  
  عوز�ا کوڕی ئور�یێل، شائوول کوڕی عوز�ا.

 ٢5 نەوەی ئەلقانە:
  عەماسەی و ئەح�مۆت کوڕی ئەلقانە بوون،

٢٦ ئەح�مۆت�ش کوڕەکەی ناوی ئەلقانە بوو، چۆفە�ی�ش کوڕی ئەلقانە،  
  نەحەت کوڕی چۆفەی، ٢7 ئەل�اب کوڕی نەحەت،

  �ەرۆحام کوڕی ئەل�اب، ئەلقانە کوڕی �ەرۆحام،
  ساموئێل کوڕی ئەلقانە.

 ٢٨ کوڕەکانی ساموئێل�ش:
  نۆبەرەکەی �ۆئێل و

  دووەم�ان ئەب�ا.
 ٢٩ نەوەی مەراری:

  مەحلی کوڕی مەراری، ل�بنی کوڕی مەحلی،
  ش�معی کوڕی ل�بنی، عوزا کوڕی ش�معی،
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3٠ ش�مەعە کوڕی عوزا، حەگ��ا کوڕی ش�مەعە  
  و عەسا�ا کوڕی حەگ��ا.

مۆسیقاژەنەکانی �ەرس�گا

3١ ئەم کەسانە ئەوانە بوون کە داود بۆ سەرپەرشت�کردنی ژەن�نی مۆس�قا دا�نان 

لەبەردەم  3٢ ئەوان  بوو.  پە�مان جێگ�ر  �ەزدان، پاش ئەوەی سندوقەکەی  لە ماڵی 
ژەن�نی مۆس�قا خزمەت�ان دەکرد،  بە  پەرستندا  لەناو چادری  چادری چاوپیێکەوتن 
هەروەها  نا،  بن�اد  ئۆرشەل�مدا  لە  �ەزدانی  پەرستگای  سلێمان  کاتەی  ئەو  هەتا 

ئەرکەکان�ان جێبەجێ دەکرد بەپیێیی ئەو ڕێکخستنەی بۆ�ان دانرابوو.

 33 ئەمانە ئەوانەن لەگەڵ کوڕەکان�اندا خزمەت�ان دەکرد:

  لە نەوەی قەهات��ەکان:
  هێ�مانی مۆس�قاژەن

  کوڕی �ۆئێلی، کوڕی ساموئێلی،
34 کوڕی ئەلقانەی، کوڕی �ەرۆحامی،  

  کوڕی ئەل�ێلی، کوڕی تۆوەحی،
35 کوڕی چوفی، کوڕی ئەلقانەی،  

  کوڕی مەحەتی، کوڕی عەماسە�یی،
3٦ کوڕی ئەلقانەی، کوڕی �ۆئێلی،  

  کوڕی عەزەر�ای، کوڕی سەفەن�ای،
37 کوڕی تەحەسی، کوڕی ئەسس�ری،  
  کوڕی ئەب�اسافی، کوڕی قۆرەحی،
3٨ کوڕی �ەسهاری، کوڕی قەهاتی،  

  کوڕی لێڤی، کوڕی ئ�سرائ�ل.
 3٩ ئاسافی �ار�دەدەری دەستەڕاستی هێ�مان�ش:

  ئاساف کوڕی بەرەخ�ای، کوڕی ش�مەعەی،
4٠ کوڕی م�کائ�لی، کوڕی بەعەسێ�ای،  

  کوڕی مەلک�ای، 4١ کوڕی ئەتن�یی،
  کوڕی زەرەحی، کوڕی عەدا�ای،

4٢ کوڕی ئێ�تانی، کوڕی ز�مای،  
  کوڕی ش�مع�یی، 43 کوڕی �ەحەتی،

  کوڕی گێرشۆنی، کوڕی لێڤی؛
دەستە  �ار�دەدەری  بوون،  مەراری  نەوەی  لە  کە  �ار�دەدەرەکان�ان  لە   44 هەروەها 

چەپیی هێ�مان:
  ئێ�تانی کوڕی ق�شی، کوڕی عەبدی،
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  کوڕی مەلوخی، 45 کوڕی حەشەڤ�ای،
  کوڕی ئەمەس�ای، کوڕی ح�لق�ای،

4٦ کوڕی ئەمچی، کوڕی بانی،  
  کوڕی شەمەری، 47 کوڕی مەحلی،

  کوڕی موشی، کوڕی مەراری،
  کوڕی لێڤی.

ماڵی  پەرستنی  چادری  د�کەی  خزمەتەکانی  هەموو  د�کە�ان  لێڤ��ەکانی  4٨ برا 

قوربانی  قوربانگای  لەسەر  نەوەکانی  و  هارون  4٩ بەاڵم  س�ێردرا.  پیێ  خودا�ان 
سووتاندن و قوربانگای بخوور، پیێشکەشکراو�ان پیێشکەش دەکرد، لەگەڵ هەموو 
کارەکانی پە�وەست بەو لە شوێنی هەرە پی�رۆز و کەفارەتکردن بۆ ئ�سرائ�ل، بەپیێیی 

هەموو ئەوەی موسای بەندەی خودا فەرمانی پیێیی کرد.

 5٠ ئەمانەش نەوەی هارونن:
  ئەلعازار کوڕی هارون، ف�نەحاس کوڕی ئەلعازار،

  ئەب�شوەع کوڕی ف�نەحاس، 5١ بوقی کوڕی ئەب�شوەع،
  عوزی کوڕی بوقی، زەرەح�ا کوڕی عوزی،

5٢ مەرا�ۆت کوڕی زەرەح�ا، ئەمەر�ا کوڕی مەرا�ۆت،  
  ئەح�توڤ کوڕی ئەمەر�ا، 53 سادۆق کوڕی ئەح�توڤ

  و ئەح�مەعەچ کوڕی سادۆق.

 54 ئەمانەش ئەو ناوچانە�ە کە نەوەی هارون لە خێڵی قەهات��ەکان تێ�دا ن�شتەجێ 
بوون، چونکە �ەکەم ت�روپشک بۆ ئەوان دەرچوو:

5٦ بەاڵم  دەوروبەر�دا.  لەوەڕگاکانی  لەگەڵ  �ەهودا  خاکی  لە  پیێدان   55 حەبرۆن�ان 
کێڵگە و گوندەکانی دەوروبەری شارەکە بە کالێبی کوڕی �ەفونە درا. 57 حەبرۆن 
کە شارێکی پەناگا بوو درا�ە نەوەی هارون، هەروەها ل�ڤنا، �ەت�ر، ئەشتەمۆع، 

5٨ ح�لێن، دەڤ�ر، 5٩ عاشان، �وتا و بێت شەمەش بە لەوەڕگاکان�انەوە.

و  عالەمەت  گەڤەع،   ،aگبعۆن شارۆچکەکانی  بن�ام�ن�ش،  هۆزی  خاکی   ٦٠ لە 
عەناتۆت بە لەوەڕگاکان�انەوە بەوان درا.

  هەموو شارۆچکەکان�ان سێزدە شارۆچکە بوون، بەگوێرەی خێڵەکان�ان.

 ٦١ بە قەهات��ەکانی د�کەش لە خاکی خێڵەکانی ن�وەی هۆزی مەنەشە دە شارۆچکە 
بە ت�روپشک درا.

�ەساخار،  هۆزەکانی  خاکی  لە  خێڵەکان�ان،  بەگوێرەی  گێرشۆن�ش،  نەوەی   ٦٢ بە 
سێزدە  باشانن،  لە  کە  مەنەشەش  هۆزی  بەشەی  لەو  و  نەفتالی  ئاشێر، 

شارۆچکە درا.

a ٦٠ گبعۆن: بڕوانە �ەشوع ٢١ :7  .  
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 ٦3 بە نەوەی مەرار�ش بەگوێرەی خێڵەکان�ان، لە بەشی هۆزەکانی ڕەئوبێن، گاد و 
زەبولون بە ت�روپشک، دوازدە شارۆچکە درا.

 ٦4 ئ�تر نەوەی ئ�سرائ�ل ئەم شارۆچکانە�ان بە لەوەڕگاکان�انەوە بە لێڤ��ەکان بەخشی.

 ٦5 هەروەها بە ت�روپشک لە هۆزی نەوەی �ەهودا و لە هۆزی نەوەی ش�مۆن و لە 
هۆزی نەوەی بن�ام�ن ئەو شارۆچکانە�ان دا کە پیێشتر ناو�ان برا.

خاکی  لە  سنوور�ان  شارۆچکەکانی  قەهات��ەکان�ش  خێڵەکانی  لە   ٦٦ هەندێک 
هۆزی ئەفرا�م بوو.

پەناگا و گەزەر و  ئەفرا�م شاری شەخەم وەک شاری  ناوچە شاخاو�ی�ەکانی   ٦7 لە 
٦٨ �ۆقمەعام و بێت حۆرۆن و ٦٩ ئە�الۆن و گەت ڕ�مۆن بە لەوەڕگاکان�انەوە درا 

پیێ�ان.
 7٠ لە خاکی ن�وەکەی د�کەی هۆزی مەنەشەش، شارۆچکەکانی عانێر و ب�لەعام بە 

لەوەڕگاکان�انەوە، بە خێڵەکانی د�کەی قەهات��ەکان درا.

 7١ نەوەی گێرشۆن ئەم شارۆچکانە�ان وەرگرت:
  لە خاکی ن�وەی هۆزی مەنەشە، شارۆچکەی گۆالن لە باشان و شارۆچکەی 

عەشتارۆت بە لەوەڕگاکان�انەوە؛
 7٢ لە خاکی هۆزی �ەساخار�ش، شارۆچکەکانی قەدەش، داڤەرەت، 73 ڕامۆت و 

عانێم بە لەوەڕگاکان�انەوە؛
و  75 حوقۆق  عەبدۆن،  ماشال،  شارۆچکەکانی  ئاشێر�ش،  هۆزی  خاکی   74 لە 

ڕەحۆڤ بە لەوەڕگاکان�انەوە؛
شارۆچکەکانی  و  جەل�ل  لە  قەدەش  شارۆچکەی  نەفتال�ش،  هۆزی  خاکی   7٦ لە 

حەمۆن و ق�ر�اتە�م بە لەوەڕگاکان�انەوە.

 77 لێڤ��ەکانی د�کە کە لە نەوەی مەراری بوون ئەم شارۆچکانە�ان وەرگرت:
بە  تاڤۆر  و  ڕمۆنۆ  قەرتا،  �ۆقنەعام،  شارۆچکەکانی  زەبولون،  هۆزی  خاکی    لە 

لەوەڕگاکان�انەوە؛
 7٨ لە خاکی هۆزی ڕەئوبێن لە بەری ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون بەرامبەر ئەر�حا، 
و  7٩ قەدێمۆت  �ەهچا،  شارۆچکەکانی  و  چۆڵەوانی  لە  بەچەر  شارۆچکەی 

مێفەعەت بە لەوەڕگاکان�انەوە؛
و  گلعاد  لە  ڕامۆت  شارۆچکەی  گاد�ش،  هۆزی  خاکی  لە   ٨٠ هەروەها 

شارۆچکەکانی مەحەنە�م، ٨١ حەشبۆن و �ەعزێر بە لەوەڕگاکان�انەوە.

یەساخار

 کوڕەکانی �ەساخار�ش چوار بوون:7 ١

تۆالع، پوڤە، �اشوڤ و ش�مرۆن.   
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٢ کوڕەکانی تۆالع:  
گەورەکانی  کە  ساموئێل،  و  �ەڤسام  �ەحمەی،  �ەر�یێل،  ڕەفا�ا،    عوزی، 
بنەماڵەکان�ان بوون. نەوەی تۆالع بوون و لە ماوەی پاشا�ەتی داود، ژمارە�ان 
ب�ست و دوو هەزار و شەش سەد جەنگاوەر بوو، بەپیێیی ڕەچەڵەک�ان کە لە 

تۆمارەکاندا هاتووە.
3 کوڕەکەی عوزی:  

  �زرەح�ا بوو،
  کوڕەکانی �زرەح�اش:

  م�کائ�ل، عۆبەد�ا، �ۆئێل و �ەش�ا، ئەمانە هەر پیێنج�ان سەرکردە بوون. 4 بەپیێیی 
ئامادەباش�ان  جەنگاوەری  هەزار  شەش  و  سی  بنەماڵەکان�ان،  و  ڕەچەڵەک 

هەبوو بۆ جەنگ، چونکە ژن و منداڵ�ان زۆر بوو.
بەپیێیی  بوون  ئازا  جەنگاوەری  �ەساخار،  خێڵەکانی  هەموو  لە  5 خزمەکان�ش�ان   
ڕەچەڵەک�ان کە لە تۆمارەکاندا هاتووە بە هەموو�انەوە هەشتا و حەوت هەزار 

جەنگاوەر بوون.

بنیامین
٦ کوڕەکانی بن�ام�ن�ش سێ بوون:  

  بەلەع، بەکەر و �ەد�عێل.
7 کوڕەکانی بەلەع پیێنج بوون:  

  ئەچبۆن، عوزی، عوز�یێل، �ەر�مۆت و ع�ری، ئەمان�ش گەورەی بنەماڵەکان�ان 
چوار  و  سی  و  هەزار  دوو  و  ب�ست  ڕەچەڵەک�ان  بەپیێیی  نەوەکان�ان  بوون، 

جەنگاوەر بوون.
٨ کوڕەکانی بەکەر�ش:  

  زەم�را، �ۆعاش، ئەل�عەزەر، ئەل�ۆعێنەی، عۆمری، �ەرێمۆت، ئەب�ا، عەناتۆت و 
عالەمەت، هەموو ئەمانە کوڕی بەکەر بوون. ٩ لەناو ڕەچەڵەکنامەکە�ان ب�ست 

هەزار و دوو سەد جەنگاوەر تۆمار کران، بەپیێیی گەورەی بنەماڵەکان�ان.
 ١٠ کوڕەکەی �ەد�عێل�ش:

  بلهان بوو،
  کوڕەکانی بلهان�ش:

  �ەعوش، بن�ام�ن، ئێهود، کەنعەنا، زێتان، تەرش�ش و ئەح�شاحەر. ١١ هەموو 
سەد  دوو  و  هەزار  حەڤدە  بوون،  �ەد�عێل  بنەماڵەکانی  گەورەی  ئەوانە 

جەنگاوەری ئامادەباش بۆ جەنگ.
 ١٢ شوپی�م و حوپی�م لە نەوەی ع�ر بوون، حوش�م�ش لە نەوەی ئەحێر بوو.
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نەف�الی
 ١3 کوڕەکانی نەفتالی:

  �ەحزئێل، گۆنی، �یێچەر و شلێم کە نەوەی ب�لهەa بوون.

مەنەشە
 ١4 نەوەکانی مەنەشە:

هەروەها  گلعاد.  باوکی  ماک�ری  ئارام��ەکەی:  کەن�زە  لە  مەنەشە    نەوەی 
کە  بوو،  مەعکا  ناوی  هێنا  ژنێکی  ١5 ماک�ر  بوو.  نەوەکان�ان  لە  ئەسر�یێل 
کە  بوو،  نەوەکانی  لە  سەلۆفحاد  هەروەها  بوو.  حوپی�م  و  شوپی�م  خوشکی 
تەنها کچی هەبوو. ١٦ مەعکای ژنی ماک�ر کوڕێکی بوو ناوی لێنا پەرەش و 

براکەشی ناوی شەرەش بوو، کوڕەکان�شی ناو�ان ئوالم و ڕەقەم بوون.
 ١7 کوڕەکەی ئوالم�ش:

  بدان بوو.
  ئەوانە نەوەی گلعادی کوڕی ماک�ری کوڕی مەنەشە بوون.

 ١٨ هەمۆلەخەتی خوشکی گلعاد�ش ئ�شهۆد و ئەب�عەزەر و مەحلەی بوو.
 ١٩ کوڕەکانی شەم�داع�ش:

  ئەح�ان، شەخەم، ل�قحی و ئەن�عام.

ئەفرایم
 ٢٠ نەوەی ئەفرا�م�ش بەرەو خوارەوە:

  شوتەلەح کوڕی ئەفرا�م، بەرەد کوڕی شوتەلەح،
  تەحەس کوڕی بەرەد، ئەل�عادا کوڕی تەحەس،

  تەحەس کوڕی ئەل�عادا، ٢١ زاڤاد کوڕی تەحەس و
  شوتەلەح کوڕی زاڤاد.

کاتێک  بەاڵم  ئەلعاد،  و  عێزەر  ناوی  بە  بوو  د�کەشی  کوڕی  دوو    ئەفرا�م 
چوون بۆ ئەوەی ئاژەڵی گەت��ەکان ببەن، لەال�ەن پی�اوانی گەتەوە کە خەڵکی 
خاکەکە بوون، کوژران. ٢٢ جا ئەفرا�می باوک�ان ماوە�ەکی درێژ ماتەم�نی بۆ 
گرتن و خزمەکان�شی هاتن بۆ ئەوەی سەرەخۆشی لێ بکەن. ٢3 پاشان لەگەڵ 
لێنا  ژنەکە�دا جووت بووەوە و ژنەکەی سکی پڕ بوو و کوڕێکی بوو و ناوی 
کچەکەی  ٢4 هەروەها  هاتبوو.  ماڵەکە�دا  بەسەر  بەاڵ�ەک  چونکە  بەر�عە، 

ناوی شەئرا بوو کە بێت حۆرۆنی خواروو و ژووروو و ئوزێن شەئرای بن�اد نا.
٢5 ڕەفەح�ش کوڕی ئەفرا�م بوو، ڕەشەف کوڕی ڕەفەح،  

  تەلەح کوڕی ڕەشەف، تەحەن کوڕی تەلەح،
٢٦ لەعدان کوڕی تەحەن، عەم�هود کوڕی لەعدان،  

a ١3 کەن�زەی ڕاحێل بوو، بڕوانە پە�دابوون ٢٩ :٢٩  .  
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  ئەل�شاماع کوڕی عەم�هود، ٢7 نون کوڕی ئەل�شاماع و
  �ەشوع کوڕی نون.

 ٢٨ زەوی و زار و نش�نگەکان�ش�ان شارۆچکەی بێت ئێل و گوندەکانی دەوروبەری 
و  گەزەر  شارۆچکەی  ڕۆژئاواش  بەرەو  و  نەعەران  ڕۆژهەاڵت�ش  بەرەو  بوون، 
و  عە�ی�ا  هەتا  گوندەکانی  و  شەخەم  شارۆچکەی  هەروەها  گوندەکانی، 
گوندەکانی. ٢٩ بەالی سنوورەکانی نەوەی مەنەشەشدا، بێت شان و تەعنەک 
و مەگ�دۆ و دۆر بوون. لەناو ئەم شارۆچکانە و دەوروبەر�اندا نەوەی �وسفی 

کوڕی ئ�سرائ�ل ن�شتەجێ بوون.

ئاشێر
 3٠ کوڕەکانی ئاشێر:

  �منە، �ەشڤە، �ەشڤی و بەر�عە و سەرەح خوشک�ان بوو.
 3١ کوڕەکانی بەر�عە:

  حەڤەر و مەلک�ێل، مەلک�ێل باوکی ب�رزا�ت بوو.
 3٢ کوڕەکانی حەڤەر: �ەفلێت، شۆمێر و حۆتام و شوەع خوشک�ان بوو.

 33 کوڕەکانی �ەفلێت:
  پاسەک، ب�مهال و عەشڤات.

  ئەمانە کوڕەکانی �ەفلێت بوون.
 34 کوڕەکانی شۆمێر:

  ئەحی، ڕوهگا، هوبا و ئارام.
 35 کوڕەکانی هێلەمی براشی:

  چۆفەح، �ەمناع، شێلەش و عامال.
 3٦ کوڕەکانی چۆفەح:

  سووەح، حەرنەفەر، شوعال، بێری، �ەمرا، 37 بەچەر، هۆد، شەما، ش�لشا، 
�ەتران و بئێرا.

 3٨ کوڕەکانی �ەتەر:
  �ەفونە، پی�س�ا و ئەرا.

 3٩ کوڕەکانی عوال:
  ئارەح، حەن�ێل و ڕ�چ�ا.

و  هەڵبژاردە  پی�اوی  و  بنەماڵە  گەورەی  بوون.  ئاشێر  نەوەی  لە  ئەوانە   4٠ هەموو 
جەنگاوەر و سەرکردەی د�ار بوون. بەپیێیی ڕەچەڵەک�ان لە تۆمارەکاندا ژمارەی 

ئەو پی�اوانەی ئامادەباش بوون بۆ جەنگ ب�ست و شەش هەزار بوون.
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بنەچەی شاولی بنیامینی

 بن�ام�ن بەلەعی بوو کە کوڕە نۆبەرەکەی بوو،٨ ١

  ئەشبێل دووەم، ئەحەرەح سێ�ەم،
٢ نۆحا چوارەم و ڕافا پیێنجەم بوو.  

3 کوڕانی بەلەع:  
و  شەفوفان  5 گێرا،  ئەحۆحا،  نەعمان،  4 ئەب�شوەع،  ئەب�هود،  گێرا،    ئەدار، 

حورام.
٦ ئەمانەش نەوەکانی ئ�حودن، کە گەورەی بنەماڵەکانی دان�شتووانی گەڤەع بوون   

و بۆ مەناحەت ڕاگوێزران:
هەروەها  بوو،  کۆچکردن�ان  سەرپەرشت�اری  گێراش  گێرا.  و  ئاح��ا  7 نەعمان،   

باوکی عوزە و ئەح�حود بوو.
٨ شەحەرە�م لە واڵتی مۆئاب چەند کوڕێکی بوو، پاش ئەوەی حوش�م و بەعرای   
ژنی تەاڵق دا، ٩ لە حۆدەشی ژنی، �ۆڤاڤ، چ�ب�ا، مێشا، مەلکام، ١٠ �ەعوچ، 
ساخ�ا و م�رمای بوو، ئەوانە کوڕەکانی بوون و گەورەی بنەماڵەکان�ان بوون. 

١١ لە حوش�می ژن�شی ئەب�توڤ و ئەل�ەعەلی بوو.

 ١٢ کوڕەکانی ئەل�ەعەل:
  عێبەر، م�شعام و شەمەد، شەمەد ئەوەی کە شارۆچکەی ئۆنۆ و شارۆچکەی 
گەورەی  ئەوان  شەمەع،  و  بەر�عە  ١3 هەروەها  نا.  بن�اد  دەوروبەری  و  لۆد 

بنەماڵەکانی دان�شتووانی ئە�الۆن بوون و ئەوان دان�شتووانی گەت�ان وەدەرنا.
١٦ م�کائ�ل،  ١5 زەڤەد�ا، عەراد، عەدەر،  �ەرێمۆت،   ١4 هەروەها ئەح�ۆ، شاشاق، 

�ەش�ا و �ۆحا، کوڕی بەر�عە بوون.
کوڕی  �ۆڤاڤ  و  �زل�ا  ١٨ �ەشمەری،  حەڤەر،  ح�زقی،  مەشوالم،   ١7 زەڤەد�ا، 

ئەل�ەعەل بوون.
و  بەرا�ا  ٢١ عەدا�ا،  ئەل�ێل،  چ�لەتەی،  ٢٠ ئەل�عێنەی،  زەبدی،  زکری،   ١٩ �اق�م، 

ش�مرات کوڕی ش�معی بوون.
ئ�الم،  ٢4 حەنەن�ا،  حانان،  زکری،  ٢3 عەبدۆن،  ئەل�ێل،  عێبەر،   ٢٢ �ەش�ەن، 

عەنتۆت�ا، ٢5 �ەفدە�ا و پەنوئێل کوڕی شاشاق بوون.
 ٢٦ شەمشەرەی، شەحەر�ا، عەتەل�ا، ٢7 �ەعەرەش�ا، ئەل�اس و زکری کوڕی �ەرۆحام 

بوون.
هاتووە  تۆمارەکاندا  لە  کە  ڕەچەڵەک�ان  بەپیێیی  و  بنەماڵەکان�ان  گەورەی   ٢٨ ئەمانە 

سەرکردە بوون و لە ئۆرشەل�مدا ن�شتەجێ بوون.

 ٢٩ �ەع�ێلی باوکی گبعۆن�ش لە گبعۆندا ن�شتەجێ بوو.
پاشان چوور،  بوو،  نۆبەرەکەی  3٠ عەبدۆن کوڕە  بوو،  مەعکا  ناوی    ژنەکەی 
بوو،  3٢ م�قلۆت  و  زەکەر�ا  ئەح�ۆ،  3١ گەدۆر،  ناداب،  نێر،  بەعل،  ق�ش، 
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لە  �ەکتر  نز�کی  لە  خزمەکان�ان،  لەگەڵ  ئەوان�ش  بوو.  ش�مەعای  م�قلۆت�ش 
ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوون.

�ۆناتان،  بوو:  کوڕانەی  ئەم  شاول�ش  بوو،  شاولی  ق�ش  بوو،  ق�شی   33 نێر 
.aمەلکی شوەع، ئەب�ناداب و ئەشبەعل

 34 �ۆناتان مەر�ڤ بەعلی بوو،
  مەر�ڤ بەعل�شb م�خای بوو.

 35 ئەمانە کوڕەکانی م�خا بوون:
  پی�تۆن، مەلەخ، تەرێی�ەع و ئاحاز.

3٦ ئاحاز �ەهۆعەدای بوو، �ەهۆعەداش ئەم کوڕانەی بوو: عالەمەت، عەزماڤێت   
و ز�مری؛ ز�مر�ش مۆچای بوو. 37 مۆچا ب�نەعای بوو، ب�نەعا ڕافەی بوو، ڕافە 

ئەل�عاسای بوو، ئەل�عاسا ئاچێلی بوو.
 3٨ ئاچێل شەش کوڕی هەبوو، ئەمەش ناوەکان�انە:

ئەمانە  و حانان. هەموو  ئ�سماع�ل، شەعەر�ا، عۆبەد�ا  بۆخەرو،    عەزر�قام، 
کوڕەکانی ئاچێل بوون.
 3٩ کوڕەکانی عێشەقی برای:

بوو.  سێ�ەم  ئەل�فەلەت  و  دووەم  �ەعوش  بوو،  نۆبەرەکەی  کوڕە    ئوالم 
کوڕەزا�ەکی  و  کوڕ  و  بوون  ت�رئەنداز  و  ئازا  پاڵەوانی  ئوالم�ش  4٠ کوڕەکانی 

زۆر�ان هەبوو و هەموو�ان سەد و پەنجا کەس بوون.
  ئەمانە هەموو�ان لە نەوەی بن�ام�ن بوون.

 ڕەچەڵەکی هەموو ئ�سرائ�ل تۆمارکرا و لە پەڕتووکی پاشاکانی ئ�سرائ�ل و �ەهودا ٩ ١

نووسراون. بەهۆی ناپاک��انەوە بۆ بابل ڕاپیێچ کران.

دانیش�ووانی ئۆرشەلیم
٢ ئەوانەی کە �ەکەم جار گەڕانەوە و لەناو زەوی و زار و شارۆچکەکانی خۆ�اندا   
خزمەتکارانی  و  لێڤی  و  کاه�ن  و  ئ�سرائ�لی  هەندێک  بوون،  ن�شتەجێ 

پەرستگا بوون.

لە  مەنەشە  و  ئەفرا�م  نەوەی  لە  بن�ام�ن،  نەوەی  لە  �ەهودا،  نەوەی  لە  3 ئەوانەی   
ئۆرشەل�مدا ن�شتەجێ بوون، ئەمانە بوون:

4 عوتە�یی کوڕی عەم�هودی کوڕی عۆمری کوڕی ئ�مر�یی کوڕی بانی لە نەوەی   
پیێرێزی کوڕی �ەهودا بوو؛

5 لە شالەح��ەکان:  
  عەسا�ای نۆبەرە و کوڕەکانی؛

a 33 ئەشبەعل: هەروەها بە ناوی ئ�شبۆشەت ناسراوە.  

b 34 مەر�ڤ بەعل: هەروەها بە ناوی مەف�بۆشەت ناسراوە.  
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٦ لە نەوەی زەرەح:  
  �ەعوئێل؛

لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوون شەش سەد و  لە نەوەی �ەهودا  ئەوانەی    سەرجەم 
نەوەد کەس بوون.

7 لە نەوەی بن�ام�ن:  
  سەلوی کوڕی مەشوالمی کوڕی هۆدەڤ�ای کوڕی هەسەنوئا؛

٨ �ەڤنە�ای کوڕی �ەرۆحام؛  
  ئێلەی کوڕی عوزی کوڕی م�خری

  و مەشوالمی کوڕی شەفەت�ای کوڕی ڕەعوئێلی کوڕی �ەڤن��ا.
٩ سەرجەم نەوەی بن�ام�ن کە بەپیێیی ڕەچەڵەک�ان تۆمار کرابوون، نۆ سەد و پەنجا و   

شەش کەس بوون. هەموو ئەم پی�اوانەی گەورەی بنەماڵەکان�ان بوون.

 ١٠ لە کاه�نەکان:
  �ەدا�ا، �ەهۆ�ار�ڤ، �اک�ن،

مەرا�ۆتی  مەشوالمی کوڕی سادۆقی کوڕی   ١١ عەزەر�ای کوڕی ح�لق�ای کوڕی 
کوڕی ئەح�توڤی لێ�رسراوی ماڵی خودا بوو؛

 ١٢ عەدا�ای کوڕی �ەرۆحامی کوڕی پەشحوری کوڕی مەلک�ا
کوڕی  مەشوالمی  کوڕی  �ەحزێرای  کوڕی  عەد�یێلی  کوڕی  مەعسە�یی    و 

مەش�لێم�تی کوڕی ئ�مێر.
 ١3 سەرجەم کاه�نەکان، کە گەورەی بنەماڵەکان�ان بوون، هەزار و حەوت سەد و 
شەست کەس بوون. بە توانا و بەرپرس�ار بوون بۆ ئەنجامدانی خزمەتی ماڵی 

خودا.

 ١4 لە لێڤ��ەکان:
نەوەی  لە  حەشەڤ�ا  کوڕی  عەزر�قامی  کوڕی  حەشوڤی  کوڕی    شەمەع�ای 

مەراری؛
کوڕی  زکری  کوڕی  م�کای  کوڕی  مەتەن�ای  و  گاالل  و  حەرەش  و   ١5 بەقبەقەر 

ئاساف؛
 ١٦ عۆبەد�ای کوڕی شەمەع�ای کوڕی گااللی کوڕی �ەدوتون؛

  هەروەها بەرەخ�ای کوڕی ئاسای کوڕی ئەلقانە، کە لە گوندەکانی نەتۆفا�ی�ەکان 
ن�شتەجێ بوو.

 ١7 دەرگاوانەکان:
  شەلوم، عەقوڤ، تەلمۆن، ئەح�مەن و براکان�ان، شەلوم سەرۆک�ان بوو. ١٨ هەتا 
ئۆردوگای  دەرگاوانی  ئەوان  پاشا،  دەروازەی  ڕۆژهەاڵتی  لەالی  کاتەش  ئەو 

نەوەی لێڤی بوون.
لە  ئەوانەی  براکانی،  ئەب�اسافی کوڕی قۆرەح و   ١٩ شەلومی کوڕی قۆرێیی کوڕی 
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بەردەرگاکانی  پاسەوان�ێتی  و  خزمەت  ئەرکی  بوون،  قۆرەح��ەکان  بنەماڵەی 
ئەرکی  باوباپی�ران�ش�ان  چۆن  هەروەک  بوو،  ئەستۆ  لە   aپەرستگاکە�ان

پاسەوان�ێتی دەروازەی چادری پەرستنی �ەزدان�ان لە ئەستۆ گرتبوو.
 ٢٠ پیێشتر ف�نەحاسی کوڕی ئەلعازار سەرۆکی دەرگاوانەکان بوو و �ەزدان�ش لەگەڵ�دا 

بوو.
 ٢١ زەکەر�ای کوڕی مەشەلەم�اش دەرگاوانی دەرگای چادری چاوپیێکەوتن بوو.

 ٢٢ هەموو ئەوانەی بە دەرگاوانی بەردەرگاکان هەڵبژێردران دوو سەد و دوازدە کەس 
بوون و بەپیێیی ڕەچەڵەک�ان لە گوندەکان�اندا تۆمار کران.

پیێشب�ن�کەرەوە لەسەر ئەو بەرپرس�ار�یێت��ە  باوباپی�ران�ان لەال�ەن داود و ساموئێلی 
�ەزدان�ان  ماڵی  دەرگاکانی  پاسەوان�ێتی  ئەرکی  نەوەکان�ان  و  ٢3 خۆ�ان  دانرابوون. 
٢4 دەرگاوانەکان  چاوپیێکەوتن.  دەگوترا چادری  پیێ  کە  ماڵەی  ئەو  بوو،  ئەستۆ  لە 
لە هەر چوار الدا بوون، ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا و باکوور و باشوور. ٢5 دەبووا�ە برا 
بە نۆرە لە گوندەکان�انەوە بێن و لە جێیی ئەوان بۆ ماوەی حەوت  لێڤ��ەکان�ش�ان 
بوون،  لێڤی  کە  دەرگاوانەکان،  سەرۆکی  چوار  هەر  ٢٦ بەاڵم  بن.  پاسەوان  ڕۆژ 
خودا  ماڵی  چواردەوری  ٢7 لە  بوون.  خودا  ماڵی  گەنج�نەکانی  و  ژوور  بەرپرسی 
شەو�ان بەسەردەبرد، چونکە پاسەوان�ێت��ان لەسەر بوو، هەروەها هەموو بە�ان��ەک 

لێ�رسراوی کردنەوەی بوون.
چونکە  بوون،   bخزمەتکردن قاپوقاچاغەکانی  لێ�رسراوی  ٢٨ هەندێک�ش�ان 

٢٩ هەندێکی  ژوورەوە.  دە�انبردنەوە  ژمارەش  بە  و  دەرەوە  دە�انهێنانە  ژمارە  بە 
باشتر�ن  و  پی�رۆزگا  کەلوپەلەکانی  هەموو  و  قاپوقاچاغەکان  ئەم�نداری  د�کەش�ان 
ئارد و شەراب و زە�تی زە�توون و بخوور و بۆنوبەرام بوون. 3٠ هەندێک لە نەوەی 
کاه�نەکان�ش بۆنوبەرامەکان�ان دەگرتەوە. 3١ مەت�س�ا �ەکێک بوو لە لێڤ��ەکان، ئەو 
نۆبەرەی شەلومی قۆرەحی بوو، بەرپرس�ار بوو بۆ ئامادەکردنی نانی پیێشکەشکراو. 
لە  بوون  بەرپرس�ار  لێڤ��ەکان�ان،  برا  لە  قەهات��ەکان،  نەوەی  لە  3٢ هەندێک�ش 

ئامادەکردنی نانی تەرخانکراو هەموو ڕۆژانێکی شەممە.
33 مۆس�قاژەنەکان کە گەورەی بنەماڵەی لێڤ��ەکان بوون لە ژوورەکانی پەرستگا 

بە  و  ڕۆژ  بە  بەردەوام  ئەوان  لە کاری د�کە بەخشرابوون، چونکە  و  بوون  جێگ�ر 
شەو سەرقاڵی کارەکە�ان بوون.

34 ئەمانە گەورەی بنەماڵە لێڤ��ەکان بوون، بەپیێیی ڕەچەڵەک�ان کە لە تۆمارەکاندا 

هاتووە سەرکردە بوون و لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوون.

بنەچەی شاول
 35 �ەع�ێلی باوکی گبعۆن�ش لە گبعۆندا ن�شتەجێ بوو.

a ١٩ لە زمانی ع�بری بە وشەی ئۆهەل  واتە )چادرەکە( هاتووە، کە مەبەستی لە پەرستگاکە�ە، لێرە و لە ئا�ەتەکانی ٢١ ،٢3.  

b ٢٨ خزمەتکردن: واتە خزمەت لە پەرستگادا.  
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پاشان چوور،  بوو،  نۆبەرەکەی  3٦ عەبدۆن کوڕە  بوو،  مەعکا  ناوی    ژنەکەی 
ق�ش، بەعل، نێر، ناداب، 37 گەدۆر، ئەح�ۆ، زەکەر�ا و م�قلۆت، 3٨ م�قلۆت�ش 
ئۆرشەل�م  لە  �ەکتر  نز�کی  لە  خزمەکان�ان،  لەگەڵ  ئەوان�ش  بوو.  ش�مەئامی 

ن�شتەجێ بوون.
�ۆناتان،  بوو:  کوڕانەی  ئەم  شاول�ش  بوو،  شاولی  ق�ش  بوو،  ق�شی   3٩ نێر 

.aمەلکی شوەع، ئەب�ناداب و ئەشبەعل
 4٠ �ۆناتان مەر�ڤ بەعلی بوو،

  مەر�ڤ بەعل�شb م�خای بوو.
 4١ ئەمانە کوڕەکانی م�خا بوون:

  پی�تۆن، مەلەخ، تەحرێی�ەع و ئاحاز.
4٢ ئاحاز �ادای بوو، �اداش ئەم کوڕانەی بوو: عالەمەت، عەزماڤێت و ز�مری،   
ڕەفا�ا  بوو،  ڕەفا�ای  ب�نەعا  بوو،  ب�نەعای  43 مۆچا  بوو.  مۆچای  ز�مر�ش 

ئەل�عاسای بوو، ئەل�عاسا ئاچێلی بوو.
 44 ئاچێل شەش کوڕی هەبوو، ئەمەش ناوەکان�انە:

  عەزر�قام، بۆخەرو، ئ�سماع�ل، شەعەر�ا، عۆبەد�ا و حانان. ئەمانە کوڕەکانی 
ئاچێل بوون.

خۆکوش�نی شاول

لەبەردەم ١٠ ئ�سرائ�ل  پی�اوانی  و  جەنگان  ئ�سرائ�ل  دژی  لە   فەلەست��ەکان  ١

گلبۆع  کێوی  لە  کوژراوی  بە  زۆر�ان  ژمارە�ەکی  هەاڵتن،  فەلەست��ەکان 
و  �ۆناتان  کەوتن،  کوڕەکانی  و  شاول  دوای  گوڕەوە  بە  ٢ فەلەست��ەکان  کەوتن. 
ئەب�ناداب و مەلکی شوەعی کوڕەکانی شاول�ان کوشت. 3 جەنگەکە لەسەر شاول 

توندتر بوو، ت�رهاوێژەکان دۆز�ی�انەوە و پیێکا�ان.
4 شاول بە هەڵگری تفاقەکانی گوت: »شمشێرەکەت دەربێنە و بمکوژە، نەوەک 

ئەو خەتەنە نەکراوانە بێن و سووکا�ەت�م پیێ بکەن.«
بەاڵم هەڵگری تفاقەکانی ڕازی نەبوو، چونکە زۆر ترسا. جا شاول شمشێرەکەی 
برد و خۆی بەسەر�دا دا. 5 کاتێک هەڵگری تفاقەکانی ب�نی شاول مردووە، ئەو�ش 
هەموو  و  کوڕەکەی  سێ  هەر  و  ٦ شاول  مرد.  و  دا  شمشێرەکە�دا  بەسەر  خۆی 

ماڵەکەی پیێکەوە مردن.
سوپاکە  کە  ب�ن��ان  بوون،  دۆڵەکەدا  لەناو  ئ�سرائ�ل��انەی  ئەو  هەموو  7 کاتێک 

هەاڵتوون و شاول و کوڕەکانی مردوون، شارۆچکەکان�ان بەجێهێشت و هەاڵتن، 
فەلەست��ەکان�ش هاتن و تێ�اندا ن�شتەجێ بوون.

تااڵنکردنی کوژراوەکان هاتن،  بۆ  فەلەست��ەکان  ئەوە کاتێک  ٨ بۆ ڕۆژی دوای 

a 3٩ ئەشبەعل: هەروەها بە ناوی ئ�شبۆشەت ناسراوە.  

b 4٠ مەر�ڤ بەعل: هەروەها بە ناوی مەف�بۆشەت ناسراوە.  
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ڕووت�ان  ٩ ئ�نجا  کەوتبوون.  گلبۆع  کێوی  لە  دۆز�ی�ەوە  ئەو�ان  کوڕەکانی  و  شاول 
بۆ خاکی  نێردراو�ان  ال�ەکدا  هەموو  بە  برد،   aزرێی�ەکە�ان و  کەللەسەر  و  کردەوە 
فەلەست��ەکان نارد، تاوەکو مژدە بدەنە بتەکان�ان و گەلەکە�ان. ١٠ ئ�نجا زرێی�ەکە�ان 
داگۆن  پەرستگای  لەناو  و کەللەسەر�ش�ان  دانا  پەرستگای خوداوەندەکان�اندا  لە 

هەڵواسی.
کە  ب�ستەوە  شتانە�ان  ئەو  گلعاد  �اڤێش  دان�شتووانی  هەموو  ١١ کاتێک 

فەلەست��ەکان بە شاول�ان کردبوو، ١٢ هەموو پی�اوە دلێرەکان�ان هەستان و الشەکەی 
شاول و الشەی کوڕەکانی ئەو�ان هەڵگرت و هێنا�اننە �اڤێش. لەژێر دار بەڕووەکەی 

�اڤێش ئێسکەکان�ان ناشت، حەوت ڕۆژ بەڕۆژوو بوون.
١3 شاول مرد بەهۆی ناپاک��ەکەی کە لە بەرامبەر �ەزدان کردی، کە فەرما�شتی 

١4 داوای  ڕێنما�یی و  بۆ  نێوانگرb کرد  بە  تەنانەت پرسوڕای  پە�ڕەو نەکرد،  �ەزدانی 
دەست  دا�ە  پاشا�ەت��ەکەشی  و  کوشتی  �ەزدان  جا  نەکرد،  �ەزدان  لە  ڕێنما�یی 

داودی کوڕی �ەسا.

بە�اشابوونی داود لە ئیسرائیل

 هەموو ئ�سرائ�ل هاتنە حەبرۆن بۆ الی داود و گوت�ان: »ئەوەتا ئێمە لە گۆشت ١١ ١

پاشامان  شاول�ش  کە  کاتێک  تەنانەت  و  ڕابردوودا  ٢ لە  تۆ�ن.  خوێنی  و 
بوو، تۆ هەر ڕابەرا�ەتی سوپای ئ�سرائ�لت دەکرد، �ەزدانی پەروەردگار�شت پیێیی 

فەرموو�ت: ”تۆ شوانا�ەتی ئ�سرائ�لی گەلەکەم دەکە�ت و دەب�تە فەرمانڕەوا�ان.“«
3 هەروەها هەموو پی�رانی ئ�سرائ�ل هاتنە حەبرۆن بۆ الی پاشا، داود�ش لەبەردەم 

�ەزدان لە حەبرۆن پە�مانی لەگەڵدا بەستن، ئەوان�ش بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان کە 
لە ڕێگەی ساموئێلەوە فەرمووبووی، داود�ان بە پاشای ئ�سرائ�ل دەستن�شان کرد.

داود ئۆرشەلیم داگیر دەکات
4 داود و هەموو ئ�سرائ�ل چوونە ئۆرشەل�م )کە لەو کاتەدا پیێیی دەگوترا �ەبوسە(. 

�ەبوس��ەکانی دان�شتووانی خاکەکەش 5 بە داود�ان گوت: »تۆ ناتوان�ت بێ�ت بۆ 
داود  شاری  بە  ئێستا  کە  گرت  س��ۆندا  قەاڵی  بەسەر  دەستی  داود  بەاڵم  ئێرە.« 

ناسراوە.
دەبێتە  بدات  �ەبوس��ەکان  لە  جار  �ەکەم  »ئەوەی  گوتبووی:  پیێشتر  ٦ داود 

بووە  و  سەرکەوت  جار  �ەکەم  چەرو�ا  کوڕی  �ۆئابی  سوپا.«  گشتی  فەرماندەی 
سەرکردە.

7 پاشان داود لە قەاڵکە ن�شتەجێ بوو، لەبەر ئەوە ناو�ان نا شاری داود. ٨ شارەکەی 

a ٩ زرێ: بەڕگێکی کانزا�ی�ە کە لە کاتی شەڕ دەپۆشرێت.  

b ١3 نێوانگر: لێرەدا بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢٠ :٦  .  
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بە چواردەور�دا فراوان کرد، لە تەالنەکانەوەa هەتا شووراکەی چواردەوری. �ۆئاب�ش 
دەبوو،  مەزنتر  دەهات  هەتا  داود  ٩ هەروەها  نۆژەن کردەوە.  پاشماوەی شارەکەی 

�ەزدانی سوپاساالر�ش لەگەڵی بوو.

�اڵەوانەکانی داود
١٠ ئەمانەش سەرکردە پاڵەوانەکانی داود بوون، ئەوانەی کە لەگەڵ هەموو ئ�سرائ�ل 

پشتگ�ری بەهێز�ان لە پاشا�ەت��ەکەی دەکرد، بۆ ئەوەی هەموو خاکەکە بخەنە ژێر 
ڕکێفی داود، هەروەک چۆن �ەزدان بەڵێنی پیێدابوو. ١١ ئەمەش ل�ستی پاڵەوانەکانی 

داودە:
�اشۆڤەعامی کوڕی حەکمۆنی �ەکێک بوو لە سێ پاڵەوانەکەی نێو هێزی تا�بەت. 

ئەو بوو بە ڕمەکەی لە شەڕێکدا سێ سەد کەسی کوشت.
١٢ پاش ئەو�ش، ئەلعازاری کوڕی دۆدا�یی ئەحۆحی هەبوو، کە �ەکێک بوو لە 

سێ پاڵەوانەکە. ١3 ئەو لە پەس دەمم�م لەگەڵ داود بوو، کاتێک فەلەست��ەکان لەوێ 
بۆ جەنگ کۆببوونەوە. لە کێڵگە�ەکی پڕ لە جۆ لەشکرەکە لەبەردەم فەلەست��ەکاندا 
هەاڵت، ١4 بەاڵم ئەلعازار و داود لەناوەڕاستی کێڵگەکەدا ڕاوەستان. بەرگر�ی�ان کرد 

و لە فەلەست��ەکان�ان دا، �ەزدان�ش سەرکەوتنێکی گەورەی پیێ بەخش�ن.
١5 سێ پاڵەوانی هەڵبژاردە لە ڕ�زی سی پاڵەوانەکەی هێزی تا�بەت بۆ الی داود 

فەلەست��ەکان�ش  لەشکری  ئەشکەوتی عەدوالم،  لە  بۆ سەر گابەردەکە  دابەز�ن، 
سەربازگەی  بوو،  قەاڵکە  لە  داود  کاتەدا  ١٦ لەو  دامەزرابوون.  ڕفا�م  دۆڵی  لە 
»خۆزگە  گوتی:  و  هەڵکێشا  ئاهی  ١7 داود  بوو.  بێت لەحم  لە  فەلەست��ەکان�ش 
ئەو  ١٨ ئ�تر  بۆ دەهێنام!«  ئاوی  بێت لەحم  ب�رەکەی الی دەروازەکەی  لە  کەسێک 
ئەوەی  بێت لەحمەوە  ب�رەکەی  لە  و  بەزاند  فەلەست��ەکان�ان  ئۆردوگای  هێڵی  سێ�ە 
ئەو�ش  داود،  بۆ  هێنا�ان  هەڵ�انگرت،  و  هەڵکێشا  ئاو�ان  دەروازەکە�ە  لەالی 
نە�و�ست ب�خواتەوە، بەڵکو وەک پیێشکەشکراوێک بۆ �ەزدان ڕشتی. ١٩ گوتی: 
پی�اوانە بخۆمەوە  »ئەی خودا�ە، لە من بەدوور بێت، ئەمە بکەم. ئا�ا خوێنی ئەم 
کە ژ�انی خۆ�ان خستە مەترس��ەوە؟« لەبەر ئەوەی بە هێنانی ئەم ئاوە ژ�انی خۆ�ان 

خستە مەترس��ەوە، داود نە�و�ست ب�خواتەوە.
ئەمانە چەند نموونە�ەک بوون لە ئازا�ەت��ەکانی سێ پاڵەوانەکە.

ئەو  بوو.  تا�بەت  هێزی  پاڵەوانەکەی  سێ  ڕابەری  �ۆئاب  برای  ٢٠ ئەب�شەی 

پاڵەوانەکە  سێ  وەک  کوشتنی،  و  جەنگا  کەس  سەد  سێ  لەگەڵ  ڕمەکەی  بە 
ناوبانگی هەبوو. ٢١ ئەو دوو ئەوەندە ز�اتر لە سێ پاڵەوانەکە ڕێزی لێ دەگ�را و بووە 

فەرماندە�ان، بەاڵم ناوبانگی نەدەگە�شتە سێ�ەکەی �ەکەم.
٢٢ بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداعی خەڵکی قەڤچەئێل کوڕێکی بەجەرگ بوو، زۆر 

قارەمان�ێتی نواندبوو. هەر ئەو لە دوو شێرە پی�اوەکەی مۆئابی دا، هەروەها لە ڕۆژێکی 

a ٨ تەالن: بەرازا�ی�ەکان�ان لە شێوەی پا�ە ڕێکخستووە، بۆ پاڵ�شتی کۆشکی پاشا سوودی لێ وەرگ�راوە.  
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پی�اوێکی  لە  کە  بوو  ٢3 ئەو�ش  کوشت.  شێرێکی  و  چاڵێک  ناو  دابەز�ی�ە  بەفردا 
م�سری زەبەالحی دا، بااڵی پیێنج باڵa بوو، پی�اوە م�سر�ی�ەکە ڕمێکی بەدەستەوە 
بوو وەک نۆردی جۆاڵکان بوو، بەنا�اش بە گۆچانێکەوە بۆی دابەزی. ڕمەکەی لە 
دەستی م�سر�ی�ەکە ڕفاند و بە ڕمەکەی خۆی کوشتی. ٢4 ئەمانە چەند نموونە�ەک 
بوون لە ئازا�ەت��ەکانی بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع، وەک سێ پاڵەوانەکە ناوبانگی 
پە�دا کرد. ٢5 لە سی پاڵەوانەکە ز�اتر ڕێزی لێ دەگ�را، بەاڵم ناوبانگی نەگە�شتە 

سێ�ەکە، ئ�تر داود کرد�ی�ە بەرپرسی پاسەوانەکانی خۆی.

 ٢٦ ئەمانەش جەنگاوەرە قارەمانەکان بوون:

  عەساهێلی برای �ۆئاب،
  ئێلحانانی کوڕی دۆدۆی بێت لەحمی،

 ٢7 شەمۆتی هەراری،
  حەلەچی پەلۆنی،

 ٢٨ ع�رای کوڕی ع�قێشی تەقۆعی،
  ئەب�عەزەری عەناتۆتی،
 ٢٩ س�بەخە�یی حوشاتی،

  ع�لە�یی ئەحۆحی،
 3٠ مەهەرە�یی نەتۆفا�یی،

  حێلەدی کوڕی بەعەنای نەتۆفا�یی،
 3١ ئ�تە�یی کوڕی ڕ�ڤەی کە خەڵکی گ�ڤعای بن�ام�ن بوو،

  بەنا�ای پی�رعاتۆنی،
 3٢ حورە�یی لە ش�وەکانی گاعەشەوە،

  ئەب�ێلی عەرڤاتی،
 33 عەزماڤێتی بەحەرومی،

  ئەل�ەحبای شەعەلڤۆنی،
 34 کوڕەکانی هاشێمی گ�زۆنی،

  �ۆناتانی کوڕی شاگێیی هاراری،
 35 ئەح�امی کوڕی ساکاری هاراری،

  ئەل�فەلی کوڕی ئوور،
 3٦ حێفەری مەخێراتی،

  ئاح��ای پەلۆنی،
 37 حەسرۆی کارمەلی،

  نەعرە�یی کوڕی ئەزبای،
 3٨ �ۆئێلی برای ناتان،

a ٢3 پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  
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  م�ڤحاری کوڕی هەگری،
 3٩ چەلەقی عەمۆنی،

  نەحەرە�یی بئێرۆتی کە هەڵگری تفاقەکانی �ۆئابی کوڕی چەرو�ا بوو،
 4٠ ع�رای �ەتری،

  گارێڤی �ەتری،
 4١ ئور�ای ح�تی،

  زاڤادی کوڕی ئەحالی،
پی�اوی  و سی  بوو  ڕەئوبێن��ەکان  کە سەرۆکی  ڕەئوبێنی  ش�زای   4٢ عەد�نای کوڕی 

لەگەڵدا بوو،
 43 حانانی کوڕی مەعکا،

  �ۆشافاتی م�سنی،
 44 عوز�ی�ای عەشتەراتی،

  کوڕەکانی حۆتامی عەرۆعێری کە شاماع و �ەع�ێل بوون،
 45 �ەد�عێلی کوڕی ش�مری و

  براکەشی بە ناوی �ۆحای ت�چی،
 4٦ ئەل�ێلی مەحەڤی،

  هەردوو کوڕەکەی ئەلناعەم کە �ەر�ڤەی و �ۆشەڤ�ا بوون،
  هەروەها �ەتمای مۆئابی،

 47 ئەل�ێل، عوبێد و �ەعس�ێلی مەچۆڤا�ای.

هاتنە�اڵی �اڵەوانان بۆ الی داود

 ئەمەش ناوی ئەو پی�اوانە�ە کە هاتنە الی داود بۆ چ�قلەگ، کاتێک کە ١٢ ١

هێشتا لە ئامادەبوونی لەبەردەم شاولی کوڕی ق�ش دوورخرابووەوە. ئەوانە 
٢ لە خزم و کەسوکارە  �ارمەت�دەری بوون.  لە جەنگدا  پاڵەوانانە بوون کە  لەو 
نز�کەکانی شاول و لە هۆزی بن�ام�ن بوون، ئەوان دە�انتوانی بە دەستی ڕاست 

و دەستی چەپی�ش�ان ت�ر بە کەوان بهاوێژن و بەرد�ش بە قۆچەقانی:

هەردوو  برای،  �ۆئاشی  لەگەڵ  هاتن  ئەح�عەزەری  سەرکردا�ەتی  بە  3 ئەمانە   
کوڕەکەی شەماعای گ�ڤعا�یی بوون.

  هەردوو کوڕەکەی عەزماڤێت، �ەز�یێل و پالەت،
سی  لەنێو  بوو  پاڵەوانێک  گبعۆنی  4 �ەشمەع�ای  عەناتۆتی،  �یێهوی  و    بەراخا 

پاڵەوانەکە و فەرماندە�ان بوو.
و  5 ئەلعوزەی  و  گەدێراتی  �ۆزاڤادی  و  �ۆحانان  و  �ەحەز�یێل  و  �ەرم�ا    هەروەها 

�ەر�مۆت و بەعەل�اهو و شەمەر�اهو و شەفەت�ای حەروفی؛
٦ ئەلقانە و �ی�ش�ا و عەزەرئێل و �ۆعەزەر و �اشۆڤەعام لە بنەماڵەی قۆرەح��ەکان؛  
7 هەروەها �ۆعێلە و زەڤەد�ا کە هەردوو کوڕی �ەرۆحامی خەڵکی گەدۆر بوون.  
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٨ کاتێک داود لەو قەاڵ�ە بوو کە لە چۆڵەوانی بوو، هەندێک لە گاد�ی�ەکان هاتنە 

پاڵ داود کە پاڵەوانی ئازا و پی�اوی مەشق�ێکراو بۆ جەنگ و شارەزا لە بەکارهێنانی 
قەڵغان و ڕم، ڕوو�ان وەک ڕووی شێر و وەک ئاسک لەسەر چ�ادا خێرا بوون.

٩ عێزەر فەرماندە بوو،  
  عۆبەد�ا دووەم و ئەل�اب سێ�ەم و

 ١٠ م�شمەنا چوارەم و �ەرم�ا پیێنجەم و
 ١١ عەتەی شەشەم و ئەل�ێل حەوتەم و
 ١٢ �ۆحانان هەشتەم و ئەلزاڤاد نۆ�ەم و

 ١3 �ەرم�ا دە�ەم و مەخبەنەی �ازدە�ەم بوو.

١4 ئەمانە لە نەوەی گاد بوون و هەموو�ان سەرکردەی سوپا بوون، بچووکەکە�ان 

دەبوو.  زاڵ  هەزار کەسدا  بەسەر  گەورەکەش�ان  دەبوو،  زاڵ  بەسەر سەد کەسدا 
هەتا  ئاو  کاتێک  پەڕ�نەوە،  ئوردون  ڕووباری  لە  �ەک  مانگی  لە  بوون  ١5 ئەمان 

هەموو کەنارەکانی هەڵچوو بوو، هەموو خەڵکی دۆڵەکان�ان بەزاند، لە ڕۆژهەاڵت 
و ڕۆژئاوادا.

١٦ هەروەها هەندێک لە نەوەی بن�ام�ن و �ەهوداش بۆ الی داود هاتنە قەاڵکە. 

١7 داود بۆ پیێشواز�ی�ان چوو و پیێیی گوتن: »ئەگەر بۆ ئاشتی و �ارمەت�دان هاتوونەتە 

دوژمنەکەم  بۆ  بەدەستەوەدانم  بۆ  ئەگەر  بەاڵم  لەگەڵتان،  دەبێت  دڵم  �ەک  الم، 
هاتوون لە کاتێکدا کە ه�چ ستەمێکم نەکردووە، با خودای باوباپی�رانمان تەماشا 

بکات و دادوەری بکات.«
١٨ ئ�نجا ڕۆحی خودا ڕژا�ە سەر عەماسە�یی سەرۆکی س��ەکە و گوتی:

  »ئەی داود، ئێمە هی تۆ�ن!
ئەی کوڕەکەی �ەسا، لەگەڵتدا�ن!   
  سەرکەوتن، سەرکەوتن بۆ تۆ بێت،
با �ارمەت�دەرانت سەرکەوتوو بن،   

چونکە خودات �ارمەت�دەرتە.«   

ئ�نجا داود وەر�گرتن و کردن��ە سەرکردەی �ەکەکانی سوپا.
چوو،  جەنگ  بۆ  شاول  دژی  لە  فەلەست��ەکاندا  لەگەڵ  داود  کە  ١٩ کاتێک 

پی�اوەکانی  و  داود  بەاڵم  پاڵی.  چوونە  مەنەشەش  نەوەی  پی�اوانی  لە  هەندێک 
ڕاوێژکردن،  پاش  فەلەست��ەکان  حوکمڕانە  چونکە  نەدا،  فەلەست��ەکان�ان  �ارمەتی 
گەڕاند�انەوە و گوت�ان: »بە کەللەسەری ئێمەوە دەگەڕێتەوە پاڵ شاولی گەورەی.« 
بۆ  چوو  داود  کاتێک  کە  مەنەشە�ە  نەوەی  پی�اوانەی  لەو  هەندێک  ناوی  ٢٠ ئەمە 

چ�قلەگ، چوونە پاڵی: عەدنەح و �ۆزاڤاد و �ەد�عێل و م�کائ�ل و �ۆزاڤاد و ئەل�هو 
و چ�لەتەی، هەموو ئەمانەش فەرماندەی �ەکەی هەزارانی مەنەشە بوون. ٢١ ئەوان 
و  بوون  ئازا  پاڵەوانی  هەموو�ان  چونکە  چەتەکان،  دژی  لە  دا  داود�ان  �ارمەتی 
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داود  �ارمەت�دانی  بۆ  پی�اوان  ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ  ٢٢ هەروەها  بوون.  سوپا  فەرماندەی 
دەهاتن، هەتا بوونە سوپا�ەکی گەورە، وەک سوپای خودا.

هاتنە�اڵی �پیاوانی دیکە بۆ الی داود
 ٢3 ئەمەش ژمارەی ئەو پی�اوە چەکدارانە�ە کە هاتنە حەبرۆن بۆ الی داود، بۆ ئەوەی 

بەپیێیی فەرموودەی �ەزدان پاشا�ەت��ەکەی شاولی ڕادەست بکەن:

 ٢4 لە نەوەی �ەهودا، شەش هەزار و هەشت سەد پی�اوی چەکدار بە ڕم و قەڵغان.

 ٢5 لە نەوەی ش�مۆن، حەوت هەزار و سەد پاڵەوانی ئازای ئامادەباش بۆ جەنگ.
 ٢٦ لە نەوەی لێڤی چوار هەزار و شەش سەد پی�او، ٢7 لەوانە سێ هەزار و حەوت سەد 
٢٨ سادۆق�ش  بوون.  هارون��ەکان  بنەماڵەی  سەرۆکی  �ەهۆ�اداعی  لەگەڵ  پی�او 
الوێکی پاڵەوانی ئازا بوو، لەگەڵ ب�ست و دوو ئەفسەر کە لە بنەماڵەی ئەو 

بوون.
 ٢٩ لە نەوەی بن�ام�ن�ش، لە خزم و کەسوکاری شاول، سێ هەزار کە زۆربە�ان هەتا 

ئەو کاتەش دڵسۆز بوون لەگەڵ ماڵی شاول.
ناوداری  و  ئازا  پاڵەوانی  سەد  هەشت  و  هەزار  ب�ست  ئەفرا�م،  نەوەی   3٠ لە 

بنەماڵەکان�ان.
 3١ لە ن�وەی هۆزی مەنەشەش، هەژدە هەزار پی�او کە بە ناو د�اری کرابوون هەتا بێن 

و داود بکەنە پاشا.
بوون،  ڕۆژگار  بارودۆخی  دوو سەد سەرکردە کە شارەزای  �ەساخار،  نەوەی   3٢ لە 
دە�انزانی ئ�سرائ�ل دەبێت چی بکات، هەروەها هەموو خزم و کەسەکان�ش�ان 

لەژێر فەرمانی ئەواندا بوون.
هەموو  و  شەڕ  لەسەر  هەبوون  مەشق�ێکراو  پی�اوی  هەزار  پەنجا  زەبولون�ش،   33 لە 
جۆرە چەکێکی جەنگ، کە بەبێ دوو دڵی ئامادە بوون بۆ �ارمەت�دانی داود.

 34 لە نەفتالی، هەزار سەرکردە و سی و حەوت هەزار پی�اوی چەکدار بە قەڵغان و 
ڕم�ان لەگەڵ بوو.

 35 لە دان�ش، ب�ست و هەشت هەزار و شەش سەد پی�اوی ئامادەباش بۆ جەنگ.
 3٦ لە ئاشێر�ش، چل هەزار ڕاهێنراو لەسەر شەڕ و ئامادەکراو بۆ جەنگ.

ن�وەی  و  گاد�ی�ەکان  و  ڕەئوبێن  لە  ئوردون�شەوە،  ڕووباری  ڕۆژهەاڵتی  بەری   37 لە 
جۆرە  هەموو  بە  پڕچەککراو  پی�اوی  هەزار  ب�ست  و  سەد  مەنەشە،  هۆزی 

چەکێکی جەنگ.

هەموو  بە  و  لەشکرەکانی  ڕ�زی  لە  بوون  ئەمانە جەنگاوەری خۆبەخش   3٨ هەموو 
دڵ�انەوە هاتبوونە حەبرۆن هەتا داود بکەنە پاشای هەموو ئ�سرائ�ل، هەروەها 
پاشا.  بکەنە  داود  ئەوەی  بۆ  بوون  بڕ�ار  �ەک  ئ�سرائ�ل�ش  پاشماوەی  هەموو 
3٩ لەوێ بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لەگەڵ داود مانەوە، دە�انخوارد و دە�انخواردەوە 
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4٠ هەروەها  کردبوون،  ئامادە  بۆ�ان  کەسوکارەکان�ان  ئەوەی  هەموو  لە 
و  وشتر  و  گوێدرێژ  بە  نەفتال��ەوە،  و  زەبولون  و  �ەساخار  لە  نز�کەکان�ش�ان 
هێستر و مانگا نان�ان دەهێنا. خواردنێکی زۆر�ان هەبوو لە ئارد و نانە هەنج�ر 
و هێشووی کشم�ش و شەراب و زە�ت و مانگا و مەڕ، چونکە لەناو ئ�سرائ�ل 

خۆشی هەبوو.

گەڕاندنەوەی سندوقی �ەیمان

 داود ڕاوێژی لەگەڵ هەموو ئەفسەرەکانی کرد، فەرماندەی هەزاران و سەدان، ١3 ١

بەپیێیی  و  باشە  پیێتان  »ئەگەر  گوت:  ئ�سرائ�لی  کۆمەڵی  هەموو  بە  ٢ ئ�نجا 

بنێر�ن  هاون�شت�مانەکانماندا  بەدوای هەموو  با  پەروەردگارمانە،  �ەزدانی  خواستی 
لە هەموو ال�ەکی خاکی ئ�سرائ�ل، هەروەها لەدوای ئەو کاه�ن و لێڤ��انەی کە 
3 با  کۆببنەوە.  لەگەڵمان  هەتا  دەژ�ن،  لەگەڵ�ان  دەشتەکان  و  شارۆچکەکان  لە 
سندوقی خودامان بهێن�نەوە الی خۆمان، چونکە بە درێژا�یی پاشا�ەتی شاول لێمان 
لەالی هەموو  دەکە�ن، چونکە  ئاوا  4 هەموو کۆمەڵەکەش گوت�ان  نەپرس�وەتەوە.« 

گەل پەسەند بوو.
دەروازەی  هەتا  م�سرەوە  ش�حۆری  ڕووباری  لە  ئ�سرائ�لی  هەموو  داود  5 ئ�تر 

حەمات کۆکردەوە، هەتا سندوقی خودا لە ق�ر�ەت �ەعار�مەوە بهێنن. ٦ ئ�نجا داود 
و هەموو ئ�سرائ�ل چوونە بەعلەی �ەهودا کە ق�ر�ەت �ەعار�مە، بۆ ئەوەی لەوێوە 
سندوقی خودای پەروەردگار بهێننەوە، ئەوەی لەنێوان کەڕوبەکانa لەسەر تەخت 

دان�شتووە، ئەو سندوقە کە ناوی لێنراوە »ناوەکە«.
و  عوزا  بارکرد،  نوێ  عەرەبانە�ەکی  لە  خودا�ان  سندوقی  ئەب�نادابەوە  ماڵی  7 لە 

ئەح�ۆ عەرەبانەکە�ان لێدەخوڕی. ٨ داود و هەموو ئ�سرائ�ل�ش بە هەموو توانا�انەوە 
ئاهەنگ�ان دەگێڕا، بە سروود و ق�سارە و ساز و دەف و سەنج و  لەبەردەم خودا 

کەڕەناوە.
سندوقەکە  بۆ  دەستی  عوزا  ک�دۆن،   bجۆخ�نەکەی سەر  گە�شتنە  ٩ کاتێک 

�ەزدان  تووڕە�یی  ساتە  ١٠ ئەو  دا.  سەرسم�ان  گا�ەکان  چونکە  گرتی،  و  درێژکرد 
هەر  و  درێژکرد  سندوقەکە  بۆ  دەستی  ئەوەی  لەبەر  لێ�دا،  و  جۆشا  عوزادا  بەسەر 

لەوێدا لەبەردەم خودا مرد.
١١ داود�ش تووڕە بوو، چونکە �ەزدان بە تەواوی عوزای لەناوبرد، ئەو شوێنەش 

هەتا ئەمڕۆ بە پیێرێز عوزاc ناودەبردرێت.
خۆم  الی  بۆ  خودا  سندوقی  »چۆن  گوتی:  و  ترسا  خودا  لە  داود  ڕۆژە  ١٢ ئەو 

بڕوانە دەرچوون  دانرابوو،  پە�مان  لە سندوقی  پارێزگار�کردن  بۆ  مرۆڤدا�ە،  و  ئاژەڵ  لە شێوەی  باڵدارە،  ئاسمانی  بوونەوەری  پە�کەری  a ٦ لەنێوان کەڕوبەکان: جووتێک 

٢5 :١٨ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

b ٩ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

c ١١ واتە هەڵکوتانە سەر عوزا.  
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بهێنم؟« ١3 لەبەر ئەوە داود سندوقەکەی نەگواستەوە بۆ الی خۆی بۆ شاری داود، 
ماڵی  لە  خودا  سندوقی  مانگ  ١4 سێ  گەتی.  ئەدۆمی  عوبێد  ماڵی  برد�ی�ە  بەڵکو 
عوبێد ئەدۆم ما�ەوە، �ەزدان�ش ماڵی عوبێد ئەدۆم و هەموو ئەو شتانەی کە هی ئەو 

بوون بەرەکەتداری کردن.

کۆشک و خێزانی داود

 پاشان ح�رامی پاشای سور چەند نێردراوێکی بۆ الی داود نارد لەگەڵ داری ١4 ١

٢ ئ�نجا داود  نەقاڕ و دارتاش بۆ ئەوەی کۆشکێکی بۆ دروستبکەن.  ئورز و 
لە  پاشا�ەت��ەکەشی  کردووە،  جێگ�ری  ئ�سرائ�ل  پاشای  وەک  �ەزدان  کە  زانی 

پیێناوی ئ�سرائ�لی گەلەکە�دا زۆر پا�ەدار کردووە.
کچی  و  کوڕ  ئ�نجا  هێنا،  ئۆرشەل�م  لە  د�کەی  ژنێکی  چەند  داود  3 هەروەها 

ئۆرشەل�م  لە  کە  مندااڵنە�ەتی  ئەو  ناوی  4 ئەمەش  بوون.  لەدا�ک  داود  د�کەی 
لەدا�ک بوون: شەموع، شۆڤاڤ، ناتان، سلێمان، 5 ئ�ڤحار، ئەل�شوع، ئەل�ەلەت، 

٦ نۆگە، نەفەگ، �اف�ع، 7 ئەل�شاماع، بەعەل�اداع و ئەل�فەلەت.

بەزاندنی فەلەس�یپیەکان
ئ�سرائ�ل  هەموو  پاشای  بە  داود  کە  ب�ست�انەوە  فەلەست��ەکان  ٨ کاتێک 

دەستن�شان کراوە، هەموو�ان هاتن بۆ ئەوەی بەدوای داوددا بگەڕێن، بەاڵم داود 
ئەمەی ب�ستەوە و دابەزی بۆ بەرەنگاربوونەوە�ان. ٩ ئەو کاتە فەلەست��ەکان هاتبوون 
و دەست�ان کردبوو بە تااڵنکردنی دۆڵی ڕفا�م. ١٠ داود�ش پرس�اری لە خودا کرد و 

گوتی: »ئا�ا بچم بۆ پەالماردانی فەلەست��ەکان؟ ئا�ا دە�اندە�تە دەستم؟«
�ەزدان�ش بە داودی فەرموو: »بڕۆ، دە�اندەمە دەستت.«

و  بەزاند  دوژمنەکانی  لەوێ  و   aبەعل پراچ�م چوونە  پی�اوەکانی  و  داود  ١١ ئ�نجا 

گوتی: »خودا بە دەستی من دڕی بە دوژمنەکانم دا وەک دڕپیێدادانی ئاو.« لەبەر 
ئەوە ئەو شوێنە بە بەعل پراچ�م ناو برا. ١٢ فەلەست��ەکان لەوێدا بتەکان�ان بەجێهێشت 

و داود فەرمانی دا کە لەنێو ئاگردا ب�انسووتێنن.
دۆڵەکە،  لە  تااڵنکردن  بە  کردەوە  دەست�ان  و  هاتنەوە  فەلەست��ەکان  ١3 دووبارە 

١4 داود�ش پرس�اری لە خودا کرد، خوداش پیێیی فەرموو: »بەدوا�اندا مەڕۆ، بەڵکو 

١5 کاتێک  بدە.  پەالمار�ان  بەلسەمەکان  دار  بە  بەرامبەر  و  پشت�ان  بۆ  بسووڕێوە 
بۆ  دەرەوە  وەرە  لەو کاتەدا  بوو،  پیێ  دەنگی  لە  بەلسەمەکانەوە گوێت  دار  لەسەر 
ڕۆ�شتووە.«  لەپیێشتەوە  فەلەست��ەکان  ئۆردوگای  لێدانی  بۆ  جەنگ، چونکە خودا 
١٦ داود�ش بەو جۆرەی کرد کە خودا فەرمانی پیێ کرد و لە گبعۆنەوە هەتا گەزەر لە 

سوپای فەلەست��ەکان�ان دا.

a ١١ بەعل پراچ�م: لە ع�بری بە واتای ئەو خوداوەندەی دڕپیێدەدات.  
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�ەزدان�ش  و  بووەوە  باڵو  هەموو خاکەکاندا  بەناو  داود  ناوبانگی  شێوە�ە  ١7 بەو 

ترسی ئەوی خستە ناو دڵی هەموو نەتەوەکانەوە.

هێنانی سندوقی �ەیمان بۆ ئۆرشەلیم

بۆ ١5 شوێنێکی  و  دروستکرد  داود  شاری  لە  خۆی  بۆ  تەالرێکی  چەند   داود  ١

گوتی:  داود  ٢ ئ�نجا  هەڵدا.  بۆی  چادرێکی  و  کرد  ئامادە  خودا  سندوقی 
»کەس بۆی ن��ە سندوقی خودا هەڵبگرێت، تەنها لێڤ��ەکان نەبێت، چونکە �ەزدان 

ئەوانی هەڵبژاردووە بۆ هەڵگرتنی سندوقی �ەزدان و خزمەتکردنی هەتاهەتا�ە.«
3 داود هەموو ئ�سرائ�لی لە ئۆرشەل�م کۆکردەوە بۆ هێنانی سندوقی �ەزدان بۆ ئەو 

شوێنەی کە بۆی ئامادە کردبوو.

4 هەروەها داود نەوەی هارون و لێڤ��ەکانی کۆکردەوە.  

5 لە نەوەی قەهات،  
  ئور�یێلی سەرکردە و سەد و ب�ست کەس لە خزم و نز�کەکانی.

٦ لە نەوەی مەراری،  
  عەسا�ای سەرکردە و دوو سەد و ب�ست کەس لە خزم و نز�کەکانی.

7 لە نەوەی گێرشۆن،  
  �ۆئێلی سەرکردە و سەد و سی کەس لە خزم و نز�کەکانی.

٨ لە نەوەی ئەل�چافان،  
  شەمەع�ای سەرکردە و دوو سەد کەس لە خزم و نز�کەکانی.

٩ لە نەوەی حەبرۆن،  
  ئەل�ێلی سەرکردە و هەشتا کەس لە خزم و نز�کەکانی.

 ١٠ لە نەوەی عوز�یێل،
  عەم�نادابی سەرکردە و سەد و دوازدە کەس لە خزم و نز�کەکانی.

بوون،  کاه�ن  هەردووک�ان  کە  کرد  ئەب�اتاری  و  سادۆق  بانگی  داود  ١١ ئ�نجا 

هەروەها بانگی ئور�یێل و عەسا�ا و �ۆئێل و شەمەع�ا و ئەل�ێل و عەم�نادابی کرد 
کە لە لێڤ��ەکان بوون. ١٢ پیێیی گوتن: »ئێوە گەورەی بنەماڵەکانی لێڤ�ن، خۆتان و 
بۆ ئەو شوێنە  �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل  براکانتان تەرخان بکەن و سندوقی 
بهێنن کە بۆم ئامادە کردووە، ١3 چونکە �ەکەم جار ئێوەی لێڤی ئەوتان هەڵنەگرت، 
ئ�تر �ەزدانی پەروەردگارمان دڕی پیێدا�ن، لەبەر ئەوەی پرسمان بە خودا نەکرد کە 
چۆن ئەو کارە بکە�ن.« ١4 ئ�نجا کاه�ن و لێڤ��ەکان خۆ�ان تەرخان کرد بۆ هێنانی 
سندوقی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل. ١5 نەوەی لێڤ��ەکان هەروەک چۆن موسا 
دارەکەی  دوو  بە  خودا�ان  سندوقی  ئاوا  دابوو  فەرمانی  �ەزدان  فەرما�شتی  بەپیێیی 

لەسەر شان�ان هەڵگرت.
ئامێرەکانی  بە  گۆران�بێژەکان�ان  برا  کە  گوت  لێڤ��ەکانی  سەرکردە  بە  ١٦ داود 
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مۆس�قاوە دابنێن، بە ساز و ق�سارە و سەنجەوە، هەتا بە خۆش��ەوە و بە دەنگی 
بەرز گۆرانی بڵێن.

ئاسافی  براکان�شی  لە  و  �ۆئێل  کوڕی  هێ�مانی  دانا:  ئەمانە�ان  ١7 لێڤ��ەکان�ش 

قوشا�اهو،  کوڕی  ئێ�تانی  براکان�ان،  لە  مەرار�ش  نەوەی  لە  و  بەرەخ�ا  کوڕی 
شەم�رامۆت،  �ەعز�یێل،  زەکەر�ا،  دووەکان�ان:  پلە  کەسە  و  خزم  ١٨ لەگەڵ�ش�ان 

�ەح�ێل، عونی، ئەل�اب، بەنا�ا، مەعسێ�اهو، مەت�س�ا، ئەل�فەلێهو و م�قنێ�اهو و 
هەردوو دەرگاوانەکان، عوبێد ئەدۆم و �ەع�ێل.

لێدەدا.  بڕۆنز�ان  سەنجی  ئێ�تان  و  ئاساف  و  هێ�مان  ١٩ مۆس�قاژەنەکان�ش، 

٢٠ زەکەر�ا و عەز�یێل و شەم�رامۆت و �ەح�ێل و عونی و ئەل�اب و مەعسێ�اهو و بەنا�ا 

ساز�ان بە شێوەی عەالمۆتa دەژەند. ٢١ مەت�س�ا و ئەل�فەلێهو و م�قنێ�اهو و عوبێد 
 bشێوەی شەم�ن�ت بە  ڕابەرا�ەت�کردن  بۆ  ق�سارە�ان  عەزەز�اهو  و  �ەع�ێل  و  ئەدۆم 
دەژەند. ٢٢ کەنەن�اهوی بەهۆی شارەزا�ی�ە باشەکەی لە مۆس�قا، ڕابەرا�ەتی ژەن�ارە 

لێڤ��ەکانی دەکرد.
٢4 کاه�نەکان�ش  بوون.  پە�مانەکە  سندوقی  دەرگاوانی  ئەلقانەش  و  ٢3 بەرەخ�ا 

شەڤەن�ا و �ۆشافات و نەتەنێل و عەماسەی و زەکەر�ا و بەنا�ا و ئەل�عەزەر لەبەردەم 
دەرگاوانی  �ەح�اش  و  ئەدۆم  عوبێد  و  دەکرد  کەڕەنادا  بە  فوو�ان  خودا  سندوقی 

سندوقی پە�مانەکە بوون.
بە خۆش��ەوە چوون  �ەکەکانی هەزاران  فەرماندەی  و  ئ�سرائ�ل  پی�رانی  و  ٢5 داود 

خودا  ٢٦ کاتێک  ئەدۆمەوە.  عوبێد  ماڵی  لە  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  هێنانی  بۆ 
�ارمەتی لێڤ��ەکانی هەڵگرانی سندوقی پە�مانی �ەزدانی دا، حەوت گا و حەوت 
بەران�ان وەک قوربانی سەربڕی. ٢7 داود و هەموو لێڤ��ەکانی کە سندوقی پە�مان�ان 
هەڵدەگرت، مۆس�قاژەنەکان و کەنەن�اهوی ڕابەری مۆس�قای ت��یی گۆران�بێژەکان، 
ئێفۆدێکی کەتانی  داود  بوو، هەروەها  لەبەردا  ناسک�ان  هەمووان کەوای کەتانی 
لەبەردا بوو. ٢٨ هەموو ئ�سرائ�ل بە هاواری خۆشی و بە لێدانی کەڕەنا و کەڕەنای 
قۆچە بەران و سەنج، هەروەها بە ژەن�نی ساز و ق�سارە، سندوقی پە�مانی �ەزدان�ان 

هێنا.
کچی  م�خەلی  داود،  شاری  ناو  هاتە  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  ٢٩ کاتێک 

شاول لە پەنجەرەکەوە سە�ری خوارەوەی کرد و ب�نی داودی پاشا سەما دەکات و 
هەڵدەبەزێتەوە، لە دڵی خۆ�دا بە سووکی زانی.

a ٢٠ جۆرە ئاوازێکە، واتە بە دەنگی ک�ژۆڵەکان. بڕوانە زەبوورەکان 4٦.  

b ٢١ دەشێت زاراوە�ەکی مۆس�قی بێت. بڕوانە زەبوورەکان ٦.  
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خزمەتکردن لەبەردەم سندوقی یەزدان

 ئ�تر سندوقی خودا�ان هێنا�ە ژوورەوە بۆ ناوەڕاستی ئەو چادرەی کە داود بۆی ١٦ ١

دامەزراندبوو، هەروەها قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەش��انa لەبەردەم 
خودا سەرخست. ٢ پاش ئەوەی داود لە پیێشکەشکردنی قوربانی سووتاندنەکان و 
قوربان��ەکانی هاوبەشی بووەوە، بە ناوی �ەزدانەوە داوای بەرەکەتی بۆ گەل کرد. 
نانە  نانە خورما�ەک و  پی�او، کولێرە�ەک و  3 بەسەر هەموو ئ�سرائ�لدا لە ژن و لە 

کشم�شێکی دابەش کرد.
4 چەند خزمەتکارێک�شی لە لێڤ��ەکان لەبەردەم سندوقی �ەزدان بۆ �ادکردنەوە 

5 ئاساف  دانا:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ستا�شکردنی  و  سوپاسکردن  و 
ڕابەرا�ەتی دەکرد و زەکەر�اش لەدوای ئەو بە پلەی دووەم دەهات، پاشان �ەع�ێل، 
شەم�رامۆت، �ەح�ێل، مەت�س�ا، ئەل�اب، بەنا�ا، عوبێد ئەدۆم و �ەع�ێل دەهاتن. 
٦ بەنا�ا و  لێدەدا،  ئامێرەکانی ساز و ق�سارە�ان دەژەند، ئاساف�ش سەنجی  ئەمانە 
پە�مانی  لەبەردەم سندوقی  دەژەند  بەردەوامی کەڕەنا�ان  بە  �ەحەز�یێلی کاه�ن�ش 

خودا.
و  ئاساف  دەست  دا�ە  زەبوورەی  ئەم  داود  جار  �ەکەم  ڕۆژەدا  لەو  7 ئ�نجا 

هاوکارەکانی، کە بۆ ستا�شکردنی �ەزدانە:

٨ ستا�شی �ەزدان بکەن و بە ناوی ئەوەوە نوێژ بکەن،  
کردارەکانی بە گەالن بناسێنن.   

٩ گۆرانی بۆ بڵێن، ستا�شی بکەن،  
هەموو کارە سەرسوڕهێنەرەکانی ڕابگە�ەنن،   

 ١٠ شانازی بە ناوی پی�رۆز�ەوە بکەن،
با دڵی ئەوانە خۆش بێت کە ڕوو لە �ەزدان دەکەن.   

 ١١ پشت بە �ەزدان و هێزەکەی ببەستن،
بەردەوام ڕووتان لەو بکەن.   

 ١٢ باسی ئەو کارە سەرسوڕهێنەرانە بکەن کە کردوونی،
پەرجووb و حوکمەکانی دەمی.   

 ١3 ئەی نەوەی ئ�سرائ�لی بەندەی ئەو،
ئەی کوڕانی �اقوب، هەڵبژاردەکانی.   

 ١4 ئەو �ەزدانی پەروەردگارمانە،
حوکمەکان�شی لە سەراپای زەو�ی�ە.   

a ١ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   

b ١٢ پەرجوو: موعج�زە.  
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 ١5 بۆ هەتاهەتا�ە پە�مانەکەی لە �ادە،
ئەو بەڵێنەی دە�دات بۆ هەزار پشتە،   
 ١٦ ئەو پە�مانەی لەگەڵ ئ�براه�م بەستی،
ئەو سوێندەی بۆ ئ�سحاقی خوارد،   

 ١7 وەک فەرز بۆ �اقوب چەس�اندی،
وەک پە�مانێکی هەم�شە�یی بۆ ئ�سرائ�ل.   
 ١٨ فەرموو�ەتی: »خاکی کەنعان دەدەمە تۆ،

بەشە م�راتی خۆتانە.«   

 ١٩ ئەو کاتەی ژمارە�ان کەم بوو،
کەم و نامۆ بوون لەو خاکە،   

 ٢٠ لە نەتەوە�ەکەوە دەچوونە نەتەوە�ەکی د�کە،
لە پاشا�ەت��ەکەوە بۆ گەلێکی د�کە.   
 ٢١ لێ نەگەڕا کەس ستەم�ان لێ بکات،

بەڵکو لەبەر ئەوان پاشا�انی سەرزەنشت کرد:   
 ٢٢ »دەست لە دەستن�شانکراوەکانم مەدەن،

خراپە لەگەڵ پیێغەمبەرەکانم مەکەن.«   

 ٢3 ئەی هەموو زەوی، گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن،
ڕۆژ بە ڕۆژ مژدەی ڕزگار�یی ئەو ڕابگە�ەنن.   
 ٢4 لەنێو نەتەوەکان شکۆمەندی ئەو ڕابگە�ەنن،

لەنێو هەموو گەالن کارە سەرسوڕهێنەرەکانی.   

 ٢5 �ەزدان مەزنە و شا�انی ستا�شی زۆرە،
سامناکە بەسەر هەموو خوداوەندەکانەوە،   
 ٢٦ چونکە هەموو خوداوەندەکانی گەالن بتن،

بەاڵم �ەزدان ئاسمانی دروستکردووە.   
 ٢7 شکۆ و سەربەرزی لەبەردەم�دان،

هێز و شادمانی لە نش�نگەکە�دان.   

 ٢٨ ئەی هەموو خێڵەکانی گەالن، ستا�شی �ەزدان بکەن،
ستا�شی شکۆ و هێزی �ەزدان بکەن.   

 ٢٩ ستا�شی ناوی شکۆداری �ەزدان بکەن،
د�اری بهێنن و وەرنە بەردەمی،   

  کڕنۆش بۆ �ەزدان ببەن، چونکە شکۆدار و پی�رۆزە.
ئەی هەموو خەڵکی زەوی لەبەردەمی بلەرزن،  3٠ 

ج�هان چەس�اوە و هەرگ�ز نالەقێت.   
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 3١ با ئاسمان شادبێت و زەوی دڵخۆش بێت،
لەنێو نەتەوەکاندا بڵێن: »�ەزدان پاشا�ەتی دەکات!«   

 3٢ با دەر�ا و هەرچی تێدا�ە بخرۆشێن،
با کێڵگە و هەرچی تێدا�ە شاگەشکە بن.   

 33 ئ�نجا هەموو درەختەکانی دارستان لەبەردەم �ەزدان گۆرانی دەڵێن،
چونکە دێت بۆ ئەوەی دادوەری زەوی بکات.   

 34 ستا�شی �ەزدان بکەن لەبەر ئەوەی چاکە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

 35 بڵێن: »ئەی خودای ڕزگارکەرمان، ڕزگارمان بکە،
لەنێو نەتەوەکان کۆمان بکەرەوە و فر�امان بکەوە،   

  بۆ ئەوەی ستا�شی ناوی پی�رۆزی تۆ بکە�ن و
شانازی بە ستا�شکردنی تۆوە بکە�ن.«   

 3٦ ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل،
لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   

ئ�نجا هەموو گەل گوت�ان »ئام�ن!« و »ستا�شی �ەزدان بکەن.«

هاوکارەکانی  و  ئاساف  �ەزدان،  پە�مانی  سندوقی  لەبەردەم  لەوێدا  37 داود 

بەجێهێشت تاکو بە بەردەوامی لەبەردەم سندوقەکە خزمەت بکەن، هەر خزمەتێک 
لە ڕۆژی خۆ�دا. 3٨ هەروەها عوبێد ئەدۆم و هاوکارەکان�شی کە شەست و هەشت 
کەس بوون، بۆ �ارمەت�دانی ئەوان، بەجێیی هێشتن. عوبێد ئەدۆمی کوڕی �ەدوتون 

و حۆسا هەردووک�ان دەرگاوان بوون.
3٩ داود سادۆقی کاه�ن و برا کاه�نەکان�شی لەبەردەم چادری پەرستنی �ەزدان، 

ئەوەی لەسەر بەرزا�ی�ەکەی گبعۆن بوو، بەجێیی هێشتن، 4٠ بۆ ئەوەی بە بەردەوامی 
بکەن،  پیێشکەش  سووتاندن  قوربانی  قوربانگاکەی  لەسەر  سووتاندن  قوربانی 
ئەوەی  نووسراوە،  �ەزداندا  تەوراتی  لە  ئەوەی  هەموو  بەپیێیی  ئێواران  و  بە�ان��ان 
پاشماوەی  و  �ەدوتون  و  هێ�مان  ئەوان�ش،  4١ لەگەڵ  کرد.  ئ�سرائ�ل  بە  فەرمانی 
چونکە  بکەن،  �ەزدان  سوپاسی  تاکو  هات  ناو�ان  ئەوانەی  هەڵبژێردراوەکان 
�ەدوتون  و  هێ�مان  ئەوان�ش  4٢ لەگەڵ  هەتاهەتا�ی�ە.«  نەگۆڕەکەی  »خۆشەو�ست��ە 
بەرپرسی ژەن�نی کەڕەنا و سەنج و ئامێرە مۆس�ق��ەکانی د�کە بوون لە کاتی گۆرانی 

و ستا�شەکان�ان بۆ خودا. کوڕەکانی �ەدوتون�ش دەرگاوان بوون.
43 پاشان هەموو گەل هەرکەسە و بۆ ماڵی خۆی بەڕێکەوت و داود�ش گەڕا�ەوە 

بۆ ئەوەی داوای بەرەکەت بۆ ماڵەکەی خۆی بکات.
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بەڵێنی خودا بۆ داود

 پاش ئەوەی داود لە کۆشکەکەی ن�شتەجێ بوو، داود بە ناتانی پیێغەمبەری ١7 ١

و  ن�شتەجێم  ئورز  داری  بە  دروستکراو  کۆشکێکی  لە  لێرە  »من  گوت: 
سندوقی پە�مانی �ەزدان�ش لەژێر چادردا�ە.«

�ەزدانت  ب�کە، چونکە  لە دڵتدا�ە  ئەوەی  بە داودی گوت: »هەموو  ٢ ناتان�ش 

لەگەڵە.«
3 بەاڵم هەر لەو شەوەدا فەرما�شتی خودا بۆ ناتان هات:

4 »بڕۆ بە داودی بەندەم بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ئەو کەسە تۆ ن�ت 

لە  ئ�سرائ�لم  کە  ڕۆژەوەی  5 لەو  دەنێت.  بن�اد  ن�شتەجێبوونم  بۆ  ماڵێک  کە 
لە شوێنێکەوە  بەڵکو  نەبووم،  ن�شتەجێ  ماڵدا  لە  ئەمڕۆ  م�سر دەرهێناوە هەتا 
هەموو  ٦ لە  بووم.  پەرستندا  چادری  لەنێو  هەر  چووم،  د�کە  شوێنێکی  بۆ 
لەگەڵ  کرد  قسە�ەکم  ه�چ  ئا�ا  ئ�سرائ�ل،  هەموو  لەگەڵ  هاتوچۆکردنەکانم 
�ەکێک لە ڕابەرەکانی ئ�سرائ�ل، ئەوانەی فەرمانم پیێکردن بۆ ئەوەی شوانا�ەتی 

گەلەکەم بکەن، ’بۆچی ماڵێکتان لە داری ئورز بۆ دروستنەکردووم؟‘ “
ئەمە  سوپاساالر  ”�ەزدانی  بڵێ:  بەندەم  داودی  بە  ئاوا  7 »ئێستاش 

فەرمانڕەوای  کردە  تۆم  و  برد  مەڕەوە  شوانا�ەتی  لە  تۆم  من  دەفەرموێت: 
ئ�سرائ�لی گەلەکەی خۆم. ٨ لەگەڵتدا بووم بۆ هەر شوێنێک چووب�ت و هەموو 
بۆ دروستدەکەم وەک  ناوێکت  ئێستا  بڕ�وەتەوە.  لەبەردەمت  تۆم  دوژمنەکانی 
ناوی گەورەکان کە لەسەر زەو�ن. ٩ شوێنێک�ش بۆ ئ�سرائ�لی گەلەکەم د�اری 
دەکەم و دە�چێنم و لە جێیی خۆی ن�شتەجێیی دەکەم، ئ�تر وەک پیێشوو بێزار 
نا�انچەوسێننەوە، ١٠ وەک ئەو سەردەمانەی ڕابەرم  ناڕەوا  ناکرێن و خەڵکانی 
دوژمنەکانت  هەموو  دەستی  لە  تۆ  من�ش  دادەنا.  گەلەکەم  ئ�سرائ�لی  لەسەر 

دەحەوێنمەوە.
١١ کاتێک  دروستدەکات.  بۆ  ماڵت  خۆی  �ەزدان  کە  ڕادەگە�ەنم  »”پیێت 
ژ�انت تەواو دەبێت و دەچ�تە پاڵ باوباپی�رانت، من وەچەکەت دادەمەزرێنم، 
دەکەم.  پاشا�ەت��ەکەی جێگ�ر  دەبێت،  لە کوڕەکانت  لەدوای خۆت  ئەوەی 
جێگ�ر  تەختەکەی  هەتاهەتا�ە  بۆ  من�ش  و  دەنێت  بن�اد  بۆ  ماڵێکم  ١٢ ئەو 

من. خۆشەو�ست��ە  کوڕی  دەبێتە  ئەو�ش  و  ئەو  باوکی  دەبمە  ١3 من  دەکەم. 
نەگۆڕەکەم بۆ ئەو داناماڵرێت، هەروەک چۆن دامماڵی لەوەی لەپیێش تۆ بوو. 
١4 بۆ هەتاهەتا�ەش لە ماڵەکەم و لەناو پاشا�ەت��ەکەمدا دا�دەنێم، هەتاهەتا�ە 

تەختەکەی جێگ�ر دەبێت.“«

١5 ئ�نجا ناتان بەپیێیی وشەکانی ئەم سروشە قسەی لەگەڵ داود کرد.
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نوێژی داود
١٦ ئەوسا داودی پاشا چوو و لەبەردەم �ەزدان دان�شت و گوتی:

»�ەزدانی پەروەردگار، من کێم و بنەماڵەکەی من کێ�ە کە تۆ بەم پا�ە�ەت 
گە�اندووم؟ ١7 ئەی خودا�ە، تۆ هێشتا ئەمەت بە کەم زانی، هەر لەبەر ئەوە 
ئا�ندەی ماڵی ئەم بەندە�ەت بەڵێنی گەورەتر  هات�ت بۆ ئەوەی سەبارەت بە 
پا�ەبەرز داتنام و تەماشات  �ەزدانی پەروەردگار، بە کەسێکی  بدە�ت. ئەی 

کردم.
١٨ »ئ�تر داود چی ز�اتر بە تۆ بڵێت کە بەندەکەتت پا�ەدار کردووە؟ چونکە 

تۆ بەندەکەی خۆت دەناس�ت. ١٩ ئەی �ەزدان، تۆ لە پیێناوی بەندەکەت و بە 
خواستی دڵی خۆت ئەم کارە گەورەت کردووە، بۆ ئەوەی ئەم هەموو بەڵێنە 

گەورانە بزانرێن.
هەموو  لە  ن��ە  تۆ خودا�ەک  لە  بێجگە  تۆ؟  هاوتای  کوا  �ەزدان،  ٢٠ »ئەی 

ئ�سرائ�لی  وەک  کێ  ٢١ هەروەها  لێبووە.  گوێمان  خۆمان  گوێیی  بە  ئەوەی 
گەلەکەی تۆ�ە؟ ئەم گەلە تاکە نەتەوە�ەکە لە زەو�دا کە خودا هات بۆ ئەوەی 
گەلێک بۆ خۆی بکڕێتەوە، بۆ ئەوەی ناوێک بۆ خۆی دابنێت و کاری مەزن و 
سامناک بکات، بە دەرکردنی نەتەوەکان لەبەردەم گەلەکەت، ئەوەی لە م�سر 
بۆ هەتاهەتا�ە کردە  ئ�سرائ�لت  تۆ گەلی  �ەزدان،  ٢٢ ئەی  بۆ خۆت کڕ�تەوە. 

گەلی خۆت و تۆش بوو�تە خودا�ان.
بە  و  بەندەکەت  بە  سەبارەت  بەڵێنەی  ئەو  ئێستاش  �ەزدان،  ٢3 »ئەی 

ماڵەکەی فەرمووت، با بۆ هەتاهەتا�ە بچەس�ێت. هەروەک فەرمووت ئاوا بکە، 
٢4 ب�چەس�ێنە، تاوەکو بۆ هەتاهەتا�ە ناوت مەزن بێت و بگوترێت: ”�ەزدانی 

سوپاساالری خودای ئ�سرائ�ل، خودای ئ�سرائ�لە!“ با ماڵی داودی بەندەشت 
لەبەردەمتدا جێگ�ر بێت.

بۆ  ماڵێکی  کە  کرد  ئاشکرا  خۆتت  بەندەکەی  بۆ  من،  خودای  ٢5 »ئەی 

بن�اد دەنێ�ت، لەبەر ئەمە بەندەکەت ئازا�ەتی لە خۆ�دا ب�نی لەبەردەمتدا نزا 
بەندەکەت  بە  چاکە�ەت  ئەم  بەڵێنی  خودا�ت،  تۆ  �ەزدان،  ٢٦ ئەی  بکات. 
بەرەکەتدار  بەندەکەت  ماڵی  ئەوەی  بۆ  بفەرموو  ڕەزامەندی  ٢7 ئێستاش  داوە. 
تۆ  چونکە  �ەزدان،  ئەی  بێت،  لەبەردەمت  هەتاهەتا�ە  بۆ  تاوەکو  بکە�ت، 

بەرەکەتدارت کردووە و بۆ هەتاهەتا�ە بەرەکەتدار دەبێت.«

سەرکەوتنەکانی داود

و ١٨ گەت  کردن،  زەل�لی  و  بەزاند  فەلەست��ەکانی  داود  ئەمە  پاش  بوو   ئەوە  ١

شارۆچکەکانی لە فەلەست��ەکان سەند.
٢ هەروەها داود مۆئاب��ەکان�شی بەزاند. مۆئاب��ەکان هاتنە ژێر دەسەاڵتی داود و 

سەرانە�ان بۆ دەهێنا.
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3 هەروەها داود هەدەدعەزەری پاشای چۆڤای لە نز�کی حەمات بەزاند، کاتێک 

چوو بۆ ئەوەی تاشەبەردێک بۆ �ادەوەری لە کەناری ڕووباری فورات بنەخشێنێت. 
پی�ادەی بە  4 داود هەزار گال�سکە و حەوت هەزار گال�سکەسوار و ب�ست هەزار 

د�ل گرت، ئ�نجا داود جومگە پیێیی ئەس�یی گال�سکەکان�انی بڕ�ی�ەوە و تەنها سەد 
ئەس�یی گال�سکەی هێشتەوە.

5 کاتێک ئارام��ەکانی د�مەشق بۆ �ارمەت�دانی هەدەدعەزەری پاشای چۆڤا هاتن، 

لە شانش�نی  داود  ٦ ئ�تر  ئارام��ەکان کوشت.  لە  پی�اوی  هەزار  دوو  و  ب�ست  داود 
داود  دەسەاڵتی  ژێر  هاتنە  ئارام��ەکان�ش  دانا،  د�مەشق سەربازگەی  ئارام��ەکانی 
سەرکەوتووی  �ەزدان  دەکرد،  هەرکوێ  لە  ڕووی  داود�ش  دەهێنا.  بۆ  سەرانە�ان  و 

دەکرد.
هێنا�ە  و  برد  هەدەدعەزەری  ئەفسەرەکانی  زێڕ�نەکانی  قەڵغانە  داود  7 پاشان 

ئۆرشەل�م. ٨ هەروەها داود بڕۆنزێکی زۆر�شی لە تەڤەح و کوون برد کە شارۆچکەی 
و  کۆڵەکەکان  و   aبڕۆنز�ی�ەکە حەوزە  سلێمان  کە  بوو  بەوە  بوون،  هەدەدعەزەر 

قاپوقاچاغە بڕۆنز�ی�ەکانی دروستکرد.
٩ کاتێک تۆعوی پاشای حەمات ب�ستی کە داود هەموو سوپاکەی هەدەدعەزەری 

پاشای چۆڤای بەزاندووە، ١٠ هەدۆرامی کوڕی نارد بۆ الی داودی پاشا بۆ ئەوەی 
جەنگاوە  هەدەدعەزەر  لەگەڵ  کە  بکات  لێ  پی�رۆزبا�یی  و  ب�رسێت  لە سەالمەتی 
و بەزاندوو�ەتی، چونکە هەدەدعەزەر لە جەنگدا بوو لە دژی تۆعو. هەدۆرام�ش 

لەگەڵ دەستی خۆ�دا هەموو جۆرە کەلوپەلێکی زێڕ و ز�و و بڕۆنزی هێنابوو.
و  زێڕ  ئەو  هەروەک  کرد،  تەرخان  �ەزدان  بۆ  کەلوپەالنەی  ئەم  پاشا  ١١ داودی 

ز�وەی تەرخان کرد کە لە هەموو ئەم نەتەوانە بردبووی: ئەدۆم، مۆئاب، عەمۆن، 
فەلەستی و عەمالێق��ەکان.

ئەدۆم��ەکان  لە  هەزاری  هەژدە   bدۆڵی خوێ لە  چەرو�اش  کوڕی  ١٢ ئەب�شە�یی 

ژێر  هاتنە  ئەدۆم��ەکان  هەموو  و  دانا  سەربازگەی  ئەدۆم  خاکی  ١3 لە  کوشت. 
دەسەاڵتی داود، داود ڕووی لە هەرکوێ دەکرد، �ەزدان سەرکەوتووی دەکرد.

کاربەدەس�ەکانی داود
١4 داود پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�لی کرد، دادپەروەری و ڕاستودروستی بۆ هەموو 

گەلەکەی پە�ڕەو کرد.

 ١5 �ۆئابی کوڕی چەرو�اش سوپاساالر بوو؛
  �ەهۆشافاتی کوڕی ئەح�لود�ش تۆمارکار بوو؛

 ١٦ سادۆقی کوڕی ئەح�توڤ و ئەح�مەلەخی کوڕی ئەب�اتار کاه�ن بوون؛

a ٨ کۆگای ئاو بووە، هەروەها پیێیی گوتراوە دەر�ا، بڕوانە دەرچوون 3٠ :١7 -٢١.   

b ١٢ دۆڵی خوێ: دەکەوێتە باشووری دەر�ای مردوو. بڕوانە زەبوورەکان ٦٠.  



73٠�ەکەم پوختەی مێژوو ١٨

  شەڤشا خامەی نهێنیa بوو؛
 ١7 بەنا�ای کوڕی �ەهۆ�اداع فەرماندەی کر�تی و پەلەت��ەکانb بوو؛

  کوڕەکانی داود�ش دەستەڕاستی پاشا بوون.

بەزاندنی عەمۆنیپیەکان

 دوای ماوە�ەک ناحاشی پاشای عەمۆن��ەکان مرد و کوڕەکەی لەدوای ئەو ١٩ ١

بوو بە پاشا. ٢ داود گوتی: »لەگەڵ حانوونی کوڕی ناحاش دڵسۆز دەبم، 
ئەوەی  بۆ  نارد  شاندێکی  داود  ئەوە  لەبەر  بوو.«  دڵسۆز  لەگەڵم  باوکی  چونکە 

سەرەخۆشی لە حانوون بکەن سەبارەت بە باوکی.
ئەوەی  بۆ  لە خاکی عەمۆن��ەکان  هاتنە الی حانوون  داود  کاتێک شاندەکەی 
لەو  »تۆ  گوت:  حانوون�ان  بە  عەمۆن��ەکان  3 م�رەکانی  بکەن،  لێ  سەرەخۆشی 
باوەڕەدا�ت کە داود لەبەر ڕێزگرتن لە باوکت شاندی ناردووە بۆ ئەوەی سەرەخۆش�ت 
س�خوڕ�کردن  و  سەرەوژێرکردن  و  پشکن�ن  بۆ  خزمەتکارەکانی  ئا�ا  بکات؟  لێ 
و  گرت  داودی  پی�اوەکانی  حانوون  4 ئ�تر  الت؟«  بۆ  نەهاتوون  خاکەکەوە  بەسەر 

ڕ�شی تاش�ن، جلەکان�ش�ان لە ن�وەوە هەتا پاشەڵ�انی دادڕی و بەڕەاڵی کردن.
ڕاگە�اند،  داود�ان  بە  پی�اوانە  بەو  و سەبارەت  5 کاتێک هەندێک کەس چوون 

ئەو�ش چەند کەسێکی نارد بۆ پیێشواز�ی�ان، چونکە پی�اوەکان زۆر شەرم�ان دەکرد، 
پاشاش گوتی: »هەتا ڕ�شتان دێتەوە لە ئەر�حا بمێننەوە، ئ�نجا بگەڕێنەوە.«

و  حانوون  بوون،  قێزەون  داودەوە  لەال�ەن  ب�ن��ان  عەمۆن��ەکان  ٦ کاتێک 

و   dڕووبار دوو  ئارام��ەکانی  لە  ئەوەی  بۆ  نارد  ز�و�ان   cتالنت هەزار  عەمۆن��ەکان 
7 جا  بەکرێ بگرن.  و گال�سکەسوار  لە چۆڤا گال�سکە  و  ئارام��ەکانی مەعکا  لە 
پاشای  هەروەها  گرت،  بەکرێ  گال�سکەسوار�ان  و  گال�سکە  هەزار  دوو  و  سی 
مەعکا لەگەڵ سوپاکەی هات و لە بەرامبەر مادەبا دامەزران، عەمۆن��ەکان�ش لە 

شارۆچکەکان�انەوە کۆبوونەوە و هاتن بۆ جەنگ.
نارد.  شەڕکەرەکانی  سوپا  هەموو  و  �ۆئاب  ب�ستەوە  ئەمەی  داود  ٨ کاتێک 

ڕ�ز�ان  جەنگ  بۆ  شارەکە�ان  دەروازەی  دەمی  لە  و  دەرەوە  هاتنە  ٩ عەمۆن��ەکان 

بەست، بەاڵم ئەو پاشا�انەی کە هاتبوون بە ج�ا لە دەشتودەر بوون.
١٠ کاتێک �ۆئاب ب�نی کە بەرەکانی جەنگ لەپیێشی و لەپاش��ەوەن، لە باشتر�ن 

جەنگاوەرانی ئ�سرائ�ل چەند هێزێکی هەڵبژارد، بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئارام��ەکان 
ڕ�زی کردن. ١١ ئەو پی�اوانەی کە مانەوە دا�ە دەست ئەب�شە�یی برای و ئەو�ش بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی عەمۆن��ەکان ڕ�زی کردن. ١٢ �ۆئاب گوتی: »ئەگەر ئارام��ەکان 

a ١٦ ڕازپۆش.  

b ١7 کر�ت��ەکان و پەلەت��ەکان دوو لەشکری ڕاهێنراو بوون لەسەر مەشقی سەربازی.  

c ٦ هەزار تالنت: نز�کەی 34 تەن.  

d ٦ واتە دان�شتووانی م�سۆپۆتام�ا �ان واڵتی نێوان دجلە و فورات.  
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تۆ  لە  عەمۆن��ەکان  ئەگەر  بەاڵم  دێی�ت؛  بەهانامەوە  تۆ  ئەوا  بوون،  بەهێزتر  من  لە 
بەهێزتر بوون، ئەوا من بەهاناتەوە دێم. ١3 ئازابە و با بەهێز ب�ن لە پیێناوی گەلەکەمان 

و لە پیێناوی شارەکانی خوداکەمان، �ەزدان�ش چی پیێ باشە ئەوە دەکات.«
ئارام��ەکان  دژی  لە  جەنگ  بۆ  بوون  لەگەڵی  لەشکرەی  ئەو  و  �ۆئاب  ١4 ئ�نجا 

ب�ن��ان  عەمۆن��ەکان  ١5 کاتێک  هەاڵتن.  لەبەردەم�دا  ئەوان�ش  پیێشەوە،  چوونە 
ئارام��ەکان هەڵدەهاتن، ئەوان�ش لەبەردەم ئەب�شەی هەاڵتن و چوونە ناو شارەکە. 

ئ�تر �ۆئاب گەڕا�ەوە ئۆرشەل�م.
چەند  تێکشکاون،  ئ�سرائ�ل  بەرامبەر  لە  ب�ن��ان  ئارام��ەکان  ١٦ کاتێک 

شوفەخی  و  هێنا  فورات�ان  ڕووباری  ئەوبەری  ئارام��ەکانی  و  نارد  نێردراوێک�ان 
سەرکردەی سوپاکەی هەدەدعەزەر�ش لەپیێش�انەوە بوو.

١7 کاتێک بە داود ڕاگە�ەنرا، ئەو�ش هەموو ئ�سرائ�لی کۆکردەوە و لە ڕووباری 

ئوردونەوە پەڕ�ی�ەوە و بۆ�ان هات و ڕ�زی لێ�ان بەست، داود بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
١٨ بەاڵم  جەنگان.  دژی  لە  ئەوان�ش  و  جەنگ  بۆ  بەست  ڕ�زی  ئارام��ەکان 
گال�سکەسوار  هەزار  حەوت  داود�ش  هەاڵتن،  ئ�سرائ�لدا  لەبەردەم  ئارام��ەکان 
سەرکردەی  شوفەخی  هەروەها  کوشت،  ئارام��ەکان  لە  پی�ادەی  هەزار  چل  و 

سوپاکەشی کوشت.
ئ�سرائ�ل  بەرامبەر  لە  ئەوان  کە  ب�ن��ان  هەدەدعەزەر  ژێردەستەکانی  ١٩ کاتێک 

تێکشکاون، لەگەڵ داود ئاشت بوونەوە و بوونە ژێردەستەی ئ�سرائ�ل.
ئ�تر ئارام��ەکان نە�انوێرا بەهانای عەمۆن��ەکانەوە بچن.

گرتنی شاری ڕەبە

 لە بەهاری ساڵ، لە کاتی ڕۆ�شتنی پاشاکان بۆ جەنگ، �ۆئاب ڕابەرا�ەتی ٢٠ ١

هێزە چەکدارەکانی دەکرد. خاکی عەمۆن��ەکانی وێران کرد و چوو بۆ ڕەبە 
و گەمارۆی دا، بەاڵم داود لە ئۆرشەل�م ما�ەوە، جا �ۆئاب لە ڕەبەی دا و وێرانی 
نز�کەی  کێشەکەی  دەرکەوت  برد،  ئەوانی  پاشاکەی  سەری  تاجی  ٢ داود  کرد. 
دانرا.  داود  لەسەر سەری  ئ�نجا  تێدابوو،  گرانبەهاشی  بەردی  بوو،  زێڕ   aتالنتێک
هێنا�ە  بوو  تێ�دا  3 ئەو گەلەشی کە  دەرهێنا،  لە شارەکە  زۆر�شی  دەستکەوتێکی 
دەرەوە و بێگاری پیێکردن بە ئ�شکردن بە مشار و پاچی ئاسن�ن و تەوری ئاسن�ن. 
داود ئەم کارەی بە هەموو شارۆچکەکانی عەمۆن��ەکان کرد. پاشان داود و هەموو 

سوپا گەڕانەوە ئۆرشەل�م.

جەنگی فەلەس�یپیەکان
کاتەدا  لەو  و  هەڵگ�رسا  فەلەست��ەکان  لەگەڵ  جەنگ  گەزەر  لە  ئەمانە  4 پاش 

a ٢ تالنتێک: نز�کەی 34 ک�لۆگرام.  
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س�بەخە�یی حوشاتی س��ە�یی کوشت کە �ەکێک بوو لە نەوەی ڕفائ��ەکان، دواجار 
فەلەست��ەکان تێکشکان.

ئێلحانانی  و  هەڵگ�رسا�ەوە  جەنگ  فەلەست��ەکان  لەگەڵ  د�کەش  5 جارێکی 

کوڕی �اع�ر، لەحم�یی برای گۆل�اتیa گەتی کوشت، کە دەسکی ڕمەکەی وەک 
نۆردی جۆاڵکان بوو.

٦ د�سان لە گەت جەنگ هەڵگ�رسا�ەوە، پی�اوێکی زەبەالح هەبوو هەر پەلێکی 

شەش پەنجەی هەبوو، واتە ب�ست و چوار پەنجەی هەبوو. ئەو�ش هەر لە نەوەی 
ڕافا بوو. 7 کاتێک سووکا�ەتی بە ئ�سرائ�ل کرد، �ۆناتانی کوڕی ش�مەعەی برای 

داود کوشتی.
٨ ئەوانە لە نەوەی ڕافا بوون لە گەت، بە دەستی داود و خزمەتکارەکانی کوژران.

سەرژمێری بۆ �پێکهێنانی سو�ا

بۆ سەرژمێر�کردنی ٢١ ڕاوەستا و داودی لێ هاندان  ئ�سرائ�ل  لە دژی   شە�تان  ١

و  »بڕۆن  گوت:  سوپای  فەرماندەکانی  و  �ۆئاب  بە  ٢ داود�ش  ئ�سرائ�ل. 
بۆ  الم  وەرنەوە  پاشان  دان.  هەتا  شابەعەوە  ب�ری  لە  بکەن،  ئ�سرائ�ل  سەرژمێری 

ئەوەی ژمارە�ان بزانم.«
ز�اتر  ئەوەندە  سەد  جەنگاوەرەکانی  �ەزدان  »با  دا�ەوە:  وەاڵمی  �ۆئاب  3 بەاڵم 

بکات. ئەی پاشای گەورەم، ئا�ا هەموو�ان خزمەتکاری گەورەم ن�ن؟ ئ�تر بۆچی 
گەورەم داوای ئەمە دەکات؟ بۆچی ئ�سرائ�ل تووشی تاوان بکات؟«

4 لەگەڵ ئەوەشدا پاشا بڕ�ارەکەی خۆی بەسەر �ۆئابدا سەپاند، ئ�تر �ۆئاب چووە 

ئەنجامی  5 �ۆئاب  ئۆرشەل�م.  هاتەوە  ئ�نجا  گەڕا،  ئ�سرائ�لدا  هەموو  بە  و  دەرەوە 
سەرژمێر�ی�ەکەی دا�ە داود: لە هەموو ئ�سرائ�ل مل�ۆنێک و سەد هەزار پی�اوی بە توانا 

لە بەکارهێنانی شمشێر هەبوون، لە �ەهوداش چوار سەد و حەفتا هەزار هەبوون.
٦ بەاڵم �ۆئاب لێڤی و بن�ام�ن��ەکانی لەگەڵ�ان نەژمارد، چونکە ڕقی لە فەرمانەکەی 

پاشا دەبووەوە. 7 ئەم فەرمانە لەالی خوداش خراپ بوو، لەبەر ئەوە سزای ئ�سرائ�لی 
دا.

٨ داود�ش بە خودای گوت: »بەم کارەم گوناهێکی زۆر گەورەم کرد، ئێستاش 

تکا�ە لە تاوانی بەندەکەت خۆشبە، چونکە ڕەفتارێکی زۆر گێالنەم کرد.«
بە  ١٠ »بڕۆ  ڕادەگە�اند:  بە داود  پە�امی خودای  فەرموو، کە  بە گادی  ٩ �ەزدان 

داود بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: من سێ هەڵبژاردە دەخەمە بەردەمت و تۆش 
�ەکێک�ان هەڵبژێرە بۆ ئەوەی جێبەجێیی بکەم لەسەرت.“«

١١ ئ�تر گاد چوو بۆ الی داود و پیێیی گوت: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”بۆ خۆت 

هەڵبژێرە، ١٢ سێ ساڵ قاتوقڕی، �ان سێ مانگ هەاڵتن لەبەردەم دوژمنەکەت کە بە 
شمشێر ڕاوت دەنێت، �ان سێ ڕۆژ شمشێری �ەزدان بە دەرد لە خاکەکە دەدات 

a 5 هەرچەندە لە دووەم ساموئێل ٢١ :١٩   نووسراوە کە ئێلحانان گۆل�اتی خۆی کوشت، بەاڵم دەشێت چەند جەنگاوەرێکی فەلەستی هەبێت کە ناو�ان گۆل�ات بوو.  
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و فر�شتەی �ەزدان�ش لە هەموو سنوورەکانی ئ�سرائ�لدا وێرانکاری دەکات.“ ئێستا 
بب�نە چی وەاڵمی خودا بدەمەوە کە منی ناردووە.«

�ەزدان،  دەستی  بکەومە  با  تەنگانەدام،  لە  »زۆر  گادی گوت:  بە  ١3 داود�ش 

چونکە ئەو بەزە�یی زۆر زۆرە، بەاڵم با نەکەومە ژێر دەستی مرۆڤەوە.«
لە  پی�او  هەزار  حەفتا  ئ�تر  ئ�سرائ�لەوە،  ناو  خستە  دەردی  �ەزدان  ئەوە  ١4 لەبەر 

ئەوەی  بۆ  نارد  ئۆرشەل�م  سەر  بۆ  فر�شتە�ەکی  خودا  ١5 هەروەها  مردن.  ئ�سرائ�ل 
کارەساتەکەی  و  کرد  تەماشای  �ەزدان  دەکرد،  وێرانی  کاتێک  بکات،  وێرانی 
هەڵبگرە!«  دەست  ئێستا  »بەسە!  فەرموو:  وێرانکەرەکەی  فر�شتە  بە  ڕاگرت، 

فر�شتەکەی �ەزدان لەو کاتەدا لەسەر جۆخ�نەکەی ئەرەونای �ەبوسی ڕاوەستابوو.
ئاسماندا  و  زەوی  لەنێوان  �ەزدان  فر�شتەکەی  ب�نی  و  هەڵبڕی  سەری  ١٦ داود 

ڕاوەستاوە، شمشێرەکەی بەدەستەوە�ە و بەسەر ئۆرشەل�مدا ڕا�کێشاوە. داود و ئەو 
پی�رانەی کە جلوبەرگی گوش�انa پۆش�بوو بەسەر ڕوو�اندا کەوتن.

١7 داود بە خودای گوت: »ئا�ا من نەبووم کە فەرمانم دا سەرژمێری گەل بکەن؟ 

مەڕانە  ئەم  بەاڵم  کرد،  خراپەم  من  ڕاست�دا  لە  کردووە،  گوناهم  کە  ئەوەی  منم 
چ��ان کردووە؟ ئەی �ەزدان، خودای من، تکا�ە با سزاکەت بۆ من و بنەماڵەکەم 

بێت، نەک ئەم دەردە لەسەر گەلەکەت بەردەوام بێت.«
داود  با  بڵێت،  داود  بە  کە  فەرموو،  گادی  بە  �ەزدان  فر�شتەکەی  ١٨ ئ�نجا 

�ەزدان  بۆ  قوربانگا�ەک  �ەبوسی  ئەرەونای  جۆخ�نەکەی  لەسەر  و  سەربکەوێت 
گوتی،  �ەزدانەوە  ناوی  بە  کە  گاد  قسەکەی  بەپیێیی  ١٩ داود�ش  دابمەزرێنێت. 

سەرکەوت.
٢٠ لە کاتێکدا ئەرەونا گەنمی دەکوتا، ئاوڕی دا�ەوە و فر�شتەکەی ب�نی، چوار 

الی  بەرەو  داود  ٢١ پاشان  شاردەوە.  خۆ�ان  بوون  لەگەڵ�دا  کە  ئەرەونا  کوڕەکەی 
لە  دێت،  ئەو  الی  بەرەو  داود  کە  ب�نی  هەڵبڕی  چاوی  ئەرەونا  هات،  ئەرەونا 

جۆخ�نەکە چووە دەرەوە، کڕنۆشی بۆ داود برد و سەری خستە سەر زەوی.
٢٢ داود بە ئەرەونای گوت: »شوێنی جۆخ�نەکەم بدەرێ تاکو قوربانگا�ەک بۆ 

�ەزدان بن�اد بنێم و دەردەکە لە کۆڵ گەل ببێتەوە، بە نرخی تەواوی خۆی بمدەرێ.«
٢3 ئەرەوناش بە داودی گوت: »بۆ خۆتی ببە و با پاشای گەورەم چی بە چاک 

دەزانێت ئەوە بکات. تەماشا بکە. ئەوە گا بۆ قوربانی سووتاندن و جەنجەڕ بۆ دار 
و گەنمەکەش بۆ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە. هەمووی دەدەم.«

٢4 بەاڵم داودی پاشا بە ئەرەونای گوت: »نەخێر، بەڵکو بە نرخی تەواوی خۆی 

دە�کڕم، چونکە ئەوەی هی تۆ�ە نا�بەم بۆ �ەزدان، قوربانی سووتاندنی بەخۆڕا�یی 
سەر ناخەم.«

ئەرەونا.  دا�ە  زێڕی  شاقل  سەد  شەش  شوێنەکە  بە  بەرامبەر  داود  ئەوە  ٢5 لەبەر 

قوربانی  و  سووتاندن  قوربانی  و  نا  بن�اد  �ەزدان  بۆ  قوربانگا�ەکی  لەوێ  ٢٦ داود 

a ١٦ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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بۆ سەر  ئاسمانەوە  لە  ئاگر  بە  ئەو�ش  پاڕا�ەوە،  �ەزدان  لە  هاوبەشی سەرخست. 
قوربانگاکەی قوربانی سووتاندن وەاڵمی دا�ەوە.

گەڕاندەوە  ئەو�ش شمشێرەکەی  و  کرد  فر�شتەکە  بە  فەرمانی  �ەزدان  ٢7 پاشان 

ناو کێالنەکەیa. ٢٨ لەو کاتەدا کە داود ب�نی �ەزدان لەسەر جۆخ�نەکەی ئەرەونای 
چادرەکەی  کاتەدا  ٢٩ لەو  سەربڕی.  قوربانی  لەوێدا  دا�ەوە،  وەاڵمی  �ەبوسی 
قوربانگاکەی  لەگەڵ  کردبوو،  دروستی  چۆڵەوان�دا  لە  موسا  کە  �ەزدان  پەرستنی 
قوربانی سووتاندن، لەسەر بەرزا�ی�ەکەی گبعۆن بوون. 3٠ بەاڵم داود نە�توانی بچێتە 
�ەزدان  لە شمشێرەکەی فر�شتەی  لە خودا بکات، چونکە  پرس�ار  بەردەمی هەتا 

دەترسا.

 ئ�نجا داود گوتی: »ئێرە ماڵی �ەزدانی پەروەردگارە، هەر ئێرەش قوربانگای ٢٢ ١

قوربانی سووتاندنی ئ�سرائ�لە.«

ئامادەکاری بۆ �ەرس�گاکە
٢ ئ�تر داود فەرمانی دا بە کۆکردنەوەی ئەو نامۆ�انەی لە خاکی ئ�سرائ�ل بوون، 

هەندێکی لێ کردنە نەقاڕ بۆ تاش�نی بەردی چوارگۆشە�یی بۆ بن�ادنانی ماڵی خودا. 
3 داود ئاسنێکی زۆری بۆ بزمار و ئەڵقەڕ�زی دەرگاکان ئامادە کرد، بڕۆنزێکی زۆری 

لەکێش نەهاتووشی ئامادە کرد. 4 هەروەها داری ئورز�شی ئامادە کرد کە لە ژمارە 
نەدەهات، چونکە سە�دائ��ەکان و سور�ی�ەکان دار ئورزێکی زۆر�ان بۆ داود هێنا.

بۆ  کە  ماڵەش  ئەم  پیێنەگە�شتووە،  و  منداڵە  کوڕم  »سلێمانی  گوتی:  5 داود 

�ەزدان بن�اد دەنرێت دەبێت لەبەرچاوی هەموو گەالن زۆر گەورە و بەناوبانگ و 
شکۆدار بێت، لەبەر ئەوە من ئێستا ئامادەکاری بۆ دەکەم.« جا داود بەر لە مردنی 

ئامادەکار�ی�ەکی زۆری بۆ کرد.
٦ پاشان سلێمانی کوڕی بانگکرد و ڕا�س�ارد کە ماڵێک بۆ �ەزدانی پەروەردگاری 

ئ�سرائ�ل بن�اد بنێت. 7 داود بە سلێمانی گوت: »کوڕی خۆم، من لە دڵمدا بوو 
بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ٨ بەاڵم  بنێم.  بن�اد  پەروەردگارم  �ەزدانی  ناوی  بۆ  ماڵێک 
هات، پیێیی فەرمووم: ”تۆ خوێنێکی زۆرت ڕشتووە و جەنگی گەورەشت کردووە، 
زۆرت  خوێنێکی  لەبەردەمم  چونکە  دروستناکە�ت،  ناوەکەم  بۆ  ماڵ  ئەوە  لەبەر 
ڕشتووەتە سەر زەوی. ٩ بەاڵم کوڕێکت دەبێت، دەبێتە پی�اوی ئاشتی و حەسانەوە، 
لە  دەبێت،   bسلێمان ناوی  دە�حەسێنمەوە.  دەوروبەری  دوژمنەکانی  هەموو  لە 
بۆ  ١٠ ئەو ماڵێک  ئ�سرائ�ل دەبەخشم.  بە  ئارامی  و  ئاشتی  ئەودا  پاشا�ەتی  ماوەی 
ناوەکەم بن�اد دەنێت، من دەبمە باوکی ئەو و ئەو�ش دەبێتە کوڕی من، تەختی 

پاشا�ەت��ەکەشی هەتاهەتا�ە لەسەر ئ�سرائ�ل جێگ�ر دەکەم.“
١١ »کوڕی خۆم، ئێستاش �ەزدانت لەگەڵدا بێت و سەرکەوتوو ب�ت و ماڵەکەی 

a ٢7 �ان کاالنەکەی.  

b ٩ ناوەکە لە زمانی ع�بر�دا شەلۆمۆ �ە کە لە ڕووی دەنگەوە لە وشەی )ئاشتی(ی ع�بری نز�کە.  
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فەرمووی.  تۆ  بە  سەبارەت  شێوە�ەی  بەو  بنێ�ت  بن�اد  پەروەردگارت  �ەزدانی 
بداتێ  تێگە�شتنت  و  دانا�یی  �ەزدان  دەکە�ت  ئ�سرائ�ل  فەرمانڕەوا�ەتی  ١٢ کاتێک 

بۆ ئەوەی فێرکردنەکانی �ەزدانی پەروەردگارت پە�ڕەو بکە�ت. ١3 ئەگەر ئاگادارب�ت 
لەوەی ئەو فەرز و حوکمانە بەجێبهێن�ت کە �ەزدان لە ڕێگەی موساوە فەرمانی بە 
گەلی ئ�سرائ�ل کرد، ئەو کاتە سەرکەوتوو دەب�ت. ئ�تر بەهێزبە و ئازابە، مەترسە و 

ورە بەرمەدە.
�ەزدان،  پەرستگای  بۆ  ئەمانە  داب�نکردنی  بۆ  چێژتووە  زۆرم  ناخۆشی  ١4 »من 

سەد هەزار تالنتa زێڕ و مل�ۆنێک تالنتb ز�و، بڕۆنز و ئاسنێکی زۆری لە کێش 
بکە�ت.  ز�اتر�ان  دەتوان�ت  تۆش  کردووە.  ئامادە  بەرد�شم  و  دار  نەهاتووش، 
١5 کرێکارێکی زۆرت لەال�ە، لە نەقاڕ و بەنا و دارتاش و کەسانی شارەزا لە هەموو 

کار و پی�شە�ەک ١٦ لەسەر زێڕ و ز�و و بڕۆنز و ئاسن، وەستاکان لە ژمارە نا�ەن. ئ�تر 
هەستە و دەستبەکار بە و �ەزدانت لەگەڵ بێت.«

١7 پاشان داود فەرمانی بە هەموو سەرکردەکانی ئ�سرائ�ل کرد هار�کاری سلێمانی 

هەموو  لە  ئا�ا  ن��ە؟  لەگەڵتان  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ١٨ »ئا�ا  بکەن:  کوڕی 
ال�ەکەوە نە�حەساندوونەتەوە؟ دان�شتووی خاکەکەی داوەتە دەستم و خاکەکەی 
گ�انتانەوە  و  دڵ  هەموو  بە  ١٩ ئێستاش  کردووە.  گەلەکەی  و  �ەزدان  ژێردەستەی 
ڕووتان لە �ەزدانی پەروەردگارتان بکەن. هەستن و پی�رۆزگای �ەزدانی پەروەردگار 
خودا  پی�رۆزگای  قاپوقاچاغی  و  �ەزدان  پە�مانی  سندوقی  ئەوەی  بۆ  بنێن،  بن�اد 

بهێنرێتە ناو ئەو پەرستگا�ەی کە بۆ ناوی �ەزدان بن�اد دەنرێت.«

لێڤیپیەکان

پی�ر بوو و بە سااڵ چوو، سلێمانی کوڕی کرد بە پاشای ٢3  پاش ئەوەی داود  ١

ئ�سرائ�ل.
3 ئەو  و  کۆکردەوە  لێڤ��ەکانی  و  کاه�ن  و  ئ�سرائ�ل  سەرکردەکانی  ٢ هەموو 

کۆی  و  کران  سەرژمێری  بوو  سەرەوە  بەرەو  و  ساڵ  سی  تەمەن�ان  لێڤ��انەشی 
ژمارە�ان سی و هەشت هەزار پی�او بوو. 4 داود گوتی: »ب�ست و چوار هەزار لەمانە 
بۆ سەرپەرشت�کردنی کاری پەرستگای �ەزدان و شەش هەزار�ان کوێخا و دادوەر 
و 5 چوار هەزار�ان دەرگاوان و چوار هەزاری د�کەش�ان بۆ ستا�شکردنی �ەزدان بەو 

ئامێرە مۆس�ق��انەی کە بۆ ستا�شکردن دروستم کردن.«

٦ ئ�نجا داود لێڤ��ەکانی کردە چەند بەشێک، بەپیێیی کوڕەکانی لێڤی: گێرشۆن و   
قەهات و مەراری.

a ١4 سەد هەزار تالنت: نز�کەی 345٠ تەن.  

b ١4 مل�ۆن تالنت: نز�کەی 345٠٠ تەن.  
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گێرشۆنیپیەکان
7 لە گێرشۆن��ەکان:  

  لەعدان و ش�معی.
٨ کوڕەکانی لەعدان:  

  �ەح�ێلی کوڕە گەورەی بنەماڵەکە، ئ�نجا زێتام و �ۆئێل، سێ کوڕ بوون.
٩ کوڕەکانی ش�معی:  

  شەلۆمۆت، حەز�یێل و هاران، سێ کوڕ بوون.
  ئەمانە گەورەی بنەماڵەکانی لەعدان بوون.

 ١٠ کوڕەکانی ش�مع�ش:
  �ەحەت و ز�زا و �ەعوش و بەر�عە.

  ئەمانە چوار کوڕەکەی ش�معی بوون.
١١ �ەحەت کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو و ز�زا دووەم بوو، بەاڵم �ەعوش و بەر�عە   

کوڕی زۆر�ان نەبوو، لەبەر ئەوە وەک �ەک بنەماڵە هەژمارد کران.

قەهاتیپیەکان
 ١٢ کوڕەکانی قەهات:

  عەمرام، �ەسهار، حەبرۆن و عوز�یێل، چوار کەس بوون.
 ١3 کوڕەکانی عەمرام:
  هارون و موسا.

  هارون و نەوەکانی بۆ هەتاهەتا�ە بۆ تەرخانکردنی شتی هەرەپی�رۆز هەڵبژێردران، 
بۆ  ئەوەوە  ناوی  بە  بەرەکەت  داواکردنی  و  �ەزدان  لەبەردەم  قوربانی کردن  بۆ 
هەتاهەتا�ە. ١4 هەروەها کوڕەکانی موسای پی�اوی خودا وەک بەشێک لە هۆزی 

لێڤی دانران.
 ١5 کوڕەکانی موسا

  گێرشۆم و ئەل�عەزەر بوون.
 ١٦ نەوەکانی گێرشۆم:

  شوڤائێل کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو.
 ١7 نەوەی ئەل�عەزەر�ش:

  ئەل�عەزەر تەنها �ەک کوڕی هەبوو ناوی ڕەحەڤ�ا بوو،
  بەاڵم ڕەحەڤ�ا کوڕی زۆر بوو.

 ١٨ کوڕەکانی �ەسهار:
  شەلۆم�ت کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو.

 ١٩ کوڕەکانی حەبرۆن:
  �ەر�ی�اهو کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو،

  ئەمەر�ا دووەم و �ەحەز�یێل سێ�ەم و �ەقەمەعام چوارەم�ان بوو.
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 ٢٠ کوڕەکانی عوز�یێل:
  م�خا کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو و �ی�ش�ا دووەم�ان بوو.

مەراریپیەکان
 ٢١ کوڕەکانی مەراری:
  مەحلی و موشی.
  کوڕەکانی مەحلی:
  ئەلعازار و ق�ش.

٢٢ ئەلعازار مرد و کوڕی نەبوو، تەنها کچی هەبوو، جا کوڕەکانی ق�شی برای   
هێنا�انن.

 ٢3 کوڕەکانی موشی:
  مەحلی، عێدەر و �ەر�مۆت، سێ کوڕ بوون.

 ٢4 ئەمانە نەوەی لێڤی بوون بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان. گەورەی بنەماڵەکان کە بەپیێیی 
ب�ست  گەنجی  لە  کران،  سەرژمێر  �ەک  بە  �ەک  و  کران  تۆمار  ناوەکان�ان 
٢5 چونکە  دەکرد،  خزمەت�ان  �ەزدان  پەرستگای  لە  کە  سەرەوە  بەرەو  ساڵ 
گەلەکەی  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوەی  »لەبەر  گوتبووی:  داود 
بووە،  ن�شتەجێ  ئۆرشەل�م  لە  �ەزدان  هەتاهەتا�ە  بۆ  و  حەساندووەتەوە 
لەو  �ەکێک  �ان ه�چ  پەرستن  لێڤ��ەکان چادرەکەی  ناکات  پیێو�ست  ٢٦ ئ�تر 

قاپوقاچاغانەی کە لە خزمەتی چادرەکەی پەرستن بەکاردەهێنرێت هەڵبگرن و 
بگوازنەوە.« ٢7 بەپیێیی دوا�ی�ن فەرمانی داود، لێڤ��ەکان لە گەنجی ب�ست ساڵ 

بەرەو سەرەوە سەرژمێری کران.

پەرستگای  خزمەتکردنی  لە  دەکرد  هارون�ان  نەوەی  بەردەستی  ٢٨ لێڤ��ەکان 

شتە  پاککردنەوەی  بۆ  التەن�شتەکان،  ژوورە  و  حەوشە  بۆ  بوون  بەرپرس  �ەزدان: 
٢٩ بەرپرس�ار�یێت�ش�ان هەبوو  لە ماڵی خودا؛  بۆ خزمەتکردنی د�کەش  پی�رۆزەکان، 
 aنانی ناسکە  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  بۆ  ئارد  باشتر�ن  و  تەرخانکراو  نانی  بۆ 
فەت�رەی و خۆراکی سەر ساج و تێکەڵکردنی هەرچی کە تێکەڵ دەکرێت و بۆ 
بۆ  بە�ان��ەک  هەموو  ڕاوەستان  بۆ  3٠ هەروەها  پیێوانەکردنێک؛  و  ئەندازە  هەموو 
بۆ  3١ هەروەها  شێوە؛  هەمان  بە  ئێواران�ش  �ەزدان  ستا�شکردنی  و  سوپاسکردن 
و جەژنەکان.  و سەرەمانگ  لە شەممە  قوربانی سووتاندن  هەموو سەرخستنێکی 
بە  لەسەر�ان،  ڕێسا�ە  کە  چەشنەی  بەو  و  ژمارە�ە  بەو  لێڤ��ەکان  بوو  پیێو�ست 

بەردەوامی لەبەردەم �ەزدان خزمەت بکەن.
دەکرد،  پارێزگار�ان  پی�رۆز  شوێنی  و  چاوپیێکەوتن  چادری  لە  لێڤ��ەکان  3٢ ئ�تر 

هەروەها بەردەستی نەوەی هارون�ان دەکرد لە خزمەتکردنی پەرستگای �ەزدان.

a ٢٩ ناسکە نان: ناوەشکێنە.  
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دابەشکردنی کاهینەکان بەسەر لقەکاندا

 ئەمانەش بەشەکانی نەوەی هارون بوون:٢4 ١

ئ�تامار بوون. ٢ ناداب و  کوڕەکانی هارون، ناداب و ئەب�هو و ئەلعازار و 
ئ�تامار بوون بە  ئەلعازار و  لەبەر ئەوە  باوک�ان مردن و کوڕ�ان نەبوو،  پیێش  ئەب�هو 
کاه�ن. 3 بە �ارمەتی سادۆق لە نەوەی ئەلعازار و ئەح�مەلەخ لە نەوەی ئ�تامار، داود 
نەوەی هارونی بەپیێیی خشتەی خزمەتکردنەکان�ان دابەش کرد. 4 جا ب�ن��ان نەوەی 
ئەلعازار ژمارەی ڕابەرەکان�ان ز�اترە لە نەوەی ئ�تامار، لەبەر ئەوە نەوەی ئەلعازار�ان 
گەورەی  هەشت  بە  ئ�تامار�ش  نەوەی  و  بنەماڵە  گەورەی  شازدە  بە  کرد  دابەش 
کاربەدەستانی  ئ�تامار�ش  و  ئەلعازار  نەوەی  هەردوو  لە  ئەوەی  5 لەبەر  بنەماڵە. 
پی�رۆزگا و کاربەدەستانی خودا هەبوون، بێ ال�ەن ت�روپشک�ان بۆ کرا و دابەش�ان 

کردن.
٦ شەمەع�ای کوڕی نەتەنێل لە نەوەی لێڤ��ەکان کە سەرقەڵەم بوو، بە ئامادەبوونی 

پاشا و کاربەدەستەکان، سادۆقی کاه�ن، ئەح�مەلەخی کوڕی ئەب�اتار و گەورەی 
�ەک  نووسی:  چەشنە  بەم  ئەوانی  ناوەکانی  لێڤ��ەکان،  و  کاه�ن  بنەماڵەکانی 

بنەماڵە سەر بە ئ�تامار لەدوای �ەک سەر بە ئەلعازار.

7 �ەکەم ت�روپشک بۆ �ەهۆ�ار�ڤ دەرچوو و  
  دووەم بۆ �ەدا�ا و

٨ سێ�ەم بۆ حار�م و  
  چوارەم بۆ سەعۆر�م و

٩ پیێنجەم بۆ مەلک�ا و  
  شەشەم بۆ م�ام�ن و
 ١٠ حەوتەم بۆ هەقۆچ و

  هەشتەم بۆ ئەب�ا و
 ١١ نۆ�ەم بۆ �یێشوع و

  دە�ەم بۆ شەخەنە�ا و
 ١٢ �ازدە�ەم بۆ ئەل�اش�ڤ و

  دوازدە�ەم بۆ �اق�م و
 ١3 سێزدە�ەم بۆ حوپا و

  چواردە�ەم بۆ �ەشەڤەئاڤ و
 ١4 پازدە�ەم بۆ ب�لگا و

  شازدە�ەم بۆ ئ�مێر و
 ١5 حەڤدە�ەم بۆ حێز�ر و

  هەژدە�ەم بۆ هەپی�چێچ و
 ١٦ نۆزدە�ەم بۆ پەتەح�ا و

  ب�ستەم بۆ �ەحەزق�ێل و
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 ١7 ب�ست و �ەکەم بۆ �اک�ن و
  ب�ست و دووەم بۆ گاموول و

 ١٨ ب�ست و سێ�ەم بۆ دەال�ا و
  ب�ست و چوارەم�ش بۆ مەعەز�اهو دەرچوو.

١٩ کە هاتنە ناو پەرستگای �ەزدان بەپیێیی ئەم خشتە�ە خزمەت�ان دەکرد بەگوێرەی 

ئەوەی  بەپیێیی  کردن،  د�اری  بۆی  گەورە�ان  باپی�رە  هارونی  کە  ڕێسا�انەی  ئەو 
�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل فەرمانی پیێیی کردبوو.

�اشماوەی لێڤیپیەکان
 ٢٠ سەبارەت بەو نەوانەی لێڤی کە ماونەتەوە:

  لە نەوەی عەمرام: شوڤائێل؛
  لە نەوەی شوڤائێل: �ەحدە�اهو.

 ٢١ لە نەوەی ڕەحەڤ�ا: �ی�ش�ا کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو.
 ٢٢ لە �ەسهار�ی�ەکان: شەلۆمۆت؛

  لە نەوەی شەلۆمۆت: �ەحەت.
 ٢3 لە نەوەی حەبرۆن:

  �ەر�ی�اهوی کوڕە گەورەی بنەماڵەکە بوو و ئەمەر�ا دووەم و �ەحەز�یێل سێ�ەم و 
�ەقەمەعام چوارەم.

 ٢4 لە نەوەی عوز�یێل: م�خا و
  لە نەوەی م�خا: شام�ر و

 ٢5 �ی�ش�ای برای م�خا؛ و
  لە نەوەی �ی�ش�ا: زەکەر�ا.

 ٢٦ کوڕەکانی مەراری: مەحلی و موشی.
  کوڕەکەی �ەعز�ا: بەنۆ.

 ٢7 لە نەوەی مەراری:
  لە �ەعز�ا: بەنۆ، شۆهەم، زەکور و ع�ڤری.

 ٢٨ لە مەحلی: ئەلعازار و ئەلعازار�ش کوڕی نەبوو.
 ٢٩ لە ق�ش: �ەرەحمێلی کوڕی ق�ش،

 3٠ هەروەها نەوەی موشی: مەحلی، عێدەر و �ەر�مۆت.

  ئەمانە نەوەی لێڤی بوون بەپیێیی بنەماڵەکان�ان.

3١ هەروەها ئەمان�ش وەک براکان�ان لە نەوەی هارون ت�روپشک�ان کرد، لەبەردەم 

داودی پاشا و سادۆق و ئەح�مەلەخ و گەورەی بنەماڵەکانی کاه�ن و لێڤ��ەکان، 
بچووکەکاندا،  برا  بنەماڵەکانی  و  گەورە  برا  بنەماڵەکانی  لەنێوان  نەکرا  ج�اوازی 

هەردوو وەک �ەک.
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گۆرانیبێژەکان

هێ�مان ٢5 و  ئاساف  کوڕەکانی  لە  هەندێک  سوپا  سەرکردەکانی  و   داود  ١

ئەم  کرد،  تەرخان  خودا  پە�امی  ڕاگە�اندنی  خزمەتی  بۆ  �ەدوتون�ان  و 
ژەن�ارەکان  پی�اوە  تۆماری  ل�ستی  دەکرد.  سەنج  و  ساز  و  ق�سارە  بە  خزمەتەش�ان 

بەگوێرەی خزمەتەکە�ان بەم جۆرە بوو:

٢ لە کوڕەکانی ئاساف:  
  زەکور، �وسف، نەتەن�اهۆ و ئەسەرئێال. کوڕەکانی ئاساف لەژێر سەرپەرشتی 

ئاسافدا بوون کە لەبەردەستی پاشادا پە�امی خودا�ان ڕادەگە�اند.
3 لە �ەدوتون، کوڕەکانی �ەدوتون:  

شەش  واتە  مەت�س�ا،  و  حەشەڤ�ا  ش�معی،  �ەشەع�ا،  چەری،    گەدەل�اهو، 
پە�امی  ق�سارەوە  بە  کە  بوون،  باوک�اندا  �ەدوتونی  سەرپەرشتی  لەژێر  کەس 

خودای ڕادەگە�اند و سوپاس و ستا�شی �ەزدانی دەکرد.
4 لە هێ�مان، کوڕەکانی هێ�مان:  

  بوق�اهو، مەتەن�ا، عوز�یێل، شوڤائێل، �ەر�مۆت، حەنەن�ا، حەنانی، ئەل��اتا، 
گ�دەلتی، ڕۆمەمتی عەزەر، �ۆشبەقاشا، مەلۆتی، هۆت�ر و مەحەز�ۆت. 5 هەموو 
ئەمانە کوڕەکانی هێ�مان بوون کە پە�امی خودای بە پاشا ڕادەگە�اند. خودا 

بەڵێنی پیێدابوو کە ناوی بەرز بکاتەوە و چواردە کوڕ و سێ کچی پیێدا.

٦ هەموو ئەمانە لەژێر دەستی باوک�اندا بوون بۆ گۆرانی گوتن بۆ پەرستگای خودا 

بە سەنج و ساز و ق�سارەش، بۆ خزمەتکردنی ماڵی خودا.
ئەمان  7 ژمارەی  بوون.  پاشادا  دەستی  لەژێر  هێ�مان  و  �ەدوتون  ئاساف، 
بۆ  مۆس�قاژەندن  لە  بوون  شارەزا  و  بوون  مۆس�قاژەندن  فێری  کە  خزمەکان�ان،  و 
�ەزدان، دوو سەد و هەشتا و هەشت کەس بوون. ٨ جا ت�روپشک�ان کرد بۆ کار 
وەک  مامۆستا  و  قوتابی  هەروەها  �ەک،  وەک  و گەورە  بچووک  ئەرکەکان�ان،  و 

�ەک.

٩ ت�روپشکی �ەکەم کە هی ئاساف بوو، بۆ �وسف دەرچوو، خۆی و کوڕەکانی و   
براکانی؛

  دووەم بۆ گەدەل�اهو، خۆی و براکانی و کوڕەکانی کە دوازدە بوون؛
 ١٠ سێ�ەم بۆ زەکور، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ١١ چوارەم بۆ �ەچری، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ١٢ پیێنجەم بۆ نەتەن�اهۆ، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ١3 شەشەم بۆ بوق�اهو، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ١4 حەوتەم بۆ �ەسەرێال، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ١5 هەشتەم بۆ �ەشەع�ا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ١٦ نۆ�ەم بۆ مەتەن�ا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
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 ١7 دە�ەم بۆ ش�معی، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ١٨ �ازدە�ەم بۆ عەزەرئێل، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ١٩ دوازدە�ەم بۆ حەشەڤ�ا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢٠ سێزدە�ەم بۆ شوڤائێل، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢١ چواردە�ەم بۆ مەت�س�ا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢٢ پازدە�ەم بۆ �ەر�مۆت، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢3 شازدە�ەم بۆ حەنەن�ا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ٢4 حەڤدە�ەم بۆ �ۆشبەقاشا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢5 هەژدە�ەم بۆ حەنانی، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢٦ نۆزدە�ەم بۆ مەلۆتی، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ٢7 ب�ستەم بۆ ئەل��اتا، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 ٢٨ ب�ست و �ەکەم بۆ هۆت�ر، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 ٢٩ ب�ست و دووەم بۆ گ�دەلتی، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
 3٠ ب�ست و سێ�ەم بۆ مەحەز�ۆت، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛

 3١ ب�ست و چوارەم�ش بۆ ڕۆمەمتی عەزەر، کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون.

دەرگاوانەکان

 بەشی دەرگاوانەکان بر�تی بوون لە بنەماڵەی قۆرەح:٢٦ ١

لە قۆرەح��ەکان:   
کوڕێکی  چەند  ٢ مەشەلەم�ا  ئاساف.  نەوەی  لە  قۆرێ  کوڕی    مەشەلەم�ای 

هەبوو:
  زەکەر�ا نۆبەرە و �ەد�عێل دووەم و

  زەڤەد�ا سێ�ەم و �ەسن�ێل چوارەم و
3 ئ�الم پیێنجەم و �ەهۆحانان شەشەم  

  و ئەل�هۆعێ�نەی حەوتەم.
4 عوبێد ئەدۆم�ش چەند کوڕێکی هەبوو،  

  شەمەع�ا نۆبەرە و �ەهۆزاڤاد دووەم و
  �ۆئاح سێ�ەم و ساکار چوارەم و

  نەتەنێل پیێنجەم و 5 عەم�ێل شەشەم و
  �ەساخار حەوتەم و پەعولەتەی هەشتەم،

  چونکە خودا عوبێد ئەدۆمی بەرەکەتدار کردبوو.
ڕابەری  کە  هەبوو،  کوڕێکی  چەند  ئەدۆم�ش  عوبێد  کوڕی  ٦ شەمەع�ای   
7 کوڕەکانی  بوون.  توانا  بە  زۆر  پی�اوی  ئەوان  چونکە  بوون،  بنەماڵەکە�ان 

شەمەع�ا:
  عۆسنی، ڕفائێل، عوبێد و ئەلزاڤاد؛
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  هەروەها ئەل�هو و سەمەک�اهوی خزمانی شەمەع�ا لە پی�اوانی بەهێز بوون.
و کەسەکان�ان  کوڕەکان�ان  و  بوون؛ خۆ�ان  ئەدۆم  عوبێد  نەوەی  ئەمانە  ٨ هەموو   
پی�اوانی بەهێز و بە توانا بوون لە خزمەتەکە�ان، شەست و دوو کەس لە نەوەی 

عوبێد ئەدۆم بوون.
٩ مەشەلەم�ا و کوڕ و کەسەکانی کە لە پی�اوە بەهێزەکان بوون، هەژدە کەس بوون.  

 ١٠ حۆسا کە لە نەوەی مەراری بوو، چەند کوڕێکی هەبوو:
پیێشەنگی  بە  کردی  باوکی  بەاڵم  نەبوو،  نۆبەرەش  ئەوەی  لەگەڵ    ش�مری 

کوڕەکانی؛
١١ ح�لق�ا دووەم بوو و تەڤەل�اهو سێ�ەم  

  و زەکەر�ا چوارەم.
  هەموو کوڕ و کەسەکانی حۆسا سێزدە کەس بوون.

 ١٢ ئەم بەشی دەرگاوانانەش لەژێر سەرپەرشتی ڕابەرەکان�ان ئەرکی خزمەتکردن�ان لە 
بۆ  ت�روپشک  ١3 جا  هەروەک کەسەکان�ان.  س�ێردرا،  پیێ  �ەزدان  پەرستگای 
هەموو دەروازەکان کرا، بۆ پی�ران وەک گەنجان بەگوێرەی بنەماڵەکان�ان بەبێ 

ج�اوازی.
 ١4 ت�روپشکی دەروازەی ڕۆژهەاڵت بۆ شەلەم�اهو دەرچوو،

دەروازەی  و  کرا  ت�روپشک  بوو،  ور�ا  ڕاوێژکارێکی  کە  کوڕ�شی  زەکەر�ای    بۆ 
باکووری بۆ دەرچوو.

 ١5 ت�روپشکی دەروازەی باشوور بۆ عوبێد ئەدۆم دەرچوو، ت�روپشکی کۆگاکەش بۆ 
کوڕەکانی.

 ١٦ بۆ ت�روپشکی دەروازەی ڕۆژئاوا و دەروازەی شەلەخەت لەسەر ئەو ڕێگا�ەی کە 
بەرەو ژوور دەبووەوە، بۆ شوپی�م و حۆسا دەرچوو.

  پاسەوان بەرامبەر بە پاسەوان بوو:
 ١7 ڕۆژانە شەش لە لێڤ��ەکان لەالی ڕۆژهەاڵت

  و چوار لەالی باکوور
  و چوار لەالی باشوور بوون،

  لەالی کۆگاکەش دوو دوو پاسەوان�ێت��ان دەکرد.
گ�رابوو،  بە کۆڵەکە  ڕۆژئاوا کە هەردوو الی  داپۆشراوکەی الی  ڕێڕەوە سەر   ١٨ بۆ 

چوار لێڤی لەسەر ڕێگاکە و دووان�ش لەناو ڕێڕەوەکە بوون.

 ١٩ ئەمانە بەشی دەرگاوانەکان بوون، لە نەوەی قۆرەح��ەکان و لە نەوەی مەراری.

خەزنەدار و کاربەدەس�انی دیکە
و گەنج�نەکانی  ماڵی خودا  لێ�رسراوی گەنج�نەکانی  لێڤ��ەکان  لە  ٢٠ هەندێک 

شتە تەرخانکراوەکان بوون.
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بوون.  گێرشۆنی  لەعدانی  بنەماڵەکانی  گەورەی  کوڕەکانی  و  ٢١ �ەح�ێلی 

٢٢ هەروەها �ەح�ێلی و کوڕەکانی، زێتام و �ۆئێلی برای، لێ�رسراوی گەنج�نەکانی 

پەرستگای �ەزدان بوون.

و  حەبرۆنی  �ەسهاری،  عەمرامی،  بنەماڵەی  لە  هەر�ەک  ئەمان�ش   ٢3 لەگەڵ 
عوز�یێل��ەکان ئەرک و بەرپرس�ار�یێتی پیێ س�ێردرا:

بوو.  گەنج�نەکان  لێ�رسراوی  موسا  کوڕی  گێرشۆمی  نەوەی  ٢4 شوڤائێلی   
٢5 کەسەکانی لە نەوەی ئەل�عەزەر: ڕەحەڤ�ا کوڕی ئەل�عەزەر، �ەشەع�ا کوڕی 

کوڕی  شەلۆم�تی  و  �ۆرام  کوڕی  زکری  �ەشەع�ا،  کوڕی  �ۆرامی  ڕەحەڤ�ا، 
زکری.

شتە  گەنج�نەکانی  هەموو  لێ�رسراوی  کەسەکانی  لەگەڵ  ٢٦ شەلۆم�ت   
فەرماندەی  بنەماڵەکان،  گەورەی  و  پاشا  داودی  کە  بوون  تەرخانکراوەکان 
هەزاران و سەدان و سەرکردەکانی سوپا تەرخان�ان کردبوون. ٢7 ئەوان بەشێک 
تەرخان  �ەزدان  پەرستگای  چاککردنەوەی  بۆ  جەنگ�ان  دەستکەوتەکانی  لە 
و شاولی کوڕی  پیێشب�ن�کەر  ئەو شتانەی ساموئێلی  ٢٨ هەروەها هەموو  کرد. 
ق�ش و ئەبنێری کوڕی نێر و �ۆئابی کوڕی چەرو�ا تەرخان�ان کردبوون، لەگەڵ 
بەرپرس  لێیی  کەسەکانی  و  شەلۆم�ت  د�کە،  تەرخانکراوەکانی  شتە  هەموو 

بوون.
٢٩ لە �ەسهار�ی�ەکان�ش:  

  کەنەن�اهو و کوڕەکانی بۆ کارەکانی دەرەوەی پەرستگاکە، کوێخا و دادوەر 
بوون بەسەر ئ�سرائ�لەوە.

3٠ لە حەبرۆن��ەکان:  
بەتواناکان بوون، هەزار و حەوت سەد کەس  لە    حەشەڤ�ا و کەسەکانی کە 
لە  ڕۆژئاوادا  بەالی  ئوردون  ڕووباری  لەوبەری  بوون  ئ�سرائ�ل  سەرپەرشت�اری 
حەبرۆن��ەکان�ش،  3١ لە  پاشادا.  خزمەتەکانی  و  �ەزدان  کارەکانی  هەموو 

�ەر�ی�اهو گەورەی بنەماڵەی حەبرۆن��ەکان بوو بەپیێیی ڕەچەڵەکنامە�ان.
ب�ن��ان    لە چلەم�ن ساڵی پاشا�ەتی داود لێکۆڵ�نەوە�ەک لە تۆمارەکانی کرا و 
گلعاد  ناوچەی  لە  �ەعزێر  دان�شتووانی  حەبرۆن��ەکانی  لەنێو  توانا  بە  پی�اوانی 
هەبوون. 3٢ داودی پاشا دوو هەزار و حەوت سەد کەس لە برا و کەسەکانی 
بە  کردنی  بوون،  بنەماڵەکان  گەورەی  و  بەهێزەکان  پی�اوە  لە  کە  �ەر�ی�اهو 
هەموو  لە  مەنەشە  هۆزی  ن�وەی  و  گاد�ی�ەکان  و  ڕەئوبێن��ەکان  لێ�رسراوی 

کاروبارەکانی خودا و پاشا.
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لەشکرەکان

بنەماڵەکان ٢7 گەورەی  کە  ئ�سرائ�لە،  نەوەی  پلەدارەکانی  ل�ستی   ئەمە  ١

لە  کە  ئەفسەرەکان�ان  لەگەڵ  بوون،  سەدان  و  هەزاران  فەرماندەی  و 
نۆبە  بە  ئەمانە  دەکرد.  پاشا�ان  خزمەتی  لەشکرەکان�ان  کاروباری  هەموو 
هەر  مانگ،  بە  مانگ  درێژا�یی ساڵ،  بە  دەڕۆ�شتنەوە،  و  دەهاتنە سەربازی 

لەشکرێک�ش بر�تی بوو لە ب�ست و چوار هەزار پی�او.

�ەک،  مانگی  بۆ  بوو  �ەک  لەشکری  فەرماندەی  زەبد�یێل  ٢ �اشۆڤەعامی کوڕی   
پیێرێز بوو،  پی�او پیێکهاتبوو، 3 لە نەوەی  لەشکرەکەی لە ب�ست و چوار هەزار 

فەرماندەی هەموو ئەفسەرەکانی لەشکری مانگی �ەکa بوو.
4 دۆدا�یی ئەحۆح�ش فەرماندەی لەشکری مانگی دوو بوو، لە لەشکرەکەی ئەودا   

م�قلۆت سەرکردە بوو، لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.
بوو،  سێ  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  کاه�ن  �ەهۆ�اداعی  کوڕی  5 بەنا�ای   
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو. ٦ ئەمە ئەو بەنا�ا�ە کە 
پاڵەوان بوو لەنێو س��ەکە و سەرکردە�ان بوو، عەم�زاڤادی کوڕ�شی فەرماندەی 

ئەفسەرەکانی ناو لەشکرەکەی بوو.
7 عەساهێلی برای �ۆئاب فەرماندەی لەشکری مانگی چوار بوو، لەشکرەکەی لە   
ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو، پاشان زەڤەد�ای کوڕی جێگەی گرتەوە.

لە  لەشکرەکەشی  بوو،  پیێنج  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  �زراحی  ٨ شەمهوتی   
ب�ست و چوار هەزار پیێکهاتبوو.

بوو،  شەش  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  تەقۆعی  ع�قێشی  کوڕی  ٩ ع�رای   
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

بوو،  حەوت  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  ئەفرا�م  نەوەی  لە  پەلۆنی   ١٠ حەلەچی 
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

 ١١ س�بەخە�یی حوشاتی لە خێڵی زەرەح��ەکان فەرماندەی لەشکری مانگی هەشت 
بوو، لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

بوو،  نۆ  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  بن�ام�ن  نەوەی  لە  عەناتۆتی   ١٢ ئەب�عەزەری 
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

 ١3 مەهەرە�یی نەتۆفا�یی لە خێڵی زەرەح��ەکان فەرماندەی لەشکری مانگی دە بوو، 
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

بوو،  �ازدە  مانگی  لەشکری  فەرماندەی  ئەفرا�م  نەوەی  لە  پی�رعاتۆنی   ١4 بەنا�ای 
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

 ١5 حەلدە�یی نەتۆفا�یی لە نەوەی عۆسن�ێل فەرماندەی لەشکری مانگی دوازدە بوو، 
لەشکرەکەشی لە ب�ست و چوار هەزار پی�او پیێکهاتبوو.

a 3 سەربازەکانی لەشکر بۆ ماوەی �ەک مانگ لە ساڵێک لە ئەرکدا بوون و دوای ئەوە دەگەڕانەوە سەر کاری ئاسا�یی خۆ�ان.  
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سەرۆکی هۆزەکان
 ١٦ ئەمانە سەرۆک هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بوون:

  بۆ هۆزی ڕەئوبێن��ەکان: ئەل�عەزەری کوڕی زکری؛
  بۆ ش�مۆن��ەکان: شەفەت�ای کوڕی مەعکا؛
 ١7 بۆ لێڤ��ەکان: حەشەڤ�ای کوڕی قەموئێل؛

  بۆ هارون: سادۆق؛
 ١٨ بۆ �ەهودا: ئەل�هو کە �ەکێک لە براکانی داود بوو؛

  بۆ �ەساخار: عۆمری کوڕی م�کائ�ل؛
 ١٩ بۆ زەبولون: �ەشمەع�ای کوڕی عۆبەد�ا؛

  بۆ نەفتالی: �ەر�مۆتی کوڕی عەزر�یێل؛
 ٢٠ بۆ نەوەی ئەفرا�م: هۆشێ�ەعی کوڕی عەزەز�اهو؛

  بۆ ن�وەی هۆزی مەنەشە: �ۆئێلی کوڕی پەدا�ا؛
 ٢١ بۆ ن�وەکەی د�کەی هۆزی مەنەشە لە گلعاد: �ی�دۆی کوڕی زەکەر�ا؛

  بۆ بن�ام�ن: �ەعس�ێلی کوڕی ئەبنێر؛
 ٢٢ بۆ دان: عەزەرئێلی کوڕی �ەرۆحام.

  ئەمانە سەرۆکی هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بوون.

٢3 داود�ش ژمارەی ئەوانەی وەرنەگرت کە گەنجی ب�ست ساڵ و کەمتر بوون، 

چونکە �ەزدان بەڵێنی دابوو کە ئ�سرائ�ل وەک ئەستێرەکانی ئاسمان زۆر دەکات. 
نەکرد،  تەواوی  بەاڵم  کرد،  سەرژمێر�ی�ەکە  بە  دەستی  چەرو�اش  کوڕی  ٢4 �ۆئابی 

ئاماری  هەروەها  ئ�سرائ�ل،  سەر  هێنا�ە  خودای  تووڕە�یی  سەرژمێر�ی�ە  ئەم  چونکە 
سەرژمێر�ی�ەکەش لە پەڕتووکی کاروباری ڕۆژانەی داود پاشادا تۆمار نەکرا.

لێپپرسراوانی ماڵوموڵکەکانی �اشا
 ٢5 عەزماڤێتی کوڕی عەد�یێل لێ�رسراوی گەنج�نەکانی پاشا بوو.

  �ۆناتانی کوڕی عوز�ا لێ�رسراوی ئەو ئەمبارانە بوو کە لە کێڵگە و شارۆچکە و 
گوند و لەناو قوللەکانی چاودێری بوون.

 ٢٦ عەزری کوڕی کەلووڤ�ش لێ�رسراوی وەرزێرەکانی کێڵگە بوو، ئەوانەی زەو�ی�ان 
دەکێاڵ.

 ٢7 ش�معی ڕاماتی لێ�رسراوی ڕەزەمێوەکان بوو.
  زەبدی ش�فەمی لێ�رسراوی بەروبوومەکانی ڕەز بوو بۆ ئەمبارەکانی شەراب.

لە  کە  هەنج�رەکانی  دار  و  زە�توون  دار  لێ�رسراوی  گەدەری   ٢٨ بەعل حانانی 
زوورگەکانیa �ەهودا بوو.

  �ۆعاشی بەرپرس�اری ئەمبارەکانی زە�ت بوو.
a ٢٨ زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  
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شارۆندا  دەشتا�ی�ەکانی  لە  کە  بوو  مانگا�انە  ئەو  لێ�رسراوی  شارۆنی   ٢٩ ش�ترە�یی 
دەلەوەڕان.

  شافاتی کوڕی عەدالی لێ�رسراوی مانگاکانی ناو دۆڵەکان بوو.
 3٠ ئۆب�لی ئ�سماع�لی لێ�رسراوی وشترەکان بوو.

  �ەحدە�اهوی مێرۆنۆتی لێ�رسراوی گوێدرێژەکان بوو.
 3١ �از�زی هاجەری لێ�رسراوی مەڕەکان بوو.

  هەموو ئەمانە لێ�رسراوی ماڵوموڵکەکانی داودی پاشا بوون.

 3٢ �ۆناتانی مامی داود�ش ڕاوێژکار بوو، پی�اوێکی تێگە�شتوو و سەرقەڵەم بوو،
  �ەح�ێلی کوڕی حەکمۆن�ش چاودێری کوڕەکانی پاشا بوو.

 33 ئەح�تۆفەل ڕاوێژکاری پاشا بوو.
  حوشەی ئەرک�ش هاوڕێیی پاشا بوو.

ئەم�ش  دوای  ڕاوێژکار،  بە  بوو  بەنا�ا  کوڕی  �ەهۆ�اداعی  ئەح�تۆفەل�ش   34 لەپاش 
ئەب�اتار جێگەی گرتەوە.

  �ۆئاب�ش سەرکردەی سوپاکەی پاشا بوو.

نەخشەی داود بۆ �ەرس�گا

 داود هەموو ڕابەرانی ئ�سرائ�لی لە ئۆرشەل�م کۆکردەوە: سەرۆک هۆزەکان؛ ٢٨ ١

فەرماندەی  لەگەڵ  بوون،  پاشا  لە خزمەتی  ئەو لەشکرانەی کە  فەرماندەی 
هەزاران و سەدان؛ ئەو کاربەدەستانەی کە لێ�رسراوی ماڵوموڵک و ئاژەڵەکانی پاشا 
هەموو  و  پاڵەوانەکان  پاشا؛  کۆشکی  کاربەدەستانی  لەگەڵ  بوون،  کوڕەکانی  و 

جەنگاوەرە دلێر و ئازاکان.
برام،  گەلی  ئەی  بگرن  لێ  »گوێم  گوتی:  و  پیێ  سەر  هەستا�ە  پاشا  ٢ داودی 

تەختەپیێیی  بۆ  و  �ەزدان  پە�مانی  بۆ سندوقی  ماڵێکی حەوانەوە  بوو  دڵمدا  لە  من 
فەرمووم:  پیێیی  3 بەاڵم خودا  ئامادە کرد.  بن�ادنان  بۆ  بنێم و خۆمم  بن�اد  خودامان 

”ماڵ بۆ ناوەکەم بن�اد مەنێ، چونکە تۆ پی�اوی جەنگ�ت و خوێنت ڕشتووە.“
منی  باوکم  ماڵی  هەموو  لە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوەشدا  4 »لەگەڵ 

ڕابەر  �ەهودای وەک  ئ�سرائ�ل، چونکە  پاشای  ببمە  بۆ هەتاهەتا�ە  تاکو  هەڵبژارد 
هەڵبژارد، لە هۆزی �ەهوداش ماڵی باوکم، لە کوڕەکانی باوک�شم بە من خۆشحاڵ 
بوو بۆ ئەوەی بمکاتە پاشای هەموو ئ�سرائ�ل. 5 لەنێو هەموو ئەو کوڕانەم کە �ەزدان 
پیێیی بەخش�وم، سلێمانی کوڕمی هەڵبژاردووە هەتا لەسەر تەختی پاشا�ەتی �ەزدانی 
ئ�سرائ�ل دابن�شێت. ٦ پیێیی فەرمووم: ”سلێمانی کوڕت ماڵەکەم و حەوشەکەم بۆ 
بن�اد دەنێت، چونکە ئەوم بە کوڕی خۆم هەڵبژاردووە و من�ش دەبمە باوکی ئەو، 
پاشا�ەت��ەکەی  ئەوا  و حوکمەکانم،  فەرمان  بە  کارکردن  لە  بێت  بەردەوام  7 ئەگەر 

هەتاهەتا�ە جێگ�ر دەکەم.“
لەبەردەم  و  �ەزدانە  کۆمەڵی  کە  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەبەرچاوی  ٨ »ئێستاش 



�ەکەم پوختەی مێژوو 747٢٨

فەرمانەکانی  هەموو  جێبەجێکردنی  بە  ئاگاداربن  ڕاتاندەس�ێرم:  خوداشمان، 
�ەزدانی پەروەردگارتان، بۆ ئەوەی ببنە خاوەنی ئەم خاکە چاکە و هەتاهەتا�ە وەک 

م�رات�ش بۆ نەوەکانتان ب�هێڵنەوە.
٩ »سلێمانی کوڕی خۆم، تۆش خودای باوکت بناسە و پڕ بە دڵ و بە هەموو ب�رتەوە 

ب��ەرستە، چونکە �ەزدان هەموو دڵەکان دەپشکنێت و هەموو شێوەکانی ب�رکردنەوە 
تێدەگات، ئەگەر ڕووی لێ بکە�ت بۆت دەردەکەوێت و ئەگەر فەرامۆشی بکە�ت 
بۆ  هەڵ�بژاردوو�ت  �ەزدان  چونکە  بب�نە،  ١٠ ئێستاش  دەکاتەوە.  ڕەتت  هەتاهەتا�ە 

ئەوەی ماڵێک بۆ پی�رۆزگاکە بن�اد بنێ�ت، جا بەهێزبە و کار بکە.«
١١ پاشان داود نەخشەی هە�وانەکەی پەرستگا و تەالر و گەنج�نە و ژوورەکانی 

١٢ نەخشەکانی  دا�ە سلێمانی کوڕی.   aقەپاغی کەفارەتی و  ناوەوەی  و  سەرەوەی 
هەموو ئەو شتانەش کە بەهۆی ڕۆحی خوداوە لە دڵ�دا بوو، ئەوەی حەوشەکانی 
پەرستگای  گەنج�نەکانی  و  دەوروبەری  ژوورەکانی  هەموو  و  �ەزدان  پەرستگای 
لەسەر  پیێدا  ڕێنما�یی  ١3 هەروەها  تەرخانکراوەکان.  شتە  گەنج�نەکانی  و  خودا 
کارەکانی  هەموو  و  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  بەشەکانی  ڕێکخستنی  چۆن�ەتی 
خزمەتکردنی پەرستگای �ەزدان و هەموو قاپوقاچاغەکانی خزمەتکردنی پەرستگای 
�ەزدان. ١4 کێشی زێڕ و ز�وی ئەو قاپوقاچاغە زێڕ�ن و ز�و�نەی د�اری کرد کە لە 
خزمەتە جۆراوجۆرەکاندا بەکاردەهێنران: ١5 کێشی چرادانە زێڕ�نەکە و چراکان�ش�ان 
کە لە زێڕ بوو، کێشی زێڕ بۆ هەر چرادانێک و چراکانی؛ بۆ چرادانە ز�و�نەکان�ش، 
کێشی ز�و بۆ هەر چرادانێک و چراکانی، بەپیێیی جۆری خزمەتی هەر چرادانێک؛ 
١٦ کێشی زێڕ بۆ هەر مێزێکی نانی تەرخانکراو؛ کێشی ز�و�ش بۆ مێزە ز�و�نەکان؛ 

١7 کێشی زێڕی بێگەرد بۆ چەنگاڵ و تاسb و دۆلکەکان؛ بۆ جامە زێڕ�نەکان�ش 

کێش بۆ هەر جامێک و بۆ جامە ز�و�نەکان�ش کێش بۆ هەر جامێک؛ ١٨ کێشی 
گال�سکەی  نەخشەی  هەروەها  بخوورەکە.  قوربانگای  بۆ  پوختەکراو�ش  زێڕی 
کەڕوبەکانیc پیێدا، کە باڵ�ان کردووەتەوە و سێبەر�ان بۆ سندوقی پە�مانی �ەزدان 

کردووە.
من،  بۆ  �ەزدانە  سروشی  نووس�وەتەوە  ئەمانەم  »هەموو  گوتی:  ١٩ داود 

ڕوونکردنەوەکانی ئەم نەخشە�ەش �ەزدان تێ�گە�اندم.«
٢٠ هەروەها داود بە سلێمانی کوڕی گوت: »بەهێزبە و ئازابە، کار بکە و مەترسە، 

ورە بەرمەدە، چونکە �ەزدانی پەروەردگار، خودای من لەگەڵتدا�ە. ئەو وازت لێ 
ناهێنێت و بەجێت ناهێڵێت هەتا هەموو کارەکانی خزمەتکردنی پەرستگای �ەزدان 
تەواو دەکە�ت. ٢١ بەشەکانی کاه�ن و لێڤ��ەکان بۆ هەموو خزمەتێکی پەرستگای 

a ١١ قەپاغی کەفارەت لە زێڕی بێگەرد دروستکرابوو کە دوو باڵ و ن�و درێژ�ی�ەکەی و باڵ و ن�وێک پان��ەکەی بوو. بڕوانە دەرچوون ٢5 :١7  .  

b ١7 کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  

c ١٨ بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٦ :3  .  



74٨�ەکەم پوختەی مێژوو ٢٨

هەموو  بۆ  لەگەڵدا�ە  خۆبەخشت  و  شارەزا  وەستا�ەکی  هەموو  ئامادەن،  خودا 
کارێک، سەرکردەکان و هەموو گەل�ش پە�ڕەوی هەموو فەرمانێکی تۆ دەکەن.«

�پی�اک بەخشین بۆ بنیادنانی �ەرس�گا

 پاشان داودی پاشا بە هەموو کۆمەڵەکەی گوت: »سلێمانی کوڕم، ئەوەی ٢٩ ١

گەورە�ە،  کارەکەش  پیێنەگە�شتووە.  گەنجێکی  هەڵ�بژاردووە،  خودا  کە 
بە  ٢ من�ش  پەروەردگارە.  �ەزدانی  بۆ  بەڵکو  ن��ە،  مرۆڤ  بۆ  پەرستگاکە  چونکە 
هەموو توانامەوە ئەمانەم بۆ پەرستگای خودام ئامادە کردووە، زێڕ بۆ زێڕنگەری، ز�و 
بۆ ز�وگەری، بڕۆنز بۆ بڕۆنزگەری، ئاسن بۆ ئاسنگەری، تەختە بۆ دارتاشی، بڕێکی 
بەردی ڕەنگاوڕەنگ،  پی�رۆزەa و چەند�ن جۆرە  بەردە  و  بەردی عاشقبەند  لە  زۆر 
ئەوەی  هەموو  3 لەسەر  س�یی.  مەڕمەڕی  و  باش  بەردێکی  جۆرە  هەموو  هەروەها 
بۆ پەرستگا پی�رۆزەکە ئامادەم کردووە، لەبەر خۆشحاڵ�م بە پەرستگای خوداکەم، 
 bئێستا گەنج�نە�ەکی تا�بەتی خۆشم لە زێڕ و ز�و دەبەخشم: 4 سێ هەزار تالنت
زێڕ لە زێڕی ئۆف�ر و حەوت هەزار تالنتc ز�وی پوختەکراو بۆ ڕووکەشکردنی د�واری 
دەستی  کارێکی  هەموو  دەکرێت،  ز�و  و  زێڕ  بە  کە  کارێک  5 هەر  و  تەالرەکان 

وەستا پی�شەوەرەکان�ش. ئێستا کێ خواز�ارە خۆی بۆ �ەزدان تەرخان بکات؟«
هەزاران  فەرماندەی  و  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  سەرۆک  و  بنەماڵە  گەورەی  ٦ ئ�نجا 

پی�تاک�ان  خۆ�ان  بە خواستی  هەموو�ان  پاشاش  کارەکانی  لێ�رسراوانی  سەدان،  و 
بەخشی. 7 بۆ کاری ب�ناسازی پەرستگای خودا پیێنج هەزار تالنتd زێڕ و دە هەزار 
 hبڕۆنز و سەد هەزار تالنت gز�و، هەژدە هەزار تالنت fزێڕ، دە هەزار تالنت eدرهەمی
پەرستگای  دا�ە گەنج�نەی  بەردی گرانبەهای هەبوو  ٨ ئەوەی  ئاسن�ان بەخشی. 
ڕابەرەکان�ان  بەخشندە�یی  بە  ٩ گەل  بوو.  بەرپرسی  �ەح�ێلی گێرشۆنی  �ەزدان کە 
دڵخۆش بوون، چونکە بە هەموو دڵ�انەوە پی�تاکەکان�ان بە �ەزدان بەخشی، داودی 

پاشاش زۆر دڵخۆش بوو.

نوێژی داود
١٠ داود لەبەردەم هەموو کۆمەڵەکە ستا�شی �ەزدانی کرد و گوتی:

a ٢ بەردە پی�رۆزە: بەردێکی ش�نی سەوزباو. بڕوانە دەرچوون ٢٨ :١٨  .  

b 4 سێ هەزار تالنت: نز�کەی سەد تەن.  

c 4 حەوت هەزار تالنت: نز�کەی ٢4٠ تەن.  

d 7 پیێنج هەزار تالنت: نز�کەی ١7٠ تەن.  

e 7 دە هەزار درهەم: نز�کەی ٨4 ک�لۆگرام، درهەم پارە و پولێکی فارسی بووە.  

f 7 نز�کەی 345 تەن.  

g 7 نز�کەی ٦١٠ تەن.  

h 7 نز�کەی 345٠ تەن.  



�ەکەم پوختەی مێژوو 74٩٢٩

  »ستا�ش بۆ تۆ ئەی �ەزدان،
خودای ئ�سرائ�ل، باوکمانی   
لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   

 ١١ ئەی �ەزدان، بۆ تۆ�ە گەورە�یی و توانا،
مەزنی و پا�ەبەرزی و شکۆ،   

چونکە هەموو ئەوەی لە ئاسمان و لە زەو�دا�ە هی تۆ�ە.   
  ئەی �ەزدان، پاشا�ەتی هی تۆ�ە و

تۆ هەرەبەرز�ت و لە هەمووان پا�ەبەرزتری.   
 ١٢ دەوڵەمەندی و ڕێز لەالی تۆوە دێن،

تۆ فەرمانڕەوای هەمووان�ت.   
  هێز و توانا لە دەستی تۆدان

تاکو هەمووان بەهێز و ورەبەرز بکە�ت.   
 ١3 ئێستاش ئەی خودای ئێمە، سوپاست دەکە�ن و

ستا�شی ناوە شکۆدارەکەت دەکە�ن.   

ببەخش�ن؟  دڵفراوان��ەوە  بەم  بتوان�ن  هەتا  کێ�ە  گەلەکەم  و  کێم  من  ١4 »بەاڵم 

١5 ئێمە  بەخش��ەوە.  تۆمان  بە  تۆ�ە  لەوەی کە هی  دێت،  تۆوە  لە  هەموو شتێک 
لەسەر  ڕۆژانمان   .aئاوارە�ن باوباپی�رانمان  هەموو  وەک  و  نامۆ�ن  تۆدا  لەبەرچاوی 
زەوی وەک سێبەرن و ئومێد�ش ن��ە. ١٦ ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان، هەموو ئەم 
بن�اد  پی�رۆزت  ناوی  بۆ  پەرستگا�ەک  ئەوەی  بۆ  کردووە  ئامادەمان  کە  سامانەی 
بنێ�ن، هەمووی لە تۆوە هاتووە و هەموو شتێک�ش هی تۆ�ە. ١7 خودا�ە من دەزانم 
کە تۆ دڵەکان تاقی دەکە�تەوە و بە دڵی پاک دڵخۆش دەب�ت. من بە خواستی خۆم 
و بە ڕاستگۆ�ی�ەوە هەموو ئەم شتانەم بەخش�وە. ئێستاش دڵخۆش بووم کە گەلەکەی 
١٨ ئەی  بەخش�ت.  پیێ  پی�تاک�ان  خۆ�ان  دڵی  خواستی  بە  چۆن  ب�نی  لێرە  تۆم 
�ەزدان، خودای ئ�براه�م و ئ�سحاق و ئ�سرائ�لی باوباپی�رانمان، ئەم ب�رکردنەوە�ە بۆ 
هەتاهەتا�ە لە دڵی گەلەکەتدا ب�ارێزە و دڵ�ان بەالی خۆتدا ڕابکێشە. ١٩ هەروەها وا 
بکە سلێمانی کوڕم پڕ بە دڵ فەرمان و �اسا و فەرزەکانت بەجێبهێنێت، هەموو�ان 

پە�ڕەو بکات و ئەو پەرستگا�ە بن�اد بنێت کە ئامادەکار�م بۆی کردووە.«
�ەزدانی  ستا�شی  »تکا�ە  گوت:  کۆمەڵەکەی  هەموو  بە  داود  ٢٠ پاشان 

پەروەردگاری  �ەزدانی  ستا�شی  کۆمەڵەکە  هەموو  ئ�نجا  بکەن.«  پەروەردگارتان 
باوباپی�رانی خۆ�ان کرد و بە چۆکدا هاتن و کڕنۆش�ان بۆ �ەزدان و پاشا برد.

دانپپێدانانی �اشایەتی سلێمان
سووتاندن�ان  قوربانی  و  سەربڕی  �ەزدان  بۆ  قوربان��ان  دواتر  ڕۆژی  لە  ٢١ پاشان 

بۆ �ەزدان سەرخست، هەزار گا و هەزار بەران و هەزار بەرخی نێر لەگەڵ شەرابە 

a ١5 ئاوارە�ن: بڕوانە پە�دابوون ٢3 :4  .  
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پیێشکەشکراوەکان�ان و قوربانی سەربڕاوی زۆر بۆ هەموو ئ�سرائ�ل. ٢٢ جا لەو ڕۆژەدا 
بە ئەوپەڕی خۆش��ەوە لەبەردەم �ەزدان خوارد�ان و خوارد�انەوە.

پاشان دووبارە سلێمانی کوڕی داود�ان وەک پاشا ڕاگە�اند و وەک فەرمانڕەوا�ەک 
لەال�ەن �ەزدانەوە دەستن�شان کرا، سادۆق�ش وەک کاه�ن دانرا�ەوە. ٢3 ئ�تر سلێمان 
باوکی. سەرکەوتوو  داودی  لە جێیی  دان�شت،  �ەزدان  لەسەر کورسی  پاشا  وەک 
بوو و هەموو ئ�سرائ�ل�ش گوێڕا�ەڵی بوون. ٢4 هەروەها هەموو سەرکردە و پاڵەوان و 

سەرجەم کوڕەکانی داودی پاشا سوێند�ان خوارد ملکەچی سلێمانی پاشا بن.
کرد، شکۆ�ەکی  مەزن  زۆر  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەبەرچاوی  سلێمانی  ٢5 �ەزدان�ش 

شاهانەی وای پیێدا کە پیێش خۆی لە ئ�سرائ�ل نەدرابووە ه�چ پاشا�ەکی د�کە.

مردنی داود
کە  ماوە�ەش  ٢7 ئەو  کرد،  ئ�سرائ�لی  هەموو  پاشا�ەتی  �ەسا  کوڕی  ٢٦ داودی 

و سێ  و سی  لە حەبرۆن  بوو، حەوت ساڵ  ئ�سرائ�لی کرد چل ساڵ  پاشا�ەتی 
ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. ٢٨ لە تەمەنێکی باشی پی�ر�دا مرد و لە ژ�ان و 
دەوڵەمەندی و ڕێز، تێری خواردبوو. پاشان سلێمانی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە 

پاشا.
٢٩ ڕووداوەکانی پاشا�ەتی داود لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی لە پەڕتووکی تۆمارەکانی 

لە  هەروەها  نووسراون،  پیێغەمبەر  ناتانی  تۆمارەکانی  لە  و  پیێشب�ن�کەر  ساموئێلی 
و  پاڵەوان�ێتی  وردەکار�ی�ەکانی  هەموو  3٠ لەگەڵ  پیێشب�ن�کەر،  گادی  تۆمارەکانی 
و  ئ�سرائ�ل  بەسەر  و  بەسەر خۆی  ڕۆژگارانەشی کە  ئەو  هەموو  و  پاشا�ەت��ەکەی 

هەموو پاشا�ەت��ەکانی خاکەکاندا تێ�ەڕ�ن.
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دووەم �وخ�ەی مێژوو
داواکردنی دانایپی لەالیەن سلێمانەوە

کرد، ١ بەهێز  پاشا�ەت��ەکە�دا  بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی  داود  کوڕی   سلێمانی  ١

چونکە �ەزدانی پەروەردگاری خۆی لەگەڵی بوو، زۆر مەزنی کرد.
فەرماندەکانی  لەگەڵ  کرد،  ئ�سرائ�ل  هەموو  لەگەڵ  قسەی  سلێمان  ٢ پاشان 

هەزاران و سەدان، هەروەها دادوەرەکان و هەموو سەرکردەکان لە هەموو ئ�سرائ�ل 
کە گەورەی بنەماڵەکان بوون. 3 ئ�تر سلێمان و هەموو کۆمەڵەکە لەگەڵی چوونە سەر 
ئەو نزرگە�ەی لەسەر بەرزا�ی�ەکەی گبعۆنە، چونکە چادری چاوپیێکەوتنی خودا کە 
موسای بەندەی �ەزدان لە چۆڵەوان�دا دروستی کرد، لەوێ بوو. 4 داود لە ق�ر�ەت 
�ەعار�مەوە سندوقی خودای هێنا بۆ ئەو شوێنەی کە ئامادەی کردبوو، لەبەر ئەوە 
لە ئۆرشەل�م چادرێکی بۆ هەڵدابوو. 5 بەاڵم ئەو قوربانگا بڕۆنز�ی�ەی کە بەسەلئێلی 
چادرەکەی  لەبەردەم  گبعۆن  لە  کردبوو،  دروستی  حوور  کوڕی  ئوری  کوڕی 
کرد.  �ەزدان  لە  پرس�ار�ان  لەوێ  کۆمەڵەکە  و  سلێمان  ئ�تر  بوو،  �ەزدان  پەرستنی 
سەر  سەرخستە  سووتاندنی  قوربانی  هەزار  و  پیێشەوە  چووە  �ەزدان  لە  ٦ سلێمان 

قوربانگا بڕۆنز�ی�ەکە کە لەبەردەم چادری چاوپیێکەوتندا بوو.
7 لەو شەوەدا خودا بۆ سلێمان دەرکەوت و پیێیی فەرموو: »داوا بکە، چ�ت پیێ 

بدەم؟«
گەورەت  چاکەی  باوکم  داودی  لەگەڵ  »تۆ  گوت:  خودای  بە  ٨ سلێمان�ش 

کردووە، منت لە جێیی ئەو کردووەتە پاشا. ٩ ئێستاش ئەی �ەزدانی پەروەردگار، با 
بەڵێنەکەت لەگەڵ داودی باوکمدا بچەس�ێت، چونکە تۆ منت کردووەتە پاشای 
بۆ  ببەخشە  پیێ  زان�نم  و  دانا�یی  ١٠ ئێستا  زەو�ی�ە.  خۆڵی  وەک  کە  زۆر  گەلێکی 
ئەوەی ڕابەرا�ەتی ئەم گەلە بکەم، چونکە کێ دەتوانێت فەرمانڕەوا�ەتی ئەم گەلە 

گەورە�ەت بکات؟«
داوای  و  بوو  دڵتدا  لە  ئەمە  ئەوەی  »لەبەر  فەرموو:  سلێمانی  بە  ١١ خوداش 

داوای  هەروەها  نەکرد،  دوژمنەکانت  مردنی  و  پا�ەداری  و  سامان  و  دەوڵەمەندی 
ئەوەی  بۆ  کرد،  بۆ خۆت  زان�نت  و  دانا�یی  داوای  بەڵکو  نەکرد،  درێژ�ت  تەمەن 
و  دانا�یی  ١٢ ئەوا  پاشای،  کردووەتە  تۆم  ئەوەی  بکە�ت،  گەلەکەم  دادوەرا�ەتی 
زان�نت پیێ دەبەخشم. سەرباری ئەوەش دەوڵەمەندی و پارە و پوول و پا�ەدار�ی�ەکی 
ئەوانەی  بۆ  و  تۆ  پیێش  پاشاکانی  بۆ  نەبووبێت  وا  شتی  کە  دەبەخشم  پیێ  وات 

لەدوای تۆش دێن.«
١3 پاشان سلێمان لە چادری چاوپیێکەوتنەوە کە لەسەر بەرزا�ی�ەکەی گبعۆن بوو 

چوو بۆ ئۆرشەل�م و پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی کرد.
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١4 سلێمان گال�سکە و ئەسپ سواری کۆکردەوە، هەزار و چوار سەد گال�سکە 

و دوازدە هەزار ئەسپ سواری هەبوو. لە شارەکانی گال�سکەکان و لەگەڵ خۆ�دا 
ز�و وەک  و  زێڕ  ئۆرشەل�م  لە  وای کرد کە  ١5 پاشا کارێکی  دا�نان.  ئۆرشەل�م  لە 
بێت.  زوورگەکان  هەنج�ری  دار  وەک  زۆری  لە  ئورز�ش  دار  بێت،  لێ  بەرد�ان 
١٦ ئەس�ەکانی سلێمان لە م�سر و لە قەڤێ�ەوەa هاوردە دەکران. بازرگانەکانی پاشا لە 

 bقەڤێ�ەوە بە نرخی بازاڕ وەر�اندەگرتن. ١7 گال�سکە لە م�سرەوە بە شەش سەد شاقل
ز�و و ئەس��ش بە سەد و پەنجاc هاوردە�ان دەکرد، هەروەها بۆ هەموو پاشاکانی 

ح�تی و ئارامی هەناردە�ان دەکرد.

ئامادەکاری بۆ بنیادنانی �ەرس�گا

 سلێمان فەرمانی دا بە بن�ادنانی پەرستگا�ەک بۆ ناوی �ەزدان و کۆشکێک�ش ٢ ١

پی�اوی کۆڵکێش و هەشتا هەزار  بۆ پاشا�ەت��ەکەی. ٢ بێگاری بە حەفتا هەزار 
نەقاڕ کرد لە چ�ا، هەروەها بە سێ هەزار و شەش سەد کەس کە وەک سەرکاری 

ئەوان دا�نا.
3 سلێمان ناردی بۆ الی ح�رامی پاشای سور و گوتی:

»وەک ئەوەم لەگەڵ بکە کە لەگەڵ داودی باوکم کردت، بەوەی کە داری 
ئورزت بۆ نارد تاکو کۆشکێک بۆ خۆی بن�اد بنێت و تێ�دا ن�شتەجێ بێت. 
تاکو  دەنێم،  بن�اد  پەروەردگارم  �ەزدانی  ناوی  بۆ  پەرستگا�ەک  من  4 ئێستا 

نانی  بۆ  و  لەبەردەمی  بۆنخۆش  بخووری  سووتاندنی  بۆ  بکەم  تەرخان  بۆی 
تەرخانکراوی بەردەوام و قوربانی سووتاندن لە بە�ان��ان و ئێواران، لە شەممە 
لەسەر  ئەمە هەتاهەتا�ە  پەروەردگارمان،  �ەزدانی  و سەرەمانگ و جەژنەکانی 

ئ�سرائ�ل دەبێت.
لە  خودامان  چونکە  گەورە�ە،  دەنێم  بن�ادی  من  کە  پەرستگا�ەش  5 »ئەو 

هەموو خوداوەندەکان گەورەترە. ٦ بەاڵم کێ دەتوانێت پەرستگا�ەکی بۆ بن�اد 
بنێت، چونکە ئاسمان و ئاسمانی ئاسمانەکان جێیی ئەو�ان تێدا نابێتەوە! ئ�تر 
من کێم هەتا پەرستگا�ەکی بۆ بن�اد بنێم، ئەگەر تەنها بۆ سووتاندنی قوربانی 

نەبێت لەبەردەم�دا؟
7 »ئێستاش پی�اوێکم بۆ بنێرە دانا بێت لە کاری زێڕ و ز�و و بڕۆنز و ئاسن و 

ڕ�سی ئەرخەوانی و سووری تۆخ و مۆر، کارامە بێت لە پی�شەی هەڵکۆڵ�ن، 
ئەوانەی  ئۆرشەل�م،  و  �ەهودا  لە  بێت  خۆم  داناکانی الی  پی�اوە  لەگەڵ  هەتا 

داودی باوکم ئامادەی کردن.

a ١٦ قەڤێ: دەشێت ک�ل�ک�ا بێت. بڕوانە کردار ٦ :٩   هتد.  

b ١7 شەش سەد شاقل: نز�کەی 7 ک�لۆگرام.  

c ١7 سەد و پەنجا شاقل: نز�کەی ١,7 ک�لۆگرام.  
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دەزانم  بنێرە، چونکە  بۆ   aئەلگومم و  و سنەوبەر  ئورز  داری  لوبنانەوە  ٨ »لە 

کە خزمەتکارەکانت لە بڕ�نی داری لوبناندا کارامەن. خزمەتکارەکانم ئامادەن 
لەگەڵ خزمەتکارەکانت کار بکەن ٩ بۆ ئەوەی دارێکی زۆرم بۆ ئامادە بکەن، 
بن�ادی دەنێم گەورە و سەرسوڕهێنەر بێت.  چونکە دەبێت ئەو پەرستگا�ەی 
و  گەنم   bکۆر هەزار  ب�ست  دەبڕنەوە،  دارەکان  کە  خزمەتکارانەت  ١٠ ئەو 

ب�ست هەزار کۆر جۆc و ب�ست هەزار بەتd شەراب و ب�ست هەزار بەت 
زە�ت�ان دەدەمێ.«

١١ ح�رامی پاشای سور�ش لە نووسراوێکدا کە بۆ سلێمان ناردی نووس�بووی:

کردووەتە  تۆی  خۆشدەوێت،  خۆی  گەلەکەی  �ەزدان  ئەوەی  »لەبەر 
پاشا�ان.«

١٢ هەروەها ح�رام گوتی:

زەو�یی  و  ئاسمان  ئەوەی  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  »ستا�ش 
دروستکردووە! ئەوەی کوڕێکی دانا و زانا و تێگە�شتووی داوەتە داودی پاشا، 

کە پەرستگا�ەک بۆ �ەزدان و کۆشکێک بۆ پاشا�ەت��ەکەی بن�اد دەنێت.
ناوی  بە  دەنێرم  بۆ  تێگە�شتووت  و  شارەزا  و  دانا  پی�اوێکی  من  ١3 »ئێستا 

حورام ئابیe، ١4 کوڕی ژنێکە لە نەوەی دان و باوک�شی خەڵکی شاری سورە. 
شارەزا�ە لە کاری زێڕ و ز�و، بڕۆنز و ئاسن، بەرد و دار، ڕ�سی ئەرخەوانی و 
مۆر و سووری تۆخ، لەگەڵ کەتانی ناسک، هەروەها هەڵکۆڵ�نی هەموو جۆرە 
نەخشێک و داهێنانی هەموو داهێنانێک کە پیێیی بس�ێردرێت، با لەگەڵ پی�اوە 

داناکانت و لەگەڵ پی�اوە داناکانی گەورەم داودی باوکت بێت.
گەورەم  کە  شەرابەی  و  زە�توون  زە�تی  و  جۆ  و  گەنم  ئەو  ١5 »ئێستاش 

بەپیێیی  لوبنانەوە  لە  ١٦ ئێمەش  و  بنێرێت  بۆ خزمەتکارەکانی  با  باسی کردوون 
پیێو�ست�ت دارت بۆ دەبڕ�ن و دە�کە�نە کەڵەک و دە�دە�ن بە دەم دەر�اوە بۆ 

�افا و تۆش بۆ ئۆرشەل�م سەری بخە.«

هەموو  دا،  ئەنجامی  باوکی  داودی  کە  سەرژمێر�ی�ەی  ئەو  پاش  ١7 سلێمان 

پەنجا و  ئ�سرائ�لی سەرژمێری کرد، ژمارە�ان سەد و  ناو خاکی  ب�ان��ەکانی  پی�اوە 
سێ هەزار و شەش سەد پی�او بوون. ١٨ حەفتا هەزار�انی کردە کۆڵکێش و هەشتا 
هەزار�شی لە چ�ادا کردە نەقاڕ و سێ هەزار و شەش سەدەکەی د�کەشی کردە 

سەرکار بۆ ئەوەی کار بە گەل بکەن.

a ٨ ئەلگوم جۆرە دارێکی بەهێزە لە لوبنان دەڕوێت، ڕەنگی سوور و بۆنخۆشە.  

b ١٠ ب�ست هەزار کۆر: نز�کەی ٢٠٠ 3 تەن گەنم.  

c ١٠ ب�ست هەزار کۆر: نز�کەی 7٠٠ ٢ تەن جۆ.  

d ١٠ ب�ست هەزار بەت: نز�کەی 44٠ هەزار ل�تر.  

e ١3 ئابی بە واتای )سەرکاری من( دێت.  
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بنیادنانی �ەرس�گای سلێمان

لە 3 ئۆرشەل�م  لە  کرد  �ەزدان  پەرستگای  بن�ادنانی  بە  دەستی  سلێمان   ئ�نجا  ١

کێوی مۆر�ا، کە لەوێدا �ەزدان خۆی بۆ داودی باوکی دەرخستبوو. پەرستگاکە 
لەسەر جۆخ�نەکەی ئەرەونای �ەبوسی بوو، ئەو شوێنەی کە داود ئامادەی کردبوو. 
٢ لە دووی مانگی دووەمی ساڵی چوارەمی پاشا�ەت��ەکەی دەستی بە بن�ادنان کرد.

3 سلێمان ئەم بناغە�ەی لێدا بۆ بن�ادنانی پەرستگای خودا، درێژ�ی�ەکەی بە باڵ 

بەپیێیی پیێوانە کۆنەکە، شەست باڵa و پان��ەکەی ب�ست باڵb بوو. 4 هە�وانی بەردەم 
پی�رۆزگاکە درێژ�ی�ەکەی وەک پانی پی�رۆزگاکە ب�ست باڵ بوو، بەرز�ی�ەکەشی ب�ست 

باڵ بوو.
لەناوەوەش بە زێڕی بێگەرد ڕووکەشی کرد. 5 هۆڵە سەرەک��ەکەشی بە تەختەی 
دار سنەوبەر داپۆشی و بە زێڕی بێگەرد�ش ڕووکەشی کرد و وێنەی دار خورما و 
زنج�ری لەسەر هەڵکۆڵ�ن و ٦ پەرستگاکەی بە بەردی گرانبەها ڕازاندەوە بۆ جوانی 
و  د�وارەکان  دەرگاکان،  چوارچێوەی  و  7 کار�تە  بوو.   cپەرڤا�م زێڕی  زێڕەکەش  و 
لەسەر   dکەڕوبەکانی وێنەی  و  کرد  ڕووکەش  زێڕ  بە  پی�رۆزگاکەی  دەرگاکانی 

د�وارەکان هەڵکۆڵی.
٨ شوێنی هەرەپی�رۆز�شی بن�اد نا کە درێژ�ی�ەکەی وەک پانی پی�رۆزگاکە ب�ست باڵ 

بوو و پان��ەکەشی ب�ست باڵ بوو و بە زێڕی بێگەرد ڕووکەشی کرد کە کێشەکەی 
بەشەکانی  بوو،   fزێڕ پەنجا شاقل  بزمارەکان�ش  ٩ کێشی  بوو.   eتالنت شەش سەد 

سەرەوەشی بە زێڕ ڕووکەش کرد.
١٠ لە شوێنی هەرەپی�رۆزدا پە�کەری دوو کەڕوبی تاشیg و بە زێڕ ڕووکەشی کردن. 

کەڕوبەکەی  باڵی  درێژی  بوو:  باڵ  ب�ست  کەڕوبەکە  هەردوو  باڵەکانی  ١١ درێژی 

�ەکەم پیێنج باڵh بوو، بەر د�واری پی�رۆزگاکە دەکەوت، درێژی باڵەکەی د�کەشی 
درێژی  ١٢ بە هەمان شێوە  باڵی کەڕوبەکەی دووەم دەکەوت؛  بەر  بوو،  باڵ  پیێنج 
باڵی کەڕوبەکەی دووەم پیێنج باڵ بوو و بەر د�واری پی�رۆزگاکە دەکەوت و باڵەکەی 
پیێنج باڵ بوو و بەر باڵی کەڕوبەکەی �ەکەم دەکەوت. ١3 باڵەکانی ئەم  د�کەشی 
دوو کەڕوبە کرابوونەوە و ب�ست باڵ درێژ بوون، لەسەر پیێ�ەکان�ان ڕاوەستا بوون و 

ڕووش�ان ڕووەو هۆڵی سەرەکی پی�رۆزگاکە بوو.

a 3 شەست باڵ: نز�کەی ٢7 مەتر.  

b 3 ب�ست باڵ: نز�کەی نۆ مەتر، لێرە و لە ئا�ەتی 4، ٨، ١١، ١3.  

c ٦ جۆر �ان سەرچاوەی زێڕەکە�ە )دەشێت باشووری ڕۆژهەاڵتی عەرەبستان بێت(.  

d 7 کەڕوبەکان: بوونەوەرێکی ئاسمانی باڵدارە. بڕوانە حزق�ێل ١٠ :5  .  

e ٨ شەش سەد تالنت: نز�کەی ٢١ هەزار ک�لۆگرام.  

f ٩ پەنجا شاقل زێڕ: نز�کەی ٠,٦ ک�لۆگرام.  

g ١٠ دوو کەڕوبی تاشی: بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٦ :٢3  .  

h ١١ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر، لێرە و لە ئا�ەتی ١٢ و ١5.  
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ناسک  کەتانی  و  تۆخ  سووری  و  ئەرخەوانی  و  مۆر  ڕ�سی  لە  ١4 پەردەکەی 

دروستکرد و وێنەی کەڕوبەکانی لەسەر چنی.
١5 لەبەردەم پی�رۆزگاکەدا دوو کۆڵەکەی دروستکرد کە درێژی هەر�ەکە�ان سی و 

پیێنج باڵa بوو و ئەو تاجەی کە لەسەر هەر �ەکێک�ان بوو پیێنج باڵ بوو. ١٦ زنج�ری 
هۆن��ەوە و لەسەر سەری دوو کۆڵەکەکە دا�نان، سەد هەنار�شی دروستکرد و بە 
زنج�رەکانەوە هەڵ�واس�ن. ١7 دوو کۆڵەکەشی لەبەردەم پی�رۆزگاکە ڕاگرت، �ەکێک�ان 
لەالی باشوور و ئەوی د�کە�ان لەالی باکوور، کۆڵەکەکەی الی باشووری ناونا 

.cو کۆڵەکەکەی الی باکوور�شی ناونا بۆعەز bاک�ن�

کەلو�ەلەکانی �ەرس�گا

و 4  dباڵ ب�ست  درێژ�ی�ەکەی  کە  دروستکرد  بڕۆنزی  قوربانگا�ەکی   سلێمان  ١

پان��ەکەشی ب�ست باڵ و بەرز�ی�ەکەی دە باڵe بوو. ٢ حەوزە بڕۆنز�ی�ەکەشیf بە 
بازنە�یی بە قاڵب دروستکرد، لە لێوارەوە هەتا لێوار دە باڵ بوو، پیێنج باڵg بەرزی، 
چواردەورەی  هەر  لە  لێوارەکەی  3 لەژێر  بوو.   hباڵ سی  گور�سێکی  چێوەکەشی 
بە  بڕۆنز�ی�ەکە  بەدەوری حەوزە   ،iباڵێک بۆ هەر  وێنە  دە  نەخشێنرابوو،  وێنەی گا 

دوو ڕ�ز، وێنەی گا�ەکان لەگەڵ حەوزە بڕۆنز�ی�ەکە لەقاڵبدرابوون.
باکوور،  لە  ڕوو�ان  ڕاوەستابوو، سێ�ان  لەسەر دوازدە گا  بڕۆنز�ی�ەکەش  4 حەوزە 

سێ ڕوو�ان لە ڕۆژئاوا، سێ ڕوو�ان لە باشوور، سێش ڕوو�ان لە ڕۆژهەاڵت بوو، 
بوو.  لەناوەوە  ڕوو  پاشەڵ�ان  هەمووش�ان  دانرابوو،  لەسەر�ان  بڕۆنز�ی�ەکەش  حەوزە 
5 ئەستوورا�ی�ەکەی چوار پەنجە بوو، لێوارەکەی وەک لێواری جام دروستکرابوو، لە 

شێوەی گوڵی سەوسەن. جێیی سێ هەزار بەتیj تێدا دەبووەوە.
٦ هەروەها دە دەستشۆری دروستکرد، پیێنجی لەالی باشوور و پیێنج�شی لەالی 

باکوور دانا، بۆ شوشتن لە کاتی ئەنجامدانی قوربانی سووتاندن، بەاڵم کاه�نەکان 
ئاوی حەوزە بڕۆنز�ی�ەکە�ان بۆ شوشتن بەکاردەهێنا.

لەناو  و  دروستکرد  وردەکار�ی�ەکان��ەوە  هەموو  بە  دەی  زێڕ�ش  7 چرادانی 

پەرستگاکە دا�نان، پیێنج لەالی باشوور و پیێنج لەالی باکوور.

a ١5 سی و پیێنج باڵ: نز�کەی ١٦ مەتر.  

b ١7 �اک�ن: واتە )بن�اد دەنێت(.  

c ١7 بۆعەز: واتە )ئەو هێز و توانای تێدا�ە(.  

d ١ ب�ست باڵ: نز�کەی نۆ مەتر.  

e ١ دە باڵ: نز�کەی 4,5 مەتر، لێرە و لە ئا�ەتی ٢.  

f ٢ کۆگای ئاو بووە، هەروەها پیێیی گوتراوە دەر�ا، بڕوانە دەرچوون 3٠ :١7 -٢١.   

g ٢ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

h ٢ سی باڵ: نز�کەی ١3,5 مەتر.  

i 3 باڵێک: نز�کەی ن�و مەتر.  

j 5 سێ هەزار بەت: نز�کەی ٦٦ هەزار ل�تر.  
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٨ دە مێز�شی دروستکرد و لە پەرستگاکە دا�نان، پیێنج لەالی باشوور و پیێنج�ش 

لەالی باکوور. سەد تاسی زێڕ�شیa دروستکرد.
دەرگاکانی  لەگەڵ  دروستکرد  گەورەکەی  ماڵە  و  کاه�نەکان  حەوشەی  ٩ ئ�نجا 

ماڵەکە و دەرگاکان�شی بە بڕۆنز ڕووکەش کرد. ١٠ حەوزە بڕۆنز�ی�ەکەشی لە سووچی 
باشووری ڕۆژهەاڵتی پەرستگاکەوە دانا.

١١ هەروەها حورام مەنجەڵ و خاکەناز و تاسەکانی دروستکرد.

حورام کارەکانی تەواو کرد، ئەوانەی بۆ سلێمان پاشا بۆ پەرستگای خودا کردی:

 ١٢ دوو کۆڵەکەکە؛
  دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛

  دوو تۆڕەکە بۆ ڕازاندنەوەی دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛
 ١3 هەروەها چوار سەد هەنارەکە بۆ دوو تۆڕەکە، دوو ڕ�ز هەنار بۆ هەر تۆڕێک بۆ 

ڕازاندنەوەی دوو شێوە قاپەکە کە لەسەر دوو کۆڵەکەکە بوون؛
 ١4 عەرەبانەکان و دەستشۆرەکانی سەر عەرەبانەکان؛

 ١5 حەوزە بڕۆنز�ی�ەکە و دوازدە گا�ەکەی ژێری؛
 ١٦ هەروەها مەنجەڵ و خاکەناز و چەنگاڵەکان، لەگەڵ هەموو قاپوقاچاغەکان�ان.

بۆ  پاشا  سلێمانی  بۆ  سافکراو  بڕۆنزی  لە  کەلوپەالنەی  ئەو  هەموو  حورام ئابی 
پەرستگای �ەزدان دروستکرد. ١7 پاشا لە دەشتی ڕووباری ئوردون لەنێوان سوکۆت 
و چەرەتان لە قاڵبی قوڕ دا�ڕشتن. ١٨ سلێمان�ش هێندە شتومەکی زۆری دروستکرد، 

کە کێشی بڕۆنزەکەی نەدەزانرا.
١٩ هەروەها سلێمان هەموو ئەو کەلوپەالنەی دروستکرد کە لە پەرستگای خودا 

بوون:

  قوربانگا زێڕ�نەکە و
  ئەو مێزانەی کە نانی تەرخانکراوی لەسەر بوو بۆ خودا؛

 ٢٠ چرادان و چراکان�ان هەتا بەپیێیی ڕێسا لەبەردەم شوێنی هەرەپی�رۆز دابگ�رسێن، لە 
زێڕی بێگەرد؛

 ٢١ هەروەها گوڵ و چرا و مەقاشەکان تەواو زێڕ بوون؛
ئەمانە  هەروەها  بێگەرد؛  زێڕی  لە  بخووردانەکان  و  چەمچە  تاس،   ٢٢ مەقەست، 
و  هەرەپی�رۆز  شوێنی  ناوەوەی  دەرگای  بوون:  پی�رۆزگا  زێڕ�نەکانی  دەرگا 

دەرگاکانی هۆڵی سەرەکی پی�رۆزگاکە.

شتە 5 کرد،  تەواو  �ەزدانی  پەرستگای  کارەکانی  هەموو  سلێمان   کاتێک  ١

هێنا  کەلوپەلەکانی  و  بوون  ز�و  و  زێڕ  لە  کە  باوکی  داودی  تەرخانکراوەکانی 
پیێشکەشی کرد بە گەنج�نەکانی پەرستگای خودا.

a ٨ کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  
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هێنانی سندوقی �ەیمان بۆ �ەرس�گاکە
٢ لەو کاتەدا سلێمان لە ئۆرشەل�م پی�رانی ئ�سرائ�لی کۆکردەوە، هەموو سەرکردەی 

پە�مانی  سندوقی  هێنانی  بۆ  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  بنەماڵەکانی  گەورەی  و  هۆزەکان 
لە  کە  جەژنەی  لەو  3 هەروەها  ناسراوە.  داود  شاری  بە  کە  س��ۆنەوە،  لە  �ەزدان 

مانگی حەوتەa هەموو گەلی ئ�سرائ�ل لەالی پاشا کۆبوونەوە.
هەڵگرت،  سندوقەکە�ان  لێڤ��ەکان�ش  و  هاتن  ئ�سرائ�ل  پی�رانی  هەموو  4 ئ�تر 

5 سندوقەکە و چادری چاوپیێکەوتن و هەموو کەلوپەلە پی�رۆزەکانی ناو چادرەکە�ان 

هێنا. کاه�نە لێڤ��ەکان هێنا�انە سەرەوە، ٦ سلێمانی پاشاش لەگەڵ هەموو کۆمەڵی 
مانگا�ان  و  مەڕ  بوون،  سندوقەکە  لەبەردەم  کۆببوونەوە  لەگەڵی  کە  ئ�سرائ�ل 

سەردەبڕی کە لە زۆر�دا نە تۆمار دەکرا و نە دەژمێردرا.
بۆ  خۆی،  شوێنەکەی  هێنا�ە  �ەزدان�ان  پە�مانی  سندوقی  کاه�نەکان  7 ئ�نجا 

پی�رۆزگاکەی ناوەوەی پەرستگاکە، شوێنی هەرەپی�رۆز، بۆ ژێر باڵی دوو کەڕوبەکە. 
هەردوو  و  سندوقەکە  کردبووەوە،  سندوقەکەدا  بەسەر  باڵەکان�ان  ٨ کەڕوبەکان 

ئەوەندە  داردەستانەش  ٩ ئەم  هەڵگرتن�ەتی.  بۆ  کە  دادەپۆشی  داردەستەکەش�ان 
درێژ بوون کە لە ئەمسەر و ئەوسەری سندوقەکەوە دەرچووبوون، هەروەها سەری 
دەرەوەی  لە  بەاڵم  دەب�نران،  هەرەپی�رۆز  شوێنی  پەردەی  د�وی  لەو  داردەستەکان 
سندوقەکەش  ١٠ ناو  لەوێدان.  هەر  ئەمڕۆش  هەتا  نەدەب�نران،  پی�رۆزەکەوە  شوێنە 
تێ�دا  حۆرێڤ  لە  موسا  کە  بەردەی  تەختە  دوو  لەو  جگە  نەبوو،  تێدا  ه�چی 
دا�نابوون کاتێک �ەزدان لەگەڵ نەوەی ئ�سرائ�ل لە کاتی هاتنەدەرەوە�ان لە م�سر 

پە�مانی لەگەڵ بەستن.
ئامادەبووەکان  کاه�نە  هەموو  کشانەوە.  پی�رۆز  شوێنی  لە  کاه�نەکان  ١١ ئ�نجا 

لێڤ��ە  ١٢ هەروەها  بەشەکان�ان.  ڕەچاوکردنی  بێ  کردبوو  پی�رۆز  خۆ�ان 
کوڕەکان�ان  و  �ەدوتون  و  هێ�مان  و  ئاساف  لە  بوون  بر�تی  کە  گۆران�بێژەکان�ش 
بە  و  ق�سارە  بە  و  بە سەنج  لەبەرکردبوو  ناسک�ان  براکان�ان، هەموو�ان کەتانی  و 
سازەوە ڕاوەستابوون و لەالی ڕۆژهەاڵتی قوربانگاکەوە، سەد و ب�ست کاه�ن�ش�ان 
لەگەڵدا بوو کە کەڕەنا�ان لێدەدا. ١3 کەڕەنا لێدەر و گۆران�بێژەکان بە �ەک دەنگ 
ستا�ش و سوپاسی �ەزدان�ان کرد، دەنگ�ان بەرزکردەوە و بە کەڕەنا، سەنج و ئامێرە 

مۆس�ق��ەکانی د�کە ستا�شی �ەزدان�ان کرد و گوت�ان:

  »بێگومان خودا چاکە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

هەورەکە  لەبەر  ١4 کاه�نەکان�ش  و  هەور  لە  پڕبوو  �ەزدان  پەرستگای  ئ�نجا 
نە�انتوانی خزمەت بکەن، چونکە شکۆی �ەزدان پەرستگای خودای پڕکرد.

a 3 مەبەست لە جەژنی کەپرەش�نە�ە، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی زا�ی�نی لەنێوان مانگی ئە�لول و تشر�نی �ەکەمە. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢3 :34 -43.   
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 ئ�نجا سلێمان گوتی: »�ەزدان فەرموو�ەتی، کە لەناو هەوری تاردا ن�شتەجێ ٦ ١

دەبێت. ٢ من پەرستگا�ەکی شکۆدارم بۆ بن�اد نا�ت، شوێنێک هەتاهەتا�ە بۆ 
ن�شتەجێبوونت.«

و  وەرگێڕا  خۆی  ڕووی  پاشا  بوون،  ڕاوەستا  ئ�سرائ�ل  کۆمەڵی  هەموو  3 کاتێک 

داوای بەرەکەتی بۆ هەموو�ان کرد. 4 ئ�نجا گوتی:

»ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل ئەوەی بە دەمی خۆی بەڵێنی بە 
داودی باوکم دا و بە دەستی خۆی بەجێیی هێنا، هەروەک فەرمووی: 5 ”لەو 
لە م�سرەوە هێناوەتە دەرەوە، ه�چ شارێکم  ئ�سرائ�لی گەلی خۆمم  ڕۆژەوەی 
پەرستگا�ەک  ئەوەی  بۆ  هەڵنەبژاردووە  ئ�سرائ�ل  هۆزەکانی  هەموو  لەناو 
ببێتە  هەڵنەبژاردووە  کەسێک�شم  ه�چ  و  بێت  لەوێ  ناوەکەم  هەتا  بنێن  بن�اد 
هەتا  هەڵبژاردووە  ئۆرشەل�مم  ٦ بەڵکو  من،  گەلی  ئ�سرائ�لی  فەرمانڕەوای 
ناوەکەم لەوێ بێت و داودم هەڵبژاردووە تاکو فەرمانڕەوا�ەتی ئ�سرائ�لی گەلی 

من بکات.“
7 »لە دڵی داودی باوک�شمدا بوو پەرستگا�ەک بۆ ناوی �ەزدانی پەروەردگاری 

”بێگومان  فەرموو:  باوکمی  داودی  بە  �ەزدان  ٨ بەاڵم  بنێت.  بن�اد  ئ�سرائ�ل 
بن�اد  ناوەکەم  بۆ  پەرستگا�ەک  هەبووە  ن�ازت  دڵی خۆتدا  لە  باشت کرد کە 
بنێ�ت. ٩ لەگەڵ ئەوەشدا تۆ پەرستگاکە بن�اد نانێ�ت، بەڵکو کوڕەکەت ئەوەی 

لە خوێنی خۆتە، ئەو پەرستگاکە بۆ ناوی من بن�اد دەنێت.“
شوێنی  من�ش  فەرمووی.  کە  ئەوەی  بردەسەر،  خۆی  بەڵێنی  ١٠ »�ەزدان 

�ەزدان  دان�شتم، هەروەک  ئ�سرائ�ل  تەختی  لەسەر  و  باوکمم گرتەوە  داودی 
نا.  بن�اد  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  ناوی  بۆ  پەرستگاکەشم  فەرمووی. 
١١ لەوێشدا سندوقەکەم دانا، ئەوەی ئەو پە�مانەی �ەزدانی تێ�دا�ە کە لەگەڵ 

ئ�سرائ�لدا بەستی.«

نوێژی سلێمان بۆ تەرخانکردن
١٢ ئ�نجا سلێمان لەبەردەم قوربانگای �ەزدان بەرامبەر بە هەموو کۆمەڵی ئ�سرائ�ل 

و  دروستکردبوو  بڕۆنز  لە  سەکۆ�ەکی  ١3 سلێمان  کردەوە.  بەرز  دەستی  و  ڕاوەستا 
 aلەناوەڕاستی حەوشەکەدا دا�نابوو، درێژ�ی�ەکەی پیێنج باڵ و پان��ەکەشی پیێنج باڵ
کۆمەڵی  هەموو  بە  بەرامبەر  ڕاوەستا  لەسەری  جا   ،bباڵ سێ  بەرز�ی�ەکەشی  بوو، 

ئ�سرائ�ل چۆکی دادا و دەستی بۆ ئاسمان بەرز کردەوە و ١4 گوتی:

»ئەی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، ه�چ خودا�ەک لە ئاسمان و لەسەر 
خزمەتکارەکانت  بۆ  خۆشەو�ست��ەکەت  پە�مانی  ن��ە،  تۆ  وێنەی  لە  زەوی 

a ١3 پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

b ١3 سێ باڵ: نز�کەی 4 ،١ مەتر.  
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دەبە�تەسەر، ئەوانەی لەبەردەمی تۆ بە دڵسۆز�ی�ەوە ڕەفتار دەکەن. ١5 تۆ بەڵێنی 
خۆتت بۆ بەندەکەت، بۆ داودی باوکم هێنا�ە دی. ئەوەی بە دەمت بەڵێنت 

پیێدا، ئەمڕۆ بە دەستی خۆتت هێنا�ە دی.
بە  تۆ  کە  بەڵێنەی  ئەو  ئ�سرائ�ل،  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەی  ١٦ »ئێستاش 

بەندەکەی خۆت، بە داودی باوکی منت دا، بۆی بهێنە دی، کە فەرمووت: 
”پی�او لە تۆ نابڕێت لەبەردەمم بۆ دان�شتن لەسەر تەختی ئ�سرائ�ل، تەنها ئەگەر 
کوڕانت ئاگاداری ئەوە بن کە بەگوێرەی فێرکردنەکەم لەبەردەمم ڕەفتار بکەن، 
پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەی  ١7 ئێستاش  کرد.“  ڕەفتارت  تۆ  چۆن  هەروەک 

ئ�سرائ�ل، با ئەو بەڵێنەت بێتە دی کە بەڵێنت بە داودی بەندەت دا.
١٨ »بەاڵم ئا�ا بەڕاستی خودا لەگەڵ مرۆڤ لەسەر زەوی ن�شتەجێ دەبێت؟ 

چۆن  ئ�تر  نابێتەوە،  تێدا  تۆ�ان  جێیی  ئاسمانەکان  ئاسمانی  و  ئاسمان  ئەوەتا 
ئەم پەرستگا�ە کە من بن�ادم ناوە! ١٩ بەاڵم ئەی �ەزدان، خودای من، ئاوڕ لە 
نوێژ و لە داواکار�ی�ەکانی بەندەکەت بدەوە و گوێ لە هاوار و ئەو نوێژە بگرە 
بن  ڕۆژ چاوەکانت کراوە  و  ٢٠ با شەو  دە�کات.  لەبەردەمت  بەندەکەت  کە 
لەوێ  فەرمووت: ”ناوی من  ئەو شوێنەی کە  لەسەر  پەرستگا�ە،  ئەم  لەسەر 
دەبێت،“ هەتا گوێت لەو نوێژە بێت کە بەندەکەت بەرەو ئەم شوێنە دە�کات. 
ئەوانەی  بگرە  ئ�سرائ�لی گەلت  و  بەندەکەت  پاڕانەوەی  لە  ٢١ هەروەها گوێ 

بەرەو ئەم شوێنە نوێژ دەکەن، تۆش لە ئاسمانەوە لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە 
ب�ب�ستە، جا کە لە ئاسمانەوە ب�ستت لێمان خۆشبە.

سوێندخواردنی  و  کرد  هاوڕێکەی  بە  دەرهەق  گوناهی  �ەکێک  ٢٢ »ئەگەر 

پەرستگا�ە  لەم  قوربانگاکەت  لەبەردەم  ئەوەی  بۆ  هات  و  سەپیێنرا  بەسەردا 
سوێندەکەی بخوات، ٢3 تۆ لە ئاسمانەوە گوێ بگرە و دەستبەکار بە. دادوەری 
لەنێوان خزمەتکارەکانت بکە، حوکم بدە بەسەر تاوانباردا بەوەی ڕێگای خۆی 
بەگوێرەی  و  دەربخە  بێتاوان  کەسی  ئەستۆپاکی  بهێنەرەوە،  خۆ�دا  بەسەر 

بێتاوان��ەکەی پیێیی ببەخشە.
بەرامبەرت  گوناهەی  ئەو  بەهۆی  خۆت  گەلەکەی  ئ�سرائ�لی  ٢4 »کاتێک 

الت  بۆ  گەڕانەوە  ئەگەر  تێکدەشکێن،  دوژمنەکان�ان  لەبەردەم  دە�کەن، 
کرد  نوێژ�ان  و  نزا  پەرستگا�ەدا  لەم  لەبەردەمت  تۆ،  ناوی  بە  نا�ەوە  دان�ان  و 
ئ�سرائ�لی گەلت  لە گوناهی  و  بگرە  ئاسمانەوە گوێ  لە  ٢5 تۆش  پاڕانەوە،  و 

خۆشبە و ب�انگەڕێنەوە ئەو خاکەی کە بە خۆ�ان و باوباپی�ران�انت داوە.
٢٦ »ئەگەر ئاسمان داخرا و باران نەباری بەهۆی ئەوەی گەلەکەت گوناه�ان 

دەرهەق بە تۆ کرد، پاشان نوێژ�ان ڕووەو ئەم شوێنە کرد و دان�ان بە ناوەکەتدا 
لە  ٢7 تۆش  کردن،  گرفتارت  چونکە  بوونەوە،  پاشگەز  گوناهەکە�ان  لە  و  نا 
ئاسمانەوە گوێ بگرە و لە گوناهی خزمەتکارەکانت و ئ�سرائ�لی گەلی خۆت 
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بەسەر  باران  و  بڕۆن  پیێ�دا  دەبێت  بکە کە  باشە�ان  ڕێگا  ئەو  فێری  خۆشبە، 
خاکەکەتدا ببارێنە، ئەوەی بە م�رات داوتە بە گەلەکەت.

٢٨ »هەر کاتێک قاتوقڕی، پەتا، بای گەرمەسێر، کوللە �ان سن لە خاکەکە 

دەدات؛ �ان هەر کاتێک دوژمن لە شارەکان�ان گەمارۆ�ان دەدەن؛ �ان هەر 
ئ�سرائ�لی گەلی خۆت  هەرکەسێکی  کاتێک  ٢٩ ئ�تر  دێت؛  دەردێک  و  بەاڵ 
نوێژ �ان داواکار�ی�ەک لە تۆ بکات، لەال�ەن ئەوەی کە دەرد و ئازاری خۆی 
لە  تۆ  3٠ ئەوا  دەکاتەوە،  بەرز  پەرستگا�ە  بەم  بەرامبەر  دەستی  و  دەزانێت 
ئاسمانەوە لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە گوێ بگرە. لێیی خۆشبە، لەبەر ئەوەی 
تەنها تۆ دڵی ئادەم�زاد دەناس�ت، بۆ هەرکەسێک بەگوێرەی هەڵسوکەوتەکانی 
کاردانەوەت هەبێت، 3١ بۆ ئەوەی بە درێژا�یی ڕۆژانی ژ�ان�ان لەم خاکەی بە 

باوباپی�رانی ئێمەت داوە لێت بترسن و ڕێگاکانت بگرنەبەر.
3٢ »هەروەها ئەو ب�ان��ەی کە لە ئ�سرائ�لی گەلەکەی خۆت ن��ە و لە پیێناوی 

دوورەوە  خاکێکی  لە  بەهێزت  بازووی  و  پۆاڵ�ی�ن  دەستی  و  مەزنت  ناوی 
هاتووە، جا کە هات و بەرەو ئەم پەرستگا�ە نوێژی کرد، 33 تۆ لە ئاسمانەوە لە 
شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە و بەپیێیی هەموو ئەوەی ئەم ب�ان��ە لێت دەپاڕێتەوە بۆی 
بەجێبهێنە، تاکو هەموو گەالنی زەوی بە ناوی تۆ ئاشنا بن و وەک ئ�سرائ�لی 
گەلەکەی خۆت لێت بترسن، هەروەها بۆ ئەوەی بزانن ئەم ماڵەی کە بن�ادم 

ناوە هەڵگری ناوی تۆ�ە.
34 »کاتێک گەلەکەت لە دژی دوژمنەکەی بۆ جەنگ دەچێت، بۆ هەرکوێ 

و  ئەو شارەی کە هەڵتبژاردووە  ڕووەو  بۆت کرد  نوێژ�ان  دە�اننێر�ت، کە  کە 
ئەو پەرستگا�ەی بۆ ناوەکەت بن�ادم ناوە، 35 تۆ لە ئاسمانەوە گوێ لە نوێژ و 

داواکار�ی�ەکان�ان بگرە و دادوەر�ی�ان بۆ بکە.
3٦ »کەس ن��ە گوناه نەکات، بەاڵم کاتێک گوناهت بەرامبەر دەکەن و تۆش 

بۆ  و  دەگرن  د�ل�ان  بە  کە  دوژمن  دەست  دە�اندە�تە  و  دەب�ت  تووڕە  لێ�ان 
خاکێک ڕاپیێچ�ان دەکەن، جا دوور بێت �ان نز�ک، 37 لەدوای ئەمە ئەگەر 
لەو خاکەی بۆی ڕاپیێچ دەکرێن هاتنەوە هۆش خۆ�ان، لە خاکی ڕاپیێچکەران�ان 
کرد“؛  خراپەمان  و  تاوان  و  ”گوناه  گوت�ان:  و  پاڕانەوە  لێت  و  کرد  تۆبە�ان 
3٨ ئ�تر بە هەموو دڵ و گ�ان�انەوە گەڕانەوە الت، لە خاکی د�ل�ێت��ان کە بۆی 

ڕاپیێچ کراون، هەروەها نوێژ�ان کرد ڕووەو ئەو خاکەی داوتە بە باوباپی�ران�ان و 
ئەو شارەی هەڵتبژاردووە و ئەو پەرستگا�ەی بۆ ناوی تۆ بن�ادم ناوە؛ 3٩ ئەوا تۆ 
نوێژ و داواکار�ی�ان بگرە و  لە  لە شوێنی ن�شتەجێبوونتەوە گوێ  لە ئاسمانەوە 
دادوەر�ی�ان بۆ بکە. هەروەها لە گەلەکەت خۆشبە، لەو گوناهانەی بەرامبەرت 

کردوو�انە.
4٠ »ئێستاش ئەی خودا�ە، تکا�ە با چاوەکانت کراوە و گوێی�ەکانت شل بن 

بۆ نوێژەکانی ئەم شوێنە.
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 4١ ئێستا ئەی �ەزدانی پەروەردگار، هەستە و وەرە بۆ شوێنی حەوانەوەت،
خۆت و سندوقی هێزت.   

  ئەی خودای پەروەردگار، با کاه�نەکانت ڕاستودروستی لەبەر بکەن و
خۆشەو�ستانت بە چاکە شاد بن.   

 4٢ ئەی �ەزدانی پەروەردگار، دەستن�شانکراوەکەت ڕەت مەکەرەوە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بۆ داودی بەندەت لە�اد بێت.«   

تەرخانکردنی �ەرس�گاکە

خوارەوە و 7 هاتە  ئاسمانەوە  لە  ئاگرێک  بووەوە،  نوێژکردن  لە  سلێمان   کاتێک  ١

و  هەڵلووشی  د�کەشی  سەربڕدراوەکانی  قوربان��ە  و  سووتاندنەکە  قوربانی 
پەرستگای  ناو  بچنە  نە�انتوانی  ٢ کاه�نەکان  پڕکرد.  پەرستگاکەی  �ەزدان  شکۆی 
نەوەی  3 هەموو  پڕکردبوو.  پەرستگاکەی  �ەزدان  شکۆی  چونکە  �ەزدانەوە، 
�ەزدان  شکۆی  و  خوارەوە  هاتە  ئاگرەکە  کاتێک  دەکرد،  تەماشا�ان  ئ�سرائ�ل�ش 
بەسەر پەرستگاکەوە بوو، جا لەسەر شۆستەکە بە ڕوودا کەوتن و بەچۆکدا هاتن و 

کڕنۆش�ان برد و سوپاسی �ەزدان�ان کرد، گوت�ان:

  »بێگومان خودا چاکە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

5 سلێمانی  سەربڕی.  �ەزدان  لەبەردەم  قوربان��ان  گەل�ش  هەموو  و  پاشا  4 ئ�نجا 

پاشا ب�ست و دوو هەزار مانگا و سەد و ب�ست هەزار مەڕ و بزنی کردە قوربانی. 
لە شوێنی  ٦ کاه�نان  کرد.  تەرخان  پەرستگای خودا�ان  هەموو گەل  و  پاشا  ئ�تر 
مۆس�ق��ەکانەوە  ئامێرە  بە  لێڤ��ەکان�ش  هەروەها  ڕاوەستابوون،  خزمەتەکەی خۆ�ان 
کە داودی پاشا بۆ سوپاسکردنی �ەزدان دروستی کردبوون بە هەمان شێوەی داود 
هەتاهەتا�ی�ە.«  نەگۆڕەکەی  »خۆشەو�ست��ە  دە�انگوت:  دەکردن،  پیێ  ستا�شی 

کاه�نەکان بەرامبەر�ان کەڕەنا�ان لێدەدا، هەموو ئ�سرائ�ل�ش ڕاوەستابوون.
7 هەروەها سلێمان ناوەڕاستی حەوشەکەی بەردەم پی�رۆزگاکەی �ەزدانی تەرخان 

کرد و لەوێدا قوربانی سووتاندن و پی�وی قوربان��ەکانیa هاوبەشیb پیێشکەش کرد، 
قوربانی  جێگای  کردبوو  دروستی  سلێمان  کە  بڕۆنز�ی�ەی  قوربانگا  ئەو  چونکە 

سووتاندنەکان و دانەوێڵە پیێشکەشکراوەکان و پی�وی قوربان��ەکان نەدەبووەوە.
هەموو  گێڕا،  جەژنەکە  بۆ  ئاهەنگی  ڕۆژ  ماوەی حەوت  بۆ  سلێمان  کاتە  ٨ لەو 

دۆڵی  هەتا  حەمات  دەروازەی  نێوان  خەڵکی  هەموو  بوون،  لەگەڵی  ئ�سرائ�ل�ش 
لە  چونکە  گێڕا،  ئاهەنگ�ان  هەشتەم  ڕۆژی  ٩ لە  گەورە.  زۆر  کۆمەڵێکی  م�سر، 
حەوت ڕۆژدا تەرخانکردنی قوربانگاکە�ان ئەنجام دا و جەژن�ش حەوت ڕۆژ بوو. 

a 7 پی�وی قوربان��ەکانی �ان بەزی قوربان��ەکانی.  

b 7 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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١٠ ئ�نجا سلێمان لە ب�ست و سێ�ەم�ن ڕۆژی مانگی حەوت گەلی بە شادمانی و 

�ەزدان لەگەڵ داود و  ئەو چاکە�ەی کە  بەڕێکرد، بەهۆی  بۆ ماڵەوە  دڵخۆش��ەوە 
سلێمان و ئ�سرائ�لی گەلی خۆی کردی.

دەرکەوتنی یەزدان بۆ سلێمان
١١ پاش ئەوەی سلێمان پەرستگای �ەزدان و کۆشکی پاشای تەواو کرد، هەروەها 

خۆی  کۆشکەکەی  و  �ەزدان  پەرستگای  لە  هات  بەب�ر�دا  کە  ئەوانەشی  هەموو 
ب�کات تێ�دا سەرکەوتوو بوو، ١٢ �ەزدان لە شەودا بۆ سلێمان دەرکەوت و فەرمووی:

»گوێم لە نوێژەکەت بوو، ئەم شوێنەم هەڵبژارد تاکو ببێتە پەرستگای قوربانی 
بۆ من.

بە کوللە  فەرمان  و کاتێک  نابارێت  باران  و  دادەخەم  ئاسمان  ١3 »کاتێک 

١4 ئ�نجا  گەلەکەم،  ناو  دەنێرمە  پەتا  �ان  بخوات  خاکەکە  بەروبوومی  دەکەم 
نوێژ�ان  و  بوون  بێف�ز  دەکرێت،  بانگ  منەوە  ناوی  بە  ئەوەی  گەلەکەم  کە 
کرد و ڕوو�ان لە من کرد و لە ڕێگا خراپەکان�ان گەڕانەوە، من لە ئاسمانەوە 
دەکەمەوە.  چاک  خاکەکە�ان  و  خۆشدەبم  گوناهەکان�ان  لە  و  دەگرم  گوێ 
١5 ئێستاش چاوەکانم کراوە دەبن و گوێی�ەکان�شم شل دەبن بۆ نوێژکردن لەم 

ئەوەی  بۆ  پی�رۆزم کردووە  و  پەرستگا�ەم هەڵبژاردووە  ئەم  ١٦ ئێستاش  شوێنەدا. 
هەتاهەتا�ە ناوی منی تێدابێت و دڵ و چاوم هەم�شە لەوێ دەبن.

داودی  ئەوەی  وەک  بکە�ت  دۆستا�ەت�م  دڵسۆز�ی�ەوە  بە  ئەگەر  ١7 »تۆش 

و  فەرز  و  ب�کە�ت  کردوو�ت  پیێ  فەرمانم  ئەوەی  هەموو  کردی،  باوکت 
دەکەم،  جێگ�ر  پاشا�ەت��ەکەت  تەختی  ١٨ ئەوا  بەجێبهێن�ت،  حوکمەکانم 
هەروەک چۆن پە�مانم لەگەڵ داودی باوکت بەست و فەرمووم: ”پی�او لە تۆ 

نابڕێت بۆ فەرمانڕەوا�ەت�کردنی ئ�سرائ�ل.“
١٩ »بەاڵم ئەگەر التان دا و وازتان لە فەرز و فەرمانەکانم هێنا کە پیێم داون، 

چوون و خودای د�کەتان پەرست و کڕنۆشتان بۆ بردن، ٢٠ ئەوا لە خاکەکەم 
ڕ�شەکێشتان دەکەم کە پیێم داون و ئەم پەرستگا�ەش کە بۆ ناوی خۆم تەرخانم 
کردووە لەبەرچاوم نا�هێڵم و دە�کەمە پەند و ما�ەی گاڵتەجاڕی لەنێو هەموو 
سەری  تێب�ەڕێت  پیێ�دا  هەرکەسێک  پا�ەبەرزەش،  پەرستگا  ٢١ ئەم  گەالن. 
پەرستگا�ە  لەم  و  خاکە  لەم  وای  �ەزدان  ”بۆچی  دەڵێت:  و  سوڕدەمێنێت 
�ەزدانی  لە  واز�ان  ئەوەی  ”لەبەر  دەدەنەوە:  وەاڵم  خەڵکی  ٢٢ ئ�نجا  کرد؟“ 
پەروەردگاری باوباپی�رانی خۆ�ان هێناوە، ئەوەی لە خاکی م�سرەوە دەر�هێنان و 
دەست�ان بە خودای د�کەوە گرتووە و کڕنۆش�ان بۆ بردوون و ئەوان�ان پەرستووە، 

لەبەر ئەوە �ەزدان تووشی ئەم هەموو کارەساتەی کردن.“«
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چاالکی دیکەی سلێمان

و ٨ �ەزدان  پەرستگای  تێ�دا  سلێمان  کە  ساڵەی  ب�ست  ئەو  کۆتا�یی   لە  ١

کۆشکەکەی خۆی بن�اد دەنا، ٢ سلێمان ئەو گوندانەی بن�اد نا�ەوە کە ح�رامی 
بۆ  چوو  سلێمان  3 ئ�نجا  کرد.  ن�شتەجێ  تێ�اندا  ئ�سرائ�لی  نەوەی  و  پیێ�دا  پاشا 
حەمات چۆڤا و گرتی. 4 هەروەها تەدمۆری لە چۆڵەوان�دا ئاوەدان کردەوە، لەگەڵ 
هەموو ئەو کۆگا�انەیa کە لە حەماتدا بن�ادی نابوون. 5 ئ�نجا بێت حۆرۆنی سەروو 
و بێت حۆرۆنی خوارووی بن�اد نا�ەوە و کردنی بە شاری قەاڵبەند بە شوورا و دەروازە 
و شمش�رەb. ٦ شارۆچکەی بەعەالت�شی ئاوەدان کردەوە، لەگەڵ هەموو کۆگاکانی 
سلێمان، هەروەها ئەو شارۆچکانەی سەربازگەی گال�سکە و ئەو شارۆچکانەی 
سەربازگەی ئەسپ سوارەکان و هەموو ئەوەی سلێمان ئارەزووی کرد لە ئۆرشەل�م 

و لە لوبنان و لە هەموو خاکی ژێر دەسەاڵتی خۆی بن�ادی بنێت.
پر�زی و ح�ڤی  ئەمۆری و  پاشماوەی ح�تی و  ئەو خەڵکەی  7 هەروەها هەموو 

هەموو  ئەم  ٨ پاشماوەی  نەبوون،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  کە  بوون،  �ەبوس��ەکان  و 
بێگاری  کۆ�لە  وەک  سلێمان  نەبردبوون  لەناو�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کە  نەتەوانەی 
بەسەردا سەپاندن، هەتا ئەمڕۆش بەسەر�ان سەپیێنراوە. ٩ بەاڵم سلێمان بۆ کارەکەی 
کەسی لە نەوەی ئ�سرائ�ل نەکردە کۆ�لە، چونکە ئەوان پی�اوی جەنگ و ئەفسەری 
بااڵ، ئەفسەری گال�سکە و گال�سکەسوارەکانی بوون. ١٠ ئەمانەش ئەو کاربەدەستە 
خەڵکەی  ئەو  لەسەر  چاودێر  پەنجا  و  سەد  دوو  بوون،  پاشا  سلێمان  بااڵ�انەی 

کارەکە�ان دەکرد.
بۆی  ئەو کۆشکەی کە  بردە  داودەوە  لە شاری  ف�رعەونی  ١١ سلێمان کچەکەی 

بن�اد نا، چونکە گوتی: »ژنی من لە کۆشکی داودی پاشای ئ�سرائ�ل دانان�شێت، 
لەبەر ئەوەی ئەو شوێنانەی سندوقی �ەزدانی چووەتە ناو شوێنی پی�رۆزن.«

١٢ ئ�نجا سلێمان قوربانی سووتاندنی بۆ �ەزدان سەرخستە سەر ئەو قوربانگا�ەی 

هەر�ەکە  سووتاندنەکان  ١3 قوربانی  نا.  بن�ادی  هە�وانەکە  لەبەردەم  کە  �ەزدان 
و  و سەرەمانگەکان  لە شەممەکان  موسا،  فەرمانەکەی  بەپیێیی  ڕۆژی خۆی،  لە  و 
 cجەژنە د�ار�کراوەکان، سااڵنە سێ جار، لە جەژنی فەت�رە و لە جەژنی هەفتەکان
بەشی  سلێمان  باوکی،  داودی  بڕ�اری  بەپیێیی  ١4 ئ�نجا  کەپرەش�نە.  جەژنی  لە  و 
لەسەر  لێڤ��ەکانی  هەروەها  کرد،  د�اری  خزمەتەکان�ان  بەگوێرەی  کاه�نەکانی 
ئەرکی خۆ�ان دانا بۆ ستا�شکردن و �ارمەت�دانی کاه�نەکان، هەر�ەکە بەگوێرەی 
دانا  خۆ�ان  بەشەکانی  لە  دەرگاوانەکان�شی  خۆی.  ڕۆژەکەی  پیێداو�ست��ەکانی 
لەسەر هەموو دەرگاکان، چونکە ئەمە فەرمانەکەی داودی پی�اوی خودا بوو. ١5 لە 

a 4 چەند شارێکی دروستکردووە وەک مەڵبەندێکی ئەمبارکردن و داب�نکردنی ئازووقە.  

b 5 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

c ١3 جەژنی هەفتەکان، هەروەها وەک جەژنی دروێنەش ناسراوە )بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦  ( 5٠ ڕۆژ دوای جەژنی فەت�رە بووە، کە دەکاتە حەوت هەفتە.  
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درابوو،  لێڤ��ەکان  و  بە کاری کاه�ن  نەدا کە سەبارەت  پاشا ال�ان  فەرمانەکانی 
هەروەها بە کاری گەنج�نەکان�ش.

١٦ بەم شێوە�ە هەموو کارەکانی سلێمان ئامادە کرا، لە ڕۆژی بناغەدانان��ەوە هەتا 

تەواوبوونی، ئ�تر پەرستگای �ەزدان تەواو بوو.
لە  دەر�ا  کەناری  لەسەر  ئێلەت  و  گەڤەر  عەچ�ۆن  بۆ  چوو  سلێمان  ١7 ئ�نجا 

لە دەر�ا چەند  ئەفسەرە کەشت�وانە شارەزاکانی  بەدەستی  ١٨ ح�رام  ئەدۆم.  خاکی 
کەشت��ەکی نارد، ئەوان�ش لەگەڵ خزمەتکارەکانی سلێماندا چوونە ئۆف�ر و لەوێوە 

چوار سەد و پەنجا تالنتa زێڕ�ان هەڵگرت و بۆ سلێمانی پاشا�ان هێنا.

سەردانی شاژنی شەبا بۆ الی سلێمان

 کاتێک شاژنی شەبا ناوبانگی سلێمانی ب�ست، هاتە ئۆرشەل�م بۆ ئەوەی بە ٩ ١

چەند مەتەڵێک تاقی بکاتەوە. بە کەژاوە�ەکی زۆر گەورەوە، وشتری بارکراو لە 
بۆنوبەرام و زێڕی زۆر و بەردی گرانبەها، هاتە الی سلێمان و لەبارەی هەموو ئەو 
شتانەی لە دڵی بوو قسەی لەگەڵ کرد. ٢ سلێمان�ش وەاڵمی هەموو پرس�ارەکانی 
شاژنی  3 کاتێک  بداتەوە.  وەاڵمی  نەبوو  قورس  سلێمان  بۆ  شتێک  ه�چ  دا�ەوە، 
شەبا دانا�یی سلێمان و ئەو کۆشکەی ب�نی کە بن�ادی نابوو، 4 هەروەها خواردنی 
و  خزمەتکارەکانی  ڕێکوپیێکی  دەستوپیێوەندەکانی،  دان�شتنی  خوانەکەی،  سەر 
کە  سووتاندنانەی  قوربانی  ئەو  و  جلوبەرگەکان�ان  و  ساق��ەکان  جلوبەرگاکان�ان، 

سلێمان لە پەرستگای �ەزدان دە�کرد، لە ب�ن�نی ئەمانە سەرسام بوو.
و  کاروبار  لەبارەی  خاکەکەمدا  لە  کە  هەواڵەی  »ئەو  گوت:  پاشای  5 بە 

چاوی  بە  و  نەهاتم  هەتا  نەکرد  هەوااڵنە  بەو  ٦ بڕوام  ڕاستە.  ب�ستم،  دانا�ی�ەکەت 
مەزنتر  زۆر  ڕانەگە�ەنراوە،  پیێ  تۆم  زۆرەکەی  دانا�ی�ە  ن�وەی  ئەوەتا  نەمب�نی،  خۆم 
بوو�ت لەوەی لەبارەی تۆوە ب�ستبووم. 7 خۆزگە بە پی�اوەکانت دەخوازرێ، خۆزگە 
و  ڕاوەستاون  لەبەردەمت  هەم�شە  کە  ئەمانە  دەخوازرێ،  خزمەتکارەکانت  بە 
دڵشادە  پیێت  ئەوەی  پەروەردگارت،  �ەزدانی  بۆ  ٨ ستا�ش  دەب�ستن.  دانا�ی�ەکەت 
و لەسەر تەخت دا�ناو�ت بب�تە پاشا بۆ �ەزدانی پەروەردگارت. خوداکەت لەبەر 
تۆی  بکات،  جێگ�ری  هەتاهەتا�ە  و�ستی  و  خۆشو�ستووە  ئ�سرائ�لی  ئەوەی 

کردووەتە پاشا تاکو ڕاستودروستی و دادپەروەری پی�ادە بکە�ت.«
٩ ئ�نجا سەد و ب�ست تالنتb زێڕ و بۆنوبەرامێکی زۆر و بەردی گرانبەهای دا�ە 

پاشا، جارێکی د�کە بۆنوبەرامی بەو جۆرە زۆر نەهاتەوە، هێندەی ئەوەی شاژنی 
شەبا پیێشکەشی سلێمان پاشای کرد.

لە  ئەوانەی  سلێمان،  خزمەتکارەکانی  و  ح�رام  خزمەتکارەکانی  ١٠ هەروەها 

لەو  ١١ پاشا  هێنابوو.  بەردی گرانبەهاش�ان  و  ئەلگوم  دار  هێنابوو،  زێڕ�ان  ئۆف�رەوە 

a ١٨ چوار سەد و پەنجا تالنت: نز�کەی ١٦ تەن.  

b ٩ سەد و ب�ست تالنت: نز�کەی 4 تەن.  
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دروستکرد،  پاشا  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای  بۆ  پیێ�ل�کانەی  ئەلگومانە  دار 
خاکی  لە  پیێشتر  دارانە  ئەو  وەک  گۆران�بێژەکان،  بۆ  ساز�ش  و  ق�سارە  هەروەها 

�ەهودا نەب�نرابوون.
١٢ سلێمانی پاشا هەموو ئەو شتانەی دا�ە شاژنی شەبا کە ئارەزووی کرد، جگە 

پاشان لەگەڵ خزمەتکارەکانی  ئەوەی بۆی هێنابوو.  بەرامبەر  لە  پیێ�دا  پاشا  لەوەی 
بەڕێکەوت و گەڕا�ەوە خاکەکەی خۆی.

دانایپی و دەوڵەمەندی سلێمان
١3 کێشی ئەو زێڕەش کە لە ساڵێکدا بۆ سلێمان دەهات، شەش سەد و شەست 

و شەش تالنتa زێڕ بوو، ١4 جگە لەو باجەی لە بازرگان و فرۆش�ارەکانەوە وەردەگ�را. 
بۆ  ز�و�ان  و  زێڕ  خاکەکە  فەرمانڕەوا�انی  و  عەرەبستان  پاشا�انی  هەموو  هەروەها 

سلێمان دەهێنا.
١5 سلێمانی پاشا دوو سەد قەڵغانی گەورەی لە زێڕی کوتراو دروستکرد، شەش 

لە  سەد شاقل زێڕیb کوتراو بۆ هەر قەڵغانێک. ١٦ سێ سەد قەڵغانی بچووک�شی 
لە  پاشا  ئ�نجا  قەڵغانێک.  هەر  بۆ   cزێڕ شاقل  دروستکرد، سێ سەد  کوتراو  زێڕی 

کۆشکی دارستانەکەی لوبنان دا�نان.
١7 هەروەها پاشا تەختێکی گەورەی لە عاج دروستکرد و بە زێڕی بێگەرد ڕووپۆشی 

کرد. ١٨ تەختەکە شەش پیێ�ل�کانەی هەبوو لەگەڵ تەختەپیێ�ەک، هەموو�ان پیێکەوە 
بەسترابوون، دوو دەسک لەم الو لەو ال�ەوە لەسەر شوێنی دان�شتنەکە، دوو شێری 
ڕاوەستاو�ش لەتەن�شت دەسکەکان بوون. ١٩ دوازدە شێری ڕاوەستاو�ش لەسەر ئەم 
الو ئەو الی شەش پیێ�ل�کانەکە هەبوو. لە ه�چ پاشا�ەت��ەک شتی وا دروستنەکرابوو. 
٢٠ هەموو کاسە و جامەکانی خواردنەوەی سلێمان پاشا زێڕ بوون، هەروەها هەموو 

قاپوقاچاغەکانی کۆشکی دارستانەکەی لوبنان لە زێڕی بێگەرد بوون، ه�چ شتێک 
لە ز�و دروستنەکرابوو، چونکە لە سەردەمی سلێمان ز�و بەها�ەکی ئەوتۆی نەبوو. 
ساڵ  هەر سێ  و  دەڕۆ�شتن  ح�رام  لەگەڵ خزمەتکارەکانی  پاشا   d٢١ کەشت�گەلی

جارێک دەهاتن و زێڕ و ز�و و عاج و مە�مون و تاوس�ان دەهێنا.
٢٢ سلێمان گەورەتر�ن پاشا بوو لەنێو پاشاکانی سەر زەوی چ لە دەوڵەمەندی و 

چ لە دانا�یی. ٢3 هەموو پاشا�انی سەر زەوی بە ئاواتەوە بوون ڕووی سلێمان بب�نن، 
ساڵ  و  ٢4 هەر�ەکە  دا�نابوو.  دڵ�دا  لە  خودا  کە  بگرن  دانا�ی�ەکەی  لە  گوێ  هەتا 
لەدوای ساڵ بە د�اری خۆ�انەوە دەهاتن، لە قاپوقاچاغی زێڕ و ز�و و جلوبەرگ و 

چەک و بۆنوبەرام و ئەسپ و هێستر.

a ١3 شەش سەد و شەست و شەش تالنت: نز�کەی ب�ست و سێ تەن.  

b ١5 شەش سەد شاقل زێڕ: نز�کەی ٦,٩ ک�لۆگرام.  

c ١٦ سێ سەد شاقل زێڕ: نز�کەی 3,5 ک�لۆگرام.  

d ٢١ ع�بری: کەشت��ەکانی تەرش�ش واتە جۆرە کەشت��ەکی تا�بەت بوون کە بۆ بازرگانی بەکاردەهێنران.  
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٢5 سلێمان چوار هەزار تەو�لەی ئەسپ و گال�سکە و دوازدە هەزار ئەس�یی هەبوو. 

لە شارەکانی گال�سکەکان دا�نان، هەروەها هەندێک�ان لەالی خۆی لە ئۆرشەل�م 
جێگ�ر کردن. ٢٦ بەسەر هەموو پاشاکاندا فەرمانڕەوا�یی دەکرد، لە ڕووباری فوراتەوە 
هەتا خاکی فەلەست��ەکان و سنووری م�سر. ٢7 هەروەها پاشا کارێکی وای کرد کە 
لە ئۆرشەل�م ز�و وەک بەردی لێ بێت، دار ئورز�ش لە زۆری وەک دار هەنج�ری 
زوورگەکان بێت. ٢٨ ئەس�ەکانی سلێمان لە م�سر و هەموو واڵتانی د�کەوە هاوردە 

دەکران.

مردنی سلێمان
٢٩ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی سلێمان لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی لە تۆمارەکانی 

ناتانی پیێغەمبەر و لە پە�امەکەی ئاح��ای ش�لۆنی نووسراون، هەروەها لەو ب�ن�نانەش 
کە ع�دۆ سەبارەت بە �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات ڕا�دەگە�اند. 3٠ سلێمان چل ساڵ 
لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی هەموو ئ�سرائ�لی کرد. 3١ پاشان سلێمان لەگەڵ باوباپی�رانی 
سەری نا�ەوە و لە شارەکەی داودی باوکی نێژرا. ئ�تر ڕەحەڤەعامی کوڕی لەدوای 

خۆی بوو بە پاشا.

یاخیبوونی ئیسرائیل لە دژی ڕەحە�ەعام

بۆ ١٠ ئەوێ  چووبوونە  ئ�سرائ�ل  هەموو  چونکە  شەخەم،  بۆ  چوو   ڕەحەڤەعام  ١

ئەوەی ب�کەنە پاشا. ٢ �ارۆڤعامی کوڕی نەڤات ئەوەی لەبەردەم سلێمان پاشا 
هەاڵتبوو هێشتا لە م�سر بوو، بەاڵم کاتێک ئەمەی ب�ست لە م�سرەوە گەڕا�ەوە. 
3 پاشان بەدوا�اندا نارد، ئ�نجا �ارۆڤعام و هەموو ئ�سرائ�ل چوونە الی ڕەحەڤەعام 

ئەرکە  لە  تۆ  ئێستا  بەاڵم  ئێمەیa قورس کرد،  ن�رەکەی  4 »باوکت  پیێ�ان گوت:  و 
سەختەکەی باوکت و لە ن�رە قورسەکەی ئێمە سووک بکەرەوە، ئێمەش خزمەتت 

دەکە�ن.«
الم.«  بگەڕێنەوە  د�کە  ڕۆژی  سێ  »لەپاش  دانەوە:  وەاڵمی  5 ڕەحەڤەعام�ش 

گەل�ش ڕۆ�شتن.
٦ ئ�نجا ڕەحەڤەعام پاشا ڕاوێژی بەو پی�رانە کرد کە لە خزمەتی سلێمانی باوک�دا 

بوون کاتێک کە لە ژ�اندا بوو، لێیی پرس�ن: »تەگب�رتان چ��ە، چۆن وەاڵمی ئەم 
گەلە بدەمەوە؟«

7 ئەوان�ش قسە�ان لەگەڵی کرد و گوت�ان: »ئەگەر لەگەڵ ئەم گەلە چاک ب�ت و 

ڕاز�ی�ان بکە�ت و قسەی چاک�ان لەگەڵ بکە�ت، ئەوا بۆ هەم�شە دەبنە بەندەی 
تۆ.«

٨ بەاڵم ڕەحەڤەعام ڕاوێژی پی�رەکانی پشتگوێ خست کە پیێ�ان دا و ڕاوێژی بەو 

»ئێوە  پرس�ن:  ٩ لێیی  دەکرد.  خزمەت�ان  و  ببوون  گەورە  لەگەڵی  کە  کرد  گەنجانە 

a 4 مەبەستی لە بارگران��ە.  



دووەم پوختەی مێژوو 7٦7١١

و  کردووم  لەگەڵ  قسە�ان  کە  بدە�نەوە،  گەلە  ئەم  وەاڵمی  چی  بە  چ��ە؟  ڕاتان 
گوت�ان: ”ئەو ن�رەی باوکت کە لەسەر ئێمەی داناوە سووکی بکەرەوە؟“«

١٠ ئەو گەنجانەش کە لەگەڵی گەورە ببوون، وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئەو گەلەی کە 

پیێ�ان گوتی: ”باوکت ن�رەکەی ئێمەی قورس کردووە، بەاڵم تۆ ن�رەکەمان لەسەر 
سووک بکە“ تۆ پیێ�ان بڵێ: ”پەنجە تووتەم لە کەمەری باوکم ئەستوورترە. ١١ باوکم 
بە ن�رێکی قورس باری کردوون، ئێستاش من ز�اتر دەخەمە سەر ن�رەکەتان، باوکم 

بە قامچی تەمبێیی کردوون، من بە دووپشک تەمبێتان دەکەم.“«
١٢ لە ڕۆژی سێ�ەم �ارۆڤعام و هەموو گەل هاتنە الی ڕەحەڤەعام، هەروەک پاشا 

پیێیی گوتبوون: »لەپاش سێ ڕۆژی د�کە بگەڕێنەوە الم.« ١3 پاشا بە توندی وەاڵمی 
دانەوە، ڕاوێژی پی�رەکانی پشتگوێ خست، ١4 بەپیێیی ئامۆژگاری گەنجەکان قسەی 
لەگەڵ کردن و گوتی: »باوکم ن�رەکەی ئێوەی قورس کرد، من�ش ن�رەکەتان قورستر 
دەکەم. باوکم بە قامچی تەمبێیی کردن، من بە دووپشک تەمبێتان دەکەم.« ١5 پاشا 
گوێیی لە گەل نەگرت، ئەمە بە و�ستی خودا بوو، هەتا فەرما�شتەکەی بهێنێتە دی، 

ئەوەی �ەزدان لە ڕێگەی ئاح��ای ش�لۆنی بە �ارۆڤعامی کوڕی نەڤاتی فەرمووبوو.
١٦ کاتێک هەموو ئ�سرائ�ل ب�ن��ان پاشا گوێیی لێ نەگرتن، گەل وەاڵمی پاشا�ان 

دا�ەوە:

  »چ بەشێکمان لەگەڵ داود هە�ە،
چ م�راتێک لە کوڕی �ەسا؟   

  ئەی ئ�سرائ�ل، بگەڕێنەوە چادرەکانتان!
ئەی داود، تەماشای ماڵەکەت بکە!«   

هێشتا  ڕەحەڤەعام  ١7 بەاڵم  چادرەکان�ان.  گەڕانەوە  ئ�سرائ�ل��ەکان  هەموو  ئ�تر 
ن�شتەجێ  �ەهودا  شارۆچکەکانی  لە  ئ�سرائ�ل��انەی  ئەو  بەسەر  دەکرد  پاشا�ەتی 

بوون.
بێگاری  کاری  سەرپەرشت�اری  کە  ئەوەی  نارد،  ئەدۆن�رامی  پاشا  ١٨ ڕەحەڤەعام 

بوو، بەاڵم نەوەی ئ�سرائ�ل بەردباران�ان کرد و مرد. ئ�تر ڕەحەڤەعام پاشا پیێڕاگە�شت 
هەتا  شێوە�ە  ١٩ بەو  هەڵبێت.  ئۆرشەل�م  بەرەو  و  بێت  گال�سکەکەی  سواری  کە 

ئەمڕۆ ئ�سرائ�ل لە بنەماڵەی داود �اخی بوون.

بن�ام�نی ١١ و  �ەهودا  بنەماڵەی  ئۆرشەل�م،  گە�شتە  ڕەحەڤەعام   کاتێک  ١

کۆکردەوە، سەد و هەشتا هەزار جەنگاوەری هەڵبژارد، هەتا لە دژی ئ�سرائ�ل 
بجەنگن و پاشا�ەت��ەکە بۆ ڕەحەڤەعام بگەڕێننەوە.

ڕەحەڤەعامی  3 »بە  هات:  خودا  پی�اوی  شەمەع�ای  بۆ  �ەزدان  پە�امی  ٢ بەاڵم 

بن�ام�ن  لە �ەهودا و  ئ�سرائ�ل  بە هەموو نەوەی  پاشای �ەهودا و  کوڕی سلێمان، 
بڵێ، 4 ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: مەچن و لە دژی براکانتان مەجەنگن. هەر�ەکە 
ئەوان�ش  منەوە�ە.“«  لەال�ەن  ئەمە  چونکە  بگەڕێتەوە،  خۆی  ماڵەکەی  بۆ  و 

گوێڕا�ەڵی فەرما�شتی �ەزدان بوون و هێرش�ان نەکردە سەر �ارۆڤعام و کشانەوە.
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قەاڵبەند کردنەوەی شارۆچکەکانی یەهودا
5 ڕەحەڤەعام لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوو و لە �ەهودا چەند شارێکی قەاڵبەندی 

بن�اد نا�ەوە، ٦ وەک بێت لەحم، عێتام، تەقۆعە، 7 بێت چوور، سۆخۆ، عەدوالم، 
و  ئە�الۆن  ١٠ چۆرعا،  عەزێقا،  الخ�ش،  ٩ ئەدۆرە�م،  ز�ف،  مارێشا،  ٨ گەت، 

حەبرۆن. ئەم شارە قەاڵبەندانە لەناو خاکی �ەهودا و بن�ام�ن بوون. ١١ جا قەاڵکانی 
دانا.  تێ�اندا  ئەمبارەکانی خواردن و زە�ت و شەرابی  و  فەرماندەکان  و  بەهێز کرد 
١٢ لە هەموو شارێک�ش قەڵغان و ڕمی دانا و زۆر بەهێزی کردن، �ەهودا و بن�ام�نی 

لەژێر دەسەاڵتی خۆی هێشتەوە.
سەرتاسەری  لە  خۆ�انەوە  سنوورەکانی  هەموو  لە  لێڤ��ەکان�ش  و  ١3 کاه�ن 

و  لەوەڕگاکان�ان  لێڤ��ەکان  ١4 هەروەها  کرد.  ئەم�ان  ال�ەنگری  و  هاتن  ئ�سرائ�لدا 
موڵکەکان�ان بەجێهێشت و چوون بۆ �ەهودا و بۆ ئۆرشەل�م، لەبەر ئەوەی �ارۆڤعام 
بۆ  �ارۆڤعام  ١5 جا  بکەن.  �ەزدان  بۆ  کاه�ن�ێتی  کە  کردنەوە  ڕەت�ان  کوڕەکانی  و 
خۆی چەند کاه�نێکی دانا بۆ نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکانa و بۆ ئەو بتانەی کە لە 
شێوەی تەگەb و گوێرەکە دروستی کردن. ١٦ ئەوانەی لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل 
کە بە هەموو دڵ ڕوو�ان لە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل دەکرد، دوای لێڤ��ەکان 
کەوتن و چوونە ئۆرشەل�م هەتا قوربانی بۆ �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�ران�ان بکەن. 
ڕەحەڤەعامی  پاڵ�شتی  ساڵ  سێ  و  کرد  بەهێز  �ەهودا�ان  پاشا�ەت��ەکەی  ١7 جا 

کوڕی سلێمان�ان کرد، چونکە سێ ساڵ ڕێگای داود و سلێمان�ان گرتەبەر.

خێزانی ڕەحە�ەعام
دا�کی  کە  هێنا،  داودی  کوڕی  �ەر�مۆتی  کچی  ماحەلەتی  ١٨ ڕەحەڤەعام 

ئەب�هە�لی کچی ئەل�ابی کوڕی �ەسا بوو. ١٩ ماحەلەت�ش ئەم کوڕانەی بۆ خستەوە: 
ئەبشالۆمی  مەعکای کچی  ڕەحەڤەعام  ٢٠ پاشان  زەهەم.  و  �ەعوش، شەمەر�اهو 
هێنا، ئەو�ش ئەب�ا و عەتەی و ز�زا و شەلۆم�تی بۆ خستەوە. ٢١ ڕەحەڤەعام مەعکای 
کچی ئەبشالۆمی لە هەموو ژن و کەن�زەکانی د�کەی خۆی ز�اتر خۆشدەو�ست، 
چونکە هەژدە ژن و شەست کەن�زەی هەبوو، ب�ست و هەشت کوڕ و شەست 

کچ�شی بوو.
م�ر  بە  کرد  براکانی  لەنێو  بوو،  مەعکای  لە  کە  کوڕی  ئەب�ای  ٢٢ ڕەحەڤەعام 

هەتا لە جێیی خۆی ب�کات بە پاشا. ٢3 جا ڕەحەڤەعام بە دانا�ی�ەوە کوڕەکانی بەناو 
هەموو ناوچەکانی �ەهودا و بن�ام�ندا لە هەموو شارە قەاڵبەندەکان باڵو کردەوە و 

خواردنی زۆری پیێدان و ژنی زۆر�شی بۆ هێنان.

a ١5 مەبەست لە هەموو ئەو شوێنە بەرزانە�ە کە گەل قوربانی لێ دەکرد، هەرچەندە ئەو شوێنە لەال�ەن �ەزدانەوە هەڵنەبژێردرابوو. بڕوانە دواوتار ١٢ :5 .  

b ١5 نێری، سابرێن.  
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�ەالماری شیشەق بۆ سەر ئۆرشەلیم

 ئەوە بوو کە پاشا�ەت��ەکەی ڕەحەڤەعام جێگ�ر و بەهێز بوو، ئەو و هەموو ئەو ١٢ ١

ئ�سرائ�ل��انەشیa کە لەگەڵ�دا بوون، واز�ان لە فێرکردنەکانی �ەزدان هێنا. ٢ لە 
پیێنجەم�ن ساڵی پاشا�ەتی ڕەحەڤەعام، ش�شەقی پاشای م�سر هێرشی کردە سەر 
بە هەزار و دوو سەد  3 ش�شەق  �ەزدان کرد.  ناپاک��ان لەگەڵ  ئۆرشەل�م، چونکە 
 bگال�سکە، شەست هەزار سوار و سەربازێکی بێشوماری ل�بی، سوخی و کوشی
کە لە م�سرەوە لەگەڵی هاتبوون، 4 شارە قەاڵبەندەکانی �ەهودای گرت و هاتە سەر 

ئۆرشەل�م.
سەرکردانەی  ئەو  و  ڕەحەڤەعام  الی  بۆ  هات  پیێغەمبەر  شەمەع�ای  5 پاشان 

�ەهودا کە لە ترسی ش�شەق لە ئۆرشەل�م کۆببوونەوە و پیێیی گوتن: »�ەزدان ئەمە 
دەفەرموێت: ”ئێوە وازتان لە من هێنا، لەبەر ئەوە من�ش لەناو دەستی ش�شەقدا وازم 

لە ئێوە هێنا.“«
گوت�ان:  و  کردەوە  نزم  خۆ�ان  پاشاش  و  ئ�سرائ�ل  سەرکردەکانی  کاتە  ٦ ئەو 

»�ەزدان دادپەروەرە!«
و  هات  بۆ شەمەع�ا  �ەزدان  فەرما�شتی  کردەوە،  نزم  ب�نی خۆ�ان  �ەزدان  7 کە 

فەرمووی: »لەبەر ئەوەی خۆ�ان نزم کردەوە، لەناو�ان نابەم، بەڵکو خێرا دەرباز�ان 
٨ لەگەڵ  نابارێنم.  ئۆرشەل�مدا  بەسەر  تووڕە�ی�م  ش�شەق  دەستی  لەسەر  و  دەکەم 
ئەوەشدا دەبن بە کۆ�لەی ئەو هەتا ج�اوازی نێوان خزمەتکردنی من و خزمەتکردنی 

پاشاکانی خاکەکانی د�کە بزانن.«
گەنج�نەکانی  دا،  ئۆرشەل�می  پەالماری  م�سر  پاشای  ش�شەقی  ٩ کاتێک 

پەرستگای �ەزدان و کۆشکی پاشا و هەرچی هەبوو بردی، قەڵغانە زێڕ�نەکان�شی 
ئەوانە  لە جێیی  پاشا  ئەوە ڕەحەڤەعام  ١٠ لەبەر  برد کە سلێمان دروستی کردبوون. 
دەروازەی  پاسەوانەکانی  سەرکردەی  دەستی  دا�ە  و  دروستکرد  بڕۆنزی  قەڵغانی 
کۆشکی شاهانە. ١١ هەر کاتێک پاشا بۆ پەرستگای �ەزدان دەچوو، پاسەوانەکان 
ژووری  دە�انگەڕاندەوە  پاشان  دەچوون،  لەگەڵ�دا  و  هەڵدەگرت  قەڵغانەکان�ان 

پاسەوانەکان.
١٢ لەبەر ئەوەی ڕەحەڤەعام خۆی نزم کردەوە، تووڕە�ی�ەکەی �ەزدان دامرکا�ەوە و 

بە تەواوی لەناوی نەبرد، هەروەها هەندێک کاری چاک�ش لە �ەهودا بەدی کراوە.
لە  بوو  بەردەوام  و  بەهێز کرد  ئۆرشەل�م  لە  پاشا دەسەاڵتی خۆی  ١3 ڕەحەڤەعام 

پاشا�ەت�کردنی، تەمەنی چل و �ەک ساڵ بوو کاتێک بوو بە پاشا و حەڤدە ساڵ 
لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ئەو شارەی کە �ەزدان هەڵ�بژارد لەنێو هەموو هۆزەکانی 
ئ�سرائ�لدا هەتا ناوی خۆی تێ�دا دابنێت. دا�ک�شی ناوی نەعمای عەمۆنی بوو. 

١4 ئەو خراپەکاری کرد، چونکە بە هەموو دڵ ڕووی لە خودا نەکردبوو.

a ١ واتە خەڵکی �ەهودا.  

b 3 خەڵکی واڵتێک کە لە سەرووی ڕووباری ن�ل بوو، لێرە و لە ١٦ :٨ .  
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تۆمارەکانی  لە  کۆتا�یی  هەتا  سەرەتاوە  لە  ڕەحەڤەعام  پاشا�ەتی  ١5 ڕووداوەکانی 

شەمەع�ا پیێغەمبەر و لە ب�ن�نەکانی ع�دۆ دەربارەی ڕەچەڵەکەکان نووسراون. بەردەوام 
جەنگ لەنێوان ڕەحەڤەعام و �ارۆڤعام هەبوو. ١٦ ئ�تر ڕەحەڤەعام لەگەڵ باوباپی�رانی 
سەری نا�ەوە و لە شاری داود بە خاک س�ێردرا، ئەب�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو 

بە پاشا.

�اشایەتی ئەبیا

 لە هەژدە�ەم�ن ساڵی پاشا�ەتی �ارۆڤعام، ئەب�ا بوو بە پاشای �ەهودا. ٢ سێ ١3 ١

ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی دا�کی مەعکای کچی ئور�یێل بوو، 
خەڵکی گ�ڤعا بوو.

بە سوپا�ەکی چوار  3 ئەب�ا  �ارۆڤعام هەڵگ�رسا.  و  ئەب�ا  لەنێوان  بوو جەنگ  ئەوە 
سەد هەزار جەنگاوەری توانادارەوە چووە ناو جەنگەکە، �ارۆڤعام�ش بەرەی بەست 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو بە هەشت سەد هەزار جەنگاوەری هەڵبژاردەوە لە پی�اوانی 

پاڵەوان.
ڕاوەستا  ئەفرا�مە  شاخاو�ی�ەکانی  ناوچە  لە  کە  چەمارا�م  کێوی  لەسەر  4 ئەب�ا 

�ەزدانی  نازانن کە  5 ئا�ا  بگرن!  لێ  ئ�سرائ�ل گوێم  و هەموو  »�ارۆڤعام  و گوتی: 
پەروەردگاری ئ�سرائ�ل پاشا�ەتی ئ�سرائ�لی بە پە�مانی نمەکa بە داود و نەوەکانی 
سلێمانی  خزمەتکاری  نەڤات،  کوڕی  �ارۆڤعامی  ٦ کەچی  هەتاهەتا�ە؟  بۆ  داوە 
و  پی�اوخراپ  کۆمەڵێک  7 جا  بوو،  �اخی  گەورەکەی  لە  و  هەستا  داود  کوڕی 
سووکوچروک لێیی کۆبوونەوە و خۆ�ان لە دژی ڕەحەڤەعامی کوڕی سلێمان بەهێز 

کرد و ڕەحەڤەعام�ش گەنجێکی پیێنەگە�شتوو بوو و خۆی لەبەردەم�اندا نەگرت.
بە  کە  ڕادەگرن  �ەزداندا  پاشا�ەتی  لەبەردەم  خۆتان  کە  دەڵێن  ئێوە  ٨ »ئێستاش 

زێڕەکان�شتان  گوێرەکە  و  زۆرن  کۆمەڵێکی  ئێوە  ڕاستە  داودەوە�ە.  نەوەی  دەستی 
لەگەڵدا�ە کە �ارۆڤعام کردوونی بە خوداوەندەکانتان. ٩ بەاڵم ئا�ا ئێوە کاه�نەکانی 
�ەزدان، نەوەکانی هارون و لێڤ��ەکانتان دەرنەکرد و وەک گەالنی خاکەکانی د�کە 
و   bجوانەگا�ەک بە  خۆتەرخانکردن  بۆ  بێت  ئەوەی  دانەنا؟  خۆتان  بۆ  کاه�نتان 

حەوت بەرانەوە، دەبێت بە کاه�نی ئەوانەی کە خودا ن�ن.
ئەو  نەهێناوە.  لێ  وازمان  و  خودامانە  �ەزدان  ئێمە  بە  سەبارەت  ١٠ »بەاڵم 

کاه�نانەی کە خزمەتی �ەزدان دەکەن، ئەوان نەوەی هارون و لێڤ��ەکان �ارمەت��ان 
�ەزدان دەکەن،  بۆ  قوربانی سووتاندن  ئێوارە�ەک  و  بە�ان��ەک  ١١ هەموو  دەدەن. 
بێگەردەکە  نانی تەرخانکراو�ش لەسەر مێزە زێڕە  بخووری بۆنخۆش دەسووتێنن و 
دادەگ�رسێنن، چونکە  ئێوارە�ەک  زێڕەکە و چراکان�شی هەموو  دادەنێن، چرادانە 
لێ  وازتان  ئێوە  بەاڵم  پاراستووە،  خۆمان  پەروەردگاری  �ەزدانی  فەرمانەکانی  ئێمە 

a 5 بە واتای سوێند�ان بۆ �ەکتر خواردووە کە ناپاکی لە �ەکتری نەکەن.  

b ٩ لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  
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هێناوە. ١٢ خودا لەگەڵماندا�ە و ئەو سەرکردەمانە. کاه�نەکانی بە کەڕەنا دەست�ێکی 
�ەزدانی  دژی  لە  ئ�سرائ�ل،  نەوەی  ئەی  جا  ڕادەگە�ەنن.  ئێوە  دژی  لە  جەنگ 

پەروەردگاری باوباپی�رانتان مەجەنگن، چونکە سەرکەوتوو نابن.«
١3 پیێشتر �ارۆڤعام هێزێکی ناردبوو تاکو بسووڕێنەوە بۆ پشتی سوپای �ەهودا. ئ�تر 

لە پشت�انەوە بوو.  بەرامبەر ڕ�زی سوپای �ەهودا بووەوە، بۆسە�ەک�ش  �ارۆڤعام  کە 
١4 کاتێک نەوەی �ەهودا ئاوڕ�ان دا�ەوە، ب�ن��ان لەپیێشەوە و لەپاشەوە ڕووبەڕووی 

جەنگ بوونەتەوە، ئ�تر هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد. پاشان کاه�نەکان کەڕەنا�ان لێدا و 
١5 پی�اوانی �ەهودا نەعرەتەی جەنگ�ان کێشا. لە دەنگی نەعرەتە کێشانی جەنگ�ان، 

خودا لەبەردەم ئەب�ا و پی�اوانی �ەهودا �ارۆڤعام و هەموو ئ�سرائ�لی تێکشکاند. ١٦ ئ�تر 
نەوەی ئ�سرائ�ل لەبەردەم �ەهودا هەاڵتن و خودا ئەوانی دا بەدەست�انەوە. ١7 ئەب�ا 
و سوپاکەی ز�انێکی گەورە�ان پیێ گە�اند و پیێنج سەد هەزار پی�اوی هەڵبژاردە لە 
ئ�سرائ�ل کوژران. ١٨ لەو کاتەدا نەوەی ئ�سرائ�ل زەل�ل بوون و نەوەی �ەهودا ورە�ان 

بەرز بوو، چونکە پشت�ان بە �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�ران�ان بەستبوو.
١٩ پاش ئەوەی ئەب�ا �ارۆڤعامی ڕاونا و شارۆچکەکانی بێت ئێل و �ەشانا و عەفرۆنی 

ئەب�ا بەهێز  لە ماوەی پاشا�ەتی  لێ سەند، لەگەڵ گوندەکان�ان، ٢٠ �ارۆڤعام چ�تر 
نەبووەوە و �ەزدان�ش لێ�دا و مرد.

٢١ بەاڵم ئەب�ا بەردەوام بەهێز بوو. چواردە ژنی هێنا و ب�ست و دوو کوڕ و شازدە 

کچی بوو.
لێو�دا  بەسەر  ئەوەی  و  کردی  ئەوەی  ئەب�ا،  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٢ ڕووداوەکانی 

هات، لە پەڕتووکی لێکدانەوەی مێژووی ع�دۆی پیێغەمبەر تۆمار کراون.

 ئەب�ا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە شاری داود نێژرا. ئ�تر ئاسای کوڕی ١4 ١

دە  ماوەی  ئەو خاکەکە  پاشا�ەتی  لە سەردەمی  پاشا.  بە  بوو  لەدوای خۆی 
ساڵ لە ئاشت�دا بوو.

�اشایەتی ئاسا
٢ ئاساش ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدانی پەروەردگاری خۆی باش و ڕاست بوو کردی. 

 aتەرخانکراوەکانی بەردە  تێکدا،  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  و  نامۆکان  3 قوربانگا 

ڕوو�ان  کە  گوت  �ەهودای  خەڵکی  4 بە  بڕ�ی�ەوە.   bئەشێراکانی ستوونە  شکاند، 
لە �ەزدان بکەن، خودای باوباپی�ران�ان، کار بە فێرکردن و فەرمانەکانی بکەن. 5 لە 
قوربانگاکانی  و  بەرزا�ی�ەکان  سەر  نزرگەکانی  �ەهوداش  شارۆچکەکانی  هەموو 
قەاڵبەندەکانی  شارە  ٦ ئەو  حەسا�ەوە.  سا�ە�دا  لە  پاشا�ەت��ەکە  تێکدا،  بخووری 
لەو سااڵنە  بوو.  بەرقەرار  لە خاکەکەدا  ئاشتی  ئاوەدان کردەوە، چونکە  �ەهودای 

جەنگ ڕووی نەدا، چونکە �ەزدان پاشای حەساندەوە.

a 3 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

b 3 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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7 بە �ەهودای گوت: »با ئەم شارۆچکانە بن�اد بنێ�نەوە، با دەور�ان بە شوورا و 

قوللە و دەروازە و شمش�رەa بگر�ن. خاکەکە هێشتا لەژێر دەستی ئێمە�ە، چونکە 
لە هەموو  ئەو�ش  و  لەو کرد  ڕوومان  پەروەردگارمان کردووە؛  �ەزدانی  لە  ڕوومان 

ال�ەکەوە ئێمەی حەساندەوە.« ئ�تر کاری ب�ناساز�ی�ان کرد و سەرکەوتوو بوون.
و  گەورە  قەڵغانی  بە  چەککراوی  پڕ  کەسی  هەزار  سەد  سێ  سوپا�ەکی  ٨ ئاسا 

ڕم هەبوو لە �ەهودا، سوپا�ەکی دوو سەد و هەشتا هەزار کەس�شی لە ت�رهاوێژ و 
قەڵغان بە دەست هەبوو لە بن�ام�ن، هەر هەموو�ان پاڵەوانی بەهێز بوون.

دژ�ان  لە  گال�سکەوە  سەد  سێ  بە  بێشوماری  سوپا�ەکی  کوشی  ٩ زەرەحی 

دۆڵی  لە  و  بەرەنگاربوونەوە�ان  بۆ  چوو  ١٠ ئاساش  هات.  مارێشا  هەتا  و  جواڵند 
چەف�تا لەالی مارێشادا بۆ جەنگ ڕ�ز�ان بەست.

١١ ئ�نجا ئاسا هاواری بۆ �ەزدانی پەروەردگاری خۆی کرد و گوتی: »ئەی �ەزدان، 

�ەزدانی  ئەی  هێزەکان.  بە  لە دژی  بدات  �ارمەتی الوازەکان  ن��ە  تۆ  کەس وەک 
پەروەردگارمان �ارمەت�مان بدە، چونکە ئێمە پشتمان بە تۆ بەستووە و بە ناوی تۆوە 
�ەزدان، تۆ خودامان�ت، ڕێگا  ئەم سوپا زەبەالحە. ئەی  بۆ شەڕ لەگەڵ  هاتوو�ن 

مەدە ه�چ مرۆڤێک بەسەرتدا زاڵ بێت.«
کوش��ەکان  جا  تێکشکاند،  کوش��ەکانی  �ەهودا  و  ئاسا  لەبەردەم  ١٢ �ەزدان 

هەاڵتن و ١3 ئاسا و ئەو لەشکرەش کە لەگەڵی بوو هەتا گرار ڕاو�ان نان، کوش��ەکان 
و  �ەزدان  لەبەردەم  چونکە  هەستنەوە،  نە�انتوانی  کە  کوژرا  لێ  کەس�ان  ئەوەندە 
١4 پاشان  کەوت.  دەست  زۆر�ان  تااڵنێکی  �ەهودا  پی�اوانی  شکان.  سوپاکەی 
باڵی  �ەزدان  ترسی  چونکە  کرد،  وێران  گرار�ان  دەوروبەری  گوندەکانی  هەموو 
تااڵنێکی  چونکە  کرد،  تااڵن  شارۆچکەکان�ش�ان  هەموو  کێشابوو.  بەسەر�اندا 
زۆر�ان تێدابوو. ١5 هەروەها هێرش�ان کردە سەر چادری شوان و وشترەوانەکان، مەڕ 

و بزن و وشتری زۆر�ان دا�ە پیێش خۆ�ان و گەڕانەوە ئۆرشەل�م.

چاکسازیپیەکانی ئاسا

بەردەم ١5 چووە  ٢ ئەو�ش  و  عۆدێد  کوڕی  عەزەر�ای  سەر  هاتە  خودا   ڕۆحی  ١

لێ  گوێم  بن�ام�ن  و  �ەهودا  هەموو  و  ئاسا  »ئەی  گوت:  پیێیی  و  ئاسا 
بگرن، �ەزدان هەتا لەگەڵ�دا بن لەگەڵتاندا دەبێت، ئەگەر ڕووی لێ بکەن بۆتان 
دەردەکەوێت بەاڵم ئەگەر بەجێیی بهێڵن بەجێتان دەهێڵێت. 3 ئ�سرائ�ل ڕۆژانێکی 
زۆر بێ خودای ڕاستەق�نە و بێ کاه�نی مامۆستا و بێ فێرکردن بوون. 4 بەاڵم کە لە 
تەنگانەکە�اندا گەڕانەوە بۆ الی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل و ڕوو�ان لەو کرد، 
بکات،  گەشت  ترس  بێ  نە�دەتوانی  کەس  سەردەمەدا  5 لەو  دەرکەوت.  بۆ�ان 
کێشابوو.  خاکەکاندا  دان�شتووانی  هەموو  بەسەر  باڵی  زۆر  نائارام��ەکی  چونکە 
٦ ئ�تر نەتەوە�ەک بە نەتەوە�ەکی د�کە لەناودەبردرا و شارێک بە شارێکی د�کە، 

a 7 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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ئێوە بەهێزبن و  چونکە خودا بە هەموو تەنگانە�ەک هەراسانی کردبوون. 7 بەاڵم 
دەستتان شل مەکەن، چونکە پاداشت هە�ە بۆ کارەکەتان.«

٨ کە ئاسا گوێیی لەم قسانە و لە پە�امەکەی عەزەر�ای کوڕی عۆدێد پیێغەمبەر بوو، 

بەهێز بوو و بتە قێزەونەکانی لە هەموو خاکی �ەهودا و بن�ام�ن و ئەو شارۆچکانەی 
کە لە شاخەکانی ئەفرا�مدا گرتنی، ڕ�شەکێش کرد. قوربانگاکەی �ەزدان ئەوەی 

بەردەم هە�وانەکەی پەرستگای �ەزدانی نوێ کردەوە.
٩ ئ�نجا هەموو خەڵکی �ەهودا و بن�ام�ن و ئەو ب�ان��انەی کە لەگەڵ�ان بوون، لە 

ئەفرا�م و مەنەشە و ش�مۆن کۆی کردنەوە، چونکە لە ئ�سرائ�لەوە خەڵکێکی زۆر 
هاتبوونە پاڵی کاتێک ب�ن�بوو�ان �ەزدانی پەروەردگاری لەگەڵ�دا�ە.

کۆبوونەوە  ئۆرشەل�م  لە  ئاسادا  پاشا�ەتی  ساڵی  پازدە�ەم�ن  سێیی  مانگی  ١٠ لە 

سەد  حەوت  هێنابوو�ان،  خۆ�ان  لەگەڵ  کە  دەستکەوتەی  لەو  ڕۆژەدا  ١١ لەو  و 
مانگا و حەوت هەزار مەڕ�ان بۆ �ەزدان سەربڕی و ١٢ پە�مانێک�ان بەست کە بە 
باوباپی�رانی  خودای  بکەن،  �ەزدان  لە  ڕوو�ان  گ�ان�انەوە  هەموو  بە  و  دڵ  هەموو 
خۆ�ان، ١3 هەموو ئەوانەی کە ڕوو لە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل ناکەن، لە 
�ەزدان  بۆ  سوێند�ان  ١4 ئەوان�ش  دەکوژرێن.  ژن،  و  پی�او  لە  و  بچووک  و  گەورە 
خوارد، بە دەنگی بەرز و بە هوتاف و زوڕنا و کەڕەنا لێدان. ١5 هەموو �ەهودا بەو 
بەوپەڕی  و  خوارد  سوێند�ان  دڵ�انەوە  هەموو  بە  چونکە  بوون،  دڵخۆش  سوێندە 
ڕەزامەند�ی�انەوە ڕوو�ان لە �ەزدان کرد، ئەو�ش بۆ�ان دەرکەوت و �ەزدان لە هەموو 

ال�ەکەوە ئەوانی حەواندەوە.
البرد،  دا�ک  شاژنی  پلەی  لە  داپی�ر�شی  مەعکای  تەنانەت  پاشا  ١٦ ئاسای 

و  بڕ�ی�ەوە  ستوونەکەی  دروستکردبوو.  قێزەونی  ئەشێرا�ەکی  ستوونە  ئەوەی  لەبەر 
وردوخاشی کرد و لە دۆڵی قدرۆن سووتاندی. ١7 هەرچەندە نزرگەکانی سەر بەرزا�یی 
لە ئ�سرائ�ل تێکنەدران، بەاڵم دڵی ئاسا بە درێژا�یی ژ�انی بە تەواوی لەگەڵ �ەزدان 
قاپوقاچاغ  و  ز�و  و  زێڕ  لە  باوکی  و  تەرخانکراوەکانی خۆی  ١٨ هەروەها شتە  بوو. 

هێنا�ە ناو پەرستگای خودا.
١٩ هەتا ساڵی سی و پیێنجەمی پاشا�ەتی ئاسا ه�چ جەنگێکی د�کە هەڵنەگ�رسا.

دواهەمین سااڵنی ئاسا

 لە سی و شەشەم�ن ساڵی پاشا�ەتی ئاسا، بەعشای پاشای ئ�سرائ�ل هێرشی ١٦ ١

کردە سەر �ەهودا و شارۆچکەی ڕامەی کردە شارێکی قەاڵبەند، بۆ ئەوەی 
لە سنووری ئاسای پاشای �ەهودا ڕێیی هاتوچۆکردن بگرێت.

پاشادا  کۆشکی  و  �ەزدان  پەرستگای  گەنج�نەکانی  لە  ز�وی  و  زێڕ  ٢ ئاساش 

دەرهێنا و ناردی بۆ بەن هەدەدی پاشای ئارام کە لە د�مەشق دادەن�شت و گوتی: 
باوکتدا  و  باوکم  لەنێوان  ئەوەی  وەک  هەبێت  تۆدا  و  من  لەنێوان  پە�مانێک  3 »با 
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هەبوو. من وا زێڕ و ز�وم بۆ ناردوو�ت، ئێستا وەرە پە�مانەکەت لەگەڵ بەعشای 
پاشای ئ�سرائ�ل هەڵوەشێنەوە، هەتا لەالی من بکشێتەوە.«

4 بەن هەدەد�ش بە قسەی ئاسا پاشای کرد، سەرکردەکانی سوپاکەی ناردە سەر 

شارۆچکەکانی ئ�سرائ�ل، ع��ۆن و دان و ئابێل ما�مa و هەموو کۆگاکانی نەفتالی 
و  هەڵگرت  ڕامە  بن�ادنانی  لە  دەستی  ب�ستەوە،  ئەمەی  بەعشا  5 کاتێک  گرت. 
بەرد  ئەو  �ەهودای هێنا،  پی�اوانی  پاشاش هەموو  ٦ ئاسای  کارەکەی بەجێهێشت. 
و  گەڤەع  بەکار�هێنابوون،  ڕامە  شارۆچکەی  لە  بەعشا  کە  هەڵگرت  دارانەی  و 

م�چ�ای پیێ ئاوەدان کردەوە.
پیێیی  و  �ەهودا  پاشای  ئاسای  الی  بۆ  هات  پیێشب�ن�کەر  حەنانی  کاتەدا  7 لەو 

گوت: »سوپای پاشای ئارام لە دەستت دەرباز بوو، لەبەر ئەوەی پشتت بە پاشای 
ئارام بەست و پشتت بە �ەزدان خودات نەبەست. ٨ ئا�ا کوش��ەکان و ل�ب��ەکان 
بەاڵم  زۆرەوە؟  جار  �ەک  سواری  ئەسپ  و  گال�سکە  بە  نەبوون  زۆر  سوپا�ەکی 
کاتێک کە پشتت بە �ەزدان بەست ئەوانی دا بە دەستتەوە، ٩ چونکە چاوەکانی 
�ەزدان چاودێرن بەسەر هەموو زەو�دا، بۆ ئەوەی ئەوانە بەهێز بکات کە بە هەموو 
دڵ�انەوە لەگەڵ�دان. تۆ بە گێلی ڕەفتارت کرد، لە ئەمڕۆ بە دواوە هەم�شە لە جەنگدا 

دەب�ت.«
هەڵچوو  لێیی  جۆرێک  بە  و  بوو  تووڕە  پیێشب�ن�کەرەکە  لە  ئەمە  لەبەر  ١٠ ئاسا 

گەلەکەی  لە  هەندێک کەسی  کاتەدا  لەو  ئاسا  هەروەها  ز�ندانەوە،  کە خست��ە 
چەوساندەوە.

١١ ڕووداوەکانی پاشا�ەتی ئاسا لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی لە پەڕتووکی پاشاکانی 

ئاسا  پاشا�ەت��ەکە�دا  نۆ�ەم�ن ساڵی  ١٢ لە سی و  تۆمار کراون.  ئ�سرائ�ل  �ەهودا و 
لە  بەاڵم  کرد،  پی�س  لێیی  نەخۆش��ەکەی  هەتا  بوون،  نەخۆشی  تووشی  پیێ�ەکانی 
نەخۆش��ەکەشی داوای �ەزدانی نەکرد، بەڵکو تەنها داوای �ارمەتی لە پز�شکەکان 
باوباپی�رانی  لەگەڵ  و  مرد  پاشا�ەت��ەکەی  ساڵی  �ەکەم�ن  و  چل  لە  ١3 ئاسا  کرد. 
سەری نا�ەوە. ١4 لەسەر دارەمە�تێکb دا�اننا کە پڕ بوو لە بۆنوبەرام و پیێکهاتووی 
بەپیێیی تێکەڵکردنەکەی. لەو گۆڕەی کە لە شاری داود بۆ  جۆراوجۆری بۆنخۆش 

خۆی هەڵکەندبوو ناشت�ان و ئاگرێکی گەورە�ان وەک ڕێزلێنان بۆ کردەوە.

�اشایەتی یەهۆشافات

 �ەهۆشافاتی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا و خۆی لە بەرامبەر ئ�سرائ�ل ١7 ١

لەناو  دانا،  لەشکری  �ەهودا  قەاڵبەندەکانی  شارە  هەموو  ٢ لە  کرد.  بەهێز 
خاکی �ەهودا و لەو شارۆچکانەی خاکی ئەفرا�م�ش کە ئاسای باوکی گرتبووی 

سەربازگەی تێدا دامەزراندن.

a 4 ئابێل ما�م هەروەها بە )ئابێلی بێت مەعکا( ناسراوە. بڕوانە دووەم ساموئێل ٢٠ :١4  .  

b ١4 �ان دارەبازە�ەک.  
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گەورەی  باپی�رە  داودی  ڕێچکەی  چونکە  بوو،  �ەهۆشافات  لەگەڵ  3 �ەزدان�ش 

و  کرد  باوکی  خودای  لە  ڕووی  4 بەڵکو  نەکرد،  بەعل  بتی  لە  ڕووی  و  گرتەبەر 
�ەزدان  ئەوە  5 لەبەر  ئ�سرائ�ل.  نەر�تەکانی  نەک  کرد،  پە�ڕەو  ئەوی  فەرمانەکانی 
د�ار�ی�ان  �ەهودا  هەموو  و  کرد  سەقامگ�ر  دەست�دا  لە  پاشا�ەت��ەکەی  جڵەوی 
هەموو  ٦ بە  هەبوو.  زۆری  ڕێزی  و  دەوڵەمەندی  و  �ەهۆشافات کرد  بە  پیێشکەش 
دڵەوە ڕێگای �ەزدانی پە�ڕەو کرد و هەروەها نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکان و ستوونە 

ئەشێراکانی لە �ەهودا تێکدا.
زەکەر�ا،  عۆبەد�ا،  بەن حە�ل،  پاشا�ەت��ەکەی  ساڵی  سێ�ەم  لە  7 �ەهۆشافات 

بۆ  �ەهودا  شارۆچکەکانی  ناردە  خۆی  کاربەدەستەکانی  م�خا�وی  و  نەتەنێل 
شەمەع�ا،  بوون،  لەگەڵ  لێڤ��ان  ٨ ژمارە�ەک  فێربکەن.  دان�شتووانەکان�ان  ئەوەی 
نەتەن�اهۆ، زەڤەد�ا، عەساهێل، شەم�رامۆت، �ەهۆناتان، ئەدۆن�ا، تۆڤ��اهو و تۆڤ 
ئەدۆن�ا، هەروەها ئەل�شاماع و �ەهۆرام کە هەردووک�ان کاه�ن بوون. ٩ بەناو هەموو 
شارەکانی �ەهودا دەگەڕان، پەڕتووکی تەوراتی �ەزدان�ان پیێبوو و خەڵک�ان فێردەکرد.

١٠ ترسی �ەزدان باڵی بەسەر هەموو پاشا�ەت��ەکانی خاکەکانی دەوروبەری �ەهودا 

کێشا، ئ�تر لە دژی �ەهۆشافات نەجەنگان. ١١ هەندێک لە فەلەست��ەکان�ش د�اری 
و ز�و�ان وەک سەرانە بۆ �ەهۆشافات هێنا، هەروەها عەرەبەکان�ش مەڕومااڵت�ان بۆ 

هێنا، حەوت هەزار و حەوت سەد بەران و حەوت هەزار و حەوت سەد تەگە.
١٢ �ەهۆشافات هەتا دەهات مەزن و مەزنتر دەبوو. لە �ەهودا قەاڵ و کۆگاکانی 

ئۆرشەل�م  لە  هەبوو،  زۆری  ئازووقەی  �ەهوداش  شارۆچکەکانی  ١3 لە  نا،  بن�اد 
جەنگاوەری پاڵەوان و بەهێز هەبوو. ١4 ئەمەش سەرژمێر�ی�انە بەپیێیی بنەماڵەکان:

  لە �ەهودا، فەرماندەکانی �ەکەی هەزاران:
  عەدنا فەرماندە بوو و سێ سەد �ەکەی پاڵەوانی بەهێزی لەگەڵ بوو؛

١5 لەپاش ئەو �ەهۆحانان فەرماندە بوو کە دوو سەد و هەشتا �ەکەی لەگەڵ بوو؛  
١٦ لەپاش ئەو�ش عەمەس�ای کوڕی زکری بوو، کە خۆی بەخش�بوو بە �ەزدان،   

دوو سەد �ەکەی پاڵەوانی بەهێزی لەگەڵ بوو.
 ١7 لە بن�ام�ن:

  پاڵەوانی بەهێز، ئەل�اداع، دوو سەد �ەکەی چەکداری بە کەوان و قەڵغانەوە 
لەگەڵدا بوو؛

١٨ لەپاش ئەو�ش، �ەهۆزاڤاد سەد و هەشتا �ەکەی پی�اوی پڕچەککراوی بۆ جەنگ   
لەگەڵ بوو.

١٩ ئەمانە خزمەتکارەکانی پاشا بوون، جگە لەوانەی پاشا لەناو شارە قەاڵبەندەکان 

لە هەموو �ەهودا دا�نان.
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�پێشبینی میخایو سەبارەت بە ئەحاڤ

 �ەهۆشافات دەوڵەمەندی و ڕێزێکی زۆری هەبوو، لەگەڵ ئەحاڤ ژنوژنخوازی ١٨ ١

کرد. ٢ دوای چەند ساڵێک چوو بۆ الی ئەحاڤ لە سام�رە. ئەحاڤ�ش مەڕ 
و مانگای زۆری بۆ ئەو و بۆ ئەو خەڵکەش کە لەگەڵ�دا بوون سەربڕی و هانی دا 
پەالماری ڕامۆتی گلعاد بدات. 3 ئەحاڤ پاشای ئ�سرائ�ل پرس�اری لە �ەهۆشافاتی 

پاشای �ەهودا کرد: »لەگەڵم دێی�تە ڕامۆتی گلعاد؟«
�ەهۆشافات�ش وەاڵمی دا�ەوە: »خۆم وەک خۆت و گەلەکەم وەک گەلەکەت، 
لەگەڵتدا�ن بۆ جەنگ.« 4 بەاڵم �ەهۆشافات بە پاشای ئ�سرائ�لی گوت: »سەرەتا 

داوای ڕاوێژ لە �ەزدان بکە.«
5 ئ�تر پاشای ئ�سرائ�ل پیێغەمبەرەکانی کۆکردەوە، نز�کەی چوار سەد پی�او بوون، 

لێیی پرس�ن: »ئا�ا بچمە ڕامۆتی گلعاد بۆ جەنگ �ان نا؟«
ئەوان�ش گوت�ان: »بڕۆ، �ەزدان دە�داتە دەستی پاشا.«

لێیی  لێرە نەماوە  پیێغەمبەرێکی �ەزدان  ٦ بەاڵم �ەهۆشافات پرس�اری کرد: »ه�چ 

ب�رس�ن؟«
پرسی  ماوە  د�کە  »پیێغەمبەرێکی  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل�ش  7 پاشای 

�ەزدانی پیێ بکە�ن، بەاڵم من ڕقم لێ�ەتی، چونکە ئەو سەبارەت بە من پیێشب�نی 
چاک ناکات بەڵکو خراپ، ئەو�ش م�خا�وی کوڕی �ەمال�ە.«

�ەهۆشافات�ش گوتی: »با پاشا ئاوا نەڵێت.«
پەلە  »بە  گوتی:  و  بانگکرد  کاربەدەستێکی  ئ�سرائ�ل  پاشای  ئەوە  ٨ لەبەر 

م�خا�وی کوڕی �ەمالم بۆ بهێنە!«
شاهانە�ان  جلی  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  کاتەدا  ٩ لەو 

 aلەبەرکردبوو و هەر�ەکە و لەسەر تەختەکەی خۆی دان�شتبوو لەسەر جۆخ�نەکەی
دەکرد.  پیێشب�ن��ان  لەبەردەم�ان  پیێغەمبەرەکان�ش  هەموو  سام�رە،  دەروازەی  الی 
١٠ سدق�ای کوڕی کەنعەنا کە دوو قۆچی ئاسنی بۆ خۆی دروستکردبوو، گوتی: 

»�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”بەمە ورگی ئارام��ەکان دەدڕ�ت هەتا لەناو دەچن.“«
١١ هەموو پیێغەمبەرەکان�ش بەم جۆرە پیێشب�ن��ان کرد و گوت�ان: »پەالماری ڕامۆتی 

گلعاد بدە و سەرکەوتوو دەب�ت، �ەزدان دە�داتە دەستی پاشا.«
١٢ ئەو نێردراوەی چوو م�خا�و بانگ بکات قسەی لەگەڵ کرد و گوتی: »ئەوەتا 

قسەی هەموو پیێغەمبەرەکان بە �ەک دەنگ لە بەرژەوەندی پاشا�ە، تکا�ە با قسەی 
تۆش وەک قسەی �ەکێک لەوان بێت و بە باشە قسە بکە.«

پیێم بفەرموێت ئەوە  ١3 بەاڵم م�خا�و گوتی: »بە �ەزدانی ز�ندوو، ئەوەی خودا 

دەڵێم.«
١4 کاتێک هاتە الی پاشا، پاشا لێیی پرسی: »م�خا�و، بچ�نە ڕامۆتی گلعاد بۆ 

جەنگ �ان نا؟«

a ٩ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  
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ئەو�ش پیێیی گوت: »هێرش بکەن و سەرکەوتوو بن، دەدرێتە دەستتان.«
١5 پاشاش پیێیی گوت: »چەند جار من سوێندم داو�ت، کە جگە لە ڕاستی بە 

ناوی �ەزدانەوە ه�چی د�کەم پیێ نەڵێ�ت؟«
لەسەر چ�اکان وەک  ب�نی  ئ�سرائ�لم  دا�ەوە: »هەموو  م�خا�و وەاڵمی  ١٦ ئ�نجا 

با  ن��ە،  خاوەن�ان  ”ئەوانە  فەرمووی:  �ەزدان�ش  ببوون،  پەرتەوازە  شوان  بێ  مەڕی 
هەر�ەکە و بە سەالمەتی بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی.“«

چاک  پیێشب�نی  ئەو  نەگوتی  »پیێم  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل  ١7 پاشای 

سەبارەت بە من ناکات، بەڵکو خراپ؟«
ب�نی  �ەزدانم  بگرە،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  ئەوە گوێ  »لەبەر  گوتی:  ١٨ م�خا�و 

لەسەر تەختەکەی دان�شتبوو، هەموو هێزەکانی ئاسمان�ش لەالی ڕاست و چەپی�ەوە 
ڕاوەستابوون. ١٩ �ەزدان فەرمووی: ”کێ ئەحاڤی پاشای ئ�سرائ�ل فر�ودەدات هەتا 

هێرش بکاتە سەر ڕامۆتی گلعاد و لەوێ بمرێت؟“
هاتە  ڕۆحێک  ٢٠ ئ�نجا  ئەوە.  د�کە  �ەکێکی  و  ئەمەی کرد  پیێشن�اری  »�ەکێک 

پیێشەوە و لەبەردەم �ەزدان ڕاوەستا و گوتی: ”من فر�وی دەدەم.“
»�ەزدان�ش لێیی پرسی: ”بە چی؟“

دەبمە  پیێغەمبەرەکانی  هەموو  دەمی  لە  و  دەرەوە  ”دەچمە  گوتی:  ٢١ »ئەو�ش 

ڕۆحی درۆ.“
ئەوە  و  دەرەوە  بڕۆ  دەتوان�ت،  و  دەدە�ت  فر�وی  ”تۆ  فەرموو:  پیێیی  »�ەزدان�ش 

بکە.“
پیێغەمبەرەکانتەوە.  دەمی  ناو  خستووەتە  درۆی  ڕۆحی  �ەزدان  وا  ٢٢ »ئێستاش 

�ەزدان بڕ�اری دا بەاڵتان بەسەر بهێنێت.«
٢3 ئ�نجا سدق�ای کوڕی کەنعەنا هاتە پیێشەوە و زللە�ەکی لە ڕوومەتی م�خا�و دا 

و گوتی: »لەکوێوە ڕۆحی �ەزدان لە منەوە پەڕ�ی�ەوە هەتا قسەت لەگەڵدا بکات؟«
٢4 م�خا�و وەاڵمی دا�ەوە: »دەب�ن�ت کە ئەو ڕۆژە دەچ�تە ژووری دواوەی خانوو 

بۆ ئەوەی خۆت بشار�تەوە.«
٢5 ئ�نجا پاشای ئ�سرائ�ل فەرمانی دا: »م�خا�و ببەن و ب�گەڕێننەوە الی ئامۆنی 

فەرمانڕەوای شارەکە و �ۆئاشی کوڕی پاشا، ٢٦ پیێ�ان بڵێن: ”ئەمە فەرمانی پاشا�ە: 
پیێ مەدەن،  ئاو ه�چی د�کەی  ئەمە بخەنە ز�ندانەوە و جگە لە کەمێک نان و 

هەتا هاتنەوەم بە سەالمەتی.“«
٢7 م�خا�و گوتی: »ئەگەر تۆ بە سەالمەتی بگەڕێی�تەوە، �ەزدان لە ڕێگەی منەوە 

ه�چی نەفەرمووە!« ئ�نجا گوتی: »ئەی هەموو گەل، گوێ بگرن!«

کوش�نی ئەحاڤ لە ڕامۆتی گلعاد
ڕامۆتی  بۆ  سەرکەوتن  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  و  ئ�سرائ�ل  پاشای  ٢٨ ئ�تر 

دەچمە  و  دەگۆڕم  خۆم  »من  گوت:  �ەهۆشافاتی  بە  ئ�سرائ�ل  ٢٩ پاشای  گلعاد. 
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پاشای  ئ�نجا  لەبەر بکە.«  تۆ جلوبەرگە شاهانەکەی خۆت  بەاڵم  ناو جەنگەکە، 
ئ�سرائ�ل خۆی گۆڕی و چووە ناو جەنگەکە.

3٠ پاشای ئارام فەرمانی بە فەرماندەی گال�سکەکانی دا و گوتی: »شەڕ لەگەڵ 

کە  3١ کاتێک  ئ�سرائ�ل.«  پاشای  لە  جگە  مەکەن،  بچووکێک  و  گەورە  ه�چ 
سەرکردەکانی گال�سکەکان �ەهۆشافات�ان ب�نی، گوت�ان: »ئەوە پاشای ئ�سرائ�لە.« 
گەڕانەوە بۆ ئەوەی شەڕی لەگەڵ بکەن، بەاڵم �ەهۆشافات هاواری کرد و �ەزدان�ش 
�ارمەتی دا و ئەوانی لێ دوورخستەوە. 3٢ کاتێک کە سەرکردەکانی گال�سکەکان 

ب�ن��ان ئەوە پاشای ئ�سرائ�ل نەبوو، واز�ان لە ڕاونانی هێنا.
33 پی�اوێک�ش بە هەڕەمەکی ت�روکەوانەکەی ڕاکێشا و پاشای ئ�سرائ�لی لە درزی 

گال�سکەوانەکەی گوت: »دەستت  بە  ئەو�ش  پیێکا،  زرێی�ەکە�ەوە  بەشەکانی  نێو 
بکێشەوە لەناو سوپاکە بمبە دەرەوە، چونکە بر�ندار بووم.« 34 لەو ڕۆژەدا شەڕەکە 
ڕاگ�را،  ئارام  بە  بەرامبەر  گال�سکەکەی  لەناو  پاشا  ئێوارە  هەتا  بوو،  زۆر سەخت 

کاتی خۆر ئاوابوون مرد.

کۆشکەکەی ١٩ گەڕا�ەوە  سەالمەتی  بە  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی   کاتێک  ١

پاشا  بە  خودای  پە�امی  ئەوەی  حەنانی،  کوڕی  ٢ �یێهوی  ئۆرشەل�م،  لە 
�ارمەتی  دەبوو  »ئا�ا  گوت:  پاشای  �ەهۆشافات  بە  و  الی  چووە  ڕادەگە�اند، 
خراپەکار بدە�ت و ئەوانەت خۆشبوێت کە ڕق�ان لە �ەزدانە؟ لەبەر ئەوە تووڕە�یی 
�ەزدانت لەسەرە. 3 بەاڵم هەندێک کاری چاکت لێ بەدی کراوە، چونکە ستوونە 
ئەشێراکانت لە خاکەکەدا داماڵی و خۆتت تەرخان کردووە بۆ ڕوو لە خودا کردن.«

دانانی دادوەر لە شارە قەاڵبەندەکان
و  دەرەوە  هاتە  ئۆرشەل�م  لە  د�سان  بوو،  ن�شتەجێ  ئۆرشەل�م  لە  4 �ەهۆشافات 

بەناو گەلدا گەڕا، لە ب�ری شابەعەوە هەتا ناوچە شاخاو�ی�ەکانی ئەفرا�م و ئەوانی بۆ 
باوباپی�ران�ان گەڕاندەوە. 5 هەروەها دادوەری لە هەموو  الی �ەزدانی پەروەردگاری 
ئێوە چی  ٦ بە دادوەرەکانی گوت: »ئاگاداربن  شارە قەاڵبەندەکانی �ەهودا دانا و 
لە  ئەو�ش  �ەزدان،  بۆ  بەڵکو  ناکەن،  مرۆڤ  بۆ  دادوەری  ئێوە  چونکە  دەکەن، 
بڕ�ارداندا لەگەڵتان دەبێت. 7 ئێستاش با ترسی �ەزدانتان لە دڵدا بێت و ئاگاداربن 
و کار بکەن، چونکە لەالی �ەزدانی پەروەردگارمان ناڕەوا�یی و ال�ەنگری و بەرت�ل 

خواردن ن��ە.«
ئ�سرائ�ل  بنەماڵەکانی  گەورەی  و  کاه�ن  و  لێڤی  لە  �ەهۆشافات  ٨ هەروەها 

چەند کەسێکی لە ئۆرشەل�م دانا بۆ دادوەر�کردن بەگوێرەی فێرکردنی �ەزدان و بۆ 
ناوبژ�کردنی ناکۆک��ەکان، ئەوان�ش لە ئۆرشەل�م دان�شتن. ٩ فەرمانی پیێ کردن و 
گوتی: »بە لەخواترسی و دڵسۆزی و بە هەموو دڵەوە کار بکەن. ١٠ هەر داوا�ەک 
بە خوێنڕشتن  بێت  پە�وەست  دان�شتووی شارەکانتان دە�هێننە التان،  برا�انی  کە 
�ان بە فێرکردنەکان سەبارەت بە فەرمان و حوکمەکان، ئەوا ئاگادار�ان بکەنەوە لە 
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دژی �ەزدان تاوان نەکەن، نەوەک تووڕە�یی �ەزدان بێتە سەر خۆتان و گەلەکەتان. 
ئەگەر بەم شێوە�ە بکەن، تاوان ناکەن.

سەرپەرشت�تان  �ەزدان  کاروبارەکانی  هەموو  لە  کاه�ن  سەرۆک  ١١ »ئەمەر�ای 

دەکات، زەڤەد�ای کوڕی ئ�سماع�ل�ش کە سەرۆکی هۆزی �ەهودا�ە، لە هەموو 
کاربەدەست  وەکو  لێڤ��ەکان�ش  و  دەکات  سەرپەرشت�تان  پاشا  کاروبارەکانی 
چاکەکاران  لەگەڵ  �ەزدان�ش  با  بن،  دەستبەکار  و  ئازابن  دەبن.  �ارمەت�دەرتان 

بێت.«

بەزاندنی مۆئاب و عەمۆن

بوو، ٢٠ لەگەڵ  و عەمۆن��ەکان کە هەندێک مەعون�ش�ان  مۆئابی  ئەوەی   پاش  ١

هاتن بۆ ئەوەی لە دژی �ەهۆشافات بجەنگن.
زۆر  »سوپا�ەکی  گوت�ان:  و  ڕاگە�اند  �ەهۆشافات�ان  بە  و  هاتن  ٢ کەسانێک 

گەورە لەوبەری دەر�ای مردووەوەa لە ئەدۆمەوە بەڕێکەوتوون بێنە سەرت، وا ئێستا 
ترسا  3 �ەهۆشافات�ش  دەگوترێت(.  پیێ  گەدی  کانی  )کە  تامارن«  حەچەچۆن  لە 
ڕاگە�اند.  ڕۆژووی  �ەهودا  هەموو  لە  ئ�تر  بکات،  �ەزدان  لە  پرس�ار  دا  بڕ�اری  و 
لە  هەروەها  �ەزدان،  لە  �ارمەتی  داواکردنی  و  نزا  بۆ  کۆبوونەوە  �ەهودا  4 خەڵکی 

هەموو شارۆچکەکانی �ەهوداوە هاتن هەتا ڕوو لە �ەزدان بکەن.
�ەزدان  پەرستگای  لە  ئۆرشەل�م  و  �ەهودا  کۆمەڵی  لەنێو  �ەهۆشافات  5 ئ�نجا 

بەرامبەر بە حەوشە نوێی�ەکە وەستا و ٦ گوتی:

»ئەی �ەزدان، خودای باوباپی�رانمان، ئا�ا تۆ ئەو خودا�ە ن�ت کە لە ئاسمانە؟ 
تۆدا�ە  دەستی  لە  توانا  و  هێز  نەتەوەکان�ت.  پاشا�ەتی  هەموو  فەرمانڕەوای  تۆ 
ئا�ا تۆ نەبوو�ت  7 ئەی خودامان،  لەبەردەمت ڕابگرێت.  ن��ە خۆی  و کەس 
کە دان�شتووانی ئەم خاکەت لەبەردەم ئ�سرائ�لی گەلت وەدەرنا و هەتاهەتا�ە 
لەناو�دا  و  بوون  ن�شتەجێ  ٨ تێ�دا  دا؟  دۆستی خۆتت  ئ�براه�می  وەچەی  بە 
پی�رۆزگا�ەک�ان بۆ ناوت بن�اد نا و گوت�ان: ٩ ”ئەگەر خراپە بێتە سەرمان، شمشێر 
و حوکم بەسەردادان و پەتا و قاتوقڕی، لەبەردەم ئەم پەرستگا�ە و لەبەردەمت 
ڕادەوەست�ن، چونکە ئەم پەرستگا�ە کە هەڵگری ناوی تۆ�ە و لە تەنگانەماندا 

هاوارت بۆ دەکە�ن و گوێت لێ دەبێت و ڕزگارمان دەکە�ت.“
سێع�ر،  کێوی  و  مۆئاب  و  عەمۆن  سوپاکانی  بکە،  تەماشا  ١٠ »ئێستاش 

ئەوانەی ڕێگات بە ئ�سرائ�ل نەدا پەالمار�ان بدەن کاتێک لە خاکی م�سرەوە 
چۆن  ١١ بب�نە،  نەبردن.  لەناو�ان  و  الدا  لێ�ان  خۆی  ئ�سرائ�ل�ش  ئ�تر  هاتن. 
ئێستا ئەوان بە خراپە پاداشتمان دەدەنەوە، لەو موڵکە دەرماندەکەن کە تۆ بە 
م�رات پیێتدا�ن. ١٢ ئەی خودای ئێمە، ئا�ا حوکم�ان بەسەردا نادە�ت؟ چونکە 

a ٢ دەر�ای مردووەوە: ع�بری دەر�اوە.  
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ئێمە توانامان ن��ە بەرامبەر ئەو سوپا زۆر گەورە�ەی پەالمارمان دەدەن و ئێمە 
نازان�ن چی بکە�ن بەاڵم چاومان لە تۆ�ە.«

١3 هەموو پی�اوانی �ەهوداش لەبەردەم �ەزدان ڕاوەستابوون، هەروەها ژن و منداڵ و 

کوڕەکان�ش�ان.
زەکەر�ای  �ەحەز�یێلی کوڕی  هاتە سەر  �ەزدان  لەنێو کۆمەڵەکە ڕۆحی  ١4 ئ�نجا 

کوڕی بەنا�ای کوڕی �ەع�ێلی کوڕی مەتەن�ای لێڤی لە نەوەی ئاساف.
١5 گوتی: »ئەی هەموو �ەهودا و دان�شتووانی ئۆرشەل�م و �ەهۆشافاتی پاشا، گوێ 

بگرن! �ەزدان بەم جۆرە بە ئێوە دەفەرموێت: ”مەترسن و ورە بەرمەدەن لەبەردەم 
١٦ سبە�نێ  خودا�ە.  هی  بەڵکو  ن��ە  ئێوە  هی  جەنگەکە  چونکە  زۆرە،  سوپا  ئەو 
دابەزنە سەر�ان، ئەوان وا لە هەورازەکەی ز�ز سەردەکەون، لەوپەڕی دەربەندەکە لە 
بەرامبەر چۆڵەوانی �ەروئێل دە�اندۆزنەوە. ١7 پیێو�ست ناکات لەم شەڕە بجەنگن. 
ئەی �ەهودا و ئۆرشەل�م، ڕاوەستن و مەجوڵێن و تەماشا بکەن چۆن �ەزدان ڕزگارتان 
دەکات. مەترسن و ورە بەرمەدەن، سبە�نێ بۆ بەرەنگاربوونەوە�ان بچن و �ەزدان 

لەگەڵتان دەبێت.“«
و  �ەهودا  هەموو  زەوی،  سەر  خستە  سەری  و  برد  کڕنۆشی  ١٨ �ەهۆشافات 

برد.  کڕنۆش�ان  و  کەوتن  ڕوو  لەسەر  �ەزدان  لەبەردەم  ئۆرشەل�م�ش  دان�شتووانی 
بۆ ستا�شکردنی  قۆرەح��ەکان هەستانەوە  و  قەهاتی  نەوەی  لە  لێڤ��ەکان  ١٩ ئ�نجا 

�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بە دەنگێکی زۆر بەرز.
کاتی  لە  تەقۆعە،  چۆڵەوانی  بۆ  چوون  و  هەستان  خەو  لە  زوو  ٢٠ بە�انی 

ئۆرشەل�م،  و  �ەهودا  خەڵکی  »ئەی  گوتی:  و  ڕاوەستا  �ەهۆشافات  بەڕێکەوتن�ان 
بە  بڕواتان  و  دڵن�ابن  پەروەردگارتان هەبێت،  �ەزدانی  بە  بڕواتان  بگرن!  لێ  گوێم 
پیێغەمبەرەکانی هەبێت سەرکەوتوو دەبن.« ٢١ لەدوای ئەوەی �ەهۆشافات ڕاوێژی بە 
گەل کرد، گۆران�بێژی دانا بۆ ئەوەی ستا�شی �ەزدان بکەن بۆ شکۆی پی�رۆزی، 

کاتێک لەپیێش سوپاکە دەڕۆن بڵێن:

  »سوپاسی �ەزدان بکەن،
چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

بۆ  بۆسە�ەکی  چەند  �ەزدان  کرد،  ستا�ش  و  گۆرانی  بە  دەست�ان  ٢٢ کاتێک 

عەمۆنی و مۆئاب��ەکان و خەڵکی کێوی سێع�ر نا�ەوە کە هاتبوون بۆ پەالماردانی 
�ەهودا، ئ�تر شکان. ٢3 عەمۆنی و مۆئاب��ەکان هەڵ�انکوتا�ە سەر دان�شتووانی کێوی 
سێع�ر تاکو قڕ�ان بکەن و لەناو�ان ببەن. دوای ئەوەی لە کوشتوبڕی دان�شتووانی 

سێع�ر بوونەوە، بەربوونە �ەکتری و �ەکتر�ی�ان لەناوبرد.
٢4 کاتێک پی�اوانی �ەهودا گە�شتنە شوێنی چاودێر�کردن لە چۆڵەوانی، تەماشای 

ئاپۆرەی سوپاکە�ان کرد هەموو الشەن و لەسەر زەو�ی�ەکە کەوتوون و کەس دەرباز 
نەبووە. ٢5 ئ�تر �ەهۆشافات و گەلەکەی هاتن بۆ تااڵنکردنی دەستکەوتەکان، جا 
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شتومەک و جلوبەرگ و کەلوپەلی گرانبەهای زۆر�ان دۆز�ی�ەوە، بەاڵم هێندە زۆر 
بوو کە نە�انتوانی بار�ان بکەن. سێ ڕۆژ خەر�کی تااڵن بردن بوون. ٢٦ لە ڕۆژی 
ئەوە  لەبەر  کرد،  �ەزدان�ان  ستا�شی  لەوێش  کۆبوونەوە،  بەراخا  دۆڵی  لە  چوارەم 

شوێنەکە�ان ناونا دۆڵی بەراخاa کە هەتا ئەمڕۆش بەو ناوەوە ناودەبردرێت.
٢7 ئ�نجا هەموو پی�اوانی �ەهودا و ئۆرشەل�م بە ڕابەرا�ەتی �ەهۆشافات بە خۆش��ەوە 

گەڕانەوە بۆ ئۆرشەل�م، چونکە �ەزدان بە دوژمنەکان�ان خۆشی کردن. ٢٨ بە ق�سارە 
و ساز و کەڕەناوە چوونە ناو ئۆرشەل�مەوە بۆ پەرستگای �ەزدان.

ن�شت،  د�کە  خاکەکانی  پاشا�ەتی  هەموو  لە  �ەزدان  ترسی  شێوە�ە  ٢٩ بەو 

کاتێک کە ب�ست�انەوە �ەزدان شەڕی لەگەڵ دوژمنەکانی ئ�سرائ�لدا کردووە. 3٠ ئ�تر 
ال�ەکەوە  هەموو  لە  خودا  بوو،  بەرقەرار  �ەهۆشافات  پاشا�ەت��ەکەی  لەنێو  ئاشتی 

حەساند�ی�ەوە.

کۆتایپی �اشایەتی یەهۆشافات
3١ �ەهۆشافات بەم شێوە�ە پاشا�ەتی �ەهودای کرد. لە تەمەنی سی و پیێنج ساڵی 

ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  پیێنج  و  ب�ست  �ەهودا،  پاشای  بە  بوو 
لێیی  و  باوکی گرتەبەر  ئاسای  3٢ ڕێچکەی  بوو.  دا�کی عەزوڤای کچی ش�لحی 
سەر  نزرگەکانی  هێشتا  33 بەاڵم  کردی.  ڕاستە  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئەوەی  النەدا، 
بەرزا�یی تێکنەدران و گەل هێشتا بە تەواوی دڵ�ان بە خودای باوباپی�ران�ان نەدابوو.

کۆتا�یی،  هەتا  سەرەتاوە  لە  �ەهۆشافات  پاشا�ەتی  د�کەی  34 ڕووداوەکانی 

لە  ئەوەی  کراون،  تۆمار  حەنانی  کوڕی  �یێهوی  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە 
پەڕتووکی پاشاکانی ئ�سرائ�ل تۆمار کراون.

ئ�سرائ�لدا  پاشای  ئەحەز�ای  لەگەڵ  �ەهودا  پاشای  �ەهۆشافاتی  ئەمانە  35 پاش 

کە خراپەکار بوو هاوپە�مان��ەتی بەست. 3٦ �ەک�انگرت لە دروستکردنی کەشتی 
37 بەاڵم  دروستکرد.  کەشت�گەلێک�ان  چەند  گەڤەر  عەچ�ۆن  لە  و  بازرگانی 
ئەل�عەزەری کوڕی دۆداڤاهو کە خەڵکی مارێشا بوو لەسەر �ەهۆشافات پیێشب�نی 
کرد و گوتی: »لەبەر ئەوەی لەگەڵ ئەحەز�ا هاوپە�مان��ەت�ت بەست، ئەوەی ئێوە 
نە�انتوانی  و  شکان  کەشت��ەکان  ئ�تر  تێک�دەشکێنێت.«  �ەزدان  کرد  دروستتان 

گەشتی بازرگانی بکەن.

لەگەڵ ٢١ داود  شاری  لە  نا�ەوە،  سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  �ەهۆشافات   ئ�تر  ١

٢ �ەهۆرامی  پاشا.  بە  بوو  لەدوای خۆی  کوڕی  �ەهۆرامی  نێژرا.  باوباپی�رانی 
کوڕی �ەهۆشافات چەند برا�ەکی هەبوو، عەزەر�ا، �ەح�ێل، زەکەر�ا، عەزەر�اهو، 
بوون.   bئ�سرائ�ل پاشای  �ەهۆشافاتی  کوڕی  ئەمانە  هەموو  شەفەت�ا،  و  م�کائ�ل 

a ٢٦ بەراخا واتە ستا�ش.  

b ٢ واتە �ەهودا.  
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3 باوک�ان لە زێڕ و ز�و و شتی گرانبەها زۆری پیێدابوون، لەگەڵ شارە قەاڵبەندەکان 

لە �ەهودا، بەاڵم پاشا�ەت��ەکەی بە �ەهۆرام دا، چونکە نۆبەرە بوو.

�اشایەتی یەهۆرام
4 کاتێک �ەهۆرام جڵەوی پاشا�ەت��ەکەی باوکی گرتە دەست و بەهێز بوو، هەموو 

براکانی و هەندێک لە م�رەکانی ئ�سرائ�لی بە شمشێر کوشت. 5 �ەهۆرام تەمەنی 
سی و دوو ساڵ بوو کاتێک بوو بە پاشا، هەشت ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد 
چونکە  گرتەبەر،  ئەحاڤی  بنەماڵەی  و  ئ�سرائ�ل  پاشاکانی  ڕێچکەی  ٦ هەمان  و 
کچەکەی ئەحاڤ ژنی بوو، لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد. 7 لەگەڵ ئەوەش 
داود  لەگەڵ  پە�مانەی  ئەو  لەبەر  لەناوببات،  داود  بنەماڵەی  نە�و�ست  �ەزدان 
بەستبووی، هەروەک پیێیی فەرموو بۆ هەتاهەتا�ە چرا�ەک دەداتە خۆی و نەوەکانی.

بۆ  پاشا�ەک�ان  بوو،  �اخی  �ەهودا  لە  ئەدۆم  �ەهۆرام،  پاشا�ەتی  سەردەمی  ٨ لە 

خۆ�ان دانا. ٩ ئ�تر �ەهۆرام لەگەڵ سەرکردەکانی و هەموو گال�سکەکانی پەڕ�ی�ەوە. 
لەوێ ئەدۆم��ەکان ئابڵوقە�ان دان، بەاڵم شەو خۆی و سەرکردەی گال�سکەکانی 
�ەهودا  لە  ئەدۆم  ئێستاش  ١٠ هەتا  بوون.  دەرباز  و  ئابڵوقەکە�ان شکاند  و  هەستان 

�اخ��ە.
هەر لەو کاتەدا ل�ڤناش �اخی بوو، چونکە �ەهۆرام وازی لە �ەزدانی پەروەردگاری 
چ�اکانی  لە  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  ئەو  ١١ هەروەها  هێنابوو.  خۆی  باوباپی�رانی 
�ەهودا دروستکرد و وای لە دان�شتووانی ئۆرشەل�م کرد داوێن��سی بکەن و �ەهودای 

گومڕا کرد.
١٢ �ەهۆرام نامە�ەکی لەال�ەن ئەل�اس پیێغەمبەرەوە وەرگرت کە تێ�دا نووسرابوو:

ڕێچکەی  ”تۆ  دەفەرموێت:  ئەمە  باوکت  داودی  پەروەردگاری  »�ەزدانی 
�ەهۆشافاتی باوکت و ئاسای پاشای �ەهودات نەگرتەبەر، ١3 بەڵکو ڕێچکەی 
ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  و  �ەهودا  لە  وات  و  گرتەبەر  ئ�سرائ�لت  پاشاکانی 
خۆتت  براکانی  هەروەها  بکەن،  داوێن��سی  ئەحاڤ  ماڵی  وەک  کرد 
�ەزدان  ئەوە  ١4 لەبەر  بوون.  باشتر  تۆ  لە  کە  باوکت  ماڵی  ئەوانەی  کوشت، 
گورزێکی جەرگبڕ لە گەلەکەت، کوڕەکانت، ژنەکانت و هەموو ئەوەی هەتە 
دەوەشێنێت، ١5 خۆشت تووشی نەخۆش��ەکی ڕ�خۆڵە دەب�ت کە سەخت و 

درێژخا�ەن دەبێت، هەتا ڕ�خۆڵەکانت لە لەشت دێنە دەرەوە.“«

١٦ ئ�نجا �ەزدان ڕۆحی فەلەست��ەکان و عەرەبەکانی الی کوش��ەکانی لە �ەهۆرام 

وروژاند و ١7 پەالماری �ەهودا�ان دا و داگ�ر�ان کرد و هەرچی لە کۆشکی پاشادا 
هەبوو لەگەڵ کوڕەکانی و ژنەکان�دا برد�ان و ه�چی بۆ نەما�ەوە جگە لە ئەحەز�ای 

کوڕە بچکۆلەی.
و  کرد  ڕ�خۆڵە  نەخۆشی  تووشی  �ەهۆرامی  �ەزدان  ئەمانەش  هەموو  ١٨ پاش 

لەدوای دوو  بوو هەتا  بەردەوام  بۆ ماوە�ەک  ١٩ نەخۆش��ەکە  نەبوو.  چارەسەر�شی 
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ساڵ ڕ�خۆڵەکانی هاتنە دەرەوە و بە ئازاری زۆرەوە مرد، گەلەکەشی ئاگرێکی وەک 
ئاگریa باوباپی�ران�ان بۆ نەکردەوە.

٢٠ �ەهۆرام لە تەمەنی سی و دوو ساڵ�دا بوو بە پاشا و هەشت ساڵ لە ئۆرشەل�م 

پاشا�ەتی کرد و کە ڕۆ�شت کەس بۆی بە داخ نەبوو و لە شاری داود ناشت�ان، 
نەک لە گۆڕستانی پاشاکاندا.

�اشایەتی ئەحەزیا

 دان�شتووانی ئۆرشەل�م ئەحەز�ای بچووکتر�ن کوڕی �ەهۆرام�ان لە جێیی ئەو ٢٢ ١

پیێش ئەم بە دەستی چەتەکان کوژران،  کردە پاشا، چونکە هەموو ئەوانی 
ئەحەز�ای کوڕی  ئەوە  لەبەر  ئۆردوگاکەوە.  ناو  هاتنە  لەگەڵ عەرەبەکاندا  ئەوانەی 

�ەهۆرامی پاشای �ەهودا بوو بە پاشا.
٢ ئەحەز�ا گەنجێکی ب�ست و دوو سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، �ەک ساڵ لە 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، دا�کی ناوی عەتەل�ای کچەزای عۆمری بوو.
3 ئەحەز�ا ڕێچکەی بنەماڵەی ئەحاڤی گرتەبەر، چونکە دا�کی هانی دەدا کاری 

خراپە بکات. 4 ئەو�ش هەروەک بنەماڵەی ئەحاڤ لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری 
کرد، چونکە لەدوای مردنی باوکی ئەوان ڕاوێژکاری بوون و بوونە هۆی لەناوبردنی. 
5 هەروەها بە ڕاوێژی ئەوانی کرد و لەگەڵ �ۆرامی کوڕی ئەحاڤی پاشای ئ�سرائ�لدا 

چووە جەنگ لە دژی حەزائێلی پاشای ئارام لە ڕامۆتی گلعاد. ئارام��ەکان �ۆرام�ان 
پیێکا، ٦ لەبەر ئەوە گەڕا�ەوە �ەزرەع�ل تاکو لەوێ لەو بر�نانەی چاک بێتەوە کە لە 

ڕامۆتb لە کاتی شەڕکردنی لە دژی حەزائێلی پاشای ئارام پیێکرابوو.
�ەزرەع�ل  بۆ  چوو  �ەهوداش  پاشای  �ەهۆرامی  کوڕی  ئەحەز�ای  ئەوە  لەدوای 

هەتا چاوی بە �ۆرامی کوڕی ئەحاڤ بکەوێت، چونکە نەخۆش بوو.
کاتێک  �ۆرام.  بۆ الی  هاتنی  بە  بوو  لەالی خوداوە  ئەحەز�ا  لەناوچوونی  7 جا 

�ەزدان  ئەوەی  ن�مشی،  کوڕی  �یێهوی  الی  بۆ  چوون  �ۆرامدا  لەگەڵ  هات  کە 
سزای  �یێهو  کاتێک  بوو  ٨ ئەوە  کرد.  دەستن�شانی  ئەحاڤ  ماڵی  بنبڕکردنی  بۆ 
دادوەرانەی بەسەر ماڵی ئەحاڤدا دەدا، تووشی بوو بە تووش سەرکردەکانی �ەهودا 
٩ ئ�نجا  کوشتنی.  و  دەکرد  ئەحەز�ا�ان  خزمەتی  ئەوانەی  ئەحەز�اوە  برازاکانی  و 
خۆی  کە  کرد،  دەستگ�ر�ان  پی�اوەکانی  سام�رە  لە  و  گەڕا  ئەحەز�ادا  بەدوای 
شاردبووەوە، هێنا�ان بۆ الی �یێهو و کوشت�ان و ناشت�ان، چونکە گوت�ان: »ئەو لە 
نەوەی �ەهۆشافاتە ئەوەی بە هەموو دڵ��ەوە ڕووی لە �ەزدان کرد.« ئ�تر کەس لە 

ماڵی ئەحەز�ادا نەبوو توانای پاشا�ەت��ەکەی هەبێت.

a ١٩ بڕوانە ١٦ :١4   

b ٦ ڕامۆت: ع�بری: راما .  
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عەتەلیا و یۆئاش
و  هەستا  مردووە،  کوڕەکەی  ب�نی  کە  ئەحەز�اش  دا�کی  عەتەل�ای  ١٠ کاتێک 

�ەهۆشەڤەعی  ١١ بەاڵم  لەناوبرد.  �ەهودای  بنەماڵەی  شاهانەی  ڕەچەڵەکی  هەموو 
و  برد  ئەحەز�ای  کوڕی  �ۆئاشی  شازادەکان  کوشتنی  پیێش  پاشا،  �ەهۆرام  کچی 
ڕفاندی و لەگەڵ دا�ەنەکەی لە ژووری نوستن دا�نا. �ەهۆشەڤەعی کچی �ەهۆرامی 
پاشا ژنی �ەهۆ�اداعی کاه�ن بوو، هەروەها خوشکی ئەحەز�ا بوو، ئ�تر برازاکەی 
بە  لەگەڵ�اندا  ساڵ  شەش  ١٢ ماوەی  ب�کوژێت.  نەتوانێ  تاکو  شاردەوە  عەتەل�ا  لە 

نهێنی لە پەرستگای خودا ما�ەوە، عەتەل�اش فەرمانڕەوای خاکەکە بوو.

لەگەڵ ٢3 بەست  پە�مانی  و  کرد  بەهێز  خۆی  �ەهۆ�اداع  حەوتەم  ساڵی   لە  ١

فەرماندەی �ەکەی سەدان، عەزەر�ای کوڕی �ەرۆحام و ئ�سماع�لی کوڕی 
�ەهۆحانان و عەزەر�ای کوڕی عوبێد و مەعسێ�اهوی کوڕی عەدا�ا و ئەل�شافاتی 
کوڕی زکری. ٢ ئەوان�ش بەناو �ەهودا گەڕان و لێڤ��ەکان�ان لە هەموو شارۆچکەکانی 
ئۆرشەل�م.  بۆ  هاتن  و  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەکانی  گەورەی  لەگەڵ  کۆکردەوە،  �ەهودا 
3 ئ�نجا هەموو کۆمەڵەکە لەناو پەرستگای خودا پە�مانێک�ان لەگەڵ پاشادا بەست.

�ەهۆ�اداع پیێیی گوتن: »کوڕەکەی پاشا دەبێت بە پاشا هەروەک چۆن �ەزدان 
سێ�ەکی  دە�کەن،  ئێوە  کە  کارە�ە  ئەو  4 ئەمە  فەرمووی.  داودەوە  نەوەی  لەبارەی 
ئێوە لە کاه�ن و لێڤ��ەکان کاتێک لە شەممەکاندا دەچنە ژوورەوە، با دەرگاوانی 
بناغەکە،  دەروازەی  لە  و سێ�ەک�ش  پاشا  لە کۆشکی  5 سێ�ەک�ش  بن،  دەرگاکان 
و  کاه�ن  لەو  ٦ جگە  دەبن.  �ەزدان  پەرستگای  حەوشەکانی  لە  گەل�ش  هەموو 
پەرستگای  ناو  نەچێتە  کەس  با  خزمەت،  بۆ  بەشەکان�انە  نۆرەی  کە  لێڤ��انەی 
�ەزدان  فەرمانەکانی  گەل�ش  هەموو  با  و  تەرخانکراون  ئەوان  چونکە  �ەزدان، 
لە  و چەکەکەی  هەرکەسە  بگرن،  پاشا  با چواردەوری  7 لێڤ��ەکان  بەجێبگە�ەنن. 
دەست بێت، ئەوەی بێتە پەرستگاکەوە دەکوژرێت، لەگەڵ پاشا بن بۆ هەرکوێی�ەک 

بچێت.«
کاه�ن  �ەهۆ�اداعی  کە  کرد  ئەوە�ان  �ەهودا  هەموو  و  لێڤ��ەکان  ئەوە  ٨ پاش 

�ەهۆ�اداعی  الی  هاتنە  و  برد  خۆی  پی�اوەکانی  �ەکێک  هەر  کردن.  پیێ  فەرمانی 
ئەرک  لەسەر  ئەوانەی  و  ئەرکەکان�انن  لەسەر  شەممە  ڕۆژی  لە  ئەوانەی  کاه�ن، 
ن�ن، چونکە �ەهو�اداعی کاه�ن کەسی بەڕێ نەکرد. ٩ هەروەها �ەهۆ�اداع ڕمەکان 
و قەڵغانە گەورە و بچووکەکانی داودی پاشا، ئەوانەی کە لە پەرستگای خودا بوون 
چەکەکەی  هەر�ەکە  پاسەوانەکانی،  ١٠ هەموو  و  سەدان  �ەکەی  فەرماندەی  دا�ە 
چواردەوری  بە  باکوور  الی  هەتا  پەرستگاکەوە  باشووری  لەالی  دەست�ەوە  بە 

قوربانگاکە و پەرستگاکەدا، لە دەوری پاشا ڕاوەستاند.
سەری  لەسەر  تاجەکە�ان  و  دەرەوە  هێنا�ە  پاشا�ان  کوڕەکەی  کاتە  ١١ ئەو 

کوڕەکان�شی  و  �ەهۆ�اداع  پاشا،  کرد�انە  و  دا�یێ  پە�مانەکە�ان  وێنە�ەکی  دانا، 
دەستن�شان�ان کرد و گوت�ان: »بژی پاشا.«
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١٢ کاتێک عەتەل�ا گوێیی لە دەنگی گەل بوو ڕادەکەن و ستا�شی پاشا دەکەن، 

لە  پاشا  وا  کرد  ١3 تەماشای  بوون،  �ەزدان  پەرستگای  لە  کە  گەل  الی  هاتە 
دەروازەکەدا لەالی کۆڵەکەکەی ڕاوەستاوە، سەرکردەکان و کەڕەنا لێدەرەکان لەالی 
بە  گۆران�بێژەکان  دەدەن.  لێ  کەڕەنا  و  دڵخۆشن  خاکەکە  گەلی  هەموو  پاشان، 
جلەکانی  عەتەل�ا  ئ�نجا  دەکرد.  ستا�شکردن�ان  سەرپەرشتی  مۆس�قا  ئامێرەکانی 

لەبەرخۆی دادڕی و گوتی: »ناپاک��ە! ناپاک��ە!«
١4 �ەهۆ�اداعی کاه�ن�ش فەرماندەی �ەکەی سەدان و ئەفسەرانی لەشکری نارد 

پیێیی گوتن: »ب�بەنە دەرەوەی ڕ�زەکان و ئەوەش کە بەدوای کەوت بە شمشێر  و 
ب�کوژن،« چونکە پیێشتر کاه�نەکە گوتبووی، »لەناو پەرستگای �ەزدان مە�کوژن.« 
١5 ئ�تر کە گە�شتە شوێنی هاتنە ژوورەوەی کۆشکی پاشا گرت�ان و لەوێ لەالی 

دەروازەی ئەس�ەکان کوشت�ان.
تاکو  بەست،  پاشادا  و  و هەموو گەل  لەنێوان خۆی  پە�مانی  ١٦ �ەهۆ�اداع�ش 

ببنە گەلی �ەزدان. ١7 هەموو گەل هاتنە ناو پەرستگای بەعل و تێک�اندا و قوربانگا 
و بتەکان�ان شکاند، مەتانی کاه�نی بەعل�ان لەبەردەم قوربانگاکان کوشت.

کاه�نە  دەست  دا�ە  �ەزدانی  پەرستگای  چاودێر�کردنی  �ەهۆ�اداع  ١٨ ئ�نجا 

سەرخستنی  بۆ  کردن  دابەشی  �ەزداندا  پەرستگای  لە  داود  ئەوانەی  لێڤ��ەکان، 
قوربانی سووتاندنەکانی �ەزدان، هەروەک لە تەوراتی موسادا نووسراوە، بە خۆشی 
و گۆران��ەوە لەسەر دەستی داود. ١٩ هەروەها دەرگاوانی بۆ دەرگاکانی پەرستگای 
�ەزدان دانا بۆ ئەوەی ڕێگا نەدەن ه�چ کەسێک کە بە هەر شتێک گاڵو بووبێت، 

بێتە ژوورەوە.
هەموو  و  بەسەر گەل  دەسەاڵتداران  و  م�رەکان  و  فەرماندەی سەدان  ٢٠ پاشان 

بەناو  و  خوارەوە  هێنا�ە  �ەزدانەوە  پەرستگای  لە  پاشای  و  برد  خاکەکەی  گەلی 
تەختی  لەسەر  پاشا�ان  و  پاشا  کۆشکی  بۆ  ژوورەوە  چوونە  سەرەوەدا  دەروازەی 
پاشا�ەت��ەکە دانا. ٢١ هەموو گەلی خاکەکەش دڵخۆش بوون و شارەکە حەوا�ەوە، 

لەبەر ئەوەی عەتەل�ا�ان بە شمشێر کوشت.

نۆژەنکردنەوەی �ەرس�گا

 �ۆئاش کوڕێکی حەوت سااڵن بوو کە بوو بە پاشا و چل ساڵ لە ئۆرشەل�م ٢4 ١

پاشا�ەتی کرد. دا�کی ناوی چ�ڤ�ا بوو کە خەڵکی ب�ری شابەع بوو. ٢ �ۆئاش 
�ەهۆ�اداع.  کاه�ن�ێتی  ماوەی  لە  کردی  بوو  ڕاست  ئەوەی  �ەزدان  لەبەرچاوی 

3 �ەهۆ�اداع دوو ژنی بۆ �ۆئاش هێنا و کوڕ و کچی بوو.

4 دوای ماوە�ەک �ۆئاش بڕ�اری دا کە پەرستگای �ەزدان نۆژەن بکاتەوە. 5 کاه�نە 

لە هەموو  �ەهودا و  بۆ شارۆچکەکانی  پیێیی گوتن: »بڕۆن  و  لێڤ��ەکانی کۆکردەوە 
پەرستگای خوداتان  بۆ چاککردنەوەی  ز�وە کۆبکەنەوە کە سااڵنە  ئەو  ئ�سرائ�ل 

دەدرێت. ئێوە لەم کارە بە پەلە بن.« بەاڵم لێڤ��ەکان پەلە�ان نەکرد.
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٦ لەبەر ئەوە پاشا �ەهۆ�اداعی سەرۆکی کاه�نی بانگکرد و پیێیی گوت: »بۆچی 

موسای  باجەکەی  ئۆرشەل�مەوە  و  �ەهودا  لە  هەتا  نەکردووە  لێڤ��ەکان  لە  داوات 
بەندەی �ەزدان و کۆمەڵی ئ�سرائ�ل بۆ چادری پە�مان بهێنن؟«

کردبوو،  تااڵن  خودا�ان  پەرستگای  خراپەکار  عەتەل�ای  کوڕەکانی  بوو  7 ئەوە 

هەروەها هەموو شتە پی�رۆزکراوەکانی پەرستگای �ەزدان�ان کردبووە هی بەعلەکان.
٨ پاشا فەرمانی دا و سندوقێک�ان دروستکرد، لەالی دەروازەی پەرستگای �ەزدان 

بۆ دەرەوە دا�اننا. ٩ بەناو �ەهودا و ئۆرشەل�مدا بانگەواز�ان کرد کە باجەکەی موسای 
بهێنن.  �ەزدانی  بۆ  دانرابوو،  ئ�سرائ�ل  لەسەر  چۆڵەوانی  لە  ئەوەی  خودا  بەندەی 
١٠ هەموو سەرکردەکان و هەموو گەل بە خۆشی و شادمان��ەوە باجەکانی خۆ�ان 

سندوقەکە�ان  لێڤ��ەکان  ١١ کاتێک  بوو.  پڕ  هەتا  سندوقەکە،  ناو  و خست�انە  هێنا 
دەهێنا بۆ الی کاربەدەستانی پاشا و ئەوان�ش دە�انب�نی ز�وەکە زۆر بووە، خامەی 
نهێنیa پاشا و بر�کاری سەرۆکی کاه�ن�ش دەهاتن و سندوقەکە�ان بەتاڵ دەکرد 
ز�وێکی  تاکو  دەکرد،  جۆرە�ان  بەو  بەردەوام  شوێنەکەی خۆی.  بۆ  دە�انبردەوە  و 
هەڵدەستان،  کارەکە  بە  ئەوانەی  دا�انە  �ەهۆ�اداع  و  ١٢ پاشا  کۆکردەوە.  زۆر�ان 
خزمەتکارانی پەرستگای �ەزدان، ئەوان�ش نەقاڕ و دارتاش و ئاسنگەر و بڕۆنزگەر�ان 

بەکرێ دەگرت بۆ نۆژەنکردنەوە و نوێکردنەوەی پەرستگای �ەزدان.
بوون.  سەرکەوتوو  تێ�دا  و  کرد  کارەکە�ان  هەڵدەستان،  کارەکە  بە  ١3 ئەوانەی 

کرد.  تۆکمە�ان  و  نا�ەوە  بن�اد  �ەکەمجاری  شێوەی  لەسەر  خودا�ان  پەرستگای 
١4 کاتێک تەواو بوون، ئەوەی لە ز�وەکە مابووەوە هێنا�انە بەردەم پاشا و �ەهۆ�اداع، 

و  خزمەتکردن  قاپوقاچاغی  دروستکرد،  �ەزدان  پەرستگای  بۆ  قاپوقاچاغ�ان  جا 
و  زێڕ  لە  زێڕ�ن و چەند کەلوپەلێکی د�کە  و جامی  پیێشکەشکردن و کەوچک 
پەرستگای  لە  سووتاندن�ان  قوربانی  بەردەوام  �ەهۆ�اداع  ژ�انی  درێژا�یی  بە  ز�و. 

�ەزدان پیێشکەش دەکرد.
١5 �ەهۆ�اداع پی�ر بوو و چووە ساڵەوە و لە تەمەنی سەد و سی ساڵ�دا مرد. ١٦ لە 

شاری داود لەگەڵ پاشاکان ناشت�ان، چونکە لە ئ�سرائ�ل چاکەی لەگەڵ خودا و 
پەرستگاکەی کرد.

بەدکاری یۆئاش
١7 پاش مردنی �ەهۆ�اداع پی�اوە گەورەکانی �ەهودا هاتن و کڕنۆش�ان بۆ پاشا برد، 

ئ�نجا پاشا گوێیی لێ گرتن. ١٨ ئ�تر واز�ان لە پەرستگای �ەزدان، خودای باوباپی�رانی 
خۆ�ان هێنا و ستوونە ئەشێرا و بتەکان�ان پەرست، جا لەبەر ئەم تاوانە�ان تووڕە�یی 
بۆ  پیێغەمبەری  �ەزدان  ١٩ هەرچەندە  ئۆرشەل�م.  و  �ەهودا  خاکی  سەر  هاتە  خودا 
ناردن بۆ ئەوەی بۆ الی ئەو�ان بگێڕنەوە و شا�ەت��ان لەسەر بدەن، بەاڵم گوێی�ان 

نەگرت.

a ١١ ڕازپۆش.  
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٢٠ ئ�نجا ڕۆحی خودا هاتە سەر زەکەر�ای کوڕی �ەهۆ�اداعی کاه�ن. بەرامبەر 

سەرپیێچی  ”بۆچی  دەفەرموێت:  ئەمە  »خودا  گوتن:  پیێیی  و  ڕاوەستا  گەل 
فەرمانەکانی �ەزدان دەکەن؟ لەبەر ئەوە سەرکەوتوو نابن، چونکە وازتان لە �ەزدان 

هێنا، ئەو�ش وازی لێ هێنان.“«
�ەزدان  پەرستگای  لە حەوشەی  پاشا  فەرمانی  بە  و  گێڕا  لێیی  پی�الن�ان  ٢١ بەاڵم 

بەردباران�ان کرد. ٢٢ �ۆئاشی پاشا ئەو دڵسۆز�ی�ەی لەب�ر چوو کە �ەهۆ�اداعی باوکی 
زەکەر�ا لەگەڵی کردی و کوڕەکەی ئەوی کوشت، ئەو�ش لەسەرەمەرگ�دا گوتی: 

»با �ەزدان ئەمە بب�نێت و سزاتان بدات.«
�ۆئاش،  سەر  کردە  هێرش�ان  ئارام��ەکان  سوپای  ساڵ،  بەهاری  لە  بوو  ٢3 ئەوە 

ئ�تر  کوشت،  گەل�ان  ڕابەرەکانی  هەموو  و  دا  ئۆرشەل�م�ان  و  �ەهودا  پەالماری 
هەموو تااڵنی و دەستکەوتەکان�ان بۆ پاشای د�مەشق نارد. ٢4 هەرچەندە سوپای 
سوپا�ەکی  بەسەر  �ەزدان  بەاڵم  هاتبوون،  کەمەوە  کۆمەڵێکی  بە  ئارام��ەکان 
گەورەتردا زاڵی کردن. لەبەر ئەوەی گەلی �ەهودا واز�ان لە �ەزدانی پەروەردگاری 
باوباپی�رانی خۆ�ان هێنا، سەبارەت بە �ۆئاش�ش دادوەر�ان بەجێگە�اند. ٢5 کاتێک 
ئارام��ەکان کشانەوە، ئەو�ان بە بر�نێکی سەختەوە بەجێهێشت. کاربەدەستەکانی 
لەسەر  جا  کاه�ن،  �ەهۆ�اداعی  کوڕەکانی  خوێنی  لەبەر  گێڕا  لێیی  پی�الن�ان 
گۆڕستانی  لە  بەاڵم  ناشت�ان،  داود  شاری  لە  کوشت�ان.  و  لێ�اندا  قەرەوێڵەکەی 

پاشاکان نە�انناشت.
٢٦ ئەو دوو کەسە بوون کە پی�الن�ان لێیی گێڕا: زاڤادa کە کوڕی ژنێکی عەمۆنی 

بوو بە ناوی ش�مەعات، �ەهۆزاڤاد کە کوڕی ژنێکی مۆئابی بوو بە ناوی ش�مر�ت. 
و  ئەو  بە  سەبارەت  پیێشب�ن��ەکان  زۆری  و  کوڕەکانی  سەرگوزەشتەی  ٢7 بەاڵم 

نۆژەنکرنەوەی پەرستگای خودا، وا لە لێکدانەوەی پەڕتووکی پاشا�ان نووسراونەتەوە. 
ئەمەس�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئەمەسیا

ب�ست ٢5 بوو.  ساڵ  پیێنج  و  ب�ست  تەمەنی  پاشا،  بە  بوو  ئەمەس�ا   کاتێک  ١

بوو،  �ەهۆعەد�ن  ناوی  دا�ک�شی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ  نۆ  و 
خەڵکی ئۆرشەل�م بوو. ٢ ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست بوو کردی، بەاڵم نەک 
بە دڵێکی تەواوەوە. 3 کاتێک جڵەوی پاشا�ەت��ەکە لە دەستی جێگ�ر بوو، سزای 
4 بەاڵم  کوشتبوو.  باوک�ان  پاشای  کە  سەپاند  کاربەدەستانەدا  ئەو  بەسەر  مردنی 
تەوراتی  پەڕتووکی  لە  کە  کرد  شێوە�ەی  بەو  بەڵکو  نەکوشت،  ئەوانی  کوڕەکانی 
موسادا نووسراوە، کە �ەزدان فەرمانی داوە و فەرموو�ەتی: »باوک لە ج�اتی کوڕ 

a ٢٦ زاڤاد شێوازێکە بۆ ناوی �ۆزاڤاد.  
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ناکوژرێت و کوڕ لە ج�اتی باوک ناکوژرێت، هەر �ەکێک لەسەر گوناهی خۆی 
a».دەکوژرێت

5 ئەمەس�ا �ەهودای کۆکردەوە و بەپیێیی بنەماڵەکان دا�نان بە فەرماندەی هەزاران و 

سەدان لە هەموو �ەهودا و بن�ام�ندا. پاشان لە گەنجی ب�ست ساڵ بەرەو سەرەوەی 
سەرژمێری کرد و ب�نی سێ سەد هەزار پی�او کە ئامادە بوون بۆ جەنگ، پڕچەککراو 
بە ڕم و قەڵغان بوون. ٦ هەروەها سەد هەزار پاڵەوانی بەهێزی لە ئ�سرائ�ل بە سەد 

تالنت ز�وb بەکرێ گرت.
7 بەاڵم پی�اوێکی خودا هات بۆ الی و گوتی: »ئەی پاشا، با سوپای ئ�سرائ�ل 

لەگەڵتدا نە�یێت، چونکە �ەزدان لەگەڵ ئ�سرائ�لدا ن��ە، واتە لەگەڵ ه�چ کەسێکی 
نەوەی ئەفرا�مدا ن��ە. ٨ تەنانەت ئەگەر تۆش بە ئازا�ەت��ەوە بەرەو پیێشەوە بڕۆ�ت و 
شەڕ بکە�ت، ئەوا خودا لەبەردەم دوژمن دەتخات، چونکە لەالی خودا هێز هە�ە 

بۆ �ارمەت�دان و بۆ خستن�ش.«
٩ ئەمەس�ا لە پی�اوەکەی خودای پرسی: »ئەی چی بکرێت بۆ ئەو سەد تالنتەی 

کە داومەتە چەتەکانی ئ�سرائ�ل؟«
پی�اوەکەی خوداش گوتی »�ەزدان دەتوانێت لەوە ز�اترت پیێبدات.«

لە ئەفرا�مەوە هاتبوون هەتا  ١٠ ئ�تر ئەمەس�ا ئەو بەکرێگ�راوانەی ج�ا کردەوە کە 

گڕی  بە  و  بوون  تووڕە  زۆر  �ەهودا  لە  ئەوان�ش  بگەڕێنەوە،  خۆ�ان  شوێنەکەی  بۆ 
تووڕە�ی�ەوە گەڕانەوە بۆ شوێنەکەی خۆ�ان.

 c١١ بەاڵم ئەمەس�ا ورەی دا�ە بەرخۆی و ڕابەرا�ەتی سوپاکەی کرد بۆ دۆڵی خوێ

و دە هەزار کەسی لە نەوەی سێع�ر کوشت، ١٢ نەوەی �ەهوداش دە هەزار�ان بە 
ز�ندوو�یی لێ بە د�ل گرتن و هێنا�انن بۆ سەر خەرەندێکd و لەسەر هەڵدێرەکەوە 

فڕێی�ان دانە خوارەوە و هەموو�ان پارچەپارچە بوون.
١3 بەاڵم ئەو چەتانەی کە ئەمەس�ا نە�هێشت لەگەڵ�دا بچنە جەنگەکە، هێرش�ان 

کردە سەر شارۆچکەکانی �ەهودا، لە سام�رەوە هەتا بێت حۆرۆن و سێ هەزار�ان 
لێ کوشتن و تااڵنێکی زۆر�ش�ان برد.

١4 پاش ئەوەی ئەمەس�ا لە لێدانی ئەدۆم��ەکان گەڕا�ەوە، بتەکانی نەوەی سێع�ری 

هێنا و کردنی بە خوداوەندی خۆی و کڕنۆشی بۆ بردن و بخووری بۆ سووتاندن. 
گوت:  پیێیی  و  نارد  بۆ  پیێغەمبەرێکی  و  جۆشا  ئەمەس�ا  لە  �ەزدان  تووڕە�یی  ١5 جا 

»بۆچی داوای خوداوەندەکانی ئەو گەلەت کرد کە نە�انتوانی گەلەکەی خۆ�ان لە 
دەستت دەرباز بکەن؟«

a 4 لەسەر گوناهی خۆی دەکوژرێت: بڕوانە دواوتار ٢4 :١٦ .  

b ٦ کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەنی ز�و دەبوو.  

c ١١ دۆڵی خوێ: دەکەوێتە باشووری دەر�ای مردوو.  

d ١٢ شوێنێکی ڕێک و بەرزە، سەرکەوتن بەسەر�دا زۆر زەحمەتە، وەک )خەرەندی ڕەواندوز(.  
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بە  کردووە  تۆ�ان  »ئا�ا  گوت:  پیێیی  دەکرد،  لەگەڵ  قسەی  هێشتا  ١٦ کاتێک 

ڕاوێژکاری پاشا؟ بێدەنگ بە با نەتکوژن!«
بە  داوە  بڕ�اری  خودا  کە  »زان�م  گوتی:  بەاڵم  وەستا،  پیێغەمبەرەکە  کاتە  ئەو 

لەناوبردنت، چونکە ئەمەت کرد و گوێت لە ڕاوێژم نەگرت.«
١7 پاش ئەوەی ئەمەس�ای پاشای �ەهودا ڕاوێژی کرد، ناردی بەدوای �ەهۆئاشی 

کوڕی �ەهۆئاحازی کوڕی �یێهوی پاشای ئ�سرائ�لدا و گوتی: »وەرە، با ڕووبەڕوو 
شەڕ بکە�ن.«

دا�ەوە  �ەهودای  پاشای  ئەمەس�ای  وەاڵمی  ئ�سرائ�ل�ش  پاشای  ١٨ �ەهۆئاشی 

گوتی:  و  لوبنانی  ئورزی  دار  الی  بۆ  ناردی  لوبنانی  »کەرتەش�یی  گوتی:  و 
لوبنان  لە  کێوی  ئاژەڵێکی  ئ�نجا  ژنی،“  ببێتە  تاکو  کوڕەکەم  بە  بدە  ”کچەکەت 
ئەدۆمم شکاندووە،  ١٩ تۆ گوتت  پانی کردەوە.  بەسەر کەرتەش��ەکەدا ڕۆ�شت و 
ئێستا لەخۆبا�یی بوو�ت، شاناز�ت کرد هەتا ڕێزدارب�ت، لە ماڵی خۆت بمێنەوە! 
بۆچی بەاڵ بەسەر خۆتدا دەهێن�ت؟ ئ�نجا دەکەو�ت، خۆت و �ەهوداش لەگەڵت.«

خودا  چونکە  بوو،  خوداوە  لەال�ەن  ئەمەش  نەگرت،  گوێیی  ئەمەس�ا  ٢٠ بەاڵم 

لەبەر ئەوەی ڕوو�ان لە خوداوەندەکانی ئەدۆم  ب�انداتە دەستی �ەهۆئاش،  و�ستی 
ئەمەس�ای  لەگەڵ  برد،  هێرشی  ئ�سرائ�ل  پاشای  �ەهۆئاشی  ئەوە  ٢١ لەبەر  کرد. 
پاشای �ەهودا لە بێت شەمەشی �ەهودا ڕووبەڕووی �ەکتر بوونەوە. ٢٢ لە ئەنجامدا 
�ەهودا بەرامبەر بە ئ�سرائ�ل تێکشکان، هەرکەسە و بەرەو ماڵەکەی خۆی هەاڵت. 
٢3 ئەمەس�ای پاشای �ەهودا، کوڕی �ۆئاشی کوڕی ئەحەز�ا، لەال�ەن �ەهۆئاشی 

پاشای ئ�سرائ�لەوە لە بێت شەمەش بە د�ل گ�را. پاشان �ەهۆئاش هێنای بۆ ئۆرشەل�م 
و شوورای ئۆرشەل�می لە دەروازەی ئەفرا�مەوە هەتا دەروازەی گۆشەکە وێران کرد، 
کە چوار سەد باڵa بوو. ٢4 هەموو زێڕ و ز�و و قاپوقاچاغەکانی ناو پەرستگای خودا 
بارمتەکانی  کە لەالی عوبێد ئەدۆم بوو، هەروەها گەنج�نەکانی کۆشکی پاشا و 

برد و گەڕا�ەوە سام�رە.
٢5 ئەمەس�ای کوڕی �ۆئاشی پاشای �ەهوداش لەدوای مردنی �ەهۆئاشی کوڕی 

پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٦ ڕووداوەکانی  ژ�ا.  پازدە ساڵ  ئ�سرائ�ل،  پاشای  �ەهۆئاحازی 
ئەمەس�ا لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی لە پەڕتووکی پاشاکانی �ەهودا و ئ�سرائ�ل تۆمار 
کراون. ٢7 لەو کاتەوەی کە ئەمەس�ا لە �ەزدان هەڵگەڕا�ەوە، لە ئۆرشەل�م پی�الن�ان 
پی�اوێک�ان بەدوا�دا ناردە شاری  لە دژی گێڕا و هەاڵت بۆ الخ�ش، ئ�نجا چەند 
الخ�ش و لەوێ کوشت�ان. ٢٨ بە ئەسپ هێنرا�ەوە ئۆرشەل�م و لەوێ لە شاری �ەهودا 

لەگەڵ باوباپی�رانی نێژرا.

a ٢3 چوار سەد باڵ: نز�کەی ١٨٠ مەتر.  
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�اشایەتی عوزیا

 ئ�نجا هەموو گەلی �ەهودا عوز�ایa گەنجی شازدە سااڵن�ان برد و لە جێیی ٢٦ ١

�ەهودای  بۆ  و  نا�ەوە  بن�اد  ئێلەتی  ٢ ئەو  پاشا.  کرد�انە  باوکی  ئەمەس�ای 
گەڕاندەوە، پاش ئەوەی ئەمەس�ا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە.

لە  ساڵ  دوو  و  پەنجا  پاشا،  بە  بوو  کە  بوو  سااڵن  شازدە  گەنجێکی  3 عوز�ا 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، دا�ک�شی ناوی �ەخۆل�اهو بوو، خەڵکی ئۆرشەل�م بوو. 
4 بە هەمان شێوەی ئەمەس�ای باوکی ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست بوو کردی. 

5 عوز�ا لە سەردەمی زەکەر�ای پیێغەمبەر ڕووی لە خودا دەکرد کە فێری لەخواترسی 

دەکرد. هەموو ئەو ڕۆژانەی ڕووی لە �ەزدان دەکرد، خودا سەرکەوتووی کرد.
و  �ەڤنێ  و  گەت  شووراکانی  کرد،  بەرپا  جەنگی  فەلەست��ەکان  دژی  ٦ لە 

لەنێو  د�کە  شوێنێکی  چەند  لە  و  ئەشدۆد  دەوروبەری  لە  ڕووخاند.  ئەشدۆدی 
دژی  شەڕی  لە  7 خوداش  ناوە.  بن�اد  شارۆچکە�ەکی  چەند  فەلەست��ەکان 
فەلەست��ەکان و عەرەبەکانی گور بەعل و مەعون��ەکان �ارمەتی دا. ٨ عەمۆن��ەکان�ش 
سەرانە�ان بۆ عوز�ا هێنا و ناوبانگی هەتا دەروازەی م�سر باڵو بووەوە، چونکە زۆر 

بەهێز بوو.
دەروازەی  و  گۆشەکە  دەروازەی  لەسەر  ئۆرشەل�م  لە  قوللە�ەکی  چەند  ٩ عوز�ا 

دۆڵەکە و لەالی گۆشەکەوە بن�اد نا و قا�ی�می کردن. ١٠ هەروەها چەند قوللە�ەکی 
لە چۆڵەوان�دا بن�اد نا و ئەمباراوی زۆر�شی لێدا، چونکە مەڕومااڵتێکی زۆری لە 
زوورگ و لە دەشت هەبوو، هەروەها جوت�ار و ڕەزەوانی زۆر�شی لە چ�ا و لە باخدا 

هەبوو، چونکە زۆر حەزی لە کشتوکاڵ بوو.
١١ عوز�ا سوپا�ەکی مەشق�ێکراوی هەبوو، بەگوێرەی ژمارە�ان بە ت��یی ڕێکخراو 

نهێنی  خامەی  �ەع�ێلی  لەال�ەن  سەرژمێر�ی�ان  بەگوێرەی  ئەمەش  دەکەوتن.  بەڕێ 
لە  بوو  �ەکێک  کە  بوو  حەنەن�ا  سەرپەرشتی  لەژێر  فەرماندە،  مەعسێ�اهوی  و 
سەرکردەکانی پاشا. ١٢ کۆی ژمارەی گەورەی بنەماڵەکان، لە پاڵەوانە ئازاکان، دوو 
پیێنج  و  ١3 سوپا�ەکی سێ سەد و حەوت هەزار  بوو،  هەزار و شەش سەد کەس 
سەد سەربازی مەشق�ێکراوی هەبوو کە زۆر بە قارەمانانە دەجەنگان بۆ �ارمەت�دانی 
ڕم،  قەڵغان،  سەربازەکان  هەموو  بۆ  عوز�ا  ١4 هەروەها  دوژمنەکان�دا.  بەسەر  پاشا 
کاڵوی ئاسنی، س�ەر، کەوان و بەردی قۆچەقانی بۆ داب�ن کردن. ١5 لە ئۆرشەل�م 
لەسەر  ئەوەی  بۆ  بوو،  شارەزاکان  پی�شەوەرە  داهێنانی  کە  دروستکرد  مەنجەن�قی 
قوللەکان و لەسەر گۆشەی شووراکان بن بۆ هاو�شتنی ت�ر و بەردی گەورە. بەو 
�ارمەتی درا  ناوبانگی گە�شتە شوێنە دوورەکان، چونکە سەرسوڕهێنەرانە  شێوە�ە 

هەتا بەهێز بوو.
کەوتنی  بووە هۆی  هەتا  بوو  لەخۆبا�یی  بوو،  بەهێز  ئەوەی  پاش  عوز�ا  ١٦ بەاڵم 

بۆ  �ەزدان  پەرستگای  ناو  هاتە  و  کرد  پەروەردگار  �ەزدانی  لەگەڵ  ناپاکی  خۆی. 

a ١ هەروەها بە ناوی عەزەر�اش هاتووە.  
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ئەوەی بخوور لەسەر قوربانگای بخوور بسووتێنێت. ١7 عەزەر�ای کاه�ن لەگەڵ 
عوز�ای  ١٨ بەرەنگاری  ژوورەوە،  هاتنە  ئەو  لەدوای  �ەزدان  ئازای  کاه�نی  هەشتا 
پاشا بوونەوە و پیێ�ان گوت: »ئەی عوز�ا، بۆت ن��ە بخوور بۆ �ەزدان بسووتێن�ت، 
چونکە بخوور سووتاندن بۆ کاه�نە تەرخانکراوەکانی نەوەی هارونە. لە پی�رۆزگاکە 
بڕۆ دەرەوە، چونکە تۆ ناپاک�ت کرد و ه�چ ڕێزێکت لەالی �ەزدانی پەروەردگار 

ن��ە.«
بخووردانەکەی  کاه�نەکان،  لە  پەستبوونی  کاتی  لە  و  بوو  پەست  ١٩ عوز�ا 

بەدەستەوە بوو بۆ بخوور سووتاندن. لەبەردەم کاه�نەکان لەناو پەرستگای �ەزدان 
لەالی قوربانگاکەی بخوور سووتاندن، نەخۆشی گولی لە ناوچەوانی دەرکەوت. 
٢٠ کە عەزەر�ای سەرۆکی کاه�ن و کاه�نەکانی د�کە ئاوڕ�ان لێیی دا�ەوە و ب�ن��ان 

ناوچەوانی تووشی گەڕوگولی بووە، لەوێ دەر�انکرد، هەروەها خۆشی بە پەلە بوو 
لە هاتنە دەرەوە، چونکە �ەزدان تووشی کردبوو.

ج�اکراوە  ماڵێکی  لە  ئ�تر  بوو،  گەڕوگول  مرد  ڕۆژەی  ئەو  هەتا  پاشا  ٢١ عوز�ا 

�ۆتامی  دەرکرا.  �ەزدان�ش  پەرستگای  لە  گەڕوگول��ەکەی  لەبەر  بوو،  ن�شتەجێ 
کوڕ�شی سەرپەرشت�اری کۆشکەکە بوو، فەرمانڕەوا�ەتی گەلی خاکەکەی دەکرد.

ئ�شا�ای  کۆتا�یی،  هەتا  سەرەتاوە  لە  عوز�ا  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٢ ڕووداوەکانی 

و  نا�ەوە  سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  ٢3 عوز�ا  کرد.  تۆماری  ئامۆچ  کوڕی  پیێغەمبەر 
لە نز�ک ئەوان لە گۆڕستانێکی د�کەی پاشاکان نێژرا کە شاهانە نەبوو، چونکە 

گوت�ان: »گەڕوگولە.« ئ�تر �ۆتامی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی یۆتام

شازدە ٢7 بوو،  سااڵن  پیێنج  و  ب�ست  گەنجێکی  پاشا  بە  بوو  کاتێک   �ۆتام  ١

کچی  �ەروشای  دا�ک�شی  ناوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ساڵ�ش 
سادۆق بوو. ٢ بە هەمان شێوەی عوز�ای باوکی ئەوەی لەبەرچاوی �ەزدان ڕاست 
هێشتا  گەل  بەاڵم  �ەزدان،  پی�رۆزگای  ناو  نەچووە  ئەوەش  سەرباری  کردی،  بوو 
و  نا�ەوە  بن�اد  �ەزدانی  پەرستگای  دەروازەی سەرەوەی  3 �ۆتام  گەندەڵ��ان دەکرد. 
کاری زۆر�شی لەسەر شووراکەی گردی عۆفێل کرد. 4 چەند شارۆچکە�ەک�شی 

لە چ�ای �ەهودا بن�اد نا و لە دارستانەکان�شدا قەاڵ و قوللەی بن�اد نا.
5 �ۆتام لە دژی پاشای عەمۆن��ەکان جەنگا و زاڵ بوو بەسەر�اندا، عەمۆن��ەکان�ش 

لەو ساڵەدا سەد تالنتa ز�و و دە هەزار کۆرb گەنم و دە هەزار�ش�انc لە جۆ پیێ�دا. 
هەروەها عەمۆن��ەکان لە ساڵی دووەم و سێ�ەم�شدا ئەمە�ان پیێ�دا.

٦ �ۆتام بەهێز بووەوە، چونکە بەردەوام بوو لە گوێڕا�ەڵی بۆ �ەزدان.

a 5 کەمێک ز�اتر لە 4 ،3 تەنی ز�و دەبوو.  

b 5 دە هەزار کۆر: نز�کەی ١٦٠٠ تەن گەنم.  

c 5 دە هەزار کۆر: نز�کەی 35٠ ١ تەن جۆ.  
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7 ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی �ۆتام، لەگەڵ هەموو جەنگەکانی و کردەوەکانی، 

لە پەڕتووکی پاشاکانی ئ�سرائ�ل و �ەهودا تۆمار کراون. ٨ �ۆتام کاتێک بوو بە پاشا 
گەنجێکی ب�ست و پیێنج سااڵن بوو، شازدە ساڵ�ش لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. 
٩ ئ�تر �ۆتام لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە شاری داود نێژرا، ئاحازی کوڕ�شی 

لە جێیی ئەو بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئاحاز

ساڵ�ش ٢٨ شازدە  پاشا،  بە  بوو  کاتێک  بوو  سااڵن  ب�ست  گەنجێکی   ئاحاز  ١

ئەوەی  باپی�رە گەورەی،  داودی  پیێچەوانەی  بە  پاشا�ەتی کرد.  ئۆرشەل�م  لە 
پاشاکانی  ڕێچکەی  هەمان  ٢ بەڵکو  نە�کرد،  بوو  ڕاست  �ەزدان  لەبەرچاوی 
3 ئەو  دروستکرد.  بەعلەکان  بۆ  داڕێژراو�شی  بتێکی  چەند  و  گرتەبەر  ئ�سرائ�لی 
قوربانی  کردە  کوڕەکانی خۆشی  و  سووتاند  بخووری  بەن ه�نۆم  دۆڵی  لە  کە  بوو 
سووتاندن، وەک نەر�تە قێزەونەکانی ئەو گەالنەی کرد کە �ەزدان لەبەردەم نەوەی 
و  گردەکان  لەسەر  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی  لە  4 هەروەها  دەر�کردن.  ئ�سرائ�ل 

لەژێر هەموو دارێکی سەوزدا قوربانی سەربڕی و بخووری سووتاند.
5 لەبەر ئەوە �ەزدانی پەروەردگاری ئەوی دا�ە دەست پاشای ئارام. ئارام��ەکان�ش 

تێک�ان شکاند و د�لێکی زۆر�ان لێ ڕاپیێچ کردن و ئەوان�ان هێنا�ە د�مەشق.
هەروەها ئاحاز درا�ە دەست پاشای ئ�سرائ�ل و ئەو�ش گورزێکی گەورەی لێ 
وەشاند. ٦ بە �ەک ڕۆژ پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهو سەد و ب�ست هەزار سەربازی 
�ەزدان،  لە  واز�ان  بوون، چونکە  بەهێز  پی�اوی  هەموو�ان  �ەهودا کوشت، کە  لە 
مەعسێ�اهوی کوڕی  ئەفرا�م  پاڵەوانی  7 زکری  هێنابوو.  باوباپی�رانی خۆ�ان  خودای 
ئەلقانەی  و  کۆشکەکە  سەرپەرشت�اری  عەزر�قامی  هەروەها  کوشت،  پاشای 
جێگری پاشاشی کوشت. ٨ پی�اوانی ئ�سرائ�ل لە برا�انی خۆ�ان لە �ەهودا دوو سەد 
هەزار ژن و کوڕ و کچ�ان ڕاپیێچ کرد و دەستکەوتێکی زۆر�ان لێ تااڵن کردن، 

دەستکەوتەکە�ان هێنا بۆ سام�رە.
بەردەم  بۆ  دەرەوە  چووە  عۆدێد،  ناوی  بە  هەبوو  �ەزدان  پیێغەمبەرێکی  ٩ لەوێ 

�ەزدانی  تووڕە�یی  ئەوەی  »لەبەر  گوتن:  پیێیی  سام�رە،  دەهاتە  کە  سوپا�ەی  ئەو 
ئێوە  بەاڵم  دەستتان،  دا�ە  ئەوانی  بوو،  �ەهودا  لەسەر  باوباپی�رانتان  پەروەردگاری 
هێندە بە تووڕە�ی�ەوە ئەوانتان کوشت هەتا هاوار�ان دەگە�شتە ئاسمان. ١٠ ئێستاش 
ئێوە بە ن�ازن نەوەی �ەهودا و ئۆرشەل�م بکەنە کۆ�لە و کەن�زەی خۆتان، ئا�ا ئێوەش 
ئەو  لێ بگرن!  ١١ ئێستاش گوێم  ن�ن؟  تاوانبار  پەروەردگارتان  �ەزدانی  بە  دەرهەق 
تووڕە�یی  ب�انگەڕێننەوە، چونکە گڕی  د�لتان گرتووە  بە  براکانتان  لە  د�النەی کە 

�ەزدان لەسەرتانە.«
١٢ ئ�نجا چەند سەرکردە�ەک لە نەوەی ئەفرا�م کە عەزەر�ای کوڕی �ەهۆحانان 

و بەرەخ�ای کوڕی مەش�لێمۆت و �ەح�زق�اهوی کوڕی شەلوم و عەماسای کوڕی 
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گوتن:  ١3 پیێ�ان  بوونەوە،  سوپاکە  بەرەنگاری  چوون  و  هەستان  بوون،  حەدالی 
»د�لەکان ناهێنن بۆ ئێرە، ئەگ�نا ئێمەش دەرهەق بە �ەزدان تاوانبار دەب�ن. ئا�ا ئێوە 
ئەوەندە  پیێشوەخت  خۆمان  چونکە  بکەن؟  زۆرتر  تاوانەکانمان  و  گوناه  ن�ازن  بە 

تاوانمان زۆرە کە گڕی تووڕە�یی خودا لە ئ�سرائ�ل هاتووەتە جۆش.«
و  د�لەکان  کۆمەڵەکەدا  هەموو  و  سەرکردەکان  لەبەردەم  سەربازەکان  ١4 ئ�تر 

تااڵن��ەکە�ان بەجێهێشت. ١5 پاشان ئەو پی�اوانەی ناو�ان دەستن�شان کرا، هەستان 
پۆشتە�ان  ڕووتەکان�ان کرد،  لەبەر هەموو  تااڵن��ەکە جل�ان  لە  و  برد  د�لەکان�ان  و 
 aکردن و پیێاڵو�ان لەپیێکردن. نان و ئاو�ان دەرخوارد دان، بر�ندارەکان�ان بە هەتووان
چارەسەر کرد و هەموو الوازەکان�ان سواری گوێدرێژ کرد و هێنا�اننە ئەر�حا، شاری 

دار خورما، بۆ الی براکان�ان، ئ�نجا گەڕانەوە سام�رە.
١٦ لەو کاتەدا ئاحاز پاشا نێردراوی ناردە الی پاشای ئاشور، هەتا �ارمەتی بدات، 

و چەند  �ەهودا  هێرش�ان کردبووە سەر  و  هاتبوون  ئەدۆم��ەکان  د�سان  ١7 چونکە 

فەلەست��ەکان�ش پەالماری شارۆچکەکانی  ١٨ هەروەها  ڕاپیێچ کردن.  د�لێک�ان لێ 
زوورگەکان و نەقەبی �ەهودا�ان دابوو. بێت شەمەش و ئە�الۆن و گەدێرۆت�ان گرت، 
لەگەڵ سۆخۆ و ت�منا و گ�مزۆ و دەوروبەر�ان، لەوێ ن�شتەجێ بوون. ١٩ �ەزدان 
بەهۆی ئاحازی پاشای ئ�سرائ�لەوەb �ەهودای زەل�ل کردەوە، چونکە ئەو �ەهودای 
وا لێکرد کە لە خودا �اخی بێت و بە تەواوی ناپاکی لە �ەزدان کرد. ٢٠ تگلەت 
پلەسەری پاشای ئاشور هاتە سەری و تەنگی پیێهەڵچنی، لە ج�اتی ئەوەی پاڵ�شتی 
بکات. ٢١ لەگەڵ ئەوەی ئاحاز پەرستگای �ەزدان و کۆشکی پاشا و ماڵی م�رەکانی 

تااڵن کرد و دا�ە پاشای ئاشور، بەاڵم سوودی نەبوو.
و  کرد  �ەزدان  لەگەڵ  ناپاکی  ز�اتر  پاشا  ئاحازی  تەنگانەکە�دا  کاتی  ٢٢ لە 

گوتی:  و  بەزاند  ئەو�ان  ئەوانەی  کرد،  د�مەشق  خوداوەندەکانی  بۆ  ٢3 قوربانی 

من�ش  دەدات،  �ارمەت��ان  ئارام��ەکان  پاشاکانی  خوداوەندەکانی  ئەوەی  »لەبەر 
قوربان��ان بۆ سەردەبڕم بەڵکو �ارمەتی من�ش بدەن.« بەاڵم ئەوان هۆی ڕووخانی 

ئەو و هەموو ئ�سرائ�ل بوون.
کردن،  پارچەپارچەی  و  کۆکردەوە  خودای  پەرستگای  کەلوپەلەکانی  ٢4 ئاحاز 

شەقامێک  هەموو  سووچی  لەسەر  و  داخست  �ەزدانی  پەرستگای  دەرگاکانی 
�ەهوداش  شارۆچکەکانی  هەموو  ٢5 لەناو  دامەزراند.  قوربانگای  ئۆرشەل�م  لە 
نزرگەکانی سەر بەرزا�یی بۆ بخوور سووتاندن بۆ خوداوەندەکانی د�کە دروستکرد و 

�ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانی خۆی پەست کرد.
هەتا  سەرەتاوە  لە  کردارەکانی  هەموو  و  پاشا�ەت��ەکەی  د�کەی  ٢٦ ڕووداوەکانی 

کۆتا�یی، وا لە پەڕتووکی پاشاکانی �ەهودا و ئ�سرائ�ل تۆمار کراون. ٢7 ئاحاز لەگەڵ 

a ١5 مەرهەم بۆ ساڕێژبوونی بر�ن.  

بەاڵم  ئ�سرائ�ل،  دەنووسێت  جار  زۆر  پەڕتووکە  ئەم  نووسەری  بڕوانە ٢٨ :١.  بووە،  �ەهودا  پا�تەختی  ئۆرشەل�م  کاتە  ئەو  ئۆرشەل�مە،  پاشای  ئاحازی  لە  b ١٩ مەبەست 

مەبەستی لە �ەهودا�ە، چونکە هۆزەکانی باکووری ئ�سرائ�ل هەموو ڕاپیێچ کرابوون.  
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نە�انبردە گۆڕستانی  نێژرا، چونکە  ئۆرشەل�م  لە شاری  و  نا�ەوە  باوباپی�رانی سەری 
پاشاکانی ئ�سرائ�ل. ئ�تر حەزق�ای کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

حەزقیا �ەرس�گاکە �اک دەکاتەوە

 حەزق�ا گەنجێکی ب�ست و پیێنج سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، ب�ست و نۆ ٢٩ ١

ساڵ لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد، ناوی دا�کی ئەب�ای کچی زەکەر�ا بوو. 
بوو  ڕاست  �ەزدان  لەبەرچاوی  ئەوەی  گەورەی  باپی�رە  داودی  شێوەی  هەمان  ٢ بە 

کردی.
3 لە �ەکەم مانگی ساڵی �ەکەمی پاشا�ەت��ەکەی دەرگاکانی پەرستگای �ەزدانی 

لە  و  ژوورەوە  بردە  لێڤ��ەکانی  و  4 کاه�ن  کردەوە.  دەرگاکانی  و  چاککردەوە 
گۆڕەپانەکەی ڕۆژهەاڵتدا کۆی کردنەوە و 5 پیێیی گوتن: »ئەی لێڤ��ەکان گوێم لێ 
بگرن، ئێستا خۆتان تەرخان بکەن و پەرستگای �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانتان 
ناپاک��ان  باوباپی�رانمان  ٦ چونکە  دەربکەن،  پی�رۆزگا  لە  گاڵوی  بکەن.  تەرخان 
بەجێ�ان هێشت.  و  پەروەردگارمان خراپەکار�ی�ان کرد  �ەزدانی  لەبەرچاوی  و  کرد 
دەرگاکانی  7 هەروەها  تێکرد،  پشت�ان  و  وەرگێڕا  �ەزدان  نش�نگەی  لە  ڕوو�ان 
ه�چ  و  نەسووتاند  بخوور�ان  و  کوژاندەوە  چراکە�ان  و  داخست  هە�وانەکە�ان 
قوربانی سووتاندن�ان لە پی�رۆزگادا بۆ خودای ئ�سرائ�ل نەکرد. ٨ لەبەر ئەوە تووڕە�یی 
�ەزدان بەسەر �ەهودا و ئۆرشەل�مدا هاتە خوارەوە، ئەو�ش کردنی بە پەند و ما�ەی 
ئەمە  ٩ لەبەر  دە�ب�نن.  خۆتان  چاوی  بە  هەروەک  تەشەر،  و  تانە  و  سەرسوڕمان 
باوباپی�رانمان بە شمشێر کوژران و کوڕ و کچ و ژنەکانمان د�لن.a ١٠ ئێستاش لە 
گڕی  بەڵکو  ببەستم،  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  لەگەڵ  پە�مانێک  دڵمدا�ە 
مەکەن،  کەمتەرخەمی  ئێستا  ١١ کوڕەکانم،  دابمرکێتەوە.  ئێمە  لە  تووڕە�ی�ەکەی 
چونکە �ەزدان ئێوەی هەڵبژارد هەتا لەبەردەمی ڕابوەستن و خزمەتی بکەن و ببن بە 

خزمەتکار و بخوور بسووتێن بۆی.«

 ١٢ ئ�نجا ئەم لێڤ��انە هەستان بە خزمەتەکە�ان:

  لە نەوەی قەهات��ەکان،
  مەحەتی کوڕی عەماسەی و �ۆئێلی کوڕی عەزەر�ا؛

  لە نەوەی مەراری،
  ق�شی کوڕی عەبدی و عەزەر�ای کوڕی �ەهەلەلئێل؛

  لە گێرشۆن��ەکان�ش،
  �ۆئاحی کوڕی ز�ما و عەدەنی کوڕی �ۆئاح؛

 ١3 لە نەوەی ئەل�چافان،
  ش�مری و �ەع�ێل؛

a ٩ مەبەست لە ڕاپیێچکراوانی گەلی شانش�نی باکوور و بەشێک لە شانش�نی باشوورە لەال�ەن پاشای ئاشورەوە. بڕوانە دووەم پاشا�ان ١7 :٦ .  
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  لە نەوەی ئاساف،
  زەکەر�ا و مەتەن�ا؛

 ١4 لە نەوەی هێ�مان،
  �ەح�ێل و ش�معی؛

  لە نەوەی �ەدوتون،
  شەمەع�ا و عوز�یێل.

١5 کاتێک برا لێڤ��ەکان�ان کۆکردبووەوە و خۆ�ان تەرخان کردبوو، بە فەرمانی پاشا 

چوونە ژوورەوە بۆ ئەوەی بەگوێرەی فەرما�شتی �ەزدان پەرستگاکە پاک بکەنەوە. 
هەموو  و  بکەنەوە  پاکی  ئەوەی  بۆ  �ەزدانەوە  پی�رۆزگای  ناو  چوونە  ١٦ کاه�نەکان 

برد�انە دەرەوە بۆ حەوشەی  �ەزداندا دۆز�ی�انەوە،  لەناو پەرستگای  ئەو گاڵو�ی�ەی 
بۆ  دەرەوە  دەر�بکەنە  ئەوەی  بۆ  هەڵ�انگرت  لێڤ��ەکان�ش  و  �ەزدان  پەرستگای 
دۆڵی قدرۆن. ١7 لە ڕۆژی �ەکەمی مانگی �ەکدا دەست�ان بە تەرخانکردنەکە کرد 
و لە ڕۆژی هەشتی مانگدا گە�شتنە هە�وانەکەی پەرستگای �ەزدان. لەپاش ئەوە 
شازدەی  ڕۆژی  لە  و  کرد  تەرخان  �ەزدان�ان  پەرستگای  د�کەش  ڕۆژی  هەشت 

مانگی �ەکدا کۆتا�ی�ان پیێهێنا.
پەرستگای  و گوت�ان: »هەموو  پاشا  بۆ الی حەزق�ای  ژوورەوە  ١٨ ئ�نجا چوونە 

مێزی  و  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  و  سووتاندن  قوربانی  قوربانگاکەی  و  �ەزدان 
هەموو  ١٩ لەگەڵ  پاککردەوە،  قاپوقاچاغەکان�مان  هەموو  و  تەرخانکراو  نانی 
لە  پاشا�ەت��ەکە�دا  سەردەمی  لە  فڕێی�دا  پاشا  ئاحازی  کە  قاپوقاچاغانەی  ئەو 
قوربانگاکەی  لەبەردەم  ئێستا  و  کردوون  تەرخانمان  و  ئامادە  ناپاک��ەکەی، 

�ەزدانن.«
و  کۆکردەوە  شاری  کاربەدەستەکانی  و  هەستا  پاشا  حەزق�ای  زوو  ٢٠ بە�انی 

نێر  بەرخی  و حەوت  بەران  و حەوت  گا  ٢١ حەوت  �ەزدان.  پەرستگای  بۆ  چوو 
و حەوت گ�سکی نێر�ان هێنا بۆ قوربانی گوناه لە پیێناوی پاشا�ەت��ەکە و پی�رۆزگا 
بخەنە  بوون کرد سەر�ان  هارون  نەوەی  لە  کە  کاه�نەکان  بە  فەرمانی  �ەهودا.  و 
سەر قوربانگاکەی �ەزدان. ٢٢ ئ�تر گا�ەکان�ان سەربڕی و کاه�نەکان خوێنەکە�ان 
وەرگرت و بەسەر قوربانگاکەدا پرژاند�ان؛ دواتر بەرانەکان�ان سەربڕی و خوێنەکە�ان 
پرژاندە سەر قوربانگاکە؛ ئ�نجا بەرخەکان�ان سەربڕی و خوێنەکە�ان پرژاندە سەر 
قوربانگاکە. ٢3 پاشان گ�سکەکانی قوربانی گوناه�ان بردە بەردەم پاشا و کۆمەڵ 
و ئەوان�ش دەست�ان لەسەر دانان. ٢4 ئ�نجا کاه�نەکان سەر�ان بڕ�ن و خوێنەکە�ان 
هەموو  بۆ  کەفارەت�ان  و  گوناه  قوربانی  وەک  قوربانگاکە  سەر  کردە  پیێشکەش 
بۆ  قوربان��ەکەی گوناه  و  قوربانی سووتاندن  پاشا گوتی،  ئ�سرائ�ل کرد، چونکە 

هەموو ئ�سرائ�لە.
٢5 ئ�نجا لێڤ��ەکانی لە پەرستگای �ەزدان ڕاگرت، بە سەنج و ق�سارە و سازەوە، 

ناتانی  و  ڕادەگە�اند  پاشا  بە  خودای  پە�امی  کە  گاد  و  داود  فەرمانی  بەگوێرەی 
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پیێغەمبەر�ش، چونکە فەرمانەکە لەال�ەن �ەزدانەوە بوو لە ڕێگەی پیێغەمبەرەکان��ەوە. 
کەڕەناوە  بە  کاه�نەکان�ش  و  داودەوە  مۆس�ق��ەکانی  ئامێرە  بە  لێڤ��ەکان  ٢٦ ئ�تر 

ڕاوەستان.
٢7 حەزق�اش فەرمانی دا بە سەرخستنی قوربانی سووتاندنەکە بۆ سەر قوربانگاکە 

پیێ  دەستی  �ەزدان  ستا�شی  سووتاندنەکەدا،  قوربانی  دەست�ێکردنی  کاتی  لە  و 
ئ�سرائ�ل.  پاشای  داودی  مۆس�ق��ەکانی  ئامێرە  و  کەڕەنا  لێدانی  لەگەڵ  کرد 
٢٨ هەموو کۆمەڵەکەش کڕنۆش�ان دەبرد و گۆران�بێژەکان گۆران��ان دەگوت و کەڕەنا 

هەتا  بوون  بەردەوام  هەموو  هەر  دەکرد،  کەڕەناکان�اندا  بە  فوو�ان  لێدەرەکان�ش 
قوربانی سووتاندنەکە کۆتا�یی پیێهات.

لەگەڵ�دا  ئەوانەی  هەموو  و  پاشا  قوربانی سووتاندنەکە،  تەواوبوونی  کاتی  ٢٩ لە 

بوون چەمانەوە و کڕنۆش�ان برد. 3٠ حەزق�ای پاشا و کاربەدەستەکان بە لێڤ��ەکان�ان 
گوت کە بە وشەکانی داود و ئاسافی پیێشب�ن�کەر ستا�شی �ەزدان بکەن، ئەوان�ش 

بە خۆش��ەوە ستا�ش�ان کرد و چەمانەوە و کڕنۆش�ان برد.
3١ ئ�نجا حەزق�ا گوتی: »ئێستا خۆتان بۆ �ەزدان تەرخان کردووە، وەرنە پیێش و 

پاشان  بهێنن.«  �ەزدان  پەرستگای  بۆ  قوربانی سوپاسگوزاری  و  قوربانی سەربڕاو 
لە  هەرکەسێک�ش  و  هێنا  قوربانی سوپاسگوزار�ی�ان  و  قوربانی سەربڕاو  کۆمەڵەکە 

دڵەوە ئارەزووی کرد قوربانی سووتاندنی هێنا.
3٢ ژمارەی ئەو قوربانی سووتاندنانەی کە کۆمەڵەکە هێنا�ان، حەفتا گا و سەد 

بەران و دوو سەد بەرخی نێر بوو، هەموو ئەمانە قوربانی سووتاندن بۆ �ەزدان بوون. 
33 ئاژەڵە تەرخانکراوەکان�ش شەش سەد گا و سێ هەزار مەڕ و بزن بوون. 34 بەاڵم 

بکەن،  کەوڵ  سووتاندنەکان  قوربانی  هەموو  نە�انتوانی  و  بوون  کەم  کاه�نەکان 
لەبەر ئەوە برا لێڤ��ەکان�ان �ارمەت��ان دان، هەتا کارەکە تەواو بوو و هەتا کاه�نی 
د�کەش خۆ�ان تەرخان کرد، چونکە لێڤ��ەکان بۆ خۆتەرخانکردن لە کاه�نەکان 
دڵسۆزتر بوون. 35 هەروەها قوربانی سووتاندنەکان زۆر بوون بە پی�وی قوربان��ەکانی 

هاوبەشی و بە شەرابی پیێشکەشکراوی قوربانی سووتاندنەکان.
بەم شێوە�ە خزمەتکردنی پەرستگای �ەزدان جارێکی د�کە بەردەوامی پیێدرا�ەوە. 
کرد،  ئامادە  گەلی  خودا  ئەوەی  لەبەر  بوون  دڵشاد  گەل�ش  هەموو  و  3٦ حەزق�ا 

چونکە کارەکە کتوپڕ بوو.

حەزقیا لە جەژنی �ەسخە

 حەزق�ا ناردی بەدوای هەموو خەڵکی ئ�سرائ�ل و �ەهودا، هەروەها نامەشی بۆ 3٠ ١

ئەفرا�م و مەنەشە نووسی هەتا بێنە پەرستگای �ەزدان لە ئۆرشەل�م، بۆ ئەوەی 
٢ پاشا و سەرکردەکانی  جەژنی پەسخە بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بگێڕن. 
پەسخە  جەژنی  دوو  مانگی  لە  کە  دا  بڕ�ار�ان  ئۆرشەل�م  لە  کۆمەڵەکە  هەموو  و 
بگێڕن، 3 چونکە نە�انتوانی لە کاتی خۆ�دا ب�کەن، لەبەر ئەوەی هێشتا کاه�نەکان 
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4 ئ�نجا  بە تەواوەتی خۆ�ان تەرخان نەکردبوو، گەل�ش لە ئۆرشەل�م کۆنەببوونەوە. 
پالنەکە لەبەرچاوی پاشا و هەموو کۆمەڵەکە پەسەند بوو. 5 بڕ�ار�ان دا لەناو هەموو 
جەژنی  و  بێن  ئەوەی  بۆ  بکەن،  بانگەواز  دان  هەتا  شابەعەوە  ب�ری  لە  ئ�سرائ�ل 
پەسخە بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل لە ئۆرشەل�م بگێڕن، چونکە زۆر دەمێک 

بوو وەک ئەوەی نووسراوە نە�انکردبوو.
٦ بە فەرمانی پاشا پە�امبەرەکان بە نامەکانی پاشا و کاربەدەستەکانی بەناو هەموو 

ئ�سرائ�ل و �ەهودا گەڕان و بەپیێیی فەرمانی پاشا دە�انگوت:

»ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل، بگەڕێنەوە الی �ەزدان، خودای ئ�براه�م و ئ�سحاق 
لە  و  ماونەتەوە  لێتان  ئەوانەی  بگەڕێتەوە الی  ئەو�ش  ئەوەی  بۆ  ئ�سرائ�ل،  و 
مەبن،  براکانتان  و  باوباپی�رانتان  7 وەک  دەربازبوون.  ئاشور  پاشاکانی  چنگ 
ئەوانەی ناپاک��ان لەگەڵ �ەزدان، خودای باوباپی�رانی خۆ�ان کرد، هەروەک 
دەب�نن ئەو�ش وای کرد خەڵک بتۆقێت لەوەی بەسەر ئەوان هاتووە. ٨ ئێستا 
وەک باوباپی�رانتان کەللەڕەقی مەکەن، بەڵکو ملکەچ بن بۆ �ەزدان و بچنە ناو 
پەروەردگارتان  �ەزدانی  کردووە.  تەرخانی  هەتاهەتا�ە  ئەوەی  پی�رۆزگاکە�ەوە، 
ئێوە  ٩ ئەگەر  دابمرکێتەوە.  ئێوە  لە  تووڕە�ی�ەکەی  گڕی  ئەوەی  بۆ  ب�ەرستن، 
لەال�ەن  منداڵەکانتان  و  ئ�سرائ�لی  برا  ئەوا  بگەڕێنەوە،  �ەزدان  الی  بۆ 
چونکە  خاکە،  ئەم  بۆ  دەگەڕێنەوە  و  دێتەوە  پیێ�اندا  بەزە�ی�ان  ڕاپیێچکەران�ان 
�ەزدانی پەروەردگارتان م�هرەبان و بە بەزە�ی�ە. ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ الی �ەزدان 

ئەو�ش ڕەتتان ناکاتەوە.«

١٠ پە�امبەرەکان شار بە شار دەگەڕان، لە خاکی ئەفرا�م و مەنەشە هەتا زەبولون، 

هەندێک  ١١ هەرچەندە  دەکردن.  پیێ  گاڵتە�ان  و  پیێدەکەن�ن  پیێ�ان  بەاڵم خەڵکی 
کەس لە ئاشێر و مەنەشە و زەبولون خۆ�ان نزم کردەوە و چوونە ئۆرشەل�م. ١٢ هەروەها 
خودا پشتگ�ری �ەهودای کرد، �ەک دڵی پیێ بەخش�ن، هەتا بە فەرمانی پاشا و 

سەرکردەکان بکەن، بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان.
فەت�رە  هەتا جەژنی  کۆبوونەوە  ئۆرشەل�م  لە  زۆر  دوو خەڵکانێکی  مانگی  ١3 لە 

بگێڕن، کۆمەڵێکی زۆر گەورە بوون. ١4 هەستان و ئەو قوربانگا�انەی لە ئۆرشەل�م 
بوون ال�ان بردن، هەروەها هەموو قوربانگاکانی بخوور سووتاند�ان البرد و فڕێی�ان 

دانە دۆڵی قدرۆن.
لێڤ��ەکان  و  کاه�ن   a.سەربڕی پەسخە�ان  بەرخی  دوو  مانگی  چواردەی  ١5 لە 

ناو  بردە  سووتاندنەکان�ان  قوربانی  کرد،  تەرخان  خۆ�ان  و  بوون  شەرمەزار 
بەو شێوە�ەی  ڕاوەستان،  لە شوێنەکانی خۆ�ان  ١٦ کاه�نەکان  �ەزدان.  پەرستگای 
دەستی  لە  خوێنەکە�ان  دانرابوو،  بۆ�ان  خودا  پی�اوی  موسای  تەوراتی  بەپیێیی  کە 
لێڤ��ەکان وەردەگرت و دە�ان�رژاند. ١7 ژمارە�ەکی زۆر لە کۆمەڵەکە خۆ�ان تەرخان 

a ١5 بڕوانە دەرچوون ١٢  .  
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نەکردبوو، ئ�تر لێڤ��ەکان بەرخی پەسخە�ان سەردەبڕی لە ج�اتی هەموو ئەوانەی 
١٨ هەرچەندە  بکەن.  تەرخان  �ەزدان  بۆ  بەرخەکە�ان  نە�اندەتوانی  و  نەبوون  پاک 
زۆربەی ئەو خەڵکە زۆرەی کە لە خاکی ئەفرا�م و مەنەشە و �ەساخار و زەبولونەوە 
بە  پەسخە�ان خوارد،  قوربان��ەکەی  لە  بەاڵم  نەکردبووەوە،  پاک  هاتبوون خۆ�ان 
�ەزدانی  پیێچەوانەی ئەوەی نووسراوە. بەاڵم حەزق�ا نوێژی بۆ کردن و گوتی: »با 
چاک لە هەرکەسێک خۆشبێت ١٩ کە بە هەموو دڵەوە ڕووی لە خودا کردووە، لە 
�ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانی خۆی، هەرچەندە بەپیێیی ڕێوڕەسمی پی�رۆزگا پاک 

نەبێت.« ٢٠ ئ�تر �ەزدان گوێیی لە حەزق�ا گرت و گەلی چاککردەوە.
٢١ نەوەی ئ�سرائ�ل ئەوانەی لە ئۆرشەل�م بوون حەوت ڕۆژ بە خۆش��ەکی زۆرەوە 

بەرزی  دەنگی  بە  ڕۆژێک  هەر  کاه�نەکان�ش  و  لێڤی  گێڕا،  فەت�رە�ان  جەژنی 
�ەزدان  ستا�شکردنی  بۆ  کە  دەکرد  �ەزدان�ان  ستا�شی  مۆس�ق��ەکان�ان  ئامێرە 

تەرخانکرابوون.
٢٢ حەزق�اش دڵی هەموو ئەو لێڤ��انەی خۆش کرد کە تێگە�شتنی چاک�ان نواند 

لە خزمەتکردنی �ەزدان. بە درێژا�یی ئەو حەوت ڕۆژە بەشی د�ار�کراو�ان دەخوارد و 
قوربانی هاوبەش��ان سەربڕی و ستا�شی �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�ران�ان دەکرد.

بە جەژنەکە  درێژە  ڕۆژی د�کە  بوون کە حەوت  ڕازی  ٢3 پاشان هەموو کۆمەڵ 

بدەن، ئ�تر حەوت ڕۆژی د�کە بە خۆش��ەوە ئاهەنگ�ان گێڕا. ٢4 حەزق�ای پاشای 
�ەهودا هەزار گا و حەوت هەزار مەڕ و بزنی بە کۆمەڵەکە بەخشی و سەرکردەکان�ش 
کاه�نەکان�ش  لە  زۆر  بەخشی،  کۆمەڵەکە  بە  بزن�ان  و  مەڕ  هەزار  دە  و  گا  هەزار 
خۆ�ان تەرخان کرد. ٢5 هەموو کۆمەڵی �ەهودا، کاه�ن و لێڤ��ەکان و هەموو ئەو 
ب�ان��انەی لە خاکی  کۆمەڵەی لە ئ�سرائ�لەوە هاتبوون دڵخۆش بوون، لەگەڵ ئەو 
ئ�سرائ�لەوە هاتبوون و ئەوانەش کە لە �ەهودا ن�شتەجێ بوون. ٢٦ جا لە ئۆرشەل�م 
پاشای  داودی  کوڕی  سلێمانی  سەردەمی  لە  چونکە  هەبوو،  گەورە  خۆش��ەکی 
لێڤ��ەکان  کاه�نە  ٢7 ئ�نجا  نەکرابوو.  ئۆرشەل�م  لە  جۆرە  بەو  شتی  ئ�سرائ�لەوە، 
هەستان و داوای بەرەکەت�ان بۆ گەل کرد، ئ�نجا لەال�ەن خوداوە دەنگ�ان ب�سترا و 

نوێژەکان�ان چووە ژوورەوە بۆ ناو نش�نگەی پی�رۆز لە ئاسمان.

بوون 3١ ئامادە  کە  ئەوانەی  ئ�سرائ�ل  تەواوی  ئەمانە،  هەموو  تەواوبوونی   پاش  ١

چوونە ناو شارۆچکەکانی �ەهودا، بەردە تەرخانکراوەکان�ان شکاند و ستوونە 
مەنەشە  و  ئەفرا�م  و  بن�ام�ن  و  �ەهودا  خاکی  تەواوی  لە  بڕ�ی�ەوە.  ئەشێراکان�ان 
نزرگەکانی سەر بەرزا�یی و قوربانگاکان�ان ڕووخاند، هەتا تەواو بوون. پاشان هەموو 

ئ�سرائ�ل هەر�ەکە و گەڕا�ەوە بۆ موڵکەکەی خۆی لە شارۆچکەکان�ان.

�پی�اک بۆ خزمەتکردنی �ەرس�گا
و  بەش  بەگوێرەی  هەرکەسێک  س�ارد،  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  بە  ئەرکی  ٢ حەزق�ا 

خزمەتەکەی وەک کاه�ن �ان لێڤی، بۆ ئەنجامدانی قوربانی سووتاندن، قوربانی 
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لە  ستا�شکردن  سروودی  گوتنەوەی  و  سوپاسکردن  خزمەتکردن،  هاوبەشی، 
دەروازەکانی نش�نگەی �ەزدان. 3 پاشا بەشێکی لە سامانەکەی خۆشی دا بۆ قوربانی 
سووتاندنەکان، قوربانی سووتاندنەکانی بە�ان��ان و ئێواران و قوربانی سووتاندنەکانی 
نووسراوە.  �ەزدان  تەوراتی  لە  ئەوەی  بەپیێیی  جەژنەکان،  و  سەرەمانگ  و  شەممە 
لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  بەشی  کە  دا،  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  بە  فەرمانی  4 هەروەها 

ئەم  ئەوەی  5 پاش  �ەزدان.  تەوراتی  بۆ  بکەن  تەرخان  خۆ�ان  بتوانن  هەتا  بدرێت 
فەرمانە باڵو بووەوە، نەوەی ئ�سرائ�ل بە دڵفراوان��ەوە �ەکەم�ن بەرهەمی دانەوێڵە و 
شەرابی نوێ و زە�ت و هەنگو�ن و هەموو بەروبوومی کێڵگە�ان بەخشی. زۆر�ان 
هێنا، دە�ەک لە هەموو شتێک. ٦ هەروەها نەوەی ئ�سرائ�ل و �ەهودا ئەوانەی کە 
لە شارۆچکەکانی �ەهودا ن�شتەجێ بوون، ئەوان�ش دە�ەکی مەڕومااڵتەکە�ان هێنا، 
دە�ەکی شتە پی�رۆزکراوەکان کە بۆ �ەزدانی پەروەردگار�ان تەرخانکراوە، هێنا�ان و 
کۆمەڵ کۆمەڵ�ان کرد. 7 لە مانگی سێ دەست�ان بە کۆکردنەوە�ان کرد و لە مانگی 
کۆمەڵەکان�ان  و  هاتن  سەرکردەکان  و  حەزق�ا  ٨ کاتێک  پیێهێنا.  کۆتا�ی�ان  حەوت 

ب�نی، ستا�شی �ەزدان�ان کرد، داوای بەرەکەت�ان بۆ ئ�سرائ�لی گەلەکەی کرد.
لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  لە  پرس�اری  کۆمەڵکراوەکانەوە  لەبارەی  حەزق�ا  ٩ کاتێک 

وەاڵمی  بوو  سادۆق  ماڵی  بە  سەر  کە  کاه�ن�ش  سەرۆکی  ١٠ عەزەر�ای  کرد، 
دا�ەوە و گوتی: »لەو کاتەی دەستکراوە بە هێنانی پی�تاک بۆ پەرستگای �ەزدان، 
خواردوومانە و تێر بوو�ن، زۆر�شی لێ ماوەتەوە، چونکە �ەزدان گەلەکەی خۆی 

بەرەکەتدار کردووە و ئەم بەشە زۆرەشی لێ ماوەتەوە.«
�ەزدان،  پەرستگای  لە  ئەمبار  ژووری  ئامادەکردنی  بۆ  دا  فەرمانی  ١١ حەزق�اش 

ئەوان�ش ئامادە�ان کردن. ١٢ ئ�نجا پی�تاک و دە�ەک و شتە تەرخانکراوەکان�ان بە 
جێگری  براشی  ش�معی  بوو،  لێ�رسراو�ان  لێڤی  کۆنەن�اهوی  هێنا،  دەست�اک��ەوە 
ئەل�ێل،  �ۆزاڤاد،  �ەر�مۆت،  عەساهێل،  نەحەت،  عەزەز�اهو،  ١3 �ەح�ێل،  بوو. 
و  کۆنەن�اهو  دەستی  لەژێر  بوون  سەرپەرشت�ار  بەنا�ا  و  مەحەت  �ەسمەخ�اهو، 
ش�معی برای، بەپیێیی ئەو ڕێکخستنەی کە حەزق�ای پاشا و عەزەر�ای لێ�رسراوی 

�ەکەم لە پەرستگای خودا دا�اننا.
بەخش�نە  بەرپرسی  و  ڕۆژهەاڵت  دەرگاوانی  لێڤ�ش  �منەی  کوڕی  ١4 قۆرێیی 

ئازادەکان بوو کە بە خودا دەبەخشران، هەروەها دابەشکردنیa بەخش�نە ئازادەکان 
و د�ار�ی�ە تەرخانکراوەکان. ١5 لەناو شارەکانی کاه�نان، عەدەن و م�ن�ام�ن و �یێشوع 
و شەمەع�ا و ئەمەر�ا و شەخەنە�ا بە دڵسۆز�ی�ەوە �ارمەتی قۆرێی�ان دەدا. هەر�ەکە 
بەبێ  دەکرد،  دابەش  کاه�نەکان  برا  بەسەر  پیێشکەشکراوەکانی  خۆی  بەشی  لە 

ج�اوازی لەنێوان گەورە و بچووک.
بەرەو  ساڵ  سێ  تەمەن  نێر�نەی  بەسەر  کرد  دابەش�ان  ئەمانەش،  ١٦ سەرباری 

ناو  دەچنە  ئەوانەی  هەموو  واتە  نووسراون،  ڕەچەڵەکدا  تۆماری  لە  کە  سەرەوە، 

a ١4 بۆ کاه�نان دابەش کراون، بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١4  .  
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ڕۆژانە�ان  ئەرکی  بە  بەشەکان�ان  خزمەتی  بەگوێرەی  ئەوەی  بۆ  �ەزدان  پەرستگای 
تۆماری ڕەچەڵەکی کاه�نەکان  بەگوێرەی  بەسەر کاه�نان  ١7 دابەشکردن  هەستن. 
لێڤ��ەکان�ش لە گەنجی ب�ست ساڵ بەرەو سەرەوە  بنەماڵەکان�ان و بۆ  بەپیێیی  بوو 
بەپیێیی خزمەتی بەشەکان�ان. ١٨ بە هەمان شێوە بۆ تۆماری ڕەچەڵەکی هەموو ژن و 
منداڵ، کوڕ و کچەکان�ان لەناو هەموو کۆمەڵەکە، چونکە بە دڵسۆز�ی�ەوە خۆ�ان 

تەرخان کرد.
و  کاه�نان  شارەکانی  دەوروبەری  دەشتی  لە  کە  کاه�نانەش  ئەو  ١٩ بۆ 

شارۆچکەکانی د�کەش دان�شتبوون، بۆ هەموو ئەوانەی کە لە نەوەی هارون بوون 
و لە ڕەچەڵەکی لێڤ��ەکان تۆمار کرابوون، ئەو پی�اوانەی کە ناو�ان د�اری کرابوون 

بەشی هەموو نێر�نە�ەکی دابەش کرد.
٢٠ حەزق�ا ئەمەی لە هەموو �ەهودا کرد و لەبەرچاوی �ەزدانی پەروەردگاری خۆی 

ئەوەی کرد کە چاک و ڕێک و ڕاستە. ٢١ لە هەموو کارێک کە بەگوێرەی تەورات 
و فێرکردنەکانی لە خزمەتی پەرستگای �ەزدان ئەنجامی دا، ڕووی لە خودا کرد و 

بە هەموو دڵ��ەوە کاری کرد، ئ�تر سەرکەوتوو بوو.

هەڕەشەی سەنحێریب لە ئۆرشەلیم

کرد، 3٢ جێبەجێ  شتانەی  ئەم  هەموو  دەست�اک��ەوە  بە  حەزق�ا  ئەوەی   پاش  ١

شارە  �ەهودا،  سەر  کردە  هێرشی  و  هات  ئاشور  پاشای  سەنحێر�بی 
قەاڵبەندەکانی گەمارۆ دا، بە ن�ازی ئەوەی بۆ خۆی دا�انببڕێت. ٢ کاتێک حەزق�ا 
ب�نی کە سەنحێر�ب هاتووە بە ن�ازە شەڕ لەگەڵ ئۆرشەل�م بکات، 3 ڕاوێژی لەگەڵ 
کە  کان��انەی  ئەو  ئاوی  پڕکردنەوەی  بۆ  کرد  بااڵکانی  ئەفسەرە  و  کاربەدەستان 
و  کۆکردەوە  زۆر�ان  4 خەڵکێکی  دا.  �ارمەت��ان  ئەوان�ش  شارەکەن،  دەرەوەی  لە 
هەموو کان�اوەکان و ئەو ڕووبارەی بە ناوەڕاستی زەو�ی�ەکەدا تێ�ەڕ دەبوو، پڕ کردەوە 
و گوت�ان: »بۆچی پاشاکانی ئاشور بێن و ئاوێکی زۆر بدۆزنەوە؟« 5 پاشان ورەی 
هەتا  کردەوە  بەرزی  و  نا�ەوە  بن�اد  ڕووخاوەکەی  شوورا  هەموو  و  بەرخۆی  دا�ە 
نا و تەالنی شاری داودی تۆکمە  بن�اد  لە دەرەوە  قوللەکان. شوورا�ەکی د�کەشی 

کرد، هەروەها چەک و قەڵغانێکی زۆری دروستکرد.
شارەکە  دەروازەی  گۆڕەپانی  بۆ  و  دانا  گەلەوە  بەسەر  سوپای  ٦ سەرکردەکانی 

و  و مەترسن  ئازابن  و  7 »بەهێزبن  بەرز کردنەوە و گوتی:  و ورەی  کۆی کردنەوە 
لەبەردەم پاشای ئاشور و هەموو ئەو کۆمەڵەی لەگەڵ�دا�ە، ورە بەرمەدەن، چونکە 
ئەوەی لەگەڵ ئێمە�ە بەهێزترە لەوەی لەگەڵ ئەوە. ٨ ئەو تەنها هێز و بازووی مرۆڤی 
لەگەڵدا�ە، بەاڵم ئێمە �ەزدانی پەروەردگارمان لەگەڵدا�ە هەتا �ارمەت�مان بدات و 
پاشای �ەهودا گەلەکەی  بەم قسە�ە حەزق�ای  بۆمان بجەنگێت.«  لە جەنگەکان 

هاندا.
گەمارۆی  هێزەکانی  هەموو  و  خۆی  کە  ئاشور  پاشای  سەنحێر�بی  ٩ پاشان 
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الخ�ش�ان دابوو، ئەفسەرەکانی ناردە ئۆرشەل�م بۆ الی حەزق�ای پاشای �ەهودا و 
بۆ الی هەموو گەلی �ەهودا کە لە ئۆرشەل�مدا بوون و گوت�ان:

لە  و  دەبەستن  چی  بە  پشتتان  دەڵێت:  ئاشور  پاشای  ١٠ »سەنحێر�بی 

”�ەزدانی  دەڵێت:  حەزق�ا  ١١ کە  دەمێننەوە؟  گەمارۆدا  لەژێر  ئۆرشەل�م 
فر�وتان  ئا�ا  دەکات،“  دەربازمان  ئاشور  پاشای  دەست  لە  پەروەردگارمان 
١٢ ئا�ا  مردن؟  دەست  بتانداتە  ت�نوێتی  بە  و  برس�ێتی  بە  ئەوەی  بۆ  نادات 
حەزق�ا نەبوو کە نزرگەکانی سەر بەرزا�یی و قوربانگاکانی تێکدا کە هی ئەم 
قوربانگادا  ئۆرشەل�می گوت: ”لەبەردەم �ەک  �ەهودا و  بە  بوو،  خوداوەندە 

کڕنۆش دەبەن و قوربانی لەسەر دەسووتێنن“؟
هەموو گەالنی خاکەکانی  بەسەر  چ�مان  باوباپی�رانم  و  من  نازانن  ١3 »ئا�ا 

توان��ان  خاکانە  ئەو  نەتەوەکانی  خوداوەندەکانی  ئا�ا  هێناوە؟  د�کەدا 
لە هەموو خوداوەندەکانی  ١4 کام  بکەن؟  دەرباز  لە دەست من  خاکەکان�ان 
من  دەستی  لە  گەلەکەی  توانی  کردن،  قڕ�ان  باوباپی�رانم  کە  نەتەوانەی  ئەو 
بکات؟  دەربازتان  من  دەستی  لە  دەتوانێت  بکات؟ چۆن خوداکەتان  ڕزگار 
١5 ئێستا با حەزق�ا هەڵتاننەخەڵەتێنێت و بەم شێوە�ە فر�وتان نەدات. بڕوای پیێ 

مەکەن، چونکە خوداوەندی ه�چ نەتەوە�ەک و ه�چ پاشا�ەت��ەک نە�توان�وە 
چۆن  ئ�تر  بکات.  دەرباز  باوباپی�رانم  دەستی  لە  و  من  دەستی  لە  گەلەکەی 

خوداوەندەکەتان دەتوانێت لە دەستم ڕزگارتان بکات؟«

پەروەردگار  �ەزدانی  دژی  لە  ز�اتر�ان  قسەی  سەنحێر�ب  ١٦ ئەفسەرەکانی 

نووسی  نامە�ەکی  چەند  ١7 هەروەها  کرد.  خزمەتکاری  حەزق�ای  دژی  لە  و 
گوتی:  خودا  دژی  لە  و  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  بە  سووکا�ەت�کردن  بۆ 
»هەروەک چۆن خوداوەندی نەتەوەکان لە خاکەکانی خۆ�ان گەلەکان�ان لە دەستی 
من ڕزگار نەکرد، ئاواش خوداکەی حەزق�ا گەلەکەی لە دەستی من ڕزگار ناکات.« 
لە دان�شتووانی ئۆرشەل�م کرد  بە زمانی ع�بری هاوار�ان  بەرز  بە دەنگی  ١٨ ئ�نجا 

کە لەسەر شووراکە بوون، بۆ ئەوەی ب�انترسێنن و ورە�ان بەر بدەن هەتا شارەکە 
بە  قسە�ان  چۆن  هەروەک  گوت،  ئۆرشەل�م�ش  خودای  بە  ١٩ قسە�ان  بگرن. 

خوداوەندەکانی خاکەکانی د�کە گوت، کە دروستکراوی دەستی مرۆڤ بوون.
٢٠ حەزق�ای پاشا و ئ�شا�ا پیێغەمبەری کوڕی ئامۆچ بۆ ئەوە نوێژ�ان کرد و هاوار�ان 

بۆ ئاسمان کرد. ٢١ �ەزدان�ش فر�شتە�ەکی نارد و هەموو پاڵەوانێکی بەهێز و سەرکردە 
و فەرماندە�ەکی لەناو ئۆردوگاکەی پاشای ئاشور لەناوبرد. ئەو�ش بە سەرشۆڕ�ی�ەوە 
لەوێ  خوداوەندەکەی،  پەرستگای  ناو  چووە  کە  خاکەکەی خۆی،  بۆ  گەڕا�ەوە 

وەچەکانی خۆی بە شمشێر کوشت�ان.
پاشای  لە سەنحێر�بی  ئۆرشەل�می  دان�شتووانی  و  �ەزدان حەزق�ا  ٢٢ بەو شێوە�ە 

ئاشور و لە دەست هەموو دوژمنەکانی د�کە�ان ڕزگار کرد و لە هەموو ال�ەکەوە 
بۆ  ئۆرشەل�م  دەهێنا�ە  پیێشکەشکراو�ان  زۆر  خەڵکانێکی  ٢3 ئ�نجا  پاراستنی. 
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�ەزدان، د�اری گرانبەهاش بۆ حەزق�ای پاشای �ەهودا. پاش ئەمە هەموو نەتەوەکان 
بە چاوی ڕێزەوە سە�ر�ان دەکرد.

سەرکەوتن و لووتبەرزی و مردنی حەزقیا
٢4 لەو ڕۆژانەیa حەزق�ا نەخۆش کەوت، لە سەرە مەرگ بوو، نوێژی بۆ �ەزدان 

کرد و ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە و پەرجووێکی وەکو ن�شانە پیێدا. ٢5 بەاڵم حەزق�ا بەو 
شێوە�ەی چاکەی لەگەڵ کرابوو کاردانەوەی نەبوو، چونکە لەخۆبا�یی ببوو، لەبەر 
حەزق�ا  ٢٦ ئ�نجا  ئۆرشەل�م.  و  �ەهودا  و  خۆی  سەر  هێنا�ە  �ەزدانی  تووڕە�یی  ئەوە 
تۆبەی لە لەخۆبا�ی�بوونەکەی کرد، خۆی و دان�شتووانی ئۆرشەل�م�ش، لەبەر ئەوە 

لە ماوەی پاشا�ەتی حەزق�ا تووڕە�ی�ەکەی �ەزدان بەسەر�اندا نەهات.
٢7 حەزق�ا دەوڵەمەندی و ڕێزێکی زۆری هەبوو، گەنج�نەی بۆ زێڕ و ز�و و بەردی 

دروستکرد.  خۆی  بۆ  بەهاداری  شتێکی  هەموو  و  قەڵغان  و  بۆنوبەرام  و  گرانبەها 
٢٨ کۆگا بۆ بەروبوومەکانی دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�ت، پشت�ر�شb بۆ هەموو 

بووە  و  نا  بن�اد  گوندێکی  چەند  ٢٩ هەروەها  مێگەلەکان�ش.  بۆ  و  ئاژەڵێک  جۆرە 
خاوەنی مەڕومااڵت و مانگا�ەکی زۆر، چونکە خودا سامانێکی زۆری پیێدابوو.

3٠ حەزق�ا بوو کە ڕێڕەوی سەرووی ئاوی گ�حۆنی گرتەوە، بە جۆگا�ەکc لەژێر 

زەوی بۆ بەری ڕۆژئاوای شاری داود بردی، هەروەها لە هەموو کارەکانی سەرکەوتوو 
بەو  سەبارەت  ئەوەی  بۆ  نارد  باڵوێز�ان  بابل  سەرکردەکانی  کاتێک  3١ بەاڵم  بوو. 
ن�شانە�ەd لێیی ب�رسن کە لە خاکەکەدا ڕوو�دابوو، خودا وازی لێ هێنا بۆ ئەوەی 

تاقی بکاتەوە هەتا هەموو ئەوەی لە دڵ�دا�ە ب�زانێت.
3٢ ڕووداوەکانی د�کەی پاشا�ەتی حەزق�ا و کارە چاکەکانی، لە ب�ن�نەکەی ئ�شا�ا 

پیێغەمبەری کوڕی ئامۆچ، لە پەڕتووکی پاشاکانی �ەهودا و ئ�سرائ�لدا تۆمار کراون. 
33 حەزق�ا لەگەڵ باوباپی�رانی سەری نا�ەوە و لە بەشی سەرەوەی گۆڕستانی نەوەی 

ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  و  �ەهودا  ناشتنەکەی هەموو  ڕێوڕەسمی  لە  ناشت�ان،  داود 
ڕێز�ان لێ گرت. ئ�تر مەنەشەی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی مەنەشە

 مەنەشە کوڕێکی دوازدە سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، پەنجا و پیێنج ساڵ لە 33 ١

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد و ٢ لەبەرچاوی �ەزدان خراپەکاری کرد، وەک نەر�تە 
قێزەونەکانی ئەو گەالنەی کە �ەزدان لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�ل دەر�کردبوون. 3 جا 
گەڕا�ەوە و ئەو نزرگانەی سەر بەرزا�یی بن�اد ناوە کە حەزق�ای باوکی ڕووخاندنی، 

a ٢4 ڕووداوەکانی ئا�ەتەکانی ٢4 هەتا 3١ لەپیێش ڕووداوەکانی ئا�ەتەکانی ١ هەتا ٢3 ڕوو�ان داوە.  

b ٢٨ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  

c 3٠ کەناڵێکی ئاوگواستنەوەی بە درێژا�یی 5٢٠ مەتر لە بەرد لەژێر زەوی دروستکردووە. سەرچاوەی ئاوەکەی لە کانی گ�حۆن بووە لە دەرەوەی شوورای شاری ئۆرشەل�م، 

ئاوەکەی بۆ گۆمی س�لوام ڕاکێشاوە.  

d 3١ ن�شانە: بڕوانە ئا�ەتی ٢4 و دووەم پاشا�ان ٢٠ :٨ -١٩.   
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هەروەها چەند قوربانگا�ەکی بۆ بەعلەکان دانا و ستوونە ئەشێراکانی دروستکرد و 
کڕنۆشی بۆ هەموو هێزەکانی ئاسمان برد و ئەوانی پەرست. 4 چەند قوربانگا�ەک�شی 
»بۆ  فەرمووبووی:  لەبارە�ەوە  �ەزدان  ئەوەی  نا،  بن�اد  �ەزدان  پەرستگای  لە 
پەرستگای  حەوشەکەی  هەردوو  5 لە  دەبێت.«  ئۆرشەل�مدا  لە  ناوم  هەتاهەتا�ە 
دۆڵی  لە  بوو  ٦ ئەوە  نا.  بن�اد  ئاسمان  هێزەکانی  هەموو  بۆ  قوربانگای  �ەزدان 
فاڵگرتنەوە  و  بەخت خوێندنەوە  تێ�ەڕاند،  ئاگردا  بەناو  بەن ه�نۆم کوڕەکانی خۆی 
�ەزدان  لەبەرچاوی  بەکارهێنا،   bئامادەکاری ڕۆح  و   aنێوانگر کرد،  جادووگەری  و 

خراپەی ز�اتر�شی کرد بۆ پەستکردنی.
لەناو  و  بردی  کردبوو،  دروستی  کە  داتاشراوەی  پە�کەرە  ئەو  7 هەروەها 

پەرستگای خودا دا�نا کە خودا لەبارە�ەوە بە داود و سلێمانی کوڕی فەرمووبوو: 
»لەم پەرستگا�ە و لە ئۆرشەل�م ئەوەی لەناو هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل هەڵمبژاردووە 
تێدا دادەنێم. ٨ جارێکی د�کە وا ناکەم ئ�سرائ�ل ئەو  بۆ هەتاهەتا�ە ناوی خۆمی 
لە  ئاگاداربن  ئەگەر  تەنها  کرد،  د�ار�م  باوباپی�ران�ان  بۆ  کە  بەجێبهێڵێت  خاکە 
هەموو  لە  موساوە  ڕێگەی  لە  کردوون  پیێ  فەرمانم  ئەوەی  هەموو  جێبەجێکردنی 
فێرکردن و فەرز و حوکمەکان.« ٩ بەاڵم مەنەشە �ەهودا و دان�شتووانی ئۆرشەل�می 
ئ�سرائ�لدا  نەوەی  لەبەردەم  �ەزدان  لەو گەالنە خراپتر بکەن کە  گومڕا کرد، هەتا 

قڕی کردن.
١٠ �ەزدان لەگەڵ مەنەشە و گەلەکە�دا دوا، بەاڵم گوێی�ان نەگرت. ١١ ئ�تر �ەزدان 

بە  مەنەشە�ان  ئەوان�ش  سەر�ان،  هێنا�ە  ئاشوری  پاشای  هێزەکانی  سەرکردەکانی 
د�ل گرت و لووتەوانە�ان کردە لووتی و بە زنج�ری بڕۆنز کۆت�ان کرد و برد�ان بۆ 
لەبەردەم خودای  و  پاڕا�ەوە  پەروەردگاری خۆی  �ەزدانی  لە  تەنگانەدا  ١٢ لە  بابل. 
باوباپی�ران�دا خۆی زۆر نزم کردەوە. ١3 نوێژی کرد، خوداش وەاڵمی دا�ەوە و گوێیی 
لە پاڕانەوەکەی گرت، گەڕاند�ی�ەوە ئۆرشەل�م بۆ سەر تەختی پاشا�ەت��ەکەی خۆی. 

ئەو کاتە مەنەشە زانی کە �ەزدان خودا�ە.
بەالی  بوو  داود  شاری  دەرەوەی  لە  کە  نا�ەوە  بن�اد  شوورا�ەی  ئەو  ١4 پاشان 

ڕۆژئاوای کانی گ�حۆن لە دۆڵەکە هەتا دەگاتە دەروازەی ماسی، بەدەوری گردی 
شارە  هەموو  لە  سوپای  سەرکردەکانی  کردەوە.  بەرزتری  زۆر  هەروەها  عۆفێل؛ 

قەاڵبەندەکان لە �ەهودا دانا.
البرد،  �ەزدانی  پەرستگای  ناو  داتاشراوەکەی  پە�کەرە  و  نامۆکان  ١5 خوداوەندە 

هەروەها هەموو ئەو قوربانگا�انەشی کە لە کێوی پەرستگای �ەزدان و ئۆرشەل�مدا 
قوربانگاکەی  ١٦ ئ�نجا  شارەکە.  دەرەوەی  فڕێدا�ە  ئەوانەی  هەموو  نابوو؛  بن�ادی 
لەسەر  سوپاسگوزاری  قوربانی  و  هاوبەشی  قوربانی  کردەوە،  نۆژەن  �ەزدانی 
ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  کە  کرد  �ەهودا  خەڵکی  بە  فەرمانی  و  سەربڕی 

a ٦ نێوانگر: لێرە بەو واتا�ە دێت، کەسێکە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرە لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا.  

b ٦ ڕۆح ئامادەکار: بەو کەسە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکات. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3؛ ٨ –٩  .  
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ب�ەرستن. ١7 لەگەڵ ئەمەش گەل هێشتا لە نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکان قوربان��ان 
سەردەبڕی، بەاڵم تەنها بۆ �ەزدانی پەروەردگاری خۆ�ان.

ئەو  قسەکانی  و  خودا  لە  نزاکەی  و  مەنەشە  پاشا�ەتی  د�کەی  ١٨ ڕووداوەکانی 

کەسانەی کە بە ناوی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�لەوە پە�ام�ان پیێ ڕادەگە�اند، 
١٩ نوێژەکەی  کران.  تۆمار   aئ�سرائ�ل پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری  پەڕتووکی  لە 
هەروەها  ناپاک��ەکانی،  و  گوناه  هەموو  لەگەڵ  خودا،  وەاڵمدانەوەی  چۆن�ەتی  و 
ئەو شوێنانەی کە پیێش ئەوەی بێف�ز بێت نزرگەکانی سەر بەرزا�یی تێدا بن�اد نا و 
ستوونە ئەشێرا و بتەکانی دانا، هەمووی لە تۆمارەکانی ڕاگە�ەنەرانی پە�امی خودادا 
خۆ�دا  کۆشکەکەی  لە  و  نا�ەوە  سەری  باوباپی�رانی  لەگەڵ  ٢٠ مەنەشە  نووسراون. 

ناشت�ان. ئ�تر ئامۆنی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی ئامۆن
دوو ساڵ  پاشا،  بە  بوو  بوو کاتێک  دوو سااڵن  و  ب�ست  ٢١ ئامۆن گەنجێکی 

لە ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. ٢٢ ئەم�ش وەک مەنەشەی باوکی لەبەرچاوی �ەزدان 
خراپەکاری کرد. قوربانی بۆ هەموو ئەو بتانە سەربڕی کە مەنەشەی باوکی دروستی 
باوک�ەوە  مەنەشەی  پیێچەوانەی  بە  ٢3 ئەو  پەرست.  ئەوانی  هەموو  ئامۆن  کردن، 

لەبەردەم �ەزداندا خۆی نزم نەکردەوە، بەڵکو ز�اتر خۆی تاوانبار کرد.
لە کۆشکەکەی خۆی  و  ئامۆن گێڕا  لە دژی  پی�الن�ان  ئامۆن  ٢4 خزمەتکارەکانی 

کوشت�ان. ٢5 ئ�نجا گەلی خاکەکە هەموو پی�النگێڕەکانی ئامۆن پاشا�ان کوشت، 
هەروەها �ۆش�ای کوڕ�ی�ان لە جێیی ئەو کردە پاشا.

چاکسازیپیەکانی یۆشیا

ساڵ 34 �ەک  و  سی  پاشا،  بە  بوو  کە  بوو  سااڵن  هەشت  کوڕێکی   �ۆش�ا  ١

�ەزدان  لەبەرچاوی  بوو  ڕاست  ئەوەی  ٢ �ۆش�ا  کرد.  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە 
کردی، ڕێبازەکەی داودی باپی�رە گەورەی پە�ڕەو کرد، بەالی ڕاست و چەپدا الی 

نەدا.
3 لە هەشتەم�ن ساڵی پاشا�ەت��ەکە�دا کە هێشتا مێردمنداڵ بوو، ڕووی لە خودای 

داودی باپی�رە گەورەی کرد. لە دوازدە�ەم�ن ساڵ�دا دەستی بە پاککردنەوەی �ەهودا 
و ئۆرشەل�م کرد لە نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکان، ستوونە ئەشێراکان و بتە داتاشراو 
قوربانگاکانی  و  ڕووخاند  بەعل�ان  قوربانگاکانی  4 لەبەردەم�دا  داڕێژراوەکان.  و 
بخوور کە لە سەرەوە لەسەر�ان دانرا بوون پارچەپارچەی کردن، ستوونە ئەشێراکان 
گۆڕی  بەسەر  کردن  بای  بە  و  کوتای  و  شکاند  داڕێژراوەکانی  و  داتاشراو  بتە  و 
ئەوانەی قوربان��ان بۆ سەردەبڕ�ن. 5 ئێسکی کاه�نەکان�شی لەسەر قوربانگاکان�ان 
سووتاند و �ەهودا و ئۆرشەل�می پاککردەوە. ٦ لە شارۆچکەکانی مەنەشە و ئەفرا�م 

a ١٨ ئ�سرائ�ل: مەبەستی لە �ەهودا�ە، لێرە و لە زۆر شوێنی د�کە لە دووەم پوختەی مێژوو.  
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و ش�مۆن و هەتا نەفتالی، هەروەها لە کەالوەکانی دەوروبەر�ان 7 قوربانگاکان و 
ستوونە ئەشێراکانی ڕووخاند و پە�کەری بتەکانی ورد کوتی و هەموو قوربانگاکانی 
بخوور�شی پارچەپارچە کرد. لە هەموو خاکی ئ�سرائ�لدا بەو شێوە�ەی کرد، ئ�نجا 

گەڕا�ەوە بۆ ئۆرشەل�م.
و  خاکەکە  ئەوەی  پاش  �ۆش�ادا،  پاشا�ەتی  ساڵی  هەژدە�ەم�ن  لە  ٨ هەروەها 

سەرۆکی  مەعسێ�اهوی  و  ئەچەل�اهو  کوڕی  شافانی  پاککردەوە،  پەرستگاکەی 
شارەکە و �ۆئاحی کوڕی �ۆئاحازی تۆمارکاری نارد، بۆ چاککردنەوەی پەرستگای 

�ەزدانی پەروەردگاری خۆی.
کە  پیێ�دا  ز�وە�ان  ئەو  و  کاه�ن  سەرۆکی  ح�لق�ای  الی  بۆ  هاتن  ٩ ئەوان�ش 

هاتووەتە ناو پەرستگای خوداوە، ئەوەی لێڤ��ەکان چاودێرانی دەرگاکان لە خەڵکی 
کردبوونەوە،  کۆ�ان  مابوونەوە  ئ�سرائ�ل  لە  ئەوانەی  هەموو  و  ئەفرا�م  و  مەنەشە 
١٠ ئ�نجا  ئۆرشەل�م.  دان�شتووانی  و  بن�ام�ن  و  �ەهودا  خەڵکی  هەموو  لە  هەروەها 
دا�انە  ئەوان�ش  �ەزدان،  پەرستگای  کارەکەی  سەرپەرشت�ارەکانی  دەست  دا�انە 
نۆژەنکردنەوەی  و  بۆ چاککردنەوە  دەکرد،  کار�ان  �ەزدان  پەرستگای  لە  ئەوانەی 
پەرستگاکە. ١١ هەروەها دا�انە دارتاش و ب�ناسازەکان هەتا بەردی داتاشراو و داری 
بەهۆی کەمتەرخەمی  تەالرانەی کە  ئەو  بنمێچی  دارەڕای  و  بۆ کار�تە  پیێ بکڕن 

پاشاکانی �ەهوداوە، وێران ببوون.
و  �ەحەت  سەرپەرشتی  لەژێر  دەکرد،  کارەکە�ان  دەست�اک��ەوە  بە  ١٢ پی�اوەکان 

عۆبەد�ا کە هەردووک�ان لێڤی و سەر بە نەوەی مەراری بوون و زەکەر�ا و مەشوالم 
ئەوانەی  هەموو  لێڤ��ەکان�ش  لە  سەرپەرشتی.  بۆ  قەهات��ەکان  نەوەی  بە  سەر 
و  کۆڵکێشەکان  بەسەر  بوون  ١3 سەرپەرشت�ار  بوون  شارەزا  مۆس�ق��ەکان  ئامێرە  لە 
بەسەر هەموو ئەوانەی کارەکە�ان دەکرد، لە خزمەتە جۆراوجۆرەکان، هەروەها لە 

لێڤ��ەکان خامەی نهێنی و سەرقەڵەم و دەرگاوان�ان تێدابوو.

دۆزینەوەی �ەڕتووکی تەورات
١4 کاتێک خەر�کی دەرهێنانی ئەو ز�وە بوون کە هاتبووە ناو پەرستگای �ەزدان، 

ح�لق�ای کاه�ن پەڕتووکی تەوراتی �ەزدانی دۆز�ی�ەوە کە لە ڕێگەی موساوە درابوو. 
پەڕتووکی  �ەزدان  پەرستگای  »لە  نهێنی گوت:  بە شافانی خامەی  ١5 جا ح�لق�ا 

تەوراتم دۆز�وەتەوە.«
١٦ ئ�نجا شافان پەڕتووکەکەی بۆ الی پاشا برد و پیێیی ڕاگە�اند: »هەموو ئەوەی 

پەرستگای  لەناو  ز�وەی  ١7 ئەو  دە�کەن.  س�ێردراوە  خزمەتکارەکانت  دەست  بە 
�ەزداندا هەبوو بەتاڵ�ان کردووە و داو�انەتە دەست سەرپەرشت�ار و کرێکارەکان.« 
١٨ هەروەها شافانی خامەی نهێنی بە پاشای گوت: »ح�لق�ای کاه�ن پەڕتووکێکی 

پیێداوم.« ئ�نجا شافان لەبەردەم پاشادا لە پەڕتووکەکەی خوێندەوە.
و  دادڕی  خۆی  لەبەر  جلەکانی  بوو،  تەورات  وشەکانی  لە  گوێیی  پاشا  ١٩ کە 
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٢٠ پاشا فەرمانی بە ح�لق�ا و ئەح�قامی کوڕی شافان و عەبدۆنی کوڕی م�خاa و 

شافانی خامەی نهێنی و عەسا�ای خزمەتکاری خۆی کرد و پیێیی گوتن: ٢١ »بڕۆن 
و پرس�ار لە �ەزدان بکەن لە پیێناوی من و لە پیێناوی ئەوانەی لە ئ�سرائ�ل و �ەهودا 
ئەو  چونکە  دۆزراوەتەوە،  کە  پەڕتووکەی  ئەم  پە�امی  بە  سەبارەت  ماونەتەوە، 
تووڕە�ی�ەی �ەزدان کە بەسەرماندا ڕژاوە مەزنە، لەبەر ئەوەی باوباپی�رانمان وشەکانی 
�ەزدان�ان نەپاراستووە هەتا بەپیێیی هەموو ئەوەی لەم پەڕتووکەدا هاتووە کار بکەن.«

حولدای  چوونە الی  کردن  پیێ  فەرمانی  پاشا  ئەوانەی  لەگەڵ  ح�لق�ا  ٢٢ ئ�نجا 

لێ�رسراوی   cحەسرای کوڕی   bتۆقهەتی کوڕی  شەلومی  ژنی  کە  پیێغەمبەر 
جلوبەرگەکانی پەرستگا بوو، ئەو لە گەڕەکی دووەمی ئۆرشەل�م دەژ�ا، ئ�تر قسە�ان 

لەگەڵی کرد.
بەو  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  »�ەزدانی  پیێیی گوتن:  ٢3 ئەو�ش 

پی�اوە بڵێن کە ئێوەی بۆ الی من ناردووە، ٢4 ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: من وا بەاڵ 
لەو  نەفرەتانەی  ئەو  هەموو  بەپیێیی  دەهێنم،  دان�شتووانەکەی  و  شوێنە  ئەم  بەسەر 
ئەوەی  ٢5 لەبەر  خوێند�انەوە.  �ەهودا  پاشای  لەبەردەم  ئەوەی  نووسراوە،  پەڕتووکە 
واز�ان لێ هێنام و بخوور�ان بۆ خوداکانی د�کە سووتاند هەتا بە هەموو کارەکانی 
ناکوژێتەوە.“  و  دەڕژێت  شوێنەدا  ئەم  بەسەر  تووڕە�ی�م  بکەن،  پەستم  دەست�ان 
بڵێن،  بکەن  �ەزدان  لە  پرس�ار  ناردووە  ئێوەی  ئەوەی  �ەهودا  پاشای  بە  ٢٦ بەاڵم 

ئەوە  بوو  لێ  گوێت  وشانەی  بەو  سەبارەت  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  ”�ەزدانی 
دەفەرموێت: ٢7 لەبەر ئەوەی کاتێک گوێت لە پە�امەکەی بوو لە دژی ئەم شوێنە 
و دان�شتووانەکەی لەبەردەم خودا دڵت نەرم بوو و خۆتت نزم کردەوە، جلەکانت 
بوو.  لێت  گوێم  من�ش  هەروەها  گر�ا�ت،  لەبەردەممدا  و  دادڕی  خۆتدا  لەبەر 
ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ٢٨ ئێستا من دەتخەمە پاڵ باوباپی�رانت، جا بە ئاشت��ەوە 
ئەم شوێنە و  ناب�نی کە من بەسەر  ئەو هەموو کارەساتە  لە گۆڕەکەت دەنرێی�ت. 

دان�شتووانەکە�دا دەهێنم.“«
ئەوان�ش وەاڵمەکە�ان بۆ پاشا بردەوە.

پی�رانی �ەهودا و ئۆرشەل�می کۆکردەوە. 3٠ لەگەڵ  ٢٩ ئ�نجا پاشا ناردی و هەموو 

هەموو گەلی �ەهودا و دان�شتووانی ئۆرشەل�م، کاه�ن و لێڤ��ەکان و هەموو گەل 
لە گەورەوە هەتا بچووک چوونە پەرستگای �ەزدان. لەبەردەم�ان تەواوی وشەکانی 
3١ پاشا  دۆزرا�ەوە.  �ەزدان  پەرستگای  لە  ئەوەی  خوێندەوە،  پە�مانی  پەڕتووکی 
لەالی کۆڵەکەکە ڕاوەستا و لەبەردەم �ەزدان پە�مانی داd کە دوای �ەزدان بکەوێت 

a ٢٠ عەبدۆنی کوڕی م�خا: هەروەها عەکبۆر کوڕی م�خا�و.  

b ٢٢ �ان ت�قڤا، بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢٢ :١4  .  

c ٢٢ �ان حەرحەس، بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢٢ :١4  .  

d 3١ ئەم پە�مان بەستنە وەک تازەکردنەوەی ئەو پە�مانەی کۆن کە �ەزدان لەگەڵ موسا و گەلەکەی بەستبوو، بڕوانە دەرچوون ٢4 :3 -٨.   
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بۆ ئەوەی  �اسا و فەرزەکانی بەجێبهێنێت،  و بە هەموو دڵ و گ�ان��ەوە فەرمان و 
وشەکانی ئەم پە�مانەی لەم پەڕتووکەدا نووسراوە پە�ڕەو بکرێت.

3٢ پاشا داوای لە هەموو ئامادەبووان کرد لە ئۆرشەل�م و بن�ام�ن کە سوێند بخۆن، 

خودای  خودا،  پە�مانی  بەگوێرەی  کرد  ئەوە�ان  ئۆرشەل�م�ش  دان�شتووانی  جا 
باوباپی�ران�ان.

و  داماڵی  ئ�سرائ�ل  هەرێمەکانی  هەموو  لە  قێزەونەکانی  بتە  هەموو  33 �ۆش�ا 

ئ�سرائ�ل ن�شتەجێ بوون  لە خاکی  کارێکی وای کرد کە هەموو ئەو کەسانەی 
لە  نەدا  ال�ان  خەڵکی  ئەو  ژ�انی  درێژا�یی  بە  ب�ەرستن.  پەروەردگار�ان  �ەزدانی 

پەرستنی �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�ران�ان.

یۆشیا لە جەژنی �ەسخە

 �ۆش�ا لە چواردەی مانگی �ەک لە ئۆرشەل�م جەژنی پەسخەی بۆ �ەزدان گێڕا 35 ١

و بەرخی پەسخەی کردە قوربانی. ٢ کاه�نەکانی لەسەر ئەرکەکانی خۆ�ان 
کە  لێڤ��انەی گوت  3 بەو  �ەزدان.  پەرستگای  خزمەتکردنی  بۆ  دان  هانی  و  دانا 
هەموو ئ�سرائ�ل�ان فێر دەکرد، ئەوانەی بۆ �ەزدان تەرخان کرابوون: »سندوقی پی�رۆز 
لەناو ئەو پەرستگا�ەدا دابنێن کە سلێمانی کوڕی داودی پاشای ئ�سرائ�ل بن�ادی 
نا، چ�تر بەشان هەڵ�مەگرن، ئێستاش �ەزدانی پەروەردگارتان ب�ەرستن و خزمەتی 
بەگوێرەی  بکەن،  ئامادە  ت�رەکان  بەپیێیی  4 بنەماڵەکانتان  و  بکەن  ئ�سرائ�لی گەلی 
ئەو نووسراوەی داودی پاشای ئ�سرائ�ل و هەروەها نووسراوەکەی سلێمانی کوڕی.

5 »لە پی�رۆزگادا بەپیێیی کۆمەڵەی بنەماڵەی براکانتان لە کوڕانی گەل و کۆمەڵەی 

بنەماڵەکانی لێڤی ڕابوەستن. ٦ ئەو کاتە بەرخی پەسخە سەرببڕن و خۆتان تەرخان 
بکەن و ئامادەکاری بۆ براکانتان بکەن بۆ ئەوەی بەپیێیی فەرما�شتی خودا لە ڕێگەی 

موساوە، کار بکەن.«
7 �ۆش�ا لە مێگەل، سی هەزار سەر بەرخ و گ�سکی بۆ قوربانی پەسخە داب�ن 

کرد، لە گاگەل�ش سێ هەزار سەری بە گەل بەخشی. هەموو ئەوانە لە سامانی 
پاشا بوون و دران بەوانەی کە لەوێ ئامادە بوون.

٨ هەروەها کاربەدەستەکان�شی بە خواستی خۆ�ان پی�تاک�ان بە گەل، بە کاه�ن 

و لێڤ��ەکان بەخشی. ح�لق�ا، زەکەر�ا و �ەح�ێلی لێ�رسراوانی پەرستگای خودا دوو 
هەزار و شەش سەد سەر لە مێگەل بۆ قوربانیa پەسخە، هەروەها سێ سەد سەر لە 
گاگەل�ان بە کاه�نەکان بەخشی. ٩ کۆنەن�اهو و براکان�شی، شەمەع�ا و نەتەنێل، 
لەگەڵ حەشەڤ�ا و �ەع�ێل و �ۆزاڤاد سەرکردەکانی لێڤ��ەکان، پیێنج هەزار سەر لە 
مێگەل�ان بۆ قوربانی پەسخە داب�ن کرد، هەروەها پیێنج سەد سەر لە گاگەل�ان بە 

لێڤ��ەکان بەخشی.
و  گرت  خۆ�ان  شوێنەکانی  کاه�نەکان  و  ڕێکخرا  خزمەتەکە  شێوە�ە  ١٠ بەو 

a ٨ قوربانی ڕۆژی پەسخە بەرخ �ان گ�سک بوو. بڕوانە دەرچوون ١٢ :5  .  



٨٠٨دووەم پوختەی مێژوو 35

لێڤ��ەکان�ش لە بەشەکانی خۆ�ان بەپیێیی فەرمانی پاشا. ١١ بەرخەکانی پەسخە�ان 
سەربڕی و کاه�نەکان بە دەست�ان خوێنەکە�ان دەپرژاند، بەاڵم لێڤ��ەکان کەوڵ�ان 
بەشەکانی  بەپیێیی  هەتا  کردەوە  ج�ا  سووتاندنەکە�ان  قوربانی  ١٢ ئ�نجا  دەکرد. 
بنەماڵەکان بە کوڕانی گەلی بدەن، بۆ ئەوەی بۆ �ەزدانی پیێشکەش بکەن بەپیێیی 
١3 بەپیێیی  شێوە.  هەمان  بە  گا�ەکان�ش  بۆ  نووسراوە،  موسادا  پەڕتووکی  لە  ئەوەی 
ڕێوڕەسم قوربان��ەکانی پەسخە�ان بە ئاگر برژاند، بەاڵم پیێشکەشکراوە پی�رۆزەکانی 
بەسەر  دەستوبرد  و  کواڵند  تاوەدا  و  گەورە  مەنجەڵی  و  مەنجەڵ  لەناو  د�کە�ان 
گەلدا دابەش�ان کرد. ١4 پاشان هەمان خواردن�ان بۆ خۆ�ان و بۆ کاه�نەکان ئامادە 
پیێشکەشکردنی  خەر�کی  شەو  هەتا  هارون  نەوەی  لە  کاه�نەکان  چونکە  کرد، 
قوربانی سووتاندنەکان و پی�وەکە بوون. لەبەر ئەوە لێڤ��ەکان بەش�ان بۆ خۆ�ان و بۆ 

کاه�نەکان لە نەوەی هارون ئامادە کرد.
فەرمانی  بەپیێیی  بوون،  خۆ�ان  شوێنی  لە  ئاساف  نەوەی  لە  ١5 گۆران�بێژەکان�ش 

داود، ئاساف، هێ�مان و �ەدوتون کە پە�امی خودای بە پاشا ڕادەگە�اند. پیێو�ست 
نەبوو دەرگاوانی دەروازەکان�ش شوێنی چاودێر�کردنەکە�ان بەجێبهێڵن، چونکە برا 

لێڤ��ەکان�ان بەش�ان بۆ ئامادە کردن.
کردنی  بۆ  کرا  جێبەجێ  کاتەدا  لەو  �ەزدان  خزمەتەکەی  هەموو  شێوە�ە  ١٦ بەو 

جەژنی پەسخە و سەرخستنی قوربانی سووتاندنەکان لەسەر قوربانگاکەی �ەزدان 
لەو کاتەدا  ئامادەبووان  ئ�سرائ�ل،  پاشا. ١7 هەموو نەوەی  بەپیێیی فەرمانی �ۆش�ای 
جەژنی پەسخە�ان گێڕا و حەوت ڕۆژ�ش جەژنی فەت�رە�ان گێڕا. ١٨ لە سەردەمی 
نەگێڕدرابوو،  ئ�سرائ�ل  لە  شێوە�ە  بەو  پەسخەی  جەژنی  پیێغەمبەرەوە  ساموئێلی 
ئەوەی  نەگێڕابوو وەک  پەسخەی  ئ�سرائ�ل�ش جەژنێکی  پاشا�ەکی  ه�چ  هەروەها 
�ۆش�ا گێڕای لەگەڵ کاه�نەکان و لێڤ��ەکان و هەموو خەڵکی �ەهودا و ئ�سرائ�ل 
کە لەگەڵ دان�شتووانی ئۆرشەل�م ئامادە بوون. ١٩ لە هەژدە�ەم�ن ساڵی پاشا�ەتی 

�ۆش�ا ئەم جەژنەی پەسخە گێڕدرا.

مردنی یۆشیا
پاشای  نێخۆی  کرد،  ئامادە  پەرستگاکەی  �ۆش�ا  کە  ئەمانە  هەموو  ٢٠ پاش 

بۆ  چوو  �ۆش�اش  فورات،  ڕووباری  لەالی  کەرکەم�ش  لە  شەڕ  بۆ  چوو  م�سر 
بەرەنگاربوونەوەی. ٢١ بەاڵم نێخۆ نێردراوی بۆ نارد و گوتی: »ئەی پاشای �ەهودا، 
چ کێشە�ەک لە نێوان من و تۆ هە�ە؟ ئەمڕۆ لە دژی تۆ نەهاتووم، بەڵکو لە دژی 
ئەو ماڵەی جەنگی لەگەڵ دەکەم. خودا فەرموو�ەتی پەلە بکەم. لەبەر ئەوە واز لە 

دژا�ەتی خودا بهێنە کە لەگەڵمدا�ە، با لەناوت نەبات.«
دەمی  لە  کە  نەگرت  نێخۆ  قسەکانی  لە  گوێیی  و  پیێداگری کرد  �ۆش�ا  ٢٢ بەاڵم 

خوداوە بوو، بەڵکو شێوەی خۆی گۆڕی و چوو لە دەشتی مەگ�دۆ شەڕی لەگەڵ 
کرد.
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گوت:  ئەفسەرەکانی  بە  پاشاش  و  پیێکا  پاشا�ان  �ۆش�ا  ٢3 ت�رهاوێژەکان 

»بمگوازنەوە، چونکە بر�نەکەم سەختە.« ٢4 ئ�تر خزمەتکارەکانی لە گال�سکەکە�ەوە 
لە  و  مرد  لەوێ  ئۆرشەل�م،  بۆ  برد�ان  و  گواست�انەوە  د�کەی  گال�سکەکەی  بۆ 

گۆڕستانی باوباپی�ران�دا نێژرا و هەموو �ەهودا و ئۆرشەل�م�ش ش�وەن�ان بۆ گێڕا.
ژنە  و  پی�او  هەموو  ئێستا  هەتا  ڕۆژەوە  لەو  ئ�تر  الواندەوە،  �ۆش�ای  ٢5 �ەرم�اش 

بە  بوو  ئەمەش  دەگێڕن.  �ۆش�ا  بۆ  ش�وەن  الواندنەوەکان�اندا  لە  گۆران�بێژەکان�ش 
نەر�تێک لە ئ�سرائ�لدا و لە پەڕتووکی ش�نەکاندا نووسرا�ەوە.

لە  ئەوەی  بەپیێیی  و کردەوە چاکەکانی  �ۆش�ا  پاشا�ەتی  د�کەی  ٢٦ ڕووداوەکانی 

تەوراتی �ەزداندا نووسراوە و ٢7 کاروبارەکانی لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی، لە پەڕتووکی 
پاشاکانی ئ�سرائ�ل و �ەهودا تۆمار کراون.

3٦ ئ�نجا گەلی خاکەکە �ەهۆئاحازی کوڕی �ۆش�ا�ان برد و لە جێیی باوکی لە  ١

ئۆرشەل�مدا کرد�انە پاشا.

�اشایەتی یەهۆئاحاز
٢ �ەهۆئاحاز گەنجێکی ب�ست و سێ سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، سێ مانگ لە 

ئۆرشەل�م پاشا�ەتی کرد. 3 دوای ئەوە پاشای م�سر �ەهۆئاحازی لە ئۆرشەل�م البرد 
و سەرانەی بەسەر �ەهودا سەپاند، سەد تالنت ز�وa و تالنتێک زێڕb. 4 پاشای م�سر 
ئەل�اق�می برای �ەهۆئاحازی کرد بە پاشای �ەهودا و ئۆرشەل�م، ناوەکەی گۆڕی بۆ 

�ەهۆ�اق�م، بەاڵم نێخۆ �ەهۆئاحازی برای ئەل�اق�می برد و هێنای بۆ م�سر.

�اشایەتی یەهۆیاقیم
�ازدە ساڵ  پاشا،  بە  بوو  بوو کە  پیێنج سااڵن  و  5 �ەهۆ�اق�م گەنجێکی ب�ست 

خراپەکاری  خۆی  پەروەردگاری  �ەزدانی  لەبەرچاوی  کرد.  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە 
کرد. ٦ نەبوخودنەسری پاشای بابل پەالماری دا و بە زنج�ری بڕۆنز کۆتی کرد هەتا 
پەرستگای  قاپوقاچاغەکانی  لە  نەبوخودنەسر هەندێک  7 هەروەها  ببات.  بابلی  بۆ 

�ەزدانی هێنا بۆ بابل و خستن��ە ناو پەرستگاکەی خۆ�ەوە لە بابل.
و  کردی  کە  قێزەونەکانی  کارە  و  �ەهۆ�اق�م  پاشا�ەتی  د�کەی  ٨ ڕووداوەکانی 

ئەوەی لە ئەودا ب�نرا، لە پەڕتووکی پاشاکانی ئ�سرائ�ل و �ەهودا تۆمار کراون. ئ�تر 
�ەهۆ�اک�نی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

�اشایەتی یەهۆیاکین
و  مانگ  سێ  پاشا،  بە  بوو  کە  بوو  سااڵن   cهەژدە گەنجێکی  ٩ �ەهۆ�اک�ن 

a 3 کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەنی ز�و دەبوو.  

b 3 تالنتێک زێڕ: نز�کەی 34 ک�لۆگرام.  

c ٩ هەژدە ساڵ: بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢4 :٨  .  
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١٠ لە  کرد.  خراپەکاری  �ەزدان  لەبەرچاوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م  لە  ڕۆژ  دە 
بەهاری ساڵ نەبوخودنەسر پاشا ناردی بەدوا�دا و لەگەڵ قاپوقاچاغە بەنرخەکانی 
پەرستگای �ەزدان هێنای بۆ بابل و سدق�ای مامی �ەهۆ�اک�ن بوو بە پاشای �ەهودا 

و ئۆرشەل�م.

�اشایەتی سدقیا
١١ سدق�ا گەنجێکی ب�ست و �ەک سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، �ازدە ساڵ لە 

خراپەکاری  خۆی  پەروەردگاری  �ەزدانی  ١٢ لەبەرچاوی  کرد،  پاشا�ەتی  ئۆرشەل�م 
�ەزدان  فەرما�شتی  بە  کە  نەکردەوە  نزم  خۆی  پیێغەمبەر  �ەرم�ا  لەبەردەم  کرد، 
ئاگاداری کردەوە. ١3 هەروەها لە نەبوخودنەسری پاشا هەڵگەڕا�ەوە پاش ئەوەی بە 
خودا سوێندی دا، جا کەللەڕەقی کرد و دڵی کرد بە بەرد لە ئاست گەڕانەوە بۆ 
بااڵکان و گەل  ١4 تەنانەت هەموو کاه�نە  ئ�سرائ�ل.  پەروەردگاری  �ەزدانی  الی 
ناپاکی زۆر�ان کرد بەپیێیی هەموو نەر�تە قێزەونەکانی نەتەوەکان، ئەو پەرستگا�ەی 

�ەزدان�ان گاڵوکرد کە �ەزدان لە ئۆرشەل�مدا تەرخانی کردبوو.

ڕووخاندنی شاری ئۆرشەلیم
١5 �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�ران�ان بەردەوام لە ڕێگەی نێردراوەکان��ەوە پە�امی 

بۆ دەناردن، چونکە بەزە�یی بە گەلەکەی و بە ماڵەکە�دا هاتەوە. ١٦ بەاڵم گاڵتە�ان 
بە  سووکا�ەت��ان  و  دانەنا  ئەو  وشەکانی  بۆ  نرخ�ان  و  کرد  خودا  نێردراوەکانی  بە 
ڕادە�ەک  بە  ورووژا،  گەلەکەی  لە  �ەزدان  تووڕە�یی  هەتا  کرد،  پیێغەمبەرەکانی 
پی�رۆزگاکە�اندا  لە  و  ناردە سەر�ان  بابل��ەکانی  پاشای  ١7 ئ�تر  نەبوو.  کە چارەسەر 
پی�ر  و  گەنج  و کچی  کوڕ  بە  بەزە�یی  و  کوشت  بە شمشێر  ئەوانی  گەنجەکانی 
نەبوخودنەسرەوە.  دەستی  بە  دا  هەموو�انی  بەڵکو  نەهاتەوە،  س��دا  ڕ�ش  و 
گەنج�نەکانی  بچووک،  و  گەورە  لە  خودا  پەرستگای  قاپوقاچاغەکانی  ١٨ هەموو 

پەرستگای �ەزدان، گەنج�نەکانی پاشا و کاربەدەستەکانی، هەمووی بۆ بابل هێنا. 
هەموو  و  ڕووخاند  ئۆرشەل�م�ان  شووراکەی  و  سووتاند  خودا�ان  ١٩ پەرستگای 

کۆشکەکان�ان سووتاند و هەموو قاپوقاچاغە بەهادارەکان�ان لەناوبرد.
٢٠ ئەوانەی مانەوە و بە شمشێر نەکوژران، ڕاپیێچی کردن بۆ بابل، جا بۆ خۆی و 

بۆ کوڕەکانی بوون بە خزمەتکار هەتا کاتی بەهێزبوونی شانش�نی فارس. ٢١ زەو�ی�ەکە 
حەفتا  تەواوبوونی  هەتا  دا  پشووی  کاولبوون�دا  ماوەی  لە  دا؛  پشووی  تەواوی  بە 
ساڵ، بەمەش فەرما�شتەکەی �ەزدان هاتە دی کە لەسەر زاری �ەرم�ا فەرمووبووی.

کە  �ەزدان  پە�امی  بەد�هێنانی  بۆ  فارس،  پاشای  کۆرشی  �ەکەمی  ساڵی  ٢٢ لە 

لەسەر زاری �ەرم�اوە فەرمووبووی، �ەزدان ڕۆحی کۆرشی پاشای فارسی هەژاند. 
ئ�نجا بانگەوازێکی بەناو هەموو شانش�نەکە�دا ڕاگە�اند، هەروەها بە نووسراو�ش 

فەرمانی دا:
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٢3 »کۆرشی پاشای فارس ئاوا دەڵێت:

دەستم،  داوەتە  زەوی  شانش�نەکانی  هەموو  ئاسمان  خودای  »”�ەزدان، 
ڕا�س�اردووم پەرستگا�ەکی لە ئۆرشەل�می �ەهودا بۆ بن�اد بنێم. هەرکەسێک لە 
ئێوە کە سەر بە گەلەکەی ئەوە، با �ەزدانی پەروەردگاری خۆی لەگەڵ بێت و 

بڕوات.“«
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عەزرا ٨١3١

عەزرا
�ش�گیری کۆرش بۆ گەڕانەوەی ڕا�پێچکراوەکان

کە ١ �ەزدان  پە�امی  بەد�هێنانی  بۆ  فارس،  پاشای  کۆرشی  �ەکەمی  ساڵی   لە  ١

فارسی  پاشای  کۆرشی  ڕۆحی  �ەزدان  فەرمووبووی،  �ەرم�اوە  زاری  لەسەر 
بە  هەروەها  ڕاگە�اند،  شانش�نەکە�دا  هەموو  بەناو  بانگەوازێکی  ئ�نجا  هەژاند. 

نووسراو�ش فەرمانی دا:

٢ »کۆرشی پاشای فارس ئاوا دەڵێت:

دەستم،  داوەتە  زەوی  شانش�نەکانی  هەموو  ئاسمان  خودای  »”�ەزدان، 
ڕا�س�اردووم پەرستگا�ەکی لە ئۆرشەل�می �ەهودا بۆ بن�اد بنێم. 3 هەرکەسێک 
بەرەو  و  بێت  لەگەڵ  خۆی  خودای  با  ئەوە،  گەلەکەی  بە  سەر  کە  ئێوە  لە 
ئۆرشەل�می �ەهودا بڕوات، پەرستگاکەی �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بن�اد 
بنێتەوە، ئەو �ەزدانەی کە لە ئۆرشەل�مە. 4 هەرکەسێک�ش لە هەر شوێنێک کە 
تێ�دا ئاوارە�ە و ماوەتەوە، با دان�شتووانی شوێنەکەی بە زێڕ و ز�و و کەلوپەل و 
ئاژەڵی ماڵی �ارمەتی بدەن، لەگەڵ ئەو بەخش�نە ئازادانەیa کە دە�بەخشن بۆ 

پەرستگای خودا لە ئۆرشەل�م.“«

لێڤ��ەکان،  و  کاه�ن  لەگەڵ  بن�ام�ن  و  �ەهودا  بنەماڵەکانی  گەورەی  5 ئ�نجا 

تاکو  ئۆرشەل�م  بچنە  ئەوەی  بۆ  هەستان  هەژاندن،  ڕۆحی  خودا  ئەوانەی  هەموو 
و  زێڕ  قاپوقاچاغی  بە  دراوسێکان�ان  ٦ هەموو  بنێنەوە.  بن�اد  �ەزدان  ماڵەکەی  لەوێ 
ز�و، بە کەلوپەل و ئاژەڵی ماڵی و بە د�اری نا�اب �ارمەت��ان دان، سەرباری هەموو 

بەخش�نە ئازادەکان.
ئەوانەی  دەرهێنا،  �ەزدانی  پەرستگای  قاپوقاچاغەکانی  پاشاش  7 کۆرشی 

نەبوخودنەسر لە ئۆرشەل�مەوە دەر�هێنابوون و لە پەرستگای خوداوەندەکەی خۆی 
دەر�هێنا،  خەزنەدار  م�ترەداتی  دەستی  لەسەر  فارس  پاشای  ٨ کۆرشی  دا�نابوو. 

ئەو�ش بۆ شێشبەچەری م�ری �ەهودای ژماردن.

٩ ئەمەش ژمارەکە�انە:  

  سی لەگەنی زێڕ�ن و هەزار لەگەنی ز�و�ن؛
  ب�ست و نۆ تاوەی ز�و�ن؛

 ١٠ سی جامی زێڕ�ن لەگەڵ چوار سەد و دە جامی ز�و�ن؛
  هەزار پارچە قاپوقاچاغی د�کە.

a 4 بەخش�نە ئازاد: بڕوانە دەرچوون 35 :٢٩ و 3٦ :3.   
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پارچە  پیێنج هەزار و چوار سەد  بوون،  ز�و  و  زێڕ  لە  قاپوقاچاغەنەی  ئەو   ١١ هەموو 
بوون.

هەموو  شێشبەچەر  ئۆرشەل�م  بۆ  بابلەوە  لە  ڕاپیێچکراوەکان  سەرکەوتنی  لەگەڵ 
ئەمانەی لەگەڵ خۆی هێنا.

ئەوانەی لە ڕا�پێچکراوی گەڕانەوە

گەڕانەوە، ٢ ڕاپیێچکراوی  لە  ئەوانەی  هەرێمەکەن،  خەڵکی   ئەمانەش  ١

)ئەوان  کردبوون  ڕاپیێچی  بابل  بۆ  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  ئەوانەی 
٢ لەگەڵ  خۆی،  شارۆچکەکەی  بۆ  هەر�ەکە  �ەهودا،  و  ئۆرشەل�م  گەڕانەوە 
زروبابل، �ەشوع، نەحەم�ا، سەرا�ا، ڕەعێال�ا، مۆردەخای، ب�لشان، م�س�ار، 

ب�گڤەی، ڕەحوم و بەعەنا(:

  ژمارەی پی�اوانی گەلی ئ�سرائ�ل:
3 نەوەی پەرعۆش، دوو هەزار و سەد و حەفتا و دوو؛  

4 نەوەی شەفەت�ا، سێ سەد و حەفتا و دوو؛  
5 نەوەی ئارەح، حەوت سەد و حەفتا و پیێنج؛  

٦ نەوەی پەحەت مۆئاب لە نەوەی �یێشوع و �ۆئاب، دوو هەزار و هەشت سەد و   
دوازدە؛

7 نەوەی ئ�الم، هەزار و دوو سەد و پەنجا و چوار؛  
٨ نەوەی زەتو، نۆ سەد و چل و پیێنج؛  

٩ نەوەی زەکای، حەوت سەد و شەست؛  
 ١٠ نەوەی بانی، شەش سەد و چل و دوو؛

 ١١ نەوەی بێڤەی، شەش سەد و ب�ست و سێ؛
 ١٢ نەوەی عەزگاد، هەزار و دوو سەد و ب�ست و دوو؛
 ١3 نەوەی ئەدۆن�قام، شەش سەد و شەست و شەش؛

 ١4 نەوەی ب�گڤەی، دوو هەزار و پەنجا و شەش؛
 ١5 نەوەی عاد�ن، چوار سەد و پەنجا و چوار؛

 ١٦ نەوەی ئاتێر لە حەزق�ا، نەوەد و هەشت؛
 ١7 نەوەی بێسای، سێ سەد و ب�ست و سێ؛

 ١٨ نەوەی �ۆرا، سەد و دوازدە؛
 ١٩ نەوەی حاشوم، دوو سەد و ب�ست و سێ؛

 ٢٠ نەوەی گ�بار، نەوەد و پیێنج.

 ٢١ پی�اوانی بێت لەحم، سەد و ب�ست و سێ؛
 ٢٢ پی�اوانی نەتۆفا، پەنجا و شەش؛

 ٢3 پی�اوانی عەناتۆت، سەد و ب�ست و هەشت؛



عەزرا ٨١5٢

 ٢4 پی�اوانی عەزماڤێت، چل و دوو؛
 ٢5 پی�اوانی ق�ر�ەت �ەعار�م، کەف�را و بئێرۆت، حەوت سەد و چل و سێ؛

 ٢٦ پی�اوانی ڕامە و گەڤەع، شەش سەد و ب�ست و �ەک؛
 ٢7 پی�اوانی م�خماس، سەد و ب�ست و دوو؛

 ٢٨ پی�اوانی بێت ئێل و عای، دوو سەد و ب�ست و سێ؛
 ٢٩ پی�اوانی نەبۆ، پەنجا و دوو؛

 3٠ پی�اوانی مەگب�ش، سەد و پەنجا و شەش؛
 3١ پی�اوانی ئ�المەکەی د�کە، هەزار و دوو سەد و پەنجا و چوار؛

 3٢ پی�اوانی حار�م، سێ سەد و ب�ست؛
 33 پی�اوانی لۆد، حاد�د و ئۆنۆ، حەوت سەد و ب�ست و پیێنج؛

 34 پی�اوانی ئەر�حا، سێ سەد و چل و پیێنج؛
 35 پی�اوانی سەنائا، سێ هەزار و شەش سەد و سی.

 3٦ کاه�نەکان:
  نەوەی �ەدا�ا لە بنەماڵەی �یێشوع، نۆ سەد و حەفتا و سێ.

 37 نەوەی ئ�مێر، هەزار و پەنجا و دوو.
 3٨ نەوەی پەشحور، هەزار و دوو سەد و چل و حەوت.

 3٩ نەوەی حار�م، هەزار و حەڤدە.

 4٠ لێڤ��ەکان:
  نەوەی �یێشوع و قەدم�ێل لە نەوەی هۆدەڤ�ا، حەفتا و چوار.

 4١ گۆران�بێژەکان:
  نەوەی ئاساف، سەد و ب�ست و هەشت.

 4٢ نەوەی دەرگاوانەکانی پەرستگا:
  نەوەکانی

  شەلوم، ئاتێر، تەلمۆن، عەقوڤ، حەت�تا و شۆڤای، هەموو�ان سەد و سی و 
نۆ.

 43 خزمەتکارانی پەرستگا:
  نەوەکانی

  چ�حا، حەسوفا، تەباعۆت،
44 قێرۆس، س�عەها، پادۆن،  
45 لەڤانا، حەگاڤا، عەقوڤ،  

4٦ حاگاڤ، شەلمای، حانان،  
47 گ�دێل، گەحەر، ڕەئا�ا،  
4٨ ڕەچ�ن، نەقۆدا، گەزام،  
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4٩ عوزە، پاسێ�ەح، بێسەی،  
5٠ ئەسنا، مەعون�م، نەفوس�م،  
5١ بەقبوق، حەقوفا، حەرحور،  

5٢ بەچلوت، مەح�دا، حەرشا،  
53 بەرقۆس، س�سرا، تەمەح،  

54 نەچ�ەح و حەت�فا.  
 55 نەوەی خزمەتکارەکانی سلێمان:

  نەوەکانی
  سۆتەی، هەسۆفەرەت، پەرودا،

5٦ �ەعال، دەرکۆن، گ�دێل،  
57 شەفەت�ا، حەت�ل،  

  پۆخەرەت هەچەڤا�م و ئامی.
 5٨ سەرجەم خزمەتکارانی پەرستگا و نەوەکانی خزمەتکارانی سلێمان، سێ سەد و 

نەوەد و دوو بوون.

 5٩ ئەمانەش ئەوانەن کە لە شارۆچکەکانی تێل مەلەح، تێل حەرشا، کەروڤ، ئەدۆن 
و ئ�مێرەوە سەرکەوتن، بەاڵم نە�انتوانی پیێناسەی بنەماڵە و ڕەچەڵەک�ان د�اری 

بکەن کە لە نەوەی ئ�سرائ�لن:
 ٦٠ نەوەکانی

  دەال�ا، تۆڤ��ا و نەقۆدا، شەش سەد و پەنجا و دوو.

 ٦١ لە نەوەی کاه�نەکان�ش:
  نەوەکانی

ناوی  بەرز�لە�یی گلعادی هێنا و  بەرز�لەی، کە کچێکی    حۆڤە�ا، هەقۆچ و 
ئەوی لێنرا.

لە  ئەوە  لەبەر  نەدۆزرانەوە،  بەاڵم  گەڕان،  ڕەچەڵەکنامەکان�اندا  بەدوای   ٦٢ ئەمانە 
خواردنە  لە  نابێت  کە  گوتن  پیێیی  ٦3 پارێزگارەکە  کران.  قەدەغە  کاه�ن�ێتی 
هەرەپی�رۆزەکان بخۆن هەتا ئەو کاتەی کاه�نێک بۆ ئور�م و توم�مa دادەنرێت.

 ٦4 هەموو کۆمەڵەکە پیێکەوە چل و دوو هەزار و سێ سەد و شەست کەس بوون، 
٦5 جگە لە خزمەتکار و کارەکەرەکان�ان کە حەوت هەزار و سێ سەد و سی 

هەبوو.  ژن�ان  و  پی�او  گۆران�بێژی  سەد  دوو  هەروەها  بوون،  کەس  حەوت  و 
هێستر،  پیێنج  و  چل  و  سەد  دوو  ئەسپ،  شەش  و  سی  و  سەد  ٦٦ حەوت 

ب�ست  و  سەد  حەوت  و  هەزار  شەش  و  وشتر  پیێنج  و  سی  و  سەد  ٦7 چوار 

گوێدرێژ�ش�ان لەگەڵدا بوو.

a ٦3 دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠ و �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   
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لە  �ەزدان  ماڵی  بۆ  گە�شتن�ان  کاتی  لە  بنەماڵەکان  گەورەی  لە  ٦٨ هەندێک 

ماڵی  بۆ  کرد  پیێشکەش  ئازاد�ان  بەخش�نی  خۆ�ان  دڵی  خواستی  بە  ئۆرشەل�م، 
�ەزدان، بۆ بن�ادنانەوەی ماڵی �ەزدان لە شوێنەکەی خۆی. ٦٩ بەپیێیی توانای خۆ�ان 
بەڕێوەبردنی کارەکە�ان بەخشی، شەست و �ەک هەزار درهەمی  بە گەنج�نەی 

زێڕ و پیێنج هەزار مەنایa ز�و، لەگەڵ سەد کراس بۆ کاه�نەکان.
لەگەڵ  پەرستگا،  خزمەتکارانی  و  دەرگاوان  گۆران�بێژ،  لێڤی،  7٠ کاه�ن، 

هەندێک کەسانی د�کە، لە شارۆچکەکانی خۆ�اندا ن�شتەجێ بوون، پاشماوەی 
ئ�سرائ�ل��ەکان�ش لە شارۆچکەکانی خۆ�ان ن�شتەجێ بوون.

بنیادنانەوەی قوربانگاکە

 کاتێک مانگی حەوت هات، نەوەی ئ�سرائ�ل لە شارۆچکەکانی خۆ�ان جێگ�ر 3 ١

بوون، ئ�نجا گەل وەک �ەک کەس لە ئۆرشەل�م کۆبوونەوە. ٢ �ەشوعی کوڕی 
هاوکارەکانی،  و  شەئەلت�ێل  کوڕی  زروبابلی  لەگەڵ  کاه�نەکانی،  برا  و  �ۆچاداق 
قوربانی  ئەوەی  بۆ  ئ�سرائ�ل کرد  قوربانگاکەی خودای  بن�ادنانەوەی  بە  دەست�ان 
خودا  پی�اوی  موسای  تەوراتی  لە  هەروەک  بکەن،  پیێشکەش  لەسەر  سووتاندنی 
نووسراوە. 3 لەگەڵ ئەوەی ترسی گەالنی دەوروبەری لە دڵدا بوو، قوربانگاکە�ان لە 
شوێنەکەی خۆ�دا بن�اد نا�ەوە و قوربانی سووتاندن�ان لەسەری بۆ �ەزدان پیێشکەش 
کرد، قوربانی سووتاندنی بە�ان��ان و ئێواران. 4 بەپیێیی ئەوەی کە نووسرابوو جەژنی 
کەپرەش�نە�انb گێڕا، بەگوێرەی ئەو ژمارە�ەی کە د�اری کرابوو قوربانی سووتاندنی 
ڕۆژانە�ان پیێشکەش دەکرد، کاری هەر ڕۆژێک لە ڕۆژی خۆ�دا. 5 پاشان قوربانی 
پی�رۆزەکانی  جەژنە  هەموو  قوربانی  و  سەرەمانگ  قوربانی  و  بەردەوام  سووتاندنی 
بە  �ەکێک  هەر  کە  ئازادەکان  بەخش�نە  لە  بێجگە  کرد،  پیێشکەش  �ەزدان�ش�ان 
خواستی دڵی خۆی پیێشکەشی �ەزدانی دەکرد. ٦ لە ڕۆژی �ەکەمی مانگی حەوتەوە 
دەست�ان کرد بە پیێشکەشکردنی قوربانی سووتاندن بە �ەزدان، هەرچەندە بناغەی 

پەرستگای �ەزدان�ش هێشتا دانەمەزرابوو.

بنیادنانەوەی �ەرس�گا
7 ز�و�ان دا�ە نەقاڕ و دارتاشەکان، هەروەها خواردن و خواردنەوە و زە�ت�ان دا�ە 

سە�دائی و سور�ی�ەکان بۆ ئەوەی داری ئورز بە ڕێیی دەر�ادا لە لوبنانەوە بهێننە �افا، 
بەپیێیی ئەو موڵەتەی کۆرشی پاشای فارس پیێ�دابوون.

٨ لە ساڵی دووەمی هاتن�ان بۆ ماڵی خودا لە ئۆرشەل�م، لە مانگی دوو، زروبابلی 

و  کاه�ن  برا  پاشماوەی  و  �ۆچاداق  کوڕی  �ەشوعی  لەگەڵ  شەئەلت�ێل،  کوڕی 
دەست�ان  ئۆرشەل�م،  گەڕابوونەوە  ڕاپیێچکراوی  لە  ئەوانەی  هەموو  و  لێڤ��ەکان�ان 

a ٦٩ پیێنج هەزار مەنا: نز�کەی ٢٩٠٠ ک�لۆگرام.  

b 4 جەژنێکی جولەکە�ە، بڕوانە )دواوتار ١٦ :١3(.  
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بۆ  دا�اننان  بوون،  سەرەوە  بەرەو  و  ساڵ  ب�ست  کە  لێڤ��انەی  ئەو  کرد.  کار  بە 
براکانی،  و  کوڕ  و  �ەشوع  ٩ هەروەها  �ەزدان.  ماڵی  کارەکەی  چاودێر�کردنی 
قەدم�ێل و کوڕەکانی لە نەوەی هۆدەڤ�ا، هەروەها نەوەی حێناداد و کوڕ و براکانی 
کرێکارانەی  ئەو  چاودێر�کردنی  بۆ  ڕاوەستان  پیێکەوە  بوون،  لێڤی  هەموو�ان  کە 

کارەکەی ماڵی خودا�ان دەکرد.
بەپیێیی  دامەزراند،  �ەزدان�ان  پەرستگاکەی  بناغەی  ب�ناسازەکان  ١٠ کە 

ڕێکخستنەکەی داودی پاشای ئ�سرائ�ل کاه�نەکان بە جلوبەرگ و کەڕەناوە چوونە 
شوێنی خۆ�ان، هەروەها لێڤ��ەکانی نەوەی ئاساف�ش بە سەنجەوە چوونە شوێنی 
خۆ�ان تاکو ستا�شی �ەزدان بکەن. ١١ بە ستا�ش و سوپاسەوە گۆران��ان بۆ �ەزدان 

گوت:

  »بێگومان خودا چاکە،
بۆ هەتاهەتا�ە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی بۆ ئ�سرائ�ل بەردەوام دەبێت.«   

لەبەر  دەکرد،  �ەزدان  بۆ  هاوار�ان  ستا�شەوە  بە  بەرز  دەنگی  بە  گەل�ش  هەموو 
گەورەی  و  لێڤی  و  کاه�ن  زۆربەی  ١٢ بەاڵم  �ەزدان.  ماڵی  بناغەی  دامەزراندنی 
کاتی  لە  ب�ن�بوو،  �ەکەم�ان  پەرستگاکەی  ئەوانەی  بوون،  پی�ر  کە  بنەماڵەکان 
گر�ان،  بەرز  دەنگێکی  بە  لەپیێش چاو�اندا  پەرستگا�ە  ئەم  بناغەی  دامەزراندنی 
زۆر�ش هەبوو بە دەنگی بەرز هاواری خۆش��ان دەکرد. ١3 کەس نە�دەتوانی هاواری 
هاوار�ان  بەرز  دەنگی  بە  گەل  چونکە  بکاتەوە،  ج�ا  گر�ان  دەنگی  لە  خۆشی 

دەکرد، تەنانەت لە دوور�شەوە دەنگەکە دەب�سترا.

دژایەتیپیەکانی بنیادنانەوە

ڕاپیێچکراوی 4 لە  ئەوانەی  ب�ست�انەوە  بن�ام�ن  و  �ەهودا  دوژمنەکانی   کاتێک  ١

گەڕابوونەوە پەرستگا�ەک�ان بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل بن�اد دەنا�ەوە، 
بن�اد  پیێ�ان گوتن: »با لەگەڵتان  بنەماڵەکان و  ٢ هاتن بۆ الی زروبابل و گەورەی 

ماوەی  لە  دەکە�ن،  خوداکەتان  لە  داوا  و  ئێوە�ن  وەک  ئێمەش  چونکە  بنێ�ن، 
قوربان�مان  هێناوە،  ئێرە  بۆ  ئێمەی  ئاشورەوە  پاشای  ئێسەرحەدۆنی  پاشا�ەتی 

سەربڕ�وە.«
بنەماڵەکانی ئ�سرائ�ل وەاڵم�ان  3 بەاڵم زروبابل و �ەشوع و پاشماوەی گەورەی 

دانەوە: »بۆتان ن��ە لەگەڵ ئێمە پەرستگای خودامان بن�اد بنێنەوە، بەڵکو ئێمە بە 
بەو شێوە�ەی کۆرشی  دەنێ�ن،  بن�ادی  ئ�سرائ�لی  پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  تەنها 

پاشا، پاشای فارس فەرمانی پیێ کردوو�ن.«
4 جا گەالنی خاکەکە دەستی گەلی �ەهودا�ان شل دەکردەوە و لە ب�ناکردنەکە 

کرێ  بە  پالنەکە�ان  پووچەڵکردنەوەی  بۆ  ڕاوێژکارێک�ان  5 چەند  دە�انترساندن، 
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گرت، بە درێژا�یی سەردەمی کۆرشی پاشای فارس هەتا پاشا�ەتی دار�وشی پاشای 
a.فارس

بەربەرەکانێ لە دژی بنیادنانەوەی شار
پاشا�ەتی ئەحەشوێرۆش، سکااڵنامە�ەک�ان لە دژی دان�شتووانی  ٦ لە سەرەتای 

�ەهودا و ئۆرشەل�م نووسی.
و  ب�شالم  فارس،  پاشای  ئەرتەحشەستەی  پاشا�ەتی  سەردەمی  لە  7 هەروەها 

م�ترەدات و تاڤئێل و سەرجەم �اوەرەکان�ان نامە�ەک�ان بۆ ئەرتەحشەستەی نووسی، 
b.نامەکەش بە پی�ت و زمانی ئارامی نووسرا

٨ ڕەحومی فەرماندە و ش�مشە�یی خامەی نهێنیc نامە�ەک�ان لە دژی ئۆرشەل�م بۆ 

ئەرتەحشەستەی پاشا بەم شێوە نووسی:

�اوەرەکان�ان،  سەرجەم  و  نهێنی  خامەی  ش�مشە�یی  و  فەرماندە  ٩ ڕەحومی 

و  بابل  و  ئەرەک  و  فارس  بەرپرسانی گەلی  و  کاربەدەست  و  دادوەر  لە  کە 
ئ�الم��ەکانی شوش ١٠ و سەرجەم ئەو نەتەوانە پیێکهاتبوون کە ئەشوربەن��ەلی 
لە  لە شاری سام�رە و چەند شوێنێکی د�کە  ڕاپیێچی کردن،  بەڕێز  گەورە و 

هەرێمی ئەوبەری فورات ن�شتەجێیی کردن.

١١ ئەمەش وێنەی ئەو نامە�ە�ە کە بۆ�ان نارد.

بۆ ئەرتەحشەستەی پاشا،

خزمەتکارانت، پی�اوانی هەرێمی ئەوبەری فورات:

المان،  بۆ  سەرکەوتن  تۆوە  لەالی  جولەکانەی  ئەو  کە  بزانێت  پاشا  ١٢ با 

بن�اد دەنێنەوە، شووراکان�ش  هاتوون بۆ ئۆرشەل�م و ئەو شارە �اخی و خراپە 
تەواو دەکەن و بناغەکان چاک دەکەنەوە.

و  بنرێتەوە  بن�اد  شارە  ئەم  ئەگەر  کە  بێت  زانراو  پاشا  لەالی  ئێستا  ١3 با 

شووراکانی تەواو بکرێن، چ�تر سەرانە و گومرگ و باج نادرێت، لە کۆتا�ی�شدا 
نمەکی کۆشکی  ئێمە  ئەوەی  لەبەر  ١4 ئێستاش  پاشاکان دەکەوێت.  لە  ز�ان 
پاشا دەکە�ن و ش�او�ش ن��ە ز�انی پاشا بب�ن�ن، لەبەر ئەوە بۆ ئاگادارکردنەوەی 
پاشا ئەم نامە�ە دەنێر�ن، ١5 بۆ ئەوەی لێکۆڵ�نەوە�ەک لە ئەرش�فی شاهانەی 
باوباپی�رانتدا بکرێت. ئ�نجا لە ئەرش�فی شاهانە دەب�ن�تەوە و دەزان�ت کە ئەم 
شارە شارێکی �اخ��ە و ز�انبەخشە بە پاشاکان و هەرێمەکان، لە دێرزەمانەوە 
�اخ�بوون�ان لەناو�دا بەرپا کردووە، لەبەر ئەوە ئەم شارە کاول کرا. ١٦ ئێمەش 

a 5 مێژووی بن�ادنانەوەی پەرستگاکە لە 4 :٢4 دەست�ێدەکات.  

b 7 دەقی 4 :٨ هەتا ٦ :١٨ بە زمانی ئارامی نووسراوە.  

c ٨ ڕازپۆش.  
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تەواو  و شووراکانی  بنرێت  بن�اد  ئەم شارە  ئەگەر  دەکە�نەوە کە  ئاگادار  پاشا 
بکرێن، ئ�تر لە هەرێمی ئەوبەری فوراتەوە بەشت نابێت.

١7 پاشا ئەم وەاڵمەی نارد:

بۆ ڕەحومی فەرماندە و ش�مشە�یی خامەی نهێنی و سەرجەم �اوەرەکان�ان کە 
لە سام�رە و شوێنەکانی د�کەی هەرێمی ئەوبەری فورات ن�شتەجێن:

پاش ساڵو.

١٨ ئەو نامە�ەی بۆتان نارد�ن بە ڕوونی لەبەردەممدا خوێنرا�ەوە و وەرگێڕدرا. 

لە  شارە  ئەم  کە  دەرکەوت  کرا،  لێکۆڵ�نەوە�ەک  و  دەرکرد  ١٩ فەرمانێکم 

تێدا  و سەرپیێچ�کردنی  �اخ�بوون  و  پاشا�ان وەستاوەتەوە  لە دژی  دێرزەمانەوە 
بەرپا کراوە. ٢٠ ئۆرشەل�م پاشای بە توانای هەبووە و دەسەاڵت�ان بەسەر هەموو 
پیێدراوە.  باج�ان  و  گومرگ  و  سەرانە  ڕۆ�شتووە،  فوراتدا  ئەوبەری  هەرێمی 
٢١ ئێستاش فەرمانێک بۆ دەست لە کار هەڵگرتنی ئەم پی�اوانە دەربکەن، ئ�تر 

هەتا فەرمان لە منەوە دەرنەچێت ئەو شارە بن�اد نانرێتەوە. ٢٢ ور�ابن لەم کارە 
کەمتەرخەمی نەکەن، نەوەک ز�ان بە بەرژەوەندی پاشاکان بگات.

٢3 کاتێک نامەکەی ئەرتەحشەستەی پاشا لەبەردەم ڕەحوم و ش�مشە�یی خامەی 

نهێنی و �اوەرەکان�اندا خوێنرا�ەوە، بە پەلە چوون بۆ ئۆرشەل�م بۆ الی جولەکەکان و 
بە زەبری هێز لە کارەکە ڕا�انگرتن.

پاشا�ەتی  ساڵی  دووەم  هەتا  ڕاگ�رابوو،  ئۆرشەل�م  لە  خودا  ماڵی  ٢4 کارەکەی 

a.دار�وشی پاشای فارس

نامەی تەتەنەی بۆ داریوش

خودای 5 ناوی  بە  ع�دۆ،  نەوەی  لە  پیێغەمبەر  زەکەر�ای  و  پیێغەمبەر   حەگەی  ١

ئ�سرائ�ل کە دەسەاڵتی بەسەر�انەوە هەبوو پە�امی خودا�ان بۆ ئەو جولەکانە 
و  شەئەلت�ێل  کوڕی  زروبابلی  ٢ ئ�تر  بوون.  ئۆرشەل�م  و  �ەهودا  لە  کە  ڕاگە�اند 
�ەشوعی کوڕی �ۆچاداق هەستان و دەست�ان بە بن�ادنانەوەی ماڵەکەی خودا کرد 

لە ئۆرشەل�م، پیێغەمبەرەکانی خوداش لەگەڵ�ان بوون و �ارمەت��ان دەدان.
و  شەتاربوزەنەی  و  فورات  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگاری  تەتەنە�یی  کاتەدا  3 لەو 

�اوەرەکان�ان چوونە ال�ان و لێ�ان پرس�ن: »کێ ڕێگای پیێدان ئەم پەرستگا�ە بن�اد 
بنێنەوە و ئەم تەالرە تەواو بکەن؟« 4 هەروەها لێ�ان پرس�ن: »ئەو پی�اوانە ناو�ان چ��ە 
کە ئەم تەالرە بن�اد دەنێنەوە؟« 5 بەاڵم پی�رانی جولەکەش خودای خۆ�ان چاودێری 
دەکردن، ئ�تر لە کارەکە ڕا�اننەگرتن هەتا هەواڵەکە بە دار�وش گە�شتەوە، ئ�نجا بە 

نامە�ەک دەربارەی ئەمە وەاڵم�ان دا�ەوە.

a ٢4 ڕووداوەکانی 4 :٦ -٢4 پاش ڕووداوەکانی 4 :٢4 –١٠ :٢٢ بوون.  
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فورات  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگاری  تەتەنەی  نامە�ەی  ئەو  وێنە�ەکی  ٦ ئەمەش 

و شەتاربوزەنەی و �اوەرەکان�ان، ئەوانەی کە کاربەدەستەکانی هەرێمی ئەوبەری 
شێوە�ە  بەم  نارد  بۆ�ان  کە  هەواڵەی  7 ئەو  نارد.  دار�وش�ان  بۆ  بوون،  فورات 

نووسرابوو:

بۆ دار�وشی پاشا:

ساڵوێکی گەرم.

٨ با لەالی پاشا زانراو بێت کە ئێمە چوو�نە ناوچەی �ەهودا، بۆ پەرستگای 

لەناو  کار�تە  و  دەنرێتەوە  بن�اد  گەورە  بەردی  بە  ب�ن�مان  گەورە،  خودای 
د�وارەکانی دادەنرێت، ئەم کارەش بە وردی دەکرێت و لەژێر سەرپەرشت��ان 

سەرکەوتووانە�ە.
ئەم  پیێداون  ڕێگای  »کێ  پرس�ن:  لێمان  و  کرد  پی�رانە  لەو  ٩ پرس�ارمان 

پرس�اری  ١٠ هەروەها  بکەن؟«  تەواو  تەالرە  ئەم  و  بنێنەوە  بن�اد  پەرستگا�ە 
ناوەکان�انمان لێکردن تاوەکو بتوان�ن ناوی ڕابەرەکان�ان بۆ زان�ار�ت بنووس�ن.

١١ بەم شێوە�ە وەاڵم�ان دا�نەوە و گوت�ان:

»ئێمە خزمەتکارانی خودای ئاسمان و زەو�ن، ئەم پەرستگا�ە بن�اد دەنێ�نەوە 
کە پیێش سااڵنێکی زۆر بن�اد نرابوو، پاشا�ەکی گەورەی ئ�سرائ�ل بن�ادی نا و 
تەواوی کرد. ١٢ بەاڵم دوای ئەوەی باوباپی�رانمان خودای ئاسمان�ان تووڕە کرد، 
ئەوانی دا بەدەست نەبوخودنەسری پاشای بابلی کلدان��ەوە، ئەوەی کە ئەم 

پەرستگا�ەی وێران کرد و گەلەکەی بۆ بابل ڕاپیێچ کرد.
١3 »بەاڵم لە �ەکەم ساڵی کۆرشی پاشای بابل، کۆرشی پاشا فەرمانی دەرکرد 

بۆ بن�ادنانەوەی ئەم ماڵەی خودا. ١4 کۆرشی پاشا تەنانەت قاپوقاچاغەکانی ئەم 
پەرستگا�ەی خودای لە پەرستگای بابلەوە دەرهێنا، کە لە زێڕ و ز�وە، ئەوەی 
نەبوخودنەسر لەم پەرستگا�ەی ئۆرشەل�می دەرهێنابوو و بۆ ئەو پەرستگا�ەی 
بردبوو کە لە بابلە. ئ�نجا کۆرشی پاشا قاپوقاچاغەکانی دا�ە �ەکێک کە ناوی 
شێشبەچەر بوو، ئەوەی کرد�ی�ە پارێزگار. ١5 پیێیی گوت: ”ئەم قاپوقاچاغە ببە، 
بڕۆ و باری بکە بەرەو ئەو پەرستگا�ەی لە ئۆرشەل�مە، با پەرستگای خودا لە 

شوێنەکەی خۆ�دا بن�اد بنرێتەوە.“
١٦ »لەبەر ئەوە ئەم شێشبەچەرە هات و بناغەکەی ماڵی خودای دانا ئەوەی 

لە ئۆرشەل�مە، لەو کاتەوە بن�اد دەنرێتەوە، بەاڵم هەتا ئێستا تەواو نەکراوە.«

١7 ئێستاش ئەگەر پاشا پیێیی باشە، با لەنێو ئەرش�فی شاهانەدا بگەڕێن کە 

بۆ  دەرچووە  فەرمان  پاشاوە  کۆرشی  لە  بەڕاستی  بزان�ن  ئەوەی  بۆ  بابلە،  لە 
بن�ادنانەوەی ئەم ماڵەی خودا کە لە ئۆرشەل�مە؟ با پاشا لەم کارەدا خواستی 

خۆ�مان بۆ بنێرێت.
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فەرمانی داریوش

لەنێو ٦ ئەرش�فی شاهانەدا گەڕان کە  لەناو  و  دا  فەرمانی  پاشا  دار�وشی   ئ�نجا  ١

هەرێمی  لە  هەمەدان  کۆشکی  لەناو  بوو  ٢ ئەوە  بوو،  دانرا  بابل  گەنج�نەی 
م�د�ا، نووسراوێک دۆزرا�ەوە کە ئەمەی تێدابوو:

�اداشت:

پەرستگای  بە  سەبارەت  پاشا�ەت��ەکە�دا،  ساڵی  �ەکەم  لە  پاشا  3 کۆرشی 

خودا کە لە ئۆرشەل�مە ئەم فەرمانەی دەرکرد:

با  سەردەبڕن،  تێدا  قوربانی  شوێنەی  ئەو  بنرێتەوە،  بن�اد  پەرستگاکە  با 
شەست  پان��ەکەی  و   aباڵ شەست  بەرز�ی�ەکەی  دابمەزرێنن،  بناغەکانی 
با  نوێ،  تەختەداری  لە  ڕ�زێک  و  گەورە  بەردی  لە  ڕ�ز  سێ  4 بە  بێت.  باڵ 
قاپوقاچاغەکانی  5 هەروەها  بدرێت.  پاشاوە  گەنج�نەی  لە  خەرج��ەکەشی 
پەرستگا�ەی  لەو  نەبوخودنەسر  ئەوەی  ز�وە،  و  زێڕ  لە  ئەوەی  خودا،  ماڵی 
ئەو  بۆ  بگەڕێنرێتەوە  و  ببردرێتەوە  با  بابل،  هێنا�ە  و  دەر�هێنا  ئۆرشەل�مە  لە 
پەرستگا�ەی کە لە ئۆرشەل�مە، بۆ شوێنەکەی خۆی و لە ماڵی خودا دابنرێت.

ئەی  و  فورات  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگاری  تەتەنەی  ئەی  ٦ ئێستاش 

بکەونەوە.  دوور  لەوێ  هەرێمەکە،  کاربەدەستەکانی  �اوەرە  و  شەتاربوزەنەی 
7 واز بهێنن و دەست مەخەنە کاری پەرستگای خوداوە. با فەرمانڕەوا و پی�رانی 

جولەکەکان ئەم ماڵەی خودا لە شوێنەکەی خۆ�دا بن�اد بنێنەوە.
٨ من فەرمان دەردەکەم کە دەبێت لە بن�ادنانەوەی ئەم ماڵەی خودا لەگەڵ 

پی�رانی جولەکەدا چی بکەن:
لە پارەی پاشاوە، لە سەرانەی هەرێمی ئەوبەری فورات، بە پەلە خەرجی 
٩ هەرچ�ش�ان  هەڵنەگرن.  کارەکە  لە  دەست  تاوەکو  دەدرێت  پی�اوانە  بەو 
خودای  بۆ  سووتاندن  قوربانی  وەک  بەرخ  بەران،   ،bجوانەگا لە  پیێو�ستە، 
بەپیێیی داواکاری  با ڕۆژانە  ئاسمان، لەگەڵ گەنم، خوێ، شەراب و زە�ت، 
ئەو کاه�نانەی لە ئۆرشەل�من بەبێ دواکەوتن پیێ�ان بدرێت، تاکو خاو نەبنەوە 
لە  نزاکردن  لە  و  ئاسمان  خودای  بۆ  ڕەزامەندی  بۆنی  پیێشکەشکردنی  ١٠ لە 

پیێناوی ژ�انی پاشا و کوڕەکانی.
قسە�ە  ئەم  هەرکەسێک  کە  دەرچووە  منەوە  لەالی  فەرمان  ١١ هەروەها 

بگۆڕێت، کار�تە�ەک لە ماڵەکەی ڕادەکێشرێت و دەکرێتە ستوونێک و دوای 
کوشتنی، پیێوەی دەکرێت. لەبەر ئەم تاوانە ماڵەکەی دەبێتە کەالوە. ١٢ خوداش 
کە ناوی خۆی لەوێ ن�شتەجێ کرد، هەر پاشا و گەلێک لەناودەبات ئەگەر 

a 3 شەست باڵ: نز�کەی ٢7 مەتر.  

b ٩ لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  
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دەستدرێژی بکات بۆ گۆڕ�نی ئەم فەرمانە �ان ڕووخاندنی ئەم پەرستگا�ەی 
خودا کە لە ئۆرشەل�مە.

من دار�وشم فەرمانم دا و با بە وردی جێبەجێ بکرێت.

تەواوکردن و تەرخانکردنی �ەرس�گاکە
لەگەڵ  شەتاربوزەنەی  و  فورات  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگاری  تەتەنەی  ١3 ئ�نجا 

�اوەرەکان�ان بە وردی جێبەجێ�ان کرد، بەگوێرەی ئەوەی دار�وشی پاشا ناردبووی. 
پیێغەمبەر  ١4 پی�رانی جولەکەش بەهۆی ڕاگە�اندنی پە�امی خودا لە ال�ەن حەگەی 

بن�ادنان و سەرکەوتوو دەبوون. جا  لە  و زەکەر�ای نەوەی ع�دۆوە، بەردەوام بوون 
بەگوێرەی فەرمانی خودای ئ�سرائ�ل و فەرمانی کۆرش و دار�وش و ئەرتەحشەستەی 
لە س�یی مانگی  ١5 ئ�تر  تەواو�ان کرد.  ناوە و  بن�اد  پەرستگاکە�ان  فارس  پاشا�انی 

ئادار، لە ساڵی شەشەمی پاشا�ەتی دار�وش پاشا ئەم پەرستگا�ە تەواو بوو.
١٦ نەوەی ئ�سرائ�ل�ش لە کاه�ن و لێڤ��ەکان و پاشماوەی نەوەی ڕاپیێچکراوەکان 

کرد  پیێشکەش  ١7 قوربان�ش�ان  کرد.  تەرخان  ماڵەی خودا�ان  ئەم  دڵخۆش��ەوە  بە 
بۆ تەرخانکردنی ئەم ماڵەی خودا، سەد گا و دوو سەد بەران و چوار سەد بەرخ 
بەگوێرەی  ئ�سرائ�ل،  هەموو  ج�اتی  لە  گوناه  قوربانی  بۆ  نێر،  گ�سکی  دوازدە  و 
هۆزەکانی ئ�سرائ�ل. ١٨ ئ�نجا کاه�نەکان�ان لە بەشەکانی خۆ�ان دانا و لێڤ��ەکان�ش 
لە بەشەکان�ان لەسەر خزمەتەکەی خودا لە ئۆرشەل�م، هەروەک ئەوەی لە پەڕتووکی 

موسا نووسراوە.

جەژنی �ەسخە
١٩ ئەوانەی لە ڕاپیێچکراوی گەڕانەوە لە چواردەی مانگی �ەکدا جەژنی پەسخە�ان 

هەموو�ان  کردبووەوە،  پاک  خۆ�ان  هەموو  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  ٢٠ چونکە  گێڕا، 
بەپیێیی ڕێوڕەسم پاک بوون و بەرخی پەسخە�ان بۆ هەموو نەوەی ڕاپیێچکراوەکان 
و بۆ برا کاه�نەکان�ان و بۆ خۆ�ان سەربڕی. ٢١ هەموو نەوەی ئ�سرائ�ل�ش ئەوانەی 
خۆ�ان  ئەوانەی  هەموو  لەگەڵ  خوارد،  لێ�ان  گەڕابوونەوە  ڕاپیێچکراو�ی�ەکە  لە  کە 
بۆ  پاڵ�ان،  هاتبوونە  و  کردبووەوە  ج�ا  خاکەکە  نەتەوەکانی  گاڵوەکانی  نەر�تە  لە 
ڕۆژ  ٢٢ هەروەها حەوت  بکەن.  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  لە  ڕوو�ان  ئەوەی 
بە خۆش��ەوە جەژنی فەت�رە�ان گێڕا، چونکە �ەزدان دڵی پڕکردن لە خۆشی و دڵی 
پاشای ئاشوری بەال�اندا ڕاکێشا بۆ بەهێزکردنی دەست�ان لە کارەکەی ماڵی خودا 

لە ئ�سرائ�ل.

هاتنی عەزرا بۆ ئۆرشەلیم

فارس، 7 پاشای  ئەرتەحشەستەی  پاشا�ەتی  سەردەمی  لە  و  شتانە  ئەم   پاش  ١

٢ کوڕی شەلوم کوڕی  عەزرا کە کوڕی سەرا�ا کوڕی عەزەر�ا کوڕی ح�لق�ا 
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سادۆق کوڕی ئەح�توڤ 3 کوڕی ئەمەر�ا کوڕی عەزەر�ا کوڕی مەرا�ۆت 4 کوڕی 
کوڕی  ف�نەحاس  کوڕی  ئەب�شوەع  5 کوڕی  بوقی  کوڕی  عوزی  کوڕی  زەرەح�ا 
ئەلعازاری کوڕی هارونی سەرۆک کاه�ن بوو، ٦ ئەم عەزرا�ە لە بابلەوە سەرکەوت. 
مامۆستا�ەکی بە توانا بوو لە تەوراتی موسا، �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل پیێ�دابوو. 
پاشاش هەموو ئەوەی داوای کردبوو پیێ�دابوو، چونکە �ەزدانی پەروەردگاری خۆی 
و  گۆران�بێژ  و  لێڤی  و  کاه�ن  لە  و  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  7 هەندێک  بوو.  لەگەڵی 
ساڵی  لە  سەرکەوتن،  ئۆرشەل�م  بەرەو  لەگەڵی  پەرستگا  خزمەتکارانی  و  پاسەوان 

حەوتەمی ئەرتەحشەستەی پاشا.
٨ عەزرا لە مانگی پیێنج لە ساڵی حەوتەمی پاشادا گە�شتە ئۆرشەل�م. ٩ لە �ەکی 

مانگی �ەکەوە دەستی پیێکردبوو لە بابلەوە سەربکەوێت و لە �ەکی مانگی پیێنجدا 
بوو،  لەسەری  خوداکەی  چاکەی  دەستی  ئەوەی  بەپیێیی  ئۆرشەل�م،  گە�شتە 
کارکردن  و  �ەزدان  تەوراتی  خوێندنی  بۆ  کردبوو  تەرخان  خۆی  عەزرا  ١٠ چونکە 

پیێیی، بۆ ئەوەی ئ�سرائ�ل فێری فەرز و دادوەری بکات.

نامەی ئەرتەحشەس�ەی �اشا بۆ عەزرا
کاه�ن  عەزرای  دا�ە  پاشا  ئەرتەحشەستەی  کە  نامە�ە�ە  ئەو  وێنەی  ١١ ئەمەش 

بۆ  �ەزدان  فەرزەکانی  و  فەرمان  بابەتەکانی  و مامۆستای شەر�عەت، کە شارەزای 
ئ�سرائ�ل بوو:

١٢ لە ئەرتەحشەستەی پاشای پاشا�انەوە،

بۆ عەزرای کاه�ن و مامۆستای تەوراتی خودای ئاسمان.
a.پاش ساڵو

پاشا�ەت��ەکەی  لەناو  فەرمانێک دەرچووە کە هەرکەسێک  منەوە  ١3 لەال�ەن 

بگەڕێتەوە  تۆ  لەگەڵ  ب�ەوێت  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  و  ئ�سرائ�ل  گەلی  لە  من 
ئۆرشەل�م با بگەڕێتەوە. ١4 تۆ لەال�ەن پاشا و حەوت ڕاوێژکارەکە�ەوە نێردراو�ت 
بۆ ئەوەی لە �ەهودا و ئۆرشەل�م بکۆڵ�تەوە، بەگوێرەی تەوراتی خوداکەت کە 
پاشا و  بۆ بردنی ئەو زێڕ و ز�وەش کە  نێردراو�ت  بە دەستتەوە�ە. ١5 هەروەها 
ڕاوێژکارەکانی بە ئازادی بەخش�و�انە بە خودای ئ�سرائ�ل، ئەوەی نش�نگەکەی 
لە ئۆرشەل�مە، ١٦ لەگەڵ هەموو ئەو زێڕ و ز�وەش کە لە هەرێمی بابل بە دەستت 
دەکەوێت، هەروەها بەخش�نە ئازادەکانی گەل و کاه�نەکان کە دە�بەخشن 
و  گا  ز�وە  بەم  لەوەی  ١7 دڵن�ابە  ئۆرشەل�م.  لە  خۆ�ان  خودای  پەرستگای  بە 
بەران و بەرخی نێر لەگەڵ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و شەراب بکڕ�ت و لەسەر 

قوربانگاکەی پەرستگای خوداتان کە لە ئۆرشەل�مە پیێشکەش�ان بکە�ت.
و  زێڕ  پاشماوەی  بە  بوو  باش  پیێتان  جولەکەکانت  برا  و  خۆت  ١٨ هەرچی 

a ١٢ دەقی ئا�ەتی ١٢ بە زمانی ئارامی نووسراوە.  
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ز�وەکە ب�کەن، بەپیێیی خواستی خودای خۆتان بکەن. ١٩ ئەو قاپوقاچاغەش کە 
بۆ خزمەتی پەرستگای خوداکەت پیێت دەدرێت، لەبەردەم خودای ئۆرشەل�م 
ڕێک  بۆت  کە  خوداکەت  پەرستگای  پیێو�ست��ەکانی  ٢٠ پاشماوەی  دا�بنێ. 

دەکەوێت ب�دە�ت، ئەوا لە گەنج�نەکانی پاشاوە ب�دە.
هەموو  بۆ  دەرچووە  فەرمان  پاشاوە،  ئەرتەحشەستەی  لە  من،  ٢١ لە 

و  کاه�ن  عەزرای  هەرچی  کە  فورات  ئەوبەری  هەرێمی  گەنج�نەکانی 
مامۆستای تەوراتی خودای ئاسمان داواتان لێ دەکات، با بە وردی جێبەجێ 
بکرێت، ٢٢ هەتا سەد تالنت ز�وa و سەد کۆرb گەنم و سەد بەتc شەراب و 
سەد بەتd زە�ت و خوێش بەبێ سنوور. ٢3 هەرچی خودای ئاسمان فەرمانی 
چونکە  بکرێت،  جێبەجێ  ئاسمان  خودای  پەرستگای  بۆ  وردی  بە  پیێداوە 
پیێتان  ٢4 هەروەها  بێت؟  کوڕەکانی  و  پاشا  شانش�نی  لەسەر  تووڕە�یی  بۆچی 
ڕادەگە�ەن�ن کە هەموو کاه�ن و لێڤی و گۆران�بێژ و دەرگاوان و خزمەتکارانی 
و  باج  و  سەرانە  نادرێت  ڕێ  خودا،  ماڵەی  ئەم  خزمەتکارانی  و  پەرستگا 

گومرگ�ان لەسەر بێت.
دادوەر  و  قازی  هەتە،  کە  خوداکەت  دانا�یی  بەپیێیی  عەزرا،  ئەی  ٢5 تۆش 

ئەوبەری  ئەو گەلەی هەرێمی  بۆ هەموو  دادپەروەری بکەن  ئەوەی  بۆ  دابنێ 
کە  ئەوانەش  دەزانن،  خودات  فێرکردنەکانی  ئەوانەی  هەموو  لە  فورات، 
و  خوداکەت  فێرکردنەکانی  بە  کار  ٢٦ هەرکەسێک�ش  بکەن.  فێر�ان  نا�زانن، 
فێرکردنەکانی پاشا نەکات، با بە دڵن�ا�ی�ەوە حوکمی بەسەردا بدرێت، بە سزای 

مردن �ان دوورخستنەوە �ان سزای دارا�یی �ان ز�ندانی.

دڵی  خستە  شتەی  ئەم  کە  باوباپی�رانمان  پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  ٢7 ستا�ش 

و  پاشا  ٢٨ لەبەردەم  ئۆرشەل�مە.  لە  ئەوەی  �ەزدان،  ماڵی  بۆ شکۆدارکردنی  پاشاوە 
پاشا بە خۆشەو�ست��ە  توانادارەکانی  لەبەردەم هەموو کاربەدەستە  ڕاوێژکارەکانی و 
نەگۆڕەکەی دا�ی�ۆش�م، من�ش بەهۆی ئەو پشتگ�ر�ی�ەی �ەزدانی پەروەردگارم بەهێز 

بووم، جا لە ئ�سرائ�ل ڕابەرەکانم کۆکردەوە تاوەکو لەگەڵم سەربکەون.

لیس�ی گەورەی بنەماڵەکان

 ئەمانەش گەورەی بنەماڵەکان و ئەوانەن کە لەگەڵ�اندا تۆمارکراون، ئەوانەی ٨ ١

لە سەردەمی ئەرتەحشەستەی پاشادا لەگەڵ من لە بابلەوە گەڕانەوە:

٢ لە نەوەی ف�نەحاس،  
  گێرشۆم؛

a ٢٢ کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەنی ز�و دەبوو.  

b ٢٢ سەد کۆر: نز�کەی ١٦ تەنی گەنم.  

c ٢٢ سەد بەت: نز�کەی ٢٢٠٠ ل�تر.  

d ٢٢ سەد بەت: نز�کەی ٢٢٠٠ ل�تر.  
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  لە نەوەی ئ�تامار،
  دان�ال؛

  لە نەوەی داود،
  حەتوش 3 لە نەوەی شەخەنە�ا؛

  لە نەوەی پەرعۆش،
  زەکەر�ا و سەد و پەنجا نێر�نەش لەگەڵ�دا تۆمار کران؛

4 لە نەوەی پەحەت مۆئاب،  
  ئەل�هۆعێ�نەی کوڕی زەرەح�ا، دوو سەد نێر�نەش لەگەڵی؛

5 لە نەوەی زەتو،  
  شەخەنە�ا کوڕی �ەحەز�یێل و سێ سەد نێرێنەش لەگەڵی؛

٦ لە نەوەی عاد�ن،  
  عەبەدی کوڕی �ۆناتان، پەنجا نێر�نەش لەگەڵی؛

7 لە نەوەی ئ�الم،  
  �ەشەع�ای کوڕی عەتەل�ا، حەفتا نێر�نەش لەگەڵی؛

٨ لە نەوەی شەفەت�ا،  
  زەڤەد�ای کوڕی م�کائ�ل، هەشتا نێر�نەش لەگەڵی؛

٩ لە نەوەی �ۆئاب  
  عۆبەد�ای کوڕی �ەح�ێل، دوو سەد و هەژدە نێر�نەش لەگەڵی؛

 ١٠ لە نەوەی بانی،
  شەلۆم�ت کوڕی �ۆس�ف�ا، سەد و شەست نێر�نەش لەگەڵی؛

 ١١ لە نەوەی بێڤەی،
  زەکەر�ای کوڕی بێڤەی، ب�ست و هەشت نێر�نەش لەگەڵی؛

 ١٢ لە نەوەی عەزگاد،
  �ۆحانانی کوڕی هەقاتان سەد و دە نێر�نەش لەگەڵی؛

 ١3 لە نەوەی ئەدۆن�قام،
  ئەوانەی کۆتا�یی ئەمە ناوەکان�انە، ئەل�فەلەت و �ەعوئێل و شەمەع�ا، شەست 

نێر�نەش لەگەڵ�ان؛
 ١4 لە نەوەی ب�گڤەی،

  عوتەی و زەکور، حەفتا نێر�نەش لەگەڵ�ان.

گەڕانەوە بۆ ئۆرشەلیم
١5 جا بۆ الی ئەو نۆکەندەی بەرەو ئەهەڤا دەڕوات کۆمکردنەوە و سێ ڕۆژ لەوێ 

ما�نەوە، لە گەل و کاه�نەکان ورد بوومەوە، بەاڵم کەسم لە لێڤ��ەکان لەوێ بەدی 
نەکرد. ١٦ لەبەر ئەوە بانگی هەر �ەک لە ئەل�عەزەر، ئەر�یێل، شەمەع�ا، ئەلناتان، 
�ار�ڤ، ئەلناتان، ناتان، زەکەر�ا و مەشوالم کرد، کە لە ڕابەرەکان بوون، هەروەها 
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ئ�دۆی  الی  بۆ  نارد  ١7 هەموو�انم  بوون.  تێگە�شتوو  کە  ئەلناتان  و  �ۆ�ار�ڤ 
برا  و  ئ�دۆ  بە  کاس�ف�ا چی  لە  گوتن  پیێم  بوو،  کاس�ف�ا  ناوی  لەو شوێنەی  ڕابەر 
خزمەتکارەکانی پەرستگا بڵێن، تاوەکو خزمەتکارانمان بۆ بهێنن بۆ ماڵی خودامان. 
١٨ ئ�نجا بەپیێیی ئەوەی دەستی چاکی خودا لەسەرمان بوو، پی�اوێکی ور�ا�ان بۆمان 

هێنا کە ناوی شێرێڤ�ا بوو، لە نەوەی مەحلی کوڕی لێڤی کوڕی ئ�سرائ�ل، لەگەڵ 
کوڕەکانی شێرێڤ�ا و براکانی کە هەموو�ان هەژدە پی�او بوون؛ ١٩ هەروەها حەشەڤ�ا 
لەگەڵ �ەشەع�ا لە نەوەی مەراری و براکانی و کوڕەکان�ان ب�ست کەس بوون. ٢٠ لە 
خزمەتکارانی پەرستگاش، لەو کۆمەڵەی کە داود و کاربەدەستەکان بۆ �ارمەت�دانی 
پی�او�ان هێنا. هەموو�ان بە ناوی  لێڤ��ەکان دا�انمەزراندبوون، دوو سەد و ب�ست 

خۆ�انەوە د�اری کران.
ئەوەی  بۆ  ڕاگە�اند،  ڕۆژووگرتنم  بانگەوازی  ئەهەڤا  نۆکەندی  لەسەر  ٢١ لەوێدا 

لەبەردەم خوداکەماندا ملکەچ ب�ن و داوای ڕێگا�ەکی ڕاستی لێ بکە�ن بۆ خۆمان 
و منداڵەکانمان و هەموو ئەوەی هەمانە. ٢٢ پیێم شەرم بوو داوای سەرباز و سوار لە 
پاشا بکەم، بۆ ئەوەی لە ڕێگاکەدا لە دوژمن بمان�ارێزن، چونکە ئێمە بە پاشامان 
دەبەستن،  پیێ  پشتی  کە  دەکات  ئەوانە  لەگەڵ  چاکە  ئێمە  خودای  کە  گوتبوو 
زۆر�ش لەوە تووڕە دەبێت کە وازی لێ بهێنێت. ٢3 جا بە ڕۆژوو بوو�ن و ئەوەمان 

لە خودامان داوا کرد، ئەو�ش وەاڵمی دا�نەوە.
حەشەڤ�ا،  و  شێرێڤ�ا  کردەوە:  ج�ا  کەسم  دوازدە  بااڵ  کاه�نانی  لە  ٢4 پاشان 

پیێوا، کە  بۆ�ان  قاپوقاچاغەکەشم  ٢5 زێڕ و ز�و و  براکان�ان،  لە  ئەوان�ش دە  لەگەڵ 
و  کاربەدەستەکانی  و  ڕاوێژکارەکانی  و  پاشا  ئەوەی  خودامان  ماڵی  بەخش�نەکەی 
 aهەموو ئەو ئ�سرائ�ل��انەی کە لەوێ بوون بەخش��ان. ٢٦ شەش سەد و پەنجا تالنت
ز�وم کێشا و خستمە ناو دەست�ان، سەد تالنت�شb لە قاپوقاچاغی ز�و لەگەڵ سەد 
تالنت زێڕ و ٢7 ب�ست پەرداخی زێڕ بە هەزار درهەمc، دوو قاپیی بڕۆنز�ش زۆر باش 

مشتوماڵکراو، کە وەک زێڕ بە نرخ بوون.
٢٨ بەوانم گوت: »ئێوە تەرخانکراون بۆ �ەزدان و قاپوقاچاغەکان�ش تەرخانکراون 

و زێڕ و ز�وەکەش بەخش�نێکی ئازادن بۆ �ەزدانی پەروەردگاری باوباپی�رانتان. ٢٩ ئ�تر 
لێڤ��ەکان و گەورەی  و  بااڵ  لەبەردەم کاه�نانی  ب��ارێزن هەتا  و  پاسەوان�یی بکەن 
بنەماڵەکانی ئ�سرائ�ل لە ئۆرشەل�م ب�کێشن، لە ژوورەکانی ماڵی �ەزدان.« 3٠ ئ�نجا 
بۆ  تاوەکو  وەرگرت  قاپوقاچاغەکە�ان  و  ز�و  و  زێڕ  کێشی  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن 

ئۆرشەل�می بهێنن، بۆ ماڵی خوداکەمان.
بچ�نە  تاکو  بەڕێکەوت�ن  ئەهەڤاوە  نۆکەندی  لە  �ەک  مانگی  دوازدەی  3١ لە 

a ٢٦ شەش سەد و پەنجا تالنت: نز�کەی ٢٢ تەنی ز�و.  

b ٢٦ کەمێک ز�اتر لە 3,4 تەنی ز�و دەبوو.  

c ٢7 زێڕ بە هەزار درهەم: نز�کەی ٨,5 ک�لۆگرامی زێڕ.  



٨٢٨عەزرا ٨

چەتەکانی  و  دوژمن  دەستی  لە  جا  دەکرد�ن،  پشتگ�ری  خوداشمان  ئۆرشەل�م، 
سەر ڕێگا فر�امان کەوت. 3٢ ئ�نجا گە�شت�نە ئۆرشەل�م و سێ ڕۆژ لەوێ ما�نەوە.

لەسەر  خودامان  ماڵی  ناو  قاپوقاچاغەکەی  و  ز�و  و  زێڕ  چوارەمدا  ڕۆژی  33 لە 

ف�نەحاس�ش  کوڕی  ئەلعازاری  کێشرا.  کاه�ن  ئور�ای  کوڕی  مەرێمۆتی  دەستی 
کە  بەنوی  کوڕی  نۆعەد�ای  و  �یێشوع  کوڕی  �ۆزاڤادی  لەگەڵ  بوو،  لەگەڵی 
هەردووک�ان لێڤی بوون. 34 بە ژمارە و کێش بۆ هەموو�ان، هەموو کێشەکەش لەو 

کاتەدا نووسران.
قوربانی  گەڕابوونەوە،  ڕاپیێچکراوی  لە  ئەوانەی  ڕاپیێچکراوەکان�ش  35 نەوەی 

سووتاندن�ان پیێشکەشی خودای ئ�سرائ�ل کرد، دوازدە گا لەبری هەموو ئ�سرائ�ل، 
لەگەڵ نەوەد و شەش بەران، حەفتا و حەوت بەرخی نێر، هەروەها دوازدە گ�سکی 
3٦ هەروەها  �ەزدان.  بۆ  سووتاندن  قوربانی  کرانە  هەموو  گوناه،  قوربانی  بۆ  نێری 
فورات،  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگارەکانی  و  م�ر  دەست  دا�ە  پاشا�ان  �اساکانی 

ئەوان�ش �ارمەتی گەل و ماڵی خودا�ان دا.

نزای عەزرا لەبارەی ژنهێنان و شووکردن

ئ�سرائ�ل ٩ »گەلی  گوت�ان:  و  الم  بۆ  هاتن  ڕابەرەکان  ئەمە،  تەواوبوونی   پاش  ١

نەر�تە  و  لە گەالنی دراوسێ  نەکردووەتەوە  لێڤ��ەکان خۆ�ان ج�ا  و  و کاه�ن 
مۆئابی، م�سری  �ەبوسی، عەمۆنی،  پر�زی،  لە کەنعانی، ح�تی،  قێزەونەکان�ان، 
و ئەمۆر�ی�ەکان، ٢ چونکە لە کچەکانی ئەوان�ان بۆ خۆ�ان و کوڕەکان�ان هێناوە و 
نەژادی پی�رۆز تێکەڵ بە گەالنی خاکەکان بووە. دەستی ڕابەر و کاربەدەستەکان�ش 

لەم ناپاک��ە �ەکەم بووە.«
3 کە گوێم لەم شتە بوو، کراسەکەم و کەواکەم دادڕی و مووی سەر و ڕ�شی 

خۆمم ڕن��ەوە و بە سەرسوڕمانەوە دان�شتم. 4 جا هەموو ئەوانەی لە ترسی وشەکانی 
ڕاپیێچکراوی  لە  ئەوانەی  ناپاکی  لەبەر  کۆبوونەوە،  لێم  لەرز�ن  ئ�سرائ�ل  خودای 

گەڕابوونەوە. من�ش هەتا کاتی قوربانی ئێوارە بە سەرسوڕمانەوە دان�شتم.
کەوا  و  کراس  بە  و  هەستام  خۆم  زەل�لکردنی  لە  ئێوارەدا  قوربانی  کاتی  5 لە 

و  پانکردەوە  پەروەردگارم  �ەزدانی  بۆ  دەستم  و  چۆک  سەر  کەوتمە  دڕاوەکەمەوە 
٦ گوتم:

هەڵبڕم،  تۆ  ڕووەو  ڕووم  لەوەی  سەرشۆڕم  و  شەرمەزار  من  »خودا�ە، 
ئاسمان  بۆ  خراپەکانمان  و  بەرزبوونەوە  سەرمان  لەسەر  تاوانەکانمان  چونکە 
خراپە�ەکی  لە  ئێمە  ئەمڕۆ  هەتا  باوباپی�رانمانەوە  سەردەمی  7 لە  بەرزبوونەتەوە. 
دەست  درا�نە  کاه�نەکانمان  و  پاشا  و  ئێمە  تاوانەکانمان  لەبەر  گەورەدا�ن، 
تااڵن و سەرشۆڕی،  و  د�ل�ێتی  و  بەر شمشێر  پاشا�انی خاکەکان و کەوت�نە 

وەک ئەمڕۆ.
٨ »بەاڵم ئێستا بۆ ساتێک �ەزدانی پەروەردگارمان م�هرەبان بوو بەرامبەرمان 
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کە دەربازمان دەکات و سنگێکمان لە پی�رۆزگای خۆی دەداتێ، تاکو خودامان 
بمانبووژێنێتەوە.  هەندێک  کۆ�لە�ی�دا  کاتی  لە  و  بکاتەوە  ڕووناک  چاومان 
بەجێیی  کۆ�ال�ەت��مان  لە  خودامان  بەاڵم  کۆ�لە�ن،  ئێمە  ٩ هەرچەندە 

نەگۆڕەکەی  خۆشەو�ست��ە  بە  فارس  پاشاکانی  لەبەردەم  بەڵکو  نەهێشت�ن، 
دا�ی�ۆش�ن: ژ�انی نوێیی پیێمان داوە بۆ ئەوەی ماڵی خوداکەمان بن�اد بنێ�نەوە و 
کەالوەکانی نۆژەن بکە�نەوە، هەروەها لە �ەهودا و ئۆرشەل�م د�وارێکی پیێمان 

داوە.
لە  وازمان  بڵێ�ن؟  چی  ئەوە  پاش  ئێمە،  خودای  ئەی  ١٠ »ئێستاش 

فەرمانەکانت هێنا، ١١ ئەوەی لە ڕێگەی بەندە پیێغەمبەرەکانت فەرمانت پیێدا و 
فەرمووت: ”ئەو خاکەی دەچنە ناوی تاکو دەستی بەسەردا بگرن، خاکێکی 
گاڵوە بەهۆی گاڵوی خەڵکەکە�ەوە، کە بەهۆی نەر�تە قێزەونەکان�ان لەم�ەڕ 
مەدەنە  کچتان  ١٢ ئێستاش  گاڵوی.  لە  کردووە  پڕ  خاکەکە�ان  ئەوپەڕی  بۆ 
کوڕ�ان و کچ�ش�ان بۆ کوڕەکانتان مەهێنن. هەرگ�ز پە�مانی ئاشت��ان لەگەڵ 
ئێوە بەهێز بن و خێری خاکەکە بخۆن و بۆ هەتاهەتا�ە بە  تاوەکو  مەبەستن، 

م�رات بۆ کوڕەکانتانی بەجێبهێڵن.“
گەورەکانمان  بەدکار�ی�ە  و  خراپەکانمان  کارە  بەهۆی  ئەوە  ١3 »هەموو 

تاوانەکانمان  لە  تۆ  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئێمە،  خودای  ئەی  هات.  بەسەرمان 
١4 ئا�ا  ئێمە بەخشی.  بە  بەم شێوە�ەت  دا�ن و دەربازبوونێکی  کەمتر سزات 
بگەڕێی�نەوە و سەرپیێچی فەرمانەکانت بکە�ن و خزما�ەتی لەگەڵ ئەو گەالنە 
بکە�ن کە ئەم جۆرە نەر�تە قێزەونە دەکەن؟ ئا�ا لێمان تووڕە ناب�ت و لەناومان 
نابە�ت هەتا ئەوەی ه�چ پاشماوە و دەربازبووێکمان نەبێت؟ ١5 ئەی �ەزدانی 
پەروەردگاری ئ�سرائ�ل، تۆ ڕاستودروست�ت، چونکە هەتا ئەمڕۆ بە دەربازبوو�یی 
ماو�نەتەوە. ئەوەتا ئێمە بە تاوانەکانمانەوە لەبەردەمتدا�ن، چونکە لەبەر ئەمە بۆ 

ئێمە ن��ە لەبەردەمت ڕابوەست�ن.«

دانپپێدانانی گەل بە گوناهەکانیان

 کە عەزرا نوێژی دەکرد و دانی پیێدا دەنا و بە گر�انەوە لەبەردەم ماڵی خودا ١٠ ١

کەوتبوو، کۆمەڵێکی ئێجگار زۆر لە ئ�سرائ�ل، لە پی�او و ئافرەت و منداڵ لێیی 
٢ ئ�نجا شەخەنە�ای کوڕی  بەکوڵ دەگر�ان.  کۆبوونەوە، چونکە گەل گر�انێکی 
�ەح�ێل لە نەوەی ئ�الم وەاڵمی دا�ەوە و بە عەزرای گوت: »ئێمە ناپاک�مان لەگەڵ 
خودامان کرد، ژنی بێگانەمان لە گەالنی خاکەکەوە هێنا. بەاڵم لەمەودوا ئ�سرائ�ل 
ه�وای هە�ە: 3 با ئێستا پە�مانێک لەگەڵ خوداماندا ببەست�ن، کە هەموو ژنەکان 
و ئەوانەی لەوان لەدا�ک بوونە دەر�انبکە�ن، بەپیێیی ڕاوێژی گەورەم و ئەوانەی لە 
فەرمانەکانی خودامان دەترسن، با بەپیێیی تەورات کار بکرێت. 4 هەستە! ئەم کارە 

لەسەر تۆ�ە و ئێمەش لەگەڵتدا�ن. ئازابە و دەستبەکاربە!«
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5 ئ�تر عەزرا هەستا و کاه�نە بااڵکان و لێڤی و هەموو ئ�سرائ�لی سوێند دا کە 

کار بەم پیێشن�ارە بکەن، ئەوان�ش سوێند�ان خوارد. ٦ پاشان عەزرا لەبەردەم ماڵی 
خودا هەستا و چووە ژوورەکەی �ەهۆحانانی کوڕی ئەل�اش�ڤ. بەرەو ئەوێ چوو، 
ڕاپیێچکراوەکانەوە  ناپاکی  بەهۆی  ئاو بخواتەوە، چونکە  و  نان بخوات  ئەوەی  بێ 

ش�نی دەگێڕا.
7 ئ�نجا لە �ەهودا و ئۆرشەل�م بانگەواز�ان کرد بۆ هەموو ئەوانەی لە ڕاپیێچکراوی 

گەڕابوونەوە تاوەکو لە ئۆرشەل�م کۆببنەوە، ٨ بەپیێیی ڕاوێژی کاربەدەستەکان و پی�ران، 
هەرکەسێک لە ماوەی سێ ڕۆژدا ئامادە نەبێت، دەست بەسەر ماڵەکە�دا دەگ�رێت 

و خۆشی لە کۆمەڵی ڕاپیێچکراوەکان ج�ا دەکرێتەوە.

٩ لە ماوەی سێ ڕۆژەکە هەموو پی�اوانی �ەهودا و بن�ام�ن لە ئۆرشەل�م کۆبوونەوە، 

واتە لە ب�ستی مانگی نۆ، لە ئۆرشەل�م کۆبوونەوە و هەموو گەل بە ترسەوە لەناو 
١٠ ئ�نجا  بارانەکە.  لەبەر  و  بابەتەکە  لەبەر  دان�شتن،  خودا  ماڵی  گۆڕەپانەکەی 
هێنا  بێگانەتان  ژنی  کرد،  ناپاک�تان  »ئێوە  گوتن:  پیێیی  و  هەستا  کاه�ن  عەزرای 
�ەزدانی  لەبەردەم  ١١ ئێستا  ئ�سرائ�ل.  خراپەی  سەر  بخەنە  ز�اتر  تاوانی  ئەوەی  بۆ 
پەروەردگاری باوباپی�رانتان دانی پیێدا بنێن و ئەوە بکەن کە پیێیی خۆشە، خۆتان لە 

گەالنی خاکەکە و لە ژنە بێگانەکان داببڕن.«
گوت�ن،  پیێ  »چۆنت  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  بەرز  دەنگێکی  بە  کۆمەڵەکە  ١٢ هەموو 

ئەوەمان  توانای  و  بارانە  کاتی  کاتەکەش  و  زۆرن  گەلەکە  ١3 بەاڵم  دەکە�ن.  ئاوا 
لەم  چونکە  ن��ە،  ڕۆژ  دوو  �ەک  کاری  کارەکەش  ڕابوەست�ن،  دەرەوە  لە  ن��ە 
بارە�ەوە �اخ�بوونی زۆرمان کردووە. ١4 تکا�ە با کاربەدەستەکانمان لە جێیی هەموو 
کۆمەڵەکە ڕاوەستن و هەموو ئەوانەی لە شارۆچکەکانمان ژنی بێگانە�ان هێناوە، با 
لە کاتی د�ار�کراودا لەگەڵ پی�ران و دادوەرانی شارەکەی خۆ�ان بێن، هەر شارە و 
بە تەنها، هەتا گڕی تووڕە�یی خودامان کە بەهۆی ئەم کارەوە�ە لێمان دامرکێتەوە.« 
١5 تەنها �ۆناتانی کوڕی عەساهێل و �ەحزە�ای کوڕی ت�قڤا لە دژی ئەمە ڕاوەستان، 

مەشوالم و شەبەتەی کە هەردووک�ان لێڤی بوون پشتگ�ر�ی�ان کردن.
ئەو  و  ئاوا�ان کرد، عەزرای کاه�ن  ڕاپیێچکراوی گەڕانەوە  لە  ئەوانەی  ١٦ ئ�نجا 

پی�اوانەی گەورەی بنەماڵەکان بوون ج�ا بوونەوە، بەپیێیی بنەماڵەکان�ان و هەموو�ان 
بە ناوی خۆ�ان، لە �ەکەم ڕۆژی مانگی دە بۆ لێکۆڵ�نەوە لە بابەتەکە دان�شتن. ١7 لە 
�ەکەم ڕۆژی مانگی �ەک لە بابەتی هەموو ئەو پی�اوانە بوونەوە کە ژنی بێگانە�ان 

هێنابوو.

ئەوانەی ژنی بێگانەیان هێنابوو
 ١٨ لەنێو کاه�نەکان چەند کەسێک�ان ب�ن��ەوە کە ژنی بێگانە�ان هێنابوو:

  لە نەوەی �ەشوعی کوڕی �ۆچاداق و براکانی:



عەزرا ٨3١١٠

  مەعسێ�اهو، ئەل�عەزەر، �ار�ڤ و گەدەل�اهو. ١٩ بەڵێن�ان دا کە ژنە بێگانەکان�ان 
دەربکەن و لەبەر تاوانەکە�ان بەرانێکی مێگەل�ان پیێشکەش کرد.

 ٢٠ لە نەوەی ئ�مێر:
  حەنانی و زەڤەد�ا.

 ٢١ لە نەوەی حار�م:
  مەعسێ�اهو، ئەل�اس، شەمەع�ا، �ەح�ێل و عوز�ا.

 ٢٢ لە نەوەی پەشحور:
  ئەل�ۆعێنەی، مەعسێ�اهو، ئ�سماع�ل، نەتەنێل، �ۆزاڤاد و ئەلعاسا.

 ٢3 لە لێڤ��ەکان:
  �ۆزاڤاد، ش�معی، قێال�ا کە قەل�تا�ە، پەتەح�ا، �ەهودا و ئەل�عەزەر.

 ٢4 لە گۆران�بێژەکان:
  ئەل�اش�ڤ.

  لە دەرگاوانەکان:
  شەلوم، تەلەم و ئوری.

 ٢5 لەنێو ئ�سرائ�ل��ەکانی د�کەش:
  لە نەوەی پەرعۆش:

  ڕەم�ا، �ەز�ی�ا، مەلک�ا، م�ام�ن، ئەلعازار، مەلک�ا و بەنا�ا.
 ٢٦ لە نەوەی ئ�الم:

  مەتەن�ا، زەکەر�ا، �ەح�ێل، عەبدی، �ەرێمۆت و ئەل�اس.
 ٢7 لە نەوەی زەتو:

  ئەل�ۆعێنەی، ئەل�اش�ڤ، مەتەن�ا، �ەرێمۆت، زاڤاد و عەز�زا.
 ٢٨ لە نەوەی بێڤەی:

  �ەهۆحانان، حەنەن�ا، زەبەی و عەتالی.
 ٢٩ لە نەوەی بانی:

  مەشوالم، مەلوخ، عەدا�ا، �اشوڤ، شەئال و �ەرێمۆت.
 3٠ لە نەوەی پەحەت مۆئاب:

  عەدنا، کەالل، بەنا�ا، مەعسێ�اهو، مەتەن�ا، بەسەلئێل، بەنوی و مەنەشە.
 3١ لە نەوەی حار�م:

و  مەلوخ  3٢ بن�ام�ن،  ش�مەعۆن،  شەمەع�ا،  مەلک�ا،  �ەش��ا،    ئەل�عەزەر، 
شەمەر�اهو.

 33 لە نەوەی حاشوم:
  مەتەنەی، مەتەتا، زاڤاد، ئەل�فەلەت، �ەرێمەی، مەنەشە و ش�معی.

 34 لە نەوەی بانی:
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  مەعەدەی، عەمرام، ئوئێل، 35 بەنا�ا، بێدە�ا، کەلووهی، 3٦ ڤەن�ا، مەرێمۆت، 
ئەل�اش�ڤ، 37 مەتەن�ا، مەتەنەی و �ەعەسۆ.

 3٨ لە نەوەی بەنوی:
  ش�معی، 3٩ شەلەم�اهو، ناتان، عەدا�ا، 4٠ مەخنەدەڤەی، شاشەی، شارای، 

4١ عەزەرئێل، شەلەم�اهو، شەمەر�اهو، 4٢ شەلوم، ئەمەر�ا و �وسف.

 43 لە نەوەی نەبۆ:
  �ەع�ێل، مەت�س�ا، زاڤاد، زەڤ�نا، �ەدەی، �ۆئێل و بەنا�ا.

 44 هەموو ئەوانە ژنی بێگانە�ان هێنابوو، هەروەها هەندێک لە ژنەکان منداڵ�ان ببوو.



نەحەم�ا ٨33١

نەحەمیا
نزای نەحەمیا

 �اداشتی نەحەم�ای کوڕی حەخەل�ا:١ ١

قەاڵی شوش  لە  کاتێک  ب�ستەم،  ساڵی  لە   aمانگی ک�سلێڤ لە  بوو  ئەوە 
�ەهوداوە هاتن،  لە  پی�اوێک  لەگەڵ چەند  براکانم  لە  �ەکێکە  ٢ حەنانی کە  بووم، 
من�ش لەبارەی ئەو جولەکانەی دەربازبوون، ئەوانەی لەدوای ڕاپیێچکردنەکە مانەوە، 

لەبارەی ئۆرشەل�مەوە پرس�ارم لێکردن.
هەرێمەکە  لە  لەوێ  ماونەتەوە  ڕاپیێچکردنەکە  لەدوای  ئەوانەی  کە  گوتم  3 پیێ�ان 

و  ڕووخاون  ئۆرشەل�م  شووراکانی  دان،  ڕ�سوا�یی  لە  و  گەورە  تەنگانە�ەکی  لە 
دەروازەکان�شی سووتێنراون.

لەبەردەم  ڕۆژێک  چەند  گر�ام،  و  دان�شتم  بوو،  قسانە  لەم  گوێم  4 کاتێک 

خودای ئاسمان ش�نم گێڕا و لە ڕۆژووگرتن و نزاکردندا بووم. 5 دوای ئەوە گوتم:

»ئەی �ەزدان، خودای ئاسمان، ئەی خودای مەزن و سامناک، ئەی ئەوەی 
ئەوانەی  بۆ  و  خۆشەو�ستانت  بۆ  دەبە�تەسەر  خۆشەو�ست��ەکەت  پە�مانی 
چاوەکانت  و  شل  گوێی�ەکانت  با  ٦ تکا�ە،  دەکەن،  جێبەجێ  فەرمانەکانت 
کراوەبن بۆ گوێگرتن لە نزای خزمەتکارەکەت، ئەوەی شەو و ڕۆژ لە پیێناوی 
نەوەی ئ�سرائ�لی خزمەتکارەکانت لەبەردەمتدا دە�کات. دان بە گوناهەکانی 
و  تۆ کرد، هەروەها من  بە  بەرامبەر  دەنێم، کە گوناهمان  ئ�سرائ�لدا  نەوەی 
بوو�ن.  گەندەڵ  تۆ  بە  بەرامبەر  تەواوی  7 بە  کرد.  گوناهمان  باوک�شم  ماڵی 
فەرمان و فەرز و حوکمەکانی تۆمان بەجێنەهێنا کە بە موسای خزمەتکارت دا.

٨ »تکا�ە ئەو فەرما�شتەت بەب�ر بهێنەرەوە کە فەرمانت پیێیی کرد کاتێک بە 

گەالندا  بەناو  من  بکەن  ناپاکی  ئێوە  ”ئەگەر  فەرموو:  خزمەتکارت  موسای 
و  ب�ارێزن  فەرمانەکانم  و  بۆ الم  ئەگەر بگەڕێنەوە  ٩ بەاڵم  پەرتەوازەتان دەکەم، 
لەوێوە  بن،  زەو�ش  لەوپەڕی  دوورخراوەکانتان  ئەگەر  ئەوا  بکەن،  پیێ  کار�ان 
ناوەکەم  ن�شتەجێبوونی  بۆ  کە  شوێنەی  ئەو  دە�انهێنمە  و  دەکەمەوە  کۆ�ان 

هەڵبژاردووە.“
١٠ »ئەوانە خزمەتکارانی تۆ و گەلی تۆن کە بە هێزە گەورەکەت و دەستە بە 

با  تکا�ە  دەپاڕێمەوە،  لێت  پەروەردگار،  ١١ ئەی  کڕ�ی�ەوە.  ئەوانت  تواناکەت 
گوێت شل بێت بۆ نزای خزمەتکارەکەت و پاڕانەوەی ئەو خزمەتکارانەت کە 

a ١ مانگی ک�سلێڤ لە ناوەڕاستی تشر�نی دووەمەوە هەتا ناوەڕاستی کانونی �ەکەمە.  
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خواز�ارن لە ناوەکەت بترسن. تکا�ە ئەمڕۆ خزمەتکارەکەت سەرکەوتوو بکە و 
لەبەردەم ئەم پی�اوەدا بەزە�یی پیێ ببەخشە.«

من�ش ساقی پاشا بووم.

ناردنی نەحەمیا بۆ ئۆرشەلیم

 ئەوە بوو لە مانگی ن�سان، لە ب�ستەم�ن ساڵی ئەرتەحشەستە پاشا، شەرابی ٢ ١

ئەو  لەبەردەمی  پیێشتر  پاشا.  دامە  و  هەڵگرت  من�ش شەرابەکەم  بوو،  لەپیێش 
خەمبار نەببووم، ٢ لەبەر ئەوە پاشا لێیی پرس�م: »بۆچی ڕووت خەمبارە، لە کاتێکدا 

کە نەخۆش ن�ت؟ هەبێت و نەبێت دڵت بە خەمە.«
من زۆر ترسام، 3 بەاڵم بە پاشام گوت: »با پاشا هەتاهەتا�ە هەر بژ�یێت! چۆن 
بووە،  کاول  باوباپی�رانمە  گۆڕستانی  ماڵی  شارەی  ئەو  کە  نەبێت،  خەمبار  ڕووم 

دەروازەکان�شی سووتێنراون؟«
4 پاشا پیێیی گوتم: »چ�ت دەوێت؟«

من�ش نزام بۆ خودای ئاسمان کرد و 5 بە پاشام گوت: »ئەگەر پاشا پیێیی باش 
شاری  بۆ  �ەهودا،  بمنێرە  پەسەندە،  لەبەردەمت  خزمەتکارەکەت  ئەگەر  بێت، 

گۆڕستانی باوباپی�رانم، تاوەکو بن�ادی بنێمەوە.«
پیێیی گوتم: »گەشتەکەت چەندی  پاشا  پاشا دان�شتبوو.  لەتەن�شتی  ٦ شاژن�ش 

پیێ دەچێت و کەی دەگەڕێی�تەوە؟« پاشا پیێیی خۆش بوو بمنێرێت، من�ش کاتێکم 
بۆ د�اری کرد.

نامە�ەکم  با چەند  بێت،  باش  پیێیی  پاشا  »ئەگەر  پاشام گوت:  بە  ئەوە  7 دوای 

بۆ پارێزگارەکانی هەرێمی ئەوبەری فورات پیێ بدات بۆ ئەوەی ڕێگام بدەن هەتا 
پاشا  دارستانەکانی  چاودێری  ئاسافی  بۆ  نامە�ەک  ٨ هەروەها  �ەهودا،  دەگەمە 
بنووسە، تاکو دارم پیێ بدات کە ب�کەمە کار�تە بۆ دەروازەکانی قەاڵ کە لە تەن�شت 
پەرستگاکە�ە، هەروەها بۆ شووراکانی شارەکە و ئەو ماڵەی کە تێ�دا دەژ�م.« پاشا 
بوو.  لەسەرم  داواکار�ی�ەکانی جێبەجێ کردم، چونکە دەستی چاکەی خوداکەم 
٩ ئ�تر چوومە الی پارێزگارەکانی هەرێمی ئەوبەری فورات و نامەکانی پاشام پیێدان، 

پاشا چەند ئەفسەرێکی سوپا و چەند سوارێکی لەگەڵمدا ناردبوو.
ئەمە�ان  عەمۆنی  کاربەدەستی  تۆڤ��ای  و  حۆرۆنی  سەنڤەلەت  ١٠ کاتێک 

نەوەی  و هەوڵی چاکەی  هاتووە  بوو کە کەسێک  ناخۆش  پیێ  زۆر�ان  ب�ستەوە، 
ئ�سرائ�ل دەدات.

�شکنینی شووراکانی ئۆرشەلیم
١١ دوای ئەوەی کە چوومە ئۆرشەل�م و سێ ڕۆژ لەوێ مامەوە، ١٢ بە شەو هەستام 

و لەگەڵ چەند پی�اوێک بەڕێ کەوتم، بە کەس�شم ڕانەگە�اند کە خوداکەم چی 
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ببووم  سواری  واڵخەی  لەو  بێجگە  ب�کەم،  ئۆرشەل�م  لە  هەتا  دڵمەوە  خستووەتە 
ه�چ واڵخێکی د�کەم لەگەڵ نەبوو.

١3 بە شەو لە دەروازەی دۆڵەکە بە بەردەم ب�ری چەقەڵدا چوومە دەرەوە بۆ الی 

دەروازەی زبڵ و سەرنجم دا�ە شووراکانی ئۆرشەل�م کە ڕووخابوون و دەروازەکانی 
بەاڵم  پاشا،  گۆمی  بۆ  و  کارێز  دەروازەی  بۆ  پەڕ�مەوە  ١4 پاشان  سووتابوون.  کە 
جێگا نەبوو بۆ پەڕ�نەوەی ئەو واڵخەی لە ژێرم بوو. ١5 بە شەو بە دۆڵەکەدا ڕۆ�شتم 
هاتمە  دۆڵەکەدا  دەروازەی  بە  و  گەڕامەوە  کۆتا�ی�دا  لە  دا�ە شووراکە.  و سەرنجم 
ژوورەوە. ١٦ کاربەدەستەکان نە�انزانی بۆ کوێ چووم و چ�م کرد، هەتا ئەو کاتەش 
ئەو  و  کاربەدەستەکان  و  خانەدان  و  کاه�ن  و  جولەکە  ڕانەگە�اندبوو،  کەسم  بە 

کەسانەی د�کەش کە دەبێت کارەکە بکەن.
١7 ئ�نجا پیێم گوتن: »ئێوە ئەو ناخۆش��ە دەب�نن کە ئێمە تێ�دا�ن، کە ئۆرشەل�م 

کاولە و دەروازەکانی سووتێنراون. وەرن با شوورای ئۆرشەل�م بن�اد بنێ�نەوە و چ�تر 
نەب�نە ما�ەی ڕ�سوا�یی.« ١٨ لەبارەی دەستی چاکەی خوداش کە لەسەرم بوو پیێم 

ڕاگە�اندن، هەروەها قسەکانی پاشا کە پیێیی گوتبووم.
ئەوان�ش گوت�ان: »با هەست�ن و بن�ادی بنێ�نەوە.« بازوو�ان لێ هەڵکرد بۆ چاکە.

١٩ بەاڵم کاتێک سەنڤەلەت حۆرۆنی و تۆڤ��ای کاربەدەستی عەمۆنی و گەشەمی 

عەرەبی ئەمە�ان ب�ستەوە گاڵتە و سووکا�ەت��ان پیێکرد�ن و گوت�ان: »ئەمە چ��ە ئێوە 
دە�کەن؟ ئا�ا لە پاشا هەڵدەگەڕێنەوە؟«

٢٠ من�ش وەاڵمم دانەوە و پیێم گوتن: »خودای ئاسمان سەرکەوتوومان دەکات و 

ئێمەش خزمەتکاری ئەو�ن، هەڵدەست�ن و بن�ادی دەنێ�نەوە، بەاڵم ئێوە ه�چ بەش 
و ماف و ناوێکتان لە ئۆرشەل�م ن��ە.«

هاوکاری بۆ بنیادنانەوەی شووراکە

 ئەل�اش�ڤی سەرۆکی کاه�نان و برا کاه�نەکانی دەست�ان بە کار کرد و دەروازەی 3 ١

مەڕ�ان بن�اد نا�ەوە و تەرخان�ان کرد و دەرگاکان�ش�ان دانا. شووراکەش�ان هەتا 
قوللەی سەد بن�اد نا�ەوە و تەرخان�ان کرد، هەروەها هەتا قوللەی حەنەنێل بن�اد�ان 
ئەوان�شەوە  لەتەن�شت  دەنا،  بن�اد�ان  ئەر�حا  پی�اوانی  ئەوەوە  ٢ لەتەن�شت  نا�ەوە. 

زەکوری کوڕی ئ�مری بن�ادی دەنا.

و  کار�تە  نرا�ەوە.  بن�اد  هەسەنائاوه  کوڕەکانی  لەال�ەن  ماس�ش  3 دەروازەی 

ئەوان�شەوە  4 لەتەن�شت   .aشمش�رەکانی و  قوفڵ  لەگەڵ  دانا�ەوە  بۆ  دەرگاکان�ان 
لەتەن�شت  چاککردەوە.  ڕووخاو�ی�ەکانی  هەقۆچ  ئور�ای  کوڕی  مەرێمۆتی 
ڕووخاو�ی�ەکانی  مەشێزەبێل  کوڕی  بەرەخ�ا  کوڕی  مەشوالمی  ئەوان�شەوە 
ڕووخاو�ی�ەکانی  بەعەنا  کوڕی  سادۆقی  ئەوان�شەوە  لەتەن�شت  چاککردەوە. 

a 3 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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ڕووخاو�ی�ەکان�ان چاککردەوە،  تەقۆع��ەکان  ئەوان�شەوە  5 لەتەن�شت  چاککردەوە. 
بەاڵم خانەدانەکان�ان شان�ان نەدا�ە پاڵ خزمەتەکەی سەرپەرشت�ارەکان�ان.

کوڕی  مەشوالمی  و  پاسێ�ەح  کوڕی  �ۆ�اداعی  �ەشاناش،  دەروازەی  ٦ بۆ 

دەرگاکان�ان  و  گرت  سەر�ان  ئەوان  چاککردەوە،  ڕووخاو�ی�ەکان�ان  بەسۆدە�ا 
مەلەت�ای  ئەوان�شەوە  7 لەتەن�شت  شمش�رەکانی.  و  قوفڵ  لەگەڵ  ڕاگرت  بەپیێوە 
کە  شوێنانە  لەو  بوون،  م�چ�ا  و  گبعۆن  خەڵکی  کە  مێرۆنۆتی  �ادۆنی  و  گبعۆنی 
ڕووخاو�ی�ەکان�ان  بوون،  فورات  ئەوبەری  هەرێمی  پارێزگاری  دەستی  لەژێر 
چاککردەوە. ٨ لەتەن�شت ئەو�شەوە عوز�یێلی کوڕی حەرهە�ا کە لە زێڕنگەرەکان 
نەوەی  لە  حەنەن�ا  ئەو�شەوە  لەتەن�شت  چاککردەوە.  ڕووخاو�ی�ەکانی  بوو، 
بەر�نەکە  ئۆرشەل�م�ان هەتا شوورا  ئ�نجا  عەتارەکان ڕووخاو�ی�ەکانی چاککردەوە، 
ن�وەی  فەرمانڕەوای  حوور،  کوڕی  ڕەفا�ای  ئەوان�شەوە  ٩ لەتەن�شت  کرد.  تۆکمە 
ئەوان�شەوە  ١٠ لەتەن�شت  چاککردەوە.  ڕووخاو�ی�ەکانی  ئۆرشەل�م  ناوچەی 
�ەدا�ای کوڕی حەرومەف لەبەردەم ماڵەکەی خۆی ڕووخاو�ی�ەکەی چاککردەوە. 
چاککردەوە.  ڕووخاو�ی�ەکەی  حەشەڤنە�ا  کوڕی  حەتوشی  ئەو�شەوە  لەتەن�شت 
پەحەت مۆئاب  کوڕی  حەشوڤی  و  حار�م  کوڕی  مەلک�ای  د�کەش  ١١ بەشێکی 

ئەو�شەوە شەلومی  ١٢ لەتەن�شت  تەنوورەکان�ش.  قوللەی  لەگەڵ  چاک�ان کردەوە، 
کچەکانی  و  خۆی  ئۆرشەل�م،  ناوچەی  ن�وەی  فەرمانڕەوای  هەڵۆحێش،  کوڕی 

ڕووخاو�ی�ەکان�ان چاککردەوە.

١3 دەروازەی دۆڵەکەش حانوون و دان�شتووانی زانۆوەح چاک�ان کردەوە، ئەوان 

هەزار  شمش�رەکانی،  و  قوفڵ  لەگەڵ  ڕاگرت  بەپیێوە  دەرگاکان�ان  و  ناوە  بن�اد�ان 
باڵ�شa لە شووراکە هەتا دەروازەی زبڵ.

١4 دەروازەی زبڵ�ش مەلک�ای کوڕی ڕێکابی فەرمانڕەوای ناوچەی بێت هاکارەم 

بەپیێوە ڕاگرت لەگەڵ  ناوە، دەرگاکانی  بن�ادی  ئەو  ڕووخاو�ی�ەکانی چاککردەوە و 
قوفڵ و شمش�رەکانی.

ناوچەی م�چ�ا  ١5 دەروازەی کارێز�ش شەللونی کوڕی کۆل حوزێ فەرمانڕەوای 

بە  دەرگاکانی  و  گرت  سەری  و  ناوە  بن�ادی  ئەو  چاککردەوە،  ڕووخاو�ی�ەکانی 
 bس�لوامی هەروەها شووراکەی گۆمی  و شمش�رەکانی.  قوفڵ  لەگەڵ  ڕاگرت  پیێوە 
چاککردەوە کە لە الی باخچەی پاشا�ە هەتا ئەو پیێ�ل�کانە�ەی لە شاری داودەوە 
فەرمانڕەوای  عەزبوقی  کوڕی  نەحەم�ای  ئەو�ش  ١٦ پاش  دەچێت.  خوارەوە  بەرەو 
ن�وەی ناوچەی بێت چوور ڕووخاو�ی�ەکەی هەتا ئەو شوێنە چاککردەوە کە کەوتبووە 

بەرامبەر گۆڕەکانی داود، هەتا گۆمە دەستکردەکە و ماڵی پاڵەوانەکان.
ڕووخاو�ی�ەکان�ان  بانی  ڕەحومی  سەرپەرشتی  بە  لێڤ��ەکان  ئەو�ش  ١7 پاش 

a ١3 هەزار باڵ: نز�کەی 45٠ مەتر.  

b ١5 س�لوام: ع�بری شیلۆوەح . بڕوانە ئ�شا�ا ٨ :٦ و �ۆحەنا ٩ :7  .  
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چاککردەوە و لەتەن�شت ئەو�شەوە حەشەڤ�ای فەرمانڕەوای ن�وەی ناوچەی قەع�ال 
لە بەشەکەی خۆی ڕووخاو�ی�ەکانی چاککردەوە. ١٨ پاش ئەو�ش براکان�ان، بەنوی 
کوڕی حێناداد، فەرمانڕەوای ن�وەی ناوچەی قەع�ال ڕووخاو�ی�ەکە�ان چاککردەوە. 
١٩ لەتەن�شت ئەو�شەوە عێزەری کوڕی �یێشوعی سەرۆکی م�چ�ا بەشێکی د�کەی 

ئەو  ٢٠ پاش  گۆشەکە.  لەالی  جبەخانەکەوە  هەورازەکەی  لەبەردەم  چاککردەوە 
باروخی کوڕی زەبەی بە گوڕەوە بەشێکی د�کەی لە گۆشەکەوە هەتا دااڵنی ماڵی 
ئەل�اش�ڤی سەرۆک کاه�ن ڕووخاو�ی�ەکانی چاککردەوە. ٢١ دوای ئەو�ش مەرێمۆتی 
کوڕی ئور�ای کوڕی هەقۆچ بەشێکی د�کەی لە دااڵنی ماڵی ئەل�اش�ڤەوە هەتا 

کۆتا�یی ماڵەکە چاککردەوە.
ڕووخاو�ی�ەکە�ان  ئۆرشەل�م  دەوروبەری  ناوچەکانی  کاه�نەکانی  ئەو�ش  ٢٢ پاش 

خۆ�ان�ان  ماڵەکانی  بەرامبەری  و حەشوڤ  بن�ام�ن  ئەوان�ش  ٢3 پاش  چاککردەوە. 
عەنان�اش  کوڕی  مەعسێ�اهوی  کوڕی  عەزەر�ای  ئەمان�ش  پاش  چاککردەوە. 
حێناداد  کوڕی  بەنوی  ئەو�ش  ٢4 پاش  چاککردەوە.  خۆی  ماڵەکەی  تەن�شت 
بەشێکی د�کەی چاککردەوە، لە ماڵی عەزەر�اوە هەتا گۆشەکە و پەناکە. ٢5 پااللی 
کوڕی ئوزە�ی�ش لەبەردەم گۆشەکە و قوللەکە کە تەواوکەری کۆشکی بااڵی پاشا�ە 
پەرعۆش.  کوڕی  پەدا�ای  ئەو�شەوە  لەپاش  پاسەوانانە،  حەوشەی  لەالی  ئەوەی 
٢٦ ئ�نجا خزمەتکارانی پەرستگا کە دان�شتووی گردی عۆفێل بوون چاک�ان کردەوە 

٢7 پاش  دەرەک��ەکە.  قوللە  لەگەڵ  ڕۆژهەاڵت  ڕووەو  ئاو  دەروازەی  بەردەم  هەتا 
دەرەک��ە  قوللە  بەرامبەر  لە  د�کە�ان چاککردەوە،  بەشێکی  تەقۆع��ەکان  ئەوان�ش 

گەورەکە هەتا د�واری عۆفێل.

و  هەر�ەکە  کردەوە،  چاک�ان  کاه�نەکان  ئەس�ەکان�ش،  دەروازەی  ٢٨ لەسەر 

بەرامبەر بە ماڵی خۆی. ٢٩ پاش ئەوان�ش سادۆقی کوڕی ئ�مێر بەرامبەری ماڵەکەی 
چاودێری  کە  شەخەنە�ا  کوڕی  شەمەع�ای  ئەو�ش  پاش  چاککردەوە.  خۆی 
حەنەن�ای  ئەو�ش  3٠ پاش  چاککردەوە.  شووراکەی  بوو،  ڕۆژهەاڵت  دەروازەی 
د�کە�ان  بەشێکی  چاالف  شەشەمی  کوڕی  حانوونی  و  شەلەم�اهو  کوڕی 
چاککردەوە. پاش ئەوان�ش مەشوالمی کوڕی بەرەخ�ا بەرامبەری ژوورەکەی خۆی 
چاککردەوە. 3١ پاش ئەو�ش مەلک�ا، کە �ەکێک بوو لە زێڕنگەرەکان، هەتا ماڵی 
خزمەتکارانی پەرستگا و بازرگانەکانی چاککردەوە کە دەکەوتە بەرامبەر دەروازەی 
کۆکردنەوەی سەربازان، هەروەها هەتا ژووری چاودێر�یی سەر گۆشەکەی شوورا. 
3٢ زێڕنگەر و بازرگانەکان شووراکە�ان لەنێوان خاڵی سەر گۆشەکە هەتا دەروازەی 

مەڕ چاککردەوە.

دژایەتیپیەکانی بنیادنانەوە

بن�اد دەنێ�نەوە، ڕقی هەستا 4  کاتێک سەنڤەلەت ب�ست��ەوە کە ئێمە شووراکە  ١

و زۆر تووڕە بوو، گاڵتەی بە جولەکەکان کرد. ٢ لەبەردەم �اوەرەکانی و سوپای 
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سام�رە قسەی کرد و گوتی: »ئەو جولەکە الوازانە چی دەکەن؟ ئا�ا شووراکە�ان 
چاک دەکەنەوە؟ ئا�ا قوربانی سەردەبڕن؟ ئا�ا بە ڕۆژێک تەواو دەبن؟ ئا�ا بەردەکان 

کە لەناو گردە خۆڵەکان سووتێنراون، دە�انژ�یێننەوە؟«
3 تۆڤ��ای عەمۆن�ش لەال�ەوە بوو و گوتی: »ئەوەی ئەوان بن�ادی دەنێنەوە، ئەگەر 

ڕێو�ی�ەک سەربکەوێتە سەری د�وارە بەردەکە�ان دەڕووخێنێت!«

پیێکرا.  سووکا�ەت�مان  ئێمە  چونکە  بێت،  لێ  گوێت  ئێمە،  خودای  4 »ئەی 

بکرێن.  تااڵن  د�ل�ێت�دا  خاکی  لە  با  و  بگەڕێنەوە  خۆ�اندا  بەسەر  توانجەکان�ان 
ئەوان  چونکە  مەسڕەوە،  لەبەردەمتدا  گوناهەکان�ان  و  دامەپۆشە  5 تاوانەکان�ان 

سووکا�ەت��ان بە ب�ناسازەکان کردووە.«

٦ جا شووراکەمان بن�اد ناوە و هەموو شووراکە هەتا ن�وەی بە �ەک گە�شت. 

گەل�ش دڵ�ان لەسەر کارەکە بوو.
ئەشدۆد�ی�ەکان  و  عەمۆنی  و  عەرەب  و  تۆڤ��ا  و  سەنڤەلەت  کاتێک  بوو  7 ئەوە 

ب�ست�انەوە کە چاککردنەوەی شووراکانی ئۆرشەل�م بەرەو پیێش دەچوو، خەر�ک 
بوو بۆشا�ی�ەکان پڕ دەکرانەوە، زۆر ڕق�ان هەستا. ٨ جا هەموو پیێکەوە پی�الن�ان گێڕا 
هەتا بێن و لە دژی ئۆرشەل�م بجەنگن و کێشەی بۆ بنێنەوە. ٩ ئێمەش نزامان بۆ 

خودامان کرد، شەو و ڕۆژ پاسەوانمان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەوان ڕاگرت.
بڕاوە،  لەبەر  توانا�ان  »کرێکارەکان  گوت�ان:  �ەهودا  خەڵکی  کاتەدا  ١٠ لەو 

خۆڵەکەش زۆرە و ئێمەش ناتوان�ن شووراکە بن�اد بنێ�نەوە!«
و  ناو�ان  دەچ�نە  بب�نن،  و  بزانن  ئەوەی  »پیێش  گوت�ان:  ١١ ناحەزەکان�شمان 

دە�انکوژ�ن، کارەکە ڕادەگر�ن.«
١٢ ئ�نجا ئەو جولەکانەی لە نز�ک�انەوە ن�شتەجێ بوون، دە�ان جار هاتن و پیێ�ان 

گوت�ن: »لە هەموو ال�ەکەوە دێن و هێرشمان دەکەنە سەر.«
١3 ئ�تر هەندێک لە گەلەکەم لە خوار شوێنەکەوە، لە پشت شووراکە، لە شوێنە 

ت�روکەوانەکان�انەوە  و  ڕم  و  بە شمشێر  بەگوێرەی خێڵەکان�ان  ڕاگرت،  بەرچاوەکان 
گەلم ڕاگرت. ١4 دوای ئەوەی کە سە�ری بارودۆخەکەم کرد، هەستام و بە خانەدان 
پەروەردگاری  بەڵکو  مەترسن،  »لێ�ان  پاشماوەی گەلم گوت:  و  و کاربەدەست 
گەورە و سامناکم بهێننەوە ب�رتان، لە پیێناوی برا و کوڕ و کچ و ژن و ماڵەکانتان 

بجەنگن.«
١5 دوای ئەوەی دوژمنەکانمان ب�ست�انەوە کە ئێمە زان�ومانە و خودا پی�النەکە�انی 

پووچ کردووەتەوە، هەموو گەڕا�نەوە بۆ شووراکە، هەر�ەکە بۆ سەر کارەکەی خۆی.
قەڵغان  و  ڕم  ن�وەش�ان  و  ن�وەی خزمەتکارەکانم کارەکە�ان دەکرد  ڕۆژەوە  ١٦ لەو 

هەموو  پشتگ�ری  ئەفسەرەکان�ش  پۆش�بوو،  س�ەر�ان  و  هەڵگرتبوو  ت�روکەوان�ان  و 
کە  ئەوانەی  و  بوون  شووراکە  لەسەر  ١7 ب�ناسازەکان  دەکرد.  �ەهودا�ان  بنەماڵەی 
کەرەستە�ان دەگواستەوە، بە دەستێک کارەکە�ان دەکرد و بە دەستەکەی د�کەش 
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ناوقەد�ەوە  بە  شمشێرەکەی  هەر�ەکە  ١٨ ب�ناسازەکان�ش  هەڵدەگرت.  چەک�ان 
بەستبوو و بن�ادی دەنا، ئەوەش فووی بە کەڕەنادا دەکرد لەتەن�شتم بوو.

پاشماوەی گەلم گوت: »ئ�شەکە زۆرە  بە خانەدان و کاربەدەست و  ١٩ ئ�نجا 

لەو  ئەوە  ٢٠ لەبەر  دوور�ن.  �ەکتر  لە  شووراکە  لەسەر  پەرت�ن  ئێمەش  بەرباڵوە،  و 
شوێنەی گوێتان لە دەنگی کەڕەناکە بوو، بگەنە المان بۆ ئەوێ، خودامان بۆمان 

دەجەنگێت!«
دەرکەوتنی  هەتا  بەرەبە�انەوە  لە  ن�وە�ان  و  دەکرد  کارەکەمان  ئێمە  ٢١ ئ�تر 

گەلم  هەموو  بە  کاتەدا  لەو  ٢٢ هەروەها  دەگرت.  لەدەست  ڕمەکان�ان  ئەستێرەکان 
بۆ  بمێنێتەوە،  ئۆرشەل�م  لەناوەڕاستی  خزمەتکارەکەی  لەگەڵ  هەر�ەکە  »با  گوت: 
ئەوەی بە شەو پاسەوانمان بن و بە ڕۆژ�ش کار بکەن.« ٢3 جا نە من و نە براکانم 
و نە خزمەتکارەکانم و نە پاسەوانەکانی دوای من، جلەکانمان دانەکەند، بەڵکو 

هەرکەسێک بە چەکەکە�ەوە بۆ ئاوکێشان دەچوو.

یارمەتی نەحەمیا بۆ هەژاران

٢ هەبوو 5 بەرزبووەوە.  جولەکەکان�ان  برا  لەدەست  پی�اوەکان  و  ژن   هاواری  ١

هەتا  ببە�ن،  دانەوێڵە  لێمانگەڕێن  و  زۆرن  و کچەکانمان  »کوڕ  دە�انگوت: 
بخۆ�ن و بژ�ن.«

3 هەبوو دە�انگوت: »لەو قاتوقڕ�ی�ەدا کێڵگە و ڕەز و ماڵەکانمان بە بارمتە دەدە�ن 

بۆ وەرگرتنی دانەوێڵە.«
و  کێڵگە  باجی  هەتا  کردووە  قەرز  »ز�ومان  دە�انگوت:  هەبوو  4 هەروەها 

�ەک�ن  خوێنی  و  گۆشت  لە  ئێمە  هەرچەندە  5 ئێستاش  پاشا.  بدە�نە  ڕەزەکانمان 
و کچەکانمان  لە کوڕ  زۆر  ئێمە  بەاڵم  �ەکن،  وەک  ئێمە  و  ئەوان  منداڵەکانی  و 
ه�چ  ئێمەش  و  کۆ�لە  بوونەتە  کچەکانمان  لە  هەندێک  کۆ�لە،  بە  ببن  دەکە�ن 

دەسەاڵتێکمان ن��ە، چونکە کێڵگە و ڕەزەکانمان هی کەسانی د�کەن.«
٦ زۆر تووڕە بووم کاتێک گوێم لە هاوارەکە�ان و ئەو قسانە بوو، 7 لەب�ری خۆمدا 

لێکم دا�ەوە و مشتومڕم لەگەڵ خانەدان و کاربەدەستەکان کرد و پیێم گوتن: »ئێوە 
سوو لە براکانتان وەردەگرن!« ئ�نجا کۆمەڵێکی گەورەم لە دژ�ان کۆکردەوە و ٨ پیێم 
فرۆشرا  ناجولەکەکان  بە  ئەوانەی  جولەکەکانمان  برا  توانامان  بەپیێیی  »ئێمە  گوتن: 
بوون کڕ�ونەتەوە، کەچی ئێوە براکانتان دەفرۆشن و پاشان بە ئێمە دەفرۆشرێنەوە!« 

ئ�نجا الڵ بوون و �ەک وشە�ان نەبوو وەاڵمی پیێ بدەنەوە.
بە  ئێوە  ن��ە  پیێو�ست  ئا�ا  ن��ە.  باش  کارێکی  دە�کەن  ئێوە  »ئەوەی  ٩ گوتم: 

لەخواترس��ەوە هەڵسوکەوت بکەن بۆ ئەوەی ئەو نەتەوە ناجولەکانەی کە دوژمنمانن 
و  ز�و  شێوە  هەمان  بە  خزمەتکارەکانم  و  براکانم  و  ١٠ من  نەکەن؟  پیێ  گاڵتەمان 
ئەمڕۆ  ١١ هەر  بهێن�ن!  سووە  لەم  واز  با  ئ�تر  تکا�ە  داونەتێ،  قەرز  بە  دانەوێڵەمان 
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کێڵگە و ڕەز و باخە زە�توون و ماڵەکان�ان و �ەک لە سەدی ئەو ز�و و دانەوێڵە و 
شەرابە نوێی�ە و ئەو زە�تەی کە لێتان وەرگرتوون، بۆ�انی بگێڕنەوە.«

وەک  دەکە�ن  ئاوا  ناکە�ن،  لێ  داوا�ان  و  »دە�گەڕێن�نەوە  گوت�ان:  ١٢ ئەوان�ش 

ئەوەی تۆ گوتت.«
ئەم  دا کە  و کاربەدەستەکان�شم سوێند  بانگکرد، خانەدان  ئ�نجا کاه�نەکانم 
بەڵێنە جێبەجێ بکەن. ١3 پاشان پشتێنەکەمم تەکاند و گوتم: »خودا هەرکەسێک 
ڕەنجەکەی  لە  و  ماڵەکەی  لە  ئاوا  با  دی،  نەهێنێتە  بەڵێنە  ئەم  کە  بتەکێنێت  ئاوا 

تەکێنراو و بەتاڵ بێت.«
ئ�نجا هەموو کۆمەڵەکە گوت�ان: »ئام�ن« و ستا�شی �ەزدان�ان کرد، گەل ئەم 

بەڵێنە�ان پە�ڕەو کرد.
١4 هەروەها لەو ڕۆژەوە کە فەرمانم پیێ کرا ببمە پارێزگار�ان لە خاکی �ەهودا، لە 

ب�ستەم�ن ساڵەوە هەتا سی و دووەم�ن ساڵی ئەرتەحشەستەی پاشا، دوازدە ساڵ 
نە من و نە براکانم ئەو نانەمان نەخوارد کە بەشی پارێزگارە. ١5 بەاڵم پارێزگارەکانی 
 aپیێشوو، ئەوانەی لەپیێش من بوون باری گەل�ان گران کردبوو، چل شاقل ز�و�ان
بەسەر  خزمەتکارەکان�ش�ان  هەروەها  شەراب،  و  نان  لە  بێجگە  دەسەندن،  لێ 
ئەم  لە کاری  ١٦ هەروەها  نەکرد،  وام  ترسی خودا  لە  من  بەاڵم  ببوون.  زاڵ  گەلدا 
شوورا�ە بەشدار بووم و کێڵگەمان نەکڕی، هەموو خزمەتکارەکان�شم لەوێ لەسەر 

کارەکە کۆببوونەوە.
١7 هەروەها سەد و پەنجا جولەکە و کاربەدەست لەسەر خوانەکەم بوون، لەگەڵ 

و  گا�ەک  ١٨ ڕۆژانە  المان.  بۆ  دەهاتن  دەوروبەرمانەوە  نەتەوەکانی  لە  ئەوانەی 
شەش مەڕی تا�بەت و ژمارە�ەک پەلەوەرم بۆ ئامادە دەکرا، هەروەها هەموو دە ڕۆژ 
جارێک�ش بڕێکی زۆر لە هەموو جۆرە شەرابێک. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا داوای 

بەشەنانی پارێزگارم نەکرد، چونکە کۆ�ال�ەت��ەکە لەسەر ئەم گەلە زۆر گران بوو.
١٩ خودا�ە هەرچ�م بۆ ئەم گەلە کردووە بۆ من بە چاکە بەب�ر خۆتی بهێنەرەوە.

دژایەتیپیەکانی دیکە لە بنیادنانەوە

 ئەوە بوو کە سەنڤەلەت و تۆڤ��ا و گەشەمی عەرەبی و پاشماوەی دوژمنەکانمان ٦ ١

نەماوە،  تێدا  کەلێنێکی  ه�چ  و  ناوەتەوە  بن�اد  شووراکەم  کە  ب�ست�انەوە 
هەرچەندە هەتا ئەو کاتە هێشتا دەرگام لە دەروازەکاندا دانەنابوو، ٢ سەنڤەلەت و 
گەشەم پە�ام�ان بۆ ناردم و گوت�ان: »وەرە با لە �ەکێک لە گوندەکانی دەشتی ئۆنۆ 

پیێکەوە کۆبب�نەوە.«
ئەوان ب�ر�ان لەوە دەکردەوە خراپەم لەگەڵدا بکەن. 3 من�ش چەند نێردراوێکم بۆ 
التان.  بۆ  دابەزم  ناتوانم  و  گەورەم  کارێکی  خەر�کی  »من  گوتم:  و  نارد  ال�ان 

a ١5 چل شاقل ز�و: نز�کەی ن�و ک�لۆگرام.  
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جار  چوار  4 جا  التان؟«  بێمە  و  هەڵبگرم  لێ  دەستی  بوەستێت،  کارەکە  بۆچی 
هەمان پە�ام�ان بۆ ناردم، من�ش هەمان وەاڵمم دانەوە.

5 پاشان بۆ جاری پیێنجەم، سەنڤەلەت خزمەتکارەکەی بە هەمان پە�امەوە ناردە 

الم و نامە�ەکی کراوەی بەدەستەوە بوو، ٦ تێ�دا نووسرابوو:

لە  ب�ر  جولەکەکان  و  تۆ  دەڵێت،  گەشەم  و  ب�ستراوە  نەتەوەکاندا  »لەنێو 
ئەم  بەپیێیی  هەروەها  دەنێ�ت.  بن�اد  ئەوە شووراکە  لەبەر  دەکەنەوە،  �اخ�بوون 
هەوااڵنە دەب�تە پاشا�ان، 7 چەند پیێغەمبەرێک�شت بۆ خۆت ڕاگرتووە هەتا بەناو 
ئۆرشەل�مدا بانگەوازت بۆ بکەن و بڵێن: ”لە �ەهودا پاشا هە�ە!“ ئێستاش ئەم 

هەوااڵنە بە پاشا ڕادەگە�ەنرێت، ئێستا وەرە با پیێکەوە ڕاوێژ بکە�ن.«

دەکە�ت  باس�ان  تۆ  کە  شتانەی  لەو  کام  »ه�چ  نارد:  بۆ  وەاڵمەم  ئەم  ٨ من�ش 

ڕووی نەداوە، بەڵکو هەڵبەستراوی دڵی خۆتە.«
٩ هەموو�ان هەوڵ�ان دەدا بمانترسێنن و دە�انگوت، »دەست�ان لە کارەکە سارد 

بووەتەوە و کارەکە ناکرێت.«
بەاڵم نزام کرد: »ئەی خودا�ە، ئێستاش دەستم بەهێز بکە.«

کە  م�هێتەبێل  کوڕی  دەال�ای  کوڕی  شەمەع�ای  ماڵی  چوومە  ڕۆژێک  ١٠ ئ�تر 

کۆبب�نەوە،  خودا  ماڵی  لەناو  »با  گوتی:  بوو،  دەستبەسەر  خۆی  ماڵەکەی  لە 
لەناوەڕاستی پەرستگادا و دەرگاکانی پی�رۆزگا دابخە�ن، چونکە بۆ کوشتنت دێن، 

بە شەو دێن بتکوژن.«
من  وەک  کەسێکی  ئا�ا  هەڵدێت؟  من  وەک  پی�اوێکی  »ئا�ا  گوتم:  ١١ من�ش 

١٢ بۆم دەرکەوت کە خودا  بژ�یێت؟ ناچمە ژوورەوە!«  ناو پەرستگاوە هەتا  دەچێتە 
نە�ناردووە، بەڵکو بە درۆ پیێشب�ن�یی لەسەر من کردووە، چونکە تۆڤ��ا و سەنڤەلەت 
بە کرێی�ان گرتبوو. ١3 بەکرێ گ�رابوو هەتا بمترسێنێت و ئاوا بکەم و گوناهبار بم، 

ئ�نجا بەوە ناوم بزڕێنن و ئابڕووم ببەن.

١4 ئەی خودای من، بەگوێرەی ئەم کردەوانە�ان تۆڤ��ا و سەنڤەلەتت لەب�ر بێت، 

دەمترسێنن!  پیێغەمبەرانەی کە  ئەو  پاشماوەی  و  ژن  پیێغەمبەرە  نۆعەد�ای  هەروەها 
١5 شووراکە لە ب�ست و پیێنجی ئە�لول تەواو بوو، بە ماوەی پەنجا و دوو ڕۆژ.

تەواوکردنی شووراکە
١٦ کاتێک هەموو دوژمنەکانمان ب�ست�ان، هەموو نەتەوەکانی دەوروبەرمان ترسان 

و متمانە�ان بە خۆ�ان نەما، زان��ان کە ئەم کارە لەال�ەن خودامانەوە کراوە.
دەنارد  تۆڤ��ا  بۆ  نامە�ان  �ەهودا  خانەدانەکانی  زۆربەی  ڕۆژانەدا  لەو  ١7 هەروەها 

بوون،  هاوپە�مانی  �ەهودا  لە  زۆر  ١٨ چونکە  دەهاتەوە،  ئەوان  بۆ  تۆڤ��اشەوە  لە  و 
کوڕ�شی  �ەهۆحانانی  بوو،  ئارەح  کوڕی  شەخەنە�ای  زاوای  ئەو  ئەوەی  لەبەر 
لە  باس�ان  لەبەردەممدا  ١٩ هەروەها  هێنابوو.  بەرەخ�ای  کوڕی  مەشوالمی  کچی 
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کارە چاکەکانی ئەو دەکرد و قسەکانی من�ان بۆی دەگێڕا�ەوە. ئ�نجا تۆڤ��ا چەند 
نامە�ەکی نارد بۆ ئەوەی بمترسێنێت.

و 7 گۆران�بێژ  و  دەرگاوان  دانا،  دەرگاکانم  و  نراوە  بن�اد  شووراکە  کە  بوو   ئەوە  ١

قەاڵکە  سەرۆکی  حەنەن�ای  و  برام  حەنانی  کرد  ٢ فەرمانم  دانران.  لێڤ��ەکان 
لەوانی  بوو،  دەست�اک  پی�اوێکی  حەنەن�ا  چونکە  بکەن،  ئۆرشەل�م  سەرپەرشتی 
نابێت  نەبێت،  گەرم  خۆر  »هەتا  گوتن:  3 پیێم  دەترسا.  خودا  لە  ز�اتر  د�کە 
دەرگاکان  ڕۆ�شتن�ان  پیێش  دەرگاوانەکان  دەبێ  بکرێنەوە.  ئۆرشەل�م  دەروازەکانی 
ئۆرشەل�م بکرێنە  دان�شتووانی  لێبدەن. هەروەها هەندێک  دابخەن و شمش�رە�ان 
هەندێک�ش�ان  و  خۆ�ان  د�ار�کراوی  پاسەوانی  شوێنی  لە  هەندێک�ان  پاسەوان، 

بەرامبەری ماڵەکەی خۆ�ان.«

ئەوانەی لە ڕا�پێچکراوی گەڕاونەتەوە
4 شارەکە بەرفراوان و گەورە بوو، گەلێکی کەم�ش لەناو�دا بوو، هێشتا ماڵەکان 

5 ئ�تر خودا خست��ە دڵمەوە کە خانەدان و کاربەدەست و گەل  نەنرابوون.  بن�اد 
کۆبکەمەوە بۆ تۆمارکردنی ڕەچەڵەک�ان، جا تۆماری ڕەچەڵەکنامەی ئەوانەم دۆز�ی�ەوە 

کە �ەکەم جار لە ڕاپیێچکراوی گەڕابوونەوە، ب�ن�م ئەمەی تێدا نووسراوە:

٦ ئەمانەش خەڵکی هەرێمەکەن، ئەوانەی لە ڕاپیێچکراوی گەڕانەوە، ئەوانەی 

و  ئۆرشەل�م  گەڕانەوە  )ئەوان  کردبوون  ڕاپیێچی  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری 
�ەهودا، هەر�ەکە بۆ شارۆچکەکەی خۆی. 7 ئەوانەی لەگەڵ زروبابل هاتنەوە، 
ب�لشان،  مۆردەخای،  نەحەمانی،  ڕەعەم�ا،  عەزەر�ا،  نەحەم�ا،  �ەشوع، 

م�س�ەرەت، ب�گڤەی، نەحوم و بەعەنا.(

ژمارەی پی�اوانی گەلی ئ�سرائ�ل:

٨ نەوەی پەرعۆش، دوو هەزار و سەد و حەفتا و دوو؛  
٩ نەوەی شەفەت�ا، سێ سەد و حەفتا و دوو؛  
 ١٠ نەوەی ئارەح، شەش سەد و پەنجا و دوو؛

 ١١ نەوەی پەحەت مۆئاب لە نەوەی �یێشوع و �ۆئاب، دوو هەزار و هەشت سەد و 
هەژدە؛

 ١٢ نەوەی ئ�الم، هەزار و دوو سەد و پەنجا و چوار؛
 ١3 نەوەی زەتو، هەشت سەد و چل و پیێنج؛
 ١4 نەوەی زەکای، حەوت سەد و شەست؛

 ١5 نەوەی بەنوی، شەش سەد و چل و هەشت؛
 ١٦ نەوەی بێڤەی، شەش سەد و ب�ست و هەشت؛

 ١7 نەوەی عەزگاد، دوو هەزار و سێ سەد و ب�ست و دوو؛
 ١٨ نەوەی ئەدۆن�قام، شەش سەد و شەست و حەوت؛
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 ١٩ نەوەی ب�گڤەی، دوو هەزار و شەست و حەوت؛
 ٢٠ نەوەی عاد�ن، شەش سەد و پەنجا و پیێنج؛

 ٢١ نەوەی ئاتێر لە حەزق�ا، نەوەد و هەشت؛
 ٢٢ نەوەی حاشوم، سێ سەد و ب�ست و هەشت؛

 ٢3 نەوەی بێسای، سێ سەد و ب�ست و چوار؛
 ٢4 نەوەی حار�ف، سەد و دوازدە؛

 ٢5 نەوەی گبعۆن، نەوەد و پیێنج.

 ٢٦ پی�اوانی بێت لەحم و نەتۆفا، سەد و هەشتا و هەشت؛
 ٢7 پی�اوانی عەناتۆت، سەد و ب�ست و هەشت؛

 ٢٨ پی�اوانی بێت عەزماڤێت، چل و دوو؛
 ٢٩ پی�اوانی ق�ر�ەت �ەعار�م، کەف�را و بئێرۆت، حەوت سەد و چل و سێ؛

 3٠ پی�اوانی ڕامە و گەڤەع، شەش سەد و ب�ست و �ەک؛
 3١ پی�اوانی م�خماس، سەد و ب�ست و دوو؛

 3٢ پی�اوانی بێت ئێل و عای، سەد و ب�ست و سێ؛
 33 پی�اوانی نەبۆکەی د�کە، پەنجا و دوو؛

 34 پی�اوانی ئ�المەکەی د�کە، هەزار و دوو سەد و پەنجا و چوار؛
 35 پی�اوانی حار�م، سێ سەد و ب�ست؛

 3٦ پی�اوانی ئەر�حا، سێ سەد و چل و پیێنج؛
 37 پی�اوانی لۆد، حاد�د و ئۆنۆ، حەوت سەد و ب�ست و �ەک؛

 3٨ پی�اوانی سەنائا، سێ هەزار و نۆ سەد و سی.

3٩ کاه�نەکان:

  نەوەی �ەدا�ا لە بنەماڵەی �یێشوع، نۆ سەد و حەفتا و سێ؛
 4٠ نەوەی ئ�مێر، هەزار و پەنجا و دوو؛

 4١ نەوەی پەشحور، هەزار و دوو سەد و چل و حەوت؛
 4٢ نەوەی حار�م، هەزار و حەڤدە.

43 لێڤ��ەکان:

  نەوەی �یێشوع لە نەوەی قەدم�ێل، لە نەوەی هۆدەڤ�ا، حەفتا و چوار.

44 گۆران�بێژەکان:

  نەوەی ئاساف، سەد و چل و هەشت.

45 دەرگاوانەکان:

  نەوەکانی
  شەلوم، ئاتێر، تەلمۆن، عەقوڤ، حەت�تا و شۆڤای، سەد و سی و هەشت.
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4٦ خزمەتکارانی پەرستگا:

  نەوەکانی
  چ�حا، حەسوفا، تەباعۆت،

47 قێرۆس، س�عا، پادۆن،  
4٨ لەڤانا، حەگابا، شەلمای،  
4٩ حانان، گ�دێل، گەحەر،  

5٠ ڕەئا�ا، ڕەچ�ن، نەقۆدا،  
5١ گەزام، عوزە، پاسێ�ەح،  

5٢ بێسەی، مەعون�م، نەفوس�م،  
53 بەقبوق، حەقوفا، حەرحور،  

54 بەچلوت، مەح�دا، حەرشا،  
55 بەرقۆس، س�سرا، تەمەح،  

5٦ نەچ�ەح و حەت�فا.  

57 نەوەی خزمەتکارەکانی سلێمان:

  نەوەکانی
  سۆتەی، سۆفەرەت، پەر�دا،

5٨ �ەعال، دەرکۆن، گ�دێل،  
5٩ شەفەت�ا، حەت�ل، پۆخەرەت هەچەڤا�م و ئامۆن.  

 ٦٠ سەرجەم خزمەتکارانی پەرستگا و نەوەکانی خزمەتکارانی سلێمان، سێ سەد و 
نەوەد و دوو بوون.

٦١ ئەمانەش ئەوانەن کە لە شارۆچکەکانی تێل مەلەح، تێل حەرشا، کەروڤ، 

ئەدۆن و ئ�مێرەوە سەرکەوتن، بەاڵم نە�انتوانی پیێناسەی بنەماڵە و ڕەچەڵەک�ان 
د�اری بکەن کە لە نەوەی ئ�سرائ�لن:

 ٦٢ نەوەکانی
  دەال�ا و تۆڤ��ا و نەقۆدا، شەش سەد و چل و دوو.

٦3 لە کاه�نەکان�ش:

  نەوەکانی
ناوی  بەرز�لە�یی گلعادی هێنا و  بەرز�لەی، کە کچێکی    حۆڤە�ا، هەقۆچ و 

ئەوی لێنرا.
لە  ئەوە  لەبەر  نەدۆزرانەوە،  بەاڵم  گەڕان،  ڕەچەڵەکنامەکان�اندا  بەدوای   ٦4 ئەمانە 
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خواردنە  لە  نابێت  کە  گوتن  پیێیی  ٦5 پارێزگارەکە  کران.  قەدەغە  کاه�ن�ێتی 
هەرەپی�رۆزەکان بخۆن هەتا ئەو کاتەی کاه�نێک بۆ ئور�م و توم�مa دادەنرێت.

 ٦٦ هەموو کۆمەڵەکە پیێکەوە چل و دوو هەزار و سێ سەد و شەست کەس بوون، 
٦7 جگە لە خزمەتکار و کارەکەرەکان�ان کە حەوت هەزار و سێ سەد و سی 

و  پی�او  پیێنج گۆران�بێژی  و  و چل  دوو سەد  بوون، هەروەها  و حەوت کەس 
و  چل  و  سەد  دوو   ،bئەسپ شەش  و  سی  و  سەد  ٦٨ حەوت  هەبوو.  ژن�ان 
پیێنج هێستر، ٦٩ چوار سەد و سی و پیێنج وشتر، شەش هەزار و حەوت سەد و 

ب�ست گوێدرێژ هەبوون.

7٠ هەندێک لە گەورەی بنەماڵەکان بەخش�ن�ان بۆ کارەکە پیێشکەش کرد. 

و  سەد  پیێنج  و   dتاس پەنجا  و  گەنج�نە  بە  زێڕی   cدرهەم هەزار  پارێزگارەکە 
بنەماڵەکان  گەورەی  لە  7١ هەندێک�ش  بەخشی.  کاه�نەکان  بە  کراسی  سی 
زێڕ  بەڕێوەبردنی کارەکە، ب�ست هەزار درهەمی  دا�ە گەنج�نەی  بەخش�ن�ان 
و دوو هەزار و دوو سەدe مەنای ز�و. 7٢ ئەوەی پاشماوەی گەل بەخش��ان، 
ب�ست هەزار درهەمی زێڕ، دوو هەزار مەنای ز�و، لەگەڵ شەست و حەوت 

کراس بۆ کاه�نەکان.
لەگەڵ  پەرستگا،  خزمەتکارانی  و  گۆران�بێژ  دەرگاوان،  لێڤی،  73 کاه�ن، 

شارۆچکەکان�ان  لە  ئ�سرائ�ل��ەکان  پاشماوەی  و  د�کە  کەسی  هەندێک 
ن�شتەجێ بوون.

کاتێک مانگی حەوت هات، نەوەی ئ�سرائ�ل لە شارۆچکەکانی خۆ�ان بوون.

عەزرا تەورات دەخوێنێپ�ەوە

 ئ�نجا هەموو گەل وەک �ەک کەس لە گۆڕەپانەکەی بەردەم دەروازەی ئاودا ٨ ١

تەوراتی موسا  پەڕتووکی  تەورات�ان گوت،  مامۆستای  بە عەزرای  و  کۆبوونەوە 
بهێنێت کە �ەزدان فەرمانی پیێ کردبوو بۆ ئ�سرائ�ل.

تەوراتی  پەڕتووکی  کاه�ن�ش  عەزرای  حەوت  مانگی  �ەکەمی  ڕۆژی  لە  ٢ ئ�تر 

هێنا�ە بەردەم کۆمەڵەکە، ژن و پی�او و هەموو ئەوانەی بە تێگە�شتنەوە گوێ دەگرن. 
و  ژن  بۆ  ئاو،  دەروازەی  پیێش  گۆڕەپانەکەی  لەبەردەم  ن�وەڕۆ،  هەتا  بە�ان��ەوە  3 لە 

پی�او و تێگە�شتووان خوێند�ی�ەوە، هەموو گەل�ش گوێی�ان بۆ پەڕتووکی تەورات شل 
کردبوو.

a ٦5 دوو بەردی گرانبەها بوون، لە کاتی بڕ�اردان بۆ زان�نی خواستی خودا بەکارهێنراون، بڕوانە دەرچوون ٢٨ :3٠ و �ەکەم ساموئێل ٢3 :٩ -١٢.   

b ٦٨ بڕوانە عەزرا ٢ :٦٦  .  

c 7٠ هەزار درهەم: نز�کەی ٨,5 ک�لۆگرام.  

d 7٠ کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  

e 7١ نز�کەی ٢ ،١ تەنی ز�و.  
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4 عەزرای مامۆستای تەورات لەسەر ئەو دووانگە�ە ڕاوەستا کە بۆ ئەو کارە لە دار 

دروستکرابوو، مەت�س�ا و شەمەع و عەنا�ا و ئور�ا و ح�لق�ا و مەعسێ�اهو لەالی 
و  و حاشوم  مەلک�ا  و  م�شائ�ل  و  پەدا�ا  لەالی چەپی�ش��ەوە  و  ڕاوەستان  ڕاست�ەوە 

حەشبەدانا و زەکەر�ا و مەشوالم ڕاوەستان.
سەرووی  لە  چونکە  کردەوە،  گەل  هەموو  لەبەرچاوی  پەڕتووکەکەی  5 عەزرا 

هەموو گەلەوە بوو، کە پەڕتووکەکەی کردەوە هەموو گەل هەستانە سەرپیێ. ٦ عەزرا 
ستا�شی �ەزدانی پەروەردگاری گەورەی کرد، هەموو گەل�ش دەست�ان بەرزکردەوە 
و وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئام�ن! ئام�ن!« کڕنۆش�ان بۆ �ەزدان برد و سەر�ان خستە سەر 

زەوی.
7 لێڤ��ەکان کە لە �یێشوع، بانی، شێرێڤ�ا، �ام�ن، عەقوڤ، شەبەتەی، هۆد�ا، 

بۆ  تەورات�ان  پیێکهاتبوون،  پەال�ا  و  حانان  �ۆزاڤاد،  عەزەر�ا،  قەل�تا،  مەعسێ�اهو، 
تەوراتی  پەڕتووکی  ٨ بە ڕوونی  ڕاوەستابوون.  لەوێ  گەل ڕوون دەکردەوە و گەل�ش 
کە  تێبگات  لەوە  گەل  ئەوەی  بۆ  لێکدا�ەوە  واتاکە�ان  خوێندەوە،  خودا�ان 

دەخوێنرا�ەوە.
٩ پاشان نەحەم�ا کە پارێزگار بوو لەگەڵ عەزرای کاه�ن و مامۆستای تەورات و 

ئەو لێڤ��انەی گەل�ان تێدەگە�اند بە هەموو گەلی گوت: »ئەمڕۆ ڕۆژێکی پی�رۆزە 
ئەوەی  لەبەر  مەگر�یێن.«  و  مەگێڕن  ش�وەن  ئەوە  لەبەر  پەروەردگارتان،  �ەزدانی  بۆ 

هەموو گەل کاتێک گوێی�ان لە وشەکانی تەورات بوو، گر�ابوون.
خواردنەوەی  و  بخۆن  چەور  خواردنی  و  »بڕۆن  گوتن:  پیێیی  نەحەم�ا  ١٠ ئ�نجا 

پی�رۆزە بۆ  ش�ر�ن بخۆنەوە و بەشی ئەوانەش بنێرن کە بۆ�ان ئامادە نەکراوە. ئەمڕۆ 
�ەزدانمان، دڵتەنگ مەبن، چونکە خۆشی �ەزدان هێزتانە.«

بن،  »بێدەنگ  دە�انگوت:  و  دەکردەوە  هێور  گەل�ان  هەموو  ١١ لێڤ��ەکان�ش 

چونکە ئەمڕۆ پی�رۆزە، دڵتەنگ مەبن.«
١٢ پاشان هەموو گەل چوون بۆ ئەوەی بخۆن و بخۆنەوە، بەشە خواردن بنێرن و 

ئاهەنگێکی گەورە بگێڕن، چونکە لەو وشانە تێگە�شتن کە فێر کران.
١3 لە ڕۆژی دووەم گەورەی بنەماڵەکانی هەموو گەل و کاه�ن و لێڤ��ەکان لەالی 

تێبگە�ەنێت.  تەورات�ان  پە�امی  ئەوەی  بۆ  کۆبوونەوە  تەورات  مامۆستای  عەزرای 
١4 جا ب�ن��ان لەو تەوراتەی کە �ەزدان لەسەر دەستی موسا فەرمانی پیێ کردووە، 

نووسراوە کە نەوەی ئ�سرائ�ل لە کاتی جەژنداa کەپرنش�ن دەبن، لە مانگی حەوت، 
١5 پیێو�ستە لەناو هەموو شارۆچکەکان�ان و لە ئۆرشەل�مدا بانگەواز بکەن و بڵێن: 

»بچنە دەرەوە بۆ چ�اکان و چڵی زە�توون و زە�توونی کێوی و مۆردb و دار خورما و 
داری گەاڵدار بهێنن بۆ دروستکردنی کەپر،« هەروەک نووسراوە.

١٦ جا گەل ڕۆ�شتن و هێنا�ان و کەپر�ان بۆ خۆ�ان دروستکرد، هەر�ەکە و لەسەر 

a ١4 جەژن: مەبەستی لە جەژنی کەپڕەش�نە�ە. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢3 :33 -3٦.   

b ١5 مۆرد: دارێکە گەاڵکانی بر�قەدارە و سەوزێکی تۆخە، گوڵی س�یی دەگرێت و بۆنی خۆشە، لە بێت لەحم و حەبرۆن هە�ە. ئێستا لە ڕۆژهەاڵت پیێیی دەگوترێت ئاس.  



نەحەم�ا ٨47٩

گۆڕەپانەکەی  و  خودا  ماڵی  حەوشەکانی  و  حەوشەکان�ان  لەناو  و  ماڵەکەی  بانی 
لە  کۆمەڵەی  ئەو  ١7 هەموو  ئەفرا�م.  دەروازەی  گۆڕەپانەکەی  و  ئاو  دەروازەی 
ڕاپیێچکراوی گەڕابوونەوە کەپر�ان دروستکرد و لەناو کەپردا دان�شتن. لە سەردەمی 
و  گەورە  ئاهەنگێکی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ڕۆژە  ئەو  هەتا  نونەوە  کوڕی  �ەشوعی 

شکۆداری لەو جۆرە�ان نەگێڕابوو.
ڕۆژی  لە  دەخوێندەوە،  تەوراتی خودای  پەڕتووکی  لە  عەزرا  ڕۆژ  لەدوای  ١٨ ڕۆژ 

هەشتەمدا  ڕۆژی  لە  و  گێڕا  جەژن�ان  ڕۆژ  حەوت  کۆتا�یی.  ڕۆژی  هەتا  �ەکەمەوە 
بەپیێیی ڕێوڕەسم ئاهەنگی کۆتا�ی��ێهێنان بوو.

دانپپێدانانی گەل بە گوناهەکانیان

و ٩ ڕۆژوو  بە  کۆبوونەوە،  ئ�سرائ�ل  نەوەی  مانگەدا  ئەم  چواری  و  ب�ست   لە  ١

جلوبەرگی گوشa و سەری تۆزاو�ی�ەوە. ٢ ئەوانەی لە ڕەچەڵەکی ئ�سرائ�ل بوون 
گوناهەکانی  بە  دان�ان  و  ڕاوەستان  و  بوونەوە  ج�ا  بێگانەکان  ڕەچەڵەکە  هەموو  لە 
و چارەکە  ڕاوەستان  3 لە شوێنەکانی خۆ�اندا  نا.  باوباپی�ران�ان  تاوانەکانی  و  خۆ�ان 
ڕۆژێک لە پەڕتووکی تەوراتی �ەزدانی پەروەردگار�ان خوێندەوە، چارەکە ڕۆژێک�ش 
دان�ان بە گوناهەکان�ان دەنا و کڕنۆش�ان بۆ �ەزدانی پەروەردگار�ان دەبرد. 4 لەسەر 
پیێ�ل�کانەکەی لێڤ��ەکان، �یێشوع، بانی، قەدم�ێل، شەڤەن�ا، بوننی، شێرێڤ�ا، بانی 
کرد.  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  بۆ  هاوار�ان  بەرز  دەنگی  بە  و  ڕاوەستان  کەنانی  و 
شەڤەن�ا  هۆد�ا،  شێرێڤ�ا،  حەشەڤنە�ا،  بانی،  قەدم�ێل،  �یێشوع،  لێڤ��ەکان،  5 لە 

لە  کە  بکەن  پەروەردگارتان  �ەزدانی  ستا�شی  و  »هەستن  گوت�ان:  پەتەح�ا،  و 
ئەزەلەوە�ە و هەتاهەتا�ە.«

بەرەکەت  هەموو  بەسەر  بەرزە  بێت،  بەرەکەتدار  شکۆدارت  ناوی  »با 
دروستکرد،  ئاسمانت  تۆ  �ەزدان�ت.  تەنها  بە  خۆت  ٦ تۆ  ستا�شێکەوە.  و 
ئاسمانی ئاسمانەکان و هەموو هێزەکان�ان، زەوی و هەموو ئەوەی لەسەر�ەتی، 
و  دەدە�ت  هەموو�ان  بە  ژ�ان  تۆ  تێ�اندا�ە.  کە  ئەوەی  هەموو  و  دەر�اکان 

هێزەکانی ئاسمان کڕنۆشت بۆ دەبەن.
ئووری  لە  و  هەڵبژارد  ئەبرامت  کە  پەروەردگار�ت،  �ەزدانی  7 »تۆ 

دڵسۆزە،  تۆ  لەبەردەمی  ٨ ب�ن�ت  ئ�براه�م.  نا  ناوت  و  دەرتهێنا  کلدان��ەکانەوە 
پە�مانت لەگەڵی بەست، کە خاکی کەنعانی و ح�تی و ئەمۆری و پر�زی و 
�ەبوسی و گرگاش��ەکانی بدە�تێ، ب�دە�تە نەوەکەی، ئ�نجا بەڵێنەکەی خۆتت 

هێنا�ە دی، چونکە تۆ ڕاستودروست�ت.
بوو  هاوار�ان  لە  گوێت  و  ب�نی  م�سر  لە  ئێمەت  باوباپی�رانی  زەل�لی  ٩ »تۆ 

a ١ وەک هێمای تۆبەکردن جلوبەرگ�ان لە گوش دروستکردووە و لەبەر�ان کردووە.  



٨4٨نەحەم�ا ٩

هەموو  و  ف�رعەون  دژی  لە   bپەرجووت و  ١٠ ن�شانە   .aسوور دەر�ای  لەالی 
م�سر�ی�ەکان  زان�ت  چونکە  کرد،  خاکەکەی  گەلی  و  کاربەدەستەکانی 
زۆر�ان لێکردن. جا ناوێکت بۆ خۆت دروستکرد وەک ئەوەی ئەمڕۆ هە�ە. 
١١ دەر�اکەت لەبەردەم�اندا شەق کرد تاوەکو بەناو دەر�اکە بەسەر وشکان�دا 

لەناو  بەردێک  وەک  قوواڵ�ی�ەوە،  ناو  فڕێدا�ە  ئەوان�شت  ڕاونەرانی  ب�ەڕ�نەوە، 
ئاوە بەهێزەکان. ١٢ بە ڕۆژ بە ستوونی هەور ڕێت ن�شان دان، بە شەو�ش بە 

ستوونی ئاگر، هەتا ئەو ڕێگا�ە�ان بۆ ڕووناک بکە�تەوە کە پیێ�دا دەڕۆن.
دوا�ت.  لەگەڵ�اندا  ئاسمانەوە  لە  و  دابەز�ت  س�نا  شاخی  ١3 »لەسەر 

١4 ڕۆژی  دانێ.  باشەکانت  فەرمانە  و  فەرز  و  فێرکردنە ڕاست  و  حوکمە ڕێک 
شەممەی پی�رۆزت پیێ ناساندن، لەسەر دەستی موسای خزمەتکارت فەرمان 
و فەرز و فێرکردنەکانت دانێ. ١5 لە برس�ێت��اندا لە ئاسمانەوە نانت دانێ، لە 
پیێدان کە بچنە  ت�نووێت�ش�اندا لە تاشەبەردەوە ئاوت بۆ دەرهێنان و فەرمانت 

ناو ئەم خاکە و بە م�رات وەر�بگرن، کە سوێندت خواردبوو ب�اندە�تێ.
١٦ »بەاڵم ئەوان، واتە باوباپی�رانمان لەخۆبا�یی و کەللەڕەق بوون و گوێی�ان لە 

فەرمانەکانت نەگرت. ١7 ڕەت�ان کردەوە گوێ بگرن و پەرجووەکانی تۆ�ان وەب�ر 
خۆ�ان نەهێنا�ەوە کە بۆت کردن، کەللەڕەق��ان کرد و لە کاتی �اخ�بوونەکە�اندا 
سەرۆک�ان بەسەر خۆ�انەوە دانا تاکو بگەڕێنەوە سەر کۆ�ال�ەت��ەکە�ان. بەاڵم 
تۆ خودا�ەکی لێبوردە و م�هرەبان و بە بەزە�ی�ت، پشوودرێژ�ت، خۆشەو�ستی 
پە�کەرێکی  کە  کاتێک  ١٨ تەنانەت  نەهێنان،  لێ  وازت  تۆ  زۆرە.  نەگۆڕت 
لەقاڵبدراوی گوێرەکە�ان دروستکرد و گوت�ان: ”ئەمە خوداوەندەکەتانە، ئەوەی 

ئێوەی لە م�سر دەرهێنا!“ �ان کاتێک چەند�ن کفری گەورە�ان کرد.
ڕۆژ  بە  نەهێنان،  لێ  وازت  لە چۆڵەوانی  زۆرەکەت  بەزە�ی�ە  بە  تۆ  ١٩ »بەاڵم 

بە  بدات،  پی�شان  ڕێگا�ان  ئەوەی  بۆ  نەچوو  ال  لەسەر�ان  هەورەکە  ستوونە 
پیێ�دا دەڕۆن.  شەو�ش ستوونە ئاگرەکە تاکو ئەو ڕێگا�ە ڕووناک بکاتەوە کە 
دەم�ان  لە  مەنی خۆتت  و  فێرکردن�ان  بۆ  پیێدان  ٢٠ ڕۆحە چاکەکەی خۆشت 

بەخێوت  چۆڵەوانی  لە  ساڵ  ٢١ چل  ت�نووێت��ان.  بۆ  پیێدان  ئاوت  و  نەگرتەوە 
کردن و لە ه�چ�ان کەم نەبوو، جلەکان�ان دانەڕزا و پیێ�ەکان�ان نەئاوسا.

٢٢ »پاشا�ەتی و گەالنت پیێدان بەسەر هەرێمەکاندا دابەشت کردن، خاکی 

داگ�ر  باشان�ان  پاشای  عۆگی  خاکی  هەروەها  حەشبۆن،  پاشای  س�حۆنی 
کرد. ٢3 کوڕەکانی ئەوانت وەک ئەستێرەکانی ئاسمان زۆر کرد و ئەوانت هێنا 
بکەن.“  داگ�ری  ناو�ی�ەوە  ”وەرنە  فەرموو:  باوباپی�ران�انت  بە  کە  ئەو خاکەی 
٢4 ئ�نجا کوڕان هاتن و دەست�ان بەسەر خاکەکەدا گرت، تۆش کەنعان��ەکانی 

a ٩ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی �ۆنانی 

پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  

b ١٠ پەرجوو: موعج�زە.  



نەحەم�ا ٨4٩٩

گەلەکان�ت  و  پاشاکانی  کرد،  زەل�ل  لەبەردەم�اندا  خاکەکەت  دان�شتووانی 
دا�ە دەست ئەوان، هەتا ئەوە�ان پیێ بکەن کە پیێ�ان باشە. ٢5 چەند شارێکی 
قەاڵبەند و زەوی بەپی�ت�ان گرت؛ ماڵ�ان داگ�ر کرد کە پڕ بوو لە هەموو جۆرە 
شتێکی باش، ب�ری هەڵکەنراو، ڕەزەمێو، ڕەزی زە�توون و داری بەرداری زۆر. 
ئ�نجا هەتا تێر و قەڵەو بوون خوارد�ان و چێژ�ان لە چاکەی زۆری تۆ وەرگرت.

٢٦ »بەاڵم �اخی بوون و لێت هەڵگەڕانەوە و پشت�ان لە فێرکردنەکانی تۆ کرد. 

پیێغەمبەرەکانی تۆ�ان کوشت، ئەوانەی ئاگادار�ان کردنەوە هەتا ب�انگەڕێننەوە 
دەست  دا�ە  ئەوانت  ٢7 ئ�تر  کرد.  گەورە�ان  کفری  چەند�ن  تۆ،  الی 
دوژمنەکان�ان، ئەوان�ش ستەم�ان لێکردن. کاتێک لە تەنگانەدا بوون هاوار�ان 
بۆ کرد�ت، تۆش لە ئاسمانەوە گوێت لێ بوو، جا بەپیێیی بەزە�ی�ە زۆرەکەت 

چەند ڕزگارکەرێکت پیێدان، کە لە دەست دوژمنان�ان ڕزگار�ان کردن.
تۆ،  لەبەردەمی  خراپە  ئەنجامدانی  بۆ  گەڕانەوە  حەسانەوە،  ٢٨ »کاتێک 

تۆش لەناو دەستی دوژمنەکان�ان وازت لێ هێنان هەتا بەسەر�اندا زاڵ بن، جا 
گەڕانەوە و هاوار�ان بۆت کرد، تۆش لە ئاسمانەوە گوێت لێ بوو، زۆر جار 

بەپیێیی بەزە�ی�ەکەت فر�ا�ان کەوت�ت.
٢٩ »ئاگادارت کردنەوە هەتا ب�انگەڕێن�تەوە سەر فێرکردنەکانت. بەاڵم ئەوان 

حوکمەکانت  دژی  لە  و  نەگرت  فەرمانەکانت  لە  گوێی�ان  و  بوون  لەخۆبا�یی 
بکات،  پە�ڕەو�ان  ”ئەو کەسەی  فەرمووت:  لەبارە�انەوە  کە  گوناه�ان کرد، 
بەهۆ�انەوە دەژ�یێت.“ ئەوان کەللەڕەقانە پشت�ان تێ کرد�ت و مل�ان ڕەقکرد 
بە  و  بوو�ت  پشوودرێژ  لەگەڵ�ان  زۆر  سااڵنێکی  3٠ تۆ  نەگرت.  گوێی�ان  و 
ڕۆحی خۆت و لە ڕێگەی پیێغەمبەرەکانتەوە ئاگادارت کردنەوە، بەاڵم گوێی�ان 
بەزە�ی�ە  لەبەر  3١ بەاڵم  دراوسێ.  گەالنی  دەستی  دا�ە  ئەوانت  تۆش  نەگرت، 
خودا�ەکی  تۆ  چونکە  نەهێنان،  لێ  وازت  نەهێنان،  پیێ  کۆتا�ی�ت  زۆرەکەت 

م�هرەبان و بە بەزە�ی�ت.
کە  سام،  بە  و  توانا  بە  مەزنی  خودای  ئێمە،  خودای  ئەی  3٢ »ئێستاش 

پە�مانی خۆشەو�ست��ەکەت دەبە�تەسەر، با بەالتەوە کەم نەبێت هەموو ئەو 
تووشی  بووە،  ڕابەرەکانمان  و  پاشا  تووشی  بووە،  تووشمان  ناخۆش��انەی کە 
گەلەکەت  هەموو  و  باوباپی�رانمان  تووشی  بووە،  پیێغەمبەرەکانمان  و  کاه�ن 
بووە، لە ماوەی پاشا�ەتی پاشاکانی ئاشورەوە هەتا ئەمڕۆ. 33 لە هەموو ئەوەی 
بەسەرمان هاتووە تۆ ڕاستودروست�ت، چونکە تۆ دڵسۆز�ت ئەنجام دا، ئێمەش 
فێرکردنەکەت  بە  کار�ان  باوباپی�رانمان  و  و کاه�ن  و سەرکردە  34 پاشا  خراپە. 
تاکو  ئاگادارت کردنەوە  �اسا�انەی کە  ئەو فەرمان و  نەدا�ە  نەکرد و گوێی�ان 
زۆرەی  لەو چاکە  و  پاشا�ەت��ەکەی خۆ�ان  لە  35 تەنانەت  بکەن.  جێبەجێیی 
تۆ کە داتە ئەوان لەو خاکە فراوان و بەپی�تەی کە خستتە بەردەم�ان، خزمەتی 

تۆ�ان نەکرد و لە کردەوە خراپەکان�ان نەگەڕانەوە.



٨5٠نەحەم�ا ٩

هەتا  ئێمە  باوباپی�رانی  بە  داوتە  کە  خاکەش  ئەو  کۆ�لە�ن  ئێمە  3٦ »ئەمڕۆ 

37 لەبەر  لەسەری.  کۆ�لە�ن  ئێمە  ئەوەتا  بخۆن،  خێروبێرەکەی  و  بەروبووم  لە 
ئێمەت  لەسەر  کە  پاشا�انە�ە  ئەو  بۆ  زۆرەکەشی  بەروبوومە  گوناهەکانمان 
داناوە، کە بەسەر خۆمان و ئاژەڵەکانماندا زاڵن، بەپیێیی ئارەزووی خۆ�ان. ئ�تر 

ئێمە لە تەنگانە�ەکی گەورەدا�ن.

�ەیمانی خەڵک
3٨ »لەبەر هەموو ئەمانە، ئێمە پە�مانێک دەبەست�ن و دە�نووس�نەوە، ڕابەر و لێڤی 

و کاه�نەکان�شمان مۆری دەکەن.«

 ئەوانەی مۆر�ان کرد:١٠ ١

نەحەم�ای پارێزگار کوڕی حەخەل�ا.   

  سدق�ا، ٢ سەرا�ا، عەزەر�ا، �ەرم�ا،
3 پەشحور، ئەمەر�ا، مەلک�ا،  
4 حەتوش، شەڤەن�ا، مەلوخ،  

5 حار�م، مەرێمۆت، عۆبەد�ا،  
٦ دان�ال، گ�نەتۆن، باروخ،  
7 مەشوالم، ئەب�ا، م�ام�ن،  

٨ مەعەز�اهو، ب�لگەی و شەمەع�ا.  
  ئەمانە کاه�نەکان بوون.

٩ لێڤ��ەکان�ش:  
  �یێشوعی کوڕی ئەزەن�ا، بەنوی لە نەوەی حێناداد و قەدم�ێل و

١٠ هاوکارەکان�ان: شەڤەن�ا،  
  هۆد�ا، قەل�تا، پەال�ا، حانان،

١١ م�کا، ڕەحۆڤ، حەشەڤ�ا،  
١٢ زەکور، شێرێڤ�ا، شەڤەن�ا،  

١3 هۆد�ا، بانی و بەن�نو.  

 ١4 ڕابەرەکانی گەل:
  پەرعۆش، پەحەت مۆئاب، ئ�الم، زەتوا، بانی،

١5 بوننی، عەزگاد، بێڤەی،  
١٦ ئەدۆن�ا، ب�گڤەی، عاد�ن،  

١7 ئاتێر، حەزق�ا، عەزور،  
١٨ هۆد�ا، حاشوم، بێسای،  

١٩ حار�ف، عەناتۆت، نێڤای،  
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٢٠ مەگ��عاش، مەشوالم، حێز�ر،  
٢١ مەشێزەبێل، سادۆق، �ەدوەع،  

٢٢ پەلەت�ا، حانان، عەنا�ا،  
٢3 هۆشێ�ەع، حەنەن�ا، حەشوڤ،  

٢4 هەڵۆحێش، پی�لحا، شۆڤێق،  
٢5 ڕەحوم، حەشەڤنا، مەعسێ�اهو،  

٢٦ ئەخ�ا، حانان، عانان،  
٢7 مەلوخ، حار�م و بەعەنا.  

و  گۆران�بێژ  دەرگاوان،  لێڤی،  کاه�ن،  لە  کە  گەل�ش  ٢٨ »پاشماوەی 

خزمەتکارانی پەرستگا پیێکهاتوون، هەروەها هەموو ئەوانەی لە پیێناو تەوراتی 
لەگەڵ  کردووەتەوە،  ج�ا  دراوسێ  گەالنی  گاڵو�ی�ەکانی  لە  خۆ�ان  خودا 
هە�ە،  تێگە�شتن�ان  و  زان�ن  کە  کچەکان�ان  و  کوڕ  هەموو  و  ژنەکان�ان 
و  نەفرەت  ناو  دێنە  خانەدانەکان�ان،  براکان�ان،  پاڵ  دەچنە  ئێستا  ٢٩ ئەمانە 

سوێندخواردنێک کە بەپیێیی تەوراتی خودا�ان بڕۆن، ئەوەی بە دەستی موسای 
بەندەی خودا پیێ�داون، هەموو فەرمانەکانی �ەزدانی پەروەردگارمان و حوکم و 

فەرزەکانی بەجێبهێنن و پە�ڕەوی بکەن.
3٠ »هەروەها کچمان نادە�نە گەالنی خاکەکە و کچ�ش�ان لێ ناهێن�ن بۆ 

کوڕمان.
3١ »کاتێک گەالنی دراوسێ کەلوپەل و هەر خۆراکێک لە ڕۆژی شەممەدا 

بهێنن بۆ فرۆشتن، لێ�ان ناکڕ�ن، نە لە ڕۆژی شەممەدا و نە لە ڕۆژی پی�رۆز. 
هەروەها هەر حەوت ساڵ جارێک زەو�ی�ەکانمان بە بە�اری بەجێدەهێڵ�ن و لە 

قەرزەکان�شمان خۆشدەب�ن.
3٢ »جێبەجێکردنی ئەو فەرمانە بەسەر خۆماندا دەسەپیێن�ن کە سااڵنە سێ 

�ەکی شاقلێک بخە�نە ئەستۆی خۆمان بۆ خزمەتی ماڵی خودامان: 33 بۆ نانی 
سووتاندنی  قوربانی  و  بەردەوام  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  بۆ  تەرخانکراو؛ 
بۆ  جەژنەکان؛  و  سەرەمانگ  و  شەممە  پیێشکەشکراوەکانی  بۆ  بەردەوام؛ 
پیێشکەشکراوە پی�رۆزەکان؛ بۆ قوربان��ەکانی گوناه بۆ کەفارەتی ئ�سرائ�ل و بۆ 

هەموو خزمەتەکانی ماڵی خودامان.
کرد  ت�روپشکمان  گەل  و  لێڤ��ەکان  لەگەڵ  کاه�ن  ئێمەی  34 »هەروەها 

خوداکەمان  ماڵی  بۆ  دار  بنەماڵە�ەک  هەر  د�ار�کراودا  کاتی  لە  سااڵنە  کە 
بهێنێت، بۆ ئەوەی هەروەک لە تەوراتدا نووسراوە لەسەر قوربانگای �ەزدانی 

پەروەردگارمان بسووتێنرێت.
35 »هەروەها بۆ هێنانی �ەکەم�ن بەرهەمی خاکەکەمان و �ەکەم بەری هەموو 

درەختێکی م�وە ساڵ بە ساڵ بۆ ماڵی �ەزدان.
ئاژەڵەکانمان،  نێر�نە�ەکی  هەموو  نۆبەرەی  و  نۆبەرە  کوڕی  3٦ »لەگەڵ 
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هەتا  مەڕەکانمان  و  مانگا  نۆبەرەی  لەگەڵ  نووسراوە،  تەوراتدا  لە  هەروەک 
خوداکەمان  ماڵی  لە  کە  کاه�نانەی  ئەو  بۆ  خوداکەمان  ماڵی  بۆ  ب�انهێن�ن 

خزمەت دەکەن.
بەروبوومی  و  دانەوێڵەمان  پیێشکەشکراوی  و  هەو�ر  �ەکەم�ن  37 »هەروەها 

هەموو دارێک و شەراب و زە�ت بۆ کاه�نەکان دەهێنن بۆ ناو ژوورەکانی ماڵی 
چونکە  دەبێت،  لێڤ��ەکان  بۆ  بەروبوومەکانمان  دە�ەکی  هەروەها  خودامان. 
ئەوە لێڤ��ەکانن کە دە�ەک لە هەموو ئەو شارۆچکانە کۆ دەکەنەوە کە ئێمە 
دەبێت  لێڤ��ەکاندا  لەگەڵ  هارون  نەوەی  3٨ کاه�نێکی  دەکە�ن.  کار  تێ�اندا 
کاتێک لێڤ��ەکان دە�ەک وەردەگرن، لێڤ��ەکان�ش دە�ەک لە دە�ەکی وەرگ�راو 
لێڤ�شەوە،  نەوەی  بە  ئ�سرائ�ل  3٩ نەوەی  خودامان.  ماڵی  گەنج�نەی  دەدەنە 
قاپوقاچاغەکانی  ژوورەکان،  دەهێننە  زە�ت  و  نوێ  و شەرابی  دانەوێڵە  د�اری 

پی�رۆزگا و کاه�نە خزمەتکار و دەرگاوان و گۆران�بێژەکان�ش لەوێن.
»واز لە ماڵی خودای خۆمان ناهێن�ن.«

دانیش�ووانی نوێپی ئۆرشەلیم

 ڕابەرەکانی گەل لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوون و پاشماوەی گەل�ش ت�روپشک�ان ١١ ١

پی�رۆز،  کرد تاکو �ەک لە دە�ان بێن بۆ ن�شتەجێبوون لە ئۆرشەل�م، شاری 
بۆ  بەرەکەت�ان کرد  ٢ گەل داوای  مانەوە.  لە شارۆچکەکانی خۆ�ان  نۆ بەشەکەش 

هەموو ئەوانەی کە خۆبەخش بوون بۆ ن�شتەجێبوون لە ئۆرشەل�م.

نەوەی  و  پەرستگا  خزمەتکارانی  لێڤی،  کاه�ن،  ئ�سرائ�لی،  3 هەندێک   
بوون،  ن�شتەجێ  �ەهودا  شارۆچکەکانی  لە  سلێمان  خزمەتکارەکانی 
هەرکەسێک لەسەر موڵکەکەی خۆی، 4 لە کاتێکدا خەڵکی �ەهود�ا و بن�ام�ن 
لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوون. ئەمانە ئەو ڕابەرانەی هەرێمەکەن کە لە ئۆرشەل�م 

ن�شتەجێ بوون:

  لە نەوەی �ەهودا:
کوڕی  شەفەت�ا  کوڕی  ئەمەر�ا  کوڕی  زەکەر�ا  کوڕی  عوز�ا  کوڕی    عەتا�ا 

مەهلەلئێل لە نەوەی پیێرێز،
5 لەگەڵ مەعسێ�اهوی کوڕی باروخ�ش کوڕی کۆل حوزێ کوڕی حەزا�ا کوڕی   

عەدا�ا کوڕی �ۆ�ار�ڤ کوڕی زەکەر�ای خەڵکی شالەح.
و  شەست  و  سەد  چوار  دان�شتبوون،  ئۆرشەل�م  لە  کە  پیێرێز  نەوەی  ٦ هەموو   

هەشت پی�اوی توانادار بوون.
7 ئەمانەش نەوەی بن�ام�نن:  

کوڕی  قۆال�ای  کوڕی  پەدا�ا  کوڕی  �ۆعێد  کوڕی  مەشوالم  کوڕی    سەلو 
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مەعسێ�اهوی کوڕی ئ�ت�ێلی کوڕی �ەشەع�ا، ٨ لەگەڵ گەبەی و سەلەی کە 
شوێنکەوتووەکانی بوون، نۆ سەد و ب�ست و هەشت کەس بوون.

هەسەنوئاش  کوڕی  �ەهودای  بوو،  سەرپەرشت�ار�ان  زکری  کوڕی  ٩ �ۆئێلی   
سەرپەرشت�اری بەشی دووەمی شارەکە بوو.

 ١٠ لە کاه�نەکان:
  �ەدا�ای کوڕی �ۆ�ار�ڤ؛ �اک�ن؛

مەرا�ۆت  کوڕی  سادۆق  کوڕی  مەشوالم  کوڕی  ح�لق�ا  کوڕی  ١١ سەرا�ای   
ئەوانەی کاری  ١٢ هاوکارەکان�ش�ان  و  لێ�رسراوی ماڵی خودا  کوڕی ئەح�توڤی 

پەرستگاکە�ان دەکرد، هەشت سەد و ب�ست و دوو بوون؛
  لەگەڵ عەدا�ای کوڕی �ەرۆحام کوڕی پەلەل�ا کوڕی ئەمچی کوڕی زەکەر�ا 
کوڕی پەشحور کوڕی مەلک�ا و ١3 هاوکارەکان�شی گەورەی بنەماڵەکان بوون، 

دوو سەد و چل و دوو بوون؛
مەش�لێمۆت  کوڕی  ئەحزەی  کوڕی  عەزەرئێل  کوڕی  عەمشسەی    لەگەڵ 
کوڕی ئ�مێر و ١4 هاوکارەکان�ش�ان پاڵەوانە بەجەرگەکان بوون، سەد و ب�ست و 

هەشت بوون.
  زەبد�یێلی کوڕی گ�دۆل�م سەرپەرشت�ار�ان بوو.

 ١5 لە لێڤ��ەکان�ش:
  شەمەع�ای کوڕی حەشوڤ کوڕی عەزر�قام کوڕی حەشەڤ�ای کوڕی بوننی؛

کارەکەی  بوون، سەرپەرشت�اری  لێڤ��ەکان  ڕابەرەکانی  لە  �ۆزاڤاد  و  ١٦ شەبەتەی   
دەرەوەی ماڵی خودا بوون؛

١7 هەروەها مەتەن�ای سەرپەرشت�ار، کە کوڕی م�کا کوڕی زەبدی کوڕی ئاساف   
بوو، لە کاتی نوێژدا سەرپەرشتی سوپاسگوزاری دەکرد؛

  بەقبوق�ا کە دووەم بوو لەنێو هاوکارەکانی؛
  عەبدای کوڕی شەموەع کوڕی گاالل کوڕی �ەدوتون.

١٨ هەموو لێڤ��ەکان لەناو شاری پی�رۆز دوو سەد و هەشتا و چوار کەس بوون.  
 ١٩ دەرگاوانەکان:

ئێشک�ان  دەروازەکان  لە  کە  ئەوانەی  هاوکارەکان�ان،  و  تەلمۆن  و    عەقوڤ 
دەگرت، سەد و حەفتا و دوو بوون.

٢٠ پاشماوەی ئ�سرائ�ل�ش لە کاه�ن و لێڤ��ەکان لە هەموو شارۆچکەکانی �ەهودا 

بوون، هەر�ەکە لە م�راتەکەی خۆی.
٢١ بەاڵم خزمەتکارانی پەرستگا لە گردی عۆفێل ن�شتەجێ بوون، چ�حا و گ�ش�ا 

سەرپەرشت�ار�ان بوون.
٢٢ سەرپەرشت�اری لێڤ��ەکان�ش لە ئۆرشەل�م عوزی کوڕی بانی کوڕی حەشەڤ�ا 

کوڕی مەتەن�ا کوڕی م�کا بوو. عوزی لە نەوەی ئاساف بوو، ئەو گۆران�بێژانەی 
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کە بەرپرس�ار بوون لە خزمەتی ماڵی خودا. ٢3 گۆران�بێژەکان لەژێر فەرمانی داودی 
پاشادا بوون، کە ئەرکی ڕۆژانە�انی ڕێکدەخست.

�ەهودا  کوڕی  زەرەحی  نەوەی  لە  کە  مەشێزەبێل  کوڕی  پەتەح�ای  ٢4 هەروەها 

بوو، بر�کاری پاشا بوو بۆ هەموو کاروبارەکانی گەل.
�ەهودا  نەوەی  لە  هەندێک  دەوروبەر�ان،  کێڵگەکانی  و  گوند  بە  ٢5 سەبارەت 

و  د�ڤۆن  لە  دەوروبەری؛  و  ئەربەع  ق�ر�ەت  لە  بوون:  ن�شتەجێ  شوێنانە  لەم 
بێت پەلەت؛  و  مۆالدا  و  �یێشوع  ٢٦ لە  دەوروبەری؛  و  �ەقەڤچئێل  لە  دەوروبەری؛ 
٢7 لە حەچەر شوعال و ب�ری شابەع و دەوروبەری؛ ٢٨ لە چ�قلەگ و لە مەکۆنا و 

دەوروبەری؛ ٢٩ لە کانی ڕ�مۆن و چۆرعا و �ەرموت؛ 3٠ لە زانۆوەح و عەدوالم و 
گوندەکان�ان؛ لە الخ�ش و کێڵگەکانی؛ و لە عەزێقا و دەوروبەری. ئ�تر لە ب�ری 

شابەعەوە هەتا دۆڵی ه�نۆم ن�شتەجێ بوون.
م�خماس،  لە  بوون:  ن�شتەجێ  لەم گوندانە  3١ بن�ام�ن��ەکانی خەڵکی گەڤەع 

عە�ی�ا، بێت ئێل و دەوروبەری؛ 3٢ لە عەناتۆت، نۆڤ و عەنان�ا؛ 33 لە حاچۆر، ڕامە 
و گ�تە�م؛ 34 لە حاد�د، چەڤۆع�م و نەڤەاڵت؛ 35 لە لۆد و ئۆنۆ، هەروەها لە دۆڵی 

پی�شەوەرەکان.
3٦ هەندێک بەشی لێڤ��ەکانی �ەهودا لە خاکی بن�ام�ن ن�شتەجێ بوون.

کاهین و لێڤیپیەکان

 ئەمانەش ئەو کاه�ن و لێڤ��انەن کە لەگەڵ زروبابلی کوڕی شەئەلت�ێل و ١٢ ١

�ەشوع سەرکەوتن:

  سەرا�ا، �ەرم�ا، عەزرا،
٢ ئەمەر�ا، مەلوخ، حەتوش،  

3 شەخەنە�ا، ڕەحوم، مەرێمۆت،  
4 ع�دۆ، گ�نەتۆن، ئەب�ا،  

5 م�ام�ن، مۆعەد�ا، ب�لگا،  
٦ شەمەع�ا، �ۆ�ار�ڤ، �ەدا�ا،  

7 سەلو، عامۆق، ح�لق�ا، �ەدا�ا.  

  ئەمانە کاه�نەکانی بااڵ و هاوکارەکان�ان بوون لە سەردەمی �ەشوع.

و  �ەهودا  شێرێڤ�ا،  قەدم�ێل،  بەنوی،  �یێشوع،  بوون:  لێڤ��ەکان  ٨ ئەمانەش 

مەتەن�ا کە خۆی و �ار�دەدەرەکانی سەرپەرشتی گۆران�یی سوپاسگوزار�ی�ان دەکرد. 
بەرامبەر�ان  خزمەتدا  کاتی  لە  بوون،  هاوکار�ان  کە  عونی  و  بەقبوق�ا  ٩ هەروەها 

ڕادەوەستان.

 ١٠ �ەشوع �ۆ�اق�می بوو،
  �ۆ�اق�م�ش ئەل�اش�ڤی بوو،
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  ئەل�اش�ڤ�ش �ۆ�اداعی بوو،
 ١١ �ۆ�اداع�ش �ۆناتانی بوو،
  �ۆناتان�ش �ەدوەعی بوو.
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  مەرا�ا گەورەی بنەماڵەی سەرا�ا بوو،
  حەنەن�ا گەورەی بنەماڵەی �ەرم�ا بوو،

 ١3 مەشوالم گەورەی بنەماڵەی عەزرا بوو،
  �ەهۆحانان گەورەی بنەماڵەی ئەمەر�ا بوو،

 ١4 �ۆناتان گەورەی بنەماڵەی مەلوخ بوو،
  �وسف گەورەی بنەماڵەی شەخەنە�ا بوو،

 ١5 عەدنا گەورەی بنەماڵەی حار�م بوو،
  حەلقای گەورەی بنەماڵەی مەرێمۆت بوو،

 ١٦ زەکەر�ا گەورەی بنەماڵەی ع�دۆ بوو،
  مەشوالم گەورەی بنەماڵەی گ�نەتۆن بوو،

 ١7 زکری گەورەی بنەماڵەی ئەب�ا بوو،
  پی�لتای گەورەی بنەماڵەی م�ن�ام�ن و مۆعەد�ا بوو،

 ١٨ شەموع گەورەی بنەماڵەی ب�لگا بوو،
  �ەهۆناتان گەورەی بنەماڵەی شەمەع�ا بوو،
 ١٩ مەتەنەی گەورەی بنەماڵەی �ۆ�ار�ڤ بوو،

  عوزی گەورەی بنەماڵەی �ەدا�ا بوو،
 ٢٠ قەالی گەورەی بنەماڵەی سەلوی بوو،
  عێبەر گەورەی بنەماڵەی عامۆق بوو،

 ٢١ حەشەڤ�ا گەورەی بنەماڵەی ح�لق�ا بوو،
  نەتەنێل گەورەی بنەماڵەی �ەدا�ا بوو.

�ەدوەع،  و  �ۆحانان  و  �ۆ�اداع  و  ئەل�اش�ڤ  سەردەمی  لە  کە  ٢٢ ئەوانەی 

گەورەی بنەماڵەکانی لێڤی و کاه�نەکان بوون، لە پاشا�ەت��ەکەی دار�وشی پاشای 
ئەل�اش�ڤی  کوڕی  �ۆحانانی  سەردەمی  هەتا  کە  ٢3 ئەوانەش  کران.  تۆمار  فارس 
تۆمار  ڕۆژانە  کاروباری  پەڕتووکی  لە  بوون،  لێڤی  نەوەی  بنەماڵەکانی  گەورەی 
�یێشوعی  و  شێرێڤ�ا  بوون: حەشەڤ�ا،  ئەمانە  لێڤ��ەکان  ڕابەری  ٢4 هەروەها  کران. 
بۆ  ڕادەوەستان  بەرامبەر�ان  لە  ئەوانەی کە  هاوکارەکان�ان،  لەگەڵ  قەدم�ێل  کوڕی 
پی�اوی  بەپیێیی فەرمانی داودی  بە نۆبەت،  ستا�شکردن و سوپاسگوزاری، نۆبەت 

خودا.
بوون،  دەرگاوان  عەقوڤ  و  تەلمۆن  مەشوالم،  عۆبەد�ا،  بەقبوق�ا،  ٢5 مەتەن�ا، 

پاسەوانی کۆگاکانی دەروازەکان�ان دەکرد. ٢٦ ئەمانە لە سەردەمی �ۆ�اق�می کوڕی 



٨5٦نەحەم�ا ١٢

نەحەم�ای  سەردەمی  لە  هەروەها  دەکرد،  خزمەت�ان  �ۆچاداق  کوڕی  �ەشوعی 
پارێزگار و عەزرای کاه�ن، کە مامۆستای تەورات بوو.

تەرخانکردنی شوورای ئۆرشەلیم
٢7 لە کاتی تەرخانکردنی شوورای ئۆرشەل�م، داوای لێڤ��ەکان�ان کرد لە هەموو 

شوێنەکان�انەوە بێنە ئۆرشەل�م بۆ گێڕانی ئاهەنگی تەرخانکردن بە خۆشی و گۆرانی 
سوپاسگوزاری، گۆرانی بە سەنج و ق�سارە و سازەوە. ٢٨ هەروەها گۆران�بێژەکان لە 
نەتۆفا و دەوروبەری،  لە گوندەکانی  ناوچەکانی دەوروبەری ئۆرشەل�م کۆکرانەوە، 
لە  و عەزماڤێتەوە، چونکە گۆران�بێژەکان  و کێڵگەکانی گەڤەع  بێت گلگال  ٢٩ لە 

چواردەوری ئۆرشەل�م گوند�ان بن�اد نابوو. 3٠ کاه�ن و لێڤ��ەکان بەپیێیی ڕێوڕەسم 
خۆ�ان پاککردەوە، ئ�نجا گەل و دەروازەکان و شووراکەش�ان پاککردەوە.

گەورەی  ت��یی  دوو  و  شووراکە  سەر  سەرخستە  �ەهودام  3١ ڕابەرەکانی 

بەالی  زبڵ  دەروازەی  بەرەو  د�وارەکە  لەسەر  �ەکێک�ان  ڕاگرت،  سوپاسگوزارانم 
ڕۆ�شتن،  بەدوا�دا  �ەهودا  ڕابەرەکانی  ن�وەی  و  3٢ هۆشەع�ا  ڕۆ�شت،  ڕاستدا 
33 لەگەڵ عەزەر�ا، عەزرا، مەشوالم، 34 �ەهودا، بن�ام�ن، شەمەع�ا و �ەرم�ا. 35 لە 

نەوەی کاه�نەکان�ش بە کەڕەناوە، زەکەر�ای کوڕی �ۆناتان کوڕی شەمەع�ا کوڕی 
مەتەن�ا کوڕی م�خا�و کوڕی زەکور کوڕی ئاساف. 3٦ �ار�دەرەکان�ش�ان، ئەوانەی 
ماعەی،  گ�لەلەی،  م�لەلەی،  عەزەرئێل،  شەمەع�ا،  بوون،  ستا�شکردن  بۆ  کە 
خوداوە،  پی�اوی  داودی  مۆس�ق��ەکانی  ئامێرە  بە  حەنانی،  و  �ەهودا  و  نەتەنێل 
عەزرای مامۆستای تەورات�ش لەپیێش�انەوە بوو. 37 لەالی دەروازەی کارێز ڕاستەوخۆ 
لەوالوەی  سەرکەوتن،  شووراکە  هەورازەکەی  بە  داود  شاری  پیێ�ل�کانەکانی  لە 

کۆشکی داود�ش تێ�ەڕ�ن هەتا دەروازەی ئاو ڕووەو ڕۆژهەاڵت.
دوا�انەوە  لە  من�ش  ڕۆ�شتن،  بەرامبەر�ان  بۆ  دووەمی سوپاسگوزاران�ش  3٨ ت��یی 

هەتا  تەنوورەکانەوە  قوللەی  لەالی  بوون،  شووراکە  لەسەر  گەل�ش  ن�وەی  بووم، 
ماسی،  دەروازەی  �ەشانا،  دەروازەی  ئەفرا�م،  دەروازەی  3٩ لەسەر  پانەکە،  شوورا 
ز�ندان  دەروازەی  لەالی  مەڕ.  دەروازەی  هەتا  سەد،  قوللەی  و  حەنەنێل  قوللەی 

ڕاوەستان.
ن�وەی  ڕاوەستان،  خودا  ماڵی  لەالی  سوپاسگوزارەکە  ت��ە  هەردوو  4٠ پاشان 

کاربەدەستەکان�شم لەگەڵ بوو، 4١ هەروەها کاه�نەکان�ش، ئەل�اق�م، مەعسێ�اهو، 
4٢ هەروەها  کەڕەناوە،  بە  حەنەن�ا،  زەکەر�ا،  ئەل�ۆعێنەی،  م�خا�و،  م�ن�ام�ن، 
مەعسێ�اهو و شەمەع�ا و ئەلعازار و عوزی و �ەهۆحانان و مەلک�ا و ئ�الم و عێزەر، 
گۆران�بێژەکان�ش بە سەرپەرشتی �ەزرەح�ا بە دەنگی بەرز گۆران��ان دەگوت. 43 لەو 
دڵخۆش��ەکی  بە  خودا  کە  بوو  خۆش  دڵ�ان  و  سەربڕی  زۆر�ان  قوربانی  ڕۆژەدا 
گەورە دڵی خۆش کردبوون، هەروەها ژن و منداڵەکان�ش دڵخۆش بوون. دەنگی 

دڵخۆش�یی ئۆرشەل�م لە دوورەوە دەب�سترا.



نەحەم�ا ٨57١3

دانران،  ئەمبارەکان  ژوورەکانی  سەرپەرشت�اری  وەک  خەڵکانێک  ڕۆژەدا  44 لەو 

کێڵگەی  لە  تەورات  بەپیێیی  هەتا  دە�ەکەکان،  و  بەرهەم  �ەکەم�ن  و  د�اری  بۆ 
شارۆچکەکانەوە بۆ کاه�ن و لێڤ��ەکان بەشەکان�ان تێدا کۆبکەنەوە، چونکە گەلی 
خزمەتی  45 ئەرکی  ڕاوەستابوون.  کە  لێڤ��ەکان  و  کاه�ن  بە  بوو  دڵخۆش  �ەهودا 
گۆران�بێژەکان  هەروەها  دا،  ئەنجام  پاککردنەوە�ان  ئەرکی  و  خۆ�ان  خودای 
لە  4٦ چونکە  کوڕی،  سلێمانی  و  داود  فەرمانی  بەگوێرەی  دەرگاوانەکان�ش،  و 
دێرزەمانەوە، لە سەردەمی داود و ئاسافەوە، سەرپەرشت�اری گۆران�بێژان و گۆرانی 
ستا�ش و سوپاسگوزاری خودا هەبوون. 47 بە هەمان شێوە، لە سەردەمی زروبابل 
دەدا،  دەرگاوانەکان�ان  و  گۆران�بێژ  ڕۆژانەی  بەشی  ئ�سرائ�ل  هەموو  نەحەم�ا،  و 
نەوەی  لێڤ��ەکان�ش بەشی  لێڤ��ەکانی د�کەش�ان دەخستە الوە،  هەروەها بەشی 

هارون�ان دەخستە الوە.

تەواوکردنی چاکسازیپیەکەی نەحەمیا

و ١3 خوێنرا�ەوە  گەلدا  لەبەردەم  بەرز  دەنگی  بە  موسا  پەڕتووکی  ڕۆژەدا   لەو  ١

ب�نرا کە تێ�دا نووسراوە، ه�چ عەمۆنی و مۆئاب��ەک بۆ هەتاهەتا�ە نا�ەتە ناو 
کۆمەڵی خودا، ٢ چونکە بە نان و ئاوەوە پیێشواز�ی�ان لە نەوەی ئ�سرائ�ل نەکردبوو، 
بەڵکو بەلعام�ان لە دژ�ان بەکرێ گرت هەتا نەفرەت�ان لێ بکات، بەاڵم خودامان 
نەفرەتەکەی گۆڕی بۆ بەرەکەت. 3 کاتێک گوێی�ان لە فێرکردنەکە بوو، هەموو ئەو 

بێگانانە�ان ج�ا کردەوە کە لەگەڵ ئ�سرائ�لدا تێکەڵ ببوون.
ماڵی  ئەمبارەکانی  ژوورە  سەرپەرشت�اری  بە   aکاه�ن ئەل�اش�ڤی  ئەمە،  4 پیێش 

خودامان دانرابوو. لە تۆڤ��اوە نز�ک بوو، 5 ژوورێکی گەورەی بۆ داب�ن کردبوو، 
و  بخوور  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوەکانی  دادەنا:  تێ�دا  شتانە�ان  ئەم  پیێشتر  کە 
قاپوقاچاغەکانی پەرستگا، هەروەها دە�ەکەکانی گەنم و شەرابی نوێ و زە�ت کە 
بۆ لێڤی و گۆران�بێژ و دەرگاوانەکان فەرمانی پیێ کرابوون، لەگەڵ پی�تاکە پی�رۆزەکان 

بۆ کاه�ن.
و  سی  لە  چونکە  نەبووم،  ئۆرشەل�م  لە  من  ئەمانە  هەموو  درێژا�یی  بە  ٦ بەاڵم 

لەدوای  پاشا،  بۆ الی  بابل گەڕابوومەوە  پاشای  ئەرتەحشەستەی  دووەم�ن ساڵی 
چ  ئەل�اش�ڤ  زان�م  ئۆرشەل�م،  7 هاتمەوە  و  خواست  پاشا  لە  مۆڵەتم  ماوە�ەک 
تۆڤ��ا داب�ن  بۆ  خراپە�ەکی کردووە بەوەی کە لە حەوشەی ماڵی خودا ژوورێکی 
ماڵی  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  ئەوە  لەبەر  کرد،  پەست  زۆر  منی  ٨ ئەمە  کردووە. 
پاشان  پاککردەوە،  ژوورەکان�ان  و  دا  ٩ فەرمانم  ژوورەکە.  فڕێدا�ە دەرەوەی  تۆڤ��ام 
قاپوقاچاغەکەی ماڵی خودا و پیێشکەشکراوەکانی دانەوێڵە و بخوورەکەم گەڕاندەوە 

ئەوێ.
گۆران�بێژانەی  ئەو  و  لێڤی  نەدراوە،  لێڤ��ەکان  بەشی  کە  زان�م  ١٠ هەروەها 

a 4 ئەل�اش�ڤی کاه�ن ج�اوازە لە ئەل�اش�ڤی سەرۆک کاه�ن.  



٨5٨نەحەم�ا ١3

کارەکە�ان دەکرد، هەر�ەکە و بۆ کێڵگەکەی خۆی هەاڵتووە. ١١ لەبەر ئەوە لەگەڵ 
هێنراوە؟«  لێ  وازی  ماڵی خودا  »بۆچی  گوتم:  و  کرد  دەمەقاڵێم  کاربەدەستەکان 

ئ�نجا ئەوانم کۆکردەوە و هەر�ەکە�انم لە شوێنەکەی خۆی دانا.
ژوورە  بۆ  هێنا  زە�ت�ان  و  نوێ  شەرابی  و  دانەوێڵە  دە�ەکی  �ەهوداش  ١٢ هەموو 

ئەمبارەکان. ١3 خەزنەدارم لەسەر ئەمبارەکان دانا، شەلەم�اهوی کاه�ن و سادۆقی 
سەرقەڵەم و پەدا�ای لێڤی، لەبەردەستی ئەوان�ش حانانی کوڕی زەکوری مەتەن�ا، 
برا  بەسەر  ئازووقە  دابەشکردنی  لێ�رسراوی  و کرانە  دادەنران  بە دەست�اک  چونکە 

لێڤ��ەکان�ان.

١4 ئەی خودا�ە، لەبەر ئەمە بە �ادی خۆتم بهێنەرەوە و چاکەکانم مەسڕەوە کە بە 

دڵسۆزی بەرامبەر بە ماڵی خودای خۆم و داواکار�ی�ەکانی کردوومە.

گوشەرەکان  شەممە  ڕۆژی  لە  ب�نی  �ەهودا  لە  خەڵکێکم  ڕۆژانەدا  ١5 لەو 

دەپەستنەوە، کۆڵە دار دەهێنن و لە گوێدرێژەکان�ان بار دەکەن، هەروەها بە شەراب 
و ترێ و هەنج�ر و هەموو ئەوەی بار دەکرێت، لە ڕۆژی شەممە دێنە ناو ئۆرشەل�م، 
لەبەر ئەوە ئاگادارم کردنەوە کە لەو ڕۆژەدا خۆراک نەفرۆشن. ١٦ هەروەها خەڵکی 
و  ماسی  شەممەدا  ڕۆژی  لە  بوون،  ن�شتەجێ  ئۆرشەل�مدا  لە  کە  سور  بەندەری 
هەموو جۆرە کەلوپەلێک�ان دەهێنا و لە ئۆرشەل�م بە نەوەی �ەهودا�ان دەفرۆشت. 
١7 جا دەمەقاڵێم لەگەڵ خانەدانەکانی �ەهودا کرد و گوتم: »ئەم خراپە چ��ە کە ئێوە 

دە�کەن و ڕۆژی شەممە گاڵو دەکەن؟ ١٨ ئا�ا باوباپی�رانتان ئەمە�ان نەکرد، ئ�نجا 
تووڕە�یی  ئێوە  هێنا؟  شارەشدا  ئەم  و  ئێمە  بەسەر  خراپە�ەی  ئەم  هەموو  خودامان 

لەسەر ئ�سرائ�ل ز�اتر دەکەن کە ڕۆژی شەممە گاڵو دەکەن.«
ڕۆژی  پیێش  کێشا،  ئۆرشەل�مدا  دەروازەکانی  بەسەر  باڵی  تار�کی  ١٩ کاتێک 

نەکرێنەوە.  و  دابخرێن  دەروازەکان  ڕۆژی شەممە  دوای  هەتا  دا  فەرمانم  شەممە، 
هەندێک لە خزمەتکارەکانی خۆمم لەسەر دەروازەکان دانا، هەتا لە ڕۆژی شەممە 
هەموو  فرۆش�اری  و  بازرگان  دووان  و  ٢٠ جارێک  ژوورەوە.  نە�ەتە  بارێک  ه�چ 
ئاگادارم  ٢١ من�ش  بەسەربرد.  شەو�ان  ئۆرشەل�م  دەرەوەی  لە  کەلوپەلێک  جۆرە 
بکەنەوە  دووبارەی  ئەگەر  ماونەتەوە؟  شووراکە  لەالی  »بۆچی  گوتم:  و  کردنەوە 
بە  ٢٢ هەروەها  نەهاتنەوە.  ڕۆژی شەممە  لە  کاتەوە  لەو  ئ�تر  دەکەم.«  دەستگ�رتان 
لێڤ��ەکانم گوت، کە خۆ�ان پاک بکەنەوە و بێن و پاسەوانی دەروازەکان بکەن بۆ 

تەرخانکردنی ڕۆژی شەممە.

خۆشەو�ست��ە  بەگوێرەی  بهێنەرەوە،  خۆتم  �ادی  بە  بەمەش  خودا�ە،  ئەی 
نەگۆڕەکەشت لەگەڵم م�هرەبان بە.

و  و عەمۆنی  ئەشدۆدی  ژنی  ب�نی کە  �ەهود�ی�انەم  ئەو  ڕۆژانەدا  لەو  ٢3 هەروەها 

مۆئاب��ان هێنابوو، ٢4 ن�وەی منداڵەکان�ان بە زمانی ئەشدۆدی �ان بە زمانی گەلی 
د�کە قسە�ان دەکرد، تێ�اندا نەبوو بتوانێت بە زمانی �ەهودی قسە بکات. ٢5 جا 



نەحەم�ا ٨5٩١3

لەگەڵ�ان دەمەقاڵێم کرد و نەفرەتم لێکردن، لە هەندێک�انم دا و پرچ�انم ڕن��ەوە، 
بە خودا سوێندم دان و گوتم: »کچتان نەدەنە کوڕ�ان و کچ�ان مەهێنن، نە بۆ 
کوڕتان و نە بۆ خۆتان. ٢٦ ئا�ا لەبەر ئەمانە نەبوو سلێمانی پاشای ئ�سرائ�ل گوناهی 
کرد، کاتێک لەناو زۆربەی نەتەوەکان پاشا�ەکی وەک ئەو نەبوو، لەالی خودای 
خۆی خۆشەو�ست بوو، خودا کرد�ی�ە پاشای هەموو ئ�سرائ�ل؟ تەنانەت ئەو�ش 
ژنە بێگانەکان گوناه�ان پیێکرد. ٢7 ئ�تر ئا�ا گوێ لە ئێوە بگر�ن ئەم هەموو خراپە 

گەورە�ە بکەن، بە ناپاک�تان لە دژی خودامان، بەوەی ژنی بێگانە بهێنن؟«
زاوای  کاه�ن،  سەرۆک  ئەل�اش�ڤی  کوڕی  �ۆ�اداعی  کوڕەکانی  لە  ٢٨ �ەکێک 

سەنڤەلەتی حۆرۆنی بوو، من�ش لەالی خۆم دەرمکرد.

٢٩ ئەی خودا�ە، بە �ادی خۆت�ان بهێنەرەوە کە کاه�ن�ێتی و پە�مانی کاه�ن�ێتی 

و لێڤ��ەکان�ان گاڵوکرد.

و  کاه�ن  ئەرکەکانی  کردنەوە،  پاکم  بێگانە�ەک  هەموو  لە  شێوە�ە  3٠ بەو 

لێڤ��ەکانم د�اری کرد، هەر�ەکە و لەسەر کاری خۆی. 3١ دار�شم بۆ قوربانی لە 
کاتی د�ار�کراو و �ەکەم�ن بەرهەمەکان داب�ن کرد.

ئەی خودا�ە، بە چاکە بە �ادی خۆتم بهێنەرەوە.
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ئەس�پێر
البردنی �ەش�یپی شاژن

 ئەم ڕووداوانە لە سەردەمی پاشا�ەتی ئەحەشوێرۆش بوو، ئەو ئەحەشوێرۆشەی ١ ١

کە لە ه�ندستانەوە هەتا کوشa فەرمانڕەوا�ەتی سەد و ب�ست و حەوت هەرێمی 
دەکرد. ٢ لەو کاتەدا ئەحەشوێرۆشی پاشا لەسەر تەختی پاشا�ەت��ەکەی دادەن�شت 
کە لە قەاڵی شوش بوو. 3 لە ساڵی سێ�ەمی پاشا�ەت��ەکەی، خوانێکی سازکرد بۆ 
و  م�ر  و  ماد  و  فارس  کاربەدەستەکانی. سەرکردەکانی سوپای  و  هەموو سەرکردە 

فەرمانڕەوای هەرێمەکان تێ�دا ئامادە بوون.
پاشا�ەت��ەکەی و  پاشا دەوڵەمەند�یی و بێ هاوتا�یی  4 ماوەی سەد و هەشتا ڕۆژ 

شکۆ و مەزن�یی خۆی ن�شان دا. 5 پاش تێ�ەڕ�نی ئەو ماوە�ە، پاشا بۆ ماوەی حەوت 
قەاڵی  لە  ئەوانەی  سازکرد،  خەڵک  توێژێکی  و  چ�ن  هەموو  بۆ  خوانێکی  ڕۆژ 
پەردەی  بە  ٦ گۆڕەپانەکە  پاشا.  کۆشکی  داخراوی  باخچەی  لە  دەژ�ان،  شوش 
س�یی و مۆری کەتان ڕازێنرابووەوە، بە گور�سی کەتانی س�یی و گور�سی قوماشی 
سەکۆ�ەکان  مەڕمەڕ.  کۆڵەکەی  لەسەر  هەڵواسرابوو،  ز�و  بازنەی  لەناو  ئەرخەوانی 
لە زێڕ و ز�و دروستکرابوون، زەو�ی�ەکە بە بەردی حەالن و مەڕمەڕ و دوڕ و بەردی 
جۆراوجۆر  زێڕ�نی  جامی  بە  7 خواردنەوەش  دروستکرابوو.  بۆ  شۆستەی  گرانبەها 
٨ پاشا  بوو.  زۆر  پاشا  بەخشندە�یی  بەقەد  شاهانەش  شەرابی  دەکرا،  پیێشکەش 
فەرمانی بە لێ�رسراوانی کۆشک کرد کەس گلە�یی لە خواردنەوە نەبێت، هەرکەسە 

بەگوێرەی و�ستی خۆی بێت.
٩ هەروەها ڤەشت�یی شاژن�ش لە کۆشکی شاهانەی ئەحەشوێرۆشی پاشا خوانێکی 

بۆ ئافرەتان سازکرد.
١٠ لە ڕۆژی حەوتەم کاتێک ئەحەشوێرۆشی پاشا بە شەراب مەست بوو، فەرمانی 

کرد بەو حەوت کاربەدەستەیb کە خزمەت�ان دەکرد، واتە مێهومان و ب�زتا و حەرڤۆنا 
و ب�گتا و ئەڤەگتا و زێتەر و کەرکەس، ١١ کە ڤەشت�یی شاژن بە تاجی شاهانەکەوە 
بهێنن بۆ بەردەم پاشا، بۆ ئەوەی جوان��ەکەی پی�شانی گەل و سەرکردەکان بدرێت، 
چونکە ڕوخساری جوان بوو. ١٢ بەاڵم کاتێک کاربەدەستەکان فەرمانەکەی پاشا�ان 
پیێ ڕاگە�اند، ڤەشت�یی شاژن ڕازی نەبوو بێت. لەبەر ئەوە پاشا زۆر ڕقی هەستا و لە 

تووڕە�یی خۆ�دا گڕی گرت.
١3 نەر�تی پاشا وا بوو ڕاوێژ بە شارەزا�انی �اسا و دادوەری بکات. ئ�تر پاشا پرسی 

بەو دانا�انە کرد کە شارەزای ڕۆژگارن، ١4 ئەوانەی لێیی نز�ک بوون ئەمانە بوون: 

a ١ هەرێمێک بوو لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  

b ١٠ کاربەدەستێکی تا�بەت بووە و خەسێنراوە.  
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مەموخان، کە حەوت  مەرسەنا،  مەرەس،  تەرش�ش،  ئەدماتا،  ش�تار،  کەرشەنا، 
سەرکردەی فارس و مادی بوون و هەم�شە چاو�ان بە پاشا دەکەوت، بەرزتر�ن پلە 

و پا�ە�ان هەبوو لە پاشا�ەت��ەکەدا.
١5 پاشا پرس�اری کرد: »بەپیێیی �اسا چی لە شاژنە ڤەشتی بکرێت؟ لەبەر ئەوەی 

پیێ�ان  کاربەدەستەکان  کە  نەبوو  پاشای  ئەحەشوێرۆشی  فەرمانەی  ئەو  گوێڕا�ەڵی 
ڕاگە�اند.«

١٦ مەموخان لەبەردەم پاشا و سەرکردەکان گوتی: »شاژنە ڤەشتی بە تەنها هەڵەی 

ئەو  هەموو  و  هەموو سەرکردەکان  بە  دەرهەق  بەڵکو  نەکردووە،  پاشا  بە  دەرهەق 
گەالنەی کە لە هەرێمەکانی ئەحەشوێرۆش پاشادان، ١7 چونکە هەواڵی شاژن بە 
هەموو ژنەکان دەگاتەوە و بەو شێوە�ە بێز�ان لە مێردەکان�ان دەبێتەوە، دەگوترێت: 
ئەو  کەچی  بەردەمی،  بهێننە  ڤەشتی  شاژنە  دا  فەرمانی  پاشا  ”ئەحەشوێرۆشی 
نەهاتووە.“ ١٨ هەروەها هەر ئەمڕۆ خانمەکانی فارس و مادی کە هەواڵی شاژن�ان 
بەمەش  دەڵێن،  پاشا  سەرکردەکانی  هەموو  بە  شت  هەمان  گە�شتووەتەوە  پیێ 

بێزلێبوونەوە و تووڕە�یی باڵو دەبێتەوە.
خۆ�ەوە  لەالی  شاهانە  بڕ�ارێکی  با  خۆشە،  پیێیی  پاشا  ئەگەر  ئەوە  ١٩ »لەبەر 

دەربکات و بڕ�ارەکە لە �اساکانی فارس و مادی بنووسرێت بۆ ئەوەی دەستکاری 
نەکرێت، بەوەی کە نابێت چ�تر ڤەشتی بێتە بەردەم ئەحەشوێرۆش پاشا. پاشاش 
پلەی شاژن�ێتی بە �ەکێکی چاکتر لەو بدات. ٢٠ بەو شێوە�ە فەرمانەکەی پاشا لەناو 
هەڵسوکەوت  ڕێزەوە  بە  ژنان�ش  هەموو  ڕادەگە�ەنرێت،  مەزنەکە  شانش�نە  هەموو 

لەگەڵ مێردەکان�ان دەکەن، لە گەورە�انەوە هەتا بچووک�ان.«
قسەکەی  بەپیێیی  پاشا  بوو،  باش  پیێ  قسە�ە�ان  ئەو  سەرکردەکان  و  ٢١ پاشا 

مەموخانی کرد. ٢٢ نامەی بۆ هەموو هەرێمەکان و هەموو گەلەکانی پاشا�ەت��ەکەی 
نارد، هەر�ەکە و بە زمان و ڕێنووسی خۆ�ان و ڕا�گە�اند کە دەبێت هەموو پی�اوێک 
گەورەی ماڵەکەی خۆی بێت و بە زمانی نەتەوەکەی خۆی ئەم بڕ�ارە ڕابگە�ەنێت.

هەڵبژاردنی ئەس�پێر وەک شاژن

و ٢ ڤەشتی  پاشا  دامرکا�ەوە،  پاشا  ئەحەشوێرۆشی  تووڕە�یی  ئەوەی   پاش  ١

٢ ئ�نجا  هاتەوە.  بەب�ری  دەر�کرد  دژی  لە  کە  بڕ�ارەی  ئەو  و  ڕەفتارەکەی 
پاک�زە  بۆ کچانی  »با بگەڕێن  پیێشن�ار�ان کرد:  پاشا�ان دەکرد  ئەوانەی خزمەتی 
هەرێمەکانی  هەموو  لەناو  دابنێت  بر�کار  پاشا  3 با  پاشا،  بۆ  جوان  ڕوخسار  و 
شانش�نەکە�دا تاکو هەموو کچە پاک�زە و جوانەکان لە حەرەمسەرای قەاڵی شوش 
کۆبکەنەوە. با لەژێر سەرپەرشتی هێگە�دا بن، کە کاربەدەستیa پاشا و بەرپرسی 
حەرەمسەراکە�ە، هەروەها با بۆنوبەرام�ان پیێ بدرێت. 4 ئ�نجا ئەو کچەش کە پاشا 

a 3 کاربەدەستێکی تا�بەت بووە و خەسێنراوە.  
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پەسەندی دەکات، با ببێتە شاژن و شوێنی ڤەشتی بگرێتەوە.« پاشا ئەو قسە�ەی 
پیێ باش بوو، کاری پیێکرد.

بوو،  بن�ام�ن  هۆزی  لە  هەبوو  پی�اوێکی جولەکە  قەاڵی شوش  لەناو  کاتە  5 لەو 

بوو  ٦ �ەکێک  بوو.  ق�ش  کوڕی  ش�معی  کوڕی  �ائ�ری  کوڕی  مۆردەخای  ناوی 
لەو ڕاپیێچکراوانەی نەبوخودنەسری پاشای بابل لە ئۆرشەل�مەوە ڕاپیێچی کردبوون، 
7 مۆردەخای  بوو.  لەگەڵ  �ەهودا�ان  پاشای  �ەهۆ�اک�نی  ڕاپیێچکراوانەی  ئەو  لەنێو 
ئامۆزا�ەکی هەبوو بە ناوی هەدەسا، خۆی پەروەردەی کردبوو، چونکە نە باوکی 
هەبوو نە دا�ک. ئەم کچە بە ئەستێر ناسراوبوو، کچێکی نازدار و ڕوخسار جوان 

بوو، پاش مردنی دا�ک و باوکی مۆردەخای کرد�ی�ە کچی خۆی.
٨ بە ب�ستنی فەرمانەکەی پاشا و �اساکەی بۆ کۆکردنەوەی کچانی زۆر لە قەاڵی 

بە  و  پاشا  کۆشکی  بردرا�ە  ئەستێر�ش  هێگەی،  دەستی  بە  س�اردن�ان  و  شوش 
هێگە�یی بەرپرسی حەرەمسەرا س�ێردرا. ٩ کچە لەبەرچاوی هێگەی پەسەند بوو و 
بە دڵی بوو. لەبەر ئەوە دەستبەجێ بۆن و کەلوپەلی جوانکاری و خواردنی تا�بەتی 
پیێدا. هەروەها حەوت خزمەتکاری هەڵبژێردراوی لە کۆشکی پاشا پیێدا، ئ�نجا ئەو 

و خزمەتکارەکانی بۆ باشتر�ن شوێنی حەرەمسەرا گواستەوە.
١٠ ئەستێر ه�چی لەبارەی ڕەگەز و ڕەچەڵەکی ئاشکرا نەکرد، چونکە مۆردەخای 

حەوشەی  لەبەردەم  ڕۆژێک  هەموو  ١١ مۆردەخای  نەکات.  ئەوە  کە  ڕا�س�اردبوو 
حەرەمسەرا دەهات و دەچوو، بۆ ئەوەی بزانێت ئەستێر چۆنە و ئاگاداربێت لەوەی 

چی بەسەردێت.
لە  تەواوی  ساڵێکی  کچێک  هەر  ئافرەتان  بۆ  پە�ڕەوکراو  �اسای  ١٢ بەگوێرەی 

ئارا�ی�شت و ئامادەکاری بەسەردەبرد: شەش مانگ بە زە�تی موڕ، شەش مانگ�ش 
بە بۆن و کەرەستەی د�کەی جوانکاری. ئ�نجا لەدوای ئەوە نۆرەی دەهات بچێتە 
الی ئەحەشوێرۆشی پاشا. ١3 بەم شێوە�ە بۆ الی پاشا دەچوو، هەرچی دەو�ست 
پیێیی دەدرا، بۆ ئەوەی لە حەرەمسەراوە لەگەڵ خۆی ب�باتە کۆشکی پاشا. ١4 ئێوارە 
ژێر  بۆ  دەگەڕا�ەوە،  حەرەمسەرا  د�کەی  بەشێکی  بۆ  بە�انی  و  ژوورەوە  دەچووە 
جارێکی  کەن�زەکان.  بەرپرسی  و  پاشا  کاربەدەستی  شەعەشگەزی  سەرپەرشتی 
د�کە نەدەچووە ژوورەوە بۆ الی پاشا، تەنها ئەگەر پاشا پیێیی دڵخۆش بووا�ە و بە 

ناوی خۆ�ەوە بانگی بکردا�ە.
ئەوەی  مۆردەخای،  مامی  ئەب�حە�لی  کچی  هات،  ئەستێر  نۆرەی  ١5 کاتێک 

ه�چ  پاشا،  الی  بۆ  ژوورەوە  بچێتە  ئەوەی  بۆ  خۆی،  کچی  کرد�ی�ە  مۆردەخای 
شتێکی داوا نەکرد جگە لەوەی هێگە�یی کاربەدەستی پاشا و بەرپرسی حەرەمسەرا 
لە  ١٦ ئەستێر  بب�ن�ا�ە دەچووە دڵ��ەوە.  پیێشن�اری کردبوو. هەرکەسێک�ش ئەستێری 
لە  شاهانە،  کۆشکی  لە  پاشا  ئەحەشوێرۆش  الی  بۆ  ژوورەوە  بردرا�ە  دە  مانگی 

مانگی تێڤێت، لە حەوتەم�ن ساڵی پاشا�ەت��ەکەی.
پاک�زەکانی  هەموو  لە  خۆشو�ست،  ز�اتر  ژنەکان  هەموو  لە  ئەستێری  ١7 پاشا 
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د�کە ز�اتر پەسەندی کرد و چووە دڵ��ەوە. تاجی شاهانەی لەسەر سەری دانا و لە 
شوێنی ڤەشتی کرد�ی�ە شاژن. ١٨ ئ�نجا پاشا خوانێکی گەورەی بۆ هەموو سەرکردە 
هەرێمەکاندا  لە  پشووی  ئەستێر،  لە  رێزگرتنێک  وەک  سازکرد  خزمەتکارەکانی  و 

ڕاگە�اند و بەقەد بەخشندە�یی پاشا د�اری بەخشرا.

ئاشکراکردنی �پیالنێک لەالیەن مۆردەخای
دەروازەی  لەالی  مۆردەخای  دووەم کۆکرانەوە،  بۆ جاری  پاک�زەکان  ١٩ کاتێک 

شتێکی  ه�چ  ڕا�س�اردبوو  مۆردەخای  هەروەک  ٢٠ ئەستێر�ش  دان�شتبوو.  پاشا 
ئەو  هەروەک  ئەستێر  چونکە  نەکردبوو،  ئاشکرا  ڕەچەڵەکی  و  ڕەگەز  لەبارەی 

ڕۆژانەی مۆردەخای بەخێوی دەکرد بە قسەی ئەو دەجواڵ�ەوە.
و  ب�گتانا  دان�شتبوو،  پاشا  لە دەروازەی  لە کاتێکدا مۆردەخای  ڕۆژانەدا  ٢١ لەو 

دەروازەکە�ان  پاسەوان�ێتی  ئەفسەرانەی  لەو  بوون  پاشا  ئەفسەری  دوو  کە  تەرەش 
دەکرد، تووڕە بوون و پی�الن�ان گێڕا کە دەست�ان بۆ ئەحەشوێرۆش پاشا درێژ بکەن. 
بە  ئەو�ش  گە�اند،  ئەستێری  شاژنە  بە  و  زانی  کارەی  بەو  مۆردەخای  ٢٢ بەاڵم 

زان��ان  و  کۆڵڕا�ەوە  لێیی  بابەتەکە  ٢3 کاتێک  پاشای گوت.  بە  مۆردەخا�ەوە  ناوی 
پەڕتووکی  لە  پاشا  لەبەردەم  ڕووداوەش  ئەو  دران.  دار  لە  هەردووک�ان  ڕاستە،  کە 

کاروباری ڕۆژانە تۆمار کرا.

�پیالنی هامان بۆ لەناوبردنی جولەکەکان

3 aپاش ئەم ڕووداوانە، ئەحەشوێرۆشی پاشا هامانی کوڕی هەمەداسای ئەگاگی  ١

گەورە کرد و بەرزی کردەوە، پا�ە�ەکی بەرزتری لە پا�ەی هەموو سەرکردەکانی 
د�کە پیێ بەخشی کە لەگەڵ�ن. ٢ هەموو کاربەدەستەکانی پاشا کە لەالی دەروازەی 
پاشاوەن بەپیێیی فەرمانی پاشا سەر�ان بۆ هامان دادەنەواند و کڕنۆش�ان بۆ دەبرد، 

بەاڵم مۆردەخای سەری بۆ دانەدەنەواند و کڕنۆشی بۆ نەدەبرد.
بە  بوون  پاشادا  دەروازەکەی  لە  ئەوانەی  پاشا  خزمەتکارەکانی  ئەوە  3 لەبەر 

مۆردەخا�ان گوت: »بۆچی سەرپیێچی فەرمانی پاشا دەکە�ت؟« 4 ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
قسە�ان لەگەڵ دەکرد، بەاڵم ئەو هەر گوێیی لێ نەدەگرتن. لەبەر ئەوە بە هامان�ان 
پیێیی  چونکە  ڕادەگرێت،  خۆی  مۆردەخای  قسە�ەی  ئەو  بزانن  ئەوەی  بۆ  گوت 

ڕاگە�اندبوون کە ئەو جولەکە�ە.
5 جا کە هامان ب�نی مۆردەخای سەری بۆ دانانەوێنێت و کڕنۆشی بۆ نابات، زۆر 

تووڕە بوو. ٦ بە تەنها کوشتنی مۆردەخای بەالوە کەم بوو، چونکە زانی مۆردەخای 
لە چ نەتەوە�ەکە. هامان بەدوای ئەوە دەگەڕا هەموو نەتەوەکەی مۆردەخای، بە واتە 

هەموو جولەکەکان، کە لە شانش�نی ئەحەشوێرۆش بوون لەناو�ان ببات.
ئەحەشوێرۆشی  دوازدە�ەم�نی  ساڵی  لە  ن�سانە،  مانگی  کە  �ەک  مانگی  7 لە 

a ١ ئەگاگ، پاشای عەمالێق، لە سەردەمی پیێغەمبەر موسا دوژمنی جولەکە بووە. بڕوانە دەرچوون ١7 :١4 و �ەکەم ساموئێل ١5 :٢٠  .  



ئەستێر ٨٦54

پاشا، لەبەردەم هامان ت�روپشک�ان دەکرد کە پیێیی دەگوترا �ور ، بۆ هەڵبژاردنی ڕۆژ 
و مانگێک. ت�روپشک کەوتە سەر مانگی دوازدە، واتە مانگی ئادار.

٨ ئ�نجا هامان بە ئەحەشوێرۆش پاشای گوت: »نەتەوە�ەک هە�ە لەنێو هەموو 

نەتەوەکانی هەرێمەکانی پاشا�ەت��ەکە پەرتەوازەن و بە ج�اواز دەژ�ن. نەر�تەکان�ان 
بۆ  ناکەن.  پاشا جێبەجێ  �اساکانی  و  نەتەوەکان ج�اوازترە  نەر�تی هەموو  لەگەڵ 
با  باشە  پیێیی  پاشا  ٩ ئەگەر  دان�شن.  ئاسوودە�یی  بە  بگەڕێت  لێ�ان  ن��ە  باش  پاشا 
فەرمانێک بۆ لەناوبردن�ان دەربکرێت، من�ش دە هەزار تالنتa ز�و دەدەمە دەست 

خەزنەدارانی پاشا بۆ گەنج�نەی شاهانە.«
١٠ ئ�نجا پاشا ئەو ئەنگوست�لە�ەی لە دەستی خۆی داکەند کە مۆری شاهانەی 

پیێوە بوو، دا�ە هامانی کوڕی هەمەداسای ئەگاگی دوژمنی جولەکەکان. ١١ پاشا بە 
هامانی گوت: »ز�وەکە بۆ خۆت بێت، چ�شت پیێ باشە ئاوا لە نەتەوەکە بکە.«

هەموو  کران،  بانگ  پاشا   bنهێن��ەکانی خامەی  �ەک  مانگی  سێزدەی  ١٢ لە 

ئەوەی هامان فەرمانی پیێ�دان نووسرا�ەوە بۆ م�رەکانی پاشا و پارێزگارەکانی هەرێمە 
ج�اوازەکان و سەرکردەکانی نەتەوە ج�اکان، هەر هەرێمە و بە ڕێنووسی خۆی و 
هەر نەتەوە�ە و بە زمانی خۆی. نامەکان�ش بە ناوی ئەحەشوێرۆش پاشاوە نووسراون 
نامەکان  پە�امبەرەکان�شدا  دەستی  ١3 بە  کران.  مۆر  ئەو�ش  ئەنگوست�لەکەی  بە  و 
بۆ هەموو هەرێمەکانی پاشا نێردران و تێ�اندا فەرمانی دابوو کە لە �ەک ڕۆژ، لە 
سێزدەی مانگی دوازدە، واتە لە مانگی ئادار هەموو جولەکەکان بە گەنج و پی�ر و 
ژن و منداڵەوە قڕ بکرێن و بکوژرێن و لەناو ببردرێن، کەلوپەلەکان�ش�ان بە تااڵن 
ببردرێن. ١4 وێنەی نووسراوەکەش وەک فەرمانێک درا�ە هەموو هەرێمەکان و لەناو 

هەموو نەتەوەکان باڵوکرا�ەوە بۆ ئەوەی خۆ�ان بۆ ئەم ڕۆژە ئامادە بکەن.
ئەو  هەروەها  ڕۆ�شتن،  پەلە  بە  پە�امبەرەکان  کرد  فەرمانی  پاشا  ١5 هەروەک 

فەرمانە لە قەاڵی شوش�ش درا. پاشا و هامان بۆ خواردنەوە دان�شتن، بەاڵم شاری 
شوش شڵەژا.

مۆردەخای داوای یارمەتی لە ئەس�پێر دەکات

جلەکەی 4 کران،  کە  زانی  کردەوانەی  ئەو  هەموو  مۆردەخای  ئەوەی   پاش  ١

بەسەر خۆ�دا کرد، چووە  پۆشی و خۆڵەمێشی   cو جلوبەرگی گوشی دادڕی 
دەرەوە بۆ ناوەڕاستی شار و هاوارێکی گەورە و تاڵی کرد. ٢ بەاڵم تەنها چووە بەردەم 
گوشەوە  جلوبەرگی  پۆش�نی  بە  نەدەدرا  کەس  بە  ڕێگا  چونکە  پاشا،  دەروازەی 
بچێتە ناو دەروازەی پاشا. 3 هەروەها هەر هەرێمێک فەرمانەکەی پاشا و �اساکەی 

a ٩ دە هەزار تالنت: نز�کەی 345 تەن.  

b ١٢ ڕازپۆش.  

c ١ کاتی دەرکەوتنی ن�شانەی کارەساتێک جلوبەرگی لە گوش دروستکردووە و لەبەری کردووە.  
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پیێ دەگە�شت، لەنێو جولەکەکان دەبووە ش�وەنێکی گەورە و ڕۆژووگرتن، گر�ان و 
الواندنەوە. زۆر�ان جلوبەرگی گوش�ان دەپۆشی و لەناو خۆڵەمێش ڕادەکشان.

باسی  و  ژوورەوە  چوونە  کاربەدەستەکانی  و  ئەستێر  کەن�زەکانی  4 کاتێک 

ئەوەی  بۆ  نارد  جلێکی  دەستە  بوو.  دڵتەنگ  زۆر  شاژن  کرد،  بۆی  مۆردەخا�ان 
لە ج�اتی جلوبەرگی گوش لەبەری بکرێت، بەاڵم ئەو پەسەندی نەکرد. 5 پاشان 
ئەستێر هەتاخی بانگکرد، کە �ەکێک لە کاربەدەستەکانی پاشا بۆ خزمەتکردنی 
و  ئەمە چ��ە  بزانێت  پیێ کرد بچێتە الی مۆردەخای،  فەرمانی  و  تەرخان کرابوو 

لەسەر چ��ە.
٦ ئ�تر هەتاخ چووە دەرەوە بۆ الی مۆردەخای لە مە�دانی شارەکە، ئەوەی لەبەردەم 

بەسەری  کە  ڕاگە�اند  پیێ  شتانەی  ئەو  هەموو  7 مۆردەخای  پاشا�ە.  دەروازەی 
جولەکەکان  لەناوبردنی  بۆ  گوتبووی  هامان  کە  ز�وەی  بڕە  ئەو  هەروەها  هاتبوو، 
ب�داتە گەنج�نەی پاشا. ٨ وێنە�ەک�شی لەو فەرمانە نووسراوە دا�یێ کە لە شوشەوە 
بۆ لەناوبردن�ان دەرکرابوو، بۆ ئەوەی پی�شانی ئەستێری بدات و بابەتەکەی بۆ ڕوون 
بۆ  تاکو بچێتە ژوورەوە  ڕێنما�یی ئەستێر بکات  پیێیی گوت کە  بکاتەوە، هەروەها 

الی پاشا و لە پیێناوی نەتەوەکەی لێیی ب�اڕێتەوە و داوای بەزە�یی لێ بکات.
١٠ ئەستێر�ش  ڕاگە�اند.  ئەستێر  بە  مۆردەخای  قسەکانی  و  گەڕا�ەوە  ٩ هەتاخ 

و  پاشا  کاربەدەستەکانی  ١١ »هەموو  بڵێت:  مۆردەخای  بە  ڕاس�اردەوە  هەتاخی 
ژنێک  هەر  �ان  پی�اوێک  هەر  کە  دەزانن،  پاشا  هەرێمەکانی  نەتەوەکانی  هەموو 
�ەک  ناوەوە،  د�وانەکەی  بکرێتە  بانگ  ئەوەی  بەبێ  پاشا  بۆ الی  ژوورەوە  بچێتە 
پاشا  کە  نەبێت  کەسە  ئەو  تەنها  مردنە،  ئەو�ش  دەسەپیێنرێت،  بەسەردا  �اسای 
داردەستە زێڕ�نەکەی خۆی بۆ درێژ دەکات، ئەو کەسە دەژ�یێت. من�ش سی ڕۆژە 

بانگ نەکراوم بۆ ئەوەی بچمە ژوورەوە بۆ الی پاشا.«
١٢ کاتێک قسەکەی ئەستێر�ان بە مۆردەخای ڕاگە�اند، ١3 ئەو�ش ئەم وەاڵمەی 

دەرباز  لە هەموو جولەکەکان  بەدەر  پاشادا  ماڵی  لە  تۆ  مەزانە کە  ناردەوە: »وا  بۆ 
دەربازبوون  و  �ارمەتی  ب�ت،  بێدەنگ  کاتەدا  لەم  تۆ  ئەگەر  ١4 چونکە  دەب�ت، 
باوکت  ماڵی  و  خۆت  بەاڵم  سەرهەڵدەدات،  جولەکەکان  بۆ  د�کە  شوێنێکی  لە 
لەناو دەبردرێن. هەروەها کێ دەزانێت، لەوانە�ە بۆ کاتێکی وەک ئەمە بە پلەی 

پاشا�ەتی گە�شتوو�ت؟«
١5 ئ�نجا ئەستێر ئەم وەاڵمەی بۆ مۆردەخای ناردەوە: ١٦ »بڕۆ هەموو جولەکەکانی 

ه�چ  ڕۆژ  سێ  و  شەو  سێ  بگرن.  ڕۆژوو  من  پیێناوی  لە  کۆبکەرەوە،  شوش  ناو 
مەخۆن و ه�چ مەخۆنەوە. خۆم و کەن�زەکانم بە هەمان شێوە ڕۆژوو دەگر�ن. دوای 
ئەوە بە پیێچەوانەی �اسا دەچمە ژوورەوە بۆ الی پاشا. ئەگەر لەناو�ش چووم، با 

لەناوبچم.«
١7 ئ�تر مۆردەخای چوو هەموو ئەو شتانەی کرد کە ئەستێر ڕا�س�اردبوو.
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سزادانی هامان

 لە سێ�ەم�ن ڕۆژ ئەستێر جلوبەرگی شاهانەی لەبەرکرد و لە د�وانەکەی ناوەوەی 5 ١

لە  د�وەخانەکە  لە  پاشاش  ڕاوەستا،  پاشا  د�وەخانی  بەرامبەر  پاشا  کۆشکی 
ئەستێری شاژنی  پاشا  ٢ کاتێک  دان�شتبوو.  تەختەکەی  لەسەر  دەروازەکە  بەرامبەر 
ب�نی لە د�وانەکەدا ڕاوەستاوە، دڵی پیێیی خۆشبوو و داردەستە زێڕ�نەکەی دەستی بۆ 

ئەستێر درێژکرد. ئەستێر�ش چووە پیێشەوە و دەستی لەسەری داردەستەکە دا.
3 ئ�نجا پاشا پیێیی گوت: »شاژنە ئەستێر، چ�تە و داواکار�ت چ��ە؟ هەتا داوای 

ن�وەی شانش�نەکەش بکە�ت پیێت دەدرێت.«
4 ئەستێر گوتی: »ئەگەر پاشا پیێیی خۆشە، با ئەمڕۆ پاشا لەگەڵ هامان بێنە ئەو 

خوانەی کە بۆم ئامادە کردووی.«
جێبەجێ  ئەستێر  داواکەی  ئەوەی  بۆ  بهێنن  هامان  پەلە  »بە  گوتی:  5 پاشاش 

بکات.«
ئ�نجا پاشا و هامان چوون بۆ ئەو خوانەی کە ئەستێر ئامادەی کردبوو. ٦ پاشا لە 
پیێت دەدرێت.  بە ئەستێری گوت: »بابەتەکەت چ��ە؟  کاتی شەراب خواردنەوە 
پیێت  بکە�ت،  شانش�نەکەش  ن�وەی  داوای  تەنانەت  چ��ە؟  داواکار�ی�ەکەت 

دەدرێت.«
٨ ئەگەر  ئەمە�ە:  داواکار�ی�ەکەم  و  »بابەتەکەم  گوتی:  و  دا�ەوە  وەاڵمی  7 ئەستێر 

جێبەجێ  بۆ  داواکار�ی�ەکەم  و  بابەتەکەم  بێت  خۆش  پیێیی  و  بێت  ڕازی  لێم  پاشا 
بکات، با سبە�نێ پاشا لەگەڵ هامان بێتە ئەو خوانەی کە بۆ�ان ئامادە دەکەم، 

ئەو کاتە وەاڵمی پرس�ارەکەی پاشا دەدەمەوە.«

ڕقی هامان لە مۆردەخای
هامان  بەاڵم کاتێک  دەرەوە.  دڵخۆش��ەوە چووە  و  بە شادی  هامان  ڕۆژە  ٩ ئەو 

لە دەروازەی پاشا مۆردەخای ب�نی لەبەری هەڵنەستا و خۆی تێکنەدا، زۆر ڕقی لە 
مۆردەخای هەستا. ١٠ بەاڵم هامان خۆی گرت و گەڕا�ەوە ماڵەوە.

هامان دۆستەکانی و زەرەشی ژنی بانگکرد، ١١ شانازی بە زۆری دەوڵەمەندی و 
زۆری کوڕەکانی کرد، هەروەها چۆن پاشا ڕێزی لێیی ناوە و پا�ەی بەرزکردووەتەوە 
لەسەر سەرکردە و کاربەدەستەکانی د�کەی. ١٢ هەروەها هامان گوتی: »تەنانەت 
داوەت  خوانە  ئەو  بۆ  پاشا  لەگەڵ  د�کەی  کەسی  من  لە  جگە  ئەستێر  شاژنە 
کردووە.  داوەت  پاشا  لەگەڵ  من�شی  سبە�نێ  بۆ  کردووە،  ئامادەی  کە  نەکردووە 
١3 بەاڵم ئەمانە هەموو�ان ه�چ بەها�ەک�ان لەالی من ن��ە، هەر کاتێک مۆردەخای 

جولەکە دەب�نم لە دەروازەی پاشادا دان�شتووە.«
١4 زەرەشی ژنی و هەموو دۆستەکانی پیێ�ان گوت: »با دارێک بە بەرزی پەنجا 

دارە  لەو  مۆردەخای  بدات  فەرمان  کە  بڵێ  پاشا  بە  بە�انی  بکرێت،  ئامادە  باڵ 
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بدرێت. پاشان بە خۆش��ەوە لەگەڵ پاشا بڕۆ سەر خوانەکە.« هامان ئەو قسە�ەی 
پیێ باش بوو، فەرمانی دا دارەکە ئامادە بکرێت.

ڕێزگرتن لە مۆردەخای

 ئەو شەوە پاشا خەوی زڕا. فەرمانی دا پەڕتووکی پوختەی مێژوویa بۆ بهێنن و ٦ ١

بۆی بخوێننەوە. ٢ ب�نرا ئەوەی تێدا نووسراوە کە مۆردەخای لەبارەی ب�گتانا و 
تەرەشەوە ئاشکرای کردبوو، دوو لەو ئەفسەرانەی پاشا، کە پاسەوانی دەروازەکە 

بوون و و�ست�ان دەست�ان بۆ ئەحەشوێرۆش پاشا درێژ بکەن.
3 پاشا پرس�اری کرد: »چ ڕێز و گەورە�ی�ەک بەرامبەر بەمە بۆ مۆردەخای کراوە؟«

خزمەتکارەکانی پاشا ئەوانەی لەبەردەستی بوون گوت�ان: »ه�چی بۆ نەکراوە.«
د�وانەکەی  ناو  هاتبووە  هامان  کاتەدا  لەو  د�وانەکە�ە؟«  لە  »کێ  گوتی:  4 پاشا 

دەرەوەی کۆشکی پاشا، بۆ ئەوەی بە پاشا بڵێت مۆردەخای لەو دارە بدات کە 
بۆی ئامادە کردبوو.

5 خزمەتکارەکانی پاشا وەاڵم�ان دا�ەوە: »وا هامان لە د�وانەکە ڕاوەستاوە.«

پاشاش فەرمانی دا: »با بێتە ژوورەوە.«
٦ کە هامان هاتە ژوورەوە، پاشا لێیی پرسی: »چی بۆ پی�اوێک بکرێت پاشا پیێیی 

خۆش بێت ڕێزی لێ بگرێت؟«
هامان لە دڵی خۆ�دا گوتی: »لە من ز�اتر کێ هە�ە پاشا پیێیی خۆش بێت ڕێزی 
پیێیی  پی�اوەی کە پاشا  لێ بگرێت؟« 7 ئ�تر هامان وەاڵمی پاشای دا�ەوە: »بۆ ئەو 
خۆشە ڕێزی لێ بگرێت، ٨ با ئەو جلوبەرگە شاهانە�ەی کە پاشا لەبەری دەکات و 
ئەو ئەس�ەی کە پاشا سواری دەبێت، لەگەڵ ئەو تاجەی شاهانە کە لەسەر سەری 
پی�اوێک لە  ئەس�ەکە دادەنرێت بهێنرێ. ٩ ئ�نجا با جلوبەرگەکە و ئەس�ەکە بدرێنە 
م�رانی سەرکردەی پاشا، بۆ ئەوەی لەبەری ئەو پی�اوەی بکات کە پاشا پیێیی خۆشە 
ڕێزی لێ بگرێت، لە شەقامەکانی شار بە سواری ئەس�ەکە ب�گەڕێنن و لەبەردەم�ەوە 
هاوار بکەن و بڵێن: ”ئاوا بۆ ئەو پی�اوە دەکرێت کە پاشا پیێیی خۆش بێت ڕێزی لێ 

بگرێت!“«
ئەس�ەکە  و  بڕۆ هەروەک گوتت جلوبەرگ  پەلە  »بە  بە هامانی گوت:  ١٠ پاشا 

لە  ئەوەی  ب�کە،  مۆردەخای جولەکە  بۆ  پیێشن�ارت کرد  ئەو شتانەی  ببە، هەموو 
دەروازەی پاشا دان�شتووە. ه�چ�ان فەرامۆش مەکە لەوەی کە گوتت.«

لە  و  کرد  مۆردەخای  لەبەر  جلەکەی  برد.  ئەس�ەکەی  و  جلوبەرگەکە  ١١ هامان 

و  دەکرد  هاواری  لەبەردەمی  گەڕاندی،  ئەس�ەکەی  سواری  بە  شار  شەقامەکانی 
دە�گوت: »ئاوا بۆ ئەو پی�اوە دەکرێت کە پاشا پیێیی خۆش بێت ڕێزی لێ بگرێت!«

١٢ پاشان مۆردەخای گەڕا�ەوە بۆ دەروازەی پاشا. بەاڵم هامان خێرا بە الواندنەوە 

a ١ مەبەست لە تۆماری ڕووداوەکانی پاشا�ەتی خۆ�ەتی.  
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بۆ  هات  بەسەری  ئەوەی  هەموو  ١3 هامان  ماڵەکەی.  گەڕا�ەوە  سەرشۆڕ�ی�ەوە  و 
زەرەشی ژنی و بۆ دۆستەکانی گێڕا�ەوە.

مۆردەخای  لەبەردەم  تۆ  »کەوتنی  گوت:  پیێ�ان  ژنی  زەرەشی  و  ڕاوێژکارەکانی 
دژی  لە  ناتوان�ت  تۆ  جولەکە�ە،  ڕەچەڵەکی  لە  ئەو  ئەوەی  لەبەر  پیێکرد.  دەستی 
١4 لە کاتێکدا کە هێشتا قسە�ان  ئەو دەڕووخێ�ت!«  لەبەردەمی  تۆ  بووەست�تەوە، 
لەگەڵ دەکرد، کاربەدەستەکانی پاشا پە�دا بوون بۆ ئەوەی بە پەلە هامان ببەن بۆ 

ئەو خوانەی کە ئەستێر ئامادەی کردبوو.

سزادانی هامان

دووەم 7 ڕۆژی  ٢ لە  شاژن.  ئەستێری  داوەتەکەی  چوونە  هامان  و  پاشا   ئ�نجا  ١

»ئەی  کرد:  ئەستێر  لە  پرس�اری  پاشا  د�سان  دەخواردەوە،  شەراب�ان  کاتێک 
داوای  تەنانەت  چ��ە؟  داواکار�ی�ەکەت  دەدرێت.  پیێت  دەوێت؟  چ�ت  شاژن، 

ن�وەی شانش�نەکەش بکە�ت، پیێت دەدرێت.«
3 شاژنە ئەستێر وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »ئەی پاشا، ئەگەر لێم ڕازی ب�ت، پاشا 

ئەمە  نەتەوەکەم ڕزگار بکە.  بابەتەکەمە.  ئەوە  ژ�انم ڕزگار بکە.  پیێیی خۆش بێت، 
و  لەناوبردن  بۆ  کەسێکەوە  لەال�ەن  نەتەوەکەم  و  خۆم  4 چونکە  داواکار�ی�ەکەمە، 
کوشتن و قڕکردن فرۆشراو�ن. ئەگەر ئێمە تەنها وەک کۆ�لە و کەن�زە بفرۆشرا�نا�ە 

من دەنگم نەدەکرد، چونکە ئەمە نابێتە تەنگانە�ەک پاشای پیێ بێزار بکرێت.«
و  کێ�ە  کەسە  »ئەو  پرسی:  ئەستێری  شاژنە  لە  پاشا  ئەحەشوێرۆشی  5 ئ�نجا 

لەکوێی�ە؟ چۆن بوێری ئەوەی هە�ە کارێکی وا بکات؟«
٦ ئەستێر گوتی: »ئەوە ناحەزەکەمانە، دوژمنمانە، هامانی خراپەکار!«

شەراب  لە  دەستی  تووڕە�ی�ەوە  بە  7 پاشا  تۆقی.  شاژن  و  پاشا  لەبەردەم  هامان 
خواردنەوەکە هەڵگرت و ڕووەو باخچەکەی کۆشک ڕۆ�شت. هامان�ش ڕاوەستا و 
بۆ ڕزگاربوونی ژ�انی خۆی لە شاژنە ئەستێر پاڕا�ەوە، چونکە زانی کە پاشا بڕ�اری 

داوە لە سێدارەی بدات.
٨ لەو کاتەی پاشا لە باخچەی کۆشکەوە گەڕا�ەوە هۆڵی خوانەکە، هامان خۆی 

بەسەر ئەو سەکۆ�ەدا دابوو کە ئەستێر لەسەری دادەن�شت.
و  ماڵەکەم  لەنێو  دەکات،  شاژن�ش  بە  بەرامبەر  الساری  »ئا�ا  گوتی:  پاشا 

لەگەڵ�شمدا�ە؟«
هەرکە فەرمانەکە لە دەمی پاشا دەرچوو، دەم و چاوی هامان�ان داپۆشی. ٩ ئ�نجا 
حەرڤۆنا، کە �ەکێک بوو لەو کاربەدەستانەی خزمەتی پاشا�ان دەکرد، گوتی: »لە 
ئامادە  مۆردەخای  بۆ  هامان   ،aباڵە پەنجا  بەرز�ی�ەکەی  هە�ە  دارێک  هامان  ماڵی 

کردووە، کە قسە�ەکی چاکی گە�اندە پاشا.«

a ٩ پەنجا باڵە: نز�کەی ٢3 مەتر.  



٨7٠ئەستێر 7

پاشا گوتی: »هامان لەو دارە بدەن!« ١٠ بەو شێوە�ە هامان�ان لەو دارە دا کە بۆ 
مۆردەخای ئامادە کردبوو. پاشان تووڕە�یی پاشا دامرکا�ەوە.

فەرمانی �اشا سەبارەت بە جولەکەکان

دا�ە ٨ جولەکەکانی  دوژمنی  هامانی  سامانی  پاشا  ئەحەشوێرۆشی  ڕۆژە   لەو  ١

گوتبوو  پیێیی  ئەستێر  چونکە  پاشا،  بەردەم  هاتە  مۆردەخای  شاژن.  ئەستێری 
کە  داکەند  خۆی  دەستی  لە  ئەنگوست�لەکەی  پاشا  ٢ هەروەها  ئەوە.  خزمی  کە 
بر�کاری  ئەستێر�ش مۆردەخای کردە  دا�ە مۆردەخای.  و  لە هامانی سەندبووەوە 

سامانەکەی هامان.
پیێ�ەکانی و  3 ئەستێر جارێکی د�کە لەگەڵ پاشا قسەی کرد. خۆی خستە بەر 

لە  هەڵبوەشێنێتەوە کە  ئەگاگی  هامانی  پی�النەکەی  ئەوەی  بۆ  پاڕا�ەوە  لێیی  و  گر�ا 
دژی جولەکەکان دا�ڕشتبوو. 4 ئ�نجا پاشا داردەستە زێڕ�نەکەی بۆ ئەستێر درێژکرد، 

ئەستێر هەستا و لەبەردەم پاشا ڕاوەستا.
دەب�ن�ت  و  دڵە  بە  منت  ئەگەر  ب�ت،  ڕازی  تۆ  ئەگەر  پاشا،  »ئەی  5 گوتی: 

نووس�نی  داوای  تکا�ە  پەسەندم،  تۆ  لەالی  من  ئەگەر  ڕەوا�ە،  داواکار�ی�ەکەم  کە 
هەمەداسای  کوڕی  هامانی  پی�النەی  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  بکە  فەرمانێک 
هەموو  لە  جولەکەکان  ئەوەی  بۆ  نووس�بوو  نامەی  ئەو  دا�ڕشتبوو.  ئەگاگی 
هەرێمەکانی پاشا لەناوببردرێن. ٦ ئەوسا چۆن دەتوانم تەماشای ئەو کارەساتە بکەم 
ڕەگەزەکەم  لەناوچوونی  تەماشای  دەتوانم  چۆن  دەبێت؟  نەتەوەکەم  تووشی  کە 

بکەم؟«
دا�ەوە:  جولەکەی  مۆردەخای  و  ئەستێر  شاژنە  وەاڵمی  پاشا  7 ئەحەشوێرۆش 

دا�ە  ئەوم  سامانەکەی  جولەکە،  سەر  کردە  دەستدرێژی  هامان  ئەوەی  »لەبەر 
ئەستێر، لە دار�ان دا. ٨ ئێوەش ئەوەی پیێتان باشە بە ناوی پاشاوە بۆ جولەکەکانی 
ناوی  بە  نووس�نەی  ئەو  بکەن، چونکە  مۆری  پاشا  ئەنگوست�لەکەی  بە  بنووسن، 

پاشاوە دەنووسرێت و بە ئەنگوست�لەکەی مۆر بکرێت هەڵناوەشێنرێتەوە.«
 a٩ لەو کاتە، لە ب�ست و سێیی سێ، واتە مانگی س�ڤان، خامەی نهێن��ەکانی

پاشا بانگ کران. هەموو ئەو شتانەی کە مۆردەخای فەرمانی پیێ کردن بۆ جولەکە 
پارێزگار و سەرکردەکانی هەرێمەکان نووس��ان، سەد و ب�ست و حەوت  و م�ر و 
هەرێم بوون، لە ه�ندستانەوە هەتا کوش، بۆ هەر هەرێمێک بە زمان و ڕێنووسی 
نامانەی  خۆی، بۆ جولەکەکان�ش بە زمان و ڕێنووسی خۆ�ان. ١٠ مۆردەخای ئەو 
بە ناوی ئەحەشوێرۆش پاشاوە نووسی و بە ئەنگوست�لەکەی پاشا مۆری کردن، بە 

پە�امبەرەکاندا ناردی، کە سواری ئەس�ە ت�ژڕەوە ڕەسەنەکانی پاشا ببوون.
دابوو  شارێک  هەموو  جولەکەکانی  بە  ئەوەی  مافی  پاشا  فەرمانەی  ١١ ئەو 

کۆببنەوە بۆ ئەوەی بەرگری لە خۆ�ان بکەن و هەر هێزێکی چەکدار لە هەر نەتەوە 

a ٩ ڕازپۆشەکانی.  
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و هەرێمێک بێت هێرش�ان بکاتە سەر لەناوی ببەن، ب�انکوژن و قڕ�ان بکەن، بە 
لەناو هەموو  ڕۆژە  ١٢ ئەو  تااڵنی بکەن.  ئەوەی هەش�انە  منداڵەکان�ش�انەوە،  و  ژن 
هەرێمەکانی ئەحەشوێرۆشی پاشا د�ار�کراوە، لە سێزدەی دوازدە، واتە لە مانگی 
و  هەرێم  هەموو  لەنێو  دەرکرابوو  �اسا  وەک  کە  فەرمانە  لەو  ١3 وێنە�ەک  ئادار. 
گەلەکان باڵو کرا�ەوە، بۆ ئەوەی جولەکەکان ئامادە بن بۆ ئەو ڕۆژە تاکو تۆڵە لە 

دوژمنەکان�ان بستێننەوە.
١4 پە�امبەرەکان هەروەک پاشا فەرمانی پیێ کردبوون، بە سواری ئەس�یی شاهانە 

بە پەلە و خێرا ڕۆ�شتن. هەروەها فەرمانەکە لە قەاڵی شوش�ش دەرچوو.
هاتە  پاشا  لەبەردەم  س���ەوە  و  مۆر  شاهانەی  بەرگی  بە  مۆردەخای  ١5 ئ�نجا 

دەرەوە، تاجێکی گەورەی زێڕ�ن لەسەر ناوچەوانی بوو، کەوا�ەکی ئەرخەوانی لە 
کشم�ر دروستکراو�شی لەسەر شان بوو. شادی و خۆشی شاری شوشی گرتەوە. 
١٦ ڕووناکی بۆ جولەکەکان درەوشا�ەوە، پڕبوون لە خۆشی و شادی و هەستکردن 

پیێ  �اساکە�ان  و  پاشا  فەرمانەکەی  کە  شارێک  و  هەرێم  هەر  لە  ١7 جا  ڕێز.  بە 
و  دەڕازاندەوە  خوان�ان  جولەکەکان،  بۆ  خۆشی  و  شادی  دەبووە  دەگە�شت، 
لە  زۆر  چونکە  جولەکە،  بوونە  د�کە  نەتەوەکانی  لە  زۆر�ش  دەگێڕا.  ئاهەنگ�ان 

جولەکە دەترسان.

سەرکەوتنی جولەکەکان

و ٩ قسە  جێبەجێکردنی  کاتی  ئادار،  مانگی  لە  واتە  دوازدە،  سێزدەی   لە  ١

فەرمانەکەی پاشا هات. لەو ڕۆژەدا کە دوژمنەکانی جولەکەکان چاوەڕوان بوون 
لە دژ�ان هەڵگەڕا�ەوە بە شێوە�ەک کە  تێ�دا بەسەر�اندا زاڵ بن، بەاڵم دۆخەکە 
جولەکەکان بەسەر ناحەزەکان�اندا زاڵ بوون. ٢ جولەکەکان لە هەموو هەرێمەکانی 
سەر  بکەنە  هێرش  ئەوەی  بۆ  کۆبوونەوە،  شارەکان�ان  لەناو  پاشا  ئەحەشوێرۆشی 
خۆی  لەبەردەم�ان  کەس  بەاڵم  بکەن.  بەرامبەر  خراپە�ان  دە�انو�ست  ئەوانەی 
هەرێمەکان،  3 هەموو سەرکردەکانی  ترسان.  لێ�ان  زۆر  ڕانەگرت، چونکە خەڵک 
م�ر و پارێزگار و لێ�رسراوەکانی پاشاش �ارمەتی جولەکەکان�ان دەدا، چونکە ترسی 
پلە�ەکی گەورەی  پاشا  لە کۆشکی  4 مۆردەخای  ن�شتبوو.  لەسەر�ان  مۆردەخای 

هەبوو، ناوبانگی لەناو هەموو هەرێمەکان باڵوببووەوە، بەردەوام بەهێز دەبوو.
لەناو�انبردن،  5 جولەکەکان بە شمشێر لە هەموو دوژمنەکان�ان دا، کوشت�انن و 

سەد  پیێنج  شوش  قەاڵی  لە  ٦ جولەکەکان  کرد.  ناحەزەکان�ان  بە  و�ست�ان  ئەوەی 
پەرشەنداتا،  کوشت:  ئەوانەش�ان  7 هەروەها  لەناو�انبردن.  و  کوشت  پی�او�ان 
دەلفۆن، ئەس�اتا، ٨ پۆراتا، ئەدەل�ا، ئەر�داتا، ٩ پەرمەشتا، ئەر�سەی، ئەر�دەی و 
ڤە�زاتا، ١٠ کە دە کوڕەکەی هامانی کوڕی هەمەداسای دوژمنی جولەکەکان بوون، 

بەاڵم دەست�ان بۆ تااڵنی درێژ نەکرد.
١١ لەو ڕۆژەدا ژمارەی کوژراوەکان لە قەاڵی شوش هێنرا�ە بەردەستی پاشا. ١٢ جا 
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پی�او�ان  پیێنج سەد  قەاڵی شوش  لە  ئەستێری گوت: »جولەکەکان  بە شاژنە  پاشا 
لەگەڵ دە کوڕەکەی هامان کوشتووە و لەناو�انبردوون. ئا�ا دەبێت لە هەرێمەکانی 
چ  دەدرێت.  پیێت  چ��ە؟  بابەتەکەت  ئێستاش  کردبێت؟  چ��ان  پاشادا  د�کەی 

داواکار�ی�ەکی د�کەت هە�ە؟ بۆت جێبەجێ دەکرێت.«
شوش  قەاڵی  لە  سبە�نێش  با  بێت،  ڕازی  پاشا  »ئەگەر  گوتی:  ١3 ئەستێر�ش 

دار  لە  تەرمی هەر دە کوڕەکەی هامان  با  ئەمڕۆ�ان بکەنەوە، هەروەها  کارەکەی 
بدرێن.«

١4 ئ�نجا پاشا فەرمانی دا ئەوە بکەن. لە شوش فەرمان دەرکرا و تەرمی هەر دە 

کوڕەکەی هامان لە دار دران. ١5 پاشان جولەکەکانی ناو شوش لە چواردەی ئادار 
دووبارە کۆبوونەوە، سێ سەد پی�او�ان لە شوش کوشت، بەاڵم دەست�ان بۆ تااڵنی 

درێژ نەکرد.
١٦ هەروەها جولەکەکانی د�کەش کە لە هەرێمەکانی پاشادا بوون، کۆبوونەوە بۆ 

بەرگر�کردن لە خۆ�ان و ڕزگاربوون�ان لە دوژمنەکان�ان. حەفتا و پیێنج هەزار کەس�ان 
لە ناحەزەکان�ان کوشت، بەاڵم دەست�ان بۆ تااڵنی درێژ نەکرد. ١7 ئەمە لە سێزدەی 

ئادار ڕوو�دا، لە چواردەی مانگ پشوو�ان دا و کرد�انە ئاهەنگگێڕان و خۆشی.
لە  و  کۆبوونەوە  مانگ  چواردەی  و  سێزدە  لە  شوش  ناو  جولەکەکانی  ١٨ بەاڵم 

پازدەی مانگ پشوو�ان دا و کرد�انە ڕۆژی ئاهەنگ و خۆشی.
١٩ لەبەر ئەوە ئەو جولەکانەی لە دەشت و گوندە بچووکەکان دەژ�ان چواردەی 

مانگی ئادار�ان کردە شادی و ئاهەنگگێڕان و خواردن�ان بە د�اری بۆ �ەکتر دەنارد.

جەژنی �وریم
٢٠ ئ�نجا مۆردەخای ئەم ڕووداوانەی تۆمار کرد و چەند�ن نامەی نارد بۆ هەموو 

نز�کەوە،  و  دوور  بە  پاشا،  ئەحەشوێرۆشی  هەرێمەکانی  هەموو  ناو  جولەکەکانی 
٢١ بۆ ئەوەی فەرزی بکات لەسەر�ان کە هەموو ساڵێک لە چواردە و پازدەی مانگی 

ئادار ئاهەنگ بگێڕن، ٢٢ چونکە ئەوە ئەو کاتە�ە جولەکەکان لە دوژمنەکان�ان ڕزگار 
بوون، ئەو مانگە�ە کە ش�وەن�ان بووە خۆشی و هاوار�ان بووە پیێکەن�ن. مۆردەخای 
د�اری  و  بن  دڵخۆش  و  بڕازێننەوە  خوان  و  جەژنێک  ببێتە  ئەوە  لێکردن  داوای 

پیێشکەش بە �ەکتری بکەن، هەروەها د�اری پیێشکەش بە هەژاران بکەن.
٢3 ئ�تر جولەکەکان داواکار�ی�ەکەی مۆردەخا�ان پەسەند کرد، بەردەوام بوون لەو 

ئەگاگی  هەمەداسای  کوڕی  ٢4 هامانی  کردبوو.  پیێیی  دەست�ان  ئاهەنگگێڕانەی 
دوژمنی هەموو جولەکەکان پی�النی گێڕا بۆ ئەوەی جولەکەکان لەناو ببات، �وری  
٢5 بەاڵم  ببات.  لەناو�ان  و  بکات  قڕ�ان  ئەوەی  بۆ  کرد،  ت�روپشکی  واتە  فڕێدا، 
دا،  فەرمانی  نووسراوێک  بە  پاشا  پاشا،  بەردەم  بۆ  ژوورەوە  ئەستێر چووە  کاتێک 
ئەو پی�النە خراپەی کە هامان لە دژی جولەکەکان دا�ڕشتبوو هەڵبگەڕێتەوە بۆ سەر 
خۆی، خۆی و کوڕەکانی لە دار دران. ٢٦ لەبەر ئەوە ئەو ڕۆژانە ناونران پور�م لەسەر 
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ناوی �ور . لەبەر هەموو وشەکانی ئەم نامە�ە و ئەوەی ب�ن��ان و بەسەر�ان هات، 
٢7 جولەکەکان پەسەند�ان کرد و کرد�انە نەر�ت، خۆ�ان و نەوەکان�ان و ئەوانەشی 

ڕۆژەدا  لەو دوو  نەکرێن، هەم�شە  �اد  لە  ئەوەی  بۆ  پە�ڕەو�ان کرد،  پاڵ�ان  دەچنە 
بگێڕن.  ئاهەنگ  ساڵێک  هەموو  خۆ�اندا  کاتی  لە  و  نووسراوە  کە  ئەوەی  بەپیێیی 
٢٨ هەروەها ئەم ڕۆژانە �اد�ان بکرێتەوە، لەنێو هەموو نەوە و هۆز و هەرێمێک و لە 

هەموو شارێک ئاهەنگ�ان بۆ ساز بکرێت. ڕۆژانی پور�م هەرگ�ز لەنێو جولەکەکان 
لەب�ر نەکرێن و ناشبێت لەال�ەن نەوەکان�انەوە لە �اد بکرێت.

٢٩ ئ�نجا شاژنە ئەستێری کچی ئەب�حە�ل لەگەڵ مۆردەخای جولەکە بە هەموو 

نامە�ەی  ئەم  پشتڕاستکردنەوەی  بۆ  نووسی  د�کە�ان  نامە�ەکی  دەسەاڵتێکەوە 
دووەم کە سەبارەت بە پور�م بوو. 3٠ مۆردەخای نامەکانی بۆ هەموو جولەکەکانی 
وێڕای  نارد،  ئەحەشوێرۆش  شانش�نی  هەرێمەکەی  حەوت  و  ب�ست  و  سەد  ناو 
ه�وای شادی ئارام��ان بۆ جولەکەکان، 3١ بۆ چەس�اندنی دوو ڕۆژەکەی پور�م لە 
داوا�ان  ئەستێر  شاژنە  و  جولەکە  مۆردەخای  هەروەک  خۆی.  د�ار�کراوی  کاتی 
و  بن  بەڕۆژوو  کە  کرد  پەسەند�ان  نەوەکان�ان  و  خۆ�ان  بۆ  ئەوان�ش  کرد،  لێ�ان 
لە  و  کردەوە  دووپات  پور�می  ڕێنما�ی�ەکانی  ئەستێر  3٢ فەرمانەکەی  بگێڕن.  ش�ن 

پەڕتووکێکدا تۆمار کرا.

گەورەیپی مۆردەخای

دەر�اشدا ١٠ دوورگەکانی  و  شانش�نەکە  بەسەر  سەرانەی  پاشا   ئەحەشوێرۆشی  ١

هەموو  هەروەها  تواناکەی،  و  دەسەاڵتەکەی  کاری  ٢ هەموو  سەپاند. 
پەڕتووکی  لە  بەرز کردەوە،  پا�ەی  پاشا  مۆردەخای کە  و گەورە�یی  کاروبارەکانی 
جولەکە  3 مۆردەخای  کراون.  تۆمار  فارس  و  مادی  پاشاکانی  ڕۆژانەی  کاروباری 
لەدوای ئەحەشوێرۆشی پاشاوە بە پلەی دووەم دەهات، لەنێو جولەکەکان�ش گەورە 
بوو، لەالی برا جولەکەکانی زۆر ڕێزدار بوو، چونکە داوای چاکەی بۆ نەتەوەکەی 

دەکرد و بەرگری لە بەرژەوەند�ی�ە گشت��ەکان�ان دەکرد.
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ئەیوب
سەرەتا: ژیانی ئەیوب �پێش تاقیکردنەوە

بێ ١ و  ڕاست  کەسێکی  بوو،  ئە�وب  ناوی  عوچ  خاکی  لە  هەبوو   پی�اوێک  ١

کەموکوڕی بوو، لەخواترس بوو، خۆی لە خراپە ال دەدا. ٢ حەوت کوڕ و سێ 
پیێنج  و  وشتر  هەزار  و سێ  مەڕ  هەزار  3 مەڕومااڵتەکەشی، حەوت  هەبوو.  کچی 
بوون،  زۆر  زۆر  بوو، خزمەتکارەکان�شی  ماکەر  پیێنج سەد  و  مانگا  سەد جووت 

ئە�وب لەنێو هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵتدا مەزنتر�ن کەس بوو.
4 کوڕەکان�شی بە نۆرە هەر جارەی لە ماڵی �ەکێک�ان خوان�ان ساز دەکرد، سێ 

خوشکەکە�ان بانگهێشت دەکرد بۆ ئەوەی لەگەڵ�ان بخۆن و بخۆنەوە. 5 کاتێک 
پی�رۆزی  و  دە�نارد  بەدوا�اندا  ئە�وب  دەسووڕا�ەوە،  سازکردنەکە  خوان  ڕۆژانی  کە 
دەکردن، بۆ ڕۆژی پاشتر بە�انی زوو هەڵدەستا و بەپیێیی ژمارە�ان قوربانی سووتاندنی 
پیێشکەش دەکرد، چونکە ئە�وب دە�گوت: »ڕەنگە منداڵەکانم گوناه�ان کردبێت 

و لە دڵ�اندا نەفرەت�ان لە خودا کردبێت.« ئە�وب بە بەردەوامی ئەم کارەی دەکرد.

یەکەم تاقیکردنەوەی ئەیوب
بوەستن،  �ەزدان  لەبەردەم  ئەوەی  بۆ  هاتن   aفر�شتەکان ڕۆژێک�ان  بوو  ٦ ئەوە 

شە�تان�ش لەگەڵ�ان هات. 7 جا �ەزدان بە شە�تانی فەرموو: »لەکوێوە هات�ت؟«
شە�تان�ش وەاڵمی �ەزدانی دا�ەوە: »لە گەڕان لەسەر زەوی و هاتوچۆکردن تێ�دا.«

٨ �ەزدان�ش بە شە�تانی فەرموو: »خۆ چاوت نەبڕ�وەتە سەر ئە�وبی بەندەم؟ لە 

زەو�دا کەس ن��ە وەک ئەو، کەسێکی وا ڕاست و بێ کەموکوڕی، لەخواترسە و لە 
خراپە الدەدات.«

١٠ ئا�ا  �ەزدانی دا�ەوە: »ئا�ا ئە�وب بەخۆڕا�یی لەخواترسە؟  ٩ شە�تان�ش وەاڵمی 

هەموو  لە  هە�ەتی  و هەرچی  ماڵەکەی  و  دەوری خۆی  لە  تۆ  کە  ن��ە  ئەوە  لەبەر 
جا  کردووە،  بەرەکەتدار  ئەوت  دەستی  کارەکانی  داوە؟  لێ  پەرژ�نت  ال�ەکەوە 
مەڕومااڵتی بەناو زەو�دا باڵو بووەتەوە، ١١ بەاڵم ئێستا دەست درێژبکە و لە هەموو 

ئەوە بدە کە هە�ەتی، بزانە چۆن بەرەو ڕوو نەفرەتت لێ دەکات.«
تۆدا�ە،  دەستی  لە  هە�ەتی  هەرچی  »ئەوەتا  فەرموو:  شە�تانی  بە  �ەزدان  ١٢ جا 

بەاڵم دەست بۆ خۆی مەبە.«
ئ�نجا شە�تان لەبەردەم �ەزدان چووە دەرەوە.

و  دە�انخوارد  گەورەکە�ان  برا  ماڵی  لە  و کچەکانی  کوڕ  ڕۆژێک�ان  بوو  ١3 ئەوە 

»مانگاکان  گوتی:  و  هات  ئە�وب  الی  بۆ  ١4 نێردراوێک  دەخواردەوە.  شەراب�ان 
بەسەر�اندا  ١5 سەبئ��ەکان  دەلەوەڕان،  لەال�انەوە  ماکەرەکان�ش  و  دەکرد  جووت�ان 

a ٦ ع�بری: کوڕانی خودا، لێرە و لە ٢ :١. بڕوانە پە�دابوون ٦ :٢  .  
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هەتا  بووم  دەرباز  من  تەنها  شمشێر،  بەر  دا�ە  خزمەتکارەکان�ان  برد�انن،  و  دان 
هەواڵت بدەمێ!«

لە  خودا  »ئاگری  گوتی:  و  هات  د�کە  �ەکێکی  دەکرد،  قسەی  ئەم  ١٦ هێشتا 

ئاسمانەوە هاتە خوارەوە و مەڕەکان و خزمەتکارەکانی سووتاند، تەنها من دەرباز 
بووم هەتا هەواڵت بدەمێ!«

١7 هێشتا ئەم قسەی دەکرد، �ەکێکی د�کە هات و گوتی: »کلدان��ەکان بە سێ 

کۆمەڵەوە پەالماری وشترەکان�ان دا و برد�انن، خزمەتکارەکان�ان دا�ە بەر شمشێر، 
تەنها من دەرباز بووم هەتا هەواڵت بدەمێ!«

١٨ هێشتا ئەم قسەی دەکرد، �ەکێکی د�کە هات و گوتی: »کوڕ و کچەکانت 

با�ەکی  ١٩ لەناکاو  دەخواردەوە،  شەراب�ان  و  دە�انخوارد  گەورەکە�ان  برا  ماڵی  لە 
بەهێز لە چۆڵەوان��ەوە هات و لە هەر چوار گۆشەی ماڵەکەی دا و ماڵەکە بەسەر 

خزمەتکارەکاندا داڕما و مردن، تەنها من دەرباز بووم هەتا هەواڵت بدەمێ!«
و کەوتە سەر  ڕن��ەوە  و سەری خۆی  دادڕی  و کەواکەی  ئە�وب هەستا  ٢٠ جا 

زەوی و کڕنۆشی برد، ٢١ گوتی:

  »بە ڕووتی لە سکی دا�کمەوە هاتووم و
بە ڕووت�ش دەگەڕێمەوە ئەوێ.   

  �ەزدان دای و �ەزدان�ش برد�ی�ەوە،
ستا�ش بۆ ناوی �ەزدان.«   

٢٢ لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئە�وب گوناهی نەکرد و خودای خەتابار نەکرد.

دووەم تاقیکردنەوەی ئەیوب

بوەستن، ٢ �ەزدان  لەبەردەم  ئەوەی  بۆ  هاتن  فر�شتەکان  ڕۆژێک�ان  بوو   ئەوە  ١

شە�تان�ش لەگەڵ�ان هات. ٢ �ەزدان بە شە�تانی فەرموو: »لەکوێوە هات�ت؟«
شە�تان�ش وەاڵمی �ەزدانی دا�ەوە: »لە گەڕان لەسەر زەوی و هاتوچۆکردن تێ�دا.«

3 جا �ەزدان بە شە�تانی فەرموو: »خۆ چاوت نەبڕ�وەتە سەر ئە�وبی بەندەم؟ لە 

زەو�دا کەس ن��ە وەک ئەو، کەسێکی وا ڕاست و بێ کەموکوڕی، لەخواترسە و لە 
خراپە الدەدات. هەتا ئێستاش پابەندە بەوەی کەسێکی دروست بێت، هەرچەندە 

هانت دام بۆ ئەوەی بەبێ هۆ لووشی بدەم.«
4 شە�تان�ش وەاڵمی �ەزدانی دا�ەوە: »پیێست بە پیێست! مرۆڤ هەرچی هەبێت 

بۆ ڕزگارکردنی ژ�انی خۆی دە�دات. 5 بەاڵم ئێستا دەست درێژبکە و لە ئێسک و 
گۆشتی خۆی بدە، بزانە چۆن بەرەو ڕوو نەفرەتت لێ دەکات.«

ژ�انی  بەاڵم  خۆتدا�ە،  لەبەردەستی  »ئەوەتا  فەرموو:  شە�تانی  بە  ٦ �ەزدان�ش 

ب�ارێزە.«
7 ئ�تر شە�تان لەبەردەم �ەزدان چووە دەرەوە و ئە�وبی تووشی بر�نی پی�س کرد، لە 
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بنی پیێ�ەوە هەتا تەپڵی سەری. ٨ ئەو�ش پارچە گۆزە�ەکی بۆ خۆخوراندن لەدەست 
گرت و لەناو خۆڵەمێش دان�شتبوو.

دروست��ەکەتەوە؟  بە  پابەند�ت  هەر  ئێستاش  هەتا  »ئا�ا  گوت:  پیێیی  ٩ ژنەکەی 

نەفرەت لە خودا بکە و بمرە!«
١٠ ئەو�ش پیێیی گوت: »وەک نەزانێک قسە دەکە�ت، ئا�ا چاکەی خودا قبوڵ 

بکە�ن، بەاڵم نەهامەتی قبوڵ نەکە�ن؟«
لە هەموو ئەمەدا ئە�وب گوناهی بەسەر لێودا نەهات.

سێ هاوڕێکەی ئەیوب
١١ سێ هاوڕێکەی ئە�وب هەموو ئەو نەهامەت��انە�ان ب�ست کە بەسەر ئە�وب 

هاتووە، جا هەر�ەکە لە جێیی خۆ�ەوە هات، ئەل�فازی تێمانی و ب�لدەدی شوحی و 
چۆفەری نەعماتی، ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی بێن و دڵنەوا�یی بکەن و دڵی بدەنەوە. 
و  بەرزکردەوە  دەنگ�ان  نەدەناسرا�ەوە.  هەڵبڕی،  چاو�ان  دوورەوە  لە  ١٢ کاتێک 

گر�ان، هەر�ەکە کەواکەی خۆی دادڕی و بەرەو ئاسمان خۆڵ�ان بەسەر خۆ�اندا 
کرد. ١3 لەسەر زەوی لەگەڵی دان�شتن، حەوت ڕۆژ و حەوت شەو، کەس�ش بە 

وشە�ەک نە�دوواند، چونکە ب�ن��ان خەمۆک�ەکەی لە ڕادەبەدەرە.

ئەیوب قسە دەکات

لەدا�ک 3 تێ�دا  کە  کرد  ڕۆژە  لەو  نەفرەتی  و  کردەوە  دەمی  ئە�وب  ئەمە   دوای  ١

بووە. ٢ ئە�وب دەستی بە قسە کرد و گوتی:

3 »با لەناوبچێت ئەو ڕۆژەی تێ�دا لەدا�ک بووم،  
ئەو شەوەش کە گوترا: ”کوڕێک لەدا�ک بوو!“   

4 با ئەو ڕۆژە تار�ک بێت،  
نە خودا لە سەرەوە با�ەخی پیێ بدات و   

نە ڕۆژی بەسەردا هەڵبێت.   
5 با تار�کی و سێبەری مەرگ لەسەری بێت،  

با هەور دا�بگرێت،   
با ڕۆژ تار�ک دابێت و ب�تۆقێنێت.   
٦ ئەو شەوە، با شەوەزەنگ ب�گرێت،  
لەناو ڕۆژانی ساڵ دڵخۆش نەبێت   

نە�ەتە ناو ژمارەی مانگەکان.   
7 با ئەو شەوە نەزۆک بێت،  

هاواری خۆشی تێدا نەبێت.   
٨ بەر نەفرەتی ئەوانە بکەوێت کە نەفرەت لە ڕۆژگار دەکەن،  

ئەوانەی ئامادەن ل�ڤ�اتان بەئاگا بهێنن.   
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٩ با ئەستێرەکانی بەرەبە�ان تار�ک دابێن،  
چاوەڕوانی ڕووناکی بێت و نە�ەت،   

با گزنگی بە�ان نەب�نێت،   
 ١٠ چونکە دەرگاکانی سکی لەسەر من دانەخست و

چەرمەسەری لە چاوەکانم نەشاردەوە.   

 ١١ »بۆ لە بار دا�کم نەچووم،
کە لەدا�ک بووم، بۆ ڕۆحم بەدەستەوە نەدا؟   

 ١٢ بۆچی ئەژنۆکان هەڵ�انگرتم،
بۆ مەمک هەبوو تاکو ش�ر بدرێم؟   

 ١3 چونکە ئێستا ڕاکشابووم و بێدەنگ ببووم،
ئەو کاتە بە ئاسوودە�یی دەخەوتم،   
 ١4 لەگەڵ پاشا�ان و ڕاوێژکارانی زەوی،

ئەوانەی ئەو کۆشکانە�ان بۆ خۆ�ان بن�اد نا کە ئێستا بوونەتە کەالوە،   
 ١5 �ان لەگەڵ م�ران کە زێڕ�ان هە�ە،

ئەوانەی ماڵەکان�ان لە ز�و پڕکردووە،   
 ١٦ �ان وەک لەبارچووێکی لەخاکنراو، ئ�نجا نەدەبووم،

وەک کۆرپە�ەک ڕووناکی نەب�ن�وە.   
 ١7 لەوێ خراپەکاران لە ئاژاوەنانەوە دەوەستن

لەوێ ماندووان پشوو دەدەن،   
 ١٨ د�لەکان تێکڕا ئاسوودە دەبن،

گوێی�ان لە دەنگی سەرکار نابێت،   
 ١٩ لەوێ بچووک وەک گەورە وا�ە،

کۆ�لەش ئازادە لە دەستی گەورەکەی.   

 ٢٠ »بۆ ڕووناکی دەدرێتە ڕەنجدەران و
ژ�ان�ش بۆ ئەوەی تااڵوی تێدا�ە،   

 ٢١ ئەوانەی چاوەڕوانی مردن دەکەن و ن��ە،
لە گەنج�نە ز�اتر بەدوا�دا دەگەڕێن،   

 ٢٢ هەتا ئەوپەڕی شادمانی دڵخۆشن،
دڵشادن کە گۆڕێک دەب�ننەوە؟   

 ٢3 بۆ ژ�ان دەدرێتە پی�اوێک
کە ڕێگای شاردراوەتەوە،   

خوداش بە چواردەور�دا پەرژ�نی لێ داوە؟   
 ٢4 لەبەر ئەوەی ئاخ هەڵکێشانم بووەتە نانی ڕۆژانەم،

هەنسک�شم وەک ئاو دەڕژێت.   
 ٢5 ئەوەی دەمتۆقێنێت هاتە سەر ڕێگام،
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ئەوەی لێیی دەترسام بەسەرم هات.   
 ٢٦ ئاسوودە نەبووم و بێدەنگ نەبووم،

پشووم نەدا و ئاژاوە هات.«   

وەاڵمی یەکەمی ئەلیفاز

 ئ�نجا ئەل�فازی تێمانی وەاڵمی دا�ەوە:4 ١

»ئەگەر �ەکێک قسە�ەک بکات دڵگران دەب�ت؟  ٢  
بەاڵم کێ دەتوانێت لە قسەکردن ڕابوەستێت؟   
3 لە �ادت بێ تۆ ڕێنما�یی زۆر کەست کردووە و  

دەستە شلبووەکانت توند کردووە.   
4 قسەکانت ئەوانەی هەستاندەوە کە کەوتوون و  

ئەژنۆ لەرزۆکەکانت چەس�اند.   
5 بەاڵم ئێستا کە خۆت تووشی تەنگانە بوو�ت، ورەت بەرداوە،  

لەوەی کە بەسەر خۆت هاتووە، پەرێشان بوو�ت.   
٦ ئا�ا پشت بە لەخواترس��ەکەت نابەست�ت؟  
ئا�ا بێ کەموکوڕ�ی�ەکەت ه�وابەخش ن��ە؟   

7 »بەب�ر خۆتی بهێنەرەوە، بێتاوانێکت ب�ن�وە فەوتابێت،  
�اخود کەسە سەرڕاستەکان لەناوچووبن؟   

٨ وەک ب�ن�وتە، ئەوانەی خراپە دەکێڵن و  
چەرمەسەری دەچێنن، خۆ�ان دروێنەی دەکەن.   

٩ بە هەناسەی خودا لەناودەچن و  
بە بای تووڕە�ی�ەکەی نامێنن.   

 ١٠ مڕەمڕی شێر و دەنگی نەڕەی و
کەڵبەی شێرەکان شکێنران.   

 ١١ شێر دەفەوتێت لەبەر نەبوونی نێچ�ر و
بەچکەی شێرەکە پەرتەوازە دەبن.   

 ١٢ »وشە�ەک بۆ الی من دزەی کرد،
گوێم چرپە�ەکی ب�ست.   

 ١3 لە مۆتەکەیa شەومدا
کاتێک مرۆڤ خەوێکی قووڵ دە�باتەوە،   

 ١4 ترس و تۆق�نێک منی داگرت و
هەموو ئێسکەکانم لەرز�ن.   

 ١5 ڕۆحێک بە بەردەممدا تێ�ەڕی و

a ١3 خەونێکی ناخۆش.  
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مووەکانی لەشم مووچڕکە�ان پیێدا هات.   
 ١٦ ڕاوەستا،

بەاڵم نەمزانی چی بوو،   
  شێوە�ەک لەبەرچاوم بوو،

چرپە�ەک و دەنگێکم ب�ست:   
 ١7 ”ئا�ا مرۆڤ لە خودا ڕاستودروستترە،

�ان پی�او لە بەد�هێنەرەکەی بێگەردتر دەبێت؟   
 ١٨ ئەگەر خودا متمانە بە خزمەتکارەکانی نەکات و

گومڕا�یی بخاتە پاڵ فر�شتەکانی،   
 ١٩ ئەی چەند ز�اتر متمانە بە دان�شتووانی ناو خانووی قوڕ ناکات،

ئەوانەی بنەچە�ان لە خۆڵەوە�ە و   
وەک مۆرانە پان دەکرێنەوە.   

 ٢٠ لەنێوان بە�انی و ئێوارەدا تێکدەشکێنرێن،
بێ ئەوەی کەس ئاگای لێ�ان بێت بۆ هەتاهەتا�ە لەناودەچن.   

 ٢١ ئا�ا گور�سی ڕەشماڵەکان�ان هەڵنەکێشراوە،
تاکو بەبێ دانا�یی بمرن؟“   

 »ئێستا بانگ بکە، بزانە کێ وەاڵمت دەداتەوە؟5 ١

ڕوو لە کام لە پی�رۆزان دەکە�ت؟   
٢ ق�ن گێل دەکوژێت و  

بەغ�ل�ش ساو�لکە دەمرێنێت.   
3 من گێلێکم ب�نی ڕەگی داکوتا،  

بەاڵم لەناکاو ماڵەکەی بە نەفرەت کرا:   
4 با کوڕەکانی لە ئاسوودە�یی بەدوور بن،  

لە دادگا تێکبشکێنرێن و کەس فر�ا�ان نەکەوێت.   
5 دروێنەکە�ان کەسانی برسی دە�خۆن،  

ئەگەر لەناو دڕک�ش بێت هەر دە�بەن،   
ت�نووش سامانەکەی هەڵدەقورتێنێت،   
٦ چونکە بەاڵ لەناو خۆڵەوە دەرناچێت و  
چەرمەسەر�ش لە زەو�ی�ەوە ناڕووێت.   

7 بەاڵم مرۆڤ بۆ چەرمەسەری لەدا�ک دەبێت،  
وەک چۆن پر�شکی ئاگر هەڵدەستێت.   

٨ »بەاڵم ئەگەر من لە جێیی تۆ بووما�ە داوام لە خودا دەکرد و  
کێشەی خۆمم دەدا�ە دەست ئەو.   

٩ ئەوەی کارە مەزنەکانی کردووە کە ناپشکێنرێن و  
کارە سەرسوڕهێنەرەکان کە لە ژماردن نا�ەن.   
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 ١٠ ئەوەی باران بەسەر ڕووی زەو�دا دەبارێنێت و
ئاو بۆ سەر ڕووی دەشتودەر دەنێرێت.   

 ١١ ئەوەی بێف�زەکان بەرزدەکاتەوە،
هەروەها خەمبارەکان بەرەو دڵن�ا�یی دەبات.   

 ١٢ ئەو تەگب�ری تەڵەکەبازان پووچ دەکاتەوە
بۆ ئەوەی ه�چ کارێک لەسەر دەستی ئەوان سەرکەوتوو نەبێت.   

 ١3 ئەوەی داناکان بە فێڵبازی خۆ�انەوە دەگرێت،
ڕاوێژی تەڵەکەبازان ڕادەماڵێت.   

 ١4 لە ڕۆژدا تار�کی بەسەر�اندا دێت،
لە ن�وەڕۆشدا بە پەلکوتان دەڕۆن وەک بە شەو.   

 ١5 ئەو نەدار لە دەمی خراپەکار و
لە دەستی ستەمکار ڕزگار دەکات.   

 ١٦ جا زەل�ل بە ه�وا دەبێت و
ناڕەوا دەمی دادەخات.   

 ١7 »سەرزەنشتکردن لەال�ەن خوداوە بەرەکەتە،
لەبەر ئەوە تەمبێکردنی خودای هەرە بەتوانا ڕەت مەکەرەوە.   

 ١٨ لەبەر ئەوەی ئەو بر�ندار دەکات و بر�ن�ش ساڕێژ دەکات،
وردوخاش دەکات و بە دەستەکانی خۆی دە�گرێتەوە.   

 ١٩ لە شەش بەاڵ ڕزگارت دەکات و
لە حەوتەم�ش خراپەت لێ ناکەوێت.   

 ٢٠ لە قاتوقڕ�دا لە مردن دەتکڕێتەوە و
لە جەنگ�شدا لە دەمی شمشێر.   

 ٢١ لە خەنجەری زمان پارێزراو دەب�ت،
کە وێرانە ڕووت تێ دەکات ناترس�ت.   

 ٢٢ بە وێرانی و قاتوقڕی پیێدەکەن�ت و
لە ئاژەڵە دڕندەکان ناترس�ت،   

 ٢3 چونکە لەگەڵ بەردەکانی دەشتودەر پە�مانت دەبێت و
ئاژەڵە کێو�ی�ەکان ئاشت�ت لەگەڵ دەبەستن.   

 ٢4 جا دەزان�ت کە ڕەشماڵەکەت سەالمەتە و
سەرژمێری ماڵەکەت دەکە�ت و ه�چت ون نەبووە.   

 ٢5 ئەو کاتە دەزان�ت کە منداڵت چەند زۆر دەبن و
نەوەکانت وەک گ�ای زەوی دەبن.   

 ٢٦ لەوپەڕی تەندروست�دا دەچ�تە ناو گۆڕەوە
وەک هەڵگرتنی کۆڵێک لە کاتی خۆ�دا.   
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 ٢7 »ئێمە لەمە وردبوو�نەوە و ب�ن�مان کە ڕاستە،
جا تۆش گوێ بگرە و لە ژ�انی خۆتدا پە�ڕەوی بکە.«   

قسەی دووەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:٦ ١

»خۆزگە دەتوانرا خەم و پەژارەکەم بکێشن و  ٢  
هەموو دەرد و بەاڵکەم بخەنە تای تەرازووەوە!   

3 بێگومان لە لمی دەر�ا قورستر دەبوو،  
لەبەر ئەوە بە هەڵەشە�یی قسەم کرد.   

4 ت�رەکانی خودای هەرە بەتوانا لە مندان و  
ڕۆحم لە ژەهراوەکە�ان دەخواتەوە؛   

بەاڵ تۆقێنەرەکانی خودا لە دژی من ڕ�ز�ان بەستووە.   
5 ئا�ا کەرەکێوی کە گ�ای هەبێت دەزەڕێنێت،  

�ان گا لەسەر ئال�کەکەی دەقۆڕێنێت؟   
٦ ئا�ا خواردنێکی بێ تام بەبێ خوێ دەخورێت،  

�ان ل�نجاوی پاڵ��نە تامی هە�ە؟   
7 من قێز لەو خواردنانە دەکەمەوە،  

نەفسم ڕەت�ان دەکاتەوە دەست�ان لێ بدەم.   

٨ »خۆزگە داواکار�ی�ەکەم دەهاتە دی و  
ئەوەی چاوەڕێم دەکرد خودا پیێیی دەدام،   
٩ کە خودا ڕازی بێت وردوخاشم بکات و  

دەستی لێم بکاتەوە تاوەکو ژ�انم ببڕێتەوە!   
 ١٠ هەرچەندە ئازارەکانم دەستم لێ ناپارێزن،
بەاڵم هەتا ئێستاش دڵنەوا�ی�ەکەم ئەمە�ە،   

کە نکۆڵ�م لە وشەکانی خودا پی�رۆزەکە نەکردووە.   

 ١١ »هێزی من چ��ە هەتا چاوەڕوان بم و
کۆتا�ی�م چ��ە هەتا دانبەخۆمدا بگرم؟   

 ١٢ ئا�ا هێزم هێزی بەردە؟
�ان گۆشتم بڕۆنزە؟   

 ١3 سەرکەوتن لە من دوورکەوتووەتەوە،
ئا�ا ه�چ لە دەسەاڵتی مندا هە�ە؟   

 ١4 »ئەگەر کەسێک خۆشەو�ستی بۆ هاوڕێکەی دەرنەبڕێت،
ئەوا ڕێزی خودای هەرە بەتواناشی نەگرتووە.   

 ١5 بەاڵم براکانم وەک جۆگەی ئاو پشت�ان لێکردم،
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وەک جۆگەی ناو دۆڵەکان پڕن و بەسەر کەنارەکان�اندا دەڕژێن.   
 ١٦ کاتێک لێڵن لەبەر شەختە

بەفر تێ�اندا دەتوێتەوە،   
 ١7 بەاڵم کە دەڕۆن کۆتا�ی�ان پیێ دێت،

کە گەرما داهات لە شوێنی خۆ�ان وشک دەبن.   
 ١٨ کاروانەکان لە ڕێگای خۆ�ان ال دەدەن،

دەچنە ناو چۆڵەوانی و لەناودەچن.   
 ١٩ کاروانەکانی تێما بۆی دەگەڕێن،

بازرگانەکانی شەبا ه�وادارن کە ب�دۆزنەوە،   
 ٢٠ کە هاتنە الی بێ ئومێد بوون،

بێزار بوون، چونکە متمانە�ان پیێیی کردبوو.   
 ٢١ ئێستا ئێوەش وەک ئەوتان لێهاتووە، سوودتان ن��ە،

ب�ن�تان کە چ�م بەسەرهاتووە ئێوە تۆق�ن.   
 ٢٢ ئا�ا ه�چ کاتێک پیێم گوتن: ”لە پیێناوی من شتێک بدەن،

بە سامانی خۆتان بمکڕنەوە،   
 ٢3 لە دەستی دوژمن دەربازم بکەن،
لە دەستی ستەمکار بمکڕنەوە؟“   

 ٢4 »فێرم بکەن، من بێدەنگ دەبم،
تێمبگە�ەنن لە چ شتێک گومڕا بووم!   
 ٢5 ئای، قسەی ڕاست چەند بر�ندارکەرە!

بەاڵم ئەو بەڵگانەی کە دە�انهێننەوە چی دەسەلمێنن؟   
 ٢٦ ئا�ا لەسەر قسەکانم سەرزەنشتم دەکەن،

ئەوەی دە�ڵێم بە با دەڕوات؟   
 ٢7 بەڵکو ئێوە هەت�و دەفرۆشن و

چاڵ بۆ هاوڕێیی خۆتان هەڵدەکەنن.   

 ٢٨ »ئێستا باش تێم بڕوانن،
چونکە من لە ڕووی ئێوەدا درۆ ناکەم.   
 ٢٩ تکا�ە پاشگەز بنەوە! ستەمم لێ مەکەن،

ئەگ�نا ڕاستودروست��ەکەم دەخەنە گومانەوە.   
 3٠ ئا�ا بەدکاری لەسەر زاری منە،

�ان زمانم تامی خراپەکاری ج�ا ناکاتەوە؟   

 »ئا�ا ژ�انی مرۆڤ لەسەر زەوی خزمەتکردن و ڕەنجکێشان ن��ە،7 ١

ڕۆژان�شی وەک ڕۆژانی ڕەنجدەرێک ن��ە؟   
٢ وەک چۆن کۆ�لە تامەزرۆی سێبەرە و  
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کرێکار�ش چاوەڕێیی کرێی�ەکە�ەتی،   
3 ئاواش مانگەکانی بێ ئومێدی بۆم بوون بە م�رات و  

شەوانی چەرمەسەری بوون بە بەشم.   
4 کە دەچمە سەر جێگاکەم دەڵێم: ”کەی بێت هەستم،“  

شەو درێژە دەکێشێت و هەتا بەرەبە�ان ئەم د�و و ئەو د�و دەکەم.   
5 گۆشتم کرم و قەتماغە پۆش�و�ەتی،  

پیێستم شەقار بووە و کێمی کردووە.   

٦ »ڕۆژگارم لە تەون خێراترە و  
بێ ه�وا کۆتا�یی دێت.   

7 ئەی خودا، لە �ادت نەچێت کە ژ�انم هەناسە�ەکە و  
ئ�تر چاوەکانم خۆشی ناب�نن.   

٨ ئەو چاوەی کە ئێستا دەمب�نێت لەمەودوا نامب�نێت،  
چاوت بڕ�وەتە من، بەاڵم من بوونم نابێت.   

٩ هەور پەرت دەبێت و نامێنێت،  
بە هەمان شێوە ئەوەی دادەبەزێتە ناو ج�هانی مردووان سەرناکەوێتەوە.   

 ١٠ ئ�تر ناگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی و
دەوروپشتی لە �ادی دەکەن.   

 ١١ »لەبەر ئەوە من�ش دەمم ناگرم،
لە تەنگی ڕۆحمەوە قسە دەکەم،   
لە دڵشکاو�مەوە سکااڵ دەکەم.   

 ١٢ بۆچی پاسەوانت لەسەر داناوم؟
ئا�ا من دەر�ام �ان ئەژد�هام؟   

 ١3 ئەگەر بڵێم نوێنەکەم دڵنەوا�ی�م دەداتەوە،
جێگاکەم دڵتەنگ��ەکەم دەڕەوێنێتەوە،   

 ١4 بە خەون دەمترسێن�ت و
بە مۆتەکە دەمتۆقێن�ت.   

 ١5 لەبەر ئەوە گ�انم خنکان هەڵدەبژێرێت،
مردنم پیێ باشترە لەم پە�کەرە ئێسکە.   

 ١٦ توامەوە، بۆ هەتاهەتا�ە ناژ�م،
وازم لێ بهێنە، چونکە ڕۆژگارم ه�چ واتا�ەکی ن��ە.   

 ١7 »مرۆڤ چ��ە هەتا با�ەخی پیێبدە�ت و
هەتا ب�ری خۆتی پیێوە خەر�ک بکەی،   

 ١٨ هەموو بە�ان��ەک بەسەری بکە�تەوە و
هەموو ساتێک تاقی بکە�تەوە؟   



ئە�وب ٨٨5٨

 ١٩ هەتا کەی ڕووت لێم وەرناگێڕ�ت و
مۆڵەتم نادە�تێ هەتا تفەکەم قووت بدەم؟   

 ٢٠ ئەگەر گوناه�شم کردبێت،
کە تۆ چاودێری مرۆڤ�ت،   

ئا�ا ه�چ کاردانەوە�ەکی لەسەر تۆ هەبووە؟   
  بۆچی منت کردووە بە ن�شانەی ت�ری خۆت؟

ئا�ا بووم بە بار بەسەر تۆوە؟   
 ٢١ ئەی بۆ لە �اخ�بوونم خۆش ناب�ت و

تاوانم ناسڕ�تەوە؟   
  چونکە بەم نز�کانە لەناو خاکدا ڕادەکشێم و

بەدوامدا دەگەڕێی�ت، بەاڵم من بوونم نابێت.«   

وەاڵمی یەکەمی بیلدەد

 ئ�نجا ب�لدەدی شوحی وەاڵمی دا�ەوە:٨ ١

»هەتا کەی بەم شێوە�ە قسە دەکە�ت؟  ٢  
ئەوەی لە دەمت دێتە دەرەوە ڕەشەبا�ە.   
3 ئا�ا خودا دادپەروەری بە الڕێدا دەبات؟  

ئا�ا توانادارەکە ڕاستودروستی بەدرۆدەخاتەوە؟   
4 ئەو کاتەی ڕۆڵەکانت گوناه�ان دەرهەق بە خودا کرد،  
ئەوا خودا سزای گوناهەکانی خۆ�انی بەسەر هێنانەوە.   

5 بەاڵم ئەگەر تۆ بە�ان��ان زوو ڕوو لە خودا بکە�ت،  
لە خودای هەرە بەتوانا ب�اڕێی�تەوە،   

٦ ئەگەر تۆ بێگەرد و ڕاست ب�ت،  
ئەوا هەر ئێستا ئاوڕت لێ دەداتەوە و   

ماڵەکەی خۆتت وەک پاداشت بۆ دەگەڕێنێتەوە.   
7 پاشەڕۆژەکەت هێندە تێروتەسەل دەبێت،  

کە سەرەتاکەت زۆر هەژار بووە.   

٨ »پرس�ار لە نەوەی ڕابردوو بکە و  
بزانە لە باوباپی�ران�انەوە چی فێربوون،   

٩ چونکە ئێمە منداڵی دوێنێ�ن و ه�چ نازان�ن،  
ڕۆژگار�شمان لەسەر زەوی وەک سێبەر تێدەپەڕێت.   

 ١٠ ئا�ا ئەو نەوە�ە فێرت ناکەن و پیێت ناڵێن؟
�ان بە ب�ری خۆ�ان قسەت لێ دەرناهێنن؟   

 ١١ ئا�ا زەل بەبێ زۆنگاو گەشە دەکات،
�ان قام�ش بەبێ ئاو ش�ن دەبێت؟   



٨٨٦ئە�وب ٨

 ١٢ بەڵکو ئەوان کە هێشتا گەشە دەکەن و نەبڕدراون،
کەچی پیێش هەموو گ�ا�ەک وشک دەبن،   

 ١3 بەو جۆرە�ە سەرگوزەشتەی ژ�انی هەموو ئەوانەی خودا�ان لەب�ر کردووە و
ه�وای خوانەناسان لەناودەچێت.   
 ١4 ئەوەی پاڵ�شتەکە�ەتی دەبڕدرێتەوە،

پشتی بە تەونی جاڵجاڵۆکە بەستووە.   
 ١5 خۆی بە تەونەکەوە ڕادەگرێت بەاڵم دەپچڕێت،

دەستی پیێوە دەگرێت و خۆی ڕاناگرێت.   
 ١٦ ئەوانە وەک ڕووەکێکی تەڕ لەژێر ت�شکی خۆردان،

کە لەناو باخچەکە�دا چڵی تازە دەردەکات.   
 ١7 بەسەر کۆمەڵە بەرددا ڕەگ دادەکوتێت و
بە تاشەبەردەکانەوە خۆ�ان توند دەگرن.   

 ١٨ بەاڵم کە لە شوێنی خۆی هەڵکەنرا،
شوێنەکەی نکۆڵی لێ دەکات و دەڵێ: ”من جێگای تۆ ن�م.“   

 ١٩ بب�نە، خۆشی ژ�انەکەی تەنها ئەوە�ە،
کە لە جێگاکە�ەوە �ەکێکی د�کە چەکەرە دەکات.   

 ٢٠ »بێگومان خودا ئەو کەسە ڕەت ناکاتەوە کە بێ کەموکوڕی بێت،
کە هانی خراپەکاران نادات.   

 ٢١ کاتێک دەمت پڕ لە پیێکەن�ن دەکات و
لێوەکانت پڕ لە هوتاف،   

 ٢٢ ناحەزانت شەرمەزاری لەبەر دەکەن و ڕەشماڵی
خراپەکاران�ش تەفروتوونا دەبن.«   

قسەی سێپیەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:٩ ١

»ڕاستە، دەزانم کە وا�ە.  ٢  
جا چۆن مرۆڤ لەبەرچاوی خودا ڕاستودروست دەبێت؟   

3 ئەگەر ب�ەوێت مشتومڕی لەگەڵ بکات،  
ناتوانێت وەاڵمی �ەک لە هەزار بداتەوە.   

4 خودا دانا�ی�ەکی فراوان و توانا�ەکی زۆری هە�ە.  
کێ هە�ە دژا�ەتی کردبێت و بە سەالمەتی دەرچووبێت؟   

5 هەژێنەری چ�اکانە بێ ئەوەی بەخۆ�ان بزانن،  
ئەوەی لە کاتی تووڕە�ی�دا سەرەوژێر�ان دەکات.   

٦ زەوی لە جێیی خۆی لەق دەکات،  
جا کۆڵەکەکانی دەخاتە بوومەلەرزە.   



ئە�وب ٨٨7٩

7 فەرمان بە خۆر دەدات، کە هەڵنە�ەت،  
بە ئەستێرەکان�ش کە نەدرەوشێنەوە.   

٨ خۆی بە تەنها ئاسمانی لێک کردووەتەوە،  
بەسەر شەپۆلەکانی دەر�ادا ڕۆ�شتووە.   

٩ دروستکەری کەلووەکانیa ورچ و ڕاوچی و  
حەوتەوانەb و ئەو کەلووانە�ە کە لە باشووری زەوی دەب�نرێن.   
 ١٠ کاری مەزنی بەم جۆرەی کردووە کە لە سەرووی ب�رکردنەوەن،

هێندە پەرجووc کە لە ژماردن نا�ەن.   
 ١١ کاتێک بەسەرمدا دەڕوات نا�ب�نم،

کاتێک تێدەپەڕێت هەستی پیێ ناکەم!   
 ١٢ ئەگەر شتێکمان لێ بستێنێت کێ دەتوانێت بەرەنگاری بێتەوە؟

کێ پیێیی دەڵێت: ”ئەوە چی دەکە�ت؟“   
 ١3 خودا تووڕە�یی خۆی ناگێڕێتەوە،

�ارمەت�دەرانی ڕەهەڤd لە ژێر�دا دەچەمێنەوە.   

 ١4 »ئ�تر من چۆن وەاڵمی بدەمەوە و
چۆن وشە هەڵبژێرم بۆ وەاڵمدانەوەی؟   

 ١5 ئەگەر ڕاستودروست�ش بم، ناتوانم وەاڵمی بدەمەوە،
بەڵکو داوای بەزە�یی لە دادوەرم دەکەم.   

 ١٦ ئەگەر بانگی بکەم، ئەو�ش وەاڵمم بداتەوە،
باوەڕ ناکەم کە گوێیی بۆ دەنگم شل بکات،   

 ١7 بەڵکو ئەو بە زر�ان تێکمدەشکێنێت و
بەبێ هۆ بر�نەکانم زۆر دەکات.   

 ١٨ ناهێڵێت هەناسە بدەم،
بەاڵم لە تاڵی تێرم دەکات.   

 ١٩ ئەگەر تاق�کردنەوەی هێز بێت، ئەو بەهێزتر�نە!
ئەگەر کێشەی دادگا بێت، کێ دەتوانێت بانگی بکات؟   

 ٢٠ ئەگەر بێتاوان بم دەمم تاوانبارم دەکات،
ئەگەر بێ کەموکوڕ�ش بم، دە�سەلمێنێت تاوانبارم.   

 ٢١ »هەرچەندە من بێ کەموکوڕ�م،
بەاڵم با�ەخ بە ژ�انی خۆم نادەم؛   

ڕقم لە ژ�انم دەبێتەوە.   

a ٩ مەبەستی بورجەکانە، هەر�ەک لەمانە لە چەند ئەستێرە�ەک پیێکدێن.  

b ٩ �ەکێک لە کەلووەکانە.  

c ١٠ پەرجوو: موعج�زە.  

d ١3 هێما�ە بۆ م�سر  



٨٨٨ئە�وب ٩

 ٢٢ ”خودا کۆتا�یی بە چاک و بە خراپ دەهێنێت.“
لەبەر ئەوە گوتم: بەالمەوە هەردووک�ان وەک �ەکن،   

 ٢3 ئەگەر کارەساتی لەناکاو مردن بهێنێت،
بە نائومێد�یی بێتاوان پیێدەکەنێت.   

 ٢4 کە خاکێک درابێت بە دەست بەدکارەوە،
ئەوا پەردە بەسەر ڕووی دادوەرەکانی دەدات،   

ئەگەر ئەو نەبێت، ئەی کێ�ە؟   

 ٢5 »ڕۆژگارم خێراترە لە کەسێک کە ڕادەکات،
گوزەر دەکات و چێژی لێ ناب�نم.   

 ٢٦ وەک چۆن کەشتی زەل ڕووبار دەبڕێت
هەروەک هەڵۆ�ەک کە دەن�شێتە سەر نێچ�رەکەی.   

 ٢7 ئەگەر بڵێم: ”سکااڵکەی خۆم فەرامۆش دەکەم و
واز لە ڕووگرژی دەهێنم و زەردەخەنە دەخەمە سەر لێوەکانم،“   

 ٢٨ لەگەڵ ئەوەشدا لە هەموو ئازارەکانم دەترسم،
چونکە دەزانم بێتاوانم ناکە�ت.   

 ٢٩ من تاوانبار دەکرێم،
ئ�تر بۆچی بەخۆڕا�یی خۆم ماندوو بکەم؟   

 3٠ ئەگەر بە بەفراو خۆم بشۆم و
دەستەکانم بە ئەس�ۆن پاک بکەمەوە،   

 3١ لەناو چاڵێک ڕ�خ نوقومم دەکە�ت،
تەنانەت جلوبەرگەکەم قێزم لێ دەکەنەوە.   

 3٢ »ئەو وەک من مرۆڤ ن��ە هەتا وەاڵمی بدەمەوە و
لە دادگا ڕووبەڕووی �ەک بب�نەوە.   

 33 خۆزگە ناوبژ�وانێک لەنێوانمان دەبوو،
دەستی لەسەر هەردووکمان دادەنا،   

 34 تاوەکو کوتەکەکەی خودام لەسەر هەڵبگرێت و
ترسەکەی نەمتۆقێنێت.   

 35 ئەو کاتە قسەم دەکرد و لێیی نەدەترسام،
چونکە من بەو شێوە�ە ن�م کە ئەو لێم تێگە�شتووە.«   

 »لە ناخەوە قێزم لە ژ�ان دەبێتەوە،١٠ ١

بە ئازادی سکااڵی خۆم دەردەبڕم،   
بە دڵێکی بر�ندارەوە قسە دەکەم.   

٢ بە خودا دەڵێم: بڕ�اری تاوانبار�م بەسەردا مەسەپیێنە!  
تێمبگە�ەنە بۆچی دادگا�ی�م دەکە�ت.   



ئە�وب ٨٨٩١٠

3 ئا�ا بەالتەوە باشە ستەم بکە�ت،  
ئەوەی بە دەستی خۆت دروستت کرد، زەل�لی بکە�ت؟   

بە پی�النی بەدکاران پیێبکەن�ت؟   
4 ئا�ا چاوی گۆشت�ت هە�ە؟  

ئا�ا وەک چاوی مرۆڤ دەب�ن�ت؟   
5 ئا�ا ڕۆژگارت وەک ڕۆژگاری مرۆڤە،  

�ان تەمەنت وەک تەمەنی ئێمە د�ار�کراوە؟   
٦ بۆچی بەدوای تاوانمدا دەگەڕێی�ت و  

چاو بۆ گوناهم دەگێڕ�ت؟   
7 هەرچەندە تۆ دەزان�ت کە من تاوانبار ن�م و  

کەس�ش ن��ە لە دەستی تۆ فر�ام بکەوێت.   

٨ »دەستەکانی تۆ من�ان پیێکهێنا و دروست�ان کردم،  
ئا�ا دەستت دەگێڕ�تەوە سەرم و لەناوم دەبە�ت؟   

٩ لەب�رت نەچێت کە تۆ وەک قوڕ شێوەی منت کێشا،  
ئا�ا ئێستا دەمگەڕێن�تەوە بۆ خۆڵ؟   

 ١٠ ئا�ا وەک ش�ر منت نەچۆڕاند و
وەک پەن�ر منت نەمە�اند؟   

 ١١ بە پیێست و گۆشت منت پۆشی و
بە ئێسک و ماسوولکە منت چنی.   

 ١٢ ژ�ان و خۆشەو�ستی نەگۆڕت پیێ بەخش�م،
چاودێر�یی تۆ ڕۆحی منی پاراست.   

 ١3 »بەاڵم ئەمەت لە دڵی خۆتدا شاردەوە،
من زان�م کە چ�ت لە دڵدا�ە.   

 ١4 ئەگەر گوناه بکەم، چاودێر�م دەکە�ت و
لە تاوانەکەم بێبەر�م ناکە�ت.   
 ١5 ئەگەر تاوانبار بم، قوڕبەسەرم!

ئەگەر بێتاوان�ش بم، ناتوانم شانازی پیێوە بکەم،   
  چونکە من تێرم لە شەرمەزاری و

زەل�لی خۆم ب�نی.   
 ١٦ ئەگەر سەرم بەرز بکەمەوە وەک شێر ڕاوم دەکە�ت،

دەگەڕێی�تەوە و سامی خۆتم ن�شان دەدە�ت.   
 ١7 شا�ەتەکانت لە دژم نوێ دەکە�تەوە و

تووڕە�یی خۆتم لەسەر ز�اد دەکە�ت و   
�ەک لەدوای �ەک هێزەکانت دەنێر�تە سەرم.   



٨٩٠ئە�وب ١٠

 ١٨ »ئ�تر بۆچی لە سکی دا�کمەوە دەرتهێنام؟
خۆزگە بفەوتاما�ە و ئەو کاتە ه�چ چاوێک�ش نە�دەب�ن�م.   

 ١٩ وەک ئەوەی نەبووبم، وا دەبوو،
لە سکی دا�کمەوە بۆ گۆڕ دەبردرام.   

 ٢٠ ئا�ا ڕۆژگارم کەم ن��ە؟
بەرمدە! وازم لێ بهێنە! با تاوێک زەردەخەنە بێتە سەر لێوم،   

 ٢١ پیێش ئەوەی بڕۆم و ئ�تر نەگەڕێمەوە،
بۆ خاکی تەمومژ و سێبەری مەرگ،   
 ٢٢ خاکی تار�کی، وەک شەوەزەنگ،

سێبەری مەرگ و ناڕێکی،   
خۆرهەاڵتن�شی وەک شەوەزەنگە.«   

وەاڵمی یەکەمی چۆفەر

 چۆفەری نەعمات�ش وەاڵمی دا�ەوە:١١ ١

»ئا�ا ئەم هەموو قسانە شا�انی وەاڵم ن�ن،  ٢  
�اخود پی�اوی زۆربڵێ ئەستۆپاک دەبێت؟   

3 ئا�ا قسە پووچەکانت خەڵکی بێدەنگ دەکات،  
�ان گاڵتە دەکە�ت و کەس ن��ە شەرمەزارت بکات؟   

4 بە خودا دەڵێ�ت ”باوەڕم بێگەردە و  
من لەبەرچاوی تۆدا پاکم،“   

5 بەاڵم خۆزگە خودا دەدوا و  
لێوەکانی بەرامبەر بە تۆ دەکردەوە و   

٦ نهێن��ەکانی دانا�یی بۆت ئاشکرا دەکرد،  
چونکە دانا�یی ال�ەکی ئاشکرا و ال�ەکی شاردراوەشی هە�ە،   

جا دەتزانی کە خودا لە تاوانەکەی خۆت کەمتر سزای داو�ت.   

7 »ئا�ا دەتوان�ت لە نهێن��ەکانی خودا بگە�ت؟  
ئا�ا دەتوان�ت بگە�تە سنووری خودای هەرە بەتوانا؟   

٨ ئەو لە ئاسمان بەرزترە، ئ�تر تۆ چی دەکە�ت،  
لە ج�هانی مردووان قووڵترە، ئ�تر تۆ چی دەزان�ت؟   

٩ پیێوانەکەی لە زەوی درێژترە و  
لە دەر�اش پانترە.   

 ١٠ »ئەگەر هات و تۆی خستە بەند�خانەوە و
تۆی بردە دادگا، کێ ڕێیی لێ دەگرێت؟   

 ١١ بێگومان ئەو دەزانێت خراپەکاران کێن و



ئە�وب ٨٩١١٢

خراپەکاری دەب�نێت، وا دەزان�ت ئاگای لێ ن��ە؟   
 ١٢ بەاڵم پی�اوێکی بێ ئەقڵ نابێتە تێگە�شتوو

هەتا جاشکی کەرەکێوی وەک مرۆڤ لەدا�ک نەبێت.   

 ١3 »ئەگەر تۆ دڵی خۆت ئامادە بکە�ت و
دەستی خۆتی بۆ پان بکە�تەوە،   

 ١4 ئەگەر ئەو خراپە�ەی لەناو دەستتە دووری بخە�تەوە و
نەهێڵ�ت ستەم لەناو چادرەکەت ن�شتەجێ بێت،   

 ١5 ئەو کاتە بەبێ کەموکوڕی شەرم ناکە�ت و
چەس�او دەب�ت و ناترس�ت.   
 ١٦ چەرمەسەری لەب�ر دەکە�ت و

وەک ئاوێکی تێ�ەڕ�و �ادی دەکە�تەوە.   
 ١7 ژ�انت لە ن�وەڕۆ ڕۆشنتر دەبێت و

تار�کی وەک ڕووناکی بە�انی لێدێت.   
 ١٨ دڵن�ا دەب�ت، چونکە ئومێدت هە�ە،

دەوروبەرەکەت دەپشکن�ت و بە ئاسوودە�ی�ەوە پشوو دەدە�ت.   
 ١٩ خۆت مات دەکە�ت و کەس ن��ە هەراسانت بکات و

زۆر کەس لە ڕووی تۆ دەپاڕێنەوە.   
 ٢٠ بەاڵم چاوی بەدکاران کوێر دەبن و

پەناگا نامێنێت بۆ دەربازبوون؛   
ئاوات�ان ڕۆح س�اردنە.«   

قسەی چوارەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:١٢ ١

»ڕاستە ئێوە گەلێکن،  ٢  
بە مردنتان دانا�ی�ش دەمرێت،   

3 بەاڵم من�ش وەک ئێوە تێگە�شتنم هە�ە،  
من لە ئێوە کەمتر ن�م.   

ئا�ا ئەوەی تۆ دە�ڵێ�ت الی هەموو کەسێک نەزانراوە؟   

4 »لە خودا پاڕامەوە و ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە،  
بەاڵم بووم بە گاڵتەجاڕی هاوڕێی�ەکانم،   

هەرچەندە پی�اوێکی ڕاستودروست و بێ کەموکوڕ�م، بوومە ما�ەی    
گاڵتەجاڕی!

5 کەسێکی دڵن�ا  
گاڵتە بە شکستی پیێ هەڵخل�سکاو دەکات.   
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٦ چادری تێکدەران ئارامە و  
ئاسوودە�ی�ش بۆ ئەوانەی خودا تووڕە دەکەن،   

بۆ ئەوانەی بە دەستی خۆ�ان بتەکان�ان دەهێنن.   

7 »بەاڵم پرس�ار لە ئاژەاڵن بکە، ئەوان فێرت دەکەن،  
هەروەها پرس�ار لە باڵندەی ئاسمان�ش بکە، ئەوان پیێت ڕادەگە�ەنن؛   

٨ �ان لەگەڵ زەوی بدوێ، فێرت دەکات،  
ماسی دەر�اش بۆت باس دەکەن.   

٩ کام لەمانە نازانێت کە  
دەستی خودا ئەمەی ئەنجام داوە؟   

 ١٠ ئەوەی ژ�انی هەموو ز�ندووێک و
ڕۆحی هەموو مرۆڤێکی لەناو دەستدا�ە؟   

 ١١ ئا�ا گوێ قسەکان تاقی ناکاتەوە و
مەاڵشوو تامی خواردن ناکات؟   

 ١٢ لە ڕ�ش س��ێتی دانا�یی و
لە تەمەن درێژ�ش تێگە�شتن.   

 ١3 »دانا�یی و تواناداری لەالی خوداوە�ە،
ڕاوێژ و تێگە�شتن هی ئەون.   

 ١4 ئەوەی دەڕووخێنێت بن�اد نانرێتەوە،
ئەگەر دەرگای لەسەر کەسێک داخست لێیی ناکرێتەوە.   

 ١5 ڕێ لە ئاو دەگرێت، وشکەساڵی دێت،
بەڕەاڵی دەکات زەوی سەرەوژێر دەکات.   

 ١٦ هێز و دانا�یی لەالی ئەوە،
چەواشەکار و چەواشەکراو هی ئەون.   

 ١7 ڕاوێژکاران بە پیێ خاوسی دەبات،
دادوەران تووشی شێتی دەکات.   

 ١٨ کۆتی پاشاکان دەکاتەوە و
ناوقەد�ان بە پشتێن دەبەستێتەوە.   

 ١٩ کاه�نەکان بە پیێ خاوسی دەبات و
پتەوەکان سەرەوژێر دەکات.   

 ٢٠ ڕێگری گفتوگۆ لە شارەزا�ان دەکات،
ژ�ری لە پی�ران دەستێنێتەوە.   

 ٢١ سووکا�ەتی بەسەر پا�ەداراندا دەبارێنێت و
پشتێنی بەهێزان شل دەکاتەوە.   

 ٢٢ قوواڵ�ی�ەکان لە تار�کی ئاشکرا دەکات و
سێبەری مەرگ بۆ ڕووناکی دەردەخات.   
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 ٢3 نەتەوەکان مەزن دەکات و لەناو�ان دەبات،
نەتەوەکان بەرفراوان دەکات و پەرتەوازە�ان دەکات.   
 ٢4 مێشک لە سەرکردەکانی گەلی زەوی دەستێنێتەوە و

لە چۆڵەوان��ەکی بێ ڕێگا وێڵ�ان دەکات.   
 ٢5 لە تار�ک�دا بە پەلەکوتێ دەڕۆن و ڕووناکی ن��ە،

وەک سەرخۆش بە ئەمال و ئەوالدا دەکەون.   

 »چاوەکانم هەموو ئەمانەی ب�ن�وە،١3 ١

گوێی�ەکانم ب�ستوو�انە و تێ�ان گە�شتووم.   
٢ وەک زان�نی ئێوە من�ش زان�ومە؛  

من لە ئێوە کەمتر ن�م.   
3 بەاڵم من لەگەڵ توانادارەکە قسە دەکەم،  

دەمەوێت لەالی خودا دادگا�یی بکرێم.   
4 بەاڵم ئێوە درۆم بۆ هەڵدەبەستن،  

هەمووتان پز�شکی بێ کەڵکن.   
5 خۆزگە بە تەواوی بێدەنگ دەبوون!  

ئەوە بۆتان دەبوو بە دانا�یی.   
٦ ئێستا گوێ لە بەهانەم بگرن و  

بۆ سکااڵی لێوەکانم گوێ شل بکەن.   
7 ئا�ا بە درۆ بەرگری لە خودا دەکەن؟  

ئا�ا بە دەم خوداوە درۆ دەکەن؟   
٨ ئا�ا ال�ەنگری دەکەن،  

�ان بۆ خودا مشتومڕ دەکەن؟   
٩ ئەگەر تاق�تان بکاتەوە، ئا�ا دەردەچن  

�ان دەتانەوێت وەک مرۆڤ هەڵ�بخەڵەتێنن؟   
 ١٠ بێگومان سەرزەنشتتان دەکات

ئەگەر بە نهێنی ال�ەنگری بکەن.   
 ١١ ئا�ا شکۆمەند�ی�ەکەی ناتانترسێنێت و

ترسی ئەو دەستتان بەسەردا ناکێشێت؟   
 ١٢ �ادەوەری و پەندەکانتان تەنها خۆڵەمێشە و

بەرگر�ی�ەکانتان بەرگر�ی�ە لە قوڕ.   

 ١3 »لێم بێدەنگ بن، من قسە دەکەم و
ئەوەی بەسەرم دێت با بێت!   

 ١4 بۆچی من کێشە بۆ خۆم دروستبکەم،
ژ�انی خۆم بخەمە مەترس��ەوە؟   

 ١5 ئەگەر بشمکوژێت هەر پشتی پیێ دەبەستم،
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لەبەردەم�دا تەنها مشتومڕ لەسەر هەڵسوکەوتم دەکەم.   
 ١٦ هەروەها ئەمە بۆ ڕزگار�مە،

کە خوانەناس نا�ەتە بەردەمی.   
 ١7 بە تەواوی گوێ لە قسەکانم بگرن و

ئەوەی ڕا�دەگە�ەنم با گوێتان لێیی بێت.   
 ١٨ ئەوەتا من بە باشی سکااڵی خۆمم خستووەتە ڕوو،

دەزانم ئەستۆپاک دەردەچم.   
 ١٩ کێ�ە ئەوەی مشتومڕم لەگەڵ دەکات،

تاکو هەر ئێستا بێدەنگ بم و ڕۆح بەدەستەوە بدەم؟   

 ٢٠ »ئەی خودا، تەنها بەم دوو کارە پشتگ�ر�م بکە،
ئ�تر لەبەردەمت ون نابم.   
 ٢١ دەستت لێم دووربخەوە و
با سامی تۆ نەمترسێنێت.   

 ٢٢ ئ�نجا بانگم بکە و من وەاڵم دەدەمەوە،
�ان من قسە دەکەم و تۆ وەاڵمم بدەوە.   

 ٢3 چەند تاوان و گوناهم هە�ە؟
�اخ�بوون و گوناهەکەی خۆمم پیێ بناسێنە.   

 ٢4 بۆچی ڕووی خۆت دەشار�تەوە و
بە دوژمنی خۆت دامدەنێ�ت؟   

 ٢5 ئا�ا گەاڵ�ەکی هەڵوەر�و پان دەکە�تەوە؟
ئا�ا بەدوای پووشی وشکدا ڕادەکە�ت؟   

 ٢٦ تۆ بە تاڵی لە دژم دەنووس�ت و
لەسەر تاوانەکانی الو�یێت�م سزام دەدە�ت.   
 ٢7 جا پیێ�ەکانی منت خستووەتە ناو کۆتەوە و

چاوت بڕ�وەتە هەموو ڕێڕەوەکانم و   
شوێن پیێ�ەکانم دەپشکن�ت.   

 ٢٨ »وەک دارێکی کلۆر لەناو دەچم،
وەک جلێک کە مۆرانە لێیی دابێت.   

 »مرۆڤی لەدا�کبوو لە ژن١4 ١

ڕۆژگاری کەمە و چەرمەسەری زۆرە.   
٢ وەک گوڵ دەپشکوێت و پاشان س�س دەبێت،  

وەک سێبەر دەڕوات و ناوەستێت.   
3 ئا�ا چاوت لەسەر کەسێکی وەکو ئەم دەبێت؟  

ئێستاش ئەوت هێناوەتە بەردەم خۆت بۆ دادگا�یی؟   
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4 کێ دەتوانێت پاکێک لە گاڵوێک دەربهێنێت؟  
بێگومان کەس!   

5 جا ئەگەر ڕۆژانی هەرکەسێک د�ار�کراو بێت و  
ژمارەی مانگەکانی الی تۆ بێت و   

کاتێکت بۆ د�ار�کردبێت کە لێیی تێنەپەڕێت،   
٦ ئ�تر لێ�گەڕێ با پشوو بدات،  

هەتا وەک ڕەنجدەرێک دڵخۆش بێت بە تەواوبوونی ڕۆژەکەی.   

7 »النی کەم دار ئومێدی ئەوەی هە�ە کە  
ئەگەر بڕا�ەوە چەکەرە بکاتەوە و دووبارە ش�ن بێتەوە و   

لقوپۆپیی تازە دەربکات.   
٨ ئەگەر ڕەگەکەی لەناو زەو�دا کۆن�ش بێت و  

بنەدارەکەی لەناو خۆڵدا بمرێت،   
٩ هەر کاتێک بۆنی ئاو بکات چەکەرە دەکات و  

وەک ڕووەکێکی نوێ لق دەردەکات.   
 ١٠ بەاڵم پی�او دەمرێت و لەناودەچێت؛

مرۆڤ ڕۆح بەدەستەوە دەدات و بوونی نابێت.   
 ١١ هەروەک ئاوەکان لەناو دەر�اچە نامێنن و

ڕووبار ئاوی تێدا نامێنێت و وشک دەبێت،   
 ١٢ هەروەها مرۆڤ�ش ڕادەکشێت و هەڵناستێتەوە،

لە خەوەکەی خەبەری نابێتەوە و بەئاگا نا�ەت   
هەتا ئاسمان نامێنێت.   

 ١3 »خۆزگە لەناو ج�هانی مردووان لەچاو ونت دەکردم و
دەتشاردمەوە هەتا تووڕە�ی�ەکەت دادەمرکا�ەوە!   

  خۆزگە کاتێکت بۆ د�اری دەکردم و
بەب�رت دەهاتمەوە!   

 ١4 ئەگەر پی�اوێک بمرێت، ئا�ا ز�ندوو دەبێتەوە؟
هەموو ڕۆژانم تێکۆشانە،   

ئارام دەگرم هەتا دەرووم لێ دەکرێتەوە.   
 ١5 بانگم دەکە�ت من وەاڵمت دەدەمەوە،

تامەزرۆ دەب�ت بۆ ئەو بوونەوەرەی کە دروستت کرد.   
 ١٦ بێگومان ئەو کاتە چاودێری هەنگاوەکانم دەکە�ت،

بەاڵم تێب�نی گوناهەکەم ناکە�ت.   
 ١7 �اخ�بوونەکەم گرێیی لێدراوە لەناو بوخچە�ەک،

تاوانەکەم دەشار�تەوە.   
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 ١٨ »هەروەک چۆن کە چ�ا بکەوێت پارچەپارچە دەبێت و
تاشەبەرد لە جێیی خۆی دەلەقێت،   

 ١٩ ئاو بەرد دەسووێنێت و
الفاو خۆڵی زەوی ڕادەماڵێت،   

بەو جۆرە تۆش ه�وای مرۆڤ لەناودەبە�ت.   
 ٢٠ بۆ هەتاهەتا�ە بەسەر�دا زاڵ دەب�ت و کۆتا�یی پیێ دێت،

ڕووی دەگۆڕ�ت و دەر�دەکە�ت.   
 ٢١ ئەگەر کوڕەکانی ڕێز�ان لێ بگ�رێت، پیێیی نازانێت،

ئەگەر لە پلەوپا�ەش�ان نزم بکرێتەوە، ئاگای لێ ن��ە.   
 ٢٢ تەنها هەست بە ئازاری خۆی دەکات و

داخ بۆ حاڵی خۆی دەخوات.«   

وەاڵمی دووەمی ئەلیفاز

 ئەل�فازی تێمان�ش وەاڵمی دا�ەوە:١5 ١

»ئا�ا کەسی دانا بە نەزانی وەاڵم دەداتەوە و  ٢  
مێشکی بە شتی ه�چوپووچ پڕ دەکات؟   

3 ئا�ا بە قسەی بێ سوود بەڵگە دێنێتەوە و  
بەو لێدوانانەی قازانجی لێ ناکات؟   
4 بەاڵم تۆ لەخواترسی پیێشێل دەکە�ت و  

خەڵک لە خواپەرستی دوور دەخە�تەوە.   
5 بێگومان گوناهەکانت دەمت فێر دەکەن و  

زمانی تەڵەکەبازی هەڵدەبژێر�ت.   
٦ زمانی خۆت تاوانبارت دەکات، نەک من،  

لێوەکانت لە دژت شا�ەتی دەدەن.   

7 »ئا�ا تۆ �ەکەم مرۆڤ بوو�ت لەدا�ک بوو�ت؟  
�ان لەپیێش گردەکانەوە دروستبوو�ت؟   

٨ ئا�ا لە ئەنجومەنی خوداa گوێت گرتبوو؟  
ئا�ا دانا�ی�ت بە بااڵی خۆتدا بڕ�وە؟   

٩ چی دەزان�ت کە ئێمە نا�زان�ن،  
چی تێدەگە�ت کە لەالی ئێمە نەبێت؟   

 ١٠ پی�ر و ڕ�ش س�یی وامان لەناودا�ە،
تەمەنی لە باوکت ز�اترە.   
 ١١ ئا�ا دڵنەوا�ی�ەکانی خودا و

a ٨ هەندێک لە فر�شتەکان لەبەردەم خودا ئامادە دەبن، خودا لە فەرما�شت و فەرمانەکانی دەکرێ ڕاوێژ�ان پیێ بکات و گفتوگۆ�ان لەگەڵ بکات.  
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بە نەرمی قسەکردن لەگەڵت کەمە؟   
 ١٢ بۆچی دڵت دەتبات و

بۆچی چاوەکانت دەبر�سکێنەوە،   
 ١3 بۆ ئەوەی ڕۆحت لە دژی خودا وەربگێڕ�ت و

قسەی وا لە دەمت بهێن�تە دەرەوە؟   

 ١4 »مرۆڤ کێ�ە هەتا بێگەرد بێت و
لەدا�کبوو لە ژن کێ�ە هەتا ڕاستودروست بێت؟   
 ١5 ئەگەر خودا متمانە بە پی�رۆزەکانی خۆی ناکات،

کەواتە ئاسمان لەبەرچاوی بێگەرد ن��ە،   
 ١٦ ئ�تر مرۆڤ کە ناڕەوا�یی وەک ئاو دەخواتەوە

دەبێت چەند قێزەون و گەندەڵ بێت؟   

 ١7 »من پیێت دەڵێم گوێم لێ بگرە،
باسی ئەوە دەکەم کە ب�ن�م،   

 ١٨ ئەوەی دانا�ان لە باوباپی�ران�انەوە پیێ�ان ڕاگە�ەنراوە و
ئەوان�ش نە�انشاردووەتەوە،   

 ١٩ ئەوانەی خاکەکە تەنها بەوان دراوە و
ه�چ نامۆ�ەک بەناو�اندا تێنەپەڕ�وە.   

 ٢٠ بەدکار ڕۆژانە دەتلێتەوە،
ژمارەی سااڵنی ستەمکار�ش د�ار�کراوە.   

 ٢١ دەنگێکی ترسناک لە گوێی�ەکان�ەتی و
لە ساتی ئاشت�دا تێکدەر بۆی دێت.   

 ٢٢ لەو باوەڕەدا ن��ە لە تار�کی دەگەڕێتەوە؛
چاوەڕوانی شمشێرە.   

 ٢3 ئەو وێڵە و دەبێتە نێچ�ری س�سارکە کەچەڵ،
دەزانێت کە ڕۆژی تار�کی نز�کە.   

 ٢4 تەنگانە و ئازار دە�تۆقێنن و
بەسەر�دا زاڵن وەک پاشا�ەکی ئامادە بۆ پەالماردان،   

 ٢5 چونکە بە تووڕە�ی�ەوە دەستی لە خودا ڕادەوەشێنێت،
لە دژی خودای هەرە بەتوانا پاڵەوان�ێتی نواند،   

 ٢٦ بە کەللەڕەق��ەوە بەرەو ئەو ڕا�کرد
بە قەڵغانە ئەستوور و بەهێزەکە�ەوە.   

 ٢7 »هەرچەندە دەموچاوی بە چەوری داپۆشی و
ناوقەدی خۆی بە پی�وa ئەستوور کرد،   

a ٢7 پی�و: واتە بەز.  



٨٩٨ئە�وب ١5

 ٢٨ بەاڵم لە شارۆچکەی کاولبوو ن�شتەجێ دەبێت،
لەو مااڵنەی کەسی تێدا ناژ�یێت و   

خەر�کن دەبنە کەالوە.   
 ٢٩ لەمەودوا دەوڵەمەند نابێت و سامانەکەی جێگ�ر نابێت،

دەستکەوتی لەناو زەو�دا بەرفراوان نابێت.   
 3٠ لە تار�کی دەرباز نابێت،

کڵ�ەی گڕێک پۆپکەکانی وشک دەکات و   
بە فووێکی دەمی نامێنێت.   

 3١ جێیی باوەڕ نابێت
بە شتی پووچ وێڵ دەبێت،   

چونکە شتی پووچ دەبێت بە کرێی�ەکەی.   
 3٢ پیێش ئەوەی ڕۆژی خۆی تەواو بێت،

دەفەوتێت و گەاڵکەی سەوز نابێت.   
 33 وەک ترێ پەس�رەکانیa دەکەوێت و

وەک زە�توون گوڵەکەی هەڵدەوەرێت.   
 34 کۆمەڵی خوانەناسان چۆڵوهۆڵ دەبێت،

ئاگر�ش ڕەشماڵی بەرت�لخۆران دەسووتێنێت.   
 35 بە ئاژاوە دووگ�ان بوون و خراپە�ان بۆ لەدا�ک دەبێت،

سک�ان پی�النی فێڵ و درۆ پیێکدەهێنێت.«   

قسەی �پێنجەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:١٦ ١

»زۆرم لەمانە گوێ لێ بووە،  ٢  
هەموو دڵنەوا�ی�ەکەتان بر�ندارکەرن!   

3 ئا�ا قسەی پووچ کۆتا�یی هە�ە؟  
�ان چی دەتوروژێنێت هەتا وەاڵم بدە�تەوە؟   

4 من�ش وەک ئێوە قسەم دەکرد،  
ئەگەر ئێوە لە جێیی من بوونا�ە؛   

  قسەم بۆ دەگێڕانەوە و
سەرم لە ئاستتان دەلەقاند.   
5 بەاڵم بە دەم هانم دەدان و  

جوڵەی لێوەکانم ڕا�دەگرتن.   

a 33 بەرس�لەکانی.  



ئە�وب ٨٩٩١٦

٦ »ئەگەر قسە بکەم لە خەمۆک�ەکەم کەم نابێتەوە،  
ئەگەر بێدەنگ�ش بم لێم دوور ناکەوێتەوە.   
7 ئەی خودا�ە، بێگومان تۆ بێزارت کردووم،  
هەموو کەسوکارەکەی منت لەناوبردووە.   
٨ سستت کردم، سست��ەکەم بووە شا�ەت،  

الواز�ی�ەکەم لێم هەستاوە، بەرەوڕوو شا�ەت�م لەسەر دەدات.   
٩ تووڕە�ی�ەکەی پەالماری دام و منی چەوساندەوە،  

ددانەکانی لێم ج�ڕکردەوە،   
دوژمنەکەم چاوی تێبڕ�وم.   

 ١٠ خەڵک دەم�ان لێ داچەقاندووم،
بە گاڵتەپیێکردنەوە زللە�ان لێدەدام،   

پیێکەوە گەلەکۆمە�ان لێکردم.   
 ١١ خودا منی دا�ە دەست زۆردار و

فڕێی�دامە نێو دەستی خراپەکارەوە.   
 ١٢ من ئاسوودە بووم و ئەو جێیی لەق کردم،

پشتەملی گرتم و وردوخاشی کردم.   
  منی کرد بە ن�شانی خۆی؛

ت�رهاوێژەکانی دەور�ان دام.  ١3 
  جەرگی بڕ�م و دڵی نەسووتا،

زراوی منی بەسەر زەو�دا ڕشت.   
 ١4 جار لەدوای جار شەقم دەکات،

وەک جەنگاوەرێک هێرش دەکاتە سەرم.   

 ١5 »جلوبەرگی گوشمa بە پیێستمەوە دووری و
خۆڵەمێشم بە سەری خۆمدا کرد.   

 ١٦ دەموچاوم لەبەر گر�ان سوور هەڵگەڕا و
ڕەشی بەسەر پیێڵوی چاومدا هات.   

 ١7 لەگەڵ ئەوەی زۆرداری لە دەستی مندا ن��ە و
نوێژەکەم بێگەردە.   

 ١٨ »ئەی زەوی، خوێنەکەم دامەپۆشە،
با جێ�ەک نەبێت بۆ هاوارم!   

 ١٩ ئەوەتا لە ئێستاوە شا�ەتەکەم لە ئاسمانە،
پارێزگارەکەم لە بەرزا�ی�ەکانە،   

 ٢٠ ئەو هاوڕێمە و داکۆک�م لێ دەکات.

a ١5 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  



٩٠٠ئە�وب ١٦

a،کاتێک لەبەردەم خودا چاوەکانم فرمێسک دەڕێژن   
 ٢١ ئەو لە پیێناوی پی�اوێک لە خودا دەپاڕێتەوە،
وەک پاڕانەوەی کەسێک بۆ هاوڕێکەی.   

 ٢٢ »تەمەنم کورتە و بەسەردەچێت،
لە ڕێگا�ەکدا د�لم کە لێیی ناگەڕێمەوە.   

١ ڕۆحم شکا،١7

ڕۆژگارم کوژا�ەوە،   
گۆڕ چاوەڕێیی منە.   

٢ بێگومان گاڵتەجاڕان لە دەورمدان و  
ناچار تەماشای کێشمەکێش�ان بکەم.   

3 »تکا�ە لەالی خۆت ببە پشتگ�رم،  
بێجگە لە تۆ کێ هە�ە ببێتە کەف�لم؟   

4 تێگە�شتنت لە مێشک�ان شاردووەتەوە،  
لەبەر ئەوە بەرز�ان ناکە�تەوە.   

5 ئەوەی لە پیێناوی پارە پەنجەی تاوان بۆ هاوڕێی�ەکانی ڕادەکێشێت،  
نەبوونی چاوی منداڵەکانی دەپوکێنێتەوە.   

٦ »منی کردە پەندی گەالن و  
بووم بەوەی تف لە ڕووم بکرێت.   

7 چاوەکانم لەبەر خەم کز بوون،  
هەموو ئەندامەکانم زۆر الواز بوون.   
٨ ئەوانەی ڕاستن بەمە سەرسام دەبن و  

بێتاوان بەسەر خوانەناسدا ڕادەپەڕێت.   
٩ کەسی ڕاستودروست ڕێگای خۆی دەگرێت و  
ئەوەی دەست پاکە هێزی بۆ ز�اد دەکرێت.   

 ١٠ »ئێستا وەرنەوە، دووبارە هەوڵ بدەن،
بەاڵم من ه�چ دانا�ەکتان تێدا نادۆزمەوە.   

 ١١ ڕۆژگارم بەسەرچوو، مەبەستەکانم هەڵکەنران.
لەگەڵ ئەوەشدا ئارەزووەکانی دڵم   

 ١٢ شەو دەکەن بە ڕۆژ،
لە تار�ک�دا ڕووناکی بە نز�ک دەب�نن.   

 ١3 ئەگەر ه�وا بخوازم ج�هانی مردووان ببێت بە ماڵم و
لە تار�ک�دا نوێنەکەم ڕابخەم،   

 ١4 ئەگەر بە گۆڕم گوت: ”تۆ باوکی من�ت،“
a ٢٠ لە هەندێک وەرگێڕانەکان دەگوترێت: هاوڕێی�ەکانم گاڵتە پیێم دەکەن.  



ئە�وب ٩٠١١٨

بە کرم�ش: ”تۆ دا�کی من�ت“ �ان ”خوشکی من�ت،“   
 ١5 ئ�تر ئومێدم کوا؟

کێ تەماشای ئومێدم دەکات؟   
 ١٦ ئا�ا بەرەو قوواڵ�یی ج�هانی مردووان دەچێتە خوارەوە؟

ئا�ا پیێکەوە لەناو خۆڵ شۆڕدەب�نەوە؟«   

وەاڵمی دووەمی بیلدەد

 ب�لدەدی شوح�ش وەاڵمی دا�ەوە:١٨ ١

»هەتا کەی تەڵە بۆ قسە دەنێنەوە؟  ٢  
تێبگەن ئ�نجا ئێمە دەتوان�ن قسە بکە�ن.   

3 بۆچی بە ئاژەڵ دانرا�ن و  
لەبەرچاوتان گێل بوو�ن؟   

4 ئەی ئەوەی لە ڕقی خۆی، خۆی دەخواتەوە،  
ئا�ا لەبەر تۆ زەوی چۆڵ بکرێت و   
تاشەبەرد لە جێیی خۆی بجوڵێت؟   

5 »بەڵێ چرای بەدکاران دەکوژێتەوە و  
گڕی ئاگرەکەی ڕووناکی نابەخشێت.   

٦ لەناو چادرەکەی ڕووناکی تار�ک دەبێت و  
چراکەی تەن�شتی دەکوژێتەوە.   

7 هێزی هەنگاوەکانی کورت دەبن و  
ڕاوێژەکەی خۆی دە�خات.   

٨ بە پیێ�ەکانی خۆی بۆ ناو داو هەنگاو دەنێت،  
جا لەناو تۆڕدا گ�ر دەخوات.   

٩ تەڵە پاژنەی پیێیی دەگرێت و  
فاقە توند دە�گرێت.   

 ١٠ داوەکانی لە زەوی شاردراونەتەوە و
تەڵەکەی لەسەر ڕێگا�ە.   

 ١١ بەاڵکان لە هەموو ال�ەکەوە دە�تۆقێنن و
هەنگاوبەهەنگاو دوای کەوتوون.   

 ١٢ برس�ێتی بڕستی لێ بڕی و
کارەسات چاوەڕێیی کەوتنی دەکات.   

 ١3 نەخۆشی پارچەکانی پیێستەکەی دەخوات،
�ەکەم بەری مەرگ ئەندامەکانی لەشی دەخوات.   

 ١4 لە ئارامی ناو چادرەکەی خۆی دەڕفێنرێت،
بەرەو الی پاشای بەاڵکان پەلکێش دەکرێت.   



٩٠٢ئە�وب ١٨

 ١5 ئەوەی هی ئەو ن��ە لەناو چادرەکەی ن�شتەجێ دەبێت،
گۆگرد بەسەر جێیی مانەوەی پەخش دەکرێت.   

 ١٦ لە ژێرەوە ڕەگوڕ�شەی وشک دەبێت و
لە سەرەوەش لقەکانی س�س دەبن.   

 ١7 �ادەوەری لە زەوی نامێنێت و
لەسەر ڕووی وشکان�ش ه�چ ناوێکی ن��ە.   

 ١٨ لە ڕووناک��ەوە پاڵ دەدرێت بۆ تار�کی و
لە ج�هان دەردەکرێت.   

 ١٩ نە نەوە و نە وەچەی لەنێو گەلەکەی دەبێت،
نە دەربازبوو لەنێو چادرەکانی.   

 ٢٠ خەڵکی ڕۆژئاوا لە ڕۆژی حوکمدان لەسەر ئەودا دەحەپەسێن،
گەالنی ڕۆژهەاڵت مووچڕکە�ان پیێدا دێت.   

 ٢١ ئەوە نش�نگەی بەدکارانە و
ئەمە شوێنی ئەوانە�ە کە خودا ناناسن.«   

قسەی شەشەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:١٩ ١

»هەتا کەی گ�انم ئازار دەدەن و  ٢  
بە قسە وردم دەکەن؟   

3 ئەمە دە�ەم جارە ڕ�سوام دەکەن،  
بەبێ شەرمی هێرشتان کردە سەرم.   

4 گر�مان بە ڕاستی گومڕا بووم،  
گومڕا�ی�ەکەم بەسەر خۆم دەشکێتەوە.   

5 ئەگەر بەڕاستی ئێوە خۆتان لە من بە گەورەتر دادەنێن و  
شەرمەزار�ی�ەکەی من لە دژی خۆم بەکاردەهێنن،   

٦ ئەوا با لەالتان زانراو بێت، خودا خۆی منی خوار کردووەتەوە و  
تۆڕەکەی بەدەورمدا ڕاکێشا.   

7 »هەرچەندە لەبەر ستەم هاوار دەکەم، بەاڵم وەاڵمم نادرێتەوە،  
هاوار دەهێنم، بەاڵم دادپەروەری ن��ە.   

٨ ڕێیی لێ گرتم و ناپەڕمەوە،  
تار�کی خستووەتە سەر ڕێڕەوم.   
٩ شکۆمەند�ی�ەکەمی لێم داماڵی و  

تاجەکەی سەرمی لێکردەوە.   
 ١٠ لە هەموو ال�ەکەوە منی ڕووخاند تاوەکو نەمێنم و

ه�وای منی وەک دار هەڵکەند.   



ئە�وب ٩٠3١٩

 ١١ تووڕە�یی خۆی بەسەرمدا داگ�رساند و
بە دوژمنی خۆی دانام.   

 ١٢ پەالماردەرەکانی پیێکەوە هاتن و
سەنگەر�ان لە دژی من لێدا و   

لە دەوری چادرەکەم خۆ�ان دامەزراند.   

 ١3 »کەسوکاری منی لێم دوورخستەوە و
ناس�اوەکانم لێم بوون بە بێگانە.   

 ١4 خزمەکانم واز�ان لێ هێنام و
ئەوانەی من�ان ناسی لەب�ر�ان کردم.   

 ١5 م�وان و کارەکەرەکانم وەک ب�انی دا�اننام،
وەک نامۆ�ەک مامەڵەم لەگەڵ دەکەن.   

 ١٦ بانگی خزمەتکارەکەی خۆمم کرد بەاڵم وەاڵمی نەدا�ەوە،
هەرچەندە بە دەمی خۆم لێیی پاڕامەوە.   

 ١7 بۆنم ناخۆش بووە لەالی ژنەکەم و
قێزەونم لەالی جگەرگۆشەکانم.   

 ١٨ تەنانەت مندااڵن�ش سووکا�ەت��ان پیێکردم،
کە هەستم، باسی من دەکەن.   

 ١٩ هەموو دۆستەکانم ڕق�ان لێم بووەوە و
ئەوانەی خۆشم دەو�ستن لە دژم هەڵگەڕانەوە.   

 ٢٠ ئێسکم بە پیێست و گۆشتمەوە نووساوە و
بە خۆم و پووکمەوە دەرباز بووم.   

 ٢١ »بەزە�ی�تان پیێم بێتەوە، بەزە�ی�تان پیێم بێتەوە ئەی هاوڕێی�ان،
چونکە دەستی خودا لێیی داوم.   

 ٢٢ بۆچی ئێوەش وەک خودا ڕاوم دەنێن؟
لە گۆشتم تێر نابن؟   

 ٢3 »خۆزگە وشەکانم دەنووسرانەوە،
خۆزگە لەناو تۆمارێکدا وێنە�ان دەکێشرا،   

 ٢4 خۆزگە بە پیێنووسی ئاسن لەسەر قورقوشم دەنووسران �ان
بۆ هەتاهەتا�ە لەسەر بەرد هەڵدەکۆڵران.   

 ٢5 بەاڵم من زان�م ئەوەی کە دەمکڕێتەوەa ز�ندووە و
لە کۆتا�ی�دا لەسەر زەوی ڕاست دەبێتەوە.   

 ٢٦ پاش ئەوەی ئەم پیێستەم لەناودەچێت،

a ٢5 وەک کڕ�نەوەی کۆ�لە�ەک بۆ ئازادبوون.  



٩٠4ئە�وب ١٩

a.هەر لە جەستەی خۆم خودا دەب�نم   
 ٢7 ئەوەی من بۆ خۆم دە�ب�نم و

چاوەکانم تەماشا دەکەن، نەک �ەکێکی د�کە،   
لە ناخمەوە تامەزرۆی ئەوەم!   

 ٢٨ »ئەگەر ئێوە دەڵێن: ”چەند ڕاوی دەنێ�ن،
چونکە ڕەگی کێشەکە لەالی ئەوە،“   

 ٢٩ لە خۆتان بترسن لە ڕووی شمشێر،
چونکە تووڕە�یی سزای شمشێر دەهێنێت،   

ئ�تر دەزانن کە دادوەری هە�ە.«   

وەاڵمی دووەمی چۆفەر

 چۆفەری نەعمات�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢٠ ١

»لەبەر جۆشانی ناخم،  ٢  
ب�رکردنەوەکانم هانم دەدەن وەاڵم بدەمەوە.   

3 گوێم لە سەرزەنشتەکانی تۆ دەبێت کە سووکا�ەت�م پیێ دەکە�ت،  
ڕۆحی تێگە�شتنم وام لێ دەکات وەاڵم بدەمەوە.   

4 »ئا�ا لە کۆنەوە ئەمەت نەزان�وە،  
لەو کاتەوەی مرۆڤ لەسەر زەوی دانراوە؟   

5 هاواری خۆشی خراپەکاران کورتە و  
خۆشی خوانەناس بۆ ساتێکە.   

٦ هەرچەندە لووتبەرزی خوانەناس بگاتە ئاسمان و  
سەر�شی لە هەور بدات،   

7 بەاڵم وەک تەپاڵە خۆی بۆ هەتاهەتا�ە لەناودەچێت و  
ئەوانەی ب�ن�و�انە دەڵێن: ”کوا؟“   

٨ وەک خەون دەفڕێت و ئ�تر نامێنێت،  
وەک مۆتەکە�ەک دەردەکرێت.   

٩ چاوێک کە ب�ن�و�ەتی د�سان نا�ب�نێتەوە،  
جارێکی د�کە شوێنەکەشی ناب�نرێت.   

 ١٠ کوڕەکانی هەوڵ دەدەن هەژاران ڕازی بکەن؛
دەستەکانی سامانەکەی دەدەنەوە.   

 ١١ ئێسکەکانی پڕ لە گەنج�ێت�ن،
بەاڵم ئەو گەنج�ێت��ە لەگەڵ�دا لەناو خاک ڕادەکشێت.   

a ٢٦ لە ع�بری دەگوترێت )لە جەستەکەمەوە(، هەروەها هەندێک لە وەرگێڕانەکان بە )جەستەم هە�ە کە خودا دەب�نم( وەر�انگێڕاوە.  



ئە�وب ٩٠5٢٠

 ١٢ »کە خراپە لەناو دەمی ش�ر�ن بێت و
لەژێر زمانی ب�شارێتەوە،   

 ١3 دڵی پیێیی سووتاو و بەجێیی نەهێشت،
بەڵکو لەناو گەرو�دا بەندی کرد،   

 ١4 بەاڵم نانەکەی لەناو ڕ�خۆڵەکانی دەگۆڕێت،
دەبێتە تاڵی ژەهری مار لەناو سکی.   
 ١5 سامانێکی قووت دا و دە�ڕشێنێتەوە؛
خودا لەناو سکی وەدەری دەنێت.   

 ١٦ ژەهری مار دەمژێت؛
زمانی مار دە�کوژێت.   

 ١7 جۆگەکان ناب�نێت،
ڕووبارە ڕۆ�شتووەکانی هەنگو�ن و قە�ماغ.   

 ١٨ بەری ماندووبوونەکەی دێنێتەوە و قووتی نادات،
لە قازانجی بازرگان��ەکەی خۆشی ناب�نێت.   

 ١٩ لەبەر ئەوەی هەژارانی وردوخاش کرد و بەجێیی هێشتن؛
دەستی بەسەر ماڵێکدا گرت کە بن�ادی نەنابوو.   

 ٢٠ »بێگومان لە ناخ�دا نە�زانی بەس چ��ە؛
ئەوەی ئارەزووی دەکات دەربازی ناکات.   

 ٢١ خواردنەکەی پاشماوەی ن��ە؛
ئ�تر خێروخۆش��ەکەی بەردەوام نابێت.   

 ٢٢ لەوپەڕی سەڵتەنەت�دا تووشی تەنگانە دەبێت،
دەستی هەموو ڕەنجدەرێکی دێتە سەر.   

 ٢3 لە کاتێکدا سکی خۆی پڕ دەکات،
خودا گڕی تووڕە�یی خۆی بۆ دەنێرێت و   

وەکو باران بەسەر�دا دە�بارێنێت.   
 ٢4 لە چەکی ئاسنەوە ڕادەکات و

ت�ری بڕۆنز دە�بڕێت.   
 ٢5 ت�رەکەی ڕاکێشا و لە پشت��ەوە هاتە دەرەوە،

نووکی بر�سکەدار زراوی بڕی.   
  ترسی بەسەرەوە�ە؛

هەموو تار�ک��ەک بۆ گەنج�نەکانی شاردراوەتەوە.  ٢٦ 
  ئاگرێک دە�خوات فووی لێ نەکراوە،

ئەوەی لە چادرەکەی مابێتەوە لووشی دەدات.   
 ٢7 ئاسمان تاوانەکەی ئاشکرا دەکات،

زەوی لێیی ڕادەپەڕێت.   



٩٠٦ئە�وب ٢٠

 ٢٨ لەو ڕۆژەی کە خودا تووڕە�ی�ەکەی دەبارێنێت،
الفاوێک ماڵەکەی دەبات.   

 ٢٩ ئەمە بەشی کەسی خراپە لە خوداوە،
م�راتی د�ار�کراوە لە خوداوە.«   

قسەی حەوتەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢١ ١

»بە گوێگرتن گوێ لە قسەکانم بگرن؛  ٢  
با ئەمە ببێتە دڵنەوا�ی�تان.   

3 بەرگەم بگرن کە قسە دەکەم و  
پاش قسەکانم گاڵتە بکەن.   

4 »ئا�ا من سکااڵکەم لە مرۆڤە؟  
بۆچی ئارام�م لێ نەبڕێت؟   

5 ڕووم لێ بکەن، واقتان وڕبمێنێت و  
دەست بخەنە سەر دەمتان.   
٦ کاتێک بەب�رم دێتەوە دەتۆقم؛  

موچڕکە بە لەشمدا دێت.   
7 بۆچی بەدکاران دەژ�ن و پی�ر دەبن،  

هەروەها بە هێزەوە زاڵ دەبن؟   
٨ نەوە�ان لەبەردەم�ان لەگەڵ�ان ڕاوەستاوە،  

وەچە�ان لەبەرچاو�انە.   
٩ ماڵەکان�ان لە ترس دڵن�ا�ە؛  

کوتەکی خودا بەسەر�انەوە ن��ە.   
 ١٠ گا�ەکە�ان دەپەڕێت و هەڵە ناکات؛

مانگاکە�ان ئاوس دەبێت و لە باری ناچێت.   
 ١١ منداڵەکان�ان وەک مەڕ بەڕەاڵ دەکرێن؛

ش�رەخۆرەکان�ان سەما دەکەن.   
 ١٢ دەف و ق�سارە بەدەستەوە دەگرن؛

بە دەنگی دووزەلە دڵخۆش دەبن.   
 ١3 ڕۆژگار�ان بە خێروخۆشی بەسەردەبەن و

بە ئارام��ەوە بۆ ناو ج�هانی مردووان شۆڕ دەبنەوە.   
 ١4 لەگەڵ ئەوەشدا بە خودا دەڵێن: ”لێمان دوور بکەوە!

دڵخۆش ناب�ن بە ناس�نی ڕێگاکانت.   
 ١5 توانادارەکە کێ�ە هەتا خزمەتی بکە�ن؟

سوودی چی دەب�ن�ن کە لێیی ب�اڕێی�نەوە؟“   



ئە�وب ٩٠7٢١

 ١٦ بەاڵم خێروخۆش��ان لە دەستی خۆ�ان ن��ە،
با ڕاوێژی بەدکاران لێم دوور بێت.   

 ١7 »چەند کەم چرای بەدکاران دەکوژێتەوە و
کارەسات�ان بەسەردێت،   

�ان خودا لە تووڕە�یی خۆ�دا ئازاری کردووە بە بەش�ان؟   
 ١٨ �ان وەک کا بن لەبەردەم با و

وەک ئەو سەرکۆزەرەی ڕەشەبا بردوو�ەتی؟   
 ١٩ دەگوترێت: ”خودا تاوانی بەدکاران بۆ کوڕەکان�ان هەڵدەگرێت.“

با سزای گ�انی خۆ�ان بدات تاوەکو بزانن!   
 ٢٠ با چاوەکان�ان لەناوچوونەکە�ان بب�نن،

لە جامی تووڕە�یی خودای هەرە بەتوانا بخۆنەوە،   
 ٢١ چونکە لەدوای ئەوان، کە ژمارەی مانگەکان�ان تەواو دەبێت،

ئا�ا گوێ بە کەسوکار�ان دەدەن؟   

 ٢٢ »ئا�ا خودا فێری زان�ن دەکرێت،
ئەو کە دادوەری پا�ەدارەکان دەکات؟   

 ٢3 کەسانێک هەن لەوپەڕی تەندروست�دا دەمرن،
کاتێک بە تەواوی دڵن�ا و ئارامن،   

 ٢4 لەش�ان ساغن و
مۆخی ناو ئێسکەکان�ان هێشتا تەڕە.   

 ٢5 کەسانێکی د�کەش بە پەژارەوە دەمرن و
تامی خێروخۆش��ان نەکردووە.   

 ٢٦ هەردووک�ان پیێکەوە لەناو گڵ ڕادەکشێن و
کرم دا�اندەپۆشێت.   

 ٢7 »ب�رکردنەوەی ئێوە باش دەزانم و
ئەو پی�النانەی بۆ ستەملێکردنم داتانناوە،   
 ٢٨ چونکە دەڵێن: ”کوا ماڵی گەورە پی�اوەکە؟

کوا چادری نش�نگەی خراپەکاران؟“   
 ٢٩ ئا�ا پرس�ارتان لە ڕێبواران نەکردووە و
سەرنجتان نەداوەتە هەواڵەکان�ان؟   

 3٠ بەدکار لە ڕۆژی کارەسات هەڵدێت،
ئا�ا لە ڕۆژی تووڕە�یی دەرباز دەبێت؟   

 3١ کێ بەرەو ڕوو لەسەر ڕەفتارەکەی سەرزەنشتی دەکات؟
کێ سزای دەدات لەسەر ئەوەی کردوو�ەتی؟   

 3٢ ئەو بەرەو گۆڕەکان دەبردرێت و



٩٠٨ئە�وب ٢١

لەسەر گۆڕستان شەوارە دەگرێت.   
 33 قوڕی دۆڵەکە ش�ر�نە بۆ ئەو؛

هەموو مرۆڤ بەدوا�ەوە دەڕۆن و   
لەپیێش�ش�ەوە بەبێ ژمارە.   

 34 »ئ�تر چۆن بە قسەی پڕوپووچ دڵنەوا�ی�م دەدەنەوە؟
لە وەاڵمەکانتان تەنها بێوەفا�یی دەب�نم!«   

وەاڵمی سێپیەمی ئەلیفاز

 ئەل�فازی تێمان�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢٢ ١

»ئا�ا مرۆڤ سوودی بۆ خودا هە�ە؟  ٢  
تەنانەت کەسێکی دانا، ئا�ا سوودی بۆ خودا هە�ە؟   

3 ئا�ا خۆشی تێدا�ە بۆ توانادارەکە کە تۆ ڕاستودروست ب�ت؟  
ئەگەر ڕەفتارەکەشت بێ کەموکوڕی بێت، ئا�ا قازانجی بۆ خودا تێدا�ە؟   

4 »ئا�ا لەسەر لەخواترس��ەکەت سەرزەنشتت دەکات و  
تۆ دەداتە دادگا؟   

5 ئا�ا خراپەکانت زۆر ن�ن و  
  تاوانەکان�شت بێ کۆتا�یی ن�ن؟

٦ بەبێ هۆ بارمتەت لە برای خۆت وەرگرت و  
جلت لەبەر داکەند ڕووتت کردەوە.   

7 ئاوت نەدا بە ت�نوو و  
ئامادە نەبووی نان بدە�تە برسی،   

٨ هەرچەندە تۆ خاوەن زەوی و پی�اوێکی بە توانا بووی،  
کە وەک کەسێکی ناودار تێدا ن�شتەجێ بوو.   

٩ بێوەژنانت بە دەستبەتاڵی بەڕێکرد و  
دەستی هەت�وانت شکاند.   

 ١٠ لەبەر ئەوە چواردەورت تەڵە�ە و
ترسی لەناکاو دەتتۆقێنێت،   

 ١١ لەبەر ئەوەش ئەوەندە تار�ک بووە کە ناب�ن�ت و
الفاوێک داتدەپۆشێت.   

 ١٢ »ئا�ا خودا لە بەرزی ئاسمان ن��ە؟
سە�ری لووتکەی ئەستێرەکان بکە چەند خۆ�ان بڵند گرتووە!   

 ١3 بەاڵم تۆ دەڵێ�ت: ”خودا چی دەزانێت؟
ئا�ا لە پشت هەوری ڕەشەوە دادوەری دەکات؟   

 ١4 هەورەکان پەردەن بۆ ئەو ئ�تر نامانب�نێت
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کە بەسەر بازنەی ئاسمان هاتوچۆ دەکات.“   
 ١5 ئا�ا تۆش بەو ڕێگا کۆنەدا دەڕۆ�ت
کە خراپەکاران پیێ�دا ڕۆ�شتوون؟   

 ١٦ ئەوانەی پیێشوەخت دەست�ان بەسەردا گ�را،
ڕووبار بەسەر بناغەکە�اندا ڕژا.   

 ١7 ئەوانەی بە خودا�ان گوت: ”لێمان دوور بکەوە!
خودای هەرە بەتوانا چ�مان لەگەڵ دەکات؟“   

 ١٨ بەاڵم ئەو بوو کە ماڵەکانی ئەوانی پڕکردووە لە خێروخۆشی،
با ڕاوێژی خراپەکاران لێم دوور بێت.   

 ١٩ ڕاستودروستان کە وێران��ان دەب�نن، دڵخۆش دەبن،
بێگەرد�ش گاڵتە�ان پیێ دەکات:   

 ٢٠ ”بێگومان بەرهەڵستکارانمان لەناودەچن و
سامانەکەش�ان ئاگر دە�خوات.“   

 ٢١ »تکا�ە لەگەڵ خودا ڕێک بکەوە و لە ئاشتی بە،
بەمە خێرۆخۆش�ت بۆ دێت.   

 ٢٢ تکا�ە فێرکردنەکان لە دەم�ەوە وەربگرە و
قسەکانی بخە دڵتەوە.   

 ٢3 ئەگەر بگەڕێی�تەوە بۆ الی خودای هەرە بەتوانا بن�اد دەنرێی�تەوە،
ئەگەر ستەم لە چادرەکەت دووربخە�تەوە،   

 ٢4 ئەگەر زێڕ فڕێبدە�تە سەر خۆڵ و
زێڕی ئۆف�ر بۆ ناو بەردی ش�وەکان،   

 ٢5 ئەو کاتە توانادارەکە دەبێت بە زێڕەکەت و
بە ز�وی گرانبەها بۆ تۆ.   

 ٢٦ بێگومان ئ�تر خۆشی لە توانادارەکە دەب�ن�ت،
ڕووت لە خودا دەکە�ت.   

 ٢7 نوێژی بۆ دەکە�ت و گوێت لێ دەگرێت،
نەزرەکانتa بەجێدەهێن�ت.   

 ٢٨ بڕ�ار دەدە�ت و بۆت جێبەجێ دەبێت،
بەسەر ڕێگاکانت ڕووناکی دەدرەوشێتەوە.   

 ٢٩ کاتێک خەڵک دەکەون تۆ دەڵێ�ت: ”هەڵ�انبستێنەوە!“
ئەوا خودا ماتومەلوولەکان ڕزگار دەکات.   

 3٠ تەنانەت ئەو کەسەی کە بێگەرد ن��ە دەربازی دەکات،
بەهۆی دەست�اک��ەکەت دەرباز دەبێت.«   

a ٢7 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  



٩١٠ئە�وب ٢3

قسەی هەش�ەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢3 ١

»هەروەها ئەمڕۆش سکااڵکەم جەرگبڕە؛  ٢  
لەگەڵ ناڵ�نم دەستی خودا لەسەرم هەر قورسە.   

3 خۆزگە دەمزانی چۆن پیێیی بگەم؛  
دەهاتمە الی نش�نگەکەی!   

4 بە ڕێکوپیێکی کێشە دەخەمە بەردەمی،  
دەمم پڕ دەکەم لە بەهانە،   

5 هەتا بزانم چۆن وەاڵمم دەداتەوە و  
لەوە تێبگەم کە پیێم دەڵێت.   

٦ ئا�ا بە زۆری هێز مشتومڕم لەگەڵ دەکات؟  
نەخێر، بەڵکو پەلکێشی دادگام ناکات.   

7 لەوێ کەسی ڕاست بەهانەی بۆ دەهێنا�ەوە و  
بۆ هەتاهەتا�ە لە دەست دادەورەکەم دەرباز دەبووم.   

٨ »بەاڵم ئەگەر بەرەو ڕۆژهەاڵت بچم لەوێ ن��ە،  
بەرەو ڕۆژئاواش هەستی پیێ ناکەم.   

٩ کاتێک لە باکوور کار دەکات، بەرچاوم ناکەوێت؛  
کاتێک بەرەو باشوور دەسووڕێتەوە، نا�ب�نم.   

 ١٠ بەاڵم ڕێگام دەزانێت،
دوای ئەوەی تاق�م دەکاتەوە وەک زێڕ دەردەچم.   

 ١١ پیێ�ەکانم بە هەمان هەنگاوی ئەو ڕۆ�شتوون،
ڕێگای ئەوم گرتەبەر و الم نەدا.   

 ١٢ لە فەرمانەکانی زمانی ئەو الم نەداوە؛
لە نانی پیێو�ستی خۆم ز�اتر قسەکانی دەمی ئەوم لە گەنج�نەی دڵم    

هەڵگرتووە.

 ١3 »بەاڵم ئەو تاک و تەنها�ە و کێ ڕێیی لێ دەگرێت؟
ئەوەی ئارەزووی لێ بێت، دە�کات.   

 ١4 فەرزی خۆی لە دژی من جێبەجێ دەکات،
پالنی وەک ئەمانەش زۆرە لەالی.   

 ١5 لەبەر ئەوە لەبەردەمی دەتۆقم؛
سەرنج دەدەم و لێیی دەترسم.   

 ١٦ خودا دڵی بێهێز کردم؛
توانادارەکە منی تۆقاند.   

 ١7 لەگەڵ ئەوەشدا تار�کی و تەمە چڕەکەش
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کە ڕوخساری داپۆش�م بێدەنگم ناکات.   

 »بۆچی خودای هەرە بەتوانا کاتەکانی دادگا�ی�کردنی خراپەکاران د�اری ٢4 ١

ناکات؟
بۆچی خواناسەکان ئەو ڕۆژانە ناب�نن؟   

٢ خراپەکاران سنوور دەگوازنەوە،  
دەست بەسەر مێگەلێکدا دەگرن و دە�لەوەڕێنن.   

3 گوێدرێژی هەت�وان دەدەنە پیێش خۆ�ان و  
گای بێوەژن وەک بارمتە دەبەن.   

4 نەداران لەسەر ڕێگا دەردەکەن،  
هەژارانی خاکەکە ناچار دەکەن خۆ�ان بشارنەوە.   

5 هەژاران وەک کەرەکێوی لە چۆڵەوانی،  
بۆ گەڕان بەدوای خواردندا دەچن،   

دەشتودەر�ش نان بۆ منداڵەکان�ان داب�ن دەکات.   
٦ لە کێڵگە ئال�کی خۆ�ان دروێنە دەکەن،  

لە ڕەزی خراپەکار هەڵدەگرنەوە.   
7 بە ڕووتی بەبێ جل سەر دەنێنەوە،  
ه�چ بەرگێک�ان ن��ە لە سەرمادا.   

٨ لەبەر نەبوونی پەناگا بە بارانی چ�اکان تەڕ دەبن و  
خۆ�ان بە تاشەبەردەوە دەگرن.   

٩ بەدکار هەت�و لە مەمکان دەڕفێنن،  
منداڵی ساوای هەژار وەک بارمتە دەگرن.   

 ١٠ نەدار بە ڕووتی دەڕۆن، بەبێ جل،
بە برس�ێتی کۆڵەکان هەڵدەگرن.   

 ١١ لەنێو کەڵەکی زەو�ی�ەکان زە�ت دەگوشن،
بە پیێ�ان گوشەرەکان دەپەستن و ت�نوو دەبن.   

 ١٢ ئەوانەی لەناو شار لەناودەچن دەناڵێنن،
گ�انی بر�نداران بۆ فر�اکەوتن هاوار دەکەن،   

بەاڵم خودا ه�چ کەس بە خراپەکاری تاوانبار ناکات.   

 ١3 »ئەوانە کە لە ڕووناکی �اخ�ن،
نە ڕێگاکانی دەزانن و   

نە لە ڕێڕەوەکانی دەمێننەوە.   
 ١4 بکوژ لەگەڵ ڕووناکی هەڵدەستێت و

هەژار و نەدار دەکوژێت؛   
بە شەو�ش بۆ دزی دەچێت.   

 ١5 چاوی داوێن��س�ش تێب�نی تار�کوڕوونی دەکات؛
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دەڵێت: ”ه�چ چاوێک چاودێر�م ناکات،“   
ڕووپۆشێک لەسەر ڕووی دادەنێت.   

 ١٦ لە تار�ک�دا ماڵ دەبڕن،
لە ڕۆژ�شدا دەرگا لەسەر خۆ�ان دادەخەن؛   

ڕووناکی ناناسن.   
 ١7 تار�کی شەو بە�ان��ە لەالی ئەوان،

هاوڕێیی تۆقێنەرەکانی تار�ک�ن.   

 ١٨ »لەگەڵ ئەوەشدا ئەوانە کەفن لەسەر ڕووی ئاوەکان؛
بەش�ان لە زەوی نەفرەت لێکراوە،   
لەبەر ئەوە کەس ناچێتە ڕەزەکان.   

 ١٩ وەک چۆن وشکەساڵی و گەرما ئاوی بەفر دەبات،
ج�هانی مردووان�ش گوناهباران دەڕفێنێت.   

 ٢٠ سکی دا�ک لەب�ر�ان دەکات و
کرم تامی دەمی پیێ�ان خۆش دەکات؛   

  ئ�تر �ادی خراپەکار ناکرێتەوە و
وەک دار دەشکێت.   

 ٢١ لەگەڵ نەزۆک کە منداڵی نەبووە بە خراپیی هەڵسوکەوت دەکەن،
ه�چ چاکە�ەک لەگەڵ بێوەژن ناکەن.   

 ٢٢ بەاڵم خودا بە هێزی خۆی پاڵەوانان دەگرێت؛
هەرچەندە هەڵدەستن بەاڵم کەس�ان لە ژ�انی خۆی دڵن�ا نابێت.   

 ٢3 دەشێت ب�انهێڵێت بە ئاسوودە�یی بژ�ن،
بەاڵم چاوی لەسەر ڕێگاکان�انە.   

 ٢4 کەمێک پا�ەدار دەبن و ئ�تر نامێنن؛
نزم دەبن و وەک هەمووان کۆدەکرێنەوە،   

وەک سەری گوڵەگەنم دەبڕێنەوە.   

 ٢5 »ئەگەر وا ن��ە، کێ بە درۆم دەخاتەوە و
قسەکانم وەک ه�چ لێ دەکات؟«   

وەاڵمی سێپیەمی بیلدەد

 ب�لدەدی شوح�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢5 ١

»دەسەاڵت و شکۆ لەالی خودا�ە؛  ٢  
ئەو بەرزا�ی�ەکانی ئاسمان بەرقەرار دەکات.   

3 ئا�ا هێزەکانی دەتوانرێت بژمێردرێن؟  
ڕووناک��ەکەی بەسەر کێدا هەڵنا�ەت؟   



ئە�وب ٩١3٢٦

4 ئ�تر چۆن مرۆڤ لەبەرچاوی خودا ڕاستودروست دەبێت؟  
لەدا�کبوو لە ژن چۆن بێتاوان دەبێت؟   

5 ئەگەر لەبەرچاوی خودا تەنانەت مانگ ڕۆشن ن��ە و  
ئەستێرەکان�ش بێگەرد ن�ن،   

٦ ئ�تر چۆن مرۆڤ بێگەرد دەبێت کە مۆرانە�ەکە،  
ئادەم�زاد کە کرمێکە!«   

قسەی نۆیەمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی دا�ەوە:٢٦ ١

»چۆن �ارمەتی ئەوەت دا کە هێزی ن��ە!  ٢  
چۆن بازووی بێ توانات گرت و ڕزگار کرد!   

3 چۆن ڕاوێژت کرد بۆ ئەوەی دانا�یی ن��ە!  
چۆن زان�نی زۆرت دەرخست!   

4 بە �ارمەتی کێ وتەکانت ڕاگە�اند و  
ڕۆحی کێ لە زارتەوە قسەی کرد؟   

5 »تارما�ی�ەکان لە ج�هانی مردوواندا  
لە سامناکی خودا دەلەرزن.   

٦ ج�هانی مردووان لەبەردەم خودا ئاشکرا�ە،  
شوێنی لەناوچوونa شاردراوە ن��ە.   

7 ئاسمانی باکوور بەسەر بۆشا�ی�دا لێک دەکێشێت و  
زەوی لەسەر ه�چ هەڵدەواسێت.   
٨ ئاو لەناو هەورەکانی دەپیێچێتەوە و  

هەور لەژێری نادڕێت.   
٩ ڕووی مانگی چواردە شەوە دەشارێتەوە،  
هەوری خۆی بەسەردا باڵو دەکاتەوە.   

 ١٠ ئاسۆی لەسەر ڕووی ئاوەکان کێشاوە
وەک سنوور لەنێوان ڕووناکی و تار�کی.   

 ١١ کۆڵەکەکانی ئاسمان دەلەرزن و
لە سەرزەنشتکردنەکەی دەتۆقن.   

 ١٢ بە هێزی خۆی دەر�ا دەهەژێنێت و
بە تێگە�شتنی خۆی زەبر لە ڕەهەڤb دەوەشێنێت.   

 ١3 بە هەناسەی ئەو ئاسمان ساماڵە و

a ٦ لەناوچوون: ع�بری: ئەبەدۆن . لە پە�مانی نوێ، ئەم وشە�ە بە واتای )لەناوبەر( هاتووە، بڕوانە ئاشکراکردن ١١ :٩  .  

b ١٢ هێما�ە بۆ م�سر.  
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دەستی ئەو مارە هەاڵتووەکەی پیێکا.   
 ١4 بێگومان ئەمانە شتە دەرەک��ەکانی کارەکانی ئەون.

هەواڵەکانی بە چرپە دێنە بەر گوێمان!   
ئ�تر کێ لە هەورەتر�شقەی هێزی تێدەگات؟«   

 ئە�وب د�سان بە هەمان شێوە قسەی کردەوە و گوتی:٢7 ١

»بە گ�انی خودا کە مافی خۆمی لێم داماڵ�وە،  ٢  
سوێند بە توانادارەکە کە ناخی منی تاڵکردووە،   

3 هەتا ئەو کاتەی کە ژ�انم لەبەر بێت،  
هەناسەی خودا لە لووتمدا بێت،   

4 لێوەکانم بە خراپە نادوێن و  
زمانم بە فێڵ ناگەڕێت.   

5 لە من بەدوور بێت بڵێم کە ڕاست��ەکەی الی ئێوە�ە،  
هەتا ئەو کاتەی ژ�ان بەدەستەوە دەدەم دروستی لە خۆم دانابڕم.   

٦ دەستم بە ڕاستودروستی خۆمەوە گرتووە و شلی ناکەم،  
بە درێژا�یی ژ�انم و�ژدانم سەرزەنشتم ناکات.   

7 »با دوژمنم وەک بەدکار بێت و  
بەرهەڵستکارم وەک زۆردار بێت.   

٨ خوانەناس کە دەبڕدرێتەوە چ ه�وا�ەکی هە�ە،  
کاتێک خودا ژ�انی دەڕفێنێت؟   

٩ ئا�ا خودا گوێیی لە هاواری دەبێت  
کە تەنگانەی بەسەردا دێت؟   

 ١٠ �ان ئا�ا بە توانادارەکە دڵخۆش دەبێت؟
ئا�ا هەموو کاتێک داوا لە خودا دەکات؟   

 ١١ »من توانای خوداتان پیێ دەناسێنم؛
کارەکانی توانادارەکە لە ئێوە ناشارمەوە.   

 ١٢ ئەوەتا ئێوە هەمووتان ب�ن�تان،
ئ�تر بۆچی بە پووچی دەدوێن؟   

 ١3 »ئەمە بەشی کەسی بەدکارە لەال�ەن خوداوە،
م�راتی ستەمکارە کە لە توانادارەکەوە وەر�دەگرن.   

 ١4 ئەگەر کوڕانی زۆر بوون ئەوا بۆ شمشێرن و
نەوەکەشی تێر نان نابن.   

 ١5 دەرد پاشماوەکەی دەخاتە ناو گۆڕ و
بێوەژنەکان�ان ناگر�ن.   
 ١٦ ئەگەر ز�و وەک خۆڵ و
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جلوبەرگ وەک قوڕ کەڵەکە بکات،   
 ١7 ئەوەی ئامادەی دەکات ڕاستودروست لەبەری دەکات،

بێتاوان ز�وەکەی دابەش دەکات.   
 ١٨ وەک قۆزاخەی مۆرانە ماڵەکەی خۆی بن�اد دەنێت و

وەک کەپرێک چاودێر دروستی بکات.   
 ١٩ بە دەوڵەمەندی ڕادەکشێت، بەاڵم جارێکی د�کە نا�کات؛

کە چاوی دەکاتەوە ه�چی نەماوە.   
 ٢٠ کارەساتەکان وەک الفاو پیێیی دەگەن،

ڕەشەبا�ەک بە شەو دە�ڕفێنێت.   
 ٢١ بای ڕۆژهەاڵت هەڵ�دەگرێت و دەڕوات،

لە شوێنی خۆی ڕا�دەماڵێت.   
 ٢٢ لەبەردەم با بەهێزەکە هەڵدێت،

با�ەکەش بەبێ بەزە�یی لێیی دەدات.   
 ٢3 بە گاڵتەپیێکردنەوە چەپڵەی بۆ لێدەدات،

بە ف�کەلێدان لە جێیی خۆ�ەوە دەر�دەکات.«   

دانایپی لەکوێ دەدۆزرێ�ەوە؟

 ز�و کانی هە�ە و٢٨ ١

بۆ زێڕ�ش شوێنێک هە�ە بۆ پااڵوتنی.   
٢ ئاسن لە خۆڵ دەردەهێنرێت،  

مس�ش لە توانەوەی بەرد.   
3 مرۆڤ کۆتا�یی بە تار�کی دەهێنێت؛  

لەناو تار�کی سێبەری مەرگ   
بۆ بەردی کانزا�یی دوورتر�ن کون و کەلەبەرەکان دەپشکنن.   

4 کانێکی لێدا دوور لە خەڵکی،  
لە شوێنێکی لەب�رکراو لەال�ەن ڕێبوارانەوە؛   

شۆڕ کرانەوە و دوور لە خەڵکی جۆالنە�ان پیێکرا.   
5 زەوی ئەوەی کە نانی لێوە دەردەهێنرێت،  
لە ژێرەوە دەگۆڕدرێت بە چەشنی ئاگر؛   

٦ بەردەکانی �اقووتی ش�نیa تێدا�ە و  
لە خۆڵەکە�دا زێڕ هە�ە.   

7 ڕێگا�ەک کە مەلە گۆشتخۆرەکان پیێیی نازانن و  
چاوی هەڵۆ نا�ب�نێت.   

٨ ئاژەڵە دڕندەکان پیێ�دا نەڕۆ�شتوون،  

a ٦ �اقووتی ش�ن: دەشێت الج�وەرد بێت.  
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شێر پیێ�دا تێنەپەڕ�وە.   
٩ مرۆڤ دەستدرێژی دەکاتە سەر بەرد،  

بنکەی چ�اکان دەردەخات.   
 ١٠ لە تاشەبەردەکان تونێل دەکات؛

چاوەکانی هەموو شتێکی گرانبەها دەب�نێت.   
 ١١ ئاودزی ڕووبارەکان دەپشکنێت و

ئەوەی شاراوە�ە دە�خاتە بەر ڕووناکی.   

 ١٢ بەاڵم دانا�یی لەکوێ دەدۆزرێتەوە و
تێگە�شتن لەکوێ ن�شتەجێ�ە؟   

 ١3 مرۆڤ نرخەکەی نازانێت و
لە خاکی ز�ندوواندا نادۆزرێتەوە.   

 ١4 قوواڵ�یی ژێر زەویa دەڵێت: »لەناو مندا ن��ە،«
دەر�ا دەڵێت: »لەالی من ن��ە.«   

 ١5 دانا�یی نە زێڕی بێگەرد لە ج�اتی دەدرێت و
نە بە ز�و�ش نرخەکەی دەکێشرێت.   

 ١٦ نە بە زێڕی ئۆف�ر و نە بە بەردی عاشقبەندی گرانبەها و
نە بە �اقووتی ش�ن دەکێشرێت.   

 ١7 نە زێڕ و نە بلور هاوتا�ەتی،
نە بە دەفرێکی زێڕی بێگەرد دەگۆڕدرێتەوە.   

 ١٨ لە پاڵ ئەودا نە مەرجان و نە �ەشب باس�ان ناکرێت و
نرخی دانا�یی لە �اقووت بەهادارترە.   

 ١٩ �اقووتی زەردی کوش هاوتای نابێت و
بە زێڕی بێگەرد ناکێشرێت.   

 ٢٠ ئ�تر دانا�یی لەکوێ دەدۆزرێتەوە و
تێگە�شتن لەکوێ ن�شتەجێ�ە؟   

 ٢١ لەبەرچاوی هەموو ز�ندووێک شاراوە�ە و
لەبەرچاوی باڵندەکانی ئاسمان داپۆشراوە.   

 ٢٢ لەناوچوون و مردن دەڵێن:
»بە گوێیی خۆمان هەواڵی ئەومان ب�ست.«   

 ٢3 خودا ڕێگاکەی تێدەگات و
ئەو شوێنەکەی پیێ دەزانێت.   

 ٢4 لەبەر ئەوەی ئەو تەماشای ئەوپەڕی زەوی دەکات و
هەموو ژێر ئاسمان دەب�نێت.   

a ١4 بەپیێیی ب�روباوەڕی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کۆن )قوواڵ�یی ژێر زەوی( هەبوو کە سەرچاوەی کان�او و ڕووبارەکان بوو. بڕوانە پە�دابوون 7 :١١  .  
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 ٢5 کاتێک کێشی بۆ با دروستکرد و
ئاوەکانی بە پیێوانە پیێوا،   

 ٢٦ کاتێک بۆ باران �اسای دانا و
بۆ دەنگی هەورەتر�شقەش ڕێگا،   
 ٢7 ئەو کاتە دانا�یی ب�نی و باسی کرد،

ئامادەی کرد و هەروەها تاقی کردەوە.   
 ٢٨ بە مرۆڤی فەرموو:

»بێگومان دانا�یی لە لەخواترس��ەوە�ە و   
لە خراپە الدان�ش لە تێگە�شتنەوە�ە.«   

بەرگری کۆتایپی ئەیوب

 ئە�وب سەرلەنوێ دەستی بە قسە کردەوە و گوتی:٢٩ ١

»خۆزگەم بە مانگەکانی ڕابردوو،  ٢  
بەو ڕۆژانەی کە خودا منی پاراست،   

3 کاتێک چراکەی خۆی لە سەرم هەڵکرد و  
بە ڕووناکی ئەو بەناو تار�ک�دا دەڕۆ�شتم!   

4 خۆزگە بەو ڕۆژانەی کە لە هەڕەتی هێز و توانادا بووم،  
هاوڕێی�ەت��ە گ�انی بەگ�ان��ەکەم لەگەڵ خودا چادرەکەی منی بەرەکەتدار    

کردبوو،
5 خودای هەرە بەتوانا هێشتا لەگەڵم بوو و  

منداڵەکان�شم لە چواردەورم بوون،   
٦ کاتێک پیێ�ەکانم بە ش�ر دەشوشت،  

تاشەبەرد�ش جۆگەکانی زە�تی بۆ هەڵدەقواڵندم.   

7 »کاتێک بۆ الی دەروازەی شارەکە دەچووم و  
لە گۆڕەپانەکەدا د�وەخانی خۆم ئامادە دەکرد،   

٨ گەنجەکان کە من�ان دەب�نی خۆ�ان دەشاردەوە،  
پی�ران�ش لەبەرم هەڵدەستان و ڕادەوەستان؛   
٩ پی�اوە گەورەکان نە�اندەو�ست قسە بکەن،  

دەست�ان دەخستە سەر دەمی خۆ�ان؛   
 ١٠ پی�اوماقواڵن دەنگ�ان لێ دەبڕا و

زمان�ان بە مەاڵشوو�انەوە دەنووسا.   
 ١١ ئەوەی گوێیی لێم دەبوو ستا�شی دەکردم،

ئەو چاوەی کە دە�ب�نی شا�ەتی بۆ دەدام،   
 ١٢ چونکە ئەو هەژارانەی کە هاوار�ان بۆ دەهێنام و

ئەو هەت�وانەی کە بێکەس بوون ڕزگارم دەکردن.   
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 ١3 ئەوانەی لە سەرەمەرگدا بوون بەرەکەت�ان دەدامێ و
دڵی بێوەژنم دەهێنا�ە قر�وە.   

 ١4 ڕاستودروست�م لەبەر دەکرد و دەم�ۆشی؛
دادپەروەری کەوا و مێزەرەکەم بوو.   

 ١5 دەبووم بە چاو بۆ ناب�نا�ان و
بە قاچ بۆ شەالن.   

 ١٦ من بۆ نەداران باوکێک دەبووم و
بەرگر�م لە کەسێک دەکرد کە پیێیی ئاشنا نەبووم.   

 ١7 کەڵبەی ستەمکارم وردوخاش دەکرد و
لەنێو ددانەکانی نێچ�رم دەڕفاند.   

 ١٨ »جا گوتم: ”لەناو النەکەی خۆم ڕۆح بەدەستەوە دەدەم و
وەک لم ڕۆژگارم زۆر دەبێت.   

 ١٩ ڕەگم بەرەو ئاوەکان درێژ دەبێتەوە،
بە درێژا�یی شەو شەونم بەسەر چڵەکانمەوە دەبێت.   

 ٢٠ شکۆمەند�م بە هەم�شە�یی لەگەڵم دەبێت،
کەوانەکەم لە دەستم نوێ دەبێتەوە.“   

 ٢١ »گوێی�ان لە من دەگرت و چاوەڕێی�ان دەکرد
لە کاتی ڕاوێژکردنم گوێی�ان بۆم شل دەکرد.   

 ٢٢ لەدوای قسەکانم ه�چ�ان لە دەم نەدەهاتە دەرەوە؛
قسەکانم دڵۆپەی بەسەر�اندا کرد.   

 ٢3 چاوەڕێی�ان دەکردم وەک چاوەڕێیی نمە باران بکەن و
دەم�ان دەکردەوە وەک بۆ بارانی بەهار.   

 ٢4 کاتێک لەگەڵ�ان ڕووخۆش دەبووم، باوەڕ�ان نەدەکرد؛
کاتێک ڕەزامەند�م پی�شان دەدا، چاوەڕێیی ئەوە�ان نەدەکرد.   

 ٢5 ڕێگام بۆ�ان هەڵدەبژارد و وەک سەرۆک دادەن�شتم؛
وەک پاشا�ەک لەناو سوپا ن�شتەجێ دەبووم،   

وەک ئەوەی دڵنەوا�یی ش�وەنگێڕان دەداتەوە.   

 »بەاڵم ئێستا ئەوانەی لە من منداڵترن3٠ ١

گاڵتەم پیێ دەکەن،   
  ئەوانەی بێزم نەدەهات باوک�ان

لەگەڵ سەگەکانی ناو ڕانەکەم دابنێم.   
٢ دەبێت هێزی دەست�ان چ سوودێکی بۆ من هەبێت؟  

لەبەر ئەوەی سست بوون و لە کەڵک کەوتوون.   
3 لە دەستکورتی و لە برس�ێت�دا لەڕ بوون؛  
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بە شەو بەناو زەوی وشکدا دەگەڕان،   
کە وێران و کاول بوون.   

4 ئەوانەی وشترالووک و گەاڵ�ان لە دەوەنەکانەوە دەهێنا،  
ڕەگی دار گەزa خۆراک�ان بوو.   

5 لەنێو کۆمەڵەی خەڵک دەردەکران،  
هاوار�ان بەسەردا دەکردن وەک بەسەر دزدا هاوار بکەن.   

٦ لەناو دۆڵە وشکەکان ن�شتەجێ بوون،  
لە ئەشکەوت و لەناو تاشەبەردەکان.   

7 لەنێو دەوەنەکان زەڕ�ن و  
لەژێر گەزگەزەکان خۆ�ان مات کرد.   

٨ نەوەی گێلی، هەروەها نەوەی ئەوانەی بێ ناو بوون،  
لە خاکەکە تێهەڵدراون.   

٩ »بەاڵم ئێستا ئەو گەنجانە بە گۆرانی گاڵتەم پیێ دەکەن؛  
پەندم بەسەردا دەڵێن.   

 ١٠ قێزم لێ دەکەنەوە، دوورەپەرێز�م لێ دەگرن؛
لە تفەکان�ان ڕووی من ناپارێزن.   

 ١١ خودا پەتی کەوانەکەی منی بەرداوە و منی چەماندووەتەوە،
جڵەوی لغاوەکەم بەدەست�انەوە�ە،   

 ١٢ لەالی ڕاستم گەنجە السارەکان هێرش دەکەنە سەرم،
پاشقولم لێ دەگرن و سەنگەر لە دژی من لێ دەدەن.   

 ١3 ڕێگاکانم لێ تێکدەدەن،
بۆ ژێرکەوتنم هاوکاری �ەکتر دەکەن،   

کەس ن��ە پشتگ�ری من بکات.   
 ١4 ئەوان دێن هەروەک لە کەلێنێکی فراوانەوە بێن،

لەژێر وێران�ەوە خلۆر دەبنەوە.   
 ١5 نەهامەتی بەسەرمدا وەرگەڕا،
هەروەکو با ڕێزی منی برد،   

ئاسوودە�ی�م وەک هەور تێ�ەڕی.   

 ١٦ »بە هێواشی ژ�انم بەرە و کۆتا�یی دەچێت،
کەوتمە ڕۆژانی زەل�ل��ەوە.   

 ١7 شەوگار ئێسکەکانم لەناومدا کلۆر دەکات،
ئازارەکانم پشوو نادەن.   

 ١٨ خودا بە زۆری هێزەکەی منی بە جلەکانم گرت و شێوەی گۆڕ�م،

a 4 دارێکی گەاڵ وردی لق بار�کە، لقەکانی بۆ گسک بەکاردێت.  
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وەک �ەخەی کراسەکەم، منی پیێچا�ەوە.   
 ١٩ فڕێی�دامە ناو قوڕەوە،

ڕەنگی خۆڵ و خۆڵەمێشم لێ ن�شت.   

 ٢٠ »ئەی خودا هاوارت بۆ دەهێنم و وەاڵمم نادە�تەوە؛
ڕادەوەستم و ئاوڕم لێ نادە�تەوە.   

 ٢١ لەگەڵ مندا توند دەجوڵێ�تەوە،
بە توانای دەستەکانت دژا�ەت�م دەکە�ت.   

 ٢٢ دەمڕفێن�ت و دەمدە�تە دەست ڕەشەبا؛
فڕێمدەدە�تە ناو زر�انەوە.   

 ٢3 دەزانم بۆ مردن دەمگەڕێن�تەوە،
بۆ ماڵی چاوەڕوانکراوی هەموو ز�ندووێک.   

 ٢4 »بێگومان کەس دەستدرێژی ناکاتە سەر مرۆڤێکی تێکشکاو،
کاتێک لە تەنگانە�دا هاوار دەکات.   

 ٢5 ئا�ا بۆ لێقەوماوان نەگر�ام؟
ئا�ا بۆ نەدار گ�انم خەمبار نەبوو؟   

 ٢٦ لەگەڵ ئەوەشدا، کە ئاواتەخوازی چاکە بووم، خراپە هات؛
چاوەڕوانی ڕووناکی بووم، تار�کی هات.   

 ٢7 هەناوم گڕی گرتووە و ناوەستێت،
ڕۆژانی زەل�لی بەرەوپی�رم دێن.   

 ٢٨ ڕەش هەڵگەڕام بەاڵم بەبێ خۆر؛
لەناو کۆمەڵ هەستام هاوارم کرد.   

 ٢٩ بووم بە برای چەقەڵەکان و
هاوڕێیی کوندەپەپووەکان.   

 3٠ پیێستم ڕەش و هەڵوەری لەبەرم،
لەشم لەبەر تا�ەکی توند دەسووتێت.   

 3١ ق�سارەکەم بۆ الوانەوە�ە و
شمشاڵەکەم بۆ دەنگی گر�اوەکانە.   

 »پە�مانم لەگەڵ چاوەکانم بەست،3١ ١

ئ�تر چۆن تەماشای پاک�زە�ەک بکەم؟   
٢ بەشی ئێمە لە خودا لە سەرەوە چ��ە،  

چ م�راتێکمان هە�ە لە توانادارەکەی ئاسمان؟   
3 ئا�ا کارەسات بۆ بەدکار و  

بەاڵ بۆ خراپەکار ن��ە؟   
4 ئا�ا ئەو تەماشای ڕێگای من ناکات و  
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هەموو هەنگاوەکانم ناژمێرێت؟   

5 »ئەگەر لەگەڵ درۆ ملی ڕێم گرتبێتەبەر  
�ان پیێ�ەکانم پەلە�ان کردبێت بەرەو فێڵ،   

٦ با خودا لە تەرازووی ڕاستودروست�دا بمکێشێت و  
بزانێت کە کەموکوڕ�م ن��ە.   

7 ئەگەر هەنگاوەکانم لە ڕێچکە ال�انداوە،  
ئەگەر دڵم بەدوای چاوم کەوتووە،   

�ان ئەگەر کردەوەکانم دەستەکانی من�ان گاڵو کردووە،   
٨ ئەوا ئەوەی من چاندم با کەسانی د�کە ب�خۆن،  

با لقەکانم ڕ�شەکێش بکرێن.   

٩ »ئەگەر دڵم بەالی ژنێکدا فر�وی خواردووە،  
�ان لە بەردەرگای دراوسێکەم بۆسەم داناوە،   

 ١٠ با ژنەکەم دانەوێڵەی پی�اوێکی د�کە بهاڕێت و
با خەڵکانی د�کە بەسەر�دا بچەمێنەوە.   

 ١١ لەبەر ئەوەی ئەمە بێ ناموس��ە،
تاوانە و پیێو�ستە دادگا�یی بکرێت.   

 ١٢ ئاگرێکە هەتا لەناوچوونa دەخوات و
هەموو دروێنەکەم ڕ�شەکێش دەکات.   

 ١3 »ئەگەر مافی خزمەتکار و کارەکەرەکەم ڕەت کردووەتەوە
کاتێک لە دژی من سکااڵ�ان کردووە،   

 ١4 ئەو کاتە چی بکەم لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەم لەگەڵ خودا؟
ئەگەر لێکۆڵ�نەوەم لەگەڵ بکرێت بە چی وەاڵمی بدەمەوە؟   

 ١5 ئا�ا دروستکەری من لە سکدا دروستکەری ئەوان�ش ن��ە؟
ئا�ا شێوەکێشمان لە سکی دا�ک �ەک ن��ە؟   

 ١٦ »ئەگەر هەژارانم لە مرازی خۆ�ان قەدەغە کردبێت
�ان چاوی بێوەژنم فەوتاندبێت،   

 ١7 �ان پارووەکەی خۆم بە تەنها خواردبێت،
کە هەت�و لێیی نەخواردبێت،   

 ١٨ بەاڵم لە گەنج�مەوە وەک باوک بە هەت�وی بەخێوم کردووە و
لە سکی دا�کمەوە ڕێنما�یی بێوەژنم کردووە.   

 ١٩ ئەگەر فەوتاوێکم ب�ن�بێت لەبەر نەبوونی جل
�ان نەدارێکی بێ بەرگ،   

 ٢٠ کە بە کەوڵی مەڕەکەم خۆ�ان گەرم نەکردووەتەوە
a ١٢ بڕوانە ٢٦ :٦ .  
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ئ�تر لە دڵ�انەوە داوای بەرەکەت�ان بۆ نەکردووم،   
 ٢١ ئەگەر پە�وەند�م لەگەڵ کاربەدەستانم بەکارهێناوە

بۆ ئەوەی دەستدرێژی بکەمە سەر هەت�و،   
 ٢٢ با شانم لە ئەستۆم بەربێتەوە و

با قۆڵم لە جومگەکە�ەوە بشکێت.   
 ٢3 لەبەر ئەوەی کارەسات لە خوداوە بەالمەوە تۆقێنەرە و

لە ترسی شکۆ�ەکەی نەمتوانی شتی وا بکەم.   

 ٢4 »ئەگەر پشتم بە زێڕی خۆم بەستووە و
ئەگەر بە زێڕی بێگەردم گوت: ”تۆ پاڵ�شتی منی،“   

 ٢5 ئەگەر دڵخۆش بووم کە سامانەکەم زۆر بوو و
لەبەر ئەوەی زۆر�ان بەدەستهێناوە،   

 ٢٦ ئەگەر تەماشای ڕووناکی خۆرم کردووە کاتێک درەوشاوەتەوە،
�ان مانگ کاتێک بە جوان��ەوە دەڕوات   

 ٢7 تاوەکو دڵم بە نهێنی فر�ودراو و
a،دەستم دەمی داپۆشی   

 ٢٨ ئەوا ئەمانەش تاوان دەبن و دەدرێن بە دادگا،
چونکە ئەگەر شتی وام بکردا�ە ناپاک دەبووم بەرامبەر بە خودا لە سەرەوە.   

 ٢٩ »ئەگەر بە بەاڵی ناحەزەکەم دڵخۆش بووم
�ان بزەم گرت کە تووشی خراپە بوو،   

 3٠ بەڵکو نەمهێشت مەاڵشووم گوناه بکات
بەوەی کە بە نەفرەتەوە داوای ژ�انی ئەو بکات؛   
 3١ ئەگەر کەسانی ناو چادرەکەم هەرگ�ز نە�انگوتا�ە،

”کێ �ەکێک دەهێنێت لە خواردنەکەی ئە�وب تێری نەخواردبێت؟“   
 3٢ ئاوارە�ەک لە دەرەوە شەوی بەسەرنەبرد،

دەرگای ماڵەکەم بۆ ڕێبوار کردەوە.   
 33 ئەگەر وەک خەڵکی د�کە �اخ�بوونی خۆم داپۆش�وە،

بە شاردنەوەی تاوانەکانم لە باوەشی خۆم،   
 34 بەهۆی ئەوەی لە قسەی خەڵک ترساوم،

لە سووکا�ەتی پیێکردنی خێڵەکان تۆق�وم،   
لەبەر ئەوە�ە کە بێدەنگم و لە ماڵەوە دان�شتووم.   

 35 »خۆزگە �ەکێک دەبوو گوێیی لێم دەگرت!
ئەوەتا مۆری من، با خودای هەرە بەتوانا وەاڵمم پیێ بداتەوە؛   

ئەوەی سکااڵ لە من دەکات با سکااڵنامەکەی پیێشکەش بکات.   

a ٢7 مەبەست لە پەرستنی خۆر و مانگ.  
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 3٦ بێگومان لەسەر شانم هەڵمدەگرت،
دەمبەست وەک تاج بەسەرمەوە.   

 37 ژمارەی هەنگاوەکانی خۆم پیێیی دەگوت،
پیێشکەش�شم دەکرد وەک بۆ فەرمانڕەوا�ەک.   

 3٨ »ئەگەر زەو�ی�ەکەم هاواری کردووە لە دژی من و
هەموو هێڵی جووتەکانی بە فرمێسک تەڕ دەبێت،   

 3٩ ئەگەر بەروبوومەکەی ئەوم بەبێ پارە خواردووە
�ان گ�انی کرێچ��ەکان�م کوژاندووەتەوە،   

 4٠ با لە جێیی گەنم دڕک بڕووێت و
لە جێیی جۆ ز�وان.«   

وشەکانی ئە�وب تەواو بوون.

ئەلیهو

لە وەاڵمدانەوەی ئە�وب هێنا، چونکە ئەو خۆی 3٢ پی�اوە واز�ان   ئ�تر ئەو سێ  ١

ڕام  هۆزی  لە  بووزی  بەرەخێلی  کوڕی  ئەل�هوی  ٢ بەاڵم  دەزانی.  ڕاست  بە 
و  دادەنا  بێتاوان  بە  خۆی  ئە�وب  چونکە  جۆشا،  تووڕە�یی  بوو.  تووڕە  ئە�وب  لە 
ئەوەی  لەگەڵ  بوو، چونکە  تووڕە  هاوڕێکەشی  3 لە سێ  دەکرد.  لە خودا  گلە�یی 
نە�اندەتوانی بە ه�چ شێوە�ەک بەرپەرچی ئە�وب بدەنەوە، ئە�وب�ان تاوانبار کرد. 
4 ئەل�هوش لەسەر ئە�وب ئارامی گرت، چونکە ئەوان لەو بە تەمەنتر بوون. 5 کاتێک 

ئەل�هو ب�نی ه�چ وەاڵمێک لە دەمی ئەو سێ پی�اوەدا ن��ە، تووڕە بوو.
٦ ئ�تر ئەل�هوی کوڕی بەرەخێلی بووزی وەاڵمی دا�ەوە:

  »من تەمەنم کەمە و
ئێوەش پی�رن؛   

  لەبەر ئەوە نەوێرام و ترسام
ب�روڕای خۆمتان پیێ بڵێم.   

7 گوتم: ”با تەمەن قسە بکات و  
با زۆری سااڵن دانا�یی ڕابگە�ەنن.“   

٨ بەاڵم ڕۆحی مرۆڤ هەناسەی خودای هەرە بەتوانا�ە،  
ئەوە کە تێگە�شتن بە مرۆڤ دەبەخشێت.   

٩ تەنها ئەوانەی تەمەن درێژن دانا ن�ن و  
تەنها پی�ران ن�ن کە لە دادوەری تێدەگەن.   

 ١٠ »لەبەر ئەوە دەڵێم: گوێم لێ بگرن؛
من�ش ب�روڕای خۆم ڕادەگە�ەنم.   

 ١١ ئەوەتا من ئارامم گرت لەسەر قسەکانتان،



٩٢4ئە�وب 3٢

گوێم شل کرد بۆ بەهانەکانتان؛   
  هەتا قسەکانتان تاقی کردەوە

لێتان وردبوومەوە.  ١٢ 
  بەاڵم کەستان بەڵگەتان لە دژی بەهانەی ئە�وب نەهێنا�ەوە و

وەاڵمی بەهانەکانی ئەوتان نەدا�ەوە.   
 ١3 لەبەر ئەوە مەڵێن: ”دانا�ی�مان دۆز�ی�ەوە؛

با خودا بەرپەرچی ئە�وب بداتەوە، نەک مرۆڤ.“   
 ١4 ئە�وب قسەکانی ئاراستەی من نەکردووە و
من�ش بە قسەکانی ئێوە وەاڵمی نادەمەوە.   

 ١5 »واق�ان وڕماوە و ه�چ وەاڵم�ش نادەنەوە؛
قسە�ان لێ داماڵرا.   

 ١٦ ئێستا کە بێدەنگن، ئا�ا دەبێت چاوەڕێ بکەم،
کە لەوێ ڕادەوەستن بەبێ وەاڵم؟   

 ١7 ئێستا من�ش بەشی خۆم وەاڵم دەدەمەوە؛
من�ش ب�روڕای خۆم ڕادەگە�ەنم،   

 ١٨ چونکە پڕم لە قسەکردن و
ڕۆحی ناخم تەنگاوم دەکات؛   

 ١٩ ئەوەتا ناخم وەک شەرابێکە سەرەکەی نەکرابێتەوە،
وەک مەشکە�ەکی نوێی�ە خەر�کە بدڕێت.   

 ٢٠ قسە دەکەم با ئاهێکم بەبەردا بێتەوە؛
لێوەکانم دەکەمەوە و وەاڵم دەدەمەوە.   

 ٢١ ال�ەنگری کەس ناکەم و
مەرا�یی ه�چ کەسێک�ش ناکەم؛   

 ٢٢ چونکە زمانلووسی نازانم
جارێ دروستکەرەکەم نامبات.   

 »بەاڵم ئەی ئە�وب، ئێستا گوێ لە قسەکانم بگرە!33 ١

گوێ شل بکە بۆ هەموو وشەکانم.   
٢ ئەوەتا من دەمم کردەوە؛  

قسەکانم لەسەر زمانی منن.   
3 قسەکانم لە دڵی پاکمەوەن؛  

زمان�شم بە دڵسۆز�ی�ەوە ئەوە دەردەبڕێت کە دە�زانم.   
4 ڕۆحی خودا دروستی کردم،  

هەناسەی توانادارەکە ژ�انی پیێ بەخش�م.   
5 ئەگەر دەتوان�ت، وەاڵمم بدەوە و  

هەستە سەرپیێ و کێشەکەت بخەرە بەردەمم.   
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٦ لەبەرچاوی خودا من�ش هەروەکو تۆم،  
لە قوڕ دروستکراوم.   

7 ناشێت شەوکەتم بتترسێنێت و  
زۆرکردنم لێت بارت گران بکات.   

٨ »تۆ لەبەردەمم گوتت،  
من بە وردی گوێم لێت بوو،   

٩ گوتت: ”من بێتاوانم بەبێ �اخ�بوون،  
بێگەردم و تاوانم ن��ە.   

 ١٠ لەگەڵ ئەوەشدا خودا دەگەڕێت هەڵەم لێ بدۆزێتەوە و
بە دوژمنی خۆی دامدەنێت.   
 ١١ پیێ�ەکانمی لەناو کۆت داناوە؛

چاودێری هەموو ڕێگاکانم دەکات.“   

 ١٢ »بەاڵم پیێتان دەڵێم، لەمەدا ڕاست ناکە�ت،
چونکە خودا لە مرۆڤ مەزنترە.   

 ١3 بۆچی سکااڵی لێ دەکە�ت:
”وەاڵمی ه�چ کام لە وشەکانی مرۆڤ ناداتەوە؟“   
 ١4 بە ڕاستی خودا هەرجارەو بە ڕێگا�ەک دەدوێت،

کەس ڕامانی ئەوە ناکات.   
 ١5 لە خەون، لە ب�ن�نی شەودا،

کاتێک هەموو خەڵک خەوی قورس�ان لێدەکەوێت   
لە کاتی خەواڵووبوون لەناو جێگا،   

 ١٦ ئەو کاتە گوێیی خەڵک دەکاتەوە و
بە ئاگادارکردنەوەکانی دە�انتۆقێنێت،   

 ١7 تاکو لە خراپەکردن ب�انگەڕێنێتەوە و
لە لووتبەرز�ش ب�ان�ارێزێت،   

 ١٨ هەتا لە کەوتنە ناو گۆڕ ڕزگار�ان بکات،
ژ�ان�ش�ان لە لەناوچوون بە شمشێر.   

 ١٩ »�ان ئەگەر کەسێکی هەبێت لەناو جێگاکەی بە ئازار تەمبێ بکرێت و
ملمالنێیی ئێسکەکان�شی بەردەوامە،   
 ٢٠ ئەو کاتە گ�انی ڕقی لە نان دەبێتەوە و

نەوس�شی لە خواردنی خۆش.   
 ٢١ گۆشت�ان وا دەفەوتێت کە ئ�تر نەب�نرێت،

ئێسکەکان�ش�ان کە شاردرابوونەوە ئێستا د�ارن.   
 ٢٢ گ�ان�ان لە گۆڕ نز�ک دەبنەوە،
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ژ�ان�ش�ان لە فر�شتەی مەرگ.   
 ٢3 لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر لەال�ان نێردراوێک هەبێت،

پە�وەندی ڕێکخەرێک، �ەک لە هەزار   
تاکو ڕاستودروستی بە مرۆڤ بناسێنێت،   

 ٢4 لەگەڵ ئەو کەسە م�هرەبان دەبێت و بە خودا دەڵێت:
”ب�انگەڕێنەوە با نەکەونە گۆڕ؛   

کڕ�نەوەی ژ�انی ئەوانم بۆ دۆز�نەوە.   
 ٢5 با گۆشت�ان لە گۆشتی منداڵ ناسکتر بێت؛

با ڕۆژانی گەنج�ێت��ان بگەڕێتەوە.“   
 ٢٦ ئەو کاتە ئەوانە داوا لە خودا دەکەن و لێ�ان ڕازی دەبێت،

بە هاواری خۆش��ەوە ڕووی خودا دەب�نن،   
ئەو�ش پاداشتی ڕاستودروستی مرۆڤ دەداتەوە.   

 ٢7 دەچن بۆ الی کەسانی د�کە و دەڵێن:
”گوناهم کرد و ڕاست�م خواروخێچ کرد،   

بەاڵم سزا نەدرام لەسەری.   
 ٢٨ خودا منی کڕ�ی�ەوە لە ج�هانی مردووان،

ئ�تر ژ�انم ڕووناکی دەب�نێت.“   

 ٢٩ »خودا هەموو ئەمانە دەکات،
دوو جار و سێ جار لەگەڵ مرۆڤ،   

 3٠ بۆ ئەوەی ب�انگەڕێنێتەوە لە کەوتنی ناو گۆڕ و
تاوەکو بە ڕووناکی ز�ندووان ڕووناک بێتەوە.   

 3١ »جا گوێ شل بکە و گوێم لێ بگرە ئە�وب!
بێدەنگ بە من قسە دەکەم.   

 3٢ ئەگەر قسەت لەال�ە وەاڵمم بدەوە،
قسە بکە! چونکە دەمەوێت ئەستۆپاکت بکەم.   

 33 ئەگەر نا، تۆ گوێم لێ بگرە؛
بێدەنگ بە فێری دانا�ی�ت دەکەم.«   

 ئ�تر ئەل�هو گوتی:34 ١

»گوێ لە قسەکانم بگرن دانا�ان،  ٢  
گوێم بۆ شل بکەن، ئەی ئەوانەی دەزانن،   

3 چونکە گوێ قسە تاقی دەکاتەوە  
وەک چۆن مەاڵشوو خواردن تام دەکات.   

4 با بۆ خۆمان دادگەری تاقی بکە�نەوە و  
لەنێو خۆمان بزان�ن چی باشە.   
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5 »ئە�وب گوتی: ”من ڕاستودروست بووم،  
بەاڵم خودا مافی منی داماڵی.   

٦ لە کاتی دادگا�ی�م  
بە درۆ دەخرێمەوە و   
  بر�نەکەم ساڕێژ نابێت

لەگەڵ ئەوەی بێ �اخ�بوونم.“   
7 چ پی�اوێک وەک ئە�وبە؟  

سووکا�ەت�کردن وەک ئاو دەخواتەوە و   
٨ پیێکەوە لەگەڵ بەدکاران ملی ڕێ دەگرێت و  

لەگەڵ خراپەکاران دەڕوات؟   
٩ لەبەر ئەوەی گوتی: ”سوودی ن��ە بۆ مرۆڤ  

جێیی ڕەزامەندی بێت لەالی خودا.“   

 ١٠ »لەبەر ئەوە گوێم لێ بگرن، ئەی تێگە�شتووان.
خراپە لە �ەزدان بە دوورە و   

ستەم�ش لە خودای هەرە بەتوانا،   
 ١١ چونکە مرۆڤ بەگوێرەی کردەوەکانی پاداشت دەداتەوە و

پی�او�ش بەپیێیی ڕێگاکەی تووش دەکات.   
 ١٢ جا بە ڕاستی خودا خراپە ناکات،

توانادارەکەش دادپەروەری خوار ناکاتەوە.   
 ١3 کێ کردی بە لێ�رسراو لەسەر زەوی و

کێ لەسەر هەموو ج�هان دا�نا؟   
 ١4 ئەگەر ب�خاتە دڵی خۆ�ەوە

ڕۆح و هەناسەی بۆ خۆی کۆبکاتەوە،   
 ١5 هەموو مرۆڤ پیێکەوە ڕۆح بەدەستەوە دەدەن و

مرۆڤ بۆ خۆڵ دەگەڕێتەوە.   

 ١٦ »ئەگەر تێگە�شتنت هە�ە،
ئەمە بب�ستە و بۆ دەنگی وشەکانم گوێ شل بکە.   

 ١7 ئا�ا ئەوەی ڕقی لە دادپەروەر�ی�ە دەتوانێت فەرمانڕەوا�ەتی بکات؟
�ان ئەوەی ڕاستودروست و مەزنە تاوانباری دەکە�ت؟   

 ١٨ ئا�ا خودا ن��ە کە بە پاشا دەفەرموێت: ”ئەی ه�چوپووچ!“
�ان بە پی�اوماقواڵن: ”ئەی خراپەکاران!“   

 ١٩ ئا�ا خودا ن��ە ئەوەی ال�ەنگری م�ران ناکات و
دەوڵەمەند لە هەژار بە ز�اتر دانانێت،   
چونکە هەمووان کاری دەستی ئەون؟   

 ٢٠ لەناکاو دەمرن، لە ن�وەشەودا؛
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گەل دەهەژێن و بەسەردەچن؛   
بەهێزەکان دادەماڵرێن، بەاڵم نەک بە دەستی مرۆڤ.   

 ٢١ »چاوەکانی لەسەر ڕێگاکانی مرۆڤە؛
ئەو هەموو هەنگاوەکانی دەب�نێت.   

 ٢٢ نە تار�کی هە�ە و نە سێبەری مەرگ،
کە بەدکاران بتوانن خۆ�انی تێدا بشارنەوە.   

 ٢3 پیێو�ست ناکات خودا ز�اتر لێکۆڵ�نەوە لەگەڵ مرۆڤ بکات،
هەتا بێتە بەردەمی بۆ دادگا�ی�کردن.   

 ٢4 دلێران بەبێ پشکن�ن تێکدەشکێنێت و
خەڵکی د�کە لە جێ�ان دادەنێت.   

 ٢5 لەبەر ئەوەی تێب�نی کردەوەکان�ان دەکات،
بە شەو سەرەوژێر�ان دەکات و وردوخاش دەبن.   

 ٢٦ لەبەر ئەوەی خراپەکارن
لەبەرچاوی ب�نەران سزا�ان دەدات،   

 ٢7 چونکە لەدوای ئەو ال�اندا و
لە ه�چ �ەکێک لە ڕێگاکانی ئەو وردنەبوونەوە،   

 ٢٨ بەم جۆرە�ان کرد هاواری هەژار پیێیی بگات،
بەم شێوە�ە گوێیی لە ق�ژەی زەل�الن بوو.   

 ٢٩ بەاڵم ئەگەر بێدەنگ بێت،
کێ هە�ە تاوانباری بکات؟   

ئەگەر ڕووی خۆی بشارێتەوە، کێ دە�ب�نێت؟   
  لەگەڵ ئەوەشدا فەرمانڕەوا�ەتی نەتەوە و تاکە کەس�ش دەکات

بۆ ئەوەی خوانەناس پاشا�ەتی نەکات و  3٠ 
نەبێت بە تەڵە بۆ گەل.   

 3١ »ئەگەر بە خودا بگوترێت:
”من تاوانبارم بەاڵم ئ�تر گەندەڵی ناکەم،   

 3٢ ئەوەی نەمب�ن�وە تۆ پی�شانی منی بدە،
ئەگەر خراپەم کردووە، چ�تر نا�کەمەوە؟“   

 33 ئا�ا دەبێت خودا بەگوێرەی ئەوەی تۆ پیێت باشە پاداشتتa بداتەوە،
لە کاتێکدا کە تۆ ئامادە ن�ت تۆبە بکە�ت؟   

  تۆ هەڵدەبژێر�ت نەک من،
ئەوەی دە�زان�ت دە�ڵێ�ت.   

a 33 ئەم وشە�ە لە زمانی ع�بری بە هەردوو واتای پاداشت و سزا دێت.  
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 34 »تێگە�شتووان پیێم دەڵێن،
ئەو پی�اوە دانا�انەی گوێی�ان لێمە دەڵێن:   

 35 ”ئە�وب بەبێ زان�ن قسە دەکات و
قسەکانی بەبێ ور�ا�ن.“   

 3٦ خۆزگە ئە�وب هەتاسەر تاقی دەکرا�ەوە
لەبەر وەاڵمەکانی وەک بەدکاران!   

 37 �اخ�بوونی بۆ سەر گوناهەکەی ز�اد کرد؛
بە گاڵتەپیێکردنەوە چەپڵە لێدەدات و   

ز�ادەڕۆ�یی لەسەر خودا دەکات.«   

 ئەل�هوش بەردەوام بوو و گوتی:35 ١

»ئا�ا ئەمە بە ڕاست دادەنێ�ت؟  ٢  
گوتت: ”ڕاست��ەکەی الی منە، نەک الی خودا.“   

3 لەگەڵ ئەوەشدا لێیی دەپرس�ت: ”چ سوودێکی بۆم هە�ە،  
قازانجی چ�م کرد لە نەکردنی گوناه؟“   

4 »من حەز دەکەم وەاڵمی تۆ بدەمەوە،  
وەاڵمی تۆ و هاوڕێی�ەکان�شت دەدەمەوە.   

5 تەماشای ئاسمان بکە و بب�نە،  
تێب�نی هەورەکان بکە لە تۆ بەرزترن.   

٦ ئەگەر گوناهە بکە�ت چ�ت لێکردووە و  
ئەگەر �اخ�بوونەکانت زۆر بکە�ت چ�ت پیێکردووە؟   

7 ئەگەر ڕاستودروست ب�ت چ�ت پیێ�داوە،  
�ان چی لە دەستت وەردەگرێت؟   

٨ خراپەکەت بۆ مرۆڤێک دەبێت کە وەک خۆتە و  
ڕاستودروست�شت بۆ ئادەم�زادە.   

٩ »خەڵک لەتاوی زۆرداری هاوار دەکەن،  
لەبەر ستەمکاران هاواری فر�اکەوتن دەکەن.   

 ١٠ ناڵێن: ”کوا خودای بەد�هێنەرم،
ئەوەی لە شەودا زەبوور دەدات،   

 ١١ ئەوەی فێرمان دەکات ز�اتر لە ئاژەڵەکانی زەوی و
لە باڵندەکانی ئاسمان داناترمان دەکات؟“   

 ١٢ کاتێک خەڵک لە دەست لووتبەرزی خراپەکاران هاوار دەکەن،
وەاڵم ناداتەوە.   

 ١3 خودا گوێ لە داواکاری پووچ�ان ناگرێت،
توانادارەکە تەماشای ناکات.   
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 ١4 ئ�تر چۆن گوێ لە تۆ بگرێت
ئەگەر بڵێ�ت کە نا�ب�ن�ت،   

  داواکار�ی�ەکەت لەبەردەم�ەتی و
دەبێت چاوەڕێیی ئەو بکە�ت،   

 ١5 هەروەها تووڕە�ی�ەکەی هەرگ�ز سزا نادات و
گوێ نادات بە زۆری خراپەکاری.   

 ١٦ بەم جۆرە ئە�وب لە ه�چ دەمی کردووەتەوە و
بەبێ زان�ن قسەی زل دەکات.«   

 د�سان ئەل�هو گوتی:3٦ ١

»تۆزێک ئارامم لەگەڵ بگرە جا پیێتی ن�شان دەدەم  ٢  
کە هێشتا قسە هە�ە لەبەر خودا بگوترێت.   

3 زان�نم لە دوورەوە هەڵدەگرم و  
ڕاستودروستی دەدەمە پاڵ دروستکەرەکەم.   

4 بەڕاستی قسەکانم درۆ ن�ن،  
ئەو کەسەی زان�اری تەواوە لەالی تۆ�ە.   

5 »خودا مەزنە و بە چاوی سووک تەماشای کەس ناکات،  
گەورە�ە و ئامانجەکەی چەس�اوە.   

٦ خراپەکار ناژ�یێنێت و  
مافی زەل�الن دەدات.   

7 چاوەکانی لەسەر کەسی ڕاستودروست ال نادات،  
بەڵکو لەگەڵ پاشا�ان لەسەر تەخت دا�اندەن�شێنێت و   

هەتاسەر پا�ەدار�ان دەکات.   
٨ ئەگەر بە زنج�ر ببەسترێنەوە،  

ئەگەر بە پەتی زەل�لی ببردرێن،   
٩ کردەوە و �اخ�بوونەکانی خۆ�ان�ان بۆ دەردەخات،  

چونکە لووتبەرز بوون.   
 ١٠ گوێی�ەکان�ان بۆ ئاگادارکردنەوە دەکاتەوە و

فەرمان�ان پیێ دەکات لە خراپەکان�ان تۆبە بکەن.   
 ١١ ئەگەر گوێ بگرن و ب��ەرستن،

ڕۆژگار�ان بە باشە و   
سااڵن�ان بە خۆشی بەسەردەبەن.   

 ١٢ ئەگەر گوێش نەگرن،
بە شمشێر لەناودەچن و   

بە نەزانی دەمرن.   
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 ١3 »خوانەناسان تووڕە�یی کۆدەکەنەوە،
تەنانەت کاتێک دە�انبەستێتەوە هاواری فر�اکەوتن ناکەن.   

 ١4 لەنێو پی�اوە لەشفرۆشەکانی نزرگەکان
لە گەنج�ێت�دا دەمرن.   

 ١5 بەاڵم فر�ای کڵۆڵ دەکەوێت لە زەل�ل��ەکەی و
لە کاتی تەنگانە گوێی�ان دەکاتەوە.   

 ١٦ »هەروەها لە ڕووی تەنگانە پاڵت پیێوە دەنێت
بەرەو شوێنێکی پانوبەر�ن و بێ بەربەست و   

سەر خوانەکەت پڕ دەبێت لە خواردنی بەتام.   
 ١7 بەاڵم ئێستا ئەو حوکمدانەی کە بۆ خراپەکارە بەسەر تۆدا درا،

حوکمدان و دادپەروەری دەتگرن.   
 ١٨ ئاگاداربە دەوڵەمەندی پەلکێشت نەکات،

زۆری بەرت�ل بەڕەاڵت ناکات.   
 ١٩ ئا�ا دەوڵەمەند�ت بۆ فر�اکەوتن

لە تەنگانە دەت�ارێزێت   
�ان هەموو ئەو کۆششکردنە لە تواناتدا�ە؟   

 ٢٠ تامەزرۆی شەو مەبە،
هەتا خەڵک لە ماڵەکان�ان ڕابکێش�ت.   

 ٢١ ئاگاداربە! ئاوڕ لە خراپە مەدەوە،
چونکە ئەمەت هەڵبژارد نەک زەل�لی.   

 ٢٢ »خودا بە توانای خۆی پا�ەبەرزە.
کێ وەک ئەو مامۆستا�ە؟   

 ٢3 کێ ڕێگای ئەوی بەسەردا سەپاندووە؟
�ان کێ پیێیی دەڵێت: ”خراپەت کردووە؟“   
 ٢4 لەب�رت بێت کە کارەکەی بە مەزن بزان�ت،

کە خەڵکی گۆرانی بەسەردا دەڵێن.   
 ٢5 هەموو مرۆڤ دە�ب�نێت؛

خەڵکی لە دوورەوە تەماشای دەکەن.   
 ٢٦ خودا چەند مەزنە و ئێمەش نا�ناس�ن و

ژمارەی ساڵەکانی ناپشکێنرێن.   

 ٢7 »دڵۆپەکانی ئاو ڕادەکێشێت،
دە�انکات بە هەور پاشان دە�انبارێنێت؛   

 ٢٨ لە هەورەکانەوە بارانێکی زۆر
بەسەر ئادەم�زاد دەڕژێنێت.   



٩3٢ئە�وب 3٦

 ٢٩ ئا�ا کەس تێدەگات چۆن هەورەکان پەرت دەکات
�ان چۆن لە کەپرەکە�ەوە هەورەتر�شقە دەنێرێت؟   

 3٠ بب�نە بروسکەی خۆی بەسەر خۆ�دا پەرتوباڵو دەکات و
قوواڵ�یی دەر�ا دادەپۆشێت،   

 3١ چونکە بەمە حوکمڕانی گەالن دەکات و
بە پڕی خواردن دەدات.   

 3٢ بە دەستەکانی بروسکە دەگرێت و
فەرمانی پیێدەدات لە دوژمن بدات.   

 33 گرمەکەی ڕا�دەگە�ەنێت،
مەڕومااڵت�ش بە هاتنی دەزانن.   

 »لەبەر ئەمە دڵم خورپە دەکات و37 ١

لە جێیی خۆی دەست دەکات بە کوتان.   
٢ بۆ نەڕەی دەنگەکەی و گرمەگرمی دەمی  

گوێ شل بکە!   
3 لەژێر هەموو ئاسمان هەتا ئەوپەڕی زەوی،  

بە بروسکەکەی دەردەبڕێت.   
4 لەدوای ئەوەش هەر دەنگی نەڕەکەی دێت،  

بە دەنگی پڕ شاناز�ی�ەکەی دەگرمێنێت.   
  کاتێک دەنگ دەداتەوە

بروسکەکەی ڕاناگرێت.   
5 خودا بە دەنگێکی سەرسوڕهێنەر دەگرمێنێت؛  
کاری مەزنی وا دەکات کە ئێمە تێ�ناگە�ن.   

٦ بە بەفر دەفەرموێت: ”بکەوە سەر زەوی،“  
هەروەها بە تاوە باران دەفەرموێت: ”بە لێزمە ببارێ.“   

7 مۆر لە دەستی هەموو مرۆڤێک دەدات،  
بۆ ئەوەی هەموو خەڵکی دروستکەری خۆ�ان بناسن.   

٨ گ�انلەبەران دەچنە ناو النەکانی خۆ�انەوە و  
لەناو کونەکانی خۆ�ان دەمێننەوە.   

٩ لە باشوورەوە ڕەشەبا دێت و  
لە باکوور�شەوە سەرما.   

 ١٠ لە هەناسەی خوداوە بەستەڵەک پە�دا دەبێت و
سەر ڕووی ئاوەکان دەبنە سەهۆڵ.   

 ١١ هەروەها هەورەکان بە شێ بار دەکات؛
بروسکەکەی بەناو هەورەکاندا پەرت دەکات.   

 ١٢ بەگوێرەی خواستی ئەو



ئە�وب ٩333٨

لەسەر ڕووی زەوی ئاوەدان دەگەڕێن   
هەتا هەموو ئەوە بکات کە فەرمانی پیێ دەکرێت.   

 ١3 هەورەکان دەهێنێت بۆ تەمبێکردنی خەڵک،
�ان بۆ ئەوەی ئاو بداتە زەو�ی�ەکەی و   

خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی پی�شان بدات.   

 ١4 »ئە�وب گوێ بۆ ئەمە شل بکە!
هەستە و لە پەرجووەکانی خودا وردبەرەوە.   

 ١5 ئا�ا دەزان�ت خودا چۆن فەرمان بە هەورەکان دەکات،
�ان درەوشانەوەی هەورە بروسکەکەی چۆنە؟   

 ١٦ ئا�ا دەزان�ت چۆن هەورەکان بە ئاسمانەوە وەستاون،
ئا�ا کارە سەرسوڕهێنەرەکانی خودا دەزان�ت ئەوەی کە زان�اری تەواوە؟   

 ١7 ئەی ئەوەی لەناو جلوبەرگەکەت گەرما دەتخوات
بە ک�بوونی زەوی بە بای باشوور،   

 ١٨ ئا�ا دەتوان�ت هاوکاری ئەو بکە�ت ئاسمان باڵو بکە�تەوە،
کە وەک ئاوێنە�ەکی لە بڕۆنز داڕێژراو ڕەقە؟   

 ١٩ »پیێمان بڵێ کە چی پیێ بڵێ�ن؛
لەبەر ئەوەی ئێمە لە تار�ک�دا�ن ناتوان�ن داواکار�ی�ەکەمان ئامادە بکە�ن.   

 ٢٠ ئا�ا دەبێت پیێیی بگوترێت کە من دەمەوێ قسە بکەم؟
ئا�ا مرۆڤ قسە دەکات بۆ ئەوەی خۆی بە قووتدان بدات؟   

 ٢١ ئێستاش کەس ناتوانێت تەماشای خۆر بکات
کە لە ئاسماندا دەدرەوشێتەوە   

دوای ئەوەی با هەڵ�کرد و ئاسمانی بێگەرد کرد.   
 ٢٢ لە باکوورەوە بە شکۆمەند�ی�ەکی زێڕ�ن دێت،

خودای شکۆدار و سامناک دێت.   
 ٢3 ئێمە پەی بە خودای هەرە بەتوانای بااڵدەست نابە�ن،

کە لەبەر دادپەروەر�ی�ە مەزنەکەی و ڕاستودروست��ە زۆرەکەی ستەم ناکات.   
 ٢4 لەبەر ئەمە خەڵکی لێیی دەترسن،

چونکە ئاوڕ دەداتەوە لەوانەی کە بە دڵ�ان دانان.«   

یەزدان قسە دەکات

 �ەزدان�ش لە گەردەلوولەکەوە وەاڵمی ئە�وبی دا�ەوە و فەرمووی:3٨ ١

»ئەمە کێ�ە، بێ زان�اری قسە دەکات و  ٢  
ڕاوێژی من تێک دەدات؟   

3 ئێستا وەک پی�او پشتێنەکەی خۆت توند بکە،  
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پرس�ارت لێ دەکەم و   
وەاڵمم بدەوە.   

4 »کاتێک زەو�م دامەزراند لەکوێ بوو�ت؟  
ئەگەر تێگە�شتنت هە�ە پیێم بڵێ.   

5 کێ پیێوانەکانی دانا؟ بێگومان تۆ دەزان�ت!  
�ان کێ گور�سی پیێوانەی بەسەردا هێنا؟   

٦ بناغەکانی لەسەر چی چەس�اند،  
�ان کێ بەردی بناغەکەی دانا،   

7 کاتێک ئەستێرەکانی بەرەبە�ان پیێکەوە هاواری خۆش��ان دەکرد و  
هەموو فر�شتەکانa هوتاف�ان دەکێشا؟   

٨ »کێ بە دەروازەکان دەر�ای بەندکرد،  
کاتێک بە پاڵەپەستۆ لە منداڵدان هاتە دەرەوە،   

٩ کە هەورم کردە بەرگی و  
هەوری تار�کم کرد بە قۆنداغی،   
 ١٠ کە فەرزی خۆم بەسەر�دا سەپاند و

دەروازە و شمش�رەمb بۆ دانا،   
 ١١ فەرمووم: ”هەتا ئێرە دێی�ت و تێناپەڕ�ت؛

لێرە شەپۆلەکانی لووتبەرز�ت دەشکێن“؟   

 ١٢ »ئا�ا لە ه�چ ڕۆژێک لە ڕۆژانی ژ�انتدا فەرمانت بە بەرەبە�ان کردووە،
هەتا زەردەی خۆر هەڵنە�یێت،   
 ١3 هەتا ڕۆخەکانی زەوی بگرێت و

بەدکارانی لێ بتەکێنێت؟   
 ١4 وەکو مۆرێک کە لە قوڕی دەدە�ت،

دەوەستێت هەروەکو بەرگی پۆش�بێت.   
 ١5 ڕووناکی لە بەدکاران قەدەغە دەکرێت و

دەستی بەرزکراوە�ان دەشکێنرێت.   

 ١٦ »ئا�ا گە�شت�تە سەرچاوەکانی دەر�ا و
بەناو کون و کەلەبەرەکانی قوواڵ�ی�دا هاتوچۆت کرد؟   

 ١7 ئا�ا دەروازەکانی مردنت بۆ ئاشکرا بوون
�ان دەروازەکانی سێبەری مەرگت ب�نی؟   

 ١٨ ئا�ا پانوبەر�نی زەوی دەزان�ت؟
ئەگەر هەموو ئەم شتانە دەزان�ت، پیێم بڵێ.   

a 7 ع�بری: کوڕانی خودا. بڕوانە پە�دابوون ٦ :٢  .  

b ١٠ شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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 ١٩ »کام ڕێگا�ە دەچێتە نش�نگەی ڕووناکی؟
ئەی شوێنی ن�شتەجێبوونی تار�کی لەکوێی�ە؟   

 ٢٠ ئا�ا دەتوان�ت هەر�ەکە�ان بۆ سنووری خۆی ببە�ت و
ڕێگای ماڵەکان�ان شارەزاب�ت؟   

 ٢١ لەبەر ئەوەی تۆ لەپیێش ئەمانەوە لەدا�ک ببوو�ت!
بە دڵن�ا�ی�ەوە تۆ زۆر تەمەن درێژ�ت!   

 ٢٢ »ئا�ا چووی بۆ ناو ئەمبارەکانی بەفر
�ان کۆگاکانی تەرزەت ب�ن�وە،   

 ٢3 ئەوەی هەڵمگرتووە بۆ کاتی تەنگانە،
بۆ ڕۆژانی نەهامەتی و جەنگ؟   

 ٢4 لە چ ڕێگا�ەکەوە بروسکە دابەش دەبێت و
بای ڕۆژهەاڵت لەسەر زەوی باڵو دەبێتەوە؟   

 ٢5 کێ لێکی ج�ا کردەوە جۆگەکان بۆ بارانی بە لێشاو و
ڕێچکە بۆ باوبۆران؟   

 ٢٦ بۆ ئاودانی خاکێک کە مرۆڤی تێدا ن��ە،
بەسەر چۆڵەوان��ەک کە ئادەم�زادی تێدا ن��ە،   

 ٢7 بۆ ئەوەی خاکی کاول و وێران تێر بکات،
وا بکات گ�ای لێ بڕووێت.   

 ٢٨ ئا�ا باران باوکی هە�ە؟
ئەی کێ دڵۆپەکانی شەونم دەخاتەوە؟   
 ٢٩ بەستەڵەک لە سکی کێ دێتە دەرەوە؟

شەختەی ئاسمان بۆ کێ لەدا�ک دەبێت،   
 3٠ کاتێک ئاوەکان وەک بەرد�ان لێ دێت و

ڕووی قوواڵ�ی�ەکان دە�بەستێت؟   

 3١ »ئا�ا تۆ دەتوان�ت گرێی�ەکانی حەوتەوانەa ببەست�ت
�ان گرێ بەستراوەکانی ڕاوچی بکە�تەوە؟   

 3٢ ئا�ا تۆ دەتوان�ت کەلووەکانb لە کاتی خۆی دەربخە�ت،
�ان ڕێنما�یی کەلووی ورچ بکە�ت لەگەڵ بەچکەکانی؟   

 33 ئا�ا �اساکانی ئاسمان دەزان�ت،
�اخود تۆ بڕ�اری دەسەاڵتی ئەو بەسەر زەو�دا دەچەس�ێن�ت؟   

 34 »ئا�ا دەتوان�ت دەنگت بۆ هەورەکان بەرز بکە�تەوە
هەتا بە لێشاوی ئاو داتب�ۆشێت؟   

a 3١ �ەکێک لە کەلووەکانە.  

b 3٢ مەبەستی بورجەکانە، هەر�ەک لە حەوتەوانە و ڕاوچی و ورچ لە چەند ئەستێرە�ەک پیێکدێن.  
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 35 ئا�ا توانای ئەوەت هە�ە بروسکەکان بنێر�ت،
جا بڕۆن و بڵێن: ”ئەوەتا�ن ئێمە“؟   

 3٦ کێ دانا�یی دەبەخشێت
�ان تێگە�شتن بە مێشک دەدات؟   
 37 کێ بە دانا�ی�ەوە هەورەکان دەژمێرێت

�ان مەشکەکانی ئاسمان دەڕژێنێت،   
 3٨ کاتێک تێکەڵ بە خۆڵ دەبێت

�ەکدەگرن و دەبنە قوڕ؟   

 3٩ »ئا�ا تۆ نێچ�ر بۆ شێرە مێ ڕاو دەکە�ت
�ان هەڵ�ەی بەچکە شێرەکان ئارام دەکە�تەوە،   

 4٠ کاتێک لەناو بێشەکە�ان خۆ�ان دەکێشنەوە و
خۆ�ان مەاڵس دەدەن بۆ بۆسە؟   

 4١ کێ ڕاو بۆ قەلەڕەش ئامادە دەکات
کە بەچکەکانی دەق�ڕێنن بۆ خودا و   

لەبەر نەبوونی خواردن پەرتەوازە بوون؟   

 »ئا�ا دەزان�ت کەی بزنە کێو�ی�ەکان دەزێن؟3٩ ١

�ان تێب�ن�ت کردووە ئەو کاتەی کە ئاسک ژان دە�گرێت؟   
٢ ئا�ا مانگەکانی ئاوسبوونی دەژمێر�ت  
�ان کاتی زاوزێکردن�ان دەزان�ت؟   

3 چۆک دادەدەن و پاڵ بە ئازارەکان�انەوە دەنێن و  
بەچکەکان�ان دەبێت.   

4 بەچکەکان�ان لە چۆڵەوانی بەهێز و گەورە دەبن؛  
دەڕۆن و ئ�تر ناگەڕێنەوە ال�ان.   

5 »کێ کەرەکێوی بەڕەاڵ کرد و  
مێخ زنج�ری ئەو کێو�ی�ەی کردەوە؟   

٦ ئەوەی چۆڵەوان�م کرد بە ماڵی و  
خوێڵێنمa کردە ژ�نگەی.   

7 بە دەنگەدەنگی شار پیێدەکەنێت،  
گوێیی لە هاواری لێخوڕ نابێت.   

٨ لە چ�اکاندا بەدوای لەوەڕگادا دەگەڕێت،  
بۆ دۆز�نەوەی هەموو سەوزا�ی�ەک.   

٩ »ئا�ا گای کێوی ڕازی دەبێت خزمەتت بکات  
�ان بە شەو لەالی ئاخوڕەکەت بمێنێتەوە؟   

a ٦ خاکێک کە خوێیی زۆر بێت، سەرچاوەی بەدەستهێنانی خوێ بێت.  
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 ١٠ ئا�ا دەتوان�ت گای کێوی بە گاسنەوە ببەست�تەوە و جووتی پیێ بکە�ت؟
ئا�ا بەدواتدا دێت دۆڵەکان خەرتە بکات؟   

 ١١ ئا�ا پشتی پیێ دەبەست�ت، چونکە هێزەکەی مەزنە
�ان کارەکەی خۆتی بۆ بەجێدەهێڵ�ت؟   

 ١٢ ئا�ا متمانەی پیێ دەکە�ت کە دەغڵودانەکەت بهێنێت و
بۆ سەر جۆخ�نەکەتa کۆی بکاتەوە؟   

 ١3 »بە خۆش��ەوە وشترمرغ باڵەفڕکێ دەکات،
ئا�ا پەڕوباڵەکەی وەک لەقلەق پی�رۆزە؟   

 ١4 وشترمرغ هێلکەکەی لەسەر زەوی بەجێدەهێڵێت و
خۆڵ گەرم�ان دادەهێنێت،   

 ١5 لەب�ری دەچێت کە پیێ وردوخاشی دەکات و
ئاژەڵی کێوی پیێیی پیێدا دەنێن.   

 ١٦ لەگەڵ بەچکەکانی دڵڕەقە وەک ئەوەی بەچکەی ئەو نەبن؛
گوێیی ناداتێ کە ماندووبوونەکەی بێهوودە دەڕوات،   

 ١7 چونکە خودا دانا�یی لەب�ر بردووەتەوە،
لە تێگە�شتن بەشی نەداوە.   

 ١٨ کاتێک پەڕەکانی فش دەکاتەوە بۆ ڕاکردن،
بە ئەسپ و بە سوارەکەی پیێدەکەنێت.   

 ١٩ »ئا�ا تۆ هێز بە ئەسپ دەدە�ت
�ان ملی بە �اڵb دادەپۆش�ت؟   

 ٢٠ ئا�ا وای لێ دەکە�ت کە وەک کوللە قەڵەمباز بدات و
دەنگی ح�لەکەی تۆقێنەر بێت؟   

 ٢١ بە توندی سم بە زەو�دا بکوتێت، بە هێزەوە دەرب�ەڕێت،
بەرەو مە�دانی جەنگ مل بنێت.   

 ٢٢ بە ترس پیێبکەنێت و نەتۆقێت؛
لە ڕووی شمشێر نەگەڕێتەوە.   

 ٢3 ت�ردان شەقەشەقی بێت و
خەنجەر و نووکی ڕم ببر�سکێنەوە.   

 ٢4 بەوپەڕی جۆشوخرۆشەوە غار دەدات،
هەتا کاتی لێدانی کەڕەنا خۆی پیێ ڕاناگ�رێت.   

 ٢5 لە کاتی فووکردن بە کەڕەنادا دەڵێت: ”ئەها!“
لە دوورەوە بۆنی شەڕ دەکات،   

a ١٢ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

b ١٩ مووی درێژ لەسەر ملی ئەسپ.  
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هاواری سەرکردەکان و نەعرەتەی جەنگ.   

 ٢٦ »ئا�ا لە تێگە�شتنی تۆدا�ە هەڵۆ بفڕێت و
ڕووەو باشوور باڵەکانی بکاتەوە؟   

 ٢7 �ان بە فەرمانی تۆ�ە هەڵۆ بەرز بفڕێت و
هێالنەکەی لە بەرزی دابنێت؟   

 ٢٨ لەسەر لووتکەی چ�ا ن�شتەجێ دەبێت و بە شەو دەمێنێتەوە،
هەڵدێری بەردەاڵن قەاڵکە�ەتی.   
 ٢٩ لەوێوە نێچ�ری خۆی دەدۆزێتەوە و

چاوەکانی لە دوورەوە دەب�نن.   
 3٠ بەچکەکانی خوێن هەڵدەمژن،

لە هەرکوێ کوژراوی لێ بێت، ئەو لەوێی�ە.«   

 �ەزدان بە ئە�وبی فەرموو:4٠ ١

»ئا�ا ئەوەی ڕکابەری لەگەڵ توانادارەکە دەکات مافی ئەوەی هە�ە   ٢  
سەرزەنشتی بکات؟

ئەوەی خودا تاوانبار دەکات با وەاڵم بداتەوە!«   

3 ئە�وب�ش وەاڵمی �ەزدانی دا�ەوە:

4 »من وا سووکوچروکم، چۆن وەاڵمت بدەمەوە؟  
من دەست دەخەمە سەر دەمی خۆم.   

5 جارێک قسەم کرد و بێ وەاڵم بووم،  
دوو جار و ئ�تر دووبارەی ناکەمەوە.«   

٦ �ەزدان�ش لە گەردەلوولەکەوە وەاڵمی ئە�وبی دا�ەوە و فەرمووی:

7 »ئێستا وەک پی�او پشتێنەکەی خۆت توند بکە؛  
من پرس�ارت لێ دەکەم و   

تۆش وەاڵمم بدەوە.   

٨ »ئا�ا دادپەروەر�م دەخە�تە گومانەوە،  
تاوانبارم دەکە�ت بۆ ئەوەی خۆت بە ڕاستودروست دەربخە�ت؟   

٩ �ان بازووێکت وەک خودا هە�ە و  
بە دەنگێکی وەک دەنگی ئەو دەگرمێن�ت؟   

 ١٠ ئێستا بە پا�ەبەرزی و سەرفرازی خۆت بڕازێنەوە،
ڕێز و شکۆمەندی ب�ۆشە.   

 ١١ الفاوی تووڕە�ی�ەکەت بڕێژە و
تەماشای هەموو لووتبەرزێک بکە و نزمی بکەرەوە،   
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 ١٢ سە�ری هەموو خۆبەزلزانێک بکە و زەل�لی بکە،
لە جێیی خۆ�ان پیێ بە خراپەکاراندا بنێ.   

 ١3 تێکڕا لەناو خۆڵ نوقوم�ان بکە،
لە تار�ک�دا ڕوو�ان بەند بکە.   

 ١4 من�ش دان بەوەدا دەنێم،
کە دەستی ڕاستی خۆت دەتوانێت ڕزگارت بکات.   

 ١5 »سە�ری بەهێمۆتa بکە،
کە لەگەڵ تۆ دروستم کرد   
وەک مانگا گ�ا دەخوات.   

 ١٦ ئەوەتا هێزەکەی لە کەمەر�ەتی و
تواناکەی لە ماسوولکەکانی سک�ەتی.   
 ١7 کلکی وەک داری ئورز شۆڕ دەکاتەوە؛

ماسوولکەکانی ڕانی �ەک�ان تەن�وە.   
 ١٨ ئێسکەکانی لوولەی بڕۆنزن،

چوارپەلی وەکو لوولەی ئاسنن.   
 ١٩ ئەو سەرەتای کارەکانی خودا�ە،

بەاڵم دروستکەرەکەی دەتوانێت بە شمشێر لێیی نز�ک بێتەوە.   
 ٢٠ چ�اکان سەوزا�یی بۆ دەردەخەن و

هەموو ئاژەڵی کێوی لەتەن�شتی �اری دەکەن.   
 ٢١ لەژێر درەختەکانی لۆتسb ڕادەکشێت،

خۆی دەشارێتەوە لەنێو قام�شی زۆنگەکاندا.   
 ٢٢ درەختەکانی لۆتس بە سێبەرەکان�ان دا�دەپۆشن؛

شۆڕەبی کەنار جۆگەکان دەوری دەدەن.   
 ٢3 ئەگەر ئاوی ڕووبار هەستێت �ان ڕووباری ئوردون�ش تەووژم بۆ دەمی بهێنێت،

ئەو دڵن�ا�ە و ترسی لێ نان�شێت.   
 ٢4 ئا�ا کەس دەتوانێت ڕوو بە ڕوو ڕاوی بکات،

�ان بە تەڵە ب�گرێت و لووتی کون بکات؟   

 »ئا�ا دەتوان�ت ل�ڤ�اتانc بە قوالپ ڕاو بکە�ت،4١ ١

�ان زمانی بە گور�س ببەست�تەوە؟   
٢ ئا�ا دەتوان�ت ئەڵقە بخە�تە لووتی  

�ان شەو�الکی بە لووتەوانە بسم�ت؟   
3 ئا�ا زۆر لێت دەپاڕێتەوە  
a ١5 گ�انلەبەرێکی زۆر گەورە بووە.  

b ٢١ درەختێکی دڕکاو�ی�ە لە ڕۆژهەاڵتی دەر�ا ناوەڕاست و باکووری ئەفر�ق�ا هە�ە، لە ناوچەی گەرم شێدار دەڕوێت و بە پڕی لە دەوروبەری دەر�اچەی جەل�ل هە�ە.  

c ١ گ�انلەبەرێکی گەورە�ە لەناو دەر�ا دەژ�یێت.  
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�ان بە نەرمی قسەت لەگەڵ دەکات؟   
4 ئا�ا پە�مانت لەگەڵ دەبەستێت  

کە بە درێژا�یی ژ�انی ب�کە�ت بە کۆ�لەی خۆت؟   
5 ئا�ا وەک چۆلەکە �اری لەگەڵ دەکە�ت  

�ان بۆ کچە منداڵەکانت دە�بەست�تەوە؟   
٦ ئا�ا ڕاوچ��ەکان کڕ�ن و فرۆشتنی لەسەر دەکەن  

�ان لەنێو بازرگانەکان دابەشی دەکەن؟   
7 ئا�ا پیێستی پڕ دەکە�ت لە ڕم و  

سەر�شی پڕ لە ت�ر؟   
٨ دەستت لەسەری دابنێ و ب�ر لە جەنگ بکەرەوە،  

جارێکی د�کە دووبارەی ناکە�تەوە!   
٩ ه�واخواستن بۆ گرتنی پووچە،  

هەر بە ب�ن�نی دەتۆقێت.   
 ١٠ کەسێک ن��ە ئەوەندە ئازا بێت بەخەبەری بهێنێت،

ئ�تر کێ هە�ە لە ڕووی مندا بوەستێت؟   
 ١١ کێ شتێکی پیێم بەخش�وە تاکو من ب�دەمەوە؟

ئەوەی لەژێر هەموو ئاسمانە هی منە.   

 ١٢ »بێدەنگ نابم لە باسکردنی ئەندامەکانی جەستەی ل�ڤ�اتان و
لە ڕاگە�اندنی هێزی و لە جوانی ئاکاری جەستەی.   

 ١3 کێ دەتوانێت پیێستەکەی دابماڵێت؟
کێ دەتوانێت هەردوو الی س�ەرەکەی ببڕێت؟   

 ١4 کێ دوو شەو�الکی دەمی دەکاتەوە؟
ڕ�زی ددانەکانی ترسێنەرە.   

 ١5 پشتی بە ڕ�زێک قەڵغان داپۆشراوە،
بە پتەوی بە�ەکەوە بەستراوە؛   

 ١٦ بە شێوە�ەک پیێکەوە نووساون کە
تەنانەت با بە نێوان�اندا ناڕوات.   

 ١7 هەر�ەکە�ان بەوی تەن�شت�ەوە نووساوە؛
پیێکەوە بەستراون لێک نابنەوە.   

 ١٨ کە دەح�لێنێت بروسکەی ڕووناکی دەدات؛
چاوەکانی وەک گزنگی بە�انن.   

 ١٩ لە دەم�ەوە بڵێسەی ئاگر دێتە دەرەوە،
پر�شکی ئاگری لێ دەبێتەوە.   

 ٢٠ لە کونە لووت��ەوە دووکەڵ هەڵدەستێت،
هەروەک سووتانی قام�ش لەبن مەنجەڵێکی لە کوڵ.   
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 ٢١ هەناسەی خەڵووز دادەگ�رسێنێت،
گڕ�ش لە دەم�ەوە دەڕژێت.   

 ٢٢ هێزەکەی لە مل�دا�ە،
لەبەردەمی هەڵوەستەی لێ دەکەن.   
 ٢3 گۆشتەکەی قەدقەد پیێکەوە نووساوە،

بەسەر لەش�دا داڕێژراوە و ناجوڵێتەوە.   
 ٢4 سەرسەختە،

بە جەرگ و چاونەوترسە.   
 ٢5 کە هەڵدەستێت بەهێزان دەتۆقن،

لە ترسی خۆڕاتەکاندنەکەی پەنا دەگرن.   
 ٢٦ شمشێری بەر دەکەوێت بەاڵم نا�ی�ێکێت،

نە ڕم و نە ت�ر.   
 ٢7 ئاسن لەالی وەک کا وا�ە،

بڕۆنز�ش وەک داری کلۆر.   
 ٢٨ ت�ری کەوانەکان نا�بەزێنن؛

بەردی بەردەقان��ەکان بەال�ەوە وەک پووشن.   
 ٢٩ گورز لەالی وەک کا�ە؛

بە ڕاوەشاندنی ڕم پیێدەکەنێت.   
 3٠ ژێری پارچە گۆزەی ت�ژە،

جەنجەڕ بەسەر قوڕدا ڕادەکێشێت.   
 3١ وا دەکات قوواڵ�یی وەک مەنجەڵ بکوڵێت،

دەر�ا وەک ه�زەی زە�ت لێ دەکات.   
 3٢ لەدوای خۆی هێڵێکی س�یی درەوشاوە بەجێدەهێڵێت،

شەپۆلەکان وەک پرچی س�یی لێ دەکات.   
 33 لەسەر زەوی هاوشێوەی ن��ە،

بۆ نەترسان دروستکراوە.   
 34 بە سووک��ەوە تەماشای لووتبەرزەکان دەکات؛

پاشای هەموو لەخۆبا�ی�ەکانە.«   

وەاڵمی ئەیوب

 ئە�وب�ش وەاڵمی �ەزدانی دا�ەوە:4٢ ١

»زان�م کە دەتوان�ت هەموو شتێک بکە�ت؛  ٢  
ئەوەی تۆ پالنت بۆ داناوە مەحاڵ نابێت.   

a“3 پرس�ارت کرد: ”ئەمە کێ�ە، بێ زان�اری ڕاوێژی من دەشارێتەوە؟  

a 3 بڕوانە فەرموودەی �ەزدان لە 3٨ :٢ .  
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بێگومان من ئەوەی تێیی نەگە�شتم بە دەممدا هات،   
بە کارە سەرسوڕهێنەرەکان لەسەرمەوە کە نەمدەزان�ن.   

4 »فەرمووت: ”ئێستا گوێ بگرە من قسە دەکەم؛  
لێت دەپرسم و پیێم دەڵێ�ت.“   

5 بە گوێیی خۆم هەواڵەکانی تۆم ب�ست،  
ئێستاش چاوەکانم تۆ�ان ب�نی.   
٦ لەبەر ئەوە خۆم ڕەت دەکەمەوە و  

لەناو خۆڵ و خۆڵەمێشدا تۆبە دەکەم.«   

بەشی کۆتایپی
7 دوای ئەوەی �ەزدان بەم وشانە قسەی لەگەڵ ئە�وبدا کرد، �ەزدان بە ئەل�فازی 

وەک  ئێوە  چونکە  جۆشا،  هاوڕێی�ەکانت  لە  و  تۆ  لە  »تووڕە�ی�م  فەرموو:  تێمانی 
ئێوە  ٨ ئێستاش  نەکرد.  ڕاستتان  بە من قسەی  ڕاستی سەبارەت  بە  بەندەم  ئە�وبی 
حەوت گا و حەوت بەران ببەن و بڕۆن بۆ الی ئە�وبی بەندەم، لە پیێناوی خۆتان 
قوربانی سووتاندن پیێشکەش بکەن. ئەو کاتە ئە�وبی بەندەم لە پیێناوی ئێوە نوێژ 
هەڵسوکەوتتان  خۆتان  گێال�ەت��ەکەی  بەپیێیی  من  دەکەم.  قبوڵی  من�ش  دەکات، 
لەگەڵ ناکەم، لەبەر ئەوەی ئێوە وەک ئە�وبی بەندەم بە ڕاستی سەبارەت بە من 
چۆفەری  و  شوحی  ب�لدەدی  و  تێمانی  ئەل�فازی  ٩ ئ�تر  نەکرد.«  ڕاستتان  قسەی 
نوێژەکەی  �ەزدان�ش  فەرموون،  پیێیی  �ەزدان  کە  ئەوە�ان کرد  و  ڕۆ�شتن  نەعماتی 

ئە�وبی قبوڵ کرد.
١٠ دوای ئەوەی ئە�وب لە پیێناوی هاوڕێی�ەکانی پاڕا�ەوە، �ەزدان ئەوەی هی ئە�وب 

بوو بۆی گەڕاندەوە، بە دووقات�ش ئەوەی هە�بوو بۆی ز�اد کرد. ١١ ئەو کاتە هەموو 
خوشک و برا و ناس�اوەکانی پیێشووی بۆ الی هاتن و لە ماڵەکەی نان�ان لەگەڵی 
�ەزدان  ئەو خراپە�ەی  لەسەر هەموو  دا�ەوە  دڵ�ان  و  لێکرد  خوارد. سەرەخۆش��ان 
بەسەر�دا هێنا، هەر�ەکەش پارچە ز�وێک و ئەنگوست�لە�ەکی زێڕ�ان پیێ بەخشی.

١٢ �ەزدان بەشی کۆتا�یی ژ�انی ئە�وبی لە ژ�انی ڕابردووی ز�اتر بەرەکەتدار کرد، 

ئە�وب�ش چواردە هەزار سەر مەڕ و شەش هەزار وشتر و هەزار جووت مانگا و هەزار 
ماکەری هەبوو. ١3 هەروەها حەوت کوڕ و سێ کچ�شی هەبوو. ١4 کچی �ەکەمی 
١5 لە هەموو خاکەکەشدا  قەرەن هەپوک.  و دووەم قەچ�عا و سێ�ەم  �ەم�ما  ناونا، 
براکان�ان  لەنێو  باوک�ش�ان  نەبوون،  ئە�وب جوان  ئافرەتێک وەک کچەکانی  ه�چ 

م�راتی پیێدان.
نەوەی  و چوار  ژ�ا  و چل ساڵ  بووە، سەد  ئەوەی کە چاک  پاش  ١٦ ئە�وب�ش 

خۆی ب�نی. ١7 ئ�تر ئە�وب تێری لە تەمەن خوارد و پی�ر بوو، پاشان مرد.
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زەبوورەکان
کۆکراوەی بەشی یەکەم

زەبوورەکانی ١ –4١

زەبووری ١
١ خۆزگە دەخوازرێت بەو کەسەی  

بەپیێیی ڕاوێژی بەدکاران ناڕوات و   
  لە ڕێگای گوناهباران ڕاناوەستێت و
لە کۆڕی گاڵتەجاڕان دانان�شێت.   

٢ بەڵکو ئارەزووی ئەو لە فێرکردنیa �ەزدانە،  
شەو و ڕۆژ لە فێرکردنەکەی ورد دەبێتەوە.   

3 وەک دارێک وا�ە کە لەدەم جۆگەی ئاو ڕوابێت و  
لە وەرزی خۆ�دا بەرهەم بدات و   

  گەاڵکانی هەرگ�ز وشک نەبن،
لە هەموو کارێک سەرکەوتوو دەبێت.   

4 بێگومان بەدکاران وان�ن،  
بەڵکو وەک کا وان کاتێک با پەرشوباڵوی دەکاتەوە.   

5 بۆ�ە نە بەدکاران لەبەردەم دادوەری بێتاوانن،  
نە گوناهباران�ش لە کۆڕی ڕاستودروستان دادەن�شن.   

٦ �ەزدان چاودێری ڕێگای ڕاستودروستان دەکات،  
بەاڵم ڕێگای بەدکاران لەناودەچێت.   

زەبووری ٢
١ بۆچی نەتەوەکان دەوروژێن و  

گەالن پی�الن لە شتی پووچ دەگێڕن؟   
٢ پاشا�انی زەوی خۆ�ان ڕێک دەخەن،  

سەرۆکەکان�ان پیێکەوە کۆدەبنەوە   
  لە دژی �ەزدان و مەس�حەکەیb و دەڵێن:

3 »با کۆتەکان�ان بشکێن�ن و  

a ٢ ع�بری: تەورات .  

b ٢ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح ، واتە هەڵبژێردراو بە دەستی پیێغەمبەر و بە چەورکردن بە ڕۆن بۆ پاشا�ەتی، بڕوانە دەرچوون 3٠ :٢٢ -3١  و �ەکەم 

ساموئێل ٩ :١٦؛ ١٠ :١.   
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زنج�رەکان�ان لە خۆمان بکە�نەوە.«   

4 ئەوەی لە ئاسمان دان�شتووە پیێدەکەنێت،  
پەروەردگار گاڵتە�ان پیێ دەکات.   

5 ئ�نجا بە تووڕە�یی خۆی قسە�ان بۆ دەکات،  
بە هەڵچوونی خۆی دە�انتۆقێنێت:   

٦ »من پاشای خۆمم لەسەر س��ۆنa داناوە،  
لەسەر کێوی پی�رۆزی خۆم.«   

7 من فەرمانی �ەزدانتان پیێ ڕادەگە�ەنم:  
پیێیی فەرمووم: »تۆ کوڕی منی،   

من ئەمڕۆ بوومە باوکت.   
٨ داوام لێ بکە، نەتەوەکان دەکەم بە م�راتت،  

ئەوپەڕی زەوی دەکەم بە موڵکی تۆ.   
٩ بە گۆچانێکی ئاسن�ن دە�انشکێن�ت و  

وەک گۆزە�ەکی گڵ�ن وردوخاش�ان دەکە�ت.«   

 ١٠ بۆ�ە، ئەی پاشا�ان، ور�ابن،
سەرۆکەکانی زەوی، ئاگاداربن.   

 ١١ بە ترسەوە �ەزدان ب�ەرستن،
بە لەرزەوە دڵخۆش بن.   

 ١٢ کوڕەکە ماچb بکەن، نەوەک تووڕە ببێت و
لە ڕێگای خۆتان بفەوتێن،   

  چونکە تووڕە�یی ئەو زوو دێتە جۆش.
خۆزگە دەخوازرێ بە هەموو ئەوانەی پەنا دەبەنە بەر ئەو.   

زەبووری ٣

زەبوورێکی داودە کاتێک لە دەس�ی ئەبشالۆمیc کوڕی هەاڵت.

١ ئەی �ەزدان، دوژمنانم چەند زۆرن!  
چەند زۆرن لە دژم سەر�ان هەڵداوە!   

٢ زۆر کەس لەبارەی منەوە دەڵێن:  
d».خودا ڕزگاری ناکات«   

a ٦ س��ۆن �ان زا�ۆن، چ�اکە لە ئۆرشەل�م، وەک نازناو بۆ ئۆرشەل�م بەکاردێت.  

b ١٢ ماچکردنی پیێیی کوڕی پاشا وەک ملکەچبوونی.  

c سێ�ەم کوڕی داود بوو، ناکۆکی لەگەڵ داودی باوکی هەبوو و سەرکردا�ەتی �اخ�بوونێکی کرد لە دژی. بۆ زان�اری ز�اتر بڕوانە دووەم ساموئێل بەشەکانی ١3 –١٨.  

d ٢ لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی 4 و ٨، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ٩454

3 بەاڵم تۆ ئەی �ەزدان، قەڵغانی من�ت،  
شکۆمەندی من�ت و سەرم بەرز دەکە�تەوە.   

4 پڕ بە دەنگم هاوار بۆ �ەزدان دەکەم،  
ئەو�ش لە کێوی پی�رۆزی خۆ�ەوە وەاڵمم دەداتەوە.   

5 ڕادەکشێم و دەخەوم،  
بەئاگادێمەوە، چونکە �ەزدان پشتگ�ر�م دەکات.   

٦ لە دە�ان هەزار کەس ناترسم،  
ئەوانەی دەور�ان گرتووم.   

7 ئەی �ەزدان، ڕاپەڕە!  
ئەی خودای من، ڕزگارم بکە!   

  بێگومان لە بناگوێیی دوژمنەکانم دەدە�ت و
کەڵبەی بەدکاران وردوخاش دەکەی.   

٨ ڕزگاری لە �ەزدانەوە�ە،  
با بەرەکەتەکەت لەسەر گەلەکەت بێت.   

زەبووری 4

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئامێرە ژێدارەکان. زەبوورێکی داود

١ ئەی خودای ڕاستودروستم،  
کە لێت دەپاڕێمەوە وەاڵمم بدەوە.   

  لە تەنگانەدا بە هانامەوە هاتی،
لەگەڵم م�هرەبان بە و گوێ لە نوێژەکەم بگرە.   

٢ ئەی خەڵک�نە، هەتا کەی شکۆی من دەگۆڕن بە شورە�یی؟  
aهەتا کەی حەز لە قسەی پووچ دەکەن و بەدوای درۆدا دەگەڕێن؟   

3 بەاڵم بزانن کە �ەزدان دڵسۆزەکانی بۆ خۆی تەرخان کردووە.  
�ەزدان گوێم لێ دەگرێت کاتێک لێیی دەپاڕێمەوە.   

4 کاتێک تووڕە دەبن، گوناه مەکەن،  
بەاڵم کە لەسەر نوێنەکانتانن   

لە دڵی خۆتاندا لێکی بدەنەوە و بێدەنگ بن.   
5 قوربان�یی ڕاستودروست بکەن و  

پشت بە �ەزدان ببەستن.   

a ٢ لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی 4، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



٩4٦زەبوورەکان 4

٦ زۆر کەس دەڵێن: »کێ چاکەمان ن�شان دەدات؟«  
.aئەی �ەزدان، با ڕووناکی ڕووی تۆ بەسەرماندا هەڵبێت   

7 تۆ خۆش��ەکی وات خستووەتە دڵی منەوە  
زۆر لەوانە ز�اترە کە دانەوێڵە و شەراب�ان زۆرە.   

٨ ئەی �ەزدان، بە ئاشتی پاڵ دەدەمەوە و دەخەوم،  
چونکە تەنها تۆ بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێم دەکە�ت.   

زەبووری ٥

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە شمشاڵ. زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، گوێ لە قسەکانم بگرە،  
لە ناڵەم وردبەرەوە.   

٢ گوێ لە هاوارم بگرە، ئەی پاشا و خودام،  
چونکە لێت دەپاڕێمەوە.   

3 ئەی �ەزدان، بە�ان��ان گوێ لە دەنگم دەگر�ت،  
بە�ان��ان خۆم ئامادە دەکەم بۆ نوێژکردن و چاوەڕێ دەکەم،   

4 چونکە تۆ خودا�ەک ن�ت خراپەت پیێ خۆش بێت،  
بەدکار لەگەڵت ن�شتەجێ نابێت.   
5 لووتبەرزەکان لەبەرچاوت ناوەستن،  

ڕقت لە هەموو بەدکارێک دەبێتەوە،   
٦ ئەوانەی بە درۆ قسە دەکەن تۆ لەناو�ان دەبە�ت،  

�ەزدان قێزی لە کەسی خوێنڕێژ و فێڵباز دەبێتەوە.   
7 بەاڵم من، بەهۆی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت، دێمە ناو ماڵی تۆ،  

بە ترسی تۆوە بەرەو پەرستگا پی�رۆزەکەت کڕنۆش دەبەم.   

٨ ئەی �ەزدان، لەبەر دوژمنەکانم بە ڕاستودروستی خۆت ڕێنما�ی�م بکە،  
ڕێگای خۆت تەخت بکە لەپیێشم،   

٩ چونکە لەسەر زمانی ئەوان قسەی ڕاست ن��ە،  
ناوەڕۆک�ان لەناوچوونە،   

  قوڕگ�ان گۆڕێکی کراوە�ە،
زمان�ان فێڵی لێ دەڕژێت.   

 ١٠ ئەی خودا�ە، تاوانبار�ان بکە!
با بکەونە ناو تۆڕی پی�النی خۆ�انەوە،   
  لەبەر زۆری گوناهەکان�ان دەر�انبکە،

چونکە لە دژی تۆ �اخی بوون.   

a ٦ خودا بە چاکەکانی بەسەرمان بکاتەوە، بڕوانە سەرژمێری ٦ :٢4 -٢٦.   



زەبوورەکان ٩47٦

 ١١ بەاڵم با هەموو ئەوانەی پەنا بە تۆ دەگرن دڵخۆش بن،
با هەتاهەتا�ە گۆرانی شادی بڵێن.   

  دە�انخە�تە ژێر سێبەری خۆتەوە،
هەتا هەموو ئەوانەی ناوی تۆ�ان خۆشدەوێت بە تۆ شاد بن.   

 ١٢ بێگومان ئەی �ەزدان، تۆ ڕاستودروستان بەرەکەتدار دەکە�ت،
بە ڕەزامەندی خۆت وەک قەڵغان دەور�ان دەدە�ت.   

زەبووری 6

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە قیسارە بە شێوەی شیمینیتa. زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، لە کاتی تووڕە�یی خۆت سەرزەنشتم مەکە،  
لە کاتی تووڕە�ی�ت تەمبێم مەکە.   

٢ ئەی �ەزدان، لەگەڵم م�هرەبان بە، چونکە داهێزراوم،  
ئەی �ەزدان، چاکم بکەرەوە، چونکە ئێسقانەکانم ژان دەکات.   

3 گ�انم زۆر دەلەرزێت،  
هەتا کەی، ئەی �ەزدان، هەتا کەی؟   

4 ئەی �ەزدان، بگەڕێوە و ژ�انم ڕزگار بکە،  
بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دەربازم بکە،   

5 چونکە مردوو ناتوانێت �ادی تۆ بکات.  
لە ج�هانی مردووانb کێ ستا�شت دەکات؟   

٦ ئەوەندەم نااڵند شەکەت بووم!  
  هەموو شەوێک نوێنەکەم نوقومی فرمێسک دەکەم،

جێگاکەم تەڕ دەکەم.   
7 چاوەکانم لە خەفەتان کز بوون،  

بەهۆی دوژمنەکانمەوە بێهێز بوون.   

٨ ئەی هەموو بەدکاران، لێم دوور بکەونەوە،  
چونکە �ەزدان گوێیی لە دەنگی گر�انم بووە.   

٩ �ەزدان گوێیی لە پاڕانەوەم بووە،  
�ەزدان نوێژم وەردەگرێت.   

 ١٠ هەموو دوژمنەکانم بە توندی شەرمەزار و ڕ�سوا دەبن،
لەناکاو سەرشۆڕی دا�اندەگرێت و شەرمەزار دەبن.   

a دەستەواژە�ەکی بواری مۆس�قا�ە.  

b 5 ع�بری: شیۆل ، ئەو شوێنە�ە کە لەدوای مردن ڕۆحی مرۆڤ دەچێتە ئەوێ هەتا ڕۆژی لێ�رس�نەوە.  



٩4٨زەبوورەکان 7

زەبووری 7

الواندنەوەی داود سەبارەت بە وتەکانی کوشی بنیامینی کە بە گۆرانی بۆ یەزدانی گوتووە.

١ ئەی �ەزدان، خودای من، پەنا دەهێنمە بەر تۆ،  
لەوانەی ڕاوم دەنێن ڕزگارم بکە و دەربازم بکە،   

٢ ئەگ�نا وەک شێر پەالمارم دەدەن،  
پارچەپارچەم دەکەن و کەس�ش ن��ە دەربازم بکات.   

3 ئەی �ەزدان، خودای من، ئەگەر من وام کردووە،  
ئەگەر دەستەکانم ناڕەوا�ەت��ان کردووە،   

4 ئەگەر خراپەم کردووە دەرهەق بەوەی بە ئاشتی لەگەڵمدا دەژ�یێت،  
�ان بەبێ هۆ دوژمنەکەمم تااڵن کردووە،   
5 با دوژمن ڕاوم بنێت و پیێشم لێ بگرێت،  

با ژ�انم پیێشێل بکات لەسەر زەوی و   
a.شکۆمەند�م بکەوێتە سەر خاک   

٦ ئەی �ەزدان، لە تووڕە�یی خۆت ڕاپەڕە،  
لە دژی ق�نی دوژمنەکانم ڕاستبەرەوە.   

ئەی خودای من هەستە، فەرمان بکە بۆ دادپەروەری.   
7 کۆڕی گەالن لە دەوری خۆت ببەستە و  

لە بەرزا�ی�ەوە فەرمانڕەوا�ەت��ان لەسەر بکە.   
٨ با �ەزدان دادوەری گەالن بکات.  

ئەی �ەزدان، بەگوێرەی ڕاستودروست��ەکەم بێتاوان�م دەربخە،   
بەگوێرەی دروست��ەکەم.   

٩ ئەی خودای ڕاستودروست،  
کە مێشک و دڵەکان دەپشکنی،   

  خراپەی بەدکاران مەهێڵە،
بەاڵم ڕاستودروستان بچەس�ێنە.   

 ١٠ خودا قەڵغانی منە،
ئەوەی دڵڕاستەکان ڕزگار دەکات،   

 ١١ خودا دادوەرێکی ڕاستودروستە،
هەموو ڕۆژێک�ش تووڕە دەبێت.   

 ١٢ ئەگەر کەسێک نەگەڕێتەوە،
خودا شمشێرەکەی خۆی ت�ژ دەکات،   

کەوانەکەی دەچەمێنێتەوە و ژێی�ەکەی توند دەکات.   

a 5 لە دەقی ع�بری وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ٩4٩٨

 ١3 چەکی کوشندەی خۆی ئامادە کردووە،
ت�رەکانی کردووەتە ت�ری ئاگر�ن.   

 ١4 بب�نە کەسی بەدکار بە خراپەوە ژانی گرتووە،
بە ئاژاوە سکی پڕ بووە و درۆی دەبێت.   
 ١5 چاڵێک هەڵدەکەنێت و قووڵی دەکات،

بەاڵم خۆی دەکەوێتە ئەو چاڵەی هەڵ�کەندووە.   
 ١٦ ئاژاوەکەی دەگەڕێتەوە سەر خۆی و

توندوت�ژ�ی�ەکەشی بەسەر سەری خۆ�دا دەبارێت.   

 ١7 ستا�شی �ەزدان دەکەم بۆ ڕاستودروست��ەکەی،
گۆرانی ستا�ش دەڵێم بۆ ناوی �ەزدانی هەرەبەرز.   

زەبووری ٨

.aبۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی گ�یت

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان،  
ناوت لە سەراپای زەو�دا چەند شکۆدارە!   

  تۆ شکۆمەندی خۆتت خستووەتە سەرووی ئاسمان.
٢ بە ستا�شی مندااڵن و ش�رەخۆران  

هێزت بۆ خۆت دامەزراندووە لە دژی ناحەزەکانت،   
هەتا دوژمنە تۆڵەسێنەرەکانی پیێ دەمکوت بکە�تەوە.   

3 کاتێک تەماشای ئاسمانت دەکەم،  
کە پەنجەکانی تۆ دروستی کردووە،   

مانگ و ئەستێرەکان، کە تۆ لەوێ داتناون،   
4 مرۆڤ چ��ە تاکو ب�ری لێ بکە�تەوە؟  

کوڕی مرۆڤ چ��ە تاکو با�ەخی پیێبدە�ت؟   

5 کەمێک لە فر�شتەکانتb بە کەمتر دانا و  
تاجی شکۆ و ڕێزت خستە سەری.   

٦ دەسەاڵتت داوەتێ بەسەر هەموو دەستکردی خۆتدا،  
تۆ هەموو شتێکت خستووەتە ژێر پیێیی ئەو:   

7 هەموو مەڕ و مانگاکان،  
هەروەها ئاژەڵی کێوی،   

٨ باڵندەی ئاسمان و ماسی دەر�ا و  
a دەستەواژە�ەکی بواری مۆس�قا�ە.  

b 5 ع�بری: خوداکان، بە واتای بوونەوەرە ئاسمان��ەکان.  



٩5٠زەبوورەکان ٨

هەرچی لەناو دەر�ادا دەژی.   

٩ ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان،  
ناوت لە سەراپای زەو�دا چەند شکۆدارە!   

زەبووری ٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی »مردنی کوڕەکە«. زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، بە هەموو دڵەوە ستا�شت دەکەم،  
هەموو کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ڕادەگە�ەنم.   

٢ بە تۆوە شاد و دڵخۆش دەبم،  
ئەی هەرەبەرز، گۆرانی ستا�ش بۆ ناوی تۆ دەڵێم.   

3 کاتێک دوژمنەکانم بەرەو پاش هەڵدێن،  
لەبەردەمی تۆدا دەکەون و لەناودەچن،   

4 چونکە دادپەروەرانە دادوەر�ت بۆ کردووم،  
دادوەرێکی ڕاستودروستی لەسەر تەختی خۆت دان�شتووی.   

5 تۆ نەتەوەکانت سەرزەنشت کردووە و بەدکارانت لەناوبردووە،  
هەتاهەتا�ە ناو�انت سڕ�وەتەوە.   

٦ دوژمنانت تووشی لەناوچوونی بێ کۆتا�یی کردووە،  
شارەکان�انت وێران کردووە،   

تەنانەت ب�رەوەر�ش�ان نامێنێت.   

7 بەاڵم �ەزدان هەتاهەتا�ە دادەن�شێت،  
تەختی خۆی بۆ دادوەری دامەزراندووە.   

٨ بە ڕاستودروستی دادوەری ج�هان دەکات،  
بە دادپەروەری گەالن حوکم دەدات.   

٩ �ەزدان پەناگای زۆرلێکراوانە،  
قەاڵ�ە لە کاتی تەنگانەدا.   

 ١٠ ئەوانەی بە ناوی تۆ ئاشنانa پشتت پیێ دەبەستن،
چونکە ئەی �ەزدان، قەت تۆ وازت لەوانە نەهێناوە کە حەز دەکەن لە تۆ    

نز�ک ببنەوە.

 ١١ گۆرانی ستا�ش بڵێن بۆ �ەزدان کە لە س��ۆنb ن�شتەجێ�ە،
لەنێو نەتەوەکان کردارەکانی ڕابگە�ەنن،   

 ١٢ چونکە ئەوەی تۆڵەی خوێن دەکاتەوە �ادی دەکرێتەوە،
هاواری ستەملێکراوان لەب�رناکات.   

a ١٠ بە واتای ناس�نی خودا و کەسا�ەت��ەکەی.  

b ١١ ناوێکی ئەدەب��ە بۆ شاری ئۆرشەل�م.  
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 ١3 ئەی �ەزدان، بب�نە چ ئازارێک بەدەست دوژمنەکانمەوە دەکێشم!
،aلەگەڵم م�هرەبان بە و لە دەروازەکانی مردن ڕزگارم بکە   

 ١4 تاکو لەبەردەم دەروازەکانی س��ۆنی کچb بە ستا�شی تۆوە بدوێم،
هەروەها بە ڕزگار�یی تۆوە دڵخۆش بم.   

 ١5 نەتەوەکان کەوتوونەتە ئەو چاڵەی کە خۆ�ان هەڵ�انکەندبوو،
پیێ�ان بەو تۆڕەوە بووە کە نابوو�انەوە.   

 ١٦ �ەزدان بە دادپەروەری ناسراوە،
c.بەدکاران دەکەونە داوی کردەوەی دەستی خۆ�ان   

 ١7 بەدکاران بەرەو ج�هانی مردووان دەڕۆن،
هەروەها هەموو ئەو نەتەوانەی کە خودا لەب�ر دەکەن.   

 ١٨ بەاڵم نەداران هەتاسەر لەب�ر ناکرێن،
ئومێدی ستەملێکراو هەتاهەتا�ە لەناو ناچێت.   

 ١٩ ئەی �ەزدان ڕاپەڕە، مەهێڵە مرۆڤ سەربکەوێت،
با نەتەوەکان لەبەردەم تۆ دادگا�یی بکرێن.   

 ٢٠ ئەی �ەزدان، ترس بخەرە دڵ�انەوە،
با نەتەوەکان بزانن کە تەنها مرۆڤن.   

زەبووری ١0
١ ئەی �ەزدان، بۆچی لە دوورەوە وەستاو�ت؟  

بۆچی لە کاتی تەنگانە خۆت دەشار�تەوە؟   

٢ بەدکاران لە لووتبەرز�ی�ان ڕاوی هەژار دەکەن،  
گرفتاری ئەو پی�النە�ان دەکەن کە بۆ�ان دادەنێن.   

3 کەسی بەدکار شانازی بە ئارەزووە خراپەکانی دڵ��ەوە دەکات،  
داوای بەرەکەت بۆ چاوبرسی دەکات و کفر بە �ەزدان دەکات.   

4 بەدکار لە لووتبەرزی خۆی باکی بە �ەزدان ن��ە،  
هەموو ب�رکردنەوەی ئەوە�ە کە: »خودا ن��ە.«   

5 هەم�شە ڕێگاکانی سەرکەوتووە،  
لە حوکمەکانی خودا ناگات،   

ناحەزەکانی خۆی بە ه�چ دەزانێت.   
٦ لە دڵی خۆ�دا دەڵێت: »ه�چ شتێک ناملەقێنێت،  

هەموو کاتێک دڵخۆش دەبم و هەرگ�ز تووشی بەاڵ نابم.«   

a ١3 ع�بری: بەرزم بکەرەوە، بە واتای پارێزگار و فر�اکەوتن.  

b ١4 مەبەست لە شاری س��ۆنە، ئۆرشەل�م.  

c ١٦ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی هیگایۆن  و سەاله  هە�ە و لە کۆتا�یی ئا�ەتی ٢٠ وشەی سەاله  هە�ە، کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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7 دەمی پڕە لە نەفرەت و درۆ و هەڕەشە،  
بەاڵ و گوناه لەبن زمان�ەتی.   

٨ لە نز�کی گوندەکان بۆسە دادەنێت،  
خۆی دەشارێتەوە بۆ کوشتنی بێتاوانان.   

٩ وەک شێر خۆی مات دەکات،  
خۆی مات دەکات بۆ گرتنی بەستەزمانان،   

بەستەزمانان گرفتاری ئەو داوە دەکات کە بۆی ناونەتەوە و ڕاپیێچ�ان دەکات.   
 ١٠ نێچ�رەکانی وردوخاش دەکات، دەڕووخێن،

دەکەونە ژێر هێزی ئەوەوە.   
 ١١ لە دڵی خۆ�دا دەڵێت: »خودا ئاگای لێ ن��ە،
چاوی خۆی نوقاندووە و هەرگ�ز نامب�نێت.«   

 ١٢ ئەی �ەزدان، ڕاپەڕە! ئەی خودا�ە، دەستت بەرز بکەرەوە،
ستەملێکراوان لەب�ر مەکە.   

 ١3 چۆن دەبێت کەسی بەدکار کفر بە خودا بکات؟
بۆچی لە دڵی خۆ�دا بڵێت: »خودا لێم ناپیێچێتەوە؟«   

 ١4 بەاڵم تۆ ئەی خودا�ە، ئازار و تەنگانە دەب�ن�ت،
لێت د�ارە و کاردانەوەت هە�ە،   

  ستەملێکراوان خۆ�ان داوەتە دەستی تۆ،
تۆش هەم�شە �ارمەت�دەری هەت�وان�ت.   
 ١5 بازووی بەدکاران و خراپەکاران بشکێنە،

تەنانەت لەسەر ئەو خراپانەش لێ�ان ب�ێچەوە کە ناب�نرێن.   

 ١٦ �ەزدان پاشا�ە هەتاهەتا�ە،
نەتەوەکان لە خاکەکەی لەناودەچن.   

 ١7 ئەی �ەزدان، تۆ گوێ لە داواکاری ستەملێکراوان دەگر�ت،
دڵ�ان دەچەس�ێنی و گوێی�ان لێ دەگر�ت،   

 ١٨ بۆ پارێزگاری لە هەت�وان و زۆرلێکراوان،
تاکو لەمەوال مرۆڤی سەر زەوی نە�ان ترسێنێت.   

زەبووری ١١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ من پەنا دەبەمە بەر �ەزدان،  
ئ�تر چۆن ئێوە پیێم دەڵێن:   

»وەک باڵدار بەرەو چ�اکانت هەڵفرە،   
٢ چونکە ئەوەتا بەدکاران کەوان ڕادەکێشن و  

ت�ر دەخەنە بەر کەوان،   
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بۆ ئەوەی لە تار�ک��ەوە دڵڕاستان ب�ێکن.   
3 کاتێک بنچ�نەکان بڕووخێن،  

کەسی ڕاستودروست چی دەکات؟«   

4 �ەزدان لە پەرستگای پی�رۆزی خۆ�ەتی،  
تەختی �ەزدان لە ئاسمانە،   

  تەماشای کوڕانی مرۆڤ دەکات و
چاوەکانی تاق��ان دەکاتەوە.   

5 �ەزدان کەسی ڕاستودروست تاقی دەکاتەوە،  
بەاڵم لە دڵەوە ڕقی لە خراپەکار و خۆشەو�ستانی توندوت�ژ�ی�ە.   

٦ پشکۆی ئاگر و گۆگرد بەسەر بەدکارەکاندا دەبارێنێت،  
گڕەی بای سووتێنەر بەش�انە.   

لەبەر ئەوەی �ەزدان ڕاستودروستە و حەزی لە دادپەروەر�ی�ە،  7  
کەسی سەرڕاست تەماشای ڕووی دەکات.   

زەبووری ١٢

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە شێوەی شیمینیتa. زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، ڕزگارمان بکە، چونکە کەسی خواناس نەماوە،  
چونکە لەناو ئادەم�زادان دڵسۆز نەماوە.   

٢ هەمووان درۆ لەگەڵ �ەکتر دەکەن،  
بە لێوی ڕ�ا�یی و دڵی ساختەوە قسە دەکەن.   

3 �ەزدان هەموو لێوە ڕ�ا�ی�کەرەکان دەبڕێت،  
هەموو ئەو زمانانەی بە ف�زەوە دەدوێن،   

4 ئەوانەی دەڵێن: »بە زمانی خۆمان زاڵ دەب�ن،  
بە لێوی خۆمان سەرکەوتوو دەب�ن.   

کێ هە�ە ببێت بە گەورەمان؟«   

5 �ەزدان دەڵێت: »لەبەر ستەمکاری لە هەژاران و  
ناڵەی کڵۆاڵن، ئێستا ڕادەپەڕم،   

ئەو ئاسوودە�ی�ە�ان دەدەمێ، لەوانەی پەست�ان دەکەن.«   
٦ وتەکانی �ەزدان وتەی پاکن،  

وەک ئەو ز�وە�ە لە بۆتەی گڵ�ن پاڵێورابێت،   
حەوت جار پاڵێوراوە.   

a دەستەواژە�ەکی بواری مۆس�قا�ە.  
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7 ئەی �ەزدان، دەمان�ارێز�ت و  
هەتاهەتا�ە لەم جۆرە کەسانە پاسمان دەکە�ت.   

٨ بەدکارەکان بە هەموو ال�ەکدا بە ئازادی دەگەڕێن،  
کاتێک خەڵکی بە شان و باڵی خراپەدا هەڵدەدەن.   

زەبووری ١٣

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، هەتا کەی؟ بە تەواوی لەب�رم دەکە�ت؟  
هەتا کەی ڕووی خۆتم لێ وەردەگێڕ�ت؟   

٢ هەتا کەی ڕۆژانە دەروونم ڕاڕا بێت و  
خەفەت لەناو دڵم کۆبکەمەوە؟   

هەتا کەی دوژمنم بەسەرمدا زاڵ بێت؟   

3 ئەی �ەزدان، خودای من، سە�رم بکە و بە دەنگمەوە وەرە،  
چاوم ڕۆشن بکەرەوە، نەوەک خەوی مەرگم لێبکەوێت،   

4 نەوەک دوژمن بڵێت: »بەسەر�دا زاڵ بووم،«  
نەوەک ناحەزەکانم بە کەوتنی من شادمان بن.   

5 بەاڵم من پشتم بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بەستووە،  
دڵم بە ڕزگار�یی تۆوە خۆشە.   

٦ سروود بۆ �ەزدان دەڵێم،  
چونکە چاکەی لەگەڵ کردووم.   

زەبووری ١4

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ گێلa لە دڵی خۆ�دا دەڵێت: »خودا ن��ە.«  
ئەوانە گەندەڵن و کردەوەکان�ان پی�سە،   

کەس ن��ە چاکە بکات.   

٢ �ەزدان لە ئاسمانەوە سە�ری ئادەم�زاد دەکات،  
تاکو بزانێت کەس هە�ە تێگە�شتوو بێت،   

کەس هە�ە ڕوو لە خودا بکات.   
3 هەموو ڕوو�ان وەرگێڕا،  

هەموو گەندەڵ بوون،   
  کەس ن��ە چاکە بکات،
تەنانەت �ەکێک�ش ن��ە.   

a ١ لە ع�بری مەبەستی لە کەسی بەدڕەوشتە.  
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4 ئا�ا هەموو گوناهباران فێر نەبن؟  

  ئەوانەی وەک نان گەلەکەی من دەخۆن و
ئەوانەی لە �ەزدان ناپاڕێنەوە.   

5 لەوێ ترسێکی گەورە�ان لێ ن�شت،  
چونکە خودا لەناو کۆڕی ڕاستودروستان ئامادە�ە.   

٦ ئێوەی گوناهبار سووکا�ەتی بە پالنی هەژاران دەکەن،  
بەاڵم �ەزدان پەناگای ئەوانە.   

7 با ڕزگار�یی ئ�سرائ�ل لە س��ۆنەوەa دەربکەوێت!  
کاتێک �ەزدان گەلەکەی خۆی لە ڕاپیێچکراوی دەگەڕێنێتەوە،   

با �اقوب شاد و ئ�سرائ�ل دڵخۆش بێت!   

زەبووری ١٥

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، کێ لە پی�رۆزگای تۆ ن�شتەجێ دەبێت؟  
کێ لەسەر کێوی پی�رۆزی تۆ دەژ�یێت؟   

٢ ئەو کەسەی ڕێگای تەواو دەگرێت و  
ڕاستودروستی پە�ڕەو دەکات،   

  لە دڵەوە بە ڕاستگۆ�یی قسە دەکات و
بە زمانی بوختان ناکات،  3  

  کە خراپە لەگەڵ کەس ناکات و
هاوڕێکەی شەرمەزار ناکات،   

4 کە بە سووکا�ەت��ەوە دەڕوانێتە خراپەکاران  
بەاڵم ڕێزی ئەوانە دەگرێت کە ترسی �ەزدان�ان لە دڵدا�ە،   

  کە سوێندی خۆی بەجێدەهێنێت،
ئەگەر ببێتە ما�ەی زەرەر�ش بۆی،   

5 کە پارە بە سوود نادات و  
بەرت�ل وەرناگرێت لە دژی پی�اوی بێتاوان.   

  ئەوەی ئەم شتانە بکات،
هەتاهەتا�ە جێیی لەق نابێت.   

زەبووری ١6

�اڕانەوەیەکی داود.

١ ئەی خودا�ە، بم�ارێزە،  

a 7 مەبەست لە شاری س��ۆنە لە ئۆرشەل�م کە خودا بەڵێنی داوە لەوێ ن�شتەجێ دەبێ.  
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چونکە من پەنا دەهێنمە بەر تۆ.   

٢ بە �ەزدانم گوت: »تۆ گەورەی منی،  
بێجگە لە تۆ ه�چ شتێکی چاکم ن��ە.«   

3 هەموو خۆش��ەکم بە گەلە پی�رۆزەکە�ە کە لەناو خاکەکەن،  
ئەوانە شکۆدارن.   

4 ئەوانەی بەدوای خوداوەندەکانی د�کە دەکەون،  
دەرد�ان زۆر دەبێت.   

  خوێنی قوربان��ان بۆ ناڕێژم و
ناو�ش�ان لەسەر لێوم نابێت.   

5 ئەی �ەزدان، تۆ بەشە م�رات و چارەنووسی منی،  
تۆ پشکی من دەستەبەر دەکە�ت.   

٦ گور�سa کەوتە سەر چاکتر�ن خاک بۆ بەشی من،  
بە ڕاستی م�راتێکی دڵخۆشکەرم هە�ە.   

7 ستا�شی �ەزدان دەکەم کە ئامۆژگار�م دەکات،  
تەنانەت بە شەو�ش دڵم ڕێنما�ی�م دەکات.   

٨ هەم�شە چاوم لەسەر �ەزدانە،  
لەبەر ئەوەی لەالی دەستی ڕاستمەوە�ە، ناهەژێم.   

٩ بۆ�ە دڵشادم و گ�انم خۆشحاڵە،  
تەنانەت جەستەم بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ�ە،   

 ١٠ چونکە تۆ گ�انم لە ج�هانی مردوواندا بەجێناهێڵ�ت،
هەروەها ڕێگا نادە�ت دڵسۆزەکەی تۆb لەناو گۆڕ بۆگەن بێت.   

 ١١ ڕێگای ژ�انت پیێ ناساندم،
تێربوون لە شادی لە ئامادەبوونتدا�ە،   

خۆشحاڵی هەتاهەتا�یی لەالی دەستەڕاستی تۆدا�ە.   

زەبووری ١7

نوێژێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، گوێ لە داواکاری ڕاستودروستی من بگرە،  
با�ەخ بە هاوارم بدە،   

  گوێ لە نوێژەکەم بگرە،
لە زاری بێ فێڵمەوە دەردەچێ.   

٢ ئەستۆپاکی من لەالی تۆوە دێت،  

a ٦ د�ار�کردنی سنووری زەوی بە گور�س بووە.  

b ١٠ مەبەستی ئەوەی بۆ خودا تەرخان کراوە، وەک مەس�ح.  
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چاوەکانت ڕاست و ڕێکی دەب�نێت.   

3 ئەگەر دڵم ب�شکن�ت و لە شەودا چاودێر�م بکە�ت،  
ئەگەر تاق�م بکە�تەوە، ه�چ خراپە�ەکم تێدا ناب�ن�ت،   

پیێداگری دەکەم کە دەمم سنوور نەبەزێنێت.   
4 سەبارەت بە کاری خەڵک، بە فەرما�شتی سەر لێوی تۆ،  

خۆم لە ڕێگای توندوت�ژی پاراستووە.   
5 هەنگاوم بە ڕێڕەوی تۆوە جێگ�ر بوو،  

پیێم نەخل�سکاوە.   

٦ ئەی خودا�ە، لێت دەپاڕێمەوە، چونکە تۆ بە دەنگمەوە دێی�ت،  
گوێ بۆ پاڕانەوەکەم شل بکە و بب�ستە.   

7 جوانی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دەربخە،  
ئەی ئەوەی بە دەستی ڕاستت ئەوانە ڕزگار دەکە�ت   

کە لەبەر دوژمنەکان�ان پەنات بۆ دەهێنن.   
٨ وەک گلێنەی چاوت بم�ارێزە،  

لەژێر سێبەری باڵەکانت بمشارەوە،   
٩ لەو بەدکارانەی هێرشم دەکەنە سەر،  
لەو دوژمنە بکوژانەی دەور�ان داوم.   

 ١٠ دڵە بەرد�نەکان�ان داخستووە،
بە دەم�ش الف لێدەدەن.   

 ١١ شوێن پیێم دەکەون، وا دەور�ان داوم،
چاو�ان لەوە�ە بە زەو�م دا بدەن.   

 ١٢ وەک شێرێکن کە برسی پەالماردانە،
وەک بەچکە شێرێک خۆی لە بۆسە نابێت.   

 ١3 ئەی �ەزدان ڕاپەڕە، لە ڕوو�ان بوەستەوە، بەر�ان بدەوە!
بە شمشێری خۆت گ�انم لە بەدکار ڕزگار بکە!   

 ١4 ئەی �ەزدان، بە دەستی خۆت لەم جۆرە کەسانە ڕزگارم بکە،
لە خەڵکی ئەم ج�هانە کە بەش�ان لەم ژ�انە�ە،   
  ورگ�انت پڕکردووە لەو شتەی هەڵتگرتووە بۆ�ان،

کوڕەکان�ان تێر دەخۆن،   
ئەوەی دەمێنێتەوە بۆ منداڵەکان�ان جێیی دەهێڵن.   

 ١5 بەاڵم من بێتاوان دەبم و ڕووی تۆ دەب�نم،
کە بەئاگادێم تێر دەبم لە ب�ن�نی شێوەت.   



٩5٨زەبوورەکان ١٨

زەبووری ١٨

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داودی بەندەی یەزدان. ئەم سروودەی بۆ یەزدان گوت، 

دوای ئەوەی یەزدان لە دەس�ی هەموو دوژمنەکانی و لە دەس�ی شاول ڕزگاری کرد. گوتی:

١ ئەی �ەزدان، ئەی هێزی من، خۆشمدەوێیی.  

٢ �ەزدان تاشەبەردیa منە، قەاڵ و دەربازکەرمە،  
خودام ئەو تاشەبەردە�ە کە پەنای بۆ دەبەم،   

قەڵغان و هێزی ڕزگار�مە، پەناگای منە.   

3 لە �ەزدان دەپاڕێمەوە، ئەوەی کە شا�انی ستا�شە،  
لە دوژمنەکانم ڕزگار دەبم،   

4 چونکە پەتی مەرگ شەتەکی داوم،  
لێشاوی لەناوچوون زەندەقی بردم،   

5 پەتی ج�هانی مردووان بە دەورمدا تەنراوە،  
داوی مردن لەبەردەمم دانراوە.   

٦ لە تەنگانەمدا لە �ەزدان پاڕامەوە،  
هاوارم بردە بەر خودام،   

  لە پەرستگاکە�ەوە گوێیی لە دەنگی من بوو،
هاوارم گە�شتە بەرگوێیی.   
7 ئ�نجا زەوی لەرزی و هەژا،  

بناغەی چ�اکان�ش ڕاژەن�ن،   
لە تووڕە�یی ئەو لەرز�ن.   

٨ دووکەڵ لە لووتی بەرزبووەوە،  
ئاگرێکی لووشدەر لە دەمی هاتە دەرەوە،   

وەک ژ�لەمۆی پشکۆی داگ�رساو بوو.   
٩ ئاسمانی شەق کرد و دابەز�ی�ە خوارەوە،  

هەوری تار�ک لەژێر پیێیی بوو.   
 ١٠ سواری کەڕوبb بوو و فڕی،
بەسەر باڵی بادا بەرزبووەوە.   

 ١١ بە تار�کی خۆی داپۆشی و کرد�ی�ە خێوەت لە دەوری خۆی،
هەوری تار�کی پڕ بارانی ئاسمانی کردە چەتری خۆی.   

 ١٢ لە ڕۆشنا�یی ئامادەبوونی ئەو هەورەکان بەرەو پیێش چوون،
تەرزە و پشکۆی ئاگر�ان لێ هاتە دەرەوە.   

a ٢ شوبهێنراوە بەو تاشەبەردەی لە کاتی تەنگانەدا پشتی پیێدەدرێت، وەکو لە کاتی شەڕکردن دەبێتە پەناگا.  

b ١٠ بوونەوەری ئاسمانی باڵدارە، لە شێوەی مرۆڤ و ئاژەڵ.  



زەبوورەکان ٩5٩١٨

 ١3 �ەزدان لە ئاسمانەوە گرماندی،
ئەو خودا�ەی هەرەبەرزە دەنگی خۆی لەرزاندەوە.   
 ١4 ت�رەکانی هاو�شت و باڵوەی بە دوژمنەکانی کرد،

بە بروسکەی گەورە پەرێشانی کردن.   
 ١5 ئەی �ەزدان، بنی دەر�ا دەرکەوت،

بناغەکانی زەوی ئاشکرا بوون،   
  لە سەرزەنشتی تۆ،

لە گەرمی هەناسەی لووتی تۆ.   

 ١٦ لە بەرزا�ی�ەوە دەستی درێژکرد و منی گرت،
لەناو ئاوە قووڵەکانەوە دەر�هێنام.   

 ١7 لە دوژمنە بە تواناکەم ڕزگاری کردم،
لە ناحەزەکانم کە زۆر لە من بەهێزتر بوون.   

 ١٨ لە ڕۆژی لێقەومانم هاتنە سەرم،
بەاڵم �ەزدان پشت و پەنام بوو.   

 ١٩ منی هێنا�ە دەرەوە بۆ جێگا�ەکی پان و بەر�ن،
ڕزگاری کردم، چونکە دڵخۆشە پیێم.   

 ٢٠ �ەزدان بەگوێرەی ڕاستودروست�م پاداشتی داومەتەوە،
بەگوێرەی دەست�اک�م ڕێزداری کردووم،   

 ٢١ چونکە من ڕێچکەی �ەزدانم گرتووەتەبەر،
لە خودای خۆم �اخی نەبووم.   

 ٢٢ هەموو حوکمەکانی لەبەرچاومدان،
لە فەرزەکانی الم نەداوە.   

 ٢3 لەبەردەمی ئەو بێ کەموکوڕی بووم و
خۆم لە گوناه پاراستووە.   

 ٢4 �ەزدان بەگوێرەی ڕاستودروست�م پاداشتی داومەتەوە،
بەگوێرەی دەست�اک�م لەبەردەمی.   

 ٢5 لەگەڵ دڵسۆزەکان دڵسۆزی دەنوێن�ت،
لەگەڵ ئەوانەی بێ کەموکوڕ�ن چاکی دەنوێن�ت،   

 ٢٦ لەگەڵ پاکەکان پاکی دەنوێن�ت،
بەاڵم لەگەڵ خوارەکان ز�رەکی دەنوێن�ت.   

 ٢7 تۆ خەڵکی بێف�ز ڕزگار دەکە�ت،
a.بەاڵم لووتی لووتبەرزان دەشکێن�ت   

 ٢٨ ئەی �ەزدان، تۆ چراکەم دادەگ�رسێن�ت،

a ٢7 لە ع�بری: چاوی لووتبەرزان شۆڕ دەکە�ت.  



٩٦٠زەبوورەکان ١٨

خودام تار�ک�م ڕووناک دەکاتەوە.   
 ٢٩ بە �ارمەتی تۆ دەتوانم لەشکرێک تێکبشکێنم،

لەگەڵ خودای خۆم دەتوانم بەسەر شووراکاندا سەربکەوم.   

 3٠ ڕێبازی خودا تەواوە،
بەڵێنی �ەزدان بێگەردە،   

ئەو قەڵغانە بۆ هەموو ئەوانەی پەنای بۆ دەبەن.   
 3١ لە �ەزدان بەوالوە کێ خودا�ە؟

لە خودامان بەوالوە کێ تاشەبەردەکە�ە؟   
 3٢ خودا�ە ئەوەی کەمەری منی توند بەستووە،

بە تەواوی ڕێگام لەبەردەمدا دەکاتەوە.   
 33 پیێ�ەکانم وەک پیێیی ئاسک لێ دەکات،

لەسەر بەرزا�یی ڕامدەگرێت.   
 34 مەشق بە دەستەکانم دەکات بۆ جەنگ،

تاکو بتوانم بە بازووم کەوانی بڕۆنز بچەمێنمەوە.   
 35 قەڵغانی ڕزگار�یی خۆتت پیێ بەخش�وم،

بە دەستی ڕاستت پشتم دەگر�ت،   
هاوکار�ت گەورەم دەکات.   

 3٦ جێیی هەنگاوەکانم تەخت و فراوان دەکە�ت،
تاکو پیێم نەخل�سکێت.   

 37 دوژمنەکانم ڕاونا و پیێشم لێ گرتن،
هەتا لەناوم نەبردن نەگەڕامەوە.   

 3٨ وردوخاشم کردن، ئ�تر نە�انتوانی هەستنەوە،
لەژێر پیێم کەوتن.   

 3٩ کەمەری منت توند کرد بۆ جەنگ،
وات لە بەرهەڵستکارانی من کرد لەبەر پیێم کڕنۆش ببەن.   

 4٠ دوژمنەکانم پشت�ان تێ کردم و ڕا�انکرد،
من ناحەزەکانی خۆمم لەناوبرد.   

 4١ هاوار�ان هێنا، بەاڵم ڕزگارکەر نەبوو،
هاوار�ان بۆ �ەزدان برد، بەاڵم بە دەنگ�انەوە نەچوو.   

 4٢ وەک تۆزی بەر با من�ان هاڕی،
وەک قوڕی سەر ڕێگا پیێشێلم کردن.   

 43 لە هێرشی گەل ڕزگارت کردم،
تۆ منت کرد بە سەرۆکی نەتەوەکان،   

گەلێک کە نەمدەناس�ن خزمەتم دەکەن.   
 44 هەرکە دەنگم دەب�ستن گوێڕا�ەڵم دەبن،



زەبوورەکان ٩٦١١٩

بێگانەکان ملکەچ�م بۆ دەنوێنن.   
 45 بێگانەکان ورە بەر دەدەن و

بە لەرزەوە لە قەاڵکان�ان دێنە دەرەوە.   

 4٦ �ەزدان ز�ندووە، ستا�ش بۆ تاشەبەردەکەم!
خودای ڕزگارکەرم پا�ەبەرزە!   
 47 خودا�ە کە تۆڵەم بۆ دەکاتەوە،

گەالن دەخاتە ژێر ڕکێفم،   
لە دوژمنەکانم ڕزگاری کردم.  4٨ 

  پا�ەبەرزی کردم بەسەر ناحەزانم،
لە دەست کەسە توندوت�ژەکان ڕزگارت کردم.   

 4٩ لەبەر ئەوە ئەی �ەزدان، لەنێو نەتەوەکاندا ستا�شت دەکەم،
گۆرانی ستا�ش بۆ ناوت دەڵێم.   

 5٠ سەرکەوتنی گەورە بە پاشای خۆی دەبەخشێت،
خۆشەو�ستی نەگۆڕ بەسەر دەستن�شانکراوەکە�دا دەبارێنێت،   

بۆ سەر داود و نەوەکانی بۆ هەتاهەتا�ە.   

زەبووری ١٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ ئاسمان باسی شکۆی خودا دەکات،  
گەردوون کارەکانی دەستی ڕادەگە�ەنێت.   

٢ ڕۆژ لەدوای ڕۆژ وتەی بەرز دەبارێنن،  
شەو لەدوای شەو زان�ن ڕادەگە�ەنن.   

3 ه�چ قسە و زمانێک�ان ن��ە،  
دەنگ�ان ناب�سترێت،   

4 بەاڵم پە�ام�ان دەگاتە هەموو زەوی،  
وتەکان�ان بەوپەڕی ج�هان.   

  لە ئاسمان چادری بۆ خۆر هەڵداوە،
کە وەک زاوا�ەکە لە ژوورەکەی بێتە دەرەوە،  5  

وەک پاڵەوانێکە کە شادە بە ڕاکردن لە گۆڕەپان.   
٦ لەو سەری ئاسمانەوە هەڵدێت و  
دەسووڕێتەوە هەتا ئەو سەری،   

ه�چ شتێک لەبەر گەرما�ی�ەکەی ناشاردرێتەوە.   

7 فێرکردنی �ەزدان تەواوە،  
دەروون دەبووژێنێتەوە.   



٩٦٢زەبوورەکان ١٩

  شەر�عەتیa �ەزدان جێیی متمانە�ە،
ساو�لکە دەکەنە دانا.   

٨ ڕێنما�یی �ەزدان دروستە،  
دڵ خۆش دەکات.   

  ڕاس�اردەی �ەزدان پاکە،
چاو ڕۆشن دەکات.   
٩ لەخواترسی بێگەردە،  

هەتاهەتا�ە سەقامگ�رە.   
  حوکمی �ەزدان ڕاستە،

بە تەواوی ڕاستودروستە.   

 ١٠ ئەوانە لە زێڕ دڵگ�رترن،
لە زێڕی بێگەردی زۆر،   

  لە هەنگو�ن ش�ر�نترن،
لە دڵۆپیی شانەی هەنگو�ن.   

 ١١ خزمەتکارەکەت بەوانە ئاگادار کراوەتەوە،
پە�ڕەوکردن�ان پاداشتی زۆرە.   

 ١٢ کێ لە هەڵەکانی خۆی تێدەگات؟
گوناهە شاراوەکانم ببەخشە.   

 ١3 خزمەتکارەکەت لە گوناهی �اخ�بوون ب�ارێزە،
وا مەکە بەسەرمدا زاڵبێت.   

  ئ�تر بێ کەموکوڕی دەبم،
لە گوناهی گەورە بێبەری دەبم.   

 ١4 با قسەی دەم و لێکدانەوەی دڵم
جێیی ڕەزامەندی تۆ بێت،   

.bئەی �ەزدان، تاشەبەردی من و ڕزگارکەرم   

زەبووری ٢0

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ با �ەزدان لە ڕۆژی تەنگانەدا بە دەنگتەوە بێت،  
با ناوی خودای �اقوب بت�ارێزێت.   

٢ با لە پی�رۆزگاکە�ەوە �ارمەت�ت بۆ بنێرێت و  
لە س��ۆنەوە پشتگ�ر�ت بکات.   

3 با هەموو قوربان��ەکانی تۆی لەب�ربێت و  
a 7 مەبەستی لە پە�مان و ڕاس�اردەکانی خودا�ە بۆ گەلەکەی کە لەسەر تەختەی پە�مان نووسراون. هەروەها بڕوانە دەرچوون ١٦ :3١ -34.   

b ١4 لە زمانی ع�بری بە واتای خوێنگر دێت، بۆ تێگە�شتن لەم دەربڕ�نە بڕوانە ڕائووس 4  .  



زەبوورەکان ٩٦3٢١

a.هەموو قوربانی سووتاندنەکانی تۆ قبوڵ بکات   
4 با ئارەزووی دڵت بهێنێتە دی و  

هەموو مەبەستەکانت بە ئەنجام بگە�ەنێت.   
5 هەلهەلە لێدەدە�ن بۆ ڕزگاربوونت و  

بە ناوی خودامانەوە ئااڵ بەرز دەکە�نەوە.   

  با �ەزدان هەموو داواکار�ی�ەکانت بەجێبهێنێت.

٦ ئێستا زان�م کە �ەزدان دەستن�شانکراوەکەیb ڕزگار دەکات،  
لە پی�رۆزگا ئاسمان��ەکەی خۆ�ەوە بە دەنگ��ەوە دێت،   

بە توانای ڕزگار�یی دەستی ڕاستی.   
7 هەندێک شانازی بە گال�سکە دەکەن و هەندێک بە ئەسپ،  
بەاڵم ئێمە شانازی بە ناوی �ەزدانی پەروەردگارمان دەکە�ن.   

٨ ئەوان چەمانەوە و کەوتن،  
بەاڵم ئێمە هەستا�ن و چەس�ا�ن.   

٩ ئەی �ەزدان، پاشا ڕزگار بکە!  
کە لێت دەپاڕێی�نەوە بەدەنگمانەوە وەرە!   

زەبووری ٢١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، پاشا بە هێزی تۆ شادمان دەبێت.  
چەند دڵخۆشە بەو ڕزگار�ی�ەی پیێت بەخش�وە!   

٢ ئارەزووی دڵ�ت پیێ بەخش�وە و  
c.لە داواکار�ی�ەکانی زمان�ت ڕانەگرتووه   

3 بە بەرەکەتێکی زۆرەوە پیێشواز�ت لێکرد و  
تاجێکی زێڕی بێگەردت لە سەری کرد.   

4 داوای ژ�انی لێکرد�ت، پیێت بەخشی،  
ڕۆژگاری درێژی هەتاهەتا�ی�ە.   

5 بەو ڕزگار�ی�ەی کە پیێت داوە، شکۆمەند�ی�ەکەی مەزنە،  
تۆ شکۆمەندی و پا�ەبەرز�ت پیێ بەخش�وە.   

٦ بێگومان بەرەکەتێکی بێ کۆتا�ی�ت داوەتێ،  
بە خۆشی د�داری خۆت شادی دەکە�ت.   

7 پاشا پشت بە �ەزدان دەبەستێت،  

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

b ٦ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  

c ٢ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



٩٦4زەبوورەکان ٢١

بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی خودای هەرەبەرزە هەرگ�ز نالەقێت.   

٨ دەستت بەسەر هەموو دوژمنەکانتدا دەڕوات،  
دەستی ڕاستت بەسەر ناحەزانت.   

٩ کە دەردەکەو�ت وەک تەنوورێکی بڵێسەدار�ان لێ دەکە�ت،  
لە تووڕە�ی�دا �ەزدان هەڵ�اندەلووشێت،   

ئاگر�ش دە�انخوات.   
 ١٠ ڕەچەڵەک�ان لەسەر زەوی لەناودەبە�ت،

نەوە�ان لەناو ئادەم�زاد.   
 ١١ هەرچەندە پی�الن�ان لە دژت دانا و

ب�ر�ان لە خراپە کردەوە، سەرناکەون،   
 ١٢ چونکە تۆ وا�ان لێ دەکە�ت ڕابکەن،

کاتێک بە ت�روکەوان ن�شان�ان لێ دەگر�ت.   

 ١3 ئەی �ەزدان، بە هێزی خۆت پا�ەبەرز بە،
گۆرانی و ستا�ش بۆ توانای تۆ دەڵێ�ن.   

زەبووری ٢٢

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بەگوێرەی ئاسکی بەرەبەیان. زەبوورێکی داود.

١ خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ هێنام؟  
بۆ وا دووری لە ڕزگارکردنم، لە ب�ستنی ناڵەم؟   

٢ ئەی خودای من، بە ڕۆژ لێت دەپاڕێمەوە، وەاڵمم نادە�تەوە،  
بە شەو�ش ئارام�م ن��ە.   

3 لەگەڵ ئەوەشدا، تۆ خودای پی�رۆز�ت،  
لەنێو ستا�شی ئ�سرائ�ل دان�شتوو�ت.   

4 باوباپی�رانمان پشت�ان بە تۆ بەست،  
پشت�ان بە تۆ بەست و تۆش ڕزگارت کردن.   

5 هاوار�ان بۆ تۆ هێنا و تۆش دەربازت کردن،  
پشت�ان بە تۆ بەست و شەرمەزار نەبوون.   

٦ بەاڵم من سەگمa نەک مرۆڤ،  
ما�ەی ڕ�سوا�یی ئادەم�زاد و سووکا�ەتی خەڵک.   

7 هەموو ئەوانەی دەمب�نن گاڵتەم پیێ دەکەن،  
توانجم لێ دەگرن و بە بزەوە سەر بادەدەن و دەڵێن:   
٨ »پشتی بە �ەزدان بەست، با �ەزدان ڕزگاری بکات.  
با فر�ای بکەوێت، ئەگەر �ەزدان پیێیی دڵخۆشە.«   

a ٦ ع�بری: کرمێک.  



زەبوورەکان ٩٦5٢٢

٩ بەاڵم تۆ لەناو سکی دا�کم دەرتهێنام،  
کاتێک لەبەر مەمکی دا�کم بووم، دڵن�ات کردم.   

 ١٠ من لە کاتی لەدا�کبوونمەوە بە تۆ س�ێردراوم،
لە سکی دا�کمەوە تۆ خودای منی.   

 ١١ لێم دوور مەبە، چونکە تەنگانە نز�ک بووەتەوە و
کەس ن��ە �ارمەت�م بدات.   

 ١٢ گای زۆر دەور�ان داوم،
گا�ە بەهێزەکانی باشانa ئابڵوقە�ان داوم.   

 ١3 وەک شێری دڕندەی بە نەڕەنەڕ،
ددان�ان لێ ت�ژکردوومەتەوە.   

 ١4 وەک ئاو ڕژام،
هەموو ئێسقانەکانم لێک ج�ا بوونەتەوە.   

  دڵم بووە بە مۆم،
لە ناخمدا تواوەتەوە.   

 ١5 هێزم وەک پارچە گۆزە وشک بووە،
زمانم بە مەاڵشوومەوە نووساوە،   
منت خستە ناو خاکی مەرگ.   

 ١٦ سەگ دەور�ان داوم،
تاقمێک بەدکار ئابڵوقە�ان داوم،   

دەست و پیێ�ان کون کردووم.   
 ١7 هەموو ئێسقانەکانم دەژمێرم،

ئەمانە تەماشام دەکەن و سەرنج�ان لەسەرمە.   
 ١٨ جلوبەرگەکەم لەنێو خۆ�ان بەش دەکەن،

ت�روپشک لەسەر کراسەکەم دەکەن.   

 ١٩ بەاڵم تۆ ئەی �ەزدان، لێم دوور مەبە،
ئەی هێزی من، زوو بگە فر�ام.   

 ٢٠ ژ�انم لە شمشێر دەرباز بکە،
ژ�انی بەهادارم لە چنگی سەگ.   

 ٢١ لە دەمی شێر ڕزگارم بکە،
لە قۆچی گای کێوی، دەربازم بکە.   

 ٢٢ ناوی تۆ بە براکانم ڕادەگە�ەنم،
لەناو کۆمەڵدا ستا�شت دەکەم.   

a ١٢ شوێنێک بووە لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون و لەوەڕگا�ەکی بەناوبانگ بووە بۆ گا.  



٩٦٦زەبوورەکان ٢٢

 ٢3 ئەی لەخواترسەکان، ستا�شی بکەن!
ئەی هەموو نەوەکانی �اقوب، شکۆداری بکەن!   

ئەی هەموو نەوەکانی ئ�سرائ�ل، لێیی بترسن!   
 ٢4 لەبەر ئەوەی بە سووک��ەوە نە�ڕوان��ە ستەمی ستەملێکراوەکە و پشتی لێ 

ناکات،
ڕووی لێ وەرناگێڕێت،   

بەڵکو گوێ لە هاواری دەگرێت.   

 ٢5 لە کۆڕ و کۆمەڵی گەورەدا تۆ بابەتی ستا�شکردنی منی،
نەزرەکانمa بەجێدەهێنم لەپیێش ئەوانەی ترسی تۆ�ان هە�ە.   

 ٢٦ هەژارەکان دەخۆنb و تێر دەبن،
ئەوانەی ڕوو لە �ەزدان دەکەن ستا�شی دەکەن،   

دڵتان بۆ هەتاهەتا�ە بژ�یێت.   

 ٢7 سەرانسەری زەوی �ەزدان�ان بەب�ر دێتەوە و دەگەڕێنەوە الی ئەو،
هەروەها هەموو هۆزەکانی نەتەوەکان لەبەردەمی کڕنۆش دەبەن،   

 ٢٨ چونکە پاشا�ەتی بۆ �ەزدانە و
ئەو فەرمانڕەوا�ەتی نەتەوەکان دەکات.   

 ٢٩ هەموو دەوڵەمەندەکانی سەر زەوی دەخۆن و کڕنۆشی بۆ دەبەن،
هەروەها هەموو ئەوانەی دەچنە ناو خۆڵ لەبەردەمی ئەو چۆک دادەدەن،   

ئەوانەی ناتوانن خۆ�ان بە ز�ندوو�یی بهێڵنەوە.   
 3٠ نەوەکان دە�ی�ەرستن،

باسی پەروەردگار بۆ نەوەکانی داهاتوو دەکرێت.   
 3١ ڕاستودروست��ەکەی بەو خەڵکانە ڕادەگە�ەنن کە هێشتا لەدا�ک نەبوونە،

چونکە ئەم کارەیc کردووە.   

زەبووری ٢٣

زەبوورێکی داود.

١ �ەزدان شوانی منە، پیێو�ستم بە ه�چ نابێت.  
لە لەوەڕگای سەوزدا دەملەوەڕێنێت و  ٢  

  دەمباتە سەر ئاوی هێمن و سازگار،
گ�انم دەبووژێنێتەوە.  3  

a ٢5 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک، کارەکە پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەوە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەو کارەی بۆ ئەنجام دەدرێت 

کە پیێ�ەوە پابەند کراوە. بڕوانە سەرژمێری ٢ :٢١  .  

b ٢٦ لەدوای بەجێهێنانی نەزر قوربانی هاوبەشی دەکرێت و هەژاران لەو قوربان��ە دەخۆن.  

c 3١ مەبەستی لە کارەکانی خودا�ە لەناو ئەم دەقە.  
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  بەرەو ڕێگای ڕاستودروستی ڕێنما�ی�م دەکات
لە پیێناوی ناوی خۆی.   

4 ئەگەر تەنانەت بەناو دۆڵی سێبەری مەرگ�شدا بڕۆم،  
لە ه�چ خراپە�ەک ناترسم،   
  لەبەر ئەوەی تۆ لەگەڵمدای،

گۆچان و داردەستەکەت دڵنەوا�ی�م دەکەن.   

5 سفرەم بۆ ئامادە دەکە�ت لەبەردەم دوژمنانم،  
زە�ت لە سەرم دەدە�ت بۆ دەستن�شانکردنم،   

جامەکەم لێوانلێو دەکە�ت.   
٦ بێگومان بە درێژا�یی ژ�انم چاکە و خۆشەو�ستی نەگۆڕ بەدوام دەکەون،  

بۆ هەتاهەتا�ە لە ماڵی �ەزدان دەژ�م.   

زەبووری ٢4

زەبوورێکی داود.

١ زەوی و هەرچی تێدا�ە هی �ەزدانە،  
ج�هان و ئەوانەی تێ�دا دەژ�ن،   

٢ چونکە لەسەر دەر�اکان بناغەی داناوە و  
لەسەر ڕووبارەکان دا�مەزراندووە.   

3 کێ سەردەکەوێتە سەر کێوی �ەزدان؟  
کێ لە جێگای پی�رۆزی ئەو دەوەستێت؟   
4 ئەوەی دەست پاک و دڵی بێگەرد بێت،  

ئەوەی مە�لی شتی پووچ نەکات و   
بە درۆ سوێند نەخوات.   

5 لە �ەزدانەوە بەرەکەت بەدەستدەهێنێت،  
لە خودای ڕزگارکەری بێتاوانکردن.   

٦ ئەمە�ە ئەو نەوە�ەی دوای �ەزدان دەکەوێت،  
a.ئەوەی ڕوو�ان لە تۆ دەکەن، ئەی خودای �اقوب   

7 ئەی دەروازەکان، سەر هەڵبڕن!  
ئەی دەرگا دێر�نەکان، بەرزبنەوە،   

هەتا پاشای شکۆمەندی بێتە ژوورەوە.   
٨ ئەم پاشا�ەی شکۆمەندی کێ�ە؟  
�ەزدانی بەهێز و دەسەاڵتدارە،   

�ەزدانی پاڵەوان لە جەنگ.   

a ٦ لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ١٠، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



٩٦٨زەبوورەکان ٢4

٩ ئەی دەروازەکان، سەر هەڵبڕن!  
ئەی دەرگا دێر�نەکان، بەرزبنەوە!   

هەتا پاشای شکۆمەندی بێتە ژوورەوە.   
 ١٠ ئەم پاشا�ەی شکۆمەندی کێ�ە؟

�ەزدانی سوپاساالر پاشای شکۆمەند�ی�ە.   

زەبووری ٢٥

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، گ�انی خۆم بۆ تۆ بەرز دەکەمەوە.  

ئەی خودای من، پشتم بە تۆ بەستووە.  ٢  
  ڕێ مەدە شەرمەزار بم،

دوژمنانم پیێ خۆش مەکە.   
3 هەموو ئەوانەی ئومێد�ان بە تۆ هە�ە  

شەرمەزار نابن،   
  بەڵکو ئەوانە شەرمەزار دەبن

کە بەبێ هۆ ناپاکی دەکەن.   

4 ئەی �ەزدان، ڕێگاکانی خۆتم پیێ بناسێنە،  
ڕێڕەوەکانی خۆتم فێر بکە.   

5 لە ڕاستی خۆت ڕێنما�ی�م بکە و فێرم بکە،  
  چونکە تۆ خودای ڕزگارکەری من�ت،
بە درێژا�یی ڕۆژ ئومێدم هەر بە تۆ�ە.   

٦ ئەی �ەزدان، بەزە�یی و خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی خۆت لەب�ر بێت،  
چونکە لە دێرزەمانەوە ئەمانە هەن.   

7 ئەی �ەزدان، گوناهەکانی کاتی گەنج�ەت�م و  
�اخ�بوونەکانم بەب�ر خۆت مەهێنەوە،   

  بەڵکو بەگوێرەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت ب�رم لێ بکەرەوە،
لە پیێناوی چاکی خۆت.   

٨ �ەزدان چاک و سەرڕاستە،  
بۆ�ە گوناهباران فێری ڕاستەڕێی�یی دەکات،   

٩ ڕابەرا�ەتی بێف�زەکان دەکات بۆ دادپەروەری،  
ئەوان فێری ڕێگای خۆی دەکات.   

 ١٠ هەموو ڕێگاکانی �ەزدان ڕاست و خۆشەو�ستی نەگۆڕن
بۆ ئەو کەسانەی فەرزەکانی پە�مانەکەی ناشکێنن.   

 ١١ ئەی �ەزدان، لە پیێناوی ناوی خۆت،



زەبوورەکان ٩٦٩٢٦

لە گوناهم خۆشبە، هەرچەندە گەورەشە.   

 ١٢ کێ�ە ئەو کەسەی لە �ەزدان دەترسێت؟
خودا فێری ئەو ڕێگا�ەی دەکات کە بۆی هەڵبژاردووە.   

 ١3 هەموو ڕۆژانی لە چاکەدا دەبێت و
زەوی بە م�رات بۆ نەوەکانی دەمێنێتەوە.   

 ١4 خودا نهێنی خۆی بەوانە دەس�ێرێت کە لێیی دەترسن،
وا دەکات پە�مانەکەی زانراو بێت لەال�ان.   
 ١5 من هەم�شە چاوم ئاراستەی �ەزدان کردووە،

چونکە تەنها ئەو پیێم لە تەڵە دەکاتەوە.   

 ١٦ ئاوڕم لێ بدەوە و لەگەڵم م�هرەبان بە،
چونکە تەنها و کڵۆڵم.   

 ١7 دڵتەنگ�م ز�اد بووە،
لە تەنگانەکانم ڕزگارم بکە.   

 ١٨ تەماشای داماوی و ڕەنجکێشانم بکە و
لە هەموو گوناهەکانم خۆشبە.   

 ١٩ تەماشای دوژمنەکانم بکە چەند زۆر بوونە و
چەند بە ق�نەوە ڕق�ان لێمە.   

 ٢٠ ژ�انم ب�ارێزە و ڕزگارم بکە،
شەرمەزارم مەکە،   

چونکە پەنا وەبەر تۆ دەهێنم.   
 ٢١ با دروستی و سەرڕاستی پارێزەرم بن،

چونکە ئومێدم بە تۆ�ە.   

 ٢٢ ئەی خودا�ە، ئ�سرائ�ل بکڕەوە
لە هەموو تەنگانەکانی!   

زەبووری ٢6

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، ئەستۆپاک�م بسەلمێنە،  
چونکە بەبێ کەموکوڕی ژ�اوم،   

  پشتم بە �ەزدان بەستووە،
بەبێ دوودڵی.   

٢ ئەی �ەزدان، تاق�م بکەوە، بمخە ناو لێکۆڵ�نەوە،  
مێشک و دڵم ب�شکنە،   

3 چونکە خۆشەو�ستی نەگۆڕی تۆم لەبەرچاوە،  



٩7٠زەبوورەکان ٢٦

بە ڕاست�یی تۆ ڕەفتار دەکەم.   

4 لەگەڵ فێڵبازان دانان�شم،  
تێکەڵی دووڕووان نابم.   

5 ڕقم لە کۆمەڵی بەدکاران دەبێتەوە و  
لەگەڵ خراپەکار دانان�شم.   

٦ دەستەکانم دەشۆم تاکو بێتاوان�م دەربخەم،  
ئەی �ەزدان، بە دەوری قوربانگاکەتدا دەسووڕێمەوە و   

7 بە دەنگی بەرز ستا�شت دەکەم و  
هەموو کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ڕادەگە�ەنم.   

٨ ئەی �ەزدان، ئەو ماڵەم خۆشدەوێت کە تۆ تێ�دا دەژ�ت،  
ئەو شوێنەی کە شکۆی تۆی تێدا ن�شتەجێ�ە.   

٩ گ�انم لەگەڵ گوناهباران کۆ مەکەوە،  
ژ�انم لەگەڵ خوێنڕێژان،   

 ١٠ ئەوانەی کە دەست�ان بە خراپە پی�س بووە،
ئەوانەی دەستی ڕاستە�ان پڕ لە بەرت�لە.   

 ١١ بەاڵم من بەبێ کەموکوڕی ژ�اوم،
بمکڕەوە و لەگەڵم م�هرەبان بە.   

 ١٢ پیێم لەسەر زەو�ی�ەکی تەختە،
لە کۆڕ و کۆمەڵی گەورەدا ستا�شی �ەزدان دەکەم.   

زەبووری ٢7

زەبوورێکی داود.

١ �ەزدان ڕووناکی و ڕزگار�یی منە،  
لە کێ بترسم؟   

  �ەزدان قەاڵی ژ�انی منە،
لە کێ بتۆقم؟   

٢ کاتێک بەدکاران لێم نز�ک بنەوە  
بۆ ئەوەی گۆشتم بخۆن،   

  کاتێک دوژمنان و ناحەزانم پەالمارم بدەن،
ساتمە دەکەن و دەکەون.   

3 ئەگەر لەشکرێک�ش دەورم بدات،  
دڵم ناترسێت.   

  ئەگەر جەنگ بەرپا بکەن دژم،
ئەو کاتەش هەر دڵن�ا دەبم.   



زەبوورەکان ٩7١٢7

4 داوای �ەک شت لە �ەزدان دەکەم،  
ئەوەی بەدوا�دا دەگەڕێم:   

  کە هەموو ڕۆژانی ژ�انم
لە ماڵی �ەزدان ن�شتەجێ بم،   

  تاکو تەماشای جوانی �ەزدان بکەم و
لە پەرستگاکەی ورد ببمەوە.   

5 لەبەر ئەوەی لە ڕۆژی بەاڵ،  
لەژێر سێبەری خۆی دەمشارێتەوە،   

  بە پاڵسی نش�نگەکەی دامدەپۆشێت.
بۆ سەر تاشەبەردێک بڵندم دەکاتەوە.   

٦ ئێستاش سەرفرازم بەسەر دوژمنانی دەوروبەرم،  
لەناو نش�نگەکە�دا بە هاوار و خۆش��ەوە قوربانی پیێشکەش دەکەم،   

سروود بۆ �ەزدان دەڵێم و مۆس�قا دەژەنم.   

7 ئەی �ەزدان، گوێت لە دەنگم بێ کاتێک لێت دەپاڕێمەوە،  
لەگەڵم م�هرەبان بە و وەاڵمم بدەوە.   

٨ سەبارەت بە تۆ دڵم دەڵێت: »ڕووت لەو بکە!«  
ئەی �ەزدان، ڕووم لە تۆ دەکەم.   

٩ ڕووی خۆتم لێ مەشارەوە،  
خزمەتکاری خۆت لە کاتی تووڕە�ی�ت مەگەڕێنەوە،   

تۆ �ارمەت�دەری من بوو�ت.   
  ئەی خودای ڕزگارکەرم،

ڕەتم مەکەرەوە و جێم مەهێڵە.   
 ١٠ تەنانەت دا�ک و باوک�شم وازم لێ بهێنن،

�ەزدان دەمگرێتە خۆی.   
 ١١ ئەی �ەزدان، ڕێگای خۆتم فێر بکە،

بۆ ڕێگای ڕاست ڕێنما�ی�م بکە،   
لەبەر دوژمنەکانم.   

 ١٢ بە و�ستی ناحەزەکانم مەمس�ێرە،
چونکە شا�ەتی درۆ لێم ڕاست بوونەتەوە،   

هەناسەی زۆردار�ی�ان لێ دێتە دەرەوە.   

 ١3 من هێشتا باوەڕم بەوە هە�ە،
کە لە خاکی ز�ندووان   

چاکەی �ەزدان دەب�نم.   
 ١4 چاوەڕێیی �ەزدان بە،
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خۆت ئازا بکە و دڵت بەهێز بکە،   
چاوەڕێیی �ەزدان بە.   

زەبووری ٢٨

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، من بۆ تۆ هاوار دەکەم.  
ئەی تاشەبەردەکەم، گوێیی خۆتم لێ کەڕ مەکە،   

  چونکە ئەگەر تۆ خۆتم لێ بێدەنگ بکە�ت،
وەک ئەوانەم لێدێت کە شۆڕ دەبنەوە ناو گۆڕ.   

٢ گوێ لە دەنگی پاڕانەوەم بگرە،  
کاتێک کە هاوارت بۆ دەهێنم،   

  دەستەکانم بەرز دەکەمەوە
بەرەو شوێنی هەرەپی�رۆزی تۆ.   

3 لەگەڵ بەدکارەکان ڕاممەکێشە،  
ئەوانەی ئ�شی خراپە دەکەن،   

  بە ئاشتی قسە لەگەڵ دراوسێکان�ان دەکەن،
بەاڵم دڵ�ان پڕ لە ک�نە�ە.   

4 بەگوێرەی کردەوە و خراپەکار�ی�ەکان�ان سزا�ان بدە،  
بەگوێرەی کردەوەکانی دەست�ان سزا�ان بدە و   

ڕەفتارەکانی خۆ�ان بگەڕێنەوە سەر خۆ�ان.   

5 لەبەر ئەوەی گوێ نادەن بە کردارەکانی �ەزدان و  
بە کارەکانی دەستی،   

  تێک�ان دەشکێنێت و
جارێکی د�کە بن�اد�ان نانێتەوە.   

٦ ستا�ش بۆ �ەزدان،  
چونکە گوێیی لە دەنگی پاڕانەوەم بوو.   

7 �ەزدان هێز و قەڵغانی منە،  
دڵم متمانەی بەو کرد و �ارمەت�م وەرگرت،   

  دڵم شاد دەبێت و
بە گۆرانی خۆم ستا�شی دەکەم.   

٨ �ەزدان هێزی گەلەکە�ەتی،  
.aقەاڵی ڕزگار�یی دەستن�شانکراوەکەی   

٩ گەلەکەت ڕزگار بکە و م�راتەکەت بەرەکەتدار بکە،  

a ٨ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  
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ببە بە شوان�ان و هەتاهەتا�ە هەڵ�انبگرە.   

زەبووری ٢٩

زەبوورێکی داود »لە جەژنی کە�رەشینە«.

١ ستا�شی شکۆ و هێزی �ەزدان بکەن،  
ستا�شی �ەزدان بکەن، ئەی فر�شتەکانی ئاسمان.   

٢ ستا�شی ناوی شکۆداری �ەزدان بکەن،  
کڕنۆش بۆ �ەزدان ببەن، چونکە شکۆدار و پی�رۆزە.   

3 دەنگی �ەزدان لەسەر ئاوەکان دەنگ دەداتەوە،  
خودای شکۆمەندی تر�شقە دەدات،   

�ەزدان لەسەر ئاوە زۆرەکان تر�شقە دەدات.   
4 دەنگی �ەزدان بە هێزە،  

دەنگی �ەزدان بە شکۆ�ە.   
5 دەنگی �ەزدان داری ئورز دەشکێنێت،  
�ەزدان ئورزەکانی لوبنان دەشکێنێت،   

٦ وا دەکات لوبنانa وەک گوێرەکە ڕابکات و  
حەرمۆن�شb وەک جوانەگای کێوی.   

7 دەنگی �ەزدان چەخماخە دەدات  
بە بروسکە و تر�سکەوە.   

٨ دەنگی �ەزدان ب�ابان دەلەرزێنێت  
�ەزدان ب�ابانی قادێشc دەلەرزێنێت.   

٩ دەنگی �ەزدان دار بەڕوو لوول دەدات و  
دارستانەکان ڕووت دەکاتەوە.   

  لەناو پەرستگاکە�دا هەموو هاوار دەکەن: »شکۆمەندی!«

 ١٠ �ەزدان بە تەختی پاشا�ی�ەوە، لەسەر تۆفان دادەن�شێت،
�ەزدان هەتاهەتا�ە وەک پاشا لەسەر تەخت دادەن�شێت.   

 ١١ �ەزدان هێز بە گەلەکەی دەبەخشێت،
�ەزدان بەرەکەتی ئاشتی دەداتە گەلەکەی.   

a ٦ مەبەستی لە چ�ای لوبنانە.  

b ٦ هەروەها سر�ۆن�شی پیێ دەگوترێ، بەرزتر�ن شاخە لە سور�ا.  

c ٨ دەکەوێتە دووری ٨٠ کم لە باکووری ب�ری شابەع، گەلی ئ�سرائ�ل لەدوای هاتنەدەرەوە�ان لە م�سر ماوە�ەک لەوێ ماونەتەوە.  
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زەبووری ٣0
a.زەبوورێکی داود. گۆرانیپیەک بۆ تەرخانکردنی �ەرس�گا

١ ئەی �ەزدان، بە گەورەت دەزانم،  
چونکە هەڵتکێشام و   

نەتهێشت دوژمنەکانم شاناز�م بەسەردا بکەن.   
٢ ئەی �ەزدان، خودای من، هاوارم بۆ تۆ هێنا،  

تۆش چاکت کردمەوە.   
3 ئەی �ەزدان، تۆ گ�انی منت لەناو ج�هانی مردووان هێنا�ە دەرەوە،  

منت دەرباز کرد لەوەی شۆڕببمەوە ناو گۆڕ.   

4 ئەی خۆشەو�ستانی �ەزدان، گۆرانی بۆ بڵێن،  
ستا�شی ناوە پی�رۆزەکەی بکەن،   

5 چونکە تووڕەبوونی تەنها چرکە�ەکە،  
بەاڵم ڕەزامەندی بە درێژا�یی ژ�انە.   

  ڕەنگە گر�ان بۆ شەوێ بمێنێت،
بەاڵم بۆ بە�ان��ەکەی هەلهەلە دێنێت.   

٦ کاتێک هەستم بە دڵن�ا�یی کرد گوتم:  
»هەرگ�ز نالەقێم.«   

7 ئەی �ەزدان، بە ڕەزامەندی خۆت،  
منت وەک چ�ا�ەکی بەهێز چەس�اند،   
  بەاڵم کە ڕووی خۆتت لە من شاردەوە،

پەرێشان بووم.   

٨ ئەی �ەزدان، من هاوارم بۆ تۆ هێنا،  
من لە پەروەردگار پاڕامەوە:   

٩ »مەرگی من سوودی چی تێدا�ە،  
ئەگەر من شۆڕ ببمەوە ناو گۆڕ؟   

  ئا�ا خۆڵ ستا�شت دەکات؟
ئا�ا دڵسۆز�ت ڕادەگە�ەنێت؟   

 ١٠ ئەی �ەزدان، گوێ بگرە و لەگەڵم م�هرەبان بە!
ئەی �ەزدان، ببە بە �ارمەت�دەرم!«   

 ١١ تۆ ش�نی منت گۆڕی بۆ شا�یی،
جلوبەرگی گوشتb لەبەر داماڵ�م و بەرگی شاد�ت لەبەرکردم،   

a بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٨ :٦١ و دووەم پوختەی مێژوو 7  .  

b ١١ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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 ١٢ بۆ ئەوەی دڵم گۆران�ت بۆ بڵێت و بێدەنگ نەبێت.
ئەی �ەزدان، خودای من، هەتاهەتا�ە هەر ستا�شت دەکەم.   

زەبووری ٣١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، من پەنا دەبەمە بەر تۆ،  
با هەرگ�ز شەرمەزار نەبم،   

بە ڕاستودروستی خۆت دەربازم بکە.   
٢ گوێت بۆم شل بکە،  

بە زوو�یی فر�ام بکەوە،   
  ببە بەو تاشەبەردەی پەنای بۆ دەبەم،

بەو قەاڵ سەختە بۆ ڕزگارکردنم.   
3 لەبەر ئەوەی تاشەبەرد و قەاڵی منی،  

لە پیێناوی ناوی خۆت ڕابەرا�ەتی و ڕێنما�ی�م بکە.   
4 لەو تەڵە�ەی بۆم نراوەتەوە ئازادم بکە،  

چونکە تۆ پەناگای منی.   
5 ڕۆحی خۆم بە دەستی تۆ دەس�ێرم،  

ئەی �ەزدان، خودای ڕاستی، بمکڕەوە.   

٦ من ڕقم لەوانە دەبێتەوە کە دەست بە بتی پووچەوە دەگرن،  
من متمانەم بە �ەزدان هە�ە.   

7 من بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی تۆ شاد و دڵخۆش دەبم،  
چونکە تۆ دەردی منت ب�ن�وە و   

لە تەنگانەدا گ�انی منت ناس�وە.   
٨ نەتخستوومەتە بەردەستی دوژمنان،  

بەڵکو لەسەر شوێنێکی فراوان ڕاتگرتووم.   

٩ ئەی �ەزدان، لەگەڵم م�هرەبان بە، چونکە لە تەنگانەدام.  
چاوەکانم کزبوون لە خەفەتان،   

ڕۆح و لەشم لە خەمان.   
 ١٠ ژ�انم بە خەم و خەفەت فەوتاوە،

سااڵنی تەمەنم بە ئاخ هەڵکێشان،   
  لەبەر دەرد و بەاڵ هێزم لێ بڕاوە،

ئێسقانەکانم پووکاونەتەوە.   
 ١١ بەهۆی دوژمنەکانمەوە،

بە تەواوی بوومەتە ما�ەی شەرمەزاری الی دراوسێکانم،   
  بوومەتە ما�ەی ترس بۆ ئاشناکانم،



٩7٦زەبوورەکان 3١

ئەوانەی لە شەقامدا دەمب�نن، لێم دوور دەکەونەوە.   
 ١٢ لەب�رکراوم وەک ئەوەی مردبم،

وەک قاپیێکی شکاوم بەسەرهاتووە.   
 ١3 گوێم لە چ�ەچ�یی زۆر کەس بووە،

»لە هەموو ال�ەکەوە ترس و تۆق�ن هە�ە!«   
  هەموو پیێکەوە پی�الن لە دژم دەگێڕن،
ب�ر لەوە دەکەنەوە ژ�انم لەناو ببەن.   

 ١4 بەاڵم ئەی �ەزدان، من پشتم بە تۆ بەستووە،
دەڵێم: »تۆ خودای من�ت.«   
 ١5 ڕۆژگارم لەناو دەستی تۆدا�ە،

لە دەستی دوژمنان و   
ئەوانەی ڕاوم دەنێن دەربازم بکە.   

 ١٦ با ڕوخسارت بەسەر خزمەتکاری خۆتدا بدرەوشێتەوە،
بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی خۆت ڕزگارم بکە.   

 ١7 با شەرمەزار نەبم ئەی �ەزدان،
چونکە هاوار بۆ تۆ دەهێنم،   

  با بەدکاران شەرمەزار بن،
لەناو ج�هانی مردووان خامۆش بن.   

 ١٨ با زمانە درۆزنەکان�ان الڵ بێت،
چونکە بە ف�ز و وشەی ناش�ر�نەوە   
سووکا�ەتی بە سەرڕاستان دەکەن.   

 ١٩ چاکەت چەند مەزنە،
کە هەڵتگرتووە بۆ ئەوانەی ترسی تۆ�ان لە دڵدا�ە،   

  ئەوەی بە بەرچاوی خەڵکەوە،
بەوانەی دەبەخش�ت کە پەنات بۆ دەهێنن.   

 ٢٠ لە پەنای خۆت دە�انشار�تەوە،
لە پی�النەکانی خەڵکی،   

  لەژێر سێبەری خۆت دە�ان�ارێز�ت،
لە زمانی سکااڵکەران.   

 ٢١ ستا�ش بۆ �ەزدان،
چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕە سەرسوڕهێنەرەکەی خۆی ن�شاندام،   

کاتێک لە شارێکی ئابڵوقەدراو بووم.   
 ٢٢ لە کاتی سەرلێشێوانم گوتم:

»لەبەرچاوت نەماوم!«   
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  بەاڵم تۆ گوێت لە دەنگی پاڕانەوەم گرت،
کە هاوارم بۆت هێنا.   

 ٢3 ئەی هەموو خۆشەو�ستانی، �ەزدانتان خۆشبوێت!
�ەزدان دڵسۆزەکان دەپارێزێت،   

بەاڵم بە تەواوی سزای لووتبەرزەکان دەدات.   
 ٢4 ئازابن و دڵتان بەهێز بکەن،

ئەی هەموو ئەوانەی ه�واتان بە �ەزدان هە�ە.   

زەبووری ٣٢

هۆنراوەیەکی داود.

١ خۆزگە دەخوازرێ بەوەی لە �اخ�بوونەکانی بەخشراوە،  
گوناهەکانی داپۆشراوە.   

٢ خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی  
کە �ەزدان تاوانی لەسەر ناژمێرێت و   

لە ڕۆحەکەی بێ فێڵە.   

3 کاتێک دانم بە گوناهەکانمدا نەنا،  
ئێسقانەکانم پووکانەوە،   

لە ناڵ�نم بە درێژا�یی ڕۆژ.   
4 لەبەر ئەوەی بە شەو و بە ڕۆژ،  

دەستت بەسەر سەرمەوە قورس بوو،   
a.تەڕێت�م گۆڕا بۆ وشکی هاو�ن   

5 ئ�نجا لەالی تۆدا داندەنێم بە گوناهم و  
تاوانم ناشارمەوە.   

  گوتم: »لەالی �ەزدان داندەنێم بە �اخ�بوونم.«
تۆش لە تاوانی گوناهم خۆشبوو�ت.   

٦ بۆ�ە با هەموو خواناسێک لێت ب�اڕێتەوە  
لە کاتی خۆی بتدۆزێتەوە،   

بێگومان کە الفاو هەستا، نا�گاتێ.   
7 تۆ پەناگای من�ت،  

لە تەنگانە دەم�ارێزی و   
بە سروودی دەربازبوون دەورم دەدە�ت.   

a 4 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی 5 و 7، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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٨ خودا دەفەرموێت: »من فێرت دەکەم و ڕێنما�ی�ت دەکەم بۆ ئەو ڕێگا�ەی کە   
دەبێت پیێ�دا بڕۆ�ت،

ئامۆژگار�ت دەکەم و چاودێر�ت دەکەم.   
٩ وەک ئەسپ و هێستر مەبە کە ه�چ تێناگەن،  

بەڵکو دەبێت لغاوی لە دەم بکرێت و جڵەوی ڕابکێشرێت،   
بۆ ئەوەی لێت نز�ک ببێتەوە.   

 ١٠ بەدکارەکان ئازار�ان زۆرە،
بەاڵم ئەوەی پشت بە �ەزدان ببەستێت،   

خۆشەو�ستی نەگۆڕ دەوری دەدات.«   

 ١١ ئەی سەرڕاستەکان، شاد بن بە �ەزدان و دڵخۆش بن،
ئەی هەموو دڵڕاستەکان، گۆرانی بڵێن!   

زەبووری ٣٣
١ ئەی سەرڕاستان گۆرانی شادی بۆ �ەزدان بڵێن،  

ستا�شکردن لە دڵڕاستان دەوەشێتەوە.   
٢ بە ساز ستا�شی �ەزدان بکەن،  

بە ق�سارەی دە ژێی�یی مۆس�قای بۆ بژەنن.   
3 سروودێکی نوێیی بۆ بڵێن،  

بە کارامە�یی مۆس�قا بژەنن، بە هەلهەلەوە.   

4 فەرما�شتی �ەزدان ڕاستە،  
لە هەموو کردارەکانی دڵسۆزە.   

5 �ەزدان ڕاستودروستی و دادپەروەری خۆشدەوێت،  
زەوی پڕ بووە لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی.   

٦ بە فەرمانی �ەزدان ئاسمان دروستکرا،  
بە هەناسەی دەمی هەموو ئەستێرەکانی ئاسمان.   

7 ئاوی دەر�ا وەک بەنداو کۆدەکاتەوە و  
زەر�اکان دەخاتە ناو ئەمبارەوە.   

٨ با هەموو زەوی لە �ەزدان بترسێت،  
با هەموو خەڵکی دن�ا سام دا�انگرێت!   

٩ لەبەر ئەوەی کە فەرمووی، پە�دا بوو،  
فەرمانی دا، بوو.   

 ١٠ �ەزدان پی�النی نەتەوەکانی پووچ کردەوە،
تەگب�ری گەالنی هەڵوەشاندەوە.   

 ١١ بەاڵم پالنی �ەزدان هەتاهەتا�ە دەمێنێت،
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تەگب�ری دڵی بۆ هەموو نەوەکانە.   

 ١٢ خۆزگە دەخوازرێ بەو نەتەوە�ەی کە �ەزدان خودا�انە،
بەو گەلەی هەڵ�بژاردووە بۆ م�راتی خۆی.   

 ١3 �ەزدان لە ئاسمانەوە دەڕوانێتە خوارێ،
هەموو ئادەم�زاد دەب�نێت.   

 ١4 لە نش�نگەکەی خۆ�ەوە
چاودێری هەموو دان�شتووانی زەوی دەکات.   
 ١5 ئەو کە شێوەی دڵی هەمووانی دروستکردووە،

ئاگاداری هەموو کردەوەکان�انە.   

 ١٦ ه�چ پاشا�ەک بە گەورە�یی سوپاکەی ڕزگاری نابێت،
ه�چ پاڵەوانێک بە هێزی بازووی دەرباز نابێت.   

 ١7 ئەسپ ئومێدێکی دۆڕاوە بۆ ڕزگار بوون،
بە توندی هێزی ناتوانێت کەس دەرباز بکات.   

 ١٨ بەاڵم �ەزدان چاوی لەوانە�ە کە ترسی ئەو�ان لە دڵدا�ە،
ئەوانەی ه�وا�ان بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی ئەوە،   

 ١٩ بۆ ئەوەی لە مردندا فر�ا�ان بکەوێت و
لە قاتوقڕ�دا ژ�ان�ان داب�ن بکات.   

 ٢٠ ئێمە بە ئومێدی چاوەڕوانی �ەزدان�ن،
�ەزدان �ارمەت�دەر و قەڵغانمانە.   

 ٢١ دڵمان بەو خۆشە،
چونکە ئێمە پشت بە ناوی پی�رۆزی ئەو دەبەست�ن.   

 ٢٢ ئەی �ەزدان، با خۆشەو�ستی نەگۆڕت بەسەرمانەوە بێت،
بەگوێرەی ه�وامان بە تۆ.   

زەبووری ٣4
a.زەبوورێکی داود، کاتێک لەبەردەم ئەبیمەلەخ خۆی کردە شێت، ئەویش دەریکرد و داود ڕۆیشت

١ هەموو کاتێک ستا�شی �ەزدان دەکەم،  
هەم�شە ستا�شی ئەو لەسەر لێوەکانمە.   

٢ گ�انم شانازی بە �ەزدانەوە دەکات،  
با ستەملێکراوان گوێی�ان لێ بێت و شاد بن.   

3 با پیێکەوە �ەزدان بە گەورە بزان�ن،  
با بە�ەکەوە ناوی بەرز بکە�نەوە.   

a بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢١ :١٠ –٢٢ :١.   
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4 ڕووم لە �ەزدان کرد، �ەزدان بە دەنگمەوە هات،  
لە هەموو ترسەکانم فر�ام کەوت.   

5 ئەوانەی پشت بە �ەزدان دەبەستن، دەدرەوشێنەوە،  
ڕوو�ان هەرگ�ز شەرمەزاری پیێوە نابێت.   

٦ ئەم پی�اوە ستەملێکراوە هاواری بۆ کرد، �ەزدان گوێیی لێ بوو،  
لە هەموو گرفتەکانی ڕزگاری کرد.   

7 فر�شتەی �ەزدان دەوری ئەو کەسانە دەگرێت کە لێیی دەترسن،  
دەرباز�ان دەکات.   

٨ تامی بکەن و بب�نن کە �ەزدان چاکە!  
خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی پەنای بۆ دەبات.   

٩ لە �ەزدان بترسن ئەی گەلە پی�رۆزەکەی،  
چونکە ئەوانەی لێیی دەترسن پیێو�ست�ان بە ه�چ نابێت.   

 ١٠ ڕەنگە شێرەکان تووشی برس�ێتی و الوازی بن،
بەاڵم ئەوانەی ڕوو لە �ەزدان دەکەن پیێو�ست�ان بە شتی چاک نابێت.   

 ١١ کوڕ�نە، وەرن گوێ لە من بگرن،
فێری لەخواترس�تان دەکەم.   

 ١٢ چ کەسێکە ژ�انی خۆشدەوێت و
ئارەزوو دەکات زۆر ڕۆژگاری خۆش بب�نێت؟   

 ١3 زمانت لە خراپە ب�ارێزە و
لێوەکانت لە فێڵبازی.   

 ١4 لە خراپە دوور بە و چاکە بکە،
بەدوای ئاشت�دا بگەڕێ و کۆششی بۆ بکە.   

 ١5 چاوی �ەزدان لەسەر ڕاستودروستانە و
گوێیی لە پاڕانەوەکان�ان ڕاگرتووە.   
 ١٦ ڕووی �ەزدان لە دژی خراپەکارانە،

تاکو �ادەوەر�ی�ان لەسەر زەوی ببڕێتەوە.   

 ١7 سەرڕاستان هاوار دەکەن و �ەزدان گوێیی لێ�ان دەبێت،
لە هەموو تەنگانەکان�ان دەرباز�ان دەکات.   

 ١٨ �ەزدان لە دڵشکاوان نز�کە و
ئەوانە ڕزگار دەکات کە ڕۆح�ان وردوخاش بووە.   

 ١٩ پی�اوچاک گرفتی زۆر دەبێت،
بەاڵم �ەزدان لە هەمووی دەربازی دەکات،   

 ٢٠ هەموو ئێسکەکانی دەپارێزێت،
ه�چ�ان ناشکێنرێت.   
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 ٢١ بەدکاری بەدکاران لەناو دەبات،
ئەوانەی ڕق�ان لە ڕاستودروستانە، تاوانبار دەکرێن.   

 ٢٢ �ەزدان گ�انی خزمەتکارەکانی خۆی دەکڕێتەوە و
ئەوانەی پەنا دەبەنە بەر �ەزدان تاوانبار ناکرێن.   

زەبووری ٣٥

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، ملمالنێیی ئەوانە بکە کە ملمالنێم لەگەڵ دەکەن،  
لە دژی ئەوانە بجەنگە کە لە دژی من دەجەنگن.   

٢ س�ەرa ب�ۆشە و قەڵغان هەڵبگرە،  
ڕاپەڕە و بگە فر�ام.   

3 ڕم ئاراستە بکە و تەور هەڵبگرە  
لە دژی ئەوانەی ڕاوم دەنێن.   

بە گ�انم بڵێ: »من ڕزگار�یی تۆم.«   

4 با ڕ�سوا و شەرمەزار بن  
ئەوانەی هەوڵی کوشتنم دەدەن،   

  با بەرەو پاش ببنەوە و ڕ�سوا بن
ئەوانەی پی�الن دادەنێن بۆ ڕاوکردنم.   

5 با وەک کای بەر با�ان لێ بێت،  
فر�شتەی �ەزدان ڕا�انبماڵێت.   

٦ با ڕێگا�ان تار�ک و خل�سک بێت،  
فر�شتەی �ەزدان ڕاو�ان بنێت.   

7 لەبەر ئەوەی بەبێ هۆ داو�ان بۆ نامەوە،  
بەبێ هۆ چاڵ�ان بۆ هەڵکەندم،   

٨ با ماڵوێرانی لەناکاو بەسەر�اندا بدات،  
با بەو داوەوە بن کە خۆ�ان ناو�انەتەوە،   

با بکەونە ئەو ماڵوێران��ە.   
٩ ئەوسا گ�انم بە �ەزدان شاد دەبێت،  
بە ڕزگار�ی�ەکەی دڵخۆش دەبێت.   
 ١٠ هەموو ئێسقانەکانم هاوار دەکەن:
»ئەی �ەزدان، کێ وەک تۆ�ە؟   

  تۆ داماو دەرباز دەکە�ت لە دەست ئەوانەی کە لەو بەهێزترن،
هەژار و نەبوون لە دەست ئەوانەی دە�انڕووتێننەوە.«   

a ٢ �ان زرێ: بەڕگێکی کانزا�ی�ە کە لە کاتی شەڕ دەپۆشرێت.  
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 ١١ شا�ەتە دڵڕەقەکان ڕاست دەبنەوە،
پرس�اری شتی وا دەکەن کە ئاگام لێیی ن��ە.   

 ١٢ بەرامبەر بە چاکە خراپەم دەدەنەوە،
گ�انم بە بێکەسی جێدەهێڵن.   

 ١3 بەاڵم کاتێک ئەوان نەخۆش دەکەوتن، جلوبەرگی گوشم دەپۆشی،
بە ڕۆژووگرتن خۆمم نزم دەکردەوە.   

  کاتێک نوێژەکانم بەبێ وەاڵم دەگەڕانەوە،
وەک ئەوەی دۆست و برام بێت،  ١4 

پرسەدار بووم بۆی،   
  وەک ئەوەی بۆ دا�کم بالوێنمەوە،

لە خەفەتان سەرم دانەواند بوو.   
 ١5 بەاڵم کە کەوتم، ئەوان بە خۆش��ەوە لە دژی من کۆبوونەوە،

کەسانێک بێ ئەوەی ب�انناسم هێرش�ان هێنا�ە سەرم و   
بەبێ وەستان ئابڕوو�ان بردم.   

 ١٦ وەک خوانەناسان بە خراپیی گاڵتەجاڕی دەکەن،
ددان�ان لێ ج�ڕدەکردمەوە.   

 ١7 ئەی پەروەردگار، هەتا کەی تەماشا دەکە�ت؟
گ�انم دەرباز بکە لە دەست تێکدەر�ی�ان،   

ژ�انم لەو بەچکە شێرانە.   
 ١٨ لەنێو کۆڕی گەورە سوپاست دەکەم،

لەنێو خەڵکێکی زۆر ستا�شت دەکەم.   
 ١٩ مەهێڵە ئەوانە پیێم شاد بن،

کە بەبێ هۆ بوونەتە دوژمنم.   
  مەهێڵە ئەوانەی بەبێ هۆ ڕق�ان لێمە،

بە مەکرەوە چاو لە �ەک دابگرن.   
 ٢٠ ئەوانە قسە بۆ ئاشتی ناکەن،

بەڵکو درۆ دادەڕێژن   
لە دژی ئەوانەی بە ئارامی دەژ�ن لەسەر زەوی.   

 ٢١ دەم�ان لێم دەکەنەوە و دەڵێن:
»ئەها! بە چاوی خۆمان ب�ن�مان.«   

 ٢٢ ئەی �ەزدان، تۆ ئەمەت ب�نی، بێدەنگ مەبە.
ئەی پەروەردگار، لێم دوور مەبە.   

 ٢3 هەستە و ڕاپەڕە بۆ دادم،
ئەی خودا و گەورەی من، بۆ مافم.   

 ٢4 ئەی �ەزدان، خودای من، بەپیێیی ڕاستودروستی خۆت ئەستۆپاک�م بسەلمێنە،
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مەهێڵە ئەوانە پیێم شاد بن.   
 ٢5 مەهێڵە لە دڵی خۆ�ان بڵێن: »ئەمە مرازی ئێمە�ە!«

�ان بڵێن: »هەڵمانلووشی.«   

 ٢٦ با هەموو ئەوانەی بە گرفتی من شاد دەبن،
تووشی شەرمەزاری و گومڕا�یی بن.   

  با هەموو ئەوانەی پۆز بەسەر مندا لێدەدەن،
بەرگی شەرمەزاری و ڕ�سوا�یی ب�ۆشن.   

 ٢7 با ئەوانەی بە بێتاوانکردنی من دڵخۆشن،
گۆرانی خۆشی و شادی بڵێن.   

  با هەم�شە بڵێن: »�ەزدان پا�ەبەرز بێت،
کە دڵخۆش دەبێت بە ئاشتی خزمەتکارەکەی.«   

 ٢٨ زمانم باسی ڕاستودروستی تۆ دەکات و
بە درێژا�یی ڕۆژ ستا�شت دەکات.   

زەبووری ٣6

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داودی بەندەی یەزدانە.

١ جاڕنامە�ەک لە ناخی دڵمە  
دەربارەی �اخ�بوونی بەدکار:   
ترسی خودای لەبەرچاو ن��ە.   

٢ بە بەرچاوی خۆ�ەوە خۆی دەڕازێنێتەوە،  
تاکو هەست بە گوناهی خۆی بکات و ڕقی لێ ببێتەوە.   

3 قسەی دەمی خراپە و تەفرەدانە،  
دەستبەرداری ور�ا�یی و چاکی بووە.   

4 تەنانەت لەناو نوێن�ش ب�ر لە پی�النی خراپە دەکاتەوە،  
خۆی دەخاتە سەر ڕێگا�ەک کە باش ن��ە،   

هەڵە ڕەت ناکاتەوە.   

5 ئەی �ەزدان، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دەگاتە ئاسمان،  
دڵسۆز�ت دەگاتە هەورەکان.   

٦ ڕاستودروست��ەکەت وەک چ�ا سەرکەشەکانە،  
.aدادپەروەر�ی�ەکەت وەک دەر�ا گەورەکەی ژێر زەو�ی�ە   
  ئەی �ەزدان، تۆ مرۆڤ و ئاژەڵەکان�ش ڕزگار دەکە�ت.

ئەی خودا�ە، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت چەند بەنرخە!  7  
  ئادەم�زاد لەژێر سێبەری باڵەکانت پەنا دەگرن.

a ٦ بەپیێیی ب�روباوەڕی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کۆن )دەر�ای ژێر زەوی( هەبوو کە سەرچاوەی کان�او و ڕووبارەکان بوو.  
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٨ بە چەوری ماڵەکەت تێر دەبن،  
تۆش پیێ�ان دەدە�ت لە ڕووباری خۆش��ەکانت بنۆشن،   

٩ چونکە کانی ژ�ان لەالی تۆ�ە،  
بە ڕووناکی تۆ ئێمە ڕووناکی دەب�ن�ن.   

 ١٠ با خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بەردەوام بێت بۆ ئەوانەی دەتناسن،
ڕاستودروست��ەکەشت بۆ ئەوانەی دڵڕاستن.   

 ١١ با نەکەومە ژێر پیێیی پی�اوی لووتبەرز،
دەستی بەدکاران وێڵم نەکات.   
 ١٢ بب�نە بەدکاران چۆن دەڕووخێن،

دەکەون و ناتوانن هەستنەوە!   

زەبووری ٣7

زەبوورێکی داود.

١ بەهۆی خراپەکاران مەراق مەخۆ،  
بەغ�لی بە بەدکاران مەبە،   

٢ چونکە وەک گ�ان، زوو وشک دەبن،  
وەک گژوگ�ای سەوز زوو س�س دەبن.   

3 پشت بە �ەزدان ببەستە و چاکە بکە،  
لەسەر خاکەکە ن�شتەجێ بە و چاودێری دڵسۆزی بکە.   

4 خۆشی لە �ەزدان بب�نە،  
داواکار�ی�ەکانی دڵت پیێدەبەخشێت.   

5 ڕێگای خۆت بە �ەزدان بس�ێرە و  
متمانەی پیێ بکە و ئەو ئاوا دەکات:   

٦ ڕاستودروست�ت وەک ڕووناکی دەردەخات،  
بێتاوان��ەکەت وەک خۆری ن�وەڕۆ.   

7 لەبەردەم �ەزدان بێدەنگ بە و بە ئارام��ەوە چاوەڕێیی بکە،  
کاتێک ئەوانە لە ڕێگاکان�ان سەردەکەون،   

کاتێک فرتوفێڵەکان�ان جێبەجێ دەکەن، مەراق مەخۆ.   

٨ لە تووڕە�یی هێوربەوە و خۆت لە ق�ن البدە.  
مەراق مەخۆ، دەنا بەرەو خراپەت دەبات.   

٩ بەدکاران دوا�ان دەبڕدرێتەوە،  
بەاڵم ئەوانەی ئومێد�ان بە �ەزدانە، دەبنە م�راتگری خاکەکە.   
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 ١٠ پاش ماوە�ەکی کەم بەدکار نامێنێت،
دەڕوان�تە شوێنەکەی، لەوێ نەماوە.   

 ١١ بەاڵم بێف�زەکان دەبن بە م�راتگری خاکەکە و
خۆشی لە زۆری ئاشتی دەب�نن.   

 ١٢ خراپەکار پی�الن لە دژی کەسی ڕاستودروست دادەڕێژێت و
ددانی لێ ج�ڕدەکاتەوە،   

 ١3 بەاڵم پەروەردگار پیێیی پیێدەکەنێت،
چونکە دەزانێت ڕۆژی دێت.   

 ١4 بەدکاران شمشێر هەڵدەکێشن و
کەوانەکان�ان دەچەمێننەوە،   

  بۆ ئەوەی هەژار و نەدارەکان ب�ێکن،
بۆ سەربڕ�نی ئەوانەی ڕێگا�ان ڕاستە.   

 ١5 بەاڵم شمشێرەکان�ان دەچێتە ناو دڵی خۆ�ان،
کەوانەکان�ان تێکدەشکێت.   

 ١٦ ئەو کەمەی کە کەسی ڕاستودروست هە�ەتی،
لە سامانی گەلێک بەدکاران باشترە،   

 ١7 چونکە بەدکارەکان بازوو�ان دەشکێت،
بەاڵم �ەزدان پشتی ڕاستودروستان دەگرێت.   

 ١٨ �ەزدان تەمەنی ئەوانە دەزانێت کە بێ کەموکوڕ�ن،
هەتاهەتا�ە م�رات�ان دەمێنێت.   

 ١٩ لە ڕۆژگاری بەاڵ شەرمەزار نابن،
لە ڕۆژگاری قاتوقڕ�دا تێر دەبن.   

 ٢٠ بەاڵم بەدکاران دەفەوتێن،
دوژمنەکانی �ەزدان�ش وەک گوڵی کێوی لەناودەچن،   

وەک دووکەڵ لەناودەچن.   

 ٢١ بەدکاران قەرز دەکەن و پیێ�ان نادرێتەوە،
بەاڵم ڕاستودروستەکان بە دڵفراوان��ەوە دەبەخشن.   

 ٢٢ ئەوانەی �ەزدان بەرەکەتداری کردوون دەبن بە م�راتگری خاکەکە،
بەاڵم ئەوانەی بەر نەفرەتی کەوتوون دوا�ان دەبڕدرێتەوە.   

 ٢3 �ەزدان هەنگاوەکانی مرۆڤ دەچەس�ێنێ،
بە ڕێگاکەی دڵخۆش دەبێ.   

 ٢4 ئەگەر پیێیی بخزێت، ناکەوێت،
چونکە �ەزدان بە دەستی خۆی پشتی دەگرێت.   
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 ٢5 من گەنج بووم و ئێستا پی�رم،
هەرگ�ز نەمب�نی ڕاستودروست وازی لێ بهێنرێت،   

�ان منداڵەکانی سواڵی نان بکەن.   
 ٢٦ هەردەم دڵفراوانە و قەرز دەدات،

منداڵەکان�شی بەرەکەتدار دەبن.   

 ٢7 لە بەدکاری البدە و چاکە بکە،
ئ�نجا هەتاهەتا�ە لە خاکەکە ن�شتەجێ دەب�ت،   

 ٢٨ چونکە �ەزدان حەز لە دادپەروەری دەکات،
واز لە خۆشەو�ستانی ناهێنێ.   

  هەتاهەتا�ە دەپارێزرێن،
بەاڵم منداڵەکانی بەدکاران دوا�ان دەبڕدرێتەوە.   

 ٢٩ ڕاستودروستان دەبن بە م�راتگری خاکەکە و
هەتاهەتا�ە لەسەری ن�شتەجێ دەبن.   

 3٠ دەمی پی�اوچاک بە دانا�یی دەدوێت،
زمان�شی باسی دادپەروەری دەکات.   
 3١ فێرکردنیa خودای خۆی لەناو دڵ�ەتی،

بۆ�ە پیێیی ناخل�سکێت.   

 3٢ بەدکار خۆی مات دەکات بۆ ڕاستودروست،
هەوڵدەدات ب�کوژێت،   

 33 بەاڵم �ەزدان لەبەردەستی بەجێیی ناهێڵێت،
ناهێڵێ لە دادگاش تاوانبار بکرێت.   

 34 چاوەڕێیی �ەزدان بکە و
ڕێگای ئەو بگرە.   

  ئەو�ش بەرزت دەکاتەوە و دەتکات بە م�راتگری خاکەکە،
کاتێک بەدکاران دوا�ان دەبڕدرێتەوە، دە�انب�ن�ت.   

 35 بەدکارم دی بێ و�ژدان بوو،
وەک دار ئورزێکی سەوز لە خاکێکی بەپی�ت گەشەی دەکرد،   

 3٦ بەاڵم زوو تێ�ەڕی و نەما،
هەرچەند بۆی گەڕام بەاڵم د�ار نەبوو.   

 37 بڕوانە مرۆڤی بێ کەموکوڕی، سە�ری مرۆڤی ڕاست بکە،
مرۆڤی ئاشت�خواز دواڕۆژی هە�ە.   

 3٨ بەاڵم هەموو �اخ�بووەکان لەناودەچن،
a 3١ تەورات.  
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دواڕۆژی بەدکاران دەبڕدرێتەوە.   

 3٩ ڕزگار�یی ڕاستودروستان لەال�ەن �ەزدانەوە دێت،
ئەو قەاڵی ئەوانە لە کاتی تەنگانە.   

 4٠ �ەزدان �ارمەت��ان دەدات و دەرباز�ان دەکات،
لە بەدکاران دەرباز�ان دەکات و ڕزگار�ان دەکات،   

چونکە پەنا بۆ ئەو دەبەن.   

زەبووری ٣٨

زەبوورێکی داود، بۆ یادکردنەوە.

١ ئەی �ەزدان، بە تووڕە�یی خۆت سەرزەنشتم مەکە،  
بە ڕقی خۆت تەمبێم مەکە.   

٢ ت�رەکانت من�ان پیێکا،  
دەستت منی خستە خوارەوە.   

3 بەهۆی تووڕە�یی تۆوە تەندروستی لە لەشمدا نەماوە،  
بەهۆی گوناهمەوە ساغی لە ئێسقانەکانمدا نەماوە.   

4 تاوانەکانم بەسەر سەرم کەوتوون،  
وەک بارێکی گران کە توانام ن��ە هەڵ�بگرم.   

5 بر�نەکانم بۆگەن بوون و چڵک�ان کردووە،  
بەهۆی گێال�ەتی خۆم.   

٦ پشتم چەماوەتەوە و کووڕ بوومەتەوە،  
بە درێژا�یی ڕۆژ ماتەم دەگێڕم.   

7 کەلەکەمa پڕ بووە لە ژانێکی سووتێنەر،  
تەندروستی لە لەشمدا نەماوە.   

٨ بە تەواوی تێکشکاوم و بێهێز بووم،  
لەبەر نەهامەتی دڵم هەر دەناڵێنم.   

٩ ئەی پەروەردگار، هەموو ئارەزووەکانم لەپیێش چاوتە،  
ئاخ هەڵکێشانم لە تۆ شاردراوە ن��ە.   

 ١٠ دڵەکوتێمە و هێزم لەبەر بڕاوە،
تەنانەت ڕووناک�ش لە چاوانم بڕاوە.   

 ١١ لەبەر بر�نەکانم دۆست و برادەرەکانم خۆ�ان لێم دەپارێزن،
خزمانم لێم دوور دەکەونەوە.   

 ١٢ ئەوانەی بەدوای ژ�انی منەوەن تەڵە دەنێنەوە،
ئەوانەی دە�انەوێت ئازارم بدەن باسی تێکشکانم دەکەن،   

a 7 قەبرغەم.  
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بە درێژا�یی ڕۆژ ب�ر لە فرتوفێڵ دەکەنەوە.   

 ١3 بەاڵم من وەک کەڕ وام، گوێم لێ نابێت،
وەک الڵ وام، ناتوانم دەمم بکەمەوە.   

 ١4 وەک کەسێکم لێ هاتووە کە ناب�ستێت،
ه�چ بەهانە�ەک�شی لە دەمی نەبێت.   

 ١5 ئەی �ەزدان، چاوەڕێیی تۆ دەکەم،
ئەی خودای پەروەردگارم، تۆ وەاڵم دەدە�تەوە،   

 ١٦ چونکە گوتم: »مەهێڵە پیێم دڵخۆش بن،
�ان کاتێک پیێم دەخل�سکێت خۆ�ان بە گەورە بزانن لە سەرم.«   

 ١7 خەر�کە دەکەوم،
هەم�شە ئازارەکانم لەگەڵمە.   
 ١٨ دان بە تاوانی خۆمدا دەنێم،

بە گوناهی خۆم خەمبار دەبم.   
 ١٩ دوژمن چاالک و بەهێزن،

ئەوانەی بەبێ هۆ ڕق�ان لێمە زۆرن.   
 ٢٠ ئەوانەی بەرامبەری چاکە خراپەم دەدەنەوە،

دژا�ەت�م دەکەن، چونکە دوای چاکە کەوتووم.   

 ٢١ ئەی �ەزدان، پشتگوێم مەخە،
ئەی خودای من، لێم دوور مەکەوە.   

 ٢٢ ئەی پەروەردگاری ڕزگارکەرم،
خێرا بگە فر�ام.   

زەبووری ٣٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بۆ یەدوتونa زەبوورێکی داود.

١ گوتم: »چاودێری ڕێگای خۆم دەکەم و  
زمانی خۆم لە گوناه دەپارێزم.   
  ئەوەندەی بەدکار لەبەردەممە،

دەمم بە لغاو دەبەستم.«   
٢ بەاڵم کاتێک کپ و بێدەنگ بووم،  
تەنانەت شتی چاک�شم نەدەگوت،   

ئازارم ز�اد بوو.   
3 دڵم لە ناخمەوە قوڵ�یی دەدا،  

هەروەها کە نوقومی ب�رکردنەوە دەبووم، گڕم دەگرت،   

a �ەکێک بووە لە ڕابەرانی ستا�ش لە پەرستگا. بڕوانە �ەکەم پوختەی مێژوو ١٦ :4١ -4٢.   
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ئەوسا بە زمانم هاتمە قسەکردن:   

4 »ئەی �ەزدان، کۆتا�یی ژ�انی خۆم پی�شان بدە،  
هەروەها ڕۆژەکانی ژ�انم چەندە،   
بۆ ئەوەی بزانم من چ فەوتاوێکم.   

5 بەڕاستی ڕۆژگاری منت کردووە بە بستێک،  
تەمەنم لەبەرچاوت وەک ه�چە.   

a.ژ�انی هەر مرۆڤێک تەنها هەناسە�ەکە   

٦ »بەڕاستی مرۆڤ وەک سێبەر دێت و دەچێت،  
ڕەنج دەدات، بەاڵم بێگومان بێهوودە�ە،   

سامان کۆدەکاتەوە، نازانێت دوای خۆی بۆ کێ دەبێت.   

7 »ئێستاش ئەی پەروەردگار، من چاوەڕێیی چی بکەم؟  
ه�وای من بە تۆ�ە.   

٨ لە هەموو سەرپیێچ��ەکانم ڕزگارم بکە،  
مەمکە بە گاڵتەجاڕی گێلەکان.   

٩ بێدەنگ بووم، دەمم ناکەمەوە،  
چونکە تۆ ئەوەی کە ئەمەت کردووە.   

 ١٠ بەاڵی خۆت لەسەر من البدە،
بە زەبرەکانی دەستی تۆ فەوتام.   

 ١١ مرۆڤ بە سەرزەنشتکردنی لەبەر گوناهەکانی تەمبێ دەکە�ت،
وەک مۆرانە سامانی ئەو لەناودەبە�ت،   

هەر مرۆڤێک تەنها هەناسە�ەکە.   

 ١٢ »ئەی �ەزدان، گوێ لە نوێژم بگرە،
گوێ لە هاوارم بگرە،   

لە ئاست گر�انم گوێت دامەخە،   
  چونکە لەالی تۆ وەک نامۆ�ەکم،

م�وانم وەک هەموو باوباپی�رانم.   
 ١3 ڕووی گرژت لە من وەرگێڕە، هەتا شادمان ببمەوە،

پیێش ئەوەی بڕۆم و نەمێنم.«   

زەبووری 40

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان زەبوورێکی داود.

١ بە پشوودرێژ�ی�ەوە چاوەڕێیی �ەزدانم کرد،  
ئاوڕی لێ دامەوە و گوێیی لە هاوارم بوو.   

a 5 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ١١، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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٢ لەناو چاڵی لەناوچوون هەڵ�کێشامە دەرەوە،  
لەناو قوڕ و زەلکاو دەر�هێنام.   

  پیێ�ەکانمی لەسەر تاشەبەرد دانا و
هەنگاوەکانی منی توندوتۆڵ کرد.   
3 گۆران��ەکی نوێیی خستە ناو دەمم،  
سروودێکی ستا�ش بۆ خودامان.   

  زۆر کەس ئەمە دەب�نن و دەترسن و
پشت بە �ەزدان دەبەستن.   

4 خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی  
پشت بە �ەزدان دەبەستێت،   

  ڕوو لە لووتبەرزان ناکات،
لەوانەی ڕوو�ان وەرگێڕاوە بەرەو درۆ.   

5 ئەی �ەزدان، خودای من،  
زۆرن ئەو کارە سەرسوڕهێنەرانەی کە کردووتە.   

  ئەو شتانەی بۆ ئێمە نەخشەت کێشاوە
کەس ناتوانێت ب�انژمێرێت بۆت،   
  ئەگەر باس�ان بکەم و ب�انگێڕمەوە،

ئەوەندە زۆرن نا�ەنە ژماردن.   

٦ بە قوربانی و پیێشکەشکراو ڕازی نەبوو�ت،  
بەڵکو گوێیی منت کردەوە،   

داوای قوربانی سووتاندن و قوربانی گوناهت نەکرد.   
7 ئ�نجا گوتم: »ئەوەتا هاتم،  

a.هەروەک لە تۆمارەکەدا لەسەرم نووسراوە   
٨ ئەی خودای من، شادمان�م لەوەدا�ە کە خواستی تۆ بەجێبهێنم،  

فێرکردنی تۆ لە ناخی دڵمدا�ە.«   

٩ لەناو کۆمەڵی گەورە ڕاستودروستی ڕادەگە�ەنم،  
ئەی �ەزدان، تۆ خۆت دەزان�ت،   

دەمی خۆم ناگرم.   
 ١٠ ڕاستودروست�ت لەناو دڵم کپ ناکەمەوە،

باسی دڵسۆز�ت و ڕزگار�ت دەکەم.   
  خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت و ڕاست��ەکەت لەناو کۆمەڵی گەورە ناشارمەوە.

 ١١ ئەی �ەزدان، بەزە�یی خۆتم لەسەر المەبە،
با خۆشەو�ست��ە نەگۆڕ و ڕاست��ەکەت هەم�شە بم�ارێزێت،   

a 7 بڕوانە دواوتار ١٨ :١7 -٢٠  
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 ١٢ چونکە بەاڵی بێشومار دەوری داوم،
گوناهەکانم بە شێوە�ەک گرفتار�ان کردووم ناتوانم بب�نم.   

  لە مووی سەرم ز�اترن،
ورەم بەرداوە.   

 ١3 �ەزدان، ڕاز�بە بۆ دەربازکردنم،
�ەزدان، خێرابە بۆ �ارمەت�دانم.   

 ١4 با هەموو شەرمەزار و سووک بن،
ئەوانەی گ�انی من�ان دەوێت بۆ لەناوبردنی.   

  ببەزن و ڕ�سوا بن
ئەوانەی خراپەی من�ان دەوێت.   

 ١5 با لە شەرمەزار�ی�ان ب�ەشۆکێن،
ئەوانەی بە من دەڵێن: »هۆی ها! هۆی ها!«   

 ١٦ بەاڵم با هەموو ئەوانەی ڕوو لە تۆ دەکەن
شاد و دڵخۆش بن.   

  با هەم�شە بڵێن: »مەزن بێت �ەزدان!«
ئەوانەی حەز لە ڕزگار�یی تۆ دەکەن.   

 ١7 بەاڵم سەبارەت بە من، هەژار و نەدارم،
با پەروەردگار با�ەخم پیێبدات.   

  �ارمەتی و دەربازکەرم تۆی،
ئەی خودای من، دوا مەکەوە.   

زەبووری 4١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ خۆزگە دەخوازرێ بەوەی ئاوڕ لە هەژار دەداتەوە،  
�ەزدان لە ڕۆژی تەنگانەدا ڕزگاری دەکات.   

٢ �ەزدان دە�ی�ارێزێت و ژ�انی دەبووژێنێتەوە،  
لەسەر زەوی خۆشحاڵی دەکات و   

نا�داتە دەست حەزی دوژمنەکانی.   
3 �ەزدان لە کاتی الوازی پاڵ�شتی دەکات و  

لە کاتی نەخۆشی دە�بووژێنێتەوە.   

4 گوتم: »ئەی �ەزدان، لەگەڵم م�هرەبان بە،  
چارەسەرم بکە، چونکە گوناهم دەرهەق بە تۆ کردووە.«   

5 دوژمنەکانم دەربارەی من قسەی خراپ دەکەن:  
»کەی دەمرێت و ناوی دەسڕێتەوە؟«   
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٦ کاتێک �ەکێک�ان بۆ د�دەن�م بێت،  
بە درۆ قسە دەکات، بوختان لە دڵی کۆدەکاتەوە،   

کە دەچێتە دەرەوەش باڵوی دەکاتەوە.   

7 هەموو دوژمنەکانم چرپەچرپ دەکەن،  
پی�الن دژم دەگێڕن، دەڵێن:   

٨ »دەردێکی کوشندە تەنگی پیێ هەڵچن�وە،  
لەکوێ بکەوێ هەستانەوەی نابێت.«   

٩ تەنانەت ئەو برادەرە نز�کەشم کە متمانەم پیێیی هەبوو،  
a.ئەوەی نمەکی کردووم، ناپاکی لەگەڵم کرد   

 ١٠ بەاڵم تۆ ئەی �ەزدان، لەگەڵم م�هرەبان بە،
هەڵمستێنەوە بۆ ئەوەی تۆڵە�ان لێ بکەمەوە.   

 ١١ بەمە دەزانم تۆ لێم ڕاز�ت،
چونکە دوژمنەکەم هاواری سەرکەوتن ناکات بەسەرمدا.   

 ١٢ بەهۆی ئەوەی من دروستم، تۆ پاڵ�شت�م دەکە�ت و
لەپیێش خۆت ڕامدەگر�ت، هەتاهەتا�ە.   

 ١3 ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل،
لە ئەزەلەوە هەتا هەتاهەتا�ە.   

  ئام�ن و ئام�ن.

کۆکراوەی بەشی دووەم

زەبوورەکانی 4٢ –7٢

زەبووری 4٢

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، هۆنراوەیەکی کوڕانی قۆرەح

١ چۆن ئاسک بە پەرۆشە بۆ ئاوی ڕووبار،  
ئەی خودا�ە، گ�انی من�ش بە پەرۆشە بۆ تۆ.   

٢ گ�انم ت�نووی خودا�ە، خودای ز�ندوو.  
کەی دێم و بە د�داری خودا شاد دەبمb؟   

3 بە شەو و ڕۆژ فرمێسکەکانم بوون بە خۆراکم،  
لە کاتێکدا بە درێژا�یی ڕۆژ پیێم دەڵێن: »کوا خوداکەت؟«   

4 هەناوم دەتوێتەوە ئەو کاتەی دێتەوە �ادم:  
چۆن لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکدا دەڕۆ�شت�ن،   

a ٩ ناپاکی لەگەڵم کرد: لە زمانی ع�بری نووسراوە: )پاژنەپیێیی لێ بەرز کردمەوە(، کە دەربڕ�نێکی ع�بر�ی�ە بە واتای ناپاکی.  

b ٢ لە ئەمادەگی خودا لە پەرستگا دەبم.  



زەبوورەکان ٩٩343

  بەرەو ماڵی خودا پیێشڕەو�انم دەکرد،
بە هەلهەلە و ستا�شکردنەوە لەناو کۆمەڵی جەژنگێڕان.   

5 ئەی گ�انی من بۆچی خەمبار�ت؟  
بۆ لە ناخمدا پەرێشان�ت؟   

  ئومێدت بە خودا هەبێت،
چونکە هەر ستا�شی ئەو دەکەم،   

ئەو ڕزگارکەر و خودامە.   

٦ گ�انم خەمبارە لە ناخم،  
بۆ�ە �ادت دەکەمەوە   

  لە الی ڕووباری ئوردون،
لە بەرزا�ی�ەکانی حەرمۆنەوەa، لە کێوی م�چعارەوە.   

7 قوواڵ�یی بانگی قوواڵ�یی دەکات،  
بە دەم خوڕەی تاڤگەکانتەوە،   

هەموو شەپۆلەکانت و تەوژمەکانت بەسەرمدا کەوتوون.   

٨ بە ڕۆژ �ەزدان خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی ئاراستە دەکات،  
بە شەو�ش سروودی ئەو لەسەر لێومە،   

نوێژێکە بۆ خودای ژ�انم.   

٩ خودا، کە تاشەبەردی منە، پیێیی دەڵێم:  
»بۆچی لە �ادت کردووم؟   

  بۆچی دەبێت بناڵێنم،
بچەوسێمەوە بە دەست دوژمنانم؟«   

 ١٠ بە تێکشکانی ئێسقانەکانم
ناحەزانم توانجم تێدەگرن،   

بە درێژا�یی ڕۆژ پیێم دەڵێن: »کوا خوداکەت؟«   

 ١١ ئەی گ�انی من بۆچی خەمبار�ت؟
بۆ لە ناخمەوە پەرێشان�ت؟   

  ئومێدت بە خودا هەبێت،
چونکە من هەر ستا�شی ئەو دەکەم،   

ئەو ڕزگارکەر و خودامە.   

زەبووری 4٣
١ ئەی خودا�ە، ئەستۆپاک�م بسەلمێنە،  

پارێزگار�م لێ بکە لە نەتەوە�ەکی خوانەناس،   
a ٦ بەرزتر�ن شاخە لە سور�ا، نز�کە 75 کم لە باکووری دەر�اچەی جەل�ل بووە.  



٩٩4زەبوورەکان 43

لە پی�اوی فێڵباز و لە زۆردار دەربازم بکە.   
٢ تۆ خودا و قەاڵی منی.  

بۆ وازت لێ هێنام؟   
  بۆچی دەبێت بناڵێنم،

بچەوسێمەوە بە دەست دوژمنانم؟   
3 ڕووناکی و ڕاستی خۆت بنێرە،  

با ئەوان ڕێنما�ی�م بکەن،   
  با ئەوان بمهێننە کێوی پی�رۆزت،

بۆ نش�نگەکەت.   
4 ئەوسا دێم بۆ قوربانگای خودا،  

خودای خۆشی و دڵشاد�م،   
خودا�ە، خودای من، بە ق�سارەوە ستا�شت دەکەم.   

5 ئەی گ�انی من بۆچی خەمبار�ت؟  
بۆ لە ناخمەوە پەرێشان�ت؟   

  ئومێدت بە خودا هەبێت،
چونکە هەر ستا�شی ئەو دەکەم،   

ئەو ڕزگارکەر و خودامە.   

زەبووری 44

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، هۆنراوەیەکی کوڕانی قۆرەح.

١ خودا�ە، بە گوێیی خۆمان ب�ستمان،  
باوباپی�رانمان پیێ�ان ڕاگە�اند�ن،   

  تۆ لە ڕۆژگاری ئەوان،
لە ڕۆژگاری کۆن چ�ت کردووە.   

٢ بە دەستی خۆت نەتەوەکانت ڕ�شەکێش کرد و  
باوباپی�رانی ئێمەت چاند،   
  گەالنت وردوخاش کرد و

گەشەت بە باوباپی�رانمان دا.   
3 ئەوان بە شمشێری خۆ�ان دەست�ان بەسەر خاکەکەدا نەگرت،  

بە بازووی خۆ�ان سەرکەوتن�ان بەدەست نەهێنا،   
  بەڵکو دەستی ڕاستی تۆ بوو، بازووی تۆ بوو،

هەروەها ڕووناکی ڕوخساری تۆ بوو، چونکە ئەوانت خۆشو�ست.   

4 تۆ پاشا و خودای منی،  
تۆی فەرمانی ڕزگاری دەدە�ت بۆ �اقوب.   
5 لە ڕێگەی تۆوە دوژمنەکانمان دەبەزێن�ن،  



زەبوورەکان ٩٩544

بە ناوی تۆوە ناحەزەکانمان پیێشێل دەکە�ن.   
٦ من پشت بە کەوانەکەم نابەستم،  

شمشێرەکەم ڕزگارم ناکات.   
7 بەاڵم تۆ لە دوژمنەکانمان ڕزگارت کرد�ن،  

تۆ ناحەزەکانی ئێمەت ڕ�سوا کرد.   
٨ بە درێژا�یی ڕۆژ شانازی بە خوداوە دەکە�ن،  

a.هەتاهەتا�ە ستا�شی ناوت دەکە�ن   

٩ بەاڵم ئێستا وازت لێ هێناو�ن و ڕ�سوات کرد�ن،  
لەگەڵ سوپاکانمان دەرناچ�ت.   

 ١٠ وات لێکرد�ن لەبەر دوژمنەکانمان ڕابکە�ن،
ناحەزەکانمان تااڵن�ان کرد�ن.   

 ١١ وەک مەڕ بۆ سەربڕ�ن بەدەستەوەت دا�ن،
لەنێو نەتەوەکان پەرشوباڵوت کرد�نەوە.   

 ١٢ گەلی خۆتت هەرزان فرۆش کردووە،
قازانجت لە فرۆشتنەکە�ان نەکردووە.   

 ١3 لەالی نەتەوەکانی دراوسێمان ئێمەت کردووە بە ما�ەی ڕ�سوا�یی،
بە ما�ەی گاڵتەجاڕی و سووکا�ەتی پیێکردن لەالی ئەوانەی دەوروبەرمان.   

 ١4 ئێمەت کردووە بە پەندی نەتەوەکان،
خەڵکی سەر�ان بادەدەن لە ئاستمان.   

 ١5 ڕ�سوا�ی�م بە درێژا�یی ڕۆژ لەپیێشمە،
شەرمەزار�م ڕووی داپۆش�وم،   

 ١٦ لەبەر دەنگی توانج لێدەر و جنێو پیێدەرم،
لە ڕووی دوژمن و تۆڵەسێنەر.   

 ١7 ئەمانەمان هەمووی بەسەرهاتووە،
لەگەڵ ئەوەشدا تۆمان لەب�ر نەکردووە،   

پە�مانی تۆمان نەشکاندووە.   
 ١٨ دڵمان پاشگەز نەبووەتەوە،

پیێ�ەکانمان ڕێگای تۆ�ان بەرنەداوە.   
 ١٩ بەاڵم تۆ وردوخاشت کرد�ن و ئێمەت کردە جێگای چەقەڵ،

بە سێبەری مەرگ دات�ۆش�ن.   

 ٢٠ ئەگەر ناوی خودای خۆمان لەب�ر بکردا�ە،
�ان دەستمان لەبەر خوداوەندێکی ب�انی پان بکردا�ەوە،   

 ٢١ ئا�ا لەالی خودا ئاشکرا نەدەبوو،
a ٨ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



٩٩٦زەبوورەکان 44

چونکە هەموو نهێن��ەکانی دڵ دەزانێت؟   
 ٢٢ لەگەڵ ئەمەشدا لە پیێناوی تۆ بە درێژا�یی ڕۆژ ڕووبەڕووی مردن دەب�نەوە،

وەک مەڕ بۆ سەربڕ�ن دادەنرێی�ن.   

 ٢3 ئەی پەروەردگار، بەئاگا بە! بۆ خەواڵوو بوو�ت؟
هەستە! هەتاهەتا�ە وازمان لێمەهێنە!   
 ٢4 بۆچی ڕووی خۆتمان لێ دەشار�تەوە؟

بۆچی تەنگانە و چەوسانەوەمان لەب�ردەکە�ت؟   

 ٢5 گ�انمان بەرەو خاک شۆڕ بووەتەوە،
سکمان بە زەو�ی�ەوە نووساوە.   

 ٢٦ ڕاپەڕە! بگە فر�امان!
لەبەر خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بمانکڕەوە.   

زەبووری 4٥

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئاوازی گوڵی سەوسەن. هۆنراوەیەکی کوڕانی قۆرەح. گۆرانی 

زەماوەند.

١ دڵم بە قسەی باش دەجۆشێت،  
کاتێک هۆنراوەکانم بۆ پاشا دەخوێنمەوە،   

زمانم پیێنووسی نووسەرێکی کارامە�ە.   

٢ تۆ جوانتر�نی لەناو ئادەم�زاد و  
ن�عمەت بەسەر لێوتدا بار�وە،   

چونکە خودا بۆ هەتاهەتا�ە بەرەکەتداری کردوو�ت.   

3 ئەی توانادار، شمشێرەکەت بەالی ڕانتەوە بکە،  
شکۆمەندی و پا�ەبەرزی لەبەر بکە.   

4 بە شکۆمەندی خۆت سەرکەوتووانە سواربە،  
لە پیێناوی ڕاستی و نەرمون�انی و دادپەروەری،   

با دەستی ڕاستت شتی سامناک بخاتە پیێش چاو.   
5 با ت�رە ت�ژەکانت دڵی دوژمنانی پاشا کون بکەن،  

با گەالن لەبەر پیێت بکەون.   
٦ ئەی خودا�ە، تەختی تۆ بۆ هەتاهەتا�ی�ە،  

داردەستی شانش�ن�ت داردەستی دادپەروەر�ی�ە.   
7 تۆ حەزت لە ڕاستودروست��ە و ڕقت لە خراپە�ە،  

بۆ�ە خودا، خودای خۆت، لە سەرووی هاوەڵەکانتەوە دا�نای،   
.aبە ڕۆنی شادی دەستن�شانی کرد�ت   

a 7 دەستن�شانکردنی کەسێک بۆ ئەرکێکی ئا�ی�نی �ان پاشا�ەتی ئەو کاتە بە چەورکردنی بووە بە ڕۆن.  



زەبوورەکان ٩٩74٦

٨ جلوبەرگت هەمووی بە بۆنی موڕ و ئەلواa و کاس�اb بۆندار بووە،  
لە کۆشکی بە عاجc ڕازاوەوە دەنگی مۆس�قا دڵخۆشت دەکات.   

٩ لەناو ژنە خانەدانەکانت شازادە هەن،  
شاژن�ش بە بەرگی زێڕی ئۆف�رەوەd لەالی دەستی ڕاستتە.   

 ١٠ ئەی کچ، گوێ بگرە، لەبەرچاوتی بگرە و گوێ شل بکە،
گەلەکەت و بنەماڵەکەت لەب�ر بکە.   

 ١١ پاشا تامەزرۆی جوانی تۆ�ە،
کڕنۆشی بۆ ببە، چونکە گەورەی تۆ�ە.   

 ١٢ دان�شتووانی شاری سورe بە د�ار�ی�ەوە دێن،
خاوەن سامانەکان ڕەزامەندی تۆ�ان دەوێت.   

 ١3 کچی پاشا لە ماڵی خۆی بە تەواوی شکۆدارە،
جلوبەرگەکەی بە زێڕ چنراوە.   

 ١4 بە کراسێکی نەخشێنراوەوە بۆ الی پاشا دە�بەن،
�اوەرە پاک�زەکانی بەدوا�ەوە بۆ الی تۆf دێنن.   

 ١5 بە شادی و خۆش��ەوە دە�انهێنن،
دێنە ناو کۆشکی پاشا.   

 ١٦ کوڕەکانت جێیی باوکان�ان دەگرنەوە،
دە�انکە�تە م�ری سەرانسەری زەوی.   

 ١7 �ادی ناوت دەکەمەوە نەوە دوای نەوە،
بۆ�ە نەتەوەکان هەتاهەتا�ە ستا�شت دەکەن.   

زەبووری 46

.gبۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بۆ کوڕانی قۆرەح. گۆرانیپیەک بە شێوەی عەالمۆت

١ خودا پەناگا و هێزمانە،  
لە تەنگانەدا بەهاناوە دێت.   

٢ بۆ�ە ترسمان ن��ە ئەگەر زەو�ش بلەرزێت،  
ئەگەر چ�اکان�ش بکەونە ناو قوواڵ�یی دەر�اکانەوە،   

3 ئەگەر ئاوەکەشی بجۆشێت و کەف بکات،  

a ٨ ڕووەکێکی دڕکاو�ی�ە وەک سەباڕ، شلە�ەکی تێدا�ە بۆ پیێست باشە.  

b ٨ دارێکە بۆ بۆنخۆشی بەکاردێت.  

c ٨ عاج، دوو قۆچە گەورەکەی ف�ل، دەتاشرێن بۆ دروستکردنی پە�کەر و شتی د�کە بۆ ڕازاندنەوەی ناو ماڵ.  

d ٩ ڕەنگە واڵتی �ەمەن بێت، بە چاکی جۆری زێڕەکەی بەناوبانگ بووە.  

e ١٢ مەبەست لە دان�شتووانی شاری سورە، کە شارێکی ف�ن�قی زۆر بەناوبانگ و زۆر کۆنە.  

f ١4 تۆی پاشا.  

g جۆرە ئاوازێکە، واتە بە دەنگی کچان.  



٩٩٨زەبوورەکان 4٦

a.چ�اکان�ش لە سەرکێشی ئەو بلەرزن   

4 ڕووبارێک هە�ە جۆگەکانی شاری خوداb شاد دەکات،  
ئەو شوێنە پی�رۆزەی کە هەرەبەرز تێ�دا ن�شتەجێ�ە.   

5 خودا لەناوەڕاستدا�ە، بۆ�ە هەرگ�ز ناکەوێت،  
لەگەڵ بەرەبە�اندا خودا بەهاناوە دێت.   

٦ نەتەوەکان هەڵدەچن و شانش�نەکان دەکەون،  
خودا دەنگی بەرز دەکاتەوە و زەوی دەتوێتەوە.   

7 �ەزدانی سوپاساالر لەگەڵمانە،  
خودای �اقوب پەناگامانە.   

٨ وەرن سە�ری کردارەکانی �ەزدان بکەن،  
ئەو وێرانکار�ی�ەکانی بەسەر زەو�دا هێناوە.   

٩ جەنگەکان ڕادەگرێت هەتا ئەوپەڕی ج�هان،  
کەوانەکان دەشکێنێت و ڕمەکان پارچەپارچە دەکات،   

گال�سکەکان بە ئاگر دەسووتێنێت.   
 ١٠ »هێوربنەوە، بزانن کە من خودام،

لەنێو نەتەوەکان پا�ەم بەرز دەبێتەوە،   
c».لەسەر زەوی بەرز دەبمەوە   

 ١١ �ەزدانی سوپاساالر لەگەڵمانە،
خودای �اقوب پەناگامانە.   

زەبووری 47

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح.

١ ئەی هەموو نەتەوەکان، چەپڵە لێبدەن،  
بە هاواری شاد�ی�ەوە هوتاف بۆ خودا بکێشن.   

٢ �ەزدانی هەرەبەرز بە سامە،  
پاشا�ەکی گەورە�ە بەسەر هەموو زەو�ی�ەوە.   

3 نەتەوەکانی خستە ژێر دەستمان،  
گەالنی خستە ژێر پیێمان.   

4 م�راتی بۆ هەڵبژارد�ن،  
ئەو خاکە کە شانازی نەوەی �اقوبە،   

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی 7 و ١١، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

b 4 ئۆرشەل�م، بڕوانە ئاشکراکردن ٢١، حزق�ێل 4٠  .  

c ١٠ خودا بۆ نەتەوەکان قسە دەکات.  



زەبوورەکان ٩٩٩4٨

a.ئەوانەی کە ئەو خۆشی و�ستن   

،b5 لەناو هوتافی شادی خودا بەرزبووەوە  
�ەزدان بەرزبووەوە، لەگەڵ دەنگی کەڕەنا.   

٦ گۆرانی ستا�ش بۆ خودا بڵێن، گۆرانی ستا�ش،  
گۆرانی ستا�ش بۆ پاشامان بڵێن، گۆرانی ستا�ش.   

7 خودا پاشای هەموو زەو�ی�ە،  
هۆنراوەی ستا�شی بە گۆرانی بۆ بڵێن.   

٨ خودا پاشا�ەتی نەتەوەکان دەکات،  
خودا لەسەر تەختی پی�رۆزی خۆی دادەن�شێت.   

٩ سەروەرانی گەالن وەک گەلی خودای ئ�براه�م کۆبوونەوە،  
چونکە پاشاکانیc زەوی هی خودان،   

ئەو پا�ەی زۆر بەرزبووەوە.   

زەبووری 4٨

گۆرانیپیەک، زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح.

١ �ەزدان مەزنە و شا�انی هەموو ستا�شێکە،  
لە شاری خودامان، لە کێوی پی�رۆزی خۆی.   

٢ کێوی س��ۆن جوانە لە بەرزا�ی�دا،  
خۆشی هەموو زەو�ی�ە،   

،dوەک لووتکەی شاخی چافۆن  
.eشاری پاشای گەورە�ە   

3 خودا لەناو قەاڵکانی  
وەک پەناگا�ەک ناسراوە.   

4 ئەوەتا پاشاکان هێز�ان کۆکردەوە،  
ئەوەتا پیێکەوە هاتنە پیێشەوە،   

5 کە ب�ن��ان تاسان،  
بە ترسەوە هەاڵتن.   

٦ لەوێ لەرز�ان لێهات،  
ژان�ان گرت، وەک ژن لە کاتی منداڵبوون.   

a 4 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

b 5 بۆ تەختی خۆی، لە کاتی هاتنی سندوقی پە�مان بۆ ناو پەرستگا.  

c ٩ ع�بری: قەڵغانەکان.  

d ٢ شاخی پی�رۆز لە باکوور، لە ف�ن�ک�ا، کە لە ئەندێشەی خەڵک شوێنی ن�شتەجێبوونی خودا بووە.  

e ٢ مەبەست لە پاشای گەورە، خودا�ە. بڕوانە 47 :٢؛ 4٨ :١.  



١٠٠٠زەبوورەکان 4٨

7 وەک کەشت��ەکانی تەرش�شa تێکت شکاندن،  
بە بای ڕۆژهەاڵت تەفروتونات کردن.   

٨ هەروەک ب�ستمان،  
ئاواش ب�ن�مان   

  لە شاری �ەزدانی سوپاساالر،
لە شاری خودامان:   

b».خودا هەتاهەتا�ە دە�چەس�ێنێت«   

٩ ئەی خودا�ە، لە ناوەندی پەرستگاکەت  
ب�ر لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دەکە�نەوە.   

 ١٠ ئەی خودا�ە، وەک ناوت
ستا�شت دەگاتە ئەوپەڕی زەوی،   

دەستە ڕاستت پڕە لە ڕاستودروستی.   
 ١١ کێوی س��ۆن شادمان دەبێت،

کچانیc �ەهودا دڵخۆش دەبن   
بەهۆی دادوەر�ی�ەکانت.   

 ١٢ بە دەوری س��ۆندا بگەڕێن، بە دەور�دا بسووڕێنەوە،
قوللەکانی بژمێرن،   

 ١3 لە شووراکانی وردبنەوە،
بڕواننە قەاڵکانی،   

هەتا بۆ نەوەی داهاتووی باس بکەن.   

 ١4 هەتاهەتا�ە ئەم خودا�ە خودامانە،
تاکو مردن�ش ئەو ڕابەرمانە.   

زەبووری 4٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح.

١ ئەی هەموو گەالن، ئەمە بب�ستن،  
ئەی هەموو دان�شتووانی زەوی، گوێ بگرن،   

٢ پا�ەبەرز و پا�ەنزم،  
هەژار و دەوڵەمەند پیێکەوە.   
3 دەمم باسی دانا�یی دەکات،  

لێکدانەوەی دڵم تێگە�شتنە.   

a 7 جۆرە کەشت��ەکی تا�بەت بوون کە بۆ بازرگانی بەکاردەهێنران.  

b ٨ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

c ١١ لە کەلتوری ع�بری بە گوندەکانی دەوروبەری شارەکان دەگوترێ کچانی.  



زەبوورەکان ١٠٠١4٩

4 گوێ بۆ پەند شل دەکەم،  
بە ق�سارە مەتەڵەکەم ڕوون دەکەمەوە.   

5 بۆ لە ڕۆژانی تەنگانە بترسم،  
کاتێک فێڵبازە خراپەکارەکان دەورم دەگرن؟   

٦ ئەوانەن کە پشت بە سامان�ان دەبەستن،  
شانازی بە دەوڵەمەند�ی�ەکە�ان دەکەن.   
7 کەس ناتوانێت ژ�انی براکەی بکڕێتەوە،  

�ان کەفارەتی ئەو بداتە خودا.   
٨ کڕ�نەوەی ژ�ان زۆر گران دەکەوێت،  

هەرگ�ز ناتوانرێت نرخی تەواوی بدرێت،   
٩ تاکو بۆ هەتاهەتا�ە بە ز�ندووێتی بمێنێتەوە و  

گۆڕ نەب�نێت.   
 ١٠ بێگومان هەموو دەب�نن کە تەنانەت کەسە داناکان�ش دەمرن،

نەزانەکان و گێلەکان وەک �ەک لەناودەچن و   
سامان�ان بۆ ئەوانی د�کە جێدەهێڵن.   

 ١١ گۆڕ�ان ماڵی هەتاهەتا�ی�انە،
شوێنی ن�شتەجێبوون�انە نەوە دوای نەوە،   

لەگەڵ ئەوەشدا زەو�ش�ان بە ناوی خۆ�انەوە ناودەنا.   

 ١٢ مرۆڤ هەرچەندە دەوڵەمەند بێت نامێنێت،
وەک ئەو ئاژەاڵنە وا�ە کە لەناودەچن.   

 ١3 ئەمە ڕێگای ئەوانە�ە کە پشت بە خۆ�ان دەبەستن،
a.ئەوانەش کە دوا�ان دەکەون بە قسەکان�ان پەسەندی دەکەن   

 ١4 ئەوانە وەک مەڕن و چارەنووس�ان مەرگە،
مەرگ دەبێتە شوان�ان.   

  لە بە�ان�دا سەرڕاستەکان فەرمانڕەوا�ەت��ان دەکەن،
شێوە�ان دادەڕزێت،   

ج�هانی مردووان دەبێتە ماڵ�ان.   
 ١5 بەاڵم خودا گ�انم لە چنگی ج�هانی مردووان دەکڕێتەوە،

چونکە بۆ الی خۆی دەمبات.   
 ١٦ ترست لێ نەن�شێت ئەگەر �ەکێک دەوڵەمەند بوو،

شکۆمەندی ماڵەکەی ز�اد بوو،   
 ١7 چونکە کە مرد ه�چ لەگەڵ خۆی نابات،

شکۆ�ەکەی بەدوا�ەوە نابێت.   

a ١3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ١5، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١٠٠٢زەبوورەکان 4٩

 ١٨ لەگەڵ ئەوەی کاتێک ز�ندووە خۆی بە بەختەوەر دەزانێت،
ستا�ش دەکرێی�ت کاتێک سەرکەوتوو ب�ت.   
 ١٩ بەاڵم ئەو�ش بۆ نەوەی باوباپی�رانی دەڕوات،

ئەوانەی هەتاهەتا�ە چاو�ان بە ڕووناکی ناکەوێتەوە.   

 ٢٠ مرۆڤ دەوڵەمەند�ش بێت ئەگەر تێنەگات،
وەک ئەو ئاژەاڵنە وا�ە کە لەناودەچن.   

زەبووری ٥0

زەبوورێکی ئاساف.

١ خودای توانادار، �ەزدان، دەفەرموێت،  
لە ڕۆژهەاڵتەوە هەتا ڕۆژئاوای زەوی بانگ دەکات.   

٢ لە س��ۆنەوە کە لە جوان�دا تەواوە،  
خودا پڕشنگ دەدات.   

3 خودامان دێت و بێدەنگ نابێت،  
ئاگر لەپیێش�ەوە هەڵدەلووشێت،   

گەردەلوولێکی بەهێز لە دەور�ەتی.   
4 بانگی ئاسمان دەکات لە بەرزا�یی،  

هەروەها زەوی، بۆ دادگا�یی گەلەکەی:   
،a5 »بۆم کۆبکەنەوە خۆشەو�ستانم  

کە بە قوربانی پە�مان�ان لەگەڵ بەستووم.«   
٦ ئاسمان ڕاستودروست��ەکەی ڕادەگە�ەنێت،  

b.چونکە خودا خۆی دادوەرە   

7 »ئەی گەلی من، گوێ بگرن هەتا قسە بکەم،  
ئەی ئ�سرائ�ل، هەتا شا�ەت�ت لەسەر بدەم:   

من خودام، خودای تۆم.   
٨ سەرزەنشتت ناکەم لەسەر قوربان��ەکانت،  

قوربانی سووتاندنەکانت هەم�شە لەبەردەممە.   
٩ من پیێو�ست�م بە گای ماڵەکەت ن��ە،  

پیێو�ست�م بە گ�سکی ناو پشت�رەکەتc ن��ە،   
 ١٠ چونکە هەموو گ�انلەبەرانی دارستان هی منن،

هەروەها مێگەلەکانی سەر هەزارەها گرد.   
 ١١ هەموو باڵندەی چ�اکان دەزانم،

a 5 بۆ ئەوانەی کە پابەندن بە پە�مانی خۆشەو�ستی نەگۆڕی پەروەردگار.  

b ٦ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

c ٩ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  



زەبوورەکان ١٠٠35٠

هەموو ز�ندەوەرانی دەشتودەر هی منن.   
 ١٢ ئەگەر برسی بم، بە تۆ ناڵێم،

چونکە ج�هان و هەرچی تێ�دا�ە هی منە.   
 ١3 ئا�ا من گۆشتی گا دەخۆم،

�ان خوێنی گ�سک دەخۆمەوە؟   

 ١4 »قوربانی سوپاسگوزاری بۆ خودا بکە،
نەزرەکانت بەرامبەر هەرەبەرز بهێنە دی،   

 ١5 لە ڕۆژی تەنگانەدا نزام بۆ بکە،
دەربازت دەکەم و شکۆدارم دەکە�ت.«   

 ١٦ بەاڵم خودا بە بەدکار دەڵێ:
  »تۆ کێ�ت باسی فەرزەکانم دەکە�ت،

�ان پە�مانی منت بەسەر زماندا دێت؟   
 ١7 تۆ کە ڕقت لە تەمبێکردنە و

فەرما�شتی منت پشتگوێ خستووە.   
 ١٨ کاتێک دزێک بب�ن�ت، بە کردارەکەی ڕازی دەب�ت،

بەشت لەگەڵ داوێن��سانە.   
 ١٩ دەمت بە خراپە دەکە�تەوە،

زمانت فێڵبازی دادەهێنێت.   
 ٢٠ دادەن�ش�ت و لە دژی براکەت قسە دەکە�ت،

بوختان بۆ کوڕی دا�کت هەڵدەبەست�ت.   
 ٢١ ئەمانەت کردووە و من بێدەنگ بووم،

وات زانی من�ش وەک تۆم.   
  بەاڵم من سەرزەنشتت دەکەم و

ڕووبەڕوو تاوانبارت دەکەم.   

 ٢٢ »ئەی ئەوانەی خوداتان لەب�ر کردووە، ئەمە لەبەرچاو بگرن،
دەنا پارچەپارچەتان دەکەم، کەس�ش نا�ەتە فر�اتان.   

 ٢3 ئەوەی قوربانی سوپاسگوزاری پیێشکەش بکات، شکۆدارم دەکات،
ئەوەی ڕێگای خۆی ڕێک بکات، ڕزگار�یی خودای ن�شان دەدەم.«   



١٠٠4زەبوورەکان 5١

زەبووری ٥١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان. زەبوورێکی داودە. کاتێک ناتانی �پێغەمبەر هاتە الی دوای ئەوەی داود 

لەگەڵ بەتشەبەعa جووتبوو.

١ ئەی خودا�ە، بەگوێرەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت لەگەڵم م�هرەبان بە،  
بەگوێرەی زۆری بەزە�یی خۆت �اخ�بوونم بسڕەوە.   

٢ بە تەواوی لە تاوانم بمشۆرەوە و  
لە گوناهم پاکم بکەرەوە،   

3 چونکە من �اخ�بوونم دەزانم،  
هەم�شە گوناهم لەبەردەممە.   

4 لە دژی تۆ، تەنها تۆ، گوناهم کرد،  
لەبەرچاوی تۆ خراپەم کرد،   

  تاکو لە بڕ�ارەکانت ڕاست ب�ت،
دادپەروەر ب�ت لە حوکمەکانت.   

5 ئەوەتا من بە زگماکی تاوانبارم،  
گوناهبارم لەو کاتەوە کە دا�کم سکی بە من پڕ بووە.   

٦ ئەوەتا لە ناوەڕۆکەوە بە ڕاستی دڵشاد دەب�ت،  
لە و�ژدانەوە فێری دانا�ی�م دەکە�ت.   

7 بە زوفاb پاکم بکەرەوە پاک دەبم،  
بمشۆرەوە لە بەفر س��تر دەبم.   

٨ با گوێم لە شادی و خۆشی بێت،  
با ئەو ئێسقانانەی وردوخاشت کردووە شاد بن.   

٩ چاو لە گوناهەکانم ب�ۆشە و  
هەموو خراپەکانم بسڕەوە.   

 ١٠ ئەی خودا�ە، دڵێکی پاکم تێدا دروستبکە و
ڕۆحێکی چەس�او لە ناخم نوێ بکەرەوە.   

 ١١ لە بەرچاوی خۆت دەرم مەکە،
ڕۆحی پی�رۆزی خۆتم لێ مەستێنەوە.   

 ١٢ شادی ڕزگار�یی خۆتم پیێ بدەوە،
بە ڕۆحێکی خۆو�ستانە پشتگ�ر�م بکە.   

 ١3 ئ�نجا �اخ�بووان فێری ڕێگای تۆ دەکەم،
گوناهباران دەگەڕێنەوە الت.   

a ژنی ئور�ای ح�تی بوو، داود لەگەڵی جووتبوو، بەم جۆرە داود داوێن��سی لەگەڵی کرد. بۆ داپۆش�نی گوناهەکەی، پالنێکی دانا بۆ بەکوشتدانی ئور�ا. پاشان داود هێنای 

و کرد�ی�ە ژنی خۆی. دا�کی سلێمان بوو.  

b 7 جۆرە ڕووەکێکە، جولەکەکان بە پیێ ڕێوەرەسم بۆ پاککردنەوە بەکار�اندەهێنا.  



زەبوورەکان ١٠٠55٢

 ١4 ئەی خودا�ە، خودای ڕزگار�م، لە سزای خوێنڕشتن دەربازم بکە،
هەتا زمانم گۆرانی بەسەر ڕاستودروست�تدا بڵێت.   

 ١5 ئەی پەروەردگار، لێوەکانم لێک بکەرەوە و
دەمم ستا�شت ڕابگە�ەنێت.   

 ١٦ تۆ بە قوربانی دڵشاد ناب�ت، ئەگ�نا پیێشکەشی دەکەم،
بە قوربانی سووتاندن ڕازی ناب�ت.   

 ١7 قوربان��ەکان بۆ خودا ڕۆحی شکاوە،
ئەی خودا�ە، تۆ بە سووک��ەوە تەماشای دڵی شکاو و وردوخاشکراو ناکە�ت.   

 ١٨ بە ڕەزامەندی خۆت چاکە لەگەڵ س��ۆن بکە،
شووراکانی ئۆرشەل�م بن�اد بنێوە.   
 ١٩ ئەوسا بە قوربانی ڕاستودروستی و

بە قوربانی سووتاندنی تەواو دڵشاد دەب�ت،   
ئەوسا گا لەسەر قوربانگاکەت پیێشکەش دەکرێت.   

زەبووری ٥٢

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، هۆنراوەیەکی داودە. کاتێک دۆئێگیa ئەدۆمی چوو بۆ الی شاول و �پێپی 

گوت کە داود چووە بۆ ماڵی ئەحیمەلەخ.

١ ئەی پاڵەوان، بۆچی شانازی بە خراپەوە دەکە�ت؟  
ئەی شەرمەزار لەبەرچاوی خودا،   

بۆچی بە درێژا�یی ڕۆژ شانازی دەکە�ت؟   
٢ زمانت پی�النی کاولکاری دادەڕێژێت،  

وەک گوێزانێکی ت�ژ وا�ە،   
خەر�کی فێڵباز�ی�ە.   

3 ز�اتر حەزت لە خراپە�ە نەک لە چاکە،  
b.لە درۆ نەک لە ڕاستگۆ�یی   

4 حەزت لە هەموو وشە�ەکی ز�انبەخشە،  
ئەی زمانی فێڵباز!   

5 بێگومان خودا هەتاهەتا�ە وێرانت دەکات،  
دەتڕفێنێت و لە ماڵەکەت دەرتدەهێنێت،   

ڕ�شەکێشت دەکات لە خاکی ز�ندووان.   
٦ ڕاستودروستان ئەمە دەب�نن و دەترسن،  

a سەرۆک شوانەکانی شاول بوو، کاتێک داود لە ڕووی شاول هەاڵت بۆ نوب بۆ الی ئەح�مەلەخ کە سەرۆک کاه�ن بوو، جا ئەح�مەلەخ نانی قوربانی دا بە داود و 

ئەوانەی لەگەڵی بوون. لەو کاتەدا دۆئێگ لە نوب بوو و هەواڵی برد بۆ شاول. ئ�نجا شاول ئەح�مەلەخ و کاه�نەکانی گرت و فەرمانی دا بە پاسەوانەکان ب�انکوژن، بەاڵم 

ئەوان ڕەت�انکردەوە. جا فەرمانی دا بە دۆئێگ، ئەو�ش هەشتا و پیێنج کاه�نی کوشت.  

b 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی 5، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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پیێیی پیێدەکەنن و دەڵێن:   
7 »ئا ئەوەتا ئەو کەسەی کە خودا ناکاتە پەناگای خۆی،  

بەڵکو پشتی بە زۆری سامانەکەی بەستبوو،   
لە تێکدانی خەڵکی د�کە بەهێز بوو!«   

٨ بەاڵم من لە ماڵی خودا وەک دار زە�توونێکی سەوزم،  
هەتاهەتا�ە پشت بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی خودا دەبەستم.   

٩ هەتاهەتا�ە لەبەردەم خۆشەو�ستانت ستا�شت دەکەم بۆ کردەوەکانت،  
ئومێدم بە ناوی تۆ�ە، چونکە چاکە.   

زەبووری ٥٣

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ساز، هۆنراوەیەکی داود.

١ گێل لە دڵی خۆ�دا دەڵێت:  
»خودا ن��ە.«   

  ئەوانە گەندەڵن و خراپەکان�ان پی�سە،
کەس ن��ە چاکە بکات.   

٢ خودا لە ئاسمانەوە سە�ری ئادەم�زاد دەکات،  
تاکو بزانێت کەس هە�ە تێگە�شتوو بێت،   

کەس هە�ە ڕوو لە خودا بکات.   
3 هەموو هەڵگەڕانەوە،  

هەموو گەندەڵ بوون،   
  کەس ن��ە چاکە بکات،
تەنانەت �ەکێک�ش ن��ە.   

4 ئا�ا گوناهباران فێر نەبن؟  

  ئەوانەی وەک نان گەلەکەی من دەخۆن و
ئەوانەی لە خودا ناپاڕێنەوە.   

5 لەوێ ترسێکی گەورە�ان لێ ن�شت،  
کە ه�چ ترسی لێ نەبوو.   

  خودا ئێسقانی ئەوانە پەرشوباڵو دەکاتەوە کە گەمارۆ�ان داو�ت،
ڕ�سوا�ان دەکە�ت، چونکە خودا ڕەتی کردنەوە.   

٦ با ڕزگار�یی ئ�سرائ�ل لە س��ۆنەوە دەربکەوێت!  
کاتێک خودا گەلەکەی خۆی لە ڕاپیێچکراوی دەگەڕێنێتەوە،   

با �اقوب شاد و ئ�سرائ�ل دڵخۆش بێت!   
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زەبووری ٥4

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئامێرە ژێدارەکان. هۆنراوەیەکی داودە کاتێک زیفیپیەکانa هاتن و بە 

شاولیان گوت: »داود لەالی ئێمە خۆی شاردووەتەوە.«

١ ئەی خودا�ە، بە ناوی خۆت ڕزگارم بکە،  
بە هێزی خۆت ئەستۆپاک�م بسەلمێنە.   

٢ ئەی خودا�ە، گوێ لە نوێژم بگرە،  
قسەکانی دەمم بب�ستە.   

3 بێگانە لێم هەستاون،  
دڵڕەقەکان دە�انەوێ بمکوژن،   

b.ئەوانەی ڕوو�ان لە خودا نەکردووە   

4 بە ڕاستی خودا �ارمەت�دەری منە،  
پەروەردگار پشتگ�ری گ�انم دەکات.   

5 با خراپە بگەڕێتەوە سەر دوژمنەکانم،  
بە دڵسۆزی خۆت لە ناو�ان ببە.   

٦ ئەی �ەزدان، بەخش�نیc ئازادت پیێشکەش دەکەم،  
ستا�شی ناوت دەکەم، چونکە چاکە.   
7 لە هەموو تەنگانەکان دەربازی کردووم،  
سەرکەوتووانە چاوم بڕ�وەتە دوژمنەکانم.   

زەبووری ٥٥

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان بە ئامێرە ژێدارەکان، هۆنراوەیەکی داود.

١ ئەی خودا�ە، گوێ لە نوێژم بگرە،  
پاڕانەوەم پشت گوێ مەخە،   

گوێم لێ بگرە و وەاڵمم بدەوە.  ٢  
  سەرم لێ شێواوە لە نەگبەتی خۆم و بێزارم،

لە ب�ستنی دەنگی دوژمن،  3  
لە چاو لێ سوور کردنەوەی بەدکاران،   

  چونکە ئەمانە تووشی گرفتم دەکەن و
بە تووڕە�ی�ەوە دەمچەوسێننەوە.   

a دان�شتووانی ز�ف، کە شارێک بوو لە ناوچە شاخاو�ی�ەکەی �ەهودا. ئێستا بە گردی ز�ف بەناوبانگە. دەکەوێتە دووری شەش ک�لۆمەتر لە باشووری ڕۆژهەاڵتی حەبرۆن.  

b 3 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

c ٦ بەخش�نی ئازاد: ئەو بەخش�نە�ە کە کەسێک پیێشکەشی خودای دەکات وەک سوپاسگوزار�ی�ەک بۆی. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢٢ :١٨ -٢3.   
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4 دڵم لە ناخمدا پڕ لە ئازارە،  
ترسی مەرگ هاتووەتە سەرم.   

5 ترس و لەرز دا�گرتووم،  
تۆق�ن باڵی بەسەرمدا کێشاوە.   

٦ گوتم: »خۆزگە وەک کۆتر باڵم دەبوو،  
دوور دەفڕ�م و دەحەسامەوە،   

7 بە ڕاستی دووردەکەوتمەوە و  
a.لە چۆڵەوانی دەمامەوە   

٨ پەلەم دەکرد بۆ شوێنی پەناگای خۆم،  
دوور لە ڕەشەبا و لە گەردەلوول.«   

٩ ئەی پەروەردگار، سەر�ان لێ بشێوێنە، زمان�ان تێک بئاڵێنە،  
چونکە زۆرداری و دووبەرەکی لە شاردا دەب�نم.   

 ١٠ شەو و ڕۆژ بەسەر شووراکان�دا دەسووڕێنەوە و
خراپە و ناڕەوا�یی لە ناوەڕاست�دا�ە.   

 ١١ وێرانکاری لە ناوەڕاست�دا�ە،
دەستدرێژی و ساختەکاری هەرگ�ز شەقامەکانی بەرنادەن.   

 ١٢ ئەگەر دوژمن سووکا�ەتی پیێم بکردا�ە،
بەرگەم دەگرت،   

  ئەگەر ناحەز بەسەرمدا زاڵ بووا�ە،
دەمتوانی خۆمی لێ بشارمەوە.   

 ١3 بەاڵم ئەوە تۆی! هاوشێوەی من مرۆڤی،
هاوڕێمی، نز�کتر�ن برادەری منی،   

 ١4 کە بە�ەکەوە پە�وەند�ی�ەکی ش�ر�نمان هەبوو،
بە�ەکەوە لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکدا بەرەو ماڵی خودا دەچوو�ن.   

 ١5 با مەرگ چەواشە�ان بکات،
با بە ز�ندوو�یی دابەزنە ناو ج�هانی مردووان،   

چونکە خراپە شوێنی خۆی کردووەتەوە لەنێو�ان.   

 ١٦ بەاڵم هاواری من بۆ خودا�ە،
�ەزدان�ش ڕزگارم دەکات.   

 ١7 ئێواران و بە�ان��ان و ن�وەڕۆ�ان
گلە�یی دەکەم و دەناڵێنم،   

ئەو�ش گوێم لێ دەگرێت.   
 ١٨ گ�انمی بە تەواوی کڕ�ی�ەوە

a 7 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ناوەڕاستی ئا�ەتی ١٩، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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لەو جەنگەی دژم هەڵگ�رساوە،   
چونکە زۆرن بەرهەڵستکارانم.   

 ١٩ خودا، ئەوەی لە ئەزەلەوە لەسەر تەخت دان�شتووە،
گوێیی لێ دەبێت و ڕ�سوا�ان دەکات؛   

  ئەوانەی ناگۆڕێن و
ترسی خودا�ان لە دڵدا ن��ە.   

 ٢٠ هاوڕێکەم دەستدرێژی دەکاتە سەر دۆستەکانی،
پە�مانی خۆی دەشکێنێت.   

 ٢١ زمانی وەک کەرە لووسە،
بەاڵم دڵی پڕ لە شەڕە.   
  قسەی لە ڕۆن نەرمترە،

بەاڵم شمشێری هەڵکێشراوە.   

 ٢٢ خەمەکانت بە �ەزدان بس�ێرە،
ئەو پشتگ�ر�ت دەکات،   

هەرگ�ز ناهێڵێت ڕاستودروستان بهەژێن.   
 ٢3 بەاڵم تۆ ئەی خودا�ە، فڕێی�ان بدە ناو قووڵتر�ن ب�ر،

خوێنڕێژ و فێڵبازەکان،   
ڕۆژگار�ان ناگاتە ن�وە.   

  بەاڵم من پشت بە تۆ دەبەستم.

زەبووری ٥6

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان لەسەر ئاوازی گۆرانی »کۆتر لەسەر دار بەڕوو دوورن.« �اڕانەوەیەکی داودە کاتێک 

فەلەس�یپیەکان لە گەتa گرتیان.

١ ئەی خودا�ە، لەگەڵم م�هرەبان بە، چونکە خەڵک ڕاوم دەنێن،  
بە درێژا�یی ڕۆژ لە دژی من دەجەنگن.   

٢ دوژمنانم بە درێژا�یی ڕۆژ ڕاوم دەنێن،  
چونکە زۆرن ئەوانەی بە لووتبەرز�ی�ەوە دەمچەوسێننەوە.   

3 کاتێک ترسم لێ دەن�شێت،  
من پشت بە تۆ دەبەستم.   

4 بە خودا، کە ستا�شی پە�امەکەی دەکەم،  
پشت بە خودا دەبەستم، من ناترسم،   

مرۆڤ چ�م لێ دەکات؟   

a بڕوانە پە�دابوون ١٠ :١4،   �ەکێک بوو لە پیێنج شارە گەورەکەی فەلەست��ەکان. شوێنی لەدا�کبوونی گول�اتە کە پاڵەوانی فەلەست��ەکان بوو و داود بە بەردەقانی کوشتی. 

بڕوانە ساموئێلی �ەکەم ١7 :١ –١٨ :7 و ٢١ :١١.   
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5 بە درێژا�یی ڕۆژ دەستکاری قسەکانم دەکەن،  
هەم�شە پی�الن بۆ خراپەم دەگێڕن.   

٦ گ�روگرفت دەنێنەوە، خۆ�ان مات دەکەن،  
چاو�ان لە هەنگاوەکانمە،   

بۆ ئەوەی لە دەرفەتێکدا بمکوژن.   
7 لە پیێناوی تاوان�ان سزا�ان بدە،  

ئەی خودا�ە، بە تووڕە�یی خۆت گەالن ژێر بخە.   

٨ خۆت ئاگاداری سەرگەردانی منی،  
فرمێسکەکانم بخەرە مەشکەی خۆتەوە،   
ئا�ا ئەوان لە پەڕتووکی تۆدا نەنووسراون؟   

٩ لەو ڕۆژەی هاوار بۆ تۆ دەکەم،  
دوژمنەکانم بەرەو پاش دەکشێنەوە.   

بەمە دەزانم کە خودا لەگەڵمە.   

 ١٠ بە خودا، کە ستا�شی پە�امەکەی دەکەم،
بە �ەزدان، کە ستا�شی وشەکەی دەکەم،   

 ١١ بە خودا پشت دەبەستم، من ناترسم.
مرۆڤ چ�م لێ دەکات؟   

 ١٢ ئەی خودا�ە، نەزرەکانی خۆم بۆ تۆ بەجێدەهێنم،
قوربانی سوپاسگوزاری پیێشکەش دەکەم.   

 ١3 بێگومان تۆ لە مردن فر�ای گ�انم دەکەو�ت،
تۆ پیێ�ەکانی من لە خل�سکان دەپارێز�ت،   

  تاکو دۆستا�ەتی لەگەڵ خودا بکەم و
لە ڕووناکی ژ�اندا بڕۆم.   

زەبووری ٥7

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی »مەفەوتێنە.« �اڕانەوەیەکی داودە کاتێک لەبەردەم شاول 

هەاڵت لە ئەشکەوتەکە.

١ لەگەڵم م�هرەبان بە، ئەی خودا�ە، لەگەڵم م�هرەبان بە،  
چونکە گ�انم پەنا دەهێنێتە بەر تۆ،   

  من پەنا دەهێنمە بەر سێبەری باڵەکانی تۆ،
هەتا ئەم بەاڵ�ە بەسەردەچێت.   

٢ بۆ خودای هەرەبەرز هاوار دەکەم،  
بۆ ئەو خودا�ەی ئەستۆپاک�م دەسەلمێنێت.   

3 لە ئاسمانەوە دەنێرێت و ڕزگارم دەکات،  
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a.ئەوانە ڕ�سوا دەکات کە ڕاوم دەنێن   
خودا خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی و دڵسۆز�ی�ەکەی دەنێرێت.   

4 گ�انم لەناو شێرانە،  
لەنێو ئاژەڵی دڕندە ڕادەکشێم،   

  ئەو مرۆڤانەی کە ددانەکان�ان ڕم و ت�رن،
زمان�ش�ان شمشێری ت�ژە.   

5 ئەی خودا�ە، بەسەر ئاسماندا بەرزببەوە،  
با شکۆی تۆ بەسەر هەموو زەو�ی�ەوە بێت.   

٦ تۆڕ�ان ناوەتەوە بۆ پیێ�ەکانم،  
گ�انم پەرێشانە.   

  چاڵێک�ان لەپیێشم هەڵکەند،
بەاڵم خۆ�ان تێیی کەوتن.   

7 دڵم چەس�اوە، ئەی خودا�ە،  
دڵم چەس�اوە،   

سروود دەڵێم و مۆس�قا دەژەنم.   
٨ ئەی گ�انی من، هەستە!  

ئەی ساز و ق�سارە، هەستن!   
من بەرەبە�انان هەڵدەستم.   

٩ ئەی پەروەردگار، من لەنێو گەالن ستا�شت دەکەم،  
لەنێو نەتەوەکان گۆران�ت بۆ دەڵێم،   

 ١٠ چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت مەزنە، دەگاتە ئاسمان،
دڵسۆز�شت دەگاتە هەورەکان.   

 ١١ ئەی خودا�ە، بەسەر ئاسماندا بەرزببەوە،
با شکۆی تۆ بەسەر هەموو زەو�ی�ەوە بێت.   

زەبووری ٥٨

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی »مەفەوتێنە.« �اڕانەوەیەکی داود.

١ ئەی فەرمانڕەوا�ان، ئا�ا لە ڕاست�دا بە ڕاستودروستی بڕ�ار دەدەن؟  
ئا�ا دادپەروەرانە حوکمی ئادەم�زاد دەکەن؟   

٢ بەڵکو ئێوە لە دڵەوە کار بە خراپە دەکەن،  
هەروەها دەستتان توندوت�ژی لەسەر زەوی ئەنجام دەدات.   

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ٦، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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3 بەدکاران لە کاتی لەدا�کبوونەوە گومڕان،  
لە سکی دا�ک�انەوە درۆ دەکەن.   

4 ژەهر�ان وەک ژەهری مارە،  
وەک ماری کۆبرا کە کەڕە و گوێیی خۆی داخستووە،   

5 کە ئاوازی ئەفسونگەران ناب�ستێت،  
هەرچەندە بە شارەزا�ی�ش ئەفسون بکەن.   

٦ ئەی خودا�ە، ددان�ان لە دەم�ان بشکێنە،  
ئەی �ەزدان، کەڵبەی شێران وردوخاش بکە!   

7 با بتوێنەوە و وەک ئاو بڕۆن،  
با ت�رەکان�ان بشکێت کاتێک کەوان ڕادەکێشن.   

٨ وەک لول�ێچ کە دەتوێتەوە کاتێک دەڕوات،  
وەک منداڵی لەبارچوو، با خۆر نەب�نن.   

٩ پیێش ئەوەی مەنجەڵەکانتان هەست بە ئاگری دڕکەکان بکەن،  
چ تەڕ بن چ وشک بن، خراپەکان�ان ڕادەماڵرێت.   

 ١٠ کەسی ڕاستودروست کە تۆڵە دەب�نێت شاد دەبێت،
پیێیی خۆی بە خوێنی خراپەکار دەشوا.   

 ١١ ئ�نجا خەڵکی دەڵێن:
»بێگومان کەسی ڕاستودروست پاداشتی هە�ە،   

بێگومان خودا�ەک هە�ە کە دادگا�یی زەوی دەکات.«   

زەبووری ٥٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی »مەفەوتێنە.« �اڕانەوەیەکی داودە، کاتێک شاول �پیاوی 

نارد بۆ ئەوەی چاودێری ماڵی داود بکەن و بیکوژن.

١ ئەی خودای من، فر�ام بکەوە لە دەست دوژمنەکانم،  
بم�ارێزە لە بەرهەڵستکارانم.   

٢ فر�ام بکەوە لە دەست خراپەکاران،  
ڕزگارم بکە لە دەست خوێنڕێژان.   

3 بب�نە چۆن خۆ�ان بۆم مات داوە!  
ئەی �ەزدان، زۆرداران گەمارۆ�ان داوم،   

بەبێ ئەوەی تاوان و گوناهم کردبێ.   
4 هەرچەندە هەڵەم نەکردووە، ئامادەن بۆ پەالماردانم.  

ڕاپەڕە بۆ فر�اکەوتنم، بڕوانە گرفتەکەم!   
5 تۆ ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل،  

هەستە بۆ سزادانی هەموو نەتەوەکان،   



زەبوورەکان ١٠١35٩

a.لەگەڵ خ�انەتکارە بەدکارەکان م�هرەبان مەبە   

٦ دەمەو ئێواران دەگەڕێنەوە،  
وەک سەگ دەمڕێنن و   

بەناو شاردا دەسووڕێنەوە.   
7 ئەوەتا تااڵو لە دەم�انە و  

شمشێر لە لێو�انە،   
دەڵێن: »کێ گوێیی لێمان دەبێت؟«   

٨ بەاڵم تۆ ئەی �ەزدان، پیێ�ان پیێدەکەن�ت،  
گاڵتە بە هەموو نەتەوەکان دەکە�ت.   

٩ ئەی هێزی من، چاوەڕێیی تۆ دەکەم،  
ئەی خودا�ە، تۆ پەناگای من�ت.   

 ١٠ خودا بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی دێتە الم،
سەرکەوتنم ن�شان دەدات بەسەر دوژمنەکانم.   

 ١١ ئەی پەروەردگار، قەڵغانی ئێمە، مە�انکوژە،
ئەگ�نا گەلی من لەب�ر�ان دەچێت.   
  بە هێزی خۆت دەربەدەر�ان بکە و

بەر�ان بدەوە.   
 ١٢ لەبەر گوناهەکانی دەم�ان،

لەبەر وتەکانی لێو�ان،   
با گرفتاری لووتبەرزی خۆ�ان بن.   

  لەبەر ئەو درۆ و نەفرەتانەی کردوو�انە،
لە تووڕە�ی�دا ب�انفەوتێنە،  ١3 
ب�انفەوتێنە هەتا نەمێنن.   

  ئەوسا دەزانن کە خودا فەرمانڕەوا�ەتی �اقوب دەکات،
هەتا ئەوپەڕی زەوی.   

 ١4 دەمەو ئێواران دەگەڕێنەوە،
وەک سەگ دەمڕێنن و   

بەناو شاردا دەسووڕێنەوە.   
 ١5 بەدوای خواردندا وێڵ دەبن،

دەوەڕن ئەگەر تێر نەبن.   
 ١٦ بەاڵم من سروود بەسەر هێزی تۆدا دەڵێم،

بە�ان��ان گۆرانی بەسەر خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەتدا دەڵێم،   
  چونکە تۆ قەاڵی من�ت،

a 5 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ١3، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١٠١4زەبوورەکان 5٩

لە ڕۆژی تەنگانەدا پەناگای من�ت.   

 ١7 ئەی هێزی من، گۆرانی ستا�شت بۆ دەڵێم،
ئەی خودا�ە، تۆ پەناگای من�ت، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی خۆتم بۆ    

دەردەخەی.

زەبووری 60

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر گوڵی سەوسەنی �ەیمان. �اڕانەوەیەکی داودە بۆ فێرکردن. کاتی 

شەڕکردنی لەگەڵ ئارامیپیەکانی دوو ڕووبارa و ئارامیپیەکانی چۆ�اb، هەروەها کاتێک یۆئابc گەڕایەوە و لە 

دۆڵی خوێd دوازدە هەزاری لە ئەدۆمیپیەکان کوشت.

١ ئەی خودا�ە، ئێمەت ڕەتکردەوە و ئێمەت شکاند،  
تۆ تووڕە بووی، ئێستا بمانگەڕێنەوە!   

٢ تۆ زەو�ت لەرزاند و شەقت کرد،  
شکاو�ی�ەکانی چاک بکەرەوە، چونکە لەرزۆکە.   

3 کاتی سەختت ن�شانی گەلەکەت دا،  
بادەی سەرگەردان�ت پیێمان نۆشی.   

4 بەاڵم بۆ ئەوانەی ترسی تۆ�ان لە دڵدا�ە، ئااڵت هەڵکرد،  
e.بۆ ئەوەی لە دژی ت�ری دوژمنان بشەکێتەوە   

5 بە دەستی ڕاستت دەربازمان بکە و �ارمەت�مان بدە،  
بۆ ئەوەی خۆشەو�ستانت ڕزگار�ان بێت.   
٦ خودا لە پی�رۆزگاکەی خۆ�ەوە فەرموو�ەتی:  

»بە هاواری خۆش��ەوە شەخەم دابەش دەکەم و   
دۆڵی سوکۆتf دەپیێوم.   

7 گلعاد هی منە، مەنەشەش هی منە،  
ئەفرا�م کاڵوی منە،   

�ەهوداg داری دەسەاڵتی منە،   
٨ مۆئابh دەستشۆرمە،  

a م�سۆپۆتام�ا، واڵتی نێوان دجلە و فورات.  

b �ەکێک بوو لە پاشا�ەت��ەکانی ئارام��ەکان، دەکەوتە ڕۆژئاوای فوراتەوە.  

c سەرکردەی سوپاکەی داود بوو.  

d دەکەوێتە باشووری دەر�ای مردوو.  

e 4 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

f ٦ ناوی دوو شاری کۆنە. شەخەم شارێکی شوورابەند بوو لە پاڵ کێوی گر�ز�م، سوکۆت�ش دەکەوتە دووری شەش ک�لۆمەتر لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون.  

g 7 گلعاد کوڕی ماک�رە و کوڕەزای منەششێ�ە و منەششێش نۆبەرەی �وسفە، ئەفرا�م�ش کوڕی دووەمی �وسفە، �ەهوداش کوڕی �اقوبە، بۆ�ە ئەم ناوانە بوون بە ناوی هۆز 

و عەش�رەتەکانی ئ�سرائ�ل و هەروەها ناوی شار و ناوچەکان�ان.  

h ٨ خاکی مۆئاب��ەکان، دەکەوتە بەشی ڕۆژهەاڵتی دەر�ای مردوو.  



زەبوورەکان ١٠١5٦١

پیێاڵوەکەم فڕێدەدەمە سەر ئەدۆم،   
لەسەر فەلەست�ە هاواری سەرکەوتن دەکەم.«   

٩ کێ�ە دەمباتە شاری قەاڵبەند؟  
کێ�ە پیێشڕەو�م دەکات بۆ ئەدۆم؟   

 ١٠ ئەی خودا�ە، مەگەر تۆ ن�ت کە ئێمەت ڕەت کردووەتەوە و
ئ�تر لەگەڵ لەشکرەکانمان دەرناچ�ت؟   

 ١١ �ارمەت�مان بدە بەرامبەر بە دوژمنەکە،
چونکە ڕزگاری لە مرۆڤەوە پووچە.   

 ١٢ لەگەڵ خودا سەرکەوتن بەدەستدەهێن�ن،
هەروەها ئەوە دوژمنەکانمان دەخاتە ژێر پیێ.   

زەبووری 6١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئامێری ژێدار، زەبوورێکی داودە.

١ ئەی خودا�ە، گوێت لە هاوارم بێت،  
گوێ لە نوێژەکەم بگرە.   

٢ لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هاوار بۆ تۆ دەکەم،  
کە دڵم الواز دەبێت،   

پیێشڕەو�م بکە بۆ سەر تاشەبەردێکی لە خۆم بڵندتر،   
3 چونکە تۆ پەناگای منی،  

قوللە�ەکی بەهێزی لە ڕووی دوژمن.   

4 با هەتاهەتا�ە لە پی�رۆزگای تۆدا ن�شتەجێ بم و  
a.پەنا بهێنمە ژێر سێبەری باڵەکانت   

5 ئەی خودا�ە، چونکە تۆ گوێت لە نەزرەکانم گرت،  
منت کردە م�راتگر لەگەڵ ئەوانەی ترسی ناوی تۆ لە دڵ�انە.   

٦ درێژە بدە بە ڕۆژانی تەمەنی پاشا،  
بە سااڵنی تەمەنی بۆ نەوە دوای نەوە.   

7 با هەتاهەتا�ە لە ئامادەبوونی خودا دابن�شێت،  
دڵسۆزی و خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت ئەو ب�ارێزن.   

٨ ئەوسا هەتاهەتا�ە گۆرانی بۆ ناوی تۆ دەڵێم،  
ڕۆژ بە ڕۆژ�ش نەزرەکانم بەجێدەهێنم.   

a 4 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١٠١٦زەبوورەکان ٦٢

زەبووری 6٢

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بۆ یەدوتون، زەبوورێکی داود.

١ گ�انم تەنها بە خودا ئارام دەبێت،  
ڕزگار�شم لەالی ئەوەوە دێت.   
٢ تەنها ئەو تاشەبەرد و ڕزگار�مە،  
پەناگای منە، هەرگ�ز نالەقێم.   

3 هەتا کەی هێرش دەکەنە سەر مرۆڤێک؟  
ئا�ا هەمووتان وەک د�وارێکی الر تێکی دەدەن،   

وەک شوورا�ەکی داڕووخاو؟   
4 تەنها پی�الن بۆ ئەوە دەگێڕن  

کە ئەو لەو پلەوپا�ە�ە بخەن،   
خۆش��ان لە درۆوە دێت.   

  بە دەم داوای بەرەکەت دەکەن،
a.بەاڵم لە دڵەوە نەفرەت   

5 ئەی گ�انی من، تەنها بە خودا ئارام بە،  
چونکە ئومێدی من لەالی ئەوەوە دێت.   

٦ تەنها ئەو تاشەبەرد و ڕزگار�مە،  
پەناگای منە، نالەقێم.   

7 ڕزگاری و شکۆمەندی من بە خوداوە بەندە،  
تاشەبەردی بەهێزمە، پەناگای منە.   

٨ هۆ خەڵک�نە، هەموو کاتێک پشت بەو ببەستن،  
دڵی خۆتانی لەبەردەم هەڵبڕێژن،   

چونکە خودا پەناگای ئێمە�ە.   

٩ ئادەم�زاد تەنها هەناسە�ەکە،  
مرۆڤ تەنها درۆ�ەکە،   

  ئەگەر بخرێنە تای تەرازوو ه�چ ن�ن،
هەموو پیێکەوە تەنها هەناسە�ەکن.   

 ١٠ پشت بە زۆرداری مەبەستن،
پۆز بە ماڵی دزراوەوە لێمەدەن.   

  ئەگەر سامانتان ز�ادی کرد،
دڵی خۆتانی پیێوە مەبەستن.   

a 4 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ٨، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ١٠١7٦3

 ١١ جارێک خودا فەرموو�ەتی،
:aدوو جار ب�ستوومە   

  کە هێز هەر هی خودا�ە،
هەروەها کە خۆشەو�ستی نەگۆڕ هەر هی تۆ�ە، ئەی پەروەردگار.  ١٢ 

  بێگومان تۆش، هەرکەسێک
بەپیێیی کردەوەی خۆی پاداشت دەدە�تەوە.   

زەبووری 6٣

زەبوورێکی داودە کاتێک لە چۆڵەوانی یەهودا بوو.

١ ئەی خودا�ە، تۆ خودای منی، بە پەرۆشم بۆت،  
گ�انم ت�نووی تۆ�ە،   

  جەستەم شە�دای تۆ�ە،
لە خاکێکی وشک و ماندوو و بێ ئاو.   

٢ لە پی�رۆزگاکە سە�رم کردوو�ت و  
هێز و شکۆمەندی تۆم ب�ن�وە.   

3 لەبەر ئەوەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت لە ژ�ان باشترە،  
لێوەکانم ستا�شت دەکەن.   

4 بە درێژا�یی ژ�انم ستا�شت دەکەم،  
بە ناوی تۆوە دەستم بەرز دەکەمەوە.   

5 گ�انم تێر دەبێت وەک ئەوەی بە دوگb و چەوری،  
بە لێوی شادمانەوە دەمم ستا�شت دەکات.   

٦ لەناو نوێنەکەم �ادی تۆ دەکەم،  
بە درێژا�یی شەو ب�ر لە تۆ دەکەمەوە،   

7 چونکە تۆ هار�کارم بوو�ت،  
لەژێر سێبەری باڵەکانت گۆرانی دەڵێم.   

٨ گ�انم بە تۆوە بەندە،  
دەستی ڕاستی تۆ پشتم دەگرێت.   

٩ بەاڵم ئەوانەی بۆ کوشتنی من دەگەڕێن لەناودەچن،  
بەرەو ناخی زەوی شۆڕ دەبنەوە.   

 ١٠ ئەوانە بە دەمی شمشێر دەس�ێردرێن و
دەبن بە خۆراکی چەقەڵ.   

a ١١ شێوازێکی دەربڕ�نی ئەدەب�انەی ع�بر�ی�ە، بە مەبەستی ئەوەی �ەکەم�ان گرنگە و دووەم�ان لەو گرنگترە.  

b 5 دوگ �ان دونگ  



١٠١٨زەبوورەکان ٦3

 ١١ بەاڵم پاشا بە خودا دڵخۆش دەبێت،
هەموو ئەوانەی سوێند بە خودا دەخۆن ستا�شی دەکەن،   

چونکە دەمی درۆزنان دادەخرێت.   

زەبووری 64

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داودە.

١ ئەی خودا�ە، گوێ لە دەنگی سکااڵم بگرە،  
ژ�انم لە مەترسی دوژمنانم ب�ارێزە.   

٢ لە پی�النی بەدکاران بمشارەوە،  
لە کۆمەڵی خراپەکاران.   

3 کە زمانی خۆ�ان وەک شمشێر ت�ژ کردووە،  
قسە تاڵەکان�ان وەک ت�ری هاوێژراوە.   

4 لە بۆسەکان�انەوە ت�ر لە کەسی بێ کەموکوڕی دەگرن،  
لەناکاو تێیی دەگرن و ناترسن.   

5 بۆ کاری خراپە �ەکتری هاندەدەن،  
دەربارەی شاردنەوەی داوەکان�ان دەدوێن،   

دەڵێن: »کێ دەمانب�نێ؟«   
٦ تەگب�ر بۆ تاوان دەکەن،  

دەڵێن: »پی�النێکی تەواومان داڕشت!«   
بێگومان دڵ و دەروونی مرۆڤ قووڵە.   

7 بەاڵم خودا ت�ر�ان تێدەگرێت،  
لەناکاو بر�ندار�ان دەکات.   

٨ زمان درێژ�ی�ان دەبێتە هۆی کەوتن�ان،  
هەرکەسێک کە دە�انب�نێت سەری بادەدات.   

٩ هەموو ئادەم�زاد دەترسن،  
کاری خودا ڕادەگە�ەنن و   

ب�ردەکەنەوە لەوەی کە کردی.   

 ١٠ با ڕاستودروستان بە �ەزدان دڵخۆش بن و
پەنا ببەنە بەر ئەو،   

با هەموو دڵڕاستان ستا�شی بکەن!   

زەبووری 6٥

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود، گۆرانیپیەک.

١ ئەی خودا�ە، ستا�شکردن لە س��ۆن شا�انی تۆ�ە،  



زەبوورەکان ١٠١٩٦5

نەزرەکانمان بۆ تۆ بەجێدەهێن�ن.   
٢ ئەی ئەوەی گوێت لە نوێژ دەبێت،  

هەموو کەس بۆ الی تۆ دێت.   
3 کاتێک گوناه بەسەرماندا زاڵ بوو،  

تۆ کەفارەتی �اخ�بوونەکانی ئێمەت کرد.   
4 خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە هەڵ�اندەبژێر�ت و  

نز�ک�ان دەکە�تەوە بۆ ئەوەی لە حەوشەی ماڵەکەت بژ�ن!   
  تێر بوو�ن لە چاکی ماڵەکەت،

لە پەرستگای پی�رۆزی تۆ.   

5 بە سامناکی ڕاستودروستی وەاڵممان دەدە�تەوە،  
ئەی خودای ڕزگارکەرمان،   

  ئەی ئەوەی دان�شتووانی سەراپای زەوی و
دەر�ا دوورەکان پشتت پیێ دەبەستن،   

٦ کە بە هێزی خۆت چ�اکانت دامەزراندووە،  
بە توانا خۆتت چەکدار کردووە،   

7 کە هەڵچوونی دەر�اکان هێمن دەکە�تەوە،  
هەڵچوونی شەپۆلەکان�ان،   
هەروەها ئاژاوەی گەالن.   

٨ ئەوانەی لەوپەڕی ج�هان دەژ�ن، لە کارە سەرسوڕهێنەرەکانت دەترسن.  
لە شوێنی دەرکەوتنی بەرەبە�ان و ئاوابوونی ئێواران،   

گۆرانی شادمان��ان پیێ دەڵێ�ت.   

٩ با�ەخ بە زەوی دەدە�ت و ئاوی دەدە�ت،  
زۆر بەپی�ت و فەڕی دەکە�ت،   

  جۆگەکانی خودا پڕ ئاون،
دەغڵودان�ان ئامادە دەکە�ت،   

چونکە بەم شێوە�ە ڕێکت خستووە.   
 ١٠ هێڵی جووتەکانی تێر ئاو دەکە�ت و

تەخت و ڕێک�ان دەکە�ت،   
  بە لێزمەی باران پاراوی دەکە�ت و

بەروبووم�ان بەرەکەتدار دەکە�ت.   
 ١١ بە چاکەی خۆت تاج دەخە�تە سەر ساڵ و

ڕێڕەوەکانت چەوری لێ دەچۆڕێت.   
 ١٢ لەوەڕگاکانی دەشتودەر پڕ دەبن،

ناوقەدی گردەکان بە شادی دەبەست��ەوە.   
 ١3 مێرگەکان بە ڕانە مەڕ و مێگەل دادەپۆشرێن،



١٠٢٠زەبوورەکان ٦5

دەغڵودان دەبن بە کەوای دۆڵەکان،   
لە شادمان�دا هاوار دەکەن و گۆرانی دەڵێن.   

زەبووری 66

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، گۆرانیپیەک، زەبوورێک.

١ ئەی سەراپای زەوی، بە شادمان��ەوە هاوار بۆ خودا بکەن!  
بە شکۆمەندی ناوی ئەو گۆرانی بڵێن،  ٢  

ستا�شی شکۆدار بکەن!   
3 بە خودا بڵێن: »کردەوەکانت چەند سامناکن!  

هێزت ئەوەندە گەورە�ە،   
دوژمنانت ملکەچ�ت بۆ دەنوێنن.   
4 سەراپای زەوی کڕنۆشت بۆ دەبەن،  

گۆرانی ستا�شت بۆ دەڵێن،   
a».گۆرانی ستا�ش بۆ ناوی تۆ دەڵێن   

5 وەرن کردارەکانی خودا بب�نن،  
کارە سامناکەکەی لە پیێناوی ئادەم�زاد!   

٦ دەر�ای گۆڕی بۆ وشکانی،  
ئەوان بە پیێ�ان لە ڕووبار پەڕ�نەوە.   

با بە ئەو شادمان ب�ن.   
7 بە توانای خۆی هەتاهەتا�ە فەرمانڕەوا�ەتی دەکات،  

چاوەکانی چاودێری نەتەوەکان دەکەن،   
با �اخ��ەکان خۆ�ان بەرامبەری هەڵنەکێشن.   

٨ ئەی خەڵک�نە، ستا�شی خودامان بکەن،  
با دەنگی ستا�شکردنی بب�سترێت،   

٩ کە گ�انی ئێمەی بە ز�ندوو�یی پاراستووە و  
نە�هێشتووە پیێمان بخل�سکێت.   

 ١٠ ئەی خودا�ە، چونکە تۆ ئێمەت تاقی کردووەتەوە،
وەک ز�و ئێمەت پااڵوتووە.   

 ١١ ئێمەت خستووەتە داوەوە و
باری گرانت خستووەتە سەر شانمان.   

 ١٢ تۆ هێشتت خەڵکی سواری سەرمان بن،
بە ناو ئاو و ئاگردا ڕۆ�شت�ن،   

بەاڵم دواتر بۆ شوێنێکی بەپی�تت هێنا�ن.   

a 4 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی 7 و ١5، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ١٠٢١٦7

 ١3 بە قوربانی سووتاندنەوە دێمە پەرستگاکەت،
نەزرەکانم بەجێدەهێنم،   

 ١4 ئەو نەزرانەی کە لە کاتی تەنگانەدا،
لێوەکانم بەڵێنی پیێدابوون و بە دەممدا هاتبوون.   

 ١5 ئاژەڵی قەڵەو دەکەمە قوربانی،
لەگەڵ بۆنی دووکەڵی قۆچی قوربانی،   

تەگەa و گات بۆ دەکەمە قوربانی.   

 ١٦ ئەی هەموو لەخواترسەکان، وەرن و گوێ بگرن،
با پیێتان بڵێم چی بۆ من کردووە.   

 ١7 بە دەمی خۆم هاوارم بۆی کرد،
ستا�شکردنی لەسەر زمانم بوو.   

 ١٨ ئەگەر دڵم حەزی لە خراپە بووا�ە،
پەروەردگار گوێیی لێ نەدەگرتم،   

 ١٩ بەاڵم بێگومان خودا گوێیی لێ گرتم،
گوێیی لە دەنگم بوو لە کاتی نوێژکردنم.   

 ٢٠ ستا�ش بۆ خودا،
کە نە نوێژەکەی منی لە خۆی دوورخستەوە و   

نە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی خۆی لە من.   

زەبووری 67

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئامێرە ژێدارەکان، زەبوورێک، گۆرانیپیەک.

١ با خودا لەگەڵمان م�هرەبان بێت و بەرەکەتدارمان بکات،  
b،ڕوخساری خۆ�مان بەسەردا بدرەوشێنێتەوە   

٢ تاکو ڕێگات لەسەر زەوی زانراو بێت،  
ڕزگار�ت لەناو هەموو نەتەوەکان.   

3 ئەی خودا�ە، با گەالن ستا�شت بکەن،  
با هەموو گەالن ستا�شت بکەن.   

4 با نەتەوەکان دڵخۆش بن و گۆرانی شادی بڵێن،  
چونکە بە ڕێکی حوکمی خەڵک دەکە�ت و   

ڕێنما�یی نەتەوەکانی سەر زەوی دەکە�ت.   
5 ئەی خودا�ە، با گەالن ستا�شت بکەن،  

با هەموو گەالن ستا�شت بکەن.   

a ١5 نێری، سابرێن.  

b ١ لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی 4، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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٦ ئ�نجا زەوی بەروبوومی دەدات،  
خودا، خودای من، بەرەکەتدارمان دەکات.   

7 خودا بەرەکەتدارمان دەکات،  
سەرتاسەری زەوی لێیی دەترسن.   

زەبووری 6٨

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بۆ داود، زەبوورێک، گۆرانیپیەک.

١ با خودا هەستێت، با دوژمنانی پەرشوباڵو ببنەوە!  
با ناحەزانی لە ڕووی هەڵبێن!   

٢ وەک بەباکردنی دووکەڵ بەبا�ان بکە�ت،  
وەک توانەوەی مۆم لەبەردەم ئاگر،   

با بەدکاران�ش لەبەردەم خودا لەناوبچن.   
3 بەاڵم با ڕاستودروستان لەبەردەم خودا شاد و دڵخۆش بن،  

لە خۆش��ان شاگەشکە بن.   

4 گۆرانی بۆ خودا بڵێن، مۆس�قا بۆ ناوی بژەنن،  
ئەوەی سواری گال�سکە�ە بەسەر هەورەکان بەرزی بکەنەوە،   

  ناوی �ەزدانە،
لەبەردەمی دڵشاد بن.   

5 باوکی هەت�وان و پارێزەری بێوەژنان،  
خودا�ە لە چادری پەرستنی پی�رۆزی خۆی.   

٦ خودا ماڵ بۆ النەوازان داب�ن دەکات،  
بەندکراوەکان ئازاد دەکات،   

  بەاڵم �اخ��ەکان لە خاکێکی سووتاو ن�شتەجێ دەبن.

7 ئەی خودا�ە، کاتێک تۆ پیێشڕەو�یی گەلەکەتت کرد،  
a،کاتێک بە چۆڵەوان�دا ڕۆ�شت�ت   
٨ زەوی لەرزی و ئاسمان دڵۆپەی کرد  

لەبەردەم خودا، خودای س�نا،   
لەبەردەم خودا، خودای ئ�سرائ�ل.   

٩ ئەی خودا�ە، بارانێکی چاکت باراند،  
م�راتەکەت ماندوو بوو، تۆ بەهێزت کرد.   

 ١٠ کۆمەڵەکەت تێ�دا ن�شتەجێ دەبن،
خودا�ە، بە چاکەی خۆت، بۆ هەژارانت داب�ن کرد.   

a 7 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی ١٩ و 3٢، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ١٠٢3٦٨

 ١١ پەروەردگار فەرمانی داa و
کۆمەڵی ژنانی مزگێن�دەر زۆرن:   

 ١٢ »پاشا�ان و لەشکرەکان�ان بە خێرا�یی هەڵدێن!
ژنەکان کە لە ماڵ ماونەتەوە تااڵن دابەش دەکەن،   

 ١3 تەنانەت ئەوانەشی کە لەناو تەو�لەشن،
باڵی کۆتری لە ز�و هەڵکێشراو و   

پەڕەمووچەی زێڕی بێگەرد�ان بەردەکەوێ.«   
 ١4 کە خودای هەرە بەتوانا پاشاکانی پەرتەوازە کرد،
.bوەک بار�نی بەفر بوو لەسەر کێوی چەلمۆن   

 ١5 چ�ای باشان چ�ای خودا�ە،
چ�ای باشان چ�ای فرە لووتکە�ە.   

 ١٦ ئەی چ�ا فرە لووتکەکان، بۆچی چاو دەبڕنە ئەو چ�ا�ە،
کە خودا ئارەزووی دەکات تێ�دا ن�شتەجێ بێت،   
بەڵێ، ئەوەی �ەزدان هەتاهەتا�ە تێ�دا ن�شتەجێ�ە؟   

 ١7 گال�سکەکانی خودا هەزاران هەزارانە،
پەروەردگار لە س�ناوە هاتە پی�رۆزگا.   

 ١٨ ئەی �ەزدان، کاتێک بەرزبوو�تەوە بۆ بەرزا�یی،
د�لێکی زۆرت لەگەڵ خۆت برد،   

د�ار�ت لە خەڵک وەرگرت،   
  تەنانەت لە �اخ��ەکان�ش،

ئەی خودا�ە، بۆ ئەوەی تۆ لەوێ ن�شتەجێ ب�ت.   

 ١٩ ستا�ش بۆ پەروەردگار، بۆ خودای ڕزگار�مان،
ڕۆژ بە ڕۆژ بارمان هەڵدەگرێت.   

 ٢٠ خودا بۆ ئێمە خودای ڕزگار�ی�ە،
لە مردن دەربازبوون�ش لە �ەزدانی پەروەردگارەوە�ە.   

 ٢١ بێگومان خودا سەری ناحەزانی پان دەکاتەوە،
تەوقی سەری ئەوانەی بە ڕێگای گوناهدا دەڕۆن.   

 ٢٢ پەروەردگار دەفەرموێ: »لە باشانەوە دوژمنانت دەهێنمەوە،
لە قوواڵ�یی دەر�اکانەوە دە�انهێنمەوە،   
 ٢3 بۆ ئەوەی پیێت بە خوێن�ان سوور بێت،

زمانی سەگەکانت بەش�ان هەبێت لێ�ان.«   

a ١١ بەر لە دەست�ێکردنی جەنگ خودا فەرمانی سەرکەوتنی دا.  

b ١4 کێوێکی دارستاناو�ی�ە لە نز�ک شەخەم. بڕوانە ڕابەران ٩ :4٨ ،4٩  .  
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 ٢4 ئەی خودا�ە، کەژاوەی تۆ�ان ب�نی،
کەژاوەی خودا و پاشای من بەرەو پی�رۆزگا.   

 ٢5 گۆران�بێژەکان لەپیێشەوەن و سازلێدەرەکان لە دواوە،
کچۆڵە دەف لێدەرەکان لەناوەڕاست�ان.   

 ٢٦ لە کۆڕ و کۆمەڵی گەورەدا ستا�شی خودا بکەن،
ئەی ڕەچەڵەکی ئ�سرائ�ل، ستا�شی �ەزدان بکەن.   

 ٢7 ئەوەتا هۆزی بن�ام�نی بچکۆڵە پیێشەوا�انە،
کۆمەڵێک سەرکردەی �ەهودا،   

سەرکردەکانی زەبولون و نەفتالی.   

 ٢٨ ئەی خودا�ە، تواناکەتمان بۆ دەربخە،
ئەی خودا�ە، پاڵ�شت�ت دەربخە، هەروەک بۆ ئێمەت کرد.   

 ٢٩ لە پەرستگاکەتەوە، لە ئۆرشەل�م،
پاشاکان د�ار�ت پیێشکەش دەکەن.   

 3٠ سەرزەنشتی گ�انداری ناو قام�شەاڵن بکە،
a،ڕەوە گا و گوێرەکەی گەالن   

  تاکو بە ملکەچ��ەوە پارچە ز�و پیێشکەش بکات.
ئەو گەالنەی حەز�ان لە شەڕە، پەرت�ان بکە.   

 3١ باڵوێز لە م�سرەوە دێن،
کوشb دەستی خۆی بۆ خودا درێژ دەکات.   

 3٢ ئەی شانش�نەکانی زەوی، گۆرانی بۆ خودا بڵێن،
مۆس�قا بۆ پەروەردگار بژەنن،   

 33 بۆ سواری ئاسمان، ئاسمانی دێر�ن،
ئەوەتا دەنگی بەرز دەکاتەوە، بە دەنگێکی بەهێزەوە.   

 34 با هێزی خودا ڕابگە�ەنرێت،
ئەوەی شکۆمەند�ی�ەکەی بەسەر ئ�سرائ�لەوە�ە،   

ئەوەی هێزی لەناو هەورەکانە.   
 35 خودا�ە، لە پی�رۆزگاکەت سامدارتر�ت،

خودای ئ�سرائ�ل هێز و توانا دەدات بە گەلەکەی.   

a 3٠ مەبەستی لە ف�رعەون و سوپای نەتەوەکانی د�کە�ە.  

b 3١ واڵتێکە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  



زەبوورەکان ١٠٢5٦٩

  ستا�ش بۆ خودا!

زەبووری 6٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئاوازی گوڵی سەوسەن، بۆ داود.

١ ئەی خودا�ە، ڕزگارم بکە،  
چونکە ئاو هەتا لووتم هاتووە.   

٢ لە زەلکاوێکی قووڵ نوقوم دەبم،  
جێیی پیێیی تێدا ن��ە.   

  چوومەتە ناو قوواڵ�یی ئاو،
الفاو ڕا�ماڵ�وم.   

3 ماندوو بووم لە هاوارکردن،  
گەرووم ژان دەکات،   

  چاوەکانم کز بوون
هێندە چاوەڕوانی خودام بکەن.   

4 ئەوانەی بەبێ هۆ ڕق�ان لێمە  
لە مووی سەرم زۆرترن،   

  ز�اد بوون ئەوانەی دە�انەوێت تێکم بشکێنن،
ئەوانەی بە ناڕەوا لە دژی منن.   

  ئەوەی نەمدز�وە
ئێستا دەبێت ب�دەمەوە.   

5 ئەی خودا�ە، تۆ دەبەنگی من دەزان�ت،  
تاوانەکانم لە تۆ شاراوە ن�ن.   

٦ ئەی �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر،  
با ئەوانەی ه�وا�ان بە تۆ�ە،   
بەهۆی منەوە ڕ�سوا نەبن.   

  ئەی خودای ئ�سرائ�ل،
با ئەوانەی ڕوو لە تۆ دەکەن،   
بەهۆی منەوە شەرمەزار نەبن.   

7 لە پیێناوی تۆ بەرگەی ڕ�سوا�ی�م گرت،  
شەرمەزاری ڕووی داگرتم.   

٨ لەالی براکانم بووم بە ب�انی،  
لەالی کوڕانی دا�کم بووم بە بێگانە.   
٩ دڵگەرمی بۆ ماڵەکەت دەمسووتێنێت،  

جنێوی ئەوانەی ڕ�سوات دەکەن کەوتە سەر من.   
 ١٠ کاتێک گر�ام و بە ڕۆژووگرتن گ�انم نزم کردەوە،



١٠٢٦زەبوورەکان ٦٩

بوو بە سووکا�ەتی بۆم.   
 ١١ جلوبەرگی گوشم پۆشی،

بووم بە پەند لەال�ان،   
،a١٢ بووم بە جێیی سەرنجی ئەوانەی لەبەر دەروازە دادەن�شن 

مەستەکان�ش دەربارەی من گۆرانی گاڵتەئامێز هەڵدەبەستن.   

 ١3 ئەی �ەزدان، من نوێژم بۆ تۆ�ە،
لە کاتی ڕەزامەند�ت،   

  ئەی خودا�ە، بە گەورە�یی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت،
بە ڕزگار�ی�ە دڵسۆزانەکەت وەاڵمم بدەرەوە.   

 ١4 دەربازم بکە لە زەلکاو، با نوقوم نەبم،
لە دوژمنەکانم و لە قوواڵ�یی ئاو دەرباز دەبم.   

 ١5 با الفاو ڕام نەماڵێت،
قوواڵ�یی ئاو هەڵمنەلووشێت،   

زەوی قووتم نەدات.   

 ١٦ ئەی �ەزدان، بەدەنگمەوە وەرە، چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت چاکە،
بەگوێرەی زۆری بەزە�ی�ەکەت ئاوڕم لێ بدەوە،   

 ١7 ڕووت لە خزمەتکاری خۆت مەپۆشە،
چونکە لە تەنگانەدام، زوو وەاڵمم بدەوە.   

 ١٨ لێم نز�ک بەرەوە و گ�انم دەرباز بکە،
لەبەر دوژمنانم بمکڕەوە.   

 ١٩ تۆ بە سووکا�ەتی و شەرمەزاری و ڕ�سوا�یی من دەزان�ت،
هەموو دوژمنەکانم لەبەردەمتن.   

 ٢٠ ڕ�سوا�یی دڵی شکاندووم،
نەخۆش کەوتووم،   

  چاوەڕێیی سۆز بووم، نەبوو،
چاوم لە دڵنەوا�یی گێڕا، دەستم نەکەوت.   

 ٢١ ژەهری تاڵ�ان دەرخواردم دا،
لە ت�نوو�ەت�م سرکە�ان دەرخوارد دام.   

 ٢٢ با خوانەکەی بەردەم�ان ببێتە داو�ان،
ببێتە سزا و تەڵە�ان.   

 ٢3 با بەرچاو�ان تار�ک بێت تاکو نەب�نن،
هەم�شە پشت�ان چەماوە بێت.   

 ٢4 هەڵچوونی خۆت�ان پیێدا هەڵبڕێژە،
a ١٢ پی�ران و ماقواڵنی شار لەبەردەم دەروازەی شارەکە کۆبوونەتەوە.  
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با ئاگری تووڕە�ی�ت ب�انگاتێ.   
 ٢5 با خێوەتگاکان�ان چۆڵ بێت،

کەس نەبێت لە ڕەشماڵ�ان ن�شتەجێ بێت!   
 ٢٦ ئەوەی تۆ لێت داوە، ئەوان دە�چەوسێننەوە و

ئەوەی تۆ بر�ندارت کردووە، باسی ئازارەکانی دەکەن.   
 ٢7 تاوان بخەرە سەر تاوانەکان�ان،

بێبەش�ان بکە لە ڕاستودروست�ت.   
 ٢٨ لە پەڕتووکی ژ�اندا ب�انسڕەوە،

لەگەڵ ڕاستودروستان ناو�ان مەنووسە.   

 ٢٩ ئەی خودا�ە، من لە ئازار و تەنگانەدام،
با ڕزگار�ت بەرزم بکاتەوە.   

 3٠ بە گۆرانی ستا�شی ناوی خودا دەکەم،
بە سوپاسگوزار�ی�ەوە گەورە�یی ڕادەگە�ەنم.   

 3١ ئەمە لەالی �ەزدان لە گا چاکترە،
لە گوێرەکەی بە قۆچ و سم.   
 3٢ هەژاران دەب�نن و شاد دەبن،

ئەی ئەوانەی ڕوو لە خودا دەکەن، با دڵتان ببووژێتەوە!   
 33 �ەزدان بە دەنگ ستەملێکراوانەوە دەچێت،
بە سووک��ەوە تەماشای د�لەکانی ناکات.   

 34 با ئاسمان و زەوی ستا�شی بکەن،
دەر�اکان�ش و هەرچی تێ�اندا دەجوڵێت،   

 35 چونکە خودا س��ۆن ڕزگار دەکات و
شارەکانی �ەهودا بن�اد دەنێتەوە،   

  لەوێ ن�شتەجێ دەبن و دەبێتە موڵک�ان،
دەبێتە م�رات بۆ منداڵی خزمەتکارەکانی،  3٦ 

ئەوانەی ناوی ئەو�ان خۆشدەوێت تێ�دا دەژ�ن.   

زەبووری 70

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان، بۆ داود، بۆ یادکردنەوە.

١ ئەی خودا�ە، خێرابە بۆ دەربازکردنم،  
ئەی �ەزدان، پەلە بکە لە �ارمەت�دانم.   

٢ با شەرمەزار و سووک بن  
ئەوانەی گ�انی من�ان دەوێت،   

  با ببەزن و ڕ�سوا بن
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ئەوانەی حەز بە خراپەی من دەکەن.   
3 با هەڵبێن لە شەرمان  

ئەوانەی پیێم دەڵێن: »هۆی ها! هۆی ها!«   
4 بەاڵم با هەموو ئەوانەی ڕوو لە تۆ دەکەن،  

شاد و دڵخۆش بن.   
  با هەم�شە بڵێن: »مەزن بێت خودا!«
ئەوانەی حەز لە ڕزگار�یی تۆ دەکەن.   

5 بەاڵم سەبارەت بە من، هەژار و نەدارم،  
خودا�ە، خێرا وەرە بۆ الم.   

  �ارمەت�دەر و دەربازکەرم تۆی،
ئەی �ەزدان، دوامەکەوە.   

زەبووری 7١
١ ئەی �ەزدان، من پەنا دەبەمە بەر تۆ،  

با هەرگ�ز شەرمەزار نەبم،   
٢ بە ڕاستودروستی خۆت فر�ام بکەوە و دەربازم بکە.  

گوێم بۆ ڕاگرە و ڕزگارم بکە.   
3 بۆم ببە بە تاشەبەردی پەنا،  

هەم�شە پەنای بۆ ببەم.   
  فەرمانی ڕزگار�یی من بدە،

چونکە تۆ تاشەبەردی من�ت، تۆ قەاڵی من�ت.   
4 ئەی خودای من، لە دەستی بەدکاران،  

لە چەپۆکی خراپەکاران و زۆرداران دەربازم بکە.   

5 ئەی �ەزدانی بااڵدەستم، چونکە تۆ ه�وای من�ت،  
لە گەنج��ەوە پشتوپەنای من�ت.   

٦ لە سکی دا�کمەوە پشتم بە تۆ بەستووە،  
تۆ بووی لە هەناوی دا�کمەوە دەرتهێنام،   

ستا�شم هەم�شە بۆ تۆ�ە.   
7 بووم بە پەند لەالی زۆر کەس،  

بەاڵم تۆ پەناگای بەهێزی من�ت.   
٨ دەمم پڕە لە ستا�شی تۆ،  

لە شکۆدارکردنت بە درێژا�یی ڕۆژ.   

٩ لە کاتی پی�ری فڕێممەدە،  
کە هێزم لەبەر نەما وازم لێمەهێنە،   

 ١٠ چونکە دوژمنەکانم قسەم لەسەر دەکەن،
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ئەوانەی چاوەڕێیی کوشتنم دەکەن، پیێکەوە تەگب�ر دەکەن.   
 ١١ دەڵێن: »خودا وازی لێ هێناوە،

ڕاوی بنێن و ب�گرن،   
چونکە دەربازکەری ن��ە.«   
 ١٢ خودا�ە، لێم دوور مەکەوە،

ئەی خودای من، زوو بگە فر�ام.   
 ١3 با شەرمەزار بن و لەناوبچن، ئەوانەی سکااڵم لێ دەکەن،

با بە ڕ�سوا�یی و سووکا�ەتی ب�ۆشرێن،   
ئەوانەی خراپەی من�ان دەوێت.   

 ١4 بەاڵم من هەم�شە ه�وادارم،
هەتا دێت ز�اتر ستا�شت دەکەم.   

 ١5 دەمم باسی ڕاستودروست�ت دەکات،
بە درێژا�یی ڕۆژ باسی ڕزگار�ت دەکات،   

هەرچەندە پیێوانەکەی نازانم.   
 ١٦ دان بە پاڵەوان�ێتی �ەزدانی بااڵدەستم دەنێم،

تەنها ڕاستودروستی تۆ دەهێنمەوە �اد.   
 ١7 خودا�ە، لە سەردەمی گەنج��ەوە فێرت کردووم،

هەتا ئێستا کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ڕادەگە�ەنم.   
 ١٨ خودا�ە، تەنانەت لە پی�ری و ڕ�ش س��ێت�شم،

وازم لێ مەهێنە،   
  هەتا توانات بۆ نەوەی داهاتوو ڕابگە�ەنم،

هێزت بۆ هەموو ئەوانەی دێن.   

 ١٩ خودا�ە، ڕاستودروست�ت هەتا بەرزا�ی�ە،
ئەوەی تۆ کردت زۆر مەزنە.   

ئەی خودا�ە، کێ وەک تۆ�ە؟   
 ٢٠ تۆ تەنگانەی زۆر و تاڵت پی�شاندام،

بەاڵم دەگەڕێی�تەوە و ز�ندووم دەکە�تەوە،   
لە ناخی زەو�ی�ەوە دووبارە بەرزم دەکە�تەوە.   

 ٢١ مەزنێت�م ز�اتر دەکە�ت،
دەگەڕێی�تەوە و دڵنەوا�ی�م دەکە�ت.   

 ٢٢ ئەی خودای من،
من�ش بە ساز ستا�شی دڵسۆز�ت دەکەم،   

  ئەی پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل،
بە ق�سارەوە مۆس�قات بۆ دەژەنم.   
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 ٢3 لێوەکانم هەلهەلە لێدەدەن،
کە گۆران�ت بۆ دەڵێم،   

هەروەها گ�انم، ئەوەی کە کڕ�تەوە.   
 ٢4 زمان�شم بە درێژا�یی ڕۆژ باسی ڕاستودروست�ت دەکات،

چونکە شەرمەزار و سووک بوون،   
ئەوانەی خراپەی من�ان دەوێت.   

زەبووری 7٢

بۆ سلێمان.

١ ئەی خودا�ە، دادپەروەری خۆت بدە بە پاشا،  
ڕاستودروست�ت بە کوڕی پاشا.   

٢ با بە ڕاستودروستی حوکمی گەلەکەت بکات،  
بە دادپەروەر�ش هەژارەکانت.   

3 با چ�اکان ئاشتی بۆ گەل داب�ن بکەن،  
گردەکان ڕاستودروستی.   

4 با دادوەری کڵۆاڵنی گەل بکات،  
کوڕی نەداران ڕزگار بکات،   
زۆرداران وردوخاش بکات.   

5 با وەک خۆر بمێنێت،  
وەک مانگ بە درێژا�یی نەوەکان.   
٦ وەک باران بەسەر گ�ادا ببارێت،  

وەک هەور زەوی ئاو بدات،   
7 ڕاستودروستان لە سەردەمی ئەو شکۆفە دەکەن،  

ئاشت��ەکی زۆر دەبێت هەتا فەوتانی مانگ.   

٨ لە دەر�اوە هەتا دەر�ا حوکم دەکات،  
لە ڕووباری فوراتەوە هەتا ئەوپەڕی زەوی.   

٩ ب�اباننش�نەکان کڕنۆشی بۆ دەبەن و  
ناحەزانی تۆز دەلێسنەوە.   

 ١٠ پاشاکانی تەرش�شa و دوورگە دوورەکان سەرانە دەنێرن،
پاشاکانی شەبا و سەباb د�اری بۆ دێنن.   

 ١١ هەموو پاشاکان کڕنۆشی بۆ دەبەن و
هەموو نەتەوەکان خزمەتی دەکەن.   

a ١٠ تەرش�ش: دوا�ی�ن سنووری ڕۆژئاوای ج�هان بووە کە ئەو سەردەمە مرۆڤ پیێیی زان�بێت.  

b ١٠ ناوی هۆز و شوێنە، دەکەونە �ەمەن و هەندێک�ان کۆچ�ان کردووە بۆ ئەس�وپی�ا. خەڵکەکەی بە بازرگانی بەناوبانگ بوون.  
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 ١٢ لەبەر ئەوەی نەدار کە هاواری بۆ دەبات، دەربازی دەکات،
چەوسێنراو�ش کە �ارمەت�دەری ن��ە.   

 ١3 بەزە�یی بە الواز و نەداردا دێتەوە،
گ�انی نەدارەکان ڕزگار دەکات،   

 ١4 گ�ان�ان لە ستەم و توندوت�ژی دەکڕێتەوە،
خوێنی ئەوان لەالی بەنرخە.   

 ١5 تەمەن درێژ بێت!
با لە زێڕی شەبای پیێبدرێت،   

  با هەم�شە خەڵک نزای بۆ بکەن،
با بە درێژا�یی ڕۆژ داوای بەرەکەتی بۆ بکەن.   

 ١٦ با دانەوێڵە�ەکی زۆر لەسەر زەوی بێت،
لەسەر لووتکەی گردەکان،   

  بەرهەمی وەک لوبنان بشەکێتەوە،
با ئەوانەی لە شارەکانن وەک گ�ای کێڵگە چرۆ بکەن.   

 ١7 با هەتاهەتا�ە ناوی بمێنێت،
هەتا خۆر مابێت ناوی بەردەوام بێت.   

  هەموو نەتەوەکان لەوەوە بەرەکەتدار بن،
هەمووان خۆزگەی پیێ بخوازن.   

 ١٨ ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگار، خودای ئ�سرائ�ل،
بە تەنها ئەوە کاری سەرسوڕهێنەر دەکات.   

 ١٩ هەتاهەتا�ە ستا�ش بۆ ناوی شکۆداری،
با شکۆمەند�ی�ەکەی هەموو ج�هان پڕ بکات.   

  ئام�ن و ئام�ن.

 ٢٠ لێرەدا نوێژەکانی داودی کوڕی �ەسا تەواو بوون.

کۆکراوەی بەشی سێپیەم

زەبوورەکانی 7٣ –٨٩

زەبووری 7٣

زەبوورێکی ئاساف.

١ بێگومان خودا چاکە بۆ ئ�سرائ�ل،  
بۆ دڵ�اکەکان.   
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٢ بەاڵم من خەر�ک بوو پیێم بخزێت و  
زۆری نەمابوو هەنگاوم بخل�سکێت،   

3 چونکە بەغ�ل�م بە لووتبەرزەکان برد،  
کە ئاسوودە�یی بەدکارانم دی.   

4 ترس�ان لە مردن ن��ە،  
جەستە�ان تەندروست و قەڵەوە.   
5 لە ڕەنجکێشانی مرۆڤ بەدەرن،  

وەک خەڵکی تێناکەون.   
٦ بۆ�ە لووتبەرز�ی�ان وەک ملوانکە لە مل کردووە و  

بەرگی توندوت�ژ�ی�ان پۆش�وە.   
7 خراپە لە دڵی بێ بەزە�ی�انەوە دێت،  

لێکدانەوەی دڵ�ان بێ سنوورە.   
٨ گاڵتەجاڕی دەکەن و بە خراپە دەدوێن،  

بە لووتبەرز�ی�ەوە باسی ستەم دەکەن.   
٩ ڕووی دەم�ان لە ئاسمان کردووە،  
زمان�ش�ان بەسەر زەو�دا دەگێڕن.   
 ١٠ بۆ�ە خەڵکی خۆ�ان دێنە ال�ان و

.aباوەڕ بە قسەکان�ان دەکەن   
 ١١ دەڵێن: »چۆن خودا دەزانێت؟

ئا�ا لەالی هەرەبەرز زان�اری هە�ە؟«   

 ١٢ ئەوەتا ئەمانە بەدکارن،
هەم�شە لە خۆش�دان و سامان�ان لە ز�ادبووندا�ە.   

 ١3 بێگومان بە بێهوودە دڵی خۆمم بە پاکی ڕاگرتووە،
دەست�شم بە بێگەردی شوشتووە.   

 ١4 بە درێژا�یی ڕۆژ لێم قەومابوو،
هەتا بەرەبە�ان تەمبێ کرابووم.   

 ١5 ئەگەر بە ڕاشکاوی قسەم دەکرد،
ئەوا لەگەڵ منداڵەکانت ناپاک دەبووم.   

 ١٦ کاتێک و�ستم لەمە تێبگەم،
بە ئەرکێکی سەختم ب�نی،   

 ١7 هەتا چوومە ناو پی�رۆزگای خودا،
ئەوسا لە چارەنووس�ان تێگە�شتم.   

a ١٠ ع�بری: ئاو بە زۆری دەخۆنەوە.  
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 ١٨ بە ڕاستی لە جێگا�ەکی خل�سک داتناون،
تووشی وێران�ت کردوون.   

 ١٩ چۆن بە چاوتروکانێک وێران بوون،
لە ترسان بە تەواوی لەناوچوون!   

 ٢٠ ئەی پەروەردگار، وەک خەون کاتی بەئاگا هاتنەوە،
لە کاتی بەئاگا�یی وەک خەون ڕ�سوا�ان دەکە�ت.   

 ٢١ کاتێک دڵم تەنگ بوو،
وەک شمشێر هەناومی بڕی،   

 ٢٢ گێل و نەزان بووم،
لەالی تۆ وەک ئاژەڵم لێهات.   

 ٢3 لەگەڵ ئەوەشدا، من هەم�شە لەالی تۆم،
دەستی ڕاستی منت گرت.   

 ٢4 بە ئامۆژگار�ت ڕێنما�ی�م دەکە�ت،
پاشان بۆ شکۆمەند�م دەبە�ت.   

 ٢5 بێجگە لە تۆ لە ئاسمان کێم هە�ە؟
ئەگەر لەگەڵ تۆ بم، لەسەر زەو�ش ه�چ ن��ە ئارەزووی بکەم.   

 ٢٦ جەسته و دڵم کۆتا�ی�ان پیێدێت،
بەاڵم هەتاهەتا�ە هێزی دڵ و بەشی من خودا�ە.   

 ٢7 ئەوەتا ئەوانەی لە تۆ دوورن وێڵ دەبن،
ئەوانەی ناپاک�ت لەگەڵ بکەن دوا�ان دەبڕ�تەوە.   

 ٢٨ بەاڵم نز�کبوونەوە لە خودا بۆ من باشە،
�ەزدانی بااڵدەستم کرد بە پەناگام،   

هەتا باسی هەموو کردەوەکانت بکەم.   

زەبووری 74

هۆنراوەیەکی ئاساف.

١ ئەی خودا�ە، بۆچی هەتاهەتا�ە ڕەتت کرد�نەوە؟  
بۆچی تووڕە�ی�ت دووکەڵ دەکات بەسەر مەڕی لەوەڕگاکەتدا؟   

٢ کۆمەڵی خۆت لەب�ر بێت، کە لە کۆنەوە بەدەستت هێناوە،  
هۆزی م�راتی خۆتت کڕ�ی�ەوە،   

ئەم کێوی س��ۆنە کە تێ�دا ن�شتەجێ بوو�ت.   
3 هەنگاو هەڵبڕە بەرەو وێرانگای هەم�شە�یی،  

هەموو ئەو وێرانکار�ی�ەی کە دوژمن بە پی�رۆزگای کرد.   
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4 ناحەزەکانت لە ناوەڕاستی شوێنی چاوپیێکەوتنی تۆدا نەڕاند�ان،  
ئااڵکان�ان وەک ن�شانە چەقاند.   

5 لەوانە دەچوون کە تەورەکان�ان بەرزکردووەتەوە،  
لەسەر داری دارستانەکان.   

٦ بە تەور و چەکوش تێک�ان شکاند،  
هەموو نەخشێنراوەکان.   

7 ئاگر�ان لە پی�رۆزگاکەت بەردا،  
ئەو شوێنەی کە ناوی تۆی تێدا ن�شتەجێ�ە گاڵو�ان کرد.   

٨ لە دڵی خۆ�اندا گوت�ان: »بە تەواوی بەسەر�اندا زاڵ دەب�ن!«  
هەموو نزرگە�ەکی خودا�ان لەسەر زەوی سووتاند.   

٩ پەرجووەکانمانa ناب�ن�ن و  
ه�چ پیێغەمبەرێک نەماوە،   

کەس�شمان نازانێت تاکو کە�ە.   
 ١٠ ئەی خودا�ە، هەتا کەی ناحەزان جنێو بدەن؟

ئا�ا دوژمن هەتاهەتا�ە بێز�ان لە ناوی تۆ بێتەوە؟   
 ١١ بۆچی دەستت دەگەڕێن�تەوە؟

دەستی ڕاستت لە باخەڵت دەربهێنە و لەناو�ان ببە!   

 ١٢ بەاڵم خودا�ە، تۆ هەر لە ئەزەلەوە پاشای منی،
دروستکەری ڕزگار�ت لەناوەڕاستی زەوی.   

 ١3 تۆ بە هێزی خۆت دەر�ات شەقکرد،
سەری ئەژد�هاکانی دەر�ات لەسەر ئاو پانکردەوە.   

 ١4 تۆ سەرەکانی ل�ڤ�اتانتb وردوخاش کرد،
کردت بە خۆراکی دڕندە ب�ابان��ەکان.   

 ١5 تۆ کانی و جۆگەکانت تەقاندەوە،
تۆ ڕووبارە هەم�شە ڕۆ�شتووەکانت وشککرد.   

 ١٦ ڕۆژ هی تۆ�ە و شەو�ش هی تۆ�ە،
تۆ ڕووناکی و خۆرت دامەزراند.   

 ١7 هەموو سنوورەکانی زەوی تۆ د�ارت کردوون،
تۆ هاو�ن و زستانت داهێناوە.   

 ١٨ ئەی �ەزدان، ئەمەت لەب�ر بێت، ناحەزان سووکا�ەت��ان پیێت کرد،
گەلێکی گێل بێز�ان لە ناوی تۆ کردەوە.   

a ٩ پەرجوو: موعج�زە.  

b ١4 جۆرە ئەژد�ها�ەکە، بڕوانە ئە�وب 4١ :١  .  
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 ١٩ گ�انی کۆترەکەتa مەکە نێچ�ری دڕندەکان،
هەرگ�ز ژ�انی گەلە چەوسێنراوەکەت لەب�ر مەکە.   

 ٢٠ پە�مانی خۆت لەب�ر بێت،
چونکە هەموو شوێنە تار�کەکانی زەوی بوونە النەی توندوت�ژی.   

 ٢١ ڕێ مەدە کەسی تێکشکاو بە شەرمەزاری بگەڕێتەوە.
با هەژار و کڵۆاڵن ستا�شی ناوت بکەن.   

 ٢٢ ئەی خودا�ە، ڕاپەڕە، بەرگری لە مافی خۆت بکە!
لەب�رت بێت چۆن گێلەکان بە درێژا�یی ڕۆژ گاڵتە�ان پیێت دەکرد.   

 ٢3 قسەی دژەکانت لەب�ر مەکە،
ژاوەژاوی نە�ارانت کە بەردەوام لە ز�ادبوونە.   

زەبووری 7٥

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی »وێران مەکە«، زەبوورێکی ئاساف. گۆرانیپیەک.

١ ئەی خودا�ە، ستا�شت دەکە�ن،  
ستا�شت دەکە�ن، چونکە ناوت نز�کە،   

خەڵکی باسی کارە سەرسوڕهێنەرەکانت دەکەن.   

٢ تۆ دەفەرمووی: »کات د�ار دەکەم،  
بە ڕاستی دادوەری دەکەم.   

3 کە زەوی و هەموو دان�شتووانەکەی دەلەرزن،  
b.منم کۆڵەکەکانی دەچەس�ێنم   

4 بە لووتبەرزان دەڵێم: ”لووتبەرز مەبن،“  
بە خراپەکاران: ”هێزتان دەرمەخەن.   

5 هێزتان بەرەو ئاسمان دەرمەخەن،  
بە کەللەڕەقی مەدوێن.“«   

٦ نە لە ڕۆژهەاڵت و نە لە ڕۆژئاوا،  
نە لە ب�ابان کەس ناتوانێ مرۆڤ بەرز بکاتەوە،   

7 بەڵکو خودا�ە دادپەروەری دەکات،  
ئەم نزم دەکات و ئەو بەرز دەکاتەوە.   

٨ جام بەدەستی �ەزدانەوە�ە،  
پڕە لە مەی ترشاو و تێکەڵ بە داوودەرمان،   

  لەمە تێدەکات، هەموو بەدکارانی سەر زەوی
لێیی بخۆنەوە و هەتا خڵتەکەی بەتاڵی بکەن.   

a ١٩ مەبەستی لە گەلی ئ�سرائ�لە، بڕوانە هۆشەع 7 :١١  .  

b 3 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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٩ بەاڵم من هەتاهەتا�ە ئەمە ڕادەگە�ەنم،  
گۆرانی بۆ خودای �اقوب دەڵێم، کە دەفەرموێت:   

 ١٠ »هێزی هەموو بەدکارەکان دەڕووخێنم،
هێزی ڕاستودروستان�ش ز�اد دەکەم.«   

زەبووری 76

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئامێری ژێدار. زەبوورێکی ئاساف. گۆرانیپیەک.

١ لە �ەهودا خودا ناسراوە،  
لە ئ�سرائ�لدا ناوی گەورە�ە!   

،a٢ کەپری لە شال�مە  
هەواری لە س��ۆنە.   

3 لەوێ ت�رە گڕدارەکان و  
b.قەڵغان و شمشێر و جەنگەکانی تێکشکاند   

4 تۆ ڕەوشەنی،  
لە چ�ای نێچ�رەکان شکۆدارتری.   
5 قارەمانەکان ماڵ�ان بە تااڵن چوو،  

دوا�ی�ن خەوی خۆ�ان نوستن،   
ه�چ جەنگاوەرێک نە�توانی دەست بکاتەوە.   

٦ ئەی خودای �اقوب، بە سەرزەنشتی تۆ،  
ئەسپ و سوار پیێکەوە کەوتنە خەوێکی قووڵەوە!   

7 تۆ خۆت بەسام�ت!  
لە کاتی تووڕە�ی�ت، کێ لەبەردەمت ڕادەوەستێت؟   

٨ لە ئاسمان حوکمت ب�سترا،  
زەوی ترسا و کپ بوو،   

٩ بە هەستانی خودا بۆ دادوەری،  
بۆ ڕزگارکردنی هەموو ستەملێکراوانی زەوی.   
 ١٠ بێگومان تووڕە�یی مرۆڤ ستا�شت دەکات،

خۆتت بە پاشماوەی تووڕە�یی چەکدار کردووە.   

 ١١ نەزر بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان بکەن و بەجێیی بهێنن.
ئەی هەموو ئەوانەی لە دەور�دان،   

د�اری پیێشکەش بە سامناک بکەن.   
 ١٢ ئەوەی ڕۆحی م�رەکان دەشکێنێت،

a ٢ واتە )ئاشتی(، مەبەست لە شاری ئۆرشەل�مە )قودس(.  

b 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ٩، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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سامناکە بۆ پاشاکانی سەر زەوی.   

زەبووری 77

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان. ئاوازی یەدوتون، زەبوورێکی ئاساف.

١ دەنگم بۆ خودا بەرز دەکەمەوە، هاوار دەکەم،  
دەنگم بۆ خودا بەرز دەکەمەوە بۆ ئەوەی گوێیی لێم بێت.   

٢ لە ڕۆژی تەنگانەم ڕوو لە پەروەردگار دەکەم،  
بە درێژا�یی شەو دەست پان دەکەمەوە، بێ ئەوەی سڕبێت.   

گ�انم نەوازش ڕەت دەکاتەوە.   

3 ب�ر لە خودا دەکەمەوە و دەناڵێنم،  
a.ورد دەبمەوە و ڕۆحم دەبوورێتەوە   

4 پیێڵووی چاوەکانمت گرت،  
ش�رزە بووم، قسەم پیێ نەکرا.   

5 ب�ر لە ڕۆژگاری دێر�ن دەکەمەوە،  
سااڵنی ڕابردوو.   

٦ شەوانە لە دڵی خۆم ب�ر لە ئاوازەکانم دەکەمەوە،  
ورد دەبمەوە و ڕۆحم دەگەڕێت:   

7 »ئا�ا هەتاهەتا�ە پەروەردگار ڕەتمان دەکاتەوە؟  
چ�تر لێمان ڕازی نابێتەوە؟   

٨ ئا�ا خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ە نەماوە؟  
ئا�ا بەڵێنەکانی بۆ نەوە دوای نەوە دوا�ی�ان هاتووە؟   

٩ ئا�ا خودا م�هرەبانی لەب�ر کردووە؟  
�ان لە تووڕە�یی بەزە�یی خۆی داخستووە؟«   

 ١٠ ئ�نجا دەڵێم: »ئەمە دەردی منە:
دەستە ڕاستەی خودای هەرەبەرز گۆڕاوە.«   

 ١١ کردارەکانی �ەزدان دێنمەوە �ادم،
بێگومان پەرجووەکانی تۆم لەب�رە کە لە کۆنەوە�ە.   

 ١٢ لە هەموو کارەکانت ورد دەبمەوە و
ب�ر لە کردەوە مەزنەکانت دەکەمەوە.   

 ١3 ئەی خودا�ە، ڕێگات پی�رۆزە.
چ خودا�ەک وەک خودا مەزنە؟   

 ١4 تۆ ئەو خودا�ەی کە پەرجووت کردووە و
هێزی خۆتت لەنێو خەڵک دەرخستووە.   

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی ٩ و ١5، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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 ١5 بە بازووی خۆت گەلی خۆتت کڕ�ی�ەوە،
نەوەی �اقوب و �وسف.   

 ١٦ ئەی خودا�ە، کە ئاوەکان تۆ�ان ب�نی،
کە ئاوەکان تۆ�ان ب�نی ترسان،   

بگرە قوواڵ�ی�ەکان هەژان.   
 ١7 هەورەکان ئاو�ان ڕشت،

هەورەتر�شقەکان دەنگ�ان دا�ەوە،   
هەروەها ت�رەکانت بر�سکانەوە.   

 ١٨ گرمەی هەورەتر�شقەی تۆ لە گەردەلوول،
بروسکەکان دن�ا�ان ڕووناک کردەوە،   

زەوی لەرزی و هەژا.   
 ١٩ ڕێگات بە ناو دەر�ادا�ە،

ڕێچکەکانت بە ناو ئاوە زۆرەکانە،   
شوێن پیێ�ەکانت نەزانران.   

 ٢٠ لەسەر دەستی موسا و هارون،
وەک مێگەلە مەڕ ڕێنما�یی گەلی خۆتت کرد.   

زەبووری 7٨

هۆنراوەیەکی ئاساف.

١ ئەی گەلی من، گوێ بدەنە فێرکردنم،  
گوێ شل بکەن بۆ قسەکانی دەمم.   

٢ بە نموونە دەمم دەکەمەوە،  
مەتەڵی ڕۆژگاری کۆن ڕادەگە�ەنم.   
3 ئەو شتانەی ب�ستوومانە و زان�ومانە،  

ئەوەی باوباپی�رانمان پیێ�ان گوتوو�ن.   
4 ئەو شتانە لە منداڵەکان�ان ناشار�نەوە،  

بەڵکو بە نەوەی داهاتوو،   
  ستا�شی �ەزدان ڕادەگە�ەن�ن،

هێزی و کارە سەرسوڕهێنەرەکانی کە کردوو�ەتی.   
5 لەناو بنەماڵەی �اقوب شەر�عەتیa دامەزراند،  

لەناو ئ�سرائ�ل تەورات،   
  کە باوباپی�رانی ئێمەی ڕاس�ارد

کە فێری مندااڵنی خۆ�انی بکەن،   

a 5 بڕوانە دەرچوون ١٦ :3١ -34.   
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٦ بۆ ئەوەی نەوەی داهاتوو ب�انزانێت،  
ئەو مندااڵنەی لەدا�ک دەبن،   

ئەوان�ش هەستن و بۆ مندااڵنی خۆ�انی باس بکەن.   
7 ئ�نجا ه�وا�ان بە خودا دەبێت،  

کردارەکانی خودا�ان لە �اد ناچێ،   
بەڵکو ڕاس�اردەکانی بەجێدەگە�ەنن،   

٨ بۆ ئەوەی وەک باوباپی�ران�ان نەبن،  
نەوە�ەکی �اخی و کەللەڕەق،   

  نەوە�ەک جگەرسۆز نەبوو بۆ خودا،
ڕۆح�ش�ان دڵسۆزی ئەو نەبوو.   

٩ ئەفرا�م��ەکان کە چەک�ان ت�روکەوان بوو،  
لە ڕۆژی جەنگدا گەڕانەوە.   

 ١٠ پە�مانی خودا�ان شکاند،
بەپیێیی فێرکردنی نەجواڵنەوە.   

 ١١ کردارەکانی خودا�ان لەب�ر کرد،
ئەو کارە سەرسوڕهێنەرانەی کە پی�شانی دابوون.   

 ١٢ لەبەرچاوی باوباپی�ران�ان پەرجووی کرد،
.aلە خاکی م�سر، لە واڵتی چۆعەن   

 ١3 دەر�ای شەقکرد و پەڕاندن�ەوە،
وەک بەربەست ئاوی ڕاگرت.   

 ١4 بە ڕۆژ بەهۆی هەورەوە ڕێبەری کردن،
بە درێژا�یی شەو�ش بە ڕووناکی ئاگر.   

 ١5 لە ب�ابان تاشەبەردی شەقکرد و ئاوی پیێدان،
ئەوەندە زۆر وەک لە دەر�اوە بێت.   
 ١٦ جۆگەی لەناو تاشەبەرد هەڵقواڵند،

وەک ڕووبار ئاوی بەردا�ەوە.   

 ١7 بەاڵم بەردەوام بوون لە گوناهکردن لە دژی،
لە �اخ�بوون لە دژی خودای هەرەبەرز لە ب�ابان.   

 ١٨ لە دڵی خۆ�اندا خودا�ان تاقی کردەوە
بە داواکردنی ئەو خواردنەی دڵ�ان پیێوەی بوو.   

 ١٩ لە دژی خودا دوان و گوت�ان:
»ئا�ا خودا دەتوانێت لە چۆڵەوانی مێزێک بڕازێنێتەوە؟   

 ٢٠ ڕاستە، لە تاشەبەردەکەی دا و ئاوی لێ هێنا،

a ١٢ شارێکی م�سر�ی�ە دەکەوتە ڕۆژهەاڵتی دەلتای ن�لەوە.  
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جۆگەکان ئاو�ان لێ ڕژا!   
  بەاڵم ئا�ا دەتوانێت نان�ش بدات و

گۆشت بۆ گەلەکەی داب�ن بکات؟«   
 ٢١ کە �ەزدان ئەمەی ب�ست زۆر تووڕە بوو،

ئاگری داگ�رسا لە دژی �اقوب،   
هەروەها تووڕە�یی هەستا لە ئ�سرائ�ل،   

 ٢٢ چونکە بڕوا�ان بە خودا نەهێنا و
پشت�ان بە ڕزگار�یی ئەو نەبەست.   

 ٢3 جا فەرمانی دا بە هەورەکان لە بەرزا�یی،
دەرگای ئاسمانی کردەوە،   

 ٢4 مەنی بەسەر�اندا باراند بۆ خواردن و
دانەوێڵەی ئاسمانی پیێدان.   

 ٢5 مرۆڤ نانی فر�شتەکان�ان خوارد،
ئازووقەی بۆ ناردن هەتا تێربوون.   

 ٢٦ لە ئاسمانەوە بای ڕۆژهەاڵتی هەڵکرد،
بە هێز�شی بای باشووری بەرەو پیێش برد.   

 ٢7 وەک خۆڵ گۆشتی بەسەر�اندا باراند،
وەک لمی دەر�اکان پەلەوەری باڵدار.   

 ٢٨ باراند�ی�ە ناو ئۆردوگاکە�ان،
لە دەوروبەری چادرەکان�ان.   

 ٢٩ خوارد�ان و زۆر تێر بوون،
ئەوەی دڵ�ان پیێوەی بوو بۆی هێنان.   

 3٠ بەاڵم بەر لەوەی ئەوەی حەز�ان لێیی بوو بەجێیی بهێڵن،
هێشتا خواردنەکە�ان لەناو دەم بوو،   

 3١ تووڕە�یی خودا لێ�ان هەستا،
هەرە بەهێزەکانی کوشتن و   

باشتر�ن گەنجەکانی ئ�سرائ�لی خست.   

 3٢ لەگەڵ ئەمەشدا گوناه�ان کردەوە،
بڕوا�ان بە کارە سەرسوڕهێنەرەکانی نەکرد.   

 33 بە فووێک ڕۆژگاری لەناوبردن،
بە تۆقاندن سااڵن�ان.   

 34 هەر کاتێک لێ�ان بکوژێت بەدوای دەکەون،
بە پەرۆشەوە دەگەڕێنەوە الی.   

 35 بەب�ر�ان دێتەوە کە خودا تاشەبەرد�انە،
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.aخودای هەرەبەرز�شە کە دە�انکڕێتەوە   
 3٦ بەاڵم بە دەم فێڵ دەکەن،

بە زمان درۆی لەگەڵ دەکەن.   
 37 دڵ�ان لەالی ناچەس�ێت،

دڵسۆز ن�ن لەگەڵ پە�مانەکەی.   
 3٨ ئەو�ش بەزە�ی�داره و

لە گوناه خۆشدەبێت و نافەوتێنێت.   
  زۆر جار تووڕە�یی خۆی دەگێڕێتەوە،

هەموو هەڵچوونی خۆی دەرنابڕێت.   
 3٩ بەب�ری دێتەوە ئەمانە مرۆڤن،

با�ەکن هەڵدەکەن و ناگەڕێنەوە.   

 4٠ چەند جار لە چۆڵەوانی لێیی �اخ�بوون،
لە ب�ابان دڵتەنگ�ان کرد.   

 4١ جار لەدوای جار خودا�ان تاقی کردەوە،
خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل�ان تووڕە کرد.   

 4٢ دەستی ئەو�ان لەب�رچوو،
ئەو ڕۆژەی ئەوانی لە دوژمن کڕ�ی�ەوە.   
 43 ئەو ڕۆژەی لە م�سر ن�شانەی پی�شاندا،

لە واڵتی چۆعەن پەرجووی کرد.   
 44 ڕووبار و جۆگەکان�انی گۆڕی بۆ خوێن،

بۆ ئەوەی نەخۆنەوە.   
 45 مێشومەگەزی نارد پیێوە�ان دان،

بۆقی نارد بۆگەن�ان کردن.   
 4٦ بەروبوومی ئەوانی دا بە سن،

بەری ماندووبوون�ان بە کوللە.   
 47 بە تەرزە ڕەزەمێوەکانی کوتان و

بە زوقم دار هەنج�رەکانی وشککردن.   
 4٨ گاوگۆتاڵی ئەوانی خستنە بەر تەرزە و

ئاژەڵی ماڵی دانە بەر بروسکە.   
 4٩ گڕی هەڵچوونی خۆی ڕژاندە سەر�ان، تووڕە�یی و تۆڵە و بەاڵ،

بە فر�شتەی لەناوبەر ناردی.   
 5٠ ڕێگای بۆ تووڕە�یی خۆی خۆشکرد،

مردنی لێ نەگێڕانەوە،   
ژ�ان�انی تووشی دەرد کرد.   

a 35 ع�بری: بە واتای خوێنگر دێت، بۆ تێگە�شتن لەم دەربڕ�نە بڕوانە ڕائووس 4  .  
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 5١ لە هەموو نۆبەرەکانی م�سری دا،
.aەکەم�ن بەرهەمی پی�اوەتی واڵتی حام�   

 5٢ ئ�نجا وەک مەڕ گەلەکەی بەپیێشدا،
وەک ڕان لە چۆڵەوانی ڕابەرا�ەتی کردن.   

 53 بە ئاسوودە�یی ڕێنما�یی کردن، ئ�تر بێ ترس بوون،
بەاڵم دەر�ا دوژمنەکانی داپۆش�ن.   

 54 بردنی بۆ سنووری خاکی پی�رۆز،
ئەو چ�ا�ەی بە دەستی ڕاستی بەدەست�هێنا.   

 55 نەتەوەکانی لەبەردەم دەرکردن،
م�راتی بە گور�س بۆ دابەش کردن،   

هۆزەکانی ئ�سرائ�لی لە خێوەتەکان�ان ن�شتەجێ کرد.   

 5٦ بەاڵم خودای هەرەبەرز�ان تاقی کردەوە و �اخی بوون،
�اساکانی ئەو�ان پە�ڕەو نەکرد.   

 57 هەڵگەڕانەوە و فێڵباز�ی�ان کرد،
وەک باپی�ران�ان لەڕێ ال�اندا، وەک کەوانێکی ناڕێک.   

 5٨ بە نزرگەکان�ان لەسەر بەرزا�ی�ەکان پەست�ان کرد،
بە بتەکان�ان ئ�رە�ییb ئەو�ان جۆشاند.   
 5٩ خودا ئەمەی ب�ست، پڕ تووڕە�یی بوو،

بە تەواوی ئ�سرائ�لی ڕەتکردەوە.   
 ٦٠ چادری پەرستنی ش�لۆیc بەجێهێشت،
ئەو چادرەی لەناو مرۆڤ هەڵ�دابوو.   
 ٦١ سندوقی پە�مانی خۆی دا�ە دەست،

هێمای هێز و شکۆی خۆی دا�ە دەست ناحەزەکانی.   
 ٦٢ گەلی خۆی خستە بەردەمی شمشێر،

لە م�راتەکەی تووڕە بوو.   
 ٦3 گەنجەکان�ان ئاگر هەڵ�لووش�ن،

کچەکان�ان هەلهەلە�ان لێ نەدا.   
 ٦4 کاه�نەکان�ان بە شمشێر کەوتن،

بێوەژنەکان�ان ش�وەن�ان نەگێڕا.   

 ٦5 ئەوسا پەروەردگار هەستا وەک ئەو کەسەی لە خەو بەئاگا دێتەوە،
وەک ئەو پاڵەوانەی لە سەرخۆشی بەهۆش دێتەوە.   

 ٦٦ لە دوژمنەکانی دا بۆ دواوە،
a 5١ مەبەست واڵتی م�سرە.  

b 5٨ ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە بت�ەرستی، چونکە خودا دە�ەوێت تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  

c ٦٠ شارێک بوو لە باکووری بێت ئێل. �هۆشع ئەو شوێنەی هەڵبژارد بۆ ئەوەی سندوقی پە�مان و چادری چاوپیێکەوتنی تێدا دابنێن.  
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کردنی بە ڕ�سوا�یی هەم�شە�یی.   
 ٦7 خێوەتەکانی �وسفی ڕەتکردەوە،

هۆزی ئەفرا�می هەڵنەبژارد،   
 ٦٨ بەڵکو هۆزی �ەهودای هەڵبژارد،

کێوی س��ۆن کە خۆشی دەوێت.   
 ٦٩ وەک بەرزا�ی�ەکان پی�رۆزگای خۆی بن�اد نا،

وەک زەوی هەتاهەتا�ە چەس�اندی.   
 7٠ داودی بە خزمەتکاری خۆی هەڵبژارد و

لەناو پشت�ری مەڕ دەر�هێنا.   
 7١ لەدوای مەڕە ش�ردەرەکانەوە هێنای،

بۆ ئەوەی ببێتە شوانی �اقوبی گەلی خۆی،   
ئ�سرائ�لی م�راتگری خۆی.   

 7٢ داود�ش بە دڵ�اک��ەوە شوانا�ەتی کردن،
بە دەستێکی کارامە ئاراستەی کردن.   

زەبووری 7٩

زەبوورێکی ئاساف.
١ ئەی خودا�ە، نەتەوەکان هاتوونەتە ناو م�راتی تۆ،  

پەرستگای پی�رۆزی تۆ�ان گاڵو کردووە،   
ئۆرشەل�م�ان کردووە بە کەالوە.   

٢ تەرمی خزمەتکارەکانی تۆ�ان  
کردووە بە خۆراکی باڵندەی ئاسمان و   

گۆشتی خۆشەو�ستانت بۆ دڕندەی زەوی.   
3 لە دەوروبەری ئۆرشەل�م وەک ئاو خوێن�ان ڕشتن،  

کەس نەبوو ب�اننێژێت.   
4 بوو�ن بە پەندی دراوسێکانمان،  

بوو�ن بە سووکا�ەتی و گاڵتەجاڕی دەوروبەرمان.   

5 ئەی �ەزدان هەتا کەی؟ ئا�ا هەتاسەر هەر تووڕە دەب�ت؟  
هەتا کەی ئ�رە�ی�ت وەک ئاگر دەسووتێت؟   

٦ تووڕە�یی خۆت بەسەر ئەو نەتەوانەدا ببارێنە کە پشت گوێت دەخەن،  
بەسەر ئەو شانش�نانەدا ب�ڕێژە کە بە ناوی تۆ ناپاڕێنەوە،   

7 چونکە ئەوانە �اقوب�ان هەڵلووش�وە،  
ن�شت�مان�ان خاپوور کردووە.   
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٨ گوناهی باپی�رانی پیێش خۆمان لەسەر مەژمێرە،  
با بەزە�ی�ت زوو پیێشمان بکەوێت،   

چونکە ئێمە زۆر زەل�ل بوو�ن.   
٩ ئەی خودای ڕزگارکەرمان، �ارمەت�مان بدە،  

لەبەر شکۆی ناوی خۆت.   
  دەربازمان بکە و لە گوناهمان خۆشبە،

لە پیێناوی ناوی خۆت.   
 ١٠ بۆچی نەتەوەکان بڵێن:

»کوا خوداکە�ان؟«   

  با هەموو نەتەوەکان بزانن کە تۆ لەبەرچاوی هەموومان
تۆڵەی خوێنی ڕژاوی خزمەتکارەکانی خۆت دەکە�تەوە.   

 ١١ با ناڵە و هاواری د�لەکانت پیێ بگات،
بە گەورە�یی بازووی خۆت ب�انهێڵەوە   

ئەوانەی سزای مردن�ان بەسەردا دراوە.   
 ١٢ ئەی پەروەردگار، حەوت ئەوەندەی ئەو سووکا�ەت��ەی

دراوسێکانمان پیێ�ان کردی،   
لە باوەش�ان سووکا�ەت��ان پیێ بکە.   

 ١3 ئ�نجا ئێمەی گەلی تۆ، مەڕی لەوەڕگای تۆ،
هەتاهەتا�ە ستا�شت دەکە�ن،   

نەوە بە نەوە باسی ستا�شی تۆ دەکە�ن.   

زەبووری ٨0

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، بە ئاوازی گوڵی سەوسەنی �ەیمان. بۆ ئاساف، زەبوورێک.

١ ئەی شوانی ئ�سرائ�ل، گوێ ڕادێرە،  
ئەی ڕابەری �وسف وەک مێگەل،   

  ئەی ئەوەی لەنێوان کەڕوبەکان لەسەر تەخت دان�شتوو�تa، بدرەوشێوە
لەبەردەم ئەفرا�م و بن�ام�ن و مەنەشە.  ٢  

  پاڵەوان�ێتی خۆت دەربخە،
بۆ ڕزگار�یی ئێمە وەرە.   

3 ئەی خودا�ە، بمانگەڕێنەوە،  
ڕووی خۆتمان بۆ بدرەوشێنەوە   

بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێت.   

a ١ لە سەردەمی پە�مانی کۆن خودا لە شوێنی هەرەپی�رۆزی پەرستگا ئامادە دەبوو، بە تا�بەت سندوقی پە�مان و نێوان کەڕوبەکان وەک تەختی خودا بوون.  
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4 ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر،  
هەتا کەی لەسەر نوێژی گەلەکەت تووڕە دەب�ت؟   

5 تۆ نانی فرمێسکت دەرخوارد داون،  
فرمێسکت پڕ بە پیێوانە پیێ نۆش�ون.   

٦ دەمانکە�تە ما�ەی ناکۆکی لەالی دراوسێکانمان،  
ناحەزانمان لەناو خۆ�ان پیێمان پیێدەکەنن.   

7 ئەی خودای سوپاساالر، بمانگەڕێنەوە،  
ڕووی خۆتمان بۆ بدرەوشێنەوە   

بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێت.   

٨ دار مێوێکت لە م�سرەوە گواستەوە،  
نەتەوەکانت وەدەرنا و چاندت.   

٩ خاکت بۆ ئامادە کرد،  
ڕەگ و ڕ�شە�ت داکوتا، زەوی پڕکرد.   

 ١٠ سێبەرەکەی چ�اکانی داپۆشی،
چڵەکانی ئورزە گەورەکان.   
 ١١ لقی هەتا دەر�اa هاو�شت،

.bپۆپکەکانی بۆ دەم ڕووبار   

 ١٢ بۆچی شووراکان�ت ڕووخاند
تاکو هەر ڕێبوارێک لێیی بکاتەوە؟   

 ١3 بەرازی دارستان وێرانی دەکات،
ز�ندەوەرەکانی کێڵگە لەسەری دەلەوەڕێن.   

 ١4 ئەی خودای سوپاساالر بمانگەڕێنەوە!
لە ئاسمانەوە سە�ر بکە و بب�نە!   

ئەم دار مێوە بەسەربکەوە،   
 ١5 ئەو قەدەی دەستی ڕاستت چاندوو�ەتی،

ئەو کوڕەی بۆ خۆت بەهێزت کردووە.   

 ١٦ سووتاوە و بە ئاگر بڕاوەتەوە،
بە سەرزەنشتی ڕووی تۆ گەلەکەت لەناودەچێت.   

 ١7 با دەستت لەسەر مرۆڤی دەستە ڕاستت بێت،
لەسەر ئەو کوڕەی مرۆڤ بۆ خۆت بەهێزت کردووە.   

 ١٨ ئ�نجا لێت هەڵناگەڕێی�نەوە،
بمانژ�یێنەوە و بە ناوی تۆوە نزا دەکە�ن.   

a ١١ دەر�ای س�یی ناوەڕاست.  

b ١١ مەبەستی ڕووباری فوراتە.  
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 ١٩ ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر، بمانگەڕێنەوە!
ڕووی خۆتمان بۆ بدرەوشێنەوە   

بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێت.   

زەبووری ٨١

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، لەسەر ئاوازی گ�یتa. بۆ ئاساف.

١ هەلهەلە لێدەن بۆ خودا ئەوەی هێزمانە،  
بە خۆش��ەوە هاوار بکەن بۆ خودای �اقوب.   

٢ ئاوازێک بەرز بکەنەوە و دەف بهێنن،  
سازێکی ناسک لەگەڵ ق�سارە.   

3 لە جەژنی سەرەمانگ کەڕەنا لێدەن و  
لە مانگی تابان، بۆ ڕۆژی جەژنەکانمان،   

4 چونکە ئەمە فەرزە لەسەر ئ�سرائ�ل،  
حوکمی خودای �اقوبە.   

5 لە بنەماڵەی �وسفدا کردی بە �اسا،  
کە لە خاکی م�سر دەر�هێنا.   

  گوێمان لە دەنگێک بوو بە زمانێک کە لێیی تێنەگە�شت�ن:

٦ »بارم لەسەر شانەکانی الدا،  
دەستەکانی لە سەبەتە بەربوون.   

7 لە تەنگانەدا هاوارت کرد، دەربازم کرد�ت،  
لەژێر سێبەری هەورەتر�شقە وەاڵمم دا�تەوە،   

c.تاق�م کرد�تەوە bلە مێرگی مەر�با   
٨ ئەی گەلی من، گوێ بگرە، ئاگادارت دەکەمەوە.  

ئەی ئ�سرائ�ل، خۆزگە گوێت لە من دەگرت!   
٩ لەنێو ئێوەدا خوداوەندێکی بێگانە نابێت،  
کڕنۆش بۆ خوداوەندێکی ب�انی نابە�ت.   

 ١٠ من �ەزدانی پەروەردگاری تۆم،
کە لە خاکی م�سر دەرمهێنای،   

دەمت بکەوە و پڕی دەکەم.   

 ١١ »بەاڵم گەلەکەم گوێیی لە قسەم نەگرت،
ئ�سرائ�ل منی نەو�ست.   

a دەستەواژە�ەکی بواری مۆس�قا�ە.  

b 7 کان��ەکە نز�ک ڕف�د�م لە بەردێکەوە هەڵقواڵ، کاتێک موسا بە فەرمانی خودا لە بەردەکەی دا.  

c 7 لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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 ١٢ من�ش ئەوانم دا�ە دەست کەللەڕەق��ەکەی خۆ�ان،
بە ڕاوێژی خۆ�ان هەڵسوکەوت بکەن.   

 ١3 »خۆزگە گەلەکەم بە قسەی من�ان دەکرد،
ئەگەر ئ�سرائ�ل ڕێگای من�ان دەگرتەبەر،   

 ١4 هەر زوو دوژمنەکانم بۆ زەل�ل دەکردن،
دەستم درێژ دەکردە سەر ناحەزان�ان!   

 ١5 ئەوانەی ڕق�ان لە �ەزدانە، ملکەچی دەبن،
هەتاهەتا�ە کاتی سزا�ان دەبێت.   

 ١٦ باشتر�ن گەنمم دەرخوارد دەدا�ت،
لە تاشەبەردەوە تێر هەنگو�نم دەکرد�ت.«   

زەبووری ٨٢

زەبوورێکی ئاساف.

١ خودا لە کۆڕی خوداوەندەکان ڕاوەستاوە،  
لەنێو خوداوەندەکانa دادوەری دەکات.   

٢ »هەتا کەی بە ناڕەوا�یی دادوەری دەکەن،  
bال�ەنگری بەدکاران دەکەن؟   

3 بەرگری لە الواز و هەت�وان بکەن،  
دادی هەژار و کڵۆاڵن بدەن.   
4 فر�ای الواز و نەداران بکەون،  

لە دەست بەدکاران دەرباز�ان بکەن.   

5 »نازانن و تێناگەن، لە تار�ک�دا دەڕۆن،  
هەموو بنچ�نەکانی زەوی دەشڵەژێن.   

٦ »من گوتم: ”ئێوە ’خوداوەندەکان‘ن،  
هەمووتان کوڕی خودای هەرەبەرزن.“   

7 بەاڵم وەک ئادەم�زاد دەمرن،  
وەک �ەکێک لە م�رەکان دەکەون.«   

٨ خودا�ە، هەستە! دادوەری زەوی بکە،  
چونکە هەموو نەتەوەکان م�راتی تۆن.   

a ١ ڕەنگە مەبەست لە بوونەوەرە ئاسمان��ەکان )فر�شتەکان( بێت، �ان ئەوانەی پە�ام و فەرمانەکانی خودا�ان بۆ دێت و جێبەجێیی دەکەن. بڕوانە ٨٢ :٦و بەراوردی بکە 

لەگەڵ �ۆحەنا ١٠ :34 -3٦.   

b ٢ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١٠4٨زەبوورەکان ٨3

زەبووری ٨٣

گۆرانیپیەک، زەبوورێکی ئاساف.

١ ئەی خودا�ە، بێدەنگ مەبە،  
کپ مەبە، خودا�ە، هێدی مەبە.   

٢ ئەوەتا دوژمنانت هەرا�انە،  
ناحەزانت لە دژت ڕاپەڕ�ون.   

3 ڕاوێژ دەکەن لە دژی گەلەکەت،  
پی�الن دەگێڕن لە دژی ئەوانەی تۆ پەنات داون.   

4 دەڵێن: »با لەناو نەتەوەکان ب�انسڕ�نەوە،  
لەمەودوا ناوی ئ�سرائ�ل باس نەکرێت.«   

5 بە هاوب�ری پیێکەوە پی�الن دەگێڕن،  
لە دژی تۆ پە�مان�ان بەستووە.   

،a٦ خێوەتەکانی ئەدۆم و ئ�سماع�ل��ەکان  
مۆئاب و هاجەر�ی�ەکان،   

،cو عەمۆن و عەمالێق b7 جوبە�ل  
فەلەست�ە لەگەڵ دان�شتووی سور.   
٨ هەروەها ئاشور�شd چووەتە پاڵ�ان،  

f.eبوونە بازووی بەهێزی نەوەی لوت   

٩ هەروەک چ�ت لە م�د�انg کرد ئاوا�ان لێ بکە،  
،jکرد لە ڕووباری ق�شۆن iو �اڤ�ن hهەروەک چ�ت لە س�سرا   

 ١٠ کە لە کانی دۆرk فەوتان،
بوون بە زبڵ بۆ زەوی.   

a ٦ نەوەی ئ�سماع�لی کوڕی ئ�براه�من لە هاجەری کەن�زەکەی. بە ژ�انی کۆچەری و چادرنش�نی بەناوبانگ بوونە، هەروەها لە بەکارهێنانی ت�روکەوان.  

b 7 شاری جوبە�ل شارێکی کۆنە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 7٠٠٠ لەمەوپیێش، ئەمرۆ بە دووری 3٨ ک�لۆمەتر دەکەوێتە باکووری بە�روت.  

c 7 مەبەست لە جب�ل بەشی باکوورە لە چ�اکانی ئەدۆم، عەمون�ش ناوی گەلێکە لە ناوچە�ەکی شاخاوی لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون ن�شتەجێ بوون، عەمالێق�ش بە 

کۆنتر�ن دان�شتووانی باشووری سور�ا دادەنرێن، نەوەی ئەل�فازی کوڕی ع�سۆ کوڕی ئ�سحاقن.  

d ٨ مەبەست لە ئاشور�ی�ەکانە کە لە ناوچەی م�سۆپۆتام�ا ژ�اون و ئ�م�ڕاتۆر�ەتێکی بەهێز�ان هەبووە. نەوەی دووەم کوڕی شێمی کوڕی نوحن. بڕوانە پە�دابوون ١٠ :٢٢  .  

e ٨ مەبەست لوتی برازای ئ�براه�مە.  

f ٨ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

g ٩ شارێکی کۆنە دەکەوتە چۆڵەوانی �ەهوداوە.  

h ٩ س�سرا سەرکردەی سوپاکەی �اب�نی پاشای کەنعان��ەکان بوو لە خاچۆر. بۆ زان�اری ز�اتر بڕوانە ڕابەران بەشەکانی 4، 5.  

i ٩ پاشای کەنعان��ەکان بوو لە خاچۆر. بۆ زان�اری ز�اتر بڕوانە ڕابەران بەشی 4.  

j ٩ ق�شۆن، ڕووبارێکە بە دەشتی ئ�بن عامر دەڕوات لە فەلەست�ن.  

k ١٠ شارێکە دەکەوێتە دووری نۆ ک�لۆمەتر لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ناس�رە، هەتا ئێستاش ئەمە ناو�ەتی.  



زەبوورەکان ١٠4٩٨4

 ١١ گەورەکان�ان وەک عۆرێڤ و زئێڤa لێ بکە،
،bهەموو م�رەکان�ان وەک زەڤەح و زەلموناع   

 ١٢ ئەوانەی گوت�ان: »لەوەڕگاکانی خودا
دەکە�نە موڵکی خۆمان.«   

 ١3 ئەی خودای من، ب�انکە بە تەپوتۆز،
وەک کای دەم با�ان لێ بکە.   

 ١4 وەک چۆن ئاگر دارستان دەسووتێنێت،
وەک گڕ چ�ا دەسووتێنێت،   

 ١5 ئاوا بە ڕەشەبای خۆت ڕاو�ان بنێ،
بە گەردەلوولی خۆت هوڕ�ان بکە.   

 ١٦ ئەی �ەزدان، ڕوو�ان بە ڕ�سوا�یی داپۆشە،
تاکو بەدوای ناوتدا بگەڕێن.   

 ١7 هەتاهەتا�ە شەرمەزار و پەرێشانن،
ڕ�سوا دەبن و دەفەوتێن.   

 ١٨ با بزانن کە تۆ، ئەوەی ناوت �ەزدانە،
لەسەر هەموو زەوی تەنها تۆ هەرەبەرز�ت!   

زەبووری ٨4

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان، لەسەر ئاوازی گ�یتc، زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح.

١ ئەی �ەزدانی سوپاساالر،  
ماڵەکەت چەند خۆشە!   

٢ گ�انم شە�دا�ە، تەنانەت تامەزرۆی چوونە ناو حەوشەی ماڵی �ەزدانە.  
لەش و دڵم هەلهەلە لێدەدەن بۆ خودای ز�ندوو.   

3 تەنانەت پاسار�ش ماڵی دەست دەکەوێت و  
پەڕەسێلکەش هێالنە، بۆ ئەوەی بێچووەکانی تێدا دابنێت،   

  لە نز�ک قوربانگای تۆ،
ئەی �ەزدانی سوپاساالر، پاشا و خودام.   

4 خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە لە ماڵی تۆدا ن�شتەجێن،  
d.هەم�شە ستا�شی تۆ دەکەن   

a ١١ عۆرێب و زئێب، ناوی دوو سەرکردەی م�د�ان��ەکانن بە دەستی ئەفرا�م��ەکان کوژران، دوای ئەوەی لەبەر گدعۆن هەاڵتن. بڕوانە ڕابەران 7 :٢5  .  

b ١١ زەڤەح و زەلموناع، دوو پاشای م�د�ان��ەکان بوون گدعۆن کوشتنی. بڕوانە ڕابەران ٨ :5  .  

c دەستەواژە�ەکی بواری مۆس�قا�ە.  

d 4 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ٨، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١٠5٠زەبوورەکان ٨4

5 خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە هێز�ان لە تۆوە�ە،  
،aڕێگاکانت لەناو دڵ�اندا�ە   

٦ کە بە دۆڵی فرمێسکb تێدەپەڕن،  
دە�کەنە کان�او،   

پا�ی�زە باران�ش پڕ بەرەکەتی دەکات.   
7 لە هێزێکەوە دەچنە هێزێکی د�کە،  

هەتا هەر�ەک لەبەردەم خودا لە س��ۆن دەربکەوێت.   

٨ ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر، گوێت لە نوێژم بێت،  
خودای �اقوب، گوێ شل بکە.   

٩ ئەی خودا�ە، بڕوانە قەڵغانەکەمان،  
سە�ری ڕوخساری دەستن�شانکراوەکەتc بکە.   

 ١٠ �ەک ڕۆژ لە حەوشەی ماڵی تۆ
لە هەزار ڕۆژ لە شوێنێکی د�کە باشترە.   

  ڕاوەستان لە بەردەرگای ماڵی خودای خۆمم هەڵبژارد،
نەک ن�شتەجێیی نێو ڕەشماڵی بەدکاران،   

 ١١ لەبەر ئەوەی �ەزدانی پەروەردگار خۆر و قەڵغانە،
�ەزدان م�هرەبانی و شکۆ دەبەخشێت،   

ڕێ لە چاکە ناگرێت بۆ ئەوانەی ڕێگا�ان تەواوە.   

 ١٢ ئەی �ەزدانی سوپاساالر،
خۆزگە بەوە دەخوازرێ کە پشت بە تۆ دەبەستێت.   

زەبووری ٨٥

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح.

١ ئەی �ەزدان، تۆ لە زەوی خۆت ڕاز�ت،  
د�لەکانی �اقوبت گێڕاوەتەوە.   

٢ لە تاوانەکانی گەلەکەت خۆشبوو�ت،  
d.هەموو گوناهەکان�ت داپۆش�وە   

3 هەموو تووڕە�یی خۆتت گرتەوە،  
لە جۆشانی تووڕە�ی�ت گەڕا�تەوە.   

a 5 ئەو ڕێگا�انەی کە بەرەو س��ۆنە و لە دڵەوە پەرۆش�ن.  

b ٦ ع�بری: دۆڵی باخا .  

c ٩ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  

d ٢ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ١٠5١٨٦

4 ئەی خودای ڕزگار�مان، بمانگەڕێنەوە،  
تووڕە�یی خۆتمان لەسەر البدە.   

5 ئا�ا هەتاهەتا�ە لێمان تووڕە دەب�ت؟  
نەوە دوای نەوە درێژە بە تووڕە�ی�ت دەدە�ت؟   
٦ ئا�ا تۆ ناگەڕێی�تەوە هەتا ز�ندوومان بکە�تەوە،  

بۆ ئەوەی گەلەکەت پیێت شاد بێت؟   
7 ئەی �ەزدان، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەتمان پی�شان بدە،  

ڕزگار�یی خۆتمان پیێ ببەخشە.   

٨ ئەوەی خودای پەروەردگار دە�ڵێت، گوێیی لێ دەگرم،  
چونکە بەڵێنی ئاشتی دەدات بە گەلەکەی و بۆ خۆشەو�ستانی،   

بەاڵم با نەگەڕێنەوە سەر گێال�ەتی.   
٩ بێگومان ڕزگار�ی�ەکەی لەو کەسانە نز�کە کە لێیی دەترسن،  

بۆ ئەوەی شکۆمەند�ی�ەکەی لە خاکی ئێمەدا ن�شتەجێ بێت.   

 ١٠ خۆشەو�ستی نەگۆڕ و ڕاستی بە �ەک گە�شتوون،
.aڕاستودروستی و ئاشتی �ەکتری ماچ دەکەن   

 ١١ ڕاستی لە زەو�ی�ەوە دەڕوێت و
ڕاستودروستی لە ئاسمانەوە سەر دەردێنێت.   

 ١٢ هەروەها �ەزدان چاکە دەبەخشێت و
زەوی ئێمەش دەغڵودان دەدات.   

 ١3 ڕاستودروستی لەپیێشی دەڕوات،
ڕێگای بۆ خۆش دەکات.   

زەبووری ٨6

نوێژێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، گوێ ڕادێرە و بەدەنگمەوە وەرە،  
من هەژار و نەدارم.   

٢ ژ�انم ب�ارێزە، چونکە من خۆشەو�ستی تۆم،  
تۆ خودای من�ت، خزمەتکارەکەی خۆت ڕزگار بکە،   

ئەوەی پشتی پیێت بەستووە.   
3 ئەی پەروەردگار، لەگەڵم م�هرەبان بە،  

بە درێژا�یی ڕۆژ هاوار بۆ تۆ دەکەم.   
4 گ�انی خزمەتکاری خۆت شاد بکە،  

ئەی پەروەردگار، چونکە گ�انی خۆم بۆ تۆ بەرز دەکەمەوە.   

a ١٠ تا�بەتمەندی د�اری خودا، پاشا�ەتی خودا لەسەر زەوی و دڵی مرۆڤ دادەمەزرێت.  



١٠5٢زەبوورەکان ٨٦

5 ئەی پەروەردگار، تۆ چاک و لێبوردە�ت،  
پڕ�ت لە خۆشەو�ستی نەگۆڕ بۆ ئەوانەی هاوارت بۆ دەهێنن.   

٦ ئەی �ەزدان، گوێ لە نوێژم بگرە،  
گوێ لە پاڕانەوەم بگرە.   

7 لە ڕۆژی تەنگانەدا هاوار بۆ تۆ دەهێنم،  
چونکە بە هاوارمەوە دێی�ت.   

٨ ئەی پەروەردگار، کوا هاوشێوەی تۆ لەنێو خوداوەندەکان؟  
کوا هاوشێوەی کردەوەکانت؟   

٩ ئەی پەروەردگار، هەموو ئەو نەتەوانەی دروستت کردوون،  
دێن و لەبەردەم تۆدا کڕنۆش دەبەن و   

ناوت شکۆدار دەکەن،   
 ١٠ چونکە تۆ مەزن�ت و کاری سەرسوڕهێنەری گەورەت کردووە،

هەر تەنها تۆ خودا�ت.   

 ١١ ئەی �ەزدان، ڕێگای خۆتم فێر بکە،
بۆ ئەوەی بە ڕاستی تۆ بڕۆم،   

دڵم �ەکبخە بۆ ترسی ناوەکەت.   
 ١٢ ئەی خودای پەروەردگارم، بە هەموو دڵەوە ستا�شت دەکەم،

هەتاهەتا�ە ناوت شکۆدار دەکەم،   
 ١3 چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت گەورە�ە بۆ من،

گ�انی منت لە ج�هانی مردووانی ژێرەوە دەرباز کرد.   

 ١4 ئەی خودا�ە، لووتبەرزەکان لێم هەستاون،
تاقمە زۆردارەکان دە�انەوێت لەناوم ببەن،   

تۆ لەبەرچاو ناگرن.   
 ١5 بەاڵم ئەی پەروەردگار، تۆ خودا�ەکی م�هرەبان و بەزە�ی�دار�ت،

پشوودرێژ�ت و پڕ�ت لە خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆز�یی.   
 ١٦ ئاوڕم لێ بدەوە و لەگەڵم م�هرەبان بە،

هێزی خۆت بە خزمەتکارەکەت ببەخشە و   
کوڕی کارەکەرەکەت ڕزگار بکە.   

 ١7 ن�شانەی چاکەی خۆتم لەگەڵ بکە،
بۆ ئەوەی ناحەزانم بب�نن و شەرمەزار بن،   

ئەی �ەزدان، چونکە تۆ �ارمەت�ت داوم و دڵنەوا�ی�ت کردووم.   



زەبوورەکان ١٠53٨٨

زەبووری ٨7

زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح. گۆرانیپیەک.

١ خودا لە کێوی پی�رۆز بناغەکانی شارەکەی دانا،  
�ەزدان دەروازەکانی س��ۆنی  ٢  

لە هەموو ماڵی �اقوب خۆشتر دەوێت.   

3 ئەی شاری خودا،  
a:بە شکۆمەندی باست کراوە   

4 »ئەوانەی دەمناسن ناو�ان دەهێنمەوە �ادم،  
خەڵکی ڕاهەبb و بابل لەنێو�اندان،   

  لەگەڵ فەلەست�ە و سور و خەڵکی کوش،
سەبارەت بە ئەوان دەگوترێت: ”ئەم کەسە لە س��ۆن لەدا�ک بووە.“«   

5 دەربارەی س��ۆن دەگوترێ: »ئەمە و ئەوەی تێدا لەدا�ک بووە و  
خودای هەرەبەرز خۆی دە�چەس�ێنێت.«   

٦ �ەزدان لە پەڕتووکی گەالندا تۆماری دەکات:  
»ئەمە لە س��ۆن لەدا�ک بووە.«   

7 سەماکەران گۆرانی دەڵێن:  
»هەموو سەرچاوەکانم لە تۆوە�ە.«   

زەبووری ٨٨

 .c»گۆرانیپیەک. زەبوورێکی کوڕانی قۆرەح. بۆ گەورەی گۆرانیبێژان. بەگوێرەی »ماحەلەت لعەنۆت

هۆنراوەیەکی هێپیمانی ئەزراحی.

١ ئەی �ەزدان، خودای ڕزگار�م،  
شەو و ڕۆژ بەرامبەر بە تۆ هاوارم کرد.   

٢ با نوێژەکانم بگاتە بەردەمت،  
گوێ بۆ هاوارم شل بکە.   

3 گ�انم پڕ خراپە بووە و  
ژ�انم لە ج�هانی مردووان نز�ک بووەتەوە.   

4 وەک ئەوانە دانراوم کە دەچنە نێو ج�هانی مردووان،  
وەک پی�اوێکم لێهاتووە هێزی لەبەربڕابێت.   

5 لەناو مردووان وازلێهێنراو،  
وەک کوژراوەکانی ناو گۆڕ ڕاکشاو،   

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ٦، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

b 4 مەبەست لە ڕاهەب واڵتی م�سرە، هەروەها لە ئەفسانە کۆنەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕاهەب دڕندە�ەکی دەر�ا�ی�ە و هێمای خراپەکاری و سەرلێشێوانە.  

c ماحەلەت لعەنۆت: دەستەواژە�ەکی مۆس�ق��ە، لەوانە�ە بە واتای ئازاری ناخۆشی بێت.  



١٠54زەبوورەکان ٨٨

  ئەوانەی ئ�تر �اد�ان ناکە�تەوە،
ئەوانەی دەستت لێ�ان شوشتووە.   

٦ لەناو قووڵتر�ن گۆڕ داتناوم،  
لەناو جەرگەی تار�کی، لە قوواڵ�یی.   

7 تووڕە�ی�ت قورسە بەسەرمەوە،  
a.شەپۆلەکانت ڕامدەماڵن   

٨ ناس�اوەکانمت لێ دوورخستمەوە،  
قێزم لێ دەکەنەوە.   

  گ�راوم و دەربازبوونم بۆ ن��ە،
بەهۆی ژێردەستە�یی چاوم لە کزبوونە.  ٩  

  ئەی �ەزدان، بە درێژا�یی ڕۆژ هاوار بۆ تۆ دەکەم،
دەستم لە تۆ پان دەکەمەوە.   

 ١٠ ئا�ا کاری سەرسوڕهێنەر بۆ مردووان دەکە�ت؟
�ان ڕۆحەکان هەڵدەستنەوە ستا�شت بکەن؟   

 ١١ ئا�ا لەناو گۆڕ باسی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دەکرێت،
�ان لە لەناوچوونb باسی دڵسۆز�ی�ەکەت؟   

 ١٢ ئا�ا لە تار�کا�یی کارە سەرسوڕهێنەرەکانت دەناسرێت،
�ان لە خاکی لەب�رچوونc ڕاستودروست�ت؟   

 ١3 ئەی �ەزدان، هاوار بۆ تۆ دەهێنم،
بە�ان��ان نوێژم بەرەو ڕووت دێت.   

 ١4 ئەی �ەزدان، بۆچی گ�انم ڕەت دەکە�تەوە،
ڕووی خۆتم لێ دەشار�تەوە؟   

 ١5 من لە منداڵ��ەوە کڵۆڵم و نز�کە مەرگم،
بەرگەی ترسەکانی تۆم گرت و سەرم لێ شێوا.   

 ١٦ تووڕە�یی تۆ بەسەر مندا تێ�ەڕی،
ترسی بەاڵکانی تۆ وێرانی کردم.   

 ١7 وەک الفاو بە درێژا�یی ڕۆژ دەوری داوم،
لە هەموو ال�ەکەوە دەوری گرتووم.   

 ١٨ دۆست و خۆشەو�ستەکانت لێ دوورخستمەوە،
تار�کی بووە بە نز�کتر�ن هاوڕێم.   

a 7 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتی ١٠، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

b ١١ لەناوچوون: ع�بری: ئەبەدۆن . لە پە�مانی نوێ ئەم وشە�ە بە واتای )لەناوبەر( هاتووە، بڕوانە ئاشکراکردن ١١ :٩  .  

c ١٢ شوێنی مردووان، کە چ�تر خودا گرنگ��ان پیێ نادات.  



زەبوورەکان ١٠55٨٩

زەبووری ٨٩

.aهۆنراوەیەکی ئێپی�انی ئەزراحی

١ هەتاهەتا�ە گۆرانی بەسەر خۆشەو�ستی نەگۆڕی �ەزداندا دەڵێم،  
نەوە دوای نەوە بە دەمم دڵسۆز�ت ڕادەگە�ەنم.   

٢ هەروەک گوتم، هەتاهەتا�ە خۆشەو�ستی نەگۆڕ بن�اد دەنرێت،  
لە ئاسمان دڵسۆز�ت چەس�اوە.   

3 فەرمووت: »پە�مانم لەگەڵ هەڵبژاردەی خۆم بەستووە،  
سوێندم بۆ داودی بەندەم خواردووە،   
4 ”هەتاهەتا�ە وەچەکەت دەچەس�ێنم،  

b»“.نەوە دوای نەوە تەختت بن�اد دەنێم   

5 ئەی �ەزدان، ئاسمان ستا�شی کارە سەرسوڕهێنەرەکانت دەکات،  
هەروەها لەناو کۆڕی پی�رۆزان�شc دڵسۆز�ت.   

٦ لەناو هەورەکان کێ هاوتای �ەزدانە؟  
لەنێو فر�شتەکانی ئاسمان کامە�ان لە �ەزدان دەچێت؟   

7 خودا لەنێو ئەنجومەنی پی�رۆزان زۆر سامناکە،  
لە هەموو ئەوانەی دەوروبەری ترسناکترە.   

٨ ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر، کێ وەک تۆ وا�ە؟  
تۆ بەهێز�ت، ئەی �ەزدان، دڵسۆز�شت دەوری داو�ت.   

٩ دەسەاڵتت بەسەر هەڵچوونی دەر�ادا هە�ە،  
کە شەپۆلەکانی بەرز دەبنەوە، هێمن�ان دەکە�تەوە.   

 ١٠ وەک بر�ندارێکی سەخت ڕاهەبتd پان کردەوە،
بە هێزی بازووت دوژمنەکانت پەرتەوازە کرد.   

 ١١ ئاسمان هی تۆ�ە، هەروەها زەو�ش،
گەردوون و هەرچی تێ�دا�ە تۆ داتمەزراندووە.   

 ١٢ باکوور و باشوور تۆ بەد�ت هێناون،
تابۆرe و حەرمۆن بۆ ناوی تۆ هەلهەلە لێدەدەن.   

 ١3 بازووت هە�ە لەگەڵ توانا،
دەستت بەهێزە، دەستی ڕاستت بەرزە.   

a بڕوانە �ەکەم پاشا�ان 4 :3١   

b 4 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی 37 و 45 و 4٨، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  

c 5 هەندێک لە فر�شتەکان لەبەردەم خودا ئامادە دەبن، خودا لە فەرما�شت و فەرمانەکانی دەکرێ ڕاوێژ�ان پیێ بکات و گفتوگۆ�ان لەگەڵ بکات.  

d ١٠ مەبەست لە دڕندەی دەر�ا�ە کە ئاماژە بوو بۆ خراپە.  

e ١٢ کێوێکە لە ناوچەی جەل�ل ئێستا پیێیی دەگوترێت ئەلگور.  



١٠5٦زەبوورەکان ٨٩

 ١4 ڕاستودروستی و دادپەروەری بناغەی تەختی تۆن،
خۆشەو�ستی نەگۆڕ و ڕاستیa لەبەردەمی تۆ دەڕۆن.   

 ١5 خۆزگە بەو گەلە دەخوازرێ کە دەزانن چۆن پڕ بە دەنگ�ان هاواری شادی 
بکەن،

ئەی �ەزدان، بە ڕووناکی ڕوخساری تۆ ڕێ دەکەن.   
 ١٦ بەهۆی ناوی تۆوە بە درێژا�یی ڕۆژ شادمان دەبن،

بە ڕاستودروستی تۆ بەرز دەبنەوە،   
 ١7 چونکە تۆ شکۆمەندی و هێزی ئەوان�ت،

ئێمە بە ڕەزامەندی تۆ بەهێز دەب�ن.   
 ١٨ بێگومان قەڵغانمان هی �ەزدانە،

پاشامان هی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�لە.   

 ١٩ جارێک�ان لە ب�ن�نێکداb قسەت کرد،
بە خۆشەو�ستانی خۆتت فەرموو:   

  »هێزم بە پاڵەوانێک بەخشی،
لەنێو گەل گەنجێکم بەرزکردەوە.   

 ٢٠ داودی بەندەی خۆمم دۆز�ی�ەوە،
.cبە ڕۆنی پی�رۆزم دەستن�شانم کرد   
 ٢١ ئەوەی دەستم پیێوەی دەچەس�ێت،
هەروەها بازووم بەهێزی دەکات.   

 ٢٢ دوژمن بەسەر�دا زاڵ نابێت،
نابێتە ژێر دەستەی کوڕی زۆردار.   

 ٢3 لەبەردەمی خۆی دوژمنانی تێکدەشکێنم،
ناحەزانی تووشی بەاڵ دەکەم.   

 ٢4 دڵسۆزی و خۆشەو�ستی نەگۆڕی منی لەگەڵدا�ە،
بە ناوی منەوە بەهێز دەبێت.   

 ٢5 وا دەکەم دەستی بەسەر دەر�اوە بێت،
دەستی ڕاستی بەسەر ڕووبارەکان.   

 ٢٦ هاوارم بۆ دەکات: ”تۆ باوکمی،
خودای منی، تاشەبەردی ڕزگار�یی من�ت.“   

 ٢7 من�ش دە�کەمە نۆبەرەی خۆم،
بەرزتر�ن لە پاشا�انی زەوی.   

 ٢٨ هەتاهەتا�ە خۆشەو�ستی نەگۆڕی خۆمی بۆ دەپارێزم،

a ١4 بڕوانە �ۆحەنا ١ :١7  .  

b ١٩ ب�ن�ن. خودا لە ڕێیی پی�شاندانی د�مەنێکەوە پە�امێک دەگە�ەنێتە ئەو مرۆڤەی ب��ەوێت.  

c ٢٠ دەستن�شانکردنی کەسێک بۆ ئەرکێکی ئا�ی�نی �ان پاشا�ەتی ئەو کاتە بە چەورکردنی بووە بە ڕۆن.  



زەبوورەکان ١٠57٨٩

پە�مانی من بۆ ئەو دەچەس�ێت.   
 ٢٩ هەتاهەتا�ە وەچەکەی دەچەس�ێنم،

تەخت�شی بەقەد ڕۆژگاری ئاسمان بێت.   

 3٠ »ئەگەر کوڕانی واز لە فێرکردنم بهێنن،
ڕێگای �اساکانی من نەگرنەبەر،   
 3١ ئەگەر سەرپیێچی فەرزەکانم بکەن،

ڕاس�اردەکانم بەجێنەگە�ەنن،   
 3٢ لەسەر �اخ�بوونەکان�ان بە دار سزا�ان دەدەم،

بە لێدان گوناهەکان�ان،   
 33 بەاڵم خۆشەو�ستی نەگۆڕی خۆمی لێ ناکەمەوە،

درۆ ناکەم دەربارەی دڵسۆز�ی�ەکەم.   
 34 پە�مانی خۆم ناشکێنم و

قسەی خۆم ناگۆڕم.   
 35 جارێک سوێندم بە پی�رۆزی خۆم خوارد،

درۆ لەگەڵ داود ناکەم.   
 3٦ هەتاهەتا�ە نەوەی داود دەمێنێت و
تەختی وەک خۆر لەبەردەممە،   

 37 هەم�شە وەک مانگ دەچەس�ێت،
ئەو شا�ەتەی لە ئاسمان�شە دڵسۆزە.«   

 3٨ بەاڵم تۆ ڕەتت کردەوە و وازت لێیی هێنا،
لە دەستن�شانکراوەکەتa تووڕەبوو�ت.   

 3٩ پە�مانەکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت شکاند و
تاجەکەی ئەوت لە خۆڵ وەردا و گاڵوت کرد.   

 4٠ هەموو شووراکان�ت ڕووخاند،
قەاڵکان�ت کردە کاولگە.   

 4١ هەموو ئەوانەی تێدەپەڕن تااڵن�ان کردی،
.bبوو بە ڕ�سوا�یی لەنێو دراوسێکان   

 4٢ دەستی ڕاستی دوژمنەکان�ت بەرزکردەوە،
هەموو ناحەزەکان�ت دڵشاد کرد.   
 43 دەمی شمشێرەکە�ت هەڵگێڕا�ەوە و

لە جەنگدا سەرتنەخست.   
 44 شکۆمەند�ی�ەکە�ت پووچەڵ کردەوە،

a 3٨ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  

b 4١ مەبەستی گەلەکانی دراوسێیی ئ�سرائ�لە.  



١٠5٨زەبوورەکان ٨٩

تەختی ئەوت فڕێدا�ە سەر زەوی.   
 45 ڕۆژگاری گەنج�ت کورت کردەوە و

بەرگی شەرمەزار�ت کردە بەری.   

 4٦ ئەی �ەزدان، هەتا کەی؟ ئا�ا بە تەواوی خۆت دەشار�تەوە؟
هەتا کەی تووڕە�ی�ت وەک ئاگر دادەگ�رسێت؟   

 47 لەب�رت بێت تەمەنم چەند کورتە.
ئادەم�زادت بۆ چ مەبەستێکی پووچ بەد�هێناوە؟   

 4٨ ئا�ا پی�او هە�ە بژ�یێت و مردن نەب�نێت؟
�ان گ�انی خۆی لە دەست ج�هانی مردووان دەرباز بکات؟   

 4٩ ئەی پەروەردگار، کوا خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی جارانت،
کە بە دڵسۆزی خۆت سوێندت بۆ داود خوارد؟   

 5٠ پەروەردگار، شورە�یی خزمەتکاری خۆت لەب�ر بێت،
چۆن هی هەموو گەالنم لە باوەشی خۆم گرتووە،   

 5١ ئەو سووکا�ەت��ەی دوژمنەکانت، ئەی �ەزدان،
ئەوەی بە ڕاستی بە نەوەکانی دەستن�شانکراوەکەتa کرا.   

 5٢ هەر ستا�ش بۆ �ەزدان، هەتاهەتا�ە.
  ئام�ن و ئام�ن.

کۆکراوەی بەشی چوارەم

زەبوورەکانی ٩0 –١06

زەبووری ٩0

نوێژێکی موسای �پیاوی خودا.

١ ئەی پەروەردگار، نەوە دوای نەوە  
تۆ پەناگامان بوو�ت.   

٢ بەر لەوەی چ�اکان پە�دا ببن،  
�ان زەوی و ج�هان دروستببن،   

لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە، تۆ خودا�ت.   

3 تۆ مرۆڤ دەکە�تەوە بە تۆز،  
دەفەرموو�ت: »ئادەم�زاد�نە، بگەڕێنەوە بۆ تۆز.«   

4 لەالی تۆ، هەزار ساڵ  
وەک دوێنێ وا�ە کە تێ�ەڕ�وە،   

وەک بەشێکی شەو وا�ە.   

a 5١ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  



زەبوورەکان ١٠5٩٩١

5 مرۆڤ وەک خەون ڕادەماڵ�ت،  
وەک ئەو گ�ا�ەی سەر لە بە�انی نوێ دەبێتەوە،   

٦ سەر لە بە�انی دەبووژێتەوە و نوێ دەبێتەوە،  
بۆ ئێوارە س�س دەبێت و دەفەوتێت.   

7 بە هەڵچوونی تۆ لەناوچوو�ن،  
بە تووڕە�یی تۆ تۆق�ن.   

٨ گوناهەکانی ئێمەت لەبەردەمی خۆت داناوە،  
شتە شاراوەکانمان لەبەر ڕووناکی ڕوخسارت.   

٩ هەموو ڕۆژگارمان بە تووڕە�یی تۆ بەسەرچوو،  
سااڵنی تەمەنمان وەک هەناسە�ەک بەسەربرد.   

 ١٠ سااڵنی تەمەنمان حەفتا ساڵە،
�ان هەشتا ساڵ ئەگەر بە هێزەوە بێت،   

  ئەوەی ما�ەی شاناز�ش بێت ڕەنج و ناخۆش��ە،
چونکە بە پەلە دەڕەوێتەوە و ئێمە باڵدەگر�ن.   

 ١١ کێ هێزی تووڕە�یی تۆ دەزانێت؟
لەبەر ئەوەی تووڕە�یی تۆ ترسێکی زۆر دەهێنێ.   

 ١٢ ئ�تر فێرمان بکە ڕۆژانمان بژمێر�ن،
بۆ ئەوەی دڵێکی پڕ دانا�ی�مان هەبێت.   

 ١3 ئەی �ەزدان، تووڕە�ی�ەکەت دابمرکێنەوە! هەتا کەی؟
لەگەڵ خزمەتکارەکانت م�هرەبان بە.   

 ١4 سەر لە بە�انی لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت تێرمان بکە،
تاکو هەموو ڕۆژانی ژ�انمان هەلهەلە لێبدە�ن و دڵشاد بب�ن.   

 ١5 دڵشادمان بکە ئەوەندەی بۆ ئەو ڕۆژانەی تووشی ناخۆش�ت کرد�ن،
ئەو سااڵنەی کە خراپەمان ب�نی.   

 ١٦ کردەوە مەزنەکانت بۆ خزمەتکارەکانت دەربخە،
شکۆمەند�ت بەسەر منداڵەکان�ان.   

 ١7 با ن�عمەتی خودای پەروەردگارمان بەسەرمانەوە بێت،
کردەوەکانی دەستمان بۆ بچەس�ێنە،   

بەڵێ، کردەوەکانی دەستمان بچەس�ێنە.   

زەبووری ٩١
١ ئەوەی لە پەناگای هەرەبەرز دادەن�شێت،  

ئەوەی لە سێبەری خودای هەرە بەتوانا دەمێنێتەوە،   
٢ بە �ەزدان دەڵێ: »تۆ پەناگامی، قەاڵمی،  

خودای منی، پشتت پیێ دەبەستم.«   



١٠٦٠زەبوورەکان ٩١

3 بێگومان لە تۆڕی ڕاوچی دەربازت دەکات،  
لە دەرد و بەاڵی کوشندە.   
4 بە باڵی خۆی داتدەپۆشێت،  

لەژێر باڵەکانی پەنا دەگر�ت و   
دڵسۆز�ی�ەکەی قەڵغان و شوورا�ە.   

5 نە لە تۆق�نی شەو دەترس�ت و  
نە لەو ت�رەی بە ڕۆژ دەهاوێژرێت،   

٦ نە لەو دەردەی کە لە تار�کی دێت،  
نە لەو ئافاتەی بە ڕۆژی ن�وەڕۆ ز�ان دەبەخشێت.   

7 هەزار کەس لەتەن�شتت بەردەبنەوە،  
دە هەزار لەالی دەستی ڕاستت،   

بەاڵم لە تۆ نز�ک ناکەوێتەوە.   
٨ بەڵکو تەنها بە چاوی خۆت سە�ر دەکە�ت و  

سزای بەدکاران دەب�ن�ت.   

٩ ئەگەر �ەزدانت کرد بە پەناگات،  
هەرەبەرزت کرد بە النەی خۆت،   

 ١٠ ه�چ خراپەت بەسەرنا�ەت و
ه�چ بەاڵ�ەک لە ماڵت نز�ک ناکەوێتەوە.   

 ١١ لەبەر ئەوەی سەبارەت بە تۆ فەرمان بە فر�شتەکانی دەدات،
بۆ ئەوەی لە هەموو هەنگاوێکت بت�ارێزن،   

 ١٢ لەسەر دەست�ان هەڵتدەگرن،
تاکو پیێت بەر بەردێک نەکەوێت.   
 ١3 پیێ بە شێر و ماری کۆبرادا دەنێ�ت،

بەچکە شێر و ئەژد�ها پیێشێل دەکە�ت.   

 ١4 �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوەی دڵی بە منەوە بەندە، ڕزگاری دەکەم،
.aدە�ی�ارێزم، چونکە من دەناسێت   
 ١5 نزام بۆ دەکات، وەاڵمی دەدەمەوە،

لە تەنگانە لەگەڵ�دام،   
دەربازی دەکەم و ڕێزداری دەکەم.   

 ١٦ بە ڕۆژگاری درێژ تێری دەکەم،
ڕزگار�یی خۆمی ن�شان دەدەم.«   

a ١4 بە واتای ناس�نی خودا و کەسا�ەت��ەکەی.  
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زەبووری ٩٢

زەبوورێک، گۆرانیپیەک بۆ ڕۆژی شەممە.

١ چاکە ستا�شی �ەزدان بکرێت،  
گۆرانی گوتن بۆ ناوت، ئەی هەرەبەرز،   

٢ بە�ان��ان خۆشەو�ستی نەگۆڕت ڕابگە�ەنرێت و  
دڵسۆز�ت بە شەوان،   
3 بە ق�سارەی دە ژێی�یی،  

بە ئاوازی ساز.   

4 ئەی �ەزدان، بە کردارەکانت دڵخۆشت کردووم،  
هەلهەلە لێدەدەم بۆ کارەکانی دەستت.   
5 ئەی �ەزدان، کردارەکانت چەندە مەزنە!  

ب�رکردنەوەی تۆ چەندە قووڵە!   
٦ مرۆڤی گێل ئەمە نازانێت،  
نەزان�ش ئەمە تێناگات:   

7 هەرچەندە خراپەکاران وەک گ�ا بگەشێنەوە و  
هەموو بەدکاران چرۆ بکەن،   

  بۆ هەتاهەتا�ە لەناودەچن.

٨ بەاڵم ئەی �ەزدان، تۆ هەم�شە بەرز�ت.  

٩ ئەی �ەزدان، دوژمنانت،  
بێگومان دوژمنانت دەفەوتێن و   

هەموو بەدکاران پەرتەوازە دەبن.   
 ١٠ بەاڵم وەک گای کێوی بەهێز بووم،

بە ڕۆنی گرانبەها چەور کرام.   
 ١١ بە چاوی خۆم بەز�نی دوژمنانم دەب�نم،

گوێم لە بەز�نی ئەوانە دەبێت کە بە خراپە دژم هەستاون.   

 ١٢ ڕاستودروستان وەک دار خورما گەشە دەکەن،
وەک ئورزی لوبنان گەشە دەکەن،   

 ١3 لە ماڵی �ەزدان ڕواون،
لە حەوشەی ماڵەکەی خودامان گەشە دەکەن.   

 ١4 بە پی�ر�ش هەر بەر�ان دەبێت،
هەم�شە تەڕ و سەوزن،   

 ١5 بۆ ئەوەی ڕابگە�ەنن کە �ەزدان ڕاستودروستە،
تاشەبەردمە و خراپە لە ئەودا ن��ە.   
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زەبووری ٩٣
١ �ەزدان پاشا�ەتی دەکات، پا�ەبەرزی لەبەر دەکات،  

�ەزدان هێزی لەبەر دەکات و لە خۆی بەستووە،   
هەروەها ج�هان چەس�اوە و ناهەژێت.   

٢ لە دێر زەمانەوە تەختت چەس�اوە،  
تۆ لە ئەزەلەوە و هەتاهەتا�ە هە�ت.   

3 ئەی �ەزدان، دەر�اکان بەرز�ان کردەوە،  
دەر�اکان دەنگ�ان بەرزکردەوە،   

دەر�اکان شەپۆلەکان�ان بەرز دەکەنەوە.   
4 لە خوڕەی ئاوی زۆر،  

لە توانای شەپۆلەکانی دەر�ا،   
�ەزدانی ئاسمان توانادارترە.   

5 �اساکانت زۆر چەس�اون،  
ئەی �ەزدان، پی�رۆزی لە ماڵی تۆ دەوەشێتەوە،   

بە درێژا�یی ڕۆژگار.   

زەبووری ٩4
١ ئەی �ەزدان، خودای تۆڵە،  

ئەی خودای تۆڵە، بدرەوشێوە.   
٢ ئەی دادوەری زەوی، ڕاپەرە،  
سزای لووتبەرزەکان بدەوە.   

3 ئەی �ەزدان، هەتا کەی بەدکاران،  
هەتا کەی بەدکاران دڵشاد دەبن؟   

4 بەدکاران لووتبەرزی لە قسەکان�انەوە هەڵدەقوڵێت،  
شانازی بە خۆ�انەوە دەکەن.   

5 ئەی �ەزدان، گەلەکەت وردوخاش دەکەن،  
م�راتی تۆ دەچەوسێننەوە.   

٦ بێوەژن و نامۆ دەکوژن،  
هەت�و سەردەبڕن.   

7 دەڵێن: »�ەزدان ناب�نێت،  
خودای �اقوب ئاگای لێ ن��ە.«   

٨ ئەی دەبەنگەکان لەنێو گەل، ور�ابن!  
ئەی گێلەکان، کەی تێدەگەن؟   

٩ ئا�ا ئەوەی گوێیی چاندووە، ناب�ستێت؟  
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ئا�ا ئەوەی چاوی دروستکردووە، ناب�نێت؟   
 ١٠ ئا�ا ئەوەی نەتەوەکان تەمبێ دەکات، سەرزەنشت ناکات؟

ئا�ا ئەوەی فێری مرۆڤ دەکات، زان�اری ن��ە؟   
 ١١ �ەزدان ب�رکردنەوەی مرۆڤ دەزانێت،

کە پووچە.   

 ١٢ ئەی �ەزدان، خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی تۆ تەمبێیی دەکە�ت،
لە تەوراتی خۆت فێری دەکە�ت،   
 ١3 لە ڕۆژی سەختدا ئارامی بکە�تەوە،

هەتا گۆڕ بۆ بەدکار هەڵبکەنرێت،   
 ١4 چونکە �ەزدان واز لە گەلی خۆی ناهێنێ،

م�راتی خۆی ڕەت ناکاتەوە.   
 ١5 دادوەری بۆ ڕاستودروستی دەگێڕێتەوە،
هەموو دڵڕاستەکان شوێنی دەکەون.   

 ١٦ کێ بۆم لە دژی بەدکاران هەڵدەستێتەوە؟
کێ بۆم لە دژی خراپەکاران بوەستێتەوە؟   

 ١7 �ەزدان هار�کارم بوو، ئەگ�نا هێندەی نەمابوو
گ�انم لەنێو بێدەنگی مردووان ن�شتەجێ بێت.   

 ١٨ کاتێک گوتم: »پیێم دەخل�سکێت،«
ئەی �ەزدان، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت پشتی گرتم.   

 ١٩ کە خەم لە ناخم زۆر بوو،
دڵنەوا�یی تۆ گ�انی منی شاد کرد.   

 ٢٠ ئا�ا تەختی گەندەڵی هاوڕێی�ەتی لەگەڵ تۆ دەبەستێت،
ئەوانەی بەگوێرەی زۆرداری خۆ�ان، شێوەی �اسا دادەڕێژن؟   

 ٢١ لە دژی گ�انی ڕاستودروست کۆدەبنەوە،
خوێنێکی بێگەرد تاوانبار دەکەن.   

 ٢٢ بەاڵم �ەزدان بۆم دەبێتە قەاڵ،
خودا بۆم بووە بە تاشەبەردی پەناگام.   

 ٢3 ئەو خراپە�ەی دە�کەن بەسەر خۆ�ان�دا دەداتەوە و
لە سزای بەدکاری خۆ�ان کڕ�ان دەکات،   

�ەزدانی پەروەردگارمان کڕ�ان دەکات.   

زەبووری ٩٥
١ وەرن، هەلهەلە بۆ �ەزدان لێبدە�ن،  

هاواری شادی بکە�ن بۆ تاشەبەردی ڕزگار�مان.   
٢ بە ستا�شەوە بچ�نە بەردەمی،  
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بە مۆس�قاوە هاواری شادی بۆ بکە�ن.   

3 لەبەر ئەوەی �ەزدان خودا�ەکی گەورە�ە،  
پاشا�ەکی گەورە�ە بەسەر هەموو خوداوەندەکانەوە.   

4 قوواڵ�ی�ەکانی زەوی بە دەستە و  
لووتکەی شاخەکان هی ئەون.   

5 دەر�ا هی ئەوە و ئەو دروستی کردووە،  
بە دەستی خۆی شێوەی وشکان�یی پیێکهێنا.   

٦ وەرن، کڕنۆشی بۆ ببە�ن و ب��ەرست�ن،  
لەبەردەم �ەزدانی دروستکەرمان چۆک دابدە�ن،   

7 چونکە ئەو خودامانە و  
ئێمە گەلی لەوەڕگاکەی ئەو�ن،   

مەڕی دەستی ئەو�ن.   

  ئەگەر ئەمڕۆ گوێتان لە فەرما�شتی �ەزدان بێت کە دەفەرموێت:
»دڵی خۆتان ڕەق مەکەن وەک لە مەر�با ڕوو�دا،  ٨  

وەک ئەو ڕۆژە لە مەساa لە ب�ابان،   
٩ لەوێ باوباپی�رانتان تاق��ان کردمەوە،  

هەرچەندە کردارەکانی من�ان ب�نی،   
بەاڵم هەر تاق��ان کردمەوە.   

 ١٠ چل ساڵ لەو نەوە�ە تووڕە بووم،
فەرمووم: ”ئەمانە گەلێکن دڵ�ان گومڕا بووە و   

ڕێگای من�ان نەناسی.“   
 ١١ بۆ�ە لە تووڕە�ی�مدا سوێندم خوارد:

”نا�ەنە ناو حەسانەوەی من.“«   

زەبووری ٩6
١ گۆرانی بڵێن بۆ �ەزدان، گۆران��ەکی نوێ،  

گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن، ئەی هەموو زەوی.   
٢ گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن، ستا�شی ناوی بکەن،  

ڕۆژ بە ڕۆژ مژدەی ڕزگار�یی ئەو ڕابگە�ەنن.   
3 لەنێو نەتەوەکان شکۆمەندی ئەو ڕابگە�ەنن،  

لەنێو هەموو گەالن کارە سەرسوڕهێنەرەکانی.   

a ٨ ناوێکی ع�بر�ی�ە بە واتای تاق�کردنەوە، شوێنێکە لە چۆڵەوانی س�نا، هەروەها پیێیی دەگوترێت مەر�با. بڕوانە ڕوونکردنەوە دەربارەی مێرگی مەر�با لە زەبوورەکان ٨١ :7.   

هەروەها بڕوانە دەرچوون ١7 :١ -7.   
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4 �ەزدان مەزنە و شا�انی ستا�شی زۆرە،  
سامناکە بەسەر هەموو خوداوەندەکانەوە،   
5 چونکە هەموو خوداوەندەکانی گەالن بتن،  

بەاڵم �ەزدان ئاسمانی دروستکردووە.   
٦ شکۆ و سەربەرزی لەبەردەم�دان،  
هێز و جوانی لە پی�رۆزگاکە�دان.   

7 ئەی هەموو خێڵەکانی گەالن، ستا�شی �ەزدان بکەن،  
ستا�شی شکۆ و هێزی �ەزدان بکەن.   

٨ ستا�شی ناوی شکۆداری �ەزدان بکەن،  
د�اری بهێنن و وەرنە ناو حەوشەی ماڵەکەی.   

٩ کڕنۆش بۆ �ەزدان ببەن، چونکە شکۆدار و پی�رۆزە،  
ئەی هەموو خەڵکی زەوی، لەبەردەمی بلەرزن.   
 ١٠ لەنێو نەتەوەکان بڵێن: »�ەزدان پاشا�ەتی دەکات!

ج�هان چەس�اوە و هەرگ�ز نالەقێت،   
بە دادپەروەری حوکم بەسەر گەالندا دەدات.«   

 ١١ با ئاسمان شادبێت و زەوی دڵخۆش بێت،
با دەر�ا و هەرچی تێدا�ە بخرۆشێن،   

با کێڵگە و هەرچی تێدا�ە شاگەشکە بن.  ١٢ 
  ئ�نجا هەموو درەختەکانی دارستان گۆرانی دەڵێن،

لەبەردەم �ەزدان، چونکە دێت،  ١3 
دێت بۆ ئەوەی دادوەری زەوی بکات،   

  دادوەری ج�هان دەکات، بە ڕاستودروستی،
گەالن�ش بە دڵسۆزی.   

زەبووری ٩7
١ �ەزدان پاشا�ەتی دەکات، با زەوی دڵخۆش بێت،  

دوورگە زۆرەکان شادمان بن.   
٢ هەور و تەم لە دەوروپشتی ئەوە،  

ڕاستودروستی و دادپەروەری بنچ�نەی تەختی ئەوە.   
3 ئاگر لەپیێش�ەوە،  

دوژمنەکانی دەوروبەری دەسووتێنێت.   
4 بروسکەکانی ج�هان ڕووناک دەکەنەوە،  

زەوی چاوی پیێکەوت و لەرزی.   
5 چ�اکان وەک مۆم لەبەردەم �ەزدان توانەوە،  

لەبەردەم پەروەردگاری هەموو ج�هان.   
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٦ ئاسمان ڕاستودروست��ەکەی ڕادەگە�ەنێت،  
هەموو گەالن شکۆمەندی ئەو�ان ب�نی.   

7 ئەوانەی پە�کەر دەپەرستن شەرمەزار دەبن،  
ئەوانەی شانازی بە بت دەکەن.   

ئەی هەموو خوداوەندەکان، کڕنۆشی بۆ ببەن.   

٨ س��ۆن ب�ستی و شادمان بوو،  
کچانی �ەهودا دڵخۆش بوون،   
بە حوکمەکانت، ئەی �ەزدان،   

٩ چونکە لەسەر هەموو زەوی تۆ هەرەبەرزی،  
تۆ لە هەموو خوداوەندەکان پا�ەبەرزتری.   

 ١٠ با دۆستانی �ەزدان ڕق�ان لە بەدکاری ببێتەوە،
لەبەر ئەوەی گ�انی خۆشەو�ستانی دەپارێزێت و   

لە دەست خراپەکاران دەرباز�ان دەکات.   
 ١١ ڕووناکی لەسەر ڕاستودروستان دەدرەوشێتەوە و

شاد�ی�ش بۆ دڵڕاستەکان.   
 ١٢ ئەی ڕاستودروستان، بە �ەزدان شاد بن،

ستا�شی ناوە پی�رۆزەکەی بکەن.   

زەبووری ٩٨

زەبوورێک

١ گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن، گۆران��ەکی نوێ،  
چونکە کاری سەرسوڕهێنەری کردووە.   

  دەستی ڕاست و بازووی پی�رۆزی،
سەرکەوتن�ان بۆ بەدەستهێناوە.   

٢ �ەزدان ڕزگار�یی خۆی ڕاگە�اند،  
ڕاستودروست��ەکەی بۆ گەالن دەرخست.   

3 خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی و دڵسۆز�ی�ەکەی،  
بە�ادهێنا�ەوە بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.   

  هەموو زەوی هەتا ئەوپەڕی دن�ا،
ڕزگار�یی خودای ئێمە�ان ب�نی.   

4 ئەی سەراپای زەوی هاواری شادی بکەن بۆ �ەزدان،  
بە دەنگی بەرز گۆرانی بڵێن و هەلهەلە لێ بدەن.   

5 بە ق�سارە مۆس�قا بۆ �ەزدان بژەنن،  
بە ق�سارە و دەنگی گۆرانی.   
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٦ بە زوڕنا و دەنگی کەڕەنا،  
هاواری شادی بکەن بەرامبەر بە �ەزدانی پاشا.   

7 با دەر�ا و هەرچی تێ�دا�ە،  
با ج�هان و دان�شتووانی بخرۆشێن.   

٨ با ڕووبارەکان چەپڵە لێبدەن و  
هەموو چ�اکان هەلهەلە لێبدەن، ٩ لەبەردەم �ەزدان،   

  چونکە دێت بۆ ئەوەی دادوەری زەوی بکات،
بە ڕاستودروستی دادوەری ج�هان دەکات،   

گەالن�ش بە دادپەروەری.   

زەبووری ٩٩
١ �ەزدان پاشا�ەتی دەکات،  

با گەالن بلەرزن،   
  لەنێوان کەڕوبەکان لەسەر تەخت دان�شتووە،

با زەوی بهەژێت.   
٢ �ەزدان مەزنە لە س��ۆن،  

بەرزە و بەسەر هەموو گەالنەوە�ە.   
3 با ستا�شی ناوە مەزن و سامناکەکەت بکەن،  

ئەو پی�رۆزە.   

4 پاشا بەهێزە، حەز لە دادپەروەری دەکات.  
تۆ ڕاست و ڕێک�ت چەس�اند،   

  تۆ دادپەروەری و ڕاستودروست�ت لەناو �اقوب دروستکردووە.
5 �ەزدانی پەروەردگارمان بەرز بکەنەوە،  

لە تەختەپیێیی کڕنۆش ببەن،   
ئەو پی�رۆزە.   

٦ موسا و هارون لەناو کاه�نەکانی ئەون،  
ساموئێل لەناو ئەو کەسانە�ە بە ناوی ئەو دەپاڕێنەوە.   

  لە �ەزدان پاڕانەوە،
ئەو�ش وەاڵمی دانەوە،   

7 بە ستوونی هەور قسەی لەگەڵ کردن،  
�اساکە�ان پە�ڕەو کرد، هەروەها ئەو فەرزەی پیێ�دان.   

٨ ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان، تۆ وەاڵمت دانەوە،  
خودا�ەکی لێبوردە بوو�ت،   

هەرچەندە تۆ لەسەر کردەوەکان�ان تۆڵەت لێ سەندنەوە.   
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٩ �ەزدانی پەروەردگارمان بەرز بکەنەوە،  
لە چ�ای پی�رۆزی ئەو کڕنۆش ببەن،   

چونکە �ەزدانی پەروەردگارمان پی�رۆزە.   

زەبووری ١00

زەبوورێکی س�ایش.

١ ئەی هەموو زەوی، هاواری خۆشی بۆ �ەزدان بکەن،  
بە شادمان��ەوە �ەزدان ب�ەرستن،  ٢  

بە هەلهەلەوە وەرنە بەردەمی.   
3 بزانن کە �ەزدان خودا�ە،  

ئەوە کە ئێمەی دروستکردووە و ئێمەش هی ئەو�ن،   
ئێمە گەل و مەڕی لەوەڕگای ئەو�ن.   

،a4 بە سوپاسەوە بڕۆنە ناو دەروازەکانی  
بە ستا�شەوە بڕۆنە ناو حەوشەی پەرستگاکەی،   

سوپاسی بکەن و ستا�شی ناوی بکەن،   
5 چونکە �ەزدان چاکە و  

خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە،   
دڵسۆز�شی بۆ نەوە دوای نەوە�ە.   

زەبووری ١0١

زەبوورێکی داود.

١ گۆرانی بەسەر خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت و دادپەروەر�تدا دەڵێم،  
ئەی �ەزدان، سروودی ستا�ش بۆ تۆ دەڵێم.   

٢ لە ڕێگای تەواوەتی ور�ا دەبمەوە.  
کەی دێی�ت بۆ الم؟   

  بە دڵێکی تەواوەوە هەڵسوکەوت دەکەم،
لەناو ماڵی خۆم.   

3 شتی قێزەون لەپیێش چاوم دانانێم.  

  ڕقم لە کاری �اخ�بووانە،
قەت بە منەوە نانووسێت.   

4 دڵی خواروخێچ لە من دوور دەبێت،  
پە�وەند�م بە بەدکار�ی�ەوە نابێت.   

a 4 مەبەست لێیی چوونە ناو پەرستگای خودا�ە دەم بە سوپاس و ستا�شەوە.  
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5 ئەوەی بەدز�ی�ەوە بوختان بە کەسێک بکات،  
دەمکوتی دەکەم،   

  لەگەڵ لووتبەرز و دڵ پڕ لە ف�ز
بەرگە ناگرم.   

٦ چاوم لە سەرڕاستانی زەو�ی�ە بۆ ئەوەی لەگەڵ خۆم دا�انن�شێنم،  
ئەوانەی ڕێگای تەواوەت��ان گرتووە خزمەتم دەکەن.   

7 ئەوەی بە فێڵ ئ�ش بکات، لە ماڵی من دانان�شێت،  
ئەوەی درۆ بکات، لەبەرچاوی من ناوەستێت.   

٨ بە�ان��ان زوو هەموو بەدکارەکانی زەوی  
دەمکوت دەکەم،   

  لە شاری �ەزدان ڕ�شەکێش�ان دەکەم،
هەموو ئەوانەی گوناهبارن.   

زەبووری ١0٢

نوێژی هەژارێکی ورەڕووخاو، کە هاواری دەباتە بەردەم یەزدان.

١ ئەی �ەزدان، گوێ لە نوێژم بگرە،  
با هاوارم بگاتە الت.   

٢ لە ڕۆژی تەنگانەدا ڕووی خۆتم لێ مەشارەوە،  
لەو ڕۆژەی کە هاوارت بۆ دەکەم گوێم بۆ شل بکە،   

زوو وەاڵمم بدەوە.   

3 ڕۆژگارم وەک دووکەڵ ڕەو�ی�ەوە،  
ئێسکم وەک پشکۆ گڕی گرتووە.   
4 هەڵ�ڕووکاوە، دڵم وشک بووەتەوە،  

نانخواردنم لەب�ر نەماوە.   
5 لە دەنگی ناڵەم  

ئێسکم بە پیێستمەوە نووساوە.   
٦ وەک کوندەپەپووی ب�ابانی چۆڵەوان�م لێهاتووە،  

وەک کوندەپەپووی کەالوەم لێهاتووە.   
7 ڕادەکشێم و  

وەک چۆلەکە�ەکی تەنهای سەربانم لێهاتووە.   
٨ بە درێژا�یی ڕۆژ دوژمنەکانم سووکا�ەت�م پیێ دەکەن،  

ئەوانەی لە دژی منن وەک شێت�ان لێ هاتووە، نەفرەتم لێدەکەن.   
٩ بۆ�ە خۆڵەمێش دەخۆم وەک نان،  

فرمێسکم تێکەڵ بە خواردنەوەم بووە،   
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 ١٠ لەبەر تووڕە�یی زۆری تۆ،
چونکە هەڵتگرتم و فڕێتدام.   
 ١١ ڕۆژگارم وەک سێبەری خوارە،

خۆشم وەک گ�ا وشک دەبمەوە.   

 ١٢ تۆش ئەی �ەزدان، هەتاهەتا�ە لەسەر تەختی،
نەوە دوای نەوە �ادت دەکەنەوە.   

 ١3 تۆ هەڵدەست�ت و بەزە�ی�ت بە س��ۆن دێتەوە،
چونکە ماوەی م�هرەبان��ە، کاتی هاتووە.   

 ١4 خزمەتکارەکانت بە تاسەوەن بۆ بەردەکانی،
دڵ�ان دەسووتێ بۆ خۆڵەکەی.   

 ١5 هەموو نەتەوەکان لە ناوی �ەزدان دەترسن،
هەموو پاشاکانی زەو�ش لە شکۆمەند�ت،   

 ١٦ چونکە کە �ەزدان س��ۆن بن�اد دەنێتەوە،
بە شکۆمەندی خۆی دەب�نرێت.   

 ١7 ئاوڕ لە نوێژی ڕووتوڕەجاڵەکان دەداتەوە،
نوێژەکان�ان بە کەم نازانێت.   

 ١٨ ئەمە بۆ نەوەی داهاتوو دەنووسرێت،
تاکو ئەو نەوە�ە ستا�شی �ەزدان بکەن، کە هێشتا لەدا�ک نەبوونە:   

 ١٩ »�ەزدان لە بەرزا�یی پی�رۆزگای خۆ�ەوە دەڕوانێتە خوارێ،
لە ئاسمانەوە سە�ری زەوی دەکات،   

 ٢٠ بۆ ئەوەی گوێیی لە ناڵەی د�لەکان بێت،
ئەوانە ئازاد بکات کە دراونەتە دەست مردن.«   

 ٢١ جا لە س��ۆن ناوی �ەزدان ڕادەگە�ەنرێت،
لە ئۆرشەل�م ستا�شی،   

 ٢٢ کاتێک گەالن و پاشا�ەت��ەکان
پیێکەوە بۆ پەرستنی �ەزدان کۆدەبنەوە.   

 ٢3 لە ناوەڕاستی تەمەنم هێزی کزکردم،
ڕۆژگاری کورتکردم.   

 ٢4 گوتی: »ئەی خودای من، لە ناوەڕاستی ڕۆژگارم الم مەدە،
سااڵنی تۆ بۆ نەوە دوای نەوە�ە.   
 ٢5 لە سەرەتاوە بناغەی زەو�ت دانا،

ئاسمان�ش دەستکردی تۆ�ە.   
 ٢٦ ئەوان لەناودەچن، بەاڵم تۆ دەمێن�ت،

هەموو وەک کراس کۆن دەبن،   
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وەک جلوبەرگ دە�انگۆڕ�ت و فڕێدەدرێن.   
 ٢7 بەاڵم تۆ هەروەک خۆتی،

سااڵنی تۆ کۆتا�یی نا�ەت.   
 ٢٨ کوڕی خزمەتکارەکانت ن�شتەجێ دەبن و

نەوەکان�ان لەبەردەمت دەچەس�ێن.«   

زەبووری ١0٣

گۆرانیپیەکی داود.

١ ئەی گ�انی من، ستا�شی �ەزدان بکە،  
هەموو ناخ�شم ستا�شی ناوی پی�رۆزی بکە.   

٢ ئەی گ�انی من، ستا�شی �ەزدان بکە،  
ه�چ چاکە�ەکی لەب�ر مەکە:   

3 ئەوەی لە هەموو گوناهێکت خۆشدەبێت،  
لە هەموو نەخۆش��ەک چاکت دەکاتەوە،   

4 ئەوەی ژ�انت لە گۆڕ دەکڕێتەوە،  
خۆشەو�ستی نەگۆڕ و بەزە�یی دەکاتە تاجی سەرت،   

5 ئەوەی تەمەنت تێر دەکات بە چاکە،  
تاکو گەنج��ەت�ت وەک هەڵۆ نوێ ببێتەوە.   

٦ �ەزدان ڕاستودروستی ئەنجام دەدات،  
دادپەروەری بۆ هەموو چەوساوەکان.   

7 ڕێگای خۆی بە موسا ناساند،  
کردارەکانی بە نەوەکانی ئ�سرائ�ل:   

٨ �ەزدان م�هرەبان و بە بەزە�ی�ە،  
پشوودرێژە و خۆشەو�ستی نەگۆڕی زۆرە.   

٩ تاوانبارکردنی هەتاسەر ن��ە،  
تووڕە�یی هەتاهەتا�ە ن��ە.   

 ١٠ بە گوناهی خۆمان لەگەڵ ناکات و
بەگوێرەی تاوانەکانمان سزامان ناداتەوە.   

 ١١ وەک بەرزی ئاسمان لەسەر زەو�ی�ەوە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی زۆرکردووە بۆ ئەوانەی کە لێیی دەترسن.   

 ١٢ وەک دووری ڕۆژهەاڵت لە ڕۆژئاواوە،
�اخ�بوونەکانمانی لێ دوورخستوو�نەتەوە.   

 ١3 وەک باوک چۆن بەزە�یی بە منداڵەکان�دا دێتەوە،
�ەزدان�ش ئاوا بەزە�یی بەوانەدا دێتەوە کە لێیی دەترسن،   
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 ١4 چونکە دەزانێت ئێمە چۆن پیێکهێنراو�ن،
لەب�ر�ەتی کە ئێمە خۆڵ�ن.   

 ١5 مرۆڤ ڕۆژگاری ژ�انی وەک گ�ا وا�ە،
وەک گوڵی ناو کێڵگە گوڵ دەکات،   

 ١٦ با�ەک بەسەر�دا هەڵبکات، ئ�تر نامێنێت،
ئاسەوار�شی د�ار نابێت.   

 ١7 بەاڵم خۆشەو�ستی نەگۆڕی �ەزدان لە ئەزەلەوە و
هەتاهەتا�ە بۆ ئەوانە�ە کە لێیی دەترسن،   

ڕاستودروست��ەکەشی بۆ نەوەکانە،   
 ١٨ بۆ ئەوانەی پە�مانی بەجێدەگە�ەنن،

ئەوانەی ڕێنما�ی�ەکانی ئەو�ان لەب�رە بۆ ئەوەی پە�ڕەوی بکەن.   

 ١٩ �ەزدان تەختی خۆی لە ئاسمان چەس�اندووە و
پاشا�ەت��ەکەشی بەسەر هەمووانەوە فەرمانڕەوا�ەتی دەکات.   

 ٢٠ ئەی فر�شتەکانی �ەزدان، ستا�شی بکەن،
ئەی ئەو بەهێزانەی وتەکانی بەجێدەهێنن،   

ئەی ئەوانەی گوێڕا�ەڵی وتەی ئەو دەبن.   
 ٢١ ئەی هەموو سوپاکانی، ستا�شی �ەزدان بکەن،

ئەی خزمەتکارانی کە بە ڕەزامەندی ئەو کار دەکەن.   
 ٢٢ ئەی هەموو کارەکانی، ستا�شی �ەزدان بکەن

لە هەموو شوێنێکی ژێر دەسەاڵتی.   

  ئەی گ�انی من، ستا�شی �ەزدان بکە.

زەبووری ١04
١ ئەی گ�انی من، ستا�شی �ەزدان بکە.  

  ئەی �ەزدانی پەروەردگارم، تۆ زۆر مەزن�ت!
شکۆمەندی و پا�ەبەرز�ت لەبەرکردووە.   

٢ وەک بەرگ ڕووناک�ت پۆش�وە،  
وەک خێوەت ئاسمانت هەڵداوە،   

وەک کار�تە بە�توونەکەت لەسەر ئاو داناوە.  3  
  هەوری ئاسمانت کردووەتە گال�سکەت،

بەسەر باڵی باوە دەڕۆ�ت.   
4 با�ەکانت کردووەتە فر�شتەکانت،  

بڵێسەی ئاگر خزمەتکارانت.   
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5 زەو�ت لەسەر بناغەی خۆی دامەزراندووە،  
هەتاهەتا�ە نالەقێت.   

٦ تۆ وەک کراس زەو�ت بە دەر�ای قووڵ داپۆشی،  
لەسەر چ�اکان ئاوەکان ڕادەوەستن.   

7 بەاڵم لە سەرزەنشتی تۆ ئاوەکان هەاڵتن،  
لە گرمەی دەنگی تۆ بە ترسەوە ڕا�انکرد،   

٨ بەسەر چ�اکان کەوتن و  
شۆڕ بوونەوە ناو دۆڵەکان،   

بۆ ئەو شوێنەی تۆ بۆت دامەزراندبوون.   
٩ سنوورێکت دانا لێیی تێنەپەڕن،  

نەگەڕێنەوە هەتا زەوی داب�ۆشن.   

 ١٠ کان�او لە ش�وەکان دەتەقێن�تەوە،
بۆ ئەوەی لەنێوان چ�اکاندا بڕۆن.   

 ١١ هەموو ز�ندەوەرێکی دەشتودەر ئاودەدەن،
کەرەکێو�ی�ەکان ت�نووێتی خۆ�انی پیێ دەشکێنن.   

 ١٢ باڵندەی ئاسمان هێالنەی تێدا دەکات،
لەناو چڵەکان دەخوێنێت.   

 ١3 لە بە�توونەکەی خۆتەوە چ�اکان ئاو دەدە�ت،
زەوی لە بەروبوومی کردەوەکانت تێر دەبێت.   

 ١4 گ�ا بۆ ئاژەڵی ماڵی دەڕوێن�ت،
سەوزە بۆ خزمەتی مرۆڤ،   

بۆ دەرهێنانی نان لە زەو�ی�ەوە.   
 ١5 مەی پیێ دەبەخشی بۆ ئەوەی دڵی مرۆڤ خۆش بکەی،

ڕۆن بۆ درەوشانەوەی ز�اتری ڕووی،   
نان بۆ پتەوکردنی دڵی مرۆڤ.   
 ١٦ درەختەکانی �ەزدان تێر دەبن،

ئەو داری ئورزەی لوبنان کە چاندی،   
 ١7 ئەوەی چۆلەکە هێالنەی تێدا دەکات،

لەقلەق�ش داری سنەوبەر ماڵ�ەتی،   
 ١٨ چ�ای بەرز�ش بۆ بزنە کێوی،

تاشەبەردەکان�ش پەناگای گۆڕهەڵکەنە.   

 ١٩ مانگت دروستکرد بۆ د�ار�کردنی وەرزەکان،
خۆر�ش ئاوابوونی خۆی دەزانێت.   

 ٢٠ تار�کی دادێنێت دەبێت بە شەو،
هەموو ز�ندەوەری دارستان تێ�دا دەکەونە جموجۆڵ.   
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 ٢١ بەچکە شێر بۆ نێچ�ر دەنەڕێنن،
بۆ داواکردنی خواردن�ان لە خودا.   

 ٢٢ کە ڕۆژ هەڵدێت دەکشێنەوە،
لەناو النەکان�ان خۆ�ان مات دەکەن.   

 ٢3 مرۆڤ دەچێت بۆ ئ�شوکاری،
بۆ ڕەنجکێش��ەکەی هەتا ئێوارە.   

 ٢4 ئەی �ەزدان، کردەوەکانت چەندە زۆرن!
هەموو�ت بە دانا�یی دروستکردووە،   

زەوی پڕە لە دەستکردی تۆ.   
 ٢5 ئەم دەر�ا گەورە و فراوانە،

کە بێشومار گ�انداری گەورە و بچووکی تێدا جمەی دێت.   
 ٢٦ لەوێ کەشت��ەکان دەڕۆن،

ل�ڤ�اتانa، ئەمەی خۆت بەد�ت هێناوە بۆ ئەوەی �اری تێدا بکات.   

 ٢7 ئەمانە هەمووی چاو�ان لە تۆ�ە،
بۆ ئەوەی لە کاتی خۆی خواردن�ان بدە�تێ،   

 ٢٨ پیێ�ان دەدە�ت و وەر�دەگرن،
دەستت دەکە�تەوە تێر چاکە دەبن.   

 ٢٩ ڕوو وەردەگێڕ�ت، دەتۆقن،
هەناسە�ان لێ دەبڕ�ت، دەمرن،   

دەگەڕێنەوە بۆ خۆڵی خۆ�ان.   
 3٠ کاتێک ڕۆحی خۆت دەنێر�ت،

ئەوان بەد�دەهێنرێن،   
ڕووی زەوی نوێ دەکە�تەوە.   

 3١ با شکۆی �ەزدان هەتاهەتا�ە بەردەوام بێت،
با �ەزدان بە کارەکانی خۆی دڵخۆش بێت.   

 3٢ ئەوەی سە�ری زەوی دەکات، لەرز دە�گرێت،
دەست دەداتە چ�اکان، دووکەڵ دەکەن.   

 33 بە درێژا�یی ژ�انم گۆرانی بۆ �ەزدان دەڵێم،
تاکو ماوم سروود بۆ خودای خۆم دەڵێم.   

 34 با ب�رکردنەوەم ش�ر�ن بێت لەالی،
من�ش بە �ەزدان دڵخۆش دەبم.   

 35 بەاڵم با گوناهباران لەسەر زەوی دوا�ی�ان ببڕێتەوە،
با بەدکاران ئ�تر نەمێنن.   
a ٢٦ جۆرە ئەژد�ها�ەکە، بڕوانە ئە�وب 4١ :١  .  
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  ئەی گ�انی من، ستا�شی �ەزدان بکە.
a!هەل�لو�ا  

زەبووری ١0٥
١ ستا�شی �ەزدان بکەن و بە ناوی ئەوەوە نوێژ بکەن،  

کردارەکانی بە گەالن بناسێنن.   
٢ گۆرانی بۆ بڵێن، ستا�شی بکەن،  

هەموو کارە سەرسوڕهێنەرەکانی ڕابگە�ەنن،   
3 شانازی بە ناوی پی�رۆز�ەوە بکەن،  

با دڵی ئەوانە خۆش بێت کە ڕوو لە �ەزدان دەکەن.   
4 پشت بە �ەزدان و هێزەکەی ببەستن،  

بەردەوام ڕووتان لەو بکەن.   

5 باسی ئەو کارە سەرسوڕهێنەرانە بکەن کە کردوونی،  
پەرجوو و حوکمەکانی دەمی،   

٦ ئەی نەوەی ئ�براه�می بەندەی ئەو،  
ئەی کوڕانی �اقوب، هەڵبژاردەکانی.   

7 ئەو �ەزدانی پەروەردگارمانە،  
حوکمەکان�شی لە سەراپای زەو�ی�ە.   

٨ بۆ هەتاهەتا�ە پە�مانەکەی لە �ادە،  
ئەو بەڵێنەی دە�دات بۆ هەزار پشتە،   
٩ ئەو پە�مانەی لەگەڵ ئ�براه�م بەستی،  

ئەو سوێندەی بۆ ئ�سحاقی خوارد.   
 ١٠ وەک فەرز بۆ �اقوب چەس�اندی،

وەک پە�مانێکی هەم�شە�یی بۆ ئ�سرائ�ل.   
 ١١ فەرموو�ەتی: »خاکی کەنعانb دەدەمە تۆ،

بەشە م�راتی خۆتانە.«   

 ١٢ ئەو کاتەی ژمارە�ان کەم بوو،
کەم و نامۆ بوون لەو خاکە،   

 ١3 لە نەتەوە�ەکەوە دەچوونە نەتەوە�ەکی د�کە،
لە پاشا�ەت��ەکەوە بۆ گەلێکی د�کە.   
 ١4 لێ نەگەڕا کەس ستەم�ان لێ بکات،

بەڵکو لەبەر ئەوان پاشا�انی سەرزەنشت کرد:   

a 35 وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای )ستا�شی �ەزدان بکەن(.  

b ١١ مەبەست لەو خاکە�ە کە کەنعان��ەکان تێ�دا ن�شتەجێ بوون، ئێستاش پیێیی دەگوترێت فەلەست�ن.  
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 ١5 »دەست لە دەستن�شانکراوەکانمa مەدەن،
خراپە لەگەڵ پیێغەمبەرەکانم مەکەن.«   

 ١٦ قاتوقڕی ناردە سەر زەوی،
هەموو نانێکی لە زەوی بڕی.   

 ١7 کەسێکی لەپیێش�انەوە نارد،
�وسف بە کۆ�لە�ەتی فرۆشرا،   

 ١٨ بە کۆت ئازاری پیێ�ان دا،
زنج�ری ئاسن�ان لە ملی کرد،   
 ١٩ هەتا کاتی هاتنەدی قسەکەی،

پە�امی �ەزدان ڕاستگۆ�یی ئەوی چەس�اند.   
 ٢٠ پاشا ناردی کۆتەکە�ان کردەوە،

فەرمانڕەوای گەالن ئازادی کرد.   
 ٢١ کردی بە گەورەی ماڵی خۆی،

کردی بە دەسەاڵتدار لەسەر هەموو موڵکی خۆی،   
 ٢٢ بۆ ئەوەی بە دڵی خۆی م�رەکانی ڕێنما�یی بکات،

پی�رەکانی فێری دانا�یی بکات.   

 ٢3 جا ئ�سرائ�ل هاتە م�سر،
�اقوب لە خاکی حام بوو بە النەواز.   

 ٢4 بەم جۆرەی کرد گەلەکەی زۆر بە بەروبووم بن،
لە هەموو دوژمنەکانی بەهێزتری کردن،   

 ٢5 ئەو دڵی گۆڕ�ن بۆ ئەوەی ڕق�ان لە گەلەکەی بێتەوە،
هەتا فێڵ لە خزمەتکارەکانی بکەن.   

 ٢٦ موسای بەندەی خۆی نارد و
هارون ئەوەی هەڵ�بژارد.   

 ٢7 لەنێو خۆ�ان ئەو پەرجوو و ن�شانانەی فەرمانی پیێکرابوو،
لە خاکی حام هێنا�انە دی.   

 ٢٨ تار�کی نارد و تار�ک داهات،
م�سر�ی�ەکان لە دژی فەرمانەکانی �اخی بوون.   

 ٢٩ ئاوەکانی گۆڕ�ن بۆ خوێن،
ماس��ەکان�انی کوشت.   

 3٠ زەوی پڕبوو لە بۆق،
کە چوونە نێو نوێنی پاشاکان�ش�ان.   

 3١ بە فەرمانی ئەو مێشومەگەز هات،

a ١5 دەستن�شانکراوە: بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  
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مێشوولە بۆ هەموو سنوورەکان�ان.   
 3٢ بارانی کردن بە تەرزە،

ئاگری بە گڕ لە زەو�ی�ەکان�ان.   
 33 لە هەنج�ر و دار مێوەکانی دان،

درەختی سنوورەکان�انی شکاند.   
 34 بە فەرمانی ئەو کوللە هات،

کوللەحاجی بێشومار،   
 35 هەموو سەوزا�یی زەو�ی�ەکە�انی خوارد،

بەروبوومی خاکەکە�انی خوارد.   
 3٦ لە هەموو نۆبەرە�ەکی دا لە خاکەکە�ان،

�ەکەم�ن بەرهەمی پی�اوەت��ان.   
 37 بە زێڕ و ز�وەوە دەر�هێنان،

لەنێو هۆزەکان�ان کەس پەکی نەکەوت.   
 3٨ م�سر بە چوونەدەرەوە�ان دڵخۆش بوو،
چونکە ترسی ئەوان چووبووە دڵ�انەوە.   

 3٩ هەورێکی هێنا بۆ داپۆش�ن،
ئاگرێک بۆ ڕووناککردنەوەی شەو.   

 4٠ داوا�ان کرد، سوێسکەیa هێنا،
نانی ئاسمانی تێری کردن.   

 4١ بەردی شەقکرد و ئاوی لێ هەڵقواڵ،
وەک ڕووبار بەناو ب�اباندا ڕۆ�یی.   

 4٢ لەبەر ئەوەی بەڵێنی پی�رۆزی خۆی �ادکردەوە،
بۆ ئ�براه�می بەندەی.   

 43 گەلەکەی بە شاد�ی�ەوە هێنا�ە دەرەوە،
هەڵبژاردەکانی بە هەلهەلەوە.   

 44 خاکی نەتەوەکانی پیێ بەخش�ن،
بەری ماندووبوونی گەالن�ان بە م�رات بۆ ما�ەوە،   

 45 بۆ ئەوەی فەرزەکانی بەجێبهێنن،
فێرکردنی جێبەجێ بکەن.   

a 4٠ سوێسکە: باڵندە�ەکی بچووکە، لە شێوەی کەوە، لە پۆلێکی گەورەدا کۆچ دەکەن، لە ئاستێکی نزمدا دەفڕن و هێالنەکان�ش�ان لەسەر زەوی دروستدەکەن. بڕوانە 

دەرچوون ١٦ :١3   
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  هەل�لو�ا.

زەبووری ١06
١ هەل�لو�ا!  

  ستا�شی �ەزدان بکەن، لەبەر ئەوەی چاکە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

٢ کێ باسی پاڵەوان�ێتی �ەزدان دەکات؟  
کێ بە تەواوی ستا�شی ئەو دەکات؟   

3 خۆزگە دەخوازرێ بەوانەی دادپەروەری پە�ڕەو دەکەن،  
ئەوانەی هەموو کاتێک بە ڕاستودروستی کار دەکەن.   

4 ئەی �ەزدان، لە کاتی ڕەزامەند�ت لە گەلەکەت �ادم بکەرەوە،  
لە ڕزگار�ی�ەکەت بەسەرم بکەرەوە،   

5 بۆ ئەوەی خۆشگوزەرانی هەڵبژێردراوانت بب�نم،  
بۆ ئەوەی بە دڵخۆشی نەتەوەکەت دڵخۆشبم،   

بۆ ئەوەی لەگەڵ م�راتەکەت شانازی بکەم.   

٦ ئێمە وەک باوباپی�ران گوناهمان کرد،  
خراپەمان کرد و بەدکار�مان کرد.   

7 کاتێک باوکانمان لە م�سر بوون،  
لە پەرجووەکانی تۆ تێنەگە�شتن،   

  �ادی گەورە�یی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی تۆ�ان نەکردەوە،
،aبەڵکو �اخی بوون لەالی دەر�ا، لەالی دەر�ای سوور   

٨ بەاڵم لەبەر ناوی خۆی ڕزگاری کردن،  
بۆ ئەوەی پاڵەوان�ێتی بزانرێت.   

٩ لە دەر�ای سووری ڕاخوڕی، وشک بوو،  
بە ناو قوواڵ�ی�ەکە�دا بردنی، وەک لە ب�ابان.   

 ١٠ لە دەست ناحەز ڕزگاری کردن،
لە دەست دوژمن کڕ�ن�ەوە.   

 ١١ ئاو دوژمنانی ئەوانەی داپۆشی،
کەس�ان دەرباز نەبوون.   

 ١٢ ئەوسا بڕوا�ان بە بەڵێنەکانی کرد،
گۆران��ان بۆ ستا�شی گوت.   

a 7 ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی �ۆنانی 

پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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 ١3 بەاڵم هەر زوو کردارەکانی ئەو�ان لە�ادچوو،
چاوەڕێیی ڕاوێژی ئەو�ان نەکرد.   

 ١4 بەڵکو لە چۆڵەوانی نەوس�ان هەستا،
لە ب�ابان خودا�ان تاقی کردەوە،   

 ١5 ئەوەی داوا�ان کرد، پیێ�دان،
بەاڵم نەخۆشی لەڕی بۆ ناردن.   

 ١٦ لە ئۆردوگا بەغ�ل��ان برد بە موسا و
بە هارونی تەرخانکراویa �ەزدان.   

 ١7 زەوی لێک بووەوە و داتانی قووت دا،
بەسەر تاقمەکەی ئەب�رامداb هاتەوە�ەک.   

 ١٨ ئاگر بەربووە تاقمەکە�ان،
گڕ بەدکارانی هەڵلووشی.   

 ١٩ لە حۆرێڤ گوێرەکە�ەک�ان دروستکرد،
کڕنۆش�ان بۆ پە�کەرێکی داڕێژراو برد.   

 ٢٠ شکۆ�انc گۆڕ�ی�ەوە
بە پە�کەری گای گ�اخۆر.   

 ٢١ خودای ڕزگارکەری خۆ�ان لەب�ر کرد،
کە لە م�سر کاری مەزنی کردبوو،   

 ٢٢ پەرجووەکان لە واڵتی حام،
کارە سامناکەکان لەالی دەر�ای سوور.   

 ٢3 ئ�نجا فەرمووی لەناودەچن،
ئەگەر موسای هەڵبژاردەی خۆی،   

  لە کەلێنی شووراکە لە بەرامبەری ڕانەوەستابا�ە،
بۆ ئەوەی نەهێڵێ تووڕە�یی ئەو دا�انبڕزێنێ.   

 ٢4 خاکی خۆش��ان بە سووک زانی،
باوەڕ�ان بە بەڵێنی ئەو نەکرد.   

 ٢5 لەناو خێوەتەکان�اندا کەوتنە بۆڵەبۆڵ،
گوێی�ان لە قسەی �ەزدان نەگرت.   

 ٢٦ ئەو�ش سوێندی بۆ خواردن،
کە لە ب�ابان بە مردوو�یی بکەون،   

 ٢7 نەوەکان�ان لەنێو نەتەوەکان بخات و
لە خاکەکان پەرت�ان بکات.   

a ١٦ ع�بری: پی�رۆزی �ەزدان بە واتای تەرخانکراو بۆ خزمەتی �ەزدان وەک کاه�ن.  

b ١7 دوو کوڕی ئەل�ئاب بوون لە نەوەی ڕئووبێن، بەشداری ئۆنی کوڕی فالت�ان کرد لە �اخ�بوونەکەی قۆرەح لە دژی موسا و هارون. بڕوانە سەرژمێری بەشی ١٦.  

c ٢٠ مەبەستی لە شکۆی خودا�ە.  



١٠٨٠زەبوورەکان ١٠٦

،a٢٨ پە�وەست بوون بە بەعلی پەعۆرەوە 
.bئەو قوربان��انە�ان خوارد کە بۆ بتی مردوو کرابوون   

 ٢٩ بە کردەوەکان�ان �ەزدان�ان پەست کرد،
دەرد بەناو�اندا باڵو بووەوە.   

 3٠ بەاڵم ف�نەحاسc هەستا و
کەوتە نێوانەوە و دەرد ڕاگ�را.   

 3١ بە ڕاستودروستی بۆی دانرا،
نەوە دوای نەوە هەتاهەتا�ە.   

 3٢ لەالی مێرگی مەر�با �ەزدان�ان تووڕە کرد و
موسا بەهۆی ئەوانە کەوتە ناخۆشی،   

 33 چونکە کاتێک ئەوان لە ڕۆحی خودا �اخ�بوون،
قسەی ناشا�ستەش لە دەمی موسا دەرچوو.   

 34 گەلەکان�ان لەناونەبرد،
وەک �ەزدان فەرمانی پیێ کردبوون،   

 35 بەڵکو لەگەڵ نەتەوەکان تێکەاڵو بوون،
فێری نەر�تەکان�ان بوون.   

 3٦ بتەکانی ئەوان�ان پەرست و
بوو بە داو بۆ�ان.   

 37 کوڕ و کچانی خۆ�ان
بۆ بتەکانd سەربڕی.   

 3٨ خوێنێکی بێتاوان�ان ڕشت،
خوێنی کوڕ و کچەکان�ان،   

  ئەوانەی بۆ بتەکانی کەنعان سەر�ان بڕ�ن،
زەوی پی�س بوو بە خوێن.   

 3٩ گاڵو بوون بە کردەوەکان�ان،
داوێن��س بوون بە کارەکان�ان.   

 4٠ لەبەر ئەوە تووڕە�یی �ەزدان بەسەر گەلەکە�دا جۆشا،
قێزی لە م�راتەکەی بووەوە.   

 4١ ژێردەستەی نەتەوەکانی کردن،
ناحەزان�ان بەسەر�اندا زاڵبوون،   

a ٢٨ ناوێکی مۆئاب��ە بۆ ئەو خوداوەندەی لە کێوی پەعۆر دە�ان�ەرست. بڕوانە سەرژمێری ٢5 :١ -٩.   

b ٢٨ نەر�تی کەنعان��ەکان بوو، کاتێک �ەکێک�ان دەمرد، قوربانی پیێشکەش بکەن و بخۆن و بخۆنەوە و سەما بکەن.  

c 3٠ کوڕی ئەل�عەزەری کوڕی هارونە، دڵگەرم بوو بۆ �ەزدان بۆ�ە کاتێک زەمری کوڕی سالووای شمعۆنی لەگەڵ ژنە م�د�ان��ەکە داوێن��سی دەکرد هەردووک�انی کوشت، 

بەو شێوە�ە ئەو بەاڵ�ەی بەسەر جولەکەکان هاتبوو بڕا�ەوە. بڕوانە سەرژمێری ٢5 :١ -٩.   

d 37 بە واتای ڕۆحە پی�سەکان.  
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 4٢ دوژمنەکان�ان تەنگ�ان پیێ هەڵچن�ن،
زەل�لی ژێر دەست�ان بوون.   

 43 زۆر جار دەربازی کردن،
بەاڵم بە ئەنقەست �اخ�بوون،   

داڕووخان بە گوناهەکان�ان.   
 44 بەاڵم لە تەنگانە�اندا ئاوڕی لێ دانەوە،

کە گوێیی لە دەنگی هاوار�ان بوو.   
 45 لە پیێناوی ئەوان پە�مانی خۆی هێنا�ەوە �اد،

بەگوێرەی گەورە�یی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی پاشگەز بووەوە.   
 4٦ وای کرد ئەوانەی بە د�ل گرتوو�انن،

سک�ان پیێ�ان بسووتێت.   

 47 ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان، ڕزگارمان بکە،
لەنێو نەتەوەکان کۆمان بکەرەوە،   

  بۆ ئەوەی ستا�شی ناوی پی�رۆزی تۆ بکە�ن و
شانازی بە ستا�شکردنی تۆوە بکە�ن.   

 4٨ ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل،
لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   

  با هەموو گەل بڵێن: »ئام�ن!«

  هەل�لو�ا!

کۆکراوەی بەشی �پێنجەم

زەبوورەکانی ١07 –١٥0

زەبووری ١07
١ ستا�شی �ەزدان بکەن، لەبەر ئەوەی چاکە،  

خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

٢ با ئەوانەی �ەزدان کڕ�ن�ەوە بەسەرهاتی خۆ�ان بگێڕنەوە،  
ئەوانەی لە دەستی دوژمن کڕ�ن�ەوە،   

3 لە واڵتانەوە کۆی کردنەوە،  
لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا، لە باکوور و باشوورەوە:   

4 هەندێک گومڕابوون لە چۆڵەوانی، لە ب�ابان،  
ڕێگا�ان بۆ شاری ن�شتەجێبوون�ان نەدۆز�ی�ەوە.   

5 برسی و ت�نوو بوون،  
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گ�ان�ان داهێزرا.   
٦ ئ�نجا لە تەنگانە�اندا هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد،  

ئەو�ش لە ناخۆش��ەکان�ان دەربازی کردن.   
7 ڕابەرا�ەتی کردن بۆ ڕێگای ڕاست،  

بۆ ئەوەی بچن بۆ شاری ن�شتەجێبوون.   
٨ با ئەوان ستا�شی �ەزدان بکەن بۆ خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی،  

بۆ کارە سەرسوڕهێنەرەکانی بۆ ئادەم�زاد،   
٩ چونکە گ�انێکی ت�نووی تێرکرد،  
گ�انێکی برسی پڕکرد لە چاکە.   

 ١٠ هەندێک دان�شتن لە تار�کی و سێبەری مەرگ،
لە د�ل�ێتی ئازار و ئاسن،   

 ١١ چونکە لە قسەکانی خودا �اخی بوون،
سووکا�ەت��ان بە ڕاوێژی هەرەبەرز کرد.   
 ١٢ لەبەر ئەوە پشت�ان لەژێر باردا چەما�ەوە،

کەوتن و کەس نەبوو �ارمەت��ان بدات.   
 ١3 ئ�نجا لە تەنگانە�اندا هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد،

ئەو�ش لە ناخۆش��ەکان�ان ڕزگاری کردن.   
 ١4 لە تار�کی و سێبەری مەرگ دەر�هێنان،

کۆت و زنج�رەکانی پچڕاندن.   
 ١5 با ئەوان ستا�شی �ەزدان بکەن بۆ خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی،

بۆ کارە سەرسوڕهێنەرەکانی بۆ ئادەم�زاد،   
 ١٦ چونکە دەروازەی بڕۆنزی تێکشکاند،

ش�شە ئاسنەکانی شکاند.   

 ١7 هەندێک بوونە گێل لە ڕێگای �اخ�بوون�ان و
لە گوناهەکان�ان تووشی ناخۆشی دەبن.   

 ١٨ قێز�ان لە هەموو خواردنێک بووەوە،
لە دەروازەکانی مەرگ نز�ک بوونەوە.   

 ١٩ ئ�نجا لە تەنگانە�اندا هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد،
ئەو�ش لە ناخۆش��ەکان�ان ڕزگاری کردن.   

 ٢٠ فەرما�شتی خۆی نارد و چاکی کردنەوە،
لە فەوتان دەربازی کردن.   

 ٢١ با ئەوان ستا�شی �ەزدان بکەن بۆ خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی،
بۆ کارە سەرسوڕهێنەرەکانی بۆ ئادەم�زاد،   

 ٢٢ با قوربانی سوپاسگوزاری بکەن،
بە هەلهەلەوە باسی کردارەکانی بکەن.   
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 ٢3 هەندێک بە کەشتی دابەز�نە ناو دەر�ا،
ئەوانەی لە دەر�ای گەورە بازرگان��ان دەکرد.   

 ٢4 ئەوان کارەکانی �ەزدان�ان ب�نی،
کارە سەرسوڕهێنەرەکانی لە قوواڵ�یی.   

 ٢5 بە قسەی ئەو ڕەشەبا هەستا،
شەپۆلەکانی بەرزکردەوە.   

 ٢٦ بەرز دەبنەوە بۆ ئاسمان، دادەبەزنە ناو قوواڵ�ی�ەکان،
گ�ان�ان لە مەترسی دەتوێتەوە.   

 ٢7 وەک سەرخۆش سەرسم دەدەن و بە ئەمال و ئەوالدا دەکەون،
نازانن چی دەکەن.   

 ٢٨ ئ�نجا لە تەنگانە�اندا هاوار�ان بۆ �ەزدان کرد،
ئەو�ش لە ناخۆش��ەکان�ان دەربازی کردن.   

 ٢٩ ڕەشەبای هێدی کردەوە بۆ ئارامی،
شەپۆلەکانی بێدەنگ کرد.   

 3٠ دڵخۆش بوون، چونکە شەپۆلەکان هێمن بوونەوە،
گە�اند�انی بەو بەندەرەی دە�انو�ست.   

 3١ با ئەوان ستا�شی �ەزدان بکەن بۆ خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی،
بۆ کارە سەرسوڕهێنەرەکانی بۆ ئادەم�زاد،   

 3٢ با لەناو کۆڕی خەڵک بەرزی بکەنەوە،
لە ئەنجومەنی پی�رەکان ستا�شی بکەن.   

 33 ڕووباری کردە ب�ابان و
سەرچاوەی ئاوەکانی کردە زەوی ت�نوو،   
 34 خاکی بە پی�تی کردە زەوی بێ کەڵک،

لەبەر خراپەی ئەوانەی تێ�دا دان�شتبوون.   
 35 ب�ابانی کردە گۆمە ئاو و

زەوی وشکی کردە سەرچاوەی ئاوەکان.   
 3٦ برس��ەکانی لەوێ ن�شتەجێ کرد،

شاری ن�شتەجێبوون�ان دامەزراند.   
 37 کێڵگە�ان چاند و ڕەزەمێو�ان ڕواند،

دەغڵ�ان بە بەروبووم بوو.   
 3٨ بەرەکەتداری کردن و زۆر ز�اد بوون،

ئاژەڵی ئەوانی کەم نەکردەوە.   

 3٩ ئ�نجا کەم بوونەوە و چەمانەوە،
لەژێر باری خراپەکاری و ناخۆشی.   

 4٠ ئەوەی ڕ�سوا�یی بەسەر م�رەکاندا دەڕێژێت،
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لە چۆڵەوان��ەکی بێ ڕێگا گومڕای کردن.   
 4١ بەاڵم هەژاری لە زەل�لی بەرز کردەوە،

وەک ڕانە مەڕ بنەماڵەی ئەوانی ز�اد کرد.   
 4٢ سەرڕاستەکان ئەمە دەب�نن و دڵخۆش دەبن،
بەاڵم هەموو خراپەکاران دەم�ان دەگ�رێت.   

 43 کێ دانا�ە، با سەرنج بداتە ئەمانە و
لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی �ەزدان تێبگات.   

زەبووری ١0٨

گۆرانیپیەک. زەبوورێکی داود.

١ ئەی خودا�ە، دڵم چەس�اوە،  
بە هەموو گ�انم سروود دەڵێم و مۆس�قا دەژەنم.   

٢ ئەی ساز و ق�سارە، هەستن!  
من بەرەبە�انان هەڵدەستم.   

3 ئەی �ەزدان، لەنێو گەالن ستا�شت دەکەم،  
لەنێو نەتەوەکان گۆران�ت بۆ دەڵێم،   

4 چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت مەزنە، لە ئاسمان بەرزترە،  
دڵسۆز�شت دەگاتە هەورەکان.   

5 ئەی خودا�ە، بەسەر ئاسماندا بەرزببەوە،  
با شکۆی تۆ بەسەر هەموو زەو�ی�ەوە بێت.   

٦ بە دەستی ڕاستت دەربازمان بکە و �ارمەت�مان بدە،  
بۆ ئەوەی خۆشەو�ستانت ڕزگار�ان بێت.   
7 خودا لە پی�رۆزگاکەی خۆ�ەوە فەرموو�ەتی:  

»بە هاواری خۆش��ەوە شەخەم دابەش دەکەم و   
دۆڵی سوکۆتa دەپیێوم.   

٨ گلعاد هی منە، مەنەشەش هی منە،  
ئەفرا�م کاڵوی منە،   

�ەهوداb داری دەسەاڵتی منە.   
٩ مۆئابc دەستشۆرمە،  

پیێاڵوەکەم فڕێدەدەمە سەر ئەدۆم،   
لەسەر فەلەست�ە هاواری سەرکەوتن دەکەم.«   

a 7 ناوی دوو شاری کۆنە. شەخەم شارێکی شوورابەند بوو لە پاڵ کێوی گر�ز�م، سوکۆت�ش دەکەوتە دووری شەش ک�لۆمەتر لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون.  

b ٨ گلعاد کوڕی ماک�رە و کوڕەزای منەششێ�ە و منەششێش نۆبەرەی �وسفە، ئەفرا�م�ش کوڕی دووەمی �وسفە، �ەهوداش کوڕی �اقوبە، بۆ�ە ئەم ناوانە بوون بە ناوی هۆز 

و عەش�رەتەکانی ئ�سرائ�ل و هەروەها ناوی شار و ناوچەکان�ان.  

c ٩ خاکی مۆئاب��ەکان، دەکەوتە بەشی ڕۆژهەاڵتی دەر�ای مردوو.  
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 ١٠ کێ�ە دەمباتە شاری قەاڵبەند؟
کێ�ە پیێشڕەو�م دەکات بۆ ئەدۆم؟   

 ١١ ئەی خودا�ە، مەگەر تۆ ن�ت کە ئێمەت ڕەت کردووەتەوە و
ئ�تر لەگەڵ لەشکرەکانمان دەرناچ�ت؟   

 ١٢ �ارمەت�مان بدە بەرامبەر بە دوژمنەکە،
چونکە ڕزگاری لە مرۆڤەوە پووچە.   

 ١3 لەگەڵ خودا سەرکەوتن بەدەستدەهێن�ن،
هەروەها ئەوە دوژمنەکانمان دەخاتە ژێر پیێ.   

زەبووری ١0٩

بۆ سەرۆکی کۆمەڵی مۆسیقاژەنان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی خودا�ە، ئەوەی ستا�شت دەکەم،  
بێدەنگ مەبە،   

٢ چونکە دەمی بەدکار و دەمی فر�ودەر لێم کراونەتەوە،  
بە زمانی درۆ قسەم لەسەر دەکەن.   

3 بە قسەی ڕقەوە دەور�ان گرتووم،  
بەبێ هۆ لە دژم دەجەنگن.   

4 لە ج�اتی خۆشەو�ست��ەکەم دژا�ەت�م دەکەن،  
بەاڵم من نوێژم کردووە.   

5 لە پاداشتی چاکە خراپەم لەگەڵ دەکەن،  
ڕق�ش لە پاداشتی خۆشەو�ست�م.   

٦ بەدکارێکی لەسەر دابنێ،  
با سکااڵکار لەالی ڕاست�ەوە ڕاوەستێت.   

7 با لە دادگا�یی تاوانبار بکرێت،  
با نوێژی بۆی بە گوناه دابنرێت.   

٨ با ڕۆژگاری کورت بێت،  
�ەکێکی د�کە ئەرکەکەی ئەو وەربگرێت!   

٩ با کوڕەکانی هەت�و بن،  
ژنی بێوەژن بێت.   

 ١٠ با کوڕەکانی سەرگەردان بن و سواڵ بکەن،
لە ماڵە کاولەکان�ان دەربکرێن.   

 ١١ با هەرچی هە�ەتی خاوەن قەرز ب�بات،
بێگانەش بەری ڕەنجی تااڵن بکەن.   

 ١٢ با کەس نەبێت دەستی خۆشەو�ستی بۆ درێژ بکات،
کەس نەبێت دڵی بە هەت�وەکانی بسووتێت!   
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 ١3 با نەوەکانی ببڕێتەوە،
ناوی لە نەوەی داهاتوو بسڕێتەوە!   

 ١4 با تاوانەکانی باوباپی�رانی بخرێنە بەردەم �ەزدان،
با گوناهەکانی دا�کی نەسڕێنەوە!   

 ١5 با هەم�شە لەبەردەم �ەزدان بن
هەتا �اد�ان لەسەر زەوی ببڕێتەوە!   

 ١٦ لەبەر ئەوەی ب�ری نەکردەوە کە خۆشەو�ستی نەگۆڕ بنوێنێت،
بەڵکو کەسی هەژار و نەدار و دڵشکاوی ڕاوناوە و کوشتووە.   

 ١7 حەزی لە نەفرەت لێکردن بوو،
با بۆی بێت!   

دڵشاد نەبوو بە داوای بەرەکەت بۆ کردن،   
با لێیی دووربکەوێتەوە!   

 ١٨ نەفرەتی وەک کراس لەبەرکردبوو،
وەک ئاو چووە ناو لەشی،   

وەک ڕۆن چووە ناو ئێسقانەکانی.   
 ١٩ با وەک بەرگێک بێ لە خۆی ب��ێچێتەوە،

هەم�شە وەک پشتێنێک بێ لە خۆی ب�بەستێت!   
 ٢٠ با ئەمە کرێیی �ەزدان بێت بۆ سکااڵکارانم،

ئەوانەی بە خراپە لە دژی من دەدوێن.   

 ٢١ بەاڵم تۆ ئەی �ەزدانی پەروەردگار،
لە پیێناوی ناوی خۆت چاکەم لەگەڵ بکە،   

دەربازم بکە، چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت چاکە.   
 ٢٢ لەبەر ئەوەی من هەژار و نەدارم،

دڵم لە ناخمدا بر�ندارە.   
 ٢3 وەک سێبەری ئێوارە دەڕۆم،
وەک کوللە هەڵدەوەرێم.   

 ٢4 ئەژنۆم شل بووە لەبەر ڕۆژووگرتن،
لەشم الواز بووە لە کەمی چەوری.   

 ٢5 بووم بە سووکا�ەتی بۆ�ان،
دەمب�نن سەر بادەدەن.   

 ٢٦ ئەی �ەزدان، خودای من، �ارمەت�م بدە،
بەگوێرەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت ڕزگارم بکە.   

 ٢7 با بزانن کە ئەمە دەستی تۆ�ە،
ئەی �ەزدان، کە تۆ ئەمەت کردووە.   
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 ٢٨ ئەوان نەفرەت دەکەن، بەاڵم تۆ بەرەکەت دەدە�ت،
هەستان و شەرمەزار بوون،   

بەاڵم خزمەتکاری تۆ دڵخۆش بوو.   
 ٢٩ با سکااڵکارانم بەرگی نامەردی بکەنە بەر،

با شەرمەزاری وەک کەوا لە خۆ�ان بئاڵێنن.   

 3٠ بە دەمی خۆم زۆر سوپاسی �ەزدان دەکەم،
لەنێو خەڵکێکی زۆر ستا�شی دەکەم،   

 3١ چونکە ئەو لە دەستەڕاستی نەدار ڕادەوەستێت،
بۆ ڕزگارکردنی لەوانەی حوکمی بەسەردا دەدەن.   

زەبووری ١١0

زەبوورێکی داود.

١ �ەزدان بە خاوەن شکۆی منی فەرموو:  

»لە دەستەڕاستم دابن�شە،   
هەتا دوژمنانت دەکەمە تەختەپیێa بۆ پیێ�ەکانت.«   

٢ �ەزدان لە س��ۆنەوە هێز و دەسەاڵتەکەت فراوان دەکات،  
لەناو دوژمنەکانت فەرمانڕەوا�ەتی دەکە�ت.   

3 گەلەکەت لە ڕۆژی هێزت خۆ�ان پیێشکەش دەکەن،  
بە ئارا�ی�شتێکی پی�رۆزەوە لە منداڵدانی بەرەبە�انەوە،   

تۆ شەونم لە گەنج��ەت�ت وەردەگر�ت.   

4 �ەزدان سوێندی خواردووە و بڕ�اری ناگۆڕێت:  
».bهەتاهەتا�ە تۆ کاه�ن�ت لە پلەی مەلک�سادق«   

5 خاوەن شکۆ لە دەستەڕاستی تۆ�ە،  
لە ڕۆژی تووڕە�ی�ەکەی پاشا�ان وردوخاش دەکات.   

٦ لەنێو نەتەوەکان حوکم دەدات، خاک�ان پڕ دەکات لە تەرم،  
سەرۆکەکان لەسەر هەموو زەوی وردوخاش دەکات.   

7 پاشا لە جۆگەی دەم ڕێگا دەخواتەوە،  
لەبەر هەموو ئەمانە سەری بەرز ڕادەگرێت.   

زەبووری ١١١
١ هەل�لو�ا!  

a ١ پاشا بەهۆی ئەوەی کورس��ەکەی بەرزتر بووە، تەختە�ەک لەژێر پیێیی بووە، پاشا وێنەی دوژمنەکانی لەسەر کێشاوە، وەک هێما�ەک بۆ خستنە ژێر پیێ�ان.  

b 4 بااڵتر�ن کاه�نە لەالی خودای گەورە. بڕوانە پە�دابوون ١4 :١٨  .  
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  بە هەموو دڵەوە ستا�شی �ەزدان دەکەم،
لە ئەنجومەنی سەرڕاستان و لە کۆبوونەوەکان.   

٢ کردارەکانی �ەزدان مەزنن،  
هەموو ئەوانەی لێیی ورد دەبنەوە خۆشی لێ دەب�نن.   

3 بەرز و شکۆمەندە کردارەکانی،  
ڕاستودروست��ەکەشی هەتاهەتا�ە چەس�اوە.   

4 وای کردووە کارە سەرسوڕهێنەرەکانی �اد بکرێنەوە،  
�ەزدان م�هرەبان و بە بەزە�ی�ە.   

5 خواردن دەداتە ئەوانەی لێیی دەترسن،  
هەم�شە پە�مانی خۆی لەب�رە.   

٦ هێزی کردارەکانی خۆی ن�شانی گەلەکەی داوە،  
بەوەی کە م�راتی نەتەوەکانی پیێداون.   

7 کردارەکانی دەستی دڵسۆزی و دادپەروەر�ی�ە،  
ڕێنما�ی�ەکانی جێیی متمانەن،   

٨ هەتاهەتا�ە چەس�اون،  
بە دڵسۆزی و سەرڕاستی دروستکراون.   

٩ کڕ�نەوەی بۆ گەلی خۆی نارد،  
فەرمانی هەتاهەتا�یی بۆ پە�مانەکەی داوە،   

پی�رۆز و سامناکە ناوی.   

 ١٠ لەخواترسی سەرەتای دانا�ی�ە،
تێگە�شتنێکی باشە بۆ هەموو ئەوانەی کار بە ڕێنما�ی�ەکانی دەکەن.   

ستا�شەکەی هەتاهەتا�ە چەس�اوە.   

زەبووری ١١٢
١ هەل�لو�ا!  

  خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی لە �ەزدان دەترسێت،
بە ڕاس�اردەکانی زۆر دڵخۆشە.   

٢ وەچەی لەسەر زەوی بەهێز دەبن،  
نەوەی سەرڕاستان بەرەکەتدار دەبن.   

3 سامان و دەوڵەمەندی لە ماڵ�ەتی،  
ڕاستودروست��ەکەی هەتاهەتا�ە چەس�اوە.   

4 لە تار�ک�دا ڕووناکی بۆ سەرڕاستان درەوشا�ەوە،  
بۆ ئەوانەی کە م�هرەبان و بە بەزە�یی و ڕاستودروستن.   

5 چاک دەبێت بۆ ئەو کەسەی کە دڵفراوانە و قەرز دەدات،  
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بە دادپەروەر�ی�ەوە ئ�شوکاری خۆی ڕادەپەڕێنێت.   

٦ بێگومان پی�اوچاک هەتاهەتا�ە نالەقێت،  
هەتاهەتا�ە �ادی دەکرێتەوە.   

7 لە ب�ستنی هەواڵی خراپ ناترسێت،  
دڵی پتەوە، پشتی بە �ەزدان بەستووە.   

٨ دڵی چەس�اوە و ناترسێت،  
لە کۆتا�ی�دا سەرکەوتوو دەبێت و شکستی دوژمنانی دەب�نێت.   

٩ بە دڵفراوان��ەوە بە هەژارانی بەخش�وە،  
ڕاستودروست��ەکەی هەتاهەتا�ە چەس�اوە،   
بە ڕێزەوە شکۆمەند�ی�ەکەی بەرز دەبێتەوە.   

 ١٠ بەدکار ئەمە دەب�نێت و بێزار دەبێت،
ددانەکانی ج�ڕدەکاتەوە و دەتوێتەوە،   

ئارەزووی بەدکاران لەناودەچێت.   

زەبووری ١١٣
١ هەل�لو�ا!  

  ئەی بەندەکانی �ەزدان، ستا�شی بکەن،
ستا�شی ناوی �ەزدان بکەن.   

٢ با ستا�شی ناوی �ەزدان بکرێت،  
لە ئێستاوە و هەتاهەتا�ە.   

3 لە ڕۆژهەاڵتەوە هەتا ڕۆژئاوا،  
با ستا�شی ناوی �ەزدان بکرێت.   

4 �ەزدان لەسەر هەموو نەتەوەکان بەرزە،  
شکۆمەندی بەسەر ئاسمانەوە�ە.   

5 کێ وەک �ەزدانی پەروەردگارمانە،  
ئەوەی لە ئاسمان دان�شتووە،   

٦ ئەوەی دەچەمێتەوە  
هەتا بڕوانێتە ئاسمان و زەوی؟   

7 ئەو هەژار لەناو خۆڵ ڕاست دەکاتەوە،  
کڵۆڵ لەناو زبڵخانە بەرز دەکاتەوە،   
٨ بۆ ئەوەی لەگەڵ م�ران دا�ن�شێنێت،  

لەگەڵ م�رانی گەلی خۆی.   
٩ ئافرەتی نەزۆک دەکاتە خاوەن ماڵ،  

دە�کاتە دا�کێکی شادمان لەنێو مندااڵنی.   
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  هەل�لو�ا!

زەبووری ١١4
١ کاتێک ئ�سرائ�ل لە م�سر هاتنە دەرەوە،  

بنەماڵەی �اقوب لەنێو گەلێکی نامۆ زمان دەرچوون،   
٢ �ەهودا بووە پی�رۆزگای خودا،  

ئ�سرائ�ل بووە جێیی فەرمانڕەوا�ەتی.   

3 دەر�ا ب�نی و هەاڵت،  
ڕووباری ئوردون بەرەو پاش کشا�ەوە.   

4 چ�اکان وەک بەران باز�ان دا،  
گردەکان وەک بەرخۆلە.   

5 چ�تە ئەی دەر�ا، بۆ وا هەڵدێی�ت؟  
ئەی ئوردون، بۆ بەرەو پاش دەکشێ�تەوە؟   
٦ ئەی چ�اکان، بۆ وەک بەران باز دەدەن و  

ئێوەش ئەی گردەکان، وەک بەرخۆلە؟   

7 ئەی زەوی لەبەردەم پەروەردگار بلەرزە،  
لەبەردەم خودای �اقوب،   

٨ ئەوەی بەردی کرد بە گۆمی ئاو،  
بەردەئەستێیی کردە کان�او.   

زەبووری ١١٥
١ بۆ ئێمە نا، ئەی �ەزدان، بۆ ئێمە نا،  

بەڵکو بۆ ناوی خۆت شکۆ ببەخشە،   
لەبەر خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت و دڵسۆز�ی�ەکەت.   

٢ بۆچی نەتەوەکان بڵێن:  
»کوا، خودا�ان لەکوێی�ە؟«   

3 خودامان لە ئاسمانە،  
هەرچی حەز بکات، دە�کات.   

4 بتەکان�ان زێڕ و ز�ون،  
دەستکردی مرۆڤن.   

5 دەم�ان هە�ە، بەاڵم قسە ناکەن،  
چاو�ان هە�ە، بەاڵم ناب�نن،   
٦ گوێی�ان هە�ە، بەاڵم ناب�ستن،  

لووت�ان هە�ە، بەاڵم بۆن ناکەن،   
7 دەست�ان هە�ە، بەاڵم دەست لە ه�چ نادەن،  
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پیێ�ان هە�ە، بەاڵم ناڕۆن،   
دەنگ لە گەروو�ان نا�ەتە دەرەوە.   

٨ دروستکەرەکان�ان وەک ئەوان دەبن،  
هەروەها هەموو ئەوانەش کە پشت�ان پیێ دەبەستن.   

٩ ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، پشت بە �ەزدان ببەستن.  
ئەو �ارمەت�دەر و قەڵغان�انە.   

 ١٠ ئەی بنەماڵەی هارون، پشت بە �ەزدان ببەستن.
ئەو �ارمەت�دەر و قەڵغان�انە.   

 ١١ ئەی ئەوانەی لەخواترس�تان لە دڵدا�ە، پشت بە �ەزدان ببەستن.
ئەو �ارمەت�دەر و قەڵغان�انە.   

 ١٢ �ەزدان ئێمەی لەب�رە و بەرەکەتدارمان دەکات،
بەرەکەت بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەبەخشێت،   

بەرەکەت بە بنەماڵەی هارون دەبەخشێت.   
 ١3 بەرەکەت بەوانە دەبەخشێت کە لەخواترس��ان لە دڵدا�ە،

گەورە و بچووک�ش.   

 ١4 با �ەزدان هەر ز�ادتان بکات،
ئێوە و منداڵەکانتان.   

 ١5 با ئێوە بە �ەزدان بەرەکەتدار بن،
دروستکەری ئاسمان و زەوی.   

 ١٦ ئاسمان ئاسمانی �ەزدانە،
زەو�شی بە ئادەم�زاد بەخش�وە.   

 ١7 نە مردووان ستا�شی �ەزدان دەکەن،
نە هەموو ئەوانەی شۆڕ دەبنەوە ناو بێدەنگی،   

 ١٨ بەاڵم ئێمە ستا�شی �ەزدان دەکە�ن،
لە ئێستاوە و هەتاهەتا�ە.   

هەل�لو�ا!   

زەبووری ١١6
١ �ەزدانم خۆشدەوێت،  

چونکە گوێ لە دەنگ و لە پاڕانەوەم دەگرێت،   
٢ چونکە گوێیی خۆی بۆم شل کرد،  

هەتا ماوم هەر لێیی دەپاڕێمەوە.   

3 تۆڕی مەرگ دەوری دام،  
ناخۆشی ج�هانی مردووان کەوتە سەرم،   
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دەرد و تەنگانەم چێژت.   
4 بە ناوی �ەزدانەوە دەپاڕێمەوە:  

»ئەی �ەزدان، تکات لێ دەکەم، گ�انم دەرباز بکە!«   

5 �ەزدان م�هرەبان و ڕاستودروستە،  
خودامان بە بەزە�ی�ە.   

٦ �ەزدان چاودێری خەڵکی ساکار دەکات،  
کاتێک زەل�ل بووم، ئەو ڕزگاری کردم.   

7 ئەی گ�انی من، بگەڕێوە بۆ ئارامی خۆت،  
چونکە �ەزدان چاکەی بەسەرتدا باراند.   

٨ تۆ گ�انی منت لە مردن ڕزگار کرد،  
چاوەکانم لە فرمێسک،   

پیێ�ەکانم لە خزان،   
٩ تاکو دۆستا�ەتی �ەزدان بکەم  

لە خاکی ز�ندووان.   

 ١٠ باوەڕم هەبوو، بۆ�ە گوتم:
»من زۆر دەردەدارم!«   

 ١١ من لە کاتی تۆق�نەکەمدا گوتم:
»مرۆڤ هەموو درۆزنن!«   

 ١٢ چی بدەمەوە �ەزدان،
بەرامبەر هەموو چاکەکانی بۆ من.   

 ١3 جامی ڕزگاری بەرز دەکەمەوە و
بە ناوی �ەزدانەوە دەپاڕێمەوە.   

 ١4 نەزرەکانم بۆ �ەزدان بەجێدەهێنم،
بەرامبەر بە هەموو گەلەکەی.   

 ١5 �ەزدان مردنی خۆشەو�ستانی
لەال سەنگ�نە.   

 ١٦ ئەی �ەزدان، من بە ڕاستی خزمەتکاری تۆم،
من خزمەتکاری تۆم، کوڕی کەن�زەکەت،   

تۆ کۆتەکانی منت کردەوە.   

 ١7 قوربانی سوپاسگوزاری بۆ تۆ سەردەبڕم،
بە ناوی �ەزدانەوە دەپاڕێمەوە.   

 ١٨ نەزرەکانم بۆ �ەزدان بەجێدەهێنم،
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بەرامبەر بە هەموو گەلەکەی،   
 ١٩ لە حەوشەی ماڵی �ەزداندا،

لە ناوەندی تۆدا، ئەی ئۆرشەل�م.   

  هەل�لو�ا!

زەبووری ١١7
١ ئەی هەموو نەتەوەکان، ستا�شی �ەزدان بکەن!  

ئەی هەموو گەالن، ستا�شی بکەن،   
٢ چونکە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی بەسەرمانەوە گەورە�ە،  

دڵسۆزی �ەزدان�ش هەتاهەتا�ی�ە!   

  هەل�لو�ا!

زەبووری ١١٨
١ ستا�شی �ەزدان بکەن، لەبەر ئەوەی چاکە،  

خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

٢ با ئ�سرائ�ل بڵێ:  
»خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

3 با بنەماڵەی هارون بڵێن:  
»خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

4 با ئەوانەی لەخواترس��ان لە دڵدا�ە بڵێن:  
»خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.«   

5 لە تەنگانەدا هاواری �ەزدانم کرد،  
بە دەنگمەوە هات و ئازادی کردم.   

٦ �ەزدان لەالی منە، ناترسم،  
مرۆڤ دەتوانێت چ�م لێ بکات؟   

7 �ەزدان لەالی منە، ئەو �ارمەت�دەری منە،  
سەرکەوتووانە تەماشای ئەوانە دەکەم کە ڕق�ان لێمە.   

٨ پەنابردنە بەر �ەزدان باشترە  
لە پشتبەستن بە مرۆڤ.   

٩ پەنابردنە بەر �ەزدان باشترە  
لە پشتبەستن بە م�ران.   

 ١٠ هەموو نەتەوەکان ئابڵوقە�ان داوم،
بە ناوی �ەزدان ڕ�شەکێش�ان دەکەم.   

 ١١ ئابڵوقە�ان داوم و دەور�ان گرتووم،
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بە ناوی �ەزدان ڕ�شەکێش�ان دەکەم.   
 ١٢ وەک کوورە هەنگ تێم ئااڵون،

وەک ئاگری دڕکوداڵ کوژانەوە،   
بە ناوی �ەزدان ڕ�شەکێش�ان دەکەم.   

 ١3 توند پاڵ�ان پیێوەنام بۆ ئەوەی بکەوم،
بەاڵم �ەزدان �ارمەتی داوم.   

 ١4 �ەزدان هێز و گۆرانی منە،
�ەزدان بووەتە ڕزگار�یی من.   

 ١5 دەنگی هەلهەلە و ڕزگاری دێت لە خێوەتی ڕاستودروستان:
»دەستی ڕاستی �ەزدان کاری ئازا�انە دەکات،   

 ١٦ دەستی ڕاستی �ەزدان بەرز بووەتەوە،
دەستی ڕاستی �ەزدان کاری ئازا�انە دەکات.«   

 ١7 من نامرم، بەڵکو دەژ�م و
باسی کردارەکانی �ەزدان دەکەم.   

 ١٨ �ەزدان بە توندی تەمبێیی کردم،
بەاڵم نە�دامە دەست مەرگ.   

 ١٩ دەرگاکانی ڕاستودروست�م لێ بکەنەوە،
پیێ�دا دەچمە ژوورەوە و ستا�شی �ەزدان دەکەم.   

 ٢٠ ئەم دەرگا�ە هی �ەزدانە،
ڕاستودروستان پیێ�دا دەچنە ژوورەوە.   

 ٢١ ستا�شت دەکەم کە فر�ام کەوتی،
بۆم بووی بە ڕزگاری.   

 ٢٢ ئەو بەردەی وەستاکان ڕەت�ان کردەوە
.aبوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغە   

 ٢3 ئەمە لەال�ەن �ەزدانەوە بوو،
لەبەرچاومان سە�رە.   

 ٢4 ئەمە ئەو ڕۆژە�ە کە �ەزدان دروستی کردووە،
با تێ�دا شاد و دڵخۆش ب�ن.   

 ٢5 ئەی �ەزدان، تکا�ە، ڕزگارمان بکە،
ئەی �ەزدان، تکا�ە، سەرکەوتوومان بکە.   

 ٢٦ پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت،
لە ماڵی �ەزدانەوە داوای بەرەکەتتان بۆ دەکە�ن.   

a ٢٢ گرنگتر�ن بەردی بناغە: بەردی قول�نچک، بەردێکی گەورە�ە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی 

د�وارەکە.  
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 ٢7 �ەزدان خودامانە و
ئەو ڕووناکی خۆی بەسەرماندا درەوشاندەوە.   

  قوربانی جەژن بە گور�س ببەستنەوە
بە قۆچەکانی قوربانگا.   

 ٢٨ تۆ خودای من�ت و من�ش ستا�شت دەکەم،
تۆ خودای من�ت، بە گەورەت دەزانم.   

 ٢٩ ستا�شی �ەزدان بکەن، لەبەر ئەوەی چاکە،
خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

زەبووری ١١٩

a)א )ئەلف
١ خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە ڕێگا�ان تەواوە،  

ئەوانەی بەپیێیی فێرکردنی �ەزدان دەڕۆن.   
٢ خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە �اساکەی پە�ڕەو دەکەن،  

بە هەموو دڵەوە ڕوو لە خودا دەکەن.   
3 هەروەها خراپە ناکەن و  

بە ڕێگای ئەودا دەڕۆن.   
4 تۆ ڕێنما�ی�ەکانت داوە،  

بۆ ئەوەی خەڵک بە تەواوی گوێڕا�ەڵی بن.   
5 خۆزگە ڕێگاکانم بچەس�ابوونا�ە  
لە بەجێگە�اندنی فەرزەکانت!   

٦ ئەو کاتە شەرمەزار نەدەبووم،  
کە دەمڕوان��ە هەموو ڕاس�اردەکانت.   

7 بە دڵی پاکەوە ستا�شت دەکەم،  
کاتێک فێری حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.   

٨ فەرزەکانت بەجێدەهێنم،  
بە تەواوی وازم لێ مەهێنە.   

א )بێت(
٩ گەنج بە چی هەڵسوکەوتی خۆی بێگەرد دەکات؟  

بە پاراستنی وشەکانت.   
 ١٠ بە هەموو دڵەوە ڕوو لە تۆ دەکەم،

مەهێڵە لە ڕاس�اردەکانت گومڕابم.   

a ١ ڕێکخستنی پی�تەکان بەپیێیی ڕێکخستنی ع�بر�ی�ە ئەلف، بێت، گیمێل … هتد، لە دەقە ع�بر�ی�ەکە سەری دێڕەکان بەو پی�تە دەست�ێدەکەن کە لەژێر بەشی ئەو پی�تەن.  
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 ١١ وشەکانی تۆم لەناو دڵم شاردووەتەوە،
تاکو لە دژی تۆ گوناه نەکەم.   

 ١٢ ئەی �ەزدان، ستا�ش بۆ تۆ!
فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.   

 ١3 بە لێوەکانی خۆم،
باسی هەموو حوکمەکانی دەمی تۆ دەکەم.   

 ١4 بە پە�ڕەوکردنی �اساکانت شاد دەبم،
وەک کەسێک سامانێکی زۆر دەب�نێتەوە.   

 ١5 لە ڕێنما�ی�ەکانت ورد دەبمەوە،
چاو دەبڕمە ڕێگاکانت.   

 ١٦ بە فەرزەکانت دڵخۆش دەبم،
وشەکانی تۆم لە �اد ناچێت.   

א )گیمێل(
 ١7 چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکە،

تاکو بژ�م و گوێڕا�ەڵی فەرمانەکەت بم.   
 ١٨ چاوم بکەرەوە تاکو ئەوانە بب�نم،

کردەوە سەرسوڕهێنەرەکان لە فێرکردنت.   
 ١٩ من نامۆم لە زەوی،

ڕاس�اردەکانی خۆتم لێ مەشارەوە.   
 ٢٠ گ�انم توا�ەوە لە تامەزرۆ�یی

بۆ حوکمەکانت لە هەموو کاتێک.   
 ٢١ سەرزەنشتی لووت بەرزە نەفرەت لێکراوەکانت کرد،

کە لە ڕاس�اردەکانی تۆ گومڕا بوون.   
 ٢٢ ڕ�سوا�یی و سووکا�ەت�م لەسەر البە،
چونکە �اسای تۆم پە�ڕەو کردووە.   

 ٢3 هەرچەندە م�رەکان دادەن�شن و لە دژم پی�الن دەگێڕن،
بەاڵم خزمەتکارەکەت لە فەرزەکانت ورد دەبێتەوە.   

 ٢4 �اساکانت شادمانی منن،
ئەوانە ڕاوێژکارەکانی منن.   

א )دالێت(
 ٢5 گ�انم بە خۆڵەوە نووساوە،

بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بمژ�یێنەوە.   
 ٢٦ باسی ڕێگاکانی خۆمم کرد، تۆ بەدەنگمەوە هات�ت،
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فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.   
 ٢7 ڕێگای ڕێنما�ی�ەکانی خۆتم تێبگە�ەنە،

لە کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ورد دەبمەوە.   
 ٢٨ گ�انم لە خەفەتان توا�ەوە،

بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بەهێزم بکە.   
 ٢٩ ڕێگای درۆم لێ دووربخەوە،

لەگەڵم م�هرەبان بە و فێری تەوراتی خۆتم بکە.   
 3٠ ڕێگای ڕاست�م هەڵبژاردووە،

حوکمەکانی تۆم خستووەتە بەرچاوم.   
 3١ دەست بە �اساکانی تۆوە دەگرم،

ئەی �ەزدان، ڕێ مەدە شەرمەزار بم!   
 3٢ بە ڕاکردن لەسەر ڕێگای ڕاس�اردەکانت دەڕۆم،

چونکە دڵی منت ئازاد کرد.   

א )هێپی(
 33 ئەی �ەزدان، فێری ڕێگای فەرزەکانی خۆتم بکە،

هەتا کۆتا�یی بەجێ�ان دەهێنم.   
 34 تێمبگە�ەنە و فێرکردنت پە�ڕەو دەکەم،

بە هەموو دڵەوە گوێڕا�ەڵی دەبم.   
 35 بمخە سەر ڕێگای ڕاس�اردەکانت،

چونکە دڵخۆشم دەکەن.   
 3٦ دڵم بخەرە سەر �اساکانت،

نەک سەر قازانج.   
 37 چاوم وەرگێڕە لە تەماشاکردنی شتی پووچ،

لە ڕێگای خۆتدا بمبوژێنەوە.   
 3٨ بەڵێنی خۆت بۆ خزتمەتکارەکەت بهێنە دی،

ئەوەی بەوانەت داوە کە لێت دەترسن.   
 3٩ ئەو سووکا�ەت��ەم لەسەر البە کە لێیی دەترسم،

چونکە حوکمەکانت چاکن.   
 4٠ ئەوەتا پەرۆشی ڕێنما�ی�ەکانی تۆم،

بە ڕاستودروستی خۆت بمژ�یێنەوە.   

א )�اڤ(
 4١ ئەی �ەزدان، با خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەتم بۆ بێت،

ڕزگار�ی�ەکەت بەگوێرەی بەڵێنی خۆت،   
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 4٢ جا وەاڵمی ئەوە دەدەمەوە کە گاڵتەم پیێ دەکات،
چونکە پشتم بە بەڵێنی تۆ بەستووە.   

 43 وشەی ڕاست هەرگ�ز لە دەمم دوور مەخەوە،
چونکە ئومێدم بە حوکمەکانی تۆ هە�ە.   

 44 بە بەردەوامی گوێڕا�ەڵی فێرکردنی تۆ دەبم،
هەتاهەتا�ە و هەتاسەر.   

 45 بە ئازادی دەڕۆم،
چونکە داواکاری ڕێنما�ی�ەکانی تۆم.   

 4٦ لەبەردەم پاشاکان�ش باسی �اساکانی تۆ دەکەم،
شەرمەزار�ش نابم.   

 47 خۆشی لە ڕاس�اردەکانت دەب�نم،
چونکە حەزم لێ�انە.   

 4٨ دەست بۆ ڕاس�اردەکانت بەرز دەکەمەوە، ئەوەی خۆشم دەوێت،
سەرنج دەدەمە فەرزەکانت.   

א )زاین(
 4٩ پە�مانی خۆت لەب�ر بێت بۆ خزمەتکارەکەت،

چونکە ه�وات پیێم داوە.   
 5٠ لە کاتی تەنگانەمدا دڵنەوا�یی من ئەمە�ە:

بەڵێنەکەت منی ژ�اندەوە.   
 5١ لووتبەرزەکان زۆر گاڵتەم پیێ دەکەن،
بەاڵم من لە فێرکردنی تۆ الم نەداوە.   

 5٢ ئەی �ەزدان، حوکمە لەمێژ�نەکانی تۆم هاتەوە �اد،
دڵنەوا�ی�م هاتەوە.   

 53 لەبەر بەدکاران تووڕە�ی�م جۆشا،
ئەوانەی واز�ان لە فێرکردنی تۆ هێناوە.   
 54 فەرزەکانت بوونە بابەت گۆران��ەکانم،

لە ماڵی ئاوارە�ی�م.   
 55 ئەی �ەزدان، بە شەو �ادی ناوی تۆ دەکەمەوە و

گوێڕا�ەڵی فێرکردنت دەبم.   
 5٦ ئەم نەر�تە بۆ من بوو:

ڕێنما�ی�ەکانی تۆم پە�ڕەو کرد.   

א )حێپیت(
 57 ئەی �ەزدان، تۆ بەشی منی،
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بەڵێنم داوە گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانت بم.   
 5٨ بە هەموو دڵەوە داوای ڕەزامەندی تۆ دەکەم،

بەپیێیی بەڵێنی خۆت لەگەڵم م�هرەبان بە.   
 5٩ لە ڕێگای خۆم ڕامام،

پیێم بەرەو �اساکانت وەرگێڕا�ەوە.   
 ٦٠ خێرا بووم و دوا نەکەوتم

لە بەجێگە�اندنی ڕاس�اردەکانت.   
 ٦١ گور�سی بەدکاران من�ان بەستووەتەوە،

بەاڵم فێرکردنی تۆ لەب�ر ناکەم.   
 ٦٢ لە ن�وەشەودا هەڵدەستم بۆ ئەوەی ستا�شت بکەم

لەسەر حوکمە ڕاستودروستەکانت.   
 ٦3 من هاوڕێیی هەموو ئەوانەم لە تۆ دەترسن،

لەوانەی ڕێنما�ی�ەکانت پە�ڕەو دەکەن.   
 ٦4 ئەی �ەزدان، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت زەوی پڕکردووە،

فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.   

א )تێپیت(
 ٦5 ئەی �ەزدان، چاکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت کرد،

بەگوێرەی بەڵێنی خۆت.   
 ٦٦ هەستی باش و زان�نم فێر بکە،

چونکە باوەڕم بە ڕاس�اردەکانت هە�ە.   
 ٦7 بەر لەوەی زەل�ل بم گومڕا بووم،

بەاڵم ئێستا گوێڕا�ەڵی فەرما�شتەکەت دەبم.   
 ٦٨ تۆ چاک�ت و چاکەکاری،
فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.   

 ٦٩ لووتبەرزان درۆم بۆ هەڵدەبەستن،
بەاڵم من بە هەموو دڵەوە ڕێنما�ی�ەکانت پە�ڕەو دەکەم.   

 7٠ دڵ�ان وەک پی�و بێ هەستە،
بەاڵم فێرکردنت شاد�ی�ە بۆ من.   
 7١ چاک بوو بۆ من کە زەل�ل بم،

بۆ ئەوەی فێری فەرزەکانت بم.   
 7٢ فێرکردنی دەمی تۆ

لە هەزار زێڕ و ز�و باشترە بۆ من.   
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א )یۆد(
 73 دەستی تۆ دروستی کردم و دا�ڕشتم،

تێمبگە�ەنە تاکو فێری ڕاس�اردەکانت بم.   
 74 ئەوانەی لێت دەترسن شادمان دەبن کاتێک دەمب�نن،

چونکە من ه�وام بە بەڵێنی تۆ هە�ە.   
 75 ئەی �ەزدان، زان�م کە حوکمەکانت ڕاستودروستە،

بە دڵسۆزی زەل�لت کردم.   
 7٦ با خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بۆ دڵنەوا�ی�م بێت،

بەپیێیی بەڵێنەکەت بۆ خزمەتکارەکەت.   
 77 با بەزە�ی�ت بێتە الم بۆ ئەوەی بژ�م،

چونکە فێرکردنی تۆ شادمان��ە بۆ من.   
 7٨ با لووتبەرزان شەرمەزار بن، چونکە بوختان�ان بۆ هەڵبەستم،

بەاڵم من سەرنج دەدەمە ڕێنما�ی�ەکانت.   
 7٩ با ئەوانەی لێت دەترسن بگەڕێنەوە الی من،

ئەوانەی لە �اساکانی تۆ تێدەگەن.   
 ٨٠ با دڵم تەواو بێت لە فەرزەکانت،

بۆ ئەوەی شەرمەزار نەبم.   

א )کاف(
 ٨١ گ�انم پەرۆشی ڕزگار�یی تۆ�ە،

ئومێدم بە بەڵێنی تۆ�ە.   
 ٨٢ چاوم کز بوو لە چاوەڕوانی بەڵێنەکەت،
دەپرسم: »کەی دڵنەوا�ی�م دەکە�ت؟«   

 ٨3 هەرچەندە وەک مەشکە�ەکی پڕ دووکەڵمa لێهاتووە،
فەرزەکانی تۆم لە�اد نەکردووە.   

 ٨4 خزمەتکارەکەت دەبێ چەند ڕۆژ چاوەڕێ بکات؟
کەی حوکم دەدە�ت بەسەر ئەوانەی من دەچەوسێننەوە؟   

 ٨5 لووتبەرزان چاڵ�ان بۆم هەڵکەندووە،
ئەمەش بەگوێرەی فێرکردنی تۆ ن��ە!   

 ٨٦ هەموو ڕاس�اردەکانت جێیی متمانەن،
فر�ام بکەوە، چونکە بە فێڵ دەمچەوسێننەوە!   
 ٨7 خەر�ک بوو لەسەر زەوی کۆتا�ی�م پیێ بهێنن،

بەاڵم من دەستبەرداری ڕێنما�ی�ەکانی تۆ نەبووم.   
 ٨٨ بەپیێیی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بمژ�یێنەوە،

a ٨3 بە مەبەست وشک و بێ سوودە.  
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�اساکانی دەمی تۆ پە�ڕەو دەکەم.   

א )المد(
 ٨٩ ئەی �ەزدان، فەرما�شتی تۆ هەتاهەتا�ی�ە،

لە ئاسمان چەس�اوە.   
 ٩٠ دڵسۆز�ت نەوە دوای نەوە�ە،

زەو�ت دامەزراند و دەمێنێت.   
 ٩١ ئەوان بە حوکمەکانی تۆ هەتا ئەمڕۆ ماون،

چونکە هەمووان خزمەتکاری تۆن.   
 ٩٢ ئەگەر فێرکردنی تۆ سەرچاوەی شاد�م نەدەبوو،

بە زەل�لی خۆم لەناودەچووم.   
 ٩3 هەرگ�ز ڕێنما�ی�ەکانت لەب�رناکەم،

چونکە بەوان منت ژ�اندەوە.   
 ٩4 من هی تۆم، ڕزگارم بکە،

چونکە داواکاری ڕێنما�ی�ەکانی تۆم.   
 ٩5 بەدکارەکان خۆ�ان بۆم ماتداوە تاکو بمفەوتێنن،

بەاڵم من لە �اساکانی تۆ ڕادەمێنم.   
 ٩٦ بۆ هەموو تەواو�ی�ەک سنوورم ب�نی،

بەاڵم ڕاس�اردەی تۆ زۆر فراوانە.   

א )میم(
 ٩7 چەند حەزم لە فێرکردنی تۆ�ە!

بە درێژا�یی ڕۆژ لێیی ورد دەبمەوە.   
 ٩٨ بەهۆی ڕاس�اردەکانت لە دوژمنەکانم داناتر بووم،

چونکە هەتاهەتا�ە بۆ منە.   
 ٩٩ لە هەموو مامۆستاکانم هۆشمەندتر بووم،

چونکە لە �اساکانت ورد دەبمەوە.   
لە پی�رەکان ز�اتر تێدەگەم،  ١٠٠ 

چونکە ڕێنما�ی�ەکانت پە�ڕەو دەکەم.   
پیێیی خۆمم قەدەغە کردووە لە هەموو ڕێگا�ەکی خراپ،  ١٠١ 

بۆ ئەوەی گوێڕا�ەڵی فەرمانی تۆ بم.   
لە حوکمەکانی تۆ الم نەداوە،  ١٠٢ 

چونکە تۆ خۆت فێرت کردووم.   
بەڵێنەکانت چەند ش�ر�نن بۆ زمانم،  ١٠3 

لە هەنگو�ن ش�ر�نترن بۆ دەمم.   
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لە ڕێنما�ی�ەکانی تۆ تێگە�شتنم بەدەستهێنا،  ١٠4 
بۆ�ە ڕقم لە هەموو ڕێگا�ەکی خوارە.   

א )نون(
وشەکانی تۆ چرا�ە بۆ پیێ�ەکانم،  ١٠5 

ڕووناک��ە بۆ ڕێگام.   
سوێندم خواردووە و بەجێیی دەهێنم،  ١٠٦ 

کە ملکەچی حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.   
ئەی �ەزدان، زۆر ئازارم چێژتووە،  ١٠7 

جا بەپیێیی بەڵێنی خۆت بمژ�یێنەوە.   
ئەی �ەزدان، بە ستا�شە خۆو�ستەکانی دەمم ڕازی بە،  ١٠٨ 

حوکمەکانی خۆتم فێر بکە.   
هەم�شە گ�انم لەناو دەستمدا�ە،  ١٠٩ 

بەاڵم فێرکردنی تۆ لەب�رناکەم.   
بەدکاران تەڵە�ان بۆم ناوەتەوە،  ١١٠ 

بەاڵم من لە ڕێنما�ی�ەکانی تۆ گومڕا نابم.   
�اساکانت هەتاهەتا�ە گەنج�نەن بۆ من،  ١١١ 

چونکە ئەوان شادی دڵمن.   
دڵم بۆ بەجێهێنانی فەرزەکانت تەرخان دەکەم،  ١١٢ 

هەتاهەتا�ە و هەتا کۆتا�یی.   

א )سامخ(
ڕقم لە کەسانی دوودڵە،  ١١3 

حەزم لە فێرکردنی تۆ�ە.   
تۆ پەناگا و قەڵغانی من�ت،  ١١4 

ه�وام بە بەڵێنی تۆ�ە.   
ئەی بەدکارەکان، لێم دوور بکەونەوە،  ١١5 

تاکو ڕاس�اردەکانی خودای خۆم پە�ڕەو بکەم.   
بەپیێیی بەڵێنەکەی خۆت پشتم بگرە هەتا بژ�م،  ١١٦ 

لە ئومێدی خۆم شەرمەزارم مەکە.   
پشتم بگرە و ڕزگاردەبم،  ١١7 

هەم�شە چاوم لە فەرزەکانت دەبێت.   
هەموو ئەوانەی لە فەرزەکانی تۆ گومڕا بوون ڕەت�ان دەکە�تەوە،  ١١٨ 

چونکە فێڵەکە�ان پووچە.   
هەموو بەدکارانی زەوی وەک خڵت ج�ا دەکە�تەوە،  ١١٩ 
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بۆ�ە حەزم لە �اساکانتە.   
لەشم لە تۆق�نی تۆ دەلەرزێت و  ١٢٠ 

لە حوکمەکانت دەترسم.   

א )عەین(
دادپەروەری و ڕاستودروست�م بەجێهێناوە،  ١٢١ 

ڕادەستی زۆردارم مەکە.   
بەڵێن بدە چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکە�ت،  ١٢٢ 

با لووتبەرزەکان ستەمم لێ نەکەن.   
چاوم شل بوو لە پەرۆش�م بۆ ڕزگار�ی�ەکەت،  ١٢3 

بۆ بەجێهێنانی بەڵێنە ڕاستودروستەکەت.   
بەپیێیی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت ڕەفتار بکە،  ١٢4 

فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.   
من خزمەتکاری تۆم، تێمبگە�ەنە،  ١٢5 

بۆ ئەوەی لە �اساکانت تێبگەم.   
ئەی �ەزدان، کاتی کارکردنی تۆ�ە،  ١٢٦ 

چونکە فێرکردنی تۆ شکێنراوە.   
لەبەر ئەوەی حەز لە ڕاس�اردەکانت دەکەم  ١٢7 

ز�اتر لە زێڕ، لە زێڕی پوختەکراو،   
هەروەها لەبەر ئەوەی هەموو ڕێنما�ی�ەکانت بە ڕاست دەزانم،  ١٢٨ 

ڕقم لە هەموو ڕێگا�ەکی خوارە.   

א )�پێ(
�اساکانت سەرسوڕهێنەرە،  ١٢٩ 

بۆ�ە گ�انم پە�ڕەو�ان دەکات.   
ڕوونکردنەوەی فەرما�شتەکانت ڕووناکی دەبەخشێت،  ١3٠ 

تێگە�شتن�ش بە نەزانەکان.   
دەمم کردەوە و هەناسەبڕکێمە،  ١3١ 

چونکە پەرۆشی ڕاس�اردەکانی تۆم.   
ئاوڕم لێ بدەوە و لەگەڵم م�هرەبان بە،  ١3٢ 

وەک نەر�تی خۆت بۆ ئەوانەی ناوی تۆ�ان خۆشدەوێت.   
هەنگاوەکانم لەسەر وتەکەت بچەس�ێنە،  ١33 

مەهێڵە ه�چ گوناهێک بەسەرمدا زاڵ بێت.   
لە زۆرداری مرۆڤ بمکڕەوە،  ١34 

بۆ ئەوەی ڕێنما�ی�ەکانی تۆ پە�ڕەو بکەم.   



١١٠4زەبوورەکان ١١٩

ڕووت بەسەر خزمەتکاری خۆتدا بدرەوشێنەوە،  ١35 
فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.   

جۆگەی ئاو لە چاوەکانم دادەڕژێت،  ١3٦ 
چونکە فێرکردنت پە�ڕەو ناکرێت.   

א )تسادێ(
ئەی �ەزدان، تۆ ڕاستودروست�ت،  ١37 

حوکمەکانت ڕاستن.   
ئەو �اسا�انەی دەرتکردووە ڕاستودروستن و  ١3٨ 

بە تەواوی جێیی متمانەن.   
دڵگەرم�م سووتاندمی،  ١3٩ 

چونکە دوژمنانم فەرمانەکانی تۆ�ان لەب�ر کردووە.   
بەڵێنی تۆ زۆر تاق�کراوەتەوە،  ١4٠ 

خزمەتکارەکەت حەزی لێ�ەتی.   
من بچووک و ڕ�سوام،  ١4١ 

بەاڵم ڕێنما�ی�ەکانت لە �اد ناکەم.   
ڕاستودروست�ت هەتاهەتا�یی تەواوە و  ١4٢ 

فێرکردنت ڕاستە.   
تەنگانە و ناخۆش�م تووش بووە،  ١43 

بەاڵم ڕاس�اردەکانت شادی منن.   
�اساکانت هەتاهەتا�ە ڕاستودروستن،  ١44 

تێمبگە�ەنە بۆ ئەوەی بژ�م.   

א )قۆف(
پڕ بە دڵ هاوار دەکەم، ئەی �ەزدان، وەاڵمم بدەوە،  ١45 

فەرزەکانت بەجێدەهێنم.   
هاوار بۆ تۆ دەکەم، ڕزگارم بکە!  ١4٦ 

�اساکانت پە�ڕەو دەکەم.   
پیێش بەرەبە�ان هەڵدەستم و هاوارت بۆ دەهێنم،  ١47 

ئومێدم بە بەڵێنی تۆ هە�ە.   
بە درێژا�یی شەو بەئاگام،  ١4٨ 

بۆ ئەوەی لە بەڵێنەکانت وردببمەوە.   
بەگوێرەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت گوێ لە دەنگم بگرە،  ١4٩ 

ئەی �ەزدان، بەگوێرەی حوکمەکانتa بمژ�یێنەوە.   

a ١4٩ مەبەست لە بڕ�اری خودا�ە بەگوێرەی پە�مانی خۆی بۆ بەخش�نی ژ�انی هەتاهەتا�یی بۆ بێتاوانکراوان.  



زەبوورەکان ١١٠5١١٩

پی�النگێڕان نز�ک بوونەوە،  ١5٠ 
لە فێرکردنی تۆ دوورکەوتوونەتەوە.   

بەاڵم ئەی �ەزدان، تۆ زۆر نز�ک�ت،  ١5١ 
هەموو ڕاس�اردەکانت ڕاستن.   

لەمێژە لە �اساکانت دەزانم،  ١5٢ 
کە بۆ هەتاهەتا�ە داتناوە.   

א )ڕێپیش(
سە�ری ئازارم بکە و دەربازم بکە،  ١53 

چونکە فێرکردنی تۆ لەب�ر ناکەم.   
پارێزەری لە گرفتەکەم بکە و بمکڕەوە،  ١54 

بەگوێرەی بەڵێنەکەت بمژ�یێنەوە.   
ڕزگاری لە بەدکاران دوورە،  ١55 

چونکە بەدوای فەرزەکانتدا ناگەڕێن.   
ئەی �ەزدان، بەزە�ی�ت زۆرە،  ١5٦ 
بەگوێرەی حوکمەکانت بمژ�یێنەوە.   

دوژمنانم و ئەوانەی دەمچەوسێننەوە زۆرن،  ١57 
بەاڵم لە �اساکانی تۆ الم نەداوە.   

خ�انەتکارانم ب�نی بێزم هاتەوە،  ١5٨ 
چونکە گوێڕا�ەڵی فەرمانەکانت نەبوون.   

بب�نە چەندە حەزم لە ڕێنما�ی�ەکانتە،  ١5٩ 
ئەی �ەزدان، بەگوێرەی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بمژ�یێنەوە.   

هەموو وشەکانی تۆ ڕاست��ە،  ١٦٠ 
هەموو حوکمە ڕاستودروستەکانی هەتاهەتا�ی�ن.   

א )شین(
م�رەکان بەبێ هۆ دەمچەوسێننەوە،  ١٦١ 

بەاڵم دڵم لە فەرما�شتی تۆ دەتۆقێت.   
بە بەڵێنەکانت دڵشاد دەبم،  ١٦٢ 

وەک �ەکێک دەستکەوتێکی زۆری چنگکەوتبێت.   
ڕقم لە درۆ�ە و قێزم لێیی دەبێتەوە،  ١٦3 

بەاڵم حەزم لە فێرکردنی تۆ�ە.   
ڕۆژانە حەوت جار ستا�شت دەکەم،  ١٦4 

بۆ حوکمە ڕاستودروستەکانت.   
ئاشت�ێکی گەورە بۆ ئەوانەی حەز لە فێرکردنت دەکەن،  ١٦5 



١١٠٦زەبوورەکان ١١٩

ه�چ شتێک بۆ�ان نابێتە کۆسپ.   
ئەی �ەزدان، ه�وام بە ڕزگار�یی تۆ�ە،  ١٦٦ 

ڕاس�اردەکانی تۆ پە�ڕەو دەکەم.   
گ�انم �اساکانت پە�ڕەو دەکات،  ١٦7 

چونکە زۆر حەزم لێ�ەتی.   
ڕێنما�یی و �اساکانی تۆ پە�ڕەو دەکەم،  ١٦٨ 

چونکە هەموو ڕێگاکانم لەبەردەمتن.   

א )تاو(
ئەی �ەزدان، با هاوارم بگاتە بەردەمت،  ١٦٩ 

بەگوێرەی پە�مانی خۆت تێمبگە�ەنە.   
با پاڕانەوەم بێتە بەردەمت،  ١7٠ 

بەگوێرەی بەڵێنەکەت دەربازم بکە.   
با لێوم ستا�شی لێ بڕژێت،  ١7١ 

چونکە فێری فەرزەکانی خۆتم دەکە�ت.   
با زمانم گۆرانی بەسەر وتەکەتدا بڵێ،  ١7٢ 

چونکە هەموو ڕاس�اردەکانت ڕاستودروستن.   
با دەستت ئامادەبێت بۆ �ارمەت�م،  ١73 

چونکە ڕێنما�ی�ەکانی تۆم هەڵبژاردووە.   
ئەی �ەزدان، من بە پەرۆشم بۆ ڕزگار�یی تۆ،  ١74 

فێرکردنت شادی منە.   
با گ�انم بژ�یێتەوە بۆ ئەوەی ستا�شت بکەم،  ١75 

حوکمەکانت �ارمەت�م بدات.   
وەک بەرخی وێڵ گومڕا بووم،  ١7٦ 

بەدوای خزمەتکارەکەتدا بگەڕێ،   
چونکە ڕاس�اردەکانی تۆم لەب�ر نەکردووە.   

زەبووری ١٢0

گۆرانی گەش�یاران.

١ لە تەنگانەمدا لە �ەزدان پاڕامەوە و  
بە دەنگمەوە هات.   

٢ ئەی �ەزدان، گ�انم دەرباز بکە  
لە لێوی درۆزن و لە زمانی فێڵباز.   

3 چ�ت پیێدەدرێت،  
چ�ت بۆ ز�اد دەکرێت، ئەی زمانی فێڵباز؟   



زەبوورەکان ١١٠7١٢٢

4 سزاتان دەدەم بە ت�ری ت�ژکراوی پاڵەوان،  
لەگەڵ پشکۆی خەڵووزی دار گەز!   

،a5 قوڕبەسەرم، چونکە ئاوارەی مەشەکم  
کە لە خێوەتەکانی قێدارb ن�شتەجێم.   

٦ ن�شتەجێبوونم درێژەی کێشا  
لەگەڵ ئەوانەی ڕق�ان لە ئاشت��ە.   

7 من ئاشت�خوازم،  
بەاڵم کاتێک قسە دەکەم، ئەوان شەڕخوازن.   

زەبووری ١٢١

گۆرانی گەش�یاران.

١ چاوم بەرەو چ�اکانc هەڵدەبڕم،  
�ارمەتی من لەکوێوە دێت؟   

٢ �ارمەتی من لەالی �ەزدانەوە�ە،  
دروستکەری ئاسمان و زەوی.   

3 لێ ناگەڕێت پیێت بخزێت،  
ئەوەی دەت�ارێزێت خەواڵوو نابێت.   
4 بێگومان ئەوەی ئ�سرائ�ل دەپارێزێت  

خەواڵوو نابێت و نانوێت.   

5 �ەزدان پارێزگاری تۆ�ە،  
�ەزدان سێبەری تۆ�ە لەالی دەستی ڕاستت،   

٦ نە خۆر بە ڕۆژ ئەز�ەتت دەدات،  
نە مانگ بە شەو.   

7 �ەزدان لە هەموو خراپە�ەک دەت�ارێزێت،  
گ�انت دەپارێزێت.   

٨ �ەزدان پارێزگاری هاتوچۆت دەکات،  
لە ئێستاوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   

زەبووری ١٢٢

گۆرانی گەش�یاران، بۆ داود.

١ شادمان بووم بەوانەی پیێ�ان گوتم،  

a 5 مەشەک، هەرێمێکە لە ئێستای واڵتی تورک�ا.  

b 5 قێدار، هەرێمێکە لە ن�مچە دوورگەکەی عەرەبی.  

c ١ مەبەستی چ�اکانی دەوری ئۆرشەل�مە.  



١١٠٨زەبوورەکان ١٢٢

»با بچ�نە ماڵی �ەزدان.«   
٢ ئەی ئۆرشەل�م، پیێ�ەکانمان  

لە دەروازەکانت ڕادەوەستن.   

3 ئۆرشەل�م بن�اد نراوە،  
وەک شارێکی �ەکگرتوو.   

4 لەوێ کە خێڵەکان سەردەکەون،  
هۆزەکانی �ەزدان،   

  بۆ ئەوەی ستا�شی ناوی �ەزدان بکەن
بەگوێرەی ئەو �اسا�ەی کە بۆ ئ�سرائ�ل دانراوە.   

5 لەبەر ئەوەی تەختەکان بۆ دادوەری لەوێ دادەنرێت،  
تەختەکانی بنەماڵەی داود.   

٦ داوای ئاشتی بکەن بۆ ئۆرشەل�م:  
»با ئەوانەی تۆ�ان خۆشدەوێت ئاسوودە بن.   

7 با ئاشتی لە شووراکانت بێت،  
ئاسا�ش لە قەاڵکانت.«   

٨ لە پیێناوی برا و هاوڕێی�ەکانم  
داوای ئاشت�ت بۆ دەکەم.   

٩ لە پیێناوی ماڵی �ەزدانی پەروەردگارمان،  
بەدوای چاکەی تۆدا دەگەڕێم.   

زەبووری ١٢٣

گۆرانی گەش�یاران.

١ چاوم بۆ تۆ هەڵبڕی،  
تۆ ئەی دان�شتوو لە ئاسمان.   

٢ بێگومان وەک چۆن خزمەتکار چاوی لە دەستی گەورەکە�ەتی،  
وەک چۆن کەن�زە چاوی لە دەستی خاتوونەکە�ەتی،   

  ئاواش ئێمە چاومان لە دەستی �ەزدانی پەروەردگارمانە،
بۆ ئەوەی لەگەڵمان م�هرەبان بێت.   

3 لەگەڵمان م�هرەبان بە، ئەی �ەزدان، لەگەڵمان م�هرەبان بە!  
چونکە لە ڕادەبەدەر لە سووکا�ەتی تێربوو�ن.   

گ�انمان زۆر تێر بووە لە گاڵتەی بێ خەمەکان،  4  
لە سووکا�ەتی لووتبەرزەکان.   



زەبوورەکان ١١٠٩١٢5

زەبووری ١٢4

گۆرانی گەش�یاران، بۆ داود.

١ »ئەگەر �ەزدان ال�ەنگرمان نەدەبوو،«  
با ئێستا ئ�سرائ�ل بڵێت،   

٢ »ئەگەر �ەزدان ال�ەنگرمان نەدەبوو،  
کاتێک خەڵک لێمان هەستان،   
3 ئەوا بە ز�ندوو�یی قووت�ان دەدا�ن،  
کاتێک ق�ن�ان لە دژمان جۆشا،   

4 ئەوا الفاو ڕا�دەماڵ�ن،  
لێشاو گ�انمانی دەبرد،   

5 ئەوا ئاوی هەڵچوو  
گ�انمانی دەبرد.«   

٦ ستا�ش بۆ �ەزدان،  
کە ئێمەی نەکردە نێچ�ری بەر کەڵبە�ان.   

7 گ�انمان وەک چۆلەکە لە داوی ڕاوچی دەربازبوو،  
داوەکە پسا و ئێمە دەربازبوو�ن.   

٨ هانامان بە ناوی �ەزدانەوە�ە،  
دروستکەری ئاسمان و زەوی.   

زەبووری ١٢٥

گۆرانی گەش�یاران.

١ ئەوانەی پشت�ان بە �ەزدان بەستووە وەک کێوی س��ۆن وان،  
کە نالەقێت، بەڵکو هەتاهەتا�ە هەر چەس�اوە.   
٢ وەک چۆن چ�اکان دەوری ئۆرشەل�م�ان داوە،  

�ەزدان�ش دەوری گەلی خۆی داوە،   
لە ئێستاوە و هەتاهەتا�ە.   

3 داردەستی خراپەکاران  
لەسەر م�راتی ڕاستودروستان جێگ�ر نابێت،   

  نەوەک ڕاستودروستان
دەست�ان درێژ بکەن بۆ خراپەکاری.   

4 ئەی �ەزدان، چاکە بکە لەگەڵ پی�اوچاکان،  
لەگەڵ ئەوانەی بە دڵ ڕاستودروستن.   

5 بەاڵم ئەوانەی بادەدەنەوە و ڕێگای خوار دەگرن،  
�ەزدان لەگەڵ بەدکاران دە�انبات.   



١١١٠زەبوورەکان ١٢5

  ئاشتی بۆ ئ�سرائ�ل!

زەبووری ١٢6

گۆرانی گەش�یاران.

١ کە �ەزدان ڕاپیێچکراوانی س��ۆنی گەڕاندەوە،  
وامان لێهات وەک خەون بب�ن�ن.   

٢ ئەو کاتە دەممان پڕ پیێکەن�ن و  
زمانمان پڕ هەلهەلە بوو،   

  ئەوسا لەنێو نەتەوەکان گوت�ان:
»�ەزدان کارێکی گەورەی لەگەڵ ئەوان کرد!«   

3 �ەزدان کارێکی گەورەی لەگەڵ ئێمە کرد،  
شادمان بوو�ن.   

4 ئەی �ەزدان، ڕاپیێچکراوانمان بگەڕێنەوە،  
.aوەک جۆگەکانی نەقەب   

5 ئەوانەی بە فرمێسکەوە دەچێنن،  
بە هەلهەلەوە دروێنە دەکەن.   
٦ ئەوەی بە گر�انەوە دەڕوات و  
تۆو بۆ چاندن بار دەکات،   

  بە هەلهەلەوە دێتەوە و
بەرهەمەکەی بە مەڵۆ بار دەکات.   

زەبووری ١٢7

گۆرانی گەش�یاران، بۆ سلێمان.

١ ئەگەر �ەزدان خانووەکە دروست نەکات،  
وەستاکان بێ سوود خۆ�ان ماندوو دەکەن.   

  ئەگەر �ەزدان چاودێری شارەکە نەکات،
پاسەوان بێ سوود ئێشک دەگرێت.   

٢ بێ سوودە بۆتان زوو هەستان و دان�شتن هەتا درەنگی شەو،  
خواردنی نانی ڕەنجکێشی،   

چونکە خەو بە خۆشەو�ستانی خۆی دەبەخشێت.   

3 بێگومان مندااڵن م�راتن لە �ەزدانەوە،  
پاداشتی بەری سکن.   

4 وەک ت�ری دەستی پاڵەوان،  

a 4 دەکەوێتە خوارووی فەلەست�ن، بۆ�ە لە زمانی ع�بری بە واتای باشوور�ش دێت.  



زەبوورەکان ١١١١١٢٩

ئاوان کوڕانی مرۆڤی گەنج.   
5 خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی ت�ردانی خۆی لەوان پڕکردووە،  

شەرمەزار نابێت کە لە دادگاa لەگەڵ دوژمنان دەکەوێتە دەمەقاڵێ.   

زەبووری ١٢٨

گۆرانی گەش�یاران.

١ خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی لە �ەزدان بترسێت،  
ڕێگای ئەو بگرێتەبەر.   

٢ بەری ڕەنجی دەستی خۆت دەخۆ�ت،  
خۆزگەت پیێ دەخوازرێت و چاک�شە بۆت.   

3 ژنەکەت وەک دار مێوێکی بەردار دەبێت لەناو ماڵەکەت،  
کوڕەکانت وەک شەتڵە زە�توون دەبن لە دەوری خوانەکەت.   

4 ئەو کەسەی لە �ەزدان بترسێت  
ئاوا بەرەکەتدار دەبێت.   

5 �ەزدان لە س��ۆن بەرەکەتدارت بکات،  
چاکەی ئۆرشەل�م بب�ن�ت   

  هەموو ڕۆژانی ژ�انت و
منداڵی منداڵەکانت بب�ن�ت!  ٦  

  ئاشتی بۆ ئ�سرائ�ل!

زەبووری ١٢٩

گۆرانی گەش�یاران.

١ »لە گەنج��ەت�م زۆر هەراسان�ان کردم!«  
با ئێستا ئ�سرائ�ل بڵێت:   

٢ »لە گەنج��ەت�م زۆر هەراسان�ان کردم!  
بەاڵم بەسەرمدا زاڵ نەبوون.   

3 جوت�ارەکان جووت�ان لەسەر پشتم کرد و  
هێڵی جووتەکان�ان درێژکردەوە.«   

4 بەاڵم �ەزدان ڕاستودروستە،  
پەتی بەدکارانی پچڕاند.   

5 با هەموو ئەوانەی ڕق�ان لە س��ۆنە  
ڕ�سوا بن و ببەزن.   

٦ با بە دەردی گ�ای سەربان بچن،  

a 5 ع�بری: لە دەروازە. لە کەلتوری ع�بری دادگا لە دەروازەی شار بووە، زۆر جار وشەی دەروازە لەبری دادگا بەکاردێت.  



١١١٢زەبوورەکان ١٢٩

پیێش ئەوەی گەشە بکات وشک دەبێت،   
7 ئەوەی نە دەستی دروێنەکەر پڕ دەکات و  

.aنە باوەشی گ�شەکەر   
٨ با ئەوانەی بەال�انەوە تێدەپەڕن پیێ�ان نەڵێن:  

»بەرەکەتی �ەزدانتان لێ بێت!   
بە ناوی �ەزدان داوای بەرەکەتتان بۆ دەکە�ن!«   

زەبووری ١٣0

گۆرانی گەش�یاران.

١ ئەی �ەزدان، لە ناخی قوواڵ�ی�ەکانەوە هاوار بۆ تۆ دەکەم!  
ئەی پەروەردگار، گوێ لە دەنگم بگرە!  ٢  

با گوێی�ەکانت سووک بن بۆ دەنگی پاڕانەوەم.   

3 ئەی �ەزدان، ئەگەر گوناهەکان تۆمار بکە�ت،  
ئەی پەروەردگار، کێ دەوەستێت؟   

4 بەاڵم لێخۆشبوون لەالی تۆ�ە،  
بۆ ئەوەی لێت بترس�ن.   

5 چاوەڕێیی �ەزدان دەکەم، گ�انم چاوەڕێیی دەکات،  
ه�وام بە بەڵێنەکان��ەتی.   

٦ گ�انم چاوەڕێیی پەروەردگار دەکات،  
ز�اتر لە ئێشکگر بۆ بەرەبە�ان،   
ز�اتر لە ئێشکگر بۆ بەرەبە�ان.   

7 ئەی ئ�سرائ�ل، ه�وات بە �ەزدان هەبێت،  
چونکە خۆشەو�ستی نەگۆڕ لەالی �ەزدانە،   

توانا�ەکی زۆر�شی هە�ە بۆ کڕ�نەوە.   
٨ هەر ئەوە ئ�سرائ�ل دەکڕێتەوە  

لە هەموو گوناهەکانی.   

زەبووری ١٣١

گۆرانی گەش�یاران، بۆ داود.

١ ئەی �ەزدان، نە دڵم بەف�زە و  
نە چاوەکانم بە لووتبەرز�ی�ەوە دەڕوانن،   

خۆم بە شتی لە خۆم گەورەتر و گرنگترەوە خەر�ک ناکەم.   
٢ بەڵکو گ�انی خۆمم ئارام و کپ کردووە،  

a 7 ئەو کەسە�ە کە لەدوای دروێنەکەران گوڵە گەنمەکان بە باوەش کۆدەکاتەوە.  



زەبوورەکان ١١١3١3٢

وەک منداڵێکی لەش�ربڕاوە�ە لە باوەشی دا�کی،   
گ�انم وەک منداڵێکی لەش�ربڕاوە وا�ە.   

3 ئەی ئ�سرائ�ل، ه�وات بە �ەزدان هەبێت،  
لە ئێستاوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   

زەبووری ١٣٢

گۆرانی گەش�یاران.

١ ئەی �ەزدان، داود و هەموو ئازارەکانی  
بەب�ر خۆت بهێنەوە.   

٢ ئەو سوێندەی بۆ �ەزدانی خوارد،  
نەزرەکەی بۆ خودای تواناداری �اقوب:   

3 »شەرت بێت نەچمەوە ناو خێوەتی ماڵەکەم،  
نەچمە ناو نوێنەکەم،   

4 خەو نەدەم بە چاوەکانم،  
پشوو نەدەم بە پیێڵووەکانم،   

5 هەتا شوێنێک بۆ �ەزدان پە�دا نەکەم،  
نش�نگە�ەک بۆ خودای تواناداری �اقوب.«   

٦ ئەوەتا لە ئەفراتەa هەواڵی ئەومان ب�ست،  
لەناو کێڵگەکانی �اعەرb دۆز�مانەوە:   

7 »با بچ�نە نش�نگەکەی،  
با لە تەختەپیێیی کڕنۆش ببە�ن.   

٨ ئەی �ەزدان، هەستە و وەرە بۆ شوێنی حەوانەوەت،  
.cخۆت و سندوقی هێزت   

٩ با کاه�نەکانت ڕاستودروستی لەبەر بکەن،  
خۆشەو�ستانت هەلهەلە لێبدەن.«   

 ١٠ لە پیێناوی داودی بەندەی خۆت،
دەستن�شانکراوەکەتd ڕەت مەکەرەوە.   

 ١١ �ەزدان سوێندی بۆ داود خوارد و
هەرگ�ز لێیی پاشگەز نابێتەوە:   

»لە بەری پشتی خۆت لەسەر تەختەکەت دادەنێم.   

a ٦ ئەفراتە ناوی پیێشتری شاری بێت لەحم بووە.  

b ٦ �اعەر، مەبەست ق�ر�ەت �ەعار�مە دەکەوێتە نز�کەی دووری ١4 ک�لۆمەتر لە بێت شەمەش، بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٦ :١7 -٢١.   

c ٨ مەبەست سندوقی پە�مانە، بڕوانە دەرچوون ٢5 :١٠ -٢٢ و �ەکەم ساموئێل 4 :١١ –٦ :٢١.   

d ١٠ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  



١١١4زەبوورەکان ١3٢

 ١٢ ئەگەر کوڕەکانت پە�مانەکەم نەشکێنن،
هەروەها ئەو فەرزانەی کە فێر�ان دەکەم،   

  ئەوسا خۆ�ان و نەوەکان�ان هەتاهەتا�ە
لەسەر تەختەکەت دادەن�شن.«   

 ١3 لەبەر ئەوەی �ەزدان س��ۆنی هەڵبژارد و
حەزی کرد ب�کات بە نش�نگەی خۆی.   

 ١4 »هەتاهەتا�ە ئەمە ئارامگامە،
لێرە ن�شتەجێ دەبم، چونکە پیێم خۆشە!   

 ١5 بەرەکەت بەسەر ئازووقەکە�دا دەبارێنم،
هەژارەکانی تێر نان دەکەم.   

 ١٦ ڕزگاری دەکەمە بەر کاه�نەکانی،
خۆشەو�ستانی بە شادمان��ەوە هەلهەلە لێ دەدەن.   

 ١7 »لەوێ هێز بە داود دەبەخشم،
چرا�ەک بۆ دەستن�شانکراوەکەمa ئامادە دەکەم.   

 ١٨ شەرمەزاری دەکەمە بەر دوژمنەکانی،
بەاڵم تاجەکەی سەر ئەو شکۆفە دەکات.«   

زەبووری ١٣٣

گۆرانی گەش�یاران، بۆ داود.

١ ئەوەتا چەند باشە و چەند جوانە،  
کاتێک گەلی خودا پیێکەوە بژ�ن!   

٢ وەک ڕۆنی بۆن خۆشە بەسەر سەرەوە،  
کە بەسەر ڕ�شدا دێتە خوارێ، ڕ�شی هارون،   

کە بەسەر �ەخەی کراسەکە�دا دێتە خوارێ.   
3 وەک شەونمی حەرمۆنb کە دێتە خوارێ  

بەسەر کێوی س��ۆن،   
چونکە لەوێ �ەزدان فەرمانی بە بەرەکەت دا، ژ�انی هەتاهەتا�یی.   

زەبووری ١٣4

گۆرانی گەش�یاران.
١ ستا�شی �ەزدان بکەن، ئەی هەموو بەندەکانی �ەزدان،  

ئەی ئەوانەی بە شەوان لە ماڵی �ەزدان ڕادەوەستن.   
a ١7 بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  

b 3 بەرزتر�ن شاخە لە سور�ا.  



زەبوورەکان ١١١5١35

٢ لە پی�رۆزگاکەa دەست بەرزبکەنەوە و  
ستا�شی �ەزدان بکەن.   

3 با �ەزدان، دروستکەری ئاسمان و زەوی،  
لە س��ۆنەوە بەرەکەتدارت بکات.   

زەبووری ١٣٥
١ هەل�لو�ا!  

  ستا�شی ناوی �ەزدان بکەن،
ئەی بەندەکانی �ەزدان، ستا�شی بکەن،   

٢ ئەی ئەوانەی لە ماڵی �ەزدان ڕاوەستاون،  
لە حەوشەی ماڵی خودامان.   

3 ستا�شی �ەزدان بکەن، چونکە �ەزدان چاکە،  
مۆس�قا بۆ ناوی بژەنن، چونکە ئاوا جوانە،   
4 چونکە �ەزدان �اقوبی بۆ خۆی هەڵبژاردووە و  

ئ�سرائ�ل بۆ گەنج�نە�ەکی تا�بەتی خۆی.   

5 من دەزانم �ەزدان مەزنە،  
پەروەردگارمان لە هەموو خوداوەندەکان مەزنترە.   

٦ �ەزدان هەرچی پیێ خۆشبێت دە�کات،  
لە ئاسمان و لەسەر زەوی،   

لە دەر�ا و لە هەموو قوواڵ�ی�ەکان.   
7 لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هەورەکان بەرز دەکاتەوە،  

بروسکە بۆ باران دروستدەکات و   
لە ئەمباری خۆی با دەردێنێت.   

٨ ئەو بوو کە نۆبەرەکانی م�سری لەناوبرد،  
لە مرۆڤەوە هەتا ئاژەڵ.   

٩ ئەی م�سر�ی�ەکان، لەنێو ئێوە ن�شانە و پەرجووی نارد،  
لە دژی ف�رعەون و هەموو خزمەتکارەکانی.   

 ١٠ ئەو زۆر نەتەوەی لەناوبرد و
پاشا بە تواناکانی کوشت.   

 ١١ س�حۆنیb پاشای ئەمۆر�ی�ەکان و

a ٢ بڕوانە �ەکەم ت�مۆساوس ٢ :٨   

b ١١ س�حۆن، �ەکێک بوو لە پاشاکانی ئەمۆر�ی�ەکان، و�ستی بەرەنگاری جولەکەکان بێتەوە و ڕێیی پیێنەدان بەناو خاکەکە�دا تێب�ەڕن، کاتێک بەڕێوە بوون بەرەو خاکی 

کەنعان. جا خۆی و سوپاکەی تێکشکان. بڕوانە ژمارە ٢١ :٢١ -٢٩.  



١١١٦زەبوورەکان ١35

عۆگیa پاشای باشان و   
هەموو پاشاکانی کەنعان   
 ١٢ خاکەکە�انی کردە م�رات،

م�رات بۆ ئ�سرائ�لی گەلی خۆی.   

 ١3 ئەی �ەزدان، ناوت هەتاهەتا�ی�ە،
ئەی �ەزدان، �ادت بۆ نەوە دوای نەوە�ە،   

 ١4 چونکە �ەزدان ئەستۆپاکی گەلی خۆی دەسەلمێنێت،
م�هرەبان دەبێت لەگەڵ خزمەتکارەکانی.   

 ١5 بتەکانی نەتەوەکان زێڕ و ز�ون،
دەستکردی مرۆڤن.   

 ١٦ دەم�ان هە�ە، بەاڵم قسە ناکەن،
چاو�ان هە�ە، بەاڵم ناب�نن،   
 ١7 گوێی�ان هە�ە، بەاڵم ناب�ستن،

هەناسە لە دەم�ان ن��ە.   
 ١٨ دروستکەرەکان�ان وەک ئەوان دەبن،

هەروەها هەموو ئەوانەش کە پشت�ان پیێ دەبەستن.   

 ١٩ ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ستا�شی �ەزدان بکەن!
ئەی بنەماڵەی هارون، ستا�شی �ەزدان بکەن!   

 ٢٠ ئەی بنەماڵەی لێڤی، ستا�شی �ەزدان بکەن!
ئەی ئەوانەی ترسی �ەزدانتان لە دڵدا�ە، ستا�شی �ەزدان بکەن!   

 ٢١ ستا�ش بۆ �ەزدان لە س��ۆن،
بۆ ئەوەی لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ�ە.   

  هەل�لو�ا!

زەبووری ١٣6
  هەل�لو�ا!

١ ستا�شی �ەزدان بکەن، لەبەر ئەوەی چاکە،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

٢ ستا�شی خودای خودا�ان بکەن،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

3 ستا�شی گەورەی گەورە�ان بکەن،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

a ١١ عۆگ، پاشای باشان بوو، بە هەمان دەردی س�حۆن چوو. بڕوانە ژمارە ٢١ :3١ -35.  



زەبوورەکان ١١١7١3٦

4 بۆ ئەوەی بە تەنها ئەوە کاری سەرسوڕهێنەری مەزن دەکات،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

5 ئەوەی بە تێگە�شتنەوە ئاسمانی دروستکردووە،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

٦ ئەوەی زەوی لەسەر ئاوەکان ڕاخستووە،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

7 ئەوەی ڕووناک��ە مەزنەکانی دروستکردووە،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

٨ خۆر بۆ حوکمگێڕی ڕۆژ،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.
٩ مانگ و ئەستێرەکان بۆ حوکمگێڕی شەو،  
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

a١٠ بۆ ئەوەی لە م�سر و نۆبەرەکانی دا 
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١١ ئ�سرائ�لی لە ناوەڕاست�ان دەرهێنا،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.
 ١٢ بە دەستێکی پۆاڵ�ی�ن و بازووێکی بەهێز،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١3 بۆ ئەوەی دەر�ای سووری کرد بە دوو بەشەوە،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١4 ئ�سرائ�لی بە نێوان�اندا پەڕاندەوە،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١5 ف�رعەون و لەشکرەکەی فڕێدا�ە ناو دەر�ای سوور،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١٦ بۆ ئەوەی لە ب�ابان ڕابەرا�ەتی گەلی خۆی کرد،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١7 ئەوەی پاشا مەزنەکانی لەناوبرد،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١٨ ئەوەی پاشا ناودارەکانی کوشت،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ١٩ س�حۆنی پاشای ئەمۆر�ی�ەکان،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ٢٠ عۆگی پاشای باشان،
a ١٠ مەبەستی لە لەناوبردنی نۆبەرەکانی م�سرە، بڕوانە دەرچوون بەشی ١١.  



١١١٨زەبوورەکان ١3٦

  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.
 ٢١ خاکەکە�انی کرد بە م�رات،

  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.
 ٢٢ بە م�رات بۆ ئ�سرائ�لی بەندەی خۆی،

  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ٢3 بۆ ئەوەی کاتێک زەل�ل بوو�ن ئێمەی بەب�ر هاتەوە،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ٢4 ئەوەی لەناو دوژمنمان دەر�هێنا�ن،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ٢5 ئەوەی نان دەداتە هەموو بەد�هێنراوێک.
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

 ٢٦ ستا�شی خودای ئاسمان بکەن،
  خۆشەویس�یپیە نەگۆڕەکەی هەتاهەتایپیە.

زەبووری ١٣7
١ لەدەم ڕووبارەکانی بابل، لەوێ دان�شت�ن،  

هەروەها گر�ا�ن کە س��ۆنمان ب�ر کەوتەوە.   
٢ بە شۆڕەب��ەکانی ناوەڕاستی  

ق�سارەکانی خۆمان هەڵواسی،   
3 چونکە لەوێ ڕاپیێچکەرانمان داوای گۆران��ان لێکرد�ن،  

چەوسێنەرانمان داوا�ان کرد دڵخۆش�ان بکە�ن:   
»گۆران��ەکمان بۆ بڵێن لە گۆران��ەکانی س��ۆن.«   

4 چۆن گۆرانی �ەزدان بڵێ�ن  
لە خاکێکی بێگانە؟   

5 ئەی ئۆرشەل�م، ئەگەر لەب�رت بکەم،  
با دەستی ڕاستم بەهرەکەی لەب�ر بکات.   

٦ با زمانم بە مەاڵشوومەوە بنووسێت، ئەگەر �ادت نەکەم،  
ئەگەر ئۆرشەل�م لە سەرووی هەموو خۆش��ەکم دانەنێم.   

7 ئەی �ەزدان، ئەو ڕۆژەی ئۆرشەل�م کەوتa نەوەی ئەدۆمت لەب�ر بێت،  
کاتێک گوت�ان: »تەختی بکەن، هەتا بناغە تەختی بکەن!«   

٨ ئەی دان�شتووانی بابل کە چارەنووستان لەناوچوونە،  
دەستی خۆش بێت ئەو کەسەی تۆڵەتان لێ دەستێنێتەوە،   

وەک ئەو خراپەی هی ئێمەتان دا�ەوە!   

a 7 بابل��ەکان لە ساڵی 5٨7 پ. ز. بە �ارمەتی ئەدۆم��ەکان ئۆرشەل�م�ان داگ�ر کرد.  



زەبوورەکان ١١١٩١3٩

٩ دەستی خۆش بێت ئەو کەسەی منداڵەکانتان دەگرێت و  
بە تاشەبەرد�اندا دەدات!   

زەبووری ١٣٨

بۆ داود.

١ بە هەموو دڵەوە ستا�شت دەکەم،  
لەبەردەم خوداوەندەکان گۆران�ت بۆ دەڵێم.   
٢ بەرامبەر پەرستگای پی�رۆزت کڕنۆش دەبەم،  

ستا�شی ناوت دەکەم،   
  لەبەر خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت و دڵسۆز�ی�ەکەت،

چونکە فەرما�شتی خۆتت لە ناوبانگەکەت بەرزتر کردووەتەوە.   
3 ئەو ڕۆژەی هاوارم بۆ تۆ کرد بەدەنگمەوە هات�ت،  

ئازا و بوێرت کردم.   

4 ئەی �ەزدان، هەموو پاشاکانی سەر زەوی ستا�شت دەکەن،  
کاتێک فەرما�شتی دەمی تۆ�ان ب�ست.   
5 گۆرانی بەسەر کارەکانی �ەزداندا دەڵێن،  

چونکە شکۆمەندی �ەزدان مەزنە.   

٦ هەرچەندە �ەزدان پا�ەبەرزە، دەڕوانێتە کەسی بێف�ز و  
لووتبەرزان لە دوورەوە دەناسێت.   

7 ئەگەر بەناو تەنگانەشدا بڕۆم ژ�انم دەپارێز�ت،  
دەست درێژ دەکە�ت بەسەر تووڕە�یی دوژمنانم،   

بە دەستی ڕاستت ڕزگارم دەکە�ت.   
٨ �ەزدان ئەستۆپاک�م دەسەلمێنێت؛  

ئەی �ەزدان، خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت هەتاهەتا�ی�ە،   
واز لە کارەکانی دەستت مەهێنە.   

زەبووری ١٣٩

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، تۆ منت پشکنی و  
منت ناسی.   

٢ هەستان و دان�شتنی منت زان�وە،  
لە دوورەوە لە ب�رکردنەوەم گە�شتووی.   

3 ڕێڕەو و جێیی ڕاکشانی منت پیێواوە،  
شارەزای هەموو ڕێگاکانی من�ت.   

4 ئەی �ەزدان، بەر لەوەی وشە�ەک لەسەر زمانم هەبێت،  



١١٢٠زەبوورەکان ١3٩

تۆ بە تەواوی دە�زانی.   
5 لەپیێش و لە پشتەوە دەورت داوم،  

دەستت دەخە�تە سەرم.   
٦ ئەم زان�نەی تۆم بەالوە زۆر سە�رە،  

لە سەرووی منەوە�ە، ناتوانم بەدەستی بهێنم.   

7 بۆ کوێ بچم لە ڕۆحی تۆ؟  
بۆ کوێ هەڵبێم لە ڕوخسارت؟   

٨ ئەگەر سەربکەوم بۆ ئاسمان، ئەوەتا تۆ لەوێیی،  
ئەگەر لەناو ج�هانی مردووان ڕاکشێم، ئەوەتا تۆ لەوێیی.   

٩ ئەگەر دەست بە باڵی بەرەبە�انەوە بگرم،  
ئەگەر لەوپەڕی دەر�اa ن�شتەجێ بم،   

 ١٠ لەوێش دەستی تۆ ڕێنما�ی�م دەکات،
دەستی ڕاستت بە خۆ�ەوە دەمگرێت.   

 ١١ ئەگەر گوتم: »بێگومان تار�کی دامدەپۆشێت،
ڕووناک�ش دەبێتە شەوی دەورم،«   

 ١٢ ئەوا لە تار�ک�شدا لەالی تۆ تار�ک دانا�ەت،
شەو وەک ڕۆژ ڕووناکی دەبەخشێت،   

تار�ک�ش وەک ڕووناکی وا�ە.   

 ١3 تۆ ناخی منت دروستکردووە،
لەناو سکی دا�کم منت چن�وە.   

 ١4 ستا�شت دەکەم، چونکە بە سامناکی و سەرسوڕهێنەری دروستکراوم،
کارەکانت سەرسوڕهێنەرن،   

لە ناخمەوە باش ئەمە دەزانم.   
 ١5 ئێسقانم لە تۆ شاراوە نەبوو،

کاتێک لە پەنهانی دروستکرام،   
لەناو سکی زەوی نەخشێنرام.   

 ١٦ هێشتا لە سکی دا�کم بووم، ئەندامەکانی لەشمت ب�نی.
هەموو ئەو ڕۆژانە کە بۆ من شێوە�ان کێشرا،   

  لە پەڕتووکەکەتدا نووسراون،
پیێش ئەوەی ه�چ کامێک�ان هەبن.   

 ١7 ئەی خودا�ە، ب�رۆکەکانت بەالی منەوە چەند گرانبەها�ە!
کۆی ژمارە�ان چەندە مەزنە!   
 ١٨ ئەگەر ب�انژمێرم، لە لم ز�اترن.

a ٩ مەبەستی لە ڕۆژئاوای دوورە.  



زەبوورەکان ١١٢١١4٠

کە بەئاگادێمەوە هێشتا لەگەڵ تۆم.   

 ١٩ خودا�ە، خۆزگە بەدکارەکانت دەکوشت!
ئەی خوێنڕێژەکان، لێم دووربکەونەوە!   

 ٢٠ ئەوانەی بە خراپە باست دەکەن،
سکااڵکاران بەبێ هۆ لێت هەستاون!   

 ٢١ ئەی �ەزدان، ئا�ا ڕقم لەوانە نەبێت کە ڕق�ان لە تۆ�ە؟
ئا�ا قێزم لەوانە نەبێتەوە کە لە دژی تۆ دەوەستن؟   

 ٢٢ بە تەواوی ڕقم لێ�انە،
بوون بە دوژمنم.   

 ٢3 خودا�ە، بم�شکنە و بزانە دڵم چی تێدا�ە!
تاق�م بکەوە و بزانە خول�ای چ�م.   

 ٢4 سە�ر بکە ئاخۆ ه�چ ڕێگا�ەکی خراپەم تێدا�ە،
ڕێنما�ی�م بکە لە ڕێگای هەتاهەتا�یی.   

زەبووری ١40

بۆ گەورەی گۆرانیبێژان، زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، لە کەسی بەدکار دەربازم بکە،  
لە پی�اوی توندوت�ژ بم�ارێزە،   

٢ ئەوانەی لە دڵەوە ب�ر لە خراپە دەکەنەوە و  
هەموو ڕۆژێک خەر�کی شەڕانگێز�ن.   

3 زمان�ان وەک زمانی مار ت�ژکردووە،  
a.ژەهری ت�رەمار لەژێر لێو�انە   

4 ئەی �ەزدان، لە دەست بەدکار ئاگادارم بە،  
لە پی�اوی توندوت�ژ بم�ارێزە،   

ئەوانەی پی�الن�ان داناوە بۆ ئەوەی قاچم بخل�سکێنن.   
5 لووتبەرزان تەڵە�ان بۆم ناوەتەوە،  

پەت و تۆڕ�ان باڵو کردووەتەوە،   
لە دەم ڕێگا داو�ان بۆم ناوەتەوە.   

٦ بە �ەزدانم گوت: »تۆ خودای منی!«  
ئەی �ەزدان، گوێ لە دەنگی پاڕانەوەم بگرە.   

7 ئەی �ەزدانی پەروەردگار، هێزی ڕزگار�م،  
لە ڕۆژی شەڕدا سەری منت داپۆشی.   

٨ ئەی �ەزدان، ئارەزووەکانی بەدکار مەهێنە دی،  

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ئا�ەتەکانی 5 و ٨، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



١١٢٢زەبوورەکان ١4٠

لێمەگەڕێ پی�النەکانی سەربگرێت،   
بۆ ئەوەی لووتبەرز نەبن.   

٩ با سەری ئەوانەی دەور�ان داوم  
بە خراپەی لێو�ان ب�ۆشرێن،   
 ١٠ با پشکۆ�ان بەسەردا ببارێت،

بکەونە ناو ئاگرەوە،   
بکەونە ناو چاڵەوە، ڕاست نەبنەوە.   

 ١١ با بوختانکەر لەسەر زەوی جێگ�ر نەبێت،
با کەسی توندوت�ژ ببێتە نێچ�ری خراپە.   

 ١٢ دەزانم �ەزدان دادپەروەری دەکات بۆ هەژاران،
ماف دەدات بە نەداران.   

 ١3 بێگومان ڕاستودروستان ستا�شی ناوت دەکەن،
سەرڕاستان لە ئامادەبوونت دادەن�شن.   

زەبووری ١4١

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، هاوارم بۆ تۆ کرد، خێرابە بۆ الم!  
گوێ لە دەنگم بگرە کە هاوارت بۆ دەکەم.   

٢ با نوێژم وەک بخوور لەبەردەمت پەسەند بێت،  
دەست بەرزکردنەوەم وەک قوربانی ئێوارە بێت.   

3 ئەی �ەزدان، پاسەوانێک دابنێ بۆ دەمم،  
دەرگای لێوەکانم ب�ارێزە.   

4 وا مەکە دڵم بەالی خراپەدا بچێت،  
نەوەک خۆم بە کردەوەی بەد خەر�ک بکەم،   

  لەگەڵ ئەوانەی بەدکاری دەکەن؛
با لە شتە خۆشەکانی ئەوان نەخۆم.   

5 با پی�اوچاک لێم بدات، ئەمە خۆشەو�ست��ە،  
با سەرزەنشتم بکات، ئەمە وەک ڕۆنی بۆنخۆشی سەرە،   

سەرم الری ن��ە،   
  چونکە بەردەوام نوێژەکانم لە دژی خراپەکان�انە.

ڕابەران�ان لە خەرەند فڕێدەدرێنە خوارێ،  ٦  
ئەوسا گوێ لە قسەم دەگرن چونکە ڕاستە.   

7 وەک کێاڵن و شەقکردنی زەوی،  
ئاوا ئێسقانەکان�ان لە دەمی گۆڕ پەرت دەکرێن.   



زەبوورەکان ١١٢3١4٢

٨ بەاڵم چاوەکانم سەرنج�ان لەسەر تۆ�ە، ئەی �ەزدانی پەروەردگار،  
پەنا دێنمە بەر تۆ، با گ�انم نەفەوتێت.   

٩ بم�ارێزە لەو داوەی بۆ�ان ناومەتەوە،  
لە تەڵەی بەدکاران.   

 ١٠ با بەدکاران پیێکەوە بکەونە تۆڕی خۆ�انەوە،
لەو کاتەدا من بە ئاسوودە�یی ب�ەڕمەوە.   

زەبووری ١4٢

هۆنراوەیەکی داود کە لە ئەشکەوت بوو. نوێژ.

١ پڕ بە دەنگم هاوار بۆ �ەزدان دەکەم،  
بە دەنگی بەرز لە �ەزدان دەپاڕێمەوە.   
٢ سکااڵی خۆمی لەبەردەم هەڵدەڕێژم،  

لەبەردەمی باسی تەنگانەکانی خۆم دەکەم.   

3 لە کاتی ورەبەردانی ڕۆحم،  
تۆ شارەزای ڕێڕەوی منی.   
  لەو ڕێگا�ەی پیێ�دا دەڕۆم،

خەڵک تەڵە�ان بۆم ناوەتەوە.   
4 ئاوڕ بەالی ڕاستدا بدەوە و بب�نە،  

کوا ناس�اوی من؟   
  پەناگا بۆ من قڕبووە،

کوا پرس�ارکەر لە ئەحواڵی من؟   

5 ئەی �ەزدان، هاوارم بۆ تۆ کرد،  
گوتم: »تۆ پەناگای منی،   

لە خاکی ز�ندووان تۆ بەشی منی.«   

٦ بە وردی گوێ لە الوانەوەم بگرە،  
چونکە زۆر زەل�لم،   

  لە دەست ڕاونەرانم دەربازم بکە،
چونکە لە من بەهێزترن.   

7 گ�انم لە بەند�خانە دەربهێنە،  
بۆ ئەوەی ستا�شی ناوت بکەم.   

  ئ�نجا ڕاستودروستان دەورم دەگرن،
چونکە چاکەم لەگەڵ دەکە�ت.   



١١٢4زەبوورەکان ١43

زەبووری ١4٣

زەبوورێکی داود.

١ ئەی �ەزدان، نوێژم بب�ستە،  
گوێ لە پاڕانەوەم بگرە،   

  بە دڵسۆزی و ڕاستودروستی خۆت
وەاڵمم بدەوە.   

٢ لەگەڵ خزمەتکاری خۆت مەکەوە دادگا�یی،  
چونکە کەس ن��ە لەبەردەم تۆ بێتاوان دەربچێت.   

3 دوژمن ڕاوم دەنێت،  
ژ�انمی بەرەو زەوی پیێ�ەست کردووە،   

  لەناو تار�کی دا�ن�شاندووم
وەک ئەوانەی دەمێکە مردوون.   

4 ڕۆحم بێ ورە دەبێت،  
لە ناخمەوە دڵم دەبەسترێت.   

5 ڕۆژگاری دێر�ن دێتەوە �ادم،  
لە هەموو کارەکانت ورد دەبمەوە،   

سەرنج دەدەمە کردارەکانی دەستت.   
٦ دەستم بۆ تۆ پاندەکەمەوە،  

a.گ�انم بۆ تۆ وەک خاکێکی وشکە   

7 ئەی �ەزدان، زوو وەاڵمم بدەوە،  
ڕۆحم لەناودەچێت،   

  ڕووی خۆتم لێ مەشارەوە،
ئەگ�نا لەوانە دەچم کە دەچنە نێو ج�هانی مردووان.   
٨ با بە�ان��ان گوێم لە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت بێت،  

چونکە من پشت بە تۆ دەبەستم.   
  ئەو ڕێگا�ەم پیێ بناسێنە کە دە�گرمەبەر،

چونکە گ�انی خۆم بۆ تۆ بەرز دەکەمەوە.   
٩ ئەی �ەزدان، لە دوژمنەکانم دەربازم بکە،  

هانا بۆ تۆ دەهێنم.   
 ١٠ فێرم بکە بە ڕەزامەند�یی تۆ کار بکەم،

چونکە تۆ خودای منی.   
  با ڕۆحە چاکەکەت ڕێنما�ی�م بکات

لە زەو�ی�ەکی ڕاست.   

a ٦ لە دەقی ع�بری لێرە وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  



زەبوورەکان ١١٢5١44

 ١١ ئەی �ەزدان، لەبەر ناوی خۆت بمژ�یێنەوە،
بە ڕاستودروستی خۆت گ�انم لە تەنگانە دەربهێنە.   

 ١٢ بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دوژمنانم دەمکوت بکە،
هەموو ئەوانە لەناوببە کە تەنگم پیێ هەڵدەچنن،   

چونکە من خزمەتکاری تۆم.   

زەبووری ١44

زەبوورێکی داود.

١ ستا�ش بۆ �ەزدان، تاشەبەردی من،  
ئەوەی مەشق بە دەستم دەکات بۆ شەڕ،   

پەنجەکانم بۆ جەنگ.   
٢ ئەو خودای خۆشەو�ستم و قەاڵمە،  

پەناگا و دەربازکەرە بۆم،   
  قەڵغانمە و پشتم بەو بەستووە،

ئەوەی گەلەکانی خستووەتە ژێر ڕکێفم.   

3 ئەی �ەزدان، مرۆڤ چ��ە هەتا گرنگی پیێبدە�ت؟  
کوڕی مرۆڤ چ��ە هەتا تۆ ب�ری لێ بکە�تەوە؟   

4 مرۆڤ لە هەناسە�ەک دەچێت،  
ڕۆژگار�شی وەک سێبەرێکی تێ�ەڕ�وە.   

5 ئەی �ەزدان، ئاسمانەکەت لێکبکەوە و وەرە خوارەوە،  
دەست بدە چ�اکان و دووکەڵ دەکەن.   

٦ چەخماخە بدە و دوژمنەکانم پەرت بکە،  
ت�رت تێگرە و ب�انبەزێنە.   

7 لە بەرزا�ی�ەوە دەستت درێژ بکە،  
فر�ام بکەوە و دەربازم بکە،   

لە ئاوی زۆر و لە دەستی بێگانە،   
٨ ئەوانەی بە دەم درۆ دەکەن،  
سوێندخواردن�ان ساختە�ە.   

٩ ئەی خودا�ە، گۆران��ەکی نوێت بۆ دەڵێم،  
بە ق�سارەی دە ژێی�یی مۆس�قات بۆ دەژەنم،   

 ١٠ بۆ ئەوەی ڕزگاری دەدات بە پاشا�ان،
ئەوەی داودی بەندەی خۆی لە شمشێری بەدکار دەرباز دەکات.   

 ١١ دەربازم بکە و لە دەست بێگانە فر�ام بکەوە،
ئەوانەی بە دەم درۆ دەکەن،   
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سوێندخواردن�ش�ان ساختە�ە.   

 ١٢ ئ�تر کوڕەکانمان لە سەردەمی الو�یێت��ان
وەک نەمامی گەشەکردوو دەبن،   

  کچەکانمان وەک ستونی داتاشراوی
گۆشەی کۆشک دەبن.   

 ١3 ئەمبارەکانمان پڕ دەبن
لە هەموو جۆرە دانەوێڵە�ەک،   

  مەڕەکانمان �ەکە و هەزار و
بە دە�ان هەزار دەبن لەناو کێڵگەکانمان،   

 ١4 گا�ەکانمان باری قورس ڕادەکێشن.
بێ شکانی شوورا و بێ ڕاپیێچکردن،   

شەقامەکانمان هاواری تەنگانە�ان لێ نا�یێت!   
 ١5 خۆزگە دەخوازرێ بەو گەلەی ئاوای بۆ ببێت،

خۆزگە دەخوازرێ بەو گەلەی �ەزدان خودا�انە.   

زەبووری ١4٥

س�ایشێکی داود.

١ بەرزت دەکەمەوە، ئەی خودا�ە، ئەی پاشا،  
هەتاهەتا�ە ستا�شی ناوت دەکەم.   

٢ هەموو ڕۆژێک ستا�شت دەکەم،  
هەتاهەتا�ە ستا�شی ناوت دەکەم.   

3 �ەزدان مەزنە و شا�انی ستا�شێکی زۆرە،  
مەزنا�ەتی لە سەرووی تێگە�شتنە.   

4 هەموو نەوە�ەک بۆ نەوەی دوای خۆی شا�ەتی بۆ کارەکانت دەدات،  
پاڵەوان�ێتی تۆ ڕادەگە�ەنن.   

5 دەربارەی پا�ەبەرزی شکۆی پاشا�ەت�ت دەدوێن،  
من�ش لە کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ورد دەبمەوە.   

٦ دەربارەی هێزی کردەوە سامناکەکانت دەدوێن،  
من�ش مەزن�ت ڕادەگە�ەنم.   

7 �ادی زۆری چاکەی تۆ هەڵدەڕێژن،  
گۆرانی بەسەر ڕاستودروست�تدا دەڵێن.   

٨ �ەزدان م�هرەبان و بە بەزە�ی�ە،  
پشوودرێژە و پڕە لە خۆشەو�ستی نەگۆڕ.   
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٩ �ەزدان بۆ هەمووان چاکە،  
بەزە�ی�ەکەی بۆ هەموو ئەوانە�ە کە دروستی کردوون.   

 ١٠ ئەی �ەزدان، هەموو ئەوانەی دروستت کردوون ستا�شت دەکەن،
خۆشەو�ستانت ستا�شت دەکەن.   

 ١١ دەربارەی شکۆمەندی شانش�نەکەت دەدوێن،
باسی پاڵەوان�ێتی تۆ دەکەن،   

 ١٢ تاکو پاڵەوان�ێت�ت لەالی هەموو ئادەم�زادێک زانراو بێت،
هەروەها پا�ەبەرزی شکۆی شانش�نەکەت.   

 ١3 شانش�نەکەت شانش�نی هەموو سەردەمێکە،
فەرمانڕەوا�ەت�شت بەسەر هەموو نەوەکانەوە�ە.   

  �ەزدان لە هەموو بەڵێنەکانی دڵسۆزە،
خۆشەو�ست��ەکەی بۆ هەموو ئەوانە�ە کە دروستی کردوون.   

 ١4 �ەزدان پشتگ�رە بۆ هەموو کەوتووەکان،
ڕاستکەرەوە�ە بۆ هەموو ئەوانەی چەماونەتەوە.   

 ١5 چاوی هەمووان ه�وای بە تۆ�ە،
تۆش لە کاتی خۆ�دا خواردن�ان دەدە�تێ.   

 ١٦ دەستت دەکە�تەوە و
ئارەزووی هەموو ز�ندووێک تێر دەکە�ت.   

 ١7 �ەزدان لە هەموو ڕێگاکانی ڕاستودروستە،
خۆشەو�ست��ەکەی بۆ هەموو ئەوانە�ە کە دروستی کردوون.   

 ١٨ �ەزدان نز�کە لە هەموو ئەوانەی لێیی دەپاڕێنەوە،
لە هەموو ئەوانەی بە ڕاست��ەوە لێیی دەپاڕێنەوە.   

 ١٩ ئارەزووی هەموو ئەوانە بەجێدەهێنێت کە لێیی دەترسن،
گوێیی لە هاوار�ان دەبێت و ڕزگار�ان دەکات.   

 ٢٠ �ەزدان هەموو ئەوانە دەپارێزێت کە خۆش�ان دەوێت،
بەاڵم هەموو بەدکاران تەفروتونا دەکات.   

 ٢١ دەمم بە ستا�شی �ەزدان دەدوێ،
با هەموو کەسێک ستا�شی ناوی پی�رۆزی بکات، هەتاهەتا�ە.   

زەبووری ١46
١ هەل�لو�ا!  

  ئەی گ�انی من ستا�شی �ەزدان بکە.

٢ هەتا لە ژ�اندام ستا�شی �ەزدان دەکەم،  
هەتا ماوم مۆس�قا بۆ خودای خۆم دەژەنم.   
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3 نە پشت بە م�رەکان ببەستن،  
نە بە ئادەم�زاد کە ڕزگار�ی�ان لەال ن��ە.   

4 کە ڕۆحی دەرچوو بۆ خۆڵەکەی خۆی دەگەڕێتەوە،  
لە هەمان ڕۆژدا پالنەکانی دەسڕێتەوە.   

5 خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی کە خودای �اقوب �ارمەت�دەری بێت و  
ه�وای بە �ەزدانی پەروەردگاری خۆی بێت،   

٦ دروستکەری ئاسمان و زەوی و  
دەر�ا و هەموو ئەوەی کە تێ�اندا�ە،   

ئەوەی هەتاهەتا�ە دڵسۆز دەمێنێتەوە.   
7 دادپەروەری بۆ زۆرلێکراوان بەڕێوە دەبات،  

نان دەداتە برس��ەکان.   
  �ەزدان گ�راوەکان ئازاد دەکات،

�ەزدان چاوی کوێرەکان دەکاتەوە،  ٨  
  �ەزدان کەسە چەماوەکان ڕاست دەکاتەوە،

�ەزدان ڕاستودروستانی خۆشدەوێت.   
٩ �ەزدان نامۆکان دەپارێزێت،  

  �ارمەتی هەت�و و بێوەژنان دەدات،
بەاڵم ڕێگای بەدکاران خوار دەکات.   

 ١٠ �ەزدان هەتاهەتا�ە پاشا�ەتی دەکات،
ئەی س��ۆن، ئەو خودای تۆ�ە بۆ هەموو نەوەکانت.   

  هەل�لو�ا.

زەبووری ١47
١ هەل�لو�ا!  

  چەندە باشە مۆس�قا ژەن�ن بۆ خودامان!
ستا�شکردن چەندە خۆشە و ش�اوە!   

٢ �ەزدان ئۆرشەل�م بن�اد دەنێتەوە،  
ڕاپیێچکراوەکانیa ئ�سرائ�ل کۆدەکاتەوە.   

3 دڵشکاوان چاک دەکاتەوە و  
بر�ن�ان ساڕێژ دەکات.   

4 ژمارەی ئەستێرەکان د�اری دەکات و  
هەر�ەکە�ان بە ناوێک بانگ دەکات.   
5 پەروەردگارمان گەورە�ە و هێزی زۆرە،  

a ٢ ڕاپیێچکراوەکان بۆ بابل.  
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تێگە�شتنی بێ سنوورە.   
٦ �ەزدان �ارمەتی بێف�زەکان دەدات و  

بەدکاران بەرەو زەوی نزم دەکاتەوە.   

7 بە سوپاسەوە گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن،  
بە ق�سارە مۆس�قا بۆ خودامان بژەنن.   

٨ ئەوەی ئاسمان بە هەور دادەپۆشێت،  
باران بۆ زەوی ئامادە دەکات،   

گ�ا لەسەر چ�اکان دەڕوێنێت،   
٩ خۆراکی ئاژەڵ و  

بێچووە قەلەڕەشی دەم بە ق�ڕە دەدات.   

 ١٠ �ەزدان بە هێزی ئەسپ خۆشحاڵ نابێت،
بە قاچی مرۆڤ دڵشاد ن��ە،   

 ١١ بەاڵم �ەزدان بەوانە دڵشادە کە ترسی ئەو�ان لە دڵدا�ە،
ئەوانەی ه�وا�ان بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هە�ە.   

 ١٢ ئەی ئۆرشەل�م، ستا�شی �ەزدان بکە،
ئەی س��ۆن، ستا�شی خودات بکە.   

 ١3 �ەزدان شمش�رەیa دەروازەکانت بەهێز دەکات،
کوڕەکانت لەناو خۆت بەرەکەتدار دەکات.   

 ١4 لە سنوورەکانت ئاشتی بەرقەرار دەکات،
لە باشتر�ن گەنم تێرت دەکات.   

 ١5 فەرمانەکەی بۆ سەر زەوی دەنێرێت،
پە�امی ئەو زوو دێتەجێ.   

 ١٦ بەفر وەک خوری دەبارێنێت،
زوقم وەک خۆڵەمێش باڵو دەکاتەوە.   

 ١7 تەرزە وەک نانەڕەق فڕێدەدا.
کێ لە ڕووی سەرمای ئەو خۆی ڕادەگرێت؟   

 ١٨ پە�امی خۆی دەنێرێت و دە�انتوێنێتەوە.
بای خۆی هەڵدەکات و ئاو بەڕێدەکەوێت.   

 ١٩ پە�امی خۆی بە �اقوب ڕادەگە�ەنێت،
فەرز و حوکمەکانی بە ئ�سرائ�ل.   

 ٢٠ ئەمەی لەگەڵ ه�چ نەتەوە�ەکی د�کە نەکردووە،
حوکمەکانی ئەو�ان نەزان�وە.   

a ١3 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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  هەل�لو�ا!

زەبووری ١4٨
١ هەل�لو�ا!  

  لە ئاسمانەوە ستا�شی �ەزدان بکەن،
لە بەرزا�ی�ەکان ستا�شی بکەن.   

٢ ئەی هەموو فر�شتەکانی، ستا�شی بکەن،  
ئەی هەموو سوپاکەی، ستا�شی بکەن.   

3 ئەی خۆر و مانگ، ستا�شی بکەن،  
ئەی هەموو ئەستێرەکانی ڕووناکی، ستا�شی بکەن.   

4 ئەی بەرزتر�نی ئاسمان، ستا�شی بکەن،  
ئەی ئەو ئاوانەی لە سەرووی ئاسمانن.   

5 با ستا�شی ناوی �ەزدان بکەن،  
چونکە فەرمانی دا و بەد�هێنران.   

٦ هەتاهەتا�ە و هەتا ماون دەچەس�ێن،  
فەرزی داناوە بەسەرناچێت.   

7 لە زەو�ی�ەوە ستا�شی �ەزدان بکەن،  
ئەی ئەژد�هاکان و قوواڵ�یی دەر�اکان،   

٨ بروسکە و تەرزە، بەفر و تەم،  
ڕەشەبا، کە فەرمانی ئەو بەجێدەهێنن،   

٩ چ�اکان و هەموو گردەکان،  
داری بەردار و هەموو ئورزەکان،   

 ١٠ گ�انلەبەر و هەموو ئاژەڵ،
خشۆک و باڵدار،   

 ١١ پاشاکانی زەوی و هەموو نەتەوەکان،
م�رەکان و هەموو ڕابەرانی زەوی،   

 ١٢ گەنجان و کچان،
پی�ران و مندااڵن.   

 ١3 با هەموو ستا�شی ناوی �ەزدان بکەن،
چونکە تەنها ناوی ئەو بەرزە،   

شکۆمەندی ئەو لە سەرووی زەوی و ئاسمانە.   
 ١4 پی�اوی بەهێزی بە گەلی خۆی بەخش�وە،

تاکو هەموو خۆشەو�ستانی ستا�شی بکەن،   
نەوەی ئ�سرائ�ل، ئەو گەلەی کە لێ�ەوە نز�کن.   
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  هەل�لو�ا.

زەبووری ١4٩
١ هەل�لو�ا!  

  گۆران��ەکی نوێ بۆ �ەزدان بڵێن،
ستا�شی لەناو کۆڕی خۆشەو�ستان�ەتی.   

٢ با ئ�سرائ�ل بە دروستکەری دڵخۆش بێت،  
با کوڕانی س��ۆن بە پاشا�ان شاد بن.   
3 با بە هەڵ�ەڕکێ ستا�شی ناوی بکەن،  

بە دەف و ق�سارە مۆس�قای بۆ بژەنن،   
4 چونکە �ەزدان دڵشادە بە گەلەکەی،  

بێف�زەکان بە ڕزگاری دەڕازێنێتەوە.   
5 با خۆشەو�ستانی بەم شکۆمەند�ی�ەوە شاد بن،  

با لەناو نوێنەکان�ان گۆرانی بڵێن.   

٦ با ستا�شکردن بۆ خودا لەسەر زار�ان بێت،  
شمشێری دوودەم�ان بەدەستەوە بێت،   

7 بۆ ئەوەی تۆڵە لە نەتەوەکان بکەنەوە،  
گەالن سزا بدەن،   

٨ بۆ ئەوەی پاشاکان�ان بە زنج�ر ببەستنەوە،  
کۆت بکەنە دەستی پی�اوماقواڵن�ان،   

٩ بۆ ئەوەی حوکمی نووسراو�ان بەسەردا جێبەجێ بکەن.  
ئەمەش شکۆمەند�ی�ە بۆ هەموو خۆشەو�ستانی.   

  هەل�لو�ا.

زەبووری ١٥0
١ هەل�لو�ا!  

  ستا�شی خودا بکەن، لە پی�رۆزگاکەی،
ستا�شی بکەن، لە گەردوونی هێزی،   

٢ ستا�شی بکەن، بۆ پاڵەوان�ێتی،  
ستا�شی بکەن، بەپیێیی زۆری مەزنا�ەتی،   

3 بە دەم دەنگی کەڕەناوە ستا�شی بکەن،  
بە دەم ساز و ق�سارەوە ستا�شی بکەن،   

4 بە دەف و هەڵ�ەڕکێ ستا�شی بکەن،  
بە ئامێری ژێدار و شمشاڵ ستا�شی بکەن،   
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5 بە سەنجی ب�ستراو ستا�شی بکەن،  
بە سەنجی دەنگ بەرز ستا�شی بکەن!   

٦ با هەموو ئەوەی هەناسە دەدات ستا�شی �ەزدان بکات!  

  هەل�لو�ا.



پەندەکانی سلێمان ١١33١

�ەندەکانی سلێمان
�پێشەکی: ئامانج و بابەت

 پەندەکانی سلێمانی کوڕی داود، پاشای ئ�سرائ�ل،١ ١

بۆ زان�نی دانا�یی و تەمبێکردن،  ٢  
بۆ پە�بردن بە وشەکانی تێگە�شتن،   

3 بۆ وەرگرتنی تەمبێکردن و ور�ا�یی،  
ڕاستودروستی و دادپەروەری و ڕاستەڕێی�یی،   

4 بۆ بەخش�نی ژ�ری بە ساو�لکە،  
،aبە الو�ش زان�اری و سەل�قە   

5 )دانا گوێیی لێ دەگرێت و فێربوونی ز�اد دەبێت،  
تێگە�شتووش ڕاوێژی باشی دەست دەکەوێت،(   

٦ بۆ تێگە�شتنی پەند و نموونە،  
قسەی دانا�ان و مەتەڵەکان�ان.   

7 لەخواترسی سەرەتای زان�ار�ی�ە،  
بەاڵم گێلەکان سووکا�ەتی بە دانا�یی و تەمبێکردن دەکەن.   

هاندان بۆ دەس�گرتن بە دانایپی

ئاگادارکردنەوە لە دژی فریودان

٨ ڕۆڵە، گوێ لە تەمبێکردنی باوکت بگرە و  
فێرکردنی دا�کت پشتگوێ مەخە،   

٩ چونکە تاجەگوڵ�نەی ن�عمەتن بۆ سەرت،  
گەردانەن بۆ ملت.   

 ١٠ ڕۆڵە، ئەگەر گوناهباران فر�و�ان دا�ت،
ڕازی مەبە.   

 ١١ ئەگەر گوت�ان: »لەگەڵمان وەرە،
بۆسە بۆ خوێنڕشتن بنێ�نەوە،   

بەبێ هۆ بۆ بێتاوانێک خۆمان مات بکە�ن،   
 ١٢ وەک ج�هانی مردووان بە ز�ندووێتی هەڵ�انلووش�ن و

بە ساغی وەک ئەوانەی لە گۆڕ دەنرێن.   
 ١3 هەموو گەنج�نە�ەکی بەهادار دەدۆز�نەوە و

a 4 سەل�قە: کارکردن بە لێکدانەوە و ئارامی. هەروەها ڕازگری و پاراستنی نهێنی.  
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ماڵمان پڕ دەکە�ن لە دەستکەوت.   
 ١4 پشکی خۆت هەڵبدە ناومان،

بە هەموومان �ەک ک�سەمان دەبێت.«   
 ١5 ڕۆڵە، لەگەڵ�ان بە ڕێگادا مەڕۆ،

پیێ�ەکانت قەدەغە بکە لە ڕێڕەوەکان�ان،   
 ١٦ چونکە پیێ�ەکان�ان بەرەو خراپە ڕادەکەن،

بۆ خوێنڕشتن پەلە دەکەن.   
 ١7 بێ سوودە دانانەوەی تۆڕ

لەبەرچاوی هەموو باڵدارێک.   
 ١٨ بۆ خوێنی خۆ�ان بۆسە�ان ناوەتەوە،

خۆ�ان تەنها بۆ گ�انی خۆ�ان ماتداوە.   
 ١٩ ئاوا�ە ڕێچکەی هەموو ئەوانەی بەدوای دەستکەوتی ناڕەواوەن،

سەری خاوەنی دەخوات.   

ئاگادارکردنەوە لە ڕەتکردنەوەی دانایپی
 ٢٠ دانا�یی لە کۆاڵن هاوار دەکات،

لە گۆڕەپانەکان دەنگ بەرز دەکاتەوە،   
 ٢١ لە شەقامە قەرەباڵغەکاندا بانگ دەکات،

لە دەروازەی شارەکاندا قسەی خۆی دەکات:   

 ٢٢ »هەتا کەی ئەی ساو�لکەکان حەز لە ساو�لکە�یی دەکەن؟
هەتا کەی گاڵتەجاڕان بە گاڵتەکردن دڵخۆش دەبن،   

گێلەکان�ش ڕق�ان لە زان�اری دەبێتەوە؟   
 ٢3 بگەڕێنەوە کاتێک سەرزەنشتتان دەکەم!
ئ�نجا ڕۆحی خۆمتان بەسەردا دەڕێژم،   

وشەکانی خۆمتان پیێ دەناسێنم.   
 ٢4 بەاڵم بانگهێشتم کردن، ڕەتتان کردەوە،

دەستم درێژکرد، کەس گوێیی پیێنەدا،   
 ٢5 هەموو ڕاوێژێکی منتان پشتگوێ خست،

سەرزەنشتی منتان وەرنەگرت،   
 ٢٦ جا من�ش لە کارەساتتان پیێدەکەنم.

گاڵتە دەکەم کە ترستان لێ ن�شت،   
 ٢7 کە ترستان وەک گەردەلوول لێ ن�شت و

وێران�تان وەک ڕەشەبا هاتە سەر و   
تەنگانە و ناخۆشی بەسەرتانی دادا.   
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 ٢٨ »ئ�نجا بانگم دەکەن، بەاڵم من وەاڵم نادەمەوە،
بە پەرۆش��ەوە بەدوامدا دەگەڕێن بەاڵم نامدۆزنەوە.   

 ٢٩ لەبەر ئەوەی ڕق�ان لە زان�اری بووەوە،
لەخواترس��ان هەڵنەبژارد،   

 3٠ لەبەر ئەوەی ڕاوێژی من�ان وەرنەگرت،
بە سووک��ەوە تەماشای هەموو سەرزەنشتەکانی من�ان کرد،   

 3١ بۆ�ە لە بەرهەمی ڕێگای خۆ�ان دەخۆن،
لە بەری پی�النەکان�ان تێر دەبن،   

 3٢ چونکە هەڵگەڕانەوەی ساو�لکەکان دە�انکوژێت،
بێباکی گێلەکان لەناو�ان دەبات.   

 33 بەاڵم ئەوەی گوێ لە من بگرێت بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبێت،
لە ترسی خراپە دەحەسێتەوە.«   

سوودی دانایپی

 ڕۆڵە، ئەگەر قسەکانم وەربگر�ت،٢ ١

فەرمانەکانم لەالی خۆت هەڵبگر�ت،   
٢ هەتا گوێ بدە�تە دانا�یی و  
دڵت بدە�تە تێگە�شتن،   

3 ئەگەر بانگی پە�بردن بکە�ت و  
دەنگ بۆ تێگە�شتن هەڵبڕ�ت،   

4 ئەگەر وەک ز�و داوات کرد و  
وەک خشڵی شاردراوە بەدوا�دا گەڕا�ت،   

5 ئەوسا لە واتای لەخواترسی دەگە�ت و  
ناس�نی خودا دەدۆز�تەوە،   

٦ چونکە �ەزدان دانا�یی دەبەخشێت،  
زان�اری و تێگە�شتن�ش لە دەمی ئەوە.   

7 دانا�یی تەواو بۆ سەرڕاستەکان هەڵدەگرێت و  
قەڵغانە بۆ ئەوانەی ڕێگای تەواوەتی دەگرنەبەر،   

٨ بۆ چاودێری ڕێچکەی دادپەروەری و  
پاراستنی ڕێگای خۆشەو�ستانی.   

٩ ئ�نجا ڕاستودروستی و دادپەروەری و ڕاستەڕێی�یی تێدەگە�ت،  
هەموو ڕێڕەوێکی چاک،   

 ١٠ لەبەر ئەوەی دانا�یی دێتە ناو دڵتەوە و
زان�ار�ش دەبێتە خۆشی دەروونت،   

 ١١ سەل�قە دەت�ارێزێت و
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تێگە�شتن چاودێر�ت دەکات.   

 ١٢ دانا�یی لە ڕێگای خراپەکاران ڕزگارت دەکات،
لەو کەسانەی قسەی خوار دەکەن،   

 ١3 ئەوانەی ڕێچکەی ڕاست�ان بەرداوە
تاکو بە ڕێگای تار�ک�دا بڕۆن،   
 ١4 ئەوانەی دڵخۆشن بە خراپەکردن،

دڵشاد دەبن بە خواروخێچ�ێتی خراپە،   
 ١5 ئەوانەی ڕێچکەکان�ان چەوتن،

گەوجن لە ڕێڕەو�ان.   

 ١٦ هەروەها دانا�یی لە ژنی بەدڕەوشت ڕزگارت دەکات،
لە ژنی داوێن��سی زمانلووس،   

 ١7 ئەوەی وازی لە مێردی گەنج��ەتی هێناوە و
پە�مانەکەی لەبەردەم خودای لەب�ر کردووە.   

 ١٨ بێگومان ماڵەکەی بەرەو خوارەوە دەچێت بۆ مردن و
ڕێڕەوەکانی بەرەو دن�ای مردووانە.   

 ١٩ هەموو ئەوانەی بچنە الی ناگەڕێنەوە و
ناگەنە ڕێچکەی ژ�ان.   

 ٢٠ کەواتە بە ڕێگای پی�اوچاکاندا بڕۆ و
ڕێچکەی ڕاستودروستان ب�ارێزە،   

 ٢١ چونکە سەرڕاستان لە خاکەکەa ن�شتەجێ دەبن و
تەواوەکان تێ�دا دەمێننەوە،   

 ٢٢ بەاڵم خراپەکاران لە خاکەکە دەبڕێنەوە و
ناپاکان�ش تێ�دا ڕ�شەکێش دەکرێن.   

١ ڕۆڵە، فێرکردنەکەم لەب�ر مەکە،3

فەرمانەکانم لەناو دڵتدا هەڵبگرە،   
٢ چونکە ڕۆژگاری درێژ و  

سااڵنی ژ�ان و ئاشت�ت بۆ ز�اد دەکات.   

3 با خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆزی لێت ج�ا نەبنەوە،  
بە ملتەوە گرێی�ان بدە،   

لەسەر پەڕەی دڵت ب�اننووسە.   
4 ئ�نجا پەسەندی و نازناوی چاک بەدەستدەهێن�ت  

لەالی خودا و خەڵک.   

a ٢١ مەبەستی خاکی بەڵێن�ێدراوە بە ئ�براه�م.  
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5 پڕ بەدڵ پشت بە �ەزدان ببەستە و  
بە تێگە�شتوو�یی خۆت پشت ئەستوور مەبە.   

٦ لە هەموو ڕێگاکانت ب�ناسە،  
ئەو�ش ڕێچکەکانت ڕاست دەکات.   

7 لەبەرچاوی خۆت، خۆت بە دانا مەزانە،  
لە �ەزدان بترسە و لە بەدکاری بەدووربە.   

٨ دەبێتە تەندروستی بۆ لەشت و  
خۆراک بۆ ئێسقانەکانت.   

٩ بە سامانت ڕێزی �ەزدان بگرە،  
بە �ەکەم�ن بەرهەمی هەموو خەرمانەکانت.   

 ١٠ ئەمبارەکەت پڕ دەبێت هەتا تێری،
قەڕابەکەت سەرڕێژ دەبێت لە شەرابی نوێ.   

 ١١ ڕۆڵەکەم، بە سووکی تەماشای تەمبێکردنی �ەزدان مەکە،
ڕقت لە سەرزەنشتی ئەو نەبێتەوە،   

 ١٢ چونکە ئەوەی �ەزدان خۆش�بوێ تەمبێیی دەکات و
وەک باوکێک بە کوڕ دڵخۆش دەبێت.   

 ١3 خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی دانا�یی دەدۆزێتەوە و
بەو کەسەی تێگە�شتن بەدەستدەهێنێت،   

 ١4 چونکە قازانجی لە قازانجی ز�و باشترە و
بەرهەم�شی لە زێڕ.   

 ١5 لە �اقووت بەهادارترە و
هەرچی ئارەزووی دەکە�ت نابێتە هاوتای.   

 ١٦ تەمەنی درێژ لە دەستی ڕاست�دا�ە و
دەوڵەمەندی و ڕێز�ش لە دەستی چەپیی.   

 ١7 ڕێگاکانی ڕێگای خۆشحاڵ�ن و
هەموو ڕێڕەوەکانی ئاشت�ن.   

 ١٨ درەختی ژ�انە بۆ ئەوانەی خۆ�ان پیێوە گرتووە،
خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی پیێیی پابەند دەبن.   

 ١٩ �ەزدان بە دانا�یی زەوی دامەزراند،
بە تێگە�شتن�ش ئاسمانی چەس�اند.   

 ٢٠ بە زان�اری ئەو قوواڵ�ی�ەکان شەق بوون،
هەورەکان شەونم�ان دڵۆپاند.   
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 ٢١ ڕۆڵە، دەست بە دانا�یی تەواو و سەل�قەوە بگرە،
ئەمانە لەبەرچاوت دوورنەکەونەوە،   

 ٢٢ دەبنە ژ�ان بۆ تۆ،
ملوانکە بۆ جوانی گەردنت.   

 ٢3 ئەوسا بە ئاسوودە�یی بە ڕێگای خۆتدا دەڕۆ�ت و
ساتمە ناکە�ت و ناکەو�ت.   

 ٢4 کاتێک ڕادەکشێ�ت بێ ترس�ت،
ڕادەکشێ�ت و خەوت خۆش دەبێت.   

 ٢5 نە لە بەاڵی کتوپڕ دەترس�ت و
نە لە ماڵی بەدکاران کە وێران دەبێت،   

 ٢٦ چونکە �ەزدان دەبێتە پشت�وانت و
پیێت لە پیێوەبوون دەپارێزێت.   

 ٢7 دەستی چاکە مەگرەوە لەوانەی شا�ستەی چاکەن،
کاتێک لە تواناتدا�ە ب�کە�ت.   

 ٢٨ بە کەسa مەڵێ:
»بڕۆ، دواتر وەرەوە، بە�انی دەتدەمێ،«   

لە کاتێکدا ئەو شتەت پیێ�ە.   
 ٢٩ پی�النی خراپ لە دژی دراوسێکەت مەگێڕە،

لە کاتێکدا ئەو بە دڵن�ا�ی�ەوە لەالت جێنش�ن بووە.   
 3٠ لەخۆڕا�یی دژا�ەتی کەسێک مەکە،

ئەگەر خراپەی لەگەڵتدا نەکرد.   

 3١ بەغ�لی بە پی�اوی ستەمکار مەبە،
ه�چ ڕێگا�ەکی ئەو هەڵمەبژێرە،   

 3٢ چونکە لەالی �ەزدان مرۆڤی قەڵپ قێزەونە،
بەاڵم نهێنی خۆی لەالی سەرڕاستانە.   

 33 نەفرەتی �ەزدان لەسەر ماڵی بەدکارە،
بەاڵم ماڵی ڕاستودروستان بەرەکەتدار دەکات.   

 34 هەرچەندە گاڵتە بە گاڵتەجاڕان دەکات،
بەاڵم ن�عمەت دەداتە بێف�زەکان.   
 35 داناکان ڕێزداری بە م�رات دەگرن،

بەاڵم گێلەکان شەرمەزاری هەڵدەگرن.   

a ٢٨ کەس: لە زمانی ع�بری ئەم وشە�ە بەم واتا�انە دێت: )نز�کەکەت، برادەر، دراوسێ، هاوکار، هاوڕێ، هاواڵتی(. بڕوانە دواوتار ١5 :٢ و لۆقا ١٠ :٢٩  .  
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دەس�پپێکی دانایپی

 ئەی کوڕ�نە، گوێ لە تەمبێکردنی باوک بگرن،4 ١

سەرنج بدەن بۆ زان�نی تێگە�شتن.   
٢ من شتی چاکتان فێر دەکەم،  

بۆ�ە فێرکردنەکانی من پشتگوێ مەخەن.   
3 کاتێک کوڕی باوکم بووم،  

ناسک و تاقانە لەالی دا�کم،   
4 فێری دەکردم و پیێیی دەگوتم:  

»با دڵت لەسەر قسەی من بێت،   
ئەگەر فەرمانەکانم ب�ارێز�ت، دەژ�ت.   

5 دانا�یی بەدەستبهێنە، تێگە�شتن بەدەستبهێنە،  
قسەکانی دەمم لەب�ر مەکە و لێ�ان المەدە.   

٦ واز لە دانا�یی مەهێنە، دەت�ارێزێت،  
خۆشتبوێت، چاودێر�ت دەکات.   

7 ئەمە دەست�ێکی دانا�ی�ە: دانا�یی بەدەستبهێنە،  
بە هەموو دەستکەوتەکانت، تێگە�شتن بەدەستبهێنە.   

٨ ڕێزی بگرە، بەرزت دەکاتەوە،  
لە ئامێزی بگرە، شکۆدارت دەکات.   

٩ تاجەگوڵ�نەی ن�عمەت دەخاتە سەرت،  
تاجی شکۆمەند�ت پیێ دەبەخشێت.«   

 ١٠ ڕۆڵە، گوێ بگرە و قسەکانم وەربگرە،
جا تەمەنت درێژ دەبێت.   

 ١١ ڕێگای دانا�ی�م پی�شاندا�ت،
بۆ ڕێڕەوە ڕاستەکان ڕێنما�ی�م کرد�ت.   
 ١٢ لە ڕۆ�شتندا هەنگاوت کورت نابێت،

لە ڕاکردن�شدا پیێت هەڵناکەوێت.   
 ١3 دەست بە تەمبێکردنەوە بگرەa و دەست شل مەکە،

ب��ارێزە، چونکە ژ�انتە.   
 ١4 مەچووە سەر ڕێگەی بەدکاران،

بە ڕێگای خراپەکاراندا مەڕۆ.   
 ١5 خۆتی لێ البدە و پیێ�دا مەڕۆ،

لێیی دووربکەوە و تێ�ەڕە،   
 ١٦ چونکە خەو�ان لێ ناکەوێت ئەگەر خراپە نەکەن،

a ١3 بە تەمبێکردن ڕازی بە.  
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خەو�ان دەزڕێت ئەگەر �ەکێک نەخەن.   
 ١7 نانی خراپە دەخۆن و

شەرابی ستەمکاری دەخۆنەوە.   

 ١٨ ڕێچکەی ڕاستودروستان وەک ڕووناکی بەرەبە�انە،
ڕووناکتر و ڕووناکتر دەبێت هەتا دەبێتە ڕۆژی تەواو.   

 ١٩ بەاڵم ڕێگای بەدکاران وەک تار�کستانە،
نازانن پیێ�ان لە چی هەڵدەکەوێت.   

 ٢٠ ڕۆڵە، سەرنج بدە وشەکانم،
گوێ بۆ قسەکانم شل بکە.   

 ٢١ لەبەرچاوت دوورنەکەونەوە،
لە ناخی دڵت ب�ان�ارێزە،   

 ٢٢ چونکە ژ�انن بۆ ئەو کەسەی دە�اندۆزێتەوە،
دەرمانە بۆ هەموو لەشی.   

 ٢3 لە سەرووی هەموو چاودێر�ی�ەکەوە دڵت ب�ارێزە،
چونکە دڵ سەرچاوەی ژ�انە.   

 ٢4 خواری لە دەمت داماڵە و
چەوتی لە لێوانت دووربخەوە.   

 ٢5 با چاوەکانت تەماشای پیێشت بکەن و
پیێڵووەکانت ڕێک بۆ بەردەمت بێت.   

 ٢٦ ڕێڕەوی بەرپیێت خۆش بکە،
هەموو ڕێگاکانت دەچەس�ێن.   

 ٢7 بەالی ڕاست �ان چەپدا المەدە،
پیێت لە خراپە دووربخەوە.   

ئاگادارکردنەوە لە داوێنپپیسی

 ڕۆڵە، سەرنج بدە دانا�ی�م،5 ١

گوێ بۆ تێگە�شتنم شل بکە،   
٢ تاکو سەل�قەت ب�ارێز�ت و  

لێوەکانت ئاگا�ان لە زان�اری بێت،   
3 چونکە لێوەکانی ژنی داوێن��س هەنگو�ن�ان لێ دەتکێت،  

قسەی لە ڕۆن لووسترە.   
4 بەاڵم کۆتا�ی�ەکەی وەک زەقنەبووت تاڵە،  

وەک شمشێری دوو دەم ت�ژە.   
5 پیێ�ەکانی بەرەو خوار دەبنەوە بۆ مردن،  

هەنگاوەکانی پە�وەستن بە ج�هانی مردووانەوە.   
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٦ سەرنج ناداتە ڕێچکەی ژ�ان،  
هەنگاوەکانی خوارە بەاڵم ئەو نازانێت.   

7 ئەی کوڕ�نە، ئێستاش گوێم لێ بگرن،  
لە قسەی دەمم خۆتان المەدەن.   

٨ ڕێگای خۆتی لێ دووربخەوە،  
لە دەرگای ماڵەکەی نز�ک مەبەوە،   

٩ نەوەک شکۆمەند�ت بە خەڵکی د�کە بدە�ت و  
سااڵنی تەمەنت بە کەسی دڵڕەق،   

 ١٠ نەوەک بێگانەکان لە توانات تێر بن و
بەری ماندووبوونت بۆ ماڵی نامۆ�ەک بڕوات.   

 ١١ لە کۆتا�یی ژ�انتدا دەناڵێن�ت،
کاتێک گۆشت و جەستەت لەناودەچێت.   
 ١٢ دەڵێ�ت: »چۆن ڕقم لە تەمبێکردن دەبووەوە،

دڵم گاڵتەی بە سەرزەنشت دەهات.   
 ١3 گوێڕا�ەڵی ئەوانە نەبووم کە ڕێنما�ی�ان دەکردم و

گوێم بۆ مامۆستاکانم شل نەکرد.   
 ١4 کەمێکی مابوو بکەومە ناو هەموو خراپە�ەکەوە،

لەناو کۆڕ و کۆمەڵدا.«   

 ١5 لە ئەمباراوی خۆت ئاو بخۆوە،
لە ئاوی هەڵقواڵوی ب�رەکەت.   

 ١٦ ئا�ا کان��ەکانت بڕژێتە سەر شەقامەکان،
جۆگەی ئاو بێت لە گۆڕەپانەکان؟   

 ١7 با تەنها بۆ تۆ بێت،
بێگانەت لەگەڵدا نەبێت.   

 ١٨ با کان�اوەکەت بەرەکەتدار بێت،
بە هاوسەری گەنج��ەت�ت دڵخۆش بە.   

 ١٩ ئاسکێکی خۆشەو�ست و مامزێکی شۆخ و شەنگ،
با هەموو کاتێک مەمکەکانی تێرت بکەن،   

بە خۆشەو�ستی ئەو هەم�شە وێڵ ب�ت.   
 ٢٠ کوڕی خۆم، ئ�تر بۆچی وێڵی ژنی بەدڕەوشت دەب�ت؟

بۆچی ژنی داوێن��س لە باوەش دەگر�ت؟   

 ٢١ ڕێگاکانی مرۆڤ لەبەرچاوی �ەزدانە،
هەموو ڕێڕەوەکانی هەڵدەسەنگێنێت.   
 ٢٢ بەدکار بە تاوانەکانی خۆ�ەوە پیێوەبوو،
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بە داوی گوناهەکانی خۆ�ەوە دەبێت.   
 ٢3 لەبەر نەبوونی تەمبێکردن دەمرێت،

لەبەر زۆری دەبەنگ��ەکەی سەرگەردان دەبێت.   

١ ڕۆڵە، ئەگەر بووی بە کەف�لی دراوسێکەت،٦

،aئەگەر لەگەڵ بێگانە�ەک تەوقەت کرد   
٢ ئەگەر بە داوی قسەکانی دەمتەوە بوو�ت،  

بە قسەی دەمی خۆت پیێوە بوو�ت،   
3 ڕۆڵە، ئەمە بکە و فر�ای خۆت بکەوە،  

چونکە ژێردەستەی دراوسێکەت بوو�ت،   
بڕۆ، خۆت نزم بکەرەوە و لە هاوڕێکەت ب�اڕێوە.   

4 خەو مەدە چاوەکانت و  
پیێڵووەکانت خەواڵوو نەبن.   

5 وەک مامز خۆت لە دەست ڕاوچی دەرباز بکە،  
وەک چۆلەکە لە تەڵەی ڕاوچی.   

٦ ئەی تەمبەڵ، بڕۆ الی مێروولە،  
بڕوانە ڕێگاکانی و ببە بە دانا.   

7 بێ ئەوەی پیێشەوا و  
کوێخا و فەرمانڕەوای هەبێت،   

٨ بەاڵم لە هاو�ندا نانی خۆی ئەمبار دەکات و  
لە کاتی دروێنەدا خۆراکی خۆی کۆدەکاتەوە.   

٩ ئەی تەمبەڵ، هەتا کەی پاڵدەدە�تەوە؟  
کەی لە خەوەکەت هەڵدەستی؟   

 ١٠ کەمێک خەوتن، کەمێک خەواڵووبوون،
کەمێک�ش دەست تێکنان بۆ ڕاکشان،   

 ١١ ئ�نجا هەژار�ت وەک چەتە دێت،
نەبوون�شت وەک چەکدار.   

 ١٢ کەسی ه�چوپووچ، پی�اوی چەواشەکار،
بە زمان خواری ڕەفتار دەکات،   

چاوی دەقوچێنێت و  ١3 
بەپیێیی ئاماژە دەکات و   

بە پەنجە دەر�دەبڕێت،   
فێڵ لە دڵ�دا�ە،  ١4 

خراپە دادەهێنێت،   

a ١ تەوقەکردن بە مەبەستی ڕێککەوتن بەبێ ه�چ بەڵگەنامە�ەک.  
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هەموو کاتێک ناکۆکی دەوروژێنێت.   
 ١5 لەبەر ئەوە لەپڕ لێیی دەقەومێت،

لەناکاو دەشکێت و چارەسەری ن��ە.   

 ١٦ شەش شت هەن �ەزدان ڕقی لێ�انە،
حەوت�شa قێزەونە لەالی:   

چاوی بەف�ز،  ١7 
زمانی درۆزن،   

دەستێک کە خوێنی بێتاوانی ڕشتبێت،   
دڵێک پی�النی خراپ دابهێنێت،  ١٨ 

پیێ�ەک بە پەلە بەرەو خراپەکاری ڕابکات،   
شا�ەتی درۆزن درۆ باڵو بکاتەوە و  ١٩ 

وروژێنەری ناکۆکی نێوان برا�ان.   

ئاگادارکردنەوە لە داوێنپپیسی
 ٢٠ ڕۆڵە، ڕاس�اردەکانی باوکت بەجێبگە�ەنە و

فێرکردنەکانی دا�کت پشتگوێ مەخە.   
 ٢١ هەم�شە بە دڵتەوە گرێی�ان بدە و
بە گەردنی خۆتەوە هەڵ�انواسە.   

 ٢٢ لە هاتوچۆکردنتدا ڕێنما�ی�ت دەکەن،
لە ڕاکشانت چاودێر�ت دەکەن و   

کە خەبەر�شت بووەوە دەتدوێنن،   
 ٢3 چونکە ئەم ڕاس�اردانە چران و

ئەم فێرکردنەش ڕووناک��ە،   
سەرزەنشتی تەمبێکردن�ش ڕێگای ژ�انە،   

 ٢4 بۆ ئەوەی لە ژنی بەدڕەوشت بت�ارێزێت،
لە زمانلووسی داوێن��س.   

 ٢5 لە دڵەوە ئارەزووی جوان��ەکەی مەکە،
با بە برژانگەکانی نەتبات،   

 ٢٦ چونکە ژنی لەشفرۆش وا دەکات پیێو�ست�ت بە نانێک بێت،
بەاڵم ژنی بەمێرد گ�انی گرانبەهات ڕاودەکات.   

 ٢7 ئا�ا کەس دەتوانێت ئاگر لە باوەش بگرێت و
جلەکانی نەسووتێت؟   

 ٢٨ �ان بەسەر پشکۆدا بڕوات و

a ١٦ دەربڕ�نێکی ع�بر�ی�ە بۆ دووپاتکردنەوە بۆ ژمارە حەوت.  
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پیێ�ەکانی داغ نەبێت؟   
 ٢٩ ئاوا�ە ئەوەی بچێتە الی ژنی کەسێکی د�کە،

هەرکەسێک دەستی لێ بدات بێ سزا نابێت.   

 3٠ سووکا�ەتی بە دز ناکرێت کە دزی دەکات
بۆ خۆتێرکردن کاتێک کە برس��ە.   

 3١ هەرچەندە کە لێیی ئاشکرا بوو دەبێت حەوت قات بداتەوە،
ئەگەر هەموو ماڵی خۆشی لەسەر دانابێت.   

 3٢ بەاڵم ئەوەی داوێن��سی لەگەڵ ژنێک بکات تێنەگە�شتووە،
هەرکەسێک وا بکات خۆی دەفەوتێنێت.   

 33 تووشی لێدان و سەرشۆڕی دەبێت و
شەرمەزار�ی�ەکەی ناسڕێتەوە،   

 34 چونکە ئ�رە�یی پی�او دەوروژێنێت،
لە ڕۆژی تۆڵەدا دەست ناگێڕێتەوە،   

 35 چاوی لە ه�چ قەرەبووێک ن��ە،
بە د�اری ڕازی نابێت، ئەگەر بۆشی ز�اد بکە�ت.   

ئاگادارکردنەوە لە ژنی داوێنپپیس

 ڕۆڵە، گوێڕا�ەڵی قسەکانم بە و7 ١

ڕاس�اردەکانم لەالی خۆت هەڵبگرە،   
٢ ڕاس�اردەکانم بەجێبگە�ەنە، دەژ�ت،  

فێرکردنەکان�شم وەک گلێنەی چاوت ب�ارێزە.   
3 بە پەنجەکانتەوە گرێی�ان بدە،  

لەسەر پەڕەی دڵت ب�اننووسە.   
4 بە دانا�یی بڵێ: »تۆ خوشکی منی،«  

بە تێگە�شتن�ش بڵێ: »تۆ خزمی منی.«   
5 بۆ ئەوەی لە ژنی بەدڕەوشت بت�ارێزن،  

لە ژنی داوێن��سی زمانلووس.   

٦ لە پەنجەرەی ماڵەکەمەوە  
لەو د�وی کاڵوڕۆژنەکەمەوەa ڕوان�م،   

7 لەناو ساو�لکەکاندا ب�ن�م،  
لەناو کوڕاندا سەرنجم دا گەنجێکی تێنەگە�شتوو.   
٨ لە شەقامەکە پەڕ�ی�ەوە و ال�دا الی ژنە بەدڕەوشتەکە،  

ڕێگای ماڵی ئەوی دەگرتەبەر،   

a ٦ وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گێڕانەوەی ت�شکی خۆر.  
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٩ لە زەردەپەڕی ئێواران کاتی ئاوابوونی خۆر،  
لەژێر تار�کا�یی شەو.   

 ١٠ ئەوەتا ژنێک بەرەوپی�ری چوو،
لە بەرگی لەشفرۆشێکی فێڵبازدا بوو.   
 ١١ )ئەم ژنە بە دەنگەدەنگ و سەرکێشە،

پیێ�ەکانی لە ماڵی خۆی گ�رنابێت.   
 ١٢ پیێ�ەکی لە شەقام و پیێ�ەکی لە گۆڕەپانەکانە،

لە هەموو پەنا�ەک بۆسە دەنێتەوە.(   
 ١3 گەنجەکەی گرت و ماچی کرد،

بێ ئابڕووانە پیێیی گوت:   

 ١4 »قوربانی هاوبەش�مa لەسەرە،
ئەمڕۆ نەزرەکانیb خۆمم بەجێهێنا،   

 ١5 بۆ�ە بۆ د�دەن�ت هاتمە دەرەوە،
بۆ د�داری ڕووی تۆ و بۆ دۆز�نەوەت.   

 ١٦ نوێنم لەسەر قەرەوێڵەکەم ڕاخستووە،
کەتانی ڕەنگاوڕەنگی م�سری،   

 ١7 نوێنەکەم بۆنخۆش کردووە
.dو دارچ�ن cبە موڕ و ئەلوا   

 ١٨ وەرە هەتا بە�انی ئەو�ن بنۆش�ن،
بە خۆشەو�ستی چێژ وەربگر�ن،   

 ١٩ چونکە مێردەکەم لە ماڵەوە ن��ە،
چووەتە ڕێگا�ەکی دوور.   

 ٢٠ ک�سە ز�وی لەگەڵ خۆی بردووە،
هەتا مانگ نەبێت بە چواردە ناگەڕێتەوە ماڵ.«   

 ٢١ بە زۆری مەکرەکانی لەخشتەی برد،
بە قسە لووسەکانی زەوقی هەستاند.   

 ٢٢ لەناکاو بەدوا�دا ڕۆ�شت،
وەک گا�ەک بۆ سەربڕ�ن ببردرێت،   

وەک مامز دەکەوێتە ناو تەڵە،   
a ١4 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   

b ١4 نەزر: کارەکە پابەند دەکە�ت بە مەرجێکەوە. داوا دەکە�ت ئەگەر خودا کارێکت بۆ ئەنجام بدات، ئەوا تۆش ئەو کارەی بۆ ئەنجام دەدەی کە پابەندت کردووە بە 

مەرجەکەوە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  

c ١7 ڕووەکێکی دڕکاو�ی�ە وەک سەباڕ، شلە�ەکی تێدا�ە بۆ پیێست باشە.  

d ١7 لەو جۆرە بۆنوبەرامانە بوونە کە بۆ بۆنخۆشکردن بەکارهێنراون.  
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 ٢3 هەتا ت�رێک جەرگی ببڕێت،
وەک پەلەکردنی باڵدار بۆ داو،   
کە نازانێ بۆ گ�انی خۆ�ەتی.   

 ٢4 ئەی کوڕ�نە، ئێستاش گوێم لێ بگرن،
سەرنج بدەنە قسەکانی دەمم.   

 ٢5 با دڵت بەرەو ڕێگاکانی ئەو ژنە النەدات،
لە ڕێبازەکانی گومڕا مەبە،   

 ٢٦ چونکە زۆرن ئەوانەی بە بر�نداری بەر�داونەتەوە،
هەموو ئەوانەی بە دەستی کوژراون کۆمەڵی گەورەن.   

 ٢7 ماڵەکەی ڕێگای ج�هانی مردووانە،
شۆڕبوونەوە�ە بۆ ژوورەکانی مەرگ.   

بانگەوازی دانایپی

 ئا�ا دانا�یی بانگەواز ناکات؟٨ ١

ئەی تێگە�شتن دەنگی خۆی هەڵنابڕێت؟   
٢ لەسەر لووتکەی بەرزا�ی�ەکان،  

لەسەر ڕێگاکان، لە چواڕ�انەکان ڕادەوەستێت.   
3 لەالی دەروازەی شارەکان،  

لەبەردەم دەرگاکان، هاوار دەکات:   
4 »ئەی خەڵک�نە، بۆ ئێوە بانگ دەکەم،  

دەنگم بۆ ئادەم�زادە.   
5 ساو�لکەکان، فێری ژ�ری بن،  

گێلەکان، فێری تێگە�شتن بن.   
٦ گوێ بگرن، چونکە باسی شتی بەرزتان بۆ دەکەم،  

کردنەوەی لێوەکانم بۆ ڕاستەڕێی��ە.   
7 ڕاستگۆ�یی وێردی دەممە،  

خراپەش قێزەونە بۆ لێوەکانم.   
٨ قسەکانی دەمم هەموو ڕاستودروستن،  
ه�چ فێڵ �ان خواروخێچی تێدا ن��ە.   

٩ هەموو ڕێکن الی کەسی تێگە�شتوو،  
ڕاستەڕێی�ە الی ئەوانەی زان�اری دەدۆزنەوە.   

 ١٠ تەمبێکردن لە من وەربگرن نەک ز�و،
زان�ار�ش ز�اتر لە زێڕی پوختەکراو،   
 ١١ چونکە دانا�یی لە �اقووتa باشترە،

a ١١ �اقووت: گەوهەری سووری تۆخ.  
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هەرچی ئارەزووی دەکە�ت نابێتە هاوتای.   

 ١٢ »من دانا�ی�م، لەگەڵ ژ�ر�دا ن�شتەجێم،
زان�اری و سەل�قەم هە�ە.   

 ١3 ئەوەی لەخواترس بێت، ڕقی لە خراپە دەبێت،
من ڕقم لە لووتبەرزی و خۆبەزلزان��ە،   
لە ڕێگای خراپ و لە قسەی بە فێڵە.   

 ١4 ڕاوێژ و دانا�یی تەواو هی منن،
تێگە�شتن هی منە، هێز هی منە.   

 ١5 بە منەوە پاشاکان پاشا�ەتی دەکەن و
فەرمانڕەوا�ان بە ڕاستودروستی �اسا دەردەکەن.   

 ١٦ بە منەوە م�رەکان م�را�ەتی دەکەن،
بەگەکان و هەموو ئەوانەی بە ڕاستودروستی دادوەری دەکەن.   

 ١7 من ئەوانەم خۆشدەوێت کە من�ان خۆشدەوێ،
ئەوانەش کە بە پەرۆشەوە بەدوامدا دەگەڕێن، دەمدۆزنەوە.   

 ١٨ دەوڵەمەندی و ڕێزداری لەالی منە،
ڕاستودروستیa و ئەو سامانەی کە دەمێنێتەوە.   

 ١٩ بەرهەمی من لە زێڕ باشترە، لە زێڕی بێگەرد�ش،
دەغڵ�شم لە ز�وی پوختەکراو باشترە.   

 ٢٠ بە ڕێچکەی ڕاستودروست�دا دەڕۆم،
لەسەر ڕێبازی دادپەروەری،   

 ٢١ تاکو سامان بکەمە م�رات بۆ ئەوانەی من�ان خۆشدەوێت و
ئەمبارەکان�ان پڕ بکەم.   

 ٢٢ »�ەزدان لە سەرەتای بەد�هێنانەکەی منی دروستکرد،
هەر لە کۆنەوە لەپیێش کارەکانی.   

 ٢3 لە ئەزەلەوە من دامەزراوم،
لە سەرەتاوە، لەپیێش زەوی.   

 ٢4 هێشتا زەر�اکان نەببوون من بەد�هێنراوم،
هێشتا کان��ە پڕ ئاوەکان نەبوون.   
 ٢5 پیێش ئەوەی چ�اکان بچەس�ێن،

پیێش گردەکان، من بەد�هێنراوم،   
 ٢٦ هێشتا نە زەوی و نە پانتا�ی�ەکانی دروستکردبوو،

نە سەرەتای خۆڵی زەوی.   
 ٢7 کاتێک کە ئاسمانی جێگ�ر کرد من لەوێ بووم،

a ١٨ مەبەستی لە بەرهەمی ڕاستودروستە.  
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کاتێک کە هێڵی ئاسۆی بەسەر قوواڵ�ی�دا کێشا،   
 ٢٨ کاتێک کە هەوری لە ئاسمان ڕاگرت و

سەرچاوەی قوواڵ�ی�ەکانی چەس�اند،   
 ٢٩ کاتێک کە سنووری بۆ دەر�ا کێشا

بۆ ئەوەی ئاوەکان فەرمانی ئەو نەشکێنن،   
کاتێک کە بناغەی زەوی داڕشت.   

 3٠ لەگەڵ ئەو وەستا�ەکی لێزان بووم،
ڕۆژبەڕۆژ شادمانی ئەو بووم،   

هەم�شە لەبەردەم�دا دڵخۆش بووم،   
 3١ لە زەو�ی�ە ئاوەدانەکەی دڵخۆش دەبووم،

لەگەڵ ئادەم�زاد شادمان بووم.   

 3٢ »ئەی کوڕ�نە، ئێستاش گوێم لێ بگرن،
خۆزگە دەخوازرێ بەوانەی ڕێگای من دەپارێزن.   

 33 گوێ لە تەمبێکردن بگرن و دانا بن،
پشت گوێیی مەخەن.   

 34 خۆزگە دەخوازرێ بەو کەسەی گوێم لێ دەگرێت،
ڕۆژبەڕۆژ لەالی دەرگاکەم ئاگادارە،   

لەالی دەروازەی دەرگاکەم ئێشک دەگرێت،   
 35 چونکە ئەوەی من بدۆزێتەوە، ژ�ان دەدۆزێتەوە،

ڕەزامەندی �ەزدان�ش بەدەستدەهێنێت.   
 3٦ بەاڵم ئەوەی من نەدۆزێتەوە ز�ان بە خۆی دەگە�ەنێت،
هەموو ئەوانەی ڕق�ان لە منە، مردن�ان خۆشدەوێت.«   

بانگەوازی دانایپی و گێالیەتی

 دانا�یی خانووی خۆی بن�اد ناوە،٩ ١

حەوتa کۆڵەکەکەی داتاش�وە.   
٢ سەربڕدراوەکەی سەربڕ�وە و شەرابەکەی تێکەڵ کردووە،  

هەروەها خوانەکەی ئامادە کردووە.   
3 کەن�زەکانی خۆی ناردووە و بانگ دەکات،  

لەسەر بەرزا�ی�ەکانی شار:   
4 »کێ ساو�لکە�ە، با ڕوو لێرە بکات!«  

بە تێنەگە�شتووش دەڵێت:   
5 »وەرن، لە نانی من بخۆن و  

لەو شەرابەی تێکەڵم کردووە بخۆنەوە.   

a ١ لەوانە�ە ژمارە حەوت بۆ هێمای تەواوەتی و ڕێکوپیێکی ماڵەکە بەکارهاتووە. بڕوانە ئاشکراکردن ١ :١٩  .  
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٦ واز لە ساو�لکە�یی بهێنن و بژ�ن،  
بە ڕێگای تێگە�شتندا بڕۆن.«   

7 ئەوەی گاڵتەجاڕ تەمبێ بکات شەرمەزاری دەست دەکەوێت،  
ئەوەی بەدکار سەرزەنشت بکات خۆی لەکەدار دەکات.   

٨ سەرزەنشتی گاڵتەجاڕ مەکە، نەوەک ڕقی لێت بێتەوە؛  
سەرزەنشتی دانا بکە، تۆی خۆشدەوێت.   

٩ ڕێنما�یی دانا بکە، داناتر دەبێت،  
کەسێکی ڕاستودروست فێر بکە، زاناتر دەبێت.   

 ١٠ لەخواترسی سەرەتای دانا�ی�ە،
ناس�نی خودای پی�رۆز�ش تێگە�شتنە،   

 ١١ چونکە بە دانا�یی ڕۆژگارت ز�اد دەکات،
سااڵنی ژ�انت پتر دەبێت.   

 ١٢ ئەگەر دانا ب�ت، دانا�ی�ەکەت پاداشتت دەداتەوە؛
ئەگەر گاڵتەجاڕ ب�ت، تەنها لەسەر خۆت دەکەوێت.   

 ١3 گێال�ەتی وەک خاتوونێکی بە بۆڵەبۆڵە،
ساو�لکە�ە و ه�چ شتێک نازانێت.   
 ١4 لە بەردەرگای ماڵەکەی دادەن�شێت،

لەسەر کورس��ەک لە بەرزتر�ن شوێنی شار،   
 ١5 بۆ بانگکردنی ڕێبوارەکان،

ئەوانەی لە ڕێچکەی خۆ�ان دەڕۆن:   
 ١٦ »کێ ساو�لکە�ە، با ڕوو لێرە بکات!«

بە تێنەگە�شتووش دەڵێت:   
 ١7 »ئاوی دزراو ش�ر�نە،

نانی بە دزی بەتامە.«   
 ١٨ بەاڵم ئەوان نازانن، خێوەکان لەوێن،

م�وانەکانی نەزان�ش لەناو جەرگەی ج�هانی مردوواندان.   

�ەندەکانی سلێمان

 پەندەکانی سلێمان:١٠ ١

کوڕی دانا باوکی شاد دەکات،   
بەاڵم کوڕی گێل دڵتەنگ��ە بۆ دا�کی.   

٢ بێ سوودە گەنج�نەی داهاتی ناڕەوا�یی،  
بەاڵم ڕاستودروستی فر�ادەکەوێت لە مردن.   



١١5٠پەندەکانی سلێمان ١٠

3 �ەزدان ناهێڵێت ڕاستودروستان تووشی برس�ێتی بن،  
بەاڵم ئارەزووی بەدکاران بەتاڵ دەکاتەوە.   

4 دەستی تەمبەڵ دەبێتە هۆی هەژاری،  
بەاڵم دەستی کۆڵنەدەر دەوڵەمەندی بەدواوە�ە.   

5 ئەوەی لە هاو�ن کۆدەکاتەوە، کوڕێکی ور�ا�ە،  
بەاڵم ئەو کوڕەی لە کاتی دروێنەدا دەخەوێت، ما�ەی شەرمەزار�ی�ە.   

٦ بەرەکەت بۆ سەر ڕاستودروستانە،  
بەاڵم دەمی بەدکاران توندڕەوی دەشارێتەوە.   

7 �ادکردنەوەی ڕاستودروستان بۆ بەرەکەتە،  
بەاڵم ناوی بەدکاران دەڕزێت.   

٨ ئەوەی دڵی دانا بێت فەرمان وەردەگرێت،  
بەاڵم گێلی زۆربڵێ وێران دەبێت.   

٩ ئەوەی ڕێگای ڕاست بگرێت ئاسوودە دەبێت،  
بەاڵم ئەوەی ڕێگای خوار بگرێت لێیی ئاشکرا دەبێت.   

 ١٠ چاوقوچان دەبێتە هۆی ئازار،
گێلی زۆربڵێش دەکەوێت.   

 ١١ دەمی کەسی ڕاستودروست سەرچاوەی ژ�انە،
بەاڵم دەمی بەدکاران توندڕەوی دەشارێتەوە.   

 ١٢ ڕق ناکۆکی دەوروژێنێت،
بەاڵم خۆشەو�ستی هەموو �اخ�بوونێک دادەپۆشێت.   

 ١3 لە لێوەکانی تێگە�شتوو دانا�یی هە�ە،
کوتەک�ش بۆ پشتی تێنەگە�شتووانە.   

 ١4 داناکان زان�اری کۆدەکەنەوە،
بەاڵم دەمی گێل فەوتانێکی نز�کە.   

 ١5 سامانی دەوڵەمەند شاری قەاڵبەند�ەتی،
بەاڵم فەوتانی هەژاران نەدار�ی�انە.   

 ١٦ کرێیی کەسی ڕاستودروست ژ�انە،
بەاڵم داهاتی بەدکار گوناهە.   

 ١7 ئەوەی چاوی لە تەمبێکردنە لەسەر ڕێچکەی ژ�انە،
بەاڵم ئەوەی واز لە سەرزەنشت بهێنێت گومڕا دەبێت.   
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 ١٨ ئەوەی ڕق بشارێتەوە لێوەکانی درۆ دەکەن،
ئەوەی بوختان باڵو بکاتەوە گێلە.   

 ١٩ قسەی زۆر بێ گوناه نابێت،
بەاڵم ئەوەی زمانی خۆی بگرێت ور�ا�ە.   

 ٢٠ زمانی کەسی ڕاستودروست ز�وی پوختەکراوە،
بەاڵم دڵی بەدکاران کەم بەها�ە.   

 ٢١ لێوەکانی کەسی ڕاستودروست ڕابەرا�ەتی زۆر کەس دەکەن،
بەاڵم گێلەکان بە تێنەگە�شتوو�یی دەمرن.   

 ٢٢ بەرەکەتی �ەزدان دەوڵەمەندی بەدواوە�ە و
ه�چ زەحمەتێک�ش ناخاتە پاڵی.   

 ٢3 وەک پیێکەن�نە بۆ گێل بەدکاری کردن،
بەاڵم دانا�یی بۆ کەسی تێگە�شتوو.   

 ٢4 ئەوەی بەدکار لێیی دەترسێت، بەسەری دێت،
ئەوەی ڕاستودروستان�ش ئارەزووی دەکەن، پیێ�ان دەبەخشرێت.   

 ٢5 وەک تێ�ەڕبوونی گەردەلوول خراپەکار�ش ئاوا نامێنێت،
بەاڵم کەسی ڕاستودروست هەتاهەتا�ە جێگ�ر دەبێت.   

 ٢٦ وەک سرکە بۆ ددان و دووکەڵ بۆ چاو،
کەسی تەمبەڵ�ش بۆ ئەوانەی دە�نێرن ئاوا�ە.   

 ٢7 لەخواترسی ڕۆژانی ژ�انت ز�اد دەکات،
بەاڵم سااڵنی بەدکاران کورت دەبێت.   

 ٢٨ ه�وای ڕاستودروستان خۆش��ە،
بەاڵم ئاواتی بەدکاران لەناودەچێت.   

 ٢٩ ڕێگای �ەزدان پەناگا�ە بۆ ئەوانەی ڕێگای ڕاست بگرن،
بەاڵم لەناوچوونە بۆ ئەوانەی خراپە دەکەن.   

 3٠ کەسی ڕاستودروست هەرگ�ز نالەقێت،
بەاڵم خراپەکاران لە خاکەکە ن�شتەجێ نابن.   

 3١ دەمی کەسی ڕاستودروست دانا�یی لێ دەڕوێت،
بەاڵم زمانی درۆودەلەسە دەبڕدرێتەوە.   

 3٢ لێوەکانی کەسی ڕاستودروست پەسەند�یی دەزانن،
بەاڵم دەمی بەدکاران درۆودەلەسە.   
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 تەرازووی السەنگ لەالی �ەزدان قێزەونە،١١ ١

بەاڵم ئارەزووی لە کێشی دروستە.   

٢ کە لووتبەرزی هات، ڕ�سوا�ی�ش دێت،  
بەاڵم لەگەڵ بێف�زەکان دانا�یی دێت.   

3 ڕاست�یی سەرڕاستەکان ڕێنما�ی�ان دەکات،  
بەاڵم خواری ناپاکان سەری خۆ�ان دەخوات.   

4 بێ سوودە سامان لە ڕۆژی تووڕە�یی،  
بەاڵم ڕاستودروستی فر�ادەکەوێت لە مردن.   

5 ڕاستودروستی ڕێگا بۆ کەسی بێ کەموکوڕی ئاسان دەکات،  
بەاڵم بەدکار بە بەدکاری خۆی دەگلێت.   

٦ ڕاستودروستی سەرڕاستەکان فر�ا�ان دەکەوێت،  
بەاڵم ناپاکان گرفتاری ئارەزووەکان�ان دەبن.   

7 بە مردنی بەدکار ئومێدی دەبڕێت،  
ه�وای پاڵەوانان�ش لەناودەچێت.   

٨ کەسی ڕاستودروست لە تەنگانەدا دەرباز دەبێت و  
بەدکار دەگرێتەوە.   

٩ کەسی دووڕوو بە دەمی دراوسێکەی لەناودەبات،  
بەاڵم ڕاستودروستان بە زان�اری دەرباز دەبن.   

 ١٠ بە سەرکەوتنی ڕاستودروستان شار شادمان دەبێت،
بە لەناوچوونی بەدکاران�ش هاواری خۆش��ە.   

 ١١ بە بەرەکەتی سەرڕاستەکان شار بەرز دەبێتەوە،
بەاڵم بە دەمی بەدکاران وێران دەبێت.   

 ١٢ ئەوەی سووکا�ەتی بە دراوسێکەی بکات تێنەگە�شتووە،
بەاڵم کەسی تێگە�شتوو بێدەنگ دەبێت.   

 ١3 دەمشڕ نهێنی ئاشکرا دەکات،
بەاڵم مرۆڤی دڵسۆز شت دادەپۆشێت.   

 ١4 بێ ڕاوێژ گەل دەکەوێت،
بەاڵم سەرکەوتن بە زۆری ئامۆژگارانە.   

 ١5 ئەوەی ببێتە کەف�لی بێگانە بێگومان تووشی خراپە دەبێت،
بەاڵم ئەوەی ڕەتی دەکاتەوە دەست بداتە کارێکی لەو شێوە�ە، ئاسوودە�ە.   
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 ١٦ ئافرەتی نەرمون�ان ڕێزی دەست دەکەوێت،
بەاڵم کەسی زۆردار تەنها سامان.   

 ١7 مرۆڤی بە بەزە�یی چاکە لەگەڵ خۆی دەکات،
بەاڵم دڵڕەق خۆی ماندوو دەکات.   

 ١٨ خراپەکار کرێی�ەکەی قەڵبە،
بەاڵم چێنەری ڕاستودروست پاداشتی مسۆگەرە.   

 ١٩ بێگومان ڕاستودروست ژ�ان بەدەستدەهێنێت،
بەاڵم ئەوەی شوێن خراپە دەکەوێت، مردنی دەستدەکەوێت.   

 ٢٠ قێزی �ەزدان لە دڵخراپانە،
ڕەزامەند�شی بۆ ڕێ تەواوانە.   

 ٢١ بێگومان بەدکار بێ سزا نابێت،
بەاڵم نەوەی ڕاستودروستان دەرباز دەبن.   

 ٢٢ وەک خەزێمی زێڕە بە لووتی بەرازەوە،
ئافرەتی جوانی بێ ئەقڵ.   

 ٢3 ئارەزووی ڕاستودروستان تەنها چاکە�ە،
بەاڵم ه�وای بەدکاران لە تووڕە�ی�ە.   

 ٢4 هە�ە باڵو دەکاتەوە، بۆی ز�اد دەکرێت،
هە�ە لە ڕادەبەدەر دەستی پیێوە دەگرێت، بەاڵم نەدار دەبێت.   

 ٢5 چاوتێر دەوڵەمەند دەبێت،
ئاوگێڕ�ش ئاوی دەدرێتێ.   

 ٢٦ ئەوەی گەنم ئەمبار دەکات و نا�فرۆشێت گەل نەفرەتی لێ دەکات،
بەاڵم بەرەکەت بۆ سەری فرۆش�ارە.   

 ٢7 ئەوەی پەرۆشە بۆ چاکە ڕەزامەندی دەست دەکەوێت،
بەاڵم ئەوەی بەدوای خراپەدا بگەڕێت خراپە دێتە ڕێیی.   

 ٢٨ ئەوەی پشت بە دەوڵەمەندی خۆی ببەستێت دەکەوێت،
ڕاستودروستان�ش وەک گەاڵ دەپشکوێن.   

 ٢٩ ئەوەی ماڵی خۆی ماندوو بکات م�راتی با دەبێت،
گێل�ش دەبێتە نۆکەری دانا.   

 3٠ بەروبوومی کەسی ڕاستودروست درەختی ژ�انە،
ئەوەی خەڵک دەباتەوە دانا�ە.   
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 3١ ئەگەر کەسی ڕاستودروست لەسەر زەوی پاداشت دەکرێت،
ئەی چەند ز�اتر خراپەکار و گوناهبار!   

 ئەوەی حەز لە تەمبێکردن بکات حەز لە زان�اری دەکات،١٢ ١

بەاڵم ئەوەی ڕقی لە سەرزەنشت بێت دەبەنگە.   

٢ پی�اوچاک ڕەزامەندی �ەزدان بەدەستدەهێنێت،  
بەاڵم کەسی تەڵەکەباز تاوانبار دەکرێت.   

3 مرۆڤ بە بەدکاری ناچەس�ێت،  
ڕ�شەی ڕاستودروستان�ش نالەقێت.   

4 ئافرەتی خانەدان تاجی سەری مێردەکە�ەتی،  
بەاڵم ئافرەتی شەرمەزار وەک کلۆر�ی�ە لەناو ئێسقانەکانی.   

5 پالنی ڕاستودروستان دادپەروەر�ی�ە،  
بەاڵم ڕاوێژی بەدکاران هەڵخەڵەتێنەرە.   

٦ قسەی بەدکاران بۆسەی خوێنڕشتنە،  
دەمی سەرڕاستان فر�ا�ان دەکەوێت.   

7 بەدکاران وەردەگەڕێنەوە و نامێنن،  
بەاڵم ماڵی ڕاستودروستان دەچەس�ێت.   

٨ مرۆڤ بەپیێیی ور�ا�ی�ەکەی ستا�ش دەکرێت،  
بەاڵم ئەوەی دڵخراپە ڕ�سوا دەبێت.   

٩ باشترە ساکار ب�ت و خزمەتکارت هەبێت  
لەوەی خۆت گەورە دەربخە�ت بەاڵم نانت نەبێت.   

 ١٠ کەسی ڕاستودروست با�ەخ بە ئاژەڵەکەی دەدات،
بەاڵم بەزە�یی بەدکاران دڵڕەق��ە.   

 ١١ ئەوەی ئ�ش لە زەوی خۆ�دا بکات، تێر نان دەبێت،
بەاڵم ئەوەی دوای ه�چوپووچی بکەوێت، تێنەگە�شتووە.   

 ١٢ بەدکار حەز لە قازانجی خراپەکاران دەکات،
ڕ�شەی ڕاستودروستان بەروبووم دەدات.   

 ١3 خراپەکار دەکەوێتە تەڵەی زمانە �اخ��ەکەی،
بەاڵم کەسی ڕاستودروست لە تەنگانە دەرباز دەبێت.   

 ١4 مرۆڤ لە بەروبوومی دەمی تێر چاکە دەبێت،
پاداشتی ماندووبوونی دەستەکانی وەردەگرێتەوە.   



پەندەکانی سلێمان ١١55١٢

 ١5 ڕێگای گێل لەبەرچاوی خۆی ڕاستە،
بەاڵم دانا گوێگری ئامۆژگار�ی�ە.   

 ١٦ گێل دەستبەجێ تووڕە�یی دەردەبڕێت،
بەاڵم داپۆشەری سووکا�ەتی ژ�رە.   

 ١7 ئەو شا�ەتەی کە بە ڕاستگۆ�یی دەدوێت، ڕاستودروستی ڕادەگە�ەنێت،
بەاڵم شا�ەتی ناڕاست درۆ دەکات.   

 ١٨ قسەی هەڵەشانە وەک زەبری شمشێرە،
.aبەاڵم زمانی دانا�ان چاکبوونەوە�ە   

 ١٩ لێوی ڕاستگۆ هەتاهەتا�ە دەچەس�ێت،
بەاڵم زمانی درۆ هەتا چاوتروکانێکە.   

 ٢٠ ساختە لە دڵی ئەوانە�ە کە پی�النی خراپە دەنێنەوە،
بەاڵم دڵخۆشی بۆ ڕاوێژکارانی ئاشت��ە.   

 ٢١ کەسی ڕاستودروست تووشی ه�چ ناخۆش��ەک نابێت،
بەاڵم بەدکاران پڕ دەبن لە خراپە.   

 ٢٢ قێزی �ەزدان لە لێوی درۆ�ە،
بەاڵم ئەوانەی بە ڕاستگۆ�یی کار دەکەن جێیی ڕەزامەندی ئەون.   

 ٢3 مرۆڤی ژ�ر زان�ار�ی�ەکەی دەپارێزێت،
دڵی گێلەکان�ش گێال�ەتی دەردەبڕێت.   

 ٢4 دەستی تێکۆشەر فەرمانڕەوا�ەتی دەکات،
بەاڵم دەستی تەمبەڵ لەژێر بێگار�دا دەبێت.   

 ٢5 ن�گەرانی لە دڵی مرۆڤدا دە�چەمێنێتەوە،
بەاڵم قسەی خۆش شادمانی دەکات.   

 ٢٦ کەسی ڕاستودروست ڕاوێژی چاک دەداتە هاوڕێکەی،
بەاڵم ڕێگای خراپەکاران گومڕا�ان دەکات.   

 ٢7 مرۆڤی تەمبەڵ نێچ�ری خۆی ناگرێت،
بەاڵم مرۆڤی تێکۆشەر نرخی سامانەکەی دەدات.   

 ٢٨ لە ڕێچکەی ڕاستودروستی ژ�ان هە�ە،
ڕێگای ڕێڕەوەکانی بەرەو نەمر�ی�ە.   

a ١٨ چاکبوونەوە�ە لە بر�ن و ئازار.  



١١5٦پەندەکانی سلێمان ١3

 کوڕی دانا تەمبێکردنی باوکی وەردەگرێت،١3 ١

بەاڵم گاڵتەجاڕ گوێ لە سەرزەنشت ناگرێت.   

٢ مرۆڤ لە بەروبوومی دەمی چاکە دەخوات،  
ناپاکان�ش ئارەزوو�ان توندوت�ژ�ی�ە.   

3 ئەوەی ئاگای لە دەمی بێت گ�انی خۆی دەپارێزێت،  
بەاڵم ئەوەی زمان درێژی دەکات لەناودەچێت.   

4 گ�انی تەمبەڵ ئارەزوو دەکات و ه�چی دەست ناکەوێت،  
بەاڵم گ�انی تێکۆشەر سەرکەوتوو دەبێت.   

5 کەسی ڕاستودروست ڕقی لە قسەی درۆ�ە،  
بەدکار�ش ڕ�سوا�یی و شەرمەزاری دەهێنێت.   

٦ ڕاستودروستی ئەو کەسە دەپارێز�ت کە ڕێگای ڕاستە،  
خراپەش گوناهبار سەرەوژێر دەکات.   

7 هە�ە خۆی بە دەوڵەمەند دەردەخات و ه�چی ن��ە،  
هەشە خۆی بە هەژار دەردەخات و سامانی زۆری هە�ە.   

٨ لەوانە�ە مرۆڤ بە سامانەکەی گ�انی خۆی بکڕێتەوە،  
بەاڵم هەژار گوێیی لە هەڕەشە نابێت.   

٩ ڕووناکی ڕاستودروستان دەگەشێتەوە،  
بەاڵم چرای بەدکاران دەکوژێتەوە.   

 ١٠ لە لووتبەرز�ی�ەوە تەنها ناکۆکی پە�دادەبێت،
بەاڵم لەگەڵ ڕاوێژکاران دانا�یی.   

 ١١ ماڵێک بە ناپاکی پە�داکرابێت، کەم دەکات،
بەاڵم ئەوەی بە کاری دەست کۆدەبێتەوە، ز�اد دەکات.   

 ١٢ ئومێدی درێژکراوە دڵ نەخۆش دەکات،
ئارەزووی بەد�هاتووش درەختی ژ�انە.   

 ١3 ئەوەی سووکا�ەتی بە فێرکردنەکەa بکات خۆی لەناودەبات،
بەاڵم ئەوەی ڕێزی بۆ ڕاس�اردەکە هەبێت پاداشتی دەدرێتەوە.   

 ١4 فێرکردنەکانی دانا کانی ژ�انە،
بۆ دوورکەوتنەوە لە داوی مردن.   

a ١3 مەبەستی لە فێرکردنی تەوراتی موسا�ە.  



پەندەکانی سلێمان ١١57١4

 ١5 تێگە�شتنی باش پەسەندی بەدەستدەهێنێت،
بەاڵم ڕێگای ناپاکان سەختە.   

 ١٦ هەموو کەسێکی ژ�ر بە زان�ار�ی�ەوە کار دەکات،
بەاڵم نەزان گێال�ەتی باڵو دەکاتەوە.   

 ١7 نێردراوی بەدکار دەکەوێتە خراپەوە،
پە�امبەری دەست�اک�ش چاکبوونەوە دەهێنێت.   

 ١٨ هەژاری و ڕ�سوا�یی بۆ ئەوانە�ە تەمبێکردن بەالوە دەنێن،
بەاڵم ئەوەی سەرزەنشت لەگوێدەگرێت ڕێزدار دەبێت.   

 ١٩ ئارەزووی بەد�هاتوو خۆش��ە بۆ گ�ان،
بەاڵم گێل وا دەزانێت کە الدان لە خراپە شتێکی قێزەونە.   

 ٢٠ ئەوەی لەگەڵ دانا�ان دەڕوات دەبێتە دانا،
هاوڕێیی گێلەکان�ش ز�انی پیێدەگات.   

 ٢١ خراپە دوای گوناهباران دەکەوێت،
بەاڵم ڕاستودروستان بە چاکە پاداشت دەدرێنەوە.   

 ٢٢ پی�اوچاک م�رات بۆ نەوەکانیa بەجێدەهێڵێت،
سامانی گوناهباران�ش بۆ ڕاستودروست هەڵدەگ�ردرێت.   

 ٢3 لەوانە�ە زەو�یی بە�اریb هەژاران خواردنی زۆری تێدابێت،
بەاڵم لەبەر نادادپەروەری دەبردرێت.   

 ٢4 ئەوەی ڕێگا لە کوتەک بگرێت ڕقی لە کوڕەکە�ەتی،
بەاڵم ئەوەی خۆش�بوێت گرنگی بە تەمبێکردنی دەدات.   

 ٢5 کەسی ڕاستودروست دەخوات و تێر دەبێت،
بەاڵم سکی بەدکاران هەر برسی دەبێت.   

 ژنی دانا ماڵی خۆی بن�اد دەنێت،١4 ١

گێل�ش بە دەستی خۆی کاولی دەکات.   

٢ ئەوەی ڕاستەڕێی�ەکەی خۆی بگرێت لەخواترسە،  
بەاڵم ئەوەی ڕێگای خۆی خوار بکاتەوە سووکا�ەتی پیێ دەکات.   

3 گێل بە قسەکانی خۆی تووشی گۆچانی سزادان دەبێت،  
بەاڵم دانا�ان لێوەکان�ان دە�ان�ارێزن.   

a ٢٢ ع�بری، کوڕی کوڕ.  

b ٢3 زەوی نەکێڵدراو و ئامادە بۆ کێاڵن.  



١١5٨پەندەکانی سلێمان ١4

4 کە مانگا نەبێت ئاخوڕ بەتاڵە،  
دروێنەی زۆر�ش بە هێزی گا�ە.   

5 شا�ەتی دەست�اک درۆ ناکات،  
بەاڵم شا�ەتی درۆزن درۆ باڵو دەکاتەوە.   

٦ گاڵتەجاڕ داوای دانا�یی دەکات و نا�دۆزێتەوە،  
بەاڵم زان�اری بۆ تێگە�شتوو ئاسانە.   

7 لەبەردەم کەسی گێل دووربکەوە،  
چونکە لە لێوەکانی زان�اری ناب�ست�ت.   

٨ دانا�یی ژ�ر تێگە�شتنی ڕێگای خۆ�ەتی،  
بەاڵم گێال�ەتی گێلەکان فر�ودانە.   

٩ گێلەکان گاڵتە بە تاوان دەکەن،  
بەاڵم لەنێو سەرڕاستان ڕەزامەندی خودا دەدۆزرێتەوە.   

 ١٠ هەر دڵێک تاڵ�ێتی گ�انی خۆی دەزانێت،
کەس�ش لە خۆش��ەکە�دا بەشداری ناکات.   

 ١١ ماڵی بەدکارەکان کاول دەبێت،
بەاڵم ڕەشماڵی سەرڕاستان گەشە دەکات.   

 ١٢ ڕێگا هە�ە لەبەرچاوی مرۆڤ ڕاست د�ارە،
بەاڵم کۆتا�ی�ەکەی بەرەو مردنە.   

 ١3 بگرە لە پیێکەن�ن�شدا دڵ تەنگ دەبێت،
لەوانە�ە کۆتا�یی خۆش�ش خەم بێت.   

 ١4 کەسی ڕاڕا لە ڕێگای خۆی تێر دەبێت،
پی�اوچاک�ش لەوەی کە هە�ەتی.   

 ١5 ساو�لکە بە هەموو قسە�ەک بڕوا دەکات،
بەاڵم ژ�ر دەڕوانێتە هەنگاوەکانی خۆی.   

 ١٦ کەسی دانا لە خودا دەترسێت و لە خراپە الدەدات،
بەاڵم گێل سەرگەرمە و پشت ئەستوورە.   

 ١7 کەسی هەڵەشە ڕەفتاری گێالنە دەکات،
پی�اوی تەڵەکەباز�ش ما�ەی ڕقە.   

 ١٨ ساو�لکەکان م�راتگری گێال�ەت�ن،
بەاڵم ژ�رەکان سەر�ان بە زان�اری دەڕازێنرێتەوە.   



پەندەکانی سلێمان ١١5٩١4

 ١٩ بەدکاران لەبەردەم پی�اوچاکان دەچەمێنەوە،
خراپەکاران�ش لە بەردەرگای کەسی ڕاستودروست.   

 ٢٠ هەژار تەنانەت دراوسێکەشی ڕقی لێیی دەبێتەوە،
بەاڵم دەوڵەمەند دۆستی زۆرە.   

 ٢١ ئەوەی سووکا�ەتی بە دراوسێکەی بکات گوناه دەکات،
بەاڵم خۆزگە دەخوازرێ بەوەی لەگەڵ هەژاران م�هرەبانە.   

 ٢٢ ئا�ا وێڵ نابن ئەوانەی پی�النی خراپە دادەڕێژن؟
بەاڵم خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆزی لەگەڵ ئەوانە�ە کە پالنی چاکە    

دادەڕێژن.

 ٢3 لە هەموو ماندووبوونێک سوود هە�ە،
بەاڵم تەنها قسەی لێوان بێت بەرەو نەبوون��ە.   

 ٢4 دەوڵەمەندی تاجی دانا�انە،
بەاڵم گێال�ەتی نادانا�ان دەڕازێنێتەوە.   

 ٢5 شا�ەتی ڕاستگۆ دەربازکەری خەڵکە،
بەاڵم ئەوەی درۆ باڵو دەکاتەوە تەفرەدەرە.   

 ٢٦ ئەوەی لە �ەزدان بترسێت دڵن�ا�ی�ەکی بەهێزی هە�ە،
بۆ کوڕەکان�شی دەبێتە پەناگا.   

 ٢7 لەخواترسی کانی ژ�انە،
بۆ دوورکەوتنەوە لە داوی مردن.   

 ٢٨ زۆری گەل شکۆمەند�ی�ە بۆ پاشا،
بەاڵم نەمانی گەل شکستی م�رە.   

 ٢٩ ئەوەی درەنگ تووڕە بێت باش تێدەگات،
بەاڵم ئەوەی هەڵەشە بێت گێال�ەتی دەردەخات.   

 3٠ دڵی ئارام ژ�ان بە جەستە دەبەخشێت،
بەاڵم ئ�رە�یی ئێسک کلۆر دەکات.   

 3١ ئەوەی ستەم لە هەژار بکات سووکا�ەتی بە دروستکەرەکەی دەکات،
بەاڵم ئەوەی لەگەڵ نەدار م�هرەبانە ڕێز لە خودا دەگرێت.   

 3٢ خراپەکار بە خراپەکانی خۆی دەکەوێنرێت،
بەاڵم کەسی ڕاستودروست لە مردن�شی پەناگای هە�ە.   



١١٦٠پەندەکانی سلێمان ١4

 33 دانا�یی لەناو دڵی کەسی تێگە�شتوو دەحەسێتەوە،
هەروەها گێلەکان تەنانەت ناواخن�ش�ان دەزانرێت.   

 34 ڕاستودروستی نەتەوە بەرز دەکاتەوە،
بەاڵم گوناه شەرمەزاری گەالنە.   

 35 ڕەزامەندی پاشا بۆ خزمەتکاری ور�ا�ە،
بەاڵم تووڕەبوونی لە خزمەتکاری شەرمەزارە.   

 وەاڵمی نەرم تووڕە�یی دەڕەوێنێتەوە،١5 ١

بەاڵم قسەی بر�ندارکەر ڕق دەوروژێنێت.   

٢ زمانی دانا�ان زان�اری دەڕازێنێتەوە،  
بەاڵم دەمی دەبەنگەکان گێال�ەتی لێ هەڵدەقوڵێت.   

3 چاوی �ەزدان لە هەموو جێگا�ەکە،  
چاودێری بەدکاران و پی�اوچاکان دەکات.   

4 هێمنی زمان درەختی ژ�انە،  
بەاڵم خوارکردنەوەی تێکشکانی ڕۆحە.   

5 گێل سووکا�ەتی بە تەمبێکردنی باوکی دەکات،  
بەاڵم ئەوەی چاوی لە سەرزەنشت بێت ژ�ر دەبێت.   

٦ لە ماڵی کەسی ڕاستودروست گەنج�نەی گەورە هە�ە،  
بەاڵم داهاتی بەدکار پشێو�ی�ە.   

7 لێوی دانا�ان زان�اری باڵو دەکەنەوە،  
بەاڵم دڵی گێلەکان ئاوا ن��ە.   

٨ قوربانی بەدکاران قێزەونە لەالی �ەزدان،  
بەاڵم نوێژی سەرڕاستان خۆشحاڵی دەکات.   

٩ قێزی �ەزدان لە ڕێگای بەدکارە،  
بەاڵم ئەوەی خۆشدەوێت کە دوای ڕاستودروستی کەوتووە.   

 ١٠ تەمبێیی سەخت بۆ لەڕێ الدەرە،
ئەوەی ڕقی لە سەرزەنشتە دەمرێت.   

 ١١ ج�هانی مردووان و لەناوچوونa لەبەردەم �ەزدانن،
لەوەش ز�اتر دڵی ئادەم�زاد!   

a ١١ لەناوچوون: ع�بری: ئەبەدۆن . لە پە�مانی نوێ، ئەم وشە بە واتای )لەناوبەر( هاتووە، بڕوانە ئاشکراکردن ١١ :٩  .  



پەندەکانی سلێمان ١١٦١١5

 ١٢ گاڵتەجاڕ ئەو کەسەی خۆشناوێت کە سەرزەنشتی دەکات،
بۆ الی دانا�ان ناچێت.   

 ١3 دڵی شادمان ڕوو خۆشدەکات،
بەاڵم بە دڵتەنگی ڕۆح تێکدەشکێت.   

 ١4 دڵی تێگە�شتوو بەدوای زان�ار�دا دەگەڕێت،
بەاڵم دەمی گێلەکان لەسەر گێال�ەتی دەلەوەڕێت.   

 ١5 هەموو ڕۆژانی ستەملێکراو سەختە،
بەاڵم دڵخۆش هەم�شە لەسەر خوانی شاد�ی�ە.   

 ١٦ باشترە کەمت هەبێت لەگەڵ لەخواترسی
لە گەنج�نەی گەورە لەگەڵ سەرلێشێوان.   

 ١7 باشترە سەوزە خواردن لەو شوێنەی خۆشەو�ستی لێ�ە
لە گا�ەکی قەڵەو و ڕقی لەگەڵ بێت.   

 ١٨ کەسی سەرگەرم ناکۆکی دەوروژێنێت،
بەاڵم کەسی هێمن دوژمنا�ەتی ئارام دەکاتەوە.   

 ١٩ ڕێگای تەمبەڵ وەک پەرژ�نی دڕکە،
بەاڵم ڕێگای سەرڕاستان تەخت کراوە.   

 ٢٠ کوڕی دانا باوکی شاد دەکات،
بەاڵم گێل دا�کی خۆی ڕ�سوا دەکات.   

 ٢١ گێال�ەتی خۆش��ە بۆ کەسی تێنەگە�شتوو،
بەاڵم کەسی تێگە�شتوو بە ڕێکی ڕەفتار دەکات.   

 ٢٢ پالن بەبێ ڕاوێژ پووچەڵ دەبێت،
بەاڵم بە زۆری ڕاوێژکاران سەردەکەوێت.   

 ٢3 دڵخۆش��ە بۆ مرۆڤ وەاڵمی گونجاو،
قسەش لە کاتی خۆ�دا چەند باشە!   

 ٢4 ڕێچکەی ژ�ان بۆ کەسی ور�ا بەرەو سەرەوە�ە،
بۆ ئەوەی لە دابەز�ن بەرەو ج�هانی مردووان ب��ارێزێت.   

 ٢5 �ەزدان ماڵی لووتبەرزان ڕ�شەکێش دەکات،
بەاڵم سنووری ماڵی بێوەژن دەچەس�ێنێ.   

 ٢٦ قێزی �ەزدان لە پی�النی بەدە،
بەاڵم قسەی ش�ر�ن پاکە.   



١١٦٢پەندەکانی سلێمان ١5

 ٢7 ئەوەی بەدوای دەستکەوتی ناڕەواوە بێت ماڵی خۆی تێکدەدات،
بەاڵم ئەوەی ڕقی لە بەرت�ل ببێتەوە دەژ�یێت.   

 ٢٨ دڵی کەسی ڕاستودروست ب�ر لە وەاڵم دەکاتەوە،
بەاڵم دەمی بەدکاران خراپەی لێ هەڵدەڕژێت.   

 ٢٩ �ەزدان لە بەدکاران دوورە،
بەاڵم گوێیی لە نوێژی ڕاستودروستان دەبێت.   

 3٠ ڕووناکی چاو دڵ خۆش دەکات،
مژدەش ئێسک تەندروست دەکات.   

 3١ ئەوەی گوێ لە سەرزەنشتی بەرەو ژ�ان بگرێت
لەناو دانا�ان ن�شتەجێ دەبێت.   

 3٢ پشتگوێخەری تەمبێکردن گ�انی خۆی ڕ�سوا دەکات،
بەاڵم ئەوەی گوێ لە سەرزەنشت دەگرێت تێگە�شتنی دەستدەکەوێت.   

 33 لەخواترس�یی مرۆڤ بەرەو دانا�یی دەبات،
پیێش ڕێزلێنان�ش بێف�ز�ی�ە.   

 پالنەکانی دڵ هی مرۆڤە،١٦ ١

بەاڵم وەاڵمدانەوەی زمان لە �ەزدانەوە�ە.   

٢ هەموو ڕێگاکانی مرۆڤ لەبەرچاوی خۆی بێگەردن،  
بەاڵم �ەزدان پاڵنەرەکان هەڵدەسەنگێنێت.   

3 کارەکانت بە �ەزدان بس�ێرە،  
پالنەکانت جێگ�ر دەبێت.   

4 �ەزدان بۆ مەبەستی خۆی هەموو شتێکی دروستکردووە،  
تەنانەت بەدکار�ش بۆ ڕۆژی بەاڵ.   

5 �ەزدان قێزی لە هەموو دڵ بەف�زێکە،  
بێگومان سزادانی لەسەر تێناپەڕێت.   

٦ بە خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆزی کەفارەتa بۆ تاوان دەکرێت،  
بە لەخواترس�ش دوورکەوتنەوە لە خراپە.   

7 ئەگەر ڕەفتاری مرۆڤ ما�ەی ڕەزامەندی �ەزدان بێت،  
وا دەکات تەنانەت دوژمنەکان�شی لەگەڵ�دا ئاشت ببنەوە.   

a ٦ ئەم قوربان��ەی کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  



پەندەکانی سلێمان ١١٦3١٦

٨ باشترە کەمت هەبێت بە ڕاستودروست��ەوە  
لەوەی داهاتێکی زۆری بە ناڕەوا.   

٩ دڵی مرۆڤ پالن بۆ ڕێگای خۆی دادەنێت،  
بەاڵم �ەزدان هەنگاوەکانی ئاراستە دەکات.   

،a١٠ قسەی پاشا وەک سروشە 
دەبێ لە دادوەر�دا دەمی ناپاکی نەکات.   

 ١١ قەپان و تەرازووی دادپەروەر لە �ەزدانەوە�ە،
هەموو کێشێکی ناو ک�سە کاری ئەوە.   

 ١٢ قێزی پاشا�ان لە خراپەکردنە،
چونکە بە ڕاستودروستی تەخت دەچەس�ێت.   

 ١3 ڕەزامەندی پاشا�ان لێوی ڕاستودروستە،
کەسی ڕاستگۆ�ان خۆشدەوێت.   

 ١4 تووڕە�یی پاشا وەک فر�شتەی مەرگە،
بەاڵم کەسی دانا هێمنی دەکاتەوە.   

 ١5 ڕووناکی ڕووی پاشا ژ�انی تێدا�ە،
ڕەزامەند�شی وەک هەورە بارانی بەهارە.   

 ١٦ دەستکەوتنی دانا�یی چەند لە زێڕ باشترە،
دەستکەوتنی تێگە�شتن�ش لە ز�و پەسەندترە.   

 ١7 ڕێگای سەرڕاستان دوورکەوتنەوە�ە لە خراپە،
ئەوەی ڕێگای خۆی ب�ارێزێت گ�انی خۆی دەپارێزێت.   

 ١٨ لەپیێش شکان لووتبەرز�ی�ە،
لەپیێش ڕووخان�ش ڕۆحزل��ە.   

 ١٩ باشترە بێف�ز ب�ت و لەگەڵ ستەملێکراوان ب�ت،
لە دابەشکردنی دەستکەوت لەگەڵ لووتبەرزان.   

 ٢٠ ئەوەی با�ەخ بە ئامۆژگاری بدات چاکەی دەست دەکەوێت،
ئەوەی پشت بە �ەزدان ببەستێت خۆزگەی پیێ دەخوازرێت.   

 ٢١ ئەوەی لە دڵدا دانا بێت پیێیی دەگوترێت تێگە�شتوو،
ش�ر�نی لێوەکان�ش فێربوون ز�اد دەکات.   

a ١٠  فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  



١١٦4پەندەکانی سلێمان ١٦

 ٢٢ ور�ا�یی سەرچاوەی ژ�انە بۆ خاوەنەکەی،
بەاڵم گێلەکان بە گێال�ەتی خۆ�ان سزا دەدرێن.   

 ٢3 دڵی کەسی دانا ڕێنما�یی دەمی دەکات و
بەسەر لێوان فێربوون ز�اد دەکات.   

 ٢4 قسەی جوان شانەی هەنگو�نە،
بۆ دەروون ش�ر�نە و بۆ ئێسک چاکبوونەوە�ە.   

 ٢5 ڕێگا هە�ە لەبەرچاوی مرۆڤ ڕاست د�ارە،
بەاڵم کۆتا�ی�ەکەی بەرەو مردنە.   

 ٢٦ نەوسی کرێکار بۆ خۆی ڕەنج دەدات،
برس�ێت��ەکەی پاڵی پیێوەدەنێت.   

 ٢7 کەسی دڵڕەش کای کۆن بە با دەکاتa و
لەسەر لێوەکان�شی ئاگری کڵ�ەدارن.   

 ٢٨ کەسی درۆزن دووبەرەکی دەوروژێنێت و
دەمشڕ دۆستی نز�ک لە �ەکتر ج�ا دەکاتەوە.   

 ٢٩ کەسی توندڕەو دراوسێیی خۆی تەفرە دەدات و
بە ڕێگا�ەکدا دە�بات کە باش ن��ە.   

 3٠ ئەوەی چاو دەقوچێنێت پی�الن بۆ درۆ دادەڕێژێت،
ئەوەی لێوی دەکرۆژێت خراپە بە ئەنجام دەگە�ەنێت.   

 3١ ڕ�ش س��ێتی تاجی شاناز�ی�ە،
لە ڕێگای ڕاستودروست��ەوە دەستدەکەوێت.   

 3٢ ئەوەی درەنگ تووڕە بێت لە پاڵەوان باشترە،
ئەوەی بەسەر خۆ�دا زاڵ بێت باشترە لەوەی شارێک دەگرێت.   

 33 ت�روپشک هەڵدەدرێتە کۆش،
بەاڵم هەموو بڕ�ارێکی لەال�ەن �ەزدانەوە�ە.   

 باشترە پارووێکی وشک بە ئارام��ەوە١7 ١

لە ماڵێکی پڕ لە خوانی ئامادەکراو، بە ناکۆکی.   

٢ بەندەی ور�ا بەسەر کوڕی شەرمەزاردا زاڵ دەبێت و  
لەگەڵ برا�انی م�رات بەشدەکات.   

a ٢7 ع�بری: هەڵکەندنی خراپە.  



پەندەکانی سلێمان ١١٦5١7

3 بۆتەa بۆ ز�وە و کوورە بۆ زێڕ،  
�ەزدان�ش دڵ تاقی دەکاتەوە.   

4 بەدکار گوێ لە لێوی خراپ دەگرێت،  
درۆزن�ش گوێ دەداتە زمانی گرفتخواز.   

5 ئەوەی گاڵتە بە هەژار بکات سووکا�ەتی بە دروستکەرەکەی دەکات،  
ئەوەی بە بەاڵ دڵی خۆشبێت بێ سزا دەرناچێت.   

٦ منداڵی منداڵ تاجی پی�رانە،  
شانازی کوڕان�ش دا�ک و باوکانن.   

7 قسەی نەستەق لە گێل ناوەشێتەوە،  
لەوەش ز�اتر قسەی درۆ لە م�ر.   

٨ بەرت�ل بەردی گرانبەها�ە لەبەرچاوی خاوەنەکەی،  
ڕوو لە هەر ال�ەک بکات سەردەکەوێت.   

٩ ئەوەی تاوان دادەپۆشێت پەرە بە خۆشەو�ستی دەدات،  
بەاڵم ئەوەی باسی بابەتەکە بکاتەوە دۆستی نز�ک لە �ەکتر ج�ا دەکاتەوە.   

 ١٠ سەرزەنشتکردنێک بۆ تێگە�شتوو
قووڵترە لە سەد جار دارکار�کردن بۆ گێل.   

 ١١ کەسی خراپ تەنها داواکاری �اخی بوونە،
لەبەر ئەوە نێردراوێکی دڵڕەقی بۆ دەنێردرێت.   

 ١٢ باشترە تووشی دەڵەورچێکی سک سووتاو ب�ت،
نەک گێلێک لە گێال�ەت��ەکەی خۆی.   

 ١3 ئەوەی پاداشتی چاکە بە خراپە بداتەوە،
خراپە ماڵی بەرنادات.   

 ١4 دەست�ێکردنی ناکۆکی وەک تەق�نی بەنداوە،
جا پیێش ئەوەی ناکۆک��ەکە بتەقێتەوە وازی لێبهێنە.   

 ١5 بێتاوانکردنی خراپەکار و تاوانبارکردنی ڕاستودروست،
هەردووک قێزەونن لەالی �ەزدان.   

 ١٦ بۆچی پارە بکەوێتە دەست پی�اوی گێل؟
کە ئارەزووی ن��ە بۆ کڕ�نی دانا�یی!   

a 3 دەفرێکی کانزا�یی سەختە بۆ تواندنەوەی کانزای د�کە تێ�دا بەکاردێت.  



١١٦٦پەندەکانی سلێمان ١7

 ١7 برادەر هەموو کاتێک خۆشەو�ستی خۆی دەردەبڕێت،
براش بۆ تەنگانە لەدا�ک دەبێت.   

 ١٨ کەسی تێنەگە�شتوو تەوقە دەکاتa و
بە تەواوی دەبێتە کەف�لی دراوسێکەی.   

 ١٩ ئەوەی حەز لە ناکۆکی بکات حەز لە گوناه دەکات،
ئەوەی دەرگای خۆی بڵند بکات داوای شکان دەکات.   

 ٢٠ ئەوەی دڵخراپ بێت چاکە نا�ەتە ڕێیی،
ئەوەی زمان خوار بێت تووشی خراپە دەبێت.   

 ٢١ ئەوەی گێلی ببێت تووشی خەفەت دەبێت،
باوکی ڕۆڵەی دەبەنگ�ش دڵخۆشی ناب�نێت.   

 ٢٢ دڵی شادمان تەندروستی دەبەخشێت،
بەاڵم ڕۆحی تێکشکاو ئێسک وشک دەکات.   

 ٢3 بەدکار بە نهێنی بەرت�ل وەردەگرێت
تاکو ڕێچکەی دادپەروەری خوار بکاتەوە.   

 ٢4 کەسی تێگە�شتوو چاوی لەسەر دانا�ی�ە،
بەاڵم گێل چاودەبڕێتە ئەوپەڕی زەوی.   

 ٢5 کوڕی گێل خەمە بۆ باوکی و
تاڵ��ە بۆ ئەو دا�کەی لێیی بووە.   

 ٢٦ پیێبژاردن بە کەسی ڕاستودروست باش ن��ە،
هەروەها دارکار�کردنی کەسی خانەدان لەبەر دەست�اکی.   

 ٢7 ئەوەی قسەی خۆی ڕاگرێت خاوەن زان�ار�ی�ە،
ئەوەی ڕۆح ئارام بێت پی�اوی تێگە�شتنە.   

 ٢٨ تەنانەت گێل�ش کە بێدەنگ بێت بە دانا دادەنرێت،
ئەوەی لێو�شی لێک نەکاتەوە بە تێگە�شتوو.   

 کەسی دوورەپەرێز دوای ئارەزووی خۆی کەوتووە،١٨ ١

بە ڕووی هەموو دانا�ی�ەکی تەواودا دەتەقێتەوە.   

٢ گێل خۆشی لە تێگە�شتن ناب�نێت،  
بەڵکو بە پەخشکردنی ئەوەی لە دڵ�دا�ە.   

a ١٨ تەوقەکردن بە مەبەستی ڕێککەوتن بەبێ ه�چ بەڵگەنامە�ەک.  



پەندەکانی سلێمان ١١٦7١٨

3 بە هاتنی خراپەکار سووکا�ەت�ش دێت،  
لەگەڵ شەرمەزار�ش ڕ�سوا�یی.   

4 قسەی دەمی مرۆڤ ئاوێکی قووڵە،  
بەاڵم سەرچاوەی دانا�یی کان�اوێکی هەڵقواڵوە.   

5 نە ال�ەنگری خراپەکار باشە،  
نە بێبەشکردنی ڕاستودروست لە دادپەروەری.   

٦ لێوەکانی کەسی گێل دە�هێننە ناو ناکۆک��ەوە،  
دەمی بانگی لێدان دەکات.   

7 دەمی گێل دەبێتە هۆی لەناوچوونی،  
لێوەکان�شی تەڵەن بۆ گ�انی.   

٨ قسەکانی دەمشڕ وەک پارووی بەتامە،  
شۆڕ دەبێتەوە ناو ورگ.   

٩ ئەوەی سست بێت لە کارەکەی  
برای وەستای وێرانکردنە.   

 ١٠ ناوی �ەزدان قوللە�ەکی بەهێزە،
کەسی ڕاستودروست بۆ ئەوێ ڕادەکات و پەناگ�ر دەبێت.   

 ١١ سامانی دەوڵەمەند شاری قەاڵبەند�ەتی،
وەک شوورا�ەکی بڵندە بە خە�اڵی ئەو.   

 ١٢ پیێش شکستهێنان دڵی مرۆڤ بەف�زە،
بەاڵم پیێش ڕێزلێنان بێف�زە.   

 ١3 ئەوەی وەاڵمی شتێک بداتەوە پیێش ب�ستنی
دەبێتە ما�ەی گێال�ەتی و شەرمەزاری بۆی.   

 ١4 ڕۆحی مرۆڤ بەرگەی نەخۆشی دەگرێت،
بەاڵم ڕۆحی تێکشکاو کێ بەرگەی دەگرێت؟   

 ١5 دڵی پی�اوی تێگە�شتوو زان�اری وەردەگرێت،
گوێیی دانا�ان�ش داوای زان�نی لێ دەکات.   

 ١٦ د�اری مرۆڤ ڕێگای خۆش دەکات و
بەرەو ئامادەبوونی گەورە پی�اوانی دەبات.   

 ١7 ئەوەی �ەکەم جار سکااڵ بکات لەوە دەچێت ڕاست بێت،
هەتا نز�کەکەی دێت و لێیی دەکۆڵێتەوە.   



١١٦٨پەندەکانی سلێمان ١٨

 ١٨ ت�روپشک ناکۆکی دەبڕێنێتەوە و
بەهێزەکان لە �ەکتر ج�ا دەکاتەوە.   

 ١٩ خراپە دەرهەق بە برا، ئاشتکردنەوەی لە شاری قەاڵبەند سەختترە،
ناکۆک�ش وەک شمش�رەیa دەروازەی قەاڵ�ە.   

 ٢٠ لە بەروبوومی دەمی مرۆڤ سکی تێردەبێت،
لە دروێنەی لێوەکانی خۆی تێر دەخوات.   

 ٢١ مردن و ژ�ان بە دەست زمانە،
ئەوەی حەزی لێیی بێت بەروبوومەکەی دەخوات.   

 ٢٢ ئەوەی ژنێکی دەست بکەوێت خێرێکی دەست دەکەوێت،
ڕەزامەندی �ەزدان�ش بەدەستدەهێنێت.   

 ٢3 هەژار بۆ بەزە�یی دەپاڕێتەوە،
بەاڵم دەوڵەمەند بە ڕەقی وەاڵم دەداتەوە.   

 ٢4 پی�او برادەری زۆر بێت خۆی گرفتار دەکات،
بەاڵم دۆستێک هە�ە لە برا نز�کترە.   

 هەژارێک ڕێگای تەواوەتی گرتبێت١٩ ١

باشترە لەوەی زمان خوار و گێلە.   

٢ دڵگەرمی بەبێ زان�اری باش ن��ە و  
ئەوەی پەلە بە پیێ�ەکانی بکات بە هەڵەدا دەچێت.   

3 مرۆڤ بە گێال�ەت��ەکەی ڕێگای خۆی وێران دەکات،  
کەچی دڵی لە دژی �ەزدان هەڵدەچێت.   

4 دەوڵەمەند�یێتی برادەری زۆر پە�دا دەکات،  
بەاڵم هەژار برادەرەکەشی لێیی ج�ا بووەتەوە.   

5 شا�ەتی درۆزن بێ سزا نابێت،  
ئەوەی درۆ پەخش دەکات دەرباز نابێت.   

٦ زۆر کەس هەوڵی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی م�ر دەدەن،  
هەمووش دۆستی پی�اوی بەخشندەن.   

7 پی�او هەژار بێت براکانی خۆشی ڕق�ان لێیی دەبێتەوە،  
لەوەش ز�اتر هاوڕێی�ەکانی لێیی دوور دەکەونەوە!   

  بە پاڕانەوەکانی دوا�ان دەکەوێت،
بەاڵم بێ سوودە.   

a ١٩ شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  



پەندەکانی سلێمان ١١٦٩١٩

٨ ئەوەی دانا�یی دەست بکەوێت خۆی خۆشدەوێت،  
ئەوەی با�ەخ بە تێگە�شتن بدات چاکە دەدۆزێتەوە.   

٩ شا�ەتی درۆزن بێ سزا نابێت،  
ئەوەی درۆ پەخش بکات لەناودەچێت.   

 ١٠ گێل خۆشگوزەران�یی لێ ناوەشێتەوە،
لەوەش ز�اتر دەسەاڵتداربوونی کۆ�لە بەسەر م�رانەوە.   

 ١١ ور�ا�یی مرۆڤ تووڕەبوونی خاودەکاتەوە،
شاناز�شی لێبوردنە لە �اخ�بوون.   

 ١٢ هەڵچوونی پاشا وەک نەڕەی شێرە،
بەاڵم ڕەزامەند�ی�ەکەی وەک شەونمە بەسەر گ�اوە.   

 ١3 کوڕی گێل ماڵوێرانی باوک�ەتی،
ناکۆکی ژن�ش دڵۆپەکردنی بەردەوامە.   

 ١4 ماڵ و سامان م�راتی باوکانە،
بەاڵم ژنی ور�ا لەال�ەن �ەزدانەوە�ە.   

 ١5 تەمبەڵی خەوی قووڵ دەهێنێت،
کەسی سست برسی دەبێت.   

 ١٦ ئەوەی ڕاس�اردەa ب�ارێزێت گ�انی خۆی دەپارێزێت،
بەاڵم ئەوەی بە سووکی بڕوانێتە ڕێگای خۆی لەناودەچێت.   

 ١7 ئەوەی بەزە�یی بە هەژاردا بێتەوە قەرز بە �ەزدان دەدات،
ئەو�ش پاداشتی چاکەکەی دەداتەوە.   

 ١٨ کوڕەکەت تەمبێ بکە ئەوەندەی ئومێدی تێدا�ە،
مەبە هۆکاری مردنی.   

 ١٩ ئەوەی زۆر تووڕە بێت بەرگەی ئەنجامەکەی دەگرێت،
چونکە ئەگەر جارێک فر�ای بکەو�ت دەبێت دووبارەی بکە�تەوە.   

 ٢٠ گوێ لە ڕاوێژ بگرە و تەمبێکردن وەربگرە،
بۆ ئەوەی دانا ب�ت لە دواڕۆژت.   

 ٢١ مرۆڤ پالنی زۆری لە دڵدا�ە،
بەاڵم تەنها ڕاوێژی �ەزدان دەچەس�ێت.   

a ١٦ تەوراتی موسا.  



١١7٠پەندەکانی سلێمان ١٩

 ٢٢ ئارەزووی مرۆڤ لە خۆشەو�ستی نەگۆڕە،
هەژار لە پی�اوی درۆزن باشترە.   

 ٢3 لەخواترسی بۆ ژ�انە،
بە تێری دەنوێت و خراپە بەسەری ناکاتەوە.   

 ٢4 تەمبەڵ دەست دەخاتە ناو قاپ،
تەنانەت بۆ دەم�شی نابات.   

 ٢5 لە گاڵتەجاڕ بدە و ساو�لکە ژ�ر دەبێت،
تێگە�شتوو سەرزەنشت بکە زان�اری تێدەگات.   

 ٢٦ ئەوەی باوکی تااڵن بکات و دا�کی دەربکات،
کوڕێکە ما�ەی شەرمەزاری و ڕ�سوا�یی.   

 ٢7 ڕۆڵە، ئەگەر وازت لە گوێگرتن لە ڕاوێژ هێنا،
لە وتەکانی زان�اری گومڕا دەب�ت.   

 ٢٨ شا�ەتی دڵڕەش گاڵتە بە دادپەروەری دەکات،
دەمی بەدکاران�ش تاوان قووت دەدات.   

 ٢٩ سزا بۆ گاڵتەجاڕەکان ئامادەکراوە،
لێدان�ش بۆ پشتی گێلەکان.   

 شەراب گاڵتەجاڕە و مەستی غەڵبەغەڵب دەکات،٢٠ ١

ئەوەی پیێیی وێڵ بێت دانا ن��ە.   

٢ هەڵچوونی پاشا وەک نەڕەی شێرە،  
ئەوەی تووڕە�یی بکات لە دژی گ�انی خۆی تاوان دەکات.   

3 وازهێنان لە ناکۆکی ڕێزدار�ی�ە بۆ پی�او،  
بەاڵم هەموو گێلێک هەڵ�دەگ�رسێنێت.   

4 لە زستاندا تەمبەڵ زەوی ناکێڵێت،  
بۆ�ە لە کاتی دروێنەدا داوای بەرهەم دەکات و دەستی ناکەوێت.   

5 پالن لە دڵی مرۆڤدا ئاوێکی قووڵە،  
بەاڵم تێگە�شتوو دەر�دەهێنێت.   

٦ زۆر کەس بانگەشەی خۆشەو�ستی نەگۆڕ دەکەن،  
بەاڵم کەسی جێگای متمانە کێ دە�دۆزێتەوە؟   

7 کەسی ڕاستودروست بە ڕێگای تەواوی خۆ�دا دەڕوات،  
دوای خۆی خۆزگە بە منداڵەکانی دەخوازرێت.   



پەندەکانی سلێمان ١١7١٢٠

٨ پاشای دان�شتوو لەسەر تەختی دادوەری،  
بە چاوەکانی هەموو خراپە�ەک شەن دەکات.   

٩ کێ�ە دەڵێت: »دڵی خۆمم بێگەرد ڕاگرت،  
پاک بوومەوە لە گوناهم«؟   

،a١٠ دوو کێش و دوو پیێوانەی السەنگ 
هەردووک�ان قێزەونن لەالی �ەزدان.   

 ١١ تەنانەت منداڵ�ش بە کردارەکانی دەناسرێت،
ئاخۆ کردەوەکەی پاک و ڕاستە.   

 ١٢ گوێ کە دەب�ستێت و چاو کە دەب�نێت،
�ەزدان دروستکەری هەردووک�انە.   

 ١3 حەز لە خەو مەکە نەوەک هەژار ب�ت،
چاوت کراوە بێت و تێر نان بە.   

 ١4 کڕ�ار دەڵێت: »خراپە، خراپە!«
بەاڵم کە ڕۆ�شت شانازی پیێوە دەکات.   

 ١5 زێڕ هە�ە و �اقووتb زۆرە،
بەاڵم لێوی زان�اری گەوهەرێکی بەهادارە.   

 ١٦ ئەگەر کەسێک بووە کەف�لی نامۆ�ەک کەواکەی لێ وەربگرە،
بۆ بێگانە�ەک�ش بارمتەی لێ وەربگرە.   

 ١7 بەتامە بۆ مرۆڤ نانی بە فێڵ،
بەاڵم دواتر دەمی پڕ دەبێت لە چەو.   

 ١٨ پالنەکان بە ئامۆژگاری دێنە دی،
بە ڕاوێژ بجەنگە.   

 ١٩ دەمشڕ نهێنی ئاشکرا دەکات،
بۆ�ە تێکەڵی چەنەباز مەبە.   

 ٢٠ ئەوەی نەفرەت لە دا�ک و باوکی بکات،
لەناو جەرگەی تار�ک�دا چرای دەکوژرێتەوە.   

 ٢١ م�راتێک لە سەرەتای ژ�ان و بە زوو�یی دەست بکەوێت
لە کۆتا�ی�دا بێ بەرەکەت دەبێت.   

a ١٠ بەکارهێنانی دوو کێشی ج�اواز، �ەکێک بۆ کڕ�ن و �ەکێک بۆ فرۆشتن.  

b ١5 �اقووت: گەوهەری سووری تۆخ.  



١١7٢پەندەکانی سلێمان ٢٠

 ٢٢ مەڵێ: »خراپە بە خراپە دەدەمەوە.«
چاوەڕێیی �ەزدان بکە ڕزگارت دەکات.   

 ٢3 �ەزدان قێزی لە بەکارهێنانی دوو کێشی ج�اواز دەبێتەوە،
تەرازووی السەنگ باش ن��ە.   

 ٢4 هەنگاوەکانی مرۆڤ لە �ەزدانەوە�ە،
ئ�تر مرۆڤ چۆن لە ڕێگای خۆی تێدەگات؟   

 ٢5 تەڵە�ە بۆ مرۆڤ بە سەرەڕۆ�یی نەزرێک تەرخان بکات،
ئ�نجا پاش نەزرەکە پرسوڕا بکات.   

 ٢٦ پاشای دانا بەدکاران شەن دەکات،
بە جەنجەڕ بەسەر�اندا دێت.   

 ٢7 چرای �ەزدان ڕۆحی مرۆڤ دەپشکنێت،
هەروەها هەموو ناخی دەروون�ش.   

 ٢٨ خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دڵسۆزی پاشا دەپارێزن،
بە خۆشەو�ستی نەگۆڕ تەختی دەچەس�ێت.   

 ٢٩ شانازی الوان هێز�انە،
ڕ�ش س��ێت�ش شکۆمەندی پی�رانە.   

 3٠ بر�نی لێدان خراپە پاک دەکاتەوە،
لێدانی قامچ�ش ناخی دەروون.   

 دڵی پاشا لەناو دەستی �ەزدان جۆگەی ئاوە،٢١ ١

بۆ کوێ ب�ەوێت ئاراستەی دەکات.   

٢ هەموو ڕێگاکانی مرۆڤ لەبەرچاوی خۆی ڕاستە،  
بەاڵم �ەزدان دڵەکان هەڵدەسەنگێنێت.   

3 کارکردن بە ڕاستودروستی و دادپەروەری  
لەالی �ەزدان لە قوربانی سەربڕ�ن پەسەندترە.   

4 چاوی بەف�ز و دڵی لەخۆبا�یی،  
ئەمانە چرای بەدکارانن و گوناهن.   

5 بێگومان پالنی مرۆڤی تێکۆشەر بەرەو پڕ�ی�ە،  
هەموو هەڵەشە�ی�ەک�ش بەرەو نەبوون��ە.   

٦ کۆکردنەوەی سامان بە زمانی درۆ  
هەڵمە دەڕەوێتەوە و تەڵەی مردنە.   



پەندەکانی سلێمان ١١73٢١

7 زۆرداری بەدکارەکان ڕا�اندەماڵێت،  
چونکە ڕەت�ان کردەوە دادپەروەری بکەن.   

٨ ڕێگای پی�اوی تاوانبار خوارە،  
بەاڵم کەسی پاک کرداری ڕاستە.   

٩ باشترە لە گۆشەی سەربانێک ن�شتەجێ ب�ت،  
نەک ماڵێکی هاوبەش لەگەڵ ژنێکی شەڕانی.   

 ١٠ کەسی بەدکار ئارەزووی خراپە دەکات،
دراوسێکەی بەزە�یی لێیی ناب�نێت.   

 ١١ بە سزادانی گاڵتەجاڕ ساو�لکە دانا دەبێت،
بە فێرکردنی داناش زان�اری وەردەگرێت.   

 ١٢ خودای ڕاستودروست سەرنج دەداتە ماڵی خراپەکار،
خراپەکاران لە خراپە سەرەوژێر دەکات.   

 ١3 ئەوەی گوێیی خۆی لە هاواری هەژاران کەڕ بکات،
ئەو�ش هاوار دەکات و وەاڵم نادرێتەوە.   

 ١4 د�اری بە نهێنی تووڕە�یی سارد دەکاتەوە،
بەرت�لی ناو باخەڵ�ش هەڵچوونی توند.   

 ١5 ئەنجامدانی دادپەروەری دڵخۆشی ڕاستودروستانە،
بەاڵم تۆقاندنی بەدکارانە.   

 ١٦ پی�او لە ڕێگای ور�ا�یی وێڵ بێت
لەناو کۆمەڵی مردووان پاڵدەداتەوە.   

 ١7 ئەوەی حەزی لە ڕابواردن بێت هەژار دەبێت،
ئەوەی حەز لە شەراب و ڕۆن بکات دەوڵەمەند نابێت.   

 ١٨ بەدکار دەبێتە قوربانی بۆ کەسی ڕاستودروست،
ناپاکان�ش بۆ سەرڕاستان.   

 ١٩ باشترە لە چۆڵەوانی ن�شتەجێ ب�ت،
نەک لەگەڵ ئافرەتێکی شەڕانی و تووڕە.   

 ٢٠ گەنج�نەی خۆراکی باش و ڕۆن لە ماڵی کەسی دانا هە�ە،
بەاڵم کەسی گێل هەڵدەلووشێت.   

 ٢١ ئەوەی دوای ڕاستودروستی و خۆشەو�ستی نەگۆڕ بکەوێت،
ژ�ان و ڕاستودروستی و ڕێزداری دەدۆزێتەوە.   



١١74پەندەکانی سلێمان ٢١

 ٢٢ پی�اوی دانا بە شاری پاڵەوانەکاندا هەڵدەگەڕێت و
قەاڵ پشتبەستەکە�ان وێران دەکات.   

 ٢3 ئەوەی دەم و زمانی خۆی ب�ارێزێت،
خۆی لە تەنگانە دەپارێزێت.   

 ٢4 لووتبەرز و لەخۆبا�یی بە گاڵتەجاڕ ناودەبردرێت،
بە لێشاوی لووتبەرز�ی�ەوە ڕەفتار دەکات.   

 ٢5 ئارەزووی کەسی تەمبەڵ دە�کوژێت،
چونکە دەستەکانی ئ�ش ڕەت دەکەنەوە،   

 ٢٦ بە درێژا�یی ڕۆژ تامەزرۆی ئارەزووە،
بەاڵم کەسی ڕاستودروست دەبەخشێت و دەستی پیێوە ناگرێت.   

 ٢7 قوربانی بەدکاران قێزەونە،
لەوەش ز�اتر ئەگەر بە ن�ازێکی خراپەوە ب�کات!   

 ٢٨ شا�ەتی درۆزن لەناودەچێت،
بەاڵم شا�ەت�یی گوێگری ور�ا دەچەس�ێت.   

 ٢٩ پی�اوی بەدکار ناوچەوانی خۆی گرژ دەکات،
بەاڵم سەرڕاست ئاگای لە ڕێگای خۆ�ەتی.   

 3٠ دانا�یی و تێگە�شتن و ڕاوێژ ن��ە
لە دژی �ەزدان سەربکەوێت.   

 3١ ئەسپ ئامادە�ە بۆ ڕۆژی جەنگ،
بەاڵم ڕزگاری لە �ەزدانەوە�ە.   

 ناوبانگی چاک لە دەوڵەمەندی گەورە خوازراوترە،٢٢ ١

ڕێز�ش لە زێڕ و ز�و باشترە.   

٢ دەوڵەمەند و هەژار لەمەدا �ەکدەگرنەوە،  
دروستکەری هەردووک�ان �ەزدانە.   

3 ژ�ر خراپە دەب�نێت و خۆی دەشارێتەوە،  
بەاڵم ساو�لکە مل پیێوەدەنێت و سزا دەدرێ.   

4 پاداشتی بێف�زی و لەخواترسی  
دەوڵەمەندی و ڕێزداری و ژ�انە.   

5 چقڵ و تەڵە لە ڕێگای پی�اوی خواردا�ە،  
بەاڵم ئەوەی خۆی ب�ارێزێت لێیی دوور دەکەوێتەوە.   



پەندەکانی سلێمان ١١75٢٢

٦ منداڵ لەسەر ئەو ڕێگا�ە ڕابهێنە کە پیێو�ستە ب�گرێت،  
پی�ر�ش بێت لێیی ال نادات.   

7 دەوڵەمەند بەسەر هەژاردا حوکم دەکات،  
قەرزار�ش کۆ�لەی خاوەن قەرزە.   

٨ ئەوەی ناڕەوا�یی بچێنێت دروێنەی خراپە دەکات،  
کوتەکی تووڕە�ی�شی دەفەوتێت.   

٩ ئەوەی چاوتێر بێت بەرەکەتدار دەبێت،  
چونکە لە نانی خۆی دەداتە هەژار.   

 ١٠ گاڵتەجاڕ دەربکە، ناکۆکی دەڕوات،
دووبەرەکی و ڕ�سوا�ی�ش نامێنێت.   

 ١١ ئەوەی حەزی لە دڵ�اکی بێت و قسەی ش�ر�ن بێت،
پاشا دەبێتە دۆستی.   

 ١٢ چاوی �ەزدان چاودێری زان�اری دەکات،
بەاڵم قسەی ناپاکان سەرەوژێر دەکات.   

 ١3 تەمبەڵ دەڵێت: »شێرێک لە دەرەوە�ە!
ئەگەر بچمە گۆڕەپانەکان دەکوژرێم!«   

 ١4 دەمی ژنی بەدڕەوشت چاڵێکی قووڵە،
ئەوەی بەر تووڕە�یی �ەزدان بکەوێت دەکەوێتە ناوی.   

 ١5 گێلی بە دڵی منداڵەوە گرێدراوە،
بەاڵم گۆچانی تەمبێکردن دووری دەخاتەوە لێیی.   

 ١٦ ئەوەی زۆرداری لە هەژار بکات بۆ ئەوەی بۆ خۆی ز�اد بکات و
ئەوەی بە دەوڵەمەند ببەخشێت، بێگومان هەردووک�ان بەرەو نەبوون��ە.   

قسەی دانایان
 ١7 گوێ شل بکە و قسەی دانا�ان بب�ستە،

دڵت بدە زان�اری من،   
 ١٨ چونکە جوانە ئەگەر لە ناختدا هەڵ�بگر�ت و

تێکڕا لەسەر لێوەکانت بچەس�ێن.   
 ١٩ بۆ ئەوەی پشتبەستنت بە �ەزدان بێت،

ئەمڕۆ تۆ فێر دەکەم، بەڵێ تۆ.   
 ٢٠ ئا�ا سی پەندم بۆ نەنووس�وی

سەبارەت بە ڕاوێژ و زان�اری،   
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 ٢١ بۆ ئەوەی دروستی قسەی ڕاست�ت فێر بکەم،
هەتا وەاڵمە ڕاست��ەکان بدە�تەوە ئەوانەی کە تۆ�ان ناردووە؟   

 ٢٢ هەژار تااڵن مەکە لەبەر هەژار�ی�ەکەی و
نەبوون وردوخاش مەکە لە دادگا،   

 ٢3 چونکە �ەزدان بەرگری لە کێشەکە�ان دەکات و
ئەوانەی تااڵن�ان دەکەن گ�ان�ان تااڵن دەکات.   

 ٢4 مەبە برادەری کەسی تووڕە،
هاوڕێی�ەتی کەسی هەڵچوو مەکە،   
 ٢5 نەوەک لە ڕێچکەی ئەوان ڕابێ�ت،

خۆت تووشی تەڵە بکە�ت.   

،a٢٦ لەوانە مەبە کە تەوقە دەکەن 
دەستەبەری قەرزی خەڵک مەکە.   

 ٢7 ئەگەر نەتبوو ب�دە�تەوە،
بۆچی نوێنەکەی ژێرت ببردرێت.   

 ٢٨ سنووری کۆن مەگوازەوە،
ئەوەی باوباپی�رانت دا�انناوە.   

 ٢٩ ئا�ا ئەو کەسەت ب�ن�وە بە دەستوبردە لە کارەکەی؟
،bلەبەردەم پاشاکان ڕادەوەستێت   

نەک لەبەردەم خەڵکی بێ ناوبانگ.   

١ کە دان�شتی لەگەڵ فەرمانڕەوا�ەک نان بخۆ�ت،٢3

باش وردبەرەوە لەوەی لەپیێشتە،   
٢ چەقۆ�ەک�ش لەناو گەرووت دابنێ،  

ئەگەر تۆ نەوسنی.   
3 ئارەزووی خواردنە خۆشەکانی مەکە،  

چونکە ئەم نانە بە مەبەستی هەڵخەڵەتاندنە.   

4 خۆت ماندوو مەکە بۆ ئەوەی دەوڵەمەند ب�ت،  
بە تێگە�شتنەوە وازی لێ بهێنە.   

5 چاو لە دەوڵەمەندی دەبڕ�ت و ن��ە،  
چونکە بێگومان باڵ دەگرێت،   

وەک هەڵۆ بەرەو ئاسمان دەفڕێت.   

a ٢٦ تەوقەکردن بە مەبەستی ڕێککەوتن بەبێ ه�چ بەڵگەنامە�ەک.  

b ٢٩ کارکردن لەنێو دەستەی خزمەتکارانی پاشا.  
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٦ نانی کەسی بەرچاوتەنگ مەخۆ،  
ئارەزووی خواردنە خۆشەکانی مەکە.   

7 لەبەر ئەوەی جۆرە کەسێکە  
هەردەم ب�ری لەالی تێچوونەکانە،   

  پیێت دەڵێت: »بخۆ و بنۆشە.«
بەاڵم دڵی لەگەڵت ن��ە.   

٨ ئەو پارووەی خواردووتە دە�ڕشێن�تەوە و  
قسە ش�ر�نەکانت بە با دەدە�ت.   

٩ قسە بۆ گێل مەکە،  
چونکە گاڵتەی بە دانا�یی قسەکانت دێت.   

 ١٠ سنوورە کۆنەکان مەگوازەوە،
هەروەها مەچووە ناو کێڵگەی هەت�وان،   

 ١١ چونکە ئەوەی دە�ان�ارێزێت بە توانا�ە،
ئەو بەرگری لە کێشەکە�ان دەکات لە دژی تۆ.   

 ١٢ دڵت ئاراستەی فێربوون بکە و
گوێشت بەرەو قسەی زان�اری.   

 ١3 ڕێگری لە تەمبێکردنی منداڵ مەکە،
ئەگەر بە گۆچان لێیی بدە�ت نامرێت.   

 ١4 تۆ بە گۆچان لێیی بدە�ت،
گ�انی لە مردن دەرباز دەبێت.   

 ١5 ڕۆڵە، ئەگەر دڵت دانا�ە،
من�ش دڵم خۆش دەبێت.   

 ١٦ ناخم شادمان دەبێت،
کە لێوەکانت ڕاست��ەکان دەڵێن.   

 ١7 دڵت ئ�رە�یی بە گوناهباران نەبات،
بەڵکو بە درێژا�یی ڕۆژ بە پەرۆش بە بۆ لەخواترسی.   

 ١٨ بێگومان دواڕۆژت دەبێت،
ئومێدی تۆ نابڕێت.   

 ١٩ ڕۆڵە، تۆ گوێ بگرە و دانا بە،
دڵت بەرەو ڕێگای ڕاستی ئاراستە بکە.   

 ٢٠ لەوانە مەبە کە شەراب زۆر دەخۆنەوە،
�ان ئەوانەی گۆشت زۆر دەخۆن،   

 ٢١ چونکە مە�خۆر و زۆر خۆر هەژار دەبن،
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ئەوەی زۆر بخەوێت پی�نەوپەڕۆ لەبەر دەکات.   

 ٢٢ گوێ لە باوکت بگرە کە تۆی خستووەتەوە،
دا�کت کە پی�ر بوو گاڵتەی پیێ مەکە.   

 ٢3 ڕاستی بکڕە و مە�فرۆشە،
هەروەها دانا�یی و تەمبێکردن و تێگە�شتن.   

 ٢4 باوکی کەسی ڕاستودروست زۆر دڵخۆش دەبێت،
ئەوەی کوڕێکی دانای ببێت پیێیی شادمان دەبێت.   

 ٢5 با دا�ک و باوکت شادمان بن،
ئەوەی تۆی بووە دڵخۆش بێت.   

 ٢٦ ڕۆڵە، دڵی خۆتم بدەرێ،
با چاوەکانت لەسەر ڕێگاکانم بێت،   

 ٢7 چونکە لەشفرۆش چاڵێکی قووڵە و
ژنی داوێن��س ب�رێکی تەنگە.   

 ٢٨ تەنانەت ئەو�ش وەک چەتە لە بۆسەدا دەبێت،
ناپاکa لەنێو خەڵک زۆر دەکات.   

 ٢٩ واوە�ال بۆ کێ�ە؟ پەژارە�یی بۆ کێ�ە؟
ناکۆکی بۆ کێ�ە؟ سکااڵکردن بۆ کێ�ە؟   

بر�نی بەخۆڕا�یی بۆ کێ�ە؟ چاو سووربوونەوە بۆ کێ�ە؟   
 3٠ بۆ ئەوانەی بە د�ار شەرابەوە لەنگەر دەگرن،
ئەوانەی شەرابی تێکەاڵو تاقی دەکەنەوە.   

 3١ تەماشای شەراب مەکە بە ڕەنگی سووری،
کە لەناو جام پڕشنگی داوە،   
بە سووکی دەچێتە خوارەوە!   

 3٢ لە کۆتا�ی�ەکەی وەک مار دەتگەزێت و
وەک توولەمار پیێتەوەدەدات.   
 33 چاوەکانت شتی نامۆ دەب�نن و

وڕێنەی سە�ر و سەمەرە دەکە�ت.   
 34 وەک �ەکێک دەب�ت لەناو دڵی دەر�ا پاڵکەوتبێت،

�ان وەک �ەکێک بەسەر دارئااڵی کەشت��ەوە پاڵکەوتبێت.   
 35 دەڵێیی: »لێ�ان دام، ئازارم نەبوو!

کوتام�ان، نەمزانی!   
  کەی بە هۆش خۆم دێمەوە،

هەتا بەردەوام بم و بخۆمەوە؟«   

a ٢٨ ناپاکی هاوسەر�یێتی.  
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 ئ�رە�یی بە پی�اوخراپان مەبە،٢4 ١

ئارەزوو مەکە لەگەڵ�اندا ب�ت،   
٢ چونکە دڵ�ان پی�النی زۆرداری دەکێشێت و  

لێوەکان�ان باسی گرفتنانەوە دەکەن.   

3 بە دانا�یی ماڵ بن�اد دەنرێت،  
بە تێگە�شتن�ش دەچەس�ێت،   
4 بە زان�ار�ش ژوورەکان پڕ دەبن  

لە هەموو گەنج�نە�ەکی بە نرخ و جوان.   

5 پی�اوی دانا بەتوانا�ە،  
کەسی زانا هێزی ز�اد دەبێت.   

٦ بێگومان بە ڕاوێژەوە شەڕ دەکە�ت،  
سەرکەوتن�ش بە زۆری ئامۆژگارانە.   

7 دانا�یی بەرزە بۆ گێل،  
لە کۆڕی ناو دەروازەداa دەمی لێک ناکاتەوە.   

٨ ئەوەی ب�ر لە خراپە بکاتەوە،  
بە تەڵەکەباز ناودەبردرێت.   
٩ پی�النی گێال�ەتی گوناهە،  

خەڵک قێز�ان لە گاڵتەجاڕە.   

 ١٠ ئەگەر ورە بەردە�ت لە ڕۆژی تەنگانە،
بێ هێز�ت!   

 ١١ ئەوانە دەرباز بکە کە بۆ مردن دەبردرێن و
لەوانەی بۆ سەربڕ�ن پاڵخراون، کەمتەرخەم مەبە.   

 ١٢ ئەگەر بڵێیی: »ئەوەتا ئەمەم نەزان�وە،«
ئا�ا هەڵسەنگێنەری دڵەکان تێناگات؟   
  ئەوەی گ�انت دەپارێزێت ئا�ا نازانێت؟

ئا�ا سزای مرۆڤ بەپیێیی کردەوەکانی ناداتەوە؟   

 ١3 ڕۆڵە، هەنگو�ن بخۆ، چونکە باشە و
ش�لەی هەنگو�ن لە گەرووت ش�ر�نە،   

 ١4 هەروەها بزانە دانا�یی بۆ گ�انت بەم جۆرە�ە.
ئەگەر دانا�یی بدۆز�تەوە دواڕۆژت دەبێت و   

ئومێدبڕ ناب�ت.   

a 7 مەبەست لە کۆڕی خەڵکی شارە بۆ گفتوگۆ سەبارەت بە پرسە گرنگەکان.  
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 ١5 وەک خراپەکار خۆت مەاڵس مەدە بۆ ماڵی کەسی ڕاستودروست،
هەڵمەکوتە سەر جێیی حەسانەوەی،   

 ١٦ چونکە کەسی ڕاستودروست حەوت جار دەکەوێت و هەڵدەستێتەوە،
بەاڵم کارەسات بەدکاران تێکدەشکێنێت.   

 ١7 بە ساتمەکردنی دوژمنت شاد مەبە،
بە کەوتن�شی دڵت خۆش نەبێت،   

 ١٨ نەوەک �ەزدان بب�نێت و بەال�ەوە خراپ بێت،
جا تووڕە�یی خۆی لێ بگێڕێتەوە.   

 ١٩ مەراق لە خراپەکاران مەخۆ،
ئ�رە�یی بە بەدکاران مەبە،   

 ٢٠ چونکە خراپەکار دواڕۆژی نابێت و
چرای بەدکاران دەکوژێتەوە.   

 ٢١ ڕۆڵە، لە �ەزدان و پاشا بترسە،
تێکەڵی �اخ�بووەکان مەبە،   

 ٢٢ چونکە بەاڵ�ان لەپڕ دێت،
بەاڵی هەردووک�ان کێ دە�زانێت؟   

قسەی دیکەی دانایان
٢3 هەروەها ئەمەش قسەی دانا�انە:

  ال�ەنگر�کردن لە دادوەری باش ن��ە.
 ٢4 ئەوەی بە بەدکار بڵێت: »تۆ بێتاوانی،«

گەالن نەفرەتی لێ دەکەن و نەتەوەکان تاوانباری دەکەن.   
 ٢5 بەاڵم ئەوانەی بەدکار تاوانبار دەکەن دەکەونە خۆشی و

بەرەکەتی باش�ان بەسەردا دەڕژێت.   

 ٢٦ وەاڵمی ڕاست
وەک ماچی لێوە.   

 ٢7 کاروباری خۆت لە دەرەوە ڕاپەڕێنە و
لە کێڵگەکەت ئامادەی بکە،   

دوای ئەمە ماڵی خۆت بن�اد بنێ.   

 ٢٨ بەبێ هۆ لە دژی دراوسێکەت شا�ەتی مەدە،
بە لێوەکانت فێڵ مەکە.   

 ٢٩ مەڵێ: »چی لێکردووم، ئاوای لێ دەکەم،
سزای ئەو پی�اوە بەپیێیی کردەوەکەی دەدەمەوە.«   
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 3٠ بەالی کێڵگەی پی�اوی تەمبەڵ تێ�ەڕ�م،
بەالی ڕەزەمێوی کەسی تێنەگە�شتووش.   

 3١ چقڵ هەمووی داگرتبوو،
گەزگەزکە هەمووی داپۆشی بوو،   

کەڵەکە بەردەکانی ڕووخابوو.   
 3٢ تەماشام کرد و لە دڵی خۆمدا لێکم دا�ەوە،

ب�ن�م و وانەم لێ وەرگرت:   
 33 کەمێک خەوتن، کەمێک خەواڵووبوون،
کەمێک�ش دەست تێکنان بۆ ڕاکشان،   

 34 ئ�نجا هەژار�ت وەک چەتە دێت،
نەبوون�شت وەک چەکدار.   

�ەندەکانی دیکەی سلێمان

�ەهودا ٢5 پاشای  حەزق�ای  پی�اوەکانی  کە  سلێمانن  پەندی  هەر   ئەمانەش  ١

نووس�و�انەتەوە:

٢ شکۆمەند�یی خودا لە شاردنەوەی بابەتدا�ە،  
شکۆمەند�یی پاشا�ان�ش لە لێکۆڵ�نەوەی بابەتدا�ە.   

3 هەروەک ئاسمان بۆ بەرز�ی�ە و زەوی بۆ قووڵ��ە،  
دڵی پاشا�ان�ش ناپشکنرێت.   

4 خڵت لە ز�و داماڵە،  
ئەو کاتە دەتوانرێت کەرەستەی لێ دروستبکرێت.   

5 بەدکار لەبەردەم پاشا داماڵە،  
بە ڕاستودروستی تەختەکەی دەچەس�ێت.   

٦ لەبەردەم پاشا خۆت بەرز مەکەرەوە،  
لە شوێنی گەورە پی�اوان ڕامەوەستە.   

7 وا چاکترە پیێت بگوترێت: »سەربکەوە بۆ ئێرە،«  
نەک لەالی م�ر تەر�ق ب�تەوە.   

  ئەوەی بە چاوی خۆت ب�ن�ت،
خێرا مە�بە بۆ دادگا،  ٨  

  چونکە لە کۆتا�ی�ەکەی چی دەکە�ت
ئەگەر دراوسێکەت شەرمەزاری کرد�ت؟   

٩ کە باسی کێشەکەت دەکە�ت لەگەڵ دراوسێکەت،  
نهێنی خەڵکی د�کە مەدرکێنە،   

 ١٠ نەوەک گوێگرێک شەرمەزارت بکات،
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جا ناوە زڕاوەکەت لێ نابێتەوە.   

 ١١ سێوێکی زێڕە و لە ز�و گ�راوە،
ئەو قسە�ەی لە کاتی خۆ�دا دەکرێت.   

 ١٢ وەک گوارەی زێڕە و خشڵی زێڕی بێگەردە،
سەرزەنشتی دانا بۆ گوێیی ب�سەر.   

 ١3 وەک ساردی بەفرە لە ڕۆژی دروێنەدا،
نوێنەری دەست�اک بۆ ئەوانەی دە�نێرن،   

دڵی گەورەکانی فێنک دەکاتەوە.   
 ١4 هەور و بای بێ بارانە،

ئەوەی شانازی بە د�اری بکات و نە�بەخشێت.   

 ١5 بە نەسرەوتن فەرمانڕەوا قا�ل دەکرێت،
زمانی نەرم�ش ئێسک دەشکێنێت.   

 ١٦ ئەگەر هەنگو�نت دۆز�ی�ەوە بەگوێرەی پیێو�ست ب�خۆ،
ئەگ�نا پڕ دەب�ت و دە�ڕشێن�تەوە.   

 ١7 بە کەمی پیێت لە ماڵی دراوسێکەت دابنێ،
ئەگ�نا لێت تێر دەبێت و ڕقی لێت دەبێتەوە.   

 ١٨ وەک کوتەک و شمشێر و ت�ری ت�ژە،
ئەوەی شا�ەتی درۆ لەسەر دراوسێکەی بدات.   

 ١٩ وەک ددانی کلۆر و قاچی لەجێ چووە،
پشتبەستن بە ناپاک لە ڕۆژی تەنگانەدا.   
 ٢٠ وەک داکەندنی بەرگ لە ڕۆژی سەرمادا،

a،ان سرکە�ە بەسەر سۆدەدا�   
چڕ�نی گۆرانی بۆ دڵتەنگ.   

 ٢١ ئەگەر دوژمنەکەت برسی بوو نانی دەرخوارد بدە،
ئەگەر ت�نووی بوو ئاوی بدەرێ.   

b،٢٢ بەمە پشکۆ لەسەر سەری کەڵەکە دەکە�ت 
�ەزدان�ش پاداشتت دەداتەوە.   

 ٢3 بای باکوور باران دەهێنێت،
زمانی پاشملەش ڕووی گرژ.   

a ٢٠ لە تێکەڵکردنی سرکە و سۆدەدا کارلێکی ک�م�ا�یی ڕوودەدات، هەڵدەچێت و ئۆکسج�نی لێ دەردەچێت.  

b ٢٢ بەم کارە شەرمەزار دەبێت و پەش�مانی دەکە�تەوە.  



پەندەکانی سلێمان ١١٨3٢٦

 ٢4 باشترە لە گۆشەی سەربانێک ن�شتەجێ ب�ت،
نەک ماڵێکی هاوبەش لەگەڵ ژنێکی شەڕانی.   

 ٢5 وەک ئاوی ساردە بۆ گ�انێکی شەکەت،
هەواڵی خۆش لە واڵتێکی دوور.   

 ٢٦ وەک کان��ەکی لێڵ و ب�رێکی بۆگەنە،
ئەو کەسە ڕاستودروستەی لەبەردەم بەدکار کۆڵ دەدات.   

 ٢7 زۆر خواردنی هەنگو�ن باش ن��ە،
ڕێزدار نابێت ئەوەی داوای ڕێزلێنان بۆ خۆی دەکات.   

 ٢٨ وەک شارێکی ڕووخاوی بێ شوورا�ە،
ئەو پی�اوەی بەسەر خۆ�دا زاڵ نەبێت.   

١ وەک بەفر لە هاو�ن و باران لە کاتی دروێنەدا،٢٦

ئاواش ڕێزلێنان لە گێل ناوەشێتەوە.   
٢ وەک چۆلەکەی فڕ�و و پەڕەسێلکەی باڵگرتوو،  

ئاواشە نەفرەت بەبێ هۆ نا�یێت.   
3 قامچی بۆ ئەسپ و لغاو بۆ گوێدرێژە،  

کوتەک�ش بۆ پشتی گێلەکانە.   
4 وەاڵمی گێل مەدەوە بەپیێیی گێال�ەت��ەکەی،  

نەوەک تۆش وەک ئەوت لێ بێت.   
5 وەاڵمی گێل بدەوە بەپیێیی گێال�ەت��ەکەی،  

نەوەک لەبەرچاوی خۆی ببێت بە دانا.   
٦ وەک بڕ�نەوەی قاچەکانی خۆ�ەتی و نۆش�نی ستەمە،  

ئەوەی بە دەستی گێل پە�ام بنێرێت.   
7 وەک شۆڕبوونەوەی قاچەکانی گۆجە،  

پەند لە دەمی گێلەکان.   
٨ وەک گرێدانی بەرد بە بەردەقان��ەوە،  

ئەوەی ڕێز لە گێل دەگرێت.   
٩ وەک دڕکە لە دەستی سەرخۆش،  

پەند لە دەمی گێلەکان.   
 ١٠ وەک ت�رهاوێژێکە کوێرانە لە خەڵک بگرێت،

بەکرێگری گێل و ڕێبوار.   
 ١١ وەک سەگ بگەڕێتەوە سەر ڕشانەوەکەی،

گێل�ش گێال�ەت��ەکەی دووبارەی دەکاتەوە.   
 ١٢ کەست ب�ن�وە لەبەرچاوی خۆی دانا بێت؟

گێل لەو ز�اتر ئومێدی پیێ دەکرێت.   



١١٨4پەندەکانی سلێمان ٢٦

 ١3 تەمبەڵ دەڵێت: »شێر لەسەر ڕێگا�ە،
نەڕەشێر لەنێو گۆڕەپانەکانە.«   

 ١4 دەرگا لەسەر ڕێزە دەسووڕێتەوە،
تەمبەڵ�ش لەناو نوێنەکەی.   

 ١5 تەمبەڵ دەست دەخاتە ناو قاپ،
زەحمەتە بۆی ب�باتە ناو دەمی.   

 ١٦ تەمبەڵ لەبەرچاوی خۆی داناترە لە حەوت کەس
کە وەاڵمی ژ�رانە دەدەنەوە.   

 ١7 وەک گرتنی سەگێکە بە گوێی�ەکانی
ئەوەی ڕێبوارە و خۆی دەخاتە ناو ناکۆک��ەکەوە کە هی ئەو ن��ە.   

 ١٨ وەک شێتێک
پشکۆ و ت�ری مەرگ بهاوێژێت،   

 ١٩ ئاوا�ە ئەوەی فێڵ لە دراوسێکەی بکات و
بڵێت: »تەنها گاڵتەم کرد!«   

 ٢٠ دار نەبێت ئاگر دەکوژێتەوە،
دەمشڕ نەبێت دووبەرەکی نامێنێت.   

 ٢١ خەڵووز بۆ پشکۆ و دار بۆ ئاگرە،
پی�اوی شەڕانگێز�ش بۆ ورووژاندنی ناکۆک��ە.   

 ٢٢ قسەکانی دەمشڕ وەک پارووی بەتامە،
شۆڕ دەبێتەوە ناو ورگ.   

 ٢3 وەک گۆزەی گڵ�نی داپۆشراوە بە خڵتی ز�و
قسەی ش�ر�ن لە دڵێکی خراپەوە.   

 ٢4 ق�ن لە دڵ بە لێوەکانی خۆی دەشارێتەوە،
بەاڵم لە ناخ�دا فڕوفێڵ دادەنێتەوە.   

 ٢5 ئەگەر قسەی ش�ر�نی کرد باوەڕی پیێ مەکە،
چونکە حەوت شتی قێزەون لە دڵ�دا�ە.   
 ٢٦ هەرچەندە بە فێڵ ق�نی خۆی بشارێتەوە،
خراپەی لەناو کۆمەڵدا ئاشکرا دەبێت.   

 ٢7 ئەوەی چاڵێک هەڵکەنێت خۆی تێیی دەکەوێت،
ئەوەی بەردێک گلۆر بکاتەوە بەرەو خۆی دەگەڕێتەوە.   

 ٢٨ زمانی درۆ ڕقی لەوانە دەبێتەوە کە بر�ندار�ان دەکات،
زمانی لووس�ش وێرانکاری دەکات.   

 شانازی بە سبە�نێ مەکە،٢7 ١

چونکە نازانی ڕۆژ چی لێ دەکەوێتەوە.   



پەندەکانی سلێمان ١١٨5٢7

٢ با نامۆ ستا�شت بکات نەک دەمی خۆت،  
بێگانە نەک لێوەکانت.   

3 بەرد قورسە و لم بە سەنگە،  
بەاڵم تووڕە�یی گێل لە هەردووک�ان قورسترە.   

4 هەڵچوون توندوت�ژە و تووڕە�یی لێشاوە،  
بەاڵم کێ لەبەردەم ئ�رە�یی خۆ ڕادەگرێت؟   

5 سەرزەنشتی ئاشکرا  
لە خۆشەو�ستی شاردراوە باشترە.   

٦ بر�نی دۆست دڵسۆز�ی�ە،  
بەاڵم ماچی دوژمن بە فێڵە.   

7 کەسی تێر پیێ لە هەنگو�ن دەنێت،  
بەاڵم بۆ برسی هەموو تاڵێت��ەک ش�ر�نە.   

٨ وەک چۆلەکەی وێڵبوو لە هێالنەکەی،  
ئاوا�ە مرۆڤی وێڵ لە هەواری خۆی.   

٩ بۆن و بخورد دڵ خۆش دەکەن،  
ش�ر�نی برادەر�ش لە پەرۆشی ڕاوێژە.   

 ١٠ واز لە برادەرەکانی خۆت و باوکت مەهێنە،
لە ڕۆژی لێقەومانت مەچووە ماڵی برات،   

دراوسێیی نز�ک لە برای دوور باشترە.   

 ١١ ڕۆڵە، دانا بە و دڵم خۆش بکە،
بۆ ئەوەی وەاڵمی ئەوانە بدەمەوە کە لۆمەم دەکەن.   

 ١٢ ژ�ر خراپە دەب�نێت و خۆی دەشارێتەوە،
بەاڵم ساو�لکە مل پیێوەدەنێت و سزا دەدرێ.   

،a١3 ئەگەر کەسێک بووە کەف�لی نامۆ�ەک کەواکەی لێ وەربگرە 
لەبەر بێگانەکە بارمتەی لێ وەربگرە.   

 ١4 ئەوەی بە دەنگی بەرز داوای بەرەکەت بۆ دراوسێکەی بکات لە بە�انی زوودا،
بە نەفرەت بۆی ئەژمارد دەکرێت.   

 ١5 دڵۆپەکردنی بەردەوام لە ڕۆژی باران،
هەروەک ئافرەتی شەڕان��ە.   

 ١٦ ئەوەی دەستەمۆی بکات، با دەستەمۆ دەکات،
a ١3 وەرگرتنی جلوبەرگ وەک بارمتە نەر�ت بووە.  



١١٨٦پەندەکانی سلێمان ٢7

بە دەستی ڕاستی زە�ت دەگرێت.   

 ١7 ئاسن بە ئاسن ت�ژ دەکرێت و
a.مرۆڤ�ش ڕووی برادەرەکەی ت�ژ دەکات   

 ١٨ ئەوەی چاودێری دار هەنج�رێک بکات بەرەکەی دەخوات،
ئەوەی گەورەکەی خۆی ب�ارێزێت ڕێزی دەگ�رێت.   

 ١٩ وەک لە ئاودا وێنەدانەوەی ڕوو دەب�نرێت،
ئاواش دڵی مرۆڤ وێنەی مرۆڤەکە دەداتەوە.   

 ٢٠ ج�هانی مردووان و لەناوچوون تێر نابن،
هەروەها چاوی مرۆڤ�ش تێر نابێت.   

 ٢١ بۆتە بۆ ز�وە و کوورە بۆ زێڕ،
مرۆڤ�ش بە دەمی ستا�شکەرەکەی تاقی دەکرێتەوە.   

 ٢٢ هەرچەندە گێل لەناو هاون بکوتی،
لەگەڵ دانەوێڵە بە دەسکە هاون،   
گێال�ەت��ەکەی لێیی ج�ا نابێتەوە.   

 ٢3 باش حاڵی مێگەلەکانت بزانە،
دڵت هەر لەالی ڕانە مەڕەکانت بێت،   

 ٢4 چونکە دەوڵەمەندی هەتاسەر ن��ە،
تاج�ش نەوە بە نەوە بەردەوام نابێت.   

 ٢5 کاتێک کا نامێنێت و گ�ا دەردەکەوێت،
گ�اوگۆڵی شاخان کۆدەکرێنەوە،   

 ٢٦ بەرخەکان بۆ جلوبەرگ و
گ�سکەکان�ش بۆ نرخی کێڵگە.   

 ٢7 بەپیێیی پیێو�ست ش�ری بزن�شت دەبێت
کە بەشی خواردنی خۆت و خێزانەکەت و بژێوی کەن�زەکانت دەکات.   

 بەدکار بێ ئەوەی کەس ڕاوی بنێت هەڵدێت،٢٨ ١

بەاڵم ڕاستودروست وەک بەچکە شێر چاونەترسە.   

٢ کە �اخ�بوون لە خاکێک هەبێت م�ری زۆر دەبێت،  
بەاڵم فەرمانڕەوا�ەکی تێگە�شتوو و زانا ن�شت�مان بەرقەرار دەکات.   

3 ئەو سەرکردە�ەی هەژاران بچەوسێنێتەوە،  
وەک بارانێکی بەخوڕە ه�چ خۆراکێک ناهێڵێتەوە.   

a ١7 کار�گەری لەسەر بەرامبەرەکەی دەبێت لە ب�رکردنەوە و بڕ�اردان.  
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4 ئەوانەی واز لە تەوراتa دەهێنن ستا�شی بەدکار دەکەن،  
بەاڵم پارێزەرانی تەورات دژا�ەت��ان دەکەن.   

5 پی�اوخراپان لە دادپەروەری تێناگەن،  
بەاڵم ئەوانەی ڕوو لە �ەزدان دەکەن تەواو تێدەگەن.   

٦ باشترە هەژار ڕێگای تەواوەتی گرتبێت،  
لە دەوڵەمەند کە ڕێگاکان خواردەکاتەوە.   

7 ئەوەی تەورات ب�ارێزێت کوڕێکی تێگە�شتووە،  
بەاڵم هاوڕێیی دەستباڵوان باوکی خۆی ڕ�سوا دەکات.   

٨ ئەوەی بە سوو و بازاڕگرانکردن سامانی خۆی زۆر بکات،  
بۆ �ەکێکی کۆدەکاتەوە کە بەزە�یی بە نەداران دێتەوە.   

٩ ئەوەی گوێیی دابخات لە ب�ستنی فێرکردنەکەم،  
تەنانەت نوێژەکەشی قێزەونە.   

 ١٠ ئەوەی سەرڕاستان بەرەو ڕێگای خراپە ببات،
دەکەوێتە ئەو چاڵەوە کە خۆی هەڵ�کەندووە،   

بەاڵم ئەوانەی کە بێ کەموکوڕ�ن م�راتی باش�ان بەردەکەوێت.   

 ١١ دەوڵەمەند لەبەرچاوی خۆی دانا�ە،
بەاڵم هەژاری تێگە�شتوو دە�ی�شکنێت.   

 ١٢ لە سەرکەوتنی ڕاستودروستان شاناز�ی�ەکی گەورە هە�ە،
بەاڵم لە هەستانی بەدکاران خەڵکی خۆ�ان دەشارنەوە.   

 ١3 ئەوەی گوناهەکانی خۆی بشارێتەوە سەرناکەوێت،
بەاڵم دان�ێدانەر و وازلێهێنەر بەر بەزە�یی دەکەوێت.   

 ١4 خۆزگە دەخوازرێ بە کەسێک بەردەوام لە �ەزدان بترسێت،
بەاڵم ئەوەی دڵی خۆی ڕەق بکات دەکەوێتە خراپەوە.   

 ١5 وەک شێرێکی بە نەڕەنەڕ و ورچێکی هەڵچووە،
فەرمانڕەوای بەدکار بەسەر گەلی نەدارەوە.   

 ١٦ فەرمانڕەوای ناتێگە�شتوو زۆرداری زۆر دەکات،
بەاڵم ئەوەی ڕقی لە دەستکەوتی ناڕەوا بێت تەمەن درێژ دەبێت.   

 ١7 ئەوەی خوێنی کەسێکی لە مل بێت
هەتا ڕۆژی مردنی هەاڵتوو دەبێت.   

با کەس پشت�وانی نەکات.   
a 4 فێرکردن.  



١١٨٨پەندەکانی سلێمان ٢٨

 ١٨ ئەوەی بە ڕێگای تەواو�دا بڕوات ڕزگار دەبێت،
بەاڵم ئەوەی ڕێگاکانی خوار بکات لەپڕ دەکەوێت.   

 ١٩ ئەوەی خزمەتی زەوی خۆی بکات تێر نان دەبێت،
بەاڵم ئەوەی دوای ه�چوپووچی بکەوێت تێر هەژاری دەبێت.   

 ٢٠ کەسی دڵسۆز بەرەکەتی زۆرە،
بەاڵم ئەوەی بە پەلە بێت بۆ دەوڵەمەندی بێ سزا نابێت.   

 ٢١ ال�ەنگری باش ن��ە،
بەاڵم مرۆڤ بۆ لەتە نانێک گوناه دەکات.   

 ٢٢ کەسی بەرچاوتەنگ بە پەلە�ە بۆ دەوڵەمەندی،
بەاڵم نازانێت نەبوونی بۆ دێت.   

 ٢3 ئەوەی کەسێک سەرزەنشت بکات لە کۆتا�ی�دا پەسەندتر دەبێت
لەوەی زمانلووسی دەکات.   

 ٢4 ئەوەی دا�ک و باوکی تااڵن بکات و
بڵێت: »ئەمە گوناه ن��ە!«   

ئەو کەسە هاوبەشی کاولکارانە.   

 ٢5 چاوبرسی ناکۆکی دەوروژێنێت،
بەاڵم ئەوانەی پشت بە �ەزدان دەبەستن سەرکەوتوو دەبن.   

 ٢٦ ئەوەی پشت بە ب�رکردنەوەی خۆی ببەستێت گێلە،
بەاڵم ئەوەی بە ڕێگای دانا�ی�دا بڕوات دەرباز دەبێت.   

 ٢7 ئەوەی بە هەژار ببەخشێت نەبوون نابێت،
بەاڵم ئەوەی ڕووی لێ وەرگێڕێت نەفرەتی زۆر دەبێت.   

 ٢٨ بە هەستانی بەدکاران خەڵکی خۆ�ان دەشارنەوە،
بەاڵم بە لەناوچوون�ان ڕاستودروستان سەردەکەون.   

 ئەوەی زۆر سەرزەنشت بکرێت و هەر کەللەڕەق بێت،٢٩ ١

لەناکاو تێکدەشکێت و چارەسەر�شی نابێت.   

٢ کاتێک ڕاستودروستان زۆر بن گەل دڵخۆش دەبێت،  
کە بەدکار فەرمانڕەوا بێت گەل دەناڵێنێت.   

3 ئەوەی حەز لە دانا�یی بکات باوکی دڵخۆش دەکات،  
هاوڕێیی لەشفرۆشان�ش سامان بەف�ڕۆ دەدات.   
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4 پاشا بە دادوەری واڵت ڕادەگرێت،  
بەاڵم ئەوانەی بەدوای پارە بکەون وێرانی دەکەن.   

5 ئەو کەسەی لەگەڵ دراوسێکەی زمانلووسی بکات  
داو لەبەرپیێیی دەنێتەوە.   

٦ لە گوناهی پی�اوخراپ تەڵە هە�ە،  
بەاڵم کەسی ڕاستودروست گۆرانی دەڵێت و دڵخۆش دەبێت.   

7 کەسی ڕاستودروست گرنگی بە مافی هەژار دەدات،  
بەاڵم بەدکار ئەو گرنگ��ە تێناگات.   

٨ گاڵتەجاڕان شار دەخەنە ئاژاوەوە،  
بەاڵم دانا�ان تووڕە�یی کپ دەکەنەوە.   

٩ ئەگەر پی�اوێکی دانا گێلێک بداتە دادگا،  
گێلەکە تووڕە بێت �ان گاڵتەی پیێ بێت ئاشتی نابێت.   

 ١٠ خوێنڕێژان ڕق�ان لە کەسی دروست دەبێتەوە،
بەاڵم سەرڕاستان ژ�انی دەپارێزن.   

 ١١ گێل هەرچی تووڕە�یی لە دڵدا�ە دەر�دەبڕێت،
بەاڵم دانا خۆی دەگرێت.   

 ١٢ ئەگەر فەرمانڕەوا�ەک گوێ لە قسەی درۆ بگرێت،
هەموو خزمەتکارەکانی دەبنە بەدکار.   

 ١3 هەژار لەگەڵ زۆردار لەمەدا لە �ەکتری دەچن:
�ەزدان ڕووناکی بە چاوی هەردووک�ان دەدات.   

 ١4 ئەگەر پاشا�ەک بە ڕاستی دادوەری هەژاران بکات،
تەختەکەی هەتاهەتا�ە دەچەس�ێت.   

 ١5 داری تەمبێکردن دانا�یی دەبەخشێت،
بەاڵم منداڵ جڵەوی بەربدرێت دا�کی خۆی شەرمەزار دەکات.   

 ١٦ کاتێک بەدکاران گەشە دەکەن گوناه زۆر دەبێت،
بەاڵم ڕاستودروستان کەوتن�ان دەب�نن.   

 ١7 کوڕەکەت تەمبێ بکە دەتحەسێنێتەوە،
چێژ دەداتە گ�انت.   
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 ١٨ بەبێ سروشa گەل بەڕەاڵ دەبێت،
بەاڵم ئەوەی تەورات پە�ڕەو بکات خۆزگەی پیێ دەخوازرێت.   

 ١٩ خزمەتکار تەنها بە قسە تەمبێ نابێت،
هەرچەندە تێدەگات، بەاڵم گوێیی ناداتێ.   

 ٢٠ ئەو کەسەت ب�ن�وە بە پەلە�ە لە قسەکانی؟
گێل لەو ز�اتر ئومێدی پیێ دەکرێت.   

 ٢١ ئەوەی خزمەتکارەکەی لە منداڵ��ەوە بە ناز ڕابگرێت،
لە کۆتا�ی�دا لێیی هەڵدەگەڕێتەوە.   

 ٢٢ کەسی تووڕە ناکۆکی دەوروژێنێت،
کەسی هەڵچووش گوناهی زۆرە.   

 ٢3 لووتبەرزی مرۆڤ خۆی نزم دەکاتەوە،
بەاڵم بێف�ز ڕێزدار دەبێت.   

 ٢4 هاوبەشی دز ڕقی لە خۆی دەبێتەوە،
سوێند دەخوات و دانی پیێدا نانێت.   

 ٢5 ترسی مرۆڤ تەڵە دەنێتەوە،
بەاڵم ئەوەی پشت بە �ەزدان ببەستێت پەناگ�ر دەبێت.   

 ٢٦ زۆر کەس داوای ڕەزامەندی فەرمانڕەوا�ان دەکەن،
بەاڵم مرۆڤ لەال�ەن �ەزدانەوە دادپەروەری بەدەستدەهێنێت.   

 ٢7 قێزی ڕاستودروستان لە کەسی ناڕەوا�ە،
قێزی بەدکار�ش لەوە�ە کە ڕێگای ڕاستە.   

قسەی ئاگور

 قسەکانی ئاگوری کوڕی �اقە ئەم سروشە لەخۆ دەگرێت.3٠ ١

ئەم پی�اوە بە ئ�ت�ێلیb ڕاگە�اند:   

  ئەی خودا�ە، من شەکەتم،
بەاڵم دەتوانم بەسەر�دا زاڵ بم.   

٢ »من لە هەموو مرۆڤێک دەبەنگترم،  
تێگە�شتنی مرۆڤانەم ن��ە.   

3 فێری دانا�یی نەبووم و  

a ١٨ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b ١ ئ�ت�ێل: بڕوانە نەحەم�ا ١١ :7  .  
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ناس�نی خودای پی�رۆزم ن��ە.   
4 کێ بەرزبووەوە بۆ ئاسمان و هاتە خوارەوە؟  

کێ بای لەناو هەردوو لەپیی خۆی کۆکردەوە؟   
  کێ ئاوی لەناو جلدا پیێچا�ەوە؟

کێ هەموو ال�ەکی زەوی دامەزراند؟   
  ناوی چ��ە؟ ناوی کوڕەکەی چ��ە؟

ئەگەر دە�زان�ت پیێم بڵێ!   

5 »هەموو وشە�ەکی خودا بێگەردە،  
قەڵغانە بۆ ئەوانەی پەنای بۆ دەبەن.   
٦ ه�چ شتێک بۆ وشەکانی ز�اد مەکە،  

نەوەک سەرزەنشتت بکات و بە درۆزن دەربچ�ت.   

7 »ئەی �ەزدان، دوو شتم لێ داوا کرد�ت،  
لێمی قەدەغە مەکە پیێش مردنم:   

٨ شتی پووچ و قسەی درۆم لێ دووربخەوە،  
هەژاری �ان دەوڵەمەند�م مەدەرێ،   
بەاڵم نانی پیێو�ستی خۆم پیێ بدە،   
٩ نەوەک تێر بم و نکۆڵ�ت لێبکەم و  

بڵێم: ”�ەزدان کێ�ە؟“   
  �ان نەوەک هەژار بم و دزی بکەم و

ناوی خودای خۆم بێ ڕێز بکەم.   

 ١٠ »بوختان بە خزمەتکار مەکە لەالی گەورەکەی،
نەوەک نەفرەتت لێ بکات و تاوانبار ب�ت.   

 ١١ »نەوە�ەک هە�ە نەفرەت لە باوکی دەکات و
دا�کی پی�رۆز ناکات.   

 ١٢ نەوە�ەک هە�ە لە ڕوانگەی خۆی پاکە،
بەاڵم خۆی نەشوشتووەتەوە لە پی�سوپۆخڵ��ەکەی.   

 ١3 نەوە�ەک هە�ە چەند چاو لە هەوراز و
بەرز دەڕوانێت.   

 ١4 نەوە�ەک هە�ە ددانەکانی شمشێرن و
کاک�لەکانی چەقۆن،   

  بۆ خواردنی کڵۆڵەکان لەسەر زەوی و
نەدارەکان لەنێو خەڵکی.   
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 ١5 »زەرووa دوو کچی هە�ە،
هاوار دەکەن: ”بێنە، بێنە!“   

  »سێ شت هەن تێر نابن،
چوارەم�ش ناڵێت، ”بەسە!“:   

 ١٦ ج�هانی مردووان و منداڵدانی نەزۆک و
زەو�ی�ەک تێر ئاو نەبێت و   

ئاگرێک هەرگ�ز نەڵێت: ”بەسە!“   

 ١7 »ئەو چاوەی گاڵتە بە باوکی بکات و
سووکا�ەتی بە گوێڕا�ەڵی بکات بۆ دا�ک،   

  قەلەڕەشەکانی دۆڵ هەڵ�دەکۆڵن و
بێچووە س�سارکە کەچەڵ دە�خۆن.   

 ١٨ »سێ شت هەن زۆر سە�رن بۆ من،
چوارەم�ش تێناگەم:   

 ١٩ ڕێگای هەڵۆ لە ئاسمان،
ڕێگای مار لەسەر بەرد،   

  ڕێگای کەشتی لەناو جەرگەی دەر�ا و
ڕێگای پی�او�ش لەگەڵ کچ.   

 ٢٠ »ئەمە هەڵسوکەوتی ژنی داوێن��سە:
دەخواتb و دەمی دەسڕێتەوە و   

دەڵێت: ”خراپەم نەکردووە!“   

 ٢١ »زەوی لەژێر سێ شتدا دەلەرزێت و
لەژێر چوارەم�ش ناتوانێت بەرگە بگرێت،   

 ٢٢ خزمەتکارێک کە بووبێتە پاشا،
گێلێک کە تێر نان بێت،   

 ٢3 ئافرەتێک بێ ناز بێت و مێرد بکات،
کەن�زە�ەک ببێت بە م�راتگری خاتوونەکەی.   

 ٢4 »چوار شت هەن لەسەر زەوی بچووکن
بەاڵم لە دانا�ان داناترن:   

 ٢5 مێروولەکان بوونەوەرێکی بێهێزن،
بەاڵم لە هاو�ندا خواردنی خۆ�ان ئەمبار دەکەن.   

 ٢٦ گۆڕهەڵکەنەکان گ�انلەبەرێکی بێ توانان،

a ١5 زەروو �ان زێروو، جۆرە کرمێکی مشەخۆرە، هەروەها لە چارەسەرکردنی نەخۆشی بۆ مژ�نی خوێن بەکاردێت.  

b ٢٠ مەبەست لێیی جووت دەبێت.  
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بەاڵم لەناو بەرد النەکان�ان دروستدەکەن.   
 ٢7 کوللەکان پاشا�ان ن��ە،

بەاڵم هەموو�ان پۆل پۆل دەجوڵێن.   
 ٢٨ مارمێلکە بەدەست دەگ�ردرێت،

بەاڵم لە کۆشکی پاشادا دەب�نرێت.   

 ٢٩ »سێ شت هەن هەنگاو�ان سەنگ�نە و
چوارەم�ش ڕۆ�شتنی سەنگ�نە:   

 3٠ شێر کە پاڵەوانی هەموو گ�اندارەکانە،
لە ڕووی ه�چ شتێک ناگەڕێتەوە،   

 3١ کەڵەشێری بە ف�ز، تەگە،
پاشا�ەک�ش لە سەرکردا�ەتی لەشکرەکەی.   

 3٢ »ئەگەر گێال�ەت�ت کرد بە خۆهەڵکێشانت،
�ان پی�النی خراپت نا�ەوە،   

دەستت بخەرە سەر دەمت!   
 33 چونکە وەک چۆن ش�ر بهەژێن�ت کەرەی لێ دەردەچێت و

لووت بهەژێن�ت خوێنی لێ دێت،   
تووڕە�ی�ش بهەژێن�ت ناکۆکی لێ پیێدا دەبێت.«   

قسەی لەموئێلی �اشا

 قسەی لەموئێلی پاشا، ئەو سروشەی کە دا�کی فێری کرد:3١ ١

گوێ بگرە ڕۆڵە! گوێ بگرە، ڕۆڵەی هەناوم!  ٢  
گوێ بگرە ڕۆڵە، ڕۆڵەی نەزرەکانم!   

3 هێزت مەدە ژنان،  
ڕێگاکان�شت مەدە ژنانی لەناوبەری پاشا�ان.   

4 ئەی لەموئێل، بۆ پاشا�ان ن��ە،  
بۆ پاشا�ان ن��ە شەراب بنۆشن،   

بۆ م�ران�ش ن��ە ئارەزووی ئارەق بکەن،   
5 نەوەک بخۆنەوە و �اسا لەب�ر بکەن،  
مافی ستەملێکراوان زەوت بکەن.   

٦ ئارەق بدە بەوەی لەناودەچێت،  
شەراب�ش بەوانەی دەروون�ان تاڵە.   

7 با بخواتەوە و هەژار�ی�ەکەی لەب�ر بکات،  
ئ�تر ماندووبوونەکەی نا�ەتەوە �اد.   



١١٩4پەندەکانی سلێمان 3١

٨ بەرگری لە مافی ئەو کەسانە بکە کە ناتوانن داوای مافەکان�ان بکەن،  
بۆ مافی هەموو دەربەدەران.   

٩ دەمت بکەرەوە و بە ڕاستودروستی دادوەری بکە،  
پارێزگاری لە مافی کڵۆاڵن و نەداران بکە.   

بەشی کۆتایپیa: ژنی خانەدان
 ١٠ کێ ژنی خانەدانی دەست دەکەوێت؟

نرخی لە �اقووتb گرانترە.   
 ١١ مێردەکەی بە تەواوی پشتی پیێ دەبەستێت و

لە ه�چی کەم نابێت.   
 ١٢ ژنەکە بە درێژا�یی ژ�انی

چاکە دێنێتە سەر ڕێیی نەک خراپە.   
 ١3 خوری و کەتان هەڵدەبژێرێت،

بە دوو دەستی پەرۆشەوە ئ�ش دەکات.   
 ١4 وەک کەشتی بازرگان وا�ە،

خۆراکی خۆی لە دوورەوە دەهێنێت.   
 ١5 هێشتا شەوە لە خەو هەڵدەستێت،
خواردن بۆ ماڵەوە ئامادە دەکات و   

ئەرک بۆ کارەکەرەکان د�اری دەکات.   
 ١٦ لە کێڵگە�ەک ورد دەبێتەوە و دە�کڕێت،

بە قازانجی دەستی ڕەزەمێوێک دەچێنێت.   
 ١7 ناوقەدی توند دەبەستێت و

بازووی لێ هەڵدەکات.   
 ١٨ دەب�نێت بازرگان��ەکەی چاکە،

بە شەو چرای ناکوژێتەوە.   
 ١٩ خوری بە بازوو�ەوە دەئاڵێنێت و

تەشی لەناو لەپی�دا�ە.   
 ٢٠ دەستەکانی بۆ کڵۆڵ دەکاتەوە و

دەست درێژ دەکات بۆ نەداران.   
 ٢١ ترسی ماڵەکەی ن��ە لە بەفر،

چونکە هەموو ماڵەکەی بەرگی ئاڵ�انc لەبەردا�ە.   
 ٢٢ چەرچەف بۆ نوێنەکەی دروستدەکات،

a ١٠ هەر دێڕە هەڵبەستێک لە بەشی کۆتا�ی�دا بە پی�تێک دەست�ێدەکات، بەپیێیی ڕ�زبەندی ئەلفبێیی ع�بری.  

b ١٠ �اقووت: گەوهەری سووری تۆخ.  

c ٢١ بەرگی گەرم و ڕەنگ ئاڵ بووە، هەروەک لە کوردی پیێیی دەگوترێ قەستۆر �ان پەستەک.  
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کەتانی ناسک و ڕ�سی ئەرخەوانی لەبەر دەکات.   
 ٢3 مێردی لە دەروازەکانی شاردا ناسراوە،

لەوێ لەگەڵ پی�رانی شارەکە دادەن�شێت.   
 ٢4 ژنەکە کراسی کەتان دروستدەکات و دە�فرۆشێت،

پشتێن بۆ بازرگانانa داب�ن دەکات.   
 ٢5 هێز و ڕێز بەرگی ئەون،

پیێدەکەنێت بۆ ڕۆژانی ئا�ندە.   
 ٢٦ دەمی بە دانا�یی دەکاتەوە و

فێرکردنەکانی م�هرەبانی لەسەر زمان��ەتی.   
 ٢7 چاودێری هاتوچۆی ماڵومنداڵەکەی دەکات،

نانی تەمبەڵی ناخوات.   
 ٢٨ منداڵەکانی هەڵدەستن و خۆزگەی پیێ دەخوازن،

مێردەکەشی ستا�شی دەکات:   
 ٢٩ »زۆر ژن خانەدان بوونە،

بەاڵم تۆ لە سەرووی هەموو�انی.«   
 3٠ شۆخ و شەنگی فر�ودەرە و جوانی پووچە،

بەاڵم ئەو ئافرەتەی لە �ەزدان بترسێت، ستا�ش دەکرێت.   
 3١ ڕەنجی شانی خۆی پیێ بدەن و

با کردەوەکانی لەبەر دەروازەکانی شاردا ستا�شی بکەن.   

a ٢4 ع�بری: کەنعان��ەکان، بە مەبەستی بازرگانی گەڕۆک.  
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ژ�رمەندی ١١٩7١

ژیرمەندی
هەرچی هەیە بێ واتایە

 وتەکانی وتاربێژی ژ�رمەند، کوڕی داود، پاشا لە ئۆرشەل�م:١ ١

وتاربێژی ژ�رمەند دەڵێت:  ٢  
»بێ واتا�ە! بێ واتا�ە!   
  بێ واتا، هەر بێ واتا�ە!

هەرچی هە�ە بێ واتا�ە.«   

3 مرۆڤ لە هەموو ماندووبوونەکەی چی بۆ دەمێنێتەوە،  
کە لەسەر زەویa پیێوەی ماندوو دەبێت؟   

4 نەوە�ەک دێت و نەوە�ەک دەڕوات،  
بەاڵم زەوی هەتاهەتا�ە هەر هە�ە.   

5 خۆر هەڵدێت و خۆرئاوا دەبێت،  
بە پەلە�ە بۆ شوێنەکەی لەوێوە هەڵدێت.   

٦ با هەڵدەکات بەرەو باشوور و  
دەسووڕێتەوە بەرەو باکوور،   
  دەسووڕێتەوە و دەسووڕێتەوە،

هەم�شە بۆ خولگەکەی خۆی دەگەڕێتەوە.   
7 هەرچەندە هەموو ڕووبارەکان بەرەو دەر�ا دەچن،  

بەاڵم دەر�ا هەر پڕ نابێت.   
  ڕووبارەکان بۆ شوێنەکەی خۆ�ان دەچنەوە،

بۆ ئەوێ دەڕۆن و دەگەڕێنەوە.   
٨ هەموو شتەکان ماندووکەرن،  

مرۆڤ ناتوانێت دەر�انببڕێت.   
  چاو لە سە�رکردن تێر نابێت و

گوێ لە ب�ستن پڕ نابێت.   
٩ ئەوەی بووە هەر ئەو دەبێت،  

ئەوەی کراوە هەر ئەو دەکرێت،   
ه�چی نوێ لەسەر زەوی ن��ە.   
 ١٠ ه�چ شتێک ن��ە کە بگوترێت:

»سە�ر بکە، ئەمە نوێی�ە!«   
  لە دێرزەمانەوە هەر بووە،

a 3 لە ع�بری نووسراوە لەژێر خۆردا، بەاڵم مەبەست لەسەر زەو�ی�ە نەک لەبەر گەرمای هەتاو.  
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لە سەردەمانی پیێش ئێمەوە.   
 ١١ کەس �ادی نەوەکانی پیێشوو ناکاتەوە،

تەنانەت نەوەکانی داهاتووش   
  نا�ەنەوە �ادی

ئەوانەی کە لەپاش ئەوان دێن.   

دانایپی بێ واتایە
١٢ من کە وتاربێژی ژ�رمەندم، پاشای ئ�سرائ�ل بووم لە ئۆرشەل�م. ١3 لە ڕێگای 

ئەو  هەموو  بە  سەبارەت  لێکۆڵ�نەوە  و  فێربوون  بۆ  کرد  تەرخان  خۆمم  دانا�ی�ەوە 
مرۆڤی  شانی  لەسەر  خودا  کە  گرانە  بارێکی  کراون.  زەوی  لەسەر  کە  کارانەی 
داناوە! ١4 ڕوان�مە هەموو کردارەکان کە لەسەر زەو�دا کراون و ئەوەتا هەمووی بێ 

واتا�ە و گڤەی با�ە.

 ١5 خوار ناتوانرێت ڕاست بکرێتەوە و
ونبوو ناتوانرێت بژمێردرێت.   

هەموو  لە  بوو  زۆرتر  دانا�ی�م  بووم،  مەزن  من  »ئەوەتا  گوتم:  خۆمدا  دڵی  ١٦ لە 

ئەوانەی پیێش من لەسەر تەختی ئۆرشەل�م بوون و دڵم دانا�یی و زان�نی زۆری ب�نی.« 
١7 ئ�نجا خۆمم تەرخان کرد بۆ تێگە�شتن لە دانا�یی، هەروەها شێتی و گێلی، ئەو 

کاتە بۆم دەرکەوت ئەمەش بە هەمان شێوە گڤەی با�ە،

 ١٨ چونکە لە زۆری دانا�یی، پەستی زۆر دەبێت و
ئەوەی زان�نی ز�اتر بێت خەمی ز�اد دەبێت.   

شادی بێ واتایە

 من لە دڵی خۆمدا گوتم: »ئێستا وەرە با بە شادی تاق�ت بکەمەوە، جا چاکە ٢ ١

گوتم:  پیێکەن�نەوە  ٢ لەبارەی  واتا.  بێ  بووە شتێکی  ئەم�ش  بەاڵم  دەب�ن�ت!« 
بە شەراب  دا ڕۆحی خۆم  3 هەوڵم  »گێال�ەت��ە! ئەی شادی دەتگە�ەنێتە چی؟« 
شاد و گێل بکەم، لەو کاتەی کە هێشتا ب�رم بە دانا�یی ڕێنما�یی دەکردم. و�ستم 

بب�نم چی بۆ مرۆڤ باشە کە بە درێژا�یی ڕۆژانی ژ�انی لەژێر ئاسماندا ب�کات.
4 کاری مەزنم ئەنجام دا، چەند�ن ماڵم بۆ خۆم بن�اد نا، چەند�ن ڕەزم بۆ خۆم 

چاند، 5 باخ و بێستانم دروستکرد، لەناو�اندا هەموو جۆرە دارێکی بەردارم چاند. 
و  7 کۆ�لە  بدەم.  ئاو  سەوزەکان  دارستانە  لەوێوە  هەتا  دروستکرد  ئاوم  ٦ حەوزی 

کەن�زەم کڕی و چەند کۆ�لە�ەکی د�کەشم هەبوو کە لە ماڵەکەم لەدا�ک ببوون. 
هەروەها سەرما�ەی مەڕ و مانگام زۆرتر بوو لە هەموو ئەوانەی پیێش من لە ئۆرشەل�م 
بوون. ٨ زێڕ و ز�و و گەنج�نەی پاشاکان و هەرێمەکانم بۆ خۆم کۆکردەوە، چەند�ن 
ژن و پی�اوی گۆران�بێژ و کەن�زەم بۆ خۆم دانا. ئەوەی چێژ بداتە مرۆڤ بۆ خۆم دامنا. 
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لەگەڵ  بوون،  ئۆرشەل�م  لە  من  پیێش  ئەوانەی  هەموو  لە  بووم  پا�ەدارتر  و  ٩ مەزن 

هەموو ئەمانەشدا هەر بە دانا�یی مامەوە.

 ١٠ هەرچی چاوم خواستی ڕێم لێ نەگرت،
ئەوەی دڵم پیێیی خۆش بوو کردم.   

  دڵم بە هەموو ماندووبوونەکەم خۆش بوو،
ئەمەش پاداشتی هەموو ماندووبوونەکەم بوو.   

 ١١ بەاڵم کاتێک سە�ری هەموو کارەکانی دەستی خۆمم کرد،
لەوانەی کە پیێ�انەوە ماندوو ببووم،   

  ب�ن�م هەمووی بێ واتا بوون وەک گڤەی با.
لەسەر زەوی ه�چت بۆ نامێنێتەوە.   

دانایپی و گێالیەتی بێ واتان
 ١٢ پاشان ئاوڕم دا�ەوە بۆ ئەوەی دانا�یی و

شێتی و گێال�ەتی بب�نم،   
  چونکە ئەو کەسەی کە دوای پاشا دێت
چی ز�اتر دەکات، لەوەی پیێشتر کراوە؟   

 ١3 جا ب�ن�م دانا�یی لە گێلی بەسوودترە،
وەک چۆن ڕووناکی بەسوودترە لە تار�کی.   

 ١4 دانا چاوی لە سەر�دا�ە،
بەاڵم گێل بە تار�ک�دا دەڕوات،   

  پاشان بۆم دەرکەوت
کە هەردووک�ان �ەک چارەنووس�ان هە�ە.   

١5 ئ�نجا لە دڵی خۆمدا گوتم:

  »ئەوەی لە گێل ڕوودەدات لە من�ش ڕوودەدات،
ئ�تر قازانجی چ��ە کە من داناتربم؟«   

  لەبەر ئەوە لە دڵی خۆمدا گوتم:
»ئەمەش هەر بێ واتا�ە.«   

 ١٦ نە دانا و نە گێل، هەتاهەتا�ە �اد ناکرێنەوە،
لە ڕۆژانی داهاتوودا هەردووک�ان لەب�ر دەچنەوە.   

  هەروەک گێل، داناش دەمرێت.

ماندووبوون بێ واتایە
١7 ئ�تر ڕقم لە ژ�ان هەستا، چونکە ئەوەی لەسەر زەو�دا دەکرێت، لەالم خراپە، 

هەمووی بێ واتا�ە و گڤەی با�ە. ١٨ ڕقم لە هەموو ماندووبوونەکەم هەستا کە لەسەر 
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بۆ ئەو کەسەی بەجێدەهێڵم  ناچاری  بە  لەبەر ئەوەی  زەو�دا ڕەنجم بۆی کێشا، 
لەگەڵ  �ان گێل؟  دانا دەبێت  ئەو کەسە  ١٩ کێ دەزانێت  لەپاش خۆم دێت.  کە 
ئەوەشدا دەست بەسەر هەموو ماندووبوونەکەم دەگرێت کە لەسەر زەو�دا ڕەنجم 
بۆی کێشا. ئەمەش هەر بێ واتا�ە. ٢٠ ئ�تر دڵی خۆم بێ ئومێد بووە لە هەموو ئەو 
ماندووبوونە کە لەسەر زەو�دا پیێوەی ماندوو بووم. ٢١ لەوانە�ە کەسێک بە دانا�یی 
و زان�ن و کارامە�ی�ەوە خۆی ماندوو بکات، بەاڵم بۆ کەسێک کە پیێوەی ماندوو 
نەبووبێت وەک م�رات بەجێیی بهێڵێت. هەروەها ئەمەش بێ واتا�ە و نەهامەت��ەکی 
بە  ئەو ماندووبوون و کۆششەی کە  لە هەموو  بۆ مرۆڤ  تێدا�ە  ٢٢ چی  گەورە�ە. 
دڵەڕاوکێ لەسەر زەو�دا ڕەنجی بۆ دەکێشێت؟ ٢3 بە درێژا�یی ژ�انی کارەکەی پڕ لە 

خەم و ئازارە، بگرە لە شەو�شدا ب�ری ئاسوودە نابێت. ئەمەش هەر بێ واتا�ە.
ن��ە بۆ مرۆڤ کە بخوات و بخواتەوە و چێژ لە ماندووبوونەکەی  ٢4 لەوە باشتر 

بب�نێت. هەروەها ئەمەشم ب�نی کە لە خوداوە�ە، ٢5 چونکە بەبێ خودا کێ دەتوانێت 
بخوات و کێ دەتوانێت خۆشی بب�نێت؟ ٢٦ خودا ئەوەی چاکە لەبەردەمی، دانا�یی 
بە کۆکردنەوەی ماڵ  زان�ن و دڵخۆشی دەداتێ، گوناهبار�ش خەر�ک دەکات  و 
دەکات.  پەسەندی  ئەو کەسەی کە خودا  ب�داتە  هەتا  ئەمبارکردنی،  و  و سامان 

ئەمەش بێ واتا�ە و گڤەی با�ە.

وەرزێک بۆ هەر ش�پێک

 هەر شتێک وەرزی خۆی هە�ە،3 ١

هەر چاالک��ەک لەسەر زەوی کاتی خۆی هە�ە:   

لەدا�کبوون کاتی خۆی هە�ە و مردن�ش کاتی خۆی،  ٢  
چاندن کاتی خۆی هە�ە و هەڵکێشانی چێنراو�ش کاتی خۆی،   

کوشتن کاتی خۆی هە�ە و چاکبوونەوەش کاتی خۆی،  3  
ڕووخاندن کاتی خۆی هە�ە و بن�ادنان�ش کاتی خۆی،   

گر�ان کاتی خۆی هە�ە و پیێکەن�ن�ش کاتی خۆی،  4  
ش�وەن گێڕان کاتی خۆی هە�ە و سەماکردن کاتی خۆی،   

بەرد باڵوکردنەوە کاتی خۆی هە�ە و بەرد کۆکردنەوە کاتی خۆی،  5  
لەئامێزگرتن کاتی خۆی هە�ە و لەئامێزنەگرتن�ش کاتی خۆی،   

کۆڵدان کاتی خۆی هە�ە و کۆڵنەدان کاتی خۆی،  ٦  
پارێزگار�کردن کاتی خۆی هە�ە و فڕێدان کاتی خۆی،   

دڕاندن کاتی خۆی هە�ە و دوور�نەوە کاتی خۆی،  7  
بێدەنگی کاتی خۆی هە�ە و قسەکردن کاتی خۆی،   

خۆشو�ستن کاتی خۆی هە�ە و ڕق کاتی خۆی،  ٨  
جەنگ کاتی خۆی هە�ە و ئاشتی کاتی خۆی.   

٩ کرێکار چی بۆ دەمێنێتەوە لەوەی خۆی پیێوە ماندوو دەکات؟ ١٠ ئەو بارەم ب�نی 
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کە خودا داو�ەتی بە ئادەم�زاد هەتا هەڵ�بگرن. ١١ خودا هەموو شتێکی دروستکرد 
کە لە کاتی خۆ�دا جوان بێت، هەروەها وای کرد مرۆڤ هەستی ژ�انی هەتاهەتا�یی 
هەبێت؛ لەگەڵ ئەوەشدا کەس ناتوانێت لە بنجوبنەوانی کاری خودا تێبگات، لە 
سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی. ١٢ جا زان�م کە لەوە باشتر ن��ە بۆ مرۆڤ کە پیێیی دڵخۆش 
بێت و چاکە بکات لە ژ�ان�دا. ١3 هەروەها کە هەموو مرۆڤێک بخوات و بخواتەوە 
و چێژ لە هەموو ماندووبوونەکەی بب�نێت، ئەوە د�اری خودا�ە. ١4 زان�م کە هەموو 
ئەوەی خودا ئەنجامی دەدات بۆ هەتاهەتا�ە، ه�چی بۆ ز�اد ناکرێت و ه�چ�شی 

کەم ناکرێتەوە. خودا کردوو�ەتی بۆ ئەوەی خەڵک لێیی بترسن.

 ١5 ئەوەی هە�ە پیێشتر هەبووە،
ئەوەش کە دەبێت پیێشتر بووە،   

خوداش لێ�رس�نەوە لەسەر ڕابردوو دەکات.   

١٦ هەروەها لەسەر زەوی ب�ن�م:

  خراپەکاری لە جێیی دادپەروەری،
بەدکار�ش لە جێگای ڕاستودروستی.   

١7 جا لە دڵی خۆمدا گوتم:

  »کەسی ڕاستودروست و خراپەکار�ش
خودا دادگا�یی هەردووک�ان دەکات،   

  چونکە بۆ هەر چاالک��ەک کاتی خۆی دەبێت،
بۆ بڕ�اردان�ش لەسەر هەر کارێک کاتی خۆی.«   

دەکاتەوە  تاق��ان  خودا  ئادەم�زاد،  بە  »سەبارەت  گوتم:  خۆمدا  دڵی  لە  ١٨ من 

١٩ بێگومان  شێوە�ەن.  بەو  ئەوان�ش  چۆنە  ئاژەڵ  کە  تێ�انبگە�ەنێت  ئەوەی  بۆ 
وەک  ئەم�ان  مردنی  چونکە  ئاژەڵە،  چارەنووسی  هەروەک  مرۆڤ  چارەنووسی 
مردنی ئەو�انە و �ەک هەناسە بۆ هەردووک�انە، مرۆڤ ه�چی لە ئاژەڵ ز�اتر ن��ە. 
بێگومان هەرچی هە�ە بێ واتا�ە. ٢٠ هەموو بۆ �ەک شوێن دەڕۆن: هەردووک�ان لە 
خۆڵەوە هاتن و دەشگەڕێنەوە بۆ خۆڵ. ٢١ کێ دەزانێت: ئا�ا ڕۆحی ئادەم�زاد بەرەو 

سەرەوە هەڵدەکشێت �ان ڕۆحی ئاژەڵ بەرەو خوارەوە بۆ زەوی دادەبەزێت؟«
٢٢ ئ�تر ب�ن�م لەوە باشتر ن��ە کە مرۆڤ بە کارەکەی دڵخۆش بێت، لەبەر ئەوەی 

ئەمە بەشی ئەوە، چونکە کێ دە�ب�نێت بۆ ئەوەی ب�گێڕێتەوە کە لەدوای ئەو چی 
دەبێت؟

س�ەمکاری، ماندووبوون، تەنهایپی

 پاشان ئاوڕم دا�ەوە و ب�ن�م هەموو ئەو ستەمەی کە لەسەر زەو�دا دەکرێت و 4 ١

ئەوەتا:
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  فرمێسکی ستەملێکراوانم ب�نی،
کەس نەبوو دڵنەوا�ی�ان بکات،   

  ستەمکاران�ش�ان زەبر�ان بەدەست بوو،
کەس نەبوو دڵنەوا�ی�ان بکات.   
٢ خۆزگە بە مردووان دەخوازرێت  

کە دەمێکە مردوون،   
  ئەوان خۆشحاڵترن لەوانەی

کە لە ژ�اندا ماون.   
3 بەاڵم لە هەردووک�ان باشتر ئەوە�ە  

کە هێشتا لەدا�ک نەبووە،   
  ئەوەی ئەو خراپەکار�ی�ەی نەد�وە

کە لەسەر زەوی ئەنجام دەدرێت.   

4 من ب�ن�م کە هەموو ماندووبوون و هەموو ئەوەی مرۆڤ بەرهەمی دەهێنێت لە 

ئەنجامی ئەو کێشمەکێشەی کە مرۆڤ بەرامبەر بە نز�کەکەی دە�کات، ئەمەش 
بێ واتا�ە و گڤەی با�ە.

5 کەسی گێل دەست دەخاتە سەر دەست و  
گۆشتی خۆی دەخوات.   
٦ مشتێک حەسانەوە باشترە  

لە دوو مشتی پڕ ماندووبوون و گڤەی با.   

7 د�سان شتێکی بێ واتام لەسەر زەوی ب�نی:

٨ �ەکێکی تاک و تەنها،  
نە کوڕی هەبوو، نە برا،   

  هەموو ماندووبوونەکەی بێ کۆتا�یی بوو،
هەروەها چاوی لە دەوڵەمەندی تێر نەدەبوو.   

  گوتی: »ئ�تر بۆ کێ خۆم ماندوو بکەم و
گ�انی خۆم بۆچی لە خۆشی بێبەش بکەم؟«   

  ئەمەش بێ واتا�ە و بارێکی قورسە.

٩ دوو کەس لە �ەک کەس باشترە،  
چونکە لە ماندووبوونەکە�ان قازانجێکی باشتر�ان دەبێت.   

 ١٠ ئەگەر �ەکێک�ان بکەوێت،
هاوڕێکەی هەڵ�دەستێنێتەوە.   

  بەاڵم قوڕبەسەر ئەوەی کە تەنها�ە،
دەکەوێت و کەس ن��ە هەڵ�بستێنێتەوە.   

 ١١ هەروەها ئەگەر دوو کەس پیێکەوە ڕابکشێن، گەرم دەبنەوە،
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بەاڵم �ەکێک تەنها بێت، چۆن گەرم دەبێتەوە؟   
 ١٢ ئەگەر �ەکێک �ەک کەس ببەزێنێت،

دووان دەتوانن بەرامبەری بوەستن،   
  گور�سی سێ تاڵ�ش زوو ناپسێت.

�لە بەرزبوونەوە بێ واتایە
١3 گەنجێکی هەژار و دانا باشترە لە پاشا�ەکی پی�ر و گێل، کە ئ�تر ناتوانێت گوێ 

هەتا  دەرەوە  هاتبێتە  بەند�خانەوە  لە  گەنجەکە  ١4 دەشێت  بگرێت.  هۆشداری  لە 
ببێت بە پاشا، �اخود بە هەژاری لەو شانش�نەدا لەدا�ک بووبێت. ١5 ڕوان�مە هەموو 
ئەو مرۆڤانەی کە بەسەر زەو�دا هاتوچۆ�ان دەکرد پشتگ�ری گەنجەکە�ان دەکرد 
کە جێگەی پاشاکەی گرتەوە. ١٦ ئەو مرۆڤانەی کە هاتنە بەردەمی پاشا بێشومار 

بوون، بەاڵم گەل دڵ�ان بەو پاشا�ە خۆش نەبوو. ئەمەش بێ واتا�ە و گڤەی با�ە.

ئەنجامدانی نەزر

پیێشەوە هەتا 5 بە. وەرە  پیێیی خۆت  ئاگاداری  بۆ ماڵی خودا،   کاتێک دەچ�ت  ١

گوێ بگر�ت، نەوەک قوربانی گێلەکان بکەی کە خراپەکاری خۆ�ان نازانن.

٢ با دەمت لە قسەکردندا پەلە نەکات،  
با دڵ�شت خێرا نەکات،   

لە دەربڕ�نی قسە لەبەردەم خودا،   
  چونکە خودا لە ئاسمانە و

تۆ لەسەر زەو�ت،   
لەبەر ئەمە با وشەکانت کەم بن.   

3 خەون لە ئەنجامی ماندووبوونی زۆرەوە دێت و  
قسەی گێل�ش لە زۆر گوتن.   

4 ئەگەر نەزرێکتa بۆ خودا کرد، دوا مەکەوە لە ئەنجامدانی، چونکە بە گێلەکان 

نەزر نەکە�ت  5 باشترە  نابێت. جا ئەوەی نەزرت کردووە ئەنجامی بدە.  دڵخۆش 
لەوەی ب�کە�ت و ئەنجامی نەدە�ت. ٦ ڕێگا مەدە دەمت وا بکات لەشت گوناه 
بکات و لەبەردەم نێردراوی پەرستگاb مەڵێ: »ئەم نەزرە هەڵە بوو.« بۆچی خودا 
و  خەون  7 ز�ادبوونی  ببات؟  لەناوی  کردووتە  ئەوەی  و  بێت  تووڕە  قسەکەت  لە 

چەنەبازی بێ واتان، لەبەر ئەوە لەخواترس بە.

a 4 واتە پابەندکردنی مرۆڤ خۆ�ەتی بە مەرجێکەوە، لە کاتێکدا کە داخواز�ی�ەک بەرز دەکاتەوە بۆ خودا و بە ئەرێ وەاڵم دەدرێتەوە لەال�ەن خوداوە. بڕوانە سەرژمێری 

  .  ٢١ :٢

b ٦ بڕوانە مەالخی ٢ :7  .  
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سامان بێ واتایە
٨ ئەگەر ب�ن�ت لە هەرێمێکدا هەژار ستەمی لێ کرا و ڕاستودروستی و دادپەروەری 

بەرزتر  لێ�رسراوی  بەرز  لێ�رسراوی  چونکە  مەبە،  سەرسام  ئەوا  خرا،  پشتگوێ 
دەپارێزێت و بەرزتر�ش لەوان هەردووک�ان دەپارێزێت. ٩ بەاڵم گەل لە واڵت سوود 

وەردەگرن، چونکە پاشا هەموو کێڵگەکانی دەپارێزێت.

 ١٠ ئەوەی حەزی لە پارە بێت لە پارە تێر نابێت،
ئەوەی حەزی لە سامان بێت لە داهات تێر نابێت،   

هەروەها ئەمەش بێ واتا�ە.   

 ١١ بە ز�ادبوونی خێروبێر
ز�اد دەبن ئەوانەی دە�خۆن.   

  ئا�ا چ سوودێکی بۆ خاوەنەکەی هە�ە،
جگە لەوەی تەنها چاوەکانی تێری لێ دەخۆن؟   

 ١٢ خۆشە خەوی کارگەر،
کەم بخوات �ان زۆر،   
  بەاڵم تێر�یی دەوڵەمەند
ڕێ بە خەو نادات.   

١3 خراپە�ەکی ناخۆش هە�ە لەسەر زەو�دا ب�ن�م:

  سامانێک پارێزراوە بۆ خراپەی خاوەنەکەی،
ئەم سامانەش لە مامەڵە�ەکی خراپدا لەناوچوو،  ١4 

ئ�نجا کوڕێکی بوو و ه�چی بۆ نەما�ەوە هەتا بۆ کوڕەکەی بەجێبهێڵێت.   
 ١5 وەک چۆن لە سکی دا�کی هاتە دەرەوە،

بە ڕووتی دەگەڕێتەوە، دەڕوات وەک هات.   
  ه�چ شتێک لە ماندووبوونەکەی نابات

لەگەڵ دەستی کە دەڕوات.   

١٦ ئەمەش خراپە�ەکی ناخۆشە:

  هەروەک چۆن مرۆڤ دێتە ج�هان، بە هەمان شێوە بەجێدەهێڵێت،
ئەوەی ماندووبوونەکەی بۆ با دەبێت   

چ قازانجێک دەکات؟   
 ١7 هەروەها هەموو ڕۆژانی ژ�انی لە تار�ک�دا بەسەردەبات،

لەگەڵ وەڕسبوونێکی زۆر و نەخۆشی و تووڕە�یی.   

بخواتەوە  و  بخوات  مرۆڤ  کە  گونجاوە،  ئەوەی  باشە،  ب�ن�ومە  من  ١٨ ئەوەی 

بە  دەبێت،  ماندوو  پیێوەی  زەو�دا  لەسەر  کە  ئەوەی  هەموو  لە  بب�نێت  و خۆشی 
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درێژا�یی ئەو ڕۆژگارە کەمەی کە خودا پیێ�داوە، چونکە بەشی ئەوە. ١٩ هەروەها کە 
لێیی  خودا بە �ەکێک دەوڵەمەندی و سامان دەدات و ئەو�ش دەتوانێت سوودی 
وەربگرێت و بە بەشی خۆی ڕازی بێت و بە ماندووبوونەکەی دڵخۆش بێت، ئەمە 
د�ار�ی�ەکە لە خوداوە. ٢٠ جا ڕۆژگاری ژ�انی بەب�ر نا�ەتەوە، چونکە خودا بە خۆشی 

دڵ��ەوە خەر�کی کردووە.

 بارگران��ەکم لەسەر زەوی ب�ن�وە کە ئادەم�زاد خراپ گ�رۆدە بوون بە دەست�ەوە، ٦ ١

کەمی  ه�چ  و  پیێدابێت  ڕێزی  و  سامان  و  دەوڵەمەندی  خودا  ٢ کەسێک 

نەبێت لەوەی گ�انی ئارەزووی دەکات، بەاڵم خودا دەسەاڵتی پیێنەداوە بۆ ئەوەی 
ب�خوات، بەڵکو بێگانە دە�خوات، ئەمە بێ واتا�ە و دەردێکی خراپە.

تەمەنی زۆر  بژ�یێت و  3 ئەگەر کەسێک سەد منداڵی هەبێت و سااڵنێکی زۆر 

دەڵێم:  نەبێت،  بۆ  ناشتنی  هەروەها  و  نەبێت  خۆشی  تێر  گ�انی  بەاڵم  بێت، 
دەڕوات،  تار�ک�دا  بە  و  دێت  واتا�انە  بێ  4 چونکە  باشترە،  لەو  لەبارچووێک 
دەشزانێت،  نە  و  ب�نی  خۆری  نە  5 هەروەها  دادەپۆشرێت.  تار�کی  بە  ناو�شی 
خۆشی  بەاڵم  بژ�یێت  دووبارەش  ساڵ  هەزار  ٦ ئەگەر  کەسە.  لەو  ئاسوودەترە  ئەم 

نەب�نێت، ئا�ا هەمووان بۆ �ەک شوێن ناڕۆن؟

7 هەموو ماندووبوونی مرۆڤ بۆ دەم��ەتی،  
بەاڵم هەرگ�ز تێر ناخوات.   

٨ دانا چی لە گێل ز�اترە؟  
چی �ارمەتی هەژار دەدات   

  کە ئەو بزانێت چۆن هەڵسوکەوت بکات
لەگەڵ ئەوانەی کە لە ژ�اندان؟   

٩ ئەوەی هەتە و لەبەرچاوتە  
باشترە لەوەی کە ن�تە و ئارەزووت لێ�ەتی.   

ئەمەش بێ واتا�ە و گڤەی با�ە.   

 ١٠ ئەوەی هەبووە لە کۆنەوە ناوی لێنراوە و
زانراوە.   

  مرۆڤ ناتوانێت ملمالنێ لەگەڵ �ەکێک بکات
کە لە خۆی بەهێزترە.   

 ١١ ئەوەندە قسە ز�اد دەبێت،
ئەوەندە سوودی کەم دەبێتەوە،   
جا مرۆڤ چی بۆ دەمێنێتەوە؟   

١٢ کێ دەزانێت چی باشە بۆ مرۆڤ لە ژ�اندا کە درێژی تەمەنی بێ واتا وەک 

چی  زەوی  لەسەر  ئەو  پاش  ڕادەگە�ەنێت  مرۆڤ  بە  کێ  بەسەردەچێت؟  سێبەر 
ڕوودەدات؟
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دانایپی

 ناوبانگی باش لە بۆنی خۆش باشترە و7 ١

ڕۆژی مردن�ش لە ڕۆژی لەدا�کبوون.   
٢ چوون بۆ ماڵی ماتەمدار باشترە  
لە چوون بۆ ماڵی ئاهەنگدار،   

  چونکە مردن کۆتا�یی هەموو مرۆڤێکە،
ز�ندوو دە�خاتە دڵی خۆ�ەوە.   
3 وەڕسبوون لە پیێکەن�ن باشترە،  

چونکە بە خەمۆکی ڕوخسار دڵ چاک دەبێتەوە.   
4 دڵی دانا�ان لە ماڵی ماتەمدارە و  

دڵی گێالن�ش لە ماڵی ئاهەنگدارە.   
5 گوێگرتن لە سەرزەنشتی دانا باشترە  
لە گوێگرتن لە گۆران�یی گێلەکان،   

٦ چونکە پیێکەن�نی پی�اوی گێل،  
وەک قرچەی دڕکە کە لەژێر مەنجەڵدا.   

ئەمەش هەر بێ واتا�ە.   

7 زۆرداری پی�اوی دانا گێل دەکات و  
بەرت�ل دڵ گەندەڵ دەکات.   

٨ کۆتا�یی شت باشترە لە سەرەتاکەی،  
پشوو درێژ باشترە لە هەڵەشە.   

٩ لە ناخەوە زوو پەست مەبە،  
چونکە تووڕە�یی لەناو سنگی گێلەکاندا جێگ�رە.   

 ١٠ مەڵێ: »بۆچی سەردەمانی کۆن لە ئەمڕۆ باشتر بوون؟«
چونکە لە دانا�ی�ەوە ن��ە لەمە پرس�ار دەکە�ت.   

 ١١ دانا�یی باشە وەک م�رات و
بە سوودە بۆ ئەوانەی کە خۆر دەب�نن.   

 ١٢ دانا�یی پەناگا�ە
وەک چۆن پارەش پەناگا�ەکە،   

  بەاڵم ئەمە سوودی زان�نە:
دانا�یی ژ�ان دەبەخشێت بە خاوەنەکەی.   

١3 تەماشای کاری خودا بکە:

  کێ دەتوانێت ڕاستی بکاتەوە
ئەوەی خودا خواری کردووەتەوە؟   
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 ١4 لە ڕۆژی باشدا، لە خۆش�دا بە،
بەاڵم لە ڕۆژی خراپدا، ئەوە بزانە کە   

  خودا هەردووک�انی دروستکردووە.
  ئ�تر مرۆڤ ناتوانێت ه�چ شتێک

سەبارەت بە داهاتووەکەی بدۆزێتەوە.   

١5 لە ڕۆژگاری بێ واتای خۆمدا ئەم دووانەم ب�نی:

  کەسی ڕاستودروست هە�ە بە ڕاستودروست��ەکەی دەفەوتێت،
خراپەکار�ش هە�ە درێژە بە خراپەکەی دەدات.   

 ١٦ زۆر ڕاستودروست مەبە و
ز�اد دانا مەبە.   

بۆچی خۆت تێکدەدە�ت؟   
 ١7 زۆر بەدکار مەبە و

مەبە بە گێل.   
بۆچی بمر�ت لە کاتی خۆت نەبێت؟   
 ١٨ باشترە دەست بە �ەکێک�انەوە بگر�ت و
دەست لەوەی د�کەش شل نەکە�ت،   

چونکە لەخواترس بە ه�چ شێوە�ەک ز�ادەڕۆ�یی ناکات.   

 ١٩ دانا�یی دانا بەهێزتر دەکات
لە دە فەرمانڕەوا کە لە شاردا بن.   

 ٢٠ بێگومان ه�چ مرۆڤێکی ڕاستودروست لەسەر زەو�دا ن��ە،
کە چاکە دەکات و هەرگ�ز گوناه ناکات.   

 ٢١ هەروەها هەموو قسە�ەک کە دە�کەن دڵی خۆتی مەدەرێ،
نەوەک گوێت لە خزمەتکارەکەت بێت نەفرەتت لێ بکات،   

 ٢٢ چونکە دڵت دەزانێت
کە تۆش زۆر جار نەفرەتت لەوانی د�کە کردووە.   

٢3 هەموو ئەمانەم بە دانا�یی تاقی کردەوە و گوتم:

  »دانا دەبم،«
کەچی لێم دوور بوو.   

 ٢4 ئەو دانا�ی�ە کە هە�ە دوورە و زۆر قووڵە؛
کێ دە�دۆزێتەوە؟   

 ٢5 هاتم سەرنجم دا لە دانا�یی و لێم کۆڵ��ەوە و
گەڕام بەدوای ڕاست�ەکاندا بۆ ئەوەی لێیی تێبگەم،   
  لە ئەنجامدا بۆم دەرکەوت کە خراپەکاری نەزان�نە و
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گێال�ەت�ش شێت��ە.   

 ٢٦ من دۆز�مەوە کە لە مردن تاڵترە
ئەو ژنەی کە تۆڕە و دڵی تەڵە�ە،   

  دەستەکان�شی کۆتن.
ئەوەی لەبەردەم خودا چاک بێت، لێیی دەرباز دەبێت،   

بەاڵم گوناهبار بە تەڵەکە�ەوە دەبێت.   

٢7 وتاربێژی ژ�رمەند دەڵێت: »سە�ر بکە، ئەمەم دۆز�ی�ەوە:

  »بۆ ئەوەی بگەمە ئەنجامی ڕاست��ەکان زان�ار�ی�ەکانم �ەک بە �ەک کۆکردەوە،
لە کاتێکدا کە هێشتا دەگەڕام و  ٢٨ 
جارێ نەگە�ەشتبوومە ئەنجام،   

  پەندێکم ب�ستووە کە دەڵێت:
”لەنێو هەزار پی�اودا تەنها �ەکێکم دۆز�ی�ەوە،   
  بەاڵم لەنێو هەموو�ان �ەک ئافرەتم نەب�نی.“

 ٢٩ تەنها شتێکم دۆز�وەتەوە، ئەمەش ئەوە�ە:
خودا مرۆڤی لەسەر بنچ�نە�ەکی ڕاست دروستکردووە،   

بەاڵم ئەوان دوای داهێنانی زۆر کەوتوون.«   

 کێ وەک مرۆڤی دانا�ە؟٨ ١

کێ ڕوونکردنەوەی شت دەزانێت؟   
  دانا�یی مرۆڤ ڕووی ڕووناک دەکاتەوە و

تاڵی ڕوخساری دەگۆڕێت.   

فەرمانی �اشا بەجێبگەیەنە
بۆ  کە  سوێندەی  ئەو  پیێناوی  لە  بەجێبگە�ەنە،  پاشا  فەرمانی  دەڵێم:  ٢ من 

خودات خوارد. 3 پەلە مەکە لە ڕۆ�شتن لەبەردەمی پاشا. داکۆکی لە خراپە مەکە، 
فەرموودەی  پاشا  4 فەرما�شتی  دە�کات.  بێت  خۆش  پیێیی  هەرچی  پاشا  چونکە 

دەسەاڵتدارە، کێ دەتوانێت پیێیی بڵێت: »تۆ چی دەکە�ت؟«

5 ئەوەی فەرمانەکەی بەجێبگە�ەنێت تووشی خراپە نابێت،  
دڵی داناش کات و ڕێوشوێنی گونجاو دەزانێت،   
٦ چونکە هەر شتێک کات و ڕێوشوێنی خۆی هە�ە،  

هەرچەندە مرۆڤ دەردەسەری زۆر بێت.   

7 کەس نازانێت لە داهاتوودا چی دەبێت،  
ئەوەی ڕوودەدات کێ پیێیی ڕادەگە�ەنێت؟   

٨ وەک چۆن کەس دەسەاڵتی بەسەر بادا ن��ە، بۆ ئەوەی با بگرێت،  
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مرۆڤ دەسەاڵتی بەسەر ڕۆژی مردندا ن��ە.   
  وەک چۆن نەسرەوتن لە کاتی شەڕدا ن��ە،

خراپەکار توانای ن��ە خۆی لە خراپە ئازاد بکات.   

٩ هەموو ئەمانەم ب�نی، کە سەرنجم دا�ە هەموو ئەو کارانەی لەسەر زەوی کراون. 

ز�انی  بۆ  دەبێت  دەسەاڵتدار  د�کەدا  کەسێکی  بەسەر  کەسێک  هە�ە  کاتێک 
خۆی. ١٠ بەم جۆرە ب�ن�م خراپەکاران لە گۆڕ نران، ئەوانەی کە لە شوێنی پی�رۆزەوە 
هاتوچۆ�ان دەکرد و لەو شارەی ئەو کارانە�ان کرد ستا�ش کرابوون. ئەمەش هەر 

بێ واتا�ە.
١١ لەبەر ئەوەی سزای تاوان بە پەلە جێبەجێ ناکرێت، دڵی ئادەم�زاد پڕ بووە لە 

پی�النی خراپ. ١٢ هەرچەندە بەدکار کە سەد جار تاوانی کردبێت و تەمەنێکی درێژ 
بژ�یێت، بەاڵم من دەزانم کە بۆ لەخواترس کە ڕێزی خودا دەگرێت باشتر دەبێت. 
١3 بەاڵم بۆ بەدکاران چاک نابێت و وەک سێبەر ڕۆژان�ان درێژە ناکێشێت، چونکە 

لە خودا ناترسن.
ئەمە�ە:  دەکرێت،  زەو�دا  لەسەر  کە  هە�ە  واتا  بێ  د�کەی  ١4 شتێکی 

بەدکاران�ش  و  دێت  بەسەردا  بەدکاران�ان  کاری  بەگوێرەی  هەن  ڕاستودروستان 
بێ  هەر  ئەمەش  گوتم،  دێت.  بەسەردا  ڕاستودروستان�ان  کاری  بەگوێرەی  هەن 
واتا�ە. ١5 لەبەر ئەوە ئامۆژگاری دەکەم بەشدار بن لە شادی، چونکە کوا چاکە بۆ 
مرۆڤ لەسەر زەوی؟ بێجگە لەوەی کە بخوات و بخواتەوە و شادبێت و ئەمەی بۆ 

دەمێنێتەوە لە ماندووبوونەکەی بە درێژا�یی ژ�انی، کە خودا پیێ�داوە لەسەر زەو�دا.
١٦ کاتێک سەرنجم دا�ە دانا�یی و ڕەنجکێشانی خەڵکی زەوی، کە شەو و ڕۆژ 

خەو نەدەچووە چاو�ان، ١7 هەموو ئەوەی خودا ئەنجامی داوە ب�ن�م. کەس ناتوانێت 
لە کارەکانی خودا لەسەر زەوی تێ بگات. سەرەڕای ئەوەی مرۆڤ ماندوو دەبێت 
دەڵێت  داناش  هەرچەندە کەسی  نا�دۆزێتەوە.  بەاڵم  بنچ�نەکەی،  دۆز�نەوەی  بۆ 

دەزانم، بەاڵم ناتوانێت ب�دۆزێتەوە.

یەک ڕووداو بۆ هەمووان

و ٩ دانا�ان  و  ڕاستودروستان  کە  دەرکەوت  بۆم  و  ڕامام  ئەوانە  هەموو  لە   ئ�تر  ١

ڕێگەی  لە  نازانێت  کەس  بەاڵم  خودان،  دەسەاڵتی  لەژێر  کردەوەکان�ان 
هە�ە،  چارەنووس�ان  �ەک  ٢ هەموو�ان  دێت.  لێبوونەوەوە  ڕق  �ان  خۆشەو�ستی 
ڕاستودروست و بەدکار، چاک و خراپ، پاک و گاڵو، قوربانی سەربڕ و ئەوەی 

قوربانی سەرنابڕێت؛

  چاکەکار و گوناهبار،
  سوێندخۆر و ئەوەی دەترسێت سوێند بخوات.

�ەک  کە  زەو�ی�ە:  سەر  ڕووداوەکانی  هەموو  پشتی  لە  کە  خراپە�ە  ئەو  3 ئەمە 



١٢١٠ژ�رمەندی ٩

لە  شێت��ش  خراپە،  لە  پڕە  ئادەم�زاد  دڵی  هەروەها  بێت،  هەمووان  بۆ  چارەنووس 
4 هەرکەسێک  مردووان.  پاڵ  دەچنە  کە  پاشان  و  ز�ندوون  کاتێکدا  لە  دڵ�اندا�ە 
تۆپی�و  شێری  لە  ز�ندووش  سەگی  تەنانەت  ئومێدەوارە.  بێت،  ز�ندووان  لەنێو  کە 

چاکترە!

5 ز�ندووان دەزانن کە دەمرن،  
بەاڵم مردووان ه�چ نازانن و   

  لەمەودواش پاداشت�ان ن��ە،
تەنانەت ناو�ان لەب�رکراوە.   

٦ خۆشەو�ستی و ڕق و  
بەغ�ل�ش�ان لەمێژە لەناوچوون،   

  ئ�تر بەش�ان ن��ە هەتاهەتا�ە
لە هەموو ئەوەی لەسەر زەو�دا دەکرێت.   

7 بڕۆ بە شادی نانی خۆت بخۆ و بە دڵێکی خۆش شەرابی خۆت بنۆشە، چونکە 

لەمێژە خودا لە کردەوەت ڕاز�ی�ە. ٨ با هەموو کاتێک جلوبەرگت س�یی بێت و زە�ت 
لە سەری خۆت بدە. ٩ خۆشی بب�نە لەگەڵ ژنەکەت کە خۆشت دەوێت، هەموو 
بێ  ڕۆژانی  هەموو  پیێ�داو�ت،  زەوی  لەسەر  خودا  کە  واتات،  بێ  ژ�انی  ڕۆژانی 
لە ماندووبوونەکەت کە لەسەر زەوی  لە ژ�ان و  واتات، چونکە ئەمە بەشی تۆ�ە 
پیێوەی ماندوو دەب�ت. ١٠ ئەوەی لە دەستت دێت، بەوپەڕی هێز و تواناوە ب�کە، 
مردووان،  لە ج�هانی  ن��ە  دانا�یی  نە  و  زان�ن  نە  و  پالندانان  نە  و  نە کار  چونکە 

ئەوەی تۆ دەچ�ت بۆ ئەوێ.
١١ د�اردە�ەکی نوێم لەسەر زەوی ب�نی:

  ڕاکردن بۆ سووکەڵەکان ن��ە و
جەنگ بۆ پاڵەوانان ن��ە و   

  نان بۆ دانا�ان ن��ە و
دەوڵەمەندی بۆ تێگە�شتووان ن��ە و   

پەسەندی بۆ زانا�ان ن��ە،   
  چونکە کات و بەخت تووشی هەمووان دێت.

١٢ هەروەها مرۆڤ کاتی خۆی نازانێت:

  وەک ئەو ماس��انەی بە تۆڕێکی لەناوبەر دەبردرێن،
�ان وەک ئەو چۆلەکانەی بە تەڵەوە دەبن،   

  ئادەم�زاد�ش بە هەمان شێوەی ئەوان
لەناکاو و لە کاتێکی خراپدا دەکەونە تەڵەوە.   
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دانایپی لە گێالیەتی باش�رە
١3 ئەم دانا�ی�ەشم لەسەر زەو�دا ب�نی، لەالی من مەزنە: ١4 شارێکی بچووک و 

خەڵکێکی کەمی تێدابوو، پاشا�ەکی مەزن پەالماری دا و ئابڵوقەی دا و قوللەی 
مەزنی بەدەور�دا بن�اد نا. ١5 ئەو شارە پی�اوێکی هەژاری دانای تێدابوو، بە دانا�یی 
پی�اوە هەژارەی لەب�ر نەما. ١٦ من�ش  خۆی شارەکەی دەرباز کرد. بەاڵم کەس ئەو 
گوتم: »دانا�یی لە هێز باشترە،« بەاڵم دانا�یی هەژار�ش بە سووکی تەماشا دەکرێت 

و گوێ لە قسەکانی ناگ�رێت.

 ١7 قسەی بە هێمنی لەال�ەن دانا�ان شا�انی سەرنجدانە
ز�اتر لە هاواری دەسەاڵتدار لەناو گێالن.   

 ١٨ دانا�یی لە چەکی جەنگ چاکترە،
بەاڵم �ەک گوناهبار چاکە�ەکی زۆر تێک دەدات.   

10
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کەمێک کاری گێالنە دەتوانێت دانا�یی و ڕێزی کەسێک لەناوبەرێت.   
٢ دڵی دانا مە�لی ڕێیی ڕاست دەکات،  

دڵی گێل�ش مە�لی ڕێیی چەوت دەکات.   
3 کە گێل بە ڕێگادا دەڕوات  

گێلی لێ دەبارێت،   
ئ�تر گێال�ەت��ەکەی بۆ هەموو ال�ەک د�ارە.   

4 ئەگەر تووڕە�یی فەرمانڕەوا بەسەرتدا جۆشا،  
شوێنی کاری خۆت بەجێمەهێڵە،   

چونکە هێمنی هەڵەی گەورە ئارام دەکاتەوە.   

5 خراپە�ەک هە�ە لەسەر زەو�دا ب�ن�م،  
وەک هەڵە�ەکی مەزنە لەال�ەن فەرمانڕەوا:   

٦ گێل زۆر جار لە پلەوپا�ەی بەرز دادەنرێت و  
دەوڵەمەندەکان�ش لە شوێنە نزمەکان دادەن�شن.   

7 ب�ن�م خزمەتکاران ئەسپ سوار بوون و  
م�ران پی�ادە بوون وەک خزمەتکار.   

٨ ئەوەی چاڵ هەڵکەنێت خۆی تێیی دەکەوێت،  
ئەوەی د�وار بڕووخێنێت مار پیێ�ەوە دەدات.   

٩ ئەوەی بەرد هەڵبکەنێت ئازاری پیێوە دەب�نێت،  
ئەوەی دار ببڕێت لە مەترس��ەکە�دا دەبێت.   

 ١٠ ئەگەر تەور کول بێت و
دەمی ت�ژ نەکرێت،   

  هێزی ز�اتری دەوێت،
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بەاڵم دانا�یی بەسوودە بۆ سەرکەوتن.   

 ١١ ئەگەر پیێش نوشتەکردن مار پیێتەوە بدات،
ئ�تر نوشتەکەر کرێی�ەکەی وەرناگرێت.   

 ١٢ قسەی زاری دانا ش�ر�نە،
بەاڵم گێل لێوەکانی خۆی هەڵ�دەلووشن.   

 ١3 سەرەتای وشەکانی دەمی گێل��ە،
لە کۆتا�ی�دا دەبنە شێتێکی خراپ.   

گێل زۆر قسە دەکات.  ١4 

  مرۆڤ نازانێت چی دەبێت و
کێ دەتوانێت بە کەسێکی د�کە ڕابگە�ەنێت   

کە چی لەدوای خۆی ڕوودەدات؟   

 ١5 ماندووبوونی گێل خۆی شەکەت دەکات،
بە جۆرێک نازانێت چۆن بۆ شار بچێت.   

 ١٦ قوڕبەسەر ئەو خاکەی کە پاشاکەی پیێشتر خزمەتکار بوو و
م�رەکان�شی بە�ان��ان لەسەر خوان دادەن�شن.   

 ١7 خۆزگە بەو خاکەی کە پاشاکەی لە نەوەی شازادە بێت و
م�رەکان�شی نان لە کاتی خۆ�دا بخۆن،   

بۆ هێز نەک بۆ سەرخۆشی.   

 ١٨ بە تەمبەڵی بنمێچ دێتە خوارێ و
بە دەست شلکردن�ش خانوو دڵۆپە دەکات.   

 ١٩ بۆ ئەوەی پیێبکەنن خوان ئامادە دەکەن و
شەراب�ش ژ�ان خۆش دەکات،   

بەاڵم پارە هەموو شتێکی پیێ دەکرێت.   

 ٢٠ تەنانەت لەب�ری خۆشت نەفرەت لە پاشا مەکە،
لە ژووری نوستن�شت نەفرەت لە دەوڵەمەند مەکە،   

  چونکە چۆلەکەی ئاسمان دەنگەکەت دەگە�ەنێت و
باڵدار�ش قسەکەت ڕادەگە�ەنێت.   

نانی سەر ئاوەکان

 نان بدە بە دەم ئاوەوە،١١ ١

چونکە لە پاشەڕۆژدا دێتەوە ڕێگای خۆت.   
٢ بەش بدە بە حەوت کەس، بەڵێ، بە هەشت�ش،  
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چونکە نازان�ت چ کارەساتێک لەسەر زەوی ڕوودەدات.   

3 ئەگەر هەور پڕبێت،  
باران بەسەر زەو�دا دەبارێنێت.   

  ئەگەر دارێک بەرەو باشوور بکەوێت �ان بەرەو باکوور،
ئەو شوێنەی دارەکەی لێ دەکەوێت، لەوێ دەبێت.   

4 ئەوەی چاوی لە با بێت ناچێنێت،  
ئەوەی سە�ری هەور بکات دروێنە ناکات.   

5 هەروەک نازان�ت کامە ڕێگای با�ە،  
�ان چۆن کۆرپەلە لەناو سکی دا�ک�دا شێوەی دەکێشرێت،   

  بە هەمان شێوە ناتوان�ت لە کارەکانی خودا تێبگە�ت،
کە هەمووان دروستدەکات.   

٦ سەر لە بە�انی تۆوی خۆت بچێنە،  
سەر لە ئێوارەش دەستت شل مەکە،   

  چونکە نازان�ت کام�ان سەوز دەبێت،
ئەم �ان ئەو،   

�ان بەرهەمی هەردووک�ان وەک �ەک باش دەبێت.   

بەدیهێنەرت لە الویپێپ�یت لەبیر بێت
7 ڕووناکی ش�ر�نە و  

باشە بۆ چاوان کە خۆر بب�نێت.   
٨ ئەگەر مرۆڤ تەمەنێکی درێژ ژ�ا،  

با بە هەمووی دڵخۆش بێت.   
  بەاڵم با ڕۆژانی تار�کی لەب�ربێت،

چونکە زۆر دەبێت.   
هەموو ئەوەی دێت بێ واتا�ە.   

٩ ئەی الو، لە سەردەمی گەنج�ێت�ت شادمان بە،  
با لە ڕۆژانی الو�یێت�ت دڵت خۆش بێت.   

  بە ڕێگای دڵی خۆت و
بە ب�ن�نی چاوەکانتدا بڕۆ،   

  بەاڵم بزانە کە لەسەر هەموو ئەمانە
خودا دەتهێنێت بۆ حوکم بەسەردادان.   

 ١٠ پەستی لە دڵت داماڵە و
خراپە لە لەشت دووربخەوە،   

چونکە نەوجەوانی و گەنج�ێتی بێ واتان.   
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 بەد�هێنەری خۆت لەب�ر بێت١٢ ١

لە سەردەمی گەنج�ێت�ت،   
  پیێش ئەوەی ڕۆژگاری خراپە بێت

�ان ئەو سااڵنە نز�ک بێتەوە کە بڵێیی:   
»خۆش��ان تێدا ناب�نم،«   

٢ پیێش ئەوەی درەوشانەوەی خۆر و  
ڕووناکی و مانگ و ئەستێرە تەواو بێت،   

پیێش ئەوەی گەڕانەوەی هەوری باران ئاسمان تار�ک بکات؛   
3 ئەو ڕۆژەی پارێزەرانی ماڵ دەلەرزن،  

پی�اوانی بەهێز دەچەمێنەوە،   
  ئەو ئافرەتانەی کە ئ�شی دەستاڕ�ان دەکرد لەبەر کەمی لە کار دەکەون،

تار�ک دادێن ئەو ژنانەش کە لە پەنجەرەکانەوە تەماشا دەکەن؛   
4 کاتێک دەرگاکانی بازاڕ دادەخرێن و  

دەنگی هاڕ�ن نزم دەبێتەوە؛   
  ئەو ڕۆژەی کە پی�رەمێرد لە دەنگی چۆلەکە هەڵدەستێت،

هەرچەندە بەال�ەوە گۆرانی کچەکان کز دەبن؛   
5 ئەو ڕۆژەش کە خەڵک لە بەرزا�یی دەترسن و  

لە ڕێگا تۆق�ون،   
  کە بادەم چرۆ دەکات و

کوللەحاجی خۆی ڕادەکێشێت و   
ه�چ ئارەزوو نامێنێت.   

  ئ�تر مرۆڤ بەرەو ماڵی هەتاهەتا�یی خۆی دەچێت و
ش�نگێڕەکان بە شەقامەکاندا دەسووڕێنەوە.   

٦ لەب�رت بێت، پیێش ئەوەی زنج�ری ز�و ب�چڕێت و  
قاپیی زێڕ�ن بشکێت؛   

  پیێش ئەوەی گۆزە لەسەر کانی وردوخاش بکرێت،
�ان چەرخە لەسەر ب�ر بشکێنرێت و   

7 خۆڵ دەگەڕێتەوە سەر زەوی وەک پیێشوو،  
ڕۆح�ش دەگەڕێتەوە الی ئەو خودا�ەی کە بەخش�و�ەتی.   

٨ وتاربێژی ژ�رمەند دەڵێت: »بێ واتا�ە! بێ واتا�ان!  
هەموو شتێک بێ واتا�ە!«   

دەرئەنجامی بابەتەکە
کرد،  زان�ن  فێری  گەل�شی  بوو،  دانا  ژ�رمەند  وتاربێژی  کە  ئەوەی  ٩ سەرباری 

١٠ وتاربێژی  بوو.  زۆر  پەندی  ڕێکخستنی  و  پشکن�ن  و  هەڵسەنگاندن  شارەزای 



ژ�رمەندی ١٢١5١٢

ژ�رمەند هەوڵی دا وشە شادی بەخشەکان بدۆزێتەوە کە بە سەرڕاستی نووسراون و 
وشەکانی ڕاست�ن.

پی�اوانی  لە  چەق�وەکانن  بزمارە  وەک  وا�ە،  نەق�زە  وەک  دانا  پی�اوی  ١١ وشەکانی 

کۆمەڵ، لەال�ەن �ەک شوانەوەa دراون. ١٢ ئەی ڕۆڵە، سەرەڕای ئەمانە، ئاگاداری 
شتەکانی د�کەش بە.

دانانی پەڕتووکی زۆر کۆتا�یی بۆ ن��ە، لێکۆڵ�نەوەی زۆر�ش لەش ماندوو دەکات.

 ١3 هەموو شت ئێستا ب�ستراوە و
دەرئەنجامەکەی ئەوە�ە:   

  لە خودا بترسە و ڕاس�اردەکانی بەجێبگە�ەنە،
چونکە ئەمە ئەرکی سەر شانی هەموو مرۆڤە.   
 ١4 خودا حوکم بەسەر هەموو کارێکدا دەدات،

بە هەموو کارێکی نهێن�شەوە،   
جا چاک بێت �ان خراپ.   

a ١١ مەبەستی لە خودا�ە.  



١٢١٦گۆرانی گۆران��ەکان ١٢
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گۆرانی گۆرانیپیەکان
 گۆرانی گۆران��ەکانی سلێمان.١ ١

aئەویندار
٢ با بە ماچەکانی دەمی ماچم بکات،  

چونکە ئەو�نی تۆ لە شەراب خۆشترە.   
3 بۆنی عەترەکەت خۆشە؛  

ناوت عەتری پرژاوە،   
ما�ەی سەرسوڕمانی ن��ە کە پاک�زەکان تۆ�ان خۆشدەوێ.   

4 پەلم بگرە و با پیێکەوە بڕۆ�ن!  
با پاشا بمهێنێتە ناو ژوورەکەی خۆی.   

دەس�ەخوشکەکان
  شاد و دڵخۆش دەب�ن پیێت،

لە شەراب ز�اتر �ادی ئەو�نی تۆ دەکە�نەوە.   

ئەویندار
  بەڕاستی تۆ�ان خۆشدەوێ.

5 ئەی کچانی ئۆرشەل�م،  
من ئەسمەرێکی جوانم،   

وەک ڕەشماڵەکانی قێدار،   
وەک نێوبەندی ڕەشماڵەکانی سلێمان.   

٦ تەماشام مەکەن کە من ئەسمەرم،  
ئەوە خۆر لێ�داوم.   

  کوڕانی دا�کم لە من تووڕە بوون،
من�ان کردە چاودێری ڕەزەمێو،   

لەبەر ئەوەی ناچار کرام، چاودێری ڕەزەمێوەکەم نەکرد.   
7 ئەی خۆشەو�ستی گ�انم، پیێم بڵێ،  

لەکوێ مێگەلی خۆت دەڵەوەڕێن�ت،   
کاتی ن�وەڕۆش پشت�ری مەڕەکانت لەکوێی�ە؟   

  بۆچی وەک پەچەکراوێک بم،
لەالی مێگەلی هاوڕێی�ەکانت؟   

a ٢ وشەی ئەو�ندار بۆ کچ بەکارهاتووە.  
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دەس�ەخوشکەکان
٨ ئەی جوانتر�نی نێو ئافرەتان، ئەگەر نازان�ت  

بە شوێن پیێیی مەڕاندا بڕۆ و   
  کارەبزنەکانت بلەوەڕێنە

لەالی نش�نگەی شوانەکان.   

aدڵدار
٩ �ارەکەم، بە ئەس�ێک لە گال�سکەکانی ف�رعەون  

لێکم چوواندی،   
 ١٠ گۆنات بە خشڵەوە جوانە،

گەردنت بە گەردانەوە.   
 ١١ خشڵی زێڕت بۆ دەکە�ن،

لەگەڵ نقێمی ز�و.   

ئەویندار
 ١٢ هەتا پاشا لە کۆڕی خۆ�ەتی،

نارد�نی من بۆنی خۆی باڵو دەکاتەوە.   
 ١3 دڵدارەکەم چەپکێک موڕە

کە لەنێو مەمکەکانم شەو بەسەردەبات.   
 ١4 دڵدارەکەم هێشووی خەنە�ە

لەناو ڕەزەمێوەکانی کانی گەدی.   

دڵدار
 ١5 ئەی �ارەکەم، تۆ چەند جوان�ت،

چەند جوان�ت!   
چاوەکانت کۆترن.   

ئەویندار
 ١٦ ئەی دڵدارەکەم، تۆش چەند قۆز�ت،

چەند ش�ر�ن�ت!   
جێگاکەمان سەوزە.   

دڵدار
 ١7 کار�تەی خانووەکەمان لە داری ئورزە،

a ٩ وشەی دڵدار بۆ کوڕ بەکارهاتووە.  
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تەختەدارەکانی سەروون.   

ئەویندار

١ من گواڵڵە سوورەی شارۆن و٢

سەوسەنی دۆاڵنم.   

دڵدار
٢ وەک گوڵی سەوسەن لەناو دڕکوداڵ  

�ارەکەم ئاوا�ە لەناو کچان.   

ئەویندار
3 وەک دار سێو لەنێو دارەکانی دارستان  

دڵدارەکەم ئاوا�ە لەناو کوڕان.   
  حەزم لە دان�شتنە لە سێبەرەکەی

مێوەکەشی بۆ دەمم ش�ر�نە.   
4 با بمباتە هۆڵی خوانەکە،  

خۆشەو�ست��ەکەی وەک ئااڵ لەسەر سەرم بشەکێتەوە.   
5 بە کشم�ش گڕوت�نم پیێ ببەخشن،  

بە سێو بمگەشێننەوە،   
چونکە من بە شە�دای خۆشەو�ستی ئەوم.   

٦ دەستی چەپیی لەژێر سەرمە و  
دەستی ڕاستی لە ئامێزم دەگرێت.   

7 ئەی کچانی ئۆرشەل�م، سوێندتان دەدەم،  
بە مامز �ان مێ�نەی ئاسکی دەشتودەر،   

  کە خۆشەو�ستی هەڵنەستێنن و بە ئاگای نەهێنن
هەتا خۆی حەز دەکات.   

٨ گوێ بگرە! ئەوە دەنگی دڵدارەکەمە!  
تەماشا بکە! وا دێت،   

  لەسەر چ�اکان هەڵدەبەزێتەوە،
بەسەر گردەکاندا باز دەدات.   

٩ دڵدارەکەم وەک ئاسک �ان وەک کارمامزە،  
وا لە پشت د�وارەکەمان ڕاوەستاوە،   

  لە دەالقەوە سە�ر دەکات،
لە کاڵوڕۆژنەوەa تەماشا دەکات.   

a ٩ وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گەڕانەوەی ت�شکی خۆر.  



١٢٢٠گۆرانی گۆران��ەکان ٢

 ١٠ دڵدارەکەم قسەی کرد، پیێیی گوتم:
»�ارەکەم، هەستە،   
ش�ر�نەکەم، وەرە.   

 ١١ تەماشا بکە، زستان تێ�ەڕی،
باران بەسەرچوو و نەما.   

 ١٢ گوڵ لەسەر زەوی دەرکەوت،
ئێستا کاتی گۆران��ە؛   

  خوێندنی کوکوختی
لە خاکی ئێمە دەب�سترێت.   

 ١3 هەنج�ر بەری گرتووە،
بۆنی بەرس�لەی مێو باڵو بووەتەوە.   

  �ارەکەم، هەستە،
ش�ر�نەکەم، وەرە.«   

دڵدار
 ١4 ئەی کۆترەکەم لەناو کەلەبەری هەڵدێرەکان،

لە پەناگای بنارەکان،   
  با ڕوخسارت بب�نم،

با دەنگت بب�ستم،   
  چونکە دەنگت ناسکە و

ڕوخسارت ش�ر�نە!   
 ١5 ڕێو�ی�ەکانمان بۆ ڕاو بکەن،

ئەو توولە ڕێو�ی�انەی   
  ڕەزەکانمان تێکدەدەن،

چونکە ڕەزەکانمان پەس�رە�ان گرتووە.   

ئەویندار
 ١٦ دڵدارەکەم بۆ منە و من�ش بۆ ئەوم،

لەناو گوڵە سەوسەنەکان دەلەوەڕێت.   
 ١7 بەر لەوەی ڕۆژ هەڵبێت و

تار�کی بڕەوێتەوە،   
  ئەی دڵدارەکەم، بگەڕێوە،

وەک ئاسک بە،   
  �ان کارمامز

لەسەر چ�ا فرە لووتکەکان.   
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 بە درێژا�یی شەو لەسەر نوێنەکەم3 ١

بەدوای ئەو کەسەدا گەڕام کە گ�انم خۆشی دەوێت؛   
بەدوا�دا گەڕام، بەاڵم نەمدۆز�ی�ەوە.   

٢ ئێستا هەڵدەستم و بەناو شاردا دەسووڕێمەوە،  
بەناو شەقام و گۆڕەپانەکاندا   

  بەدوای ئەو کەسەدا دەگەڕێم کە گ�انم خۆشی دەوێت.
ئ�تر بەدوا�دا گەڕام، بەاڵم نەمدۆز�ی�ەوە.   

3 تووشی ئێشکگرەکان بووم،  
کاتێک بەناو شاردا دەگەڕان.   

»ئا�ا ئەوەی گ�انم خۆشی دەوێت ئێوە نەتانب�ن�وە؟«   
4 ئەوەندەی نەمابوو لێ�ان تێ�ەڕم  

کاتێک ئەوەم ب�ن��ەوە کە گ�انم خۆشی دەوێت.   
  گرتم و بەرمنەدا،

هەتا بردمە ماڵی دا�کم،   
بۆ ژووری ئەو کەسەی کە بە من سک�ڕ ببوو.   

5 ئەی کچانی ئۆرشەل�م، سوێندتان دەدەم  
بە مامز �ان مێ�نەی ئاسکی دەشتودەر،   

  کە خۆشەو�ستی هەڵنەستێنن و بە ئاگای نەهێنن
هەتا خۆی حەز دەکات.   

٦ ئەوە کێ�ە لە چۆڵەوان��ەوە بەدەرکەوت،  
وەک ستوونی دووکەڵ،   

  بە موڕ و بخوور بۆنخۆش کراوە،
بە هەموو بۆنوبەرامێکی بازرگانان؟   

7 بب�نن! گال�سکەکەی سلێمانە،  
شەست پاڵەوان دەور�ان داوە   

لە پاڵەوانەکانی ئ�سرائ�ل،   
٨ هەموو شمشێر بەدەستن،  

شارەزای جەنگن،   
  هەر�ەکە و شمشێرەکەی بە الڕان�ەوە�ە،

لەبەر مەترس��ەکانی شەو.   
٩ سلێمانی پاشا گال�سکە�ەکی بۆ خۆی دروستکرد  

لە داری لوبنان.   
 ١٠ ستوونەکانی لە ز�و دروستکرد،

کار�تەکانی لە زێڕ.   
  بەرگی دۆشەکەکان ئەرخەوان��ە،
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ناوەوەی بە ئەو�ن ڕازێنراوەتەوە.   
  ئەی کچانی ئۆرشەل�م، ١١ وەرنە دەرەوە،

ئەی کچانی س��ۆن، بب�نن.   
  سلێمانی پاشا بەو تاجەوە بب�نن کە لەسەر�ەتی،

کە دا�کی لەسەری نا   
  لە ڕۆژی زەماوەندی ژنهێنانی،

لە ڕۆژی شادی دڵی.   

دڵدار

١ ئەی �ارەکەم، تۆ چەند جوان�ت،4

چەند جوان�ت!   
چاوەکانت دوو کۆترن لە پشت پەچەکەتەوە.   

  قژت وەک مێگەلە بزنە
کە لە کێوی گلعادەوە دێتە خوارەوە.   

٢ ددانەکانت وەک ڕانە مەڕن،  
کە تازە بڕاونەتەوە و لە شوشتن گەڕاونەتەوە،   

  هەموو�ان جووتن،
ه�چ�ان بە تەنها ن�ن.   

3 لێوەکانت وەک ڕ�سی ئاڵە،  
دەمت ش�ر�نە،   

  گۆنات وەک لەتە هەنارە
لە پشت پەچەکەتەوە.   

4 گەردنت وەک قوللەی داودە  
بە ڕ�زە بەرد بن�اد نراوە،   

  هەزار قەڵغانی پیێوە هەڵواسراوە،
هەمووی قەڵغانی پاڵەوانانە.   

5 جووتە مەمکەکەت وەک دوو کارمامزن،  
وەک جووتێک مامزن،   

کە لەنێو گوڵە سەوسەندا دەلەوەڕێن.   
٦ بەر لەوەی ڕۆژ هەڵبێت و  

تار�کی بڕەوێتەوە،   
  دەچمە چ�ای موڕ و

گردی بخوور.   
7 ئەی �ارەکەم، سەرتاپات جوان��ە،  

ه�چ کەموکوڕ�ت تێدا ن��ە.   
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٨ بووکێ، لەگەڵ من لە لوبنانەوە وەرە،  
لەگەڵ من لە لوبنانەوە وەرە.   

  لە لووتکەی چ�ای ئەماناوە وەرە خوارەوە،
لە سەری سن�رەوە کە لووتکەی حەرمۆنە،   

  لە النەی شێرانەوە،
لە چ�ای پڵنگانەوە.   

٩ ئاز�زەکەم، بووکێ، دڵی منت ڕفاندووە،  
بە ت�لەی چاوت دڵت ڕفاندووم،   

بە موورووێکی ملوانکەکەت.   
 ١٠ ئەو�نت چەند جوانە، بووکی ئاز�زم،
ئەو�نت چەند لە شەراب خۆشترە،   

بۆنی عەترەکەشت لە هەموو بۆنوبەرامێک.   
 ١١ لێوەکانت شانەی هەنگو�ن�ان لێ دەتکێت، بووکێ،

ش�ر و هەنگو�ن لەژێر زمانتە!   
بۆنی جلوبەرگت وەک بۆنی لوبنانە.   
 ١٢ باخچە�ەکی داخراوە! بووکی ئاز�زم،

سەرچاوە�ەکی داخراوە، کان��ەکی مۆرکراوە!   
 ١3 نەمامەکانت باخی هەنارن

لەگەڵ بەروبوومی هەڵبژاردە،   
خەنە و نارد�ن،   

،aنارد�ن و کارکۆم  ١4 
قام�شی بۆنخۆش و دارچ�ن،   

لەگەڵ هەموو جۆرە دار بخوورێک،   
bموڕ و ئەلوا   

لەگەڵ هەموو بۆنوبەرامەکان.   
 ١5 تۆ سەرچاوەی باخچەکان�ت،
ب�ری ئاوی لەبەر ڕۆ�شتووی،   
لێشاوە لە لوبنان دێتە خوارێ.   

ئەویندار
 ١٦ هەستە، ئەی بای باکوور،
وەرە، ئەی بای باشوور!   

  بەسەر باخچەکەم هەڵبکەن،

a ١4 ئەو گوڵە�ە کە ڕەگەکەی زەردەچەوەی لێ دروستدەکرێت.  

b ١4 ڕووەکێکی دڕکاو�ی�ە وەک سەباڕ، شلە�ەکی تێدا�ە بۆ پیێست باشە.  
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با بۆنوبەرامی باڵوبێتەوە،   
  بۆ ئەوەی دڵدارەکەم بێتە ناو باخچەکەی خۆی،

با بەروبوومە هەڵبژاردەکەی تام بکات.   

دڵدار

١ هاتمە ناو باخچەکەم، ئاز�زم، بووکێ،5

موڕ و بۆنوبەرامی خۆمم کۆکردەوە،   
  شانەی هەنگو�ن و هەنگو�نی خۆمم خوارد،

شەراب و ش�ری خۆمم خواردەوە.   

هاوڕێپیەکان
  ئەی هاوڕێی�ان، بخۆن و بخۆنەوە؛

�اران، بە ئەو�ن مەست بن.   

ئەویندار
٢ من خەوتووم، بەاڵم دڵم بێدارە!  

دەنگی دڵدارەکەمە لە دەرگا دەدات:   
  »دەرگام بۆ بکەرەوە، دڵداری ئاز�زم،

ئەی کۆترەکەم، ئەی بێ کەموکوڕ�ی�ەکەم،   
  سەرم پڕ ئاونگ بووە،

ئەگر�جەم پڕ شەونم.«   
3 جلەکانم داکەندووە،  

ئا�ا دەبێ د�سان لەبەری بکەمەوە؟   
  پیێ�ەکانم شوشتووە،

ئا�ا دەبێ د�سان پی�س�ان بکەمەوە؟   
4 دڵدارەکەم لە کونی دەرگاوە دەستی درێژکرد،  

هەناوم بۆی ڕاچەنی.   
5 هەستام هەتا دەرگا لە دڵدارەکەم بکەمەوە،  

دەستەکانم موڕ�ان لێ دەچۆڕا،   
  پەنجەکانم موڕی شل

لەسەر دەسکی سورگ��ەکە.   
٦ دەرگام بۆ دڵدارەکەم کردەوە،  

بەاڵم دڵدارەکەم با�دابووەوە و ڕۆ�شتبوو.   
گ�انم بەدوای ئەودا دەرچوو،   

  بەدوا�دا گەڕام، بەاڵم نەمدۆز�ی�ەوە.
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بانگم کرد، وەاڵمی نەدامەوە.   
7 تووشی ئێشکگرەکان بووم  

کاتێک بەناو شاردا دەسووڕانەوە.   
  لێ�ان دام و بر�ندار�ان کردم،

چارۆکەکە�ان لەبەر داکەندم،   
ئێشکگری شووراکان   

٨ ئەی کچانی ئۆرشەل�م، سوێندتان دەدەم،  
ئەگەر تووشی دڵدارەکەم بوون،   

  ئەمەی پیێ بڵێن،
من بە شە�دای خۆشەو�ستی ئەوم.   

دەس�ەخوشکەکان
٩ دڵدارەکەی تۆ چی ز�اترە لە دڵداران،  

ئەی جوانی نێو ئافرەتان؟   
  دڵدارەکەی تۆ چی ز�اترە لە دڵداران،

کە ئاوا سوێندت دا�ن؟   

ئەویندار
 ١٠ دڵدارەکەم سوور و گەشاوە�ە،
لەناو دە هەزار کەسدا د�ارە.   

 ١١ سەری زێڕی بێگەردە،
زولفی بەرداوەتەوە،   

ڕەشە وەک قەلەڕەش.   
 ١٢ چاوەکانی وەک کۆترن

چاوەکانی وەک کۆترن لەسەر کان��ەک،   
  کۆترەکان هێندە س��ن وەکو ش�ر،

لە کەناری حەوزێک هەڵن�شتوون.   
 ١3 گۆناکانی وەک باخچەی بۆندارن،

بۆن�ان خۆشە.   
  لێوەکانی سەوسەنن،

موڕی شل�ان لێ دەتکێت.   
 ١4 دەستەکانی لوولەی زێڕن،
بە زەبەرجەد ڕازاونەتەوە،   

  لەشی عاجی تاشراوە
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بە بەردی �اقووتی ش�نa پیێچراوەتەوە.   
 ١5 قاچەکانی ستوونی مەڕمەڕن،

لەسەر دوو بنکەی زێڕی بێگەرد دامەزراون.   
  ڕوخساری وەک لوبنانە،

هەڵبژاردە وەک ئورز.   
 ١٦ دەمی ش�ر�نە،

سەراپای خۆشەو�ستە.   
  ئەمە دڵدارەکەمە، ئەو ئاز�زی منە،

ئەی کچانی ئۆرشەل�م!   

دەس�ەخوشکەکان

١ دڵدارەکەت چووە کوێ،٦

ئەی جوانی نێو ئافرەتان؟   
  دڵدارەکەت ڕووی لەکوێ کرد،

هەتا لەگەڵت بەدوا�دا بگەڕێی�ن؟   

ئەویندار
٢ دڵدارەکەم دابەز�ی�ە ناو باخچەکەی،  

بۆ ناو باخچەی بۆندار،   
  هەتا مێگەلی خۆی لەناو باخچەکاندا بلەوەڕێنێت و

سەوسەن کۆبکاتەوە.   
3 من بۆ دڵدارەکەمم و دڵدارەکەم بۆ منە،  
لەناو گوڵە سەوسەنەکان دەلەوەڕێت.   

دڵدار
4 �ارەکەم تۆ وەک شانش�نی ت�رزە جوانی،  

وەک ئۆرشەل�م ش�ر�نی،   
وەک لەشکرە ئااڵدارەکان شکۆداری.   

5 چاوەکانت لەسەر من البدە،  
چونکە بەرگەی ناگرم.   

  قژت وەک ڕانە بزنە
کە لە کێوی گلعادەوە دێتە خوارەوە.   

٦ ددانەکانت وەک ڕانە مەڕن  
کە لە شوشتن گەڕاونەتەوە،   

a ١4 �اقووتی ش�ن: دەشێت الج�وەرد بێت.  



گۆرانی گۆران��ەکان ١٢٢7٦

  هەموو�ان جووتن،
ه�چ�ان بە تەنها ن�ن.   

7 گۆنات وەک لەتە هەنارە  
لە پشت پەچەکەتەوە.   

٨ شەست شاژنن و  
هەشتا کەن�زەن،   

پاک�زەکان�ش لە ژمارە نا�ەن،   
٩ بەاڵم کۆترەکەم، بێگەردەکەم، بێ وێنە�ە،  

کچە تاقانەی دا�ک��ەتی،   
نازدارەکەی ئەوەی بوو�ەتی.   

  کچ ب�ن��ان خۆزگە�ان پیێ خواست
شاژنەکان و کەن�زەکان ستا�ش�ان کرد.   

دەس�ەخوشکەکان
 ١٠ ئەوە کێ�ە سەری هەڵهێنا وەک بەرەبە�ان،
جوانە وەک مانگ، بێگەردە وەک ڕۆژ،   

وەک کەژاوەی ئەستێرەکان شکۆدارە؟   

ئەویندار
 ١١ بۆ ناو باخی دار گوێز دابەز�م

بۆ ب�ن�نی دەرکەوتنی گ�ای دۆڵ،   
  بۆ ئەوەی بب�نم ئاخۆ دار مێو چەکەرەی کردووە،

هەنار�ش پشکوتووە؟   
 ١٢ پیێش ئەوەی بزانم،

گ�انم لەناو گال�سکەکانی پاشا�ەتی گەلەکەم دا�نام.   

دەس�ەخوشکەکان
 ١3 ئەی شولەم�تیa، بگەڕێوە، بگەڕێوە!

  بگەڕێوە، بگەڕێوە، بۆ ئەوەی تەماشات بکە�ن!

دڵدار
  بۆچی تەماشای شولەم�ت دەکەن

وەک سەمای مەحەنە�مb؟   

a ١3 ناوی ناوچە�ە.  

b ١3 مەحەنە�م: ناوی شارێک بوو لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون. بڕوانە پە�دابوون 3٢ :٢  .  



١٢٢٨گۆرانی گۆران��ەکان 7

 ئەی کچە م�ر،7 ١

پیێ�ەکانت لەناو پیێاڵو چەندە جوانن!   
  کەوانی ڕانت وەک خشڵە

دەستکردی دەستی وەستای کارامە�ە.   
٢ ناوکت جامێکی خڕە  

شەرابی تێکەاڵوی لێ کەم ناکات،   
  ناوقەدت خەرمانی گەنمە

بە سەوسەن پەرژ�ن کراوە.   
3 جووتە مەمکەکەت وەک دوو کارمامزن،  

وەک جووتێک مامزن.   
4 گەردنت قوللە�ەکی عاجە.  

  چاوەکانت وەک گۆمن لە حەشبۆن
لەبەردەم دەروازەی بەت ڕەب�م.   

  لووتت وەک قوللەی لوبنانە
ڕووەو د�مەشق دەڕوانێت.   

5 سەرت وەک کێوی کارمەلە بەسەرتەوە و  
پرچی سەرت ئەرخەوان��ە،   
پاشا بەندی ئەگر�جەکانە.   

٦ چەند جوان و چەند ش�ر�ن�ت،  
ئەی ئەو�ندارەکەم، من بە تۆ دڵشادم!   

7 ئەم بەژنەت لە دار خورما دەچێت،  
مەمکەکانت لە هێشوو.   

٨ گوتم: »بەسەر دار خورما دەکەوم،  
خۆم بە بەرهەمەکەی دەگرم.«   

  با مەمکەکانت وەک هێشووە ترێ بن،
بۆنی هەناسەت وەک سێو بێت،   

دەمت وەک باشتر�ن جۆری شەراب بێت.  ٩  

ئەویندار
  با شەرابەکە بە ئاسانی بۆ دڵدارەکەم بڕژێت،

بە نەرمی بەسەر لێو و دداندا بڕوات.   
 ١٠ من بۆ دڵدارەکەمم و

ئەو پەرۆشی منە.   
 ١١ دڵدارەکەم، وەرە با بچ�نە کێڵگە،
لە گوندەکان شەو بەسەرببە�ن.   



گۆرانی گۆران��ەکان ١٢٢٩٨

 ١٢ با بە�انی زوو بگە�نە سەر ڕەزەمێوەکان،
بب�ن�ن ئاخۆ دار مێو چەکەرەی کردووە،   

  پەس�رەکان کراونەتەوە،
هەنار�ش پشکوتووە؟   

لەوێ ئەو�نەکەمت پیێ دەبەخشم.   
 ١3 گ�ائادەمەa بۆن باڵو دەکاتەوە،

لە بەردەرگاکەشمان هەموو م�وە�ەکی بەتام هە�ە،   
  کۆن و نوێ

کە بۆ تۆم هەڵگرتووە، ئەی دڵدارەکەم.   

 بر�ا برای من بووای،٨ ١

ش�رەخۆری مەمکی دا�کم!   
  ئەوا لە دەرەوە تووشت دەهاتم و ماچم دەکرد�ت،

بەبێ ئەوەی ڕ�سوا بم.   
٢ دەمبرد�ت،  

دەمبرد�تە ماڵی دا�کم،   
ئەوەی منی پەروەردە کردووە.   

  شەرابی تێکەاڵوم دەرخوارد دەدای،
لە خۆشاوی هەنارەکەم.   

3 دەستی چەپیی لەژێر سەرمە و  
دەستی ڕاستی لە ئامێزم دەگرێت.   

4 ئەی کچانی ئۆرشەل�م، سوێندتان دەدەم  
کە خۆشەو�ستی هەڵنەستێنن و بە ئاگای نەهێنن   

هەتا خۆی حەز دەکات.   

دەس�ەخوشکەکان
5 ئەو کچە کێ�ە لە چۆڵەوان��ەوە دێت و  

پاڵی بە دڵدارەکە�ەوە داوە؟   

ئەویندار
  لەژێر دار سێوەکە بەئاگام هێنای،

لەوێ دا�کت بە تۆ سک پڕ بوو،   
لەوێ ئەوەی تۆی بوو سکی پیێت پڕ بوو.   

٦ بمکە مۆر لەسەر دڵت،  
مۆر لەسەر بازووت،   

a ١3 بڕوانە پە�دابوون 3٠ :١4 -١٦.   



١٢3٠گۆرانی گۆران��ەکان ٨

  چونکە خۆشەو�ستی وەک مردن بەهێزە،
ئ�رە�یی وەک گۆڕ سەختە،   

  خۆشەو�ستی سووتێنەرە، گڕی ئاگرە،
وەک ئاگرێکی بەهێزە.   

7 ئاوە زۆرەکان ناتوانن خۆشەو�ستی بکوژێننەوە،  
ڕووبارەکان نوقومی ناکەن.   

  ئەگەر مرۆڤ هەموو سامانی ماڵەکەی
لە پیێناوی خۆشەو�ستی ببەخشێت،   

بە بێبەها دادەنرێت.   

دەس�ەخوشکەکان
٨ خوشکێکی بچووکمان هە�ە،  

هێشتا مەمکی نەهاتووە.   
  چی بکە�ن بۆ خوشکمان،

ئەو ڕۆژەی داخواز�کەری بێت؟   
٩ ئەگەر شوورا بێت،  

قوللەی ز�و�ن لەسەری بن�اد دەنێ�ن.   
  ئەگەر دەرگا بێت،

بە تەختەداری ئورز دەوری دەدە�ن.   

ئەویندار
 ١٠ من شوورام و

مەمکەکانم وەک قوللەن،   
  بەم جۆرە لە چاوەکانی

پەسەندی بەدی دەکەم.   
 ١١ سلێمان ڕەزەمێوێکی هەبوو لە بەعل هامۆن،

ئەم ڕەزەمێوی دا�ە ڕەزەوانان،   
  هەر�ەکە و لە بڕی بەرهەمەکەی

هەزار شاقلa ز�وی دەدا.   
 ١٢ بەاڵم ڕەزەمێوەکەی خۆم بە و�ستی خۆمە ب�بەخشم؛

ئەی سلێمان، هەزار شاقل بۆ تۆ بێت،   
دوو سەد شاقل�شb بۆ ڕەزەوانەکان.   

a ١١ نز�کەی ١١,5 ک�لۆگرام.  

b ١٢ دوو سەد شاقل نز�کەی ٢,3 ک�لۆگرام.  



گۆرانی گۆران��ەکان ١٢3١٨

دڵدار
 ١3 ئەی دان�شتووی ناو باخچەکان!

هاوڕێی�ان گوێی�ان لە دەنگت گرتووە،   
با گوێم لێت بێت.   

ئەویندار
 ١4 ڕابکە، دڵدارەکەم،

وەک ئاسک بە   
  �ان وەک کارمامز

لەسەر ئەو چ�ا�انەی پڕ بۆنوبەرامن.   



١٢3٢گۆرانی گۆران��ەکان ٨



ئیشایا
 خودا لە ماوەی پاشا�ەتی عوز�ا و �ۆتام و ئاحاز و حەزق�ای پاشا�انی �ەهودا، ١ ١

ب�ن�نانەی بۆ ئ�شا�ای کوڕی ئامۆچ ئاشکرا  دەربارەی �ەهودا و ئۆرشەل�م ئەم 
کرد.

نەتەوەیەکی یاخی
٢ ئەی ئاسمان گوێ بگرە و ئەی زەوی گوێ شل بکە،  

چونکە �ەزدان دەفەرموێت:   
  »چەند کوڕێکم گەورە کرد و پیێم گە�اندن،

بەاڵم ئەوان لێم �اخی بوون.   
3 گا خاوەنەکەی خۆی دەناسێت و  

گوێدرێژ�ش ئاخوڕی خاوەنی خۆی،   
  بەاڵم ئ�سرائ�ل من ناناسێت،

گەلی من تێناگات.«   

4 قوڕبەسەر نەتەوەی گوناهبار،  
بەسەر ئەو گەلەی تاوانی قورسە،   

  توخمی بەدکاران،
کوڕانی گەندەڵ�ن!   

  واز�ان لە �ەزدان هێنا،
بە سووک��ەوە تەماشای خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل�ان کرد،   

پشت�ان لێیی کرد.   

5 بۆچی دووبارە لێتان بدرێتەوە؟  
بۆچی بەردەوامن لە �اخ�بوونتان؟   

  تەواوی سەر نەخۆشە و
هەموو دڵ ب�مارە.   

٦ لە بنی پیێ هەتا تەوقی سەر  
کوا تەندروستی تێ�دا؟   

  بەڵکو بر�ن و ش�ن و مۆر بوونەوە�ە،
لێدانی تەڕ و تازە   

  کە نەگوشراوە و نەبەستراوە و
بە ڕۆن نەرم نەکراوە.   

7 خاکەکەتان وێرانە،  
شارەکانتان سووتاوە،   

  لەبەرچاوتان زەو�ی�ەکەتان



١٢34ئ�شا�ا ١

بێگانەکان دە�خۆن،   
وێرانە وەک ئەوەی بێگانە هەاڵوگێڕی کردبێت.   

٨ س��ۆنی کچa ماوەتەوە،  
وەک کۆخ لەناو ڕەزەمێودا،   

  وەک کەپر لەناو بێستانی خە�اردا،
وەک شارێکی ئابڵوقەدراو.   

٩ ئەگەر �ەزدانی سوپاساالر  
کەمێک دەربازبووی بۆ نەهێشتبا�نا�ەوە،   

  وەک سەدۆممان لێ دەهات،
لە عەمۆرا دەچوو�ن.   

 ١٠ گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن،
ئەی فەرمانڕەوا�انی سەدۆم!   

  گوێ شل بکەن بۆ فێرکردنەکانی خودامان،
ئەی گەلی عەمۆرا!   
 ١١ �ەزدان دەفەرموێت:

»بۆچ�مە، زۆری قوربان��ە سەربڕدراوەکانتان؟   
  تێربووم لە قوربانی سووتاندنی بەرانەکان و

لە چەوری دابەستەکان،   
.cو بەرخ و تەگەکان bدڵخۆش ن�م بە خوێنی جوانەگا   

 ١٢ کە دێن بۆ ب�ن�نی ڕووم،
کێ داوای ئەمەی لێکردوون،   
کە پیێ بنێنە ناو حەوشەکانم؟   

 ١3 چ�تر پیێشکەشکراوی دانەوێڵەی بێ کەڵک مەهێنن!
بخوور قێزەونە بۆ من.   

  سەرەمانگ و شەممە و بانگەوازی کۆبوونەوە،
بەرگەی بۆنە ئا�ی�ن��ە خراپەکانتان ناگرم.   

 ١4 سەرەمانگ و جەژنەکانتان
گ�انم ڕقی لێ�انە.   

  بوون بە بارگرانی بۆم،
لێ�ان بێزار بووم.   

 ١5 کە لە کاتی نزاکردندا دەستتان پان دەکەنەوە،
چاوم الدەدەم لەسەرتان،   

a ٨ مەبەست لە واڵتی �ەهودا�ە.  

b ١١ لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت نۆبەن �ان جوانەگا.  

c ١١ نێری، سابرێن.  



ئ�شا�ا ١٢35١

  تەنانەت ئەگەر نوێژ�ش زۆر بکەن،
من گوێ ناگرم.   

  »دەستتان بە خوێن سوور بووە!

 ١٦ »خۆتان بشۆن، پاک ببنەوە.
خراپەی کردەوەکانتان   

لەبەرچاوم الببەن!   
  وازبهێنن لە خراپەکاری،

فێری چاکە بن!  ١7 
  بەدوای دادپەروەر�دا بگەڕێن،

ستەملێکراوان هانبدەن.   
  دادوەری هەت�و بکەن،

پارێزەری بۆ بێوەژن بکەن.«   

 ١٨ �ەزدان دەفەرموێت:
»ئێستا وەرن �ەکال�یی بکە�نەوە.   

  ئەگەر گوناهەکانتان سووری ئاڵ بێت،
وەک بەفر س�یی دەبێتەوە؛   

  ئەگەر وەک قرمز سوور بێت،
وەک خوری لێدێت.   

 ١٩ ئەگەر قا�ل بن و گوێ بگرن،
خێروبێری خاکەکە دەخۆن.   

 ٢٠ بەاڵم ئەگەر قا�ل نەبن و �اخی بن،
بە شمشێر دەخورێن،«   

  چونکە دەمی �ەزدان فەرمووی.

 ٢١ »چۆن شارە دڵسۆزەکە
بوو بە لەشفرۆش!   

  پڕ دادوەری بوو،
ڕاستودروستی تێ�دا دەما�ەوە،   

بەاڵم ئێستا پی�اوکوژان!   
 ٢٢ ز�وت بوو بە خڵت و

شەرابت ئاوی تێکراوە.   
 ٢3 م�رەکانت �اخ�ن و

دۆستی دزانن،   
  هەموو حەز�ان لە بەرت�لە و
دوای پاداشت کەوتوون.   



١٢3٦ئ�شا�ا ١

  دادوەری بۆ هەت�و ناکەن،
سکااڵی بێوەژن ناگاتە ال�ان.«   

 ٢4 لەبەر ئەوە �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر،
توانادارەکەی ئ�سرائ�ل، دەفەرموێت:   

  »ئای، من تووڕە�ی�م بەسەر ناحەزانمدا دەڕێژم و
تۆڵە لە دوژمنانم دەکەمەوە.   
 ٢5 دژ بە تۆ دەستم درێژ دەکەم،

بە تەواوەتی خڵتەکەت پاک دەکەمەوە،   
هەموو خڵت و پی�س��ەکەت لێ دەکەمەوە.   

 ٢٦ ڕابەرانت دەگەڕێنمەوە وەک �ەکەم جار و
ڕاوێژکارانت وەک لە سەرەتا.   

  پاش ئەمە پیێت دەگوترێت
”شاری ڕاستودروستی“،   

”شاری دڵسۆز“.«   

 ٢7 بە دادپەروەری س��ۆن دەکڕدرێتەوە،
تۆبەکارەکان�شی بە ڕاستودروستی.   

 ٢٨ بەاڵم تێکشکانی �اخ�بووان و گوناهباران پیێکەوە دەبێت،
وازهێنەران لە �ەزدان�ش دەفەوتێن.   

 ٢٩ »شەرمەزار دەبن بەو دار بەڕووانەی
ئارەزووتان کرد،   

  تەر�ق دەبنەوە بەو باخچانەی
هەڵتانبژارد.   

 3٠ وەک دار بەڕووێکتان لێدێت کە گەاڵکانی وەر�بێت و
وەک باخچە�ەک ئاوی نەبێت.   

 3١ مرۆڤی بەهێز دەبێت بە پەڕۆ و
ئ�شوکارەکەشی بە پر�شکی ئاگر،   
  جا هەردووک�ان پیێکەوە دەسووتێن و

کەس نابێت ب�انکوژێنێتەوە.«   

کێوی یەزدان

 ئەو شتەی ئ�شا�ای کوڕی ئامۆچ ب�نی سەبارەت بە �ەهودا و ئۆرشەل�م:٢ ١

٢ لە ڕۆژانی کۆتا�ی�دا،

  کێوی پەرستگای �ەزدان
لەسەر لووتکەی چ�اکان جێگ�ر دەبێت،   



ئ�شا�ا ١٢37٢

  بەسەر گردەکانەوە بەرز دەبێتەوە و
هەموو نەتەوەکان بە لێشاو بەرەو الی ئەو دەچن.   

3 زۆرێک لە گەالن بەڕێ دەکەون و دەڵێن:

  »وەرن با بەرەو کێوی �ەزدان سەربکەو�ن،
بۆ ماڵەکەی خودای �اقوب.   

  فێری ڕێگاکانی خۆ�مان دەکات،
بۆ ئەوەی بە ڕێچکەی ئەودا بڕۆ�ن.«   

  فێرکردن لە س��ۆنەوە دەردەچێت،
پە�امی �ەزدان�ش لە ئۆرشەل�مەوە.   
4 لەنێو نەتەوەکان دادوەری دەکات،  

ناوبژی بۆ چەند�ن گەل دەکات.   
  شمشێرەکان�ان دەکوتنەوە و دە�کەنە گاسن،

ڕمەکان�ش�ان دەکەنە داس.   
  ه�چ نەتەوە�ەک شمشێر لە نەتەوە�ەکی د�کە هەڵناکێشێت،

چ�تر فێری جەنگ نابن.   

5 ئەی بنەماڵەی �اقوب، وەرن،  
با بە ڕووناک�یی �ەزداندا بڕۆ�ن.   

ڕۆژی یەزدان
٦ وازت لە گەلەکەی خۆت هێنا،  

لە بنەماڵەی �اقوب،   
  پڕ بوون لە ب�روبۆچوونەکانی ڕۆژهەاڵت و

وەک فەلەست��ەکان بەخت دەخوێننەوە،   
پابەند بوون بە نەر�تی بت�ەرستەکان.   

7 خاک�ان پڕبوو لە زێڕ و ز�و،  
گەنج�نەکانی سنوور�ان ن��ە.   

  خاک�ان پڕبوو لە ئەسپ و
گال�سکەکانی سنوور�ان ن��ە.   

٨ خاک�ان پڕبوو لە بت،  
کڕنۆش�ان بۆ دەستکردی خۆ�ان برد،   

کە بە پەنجەکانی خۆ�ان دروست�ان کرد.   
٩ جا مرۆڤ دەچەمێتەوە و  
ئادەم�زاد نزم دەبێتەوە،   

لێ�ان خۆش مەبە.   



١٢3٨ئ�شا�ا ٢

 ١٠ لە ڕووی سامی �ەزدان و
شکۆی مەزن��ەکەی،   

  بڕۆ ناو کەلەبەرد و
لەناو خۆڵ خۆت بشارەوە!   

 ١١ چاوە بەف�زەکانی مرۆڤ نزم دەبێتەوە و
لووتبەرز�یی ئادەم�زاد دەچەمێتەوە،   

  لەو ڕۆژەدا تەنها �ەزدان بە گەورە دەزانرێت.

 ١٢ �ەزدانی سوپاساالر ڕۆژێکی هە�ە
لە دژی هەموو خۆبەزلزان و لووتبەرزێک،   

لە دژی هەموو خۆهەڵکێشێک کە   
نزم دەبنەوە،   

 ١3 لە دژی هەموو دار ئورزە بەرز و بڵندەکانی لوبنان،
لە دژی هەموو دار بەڕووەکانی باشان،   

 ١4 لە دژی هەموو چ�ا بەرزەکان و
لە دژی هەموو کێوە بڵندەکان،   
 ١5 لە دژی هەموو قوللە�ەکی بەرز،

لە دژی هەموو شوورا�ەکی سەخت،   
 ١٦ لە دژی هەموو کەشت��ەکانی تەرش�ش،
لە دژی هەموو دەستکردێکی دڵگ�ر.   

 ١7 جا ف�زی مرۆڤ دەچەمێتەوە و
لووتبەرزی ئادەم�زاد نزم دەبێت،   

  لەو ڕۆژەدا تەنها �ەزدان بە گەورە دەزانرێت و
هەموو بتەکان لەناودەچن.  ١٨ 

 ١٩ کاتێک �ەزدان بۆ هەژاندنی زەوی هەڵدەستێت،
مرۆڤ لە ڕووی سامی شکۆی مەزن��ەکەی   

  دەچێتە ناو کەلێنی تاشەبەردەکان و
ناو چاڵەکانی خۆڵ.   

 ٢٠ لەو ڕۆژەدا مرۆڤ
ئەو بتە ز�و و زێڕانەی   

  کە بۆ پەرستن دروستی کردوون،
بۆ مشکەکوێرە و شەمشەمەکوێرە�ان فڕێدەدات.   
 ٢١ کاتێک �ەزدان بۆ هەژاندنی زەوی هەڵدەستێت،

مرۆڤ لە ڕووی سامی شکۆی مەزن��ەکەی   
  دەچێتە ناو کەلێنی تاشەبەردەکانەوە و

بۆ کەلەبەرەکانی ناو تاوێرەکان.   



ئ�شا�ا ١٢3٩3

 ٢٢ پشت بە مرۆڤ مەبەستە،
ئەوەی تەنها هەناسە�ەکی لە لووتدا�ە.   

  بۆچی ح�سابی بۆ دەکرێت؟

دادوەری لەگەڵ ئۆرشەلیم و یەهودا

 ئێستا سە�ر بکەن، پەروەردگار،3 ١

�ەزدانی سوپاساالر،   
  بەتەما�ە لە ئۆرشەل�م و لە �ەهودا دابماڵێت

پاڵ�شتی و پشتگ�ری،   
  هەموو پاڵ�شت��ەکی نان و ئاو،

پاڵەوان و جەنگاوەر،  ٢  
  دادوەر و پیێغەمبەر،

فاڵگرەوە و پی�ر،   
3 سەرۆکی پەنجاکان و پی�اوماقواڵن،  

ڕاوێژکار و پی�شەوەری دانا و نوشتەکەری تێگە�شتوو.   

4 مێردمندااڵن دەکەم بە م�ر�ان،  
مندااڵن فەرمانڕوا�ی�ان دەکەن.   

5 گەل لەنێو خۆ�ان ستەم لە �ەکتری دەکەن،  
هەرکەسە و لە هاوڕێکەی.   

  مێردمنداڵ لە پی�ر ڕاست دەبێتەوە،
چروک�ش لە سەنگ�ن.   

٦ پی�او �ەخەی برای خۆی دەگرێت  
لە ماڵی باوکی و دەڵێت:   

  »تۆ کەوات هە�ە، ببە بە سەرۆکمان و
ئەم کاولگە�ەش لەژێر دەستتە!«   

7 بەاڵم لەو ڕۆژەدا براکەی دەنگی بەرز دەکاتەوە و وەاڵمی دەداتەوە:  
»نابم بە چارەساز،   

  نان و جلوبەرگ لە ماڵەکەم ن��ە.
مەمکەن بە سەرۆکی گەل.«   

٨ ئۆرشەل�م شکست دەخوات و  
�ەهوداش دەکەوێت،   

  چونکە زمان و کردەوەکان�ان لە دژی �ەزدانە،
بۆ �اخ�بوون لەبەرچاوی شکۆمەند�ی�ەکەی.   

٩ د�مەنی ڕوخسار�ان شا�ەت��ان لەسەر دەدات،  
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وەک سەدۆم گوناهەکە�ان ڕادەگە�ەنن،   
نا�شارنەوە.   

  قوڕبەسەر�ان،
چونکە خراپە دەهێننە سەر خۆ�ان!   

 ١٠ بڵێن، ڕاستودروستان خۆشحاڵن
چونکە بەری کردەوەکانی خۆ�ان دەخۆن.   

 ١١ قوڕبەسەر بەدکار! خراپەی بۆ دەبێت،
چونکە پاداشتی کردەوەکانی دەستی خۆی وەردەگرێت.   

 ١٢ مندااڵن ستەم لە گەلی من دەکەن و
ژنان فەرمانڕەوا�ەتی دەکەن.   

  گەلی من، ڕاستەڕێکارانت چەواشەکارن و
لە ڕێگای ڕاست التان دەدەن.   

 ١3 �ەزدان لە شوێنی دادوەر دان�شت،
هەستا بۆ حوکمدان بەسەر گەالن.   
 ١4 �ەزدان دەست بە دادوەری دەکات،

لەگەڵ پی�رانی گەلەکەی و م�رەکان�ان:   
  »ئێوە بوون ڕەزەمێوەکەتان لووشدا،
تااڵن�یی هەژاران لە ماڵەکانتاندا�ە.   

 ١5 ئەوە چ�تانە، گەلەکەم وردوخاش دەکەن و
ڕووی هەژاران دەهاڕن؟«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، پەروەردگاری سوپاساالر.

 ١٦ �ەزدان دەفەرموێت:
»کچانی س��ۆن لەخۆبا�یی بوون،   

  گەردن�ان دەرخستووە و
بە چاوباز�ی�ەوە دەڕۆن،   

  بە الرولەنجەوە دەڕۆن
بە زرنگەی لەرزانەی گۆز�نگ�ان.   

 ١7 لەبەر ئەوە پەروەردگار سەری کچانی س��ۆن کەچەڵ دەکات،
  �ەزدان ڕووت��ان دەردەخات.«

لەرزانە و السەرە و ملوانکە،  پەروەردگار جوانکاری دادەماڵێت:  ١٨ لەو ڕۆژەدا 

١٩ گوارە و بازن و پەچە، ٢٠ سەرپیێچ و قۆڵبەست و پشتێن و تەل�سم و چەناخە، 

٢١ ئەنگوست�لە و خەزێم، ٢٢ جلوبەرگی جەژن و پاڵتۆ و چارۆکە و جزدان و ٢3 ئاوێنە، 

کراسی کەتان و سەرپۆش و کۆڵوانەکان.



ئ�شا�ا ١٢4١5

 ٢4 جا لە جێیی بۆنوبەرام، بۆگەن و
لە جێیی کەمەربەند، گور�س و   

  لە جێیی پرچی بە ئەگر�جە، سەری ڕووتاوە و
لە جێیی بەرگی گرانبەها گوشa لەبەر دەکەن،   

ن�شانەی داغ�ش لە جێیی جوانی دەبێت.   
 ٢5 پی�اوەکانتان بە شمشێر و

پاڵەوانەکانتان لە جەنگدا دەکەون.   
 ٢٦ جا دەروازەکانی س��ۆن ش�ن دەگێڕن و دەگر�یێن،

بێکەس لەسەر زەوی دادەن�شن.   

١ لەو ڕۆژەدا حەوت ژن �ەک پی�او دەگرن و4

دەڵێن: »نانی خۆمان دەخۆ�ن و   
  بەرگی خۆمان لەبەر دەکە�ن،

تەنها ڕێگا بدە با بە ناوی تۆوە بانگ بکرێی�ن.   
ڕ�سوا�ی�ەکەمان ڕاماڵە!«   

لقی یەزدان
دەبێتە  زەو�ش  بەروبوومی  شکۆ،  و  جوانی  دەبێتە   bەزدان� لقی  ڕۆژەدا  ٢ لەو 

شانازی و قەشەنگی بۆ دەربازبووانی ئ�سرائ�ل. 3 جا ئەوەی لە س��ۆن ماوەتەوە و 
ئەوەی لە ئۆرشەل�م بەجێماوە، پیێیی دەگوترێت، پی�رۆز، هەموو ئەوانەی کە خودا 
بۆ مانەوە لە ژ�ان لە ئۆرشەل�م هەڵ�بژاردوون. 4 پەروەردگار پی�س�یی کچانی س��ۆن 
دەشوات؛ بە ڕۆحی حوکمدان و سووتان خوێنەکانی نێو ئۆرشەل�م پاک دەکاتەوە. 
لەوێ  ئەوانەی  لەسەر  و  س��ۆن  کێوی  شوێنێکی  هەموو  لەسەر  �ەزدان  5 ئ�نجا 

کۆدەبوونەوە، بە ڕۆژ هەور و بە شەو دووکەڵ و پڕشنگی ئاگری بڵێسەدار بەدی 
دەهێنێت، لەسەر هەموو شکۆ�ەک کەپر دەبێت. ٦ بە ڕۆژ لەبەر گەرما دەبێت بە 

چادر بۆ سێبەر و لە الفاو و باران�ش دەبێت بە داڵدە و پەناگا.

گۆرانی ڕەزەمێوەکە

 با گۆرانی بڵێم بۆ خۆشەو�ستەکەم،5 ١

گۆرانی خۆشەو�ستەکەم بۆ ڕەزەمێوەکەی:   
  خۆشەو�ستەکەم ڕەزەمێوێکی هەبوو

لەسەر گردێکی بەپی�ت.   
٢ بنکۆڵی کرد و بەردی لێ بژار کرد،  

شامێو�شی لێ چاند.   

a ٢4 ڕ�شاڵێکی ڕووەک��ە کە لەو سەردەمە بەرگی ماتەمی لێ دروستدەکرا.  

b ٢ لقی �ەزدان: نازناوە بۆ مەس�ح کە لە نەوەی داودە.  
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  قوللە�ەکی چاودێری لەناوەڕاست بن�اد نا،
هەروەها گوشەرێکی تێدا هەڵکۆڵی.   

  بە ه�وا بوو ترێیی باش بگرێت،
بەاڵم ترێیی خراپیی گرت.   

3 »ئێستا ئەی دان�شتووانی ئۆرشەل�م و ئەی پی�اوانی �ەهودا،  
تکا�ە لەنێوان من و ڕەزەمێوەکەم دادوەری بکەن.   

4 چی دی هە�ە بۆ ڕەزەمێوەکەم بکرێت کە  
من نەمکردبێت؟   

  کاتێک من ه�وادار بووم ترێیی باش بگرێت،
بۆچی ترێیی خراپیی گرت؟   

5 ئێستا پیێتان دەڵێم  
چی لە ڕەزەمێوەکەم دەکەم:   
  پەرژ�نەکەی لێ دەکەمەوە و

وێران دەبێت،   
  د�وارەکەی دەڕووخێنم،

دەبێتە پیێ�ەست.   
٦ دە�کەمە کەالوە،  

نە پەرچ دەکرێت و نە ژێری هەڵدەدرێتەوە،   
  دڕکوداڵ سەرهەڵدەدات.

فەرمان بە هەورەکان دەکەم   
  باران بەسەر�دا نەبارێنن.«

7 ڕەزەمێوی �ەزدانی سوپاساالر  
بنەماڵەی ئ�سرائ�لە و   

  پی�اوانی �ەهوداش
نەمامی شادی ئەون.   

  بە ه�وای دادوەری بوو، بەاڵم ئەوەتا خوێنڕژانە؛
بە ه�وای ڕاستودروستی بوو، بەاڵم ئەوەتا داد و بێدادە.   

دادوەری یەزدانی سو�اساالر
٨ قوڕبەسەر ئەوانەی خانوو بە خانووەوە دەلکێنن و  

کێڵگە لە کێڵگە نز�ک دەکەنەوە   
  هەتا ه�چ جێ�ەک نەما و

بە تەنها خۆتان لە خاکەکە ن�شتەجێ بوون.   

٩ بە ڕاستی گوێم لێ بوو کە �ەزدانی سوپاساالر فەرمووی:



ئ�شا�ا ١٢435

  »بێگومان کۆشکی مەزن دەبێتە کەالوە،
خانووی گەورە و خۆش�ش چوڵەوانی.   

 ١٠ جێیی دە دۆنم ڕەزەمێو، �ەک بەتa شەراب بەرهەم دەهێنێت و
حۆمەرێکb تۆو�ش ئێفە�ەکc بەرهەم دەهێنێت.«   

 ١١ قوڕبەسەر ئەوانەی بە�ان��ان زوو هەڵدەستن
بەدوای شەراب دەکەون،   

  لە زەردەپەڕی ئێواران دوا دەکەون
مەی گڕی تێبەرداون.   

 ١٢ ق�سارە و ساز، دەف و شمشاڵ و
شەراب بووە بە خەو و خۆراک�ان،   
  بەاڵم ئاوڕ لە کاری �ەزدان نادەنەوە،

دەستکردەکانی ناب�نن.   
 ١3 لەبەر ئەوە گەلەکەم لەبەر نەزانی ڕاپیێچ دەکرێن،

سەنگ�نەکانی لە برسان دەمرن،   
سادە و ساکارەکانی لە ت�نووان وشک دەبن.   

 ١4 لەبەر ئەوە ج�هانی مردووان خۆی پانوپۆڕ کرد و
بێ ئەندازە دەمی خۆی کردەوە،   

  تاکو بەگزادە و ڕەشۆکی و شەڕانگێزان،
لەگەڵ هەموو ئەوانەش کە شانازی بە ئۆرشەل�م دەکەن، شۆڕ ببنەوە ناوی.   

 ١5 مرۆڤ دەچەمێتەوە و
پی�او نزم دەبێت،   

چاوی بەف�زان نزم دەبێت،   
 ١٦ بەاڵم �ەزدانی سوپاساالر بە دادوەری بە گەورە دەزانرێت،

خودای پی�رۆز بە ڕاستودروست��ەکەی دەردەکەوێت کە پی�رۆزە.   
 ١7 مەڕەکان دەلەوەڕێن وەک لە لەوەڕگای خۆ�ان،

بەرخەکان�ش لە کەالوەی دەوڵەمەندەکان دەلەوەڕێن.   

 ١٨ قوڕبەسەر ئەوانەی بە گور�سی فێڵ تاوان کێش دەکەن،
گوناه�ش وەک گور�سی عەرەبانە،   

 ١٩ ئەوانەی دەڵێن: »با خودا پەلە بکات،
با خێرا بێت لە کارەکەی   

بۆ ئەوەی بب�ن�ن.   
  با نز�ک بێتەوە و بێتە دی،

a ١٠ �ەک بەت دەکاتە ٢٢ ل�تر.  

b ١٠ نز�کەی ١٦٠ ک�لۆگرامی تۆو.  

c ١٠ نز�کەی ١٦ ک�لۆگرام.  
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هەتا بزان�ن پالنی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل.«   

 ٢٠ قوڕبەسەر ئەوانەی بە خراپ دەڵێن چاک و
بە چاک�ش دەڵێن خراپ،   

  ئەوانەی تار�کی دەکەن بە ڕووناکی و
ڕووناک�ش دەکەن بە تار�کی،   
  ئەوانەی تاڵ دەکەن بە ش�ر�ن و

ش�ر�ن دەکەن بە تاڵ.   

 ٢١ قوڕبەسەر ئەوانەی لەبەرچاوی خۆ�ان دانان،
لەالی خۆ�ان تێگە�شتوون.   

 ٢٢ قوڕبەسەر ئەوانەی لە شەراب خواردنەوە پاڵەوانن،
پی�اوی ئازان بۆ تێکەڵکردنی مەی،   
 ٢3 بۆ بەرت�ل خراپەکار بێتاوان دەکەن،

ڕاستودروستان�ش لە مافی خۆ�ان بێبەش دەکەن.   
 ٢4 لەبەر ئەوە وەک کا بە زمانی ئاگر قووت بدرێت،

وەک گژوگ�ای گڕگرتوو داکەوێت،   
  ڕەگ�ان وەک کەڕووی لێدێت،

خونچە�ان وەک تۆز بەرز دەبێتەوە،   
  چونکە فێرکردنی �ەزدانی سوپاساالر�ان ڕەتکردەوە،

سووکا�ەت��ان بە وشەی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل کرد.   
 ٢5 لەبەر ئەوە تووڕە�یی �ەزدان لەسەر گەلەکەی جۆشا،

دەستی بۆ درێژکرد و لێ�دا.   
  چ�اکان هەژان و

جەستەکان�ان وەک زبڵی سەر شەقامەکانی لێهات.   

  لەگەڵ هەموو ئەوەشدا تووڕە�ی�ەکەی دانەمرکا�ەوە،
هێشتا دەستی درێژکردووە.   

 ٢٦ ئااڵ بۆ نەتەوە دوورەکان بەرز دەکاتەوە،
ف�کە بۆ ئەوانە لێدەدات کە لەوپەڕی زەو�ن.   

ئەوەتا خێرا بە پەلە دێن!   
 ٢7 نە ماندوو لەنێو�اندا�ە و نە شەکەت،
نە دەخەوێت و نە خەواڵو دەبێت،   

  نە پشتێنی ناوقەدی دەکرێتەوە و
نە ئاوزەنگیa پیێاڵوەکانی دەپچڕێت.   

a ٢7 ئاوەزێنە.  



ئ�شا�ا ١٢45٦

 ٢٨ ئەوانەی ت�رەکان�ان ت�ژ و
کەوانەکان�ان توند کراوە،   

  سمی ئەس�ەکان�ان وەک بەردەئەستێن،
چەرخەی گال�سکەکان�ان وەک گەردەلوولە.   

 ٢٩ نەڕە�ان وەک نەڕەی شێرە مێ�ە و
وەک بەچکە شێر دەنەڕێنن،   

  دەمڕێنن و نێچ�ر دەگرن،
دە�بەن و کەس ڕزگار�ان ناکات.   

 3٠ لەو ڕۆژە بەسەر�دا دەنەڕێنن،
وەک هاژەی دەر�ا.   

  دەڕواننە خاکەکە و دەب�نن
وا تار�ک��ەکی تەنگە،   

ڕووناک�ش بە هەورەکانی تار�ک بووە.   

دانانی ئیشایا لەسەر ئەرک

 لە ساڵی مردنی عوز�ای پاشادا، پەروەردگارم ب�نی لەسەر تەختێکی بەرز و بڵند ٦ ١

لەبەردەستی   a٢ سەراف�مەکان پڕکردبوو.  پەرستگاکەی  دامێن�شی  دان�شتبوو، 
بە  بوو،  داپۆشی  خۆی  ڕووی  دووان�ان  بە  هەبوو،  باڵ�ان  شەش  هەر�ەکە  بوون، 
دووانی د�کە�ان پیێ�ەکانی داپۆشی بوو، بە دووان�ش دەفڕی. 3 ئەم�ان بانگی ئەوەی 

د�کەی کرد و گوتی:

  »�ەزدانی سوپاساالر پی�رۆزە، پی�رۆزە، پی�رۆزە!
شکۆمەند�ی�ەکەی هەموو زەو�یی پڕکردووە.«   

4 چوارچێوە و سەکۆی دەروازەکان لە دەنگی بانگدەر لەر�نەوە و پەرستگاکە پڕبوو 

لە دووکەڵ.
لێو  گەلێکی  لەنێو  و  گاڵوم  لێو  کابرا�ەکی  من  فەوتام!  »قوڕبەسەرم،  5 گوتم: 

گاڵودا ن�شتەجێم و لەگەڵ ئەوەشدا چاوەکانم پاشا، �ەزدانی سوپاساالر�ان ب�نی.«
٦ ئ�نجا �ەکێک لە سەراف�مەکان بۆ الی من فڕی و پشکۆ�ەکی بەدەستەوە بوو بە 

مەقاش لەسەر قوربانگاکەوە هەڵ�گرت و 7 لە دەمی منی سووی و گوتی: »ئەوەتا 
ئەمە لە لێوت سوا، تاوانت داماڵرا و گوناهت کەفارەتی بۆ کرا.«

بنێرم و کێ بۆمان  ٨ ئ�نجا گوێم لە دەنگی پەروەردگار بوو، دە�فەرموو: »کێ 

دەڕوات؟«
من�ش گوتم: »ئەوەتام، من بنێرە.«

٩ ئەو�ش فەرمووی: »بڕۆ و بەم گەلە بڵێ:

a ٢ سەراف�مەکان: جۆرە بوونەوەرێکی ئاسمان�ن کە دەکرێت جۆرێکی تا�بەتی فر�شتە بن.  



١٢4٦ئ�شا�ا ٦

  »”هەم�شە بب�ستن بەاڵم هەرگ�ز تێناگەن،
هەم�شە سە�ر بکەن، بەاڵم هەرگ�ز ناب�نن.“   

 ١٠ دڵی ئەم گەلە ڕەق بکە،
گوێیی گران بکە و   

چاوی بنوقێنە،   
  نەوەک بە چاوی بب�نێت و

بە گوێیی بب�ستێت،   
بە دڵی تێبگات و   

  بگەڕێتەوە و چاک ببێتەوە.«

١١ من�ش گوتم: »ئەی پەروەردگار، هەتا کەی؟«

ئەو�ش فەرمووی:

  »هەتا شارەکان دەبن بە وێرانەی
بێ ئاوەدانی و   

  ماڵەکان�ش بێ خەڵک و
کێڵگەکان�ش وێران و چۆڵەوانی،   

 ١٢ هەتا �ەزدان هەموو خەڵک دووردەخاتەوە و
شوێنی بەجێهێڵراو لەناو خاکەکە زۆر دەبێت.   

 ١3 ئەگەر دە�ەکی تێدا ما�ەوە،
جارێکی د�کە بۆ سووتان دەبێت.   

  بەاڵم وەک دارەبەن و دار بەڕوو،
کە کاتێک دەبڕێنەوە بنەدارەکە�ان هەر دەمێنێت،   

پاشماوەی ئەو گەلەش وەک بنەدارێکە و ز�ندوو دەبێتەوە.«   

نیشانەی ئیمانوێل

�ەهودا، 7 پاشای  عوز�ای  �ۆتام کوڕی  ئاحازی کوڕی  پاشا�ەتی   لە سەردەمی  ١

ڕەچ�نی پاشای ئارام و پەقەحی کوڕی ڕەمەل�اهوی پاشای ئ�سرائ�ل هێرش�ان 
کردە سەر ئۆرشەل�م، بەاڵم نە�انتوانی دەستی بەسەردا بگرن.

ئەفرا�م  لەگەڵ  »ئارام��ەکان  گوترا:  و  ڕاگە�ەنرا   aداود بنەماڵەی  بە  ٢ هەروەها 

پە�مان�ان بەستووە.« جا دڵی ئەو و دڵی گەلەکەی لەرز�ن، وەک لەرز�نی داری 
دارستان لە ڕووی بادا.

3 �ەزدان�ش بە ئ�شا�ای فەرموو: »ئێستا بچۆ بۆ پیێشوازی ئاحاز، خۆت و شئار 

کێڵگەی  ڕێگای  لەالی  سەرەوە  گۆمەکەی  ئاوباری  کۆتا�یی  لە  کوڕت،  �اشوبی 
نەدات  بەر  ورە  با دڵت  و  مەترسە  بە،  و هێدی  ”ور�ا  بڵێ:  4 پیێیی  و  جلشۆرەکە 

a ٢ مەبەستی لە ئاحازی نەوەی داودە.  



ئ�شا�ا ١٢477

لەبەر گڕی تووڕە�یی ڕەچ�ن و ئارام و کوڕەکەی ڕەمەل�اهو، وەک دوو پارچە داری 
سووتێنراو دووکەڵ دەکەن. 5 لەبەر ئەوەی ئارام لەگەڵ ئەفرا�م و کوڕەکەی ڕەمەل�اهو 
پی�النی خراپە�ان لە دژی تۆ ناوەتەوە و گوت�ان، ٦ ’دەچ�نە سەر �ەهودا و پەالماری 
دادەنێ�ن.‘  پاشا  بە  تاڤئێل  کوڕەکەی  لەناوەند�دا  و  دەکە�ن  داگ�ری  دەدە�ن، 

7 �ەزدانی بااڵدەست�ش ئەمە دەفەرموێت:

  »”سەرناگرێت و نابێت،
٨ چونکە سەری ئارام د�مەشقە و  

سەری د�مەشق�ش ڕەچ�نە،   
  لە ماوەی شەست و پیێنج ساڵدا

ئەفرا�م دەشکێت و وەک گەل نامێنێت.   
٩ سەری ئەفرا�م�ش سام�رە�ە و  

سەری سام�رەش کوڕەکەی ڕەمەل�اهوە.   
  ئەگەر لە باوەڕدا نەچەس�ێن،

لە دڵن�ا�ی�دا نابن.“«   

١٠ جارێکی د�کە �ەزدان بە ئاحازی فەرموو: ١١ »بۆ خۆت داوای ن�شانە�ەک لە 

�ەزدانی پەروەردگارت بکە، جا چ لە قووڵتر�نی قوواڵ�ی�ەکان بێت �ان لە بەرزتر�نی 
بەرزا�ی�ەکان.«

١٢ ئاحاز�ش گوتی: »ه�چ داوا ناکەم و �ەزدان تاقی ناکەمەوە.«

خەڵکت  بگرن!  گوێ  داود،  بنەماڵەی  ئەی  »ئێستا  گوتی:  ئ�شا�ا  ١3 ئ�نجا 

١4 لەبەر  بکە�ت؟  بێزار  خوداکەم  دەتەوێ  ئێستاش  ن��ە؟  بەس  ئەمە  کرد،  بێزار 
پاک�زە�ەک سکی دەبێت و  ئەوە پەروەردگار خۆی ن�شانە�ەکتان دەداتێ، ئەوەتا 
کوڕێکی دەبێت، ناوی لێ دەنێت ئ�مانوێلa. ١5 دەڵەمەb و هەنگو�ن دەخوات، 
کاتێک دەزانێت خراپە ڕەت بکاتەوە و چاکە هەڵبژێرێت، ١٦ چونکە پیێش ئەوەی 
لە  تۆ  ئەو خاکەی کە  بکاتەوە و چاکە هەڵبژێرێت،  بزانێت خراپە ڕەت  کوڕەکە 
خۆت  بەسەر  سەردەمێک  ١7 �ەزدان  چۆڵەوانی.  دەبێتە  دەترس�ت  پاشاکەی  دوو 
لە  ئەفرا�مەوە  ج�ابوونەوەی  کاتی  لە  کە  دەهێنێت،  بنەماڵەکەتدا  و  گەلەکەت  و 

�ەهودا سەردەمی وا نەهاتبێت. ئەو پاشای ئاشور دەهێنێت.«

یەزدان ئاشور بەکاردەهێنێت
جۆگە  لەوپەڕی  ئەوانەی  لێدەدات،  مێشەکان  بۆ  ف�کە  �ەزدان  ڕۆژە،  ١٨ لەو 

ئاوەکانی م�سرن و هەروەها بۆ ئەو هەنگانەی کە لە خاکی ئاشورن. ١٩ جا دێن 
لەناو  و  گابەردەکان  کەلەبەری  و  کون  لەناو  و  هەڵدێرەکان  ش�وە  لەناو  هەموو  و 

a ١4 بڕوانە مەتا ١ :٢١  . ئیمانوێل  واتە خودا لەگەڵمانە.  

b ١5 �ان دەرەمە، قۆناغی پیێش دروستبوونی پەن�ر.  
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هەموو دڕکوداڵەکان و لەناو هەموو لەوەڕگاکان دەن�شنەوە. ٢٠ لەو ڕۆژەدا پەروەردگار 
بە گوێزانێکی بەکرێگ�راو لەوبەری ڕووباری فوراتەوە، کە پاشای ئاشورە، سەر و 
و  مانگا�ەک  پی�او  ڕۆژەدا،  ٢١ لەو  دادەماڵێت.  و ڕ�ش�ش  دەتاشێت  بەرتان  مووی 
دوو بزن بەخێو دەکات، ٢٢ جا ئەوەندە ش�ر دەدەن هەر دەڵەمە دەخوات، چونکە 
هەموو ئەوانەی لەناو خاکەکە دەمێننەوە دەڵەمە و هەنگو�ن دەخۆن. ٢3 لەو ڕۆژەدا، 
هەر شوێنێک کە لێیی بوو هەزار ڕەز بە هەزار شاقلa ز�و، دەبێت بە دڕکوداڵ. ٢4 بە 
ت�ر و بە کەوانەوە دێنە ئەوێ، چونکە هەموو زەو�ی�ەکە دەبێت بە دڕکوداڵ. ٢5 هەموو 
دڕکوداڵ،  ترسی  لە  ئەوێ  نا�ەتە  کەس  دەکران  کون  قازمە  بە  کە  چ�ا�انەی  ئەو 

بەڵکو گاگەلی تێدا بەڕەاڵ دەکرێت و مەڕ پیێ�ەستی دەکات.

ئیشایا و مندااڵن وەک نیشانە و هێما

پیێنووسی ٨ بە  و  ببە  بۆ خۆت  گەورە  »پارچە چەرمێکی  فەرمووم:  پیێیی   �ەزدان  ١

قام�ش لەسەری بنووسە: ”مەهێر شاالل حاش بەز.b“« ٢ هەروەها دوو شا�ەتی 
سەرڕاست بۆ خۆم بکەم بە شا�ەت، ئور�ای کاه�ن و زەکەر�ای کوڕی �ەڤەرەخ�ا.

پیێیی  پیێغەمبەرە ژنc نز�ک بوومەوە و سکی بوو و کوڕێکی بوو. �ەزدان�ش  3 لە 

منداڵەکە  لەوەی  بەر  4 چونکە  بەز،  حاش  شاالل  مەهێر  بنێ:  »ناوی  فەرمووم: 
بزانێت بڵێت ”بابە“ و ”دا�ە،“ سامانی د�مەشق و دەستکەوتی سام�رە دەهێنرێتە 

بەردەم پاشای ئاشور.«
5 ئ�نجا �ەزدان دووبارە قسەی لەگەڵمدا کردەوە و فەرمووی:

٦ »لەبەر ئەوەی ئەم گەلە  
ئاوی هێمنی ش�لۆوەحیd ڕەتکردەوە،   

  دڵخۆش بوو بە ڕەچ�ن و
کوڕەکەی ڕەمەل�اهو،   

7 لەبەر ئەوە پەروەردگار خەر�کە  
ئاوی ڕووبارەe بەهێز و زۆرەکە بەسەر�اندا هەڵدەستێنێت،   
مەبەست لە پاشای ئاشور و هەموو شکۆمەند�ی�ەکە�ەتی.   

  جا بەسەر هەموو جۆگەکان�دا سەردەکەوێت و
بەسەر هەموو کەنارەکان�دا دەڕوات،   

٨ بەناو �ەهودا ڕەت دەبێت، هەڵدەچێت و  
تێدەپەڕێت هەتا دەگاتە گەردن،   

a ٢3 نز�کەی ١١,5 ک�لۆگرام.  

b ١ مەهێر شاالل حاش بەز: واتە خێرا بۆ تااڵنکردن.  

c 3 مەبەست لە ژنەکەی خۆ�ەتی کە ئەو�ش پیێغەمبەر بووە.  

d ٦ ش�لۆوەح: هەمان ئاوی س�لوامە. بڕوانە نەحەم�ا 3 :١5 و �ۆحەنا ٩ :7 .   

e 7 واتە ڕووباری فورات.  



ئ�شا�ا ١٢4٩٨

  لێککشانی باڵەکانی پڕ بە پانتا�یی خاکەکەتە،
ئەی ئ�مانوێل!«   

٩ ئەی گەل�نە، گەلەکۆمە بکەن و بشکێنەوە!  
ئەی هەموو خاکە دوورەکانی ج�هان، گوێ بگرن:   

  خۆتان توند بکەن و بشکێنەوە!
خۆتان توند بکەن و بشکێنەوە!   

 ١٠ ڕاوێژ بکەن، پووچ دەبێت،
قسە بکەن، سەرناگرێت،   

a.چونکە خودا لەگەڵمانە  

بە  ئاگاداری کردمەوە  و  دەستی گرتم  فەرمووم، کە  پیێ  بەم جۆرەی  ١١ �ەزدان 

ڕێگای ئەم گەلەدا نەڕۆم:

 ١٢ »مەڵێ ”پی�النگێڕ�ی�ە!“
بە هەموو ئەوەی ئەم گەلە پیێیی دەڵێت پی�النگێڕی،   

  مەترسە لەوەی کە ئەوان لێیی دەترسن،
مەتۆقە.   

 ١3 تەنها �ەزدانی سوپاساالر بە پی�رۆز دابنێ و
دەبێ لەو بترسی،   

لەو بتۆقی.   
 ١4 ئەو دەبێتە پی�رۆزگا،

بەاڵم بۆ هەردوو بنەماڵەکەی ئ�سرائ�ل   
  دەبێتە بەردێک بۆ کۆسپ،

تاشەبەردێک�ش کە لێیی بکەونە خوارەوە.   
  بۆ دان�شتووانی ئۆرشەل�م

دەبێت بە تەڵە و داو.   
 ١5 زۆر کەس ساتمەی لێ دەکەن و دەکەون،

دەکەون و تێکدەشکێن،   
بە داوەوە دەبن و دەگ�رێن.«   

 ١٦ ئەم شا�ەت��ە بۆ ئاگادارکردنەوە ب�ێچەوە،
فێرکردنەکە بە قوتاب��ەکانم مۆر بکە.   

 ١7 چاوەڕێیی �ەزدان دەکەم،
ئەو کە ڕووی خۆی لە بنەماڵەی �اقوب شاردووەتەوە،   

  من پشت بەو دەبەستم.

a ١٠ ع�بری: ئیمانوێل . بڕوانە 7 :١4 و مەتا ١ :٢3  .  
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١٨ ئەوەتا خۆم و ئەو مندااڵنەی کە �ەزدان پیێ�داوم، لەناو ئ�سرائ�لدا وەک ن�شانە 

و هێمای �ەزدانی سوپاساالر�ن کە لە کێوی س��ۆن ن�شتەجێ�ە.

تاریکی دەبێپ�ە ڕووناکی
کە  بکەن   bئامادەکاران ڕۆح  و   aنێوانگرەکان لە  »”پرس�ار  دەڵێن:  پیێتان  ١٩ کە 

ئا�ا لە  پیێ�ان بڵێ: ”ئەی گەل، لە خوداکەتان ب�رسن.  ورتەورت و چ�ەچ��انە،“ 
پیێناو ز�ندووان پرس�ار لە مردووان دەکەن؟“ ٢٠ بەرەو فێرکردنەکە و بەرەو شا�ەت��ەکە! 
ئەگەر وەک ئەم قسە�ە نەکەن، گزنگی بە�ان��ان نابێت. ٢١ بە سەختی و برس�ێت��ەوە 
پاشای  لە  نەفرەت  هەڵدەستێت  ق�ن�ان  و  دەبن  برسی  کاتێک  تێدەپەڕن،  پیێ�دا 
خۆ�ان و خودای خۆ�ان دەکەن و سەر هەڵدەبڕن. ٢٢ ئ�نجا تەماشای زەوی دەکەن، 

ناخۆشی و تار�کی و ڕەشی دەب�نن، فڕێدەدرێنە ناو تەنگانە و سێبەری مەرگ.«

 بەاڵم ئەوانەی لەژێر گوشار بوون لە تار�کی تەنگانەدا نامێنن، وەک سەردەمی ٩ ١

پیێشوو خاکی زەبولون و خاکی نەفتالی زەل�ل کردەوە، سەردەمی کۆتا�یی ڕێز 
لە ڕێگای دەر�ا�ە، ئەوبەری ڕووباری  لە جەل�لی ناجولەکەکان دەگرێت، ئەوەی 

ئوردون.

٢ ئەو گەلەی لە تار�ک�دا دەڕۆ�شت،  
ڕووناک��ەکی گەورەی ب�نی،   

  دان�شتووان لە خاکی سێبەری مەرگ
ڕووناکی بەسەر�اندا هەڵهات.   

3 ئەو نەتەوە�ەت زۆر کرد و  
خۆش��ەکی گەورەت پیێیی بەخشی،   

  لەبەردەمت دڵخۆش بوو
وەک خۆشی کاتی دروێنە،   

  وەک ئەوانەی شاد دەبن
بە دابەشکردنی دەستکەوت.   

4 لەبەر ئەوەی ن�ری بارگرانی ئەو و  
داری پشتی ئەو و   

  کوتەکی بێگاری پیێکردنی ئەوت
وەک ڕۆژی م�د�ان شکاند.   

5 هەموو پۆستاڵی جەنگاوەران لە گەرمەی شەڕدا و  
بەرگی لەناو خوێن گەوزاو   

  بۆ سووتان دەبێت،
سووتەمەن��ە بۆ ئاگر،   

a ١٩ نێوانگرەکان: لێرە بەو واتا�ە دێت، ئەو کەسانە کە گوا�ە هۆی پە�وەندی ڕێکخەرن لەنێوان خەڵکی مردوو و ز�ندوودا.  

b ١٩ ڕۆح ئامادەکاران: بەو کەسانە دەگوترێت کە ڕۆح ئامادە دەکەن. بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢٨ :3؛ ٨ –٩  .  
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٦ چونکە کوڕێکمان دەبێت،  
کوڕێکمان پیێدەدرێت و   

سەرکردا�ەتی دەکەوێتە سەرشانی.   
  ناوی لێ دەنرێت

سەرسوڕهێنەر و ڕاوێژکار، خودای بە توانا،   
باوکی هەتاهەتا�یی، م�ری ئاشتی.   

7 گەشەسەندنی سەرۆکا�ەتی و ئاشت��ەکەی  
بێ کۆتا�یی دەبێت.   

  لەسەر تەختی داود و بەسەر شانش�نەکەی
پاشا�ەتی دەکات   

  بۆ چەس�اندنی و بەهێزکردنی،
بە دادپەروەری و بە ڕاستودروستی   

لە ئێستاوە و هەتاهەتا�ە.   
  دڵگەرمی �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەکات.

تووڕەیپی یەزدان لە دژی ئیسرائیل
٨ پەروەردگار وشە�ەکی لە دژی �اقوب نارد و  

بەسەر ئ�سرائ�لدا کەوت.   
٩ گەل هەموو دەزانن،  

ئەفرا�م و دان�شتووانی سام�رە،   
  بە لووتبەرزی و

ف�زی دڵەوە دەڵێن:   
 ١٠ »خشت ڕووخا،

بەاڵم بە بەردی تاشراو بن�اد دەنێ�نەوە،   
  هەنج�رە کێوی بڕا�ەوە،

بەاڵم داری ئورز لە شوێنی دادەنێ�ن.«   
 ١١ �ەزدان دوژمنانی ڕەچ�نی پاشای لێ هەڵدەستێنێت،

ناحەزانی جۆش دەدات.   
 ١٢ ئارام��ەکان لە ڕۆژهەاڵتەوە و فەلەست��ەکان لە ڕۆژئاواوە

پڕ بە دەم ئ�سرائ�ل هەڵدەلووشن.   

  لەگەڵ هەموو ئەوەشدا تووڕە�ی�ەکەی دانەمرکا�ەوە،
هێشتا دەستی درێژکردووە.   

 ١3 گەل هێشتا نەگەڕا�ەوە الی لێدەرەکەی،
ڕوو�ان لە �ەزدانی سوپاساالر نەکرد.   

 ١4 �ەزدان لە ئ�سرائ�ل سەر و کلک دەبڕێت،
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دار خورما و قام�ش لە �ەک ڕۆژدا،   
 ١5 پی�ر و پی�اوماقوڵ سەرەکەن،

ئەو پیێغەمبەرانەی کە فێرکردنی درۆ�ی�ن فێر دەکەن کلکەکەن.   
 ١٦ ڕابەرانی ئەم گەلە بوون بە چەواشەکار،

ئەوانەی ڕابەرا�ەتی دەکرێن سەر�ان لێ شێواوە.   
 ١7 لەبەر ئەوە پەروەردگار دڵخۆش نابێت بە گەنجەکان�ان،

بەزە�یی نا�ەتەوە بە هەت�و و بێوەژنەکان�ان،   
  چونکە هەموو خوانەناس و خراپەکارن،

هەموو دەمەکان بە گێلی دەدوێن.   

  لەگەڵ هەموو ئەوەشدا تووڕە�ی�ەکەی دانەمرکا�ەوە،
هێشتا دەستی درێژکردووە.   

 ١٨ بێگومان بەدکاری وەک ئاگر دەسووتێت،
دڕکوداڵ دەخوات،   

  گڕ لە دەوەنی دارستان بەردەدات،
ستوونی دووکەڵ لوول دەخوات.   

 ١٩ بە جۆشی تووڕە�یی �ەزدانی سوپاساالر
خاکەکە دەسووتێت،   

  گەل�ش دەبێت بە سووتەمەنی ئاگر،
پی�او دڵی بە برای خۆی ناسووتێ.   

 ٢٠ الی ڕاست لێ دەکاتەوە و
هەر برس��ە،   

  الی چەپ دەخوات و
تێر نابێت.   

  پی�او گۆشتی قۆڵی خۆی دەخوات:
 ٢١ مەنەشە ئەفرا�م دەخوات و ئەفرا�م�ش مەنەشە،

هەردووک�ان پیێکەوە لە دژی �ەهودا هەڵدەگەڕێنەوە.   

  لەگەڵ هەموو ئەوەشدا تووڕە�ی�ەکەی دانەمرکا�ەوە،
هێشتا دەستی درێژکردووە.   

10
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ئەو تۆمارکارانەی ستەم تۆمار دەکەن،   
٢ بۆ ئەوەی دەست بنێن بە ڕووی هەژارانەوە لە دادوەری و  

مافی نەدارانی گەلەکەم بخۆن،   
  بۆ ئەوەی بێوەژنان ببن بە دەستکەوت�ان و

هەت�وان�ش تااڵن بکەن.   
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3 لە ڕۆژی سزا چی دەکەن،  
کاتێک ماڵوێرانی لە دوورەوە دێت؟   

  بۆ الی کێ هەڵدێن بۆ �ارمەتی و
گەنج�نەتان لەکوێ بەجێدەهێڵن؟   

4 بێجگە لە چۆکدادان لەژێر د�ل و  
کەوتن لەژێر کوژراوەکان.   

  لەگەڵ هەموو ئەوەشدا تووڕە�ی�ەکەی دانەمرکا�ەوە،
هێشتا دەستی درێژکردووە.   

حوکمی خودا بەسەر ئاشور
5 »قوڕبەسەر ئاشور، داردەستی تووڕە�ی�م،  

هەڵچوونم گۆچانە بە دەست�ەوە.   
٦ بۆ سەر نەتەوە�ەکی خوانەناس دە�نێرم،  

فەرمانی پیێدەدەم بۆ سەر ئەو گەلەی تووڕە�ی�م لێیی دەجۆشێت،   
  تاکو دەستکەوتی دەست بکەوێت و تااڵن بکات،

هەتا ب�کات بە پیێشێلکراو وەک قوڕی کۆاڵنان.   
7 بەاڵم ئەو وا ب�ر ناکاتەوە،  
ئەو ئەمەی لە دڵدا ن��ە،   

  چونکە ئامانجی ئەو وێرانکردنە،
لەناوبردنی گەالنێکی زۆرە.   

٨ دەڵێت: ”ئا�ا هەموو م�رەکانم پاشا ن�ن؟  
ئا�ا کەلنۆ وەک کەرکەم�ش ن��ە؟  ٩  

  �ان حەمات وەک ئەرپاد؟
�ان سام�رە وەک د�مەشق؟   

 ١٠ وەک چۆن دەستم بە شانش�نی بتەکان گە�شت و
وێنەی بتەکان�ان زۆرترن لەوانەی ئۆرشەل�م و لەوانەی سام�رە.   

 ١١ ئا�ا وەک ئەوەی بە سام�رە و بە بتەکانی ئەوم کرد،
وا بە ئۆرشەل�م و بە وێنەی بتەکانی ناکەم؟“«   

لە  و  س��ۆن  کێوی  لە  کارەکەی  و  ئ�ش  هەموو  پەروەردگار  ئەوەی  ١٢ دوای 

ئۆرشەل�م تەواو دەکات، دەڵێت: »سزای بەروبوومی بەف�زی دڵی پاشای ئاشور و 
شانازی لووتبەرز�ی�ەکەی دەدەم، ١3 چونکە دەڵێت:

  »”بە توانای دەستی خۆم کردم و
بە دانا�ی�ەکەم، چونکە تێگە�شتووم،   

  سنووری گەالنم گواستەوە و
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گەنج�نەکانی ئەوانم تااڵن کرد،   
وەک دلێرێک پاشاکانی ئەوانم ملکەچ کرد،   

 ١4 دەستم گە�شتە سامانی گەالن،
وەک چۆن دەست دەگاتە هێالنە؛   

  وەک کۆکردنەوەی هێلکەی بەجێماو،
هەموو زەو�م کۆکردەوە،   

  کەس�ش نەبوو باڵی لێک بدات
�ان دەمی بکاتەوە و ورتە�ەکی لێ بێت.“«   

 ١5 تەور شانازی دەکات بەسەر ئەو کەسەی پیێیی دەبڕێتەوە،
�ان مشار خۆی بە زل دەزانێت بەسەر ئەو کەسەی دە�بات و دە�هێنێت؟   

  وەک ئەوەی داردەست هەڵگرەکەی ڕاوەشێنێت
وەک ئەوەی گۆچان ئەو کەسە بەرز بکاتەوە کە دار ن��ە.   

 ١٦ لەبەر ئەوە �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر
لەڕی دەنێرێتە ناو پاڵەوانە بەهێزەکان،   

  لەژێر شکۆمەند�ی�ەکەشی پشکۆ�ەک دادەگ�رسێنێت
وەک داگ�رسانی ئاگر.   

 ١7 ڕووناکی ئ�سرائ�لa دەبێت بە ئاگر و
پی�رۆزەکەشی بە گڕ،   

  دە�سووتێنێت و دە�خوات چقڵ و دڕکەکەی
لە �ەک ڕۆژدا.   

 ١٨ چڕی دارستان و باخەکانی بە تەواوی لەناودەبات،
گ�ان و لەش پیێکەوە   

وەک توانەوەی نەخۆش دەبێت.   
 ١٩ پاشماوەی داری دارستانەکانی ئەوەندە کەم دەبن

منداڵێک دەتوانێت ب�انژمێرێت.   

�اشماوەی ئیسرائیل
 ٢٠ لەو ڕۆژەدا، پاشماوەی ئ�سرائ�ل و

دەربازبووەکانی بنەماڵەی �اقوب،   
  چ�تر پشت نابەستن

بەوانەی لێ�ان دەدەن،   
  بەڵکو بەڕاستی بە �ەزدان و

بە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل پشت دەبەستن.   
 ٢١ پاشماوە دەگەڕێتەوە، پاشماوەی �اقوب

a ١7 نازناوە بۆ خودای ئ�سرائ�ل.  
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بۆ الی خودای توانادار.   
 ٢٢ ئەی ئ�سرائ�ل، ئەگەر گەلت بەقەد لمی دەر�ا بێت،

تەنها پاشماوەی لێ دەگەڕێتەوە.   
  بڕ�اری قڕبوون دراوە،

الفاوی ڕاستودروست��ە.   
 ٢3 �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر

بڕ�اری وێرانکردنی هەموو خاکەکە جێبەجێ دەکات.   

٢4 بەاڵم �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەی گەلی من کە لە س��ۆن دان�شتووی،
لە ئاشور مەترسە   

  کە بە داردەست لێت دەدات و
گۆچانەکەی لێت بەرز دەکاتەوە لەسەر شێوازی م�سر�ی�ەکان.   

 ٢5 بەم زووانە هەڵچوونم لەسەر ئێوە نامێنێت و
تووڕە�ی�م بۆ لەناوچوونی ئەوان دەبێت.«   

 ٢٦ �ەزدانی سوپاساالر بە قامچی لێیی دەدات
وەک لێدانەکەی م�د�ان لەالی تاشەبەردی عۆرێڤ و   

  گۆچانەکەی بەسەر دەر�اوە�ە
لەسەر شێوازی م�سر�ی�ەکان بەرزی دەکاتەوە.   

 ٢7 جا لەو ڕۆژەدا،
باری لەسەر شانت الدەچێت و   

  ن�ریa لەسەر ملت،
لەبەر قەڵەوبوونت ن�ر دەتەقێت.   

 ٢٨ گە�شتەb عە�ی�ات،
لە م�گرۆن پەڕ�ی�ەوە،   

لە م�خماس کەلوپەلەکانی خۆی دانا.   
 ٢٩ ئەوان لە دەربەندەکە دەپەڕنەوە و دەڵێن:

»گەڤەع شوێنی شەو مانەوە�ە.«   
  ڕامە داچڵەکی،

گ�ڤعای شاول هەاڵت.   
 3٠ ئەی دان�شتووانی شاری گەل�م، بە دەنگی خۆتان بح�لێنن!

ئەی لە�شا، گوێ بگرە!   
داماوە عەناتۆت.   

a ٢7 مەبەستی لە بارگران��ە.  

b ٢٨ مەبەستی لە هاتنی سوپای ئاشورە بۆ شارۆچکەکانی باکووری �ەهودا.  
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 3١ مەدمێنا ڕا�کردووە،
خەڵکی گێڤ�م پەناگ�ر بوون.   

 3٢ ئەمڕۆ لە نۆڤ دەوەستن،
بە ڕاوەشاندنی دەست هەڕەشە دەکەن   

  لە کێوەکەی شاری س��ۆن،
لە گردەکەی ئۆرشەل�م.   

 33 ئەوەتا �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر
بە هێزێکی تۆقێنەر لق دەبڕێتەوە.   

  بااڵ بەرزەکان دەبڕدرێنەوە،
لووتبەرزەکان نزم دەکرێن.   

 34 چڕی دارستانەکان بە تەور دەبڕێتەوە،
لوبنان�ش بەرامبەر بە خودای توانادار دەکەوێت.   

لقەکە لە بنەماڵەی یەسا

 چڵێک لە بنەداری �ەسا دەردەچێت،١١ ١

لقێکی نوێ لە ڕەگەکە�ەوە دەڕوێت.   
٢ ڕۆحی �ەزدان لەسەری دەن�شێتەوە،  

ڕۆحی دانا�یی و تێگە�شتن،   
  ڕۆحی ڕاوێژ و ئازا�ەتی،

ڕۆحی زان�ن و لەخواترسی،   
3 بە لەخواترسی شادمان دەبێت.  

  بەگوێرەی ب�ن�نی چاوی خۆی دادوەری ناکات،
بەگوێرەی ب�ستنی گوێیی خۆی بڕ�ار نادات،   

4 بەڵکو بە ڕاستودروستی دادوەری بۆ هەژاران دەکات و  
بە ڕاستی بڕ�ار بۆ نەدارانی ج�هان دەدات.   

  بە داردەستی دەمی لە زەوی دەدات،
بە بای لێوەکانی بەدکاران دەکوژێت.   

5 ڕاستودروستی دەبێتە پشتێن و  
دڵسۆز�ش دەبێتە کەمەربەند بە ناوقەد�ەوە.   

٦ گورگ لەگەڵ بەرخ ن�شتەجێ دەبێت،  
پڵنگ لەگەڵ کارەبزن پاڵ دەداتەوە،   

  گوێرەکە و بەچکە شێر و دابەستە پیێکەوەن و
منداڵێکی بچووک بەڕێوە�ان دەبات.   

7 مانگا و ورچ پیێکەوە دەلەوەڕێن،  
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بێچووەکان�ان پیێکەوە پاڵ دەدەنەوە،   
شێر وەکو گا کا دەخوات.   

٨ کۆرپەی ش�رەخۆرە لەسەر کونی ماری کۆبرا �اری دەکات،  
لەش�ربڕاوە دەست دەباتە ناو کونی مارەوە.   

٩ خراپە و گەندەڵی ناکەن لە هەموو کێوی پی�رۆزم،  
چونکە زەوی پڕ دەبێت لە ناس�نی �ەزدان   

هەروەک ئاو دەر�ا دادەپۆشێت.   

١٠ لەو ڕۆژەدا ڕەگەکەی �ەسا کە چەقاوە وەک ئااڵی گەالن، نەتەوەکان داوای 

ئەو دەکەن و شوێنی حەوانەوەی شکۆدار دەبێت. ١١ لەو ڕۆژەدا پەروەردگار دووبارە 
دەستی درێژ دەکاتەوە بۆ کڕ�نەوەی پاشماوەی گەلەکەی خۆی، ئەوەی ماوەتەوە 
 ،aلە کوش باشووری م�سر،  پاشا�ەتی  و  م�سر  باکووری  پاشا�ەتی  لە  ئاشور،  لە 

ئ�الم، بابل، حەمات و لە دوورگەکانی دەر�ا.

 ١٢ ئااڵ�ەک بۆ نەتەوەکان بەرز دەکاتەوە و
دوورخراوەکانی ئ�سرائ�ل کۆدەکاتەوە،   

  پەرتەوازەکانی �ەهودا خڕدەکاتەوە
لە هەر چوار الی زەو�ی�ەوە.   

 ١3 بەغ�لی ئەفرا�م نامێنێت و
هەراسانی �ەهوداش دەبڕدرێتەوە،   
  ئەفرا�م بەغ�لی بە �ەهودا نابات و

�ەهوداش ئەفرا�م هەراسان ناکات.   
 ١4 پیێکەوە ڕووەو دەر�ا بەالی زوورگەکان پەالماری فەلەست��ەکان دەدەن و

خەڵکی ڕۆژهەاڵت تااڵن دەکەن.   
  ئەدۆم و مۆئاب ژێردەستە�ان دەبن،
عەمۆن��ەکان�ش گوێڕا�ەڵ�ان دەبن.   

 ١5 �ەزدان کەنداوی دەر�ای م�سر
تێکوپیێک دەدات،   

  بە با�ە سووتێنەرەکەی
دەستی ڕادەوەشێنێت بەسەر فوراتدا،   

  لێیی دەدات و دە�کاتە حەوت جۆگە
بە پیێاڵوەوە بەناو�دا دەڕۆن.   

 ١٦ دەبێت بە ڕێگا بۆ پاشماوەی گەلەکەی
ئەوانەی لە ئاشور دەمێننەوە   
  وەک ئەوەی بۆ ئ�سرائ�ل بوو

a ١١ واتە ئەو ناوچە�ە کە نز�کی سەرچاوەی ڕووباری ن�ل.  
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لەو ڕۆژەی لە خاکی م�سرەوە هاتنە دەرەوە.   

گۆرانی س�ایش

 لەو ڕۆژەدا دەڵێ�ت:١٢ ١

»ئەی �ەزدان، ستا�شت دەکەم،   
  هەرچەندە لێم تووڕە بوو�ت،

بەاڵم تووڕە�ی�ەکەت لە من دامرکا�ەوە و دڵت دامەوە.   
٢ ئەوەتا خودای ڕزگار�یی من،  

دڵن�ا دەبم و ناترسم،   
  چونکە �ەزدانی پەروەردگار هێز و سروودی منە و

ئەو بوو بە ڕزگار�م.«   
3 بە شاد�ی�ەوە ئاو دەکێشنەوە  

لە کان��ەکانی ڕزگاری.   

4 لەو ڕۆژەدا دەڵێن:

  »ستا�شی �ەزدان بکەن، ناوی ڕابگە�ەنن،
وا بکەن کردارەکانی لەنێو گەالندا زانراو بێت،   

باسی ئەوە بکەن کە ناوی بەرز بووەتەوە.   
5 گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن،  

چونکە کاری شکۆمەندانەی کردووە،   
با ئەمە لە هەموو ج�هاندا زانراو بێت.   

٦ ئەی ن�شتەجێیی س��ۆن دەنگ بەرز بکەرەوە و هاوار بکە!  
چونکە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل لەنێوتاندا مەزنە.«   

سروشێک سەبارەت بە بابل

 سروشێکa سەبارەت بە بابل ئەوەی ئ�شا�ای کوڕی ئامۆچ ب�نی:١3 ١

لەسەر کێوێکی ڕووت ئااڵ�ەک هەڵبکەن،  ٢  
دەنگ�ان لێ بەرز بکەنەوە،   

  دەست ڕابشەکێنن با بێنە ژوورەوە
بۆ ناو دەرگای م�ران.   

3 من فەرمانم بە تەرخانکراوەکانم کرد،  
هەروەها بانگی پاڵەوانەکانی خۆمم کرد لەبەر تووڕە�ی�م،   

ئەو پاڵەوانانەی دڵخۆشن بە سەرکەوتنم.   

a ١  فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  
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4 گوێ بگرن، دەنگی هەراوهۆر�ا لە چ�اکان دێت،  
وەک دەنگی خەڵکێکی ئێجگار زۆر!   

  گوێ بگرن، دەنگی هاتوهەرای شانش�نەکان دێت،
وەک دەنگی نەتەوەکان کۆبوونەتەوە!   

  �ەزدانی سوپاساالر
سوپا�ان لێ پیێکدەهێنێت بۆ جەنگ!   

5 لە خاکێکی دوورەوە دێن،  
لەوپەڕی ئاسمانەوە دێن،   

  �ەزدان و چەکەکانی تووڕە�یی،
بۆ تێکوپیێکدانی سەراپای زەوی.   

٦ واوە�ال بکەن، چونکە ڕۆژی �ەزدانa نز�ک بووەتەوە،  
وەک وێرانبوون لەال�ەن خودای هەرە بەتواناوە دێت.   

7 لەبەر ئەوە هەموو دەستەکان شل دەبن،  
هەموو دڵێکی مرۆڤ دەتوێتەوە.   

٨ ڕادەچڵەکێن،  
ئازار و ژان دە�انگرێت،   

وەک منداڵبوو دەتلێنەوە.   
  پی�او واقی وڕدەمێنێت لە هاوڕێکەی،

ڕوو�ان وەک ڕووی گڕی ئاگرە.   

٩ ئەوەتا ڕۆژی �ەزدان دێت،  
سەختە، توندوت�ژ و تووڕە�یی بە جۆشە،   

  بۆ ئەوەی زەوی وێران بکات و
گوناهبارانی لێ ببڕێتەوە.   

 ١٠ ئەستێرەکانی ئاسمان و کەلووەکانی
ڕووناک��ان دەرناخەن،   

  خۆر لە کاتی هەاڵتنی تار�ک دادێت،
مانگ�ش ڕووناک��ەکەی نادرەوشێتەوە.   
 ١١ سزای ج�هان دەدەم لەسەر خراپەکەی،

بەدکاران�ش لەسەر تاوانەکان�ان،   
  کۆتا�یی دەهێنم بە ف�زی لووتبەرزان و
سەری بێ و�ژدانەکان شۆڕ دەکەم.   

 ١٢ مرۆڤ لە زێڕی بێگەرد دەگمەنتر دەکەم و
ئادەم�زاد�ش لە زێڕی ئۆف�ر.   

a ٦ ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  
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 ١3 لەبەر ئەوە ئاسمان دەهەژێنم و
زەو�ش لە شوێنی خۆی دەلەرزێت،   

  لەبەر تووڕە�یی �ەزدانی سوپاساالر و
لە ڕۆژی هەڵچوونی تووڕە�ی�ەکەی.   

 ١4 وەک مامزی ڕاونراو دەبێت و
وەک ڕانە مەڕ کەس نەبێت کۆی بکاتەوە،   
  هەرکەسە ڕوو لە گەلەکەی خۆی دەکات و

هەرکەسە بەرەو خاکەکەی خۆی هەڵدێت.   
 ١5 ئەوەی بدۆزرێتەوە دەدرێتە بەر خەنجەر و
ئەوەی بگ�رێت بە شمشێر دەکوژرێت.   

 ١٦ منداڵەکان�ان لەبەرچاو�ان پارچەپارچە دەکرێن و
ماڵ�ان تااڵن دەکرێت و ژنەکان�ان زەوت دەکرێن.   

 ١7 ئەوەتا من مادەکان لە دژ�ان هەڵدەستێنم،
ئەوانەی گوێ بە ز�و نادەن و   

کە�ف�ان بە زێڕ نا�ەت.   
 ١٨ کەوانەکان�ان الوان تێکدەشکێنن،
بەزە�ی�ان بە کۆرپەکاندا نا�ەتەوە،   

دڵ�ان بە مندااڵن ناسووتێت.   
 ١٩ بابلی شکۆمەندی شانش�نەکان و

جوانی شانازی کلدان��ەکان   
  وەک سەدۆم و عەمۆرا دەبێت،

کە لەال�ەن خوداوە سەرەوژێر کرابێت.   
 ٢٠ هەتاهەتا�ە ئاوەدان ناکرێتەوە و

نەوە دوای نەوە کەس تێ�دا ن�شتەجێ نابێت،   
  عەرەب لەوێ دەوار هەڵنادات،

شوانەکان لەوێ مێگەل مۆڵ نادەن.   
 ٢١ بەاڵم لەوێ دڕندە ب�ابان��ەکان ڕادەکشێن،

چەقەڵ خانووەکانی پڕ دەکەن؛   
  کوندەپەپوو لەوێ ن�شتەجێ دەبێت،

تەگە لەوێ سەما دەکەن.   
 ٢٢ کەمت�ار لەناو قەاڵکانی بابل دەلوورێنێت،

چەقەڵ�ش لەناو کۆشکەکانی.   
  کاتەکەی نز�کە بۆ هاتن،

ڕۆژگاری درێژە ناکێشێت.   
14
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د�سان ئ�سرائ�ل هەڵدەبژێرێتەوە،   
لە خاکەکەی خۆ�ان دە�انحەسێنێتەوە،   

  نامۆکان خۆ�انی پیێوە دەلکێنن و
دێنە پاڵ بنەماڵەی �اقوب.   

٢ گەالن دە�انگرن و  
دە�انبەن بۆ شوێنی خۆ�ان،   

  بەاڵم بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەست�ان بەسەردا دەگرن و
دە�انکەن بە کۆ�لە و کەن�زە لە خاکی �ەزدان،   

  دەبنە ڕاپیێچکەری ڕاپیێچکەران�ان و
دەسەاڵتدار دەبن بەسەر ستەمکاران�اندا.   

3 ئەو ڕۆژەی �ەزدان لە ناخۆشی و هەراسانی و ئەو کۆ�ال�ەت��ە سەختەی چێژتت 

دەتحەسێنێتەوە، 4 ئەم پەندە بەسەر پاشای بابلدا هەڵدەدە�ت و دەڵێ�ت:

  زۆردار چۆن کۆتا�یی پیێ هات!
خۆبەزلزانەکە چۆن کۆتا�یی هات!   

5 �ەزدان گۆچانی بەدکارانی شکاند،  
داردەستی فەرمانڕەواکان،   

٦ ئەوانەی بە ق�نەوە لە گەلەکان�ان دەدا،  
لێدانێکی بێ بڕانەوە،   

  بە تووڕە�ی�ەوە دەسەاڵت�ان لەسەر نەتەوەکان پە�ڕەو دەکرد،
بێ بەزە�یی دە�انچەوساندنەوە.   

7 هەموو زەوی حەسا�ەوە و دڵن�ابوو  
بە هوتاف لێدان دەنگ�ان هەڵبڕی.   

٨ هەروەها دار سنەوبەر و ئورزی لوبنان�ش  
شادن بەوەی بەسەرت هاتووە و دەڵێن:   

  »لەو کاتەوەی تۆ ڕاکشا�ت
داربڕ نەهاتووەتە سەرمان.«   

٩ ج�هانی مردووان لە ژێرەوە دەوروژێنێت  
بۆ پیێشوازی لە هاتنت،   

  ڕۆحی مردووەکان بۆ تۆ هەڵدەستێنێت،
هەموو سەرکردەکانی ج�هان،   

  لەسەر تەختەکان�ان هەڵ�اندەستێنێت،
هەموو پاشا�انی نەتەوەکان.   

 ١٠ هەموو وەاڵم دەدەنەوە و پیێت دەڵێن:
»هەروەها تۆش وەک ئێمە الواز بوو�ت،   
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وەک ئێمەت لێ هات.«   
 ١١ مەزن�ت شۆڕکرا�ەوە ناو ج�هانی مردووان

بەدەم ئاوازی سازەکانت،   
  لە ژێرت مۆرانە ڕادەخرێت و

کرم�ش دەبێتە لێفەت.   

 ١٢ چۆن لە ئاسمانەوە بەربوو�تەوە،
ئەی ئەستێرەی پڕشنگدار،a کوڕی بەرەبە�ان!   

  بەرەو زەوی بڕا�تەوە،
ئەی بەزێنەری نەتەوەکان!   

 ١3 تۆ کە لە دڵی خۆتدا گوتت:
»سەردەکەوم بۆ ئاسمان،   

  لە سەرووی ئەستێرەکانی خوداوە
تەختی خۆم بەرز دەکەمەوە،   

  لەسەر کێوی ژووان دادەن�شم،
لەسەر لووتکەی چافۆن.   

 ١4 سەردەکەومە سەر بەرزا�ی�ەکانی هەور،
خۆم وەک خودای هەرەبەرز لێدەکەم.«   

 ١5 بەاڵم بەرەو ج�هانی مردووان شۆڕ بوو�تەوە،
بەرەو قوواڵ�یی ب�ری بێ بن.   

 ١٦ ئەوانەی دەتب�نن تەماشات دەکەن،
لێت ورد دەبنەوە:   

  »ئا�ا ئەمە ئەو پی�اوە�ە کە زەوی لەرزاند،
شانش�نەکانی هەژاند،   

 ١7 ئەوەی ج�هانی کردە چۆڵەوانی،
شارەکانی ج�هانی تەفروتونا کرد،   

ئەوەی د�لەکانی بەرەو ماڵی خۆ�ان بەڕەاڵ نەکرد؟«   

 ١٨ هەموو پاشا�انی نەتەوەکان بە ڕێزەوە ڕاکشان،
هەر�ەکە و لە ئارامگای خۆی.   

 ١٩ بەاڵم تۆ لە گۆڕەکەتەوە تووڕ هەڵدەدرێی�ت
وەک چڵەدارێکی ڕەتکراوە.   

  دادەپۆشرێی�ت بە تەرمی کوژراوان
کە بە شمشێر لێ�ان دراوە،   

شۆڕبووەوەکان بەرەو بەردەکانی ب�ری بێ بن.   

a ١٢ دەربڕ�نێکە نووسەر بە گاڵتەجاڕ�ی�ەوە بە پاشای بابلی دەڵێت.  
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  وەک الشەی پیێشێلکراو،
لە ناشتن لەگەڵ�اندا �ەک ناگر�ت،  ٢٠ 

  چونکە خاکەکەی خۆتت کاول کرد،
گەلەکەی خۆتت کوشت.   

  توخمی خراپەکاران
هەتاهەتا�ە ناو�ان نا�ەت.   

 ٢١ سەربڕ�ن بۆ کوڕەکان�ان ئامادە بکەن
لەسەر تاوانی باوکان�ان،   

  با هەڵنەستن بۆ ئەوەی زەوی داگ�ر بکەن و
ڕووی ج�هان بە شار پڕ بکەنەوە.   

 ٢٢ »هەڵدەستمە سەر�ان،«
�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت.   

  »لە بابل ناو و پاشماوە و
نەوە و وەچە ڕ�شەکێش دەکەم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ٢3 »دە�کەم بە م�راتی کوندەپەپوو و

گۆمی ئاو،   
  بە گسکی نەمان گسکی دەدەم،«

�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت.   

�الن لە دژی ئاشور
 ٢4 �ەزدانی سوپاساالر سوێندی خوارد و فەرمووی:

  »بێگومان هەروەک ئەوەی دامڕشتووە ئاوا دەبێت،
وەک ئەوەی پالنم بۆ داناوە دێتە دی.   

 ٢5 ئاشور لە خاکەکەی خۆم دەشکێنم،
لەسەر چ�اکانم پیێشێلی دەکەم،   

  جا ن�رەکەی لەسەر�ان الدەچێت و
بارگران��ەکەی لە کۆڵ�ان دەبێتەوە.«   

 ٢٦ ئەمە ئەو پالنە�ە کە بۆ هەموو ج�هان داڕێژراوە و
ئەمە ئەو دەستە�ە کە بۆ سەر هەموو نەتەوەکان درێژکراوە.   

 ٢7 �ەزدانی سوپاساالر پالنی داناوە، کێ پووچی دەکاتەوە؟
دەستی ئەوە درێژکراوە، کێ دە�گێڕێتەوە؟   



١٢٦4ئ�شا�ا ١4

سروشێک سەبارەت بە فەلەس�یپیەکان
 ٢٨ لە ساڵی مردنی ئاحازی پاشادا ئەم سروشە هات:

 ٢٩ ئەی هەموو فەلەست��ەکان شاد مەبن،
کە گۆچانی لێدەرەکەت شکا،   

  چونکە توولە مار لە ڕەگی مارەوە دەردەچێت و
بەرەکەی مارێکی سووتێنەری باڵدارە.   

 3٠ هەژارتر�نی هەژاران بەخێو دەکرێن و
نەداران بە ئاسوودە�یی پاڵ دەدەنەوە،   

  ڕەگی تۆش بە قاتوقڕی دەکوژم و
پاشماوەکەشت دەکوژرێت.   

 3١ ئەی دەروازە واوە�ال بکە! ئەی شار هاوار بکە!
ئەی فەلەستی سەراپات توا�ەوە!   

  چونکە دووکەڵ لە باکوورەوە دێت و
ناڕێکی لە ڕ�زەکانی ناب�نرێت.   

 3٢ چی وەاڵمی نێردراوی نەتەوەکان دەدرێتەوە؟
»کە �ەزدان س��ۆنی دامەزراند،   

لە ئەودا گەلە چەوسێنراوەکەی پەناگ�ر دەبن.«   

سروشێک سەبارەت بە مۆئاب

 سروشێک سەبارەت بە مۆئاب:١5 ١

عار لە مۆئاب وێران بوو،   
لە �ەک شەودا کاول بوو!   

  ق��ر لە مۆئاب وێران بوو،
لە �ەک شەودا کاول بوو!   

٢ د�ڤۆن�ش بۆ پەرستگاکەیa سەرکەوت،  
بۆ نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکان بۆ گر�ان،   

مۆئاب بەسەر ن�بۆ و مادەبادا ش�وەن دەکات.   
  هەموو سەرێک ڕووتاوەتەوە و

هەموو ڕ�شێک تاشراون.   
3 لە شەقامەکانی جلوبەرگی گوشb دەپۆشن،  

لە سەربانەکانی و لە گۆڕەپانەکانی   
  هەموو ش�وەن دەکەن

a ٢ مەبەست لە پەرستگای بت�ەرستانە، نەک پەرستگاکەی �ەزدان.  

b 3 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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بەخوڕ دەگر�یێن.   
4 حەشبۆن و ئەلعالێ هاوار�انە،  

دەنگ�ان لە �ەهەچ دەب�سترێت.   
  لەبەر ئەوە چەکدارەکانی مۆئاب هاوار دەکەن

گ�ان�ان دەلەرزێت.   

5 دڵم بۆ مۆئاب دەناڵێنێت،  
هەاڵتووەکانی بەرەو زۆعەر ڕادەکەن،   

هەتا عەگلەت شەل�ش�ا.   
  بە گر�انەوە

لە هەورازەکەی لوح�ت سەردەکەون،   
  لە ڕێگای حۆرۆنا�م

هاواری شکست بەرز دەکەنەوە.   
٦ ئاوەکانی ن�مر�م وشک بوون،  

گ�ا�ەکەش س�س بوو،   
  لەوەڕگا نەما و

سەوزا�یی نەما.   
7 لەبەر ئەوە ئەو سامانەی بەدەست�ان هێنا و شتە ئەمبارکراوەکان�ان  

هەتا ش�وی ئەس��ندار هەڵدەگرن.   
٨ هاوار سنووری مۆئابی گرتەوە،  

واوە�الی دەگاتە ئەگلە�م،   
واوە�الی لە ب�ری ئێل�مە.   

٩ ئاوەکانی د�مۆن پڕن لە خوێن،  
بەاڵم ز�اتر بەسەر د�مۆندا دەهێنم،   
  شێر بۆ سەر دەربازبووەکانی مۆئاب و

بۆ پاشماوەی خاکەکە دەهێنم.   

 بەرخ وەک سەرانە بنێرن١٦ ١

بۆ فەرمانڕەوای خاکەکە،   
  لە سەلەعەوە بە چۆڵەوان�دا

بەرەو چ�اکەی شاری س��ۆن.   
٢ وەک باڵندەی هەاڵتوون  

وەک لە هێالنە دەرپەڕێنراو�ان لێدێت،   
  کچانی مۆئاب

لە تەنکا�ی�ەکانی ڕووباری ئەرنۆن.   



١٢٦٦ئ�شا�ا ١٦

3 »ڕاوێژ بکە،  
دادوەری ئەنجام بدە،   

  لە قرچەی ن�وەڕۆدا
سێبەرت وەک شەوی لێ بکە.   

  دەرکراوەکان بشارەوە،
هەاڵتووەکان ئاشکرا مەکە.   

4 با ئاوارەکانی مۆئاب لەالت بمێننەوە،  
لە ڕووی کاولکەر بۆ�ان ببە پەناگا.«   

  کاتێک چەوسێنەر کۆتا�یی پیێ دێت،
کاولبوون نامێنێت،   

پیێشێلکاران لە خاکەکەدا لەناودەچن.   
5 بە خۆشەو�ستی نەگۆڕ تەخت جێگ�ر دەبێت،  

�ەکێک لە بنەماڵەی داود   
دادپەروەر و داواکاری دادپەروەری،   

  دەست�ێشخەر بۆ ڕاستودروستی
بە دڵسۆز�ی�ەوە لەسەری دادەن�شێت.   

٦ لووتبەرزی مۆئابمان ب�ست،  
لووتبەرز�ی�ەکی زۆر،   

  خۆبەزلزانی و لووتبەرزی و بەف�زی،
بەاڵم قسە پووچەکانی ناچەس�ێن.   

7 لەبەر ئەوە با خەڵکی مۆئاب واوە�ال بکەن،  
سەراپا بۆ مۆئاب واوە�ال بکەن.   

  ئەی مۆئاب��ە بەزێنراوەکان،
بۆ نانی کشم�شیa ق��ر حەراسەت ش�وەن بگێڕن.   

٨ کێڵگەکانی حەشبۆن س�س بوون،  
هەروەها ڕەزەکەی س�ڤما.   

  گەورەکانی نەتەوەکان
شا مێوەکان��ان شکاند،   

  کە گە�شتبووە �ەعزێر و
پەلی هاو�شت هەتا چۆڵەوانی.   

  لقەکانی درێژ ببوونەوە و
لە دەر�ا پەڕ�بوونەوە.   

٩ لەبەر ئەوە گر�انی �ەعزێر دەگر�یێم  

a 7 نانی کشم�ش بۆ بەعل پیێشکەش دەکرا وەک سوپاسگوزاری بۆ دروێنە و خەرمان.  
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بۆ ڕەزەکەی س�ڤما،   
  بە فرمێسکەکانم ئاوتان دەدەم

ئەی حەشبۆن و ئەلعالێ!   
  لە کاتی م�وە گە�ی�وەکانت و دروێنەکانت

هەراوزەنای جەنگ هات.   
 ١٠ خۆشی و شادی لە باخ بڕا�ەوە،

لەناو ڕەزان گۆرانی ناگوترێت و هاوار ناکرێت،   
  شەراب لەناو گوشەر ناگوشرێت،

هوتاف کپ بوو.   
 ١١ لەبەر ئەوە هەناوم وەک ق�سارە بۆ مۆئاب دەناڵێنێت،

ناخ�شم بۆ ق��ر حەراسەت.   
 ١٢ جا کە مۆئاب لە نزرگەی سەر بەرزا�ی�ەکە دەردەکەوێت،

ماندوو دەبێت.   
  کە دەچێتە ناو نزرگەکەوە نوێژ بکات،

قبوڵ نابێت.   

١3 ئەمە ئەو فەرما�شتە�ە کە �ەزدان پیێشتر بە مۆئابی فەرموو. ١4 ئێستاش �ەزدان 

کرێگرتە،  ساڵەکانی  وەک  ساڵدا  سێ  ماوەی  »لە  دەفەرموێت:  و  دەدوێت 
زۆر  پاشماوەکەی  زۆرەوە،  هەموو خەڵکە  بەو  دەبێت،  مۆئاب سووک  سەنگ�نی 

کەم و الواز دەبێت.«

سروشێک سەبارەت بە دیمەشق

 سروشێک سەبارەت بە د�مەشق:١7 ١

»بڕوانە، د�مەشق لەنێو شاران دەسڕێتەوە و   
دەبێتە تەپە�ەکی ڕووخاو.   

٢ شارەکانی عەرۆعێر بەجێماون و  
بۆ مێگەلەکان دەبن،   

  تێ�دا ڕادەکشێن،
کەس ن��ە ب�انترسێنێت.   
3 قەاڵ لە ئەفرا�م نامێنێت و  
پاشا�ەت�ش لە د�مەشق.   

  پاشماوەی ئارام وەک
شکۆمەندی نەوەی ئ�سرائ�لی لێ دێت،«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.



١٢٦٨ئ�شا�ا ١7

4 »لەو ڕۆژەدا شکۆمەندی �اقوب نزم دەبێتەوە،  
قەڵەوی گۆشتەکەی الواز دەبێت.   

5 وەک کۆکردنەوەی دەغڵی بەپیێوە ڕاوەستاو دەبێت لەال�ەن دروێنەکەرانەوە،  
بازووشی گوڵەگەنم دەدروێتەوە.   

  وەک هەڵگرتنەوەی گوڵەگەنم دەبێت
لە دۆڵی ڕفا�م.   

٦ وەک تەکاندنی دار زە�توون  
کە پاشماوەی تێدا دەمێنێتەوە،   

  دوو �ان سێ دەنک لەسەر چڵەکان،
چوار �ان پیێنج لە لقە بەردارەکان.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، خودای ئ�سرائ�ل.

7 لەو ڕۆژەدا مرۆڤ ئاوڕ لە دروستکەرەکەی دەداتەوە و  
چاوەکان�ش بەرەو خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�لە.   

٨ ئاوڕ لە قوربانگاکان ناداتەوە  
کە دروستکراوی دەستی خۆ�ن،   

  ئەوەی پەنجەکانی دروستی کردوون سە�ر�ان ناکات،
ستوونە ئەشێراکانa و قوربانگاکانی بخوور.   

دارستانەکان  ناو  چۆڵکراوی  کەالوەی  وەک  قەاڵبەندەکانی  شارە  ڕۆژەدا  ٩ لەو 

وێران  جا  کردن،  چۆڵ�ان  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ڕووی  لە  کە  لێدێت  چڵەدارەکانی  و 
دەبێت.

 ١٠ خودای ڕزگارکەری خۆتت لەب�ر چوو،
تاشەبەردەکەت، قەاڵکەت بەب�ر نەهاتەوە.   

  لەبەر ئەوە ڕووەکی چاک دەچێنن
بەاڵم نەمامی نامۆ سەرهەڵدەدات.   

 ١١ ئەو ڕۆژەی دە�چێن�ت، وای لێ دەکە�ت نەمام بکات
بۆ بە�انی وای لێ دەکە�ت گوڵ بکات،   

  بەاڵم دروێنە لە ڕۆژی نەخۆشی و ئازاری
بێ چارەسەردا لەدەست دەچێت.   

 ١٢ ئای لە هاژەهاژی خەڵکانێکی زۆر،
وەک هاژەی دەر�ا کە دەهەژێت!   

  خوڕەی نەتەوەکان
وەک خوڕەی ئاوی زۆر کە خوڕەی دێت!   

 ١3 نەتەوەکان کە خوڕە�ان دێت وەک خوڕەی ئاوی زۆر،
a ٨ ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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بەاڵم تێ�ان ڕادەخوڕێت و بۆ دوور هەڵدێن،   
  وەک پووشی چ�اکان لەبەردەم با ڕاو دەنرێت و

وەک تەپوتۆز لەبەردەم ڕەشەبا.   
 ١4 دەمەو ئێوارە تۆق�نێکی لەناکاوە!

بەرەبە�انێکی زوو نامێنن!   
  ئەمە بەشی تااڵنکارانمانە،
بەختی ڕاوڕووتکارانمانە.   

قوڕبەسەری کوش

 قوڕبەسەر خاکی فڕەفڕی باڵەکان،١٨ ١

ئەوەی لەوبەری ڕووبارەکانی کوشە،   
٢ پە�امبەران بە ڕێیی دەر�ادا دەنێرێت،  

بە بەلەمی قام�ش لەسەر ڕووی ئاوەکان.   

  بڕۆن ئەی نێردراوە خێراکان،
  بۆ الی نەتەوە�ەکی بااڵ بەرز و کۆسە،

بۆ الی گەلێک خەڵکی دوور و نز�ک لێ�ان دەترسن،   
  نەتەوە�ەکی بێگانە و پیێشێلکار،

ئەوەی ڕووبارەکان دڕ�انداوە بە خاکەکەی.   

3 ئەی هەموو دان�شتووانی ج�هان و  
ن�شتەجێبووانی زەوی،   

  کە ئااڵ لەسەر چ�اکان بەرزکرا�ەوە،
بب�نن و   

  کە کەڕەنا لێدرا،
گوێ بگرن.   

4 �ەزدان ئەمەم پیێ دەفەرموێت:  
»هێمن دەبم و لە نش�نگەی خۆمەوە تەماشا دەکەم   

  وەک گەرما�ەکی ڕوون لە بەر هەتاودا،
وەک هەوری خوناو لە گەرمای دروێنەدا.«   

5 پیێش ترێ ڕن�ن لە کاتی تەواو چرۆکردن و  
کاتێک گوڵەکان دەبن بە پەس�رەی گە�ی�و،   

  چڵەکان بە داس دەبڕێتەوە و
لقەکان لێ دەکاتەوە و فڕێی�ان دەدات.   

٦ پیێکەوە بەجێدەهێڵدرێن بۆ بازەکانی چ�ا و  
بۆ گ�انلەبەرە کێو�ی�ەکانی زەوی،   

  بازەکان هاو�ن�ان پیێ بەسەردەبەن و
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هەموو گ�انلەبەرە کێو�ی�ەکانی زەو�ش زستان�ان پیێ بەسەردەبەن.   

7 لەو ڕۆژەدا د�اری پیێشکەش بە �ەزدانی سوپاساالر دەکرێت،

  لە گەلێکی بااڵ بەرز و کۆسە،
گەلێکی ترسناک، دوور و نز�ک،   

  نەتەوە�ەکی بێگانە و پیێشێلکار،
ئەوەی ڕووبارەکان زەو�ی�ەکە�انی دابەش کردووە،   

بۆ شوێنی ناوی �ەزدانی سوپاساالر لە کێوی س��ۆن.

سروشێک سەبارەت بە میسر

 سروشێک سەبارەت بە م�سر:١٩ ١

ئەوەتا �ەزدان بەسەر هەورێکی خێراوە   
بەرەو م�سر دێت.   

  بتەکانی م�سر لە ڕووی ئەودا دەلەرزن،
دڵی م�سر�ش لە ناخ�دا دەتوێتەوە.   

٢ »م�سر�ی�ەکان لە دژی م�سر�ی�ەکان هاندەدەم،  
هەرکەسە لە دژی برای خۆی شەڕ دەکات،   

هەرکەسە لە دژی هاوڕێیی خۆی،   
شار لە دژی شار و   

شانش�ن لە دژی شانش�ن.   
3 م�سر ڕۆحی تێدا نامێنێت،  
ڕاوێژەکەی هەڵدەلووشم،   

  داوا لە بتەکان و لە نوشتەکەران دەکەن،
لە نێوانگرەکان و لە ڕۆح ئامادەکاران.   

4 م�سر�ی�ەکان ڕادەستی گەورە�ەکی دڵڕەق دەکەم و  
پاشا�ەکی توندوت�ژ فەرمانڕەوا�ەت��ان دەکات،«   
�ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر دەفەرموێت.   

5 ئاوی ن�ل وشک دەبێت،  
ڕووبارەکەش کاول دەبێت و وشک دەبێت.   

٦ نۆکەندەکان بۆن دەکەن،  
لقەکانی ن�ل کز دەبن و کاول دەبن.   

  قام�ش و زەل بۆگەن دەبن،
سەوزا�یی لەسەر ن�ل،  7  
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لە ڕێژگەیa ڕووبارەکە.   
  هەموو ئەوەی لەسەر ن�ل چانراوە

وشک دەبێت، هەڵدەوەرێت و نامێنێت.   
٨ ماس�گرەکان ئاخ هەڵدەکێشن و ش�ن دەگێڕن،  

هەموو ئەوانەی قوالپ هەڵدەدەنەb ناو ن�لەوە،   
  ئەوانەی تۆڕ لەسەر ڕووی ئاوەکان باڵو دەکەنەوە

ورە�ان نامێنێت.   
٩ کرێکارەکان لە کەتانی ئامادەکراو بێ ئومێد دەبن،  

جۆاڵکان�ش ڕوو زەرد دەبن.   
 ١٠ جۆاڵکانی م�سر وردوخاش دەبن و

هەموو کرێکارەکانی خەمبار دەبن.   

 ١١ بێگومان م�رەکانی چۆعەن گێلن:
دانا ڕاوێژکارەکانی ف�رعەون ڕاوێژەکان�ان ئاژەاڵنە�ە.   

  چۆن بە ف�رعەون دەڵێن:
»کوڕی دانا�انم من،   

کوڕیc پاشا دێر�نەکان«؟   

 ١٢ کەواتە کوا داناکانت؟
با پیێت بڵێن و با بزانن،   

  �ەزدانی سوپاساالر
پالنی چی داناوە لە دژی م�سر.   

 ١3 م�رانی چۆعەن گێل بوون،
م�رانی مەمف�س چەواشە کران،   

  پی�اوماقواڵنی هۆزەکانی
م�سر�ان گومڕا کرد.   

 ١4 �ەزدان ڕۆحی گێژبوونی تێدا تێکەڵ کردووە،
م�سر�ان گومڕا کرد لە هەموو کردارەکانی   

وەک گومڕاکردنی سەرخۆش لەناو ڕشانەوەکەی.   
 ١5 ه�چ کارێک نابێت لە م�سر

کە سەر �ان کلک، دار خورما �ان زەل، ب�کات.   

کاتێک  دەلەرزن،  ترسان  لە  لێدێت،  ژن�ان  وەک  م�سر�ی�ەکان  ڕۆژەدا  ١٦ لەو 

�ەزدانی سوپاساالر دەستی لێ�ان بەرز دەکاتەوە. ١7 م�سر�ی�ەکان لە خاکی �ەهودا 

a 7  ئەو شوێنەی ڕووبار دەڕژێتە ناو دەر�ا.  

b ٨ دەهاوێژنە.  

c ١١ لەم ڕستە�ەدا کوڕ بە واتای پەروەردەی بەردەست دێت، نەک پە�وەندی کوڕ و باوکا�ەتی.  



١٢7٢ئ�شا�ا ١٩

پالنەی  ئەو  لەبەر  دەترسێت،  �ەهودا  لە  بێتەوە  بەب�ری  ئەوەی  هەموو  دەتۆقن، 
�ەزدانی سوپاساالر لە دژی دا�دەڕێژێت.

١٨ لەو ڕۆژەدا پیێنج شار دەبێت لە خاکی م�سردا کە بە زمانی کەنعانی بدوێن و 

.a»بە �ەزدانی سوپاساالر سوێند دەخۆن، �ەکێک�ان پیێیی دەگوترێت »شاری خۆر
دەبێت  �ەزدان  بۆ  قوربانگا�ەک  م�سردا  خاکی  ناوەڕاست  لە  ڕۆژەدا،  ١٩ لەو 

بۆ  شا�ەتی  و  ن�شانە  دەبێتە  ٢٠ جا  �ەزدان.  بۆ  سنوورەکەی  لەسەر  ستوونێک�ش  و 
ڕووی  لە  دەکەن  �ەزدان  بۆ  هاوار  م�سردا، چونکە  لە خاکی  �ەزدانی سوپاساالر 
٢١ ئ�نجا  بۆ دەنێرێت و دەرباز�ان دەکات.  پارێزەر�ان  و  ئەو�ش ڕزگارکەر  زۆردار، 
�ەزدان لە م�سر ناسراو دەبێت، لەو ڕۆژەدا م�سر�ی�ەکان �ەزدان دەناسن و بە قوربانی 
و پیێشکەشکراوی دانەوێڵە دە�ی�ەرستن و نەزرb بۆ �ەزدان دەکەن و بەجێیی دەهێنن. 
٢٢ �ەزدان لە م�سر دەدات، لێ�ان دەدات و چاک�ش�ان دەکاتەوە، دەگەڕێنەوە الی 

�ەزدان و وەاڵم�ان دەداتەوە و چاک�ان دەکاتەوە.
ئاشور�ی�ەکان  جا  دەبێت،  ئاشور  بەرەو  م�سرەوە  لە  شاڕێگا�ەک  ڕۆژەدا  ٢3 لەو 

خزمەت  پیێکەوە  ئاشور  لەگەڵ  م�سر  ئاشور،  دێنە  م�سر�ی�ەکان�ش  و  م�سر  دێنە 
دەکەن. ٢4 لەو ڕۆژەدا ئ�سرائ�ل دەبێتە �ەکێک لە سێ�ەکە، لەگەڵ م�سر و ئاشور، 
دەبنە بەرەکەت لە خاکەکە. ٢5 ئەوەی �ەزدانی سوپاساالر بەرەکەتدار�ان دەکات 
و دەفەرموێت: »بەرەکەتدار بێت م�سری گەلی من و ئاشوری دەستکردی من و 

ئ�سرائ�لی م�راتی من.«

نیشانە و �ەند لەسەر میسر و کوش

پاشای ٢٠ بۆ ئەشدۆد، کاتێک سەرگۆنی  فەرماندە گشت��ەکە   لە ساڵی هاتنی  ١

لە  �ەزدان  کاتەدا  ٢ لەو  گرتی،  و  جەنگا  ئەشدۆد  لەگەڵ  و  ناردی  ئاشور 
ڕێگەی ئ�شا�ای کوڕی ئامۆچەوە قسەی کرد و فەرمووی: »بڕۆ جلوبەرگە گوشەکە 
لە کەمەرت بکەرەوە و پیێاڵوەکانت لە پیێت دابکەنە.« ئەو�ش بەم جۆرەی کرد و 

بە ڕووتی و پیێ خاوسی ڕۆ�شت.
3 ئ�نجا �ەزدان فەرمووی: »وەک ئەوەی ئ�شا�ای بەندەم بۆ ماوەی سێ ساڵ بە 

ڕووتی و پیێ خاوسی ڕۆ�شت، ئەمە ن�شانە و پەندە لەسەر م�سر و لەسەر کوش، 
د�لەکانی  و  م�سر  ڕاپیێچکراوانی  بەم جۆرە  م�سر  ڕ�سوا�یی  بۆ  ئاشور�ش  4 پاشای 

کوش، گەنج و پی�ر بە ڕووتی و پیێ خاوسی و سمت ڕووتی دەداتە پیێش خۆی. 
لەبەر م�سر کە  لەبەر کوش کە ما�ەی ه�وا�ان بوو و  5 دەتۆقن و شەرمەزار دەبن 

”سە�ر  دەڵێت:  ڕۆژەدا  لەو  کەنارە  ئەم  دان�شتووی  ٦ جا  بوو.  شاناز�ی�ان  ما�ەی 

a ١٨ بڕوانە �ەرم�ا 43 :١3  . بە �ۆنانی ه�ل�ۆپۆل�س، مەبەست لە شاری خۆرە لە م�سر، کە ئێستا پیێیی دەگوترێ )م�سری نوێ(.  

b ٢١ نەزر: داوا لە خودا دەکە�ت بۆ ئەنجامدانی کارێک، کارەکە پابەند دەکە�ت بە مەرجێکەوە. داوا دەکە�ت ئەگەر خودا ئەو کارەم بۆ ئەنجام بدات، ئەوا دەرئەنجام 

من�ش ئەو کارەی بۆ ئەنجام دەدەم. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  



ئ�شا�ا ١٢73٢١

بکەن چی بەسەر ئەوانەدا هاتووە کە چاوەڕێمان دەکرد لە بەرامبەر پاشای ئاشور 
فر�امان بکەون! ئ�تر ئێمە چۆن ڕزگارمان دەبێت؟“«

سروشێک سەبارەت بە بابل

٢١:aسروشێک سەبارەت بە چۆڵەوانی نز�کی دەر�ا  ١

وەک گەردەلوول لە باشوور هەڵدەکات،   
لە چۆڵەوان��ەوە دێت،   
لە خاکێکی ترسناک.   

٢ ئەم ب�ن�نە ترسناکەم بۆ ئاشکرا کراوە:  
ناپاک ناپاکی دەکات و تااڵنکەر تااڵن دەکات.   

  سەربکەوە ئەی ئ�الم! گەمارۆ بدە ئەی م�د�ا!
کۆتا�ی�م هێنا بە هەموو ئاخ هەڵکێشانەکەی.   

3 لەبەر ئەوە کەلەکەم پڕ بووە لە ئازار،  
ژانێک منی گرت، وەک ژانی منداڵبوون،   

  سەرسام بووم لە گوێگرتن،
واقم وڕما لە ب�ن�ن.   

4 سەرم لێ شێوا،  
ترس منی لەرزاند،   

  زەردەپەڕی خۆش�یی منی
کردە تۆق�ن.   

5 خوان ئامادە دەکەن،  
ڕا�ەخ ڕادەخەن،   

دەخۆن و دەخۆنەوە!   
  هەستن ئەی م�ران!

قەڵغان چەور بکەن!   

٦ پاشان پەروەردگار ئەمەم پیێ دەفەرموێت:

  »بڕۆ ئێشکگر بە پیێوە ڕابگرە،
ئەوەی دە�ب�نێت با ڕا�بگە�ەنێت.   

7 کاتێک چەند گال�سکە�ەک دەب�نێت،  
لەگەڵ ئەسپ سوار جووت جووت،   

سواری گوێدرێژ �ان سواری وشتر،   
  با بە تەواوی گوێیی شل بکات،

a ١ دەکرێت مەبەست لە ناوچەی خوارووی خاکی بابل بێت کە نز�کی کەنداوی فارس.  



١٢74ئ�شا�ا ٢١

زۆر شلی بکات.«   

٨ ئ�نجا ئێشکگرەکە هاواری کرد:

  »گەورەم، من ڕۆژانە لەسەر قوللەی چاودێر�ی�ەکە ڕاوەستاوم،
هەموو شەوان�ش لە بنکەی پاسەوانێت��ەکەم دەمێنمەوە.   

٩ ئەوەتا پی�اوێک بە سواری گال�سکە هاتووە،  
لەگەڵ ئەسپ سوار جووت جووت.   

  وەاڵمی دەداتەوە و دەڵێت:
”کەوتووە، بابل کەوتووە!   

  هەموو وێنەی خوداوەندەکانی
بەرەو زەوی شکان!“«   

 ١٠ ئەی خەڵک�نە، کە لەسەر جۆخ�ن جەنجەرکراون،
ئەوەی لە �ەزدانی سوپاساالرەوە ب�ستوومە   
لە خودای ئ�سرائ�لەوە پیێتان ڕادەگە�ەنم.   

سروشێک سەبارەت بە ئەدۆم
١١ سروشێک سەبارەت بە دوما:

  لە سێع�رەوە هاوارم بۆ دەکرێت،
»ئێشکگر، شەو چەندی ماوە؟   
ئێشکگر، شەو چەندی ماوە؟«   
 ١٢ ئێشکگرەکەشa وەاڵم دەداتەوە:

»بە�انی دێت، هەروەها شەو�ش.   
  ئەگەر داواکارن، داوا بکەن،

بگەڕێنەوە، وەرن.«   

سروشێک سەبارەت بە عەرەبس�ان
١3 سروشێک سەبارەت بە عەرەبستان:

  ئەی کاروانی د�دان��ەکان،
ئەوانەی لەنێو دەوەنەکانی عەرەبستان شەو بەسەردەبەن،   

بەرەوپی�ری ت�نوو، ئاو بهێنن.  ١4 
  ئەی دان�شتووانی خاکی تێما،

بە نانەوە بەرەو ڕووی هەاڵتوو بچن،   
 ١5 چونکە لە ڕووی شمشێر هەاڵتوون،

a ١٢ مەبەست لە پیێغەمبەر ئ�شا�ا�ە.  



ئ�شا�ا ١٢75٢٢

لە ڕووی شمشێری هەڵکێشراو،   
  لە ڕووی کەوانی توندکراو،
لە ڕووی سەختی جەنگ.   

هەموو  ڕەبەق،  ساڵی  �ەک  »دوای  دەفەرموێت:  پیێ  ئەمەم  ١٦ پەروەردگار 

بەدەستەکانی  کەوان  پاڵەوانە  ١7 پاشماوەی  و  بەسەردەچێت  قێدار  شکۆمەندی 
ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  چونکە  دەبن،  کەم  ژمارە�ان  قێدار  نەوەی 

فەرمووی.«

سروشێک سەبارەت بە ئۆرشەلیم

٢٢:aسروشێک سەبارەت بە دۆڵی ب�ن�ن  ١

چ�تانە وا سەرکەوتوون،   
هەموو بۆ سەربان،   

٢ ئەی شارە بە هاتوهاوارەکە،  
پڕ لە دەنگەدەنگ، شارۆچکە بە شاناز�ی�ەکە؟   

  کوژراوەکانت کوژراوی شمشێر ن�ن و
مردووی جەنگ ن�ن.   

3 فەرمانڕەواکانت پیێکەوە هەاڵتن،  
بێ بەرگری بە د�ل گ�ران.   

  هەموو ئەوانەی گ�ران، پیێکەوە بران بۆ ز�ندان،
ئەوانەش کە دوور بوون و هەاڵتبوون.   

4 لەبەر ئەوە گوتم: »وازم لێ بهێنن،  
بە تاڵ��ەوە دەگر�یێم،   

  زۆرم لێ مەکەن بۆ دڵدانەوەم
لەسەر وێرانبوونی گەلەکەم.«   

5 �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر  
ڕۆژێکی هە�ە لە دۆڵی ب�ن�ن   

بۆ هاتوهەرا و سەرکوتکردن و سەرلێشێوان   
  بۆ د�وار بڕ�ن و

هاوارکردن بۆ چ�ا.   
٦ ئ�الم ت�ردانی هەڵگرتووە  

بە گال�سکە و پی�ادە و سوارەوە،   
ق��ر�ش قەڵغانی دەرخست.   

7 جا هەڵبژاردەی دۆڵەکانت پڕ دەبێت لە گال�سکە و لە سوارەکان،  

a ١ دۆڵی ب�ن�ن: ناوێکی مەجاز�ی�ە بۆ ئۆرشەل�م.  



١٢7٦ئ�شا�ا ٢٢

ڕ�ز�ان بەستووە ڕووەو دەروازەکە.   

داپۆش�نی �ەهودا نامێنێت.  ٨  
  جا لەو ڕۆژەدا دەڕوان�تە

چەکەکانی کۆشکی دارستان،   
٩ کەلێنەکانی شاری داود دەب�نن کە زۆر بوون و  

ئاوی گۆمی خوارێ کۆدەکەنەوە.   
 ١٠ ماڵەکانی ئۆرشەل�م دەژمێرن و

ماڵەکان دەڕووخێنن بۆ پتەوکردنی شووراکە.   
 ١١ ئەستێلێک دروستدەکەن لەنێوان دوو شووراکە،

بۆ ئاوی گۆمە کۆنەکە.   
  بەاڵم نەتانڕوان��ە �ەزدانی دروستکەری،

ئەوەی لەمێژەوە شێوەی کێشابوو نەتانب�نی.   

 ١٢ �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر،
لەو ڕۆژەدا بانگەوازی کرد   

  بۆ گر�ان و ش�وەن و
سەرتاش�ن و پۆش�نی جلوبەرگی گوش.   

 ١3 بەاڵم ئەوەتا خۆشی و شادی،
مانگا کوشتنەوە و مەڕ سەربڕ�ن،   

گۆشت خواردن و شەراب خواردنەوە!   
  »با بخۆ�ن و بخۆ�نەوە،

چونکە سبەی دەمر�ن.«   

ئەم  بۆ  »کەفارەت  کردم:  ئاشکرا  بۆی  سوپاساالر  �ەزدانی  لێگرت  ١4 گوێم 

تاوانەتان ناکرێت تاکو دەمرن،« �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر دەفەرموێت.
١5 �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »بڕۆ بۆ الی ئەو کارگێڕە،
شەڤنا ئەوەی سەرپەرشت�اری کۆشکەکە�ە:   
 ١٦ چ�ت هە�ە لێرە و کێ ڕوخسەتی پیێداو�ت،

هەتا گۆڕێک بۆ خۆت هەڵبکەن�ت،   
  ئەی ئەوەی لە بەرزا�یی گۆڕی خۆتت هەڵکەندووە و

بۆ خۆت لەناو تاشەبەرد ماڵت تاش�وە؟   

 ١7 »ئەی پاڵەوان، ئەوەتا �ەزدان خەر�کە بە توندی تووڕت دەدات و
بە هێزەوە لوولت دەکات،   

 ١٨ وەک تۆپ بە توندی دەت�ێچێتەوە و
بەرەو خاکێکی بەرفراوان تووڕت دەدات.   



ئ�شا�ا ١٢77٢3

  لەوێ دەمر�ت و
گال�سکەکانی شکۆمەند�ت لەوێ دەبێت،   
ئەی ما�ەی سووکا�ەتی ماڵی گەورەکەت!   

 ١٩ لە پلەکەت دەرتدەکەم و
لە پا�ەکەت فڕێدەدرێی�تە خوارەوە.   

٢٠ »لەو ڕۆژەدا بانگی بەندەکەی خۆم، بانگی ئەل�اق�می کوڕی ح�لق�ا دەکەم 

و ٢١ جلەکەی تۆی لەبەر دەکەم و بە کەمەربەندەکەی تۆ کەمەری توند دەکەم و 
بنەماڵەی  دەسەاڵتی تۆ دەدەمە دەست ئەو و دەبێت بە باوک بۆ ئۆرشەل�م و بۆ 
کەس  دە�کاتەوە  ئەو  ئەوەی  و  دەستی  دەدەمە  داود  ماڵی  ٢٢ کل�لی  �ەهودا. 
ناتوانێت دا�بخات و ئەوەی دا�دەخات کەس ناتوانێت ب�کاتەوە. ٢3 وەک سنگ 
دە�چەقێنم لە شوێنێکی چەس�او و دەبێت بە تەختی شکۆمەندی بۆ بنەماڵەکەی. 
٢4 هەموو شکۆمەندی بنەماڵەکەی بەوەوە هەڵدەواسن، چڵەکان و لقەکان، هەموو 

دەفرە بچووکەکان، لە دەفرە پەلەکانەوە هەتا دەفرە قووڵەکان.«
٢5 �ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت: »بەاڵم سەردەمێک دێت سنگە چەقاوەکە لە 

شوێنە چەس�اوەکە نامێنێت و دەشکێت و دەکەوێت، ئەو بارگران��ەی لەسەری بوو 
دەبڕدرێتەوە.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

سروشێک سەبارەت بە شاری سور

 سروشێک سەبارەت بە سور:٢3 ١

واوە�ال بکەن ئەی کەشت��ەکانی تەرش�ش!   
چونکە سور کاول کراوە،   

نە خانوو نە بەندەری بە پیێوە نەماوە،   
  لە خاکی قوبرسەوە پیێ�ان ڕاگە�ەنرا.

٢ بحەپەسێن دان�شتووانی دوورگەکە و  
بازرگانانی سە�دا،   

ئەوانەی دەر�ا دەبڕن، پڕ�ان کردوو�ت.   
3 دانەوێڵەی ش�حۆر  

لەسەر ئاوە زۆرەکان دەهات،   
  داهاتی ئەو دروێنەی ڕووباری ن�لە،
جا سور بوو بە بازاڕی نەتەوەکان.   

4 شەرمەزار بە ئەی سە�دا! چونکە دەر�ا گوتی،  
قەاڵی دەر�ا گوتی:   

  »نە ژانم گرت و نە منداڵم بوو،
نە گەنجم گەورە کرد و نە کچی عازەبم پیێگە�اند.«   



١٢7٨ئ�شا�ا ٢3

5 کاتێک هەواڵ بە م�سر دەگات،  
بە هەواڵی سور ژان دە�انگرێت.   

٦ ب�ەڕنەوە بۆ تەرش�ش،  
واوە�ال بکەن، ئەی دان�شتووانی دوورگەکە!   

7 ئا�ا ئەمە شاری خۆش��ە بۆتان،  
ئەوەی دێر�نی لە دێرزەمانەوە�ە،   

  ئەوەی پیێ�ەکانی بەرەو دووری دەبەن
بۆ ئاوارە بوون؟   

٨ کێ ئەم پالنەی لە دژی سوری تاج لەسەر داڕشت،  
ئەوەی م�ران بازرگانەکانی ئەون،   

فرۆش�ارەکانی بەناوبانگەکانی زەو�ن؟   
٩ �ەزدانی سوپاساالر پالنی داڕشتووە  

بۆ گاڵوکردنی شانازی هەموو شکۆمەند�ی�ەک،   
بۆ نزمکرنەوەی هەموو بەناوبانگەکانی زەوی.   

 ١٠ ئەی دان�شتووانی تەرش�ش،
زەو�ی�ەکەتان وەک کەناری ن�ل بکێڵن،   

ئ�تر بەندەر نەما.   
 ١١ �ەزدان دەستی بەسەر دەر�ادا درێژکرد و

شانش�نەکان تۆق�ن.   
  لە دژی ف�ن�ک�ا فەرمانی دا
بۆ کاولبوونی قەاڵکانی.   

 ١٢ فەرمووی: »جارێکی دی شانازی ناکە�ت،
ئەی سە�دای کچە پاک�زەa، ئێستا پیێشێل کراو�ت!   

  »هەستە بەرەو قوبرس ب�ەڕەوە،
لەوێش حەوانەوەت نابێت.«   

 ١3 ئەوەتا خاکی بابل��ەکان،
گەلێکی لێ�ە کە بە ه�چ دانانرێت!   

.bئاشور کرد�ی�ە شوێنی دڕندە ب�ابان��ەکان  
قوللەکان�انc دروستکرد،   

قەاڵکان�ان ڕووخاند،   
کرد�ان بە کاولگە.   

a ١٢ پاک�زە: مەبەست لەپیێش داگ�رکردن�ەتی، کە بەراوردی دەکات بە کچی پاک�زە.  

b ١3 بڕوانە ئ�شا�ا ١3 :٢١ و �ەرم�ا 5٠ :3٩  .  

c ١3 قوللە لێرە مەبەست لە بورجێکە کە بە دار دروستکراوە لە کاتی شەڕدا بەکارهاتووە بۆ هێرشکردنە سەر شارێکی شوورابەند.  



ئ�شا�ا ١٢7٩٢4

 ١4 ئەی کەشت��ەکانی تەرش�ش واوە�ال بکەن،
چونکە قەاڵکانتان کاول بوون.   

ڕۆژگاری  بەقەد  دەکرێت،  لەب�ر  ساڵ  حەفتا  سور  دەبێت،  ئەوە  ڕۆژەدا  ١5 لەو 

پاشا�ەک. پاش حەفتا ساڵەکە وەک گۆرانی ژنە لەشفرۆشێک بۆ سور دەبێت:

 ١٦ »دەست بدە ق�سارە و بەناو شاردا بسووڕێوە
ئەی ژنە لەشفرۆشی لەب�رکراو!   

  باش مۆس�قا بژەنە و زۆر گۆرانی بڵێ
بۆ ئەوەی لە�اد نەکرێی�ت.«   

١7 جا پاش حەفتا ساڵەکە، �ەزدان سور بەسەردەکاتەوە و سور دەگەڕێتەوە سەر 

کرێ وەرگرتنی و لەگەڵ هەموو شانش�نەکانی ج�هان لەسەر ڕووی زەوی لەشفرۆشی 
دەکات. ١٨ بەاڵم بازرگان��ەکەی و کرێ وەرگرتنەکەی تەرخانکراو دەبێت بۆ �ەزدان. 
کە  دەبێت  ئەوانە  بۆ  بازرگان��ەکەی  بەڵکو  ناکرێت،  گەنج�نە  لە  و  هەڵناگ�رێت 

لەبەردەم �ەزدانن، بۆ ئەوەی بخۆن و تێر بن و جلی گرانبەها ب�ۆشن.

یەزدان زەوی وێران دەکات

 ئەوەتا �ەزدان زەوی چۆڵ دەکات،٢4 ١

بەتاڵی دەکات و ڕووی وەردەگێڕێت،   
دان�شتووانەکەی پەرت دەکات.   

٢ کاه�ن وەک خەڵکی سادەی لێدێت،  
گەورە وەک کۆ�لەکەی،   
خانم وەک کەن�زەکەی،   

کڕ�ار وەک فرۆش�ار،   
بەخشەر وەک وەرگر،   
قەرزدەر وەک قەرزار.   

3 زەوی بە چۆڵکردن چۆڵ دەکرێت و  
بە تااڵن تااڵن دەکرێت،   

  �ەزدان ئەم بڕ�ارەی فەرموو.

4 زەوی ش�وەن دەکات و س�س بوو،  
ج�هان داهێزرا و س�س بوو،   

گەورەتر�ن خەڵکانی زەوی لەش�ان داهێزرا.   
5 زەوی لەژێر دان�شتووانەکەی گاڵو بوو،  

چونکە سەرپیێچی فێرکردنەکان�ان کرد،   
  فەرزەکان�ان پیێشێل کرد و

پە�مانی هەتاهەتا�ی�ان شکاند.   



١٢٨٠ئ�شا�ا ٢4

٦ لەبەر ئەوە زەوی نەفرەتی خوارد و  
دان�شتووانەکەی سزادران.   

  لەبەر ئەوە دان�شتووانی زەوی سووتان و
خەڵکێکی کەم ما�ەوە.   

7 شەرابی نوێ ش�وەن دەکات و ڕەزەمێو س�س بوو،  
هەموو دڵخۆشەکان ئاخ هەڵدەکێشن.   

٨ دەفی دەنگ خۆش کپ بوو،  
هاتوهەرای شادمانەکان بڕا�ەوە،   

ق�سارەی دەنگ خۆش کپ بوو.   
٩ بە دەم گۆران��ەوە شەراب ناخۆنەوە،  

مەی بۆ نۆشەرەکەی تاڵ دەبێت.   
 ١٠ شاری وێران تێکشکاوە،

هەموو ماڵێک دادەخرێت، چوونە ژوورەوە ن��ە.   
 ١١ لە شەقامەکان هاوارە بۆ شەراب

خۆرئاوا بوو بەسەر هەموو خۆش��ەک،   
دوورخرا�ەوە شادی زەوی.   

 ١٢ ئەوەی لە شار دەمێنێتەوە وێرانە�ە و
لێدانی دەروازەش کاول��ە.   
 ١3 ئاوا دەبێت لەناوەندی زەوی

لەنێو گەالن،   
  وەک داتەکاندنی دار زە�توون،

وەک کۆکردنەوەی هێشوو کە ڕن�ن تەواو دەبێت.   

 ١4 ئەوان دەنگ هەڵدەبڕن، هوتافی خۆشی دەکێشن،
بۆ شکۆی �ەزدان لە ڕۆژئاواوە هاوار دەکەن.   

 ١5 لەبەر ئەوە لە ڕۆژهەاڵت �ەزدان شکۆدار بکەن،
لە دوورگەکانی دەر�اشەوە   

ناوی �ەزدان، پەروەردگاری ئ�سرائ�ل.   
 ١٦ لەوپەڕی زەو�ی�ەوە گوێمان لە گۆران��ەک بوو:

»شکۆمەندی بۆ خودای ڕاستودروست!«   

  جا گوتم: »فەوتام! فەوتام!
قوڕبەسەرم!   

  ناپاکان ناپاک��ان کرد!
ناپاکان ناپاک��ان لە ناپاکی کرد!«   

 ١7 ترس و چاڵ و تەڵە
بەسەرتەوە�ە ئەی دان�شتووی زەوی.   



ئ�شا�ا ١٢٨١٢5

 ١٨ ئەوەی لە دەنگی ترسەکە هەڵدێت
دەکەوێتە چاڵەکەوە و   

  ئەوەی لەناو چاڵەکە بێتە دەرەوە
بە تەڵەکەوە دەبێت.   

  بەربەستی جۆگەکان لە ئاسمانەوە کرانەوە و
بناغەکانی زەوی هەژان.   

 ١٩ زەوی بە شکان دەشکێت،
زەوی بە وردوخاشبوون وردوخاش دەبێت،   

زەوی بە لەق�ن دەلەقێت.   
 ٢٠ زەوی وەک سەرخۆش بە الدا دێت،

جۆالنە دەکات وەک کەپر.   
  �اخ�بوونەکەی لەسەری قورسە،

دەکەوێت و جارێکی د�کە هەڵناستێتەوە.   

 ٢١ لەو ڕۆژەدا �ەزدان
سزای هێزەکان دەدات لە ئاسمان و   

لەسەر زەوی سزای پاشا�انی دەدات.   
 ٢٢ بە کۆمەڵ کۆ�ان دەکەنەوە
وەک د�ل لە بەند�خانە و   

  لە گرتووخانە توند دەکرێن و
دوای ماوە�ەکی درێژ سزا دەدرێن.   

 ٢3 مانگ ڕ�سوا دەبێت و خۆر شەرمەزار دەبێت،
چونکە �ەزدانی سوپاساالر حوکمڕانی دەکات   

  لە کێوی س��ۆن و لە ئۆرشەل�م،
شکۆمەند�ش لەبەردەم پی�رانی ئەوە.   

س�ایش بۆ یەزدان

 ئەی �ەزدان، تۆ خودای من�ت!٢5 ١

بە گەورەت دەزانم، ستا�شی ناوت دەکەم،   
  چونکە تۆ کاری سەرسوڕهێنەرت کردووە،

پالنەکانت لە دێرزەمانەوەن،   
بە دڵسۆزی چەس�اون.   

٢ شارت کاول کرد و  
شارۆچکەی قەاڵبەندت وێران کرد،   

  قەاڵی بێگانەکان وەک شار نامێنێتەوە،
بۆ هەتاهەتا�ە بن�اد نانرێتەوە.   



١٢٨٢ئ�شا�ا ٢5

3 لەبەر ئەوە گەلی بەهێز ڕێزت لێ دەگرن،  
شارۆچکەی نەتەوە بێ و�ژدانەکان لێت دەترسن.   

4 بوو�ت بە پەناگای هەژار،  
پەناگای نەدار لە کاتی تەنگانە،   

  چەتر لە لێزمەی باران و
سێبەر لە گەرما،   

  چونکە هەڵچوونی بێ و�ژدانەکان
لێزمەی بارانە بەسەر د�وارەوە،   

5 وەک گەرما�ە لە خاکی وشکدا.  
هاتوهەرای بێگانەکان کپ دەکرێت   

  وەک گەرما بە سێبەری هەور
گۆرانی بێ و�ژدانەکان زەل�ل دەکرێت.   

٦ �ەزدانی سوپاساالر بۆ هەموو گەالن  
لەم کێوە خوانی دابەستەکان ساز دەکات،   

  خوانی شەرابی سادە و دابەستە پڕ لە مۆخەکان
مەی سادەی پااڵوتە.   

7 لەم کێوەدا لووشی دەدات  
پەچەی سەر مردوو،   

  پەچە بەسەر هەموو گەالنەوە،
  هەروەها ئەو سەرپۆشەی بەسەر هەموو نەتەوەکاندا پۆشراوە،

مردن لووشدەدات بۆ هەتاهەتا�ە.  ٨  
  �ەزدانی بااڵدەست سڕ�ی�ەوە

فرمێسک لەسەر هەموو ڕووەکان،   
  ڕ�سوا�یی گەلەکەی دادەماڵێت

لە هەموو زەو�دا،   
  چونکە �ەزدان فەرمووی.

٩ لەو ڕۆژەدا دەگوترێت:

  »ئەوەتا ئەمە خودامانە،
چاوەڕێمان دەکرد، ڕزگاری کرد�ن.   

  ئەمە �ەزدانە، چاوەڕێمان دەکرد،
شاد دەب�ن و دڵشاد دەب�ن بە ڕزگار�ی�ەکەی.«   

 ١٠ دەستی �ەزدان ئەم کێوە دەپارێزێت،
بەاڵم مۆئاب لە جێیی خۆی پیێ�ەست دەکرێت   

وەک پیێ�ەستکردنی کا بە ئاوی تەپاڵە.   



ئ�شا�ا ١٢٨3٢٦

 ١١ جا مۆئاب لە ناوەڕاست�دا دەستی باڵو دەکاتەوە
وەک چۆن مەلەوان بۆ مەلەکردن باڵوی دەکاتەوە.   

  خودا لووتبەرز�ی�ەکەی دادەگرێت
لەگەڵ فرتوفێڵەکانی دەستی.   

 ١٢ قەاڵبەندی بەرزی شووراکانت دەچەمێنێتەوە،
دا�دەگرێت دە�نووسێنێت بە زەو�ی�ەوە، هەتا خۆڵ.   

گۆرانیپیەک بۆ س�ایش

 لەو ڕۆژەدا لە خاکی �ەهودا ئەم گۆران��ە دەڵێن:٢٦ ١

شاری بەهێزمان هە�ە،   
خودا ڕزگاری دەکاتە   
شوورا و سەنگەری.   

٢ دەروازەکان بکەنەوە  
با نەتەوەی ڕاستودروست   

پارێزەری باوەڕ بێتە ژوورەوە.   
3 تۆ کەسی ب�روڕا چەس�او  

بە ئاشتی تەواو دەپارێز�ت،   
چونکە پشتی بە تۆ بەستووە.   

4 هەتاهەتا�ە پشت بە �ەزدان ببەستن،  
چونکە �ەزدان، هەر �ەزدان، تاشەبەردەکەی هەتاهەتا�ی�ە.   

5 ئەوانەی لە بەرزا�ی�دا ن�شتەجێن نزم دەکاتەوە،  
شاری بەرز�ش نەوی دەکات،   

  دە�دات بە زەو�دا،
تەختی دەکات لەگەڵ خۆڵ.   

٦ پیێیی هەژار،  
  هەنگاوی نەدار،

پیێشێلی دەکات.   

7 ڕێڕەوی کەسی ڕاستودروست ڕێکە،  
ئەی ڕاست، ڕێگای ڕاستودروست خۆش دەکە�ت.   

٨ ئەی �ەزدان، لە ڕێیی حوکمەکانت  
چاوەڕێیی تۆ دەکە�ن،   

  بۆ ناوەکەت و بۆ �ادکردنەوەتە
ئارەزووی گ�ان.   

٩ گ�انم بە شەو ئارەزووت دەکات،  
هەروەها لە بە�ان�دا ڕۆحم لە ناخمدا پەرۆشە بۆت،   



١٢٨4ئ�شا�ا ٢٦

  چونکە کاتێک حوکمەکانت لە زەو�ن،
دان�شتووانی ج�هان فێری ڕاستودروستی دەبن.   

 ١٠ بەدکار بەر م�هرەبانی بکەوێت،
فێری ڕاستودروستی نابێت،   

  لە خاکی ڕاست��ەکاندا ناڕەوا�یی دەکات،
شکۆی �ەزدان ناب�نێت.   

 ١١ ئەی �ەزدان تۆ بااڵ دەست�ت،
بەاڵم ئەوان نا�ب�نن.   

  با دڵگەرم�ت بۆ گەلەکەت بب�نن و شەرمەزار بن،
با ئەو ئاگرەی کە ئامادەت کردووە دوژمنەکانت بخوات.   

 ١٢ ئەی �ەزدان ئاشت�مان دەدە�تێ،
چونکە لە ڕاست�دا هەموو کارەکانمان تۆ کردووتە.   

 ١3 ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان،
گەورەکانی د�کە، ج�ا لە تۆ بوون بە گەورەمان،   

بەاڵم تەنها تۆ، �ادی ناوی تۆ دەکە�ن.   
 ١4 مردوون، ز�ندوو نابنەوە!
تارما�ی�ن، هەڵناستنەوە،   

  لەبەر ئەوە سزات دان و تێکت شکاندن،
هەموو �ادگار�یێکی ئەوانت لەناوبرد.   

 ١5 ئەی �ەزدان، نەتەوەت ز�اد کرد،
نەتەوەت ز�اد کرد و   

  شکۆمەند بوو�ت،
هەموو سنوورەکانی خاکەکەت فراوان کرد.   

 ١٦ ئەی �ەزدان، لە تەنگانەدا هانا�ان بۆ هێنا�ت،
کاتێک تەمبێت کردن،   

بە چرپەوە نوێژ�ان هەڵڕشت.   
 ١7 وەک ژنی سک�ڕ کە لە منداڵبوون نز�ک دەبێتەوە

لە ژاندا دەتلێتەوە و دەق�ژێنێت،   
ئاوامان لێ هات لەبەردەمت، ئەی �ەزدان.   

 ١٨ سک�ڕ بوو�ن تال�نەوە
وەک ئەوەی بامان بووبێت.   

  لە زەو�دا ڕزگار�مان بەرپا نەکرد و
کەسێکی ج�هانمان لێ نەبوو.   



ئ�شا�ا ١٢٨5٢7

 ١٩ مردووەکانت ز�ندوو دەبنەوە،
الشەکان هەڵدەستنەوە.   

  هەستن و گۆرانی بڵێن
ئەی دان�شتووانی خۆڵ،   

  چونکە شەونمت شەونمی بە�ان��ە،
زەوی تارما�ی�ەکانی لێ لەدا�ک دەبێت.   

 ٢٠ گەلەکەم بڕۆ، بڕۆ ناو ژوورەکانت و
دەرگاکەت لەدوای خۆت کل�ل بدە،   

  بۆ ساتێک خۆت بشارەوە
هەتا تووڕە�یی تێدەپەڕێت.   

 ٢١ ئەوەتا �ەزدان لە شوێنی خۆ�ەوە دێتە دەرەوە
هەتا سزای تاوانی دان�شتووانی زەوی بدات لەسەری.   

  زەوی خوێنەکانی ناو خۆی دەردەخات،
لەمەودوا کوژراوەکانی ناشارێتەوە.   

ڕزگاریپی ئیسرائیل

 لەو ڕۆژەدا،٢7 ١

�ەزدان بە شمشێرە   
ڕەق و گەورە و بەهێزەکەی،   

  سزای ل�ڤ�اتان دەدات کە مارە هەاڵتووەکە�ە،
ل�ڤ�اتان کە مارە پیێچ خواردووەکە�ە،   
  ئەژد�هاکەی ناو دەر�اش دەکوژێت.

٢ لەو ڕۆژەدا

  »گۆرانی بۆ ڕەزەمێوی بەردار بڵێن:
من �ەزدانم، چاودێری ئەوم،  3  
هەموو ساتێک ئاوی دەدەم.   

  بە شەو و بە ڕۆژ چاودێری دەکەم
نەوەک ئازار بدرێت.   

هەڵچوونم ن��ە.  4  
  کێ دەتوانێ لە جەنگدا دڕکوداڵ بخاتە بەرپیێم؟

من پیێشێلی دەکەم و دە�سووتێنم،   
پیێکەوە گڕ�ان تێ بەردەدەم.   
5 بەاڵم ئەگەر پەنا بداتە پاڵ من  

لەگەڵ من ئاشتی دەبەستێت،   
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ئاشتی لەگەڵ من دەبەستێت.«   

٦ لە داهاتوودا، �اقوب ڕەگ دادەکوتێت،  
ئ�سرائ�ل گوڵ دەکات و لق دەردەکات،   

ڕووی ج�هان پڕ بەروبووم دەکات.   

7 ئا�ا �ەزدان لێ�دان  
بەو شێوە�ەی لەوانەی دا کە لێ�ان دەدان؟   

  �ان ئەوەندەی لێ کوشتن
وەک لە بکوژانی ئەوانی کوشت؟   

٨ بە دوورخستنەوە و بە ڕاپیێچکردن دژا�ەتی ئەوت کرد،  
ڕا�ماڵی بە بای بەهێزی خۆی   
لە ڕۆژێکی بای ڕۆژهەاڵت�دا.   

٩ لەبەر ئەوە بەمە کەفارەت بۆ تاوانی �اقوب دەکرێت،  
ئەمەش هەموو بەروبوومی داماڵ�نی گوناهەکە�ەتی   

  بەوەی هەموو بەردەکانی قوربانگاکە
وەک بەردی گەچی وردوخاشکراو لێ بکات،   

  نە ستوونە ئەشێراکان و نە قوربانگاکانی خۆر
بە پیێوە نەمێنێت.   

 ١٠ شاری قەاڵبەند تەنها�ە،
ماڵ چۆڵ و بەجێماوە وەک چۆڵەوانی،   

  لەوێ گوێرەکە دەلەوەڕێت و
لەوێ پاڵ دەداتەوە و   
لقەکانی تێکدەدات.   

 ١١ کە وشک دەبێت پۆپکەکانی دەشکێن و
ژنان دێن ئاگر�ان تێبەر دەدەن،   
  چونکە گەلێکی تێگە�شتوو ن��ە،

لەبەر ئەوە دروستکەرەکەی بەزە�یی پیێ�اندا نا�ەتەوە و   
شێوەکێشەکەی لەگەڵ�دا م�هرەبان نابێت.   

ئێوەش  م�سر،  دۆڵی  هەتا  فوراتەوە  ئاوەڕۆی  لە  دە�کوتێت  �ەزدان  ڕۆژەدا  ١٢ لەو 

�ەک بە �ەک هەڵدەگ�رێنەوە ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل. ١3 لەو ڕۆژەدا فوو بە کەڕەنا�ەکی 
گەورەدا دەکرێت، جا ونبووەکان لە خاکی ئاشور و دوورخراوەکان بۆ خاکی م�سر 

دێن و کڕنۆش بۆ �ەزدان دەبەن لە کێوی پی�رۆز لە ئۆرشەل�م.
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قوڕبەسەری بۆ ئەفرایم

 قوڕبەسەر ئەو تاجەی سەرخۆشانی ئەفرا�م شانازی پیێوە دەکەن!٢٨ ١

قوڕبەسەر ئەو شارەی دەسەاڵتدارە بەسەر دۆڵی بەپی�ت،   
  کە جوانی و شکۆمەند�ی�ەکەی وەک گوڵێکی س�سە.

قوڕبەسەر ئەوانەی شەراب ئەوانی کەواندووە!   
٢ ئەوەتا بەهێز و توند هی پەروەردگارە.  

وەک لێزمەی تەرزە و ڕەشەبای وێرانکەر،   
  وەک لێزمەی ئاوی زۆری ڕاماڵ،

بە دەست فڕێی�دەداتە سەر زەوی.   
3 پیێشێل دەکرێت  

تاجی شانازی سەرخۆشانی ئەفرا�م.   
4 دەبێت بە گوڵی س�س بوو  

جوانی شکۆمەند�ی�ەکەی،   
  ئەوەی لەسەر دۆڵی بەپی�تە،

وەک پیێگە�شتنی هەنج�ر بەر لە هاو�ن،   
  ئەوەی دە�ب�نێت

هێشتا لە مست�ەتی قووتی دەدات.   

5 لەو ڕۆژەدا �ەزدانی سوپاساالر  
دەبێتە تاجەگوڵ�نەی جوانی و   

  تاجی شکۆمەندی
بۆ پاشماوەی گەلەکەی.   
٦ دەبێتە ڕۆحی دادپەروەری  

بۆ دان�شتوو لەسەر تەختی حوکمدان و   
  پاڵەوان�ێتی

بۆ بەرەنگاربووانی جەنگ لەبەر دەروازەکان.   

7 ئەمان�ش بە شەراب گێژن و  
بە مەی گومڕان:   

  کاه�ن و پیێغەمبەر بە مەی گێژن،
بە شەراب قووتدەدرێن،   

  بە مەی گومڕان،
کە ب�ن�ن�ان بۆ ئاشکرا دەکرێت گێژن،   

کوێرانە حوکم دەدەن.   
٨ هەموو مێزەکان پڕ بوون لە ڕشانەوە و  

ه�چ جێگا�ەک بێ پی�سا�یی نەماوە.   
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٩ دەڵێن: »زان�اری فێری کێ دەکات؟  
پە�ام بۆ کێ ڕوون دەکاتەوە؟   

  بۆ لەش�ربڕاوەکان،
�ان بۆ لە مەمک بڕاوەکان؟   
 ١٠ وەک گغە گغ بۆ گغە گغ،

a،بڤە بڤ بۆ بڤە بڤ   
کەمێک لێرە و کەمێک لەوێ.«   

 ١١ کەواتە خوداش بە لێوی بێگانە و زمانێکی نامۆ
قسە بۆ ئەم گەلە دەکات.   

 ١٢ بۆ ئەوانەی پیێیی گوتن:
»ئەمە حەسانەوە�ە،   

  با ماندوو بحەسێتەوە، ئەمە ئارامگا�ە.«
بەاڵم نە�انو�ست گوێ بگرن.   

 ١3 جا فەرما�شتی �ەزدان بۆ�ان دەبێت بە:
گغە گغ بۆ گغە گغ،   
بڤە بڤ بۆ بڤە بڤ،   

کەمێک لێرە و کەمێک لەوێ.   
  بۆ ئەوەی بڕۆن و بەرەو دواوە بکەون و

بشکێنەوە و ڕاو بکرێن و بگ�رێن.   

 ١4 ئەی پی�اوانی گاڵتەجاڕ، لەبەر ئەوە گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن،
ئەی فەرمانڕەوا�انی ئەم گەلە کە لە ئۆرشەل�من!   

 ١5 گوتتان: »پە�مانمان لەگەڵ مردن بەستووە و
پە�ماننامەمان لەگەڵ ج�هانی مردووان مۆر کردووە،   

  کە قامچی الفاو تێدەپەڕێت
لە ئێمە نز�ک ناکەوێتەوە،   

  چونکە درۆمان کردووە بە داڵدەمان و
لەناو ساختە پەناگ�ر دەب�ن.«   

١٦ لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا بەردێک لە س��ۆن دادەنێم،
کە دەبێتە سەنگی مەحەک،   

  گرنگتر�ن و گرانبەهاتر�ن بەردی بناغەb بۆ بناغە�ەکی پتەو،

a ١٠ ع�بری: چاڤ الچاڤ، قاڤ القاڤ ، کە تەنها دەنگە لە زمانی ع�بری بەبێ واتە، وەک گوێگرتن لە زمانێکی ب�انی.  

b ١٦ گرنگتر�ن بەردی بناغە: بەردی قول�نچک، بەردێکی گەورە�ە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی 

د�وارەکە.  
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ئەوەی پشتی پیێ ببەستێت ناشڵەژێت.   
 ١7 دادوەری دەکەمە گور�سی پیێوانە و
بە شاووڵ ڕاستودروستی دەکەم،   

  جا تەرزە داڵدەی درۆ ڕادەماڵێت و
پەناگاش ئاو دا�دەپۆشێت.   

 ١٨ پە�مانەکەتان لەگەڵ مردن دەسڕێتەوە و
پە�ماننامەکەتان لەگەڵ ج�هانی مردووان سەر ناگرێت.   

  کاتێک قامچی الفاو تێدەپەڕێت،
ئێوە بۆی دەبن بە پیێشێل.   

 ١٩ هەر کاتێک تێب�ەڕێت دەتانبات،
چونکە هەموو بە�ان��ەک تێدەپەڕێت   

بە شەو و بە ڕۆژ.«   

  بە تەنها تێگە�شتنی پە�امەکە
دەبێتە ما�ەی تۆقاندن.   

 ٢٠ دۆشەک کورت بووە بۆ ڕاکشان و
لێفەش تەنک بووە بۆ لەخۆپیێچانەوە.   

 ٢١ �ەزدان هەڵدەستێت، وەک لە کێوی پەراچ�م هەستا،
هەروەک لە دۆڵی گبعۆن، تووڕە�یی دێتە جۆش   

  بۆ ئەوەی کارەکەی بکات، کارەکەی نامۆ�ە!
بۆ ئەوەی ئ�شەکەی بکات، ئ�شەکەی نامۆ�ە!   

 ٢٢ ئێستا گالتەجاڕ مەبن،
نەوەک کۆتتان توندتر بکرێت،   

  چونکە لەال�ەن �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر،
گوێم لە کۆتا�یی پیێهێنان و بڕانەوە بووە بەسەر هەموو خاکەکەدا.   

 ٢3 گوێ شل بکەن و دەنگم بب�ستن،
گوێ بگرن و قسەم بب�ستن.   

 ٢4 ئا�ا جوت�ار هەموو ڕۆژێک زەو�ی�ەکەی دەکێڵێت،
هەڵ�دەکۆڵێت و خەرتەی دەکات بۆ چاندن؟   

 ٢5 ئەی کە ڕووەکەی تەخت کرد،
تۆوی دەکات بە کونجی و ز�رەی تێدا دەوەشێنێت و   

  گەنم لە هێڵی جووتەکانی دادەنێت و
جۆ لە شوێنی ن�شانکراو،   

گوڵەبەڕۆژەش لە سنوورەکانی؟   
 ٢٦ جا بە دادوەری ڕێنما�یی دەکات،

خودای خۆی فێری دەکات.   
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 ٢7 کونجی بە جەنجەڕ ناکوترێت،
چەرخەی عەرەبانەش بەسەر ز�رەدا نا�ەت،   

  بەڵکو کونجی بە دار تێکدەدرێت و
ز�رەش بە گۆچان.   

 ٢٨ دانەوێڵە بۆ نان دەکوترێت،
هەتاهەتا�ە جەنجەڕی بەسەردا ناهێنێت،   

  چەرخەی عەرەبانەکەی و
ئەس�ەکەی وردوخاشی ناکەن.   

 ٢٩ هەموو ئەمانەش لەال�ەن �ەزدانی سوپاساالرەوە هاتوون،
ڕاوێژی سە�رە و دانا�یی مەزنە.   

قوڕبەسەر شارەکەی داود

٢٩
aقوڕبەسەر ئەر�یێل، ئەر�یێل  ١

ئەو شارەی داود تێ�دا ما�ەوە!   
  ساڵ لەدوای ساڵ ز�اد بکەن،

با جەژنەکان بسوڕێنەوە.   
٢ من�ش تەنگ بە ئەر�یێل هەڵدەچنم،  

جا دەبێت بە گر�ان و ش�وەن و   
بۆ من وەک ئاگردانی قوربانگایb لێدێت،   

3 وەک بازنە دەورت دەدەم،  
بە قەاڵ تەنگت پیێهەڵدەچنم و   

سەنگەر بە چواردەورتدا لێ دەدەم.   
4 جا نزم دەب�تەوە و لە زەو�ی�ەوە دەدوێی�ت،  

قسەکەت لەناو خۆڵ دەچەمێتەوە،   
  دەنگت وەک تارما�یی دەبێت لە زەو�ی�ەوە،

قسەکەت لەناو خۆڵ چرپەی دێت.   

5 ئاپۆرەی دوژمنانت وەک تۆزی کوتراو دەبن و  
ئاپۆرەی زۆرداران وەک پووشی با بردوو دەبێت.   

  لە ساتێکدا لەپڕ ئەوە دەبێت،
لەال�ەن �ەزدانی سوپاساالرەوە سزا دەدرێت  ٦  

  بە هەورەتر�شقە و بوومەلەرزە و دەنگێکی بەرزەوە،
بە زر�ان و ڕەشەبا و گڕی ئاگری سووتێنەرەوە.   

7 وەک خەون و ز�ندەخەوی شەوانی لێدێت،  

a ١ ئەر�یێل ئەو ناوە ش�عر�ی�ە�ە کە بۆ ئۆرشەل�م بەکاردەهێنرا، واتای ناوەکە: شێری خودا.  

b ٢  لە زمانی ع�بری هەمان وشەی ئەر�یێل بەکارهاتووە بە واتا�ەکی د�کە. بڕوانە ئا�ەتی ١.  
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ئاپۆرەی هەموو نەتەوە لەشکرکێشەکانی سەر ئەر�یێل،   
  هەموو لەشکرکێشەکانی سەری و سەر قەاڵکانی

لەگەڵ تەنگ پیێ هەڵچنانی.   
٨ وەک ئەوەی برسی خەون بب�نێت و ئەوەتا دەخوات  

بەاڵم کە هەڵدەستێت ورگی بەتاڵە،   
  وەک ئەوەی ت�نوو خەون بب�نێت و ئەوەتا دەخواتەوە

بەاڵم کە هەڵدەستێت شەکەتە و گ�انی ئارەزوو دەکات،   
  ئاوا�ان لێدێت ئاپۆرەی هەموو ئەو نەتەوانەی

لەشکرکێش��ان کردووە بۆ سەر کێوی س��ۆن.   

٩ بحەپەسێن و سەرسام بن!  
خۆتان کوێر بکەن و کوێربن!   

  بەبێ شەراب ئێوە مەستن،
بەبێ مەی ئێوە بە الرەالر دەڕۆن.   

 ١٠ �ەزدان ڕۆحی خەوی قووڵی بەسەر ئێوەدا ڕشتووە،
بەم شێوە�ە �ەزدان چاوەکانی ئێوەی نوقاندووە کە پیێغەمبەرەکانن،   

هەروەها �ەزدان سەری ئێوەی پیێشب�ن�کەری داپۆش�وە.   

وەک  ئێوە  بۆ  تەنها  کراوە  ئاشکرا  ب�ن�نێک  بە  کە  پە�امەی  ئەم  تەواوی  ١١ جا 

و  خوێندەوار  کەسێکی  دە�دەنە  ئەوەی  لێهاتووە،  مۆرکراوی  تۆمارێکی  وشەکانی 
کراوە.«  مۆر  »ناتوانم، چونکە  دەڵێت:  ئەو�ش  بخوێنەوە.«  ئەمە  »تکا�ە  دەڵێن: 
ئەمە  »تکا�ە  دەڵێن:  و  نەخوێندەوار  کەسێکی  دەدەنە  تۆمارەکە  ئەگەر  ١٢ �ان 

بخوێنەوە.« ئەو�ش دەڵێت: »خوێندەوار�م ن��ە.«
١3 جا پەروەردگار دەفەرموێت:

  »لەبەر ئەوەی ئەم گەلە هەر بە دەم نز�ک دەبنەوە و
بە لێوەکان�ان ڕێزم لێ دەگرن،   

بەاڵم دڵ�ان لێم دوورە،   
  پەرستن�ان بۆ من

تەنها فێرکردن و ڕاس�اردەی خەڵکە.   
 ١4 لەبەر ئەوە ئەوەتا من جارێکی د�کە

کاری سە�ر و سەمەرە بەم گەلە دەکەم،   
  دانا�یی داناکانی لەناودەبەم و

تێگە�شتنی تێگە�شتووانی ون دەبێت.«   
 ١5 قوڕبەسەر ئەوانەی دەچنە قوواڵ�ی�ەوە

بۆ ئەوەی پی�النەکان�ان لە �ەزدان بشارنەوە،   
  کارەکان�ان لە تار�کی دەبێت و
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دەڵێن: »کێ دەمانب�نێ؟ کێ دەمانناسێت؟«   
 ١٦ ئای لە هااڵوگێڕ�تان،

ئا�ا گۆزەکەر و قوڕ دەکرێن بە �ەک   
  تاکو دروستکراو بە دروستکەرەکەی بڵێت:

»ئەو دروستی نەکردم«؟   
  �ان گۆزەکە بە گۆزەکەر بڵێت:

»تێناگات«؟   

 ١7 ئا�ا لە ساتێکی کەمدا لوبنان ناگۆڕێت بۆ باخ و
باخ�ش بە دارستان دانانرێت؟   

 ١٨ جا لەو ڕۆژەدا کەڕەکان گوێی�ان لە وشەکانی تۆمارەکە دەبێت و
لە ئەنگوستەچاو و لە تار�ک�دا   

چاوی ناب�ناکان دەب�نن.   
 ١٩ زەل�لەکان دڵخۆش��ان بە �ەزدان ز�اتر دەبێت،

نەداران�ش بە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل دڵشاد دەبن.   
 ٢٠ زۆردار لەناوچوو و
گاڵتەجاڕ نەما و   

هەموو ئێشکگرانی خراپەکاری بڕانەوە.   
 ٢١ ئەوانەی بە وشە�ەک مرۆڤ گوناهبار دەکەن و

لە دادگا داو بۆ دادوەر دەنێنەوە و   
بە شتی پووچ دادپەروەری خوار دەکەن.   

�اقوب  بنەماڵەی  بە  ئەمە  کڕ�ی�ەوە،  ئ�براه�می  ئەوەی  �ەزدان  ئەوە  ٢٢ لەبەر 

دەفەرموێت:

  »ئێستا �اقوب شەرمەزار نابێت و
ئێستا ڕوو زەرد نابێت.   

 ٢3 کاتێک منداڵەکانی دەستکردەکانی دەستم
لەنێو�اندا دەب�نن،   

  وەک ناوێکی پی�رۆز ڕێز لە ناوەکەم دەگرن،
دان بە پی�رۆزی پی�رۆزەکەی �اقوبداa دەنێن،   

لە خودای ئ�سرائ�ل دەترسن.   
 ٢4 ئەوانەی لە ناوەڕۆکەوە گومڕا بوون تێگە�شتن بەدەستدەهێنن و

بۆڵەبۆڵکەران فێربوون وەردەگرن.«   

a ٢3 پی�رۆزەکەی �اقوب: مەبەست لە خودای پی�رۆزی �اقوبە.  



ئ�شا�ا ١٢٩33٠

قوڕبەسەر نەتەوەی کەللەڕەق

 �ەزدان دەفەرموێت:3٠ ١

»قوڕبەسەر کوڕانی کەللەڕەق،   
  پالنێک جێبەجێ دەکەن کە هی من ن��ە،

داڕێژراوێک دادەڕێژن کە لە ڕۆحی منەوە ن��ە   
بۆ ئەوەی گوناه لەسەر گوناه ز�اد بکەن.   

٢ دەڕۆن هەتا بەرەو م�سر شۆڕ بنەوە  
بێ ئەوەی پرس بە من بکەن،   

  هەتا پەنا بدەنە پاڵ قەاڵی ف�رعەون،
لە سا�ەی م�سر پەناگ�ر بن.   

3 بەاڵم قەاڵی ف�رعەون بۆتان دەبێت بە ڕ�سوا�یی و  
پەناگ�ر�شتان لە سا�ەی م�سر بە شەرمەزاری.   

4 هەرچەندە م�رەکانی وا لە چۆعەنن،  
نێردراوەکانی گە�شتنە شاری حانێس،   

5 بەاڵم هەموو شەرمەزار دەبن  
لە گەلێک کە بێ سوودە بۆ�ان،   

  بۆ �ارمەت�دان ن��ە و بۆ سوود بەخش�ن ن��ە،
چونکە بۆ ڕ�سوا�یی و بۆ شورە�ی�ە.«   

٦ سروشێک سەبارەت بە ئاژەڵەکانی نەقەب:

  لە خاکی تەنگانە و ناخۆش�دا،
ئەوەی شێرە مێ و شێری لێوە دێت،   

مار و ماری ژەهراوی باڵدار،   
  سامانەکان�ان لەسەر شانی گوێدرێژ بار دەکەن،

لەسەر پشتی وشتر�ش گەنج�نەکان�ان   
  بۆ الی گەلێک کە سوود نابەخشن،

چونکە پووچ و بەف�ڕۆدانە �ارمەت��ەکەی م�سر.  7  
  لەبەر ئەوە ناوم لەمە نا:

»ڕەهەڤ ئەوەی ه�چ ناکات«.   

٨ ئێستا وەرە لەال�ان لەسەر تەختە�ەک ب�نووسە و  
لە تۆمارێک نەخشی بکە،   

  هەتا بۆ ڕۆژگاری داهاتوو ببێت بە
شا�ەتێک بۆ هەتاهەتا�ە.   

٩ ئەوان گەلێکی �اخ�ن، کوڕانی درۆزنن،  
ئەو کوڕانەی نە�انو�ست گوێ لە فێرکردنی �ەزدان بگرن.   



١٢٩4ئ�شا�ا 3٠

 ١٠ بە پیێشب�ن�کەر دەڵێن:
»پیێشب�نی مەکە!«   

  بەوەی پە�امی خودا ڕادەگە�ەنێت دەڵێن:
»پە�امی ڕاستمان پیێ ڕامەگە�ەنە!   

  قسەی لووسمان بۆ بکە،
خەونی تەفرەدەر بب�نە!   

 ١١ لە ڕێگا البدەن،
ڕێچکە بەر بدەن،   

  خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل
لە ئێمە دووربخەنەوە!«   

١٢ لەبەر ئەوە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل وا دەفەرموێت:

  »ئەم پە�امەتان ڕەتکردەوە و
متمانەتان بە زۆرداری و خواروخێچی کرد و   

پشتتان پیێ�ان بەست،   
 ١3 لەبەر ئەوە ئەم تاوانەتان وەک

د�وارێکی ناڕێک و بەرز درزی تێکەوتبێت،   
ئەوەی لەناکاو و دەستبەجێ دادەڕووخێت.   
 ١4 وەک شکانی گۆزەی گۆزەکەران دەشکێت

بێ بەزە�ی�انە وردوخاش دەکرێت،   
  لەناو پارچە وردوخاشکراوەکانی

پارچە�ەک نابێت بۆ هەڵگرتنی ئاگر لە ئاگردانەوە   
�ان بۆ ئاو دەرهێنان لە ئەمباراوەوە.«   

١5 �ەزدانی بااڵدەست، پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل وا دەفەرموێت:

  »بە تۆبەکردن و ئارامگرتن ڕزگارتان دەبێت،
پاڵەوان�تان لە هێمنی و لە دڵن�ا�ی�تان دەبێت،   

بەاڵم نەتانو�ست،   
 ١٦ گوتتان: ”وا نا، بەڵکو بە ئەسپ هەڵدێی�ن،“

لەبەر ئەوە هەڵدێن!   
  گوتتان: ”سواری ئەس�یی خێرا دەب�ن،“

لەبەر ئەوە ڕاونەرانتان خێرا دەکەن!   
 ١7 لە ڕووی نەڕەی �ەک کەس

هەزار کەس هەڵدێت،   
  لە ڕووی نەڕەی پیێنج کەس

هەمووتان هەڵدێن،   



ئ�شا�ا ١٢٩53٠

  هەتا وەک دار ئااڵ لەسەر لووتکەی چ�ا و
وەک بە�داخ بەسەر گردەوە دەمێننەوە.«   

 ١٨ بەاڵم �ەزدان چاوەڕێیی ئەوە دەکات هەتا لەگەڵتان م�هرەبان بێت،
لەبەر ئەوە هەڵدەستێت بۆ ئەوەی بەزە�یی پیێتاندا بێتەوە،   

  چونکە �ەزدان خودای دادپەروەر�ی�ە.
خۆزگە بەوانەی چاوەڕێیی دەکەن!   

١٩ ئەی گەلی س��ۆن کە لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێن، ئێوە ئ�تر ناگر�یێن. بە تەواوی 

دەبێت،  لێ  گوێیی  کە  هاوارتان  دەنگی  لەگەڵ  لەگەڵتان،  دەبێت  م�هرەبان 
ناخۆش�تان  ئاوی  و  تەنگانە  نانی  پەروەردگار  ٢٠ هەرچەندە  دێت.  دەنگتانەوە  بە 
مامۆستاکانتان  چاوەکانتان،  پەنای  ناخرێنە  مامۆستاکانتان  ئ�تر  بەاڵم  دەداتێ، 
دەنگێک  گوێی�ەکانتان  الدەدەن،  چەپدا  �ان  ڕاست  بەالی  ٢١ کاتێک  دەب�نن. 
دەب�ستێت لە دواتانەوە دەڵێت: »ئەمە ڕێگاکە�ە پیێ�دا بڕۆن.« ٢٢ پە�کەرە داتاشراوە 
گاڵو  بە  ڕووکەشکراوەکانتان  زێڕ  بە  لەقاڵبدراوە  بتە  و  ڕووکەشکراوەکانتان  ز�و  بە 

دادەنێن. وەک پەڕۆی پی�سی ئافرەت فڕێی�دەدەن، پیێیی دەڵێن: »بڕۆ دەرەوە!«
نانی  دەکە�ت،  تۆو  پیێ  زەو�ی�ەکەی  کە  دەداتێ  تۆوەکەت  بارانی  ٢3 ئ�نجا 

لە  مەڕومااڵتەکەت  ڕۆژەدا  لەو  دەبێت.  قەڵەو  و  چەور  زەو�ی�ەکە  بەروبوومی 
لەوەڕگا�ەکی پانوبەر�ندا دەلەوەڕێن. ٢4 گاجووت و نێرەکەرەکانت کە لە زەو�ی�ەکەت 
کار دەکەن ئال�کی پاککراو دەخۆن کە بە شەن و بێڵ شەن کرابێت. ٢5 جا لەسەر 
هەموو کێوێکی بڵند و لەسەر هەموو تەپۆڵکە�ەکی بەرز ڕووبار و جۆگەی ئاو دەبێت 
لە ڕۆژی کوشتارە مەزنەکە، کاتێک قوللەکان دەکەون. ٢٦ جا ڕووناکی مانگ وەک 
ڕووناکی خۆر دەبێت، ڕووناکی خۆر�ش حەوت ئەوەندە دەبێت وەک ڕووناکی 
لێدانەکانی  �ەزدان شکاوی گەلەکەی دەگرێتەوە و جێیی  ڕۆژەی  لەو  ڕۆژ  حەوت 

ت�مار دەکات.

 ٢7 ئەوەتا ناوی �ەزدان لە دوورەوە هات،
تووڕە�ی�ەکەی گڕی گرتووە و بارەکەی قورسە.   

  لێوەکانی پڕن لە هەڵچوون و
زمانی وەک ئاگرێکی لووشدەرە.   

 ٢٨ هەناسەی وەک ڕووبارێکی هەستاوە
دەگات بە گەردن،   

  بۆ لەبێژنگدانی نەتەوەکان
بە بێژنگی لەناوچوون و   

لغاوی گومڕابوون�ش لەدەم گەالنە.   
 ٢٩ گۆران��ەکتان بۆ دەبێت

وەک شەوی تەرخانکردنی جەژن،   



١٢٩٦ئ�شا�ا 3٠

  خۆشی دڵ�ش
وەک ئەوەی بەدەم بلوێرەوە بڕوات   

  هەتا بێت بۆ کێوی �ەزدان،
بۆ تاشەبەردەکەی ئ�سرائ�ل.   

 3٠ �ەزدان وا دەکات دەنگی مەزنی بب�سترێت و
دابەز�نی بازووی بب�نرێت   

  بە هەڵچوونی تووڕە�یی و گڕی ئاگری لووشدەر،
بە ڕەشەبا و لێزمەی باران و تەرزەوە.   

 3١ ئاشور لە دەنگی �ەزدان لەرز دە�گرێت،
بە داردەست لێدەدات.   

 3٢ جا هەموو لێدانێکی گۆچانی دادوەری،
ئەوەی �ەزدان بەسەر�دا دەهێنێت،   

  بە دەف و ق�سارەوە دەبێت و
بە ڕاوەشاندنی دەستی کە دەجەنگێت.   

 33 چاڵی تۆفەتa لەمێژە ڕێکخراوە،
بۆ پاشا ئامادە کراوە،   

  قووڵە، بەر�نە،
کەڵەکە کراوەکەی ئاگرە و داری زۆرە.   

  هەناسەی �ەزدان
وەک ڕووباری گۆگردە   

گڕی تێبەردەدات.   

قوڕبەسەر ئەوانەی �شت بە میسر دەبەس�ن

 قوڕبەسەر ئەوانەی دادەبەزن بۆ م�سر بۆ �ارمەتی،3١ ١

پشت بە ئەسپ دەبەستن،   
  متمانە بە زۆری گال�سکە و

هێزی لە ڕادەبەدەری سوارەکان�ان دەکەن،   
  بەاڵم پشت�ان بە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل نەبەست و

داوای �ەزدان�ان نەکرد.   
٢ ئەو�ش هەروەها دانا�ە و کارەسات دەهێنێت،  

لە وشەی خۆی با ناداتەوە.   
  هەڵدەستێتە سەر ماڵی خراپەکاران و
بۆ سەر �ارمەت�دەری ستەمکاران.   

3 بەاڵم م�سر�ی�ەکان مرۆڤن نەک خودا،  

a 33  شوێنێک بووە بۆ سووتاندنی قوربانی بت�ەرستەکان کە زۆر جار مرۆڤی تێدا کراوەتە قوربانی. بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢3 :١٠  .  



ئ�شا�ا ١٢٩73١

ئەس�ەکان�ان جەستە�ی�ن نەک ڕۆح.   
  کاتێک �ەزدان دەستی درێژ دەکات،

�ارمەت�دەر ساتمە دەکات و   
�ارمەت�دراو دەکەوێت،   

هەموو پیێکەوە لەناودەچن.   

4 ئێستا �ەزدان ئەمەم پیێ دەفەرموێت:

  »وەک شێر و بەچکە شێر دەنەڕێنێت
بەسەر نێچ�رەکە�ەوە،   

  ئەوەی کۆمەڵە شوان
هاواری لێ دەکەن،   

  لە دەنگ�ان ناترسێت و
لە هاتوهەرا�ان ناشڵەژێت،   

  ئاواش �ەزدانی سوپاساالر دادەبەزێت
بۆ شەڕکردن لەسەر کێوی س��ۆن و لەسەر گردەکانی.   

5 وەک باڵندە فڕ�وەکان،  
ئاوا �ەزدانی سوپاساالر پارێزگاری لە ئۆرشەل�م دەکات،   

  پارێزگاری دەکات و فر�ادەکەوێت،
بەسەر�دا تێدەپەڕێتa و دەربازی دەکات.«   

لێیی هەڵگەڕانەوە، 7 چونکە  ٦ بگەڕێنەوە الی ئەوەی نەوەی ئ�سرائ�ل بە قووڵی 

دەستە  ئەوەی  دەکەنەوە،  ڕەت  ز�وەکانتان  و  زێڕ  بتە  و  هەرکەسە  ڕۆژەدا  لەو 
گوناهبارەکانتان دروستی کردن.

٨ »ئاشور دەکەوێت، بەاڵم بە شمشێری مرۆڤ نا،  
شمشێری ئادەم�زاد ن��ە کە دە�خوات.   

  جا لە ڕووی شمشێر هەڵدێت و
گەنجەکانی بۆ بێگاری دەبن.   
٩ قەاڵکە�ان لە ترسان دەکەوێت،  
م�رەکان�شی لە ئااڵ دەترسن،«   

  �ەزدان دەفەرموێت،
ئەوەی ئاگری هە�ە لە س��ۆن و   

تەنووری هە�ە لە ئۆرشەل�م.   

a 5 بڕوانە دەرچوون ١٢ :١٢ -١3.   



١٢٩٨ئ�شا�ا 3٢

شانشینی ڕاس�ودروس�ی

 ئەوەتا پاشا�ەک بە ڕاستودروستی پاشا�ەتی دەکات و3٢ ١

م�ران�ش بە دادوەری سەرۆکا�ەتی دەکەن،   
٢ مرۆڤ وەک حەشارگە�ەک دەبێت لە ڕووی با و  

وەک چەتر لە ڕووی لێزمەی باران،   
  وەک جۆگەی ئاو لە شوێنێکی وشکدا و

وەک سێبەری تاشەبەردێکی گەورە لە خاکی ماندووبووندا.   

3 چاوی ب�نەران کز نابێت و  
گوێیی گوێگرەکان دەب�ستێت.   

4 دڵی هەڵەشەکان دەزانن و تێدەگەن و  
زمانی زمانگرانەکان بە ڕوونی و ڕەوانی دەدوێن.   

5 ئ�تر گێل بانگ ناکرێت، ڕێزدار،  
بە فێڵباز�ش ناگوترێت، خانەدان،   

٦ چونکە گێل بە گێلی دەدوێت و  
دڵ�شی خراپە دەکات،   

  بۆ ئەوەی گاڵوی ئەنجام بدات،
لە دژی �ەزدان بوختان هەڵدەبەستێت،   

  بۆ ئەوەی برسی تێر نەبێت و
ت�نوو لە خواردنەوە بێبەش بێت.   

7 ڕێبازی فێڵباز�ش خراپە و  
پی�النی بەدکاری دەگێڕێت،   

  هەتا بە قسەی درۆ کڵۆاڵن تەفروتونا بکات
ئەگەر قسەی نەداران�ش ڕاست بێت.   

٨ بەاڵم ڕێزدار بە ڕێزداری پالن دادەنێت و  
لەسەر ڕێز�ش جێگ�ر دەبێت.   

ئافرەتانی ئۆرشەلیم
٩ ئەی ئافرەتە لەخۆڕاز�ی�ەکان،  

هەستن گوێ لە دەنگی من بگرن!   
  ئەی ک�ژە دڵن�اکان،

گوێ شل بکەن بۆ قسەی من!   
 ١٠ ئەی دڵن�اکان، ڕۆژانێک پتر لە �ەک ساڵ

لەرز دەتانگرێت،   
  چونکە ڕەزچن�ن بەسەرچوو و

کۆکردنەوە نا�ەت.   



ئ�شا�ا ١٢٩٩33

 ١١ ئەی ئافرەتە لەخۆڕاز�ی�ەکان، بلەرزن!
ئەی ک�ژە دڵن�اکان لەرز بتانگرێت!   

  جلتان دابکەنن و خۆتان ڕووت بکەنەوە،
گوش لە کەمەرتان ببەستن.   

 ١٢ لە سنگی خۆتان بدەن بۆ کێڵگە بەردارەکان،
بۆ ڕەزی بەردار،   

 ١3 بۆ خاکی گەلەکەم
دڕکوداڵ دەڕوێت،   

  بەڵێ، بۆ هەموو ماڵە شادەکان،
بۆ شارە گەشاوەکە.   

 ١4 بێگومان کۆشک چۆڵ دەکرێت،
شاری قەرەباڵغ چۆڵ دەبێت،   

  قەاڵ و قوللەی چاودێری لەگەڵ زەوی تەخت دەبن بۆ هەتاهەتا�ە،
دەبن بە سە�رانگای کەرەکێو�ی�ەکان، لەوەڕگا بۆ مێگەلەکان،   

 ١5 بۆ ئەوەی لە بەرزا�ی�ەوە ڕۆحی خودا بەسەرماندا بڕژێت،
جا چۆڵەوانی دەبێت بە باخ و   
باخ�ش بە دارستان دادەنرێت.   

 ١٦ جا دادپەروەری لە چۆڵەوانی ن�شتەجێ دەبێت و
ڕاستودروست�ش لەناو باخ دادەن�شێت.   

 ١7 جا ئەنجامدانی ڕاستودروستی ئاشتی دەبێت و
کاری ڕاستودروست�ش ئارامی و ئاسوودە�یی هەتاهەتا�یی.   
 ١٨ ئ�نجا گەلی من لە ئاشتی و ئاوەدانی ن�شتەجێ دەبێت و

لە نش�نگەی ئاسوودە�یی و   
شوێنی پشوودانەکان�ان بە ئارامی.   

 ١٩ تەرزە دەبارێت و دارستانەکان دەکوتێت،
شارەکە بە تەواوی دەکەوێنێت،   

 ٢٠ بەاڵم خۆزگە بە خۆتان
کاتێک تۆو لەدەم هەموو ئاوەکان دەچێنن و   

گا و گوێدرێژەکانتان دەلەوەڕن.   

تەنگانە و یارمەتی

 قوڕبەسەرت تێکدەر،33 ١

کە خۆت تێکنەدراو�ت!   
  قوڕبەسەرت تااڵنکەر،

کە تااڵن�ان نەکردوو�ت!   
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  کاتێک لە تێکدان تەواو دەب�ت
خۆت تێکدەدرێی�ت،   

  کاتێک لە تااڵن بوو�تەوە
خۆت تااڵن دەکرێی�ت.   

٢ ئەی �ەزدان، لەگەڵماندا م�هرەبان بە،  
ه�وامان بە تۆ�ە.   

  هەموو بە�ان��ەک ببە هێزمان و
هەروەها ڕزگار�مان لە کاتی تەنگانەدا.   

3 لە نەڕەی دەنگت گەالن ڕا�انکرد،  
کە ڕاپەڕ�ت نەتەوەکان پەرت بوون.   

4 ئەی نەتەوەکان، دەستکەوتەکانتان کۆ دەکرێنەوە وەک چۆن کوللە لە دەغڵ   
دەدات،

وەک ڕەوە کوللە خەڵک ڕووتتان دەکەنەوە.   

5 �ەزدان پا�ەبەرزە، چونکە ن�شتەجێیی بەرزا�ی�ە،  
س��ۆن لە ڕاستودروستی و دادپەروەری پڕ دەکات.   

٦ دەوڵەمەندی ڕزگاری، دانا�یی و زان�ن  
دەبێتە ما�ەی دڵن�ای کاتەکانت.   

لەخواترسی کل�لی ئەو گەنج�نە�ە.   

7 ئەوەتا دلێرەکان�ان لە دەرەوە دەق�ژێنن،  
نێردراوانی ئاشتی بە تاڵی دەگر�ن.   

٨ ڕێگاکان چۆڵ بوون،  
بڕانەوە ڕێبواران.   

  پە�مان شکا و
شا�ەتەکانی ڕەتکرانەوە و   
کەس بە ه�چ دانانرێت.   

٩ زەوی ش�وەن دەکات و س�س بوو،  
لوبنان ڕ�سوا بوو، داڕزا،   

  شارۆن وەک ب�ابانی عەراڤایa لێهات،
باشان و کارمەل ڕووتانەوە.   

 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: »ئێستا هەڵدەستم،
ئێستا بە گەورە دەزانرێم،   

ئێستا بڵند دەکرێمەوە.   
 ١١ بە گ�ا دووگ�ان دەبن و

a ٩ ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  
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کاتان دەبێت،   
هەناسەتان ئاگرە و خۆتان دەخوات.   

 ١٢ گەالن دەبن بە گەچ،
وەک چقڵی بڕاوە بە ئاگر دەسووتێنرێن.«   

 ١3 ئەی دوورەکان گوێتان لێ بێت چ�م کردووە،
ئەی نز�کەکان هێزم بزانن!   
 ١4 گوناهباران لە س��ۆن تۆق�ن،
گاڵوەکان لەرز دا�گرتن:   

  »کێ لە ئێمە لەناو ئاگری لووشدەر دەمێنێتەوە؟
کێ لە ئێمە لەناو سووتانی هەم�شە�یی دەمێنێتەوە؟«   

 ١5 ئەوەی بە ڕاستودروستی هەڵسوکەوت دەکات و
ڕاستی دەڵێت،   

  ئەوەی قازانجی زۆرداری ڕەت دەکاتەوە و
دەست لە بەرت�ل وەرگرتن دەشوات،   

  ئەوەی لە ب�ستنی خوێنڕشتن گوێیی خۆی کەڕ دەکات و
لە ب�ن�نی خراپە چاوی خۆی دەنوقێنێت،   

 ١٦ ئەو لە بەرزا�یی ن�شتەجێ دەبێت،
قەاڵی چ�اکان پەناگا�ەتی،   

  نانی دەدرێت و
ئاوی مسۆگەرە.   

 ١7 چاوت پاشا لە جوانی خۆ�دا دەب�نێت،
سنوورێکی فراوان دەب�نن.   
 ١٨ دڵت لە تۆق�ن ڕادەمێنێت:

»کوا خامەی نهێنیa و کوا باجگر؟   
کوا بەرپرسی قوللەکان؟«   

 ١٩ ئ�تر گەلی دڕندە ناب�نن،
گەلێک قسە�ان ئاڵۆزە بۆ ب�ستن،   

زمان�ان گرانە تێ�ان ناگە�ت.   

 ٢٠ بڕوانە س��ۆن شاری جەژنمان،
چاوەکانت ئۆرشەل�م دەب�نن،   

ماڵێکی ئاسوودە، چادرێک ناگوازرێتەوە.   
  سنگەکانی هەرگ�ز هەڵناکەنرێن،

ه�چ کام لە گور�سەکانی ناپسێن.   

a ١٨  ڕازپۆش.  
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 ٢١ بێگومان لەوێ �ەزدانی توانادار پشتگ�رمان دەبێت.
شوێنی ڕووبارەکان و کەناری جۆگە فراوانەکان دەبێت.   

  کەشتی سەوڵدار پیێ�دا ناڕوات و
کەشتی مەزن پیێ�دا تێناپەڕێت.   

 ٢٢ �ەزدان دادوەرمانە،
�ەزدان فەرزدانەرمانە،   

  �ەزدان پاشامانە،
ئەو ڕزگارمان دەکات.   

 ٢3 گور�سەکانت شل بوون،
بنکەی دار ئااڵی کەشت��ەکە�ان توند ناکەن،   

چارۆکە باڵو ناکەنەوە.   
  ئ�نجا دەستکەوتی زۆر دابەش کرا،
شەلەکان�ش تااڵن��ان تااڵن کرد.   

 ٢4 دان�شتووی س��ۆن ناڵێت، »نەخۆش کەوتم،«
  ئەو گەلەی تێ�دا ن�شتەجێ�ە تاوانەکانی بەخشراو دەبێت.

دادوەری لە دژی نەتەوەکان

 ئەی نەتەوەکان نز�ک بنەوە هەتا گوێ بگرن،34 ١

ئەی نەتەوەکان گوێ شل بکەن!   
  با زەوی و هەرچی تێ�دا�ە گوێ بگرێت،

ج�هان و هەموو بەرهەمەکانی،   
٢ چونکە تووڕە�یی �ەزدان لەسەر هەموو نەتەوەکانە،  

هەڵچوونی لەسەر هەموو سوپاکان�انە.   
،aبە تەواوی قڕی کردوون  

بەدەستەوەی داون بۆ سەربڕ�ن.   
3 کوژراوەکان�ان فڕێدەدرێن،  

تەرمەکان�ان بۆنی بۆگەن دەردەکات و   
چ�اکان لەناو خوێنی ئەوان دەتوێنەوە.   
4 خۆر و مانگ و ئەستێرەکان دەتوێنەوە،  
ئاسمان وەک تۆمارێک دەپیێچرێتەوە.   

  هەموو ئەستێرەکان هەڵدەوەرن،
وەک هەڵوەر�نی گەاڵی مێو،   

وەک وەر�نی هەنج�ر لە دارەکەی.   

a ٢ قڕی کردوون: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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5 شمشێری من لە ئاسمان تێر ئاو بووە،  
وا دادەبەزێتە سەر ئەدۆم و   

بەسەر گەلێک بە نەفرەتم کردووە بۆ حوکم بەسەردادان.   
٦ �ەزدان شمشێرێکی هە�ە خوێنی لێ دەتکێت،  

،aقەڵەو بووە بە پی�و   
  بە خوێنی بەرخ و تەگە،

بە پی�وی گورچ�لەی بەرانەکان،   
  چونکە �ەزدان قوربانی سەربڕاوی هە�ە لە بۆزرا و

سەربڕ�نێکی گەورەی هە�ە لە خاکی ئەدۆم.   
7 گای کێوی لەگەڵ�ان دەکەون،  

گوێرەکەکان لەگەڵ کەڵەگاکان،   
  زەو�ی�ان بە خوێن ئاو دەدرێت،
خۆڵ�ان بە پی�و قەڵەو دەبێت.   

٨ �ەزدان ڕۆژی تۆڵەسەندنەوەی هە�ە،  
ساڵی سزادان لەبەر کێشەکەی س��ۆن.   

٩ جا ڕووبارەکانی ئەدۆم دەبن بە ق�ر و  
خۆڵەکەی بە گۆگرد،   

زەو�ی�ەکەی دەبێت بە ق�ری داگ�رساو!   
 ١٠ شەو و ڕۆژ ناکوژێتەوە،

دووکەڵی بۆ هەتاهەتا�ە بەرز دەبێتەوە.   
  نەوە دوای نەوە کاول دەبێت،

بۆ هەتاهەتا�ە کەس پیێ�دا تێناپەڕێت.   
 ١١ کوندەپەپووی ب�ابان و با�ەقووش داگ�ری دەکەن،

کوندەپەپووی گەورە و قەلەڕەش تێ�دا ن�شتەجێ دەبن.   
  بەسەر ئەدۆمدا خودا گور�سی پیێوانە بۆ خاپوور بوون و

شاووڵی چۆڵبوون درێژ دەکات.   
 ١٢ خانەدانەکانی ه�چ�ان لەوێ نابێت کە بە شانش�نێک دادەنرێن،

هەموو م�رەکانی لەناودەچن.   
 ١3 دڕک لە کۆشکەکانی ش�ن دەبێت،

چقڵ و وشترالووک لە قەاڵکانی.   
  دەبێت بە مۆڵگای چەقەڵ و

النەی کوندەپەپوو.   
 ١4 دڕندە ب�ابان��ەکان و کەمت�ار پیێکدەگەن،

a ٦ پی�و: واتە بەز، لێرە و لە ئا�ەتی 7.  



١3٠4ئ�شا�ا 34

تەگەa بانگی هاوەڵەکان�ان دەکەن،   
  شەو لەوێ ئارام دەگرێت و

جێیی حەوانەوە بۆ خۆی دەدۆزێتەوە.   
 ١5 لەوێ کوندەپەپوو هێالنە دەکات و هێلکە دەکات،

کڕ دەکەوێت و لەژێر سێبەری باڵەکانی هەڵ�دەهێنێت.   
  لەوێ شاه�ن و شمقاڕ کۆدەبنەوە،

هەر�ەکە و لەگەڵ تاکەکەی.   

١٦ تۆمارەکەی �ەزدان ب�شکنن و بخوێننەوە:

  �ەکێک لەمانە کەم نابێتەوە،
ه�چ مێ�نە�ەک نێرەکەی خۆی ون ناکات،   

  چونکە دەمی ئەو فەرمانی داوە،
ڕۆحی ئەو کۆ�ان دەکاتەوە.   

 ١7 ئەو ت�روپشکی بۆ کرد،
دەستی ئەو بە پەت بۆی بەش کرد.   

  بۆ هەتاهەتا�ە داگ�ری دەکەن،
نەوە دوای نەوە تێ�دا ن�شتەجێ دەبن.   

خۆشحاڵی ئەوانەی یەزدان کڕیونیەتیەوە

 چۆڵەوانی و خاکی وشک شادمان دەبن،35 ١

ب�ابان دەگەشێتەوە و چرۆ دەکات،   
  وەک گواڵڵە سوورە، ٢ بە تەواوی چرۆ دەکات و

تەواو دەگەشێتەوە و هاواری خۆشی دەکات!   
  شکۆی لوبنانی پیێدەدرێت،

شەوکەتی کارمەل و شارۆن،   
  ئەوان شکۆی �ەزدان و

شەوکەتی خودامان دەب�نن.   

3 دەستە شلەکان توند بکەن و  
ئەژنۆ لەرزۆکەکان بچەس�ێنن.   

4 بەوانە بڵێن کە دڵەکوتێ�انە:  
»خۆتان توند بکەن، مەترسن!   

  ئەوەتا خوداتان،
بە تۆڵەسەندنەوە دێت،   

  سزای خوداتان.

a ١4 نێری، سابرێن.  
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ئەو دێت و ڕزگارتان دەکات.«   

5 ئەوسا چاوی کوێر دەب�نێت و  
گوێیی کەڕ دەکرێتەوە.   

٦ ئەوسا شەل وەک ئاسک باز دەدات و  
زمانی الڵ هاواری خۆشی دەکات،   

  چونکە لە چۆڵەوانی ئاو تەق��ەوە و
ڕووبار�ش لە ب�ابان.   
7 سەراب دەبێتە گۆم و  

خاکی ت�نوو بە کان�او.   
  لە النەی چەقەڵەکان لە مۆڵگەکە�ان

قام�ش و زەلی لێ سەوز دەبێت.   

٨ لەوێ ڕێڕەوێک و ڕێگا�ەک دەبێت،  
ڕێگای پی�رۆزی پیێ دەگوترێت.   

  گاڵو پیێ�دا تێناپەڕێت،
بەڵکو بۆ ئەوانە�ە   

  کە بە چاکە پیێ�دا دەڕۆن،
گێلەکان پیێدا ناڕۆن.   

٩ شێر لەوێ نابێت،  
جانەوەری دڕندە بۆ ئەوێ سەرناکەوێت،   

لەوێ بەرچاو ناکەون.   
  بەڵکو ئەوانەی کڕاونەتەوە پیێ�دا دەڕۆن،

ئەوانەی �ەزدان کڕ�ون�ەت�ەوە دەگەڕێنەوە.  ١٠ 
  بە هاواری خۆشی بۆ س��ۆن دێن و

شادی هەتاهەتا�یی بەسەر سەر�انەوە.   
  شادی و خۆشی پیێ�ان دەگات و

ناخۆشی و ئاخ هەڵکێشان هەڵدێن.   

سەنحێریب هەڕەشە لە ئۆرشەلیم دەکات

 لە ساڵی چواردە�ەمی حەزق�ا پاشا، سەنحێر�بی پاشای ئاشور هێرشی کردە 3٦ ١

پاشای  ٢ ئ�تر  کردن.  داگ�ری  و  �ەهودا  قەاڵبەندەکانی  شارە  هەموو  سەر 
ئاشور لە الخ�شەوە فەرماندەی ناوچەکەی بە سوپا�ەکی گەورەوە بۆ حەزق�ای پاشا 
لەسەر  کە  ڕاوەستا  سەرەوە  گۆمەکەی  ئاوباری  لەالی  کاتێک  ئۆرشەل�م.  لە  نارد 
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ڕێگای شوێنی جلشۆر�نەکە�ە، 3 ئەل�اق�می کوڕی ح�لق�ا سەرپەرشت�اری کۆشک 
و شەڤنای خامەی نهێنیa و �ۆئاحی تۆمارکار کوڕی ئاساف چوونە دەرەوە بۆ الی.

4 فەرماندەی ناوچەکە پیێیی گوتن: »بە حەزق�ا بڵێن:

»”پاشای گەورە، پاشای ئاشور دەڵێت: تۆ پشتت بە چی بەستووە؟ 5 تۆ 
دەڵێ�ت کە پالن و هێزت هە�ە بۆ جەنگ، بەاڵم ئەوە قسەی پووچە. ئێستاش 
ئەو  پاڵ�شتی  بە  پشتت  ٦ وا  ب�ت؟  �اخی  لێم  تاکو  بەستووە  کێ  بە  پشتت 
بەسەردا  خۆی  هەرکەسێک  کە  ئەوەی  بەستووە،  م�سر  شکاوەی  قام�شە 
بر�ندار دەبێت و کونی دەکات! ف�رعەونی پاشای  لەپیی دەستی  بچەمێنێتەوە 
بڵێ�ت:  پیێشم  7 ئەگەر  دەبەستن.  پیێ  پشتی  ئەوانەی  هەموو  بۆ  ئاوا�ە  م�سر 
’پشتمان بە �ەزدانی پەروەردگارمان بەستووە.‘ ئا�ا ئەوە ئەو نەبوو کە حەزق�ا 
ئۆرشەل�می  و  �ەهودا  بە  و  تێکدا  قوربانگاکانی  و  بەرزا�یی  سەر  نزرگەکانی 

گوت: ’لەبەردەم ئەم قوربانگا�ە کڕنۆش دەبەن‘؟
هەزار  دوو  من  بکە،  گەورەم  ئاشوری  پاشای  لەگەڵ  گرەو  ٨ »”ئێستاش 

دابنێ�ت!  لەسەر�ان  سوار  خۆت  بۆ  بتوان�ت  تۆ  ئەگەر  دەدەمێ،  ئەس�ت 
٩ ئ�تر چۆن دەتوان�ت تاکە ئەفسەرێک لە خزمەتکارە بچووکەکانی گەورەکەم 

و  گال�سکە  بۆ  ببەست�ت  م�سر�ش  بە  پشت  ئەگەر  تەنانەت  بگەڕێن�تەوە، 
سوار؟ ١٠ ئێستاش ئا�ا من بەبێ �ەزدان هێرشم کردووەتە سەر ئەم خاکە هەتا 

وێرانی بکەم؟ �ەزدان پیێیی فەرمووم: بەسەر ئەو خاکەدا بدە و وێرانی بکە.“«

»تکا�ە  گوت:  ناوچەکە�ان  فەرماندەی  بە  �ۆئاح  و  شەڤنا  و  ئەل�اق�م  ١١ ئ�نجا 

بە  تێدەگە�ن،  لێیی  چونکە  بکە،  قسە  ئارامی  زمانی  بە  خزمەتکارەکانت  لەگەڵ 
ع�بری قسەمان لەگەڵ مەکە لەبەرچاوی خەڵکەکەی سەر شووراکە.«

١٢ فەرماندەکەش گوتی: »ئا�ا گەورەم تەنها بۆ الی گەورەکەت و تۆی ناردوو�ن 

هەتا ئەم قسانە بکە�ن؟ ئا�ا بۆ الی ئەو پی�اوانەی سەر شووراکەی نەناردوو�ن، بۆ 
ئەوەی پی�سا�یی خۆ�ان بخۆن و م�زی خۆ�ان بخۆنەوە لەگەڵتان؟«

١3 ئ�نجا فەرماندەکە وەستا و بە دەنگێکی بەرز بە زمانی ع�بری هاواری کرد و 

گوتی: »گوێ لە قسەی پاشای گەورە بگرن، پاشای ئاشور! ١4 پاشا ئاوا دەڵێت: 
مەهێڵن حەزق�ا فر�وتان بدات، چونکە ناتوانێت ڕزگارتان بکات. ١5 مەهێڵن حەزق�ا 
فر�امان  �ەزدان  ”بێگومان  بڵێت:  و  ببەستن  �ەزدان  بە  پشت  بکات  لێ  واتان 

دەکەوێت و ئەم شارە ناداتە دەست پاشای ئاشور.“
بە  بن  ڕازی  دەڵێت:  ئاشور  پاشای  چونکە  مەگرن،  حەزق�ا  لە  ١٦ »گوێ 

ملکەچبوون بۆ من، وەرنە دەرەوە بۆ الم، با هەرکەسە لە مێوەکەی خۆی و لە دار 
ئەو  ١7 هەتا  بخواتەوە.  خۆی  ئەمباراوەکەی  لە  ئاو  و  بخوات  خۆی  هەنج�رەکەی 

a 3 ڕازپۆش.  
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و  دانەوێڵە  خاکی  خۆتان،  خاکەکەی  وەک  خاکێکی  دەتانبەمە  و  دێم  کاتەی 
شەرابی نوێ، خاکی نان و ڕەزەمێو.

ئا�ا  دەکات.“  ڕزگارمان  ”�ەزدان  دەڵێت:  کە  نەدات  فر�وتان  حەزق�ا  ١٨ »با 

ئاشور  پاشای  دەست  لە  خۆی  خاکەکەی  توانی  نەتەوە�ەک  ه�چ  خوداوەندی 
کوان خوداوەندەکانی  ئەرپاد؟  و  ١٩ کوان خوداوەندەکانی حەمات  بکات؟  ڕزگار 
سفەرڤە�م؟ ئا�ا فر�ای سام�رە کەوتن لە دەستم؟ ٢٠ کام لە هەموو خوداوەندەکانی 
ئەو خاکانە توانی خاکەکەی خۆی لە دەستی من ڕزگار بکات؟ ئ�تر چۆن �ەزدان 

فر�ای ئۆرشەل�م دەکەوێت لە دەستی من؟«
٢١ بەاڵم گەل بێدەنگ بوون و بە �ەک وشەش وەاڵم�ان نەدا�ەوە، چونکە پاشا 

فەرمانی کردبوو: »وەاڵمی نەدەنەوە.«
٢٢ ئ�نجا ئەل�اق�می کوڕی ح�لق�ای سەرپەرشت�اری کۆشک و شەڤنای خامەی 

دادڕی  و جلەکان�ان  هاتنە الی حەزق�ا  تۆمارکار  ئاسافی  �ۆئاحی کوڕی  و  نهێنی 
بوو، قسەکانی فەرماندەی ناوچەکە�ان پیێیی ڕاگە�اند.

�پێشبینی ڕزگاربوونی ئۆرشەلیم

و 37 دادڕی  خۆ�دا  لەبەر  جلەکانی  بوو،  لەمە  گوێیی  پاشا  حەزق�ای   کاتێک  ١

بەرگی لە گوش دروستکراوی پۆشی و چووە ناو پەرستگای �ەزدان ٢ ئ�نجا 
ئەل�اق�می سەرپەرشت�اری کۆشک و شەڤنای خامەی نهێنی و کاه�نانی بااڵ کە 
کوڕی  پیێغەمبەری  ئ�شا�ا  الی  نارد�انە  پۆش�بوو  گوش�ان  جلوبەرگی  هەموو�ان 
سەرزەنشت  و  تەنگانە  ڕۆژی  ئەمڕۆ  دەڵێت،  وا  »حەزق�ا  گوت:  3 پیێ�ان  ئامۆچ، 
بێتە دەرەوە،  ئامادە�ە  و سووکا�ەت��ە، وەک کاتێک کە کۆرپە لە سکی دا�ک�دا 
بەاڵم دا�کەکەی هێزی پاڵدانی ن��ە بۆ ئەوەی منداڵەکەی ببێت. 4 بەڵکو �ەزدانی 
گەورەکەی،  کە  بێت،  ناوچەکە  فەرماندەی  قسەکانی  لە  گوێیی  پەروەردگارت 
�ەزدانی  با  بکات،  ز�ندوو  خودای  بە  سووکا�ەتی  تاکو  ناردی،  ئاشور  پاشای 
پەروەردگارت سەرزەنشتی بکات لەسەر ئەو قسانەی �ەزدانی پەروەردگارت گوێیی 

لێبوو. ئ�تر نوێژ بکە لە پیێناوی ئەوانەی ماونەتەوە.«
پیێیی  ٦ ئ�شا�اش  ئ�شا�ا،  الی  هاتنە  پاشا  حەزق�ای  خزمەتکارەکانی  5 کاتێک 

گوتن: »بە گەورەکەتان بڵێن: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: لەو قسانە مەترسە کە 
گوێت لێ�ان بوو، کە خزمەتکارەکانی پاشای ئاشور کفر�ان بەرامبەر بە من کرد. 
خاکەکەی  بگەڕێتەوە  و  بب�ستێت  هەواڵێک  دەکەم  لێ  وای  من  بگرە!  7 گوێ 

خۆی، لەوێش بە شمشێر لەناوی دەبەم.“«
الخ�شی  ئاشور  پاشای  کە  ب�ست��ەوە  ناوچەکە  فەرماندەی  ٨ کاتێک 

بەجێهێشتووە، کشا�ەوە، ب�نی پاشای ئاشور لە دژی ل�ڤنا دەجەنگێت.
لە  کە  پیێگە�شت  هەواڵی  کوش  پاشای  ت�رهاقای  دەربارەی  ٩ سەنحێر�ب 

م�سرەوە لە دژی ئەو سوپای جواڵندووە. گەڕا�ەوە و نێردراوی بۆ الی حەزق�ا نارد و 



١3٠٨ئ�شا�ا 37

گوتی: ١٠ »بە حەزق�ای پاشای �ەهودا بڵێن: ڕێگا مەدە خوداوەندەکەت ئەوەی کە 
پشتت پیێیی بەستووە فر�وت بدات بەوەی کە دەڵێت: ”ئۆرشەل�م ناکەوێتە دەست 
چ��ان  ئاشور  پاشاکانی  کە  ب�ستووتە  خۆت  تۆ  دڵن�ا�ی�ەوە  ١١ بە  ئاشور.“  پاشای 
دەب�ت؟  دەرباز  تۆ  ئا�ا  لەناو�انبردوون.  تەواوی  بە  کردووە،  خاکەکان  هەموو  بە 
١٢ ئا�ا خوداوەندەکانی ئەو نەتەوانە فر�ای ئەوان کەوتن، ئەو نەتەوانەی باوباپی�رانم 

لەناو�انبردن، خوداوەندەکانی گۆزان و حەڕان و ڕەچەف و نەوەی عەدەن ئەوەی 
شارەکانی  پاشای  و  ئەرپاد  پاشای  و  پاشای حەمات  ١3 کوان  بوو؟  تێل ئەسار  لە 

سفەرڤە�م، هێنەع و ع�ڤا؟«

نوێژی حەزقیا
ئ�نجا  خوێند�ی�ەوە.  و  وەرگرت  نێردراوەکان  دەستی  لە  نامەکەی  ١4 حەزق�ا 

سەرکەوت بۆ پەرستگای �ەزدان، لەبەردەم �ەزدان ڕا�خست. ١5 حەزق�ا نوێژی بۆ 
تۆ لەسەر  �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل،  �ەزدان کرد و گوتی: ١٦ »ئەی 
تەخت لەنێوان کەڕوبەکان دان�شتوو�تa، تۆ بە تەنها خودای هەموو شانش�نەکانی 
زەو�ت، تۆ ئاسمان و زەو�ت دروستکرد. ١7 ئەی �ەزدان، گوێ شل بکە و بب�ستە! 
ئەی �ەزدان، چاوەکانت بکەرەوە و بب�نە، گوێ لە تەواوی پە�امەکەی سەنحێر�ب 

بگرە کە ناردوونی، هەتا سووکا�ەتی بە خودای ز�ندوو بکات.
١٨ »ئەی �ەزدان، ئەوە ڕاستە کە پاشاکانی ئاشور هەموو ئەو نەتەوانە و خاکەکان�ان 

لەناو�انبردن،  و  ئاگرەوە  ناو  فڕێدانە  لێ  ١٩ خوداوەندەکان�ش�ان  کردووە.  وێران 
چونکە ئەوانە خودا نەبوون، بەڵکو تەنها دار و بەرد و دەستکردی مرۆڤ بوون. 
٢٠ ئێستاش ئەی �ەزدانی پەروەردگارمان، لە دەستی ئەو ڕزگارمان بکە، تاکو هەموو 

شانش�نەکانی زەوی بزانن کە بە تەنها تۆ، ئەی �ەزدان، خودا�ت.«

ڕووخاندنی �اشایەتی سەنحێریب
»�ەزدانی  گوتی:  و  حەزق�ا  الی  بۆ  ناردی  ئامۆچ  کوڕی  ئ�شا�ای  ٢١ ئ�نجا 

بە  سەبارەت  کردم  بۆ  نوێژت  چونکە  دەفەرموێت:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
ئەو  لەسەر  �ەزدان  کە  فەرما�شتە�ە  ئەو  ٢٢ ئەمە  ئاشور،  پاشای  سەنحێر�بی 

فەرموو�ەتی:

،cپاک�زە bس��ۆنی کچە«  
بێزت لێ دەکاتەوە و گاڵتەت پیێ دەکات.   

  ئۆرشەل�می کچ،

a ١٦ لەنێوان کەڕوبەکان: جووتێک پە�کەری بوونەوەری ئاسمانی باڵدارە، لە شێوەی ئاژەڵ و مرۆڤدا�ە، بۆ پارێزگار�کردن لە سندوقی پە�مان دانرابوو، بڕوانە دەرچوون 

٢5 :٢٢ و ع�بران��ەکان ٩ :5  .  

b ٢٢ کچی شاری پا�تەخت واتە هەموو گەلی ئەو واڵتە.  

c ٢٢ پاک�زە: مەبەست لە واڵتێکە کە داگ�ر نەکراوە.  
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کە تۆ هەڵدێی�ت پیێت پیێدەکەنێت.   
 ٢3 سووکا�ەتی و کفرت بە کێ کرد؟

دەنگت بەسەر کێدا بەرز کردەوە و   
  چاوەکانت بە ف�زەوەa هەڵدەبڕ�ت؟

لەسەر خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل!   
 ٢4 لەسەر دەستی خزمەتکارەکانت

سووکا�ەت�ت بە پەروەردگار کرد.   
  هەروەها دەڵێ�ت:

”بە زۆری گال�سکەکانمەوە   
  من سەرکەوتمە سەر بەرزا�یی چ�اکان،

هەتا ئەوپەڕی لوبنان.   
  بەرزتر�ن دار ئورز و

باشتر�ن دار سنەوبەرم بڕ�ی�ەوە.   
  چوومە ناو دوورتر�ن بەرزا�ی�ەکانی،

ناو چڕی دارستانەکانی.   
 ٢5 من لە خاکی بێگانەکان چەند�ن ب�رم لێدا و

ئاوم لێ�ان خواردەوە.   
  هەموو لقەکانی ن�لم،

بە بنی پیێ�ەکانم کوێر کردەوە.“   

 ٢٦ »ئەی گوێت لێ نەبووە؟
من لەمێژە د�ار�م کردووە،   

  لە ڕۆژگاری کۆنەوە نەخشەم کێشاوە،
ئێستاش دە�هێنمە دی،   

  کە تۆ بێ�ت شارە قەاڵبەندەکان بڕووخێن�ت،
هەتا ببنە وێرانە�ەک لە کەڵەکە بەرد.   

 ٢7 دان�شتووانەکان�ان بێ دەسەاڵتن،
ڕەنگ زەرد و شەرمەزار بوون،   

  بوونە گ�ای کێڵگە،
ڕووەکی سەوز،   

  گژوگ�ای سەربان،
هەڵبزڕکاو بەر لەوەی گەشە بکات.   

 ٢٨ »بەاڵم من هەستان و دان�شتنت و
کاتی هاتوچۆکەت دەزانم،   

a ٢3 ع�بری: بۆ بااڵ.  
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هەروەها هەڵچوونت لە دژی من.   
 ٢٩ لەبەر ئەوەی هەڵچوونت لێم و خۆبەزلزان�ت

گە�شتنە گوێم،   
  قوالپەکەم دەخەمە لووتت و

لغاوەکەم لە لێوەکانت و   
  بەو ڕێگا�ەدا دەتنێرمەوە
کە لێوەی هاتوو�ت.   

3٠ »ئەی حەزق�ا، ئەمەش ن�شانە�ە بۆ تۆ:

  »ئەم ساڵ دەغڵی خۆڕسک دەخۆن،
ساڵی دووەم ئەوەی لەوەوە بەردەگرێت،   

  بەاڵم لە ساڵی سێ�ەم دەکێڵن و دەدورنەوە و
مێو دەچێنن و لە بەرەکەی دەخۆن.   

 3١ ئەوانەی لە بنەماڵەی �ەهودا دەرباز بوون و ماونەتەوە،
جارێکی د�کە لە ژێرەوە ڕەگ دادەکوتن و لە سەرەوەش بەر دەگرن.   

 3٢ پاشماوە�ەک لە ئۆرشەل�م دەمێننەوە و
دەربازبووان�ش لە کێوی س�ۆن،   

  دڵگەرمی �ەزدانی سوپاساالر
ئەمە دەکات.   

33 »لەبەر ئەوە �ەزدان لەبارەی پاشای ئاشورەوە ئەمە دەفەرموێت:

  »نا�ەتە ناو ئەم شارەوە و
ت�رێک�ش بۆ ئەوێ ناهاوێژێت.   

  بە قەڵغان�شەوە لێیی نا�ەتە پیێشەوە و
سەنگەر�شی لێ ناگرێت.   

 34 نا�ەتە ناو ئەم شارەوە،
بەو ڕێگا�ەدا دەگەڕێتەوە کە پیێ�دا هاتووە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 35 »بەرگری لەم شارە دەکەم و دە�ی�ارێزم،

لە پیێناوی خۆم و لە پیێناوی داودی بەندەم.«   

لەناو  کەسی  هەزار  پیێنج  و  هەشتا  و  سەد  و  هات  �ەزدان  فر�شتەی  3٦ ئ�تر 

الشەی  هەموو�ان  ب�ن��ان  هەستان  کە  زوو  بە�انی  کوشت،  ئاشور  ئۆردوگای 
مردوون. 37 ئ�نجا سەنحێر�بی پاشای ئاشور دەستی کێشا�ەوە و ڕۆ�شت، گەڕا�ەوە 

و لە نە�نەوا ما�ەوە.
خوداوەندی  ن�سرۆخی  پەرستگای  لە  سەنحێر�ب  کاتێک  ئەوە،  3٨ لەدوای 
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کڕنۆشی بردبوو، هەردوو کوڕەکەی، ئەدرەمەلەک و سەرئەچەر، بە شمشێر لێ�اندا 
و ڕا�انکرد بۆ خاکی ئارارات. ئ�تر ئێسەرحەدۆنی کوڕی لەدوای خۆی بوو بە پاشا.

نەخۆشی حەزقیا

 لەو ڕۆژانەیa حەزق�ا نەخۆش کەوت، لە سەرە مەرگ بوو، ئ�شا�ا پیێغەمبەر 3٨ ١

دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گوت:  پیێیی  و  الی  بۆ  هات  ئامۆچ  کوڕی 
وەس�ەت بۆ ماڵەکەت بکە، چونکە دەمر�ت و ناژ�ت.«

٢ حەزق�ا ڕووی لە د�وارەکە کرد و نوێژی بۆ �ەزدان کرد، 3 گوتی: »ئای �ەزدان، 

ئەوەت لە�اد بێت کە چۆن بە دڵسۆزی و پڕ بە دڵ دۆستا�ەت�م کرد�ت، ئەوەی 
پیێت باش بوو کردم.« ئ�نجا حەزق�ا بەکوڵ گر�ا.

بڵێ:  بە حەزق�ا  5 »بڕۆ و  بۆ هات، فەرمووی:  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئ�شا�ا  4 جا 

لە  گوێم  دەفەرموێت:  ئەمە  گەورەت  باپی�رە  داودی  پەروەردگاری  ”�ەزدان، 
و  دەکەم  ز�اد  تەمەنت  لە  ساڵ  پازدە  ب�نی،  فرمێسکەکانتم  و  بوو  پاڕانەوەکەت 
٦ فر�ای خۆت و ئەم شارەش دەکەوم، بەرگری لەم شارە دەکەم لە دەستی پاشای 

ئاشور.
ئەم کارە دەکات  �ەزدان  �ەزدانەوە، کە  لەال�ەن  بێت بۆت  ن�شانە  7 »”ئەمەش 

کە بەڵێنی دا: ٨ ئەوەتا سێبەر دەگەڕێنمەوە بەو پالنەی پیێیی هاتووەتە خوارەوە، بە 
پلەکانی ئاحاز بە خۆر، دە پلە بەرەو دواوە.“« جا خۆر دە پلە گەڕا�ەوە بەو پالنەی 

پیێیی هاتبووە خوار.
لە  و  کەوت  نەخۆش  ئەوەی  دوای  �ەهودا،  پاشای  حەزق�ای  ٩ نووسراوی 

نەخۆش��ەکەی چاک بووەوە:

 ١٠ گوتم: »ئا�ا لە هەڕەتی گەنج�مدا
من دەچم بۆ ج�هانی مردووان،   

چونکە �ەزدان لە پاشماوەی ژ�انم بێبەشی کردووم؟«   
 ١١ گوتم: »�ەزدان ناب�نم

لە خاکی ز�ندوواندا،   
  لەمەودوا چ�تر سە�ری ئادەم�زاد ناکەم

لەسەر ڕووی زەوی.   
 ١٢ خانووم هەڵتەکا و لەالم ڕۆ�شت

وەک خێوەتی شوانان،   
  وەکو جۆاڵ ژ�انی خۆمم پیێچا�ەوە و

لە تەونەکەمدا بڕ�مەوە.   
شەو و ڕۆژ تۆ لەناوم دەبە�ت،   

 ١3 هەتا بە�انی هاوار دەکەم،

a ١ مەبەست لەو ڕۆژانە�ە پیێش ڕووداوەکانی بەشی 3٦.  
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وەک شێر ئێسکم ورد بکات،   
شەو و ڕۆژ تۆ لەناوم دەبە�ت.   

 ١4 وەک پەڕەسێلکە و ڕ�شۆڵە ج�کە ج�ک دەکەم،
وەکو کۆتر دەگمێنم،   

  چاوم شل بوو هێندە لە ئاسمان بڕوانم.
وەڕس بووم، ئەی پەروەردگار، بە هانام وەرە!«   

 ١5 ئ�تر چی بڵێم؟
ئەو پیێیی فەرمووم و ئەو خۆی کردی.   

  بە بێف�زی بە هەموو سااڵنمدا دەڕۆم
لەبەر تااڵوی گ�انم.   

 ١٦ ئەی پەروەردگار، مرۆڤ لەسەر ئەمانە دەژ�ن،
ژ�انی ڕۆح�م لە هەموو ئەمانەدا�ە.   

  تۆ منت چاککردەوە و
ژ�انت پیێ بەخش�م.   

 ١7 بێگومان سوودی بۆ من هەبوو کە
تاڵی لەسەر تاڵ�م چێشت.   

  لە خۆشەو�ست�دا تۆ گ�انی منت
لە تەڵەی لەناوچوون ڕزگار کرد،   
  چونکە هەموو گوناهەکانی منت

فڕێدا�ە پشت خۆتەوە.   
 ١٨ ج�هانی مردووان سوپاست ناکات و

مردووان�ش ستا�شت ناکەن،   
  هەروەها ئەوانەی لە گۆڕ دەنرێن

ه�وا�ان بە دڵسۆزی تۆ ن��ە.   
 ١٩ ز�ندووان، تەنها ز�ندووان سوپاست دەکەن،

باوکان دڵسۆزی تۆ   
بە منداڵەکان�ان دەناسێنن.   

 ٢٠ �ەزدان ڕزگارم دەکات،
هەموو ڕۆژانی ژ�انمان   

  مۆس�قا دەژەن�ن
لە پەرستگای �ەزدان.   

٢١ ئ�نجا ئ�شا�ا گوتی: »با هەو�ری هەنج�ر هەڵبگرن و ب�خەنە سەر دوومەڵەکە، 

چاک دەبێتەوە.«
٢٢ حەزق�اش گوتبووی: »ن�شانە چ��ە، کە دەچمە پەرستگای �ەزدان؟«
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نێردراوانی بابل

 لەو کاتەدا مەرۆدەخ بەلەدانی کوڕی بەلەدانی پاشای بابل نامە و د�اری بۆ 3٩ ١

٢ جا  بووەتەوە.  و چاک  نەخۆش کەوتووە  ب�ستی کە  نارد، چونکە  حەزق�ا 
زێڕ  لە  دان،  پی�شان  و سامانەکەی  ماڵ  و هەموو  هاتن�ان  بە  بوو  دڵخۆش  حەزق�ا 
و ز�و و بۆن و زە�تی چاک و جبەخانەکەی و ئەو شتانەی کە لە گەنج�نەکانی 
بوون. ه�چ شتێک لە کۆشکەکەی و لە شانش�نەکەی نەما�ەوە کە حەزق�ا پی�شان�ان 

نەدات.
پی�اوانە  »ئەو  پرسی:  لێیی  و  پاشا  حەزق�ای  الی  هاتە  پیێغەمبەر  ئ�شا�ا  3 ئ�نجا 

چ��ان گوت و لەکوێوە هاتوونەتە الت؟«
حەزق�اش وەاڵمی دا�ەوە: »لە خاکێکی دوورەوە، لە بابلەوە هاتوون.«

4 ئ�شا�ا لێیی پرسی: »چ��ان لە کۆشکەکەت ب�نی؟«

لە  ب�نی،  کۆشکەکەم�ان  ناو  شتەکانی  »هەموو  دا�ەوە:  وەاڵمی  حەزق�اش 
گەنج�نەکانم ه�چ نەما�ەوە کە پی�شان�ان نەدەم.«

5 ئ�نجا ئ�شا�ا بە حەزق�ای گوت: »گوێ لە پە�امی �ەزدانی سوپاساالر بگرە، 

٦ �ەزدان دەفەرموێت: بێگومان سەردەمێک دێت هەموو ئەوەی لە کۆشکەکەتدا�ە 

و هەموو ئەوەی باوباپی�رانت هەتا ئەمڕۆ پاشەکەوت�ان کردووە بۆ بابل بار دەکرێن، 
ئەوانەی  دەبن،  تۆ  لە  ئەوانەی  نەوەکان�شت،  7 لە  بەجێناهێڵدرێت.  شتێک  ه�چ 
بۆت لەدا�ک دەبن، لێ�ان دەبردرێت و لە کۆشکی پاشای بابل دەبنە کاربەدەستی 

خەسێنراو.«
٨ حەزق�ا وەاڵمی ئ�شا�ای دا�ەوە و گوتی: »ئەو پە�امەی �ەزدان کە بە منت دا، 

لە  ئاسوودە�یی  و  ئاشتی  »واتە   :aگوتی خۆ�دا  لەب�ری  چونکە  باشە،«  پە�امێکی 
ماوەی پاشا�ەتی خۆمدا دەبێت.«

حەسانەوە بۆ گەلی خودا

 دڵنەوا�یی گەلەکەم بکەن، دڵنەوا�ی�ان بکەن،4٠ ١

خوداتان دەفەرموێت،   
٢ بە دڵنەرمی لەگەڵ ئۆرشەل�م بدوێن،  

پیێیی ڕابگە�ەنن   
  کە ڕەنجکێشانەکەی تەواو بووە،

کە تاوانەکەی بەخشراوە،   
  چونکە بە دەستی �ەزدان

لەسەر گوناهەکانی دووقاتی وەرگرتەوە.   

a ٨ بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢٠ :١٩  .  
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3 کەسێک هاوار دەکات و دەڵێت:  
  »لە چۆڵەوانی ڕێگا بۆ هاتنی �ەزدان ئامادە بکەن،

لە ب�ابان شاڕێگا بۆ خودامان ڕێکبخەن.   
4 هەموو دۆڵێک هەڵدەچێت و  

هەموو چ�ا و گردێک ڕۆدەچێت.   
  خوار ڕاست دەبێتەوە،

هەوراز�ش دەبێت بە دەشت،   
5 شکۆمەندی �ەزدان دەردەکەوێت و  
هەموو مرۆڤا�ەتی پیێکەوە دە�ب�نن،   

  چونکە دەمی �ەزدان فەرمووی.«

٦ دەنگێک دەڵێت: »بانگەواز بکە!«  
من�ش گوتم: »بانگەوازی چی بکەم؟«   

  »هەموو مرۆڤێک وەک گژوگ�ا وا�ە و
هەموو دڵسۆز�ی�ەکەی وەک گوڵی کێوی وا�ە.   

7 گژوگ�ا وشک دەبێت و گوڵ هەڵدەوەرێ،  
چونکە هەناسەی �ەزدان هەڵ�کردە سەری،   

بێگومان گەل وەکو گژوگ�ان.   
٨ گژوگ�ا وشک دەبێت و گوڵ هەڵدەوەرێ،  

بەاڵم پە�امی خودامان بۆ هەتاهەتا�ە چەس�او دەبێت.«   

٩ ئەی مزگێن�دەر بۆ س��ۆن،  
بڕۆ سەر کێوێکی بەرز،   

  بە هێزەوە دەنگت بەرز بکەرەوە،
بەرزی بکەرەوە، مەترسە.   

  ئەی مزگێن�دەر بۆ ئۆرشەل�م،
بە شارۆچکەکانی �ەهودا بڵێ:   

»ئەوەتا خوداتان!«   
 ١٠ ئەوەتا �ەزدانی بااڵدەست بە هێزەوە دێت،

بە بازووی فەرمانڕەوا�ەتی بۆ دەکات.   
  ئەوەتا پاداشتەکەی لەگەڵ�دا�ە و

خەاڵتەکەی لەبەردەمی.   
 ١١ وەک شوان مێگەلەکەی دەلەوەڕێنێت:

بە بازووی خۆی بەرخەکان کۆدەکاتەوە و   
  بە باوەش هەڵ�اندەگرێت،

بە نەرمی ش�ردەرەکان بە پیێش خۆی دەدات.   



ئ�شا�ا ١3١54٠

 ١٢ کێ بە چنگ ئاوی پیێواوە و
بە بست ئاسمان؟   

  کێ خۆڵی زەوی بە قزناغ پیێواوە؟
کێ چ�اکانی بە قەپان کێشاوە و   

گردەکان�ش بە تەرازوو؟   
 ١3 کێ لەب�ری �ەزدان تێگە�شتووە

�اخود وەک ڕاوێژکار فێری کردووە؟   
 ١4 �ەزدان ڕاوێژی بە کێ کرد و تێ�گە�اند،

ڕێگای دادپەروەری فێرکرد؟   
  کێ زان�نی فێرکرد و

ڕێگای تێگە�شتنی پیێ ناساند؟   

 ١5 ئەوەتا نەتەوەکان وەک دڵۆپیێک ئاوی ناو سەتڵ و
بە تۆزی تەرازوو دادەنرێن.   

ئەوەتا دوورگەکان وەک پووش هەڵدەگرێت.   
 ١٦ داری لوبنان بەس ن��ە بۆ سووتەمەنی قوربانگا و

ئاژەڵەکانی بەس ن�ن بۆ قوربانی سووتاندن.   
 ١7 هەموو نەتەوەکان وەک ه�چن لەبەردەمی،

لەالی ئەو بە نەبوو و پووچ دادەنرێن.   

 ١٨ جا خودا بە چی هاوشێوە دەکەن،
چ وێنە�ەک بەو �ەکسان دەکەن؟   
 ١٩ پە�کەرێک کە وەستا دا�دەڕێژێت،

زێڕنگەر�ش بە زێڕ ڕووکەشی دەکات،   
زنج�ری ز�و�ش ز�وگەر.   

 ٢٠ دەستکورت�ش بۆ پیێشکەشکردنی پی�تاک
دارێکی ساغ هەڵدەبژێرێت کە نەڕز�بێت.   

  داوای وەستا�ەکی شارەزا دەکات
بۆ ئەوەی پە�کەرێکی نەلەق�وی بۆ دابنێت.   

 ٢١ ئا�ا نازانن؟
ئا�ا ناب�ستن؟   

  ئەی لە سەرەتاوە پیێتان ڕانەگە�ەنراوە؟
ئا�ا لەو کاتەوەی زەوی بەد�هێنراوە تێنەگە�شتوون کە   

 ٢٢ ئەو لەسەر ئاسۆی زەوی دادەن�شێت و
دان�شتووانەکەی وەک پیێکوڕە وان؟   

  ئەو ئاسمان وەک پاڵس باڵو دەکاتەوە،
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وەک ڕەشماڵ هەڵ�دەدات بۆ ن�شتەجێبوون.   
 ٢3 ئەو مەزنەکان وەک نەبوو لێدەکات و

حوکمڕانانی ج�هان دەکات بە ه�چ.   
 ٢4 هەر ئەوەندەی نێژران، چێنران و
قەد�ان لە زەوی ڕەگی داکوتا،   

  فووی لێکردن و وشک هەڵگەڕان،
ڕەشەبا وەک پووش هەڵ�اندەگرێت.   

 ٢5 خودای پی�رۆز دەفەرموێت: »لەگەڵ کێ هاوشێوەم دەکەن؟
من هاوتای کێم؟   

 ٢٦ چاوتان بۆ بەرزی هەڵبڕن و
بب�نن کێ ئەمەی بەدی هێناوە،   

  کێ ئەستێرەکانی بە ژمارە دەردەهێنێت و
ناو لە هەموو�ان دەنێت؟   

  لەبەر زۆری هێز و توندی توانای
ه�چ کام�ان ون نابێت.   

 ٢7 »ئەی �اقوب، بۆ دەڵێ�ت،
ئەی ئ�سرائ�ل، بۆ سکااڵ دەکە�ت:   

  ”ڕێگای من لە �ەزدان شاردرا�ەوە،
دادی من لە خودام تێ�ەڕی“؟   

 ٢٨ ئا�ا نەتزانی،
�ان نەتب�ست؟   

  �ەزدان خودای هەتاهەتا�ی�ە،
بەد�هێنەری ئەمسەر و ئەوسەری زەوی.   

  نە ماندوو و نە شەکەت دەبێت،
کەس پەی بە تێگە�شتنی ئەو نابات.   

 ٢٩ توانا بە ماندوو دەدات و
بۆ داهێزراو�ش هێز زۆر دەکات.   

 3٠ گەنجەکان ماندوو و شەکەت دەبن،
الوەکان پیێ�ان هەڵدەکەوێت و دەکەون،   

 3١ بەاڵم ئەوانەی چاوەڕوانی �ەزدانن،
هێز�ان نوێ دەبێتەوە،   

  وەک هەڵۆ لە شەقەی باڵ دەدەن،
ڕادەکەن و شەکەت نابن،   

دەڕۆن و ماندوو نابن.   
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یارمەتیدەری ئیسرائیل

 »ئەی خەڵکی دوورگەکان لەبەردەمم بێدەنگ بن!4١ ١

با نەتەوەکان هێز�ان نوێ بکەنەوە!   
  با نز�ک بنەوە ئ�نجا قسە بکەن،
با پیێکەوە بچ�نە دادگا�ی�کردن.   

٢ »کێ لە ڕۆژهەاڵتەوە کەسە سەرکەوتووەکەی هەستاندووە،  
ئەوەی بە ڕاستودروستی بانگی کرد بۆ خزمەتەکەی؟   

  نەتەوەکانی دەداتە پیێشی،
پاشا�ان ژێردەستەی دەکات.   

  بە شمشێرەکەی وەک خۆڵ�ان لێ دەکات،
بە کەوانەکەی وەک سەرکۆزەری بەباکراو.   

3 ڕاو�ان دەنێت، بە سەالمەتی تێدەپەڕێت،  
بە ڕێگا�ەکدا کە پیێ�ەکانی پیێ�دا نەڕۆ�شتوون.   

4 کێ کردوو�ەتی و کێ ئەنجامی داوە،  
لە سەرەتاوە بانگی نەوەکانی کردووە؟   

  من �ەزدانم،
لە سەرەتاوە هەتا کۆتا�یی، من هەر ئەوم.«   

5 دوورگەکان تەماشا�ان کردووە و دەترسن،  
هەر چوار الی زەوی دەلەرزن،   

  نز�ک بوونەوە و دێن،
هەر�ەکە و هاوکاری برادەرەکەی دەکات،  ٦  
بە براکەی دەڵێت: »ورەت بەرز بێت!«   

7 دارتاش زێڕنگەر هاندەدات،  
ئەوەی بە چەکوش لووس دەکات   

ئاسنگەر هاندەدات لە دەستگاکەی بکوتێت،   
  بە جۆشکردن دەڵێت: »باشە.«

بە بزمارەکان توندی دەکات هەتا نەلەقێت.   

٨ »بەاڵم تۆ ئەی ئ�سرائ�لی بەندەم،  
ئەی �اقوب کە هەڵمبژاردووە،   

توخمی ئ�براه�می خۆشەو�ستم،   
٩ ئەوەی لەوپەڕی زەو�ی�ەوە تۆم گرت،  

لە دوورتر�ن گۆشە�ەوە بانگم کرد�ت و   
  بە تۆم گوت: ”تۆ بەندەی من�ت،“

تۆم هەڵبژاردووە و ڕەتم نەکردوو�تەوە.   
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 ١٠ مەترسە، چونکە لەگەڵتدام،
مەپەشۆکێ، چونکە من خودای تۆم.   

  بەهێزت دەکەم و �ارمەت�ت دەدەم،
بە دەستی ڕاستی دادپەروەر�م پشت�وان�ت دەکەم.   

 ١١ »ئەوەتا شەرمەزار و ڕ�سوا دەبن
هەموو ئەوانەی لە تۆ تووڕەن،   

  وەک ه�چ�ان لێدێت و لەناودەچن
ئەوانەی دژا�ەت�ت دەکەن.   

 ١٢ بەدوا�دا دەگەڕێی�ت و نا�انب�ن�تەوە
ئەوانەی ناکۆکن لەگەڵت.   
  ئەوانەی لە دژت دەجەنگن

وەک ه�چ و وەک نەبوو دەبن،   
 ١3 چونکە من �ەزدانم، خودای تۆ،

ئەوەی دەستی ڕاستی گرتوو�ت،   
  ئەوەی پیێت دەڵێت،

مەترسە، من �ارمەت�ت دەدەم.   
 ١4 مەترسە ئەی �اقوبی کرم،
ئەی ئ�سرائ�لی بچووک،   

  من �ارمەت�ت دەدەم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە،
ئەوەی دەتکڕێتەوە، پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل.   

 ١5 »ئەوەتا دەتکەمە جەنجەڕێکی
ت�ژی نوێیی دداندار.   

  چ�اکان دەکوت��ەوە و وردوخاش�ان دەکە�ت،
گردەکان وەک کا لێ دەکە�ت.   

 ١٦ شەن�ان دەکە�ت و با هەڵ�اندەگرێت،
ڕەشەبا پەرتوباڵو�ان دەکات،   

  بەاڵم تۆ بە �ەزدان دڵخۆش دەب�ت،
شانازی بە خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل دەکە�ت.   

 ١7 »کڵۆڵ و هەژاران بەدوای ئاودا دەگەڕێن و ن��ە،
لە ت�نووێت��ان زمان�ان وشک بوو.   

  بەاڵم من �ەزدانم بە دەنگ�انەوە دەچم،
خودای ئ�سرائ�لم بەجێ�ان ناهێڵم.   

 ١٨ ڕووباری ڕۆ�شتوو لە گردۆڵکەکان دەردەهێنم،
کان�او لەناوەندی دۆڵەکان�ش هەڵدەقوڵێنم.   

  چۆڵەوانی دەکەم بە گۆالو،
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زەوی وشک دەکەمە سەرچاوەی ئاو.   
 ١٩ داری ئورز و ئەکاس�اa و مۆردb و زە�توون

لە چۆڵەوانی دەڕوێنم،   
  داری سنەوبەر و کاژ و سەروو پیێکەوە

لە ب�ابان دادەنێم،   
 ٢٠ بۆ ئەوەی پیێکەوە بب�نن و بزانن و

سەرنج بدەن و تێبگەن   
  کە دەستی �ەزدان ئەمەی کردووە و

خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل بەد�ی�هێناوە.«   

 ٢١ �ەزدان دەفەرموێت: »بەرگری لە خۆتان بکەن.«
پاشای �اقوب دەفەرموێت: »بەڵگەکانتان بخەنە بەردەستم.   

 ٢٢ بتەکانتان بهێنن و با پیێمان ڕابگە�ەنن
ئەوەی ڕوودەدات.   

  ئەوانەی ڕابردوو چ�ن، پیێمان ڕابگە�ەنن،
با مێشکمان بخە�نە سەری و   

بزان�ن کۆتا�ی�ەکە�ان چ��ە.   
  �ان داهاتوومان پیێ بڵێن،

ئەوانەی لە داهاتوودا دێن، ڕا�بگە�ەنن  ٢3 
بۆ ئەوەی بزان�ن ئێوە خوداوەندەکانن،   

  هەرچی بێت ب�کەن، چاکە �ان خراپە،
هەتا پیێکەوە سەرسام ب�ن و بب�ن�ن.   

 ٢4 بەاڵم ئێوە ه�چن و
کارەکانتان لە ه�چ کەمترن،   

قێزەونە ئەوەی ئێوە هەڵدەبژێرێت.   

 ٢5 »لە باکوورەوە هەڵمستاند و هات.
لە ڕۆژهەاڵتەوە بە ناوی منەوە نزا دەکات،   

  بەسەر پارێزگارەکاندا دێت وەک بەسەر قوڕدا،
وەک گۆزەکەر قوڕ بشێلێت.   

 ٢٦ کێ لە سەرەتاوە ڕا�گە�اند، بۆ ئەوەی بزان�ن،
پیێشوەخت، هەتا بڵێ�ن: ”ڕاستودروستە؟“   

  بێگومان ڕاگە�ەنەر ن��ە،
بێگومان بەگوێدادەر ن��ە،   

a ١٩ داری شەت�م.  

b ١٩ مۆرد: دارێکە گەاڵکانی بەبر�قە و سەوزێکی تۆخە، گوڵی س�یی دەگرێت و بۆنی خۆشە، لە بێت لەحم و حەبرۆن هە�ە. ئەو ناوەی ئێستا لە ڕۆژهەاڵت بەکار�دەهێنن 

بۆی )ئاس(ـە.  
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بێگومان گوێگری وشەکانتان ن��ە.   
 ٢7 سەرەتا بە س��ۆن: ”ئەوەتا ئەوان!“

بە ئۆرشەل�م�ش مزگێن�دەرم دا.   
 ٢٨ ب�ن�م کەس ن��ە،

ئەمانە ڕاوێژکار�ان تێدا ن��ە   
هەتا پرس�ار�ان لێ بکەم و بە وشە�ەک وەاڵم بدەنەوە.   

 ٢٩ تەماشا بکە، هەموو هەڵخەڵەتێنەرن!
کارەکان�ان ه�چ ن�ن،   

بتە داتاشراوەکان�ان بە وێنەی با�ە و پووچن.   

بەندەی یەزدان

 »ئەوەتا خزمەتکارەکەم، ئەوەی پشت�وانی دەکەم،4٢ ١

هەڵبژاردەکەم کە پیێیی دڵشادم،   
  ڕۆحی خۆمی دەخەمە سەر،

دادپەروەری بۆ نەتەوەکان بەرپا دەکات.   
٢ هاوار ناکات و بانگ ناکات و  

دەنگی لە شەقامەکان ناب�سترێت.   
3 قام�شێکی کوتراو ناشکێنێت  

پڵ�تە�ەکی پرتەپرتکەر ناکوژێنێتەوە.   
  بە ڕاست��ەوە دادپەروەری دەردەخات.

نە ماندوو دەبێت و نە وردوخاش دەبێت  4  
  تاکو ئەوەی لەسەر زەوی دادپەروەری بەرقەرار دەکات.

دوورگەکان ه�وا�ان بە فێرکردنەکانی ئەو دەبێت.«   

5 خودای پەروەردگار، بەد�هێنەری ئاسمان و لێککەرەوەی،  
ڕاخەری زەوی و ئەوەی لێیی بەرهەم دێت،   

  هەناسەی داوە بەو گەلەی لەسەر�ەتی،
ڕۆح�ش بەوانەی هاتوچۆی تێدا دەکەن،   

  ئەمە دەفەرموێت:
٦ »من �ەزدانم، بە ڕاستودروستی بانگم کرد�ت،  

جا دەستت دەگرم و دەت�ارێزم،   
دەتکەمە پە�مان بۆ گەل و ڕووناکی بۆ نەتەوەکان.   

7 بۆ ئەوەی چاوی ناب�ناکان بکە�تەوە،  
بۆ ئەوەی د�لەکان لە ز�ندان دەربهێن�ت،   

لە بەند�خانەش دان�شتووان لە تار�کی.   
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٨ »من �ەزدانم، ئەمە�ە ناوم و  
شکۆمەندی خۆم نادەمە کەسی د�کە و   

ستا�شم نادەمە بتە تاشراوەکان.   
٩ بب�نن، ئەوەی لە ڕابردوو گوترا هاتە دی،  

ئێستاش شتی نوێتان پیێ ڕادەگە�ەنم،   
  پیێش ئەوەی سەر دەربێنێت

من پیێتانی دەڵێم.«   

گۆرانی س�ایش بۆ یەزدان
 ١٠ ئەی ئەوانەی دادەبەزنە ناو دەر�ا و هەموو ئەوانەی تێ�دان،

دوورگەکان و دان�شتووانەکان�ان،   
  گۆران��ەکی نوێ بۆ �ەزدان بڵێن،
ستا�ش�شی لەوپەڕی زەو�ی�ەوە.   

 ١١ با چۆڵەوانی و شارۆچکەکانی دەنگ بەرز بکەنەوە،
گوندەکانی نش�نگەی قێدار.   

  با دان�شتووانی سەلەع هاواری خۆشی بکەن،
لە ترۆپکی چ�اکانەوە هاوار بکەن.   

 ١٢ با شکۆمەندی بە �ەزدان بدەن،
لە دوورگەکان ستا�شی ڕابگە�ەنن.   

 ١3 �ەزدان وەک پاڵەوان دێتە دەرەوە،
وەک جەنگاوەر دڵگەرمی دەهەژێت،   

  هاوار دەکات و نەعرەتەی جەنگ دەکێشێت،
بەسەر دوژمنان�دا سەردەکەوێت.   

 ١4 »زۆر دەمێکە کپ بووم،
بێدەنگ بووم و دانم بە خۆمدا گرت.   

  بەاڵم ئێستا وەک ژنێک کە منداڵی ببێت دەق�ژێنم،
هەناسە دەدەم و هەناسە هەڵدەکێشم پیێکەوە.   

 ١5 چ�ا و گردەکان تێکدەدەم،
هەموو گ�اوگوڵ�ان وشک دەکەم.   

  ڕووبار دەکەمە دوورگە و
گۆالوەکان وشک دەکەم.   

 ١٦ ناب�ناکان بە ڕێگا�ەکدا دەبەم شارەزای نەبن،
بە ڕێچکە�ەکدا هاتوچۆ�ان پیێ دەکەم کە نا�زانن،   

  تار�کی لەبەردەم�اندا دەکەم بە ڕووناکی،
ڕێگا خوارەکان�ش بە ڕاستە ڕێ.   
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  ئەم شتانە دەکەم و
بەجێ�ان ناهێڵم.   

 ١7 بەاڵم ئەوانەی پشت بە بتی داڕێژراو دەبەستن،
ئەوانەی بە پە�کەری داتاشراو دەڵێن، ”ئێوە خوداوەندی ئێمەن،“   

بەرەو دواوە دەگەڕێنەوە و بە تەواوی شەرمەزار دەبن.   

ئیسرائیلی کوێر و کەڕ
 ١٨ »ئەی کەڕەکان گوێ بگرن!

ئەی کوێرەکان سە�ر بکەن بۆ ئەوەی بب�نن!   
 ١٩ کێ کوێرە تەنها بەندەکەمa نەبێت،

�ان کەڕە وەک نێردراوەکەم کە دە�نێرم؟   
  کێ کوێرە وەک ئەوەی تەواوە و
کوێرە وەک بەندەی �ەزدان؟   

 ٢٠ زۆرت ب�ن�وە و سەرنجت نەداوە،
گوێی�ەکانت کراونەتەوە و نەتب�ستووە.«   

 ٢١ �ەزدان دڵخۆشە لە پیێناوی ڕاستودروستی خۆی،
فێرکردنەکانی خۆی بە گەورە دادەنێت و ڕێزی لێ دەگرێت.   

 ٢٢ بەاڵم ئەو گەلێکی تااڵنکراو و ڕووتکراوە�ە
هەموو کەوتوونەتە چاڵەوە،   

لە بەند�خانەکان خۆ�ان شاردووەتەوە،   
  بوون بە تااڵنی و کەس فر�ا�ان نەکەوت،

ڕووتکرانەوە و کەس نەبوو بڵێت، »دەست بگێڕەوە!«   

 ٢3 کێ لە ئێوە گوێ لەمە دەگرێت
گوێ شل دەکات و هەتا کۆتا�یی دەب�ستێت؟   

 ٢4 کێ �اقوبی دا�ە دەست ڕووتکردنەوە و
ئ�سرائ�ل�ش بۆ تااڵنکاران؟   

  ئا�ا �ەزدان ن��ە
کە گوناهمان دەرهەقی کرد و   

  نە�انو�ست ڕێگاکانی بگرنەبەر و
گوێی�ان لە فێرکردنەکانی نەگرت؟   

 ٢5 ئ�تر گڕی تووڕە�یی خۆی بەسەردا ڕشتن،
بە جەنگێکی سەخت،   

  لە هەموو ال�ەکەوە گڕی تێبەردان، بەاڵم پیێ�ان نەزانی،
سووتاندنی، بەاڵم نەچووە مێشک�انەوە.   

a ١٩ مەبەست لە گەلی ئ�سرائ�ل و پیێغەمبەرەکانە.  
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تاکە ڕزگارکەری ئیسرائیل

 ئێستاش �ەزدان ئەمە دەفەرموێت،43 ١

بەد�هێنەرت، ئەی �اقوب،   
شێوەکێشت، ئەی ئ�سرائ�ل:   

  »مەترسە، چونکە تۆم کڕ�وەتەوە،
بە ناوی خۆتەوە بانگم کردوو�ت، تۆ هی من�ت.   

٢ کە بەناو ئاودا ب�ەڕ�تەوە، من لەگەڵتدام،  
بەناو ڕووبارەکان�شدا، نوقومت ناکەن.   

  بەناو ئاگردا بڕۆ�ت، داغ ناب�ت،
بڵێسەش ناتسووتێنێت،   

3 چونکە من �ەزدانم، خودای تۆم،  
پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل، ڕزگارکەری تۆ.   

  م�سرم کردووە بە کەفارەتی تۆ،
کوش و سەبا لە جێیی تۆ.   

4 لەبەر ئەوەی تۆ بەنرخ بوو�ت لەالم،  
سەنگ�ن بوو�ت و من خۆشم و�ست�ت،   

  لە جێیی تۆ خەڵکی دەدەم،
لە ج�اتی گ�انت نەتەوەکان.   

5 مەترسە، چونکە من لەگەڵتدام.  
لە ڕۆژهەاڵتەوە نەوەکانت دەهێنم و   

لە ڕۆژئاواوە کۆت دەکەمەوە.   
٦ بە باکوور دەڵێم: ”ب�اندەرێ!“ و  

بە باشوور�ش: ”مە�انگرە!“   
  کوڕانم لە دوورەوە بهێنە و

کچانم لەوپەڕی زەو�ی�ەوە.   
7 هەموو ئەوانەی بە ناوی منەوە بانگ دەکرێن،  

بۆ شکۆمەند�یی خۆم بەد�م هێناون،   
شێوەم کێشاون و دروستم کردوون.«   

٨ دەر�بخە ئەو گەلەی کوێرە، بەاڵم چاوی هە�ە،  
کەڕە، بەاڵم گوێیی هە�ە.   

٩ با هەموو نەتەوەکان پیێکەوە کۆببنەوە،  
با نەتەوەکان خڕ ببنەوە.   

  کێ لەوان ئەمە ڕادەگە�ەنێت و
سەرەتاکانمان پیێ دەڵێت؟   

  با شا�ەتەکان�ان بهێننە پیێش و ڕاستی پیێشب�ن��ەکان�ان دەربخەن،
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�ان گوێی�ان لێ بێت و بڵێن: »ڕاستە.«   
 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: »ئێوە شا�ەتی منن،

بەندەی هەڵبژاردەم،   
  بۆ ئەوەی بزانن و باوەڕم پیێ بهێنن و

تێبگەن کە من ئەوم،   
  پیێش من شێوەی ه�چ خودا�ەک نەکێشراوە و

پاش من�ش نابێت.   
 ١١ منم، منم �ەزدان،

لە من بەوالوە ڕزگارکەر ن��ە.   
 ١٢ من ئاشکرام کرد و ڕزگارم کرد و ڕامگە�اند،

منم، نەک خوداوەندێکی بێگانە لەنێوتاندا بێت.   
  ئێوە شا�ەتی منن کە من خودام.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

»لەو ڕۆژەوە من ئەوم،  ١3 
  کەس لە دەستم دەرباز نابێت.

هەرچی بکەم کێ دە�گەڕێنێتەوە؟«   

بەزەیپی خودا و بێوەفایپی ئیسرائیل
 ١4 �ەزدان ئەوەی دەتانکڕێتەوە،

پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل، ئەمە دەفەرموێت:   
  »لە پیێناوی ئێوە دەنێرم بۆ بابل و

هەموو هەاڵتووەکانی بەدەردەنێم،   
بابل��ەکان�ش بەو کەشت��انەی کە هاواری شاد�ی�ان تێدا کردبوون.   

 ١5 منم �ەزدان، پی�رۆزەکەتان،
بەد�هێنەری ئ�سرائ�ل، پاشاکەتان.«   

 ١٦ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت،
ئەوەی لەناو دەر�ا ڕێگای داناوە،   

  لەناو ئاوە بەهێزەکان ڕێچکە،
ئەوەی گال�سکە و ئەس�یی دەرکرد،  ١7 

  سوپا و هێزی پیێکەوە ڕاکێشا و هەڵنەستانەوە،
کپ بوون، وەک پڵ�تە�ەک کوژانەوە، دەفەرموێت:   

 ١٨ »باسی سەرەتاکان مەکەن،
لە دێر�نەکان ڕامەمێنن.   

 ١٩ ئەوەتا من شتێکی نوێ دەکەم!
ئێستا سەرهەڵدەدات، ئا�ا نا�زانن؟   

  لە چۆڵەوانی ڕێگا دادەنێم و
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لە ب�ابان ڕووبارەکان.   
 ٢٠ ئاژەڵە کێو�ی�ەکان شکۆمەندم دەکەن،

چەقەڵ و کوندەپەپوو،   
  چونکە ئاوم خستە چۆڵەوان��ەوە،

ڕووبارەکان لە ب�اباندا   
  بۆ ئاودانی گەلەکەم، هەڵبژاردەکەم،

ئەم گەلە بۆ خۆم شێوەم کێشاوە  ٢١ 
باسی ستا�شم دەکەن.   

 ٢٢ »بەاڵم نزاتان بۆ نەکردم، ئەی �اقوب،
لە پیێناوی من کۆششتان نەکرد، ئەی ئ�سرائ�ل.   

 ٢3 بەرخی قوربانی سووتاندنەکەی خۆتت بۆ من نەهێنا،
بە قوربان��ە سەربڕدراوەکانت ڕێزت لێ نەگرتم.   
  بە پیێشکەشکراوی دانەوێڵە بارگرانم نەکرد�ت،

بە قوربانی بخوور ماندووم نەکرد�ت.   
 ٢4 بە ز�وەکەت قام�شی بۆنخۆشت بۆ نەکڕ�م،

بە پی�وی قوربان��ە سەربڕدراوەکانت تێرت نەکردم،   
  بەڵکو بە گوناهەکانت بارگرانت کردم،

بە تاوانەکانت ماندووت کردم.   

 ٢5 »منم، منم کە �اخ�بوونەکانت دەسڕمەوە،
لە پیێناو خۆم،   

گوناهەکان�شت بەب�ری خۆم ناهێنمەوە.   
 ٢٦ بەب�رم بخەرەوە،

با پیێکەوە بکەو�نە دادگا�ی�کردن،   
بە بەڵگە بێتاوان��ەکەت بسەلمێنە.   

 ٢7 باوکی �ەکەمت گوناهی کرد و
پە�وەندی ڕێکخەرانت لێم �اخی بوون.   

 ٢٨ لەبەر ئەوە م�رانی پی�رۆزگا گاڵو دەکەم و
�اقوب دەدەمە قڕکردنa و   

ئ�سرائ�ل�ش بۆ جنێوپیێدان.   

ئیسرائیلی هەڵبژێردراو

 »ئێستا �اقوبی بەندەم،44 ١

ئ�سرائ�لی هەڵبژاردەم، گوێ بگرە.   

a ٢٨ قڕکردن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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٢ دروستکەر، �ارمەت�دەرت،  
شێوەکێشت لە سکی دا�کەوە،   

�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:   
  مەترسە �اقوبی بەندەم،

�ەشوروونیa هەڵبژاردەم،   
3 چونکە ئاو بەسەر خاکە ت�نووەکەدا دەڕێژم و  

الفاو بەسەر زەو�ی�ە وشکەکەدا،   
  ڕۆحی خۆم بەسەر نەوەکانتدا دەڕێژم و

بەرەکەتم بەسەر توخمت.   
4 جا لەنێو سەوزەگ�ا سەرهەڵدەدەن  

وەک شۆڕەبی ڕۆخ جۆگەکان.   
5 ئەمە�ان دەڵێت: ”من سەر بە �ەزدانم،“  
ئەو�ان بە ناوی �اقوب بانگ دەکرێت،   

  ئەم�ان لەسەر دەستی دەنووسێت: ”بۆ �ەزدانە“ و
بە ناوی ئ�سرائ�لەوە نازناوی لێ دەنرێت.   

یەزدان، نەک بت
٦ »�ەزدان، پاشای ئ�سرائ�ل و ئەوەی دە�کڕێتەوە،  

�ەزدانی سوپاساالر، ئەمە دەفەرموێت:   
  من سەرەتا و من کۆتا�ی�م،

لە من بەوالوە ه�چ خودا�ەک ن��ە.   
7 کێ وەک منە؟ با بانگەواز بکات،  
با ڕا�بگە�ەنێت و ب�خاتە بەردەمم   
  لەو کاتەوەی گەلی دێر�نم داناوە و

داهاتووەکان و ئەوەی لەگەڵ خۆی دە�هێنێت،   
با پیێ�ان ڕابگە�ەنن.   

٨ مەتۆقن و مەترسن.  
ئەی لە کۆنەوە پیێم نەگوتوو�ت و پیێم ڕانەگە�اندوو�ت؟   

  ئێوە شا�ەتی منن، ئا�ا لە من بەوالوە خودای د�کە هە�ە؟
نەخێر، ه�چ تاشەبەردێکی د�کە ن��ە؛ ه�چی د�کە ناناسم.«   

٩ شێوەکێشەکانی بت هەموو پووچن،  
شتە ئارەزوو بەخشەکان�ان بێ سوودن.   

  شا�ەت�دەری خۆ�انن کە ناب�نن و
نازانن، لەبەر ئەوە شەرمەزار دەبن.   

a ٢ �ەشوروون: وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای سەرڕاست �ان دادپەروەر، لێرە مەبەست لە گەلی ئ�سرائ�لە.  
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 ١٠ کێ شێوەی خودا�ەکی کێشاوە
�ان بتێکی داڕشتووە بەبێ سوود؟   

 ١١ ئەوەتا هەموو هاوڕێی�ەکانی شەرمەزار دەبن.
وەستاکانی لە مرۆڤن،   

  هەموو کۆدەبنەوە و ڕادەوەستن،
پیێکەوە دەتۆقن و شەرمەزار دەبن.   

 ١٢ ئاسنگەر بە ئامێرەکانی
پارچە ئاسن لەناو خەڵووز سوور دەکاتەوە.   

  بە چەکوش شێوەی دەکات،
بە هێزی بازووی دروستی دەکات.   

  برسی دەبێت هێزی ن��ە،
ئاوی نەخواردووەتەوە و ماندوو بوو.   

 ١3 دارتاش گور�سی پیێوانەی ڕاکێشا،
ن�شانی کرد بە ن�شانکەر،   

  بە ئەسکەنە دروستی دەکات.
بە پرگال وێنەی دەکێشێت،   

  جا وەک شێوەی پی�او دروستی دەکات،
وەک جوانی مرۆڤ   

بۆ ئەوەی لە نزرگە جێگ�ر بێت.   
 ١4 دار ئورزی بۆ خۆی بڕ�ی�ەوە،

�ان داری سەروو �اخود داری بەڕووی برد،   
  بەجێیی هێشت کە لەنێو دارەکانی دارستان گەشە بکات،

�اخود دار سنەوبەرێکی ڕواند و باران گەورەی کرد.   
 ١5 جا بۆ مرۆڤ دەبێت بۆ سووتاندن،

لێیی دەبات و گەرم دەبێتەوە،   
دا�دەگ�رسێنێت و نانی پیێ دەبرژێنێت.   

  بەاڵم خوداوەندێک�ش دروستدەکات و کڕنۆشی بۆ دەبات،
دە�کات بە پە�کەر و ڕوو لە زەوی دەکات بۆی.   

 ١٦ ن�وەی بە ئاگر دەسووتێنێت،
لەسەر ن�وەی خواردن ئامادە دەکات،   

گۆشت دەبرژێنێت و تێردەبێت.   
  هەروەها گەرم دەبێتەوە و دەڵێت: »ئەها!

گەرم بوومەوە، ئاگرم ب�نی.«   
 ١7 پاشماوەکەشی خوداوەندێکی لێ دروستکرد، بتە داتاشراوەکەی،

ڕوو لە زەوی دەکات بۆی و کڕنۆشی بۆ دەبات.   
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  نوێژی بۆ دەکات و دەڵێت:
»ڕزگارم بکە، چونکە تۆ خودای منی.«   

 ١٨ نازانن و تێناگەن،
چونکە چاوەکان�ان داخراوە لە ب�ن�ن و   

مێشک�ان لە تێگە�شتن.   
 ١٩ لە دڵی خۆ�دا ب�ری لێ ناکاتەوە و

زان�ن و تێگە�شتنی ن��ە   
  هەتا بڵێت: »بە ن�وەی ئاگرم خۆشکرد،

بە پشکۆ�ەکەشی نان و گۆشتم برژاند و خواردم.   
  ئەو کاتە پاشماوەکەی بکەم بە قێزەون،
بۆ قەدی دارێک ڕوو لە زەوی بکەم؟«   

 ٢٠ لەسەر خۆڵەمێش دەلەوەڕێت، دڵی هەڵخەڵەتا و چەواشەی کرد.
گ�انی خۆی ڕزگار ناکات،   

ناڵێت: »ئا�ا ئەمە درۆ ن��ە لەنێو دەستی ڕاستم؟«   

 ٢١ »ئەمەت لەب�ر بێت، ئەی �اقوب،
ئەی ئ�سرائ�ل، چونکە تۆ بەندەی من�ت،   

  شێوەی تۆم کێشا، تۆ بەندەی من�ت.
ئەی ئ�سرائ�ل، لەب�رم ناچ�ت.   

 ٢٢ �اخ�بوونەکانی تۆم وەک هەوری تار سڕ�ی�ەوە،
گوناهەکان�شت وەک تەمی بە�ان��ان.   

  بگەڕێوە بۆ الم،
چونکە تۆم کڕ�ی�ەوە.«   

 ٢3 ئەی ئاسمان، هاواری خۆشی بکە، چونکە �ەزدان ئەمەی کرد؛
ئەی ناخی زەوی، هاوار بکەن!   

  هاواری خۆشی بکەن، ئەی چ�اکان،
ئەی دارستان و هەموو دارێک کە تێ�دا�ە،   

  چونکە �ەزدان �اقوبی کڕ�ی�ەوە و
لە ئ�سرائ�ل شکۆدارە.   

ئاوەدانی ئۆرشەلیم
 ٢4 »�ەزدان، ئەوەی دەتکڕێتەوە، شێوەکێشت لە سکی دا�کەوە،

ئەمە دەفەرموێت:   

  »من �ەزدانم،
  دروستکەری هەموو،
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  بە تەنها ئاسمانم لێککردەوە،
  زەو�م ڕاخست، کەسم لەگەڵ نەبوو،

 ٢5 ن�شانەی پیێغەمبەرانی درۆزنم پوکاندەوە،
فاڵگرەوەم گێل کرد.   
  دانام گەڕاندەوە دواوە،

زان�نەکەی ئەوانم کردە نەزانی.   
 ٢٦ وشەی خزمەتکارەکەی بەجێدەهێنێت،

پالنی نێردراوەکانی تەواو دەکات،   
  سەبارەت بە ئۆرشەل�م دەڵێت: ”ئاوەدان دەبێتەوە،“

بە شارۆچکەکانی �ەهوداش: ”بن�اد دەنرێنەوە،“   
سەبارەت بە کەالوەکان�ش: ”نۆژەن�ان دەکەمەوە،“   

 ٢7 بە دەر�ا دەڵێت: ”وشک بە،
من�ش ڕووبارەکانت وشک دەکەم،“   

 ٢٨ سەبارەت بە کۆرشa دەڵێت: ”ئەو شوانی منە،
هەموو ئەوەی دڵم پیێیی خۆشە دە�هێنێتە دی.   

  سەبارەت بە ئۆرشەل�م�ش دەڵێت: ’با بن�اد بنرێتەوە،‘
بە پەرستگاش دەڵێت: ’با دابمەزرێتەوە.‘ “«   

 »�ەزدان بەم شێوە�ە بە کۆرشی دەستن�شانکراوی دەفەرموێت،45 ١

ئەوەی دەستی ڕاست�م گرت   
  بۆ ئەوەی لەبەردەمی ئەو نەتەوەکان بخەمە ژێر ڕکێفم و

پاشا�ان چەک بکەم،   
  بۆ ئەوەی لەبەردەم�دا دەروازەکان بکەمەوە و

دەرگاکان دانەخرێن:   
٢ ”من لەپیێشتەوە دەڕۆم و  

تەپەکان تەخت دەکەم،   
  دەروازە بڕۆنز�ی�ەکان دەشکێنم و

شەوبەندە ئاسن�نەکان دەبڕمەوە.   
3 گەنج�نەکانی تار�کی و  

خشڵە شاردراوەکانت دەدەمێ،   
  هەتا بزان�ت کە من �ەزدانم، خودای ئ�سرائ�ل،

ئەوەی بە ناوی خۆتەوە بانگت دەکات.   
4 لەبەر �اقوبی بەندەم و  

ئ�سرائ�لی هەڵبژاردەم،   
  بە ناوی خۆت بانگت دەکەم و

a ٢٨ بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو 3٦ :٢٢   و ٢3.  
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نازناوی چاکم بە تۆ بەخشی   
هەرچەندە تۆ دان بە مندا نانێ�ت.   
5 من �ەزدانم و �ەکێکی د�کە ن��ە،  

بێجگە لە من خودای د�کە ن��ە.   
هەرچەندە دانت بە مندا نەناوە،   

بەاڵم من کەمەربەندی تۆ توند دەکەم.   
٦ بۆ ئەوەی لە ڕۆژهەاڵتەوە هەتا ڕۆژئاوا بزانن  

کە بێجگە لە من کەس ن��ە.   
  من �ەزدانم و �ەکێکی د�کە ن��ە.

7 شێوەکێشی ڕووناکی و بەد�هێنەری تار�ک�م،  
a،دروستکەری ئاشتی و بەد�هێنەری خراپەم   

من �ەزدانم دروستکەری هەموو ئەمانە.“   

٨ »ئەی ئاسمان لە سەرەوە، ڕاستودروست��ەکەم ببارێنە،  
با هەورەکان ب��رژێنێت.   

  با زەوی بکرێتەوە و پیێکەوە
ڕزگاری بەر بگرێت و   

  ڕاستودروستی سەرهەڵبدات،
من �ەزدانم بەد�م هێنا.   

٩ »قوڕبەسەر ئەوەی کێشە لەگەڵ شێوەکارەکەی دروستدەکات،  
پارچەی گۆزە�ەکە لەنێو گۆزەکانی سەر زەوی.   

  ئا�ا قوڕ بە گۆزەکەرەکەی دەڵێت: ”چی دروستدەکە�ت“
�ان ئ�شەکەت: ”دوو دەستی ن��ە“؟   

 ١٠ قوڕبەسەر ئەوەی بە باوکی دەڵێت:
”چ منداڵێکت خستەوە؟“   

بە دا�کەکەشی: ”چ�ت لێ دەبێت؟“   

 ١١ »�ەزدان، پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل و شێوەکێشەکەی،
ئەمە دەفەرموێت:   

  دەربارەی ئەوانەی دێت،
ئا�ا سەبارەت بە منداڵەکانم لێم دەپرسن،   
سەبارەت بە کاری دەستم، ڕامدەس�ێرن؟   

 ١٢ من زەو�م دروستکرد و
مرۆڤی سەر�م بەد�هێنا.   

  دەستەکانی من ئاسمانی لێککردەوە و

a 7 بڕوانە ئە�وب ٢ :١ -١٠،   خودا هەندێک جار ڕێ دەدات کە شتی خراپ ڕووبدەن بۆ بەد�هێنانی مەبەستەکانی خۆی.  
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هەموو هێزەکانی ئاسمانم پیێکهێنا.   
 ١3 من کۆرش بە ڕاستودروستی هەڵدەستێنم و
هەموو ڕێگاکانی ڕێک و ڕاست دەکەم.   

  ئەو شارەکەم بن�اد دەنێتەوە و
ڕاپیێچکراوەکانم ئازاد دەکات   

  بەبێ پارە و بەبێ بەرت�ل.
ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.«   

١4 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »بەرهەمی م�سر و بازرگانی کوش و
سەبئ��ە بااڵ بەرزەکان   

  بۆ الی ئێوەa دەپەڕنەوە و
بۆ ئێوە دەبن.   

  لەدوای ئێوەوە بە کۆت و زنج�رەوە دەڕۆن و
دەپەڕنەوە بۆ التان.   

  کڕنۆش بۆ ئێوە دەبەن و
لە ئێوە دەپاڕێنەوە:   

  ”بێگومان خودا لەنێو ئێوەدا�ە و �ەکێکی د�کە ن��ە،
خودای د�کە ن��ە.“«   

 ١5 بەڕاستی تۆ خودا�ەکی خۆت دەشار�تەوە،
خودای ئ�سرائ�ل، ئەی ڕزگارکەر.   

 ١٦ هەروەها هەموو وەستای پە�کەرەکان شەرمەزار و ڕ�سوا دەبن،
پیێکەوە بە سەرشۆڕ�ی�ەوە دەڕۆن،   

 ١7 بەاڵم ئ�سرائ�ل بە �ەزدان ڕزگاری دەبێت،
بە ڕزگار�ی�ەکی هەتاهەتا�یی.   

  شەرمەزار و ڕ�سوا نابن
هەتاهەتا�ە.   

 ١٨ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت،
  بەد�هێنەری ئاسمان،

ئەو خودا�ە،   
  شێوەکێشی زەوی و دروستکەری،

ئەو دا�مەزراند.   
  بەخۆڕا�یی بەدی نەهێنا،

بەاڵم بۆ ن�شتەجێبوون شێوەی کێشا،   
a ١4 مەبەست لە �ەهودا�ە لەدوای گەڕاندنەوەی گەلی خودا لە ڕاپیێچکراوی لەال�ەن کۆرش پاشای فارسەوە.  
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  دەفەرموێت:
  »من �ەزدانم و

�ەکێکی د�کە ن��ە.   
 ١٩ لە پەناوە قسەم نەکرد،

لە شوێنێکی تار�کی زەوی.   
  بە توخمی �اقوبم نەفەرموو،

”بەخۆڕا�یی بەدوامدا بگەڕێن.“   
  من �ەزدانم بە ڕاستی دەدوێم و

ڕاستودروستی ڕادەگە�ەنم.   

 ٢٠ »کۆببنەوە و وەرن،
ئەی دەربازبووانی نەتەوەکان، پیێکەوە وەرنە پیێش.   

  نازانن ئەوانەی هەڵ�انگرتووە، داری بتە داتاشراوەکان�ان،
ئەوانەی داوا لە خوداوەندێک دەکەن کە ڕزگار ناکات.   

 ٢١ ڕا�بگە�ەنن و وەرنە پیێش.
با ئەوان پیێکەوە ڕاوێژ بکەن.   

  لە کۆنەوە کێ پیێشب�نی ئەمەی کردووە،
لە دێرزەمانەوە ڕا�گە�اندووە؟   

  ئا�ا منی �ەزدان نەبوو؟
بێجگە لە من ه�چ خودا�ەک ن��ە،   
  خودا�ەکی ڕاستودروست و ڕزگارکەر

بێجگە لە من ن��ە.   

 ٢٢ »ڕوو لە من بکەن و ڕزگارتان بێت،
ئەی هەموو ال�ەکانی زەوی،   

چونکە من خودام و �ەکێکی د�کە ن��ە.   
 ٢3 سوێندم بە گ�انی خۆم خوارد،

ڕاستی لە دەممەوە هاتە دەرەوە،   
وشە�ەکە و ناگەڕێتەوە،   

  کە هەموو ئەژنۆ�ەک بۆ من چۆک دەدات،
هەموو زمانێک بە من سوێند دەخوات.   

 ٢4 سەبارەت بە من دەڵێن: ”ڕاستودروستی و هێز
تەنها بە �ەزدانە.“«   

  هەموو ئەوانەی ڕق�ان لێیی هەستاوە
بۆ الی ئەو دێن و شەرمەزار دەبن،   

 ٢5 بەاڵم هەموو توخمی ئ�سرائ�ل
بە �ەزدان ڕاستودروست دەبن و شانازی دەکەن.   
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خوداوەندەکانی بابل

 بێلa چۆکی دادا و نەبۆ چەما�ەوە،4٦ ١

بتەکان�ان بارن بۆ ڕەشەواڵخ.   
  ئەوەی باری دەکەن باری هەڵگ�راون،

بارن بەسەر ئاژەڵە ماندووەکانەوە.   
٢ هەموو چەمانەوە، پیێکەوە چۆک�ان دادا،  

نە�انتوانی بارەکە دەرباز بکەن و   
ئەوان خۆش�ان ڕاپیێچ کران.   

3 »ئەی بنەماڵەی �اقوب، گوێم لێ بگرن،  
ئەی هەموو پاشماوەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل،   

  ئەی ئەوانەی هەڵمگرتوون لەو کاتەوەی لەناو ڕەحم بوونە،
لەو ڕۆژەوەی کە لەدا�ک بوونە گرنگ�م پیێداون.   

4 هەتا پی�ر�ش بن هەر من ئەوم،  
هەتا ڕ�ش س��ێت�ش هەر من هەڵتاندەگرم.   

  من دروستم کردوون و ئێوە باری منن،
هەر من هەڵدەگرم و دەرباز دەکەم.   

5 »بە کێ هاوشێوەم دەکەن و �ەکسانم دەکەن و  
هاووێنەم دەکەن بۆ ئەوەی لە �ەک بچ�ن؟   

٦ ئەوانە زێڕ لە ک�سەوە بەتاڵ دەکەن و  
ز�و�ش بە تەرازوو دەکێشن،   

  زێڕنگەرێک بەکرێ دەگرن و دە�کاتە خوداوەندێک،
ڕوو لە زەوی دەکەن بۆی و کڕنۆشی بۆ دەبەن.   

7 دە�خەنە سەر شان، هەڵ�دەگرن،  
لە جێیی خۆی دا�دەنێن بۆ ئەوەی ڕاوەستێت،   

لە جێیی خۆی ناجوڵێتەوە.   
  هاواری بۆ دەکات و وەاڵم ناداتەوە،

لە تەنگانەکەی ڕزگاری ناکات.   

٨ »ئەمەتان لەب�ر بێت و وردبنەوە!  
ئەی �اخ�بووان، ب�خەنە مێشکتانەوە.   

٩ سەرەتاکانتان لەب�ر بێت کە لە کۆنەوە�ە،  
بە ڕاستی من خودام و �ەکێکی د�کە ن��ە،   

خودام و ه�چی د�کە ن��ە وەک من.   
 ١٠ لە سەرەتاوە کۆتا�ی�م ڕاگە�اندووە،

a ١ بێل �ەکێکە لە خوداوەند و بتە ناودارەکانی سەردەمی شانش�نی بابل.  
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لە کۆنەوەش ئەوەی هێشتا نەکراوە.   
  فەرمووم: ”ڕاوێژی من سەر دەگرێت،
هەموو ئەوەی پیێم خۆشە دە�کەم.“   

 ١١ داڵ لە ڕۆژهەاڵتەوە بانگ دەکەم،
لە خاکێکی دوور�شەوە ئەوەی ئامانجی من بەجێدەگە�ەنێت.   

  فەرمووم و ئەنجامی دەدەم،
دامڕشتووە و دە�کەم.   

 ١٢ ئەی کەللەڕەقەکان، گوێم لێ بگرن،
ئەی دوورەکان لە ڕاستودروستی.   

 ١3 ڕاستودروستی خۆمم نز�ک خستووەتەوە،
دوور ناکەوێتەوە و   

ڕزگاربوونم دوا ناکەوێت.   
  ڕزگاری بە س��ۆن دەبەخشم،

بە ئ�سرائ�لی شکۆمەند�م.   

کەوتنی بابل

 »دابەزە و لەسەر خۆڵ دابن�شە،47 ١

.aئەی بابلی کچە پاک�زە   
  بەبێ تەخت لەسەر زەوی دابن�شە،

کچی بابل��ەکان،   
  چونکە چ�تر پیێت ناگوترێت

ناسک و نازدار.   
٢ دەستاڕ ببە و باراش بهاڕە،  

عەبات فڕێبدە،   
  دامێن هەڵبکە و قاچ بەدەرخە،

لە ڕووبارەکان ب�ەڕەوە.   
3 ڕووت�ت دەردەکەوێت،  

هەروەها ڕ�سوا�ی�ت دەب�نرێت.   
  تۆڵەی خۆم دەکەمەوە و

لە کەس نابوورم.«   

4 ئەوەی دەمانکڕێتەوە ناوی �ەزدانی سوپاساالرە،  
پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�لە.   

a ١ پاک�زە: مەبەست لەپیێش داگ�رکردن�ەتی، کە بەراوردی دەکات بە کچی پاک�زە.  
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5 »بێدەنگ دابن�شە و وەرە ناو تار�ک��ەوە،  
شاری شاهانەی بابل��ەکان،   
  چونکە چ�تر پیێت ناگوترێت

شاژنی شانش�نەکان.   
٦ تووڕە بووم لە گەلی خۆم و  

م�راتی خۆمم گاڵوکرد.   
  ئەوانم دا بە دەست تۆوە،

تۆش لەگەڵ�اندا بە بەزە�یی نەبوو�ت.   
  تەنانەت لەسەر پی�رەکان�ش

ن�ریa خۆتت زۆر قورس کرد.   
7 گوتت: ”بۆ هەتاهەتا�ە  

دەبمە شاژن!“   
  بەاڵم لەم ڕووداوانە وردنەبوو�تەوە،

ب�رت لە کۆتا�ی�ەکەی نەکردەوە.   

٨ »ئێستا گوێ لەمە بگرە، ئەی سۆزانی،  
ئەی دان�شتوو بە ئاسوودە�یی،   

  ئەی ئەوەی لە دڵی خۆ�دا دەڵێت:
”هەر خۆم و بەس!   

  نە بێوەژن دەبم و
نە سک سووتاوی دەزانم.“   

٩ لەپڕ لە �ەک ڕۆژدا  
ئەم دووانەت بەسەردێت،   

سک سووتان و بێوەژن�ێتی.   
  بە تەواوی بەسەرت دێت،

سەرەڕای زۆری جادووگەری و   
سەرەڕای لە ڕادەبەدەر نوشتەکردنت.   
 ١٠ پشتت بە خراپەکار�ی�ەکانت بەست و

گوتت: ”کەس نامب�نێت.“   
  دانا�ی�ەکەت و زان�نەکەت تۆ�ان لەڕێ الدا،

لە دڵی خۆتدا گوتت:   
”هەر خۆم و بەس.“   

 ١١ خراپە�ەکت بەسەردێت،
سەرهەڵدانەکەی نازان�ت،   

  بەاڵ�ەکت بەسەردێت.

a ٦ مەبەستی لە بارگران��ە.  
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ناتوان�ت ڕەتی بکە�تەوە،   
  لەپڕ کاولبوونێکت بەسەردێت

پیێیی نازان�ت.   

 ١٢ »جا بەردەوام بە، بە نوشتەکانت و
بە زۆری جادووگەر�ت،   

ئەوەی لە مێردمنداڵ�تەوە تێ�دا ماندوو بوو�ت،   
  بەڵکو سوودی هەبێ بۆت،

بۆ ئەوەی ب�انترسێن�ت!   
 ١3 هێزت لەبەر بڕا لە زۆری ڕاوێژەکانت!

با ئەستێرەناسەکانت بێنە پیێشەوە،   
  ئەوانەی ئاسمان دابەش دەکەن و

چاو لە ئەستێرەکان دەبڕن و   
  مانگ لەدوای مانگ پیێشب�نی دەکەن،

  با ئەوانە ڕزگارت بکەن
لەوەی بەسەرت دێت.   

 ١4 ئەوەتا وەک پووش�ان لێدێت،
ئاگر دە�انسووتێنێت.   

  لە دەست بڵێسە
فر�ای گ�انی خۆ�ان ناکەون.   

  ئەو پشکۆ خەڵووزە بۆ خۆگەرمکردنەوە ن��ە،
ئەو ئاگرەش بۆ دان�شتن لەبەردەمی ن��ە.   

 ١5 ئەو جادووگەرانەی لە مێردمنداڵ�تەوە هەڵسوکەوتت لەگەڵدا دەکردن و
پیێ�انەوە ماندوو بوو�ت،   

بەو دەردە دەچن.   
  هەرکەسە و ملی ڕێیی خۆی دەگرێت،

کەس ن��ە ڕزگارت بکات.   

کەللەڕەقیپی ئیسرائیل

 »گوێ لەمە بگرن، ئەی بنەماڵەی �اقوب،4٨ ١

ئێوە پیێتان دەگوترێت ئ�سرائ�ل،   
ئێوە لە پشتی �ەهوداوە دەرچوون،   

  ئێوە بە ناوی �ەزدانەوە سوێند دەخۆن،
ناوی خودای ئ�سرائ�ل دەهێنن،   

بەاڵم نەک بە دڵسۆزی و نەک بە ڕاستودروستی،   
٢ بە خۆتان دەڵێن، خەڵکی شاری پی�رۆز و  
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خۆتان دەدەنە پاڵ خودای ئ�سرائ�ل   
کە ناوی �ەزدانی سوپاساالرە:   

3 سەرەتاکانم لە کۆنەوە ڕاگە�اندووە،  
لە دەمی منەوە هاتوونەتە دەرەوە و وام کرد بب�سترێن،   

لەپڕ کردم و ڕوو�ان دا.   
4 دەمزانی ئێوە کەللەڕەقن و  
ملتان دەماری ئاسن�نە و   

ناوچەوانتان بڕۆنزە.   
5 لەبەر ئەوە لە کۆنەوە ئەمانەم پیێ ڕاگە�اندن،  

وام کرد پیێش ئەوەی ڕووبدەن ئێوە گوێتان لێیی بێت،   
  نەوەک بڵێن: ”بتەکەم کردی،

خوداوەندە دەستکردەکەم فەرمانی دا.“   
٦ ئێوە گوێتان لێ بوو، جا بڕواننە هەمووی.  

ئەی ئێوە دانی پیێدا نانێن؟   

  »وا دەکەم لە ئێستاوە گوێتان لە شتە نوێی�ەکان بێت،
ئەو نهێن��انەی کە نا�انزانن.   

7 ئێستا بەد�هێنران، لە کۆنەوە نەبوون،  
بەر لە ئەمڕۆ نەتانب�ستبوون   

  نەوەک بڵێن،
”ئەوەتا دەمانزانی.“   

٨ هەروەها نە گوێتان لێ بوو نە زان�شتان،  
لە کۆنەوەش گوێت نەکردەوە.   

  باش دەزانم چۆن بە تەواوی ناپاکی دەکەن،
لەناو سکی دا�کتانەوە پیێتان گوترا: ”�اخی.“   

٩ لە پیێناوی ناوی خۆم تووڕە�ی�ەکەم دوا دەخەم،  
لە پیێناوی ستا�شم دانبەخۆمدا دەگرم،   

نەوەک بتانبڕمەوە.   
 ١٠ ئەوەتا ئێوەم پااڵوت، بەاڵم نەک وەکو ز�و،
لەناو کوورەی ئازارچێژتن تاق�م کردنەوە.   
 ١١ لە پیێناوی خۆم، لە پیێناوی خۆم دە�کەم،

چۆن ڕێگا دەدەم ناوی من گاڵو بکرێت؟   
شکۆمەند�م بە �ەکێکی د�کە نادەم.   

دەربازکردنی ئیسرائیل
 ١٢ »ئەی �اقوب، گوێم لێ بگرن،
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ئەی ئ�سرائ�ل، ئەوانەی کە بانگم کردن.   
  ئەوە منم،

من سەرەتا و من کۆتا�ی�م.   
 ١3 دەستی من زەوی دامەزراند،

دەستی ڕاستم ئاسمانی لێککردەوە.   
  کاتێک من بانگ�ان دەکەم،

پیێکەوە دەوەستن.   

 ١4 »هەمووتان کۆبنەوە و گوێ بگرن!
کام لە بتەکان ئەمەی ڕاگە�اندووە؟   

a،هاوپە�مانی خۆشەو�ستی �ەزدان  
هەرچی پیێ خۆش بێت بە بابلی دەکات،   

بازووشی لە دژی کلدان��ەکان دەبێت.   
 ١5 من، من قسەم کرد و بانگم کرد،

هێنام و ڕێگاکەشی سەرکەوتوو دەبێت.   

١٦ »وەرنە پیێش بۆ الم، گوێ لەمە بگرن:

  »لە سەرەتاوە بە نهێنی قسەم نەکرد،
کاتێک ڕوودەدات، من لەوێم.«   

  ئێستاش �ەزدانی بااڵدەست منی نارد
لەگەڵ ڕۆحی خۆی.   

 ١7 �ەزدان، ئەوەی دەتانکڕێتەوە، پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل،
ئەمە دەفەرموێت:   

  »من �ەزدانی پەروەردگارتانم،
فێرتان دەکەم بۆ ئەوەی سوود وەربگرن،   

بەو ڕێگا�ەدا دەتانبەم کە دەبێت ب�گرنەبەر.   
 ١٨ خۆزگە گوێتان لە فەرمانەکانم دەگرت،

جا ئاشت�تان وەک ڕووبار دەبوو،   
ڕاستودروست�شتان وەک شەپۆلی دەر�ا.   

 ١٩ نەوەکانتان وەک لم دەبوو،
وەچەتان وەک دەنکی لم،   

  ناو�ان لەبەردەمم نە دەبڕا�ەوە و
نە لەناودەچوو.«   

a ١4 مەبەست لە کۆرشی پاشا�ە.  
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 ٢٠ لە بابل بچنە دەرەوە،
لە بابل��ەکان هەڵبێن!   

  بە هاواری خۆش��ەوە ڕا�بگە�ەنن،
جاڕی ئەمە بدەن.   

  سەرتاسەری زەوی لێ ئاگادار بکەنەوە،
بڵێن: »�ەزدان �اقوبی بەندەی کڕ�ی�ەوە.«   

 ٢١ ت�نوو نەبوون کە بە چۆڵەوان�دا بردنی،
لە تاشەبەردەوە ئاوی بۆ هەڵقواڵندن،   

  تاشەبەردی شەق کرد و
ئاو تەق��ەوە.   

 ٢٢ �ەزدان دەفەرموێت: »ئاشتی بۆ بەدکاران ن��ە.«

بەندەی یەزدان

 ئەی دوورگەکان، گوێم لێ بگرن،4٩ ١

ئەی نەتەوە دوورەکان، گوێ شل بکەن:   
  �ەزدان پیێش لەدا�کبوونم بانگی کردم،

لەناو سکی دا�کمەوە د�اری کردم.   
٢ دەمی منی کرد بە شمشێرێکی ت�ژ،  

لە سێبەری دەستی خۆ�دا منی شاردەوە،   
  منی کردە ت�رێکی ت�ژکراو،

لەناو ت�ردانەکەی منی شاردەوە.   
3 بە منی فەرموو: »تۆ بەندەی من�ت،  

ئ�سرائ�ل، ئەوەی بەهۆ�ەوە شکۆی خۆم دەردەخەم.«   
4 من�ش گوتم: »بەخۆڕا�یی ماندوو بووم،  

لە شتی ه�چوپووچدا توانای خۆمم نەهێشت،   
  بەاڵم دادم لەالی �ەزدانە و

پاداشتم الی خودامە.«   

5 ئێستاش �ەزدان ئەمە دەفەرموێت،  
�ەزدان کە لە سکی دا�کمەوە شێوەی منی کێشا،   

  بۆ ئەوەی ببم بە بەندەی خۆی،
تاوەکو �اقوب بۆ الی ئەو بگەڕێنمەوە و   

ئ�سرائ�ل�ش بخەمەوە پاڵ ئەو،   
  جا لەبەرچاوی �ەزدان شکۆمەند دەبم و

خوداشم دەبێتە هێزم،   
٦ ئەو دەفەرموێت:  
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  »ئەمە شتێکی کەمە بۆ تۆ کە بەندەی من ب�ت
بۆ هەستانەوەی هۆزەکانی �اقوب و   

بۆ گەڕانەوەی ئەوانەی کە لە ئ�سرائ�ل ئەوانم پاراست،   
  بەڵکو دەتکەمە ڕووناکی بۆ نەتەوەکان

».aتاکو ڕزگار�م بەوپەڕی زەوی بگە�ەن�ت   

7 �ەزدان، پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل، ئەوەی دە�کڕێتەوە، دەفەرموێت:  
بە گ�ان ڕ�سواکراو، بەوەی ما�ەی ڕقی نەتەوە�ە،   

  بە خزمەتکاری فەرمانڕەواکان:
»پاشا�ان دەب�نن و هەڵدەستن،   

  م�ران�ش کڕنۆش دەبەن،
لەبەر �ەزدان کە دڵسۆزە و   

لەبەر پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل کە تۆی هەڵبژارد.«   

گەڕانەوەی ئیسرائیل
٨ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »لە کاتی پەسەند�م وەاڵمت دەدەمەوە،
لە ڕۆژی ڕزگار�دا �ارمەت�ت دەدەم،   

  جا دەت�ارێزم و دەتکەمە پە�مان بۆ گەل،
بۆ بوژاندنەوەی زەوی،   

بۆ بەم�راتکردنی م�راتی چ�اوچۆڵەکان،   
٩ بە د�لەکان دەڵێت: ”وەرنە دەرەوە،“  
بەوانەی لە تار�ک�دان: ”ئازاد بن!“   

  »لەسەر ڕێگاکان دەلەوەڕێن،
لەوەڕگاکان�ان لەسەر هەموو گردۆڵکە�ەکی ڕووتەنن.   

 ١٠ نە برسی دەبن و نە ت�نوو،
نە گەرما لێ�ان دەدات و نە خۆر،   

  چونکە ئەوەی بەزە�یی پیێ�اندا دێتەوە، ڕێنما�ی�ان دەکات و
بۆ سەر کان�اوەکان�ان دەبات.   

 ١١ هەموو چ�اکانم دەکەم بە ڕێگا و
ڕێڕەوەکانم بەرز دەبنەوە.   

 ١٢ ئەوەتا ئەمانە لە دوورەوە دێن و
ئەوەتا ئەمانە لە باکوور و ڕۆژئاواوە و   

ئەمانەش لە ناوچەی ئەسوانەوە.«   

a ٦ بڕوانە لۆقا ٢ :٢٩ -3٢.   



ئ�شا�ا ١34١4٩

 ١3 ئەی ئاسمان، هاواری خۆشی بکە،
ئەی زەوی، شادمان بە!   

چ�اکان دەکەونە ناو هاواری خۆش��ەوە،   
  چونکە �ەزدان دڵنەوا�یی گەلی خۆی دەکات و

بەزە�یی بە زەل�لەکان�دا دێتەوە.   

 ١4 بەاڵم س��ۆن گوتی: »�ەزدان بەجێیی هێشتم!
پەروەردگار لەب�ری کردم.«   

 ١5 »چۆن دا�ک کۆرپەی ش�رەخۆرەی خۆی لەب�ر دەکات،
�ان بەزە�یی بە بەری سکی خۆی نا�ەتەوە؟   

  تەنانەت ئەو�ش لەب�ر دەکات،
بەاڵم من تۆ لەب�ر ناکەم.   

 ١٦ ئەوەتا لەناو لەپم تۆم هەڵکۆڵ�وە،
هەم�شە شووراکانت لەبەرچاومن.   

 ١7 کوڕەکانت خێرا دەگەڕێنەوە،
ڕووخێنەران و تێکدەرانت لێت دەچنە دەرەوە.   

 ١٨ چاوهەڵبڕە بۆ دەوروبەرت و بب�نە!
هەموو کۆبوونەوە، هاتن بۆ الت.«   

  �ەزدان دەفەرموێت: »بە گ�انی خۆم،
تۆ هەموو�ان وەک خشڵ لەبەر دەکە�ت،   

وەک بووک خۆت بەوان دەڕازێن�تەوە.   

 ١٩ »هەرچەندە بوو�ت بە شوێنێکی کەالوە و وێران و
خاکەکەشت ڕووخێنرا،   

  بەاڵم ئێستا تەنگ دەب�ت بۆ دان�شتووان،
لووشدەرانت دوور دەکەونەوە.   

 ٢٠ ڕۆژێک لە ڕۆژان گوێت لێ دەبێت
کە کوڕانی سەردەمی سک سووتاو�ت دەڵێن:   

  ”ئەم جێ�ە تەنگە بۆمان،
جێمان بکەرەوە با ن�شتەجێ ب�ن.“   

 ٢١ لە دڵی خۆتدا دەڵێ�ت:
”کێ ئەمانەی بۆ من بوو   

  کە من سک سووتاو و نەزۆکم،
دوورخراوە و دەربەدەرم؟   

ئەی کێ بەخێوی کردن؟   
  ئەوەتا من بە تەنها مابوومەوە،
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ئەمانە لەکوێ بوون؟“«   

٢٢ �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من دەست بۆ نەتەوەکان بەرز دەکەمەوە،
بۆ گەالن�ش ئااڵی خۆم بەرز دەکەمەوە،   

  جا کوڕەکانت بە باوەش دەهێنن و
کچەکان�شت لەسەر شان�ان هەڵدەگرن.   

 ٢3 پاشاکان تۆ پەروەردە دەکەن،
شاژنەکان�ان دەبنە دا�ەنی تۆ،   

  ڕوو�ان لە زەوی دەبێت،
کڕنۆشت بۆ دەبەن و تۆزی پیێ�ەکانت دەلێسنەوە،   

  ئ�تر تۆ دەزان�ت کە من �ەزدانم.
ئەوانەی شەرمەزار نابن ئەوانەن چاوەڕوانی منن.«   

 ٢4 ئا�ا دەستکەوت لە پاڵەوان دەبردرێت؟
ئا�ا ڕاپیێچکراو لە دەستی ستەمکار دەربازی دەبێت؟   

٢5 بەاڵم �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »تەنانەت ڕاپیێچ لە چنگی پاڵەوان�ش دەبردرێت،
دەستکەوت لە چنگی زۆردار�ش دەرباز دەبێت.   

  من دژا�ەتی دژەکانت دەکەم و
من منداڵەکانت ڕزگار دەکەم.   

 ٢٦ وا دەکەم ستەمکارانت گۆشتی خۆ�ان بخۆن و
وەک شەرابی ش�ر�ن، بە خوێنی خۆ�ان سەرخۆش بن.   

  جا هەموو مرۆڤ دەزانێت
من کە �ەزدانم ڕزگارکەری تۆم،   

ئەوەش کە دەتکڕێتەوە توانادارەکەی �اقوبە.«   

گوناهی ئیسرائیل و ملکەچی بەندە

 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:5٠ ١

»کوا تەاڵقنامەی دا�کتان   
ئەوەی کە من بەڕەاڵم کرد پیێیی؟   

  �ان خاوەن قەرزەکانم کێن،
ئەوانەی ئێوەم پیێیی فرۆشتووە؟   

  ئەوەتا لەبەر تاوانەکانتان فرۆشران،
لەبەر �اخ�بوونەکانتان دا�کتان بەڕەاڵ کرا.   



ئ�شا�ا ١3435٠

٢ بۆچی هاتم و کەس نەبوو؟  
بانگم کرد و کەس وەاڵمی نەدا�ەوە؟   

  ئا�ا دەستکورت بووم لە کڕ�نەوە؟
ئا�ا توانای فر�اکەوتنم ن��ە؟   

  ئەوەتا بە ڕاخوڕ�نم دەر�ا وشک دەکەم،
ڕووبارەکان دەکەم بە چۆڵەوانی،   

  لەبەر بێ ئاوی ماس��ەکانی بۆگەن دەبن،
لە ت�نووان دەمرن.   

3 تار�کی دەکەمە بەر ئاسمان،  
گوش دەکەم بە پۆشاکی.«   

4 �ەزدانی بااڵدەست زمانی فێربووانی پیێم بەخشی  
بۆ ئەوەی بزانم کە چۆن بە قسە �ارمەتی ماندوو بدەم.   

  هەموو بە�ان��ەک بەخەبەرم دەهێنێتەوە،
گوێیی من بەئاگا دەهێنێت   

بۆ سەرنجدان وەک قوتابی.   
5 �ەزدانی بااڵدەست گوێی�ەکانی منی کردەوە،  

من�ش �اخی نەبووم،   
بەرەو دوا هەڵنەگەڕامەوە.   

٦ پشتم ڕاگرت بۆ ئەوەی لێیی بدەن،  
ڕوومەت�شم بۆ ئەوەی ڕ�شم بڕننەوە.   

  ڕووی خۆمم دانەپۆشی لە
گاڵتەپیێکردن و تفلێکردن.   

7 لەبەر ئەوەی �ەزدانی بااڵدەست �ارمەت�م دەدات،  
ڕ�سوا نابم،   

  لەبەر ئەوە ڕووی خۆمم وەک بەردەئەستێ لێکرد،
دەزانم شەرمەزار نابم.   

٨ ئەوەی بێتاوانم دەکات نز�کە،  
کێ سکااڵ لە من دەکات؟   

با پیێکەوە ڕابوەست�ن،   
  کێ خاوەنی سکااڵ�ە لە دژی من؟

با لێم بێتە پیێش!   
٩ ئەوەتا �ەزدانی بااڵدەست �ارمەت�م دەدات،  

ئ�تر کێ تاوانبارم دەکات؟   
  ئەوەتا هەموو�ان وەک کراس دادەڕزێن،

مۆرانە دە�انخوات.   
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 ١٠ کێ لە ئێوە لە �ەزدان دەترسێت و
گوێڕا�ەڵی بەندەکەی دەبێت؟   

  ئەوەی بە تار�ک�دا دەڕوات و
ڕووناکی ناب�نێت،   

  با پشت بە ناوی �ەزدان ببەستێت و
پاڵ بداتە پاڵ خودای خۆی.   

 ١١ بەاڵم ئەی هەموو ئەوانەی ئاگر دەکەنەوە،
مەشخەڵ داگ�رسێنن،   

  بڕۆن بە ڕووناکی ئاگرەکەی خۆتان و
بەو مەشخەاڵنەی داتانگ�رساند.   
  لە دەستی منەوە ئەمەتان بۆ دەبێت

لەناو ئازاردا ڕادەکشێن.   

ڕزگاریپی هەتاهەتایپی بۆ ئیسرائیل

 »ئەی ئەوانەی دوای ڕاستودروستی کەوتوون، گوێم لێ بگرن،5١ ١

ئەی ئەوانەی ڕوو لە �ەزدان دەکەن:   
  تەماشای ئەو تاشەبەردە بکەن کە لێوەی بڕاون و

کونی ئەو چاڵەی لێوەی هەڵکەنراون،   
٢ تەماشای ئ�براه�می باوکتان بکەن،  
بڕواننە سارا، ئەوەی ئێوەی بووە،   

  چونکە کە بانگم کرد تەنها �ەک کەس بوو،
بەرەکەتدارم کرد و زۆرم کرد.   

3 بێگومان �ەزدان دڵنەوا�یی س��ۆن دەکات،  
دڵنەوا�یی هەموو کاولبووەکانی دەکات.   

  چۆڵەوان��ەکانی وەک عەدەن لێ دەکات و
ش�وە وشکەکانی وەک باخچەی �ەزدان.   

  شادی و خۆشی تێدا دەب�نرێتەوە،
سوپاس و دەنگی مۆس�قا.   

4 »ئەی گەلی من، گوێم لێ بگرن،  
ئەی نەتەوەکەم، گوێم بۆ شل بکەن،   

  چونکە فێرکردن لەالی منەوە دەردەچێت و
دادپەروەر�م بۆ ڕووناکی گەالن دەچەس�ێنم.   

5 ڕاستودروست�م نز�کە،  
ڕزگار�م بەڕێوە�ە،   

بازووی من دادوەری بۆ گەالن دەکات.   



ئ�شا�ا ١3455١

  دوورگەکان چاوەڕێیی منن،
ه�وا�ان بە بازووی منە.   

٦ چاوتان بۆ ئاسمان هەڵبڕن و  
لە ژێرەوە سە�ری زەوی بکەن،   

  چونکە ئاسمان وەک دووکەڵ دەڕەوێتەوە و
زەوی وەک جل دادەڕزێت و   

دان�شتووانەکەی وەک مێشوولە دەمرن.   
  بەاڵم ڕزگار�یی من بۆ هەتاهەتا�ە دەبێت،

ڕاستودروست�شم هەرگ�ز ناڕووخێت.   

7 »ئەی ئەوانەی ڕاستودروستی دەزانن، گوێم لێ بگرن،  
ئەی ئەو گەلەی فێرکردنەکەم لەناو دڵ�انە:   

  مەترسن لەوەی خەڵکی گاڵتەتان پیێ بکەن،
لە جنێوەکان�ان مەتۆقن،   

٨ چونکە وەک کراس مۆرانە دە�انخوات و  
وەک خوری کرم لێ�ان دەدات،   

  بەاڵم ڕاستودروستی من بۆ هەتاهەتا�ە دەبێت و
ڕزگار�شم بۆ نەوەی نەوەکان.«   

٩ بەئاگا بە، بەئاگا بە! هێز لەبەر بکە،  
ئەی بازووی �ەزدان،   

  بەئاگا بە وەک لە ڕۆژگارە دێر�نەکان،
وەک لە سەردەمانی پیێشوو!   

  ئا�ا تۆ نەبوو�ت کە ڕەهەڤت لەتکرد،
کە ئەو ئەژد�ها�ەت بە سەختی پیێکا؟   

 ١٠ ئا�ا تۆ نەبوو�ت دەر�ات وشک کرد،
،aئاوی دەر�ا گەورەکەی ژێر زەوی   
  ئەوەی قوواڵ�یی دەر�ای کردە ڕێگا
بۆ پەڕ�نەوەی ئەوانەی کڕاونەتەوە؟   

 ١١ جا ئەوانەی �ەزدان کڕ�ون�ەت�ەوە دەگەڕێنەوە،
بە هاواری خۆش��ەوە بۆ س��ۆن دێن،   

شاد�ی�ەکی هەتاهەتا�یی لەسەر سەر�انە.   
  خۆشی و شادی پیێ�ان دەگەن و

ناخۆشی و ئاخ هەڵکێشان هەڵدێن.   

a ١٠ بەپیێیی ب�روباوەڕی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کۆن )دەر�ای ژێر زەوی( هەبوو کە لەژێر زەوی بوو و سەرچاوەی کان�او و ڕووبارەکان بوو.  
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 ١٢ »منم، منم کە دڵنەوا�ی�تان دەکەم.
تۆ کێ�ت لە مرۆڤ دەترس�ت کە دەمرێت،   
�اخود لە ئادەم�زاد کە وەک گ�ای لێدێت؟   

 ١3 تۆ کێ�ت تاوەکو �ەزدان لە�اد بکە�ت کە دروستی کردوو�ت،
کە ئاسمانی لێککردووەتەوە و   

زەوی دامەزراندووە،   
  کە بەردەوام هەموو ڕۆژێک زەندەقت چووە

لە تووڕە�یی ستەمکار،   
کە ئامادەی کردووە بۆ لەناوبردن؟   

  بەاڵم کوا تووڕە�یی ستەمکار؟
بەم نز�کانە گەلە د�لەکە ئازاد دەکرێن،  ١4 

  لەناو ز�ندان نامرن،
نان�ان کەم نابێت،   

 ١5 چونکە من �ەزدانی پەروەردگارتانم،
ئەوەی دەر�ا دەهەژێنێت و شەپۆلەکانی دەوروژێنێت،   

ناوم �ەزدانی سوپاساالرە.   
 ١٦ من وتەکانم خستووەتە دەمی تۆوە و

بە سێبەری دەستم تۆم شاردووەتەوە،   
  من کە ئاسمانم لە شوێنی خۆی دانا و

زەو�م دامەزراند،   
کە بە س��ۆن دەڵێم: ”تۆ گەلی من�ت.“«   

جامی تووڕەیپی یەزدان
 ١7 بەئاگا بە! بەئاگا بە!
ئۆرشەل�م هەستە!   

  ئەوەی جامی تووڕە�ی�ت
بە دەستی �ەزدان خواردەوە،   

  خڵتی جامی بەالداهاتنت
خواردەوە و چۆڕاندتەوە.   

 ١٨ کەس ن��ە ڕێنما�یی بکات
لە هەموو ئەو کوڕانەی بۆی لەدا�ک بوون،   

  کەس ن��ە دەستی بگرێت
لە هەموو ئەو کوڕانەی بەخێوی کردن.   

 ١٩ کارەساتەکان بە جووت بە پی�رتەوە هاتوون،
کاولبوون و وردوخاشبوون، قاتوقڕی و شمشێر.   
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  کێ دەتوانێت بۆت بالوێنێتەوە؟
کێ دەتوانێت دڵنەوا�ی�ت بکات؟   
 ٢٠ کوڕەکانت گرمۆڵە بوون و ڕاکشان
لەسەر سووچی هەموو شەقامێک   

وەک ئاسک لەناو تۆڕدا.   
  پڕن لە تووڕە�یی �ەزدان و

لە سەرزەنشتی خودات.   

 ٢١ لەبەر ئەوە ئێستا گوێ لەمە بگرە ئەی زەل�لەکە،
ئەی سەرخۆش، بەبێ شەراب سەرخۆش بوو�ت.   

 ٢٢ �ەزدانی بااڵدەستت ئەمە دەفەرموێت،
خوداکەت کە پشتگ�ری گەلەکەی خۆی دەکات:   

  »ئێستا ئەو جامە لە دەستت دەبەم کە وا دەکات بەالدابێ�ت،
لەمەودوا لەو جامەی کە جامی تووڕە�یی منە ناخۆ�تەوە.   

 ٢3 دامە دەست ئەشکەنجەدەرانت،
ئەوانەی بە گ�انی تۆ�ان گوت:   
”بچەمێوە بۆ ئەوەی ب�ەڕ�نەوە.“   

  جا پشتت وەک زەوی دانا،
وەک شەقام بۆ ئەوانەی دەپەڕنەوە.«   
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بەرگی هێزت لەبەر بکە،   
  ئەی ئۆرشەل�م، شاری پی�رۆز،

بەرگی جوان�ت ب�ۆشە،   
  چونکە ئ�تر لەمەودوا نا�ەتە ناوت

خەتەنە نەکراو و گاڵو.   
٢ ئەی ئۆرشەل�م، لەناو خۆڵ هەستە و  

خۆت بتەکێنە، لەسەر تەخت دابن�شە.   
  ئەی ڕاپیێچکراوەکە، شاری س��ۆن،

کۆتەکانی ملت بکەرەوە.   

3 ئێستا �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »بەخۆڕا�یی فرۆشران،
بەبێ پارە دەکڕدرێنەوە.«   

4 هەروەها �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »سەرەتا گەلەکەم دابەز�ن بۆ م�سر و ئاوارەبوون لەوێ،
لەم دوا�ی�انەشدا ئاشور ستەمی لێدەکرد.«   
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5 �ەزدان دەفەرموێت: »ئێستا لێرە چ�م هە�ە؟

  »گەلەکەم بەخۆڕا�یی بردرا و
فەرمانڕەواکانی دەلوورێنن،   
  بەردەوام بە درێژا�یی ڕۆژ�ش

کفر بە ناوی من دەکرێت.   
٦ لەبەر ئەوە گەلەکەم بە ناوی من ئاشنا دەبن،  

لەو ڕۆژەدا دەزانن   
  ئەوەتام، ئەوە منم کە ئەم بەڵێنە دەدەم.«

  �ەزدان دەفەرموێت.

7 چەند جوانە لەسەر چ�اکان  
پیێ�ەکانی مزگێن�دەران،   

  ڕاگە�ەنەری ئاشتی،
مزگێن�دەری خۆشی،   
ڕاگە�ەنەری ڕزگاری،   

  ئەوانەی بە س��ۆن دەڵێن:
»خودات پاشا�ەتی دەکات!«   

٨ گوێ بگرە! ئێشکگرەکانت دەنگ�ان هەڵدەبڕن،  
پیێکەوە هاواری خۆشی دەکەن،   

  بە چاوی خۆ�ان دەب�نن
کاتێک �ەزدان دەگەڕێتەوە بۆ س��ۆن.   

٩ ئەی کەالوەکانی ئۆرشەل�م،  
پیێکەوە بە خۆشی گۆرانی بڵێن،   

  چونکە �ەزدان دڵنەوا�یی گەلەکەی خۆی دەکات،
بێگومان ئۆرشەل�م دەکڕێتەوە.   

 ١٠ �ەزدان بازووی پی�رۆزی خۆی هەڵدەکات
لەبەرچاوی هەموو نەتەوەکان،   

  هەر چوار الی زەو�ش
ڕزگار�یی خودای ئێمە دەب�نن.   

 ١١ ئەی هەڵگرانی کەلوپەلی پەرستگای �ەزدان،
ج�ا بنەوە، ج�ا بنەوە، لە بابل بچنە دەرەوە!   

  دەست لە ه�چ شتێکی گاڵو مەدەن!
لەناوی وەرنە دەرەوە، خۆتان پاک بکەنەوە!   

 ١٢ بەاڵم بە پەلە دەرناچن،
بە هەاڵتن ناڕۆن،   
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  چونکە �ەزدان لەبەردەمتانەوە دەڕوات،
خودای ئ�سرائ�ل پاشڕەو و پارێزەرتانە.   

ئازارچێژتنی بەندەی یەزدان
 ١3 بب�نە، بەندەکەم وا بە ور�ا�ی�ەوە هەڵسوکەوت دەکات،

بەرز و بڵند و زۆر پا�ەبەرز دەبێت.   
 ١4 وەک ئەوەی زۆر کەس واق�ان لێیی وڕما،

د�مەنی وەک مرۆڤ نەبوو،   
وێنەی لە ئادەم�زاد نەدەچوو،   

 ١5 ئاوا زۆر لە نەتەوەکان لێیی سەرسام دەبن،
لەبەر ئەو پاشا�ان دەمی خۆ�ان دەگرن،   

  چونکە ئەوەی بۆ�ان باس نەکرابوو دە�ب�نن،
ئەوەی نە�انب�ستبوو تێیی دەگەن.   

 کێ باوەڕی بە پە�امەکەمان کرد و53 ١

هێزی �ەزدان بۆ کێ دەرکەوت؟   
٢ بەندەکە وەک چەکەرە لەبەردەمی بااڵی کرد،  
وەک ڕەگ لە خاکێکی ت�نوو گەشەی کرد.   

  نە جوانی هەبوو و نە پا�ەبەرزی تاوەکو سەرنجمان بۆی بچێت،
نە د�مەن تاوەکو ئارەزووی بکە�ن.   
3 ڕ�سوا و سووک لەال�ەن خەڵکەوە،  
پی�اوی ئازار و شارەزای ناخۆشی.   

  وەک �ەکێک خەڵک ڕووی خۆ�انی لێ بشارنەوە،
ڕ�سوا بوو و بە ه�چمان نەزانی.   

4 بە دڵن�ا�ی�ەوە دەردەکانی ئێمەی هەڵگرت،  
ئازارەکانی ئێمەی برد،   

  ئێمەش وامانزانی لەال�ەن خوداوە گورزی بەرکەوتووە،
لێیی دراوە و زەل�لە.   

5 بەاڵم ئەو لەبەر �اخ�بوونەکانمان بر�ندار بوو،  
لەبەر تاوانەکانمان وردوخاشکرا.   

  ئەو لە پیێناوی ئاشتبوونەوەی ئێمە سزای چێژت،
بە بر�نەکانی ئەو چاک بوو�نەوە.   

٦ هەموومان وەک مەڕ وێڵ و سەرگەردان بوو�ن،  
هەر�ەکەمان ملی ڕێگای خۆی گرتووە،   

  بەاڵم �ەزدان هەموو تاوانەکانی ئێمەی
خستە سەر ئەو.   
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7 زەل�ل کرا و ستەم�ان لێکرد،  
بەاڵم دەمی نەکردەوە.   

  ئەو وەک بەرخ بۆ سەربڕ�ن بردرا،
وەک چۆن مەڕێک لەبەردەستی ئەوانەی خور�ی�ەکەی دەبڕنەوە بێدەنگە،   

ئەو دەمی نەکردەوە.   
٨ بە ستەم و حوکم بەسەردادان بردرا.  

بەاڵم کێ لە نەوەی سەردەمی خۆی لە دژی وەستا�ەوە؟   
  چونکە لە ج�هانی ز�ندووان هەڵگ�را،

لەبەر �اخ�بوونی گەلەکەم ئەو لێیی درا.   
٩ گۆڕی لەگەڵ بەدکاران دانرا،  

دوای مردنی لە گۆڕی دەوڵەمەندێک نێژرا،   
  هەرچەندە ستەمکاری نەکرد و

فڕوفێڵی لەسەر زار نەبوو.   

 ١٠ بەاڵم خواستی �ەزدان بوو وردوخاشی بکات و ئازار بکێشێت،
لەگەڵ ئەوەشدا �ەزدان ژ�انی کرد بە قوربان�یی تاوان،   

  نەوە و ڕۆژگاری درێژ دەب�نێت،
خواستی �ەزدان بە دەستی ئەو سەردەکەوێت.   

 ١١ لەدوای ئەو ئازارەی بەرگەی گرت،
ڕووناکی ژ�ان دەب�نێت و تێر دەبێت،   

  بە زان�نی بەندە ڕاستودروستەکەم زۆر کەس بێتاوان دەکات و
ئەو تاوانەکان�ان هەڵدەگرێت.   

 ١٢ لەبەر ئەوە لەگەڵ مەزنەکان بەشی دەدەم،
لەگەڵ بەهێزەکان دەستکەوت بەش دەکات،   

  چونکە بۆ مردن گ�ان لەسەر دەست بوو و
لەگەڵ �اخ�بووان ژمێردرا،   

  لەبەر ئەوەی گوناهی زۆر کەسی هەڵگرت و
داکۆکی لە �اخ�بووان کرد.   

شکۆی داهاتوو بۆ سیپیۆن

 »ئەی نەزۆک، گۆرانی بڵێ،54 ١

ئەی ئەوەی منداڵت نەبووە،   
  ئەی ئەوەی ژانت نەگرتووە،

لە خۆش�دا هاوار بکە و گۆرانی بڵێ،   
  چونکە منداڵی ژنی بەجێهێڵراو

ز�اترن لەوەی مێردی لەگەڵ�ەتی،«   
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  �ەزدان دەفەرموێت.
٢ »شوێنی ڕەشماڵەکانت فراوان بکە،  

پەردەی نش�نگەکانت لێک بکەرەوە،   
دەست مەگێڕەوە،   

  گور�سەکانت درێژ بکە و
سنگەکانت توند بچەقێنە،   

3 چونکە بەالی ڕاست و چەپدا پەل دەهاوێی�ت،  
نەوەی تۆ نەتەوەکان دەردەکەن و   

شارە وێرانەکان ئاوەدان دەکەنەوە.   

4 »مەترسە، چونکە ڕ�سوا ناب�ت.  
گاڵتەت پیێ ناکرێت، چونکە شەرمەزار ناب�ت.   
  ڕ�سوا�یی سەردەمی گەنج�ێت�ت لەب�ر دەکە�ت،

ئ�تر شورە�یی بێوەژن�ێت�ت بەب�ر نا�ەتەوە،   
5 چونکە مێردیa تۆ دروستکەرەکەی تۆ�ە،  

ناوی �ەزدانی سوپاساالرە.   
  ئەوەی دەتکڕێتەوە پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�لە،

پیێیی دەگوترێت خودای هەموو زەوی.   
٦ وەک ژنێکی بەجێماو و ڕۆح پڕ لە ژان  

�ەزدان بانگت دەکاتەوە،   
  وەک ژنێک کە لە گەنج�دا شووی کردبێت و ڕەتکرابێتەوە،«

خودات دەفەرموێت.   
7 »بۆ ساتێکی کەم بەجێم هێشت�ت،  

بەاڵم بە بەزە�ی�ەکی زۆرەوە کۆت دەکەمەوە.   
٨ بە زر�انی تووڕە�ی�ەوە  

بۆ ساتێک ڕووی خۆمم لێت داپۆشی،   
  بەاڵم بە خۆشەو�ستی نەگۆڕی هەتاهەتا�یی بەزە�ی�م پیێتدا هاتەوە،«

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، ئەوەی دەتکڕێتەوە.   

٩ »ئەمە وەک الفاوی نوحە بۆ من  
ئەوەی سوێندم خوارد، کە الفاوەکەی نوح جارێکی د�کە بەسەر زەو�دا    

تێنەپەڕێت.
  ئاوا سوێندم خوارد، کە لێت تووڕە نەبم و

لێت ڕانەخوڕم.   
 ١٠ هەرچەندە چ�اکان نامێنن و

a 5 پە�وەندی نێوان خودا و گەلەکەی بە پە�وەندی نێوان ژن و مێرد دەچووێنرێت، لە ڕووی ئەرک و وەفا و گوێڕا�ەڵ��ەوە.  
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گردەکان دەهەژێن،   
  بەاڵم خۆشەو�ستی نەگۆڕی من بۆ تۆ دەمێنێت و

پە�مانی ئاشت�م ناهەژێت،«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، ئەوەی بەزە�یی پیێتدا دێتەوە.

 ١١ »ئەی شارە زەل�لەکە، زر�ان لێدراوەکە، دڵنەوا�یی نەکراوەکە،
ئەوەتا من بەردەکانت بە بەردە پی�رۆزەa لەسەر ڕ�ز دەکەم،   

بە �اقووتی ش�نb داتدەمەزرێنم.   
 ١٢ قوللەکانت دەکەم بە �اقووتc و

دەروازەکان�شت بە بەردی پڕشنگدار،   
هەموو سنوورەکان�شت بە بەردی گرانبەها.   

 ١3 هەموو منداڵەکانت لە �ەزدانەوە فێر دەبن و
ئاشتی منداڵەکانت زۆر دەبێت.   

 ١4 بە ڕاستودروستی دەچەس�ێ�ت
  دوور لە جەوروستەم،

چونکە ه�چ هۆ�ەک ن��ە بۆ ئەوەی بترس�ت،   
  هەروەها دوور�ت لە تۆق�ن�ش،

چونکە لێت نز�ک ناکەوێتەوە.   
 ١5 ئەگەر پەالمار درا�ت، ئەوە لەال�ەن منەوە نابێت،

ئەوەی هێرش دەکاتە سەرت، دەبێتە ژێر دەستت.   

 ١٦ »ئەوەتا من ئاسنگەرم بەد�هێنا
کە کوورەی ئاگری خەڵووز دەم دەدات،   

چەکی گونجاو دروستدەکات،   
  هەروەها من لەناوبەرم بەد�هێنا بۆ ئەوەی بفەوتێنێت.

هەر چەکێک لە دژی تۆ شێوەی بکێشرێت سەرناکەوێت و  ١7 
هەر زمانێک لە دادگا لە دژی تۆ ڕادەوەستێت بەرپەرچی دەدە�تەوە.   

  ئەمە م�راتی خزمەتکارانی �ەزدانە،
بێتاوان�تان لەال�ەن منەوە�ە،«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

a ١١ بەردە پی�رۆزە: بەردێکی ش�نی سەوزباو.  

b ١١ �اقووتی ش�ن: دەشێت الج�وەرد بێت.  

c ١٢ �اقووت: گەوهەری سووری تێر.  
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بانگهێش�کردنی تینووەکان

 »هۆ ئەی هەموو ت�نووەکان، وەرن،55 ١

،aوەرن بۆ ئاو   
  ئەوانەش کە پارە�ان ن��ە،

وەرن، بکڕن و بخۆن!   
  وەرن ئێوە پارە مەدەن، بەبێ نرخ

شەراب و ش�ر بکڕن.   
٢ بۆچی پارە بە شتێک بەهەدەر دەدەن کە نان ن��ە؟  

بۆچی کارێک دەکەن لە پیێناوی شتێک کە تێرتان ناکات؟   
  بە تەواوی گوێم لێ بگرن و ئەوە بخۆن کە باشە،

با گ�انتان تام لە چەوری وەربگرێت.   
3 گوێتان شل بکەن و وەرنە الم،  

گوێ بگرن بۆ ئەوەی گ�انتان بژ�یێت.   
  پە�مانی هەتاهەتا�ی�تان لەگەڵدا دەبەستم،
خۆشەو�ستی نەگۆڕ و چەس�اوم بۆ داود.   

4 ئەوەتا کردم بە شا�ەت بەسەر نەتەوەکانەوە،  
ڕابەر و فەرماندە بۆ نەتەوەکان.   

5 ئەوەتا ئەو نەتەوانەی نا�انناس�ت بانگ�ان دەکە�ت و  
ئەو نەتەوانەی ناتناسن بۆ الت ڕادەکەن،   

  لەبەر �ەزدانی پەروەردگارت،
لەبەر پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل،   

چونکە شکۆمەندی کرد�ت.«   

٦ ڕووتان لە �ەزدان بکەن هەتا کاتی ماوە،  
لێیی ب�اڕێنەوە کە هێشتا نز�کە.   

7 با بەدکار واز لە ڕێگای خۆی بهێنێت و  
خراپەکار�ش لە ب�رکردنەوەکانی،   

  با بگەڕێتەوە الی �ەزدان، ئەو�ش بەزە�یی پیێدا بێتەوە،
بۆ الی خودامان، چونکە زۆر لێبوردە�ە.   

٨ »بێگومان ب�رکردنەوەی من ب�رکردنەوەی ئێوە ن��ە و  
ڕێگاکانی ئێوەش ڕێگاکانی من ن�ن،«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
٩ »هەروەک بەرز�یی ئاسمان لە زەو�ی�ەوە،  

ئاوا بەرزە ڕێگاکانم بەسەر ڕێگاکانتاندا و   

a ١ ئاو: هێما�ە بۆ ژ�ان و بەزە�یی خودا.  
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ب�رکردنەوەم بەسەر ب�رکردنەوەتان.   
 ١٠ هەروەک چۆن باران و بەفر

لە ئاسمانەوە دێنە خوارەوە و   
  ناگەڕێنەوە ئەوێ،

بەڵکو زەوی ئاو دەدەن و   
  وای لێ دەکەن بەرهەم بدات و ڕووەکی لێ بڕووێت و

تۆو بدات بۆ تۆوکردن و نان بۆ خواردن،   
 ١١ فەرما�شتەکەم ئاوا دەبێت کە لە دەممەوە دێتە دەرەوە:

بە بەتاڵی ناگەڕێتەوە بۆم،   
  بەڵکو ئەوەی من پیێم خۆشە دە�کات و
سەرکەوتوو دەبێت لەوەی بۆی دەنێرم.   
 ١٢ ئەو کاتە بە خۆش��ەوە دەچنە دەرەوە و

بە ئاشت��ەوە ڕابەرا�ەت�تان دەکرێت،   
  چ�اکان و گردەکان

لەبەردەمتان دەکەونە هاواری خۆش��ەوە،   
  هەموو دارەکانی دەشتودەر�ش
بە دەست چەپڵە لێ دەدەن.   

 ١3 لە جێیی دڕک سنەوبەر دەڕوێت و
لە جێیی چقڵ�ش مۆرد دەڕوێت،   

  بۆ �ەزدان دەبێت بە ناوێک،
ن�شانە�ەکی هەتاهەتا�یی   

کە لەناو ناچێت.«   

ڕزگاری بۆ ئەوانەی دوورن

 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:5٦ ١

»دادپەروەری ب�ارێزن و   
ڕاستودروستی ئەنجام بدەن،   

  چونکە بەم نز�کانە ڕزگار�م دێت و
ڕاستودروست�م ئاشکرا دەبێت.   

٢ خۆزگە بەو مرۆڤەی ئەمە دەکات و  
بەو ئادەم�زادەی توند دەستی پیێوە دەگرێت،   

  ئەوەی ڕۆژی شەممە لە گاڵوبوون دەپارێزێت و
دەستی دەپارێزێت لە کردنی هەموو خراپە�ەک.«   

3 با ئەو ب�ان��ەی خۆی داوەتە پاڵ �ەزدان نەڵێت:  
»�ەزدان بە تەواوی ج�ام دەکاتەوە لە گەلەکەی.«   
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  با خەساو�ش نەڵێت:
»ئەوەتا من تەنها دارێکی وشکم.«   

4 لەبەر ئەوەی �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەو خەساوانەی ڕۆژەکانی شەممەم دەپارێزن،
ئەوە هەڵدەبژێرن کە دڵم پیێیی خۆشە و   

دەست�ان بە پە�مانەکەمەوە گرتووە،   
5 لەناو پەرستگای خۆم و د�وارەکانی  

�ادەوەری و ناو�ان پیێدەدەم،   
لە کوڕان و لە کچان باشترن بۆ�ان.   

  ناوێکی هەتاهەتا�ی�ان پیێدەدەم
کە نابڕدرێتەوە.   

٦ ئەو ب�ان��انەش کە خۆ�ان داوەتە پاڵ �ەزدان  
بۆ پەرستنی و   

  بۆ خۆشو�ستنی ناوی �ەزدان
هەتا بۆی ببن بە بەندە،   

  هەموو ئەوانەی ڕۆژی شەممە لە گاڵوبوون دەپارێزن و
دەست�ان بە پە�مانەکەمەوە گرتووە   

7 دە�انهێنمە کێوی پی�رۆزم،  
لە ماڵی نوێژم دڵخۆش�ان دەکەم.   

  قوربانی سووتاندن و سەربڕاو�ان
ما�ەی ڕەزامەند�ن لەسەر قوربانگاکەم،   
  چونکە ماڵەکەم بە ماڵی نوێژ ناودەبردرێت

بۆ هەموو گەالن.«   
٨ �ەزدانی بااڵدەست،  

ئەوەی دوورخراوەکانی ئ�سرائ�ل کۆدەکاتەوە، دەفەرموێت:   
  »ز�اتر کۆدەکەمەوە

لەگەڵ ئەوانەی کە کۆمکردوونەتەوە.«   

خودا بەدکاران تاوانبار دەکات
٩ ئەی هەموو گ�انلەبەرانی دەشتودەر،  

ئەی هەموو گ�انلەبەرانی دارستان، وەرن، بخۆن!   
 ١٠ ئێشکگرەکانی گەل هەموو کوێرن،

نەزانن.   
  هەموو سەگی الڵن،

ناتوانن بوەڕن.   
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  خەونب�ن و پاڵکەوتوون،
حەز�ان لە خەوە.   

 ١١ سەگەکان چاو برس�ن،
تێربوون نازانن.   

  ئەوان شوانن و تێناگەن،
هەموو ملی ڕێیی خۆ�ان گرت،   

هەر�ەکە و بۆ قازانج لەالی خۆ�ەوە.   
 ١٢ دەڵێن: »وەرن شەراب بهێن�ن!

با مەی بنۆش�ن!   
  بە�ان�ش وەک ئەمڕۆ دەبێت،

بەڵکو زۆر باشتر�ش.«   
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ئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئئئئ 1
کەس�ش لە دڵی خۆ�دا ب�ر لەمە ناکاتەوە.   

  خودا خۆشەو�ستانی بۆ الی خۆی دەگەڕێنێتەوە،
بەاڵم کەس تێناگات   

  کە ڕاستودروست بۆ الی خۆی دەگەڕێنێتەوە
بۆ ئەوەی لە خراپە ڕزگار�ان بکات.   

٢ ئەوەی ڕێگای ڕاستی گرتووەتەبەر  
دێتە ناو ئاشت��ەوە،   

لەناو تابووتەکان�ان دەحەسێنەوە.   

3 »بەاڵم ئێوە، ئەی کوڕانی ژنە بەخت خوێنەرەکە،  
توخمی داوێن��سە لەشفرۆشەکان، وەرنە پیێشەوە!   

4 گاڵتە بە کێ دەکەن؟  
لە کێ دەم دەکەنەوە و   

زمان درێژ دەکەن؟   
  ئەی ئێوە کوڕانی �اخ�بوون و

توخمی درۆ ن�ن؟   
5 ئێوە لەنێو دار بەڕووەکان،  

لەژێر هەموو دارێکی سەوزدا جۆش دەستێنن،   
  ئەوانەی مندااڵن لە ش�وەکان و

لەژێر کەلەبەرەکانی تاوێرەکاندا دەکەنە قوربانی.   
٦ بەشت ئەو بتانە�ە کە لەنێو بەردە لووسەکانی ش�وەکانن،  

بێگومان ئەوان پشکی تۆن.   
  هەروەها بۆ ئەوان شەرابی پیێشکەشکراو و

پیێشکەشکراوی دانەوێڵەت پیێشکەش کرد.   
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ئا�ا لەبەر ئەمە پاشگەز ببمەوە؟   
7 جێگای نوستنت لەسەر کێوێکی بەرز و بڵند داناوە،  

بۆ ئەوێ سەرکەوت�ت تاوەکو قوربانی سەرببڕ�ت.   
٨ لە پشت دەرگا و چوارچێوەکەی  

هێمای بتەکەتت داناوە.   
  پشتت لە من کرد و خۆتت ڕووت کردەوە،

سەرکەوت�تە سەر جێگای خەوی خۆت و فراوانت کرد.   
  پە�مانت لەگەڵ بتەکاندا بەست،

حەزت کرد داوێن��س��ان لەگەڵ بکە�ت،   
ناموسی ئەوانت ب�نی.   

٩ بە زە�تەوە چوو�تە الی مۆلەخa و  
بۆنوبەرامی خۆتت ز�اد کرد.   

  نێردراوەکانت بۆ دوور نارد،
شۆڕ بوو�تەوە هەتا ج�هانی مردووان!   

 ١٠ درێژی گەشتەکانت ماندووی کرد�ت،
کەچی نەتگوت: ”ئەمە بێ ئومێد�ی�ە.“   

  هێزێکی نوێت دۆز�ی�ەوە
لەبەر ئەوە شەکەت نەبوو�ت.   

 ١١ »لە کێ ترسا�ت و تۆق�ت
وا ناپاک�ت لەگەڵ کردم،   
  منت لە دڵت نەهێشتەوە و

لەب�رت کردم؟   
  ئا�ا لەبەر ئەوەی من ماوە�ەکی زۆرە بێدەنگم

لە من نەترسا�ت؟   
 ١٢ من ڕاستودروستی و کردەوەکانت دەخەمە ڕوو،

کە ه�چ سوود�ان بۆت ن��ە.   
 ١3 کاتێک هاوار دەکە�ت،

با بتە کۆکراوەکانت فر�ات بکەون!   
  بای گێژەڵوکە هەموو�ان هەڵدەگرێت،

تەنانەت شنەبا دە�انبات.   
  بەاڵم ئەوەی پەنای داوەتە پاڵ من

دەبێت بە م�راتگری خاکەکە،   
کێوی پی�رۆزم دەبێت بە موڵکی.«   

a ٩ خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  
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ژیاندنەوەی دڵشکێنراوەکان
١4 �ەزدان دەفەرموێت:

  »ڕێگاکە بن�اد بنێنەوە، بن�ادی بنێنەوە و ئامادەی بکەن!
کۆسپ لە ڕێگای گەلەکەم هەڵبگرن.«   

 ١5 خودای بەرز و بڵند کە بە نەمری ن�شتەجێ�ە،
ناوی پی�رۆزە، ئەمە دەفەرموێت:   

  »لە جێیی بەرز و پی�رۆز ن�شتەجێم،
هەروەها لەگەڵ ئەوانەدام   
  کە دڵشکێنراون و بێف�زن،

بۆ ئەوەی بێف�ز و دڵشکێنراوەکان بژ�یێنمەوە.   
 ١٦ هەتاسەر کێشمەکێش ناکەم و

هەتا کۆتا�یی تووڕە نابم،   
  چونکە ڕۆح لەبەردەمم گرژ دەبێت،

هەناسەی مرۆڤ کە من دروستم کردووە.   
 ١7 لەبەر تاوانی چاوچنۆک��ەکەی تووڕە بووم،

لێم دا، لە تووڕە�ی�دا ڕوخساری خۆمم شاردەوە،   
بەاڵم هەر بە ڕێگای دڵی خۆی بەردەوام بوو لە �اخ�بوون.   

 ١٨ ڕێگاکانی ئەوم ب�نی بەاڵم چاکی دەکەمەوە،
ڕێنما�یی دەکەم و دڵی خۆی و ش�وەنگێڕەکان�شی دەدەمەوە،   

وا دەکەم بەرهەمی لێوەکان�ان سوپاسگوزاری بێت.  ١٩ 
  ئاشتی! ئاشتی بۆ دوور و بۆ نز�ک،

چاک�شی دەکەمەوە،«   
  �ەزدان دەفەرموێت.

 ٢٠ بەاڵم بەدکاران وەک دەر�ای هەڵچوون
کە ناتوانێت ئارام بێتەوە،   

ئاوەکانی ل�تە و قوڕاو فڕێدەدات.   
 ٢١ خودام دەفەرموێت: »ئاشتی بۆ بەدکاران ن��ە.«

ڕۆژووگرتنی ڕاس�ەقینە

 »پڕ بە گەرووت هاوار بکە و مە�گەڕێنەوە،5٨ ١

وەک کەڕەنا دەنگت بەرز بکەوە!   
  �اخ�بوونەکەی گەلەکەم بە خۆ�ان ڕابگە�ەنە،

گوناهەکانی بنەماڵەی �اقوب�ش بە خۆ�ان.   
٢ ڕۆژ بە ڕۆژ داوای من دەکەن و  

خۆ�ان وا دەردەخەن کە بە پەرۆشن بۆ زان�نی ڕێگاکانم،   
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  وەک نەتەوە�ەک ڕاستودروستی ئەنجام دابێت و
حوکمەکانی خودای خۆ�ان پشتگوێ نەخستبێت.   

  داوای حوکمەکانی ڕاستودروست�م لێ دەکەن و
خۆ�ان وا دەردەخەن کە بە پەرۆشن بۆ نز�کبوونەوە لە خودا.   

3 دەڵێن: ”بۆچی بەڕۆژوو بوو�ن و سە�رت نەکرد�ن،  
خۆمان زەل�ل کرد و پیێت نەزان�ن؟“   

  »وا لە ڕۆژی بەڕۆژوبوونتان خۆشی دەب�نن و
هەموو کرێکارەکانتان دەچەوسێننەوە.   

4 وا سەرئەنجامی ڕوژووگرتنتان دەبێتە شەڕ و ناکۆکی،  
بە خراپە مست لە �ەکتری دەوەشێنن.   

  ئەمڕۆ بەڕۆژوو نابن
بۆ ئەوەی لە ئاسمان دەنگتان بب�سترێت.   
5 ئا�ا ئەمە ئەو ڕۆژووە�ە کە من دەمەوێت؟  

مرۆڤ تەنها ڕۆژێک گ�انی خۆی زەل�ل دەکات،   
  وەک زەل سەری دادەنەوێنێت و

لەسەر گوش و خۆڵەمێش ڕادەکشێت؟   
  ئا�ا ئەمە ناو دەنێ�ت ڕۆژوو،

  �ان ڕۆژێکی پەسەند لەالی �ەزدان؟

٦ »ئا�ا ئەمە ئەو ڕۆژووە ن��ە کە من دەمەوێت،  
  کۆتی ستەمکاری بکرێتەوە و

گرێی�ەکانی ن�ر شل بکرێنەوە،   
  چەوساوەکان بەڕەاڵ بکرێن و

هەموو ن�رێک بشکێنن؟   
7 ئا�ا ئەوە ن��ە کە نانی خۆت بۆ برسی لەت بکە�ت و  

هەژارە بێ النەکان ببە�تە ماڵەوە،   
  کە ڕووتێکت ب�نی پۆشتەی بکە�ت و

خۆت لە خزمەکانی خۆت نەشار�تەوە؟   
٨ ئەوسا ڕووناک�ت وەک بە�ان پڕشنگ دەداتەوە،  

تەندروست�ت بە خێرا�یی چرۆ دەکات،   
  ڕاستودروست�ت لەپیێشتەوە دەڕوات و

شکۆمەندی �ەزدان�ش پاشڕەو و پارێزەری تۆ�ە.   
٩ ئەوسا هاوار دەکە�ت و �ەزدان وەاڵم دەداتەوە،  

هاواری فر�اکەوتن دەکە�ت، ئەو�ش پیێت دەفەرموێت: ئەوەتام.   
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  »ئەگەر بەرگی ستەم لە خۆت داماڵ�ت و
واز لە قسەی بەد و تاوانبارکردنی خەڵکی بهێن�ت،   

 ١٠ هەروەها ئەگەر خۆت بۆ برسی ماندوو بکە�ت و
پیێداو�ستی زەل�ل داب�ن بکە�ت،   

  ئاوا ڕووناک�ت لەناو تار�کی دەدرەوشێتەوە و
تار�کی ئەنگوستەچاوت وەک ن�وەڕۆ دەبێت.   

 ١١ �ەزدان هەم�شە ڕێنما�ی�ت دەکات و
لە خاکی ڕووتەندا گ�انت تێر دەکات و   

جەستەت بەهێز دەکات.   
  وەک باخچە�ەکی تێر ئاوت لێدێت،

کان��ەک کە ئاوی لێ نەبڕێت.   
 ١٢ گەلی تۆ کەالوە داڕووخاوە کۆنەکان بن�اد دەنێنەوە،

بناغەکان هەڵدەستێننەوە، کە لە نەوەکانی پیێشووەوە�ە،   
  ئ�نجا ناوت لێ دەنێن، ”بن�ادنەرەوەی شوورا“ و

”ئاوەدانکەرەوەی کۆاڵنەکان“.   

 ١3 »ئەگەر بە پیێ�ەکانت ڕۆژی شەممەت نەشکاند،
لە ڕۆژی پی�رۆزم بە ئارەزووی خۆت نەکە�ت،   

  ئەگەر ڕۆژی شەممە بە ڕۆژی خۆشی دابنێ�ت و
ڕۆژی پی�رۆزی �ەزدان، ڕێزدارە،   

  ئەگەر ڕێزی لێ بگر�ت بەوەی ڕێگای خۆت ئەنجام نەدە�ت و
بەدوای خۆشی خۆتەوە نەب�ت و قسەکانی خۆت نەکە�ت،   

 ١4 ئەوسا خۆشی لە �ەزدان دەب�ن�ت و
سواری بەرزا�ی�ەکانی زەو�ت دەکەم و   

م�راتەکەی �اقوبی باوکت دەرخوارد دەدەم.«   
  �ەزدان بە دەمی خۆی فەرمووی.

گوناه، دانپپێدانان و کڕینەوە

 بێگومان �ەزدان بێ دەسەاڵت ن��ە بۆ ڕزگارکردن،5٩ ١

گوێشی گران ن��ە بۆ ب�ستن،   
٢ بەڵکو تاوانەکانتان بوون بە بەربەست  

لەنێوان ئێوە و خوداتان،   
  گوناهەکانتان بەم جۆرەی کرد ڕووی خودای لێ شاردنەوە

تاکو گوێتان لێ نەگرێت.   
3 لەبەر ئەوەی لەپیی دەستتان بە خوێن گاڵو بوو و  

پەنجەکان�شتان بە تاوان،   
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  لێوەکانتان بە درۆ دوان و
زمان�شتان ناڕەوا�یی دەگوتەوە.   

4 کەس ن��ە بە ڕاستودروستی بچێتە دادگا و  
کەس ن��ە بە ڕاستگۆ�یی سکااڵ بکات.   

  پشت بە شتی پووچ دەبەستن و بە درۆ دەدوێن.
بە ئاژاوە دووگ�ان دەبن و خراپە�ان لێ دەبێت.   

5 هێلکەی مار�ان هەڵهێنا،  
تۆڕی جاڵجاڵۆکە دەچنن.   

  ئەوەی هێلکە�ان دەخوات دەمرێت،
ئەوانەش کە دەشکێن مار هەڵدێنن.   

٦ تەونەکان�ان نابێتە بەرگ و  
خۆ�ان بە کردارەکان�ان ناپۆشن،   

  کردارەکان�ان کرداری خراپەن و
کردەوەی دەست�ان ستەمە.   

7 پیێ�ەکان�ان بەرەو خراپە ڕادەکەن،  
پەلە دەکەن بۆ ڕشتنی خوێنی بێتاوان.   

  ب�رکردنەوە�ان ب�رکردنەوەی خراپە�ە،
وێرانی و تێکشکاندن لە ڕێگاکان�ان هە�ە.   

٨ ڕێگای ئاشتی پیێنازانن،  
دادپەروەری ن��ە لە ڕێچکەکان�ان.   

  ڕێڕەوەکانی خۆ�ان خوار کرد،
هەموو ئەو کەسانەی پیێ�دا دەڕۆن ئاشتی نازانن.   

٩ لەبەر ئەمە دادپەروەری لێمان دوورکەوتەوە و  
ڕاستودروستی پیێمان ناگات.   

  چاوەڕێیی ڕووناکی دەکە�ن و ئەوەتا تار�کی دێت،
بە ه�وا�ن ڕۆشنا�یی بێت،   

بەاڵم بە تار�کی ئەنگوستەچاودا دەڕۆ�ن.   
 ١٠ وەک کوێر دەست لە د�وار دەدە�ن،

وەک �ەکێک دوو چاوی نەبێت دەست دەکوت�ن.   
  لە ن�وەڕۆدا هەروەک کاتی تار�ک و ڕوونی پەل دەکوت�ن،

لەنێو چاالکەکان وەک مردوو وا�ن.   
 ١١ هەموومان وەک ورچ دەبۆڕێن�ن،

وەک کۆتر دەگمێن�ن،   
  چاوەڕێیی دادپەروەری دەکە�ن و ن��ە،

بە ه�وای ڕزگار�ن،   
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بەاڵم لێمان دوور دەکەوێتەوە.   

 ١٢ بێگومان �اخ�بوونەکانمان لە بەرامبەر تۆدا زۆر بوون،
گوناهەکانمان شا�ەت�مان لەسەر دەدەن.   

  �اخ�بوونەکانمان پیێمانەوە لکاون،
دان بە تاوانەکانی خۆماندا دەنێ�ن:   
 ١3 �اخ�بوون و ناپاکی لە دژی �ەزدان،
الدان لە ڕێگای خودای خۆمان،   

  هاندان بۆ ستەم و هەڵگەڕانەوە،
دروستکردنی درۆ لە دڵەوە و بە ساختە قسەکردن.   

 ١4 دادپەروەری هەڵدەدرێتە دواوە و
ڕاستودروستی پشتگوێ دەخرێت.   
  ڕاستی لە گۆڕەپانی شاردا کەوتووە و

ڕێگا نادرێت ڕاستگۆ�یی بێتە ژوورەوە.   
 ١5 ڕاستی ون بووە و

ئەوەی لە خراپە الدەدات دەبێت بە نێچ�ر.   

  �ەزدان ب�نی و لەبەرچاوی خراپ بوو
کە دادپەروەری نەبوو.   

 ١٦ ب�نی کەس نەبوو،
سەرسام بوو کە ناوبژ�وان نەبوو.   

  بە هێزی بازووی خۆی ڕزگاری کرد�ن،
ڕاستودروستی خۆی پاڵ�شتی کرد.   

 ١7 ڕاستودروستی وەک س�ەرa لەبەرکرد و
کاڵوی ئاسن�نی ڕزگار�ش لەسەری،   

  بەرگی تۆڵەسەندنەوەی لەبەرکرد،
دڵگەرم�شی وەک کەوا لە خۆی پیێچا.   

 ١٨ بەگوێرەی کردەوەکان لە ناحەزانی تووڕە دەبێت،
سزای ڕەوای دوژمنانی دەدات،   

بە تەواوی سزای دوورگەکان�ش دەدات.   
 ١٩ خەڵکی ڕۆژئاوا لە ناوی �ەزدان دەترسن،

خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە شکۆمەند�ی�ەکەی،   
  چونکە �ەزدان وەک الفاو دێت،

بە هەناسەی خۆی پاڵی پیێوە دەنێت.   

a ١7 جلێکی ئاسن�نە بۆ پاراستنی سنگی سەرباز لە کاتی جەنگدا. بڕوانە ئەفەسۆس ٦ :١4  .  
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 ٢٠ »ئەوەی دەمانکڕێتەوە دێت بۆ س��ۆن،
بۆ الی ئەوانە لە نەوەی �اقوب کە لە گوناهەکان�ان تۆبە�ان کرد.«   

  ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە.

٢١ �ەزدان دەفەرموێت: »ئەمەش پە�مانی منە لەگەڵ ئەوان: ڕۆحم لەگەڵتدا�ە و 

وتەکانی خۆمم خستووەتە دەمی تۆوە، نە لە دەمی خۆت و نە لە دەمی نەوەت و نە 
لە دەمی نەوەی دوای نەوەت نابڕێنەوە، لە ئێستاوە و هەتاهەتا�ە،«

  �ەزدان دەفەرموێت.

شکۆمەندی سیپیۆن

 »ئەی ئۆرشەل�م هەستە! پڕشنگ بدەوە، چونکە ڕووناک��ت هات،٦٠ ١

شکۆمەندی �ەزدان�ش بەسەرتدا گزنگی داوە.   
٢ ئەوەتا تار�کی زەوی داپۆش�وە و  

هەوری تار�ش نەتەوەکان.   
  بەاڵم �ەزدان بەسەر تۆدا گزنگ دەدات،

شکۆمەند�ی�ەکەشی بەسەرتەوە دەب�نرێت.   
3 نەتەوەکان بەرەو ڕووناکی تۆ دێن،  

پاشاکان�ش بەرەو گزنگی ڕووناک��ت.   

4 »چاو هەڵبڕە بۆ دەوروبەری خۆت و تەماشا بکە!  
هەموو کۆبوونەوە و بۆ الی تۆ هاتن،   

  کوڕەکانت لە دوورەوە دێن و
کچەکان�شت لە ئامێز دەگرن.   

5 ئ�نجا تەماشا دەکە�ت و ڕووناک��ت لێ دەبارێت،  
لە خۆش�دا دڵت دادەخورپیێت،   

  چونکە سامانی دەر�ا بۆ تۆ دەگوازرێتەوە،
دەوڵەمەندی نەتەوەکان بۆ الی تۆ دێت.   

٦ ڕەوە وشتر زەو�ت دادەپۆشێت،  
وشترەکانی م�د�ان و عێفا.   

  هەموو لە شەباوە دێن،
زێڕ و بخوور�ان بارکردووە،   

ستا�شی �ەزدان ڕادەگە�ەنن.   
7 هەموو مەڕی قێدار بۆ تۆ کۆدەکرێتەوە،  
بەرانەکانی نەبا�ۆت لەژێر دەستتدان،   

  بە پەسەند�ی�ەوە سەردەخرێنە سەر قوربانگاکەم و
پەرستگای شکۆمەند�م شکۆمەند دەکەم.   
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٨ »ئەوانە کێن وەک هەور دەفڕن و  
وەک کۆتر بەرەو ماڵەکان�ان؟   

٩ بێگومان دوورگەکان چاوەڕوانی منن،  
هەروەها کەشت��ەکانی تەرش�ش لەپیێشەوەن   

  بۆ هێنانی کوڕەکانت لە دوورەوە،
زێڕ و ز�وەکان�ش�ان لەگەڵ�اندا�ە   
  بۆ ناوی �ەزدانی پەروەردگارت،

خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل   
کە شکۆداری کرد�ت.   

 ١٠ »نەوەی بێگانە شووراکانت بن�اد دەنێنەوە،
پاشاکان�ان خزمەتت دەکەن.   

  هەرچەندە لە کاتی تووڕە�ی�مدا لێم دا�ت،
بەاڵم لە کاتی ڕەزامەند�مدا بەزە�ی�م پیێتدا دێتەوە.   

 ١١ دەروازەکانت هەم�شە وااڵ دەبن،
شەو و ڕۆژ داناخرێن   

  بۆ هێنانی سامانی نەتەوەکان بۆت و
پاشاکان�ش�ان بە پیێش دەدرێن،   

 ١٢ چونکە ئەو نەتەوە و شانش�نەی خزمەتت نەکات لەناودەچێت و
  بە تەواوی وێران دەبێت.

 ١3 »شانازی لوبنان بۆ تۆ دێت،
داری سنەوبەر، کاژ و سەروو پیێکەوە،   

  بۆ ڕازاندنەوەی جێیی پی�رۆزگاکەم و
شوێنی پیێ�ەکانم شکۆدار دەکەم.   

 ١4 کوڕی ئەوانەی تۆ�ان زەل�ل کرد بە کڕنۆشەوە دێن بۆ الت،
هەموو ئەوانەی سووکا�ەت��ان پیێ دەکرد�ت کڕنۆش بۆ بنی پیێت دەبەن و   

  پیێت دەڵێن: شاری �ەزدان،
س��ۆنی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل.   

 ١5 »لە جێیی ئەوەی بەجێماو و ڕق لێبوو و
بێ ڕێبوار ب�ت،   

  دەتکەمە شانازی هەتاهەتا�یی،
شادی نەوە دوای نەوە.   

 ١٦ لە ش�ری نەتەوەکان دەخۆ�ت،
لە مەمکی شاهانە ش�ر دەخۆ�ت.   

  جا دەزان�ت کە منی �ەزدان، ڕزگارکەری تۆم،
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ئەوەی تۆ دەکڕێتەوە توانادارەکەی �اقوبە.   
 ١7 لە ج�اتی بڕۆنز زێڕ و

لە ج�اتی ئاسن�ش ز�و دەهێنم،   
  لە ج�اتی دار�ش بڕۆنز و

لە ج�اتی بەرد�ش ئاسن دەهێنم.   
  سەالمەتی دەکەمە سەرپەرشت�ارت و

ڕاستودروستی دەکەمە سەرکارت.   
 ١٨ ئ�تر نە ستەم لە خاکەکەتدا دەب�سترێت

نە وێرانی و شکان�ش لە سنوورەکانت،   
  بەڵکو شووراکانت ناو لێ دەنێ�ت: ”ڕزگاری“ و

دەروازەکان�شت ”ستا�ش“.   
 ١٩ ئ�تر خۆر بۆت نابێتە ڕووناکی ڕۆژ،

درەوشانەوەی مانگ�ش نابێتە سەرچاوەی ڕووناکی تۆ،   
  بەڵکو �ەزدان بۆت دەبێت بە ڕووناکی هەتاهەتا�یی،

خوداشت دەبێتە شکۆمەند�ت.   
 ٢٠ لەمەودوا خۆری تۆ ئاوا نابێت،

مانگی تۆ کەم ناکات،   
  چونکە �ەزدان بۆت دەبێت بە ڕووناکی هەتاهەتا�یی،

ڕۆژانی ماتەم�ن�ت تەواو دەبێت.   
 ٢١ لەو کاتەدا گەلەکەت هەمووی ڕاستودروست دەبن،

زەو�ش بۆ هەتاهەتا�ە موڵکی خۆ�ان دەبێت.   
  ئەوەی من ناشتوومن نەمامن،

دەستکردی منن بۆ شکۆمەندبوونم.   
 ٢٢ بچووک دەبێت بە هەزار و

بچووکتر�ن بە نەتەوە�ەکی مەزن.   
  من �ەزدانم،

لە کاتی خۆ�دا پەلەی لێ دەکەم.«   

ساڵی ڕەزامەندی یەزدان

 ڕۆحی �ەزدانی بااڵدەست بەهێزم دەکات،٦١ ١

چونکە �ەزدان دەستن�شانی کردووم   
بۆ مژدەدان بە هەژاران.   

  منی ناردووە بۆ ت�مارکردنی دڵشکاوەکان،
بۆ جاڕدانی ئازادی بۆ ڕاپیێچکراوەکان و   

ئازادکردنی د�لەکان،   
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٢ بۆ ڕاگە�اندنی ساڵی ڕەزامەند�یی �ەزدان و  
ڕۆژی تۆڵەسەندنەوەی خودامان،   

  بۆ دڵنەوا�ی�کردنی هەموو ماتەمدارەکان.
ناردوومی بۆ ئەوەی بە پرسەدارەکانی س��ۆن ببەخشم،  3  

،aتاجێکی جوان�ان لەسەر بنێم لە جێیی قوڕ  
زە�تی دڵخۆشی لە جێیی پرسە،   

  هەروەها بەرگی ستا�ش لە جێیی ڕۆحی ورەبەردان.
جا پیێ�ان دەگوترێت دار بەڕووی ڕاستودروستی،   

نەمامی �ەزدان بۆ دەرخستنی شکۆمەند�ی�ەکەی.   

4 کەالوە کۆنەکان بن�اد دەنێنەوە و  
وێرانکراوەکانی پیێشتر هەڵدەستێننەوە.   

  شارە خاپوورەکان نۆژەن دەکەنەوە
کە لە چەرخەکانی پیێشووەوە وێران کرابوون.   

5 بێگانە دێنە خزمەتتان و شوانا�ەتی مێگەلەکانتان دەکەن و  
کوڕانی نامۆکان دەبنە جوت�ار و ڕەزەوانتان.   

٦ ئێوەش ناوتان لێ دەنرێت، کاه�نەکانی �ەزدان،  
پیێتان دەگوترێت، خزمەتکارەکانی خودامان.   

  سامانی نەتەوەکان دەخۆن و
شانازی بەسەر شکۆمەندی ئەوانەوە دەکەن.   

7 گەلەکەم لە جێیی ڕ�سوا�یی، دوو ئەوەندە م�راتی وەردەگرن،  
لە جێیی شەرمەزاربوون، بە بەشی خۆ�ان دڵخۆش دەبن.   

  ئ�تر لە خاکەکە�ان دوو هێندە م�رات وەردەگرن،
خۆشی هەتاهەتا�ی�ان بۆ دەبێت.   

٨ »من کە �ەزدانم، دادپەروەر�م خۆشدەوێت،  
ڕقم لە دزی و بەدکار�ی�ە پیێکەوە.   

  بە دڵسۆز�ی�ەوە پاداشتی خۆ�ان دەدەمێ و
پە�مانێکی هەتاهەتا�ی�ان لەگەڵدا دەبەستم.   

٩ توخم�ان لەنێو نەتەوەکان دەناسرێن و  
وەچەش�ان لەنێو گەالندا.   

  هەموو ئەوانەی دە�انب�نن دانی پیێدا دەنێن
کە ئەوان گەلێکن �ەزدان بەرەکەتداری کردوون.«   

 ١٠ بە شادی دڵشاد دەبم بە �ەزدان،
گ�انم بە خودای خۆم شادمان دەبێت،   

a 3 ع�بری: خۆڵەمێش.  
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  چونکە بەرگی ڕزگاری لەبەرکردم،
کەوای ڕاستودروستی بەسەر شانمدا دا،   

  وەک زاوا�ەک کە سەری خۆی لەسەر شێوەی کاه�ن بڕازێنێتەوە
�ان بووکێک بە خشڵ خۆی جوان بکات.   

 ١١ وەک زەوی کە چەکەرەی ڕووەکی خۆی دەردەخات و
وەک باخچە کە چێنراوەکانی دەڕوێنێت،   

  ئاواش �ەزدانی بااڵدەست ڕاستودروستی و ستا�ش
لەبەردەم هەموو نەتەوەکان دەڕوێنێت.   

سیپیۆن ناوێکی نوێپی هەیە

 لە پیێناوی س��ۆن بێدەنگ نابم و٦٢ ١

لە پیێناوی ئۆرشەل�م هێمن نابم   
  هەتا بێتاوان��ەکەی وەک گزنگی خۆر دەدرەوشێتەوە و

ڕزگار�شی وەک مەشخەڵ داگ�رسێت.   
٢ ئەو کاتە هەموو نەتەوەکان بێتاوان��ەکەت و  

هەموو پاشاکان شکۆمەند�ی�ەکەت دەب�نن.   
  ناوێکی نوێت لێ دەنرێت

کە دەمی �ەزدان د�اری دەکات.   
3 دەب�ت بە تاجی جوانی لە دەست �ەزدان و  

تاجەگوڵ�نە لەناو لەپیی خودات.   
4 چ�تر ناوت نانرێت »بەجێماو« و  

چ�تر بە خاکەکەت ناگوترێت »وێرانە«،   
،»aبەڵکو پیێت دەگوترێت »حەفچ�ڤا  

،»bخاکەکەشت، »بەعولە   
  چونکە �ەزدان بە تۆ دڵخۆش دەبێت،

خاکەکەشت مێردی دەبێت.   
5 وەک چۆن گەنج دەبێت بە مێردی کچێکی پاک�زە،  

ئاواش کوڕەکانت دەبن بە مێردت.   
  وەک دڵخۆشی زاوا بە بووک،

ئاواش خودات بە تۆ دڵخۆش دەبێت.   

٦ ئەی ئۆرشەل�م، ئێشکگرم لەسەر شووراکانت داناوە،  
بەردەوام شەو و ڕۆژ بێدەنگ نابن.   

  ئەی ئەوانەی �ەزدانتان لە �ادە،

a 4 واتە )شاد�م لە ئەودا�ە(.  

b 4 واتە بە مێرد.  
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ئۆقرە مەگرن،   
7 لێ مەگەڕێن �ەزدان ئۆقرە بگرێت هەتا ئۆرشەل�م دەچەس�ێنێت و  

ناوداری دەکات لە زەو�دا.   

٨ �ەزدان بە دەستی ڕاستی خۆی و  
بە هێزی بازووی سوێندی خوارد:   

  »چ�تر دانەوێڵەکەت
ناکەم بە خۆراک بۆ دوژمنەکانت و   

  شەرابە نوێی�ەکەشت کە پیێوەی ماندوو بوو�ت،
نامۆکان نا�خۆنەوە،   

٩ بەڵکو ئەوانە دە�خۆن کە گەنم�ان بەرهەم هێناوە و  
ستا�شی �ەزدان دەکەن،   

  ئەوانەی ترێی�ان ڕن�وەتەوە
لە حەوشەی پی�رۆزگاکەم دە�خۆنەوە.«   

 ١٠ تێ�ەڕ بن! تێ�ەڕ بن لە دەروازەکانەوە!
ڕێگای گەل خۆش بکەن.   

  ئامادەی بکەن! ڕێڕەو ئامادە بکەن!
لە بەرد پاکی بکەنەوە.   

  ئااڵ بۆ گەل بەرز بکەنەوە.

 ١١ ئەوەتا �ەزدان
بە هەر چوار الی زەو�دا ڕا�گە�اندووە:   

  »بە شاری س��ۆن بڵێن،
”وا ڕزگارکەرەکەت دێت!   
  وا پاداشتەکەی لەگەڵ�ەتی و

خەاڵتەکەی لەبەردەم��ەتی.“«   
 ١٢ ناو�ان لێ دەنێن، »گەلە پی�رۆزەکە«،

»ئەوانەی �ەزدان کڕ�ون�ەت�ەوە«،   
  تۆش ناوت لێ دەنرێت، »داواکراوەکە«،

»شارە بەجێنەماوەکە«.   

ڕۆژی خودا بۆ تۆڵەسەندن و ڕزگاری

 ئەوە کێ�ە لە ئەدۆمەوە دێت٦3 ١

بە بەرگی سوور لە بۆزراوە،   
  ئەو شکۆمەندەی بە جلوبەرگەکە�ەوە

بە زۆری هێزەکە�ەوە نما�ش دەکات؟   
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  »منم، بە ڕاستودروستی دەدوێم
مەزنم بۆ ڕزگاری.«   

٢ بۆچی بەرگت سوورە و  
بەرگت وەک پەستێنەری گوشەری ترێی�ە؟   

3 »کەس لە گەالن لەگەڵمدا نەبوو  
بە تەنها گوشەرم پەستەوە.   

  لە تووڕە�ی�دا ئەوانم پڵ�شاندەوە،
بە هەڵچوونی خۆم پیێم لێنان.   

  جا خوێن�ان بەسەر بەرگمدا پرژا و
هەموو جلەکەم لەکەدار بوو.   

4 ڕۆژی تۆڵەسەندنەوە لە دڵمدا بوو و  
ساڵی کڕ�نەوەی گەلم هات.   

5 تەماشام کرد بەاڵم �ارمەت�دەر نەبوو،  
سەرسام بووم کە پشتگ�ری نەبوو،   

  بەاڵم بە هێزی بازووی خۆم ڕزگار�م دەستەبەر کرد،
هەڵچوونم پشتگ�ری کردم.   

٦ بە تووڕە�یی خۆم گەالنم پەستەوە،  
بە هەڵچوونی خۆم سەرخۆشم کردن،   
خوێنی ئەوانم بەسەر زەو�دا ڕشت.«   

نوێژ و س�ایش
7 باسی خۆشەو�ستی نەگۆڕی �ەزدان دەکەم،  

کارەکانی کە شا�ستەی ستا�شن،   
بۆ هەموو ئەوەی کە لە پیێناوی ئێمەدا کردی.   

باسی چاکە مەزنەکەی دەکەم بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل،   
  ئەوەی پاداشتی پیێدانەوە بەپیێیی بەزە�ی�ەکەی و
بەپیێیی زۆری خۆشەو�ست��ە بێ سنوورەکەی.   

٨ فەرمووی: »بە ڕاستی گەلی منن،  
کوڕن، ناپاک�م لەگەڵ ناکەن،«   

جا بۆ�ان بوو بە ڕزگارکەر.   
٩ لە هەموو تەنگانەکان�ان ئەو�ش تەنگاو بوو و  
فر�شتەی ئامادەبوونەکەیa ڕزگاری کردن.   

  ئەو بە خۆشەو�ست��ەکەی و بە م�هرەبانی ئەوانی کڕ�ی�ەوە،

a ٩ مەبەستی لە ئەو فر�شتە�ە کە هەم�شە ئامادە�ە لەبەردەمی �ەزدان بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکانی.  



١37٠ئ�شا�ا ٦3

بەرزی کردنەوە و هەڵ�گرتن   
هەموو ڕۆژانی کۆن.   

 ١٠ بەاڵم ئەوان �اخی بوون و
ڕۆحی پی�رۆزی ئەو�ان خەمبار کرد،   

  جا لێ�ان بوو بە دوژمن و
لەگەڵ�ان کەوتە جەنگەوە.   

 ١١ ئ�نجا گەل ڕۆژانی کۆن�ان بەب�ر هاتەوە،
ڕۆژانی موسا و گەلەکەی.   

  کوا ئەوەی لە دەر�اوە سەری خستن
لەگەڵ شوانی مێگەلەکەی؟   

  کوا ئەوەی ڕۆحی پی�رۆزی خۆی
لەنێو�ان دانا؟   

 ١٢ کوا ئەوەی لەالی دەستی ڕاستی موسا
هێزە شکۆدارەکەی بازووی خۆی نارد،   
  ئەوەی ئاوی لەبەردەم�ان دوو لەت کرد،

بۆ ئەوەی ناوێکی هەتاهەتا�یی بۆ خۆی دروستبکات،   
 ١3 ئەوەی بەناو دەر�ا قووڵەکاندا بردنی؟

وەک ئەسپ بە چۆڵەوان�دا سەرسم�ان نەدا،   
 ١4 وەک دابەز�نی ڕەشەواڵخ بەرەو دەشتا�یی،

ڕۆحی �ەزدان پشووی پیێدان.   
  ئاوا ڕێنما�یی گەلەکەتت کرد

بۆ ئەوەی ناوێکی شکۆمەند بۆ خۆت دروستبکە�ت.   

 ١5 لە ئاسمانەوە تەماشا بکە،
لە نش�نگەی پی�رۆز و شکۆمەند�تەوە بب�نە،   

  کوا دڵگەرمی و پاڵەوان�ێت��ەکەت؟
ئاخ هەڵکێشانی هەناوت و بەزە�ی�ت لە ئێمە بڕی.   

 ١٦ بەاڵم تۆ باوکی ئێمەی،
ئەگەر ئ�براه�م نەمانناسێت و   

ئ�سرائ�ل�ش دانمان پیێدا نەنێت.   
  ئەی �ەزدان تۆ باوکی ئێمە�ت،

لە ئەزەلەوە ناوت دەمانکڕێتەوە.   
 ١7 ئەی �ەزدان، بۆچی لە ڕێگاکانی خۆت وێڵت کرد�ن،

بۆچی دڵت ڕەق کرد�ن هەتا لێت نەترس�ن؟   
  بگەڕێوە لە پیێناو خزمەتکارەکانت،

هۆزەکانی م�راتەکەت.   
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 ١٨ بۆ ماوە�ەکی کەم گەلی پی�رۆزت خاوەنی پی�رۆزگای تۆ بوون،
بەاڵم ئێستا دوژمنانمان پیێشێل�ان کرد.   

 ١٩ ئێمە لە کۆنەوە گەلی تۆ�ن،
ئێستا وامان لێ هاتووە کە تۆ فەرمانڕەوا�یی ئێمەت نەکردووە،   

وەک چۆن هەرگ�ز بە ناوی تۆوە ناو نەنراب�ن.   

 خۆزگە ئاسمانت شەق دەکرد و دەهات�تە خوارەوە،٦4 ١

چ�اکان لەبەردەمت دەلەرز�ن!   
٢ وەک ئەوەی ئاگر گڕ بەردەداتە پوشوپەاڵش و  

ئاگر وا دەکات ئاو بکوڵێت،   
  وەرە خوارەوە، با دوژمنانت ناوت بزانن،

با نەتەوەکان لەبەردەمتدا بلەرزن.   
3 کاتێک کارە ترسناکەکانت کرد کە چاوەڕێمان نەدەکرد،  

دابەز�ت و چ�اکان لەبەردەمتدا لەرز�ن.   
4 لە کۆنەوە نە گوێی�ان لێ بووە و  

نە ب�ستوو�انە،   
  ه�چ چاوێک خودا�ەکی جگە لە تۆ نەب�ن�وە،

ئەوە بکات بۆ ئەو کەسەی چاوەڕێیی دەکات.   
5 تۆ دێی�ت بۆ �ارمەتی ئەوانەی بە دڵخۆش��ەوە کاری ڕاستودروستی دەکەن،  

ئەوانەی ب�ر لە ڕێگاکانت دەکەنەوە هەتا پە�ڕەوی بکەن.   
  بەاڵم کاتێک ئێمە بە بەردەوامی گوناهمان لە دژی ئەوان کرد،

تۆ تووڕە بوو�ت.   
ئ�تر چۆن ڕزگار دەب�ن؟   

٦ هەموومان وەک کەسێکی گاڵومان لێ هات،  
هەموو کاری ڕاستودروست�مان وەک پەڕۆی پی�سی مانگانەی ئافرەت بوو.   

  هەموو وەک گەاڵ س�س بوو�ن،
تاوانەکانمان وەک با هەڵماندەگرێت.   

7 کەس ن��ە بە ناوی تۆوە نزا بکات  
�ان ور�ابێت بۆ ئەوەی خۆی بە تۆوە بگرێت،   

  چونکە ڕووی خۆتت لێمان شاردەوە و
بە دەست تاوانەکانمان ئێمەت تواندەوە.   

٨ بەاڵم ئەی �ەزدان، تۆ باوکی ئێمە�ت،  
ئێمە قوڕ�ن و تۆ گۆزەکەری ئێمە�ت و   

ئێمە هەموو دەستکردی تۆ�ن.   
٩ ئەی �ەزدان، تەواو تووڕە مەبە و  

هەتا کۆتا�یی تاوانمان بەب�ر خۆت مەهێنەرەوە،   
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  تکا�ە، تەماشامان بکە!
ئێمە هەموو گەلی تۆ�ن.   

 ١٠ شارە پی�رۆزەکانت بوون بە چۆڵەوانی،
س��ۆن بوو بە چۆڵەوانی و ئۆرشەل�م وێران بوو.   

 ١١ پەرستگای پی�رۆزی و شاناز�مان، کە لەوێ باوباپی�رانمان ستا�شی تۆ�ان کرد،
بە ئاگر سووتێنراوە و   

هەموو ئەو شوێنانەی کە بۆ ئێمە گەنج�نە بوون، بە کەالوە بوون.   
 ١٢ ئەی �ەزدان، ئا�ا لەدوای هەموو ئەمانە لە �ارمەت�دان خۆت بە دوور دەگر�ت؟

ئا�ا بێدەنگ دەب�ت و بە تەواوی سزامان دەدە�ت؟   

دادوەری و ڕزگاری

 »من دەرکەوتم بۆ ئەوانەی کە داوای من�ان نەکرد،٦5 ١

دۆزرامەوە لەال�ەن ئەوانەی بەدوامدا نەگەڕان.   
  بە نەتەوە�ەک کە بە ناوی منەوە نزا ناکەن،

فەرمووم: ”ئەوەتام! ئەوەتام!“   
٢ بە درێژا�یی ڕۆژ دەستم  

بۆ گەلێکی کەللەڕەق ڕاگرت،   
  بە ڕێگا�ەکدا دەڕۆن باش ن��ە

بەدوای ب�رکردنەوەی خۆ�ان دەکەون.   
3 گەلێک بەردەوام  

بەرەو ڕووم پەستم دەکەن،   
  گەلێک لەناو باخچەکان قوربانی سەردەبڕێت،

لەسەر قوربانگا خشتەکان بخوور دەسووتێنێت،   
4 ئەوەی لەنێو گۆڕەکان دادەن�شێت،  

لە گۆڕستانەکان شەو بەسەردەبات،   
  گۆشتی بەراز دەخوات و

لەناو قاپوقاچاغەکەی گۆشتاوی گاڵو هە�ە.   
5 دەڵێت: ”لە شوێنی خۆت ڕابوەستە، لێم نز�ک مەکەوە،  

چونکە من لە تۆ پی�رۆزترم!“   
  ئەوانە دووکەڵن لە لووتی مندا،

ئاگرێکن کە بە درێژا�یی ڕۆژ داگ�رساوە.   

٦ »ئەوەتا لەبەردەمم نووسراوە:  
بێدەنگ نابم، بەڵکو بە تەواوی پاداشت دەدەمەوە،   

سزای خۆ�ان دەخەمە بەردەست�ان،   
7 لەبەر تاوانەکانتان و تاوانی باوباپی�رانتان پیێکەوە،«  
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�ەزدان دەفەرموێت.   
  »لەبەر ئەوەی ئەوانە لەسەر چ�اکان قوربان��ان سووتاند و

لەسەر گردەکان سووکا�ەت��ان بە من کرد،   
  کردەوەکانی پیێشوو�ان دەپیێومەوە و

سزای خۆ�ان بەسەردا دەسەپیێنم.«   

٨ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »وەک ئەوەی لە هێشوودا شەرابی نوێ هە�ە،
جا دەگوترێت: ”مە�فەوتێنە،   

چونکە خێروبێری تێدا�ە،“   
  ئاوا دەکەم لە پیێناوی بەندەکانم
بۆ ئەوەی هەمووان نەفەوتێنم.   

٩ بەڵکو لە �اقوبەوە نەوە�ەک دەردەکەم،  
لە �ەهوداشەوە ئەوانەی دەبنە م�راتگری چ�اکانم.   

  جا چ�اکان دەبن بە م�راتی هەڵبژێردراوانم و
بەندەکانم لەوێ ن�شتەجێ دەبن.   

 ١٠ جا شارۆن دەبێت بە لەوەڕگای مێگەل و
دۆڵی عاخۆر�شa بە مۆڵگای مانگا،   
بۆ گەلەکەم کە داوای من�ان کردووە.   

 ١١ »بەاڵم ئێوە کە وازتان لە �ەزدان هێناوە و
کێوی پی�رۆزی منتان لە�اد کردووە،   

  خوانتان بۆ بتێک بە ناوی ”گەد“ خوداوەندی بەخت ئامادە کردووە و
بۆ ”مەنی“ خوداوەندی چارەنووس شەرابی تێکەاڵوتان پڕکردووە،   

 ١٢ چارەنووستان دەخەمە بەر شمشێر و
هەموو بۆ سەربڕ�ن بە چۆکدا دێن،   

  لەبەر ئەوەی بانگم کرد و وەاڵمتان نەدا�ەوە،
قسەم کرد و گوێتان نەگرت   

  بەڵکو لەبەرچاوم خراپەکار�تان کرد،
ئەوەی من پیێم ناخۆش بوو هەڵتانبژارد.«   

١3 لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا بەندەکانم دەخۆن،
بەاڵم ئێوە برسی دەبن،   

  ئەوەتا بەندەکانم دەخۆنەوە،

a ١٠ عاخۆر  وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای تێکدان. بڕوانە �ەشوع 7 :٢4  .  
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بەاڵم ئێوە ت�نوو دەبن،   
  ئەوەتا بەندەکانم دڵخۆش دەبن،

بەاڵم ئێوە شەرمەزار دەبن.   
 ١4 ئەوەتا لە دڵخۆش�دا

بەندەکانم گۆرانی دەڵێن،   
  بەاڵم ئێوە لە دڵتەنگ�دا دەق�ژێنن و
لەبەر دڵشکاندن ش�ن دەگێڕن.   
 ١5 لە داهاتوودا هەڵبژێردراوانم ناوتان

وەک نەفرەت بەکاردەهێنن و   
  �ەزدانی بااڵدەست دەتانکوژێت،

بەاڵم ناوێکی د�کە لە خزمەتکارەکانی خۆی دەنێت.   
 ١٦ ئەوەی لە خاکەکەدا بۆ خۆی داوای بەرەکەت بکات،

بە خودای ڕاستەق�نەوە داوای بەرەکەت دەکات و   
  ئەوەی لە خاکەکەدا سوێند بخوات

بە خودای ڕاستەق�نە سوێند دەخوات،   
  چونکە تەنگانەکانی پیێشوو لەب�ر چوون و

لەبەرچاوم شاردرانەوە.   

ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ
 ١7 »بڕوانن، من لە داهاتوودا ئاسمانی نوێ و

زەوی نوێ بەدی دەهێنم و   
  ئەوانەی پیێشوو نە باس دەکرێن و

نە بە مێشکدا دێنەوە.   
 ١٨ بەڵکو ئێوە بۆ هەتاهەتا�ە دڵخۆش و شاد بن

لەوەی من بەدی دەهێنم،   
  چونکە ئەوەتا من ئۆرشەل�می شاد بەدی دەهێنم و

دان�شتووانەکەی دڵخۆش دەبن.   
 ١٩ بە ئۆرشەل�م دڵخۆش دەبم و
بە گەلی خۆم شاد دەبم،   

  چ�تر لەناو�دا دەنگی گر�ان و هاوار ناب�سترێت.

 ٢٠ »چ�تر لەوێ نە کۆرپەی تازە لەدا�کبوو دەمرێت و
نە پی�ری لە تەمەن تێر نەخواردوو،   

  چونکە ئەوەی لە تەمەنی سەد ساڵی بمرێت
بە گەنج دادەنرێت و   

  ئەوەی نەگات بە تەمەنی سەد ساڵی
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وەک نەفرەت لێکراو دەب�نرێت.   
 ٢١ خانوو بن�اد دەنێن و ن�شتەجێ دەبن،
ڕەز دەڕوێنن و لە بەرەکەی دەخۆن.   

 ٢٢ خانوو بن�اد نانێن و �ەکێکی د�کە تێ�دا دان�شێت،
ڕەز ناڕوێنن و �ەکێکی د�کە ب�خوات،   

  چونکە ڕۆژانی گەلەکەم
وەک ڕۆژانی دارa دەبێت و   
  هەڵبژێردراوانم خۆشی دەب�نن

لە کردارەکانی دەست�ان.   
 ٢3 بەخۆڕا�یی ماندوو نابن و

بۆ تۆقاندن منداڵ�ان نابێت،   
  چونکە ئەوان نەوەی بەرەکەت�ێدراوی �ەزدانن و

وەچەکان�ان لەگەڵ�اندان.   
 ٢4 جا بەر لەوەی نزا بکەن من وەاڵم دەدەمەوە و

هێشتا ئەوان قسە دەکەن من گوێم لێ�ان دەبێت.   
 ٢5 گورگ و بەرخ پیێکەوە دەلەوەڕێن،

شێر�ش وەک مانگا گ�ا دەخوات،   
بەاڵم نانی مار خۆڵە.   
  لە هەموو کێوی پی�رۆزم

نە ز�ان دەبەخشن و نە دەفەوتێنن،«   
  �ەزدان دەفەرموێت.

دادوەری و هیوا

 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:٦٦ ١

»ئاسمان تەختی منە و   
زەو�ش تەختەپیێمە.   

  کوا ئەو ماڵەی کە ئێوە بۆم بن�اد دەنێن و
لەکوێی�ە شوێنی حەوانەوەم؟   

٢ ئا�ا هەموو ئەمانەش دەستی من دروستی نەکردن؟  
جا هەموو ئەمانە نەهاتنە دی؟«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

  »من ڕوو لەمە دەکەم:
لەوەی بێف�ز و دڵشکێنراوە و   

a ٢٢ مەبەست لەو دارانە�ە کە تەمەن�ان زۆر درێژە.  
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لەبەر ڕێزی فەرما�شتەکەم دەلەرزێت.   
3 بەاڵم ئەوەی گا سەردەبڕێت  

بکوژی مرۆڤە،   
  ئەوەی بەرخ دەکاتە قوربانی سەربڕاو،

،aوەک ئەوە�ە ملی سەگ بشکێنێت   
  ئەوەی پیێشکەشکراوی دانەوێڵە پیێشکەش دەکات،

خوێنی بەراز پیێشکەش دەکات و   
  ئەوەی بخوور دەسووتێنێت،

بت بەرەکەتدار دەکات.   
  هەروەها ئەوان ڕێگاکانی خۆ�ان هەڵبژارد و

دڵ�ان بە قێزەونەکان�ان خۆش بوو،   
4 هەروەها من�ش کارەساتەکان�ان هەڵدەبژێرم و  

ترسەکان�ان بەسەر�اندا دەهێنم،   
  لەبەر ئەوەی بانگم کرد و کەس نەبوو وەاڵم بداتەوە،

قسەم کرد و گوێی�ان نەگرت،   
  بەڵکو لەبەرچاوم خراپەکار�ی�ان کرد،

ئەوەی پیێیی دڵخۆش نەبووم هەڵ�انبژارد.«   

5 ئەی ئەوانەی لە ڕێزی وشەی �ەزدان دەلەرزن،  
گوێ لە فەرما�شتی ئەو بگرن:   
  »براکانتان ئەوانەی ڕق�ان لێتانە و

لەبەر ناوی من دەر�انکردن،   
  بە تەوسەوە گوت�ان: ”با �ەزدان شکۆمەند بێت و

دڵخۆشی ئێوە بب�ن�ن!“   
بەاڵم ئەوان شەرمەزار دەبن.   
٦ دەنگی هاتوهەرا�ە لە شارەوە،  

دەنگە لە پەرستگاوە!   
  ئەمە دەنگی �ەزدانە

سزای شا�ستەی دوژمنانی دەدات.   

7 »پیێش ئەوەی ژان بگرێت، منداڵی بوو،  
پیێش ئەوەی ژانی بۆ بێت، کوڕێکی بوو.   

٨ کێ شتی وەک ئەمەی ب�ستووە؟  
کێ وەک ئەمەی ب�ن�وە؟   

  ئا�ا واڵتێک لە �ەک ڕۆژدا ژان دە�گرێت

a 3 لەوانە�ە مەبەستی لە شێوازی قوربان�کردنی کەنعان��ەکان بێت.  



ئ�شا�ا ١377٦٦

�ان نەتەوە�ەک بە �ەک جار لە دا�ک دەبێت؟   
  بەاڵم ئەو ساتەی کە س��ۆن ژان دە�گرێت

چەند�ن منداڵی دەبێت.«   
٩ �ەزدان دەفەرموێت: »ئا�ا من کە ژانی منداڵبوون دەهێنم،  

وا ناکەم منداڵ لەدا�ک ببێت؟   
  �ان ئەگەر من وا دەکەم منداڵ ببێت،

سکی دا�ک دادەخەم؟« خودای تۆ دەفەرموێت.   
 ١٠ »ئەی هەموو خۆشەو�ستانی ئۆرشەل�م،
لەگەڵی دڵخۆش بن و تێ�دا شاد بن،   

  ئەی هەموو ئەوانەی ش�وەنی بۆ دەگێڕن،
بە تەواوی لەگەڵی دڵخۆش بن.   
 ١١ بۆ ئەوەی ش�ری مەمکی بمژن و

تێر و ئارام بن   
  هەتا لە پڕی شکۆمەند�ی�ەکەی بخۆنەوە و

چێژ بب�نن.«   

١٢ سەبارەت بەمەش �ەزدان بەم جۆرە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من ئاشتی بەسەردا دەشکێنمەوە وەک ڕووبار و
شکۆمەندی نەتەوەکان وەک جۆگە�ەکی ڕاماڵ،   

  جا ئێوە ش�ر دەدرێن و لە ئامێز دەگ�رێن و
لەسەر ئەژنۆکان ڕادەژەنرێن.   

 ١3 وەک �ەکێک کە دا�کی دڵنەوا�یی بکات،
من�ش ئاوا دڵنەوا�ی�تان دەکەم،   

بە ئۆرشەل�م دڵنەوا�یی دەکرێن.«   

 ١4 جا دەب�نن و دڵتان خۆش دەبێت و
جەستەتان وەک گ�ا نەشونما دەکات.   

  جا دەزانرێت کە �ەزدان لەگەڵ خزمەتکارەکانی دەبێت،
بەاڵم لە دوژمنەکانی تووڕە دەبێت،   

 ١5 ئەوەتا �ەزدان بە ئاگرەوە دێت،
گال�سکەکانی وەک گەردەلوولن،   

  تاکو تووڕە�ی�ەکەی بە گڕەوە بگەڕێنێتەوە،
سەرزەنشتەکەی بە بڵێسەی ئاگرەوە.   

 ١٦ لەبەر ئەوەی �ەزدان بە ئاگر و شمشێرەکەی
حوکم بەسەر هەموو مرۆڤدا دەدات،   

ئەوانەی بە دەستی �ەزدان دەکوژرێن زۆر دەبن.   



١37٨ئ�شا�ا ٦٦

ناو  چوونە  بۆ  دەکەن  پاک  و  تەرخان  خۆ�ان  ئەوانەی  دەفەوتێن،  ١7 »پیێکەوە 

و  جرج  کە  ئەوانە،  لەناوەڕاستی  لە  کە  دەکەون  کەسە  ئەو  شوێنی  باخچەکان، 
گۆشتی بەراز و شتی قێزەون دەخۆن.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

هەموو  و  دێم  خەر�کە  ئەوە  لەبەر  دەزانم،  ب�روڕا�ان  و  کردەوەکان�ان  ١٨ »من 

نەتەوەکان و زمانەکان کۆدەکەمەوە، جا دێن و شکۆمەندی من دەب�نن.«
١٩ �ەزدان دەفەرموێت: »ن�شانە�ەک�ان لەنێو دادەنێم و دەربازبووان�ان لێ دەنێرم بۆ 

نەتەوەکان، بۆ تەرش�ش و بۆ الی ل�ب��ەکان و لوود�ی�ەکان، ئەوانەی ت�رئەندازن، بۆ 
توبال، �ۆنان و دوورگە دوورەکان، ئەوانەی هەواڵی من�ان نەب�ستووە و شکۆمەندی 
٢٠ هەموو  ڕادەگە�ەنن.  نەتەوەکاندا  لەنێو  من  شکۆمەندی  جا  نەب�ن�وە،  من�ان 
براکانتان لە هەموو نەتەوەکانەوە وەک پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان لەسەر ئەسپ و بە 
گال�سکە و بە عەرەبانە و بە هێستر و وشتر بۆ کێوی پی�رۆزم بۆ ئۆرشەل�م دەهێننەوە، 
پاک  دەفرێکی  لەناو  دانەوێڵە�ان  پیێشکەشکراوی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  ئەوەی  وەک 
بەپیێیی ڕێوڕەسم بۆ پەرستگای �ەزدان بهێنن. ٢١ هەروەها هەندێک لەوان هەڵدەبژێرم 

بە کاه�ن و بە لێڤی.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
٢٢ �ەزدان دەفەرموێت: »بێگومان وەک ئەو ئاسمانە نوێی�ە و ئەو زەو�ی�ە نوێی�ە کە 

ئێوە دەمێنێت.  نەوەی  و  ناو  ئاواش  لەبەردەممدا دەمێننەوە،  من دروست�ان دەکەم 
٢3 لە سەرەمانگێکەوە بۆ سەرەمانگێک و لە شەممە�ەکەوە بۆ شەممە�ەک هەموو 

مرۆڤێک دێت بۆ ئەوەی لەبەردەمم کڕنۆش ببات،« �ەزدان دەفەرموێت. ٢4 »دەچنە 
دەرەوە و الشەی ئەو خەڵکانە دەب�نن کە لە من �اخی بوون، چونکە کرمەکان�ان 

نامرن و ئاگر�ان ناکوژێتەوە و بۆ هەمووان دەبن بە قێزەون.«



�ەرم�ا ١37٩١

یەرمیا
عەناتۆت ١ شارۆچکەی  کاه�نانی  لە  �ەکێک  ح�لق�ا،  کوڕی  �ەرم�ای   پە�امی  ١

سێزدە�ەم�نی  ساڵی  لە  دەهات،  بۆ  �ەزدانی  ٢ فەرما�شتی  بن�ام�ن.  خاکی  لە 
پاشا�ەتی  ماوەی  لە  3 هەروەها  �ەهودا،  پاشای  ئامۆنی  کوڕی  �ۆش�ای  پاشا�ەتی 
�ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، هەتا مانگی پیێنجی ساڵی �ازدە�ەم�نی 

سدق�ای کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، کاتی ڕاپیێچانەکەی خەڵکی ئۆرشەل�م.

بانگکردنی یەرمیا
4 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات:

5 »پیێش ئەوەی لەناو سکی دا�کت شێوەت بکێشم، تۆم ناسی،  
پیێش ئەوەی لە منداڵدان بێ�تە دەرەوە، تەرخانم کرد�ت،   

تۆم کردە پیێغەمبەری نەتەوەکان.«   

ن��ە،  توانامدا  لە  وتەبێژی  بااڵدەست،  �ەزدانی  ئەی  »ئای،  ٦ بەاڵم من گوتم: 

چونکە تەمەنم بچووکە.«
پیێیی فەرمووم: »مەڵێ: ”تەمەنم بچووکە.“ بۆ الی هەرکەسێک  7 ئ�نجا �ەزدان 

بتنێرم دەچ�ت و هەموو ئەوەی فەرمانت پیێ بکەم ڕا�دەگە�ەن�ت. ٨ لێ�ان مەترسە، 
چونکە من لەگەڵتدام بۆ ئەوەی فر�ات بکەوم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٩ ئ�نجا �ەزدان دەستی درێژکرد و دەستی لە دەمم دا و پیێیی فەرمووم: »دڵن�ابە، 

نەتەوە  بۆ  پیێغەمبەر  بە  کرد  تۆم  ئەمڕۆ  ١٠ بب�نە،  تۆوە.  دەمی  دەخەمە  وتەکانم  من 
بۆ  ڕووخاندن،  و  لەناوبردن  بۆ  شکاندن،  و  ڕ�شەکێشکردن  بۆ  شانش�نەکان،  و 

بن�ادنان و چاندن.«
چی  �ەرم�ا،  »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١١ ئ�نجا 

دەب�ن�ت؟«
من�ش گوتم: »چڵە بادەمێک دەب�نم.«

فەرما�شتەکەم  لەسەر  من  چونکە  ب�نی،  »چاکت  فەرمووم:  پیێیی  ١٢ �ەزدان�ش 

چاودێرa دەبم بۆ ئەنجامدانی.«
١3 دووبارە فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات: »چی دەب�ن�ت؟«

بەرەو  ڕووی  و  هەڵدەستێت  لێ  هەڵمی  دەب�نم  »مەنجەڵێک  گوتم:  من�ش 
باشوورە.«

باکوورەوە بەاڵ بۆ هەموو دان�شتووانی خاکەکە  پیێیی فەرمووم: »لە  ١4 �ەزدان�ش 

دەبارێت. ١5 خەر�کم بانگەواز دەکەم بۆ هەموو نەتەوەکانی شانش�نەکانی باکوور.« 
ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

a ١٢ لە زمانی ع�بری دەنگی وشەی چاودێر، شۆقێد ، نز�کە لە دەنگی وشەی داری بادەم، شاقێد .  



١3٨٠�ەرم�ا ١

  »جا پاشاکان�ان دێن و
هەر�ەکە و تەختی خۆی لە دااڵنی دەروازەی ئۆرشەل�م دادەنێت،   

  هێرش دەبەن بۆ سەر هەموو شووراکانی چواردەوری ئۆرشەل�م و
بۆ هەموو شارۆچکەکانی �ەهودا.   

 ١٦ من�ش حوکمەکانم بەسەر�ان ڕادەگە�ەنم،
لەسەر هەموو خراپەکان�ان کە واز�ان لێ هێنام و   

  بۆ خوداکانی د�کە بخوور�ان سووتاند و
بۆ دەستکردەکانی دەستی خۆ�ان کڕنۆش�ان برد.   

١7 »تۆش بازووی خۆتی لێ هەڵبکە! هەستە و قسە�ان لەگەڵ بکە سەبارەت بە 

هەموو ئەوەی من فەرمانت پیێدەدەم. لێ�ان مەتۆقە، نەوەک لەبەردەم�ان بتتۆقێنم. 
١٨ من ئەمڕۆ تۆم کردووەتە شارێکی قەاڵبەند و کۆڵەکەی ئاسن و د�واری بڕۆنز، لە 

دژی هەموو خاکەکە، پاشاکانی �ەهودا، پی�اوە گەورەکانی، کاه�نەکانی و گەلی 
بۆ  لەگەڵتدام  من  چونکە  نا�یێن،  دەرەقەتت  و  دەجەنگن  دژت  ١٩ لە  خاکەکە. 

ئەوەی فر�ات بکەوم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

وازهێنانی ئیسرائیل لە خودا

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »بڕۆ و بە ئۆرشەل�می ڕابگە�ەنە ٢ ١

با خەڵکەکە ب�ب�ستن، بڵێ:

»�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”بە �ادی خۆمم هێنا�ەوە، دڵسۆزی کاتی مێردمنداڵ�ت و
خۆشەو�ستی کاتی بووکێن�ت،   

  بەدوای مندا ڕۆ�شت�ت لە چۆڵەوانی،
بە خاکێکدا کە کشتوکاڵی تێدا نەبوو.   

3 ئ�سرائ�ل بۆ �ەزدان پی�رۆز بوو،  
�ەکەم�ن بەرهەمی بەروبوومەکە�ەتی.   
  هەموو ئەوانەی خوارد�ان تاوان�ان کرد،

بەاڵ�ان بەسەردا هات.“«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

4 گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن، ئەی بنەماڵەی �اقوب،  
ئەی هەموو خێڵەکانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل،   

5 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:  
  »باوباپی�رانتان چ کەموکوڕ�ی�ەک�ان لە مندا ب�نی

کە لێم دوورکەوتنەوە؟   
  چوون دوای بتی پووچ کەوتن و



�ەرم�ا ١3٨١٢

خۆ�ان پووچ کرد.   
٦ پرس�ار�ان نەکرد: ”کوا �ەزدان،  

ئەوەی لە خاکی م�سرەوە دەر�هێنا�ن،   
  ئەوەی ئێمەی بەناو چۆڵەوان�دا برد،
بە خاکێکی ڕووتەن و چاڵوچۆڵدا،   

  بە خاکێکی وشک و سێبەری مەرگ،
بە خاکێکدا کە کەسی پیێدا تێنەپەڕ�بوو،   

کەس لەوێ ن�شتەجێ نەببوو؟“   
7 ئێوەم هێنا�ە ناو خاکێکی بەپی�ت  

بۆ ئەوەی بەروبووم و بەرهەمە چاکەکانی بخۆن.   
  بەاڵم هاتن و زەو�ی�ەکەی منتان گاڵو کرد،

م�راتەکەی منتان قێزەون کرد.   
٨ کاه�نەکان پرس�ار�ان نەکرد:  

”کوا �ەزدان؟“   
  ئەوانەی مامۆستای تەوراتن نە�انناس�م،

ڕابەرەکان لێم �اخی بوون،   
  پیێغەمبەرەکان بەهۆی بەعلەوە پیێشب�ن��ان کرد،

دوای بتی پووچ کەوتن.«   

٩ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە د�سان دادگا�ی�تان دەکەم،  
منداڵی منداڵ�شتان پەلکێشی دادگا دەکەم.   

 ١٠ لە کەنارەکانی ک�ت�مa ب�ەڕنەوە و بب�نن،
بنێرن بۆ قێدارb و بە وردی سەرنج بدەن،   

بب�نن ئاخۆ شتی وەک ئەمە بووە؟   
 ١١ ئا�ا ه�چ نەتەوە�ەک خوداوەندەکانی خۆی گۆڕ�وە؟

هەرچەندە خودا ن�ن.   
  بەاڵم گەلەکەی من خودای شکۆمەند�ان گۆڕ�ی�ەوە

بە بتی پووچ.   
 ١٢ ئەی ئاسمان، لەبەر ئەمە واقت وڕبمێنێت،

موچڕکەت پیێدابێت و زۆر سەرسام بە.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١3 »گەلەکەم دوو خراپەی کردووە:
  واز�ان لە من هێنا،

من کە کانی ئاوی ژ�انم،   

a ١٠ قوبرس و کەنارەکانی ڕۆژئاوای.  

b ١٠ ناوچەی هۆزەکانی بەدوو لە ب�ابانی عەرەبستان و سور�ا.  



١3٨٢�ەرم�ا ٢

  هەروەها ئەمباراو�ان بۆ خۆ�ان هەڵکەند،
ئەمباراوی شکاو کە ئاو ڕاناگرێت.   

 ١4 ئا�ا ئ�سرائ�ل کۆ�لە�ە؟ �ان کوڕی کۆ�لەی لەدا�ک بووی ماڵە؟
بۆچی بوو بە تااڵنی؟   

 ١5 بەچکە شێران بەسەر�دا نەڕاند�ان،
دەنگ�ان هات،   

  خاکەکە�ان وێران کردووە،
شارۆچکەکانی سووتاون، بێ دان�شتووانن.   

 ١٦ هەروەها نەوەی مەمف�س و تەح�ەنحێس
تەپڵی سەری تۆ�ان تراش�ووە.   
 ١7 ئا�ا تۆ ئەمەت بە خۆت نەکرد،

کە وازت لە �ەزدانی پەروەردگارت هێنا   
کاتێک بە ڕێگادا دە�برد�ت؟   

 ١٨ ئێستا بۆچی دەچ�تە م�سر
بۆ خواردنەوەی ئاوی ن�ل؟   
  ئێستا بۆچی دەچ�تە ئاشور

بۆ خواردنەوەی ئاوی ڕووباری فورات؟   
 ١٩ خراپەی خۆت تەمبێت دەکات و

هەڵگەڕانەوەت سەرزەنشتت دەکات.   
  جا بزانە و بب�نە کە بۆتان خراپ و تاڵە،

کاتێک واز لە �ەزدانی پەروەردگارت دەهێن�ت و   
ترسی منت لە دڵدا ن��ە،«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، پەروەردگاری سوپاساالر.

 ٢٠ »تۆ لە کۆنەوە ن�ریa خۆتت شکاندووە،
کۆتەکانت پساندووە،   

گوتت: ”تۆ ناپەرستم!“   
  تۆ بە ڕاستی لەسەر هەموو گردێکی بەرز و

لەژێر هەموو دارێکی سەوزدا   
وەک لەشفرۆشێک ڕاکشا�ت.   

 ٢١ من وەک شامێوێک
لە نا�ابتر�ن جۆر تۆم چاند،   

  ئ�تر چۆن لێم گۆڕا�ت،
گۆڕا�ت بۆ زڕمێو؟   

 ٢٢ هەرچەندە بە سۆدەش خۆت بشۆ�ت،

a ٢٠ مەبەستی لە ڕەتکردنەوەی ڕێنما�یی و دەسەاڵتی خودا�ە.  



�ەرم�ا ١3٨3٢

ز�اد سابوون�ش لە خۆت بدە�ت،   
هێشتا لەکەی تاوانەکەت لەبەردەممە.«   

  ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
 ٢3 »ئ�تر چۆن دەڵێ�ت: ”گاڵو نەبووم،

دوای بەعلەکان نەکەوتووم؟“   
  تەماشای ڕێگاکەی خۆت بکە لە دۆڵەکە،

بزانە چ�ت کردووە.   
تۆ وەک وشترە سووکەکەی کە لە ڕۆ�شتندا بەالدادێیی،   

 ٢4 وەک کەرەکێو�ی�ەکەی کە فێری چۆڵەوان�ت،
لەتاو هەوەسی با هەڵدەمژێت،   

لە کاتی بەتەڵەب هاتنی کێ دە�گێڕێتەوە؟   
  هەموو ئەوانەی داوای دەکەن

بەبێ ماندووبوون لە کاتی زاوزێ دە�دۆزنەوە.   
 ٢5 ئەوەندە مەگەڕێ تاوەکو ئەوەی پیێ�ەکانت ڕووت بێتەوە و

گەرووت وشک بێت.   
  بەاڵم گوتت: ”بێهوودە�ە!

نا! چونکە خوداوەندە بێگانەکانم خۆشو�ستووە،   
دوای ئەوان دەکەوم.“   

 ٢٦ »وەک شەرمەزاری دز کە دەگ�رێت،
ئاوا بنەماڵەی ئ�سرائ�ل شەرمەزاربوون،   

  خۆ�ان و پاشا و م�ر و
کاه�ن و پیێغەمبەرەکان�ان.   

 ٢7 هەر�ەکە�ان بە دار دەڵێت: ”تۆ باوکی من�ت“ و
بە بەرد: ”تۆ منت بووە.“   

  پشت�ان تێ کردم
نەک ڕوو،   

  بەاڵم لە کاتی بەاڵ�اندا دەڵێن:
”هەستە و ڕزگارمان بکە!“   

 ٢٨ ئ�تر کوا خوداوەندەکانت کە بۆ خۆت دروستت کردن؟
با هەستن، ئەگەر لە کاتی بەاڵدا دەتوانن ڕزگارت بکەن!   

  ئەی �ەهودا،
خوداوەندەکانت بەقەد ژمارەی شارۆچکەکانتن.«   

 ٢٩ �ەزدان دەفەرموێت: »بۆچی سکااڵم لێ دەکەن؟
هەمووتان لێم �اخی بوون،   

 3٠ بەخۆڕا�یی سزای منداڵەکانتانم دا،
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تەمبێکردن�ان وەرنەگرت،   
  شمشێرەکانتان پیێغەمبەرەکانتانی خوارد،

وەک شێرێکی لەناوبەر.   

3١ »ئەی نەوە، ئێوە ئاگاداری فەرما�شتی �ەزدان بن:

  »ئا�ا بۆ ئ�سرائ�ل بووم بە چۆڵەوانی،
�ان خاکی تار�ک و تنۆک؟   

  بۆچی گەلەکەم دەڵێن: ”بەڕەاڵ بوو�ن،
ئ�تر بۆ الت نا�ە�نەوە؟“   

 3٢ ئا�ا کچ خشڵی خۆی لەب�ر دەکات،
�ان بووک جلی بووکێنی؟   

  بەاڵم گەلەکەی خۆم ڕۆژانێکی بێشومار
من�ان لەب�ر کرد.   

 33 تۆ چەند لێزان�ت لە گەڕان بەدوای خۆشەو�ست�دا!
  تەنانەت سۆزان��ەکان�شت فێری ڕێگای خۆت کرد.

 34 هەروەها بە جلەکانتەوە دەب�نرێت،
خوێنی گ�انی نەدارە بێتاوانەکان،   

  هەرچەندە ئەوانت لە کاتی د�واربڕ�ندا نەگرت.
بەاڵم لە سەرووی هەموو ئەمانەشەوە   

 35 دەڵێ�ت: ”من بێتاوانم،
خودا لە من تووڕە ن��ە.“   
  بەاڵم دادگا�ی�ت دەکەم،

چونکە گوتت: ”گوناهم نەکرد.“   
 3٦ بۆچی زۆر دەگەڕێی�ت

بۆ گۆڕ�نی ڕێگاکانت؟   
  هەروەها لە م�سر�ش شەرمەزار دەب�ت،
وەک چۆن لە ئاشور شەرمەزار بوو�ت.   

 37 هەروەها م�سر بەجێدەهێڵ�ت و
وەک د�ل دەستەکانت بەسەر سەرتەوەa دەبن،   

  چونکە ئەوانەی تۆ پشت�ان پیێ دەبەست�ت �ەزدان ڕەت�کردنەوە،
بەوان سەرکەوتوو ناب�ت.«   

3
ئ ئئئئ ئئئئئ ئئئ ئئئ ئئئئ ئئئئئ» 1

ژنەکەی لەالی بڕوات و شوو بە پی�اوێکی د�کە بکات،   
  ئا�ا کابرا جارێکی د�کە دەگەڕێتەوە الی ئەو ژنە؟

a 37 ن�شانەی شەرمەزاری.  
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ئا�ا ئەو خاکە بە تەواوی گاڵو نابێت؟   
  بەاڵم تۆ لەشی خۆتت بە زۆر دۆست فرۆشت،

ئا�ا ئێستا دەگەڕێی�تەوە الم؟«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٢ »چاو هەڵبڕە بۆ گردۆڵکەکان و بب�نە!  
بزانە جێیی ژووانێک هە�ە کە لێیی زەل�ل نەکراب�ت؟   

  وەک کۆچەر لە چۆڵەوانی
لەسەر ڕێگاکان بۆ خۆشەو�ستان دان�شت�ت.   

  بە لەشفرۆش�ت و بە خراپەت
خاکەکەت گاڵو کرد.   
3 جا لێزمە باران ڕاوەستا و  
بەهارە باران�ش نەبوو،   

  کەچی تۆ ناوچەوانی ژنە لەشفرۆشێکت هەبوو،
شەرم لەخۆکردنەوەت ڕەتکردەوە.   

4 ئا�ا هەر ئێستا بانگت نەکردم،  
”باوکە! تۆ هاوڕێیی گەنج�ێتی من�ت!   

5 ئا�ا هەتاهەتا�ە تووڕە دەب�ت؟  
ئا�ا هەتا کۆتا�یی هەڵدەچ�ت؟“   

  بەم شێوە�ە قسەت کرد،
بەاڵم تۆ ئەو هەموو خراپە�ەت کرد کە توان�ت.«   

ئیسرائیلی هەڵگەڕاوە
ب�ن�ت  »ئا�ا  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان  پاشادا  �ۆش�ای  پاشا�ەتی  سەردەمی  ٦ لە 

هەموو  ژێر  و  بەرز  گردێکی  هەموو  سەر  چووە  کرد؟  چی  هەڵگەڕاوە  ئ�سرائ�لی 
دارێکی سەوز، لەوێ داوێن��سیa کرد. 7 ب�رم کردەوە لەپاش ئەوەی هەموو ئەمەی 
ناپاکی  �ەهودای خوشکی  جا  نەگەڕا�ەوە.  بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  من  بۆ الی  کرد، 
هەموو  لەبەر  ناردمەوە،  و  هەڵگەڕاوە  ئ�سرائ�لی  بە  دا  ٨ تەاڵقنامەم  ب�نی.  ئەمەی 
داوێن��س��ەکانی. کەچی ب�ن�م �ەهودای خوشکی ناپاکی نەترسا، جا ئەو�ش چوو 
و داوێن��سی کرد. ٩ لەبەر ئەوەی بە سووکی سە�ری لەشفرۆش��ەکەی کرد، زەوی 
گاڵو کرد و داوێن��سی لەگەڵ دار و بەردا کرد. ١٠ لەگەڵ هەموو ئەوەشدا، �ەهودای 
ناپاکی خوشکی بە هەموو دڵ��ەوە نەگەڕا�ەوە الم، بەڵکو تەنها بە ڕواڵەت.« ئەوە 

فەرما�شتی �ەزدانە.

بۆ  قوربانی  و  لە هەمان کاتدا ستا�ش  بەاڵم  �ەزدان،  بۆ  بەوەفا�ە  لێدەدات  دەگوترێت کە الف  بەو کەسە  ڕۆح�ش دێت.  و  داوێن��سی جەستە�یی  واتای  بە  a ٦ لێرەدا 

خودا�ەکی د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن پی�اوێک بێوەفا بێت لەگەڵ ژنەکە�دا.  
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ناپاک  �ەهودای  لە  هەڵگەڕاوە  »ئ�سرائ�لی  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان  ١١ ئ�نجا 

ڕاستودروستترە. ١٢ بڕۆ، ئەو پە�امە بۆ باکوور ڕابگە�ەنە، بڵێ:

  »�ەزدان دەفەرموێت: ”ئەی ئ�سرائ�لی هەڵگەڕاوە، بگەڕێوە،
ناوچەوانم لێتان گرژ ناکەم،   

  چونکە خۆشەو�ست��ەکەم ناگۆڕێت.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
”تووڕە�ی�م هەتاهەتا�یی ن��ە.   

 ١3 تەنها دان بە تاوانەکەتدا بنێیی،
چونکە لە �ەزدانی پەروەردگارت �اخی بوو�ت و   
  خۆشەو�ست�ت بۆ خوداوەندە بێگانەکان باڵوکردەوە

لەژێر هەموو دارێکی سەوز.   
ئێوە گوێڕا�ەڵی من نەبوون.“«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

١4 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەی ڕۆڵە هەڵگەڕاوەکان، بگەڕێنەوە، چونکە من مێردی 

دەتانهێنمە  خێڵێک،  لە  دووان  و  شارۆچکە�ەک  لە  �ەکێک  دەتانبەم،   ،aئێوەم
س��ۆن. ١5 شوانتان بۆ دادەنێم بە دڵی خۆم بێت، بە زان�ن و ور�ا�ی�ەوە بتانلەوەڕێنن.« 
بەروبوومتان  و  دەبن  زۆر  خاکەکە  لە  کە  ڕۆژانەدا،  »لەو  دەفەرموێت:  ١٦ �ەزدان 

دەبێت، ئ�تر ناڵێن: ”سندوقی پە�مانی �ەزدان.“ بە مێشک�اندا نا�ەت و بەب�ر�ان 
بە  کاتەدا  ١7 لەو  دروستناکرێتەوە.  د�کە  جارێکی  و  ناکەنەوە  بەسەری  نا�ەتەوە، 
ئۆرشەل�م دەڵێن، ”تەختی �ەزدان“ و هەموو نەتەوەکان لە ئۆرشەل�م کۆدەبنەوە بۆ 
ناکەون.  خراپەکە�ان  کەللەڕەق��ە  بەدوای  ئ�تر  بگرن.  �ەزدان  ناوی  لە  ڕێز  ئەوەی 
لە  بە�ەکەوە  دەڕۆن،  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  لەگەڵ  �ەهودا  بنەماڵەی  ڕۆژانەدا  ١٨ لەو 

خاکی باکوورەوە دێن بۆ ئەو خاکەی کە کردمە م�رات بۆ باوباپی�رانتان.
١٩ »بەاڵم من، �ەزدانم، دەفەرمووم:

  »”چەند دەمەوێ وەک کوڕانی خۆمتان دابنێم و
زەو�ی�ەکی ئارەزووبەخشتان بدەمێ،   

جوانتر�ن م�راتی نەتەوەکان!“   
  وامدەزانی ئێوە بە ”باوکە“ بانگم دەکەن و

لە شوێنکەوتنی من النادەن.   
 ٢٠ بەاڵم وەک چۆن ژن ناپاکی لە هاوسەری خۆی دەکات،

ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئاوا ناپاک�تان لێکردم،«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢١ دەنگێک لە گردۆڵکەکانەوە دەب�سترێت،
گر�ان و پاڕانەوەکانی نەوەی ئ�سرائ�لە،   

a ١4 پە�وەندی نێوان خودا و گەلەکەی بە پە�وەندی نێوان ژن و مێرد دەچووێنرێت، لە ڕووی ئەرک و وەفا و گوێڕا�ەڵ��ەوە.  
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  چونکە ڕێگاکانی خۆ�ان خوارکردووە و
�ەزدانی پەروەردگار�ان لەب�ر کردووە.   

 ٢٢ »ئەی ڕۆڵە هەڵگەڕاوەکان، بگەڕێنەوە،
هەڵگەڕانەوەکانتان چاک دەکەمەوە.«   

  »بەڵێ، دەگەڕێی�نەوە الت،
چونکە تۆ �ەزدان�ت، خودای ئێمە�ت.   

 ٢3 بێگومان بت�ەرستی بە غەڵبەغەڵبەوە لەسەر چ�ا و گردەکان خۆهەڵخەڵەتاندنە،
بێگومان بە �ەزدانی پەروەردگارمان ئ�سرائ�ل ڕزگار دەبێت.   

 ٢4 لە هەرزەکار�مانەوە بەعلی خوداوەندی شەرمەزاری
ڕەنجی باوباپی�رانی ئێمەی خواردووە،   

  لە مەڕ و مانگا و
کوڕ و کچ.   

 ٢5 با لەناو شورە�یی خۆمان ڕابکشێ�ن،
با شەرمەزار�مان دامانب�ۆشێت،   

  چونکە ئێمە و باوباپی�رانمان گوناهمان کرد
لە دژی �ەزدانی پەروەردگارمان،   
  لە هەرزەکار�مانەوە هەتا ئەمڕۆش،

گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارمان نەبوو�ن.«   

 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەی ئ�سرائ�ل، ئەگەر گەڕا�تەوە،4 ١

بگەڕێوە الی من.   
  ئەگەر بتە قێزەونەکانت لەبەردەمم البدەی،

گومڕا ناب�ت،   
٢ ئەگەر بە ڕاستی و دادپەروەری و ڕاستودروست��ەوە  

سوێند بخۆ�ت: ”بە �ەزدانی ز�ندوو،“   
  ئەوسا نەتەوەکان بەو بەرەکەتدار دەبن و

شانازی بەوەوە دەکەن.«   

3 �ەزدان ئەمە بە پی�اوەکانی �ەهودا و ئۆرشەل�م دەفەرموێت:

  »زەوی بە�ارتان بکێڵن و
لەناو دڕکوداڵدا مەچێنن.   

4 ئەی پی�اوانی �ەهودا و دان�شتووانی ئۆرشەل�م،  
خۆتان بۆ �ەزدان خەتەنەa بکەن،   

دڵتان خەتەنە بکەن،   

a 4  مەبەستی لە تەرخانکردنی دڵە بۆ دڵسۆزی بەرامبەر بە �ەزدان.  
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  نەوەک تووڕە�ی�م بجۆشێت و وەک ئاگر بسووتێنێت،
لەبەر خراپیی کردەوەکانتان،   

بسووتێنێت و کەس ناتوانێت ب�کوژێنێتەوە.«   

بەاڵیەک لە باکوورەوە
5 »لە �ەهودا ڕا�بگە�ەنن، لە ئۆرشەل�م دەنگتان بب�سترێت، بڵێن:  

”لە خاکەکە فوو بە کەڕەنادا بکەن!“   
  بە دەنگی بەرز بانگەواز بکەن و بڵێن: ”کۆببنەوە!

با هەڵبێ�ن بۆ شارە قەاڵبەندەکان!“   
٦ ئااڵ بەرز بکەنەوە بۆ چوونە س��ۆن!  

خۆتان بدەنە پەنا! ڕامەوەستن!   
  چونکە من لە باکوورەوە بەاڵ دەهێنم،

تێکشکانێکی گەورە.«   

7 شێر لە النەکە�ەوە هاتە دەرەوە،  
تێکشکێنەری نەتەوەکان بەڕێکەوت.   

  لە شوێنەکەی خۆی هاتە دەرەوە
بۆ ئەوەی خاکەکەت وێران بکات.   

  شارۆچکەکانت کاول دەبن
بێ ئاوەدانی دەبن.   

٨ لەبەر ئەمە جلوبەرگی گوشa لەبەر بکەن،  
لە خۆتان بدەن و واوە�ال بکەن،   

  چونکە گڕی تووڕە�یی �ەزدان
هێشتا دانەمرکاوەتەوە.   

٩ �ەزدان دەفەرموێت: »جا ئەوە دەبێت لەو ڕۆژەدا،  
پاشا و پی�اوە گەورەکان جەرگبڕاو دەبن،   

  کاه�نەکان دەحەپەسێن و
پیێغەمبەرەکان واق�ان وڕدەمێنێت.«   

١٠ جا گوتم: »ئای، ئەی �ەزدانی بااڵدەست، بێگومان ئەم گەلە و ئۆرشەل�مت 

گە�شتە  شمشێر  کەچی  دەبێت،“  بۆ  ”ئاشت�تان  فەرمووت:  فر�ودا،  تەواوی  بە 
گ�انمان.«

١١ لەو کاتەدا بەم گەلە و بە ئۆرشەل�م دەگوترێت: »بای سووتێنەر لە گردۆڵکەکانی 

چۆڵەوان��ەوە بەرەو گەلەکەم هەڵدەکات، نە بۆ شەن و نە بۆ ج�اکردنەوە، ١٢ با�ەکی 
لەوە بەگوڕترە، لە منەوە دێت. ئێستاش من حوکمی خۆم بەسەر�اندا ڕادەگە�ەنم.«

a ٨ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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 ١3 تەماشا بکەن! وەک هەورەکان سەردەکەوێت،
گال�سکەکانی وەک گەردەلوولە،   

  ئەس�ەکانی لە هەڵۆ ت�ژڕەوترن.
قوڕبەسەرمان، وێران کرا�ن!   

 ١4 ئەی ئۆرشەل�م، دڵت لە خراپە بشۆوە بۆ ئەوەی ڕزگارت بێت.
هەتا کەی ب�روڕا خراپەکانت لەناوەڕاستت دەمێنێتەوە؟   

 ١5 دەنگێک لە دانەوە ڕادەگە�ەنێت،
کارەسات لە شاخەکانی ئەفرا�مەوە دەب�سترێت.   

 ١٦ »نەتەوەکان ئاگادار بکەنەوە،
با خەڵکی ئۆرشەل�م ب�ب�ستن:   

  ”ئابڵوقەدەران لە خاکێکی دوورەوە دێن،
بەسەر شارەکانی �ەهودا دەنگ�ان بەرز دەکەنەوە.   

 ١7 لە چواردەوری وەک پاسەوانانی کێڵگە�ان لێهاتووە،
چونکە لە من �اخی بوون.“«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١٨ »ڕەفتار و کردەوەکانت

ئەمە�ان پیێکرد�ت،   
  ئەمە سزاکەتە،

چەند تاڵە!   
چونکە گە�شتە دڵت.«   

 ١٩ ئەی ئازارم، ئەی ئازارم!
من لەتاو ئێشم دەتوێمەوە.   

  دڵم ژان دەکات!
دڵەکوتێمە، بێدەنگ نابم،   

چونکە گوێم لە دەنگی کەڕەنا و نەعرەتەی جەنگ بوو.   
 ٢٠ کارەسات لەدوای کارەسات دێت،

هەموو خاکەکە وێران بوو.   
  لەپڕ خێوەتەکانم وێران بوون،
لە چرکە�ەکدا پەناگاکانم.   

 ٢١ هەتا کەی ئااڵی جەنگ دەب�نم و
گوێم لە دەنگی کەڕەنا دەبێت؟   

 ٢٢ »گەلەکەم گێلە و
من ناناسێت.   

  ئەوان کوڕی دەبەنگن،
ئەوان تێنەگە�شتوون،   
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  ئەوان دانان بۆ کاری خراپە،
بەاڵم نازانن چۆن چاکە بکەن.«   

 ٢3 تەماشای زەو�م کرد،
بێ شێوە و بەتاڵ بوو،   

  بەرەو ئاسمان�ش،
ڕووناک��ەکەی نەمابوو.   

 ٢4 تەماشای چ�اکانم کرد دەهەژان،
هەموو گردەکان�ش لەق بوون.   

 ٢5 تەماشام کرد، ه�چ کەسێک د�ار نەبوو،
باڵندەکانی ئاسمان�ش هەموو هەاڵتبوون،   

 ٢٦ تەماشام کرد، باخەکان چۆڵەوان�ن و
هەموو شارۆچکەکانی کاول بوون   

لەبەردەم �ەزدان، لە ڕووی گڕی تووڕە�ی�ەکەی.   

٢7 سەبارەت بەمەش �ەزدان بەم جۆرە دەفەرموێت:

  »هەموو زەوی وێران دەبێت،
بەاڵم بە تەواوی کۆتا�یی پیێ ناهێنم.   

 ٢٨ لەبەر ئەمە زەوی ش�وەن دەگێڕێت،
ئاسمان�ش لە سەرەوە تار�ک دادێت،   

  لەبەر ئەوەی من قسەم کرد و پاشگەز نەبوومەوە،
بڕ�ارم دا و بڕ�ارەکەم ناگۆڕم.«   

 ٢٩ لە دەنگی سوار و ت�رهاوێژ
هەموو شارۆچکەکان ڕا�انکرد.   

  هەندێک چوونە ناو دارستانەکان،
هەندێک سەرکەوتنە سەر بەردەکان.   

  هەموو شارۆچکەکان بەجێهێڵراون،
ه�چ کەسێک تێ�اندا ن�شتەجێ ن��ە.   

 3٠ تۆش ئەی نەتەوە وێرانەکە، چی دەکە�ت؟
بۆچی بەرگی ئاڵ لەبەر دەکە�ت و   

خشڵی زێڕ بە خۆتەوە دەکە�ت؟   
  بۆچی بە کل چاوەکانت ڕەش دەکە�ت؟

بێهوودە خۆت جوان دەکە�ت،   
  لەبەرچاوی ئەو�نداران کەوتووی،

ئەوان داوای گ�انت دەکەن.   



�ەرم�ا ١3٩١5

 3١ هاوارێکم ب�ست وەک هاواری ژنێکی ژانگرتوو بوو،
لە ناخۆش�دا وەک �ەکەم منداڵی بێت.   
  دەنگی س��ۆنی کچa هەنسک دەدات،

دەست پان دەکاتەوە، دەڵێت:   
  »وەی لە من! دەبوورێمەوە،

گ�انم لەبەر بکوژان دەردەچێت!«   

کەس ڕاس�ودروست نیپیە

 »بەناو شەقامەکانی ئۆرشەل�مدا هاتوچۆ بکەن،5 ١

ئێستا تەماشا بکەن و بزانن،   
لەناو گۆڕەپانەکانی بگەڕێن.   

  ئەگەر �ەکێکتان ب�ن��ەوە
دادپەروەر بێت و بەدوای ڕاست�دا بگەڕێت،   

ئەوا من لەم شارە خۆشدەبم.   
٢ هەرچەندە دەڵێن: ”بە �ەزدانی ز�ندوو،“  

هێشتا بە درۆ سوێند دەخۆن.«   

3 ئەی �ەزدان، ئا�ا چاوت بەدوای ڕاست�دا ناگەڕێت؟  
لێت دان بەاڵم ئازار�ان پیێ نەگە�شت،   

تێکت شکاندن بەاڵم ڕەت�انکردەوە تەمبێ بکرێن.   
  ڕووی خۆ�ان لە بەرد ڕەقتر کرد،

تۆبەکردن�ان ڕەتکردەوە.   
4 بەاڵم من گوتم: »ئەوانە هەژارن،  

نەزان بوون،   
  چونکە ڕێگای �ەزدان ناناسن و

نازانن خودا داوای چ��ان لێ دەکات.   
5 کەواتە دەچمە الی گەورە پی�اوان و  

قسە�ان لەگەڵ دەکەم،   
  بێگومان ئەوان ڕێگای �ەزدان دەناسن و

دەزانن خودا داوای چ��ان لێ دەکات.«   
  بەاڵم ئەوان پیێکەوە ن�ر�ان شکاند،

بەند�ان پساند.   
٦ لەبەر ئەوە لە دارستان شێر هێرش�ان دەکاتە سەر،  

گورگی ب�ابان دە�انفەوتێنێت،   
  پڵنگ لە دەوری شارۆچکەکان�ان خۆی مات دەدات،

a 3١ دەربڕ�نێکی خوازە�ە بۆ پا�تەخت، مەبەست لە هەموو دان�شتووانی شارەکە�ە.  
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تاکو ئەوەی لێیی بێتە دەرەوە پارچەپارچەی بکات،   
  چونکە �اخ�بوونەکان�ان زۆربوون،
هەڵگەڕانەوەکان�ان گەورە بوون.   

7 »بۆچی دەبێت لێت خۆشبم؟  
کوڕەکانت واز�ان لێ هێنام و   

سوێند بەوە دەخۆن کە خودا ن��ە.   
  کە تێرم کردن، داوێن��س��ان کرد،
پاڵەپەستۆ�انە بۆ ماڵی لەشفرۆش.   
٨ بوون بە ئەس�یی خورت و بە ع�تە،  

هەر�ەکە بەسەر ژنی برادەرەکە�دا دەح�لێنێت.   
٩ ئا�ا لەسەر ئەمە سزا�ان نەدەم؟  

ئا�ا من تۆڵە لە نەتەوە�ەکی وەک ئەمە نەستێنمەوە؟«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٠ »سەربکەونە سەر پەرژ�نی ڕەزەمێوەکان و تێک�ان بدەن،
بەاڵم بە تەواوی مە�فەوتێنن.   

  لقەکانی لێ بکەنەوە،
چونکە هی �ەزدان ن�ن.   

 ١١ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و بنەماڵەی �ەهودا
بە تەواوی ناپاک��ان لێکردم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٢ درۆ�ان بە دەمی �ەزدانەوە کرد،
گوت�ان، »ئەو ه�چ ناکات!   

  بەاڵمان بەسەرنا�ەت،
شمشێر و قاتوقڕی ناب�ن�ن.   

 ١3 پیێغەمبەرەکان بوون بە هاژەی با،
وشەکە لەواندا ن��ە،   

ئەوەی گوت�ان بەسەر�ان دەهێنرێت.«   

١4 لەبەر ئەوە �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر، ئەمە دەفەرموێت:

  »لەبەر ئەوەی ئەم گەلە ئەو قسانە�ان کرد،
ئەوەتا من وتەکانم لە دەمی تۆدا دەکەمە ئاگر،   

ئەم گەلەش دەکەم بە دار و دە�انخوات.«   
 ١5 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل،

ئەوەتا من نەتەوە�ەک لە دوورەوە دەهێنمە سەرتان،   
نەتەوە�ەکی پتەو و دێر�نە،   
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  نەتەوە�ەکە زمانەکە�ان نازانن،
لە قسەکردن�ان تێناگەن.   

 ١٦ ت�ردانەکەی وەک گۆڕی دەم کراوە�ە،
هەموو پاڵەوانن.   

 ١7 دروێنە و نانت دەخوات،
کوڕ و کچت دەخوات،   
  مەڕ و مانگات دەخوات،

مێو و هەنج�رت دەخوات.   
  شارە قەاڵبەندەکانت کە تۆ پشتت پیێ بەستوون،

بە شمشێر دەفەوتێنێت.«   

١٩ جا  ناهێنم.  پیێ  کۆتا�ی�تان  ڕۆژانەدا،  لەو  »هەروەها  دەفەرموێت:  ١٨ �ەزدان 

پیێ�ان  پیێکرد�ن؟“  ئەمەی  پەروەردگارمان هەموو  �ەزدانی  ”لەبەر چی  دەڵێن:  کە 
دەڵێ�ت: ”لەبەر ئەوەی وازتان لێ هێنام و لە خاکەکەتان خوداوەندە بێگانەکانتان 

“a.پەرست، ئاوا دەبێت بێگانە پەرستی بکەن لە خاکێک کە هی ئێوە ن��ە

 ٢٠ »ئەمە بە بنەماڵەی �اقوب ڕابگە�ەنن و
با لەناو �ەهودا بب�سترێت، بڵێن:   

 ٢١ ئەی گەلی گێل و بێ مێشک، ئێستا گوێ لەمە بگرن،
ئەی ئەوانەی چاوتان هە�ە و ناب�نن،   

گوێتان هە�ە و ناب�ستن:   
ئا�ا لە من ناترسن؟«  ٢٢ 

  هەروەها �ەزدان دەفەرموێت:
»ئا�ا لەبەردەمی من نالەرزن؟   

  من کە لمم بۆ دەر�ا کرد بە سنوور،
بەربەستێکی هەتاهەتا�ی�ە و لێیی تێناپەڕێت.   

  شەپۆل خۆی پیێدا دەدات و سەرکەوتوو نابێت،
هاژەی دێت و تێناپەڕێت.   

 ٢3 بەاڵم ئەم گەلە دڵێکی منجڕ و �اخی هە�ە،
لەڕێ ال�اندا و ڕۆ�شتن.   

 ٢4 لە دڵی خۆ�اندا ناڵێن،
”ئێستا با لە �ەزدانی پەروەردگارمان بترس�ن،   

  ئەوەی باران دەبارێنێت، �ەکەم باران و دوا باران لە وەرزی خۆی،
لە هەفتە د�ار�کراوەکانی دروێنە دڵن�امان دەکاتەوە.“   

 ٢5 تاوانەکانتان ڕێگر�ی�ان لەم بەرەکەتانە کرد،

a ١٩ وەک سزا�ەک خزمەتی بێگانەکان دەکەن و خوداوەندەکانی ئەوان دەپەرستن.  
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گوناهەکانتان لە چاکە بێبەشی کردن.   

 ٢٦ »بەدکاران لەنێو گەلەکەمدا دەب�نرێنەوە،
وەک ڕاوچی خۆ�ان ماتداوە و چاو دەگێڕن،   

تەڵە دەنێنەوە و مرۆڤ دەگرن.   
 ٢7 وەک قەفەزی پڕ لە باڵدار،

ماڵەکان�ان پڕە لە فێڵ،   
  لەبەر ئەمە گەورە و دەوڵەمەند بوون،

قەڵەو و تێر بوون.  ٢٨ 
  هەروەها لە خراپەکار�دا بێ سنوورن،

پارێزەرا�ەت��ان بۆ سکااڵی هەت�و نەکرد هەتا سەرکەوتوو بن،   
بەرگر�ی�ان لە مافی هەژاران نەکرد.   

 ٢٩ ئا�ا لەسەر ئەمە سزا�ان نەدەم؟
ئا�ا من تۆڵە لە نەتەوە�ەکی وەک ئەمە نەستێنمەوە؟«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 3٠ »تۆق�ن و سەرسوڕماو�یێک
لە خاکەکەدا ڕوو�دا:   

 3١ پیێغەمبەرەکان بە درۆ پیێشب�نی دەکەن،
کاه�نەکان�ش بە و�ستی خۆ�ان فەرمانڕەوا�ەتی دەکەن،   

  گەلەکەشم حەز�ان لەم دۆخە�ە.
بەاڵم لە کۆتا�ی�ەکە�دا ئێوە چی دەکەن؟   

گەمارۆی ئۆرشەلیم

 »ئەی نەوەی بن�ام�ن،٦ ١

لە ئۆرشەل�م هەڵبێن!   
  لە تەقۆعە فوو بە کەڕەنادا بکەن!

لەسەر بێت هاکارەم ئاگر وەک ن�شانە هەڵبکەن!   
  چونکە بەاڵ و شکستێکی گەورە

لە باکوورەوە دەرکەوتووە.   
٢ من س��ۆنی کچa لەناو دەبەم،  

کچە جوان و نازدارەکە.   
3 شوانەکان بە مێگەلەکان�انەوەb بۆ الی ئەو دێن،  

ڕەشماڵەکان لە دەوری هەڵدەدەن و   

a ٢ ئۆرشەل�م.  

b 3 مەبەستی لە پاشا و لەشکرەکان�انە.  
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هەرکەسە لە بەشی خۆی دەلەوەڕێنێ.«   

4 »جەنگێک لە دژی س��ۆن ئامادە بکەن!  
هەستن بە ن�وەڕۆ هێرش ببە�ن!   
  بەاڵم بە داخەوە، ڕۆژ ئاوا بوو،

سێبەرەکانی ئێوارە درێژبوونەوە.   
5 کەواتە هەستن بە شەو هێرش ببە�ن،  

قەاڵکانی وێران بکە�ن!«   

٦ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »دار ببڕنەوە و
مەتەرێز لە دەوری ئۆرشەل�مەوە دابڕێژن.   

  دەبێت ئەو شارە سزا بدرێت،
چونکە سەراپای پڕ ستەمە.   

7 وەک کان��ەک ئاوەکەی هەڵبقوڵێت،  
ئاوا خراپی��ەکەی هەڵدەقوڵێت.   

  توندوت�ژی و ڕفاندنی تێدا دەب�سترێت،
هەم�شە لەبەردەمم نەخۆشی و بر�نداری هە�ە.   

٨ ئەی ئۆرشەل�م، ئاگاداربە،  
نەوەک پشتم لە تۆ بکەم،   

  نەوەک بتکەمە خاکێکی وێران،
ئ�تر کەسی تێدا ن�شتەجێ نەبێ.«   

٩ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »با پاشماوەی ئ�سرائ�ل بە تەواوی بچنرێنەوە،
بە تەواوی وەک ڕەزەمێو،   

  با دەستت بەسەر لقەکاندا بگێڕ�ت،
وەک کەسێک ترێ دەچنێتەوە.«   

 ١٠ بۆ کێ قسە بکەم؟ کێ ئاگادار بکەمەوە؟
کێ گوێم لێ دەگرێت؟   

  ئەوەتا گوێی�ان داخراوە
بۆ ئەوەی نەتوانن گوێ شل بکەن.   

  فەرما�شتی �ەزدان بۆ�ان بووە بە ڕ�سوا�یی،
دڵ�ان پیێیی خۆش ن��ە.   

 ١١ لەبەر ئەوە پڕبووم لە تووڕە�یی �ەزدان،
بێزاربووم لە دەست�ێوەگرتنی.   
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  ئ�نجا �ەزدان پیێیی فەرمووم:
  »تووڕە�ی�ەکەم بۆ منداڵی کۆاڵنەکانی هەڵبڕێژە،

بەسەر تێکڕای کۆڕی گەنجان،   
  ژن لەگەڵ مێرد دەبردرێت،
پی�ر لەگەڵ بەسااڵچووان.   

 ١٢ ماڵەکان�ان بۆ خەڵکی د�کە دەبن،
کێڵگە و ژنەکان�ان پیێکەوە،   

  چونکە دەستم بۆ سەر دان�شتووانی خاکەکە
درێژ دەکەم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١3 »لە بچووک�ان هەتا گەورە�ان،
هەموو�ان پەرۆشی قازانجن،   

  لە پیێغەمبەرەوە هەتا کاه�ن،
هەموو ساختە دەکەن.   

 ١4 بر�نی گەلەکەم بە سووک�ەوە چاک دەکەنەوە و
دەڵێن: ”ئاشتی، ئاشتی!“   

بەاڵم ئاشتی ن��ە.   
 ١5 ئا�ا شەرمەزار بوون کاتێک کاری قێزەون�ان کرد؟

نەخێر! شەرمەزار نەبوون،   
هەروەها نە�انزانی شەرمەزاری چ��ە.   

  لەبەر ئەوە دەکەونە ناو کوژراوان،
لە کاتی سزادان�ان تێکدەشکێن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

١٦ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »لەسەر ڕێگاکان بوەستن و تەماشا بکەن،
پرس�اری ڕێچکە کۆنەکان بکەن،   
  ڕێگا چاکەکە لەکوێی�ە، پیێ�دا بڕۆن،

حەسانەوە بۆ دەروونتان دەدۆزنەوە.   
بەاڵم گوتتان: ”پیێ�دا ناڕۆ�ن.“   
 ١7 چاودێرم بەسەرتانەوە دانا، گوتم:

”گوێ بۆ دەنگی کەڕەنا شل بکەن!“   
بەاڵم گوتتان: ”گوێ شل ناکە�ن.“   

 ١٨ لەبەر ئەوە ئەی نەتەوەکان، گوێ بگرن،
ئەی شا�ەتەکان، بزانن چ��ان بەسەردێت.   

 ١٩ ئەی زەوی، گوێ بگرە:



�ەرم�ا ١3٩7٦

  ئەوەتا من بەاڵ بەسەر ئەم گەلەدا دەهێنم،
بەروبوومی ب�رکردنەوەکان�انە،   

  چونکە گوێی�ان بۆ وشەکانم شل نەکرد و
  فێرکردنی من�ان ڕەتکردەوە.

 ٢٠ بەالمەوە گرنگ ن��ە، بخوور لە شەباوە بێت و
قام�شی بۆنخۆش لە خاکێکی دوورەوە؟   

  قوربانی سووتاندنەکانتان قبوڵ ن�ن و
قوربان��ە سەربڕدراوەکانتان لەالی من خۆش ن�ن.«   

٢١ لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »من کۆسپ بۆ ئەم گەلە دادەنێم،
باوکان و کوڕان پیێکەوە ساتمەی لێ دەکەن،   

دراوسێ و هاوڕێ لەناودەچن.«   

٢٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا! سوپا�ەک لە خاکی باکوورەوە دێت،
نەتەوە�ەکی مەزن لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هەڵدەستێنرێت.   

 ٢3 کەوان و ڕم�ان بە دەستەوە�ە،
دڵڕەقن و بەزە�ی�ان ن��ە،   

  دەنگ�ان وەک دەر�ا هاژەی دێت و
سواری ئەسپ دەبن،   

  وەک �ەک پی�او ڕ�ز دەبەستن
بۆ هێرشکردنە سەر تۆ، ئەی س��ۆنی کچ.«   

 ٢4 هەواڵی ئەوانمان ب�ست،
ورەمان ڕووخا،   

  تووشی تەنگانە بوو�ن،
تووشی ئازار بوو�ن وەک ئازاری ژنی ژانگرتوو.   

 ٢5 دەرمەچن بۆ کێڵگە!
بە ڕێگادا مەڕۆن!   

  چونکە دوژمن شمشێری پیێ�ە،
لە هەموو ال�ەکەوە ترس و تۆق�ن هە�ە.   
 ٢٦ ئەی گەلەکەم، جلوبەرگی گوش ب�ۆشە،

خۆت لە خۆڵەمێش بگەوزێنە،   
  ش�نی تاقانە�ەک بۆ خۆت بگێڕە، بە الوانەوە�ەکی تاڵ،

چونکە لەناکاو تێکدەر بەسەرماندا دەدات.   



١3٩٨�ەرم�ا ٦

 ٢7 »ئەی �ەرم�ا، تۆم لەنێو گەلەکەم دانا،
وەک تاق�کەرەوە و سەنگی مەحەک،   

  بۆ ئەوەی ڕەفتار�ان بزان�ت و
تاق��ان بکە�تەوە.   

 ٢٨ هەموو �اخی و کەللەڕەقن،
بە پەلەن بۆ بوختانکردن،   

  ئەوان بڕۆنز و ئاسنن،
هەموو تێکدەرن.   

a٢٩ مووشەی دێت مووشەدەمە 
بۆ ئەوەی بە ئاگر قورقوشم بفەوتێنێت،   

  بەاڵم بێهوودە زێڕنگەر بێگەردی دەکات،
بەدکاران بێگەرد نابن.   

 3٠ پیێ�ان دەگوترێت ز�وی ناپەسەند،
چونکە �ەزدان پەسەندی نەکردوون.«   

�ش�بەس�ن بە قسەی هەڵخەڵەتێنەر

دەروازەی 7 ٢ »لەناو  هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  کە  پە�امە�ە  ئەو   ئەمە  ١

ماڵی �ەزدان بوەستە و لەوێ ئەم پە�امە ڕابگە�ەنە و بڵێ:
لەم  ئەوانەی  �ەهودا،  ئەی هەموو گەلی  بگرن،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  »”گوێ 
خودای  سوپاساالر،  3 �ەزدانی  ژوورەوە.  دێنە  �ەزدان  بۆ  بردن  کڕنۆش  بۆ  دەرگا�ە 
لەم  من�ش  و  بکەنەوە  چاک  کردەوەکانتان  و  ڕێگا  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل 
بڵێن:  مەبەستن،  هەڵخەڵەتێنەرە  قسە  بەم  4 پشت  دەکەم.  ن�شتەجێتان  شوێنەدا 
5 چونکە  �ەزدانە!‘  پەرستگای  �ەزدانە،  پەرستگای  �ەزدانە،  پەرستگای  ’ئەمە 
بە  لەنێو خۆتان  ئەگەر  و کردەوەکانی خۆتان چاککردەوە،  ڕێگا  تەواوی  بە  ئەگەر 
تەواوی دادپەروەری پە�ڕەو بکەن، ٦ ئەگەر ستەم لە نامۆ و هەت�و و بێوەژن نەکەن، 
بێتاوان نەڕێژن، ئەگەر دوای خوداکانی د�کە نەکەون کە بۆ  لەم شوێنەدا خوێنی 
خراپەی خۆتانە، 7 ئەوا من لەم شوێنەدا ن�شتەجێتان دەکەم، لەو خاکەی لە ئەزەلەوە 
و بۆ هەتاهەتا�ە بە باوباپی�رانتانم داوە. ٨ بەاڵم ئێوە پشتتان بە قسەی هەڵخەڵەتێنەر 

بەستووە کە بێ سوودە.
درۆ  بە  سوێند  بکەن،  داوێن��سی  بکوژن،  بدزن،  دەتوانن  دەزانن  وا  ٩ »”ئا�ا 

بخۆن، بخوور بۆ بەعل بسووتێنن و دوای خوداکانی د�کە بکەون کە نا�انناسن، 
بڵێن:  و  هەڵگرتووە  منی  ناوی  کە  بوەستن  ماڵە  لەم  لەبەردەمم  و  بێن  ١٠ ئ�نجا 

’ئێمە پارێزراو�ن.‘ ئا�ا پارێزراون بۆ ئەوەی بەردەوام بن لە ئەنجامدانی ئەم هەموو 

a ٢٩ ئامرازێکە بۆ فووکردنی هەوا بۆ گەرمکردنی ئاگر بەکاردێت.  



�ەرم�ا ١3٩٩7

بە  بووە  ئێوە  لەبەرچاوی  هەڵگرتووە،  منی  ناوی  ماڵەی  ئەم  ١١ ئا�ا  قێزەونانە؟  کارە 
ئەشکەوتی دزان؟ ئەوەتا خۆم ب�ن�ومە.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ئەوەی سەرەتا  لە ش�لۆ�ە،  بڕۆنە شوێنەکەم کە  ١٢ »�ەزدان دەفەرموێت: ”ئێستا 

ناوی خۆمم لەوێ ن�شتەجێ کرد، بب�نن لەبەر خراپەی ئ�سرائ�لی گەلی خۆم چ�م 
پیێشوەخت  لێکردووە. ١3 ئێستاش لەبەر ئەوەی ئێوە ئەم کردەوانەتان کردووە، من 
بەاڵم  بانگم کردن،  نەگرت.  گوێتان  بەاڵم  لەگەڵتان کرد،  قسەم  چەند جارێک 
وەاڵمتان نەدا�ەوە. ١4 لەبەر ئەوە، چ�م بە ش�لۆم کرد،a ئاوا بەو پەرستگا�ە دەکەم 
ئێوە  دامە  شوێنەی  ئەو  بەستووە،  پیێیی  پشتتان  ئێوە  کە  هەڵگرتووە  منی  ناوی  کە 
دەرکرد، هەموو  براکانتانم  دەرتاندەکەم، وەک چۆن  ١5 لەبەردەمم  باوباپی�رانتان.  و 

نەوەی ئەفرا�م.“
١٦ »تۆش نزا بۆ ئەم گەلە مەکە، لەبەر ئەوان نوێژ و نزا بەرز مەکەوە و لێم مەپاڕێوە، 

چونکە گوێت لێ ناگرم. ١7 ئا�ا ناب�ن�ت لە شارۆچکەکانی �ەهودا و لە شەقامەکانی 
ئۆرشەل�م چی دەکەن؟ ١٨ مندااڵن دار کۆدەکەنەوە، باوکان ئاگر دەکەنەوە و ژنان 
شەرابی  بکەن.  دروست  ئاسمان   bشاژنی بۆ  کولێرە  ئەوەی  بۆ  دەشێلن،  هەو�ر 
ئا�ا  ١٩ بەاڵم  بکەن.  پەستم  ئەوەی  بۆ  دەڕێژن  د�کە  خوداکانی  بۆ  پیێشکەشکراو 
ئەم پەستکردنە لە دژی منە؟ ئا�ا ز�ان بە خۆ�ان ناگە�ەنن، بۆ شەرمەزاری ڕووی 

خۆ�ان؟ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
و  تووڕە�یی  ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٢٠ »”لەبەر 

هەڵچوونی من بەسەر ئەم شوێنەدا هەڵدەڕژێت، بەسەر مرۆڤ و ئاژەڵ و درەختی 
کێڵگە و بەروبوومی زەوی، گڕ دەگرێت و ناکوژێتەوە.

قوربانی  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  ٢١ »”�ەزدانی 

سووتاندنەکانتان بخەنە سەر قوربان��ە سەربڕدراوەکانتان و فەرموون گۆشت بخۆن، 
٢٢ چونکە کاتێک لە خاکی م�سرەوە باوباپی�رانی ئێوەم دەرهێنا لەگەڵ�ان دوام، تەنها 

سەبارەت بە قوربانی سووتاندن و سەربڕاو فەرمانم پیێ نەکردن، ٢3 بەڵکو فەرمانی 
ئەم شتەم پیێ کردن و فەرمووم: ’گوێم لێ بگرن، من دەبم بە خودای ئێوە و ئێوەش 
بۆ  دەکەم  پیێ  فەرمانتان  کە  دەڕۆن  ڕێگا�ەدا  ئەو  هەموو  بە  من،  گەلی  بە  دەبن 
بەڵکو  ٢4 بەاڵم گوێی�ان نەگرت و گوێی�ان شل نەکرد،  بۆتان چاک بێت.‘  ئەوەی 
بە ڕاوێژ و کەللەڕەق��ە خراپەکەی خۆ�ان ڕێگا�ان گرتەبەر، جا دواکەوتن و پیێش 
نەکەوتن. ٢5 لەو ڕۆژەوە کە باوباپی�رانتان خاکی م�سر�ان بەجێهێشت هەتا ئەمڕۆ، 
من بەردەوام �ەک لەدوای �ەک بەندە پیێغەمبەرەکانی خۆمم بۆ ناردوون. ٢٦ بەاڵم 
گوێی�ان لێ نەگرتم و گوێی�ان شل نەکرد و کەللەڕەق��ان کرد، لە باوباپی�ران�ان ز�اتر 

خراپە�ان کرد.“
٢7 »جا تۆش بە هەموو ئەم پە�امە لەگەڵ�ان دەدوێی�ت، گوێت لێ ناگرن، بانگ�ان 

a ١4 ئاسەوارناسان ئاشکرا�ان کردووە کە ش�لۆ نز�کەی لە ساڵی ١٠5٠ پ. ز. بە دەستی فەلەست��ەکان وێران کراوە. بڕوانە زەبوورەکان 7٨ :٦٠ -٦١.   

b ١٨ ئەمە ناوە بابل��ەکەی عەشتارە.  



١4٠٠�ەرم�ا 7

نەتەوە�ە�ە  ئەو  ”ئەمە  دەڵێ�ت:  پیێ�ان  ئەوە  ٢٨ لەبەر  نادەنەوە.  وەاڵمت  دەکە�ت، 
کە گوێی�ان لە �ەزدانی پەروەردگار�ان نەگرت و تەمبێ نەبوون، ڕاستی نەماوە، لە 
دەم�ان بڕاوەتەوە. ٢٩ قژت ببڕە و فڕێی�بدە، لەسەر گردۆڵکەکان ش�وەن بگێڕە، چونکە 

�ەزدان ڕەتی کردووەتەوە و وازی لەم نەوە�ە هێناوە کە تووڕە�ی�ەکەی لەسەر�ەتی.“

دۆڵی کوش�ن
بتە  کردووە،  خراپە�ان  لەبەرچاوم  �ەهودا  ”نەوەی  دەفەرموێت:  3٠ »�ەزدان 

بەمە گاڵو�ی�ان کرد.  هەڵگرتووە،  منی  ناوی  دانا کە  ماڵە  ئەو  لەناو  قێزەونەکان�ان 
دۆڵی  لە  ئەوەی  ناوە،  بن�اد  تۆفەت  بەرزا�ی�ەکانی  لەسەر  نزرگەکان�ان  3١ هەروەها 

فەرمانم  نە  من  کە  ئاگر  بە  کچەکان�ان  و  کوڕەکان�ان  سووتاندنی  بۆ  بەن ه�نۆمە 
پیێکردووە و نە بەخە�اڵمدا هاتبوو. 3٢ �ەزدان دەفەرموێت: لەبەر ئەوە، ئاگاداربن! 
دۆڵی  بەڵکو  بەن ه�نۆم،  دۆڵی  �ان  تۆفەت  ناگوترێ  پیێیی  ئ�تر  دێت  سەردەمێک 
گەلە  ئەم  33 تەرمی  نامێنێت.  شوێنی  هەتا  دەنێژرێن  تۆفەت  لە  چونکە  کوشتن، 
34 دەنگی  ب�انڕەوێنێتەوە.  ن��ە  کەس�ش  کێوی،  ئاژەڵی  و  باڵندە  خۆراکی  دەبێتە 
شادی و دەنگی خۆشی، دەنگی زاوا و دەنگی بووک، لە شارۆچکەکانی �ەهودا 

و لە شەقامەکانی ئۆرشەل�م ناهێڵم، چونکە خاکەکە وێران دەبێت.“

 »�ەزدان دەفەرموێت: ”لەو کاتەدا، ئێسکی پاشا و پی�اوە گەورەکانی �ەهودا، ٨ ١

پیێغەمبەران، ئێسکی دان�شتووانی ئۆرشەل�م لە گۆڕەکان�ان  ئێسکی کاه�ن و 
دەر�دەخەن،  ئاسمان  ئەستێرەکانی  هەموو  و  مانگ  و  خۆر  ٢ بۆ  دەردەهێنن. 
پیێ  ڕاوێژ�ان  و  کەوتن  دوا�ان  و  پەرستن�ان  ئەوانەی  و  و�ستن  خۆش�ان  ئەوانەی 
کردن و کڕنۆش�ان بۆ بردن. کۆناکرێنەوە و نانێژرێن، بەڵکو دەبنە زبڵ بەسەر ڕووی 
لە هەر شوێنێک کە  بەدکارە ماونەتەوە،  نەتەوە  لەم  ئەوانەی  3 هەموو  خاکەکەوە. 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەمە  دەبێت.  چاکتر  ژ�ان  لە  پیێ  مردن�ان  بۆی،  دەرمکردن 

سوپاساالرە.“

گوناه و سزا
4 »پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”ئا�ا کەسێک بکەوێت هەڵناستێتەوە؟
�ان کەسێک هەڵبگەڕێتەوە، ناگەڕێتەوە؟   

5 بۆچی ئەم گەلە هەڵگەڕا�ەوە؟  
بۆچی خەڵکی ئۆرشەل�م بە بەردەوامی هەڵدەگەڕێنەوە؟   

  دەست�ان بە فرتوفێڵ گرتووە،
ڕەت�انکردەوە بگەڕێنەوە.   

٦ بە ئاگا�ی�ەوە گوێم شل کرد،  
بەاڵم ڕاستی ناڵێن.   



�ەرم�ا ١4٠١٨

  کەس ن��ە لە خراپەی خۆی پەش�مان بێتەوە و
بڵێت: ’چ�م کرد؟‘   

  هەر�ەکە و گەڕاوەتەوە سەر ڕێڕەوەکەی خۆی،
وەک ئەس�ێکی بە تاو بۆ ناو جەنگ.   

7 تەنانەت لەقلەق لە ئاسمان  
کاتی خۆی دەزانێت،   

  کۆتر و پەڕەسێلکە و ڕ�شۆڵەش
کاتی هاتنی خۆ�ان ڕەچاو دەکەن،   

  بەاڵم گەلەکەی من نازانن
�ەزدان داوای چ��ان لێ دەکات.   

٨ »”ئێوە چۆن دەڵێن: ’ئێمە دانا�ن،  
چونکە فێرکردنی �ەزدانمان لەال�ە،‘   

  لە کاتێکدا پیێنووسی درۆی مامۆستا�انی تەورات
بۆ درۆ دەستبەکار بوو؟   

٩ داناکان ڕ�سوا دەبن،  
دەتۆقن و پیێوە دەبن.   

  ئەوەتا فەرما�شتی �ەزدان�ان ڕەتکردەوە،
ئ�تر چ دانا�ی�ەک�ان هە�ە؟   

 ١٠ لەبەر ئەوە ژنەکان�ان دەدەمە خەڵکی د�کە،
کێڵگەکان�ان بەوانەی م�راتگر�انن،   

  چونکە لە بچووکەوە هەتا گەورە
هەموو پەرۆشی قازانجن،   
  لە پیێغەمبەرەوە هەتا کاه�ن

هەموو ساختە دەکەن.   
 ١١ بر�نی گەلەکەم بە سووک�ەوە چاک دەکەنەوە و

دەڵێن، ’ئاشتی، ئاشتی!‘   
بەاڵم ئاشتی ن��ە.   

 ١٢ ئا�ا شەرمەزار بوون کاتێک کاری قێزەون�ان کرد؟
نەخێر! شەرمەزار نەبوون،   

هەروەها نە�انزانی شەرمەزاری چ��ە.   
  لەبەر ئەوە دەکەونە ناو کوژراوان،

لە کاتی سزادان�ان تێکدەشکێن.“«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١3 �ەزدان دەفەرموێت: »”دروێنەکە�ان لێ دەبەم،
نە ترێ بە مێوەوە دەمێنێت،   



١4٠٢�ەرم�ا ٨

نە هەنج�ر بە دار هەنج�رەوە،   
  گەاڵکان�ش س�س دەبن.

ئەوەی دە�اندەمێ لەال�ان نامێنێت.“«   

 ١4 »ئێمە بۆچی دان�شتوو�ن؟
با کۆبب�نەوە!   

  با هەڵبێ�ن بۆ شارە قەاڵبەندەکان و
لەوێ لەناوبچ�ن!   

  �ەزدانی پەروەردگارمان بڕ�اری لەناوچوونی ئێمەی داوە،
ئاوی ژەهراو�مان دەرخوارد دەدات،   

لەبەر ئەوەی لە دژی �ەزدان گوناهمان کرد.   
 ١5 چاوەڕێیی ئاشتی بوو�ن،

بەاڵم چاکە نەبوو.   
  چاوەڕێیی کاتی چاکبوونەوە بوو�ن،

بەاڵم ئەوەتا تۆق�ن.   
 ١٦ پڕمەی ئەس�ەکانی ئەو

لە دانەوە دەب�سترێت،   
  لە دەنگی ح�لەی ئەس�ە بەهێزەکانی

هەموو زەوی دەلەرزێت،   
  جا هاتن بۆ ئەوەی بخۆن،
زەوی و هەرچی تێ�دا�ە،   
شار و دان�شتووانەکەی.«   

 ١7 »ئاگاداربن، ماری ژەهراوی دەنێرمە سەرتان،
کە نوشتە�ان لێ ناکرێت،   

ئ�نجا پیێتانەوە دەدەن.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٨ ئەی خودا�ە، تۆ دڵنەوا�یی خەمی من�ت،
دڵم دەردەدارە.   

 ١٩ ئەوەتا دەنگی هانای گەلەکەم
لە خاکێکی دوورەوە دێت:   

  »ئا�ا �ەزدان لە س��ۆن ن��ە؟
�ان پاشاکەی تێ�دا ن��ە؟«   

  »بۆچی بە پە�کەرە داتاشراوەکان�ان پەست�ان کردم،
a»بە بتە ه�چوپووچە بێگانەکان؟   

a ١٩ ئەمە بەشێکە لە فەرما�شتی خودا.  



�ەرم�ا ١4٠3٩

 ٢٠ »دروێنە تێ�ەڕی،
هاو�ن تەواو بوو،   

a».ئێمەش ڕزگارمان نەبوو   

 ٢١ لەبەر وردوخاشبوونی گەلەکەم وردوخاش بووم،
خەمبارم، تۆق�ن دەستی بەسەردا گرتووم.   

 ٢٢ ئا�ا لە گلعاد هەتووانb ن��ە؟
ئا�ا پز�شک لەوێ ن��ە؟   
  ئ�تر بۆچی بر�نی گەلەکەم

ساڕێژ نابێت؟   

١ خۆزگە سەرم گۆمی ئاو بووا�ە و٩

چاوەکانم جۆگەی فرمێسک،   
  جا شەو و ڕۆژ دەگر�ام

بۆ کوژراوەکانی گەلەکەم.   
٢ خۆزگە د�وەخانێکم لە چۆڵەوانی هەبووا�ە،  

جا وازم لە گەلەکەم دەهێنا و لەالی دەڕۆ�شتم،   
  چونکە ئەوان هەموو داوێن��سن و

کۆمەڵی ناپاکانن.   

3 »زمان�ان ئامادە دەکەن  
وەک کەوانێک بۆ هاو�شتنی درۆ،   

  بەسەر خاکەکەدا زاڵ بوون،
بەاڵم بە ڕێگای ڕاستی نەبوو،   

  چونکە لە خراپە�ەکەوە دەچنە خراپە�ەکی د�کە،
بەاڵم دان بە مندا نانێن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
4 »با هەر�ەکە ور�ای خۆی بێت لە برادەرەکەی،  

پشت بە ه�چ برا�ەک مەبەستن،   
  چونکە هەموو برا�ەک وەک �اقوب هەڵخەڵەتێنەرەc و

هەموو برادەرێک بوختانکەرە.   
5 هەرکەسە و برادەری خۆی فر�ودەدات،  

کەس بە ڕاستی نادوێت.   
  زمانی خۆ�ان بە درۆ ڕاهێناوە،

خۆ�ان لە خراپە ماندوو بوون.   
a ٢٠ ئەمە قسەی گەلی خودا�ە.  

b ٢٢ مەرهەم بۆ ساڕێژبوونی بر�ن.  

c 4 بڕوانە چ�رۆکی �اقوب لە پە�دابوون ٢7 :3٦  .  



١4٠4�ەرم�ا ٩

٦ تۆ لەناو فرتوفێڵ دادەن�ش�ت،  
بە فرتوفێڵ ڕەت�ان کردەوە دان بە مندا بنێن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

7 لەبەر ئەوە �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من دە�ان�اڵێوم و تاق��ان دەکەمەوە،
لەبەر گوناهەکان�ان چارەسەرێکی د�کە ن��ە بۆ گەلەکەی من.   

٨ زمان�ان ت�ری کوشندە�ە و  
بە دەم�ان فێڵ دەکەن.   

  هەرکەسە بە هاوڕێکەی دەڵێت، ”ئاشتی“،
بەاڵم لە ناخ��ەوە بۆسەی بۆ دەنێتەوە.   

٩ ئا�ا لەسەر ئەمە سزا�ان نەدەم؟  
ئا�ا من تۆڵە لە نەتەوە�ەکی وەک ئەمە نەستێنمەوە؟«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٠ بۆ چ�اکان گر�ان و ش�وەن دەگێڕم،
بەسەر لەوەڕگاکانی چۆڵەوان�دا دەالوێنمەوە،   

  چونکە ئەوان وێران بوون و کەس پیێ�دا تێناپەڕێت،
دەنگی مێگەل ناب�سترێت،   
  باڵندەکانی ئاسمان ڕا�انکرد،

ئاژەڵەکان ڕۆ�شتن.   

 ١١ »ئۆرشەل�م وێران دەکەم،
دە�کەمە داڵدەی چەقەڵ،   

  شارۆچکەکانی �ەهودا دەکەمە کاولگە
بەبێ دان�شتووان.«   

١٢ کێ کەسێکی دانا�ە و ئەمە تێدەگات؟ کێ ئەوەی �ەزدان فێری کرد دەتوانێت 

ڕوونی بکاتەوە؟ بۆچی زەوی لەناوچوو، چۆڵەوانی وێران بوو، کەس ناتوانێت لێیی 
ب�ەڕێتەوە؟

١3 �ەزدان فەرمووی: »لەبەر ئەوەی واز�ان لە فێرکردنەکەم هێنا، ئەوەی خستمە 

پیێش�ان پە�ڕەو�ان نەکرد، گوێڕا�ەڵی من نەبوون. ١4 لەبری ئەوە، بەدوای کەللەڕەقی 
کردن.«  فێر�ان  باوباپی�ران�ان  کە  کەوتن،  بەعلەکان  بەدوای  کەوتن،  خۆ�ان 
١5 لەبەر ئەوە �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل، ئاوا دەفەرموێت: »ئەوەتا من 

١٦ بەناو  پیێ دەنۆشم.  ئاوی ژەهراو�ی�ان  و  ئەم گەلە دەدەم  زەقنەبووت دەرخواردی 
بە  نە�انناس�ون،  باوباپی�ران�ان  نە  و  نە خۆ�ان  دەکەم کە  پەرت�ان  نەتەوەدا  چەند�ن 

شمشێر�ش ڕاو�ان دەنێم هەتا لەناو�ان دەبەم.«
١7 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:



�ەرم�ا ١4٠5٩

  »سەرنج بدەن! بانگی ژنە ماتەمگێڕەکان بکەن هەتا بێن،
بنێرن بەدوای ژنە شارەزاکان.   

 ١٨ با خێرا بێن و دەنگی ش�وەن بەسەرماندا هەڵبڕن،
چاوەکانمان فرمێسک بڕێژێت و   

پیێڵووەکانمان ئاو�ان لێ هەڵبقوڵێت.   
 ١٩ دەنگی ش�وەن لە س��ۆنەوە ب�سترا،

”چۆن تێکدرا�ن!   
چەند شەرمەزار بوو�ن!   

  چونکە زەو�ی�ەکەمان بەجێهێشت،
چونکە ماڵەکانمان کاول کران.“«   

 ٢٠ ئەی ژنان، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن،
گوێ لە فەرما�شتی دەمی ئەو بگرن.   

  کچەکانتان فێری ش�وەن بکەن،
هەر ژنێک�ش دەستەخوشکەکەی فێری ماتەم گێڕان بکات.   

 ٢١ مردن بە پەنجەرەکانمان هەڵگەڕا،
هاتە ناو قەاڵکانمانەوە،   

  بۆ قڕکردنی مندااڵن لە کۆاڵن و
الوان لە گۆڕەپانەکان.   

٢٢ بڵێ: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”تەرمی مرۆڤ دەکەوێت،
وەک زبڵ بەسەر ڕووی کێڵگەوە،   

  وەک چەپکی دوای دروێنەکەر،
کەس ن��ە کۆی بکاتەوە.“«   

٢3 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »با دانا شانازی بە دانا�یی خۆی نەکات،
با پاڵەوان شانازی بە پاڵەوان�ێتی خۆی نەکات،   

با دەوڵەمەند شانازی بە دەوڵەمەند�یێتی خۆی نەکات،   
 ٢4 بەڵکو ئەوەی شانازی دەکات، با شانازی بەمە بکات:

کە لە من تێدەگات و دەمناسێت،   
  کە من �ەزدانم، ئەوەی خۆشەو�ستی نەگۆڕ و

دادوەری و ڕاستودروستی لەسەر زەوی دەهێنمە دی،   
چونکە خۆشی لەمانە دەب�نم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.



١4٠٦�ەرم�ا ٩

٢5 �ەزدان دەفەرموێت: »سەردەمێک دێت، سزای هەموو ئەوانە دەدەم کە تەنها 

مۆئاب  و  عەمۆن  و  ئەدۆم  و  �ەهودا  و  م�سر  ٢٦ خەڵکی  کراون،  خەتەنە  لەش  بە 
و قژبڕاوەکانیa دان�شتووی چۆڵەوانی. هەموو نەتەوەکان خەتەنە نەکراون و هەموو 

».bبنەماڵەی ئ�سرائ�ل�ش دڵ�ان خەتەنە نەکراوە

خودا و ب�ەکان

دەفەرموێت. ١٠ ئێوە  بە  چی  �ەزدان  بگرن  گوێ  ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی   ئەی  ١

٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئێوە نەر�تی نەتەوەکان فێر مەبن و
لە ن�شانەکانی ئاسمان مەتۆقن،   

هەرچەندە نەتەوەکان لەم شتانە دەتۆقن.   
3 نەر�تی نەتەوەکان ما�ەپووچە:  
درەختی بڕاوەی دارستانن،   

دارتاش بە ئەسکەنە دروست�ان دەکات،   
4 بە زێڕ و ز�و دە�ڕازێننەوە و  

بە مێخ و چەکوش توند�ان دەکەن   
بۆ ئەوەی نەلەقن.   

5 وەک داوەڵیc لە بێستانی خە�اردان،  
بتەکان�ان قسە ناکەن،   

  بە هەڵگرتن هەڵدەگ�رێن،
چونکە هەنگاو نانێن،   

  لێ�ان مەترسن، چونکە ز�انبەخش ن�ن،
هەروەها ناتوانن ه�چ سوودێک بگە�ەنن.«   

٦ ئەی �ەزدان، کەس وەک تۆ ن��ە،  
تۆ مەزن�ت،   

لە پاڵەوان�ێتی ناوت گەورە�ە.   
7 کێ لێت ناترسێت،  

ئەی پاشای نەتەوەکان؟   
چونکە لە تۆ دەوەشێتەوە.   

  لەناو هەموو دانا�انی نەتەوەکان و
لە هەموو شانش�نەکان�ان،   

کەس هاوتای تۆ ن��ە.   
a ٢٦ خەڵکێک بوون وەک نەر�تێکی بت�ەرستی پرچ�ان بڕ�وە.  

b ٢٦ هەرچەندە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل جەستە�ان خەتەنەکراوە، بەاڵم ڕۆح�ان تەرخان نەکراوە بۆ �ەزدان.  

c 5 لە دار و پەڕۆ لە شێوەی مرۆڤ دروستدەکرێت بۆ ڕەو�نەوەی پەلەوەر، بۆ ئەوەی ز�ان بە کێڵگە نەگە�ەنن.  



�ەرم�ا ١4٠7١٠

٨ تێکڕا دەبەنگ و گێل بوون،  
شتی پووچ لە بتی دار�ن فێر دەبن.   

٩ ز�وی کوتراوە لە تەرش�شەوە دەهێنن و  
زێڕ لە ئوفازەوە.   

  دەستکردی پی�شەوەرە و دەستی زێڕنگەرە،
بەرگ�ان مۆر و ئەرخەوان��ە،   

هەمووی دەستکردی وەستا�انن.   
 ١٠ بەاڵم تەنها �ەزدان پەروەردگاری ڕاست��ە،

ئەو خودای ز�ندوو و پاشای هەتاهەتا�ی�ە،   
  زەوی لەبەر تووڕە�یی ئەو دەلەرزێت و

نەتەوەکان بەرگەی هەڵچوونی ئەو ناگرن.   

١١ »ئاوا�ان پیێ دەڵێن: ”ئەو خوداوەندانەی ئاسمان و زەو�ی�ان دروستنەکردووە، 

لەسەر زەوی و لەژێر ئەم ئاسمانە لەناودەچن.“«

 ١٢ بەاڵم �ەزدان بە هێزی خۆی زەوی دروستکردووە،
بە دانا�یی خۆی ج�هانی دامەزراندووە،   

بە تێگە�شتنی خۆی ئاسمانی ڕاخستووە.   
 ١3 کاتێک دەنگ هەڵدەبڕێت، ئاوەکانی ئاسمان هاژە�ان دێت،

هەڵمەکان لەوپەڕی زەو�ی�ەوە بەرز دەکاتەوە،   
  بروسکە بۆ باران دروستدەکات،

با لە ئەمباری خۆی دەردەهێنێت.   

 ١4 هەموو کەسێک بێ زان�ار�ی�ە و دەبەنگە،
هەموو زێڕنگەرێک بە پە�کەرەکەیa شەرمەزارە،   

  چونکە داڕێژراوی درۆن و
ڕۆح�ان تێدا ن��ە.   

 ١5 ئەوان پووچن، ما�ەی گاڵتەجاڕ�ن،
لە کاتی سزادان�ان لەناودەچن.   

 ١٦ بەاڵم خودا، ئەوەی بەشی �اقوبە وەک ئەمانە ن��ە،
چونکە ئەو دروستکەری هەموو شتێکە،   

  ئ�سرائ�ل هۆزی م�راتی ئەو�شی داناوە،
�ەزدانی سوپاساالر، ئەمە ناوی ئەوە.   

هاتنی وێرانی
 ١7 لەم خاکە بوخچەکەت ب�ێچەوە،

a ١4 تاش�نی پە�کەر، بە مەبەستی پەرستن وەک بت.  



١4٠٨�ەرم�ا ١٠

ئەی دان�شتووی ژێر ئابڵوقە!   
 ١٨ لەبەر ئەوەی �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

»ئەم جارە دان�شتووانی ئەم خاکە   
  دەردەکەمە دەرەوە،

تەنگ�ان پیێ هەڵدەچنم هەتا ئەوەی هەستی پیێدەکەن.«   

 ١٩ وەی لە حاڵم لەبەر وردوخاشبوونم!
بر�نەکەم بێ چارە�ە!   

  بەاڵم بە خۆمم گوت: »بێگومان ئەمە دەردی منە و
دەبێ بەرگەی بگرم.«   

 ٢٠ چادرەکەم تێکدراوە،
هەموو گور�سەکانی پساون.   

  کوڕەکانم بەجێ�ان هێشتووم و نەماون،
ئ�تر کەس ن��ە بۆ ئەوەی چادرەکەم هەڵبدات و   

پاڵسەکانی چادرەکەم ڕابگرێت.   
 ٢١ شوانەکان دەبەنگ بوون و
داوای �ەزدان�ان نەکرد،   
  لەبەر ئەوە سەرنەکەوتن و

هەموو مێگەلەکە�ان پەرتەوازە بوو.   
 ٢٢ گوێ بگرن! دەنگی هەواڵ دێت،

هەراوهۆر�ای گەورە لە خاکی باکوورەوە،   
  تاوەکو شارۆچکەکانی �ەهودا وێران بکرێن،

بکرێنە داڵدەی چەقەڵ.   

نزاکردنی یەرمیا
 ٢3 ئەی �ەزدان، زان�م کە مرۆڤ خاوەنی ڕێگای خۆی ن��ە،

کەس ناتوانێت ڕێڕەوەکانی خۆی ئاراستە بکات.   
 ٢4 ئەی �ەزدان، تەمبێم بکە،

بەاڵم بە دادپەروەری، نەک بە تووڕە�ی�ت،   
نەوەک لەناوم ببە�ت.   

 ٢5 تووڕە�ی�ت بەسەر ئەو نەتەوانەدا ببارێنە
کە دانت پیێدا نانێن و   

بەسەر ئەو گەالنەی کە بە ناوی تۆوە نزا ناکەن،   
  چونکە �اقوب�ان خوارد،
بە تەواوی خوارد�ان و   

نش�نگەکە�ان وێران کرد.   
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شکاندنی �ەیمانەکە

 ئەمە ئەو پە�امە�ە کە لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ �ەرم�ا هات: ٢ »گوێ لە بەندەکانی ١١ ١

پیێیی  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  و  �ەهودا  پی�اوانی  لەگەڵ  و  بگرن  پە�مانە  ئەو 
دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  کە  دەڵێ�ت  3 پیێ�ان  بدوێن. 
”نەفرەت لێکراوە ئەو کەسەی گوێڕا�ەڵی بەندەکانی ئەو پە�مانە نابێت، 4 کە من 
ئاسن  کوورەی  لەناو  م�سر،  لە خاکی  ڕۆژەی  لەو  کرد،  باوباپی�رانتان  بە  فەرمانم 
دەرمهێنان.“ فەرمووم: ”گوێم لێ بگرن و کار�ان پیێ بکەن بەپیێیی هەموو ئەوەی 
فەرمانتان پیێ دەکەم. جا دەبن بە گەلی من و من�ش دەبم بە خودای ئێوە، 5 بۆ 
بدەمێ  باوباپی�رانتان خواردم کە خاکێک�ان  بۆ  بەجێبهێنم کە  ئەو سوێندە  ئەوەی 

ش�ر و هەنگو�نی لێ بڕژێتەوە،“ هەروەک ئەو خاکەی ئەمڕۆ تێ�دان.«
من�ش وەاڵمم دا�ەوە: »ئام�ن، ئەی �ەزدان!«

٦ ئ�نجا �ەزدان پیێیی فەرمووم: »تەواوی ئەم پە�امە لەناو شارۆچکەکانی �ەهودا و 

لە شەقامەکانی ئۆرشەل�م ڕابگە�ەنە و بڵێ: ”گوێ لە بەندەکانی ئەم پە�مانە بگرن 
و کار�ان پیێ بکەن، 7 چونکە لەو ڕۆژەوە کە باوباپی�رانی ئێوەم لە خاکی م�سرەوە 
هێنا�ە دەرەوە هەتا ئەمڕۆ، بە تەواوی و بەردەوام ئاگادارم کردوونەتەوە و بە ڕوونی 
فەرموومە: ’گوێم لێ بگرن.‘ ٨ نە گوێی�ان گرت و نە گوێی�ان شل کرد، هەر�ەکە 
ئەم  نەفرەتەکانی  من�ش هەموو  بەدوای کەللەڕەق��ە خراپەکەی خۆی کەوت، جا 
بەاڵم  بکەن،  پیێ  کاری  کە  پیێکردن  فەرمانم  ئەوەی  هێنا،  بەسەر�اندا  پە�مانەم 

نە�انکرد.“«
و  �ەهودا  پی�اوانی  لەنێو  زان�وە  پی�النگێڕ�م  »بە  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدان  ٩ ئ�نجا 

ڕەت�ان  پیێشوو�ان، کە  باوباپی�رانی  تاوانی  ١٠ گەڕانەوە سەر  ئۆرشەل�م.  دان�شتووانی 
ئەوەی  بۆ  د�کە  بگرن، کەوتنە دوای خوداوەندەکانی  پە�امەکەم  لە  کردەوە گوێ 
کە  شکاند  پە�مانە�ان  ئەو  �ەهودا  بنەماڵەی  و  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  ب�ان�ەرستن. 
من  ”ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان  ئەوە  ١١ لەبەر  بەستم.  باوباپی�ران�ان  لەگەڵ 
و  دەکەن  بۆ  هاوارم  جا  بن،  دەرباز  لێیی  نەتوانن  کە  دەهێنم  بەسەردا  بەاڵ�ەک�ان 
من�ش گوێی�ان لێ ناگرم. ١٢ شارۆچکەکانی �ەهودا و دان�شتووانی ئۆرشەل�م دەچن 
لە  ئەوان  بەاڵم  دەسووتێنن،  بۆ  بخوور�ان  خوداوەندانەی  ئەو  بۆ  دەبەن  هاوار  و 
کاتی بەاڵ�ان ڕزگار�ان ناکەن. ١3 ئەی �ەهودا، خوداوەندەکانت هێندەی ژمارەی 
شارۆچکەکانت بوون، قوربانگاتان هێندەی ژمارەی شەقامەکانی ئۆرشەل�م بوون 

بۆ بخوور سووتاندن بۆ خوداوەندی بەعلی شەرمەزاری.“
١4 »تۆش لە پیێناوی ئەم گەلە نوێژ مەکە و لە پیێناو�ان پاڕانەوە و نزا بەرز مەکەرەوە، 

چونکە لە کاتی هاوارکردن�ان بۆم لەبەر بەاڵکە�ان گوێی�ان لێ ناگرم.

 ١5 »ئەی ئەو�ندارەکەم، لە پەرستگاکەم چی دەکە�ت،
پالنگێڕ�ت لەگەڵ زۆر ال�ەن داڕشتووە،   

ئا�ا گۆشتی قوربانی پی�رۆزکراو سزات لەسەر الدەبات؟   
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  کاتێک خراپە دەکە�ت،
ئ�نجا دڵخۆش دەب�ت.«   

 ١٦ �ەزدان ناوی لێنا�ت زە�توونی سەوز
لەگەڵ بەروبووم بە شێوەی جوان،   

  بەاڵم بە دەنگی هاتوهەرا�ەکی گەورە
ئاگری لەسەر کردەوە   

جا لقەکانی دەشکێنرێن.   

١7 �ەزدانی سوپاساالر، ئەوەی تۆی چاند، بڕ�اری دا تووشی بەاڵتان بکات، لەبەر 

خراپەکەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و بنەماڵەی �ەهودا، کە بخوور�ان بۆ بەعل سووتاند، 
بەو خراپە�ە پەست�ان کردم.

�پیالن لە دژی یەرمیا
١٨ �ەزدان پی�النی ئەوانی بۆ من ئاشکرا کرد، جا زان�م، لەم کاتەدا کردارەکانی 

ببردرێت،  سەربڕ�ن  بۆ  دەستەمۆ  بەرخێکی  وەک  ١٩ من�ش  پی�شاندام.  ئەوانی 
نەمزانی پی�الن�ان لە دژی من گێڕاوە و دەڵێن:

  »با دارەکە بە بەرەکە�ەوە لەناو ببە�ن،
با لە خاکی ز�ندووان ب�بڕ�نەوە،   

ئ�تر �ادی ناوی ناکرێتەوە.«   
 ٢٠ بەاڵم تۆ، ئەی �ەزدانی سوپاساالر، دادوەری ڕاستودروست،

تاق�کەرەوەی مێشک و دڵ،   
  با تۆڵەسەندنەوەت لەوان بب�نم،

چونکە کێشەی خۆمم بە تۆ س�ارد.   

٢١ »لەبەر ئەوە فەرما�شتی �ەزدان ئەمە�ە سەبارەت بە پی�اوانی عەناتۆت، ئەوانەی 

داوای گ�انی تۆ دەکەن و دەڵێن: ”بە ناوی �ەزدانەوە پە�ام ڕامەگە�ەنە، با بە دەستی 
”من  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  �ەزدانی  ئەوە  ٢٢ لەبەر  نەتکوژ�ن.“  خۆمان 
دەمرن.  قاتوقڕی  بە  و کچ�ش�ان  کوڕ  و  دەمرن  بە شمشێر  الوان  دەدەم،  سزا�ان 
پی�اوانی  بەسەر  بەاڵ  سزادان�ان  ساڵی  لە  چونکە  نامێنێتەوە،  بۆ  ٢3 پاشماوەش�ان 

عەناتۆتدا دەهێنم.“«

سکااڵنامەی یەرمیا

 ئەی �ەزدان، تۆ ڕاستودروست�ت١٢ ١

کاتێک سکااڵی خۆم بۆ تۆ دەهێنم.   
  لەگەڵ ئەوەشدا سەبارەت بە حوکمەکانی تۆ دەدوێم:

بۆچی ڕێگای بەدکاران سەرکەوتووە؟   
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بۆچی هەموو ناپاکەکان ئاسوودەن؟   
٢ ئەوانت چاند و ڕەگ�ان داکوتا،  

گەشە�ان کرد و بەر�ان دا.   
  تۆ هەردەم لەسەر زاری ئەوان�ت

بەاڵم لە دڵ�ان دوور�ت.   
3 بەاڵم ئەی �ەزدان، تۆ دەمناس�ت،  

دەمب�ن�ت و لەالی خۆت دڵی من تاقی دەکە�تەوە.   
  وەک مەڕ بۆ سەربڕ�ن ج�ا�ان بکەوە!

بۆ ڕۆژی کوشتن تەرخان�ان بکە!   
4 هەتا کەی زەوی بگر�یێ و  

گ�ای هەموو کێڵگەکان وشک بێت؟   
  لەبەر خراپەی دان�شتووانەکەی

ئاژەڵ و باڵندە لەناوچوون،   
چونکە گوت�ان: »خودا کۆتا�یی ئێمە ناب�نێت.«   

وەاڵمی خودا
5 »ئەگەر لە ڕاکردن لەگەڵ پی�ادەکان ماندوو ب�ت،  

ئەی چۆن پیێشبڕکێ لەگەڵ ئەس�ەکان دەکە�ت؟   
  ئەگەر لەسەر خاکێکی سەالمەت ساتمە دەکە�ت و دەکەو�ت،

ئەی لە دەوەنەکانی ڕووباری ئوردون چی دەکە�ت؟   
٦ براکانت و بنەماڵەکەشت،  

ئەوان�ش ناپاک��ان لەگەڵ کرد�ت،   
  ئەوان�ش پڕ بەدەم بەدواتدا هاوار�ان کرد.

لێ�ان دڵن�ا مەبە، هەرچەندە باسی چاکەش�ان بۆ کرد�ت.   

7 »واز لە ماڵی خۆم دەهێنم،  
م�راتی خۆم ڕەت دەکەمەوە،   

  ئەو�ندارەکەی خۆم
دەخەمە چنگی دوژمەنەکان�ەوە.   

٨ م�راتەکەم لێم دەبێتە  
شێرێک لە دارستان،   
  بەسەرمدا دەنەڕێنێت،

لەبەر ئەوە دژا�ەتی دەکەم.   
٩ ئا�ا م�راتەکەم مەلی گۆشتخۆری خاڵدارە،  

کە مەلە گۆشتخۆرەکانی د�کە چواردەور�ان داوە و هێرش�ان کردووەتە سەری؟   
  بڕۆن هەموو ئاژەڵە کێو�ی�ەکان کۆبکەنەوە،
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ب�انهێنن بۆ خواردن.   
 ١٠ زۆر شوان ڕەزەمێوەکەی من تێکدەدەن،

کێڵگەکەی من پیێ�ەست دەکەن.   
  کێڵگە ئارەزووبەخشەکەی من
دەکەنە چۆڵەوان��ەکی کاول.   

 ١١ دە�کەنە کاولگە،
کاولگە ش�وەن بۆ من دەگێڕێت.   

  هەموو زەوی کاول دەبێت،
چونکە کەس ن��ە گرنگی پیێبدات.   

 ١٢ لەسەر هەموو گردۆڵکەکانی چۆڵەوانی
تااڵنکەران دێن،   

  چونکە شمشێری �ەزدان
لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هەتا ئەم پەڕی دەخوات،   

ئاشتی بۆ ه�چ کەسێک نابێت.   
 ١3 گەنم دەچێنن و دڕک دەدورنەوە،

ماندوو دەبن و قازانج ناکەن.   
  ئ�تر شەرمەزار دەبن لە بەروبوومەکەتان،

لە گڕی تووڕە�یی �ەزدان.«   

دەست�ان  کە  دراوسێم  بەدکارانەی  نەتەوە  »ئەو  دەفەرموێت:  ئەمە  ١4 �ەزدان 

ڕ�شەکێش�ان  خاکەکەدا  لە  ئەوەتا  گەلەکەم،  ئ�سرائ�لی  دامە  کە  دا  م�راتەکەم  لە 
ئەوەی  ١5 لەدوای  دەکەم.  ڕ�شەکێش  لەناوەڕاست�ان  �ەهوداش  بنەماڵەی  و  دەکەم 
م�راتەکەی  بۆ  دێتەوە، هەر�ەکە  پیێ�اندا  بەزە�ی�م  دەگەڕێمەوە  دەکەم،  ڕ�شەکێش�ان 
فێرکرد  من�ان  گەلەکەی  ڕابردوو  ١٦ لە  دەگەڕێنمەوە.  خۆی  خاکەکەی  بۆ  و  خۆی 
سوێند بە ناوی بەعل بخۆن، بەاڵم ئەگەر ئێستا بە تەواوی فێری نەر�تی گەلەکەی 
من ببن، ئەگەر سوێند�ان بە ناوی من خوارد و گوت�ان: ”بە �ەزدانی ز�ندوو،“ ئەوا 
لەنێو گەلەکەم بن�اد دەنرێن. ١7 بەاڵم هەر نەتەوە�ەک ئەگەر گوێ نەگرێت، من لە 

ڕەگەوە ڕ�شەکێشی دەکەم و لەناوی دەبەم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ش�پێنێکی کەتان

لە ١3 و  بکڕە  خۆت  بۆ  کەتان  پشتێنێکی  »بڕۆ  فەرمووم:  پیێ  ئەمەی   �ەزدان  ١

ناوقەدی خۆتی ببەستە، بەاڵم مە�خەرە ناو ئاوەوە.« ٢ من�ش پشتێنم کڕی، 
بەپیێیی فەرمانی �ەزدان، لە ناوقەدی خۆمم بەست.

3 ئ�نجا دووبارە فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات: 4 »ئەو پشتێنەی کە کڕ�ت، کە لە 
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ناوقەدت بەستووە، هەستە و بڕۆ ب�بە پەراتa و لەوێ لە کەلێنی بەردێک ب�شارەوە.« 
5 من�ش بەپیێیی ئەوەی �ەزدان فەرمانی پیێ کردم چووم و لە پەرات شاردمەوە.

٦ دوای ماوە�ەکی درێژ، �ەزدان پیێیی فەرمووم: »هەستە، بڕۆ بۆ پەرات و لەوێ ئەو 

پشتێنە هەڵبگرە کە فەرمانم پیێکرد�ت لەوێ ب�شار�تەوە.« 7 من�ش چووم بۆ پەرات، 
هەڵمکۆڵی و پشتێنەکەم لەو شوێنە هەڵگرتەوە کە تێ�دا شاردبوومەوە، ئەوەتا ڕز�وە 

و بە کەڵکی ه�چ نا�ەت.
٨ ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات: ٩ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”ئاوا شانازی 

�ەهودا و شاناز�ی�ە مەزنەکەی ئۆرشەل�م دەڕزێنم. ١٠ ئەم گەلە بەدکارەی نا�ەوێت 
بەدوای  کەوتووە،  خۆی  کەللەڕەقی  بەدوای  و  بگرێت  من  قسەی  لە  گوێ 
ببات،  بۆ  کڕنۆش�ان  و  ب�ان�ەرستێت  ئەوەی  بۆ  دەکەوێت  د�کە  خوداوەندەکانی 
پشتێن  چۆن  ١١ وەک  نا�ەت.  ه�چ  کەڵکی  بە  کە  لێدێت  پشتێنەی  ئەم  وەک 
بنەماڵەی  هەموو  و  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  هەموو  ئاوا  دەبەسرتێت،  مرۆڤ  پشتی  لە 
�ەهودام لە پشتی خۆم بەست، هەتا ببنە گەلی من و ناو و شانازی و شکۆمەندی، 

بەاڵم گوێی�ان نەگرت.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

نموونەی گۆزەی شەراب
١٢ »جا ئەم فەرما�شتە�ان پیێ ڕابگە�ەنە: ”�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل ئەمە 

دەڵێن:  پیێت  جا  دەبێت.“  شەراب  پڕ  شەراب  گۆزە�ەکی  هەموو  دەفەرموێت: 
پیێ�ان  ١3 تۆش  دەبێت؟“  شەراب  پڕ  شەراب  گۆزە�ەکی  هەموو  نازان�ن  ئێمە  ”بۆ 
دەڵێ�ت: ”�ەزدان دەفەرموێت: ئەوەتا من هەموو دان�شتووانی ئەم خاکە پڕ دەکەم 
دان�شتوون، کاه�ن  تەختەکەی  لەسەر  لە داودن،  پاشا�انەی  ئەو  لە سەرخۆشی، 
دەکەم،  وردوخاش  �ەکتری  ١4 بە  ئۆرشەل�م.  دان�شتووانی  هەموو  و  پیێغەمبەران  و 
لە  نا�ەتەوە  بەزە�ی�م  و  ناپارێزم  دەست  و  ناسووتێت  دڵم  پیێکەوە،  کوڕ  و  باوک 

لەناوبردن�ان.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

مەترسی ڕا�پێچکراوان
 ١5 گوێ بگرن و گوێ شل بکەن،

لووتبەرز مەبن،   
چونکە �ەزدان فەرموو�ەتی.   

 ١٦ شکۆ بدەنە �ەزدانی پەروەردگارتان
بەر لەوەی تار�کی دابێنێت،   

  بەر لەوەی پەل بکوتن
لەسەر چ�ا بەر لە تار�کا�یی شەو.   

  ئێوە خواز�اری ڕووناک�ن

a 4 پەرات: �ان دەشێت ڕووباری فورات بێت.  
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بەاڵم ئەو دە�کاتە سێبەری مەرگ،   
دە�کاتە ئەنگوستەچاو.   
 ١7 بەاڵم ئەگەر گوێ نەگرن،

بە نهێنی دەگر�یێم   
لەبەر لووتبەرز�تان،   

  چاوەکانم بەکوڵ دەگر�یێن و
فرمێسک دەڕێژێت،   

چونکە مێگەلی �ەزدان ڕاپیێچ کرا.   

 ١٨ بە پاشا و بە شاژنی دا�ک بڵێ:
»لەسەر تەختەکان وەرنە خوارەوە،   

  چونکە تاجی شکۆمەند�تان
لەسەرتان دێتە خوارەوە.«   

 ١٩ شارەکانی نەقەب دادەخرێن و
کەس ن��ە ب�انکاتەوە.   

  هەموو �ەهودا ڕاپیێچ دەکرێ،
سەراپای ڕاپیێچ دەکرێن.   

 ٢٠ چاوت هەڵبڕەa و
ئەوانە بب�نە کە لە باکوورەوە دێن!   

  کوا ئەو مێگەلەی پیێت درا،
ئەو مەڕانەی شاناز�ت پیێوە دەکردن؟   

 ٢١ چی دەڵێیی کاتێک �ەزدان ئەوانەت لەسەر دادەنێت
کە فێری هاوپە�مان�ت کردن؟   

  ئا�ا ژان ناتگرێت
وەک ئەو ژنەی منداڵی دەبێت؟   

 ٢٢ ئەگەر لە دڵی خۆتدا بڵێیی،
»بۆچی ئەمانەم بەسەرهات؟«   

  لەبەر زۆری تاوانت، دامێنت هەڵکرا
دەستدرێژ�ی�ان کردە سەرت.   

 ٢3 ئا�ا حەبەشی دەتوانێت پیێستی خۆی بگۆڕێت،
�ان پڵنگ بەڵەکەکانی؟   

  ئێوەش ناتوانن چاکە بکەن،
کە لە خراپە ڕاهاتوون!   

a ٢٠ مەبەستی لە شاری ئۆرشەل�مە.  
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 ٢4 »وەک پووش پەرت�ان دەکەم
کە بای چۆڵەوانی هەڵ�دەگرێت.«   

 ٢5 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەمە بەختی تۆ�ە،
ئەو بەشەی لەال�ەن منەوە پیێتدراوە،   

لەبەر ئەوەی منت لەب�ر کرد و   
پشتت بە خوداوەندی درۆ�ی�ن بەست.   

 ٢٦ من�ش دامێنت بەسەر ڕووتدا هەڵدەدەمەوە،
ئ�نجا دەستدر�ژ�ت دەکرێتە سەر!   

 ٢7 داوێن��سی و ح�الندنت،
بێڕوو�یی لەشفرۆش�ت!   

  لەسەر گردەکان و کێڵگەکان
قێزەون��ەکانی تۆم ب�نی.   

  ئەی ئۆرشەل�م، قوڕبەسەرت!
هەتا کەی پاک ناب�تەوە؟«   

وشکەساڵی و برسیپێپ�ی و شمشێر

 ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بۆ �ەرم�ا سەبارەت بە وشکەساڵ��ەکە:١4 ١

»�ەهودا ش�وەن دەگێڕێت و  ٢  
شارەکانی دادەڕزێن،   

  بۆ خاکەکە ماتەم دەگێڕن،
هاواری ئۆرشەل�م�ش بەرزبووەوە.   

3 گەورەکان خزمەتکارەکانی خۆ�ان بۆ ئاو نارد،  
هاتنە سەر ئەمباراوەکان،   
بەاڵم ئاو�ان نەدۆز�ی�ەوە.   

  بە گۆزەی بەتاڵەوە گەڕانەوە،
شەرمەزار و ڕ�سوا بوون،   
سەری خۆ�ان شۆڕکرد.   

4 لەبەر ئەوەی خاکەکە شەقار شەقار بووە،  
چونکە باران لە زەو�ی�ەکە نەباری،   

  جوت�اران شەرمەزاربوون،
سەری خۆ�ان شۆڕکرد.   

5 تەنانەت مامز�ش لە کێڵگەدا  
بەچکەی بوو و وازی لێیی هێنا،   

چونکە گ�ا نەبوو.   
٦ کەرەکێو�ی�ەکان لەسەر گردۆڵکەکان ڕاوەستان،  
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وەک چەقەڵ با�ان هەڵمژی،   
  چاو�ان شل بوو،

چونکە گ�اوگۆڵ ن��ە.«   

7 لەگەڵ ئەوەی تاوانەکانمان شا�ەت�مان لەسەر دەدەن،  
ئەی �ەزدان، لەبەر خاتری ناوی خۆت شتێک بکە،   

  چونکە هەڵگەڕانەوەکانمان زۆر بوون،
دەرهەق بە تۆ گوناهمان کرد.   

٨ ئەی ه�وای ئ�سرائ�ل،  
ئەی ڕزگارکەرەکەی کاتی تەنگانە،   

  بۆچی لە خاکەکە وەک نامۆ دەب�ت،
وەک ڕێبوارێک بۆ تەنها شەوێک بمێنێتەوە؟   

٩ بۆچی وەک پی�اوێکی حەپەساو دەب�ت،  
وەک پاڵەوانێک توانای ڕزگارکردنی نەبێت؟   

  ئەی �ەزدان، تۆ لەناوەڕاستمانی و
ئێمە ناوی تۆ هەڵدەگر�ن،   

بەجێمان مەهێڵە!   

١٠ �ەزدان ئاوا بەم گەلە دەفەرموێت:

  »بەڕاستی حەز�ان لە گەڕان کرد،
خۆ�ان لێ نەپاراست.   

  جا �ەزدان�ش پەسەندی نەکردن،
ئێستا تاوانەکان�ان بەب�ر خۆی دەهێنێتەوە و   

لەسەر گوناهەکان�ان سزا�ان دەدات.«   

١١ هەروەها �ەزدان پیێیی فەرمووم: »نوێژ بۆ چاکەی ئەم گەلە مەکە. ١٢ هەرچەندە 

بەڕۆژووش بن گوێ لە هاوار�ان ناگرم، کاتێک قوربانی سووتاندن و پیێشکەشکراوی 
قاتوقڕی و دەرد  و  بە شمشێر  بەڵکو من  ناکەم،  قبوڵی  پیێشکەش بکەن  دانەوێڵە 

کۆتا�ی�ان پیێ دەهێنم.«
پیێ�ان  پیێغەمبەرەکان  ئەوەتا  بااڵدەست،  �ەزدانی  ئەی  »ئای،  گوتم:  ١3 من�ش 

دەڵێن: ”تووشی شمشێر و قاتوقڕی نابن، بەڵکو لەم شوێنەدا ئاشتی چەس�اوتان 
دەدەمێ.“«

پیێشب�نی  منەوە  ناوی  بە  درۆ  بە  پیێغەمبەرانە  »ئەو  فەرمووم:  پیێیی  ١4 �ەزدان�ش 

دەکەن. من نەمناردوون و دەستن�شانم نەکردوون و قسەم لەگەڵ نەکردوون. ئەوان 
بۆ  پیێشب�ن�تان  خۆ�ان  ب�ری  خە�اڵی  و  پڕوپووچی  و  فاڵگرتنەوە  و  درۆ  ب�ن�نی  بە 
ناوی  »بە  دەفەرموێت:  پیێغەمبەرانەوە  ئەو  لەبارەی  �ەزدان  ئەوە  ١5 لەبەر  دەکەن.« 
منەوە پیێشب�نی دەکەن و من�ش نەمناردوون، ئەوان دەڵێن: ”شمشێر و قاتوقڕی لەم 
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١٦ ئەو  لەناودەچن.  قاتوقڕی  و  بە شمشێر  خۆ�ان  پیێغەمبەرانە  ئەو  نابێت.“  خاکە 
شەقامەکانی  لە  و شمشێر  قاتوقڕی  لەبەر  دەکەن،  بۆ  پیێشب�نی  ئەوان  کە  گەلەش 
کچ�ان.  و  کوڕ  و  ژن  و  خۆ�ان  ب�اننێژێت،  ن��ە  کەس�ش  فڕێدەدرێن.  ئۆرشەل�م 

خراپەی شا�ستەی خۆ�ان بەسەر سەر�اندا دەڕێژم.
١7 »ئەم قسە�ە�ان پیێ دەڵێ�ت:

  »”با چاوەکانم فرمێسک بڕێژن
بە شەو و بە ڕۆژ بەبێ وەستان،   

  چونکە گەلەکەم، کچە پاک�زەکەم،
بر�نێکی ترسناکی هە�ە،   

لێدانێکی جەرگبڕ.   
 ١٨ ئەگەر بچمە دەرەوە بۆ کێڵگە،
بە شمشێر کوژراوان دەب�نم.   

  ئەگەر بێمە ناو شار،
نەخۆشەکانی قاتوقڕی دەب�نم،   

  چونکە پیێغەمبەر و کاه�ن�ش
بەناو زەو�ی�ەکدا دەگەڕێن و نازانن چی دەکەن.“«   

 ١٩ »ئا�ا بە تەواوی �ەهودات ڕەتکردووەتەوە؟
ئا�ا بێزت لە س��ۆن دەبێتەوە؟   
  بۆچی وا تووشی بەاڵت کرد�ن

کە چاکبوونەوەمان نەبێت؟   
  چاوەڕێیی ئاشتی بوو�ن،

بەاڵم چاکە نەهات،   
  هەروەها کاتی چاکبوونەوە،

بەاڵم ئەوەتا ترس.   
 ٢٠ ئەی �ەزدان، دان دەنێ�ن بە �اخ�بوونی خۆمان و

تاوانی باوباپی�رانمان،   
گوناهمان دەرهەق بە تۆ کرد.   

 ٢١ لە پیێناوی ناوی خۆت، ڕەتمان مەکەوە،
تەختی شکۆی خۆت ڕ�سوا مەکە،   

  پە�مانەکەی خۆت لەگەڵ ئێمە بەب�ر بێتەوە،
مە�شکێنە.   

 ٢٢ ئا�ا لەناو بتە پووچەکانی نەتەوەکان هە�ە باران ببارێنێت؟
�ان ئا�ا ئاسمان خۆی ڕەهێڵ دەبارێنێت؟   

  ئەی تۆ �ەزدانی پەروەردگارمان ن�ت؟
جا ه�وامان بە تۆ�ە،   
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چونکە تۆ ئەوەی کە هەموو ئەمانەت کردووە.«   

 ئ�نجا �ەزدان پیێیی فەرمووم: »تەنانەت ئەگەر موسا و ساموئێل�ش لەبەردەمم ١5 ١

لەبەرچاوی من  ناچێتە سەر ئەم گەلە.  ڕاوەستن داکۆک�تان لێ بکەن، دڵم 
پیێ�ان  تۆش  بچ�ن؟“  کوێ  ”بۆ  دەڵێن:  پیێت  کاتێک  ٢ جا  بڕۆن!  با  دەر�انبکە! 

دەڵێ�ت: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”ئەوانەی بۆ مردنن، بۆ مردن،
  ئەوانەی بۆ شمشێرن، بۆ شمشێر،
  ئەوانەی بۆ برس�ێت�ن، بۆ برس�ێتی،
  ئەوانەی بۆ ڕاپیێچن، بۆ ڕاپیێچ.“«

بۆ کوشتن،  دادەنێم، شمشێر  بەسەرەوە  دەفەرموێت: »چوار جۆر�ان  3 �ەزدان 

لەناوبردن.  و  خواردن  بۆ  کێو�ی�ەکان�ش  ئاژەڵە  و  باڵندە  ڕاکێشان،  بۆ  سەگەکان 
کوڕی  مەنەشەی  ئەوەی  لەسەر  دەتۆقن،  لێتان  زەوی  شانش�نەکانی  4 هەموو 

حەزق�ای پاشای �ەهودا لە ئۆرشەل�م کردی.

5 »ئەی ئۆرشەل�م، کێ دڵی پیێت دەسووتێت؟  
کێ بۆت خەمبار دەبێت؟   

کێ ئاوڕ دەداتەوە بۆ ئەوەی لە سەالمەت�ت ب�رسێت؟   
٦ تۆ وازت لە من هێنا،  

لێم �اخی دەبی،   
  لەبەر ئەوە دەست درێژدەکەمە سەرت و لەناوت دەبەم،

لە لێبوردنت بێزار بووم.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

7 »بە شەن شەن�ان دەکەم،  
لە دەروازەی شارەکانی خاکەکە.   

  جەرگسووتاوم کرد، گەلی خۆمم لەناوبرد،
ڕەفتاری خۆ�ان نەگۆڕی.   

٨ بێوەژنەکان�ان زۆر ز�اتر دەکەم،  
ز�اتر لە لمی دەر�ا.   

  لە ن�وەڕۆدا وێرانکەری بۆ دەهێنم
بۆ سەر دا�کی گەنجان.   

  لەناکاو
ترس و تۆقاندنی بەسەردا دەدەم.   
٩ دا�کی حەوت منداڵ س�س بوو،  

گ�انی س�ارد.   
  هێشتا ڕۆژ بوو خۆری ئاوابوو،
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شەرمەزار و ڕ�سوا بوو.   
  پاشماوەکەش�ان دەدەمە بەر شمشێر

لە بەرچاوی دوژمنان�ان.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٠ قوڕبەسەرم دا�کە، چونکە منت بوو،
پی�اوێک کە دەمەقاڵێ و ملمالنێیی لەگەڵ سەراپای خاکەکە هە�ە!   

  نە قەرزم کردووە و نە قەرز�ان داومەتێ،
کەچی هەمووان نەفرەتم لێ دەکەن.   

١١ �ەزدان فەرمووی:

  »بێگومان بۆ مەبەستی چاک دەربازت دەکەم،
بێگومان وا دەکەم دوژمن   

لە کاتی بەاڵ و لە کاتی تەنگانەدا لێت ب�اڕێنەوە!   

 ١٢ »کەس دەتوانێت ئاسن بشکێنێت،
ئاسنی باکوور و بڕۆنز؟   

 ١3 »سامان و گەنج�نەکانت
دەکەم بە تااڵنی، بەبێ نرخ،   

  لەبەر هەموو گوناهەکانت،
لە سەراپای خاکەکەت.   

 ١4 دەتکەمە کۆ�لەی دوژمنەکانت،
لە خاکێک نەتناس�بێت،   

  چونکە تووڕە�ی�م گڕی گرتووە
وەک ئاگرێک دەتانسووتێنێت.«   

 ١5 »ئەی �ەزدان، تۆ دەزان�ت،
بەب�ری خۆتم بهێنەرەوە و گرنگ�م پیێبدە،   

تۆڵەم بستێنەوە لە چەوسێنەرانم.   
  وا مەکە بەهۆی پشوودرێژی تۆ لەناوبچم،

بزانە کە لەبەر تۆ بەرگەی ڕ�سوا�ی�م گرت.   
 ١٦ کاتێک فەرموودەکانی تۆ هات، خواردم

بۆم بووە ما�ەی شادی و خۆشحاڵی دڵم،   
  چونکە من ناوی تۆم هەڵگرتووە،

ئەی �ەزدان، خودای سوپاساالر.   
 ١7 قەت لە کۆڕی گاڵتەجاڕان دانەن�شتووم،

لەگەڵ�ش�ان دڵخۆش نەبووم.   
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  بە تەنها دان�شتم، چونکە دەستی تۆم لەسەر بوو،
پڕت کردم لە تووڕە�یی.   

 ١٨ بۆچی ژانم کۆتا�یی نا�ەت،
بر�نەکەم بێ چارە�ە و نا�ەوێت چاک بێتەوە؟   

  ئا�ا وەک کەندێکی فر�ودەر دەب�ت بۆم،
وەک کان��ەک جێیی متمانە نەبێت؟«   

١٩ لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەگەر تۆبە بکە�ت، دەتگەڕێنمەوە الی خۆم
تاکو وەک بەندەی خۆم لەبەردەستم ڕاوەست�ت.   

  ئەگەر قسەی بە نرخ بکە�ت، نەک بێبەها،
دەتکەمە وتەبێژی خۆم.   

  با ئەو گەلە بگەڕێتەوە الی تۆ،
بەاڵم تۆ نەگەڕێی�تەوە الی ئەوان.   

 ٢٠ دەتکەمە شوورا بۆ ئەو گەلە،
شوورا�ەکی بڕۆنزی پتەو،   

  لەگەڵت دەجەنگن
بەاڵم دەرەقەتت نا�ەن،   

  چونکە من لەگەڵتدام،
بۆ ڕزگارکردن و بۆ فر�اکەوتنت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ٢١ »لە دەستی خراپەکاران فر�ات دەکەوم و

لە چنگی زۆرداران دەتکڕمەوە.«   

ڕۆژی لێقەومان

لەم ١٦ و  مەهێنە  ٢ »ژن  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی   ئ�نجا  ١

شوێنەدا کوڕ و کچت نەبێت.« 3 �ەزدان سەبارەت بەو کوڕ و کچانەی لەم 
شوێنەدا لەدا�ک بوون و سەبارەت بە دا�کان�ان کە ئەوان�ان بووە و سەبارەت بە 
باوکان�ان کە لەم خاکەدا ئەوان�ان خستووەتەوە ئەمە دەفەرموێت: 4 »بە نەخۆشی 
لەسەر  زبڵ  بە  دەبن  بەڵکو  نانێژرێن،  و  ناگێڕدرێت  بۆ  ش�ن�ان  دەمرن،  کوشندە 
ڕووی خاکەکە. ئەوانە بە شمشێر و قاتوقڕی لەناودەچن، تەرم�ان دەبێتە خۆراکی 

باڵندە و ئاژەڵە کێو�ی�ەکان.«
ش�نگێڕان  بۆ  مەڕۆ  و  پرسەگێڕ  ماڵی  بۆ  »مەچۆ  دەفەرموێت:  ئەمەش  5 �ەزدان 

بەزە�ی�م  و  نەگۆڕ  ئاشتی خۆم، خۆشەو�ستی  مەکە، چونکە  لێ  سەرەخۆش��ان  و 
بۆ  ش�ن�ان  و  نانێژرێن  دەمرن،  خاکە  لەم  بچووک  و  ٦ گەورە  داماڵ�وە.  گەلە  لەم 
7 لە ماتەم  ناڕنێتەوە.  نادات و قژی  لە خۆی  ئەوان  لە خەمی  ناگێڕدرێت و کەس 
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کەس ش�وەغەر�بە�ان بۆ نابات بۆ ئەوەی سەرەخۆش��ان لێ بکات، سەبارەت بە 
نەر�تی مردوو کەس جامی سەرەخۆشی پیێشکەش ناکات، تەنانەت لەبەر دا�ک 

و باوک�ش�ان.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
دابن�ش�ت  لەگەڵ�ان  ئەوەی  بۆ  هەبێت،  داوەتی  ماڵێک  مەچووە  ٨ »هەروەها 

ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  �ەزدانی  ٩ چونکە  بخۆ�تەوە،  و  بخۆ�ت  و 
دەفەرموێت: ئەوەتا من لەم شوێنەدا و لە سەردەمی ئێوە و لەبەرچاوی ئێوە دەنگی 

شادی و دەنگی خۆشی و دەنگی زاوا و دەنگی بووک ڕادەگرم.
١٠ »جا کاتێک هەموو ئەم قسانەت بەم گەلە ڕاگە�اند لێت دەپرسن: ”بۆچی 

و  چ��ە  تاوانمان  فەرمووە؟  ئێمە  بە  سەبارەت  گەورە�ەی  بەاڵ  ئەم  هەموو  �ەزدان 
گوناهمان چ��ە کە دەرهەق بە �ەزدانی پەروەردگارمان ئەنجاممان داوە؟“ ١١ تۆش 
پیێ�ان دەڵێ�ت، �ەزدان دەفەرموێت: ”لەسەر ئەوەی باوباپی�رانتان واز�ان لە من هێنا، 
واز�ان  بردن.  بۆ  کڕنۆش�ان  و  پەرست  ئەوان�ان  و  کەوتن  د�کە  خوداکانی  دوای 
ز�اتر  باوباپی�رانتان  لە  ١٢ ئێوەش  نەبوون.  فێرکردنەکانی من  لە من هێنا و گوێڕا�ەڵی 
خراپەتان کرد، ئەوەتا هەر�ەکە بەدوای کەللەڕەق��ە خراپەکەی خۆی کەوتووە، لە 
ج�اتی ئەوەی گوێڕا�ەڵی من بن. ١3 لەبەر ئەوە لەم خاکە فڕێتاندەدەمە دەرەوە بۆ 
خاکێک کە نە ئێوە و نە باوباپی�رانتان نەتانناس�وە. لەوێ بە شەو و ڕۆژ خوداکانی 

د�کە دەپەرستن، چونکە من لەگەڵتان م�هرەبان نابم.“«
١4 هەروەها �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە سەردەمێک دێت، چ�تر ناڵێن: ”بە 

�ەزدانی ز�ندوو، ئەوەی نەوەی ئ�سرائ�لی لە خاکی م�سرەوە دەرهێنا،“ ١5 بەڵکو 
باکوورەوە  خاکی  لە  ئ�سرائ�لی  نەوەی  ئەوەی  ز�ندوو،  �ەزدانی  ”بە  دەڵێن: 
ئەوەی  لەبەر  دەر�کردن.“  ئەوێ  بۆ  خاکانەی  ئەو  هەموو  لە  هەروەها  و  دەرهێنا 

دە�انگەڕێنمەوە بۆ خاکەکە�ان، ئەوەی دام بە باوباپی�ران�ان.«
لە ماس�گران، جا  ئێستا دەنێرم بەدوای زۆرێک  ١٦ �ەزدان دەفەرموێت: »بەاڵم 

لەسەر  و  ڕاوچ��ان  لە  زۆرێک  بەدوای  دەنێرم  ئەمە  پاش  دە�انگرن.  ماسی  وەک 
هەموو کێوێک و هەموو گردێک و لە کون و کەلەبەری بەردەکان ڕاو�ان دەکەن، 
ن�ن  شاردراوە  من  لەبەردەم  ڕێگاکان�ان  ڕێگاکان�انە،  هەموو  لە  چاوم  ١7 چونکە 

و  تاوان  لەسەر  ئەوەندە سزا�ان دەدەم  ١٨ دوو  نەبووە.  بزر  لەبەرچاوم  تاوانەکە�ان  و 
گوناهەکان�ان، لەسەر ئەوەی خاکی من�ان بە کەالکی بتەکان�ان گاڵو کردووە و 

م�راتەکەی من�ان پڕکردووە لە قێزەونەکان�ان.«

 ١٩ ئەی �ەزدان، ئەی هێز و قەاڵی من،
ئەی پەناگای من لە ڕۆژی تەنگانە،   

  نەتەوەکان لەوپەڕی زەو�ی�ەوە
بۆ الی تۆ دێن و دەڵێن:   

  »باوباپی�رانمان تەنها خوداوەندی درۆ�ی�ن�ان بە م�رات بۆ ما�ەوە،
بتی پووچی بێ کەڵک.   



١4٢٢�ەرم�ا ١٦

 ٢٠ ئا�ا مرۆڤ خوداوەند بۆ خۆی دروستدەکات؟
بەڵێ، بەاڵم خودا ن�ن!«   

 ٢١ »لەبەر ئەوە ئەوەتا پیێ�ان دەناسێنم،
ئەم جارە دەسەاڵت و هێزی خۆم�ان   

پیێ دەناسێنم.   
  ئ�نجا ئەوان دەزانن
کە ناوم �ەزدانە.   

 »گوناهەکانی �ەهودا بە قەڵەمی ئاسن نووسراوە،١7 ١

بە نووکی ئەڵماس هەڵکۆڵراوە،   
  لەسەر پەڕەی دڵ�ان و

لەسەر قۆچی قوربانگاکان�ان.   
٢ تەنانەت منداڵەکان�ش�ان ئەوانە�ان بەب�ر دێتەوە،  

aقوربانگا و ستوونە ئەشێراکان�ان   
  کە لەالی دارە سەوزەکان و

لەسەر کێوە بەرزەکان بوون.   
3 چ�اکەی خۆم لە دەشتودەر و  

سامان و هەموو گەنج�نەکانی تۆ   
  دەکەم بە تااڵنی،

لەگەڵ نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکانت،   
چونکە لەنێو خاکەکەت گوناهت کرد.   
4 بەخۆت دەستبەردار دەب�ت لەو م�راتەی  

کە بە تۆم بەخشی،   
  دەتکەمە کۆ�لەی دوژمنەکانت
لە خاکێک کە نەتناس�بێت،   

  چونکە ئاگرتان بەردا�ە تووڕە�ی�م
هەتاهەتا�ە گڕدەگرێت.«   

5 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »نەفرەت لێکراوە ئەو کەسەی پشت بە ئادەم�زاد دەبەستێت،
متمانەی بە هێزی مرۆڤانە هە�ە و   

دڵی لەسەر �ەزدان الدەبات.   
٦ وەک بنچکێک لە ب�ابان دەبێت،  

چاکە ناب�نێت کاتێک دێت،   
  لە گەرمەسێر ن�شتەجێ دەبێت لە چۆڵەوانی،

a ٢ ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  
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لە زەو�ی�ەکی خوێی��ن کە کەسی تێدا ناژ�یێت.   

7 »بەاڵم بەرەکەتدارە ئەو کەسەی پشت بە �ەزدان دەبەستێت و  
متمانەی پیێیی هە�ە.   

٨ وەک دارێک دەبێت، شەتڵکراو لەدەم ئاو،  
لەدەم جۆگە ڕەگ دادەکوتێت،   

  لە گەرما ناترسێت،
گەاڵکانی سەوزن،   

  گوێ بە وشکەساڵی نادات،
لە بەروبووم دان ناوەستێت.«   

٩ دڵ لە هەموو شتێک فر�ودەرترە و  
دەرمانی ن��ە،   

کێ دە�ناسێت؟   

 ١٠ »من �ەزدانم، دڵ دەپشکنم،
دەروون تاقی دەکەمەوە،   

  بۆ ئەوەی هەر�ەکە بەگوێرەی ڕەفتارەکەی پیێیی بدەم،
بەگوێرەی شا�ستە�یی کردارەکانی.«   

 ١١ وەک کەوێک کڕکەوتبێت بەسەر ئەو هێلکانەی خۆی نە�کردبێت،
دەوڵەمەندێک بە ناڕەوا�یی دەوڵەمەند بووبێت،   

  لە ن�وەی تەمەنی وازی لێ دەهێنێت،
لە کۆتا�ی�شدا دەبێتە گێل.   

 ١٢ تەختی شکۆمەند�ی�ە، هەر لە سەرەتاوە بەرزە،
شوێنی پی�رۆزگاکەمان.   

 ١3 ئەی �ەزدان، ه�وای ئ�سرائ�ل!
هەموو ئەوانەی وازت لێ دێنن، شەرمەزار دەبن،   
a،ئەوانەی لە تۆ الدەدەن، لەسەر خۆڵ دەنووسرێن  

چونکە واز�ان لە �ەزدان هێنا،   
لە کانی ئاوی ژ�ان.   

 ١4 ئەی �ەزدان، چاکم بکەرەوە، چاک دەبمەوە،
ڕزگارم بکە، ڕزگار دەبم،   

چونکە ستا�شی من هەر بۆ تۆ�ە.   
 ١5 ئەوەتا ناحەزانم پیێم دەڵێن:
»کوا فەرما�شتی �ەزدان؟   

a ١3 چارەنووس�ان مردنە.  
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با ئێستا بێتە دی!«   
 ١٦ من�ش هەرگ�ز لەوە الم نەدا شوان بم لەالی تۆ،

تۆ دەزان�ت کە خواز�اری ڕۆژی کوشندە نەبووم.   
چی لە دەمم هاتووەتە دەرەوە لەبەردەمی خۆت بووە.   

 ١7 ئەی �ەزدان، مەمتۆقێنە،
تۆ پەناگای منی لە ڕۆژی لەناوچوون.   

 ١٨ با ڕاونەرانم شەرمەزار بن
بەاڵم من شەرمەزار نەبم،   

  با ئەوان بتۆقن
بەاڵم من نەتۆقم.   

  ڕۆژی لەناوچوون�ان بەسەردا بهێنە،
دوو ئەوەندە وردوخاش�ان بکە.   

تەرخانکردنی ڕۆژی شەممە
بوەستە،  گەل  نەوەی  دەروازەی  لەالی  و  »بڕۆ  فەرمووم:  پیێ  ئاوای  ١٩ �ەزدان 

لە هەموو  پیێ�دا دێنە ژوورەوە و دەچنە دەرەوە، هەروەها  پاشاکانی �ەهودا  ئەوەی 
دەروازەکانی د�کەی ئۆرشەل�م بوەستە. ٢٠ پیێ�ان بڵێ: ”گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان 
ئۆرشەل�م،  دان�شتووانی  و هەموو  �ەهودا  و هەموو  �ەهودا  پاشاکانی  ئەی  بگرن، 
ئەوانەی لەم دەروازانەوە دێنە ژوورەوە. ٢١ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ئاگاداری خۆتان 
بن و لە ڕۆژی شەممەدا ه�چ بارێک هەڵمەگرن و بەناو دەروازەکانی ئۆرشەل�مدا 
مەهێننە  ماڵەکانتانەوە  لە  شەممەدا  ڕۆژی  لە  بارێک�ش  ٢٢ ه�چ  ژوورەوە.  ب�هێننە 
دەرەوە و ه�چ کارێک مەکەن، ڕۆژی شەممە تەرخان بکەن، وەک ئەوەی فەرمانم 
نەدا و کەللەڕەق��ان  پیێیی  نەگرت و گوێی�ان  ٢3 بەاڵم گوێی�ان  باوباپی�رانتان کرد.  بە 
کرد، نە�انب�ست و تەمبێ نەبوون. ٢4 بەاڵم ئەگەر بە تەواوی گوێم لێ بگرن، لە 
ڕۆژی شەممە ه�چ بارێک نەهێننە ناو دەروازەکانی ئەم شارە و ڕۆژی شەممەتان 
تەرخان کرد، بۆ ئەوەی ه�چ کارێکی تێدا نەکەن، ٢5 ئەوا پاشا�انی سەر تەختی 
داود لەگەڵ پی�اوە گەورەکان بە دەروازەکانی ئەم شارەدا دێنە ژوورەوە، لەگەڵ پی�اوە 
دان�شتووانی  و  �ەهودا  پی�اوانی  لەگەڵ  ئەس�ەوە،  و  بە سواری گال�سکە  گەورەکان 
ئۆرشەل�م دێن، ئەم شارەش هەتاهەتا�ە ئاوەدان دەبێت. ٢٦ ئ�نجا لە شارۆچکەکانی 
�ەهودا، لە دەوروبەری ئۆرشەل�م، لە خاکی بن�ام�ن، لە زوورگەکانیa خۆرئاوا، لە 
قوربانی سەربڕاو،  و  قوربانی سووتاندن  دێن.  نەقەبەوە  لە  و  ناوچە شاخاو�ی�ەکان 
ماڵی  ناو  دەهێننە  سوپاسگوزاری  قوربانی  و  بخوور  دانەوێڵە،  پیێشکەشکراوی 
�ەزدانەوە. ٢7 خۆ ئەگەر گوێ لە من نەگرن بۆ تەرخانکردنی ڕۆژی شەممە، بەردەوام 
بوون لەوەی بە بارەوە بێنە ناو دەروازەکانی ئۆرشەل�م، ئەوا من ئاگرێکی نەکوژاوە 

a ٢٦ زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  
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فەرما�شتی  ئەوە  لەناودەبات.“«  قەاڵکانی  کە  ئۆرشەل�م  دەروازەکانی  بەردەدەمە 
�ەزدانە.

لە ماڵی گۆزەکەر

 ئەمە ئەو پە�امە�ە کە لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ �ەرم�ا هات: ٢ »هەستە و بەرەو ١٨ ١

ڕادەگە�ەنم.«  پیێ  پە�امی خۆمت  لەوێ  ماڵی گۆزەکەرەکە،  بۆ  بڕۆ  خوارەوە 
کار  چەرخەکە  لەسەر  ب�ن�م  گۆزەکەرەکە،  ماڵی  بۆ  چووم  خوارەوە  بەرەو  3 من�ش 

جا  تێکچوو،  دەکرد،  دروستی  لە گڵ  دەفرەی گۆزەکەرەکە  ئەو  4 بەاڵم  دەکات. 
دووبارە کرد�ی�ەوە بە دەفرێکی د�کە، بەو شێوە�ەی گۆزەکەرەکە پیێیی باش بوو.

5 ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات: ٦ »ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا من ناتوانم 

وەک ئەم گۆزەکەرەتان لەگەڵ بکەم؟ ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئێوە لەناو دەستی 
منن هەروەک گڵ لەناو دەستی گۆزەکەر. 7 ئەگەر هەر کاتێک لەبارەی نەتەوە�ەک 
و شانش�نێکەوە باسی ڕ�شەکێشکردن و بەزەوی دادان و لەناوبردنم کردبێت، ٨ ئەو 
نەتەوە�ەی کە لەبارە�ەوە دواوم، لە خراپەکەی تۆبە دەکات، ئ�نجا من�ش پاشگەز 
لەبارەی  کاتێک�ش  هەر  ٩ ئەگەر  بکەم.  تووشی  بەتەمابووم  بەاڵ�ەی  لەو  دەبمەوە 
لەبەرچاوم  ١٠ بەاڵم  بکەم،  چاندن  و  بن�ادنان  باسی  شانش�نێکەوە  و  نەتەوە�ەک 
خراپە بکات و گوێڕا�ەڵی من نەبێت، ئەوا من�ش پاشگەز دەبمەوە لەو چاکە�ەی 

کە فەرمووم بۆی بکەم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  و  �ەهودا  پی�اوانی  بە  ١١ »ئێستاش 

دژی  لە  پی�النێک  و  دەکەم  ئامادە  بۆ  بەاڵ�ەکتان  من  ئاگاداربن!  دەفەرموێت: 
ئێوە دادەڕێژم. جا لەبەر ئەوە بگەڕێنەوە، هەرکەسە و لە ڕێگا خراپەکانی، ڕێگا و 
کردەوەکانی خۆتان چاک بکەنەوە.“ ١٢ بەاڵم گوت�ان: ”بێ سوودە، چونکە ئێمە 
دوای ب�روڕای خۆمان دەکەو�ن، هەر�ەکەمان بەپیێیی کەللەڕەق��ە خراپەکەی خۆی 

دەکات.“«
١3 لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »لەنێو نەتەوەکان ب�رسن:
کێ وەک ئەمەی ب�ستووە؟   

  بێ تامتر�ن خراپە
ئ�سرائ�لی پاک�زە کردوو�ەتی.   

 ١4 ئا�ا بەفری لوبنان
لە لووتکە بەرد�نەکانی دەبڕێتەوە؟   
  ئا�ا ئاوی سازگاری لەبەرڕۆ�شتووی

وشک دەبێت؟   
 ١5 بەاڵم گەلەکەم منی لە�اد کردووە،

بخووری بۆ بتی پووچ سووتاندووە،   
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  کۆسپ و تەگەرە�ان خستە بەردەم ڕێگاکان�ان و
ڕێچکە کۆنەکان،   
  تاکو بە الڕێکان و

ڕێگا خۆش نەکراوەکاندا بڕۆن.   
 ١٦ بۆ ئەوەی خاکەکە�ان وێران بێت،

بۆ هەتاهەتا�ە ببێتە جێگای تانە و تەشەر،   
  هەرکەسێک پیێ�دا تێب�ەڕێت سەرسام بێت و

سەر بلەقێنێت.   
 ١7 وەک بای ڕۆژهەاڵت

لەبەردەم دوژمن پەرت�ان دەکەم،   
  لە ڕۆژی کارەسات�ان

پشت�ان تێدەکەم، نەک ڕوو.«   

١٨ ئ�نجا ناحەزانم گوت�ان: »وەرن، با پی�النێک لە �ەرم�ا بگێڕ�ن، چونکە فێرکردن 

لێیی  زمانمان  بە  با  وەرن  نابڕێتەوە.  پیێغەمبەر  لە  پە�ام  و  دانا  لە  ڕاوێژ  و  کاه�ن  لە 
بدە�ن و گوێ لە ه�چ وشە�ەکی نەگر�ن.«

 ١٩ ئەی �ەزدان، گوێم لێ بگرە،
گوێ لە دەنگی ناحەزانم بگرە.   

 ٢٠ ئا�ا پاداشتی چاکە بە خراپە دەدرێتەوە؟
بەاڵم چاڵێک�ان بۆم هەڵکەندووە.   
  بەب�رت بێتەوە وەستانم لەبەردەمت،

بۆ ئەوەی لە پیێناوی ئەوان ب�اڕێمەوە،   
تاکو تووڕە�ی�ت لێ�ان بگێڕمەوە.   

 ٢١ لەبەر ئەوە کوڕەکان�ان بدە دەست قاتوقڕی،
ب�اندە دەست شمشێر،   

  با ژنەکان�ان جەرگسووتاو و بێوەژن بن،
پی�اوەکان�ش�ان بمرن،   

گەنجەکان�ان لە جەنگ بە شمشێر بکوژرێن.   
 ٢٢ با هاوار لە ماڵەکان�انەوە بب�سترێت،

کاتێک لەپڕ چەتە�ان بەسەردا دەدە�ت،   
  چونکە چاڵ�ان هەڵکەند بۆ گرتنم،

تەڵە�ان بۆ پیێم نا�ەوە.   
 ٢3 بەاڵم ئەی �ەزدان،

تۆ لە هەموو تەگب�رەکان�ان بۆ کوشتنی من ئاگاداربووی.   
  لە تاوان�ان خۆش مەبە و

گوناهەکە�ان لەبەرچاوت مەسڕەوە.   



�ەرم�ا ١4٢7١٩

  با لەبەردەمت تێکبشکێن،
لە کاتی تووڕەبوونت سزا�ان بدە.   

بکڕە. ١٩ گڵ  گۆزە�ەکی  گۆزەکەر،  الی  »بڕۆ  دەفەرموێت:  ئەمە   �ەزدان  ١

هەندێک لە پی�رانی گەل و کاه�نی پی�ر ببە، ٢ بڕۆ دەرەوە بۆ دۆڵی بەن ه�نۆم 
پیێتی دەڵێم.  پە�امە جاڕبدە کە  ئەو  لەوێ   ،aزبڵدانە کە لەالی دااڵنی دەروازەی 
3 بڵێ: ”ئەی پاشا�انی �ەهودا و ئەی دان�شتووانی ئۆرشەل�م، گوێ لە فەرما�شتی 

�ەزدان بگرن. �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ئاگاداربن! 
بەاڵ�ەک بەسەر ئەم شوێنەدا دەهێنم کە هەرکەسێک ب�ب�ستێت، گوێیی بزرنگێتەوە. 
بۆ  بخوور�ان  تێ�دا  و  کرد  پی�س  شوێنە�ان  ئەم  هێنام،  لێ  واز�ان  ئەوەی  4 لەبەر 

باوباپی�ران�ان  نە  و  خۆ�ان  نە  دەناس�ن،  نە�ان  کە  سووتاند  د�کە  خوداوەندەکانی 
و نە پاشا�انی �ەهودا، ئەم شوێنە�ان پڕکرد لە خوێنی بێتاوانان. 5 نزرگەی بەعل�ان 
لەسەر بەرزا�ی�ەکان بن�اد نا، تاکو کوڕەکان�ان بە ئاگر بسووتێنن و ب�کەنە قوربانی 
سووتاندن بۆ بەعل، کە من نە فەرمانم پیێکردبوو و نە فەرمووبووم و نە بەخە�اڵمدا 
هاتبوو. ٦ لەبەر ئەوە ئاگاداربن، سەردەمێک دێت، چ�تر ئەم شوێنە پیێیی ناگوترێت 
تۆفەت �ان دۆڵی بەن ه�نۆم، بەڵکو پیێیی دەگوترێت دۆڵی کوشتن. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانە.
7 »”جا لەم شوێنەدا پی�النی �ەهودا و ئۆرشەل�م پووچ دەکەمەوە، وا دەکەم لەبەردەم 

دوژمنەکان�ان بە شمشێر بکوژرێن، بە دەستی ئەوانەی دە�انەوێت لەناو�ان ببەن، 
و  دەکەم  وێران  شارە  ٨ ئەم  کێوی.  ئاژەڵی  و  باڵندە  خۆراکی  دەکەمە  تەرمەکان�ان 
تێب�ەڕێت سەرسام  پیێ�دا  تەشەری خەڵک، هەرکەسێک  و  تانە  دە�کەمە جێگای 
لێ  ٩ وا�ان  هاتووە.  بەسەری  ئەوەی  هەموو  لەسەر  دەکات  پیێ  گاڵتەی  دەبێت، 
دەکەم گۆشتی کوڕ و کچەکانی خۆ�ان بخۆن، هەر�ەکە گۆشتی هاوڕێکەی خۆی 
دەخوات، لەبەر گەمارۆ و ئەو تەنگانە�ەی تێیی دەکەون بەدەستی دوژمنان�ان کە 

بەدوای ئەوانەوەن بۆ کوشتن�ان.“
١٠ »ئ�نجا گۆزەکە لەبەرچاوی ئەو پی�اوانە بشکێنە کە لەگەڵتدان، ١١ پیێ�ان بڵێ: 

”�ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: ئاوا ئەم گەلە و ئەم شارە دەشکێنم، وەک 
تۆفەت  لە  بکرێتەوە.  چاک  د�کە  جارێکی  نەتوانرێت  کە  گۆزەکە  دەفرە  چۆن 
دەنێژرێن، هەتا ئەوەی جێیی ناشتن نەمێنێت.“ ١٢ �ەزدان دەفەرموێت: ”ئاوا لەم 
شوێنە و دان�شتووانەکەی دەکەم، ئەم شارە وەک تۆفەت لێ دەکەم. ١3 جا ماڵەکانی 
ئۆرشەل�م و کۆشکەکانی پاشا�انی �ەهودا وەک شوێنی تۆفەت گاڵو دەبن، هەموو 
ئەو مااڵنەی لە سەربانەکان�ان بخوور�ان سووتاند بۆ هەموو ئەستێرەکانی ئاسمان و 

شەرابی پیێشکەشکراو�ان بۆ خوداوەندەکانی د�کە پیێشکەش کرد.“«
ئەوێ،  ناردبوو�ە  پیێشب�ن�کردن  بۆ  �ەزدان  کە  هاتەوە  تۆفەت  لە  �ەرم�ا  ١4 ئ�نجا 

لە حەوشەکەی پەرستگای �ەزدان ڕاوەستا و بە هەموو گەلی گوت: ١5 »�ەزدانی 

a ٢ شوێنی فڕێدانی پارچە گۆزەی شکاو بووە.  



١4٢٨�ەرم�ا ١٩

ئەو  هەموو  من  بگرن!  ”گوێ  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر، 
بەاڵ�ە بەسەر ئەم شارە و بەسەر هەموو گوندەکانی دەوروبەر�دا دەهێنم، ئەوەی 
من  قسەی  لە  گوێی�ان  و  کرد  کەللەڕەق��ان  چونکە  فەرمووم،  بەو  سەبارەت 

نەگرت.“«

یەرمیا و �ەشحوری کاهین

�ەزدان ٢٠ پەرستگای  لێ�رسراوی  کاه�ن  ئ�مێری  کوڕی  پەشحوری   کاتێک  ١

گوێیی لە �ەرم�ا بوو پیێشب�نی ئەو شتانەی دەکرد، ٢ لە �ەرم�ای پیێغەمبەری دا 
و لەو کۆتەی کرد کە لەالی دەروازەی بن�ام�نی سەرەوە�ە، ئەوەی لە پەرستگای 
پیێیی گوت:  �ەرم�اش  دەرهێنا،  لە کۆتەکە  �ەرم�ای  پەشحور  بە�انی  3 بۆ  �ەزدانە. 
»�ەزدان تۆ بە پەشحور ناو نابات، بەڵکو مەگۆر م�سەڤ�ڤa، 4 چونکە �ەزدان ئەمە 
دەفەرموێت: ”ئەوەتا دەتکەمە ترس و تۆق�ن بۆ خۆت و بۆ هەموو دۆستانت، بە 
چاوی خۆت دەب�نی کە بە شمشێری دوژمنەکان�ان دەکوژرێن. هەموو �ەهوداش 
دەدەمە دەست پاشای بابل، بۆ بابل ڕاپیێچ�ان دەکات �ان دە�انداتە بەر شمشێر. 
هەموو  و  بەنرخەکانی  شتە  هەموو  و  بەرهەم  هەموو  شارە،  ئەم  سامانی  5 هەموو 

گەنج�نەکانی پاشاکانی �ەهودا دەدەمە دەست دوژمنەکان�ان. جا تااڵن�ان دەکەن 
٦ تۆش ئەی پەشحور، لەگەڵ هەموو  بابل.  و دەستی بەسەردا دەگرن و دە�انبەنە 
ئەندامانی ماڵەکەت بۆ بابل ڕاپیێچ دەکرێن، لەوێ دەمرن و لەوێ دەنێژرێن، تۆ و 

هەموو دۆستانت کە بە درۆ پیێشب�ن�ت بۆ�ان کردبوو.“«

سکااڵنامەی یەرمیا
7 ئەی �ەزدان، فر�وتدام و فر�ودرام،  

تۆ لە من بەتواناتری و دەرەقەتم هاتی.   
  بە درێژا�یی ڕۆژ پیێم پیێدەکەنن،

هەموو گاڵتەم پیێ دەکەن.   
٨ هەر کاتێک بدوێم هاوار دەکەم،  

جاڕی توندوت�ژی و وێرانی دەدەم،   
  چونکە فەرما�شتی �ەزدان ڕ�سوا�یی بۆ هێنام،

گاڵتە پیێکردن بە درێژا�یی ڕۆژ.   
٩ بەاڵم ئەگەر بڵێم: »باسی ناکەم،  

ئ�تر بە ناوی ئەوەوە نادوێم،«   
  جا وشەکەی لە دڵمدا وەک ئاگرێکی داگ�رساو دەبێت،

وەک ئاگرێکی پەنگخواردوو لەناو ئێسقانەکانم،   
  بێزار دەبم لە دامرکاندنەوەی و

a 3 واتە )ما�ەی ترس و تۆق�ن لە هەموو ال�ەکەوە(.  



�ەرم�ا ١4٢٩٢٠

ناتوانم بێدەنگ بم.   
 ١٠ گوێم لە چ�ەچ�یی زۆر کەس بووە:

»لە هەموو ال�ەکەوە ترس و تۆق�ن هە�ە!   
خەبەری لێ بدەن! با خەبەری لێ بدە�ن!«   

  هەموو هاوڕێی�ەکانم
چاوەڕێیی شکستی من دەکەن، دەڵێن:   

  »بەڵکو فر�وبخوات،
ئ�نجا دەرەقەتی دێی�ن و   

تۆڵەی خۆمانی لێ دەکە�نەوە.«   

 ١١ بەاڵم �ەزدان وەک پاڵەوانێکی بە توانا لەگەڵمدا�ە،
لەبەر ئەوە ئەوانەی دەمچەوسێننەوە دەکەون و دەرەقەتم نا�ەن،   

  سەرناکەون و بە تەواوی ڕ�سوا دەبن،
شەرمەزار�ی�ەکە�ان هەرگ�ز لەب�ر ناکرێت.   

 ١٢ ئەی �ەزدانی سوپاساالر، ئەوەی ڕاستودروست تاقی دەکە�تەوە و
ناخ و دڵ دەپشکن�ت،   

  با تۆڵەسەندنەوەت لەوان بب�نم،
چونکە کێشەی خۆمم بە تۆ س�ارد.   

 ١3 گۆرانی بۆ �ەزدان بڵێن!
ستا�شی �ەزدان بکەن!   

  چونکە هەژار ڕزگار دەکات
لە دەستی بەدکاران.   

 ١4 نەفرەت لێکراوە ئەو ڕۆژەی تێ�دا لەدا�ک بووم!
با بەرەکەتدار نەبێت ئەو ڕۆژەی دا�کم منی بوو!   

 ١5 نەفرەت لێکراوە ئەو کەسەی مژدەی دا�ە باوکم،
زۆر دڵخۆشی کرد و گوتی:   

»کوڕێکت بوو!«   
 ١٦ با ئەو کەسە وەک ئەو شارۆچکانەی لێ بێت

کە �ەزدان بەبێ پەش�مانبوونەوە سەرەوژێری کرد.   
  با بە�ان��ان دەنگی هاوار بب�ستێت،

نەعرەتە کێشانی جەنگ�ش لە کاتی ن�وەڕۆ،   
 ١7 چونکە لەناو سکی دا�کمەوە نە�کوشتم،

جا دا�کم دەبوو بە گۆڕم و   
سکی هەم�شە هەر پڕ دەبوو.   

 ١٨ بۆچی لە سکی دا�کم هاتمە دەرەوە؟



١43٠�ەرم�ا ٢٠

ئا�ا بۆ ب�ن�نی ماندووبوون و خەم؟   
ئا�ا بۆ کۆتا�یی هاتنی ڕۆژگارم بە ڕ�سوا�یی؟   

خودا داوای سدقیا ڕەت دەکاتەوە

پاشا ٢١ سدق�ای  کاتێک  هات،  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  پە�امەی   ئەو  ١

کاه�نی  مەعسێ�اهوی  کوڕی  سەفەن�ای  و  مەلک�ا  کوڕی  پەشحوری 
چونکە  بکە،  �ەزدان  لە  داوا  ئێمە  پیێناوی  لە  ٢ »تکا�ە  گوتی:  و  الی  ناردە 
ڕابردوو  وەک  �ەزدان  بەڵکو  سەر،  دەکاتە  هێرشمان  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری 
کاری سەرسوڕهێنەرمان لەگەڵ دەکات هەتا نەبوخودنەسر لەالی ئێمە بکشێتەوە.«

پەروەردگاری  4 ”�ەزدانی  بڵێن،  سدق�ا  »بە  دانەوە:  وەاڵمی  �ەرم�ا  3 بەاڵم 

ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: من خەر�کم ئەو چەکانە لە دژتان بەکاردەهێنم کە لە 
دەستتاندا�ە و لەگەڵ پاشای بابل و بابل��ەکان شەڕی پیێ دەکەن، کە لە دەرەوەی 
5 من  دەکەمەوە.  کۆ�ان  شار  ناوەڕاستی  لە  داون.  گەمارۆ�ان  شارەکان  شوورای 
بە  هەڵچوونێکی  و  تووڕە�یی  بە  بەهێز،  بازووێکی  و  پۆاڵ�ی�ن  دەستێکی  بە  خۆم 
و  مرۆڤ  دەکوژم،  شارە  ئەو  ٦ دان�شتووانی  دەجەنگم.  دژتان  لە  جۆشی گەورەوە 
پاشای  سدق�ای  ئەمەش،  7 پاش  دەمرن.  گەورەوە  دەردێکی  بە  پیێکەوە،  ئاژەڵ 
لەدوای  ماونەتەوە،  شارەکەدا  لە  گەلە  لەم  ئەوەی  و  خزمەتکارەکانی  و  �ەهودا 
و  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  دەست  دە�اندەمە  قاتوقڕ�ی�ەکە،  و  و شمشێر  دەرد 
دوژمنەکان�ان و ئەوانەی دە�انەوێت لەناو�ان ببەن. ئەوان�ش دە�اندەنە بەر شمشێر 
پیێ�اندا نا�ەتەوە.“«  پیێ�ان ناسووتێت و بەزە�ی�ان  و لەگەڵ�ان م�هرەبان نابن و دڵ�ان 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
و  ژ�ان  ڕێگای  ئێستا من  ئەمە دەفەرموێت:  ٨ »بەم گەلەش دەڵێ�ت: ”�ەزدان 

ڕێگای مردنتان لەپیێش دادەنێم. ٩ ئەوەی لەم شارەدا بمێنێتەوە بە شمشێر و قاتوقڕی 
بابل��ەکان بکات، ئەوانەی  و دەرد لەناودەچێت، ئەوەش بچێتە دەرەوە و ڕوو لە 
گەمارۆ�ان داون، دەژ�یێت و ژ�انی خۆی دەرباز دەکات. ١٠ لەبەر ئەوەی مکوڕم 
پاشای  دەدرێتە دەست  باشە.  نەک  بهێنم  ئەو شارە  بەسەر  ئەوەی خراپە  لەسەر 

بابل و بە ئاگر دە�سووتێنێت.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
١١ »بە بنەماڵەی پاشای �ەهودا بڵێ: ”گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن. ١٢ ئەی 

بنەماڵەی داود، �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”هەموو بە�ان��ەک بە دادپەروەری حوکم بدەن،
تااڵنکراو لە دەستی زۆردار ڕزگار بکەن،   

  نەوەک تووڕە�ی�م وەک ئاگر بتەقێتەوە،
لەبەر ئەو خراپانەی کردووتانە،   

جا بسووتێنێت و کەس نەبێت بکوژێنێتەوە.   
 ١3 ئەی ئۆرشەل�م، ئەوەی ن�شتەجێیی لەسەر دۆڵەکە،



�ەرم�ا ١43١٢٢

بەسەر دەشتی بەردەاڵنی بەرز،   
ئەوەتا من لە دژی تۆم.   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ئێوە دەڵێن: ’کێ بەسەرماندا دەدات؟   
کێ دێتە ناو نش�نگەکانمانەوە؟‘   

 ١4 بەاڵم من سزای شا�ستەی کردارەکانتان دەدەم،
  ئاگر بەردەدەمە دارستانەکەی و

هەموو دەوروبەرەکەی دەخوات.“«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

حوکمدان لەسەر �اشا خرا�ەکارەکان

ئەو ٢٢ لەوێ  و  �ەهودا  پاشای  بۆ کۆشکی  »دابەزە  دەفەرموێت:  ئەمە   �ەزدان  ١

پە�امە ڕابگە�ەنە، ٢ بڵێ: ”ئەی پاشای �ەهودا، ئەوەی لەسەر تەختی داود 
دان�شتووی، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرە؛ تۆ و خزمەتکارەکانت و گەلەکەت، 
ئەوانەی لەم دەروازانەوە دێنە ژوورەوە. 3 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ’ڕاستودروستی و 
دادپەروەری پە�ڕەو بکەن. تااڵنکراو لە دەستی زۆردار دەرباز بکەن. نامۆ و هەت�و و 
بێوەژن مەچەوسێننەوە، ستەم مەکەن، لەم شوێنەدا خوێنی بێتاوان مەڕێژن.‘ 4 ئەگەر 
داود  تەختی  لەسەر  پاشا�انەی  ئەو  ئەوا  بکەن،  پە�ڕەو  فەرمانە  ئەم  گرنگ��ەوە  بە 
و  گال�سکە  سواری  بە  ژوورەوە،  دێنە  کۆشکەوە  ئەم  دەروازەکانی  لە  دان�شتوون 
ئەس�ەوە لەگەڵ خزمەتکاران و گەلەکەی. 5 بەاڵم ئەگەر گوێ لەم فەرمانە نەگرن، 
سوێند بە گ�انی خۆم دەخۆم، کە ئەم کۆشکە وێران دەبێت.“« ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانە.
٦ �ەزدان سەبارەت بە کۆشکی پاشای �ەهودا ئەمەش دەفەرموێت:

  »هەرچەندە تۆ بۆ من وەک گلعادی،
وەک لووتکەی لوبنانی،   

  بەاڵم وەک چۆڵەوان�ت لێ دەکەم،
وەک شاری بێ دان�شتووان.   
7 تێکدەرانت بۆ تەرخان دەکەم،  

هەر�ەکە و بە ئامێرەکە�ەوە،   
  جا باشتر�ن داری ئورزت دەبڕنەوە و

فڕێی�دەدەنە ناو ئاگرەوە.   

�ەکتری دەپرسن:  لە  و  تێدەپەڕن  ئەم شارەدا  بە کەناری  نەتەوە  ٨ »خەڵکی زۆر 

ئەوەی  دەڵێن: ”لەسەر  ٩ جا  لەم شارە گەورە�ە کرد؟“  وای  �ەزدان  ”لەسەر چی 
واز�ان لە پە�مانی �ەزدانی پەروەردگار�ان هێنا و خوداوەندەکانی د�کە�ان پەرست 

و کڕنۆش�ان بۆ بردن.“«



١43٢�ەرم�ا ٢٢

 ١٠ بۆ پاشا مردووەکەa مەگر�یێن و ش�نی بۆ مەگێڕن،
بەڵکو بەکوڵ بگر�یێن بۆ ئەوەی بە د�ل دەبردرێت،   

  چونکە جارێکی د�کە ناگەڕێتەوە
بۆ ئەوەی ئەو خاکە بب�نێت کە لێیی لەدا�ک بووە.   

باوکی  جێیی  لە  ئەوەی  �ەهودا،  پاشای  �ۆش�ای  کوڕی   bشەلومی بە  ١١ سەبارەت 

د�کە  »جارێکی  دەفەرموێت:  �ەزدان  ڕۆ�شت،  شوێنە  لەم  ئەوەی  پاشا،  بە  بوو 
ناگەڕێتەوە ئێرە، ١٢ بەڵکو لەو شوێنەی ڕاپیێچ�ان کردووە بۆی هەر لەوێ دەمرێت، 

جارێکی د�کە ئەم خاکە ناب�نێتەوە.«

 ١3 »قوڕبەسەر ئەوەی کۆشکەکەی بە ناڕەوا�یی بن�اد دەنێت و
ژوورەکانی سەرەوەشی بە ستەمکاری،   

  ئەوەی بەبێ کرێ کار بە هاواڵت��ان دەکات،
هەقی ماندووبوونەکە�ان ناداتێ.   

 ١4 دەڵێت: ”کۆشکێکی فراوان بۆ خۆم بن�اد دەنێم،
ژوورەکانی سەرەوەی پانوبەر�ن.“   
  پەنجەرەی گەورەی بۆ دەکاتەوە،

د�وارەکانی بە تەختەی دار ئورز دادەپۆشێت،   
بە ڕەنگی سوور بۆ�اخی دەکات.   

 ١5 »ئا�ا ئەوە دەتکاتە پاشا،
کە دار ئورزی زۆرت هەبێت؟   

  ئا�ا باوکت نە�خوارد و نە�خواردەوە؟
ڕاستودروستی و دادپەروەری پە�ڕەو کرد،   

جا سەرکەوتوو بوو.   
 ١٦ بە تەواوی پاڵ�شتی لە مافی هەژار و نەدار کرد،

جا سەرکەوتوو بوو.   
  ئا�ا ئەمە واتای ئەوە ن��ە من دەناسێت؟«

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١7 »بەاڵم چاو و دڵی تۆ تەنها

لەسەر دەستکەوتی ناڕەوا�ە،   
  لەسەر ڕشتنی خوێنی بێتاوانە،

لەسەر ستەم و دەستدرێژ�ی�ە.«   

ئەمە  �ەهوداوە  پاشای  �ۆش�ای  کوڕی  �ەهۆ�اق�می  لەبارەی  �ەزدان  ئەوە  ١٨ لەبەر 

دەفەرموێت:

a ١٠ مەبەستی لە �ۆش�ا پاشا�ە.  

b ١١ شەلوم: بە �ەهۆئاحاز�ش ناودەبردرێت.  



�ەرم�ا ١433٢٢

  »بۆی ناالوێننەوە،
”براڕۆ! خوشکەڕۆ!“   

  بۆی ناالوێننەوە،
”گەورەڕۆ! شکۆی ڕۆ!“   

 ١٩ بەڵکو وەک گوێدرێژ دەنێژرێت،
ڕادەکێشرێت و فڕێدەدرێت   

دوور لە دەروازەکانی ئۆرشەل�م.«   

 ٢٠ »ئەی ئۆرشەل�م، بڕۆ سەر لوبنان و هاوار بکە،
با لە باشان دەنگت بب�سترێت،   

  لە عەڤار�مەوە هاوار بکە،
چونکە هەموو هاوپە�مانەکانت وردوخاش کران.   

 ٢١ لە ئاسوودە�ی�ت ئاگادارم کرد�تەوە،
بەاڵم گوتت: ”گوێ ناگرم.“   

  لە گەنج��ەوە لەمە لێڕاهاتوو�ت،
کە گوێڕا�ەڵی من ناب�ت.   

 ٢٢ هەموو شوانەکانتa با بەڕێوە�ان دەبات و
هاوپە�مانەکانت ڕاپیێچ دەکرێن،   

  ئەوسا ڕ�سوا و شەرمەزار دەب�ت
لەبەر هەموو خراپەکانت.   

،b“٢3 ئەی ن�شتەجێیی ”لوبنان 
ئەی ئەوەی لەناو دار ئورزەکان هێالنەت کردووە،   

  چەند دەناڵێن�ت کە ژان دەتگرێت،
وەک ژنێک کە منداڵی دەبێت!«   

�ەهۆ�اق�می  �ەهۆ�اک�نی کوڕی  ئەی  گ�انی خۆم،  »بە  دەفەرموێت:  ٢4 �ەزدان 

پاشای �ەهودا، تەنانەت ئەگەر ئەنگوست�لە�ەک ب�ت لە دەستی ڕاستم، لە پەنجەی 
خۆمت دەکەمەوە و ٢5 دەتدەمە دەستی ئەوانەی دە�انەوێ لەناوت ببەن، دەستی 
ئەوانەی تۆ لێ�ان دەترس�ت، نەبوخودنەسری پاشای بابل و بابل��ەکان. ٢٦ خۆت و 
دا�کت، ئەوەی تۆی بووە فڕێتاندەدەمە سەر خاکێکی د�کە، کە لەوێ لەدا�ک 

نەبوونە، جا لەوێ دەمرن. ٢7 هەرگ�ز ناگەڕێنەوە ئەو خاکەی بۆی پەرۆشن.«

 ٢٨ ئا�ا ئەم پی�اوە، �ەهۆ�اک�ن، قاپیێکی ڕ�سوا و شکاوە؟
ئا�ا شتێکە کەس نا�ەوێت؟   

  بۆچی خۆی و نەوەکانی فڕێدران،

a ٢٢ شوانەکانت مەبەست لە ڕابەرەکانە.  

b ٢3 مەبەستی لە کۆشکی شاهانەی ئۆرشەل�مە. بڕوانە ئا�ەتی ٦، 7، ١5، هەروەها �ەکەم پاشا�ان 7 :٢  .  



١434�ەرم�ا ٢٢

تێهەڵدرانە خاکێک کە نا�ناسن؟   
 ٢٩ ئەی خاک! ئەی خاک! ئەی خاک!

گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرە!   
 3٠ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەم پی�اوە بە وەجاخکوێر بنووسن،
پی�اوێک کە لە ماوەی ژ�انی خۆی سەرکەوتوو نابێت،   

  کەس لە نەوەی ئەو سەرکەوتوو نابێت،
کەس�ان لەسەر تەختی داود دانان�شن و   

جارێکی د�کە فەرمانڕەوا�ەتی �ەهودا ناکەن.«   

لقە ڕاس�ودروس�ەکە

 �ەزدان دەفەرموێت: »قوڕبەسەر ئەو شوانانەی مەڕی مێگەلەکەم دەفەوتێنن و ٢3 ١

پەرتوباڵوی دەکەنەوە!« ٢ لەبەر ئەوە �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل لەبارەی 
»ئێوە  دەفەرموێت:  ئەمە  دەکەن،  من  گەلەکەی  شوانا�ەتی  کە  شوانانەی  ئەو 
مەڕەکانی منتان پەرتوباڵوکردەوە و دەرتانکرد و گرنگ�تان پیێنەدا، لەبەر ئەوە من�ش 
لەسەر خراپیی کردەوەکانتان سزاتان دەدەم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. 3 »بەاڵم من 
دەرمکردن  کە  کۆدەکەمەوە  خاکانە  ئەو  هەموو  لە  خۆم  مێگەلەکەی  پاشماوەی 
4 ئ�نجا  دەبن.  زۆر  و  دەکەن  زاوزێ  و  لەوەڕگاکان�ان  بۆ  دە�انگەڕێنمەوە  بۆی، 
شوان�ان بۆ دادەنێم و شوانا�ەت��ان دەکەن، ئ�تر ناترسن و ناتۆقن و ون نابن.« ئەوە 

فەرما�شتی �ەزدانە.

5 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەوەتا سەردەمێک دێت،  
لقێکی ڕاستودروست لە داودەوە هەڵدەستێنم،   

  پاشا�ەک بە دانا�یی پاشا�ەتی دەکات،
ڕاستودروستی و دادپەروەری لە زەو�دا پە�ڕەو دەکات.   

٦ لە سەردەمی ئەودا �ەهودا ڕزگاری دەبێت و  
ئ�سرائ�ل بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبێت.   

  ئەو ناوەی کە پیێیی دەناسرێت:
”�ەزدان ڕاستودروست�مانە.“«   

”بە  ناڵێن:  چ�تر  دێت،  سەردەمێک  ئەوەتا  ئەوە  »لەبەر  دەفەرموێت:  7 �ەزدان 

٨ بەڵکو  دەرهێنا،“  م�سرەوە  لە خاکی  ئ�سرائ�لی  نەوەی  ئەوەی  ز�ندوو،  �ەزدانی 
خاکی  لە  ئ�سرائ�لی  بنەماڵەی  ڕەچەڵەکی  ئەوەی  ز�ندوو،  �ەزدانی  ”بە  دەڵێن: 
باکوورەوە دەرهێنا و لە هەموو ئەو خاکانەوە بۆ ئەوێ دەر�کردن.“ ئەوان�ش لەسەر 

خاکەکەی خۆ�ان ن�شتەجێ دەبن.«



�ەرم�ا ١435٢3

�پێغەمبەرە درۆزنەکان
٩ سەبارەت بە پیێغەمبەرەکان:

  دڵم لە ناخمدا وردوخاش بووە،
هەموو ئێسکەکانم دەلەرزن.   

  من وەک کەسێکی سەرخۆشم لێهات،
وەک پی�اوێک شەراب بەسەر�دا زاڵ بووبێت،   

  لەبەر �ەزدان و
لەبەر فەرموودە پی�رۆزەکانی.   

 ١٠ خاکەکە پڕ بووە لە داوێن��سان،
خاکەکە لەبەر نەفرەت دەناڵێنێت،   

لەوەڕگاکانی چۆڵەوانی وشک بوون.   
  پیێغەمبەران لەسەر ڕێڕەوی خراپە دەڕۆن و

دەسەاڵت�ان بۆ ستەم بەکاردەهێنن.   

 ١١ »پیێغەمبەر و کاه�ن هەردووک�ان گاڵوبوون،
تەنانەت لە پەرستگاکەشم خراپەی ئەوانم بەرچاوکەوت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١٢ »لەبەر ئەوە ڕێگاکان�ان خل�سکە بۆ�ان،

بۆ ناو تار�کی دەردەکرێن و   
لەوێ دەخزێن،   

  چونکە بەاڵ�ان بەسەردا دەهێنم
لە ساڵی سزادان�ان.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١3 »لەنێو پیێغەمبەرەکانی سام�رەدا
قێزەون��ەکەم ب�نی،   

  بەهۆی بەعلەوە پیێشب�نی دەکەن و
ئ�سرائ�لی گەلی من گومڕا دەکەن.   

 ١4 لەنێو پیێغەمبەرەکانی ئۆرشەل�م�ش
ئەوەی ب�ن�م موچڕکە بە لەشدا دەهێنێت:   

داوێن��سی و ڕێیی درۆ�ان گرتووەتەبەر،   
  خراپەکاران هاندەدەن

بۆ ئەوەی کەس لە خراپەکەی نەگەڕێتەوە.   
  ئەوان بۆ من وەک سەدۆم�ان لێهاتووە،
خەڵکی ئۆرشەل�م�ش وەک عەمۆرا.«   

١5 لەبەر ئەوە �ەزدانی سوپاساالر سەبارەت بە پیێغەمبەرەکان ئەمە دەفەرموێت:



١43٦�ەرم�ا ٢3

  »ئەوەتا من زەقنەبووت�ان دەرخوارد دەدەم و
ئاوی ژەهراو�ی�ان پیێ دەنۆشم،   

  چونکە لەالی پیێغەمبەرەکانی ئۆرشەل�مەوە
گاڵوی بۆ هەموو زەوی باڵو بووەوە.«   

١٦ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »گوێ لە قسەی ئەو پیێغەمبەرانە مەگرن کە پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن،
چونکە ئەوان تەفرەتان دەدەن.   

  لە خە�اڵی ب�ری خۆ�انەوە دەدوێن،
نەک لەسەر زمانی �ەزدانەوە.   

 ١7 ئەوانەی سووکا�ەتی بە من دەکەن، دەڵێن،
”�ەزدان دەفەرموێت، ئاشت�تان بۆ دەبێت.“   

  هەروەها هەموو ئەوانەی بەدوای کەللەڕەقی خۆ�ان کەوتوون، دەڵێن،
”خراپەتان بەسەرنا�ەت.“   

 ١٨ بەاڵم کام�ان لە ئەنجومەنی �ەزدانa ڕاوەستا و
ب�نی و گوێیی لە فەرموودەکانی بوو؟   

کام�ان فەرموودەکانی ب�ست و گوێیی لێ گرت؟   
 ١٩ ئەوەتا ڕەشەبای �ەزدان

لە تووڕە�ی�دا هەڵدەچێت،   
  گەردەلوولێکی ڕاماڵە

لەسەر سەری بەدکاران هەڵدەکات.   
 ٢٠ تووڕە�یی �ەزدان دانامرکێتەوە
هەتا ن�ازەکانی دڵی خۆی   

بە تەواوی جێبەجێ نەکات.   
  لە داهاتوودا

بە ڕوونی تێیی دەگەن.   
 ٢١ من ئەو پیێغەمبەرانەم نەنارد،
بە پەلە پە�ام�ان ڕاگە�اند،   
  من قسەم لەگەڵ�ان نەکرد،

کەچی خۆ�ان پیێشب�ن��ان کرد.   
 ٢٢ بەاڵم ئەگەر لە ئەنجومەنی مندا بووەستابان،

فەرموودەکانی من�ان بە گەلەکەم ڕادەگە�اند و   
  لە ڕێگا خراپەکان�ان و

لە خراپەی کردەوەکان�ان دە�انگێڕانەوە.   

a ١٨ �ەرم�ا لەو باوەڕەدا بوو، کە پیێغەمبەرێکی ڕاستەق�نە بانگهێشت دەکرێت بۆ ئەنجومەنی ئاسمان بۆ ئەوەی پە�امی �ەزدان وەربگرێت.  



�ەرم�ا ١437٢3

 ٢3 »ئا�ا من تەنها لە نز�کەوە خودام و
لە دوورەوە خودا ن�م؟«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢4 »�ان کەس هە�ە لە پەناگا خۆی بشارێتەوە و
من نە�ب�نم؟   

ئا�ا من ئاسمان و زەوی پڕناکەمەوە؟«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٢5 »گوێم لە قسەی ئەو پیێغەمبەرانە بوو کە بە درۆ بە ناوی منەوە پیێشب�نی دەکەن، 

پیێغەمبەرە  ئەو  دڵی  لە  ئەمە  کەی  ٢٦ هەتا  ب�نی!“  خەونم  ب�نی!  ”خەونم  دەڵێن: 
درۆزنانە دەبێت کە بە خە�اڵی ب�ری خۆ�ان پیێشب�نی بکەن؟ ٢7 بەو خەونانەی بۆ 
وەک  ببەنەوە،  گەلەکەم  لەب�ری  من  ناوی  دەدەنەوە  لێک  وای  دەگێڕنەوە  �ەکتری 
چۆن باوباپی�ران�ان لەبەر پەرستنی بەعل ناوی من�ان لەب�رچوو. ٢٨ با ئەو پیێغەمبەرەی 
بە  لەال�ە  منی  فەرموودەی  ئەوەی  با  بەاڵم  بگێڕێتەوە،  خەونەکەی  هە�ە  خەونی 
ج�اوازن.«  �ەکتری  لە  زۆر  کا  و  گەنم  ڕابگە�ەنێت!  من  فەرموودەی  دڵسۆز�ی�ەوە 
ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ٢٩ »ئا�ا فەرموودەکانم وەک ئاگر ن�ن؟ وەک چەکوش بەرد 

وردوخاش ناکەن؟« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
3٠ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە ئەوەتا من لە دژی ئەو پیێغەمبەرانەم، ئەوانەی 

فەرموودەکان لە �ەکتری دەدزن، جا دەڵێن کە لە منەوە هاتووە. 3١ ئەوەتا من لە دژی 
فەرما�شتی  ”ئەوە  ڕا�دەگە�ەنن:  و  زمان�ان دەخەنەگەڕ  ئەوانەی  پیێغەمبەرانەم،  ئەو 
پیێشب�نی  درۆوە  خەونی  بە  کە  پیێغەمبەرانەم  ئەو  دژی  لە  من  3٢ ئەوەتا  �ەزدانە.“ 
دەکەن، ئەوانەی بە شاناز�ی�ەوە درۆکان�ان دەگێڕنەوە و گەلەکەم گومڕا دەکەن، بەاڵم 
من نە ناردوومن و نە فەرمانم پیێکردوون. ه�چ سوودێک�ش بەم گەلە ناگە�ەنن.« 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ەیام و �پێغەمبەرایەتی درۆزن
”سروشی  دەپرسێت:  لێت  کاه�نێک  �ان  پیێغەمبەر  �ان  گەلە  ئەم  33 »کاتێک 

کۆڵ  لە  من  دەفەرموێت:  �ەزدان  چی؟  ”سروشی  بڵێ:  پیێ�ان  چ��ە؟“  �ەزدان 
خۆمتان دەکەمەوە.“ 34 هەرکەسێک، پیێغەمبەر �ان کاه�ن �ان لە گەل، ئەگەر وا 
بڵێت: ”ئەمە سروشی �ەزدانە،“ خۆی و ماڵەکەی سزا دەدەم. 35 ئاوا بە �ەکتری 
دەڵێن، هەر�ەکە بە برادەرەکەی و هەر�ەکە بە براکەی: ”وەاڵمی �ەزدان چی بوو؟ 
چونکە  ناکەن،  �ەزدان“  ”سروشی  باسی  چ�تر  3٦ بەاڵم  فەرموو؟“  چی  �ەزدان 
هەرکەسە و قسەکەی خۆی دەبێت بە سروشەکەی، ئێوە دەستکاری فەرموودەکانی 
بە  37 ئاوا  سوپاساالر.  �ەزدانی  خودامان،  فەرموودەکانی  کرد،  ز�ندووتان  خودای 
فەرموو؟“  چی  �ەزدان  بوو؟  چی  �ەزدان  ”وەاڵمی  دەڵێ�ت:  پیێغەمبەرێک  هەر 
لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان  �ەزدانە،“  ”ئەمە سروشی  بڵێن:  وا  3٨ هەرچەندە 
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ناردوون  بۆم  من  �ەزدانە،“ هەرچەندە  ”ئەمە سروشی  دەکەن:  قسە�ە  ئەم  ئەوەی 
لەبەردەمی خۆم  تەواوی  بە  ئەوە  3٩ لەبەر  �ەزدانە،“  ”ئەمە سروشی  نەڵێن:  وا  کە 
خۆتان  بە  کە  شارەش  ئەم  و  خۆتان  دەکەمەوە،  خۆمتان  کۆڵ  لە  و  هەڵتاندەگرم 
هەتاهەتا�ی�تان  سەرشۆڕ�ی�ەکی  و  هەتاهەتا�یی  4٠ ڕ�سوا�ی�ەکی  داوە.  باوباپی�رانتانم  و 

لەسەر دادەنێم کە هەرگ�ز لە�اد نەچێت.«

دوو سەبەتە هەنجیر

�ەهۆ�اق�می ٢4 کوڕی  �ەهۆ�اک�نی  بابل،  پاشای  نەبوخودنەسری  ئەوەی   پاش  ١

لە  ئاسنگەرەکانی  و  پی�شەوەر  و  �ەهودا  گەورەکانی  پی�اوە  و  �ەهودا  پاشای 
بابل، �ەزدان دوو سەبەتە هەنج�ری  ڕاپیێچ کرد و هەموو�انی هێنا�ە  ئۆرشەل�مەوە 
سەبەتەکان  لە  ٢ �ەکێک  دانراون.  �ەزدان  پەرستگای  لەبەردەم  کە  پی�شاندام 
هەنج�رەکەی زۆر باش بوو وەک هەنج�ری �ەکەم بەر، لە سەبەتەکەی د�کەشدا 

هەنج�رێکی زۆر خراپ، لە خراپی�دا نەدەخورا.
3 جا �ەزدان پیێیی گوتم: »�ەرم�ا، چی دەب�ن�ت؟«

زۆر  هەنج�رە خراپەکەش  باشە،  زۆر  باشەکە  هەنج�رە  »هەنج�ر.  من�ش گوتم: 
خراپە، لە خراپی�دا ناخورێت.«

ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  5 »�ەزدانی  هات:  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  4 ئ�نجا 

باش  بە  �ەهودا  ڕاپیێچکراوەکانی  من  باشە،  هەنج�رە  ئەو  ”وەک  دەفەرموێت: 
دادەنێم، ئەوەی لەم شوێنەوە ناردم بۆ خاکی بابل��ەکان. ٦ چاوم دەخەمە سەر�ان بۆ 
چاکە و دە�انگەڕێنمەوە بۆ ئەم خاکە و بن�اد�ان دەنێم و نا�انڕووخێنم، دە�انچێنم 
و ڕ�شەکێش�ان ناکەم. 7 دڵێک�ان دەدەمێ بۆ ناس�نم، کە من �ەزدانم و ئەوان دەبن 
بە گەلی من و من�ش دەبم بە خودای ئەوان، چونکە بە هەموو دڵ�انەوە دەگەڕێنەوە 

الم.“«
خراپی�دا  لە  کە  خراپەش  هەنج�رە  ئەو  »”وەک  دەفەرموێت:  ئەمە  ٨ �ەزدان 

ناخورێت، ئاوا هەڵسوکەوت لەگەڵ سدق�ای پاشای �ەهودا و پی�اوە گەورەکانی و 
پاشماوەی ئۆرشەل�مدا دەکەم، ئەوانەی لەم خاکەدا ماونەتەوە و ئەوانەی لە خاکی 
لێ�ان دەتۆقن و دە�انکەمە بەاڵ و  م�سر ن�شتەجێن. ٩ هەموو شانش�نەکانی زەوی 
دەر�اندەکەم  شوێنانەی  ئەو  هەموو  لە  نەفرەت  و  گاڵتەجاڕی  و  پەند  و  ڕ�سوا�یی 
لەناودەچن  تەواوی  بە  هەتا  دەنێرمە سەر�ان،  دەرد  و  قاتوقڕی  و  ١٠ شمشێر  بۆی. 

لەسەر ئەو خاکەی دامە خۆ�ان و باوباپی�ران�ان.“«

ڕا�پێچکردنی گەلی خودا بۆ ماوەی حەف�ا ساڵ

 ئەو پە�امەی لە ساڵی چوارەمی �ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، ٢5 ١

کە دەکاتە ساڵی �ەکەمی نەبوخودنەسری پاشای بابل، سەبارەت بە هەموو 
گەلی �ەهودا بۆ �ەرم�ا هات. ٢ ئەوەی �ەرم�ای پیێغەمبەر سەبارەت بە هەموو گەلی 
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سێزدە�ەم�نی  ساڵی  3 »لە  ڕا�گە�اند:  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  هەموو  بۆ  و  �ەهودا 
ساڵە،  سێ  و  ب�ست  ئەم  ئەمڕۆ،  هەتا  �ەهوداوە  پاشای  ئامۆنی  کوڕی  �ۆش�ای 
ئێوە  بەاڵم  لەگەڵ کردن،  قسەم  بەردەوام  من�ش  و  دەهات  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی 

گوێتان نەگرت.
ئێوە  بەاڵم  ناردن،  بۆ  خۆی  پیێغەمبەرەکانی  بەندە  هەموو  بەردەوام  4 »�ەزدان�ش 

ناش�ر�ن و کردەوە  ڕەفتارە  5 پیێ�ان گوتن: ”لە  پیێنەدا.  گوێتان نەگرت و گرنگ�تان 
�ەزدان  کە  ئەو خاکەی  لەسەر  بن  ن�شتەجێ  ئەوەی  بۆ  بگەڕێنەوە،  خراپەکانتان 
داو�ەت��ە ئێوە و باوباپی�رانتان، لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە. ٦ شوێنی خوداوەندەکانی 
دروستکراوەکانی  بە  ببەن.  بۆ  کڕنۆش�ان  و  ب�ان�ەرستن  ئەوەی  بۆ  مەکەون  د�کە 

دەستتان پەستم مەکەن و من�ش سزاتان نادەم.“«
7 �ەزدان دەفەرموێت: »بەاڵم گوێتان لێم نەگرت، بۆ ئەوەی بە دروستکراوەکانی 

دەستتان پەستم بکەن، بەخۆتان سزاتان بۆ سەر خۆتان هێنا.«
گوێتان  ئێوە  ئەوەی  »لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  �ەزدانی  ئەوە  ٨ لەبەر 

کۆدەکەمەوە،  باکوور  خێڵەکانی  هەموو  و  دەنێرم  ٩ ئەوەتا  نەگرت،  من  قسەی  لە 
هەروەها نەبوخودنەسری خزمەتکارم، پاشای بابل، جا دە�انهێنمە سەر ئەم خاکە 
و سەر دان�شتووانەکەی و سەر هەموو ئەو نەتەوانەی دەوروبەری. بە تەواوی قڕ�ان 
١٠ دەنگی  هەتاهەتا�یی.  وێران��ەکی  و  تەشەر  و  تانە  و  پەند  دە�انکەمە   ،aدەکەم
بەزم و شادی، دەنگی بووک و زاوا، دەنگی دەستاڕ و ڕووناکی چرا�ان ناهێڵم. 
١١ هەموو ئەم خاکە دەبێتە وێرانە�ەکی چۆڵ، ئەم نەتەوانەش حەفتا ساڵ خزمەتی 

پاشای بابل دەکەن.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
١٢ �ەزدان دەفەرموێت: »کە حەفتا ساڵەکە تەواو بوو، سزای پاشای بابل و ئەو 

نەتەوە�ە دەدەم، لەسەر تاوانەکان�ان، سزای خاکی بابل��ەکان�ش دەدەم و دە�کەمە 
چۆڵەوان��ەکی هەتاهەتا�یی. ١3 هەموو ئەوەی لەم پەڕتووکەدا نووسراوە، ئەوەی �ەرم�ا 
تێدا  ئاگادارکردنەوە�ەکی  پیێشب�ن�یی کرد، هەموو  نەتەوانە  ئەم  سەبارەت بە هەموو 
هاتووە کە سەبارەت بەو خاکە فەرموومە پە�ڕەوی دەکەم، ١4 چونکە ئەوان�ش دەبنە 
کۆ�لەی زۆر نەتەوە و پاشای گەورە، بەگوێرەی کردەوە و کارەکانی خۆ�ان سزا�ان 

دەدەمەوە.«

جامی تووڕەیپی خودا
ئەم  شەرابی  »جامی  فەرموو:  من  بە  ئاوای  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  ١5 �ەزدانی 

تووڕە�ی�ە لە دەستم وەربگرە و دەرخواردی هەموو ئەو نەتەوانەی بدە کە من دەتنێرم 
بۆ ال�ان. ١٦ کاتێک دە�خۆنەوە، بەالدادێن و شێت دەبن لەبەر ئەو شمشێرەی کە 
من دە�نێرمە ناو�ان.« ١7 من�ش جامەکەم لە دەستی �ەزدان وەرگرت، دەرخواردی 

هەموو ئەو نەتەوانەم دا کە �ەزدان ناردمی بۆ�ان:

a ٩ قڕ�ان دەکەم: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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 ١٨ بۆ ئۆرشەل�م و شارۆچکەکانی �ەهودا و پاشا و پی�اوە گەورەکانی، تاکو وێران بن 
و ببنە پەند و ما�ەی تانە و تەشەر و نەفرەت لێکردن، هەروەک ئێستا؛

پی�اوە گەورەکانی و هەموو گەلەکەی  و  پاشای م�سر و خزمەتکار  ف�رعەونی   ١٩ بۆ 
٢٠ و هەموو بێگانەکانی ئەوێ؛

  بۆ هەموو پاشاکانی خاکی عوچ؛
و  عەقرۆن  و  غەزە  و  ئەسقەالن  فەلەست��ەکان؛  خاکی  پاشاکانی  هەموو    بۆ 

پاشماوەی ئەشدۆد؛
 ٢١ بۆ ئەدۆم و مۆئاب و عەمۆن��ەکان؛

 ٢٢ بۆ هەموو پاشاکانی سور و هەموو پاشاکانی سە�دا؛
  بۆ پاشاکانی کەنارەکان، ئەوانەی لەوبەری دەر�ان؛

 ٢3 بۆ د�دان و تێما و بووز و هەموو قژبڕاوەکانa؛
ن�شتەجێیی  هۆزەکانی  هەموو  سەرکردەی  و  عەرەبستان  پاشاکانی  هەموو   ٢4 بۆ 

ب�ابان؛
 ٢5 بۆ هەموو پاشاکانی ز�مری و ئ�الم و م�د�ا؛

 ٢٦ بۆ هەموو پاشاکانی باکوور، نز�ک و دوور�ان، �ەک لەدوای �ەک؛ بۆ هەموو 
شانش�نەکانی ج�هان لەسەر ڕووی زەوی.

  لەدوای هەموو�انەوە، هەروەها پاشای شێشەخb ئەو جامە دەخواتەوە.

دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  سوپاساالر، خودای  ”�ەزدانی  دەڵێ�ت:  ٢7 »پیێ�ان 

بخۆنەوە و سەرخۆش بن و بڕشێنەوە، بکەون و هەڵمەستنەوە لەبەر ئەو شمشێرەی 
من دە�نێرمە ناوتان.“ ٢٨ ئەگەر ڕازی نەبوون جامەکە لە دەستت وەربگرن بۆ ئەوەی 
ب�خۆنەوە!  دەبێت  دەفەرموێت:  ئەمە  ”�ەزدانی سوپاساالر  بڵێ:  پیێ�ان  ب�خۆنەوە، 
٢٩ ئەوەتا ئەو شارەی ناوی منی هەڵگرتووە، من دەستم پیێکردووە بەاڵی بەسەردا 

بهێنم، ئ�تر ئا�ا ئێوە بێ سزا دەبن؟ نەخێر بێ سزا نابن! چونکە من شمشێر دەهێنمە 
سەر هەموو دان�شتووانی زەو�ی�ەکە.“ ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.
3٠ »تۆش هەموو ئەو پە�امەی من لە دژی ئەوان ڕابگە�ەنە و پیێ�ان بڵێ:

  »”�ەزدان لە ئاسمان دەنەڕێنێت،
لە نش�نگەی پی�رۆز�ەوە دەنگ هەڵدەبڕێت و   

بەهێز بەسەر خاکی خۆ�دا دەنەڕێنێت.   
  وەک ئەوانەی ترێ پیێ�ەست دەکەن بە هوتافەوە هاوار دەکات

بەسەر هەموو دان�شتووانی زەوی.   
 3١ هاتوهاوار گە�شتە ئەوپەڕی زەوی،

چونکە �ەزدان سکااڵ لە نەتەوەکان دەکات،   

a ٢3 خەڵکێک بوونە وەک نەر�تێکی بت�ەرستی پرچ�ان بڕ�وە.  

b ٢٦ ناوی نهێنی بابل بووە.  
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  دادوەری هەموو ئادەم�زاد دەدات و
بەدکارەکان دەداتە بەر شمشێر.“«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

3٢ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »ئاگاداربن! بەاڵ باڵو دەبێتەوە
لە نەتەوە�ەکەوە بۆ نەتەوە�ەک،   

  گەردەلوولێکی گەورە هەڵدەکات
لەوپەڕی زەو�ی�ەوە.«   

33 لەو ڕۆژەدا، ئەوانەی بە دەستی �ەزدان دەکوژرێن لەم�ەڕی زەو�ی�ەوە هەتا ئەوپەڕی 

زەوی دەبن، ش�وەن�ان بۆ ناگێڕدرێت و کۆناکرێنەوە و نانێژرێن، بەڵکو دەبنە زبڵ 
بەسەر ڕووی خاکەکەوە.

 34 ئەی شوانەکان، واوە�ال و هاوار بکەن!
ئەی سەرپەرشت�ارانی مێگەل، خۆتان بگەوزێنن،   

  چونکە کاتتان هاتووە بۆ سەربڕ�ن،
وەک گۆزە�ەکی بە نرخ دەکەون و تێکدەشکێنرێن.   

 35 پەناگا بۆ شوانەکان نامێنێت،
دەربازبوون�ش بۆ سەرپەرشت�ارانی مێگەل.   

 3٦ گوێ بگرە لە هاواری شوانەکان و
واوە�الی سەرپەرشت�ارانی مێگەل،   

چونکە �ەزدان لەوەڕگاکان�ان تێکدەدات.   
 37 مێرگەکانی ئاشتی لەناودەچن

لەبەر جۆشی تووڕە�یی �ەزدان.   
 3٨ ئەو وەک بەچکە شێر النەی خۆی بەجێدەهێڵێت،

چونکە خاکەکە وێران دەبێت   
  لەبەر شمشێری ستەمکار و

لەبەر جۆشی تووڕە�یی �ەزدان.   

مەترسی یەرمیا

 لە سەرەتای پاشا�ەتی �ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، ئەو پە�امەم ٢٦ ١

حەسارەکەی  لە  دەفەرموێت:  ئەمە  ٢ »�ەزدان  هات:  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن 
ڕابگە�ەنە،  �ەهودا  شارۆچکەکانی  هەموو  بۆ  پە�امە  ئەو  و  بوەستە  �ەزدان  ماڵی 
کاتێک دێنە ماڵی �ەزدان بۆ کڕنۆش بردن. ئەو پە�امەی کە فەرمانم پیێ کرد�ت 
�ەک وشەی لێ کەم نەکە�تەوە. 3 بەڵکو گوێی�ان لێ بێت و بگەڕێنەوە، هەر�ەکە 
لەبەر  بووم  ن�از  بە  بەاڵ�ەی  لەو  دەبمەوە  پاشگەز  من�ش  خراپەکانی،  ڕێگا  لە  و 
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دەفەرموێت:  ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  4 پیێ�ان  بهێنم.  بەسەر�ان  کردەوەکان�ان  خراپیی 
ئەگەر گوێ لە من نەگرن و فێرکردنەکەم پە�ڕەو نەکەن کە لەبەردەمی ئێوە دامناوە، 
بە  من  ئەوانەی  نەگرن،  پیێغەمبەرەکانم  بەندە  قسەی  لە  گوێ  ئەگەر  5 هەروەها 

بەردەوامی بۆم دەناردن، بەاڵم ئێوە گوێتان نەگرت، ٦ ئەوا ئەم ماڵە وەک ش�لۆ لێ 
دەکەم و ئەم شارەش دەکەم بە ما�ەی نەفرەت بۆ هەموو نەتەوەکانی سەر زەوی.“«

لە ماڵی  پیێغەمبەرەکان و هەموو گەل گوێی�ان لێ بوو �ەرم�ا  7 جا کاه�نەکان و 

�ەزدان ئەم پە�امەی ڕاگە�اند. ٨ کاتێک �ەرم�ا لە قسەکردن بووەوە، لە هەموو ئەوەی 
�ەزدان فەرمانی پیێکردبوو بە هەموو گەلی ڕابگە�ەنێت، کاه�ن و پیێغەمبەر و هەموو 
گەل گرت��ان و گوت�ان: »دەبێ بمر�ت! ٩ بۆچی بە ناوی �ەزدانەوە پیێشب�ن�ت کرد 
و گوتت کە ئەم ماڵە وەک ش�لۆی لێدێت، ئەم شارەش وێران دەبێت و ئاوەدانی 

تێدا نابێت؟« ئ�نجا هەموو گەل لە ماڵی �ەزدان لە �ەرم�ا کۆبوونەوە.
پی�اوە گەورەکانی �ەهودا گوێی�ان لەم قسانە بوو، لە کۆشکی پاشاوە  ١٠ کاتێک 

سەرکەوتن بۆ ماڵی �ەزدان، لەالی دااڵنی دەروازە نوێی�ەکەی ماڵی �ەزدان دان�شتن. 
١١ ئ�نجا کاه�ن و پیێغەمبەرەکان بە پی�اوە گەورەکان و بە هەموو گەل�ان گوت: »ئەم 

پی�اوە�ە شا�انی حوکمی مردنە، چونکە پیێشب�نی خراپیی لەسەر ئەم شارە کردووە، 
هەروەک بە گوێیی خۆتان گوێتان لێ بوو!«

بۆ  نارد  منی  »�ەزدان  گوت:  گەلی  هەموو  و  گەورەکان  پی�اوە  بە  ١٢ �ەرم�اش 

ئەوەی لەسەر ئەم ماڵە و ئەم شارە پیێشب�نی بکەم، بە هەموو ئەو وشانەی گوێتان 
�ەزدانی  گوێڕا�ەڵی  و  بکەنەوە  چاک  کردەوەکانتان  و  ڕەفتار  ١3 ئێستاش  بوو.  لێ 
ئێوە  بە  سەبارەت  بەاڵ�ەی  لەو  دەبێتەوە  پاشگەز  ئەو�ش  بن،  پەروەردگارتان 
فەرموو�ەتی. ١4 بەاڵم من لەبەردەستتانم، ئەوەی پیێتان باشە و ڕاستە بە منی بکەن. 
ئەستۆی  دەخەنە  بێتاوان  خوێنێکی  ئەوا  بکوژن،  من  ئەگەر  بزانن  باش  ١5 بەاڵم 

خۆتان و ئەم شارە و دان�شتووانەکەی، چونکە بەڕاستی �ەزدان منی بۆ ئێوە ناردووە 
تاکو هەموو ئەم قسانە بەبەر گوێتاندا بدەم.«

گوت:  پیێغەمبەرەکان�ان  و  کاه�ن  بە  گەل  هەموو  و  گەورەکان  پی�اوە  ١٦ ئ�نجا 

»ئەم پی�اوە شا�انی حوکمی مردنی ن��ە، چونکە بە ناوی �ەزدانی پەروەردگارمانەوە 
قسەی لەگەڵ کردوو�ن.«

١7 ئ�نجا هەندێک لە پی�رانی �ەهوداa هەستان و بە هەموو کۆمەڵی خەڵکەکە�ان 

پاشای  لە سەردەمی حەزق�ای  مۆرەشەت  لە شاری  پیێغەمبەر  ١٨ »م�خای  گوت: 
سوپاساالر  ”�ەزدانی  گوت:  �ەهودای  گەلی  هەموو  بە  و  کرد  پیێشب�ن�یی  �ەهودا 

ئەمە دەفەرموێت:

  »”س��ۆن وەک کێڵگە دەکێڵدرێت،
ئۆرشەل�م کاول دەبێت،   

a ١7 ع�بری: خاکەکە.  
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a“.گردەکەی پەرستگاش دەبێتە دارستانێکی بێ کەڵک   

لە  ئا�ا  کوشت�ان؟  �ەهودا  لە  د�کە  کەسێکی  �ان  �ەهودا  پاشای  حەزق�ای  ١٩ ئا�ا 

نەبووەوە  پاشگەز  �ەزدان  ئا�ا  نەبوو؟  ئەوەوە  ڕەزامەندی  بەدوای  و  نەترسا  �ەزدان 
لەو بەاڵ�ەی فەرمووبووی بەسەر�ان دەهێنێت؟ وا بەاڵ�ەکی گەورە بەسەر خۆمان 

دەهێن�ن!«
٢٠ هەروەها پی�اوێکی د�کەش هەبوو بە ناوی �ەزدانەوە پیێشب�نی دەکرد، ئور�ای 

کوڕی شەمەع�ا، خەڵکی ق�ر�ەت �ەعار�م بوو. ئەو�ش لە دژی ئەو شارە و ئەو 
پاشا  �ەهۆ�اق�می  ٢١ جا  �ەرم�ا.  پە�امەکەی  وەک  ڕاگە�اند،  پە�امێکی  خاکە 
پاشا  بوو،  قسەکانی  لە  گوێی�ان  گەورەکان  پی�اوە  هەموو  و  پاڵەوانەکانی  هەموو  و 
هەاڵت.  م�سر  بەرەو  ترسان  لە  ب�ست،  ئەمەی  ئور�ا  بەاڵم  ب�کوژن.  کرد  داوای 
ناردە  پی�اوێک  چەند  لەگەڵ  عەکبۆری  کوڕی  ئەلناتانی  پاشاش  ٢٢ �ەهۆ�اق�می 

م�سر. ٢3 ئور�ا�ان لە م�سر دەرهێنا و هێنا�انە الی �ەهۆ�اق�می پاشا، بە شمشێر 
لێ�دا و تەرمەکەی فڕێدا�ە ناو گۆڕی خەڵکی ئاسا�یی.

ئەوەی  بۆ  کرد  �ەرم�ای  پشتگ�ری  شافان  کوڕی  ئەح�قامی  لەوەش،  ٢4 جگە 

نەدرێتە دەست گەل و ب�کوژن.

یەهودا خزمەتی نەبوخودنەسر دەکات

پە�امە ٢7 ئەم  �ەهودا،  پاشای  �ۆش�ای  پاشا�ەتی سدق�ای کوڕی   لە سەرەتای  ١

لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ �ەرم�ا هات: ٢ �ەزدان ئەمەی بە من فەرموو: »گور�س 
و دار ببە و بۆ خۆت ن�رێکی لێ دروستبکە و ب�خە سەر ملت. 3 ئ�نجا پە�امێک 
ئەو  بەدەستی  سە�دا،  و  سور  و  عەمۆن  و  مۆئاب  و  ئەدۆم  پاشاکانی  بۆ  بنێرە 
4 ڕا�انبس�ێرە  �ەهودا.  پاشای  سدق�ای  الی  بۆ  هاتوون  ئۆرشەل�م  بۆ  پە�امبەرانەی 
بە گەورەکان�ان بڵێن: ”�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: 
’ئەمە بە گەورەکانتان بڵێن: 5 من بە توانای مەزنی خۆم و بە دەستی بەهێزم زەو�م 
دروستکردووە، هەروەها مرۆڤ و ئاژەڵ�ش کە لەسەر�ن، ئەوەی بمەوێ دە�دەمێ. 
٦ ئێستاش من هەموو ئەم خاکانە دەدەمە دەستی خزمەتکارەکەم، نەبوخودنەسری 

پاشای بابل، هەروەها ئاژەڵە کێو�ی�ەکان�شی دەدەمێ تاکو خزمەتی بکەن. 7 هەموو 
خاکەکەی  کاتی  هەتا  دەکەن،  نەوەکەی  و  کوڕ  و  خۆی  خزمەتی  نەتەوەکان�ش 
ئەو�ش دێت، جا زۆر لە نەتەوەکان و پاشا مەزنەکان دە�خەنە ژێردەستی خۆ�ان.‘

٨ »”�ەزدان دەفەرموێت: ’هەر نەتەوە�ەک و شانش�نێک خزمەتی نەبوخودنەسری 

پاشای بابل نەکات و مل نەخاتە ژێر ن�ری پاشای بابلەوە، بە شمشێر و قاتوقڕی و 
دەرد سزای ئەو نەتەوە�ە دەدەم، هەتا بە دەستی ئەو لەناو�ان دەبەم. ٩ ئێوەش گوێ 
فاڵگرەوە و خەونب�ن و بەخت خوێنەر و جادووگەرەکانتان،  پیێغەمبەر و  لە  مەگرن 
ئەوانەی پیێتان دەڵێن: ”خزمەتی پاشای بابل ناکەن.“ ١٠ ئەوان بە درۆ پیێشب�ن�تان بۆ 

a ١٨ بڕوانە م�خا 3 :١٢  .  
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دەکەن، ئەمەش دەبێتە هۆکاری دوورخستنەوەتان، جا دەرتاندەکەم و لەناودەچن. 
١١ بەاڵم ئەگەر هەر نەتەوە�ەک ملی بخاتە ژێر ن�ری پاشای بابل و خزمەتی بکات، 

من لە خاکی خۆ�دا دە�هێڵمەوە، جا دە�کێڵێت و تێ�دا ن�شتەجێ دەبێت.‘ ئەوە 
فەرما�شتی �ەزدانە.“«

ژێر  بخەنە  »ملتان   :aڕاگە�اند �ەهوداش  پاشای  سدق�ای  بە  پە�امم  ١٢ هەمان 

ن�ری پاشای بابل و خزمەتی خۆی و گەلەکەی بکەن، ئ�نجا ئێوە دەژ�ن. ١3 بۆچی 
خۆت و گەلەکەت بە شمشێر و قاتوقڕی و دەرد لەناوبچن، وەک ئەوەی �ەزدان 
سەبارەت بەو گەلە فەرمووی کە خزمەتی پاشای بابل نەکات؟ ١4 گوێ لە پە�امی 
بابل ناکەن،“ چونکە  پیێتان دەڵێن: ”خزمەتی پاشای  پیێغەمبەرانە مەگرن کە  ئەو 
ئەوان بە درۆ پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن. ١5 ”من نەمناردوون، ئەوان بە درۆ بە ناوی منەوە 
پیێشب�نی دەکەن، لەبەر ئەوە دەرتاندەکەم و لەناودەچن، خۆتان و ئەو پیێغەمبەرانەش 

کە پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
دەفەرموێت:  ئەمە  »�ەزدان  گەلەشم گوت:  ئەم  هەموو  بە  و  کاه�نەکان  ١٦ بە 

پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن و دەڵێن:  پیێغەمبەرەکانتان مەگرن، ئەوانەی  گوێ لە قسەی 
ئەوان  دەگەڕێنرێنەوە.“  بابلەوە  لە  زووانە  بەم  �ەزدان  ماڵی  قاپوقاچاغەکانی  ”ئەوەتا 
بە درۆ پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن. ١7 گوێی�ان لێ مەگرن. خزمەتی پاشای بابل بکەن، 
و  پیێغەمبەرن  ئەمانە  ١٨ ئەگەر  بێت؟  وێران  شارە  ئەم  بۆچی  دەژ�ن.  ئێوە  ئ�نجا 
ب�اڕێنەوە، بۆ  با بۆمان لە �ەزدانی سوپاساالر  فەرما�شتی �ەزدان�ان لەال�ە، کەواتە 
ئەوەی ئەو قاپوقاچاغەی ماوەتەوە لە ماڵی �ەزدان و لە کۆشکی پاشای �ەهودا و لە 
ئۆرشەل�م نەبردرێنە بابل، ١٩ چونکە �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت سەبارەت 
بە کۆڵەکەکان و حەوزە بڕۆنز�ی�ەکەb و عەرەبانەکانی ئاوگواستنەوە و پاشماوەی ئەو 
بابل  قاپوقاچاغانەی کە لەم شارەدا ماونەتەوە، ٢٠ ئەوانەی نەبوخودنەسری پاشای 
نە�بردن، کاتێک �ەهۆ�اک�نی کوڕی �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهودای لە ئۆرشەل�مەوە 
٢١ بەڵێ،  ئۆرشەل�م.  و  �ەهودا  پی�اوماقواڵنی  هەموو  لەگەڵ  کرد،  ڕاپیێچ  بابل  بۆ 
�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت سەبارەت بەو قاپوقاچاغەی 
مابووەوە، لە ماڵی �ەزدان و لە کۆشکی پاشای �ەهودا و لە ئۆرشەل�م: ٢٢ ”بۆ بابل 
دەبردرێن و لەوێ دەمێننەوە هەتا ئەو ڕۆژەی بەدوا�اندا دەنێرم، جا دە�انهێنمەوە و 

دە�انگەڕێنمەوە ئەم شوێنە.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

حەنەنیای �پێغەمبەری درۆزن

سەرەتای ٢٨ چوارەمی  ساڵی  پیێنجی  مانگی  لە  ساڵ،  هەمان  لە  بوو   ئەوە  ١

عازوور  کوڕی  پیێغەمبەر  حەنەن�ای  �ەهودا،  پاشای  سدق�ای  پاشا�ەتی 
پیێیی  لەبەرچاوی کاه�نەکان و هەموو گەل  �ەزدان  لە ماڵی  کە خەڵکی گبعۆنە، 

a ١٢ �ەرم�ای پیێغەمبەر پە�امی خودای گە�اندووەتە سدق�ای پاشا.  

b ١٩ کۆگای ئاو بووە، هەروەها پیێیی گوتراوە دەر�ا، بڕوانە دەرچوون 3٠ :١7 -٢١.   
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گوتم: ٢ »�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ”ن�ری پاشای 
�ەزدان  ماڵی  قاپوقاچاغەکانی  هەموو  من  ساڵدا  دوو  ماوەی  3 لە  دەشکێنم.  بابل 
بابل.  برد�ی�ە  شوێنەوە  لەم  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  ئەوانەی  دەگەڕێنمەوە، 
4 �ەهۆ�اک�نی کوڕی �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهودا دەگەڕێنمەوە ئەم شوێنە، هەروەها 

بابل  پاشای  ن�ری  چونکە  کرابوون،  ڕاپیێچ  بابل  بۆ  لەگەڵی  کە  ئەوانەش  هەموو 
دەشکێنم.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.«

ماڵی  لە  ئەوانەی  هەموو گەل  و  کاه�نەکان  لەبەردەمی  پیێغەمبەر�ش  5 �ەرم�ای 

�ەزدان وەستابوون وەاڵمی حەنەن�ای پیێغەمبەری دا�ەوە، ٦ گوتی: »ئام�ن! با �ەزدان 
ئاوا بکات! با �ەزدان قسەکانت بهێنێتە دی کە پیێشب�ن�ت کرد، قاپوقاچاغەکەی 
ماڵی �ەزدان و هەموو ئەو کەسانەی ڕاپیێچ کرابوون لە بابلەوە بگەڕێنێتەوە بۆ ئێرە. 
7 بەاڵم گوێ لەم قسە�ە بگرە کە من بە تۆ و بە هەموو گەلی دەڵێم: ٨ لە کۆنەوە، 

گەورەکان  پاشا�ەت��ە  و  گەالن  زۆر  بە  سەبارەت  پیێغەمبەران  تۆوە  و  من  لەپیێش 
پیێشب�نی جەنگ و بەاڵ و دەرد�ان کردووە. ٩ بەاڵم ئەو پیێغەمبەرەی پیێشب�نی ئاشتی 
بکات، بە هاتنە دی پیێشب�ن��ەکەی، دەزانرێت کە بەڕاستی �ەزدان ئەو پیێغەمبەرەی 

ناردووە.«
شکاندی.  و  هەڵگرت  �ەرم�ا  ملی  لەسەر  ن�رەکەی  پیێغەمبەر�ش  ١٠ حەنەن�ای 

١١ حەنەن�ا لەبەردەمی هەموو گەل گوتی: »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”لە ماوەی 

نەتەوەکان  هەموو  ملی  لە  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  ن�ری  ئاوا  ساڵدا،  دوو 
دەشکێنم.“« �ەرم�ای پیێغەمبەر�ش بە ڕێگای خۆ�دا ڕۆ�شت.

شکاند،  �ەرم�ای  ملی  سەر  ن�رەکەی  پیێغەمبەر  حەنەن�ای  ئەوەی  ١٢ دوای 

ئەمە  ”�ەزدان  بڵێ:  حەنەن�ا  بە  و  ١3 »بڕۆ  هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی 
دەفەرموێت: تۆ ن�رێکی دار�نت شکاند، بەاڵم تۆ لەجێیی ئەوە ن�رێکی ئاسن�نت 
دەخرێتە سەر، ١4 چونکە �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: 
خزمەتی  ئەوەی  بۆ  نەتەوانە  ئەم  هەموو  ملی  سەر  دەخەمە  ئاسن�ن  ن�ری 
نەبوخودنەسری پاشای بابل بکەن، دەبنە کۆ�لەی ئەو. تەنانەت دەسەاڵتم بەسەر 

ئاژەڵە کێو�ی�ەکان�ش داوەتێ.“«
بگرە!  گوێ  »حەنەن�ا  گوت:  پیێغەمبەری  حەنەن�ا  بە  پیێغەمبەر  �ەرم�ا  ١5 ئ�نجا 

�ەزدان تۆی نەناردووە، تۆش وات کردووە ئەم گەلە پشت بە درۆ ببەستێت. ١٦ لەبەر 
ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”خەر�کم لەسەر ڕووی زەوی دەرتدەکەم، تۆ ئەم 

ساڵ دەمر�ت، چونکە تۆ جاڕی �اخ�بوونت دا لە دژی �ەزدان.“«
١7 جا حەنەن�ای پیێغەمبەر لە مانگی حەوتی ئەو ساڵەداa مرد.

a ١7 بە دوو مانگ لەدوای پیێشب�ن��ەکەی �ەرم�ا.  
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نامەیەک بۆ ڕا�پێچکراوان

 ئەمە دەقی ئەو نامە�ە�ە کە �ەرم�ای پیێغەمبەر لە ئۆرشەل�مەوە بۆ پاشماوەکانی ٢٩ ١

نارد، پی�ر و کاه�ن و پیێغەمبەر و هەموو گەل، هەموو ئەوانەی نەبوخودنەسر 
لە ئۆرشەل�مەوە بۆ بابل ڕاپیێچی کردبوون، ٢ لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشا 
ئۆرشەل�م،  و  �ەهودا  گەورەکانی  پی�اوە  و  دەستوپیێوەندەکانی  و  دا�کی  شاژنی  و 
هەروەها پی�شەوەر و ئاسنگەرەکانی ئۆرشەل�م. 3 سدق�ای پاشای �ەهودا ئەلعاسای 
کوڕی شافان و گەمەر�ای کوڕی ح�لق�ای ناردە الی نەبوخودنەسری پاشای بابل. 

�ەرم�اش نامە�ەکی پیێدا ناردن بۆ بابل و تێ�دا گوتی:

4 �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل بە هەموو ئەوانە دەفەرموێت کە لە 

ئۆرشەل�مەوە بۆ بابل ڕاپیێچی کردن: 5 »خانوو بن�اد بنێن و ن�شتەجێ بن؛ باخ 
بچێنن و بەروبوومی بخۆن. ٦ ژن بهێنن با کوڕ و کچتان ببێت؛ ژن بۆ کوڕتان 
بهێنن و کچتان بە مێرد بدەن، با ئەوان�ش کوڕ و کچ�ان ببێت و لەوێ زۆر 
بن و کەم مەکەن. 7 کار بکەن بۆ ئاشتی و گەشەسەندنی ئەو شارەی ئێوەم بۆ 
ئەوێ ڕاپیێچ کردووە؛ نوێژ بکەن بۆ �ەزدان لە پیێناوی، چونکە بە گەشەسەندنی 
ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  ٨ �ەزدانی  دەکەن.«  گەشە  ئێوەش  ئەو 
و  هەڵتاننەخەڵەتێنن  لەنێوتانن  کە  فاڵگرەوەکان  و  پیێغەمبەر  »با  دەفەرموێت: 
ناوی  بە  درۆ  بە  ٩ ئەوان  دەب�نن.  ئێوەی  بۆ  کە  مەگرن  خەونەکان�ان  لە  گوێ 

منەوە پیێشب�ن�تان بۆ دەکەن. من ئەوانم نەناردووە.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
دەبێت،  تەواو  بابل  لە  ساڵ  حەفتا  کاتێک  دەفەرموێت:  ئەمە  ١٠ »�ەزدان 

دی،  دەهێنمە  ئێوە  بە  سەبارەت  باشەکەم  بەڵێنە  و  دەکەمەوە  بەسەرتان 
دەتانگەڕێنمەوە بۆ ئەم شوێنە. ١١ خۆم ئەو پالنە دەزانم کە بۆ ئێوەم داڕشتووە، 
و  دواڕۆژ  ئەوەی  بۆ  ز�انتان،  بۆ  نەک  ئێوە  گەشەسەندنی  و  ئاشتی  بۆ  پالن 
و  دێن  و  دەپاڕێنەوە  لێم  ١٢ »جا  �ەزدانە.  فەرما�شتی  ئەوە  بدەمێ.«  ه�واتان 
بۆتان  و  دەکەن  لە من  ١3 ڕووتان  دەگرم.  لێ  من�ش گوێتان  دەکەن،  بۆ  نوێژم 
بۆتان  ١4 کاتێک  دەکەن.  لێم  ڕووتان  دڵتانەوە  هەموو  بە  کاتێک  دەردەکەوم، 
دەردەکەوم، ڕاپیێچکراوەکانتان دەگەڕێنمەوە و بەخت�ار�تان نوێ دەکەمەوە. لەناو 
هەموو ئەو نەتەوانە و ئەو شوێنانە کۆتان دەکەمەوە کە بۆ ئەوێ دەرمکردبوون. 
فەرما�شتی  ئەوە  کردن.«  ڕاپیێچم  لێ�ەوە  کە  شوێنەی  ئەو  بۆ  دەتانگەڕێنمەوە 

�ەزدانە.
١5 گوتتان: »�ەزدان لە بابل پیێغەمبەرانی بۆ هەستاند�نەوە.« ١٦ بەاڵم �ەزدان 

پاشا�ەی لەسەر تەختەکەی داود دان�شتووە و  بەو  ئاوا دەفەرموێت سەبارەت 
نەکراون،  ڕاپیێچ  هاواڵت��انەی  ئەو  ماونەتەوە،  شارەدا  لەم  گەلەی  ئەو  هەموو 
١7 بەڵێ، �ەزدانی سوپاساالر ئاوا دەفەرموێت: »ئەوەتا من شمشێر و قاتوقڕی و 

دەرد دەنێرمە ناو�ان و دە�انکەمە هەنج�ری خراپ کە لە خراپی�دا نەخورێت. 
١٨ بە شمشێر و قاتوقڕی و دەرد ڕاو�ان دەنێم، لەبەردەم هەموو شانش�نەکانی 



�ەرم�ا ١447٢٩

زەوی قێزەون�ان دەکەم، نەفرەت�ان لێ دەکرێت و دەبنە پەند و ما�ەی گاڵتەجاڕی 
و ڕ�سوا�یی، لەنێو هەموو ئەو نەتەوانەی بۆ ئەوێ دەر�اندەکەم. ١٩ لەبەر ئەوەی 
بەندە  بەدەستی  بەردەوامی  بە  ئەوەی  نەگرت،  من  فەرما�شتی  لە  گوێی�ان 
پیێغەمبەرەکانم بۆم ناردن. هەروەک ئێوەی ڕاپیێچکراو�ش گوێتان لێ نەگرت.« 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
ئۆرشەل�مەوە  لە  ئەوانەی  ئەی  ڕاپیێچکراوەکان،  هەموو  ئەی  ئەوە،  ٢٠ لەبەر 

فەرموودەی  ٢١ ئەمە  بگرن.  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  گوێ  ناردن،  بابلم  بۆ 
قوال�ا  ئەحاڤی کوڕی  بە  ئ�سرائ�ل، سەبارەت  �ەزدانی سوپاساالرە، خودای 
و سدق�ای کوڕی مەعسێ�اهو، ئەوانەی بە درۆ بە ناوی منەوە پیێشب�ن�تان بۆ 
دەکەن: »دە�اندەمە دەست نەبوخودنەسری پاشای بابل، ئەو�ش لەبەرچاوتان 
دە�انکوژێت. ٢٢ لەبەر ئەوە هەموو ڕاپیێچکراوەکانی �ەهودا لە بابل، ناوی ئەوان 
لێ  ئەحاڤت  و  سدق�ا  وەک  ”�ەزدان  دەڵێن:  و  بەکاردەهێنن  نەفرەت  وەک 
ئ�سرائ�لدا  لەناو  برژاندنی،“ ٢3 چونکە  ئاگر  بە  بابل  پاشای  ئەوانەی  بکات، 
کارێکی قێزەون�ان کرد، داوێن��س��ان لەگەڵ ژنی برادەرەکان�ان کرد، بە ناوی 
منەوە بە درۆ قسە�ان کرد کە من فەرمانم پیێ نەکردبوون. من خۆم دەزانم و 

شا�ەتی ئەوەم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ەیامێک بۆ شەمەعیا
٢4 بە شەمەع�ای نەحەالمی بڵێ: ٢5 »�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە 

دەفەرموێت: تۆ بە ناوی خۆتەوە نامەت نارد بۆ هەموو ئەو گەلەی لە ئۆرشەل�مە و 
بۆ سەفەن�ای کوڕی مەعسێ�اهوی کاه�ن و بۆ هەموو کاه�نەکان. بە سەفەن�ات 
بۆ  کاه�ن،  بە  کردووە  کاه�ن  �ەهۆ�اداعی  جێگای  لە  تۆی  ٢٦ ”�ەزدان  گوت: 
کە خۆی  پی�اوێکی شێت  هەر  �ەزدانەوە،  ماڵی  بەسەر  سەرپەرشت�ار  بب�تە  ئەوەی 
سەرزەنشتی  بۆچی  ٢7 ئەی  بەندەوە.  و  ناو کۆت  ب�خە�تە  بنوێنێ  پیێغەمبەر  وەک 
�ەرم�ای عەناتۆتی ناکە�ت کە خۆی وەک پیێغەمبەر دەنوێنێ؟ ٢٨ پە�امێکی بۆ بابل 
بۆ ناردوو�ن و دەڵێت: مانەوەتان درێژە دەکێشێت. جا بۆ خۆتان خانوو بن�اد بنێن 

و ن�شتەجێ بن؛ باخ بچێنن و لە بەروبوومەکەی بخۆن.“«
3٠ ئ�نجا  خوێندەوە.  پیێغەمبەر  �ەرم�ای  بۆ  نامە�ەی  ئەم  کاه�ن�ش  ٢٩ سەفەن�ای 

و  بنێرە  ڕاپیێچکراوان  هەموو  بۆ  3١ »پە�امێک  هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی 
ئەوەی  لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  نەحەالم��ەوە  لەبارەی شەمەع�ای  بڵێ: ”�ەزدان 
درۆ  بە  پشت  لێکردوون  وای  نەمناردووە،  من�ش  کردن،  بۆ  پیێشب�ن�یی  شمەع�ا 
و  نەحەالمی  ئەوەتا من سزای شەمەع�ای  دەفەرموێت:  ئەمە  3٢ �ەزدان  ببەستن، 
وەچەکەی دەدەم. کەسی بۆ نامێنێتەوە لەناو ئەم گەلەدا دان�شێت، ئەو شتە باشانە 
ناب�نێت کە من بۆ گەلەکەی خۆمی دەکەم، چونکە جاڕی �اخ�بوونی دا لە دژی 

من.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
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گەڕاندنەوەی ئیسرائیل

٢ »�ەزدانی 3٠ هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  کە  پە�امە�ە  ئەو   ئەمە  ١

پیێم  کە  وشانەی  ئەو  ”هەموو  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
”سەردەمێک  دەفەرموێت:  3 �ەزدان  ب�اننووسە.“  پەڕتووکێکدا  لە  فەرموو�ت، 
لە ڕاپیێچکراوی دەگەڕێنمەوە، دە�انهێنمەوە  دێت، ئ�سرائ�ل و �ەهودای گەلەکەم 
ئەوە  ئەوەی خاوەندار�یێتی بکەن.“«  بۆ  دابوو،  ئەوانم  باوباپی�رانی  بە  ئەو خاکەی 

فەرما�شتی �ەزدانە.
فەرمووی:  �ەهودا  و  ئ�سرائ�ل  بە  سەبارەت  �ەزدان  کە  وشانەن  ئەو  4 ئەمانەش 

5 »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”هاواری ترسمان ب�ست،
تۆق�ن نەک ئاشتی.   

٦ ب�رسن و بب�نن:  
ئا�ا نێر سکی دەبێت؟   

  ئەی بۆچی هەر پی�اوێک دەب�نم
وەک ژنی ژانگرتوو دەستی بە کەمەر�ی�ەوە�ە و   

هەموو ڕووشی زەرد هەڵگەڕاوە؟   
7 ئای! لەو ڕۆژە سامناکە!  

ڕۆژی ئاوا نابێت.   
  ئەمە کاتی تەنگانە�ە بۆ �اقوب،

بەاڵم لێیی ڕزگار دەبێت.“   

٨ »�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت،  
”لەو ڕۆژەدا، ئەو ن�رە دەشکێنم کە لە مل�انە،   

  پیێبەند�ان دەپسێنم و
چ�تر بێگانە نا�انکەن بە کۆ�لە.   

٩ بەڵکو �ەزدانی پەروەردگار�ان دەپەرستن و  
a،خزمەتی داودی پاشا�ان دەکەن   

ئەوەی کە بۆ�ان دا�دەنێم.“«   

 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: »”ئەی �اقوبی بەندەم، مەترسە،
ئەی ئ�سرائ�ل، مەتۆقە.   

  بە دڵن�ا�ی�ەوە من لەم شوێنە دوورە ڕزگارت دەکەم،
نەوەکەشت لەو خاکەوەی بۆی ڕاپیێچ کراوە.   

  �اقوب دەگەڕێتەوە و ئاسوودە دەبێت،
دڵن�ا دەبێت و کەس نا�تۆقێنێت.   

a ٩ مەبەستی لە �ەکێکە لە نەوەکانی داود.  
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 ١١ من لەگەڵتدام و ڕزگارت دەکەم.“
�ەزدان دەفەرموێت:   

  ”ئەگەر کۆتا�یی بە هەموو ئەو نەتەوانە بهێنم
کە لەنێو�اندا پەرتەوازەم کرد�ت،   

کۆتا�یی بە تۆ ناهێنم.   
  تەمبێت دەکەم، بەاڵم بە دادپەروەری،

بێ سزا بەڕەاڵت ناکەم.“   

١٢ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”شکاو�ی�ەکەت بێ چارە�ە،
بر�نەکەت سەختە.   

 ١3 کەس ن��ە داکۆکی لە کێشەی تۆ بکات،
دەرمان ن��ە بۆ بر�نەکەی تۆ،   

تۆ چاک ناب�تەوە.   
 ١4 هەموو هاوپە�مانەکانت لەب�ر�ان کردوو�ت،

ه�چ گرنگی بە تۆ نادەن.   
  وەک لێدان لە دوژمن لە تۆم دا،

بە سەختی تەمبێم کردی   
  لەسەر زۆری تاوانەکانت،

لەسەر گەورە�یی گوناهەکانت.   
 ١5 بۆچی لەبەر شکانەکەت هاوار دەکە�ت،
لەبەر ئازارەکەت کە چارەسەر ناکرێت؟   

  بە هۆی زۆری تاوانەکانت و گەورە�یی گوناهەکانت،
من�ش ئەمەم پیێکرد�ت.   

 ١٦ »”بەاڵم هەموو ئەوانەی تۆ�ان خوارد دەخورێن،
هەموو دوژمنەکانت ڕاپیێچ دەکرێن.   

  ڕاووڕووتکەرانت ڕاووڕووت دەکرێن و
هەموو تااڵنکەرانت دەکەم بە تااڵنی.   

 ١7 بەاڵم تەندروست�ت دەگەڕێنمەوە،
بر�نەکانت چاک دەکەمەوە،   

  چونکە ناو�ان لێنا�ت دوورخراوەکە،
س��ۆن، ئەوەی کەس گرنگی پیێ نادات.“   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

١٨ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:
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  »”من ڕاپیێچکراوانی چادرەکانی �اقوب دەگەڕێنمەوە،
بەزە�ی�م بە نش�نگەکانی دێتەوە.   

  شار لەسەر گردەکەی خۆی بن�اد دەنرێتەوە،
کۆشک لە شوێنی خۆی بن�اد دەنرێتەوە.   

 ١٩ دەنگی گۆرانی سوپاسگوزاری و
بەزم�ان لێ بەرز دەبێتەوە.   

  ژمارە�ان زۆر دەکەم و
کەم نابن،   

  ڕێز�ان لێ دەنێم و
بچووک نابن.   

 ٢٠ کوڕەکانی وەک جاری جاران دەبن،
کۆمەڵەکەی لەبەردەمم دەچەس�ێت،   

سزای هەموو ئەوانە دەدەم کە ستەمی لێ دەکەن.   
 ٢١ م�رەکە�ان �ەکێک دەبێت لەنێو خۆ�ان،

فەرمانڕەواکە�ان لە خۆ�ان هەڵدەکەوێت.   
  لە خۆمی نز�ک دەکەمەوە و لێم نز�ک دەبێتەوە،

چونکە کەس ناوێرێت بەبێ و�ستی من لێم نز�ک بێتەوە.“«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢٢ »”ئێوە دەبن بە گەلی من و
من�ش دەبم بە خودای ئێوە.“«   

 ٢3 ئەوەتا گەردەلوولی �ەزدان
تووڕە�ی�ە هەڵدەچێت،   
  گەردەلوولێکی ڕاماڵە،

لەسەر سەری بەدکاران هەڵدەکات.   
 ٢4 گڕی تووڕە�یی �ەزدان دانامرکێتەوە

هەتا ن�ازەکانی دڵی خۆی   
بە تەواوی بەجێنەگە�ەنێت.   

  لە ڕۆژانی داهاتوودا
لەمە تێ دەگەن.   

خێڵەکانی 3١ هەموو  خودای  بە  دەبم  کاتەدا،  »لەو  دەفەرموێت:   �ەزدان  ١

ئ�سرائ�ل، ئەوان�ش دەبن بە گەلی من.«
٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەو گەلەی لە دەمی شمشێر دەربازبوون
لە چۆڵەوانی م�هرەبان��ان دەستکەوت،   
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کاتێک هاتم ئ�سرائ�ل بحەوێنمەوە.«   

3 لە دێرزەمانەوە �ەزدانمان بۆ دەرکەوتووە و دەفەرموێت:

  »بە خۆشو�ستنێکی هەتاهەتا�یی ئێوەم خۆشدەوێت،
لەبەر ئەوە بەردەوام�م دا بە خۆشەو�ستی نەگۆڕم بۆ ئێوە.   

4 ئەی ئ�سرائ�لی پاک�زە، بن�ادت دەنێمەوە،  
بن�اد دەنرێی�تەوە.   

  دووبارە دەفەکانت هەڵدەگر�تەوە
بۆ ناو سەمای بەزمگێڕان دەچ�ت.   

5 دووبارە ڕەزەمێو دەچێن�ت  
لە چ�اکانی سام�رە،   
  ڕەزەوانەکان دەچێنن و

.aبەرەکەی دەخۆن   
٦ ڕۆژێک دێت  

چاودێران لە شاخەکانی ئەفرا�م بانگەواز دەکەن:   
  ”وەرن، با بۆ س��ۆن سەربکەو�ن،

بۆ الی �ەزدانی پەروەردگارمان.“«   

7 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »بە شاد�ی�ەوە گۆرانی بۆ �اقوب بڵێن،
هاواری خۆشی بکەن بۆ سەر باشتر�ن نەتەوە.   

  با ستا�شتان بب�سترێت و بڵێن:
”ئەی �ەزدان، گەلی خۆت ڕزگار بکە،   

پاشماوەکەی ئ�سرائ�ل!“   
٨ ئەوەتا من لە خاکی باکوورەوە دە�انهێنمەوە،  

لە هەموو ال�ەکی زەوی کۆ�ان دەکەمەوە،   
  لەنێو�ان شەل و ناب�نا دەبێت

ژنی سک�ڕ و ژانگرتوو پیێکەوە،   
کۆمەڵێکی گەورە دەگەڕێنەوە بۆ ئێرە.   

٩ بە گر�انەوە دێن،  
لەو کاتەی دە�انگەڕێنمەوە دەپاڕێنەوە،   

  بەالی ڕووبارە ئاوەکاندا دە�انبەم،
بە ڕێگا�ەکی ڕاست، تێ�دا ساتمە ناکەن و ناکەون،   

  چونکە من باوکی ئ�سرائ�لم،
ئەفرا�م نۆبەرەمە.   

a 5 واتە �ەزدان ن�شتەجێ�ان دەکاتەوە بۆ ماوە�ەکی دوورودرێژ کە بتوانن بەری دارەکان�ان بخۆن، چونکە دروست نەبوو بەری ه�چ دارێک بخۆن هەتا ساڵی پیێنجەم.  
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 ١٠ »ئەی نەتەوەکان، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن،
لە کەنارە دوورەکان ڕابگە�ەنن:   

  ”ئەوەی ئ�سرائ�لی پەرتەوازە کرد، کۆ�ان دەکاتەوە،
وەک شوان مێگەلی خۆی دەپارێزێت،“   

 ١١ چونکە �ەزدان نرخی ئازادبوونی �اقوبی دا،
لە دەست ئەوەی لەوa بەهێزتر بوو کڕ�ی�ەوە.   

 ١٢ جا دێن و لە بەرزا�ی�ەکانی س��ۆن هاواری خۆشی دەکەن.
لەبەر خێروبێری �ەزدان دەگەشێنەوە،   

  بەسەر دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�تەوە،
بەسەر بەرخ و گوێرەکەوە.   

  وەک باخچە�ەکی تێر ئاو دەبن،
جارێکی د�کە س�س نابن.   

 ١3 ئەوسا پاک�زەکان سەما دەکەن و دڵشاد دەبن،
گەنجان و پی�ران پیێکەوە.   
  ش�ن�ان دەگۆڕم بە شادی،

دڵنەوا�ی�ان دەکەم و لەدوای پەژارە�ی�ان دڵخۆش�ان دەکەم.   
 ١4 کاه�نەکان تێر دەکەم لە چەوری،
گەلەکەم لە خێروبێرم تێر دەبن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

١5 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »دەنگێک لە ڕامەوە ب�سترا،
گر�ان و ش�وەنێکی گەورە،   

  ڕاحێل بۆ منداڵەکانی دەگر�یێت،
ڕازی ن��ە دڵنەوا�یی بکرێت،   

چونکە نەماون.«   

١٦ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »واز لە گر�ان بهێنە و
چاوت فرمێسک هەڵنەڕێژێ،   

  چونکە کردەوەکەت پاداشتی هە�ە.«
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

»لە خاکی دوژمن دەگەڕێنەوە.   
 ١7 کەواتە ه�وا بە دواڕۆژت هە�ە.

منداڵەکانت دەگەڕێنەوە خاکی خۆ�ان.«   
a ١١ مەبەست لە ف�رعەونی م�سرە کە لە گەلی ئ�سرائ�ل بەهێزتر بوو.  
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  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٨ »بە دڵن�ا�ی�ەوە گوێم لێ بوو ئەفرا�م ئاخی هەڵدەکێشا:
”وەک گوێرەکە�ەکی دەستەمۆنەکراو تەمبێت کردم،   

من تەمبێ بووم.   
  بمگەڕێنەوە الی خۆت، دەگەڕێمەوە،

چونکە تۆ �ەزدانی پەروەردگاری منی.   
 ١٩ لەدوای گومڕابوونم،
پەش�مان بوومەوە،   
  لەدوای تێگە�شتنم،

لە سنگی خۆمم دا.   
  شەرمەزار بووم و گاڵتەم پیێ کرا،

چونکە ڕ�سوا�یی کاتی مێردمنداڵ�م بە کۆڵمەوە بوو.“   
 ٢٠ ئا�ا ئەفرا�م کوڕی ئاز�زم ن��ە،

ئەو منداڵەی دڵم پیێیی خۆشە؟   
  لەبەر ئەوەی هەر کاتێک لە دژی ئەو دەدوێم،

دووبارە دێتەوە �ادم.   
  لەبەر ئەوە هەناوم بۆی دەسووتێت،
بە تەواوی بەزە�ی�م پیێ�دا دێتەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢١ »ن�شانە بۆ خۆت بچەقێنە و
ڕێوشوێن دابنێ.   

  بە وردی بڕوانە ڕێگاکە،
ئەو ڕێگا�ەی پیێ�دا دەڕۆن.   

  ئەی ئ�سرائ�لی پاک�زە، بگەڕێوە،
بگەڕێوە بۆ شارۆچکەکانت.   

 ٢٢ هەتا کەی بەم الو بەو الدا دەڕۆ�ت،
ئەی کچی هەڵگەڕاوە؟   

  چونکە �ەزدان شتێکی نوێیی لەسەر زەوی بەد�هێناوە:
ژن پی�او دەپارێزێت.«   

»کاتێک  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  ٢3 �ەزدانی 

و  �ەهودا  خاکی  لە  وشانە  ئەم  د�کە  جارێکی  دەگەڕێنمەوە،  ڕاپیێچکراوەکان�ان 
پی�رۆز!  کێوی  ئەی  ڕاستودروستی،  نش�نگەی  ”ئەی  دەڵێنەوە:  شارۆچکەکانی  لە 
�ەزدان بەرەکەتدارت بکات.“ ٢4 جا خەڵکەکە لە �ەهودا و هەموو شارۆچکەکانی 
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٢5 ماندوو دەبووژێنمەوە،  لەگەڵ�ان دەبن.  ن�شتەجێ دەبن، جوت�ار و ڕەوەندەکان 
هەموو س�سێک تێر دەکەم.«

٢٦ لێرەدا بەئاگاهاتم و تەماشای دەوروبەرم کرد. خەوەکەم خۆش بوو.

٢7 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەوەتا سەردەمێک دێت، ژمارەی خەڵک و ژمارەی ئاژەڵ 

لە ئ�سرائ�ل و �ەهودا زۆر ز�اد دەکەم. ٢٨ جا چۆن چاودێر بووم بۆ ڕ�شەکێشکردن و 
ڕووخاندن، بۆ کاولکاری، بۆ لەناوبردن و بەاڵ بەسەرهێنان، ئاواش چاودێر دەبم بۆ 

بن�ادنانەوە و چاندن.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ٢٩ »لەو ڕۆژانەدا ئ�تر ناڵێن:

  »”باوکان بەرس�لە�ان خوارد،
ددانی منداڵەکان ئاڵ دەبێت.“   

بخوات  بەرس�لە  هەرکەسێک  دەمرێت،  خۆ�ەوە  تاوانی  بە  و  هەرکەسە  3٠ بەڵکو 

ددانی خۆی ئاڵ دەبێت.«

 3١ �ەزدان دەفەرموێت: »ئەوەتا سەردەمێک دێت،
پە�مانێکی نوێa لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و   

بنەماڵەی �ەهودا دەبەستم.   
 3٢ نەک وەکو ئەو پە�مانەی

لەگەڵ باوباپی�ران�اندا بەستم،   
  ئەو ڕۆژەی دەستی ئەوانم گرت

بۆ ئەوەی لە خاکی م�سر دەر�انبهێنم،   
  چونکە ئەوان پە�مانەکەی من�ان شکاند،

هەرچەندە من مێردیb ئەوان بووم.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 33 �ەزدان دەفەرموێت: »ئەمە ئەو پە�مانە�ە کە لەدوای ئەو ڕۆژانە
لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�لدا دە�بەستم،   
  فێرکردنەکەم دەخەمە ناو ب�رکردنەوە�ان و

لەسەر دڵ�ان دە�نووسم.   
  من دەبم بە خودای ئەوان و

ئەوان�ش دەبن بە گەلی من.   
 34 لەمەودوا کەس هاوڕێکەی خۆی

�ان براکەی خۆی فێرناکات و بڵێت: ”�ەزدان بناسە،“   
  چونکە هەموو�ان دەمناسن،

لە بچووک�انەوە هەتا گەورە�ان،   
  چونکە لە تاوانەکان�ان خۆشدەبم،

a 3١ بڕوانە مەتا ٢٦ :٢٨ و ع�بران��ەکان ٨ :١3  .  

b 3٢ پە�وەندی نێوان خودا و گەلەکەی بە پە�وەندی نێوان ژن و مێرد دەچووێنرێت، لە ڕووی ئەرک و وەفا و گوێڕا�ەڵ��ەوە.  
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چ�تر گوناهەکان�ان بەب�ری خۆم ناهێنمەوە.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

35 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت،

  ئەوەی خۆری داناوە
بۆ درەوشانەوە لە ڕۆژ،   

  فەرزی مانگ و ئەستێرەکان�ش
بۆ درەوشانەوە لە شەو،   

  ئەوەی دەر�ا دەوروژێنێت،
شەپۆلەکانی هاژە�ان دێت،   
ناوی �ەزدانی سوپاساالرە،   

 3٦ �ەزدان دەفەرموێت:
»ئەگەر ئەم فەرزانە لەبەرچاوم نەمێنن،   

  ئەوسا ڕەچەڵەکی ئ�سرائ�ل�ش کپ دەبن
لەوەی بە درێژا�یی ڕۆژگار لەبەردەمم ببن بە نەتەوە.«   

37 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەگەر ئاسمان لە سەرەوە ب�ێورێت،
ئەگەر بناغەکانی زەوی لە ژێرەوە ب�شکنرێن،   

  ئەوسا من�ش هەموو ڕەچەڵەکی ئ�سرائ�ل ڕەت دەکەمەوە،
لەبەر هەموو ئەوەی کرد�ان.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

دەنرێت،  بن�اد  �ەزدان  بۆ  شارەکە  دێت،  »سەردەمێک  دەفەرموێت:  3٨ �ەزدان 

بەسەر  پیێوانە  گور�سی  3٩ لەوێوە  گۆشەکە.  دەروازەی  هەتا  حەنەنێلەوە  قوللەی  لە 
گردی گارێڤ درێژ دەکرێت و دەسووڕێتەوە بۆ گۆعە. 4٠ تەواوی ئەو دۆڵەی الشە 
لە  قدرۆن  دۆڵی  بۆ  کێڵگەکان  هەموو  هەروەها  فڕێدەدرێت،  تێدا  خۆڵەمێشی  و 
ڕۆژهەاڵت تاوەکو دەروازەی ئەسپ پی�رۆز دەبێت بۆ �ەزدان، هەتاهەتا�ە ڕ�شەکێش 

ناکرێت و جارێکی د�کە کاول ناکرێتەوە.«

یەرمیا کێڵگەیەک دەکڕێت

لە ساڵی دە�ەمی 3٢ �ەرم�ا هات،  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  پە�امە�ە کە  ئەو   ئەمە  ١

٢ ئەو  نەبوخودنەسر.  هەژدەم�نی  ساڵی  دەکاتە  کە  �ەهودا  پاشای  سدق�ای 
کاتە لەشکری پاشای بابل گەمارۆی ئۆرشەل�می دابوو، �ەرم�ای پیێغەمبەر�ش لە 

حەوشەی پاسەوانەکانی کۆشکی پاشای �ەهودا بەند کرابوو.
3 سدق�ای پاشای �ەهودا �ەرم�ای بەند کردبوو، پیێیی گوت: »بۆچی بەم پە�امە 

دەدەمە  شارە  ئەم  دەفەرموێت: خەر�کم  ئەمە  ”�ەزدان  گوتت:  کرد؟  پیێشب�ن�ت 
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دەست پاشای بابل و دە�گرێت. 4 سدق�ای پاشای �ەهوداش لە دەست بابل��ەکان 
لەگەڵ  قسەی  ڕووبەڕوو  بابلەوە،  پاشای  دەست  دەدرێتە  بەڵکو  نابێت،  دەرباز 
هەتا  دەمێنێتەوە  لەوێ  بابل،  دەباتە  5 سدق�ا  دەب�نێت.  ئەو  چاوەکانی  دەکات، 
ناکەون. ئەوە  بابل��ەکان بجەنگن سەر  تەواو وەردەگرێت. ئەگەر لەگەڵ  سزاکەی 

فەرما�شتی �ەزدانە.“«
٦ ئ�نجا �ەرم�ا گوتی: »فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات: 7 حەنەمێلی کوڕی شەلومی 

بۆ خۆتی  هەمە  عەناتۆت  لە  کێڵگە�ەی  ”ئەو  دەڵێت:  پیێت  و  دێتە الت  مامت 
“.aبکڕە، چونکە ماف و ئەرکی تۆ�ە ب�کڕ�تەوە

بەپیێیی فەرما�شتی �ەزدان حەنەمێلی کوڕی مامم هاتە الم بۆ حەوشەی  ٨ »جا 

پاسەوانەکان و پیێیی گوتم: ”کێڵگەکەم بکڕە، ئەوەی لە عەناتۆتە لە خاکی بن�ام�ن، 
چونکە مافی کڕ�نەوە و خاوەندار�یێت�ت هە�ە، بۆ خۆت ب�کڕە.“

»جا زان�م ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ٩ من�ش کێڵگەکەم لە حەنەمێلی کوڕی مامم 
کڕی، ئەوەی لە عەناتۆتە، ز�وەکەشم بۆی کێشا، حەڤدە شاقل ز�و. ١٠ گرێبەستم 
لە کاغەزێک نووسی و مۆرم کرد و چەند کەسێکم لێکرد بە شا�ەت، ز�وەکەشم 
داخراو  وێنە�ەکی  برد،  وێنەدا  دوو  لە  کڕ�نەکەم  ١١ گرێبەستی  کێشا.  تەرازوو  بە 
تێدابوو، لەگەڵ وێنە�ەکی کراوە، ١٢ گرێبەستی کڕ�نەکەم  کە مەرج و بەندەکانی 
ئامۆزام و ئەو  نێر�ی�ا کوڕی مەحسێ�ا، لەبەرچاوی حەنەمێلی  دا�ە باروخی کوڕی 
ئەو  هەموو  لەبەرچاوی  هەروەها  نووسرابوون،  کڕ�نەکە  گرێبەستی  لە  شا�ەتانەی 

جولەکانەی لە حەوشەی پاسەوانەکان دان�شتبوون.
خودای  سوپاساالر،  ١4 ”�ەزدانی  گوتم:  و  ڕاس�ارد  باروخم  ١3 »لەبەرچاو�ان 

ئ�سرائ�ل دەفەرموێت: ئەم گرێبەستانە هەڵبگرە، گرێبەستە مۆرکراوەکەی کڕ�ن و 
ئەم لەبەرگ�راوە�ەی گرێبەستەکە لەناو گۆزە�ەکی گڵ�ن دابنێ، تاوەکو بۆ ماوە�ەکی 
درێژ بمێنێتەوە، ١5 چونکە �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: 

جارێکی د�کە د�سان لەم خاکەدا خانوو و کێڵگە و ڕەز دەکڕدرێتەوە.“
بۆ  نوێژم  نێر�ی�ا،  کوڕی  باروخی  دا�ە  کڕ�نم  گرێبەستەکەی  ئەوەی  ١٦ »دوای 

�ەزدان کرد و گوتم:

دەستی  و  مەزن  توانای  بە  تۆ  ئەوەتا  بااڵدەست،  �ەزدانی  ئەی  ١7 »ئای، 

قورس  تۆ  لەالی  شتێک  ه�چ  و  دروستکردووە  زەو�ت  و  ئاسمان  بەهێزەوە 
ن��ە. ١٨ خۆشەو�ستی نەگۆڕ بۆ هەزاران بەدەردەخە�ت، بەاڵم تۆ سزای کوڕ 
خودای  ئەی  کردوو�ەتی.  ئەو  لەپیێش  باوکی  تاوانەی  ئەو  لەسەر  دەدە�ت 
گەورە و پاڵەوان، ئەوەی ناوت �ەزدانی سوپاساالرە، ١٩ لە پالندانان مەزنی، لە 
کارکردندا بە توانای، چاوەکانت لەسەر هەموو ڕەفتارەکانی ئادەم�زاد کراوەن، 
هەتا هەر�ەکە و پاداشتی شا�ستەی ڕەفتار و کردەوەکانی بدە�تەوە. ٢٠ تۆ ن�شانە 

بڕوانە  کڕ�نی،  بۆ  هەبوو  پیێش�نە�یی  لە  مافی  ت�رەکەی خۆی  و  بنەماڵە  نز�کتر�ن کەسی  ئەوا  دەفرۆشت،  زەو�ی�ەکی  پارچە  کە  پە�مانی کۆن کەسێک  a 7 لە سەردەمی 

لێڤ��ەکان ٢5 :٢5 و ڕائووس 4 :3 ،4  .  
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و پەرجووەکانتa لە خاکی م�سردا نواند، بەردەوام هەتا ئەمڕۆش لە ئ�سرائ�ل 
کە  بەدەستهێناوە  ناوێکت  بەمەش  دە�اننوێن�ت،  مرۆڤا�ەت�دا  هەموو  لەنێو  و 
هێشتا ماوە. ٢١ بە ن�شانە و پەرجوو، بە دەستێکی پۆاڵ�ی�ن و بازووێکی بەهێز، 
بە ترسێکی گەورەوە، ئ�سرائ�لی گەلی خۆتت لە خاکی م�سر دەرهێنا. ٢٢ ئەم 
ش�ر  خاکێک  باوباپی�ران�ان،  ب�دە�تە  خواردبوو  سوێندت  کە  پیێدان  خاکەت 
و هەنگو�نی لێ دەڕژێت. ٢3 جا هاتن و بوونە خاوەنی، بەاڵم گوێی�ان لە تۆ 
نەگرت، فێرکردنی تۆ�ان پە�ڕەو نەکرد، ئەوانە�ان نەکرد کە تۆ فەرمانت پیێکردن 

ب�انکەن. جا هەموو ئەم خراپە�ەت بەسەر�اندا هێنا.
شارەکە  لێدراوە.  شارەکە  بەسەرداگرتنی  دەست  بۆ  مەتەرێز  ٢4 »ئەوەتا 

بەهۆی شمشێر و قاتوقڕی و دەردەوە ڕادەستی بابل��ەکان دەکرێت کە لە دژی 
دەجەنگن. هەروەک دە�ب�ن�ت، ئەوەی تۆ فەرمووت ڕوو�دا. ٢5 ئەی �ەزدانی 
بااڵدەست، تۆ خۆت پیێت فەرمووم: ”بە شا�ەتی چەند شا�ەتێک کێڵگەکە 

بە ز�و بۆ خۆت بکڕە،“ کەچی شارەکەت داوەتە دەست بابل��ەکان.«

هەموو  خودای  �ەزدانم،  ٢7 »من  هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ٢٦ ئ�نجا 

�ەزدان  ئەوە  ٢٨ لەبەر  بێت؟  قورس  من  بۆ  هە�ە  شتێک  ه�چ  ئا�ا  ئادەم�زاد، 
دەست  و  بابل��ەکان  دەست  بدەمە  شارە  ئەم  خەر�کم  من  دەفەرموێت:  ئەمە 
شارە  ئەو  دژی  لە  کە  بابل��ەکان  ٢٩ جا  ب�گرێت.  و  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری 
دەجەنگن، دێنە ناوی بە ئاگر گڕی تێبەردەدەن، ئەو مااڵنەش دەسووتێنن کە لە 
سەربانەکان�ان بخوور�ان بۆ بەعل سووتاند و شەرابی پیێشکەشکراو�ان پیێشکەشی 

خوداوەندەکانی د�کە کرد بۆ ئەوەی پەستم بکەن.«
3٠ �ەزدان دەفەرموێت: »نەوەی ئ�سرائ�ل و نەوەی �ەهودا هەر لە گەنج�ێت��انەوە 

دروستکراوەکانی  بە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  چونکە  کردووە،  لەبەرچاوم  خراپە�ان  تەنها 
دەست�ان تەنها پەست�ان کردم. 3١ لەو ڕۆژەوەی ئەم شارە�ان بن�اد ناوە هەتا ئەمڕۆ، بۆ 
من بووەتە ما�ەی تووڕەبوون و هەڵچوونم، کە دەبێت لەبەردەمم ڕا�ماڵم. 3٢ نەوەی 
ئ�سرائ�ل و نەوەی �ەهودا پەست�ان کردم، بە هەموو ئەو خراپانەی کرد�ان، ئەوان و 
پاشا و سەرکردە و کاه�ن و پیێغەمبەرەکان�ان، پی�اوانی �ەهودا و خەڵکی ئۆرشەل�م. 
33 جا پشت�ان تێکردم نەک ڕوو، لە کاتێکدا من بەردەوام فێرم دەکردن، بەاڵم نە 

گوێی�انگرت و نە تەمبێ بوون. 34 بەڵکو بتە قێزەونەکان�ان لەو ماڵە دانا کە ناوی منی 
بن�اد  بەرزا�ی�ەکان  لەسەر  بەعل�ان  نزرگەی  35 هەروەها  هەڵگرتووە و گاڵو�ان کرد. 
 bبۆ مۆلەخ قوربانی  تاوەکو کوڕ و کچەکان�ان وەک  بەن ه�نۆمە،  لە دۆڵی  نا، کە 
بسووتێنن، ئەو شتە قێزەونانە�ان کرد و وا�انکرد �ەهودا گوناه بکات، کە من نە 

فەرمانم پیێکردووە و نە بە خە�اڵ�شمدا هاتووە.
3٦ »ئێوە دەربارەی ئەو شارە دەڵێن: ”بە شمشێر و قاتوقڕی و دەرد دراوەتە دەست 

a ٢٠ پەرجوو: موعج�زە.  

b 35 خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم پوختەی مێژوو ٢٨ :3 .  
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من  37 ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی  بەاڵم  بابل.“  پاشای 
بە  و  و هەڵچوونمەوە  تووڕە�یی  بە  ئەو خاکانەی کە  لە هەموو  کۆ�ان دەکەمەوە، 
پەست��ەکی مەزنەوە دەرمکردن بۆ�ان، دە�انگەڕێنمەوە ئەم شوێنە و بە ئاسوودە�یی 
ن�شتەجێ�ان دەکەم. 3٨ ئەوان دەبن بە گەلی من و من�ش دەبم بە خودای ئەوان. 
3٩ �ەک دڵ و �ەک ڕێباز�ان پیێدەدەم، بۆ ئەوەی هەردەم لێم بترسن، بۆ چاکەی 

خۆ�ان و چاکەی کوڕەکان�ان لەپاش خۆ�ان. 4٠ پە�مانێکی هەتاهەتا�ی�ان لەگەڵدا 
دەبەستم، کە خۆم�ان لێ نەکێشمەوە و بەردەوام چاکە�ان لەگەڵدا بکەم، ترسی 
خۆم بخەمە دڵ�ان، بۆ ئەوەی لێم النەدەن. 4١ پیێ�ان شاد دەبم کە چاکە�ان لەگەڵدا 

بکەم، بە دڵن�ا�ی�ەوە، بە هەموو دڵم و لە ناخمەوە، لەم خاکەدا دە�انڕوێنم.
ئەم  بەسەر  ئەم خراپە گەورانەم  دەفەرموێت: هەروەک هەموو  ئەمە  4٢ »�ەزدان 

گەلەدا هێنا، ئاواش من هەموو ئەو چاکە�ە�ان بەسەردا دەهێنم کە بەڵێنم پیێ�ان دا. 
43 جا کێڵگە دەکڕدرێتەوە لەم خاکەی کە دەڵێن: ”وێرانە، نە مرۆڤ و نە ئاژەڵی 

تێدا ن��ە، دراوەتە دەست بابل��ەکان.“ 44 بە شا�ەتی چەند شا�ەتێک بە ز�و کێڵگە 
بن�ام�ن  خاکی  لە  دەکەن،  مۆری  و  دەنووسن  کاغەزێک  لە  گرێبەست  دەکڕن، 
ناوچە  شارۆچکەکانی  لە  �ەهودا،  شارۆچکەکانی  لە  ئۆرشەل�م،  دەوروبەری  و 
ڕاپیێچکراوەکان�ان  من  چونکە  نەقەب،  و  خۆرئاوا  زوورگەکانی  لە  شاخاو�ی�ەکان، 

دەگەڕێنمەوە.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

بەڵێنی گەڕانەوە

 �ەرم�ا کە هێشتا لە حەوشەی پاسەوانەکان بەند کرابوو، دووبارە فەرما�شتی 33 ١

�ەزدانی بۆ هاتەوە: ٢ »�ەزدانی دروستکەری زەوی کە شێوەی کێشاوە هەتا 
ب�چەس�ێنێت، ناوی �ەزدانە، ئەمە دەفەرموێت: 3 ”بانگم بکە، وەاڵمت دەدەمەوە 
نا�انزان�ت.“  کە  نەبراوەکان  پیێ  پەی  شتە  ڕادەگە�ەنم،  پیێ  مەزنەکانت  شتە  و 
4 �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل سەبارەت بە خانووەکانی ئەم شارە و کۆشکەکانی 

پاشاکانی �ەهودا، ئەوانەی تێکدران بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەتەرێز و شمشێر 5 لە 
ئەو  الشەی  لە  بکرێن  ”پڕ  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان  بابل��ەکان،  دژی  جەنگی 
کەسانەی بە تووڕە�یی و بە جۆشی خۆم لێم دان، ئەوانەی لەبەر هەموو خراپەکانی 

ئەوان ڕووی خۆم لەم شارە وەرگێڕا.
٦ »”لەگەڵ ئەوەشدا من تەندروستی و چاکبوونەوەی بۆ دێنم، گەلەکەم چاک 

دەکەمەوە، ئاشتی و ئارام��ەکی فراوان�ان بۆ فەراهەم دەکەم. 7 �ەهودا و ئ�سرائ�ل لە 
ڕاپیێچکراوی دەهێنمەوە و وەک پیێشوو�ان بن�اد�ان دەنێمەوە. ٨ پاک�ان دەکەمەوە لە 
هەموو گوناهەکان�ان کە لە دژی من کردوو�انە، لە هەموو گوناه و �اخ�بوونەکان�ان 
خۆشدەبم کە لە دژی من کردوو�انە. ٩ جا ئەم شارە بۆم دەبێتە ناوبانگ و شادی، 
هەموو  ئەم  کە  زەوی  سەر  نەتەوەکانی  هەموو  لەالی  شانازی،  و  ستا�شکردن 
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چاکە�ە دەب�ستنەوە من بۆی دەکەم. جا دەترسن و لەرز دە�انگرێت، لەبەر هەموو 
ئەو چاکە�ە و هەموو ئەو ئاشت��ەی کە من بۆی فەراهەم دەکەم.“

١٠ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”ئێوە سەبارەت بەم شوێنەی دەڵێن، ’وێرانە، بێ 

ئۆرشەل�م  شەقامەکانی  و  �ەهودا  شارۆچکەکانی  هەرچەندە  ئاژەڵە.‘  بێ  و  مرۆڤ 
وێرانن، بێ مرۆڤ و بێ دان�شتووان و بێ ئاژەڵن، ١١ بەاڵم لەوێ دەنگی شادی 
ئەوانەی  دەنگی  بووک،  دەنگی  و  زاوا  دەنگی  دەب�سترێت،  خۆشی  دەنگی  و 

قوربانی سوپاسگوزاری دەهێننە ناو ماڵی �ەزدان، کە دەڵێن:

  »” ’ستا�شی �ەزدانی سوپاساالر بکەن،
چونکە �ەزدان چاکە،   

خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی هەتاهەتا�ی�ە.‘   

پیێشتر�ان  وەک  و  دەگەڕێنمەوە  خاکەکە  ڕاپیێچکراوی  دەفەرموێت،  �ەزدان 
لێدەکەمەوە.“

مرۆڤ  بێ  کە  وێرانەدا  شوێنە  ”لەم  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ١٢ »�ەزدانی 

شوانەکان  جێیی شەو�نی  شارۆچکەکانی  هەموو  لە  د�کە  جارێکی  ئاژەڵە،  بێ  و 
شاخاو�ی�ەکان  ناوچە  شارۆچکەکانی  ١3 لە  دەبێت.  لێ  مەڕەکانی  مانەوەی  و 
و  ئۆرشەل�م  دەوروبەری  بن�ام�ن،  خاکی  و  نەقەب  و  خۆرئاوا  زوورگەکانی  و 
تێدەپەڕێت کە  ئەوەدا  بەژێر دەستی  مەڕ  �ەهودا، جارێکی د�کە  شارۆچکەکانی 

دە�انژمێرێت.a“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.«
کە  دی  دەهێنمە  چاکە  بەڵێنە  ئەو  دێت،  »”ڕۆژێک  دەفەرموێت:  ١4 �ەزدان 

سەبارەت بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و بنەماڵەی �ەهودا فەرمووبووم.

 ١5 »”لەو سەردەمەدا و لەو کاتەدا
لقێکی ڕاستودروست بۆ داود دەردەکەم،   

جا ڕاستودروستی و دادپەروەری لەسەر زەوی پە�ڕەو دەکات.   
 ١٦ لەو ڕۆژانەدا �ەهودا ڕزگاری دەبێت و

ئۆرشەل�م بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبێت.   
  ئەو ناوەی کە پیێیی دەناسرێت:

�ەزدان ڕاستودروست�مانە.“   

تەختی  لەسەر  دان�شتن  بۆ  نابڕێت  داود  لە  ”پی�او  دەفەرموێت:  ئەمە  ١7 �ەزدان 

بۆ  لەبەردەمم  نابڕێت  پی�او  لێڤ��ەکان�ش  کاه�نە  ١٨ لە  ئ�سرائ�ل.  بنەماڵەی 
بەردەوام�دان بە پیێشکەشکردنی قوربانی سووتاندن، سووتاندنی پیێشکەشکراوی 

دانەوێڵە و ئامادەکردنی قوربانی سەربڕاو.“«
دەفەرموێت:  ئەمە  ٢٠ »�ەزدان  هات:  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ١٩ هەروەها 

ئ�تر ڕۆژ و  تاکو  پە�مانەکەم لەگەڵ ڕۆژ و لەگەڵ شەودا بشکێنن،  بتوانن  ”ئەگەر 
a ١3 ن�شانە�ە بۆ هەبوونی ئاشتی و گەشەسەندنی خاکەکە.  
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بەندەم  داودی  لەگەڵ  پە�مانەکەم  دەکرێ  ٢١ ئەوسا  نەبن،  کاتی خۆ�اندا  لە  شەو 
بشکێنرێت و کوڕی نەبێت بۆ ئەوەی لەسەر تەختەکەی ببێتە پاشا، هەروەها لەگەڵ 
لێڤ��ە کاه�نەکانی خزمەتکارانم. ٢٢ هەروەک چۆن ئەستێرەکانی ئاسمان ناژمێردرێن 
و لمی دەر�ا ئامار ناکرێت، ئاوا نەوەی داودی بەندەم و لێڤ��ە خزمەتکارەکانم ز�اد 

دەکەم.“«
باسی چی  ئەم گەلە  ٢4 »نەتب�ن�وە  �ەرم�ا هات:  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ٢3 ئ�نجا 

ئ�نجا  کردنەوە.“  ڕەتی  هەڵ�بژاردن،  �ەزدان   aخێڵەی دوو  ”ئەو  دەڵێن:  و  دەکەن 
لەبەردەم�ان.  نەبێت  نەتەوە  ئ�تر  ئەوەی  وەک  کرد،  گەلەکەم  بە  سووکا�ەت��ان 
٢5 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”ئەگەر پە�مانی خۆمم لەگەڵ ڕۆژ و شەو و فەرزەکانی 

ئاسمان و زەوی نەبەست، ٢٦ ئەوسا نەوەی �اقوب و داودی بەندەم ڕەت دەکەمەوە 
�اقوبەوە  و  ئ�سحاق  و  ئ�براه�م  نەوەی  بەسەر  فەرمانڕەوا�ان  ئەو  نەوەکەی  لە  و 

دانانێم، چونکە من ڕاپیێچکراوەکان�ان دەگەڕێنمەوە و بەزە�ی�م پیێ�اندا دێتەوە.“«

ئاگاداری بۆ سدقیا

هەموو 34 و  سوپاکەی  هەموو  و  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری   کاتێک  ١

شانش�نەکانی ئەو خاکانەی لەژێر دەستی فەرمانڕەوا�ەتی ئەودا بوون و هەموو 
گەالن لە دژی ئۆرشەل�م و هەموو شارۆچکەکانی دەجەنگ�ن، �ەزدان پە�امی بۆ 
بڕۆ  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  ٢ »�ەزدانی  فەرمووی:  نارد،  �ەرم�ا 
قسە لەگەڵ سدق�ای پاشای �ەهودا بکە و پیێیی بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: 
دە�سووتێنێت.  ئاگر  بە  و  بابلەوە  پاشای  دەست  دەدەمە  شارە  ئەم  خەر�کم  من 
دەستی  دەدرێی�تە  و  دەگ�رێی�ت  بەگرتن  بەڵکو  ناب�ت،  دەرباز  دەستی  لە  3 تۆش 

لەگەڵ  قسەت  ڕووبەڕوو  دەب�نێت،  بابل  پاشای  چاوەکانی  چاوەکانت  ئەوەوە، 
دەکات. پاشان دەچ�تە بابل.

ئەمە  �ەزدان  بگرە،  �ەزدان  بەڵێنی  لە  گوێ  �ەهودا،  پاشای  سدق�ای  4 »”ئەی 

وەک  دەمر�ت.  ئاشتی  5 بە  نامر�ت،  شمشێر  بە  تۆ:  بە  سەبارەت  دەفەرموێت 
چۆن خەڵکی بۆ ڕێزگرتن لە باوباپی�رانی پاشاکانی پیێش تۆ بخوور�ان دەسووتاند، 
ئاوا بۆ ڕێزگرتن لە تۆ بخوور دەسووتێنن، بە ’گەورە ڕۆ!‘ بۆت دەالوێنەوە. �ەزدان 

دەفەرموێت: من ئەو بەڵێنە دەدەم.“«
٦ جا �ەرم�ای پیێغەمبەر لە ئۆرشەل�م هەموو ئەم قسانەی بە سدق�ای پاشای �ەهودا 

گوت، 7 لەو کاتەی سوپاکەی پاشای بابل کەوتە جەنگەوە لە دژی ئۆرشەل�م و 
لە شارە  و عەزێقا،  لە دژی الخ�ش  مابوونەوە،  �ەهودا کە  ئەو شارانەی د�کەی 

قەاڵبەندەکانی �ەهودا تەنها ئەمانە مابوونەوە.

a ٢4 مەبەستی لە نەوەکانی �اقوب و داودە، بڕوانە ئا�ەتی ٢٦.  
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ئازادکردنی کۆیلەکان
پاشا  سدق�ای  ئەوەی  دوای  هات،  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  پە�امەی  ٨ ئەو 

پە�مانی لەگەڵ هەموو گەل بەست کە لە ئۆرشەل�م بوون بۆ ڕاگە�اندنی ئازادکردنی 
کۆ�لە. ٩ هەرکەسە کۆ�لە ع�بران��ەکەی و کەن�زە ع�بران��ەکەی خۆی ئازاد بکات، 
بۆ ئەوەی کەس ئەو برا و خوشکە جولەکە�ەی نەکات بە کۆ�لە. ١٠ پی�اوە گەورەکان 
و هەموو گەل هاتنە ناو پە�مانەکەوە و ڕازی بوون بەوەی هەرکەسە و دەبێت کۆ�لە 
و کەن�زەکەی خۆی ئازاد بکات و ئ�تر کەس نە�انکات بە کۆ�لە، گوێڕا�ەڵ بوون 
ئازاد�ان  کەن�زانەی  و  کۆ�لە  ئەو  گەڕانەوە،  پاشان  ١١ بەاڵم  کردن.  بەڕەاڵ�ان  و 

کردبوون جارێکی د�کە کرد�اننەوە بە کۆ�لە و کەن�زە.
١٢ ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدان بۆ �ەرم�ا هات: ١3 »�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل 

ئەمە دەفەرموێت: من لەگەڵ باوباپی�رانتان پە�مانم بەست، ئەو ڕۆژەی لە خاکی 
حەوت  کۆتا�یی  ١4 ”لە  فەرمووم:  کۆ�ال�ەت��ەوە،  خاکی  لە  دەرمهێنان  م�سرەوە 
ئازاد بکات و بەڕەاڵ بکات کە خۆی بە  ساڵدا هەرکەسە و دەبێت ئەو ع�بران��ە 
ئێوە فرۆشتووە و شەش ساڵ خزمەتی کردوون.“a بەاڵم باوکانتان گوێی�ان لێ نەگرتم 
و گوێی�ان شل نەکرد. ١5 ئەمڕۆ ئێوە تۆبەتان کرد و ئەوەی لەبەرچاوی من ڕاست بوو 
کردتان، هەرکەسە و ئازادکردنی بۆ هاون�شت�مان��ەکەی ڕاگە�اند، لەو ماڵەی ناوی 
منی هەڵگرتووە پە�مانتان بەست. ١٦ بەاڵم پاشان هەڵگەڕانەوە و ناوی منتان زڕاند، 
هەر�ەکەتان کۆ�لە و کەن�زەکەی گەڕاندەوە، ئەوانەی ئازادتان کردبوون چ��ان بوێ 

بۆ خۆ�ان ب�کەن، ناچارتان کردن ببنەوە کۆ�لە و کەن�زەتان.
ئەوەی  بۆ  نەبوون  من  گوێڕا�ەڵی  ئێوە  دەفەرموێت:  ئەمە  �ەزدان  ئەوە  ١7 »لەبەر 

ئێوە  بۆ  ”ئازادی“  من  ڕابگە�ەنێت،  هاون�شت�مان��ەکەی  ئازادکردنی  و  هەرکەسە 
ڕادەگە�ەنم، ”ئازادی“ بۆ ئەوەی بە شمشێر و قاتوقڕی و دەرد لەناوبچن. وا دەکەم 
هەموو شانش�نەکانی زەوی لێتان بتۆقن. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ١٨ ئەو کەسانەی 
کە پە�مانەکەی من�ان شکاند، ئەوانەی بەندەکانی ئەو پە�مانە�ان جێبەجێ نەکرد 
کە لەبەردەمی من بەست�ان، وەک ئەو گوێرەکە�ە�ان لێدەکەم کە دوو لەت�ان کرد 
گەورەکانی  پی�اوە  و  �ەهودا  گەورەکانی  ١٩ پی�اوە   b.تێ�ەڕ�ن لەتەکە�دا  دوو  بەناو  و 
بەناو  ئەوانەی  خاکەکە،  گەلی  هەموو  و  کاه�نان  و  کاربەدەستان  و  ئۆرشەل�م 
دە�انەوێ  کە  دوژمنەکان�ان  دەست  ٢٠ دە�اندەمە  تێ�ەڕ�ن،  جوانەگادا  لەتی  دوو 

ب�انکوژن. تەرمەکان�ان دەبێت بە خۆراکی باڵندە و ئاژەڵی کێوی.
٢١ »سدق�ای پاشای �ەهودا و پی�اوە گەورەکان�شی دەدەمە دەست دوژمنەکان�ان 

لە  ئەوانەی  بابل،  پاشای  سوپاکەی  دەست  دە�اندەمە  ب�انکوژن،  دە�انەوێ  کە 
لە دژی  و  ئەم شارە  بگەڕێنەوە  بابل��ەکان  دەدەم  فەرمان  ٢٢ من  بوونەتەوە.  کۆڵتان 

a ١4 بڕوانە دواوتار ١5 :١٢   

بەشەکەدا  دوو  نێوان  بە  دەبەستێت  پە�مانەکە  کەسەی  ئەو  هەروەها  کراوەتەوە،  ج�ا  و  بەش  دوو  بۆ  کراوە  پارچە  گوێرەکە�ەک  پە�مان  بەستنی  ن�شانەی  b ١٨ وەک 

تێدەپەڕێت و دەڵێت ئەگەر دڵسۆز نەبم بۆ پە�مانەکە من�ش وەک ئەوەم لێبێت. بڕوانە پە�دابوون ١5 :٩ -١٩.   
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بجەنگن. ئەم شارە دەگرن و بە ئاگر دە�سووتێنن، شارۆچکەکانی �ەهوداش وێران 
دەکەم و ئاوەدانی تێدا نامێنێت.«

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ڕێکابیپیەکان

 ئەمە ئەو پە�امە�ە کە لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ �ەرم�ا هات، لە سەردەمی پاشا�ەتی 35 ١

و  ڕێکاب��ەکان  ماڵی  بۆ  ٢ »بڕۆ  �ەهودا:  پاشای  �ۆش�ای  �ەهۆ�اق�می کوڕی 
قسە�ان لەگەڵ بکە، ب�انهێنە بۆ ماڵی �ەزدان، ب�انبە ژوورەوە بۆ �ەکێک لە ژوورە 

التەن�شتەکان و شەراب�ان دەرخوارد بدە.«
هەموو  و  براکانی  و  حەڤەچ�ن�ا  کوڕی  �ەرم�ای  کوڕی  �ازەن�اهوی  3 من�ش 

بۆ  �ەزدان،  ماڵی  بردە  4 ئەوانم  برد.  ڕێکاب��ەکانم  بنەماڵەی  هەموو  و  کوڕەکانی 
ژوورەکەی نەوەکانی حانانی کوڕی �ەگدەل�اهوی پی�اوی خودا، ئەوەی لەتەن�شت 
کە  شەلوم  کوڕی  مەعسێ�اهوی  ژوورەکەی  لەسەر  گەورەکانە،  پی�اوە  ژووری 
بنەماڵەی  کوڕانی  لەپیێش  پەرداخم  و  شەراب  پڕ  5 جامی  دەرگاکە�ە.  پاسەوانی 

ڕێکاب��ەکان دانا و پیێم گوتن: »شەراب بخۆنەوە!«
٦ بەاڵم ئەوان گوت�ان: »ئێمە شەراب ناخۆ�نەوە، چونکە �ۆنادابی کوڕی ڕێکابی 

باپی�رە گەورەمان، فەرمانی پیێ کردوو�ن و گوتوو�ەتی: ”نە خۆتان و نە کوڕەکانتان 
بۆ هەتاهەتا�ە شەراب مەخۆنەوە. 7 هەروەها خانوو بن�اد مەنێن، کشتوکاڵ مەکەن، 
ڕەز�ش مەچێنن و نەتانبێت، بەڵکو بە درێژا�یی ژ�انتان چادرنش�ن بن، بۆ ئەوەی 
٨ ئێمەش  نامۆن.“  تێ�دا  ئێوە  کە  بژ�ن  خاکە  ئەم  ڕووی  لەسەر  درێژ  تەمەنێکی 
هەموو  لە  دەب�ن.  گەورەمان  باپی�رە  ڕێکابی  کوڕی  �ۆنادابی  قسەکەی  گوێڕا�ەڵی 
ئەوەی فەرمانی پیێ کردوو�ن، بە درێژا�یی ژ�انمان نە خۆمان و نە ژنەکانمان و نە 
نانێن بۆ ن�شتەجێبوونمان،  بن�اد  کوڕ و کچەکانمان شەراب ناخۆ�نەوە، ٩ خانوو 
ڕەز و کێڵگە و کشتوکاڵ�شمان نابێت. ١٠ چادرنش�ن بوو�ن، بە تەواوی گوێڕا�ەڵی 
١١ بەاڵم  کردوو�ن.  پیێ  فەرمانی  گەورەمان  باپی�رە  �ۆنادابی  کە  بوو�ن  ئەوە  هەموو 
کاتێک نەبوخودنەسری پاشای بابل هەڵ�کوتا�ە سەر ئەو خاکە، ئێمەش گوتمان: 
”دەبێ بچ�نە ئۆرشەل�م بۆ هەاڵتن لە دەستی سوپای بابلی و سوپای ئارام��ەکان.“ 

جا لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بوو�ن.«
فەرموو:  �ەرم�ای  بە  �ەزدان  هات،  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ١٢ ئ�نجا 

١3 »�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: بڕۆ بە پی�اوانی �ەهودا 

نابن،  تەمبێ  ئێوە  ”ئا�ا  دەفەرموێت:  پیێتان  �ەزدان  بڵێ  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  و 
بە  فەرمانی  ڕێکاب  کوڕی  ١4 �ۆنادابی  بن؟  فەرما�شتەکانم  گوێڕا�ەڵی  ئەوەی  بۆ 
ئەمڕۆش  هەتا  کرا.  جێبەجێ  فەرمانەکەی  نەخۆنەوە،  شەراب  کرد  کوڕەکانی 
شەراب�ان نەخواردووەتەوە، چونکە گوێڕا�ەڵی فەرمانی باپی�رە گەورە�ان بوون. بەاڵم 
بە  ١5 من  نەبوون.  من  گوێڕا�ەڵی  ئێوە  کردووە،  ئێوە  لەگەڵ  قسەم  بەردەوام  من 
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بەردەوامی هەموو بەندە پیێغەمبەرەکانی خۆمم بۆ ئێوە ناردووە، بۆ ئەوەی پیێتان بڵێن: 
’هەر�ەکە و لە ڕەفتارە خراپەکانتان بگەڕێنەوە و کردەوەکانتان چاک بکەنەوە، دوای 
خودای د�کە مەکەون بۆ پەرستن�ان، بگەڕێنەوە بۆ ئەو خاکەی داومەتە خۆتان و 
باوباپی�رانتان.‘ بەاڵم ئێوە گوێتان پیێنەدام و گوێتان لێ نەگرتم. ١٦ کوڕەکانی �ۆنادابی 
پیێ کردن،  باپی�رە گەورە�ان بەجێگە�اند کە فەرمانی  کوڕی ڕێکاب فەرمانەکەی 

بەاڵم ئەم گەلە گوێڕا�ەڵی من نەبوون.“
ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  پەروەردگاری  �ەزدانی  ئەوە  ١7 »لەبەر 

دان�شتووانی  و  �ەهودا  بەسەر  خراپە�ە  ئەو  هەموو  من  ”ئەوەتا  دەفەرموێت: 
لەگەڵ  قسەم  ئەوەی  لەبەر  فەرمووبووم.  بەوان  سەبارەت  کە  دەهێنم  ئۆرشەل�مدا 

کردن، بەاڵم گوێی�ان لێ نەگرتم، بانگم کردن بەاڵم وەاڵم�ان نەدامەوە.“«
خودای  سوپاساالر،  »�ەزدانی  گوت:  ڕێکاب��ەکانی  بنەماڵەی  بە  ١٨ �ەرم�ا 

ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ”ئێوە گوێڕا�ەڵی فەرمانەکەی �ۆنادابی باپی�رە گەورەتان 
کە  کرد  ئەوەتان  هەموو  و  پاراست  ئەوتان  فەرمانەکانی  هەموو  هەروەها  بوون، 
ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  �ەزدانی  ئەوە  ١٩ لەبەر  کردبوون.“  پیێ  فەرمانی 
پی�او نابڕێت لە �ۆنادابی کوڕی ڕێکاب بۆ  ئەمە دەفەرموێت: ”بە درێژا�یی ڕۆژگار 

خزمەتکردنم.“«

سووتاندنی تۆمارەکەی یەرمیا

پە�امە 3٦ ئەم  �ەهودا،  پاشای  �ۆش�ای  کوڕی  �ەهۆ�اق�می  چوارەمی  ساڵی   لە  ١

لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ �ەرم�ا هات: ٢ »تۆمارێک بۆ خۆت بهێنە و هەموو ئەو 
پیێم فەرموو�ت سەبارەت بە ئ�سرائ�ل و �ەهودا و هەموو گەالن، لە  وشانەی کە 
ماوەی پاشا�ەتی �ۆش�اوە هەتا ئەمڕۆ، هەمووی تێدا تۆمار بکە. 3 بەڵکو بنەماڵەی 
�ەهودا گوێی�ان لە هەموو ئەو بەاڵ�ە دەبێت کە بە ن�ازم بەسەر�ان بهێنم، بۆ ئەوەی 
هەر�ەکە و لە ڕێگا خراپەکانی خۆ�ەوە بگەڕێتەوە، من�ش لە تاوان و گوناهەکان�ان 

خۆشدەبم.«
4 �ەرم�اش باروخی کوڕی نێر�ی�ای بانگکرد، لە کاتێکدا �ەرم�ا هەموو وشەکانی 

5 �ەرم�ا  نووس��ەوە.  تۆمارێکدا  لە  باروخ�ش  گوترابوو،  پیێیی  کە  دەگوتەوە  �ەزدانی 
پەرستگای  ناو  بچمە  ناتوانم  و  بەندم  »من  گوتی:  و  کرد  باروخ  بە  فەرمانی 
�ەزدانەوە. ٦ جا تۆ لە ڕۆژی ڕۆژووگرتن بڕۆ ناو پەرستگای �ەزدان و وشەکانی �ەزدان 
ئەوەی لەبەردەمم لە تۆمارەکەدا نووس�تەوە ب�خوێنەوە. بۆ گەلی �ەهودای بخوێنەوە، 
دەپاڕێنەوە،  �ەزدان  لەبەردەم  7 بەڵکو  دێن.  خۆ�انەوە  شارۆچکەکانی  لە  ئەوانەی 
و  تووڕە�یی  ئەو  ئەوەی  لەبەر  بگەڕێنەوە،  خۆ�ان  خراپەکانی  ڕێگا  لە  هەر�ەکە 

هەڵچوونەی کە �ەزدان سەبارەت بەم گەلە فەرموو�ەتی، گەورە�ە.«
ڕا�س�ارد.  پیێغەمبەر  �ەرم�ای  کە  کرد  ئەوەی  هەموو  نێر�ی�اش  کوڕی  ٨ باروخی 

٩ لە  خوێندەوە.  تۆمارەکە  لەنێو  �ەزدانی  وشەکانی  �ەزداندا  پەرستگای  لە  بەوەی 
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مانگی نۆی ساڵی پیێنجەمی �ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، بانگەوازی 
لە  ئەوانەی  هەموو  لەگەڵ  ئۆرشەل�م،  لە  گەل  هەموو  بۆ  ڕاگە�اند  ڕۆژووگرتن�ان 
کوڕی  گەمەر�ای  ژوورەکەی  ١٠ لە  ئۆرشەل�م.  هاتبوونە  �ەهوداوە  شارۆچکەکانی 
شافانی خامەی نهێنیa، لە حەوشەکەی سەرەوە، لەالی دااڵنی دەروازە نوێی�ەکەی 
گەل  هەموو  بۆ  �ەرم�ای  تۆمارەکەی  نێو  وشەکانی  باروخ  �ەزدان،  پەرستگای 

خوێندەوە.
�ەزدانی  م�خا�وی کوڕی گەمەر�ای کوڕی شافان هەموو وشەکانی  ١١ کاتێک 

لەنێو تۆمارەکە ب�ست، ١٢ دابەزی بۆ ژوورەکەی خامەی نهێنی لە کۆشکی پاشا، 
نهێنی،  خامەی  ئەل�شاماعی  دان�شتبوون،  لەوێ  گەورەکان  پی�اوە  هەموو  کە 
شافان،  کوڕی  گەمەر�ای  عەکبۆر،  کوڕی  ئەلناتانی  شەمەع�ا،  کوڕی  دەال�ای 
١3 م�خا�وش  د�کە.  گەورەکانی  پی�اوە  هەموو  هەروەها  حەنەن�ا،  کوڕی  سدق�ای 
هەموو ئەو قسانەی پیێ ڕاگە�اندن کە ب�ستبووی، لە کاتێک کە باروخ تۆمارەکەی 
نەتەن�اهۆی  کوڕی  �ەهودی  گەورەکان  پی�اوە  هەموو  ١4 جا  دەخوێندەوە.  گەل  بۆ 
کوڕی شەلەم�اهوی کوڕی کووش�ان نارد بۆ ئەوەی بە باروخ بڵێت: »ئەو تۆمارەی 
لێ�ەوە بۆ ئەم گەلە خوێندتەوە، لەگەڵ دەستت هەڵ�بگرە و وەرە.« ئ�نجا باروخی 
١5 پیێ�ان  ال�ان.  بۆ  چوو  و  هەڵگرت  دەستی  لەگەڵ  تۆمارەکەی  نێر�ی�اش  کوڕی 

گوت: »فەرموو دابن�شە، گوێمان لێبێت ب�خوێنەوە.«
بە  بوو،  وشانە  ئەو  هەموو  لە  گوێی�ان  ١٦ کاتێک  خوێندنەوە.  بۆی  باروخ�ش 
ترسەوە تەماشای �ەکتر�ان کرد و بە باروخ�ان گوت: »دەبێ تەواوی ئەم وشانە بە 
پاشا ڕابگە�ەن�ن.« ١7 ئ�نجا لە باروخ�ان پرسی: »تکا�ە پیێمان بڵێ چۆن هەموو ئەم 

وشانەت نووسی؟ ئا�ا لە دەمی �ەرم�ا ب�ستت؟«
بۆ  وشانەی  ئەم  هەموو  خۆی  دەمی  بە  »بەڵێ،  دانەوە:  وەاڵمی  ١٨ باروخ�ش 

دەگوتم، من�ش بە مەرەکەب لە تۆمارەکەدا دەمنووس��ەوە.«
خۆتان  �ەرم�ا  و  خۆت  »بڕۆ  گوت:  باروخ�ان  بە  گەورەکان  پی�اوە  ١٩ ئ�نجا 

بشارنەوە، با کەس نەزانێت ئێوە لەکوێن.«
دانا،  نهێنی  خامەی  ئەل�شاماعی  ژوورەکەی  لە  تۆمارەکە�ان  ئەوەی  ٢٠ دوای 

٢١ پاشا  ڕاگە�اند.  پاشا  بە  شتانە�ان  ئەو  هەموو  پاشا،  الی  بۆ  هە�وانەکە  چوونە 
ئەل�شاماعی  ژوورەکەی  لە  ئەو�ش  بهێنێت،  تۆمارەکە  ئەوەی  بۆ  نارد  �ەهودی 
خامەی نهێن��ەوە تۆمارەکەی هێنا. �ەهودی بۆ پاشا و بۆ هەموو ئەو پی�اوە گەورانەی 
الی پاشا وەستابوون خوێند�ی�ەوە. ٢٢ ئەوە لە مانگی نۆ بوو، پاشا لە ماڵی زستانە 
چوار  سێ  �ەهودی  ٢3 کاتێک  داگ�رسابوو.  لەبەردەمی  ئاگردانێک�ش  دان�شتبوو، 
ستوونی لە تۆمارەکە خوێندەوە، پاشا بە قەڵەمبڕی نووسەرەکە پارچەپارچەی کرد و 
فڕێی�دا�ە ناو ئاگردانەکەوە هەتا هەموو تۆمارەکە لەناو ئاگرەکە بە تەواوی فەوتا. ٢4 جا 
نە پاشا و نە ه�چ �ەکێک لە خزمەتکارەکانی کە گوێی�ان لە هەموو ئەو وشانە بوو 

a ١٠ ڕازپۆش.  
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و گەمەر�ا  دەال�ا  و  ئەلناتان  ٢5 هەرچەندە  دڕی.  دانە  بەر�ان  نەترسان، جلەکانی 
تکا�ان لە پاشا کرد تۆمارەکە نەسووتێنێت، بەاڵم ئەو گوێیی لێ نەگرتن. ٢٦ بەڵکو 
پاشا فەرمانی دا بە م�ر �ەرەحمێل و سەرا�ای کوڕی عەزر�یێل و شەلەم�اهوی کوڕی 
ئەوانی  �ەزدان  بەاڵم  پیێغەمبەر،  �ەرم�ای  و  سەرقەڵەم  باروخی  گرتنی  بۆ  عەبدئێل 

شاردەوە.
٢7 دوای ئەوەی پاشا تۆمارەکەی سووتاند کە ئەو وشانەی تێدابوو باروخ لە دەمی 

�ەرم�اوە نووس�بووی، فەرما�شتی �ەزدان بۆ �ەرم�ا هات: ٢٨ »بگەڕێوە و تۆمارێکی 
د�کە ببە و هەموو ئەو وشانەی تێدا بنووسەوە کە لەناو تۆمارەکەی �ەکەم جار بوو، 
ئەوەی �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهودا سووتاندی. ٢٩ بە �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهوداش 
بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: تۆ ئەو تۆمارەت سووتاند و گوتت: ’بۆچی تێ�دا 
نووس�ت و گوتت، بێگومان پاشای بابل دێت و ئەم خاکە دەفەوتێنێت و مرۆڤ و 
ئاژەڵی تێدا قڕ دەکات؟‘ 3٠ لەبەر ئەوە �ەزدان لەبارەی �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهوداوە 
دانان�شێت،  داود  تەختی  لەسەر  ئەو  ڕەچەڵەکی  لە  کەس  دەفەرموێت:  ئەمە 
تەرمەکەی فڕێدەدرێتە بەر گەرمای ڕۆژ و سەرمای شەو. 3١ سزای خۆی و منداڵ 
پیێ�انم گوت،  بەاڵ�ەی  ئەو  هەموو  تاوانەکان�ان،  لەسەر  دەدەم  و خزمەتکارەکانی 
بەسەر خۆ�ان و دان�شتووانی ئۆرشەل�م و پی�اوانی �ەهودای دەهێنم، چونکە گوێی�ان 

نەگرت.“«
3٢ ئ�نجا �ەرم�ا تۆمارێکی د�کەی برد و دا�ە باروخی کوڕی نێر�ی�ای سەرقەڵەم، 

ئەو�ش لە دەمی �ەرم�اوە هەموو وشەکانی ئەو تۆمارەی نووس��ەوە کە �ەهۆ�اق�می 
پاشای �ەهودا لەناو ئاگردانەکە سووتاندی، هەروەها زۆر وشەی لەو جۆرەشی بۆ 

ز�اد کرد.

یەرمیا لە بەندیخانە

�ەهودا 37 لە خاکی  �ۆش�ای  بابل سدق�ا کوڕی  پاشای  نەبوخودنەسری   ئ�نجا  ١

نە  و  نە خۆی  ٢ بەاڵم  �ەهۆ�اق�م.  �ەهۆ�اک�نی کوڕی  جێیی  لە  پاشا،  کردە 
خزمەتکارەکانی و نە گەلی خاکەکە گوێی�ان لە پە�امەکەی �ەزدان نەگرت کە لە 

ڕێگەی �ەرم�ای پیێغەمبەرەوە فەرمووی.
کوڕی  سەفەن�ای  و  شەلەم�اهو  کوڕی  �ەهوخەلی  پاشا  سدق�ای  3 جا 

مەعسێ�اهوی کاه�نی بۆ الی �ەرم�ای پیێغەمبەر نارد و گوتی: »تکا�ە لە پیێناوی 
ئێمە لە �ەزدانی پەروەردگارمان ب�اڕێوە.«

هێشتا  چونکە  دەکرد،  خەڵکی  ناو  هاتوچۆی  ئازادی  بە  �ەرم�ا  کاتەدا  4 لەو 

بەڕێکەوتبوون،  م�سرەوە  لە  ف�رعەون�ش  5 سوپاکەی  بەند�خانەوە.  نە�انخسبووە 
کاتێک ئەو بابل��انەی کە گەمارۆی ئۆرشەل�م�ان دابوو هەواڵی ئەوان�ان ب�ست، لە 

ئۆرشەل�م کشانەوە.
٦ ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدان بۆ �ەرم�ای پیێغەمبەر هات، پیێیی فەرموو: 7 »�ەزدانی 
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بۆ  ناردووە  ئێوەی  کە  �ەهودا  پاشای  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری 
�ارمەت�تان  بۆ  کە  ف�رعەون  سوپاکەی  ”ئەوەتا  بڵێن:  پیێیی  ب�رسێت،  لێم  تاکو  الم 
و  ٨ بابل��ەکان�ش دەگەڕێنەوە  م�سر.  بەڕێکەوتوون، دەگەڕێتەوە خاکەکەی خۆی، 

شەڕ لەگەڵ ئەم شارە دەکەن، دە�گرن و بە ئاگر دە�سووتێنن.“
بە  ”بابل��ەکان  بڵێن:  و  مەخەڵەتێنن  خۆتان  دەفەرموێت:  ئەمە  ٩ »�ەزدان 

نابنەوە! ١٠ تەنانەت ئەگەر هەموو سوپای  تەواوی لە کۆڵمان دەبنەوە.“ لە کۆڵتان 
بابل��ەکان�ش ببەزێنن کە لە دژتان دەجەنگن، تەنها چەند پی�اوێکی بر�ندار�ان لێ 
بمێنێتەوە، ئەوا هەر�ەکە لە چادرەکەی خۆ�انەوە هەڵدەستنەوە و ئەم شارە بە ئاگر 

دەسووتێنن.«
ف�رعەون  سوپاکەی  بە  بەرامبەر  ئۆرشەل�م  لە  بابل��ەکان  سوپای  ئەوەی  ١١ دوای 

کشانەوە، ١٢ �ەرم�اش دەستبەجێ ئۆرشەل�می بەجێهێشت بۆ ئەوەی بچێتە خاکی 
کە  ١3 بەاڵم  وەربگرێت.  زەوی  لە  خۆی  بەشی  گەل  لەنێو  لەوێ  تاکو  بن�ام�ن، 
گە�شتە ناو دەروازەی بن�ام�ن، سەرکارێکی پاسەوانان لەوێ هەبوو، ناوی �رئ�ا ی 
کوڕی شەلەم�اهوی کوڕی حەنەن�ا بوو، �ەرم�ای پیێغەمبەری گرت و پیێیی گوت: 

»تۆ دەچ�تە پاڵ بابل��ەکان!«
لێ  �رئ�ا گوێیی  بەاڵم  بابل��ەکان.«  پاڵ  ناچمە  ١4 �ەرم�اش گوتی: »درۆ�ە! من 

نەگرت، ئ�نجا �ەرم�ای گرت و هێنا�ە الی پی�اوە گەورەکان. ١5 پی�اوە گەورەکان�ش 
کرد،  بەند�ان  نهێنی  خامەی  �ۆناتانی  ماڵی  لە  و  لێ�اندا  بوون،  تووڕە  �ەرم�ا  لە 

چونکە ئەوێی�ان کردبووە بەند�خانە.
لەوێ  زۆر  ماوە�ەکی  بەند�خانەکە،  لە  ز�ندانەوە  کونجی  خستە  ١٦ �ەرم�ا�ان 

خۆی  ماڵەکەی  لە  پاشا  دەر�انهێنا،  لەوێ  و  ناردی  پاشا  سدق�ا  ١7 ئ�نجا  ما�ەوە. 
بەدز�ی�ەوە پرس�اری لێکرد و گوتی: »ئا�ا ه�چ پە�امێک لەال�ەن �ەزدانەوە هە�ە؟«
�ەرم�اش وەاڵمی دا�ەوە: »بەڵێ، هە�ە. تۆ دەکەو�تە دەست پاشای بابلەوە.«

و  تۆ  بە  دەرهەق  من  »تاوانی  گوت:  پاشای  سدق�ا  بە  �ەرم�ا  ١٨ ئ�نجا 

کوا  ١٩ ئەی  بەند�خانەوە؟  بمخەنە  هەتا  چ��ە،  گەلە  ئەم  و  خزمەتکارەکانت 
نا�ەتە  بابل  ”پاشای  گوت�ان:  و  کرد�ت  بۆ  پیێشب�ن��ان  ئەوانەی  پیێغەمبەرەکانتان، 
بگرە.  گوێ  تکا�ە  گەورەم،  پاشای  ئەی  ٢٠ ئێستاش،  خاکە“؟  ئەم  و  ئێوە  سەر 
تکا�ە با لەبەردەمت ب�اڕێمەوە: مەمگەڕێنەوە بۆ ماڵەکەی �ۆناتانی خامەی نهێنی، 

با لەوێ نەمرم.«
پاسەوانەکان،  حەوشەی  بخرێتە  �ەرم�ا  کە  دا  فەرمانی  پاشاش  ٢١ سدق�ای 

پیێبدرێت، هەتا بە تەواوی نان لە شارەکە  ڕۆژانە �ەک نانی لە بازاڕی نانەوا�انەوە 
دەبڕدرێتەوە. �ەرم�ا لە حەوشەی پاسەوانەکان ما�ەوە.
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یەرمیا فڕێدرایە ناو ئەمباراوێک

�ەهوخەلی 3٨ پەشحور،  کوڕی  گەدەل�اهوی  مەتان،  کوڕی  شەفەت�ای   ئ�نجا  ١

کە  بوو  قسانە  لەو  گوێی�ان  مەلک�ا  کوڕی  پەشحوری  و  شەلەم�اهو  کوڕی 
�ەرم�ا لەگەڵ گەل دە�کرد و دە�گوت: ٢ »�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”ئەوەی لەم 
لەناودەچێت، بەاڵم ئەوەی بچێتە  قاتوقڕی و دەرد  شارەدا بمێنێتەوە بە شمشێر و 
دەرەوە بۆ ناو بابل��ەکان دەژ�یێت. ژ�انی خۆی دەرباز دەکات و دەژ�یێت.“ 3 �ەزدان 
ئەمە دەفەرموێت: ”بە دڵن�ا�ی�ەوە ئەم شارە دەدرێتە دەست سوپاکەی پاشای بابل، 

دەستی بەسەردا دەگرێت.“«
لەبەر  بکوژرێت.  پی�اوە  ئەم  »دەبێت  گوت:  پاشا�ان  بە  گەورەکان  پی�اوە  4 جا 

ماونەتەوە،  لە شارەکەدا  ئەو سەربازانە دەڕووخێنێ کە  بەو قسانەی ورەی  ئەوەی 
هەروەها ورەی هەموو خەڵک�ش دەرووخێنێ. ئەم پی�اوە داوای چاکە بۆ ئەم گەلە 

ناکات، بەڵکو خراپە.«
5 سدق�ای پاشا گوتی: »ئەوەتا لەبەردەستتانە، پاشا توانای ه�چی ن��ە بەرامبەر 

بە ئێوە.«
ناو ئەمباراوەکەی مەلک�ای کوڕی پاشا،  ٦ ئەوان�ش �ەرم�ا�ان برد و فڕێی�ان دا�ە 

خوارەوە،  شۆڕکردە  گور�س  بە  �ەرم�ا�ان  پاسەوانەکانە.  حەوشەی  لە  ئەوەی 
ئەمباراوەکەش ئاوی تێدا نەبوو، بەڵکو قوڕ. جا �ەرم�ا لەناو قوڕەکە چەقی.

7 بەاڵم عەبەدمەلەخ، کە کاربەدەستێکی کوشیa بوو لە کۆشکی پاشا، ب�ستی 

دان�شتبوو،  بن�ام�ن  دەروازەی  لە  پاشاش  ئەمباراوەکە.  ناو  فڕێداوەتە  �ەرم�ا�ان  کە 
٨ عەبەدمەلەخ لە کۆشکی پاشاوە چوو و بە پاشای گوت: ٩ »پاشای گەورەم، ئەم 

فڕێی�ان  ئەوان  پیێغەمبەر�ان کرد.  �ەرم�ای  بە  ئەوەی  لە هەموو  پی�اوانە خراپی�ان کرد 
داوەتە ناو ئەمباراوەکەوە، ئەو لە شوێنەکەی خۆی لە برسان دەمرێت، چونکە نان 

لە شار نەماوە.«
پی�او  سی  »لێرەوە  گوتی:  و  کرد  کوشی  عەبەدمەلەخی  بە  فەرمانی  ١٠ پاشاش 

لەگەڵ خۆت ببە، �ەرم�ای پیێغەمبەر لە ئەمباراوەکەوە دەربێنە، هەتا نەمردووە.«
١١ عەبەدمەلەخ�ش پی�اوەکانی لەگەڵ خۆی برد، چووە ژوورێک لەژێر گەنج�نەی 

کۆشکی پاشا. لەوێ هەندێک پەڕۆوپاتاڵ و جلی کۆنی هەڵگرت و بە گور�س 
�ەرم�ای  بە  کوشی  ١٢ عەبەدمەلەخی  ئەمباراوەکە.  ناو  کردەوە  شۆڕی  �ەرم�ای  بۆ 
دابنێ.«  لەژێر گور�سەکەوە  هەنگڵت  لەبن  و جلە کۆنەکان  »پەڕۆوپاتاڵ  گوت: 
ئەمباراوەکە  لە  هەڵکێشا،  �ەرم�ا�ان  گور�س  بە  ١3 ئ�نجا  کرد.  ئاوای  �ەرم�اش 

دەر�انهێنا. جا �ەرم�ا لە حەوشەی پاسەوانەکان ما�ەوە.

�رسیاری سدقیا لە یەرمیا
١4 پاشان سدق�ا پاشا بەدوای �ەرم�ای پیێغەمبەردا ناردی، لە دەروازەی سێ�ەمی 

a 7 کوش: واڵتێکە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  
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�ەرم�ای گوت: »دەمەوێت  بە  پاشا  ئ�نجا  �ەزدان هێنا�ە الی خۆی.  پەرستگای 
شتێکت لێ ب�رسم، ه�چم لێ مەشارەوە.«

تەنانەت  نامکوژ�ت؟  ئا�ا  بڵێم،  پیێت  »ئەگەر  گوت:  سدق�ای  بە  ١5 �ەرم�اش 

ئەگەر ئامۆژگار�شت بکەم، گوێم لێ ناگر�ت.«
�ەزدانی  »بە  و گوتی:  �ەرم�ا خوارد  بۆ  بەدز�ی�ەوە سوێندی  پاشاش  ١٦ سدق�ای 

ئەوانەی  دەتدەمە دەست  نە  و  دەتکوژم  نە  بەخش�وە،  ئێمە  بە  ژ�انی  ز�ندوو کە 
دە�انەوێ بتکوژن.«

خودای  سوپاساالر،  خودای  »�ەزدان،  گوت:  سدق�ای  بە  �ەرم�ا  ١7 ئ�نجا 

بابل  پاشای  سەرکردەکانی  ڕادەستی  خۆت  ”ئەگەر  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل 
بکە�ت، ئەوا گ�انت بە ز�ندووێتی دەمێنێتەوە و ئەم شارەش بە ئاگر ناسووتێت، 
ڕادەستی  خۆت  ئەگەر  ١٨ بەاڵم  دەمێننەوە.  ز�ندووێتی  بە  خێزانەکەشت  و  خۆت 
سەرکردەکانی پاشای بابل نەکە�ت، ئەوا ئەم شارە دەکەوێتە دەست بابل��ەکان و بە 

ئاگر دە�سووتێنن، تۆش لە دەست�ان دەرباز ناب�ت.“«
١٩ سدق�ای پاشا بە �ەرم�ای گوت: »من لەو جولەکانە دەترسم کە چوونەتە پاڵ 

پیێ  ئەوان�ش سووکا�ەت�م  ئەوان،  بابل��ەکان بمدەنە دەست  نەوەک  بابل��ەکانەوە، 
بکەن.«

٢٠ �ەرم�اش گوتی: »ناتدەنە دەست ئەوان. گوێڕا�ەڵی فەرموودەی �ەزدان بە کە 

من پیێت ڕادەگە�ەنم. ئ�نجا چاکەت بۆ دەبێت و ژ�انت دەرباز دەبێت. ٢١ ئەگەر 
ڕاز�ش ن�ت خۆت ڕادەست بکە�ت، ئەوا ئەمە ئەو پە�امە�ە کە �ەزدان پی�شانی دام. 
٢٢ ئەوەتا هەموو ئەو ژنانەی لە کۆشکی پاشای �ەهودا ماونەتەوە، بۆ سەرکردەکانی 

پاشای بابل دەبردرێن. ئەو ژنانە پیێت دەڵێن:

  »”ئەوانەی دۆستی تۆ بوون
فر�و�ان دا�ت و زاڵ بوون بەسەرت.   
  کاتێک پیێ�ەکانت لەناو زەلکاو چەق�ن

بەجێ�ان هێشت�ت.“   

٢3 »هەموو ژنەکانت و منداڵەکان�شت بۆ بابل��ەکان دەبردرێن. تۆش لە دەست�ان 

ئاگر  بە  شارەش  ئەم  دەگ�رێی�ت،  بابل  پاشای  دەستی  بە  بەڵکو  ناب�ت،  دەرباز 
دەسووتێت.«

٢4 سدق�اش بە �ەرم�ای گوت: »با کەس ئەم قسانە نەزانێت، نەوەک بمر�ت. 

٢5 ئەگەر پی�اوە گەورەکان ب�ست�ان من قسەم لەگەڵ تۆ کردووە، هاتنە الت و گوت�ان: 

”پیێمان بڵێ چ�ت بە پاشا گوت و پاشا چی بە تۆ گوت، لێمان مەشارەوە، ئەگەر 
نا دەتکوژ�ن،“ ٢٦ تۆش پیێ�ان بڵێ: ”لە پاشا پاڕامەوە تاوەکو نەمگەڕێنێتەوە بۆ ماڵی 

�ۆناتان و لەوێ نەمرم.“«
ئەو�ش  پرسی،  لێ�ان  و  هاتن  �ەرم�ا  الی  بۆ  گەورەکان  پی�اوە  هەموو  ٢7 جا 
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بەگوێرەی هەموو ئەو قسانەی پاشا فەرمانی پیێیی کرد، وەاڵمی دانەوە. ئ�تر ئەوان�ش 
لێیی بێدەنگ بوون، چونکە کەس قسەکردنی ئەوی لەگەڵ پاشا نەب�ست.

٢٨ ئ�تر �ەرم�ا هەتا ئەو ڕۆژەی ئۆرشەل�م گ�را لە حەوشەی پاسەوانەکان ما�ەوە.

داگیرکردنی ئۆرشەلیم

نەبوخودنەسری 3٩ �ەهودا،  پاشای  سدق�ای  نۆ�ەمی  ساڵی  دەی  مانگی   لە  ١

دا.  گەمارۆی  و  جواڵند  ئۆرشەل�م  بەرەو  سوپاکەی  هەموو  بابل  پاشای 
3 جا  شارەکە شکێنرا.  شوورای  �ازدە�ەمی سدق�ا  ساڵی  مانگی چواری  نۆی  ٢ لە 

دان�شتن:  ناوەڕاست  دەروازەکەی  لە  و  هاتن  بابل  پاشای  سەرکردەکانی  هەموو 
بوو،  د�وان  سەرۆکی  کە  نەبۆسەرسەخ�م  سمەگەری،  نێرگەل سەرئەچەری 
سەرکردەکانی  پاشماوەی  لەگەڵ  بوو،  مۆغەکان  سەرۆکی  کە  نێرگەل سەرئەچەر 
پاشای بابل. 4 کاتێک کە سدق�ای پاشای �ەهودا و هەموو جەنگاوەرەکان ئەوان�ان 
دوو  نێوان  دەروازەکەی  بە  پاشادا  باخچەی  ڕێگای  بە  شەو  بە  و  هەاڵتن  ب�نی، 

شووراکەدا شارەکە�ان بەجێهێشت، بەرەو دەشتا�یی عەراڤاa ڕۆ�شتن.
5 بەاڵم سوپای بابل��ەکان بەدوا�ان کەوتن، لە دەشتی ئەر�حا گە�شتنە سدق�ا. 

گرت�ان و هێنا�ان بۆ الی نەبوخودنەسری پاشای بابل لە ڕ�ڤلە، لە خاکی حەمات، 
ئەو�ش دادگا�یی کرد. ٦ هەر لە ڕ�ڤلە پاشای بابل کوڕەکانی سدق�ای لەبەرچاوی 
7 پاشان هەردوو  پی�اوماقواڵنی �ەهوداشی لەناوبرد.  ئ�نجا هەموو  باوک�ان کوشت، 

چاوی سدق�ای دەرهێنا، بە زنج�ری بڕۆنز کۆتی کرد بۆ ئەوەی ب�باتە بابل.
٨ هەروەها بابل��ەکان کۆشکی پاشا و ماڵەکانی خەڵک�ان سووتاند، شووراکانی 

و  مابوونەوە  شارەکە  لە  کە  خەڵکی  پاشماوە�ەی  ٩ ئەو  ڕووخاند.  ئۆرشەل�م�ان 
ئەوانەی چووبوونە پاڵی و پەنا�ان بردبووە بەر پاشای بابل، نەبوزەرەدانی فەرماندەی 
هەژارەی  لەو خەڵکە  هەندێک  ١٠ بەاڵم  بابل.  بۆ  کردن  ڕاپیێچی  پاشا  پاسەوانانی 
ه�چ�ان نەبوو، نەبوزەرەدانی فەرماندەی پاسەوانانی پاشا لە خاکی �ەهودا بەجێیی 

هێشتن، هەر لەو کاتەدا ڕەز و کێڵگەی پیێدان.
نەبوزەرەدانی  بە  فەرمانی  �ەرم�اوە  لەبارەی  بابل  پاشای  ١١ نەبوخودنەسری 

پیێ  ز�انی  با چاوت لەسەری بێت،  ١٢ »ب�بە و  پاشا کرد:  پاسەوانانی  فەرماندەی 
فەرماندەی  ١3 نەبوزەرەدانی  بکە.«  بۆی  دەکات  داوای  ئەوەی  بەڵکو  مەگە�ەنە، 
سەرۆکی  نێرگەل سەرئەچەری  د�وان،  سەرۆکی  نەبوشەزبانی  پاشا،  پاسەوانانی 
لە  �ەرم�ا�ان  و  ١4 نارد�ان  بابل  پاشای  سەرکردەکانی  هەموو  لەگەڵ  مۆغەکان، 
ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  دەست  دا�انە  دەرهێنا،  پاسەوانەکان  حەوشەی 

کوڕی شافان، بۆ ئەوەی ب�باتە ماڵەوە، ئ�تر لەنێو خەڵکەکەی ما�ەوە.
بۆ  �ەزدانی  فەرما�شتی  گ�رابوو،  پاسەوانەکان  حەوشەی  لە  �ەرم�ا  ١5 کاتێک 

هات، پیێیی فەرموو: ١٦ »بڕۆ و بە عەبەدمەلەخی کوشی بڵێ: ”�ەزدانی سوپاساالر، 

a 4 عەراڤا ش�وێک بووە لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  
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فەرمووم  شارە  بەو  ئەوەی سەبارەت  هەموو  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل،  خودای 
لەبەرچاوت  کاتەدا  لەو  چاکەی،  نەک  خراپە  بۆ  دەکەم،  پە�ڕەوی  خەر�کم 
جێبەجێ دەکرێت. ١7 بەاڵم لەو ڕۆژەدا تۆ ڕزگار دەکەم و نادرێی�تە دەست ئەوانەی 
لێ�ان دەترس�ت. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ١٨ بێگومان دەربازت دەکەم، بە شمشێر 
ناکوژرێی�ت و ژ�انت ڕزگار دەبێت، چونکە پشتت بە من بەست. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانە.“«

بەڕەاڵکردنی یەرمیا

نەبوزەرەدانی 4٠ ئەوەی  پاش  هات،  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدانەوە  لەال�ەن  پە�امەی   ئەو  ١

ب�ن�بووی  کە  کرد،  بەڕەاڵ  �ەرم�ای  ڕامە  لە  پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی 
�ەهودا�ە  و  ئۆرشەل�م  ڕاپیێچکراوەکانی  هەموو  لەنێو  و  کراوە  بەند  زنج�ر  بە  �ەرم�ا 
کە بۆ بابل ڕاپیێچ کراون. ٢ فەرماندەی پاسەوانانی پاشا �ەرم�ای برد و پیێیی گوت: 
3 ئێستاش  فەرموو.  بەاڵ�ەی  ئەم  شوێنە  بەم  سەبارەت  پەروەردگارت  »�ەزدانی 
ئەوە  لەبەر  ئەو شتانەتان  فەرمووی کردی. هەموو  دا، هەروەک  ئەنجامی  �ەزدان 
بەسەرهات گوناهتان کرد لە دژی �ەزدان و گوێڕا�ەڵی نەبوون. 4 ئەمڕۆ من ئازادت 
دەکەم لەو سندمانەی بەدەستتەوە�ە. جا ئەگەر پیێت باشە لەگەڵم بێ�تە بابل، وەرە و 
من�ش چاوم لێت دەبێت. بەاڵم ئەگەر حەز ناکە�ت، مە�یێ. تەماشا بکە، هەموو 
خاکەکە لەبەردەمتە، جا کوێت پیێ باشە و بۆت دەگونجێ، بڕۆ ئەوێ.« 5 بەاڵم 
بەر لە گەڕانەوەی �ەرم�ا، نەبوزەرەدان گوتی: »بگەڕێوە الی گەدەل�اهوی کوڕی 
�ەهوداوە  شارۆچکەکانی  بەسەر  بابل  پاشای  ئەوەی  شافان،  کوڕی  ئەح�قامی 
دا�ناوە، لەنێو خەڵکەکە لەالی ئەو بمێنەوە، �ان�ش هەرکوێی�ەک پیێت باشە و بۆت 

دەگونجێ بڕۆ ئەوێ.«
کرد.  بەڕەاڵی  و  پیێ�دا  د�ار�ی�ەکی  و  توێشو  پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی  پاشان 
٦ �ەرم�اش هاتە الی گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قام لە م�چ�ا و لەالی ئەو ما�ەوە، 

لەناو ئەو خەڵکەی لە خاکەکەدا مابوونەوە.

کوش�نی گەدەلیاهو
خۆ�ان  بوون،  کێڵگەکان  لەناو  ئەوانەی  سەرلەشکرەکان،  هەموو  7 کاتێک 

کردووە  ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  بابل  پاشای  کە  ب�ست�ان  پی�اوەکان�ان  و 
هەژارانەی  ئەو  مندااڵن،  و  پی�او  و  ژن  سەرپەرشت�اری  و  خاکەکە  فەرمانڕەوای  بە 
خاکەکە کە بۆ بابل ڕاپیێچ نەکراون، ٨ هاتنە م�چ�ا بۆ الی گەدەل�اهو. ئ�سماع�لی 
کوڕی  سەرا�ای  قارێی�ەح،  کوڕانی  �ۆناتانی  و  �ۆحانان  نەتەن�اهۆ،  کوڕی 
تەنحومەت، کوڕەکانی عێفە�یی نەتۆفا�یی و �ازەن�اهوی کوڕی مەعکاتی، خۆ�ان 
و پی�اوەکان�ان. ٩ گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قامی کوڕی شافان�ش سوێندی بۆ ئەوان 
پیێیی گوتن: »مەترسن لەوەی خزمەتی بابل��ەکان بکەن. لە  پی�اوەکان�ان خوارد،  و 
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خاکەکە ن�شتەجێ بن و خزمەتی پاشای بابل بکەن، ئەوەی باشە بۆتان دەبێت. 
١٠ من�ش لە م�چ�ا دادەن�شم، بۆ ئەوەی لەبەردەم ئەو بابل��انە نوێنەرا�ەتی ئێوە بکەم 

ناو  ب�خەنە  کۆبکەنەوە،  زە�ت  و  هەنج�ر  و  شەراب  ئێوە  بەاڵم  المان.  دێنە  کە 
کۆڵەبارەکانتانەوە، لەو شارۆچکانەی گرتووتانە ن�شتەجێ بن.«

لە ئەدۆم و  لەنێو عەمۆن��ەکان و  ١١ کاتێک هەموو ئەو جولەکانەی لە مۆئاب و 

پاشماوەی  بابل  پاشای  کە  ب�ست�ان  بوون،  د�کە  خاکەکانی  هەموو  لە  ئەوانەی 
کردووە  شافانی  کوڕی  ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  هێشتووەتەوە،  �ەهودا  بۆ 
بوون  پەرتەوازە  شوێنانەی  ئەو  هەموو  لە  جولەکەکان  ١٢ هەموو  فەرمانڕەوا�ان،  بە 
و  شەراب  م�چ�ا.  لە  گەدەل�اهو  بۆ الی  �ەهودا،  هاتنەوە خاکی  گەڕانەوە،  بۆی 

هەنج�رێکی گەلێک زۆر�ان کۆکردەوە.
کێڵگەکان  لە  کە  سەرلەشکرەکان  هەموو  و  قارێی�ەح  کوڕی  �ۆحانانی  ١3 ئ�نجا 

بوون هاتنە م�چ�ا بۆ الی گەدەل�اهو، ١4 پیێ�ان گوت: »ئا�ا تۆ نازان�ت کە بەعل�سی 
پاشای عەمۆن��ەکان، ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆی ناردووە تۆ بکوژێت؟« بەاڵم 

گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قام باوەڕی پیێ نەکردن.
١5 ئ�نجا �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەح بەدز�ی�ەوە لە م�چ�ا قسەی لەگەڵ گەدەل�اهو 

کرد و گوتی: »ڕێم بدە بچم ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ بکوژم، بێ ئەوەی ه�چ 
کەس پیێیی بزانێت. بۆچی ئەو تۆ بکوژێت، هەموو ئەو جولەکانەی لە دەوری تۆ 

کۆبوونەتەوە پەرتەوازە بن و پاشماوەی �ەهودا لەناوبچێت؟«
١٦ بەاڵم گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قام بە �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەحی گوت: »ئەم 

شتە مەکە، چونکە ئەوەی تۆ سەبارەت بە ئ�سماع�ل دە�ڵێ�ت ڕاست ن��ە.«

 لە مانگی حەوت ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆی کوڕی ئەل�شاماع کە لە 4١ ١

ڕەچەڵەکی شاهانە بوو، �ەکێک بوو لە گەورە پی�اوانی پاشا، لەگەڵ دە پی�او 
هاتنە م�چ�ا بۆ الی گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قام. کاتێک پیێکەوە نان�ان دەخوارد، 
٢ ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ لەگەڵ ئەو دە پی�اوەی لەگەڵی بوون، هەستان و بە 

شمشێر لە گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قامی کوڕی شافان�ان دا و کوشت�ان، ئەوەی 
ئەو  ئ�سماع�ل هەموو  3 هەروەها  فەرمانڕەوای خاکەکە.  بە  بابل کردبووی  پاشای 
جولەکانەشی کوشت کە لە م�چ�ا لەگەڵ گەدەل�اهو بوون، هەروەها ئەو سەربازە 

بابل��انەشی کوشت کە لەو ناوە بوون.
4 لە ڕۆژی پاش کوشتنی گەدەل�اهو، بەر لەوەی کەس پیێیی بزانێت، 5 هەندێک 

پی�او لە شەخەم و ش�لۆ و سام�رەوە هاتن، هەشتا پی�اوی ڕ�ش تاشراو و جل دادڕاو، 
لەشی خۆ�ان بر�ندار کردبوو، هاتن و پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و بخووری سادە�ان 
بەدەستەوە بوو بۆ ئەوەی ب�بەنە ناو ماڵی �ەزدان. ٦ ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆش 
لە م�چ�ا هاتە دەرەوە تاکو پیێشواز�ی�ان لێ بکات، دەڕۆ�شت و دەگر�ا. کە پیێ�ان 
7 کاتێک  ئەح�قام.«  کوڕی  گەدەل�اهوی  الی  بۆ  »وەرن  گوتن:  پیێیی  گە�شت 
پی�اوانەی  ئەو  لەگەڵ  نەتەن�اهۆ  کوڕی  ئ�سماع�لی  شارەکە،  ناوەڕاستی  گە�شتنە 
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دە  ٨ بەاڵم  ئەمباراوێک.  ناو  دانە  فڕێی�ان  و  کوشت  ئەوان�ان  بوون،  لەگەڵی  کە 
و زە�ت و هەنگو�نمان هە�ە  تێدابوو گوت�ان: »مەمانکوژە، گەنم و جۆ  پی�او�ان 
براکان�ان  لەگەڵ  و  گێڕا�ەوە  دەستی  ئ�سماع�ل  کێڵگەدا شاردراوەتەوە.« جا  لە  و 
ناوی  فڕێدا  پی�اوانەی  ئەو  ئ�سماع�ل الشەی هەموو  ئەمباراوەی  ٩ ئەو  نە�کوشتن. 
کە بەهۆی گەدەل�اهوەوە کوشتبوونی، ئەو ئەمباراوە بوو کە ئاسا پاشا بۆ بەرگری لە 
دژی بەعشای پاشای ئ�سرائ�ل دروستی کردبوو، جا ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ 

بە کوژراوان پڕی کردەوە.
١٠ پاشان ئ�سماع�ل، هەموو پاشماوەی گەل کە لە م�چ�ا بوون ڕاپیێچی کردن، 

نەبوزەرەدانی  ئەوانەی  مانەوە،  لەوێ  خەڵکەی  ئەو  هەموو  و  پاشا  کچەکانی 
سەرپەرشت�ار  بە  ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  پاشا،  پاسەوانانی  فەرماندەی 
بەسەر�انەوە دانابوو. ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ ڕاپیێچی کردن و ڕۆ�شت، هەتا 

بۆ الی عەمۆن��ەکان ب�ەڕێتەوە.
١١ کاتێک �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەح و هەموو ئەو سەرلەشکرانەی لەگەڵی بوون، 

١٢ هەموو  کردبووی،  نەتەن�اهۆ  کوڕی  ئ�سماع�لی  کە  ب�ستەوە  خراپانە�ان  ئەو 
پی�اوەکان�ان برد و چوون بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ، لەالی 
بوون  ئ�سماع�ل  لەگەڵ  ڕاپیێچکراوانەی  ١3 ئەو  بوون.  تووشی  گبعۆن  گۆمەکەی 
سەرلەشکرەکان  هەموو  لەگەڵ  قارێی�ەح�ان  کوڕی  �ۆحانانی  کاتێک  بوون  دڵشاد 
ڕاپیێچی  لە م�چ�اوە  ئ�سماع�ل  ئەو گەلەی  ١4 جا هەموو  بوون،  لەگەڵی  ب�نی کە 
کردبوون گەڕانەوە و چوون بۆ الی �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەح. ١5 بەاڵم ئ�سماع�لی 
الی  چوونە  و  بوون  دەرباز  �ۆحانان  لە  پی�اوەوە  هەشت  بە  نەتەن�اهۆ،  کوڕی 

عەمۆن��ەکان.

هەاڵتن بۆ میسر
قارێی�ەح و هەموو سەرلەشکرەکان کە لەگەڵی بوون،  ١٦ ئ�نجا �ۆحانانی کوڕی 

کوڕی  ئ�سماع�لی  لە  ئەوانەی  بردەوە،  م�چ�ا  لە  گەل�ان  پاشماوەی  هەموو 
ئەح�قامی  کوڕی  گەدەل�اهوی  ئ�سماع�ل  ئەوەی  دوای  وەر�انگرتنەوە،  نەتەن�اهۆ 
بەتواناکان و ژن و منداڵ و کاربەدەستان بوون کە لەالی  کوشتبوو، جەنگاوەرە 
لەتەن�شت  ئەوەی  ک�مهام،  گێروت  لە  و  چوون  ١7 جا  وەر�انگرتبوونەوە.  گبعۆن 
لە  ١٨ دوور  م�سرەوە،  ناو  بچنە  و  بڕۆن  ئەوەی  بۆ  بوون،  ن�شتەجێ  بێت لەحمە، 
بابل��ەکان. لێ�ان دەترسان لەبەر ئەوەی ئ�سماع�لی کوڕی نەتەن�اهۆ، گەدەل�اهوی 
کوڕی ئەح�قامی کوشتبوو، ئەوەی پاشای بابل کردبووی بە فەرمانڕەوای خاکەکە.

 ئ�نجا هەموو سەرلەشکرەکان و �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەح و �ەزەن�ای کوڕی 4٢ ١

هۆشەع�ا و هەموو گەل لە بچووکەوە هەتا گەورە هاتنە پیێش و ٢ بە �ەرم�ای 
پیێغەمبەر�ان گوت: »تکا�ە! گوێ لە پاڕانەوەمان بگرە و نوێژمان بۆ بکە بۆ �ەزدانی 
پەروەردگارت لە پیێناو هەموو ئەمانەی ماونەتەوە. هەروەک دەب�نی، چونکە پیێشتر 
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زۆر بوو�ن و ئێستا کەم ماو�نەتەوە. 3 بەڵکو �ەزدانی پەروەردگارت پیێمان بڵێت، بە 
کام ڕێگادا بڕۆ�ن و چی بکە�ن.«

بوو، من وەک قسەکەی  لێتان  دانەوە: »گوێم  پیێغەمبەر�ش وەاڵمی  4 �ەرم�ای 

پیێتانی  فەرموو  هەرچی  �ەزدان  جا  دەکەم،  پەروەردگارتان  �ەزدانی  لە  داوا  خۆتان 
ڕادەگە�ەنم، ه�چتان لێ ناشارمەوە.«

و  ڕاست  شا�ەتێکی  لەنێوانمان  �ەزدان  »با  گوت:  �ەرم�ا�ان  بە  5 ئەوان�ش 

دڵسۆز بێت، ئەگەر ئێمە هەموو فەرما�شتەکەی �ەزدانی پەروەردگارت کە بە تۆدا 
�ەزدانی  لە  گوێ  ئێمە  خراپ،  �ان  بێت  ٦ چاک  نەکە�ن.  ئاوا  دەنێرێت،  بۆمان 
لە  گوێ  ئەگەر  چونکە  الی،  بۆ  دەتنێر�ن  ئێمە  ئەوەی  دەگر�ن،  پەروەردگارمان 

�ەزدانی پەروەردگارمان بگر�ن، چاکەمان لەگەڵ دەکات.«
7 ئەوە بوو دوای دە ڕۆژ، فەرما�شتی �ەزدان بۆ �ەرم�ا هات. ٨ ئەو�ش �ۆحانانی 

کوڕی قارێی�ەح و هەموو ئەو سەرلەشکرانەی کە لەگەڵی بوون و هەموو گەل لە 
بچووکەوە هەتا گەورەی بانگکرد، ٩ پیێیی گوتن: »�ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل 
ئەمە  بەردەمی،  بخەمە  پاڕانەوەکەتان  ئەوەی  بۆ  نارد  الی  بۆ  منتان  ئێوە  ئەوەی 
دەفەرموێت: ١٠ ”ئەگەر لەم خاکە ن�شتەجێ بن، من بن�ادتان دەنێم و ناتانڕووخێنم، 
بەسەرم  بەاڵ�ەی  لەو  بوومەوە  پاشگەز  ناکەم، چونکە  ڕ�شەکێشتان  و  دەتانچێنم 
هێنان. ١١ هەروەها �ەزدان دەفەرموێت: لە پاشای بابل مەترسن، ئەوەی ئێستا لێیی 
دەترسن. لێیی مەترسن، چونکە من لەگەڵتانم بۆ ئەوەی ڕزگارتان بکەم و لە دەستی 
بەزە�یی  بابل  پاشای  ئەوەی  بۆ  دێتەوە،  پیێتاندا  بەزە�ی�م  ١٢ جا  بکەوم.  فر�اتان  ئەو 

پیێتاندا بێتەوە و بۆ خاکەکەی خۆتان بتانگەڕێنێتەوە.“
�ەزدانی  ناب�ن“ و گوێڕا�ەڵی  بڵێن: ”لەم خاکە ن�شتەجێ  ئێوە  ١3 »بەاڵم ئەگەر 

لەوێ  و  م�سر  خاکی  دەچ�نە  ئێمە  ”نا!  بڵێن:  ١4 بەڵکو  نەبن،  پەروەردگارتان 
نان  برسی  و  ناب�ست�ن  کەڕەنا  دەنگی  و  ناب�ن�ن  شەڕ  لەوێ  دەب�ن،  ن�شتەجێ 
بگرن.  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  گوێ  ئێستا  �ەهودا،  پاشماوەی  ١5 ئەی  ناب�ن،“ 
�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ”ئەگەر مکوڕ بن لەسەر 
ئەوەی بچنە م�سر و چوون و لەوێ ن�شتەجێ بوون، ١٦ ئەوا ئەو شمشێرەی ئێوە 
لێیی دەترسن لەوێ پیێتان دەگات، ئەو قاتوقڕ�ی�ەی ئێوە لێیی دەترسن بۆ م�سر دواتان 
بۆ  چوون�ان  لەسەر  سوورن  پی�اوانەی  ئەو  هەموو  ١7 جا  دەمرن.  لەوێ  دەکەوێت، 
م�سر بۆ ئەوەی لەوێ ن�شتەجێ بن، لەوێ بە شمشێر و قاتوقڕی و دەرد لەناودەچن، 
کەس�ان نامێنێتەوە و دەرباز نابن لەو بەاڵ�ەی من بەسەر�ان دەهێنم.“ ١٨ �ەزدانی 
سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ”وەک چۆن تووڕە�یی و هەڵچوونم 
بەسەر دان�شتووانی ئۆرشەل�مدا ڕژا، ئاواش هەڵچوونم بەسەرتاندا دەڕژێت کاتێک 
بچن بۆ م�سر، جا دەبنە ما�ەی نەفرەت لێکردن و تۆق�ن، سووکا�ەتی و ڕ�سوا�یی، 

هەرگ�ز ئەم شوێنە ناب�ننەوە.“
ناو  ”مەچنە  فەرمووی:  ئێوە  بە  سەبارەت  �ەزدان  �ەهودا،  پاشماوەی  ١٩ »ئەی 



١474�ەرم�ا 4٢

ئێوە هەڵە�ەکی  ئاگادارم کردنەوە، ٢٠ چونکە  بزانن کە من ئەمڕۆ  م�سرەوە.“ باش 
گوتتان:  و  نارد  پەروەردگارتان  �ەزدانی  الی  بۆ  منتان  کاتێک  کرد  ترسناکتان 
پیێ  ئەوەمان  بفەرموێت،  هەرچی  پەروەردگارمان؛  �ەزدانی  بۆ  بکە  بۆ  ”نوێژمان 
ڕابگە�ەنەوە و دە�کە�ن.“ ٢١ ئەوا من ئەمڕۆ بە ئێوەم ڕاگە�اند، بەاڵم ئێوە گوێڕا�ەڵی 
�ەزدانی پەروەردگارتان نەبوون لە هەموو ئەوەی منی پیێ ڕاس�ارد پیێتان بڵێم. ٢٢ جا 
ئێستا باش بزانن کە لەو شوێنەی دەتانەوێ بۆی بچن و لێیی ن�شتەجێ بن لەوێ بە 

شمشێر و قاتوقڕی و دەرد لەناودەچن.«

گەل 43 هەموو  بە  پەروەردگار�انی  �ەزدانی  فەرما�شتەکانی  هەموو   �ەرم�ا  ١

ڕاگە�اند کە �ەزدان پیێیی ڕا�س�اردبوو. کاتێک تەواو بوو، ٢ عەزەر�ای کوڕی 
لووتبەرزەکان قسە�ان لەگەڵ  پی�اوە  قارێی�ەح و هەموو  هۆشەع�ا و �ۆحانانی کوڕی 
نەناردووە  تۆی  پەروەردگارمان  �ەزدانی  دەکە�ت!  درۆ  »تۆ  گوت�ان:  و  کرد  �ەرم�ا 
هەتا بڵێت: ”مەچنە م�سر بۆ ئەوەی لەوێ ن�شتەجێ بن.“ 3 بەڵکو باروخی کوڕی 
نێر�ی�ا تۆی لە ئێمە هانداوە تاوەکو بماندە�تە دەست بابل��ەکان، بۆ ئەوەی بمانکوژن 

�ان بۆ بابل ڕاپیێچمان بکەن.«
4 ئ�تر �ۆحانانی کوڕی قارێی�ەح و هەموو سەرلەشکرەکان و هەموو گەل کەس�ان 

�ۆحانانی  5 بەڵکو  بگرن.  ئۆقرە  �ەهودا  خاکی  لە  هەتا  نەبوون  �ەزدان  گوێڕا�ەڵی 
برد،  �ەهودا�ان  پاشماوەی  هەموو  سەرلەشکرەکان،  هەموو  و  قارێی�ەح  کوڕی 
ئەوانەی لەناو ئەو نەتەوانەوە گەڕابوونەوە کە پەرتەوازە ببوون بۆ ال�ان، بۆ ئەوەی لە 
خاکی �ەهودا بژ�ن. ٦ پی�او و ژن و منداڵ و کچەکانی پاشا و هەموو ئەوانە�ان برد 
کە نەبوزەرەدانی فەرماندەی پاسەوانانی پاشا لەالی گەدەل�اهوی کوڕی ئەح�قام 
کوڕی  باروخی  و  پیێغەمبەر  �ەرم�ای  هەروەها  هێشتبوون.  بەجێیی  شافان  کوڕی 
نێر�ی�اش لەگەڵ�ان بوون. 7 جا چوونە ناو خاکی م�سر، گوێڕا�ەڵی �ەزدان نەبوون و 

هەتا تەح�ەنحێس چوون.
فەرموو:  پیێیی  هات،  �ەرم�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  تەح�ەنحێس  لە  ٨ ئ�نجا 

�ەهودا،  پی�اوانی  لەبەرچاوی  و  ببە  گەورە  بەردی  هەندێک  دەستت  ٩ »لەگەڵ 

ب�انخە ژێر قوڕەوە، لەو بەردڕێژەی لە بەردەرگای کۆشکی ف�رعەونە لە تەح�ەنحێس. 
١٠ پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: من دەنێرم 

و نەبوخودنەسری پاشای بابل، خزمەتکارەکەم، دەهێنم و تەختەکەی لەسەر ئەم 
هەڵدەدات.  بەسەردا  تەختەکەی  چەتری  ئەو�ش  چەقاندم،  کە  دادەنێم  بەردانە 
١١ جا دێت و لە خاکی م�سر دەدات، ئەوەی بۆ مردنە بۆ مردن، ئەوەی بۆ د�ل�ێت�ە 

بۆ د�ل�ێتی، ئەوەی بۆ شمشێرە بۆ شمشێر. ١٢ ئ�نجا ئاگر بەردەداتە پەرستگاکانی 
ڕاپیێچ  خوداوەندەکان�ان  و  دەسووتێنێت  پەرستگاکان  م�سر،  خوداوەندەکانی 
دەکات. خاکی م�سر لە خۆی دەپیێچێتەوە، وەک چۆن شوان کەواکەی لە خۆی 
پەرستگای  ١3 کۆڵەکەکانی  دەردەچێت.  سەالمەتی  بە  لەوێوە  ئ�نجا  دەپیێچێتەوە، 
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ئاگر  بە  م�سر  پەرستگاکانی خوداوەندەکانی  دەشکێنێت،  م�سر  لە خاکی  خۆر 
دەسووتێنێت.“«

لێقەومان بەهۆی ب�پەرس�ی

 ئەو پە�امەی بۆ �ەرم�ا هات سەبارەت بە هەموو ئەو جولەکانەی لە خاکی 44 ١

لە  و  مەمف�س  لە  و  تەح�ەنحێس  لە  و  مگدۆل  لە  بوون،  ن�شتەجێ  م�سر 
ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  ٢ »�ەزدانی  م�سر:  باشووری  پاشا�ەتی 
هەموو  و  ئۆرشەل�م  بەسەر  کە  ب�نی  بەاڵ�ەتان  ئەو  هەموو  ئێوە  دەفەرموێت: 
ئەو  3 لەبەر  ن��ە،  تێدا  ئاوەدانی  و  وێرانە  ئەمڕۆ  هێنا.  �ەهودام  شارۆچکەکانی 
خراپانەی کرد�ان. پەست�ان کردم بە بخوور سووتاندن و پەرستن�ان بۆ خوداکانی 
د�کە، ئەو خودا�انەی نە ئەوان ناس�و�انن و نە ئێوە و نە باوباپی�رانتان. 4 من�ش بە 
ئەم  ”تکا�ە!  فەرمووم:  ناردن،  بۆ  خۆمم  پیێغەمبەرەکانی  بەندە  هەموو  بەردەوامی 
گوێی�ان  نە  و  گوێی�ان گرت  نە  5 بەاڵم  لێ�ەتی.“  ڕقم  من  کە  مەکەن  قێزەونە  کارە 
شل کرد بۆ ئەوەی لە خراپەکە�ان بگەڕێنەوە �ان لە بخوور سووتاندن بۆ خوداکانی 
لە  و  �ەهودا  شارۆچکەکانی  لە  ڕژا،  تووڕە�ی�م  و  هەڵچوون  ٦ جا  بوەستن.  د�کە 

شەقامەکانی ئۆرشەل�مدا گڕی گرت، وەک ئەمڕۆ وێران بوو و بووە چۆڵەوانی.
ئەمە  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  پەروەردگاری  �ەزدانی  7 »ئێستاش 

قڕبوونتان  بە  دەهێنن،  خۆتان  بەسەر  گەورە  بەاڵ�ەکی  ئێوە  بۆچی  دەفەرموێت: 
لەناوەڕاستی �ەهودا بە پی�او و ژن، بە منداڵ و ش�رەخۆرەوە، ئ�تر ه�چ پاشماوە�ەکتان 
لێ نامێنێتەوە؟ ٨ بۆچی بە کردەوەکانی دەستتان پەستم دەکەن کاتێک لە خاکی 
تاوەکو لەوێ  ئێوە بۆی هاتوون  م�سر بخوور بۆ خوداکانی د�کە دەسووتێنن، کە 
ئاوارە بن؟ خۆتان قڕ دەکەن و دەبنە نەفرەت و ڕ�سوا�یی لەنێو هەموو نەتەوەکانی 
سەر زەوی. ٩ ئا�ا خراپەکانی باوباپی�رانتان و خراپەکانی پاشاکان و شاژنەکانی �ەهودا 
و خراپەکانی خۆتان و ژنەکانتان لە�ادچوو، ئەوەی لە خاکی �ەهودا و شەقامەکانی 
ڕێگای  نە  و  ترسان  لە من  نە  و  بوون  زەل�ل  نە  ئەمڕۆش  ١٠ هەتا  ئۆرشەل�م کران؟ 
فێرکردن و فەرزەکانی منتان گرتەبەر، ئەوەی لەبەردەم ئێوە و لەبەردەم باوباپی�رانتان 

دامناوە.
ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئەمە  ئ�سرائ�ل  �ەزدانی سوپاساالر، خودای  ئەوە  ١١ »لەبەر 

بکەم.  قڕ  �ەهودا  هەموو  و  بەسەربهێنم  بەاڵتان  ئەوەی  لەسەر  دەبم  مکوڕ  من 
١٢ پاشماوەی �ەهوداش دەبەم، ئەوانەی سوور بوون بچنە خاکی م�سر هەتا لەوێ 

و  دەکوژرێن  شمشێر  بە  لەناودەچن،  م�سر  خاکی  لە  هەموو�ان  بن.  ن�شتەجێ 
و  لەناودەچن  قاتوقڕی  و  بە شمشێر  هەتا گەورە  بچووکەوە  لە  دەمرن.  قاتوقڕی  بە 
دەبنە ما�ەی نەفرەت لێکردن و تۆق�ن، سووکا�ەتی و ڕ�سوا�یی. ١3 هەروەها سزای 
ئەوانەش دەدەم کە لە خاکی م�سر ن�شتەجێن، وەک چۆن بە شمشێر و قاتوقڕی 
و دەرد سزای ئۆرشەل�مم دا. ١4 پاشماوەکەی �ەهودا، ئەوانەی هاتوون بۆ ئەوەی لە 
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بۆ ن�شتەجێبوون  تامەزرۆی گەڕانەوەن  ئەوانەی  ئاوارە�یی بکەون،  لە  خاکی م�سر 
تێ�دا، نە پاشماوە و نە دەربازبوو�ان نابێت بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ خاکی �ەهودا. 

کەس�ان لێ ناگەڕێتەوە، جگە لە کەم�نە�ەکی دەربازبوو.«
خوداکانی  بۆ  بخوور  ژنەکان�ان  دە�انزانی  کە  پی�اوانەی  ئەو  هەموو  ١5 ئ�نجا 

گەورە  کۆمەڵێکی  ڕاوەستابوون،  ژنانەی  ئەو  هەموو  هەروەها  دەسووتێنن،  د�کە 
م�سر  باشووری  پاشا�ەتی  و  باکوور  پاشا�ەتی  لە  خەڵکەی  ئەو  هەموو  بوون، 
ن�شتەجێن، وەاڵمی �ەرم�ا�ان دا�ەوە و گوت�ان: ١٦ »ئێمە گوێ لەم پە�امە ناگر�ن 
کە بە ناوی �ەزدانەوە بە ئێمەت گوت. ١7 بەڵکو هەر شتێک لە دەمی خۆمانەوە 
هاتووەتە دەرەوە، ئەوە دەکە�ن: بخوور بۆ شاژنی ئاسمان دەسووتێن�ن و شەرابی 
پیێشکەشکراو پیێشکەش دەکە�ن، وەک چۆن خۆمان و باوباپی�رانمان و پاشاکانمان 
و پی�اوە گەورەکانمان لە شارۆچکەکانی �ەهودا و شەقامەکانی ئۆرشەل�م ئەنجاممان 
داوە. ئەو کاتە تێر نان بوو�ن و لە خۆش�دا بوو�ن و خراپەمان نەب�نی. ١٨ بەاڵم لەو 
کاتەوەی وازمان لە بخوور سووتاندن هێناوە بۆ شاژنی ئاسمان و پیێشکەشکردنی 
شەرابی پیێشکەشکراو بۆی، پیێو�ستمان بە هەموو شتێکە و بە شمشێر و قاتوقڕی 

لەناوچوو�ن.«
١٩ ژنەکان�ش گوت�ان: »ئێمە کاتێک کە بخوورمان بۆ شاژنی ئاسمان دەسووتاند 

پی�اوەکانمان  ئاگاداری  بەبێ  ئا�ا  دەکرد،  پیێشکەشی  پیێشکەشکراومان  شەرابی  و 
پیێشکەش  پیێشکەشکراومان  شەرابی  و  ئەو  وێنەی  لەسەر  دەکرد  بۆ  کولێرەمان 

دەکرد؟«
ئەو  هەموو  بە  ژنەکان،  و  پی�او  گوت،  خەڵکەکەی  هەموو  بە  �ەرم�ا  ٢٠ ئ�نجا 

خەڵکەی بەم قسە�ە وەاڵم�ان دا�ەوە: ٢١ »ئا�ا �ەزدان ب�ری لەو بخوورە نەکردەوە 
ئۆرشەل�م  شەقامەکانی  لە  و  �ەهودا  شارۆچکەکانی  لە  کە  نەهات  بە�اد�دا  و 
سووتاندتان، ئێوە و باوباپی�ر و پاشا و م�ر و هەموو گەلی خاکەکە؟ ٢٢ ئ�تر �ەزدان 
بەرگەی  ز�اتر  داوە  ئەنجامتان  کە  قێزەونەکانتان  شتە  و  خراپەکان  کردەوە  لەبەر 
نەگرت، جا خاکەکەتان بووە ڕووخاوی و وێرانە و نەفرەت و بێ ئاوەدانی، وەک 
�ەزدان،  دژی  لە  کرد  گوناهتان  و  سووتاند  بخوورتان  ئەوەی  ٢3 لەبەر  ئەمڕۆ. 
گوێڕا�ەڵی �ەزدان نەبوون و ڕێگای فێرکردن و فەرز و �اساکانی ئەوتان نەگرتەبەر، 

لەبەر ئەوە تووشی ئەم بەاڵ�ە بوون، وەک ئەمڕۆ.«
تا�بەت�ش بە هەموو ژنەکانی گوت: »ئەی  ٢4 ئ�نجا �ەرم�ا بە هەموو گەل و بە 

هەموو خەڵکی �ەهودا، ئەوانەی کە لە خاکی م�سرن، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان 
بگرن: ٢5 �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت: ئێوە و ژنەکانتان 
 aبە قسە بەڵێنتان دا و بە ئەنجامتان گە�اند، گوتتان ”بێگومان ئێمە ئەو نەزرانەمان

a ٢5 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  
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و  بخوور دەسووتێن�ن  ئاسمان،  بۆ شاژنی  نەزرمان کردبوو  دەکە�ن کە  جێبەجێ 
شەرابی پیێشکەشکراوی پیێشکەش دەکە�ن.“

ب�ارێزن! ٢٦ بەاڵم ئەی  »کەواتە فەرموون، بەڵێنەکانتان بهێننە دی و نەزرەکانتان 
هەموو ئەو خەڵکەی �ەهودا کە لە م�سر ن�شتەجێن، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان 
بگرن: ”من بە ناوی مەزنی خۆم سوێند دەخۆم، لەمەودوا کەس لە خەڵکی �ەهودا 
�ەزدانی  ’بە  بڵێت:  کە  نا�ەت،  زار�دا  بەسەر  من  ناوی  م�سر  خاکی  هەموو  لە 
ز�ندووی بااڵدەست.‘ ٢7 ئەوەتا من بۆ خراپە نەک بۆ چاکە چاودێر�ی�ان دەکەم، 
جا هەموو پی�اوانی �ەهودا، ئەوانەی لە خاکی م�سرن، بە شمشێر دەکوژرێن و بە 
شمشێر  لە  کە  ٢٨ ئەوانەش  نامێنێتەوە.  لێ  کەس�ان  ئەوەی  هەتا  دەمرن،  قاتوقڕی 
دەرباز دەبن لە خاکی م�سرەوە دەگەڕێنەوە بۆ خاکی �ەهودا، خەڵکانێکی کەم 
بژ�ن،  لەوێ  تاکو  م�سر  هاتنە  ئەوانەی  �ەهودا  پاشماوەی  هەموو  ئ�نجا  دەبن. 

دەزانن قسەی کێ سەردەگرێت، هی من �ان هی ئەوان.“«
سزاتان  شوێنە  لەم  من  ئێوە،  بۆ  ن�شانە�ە  »”ئەمەش  دەفەرموێت:  ٢٩ �ەزدان 

دەدەم، بۆ ئەوەی بزانن هەر دەبێت قسەی من سەربگرێت کە لە دژی ئێوە�ە و 
م�سر  ف�رعەونی  حۆفرەعی  من  ”ئەوەتا  دەفەرموێت:  ئەمە  3٠ �ەزدان  خراپە�ە.“  بۆ 
پاشای  ب�کوژن، وەک چۆن سدق�ای  دە�انەوێ  دوژمنەکانی کە  دەدەمە دەست 
دە�و�ست  دوژمنەی  ئەو  بابل،  پاشای  نەبوخودنەسری  دەست  دا�ە  �ەهودام 

ب�کوژێت.“«

�ەیامێک بۆ باروخ

 ئەو پە�امەی �ەرم�ای پیێغەمبەر بە باروخی کوڕی نێر�ی�ای گوت، لە ساڵی 45 ١

چوارەمی �ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا، کاتێک ئەم وشانەی 
لە دەمی �ەرم�اوە لە تۆمارێکدا دەنووس��ەوە: ٢ »ئەی باروخ! �ەزدانی پەروەردگاری 
چونکە  ”قوڕبەسەرم!  گوتت:  3 تۆ  دەفەرموێت:  ئەمە  تۆ  بە  سەبارەت  ئ�سرائ�ل 
خۆم  هۆش  لە  نااڵندنم  لەناو  کردووم،  ز�اد  بۆ  خەم�شی  ئازارم  سەرەڕای  �ەزدان 

چووم و حەوانەوەم نەبوو.“«
4 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: »ئەوەی پیێ بڵێ: ”ئەوەتا من لە هەموو ئەم خاکەدا 

ئ�تر  5 ئا�ا  ئەوەی چاندوومە ڕ�شەکێشی دەکەم.  و  دە�ڕووخێنم  ناوە  بن�ادم  ئەوەی 
خراپە  من  ئەوەتا  چونکە  مەکە،  داوا  دەکە�ت؟  خۆت  بۆ  گەورە  شتی  داوای  تۆ 
بەسەر هەموو خەڵکێکدا دەهێنم، بەاڵم بۆ تۆ، ژ�انت دەرباز دەبێت لە هەموو ئەو 

شوێنانەی بۆی دەچ�ت.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ەیامێک سەبارەت بە میسر

 ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بۆ �ەرم�ای پیێغەمبەر سەبارەت بە نەتەوەکان:4٦ ١

٢ بۆ م�سر:
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ڕووباری  لەسەر  ئەوەی  م�سر،  پاشای  ف�رعەون،  نێخۆ  بە سوپاکەی  سەبارەت 
چوارەمی  ساڵی  لە  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  کە  کەرکەم�ش،  لە  بوو  فورات 

�ەهۆ�اق�می کوڕی �ۆش�ای پاشای �ەهودا لێ�دا:

3 »س�ەر و قەڵغان ئامادە بکەن،  
پیێشکەون بۆ جەنگ!   

4 ئەسپ ز�ن بکەن،  
ئەی سوارەکان، سەربکەون!   

  بە کاڵوی ئاسن�نەوە لە ئامادەباش�دا بن!
ڕمەکان ت�ژ بکەن،   
زرێی�ەکانa ب�ۆشن!   

5 چی دەب�نم؟  
ئەوان تۆق�ون،   

  بەرەو پاش دەکشێنەوە،
پاڵەوانەکان�ان بەز�ن.   

  بە پەلە هەاڵتن و
ئاوڕ�ش�ان نەدا�ەوە،   

لە هەموو ال�ەکەوە ترس و تۆق�ن هە�ە.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٦ »ئەوەی ت�ژڕەوە هەڵنا�ەت و  
پاڵەوان دەرباز نابێت.   

  لە باکوور لەالی ڕووباری فورات
ساتمە�ان کرد و کەوتن.   

7 »ئەمە کێ�ە وەک ڕووباری ن�ل هەڵدەستێتەوە،  
وەک ئەو ڕووبارانەی ئاوەکە�ان شەپۆل دەدات؟   

٨ م�سرە وەک ڕووباری ن�ل هەڵدەستێتەوە،  
وەک ئەو ڕووبارانەی ئاوەکە�ان شەپۆل دەدات.   

  دەڵێت: ”هەڵدەستم و زەوی دادەپۆشم،
شار و دان�شتووانەکەی لەناو دەبم.“   

٩ ئەی ئەس�ەکان، سەربکەون!  
ئەی گال�سکەکان، سەرەڕۆ بن!   

  با پاڵەوانان بەرەو پیێش بچن،
کوش و پووت قەڵغان بەدەستن،   

لوود�ی�ەکان ت�رەکان�ان لە کەوانەکان�ان ڕادەکێشن.   

a 4 زرێ: بەڕگێکی کانزا�ی�ە کە لە کاتی شەڕ دەپۆشرێت.  
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 ١٠ بەاڵم ئەمڕۆ ڕۆژی �ەزدانەa، پەروەردگاری سوپاساالر،
ڕۆژی تۆڵە�ە، تۆڵەسەندنەوە لە دوژمنانی.   

  جا شمشێر دەخوات و تێر دەبێت،
لە خوێن�ان تێر دەخواتەوە،   

  چونکە �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر، قوربانی سەربڕاو پیێشکەش دەکات
لە خاکی باکوور لەالی ڕووباری فورات.   

 ١١ »سەربکەوە بۆ گلعاد و هەتووان بهێنە،
ئەی م�سری کچە پاک�زە.   

  بەاڵم بێهوودە داوودەرمان زۆر دەکە�ت،
چاکبوونەوەت ن��ە.   

 ١٢ نەتەوەکان سووکا�ەتی تۆ�ان ب�ستووە،
ق�ژەت دن�ای پڕکردووە،   

  چونکە پاڵەوانێک ساتمە لە پاڵەوانێک دەکات،
هەردووک�ان پیێکەوە دەکەون.«   

لەبارەی  ڕاگە�اند،  پیێغەمبەری  �ەرم�ای  بە  �ەزدان  کە  پە�امە�ە  ئەو  ١3 ئەمە 

هێرشکردنی نەبوخودنەسری پاشای بابل بۆ سەر خاکی م�سر:

 ١4 »ئەمە لە م�سر ڕابگە�ەنن، لە شاری مگدۆل جاڕبدەن،
هەروەها لە مەمف�س و تەح�ەنحێس، بڵێن:   

  ”ور�ابە و لە ئامادەباش�دا بە،
چونکە شمشێر دەوروبەرت دەخوات.“   

 ١5 بۆچی توانادارەکانت بە زەو�دا دران؟
نەوەستان، چونکە �ەزدان ئەوانی خست.   

 ١٦ بەردەوام ساتمە دەکەن،
بەسەر �ەکتر�دا دەکەون.   

  دەڵێن: ”هەستن با بگەڕێی�نەوە،
بۆ ناو گەلەکەمان و خاکی لەدا�کبوونمان،   

دوور لە شمشێری ستەمکاری.“   
 ١7 لەوێ هاوار�ان دەکرد:

”ف�رعەونی پاشای م�سر تەنها هاتوهەرای هە�ە،   
دەرفەتی ئەو بەسەرچوو!“«   

 ١٨ پاشا کە ناوی �ەزدانی سوپاساالرە
دەفەرموێت: »بە گ�انی خۆم،   

  کەسێک دێت وەک تاڤۆرە لەنێو چ�اکان،
a ١٠ ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  
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وەک کارمەلە لەالی دەر�اوە دێت.   
 ١٩ ئەی دان�شتووانی م�سر،

کەلوپەلەکانتان بۆ ڕاپیێچ کۆ بکەنەوە،   
  چونکە مەمف�س وێران دەبێت،

دەبێتە چۆڵەوان��ەکی بێ ئاوەدانی.   

 ٢٠ »م�سر مانگا�ەکی زێدە جوانە،
بەاڵم مێشومەگەز لە باکوورە بۆی دێت.   

 ٢١ هەروەها سەربازە بەکرێگ�راوەکانت لە ڕ�زەکانی جەنگ،
وەک جوانەگای قەڵەون،   

  چونکە ئەوان�ش ڕوو وەردەگێڕن،
تێکڕا هەڵدێن و ناوەستن،   

  چونکە ڕۆژی کارەسات گە�شتە سەر�ان،
کاتی سزادان�ان.   

 ٢٢ م�سر وەک ماری هەاڵتوو ف�شک دەدات،
چونکە دوژمنەکانی بە سوپاوە دێنە پیێش،   

  هەروەک داربڕەکان
بە تەورەوە بۆی هاتن.   
 ٢3 دارستانەکەی دەبڕنەوە،
هەرچەندە زۆر چڕە،   

  چونکە لە کوللە زۆرترن،
لە ژمارە نا�ەن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ٢4 »دان�شتووانی م�سر شەرمەزار دەبن،

درانە دەست گەلی باکوور.«   

سزا  خەر�کم  »من  فەرمووی:  ئ�سرائ�ل  خودای  سوپاساالر،  ٢5 �ەزدانی 

دەسەپیێنم، لەسەر ئامۆنی خودای ت�ب و ف�رعەون، لەسەر م�سر و خوداوەندەکان و 
پاشاکانی، هەروەها لەسەر ئەوانەش کە پشت�ان بە ف�رعەون بەستووە. ٢٦ دە�اندەمە 
و  بابل  پاشای  نەبوخودنەسری  دەست  ب�انکوژن،  دە�انەوێت  ئەوانەی  دەست 
دەست خزمەتکارەکانی. پاش ئەمە م�سر وەک ڕۆژانی پیێشتری ئاوەدان دەبێتەوە.« 

ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢7 »ئەی �اقوبی بەندەم، مەترسە،
ئەی ئ�سرائ�ل، مەتۆقە.   

  بە دڵن�ا�ی�ەوە من لەم شوێنە دوورە ڕزگارت دەکەم،
نەوەکەشت لەو خاکەوەی بۆی ڕاپیێچ کراوە.   
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  �اقوب دەگەڕێتەوە و ئاسوودە دەبێت،
دڵن�ا دەبێت و کەس نا�تۆقێنێت.   

 ٢٨ ئەی �اقوبی بەندەم، مەترسە،
چونکە من لەگەڵتدام.   

  هەرچەندە کۆتا�یی دەهێنم بە هەموو ئەو نەتەوانەی
کە بۆ ناو�ان پەرتەوازەم کرد�ت،   

بەاڵم تۆ بە تەواوی لەناو نابەم.   
  لە سزا ناتبوورم،

بە دادپەروەری تەمبێت دەکەم.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە.   

�ەیامێک سەبارەت بە فەلەس�یپیەکان

فەلەست��ەکان، 47 بە  سەبارەت  پیێغەمبەر  �ەرم�ای  بۆ  �ەزدانە  فەرما�شتی   ئەمە  ١

بەر لەوەی ف�رعەون پەالماری غەزە بدات:

٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا ئاو لە باکوورەوە هەڵدەستێت و
دەبێتە الفاوێکی ڕاماڵ،   

  زەوی و هەرچی لەسەر�ەتی ڕا�دەماڵێت،
شار و دان�شتووانەکەی.   

  خەڵکی هاوار دەکەن،
هەموو دان�شتووانی خاکەکە واوە�ال دەکەن   
3 لە دەنگی تەقەی سمی ئەس�ە بە تواناکانی،  

لە خڕەی گال�سکەکانی و   
ج�ڕەی چەرخەکانی.   

  باوک ئاوڕ لە کوڕ ناداتەوە
لەبەر شلبوونی دەستەکانی.   
4 لەبەر ئەوەی ئەو ڕۆژە هاتووە  

بۆ تەفروتوناکردنی فەلەست��ەکان و   
  بۆ بڕ�نەوەی هەموو پاشماوە�ەک

کە بتوانن پشتگ�ری پاشا�ەتی سور و سە�دا بکەن.   
  �ەزدان خەر�کە فەلەست��ەکان تەفروتونا دەکات،

پاشماوەی کەناری کەفتۆر.   
5 خەڵکی غەزە لەبەر ماتەم سەر�ان دەتاشن،  

ئەسقەالن کپ دەبێت.   
  ئەی پاشماوەی خەڵکی دۆڵەکان،

هەتا کەی لەشی خۆتان بر�ندار دەکەن؟   
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٦ »”ئای ئەی شمشێری �ەزدان،  
هەتا کەی پشوو نادە�ت؟   

  بڕۆ ناو کێالنەکەتەوەa و
هێدی بە و کپ بە.“   

7 بەاڵم چۆن پشوو دەدات  
کە �ەزدان فەرمانی پیێکردبێت،   

  لە دژی ئەسقەالن و لە دژی کەناری دەر�ا،
لەوێ ئەرکی پیێ س�ارد؟«   

�ەیامێک سەبارەت بە مۆئاب

 بۆ مۆئاب:4٨ ١

�ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت:

  »قوڕبەسەر ن�بۆ، چونکە وێران دەبێت،
ق�ر�اتە�م شەرمەزار دەبێت و دەگ�رێت،   
قەاڵکە شەرمەزار دەبێت و دەڕووخێت.   

٢ شانازی مۆئاب نامێنێت،  
لە حەشبۆن پی�النی خراپە�ان لە دژی گێڕا،   

”وەرن، با کۆتا�یی بەو نەتەوە�ە بهێن�ن.“   
  هەروەها تۆش ئەی مەدمێنb کپ دەب�ت،

شمشێر دوات دەکەوێت.   
3 گوێ لە دەنگی هاوار بگرن لە حۆرۆنا�مەوە دێت،  

هاواری لەناوچوون و وێرانبوونێکی گەورە.   
4 مۆئاب تێکدەشکێت،  

بچووکەکانی هاوار�ان لێ بەرز دەبێتەوە.   
5 سەردەکەون بۆ هەورازەکەی ڕێگای لوح�ت،  

بەدەم ڕێگاوە بەکوڵ دەگر�یێن،   
  لە ڕێگا نشێوەکەی بەرەو حۆرۆنا�م

هاواری شکست دەب�سترێت.   
٦ هەڵێن و خۆتان دەرباز بکەن!  

ببن بە سەرو لە چۆڵەوانی.   
7 لەبەر پشتبەستنت بە کردار و گەنج�نەکانت،  

تۆش دەگ�رێی�ت،   

a ٦ کاالنەکەتەوە.  

b ٢ ناوی شارۆچکە�ەک بوو لە خاکی مۆئاب. لە زمانی ع�بری وشەی مەدمێن  لە ڕووی دەنگەوە لەگەڵ وشەی )کپ بە(ی ع�بری نز�کە.  
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  کەمۆشa ڕاپیێچ دەکرێت،
کاه�ن و پی�اوە گەورەکانی پیێکەوە.   

٨ وێرانکەر بۆ هەموو شارۆچکەکان دێت،  
ه�چ شارۆچکە�ەک دەرباز نابێت.   

  دۆڵ لەناودەچێت،
دەشت وێران دەبێت،   

وەک ئەوەی �ەزدان فەرمووی.   
٩ خوێ بەسەر خاکی مۆئابدا بکەن،  

b.چونکە دەبێتە چۆڵەوانی   
  شارۆچکەکانی وێران دەبن،

بەبێ ئاوەدانی دەبن.   

 ١٠ »نەفرەت لێکراوە ئەوەی بە تەوەزەلی کاری �ەزدان دەکات!
نەفرەت لێکراوە ئەوەی شمشێرەکەی لە خوێنڕشتن ڕادەگرێت!   

 ١١ »مۆئاب لە هەڕەتی گەنج��ەوە دڵن�ا�ە،
ڕاپیێچ�ش نەکراوە،   

  وەک مەی بەسەر خڵتەکە�ەوە مەنگە،
لە دەفرێکەوە بۆ دەفرێکی د�کە نەشڵەقاوە،   

  لەبەر ئەوە تامەکەی هەر ماوە و
بۆن�شی نەگۆڕاوە.   

 ١٢ �ەزدان دەفەرموێت:
لەبەر ئەوە ڕۆژێک دێت،   

  بۆ تێکدانی ئەو کەسانەی بۆ دەنێرم کە لە ئەمباری مەی ئ�ش دەکەن،
ئەوان دە�ڕێژن و   

  دەفرەکانی بەتاڵ دەکەن و
گۆزەکانی وردوخاش دەکەن.   

 ١3 جا مۆئاب شەرمەزاری کەمۆش دەبێت،
هەروەک بنەماڵەی ئ�سرائ�ل شەرمەزاری بێت ئێل بوون   

کە پشت�ان پیێیی بەستبوو.   

 ١4 »چۆن دەڵێن: ”ئێمە پاڵەوان�ن و
پی�اوی بەهێز�ن بۆ جەنگ“؟   

 ١5 مۆئاب تەفروتونا دەبێت، شارۆچکەکانی داگ�ر دەکرێت،
باشتر�ن الوەکانی بۆ سەربڕ�ن دادەبەزن.«   

a 7 خوداوەندی هەرە گەورەی مۆئاب��ەکان بوو. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢٩  .  

b ٩ �ان: باڵ بدەن بە مۆئاب، بۆ ئەوەی هەڵفڕێت.  
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ئەمە فەرما�شتی پاشا�ە، ئەوەی ناوی �ەزدانی سوپاساالرە.   
 ١٦ »لەناوچوونی مۆئاب نز�ک بووەتەوە،

بەاڵکەی زۆر بە خێرا�یی دێت.   
 ١7 ئەی هەموو ئەوانەی لە دەوروبەری ئەون، بۆی بالوێننەوە،

ئەی هەموو ئەوانەی ناوبانگی دەزانن،   
  بڵێن: ”چۆن داردەستی بەهێز شکا،

شکۆ و دەسەاڵتی نەما!“   

 ١٨ »لە شکۆمەندی خۆت وەرە خوارەوە و
لەسەر زەوی وشک دابن�شە،   

ئەی دان�شتووانی شاری د�ڤۆن،   
  چونکە تەفروتوناکەرەکەی مۆئاب

دێتە سەر ئێوە،   
شارە قەاڵبەندەکانی ئێوە کاول دەکات.   

 ١٩ ئەی دان�شتووانی شاری عەرۆعێر،
لەسەر ڕێگا بوەستن و بڕوانن.   

  لە پی�اوی هەاڵتوو و ژنی دەربازبوو ب�رسن،
بڵێن: ”چی ڕوو�دا؟“   

 ٢٠ مۆئاب ئابڕووی چوو، چونکە شکێنرا.
واوە�ال بکە و هاوار بکە!   

  لەالی ڕووباری ئەرنۆنەوە ڕا�بگە�ەنن
کە مۆئاب تەفروتونا بووە.   

 ٢١ حوکمدان بەسەر زەوی دەشتەکەدا هات،
بەسەر حۆلۆن و �ەهچا و مێفەعەت،   
بەسەر د�ڤۆن و ن�بۆ و بێت د�ڤالتا�م،  ٢٢ 

بەسەر ق�ر�اتە�م و بێت گاموول و بێت مەعۆن،  ٢3 
بەسەر قەر�ۆت و بۆزرا،  ٢4 

بەسەر هەموو شارۆچکەکانی خاکی مۆئاب، دوور و نز�کەکان.   
 ٢5 هێزی مۆئاب بڕا�ەوە،

بازووی شکا.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢٦ »سەرخۆشی بکەن،
چونکە بەرامبەر بە �ەزدان خۆی بە زل زانی.   
  با مۆئاب لەناو ڕشانەوەکەی خۆی بگەوزێت،

ببێتە ما�ەی گاڵتەجاڕی.   
 ٢7 ئەی تۆ بە ئ�سرائ�ل پیێنەکەن�ت؟
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ئا�ا ئەو لەنێو دزان گ�را،   
  هەر کاتێک باست دەکرد،

سەرت دەلەقاند؟   
 ٢٨ ئەی دان�شتووانی مۆئاب،

شارۆچکەکان بەجێبهێڵن و لەناو بەردەکاندا ن�شتەجێ بن.   
  وەک کۆتر بن کە هێالنەکەی

لەدەم ئەشکەوتدا دروست دەکات.   

 ٢٩ »لووتبەرزی مۆئابمان ب�ستووە،
زۆر لووتبەرزە،   

  خۆبەزلزانی و لووتبەرزی و
ف�ز و شاناز�ی�ەکەی لە دڵەوە.   

 3٠ �ەزدان دەفەرموێت: من بێ شەرمی ئەوم زان�وە، بەاڵم قسەی پووچە.
کردارە پووچەکانی بێ سوودن.   

 3١ لەبەر ئەوە واوە�ال بۆ مۆئاب دەکەم،
بۆ سەراپای مۆئاب هاوار دەکەم،   

بۆ پی�اوانی ق��ر حەراسەت دەنووزێمەوە.   
 3٢ ئەی مێوی س�ڤما،

وەک گر�انی �ەعزێر بۆت دەگر�یێم.   
  لقەکانت لە دەر�ا پەڕ�نەوە،
گە�شتنە دەر�ای �ەعزێر.   

  تەفروتوناکەر کەوتە سەر
م�وە پیێگە�شتوو و هێشووە ترێی�ەکانت.   

 33 خۆشی و دڵشادی داماڵران
لە ڕەزەکان و لە خاکی مۆئاب.   

  شەرابم لە گوشەر ڕاگرت،
بە هاواری خۆش��ەوە پیێ�ەست ناکرێت،   

  ئەگەر هاوارکردن هەبێت،
لە خۆش�دا هاوار ناکەن.   

 34 »دەنگی هاوار�ان بەرزبووەوە،
لە حەشبۆنەوە هەتا ئەلعالێ و هەتا �ەهەچ،   

  لە زۆعەرەوە هەتا حۆرۆنا�م و عەگلەت شەل�ش�ا،
چونکە هەروەها ئاوی ن�مر�م�ش وشک دەبێت.   

 35 لە مۆئاب کۆتا�یی دەهێنم
بەوانەی لە نزرگەکانی سەر بەرزا�یی قوربانی پیێشکەش دەکەن و   

بخوور بۆ خوداوەندەکانی دادەگ�رسێنن.«   
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  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 3٦ »لەبەر ئەوە دڵم بۆ مۆئاب وەک شمشاڵ ناڵەی دێت،

دڵم بۆ پی�اوانی ق��ر حەراسەت وەک شمشاڵ دەناڵێنێت،   
چونکە ئەو سامانەی بەدەست�ان هێنا لەناوچوو.   

 37 هەموو سەرێک تاشراوە و
هەموو ڕ�شێک کورت کراوەتەوە،   

  هەموو دەستێک بر�ندار کراوە و
هەموو ناوقەدێک بە جلوبەرگی گوش داپۆشراوە.   

 3٨ لەسەر هەموو سەربانەکانی مۆئاب و
لە هەموو شەقامەکانی   

  جگە لە گر�ان ه�چی د�کە ن��ە،
چونکە مۆئابم شکاند،   

وەک گۆزە�ەک کەس نە�ەوێت.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 3٩ »چۆن شکا! چۆن واوە�ال دەکەن!
چۆن مۆئاب لە شەرمان ڕووی وەرگێڕا!   

  مۆئاب بووە ما�ەی گاڵتەجاڕی و
ترسناکی بۆ هەموو ئەوانەی دەوروبەری.«   

4٠ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »تەماشا بکەن! دوژمن وەک هەڵۆ بەرز دەفڕێت،
بەسەر مۆئابدا باڵەکانی لێک دەکاتەوە.   

 4١ قەر�ۆت دەگ�رێت و
قەاڵکان دەست�ان بەسەردا دەگ�رێت.   

  لەو ڕۆژەدا دڵی پاڵەوانەکانی مۆئاب
وەک دڵی ژنی ژانگرتووی لێدێت.   

 4٢ مۆئاب لەوە دەکەوێت کە ببێتە گەل،
چونکە بەرامبەر بە �ەزدان خۆی بە زل زانی.   

 43 ئەی دان�شتووی مۆئاب،
ترس و چاڵ و تەڵە چاوەڕێت دەکات.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 44 »ئەوەی لە ترس هەڵدێت
دەکەوێتە ناو چاڵەکەوە،   

  ئەوەی لە چاڵەکە دێتە دەرەوە
بە تەڵەکەوە دەبێت،   
  چونکە ساڵی سزادان
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بەسەر مۆئابدا دەهێنم.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 45 »لە سێبەری حەشبۆن
هەاڵتووەکان بە بێهێزی وەستاون،   

  چونکە لە حەشبۆنەوە ئاگرێک دەرچوو،
گڕێک�ش لەنێو س�حۆنەوە،   

  ناوچەوانی مۆئاب و
کەللەسەری گەلی بە هاتوهاوار دەخوات.   

 4٦ قوڕبەسەرت مۆئاب!
خەڵکی کەمۆش لەناوچوو،   
  کوڕەکانی تۆ�ان ڕاپیێچ کرد و
کچەکانت بە د�ل بردران.   

 47 »بەاڵم لە ئا�ندەدا،
ڕاپیێچکراوەکانی مۆئاب دەگەڕێنمەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ئێرە کۆتا�یی حوکم بەسەردادانی مۆئابە.

�ەیامێک سەبارەت بە عەمۆن

 بۆ عەمۆن��ەکان:4٩ ١

�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئا�ا ئ�سرائ�ل کوڕی ن��ە،
�ان م�راتگری ن��ە؟   

  بۆچی مۆلەخ گاد داگ�ر بکات و
گەلەکەشی لەناو شارۆچکەکانی ئەودا ن�شتەجێ بن؟«   

٢ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە ئەوەتا ڕۆژێک دێت،  
  وا دەکەم لە شاری ڕەبەی عەمۆن��ەکان،

نەعرەتەی جەنگ بب�سترێت،   
  جا دەبێتە گردێکی وێران و

شارۆچکەکان�شی بە ئاگر دەسووتێن،   
  ئ�سرائ�ل�ش داگ�رکەرانی خۆی داگ�ر دەکات.«

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
3 »ئەی حەشبۆن واوە�ال بکە، چونکە عای تەفروتونا بوو!  

ئەی دان�شتووانی ڕەبە هاوار بکەن!   
  بەرگی لە گوش دروستکراو لەبەر بکەن و ش�ن بگێڕن،
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بەناو شووراکان�دا بسووڕێنەوە،   
  چونکە مۆلەخ ڕاپیێچ دەکرێت،

خۆی و کاه�ن و پی�اوە گەورەکانی.   
4 بۆ شانازی بە دۆڵەکانتەوە دەکە�ت؟  

بۆ شانازی بە دۆڵە پڕ بەروبوومەکانتەوە دەکە�ت؟   
  ئەی کچی هەڵگەڕاوە،

ئەوەی پشت بە گەنج�نەکانت دەبەست�ت و دەڵێ�ت،   
”کێ پەالمارم دەدات؟“«   

5 �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر، دەفەرموێت:  
»ئەوەتا من ترست دەهێنمە سەر   
لە هەموو ئەوانەی دەوروبەرت.   

  جا هەر�ەکە لە ئێوە دەردەکرێت و
کەس نابێت ونبووان کۆبکاتەوە.   

٦ »پاش ئەمە ڕاپیێچکراوانی عەمۆن��ەکان دەگەڕێنمەوە.«  
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ەیامێک سەبارەت بە ئەدۆم
7 بۆ ئەدۆم:

�ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »ئا�ا ئ�تر دانا�یی لە تێمان ن��ە؟
ئا�ا ڕاوێژ لەالی تێگە�شتووان نەماوە؟   

ئا�ا دانا�ی�ەکە�ان پووچەڵ بووەتەوە؟   
٨ ئەی دان�شتووانی د�دان، بکشێنەوە و هەڵێن،  
بڕۆن لە ئەشکەوتە قووڵەکان خۆتان بشارنەوە،   

  چونکە بەاڵکەی ع�سۆی بەسەردەهێنم
لەو کاتەی سزای دەدەم.   

٩ ئەگەر ڕەزبڕتa بۆ بێت،  
ئا�ا هەندێک ترێ بەجێناهێڵن؟   

  ئەگەر بە شەو دزت بۆ بێت،
ئا�ا تەنها ئەوەی پیێو�ست�ان بێت نا�دزن؟   

 ١٠ بەاڵم من ع�سۆ ڕووت دەکەمەوە،
شوێنە نهێن��ەکانی دەردەخەم،   

ناتوانێت خۆی بشارێتەوە،   

a ٩ ڕەزبڕ: ئەوەی بەرهەمی ڕەزی دەبڕێتەوە.  
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  منداڵ و برا و دراوسێکانی تەفروتونا دەکرێت،
ئ�تر کەس بە ز�ندوو�یی نامێنێتەوە بۆ ئەوی بڵێت:   

 ١١ ”هەت�وەکانت جێبهێڵە، من دە�ان�ارێزم،
با بێوەژنەکانت پشت بە من ببەستن.“«   

لە  ن�ن  ئەوە  شا�انی  ئەوانەی  »ئەگەر  دەفەرموێت:  �ەزدان  بەمە  ١٢ سەبارەت 

جامەکە بخۆنەوە، بەاڵم بە تەواوی خوارد�انەوە، ئا�ا تۆ بە تەواوی بێ سزا دەب�ت؟ 
بێ سزا ناب�ت، بەڵکو دەبێت ب�خۆ�تەوە. ١3 �ەزدان دەفەرموێت: سوێندم بە خۆم 
خواردووە، کە بۆزرا وێران بێت، ڕ�سوا بێت، بڕووخێت و نەفرەتبار بێت و هەموو 

شارۆچکەکان�شی هەتاهەتا�ە بە ڕووخاوی بمێنێتەوە.«

 ١4 هەواڵێکم لەال�ەن �ەزدانەوە ب�ست،
نێردراوێک بۆ نەتەوەکان نێردراوە تاکو پیێ�ان بڵێت:   

  »کۆببنەوە و پەالماری بدەن،
هەستن بۆ جەنگ.«   

 ١5 »ئێستا لەنێو گەالندا بچووکت دەکەمەوە،
لەنێو مرۆڤدا ڕ�سوا دەب�ت.   

 ١٦ تۆ سامت لەسەر خەڵک هەبوو،
ف�زی دڵت هەڵ�خەڵەتاندی،   

  ئەی ن�شتەجێیی نێو کەلێنی تاشەبەرد،
ئەوەی لەسەر بەرزا�یی گرد�ت،   

  تەنانەت ئەگەر وەک هەڵۆ هێالنەکەت لە بەرزا�یی دانێ�ت،
لەوێوە دەتهێنمە خوارەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١7 »ئەدۆم دەبێتە وێرانە،

هەرکەسێک پیێ�دا تێب�ەڕێت سەرسام دەبێت،   
گاڵتەی پیێ دەکات لەسەر هەموو ئەوەی بەسەری هاتووە.   

 ١٨ وەک سەرەوژێربوونی سەدۆم و عەمۆرا
و شارۆچکەکانی دەوروبەری،   

  ه�چ مرۆڤێک لەوێدا ن�شتەجێ نابێت،
ه�چ ئادەم�زادێک بۆ ئەوێ ئاوارە نابێت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٩ »ئەوەتا وەک شێرێک لە دەوەنەکانی ڕووباری ئوردونەوە سەردەکەوێت،
بەرەو لەوەڕگا دەوڵەمەندەکان،   

  ئاوا لە چاوتروکانێکدا لەوێ ئەدۆم��ەکان ڕاودەنێم.
کێ هەڵبژێردراوە کە ب�کەم بە سەرپەرشت�اری؟   
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  چونکە کێ وەک منە و کێ کێشمەکێشم لەگەڵ دەکات؟
ئەو شوانە کێ�ە کە دەتوانێ لە ڕووی من بوەستێتەوە؟«   

 ٢٠ لەبەر ئەوە بب�ستن خودا چ پالنێکی لە دژی ئەدۆم داڕشتووە،
مەبەستی چی بووە لە دژی دان�شتووانی تێمان ب�کات:   

  بچووکەکانی مێگەلەکە ڕادەکێشرێن،
بەهۆی ئەوان بە تەواوی لەوەڕگاکان�ان وێران دەکات.   

 ٢١ لە دەنگی کەوتن�ان زەوی دەلەرزێت،
.aق�ژە�ان دەگاتە دەر�ای سوور   

 ٢٢ تەماشا بکەن! دوژمن وەک هەڵۆ بەرز دەبێتەوە و دەفڕێت،
بەسەر بۆزرادا باڵەکانی لێک دەکاتەوە.   

  لەو ڕۆژەدا دڵی پاڵەوانانی ئەدۆم
وەک دڵی ژنی ژانگرتووی لێدێت.   

�ەیامێک سەبارەت بە دیمەشق
٢3 بۆ د�مەشق:

  »حەمات و ئەرپاد شەرمەزار بوون،
چونکە هەواڵێکی خراپی�ان ب�ست،   

  لە ترسان توانەوە،
وەک دەر�ا شڵەژاون و ئارام نابنەوە.   

 ٢4 د�مەشق هێزی لەبەر بڕا،
ڕووی وەرگێڕا بۆ هەاڵتن،   

شڵەژا و تانگەتاو بوو   
  وەک ژنی ژانگرتوو.

 ٢5 چۆن واز لە شارە بەناوبانگەکە نەهێنرا،
ئەو شارۆچکە�ەی کە شوێنی شادی من بوو!   

 ٢٦ بێگومان لەو ڕۆژەدا، الوەکانی لەناو شەقامەکان دەکوژرێن،
هەموو جەنگاوەرەکانی لەناودەچن.«   
  ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

 ٢7 »ئاگرێک لە د�واری د�مەشق بەردەدەم،
قەاڵکانی بەن هەدەد دەخوات.«   

a ٢١ ع�بری سوف  واتە )زەل(. دەشێت مەبەست لە دەر�ای سوف بێت، ئەو دەر�ا�ە بێت کە دەکەوێتە سەرووی باکووری کەنداوی سوێسی ئەمڕۆ، بەاڵم لە دەقی 

�ۆنانی پە�مانی نوێ هەر بە دەر�ای سوور نووسراوە. بڕوانە ع�بران��ەکان ١١ :٢٩  .  
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�ەیامێک سەبارەت بە قێدار و حاچۆر
٢٨ بۆ قێدار و شانش�نەکانی حاچۆر، ئەوەی نەبوخودنەسری پاشای بابل لێ�دا:

�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەی بابل��ەکان، هەستن هێرش ببەن بۆ قێدار،
خەڵکی ڕۆژهەاڵت تەفروتونا بکەن.   

 ٢٩ ڕەشماڵ و مەڕەکان�ان دەبردرێن،
خێوەت و هەموو قاپوقاچاغەکان�ان و   

وشترەکان�ان دەهێنرێن.   
  بانگ�ان بکەن:

”لە هەموو ال�ەکەوە ترس و تۆق�ن هە�ە!“«   

 3٠ �ەزدان دەفەرموێت: »ڕابکەن و دوور هەڵێن!
ئەی دان�شتووانی حاچۆر، لە ئەشکەوتە قووڵەکان ن�شتەجێ بن.   

  نەبوخودنەسری پاشای بابل لە دژی ئێوە ڕاوێژی کردووە،
لە دژی ئێوە پی�النی داناوە.   

 3١ »هەستن هێرش ببەنە سەر نەتەوە�ەکی ئاسوودە،
بە پشت ئەستوور�ی�ەوە ن�شتەجێ�ە.   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
  نە دەرگا و نە شمش�رەیa هە�ە،

بە تەنها�یی ن�شتەجێ�ە.   
 3٢ وشترەکان�ان بە تااڵن دەبردرێن و

مااڵتی زۆر�ان دەبێتە دەستکەوت.   
  بە هەموو با�ەک

قژبڕاوەکانb شەن دەکەم،   
  لە هەموو ال�ەکەوە کارەسات�ان بەسەردەهێنم.«

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 33 »حاچۆر بۆ هەتاهەتا�ە

دەبێتە داڵدەی چەقەڵ و چۆڵەوانی.   
  ه�چ مرۆڤێک لەوێ ن�شتەجێ نابێت،

ه�چ ئادەم�زادێک ئاوارەی ئەوێ نابێت.«   

a 3١ شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

b 3٢ بڕوانە �ەرم�ا ٩ :٢٦   
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�ەیامێک سەبارەت بە ئیالم
پاشای  سدق�ای  پاشا�ەت��ەکەی  سەرەتای  لە  کە  �ەزدان  فەرما�شتەی  34 ئەو 

�ەهودا بۆ �ەرم�ای پیێغەمبەر هات، سەبارەت بە ئ�الم، پیێیی فەرموو:

35 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من کەوانی ئ�الم دەشکێنم،
کە سەرچاوەی هێز�انە.   

 3٦ چوار با لە هەر چوار الی ئاسمانەوە،
بەسەر ئ�المدا دەهێنم،   

  بەم چوار با�ە شەن�ان دەکەم،
هەتا نەتەوە نەبێت   

کە دوورخراوەکانی ئ�المی بۆ نەچوو بێت.   
 37 ئ�الم��ەکان لەبەردەم دوژمنان�ان دەتۆقێنم،

لەبەردەم ئەوانەی دە�انەوێ ب�انکوژن،   
  بەاڵ�ان بەسەردەهێنم،

گڕی تووڕە�ی�م.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

  »بە شمشێر ڕاو�ان دەنێم
هەتا کۆتا�ی�ان دەهێنم.   

 3٨ تەختی خۆم لە ئ�الم دادەنێم و
لەوێ پاشا و پی�اوە گەورەکانی لەناودەبەم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 3٩ »بەاڵم لە ئا�ندەدا،
ڕاپیێچکراوەکانی ئ�الم دەگەڕێنمەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�ەیامێک سەبارەت بە بابل

بابل��ەکان لە 5٠ بابل و خاکی  بە  �ەزدان سەبارەت  فەرما�شتە�ە کە  ئەو   ئەمە  ١

ڕێگەی �ەرم�ای پیێغەمبەرەوە فەرمووی:

٢ »لەنێو نەتەوەکان جاڕبدەن و ڕا�بگە�ەنن،  
ئااڵ بەرز بکەنەوە و ڕابگە�ەنن،   

ه�چ مەشارنەوە، بڵێن،   
  ”بابل دەگ�رێت،
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بێلa شەرمەزار دەبێت،   
مەرۆداخb وردوخاش دەبێت.   

  پە�کەرەکانی شەرمەزار و
بتەکانی وردوخاش دەبن!“   

3 نەتەوە�ەک لە باکوورەوە دێتە سەری،  
خاکەکەی وێران دەکات،   

  ئاوەدانی تێدا نابێت،
لە مرۆڤەوە هەتا ئاژەڵ هەڵدێن.«   

4 �ەزدان دەفەرموێت:  
»لەو ڕۆژانە و لەو سەردەمە،   

  نەوەی ئ�سرائ�ل و نەوەی �ەهودا پیێکەوە دێن،
بەدەم ڕێگاوە دەگر�یێن و ڕوو لە �ەزدان دەکەن، خودای خۆ�ان.   

5 پرس�اری ڕێگای س��ۆن دەکەن و  
ڕووی تێ دەکەن.   

  دێنەوە و بە پە�مانێکی هەتاهەتا�یی کە لەب�ر نەکرێت،
دەچنە پاڵ �ەزدانی خۆ�ان.   

٦ »گەلەکەم مەڕی ونبوو بوون،  
شوانەکان�ان گومڕا�ان کردن،   

وێڵی ناو چ�اکان�ان کردن.   
  لەنێو چ�ا و گردەکان دەگەڕان،

جێیی حەوانەوەی خۆ�ان لەب�ر کرد.   
7 هەموو ئەوانەی تووش�ان دەبوون لووش�ان دەدان،  

دوژمنان�ان گوت�ان: ”ئێمە تاوانبار ن�ن،   
  لەبەر ئەوەی گوناه�ان لە دژی �ەزدان کرد،

کە شوێنی حەوانەوەی ڕاستەق�نە�انە،   
لە دژی �ەزدان کە ئومێدی باوباپی�ران�انە.“   

٨ »لە بابل ڕابکەن،  
خاکی بابل��ەکان بەجێبهێڵن،   

وەک نێر�ی�ەکانی پیێش مێگەل بن،   
٩ چونکە ئەوەتا من کۆمەڵە نەتەوە�ەکی گەورە  

لە خاکی باکوورەوە ڕادەپەڕێنم.   
  ئەوان لە دژی بابل ڕ�ز دەبەستن،

a ٢ بێل �ەکێکە لە خوداوەند و بتە ناودارەکانی سەردەمی شانش�نی بابل.  

b ٢ بێل �ان مەرۆداخ �ان مەردوخ، هەمان سەرۆکی خوداوەندەکانی بابل��ەکان بوو.  
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لە باکوور دە�گرن.   
  ت�رەکان�ان وەک پاڵەوانی شارەزا�ە،

بە دەستبەتاڵی ناگەڕێنەوە.   
 ١٠ خاکی بابل دەبێتە دەستکەوت،

ئەوەی دەستی بکەوێت لێیی تێر دەبێت.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١١ »ئەی تااڵنکەرانی م�راتەکەم،
لەبەر ئەوەی دڵخۆش و شادمان بوون،   

  وەک مانگا�ەک گەنم بکوتێت هەڵدەبەزنەوە و
وەک ئەسپ ح�الندتان،   

 ١٢ دا�کتان زۆر شەرمەزار دەبێت،
ئەوەی ئێوەی بووە ڕ�سوا دەبێت.   

  دەبێتە دوا�ی�ن نەتەوە،
دەبێتە چۆڵەوانی و ب�ابان و دەشتی ڕووت.   

 ١3 لەبەر تووڕە�یی �ەزدان ئاوەدان نابێتەوە و
هەمووی دەبێتە چۆڵەوانی.   

  هەرکەسێک بە بابلدا تێب�ەڕێت سەرسام دەبێت و ف�کە لێدەدات،
لەبەر هەموو ئەوەی بەسەری هاتووە.   

 ١4 »ئەی هەموو کەوان ڕاکێشان،
لە چواردەوری بابل ڕ�ز ببەستن.   

  ت�ربارانی بکەن! دەست مەپارێزن،
چونکە لە دژی �ەزدان گوناهی کرد.   

 ١5 لە هەموو ال�ەکەوە نەعرەتەی بەسەردا بکێشن!
خۆی بەدەستەوە دەدا، قوللەکانی دەکەون،   

شووراکانی دەڕووخێن.   
  لەبەر ئەوەی ئەمە تۆڵەی �ەزدانە،

تۆڵەی لێ بکەنەوە،   
چی کرد، ئەوەی پیێ بکەنەوە.   

 ١٦ وەرزێر لە بابل ببڕنەوە و
داس بەدەست لە کاتی دروێنە.   

  لە ڕووی شمشێری ستەمکار،
با هەر�ەکە بەرەو گەلەکەی خۆی بگەڕێتەوە،   

با هەر�ەکە بەرەو خاکی خۆی هەڵبێت.   



�ەرم�ا ١4٩55٠

 ١7 »ئ�سرائ�ل مێگەلێکی پەرتەوازە�ە،
شێرەکان ڕاو�ان ناوە.   

  سەرەتا پاشای ئاشور لووشی دا،
ئ�نجا ئەمەی دوا�یی،   

  نەبوخودنەسری پاشای بابل،
ئێسکەکانی هاڕی.«   

١٨ لەبەر ئەوە �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل ئەمە دەفەرموێت:

  »من پاشای بابل و خاکەکەی سزا دەدەم،
وەک چۆن پاشای ئاشورم سزا دا.   

 ١٩ بەاڵم ئ�سرائ�ل دەگەڕێنمەوە ناو پاوانەکەی خۆی،
جا لە کارمەل و باشان دەلەوەڕێت،   

  لە شاخەکانی ئەفرا�م و گلعاد�ش
تێر دەخوات.«   

 ٢٠ �ەزدان دەفەرموێت:
»لەو ڕۆژانەدا و لەو سەردەمەدا،   

  بەدوای تاوانی ئ�سرائ�لدا دەگەڕێن،
بەاڵم ن��ەتی،   

  هەروەها بەدوای گوناهی �ەهودا دەگەڕێن،
بەاڵم ه�چ نادۆزنەوە،   

چونکە ئەوانەی کە دە�انهێڵمەوە لێ�ان خۆشدەبم.«   

 ٢١ �ەزدان دەفەرموێت: »پەالماری خاکی م�راتە�مa و
دان�شتووانی پەقۆدb بدە.   

،cڕا�انماڵە و ب�انکوژە و بە تەواوی ب�انبڕەوە  
هەموو ئەوەی فەرمانم پیێکرد�ت ب�کە.   

 ٢٢ لە خاکەکە دەنگی جەنگە،
دەنگی تێکشکانێکی مەزن!   
 ٢3 چۆن تێکشکا و تەفروتونا بوو،

چەکوشی هەموو زەوی!   
  بابل چۆن وێران بوو

لەنێو نەتەوەکان!   
 ٢4 ئەی بابل، تەڵەم بۆت نا�ەوە،

a ٢١ بە واتای دوو هێندە �اخ�بوون.  

b ٢١ بە واتای سزادان.  

c ٢١ وشەی لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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بەبێ ئەوەی بزانی پیێوەبوو�ت.   
  دۆزرا�تەوە و گ�را�ت،

چونکە دژا�ەتی �ەزدانت کرد.   
 ٢5 �ەزدان جبەخانەکەی خۆی کردەوە و
چەکەکانی تووڕە�یی خۆی دەرهێنا،   

  چونکە �ەزدان، پەروەردگاری سوپاساالر،
کارێکی هە�ە لە خاکی بابل��ەکان.   

 ٢٦ لەوپەڕەوە وەرنە سەری!
ئەمبارەکانی بکەنەوە،   

وەک کۆمەی دەغڵودان کەڵەکەی بکەن.   
  بە تەواوی قڕی بکەن،
پاشماوەی نەمێنێتەوە!   

 ٢7 هەموو جوانەگاکانیa بکوژن،
با بۆ سەربڕ�ن ببردرێن!   

  قوڕبەسەر�ان! چونکە ڕۆژ�ان هات،
کاتی سزادان�ان.   

 ٢٨ لە خاکی بابلەوە گوێ لە دەنگی هەاڵتووان و دەربازبووان بگرن
لە س��ۆن ڕا�بگە�ەنن   

  چۆن �ەزدانی پەروەردگارمان تۆڵەی سەندەوە،
تۆڵەی پەرستگاکەی.   

 ٢٩ »ت�رهاوێژەکان بانگ بکەن لە دژی بابل،
هەموو کەوان بەدەستەکان.   

  لە هەموو ال�ەکەوە دابەزنە سەری،
با کەس دەرباز نەبێت.   

  بەگوێرەی کردەوەکەی سزای بدەن،
هەموو ئەوەی کردی پیێیی بکەنەوە،   

  چونکە لە ڕووی �ەزدان وەستا�ەوە،
لە ڕووی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل.   

 3٠ لەبەر ئەوە الوەکانی لە گۆڕەپانەکاندا دەکوژرێن و
لەو ڕۆژەدا هەموو جەنگاوەرەکانی لەناودەچن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 3١ »ئەی بێ چاوەڕوو، ئەوەتا من لە دژی تۆم،

  چونکە ڕۆژت هات،
کاتی سزادانت.«   

a ٢7 لەو کاتەوە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێ دەڵێن )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  



�ەرم�ا ١4٩75٠

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، پەروەردگاری سوپاساالر.   
 3٢ »جا بێ چاوەڕووەکە ساتمە دەکات و دەکەوێت،

کەس هەڵ�ناستێنێتەوە،   
  من�ش ئاگر بەردەدەمە شارۆچکەکانی و

هەموو دەوروبەرەکەی دەخوات.«   

33 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »نەوەی ئ�سرائ�ل چەوسێنراوەن،
هەروەها نەوەی �ەهوداش.   

  هەموو ئەوانەی ڕاپیێچ�ان کردن ئەوان�ان گرت،
ڕازی نەبوون بەڕەاڵ�ان بکەن.   

 34 بەاڵم ئەوەی دە�انکڕێتەوە بەهێزە،
ناوی �ەزدانی سوپاساالرە.   

  بە چاالکی داکۆکی لە کێشەکە�ان دەکات،
هەتا خاکەکە دەحەسێنێتەوە،   

بەاڵم دان�شتووانی بابل هەراسان دەکات.«   

 35 �ەزدان دەفەرموێت: »شمشێر لە دژی بابل��ەکانە!
  لە دژی دان�شتووانی بابلە و

لە دژی م�ر و پی�اوە داناکان��ەتی!   
a!3٦ شمشێر لە دژی قسە پووچەکانە 

جا گێل دەبن.   
  شمشێر لە دژی پاڵەوانەکان��ەتی!

جا دەتۆقن.   
 37 شمشێر لە دژی ئەسپ و گال�سکەکان��ەتی،

لە دژی هەموو سەربازە بێگانەکان لە ڕ�زەکانی ئەو!   
جا دەبن بە ژن.   

  شمشێر لە دژی گەنج�نەکان��ەتی!
جا تااڵن دەکرێن.   

 3٨ وشکەساڵی لە دژی ئاوەکان��ەتی!
جا وشک دەبن،   

  چونکە خاکی بتەکانە،
ئەو بتانەی شێتی و تۆق�ن دەهێنن.   

 3٩ »لەبەر ئەوە دڕندە ب�ابان��ەکان و کەمت�ار تێ�دا دەژ�ن،
کوندەپەپووی تێدا دەژ�یێت.   

a 3٦ مەبەستی لەوانە کە بە درۆ بانگەشەی پیێغەمبەرا�ەت��ان دەکرد.  
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  ئ�تر هەرگ�ز کەسی تێدا ن�شتەجێ نابێت،
نەوە دوای نەوە ئاوەدان نابێتەوە.   

 4٠ وەک چۆن خودا سەدۆم و عەمۆرای سەرەوژێر کرد
لەگەڵ شارۆچکەکانی دەوروبەری،   

  ه�چ مرۆڤێک لەوێدا ن�شتەجێ نابێت،
ه�چ ئادەم�زادێک بۆ ئەوێ ئاوارە نابێت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 4١ »ئەوەتا! سوپا�ەک لە باکوورەوە دێت،
نەتەوە�ەکی مەزن و چەند�ن پاشا،   
لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هەڵدەستێنرێن.   

 4٢ کەوان و ڕم�ان بە دەستەوە�ە،
دڵڕەقن و بەزە�ی�ان ن��ە.   

  دەنگ�ان وەک دەر�ا هاژەی دێت و
سواری ئەسپ دەبن،   

  وەک �ەک پی�او ڕ�ز دەبەستن
بۆ هێرشکردنە سەر تۆ، ئەی شاری بابل.   

 43 پاشای بابل هەواڵی ئەوانی ب�ست،
ورەی ڕووخا،   

  تووشی تەنگانە بوو،
تووشی ئازار بوو وەک ئازاری ژنی ژانگرتوو.   

 44 ئەوەتا وەک شێرێک لە دەوەنەکانی ڕووباری ئوردونەوە سەردەکەوێت،
بەرەو لەوەڕگا دەوڵەمەندەکان،   

  ئاوا لە چاوتروکانێکدا لەوێ بابل��ەکان ڕاودەنێم.
کێ هەڵبژێردراوە کە ب�کەم بە سەرپەرشت�اری؟   

  کێ وەک منە و کێ کێشمەکێشم لەگەڵ دەکات؟
ئەو شوانە کێ�ە کە دەتوانێ لە ڕووی من بوەستێتەوە؟«   

 45 لەبەر ئەوە بب�ستن خودا چ پالنێکی لە دژی بابل داڕشتووە،
مەبەستی چی بووە لە دژی خاکی بابل��ەکان ب�کات:   

  بچووکەکانی مێگەلەکە ڕادەکێشرێن،
بەهۆی ئەوان بە تەواوی لەوەڕگاکان�ان وێران دەکات.   

 4٦ لە دەنگی گرتنی بابل زەوی دەلەرزێت،
ق�ژە�ان دەگاتە ناو نەتەوەکان.   



�ەرم�ا ١4٩٩5١

 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:5١ ١

»ئەوەتا من ڕۆحی لەناوبەرa دەوروژێنم   
.bلە دژی بابل و دان�شتووانی لێڤ قامای   

٢ بێگانەکان دەنێرمە بابل  
بۆ شەنکردن�ان و ڕووتکردنەوەی خاکەکەی،   

  لە هەموو ال�ەکەوە دەوری دەدەن
لە ڕۆژی بەاڵی ئەودا.   

3 ڕێ مەدە ت�رهاوێژ ژێیی کەوانەکەی ڕابکێشێت،  
ڕێ مەدە سەرباز زرێی�ەکەی ب�ۆشێت.   

  دەستتان لە گەنجەکانی مەپارێزن،
.cبەڵکو سوپاکەی بە تەواوی لەناوببەن   

4 کوژراوان لە بابل دەکەون،  
بر�ندارەکان بە سەختی لە شەقامەکانی،   
5 چونکە ئ�سرائ�ل و �ەهودا بەجێنەهێڵدراون  

لەال�ەن خودا�انەوە، لەال�ەن �ەزدانی سوپاساالرەوە،   
  هەرچەندە خاکی بابل��ەکان پڕ لە تاوانە

لە دژی خودا پی�رۆزەکەی ئ�سرائ�ل.   

٦ »لە بابلەوە هەڵێن!  
هەرکەسێک با خۆی دەرباز بکات!   

بە تاوانی ئەو لەناونەچن،   
  چونکە کاتی تۆڵەسەندنەوە�ە بۆ �ەزدان،

ئەو سزای شا�ستەی دەدات.   
7 بابل جامێکی زێڕ بوو بە دەستی �ەزدانەوە،  

هەموو زەوی سەرخۆش کرد.   
  نەتەوەکان لە شەرابی ئەو�ان خواردەوە،

لەبەر ئەوە نەتەوەکان شێت بوون.   
٨ لەپڕ بابل دەکەوێت و وردوخاش دەبێت.  

واوە�الی بۆ بکەن!   
  هەتووانێک بۆ بر�نەکەی بهێنن،

بەڵکو چاک بێتەوە.   

a ١ با �ان ئامرازێک بۆ لەناوبردن�ان.  

b ١ واتە خاکی کلدان��ەکان، مەبەستی لە بابلە.  

c 3 لەناو دەبن: لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان، زۆر جار بەخش�نەکە بە تەواوی لە ناودەبردرێت.  
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٩ »”بابلمان ت�مار کرد،  
بەاڵم ناتوانێت چاک بێتەوە.   

  وازی لێ بهێنن و با هەر�ەکەمان بچ�نەوە خاکەکەی خۆمان،
چونکە کاتێک حوکمی بەسەردا درا هاواری گە�شتە ئاسمان،   

هەتا هەورەکان بەرز بووەتەوە.“   

 ١٠ »”�ەزدان ئەستۆپاکی ئێمەی دەرخست،
وەرن با لە س��ۆن   

باسی کردەوەکەی �ەزدانی پەروەردگارمان بکە�ن.“   

 ١١ »ت�رەکان ت�ژ بکەن،
قەڵغانەکان هەڵبگرن!   

  �ەزدان ڕۆحی پاشا�انی مادی وروژاندووە،
چونکە پالنی وێرانکردنی بابل دادەنێت.   

  �ەزدان تۆڵە دەستێنێتەوە،
تۆڵەی پەرستگاکەی.   

 ١٢ لە دژی شووراکانی بابل ئااڵ هەڵبکەن!
پاسەوان�ێتی توند بکەن،   

  چاودێر دابنێن،
بۆسە بنێنەوە!   

  خودا مەبەستی خۆی دەهێنێتە دی،
بڕ�ارەکەی لە دژی خەڵکی بابل.   
 ١3 ئەی ن�شتەجێیی دەم ئاوە زۆرەکان،

خاوەن گەنج�نەی زۆر،   
  کۆتا�ی�ت هات،

کاتی لەناوچوونت.«   
 ١4 �ەزدانی سوپاساالر بە گ�انی خۆی سوێندی خوارد:

»بە دڵن�ا�ی�ەوە پڕت دەکەم لە سەرباز، وەک ڕەوە کوللە،   
هاواری سەرکەوتنت بەسەردا دەکێشن.«   

 ١5 »خودا بە هێزی خۆی زەوی دروستکردووە،
بە دانا�یی خۆی ج�هانی دامەزراندووە،   

بە تێگە�شتنی خۆی ئاسمانی ڕاخستووە.   
 ١٦ کاتێک دەنگ هەڵدەبڕێت، ئاوەکانی ئاسمان هاژە�ان دێت،

هەڵمەکان لەوپەڕی زەو�ی�ەوە بەرز دەکاتەوە،   
  بروسکە بۆ باران دروستدەکات،

با لە ئەمباری خۆی دەردەهێنێت.   



�ەرم�ا ١5٠١5١

 ١7 »هەموو کەسێک بێ زان�ار�ی�ە و دەبەنگە،
هەموو زێڕنگەرێک بە پە�کەرەکەی شەرمەزارە،   

  چونکە داڕێژراوی درۆن و
ڕۆح�ان تێدا ن��ە.   

 ١٨ ئەوان پووچن، ما�ەی گاڵتەجاڕ�ن،
لە کاتی سزادان�ان لەناودەچن.   

 ١٩ بەاڵم خودا، ئەوەی بەشی �اقوبە وەک ئەمانە ن��ە،
چونکە ئەو دروستکەری هەموو شتێکە،   

  هۆزیa م�راتی ئەو�شی داناوە،
�ەزدانی سوپاساالر، ئەمە ناوی ئەوە.   

 ٢٠ »تۆ گورزی منی،
چەکەکانی جەنگی منی،   

  بە تۆ نەتەوەکان تێکدەشکێنم،
بە تۆ شانش�نەکان لەناودەبەم،   

 ٢١ بە تۆ ئەسپ و سوارەکەی تێکدەشکێنم،
بە تۆ گال�سکە و سوارەکەی تێکدەشکێنم،   

 ٢٢ بە تۆ ژن و پی�او تێکدەشکێنم،
بە تۆ پی�ر و گەنج تێکدەشکێنم،   
بە تۆ گەنج و الو تێکدەشکێنم،   

 ٢3 بە تۆ شوان و مێگەلەکەی تێکدەشکێنم،
بە تۆ جوت�ار و گاجووتەکەی تێکدەشکێنم،   
بە تۆ پارێزگار و فەرمانڕەواکان تێکدەشکێنم.   

کلدان��ەکان  خاکی  دان�شتووانی  هەموو  و  بابل  سزای  خۆتان  ٢4 »لەبەرچاوی 

دەدەم بەرامبەر بە هەموو ئەو خراپانەی لە س��ۆن کرد�ان.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢5 »ئەی کێوی لەناوبەر، ئەوەتا من لە دژی تۆم،
تۆ ئەی لەناوبەری هەموو زەوی.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
  »دەست درێژ دەکەمە سەرت،

لەسەر بەردەکان گلۆرت دەکەمەوە،   
دەتکەمە کێوێکی سووتاو.   

،b٢٦ ئ�تر نە بەردت لێ دەبەن بۆ بەردی قول�نچک 
نە ه�چ بەردێک بۆ بناغەکان،   

a ١٩ بڕوانە ١٠ :١٢ -١٦.  

b ٢٦ بەردی قول�نچک: بەردێکی گەورە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی د�وارەکە.  
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چونکە بۆ هەتاهەتا�ە دەب�تە چۆڵەوانی.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ٢7 »ئااڵ لەسەر خاکەکە بەرز بکەنەوە،
لەنێو نەتەوەکان فوو بە کەڕەنادا بکەن.   

  نەتەوەکان لە دژی بابل ئامادە بکەن،
ئەم شانش�نانە لە دژی ئەو بانگ بکەن:   

ئارارات و م�نی و ئەشکەنەز،   
  ڕابەرێک لە دژی دابنێن،

وەک ڕەوە کوللە ئەسپ بنێرن.   
 ٢٨ نەتەوەکان لە دژی ئەو ئامادە بکەن،

پاشاکانی ماد،   
  پارێزگار و هەموو فەرمانڕەواکان و
هەموو خاکی ژێر دەسەاڵت�ان.   

 ٢٩ ئ�نجا زەوی دەلەرزێت و ژان دە�گرێت،
چونکە مەبەستی �ەزدان لە بابل دێتە دی،   

  بۆ ئەوەی خاکی بابل وێران بکات،
ئ�تر ئاوەدانی تێدا نابێت.   

 3٠ پاڵەوانەکانی بابل واز�ان لە جەنگ هێنا،
لە قەاڵکان دان�شتن.   

  هێز�ان لەبەر بڕا،
وەک ژن�ان لێهات.   

  نش�نگەکان�ان سووتێنرا،
شمش�رەی دەرگاکان�ان شکێنرا.   

 3١ نێردراوێک بەدوای �ەکێکی د�کە دەکەوێت و
پە�امنێرێک بەدوای پە�امنێرێکی د�کە،   

  بۆ ئەوەی بە پاشای بابل ڕابگە�ەنن
کە سەرتاسەری شارەکانی گ�راون،   
 3٢ ڕووبارەکانa دەست�ان بەسەردا گ�را،

زۆنگاوەکان بە ئاگر سووتێنران،   
جەنگاوەرەکان تۆق�ن.«   

33 �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل، ئەمە دەفەرموێت:

  »شاری بابل وەک جۆخ�نێکە
کاتی گێرە�ەتی،   

a 3٢ مەبەستی لە پرد و شوێنی پەڕ�نەوە�ە لە ڕووبارەکان.  



�ەرم�ا ١5٠35١

پاش کەمێک کاتی بەرهەم دێت.«   

 34 »نەبوخودنەسری پاشای بابل ئێمەی خوارد،
ئومێدبڕی کرد�ن،   

ئێمەی کردە گۆزە�ەکی بەتاڵ.   
  وەک ئەژد�ها هەڵ�لووش�ن،

سکی خۆی پڕکرد لە چێژی ئێمە،   
ئ�نجا ئێمەی ڕشاندەوە.«   

 35 دان�شتووانەکەی س��ۆن دەڵێن:
»ئەو ستەمەی لە ئێمە کرا بەسەر بابل بێت.«   

  ئۆرشەل�م دەڵێت:
»خوێنم لە ملی دان�شتووانی خاکی بابل��ەکانە.«   

3٦ لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من داکۆکی لە کێشەکەت دەکەم،
تۆڵەی تۆ دەکەمەوە،   

  دەر�اکەیa وشک دەکەم،
کان��ەکانی کوێر دەکەمەوە.   

 37 بابل دەبێتە تەپۆڵکە و
داڵدەی چەقەڵ،   

  پەند و ما�ەی تانە و تەشەر،
شوێنێک ئاوەدانی تێدا ن��ە.   

 3٨ پیێکەوە وەک جوانە شێر دەنەڕێنن،
وەک بەچکە شێرەکان دەمڕێنن.   

 3٩ کاتێک گەرم دەبن،
داوەت�ان دەکەم و   

سەرخۆش�ان دەکەم،   
  بۆ ئەوەی دڵخۆش بن،

ئ�نجا هەتاهەتا�ە خەو�ان لێ دەکەوێت و بەئاگا نا�ەن.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 4٠ »وەک بەرخ دە�انبەم بۆ سەربڕ�ن
وەک بەران و نێری.   

 4١ »شێشەخb چۆن دەگ�رێت،
شانازی هەموو زەوی چۆن دەستبەسەر دەکرێت!   

a 3٦ خەڵک لەو باوەڕەدا بوون کە لەبن زەوی دەر�ا�ەک هەبوو وەکو سەرچاوەی ئاو.  

b 4١ ناوی نهێنی بابل بووە.  
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  چۆن وێران بوو،
بابل لەنێو نەتەوەکان!   

 4٢ دەر�ا بەسەر بابلدا هەڵدەچێت،
بە هەڵچوونی شەپۆلەکانی دا�دەپۆشێت.   

 43 شارۆچکەکانی وێران بوون،
بوونە ب�ابان و دەشتی ڕووت،   

  خاکێک کە نە کەس تێ�دا ن�شتەجێ دەبێت و
نە ئادەم�زاد پیێ�دا تێدەپەڕێت.   

 44 لە بابل سزای بێل دەدەم و
ئەوەی قووتی داوە لە دەمی دەهێنمە دەرەوە.   
  ئ�تر نەتەوەکان بەرەو الی ئەو ڕێچکە ناگرن،

هەروەها شووراکانی بابل دەکەوێت.   

 45 »ئەی گەلی من لەناو�دا وەرنە دەرەوە!
هەرکەسێک خۆی لە گڕی تووڕە�یی �ەزدان دەرباز بکات!   

 4٦ ورە بەرمەدەن و مەترسن،
کاتێک هەواڵی ئەو خاکە دەب�ستن،   

  هەواڵێک ئەم ساڵ دێت، ئ�نجا لە ساڵی پاشتر هەواڵێکی د�کە،
هەواڵی ستەم لە خاکەکەدا و   
فەرمانڕەوا لە دژی فەرمانڕەوا.   

 47 لەبەر ئەوە بێگومان ڕۆژێک دێت
سزای بتەکانی بابل دەدەم،   

  هەموو خاکەکەی شەرمەزار دەبێت و
کوژراوەکانی لەناوەڕاستی دەکەون.   

 4٨ ئ�نجا ئاسمان و زەوی و هەرچی تێ�اندا�ە
هاواری خۆشی بەسەر بابلدا دەکەن،   

  چونکە لە باکوورەوە بۆی دێن،
تەفروتوناکەرەکان.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 4٩ »دەبێت بابل�ش لەبەر کوژراوەکانی ئ�سرائ�ل بڕووخێت،
وەک چۆن کوژراوەکانی هەموو زەوی   

بەهۆی بابلەوە کەوتن.   
 5٠ ئەی دەربازبووان لە شمشێر،

بڕۆن و مەوەستن!   
  لە دوورەوە �ادی �ەزدان بکەنەوە،

ب�ر لە ئۆرشەل�م بکەنەوە.«   



�ەرم�ا ١5٠55١

 5١ »شەرمەزار بوو�ن،
چونکە ڕ�سوا بوو�ن و   
شەرم ڕووی داپۆش�ن،   

  چونکە بێگانەکان هاتنە ناو
پی�رۆزگاکانی ماڵی �ەزدان.«   

 5٢ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە ڕۆژێک دێت،
بتەکانی سزا دەدەم،   
  لە هەموو خاکەکە�دا

بر�ندارەکان دەناڵێنن.   
 53 تەنانەت ئەگەر بابل بگاتە ئاسمان�ش،

ئەگەر قەاڵی خۆشی قا�ی�م بکات،   
تەفروتوناکەر لە دژی ئەو دەنێرم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 54 »دەنگی هاوار دێت لە بابل،
دەنگی شکستێکی گەورە   

لە خاکی بابل��ەکان.   
 55 �ەزدان بابل تەفروتونا دەکات،

کۆتا�یی بە دەنگە مەزنەکەی دەهێنێت.   
  شەپۆلی دوژمنەکان�ان وەک ئاوێکی زۆر هەڵدەچێت،

دەنگ�ان هاژەی دێت.   
 5٦ تەفروتوناکەر دێتە سەر بابل،

پاڵەوانەکانی دەگ�رێن،   
کەوانەکان�ان دەشکێنرێت،   

  چونکە �ەزدان خودای سزادانە،
بە تەواوی سزا دەدات.   

 57 م�ر و دانا و پارێزگار و
فەرمانڕەوا و پاڵەوانەکانی سەرخۆش دەکەم،   

  هەتاهەتا�ە خەو�ان لێ دەکەوێت و بەئاگا نا�ەن.«
ئەوە فەرما�شتی پاشا�ە، ناوی �ەزدانی سوپاساالرە.   

5٨ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت:

  »شوورا پانەکانی بابل بە تەواوی دەڕووخێنرێن،
دەروازە بەرزەکان�شی بە ئاگر دەسووتێنرێن.   

  گەالن بەخۆڕا�یی خۆ�ان ماندوو دەکەن و
ڕەنجی نەتەوەکان�ش تەنها بۆ ئاگر دەبێت.«   
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کوڕی  نێر�ی�ا  کوڕی  سەرا�ای  دا�ە  پیێغەمبەر  �ەرم�ای  کە  پە�امە�ە  ئەو  5٩ ئەمە 

لەگەڵ  پاشا�ەت��ەکەی  چوارەمی  ساڵی  لە  کاتێک  ئۆردوگا،  سەرۆکی  مەحسێ�ا، 
سدق�ای پاشای �ەهودا چوو بۆ بابل. ٦٠ هەموو ئەوەی لەسەر بابل تۆمار کرابوو، 
بە  کردبووی  و  نووس�بووی  �ەرم�ا  دێت  بەسەری  بەاڵ�ەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ 
تۆمارێک، ٦١ بە سەرا�ای گوت: »کاتێک گە�شت��ە بابل، دڵن�ابە لە خوێندنەوەی 
ئەم  فەرمووت  تۆ  �ەزدان،  ”ئەی  بڵێ:  ٦٢ ئ�نجا  بۆ خەڵکەکە،  پە�امە  ئەم  تەواوی 
شوێنە لەناودەبە�ت، تاکو ئەوەی مرۆڤ و ئاژەڵی تێدا نامێنێت، هەتاهەتا�ە دەبێتە 
چۆڵەوانی.“ ٦3 کاتێک لە خوێندنەوەی ئەم تۆمارە بوو�تەوە، بەردێکی پیێوە ببەستە 
بەاڵ�ە  ئەو  لەژێر  و  دەبێت  نوقوم  ئاوا  ”بابل  بڵێ:  ٦4 ئ�نجا  فورات.  ناو  فڕێی�بدە  و 

ڕاست نابێتەوە کە من بەسەری دەهێنم، خەڵکەکەی شەکەت دەبن.“«
هەتا ئێرە وشەکانی �ەرم�ا�ە.

ڕووخاندنی ئۆرشەلیم

 سدق�ا گەنجێکی ب�ست و �ەک سااڵن بوو کە بوو بە پاشا، �ازدە ساڵ لە 5٢ ١

�ەرم�ای خەڵکی  ناوی حەموتەلی کچی  دا�کی  پاشا�ەتی کرد.  ئۆرشەل�م 
ئەوەی  هەموو  وەک  کرد،  خراپەکاری  �ەزدان  لەبەرچاوی  ٢ ئەم�ش  بوو.  ل�ڤنا 
�ەهۆ�اق�م کردی. 3 لەبەر تووڕە�یی �ەزدان بوو کە ئەمانە لە ئۆرشەل�م و لە �ەهودا 

ڕوو�دا، هەتا ئەوەی لەبەردەم خۆ�دا دەر�کردن.
ئەوە بوو سدق�ا لە پاشای بابل �اخی بوو.

نەبوخودنەسری  سدق�ا،  پاشا�ەتی  نۆ�ەمی  ساڵی  دەی  مانگی  دەی  لە  4 ئ�تر 

پاشای بابل هەموو سوپاکەی بەرەو ئۆرشەل�م جواڵند و لەوێ ئۆردوگای دامەزراند، 
شارەکە  پاشا�ەتی سدق�ا  �ازدە�ەمی  ساڵی  5 هەتا  نا.  بن�اد  قوللەی  لە چواردەوری 

لەژێر گەمارۆدا بوو.
نەبوو  نان  کە  بوو  هێندە سەخت  شارەکە  لە  قاتوقڕی  چواردا  مانگی  نۆی  ٦ لە 

گەلی خاکەکە ب�خۆن. 7 ئ�نجا شوورای شارەکە شکێنرا و هەموو جەنگاوەرەکان 
پاشادا  باخچەی  بەرامبەر  شووراکەی  دوو  نێوان  دەروازەکەی  ڕێگای  بە  شەو  بە 
 aبە ڕێگای عەراڤادا بابل��ەکان لە چواردەوری شارەکە بوون.  هەاڵتن، هەرچەندە 
دەشتی  لە  کەوتن،  پاشا  سدق�ای  بەدوای  بابل��ەکان  سوپای  ٨ بەاڵم  هەاڵتن، 
ئەر�حا پیێیی گە�شتن، هەموو سوپاکەی پەرتەوازە بوو، ٩ جا پاشا�ان بە د�ل گرت.
برد�انە الی پاشای بابل لە ڕ�ڤلە، لە خاکی حەمات، ئەو�ش دادگا�یی کرد. 
١٠ هەر لە ڕ�ڤلە پاشای بابل کوڕەکانی سدق�ای لەبەرچاوی باوک�ان کوشت، ئ�نجا 

هەموو پی�اوماقواڵنی �ەهوداشی لەناوبرد. ١١ پاشان هەردوو چاوی سدق�ای دەرهێنا، 
بە زنج�ری بڕۆنز کۆتی کرد، بردی بۆ بابل و هەتا ڕۆژی مردنی لە بەند�خانە بەندی 

کرد.

a 7 عەراڤا: واتە دۆڵی ڕووباری ئوردون.  
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بابل،  پاشای  نەبوخودنەسری  نۆزدە�ەمی  ساڵی  پیێنجی  مانگی  دەی  ١٢ لە 

دەکرد،  بابلی  پاشای  ئەوەی خزمەتی  پاشا،  پاسەوانانی  فەرماندەی  نەبوزەرەدانی 
هاتە ئۆرشەل�م. ١3 پەرستگای �ەزدان و کۆشکی پاشا و هەموو ماڵەکانی ئۆرشەل�م 
ئۆرشەل�م�ش  چواردەوری  ١4 شووراکانی  سووتاند.  گرنگەکانی  تەالرە  هەموو  و 
پاسەوانانی  فەرماندەی  لەگەڵ  ئەوانەی  ڕووخێنران،  بابل��ەکانەوە  سوپای  لەال�ەن 
پاشا بوون. ١5 جا لە ڕەشوڕووتی گەل و پاشماوەی گەل�ش ئەوانەی لە شارەکەدا 
مابوونەوە و ئەوانەی بۆ الی پاشای بابل هەاڵتبوون لەگەڵ پاشماوەی وەستاکان، 
نەبوزەرەدانی  ١٦ بەاڵم  کردن.  ڕاپیێچی  پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی  نەبوزەرەدانی 
فەرماندەی پاسەوانانی پاشا هەندێک لە خەڵکی ڕەشوڕووتی لە خاکەکە هێشتەوە 

بۆ کارکردن لە ڕەزەمێو و کێڵگەکان.
لە  کە  بڕۆنز�ی�ەکە  و حەوزە  ئاوگواستنەوە  عەرەبانەکانی  و  بڕۆنز�ی�ەکان  ١7 کۆڵەکە 

بڕۆنزەکەش�ان  هەموو  کردن،  پارچەپارچە�ان  بابل��ەکان  بوون،  �ەزدان  پەرستگای 
و  قاپەکان   ،aتاس مەقەست،  خاکەناز،  و  مەنجەڵ  ١٨ هەروەها  بارکرد،  بابل  بۆ 
هەموو ئەو قاپوقاچاغە بڕۆنزانەی لە خزمەتی پەرستگا بەکاردەهات. ١٩ فەرماندەی 
و  چەمچە  چرادان،  مەنجەڵ،  تاس،  بخووردان،  و  تەشت  پاشا  پاسەوانانی 

پەرداخەکانی برد. هەموو ئەوەی کە بە زێڕ و ز�و دروستکرابوو بردی.
٢٠ بڕۆنزی دوو کۆڵەکەکە و حەوزەکە و دوازدە گاکان کە لەژێر عەرەبانەکانی ئاو 

گواستنەوەدا بوون، ئەوەی سلێمانی پاشا بۆ پەرستگای �ەزدان دروستی کردبوون، 
لە کێش نەدەهات. ٢١ هەر کۆڵەکە�ەک هەژدە باڵb درێژ�ی�ەکەی بوو، چێوەکەی 
دوازدە باڵc بوو، ئەستوور�شی چوار پەنجە بوو، کلۆر بوو. ٢٢ تاجێکی بڕۆنز لەسەر 
کۆڵەکەکە بوو، بەرزی تاجەکە پیێنج باڵd بوو، کەت�بە و هەنارەکان�ش لەسەر تاجەکە 
و لە چواردەوری هەمووی لە بڕۆنز بوون. بۆ هەر �ەکێک لە کۆڵەکەکان هەمان شت 
هەبوو لەگەڵ هەنارەکان. ٢3 لە هەر ال�ەک نەوەد و شەش دانە هەنارەکان بوون، 

سەرجەمی هەنارەکان لەسەر هەر کەت�بە�ەک لە چواردەور�دا سەد دانە بوون.
٢4 فەرماندەکەی پاسەوانانی پاشا سەرا�ای سەرۆک کاه�ن و سەفەن�ای کاه�نی 

کە  گرت  ئەفسەرەی  ئەو  شارەکەش  ٢5 لە  گرت.  دەرگاوانەکەی  سێ  و  دووەم 
لێ�رسراوی جەنگاوەرەکان بوو، حەوت ڕاوێژکاری پاشاشی گرت. هەروەها خامەی 
لەگەڵ شەست  بوو،  بە سەربازکردن  بەرپرسی  ئەوەی  نهێنیe سوپاساالری گرت 
پاشا  پاسەوانانی  فەرماندەی  ٢٦ نەبوزەرەدانی  کەوتن.  بەرچاو  شارەکە  لە  کە  پی�او 

a ١٨ کاه�ن ئەم تاسانەی بۆ پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک. بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ٩ :١5؛ ١4 :٢٠ 

و ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  

b ٢١ هەژدە باڵ: نز�کەی ٨,١ مەتر.  

c ٢١ دوازدە باڵ: نز�کەی 5,4 مەتر.  

d ٢٢ پیێنج باڵ: نز�کەی ٢,3 مەتر.  

e ٢5 ڕازپۆشێکی تا�بەت بوو بە ناونووس�نی پی�اوانی ئ�سرائ�ل بۆ سەربازی.  



١5٠٨�ەرم�ا 5٢

خاکی  لە  ڕ�ڤلە  لە  بابل�ش  ٢7 پاشای  بابل.  پاشای  الی  بۆ  ڕ�ڤلە  بردە  ئەوانەی 
حەمات کوشتنی.

کە  بوون  خەڵکە  ئەو  ٢٨ ئەمانە  کرا.  ڕاپیێچ  خۆی  خاکەکەی  لە  �ەهودا  ئ�نجا 
نەبوخودنەسر ڕاپیێچی کرد:

  لە ساڵی حەوتەم،
  سێ هەزار و ب�ست و سێ جولەکە؛
 ٢٩ لە ساڵی هەژدەم�نی نەبوخودنەسر�ش،

  هەشت سەد و سی و دوو کەس لە ئۆرشەل�م ڕاپیێچ کران؛
 3٠ ئ�نجا لە ساڵی ب�ست و سێ�ەمی نەبوخودنەسر،

  نەبوزەرەدانی فەرماندەی پاسەوانانی پاشا حەوت سەد و چل و پیێنج جولەکەی 
ڕاپیێچ کرد.

  سەرجەم�ان چوار هەزار و شەش سەد کەس بوون.

بەڕەاڵکردنی یەهۆیاکین
3١ لە ساڵی سی و حەوتەم�نی ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�ن، ئەڤ�ل مەرۆدەخ بوو بە 

پاشای بابل. هەر لەو ساڵە لە ب�ست و پیێنجی دوازدە �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودای 
لە ز�ندان ئازاد کرد و هێنا�ە دەرەوە. 3٢ بە باشی قسەی لەگەڵ کرد و کورس��ەکەی 
لە سەرووی کورسی ئەو پاشا�انەوە دانا کە لە بابل لەگەڵی بوون. 33 ئ�تر �ەهۆ�اک�ن 
بەرگی ز�ندان��ەکەی گۆڕی و بە درێژا�یی ماوەی ژ�انی بەردەوام لەسەر خوانی پاشا 
نانی دەخوارد. 34 بە درێژا�یی ئەو ماوە�ەی ژ�انی ڕۆژ بە ڕۆژ بژێوی ڕۆژانەی لەال�ەن 

پاشای بابلەوە پیێدەدرا، هەتا ڕۆژی مردنی.



ش�نەکانی �ەرم�ا ١5٠٩١

شینەکانی یەرمیا
 چۆن ئەم شارە بەجێهێڵراوە،١ ١

ئەوەی پڕبوو لە خەڵک!   
  چۆن وەک بێوەژنی لێهات،

ئەوەی لەناو نەتەوەکان مەزن بوو!   
  ئەوەی لەنێو هەرێمەکان شاژن بوو

ئێستا بووەتە کەن�زە!   

٢ بە شەو بەکوڵ دەگر�یێت،  
فرمێسکی لەسەر گۆناکان��ەتی.   

لەناو هەموو دۆستانی   
کەس ن��ە دڵنەوا�یی بکات.   

  هەموو دڵدارانی ناپاک��ان لەگەڵ کرد،
بوون بە دوژمنی.   

3 لەدوای زەل�لی و کۆ�ال�ەتی سەخت،  
�ەهودا ڕاپیێچ کرا،   

  لەنێو نەتەوەکان ن�شتەجێ دەبێت،
شوێنی ئارام ناب�نێتەوە.   

  ئەوانەی ڕاوی دەنێن
لە ناوەڕاستی تەنگانەدا پیێیی دەگەن.   

4 ئەو ڕێگا�انەی بەرەو س��ۆنن ش�ن دەگێڕن،  
لەبەر ئەوەی کەس بۆ جەژنەکان نا�ەت.   

  هەموو دەروازەکانی چۆڵ دەکرێن،
کاه�نەکانی دەناڵێنن،   

  پاک�زەکانی خەمبارن،
ئەو�ش تاڵی دەچێژێت.   

5 ناحەزەکانی بوونە بە گەورەی ئەو،  
دوژمنەکانی سەرکەوتوون،   

  چونکە �ەزدان خەمباری کرد،
لەبەر زۆری گوناهەکانی   

  منداڵەکانی بەرەو خاکی غەر�بی بردران،
دوژمنەکان�ان ڕاپیێچ�ان کردن.   



١5١٠ش�نەکانی �ەرم�ا ١

a٦ س��ۆنی کچ  
هەموو جوان��ەکەی ڕۆ�شت.   

  م�رەکانی وەک ئاسک�ان لێهاتووە
لەوەڕگا�ان دەست ناکەوێت،   

  بە بێهێزی دەڕۆن
لەبەردەم ئەوانەی ڕاو�ان دەنێن.   

7 لە ڕۆژانی زەل�لی و سەرگەردانی،  
ئۆرشەل�م هەموو خۆش��ەکانی خۆی بەب�ر هاتەوە،   

کە لە دێرزەمانەوە بوون.   
  کاتێک گەلەکەی کەوتنە دەستی دوژمن،

کەس نەبوو بە هانا�ەوە بێت.   
  دوژمنان تەماشا�ان کرد،

بە ڕووخانەکەی پیێکەن�ن.   

٨ ئۆرشەل�م بە تەواوی گوناهی کرد  
لەبەر ئەوە گاڵو بوو.   

  هەموو ئەوانەی ڕێز�ان لێیی دەگرت سووکا�ەتی پیێ دەکەن،
چونکە ڕووتی ئەو�ان ب�نی.   

  ئەو�ش دەناڵێنێت
بەرەو دواوە ڕوو وەردەگێڕێت.   

٩ گاڵو�ی�ەکەی بە دامێن��ەوە بوو،  
ب�ری لە چارەنووسی خۆی نەکردەوە.   

  کەوتنەکەی سامناک بوو،
کەس نەبوو دڵنەوا�یی بکات.   

  »ئەی �ەزدان، تەماشای زەل�ل�م بکە،
چونکە دوژمن سەرکەوت.«   

 ١٠ دوژمن دەستی درێژکردووە
بۆ سەر هەموو گەنج�نەکانی،   

  نەتەوەکانی ب�نی
هاتنە ناو پی�رۆزگاکە�ەوە،   

  ئەوانەی تۆ فەرمانت دا
نە�یێنە ناو کۆمەڵەکەی تۆوە.   

a ٦ دەربڕ�نێکی خوازە�ە بۆ پا�تەخت، مەبەست لە هەموو دان�شتووانی شارەکە�ە.  



ش�نەکانی �ەرم�ا ١5١١١

 ١١ سەراپای خەڵکەکەی دەناڵێنن و
بەدوای ناندا دەگەڕێن،   

  گەنج�نەکانی خۆ�ان بە خواردن دەدەن
بۆ ئەوەی گ�ان�ان بەبەردا بێتەوە.   

  »ئەی �ەزدان، تەماشا بکە و بب�نە،
چونکە سووک بووم.«   

 ١٢ »ئا�ا ه�چ بۆ ئێوە ن��ە، ئەی هەموو ڕێبوارەکان؟
تەماشای دەوروبەر بکەن و بب�نن.   

  ه�چ ئازارێک هە�ە وەک ئازارەکەی من،
ئەوەی کە تووشی منی کرد،   

  ئەوەی کە �ەزدان بەسەری هێنام،
لە ڕۆژی جۆشانی تووڕە�ی�ەکەی.   

 ١3 »لە سەرەوە ئاگری نارد،
بۆ ناو ئێسکەکانم دا�بەزاند،   

  تۆڕی بۆ قاچەکانم دانا�ەوە
منی بەرەو پاش گەڕاندەوە.   

  منی وێران کرد،
داهێزراو بە درێژا�یی ڕۆژ.   

 ١4 »گوناهەکانم وەک ن�رa خرانە سەرم،
بە دەستەکانی ئەو هۆنرانەوە.   
  گوناهەکانم خرانە سەر ملم و

خودا هێزی لێ بڕ�م.   
  پەروەردگار منی ڕادەستی کەسانێک کرد

کە ناتوانم بەرەنگار�ان ببمەوە.   

 ١5 »پەروەردگار هەموو پاڵەوانەکانی ڕەتکردەوە
کە لەناو مندا بوون.   

  لەشکرێکی لە دژی من بانگکرد
بۆ تێکشکاندنی گەنجەکانم.   

  پەروەردگار �ەهودای کچە پاک�زەی
لەناو گوشەر پڵ�شاندەوە.   

 ١٦ »لەسەر ئەمە�ە من دەگر�یێم،
چاوەکانم فرمێسک دەڕێژن،   

a ١4 مەبەستی لە بارگران��ە.  



١5١٢ش�نەکانی �ەرم�ا ١

  ئەوەی دڵنەوا�ی�م دەکات لێم دوورکەوتووەتەوە،
کەس ن��ە گ�ان ببوژێنێتەوە.   

  کوڕەکانم وێران بوون،
لەبەر ئەوەی دوژمن زاڵ بوو.«   

 ١7 س��ۆن دەستەکانی پان دەکاتەوە،
بەاڵم کەس ن��ە دڵنەوا�یی بکات.   

  �ەزدان فەرمانی دا لە دژی �اقوب
کە دراوسێکانی دوژمنی ئەو بن.   

  ئۆرشەل�م لەناو�اندا
گاڵو بوو.   

 ١٨ »�ەزدان ڕاستودروستە،
بەاڵم من لە دژی فەرمانی ئەو �اخی بووم.   

  ئەی هەموو گەالن، گوێ بگرن،
تەماشای ئازارەکانم بکەن.   

  پاک�زە و الوەکانم
ڕاپیێچ کران.   

 ١٩ »هاوارم بردە الی هاوپە�مانەکانم،
بەاڵم هەڵ�انخەڵەتاندم.   

  کاه�ن و پی�رەکانم
لە شاردا لەناوچوون   

  لەو کاتەی بەدوای خۆراکدا دەگەڕان
بۆ ئەوەی لە ژ�ان�ان بەردەوام بن.   

 ٢٠ »ئەی �ەزدان، بب�نە، من لە تەنگانەدام!
دڵم توندە،   

  من لە ناخەوە پەستم،
چونکە زۆر �اخی بووم.   

  لە دەرەوە شمشێر دەستبەکارە،
لە ماڵەوەش تەنها مردن هە�ە.   

 ٢١ »خەڵک ناڵەی من�ان ب�ست،
بەاڵم کەس ن��ە دڵنەوا�ی�م بکات.   

  هەموو دوژمنەکانم بەاڵی من�ان ب�ست،
دڵخۆش بوون بەوەی تۆ بە منت کردووە.   

  خۆزگە ئەو ڕۆژەت بەسەردەهێنان کە باست کرد،
ئ�نجا وەک من�ان لێدێت.   



ش�نەکانی �ەرم�ا ١5١3٢

 ٢٢ »با هەموو خراپەکان�ان بێنە بەردەمت،
وا�ان بەسەربهێنە   

  وەک ئەوی بەسەر منت هێنا
لەسەر هەموو گوناهەکانم.   

  زۆر دەناڵێنم و
دڵم الواز بووە.«   

2
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بە هەوری تووڕە�ی�ەکەی!   
  لە ئاسمانەوە شکۆی ئ�سرائ�لی فڕێدا

بۆ سەر زەوی،   
  لە ڕۆژی تووڕە�ی�دا

تەختەپیێیی خۆی بەب�ر نەهێنا�ەوە.   

٢ پەروەردگار بەزە�یی نەهاتەوە،  
هەموو نش�نگەکانی �اقوبی هەڵلووشی،   

  بە تووڕە�یی خۆی
قەاڵکانی �ەهودای کچی ڕووخاند.   

  پاشا�ەتی و م�رەکانی زەل�ل کرد
دا�گرتنە سەر زەوی.   

3 بە گڕی تووڕە�یی خۆی بڕ�ی�ەوە  
هەموو هێزی ئ�سرائ�ل.   

  دەستی ڕاستی بەرەو دواوە کێشا�ەوە
لەبەردەم دوژمن.   

  ئاگرێکی بەت�نی لەناو �اقوبدا داگ�رساند،
هەموو دەوروبەرەکەی دەخوات.   

4 وەک دوژمنێک کەوانەکەی خۆی ڕاکێشا،  
دەستی ڕاستی ئامادە کرد.   

  وەک ناحەز لەناوی برد
هەموو ئەوەی چاو ئارەزووی دەکرد.   

  لەناو چادرەکەی س��ۆنی کچ
تووڕە�یی خۆی وەک ئاگر ڕشت.   

5 پەروەردگار وەک دوژمنی لێهات،  
ئ�سرائ�لی هەڵلووشی.   

  هەموو کۆشکەکانی ئەوی هەڵلووشی،
قەاڵکانی ڕووخاند.   



١5١4ش�نەکانی �ەرم�ا ٢

  ش�وەن و ماتەمی زۆر کرد
بۆ �ەهودای کچ.   

٦ کەپرەکەی تێکدا، وەک باخچە�ەک نەما،  
شوێنی کۆبوونەوەکەی ڕووخاند.   

  �ەزدان وای کرد س��ۆن لەب�ری بچێتەوە
ڕۆژی شەممە و جەژنەکان.   

  بە تووڕە�یی خۆی
پاشا و کاه�نی ڕەتکردەوە.   

7 پەروەردگار قوربانگاکەی خۆی ڕەتکردەوە،  
وازی لە پی�رۆزگاکەی خۆشی هێنا.   

  د�واری کۆشکەکانی
ڕادەستی دوژمنەکانی کرد.   

  لەناو ماڵی �ەزدان دەنگ�ان هەڵبڕی
وەک لە ڕۆژی جەژندا.   

٨ شووراکانی س��ۆنی کچ  
�ەزدان مەبەستی بوو ب�ڕووخێنێت.   

  بە گور�س پیێوای و
دەستی لە وێرانکردنی نەگێڕا�ەوە.   
  سەنگەر و د�واری هێنا�ە گر�ان و

پیێکەوە ڕووخان.   

٩ دەروازەکانی نوقومی زەوی بوون،  
شمش�رەکانیa لەناوبرد و شکاندی.   

  پاشا و م�رەکانی بۆ نێو گەالن ڕاپیێچ کراون،
فێرکردنی موسا نەماوە،   

  هەروەها پیێغەمبەرەکان�شی
ه�چ ب�ن�نێک�ان لەال�ەن �ەزدانەوە بۆ ئاشکرا نەکراوە.   

 ١٠ پی�رەکانی شاری س��ۆن
بە ک�یی لەسەر زەوی دادەن�شن،   

  خۆڵ بەسەر سەر�اندا دەکەن،
جلوبەرگی گوشb لەبەر دەکەن.   

  پاک�زەکانی ئۆرشەل�م

a ٩ شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  

b ١٠ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  



ش�نەکانی �ەرم�ا ١5١5٢

سەر�ان دادەنەوێنن.   

 ١١ چاوەکانم ماندووبوون لە فرمێسک ڕشتن،
دڵم توندە،   
  جەرگ بڕاوم

لەبەر ئەوەی گەلەکەم وێران بوو،   
  لەبەر بوورانەوەی مندااڵن و ش�رەخۆران

لەناو گۆڕەپانەکانی شاردا.   

 ١٢ بە دا�ک�ان دەڵێن:
»کوا نان و ئاوa؟«   

  کاتێک وەک بر�ندار
لەناو گۆڕەپانەکانی شاردا دەبوورێنەوە،   

  کاتێک ڕۆح�ان دەردەچێت
لەناو باوەشی دا�ک�ان.   

 ١3 چ�ت پیێ بڵێم؟
ئەی ئۆرشەل�می کچ،   

بە چ�ت بچووێنم؟   
  بە چی بەراوردت بکەم،

بۆ ئەوەی دڵت بدەمەوە،   
ئەی س��ۆنی کچە پاک�زە؟   

  وێران بوونت وەک دەر�ا قووڵە.
کێ دەتوانێت چاکت بکاتەوە؟   

 ١4 ب�ن�نی خودا�یی بۆ پیێغەمبەرەکانت
درۆ و فر�ودەر بوو،   

  تاوانی تۆ�ان دەرنەخست
بۆ ئەوەی لە ڕاپیێچکردن بت�ارێزن.   

bبەڵکو سروشی  
درۆ و هەڵخەڵەتێنەر�ان بە تۆ گە�اند.   

 ١5 هەموو ئەوەی بەوێدا تێدەپەڕێت
بە گاڵتەپیێکردنەوە چەپڵەت بۆ لێدەدات،   

  ف�کە لێ دەدەن و سەر بادەدەن
لەبەر ئۆرشەل�می کچ،   

a ١٢ ع�بری: نان و شەراب، دەربڕ�نێکە مەبەستی لێیی خۆراکە بۆ بژێوی مرۆڤ.  

b ١4  فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  
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  دەڵێن: »ئەمە شارەکە�ە
کە پیێیی دەگوترا تەواوی جوانی و   
ما�ەی دڵخۆشی هەموو زەو�ی�ە؟«   

 ١٦ هەموو دوژمنەکانت
دەم�ان لێت دەکرێتەوە،   

  ف�شکە�ان دێت و ددان�ان لێت ج�ڕدەکەنەوە،
دەڵێن: »هەڵمانلووشی.   

  بێگومان ئەمە ئەو ڕۆژە�ە کە چاوەڕوانی بوو�ن،
پیێیی گە�شت�ن و ب�ن�مان.«   

 ١7 �ەزدان ئەوەی مەبەستی بوو کردی،
قسەی خۆی بەجێگە�اند،   

ئەوەی لە ڕۆژانی کۆنەوە بەڵێنی پیێ�دا.   
  بەبێ بەزە�یی تۆی ڕووخاند،

دوژمنی پیێت خۆشکرد،   
هێزی ناحەزانی تۆی پتەو کرد.   

 ١٨ دڵی خەڵکەکە
بۆ پەروەردگار هاوار دەکات.   
  ئەی شووراکانی س��ۆنی کچ،

  با فرمێسکەکانت وەک ڕووبار بڕژێت
بە شەو و بە ڕۆژ.   

  خۆت مەبووژێنەوە،
چاوەکانت پشوو نەدات.   

 ١٩ هەستە، بە شەو هاوار بکە،
لەگەڵ دەست�ێکردنی ئێشکگرتن.   

  وەک ئاو دڵت هەڵبڕێژە
لەبەردەم پەروەردگار.   

  دەستت بۆی بەرز بکەوە
لە پیێناوی ژ�انی منداڵەکانت،   
  ئەوانەی لە برسان بووراونەتەوە

لەسەر سووچی هەموو شەقامەکان.   

 ٢٠ »ئەی �ەزدان، بب�نە و تێڕابمێنە،
ئەمەت بە کێ کردووە؟   

  ئا�ا ژن بەری سکی خۆی دەخوات،
منداڵی باوەشی؟   
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  ئا�ا کاه�ن و پیێغەمبەر
لە پی�رۆزگای پەروەردگار دەکوژرێت؟   

 ٢١ »گەنج و پی�ر پیێکەوە پاڵکەوتن
لەسەر زەوی شەقامەکان،   

  پاک�زە و الوەکانم
بە شمشێر کوژراون.   

  لە ڕۆژی تووڕە�ی�تدا ئەوانت کوشت،
ئەوانت بەبێ بەزە�یی سەربڕی.   

 ٢٢ »هەروەک بۆ ڕۆژی جەژن بانگهێشتت کردبن،
ئاوا لە دژی من لە هەموو ال�ەکەوە بانگی تۆق�نت کرد.   

  لە ڕۆژی تووڕە�یی �ەزدان
کەس ڕا�نەکرد و کەس دەرباز نەبوو،   

  ئەوانەی لە باوەشم کردن و بەخێوم کردن،
دوژمن لەناوی بردن.«   

3
ئئئئ ئئئئئئئ ئئ ئئئئئئ ئئئ ئئ 1

بە گۆچانی تووڕە�یی ئەو.   
٢ منی بە پیێش خۆی دا و  

منی بە تار�کا�ی�دا برد، بەبێ ه�چ ڕووناک��ەک.   
3 بێگومان، دەستی لە دژی من بەرزدەکاتەوە  

بە بەردەوامی و بە درێژا�یی ڕۆژ.   

4 گۆشت و پیێستی منی پی�رکرد،  
ئێسکەکانی شکاندم.   

5 دەوری گرتم و گەمارۆی دام  
بە ژەهر و ناخۆشی.   

٦ ناچاری کردم لەناو تار�ک�دا ن�شتەجێ بم  
وەک ئەوانەی لەمێژە مردوون.   

7 لەناو پەرژ�نێک بەندی کرد بۆ ئەوەی نەتوانم هەڵبێم،  
زنج�رەکانی منی قورس کرد.   

٨ هەروەها کاتێک هاوار دەکەم و داوای فر�اکەوتن دەکەم،  
بەاڵم نزاکانم ڕادەگرێت.   

٩ بەردی تاشراوی کەڵەکە کرد و ڕێگای منی پیێ گرت،  
ڕێڕەوەکانی منی خواروخێچ کرد.   

 ١٠ وەک ورچێک بۆم لە بۆسەدا�ە،
وەک شێرێک خۆی مات دەکات،   
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 ١١ منی لەڕێ الدا و پارچەپارچەی کردم،
منی وێران کرد.   

 ١٢ کەوانەکەی ڕاکێشا
منی کردە ن�شانەی ت�رەکانی.   

 ١3 ت�رەکانی ت�ردانەکەی
لە دڵم چەقاند.   

 ١4 هەموو گەلەکەم سووکا�ەت�م پیێ دەکەن،
بە درێژا�یی ڕۆژ بە گۆرانی گاڵتەم پیێ دەکەن.   

 ١5 تێری کردم لە تاڵی،
زەقنەبووتی دەرخوارد دام.   

 ١٦ بە چەو ددانەکانی منی وردوخاش کرد،
منی لەناو خۆڵەمێش پەستا�ەوە.   

 ١7 من لە ئاشتی بێبەش کراوم،
سەرکەوتنم لەب�رچووەوە.   

 ١٨ ئ�نجا گوتم، »شکۆمەند�م نەما،
هەروەها ه�وام بە �ەزدان بڕا.«   

 ١٩ دێتەوە ب�رم، ڕۆژانی زەل�لی و سەرگەردان�م،
وەک ژەهر و زەقنەبووت بوون.   

 ٢٠ بە باشی بەب�رم دێتەوە،
لە ناخەوە ڕۆحم خەمبارە.   
 ٢١ بەاڵم ئەوە دەهێنمەوە �ادم و

لەبەر ئەوە ه�وام هە�ە:   

 ٢٢ بەهۆی خۆشەو�ستی نەگۆڕی �ەزدانە کە لەناونەچوو�ن،
چونکە بەزە�ی�ەکەی تەواو نابێت.   
 ٢3 ئەوانەت هەموو بە�ان��ەک نوێن؛
دڵسۆز�ی�ەکەت چەند گەورە�ە.   

 ٢4 بە خۆم دەڵێم: »�ەزدان بەشی منە،
لەبەر ئەوە ه�وام بەوە.«   

 ٢5 �ەزدان چاکە بۆ ئەوانەی ه�وا�ان بەو هە�ە،
بۆ ئەو کەسەی داوای ئەو دەکات.   

 ٢٦ باشە بۆ کەسێک بە بێدەنگی چاوەڕێ بکات
بۆ هاتنی ڕزگار�یی �ەزدان.   

 ٢7 باشە پی�او ن�ر هەڵبگرێت
هەر لە تەمەنی منداڵ��ەوە.   
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 ٢٨ با بە تەنها دان�شێت و بێدەنگ بێت،
چونکە �ەزدان ئەمەی بەسەرهێناوە.   

 ٢٩ با سەری بخاتە ناو خاکوخۆڵ،
لەوانە�ە هێشتا ه�وای مابێت.   

 3٠ با ڕوومەتی بۆ ئەوە ڕابگرێت کە لێیی دەدات،
با تێربێت لە ڕ�سوا�یی.   

 3١ چونکە کەس بۆ هەتاهەتا�ە
لەال�ەن پەروەردگارەوە ڕەت ناکرێتەوە.   

 3٢ لەگەڵ ئەوەی دڵتەنگی دەهێنێت، م�هرەبان�ش ن�شان دەدات،
بەپیێیی گەورە�یی خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی.   

 33 ئەو کەس لە دڵەوە زەل�ل ناکات و
دڵتەنگی ناکات.   

 34 تێکشکاندنی د�لەکانی هەموو زەوی
لەژێر پیێ،   

 35 �ان بێبەشکردنی کەسێک لە مافی خۆی
لەبەردەم خودای هەرەبەرز،   

 3٦ �ان بەدوورگرتنی مرۆڤ لە دادپەروەری،
ئا�ا پەروەردگار هەموو ئەمانە ناب�نێت؟   

 37 کێ دەتوانێت قسە بکات قسەکەی بێتەجێ،
ئەگەر پەروەردگار فەرمانی نەدابێت؟   

 3٨ ئا�ا ڕوودانی چاکە و خراپە
بە فەرما�شتی خودای هەرەبەرز ن��ە؟   

 3٩ بۆچی مرۆڤی ز�ندوو گلە�یی بکات
کاتێک لەسەر گوناهەکانی سزا دەدرێت؟   

 4٠ با هەڵسوکەوتمان ب�شکن�ن و تاقی بکە�نەوە و
بگەڕێی�نەوە بۆ الی �ەزدان.   

 4١ با دڵ و دەستمان بەرزبکە�نەوە
بۆ خودا لە ئاسمان، بڵێ�ن:   

 4٢ »ئێمە گوناهمان کرد و �اخی بوو�ن،
تۆش لێمان خۆش نەبوو�ت.   

 43 »خۆت بە تووڕە�یی داپۆشی و ڕاوتنا�ن،
بەبێ بەزە�یی ئێمەت کوشت.   

 44 بە هەور خۆت داپۆشی
بۆ ئەوەی نوێژەکانمان نەگاتە الت.   
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 45 ئێمەت کرد بە پاشەڕۆ و نەو�ستراو
لەنێو گەالن.   

 4٦ »هەموو دوژمنانمان
دەم�ان لێمان کردەوە.   

 47 ترس و تەڵە باڵی بەسەرماندا کێشا،
لەناوچوون و وێرانی.«   

 4٨ چاوەکانم کانی فرمێسک هەڵدەڕێژن
لەبەر ئەوەی گەلەکەم لەناوچوون.   

 4٩ چاوەکانم فرمێسک هەڵدەڕێژن و ناوەستن
بەبێ پسانەوە،   

 5٠ تاوەکو �ەزدان لە ئاسمانەوە
تەماشای خوارەوە بکات و بب�نێت.   

 5١ ئەوەی دە�ب�نم گ�انم ئازار دەدات
لەبەر ئازاری کچانی شارەکەم.   

 5٢ ئەوانەی دوژمنی من بوون بەبێ هۆ
وەک چۆلەکە ڕاو�ان کردم.   

 53 بە ز�ندووێتی من�ان فڕێدا ناو چاڵ،
بەرد�ان تێمگرت.   

 54 نوقومی ئاو بووم،
گوتم: »خەر�کە بمرم.«   

 55 ئەی �ەزدان، لە قوواڵ�یی چاڵەوە
بە ناوی تۆوە نزا دەکەم.   

 5٦ گوێت لە دەنگم بوو:
»گوێت دامەخە کاتێک هاوار و هانات بۆ دەهێنم.«   

 57 ئەو ڕۆژەی نزام بۆ کرد�ت نز�ک بوو�تەوە،
فەرمووت: »مەترسە!«   

 5٨ ئەی پەروەردگار، بەرگر�ت لە کێشەی من کرد،
ژ�انی منت کڕ�ی�ەوە.   

 5٩ ئەی �ەزدان، ستەمد�دە�یی منت ب�نی.
دادوەری کێشەکەم بکە!   

 ٦٠ هەموو تۆڵەسەندنەوەکەی ئەوانت ب�نی،
هەموو پی�النەکان�ان لە دژی من.   
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 ٦١ ئەی �ەزدان، گوێت لە ڕ�سواکردنەکە�ان بوو،
هەموو پی�النەکان�ان لە دژی من؛   

 ٦٢ ئەوەی دوژمنەکانم بە درێژا�یی ڕۆژ لە دژی من
باسی دەکەن و دە�چرپیێنن.   

 ٦3 تەماشا�ان بکە! هەستان و دان�شتن�ان،
بە گۆران��ەکان�ان گاڵتەم پیێ دەکەن.   

 ٦4 ئەی �ەزدان، سزا�ان بدە،
بەپیێیی کردەوەکانی دەست�ان.   

 ٦5 پیێچە لەسەر دڵ�ان دابنێ،
با نەفرەتت لەسەر�ان بێت!   

 ٦٦ بە تووڕە�ی�ەوە ڕاو�ان بنێ و لەناو�ان ببە
لەژێر ئاسمانی �ەزداندا.   

 چۆن زێڕ ڕەونەقی خۆی لەدەستدات،4 ١

زێڕی بێگەرد گۆڕا!   
  بەردەکانی پی�رۆزگا پەرشوباڵو بوونەوە
لەسەر سووچی هەموو شەقامێک.   

٢ چۆن کوڕە بەهادارەکانی س��ۆن،  
ئەوانەی بە زێڕی بێگەرد دەکێشران،   

  ئێستا بە گۆزەی گڵ دانران،
دەستکردی دەستی گۆزەکەر!   

3 تەنانەت چەقەڵەکان�ش گوان�ان دەدەنە توولەکان�ان  
بۆ ئەوەی ش�ر�ان پیێبدەن،   
  بەاڵم گەلەکەی من دڵڕەقە

وەک وشترمرغ لە چۆڵەوانی.   

4 لەبەر ت�نووێتی  
ش�رەخۆرە زمانی بە مەاڵشوو�ەوە نووسا.   

  منداڵەکان داوای نان دەکەن،
بەاڵم کەس ن��ە بۆ�ان بشکێنێت.   

5 ئەوانەی خواردنی خۆش�ان دەخوارد  
لە شەقامەکاندا وێران بوون،   

  ئەوانەی لەناو جلوبەرگی ئەرخەوانی بەخێو دەکران
لەسەر زبڵدانەکان پاڵ دەدەنەوە.   
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٦ سزای تاوانی گەلەکەم گەورەتر بوو  
لە سزای گوناهەکەی سەدۆم،   

  ئەوەی لە چرکە�ەکدا سەرەوژێر بوو
بێ ئەوەی دەستی �ارمەتی بۆ درێژ بکرێت.   

7 م�رەکان�ان لە بەفر بێگەردتر بوون،  
لە ش�ر س��تر بوون،   

  جەستە�ان لە �اقووتa سوورتر بوو،
وەک �اقووتی ش�نb بوون.   

٨ بەاڵم ئێستا ڕەنگ�ان لە ڕەژوو ڕەشترە،  
لە شەقامەکاندا ناناسرێنەوە.   
  پیێست�ان بە ئێسک�انەوە نووسا

وەک تەختەدار وشک هەڵگەڕا.   

٩ ئەوانەی بە شمشێر کوژران باشتر بوون  
لەوانەی بە قاتوقڕی مردن.   

  ئەوانە بە برس�ێتی ئازار�ان چێشت،
چونکە خواردن لە کێڵگە نەبوو.   

 ١٠ دا�کە م�هرەبانەکان
بە دەستی خۆ�ان منداڵەکان�ان لێنا،   

  بوونە خۆراک�ان
کاتێک گەلەکەم لەناوچوو.   

 ١١ �ەزدان تووڕە�یی خۆی دەردەبڕێت،
هەڵچوونی بە جۆشی خۆی هەڵدەڕێژێت.   

  ئاگرێکی لە س��ۆن بەرپا کرد
بناغەکانی سووتاند.   

 ١٢ پاشاکانی زەوی و هەموو دان�شتووانی ج�هان
باوەڕ�ان نەکرد   

  کە دوژمن و ناحەز
دێنە ناو دەروازەکانی ئۆرشەل�مەوە.   

 ١3 بەاڵم ڕوو�دا، لەبەر گوناهی پیێغەمبەرەکانیc و
تاوانی کاه�نەکانی،   

a 7 �اقووت: گەوهەری سووری تێر.  

b 7 �اقووتی ش�ن: دەشێت وەک الج�وەرد بێت.  

c ١3 مەبەستی لەوانە�ە کە خۆ�ان وەک پیێغەمبەر دەناساند و لە ڕاست�شدا پیێغەمبەر نەبوون. بڕوانە ئ�رم�ا 5 :3١؛ ٦ :١3.  
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  ئەوانەی لەناوەڕاست�دا
خوێنی ڕاستودروستان�ان دەڕشت.   

 ١4 بە شەقامەکاندا وێڵ بوون
وەک کوێر.   

  خۆ�ان بە خوێن گاڵوکرد،
کەس ناتوانێت دەست لە جلەکان�ان بدات.   

 ١5 خەڵک هاوار�ان لێ دەکەن: »ئەی گاڵوەکان، دووربکەونەوە!
دووربکەونەوە! دووربکەونەوە، دەستمان لێ مەدەن!«   

  کاتێک ڕا�انکرد و وێڵ بوون،
لەناو گەالندا گوت�ان،   

»جارێکی د�کە ناتوانن لێرە ن�شتەجێ بن.«   

 ١٦ �ەزدان خۆی پەرتەوازەی کردن،
ئ�تر چاودێر�ی�ان ناکات.   

  خەڵک ڕێز�ان لە کاه�نەکان نەگرت،
لەگەڵ پی�رەکان م�هرەبان نەبوون.   

 ١7 سەرباری ئەمەش، ئێمە چاومان کزبوو
بێهوودە لە چاوەڕوانی �ارمەتی،   

  لە قوللەکانمان چاوەڕێ بوو�ن
بۆ گەلێک کە ناتوانێت ڕزگارمان بکات.   

 ١٨ تەڵە�ان بۆ هەنگاوەکانمان ناوەتەوە
بۆ ئەوەی لە گۆڕەپانەکانماندا هاتوچۆ نەکە�ن.   

  کۆتا�ی�مان نز�ک بووەوە، چەند ڕۆژێکمان ماوە،
چونکە کۆتا�ی�مان هات.   

 ١٩ ئەوانەی ڕاو�ان دەنا�ن سووکتر بوون
لە هەڵۆکانی ئاسمان،   

  بەسەر چ�اکاندا شوێنمان کەوتن،
لە چۆڵەوان�دا بۆسە�ان بۆمان نا�ەوە.   

 ٢٠ پاشای دەستن�شانکراوی �ەزدان، ئەوەی هەناسەی ژ�انمانە،
لە بۆسەکان�ان گ�را،   

  ئەوەی گوتمان، لە سێبەری ئەودا
لەنێو گەالن دەژ�ن.   
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 ٢١ ئەی کچی ئەدۆم، دڵخۆش و دڵشادبە،
ئەی دان�شتووانی خاکی عوچ.   

  بەاڵم جامەکە بەسەر تۆشدا تێدەپەڕێت،
سەرخۆش دەب�ت و ڕووت دەب�تەوە.   

 ٢٢ ئەی س��ۆنی کچ، سزای تاوانەکەت تەواو دەبێت،
ڕاپیێچکراو�ی�ەکەت درێژ ناکاتەوە.   

  بەاڵم ئەی ئەدۆمی کچ، سزای تاوانەکەی تۆ دەدات،
گوناهەکەت ئاشکرا دەکات.   

5
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تەماشا بکە و ڕ�سوا�ی�ەکەمان بب�نە.   
٢ م�راتەکەمان بۆ نامۆکان بوو،  

ماڵمان بۆ بێگانە.   
3 هەت�و و بێ باوک بوو�ن،  

دا�کانمان وەک بێوەژنن.   
4 دەبێ ئەو ئاوە بکڕ�ن کە دە�خۆ�نەوە  

دارەکانمان بە نرخ بۆمان دێت.   
5 ئەوانەی ڕاومان دەنێن زۆر نز�ک بوونەوە،  

ماندوو دەب�ن و حەوانەوەمان ن��ە.   
٦ دەستمان لە م�سری و ئاشور�ی�ەکان پانکردەوە  

بۆ بەدەستهێنانی نانی پیێو�ست.   
7 باوکانمان گوناه�ان کرد، نەمان،  

ئێمەش سزاکە�ان وەردەگر�ن.   
٨ کۆ�لەکان فەرمانڕەوا�ەت�مان دەکەن،  

کەس ن��ە لە دەست�ان ڕزگارمان بکات.   
٩ بەهۆی شمشێر لە چۆڵەوانی ژ�انمان لە مەترس�دا�ە  

هەتا بژێوی پە�دا دەکە�ن.   
 ١٠ پیێستمان وەک تەنوور سووتاوە،

لەبەر برس�ێتی برژاو�ن.   
 ١١ لە س��ۆن دەستدرێژ�ی�ان کردە سەر ژنان،
پاک�زەکان�ش لە شارۆچکەکانی �ەهودا.   

 ١٢ م�ران بە دەست�انەوە هەڵدەواسرێن،
ڕێز لە پی�ران ناگ�رێت.   

 ١3 الوان�ان دەهاڕدرێن،
مندااڵن لەژێر بارەداردا بەالدادێن.   

 ١4 پی�ران دەست�ان لە دەروازە هەڵدەگرن،
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الوان�ش واز�ان لە گۆرانی هێنا.   
 ١5 خۆشی دڵمان نەما،

شا�ی�مان بوو بە ش�وەن.   
 ١٦ تاجی سەرمان کەوت.

قوڕبەسەرمان، چونکە گوناهمان کرد!   
 ١7 لەبەر ئەم شتانە دڵمان داهێزرا،

لەبەر ئەم ڕووداوانە بەرچاومان تار�ک بوو،   
 ١٨ لەبەر کێوی س��ۆن، وێران بوو،
چەقەڵ هاتوچۆی تێدا دەکەن.   

 ١٩ ئەی �ەزدان، تۆ بۆ هەتاهەتا�ە حوکم دەکە�ت،
تەختی تۆ نەوە دوای نەوە بەردەوام دەبێت.   

 ٢٠ بۆچی بەردەوام لەب�رمان دەکە�ت؟
بۆچی کاتێکی درێژ بەجێمان دەهێڵ�ت؟   

 ٢١ ئەی �ەزدان، بمانگەڕێنەوە بۆ الی خۆت، هەتا بگەڕێی�نەوە،
وەک جاران ڕۆژانمان نوێ بکەرەوە،   

 ٢٢ �ان تۆ زۆر لێمان تووڕە بوو�ت و
بە تەواوی ئێمەت ڕەتکردووەتەوە؟   
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حزقیپێل
گیانلەبەرەکان و شکۆمەندی یەزدان

پیێنجی مانگی چواری ساڵی س��ەم،a کاتێک من لەسەر نۆکەندی کەڤار ١  لە  ١

لەنێو ڕاپیێچکراوەکان بووم، ئاسمان کرا�ەوە و خودا چەند ب�ن�نێکی بۆ ئاشکرا 
b.کردم. ٢ ئەمەش ساڵی پیێنجەمی ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشا بوو

لە پیێنجی مانگدا، 3 فەرما�شتی �ەزدان بۆ حزق�ێلی کاه�ن کوڕی بوزی هات، 
لە خاکی بابل��ەکان لەسەر نۆکەندی کەڤار، لەوێش ڕۆحی �ەزدان هاتە سەری.

4 جا تەماشام کرد ب�ن�م ڕەشەبا�ەک لە باکوورەوە هات، هەورێکی گەورە کە 

ئاگرێکی تێدا بوو دەبر�سکا�ەوە و لە دەوروبەری ڕووناکی دەدرەوشا�ەوە. لە چەقی 
هەورەکەشدا  5 لە  بوو.  ئاگراوی  کانزا�ەکی  د�مەنی  وەک  ئاگرەکەش  ناوەڕاستی 
د�مەنی  لە  شێوەدا  لە  بوو،  د�مەن�ان  ئەمەش  هەبوو،  گ�انلەبەر  چوار  شێوەی 
مرۆڤێک دەچوو، ٦ بەاڵم هەر�ەکە چوار ڕوخسار و چوار باڵی هەبوو. 7 قاچەکان�ان 
ڕێکوڕاست بوون و پیێ�ەکان�ان وەک پیێیی گوێرەکە وابوون، وەک بڕۆنزی لووسکراو 
دەبر�قانەوە. ٨ لە خوار باڵەکان�انەوە لە هەر چوار الوە دەستی مرۆڤ�ان هەبوو. هەر 
بەوەی  و  هەر�ەکە  ٩ باڵەکان�ش�ان  هەبوو،  باڵ�ان  و  ڕوخسار  گ�انلەبەرەکە  چوار 
تەن�شت�ەوە لکابوو. لە کاتی ڕۆ�شتندا هەر�ەکە ڕێک بەرەو پیێشەوە دەڕۆ�شت و 

الی نەدەدا.
١٠ ڕوخساری هەر چوار�ان بەم شێوە�ە بوو: لەپیێشەوە ڕوخساری مرۆڤ، لەالی 

ڕوخساری  پشتەوەش  لە  گا،  ڕوخساری  چەپ  لەالی  شێر،  ڕوخساری  ڕاست 
هەڵۆ، ١١ ئەمە ڕوخسار�ان بوو. هەروەها باڵەکان�ان بەرەو سەرەوە لێک کرابوونەوە، 
هەر�ەکە بە دوو باڵ بە گ�انلەبەرەکەی د�کەوە لکابوو، بە دوو باڵەکەی د�کەش 
ڕۆحی خودا  دەڕۆ�شت،  پیێشەوە  بەرەو  ١٢ هەر�ەکە�ان  دادەپۆشی.  لەشی خۆ�ان 
دەچووە هەر شوێنێک ئەوان�ش دەچوون، لە ڕۆ�شتن�ش ال�ان نەدەدا. ١3 هەروەها 
چەند  وەک  �ان  داگ�رساو  ئاگری  پشکۆی  وەک  گ�انلەبەرەکان  د�مەنی 
ئاگرەکەش  دەکرد،  هاتوچۆی  گ�انلەبەرەکاندا  لەنێوان  ئاگر  بوون.  مەشخەڵێک 
ڕەوشەن بوو، لە ئاگرەکەوە بروسکە دەردەچوو. ١4 گ�انلەبەرەکان�ش وەک بروسکە 

دەهاتن و دەچوون.
١5 تەماشای گ�انلەبەرەکانم کرد کە هەر�ەکە�ان چوار ڕووی هەبوو، لەالی هەر 

بەم  پیێکهاتنی چەرخەکان  و  ١٦ د�مەن  لەسەر زەوی.  �ەکێک�ان چەرخێک هەبوو 
جۆرە بوون: هەر چوار�ان �ەک شێوە�ان هەبوو، وەک زەبەرجەد دەبر�سکانەوە، 

a ١ دەشێت ساڵی س��ەمی ژ�انی حزق�ێل بێت.  

b ٢ ساڵی پیێنجەمی ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشا بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ساڵی 5٩3 پیێش زا�ی�ن.  
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پیێکهاتن�ش�ان وەک ئەوەی چەرخ لەناو چەرخدا بێت. ١7 کاتێک کە دەڕۆ�شتن، 
ڕۆ�شتنی  کاتی  لە  چەرخەکان  دەڕۆ�شتن،  الدا  چوار  هەر  ئاراستەی  بە 
بوون،  ترسناک  و  بەرز  چێوەکان�ان  ١٨ هەروەها  نەدەدا.  ال�ان  گ�انلەبەرەکاندا 

چێوەکانی هەر چوار�ان پڕ بوون لە چاوa لە هەر چواردەور�اندا.
دەڕۆ�شتن.  لەتەن�شت�انەوە  چەرخەکان  دەڕۆ�شتن،  گ�انلەبەرەکان  ١٩ کە 

کاتێک گ�انلەبەرەکان لەسەر زەوی بەرز دەبوونەوە، چەرخەکان�ش لەگەڵ�اندا بەرز 
دەبوونەوە. ٢٠ بۆ هەرکوێ ڕۆحی خودا دەڕۆ�شت ئەوان�ش دەچوون، چەرخەکان�ش 
بوو.  چەرخەکاندا  لە  گ�انلەبەرەکان  ڕۆحی  چونکە  دەبوونەوە،  بەرز  لەگەڵ�اندا 
٢١ کە گ�انلەبەرەکان دەجواڵنەوە، چەرخەکان�ش دەجواڵنەوە، کە گ�انلەبەرەکان 

دەبوونەوە  بەرز  زەوی  لەسەر  گ�انلەبەرەکان  کە  دەوەستان،  ئەوان�ش  دەوەستان 
لە  گ�انلەبەرەکان  ڕۆحی  چونکە  دەبوونەوە،  بەرز  لەگەڵ�اندا  چەرخەکان�ش 

چەرخەکاندا بوو.
کێشا  خۆی  بۆشا�ی�ەک  شێوەی  گ�انلەبەرەکانەوە  سەری  بەسەر  سەرەوە  ٢٢ لە 

بۆشا�ی�ەکە  ٢3 لەژێر  بوو.  ترسناک  و  دەبر�سکا�ەوە  بلوور  د�مەنی  وەک  بووەوە، 
باڵی د�کەی هەبوو  ببوونەوە، هەروەها هەر�ەکە دوو  درێژ  �ەکتر  بەرەو  باڵەکان�ان 
وەک  بوو  باڵەکان�ان  دەنگی  لە  گوێم  ڕۆ�شتن  ٢4 کە  دادەپۆشی.  لەش�انی  کە 
دەنگی هاژەی ئاوێکی زۆر بوو، وەک دەنگی خودای هەرە بەتوانا، وەک دەنگی 

هاتوهاواری سوپا. کاتێک کە ڕاوەستان باڵەکان�ان شۆڕ کردەوە.
٢5 کاتێک کە ڕاوەستان و باڵەکان�ان شۆڕکردەوە، دەنگێک لە بۆشا�ی�ەکەی سەر 

تەختێکی  وەک  شتێکی  سەر�ان،  سەر  بۆشا�ی�ەکەی  ٢٦ لەسەر  هات.  سەر�انەوە 
هەموو�ەوە  سەرووی  لە  دەچوو،   bش�ن �اقووتی  د�مەنی  لە  هەبوو،  پاشا�ەتی 
بەرەو  ناوقەدی  لە  ٢7 ب�ن�م  بوو.  تەختەکە  لەسەر  مرۆڤ  د�مەنی  وەک  شێوە�ەک 
سەرەوە وەک د�مەنی کانزا�ەکی ئاگر�ن لەناوەوە و لە دەوروبەری، لە ناوقەد�شی 
٢٨ وەک  دەوروپشتی.  بۆ  دەدا�ەوە  شەوقی  بوو،  ئاگر  چەشنی  بە  خوارەوە  بەرەو 
د�مەنی پەلکەزێڕ�نە لە هەوردا لە ڕۆژی باران، شەوقەکەش ئاوا بوو بۆ دەوروبەری.
ڕوومدا  بەسەر  ب�ن�م  کاتێک  بوو.  �ەزدان  شکۆمەندی  شێوەی  د�مەنی  ئەمە 

کەوتم و گوێم لە دەنگێک بوو قسەی دەکرد.

بانگکردنی حزقیپێل

لەگەڵ ٢ پیێ�ەکانت، قسەت  مرۆڤ، هەستە سەر  »ئەی کوڕی  فەرمووم:   پیێیی  ١

دەکەم.« ٢ کە قسەی بۆ دەکردم، ڕۆحی خودا هاتە ناوم و هەڵ�ستاندمەوە سەر 
پیێ�ەکانم، گوێم لەوە بوو کە قسەی بۆ دەکردم.

3 پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، من بۆ الی نەوەی ئ�سرائ�ل دەتنێرم، بۆ 

a ١٨ دەشێت مەبەست لە بەردی گرانبەها بێت، کە لە شێوەی چاودا�ە.  

b ٢٦ �اقووتی ش�ن: دەشێت الج�وەرد بێت.  
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الی نەتەوە�ەکی �اخی کە لە من �اخی بوون، ئەوان و باوکان�ش�ان هەتا ئەم ڕۆژەش 
ئەوان  بۆ الی  و کەللەڕەقن، من  بێ چاوەڕوون  4 ئەو گەلە کە  بوونە.  �اخی  لێم 
5 هەرچەندە  دەفەرموێت.“  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  دەڵێ�ت:  پیێ�ان  دەتنێرم، 
لەنێودا  پیێغەمبەرێک�ان  نە�گرن، دەزانن کە  �ان  �اخ�ن، گوێ بگرن  بنەماڵە�ەکی 
مەترسە.  قسەکان�ان  لە  نە  و  خۆ�ان  لە  نە  مرۆڤ،  کوڕی  ئەی  تۆ  ٦ بەاڵم  بووە. 
مەترسە، هەرچەندە تۆ لەنێو بنەماڵە�ەکی �اخی دادەن�ش�ت کە دەبنە دڕکوداڵ و 
بنەماڵە�ەکی  7 هەرچەندە  مەتۆقە.  لێ�ان  و  مەترسە  قسەکان�ان  لە  بۆت.  دووپشک 
�اخ�ن، دەبێت بە فەرموودەکانی من لەگەڵ�ان بدوێی�ت، گوێ بگرن �ان نە�گرن. 
٨ ئەی کوڕی مرۆڤ، تۆش گوێ لەوە بگرە کە پیێت دەفەرمووم، وەک بنەماڵەی 

�اخ�بوو �اخی مەبە. دەمت بکەرەوە و ئەوەی دەتدەمێ ب�خۆ.«
تێدا�ە.  پیێچراوی  تۆمارێکی  و  درێژکراوە  الم  بۆ  دەستێک  کرد  تەماشام  ٩ کە 

واوە�ال  و  گر�ان  و  الوانەوە  لەپشتەوەشی  و  لەناوەوە  و  کرد�ی�ەوە  ١٠ لەبەردەمم 

نووسرابوون.

 پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەوەی لەپیێشتە ب�خۆ، ئەم تۆمارە پیێچراوە�ە 3 ١

بخۆ و بڕۆ لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل قسە بکە.« ٢ من�ش دەمم کردەوە و ئەو 
تۆمارەی دەرخواردم دا.

3 پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ب�خۆ و هەناوت پڕ بکە لەو تۆمارەی کە 

دامە تۆ.« من�ش خواردم و لە دەمم وەک هەنگو�ن ش�ر�ن بوو.
بە  و  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  الی  بۆ  بڕۆ  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  4 پیێیی 

گران  زمان  و  ئاڵۆز  قسە  گەلێکی  الی  5 بۆ  بدوێ.  لەگەڵ�ان  من  فەرموودەکانی 
نەنێردراو�ت، بەڵکو بۆ الی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ٦ نەک بۆ الی چەند گەلێک کە 
زمان�ان قورس و قسە�ان ئاڵۆز بێت کە لە گفتوگۆ�ان تێنەگە�ت، چونکە ئەگەر تۆم 
بۆ الی ئەوانە بناردا�ە گوێی�ان لێ دەگرت�ت. 7 بەاڵم بنەماڵەی ئ�سرائ�ل نا�انەوێت 
هەموو  ئەوەی  لەبەر  بگرن،  من  لە  گوێ  نا�انەوێت  چونکە  بگرن،  لێ  گوێت 
ڕووی  وەک  تۆم  ڕووی  من  ئەوە  ٨ لەبەر  دڵڕەقن.  و  کەللەڕەق  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 
ئەوان چ�ڕ کردووە و کەللەی تۆ وەک کەللە ڕەقی ئەوان. ٩ ناوچەوانی تۆم وەک 
لێ�ان مەترسە و مەتۆقە، هەرچەندە  ئەڵماس لێکردووە، لە بەردەئەستێ ڕەقتر، جا 

بنەماڵە�ەکی �اخ�ن.«
١٠ ئ�نجا پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، هەموو ئەو قسە�ەی پیێتی دەڵێم، 

بۆ الی  بڕۆ،  ڕاپیێچکراوەکان  ١١ بۆ الی  ب�ب�ستە.  گوێت  بە  و  هەڵ�بگرە  دڵتدا  لە 
بڵێ:  پیێ�ان  نەگرن،  �ان  بگرن  گوێ  بکە.  لەگەڵ  قسە�ان  و  هاون�شت�مان�انت 

”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت.“«
١٢ ڕۆحی خودا هەڵ�گرتم، کاتێک شکۆمەندی �ەزدان لەو شوێنە بەرز دەبووەوە 

باڵی  دەنگی  ١3 ئەمەش  بەرزبووەوە.  گرمە�ەک  پشتمەوە  لە  ڕاوەستابوو  تێ�دا  کە 
دەنگی  هەروەها  دەکەوت،  تەن�شتی  بەوەی  و  هەر�ەکە  کە  بوو  گ�انلەبەرەکان 
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و  هەڵ�گرتم  خودا  ڕۆحی  ١4 جا  بوون.  گەورە  گرمە�ەکی  دەنگی  چەرخەکان، 
تووڕە�ی�ەوە  و  تاڵ  ڕۆحێکی  بە  من�ش  کردم،  ناچاری  �ەزدان�ش  هێزی  برد.  منی 
ڕۆ�شتم. ١5 ئ�تر هاتمە الی ئەو ڕاپیێچکراوانەی لە تێل ئاڤ�ڤ لەالی نۆکەندی کەڤار 

ن�شتەجێ بوون. حەوت ڕۆژ بە سەرسوڕماوی لەوێ ن�شتەجێ بووم.

دانانی حزقیپێل بە چاودێر
١7 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ڕۆژەکە  حەوت  ١٦ دوای 

کوڕی مرۆڤ، من تۆم کردووە بە چاودێر بەسەر بنەماڵەی ئ�سرائ�لەوە، جا وشەکە 
لە دەمی منەوە بب�ستە و لەال�ەن منەوە ئاگادار�ان بکەرەوە. ١٨ کاتێک بە بەدکار 
وەک  نەکرد  قسەت  و  نەکردەوە  ئاگادارت  تۆش  و  مردنە“  ”سزاکەت  دەڵێم: 
ئاگادارکردنەوە بۆ بەدکار لە ڕێگا خراپەکانی بۆ ئەوەی بە ز�ندوو�یی بمێنێتەوە، ئەو 
بەدکارە بە تاوانی خۆ�ەوە دەمرێت، بەاڵم خوێنەکەی دەخەمە ئەستۆی تۆ. ١٩ بەاڵم 
لە ڕێگا خراپەکەی  لە بەدکاری خۆی و  ئاگادار بکە�تەوە و  بەدکارەکە  تۆ  ئەگەر 

نەگەڕێتەوە، ئەوا بە تاوانی خۆ�ەوە دەمرێت، بەاڵم تۆ خۆتت ڕزگار کردووە.
و  بگەڕێتەوە  خۆی  ڕاستودروستی  لە  ڕاستودروست�ش  کەسی  ٢٠ »ئەگەر 

ئاگادارت  ئەوەی  لەبەر  دەمرێت.  و  ڕێگای  دەخەمە  کۆسپ  بکات،  تاوان 
ڕاستودروست��ەی کە کردوو�ەتی  ئەو  و  مردنی  دەبێتە هۆی  نەکردەوە گوناهەکەی 
کەسی  تۆ  ئەگەر  ٢١ بەاڵم  تۆ.  ئەستۆی  دەخەمە  خوێنەکەشی  دەکرێت،  لە�اد 
ڕاستودروستەکەت ئاگادار کردەوە لەوەی ڕاستودروستەکە گوناه بکات و گوناهی 

نەکرد، ئەوا دەژ�یێت، چونکە ئاگادار کرا�ەوە و تۆش خۆتت ڕزگار کردووە.«
٢٢ لەوێ هێزی �ەزدان هاتە سەرم، ئەو�ش پیێیی فەرمووم: »هەستە بڕۆ دەشتا�ی�ەکە، 

لەوێ قسەت لەگەڵ دەکەم.« ٢3 من�ش هەستام و چوومە دەرەوە بەرەو دەشتا�ی�ەکە. 
ئەوەتا شکۆمەندی �ەزدان لەوێ وەستاوە وەک ئەو شکۆمەند�ی�ەی لەسەر نۆکەندی 

کەڤار ب�ن�م، ئ�تر بەسەر ڕوومدا کەوتم.
٢4 ئ�نجا ڕۆحی خودا هاتە ناومەوە و هەڵ�ستاندمە سەر پیێ�ەکانم، قسەی لەگەڵ 

کردم و پیێیی فەرمووم: »بڕۆ و لەناو ماڵەکەت دەرگا لەسەر خۆت دابخە. ٢5 تۆ ئەی 
نەتوان�ت  ئەوەی  بۆ  دەکرێی�ت،  کۆت  و  دەتبەستنەوە  گور�س  بە  مرۆڤ،  کوڕی 
بۆ�ان  دەب�ت،  و الڵ  دەنووسێنم  بە مەاڵشووتەوە  زمانت  ٢٦ من�ش  ناو�ان.  بچ�تە 
کاتێک  ٢7 بەاڵم  �اخ�ن.  بنەماڵە�ەکی  سەرزەنشتکار، چونکە  پی�اوێکی  بە  ناب�ت 
قسەت لەگەڵ دەکەم دەمت دەکەمەوە و پیێ�ان دەڵێ�ت: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە 
با  ناگرێت  ئەوەی گوێ  و  با گوێ بگرێت  ئەوەی گوێ دەگرێت  دەفەرموێت.“ 

گوێ نەگرێت، چونکە بنەماڵە�ەکی �اخ�ن.
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نیشانەی گەمارۆدانی ئۆرشەلیم

خۆتی 4 لەبەردەمی  و  ببە  خۆت  بۆ  خشتێک  مرۆڤ،  کوڕی  ئەی   »ئێستاش  ١

لە  قوللە  بدە:  ٢ گەمارۆی  بکێشە.  لەسەر  ئۆرشەل�می  وێنەی شاری  و  دابنێ 
لە دەوری کۆبکەرەوە  لەشکر  لە دەوری دروستبکە،  بنێ، سەنگەر  بن�اد  دەوری 
بە  ب�کە  و  ببە  بۆ خۆت  ئاسن  ساجێکی  3 ئ�نجا  دابنێ.  دەوری  لە  مەنجەن�ق  و 
گەمارۆ  لەژێر  جا  ببڕە،  تێ  چاوی  شارەکە،  و  خۆت  لەنێوان  ئاسن  شوورا�ەکی 

دەبێت و گەمارۆی دەدە�ت. ئەوە دەبێتە ن�شانە�ەک بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.
سەر  بخە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  تاوانی  و  ڕابکشێ  چەپەت  تەن�شتی  4 »لەسەر 

خۆت، بە ژمارەی ئەو ڕۆژانەی ڕادەکشێیی تاوانی ئەوان دەخە�تە ئەستۆی خۆت. 
5 من�ش سااڵنی تاوانی ئەوانم بۆ کردووی بە ژمارەی ڕۆژەکان، لەبەر ئەوە سێ سەد 

و نەوەد ڕۆژ تاوانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەخە�تە ئەستۆی خۆت.
٦ »کاتێک تەواوت کرد، لەسەر الی ڕاستت ڕابکشێ، جا بۆ ماوەی چل ڕۆژ 

تاوانی بنەماڵەی �ەهودا دەخە�تە ئەستۆی خۆت، هەر ڕۆژێک لە ج�اتی ساڵێک. 
لەسەر  پیێشب�نی  و  بازووی لێ هەڵبکە  و  ئۆرشەل�م بکە  لە گەمارۆی  7 جا ڕووت 

بکە. ٨ من بە گور�س دەتبەستمەوە بۆ ئەوەی لەم تەن�شتەوە خۆت وەرنەگەڕێن�تە 
سەر ئەو تەن�شت هەتا ڕۆژانی گەمارۆکەت تەواو دەکە�ت.

لەناو  و  ببە  بۆ خۆت  ماش  و  هەرزن  و  ن�سک  و  پاقلە  و  و جۆ  گەنم  ٩ »تۆش 

�ەک دەفردا دا�انبنێ، بۆ خۆت ب�کە بە نانی ڕۆژانە بە ژمارەی ئەو ڕۆژانەی لەسەر 
تەن�شت ڕادەکشێ�ت، سێ سەد و نەوەد ڕۆژ لێیی دەخۆ�ت. ١٠ ئەو خواردنەش کە 
دە�خۆ�ت بە کێشانە دەبێت، هەر ڕۆژەی ب�ست شاقلa، هەر جارێک کەمێکی 
لەسەر شەشی هە�نێکb، هەر  پیێوانە دەخۆ�تەوە، �ەک  بە  ١١ ئاو�ش  دە�خۆ�ت. 
پی�سا�ی�ەی  ئەو  لەسەر  دەخۆ�ت،  جۆ  ١٢ کولێرەی  دەخۆ�تەوە.  کەمێکی  جارێک 
لە مرۆڤەوە دەردەچێت لەبەرچاو�ان دە�برژێن�ت.« ١3 �ەزدان فەرمووی: »نەوەکانی 
ئ�سرائ�ل بەم چەشنە نانی گاڵو دەخۆن لەنێو ئەو نەتەوانەی بۆ ال�ان دەر�اندەکەم.«

١4 من�ش گوتم: »ئای، ئەی �ەزدانی بااڵدەست! هەرگ�ز خۆمم گاڵو نەکردووە. 

نێچ�رم  گۆشتی  نە  و  مردارەوەبوو  ئاژەڵی  گۆشتی  نە  ئێستا  هەتا  منداڵ�مەوە  لە 
خواردووە. ه�چ گۆشتێکی گاڵو نەچووەتە دەممەوە.«

ج�اتی  لە  دانا  بۆت  مانگام  ڕ�خی  بکە،  »تەماشا  فەرمووم:  پیێیی  ١5 ئەو�ش 

پی�سا�یی مرۆڤ، جا نانەکەتی لەسەر دروستدەکە�ت.«
دەبڕم،  ئۆرشەل�م  لە  نان  من  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  ١٦ هەروەها 

جا نان بە کێشان و بە خەمەوە دەخۆن و ئاو�ش بە پیێوانە و بە ترسەوە دەخۆنەوە، 
١7 تاکو نان و ئاو�ان کەم بێت و لە د�مەنی �ەکتر بتۆقن و بەهۆی تاوانەکە�انەوە 

لەناو بچن.

a ١٠ نز�کەی ٠,٢ ک�لۆگرام.  

b ١١ �ەک لەسەر شەشی هە�نێک: نز�کەی ٠,٦ ل�تر.  
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بۆ 5 سەرتاش  گوێزانی  وەک  ت�ژ  شمشێرێکی  مرۆڤ،  کوڕی  ئەی   »ئێستاش  ١

خۆت  بۆ  کێشان  بۆ  تەرازووێک  ب�هێنە.  ڕ�شتدا  و  سەر  بەسەر  و  ببە  خۆت 
لەناوەڕاستی  تەواو دەبێت سێ�ەکی  ٢ کە ڕۆژانی گەمارۆکە  ببە مووەکە بەش بکە. 
شارەکەدا بە ئاگر بسووتێنە، سێ�ەک�شی ببە و لە دەوروبەری شارەکە بە شمشێر لێیی 
بدە، سێ�ەک�شی بە بادا بکە، لەبەر ئەوەی من بە شمشێرێکی هەڵکێشراو ڕاو�ان 
دەنێم. 3 چەند تاڵێک مووی کەم بە ژمارە لێیی ببە و بە دامێنی کراسەکەی خۆتەوە 
ب�سووتێنە.  ئاگر  بە  و  ئاگر  ناو  فڕێی�بدە  و  ببە  4 هەروەها هەندێک�شی  بدە.  گرێیی 

لەوەوە ئاگر دەردەچێت بۆ سەر هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.
ناوەڕاستی  لە  کە  ئۆرشەل�مە  ئەمە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  5 »�ەزدانی 

نەتەوەکان  لە  ٦ جا  چواردەور�دا.  بە  خاکێک�ش  چەند  داممەزراند،  نەتەوەکاندا 
بوو، چونکە  �اخی  فەرزەکانم  لە  و  لە حوکم  دەوروبەری خراپتر  لە خاکەکانی  و 

حوکمەکانی من�ان ڕەتکردەوە و بە ڕێگای فەرزەکانی مندا نەڕۆ�شتن.
7 »لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لەو نەتەوانەی دەوروبەرتان 

ز�اتر هاتوهەراتان کرد و بە ڕێگای فەرزەکانی مندا نەڕۆ�شتن و بەپیێیی حوکمەکانی 
منتان نەکرد. تەنانەت بەپیێیی بنەماکانی نەتەوەکانی دەوروبەر�شتان نەڕۆ�شتن.

من�ش  ئۆرشەل�م،  ئەی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٨ »لەبەر 

هەموو  ٩ لەبەر  دەسەپیێنم.  بەسەرتدا  سزاکان  نەتەوەکان  لەبەرچاوی  تۆم،  دژی  لە 
ناکەمەوە.  ئەوە  وەک  پاشان  نەمکردووە،  کە  دەکەم  پیێ  وات  قێزەونەکانت،  بتە 
١٠ لەبەر ئەوە لەناو تۆدا باوک کوڕ دەخوات و کوڕ�ش باوکی دەخوات، سزاکانم 

دەسەپیێنم و هەموو پاشماوەکەت بە دەم هەموو با�ەکەوە پەرتەوازە دەکەم. ١١ لەبەر 
ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، لەبەر ئەوەی بە هەموو 
پاڵ�شت�ت ناکەم و  پی�رۆزگای منت گاڵوکرد،   aقێزەونەکانت پە�کەرە گاڵو و وێنە 
بە دەرد  ناپارێزم. ١٢ سێ�ەکت  ناکەم و دەستم لێت  بەزە�ی�ەوە تەماشات  بە چاوی 
لە  بە شمشێر  لەناودەچن، سێ�ەک�شت  تۆدا  ناوەڕاستی  لە  قاتوقڕی  بە  و  دەمرێت 
بە  و  پەرتەوازە دەکەم  با�ەکدا  بە دەم هەموو  دەوروبەرت دەکوژرێن، سێ�ەک�شت 

شمشێرێکی هەڵکێشراو ڕاو�ان دەنێم.
١3 »ئ�نجا تووڕە�ی�م تەواو دەبێت و هەڵچوونم دادەمرکێتەوە و تۆڵە�ان لێ ناکەمەوە. 

کاتێک هەڵچوونم هەڵڕشت دەزانن کە من �ەزدانم لە کاتی دڵگەرم�م فەرمووم.
لەبەرچاوی  لە دەوروبەرتدان،  نەتەوانەی  ئەو  لەنێو  ١4 »وێران و ڕ�سوات دەکەم 

دەب�تە  و  دەتۆقن  لێت  دەوروبەرتدان  لە  نەتەوانەی  ئەو  ١5 جا  ڕێبوارێک.  هەموو 
و  هەڵچوون  و  تووڕە�یی  بە  کە  ئاگادارکردنەوە،  و  جنێو  و  ڕ�سوا�یی  ما�ەی 
١٦ کە  فەرموو.  ئەوەم  �ەزدانم،  من  سەپاند.  بەسەرتدا  سزام  توندەوە  سەرزەنشتی 
ت�ری کوشندەی قاتوقڕ�م تێگرتن، ئەوەی بۆ وێرانی دەبێت، بۆ وێران�تان دە�هاوێم. 
دڕندەی  و  قاتوقڕی  ١7 کاتێک  دەکەم.  ز�اد  لەسەر  قاتوقڕ�تان  و  دەبڕم  لێ  نانتان 

a ١١ بۆ زان�اری ز�اتر سەبارەت بە گاڵوکردنی پەرستگای ئۆرشەل�م، بڕوانە حزق�ێل ٨ :3 -١٦.   
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خراپ دەنێرمە سەرتان، جەرگتان دەسووتێنن. دەرد و خوێن بەناوتدا تێدەپەڕێت و 
شمشێر بەسەرتدا دەهێنم.a من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.«

فەرمایش�پێک سەبارەت بە چیاکانی ئیسرائیل

 هەروەها فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ٦ ١

”ئەی  3 بڵێ:  بکە.  پیێشب�نی  لەسەری  و  بکە  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی  لە  ڕووت 
�ەزدانی  بگرن.  بااڵدەست  �ەزدانی  فەرما�شتی  لە  گوێ  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی 
بااڵدەست بە چ�اکان و بە گردەکان، بە ش�وەکان و بە دۆڵەکان ئەمە دەفەرموێت: 
بەرزا�ی�ەکانتان  سەر  نزرگەکانی  و  دەهێنم  بەسەردا  شمشێرێکتان  خەر�کم  من 
لەناودەبەم. 4 جا قوربانگاکانتان وێران دەبن و قوربانگاکانی بخوورتان دەشکێن و 
کوژراوەکانتان فڕێدەدەمە بەردەم بتەکانتان. 5 الشەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل لەبەردەم 
٦ لە  باڵو دەکەمەوە.  قوربانگاکانتان  دەوری  لە  ئێسکەکانتان  و  دادەنێم  بتەکان�ان 
هەموو نش�نگەکانتان شارۆچکەکان چۆڵ دەبن، نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکان کاول 
دەبن بۆ ئەوەی قوربانگاکانتان چۆڵ و وێران بن، بتەکان�شتان دەشکێن و نامێنن، 
7 خەڵکانێک  دەسڕێنەوە.  دروستکراوەکانتان  دەبڕێنەوە،  خۆرتان  قوربانگاکانی 

لەنێوتان دەکوژرێن، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.
و  خاک  لەنێو  کاتێک  دەهێڵمەوە،  لێ  پاشماوەتان  ئەوەشدا  ٨ »”لەگەڵ 

نەتەوەکاندا پەرتەوازە دەبن و لە شمشێر دەرباز دەبن. ٩ دەربازبووانی ئەوان لەنێو ئەو 
نەتەوانەی بۆ�ان ڕاپیێچ کرابوون �ادم دەکەنەوە و دێتەوە �اد�ان کە چۆن بەهۆی دڵە 
سۆزان��ەکە�ان و چاو�ان کە ئارەزووی بت�ان دەکرد و بەهۆی بێوەفا�ی�ان بەرامبەر بە 
من دڵ�ان شکاندم. ئەو کاتە ڕق�ان لە خۆ�ان دەبێتەوە لەبەر ئەو خراپەی کردوو�انە 
و لەبەر هەموو نەر�تە قێزەونەکان�ان. ١٠ ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم، لەخۆڕا�یی 

نەمفەرموو کە ئەم کارەساتە�ان بەسەردا دەهێنم.
١١ »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: بە دەستت لێ بدە و بە پیێ�ەکانت 

قێزەونانەی  و  خراپ  نەر�تە  ئەو  هەموو  لەبەر  داخەوە!‘  بە  ’ئای  بڵێ،  و  بکوتە 
١٢ ئەوەی  قاتوقڕی و دەرد دەمرن.  بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، کە بەهۆ�ەوە بە شمشێر و 
دوورە بە دەرد دەمرێت و ئەوەی نز�کە بە شمشێر دەکوژرێت و ئەوەی دەمێنێتەوە 
و پارێزراوە بە قاتوقڕی دەمرێت. جا تووڕە�ی�م بەسەر�اندا هەڵدەڕێژم. ١3 ئ�تر ئەوان 
چواردەوری  لە  بتەکان�ان  لەنێو  کوژراوەکان�ان  کاتێک  �ەزدانم،  من  کە  دەزانن 
هەموو  لووتکەی  لەسەر  بەرز،  گردێکی  هەموو  لەسەر  دەکەون،  قوربانگاکان�ان 
چ�اکان، لەژێر هەموو دارێکی سەوز و دار بەڕووێکی گەاڵدار، لە هەر شوێنێک 
بخووری بۆنخۆش�ان پیێشکەش بە بتەکان�ان دەکرد. ١4 دەستم بۆ�ان درێژ دەکەم و 
خاکەکە چۆڵ و کاول دەکەم، لە چۆڵەوان��ەوە هەتا د�ڤلە، لە هەموو نش�نگەکان�ان. 

ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.“«

a ١7 مەبەستی لە شاری ئۆرشەل�مە.  
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نزیکبوونەوەی کۆتایپی

پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، 7  هەروەها فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات،  ١

�ەزدانی بااڵدەست ئەمە بە خاکی ئ�سرائ�ل دەفەرموێت:

  »”کۆتا�یی! کۆتا�ی�ەکە هات!
هەر چوار الی خاکەکەی گرتەوە.   

3 ئێستاش کۆتا�ی�ەکەت نز�ک بووەتەوە،  
تووڕە�ی�م بەسەرتدا دەبارێنم.   

  بەگوێرەی ڕەفتارەکانت حوکمت بەسەردا دەدەم و
سزای هەموو نەر�تە قێزەونەکانت دەدەمەوە.   

4 جا چاوەکانم بەزە�یی پیێتدا نا�ەتەوە و  
دەستم لێت ناپارێزم،   

  بەڵکو سزای ڕەفتارەکانت دەدەم،
سزای ئەو نەر�تە قێزەونانەش دەدەم کە لەنێوتان دەکرێن.   

ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.“

5 »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”بەاڵ�ەک دێت!
بەاڵ�ەک لەمەوپیێش لە وێنەی نەبووە!   

٦ کۆتا�ی�ەکە هات!  
کۆتا�ی�ەکە هات!   

  ئاوڕی لێت دا�ەوە،
بب�نە، وا هات!   

7 ئەی دان�شتووی خاکەکە نۆرە گە�شتە سەرت،  
کاتەکەی هات و ڕۆژەکە نز�ک بووەتەوە،   

  لەسەر چ�اکان هاتوهەرا�ە،
نەک هاواری خۆشی.   

٨ ئێستا بەم زووانە تووڕە�یی خۆم بەسەر تۆدا دەبارێنم و  
هەڵچوونی خۆم هەڵدەڕێژم،   

  بەپیێیی کردەوەکانت حوکمت بەسەردا دەدەم و
لەسەر هەموو نەر�تە قێزەونەکان سزات دەدەم.   

٩ جا چاوەکانم بەزە�یی پیێتدا نا�ەتەوە و  
دەستم لێت ناپارێزم،   

  بەڵکو سزای ڕەفتارەکانت دەدەم،
سزای ئەو نەر�تە قێزەونانەش کە لەنێوتان دەکرێن.   
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ئ�تر دەزانن کە من �ەزدانم لێتان دەدەم.

 ١٠ »”ئەوەتا ڕۆژەکە!
ئەوەتا هات!   

  چەرخ سووڕا�ەوە،
داردەست گوڵی کرد،   
لووتبەرزی چرۆی کرد!   

 ١١ ستەم بووە داردەستی خراپە،
نە خۆ�ان و نە سامان�ان و   

  نە هاتوهەرا�ان دەمێنێت،
شکۆ�ان نامێنێت.   

 ١٢ کاتەکە هاتووە!
ڕۆژەکە گە�شتووە!   

  ئ�نجا نە کڕ�ار دڵخۆش دەبێت و
نە فرۆش�ار خەمبار دەبێت،   

چونکە تووڕە�یی لەسەر هەموو خەڵکەکە�ە.   
 ١3 فرۆش�ار تەمەنی هەرچەند بێت

a،فرۆشراو وەرناگرێتەوە   
  چونکە ئەو پە�امەی خودا

بۆ هەموو خەڵکەکە�ە ناگەڕێتەوە،   
  مرۆڤ�ش لەبەر تاوانەکەی

ناتوانێت دەست بە ژ�ان��ەوە بگرێت.   

 ١4 »”هەرچەندە فوو لە کەڕەنا بکەن و
هەموو چەک و ئازووقە�ەک ئامادە بکەن،   

  بەاڵم کەس ناچێتە جەنگ،
چونکە تووڕە�ی�م لەسەر هەموو خەڵکەکە�ە.   

 ١5 شمشێر لە دەرەوە و
دەرد و قاتوقڕ�ش لەناوەوە.   

  ئەوەی لە دەشتودەرە بە شمشێر دەمرێت،
ئەوەش لە شارە قاتوقڕی و دەرد دە�خوات.   

 ١٦ ئەوانەی دەرباز دەبن
هەڵدێن بۆ چ�اکان و   

  وەک کۆتری دۆڵەکان هەموو�ان دەگمێنن،
هەر�ەکە و لەبەر تاوانەکەی خۆی.   

a ١3 مەبەستی لەوە�ە کە ساڵی �ۆب�ل ناب�نێت، بڕوانە لێڤ��ەکان ٢5 :٢5 -٢٨.   
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 ١7 هەموو دەستەکان شل دەبن و
هەموو ئەژنۆکان دەبن بە ئاو.   

 ١٨ جلوبەرگی گوشa دەپۆشن و
ترس دا�اندەگرێت.   

  ڕ�سوا�یی لەسەر ڕوخسار�ان دەبێت و
سەر�ان دەڕووتێتەوە.   

 ١٩ »”ز�وەکان�ان فڕێدەدەنە سەر شەقامەکان و
زێڕ�ان دەبێتە گاڵوی.   

  زێڕ و ز�و�ان ناتوانێت
لە ڕۆژی تووڕە�یی �ەزدان فر�ا�ان بکەوێت.   

  بەوانە تێر نابن و هەر برسی دەبن،
چونکە ئەو شتانە بۆ�ان بوون بە کۆس�یی تاوان.   

 ٢٠ بە خشڵە جوانەکان�ش�ان کە ما�ەی شانازی بوون
لە دروستکردنی بتە گاڵوەکان�ان بەکار�انهێنا،   

  وێنەی قێزەون�ان دروستکرد.
لەبەر ئەوە بۆ�ان دەکەم بە ما�ەی گاڵوی.   

 ٢١ دە�دەمە دەست بێگانەکان بۆ تااڵنی،
هەروەها دە�دەمە بەدکارانی زەوی بۆ دزی،   

جا گاڵوی دەکەن.   
 ٢٢ ڕووی خۆم لێ�ان وەردەگێڕم و

شوێنی بەنرخم گاڵو دەکەن،   
  توندوت�ژەکان دێنە ناو�ەوە،

ئەوێ گاڵو دەکەن.   

 ٢3 »”زنج�ر دروستبکە بۆ بەد�لگرتن!
چونکە خاکەکە پڕ بووە لە تاوانی خوێنڕشتن،   

شارەکەش پڕ بووە لە ستەم.   
 ٢4 جا دڕندەتر�نی نەتەوەکان دەهێنم و

دەست بەسەر ماڵەکان�اندا دەگرن،   
  شاناز�کردنی بەهێزەکان لەناودەبەم،

پی�رۆزگاکان�ان گاڵو دەبێت.   
 ٢5 لە کاتی تۆق�ن�ان

داوای ئاشتی دەکەن و ن��ە.   
 ٢٦ بەاڵ لەسەر بەاڵ و

a ١٨ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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هەواڵ لەسەر هەواڵ دێت،   
  داوای ب�ن�ن لە پیێغەمبەر دەکەن،

فێرکردن لەالی کاه�ن نامێنێت،   
ڕاوێژکردن�ش لەالی پی�ران.   

 ٢7 پاشا دەگر�یێت و
م�ر نائومێد دەبێت،   

دەستی گەلی خاکەکەش دەلەرزێت.   
  بەگوێرەی ڕەفتاری خۆ�ان بەسەر�اندا دەهێنمەوە و

بەگوێرەی حوکمەکانی خۆ�ان حوکم�ان بەسەردا دەدەم.   

ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.“«

گاڵوکردنی �ەرس�گا

خۆم ٨ ماڵی  لە  کاتێک   a،شەشەم ساڵی  شەشی  مانگی  پیێنجی  لە  بوو   ئەوە  ١

�ەزدانی  ڕۆحی  لەوێ  دان�شتبوون،  بەرامبەرم  �ەهوداش  پی�رانی  و  دان�شتبووم 
ب�نی،  مرۆڤم  وەک  شێوە�ەکی  ئەوەتا  کرد  تەماشام  ٢ جا  سەرم.  هاتە  بااڵدەست 
وەک  سەرەوە  بەرەو  ناوقەد�ەوە  لە  و  ئاگر  خوارەوە  بەرەو  ناوقەد�ەوە  لە  وێنەکەی 
وێنەی بر�سکانەوە لە شێوەی کانزا�ەکی ئاگراوی بوو. 3 شتێکی درێژکرد لە شێوەی 
ئاسماندا  و  زەوی  لەنێوان  خودا  ڕۆحی  گرت.  منی  سەرم  قژی  بە  بوو،  دەست 
دەروازەکەی  دااڵنی  بۆ  ئۆرشەل�م،  هێنا�ە  منی  ب�ن�نێکدا  چەند  لە  و  هەڵ�گرتم 
 cکە ئ�رە�یی bحەوشەی ناوەوە، ئەوەی ڕووەو باکوورە کە د�وەخانی ئەو پە�کەرە�ە
خودا دەجۆشێنێت. 4 شکۆمەندی خودای ئ�سرائ�ل لەوێ بوو، وەک ئەو ب�ن�نەی 

کە لە دەشتەکە بۆم ئاشکرا کرا.
باکوور  ڕێگای  بەرەو  چاوت  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  5 ئ�نجا 

هەڵبڕە.« چاوم بەرەو ڕێگای باکوور هەڵبڕی و ئەو پە�کەرەم ب�نی کە ئ�رە�یی خودا 
دەجۆشێنێت، لەالی دەرگای باکووری حەوشەی قوربانگاکە، بەرامبەر دەروازەی 

باکوور.
پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ب�ن�ت چی دەکەن؟ ئەو قێزەون��ە  ٦ پاشان 

دوورم  پی�رۆزگاکەم  لە  ئەوەی  بۆ  دە�کەن،  لێرە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  کە  گەورانەی 
بخەنەوە؟ بەاڵم هێشتا شتی قێزەونتر�ش دەب�ن�ت.«

لە  کونێکم  و  کرد  تەماشام  جا  حەوشەکە،  دەرگای  بەر  هێنا�ە  منی  7 ئ�نجا 

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە حەڤدەی مانگی نۆ ساڵی 5٩٢ی پیێش زا�ی�ن.  

b 3 مەبەست لە پە�کەری ئەشێرەی خواژنە کەنعان��ەکانە کە خودای زاوزێ بوو، خەڵکی لە دەوروبەری وەک جۆرێک لە پەرستن هەموو داوێن��س��ەک�ان دەکرد. بڕوانە 

دووەم پاشا�ان ٢١ :7 .  

c 3 ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە بت�ەرستی، چونکە خودا دە�ەوێت تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  
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هەڵکۆڵە.«  د�وارەکە  ئێستا  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  ٨ پیێیی  ب�نی.  د�وارەکە 
من�ش د�وارەکەم هەڵکۆڵی و دەرگا�ەکم ب�ن��ەوە.

٩ پیێیی فەرمووم: »بڕۆ ژوورەوە و ئەو نەر�تە قێزەونە خراپانە بب�نە کە لەوێ دە�کەن.« 

خشۆکێک  جۆرە  هەموو  شێوەی  ئەوەتا  کرد،  سە�رم  و  ژوورەوە  چوومە  ١٠ من�ش 

بنەماڵەی ئ�سرائ�ل لەسەر د�وارەکە بە هەر  بتەکانی  و گ�انلەبەری گاڵو و هەموو 
چواردەور�دا وێنەی کێشراوە. ١١ حەفتا پی�او لە پی�رانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل لەبەردەم�ان 
هەرکەسێک  وەستابوو.  لەناوەڕاست�ان  شافان�ش  کوڕی  �ازەن�اهوی  و  وەستابوون 

بخووردانی خۆی بەدەستەوە بوو، بۆنی دووکەڵی بخوور�ش هەڵدەستا.
لە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  پی�رانی  ب�ن�ت  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  ١٢ پیێیی 

”�ەزدان  دەڵێن:  خۆی؟  بتەکەی  نزرگەی  لە  و  هەرکەسە  دەکەن،  چی  تار�ک�دا 
»هێشتا  فەرمووم:  پیێیی  ١3 ئ�نجا  بەجێهێشتووە.“«  �ەزدان خاکەکەی  نامانب�نێت، 

دەگەڕێی�تەوە و کاری قێزەونتر�ش دەب�ن�ت کە ئەوان دە�کەن!«
باکوورە،  ڕووەو  ئەوەی  �ەزدان،  ماڵی  دەروازەی  دااڵنی  هێنا�ە  منی  ١4 پاشان 

کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  ١5 پیێیی  دەگر�یێن.   aتەمووز بۆ  و  دان�شتوون  ژنان  ئەوەتا 
مرۆڤ، ئەمەت ب�نی؟ هێشتا دەگەڕێی�تەوە و کاری قێزەونتر�ش دەب�ن�ت.«

دااڵنی  لەالی  ئەوەتا  �ەزدان،  ماڵی  ناوەوەی  حەوشەکەی  هێنا�ە  منی  ١٦ ئ�نجا 

پی�رۆزگای �ەزدان لەنێوان هە�وان و قوربانگاکە، نز�کەی ب�ست و پیێنج پی�او پشت�ان 
لە پەرستگای �ەزدانە و ڕوو�ان لە ڕۆژهەاڵتە، ڕووەو ڕۆژهەاڵت کڕنۆش�ان بۆ خۆر 

بردووە.
قێزەونانەی  کردەوە  ئەو  ئا�ا  ب�ن�ت؟  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  ١7 پیێیی 

لە  لێرە کردوو�انە کەمە؟ سەرباری ئەوەش خاکەکە�ان پڕکردووە  بنەماڵەی �ەهودا 
 .bستەم و دەگەڕێنەوە بۆ پەستکردنم، بب�نە چ�لکە دار لە لووت�ان نز�ک دەکەنەوە
١٨ هەروەها من�ش بە تووڕە�ی�ەوە هەڵسوکەوت�ان لەگەڵدا دەکەم، چاوەکانم بەزە�ی�ان 

بکەن  هاوار  گوێمدا  لە  بەرز  دەنگی  بە  ئەگەر  ناپارێزم.  لێ�ان  دەستم  و  نا�ەتەوە 
گوێی�ان لێ ناگرم.«

کوش�نی ب�پەرس�ان

 ئ�نجا گوێم لێ بوو بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد و فەرمووی: »پاسەوانانی ٩ ١

٢ شەش  بێت.«  دەست��ەوە  بە  لەناوبەرەکەی  چەکە  و  هەرکەسە  بهێنن،  شار 
چەکە  هەر�ەکەش�ان  باکوورە،  ڕووەو  کە  هاتن  سەرەوە  دەروازەی  لەالی  پی�او 
لەناوەڕاست�ان  بوو  پۆشی  کەتانی  کە  پی�اوێک�ش  بوو،  دەست��ەوە  بە  کوشندەکەی 
بوو، مەرەکەبدانی نووسەری بە قەدەوە بوو. هاتنە ژوورەوە و لەتەن�شت قوربانگا 

بڕۆنز�ی�ەکە ڕاوەستان.

a ١4 تەمووز: خودای زاوزێ و خوداوەندی ج�هانی خوارەوە، واتە ج�هانی مردووان.  

b ١7 هێما�ەکی ئاشور�ی�ەکان بوو بۆ پەرستنی خوداوەندەکان�ان.  
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لەسەر  بوو،  لێیی  کە  شوێنەی  لەو  ئ�سرائ�ل�ش  خودای  3 شکۆمەندی 

ئەو  بانگی  جا  ڕۆ�شت،  پەرستگاکە  بەردەرگای  بەرەو  هەستا،   aکەڕوبەکانەوە
پی�اوەی کرد کە کەتانی پۆش�بوو و مەرەکەبدانی نووسەری بە قەدەوە بوو، 4 �ەزدان 
پی�اوانە  ئەو  ناوچەوانی  لە  ن�شانە  تێ�ەڕە،  ئۆرشەل�مدا  شاری  »بەناو  فەرموو:  پیێیی 
کە  قێزەونانەی  کارە  ئەو  هەموو  لەبەر  هەڵدەکێشن  هەنسک  و  دەناڵێنن  کە  بدە 

لەناوەڕاستی شارەکەدا دەکرێن.«
5 ئ�نجا گوێم لێ بوو بەوانەی فەرموو: »بەدوا�دا بڕۆن و بەناو شارەکەدا تێب�ەڕن 

و بکوژن. نە چاوەکانتان بەزە�ی�ان بێتەوە و نە دڵتان بسووتێ. ٦ پی�ر و گەنج و کچ 
و منداڵ و ئافرەتەکان لەناوببەن و ب�انکوژن، بەاڵم ئەو کەسەی ن�شانەکەی پیێوە�ە 
لێیی نز�ک مەبنەوە. لە پی�رۆزگاکەمەوە دەست�ێبکەن.« ئەوان�ش لەو پی�رانەوە دەست�ان 

پیێکرد کە لەبەردەم ماڵەکە بوون.
بڕۆنە  لە کوژراو!  پڕ بکەن  فەرموون: »ماڵەکە گاڵو بکەن و حەوشەکان  7 پیێیی 

دەرەوە!« جا چوونە دەرەوە و لەناو شاردا کوشتار�ان کرد. ٨ لەو کاتەدا کە ئەوان 
کوشتار�ان دەکرد من مابوومەوە، من�ش خۆمم بە زەو�دا دا و هاوارم کرد و گوتم: 
لەناودەبە�ت  ئا�ا تۆ هەموو پاشماوەی ئ�سرائ�ل  »ئای! ئەی �ەزدانی بااڵدەست! 

بەوەی تووڕە�یی خۆت بەسەر ئۆرشەل�مدا دەڕێژ�ت؟«
٩ پیێیی فەرمووم: »تاوانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و �ەهودا زۆر زۆر گەورە�ە و خاکەکە 

پڕ بووە لە خوێن، شار پڕ بووە لە گەندەڵی، چونکە دەڵێن: ”�ەزدان خاکەکەی 
بەجێهێشتووە و �ەزدان ناب�نێت.“ ١٠ لەبەر ئەوە من�ش چاوەکانم بەزە�ی�ان نا�ەتەوە و 

دەستم لێ�ان ناپارێزم. کردەوەکانی خۆ�ان بەسەر خۆ�اندا دەهێنمەوە.«
١١ ئ�نجا ئەو پی�اوەی کەتانی لەبەربوو کە مەرەکەبدانی نووسەری بە قەدەوە بوو، 

هەواڵی هێنا�ەوە و گوتی: »وەک ئەوەی فەرمانت پیێکردم، جێبەجێم کرد!«

شکۆمەندی خودا �ەرس�گاکە بەجێدەهێڵێت

 ئ�نجا سە�رم کرد لە سەرەوە بەسەر سەری کەڕوبەکانەوە شێوەی بۆشا�ی�ەک ١٠ ١

�اقووتی  وەک  هەبوو،  پاشا�ەتی  تەختێکی  د�مەنی  بووەوە،  کێشا  خۆی 
ش�ن دەب�نرا. ٢ �ەزدان بە پی�اوە کەتان پۆشەکەی فەرموو: »بڕۆ ناو چەرخەکانی ژێر 
کەڕوبەکان و مشتت پڕ بکە لە پشکۆی ئەو ئاگرەی لەنێوان کەڕوبەکانە و بەسەر 

شارەکەدا باڵوی بکەرەوە.« ئەو�ش لەبەرچاوم چووە ناوەوە.
چووە  پی�اوەکە  کە  ڕاوەستابوون  پەرستگاکە   bڕاستی لەالی  3 کەڕوبەکان�ش 

خودای  4 شکۆمەندی  پڕکردەوە.  ناوەوەی  حەوشەکەی  هەورێک�ش  ژوورەوە، 
پەرستگاکە ڕۆ�شت،  بەردەرگای  بەرەو  لەسەر کەڕوبەکانەوە هەستا،  ئ�سرائ�ل�ش 
جا پەرستگاکە پڕ بوو لە هەورەکە و حەوشەکەش پڕ بوو لە بر�سکەی شکۆمەندی 

a 3 کەڕوب: بە واتای فر�شتە هاتووە. بڕوانە پە�دابوون 3 :٢4 و دەرچوون ٢5 :١٨  .  

b 3 لە باشووری پەرستگاکە.  
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دەنگی  وەک  دەب�سترا،  دەرەوە  خانەکانی  لە  کەڕوبەکان  باڵی  5 دەنگی  �ەزدان. 
خودای هەرە بەتوانا کە قسە بکات.

لەنێوان  »ئاگر  فەرمووی،  و  کرد  پۆشەکە  کەتان  پی�اوە  بە  فەرمانی  کە  ٦ کاتێک 

چەرخێک  لەتەن�شت  و  ژوورەوە  چووە  ببە،«  کەڕوبەکان  لەنێوان  چەرخەکان، 
کەڕوبەکان  نێوان  ئاگرەکەی  بۆ  دەستی  کەڕوبەکانەوە  لەنێو  7 کەڕوبێک  ڕاوەستا. 
درێژکرد، لێیی هەڵگرت و خست��ە ناو هەردوو مشتی پی�اوە کەتان پۆشەکە، ئەو�ش 
لەژێر  ٨ لە کەڕوبەکانەوە شتێکی وەک دەستی مرۆڤ  وەر�گرت و چووە دەرەوە. 

باڵەکان�ەوە دەرکەوت.
چەرخێک  هەر  کەڕوبەکانە،  لەتەن�شت  چەرخ  چوار  ب�ن�م  کرد،  ٩ تەماشام 

بوو.  زەبەرجەد  د�مەنی  وەک  چەرخەکان  د�مەنی  بوو،  کەڕوبێکەوە  لەتەن�شت 
١٠ هەر چوار�ان �ەک شێوە�ان هەبوو، وەک چەرخ لەناو چەرخ بێت. ١١ کاتێک 

ال�ان  ڕۆ�شتن�شدا  لە  دەڕۆ�شتن،  الدا  چوار  هەر  ئاراستەی  بە  دەڕۆ�شتن،  کە 
ئەوان�ش  تێدەکرد  ڕووی  کەڕوبەکان  لە  �ەکێک  ال�ەک  هەر  بۆ  بەڵکو  نەدەدا، 
بەدوا�دا دەچوون، لە ڕۆ�شتندا ال�ان نەدەدا. ١٢ هەموو�ان الشەکان�ان، پشت و 
چوار  هەر  بۆ  چواردەور�دا  هەر  بە   aچاو لە  پڕبوون  چەرخەکان  و  باڵ  و  دەست 
چەرخەکە. ١3 گوێم لێ بوو چەرخەکان پیێ�ان دەگوترا »چەرخی خوالوە«. ١4 هەر 
کەڕوبێک�ش چوار ڕووی هەبوو، ڕووی �ەکەم ڕووی کەڕوب، ڕووی دووەم ڕووی 

مرۆڤ، ڕووی سێ�ەم ڕووی شێر و ڕووی چوارەم ڕووی هەڵۆ بوو.
١5 ئ�نجا کەڕوبەکان بەرز بوونەوە، ئەمانە ئەو گ�انلەبەرانەن کە لەالی نۆکەندی 

لەتەن�شت�انەوە  چەرخەکان�ش  کەڕوبەکان،  ڕۆ�شتنی  ١٦ لەگەڵ  ب�ن�بووم.  کەڤار 
ڕۆ�شتن، کە کەڕوبەکان باڵەکان�ان بەرزکردەوە بۆ بەرزبوونەوە لە زەوی، چەرخەکان 
ڕادەوەستان،  ئەوان�ش  ڕادەوەستان  کەڕوبەکان  ١7 کە  مانەوە.  لەتەن�شت�ان  هەر 
لەناو  گ�انلەبەرەکان  گ�انی  چونکە  دەبوونەوە،  بەرز  ئەوان�ش  دەبوونەوە  بەرز  کە 

چەرخەکاندا بوو.
لەسەر  و  ڕۆ�شت  پەرستگاکەوە  بەردەرگای  لە  �ەزدان  شکۆمەندی  ١٨ ئ�نجا 

لەسەر زەوی  و  بەرزکردەوە  باڵەکان�ان  ١٩ لەبەرچاوم کەڕوبەکان  کەڕوبەکان وەستا. 
دااڵنی  لەالی  بوو،  لەگەڵ  چەرخەکان�ش�ان  ڕۆ�شتن�ان  کاتی  لە  بەرزبوونەوە، 
ئ�سرائ�ل�ش  خودای  شکۆمەندی  وەستان،  �ەزدان  ماڵی  ڕۆژهەاڵتی  دەروازەی 

لەسەر سەر�ان بوو.
ئ�سرائ�ل  خودای  لەژێر  کەڤار  نۆکەندی  لەالی  کە  گ�انلەبەرانەن  ئەو  ٢٠ ئەمانە 

ب�ن�بووم، زان�م کە ئەمانە کەڕوبن. ٢١ هەر�ەکە�ان چوار ڕوو و چوار باڵی هەبوو، 
ڕووەکان�ش�ان،  ٢٢ شێوەی  هەبوو.  مرۆڤ�ان  دەستی  شێوەی  لە  باڵەکان�شەوە  لەبن 
خۆش�ان.  و  د�مەن�ان  ب�ن�م،  کەڤار  نۆکەندی  لەالی  کە  بوو  ڕووانە  ئەو  شێوەی 

هەر�ەکە بەرەو پیێش دەڕۆ�شت.

a ١٢ بڕوانە ١ :١٨ .  
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سە�اندنی حوکمی یەزدان

 ئ�نجا ڕۆحی خودا هەڵ�گرتم و منی هێنا�ە الی دەروازەی ڕۆژهەاڵتی ماڵی ١١ ١

ڕابەری  دوو  لەنێو�اندا  و  بوون  دەروازەکە  لەبەر  پی�او  پیێنج  و  ب�ست  �ەزدان. 
پیێیی  ٢ �ەزدان  ب�نی.  بەنا�ام  کوڕی  پەلەت�ای  و  عەزور  کوڕی  �ازەن�اهوی  گەل، 
فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەوانە ئەو پی�اوانەن کە ب�ر لە بەدکاری دەکەنەوە، 
3 دەڵێن: ”کاتەکە  پیێشکەش دەکەن،  ڕاوێژی خراپ  پی�الن دادەڕێژن و  لەم شارە 
لەبار ن��ە بۆ دروستکردنی خانوو، شار مەنجەڵە و ئێمەش گۆشتەکە�ن.“ 4 لەبەر 

ئەوە پیێشب�نی بکە لەسەر�ان، ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی بکە!«
5 جا ڕۆحی �ەزدان هاتە سەرم و پیێیی فەرمووم: »بڵێ، �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: 

سەرتانە.  لەژێر  چی  دەزانم  من  بەاڵم  دەڵێن،  وا  ئێوە  ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی  ئەی 
٦ زۆرتان لەو شارە کوشتووە، کۆاڵنەکان�تان پڕکرد لە کوژراو.

و  کوشتتان  ئێوە  ئەوانەی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  7 »لەبەر 

ئێوەش  مەنجەڵەکە،  شار�ش  و  گۆشتن  ئەوان  شارەکە،  ناوەڕاستی  فڕێتاندانە 
لەناوەڕاستی دەردەکەم. ٨ ئێوە لە شمشێر دەترسن، شمشێرتان دەهێنمە سەر. ئەوە 
فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. ٩ لە شار دەرتاندەهێنم و دەتاندەمە دەست بێگانە، 
حوکمتان  ئ�سرائ�ل  سنووری  لەسەر  دەکوژرێن،  شمشێر  ١٠ بە  دەدەم.  سزاتان 
نابێت  ئێوە  بۆ  شارە  ١١ ئەم  �ەزدانم.  من  دەزانن کە  ئێوە  ئ�تر  دەسەپیێنم،  بەسەردا 
بە مەنجەڵ و ئێوەش نابن بە گۆشتەکەی ناوی، بەڵکو لەسەر سنووری ئ�سرائ�ل 
حوکمتان بەسەردا دەسەپیێنم. ١٢ ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم، چونکە ڕێگای 
بەڵکو  نەکردووە،  من  بە حوکمەکانی  کارتان  و  نەکردووە  پە�ڕەو  منتان  فەرزەکانی 

بەپیێیی بنەماکانی نەتەوەکانی دەوروبەری خۆتان ڕۆ�شتن.«
ڕوومدا  بەسەر  مرد. جا  بەنا�ا  پەلەت�ای کوڕی  دەکرد،  پیێشب�ن�م  کە  ١3 کاتێک 

کەوتم و بە دەنگێکی بەرز هاوارم کرد و گوتم: »ئای �ەزدانی بااڵدەست! ئا�ا تۆ 
پاشماوەی ئ�سرائ�ل بە تەواوی لەناودەبە�ت؟«

مرۆڤ،  کوڕی  ١5 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١4 ئ�نجا 

هەموو  و  خۆت  خزمەکانی  براکانت،  بە  سەبارەت  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی 
ڕاپیێچکراوانی گەلی ئ�سرائ�ل، گوت�ان: ”ئەوان لە �ەزدان دوورکەوتنەوە، لەبەر ئەوە 

�ەزدان خاکەکەی بە م�رات بە ئێمە بەخشی.“

بەڵێنی کۆکردنەوەی ئیسرائیل
ناو  بۆ  دەفەرموێت: هەرچەندە  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  ئەوە  ١٦ »لەبەر 

نەتەوەکان�ش دوورم خستبنەوە و بەناو خاکەکاندا پەرتەوازەم کردبن، بۆ ماوە�ەکی 
کەم بۆ ئەوان بووم بە پەناگا�ەکی پی�رۆز لەو خاکانەی کە بۆی چوون.“

گەالن  لەنێو  من  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  ئەوە  ١7 »لەبەر 
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و  دەتانگەڕێنمەوە  بوونە  پەرتەوازە  تێ�دا  خاکانەی  ئەو  لەناو  و  دەکەمەوە  کۆتان 
خاکی ئ�سرائ�لتان پیێدەدەمەوە.“

١٨ »بۆ ئەوێ دەگەڕێنەوە و هەموو وێنە�ەکی قێزەون و بتێکی گاڵوی لێ دادەماڵن. 

ناو�انەوە. ئەو دڵە بەرد�نە�ان لێ  تازە دەخەمە  ١٩ �ەک دڵ�ان دەدەمێ، ڕۆحێکی 

پە�ڕەو  فەرزەکانم  ڕێگای  ئەوەی  ٢٠ بۆ  دەدەمێ،  گۆشت�ن�ان  دڵێکی  و  دەکەمەوە 
بکەن و حوکمەکانم ب�ارێزن و کاری پیێ بکەن، ببن بە گەلی من و من�ش دەبم بە 
خودای ئەوان. ٢١ بەاڵم ئەوانەی دڵ�ان بەدوای وێنەی قێزەون و بتی گاڵو کەوتووە، 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  دەهێنمەوە.  خۆ�اندا  بەسەر  خۆ�ان  کردەوەکانی  من 

بااڵدەستە.«
٢٢ ئ�نجا کەڕوبەکان باڵەکان�ان بەرزکردەوە و چەرخەکان�ش لەگەڵ�ان، شکۆمەندی 

ناوەڕاستی  خودای ئ�سرائ�ل�ش لەسەر سەر�ان بوو. ٢3 شکۆمەندی �ەزدان لەسەر 
شارەکە بەرزبووەوە و لەسەر ئەو کێوە ڕاوەستا کە لە ڕۆژهەاڵتی شارەکە�ە. ٢4 ڕۆحی 

خودا هەڵ�گرتم و لە ب�ن�ندا منی هێنا�ە خاکی بابل��ەکان بۆ الی ڕاپیێچکراوەکان.
بە  دام  پی�شانی  �ەزدان  ئەوەی  هەموو  ٢5 ئ�تر  نەما،  لەبەرچاوم  ب�ن�نە  ئەو  لێرەدا 

ڕاپیێچکراوەکانم ڕاگە�اند.

نیشانەی ڕا�پێچکردن

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، تۆ لەناو ١٢ ١

بەاڵم  بب�نن،  ئەوەی  بۆ  ئەوانەی چاو�ان هە�ە  ن�شتەجێیی،  �اخ�دا  ماڵێکی 
بنەماڵە�ەکی  چونکە  ناب�ستن،  بەاڵم  بب�ستن،  ئەوەی  بۆ  هە�ە  گوێی�ان  ناب�نن، 

�اخ�ن.
بکە  ئامادە  بۆ خۆت  ڕاپیێچکردن  ئەی کوڕی مرۆڤ، هەگبەی  ئەوە،  3 »لەبەر 

بڕۆ،  لەبەرچاو�ان  د�کە  شوێنێکی  بۆ  شوێنەوە  لەم  بڕۆ،  لەبەرچاو�ان  ڕۆژ  بە  و 
بەڵکو تێبگەن، هەرچەندە بنەماڵە�ەکی �اخ�ن. 4 بە ڕۆژ لەبەرچاو�ان هەگبەکەت 
لەبەرچاو�ان بڕۆ دەرەوە، وەک  ئێوارە  ڕاپیێچکراوان.  دەردەهێن�ت، وەک هەگبەی 
ئەوانەی ڕاپیێچ دەکرێن. 5 بە بەرچاو�انەوە د�وار کون بکە و لە کونەکەوە هەگبەکە 
دەربهێنە. ٦ بە بەرچاو�انەوە لەسەر شانت هەڵ�بگرە، کاتێک کە تار�کی دادێت 
بە  کردووە  تۆم  چونکە  نەب�ن�ت،  خاکەکە  کە  داپۆشە  دەموچاوت  دەر�بهێنە، 

ن�شانە�ەک بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.«
7 من�ش هەروەک ئەوەی فەرمانم پیێ کرابوو وام کرد. هەگبەکەم وەک هەگبەی 

ڕاپیێچکردن بە ڕۆژ دەرهێنا، ئێوارەش بە دەستی خۆم د�وارم کون کرد، کە تار�کی 
داهات لەبەرچاو�ان لەسەر شانم هەڵمگرت و هێنامە دەرەوە.

٨ بۆ بە�انی فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٩ »ئەی کوڕی مرۆڤ، 

ئا�ا گەلی ئ�سرائ�لی �اخی لە تۆ�ان نەپرسی: ”ئەوە چی دەکە�ت؟“
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١٠ »پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ئەم سروشەa سەبارەت 

بەو م�رە�ە کە لە ئۆرشەل�مە و هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و بۆ ئەوانەش کە لەوێن.“ 
١١ بڵێ: ”من ن�شانەم بۆ ئێوە.“

»من چ�م کرد، ئاوا�ان پیێ دەکرێت، بە د�ل دەگ�رێن و ڕاپیێچ دەکرێن.
شان  لەسەر  هەگبەکەی  داهات  تار�کی  کە  لەنێو�انە  کە  م�رەش  ١٢ »ئەو 

لێوەی بچنە دەرەوە. دەموچاوی  هەڵدەگرێت و دەڕوات. د�وار کون دەکەن هەتا 
بۆ  خۆمی  تۆڕی  ١3 من�ش  نەب�نێت.  خاکەکە  خۆی  چاوی  بە  هەتا  دادەپۆشێت 
بابل، خاکی کلدان��ەکان، بەاڵم  دادەنێمەوە، دەکەوێتە تۆڕەکەمەوە، دە�هێنم بۆ 
نا�ب�نێت و لەوێ دەمرێت. ١4 هەموو ئەوانەی لە دەوروبەری ئەون بۆ �ارمەت�دانی و 
هەموو لەشکرەکانی، بە دەم هەموو با�ەکدا پەرتەوازە�ان دەکەم و بە شمشێرێکی 

هەڵکێشراو ڕاو�ان دەنێم.
١5 »ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک بەناو نەتەوەکاندا پەرت�ان دەکەم 

و بەنێو شانش�نەکاندا پەرتەوازە�ان دەکەم. ١٦ چەند کەسێکی کەم�ان لە شمشێر 
و قاتوقڕی و دەرد لێ دەهێڵمەوە، هەتا لەنێو ئەو نەتەوانەی بۆ ناو�ان دەچن باسی 

هەموو نەر�تە قێزەونەکان�ان بکەن، ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.«
بەدەم  مرۆڤ،  ١٨ »ئەی کوڕی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  ١7 فەرما�شتی 

لەرز�نەوە نانت بخۆ، بە ترس و خەمەوە ئاوت بخۆوە. ١٩ بە گەلی خاکەکە بڵێ: 
”�ەزدانی بااڵدەست سەبارەت بە دان�شتووانی ئۆرشەل�م و خاکی ئ�سرائ�ل ئەمە 
دەفەرموێت: بە خەمەوە نان�ان دەخۆن و بە واقوڕمانەوە ئاو�ان دەخۆنەوە، چونکە 
خاکەکە�ان وێران دەبێت لەبەر پڕبوونی لە ستەمی هەموو دان�شتووانەکەی ناوی. 
ئێوە دەزانن کە  ئ�تر  ئاوەدانەکان کاول دەکرێن و خاکەکە چۆڵ دەبێت،  ٢٠ شارە 

من �ەزدانم.“«
٢١ فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەم پەندە 

چ��ە کە لەسەر خاکی ئ�سرائ�ل هەتانە، ئەوەی دەڵێت: ”ڕۆژگار درێژەی کێشا و 
هەموو ب�ن�نەکان نا�ەنە دی“؟ ٢3 لەبەر ئەوە پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە 
دەفەرموێت: ئەم پەندە بەتاڵ دەکەمەوە و ئ�تر لەناو ئ�سرائ�لدا نا�کەن بە پەند.“ 
٢4 چونکە  دی،  دێتە  ب�ن�نێک  هەموو  بووەوە،  نز�ک  ”ڕۆژگار  بڵێ:  پیێ�ان  بەڵکو 
لەمەودوا ه�چ ب�ن�نێکی بەتاڵ و فاڵگرتنەوەی زمان لووسی لەنێو بنەماڵەی ئ�سرائ�لدا 
نابێت. ٢5 بەڵکو من �ەزدانم، ئەوەی بمەوێت ب�فەرمووم، دە�فەرمووم و دێتە دی. 
لە  دە�فەرمووم  ئەوەی  چونکە  ناکێشێت،  درێژە  لەمەودوا  �اخی،  بنەماڵەی  ئەی 

سەردەمی خۆتان دە�هێنمە دی. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«
وا  مرۆڤ،  کوڕی  ٢7 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  ٢٦ فەرما�شتی 

بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەڵێن: ”ئەو ب�ن�نەی بۆی ئاشکرا کرا بۆ ڕۆژگارێکی زۆر لەدوای 
ئەمە�ە و ئەو بۆ سەردەمە دوورەکان پیێشب�نی دەکات.“

a ١٠  فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  
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٢٨ »لەبەر ئەوە پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لەمەودوا ه�چ 

�ەک لە وشەکانم درێژە ناکێشێت، ئەو وشە�ەی فەرمووم دێتە دی. ئەوە فەرما�شتی 
�ەزدانی بااڵدەستە.“«

قوڕبەسەر �پێغەمبەرە درۆزنەکان

 ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات فەرمووی: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی ١3 ١

بکە لەسەر پیێغەمبەرەکانی ئ�سرائ�ل، ئەوانەی لەخۆ�انەوە پیێشب�نی دەکەن: 
دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  3 �ەزدانی  بگرن!  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  ”گوێ 
ه�چ�ان  و  کەوتوون  خۆ�ان  ڕۆحی  بەدوای  گێالنەی  پیێغەمبەرە  ئەو  قوڕبەسەر 
نەب�ن�وە. 4 ئەی ئ�سرائ�ل، پیێغەمبەرەکانتان وەک چەقەڵی ناو کەالوە�ان لێ هاتووە. 
5 سەرنەکەوتن کەلێنی د�وارێک بگرن، شوورا�ەک�شتان بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بن�اد 

٦ ئەوانەی   .aەزدان� ڕۆژی  لە  بکات  لێ  بەرگر�تان  جەنگ  لە  ئەوەی  بۆ  نەنا�ەوە 
ب�ن�ن�ان بەتاڵ و فاڵگرتنەوە�ان درۆ بوو، دەڵێن: ’سروشی �ەزدانە‘ و هەرچەندەش 
7 ئا�ا  بوون.  پیێشب�ن��ەکە�ان  هاتنەدی  چاوەڕێیی  نەناردووە، کەچی  ئەوانی  �ەزدان 
ب�ن�نی بەتاڵتان بۆ ئاشکرا نەکرا و بە فاڵگرتنەوەی درۆ قسەتان نەکرد، کە دەڵێن: 

’سروشی �ەزدانە،‘ من قسەم نەکردووە؟
٨ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: چونکە بە بەتاڵی قسەتان 

کرد و ب�ن�نەکانتان درۆ بوون، لەبەر ئەوە من لە دژی ئێوەم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی 
بااڵدەستە. ٩ دەست�شم لە دژی ئەو پیێغەمبەرانە دەبێت کە ب�ن�نەکان�ان درۆ بوون، 
ب�ن�ن�ان بەتاڵە و فاڵگرتنەوە�ان درۆ�ە. لەناو ئەنجومەنی گەلەکەم نابن و لەناو کتێبی 
ئێوە  ئ�تر  ئ�سرائ�لەوە.  خاکی  ناو  ناچنە  و  نانووسرێت  ناو�ان  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 

دەزانن کە من �ەزدانی بااڵدەستم.
١٠ »”لەبەر ئەوەی گەلەکەی من�ان گومڕا کرد، دەڵێن: ’ئاشتی!‘ ئاشت�ش ن��ە، 

ئەو د�وارە الوازەی خەڵکی بن�ادی دەنێن، ئەوان بە گەچ سواخی دەدەن. ١١ بەوانە 
بارانێکی بەخوڕ دەبارێت، ئەی  بە گەچ سواخی دەدەن: ’دەکەوێت.‘  بڵێ کە 
تەرزە بەرد�نەکان ئێوەش دەبارن و با�ەکی بەهێز�ش کەلێنی تێدەکات. ١٢ ئەوەتا کە 

د�وارەکە دەڕووخێت، ئا�ا پیێتان ناڵێن: ’کوا ئەو گەچەی پیێتان سواخ دابوو؟‘
بە  تووڕە�ی�مدا  لە  من  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ١3 »”لەبەر 

بەرد�ن  تەرزەی  و  بەخوڕ  بارانی  هەڵچوونم  لە  تێدەکەم،  کەلێنی  بەهێز  با�ەکی 
دەنێرم بۆ لەناوبردنی. ١4 ئەو د�وارە دەڕووخێنم کە بە گەچ سواختان داوە، لەگەڵ 
زەوی تەختی دەکەم، بناغەکانی دەردەکەون. کاتێک د�وارەکە دەکەوێت، ئێوەش 
دەڕێژم  تووڕە�یی خۆم  ١5 جا  �ەزدانم.  من  دەزانن کە  ئێوە  ئ�تر  دەفەوتێن،  لەناو�دا 
و  ’د�وارەکە  دەڵێم:  پیێتان  داوە،  سواخ�ان  گەچ  بە  ئەوانەی  و  د�وارەکە  بەسەر 
کە  ئ�سرائ�ل  پیێغەمبەرانەی  ١٦ ئەو  نەماون،  داوە  سواخ�ان  گەچ  بە  کە  ئەوانەش 

a 5 ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  
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پیێشب�ن��ان بۆ ئۆرشەل�م کرد و ب�ن�نی ئاشت��ان ڕاگە�اند، ه�چ ئاشت�ش نەبوو. ئەوە 
فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.‘ “

١7 »ئێستاش، ئەی کوڕی مرۆڤ، ڕووت لە کچانی گەلەکەت بکە، ئەوانەی 

”�ەزدانی  ١٨ بڵێ:  و  بکە  ئەوان  لەسەر  پیێشب�نی  دەکەن،  پیێشب�نی  خۆ�انەوە  لە 
بازووبەند  شێوەی  لە  نوشتە  ژنانەی  ئەو  قوڕبەسەر  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست 
دەدورن بۆ مەچەک�ان، نوشتە لە شێوەی سەرپۆش بۆ هەموو سەرێک دروستدەکەن، 
بە  و خۆتان  دەکەن  ڕاو  دەروونی گەلەکەم  و  ئێوە دڵ  ئا�ا  ڕاوکردنی گ�انەکان.  بۆ 
لەتە  لەبەر مشتێک جۆ و هەندێک  ١٩ ئێوە لەالی گەلەکەم  ز�ندووی دەهێڵنەوە؟ 
ئەو  ئێوە  لە درۆ دەگرن،  بۆ گەلەکەم کە گوێ  بە درۆکردنتان  نان گاڵوم دەکەن. 
ژ�ان  شا�ستەی  ئەوانەی  و  کوشتووتانن  نەبوون  مردن  شا�ستەی  کە  کەسانەی 

نەبوون بە ز�ندوو�یی هێشتووتتانەوە.
نوشتەکانی  لە دژی  دەفەرموێت: من  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٢٠ »”لەبەر 

ئێوەم کە لەسەر شێوەی بازووبەندە، کە وەک باڵندە مرۆڤی پیێ ڕاو دەکەن، لەسەر 
دەکەم.  بەڕەاڵ�ان  دەکەن  ڕاو�ان  باڵندە  وەک  مرۆڤانەی  ئەو  و  دە�دڕێنم  بازووتان 
٢١ سەرپۆشەکانتان دەدڕێنم و فر�ای گەلەکەم دەکەوم لە دەستتان، لەمەودوا لەناو 

دەستتان نابن بۆ ڕاوکردن�ان، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم. ٢٢ لەبەر ئەوەی بە درۆ 
دڵی ڕاستودروستتان خەمبار کرد کە من خەمبارم نەکردبوو، هەروەها خراپەکارتان 
هاندا هەتا لە ڕێگا خراپەکانی نەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بژ�یێت، ٢3 هەر بۆ�ە لەمەودوا 
خۆم  گەلەکەی  فر�ای  ناگرنەوە،  فاڵ  چ�تر  و  ناکرێت  ئاشکرا  بۆ  بەتاڵ�ان  ب�ن�نی 

دەکەوم لە دەستتان، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.“«

حوکمی ب�پەرس�ان

 چەند پی�اوێک لە پی�رەکانی ئ�سرائ�ل هاتنە الم و لەبەردەمم دان�شتن. ٢ ئ�نجا ١4 ١

فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: 3 »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەم پی�اوانە 
لە دڵەوە بت�ەرستی دەکەن و کۆس�یی تاوانکار�ی�ان لەبەردەمی خۆ�ان داناوە، جا ئا�ا 
لەال�ەن ئەوانەوە ه�چ پرسێکم پیێ بکرێت؟ 4 لەبەر ئەوە قسە�ان لەگەڵ بکە و پیێ�ان 
بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: هەرکەسێک لە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل لە 
دڵەوە بت�ەرستی بکات و کۆس�یی تاوانکاری لەبەر ڕووی خۆی دابنێت، ئ�نجا بێتە 
الی پیێغەمبەرەکە، ئەوا من کە �ەزدانم بەگوێرەی دڵسۆز�ی�ە زۆرەکەی بۆ بتەکانی 
ئ�سرائ�لدا  بنەماڵەی  ئەوەی دەست بەسەر دڵی  بۆ  5 وا دەکەم  وەاڵمی دەدەمەوە. 

بگرمەوە، چونکە هەموو�ان لەبەر بتەکان�ان لە من هەڵگەڕانەوە.“
٦ »لەبەر ئەوە بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 

قێزەونەکانتان  نەر�تە  هەموو  لە  ڕووتان  و  بگەڕێنەوە  بتەکانتان  لە  بکەن!  تۆبە 
وەربگێڕن.

7 »”ئەگەر هەرکەسێک لە گەلی ئ�سرائ�ل �ان لەو نامۆ�انەی لە ئ�سرائ�لن لە من 
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دووربکەوێتەوە و لە دڵەوە بت�ەرستی بکات و کۆس�یی تاوانکاری لەبەردەمی خۆی 
دابنێت، ئ�نجا بێتە الی پیێغەمبەرەکە هەتا پرس بە من بکات، من کە �ەزدانم خۆم 
پەند.  ن�شانە و  لەو کەسە وەردەگێڕم و دە�کەمە  ٨ ڕووی خۆم  وەاڵمی دەدەمەوە. 

لەنێو گەلەکەم ڕ�شەکێشی دەکەم، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.
ئەو  �ەزدانم  کە  من  کرد،  قسە�ەکی  فر�ودراوی  بە  پیێغەمبەرەکە  ٩ »”ئەگەر 

پیێغەمبەرەم فر�وداوەa و دەستی بۆ درێژ دەکەم و لەنێو گەلەکەم دە�فەوتێنم. ١٠ تاوانی 
خۆ�ان لە ئەستۆی خۆ�ان دەبێت، تاوانی پیێغەمبەرەکەش وەک تاوانی داواکارەکە 
نە  و  دەبن  گومڕا  من  لە  نە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  د�کە  جارێکی  ١١ ئ�تر  دەبێت. 
بە  دەبن  بەڵکو  دەبن،  گاڵو  ئ�تر  نە  و  �اخ�بوونەکان�ان  لە  ه�چ  سەر  دەگەڕێنەوە 

گەلی من و من�ش دەبم بە خودای ئەوان. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«

دەربازبوون لە حوکمی یەزدان مەحاڵە
مرۆڤ،  کوڕی  ١3 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١٢ ئ�نجا 

لەگەڵ  ناپاک��ەکم  بەوەی  بکات،  گوناه  من  بە  دەرحەق  خاکێک  هەر  ئەگەر 
سەری،  ناردە  قاتوقڕ�م  و  بڕی  نان�م  و  سەری  کردە  درێژ  دەستم  من�ش  بکات، 
تێدابێت،  پی�اوەشی  ئەم سێ  ١4 هەرچەندە  ڕ�شەکێش کرد،  لێیی  ئاژەڵم  و  مرۆڤ 
نوح و دان�ال و ئە�وب، ئەوان بە ڕاستودروستی تەنها خۆ�ان فر�ای خۆ�ان دەکەون. 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
١5 »ئەگەر گ�انلەبەری دڕندە بەناو خاکەکەدا ڕەت بکەم و وەجاخکوێری بکەن 

و بەهۆی گ�انلەبەرەکانەوە ببێتە چۆڵەوانی بەبێ ڕێبوار، ١٦ بە گ�انی خۆم، تەنانەت 
ناکەون،  کچ�ان  و  کوڕ  فر�ای  ئەوا  بێت،  لەناوەڕاست�دا  پی�اوەش  سێ  ئەم  ئەگەر 
فەرما�شتی  ئەوە  چۆڵەوانی.  دەبێتە  خاکەکەش  و  دەکەون  خۆ�ان  فر�ای  تەنها 

�ەزدانی بااڵدەستە.
١7 »�ان ئەگەر شمشێرم هێنا�ە سەر ئەو خاکە و فەرمووم: ”با شمشێر بەناو ئەم 

خاکەدا تێب�ەڕێت،“ ئ�تر مرۆڤ و ئاژەڵم لێیی ڕ�شەکێش کرد، ١٨ بە گ�انی خۆم، 
کچ�ان  و  کوڕ  فر�ای  ئەوا  بێت،  لەناوەڕاست�دا  پی�اوەش  سێ  ئەم  ئەگەر  تەنانەت 

ناکەون، تەنها خۆ�ان دەرباز دەکەن. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
لێیی  خۆم  تووڕە�یی  خوێن  بە  و  خاکە  ئەو  سەر  ناردە  دەردم  ئەگەر  ١٩ »�ان 

ئە�وب�ش  و  دان�ال  و  نوح  ٢٠ ئەگەر  ببڕمەوە،  لێ  ئاژەڵی  و  مرۆڤ  هەتا  دەربڕی، 
لەناوەڕاستی بوون، بە گ�انی خۆم، ئەوان فر�ای کوڕ و کچێک�ش ناکەون، بەڵکو 
بە ڕاستودروست��ەکە�ان فر�ای خۆ�ان دەکەون. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

٢١ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ئەی چەند ز�اتر، ئەگەر چوار حوکمە 

توندەکانم بنێرمە سەر ئۆرشەل�م، شمشێر و قاتوقڕی و گ�انلەبەری دڕندە و دەرد، 
دەربازبوون،  و  ماونەتەوە  هەندێک�ان  ٢٢ بەاڵم  ببڕمەوە.  لێ  ئاژەڵی  و  مرۆڤ  هەتا 

a ٩  لەبارەی فر�ودانەوە بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٢٢ :١٩ -٢٨.   
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کوڕان و کچان کە لە شارەکەوە دەردەهێنرێن. ئەوەتا بۆ التان دێنە دەرەوە و ئێوەش 
تەماشای ڕەفتار و کردەوە�ان دەکەن و دڵنەوا�یی دەکرێن لەبەر ئەو بەاڵ�ەی بەسەر 
دڵنەوا�یی خۆتان  ئەوا  ڕەفتار و کردەوەی خراپی�ان دەب�نن،  ٢3 کە  ئۆرشەل�مم هێنا. 
دەکەن، چونکە ئەو کاتە دەزانن کە من بەبێ هۆ هەموو ئەوانەم تێ�دا نەکرد. ئەوە 

فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.«

ئۆرشەلیم دار مێوێکی بێ کەڵکە

مرۆڤ، ١5 ٢ »ئەی کوڕی  فەرمووم:  پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  فەرما�شتی   ئ�نجا  ١

بە بەراورد لەگەڵ لقی هەر دارێک لەو دارانەی لە دارستاندان، لقی دار مێو 
چ��ە؟ 3 ئا�ا دار لەم لقە دەبردرێت بۆ دروستکردنی هەر شتێک لە هەر کارێک، 
پیێدا هەڵبواسن؟  بۆ ئەوەی کەلوپەلێکی  �ان سنگۆلکەی د�واری لێ دروستبکەن 
و  دە�خوات  سەرەوە  هەردوو  لە  ئاگر  و  ئاگر  خۆراکی  بە  دەبێت  ئەوەی  4 دوای 

ناوەڕاستەکەی دەسووتێنێت، ئا�ا ئ�تر بە کەڵکی ه�چ شتێک دێت؟ 5 ئەو کاتەی 
کە ساغ بوو بە کەڵکی ه�چ نەدەهات، دوای ئەوەی ئاگر خواردی و سووتا ئ�تر 

چۆن بە کەڵک دێت؟
لەنێو  مێو  دار  لقی  وەک  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٦ »لەبەر 

لقەکانی دارستان، ئەوەی کردم بە خۆراکی ئاگر، ئاواش لە دان�شتووانی ئۆرشەل�م 
دەکەم. 7 ڕووی خۆم لەوان وەردەگێڕم. هەرچەندە لە ئاگر هاتوونەتە دەرەوە، بەاڵم 
ئاگرەکە دە�انخوات. کاتێک ڕووی خۆم لەوان وەردەگێڕم، ئەوا ئێوە دەزانن کە من 
�ەزدانم. ٨ خاکەکە وێران دەکەم، چونکە ناپاک��ان لەگەڵ کردم. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانی بااڵدەستە.«

چیرۆکێک دەربارەی بێوەفایپی ئۆرشەلیم

مرۆڤ، ١٦ ٢ »ئەی کوڕی  فەرمووم:  پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  فەرما�شتی   ئ�نجا  ١

”�ەزدانی  3 بڵێ:  و  بکەرەوە  خۆی  قێزەونەکانی  کارە  ڕووبەڕووی  ئۆرشەل�م 
لە خاکی  لەدا�کبوونت  و  ئەمە دەفەرموێت: ڕەچەڵەک  ئۆرشەل�م  بە  بااڵدەست 
کەنعان بوو. باوکت ئەمۆری بوو، دا�ک�شت ح�تی. 4 ئەو ڕۆژەی لەدا�ک بوو�ت 
ناوکت نەبڕاوە، بۆ پاکبوونەوە بە ئاو نەشوشترای، بە خوێ سوێر نەکرا�ت، قۆنداغ 
نەکرا�ت. 5 ه�چ چاوێک بە م�هرەبان��ەوە تەماشای نەکرد�ت و دڵی پیێت نەسووتا 
هەتا �ەکێک لەمانەت بۆ بکات، بەڵکو ئەو ڕۆژەی لەدا�ک بووی لەبەر بێزلێبوونەوە 

لە دەشتودەر فڕێدرا�ت.
٦ »”من بەالتدا تێ�ەڕ�م و ب�ن�م خەڵتانی خوێنی خۆت بوو�ت، کە لە خوێنی 

خۆتدا پاڵکەوتبوو�ت، پیێم فەرموو�ت: ’بژی!‘ 7 وەک ڕووەکی کێڵگە من خزمەتم 
کرد�ت بۆ ئەوەی پیێ بگە�ت، ئ�تر گەشەت کرد و گەورە بوو�ت و گە�شت�ت بە 
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تەمەنی هەرزەکاری. مەمکەکانت بناغە�ان دانا و مووی لەشت درێژبوو، ئەو کاتە 
تۆ ڕووتوقووت بوو�ت.

دامێنی  ئ�نجا  دڵدار�تە.  تەمەنی  ئەوەتا  ب�نی،  تۆم  و  تێ�ەڕ�م  بەالتدا  ٨ »”د�سان 

پە�مانم  و  خوارد  بۆت  سوێندم  و  داپۆشی  تۆم  ڕووتی  و   aدا بەسەرتدا  کراسەکەم 
لەگەڵتدا بەست، لەبەر ئەوە تۆ بوو�تە هی من. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

زە�ت چەورم  بە  ئ�نجا  پاککردەوە،  لێت  و خوێنەکەتم  تۆم شوشت  ئاو  ٩ »”بە 

 bدەر�ام مانگای  پیێستی  پیێاڵوی  و  لەبەرکرد�ت  نەخشێنراوم  ١٠ جلێکی  کرد�ت. 
تۆم  حەر�ر  بە  و  شانت  سەر  خستە  ناسکم  کەتانی  کەوا�ەکی  کرد�ت.  پیێ  لە 
پۆشی. ١١ بە خشڵ تۆم ڕازاندەوە، بازنم لە دەستت کرد، ملوانکەم لە مل کرد�ت، 
١٢ خەزێمم لە لووتت کرد، گوارەشم لە گوێت کرد و تاجی جوان�م لە سەرت نا. 

١3 جا بە زێڕ و ز�و خۆتت ڕازاندەوە، کەتانی ناسک و حەر�ر و قوماشی نەخشێنراو 

بوو�ت،  زۆر جوان  زۆر  زە�تت خوارد.  و  هەنگو�ن  و  ئارد  باشتر�ن  بوو.  بەرگت 
نەتەوەکان  لەنێو  ناوبانگت  جوان�ت  ١4 لەبەر  شاژن.  بب�تە  بوو�ت  ئەوە  ش�اوی 
دەرکرد، چونکە بەهۆی شکۆمەند�ی�ەکەم کە پیێم بەخش�بوو�ت جوان��ەکەت تەواو 

بوو. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
١5 »”بەاڵم تۆ پشتت بە جوان��ەکەت و بە ناوبانگت بەست، لەشفرۆش�ت کرد 

و لەشفرۆش��ەکەتت بەسەر هەموو ڕێبوارێکدا ڕشت و جوان��ەکەت بووە هی ئەو. 
خۆت  بۆ  بەرزا�ی�ەکانت  سەر  ڕازاوەکانی  نزرگە  و  برد  خۆتت  جلوبەرگەکەی  ١٦ لە 

دروستکرد و لەسەری لەشفرۆش�تc کرد، شتێک کە نە بووە و نە دەبووا�ە ببێت. 
بتی  لەوان  و  دا�ت  پیێم  برد کە  من  ز�وەکەی  و  زێڕ  لە  ١7 کەلوپەلی جوان��ەکەت 

نەخشێنراوەکانی  ١٨ جلە  کردن.  لەگەڵ  لەشفرۆش�ت  تۆ  و  دروستکرد  نێر�نەت 
دانا.  لەبەردەم�ان  منت  بخووری  و  زە�ت  و  داپۆشی  پیێ  ئەوانت  و  برد  خۆتت 
١٩ هەروەها ئەو خواردنەی کە بە تۆم دا، لە باشتر�ن ئارد و زە�ت و هەنگو�ن، تۆ 

ئەوە�ە کە  پیێشکەشت کرد، ئەمەش  بۆنخۆش  بتانە وەک بخووری  ئەو  لەبەردەم 
ڕوو�داوە. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

٢٠ »”ئەو کوڕ و کچانەت برد کە بۆ منت ببوو، سەرت بڕ�ن و بۆ بتەکانت کردە 

بەس  لەشفرۆش��ەکەت  ئا�ا  بتەکانت کردن.  پیێشکەشی  قوربانی، وەک خواردن 
نەبوو؟ ٢١ هات�ت و منداڵەکانی من�شت سەربڕی و بە ئاگر سووتاندنت بۆ بتەکان؟ 
بەب�ر  الو�یێت�ت  سەردەمی  لەشفرۆش��ەکەت،  و  قێزەونەکانت  نەر�تە  هەموو  ٢٢ لە 

نەهاتەوە، ئەو کاتەی کە ڕووتوقووت بوو�ت و خەڵتانی خوێنی خۆت بوو�ت.
هەموو  دوای  تۆ!  قوڕبەسەر  قوڕبەسەر!  دەفەرموێت:  بااڵدەست  ٢3 »”�ەزدانی 

a ٨ دەربڕ�نێک بۆ مارەبڕ�ن.  

b ١٠ مانگای دەر�ا: بڕوانە دەرچوون ٢5 :5  .  

c ١٦ بە واتای لەشفرۆشی جەستە�یی و ڕۆح�ش دێت. بەو کەسە دەگوترێت کە الف لێدەدات بەوەفا�ە بۆ �ەزدان، بەاڵم لە هەمان کاتدا ستا�ش و قوربانی بۆ خودا�ەکی 

د�کە دەکات. واتە لە بنەڕەتدا کەسەکە بێوەفا�ە لەگەڵ �ەزدان، هەروەک چۆن ژن ناپاکی لە مێردەکەی بکات.  
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گۆڕەپانێکدا  هەموو  لە  بەرزت  نزرگەی  و  گومەز  خۆت  بۆ  ٢4 تۆ  خراپەکانت، 
و  نا  بن�اد  خۆتت  بەرزی  نزرگەی  ڕێگا�ەک  هەموو  ٢5 لەسەر  دروستکرد. 
جوان��ەکەتت گاڵوکرد، ناوگەڵت بۆ هەموو ڕێبوارێک کردەوە و لەشفرۆش�ت زۆر 
کرد. ٢٦ لەگەڵ خەڵکی م�سری دراوسێت کە هەوەسبازن لەشفرۆش�ت کرد و بە 
ئێوە  بۆ  دەستم  من�ش  ئەوە  ٢7 لەبەر  کردم.  پەستت  بەدڕەوشت��ەکەت  ز�ادکردنی 
درێژ کرد و بەشە خاکەکەی تۆم کەم کردەوە و تۆم دا�ە دەست چاوبرس��ەکان، 
دەکرد.  تۆ  ڕەفتاری  لە  شەرم�ان  کە  فەلەست��ەکان،  کچانی  لێتە،  ڕق�ان  ئەوانەی 
لەشفرۆش�ت کرد،  ئاشور�ی�ەکان�شدا  لەگەڵ  و  نەبوو�ت، هات�ت  تێر  ٢٨ بەاڵم کە 

هەتا  لەشفرۆش��ەکەتت  ئەوەش  ٢٩ سەرەڕای  نەبوو�ت.  تێر  هەر  ئەوەشدا  لەگەڵ 
خاکی بازرگانە بابل��ەکان فراوان کرد، بەمەش هەر تێر نەبوو�ت.

ئەم  هەموو  کە  نەخۆشە،  چەند  دڵت  دەفەرموێت:  بااڵدەست  3٠ »”�ەزدانی 

لەسەر  3١ گومەزی خۆتت  بەڕەاڵ.  لەشفرۆشێکی  کارانەت کرد، وەک کردەوەی 
هەموو ڕێگا�ەک بن�اد نا، نزرگەی بەرز�شت لە هەموو گۆڕەپانێک، بەاڵم تۆ بە 

پیێچەوانەی لەشفرۆشانەوە بوو�ت، چونکە کرێت ڕەت دەکردەوە.
دەبات!  بێگانان  مێردەکەی  جێیی  لە  کە  ئەوەی  بەدڕەوشت،  ژنی  3٢ »”ئەی 

33 هەموو لەشفرۆشێک کرێ وەردەگرێت، بەاڵم تۆ د�ار�ت دا�ە هەموو دۆستەکانی 

خۆت، بەرت�لت دانێ هەتا لە هەموو ال�ەکەوە بێن و داوێن��س�ت لەگەڵ بکەن. 
34 جا لە لەشفرۆش��ەکەتدا پیێچەوانەی لەشفرۆشانی د�کە بوو�ت، چونکە بەدوای 

تۆ نەدەکەوتن بۆ لەشفرۆشی، بەڵکو تۆ کرێت دەدا و ه�چ کرێی�ەک بە تۆ نەدەدرا، 
جا بە پیێچەوانەوە بوو�ت.

3٦ �ەزدانی  بگرە،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  گوێ  لەشفرۆش،  ئەی  35 »”جا 

لە  و  دادڕی  شەرمی خۆتت  پەردەی  ئەوەی  لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست 
بتە  لەبەر هەموو  لەشفرۆش��ەکەت لەگەڵ دۆستانت ڕووت�ت دەرکەوت، هەروەها 
هەموو  37 من  کرد،  ئەوان  بە  پیێشکەش  منداڵەکانت  خوێنی  کەوا  قێزەونەکانت 
ئەوانەی  هەموو  لەگەڵ  بۆ�ان،  بوو�ت  بەچێژ  ئەوانەی  کۆدەکەمەوە  دۆستانت 
خۆشت و�ستن و هەموو ئەوانەی ڕقت لێ�ان بوو، هەموو�ان لەسەرت کۆدەکەمەوە 
3٨ من  بکەن.  ڕووت��ەکەت  هەموو  تەماشای  هەتا  دەردەخەم،  بۆ�ان  ڕووت�ت  و 
تووڕە�یی  خوێنی  و  دەدەم  بەسەردا  خوێنڕێژەکانت  و  داوێن��سەکان  ژنە  حوکمی 
دەستی  3٩ دەتدەمە  دەهێنم.  بەسەردا  خۆمتان  هەڵچوونی  دڵگەرمی  و  تۆڵەسێنەر 
لەبەر  جلەکانت  و  دەڕووخێنن  بەرزەکانت  نزرگە  و  گومەز  ئ�نجا  دۆستەکانت، 
دادەکەنن. کەرەستەی خۆڕازاندنەوەکەت دەبەن و بە ڕووتوقووتی جێت دەهێڵن. 
4٠ چەتە دەهێننە سەرت و بەردبارانت دەکەن و بە شمشێرەکان�ان لەتوپەتت دەکەن. 

لە  ئافرەتان سزات دەدەن،  لەبەرچاوی زۆر  ئاگر دەسووتێنن و  بە  4١ خانووەکانت 

نادە�تە دۆستەکانت. 4٢ دوای ئەوە تووڕە�یی  لەشفرۆشی ڕات دەگرم و چ�تر کرێ 
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خۆم لەسەرت هێور دەکەمەوە، جا ئ�رە�ی�م لەسەرت نامێنێت و هێمن دەبمەوە و 
چ�تر تووڕە نابم.

ئەمانە  بە هەموو  بەڵکو  نەهاتەوە،  بەب�ر  ئەوەی سەردەمی الو�یێت�ت  43 »”لەبەر 

ئا�ا  دەهێنمەوە.  خۆتدا  بەسەر  کردەوەکانت  بێگومان  من�ش  جا  کردم،  تووڕەت 
لەسەر هەموو نەر�تە قێزەونەکانت بێ شەرم�ت نەکردووە؟ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی 

بااڵدەستە.
و  دەهێننەوە  پەندێک  تۆوە  لەبارەی  دەدوێن،  پەند  بە  ئەوانەی  44 »”هەموو 

دەڵێن: ’دا�ک چۆن بێت کچ�ش وا�ە.‘ 45 تۆ کچی دا�کی خۆت�ت کە ڕقی لە 
لە  ڕق�ان  تۆ خوشکی خوشکەکانی خۆت�ت کە  منداڵەکان��ەتی، هەروەها  و  مێرد 
مێرد و منداڵەکانی خۆ�ان بوو. دا�کت ح�تی بوو و باوکت ئەمۆری. 4٦ خوشکە 
بوو،  ن�شتەجێ  باکوورت  الی  کچەکانی  لەگەڵ  کە  بوو،  سام�رە  گەورەکەت 
باشوورت  الی  کچەکانی  لەگەڵ  کە  بوو،  سەدۆم  بچووکەکەشت  خوشکە 
قێزەونەکانی  نەر�تە  وەک  و  ڕۆ�شت�ت  ئەواندا  ڕێگای  بە  47 تۆ  بوو.  ن�شتەجێ 
ئەوانت کرد، بەاڵم وەک ئەوەی تەنها ئەوەندە کەم بێت، جا لە هەموو کارەکانت 
زووتر لەوان گەندەڵتر بوو�ت. 4٨ �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، 

سەدۆمی خوشکت و کچەکانی هەرگ�ز وەک تۆ و کچەکانی تۆ�ان نەکرد.
4٩ »”ئەمە تاوانی سەدۆمی خوشکت بوو: خۆی و کچەکانی لووتبەرز، زۆرخۆر، 

بێ خەم و کەمتەرخەم بوون، �ارمەتی هەژار و نەدار�ان نەدەدا. 5٠ جا لە خۆ�ان 
با�یی بوون و کارە قێزەونەکان�ان لەبەردەمم ئەنجام دا، لەبەر ئەوە من�ش هەروەک 
نەکرد،  گوناهی  تۆ  گوناهەکانی  ن�وەی  بە  5١ سام�رەش  داماڵی.  ئەوانم  ب�ن�ت، 
بەڵکو لەوان ز�اتر کاری قێزەونت کرد و بە هەموو ئەو گاڵو�ی�انەی کە کردت وات 
کرد خوشکەکانت لە چاو تۆدا ڕاستودروست بن. 5٢ ئەی ئەوەی خەر�ک بووی 
بە گوناهەکانت  بگرە.  ئابڕووچوون  بەرگەی  تۆش  بکە�ت،  بێتاوان  خوشکەکانت 
کە ز�اتر لەوان پیێ�ان گاڵو بوو�ت، خوشکەکانت لە تۆ ڕاستودروستترن، هەروەها 
شەرمەزاربە و دەست بە ئابڕووی خۆتەوە بگرە، چونکە وات کرد خوشکەکانت لە 

چاو تۆدا ڕاستودروست بن.
و کچەکان�ان  سام�رە  و  بەخت�اری سەدۆم  و  ڕاپیێچکراوان  ئەوەشدا  53 »”لەگەڵ 

دەگەڕێنمەوە، هەروەها ڕاپیێچکراوان و بەخت�اری تۆش لەنێو ئەواندا دەگەڕێنمەوە، 
ئەوەی  هەموو  لە  ب�ت  شەرمەزار  و  بگر�ت  ئابڕووچوونت  بەرگەی  ئەوەی  54 بۆ 

کردت کە دڵنەوا�یی ئەوانت کرد. 55 خوشکەکانت، سەدۆم و کچەکانی و سام�رە 
دەگەڕێنەوە دۆخی  و کچەکان�شت  تۆ  دەگەڕێنەوە دۆخی جاران�ان.  و کچەکانی 
سەدۆمی خوشکت  باسی  نەدەهات  دەمتدا  بە  ف�زلێدانت  ڕۆژی  5٦ لە  جارانتان. 
ڕ�سوا�یی  سەردەمی  لە  وەک  خراپەکار�ت،  ئاشکرابوونی  لە  57 بەر  بکە�ت، 
لە  ئەوانەی  فەلەست��ەکان  دەوروبەری، کچانی  ئەوانەی  هەموو  و  ئەدۆم  کچانی 
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هەموو ال�ەکەوە سووکا�ەت�ت پیێ دەکەن. 5٨ خۆت ئەنجامی بێ شەرمی و نەر�تە 
قێزەونەکانت دەگر�تە ئەستۆ. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ڕەفتارەکەت  شا�ستەی  بە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  5٩ »”�ەزدانی 

هەڵسوکەوتت لەگەڵدا دەکەم، لەبەر ئەوەی بە شکاندنی پە�مانەکەم سووکا�ەت�ت 
لە  کە  دەهێنمەوە  بەب�ر  خۆمت  پە�مانەکەی  من  ٦٠ بەاڵم  کرد.  من  سوێندی  بە 
 aپە�مانێکی هەتاهەتا�ی�ت ئێستاش  تۆدا گرێم دابوو،  سەردەمی الو�یێت�ت لەگەڵ 
دەب�ت  شەرمەزار  و  ب�ردەکەوێتەوە  خۆت  کردەوەکانی  ٦١ ئ�نجا  دەبەستم.  لەگەڵ 
دە�انکەم  وەردەگر�ت،  بچووکەکانت  خوشکە  و  گەورەکانت  خوشکە  کاتێک 
بە کچی تۆ، بەاڵم نەک بەگوێرەی پە�مانەکەی من لەگەڵ تۆ. ٦٢ بەم جۆرە من 
پە�مانی خۆم لەگەڵ تۆدا دەبەستم، ئ�تر تۆ دەزان�ت کە من �ەزدانم. ٦3 ئەو کاتەی 
شەرمەزار  و  دەکەوێتەوە  ب�رت  ئ�نجا  دەکەم،  کردەوەکانت  هەموو  بۆ  کەفارەت 
فەرما�شتی  ئەوە  ناکە�تەوە.  دەمت  هەرگ�ز  شەرمەزار�ی�ەکەت  لەبەر  ئ�تر  دەب�ت، 

�ەزدانی بااڵدەستە.“«

دوو هەڵۆ و دار مێوێک

مرۆڤ، ١7 ٢ »ئەی کوڕی  فەرمووم:  پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  فەرما�شتی   ئ�نجا  ١

”�ەزدانی  3 بڵێ:  و  بهێنەوە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  بۆ  پەندێک  و  مەتەڵێک 
بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: هەڵۆ�ەکی مەزنی باڵ بەهێزی شاپەڕ درێژی پەڕپەڕی 
4 بەرزتر�ن  ن�شتەوە،  ئورزێک  دار  لووتکەی  لەسەر  لوبنان.  هاتە  ڕەنگاوڕەنگ 

چڵەکەشی قرتاند و هێنای بۆ خاکی بازرگانی و لە شاری بازرگانەکان چاندی.
بەپی�تدا  زەو�ی�ەکی  لە  و  برد  ئێوەی  خاکەکەی  تۆوی  هەندێک  5 »”هەروەها 

٦ ڕوا و بوو بە دار  ئاوێکی زۆر وەک داری بی چاندی.  چاندی. بردی و لەدەم 
مێوێکی پەل باڵو و قەد کورت، لقەکانی بەرەو الی هەڵۆکە سووڕانەوە، ڕەگەکەشی 

لەژێر خۆ�دا بوو، جا بوو بە دار مێو و لقی دا و چڵ و چرۆی کرد.
دار  ئ�تر  بوو.  زۆر  پەڕی  و  بەهێز  باڵەکانی  و  زل  هەبوو،  د�کە  7 »”هەڵۆ�ەکی 

مێوەکە لەو شوێنەی کە تێ�دا چێنرابوو ڕەگی درێژ کردەوە بۆ الی هەڵۆکە، لق�شی 
بەرەو الی ئەو هاو�شت بۆ ئەوەی ئاوی لێ وەربگرێت. ٨ ئەگەرچی لە کێڵگە�ەکی 
باش و لە دەم ئاوی زۆردا چێنرابوو، هەتا لقەکانی نەشونما بکات و بەر بگرێت، 

ببێتە دار مێوێکی باڵو.“
ئا�ا  دەبێت؟  سەرکەوتوو  ئا�ا  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  ٩ »بڵێ: 

هەموو گەاڵی  بێت؟  هەتا وشک  ناڕنرێت  بەرەکەی  و  هەڵناکێشرێت  ڕەگەوە  لە 
ناکات  زۆر  خەڵکێکی  و  بەهێز  بازووێکی  بە  پیێو�ست  دەبێت  وشک  لقەکانی 
هەتا لە ڕەگەوە هەڵ�بکێشن. ١٠ ئەگەر بشچێنرێتەوە، ئا�ا گەشە دەکات؟ ئا�ا وەک 

a ٦٠ بڕوانە 37 :٢٦، �ەرم�ا 3١ :3١ -34 و ئ�شا�ا 5٩ :٢١ و ٦١ :٨.   
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لێیی  شوێنەی  لەو  نابێت؟  وشک  تەواوی  بە  دابێت  لێیی  ڕۆژهەاڵت  بای  ئەوەی 
ڕواوە وشک نابێت؟“«

�اخی  بنەماڵەی  ١٢ »بە  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١١ ئ�نجا 

پاشای  و  ئۆرشەل�م  هاتە  بابل  پاشای  بڵێ:  تێگە�شتن؟  پەندە  لەم  ”ئا�ا  بڵێ: 
�ەهودا و م�رەکانی برد و لەگەڵ خۆی ڕاپیێچی کردن بۆ بابل. ١3 ئ�نجا لە توخمی 
شاهانە کەسێکی هەڵبژارد و پە�مانێکی لەگەڵدا بەست و سوێندی دا. سەرەڕای 
بێت  پاشا�ەت��ەکە سووک  ئەوەی  ١4 بۆ  کرد  ڕاپیێچ  ڕابەرانی خاکەکەشی  ئەوەش، 
و بەرز نەبێتەوە و پە�مانەکەی نەشکێت و جێگ�ر بێت. ١5 بەاڵم پاشا لێیی �اخی 
بوو بەوەی نێردراوانی خۆی بۆ م�سر نارد بۆ ئەوەی ئەسپ و سوپا�ەکی گەورەی 
بداتێ. ئا�ا سەرکەوتوو دەبێت؟ ئا�ا ئەوەی ئەمە بکات دەرباز دەبێت؟ �ان ئەوەی 

پە�مان بشکێنێت دەرباز دەبێت؟
١٦ »”�ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، لە شوێنی ئەو پاشا�ەی 

کە کردی بە پاشا، ئەوەی سووکا�ەتی بە سوێندەکەی کرد و پە�مانەکەی شکاند، 
لەالی ئەو لە ناوەڕاستی بابل دەمرێت. ١7 ف�رعەون�ش بە سوپای گەورە و خەڵکێکی 
بێشومارەوە ناتوانێ لە جەنگدا �ارمەتی بدات، ئەو کاتەی سەنگەر لێ دەدرێت و 
قوللە بن�اد دەنرێت بۆ لەناوبردنی خەڵکێکی زۆر. ١٨ ئەوەی سووکا�ەتی بە سوێند 
کرد و پە�مانی شکاند، دەستی دا�ە دەست و سەرەڕای ئەوەش هەموو ئەمانەی 

کرد، دەرباز نابێت.
سزای  خۆم،  گ�انی  بە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ١٩ »”لەبەر 

منی شکاند.  پە�مانەکەی  و  کرد  سوێندەکەم  بە  ئەوەی سووکا�ەتی  لەبەر  دەدەم 
لەسەر  بابل و  بە داوی منەوە دەبێت و دە�هێنمە  بۆ دادەنێمەوە،  ٢٠ تۆڕی خۆمی 

لەشکرە  ٢١ هەموو  بەسەردا دەسەپیێنم.  لەوێ حوکمی  لە منی کرد  ناپاک��ەی  ئەو 
ڕاکردووەکەی بە شمشێر دەکوژرێن و ئەوانەش کە دەمێننەوە بەرەو ڕووی هەموو 

با�ەک پەرتەوازە دەبن، جا ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.
ئورزێک  دار  لووتکەی  لە  من�ش  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٢٢ »”�ەزدانی 

کێوێکی  لەسەر  و  دەکەمەوە  لێ  چڵەکانی  لە  چڵێک  دە�ڕوێنم،  و  دەبەم  لقێک 
لێ  لقی  جا  دە�ڕوێنم،  ئ�سرائ�ل  بەرزی  چ�ای  ٢3 لە  دە�ڕوێنم.  سەرکەش  بەرزی 
دەڕوێت و بەر دەگرێت و دەبێت بە دار ئورزێکی گەورە، هەموو جۆرە باڵندە�ەک 
ن�شتەجێ  لقەکانی  سێبەری  لەژێر  باڵدارێک  هەموو  دەبێت،  ن�شتەجێ  لەناوی 
دەبێت. ٢4 ئەو کاتە هەموو درەختەکانی دەشتودەر دەزانن کە من �ەزدانم ئەوەی 
وشک  سەوزەکەش  ئەوەی  دەکاتەوە،  بەرز  نزم  داری  و  دەکاتەوە  نزم  بەرز  داری 

دەکات و چرۆ بە دارە وشکەکە دەکات.
»”من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو، هەروەها بەجێیی دەهێنم.“«
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ئەو گیانەی گوناه بکات، ئەو دەمرێت

بەسەر ١٨ پەندە  ئەم  ٢ »بۆچی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم   فەرما�شتی  ١

خاکی ئ�سرائ�لدا هەڵدەدەن و دەڵێن:

  »”باوکان بەرس�لە�ان خوارد،
ددانی منداڵەکان ئاڵ دەبنەوە“؟   

3 »�ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، ئ�تر بۆتان نابێت ئەم پەندە 

باوک  گ�انی  منە،  هی  گ�انێک  هەموو  4 چونکە  بڵێن،  و  بهێننەوە  ئ�سرائ�لدا  لە 
وەک گ�انی منداڵ، هەردووک�ان هی منن. ئەو کەسەی گوناه بکات، هەر ئەو 

کەسە دەمرێت.

5 »گر�مان ئەگەر پی�اوێکی ڕاستودروست هەبێت و  
دادوەری و ڕاستودروستی بکات:   
٦ لە نزرگەی سەر چ�اکان نەخوات و  

چاوی بۆ بتەکانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل هەڵنەبڕێت؛   
  ژنی کەسێکی د�کە گاڵو نەکات و

لەگەڵ ئافرەت جووت نەبێت لە ڕۆژانی خوێنلێچوونی؛   
7 ستەم لە کەس نەکات،  

بەڵکو بارمتەی قەرزدار بگەڕێنێتەوە؛   
  ماڵی کەس زەوت نەکات،

بەڵکو نانی خۆی بداتە برسی و   
جل بکاتە بەر ڕووت؛   

٨ پارە بە سوو نەدات و  
نرخی شتومەک گران نەکات؛   

  دەستی لە ستەمکاری بگێڕێتەوە و
لەنێوان مرۆڤ و مرۆڤدا دڵسۆزانە دادوەری بکات.   

٩ فەرزەکانم پە�ڕەو بکات و  
بە ڕەوا�یی حوکمەکانم بەجێبهێنێت.   

  ئەوا ئەو پی�اوە ڕاستودروستە،
بێگومان دەژ�یێت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

�ان  بکات،  خوێنڕێژی  �ان  توندوت�ژی  هەبێت،  کوڕێکی  ئەگەر  ١٠ »گر�مان 

�ەکێکی د�کە لەم کارانەی ١١ کە باوکی نە�کردووە:

  »لە نزرگەی سەر چ�اکان بخوات،
  ژنی کەسێکی د�کە گاڵو بکات،
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 ١٢ ستەم لە هەژار و نەدار بکات،
  شتی خەڵکی زەوت بکات،

  قەرز نەداتەوە،
  چاوی بۆ بتەکان هەڵببڕێت،
  کاری قێزەون ئەنجام بدات،

 ١3 پارە بە سوو بدات و نرخی شتومەک گران بکات.

ئا�ا دەژ�یێت؟ ناژ�یێت! لەبەر ئەوەی هەموو ئەم کارە قێزەونانەی کردووە، بێگومان 
دەکوژرێت، خوێنی لە ملی خۆی دەبێت.

١4 »بەاڵم گر�مان ئەگەر ئەو کوڕەش کوڕێکی بوو و هەموو گوناهەکانی باوکی 

ب�نی کە کردی و وەک ئەوی نەکرد:

 ١5 »لە نزرگەی سەر چ�اکان نەخوات،
چاوی بۆ بتەکانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل هەڵنەبڕێت،   

  ژنی کەسێکی د�کە گاڵو نەکات،
 ١٦ ستەم لە کەس نەکات،
داوای بارمتە نەکات و   

  ه�چ شتێک زەوت نەکات،
بەڵکو نانی خۆی بداتە برسی و   

جل بکاتە بەر ڕووت،   
 ١7 دەستی لە ستەمکاری بگێڕێتەوە،

سوو وەرنەگرێت و نرخی شتومەک گران نەکات،   
  بەڵکو حوکمەکانم بەجێبهێنێت و فەرزەکانم پە�ڕەو بکات.

ئەوەی  لەبەر  باوکی  ١٨ بەاڵم  دەژ�یێت.  بێگومان  نامرێت،  باوکی  تاوانی  بە  ئەو 
ستەمی کردووە و ماڵی براکەی زەوت کردووە و ئەوەی باش ن��ە لەنێو گەلەکەی 

کردوو�ەتی، ئەو بە تاوانی خۆی دەمرێت.
١٩ »ئێوە دەڵێن: ”بۆچی کوڕ تاوانی باوکی هەڵناگرێت؟“ کە کوڕ ڕاستودروستی 

و دادپەروەری ئەنجام داوە، هەموو فەرزەکانی منی بەجێهێناوە و کاری پیێ کردووە، 
کەسە  ئەو  هەر  دەکات،  گوناه  کەسەی  ٢٠ ئەو  دەژ�یێت.  بێگومان  ئەوە  لەبەر 
دەمرێت. کوڕ تاوانی باوکی هەڵناگرێت و باوک�ش تاوانی کوڕەکەی هەڵناگرێت. 
کەسی ڕاستودروست ڕاست��ەکەی بۆ خۆ�ەتی و کەسی خراپەکار�ش خراپەکەی بۆ 

خۆ�ەتی.
٢١ »بەاڵم ئەگەر خراپەکار لە هەموو گوناهەکانی کە کردوو�ەتی گەڕا�ەوە، هەموو 

فەرزەکانی منی بەجێهێنا و دادوەری و ڕاستودروستی ئەنجام دا، بێگومان دەژ�یێت 
کردارە  بەو  ناکرێن،  باس  کردوو�ەتی  کە  �اخ�بوونەکانی  ٢٢ هەموو  نامرێت.  و 
دەفەرموێت:  بااڵدەست  ٢3 �ەزدانی  دەژ�یێت.  کردوو�ەتی  کە  ڕاستودروستانەی 
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ڕەفتارەکانی  لە  کە  ن�م  شادمان  ئا�ا  دەبم؟  دڵخۆش  خراپەکار  مردنی  بە  من  ئا�ا 
بگەڕێتەوە و بژ�یێت؟

٢4 »لەگەڵ ئەوەشدا، ئەگەر مرۆڤی ڕاستودروست�ش لە ڕاستودروست��ەکەی گەڕا�ەوە 

ئا�ا  بکات،  قێزەونەکانی خراپەکار  کردەوە  هەموو  وەک  و  بدات  ئەنجام  تاوان  و 
بەو  ناکرێن.  باس  کردوو�ەتی  کە  ڕاستودروستانەی  کردارە  ئەو  هەموو  دەژ�یێت؟ 

ناپاک��ەی کە کردوو�ەتی و بەو گوناهەی کە ئەنجامی داوە دەمرێت.
٢5 »ئێوەش دەڵێن: ”ڕێگای پەروەردگار دادپەروەرانە ن��ە.“ ئێستا ئەی بنەماڵەی 

ئێوە  ڕێگاکانی  �ان  ن��ە؟  دادپەروەرانە  من  ڕێگای  ئا�ا  بگرن:  گوێ  ئ�سرائ�ل، 
خۆی  ڕاستودروست��ەکەی  لە  ڕاستودروست  کەسی  ٢٦ ئەگەر  ن�ن؟  دادپەروەرانە 
تاوانەی  ئەو  بەهۆی  دەمرێت،  بەهۆ�ەوە  ئەوا  بدات،  ئەنجام  تاوان  و  بگەڕێتەوە 
کە ئەنجامی داوە دەمرێت. ٢7 بەاڵم ئەگەر خراپەکار لە خراپەکەی کە کردوو�ەتی 
بگەڕێتەوە، دادوەری و ڕاستودروستی ئەنجام بدات، ئەوا ژ�انی خۆی دەپارێزێت. 
٢٨ لەبەر ئەوەی هەموو �اخ�بوونەکانی خۆی کە کردبووی ب�نی و لێ�ان گەڕا�ەوە، ئەوا 

بێگومان دەژ�یێت و نامرێت. ٢٩ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل�ش دەڵێن: ”ڕێگای پەروەردگار 
دادپەروەرانە ن��ە.“ ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا ڕێگاکانی من دادپەروەرانە ن�ن؟ 

�ان ڕێگاکانی ئێوە دادپەروەرانە ن�ن؟
ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی  ئەی  دەفەرموێت:  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  3٠ »لەبەر 

دادگا�ی�تان دەکەم، هەر�ەکەتان بەگوێرەی ڕەفتاری خۆی. تۆبە بکەن و لە هەموو 
3١ هەموو  ڕێگاتان.  لە  کۆسپ  بە  نابێت  تاوان  و  بگەڕێنەوە  �اخ�بوونەکانتان 
�اخ�بوونەکانتان کە پیێیی �اخ�بوون فڕێبدەن، دڵێکی تازە و ڕۆحێکی تازە بۆ خۆتان 
بەدەستبهێنن. ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، بۆچی بمرن؟ 3٢ چونکە من بە مردنی ه�چ 
کەسێک دڵخۆش نابم، جا تۆبە بکەن و بژ�ن! ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

الوانەوەیەک بۆ میرانی ئیسرائیل

 »تۆش بۆ م�رانی ئ�سرائ�ل بالوێنەوە و ٢ بڵێ:١٩ ١

»”دا�کت چ شێرێک بوو   
لەناو شێران!   

  لەنێو جوانە شێران پاڵی دا�ەوە و
بەچکەکانی خۆی بەخێو کرد.   

3 �ەکێک لە بەچکەکانی خۆی پیێگە�اند،  
بوو بە شێرێکی بە توانا.   
  فێری ڕاوکردنی نێچ�ر بوو،

مرۆڤ�شی خوارد.   
4 کە نەتەوەکان هەواڵ�ان ب�ست،  
چاڵ�ان بۆ هەڵکەند و گرت�ان،   
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  بۆ خاکی م�سر
بە تەوق هێنا�ان.   

5 »”کاتێک دا�کەکە ب�نی کە ئاواتەکەی نەهاتە دی،  
ئ�تر ئومێد بڕ بوو،   

  هات و �ەکێکی د�کەی لە بەچکەکانی گرت و
کردی بە شێرێکی بە توانا.   
٦ لەنێو شێران کەوتە هاتوچۆ،  

چونکە بووە شێرێکی بە توانا.   
  فێری ڕاوکردنی نێچ�ر بوو،

مرۆڤ�شی خوارد.   
7 قەاڵکانی ئەوانی تێکشکاندن و  

شارۆچکەکانی کاول کردن،   
  خاکەکە و هەرچی تێ�دا�ە

لەبەر دەنگی نەڕەی تۆق�ن.   
٨ نەتەوەکان لە هەرێمەکانی دەوروبەری  

لە دژی کۆبوونەوە.   
  تۆڕ�ان هەڵدا�ە سەری،

ئەو�ش کەوتە چاڵەکە�انەوە.   
٩ بە تەوقەوە خست�انە ناو قەفەزەوە،  

هێنا�انە الی پاشای بابل.   
  برد�انە ناو ز�ندان،

تاکو ئ�تر لەسەر چ�اکانی ئ�سرائ�ل   
  نەڕەی نەب�سترێت.

 ١٠ »”دا�کت وەک دار مێوێک بوو لە ڕەزەکەی تۆدا،
کە لەدەم ئاو چێنرا.   

  لەبەر زۆری ئاو،
چڕ و بەردار بوو.   

 ١١ لقی بەهێزی هەبوو،
کە گونجاوە بۆ داردەستی فەرمانڕەوا�ان.   

  بااڵی کرد و هەڵکشا
بەناو لقە پڕگەاڵکاندا،   

  لە بەرزی و زۆری چڵەکانی
دەرکەوت و ب�نرا.   

 ١٢ بەاڵم بە ڕق و ق�نەوە هەڵکێشرا و
فڕێدرا�ە سەر زەوی.   
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  بای ڕۆژهەاڵت لێ�دا و وشکی کرد،
بەرەکەی هەڵوەراند،   

  لقە بەهێزەکانی وشک بوون و
ئاگر هەڵ�ان�لووشی.   

 ١3 ئێستا وا لە چۆڵەوان�دا چێنراوە،
لە خاکێکی وشک و ت�نوودا.   
 ١4 لە �ەکێک لە لقە گەورەکان��ەوە

ئاگری گرت و بەرەکەی هەڵلووشی.   
  ئێستا ه�چ لقێکی بەهێزی نەماوە

کە بۆ داردەستی فەرمانڕەوا�ان گونجاو بێت.“   

ئەمە الوانەوە�ە و لە کاتی ش�نگێڕان دەگوترێتەوە.«

ئیسرائیل لە یەزدان یاخی بوو

پی�رانی ٢٠ لە  کەسانێک   a،حەوتەم ساڵی  پیێنجی  مانگی  دەی  لە  بوو   ئەوە  ١

ئ�سرائ�ل هاتن بۆ پرس�ارکردن لە �ەزدان، جا لەبەردەممدا دان�شتن.
مرۆڤ،  کوڕی  3 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ٢ ئ�نجا 

لەگەڵ پی�رانی ئ�سرائ�ل بدوێ و پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 
ئا�ا ئێوە هاتوون هەتا پرس�ار لە من بکەن؟ بە گ�انی خۆم! ناهێڵم ئێوە پرس�ارم لێ 

بکەن، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“
دەدە�ت؟  حوکم  تۆ  ئا�ا  مرۆڤ،  کوڕی  ئەی  دەدە�ت؟  حوکم�ان  4 »ئا�ا 

ڕووبەڕووی نەر�تە قێزەونەکانی باوباپی�رانی خۆ�ان بکەرەوە، 5 پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی 
بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ئەو ڕۆژەی ئ�سرائ�لم هەڵبژارد سوێندم بۆ بنەماڵەی 
و  خواردن  بۆ  سوێندم  ناساند،  پیێ�ان  خۆمم  م�سردا  خاکی  لە  خوارد،  �اقوب 
لە  کە  خواردن  بۆ  سوێندم  ڕۆژەدا  ٦ لەو  پەروەردگارتانم.‘  �ەزدانی  ’من  فەرمووم: 
خاکی م�سر دەر�اندەهێنم و دە�انبەم بەرەو خاکێک کە خۆم بەدوا�دا گەڕابووم 
بۆ�ان، ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت، باشتر�نی هەموو خاکەکانە. 7 پیێم فەرموون: 
’هەر�ەکە لە ئێوە با ئەو وێنە قێزەونانەی کە سەرنجی ڕاکێشاون و خۆشتان دەوێن، 
�ەزدانی  من  مەکەن.  گاڵو  خۆتان  م�سر  بتەکانی  بە  و  دووربخەنەوە  خۆتان  لە 

پەروەردگارتانم.‘
٨ »”بەاڵم لێم �اخی بوون و نە�انو�ست گوێم لێ بگرن، کەس�ان وێنە گاڵوەکانی 

بەرچاوی فڕێنەدا کە سەرنجی ڕاکێشابوون، واز�ان لە بتەکانی م�سر نەهێنا. لەبەر 
ئەوە ب�رم لەوە دەکردەوە، تووڕە�یی خۆم�ان بەسەردا ببارێنم و لە ناوەڕاستی خاکی 
پیێناوی  لە  کردم  من  ئەوەی  ٩ بەاڵم  هەڵبڕێژم.“  پیێدا  خۆم�ان  هەڵچوونی  م�سردا 

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە چواردەی مانگی هەشت ساڵی 5٩١ی پیێش 

زا�ی�ن.  
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لەنێو�اندان،  نەتەوانەی  ئەو  لەبەرچاوی  نەبێت  گاڵو  ناوم  هەتا  بوو،  خۆم  ناوی 
ئەوانەی لەبەرچاو�ان خۆمم بۆ دەرخستن بەوەی لە خاکی م�سر دەرمهێنان. ١٠ جا 
لە خاکی م�سر دەرمهێنان و ئەوانم هێنا�ە چۆڵەوانی. ١١ فەرزەکانی خۆمم پیێدان و 
پیێ�ان  بهێنێت،  بەجێ�ان  ئەگەر مرۆڤ  ئەوانەی  ناساندن،  پیێ  حوکمەکانی خۆمم 
ن�شانە�ەک  ببێتە  هەتا  کردن،  د�اری  بۆ  شەممەم  ڕۆژی  ١٢ هەروەها  دەژ�یێت. 

لەنێوان من و ئەوان، بۆ ئەوەی بزانن کە من �ەزدانم، ئەوەی پی�رۆز�ان دەکات.
ڕێگای  بوون.  �اخی  لێم  لە چۆڵەوانی  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  ئەوەشدا  ١3 »”لەگەڵ 

حوکمانەی  ئەو  ڕەتکردەوە،  من�ان  حوکمەکانی  و  نەکرد  پە�ڕەو  من�ان  فەرزەکانی 
ئەگەر مرۆڤ جێبەجێ�ان بکات بەهۆی ئەوانەوە دەژ�یێت، هەروەها بە ه�چ جۆرێک 
پی�رۆزی شەممەکانی من�ان ڕانەگرت. لەبەر ئەوە فەرمووم لە چۆڵەوان�دا من تووڕە�یی 
پیێناوی  لە  کردم  ئەوەی  ١4 بەاڵم  پیێهێنان�ان.  کۆتا�یی  بۆ  دەبارێنم  بەسەر�اندا  خۆم 
ناوی خۆم بوو، هەتا گاڵو نەبێت لەبەرچاو ئەو نەتەوانەی لەبەرچاو�ان دەرمهێنان. 
کە  خاکەی  ئەو  بۆ  نە�انهێنم  کە  خواردن  بۆ  سوێندم  چۆڵەوان�دا  لە  ١5 هەروەها 

پیێم دابوون، ئەوەی ش�ر و هەنگو�نی لێ دەڕژێت و باشتر�نی هەموو خاکەکانە، 
پە�ڕەو  من�ان  فەرزەکانی  ڕێگای  و  ڕەتکردەوە  من�ان  حوکمەکانی  ئەوەی  ١٦ لەبەر 

نەکرد، بەڵکو شەممەکانی من�ان گاڵوکرد، چونکە دڵ�ان دوای بتەکان�ان کەوت. 
١7 لەگەڵ ئەوەشدا چاوەکانم بەزە�یی پیێ�اندا هاتەوە لە لەناوبردن�ان، جا کۆتا�ی�م پیێ 

نەهێنان. ١٨ لە چۆڵەوانی بە ڕۆڵەکانی ئەوانم فەرموو: ’بە ڕێگای فەرزی باوکانتاندا 
مەڕۆن و حوکمەکان�ان مەپارێزن و بە بتەکان�ان خۆتان گاڵو مەکەن. ١٩ من �ەزدانی 
و  ب�ارێزن  حوکمەکانم  و  بکەن  پە�ڕەو  فەرزەکانم  ڕێگای  خۆتانم،  پەروەردگاری 
ن�شانە�ەک  بە  دەبێت  جا  ڕابگرن،  پی�رۆز  ٢٠ شەممەکان�شم  بکەن.  پیێ  کار�ان 

لەنێوان من و ئێوەدا، تاوەکو ئێوە بزانن کە من �ەزدانی پەروەردگاری خۆتانم.‘
و  نەکرد  پە�ڕەو  من�ان  فەرزەکانی  ڕێگای  بوون،  �اخی  لێم  ٢١ »”ڕۆڵەکان�ش�ان 

حوکمەکانی من�ان نەپاراست هەتا کاری پیێ بکەن، ئەوانەی ئەگەر مرۆڤ ب�انکات 
فەرمووم،  جا  گاڵوکرد.  من�ان  شەممەکانی  هەروەها  دەژ�یێت،  ئەوانەوە  بەهۆی 
هەڵبڕێژم.  پیێدا  خۆم�ان  هەڵچوونی  چۆڵەوانی  لە  هەتا  دەرببڕم،  خۆم  تووڕە�یی 
٢٢ بەاڵم دەستم هەڵگرت و ئەوەی کردم لە پیێناوی ناوی خۆم بوو، هەتا لەبەرچاو 

چۆڵەوانی  لە  ٢3 هەروەها  دەرمهێنان.  لەبەرچاو�ان  کە  نەبێت  گاڵو  نەتەوانە  ئەو 
سوێندم بۆ خواردن کە بەناو نەتەوەکاندا پەرت�ان بکەم و بەسەر خاکەکاندا باڵو�ان 
بەڵکو فەرزەکانی من�ان  نەبوون،  بکەمەوە، ٢4 چونکە گوێڕا�ەڵی حوکمەکانی من 
ڕەتکردەوە و شەممەکانی من�ان گاڵوکرد و چاو�ان بەدوای بتەکانی باوک�انەوە بوو. 
 ،a٢5 هەروەها من ئەو فەرزانەم پیێدان کە باش ن�ن و ئەو حوکمانەی کە پیێیی ناژ�ن

بە  نۆبەرە�ەکی خۆ�ان کرد  بەوەی کە هەموو  دا کە خۆ�ان گاڵو بکەن،  ٢٦ ڕێم 

د�اری و بە ئاگر سووتاند�انن، بۆ ئەوەی ب�انتۆقێنم تاوەکو بزانن کە من �ەزدانم.“

a ٢5 بڕوانە ڕۆما ١ :٢4 -3٢   
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٢7 »ئەی کوڕی مرۆڤ، لەبەر ئەوە لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل قسە بکە و پیێ�ان 

بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لەمەشدا باوکانتان کفر�ان لە دژی 
بۆ  سوێندم  خاکەی  ئەو  هێنا�ە  ئەوانم  ٢٨ کاتێک  کرد:  ناپاک��ان  کە  کرد  من 
پڕ گەاڵ�ان  بەرز و هەر دارێکی  ئەوان، جا هەر گردێکی  ب�دەمە  خواردبوون کە 
پیێشکەش کرد  پیێشکەشکراوەکان�ان  لەوێ  قوربان��ەکان�ان سەربڕی،  لەوێ  ب�نی، 
لەوێ  پیێشکەش کرد،  بۆنخۆشەکان�ان  لەوێ بخوورە  منە.  تووڕەبوونی  ما�ەی  کە 
سەر  نزرگەی  ئەم  فەرموون:  ٢٩ پیێم  کرد.  پیێشکەش  پیێشکەشکراو�ان  شەرابی 

.aبەرزا�ی�ە چ��ە کە بۆی دێن؟“« جا لەو ڕۆژەوە ناوی لێنرا، باما

دادگایپیکردن و گەڕاندنەوە
3٠ »لەبەر ئەوە بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 

ئا�ا ئێوەش بە ڕێگای باوکانتاندا دەڕۆن، بە وێنە قێزەونەکان�ان خۆتان گاڵو دەکەن و 
لەشفرۆشی دەکەن؟ 3١ بە پیێشکەشکردنی د�ار�ی�ەکانتان و سووتاندنی منداڵەکانتان 
و بە هەموو بتەکانتان هەتا ئەمڕۆش گاڵو دەبن. ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا ڕێ 
بدەم ئ�تر ئێوە پرس�ارم لێ بکەن؟ بە گ�انی خۆم ناهێڵم ئێوە پرس�ارم لێ بکەن، ئەوە 

فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
3٢ »”ئەوەی بە خە�اڵتاندا دێت هەرگ�ز نا�ەتە دی، کە دەڵێن: ’وەک نەتەوەکان 

بااڵدەست  33 �ەزدانی  دەپەرست�ن.‘  بەرد  و  دار  زەوی،  هۆزەکانی  وەک  دەب�ن، 
بە  و  بەهێز  بازووێکی  و  پۆاڵ�ی�ن  بە دەستێکی  بە گ�انی خۆم، من  دەفەرموێت: 
تووڕە�یی دەربڕ�نم فەرمانڕەوا�ەت�تان دەکەم. 34 من بە دەستێکی پۆاڵ�ی�ن و بازووێکی 
بەهێز و تووڕە�ی�ەکی دەربڕدراوەوە لەنێو گەالن دەرتاندەهێنم و لەو خاکانەوە کۆتان 
دەکەمەوە کە تێ�دا پەرتەوازە بوون. 35 دەتانهێنمە چۆڵەوانی خاکی گەالنی د�کە 
لە چۆڵەوانی  باوباپی�رانتانم  و لەوێ ڕووبەڕوو دادگا�ی�تان دەکەمەوە. 3٦ وەک چۆن 
خاکی م�سر دادگا�یی کرد، ئاواش ئێوە دادگا�یی دەکەم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی 
بەندی  ناو  دەتانهێنمە  و  تێب�ەڕن  داردەستدا  بەژێر  دەکەم  لێ  37 واتان  بااڵدەستە. 
پە�مانەوە. 3٨ ئەوانەی لەنێوتان هەڵگەڕاونەتەوە و لە من �اخ�ن ڕ�شەکێش�ان دەکەم. 
هەرچەندە لە خاکی ئاوارە�ی�ان دەر�اندەهێنم، بەاڵم ناچنە ناو خاکی ئ�سرائ�لەوە، 

ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.
ئەمە  ئێوە  بە  سەبارەت  بااڵدەست  �ەزدانی  ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی  3٩ »”ئەی 

بە  ئەوە  دوای  بەاڵم  ب�ەرستێت!  بتەکانی خۆی  هەر�ەکەتان  و  بڕۆن  دەفەرموێت: 
قسەم دەکەن. ئ�تر ناوی پی�رۆز�شم بە د�اری و بتەکانتان گاڵو ناکەن، 4٠ چونکە 
لەوێ  ئ�سرائ�ل،  بەرزی  کێوی  لە  پی�رۆز�م،  کێوی  لە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  هەموو 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  ڕازی دەبم.  لێتان  لەوێ  لە خاکەکە دەم�ەرستن، من�ش 
بااڵدەستە. لەوێ داوای پیێشکەشکراو و پەسەندتر�ن د�ار�تان لێ دەکەم، لەگەڵ 

a ٢٩ واتە نزرگەی سەر بەرزا�یی.  
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هەموو قوربان��ە پی�رۆزەکانتان. 4١ ئێوە وەک بخووری بۆنخۆش لەالی من پەسەند 
پەرشوباڵو  تێ�دا  کە  خاکانەی  لەو  و  دەرتاندەهێنم  گەالن  لەنێو  کاتێک  دەبن، 
بوونەتەوە کۆتان دەکەمەوە و لەبەرچاوی نەتەوەکان بە ئێوە پی�رۆزی خۆم دەردەخەم. 
4٢ ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک دەتانهێنم بۆ خاکی ئ�سرائ�ل، بۆ ئەو 

و  خۆتان  ڕەفتاری  43 لەوێ  باوباپی�رانتان.  ب�دەمە  خواردبوو  سوێندم  کە  خاکەی 
هەموو کردەوەکانتان کە پیێیی گاڵو ببوون دێتەوە �ادتان، لەبەر هەموو ئەو خراپانەی 
ئ�سرائ�ل، کاتێک  بنەماڵەی  44 ئەی  دەکەنەوە.  لە خۆتان  قێز  داوە  ئەنجامتان  کە 
و  خراپەکانتان  کارە  وەکو  نەک  دەکەم،  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتتان  خۆم  ناوی  لەبەر 
ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی  ئ�تر  نەر�تە گەندەڵەکانتان، 

بااڵدەستە.“«

�پێشبینی لەسەر باشوور
مرۆڤ،  کوڕی  4٦ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  45 ئ�نجا 

ڕووی خۆت لە باشوور بکە و بەرەو باشوور جاڕبدە، پیێشب�نی لەسەر ئەو دارستانە 
�ەزدان  فەرما�شتی  لە  ”گوێ  بڵێ،  باشوور  دارستانی  47 بە  باشوورە.  لە  کە  بکە 
بگرە، �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من خەر�کم ئاگرت تێ بەردەدەم، 
کڵ�ەی  دەخوات.  تۆدا  لەناو  وشک  دارێکی  هەموو  و  تەڕ  دارێکی  هەموو  جا 
گڕەکەی ناکوژێتەوە و لە باشوورەوە هەتا باکوور هەموو ڕوخسارێک دەسووتێت. 

4٨ جا هەموو مرۆڤ دەب�نن کە من �ەزدانم ئاگرم تێیی بەرداوە و ناکوژێتەوە.“«

4٩ من�ش گوتم: »ئای، ئەی �ەزدانی بااڵدەست، ئەوان بە من دەڵێن: ”ئا�ا ئەو 

تەنها بە نموونە نادوێت؟“«

بابلی شمشێری خودا

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ڕووت ٢١ ١

لەسەر خاکی  پیێشب�نی  پی�رۆزگاکەی جاڕبدە.  دژی  لە  و  بکە  ئۆرشەل�م  لە 
ئ�سرائ�ل بکە و 3 بە خاکی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت: من لە دژی 
تۆم، شمشێرەکەم لە کێالنەکە�ەوەa هەڵدەکێشم و کەسی ڕاستودروست و خراپەکار 
دەبڕمەوە،  تۆ  لە  و خراپەکار  ڕاستودروست  ئەوەی کەسی  4 لەبەر  دەبڕمەوە.  تۆ  لە 
شمشێرەکەم لە کێالنەکەی دێتە دەرەوە بۆ سەر هەموو مرۆڤێک، لە باشوورەوە هەتا 
باکوور. 5 ئەو کاتە هەموو مرۆڤێک دەزانێت کە من �ەزدانم، شمشێرەکەی خۆمم 

لە کێالنەکە�ەوە هەڵکێشاوە و تازە ناگەڕێتەوە.“
خەمبار�ی�ەوە  و  دڵشکاوی  بە  بناڵێنە!  تۆ  مرۆڤ،  کوڕی  ئەی  ئەوە  ٦ »لەبەر 

بڵێ:  تۆش  دەناڵێن�ت؟“  ”بۆچی  پرسی:  تۆ�ان  لە  7 ئەگەر  بناڵێنە.  لەبەرچاو�ان 
دەستێک شل  هەموو  دەتوێتەوە،  دڵێک  هەموو  هات.  هەواڵەکە، چونکە  ”لەبەر 

a 3 کاالنەکە�ەوە.  
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دەبێت، هەموو ڕۆحێک کۆڵ دەدات، هەموو ئەژنۆ�ەک دەلەرزێت.“ ئەوەتا دێت 
و دەبێت، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.«

پیێشب�نی  ٩ »ئەی کوڕی مرۆڤ،  پیێیی فەرمووم:  بۆ هات،  �ەزدانم  ٨ فەرما�شتی 

بکە و بڵێ، ”پەروەردگار ئەمە دەفەرموێت: بڵێ:

  »”شمشێرێک، شمشێرێک ت�ژکراوەتەوە،
هەروەها مشتوماڵ کراوە،   

 ١٠ بۆ سەربڕ�ن ت�ژکراوەتەوە،
مشتوماڵ کراوە بۆ ئەوەی وەک بر�سکە بدرەوشێتەوە!   

»”ئا�ا دڵمان بە داردەستی کوڕەکەمa خۆش بێت؟ شمشێر سووکا�ەتی بە هەموو 
داردەستێک دەکات.

 ١١ »”شمشێر مشتوماڵ کراوە و دانراوە
بۆ ئەوەی بە دەست بگ�ردرێت.   

  ئەم شمشێرە ت�ژکراوەتەوە و مشتوماڵ کراوە
تاکو بدرێتە دەست پی�اوکوژ.   

 ١٢ ئەی کوڕی مرۆڤ، هاوار و واوە�ال بکە،
چونکە بەسەر گەلەکەم و   

بەسەر هەموو م�رانی ئ�سرائ�لەوە�ە.   
  فڕێدەدرێنە بەر شمشێرەکە،

لەگەڵ گەلەکەم.   
  لەبەر ئەوە سنگی خۆت بکوتە.

داردەستەی  ئەگەر  چ��ە  ئەوە  لەبەر  دێت.  تاق�کردنەوە  کاتی  ١3 »”بێگومان 

�ەهودا، کە شمشێر سووکا�ەتی پیێیی دەکات، نەمێنێت؟ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی 
بااڵدەستە.“

 ١4 »لەبەر ئەوە ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی بکە،
دەست بەناو دەستی خۆتدا بدە.   

  با بە چواردەور�اندا
شمشێر دووبارە و سێبارە ڕابوەشێنرێت،   

  شمشێری سەربڕ�نە،
شمشێری کوشتاری گەورە�ە.   

 ١5 بۆ توانەوەی دڵ و
بۆ زۆرکردنی کوژراوان،   

  لەبەر ئەوە لەسەر هەموو دەروازەکان�ان

a ١٠ ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ داردەستەکەی �ەهودا، بڕوانە پە�دابوون 4٩ :١٠  .  
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شمشێری سەربڕ�نم داناوە.   
  ئای! لەو شمشێرە دروستکراوە بۆ ئەوەی وەک هەورە بروسکە ببر�سکێتەوە،

ئەو بۆ سەربڕ�ن مشتوماڵ کراوە.   
 ١٦ ئەی شمشێر، الی ڕاست ببڕە،

ئ�نجا الی چەپ،   
بۆ هەر ال�ەک ڕووی تێدەکە�ت!   

 ١7 من�ش دەست بەناو دەستی خۆمدا دەدەم،
تووڕە�یی خۆم هێدی دەکەمەوە.   

من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.«   

دوو  مرۆڤ،  کوڕی  ١٩ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  ١٨ فەرما�شتی 

ڕێگا بۆ خۆت د�اری بکە بۆ هاتنی شمشێری پاشای بابل، هەردووک�ان لە �ەک 
خاکەوە دەست�ێبکەن، تابلۆ�ەکی ڕێنما�یی دابنێ، لە سەرەتای سەر ڕێگاکە بەرەو 
پا�تەختی  ڕەبەی  سەر  بێتە  شمشێرەکە  با  بکە  د�اری  ٢٠ ڕێگا�ەک  دا�بنێ.  شار 
عەمۆن��ەکان و بۆ سەر �ەهودا لە ئۆرشەل�می قەاڵبەند، ٢١ چونکە پاشای بابل لەسەر 
هەتا  دەگرێتەوە  فاڵ  ڕێگاکە،  هەردوو  گۆشەی  لەسەر  دەوەستێت،  دووڕ�انەکە 
بزانێت بە چ ئاراستە�ەکدا بڕوات، بە هەڵدانی ت�ر، ت�روپشک دەکات؛ بە پرس�ن و 
ڕاوێژکردن لەگەڵ بتەکانی؛ بە پشکن�نی جگەری ئاژەڵێکی سەربڕاو. ٢٢ ت�روپشک 
فەرمانی کوشتن  دانان،  بۆ مەنجەن�ق  ئۆرشەل�م هەڵدەدات  بۆ  ڕاستی  بە دەستی 
بۆ  دەروازەکان،  شکاندنی  بۆ  دانان  مەنجەن�ق  بۆ  جەنگ،  کێشانی  نەعرەتە  و 
لێدانی سەنگەر و قوللە بن�ادنان. ٢3 لەبەرچاوی ئەوانەی سوێند�ان بۆ خواردووە کە 
دڵسۆزبن بۆی وەک فاڵگرتنەوە�ەکی درۆ دەبێت، بەاڵم ئەو تاوانەکە�ان دەهێنێتەوە 

�اد�ان تاکو بە د�ل�ان بگرێت.
خۆتان  تاوانەکەی  ”ئێوە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٢4 »لەبەر 

هێنا�ەوە �اد، چونکە �اخ�بوونەکانتان ڕوون و ئاشکرا�ە و گوناهەکانتان لە هەموو 
کردەوەکانتاندا دەرکەوتووە، لەبەر ئەوە بە د�ل دەگ�رێن.

ئ�سرائ�ل، ڕۆژت هاتووە، کاتی هاتووە  بەدکاری گاڵو، م�ری  ٢5 »”تۆش ئەی 

دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٢٦ �ەزدانی  پلە.  بەرزتر�ن  گە�شتووەتە  سزادانت 
مێزەرەکە دابگرە، تاجەکە هەڵبگرە، بارودۆخەکە بەم شێوە�ە نامێنێتەوە، بەڵکو بێ 
پلەوپا�ە بەرز دەکرێتەوە و پا�ەدار نزم دەکرێتەوە. ٢7 کاولگە! کاولگە! ئەم شانش�نە 
مافی خۆ�ەتی،  کە  دێت  پاشا�ە  ئەو  هەتا  ناکرێتەوە،  نۆژەن  هەروەها  کاولگە�ە! 

من�ش دە�دەمە ئەو.“
٢٨ »ئەی کوڕی مرۆڤ، تۆش پیێشب�نی بکە و بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست لەبارەی 

عەمۆن��ەکان و سووکا�ەت�کردنەکە�ان ئەمە دەفەرموێت:
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  »”شمشێرa، شمشێر
بۆ سەربڕ�ن هەڵکێشراوە،   

  مشتوماڵ کراوە بۆ لەناوبردن،
بر�سکە دەداتەوە وەک بروسکە.   
 ٢٩ بە پیێچەوانەی ئەو ب�ن�نە پووچانە و

فاڵگرتنەوە درۆ�انەی کە سەبارەت بە تۆ کراون،   
  شمشێرەکە لەسەر ملی

کوژراوە خراپەکارەکان دادەنرێت،   
  ئەوانەی ڕۆژ�ان هات،

کات�ان هاتووە سزادان�ان گە�شتووەتە بەرزتر�ن پلە.   

 3٠ »”شمشێرەکە بگەڕێنەوە کێالنەکەی خۆی.
لە ن�شت�مانی دا�کت   

  حوکمت بەسەردا دەدەم،
لەو شوێنەی بەد�هێنرا�ت.   

 3١ تووڕە�یی خۆم بەسەر تۆدا دەبارێنم و
بە ئاگری هەڵچوونم فووت لێ دەکەم،   
  دەتدەمە دەست کەسانێکی گڕگرتووی

شارەزا لە فەوتاندن.   
 3٢ دەب�ت بە سووتەمەنی ئاگر،

خوێنت لەناوەڕاستی خاکەکەدا دەڕژێت.   
  ئ�تر �ادت ناکرێتەوە،

چونکە من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.“«   

گوناهەکانی ئۆرشەلیم

 ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم:٢٢ ١

٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئا�ا حوکم دەدە�ت، حوکم بەسەر شارە خوێنڕێژەکە 

3 بڵێ:  بکەرەوە.  خۆی  قێزەونەکانی  نەر�تە  ڕووبەڕووی  شارەکە  بەڵکو  دەدە�ت؟ 
”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ئەی ئەو شارەی کە لەناوەڕاست�دا خوێن 
بە دروستکردنی بت خۆی گاڵو  بەسەر خۆ�دا دەهێنێت،  نەهامەتی  دەڕێژێت، 
بتانەی  بەو  گاڵوکرد  خۆتت  بوو�ت،  تاوانبار  ڕشتت  خوێنەی  4 بەو  دەکات، 
بەسەر  بەو جۆرە ڕۆژگاری خۆتت کورت کردەوە و کۆتا�ی�ت  دروستت کردوون. 
و  تانە  جێگای  شورە�یی،  بە  کرد  تۆم  نەتەوەکان  لەالی  ئەوە  لەبەر  هێنا،  خۆتدا 

a ٢٨  مەبەست لە شمشێری نەبوخودنەسری پاشای بابلە.  
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تەشەری هەموو خاکەکان. 5 ئەی شاری بەد ناو، ئەی پڕ لە ئاژاوە، ئەوەی لێت 
نز�کە و ئەوەی لێت دوورە گاڵتەت پیێ دەکات.

تۆدان دەسەاڵتی  لەناو  ئ�سرائ�ل کە  م�رانەی  لەو  بکە چۆن هەر�ەکە  ٦ »”سە�ر 

باوک  و  دا�ک  بە  سووکا�ەت��ان  تۆدا  7 لەناو  بەکاردەهێنێت.  خوێنڕشتن  بۆ  خۆی 
تۆدا  لەناو  کردووە.  ئاوارەدا  لەگەڵ  هەڵسوکەوت�ان  ستەم  بە  تۆدا  لەناو  کردووە. 
پی�رۆزکراوەکانی  شتە  بە  سووکا�ەت�ت  ٨ تۆ  چەوساندووەتەوە.  بێوەژن�ان  و  هەت�و 
و  دووزمان  پی�اوانی  تۆدان  ٩ لەناو  و شەممەکانی منت گاڵو کردووە.  من کردووە 
دەخۆن  چ�اکان  نزرگەی سەر  لە  ئەوانەی  تۆدان  لەناو  بۆ خوێنڕشتن،  بوختانکەر 
و بەدڕەوشتی ئەنجام دەدەن. ١٠ لەناو تۆدان ئەوانەی کە ناموسی باوک�ان دەبەن، 
 aگاڵو�ی�ەکەی کاتی  لە  ژن  سەر  دەکەنە  درێژ  دەست  کە  ئەوانەی  تۆدان  لەناو 
قێزەونی  کاری  نز�کەکەی  ژنی  لەگەڵ  ١١ پی�او  مانگانەی.  خوێنلێچوونی  بەهۆی 
ئەنجام دەدات، پی�اوی د�کەش بووکی خۆی بە بەدڕەوشتی گاڵو دەکات. لەناو 
تۆدا مرۆڤ دەست درێژ دەکاتە سەر خوشکی خۆی، کچی باوکی. ١٢ لەناو تۆدان 
ئەوانەی کە بەرت�ل وەردەگرن بۆ خوێنڕشتن، هەروەها تۆ سوو و قازانج لە گرانکردنی 
نرخی شتومەک وەردەگر�ت. بە ستەم نز�کەکانی خۆتت ڕووتاندووەتەوە، سەرەڕای 

هەموو ئەمانەش منت لەب�ر کردووە. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
١3 »”لەبەر ئەو خوێنەی لەناو تۆدا ڕژا، سە�ر بکە مشتم دەوەشێنم لەو قازانجە 

لەو  دەبێت  بەهێز  دەستت  �ان  دەگرێت  بەرگە  دڵت  ١4 ئا�ا  کردووتە.  ناڕەوا�ەی 
هەروەها  فەرموو،  ئەوەم  �ەزدانم،  من  دەکەم؟  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتت  ڕۆژانەی 
بەجێیی دەهێنم. ١5 بەنێو نەتەوەکان پەرتەوازەت دەکەم، بەسەر خاکەکاندا باڵوت 
دەکەمەوە، گاڵو�ی�ەکانت لێ دادەماڵم. ١٦ ئەو کاتەی لەبەرچاوی نەتەوەکان خۆتت 

گاڵو کردووە، ئ�تر تۆ دەزان�ت کە من �ەزدانم.“«
مرۆڤ،  کوڕی  ١٨ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١7 ئ�نجا 

و  ئاسن  و  تەنەکە  و  مس  هەموو�ان  خڵت،  بە  بوون  بۆم  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 
قورقوشمن لەناوەڕاستی کوورە بەجێماون، بوون بە خڵتی ز�و. ١٩ لەبەر ئەوە �ەزدانی 
بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ”لەبەر ئەوەی ئێوە هەموو بوون بە خڵت، من لەناو 
ئۆرشەل�م کۆتان دەکەمەوە. ٢٠ وەک چۆن ز�و و مس و ئاسن و قورقوشم و تەنەکە 
بێتە جۆش  هەتا  دەکرێت  ژێر�دا  ئاگرەکەی  بە  فوو  دەکرێنەوە،  لەناو کوورەدا کۆ 
لەناو شارەکە  بە تووڕە�یی و هەڵچوونی خۆم  بە هەمان شێوە  ب�توێنێتەوە، من�ش  و 
لەناو  و  دەکەمەوە  کۆتان  ٢١ جا  دەتانتوێنمەوە.  و  داتاندەنێم  و  دەکەمەوە  کۆتان 
لەناو  ز�و چۆن  ٢٢ وەک  دەتوێنەوە.  لەناو�دا  و  دەکەم  لێ  فووتان  تووڕە�ی�م  ئاگری 
کوورەدا دەتوێنرێتەوە، ئێوەش بە هەمان شێوە لەناو�دا دەتوێنەوە، ئ�تر ئێوە دەزانن 

کە من �ەزدانم، تووڕە�یی خۆمم بەسەرتاندا ڕژاندووە.“«
٢3 د�سان فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢4 »ئەی کوڕی مرۆڤ، 

a ١٠ ژنی گاڵو: بڕوانە لێڤ��ەکان ١5 :١٩ -٢4.   
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لێ  بارانی  تووڕە�ی�دا  ڕۆژی  لە  نەبوو�تەوە،  پاک  کە  خاکەی  ئەو  ”تۆ  بڵێ:  پیێیی 
و  دەنەڕێنێت  شێر  وەک  لەناوەڕاست�دا�ە  م�رەکانی  ٢5 پی�النگێڕی  نەبار�وە.“ 
گرانبەها  شتی  و  دەبڕن  گەنج�نە  دەخۆن،  مرۆڤ  دەکات.  لەتوپەت  نێچ�رەکەی 
فێرکردنەکانی  ٢٦ کاه�نەکانی سەرپیێچی  بێوەژن زۆر دەکەن.  لەناوەڕاست�دا  دەبەن، 
و  پی�رۆز  لەنێوان  ج�اوازی  دەکەن،  گاڵو  من  پی�رۆزکراوەکانی  شتە  و  دەکەن  من 
لە شەممەکانم  و چاو  ناکەن  پاک  و  لەنێوان گاڵو  ناکەن، ج�اوازی  پی�رۆزنەکراو 
دەپۆشن، جا لەنێو�اندا گاڵو بووم. ٢7 کاربەدەستەکانی ناوی وەک گورگن، نێچ�ر 
لەتوپەت دەکەن و خوێن دەڕێژن و خەڵک دەکوژن بۆ ئەوەی بە ناڕەوا�یی قازانج 
بەدەستبهێنن. ٢٨ پیێغەمبەرەکان�ان کارە خراپەکان�ان بۆ دادەپۆشن و بە ب�ن�نی پووچ 
بااڵدەست  ”�ەزدانی  دەڵێن:  و  بۆ�ان سواخ دەدەن  بە گەچ  فاڵگرتنەوەی درۆ  و 
ئەمە دەفەرموێت،“ لەگەڵ ئەوەی �ەزدان ه�چ قسەی نەکردووە. ٢٩ گەلی خاکەکە 
ستەمکاری و تااڵنی دەکەن، هەژار و نەدار و نامۆش دەچەوسێننەوە و لە دادپەروەری 
بێبەش�ان دەکەن، هەژار و نەدار�ان چەوساندەوە و بە ناڕەوا ستەم�ان لە ئاوارە کرد.

3٠ »لەنێو�اندا بەدوای پی�اوێکدا گەڕام شووراکە بن�اد بنێتەوە و لە پیێناوی خاکەکە 

لە کەلێنی شووراکەوە لەبەردەمم ڕابوەستێت، بۆ ئەوەی وێرانی نەکەم، بەاڵم دەستم 
نەکەوت. 3١ لەبەر ئەوە هەڵچوونی خۆم�ان بەسەردا هەڵدەڕێژم، بە ئاگری تووڕە�ی�م 
فەرما�شتی  ئەوە  بەسەر خۆ�اندا دەهێنمەوە.  دەبەم، کردەوەکانی خۆ�ان  لەناو�ان 

�ەزدانی بااڵدەستە.«

دوو خوشکی داوێنپپیس

دوو ٢3 مرۆڤ،  کوڕی  ٢ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم   فەرما�شتی  ١

م�سر  لە  هەرزەکاری  3 بە  بوون،  دا�ک  �ەک  کچی  هەبوون،  ئافرەت 
پاک�زە�ی�ان  مەمکی  گۆی  و  درا  مەمک�ان  ختووکەی  لەوێ  کرد،  لەشفرۆش�ان 
دەستبازی پیێ کرا. 4 گەورەکە�ان ناوی ئۆهۆال بوو و خوشکەکەشی ئۆهۆل�ڤا. ئەوان 
ئۆهۆل�ڤا  و  سام�رە�ە  ئۆهۆال  ناوەکان�ش�ان،  بوو،  کچ�ان  و  کوڕ  و  بوون  من  هی 

ئۆرشەل�مە.
لەگەڵ  هەوەسبازی  و  کرد  لەشفرۆشی  بوو  من  هی  ئەوەی  لەگەڵ  5 »ئۆهۆال 

پۆش�وە،  مۆر�ان  جلی  ٦ ئەوانەی  ئاشور،  پاڵەوانەکانی  لەگەڵ  کرد،  دۆستانی 
فەرمانڕەوا و پارێزگارەکان، هەموو�ان گەنجی هەوەسدار و ئەسپ سوارن. 7 لەشی 
خۆی بە هەموو هەڵبژاردەکانی نەوەی ئاشور فرۆشت، بە هەموو ئەوانەی هەوەسبازی 
لەگەڵ کردن گاڵو بوو، بە هەموو بتەکان�ان. ٨ وازی لە لەشفرۆش��ەکەی م�سر�ش 
نەهێنا، چونکە بە هەرزەکاری لەگەڵی جووت بوون و دەستباز�ی�ان بە گۆی مەمکی 

پاک�زە�یی کرد و هەوەسی خۆ�ان بەسەر�دا ڕشت.
عەشقی  بە  کە  ئاشور  نەوەی  دەست  دۆستەکانی،  دەست  دامە  ئەوە  ٩ »لەبەر 

و  برد  کچەکان�ان  و  کوڕ  دەرخست،  ڕووت��ەکە�ان  ١٠ ئەوان  بوو.  سووتا  بۆ�ان 
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و  درا  بەسەردا  پەند، حوکمی  بە  بوو  ژنان  بۆ  جا  بە شمشێر کوشت.  ئەو�ش�ان 
جێبەجێ کرا.

و  گەندەڵی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ب�نی،  ئەمەی  خوشکی  ١١ »ئۆهۆل�ڤای 

خوشکەکەی.  لەشفرۆشی  لە  بوو  ز�اتر  لەشفرۆش��ەکەی  و  هەوەسباز�ی�ەکەی 
١٢ هەوەسی چووە سەر نەوەی ئاشور، فەرمانڕەوا و پارێزگارەکان، پاڵەوانەکان، کە 

نا�ابتر�ن جل�ان لەبەردا�ە، ئەسپ سوارن و هەموو گەنجی هەوەسدارن. ١3 ب�ن�م 
ئەو�ش گاڵو بوو، هەردووک�ان �ەک ڕێگا�ان گرتبووە بەر.

د�وارێک  لەسەر  کاتێک  کرد،  ز�اتر  لەشفرۆش��ەکەی  ئۆهۆل�ڤا  ١4 »بەاڵم 

پی�اوە بابل��ەکانی ب�نی کە بە سووری ئاڵ وێنە�ان کێشرابوو، ١5 پشتێن بە  وێنەی 
ناوقەد�انەوە و مێزەرەکان�ان بەسەر سەر�انەوە شۆڕ بووەتەوە. هەموو�ان بە ڕوخسار 
لەدا�کبوون�انە.  خاکی  کلدان  کە  بابل��ەکان  شێوەی  لە  دەچن،  فەرماندە  لە 
١٦ هەرکە چاوی پیێ�ان کەوت، هەوەسی چووە سەر�ان، نێردراوی بۆ ال�ان نارد بۆ 

خاکی کلدان��ەکان. ١7 نەوەکانی بابل�ش بۆ ناو نوێنی خۆشەو�ستی بۆی هاتن و 
بە هەوەسبازی خۆ�ان گاڵو�ان کرد. پاش ئەوەی پیێ�ان گاڵو بوو پشتی لێکردن. 
پشتم  وەک چۆن  لێکرد،  پشتم  جا  بەدەرخست،  ڕووتی خۆی  و  ١٨ لەشفرۆشی 

تێ�دا  کە  هاتەوە  بەب�ر  هەرزەکاری  ڕۆژانی  ١٩ کاتێک  کردبوو.  خوشکەکەشی  لە 
٢٠ هەوەسی  کرد.  ز�اتر  خۆی  لەشفرۆشی  فرۆشت  خۆی  لەشی  م�سر  خاکی  لە 
و  نێرەکەرە  هی  وەک  نێر�نە�ان  ئەندامی  ئەوانەی  هەوەسبازەکان�ان،  سەر  چووە 
پەڕ�ن�ان وەک پەڕ�نی ئەس�ە. ٢١ ب�ری بەدڕەوشتی سەردەمی هەرزەکار�ت کرد کە 

م�سر�ی�ەکان دەستباز�ی�ان بە گۆی مەمکت دەکرد لەبەر مەمکی هەرزەکار�ت.
من  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  لەبەر  ئۆهۆل�ڤا،  ٢٢ »ئەی 

ال�ەکەوە  هەموو  لە  لێکردن،  پشتت  ئەوانەی  هاندەدەم،  لێ  خۆت  دۆستەکانی 
و  شوەع  و  پەقۆد  کلدان��ەکان،  هەموو  و  بابل  ٢3 نەوەکانی  سەرت،  دە�انهێنمە 
هەموو�ان  هەوەسدارەکان،  گەنجە  لەگەڵ�ان،  ئاشور�ش  نەوەی  هەموو  قوەع، 
فەرمانڕەوا و پارێزگارن، فەرماندە و پاڵەوانن، هەموو ئەسپ سوارن. ٢4 جا بە کۆمەڵی 
نەتەوەکانەوە دێنە سەرت، بە چەک و گال�سکە و عەرەبانەوە، بە قەڵغانی گەورە 
و بچووک و بە کاڵوی ئاسن�نەوە دەورەت دەگرن. من�ش سزاکەت دەدەمە دەست 
ئەوان و بە حوکمەکانی خۆ�ان سزات دەدەن. ٢5 ئ�رە�ی�ەکەم لە دژی تۆ دەبێت، بە 
تووڕە�ی�ەوە هەڵسوکەوتت لەگەڵدا دەکەن، لووت و گوێت دەبڕن و پاشماوەکەت 
ئاگر  بە  پاشماوەکەت  و  دەبەن  کچەکانت  و  کوڕ  دەکوژرێت.  شمشێر  بە 
ڕازاندنەوەکەت  و کەرەستەی  دادەماڵن  لەبەر  ٢٦ هەروەها جلت  هەڵدەلووشرێت. 
دەبەن. ٢7 کۆتا�یی بە بەدڕەوشتی و لەشفرۆش��ەکەت دەهێنم کە لە خاکی م�سرەوە 

دەستت پیێکرد. ئ�نجا چاوت بەرز ناکە�تەوە بۆ�ان و ئ�تر م�سرت لەب�ر نابێت.
دەتدەمە  خەر�کم  من  ئۆهۆل�ڤا  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٢٨ »�ەزدانی 

دەست ئەوانەی ڕقت لێ�ان بووەوە، بە دەست ئەوانەی پشتت لێکردن، ٢٩ جا بە 
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ق�نەوە هەڵسوکەوتت لەگەڵدا دەکەن، هەموو بەری ڕەنجت دەبەن و بە ڕووتوقووتی 
هەوەسباز�ی�ەکەت  و  بەدڕەوشتی  و  لەشفرۆش�ت  شەرمی  بێ  دەهێڵن،  بەجێت 
نەتەوەکانەوە  بەدوای  چونکە  هێناوە،  بەسەرت  3٠ ئەمە�ان  دەکرێت.  ئاشکرا 
هەوەسباز�ت کرد و بە بتەکان�ان خۆتت گاڵوکرد. 3١ ڕێگای خوشکت گرتەبەر، 

لەبەر ئەوە جامەکەی ئەو دەدەمە دەستی تۆ.
3٢ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »تۆ لە جامی خوشکت دەخۆ�تەوە،
کە قووڵ و بەر�نە،   

  جامەکەش دەبێتە ما�ەی گاڵتەجاڕی و سووکا�ەتی پیێکردن،
چونکە زۆر دەگرێت.   

 33 پڕ دەب�ت لە مەستی و خەم،
چونکە جامی سام�رەی خوشکتە،   

جامی واقوڕمان و وێران��ە.   
 34 جا دە�خۆ�تەوە هەتا چۆڕبڕی دەکە�ت،

پاشان پارچەپارچەی دەکە�ت و   
مەمکی خۆت لەتوکوت دەکە�ت،   

چونکە من قسەم کرد، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

35 »لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: چونکە منت لەب�ر کرد و 

پشت گوێت خستم، لەبەر ئەوە بەرگەی بەدڕەوشتی و لەشفرۆش��ەکەت بگرە.«
3٦ هەروەها �ەزدان پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئا�ا حوکم بەسەر ئۆهۆال و 

ئۆهۆل�ڤا دەدە�ت؟ بەڵکو ڕووبەڕووی نەر�تە قێزەونەکانی خۆ�ان بکەرەوە، 37 چونکە 
داوێن��س��ان  بتەکان�ان  لەگەڵ  خوێنە،  بە  دەست�ان  و  فرۆشت  خۆ�ان  لەشی 
کرد، هەروەها ئەو کوڕانەی کە بۆ من�ان بوو وەک خۆراک بۆ بتەکان�ان بە ئاگر 
من�ان  پی�رۆزگاکەی  ڕۆژەدا  لەو  کرد:  من  بە  ئەمەش�ان  3٨ هەروەها  سووتاند�انن. 
بتەکان�ان  بۆ  خۆ�ان  ڕۆڵەکانی  3٩ کە  کرد.  پی�س  من�ان  شەممەکانی  و  گاڵوکرد 
سەربڕی، ئەو ڕۆژە بۆ پی�رۆزگاکەم هاتن تاوەکو گاڵوی بکەن. لەوێ لەناوەڕاستی 

ماڵەکەمدا ئەوە�ان ئەنجام دا.
بێن، کاتێک  لە دوورەوە  پی�اوێک  ئەوەی چەند  بۆ  نارد  نێردراو�ان  4٠ »تەنانەت 

هاتن، ئۆهۆل�ڤا، تۆ خۆتت بۆ�ان شوشت و کلت لە چاوان کرد و بە خشڵ خۆتت 
ڕازاندەوە. 4١ لەسەر سەکۆ�ەکی نا�اب لەبەردەم مێزێکی ئامادەکراو دادەن�شت�ت و 

بخوور و زە�تی منت لەسەر دادەنا.
4٢ »دەنگی کۆمەڵێک ب�سترا کە لە دەوروبەری ڕا�اندەبوارد، لەگەڵ زۆروبۆری 

دەستی  کردە  بازن�ان  ئەوانەی  هێنرابوون،  چۆڵەوان��ەوە  لە  سەبئ��ەکان  خەڵک. 
لە  بەوەی  سەبارەت  43 ئ�نجا  سەر�ان.  سەر  خستە  جوان�ان  تاجی  و  دووانە  ئەو 



١5٦٨حزق�ێل ٢3

بەکار�بهێنن، چونکە  لەشفرۆشی  بۆ  با  ”ئێستا  فەرمووم:  بوو،  ماندوو  داوێن��سی 
لەگەڵ  ئەوەی  وەک  بوون،  جووت  لەگەڵی  44 جا  لەشفرۆشێکە.“  تەنها  ئەو 
ئۆهۆل�ڤا،  و  ئۆهۆال  لەگەڵ  بوون،  لەگەڵی جووت  ئاوا  ببن.  لەشفرۆشێک جووت 
دوو ژنە لەشفرۆشەکە. 45 لەبەر ئەوەی داوێن��سن و دەست بە خوێنن، دادوەرانی 
و حوکمی خوێنڕێژ، چونکە  داوێن��س  دەدەن، حوکمی  ڕاستودروست حوکم�ان 

داوێن��سن و دەست بە خوێنن.
4٦ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: چەتە دەهێنمە سەر�ان و دە�اندەمە 

دەست تۆق�ن و تااڵن. 47 چەتەکان بەردباران�ان دەکەن، بە شمشێرەکان�ان لەتوپەت�ان 
دەکەن، کوڕ و کچەکان�ان سەردەبڕن، خانووەکان�ان بە ئاگر دەسووتێنن.

لێ  پەندی  ژنان  هەموو  خاکەکە،  لە  دەهێنم  بەدڕەوشتی  بە  کۆتا�یی  4٨ »جا 

وەردەگرن و وەک بەدڕەوشت��ەکەی ئێوە ناکەن. 4٩ بەدڕەوشت��ەکەی خۆتان بەسەر 
خۆتان دەگێڕنەوە، گوناهی بتەکانتان هەڵدەگرن. ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانی 

بااڵدەستم.«

نموونەی مەنجەڵ

پیێیی ٢4 هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی   aنۆ�ەم ساڵی  دەی  مانگی  دەی   لە  ١

ڕۆژە،  ئەم  هەر  بکە،  تۆمار  بەروارە  ئەم  مرۆڤ،  کوڕی  ٢ »ئەی  فەرمووم: 
بۆ  3 پەندێک  دا.  ئۆرشەل�می  گەمارۆی  بابل  پاشای  بوو  ڕۆژەدا  لەم  هەر  چونکە 

بنەماڵەی �اخ�بوو بهێنەوە و پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”مەنجەڵ لەسەر ئاگر دابنێ،
دا�بنێ و ئاوی تێ بکە.   

4 پارچە گۆشتەکانی تێدا کۆبکەرەوە،  
هەموو پارچە چاکەکان، ڕان و شان،   

  پڕی بکە لە ئێسکی هەڵبژاردە.
باشتر�ن مەڕی مێگەل ببە و  5  

  دار لەژێر مەنجەڵی ئێسکەکانی کۆبکەرەوە،
بە تەواوی ب�کوڵێنە،   

با ئ�سکەکان�شی لەناو�دا بکوڵێن.   

٦ »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”قوڕبەسەر شارە خوێنڕێژەکە،
ئەو مەنجەڵەی ژەنگەکەی خۆی تێدا�ە،   

ژەنگەکەی لێ دەرنەچوو!   
  پارچەپارچە دەر�بهێنن،

a ١ بەپیێیی ساڵنامەی �ەهودا بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە پیێنجی مانگی �ەک ساڵی 5٨7ی پیێش زا�ی�ن. بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢5 :١  .  
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ت�روپشکی لەسەر مەکەن.   

7 »”لەبەر ئەوەی ئەو خوێنەی ڕشتوو�ەتی لەناوەڕاست�دا�ە،  
چونکە لەسەر بەردی ڕووت دا�ناوە،   

  نە�ڕشتە سەر زەوی،
تاکو بە خۆڵ دا�ی�ۆشێت.   

٨ بۆ هەڵچوونی تووڕە�یی و بۆ تۆڵەسەندنەوە  
خوێنەکەی ئەوم لەسەر بەردێکی ڕووت دانا،   

تاکو دانەپۆشرێت.   

٩ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”قوڕبەسەر شارە خوێنڕێژەکە!
هەروەها من�ش کەڵەکە دارەکەی گەورە دەکەم.   

 ١٠ دار زۆر بکە و ئاگری تێبەردە،
گۆشتەکە پیێ بگە�ەنە،   

  بە تەواوی بەهاراتی پیێوە بکە،
لێگەڕێ با ئێسکەکان بسووتێنێت.   

 ١١ دوای ئەوە مەنجەڵەکە بە بەتاڵی لەسەر پشکۆ�ەکان دابنێ،
با گەرم بێت و مسەکەی بسووتێت،   

  جا پی�س��ەکەی تێ�دا دەتوێتەوە و
ژەنگەکەی نامێنێت.   

 ١٢ ڕەنج�ان بە خەسار چوو،
ژەنگە زۆرەکەی النەدرا،   

تەنانەت بە ئاگر�ش.   

١3 »”جا پی�س��ەکەت بەدڕەوشت��ە. لەبەر ئەوەی هەوڵم دا پاکت بکەمەوە بەاڵم 

پاک نەبوو�تەوە، هەر لە پی�س��ەکەت پاک ناب�تەوە هەتا تووڕە�یی خۆمت بەسەردا 
دانەمرکێنمەوە.

١4 »”من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو، دێتە دی و دە�کەم. نە دەستت لێ دەپارێزم 

و نە دڵم پیێت دەسووتێت و نە پاشگەز دەبمەوە. بەگوێرەی ڕەفتار و کردەوەکانت 
حوکمت دەدەن، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«

مردنی ژنی حزقیپێل
من  مرۆڤ،  کوڕی  ١٦ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  ١5 فەرما�شتی 

خەر�کم بە لێدانی گورزێک ئەوەی چاوت ئارەزووی دەکات لێتی دەستێنم، جا 
مەالوێوە و مەگر�یێ و فرمێسک مەڕێژە. ١7 بە ک�یی ئاخ هەڵکێشە، ش�وەن مەگێڕە 
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بۆ مردوو. مێزەر لە خۆت ب�ێچە، با پیێاڵوەکانت لە پیێتدا بن و سمێڵت دامەپۆشە و 
نانی ماتەم مەخۆ.«

١٨ بۆ بە�انی قسەم لەگەڵ گەل کرد و بۆ ئێوارە ژنەکەم مرد، ڕۆژی دواتر�ش چۆن 

فەرمانم پیێ کرابوو وام کرد.
١٩ ئ�نجا گەل لێ�ان پرس�م: »ئا�ا پیێمان ناڵێ�ت، ئەمەی تۆ دە�کە�ت پە�وەندی 

چ��ە بە ئێمەوە؟«
٢٠ من�ش وەاڵمم دانەوە: »فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢١ لەگەڵ 

دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  و  بکە  قسە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 
دەکەن،  پیێوە  شانازی  قەاڵ�ەی  ئەو  دەکەم،  گاڵو  خۆم  پی�رۆزگای  خەر�کم  من 
ئارەزووی چاوتان و خۆشی گ�انتانە. کوڕ و کچەکانتان، ئەوانەی بەجێتان هێشتن 
بە شمشێر دەکوژرێن. ٢٢ من چ�م کرد ئێوەش بە هەمان شێوە دەکەن، سمێڵتان 
داناپۆشن و نانی ماتەم ناخۆن. ٢3 مێزەرەکانتان بە سەرتانەوە و پیێاڵوەکانتان لە پیێتان 
دەبێت، ش�وەن ناگێڕن و ناگر�یێن، بەڵکو بە تاوانەکانتانەوە دەفەوتێن و بۆ �ەکتری 
دەنوزێنەوە. ٢4 حزق�ێل بۆ ئێوە دەبێتە ن�شانە. هەموو ئەوەی کردی ئێوەش دە�کەن. 

کاتێک ئەمە ڕوودەدات، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانی بااڵدەستم.“
٢5 »تۆش، ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەو ڕۆژەی کە قەاڵکە�ان لێ دەستێنمەوە، کە 

ئارەزووبەخشی چاوان�انە و خۆشی دڵ�انە، هەروەها کوڕ و  شادی و شاناز�ی�انە، 
کچ�ش�ان لێ دەستێنمەوە، ٢٦ هەر لەو ڕۆژەدا، دەربازبووێک دێت بۆ الت وەک 
هەواڵدەرێک. ٢7 لەو ڕۆژەدا زمانت بۆ دەربازبووەکە دەکرێتەوە قسە دەکە�ت و چ�تر 

الڵ ناب�ت. بۆ�ان دەب�ت بە ن�شانە، ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.«

�پێشبینیپیەک لەسەر عەمۆن

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ڕووت ٢5 ١

لە عەمۆن��ەکان بکە و پیێشب�ن��ان لەسەر بکە، 3 بە عەمۆن��ەکان بڵێ: ”گوێ 
دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  بگرن،  بااڵدەست  �ەزدانی  فەرما�شتی  لە 
لەبەر ئەوەی گوتت ’هۆ�ها!‘ لەسەر پی�رۆزگاکەم چونکە گاڵو بوو، لەسەر خاکی 
ڕاپیێچ  د�لی  بە  چونکە  �ەهوداش  بنەماڵەی  لەسەر  بوو،  وێران  چونکە  ئ�سرائ�ل 
کران، 4 لەبەر ئەوە من�ش دەتدەمە دەست خەڵکی ڕۆژهەاڵت داگ�رت بکەن، جا 
خێوەتگاکان�ان لەنێو تۆدا دادەمەزرێنن و نش�نگەکان�ان لەنێو تۆدا دادەنێن. ئەوان 
بە مۆڵگای  5 ڕەبە دەکەم  ئەوان�ش ش�رەکەت دەخۆنەوە.  م�وەکەت دەخۆن و هەر 
وشتر و خاکی عەمۆن��ەکان�ش بە پشت�ریa مەڕ، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم. 
لێدا و  بە دەست چەپڵەت  لەبەر ئەوەی  ٦ �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 

پیێت دا بە زەو�دا و بە هەموو ق�نی دڵتەوە بە ڕووخاندنی ئ�سرائ�ل دڵخۆش بوو�ت، 
7 لەبەر ئەوە من�ش دەستم بۆت درێژ دەکەم، وەک دەستکەوت دەتدەمە دەست 

a 5 پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  
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نەتەوەکان. لەنێو گەالن ڕ�شەکێشت دەکەم، لە خاکەکان لەناوت دەبەم. وێرانت 
دەکەم، جا دەزان�ت کە من �ەزدانم.“«

�پێشبینیپیەک لەسەر مۆئاب
٨ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ”لەبەر ئەوەی مۆئاب و سێع�ر دەڵێن، 

لەالی  من  ئەوە  لەبەر  ٩ هەر  نەتەوەکانە،‘  هەموو  وەک  �ەهودا  بنەماڵەی  ’بب�نە 
ئەوپەڕ�ی�ەوە،  شارۆچکەکانی  لە  دەکەمەوە،  مۆئاب  سنووری  شارۆچکەکان��ەوە 
١٠ مۆئاب  ق�ر�اتە�م.  و  بەعل مەعۆن  و  بێت �ەش�مۆت  خاکەکەن،  جوانتر�نی  کە 
ناوی  ئ�تر  ئەوەی  بۆ  ڕۆژهەاڵت،  خەڵکی  دەست  دەدەمە  عەمۆن��ەکان  لەگەڵ 
ئەوان دەزانن  ئ�تر  ١١ مۆئاب سزا دەدەم،  نەتەوەکان نەهێنرێت.  لەنێو  عەمۆن��ەکان 

کە من �ەزدانم.“«

فەرموودەیەک سەبارەت بە ئەدۆم
١٢ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ”لەبەر ئەوەی ئەدۆم تاوانێکی گەورەی 

�ەزدانی  ئەوە  لەبەر  ١3 هەر  سەندەوە،  �ەهودا  بنەماڵەی  لە  تۆڵەی  بەوەی  کرد، 
بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: دەستم بۆ سەر ئەدۆم درێژ دەکەم و مرۆڤ و ئاژەڵی 
و خاکەکەش  بە شمشێر دەکوژرێن  د�دان  بۆ  تێمانەوە  لە  ڕ�شەکێش دەکەم.  لێ 
دەکەمە چۆڵەوانی. ١4 بە دەستی ئ�سرائ�لی گەلەکەم تۆڵە لە ئەدۆم دەکەمەوە، جا 
ئەوەی بە ئەدۆمی دەکەن بەگوێرەی تووڕە�یی و هەڵچوونی من دەبێت، ئەو کاتە 

تۆڵەی من دەزانن. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«

�پێشبینیپیەک لەسەر فەلەس�یە
١5 »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: ”لەبەر ئەوەی فەلەست��ەکان بە دڵێکی 

پڕ لە ق�نەوە تۆڵە�ان لە �ەهودا سەندەوە و کار�ان کرد بۆ وێرانی و دوژمندار�ی�ەکی 
هەتاهەتا�یی، ١٦ هەر لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من خەر�کم 
و  دەکەم  ڕ�شەکێش  کر�ت��ەکان  و  دەکەم  درێژ  فەلەست��ەکان  سەر  بۆ  دەست 
پاشماوەی دان�شتووانی کەناری دەر�ا لەناودەبەم. ١7 تۆڵەی مەزن�ان لێ دەکەمەوە و 
بە تووڕە�یی سزا�ان دەدەم، جا دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک تۆڵەی خۆم�ان لێ 

وەردەگرمەوە.“«

فەرمایش�پێک سەبارەت بە �اشایەتی سور

هات، ٢٦ بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی   a،دوازدە�ەم ساڵی  �ازدەی  مانگی  �ەکی   لە  ١

پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، لەبەر ئەوەی سور دەربارەی ئۆرشەل�م 
گوتی: ”هۆ�ها! دەروازەکەی ڕوو لە گەالن شکا، دەرگاکانی کەوتنە سەر پشت، 

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە سێیی مانگی دوو ساڵی 5٨5ی پیێش زا�ی�ن.  
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وێرانبوونی ئەو قازانجی منە.“ 3 لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 
من  دەکاتەوە،  بەرز  شەپۆلەکانی  دەر�ا  هەروەک  تۆم،  دژی  لە  من  سور،  ئەی 
دەڕووخێنن  سور  شووراکانی  ئەوان  4 جا  سەرت.  دەهێنمە  نەتەوە  چەند�ن 
بەردی  بە  دە�کەم  و  ڕادەماڵم  لەسەر  خۆڵەکەی  من�ش  تێکدەدەن،  قوللەکانی  و 
قسەم  من  چونکە  دەر�ا،  لەناو  تۆڕ  باڵوکردنەوەی  بۆ  شوێنێک  5 دەبێتە  ڕووت. 
نەتەوەکان  بۆ  دەستکەوت  دەبێتە  بااڵدەستە. سور  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  کرد. 
و ٦ شارۆچکەکانی دەوروبەری بە شمشێر وێران دەبن، ئ�تر ئەوان دەزانن کە من 

�ەزدانم.
نەبوخودنەسری  باکوورەوە  لە  من  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  7 »�ەزدانی 

پاشای بابل دەهێنمە سەر سور، پاشای پاشا�ان، بە ئەسپ و گال�سکە و سوار و 
لەشکرێکی مەزنەوە. ٨ جا شارۆچکەکانی دەوروبەرت بە شمشێر وێران دەکات، 
بن�اد دەنێت، سەنگەرت لە دەور  سەنگەرت لە دەور لێدەدەن و قوللەت لەسەر 
لێدەدات و قەڵغانت لێ هەڵدەگرێت. ٩ مەنجەن�ق دەخاتە سەر شووراکانت و بە 
چەکەکانی قوللەکانت دەڕووخێنێت. ١٠ لە زۆری ئەس�ەکانی تۆز�ان داتدەپۆشێت. 
لە دەنگی ئەسپ سوار و عەرەبانە و گال�سکەکان شووراکانت دەلەرزن، کاتێک 
دێتە ناو دەروازەکانتەوە، وەک چوونەناو شارێکی پڕ کەلێن. ١١ بە سمی ئەس�ەکانی 
کۆڵەکە  دەکوژێت،  شمشێر  بە  گەلەکەت  دەپەستێتەوە،  شەقامەکانت  هەموو 
زەوت  بازرگان�ت  دەکەن،  تااڵن  ١٢ سامانت  زەوی.  سەر  دەکەونە  بەهێزەکانت 
و  دار  و  بەرد  تێکدەدەن،  دەکەن، شووراکانت دەڕووخێنن، خانووە جوانەکانت 
خۆڵت دەخەنە ناو دەر�اوە. ١3 دەنگی ناسازی گۆران��ەکانت کۆتا�یی پیێ دەهێنم، 
چ�تر دەنگی ق�سارەکانت ناب�سترێنەوە. ١4 دەتکەمە بەردی ڕووت و دەب�تە شوێنی 
باڵوکردنەوەی تۆڕەکان. جارێکی د�کە بن�اد نانرێی�تەوە، چونکە من �ەزدانم، ئەوەم 

فەرموو. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
١5 »�ەزدانی بااڵدەست بە سور ئەمە دەفەرموێت: ئا�ا ناوچەکانی کەناری دەر�ا 

لەگەڵ دەنگی کەوتنت، لەگەڵ هاواری بر�ندار و کەوتنی کوژراوان لەناوەڕاستی 
و  دادەبەزن  تەختەکان�ان  لەسەر  دەر�ا  کەناری  م�رانی  ١٦ هەموو  نالەرزن؟  تۆدا 
دەپۆشن  تۆق�ن  بەرگی  دادەکەنن،  نەخش�نەکان�ان  و کراسە  دادەماڵن  کەواکان�ان 
و لەسەر زەوی دادەن�شن و هەموو چرکە�ەک دەلەرزن، واق�ان لێت وڕدەمێنێت. 

١7 ش�نت بۆ دەگێڕن و پیێت دەڵێن:

  »”ئەی شارە بەناوبانگەکە، چۆن لەناوچوو�ت؟
چۆن هێزە دەر�ا�ی�ەکەت لەناوچوو؟   

  بەهێز بوو�ت لە دەر�ا،
خۆت و دان�شتووانەکەت،   

  هەموو ئەوانەی کە لەوێدا دەژ�ان
تۆ ترس و تۆق�نت هێنا�ە سەر�ان.   
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 ١٨ گەالنی کەناری دەر�اکان
لە ڕۆژی کەوتنت دەلەرزن،   

  دوورگەکانی ناو دەر�ا
لەبەر نەمانت دەوروژێن.“   

١٩ »�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: کاتێک وەک شارە بێ ئاوەدان��ەکان 

ئاوە  و  سەرت  دەهێنمە  دەر�اکان  قوواڵ�یی  کاتێک  وێران،  شارێکی  دەتکەمە 
زۆرەکان داتدەپۆشن، ٢٠ لەگەڵ ئەوانەی دەچنە نێو ج�هانی مردووان تۆش دەخەمە 
ناوی، بۆ الی ئەو گەالنەی کە لەمێژەوە مردوون و لە نزما�ی�ەکانی زەوی داتدەنشێنم. 
بۆ  مردووان،  ج�هانی  نێو  دەچنە  کە  ئەوانەی  لەگەڵ  هەتاهەتا�ی�ەکان  کاولگە  لە 
ئەوەی لە خاکی ز�ندوواندا ئاوەدان نەب�ت و نەدرەوشێ�تەوە. ٢١ دەتکەمە کارەسات 
ئەوە  هەتاهەتا�ە.  نادۆزرێی�تەوە،  چ�تر  و  دەگەڕێن  بەدواتدا  نابێت،  بوونت  ئ�تر  و 

فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.«

شیوەنێک بۆ سور

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ش�وەنێک ٢7 ١

بۆ سور بگێڕە. 3 بە سور بڵێ: ئەی ن�شتەجێ لەالی گەرووی دەر�ا، ئەوەی 
بازرگانی لەگەڵ گەالن دەکات، �ەزدانی بااڵدەست ئەمە  لە زۆربەی کەنارەکان 

دەفەرموێت:

  »”ئەی سور، تۆ گوتت
’من تەواو جوانم.‘   

4 سنوورەکانت لەناو جەرگەی دەر�اکان،  
بن�ادنەرانت جوانی تۆ�ان تەواو کرد.   

5 هەموو تەختە دارەکان�ان  
لە دار سنەوبەری سن�رa بۆت دروستکرد.   

  لە لوبنانەوە دارێکی ئورز�ان هێنا
تاکو داری ئااڵت بۆ دروستبکەن.   

٦ لە دار بەڕووەکانی باشان  
سەوڵەکانی تۆ�ان دروستکرد.   

  تەختەداری درێژی کەشت��ەکەت لە داری سەروون لە کەنارەکانی قوبرسەوە 
هێنراون،

بە عاج ڕازاوەن.   
7 کەتانی نەخشێنراوی م�سر  

چارۆکەکەتە هەتا بۆت ببێتە ئااڵ.   

a 5 سن�ر: دەگەڕێتەوە بۆ چ�ای حەرمۆن. بڕوانە دواوتار 3 :٩ .  
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  قوماشی مۆر و ئەرخەوانی لە کەنارەکانی ئەل�شا�ەوە
چەترت بوون.   

٨ خەڵکی سە�دا و ئەرڤاد  
سەوڵ�ان بۆ لێدەدا�ت.   

  ئەی سور، پی�اوە داناکانت کە لەناوتدا بوون،
ئەوان کەشت�وانت بوون.   

٩ پی�رانی جوبە�لa و داناکانی لەسەر پشتی تۆ بوون،  
کون و کەلێنەکان�ان بۆت پڕ دەکردەوە.   

  هەموو کەشت��ەکانی دەر�ا و کەشت�وانەکان�ان هاتنە تەن�شتت،
بۆ بازرگان�کردن بە کەلوپەلەکانت.   

 ١٠ »”پی�اوانی فارس و لوود و پووت
لە ڕ�زی سوپاکەت جەنگاوەرت بوون،   

  قەڵغان و کاڵوی ئاسن�ن�ان لەسەر شووراکانت هەڵواسی،
ئەوانە شکۆ�ان بە تۆ بەخشی.   
 ١١ نەوەی ئەرڤاد لەگەڵ سوپاکەت

بە چواردەورتدا لەسەر شووراکانت بوون،   
  گەماد�ی�ەکان لەناو قوللەکانت بوون،

قەڵغانەکان�ان بە چواردەورتدا لەسەر شووراکانت هەڵواسی،   
  ئەوانە جوانی تۆ�ان تەواو کرد.

لەگەڵ  بازرگانی  کااڵکانت  زۆری  و  دەوڵەمەندی  بەهۆی  ١٢ »”تەرش�ش 

دەکرد�ت، ز�و و ئاسن و تەنەکە و قورقوشمی بە کااڵکانت ئاڵوگۆڕ دەکرد.
١3 »”�ۆنان و توبال و مەشەک بازرگان��ان لەگەڵ دەکرد�ت، کۆ�لە و کەلوپەلی 

بڕۆنز�ان بە کااڵکانت ئاڵوگۆڕ دەکرد.
١4 »”دان�شتووانی بێت تۆگەرما ئەسپ و ئەس�یی سواری و هێستر�ان بە کااڵکانت 

ئاڵوگۆڕ دەکرد.
بازاڕی  کەنارەکان  لە  زۆر  دەکرد�ت،  لەگەڵ  بازرگان��ان   bڕودس ١5 »”خەڵکی 

فرۆشتنی کااڵکانی تۆ بوون، لە ج�اتی نرخەکەی قۆچی عاج و داری ئەبەنوس�ان 
پیێدەدا�ت.

١٦ »”ئارام��ەکان لەبەر زۆری کارە دەستکردەکانت بازرگان��ان لەگەڵ دەکرد�ت، 

a ٩ شاری جوبە�ل شارێکی کۆنە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 7٠٠٠ لەمەوپیێش، ئەمرۆ بە دووری 3٨ ک�لۆمەتر دەکەوێتە باکووری بە�روت.  

b ١5 دوورگە�ەکە لە دەر�ای س�یی ناوەڕاست.  
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بەردە پی�رۆزە،a قوماشی ئەرخەوانی، کاری ئەتەم�نb، کەتانی ناسک، مەرجان و 
�اقووت�انc بە کااڵکانت ئاڵوگۆڕ دەکرد.

١7 »”�ەهودا و خاکی ئ�سرائ�ل بازرگان��ان لەگەڵ دەکرد�ت، گەنمی م�ن�ت و 

ئاڵوگۆڕ  کااڵکانت  بە   dهەتووان�ان مەرهەمی  و  زە�ت  و  هەنگو�ن  و  ش�ر�نەمەنی 
دەکرد.

١٨ »”د�مەشق بازرگانی لەگەڵ دەکرد�ت بەهۆی زۆری کارە دەستکردەکانت و 

فرە�یی سامانەکەت، شەرابی حەلبۆن و خوری چاحەر�ان لەگەڵت ئاڵوگۆڕ دەکرد.
ئاسنی  دەکرد،  بە کااڵکانت  ئاڵوگۆڕ�ان  ئوزال  لە  �ۆنان��ەکان  و  ١٩ »”دان��ەکان 

کوتراو و کاس�اe و قام�شی بۆنخۆش�ان لەگەڵ کەلوپەلەکانت ئاڵوگۆڕ دەکرد.
٢٠ »”د�دان بازرگانی لەگەڵ دەکرد�ت بۆ ز�نی لباد، بۆ سواربوون.

٢١ »”عەرەبستان و هەموو م�رەکانی قێدار بازرگان��ان لەگەڵ دەکرد�ت، لە بەرخ 

و بەران و نێری، بەمە بازرگان��ان لەگەڵ کرد�ت.
٢٢ »”بازرگانەکانی شەبا و ڕەعما بازرگان��ان لەگەڵ دەکرد�ت، زێڕ و هەموو جۆرە 

بۆنێکی خۆش و بەردە گرانبەهاکان�ان لە باشتر�ن جۆر لەگەڵ کااڵکانت ئاڵوگۆڕ 
دەکرد.

ک�لمەد  و  ئەشوور  و  شەبا  بازرگانەکانی  و  عەدەن  و  کەنێ  و  ٢3 »”حەڕان 

جوان،  بەرگی  و  جل  بە  بازاڕەکانت  لە  ٢4 ئەوانە  دەکرد�ت.  لەگەڵ  بازرگان��ان 
قوماشی مۆر، کاری ئەتەم�ن، بەڕەی چنراو و ڕەنگ�ن بە دەزووی ڕستراو و پتەو 

بازرگان��ان لەگەڵ کرد�ت.

 ٢5 »”کەشت��ەکانی تەرش�ش کااڵکانت بار دەکەن.
لە باری گران لەناو جەرگەی دەر�اکان پڕ�ت.   

 ٢٦ ئەوانەی سەوڵت بۆ لێدەدەن
بۆ ناو ئاوە زۆرەکان دەتبەن،   

  بەاڵم بای ڕۆژهەاڵت لەناو
جەرگەی دەر�اکان تێکتدەشکێنێت.   

 ٢7 سامان و کااڵ و کەلوپەلەکانت،
کەشت�وان و دەر�اوان و وەستاکانت،   

  ئاڵوگۆڕکەران بە کەلوپەلەکەت، هەموو جەنگاوەرەکانت کە لەناو تۆدان،
هەموو سەرنش�نەکانت کە لەناوەڕاستی تۆن،   

  لە ڕۆژی ژێر ئاو کەوتنت

a ١٦ بەردە پی�رۆزە: بەردێکی ش�نی سەوزباوە.  

b ١٦ نەخشاندنی قوماش بە دەست.  

c ١٦ �اقووت: گەوهەری سووری تێر.  

d ١7 ئازارشکێن.  

e ١٩ دارێکە بۆ بۆنخۆشی بەکاردێت.  
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دەکەونە ناو جەرگەی دەر�اوە.   
 ٢٨ لە دەنگی هاواری کەشت�وانەکانت

کەنارەکان دەلەرزن.   
 ٢٩ هەموو سەوڵلێدەر و کەشت�وانە بە ئەزموونەکان و

کەشت�وانە ئاسا�ی�ەکانی دەر�ا،   
  لە کەشت��ەکان�ان دادەبەزن و

لەسەر کەنار ڕادەوەستن،   
 3٠ دەنگ�ان بۆت بەرز دەکەنەوە و

بە تاڵ��ەوە دەق�ژێنن،   
  خۆڵ دەکەن بەسەر سەری خۆ�اندا و
لەناو خۆڵەمێش خۆ�ان دەگەوزێنن.   

 3١ بۆ تۆ پرچی سەر�ان دەتاشن و
جلوبەرگی گوش دەپۆشن.   

  بە تاڵی گ�انەوە گر�انێکی تاڵ
بۆت دەگر�یێن.   

 3٢ لە کاتی گر�ان�ان الوانەوە�ەک بەرز دەکەنەوە،
بۆت دەالوێننەوە:   

  ’کێ وەک سور لەناو جەرگەی دەر�ا
بێدەنگی نواند؟‘   

 33 کاتێک کااڵکانت بە دەر�اکاندا ناردە دەرەوە،
گەالنێکی زۆرت تێر کرد.   

  بە زۆری سامان و کەلوپەلەکانت
پاشا�انی زەو�ت دەوڵەمەند کرد.   
 34 کاتێک لە دەر�اکان تێکشکا�ت

لەناو قوواڵ�یی ئاوەکان،   
  کەرەستە و هەموو سەرنش�نەکەت

لەگەڵت نوقوم بوون.   
 35 هەموو دان�شتووانی کەنارەکان

واق�ان لێت وڕدەمێنێت،   
  پاشاکان�ان موچڕکە�ان پیێدا دێت،

ڕوخسار�ان دەشێوێت.   
 3٦ بازرگانانی نێو گەالن ف�کەت بۆ لێ دەدەن،

کۆتا�ی�ەکەت ترسناک دەبێت و   
ئ�تر بۆ هەتاهەتا�ە نامێن�ت.“«   



حزق�ێل ١577٢٨

فەرمایش�پێک سەبارەت بە �اشای سور

بە ٢٨ مرۆڤ،  کوڕی  ٢ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم   فەرما�شتی  ١

سەرۆکی سور بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”لەبەر لەخۆبا�ی�بوونەکەت گوتت:
’من خوداوەندێکم،   

  لەسەر تەختی خوداوەند�یێتی دادەن�شم
لەناو جەرگەی دەر�اکان.‘   

  بەاڵم تۆ مرۆڤ�ت نەک خوداوەند،
هەرچەندە وا بزان�ت وەک خوداوەندێک دانا�ت.   

3 ئا�ا تۆ لە دان�ال داناتری؟  
ه�چ نهێن��ەک لێت ناشاردرێتەوە؟   

4 بە دانا�یی و تێگە�شتنت سامانت بۆ خۆت دەست کەوت،  
زێڕ و ز�وت لە گەنج�نەکانت کۆکردەوە.   

5 بەهۆی شارەزا�یی زۆرت لە بازرگانی  
سامانەکەتت ز�اد کرد،   

  جا لەبەر دەوڵەمەند�ی�ەکەت
لەخۆبا�یی بوو�ت.   

٦ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”وا دەزان�ت کە دانا�ت،
کە دانا�یی خوداوەندت هە�ە،   

7 هەر لەبەر ئەوەش من بێگانە دەهێنمە سەرت،  
دڕندەتر�نی نەتەوەکان،   

  شمشێرەکان�ان هەڵدەکێشنە سەر جوانی و دانا�ی�ەکەت،
شکۆ درەوشاوەکەت دەبڕن.   

٨ لەناو جەرگەی دەر�اکان  
بە مردنی خوێناوی دەمر�ت،   

شۆڕت دەکەنەوە ناو ج�هانی مردووان.   
٩ ئا�ا لەبەردەم بکوژەکانت  

دەڵێ�ت: ’من خوداوەندم‘؟   
  نەخێر، بەڵکو تۆ لەناو دەستی ئەوانە دا�ت کە دەتدەنە بەر شمشێر،

تەنها مرۆڤ�ت، نەک خوداوەند.   
 ١٠ بە مردنی خەتەنە نەکراوان دەمر�ت،

بە دەستی بێگانان.   

من بەڵێنم دا، ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«



١57٨حزق�ێل ٢٨

١١ فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ١٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، بۆ پاشای 

سور بالوێنەوە و پیێیی بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”تۆ نموونەی تەواوەتی بوو�ت،
پڕ لە دانا�یی و جوانی تەواو بوو�ت.   
 ١3 لە عەدەنی بەهەشتی خودا بوو�ت،

هەموو بەردێکی گرانبەها تۆی دەڕازاندەوە:   
�اقووتa، �اقووتی زەرد، زمروود،   

زەبەرجەد، بەردی عاشقبەند، �ەشب،   
�اقووتی ش�ن، بەردە پی�رۆزەb و زمروودی سەوز.   

  چواردەوری بەردە گرانبەهاکەت بە زێڕ نەخشێنرا بوو،
لە ڕۆژی بەد�هێنانت ئامادە کران.   

 ١4 تۆ کەڕوبی دەستن�شانکراو بوو�ت بۆ پاسەوانی،
ئەم ئەرکەم بە تۆ س�اردبوو.   

  تۆ لەسەر کێوی پی�رۆزی خودا بوو�ت،
بەناو بەردە ئاگر�نەکاندا هاتوچۆت دەکرد.   

 ١5 تۆ لە کردەوەکانت تەواو بوو�ت،
لە ڕۆژی بەد�هێنانتەوە   

هەتا ئەو ڕۆژەی خراپەت تێدا بەد�کرا.   
 ١٦ بەهۆی فراوانبوونی بازرگان��ەکەت،

پڕ بوو�ت لە ستەم و   
گوناهت کرد.   

  لەبەر ئەوە ئەی کەڕوبی پاسەوان،
وەک گاڵو�ی�ەک لە کێوی خوداوە فڕێمدا�ت،   

لەناو بەردە ئاگر�نەکاندا دەرمکرد�ت.   
 ١7 لەبەر جوان��ەکەت لەخۆبا�یی بوو�ت،

لە پیێناوی شکۆی خۆت دانا�ی�ەکەتت بە گەندەڵی بەکارهێنا.   
  لەبەر ئەوە فڕێمدا�تە سەر زەوی،

تۆم کرد بە د�مەنێک بۆ ئەوەی پاشا�ان تەماشات بکەن.   
 ١٨ لەبەر زۆری تاوانەکانت و ناپاک�ت لە بازرگان��ەکەت

پی�رۆزگاکانی خۆتت گاڵوکرد.   
  لەبەر ئەوە ئاگرێکم داگ�رساند لە تۆوە دەرچوو،

تۆی هەڵلووشی،   
  دەتکەمە خۆڵەمێش لەسەر زەوی،

a ١3 �اقووت: گەوهەری سووری تێر.  

b ١3 بەردە پی�رۆزە: بەردێکی ش�نی سەوزباو.  
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لەبەرچاوی هەموو ئەوانەی سە�ر�ان دەکرد�ت.   
 ١٩ هەموو ئەوانەی لەنێو گەالن تۆ�ان ناسی

واق�ان لێت وڕدەمێنێت،   
  چونکە بوو�تە پەند و

ئ�تر بۆ هەتاهەتا�ە نامێن�ت.“«   

فەرمایش�پێک سەبارەت بە سەیدا
ڕووی  مرۆڤ،  ٢١ »ئەی کوڕی  فەرمووم:  پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  ٢٠ فەرما�شتی 

پیێشب�نی لەسەر بکە، ٢٢ بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە  خۆت لە سە�دا بکە و 
دەفەرموێت:

  »”ئەی سە�دا، من لە دژی تۆم و
لەناوەڕاستی تۆدا شکۆمەندی خۆم دەردەخەم.   

  کاتێک سزای ئەو دەدەم و
پی�رۆزی خۆم دەردەخەم،   

ئەو کاتە دەزانن کە من �ەزدانم.   
 ٢3 دەرد دەنێرمە سەری و

خوێن بەناو کۆاڵنەکان�دا دەڕوات.   
  لە هەموو ال�ەکەوە شمشێر دێتە سەری و لەناوەڕاست�دا کوژراوەکان دەکەون،

کە لە هەموو ال�ەکەوە دێتە سەری،   
  ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.

ئەوانەی  ئ�سرائ�لن،  بنەماڵەی  دەوروبەری  لە  کە  گەالنەی  ئەو  ٢4 »”لەمەودوا 

ئەوان  ئ�تر  ئازار.  بە  دڕکی  و  چەق�و  چقڵی  نابنە  بۆ�ان  دەکەن  پیێ  سووکا�ەت��ان 
دەزانن کە من �ەزدانی بااڵدەستم.

ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  کاتێک  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٢5 »”�ەزدانی 

لەبەرچاوی  بوون،  پەرتەوازە  ناو�ان  بۆ  کە  گەالنەی  ئەو  لەنێو  کۆدەکەمەوە، 
نەتەوەکان پی�رۆزی خۆم لەنێو�اندا دەردەخەم. ئ�تر لە خاکەکەی خۆ�اندا ن�شتەجێ 
دەبن، ئەوەی دام بە �اقوبی بەندەی خۆم. ٢٦ ئ�نجا بە ئاسوودە�یی تێ�دا ن�شتەجێ 
دەبن و خانوو بن�اد دەنێن و ڕەز دەچێنن. کاتێک سزای هەموو ئەوانە دەدەم کە 
لە دەوروبەر�ان سووکا�ەت��ان پیێ کردن، بە ئاسوودە�یی ن�شتەجێ دەبن. ئ�تر ئەوان 

دەزانن کە من �ەزدانم، خودای ئەوانم.“«



١5٨٠حزق�ێل ٢٩

فەرمایش�پێک سەبارەت بە میسر

حوکم بەسەردادانی فیرعەون

 لە دوازدەی مانگی دەی ساڵی دە�ەم،a فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی ٢٩ ١

و  بکە  م�سر  پاشای  ف�رعەونی  لە  ڕووت  مرۆڤ،  کوڕی  ٢ »ئەی  فەرمووم: 
پیێشب�نی لەسەر هەموو م�سر بکە. 3 قسە بکە و بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە 

دەفەرموێت:

  »”ئەی ف�رعەونی پاشای م�سر، من لە دژی تۆم،
ئەی ت�مساحە گەورە ڕاکشاوەکە لەناو لقەکانی ن�ل،   

  ئەوەی گوتی، ’ڕووباری ن�ل هی منە و
من بۆ خۆم دروستم کردووە.‘   
4 قوالپ لە شەو�لگەت دەکەم،  

ماسی چەمەکانت بە پوولەکەکانتەوە دەلکێنم.   
  بە هەموو ئەو ماس��انەوە کە بە پوولەکەکانتەوە لکاون،

لە ناوەڕاستی چەمەکانت دەرتدەهێنم.   
5 لە چۆڵەوانی بەجێت دەهێڵم،  

خۆت و هەموو ماسی چەمەکانت.   
  لە دەشتودەر دەمر�ت،

نە خڕدەکرێی�تەوە و نە هەڵدەگ�رێی�تەوە.   
  تۆ دەکەمە خۆراکی

گ�انلەبەری زەوی و باڵندەی ئاسمان.   

٦ ئەو کاتە هەموو دان�شتووانی م�سر دەزانن کە من �ەزدانم.

دەست  بە  تۆ�ان  7 کە  ئ�سرائ�ل.  بنەماڵەی  بۆ  بوو�ت  قام�ش  گۆچانی  »”تۆ 
دا،  بەسەرتدا  دڕی، کە خۆ�ان  ئەوانت  ناو شانی  و  بوو�ت  گرت، شەق شەق 

شکا�ت و پشتی ئەوان�شت شکاند.
٨ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من شمشێرێکت دەهێنمە 

سەر، مرۆڤ و ئاژەڵت لێ ڕ�شەکێش دەکەم. ٩ خاکی م�سر دەبێت بە کاولگە و 
چۆڵەوانی، ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.

»”لەبەر ئەوەی گوتت، ’ڕووباری ن�ل هی منە و من دروستم کردووە،‘ ١٠ لەبەر 
ئەوە من لە دژی تۆ و چەمەکانی تۆم، خاکی م�سر دەکەم بە کەالوەی کاول و 
تێدا  مرۆڤی  پیێیی  ١١ نە  سنووری کوش.  هەتا  و  ئەسوان  هەتا  مگدۆلەوە  لە  چۆڵ، 
ڕەت دەبێت و نە پیێیی ئاژەڵ، بۆ چل ساڵ کەس تێ�دا ن�شتەجێ نابێت. ١٢ خاکی 
م�سر دەکەم بە چۆڵەوانی نێو خاکە چۆڵەکان، شارەکان�شی بۆ ماوەی چل ساڵ 

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە حەوتی مانگی �ەکی ساڵی 5٨7ی پیێش زا�ی�ن.  
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لەناو شارە کاولەکان چۆڵ دەبێت، م�سر�ی�ەکان بەناو نەتەوەکاندا پەرت دەکەم و 
لەنێو خاکەکاندا باڵو�ان دەکەمەوە.

کۆتا�یی  لە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوەشدا  ١3 »”لەگەڵ 

بوون.  پەرشوباڵو  تێ�اندا  کە  کۆدەکەمەوە  گەالنە  لەو  م�سر�ی�ەکان  ساڵەکە  چل 
١4 ڕاپیێچکراوەکانی م�سر دەگەڕێنمەوە بۆ شانش�نی باشووری م�سرa، بۆ ن�شت�مانی 

١5 بێ  نرخ.  بێ  و  نزم  پاشا�ەت��ەکی  بە  دەبن  لەوێ  و  دە�انگەڕێنمەوە  دا�ک�ان 
نرختر�ن پاشا�ەتی دەبێت، ئ�تر بەسەر نەتەوەکاندا بەرز نابێتەوە. الواز�ان دەکەم بۆ 
ئەوەی بەسەر نەتەوەکاندا زاڵ نەبن. ١٦ لەمەودوا م�سر نابێت بە پاڵ�شتی بنەماڵەی 
ئ�تر  کرد،  م�سر  لە  ڕوو�ان  کاتێک  �اد�ان،  دێتەوە  تاوانەکە�ان  بەڵکو  ئ�سرائ�ل، 

ئەوان دەزانن کە من �ەزدانی بااڵدەستم.“«

�اداش�ی نەبوخودنەسر

١7 لە �ەکی مانگی �ەکی ساڵی ب�ست و حەوتەم،b فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، 

بابل لەشکرەکەی  پاشای  نەبوخودنەسری  ١٨ »ئەی کوڕی مرۆڤ،  فەرمووم:  پیێیی 
خۆی لە جەنگێکی قورسدا لە دژی سور بەکارهێنا، هەتا ئەوەی هەموو سەرێک 
ڕووتا�ەوە و هەموو شانێک داماڵرا، بەاڵم نە خۆی و نە لەشکرەکەی لەو جەنگەی 
ئەوە  ١٩ لەبەر  نەکەوت.  دەست  سور  لە  پاداشتێک�ان  ه�چ  کرد  ڕابەرا�ەتی  کە 
نەبوخودنەسری  دەدەمە  م�سر  من خاکی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی 
تااڵنی دەکات، دەبێتە کرێ  بابل، جا سامانەکەی دەبات، دە�دزێت و  پاشای 
بۆ لەشکرەکەی. ٢٠ خاکی م�سرم بە ئەو دا وەک پاداشت بۆ ماندووبوونەکەی، 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  جەنگان.«  مندا  پیێناوی  لە  سوپاکەی  و  ئەو  چونکە 

بااڵدەستە.
لەنێو�ان  تۆش  دەمی  دەگەڕێنمەوە،  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  هێزی  ڕۆژەدا  ٢١ »لەو 

دەکەمەوە. ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.«

شیوەنێک بۆ میسر

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی 3٠ ١

بکە و بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”واوە�ال بکەن،
’ئای بۆ ئەو ڕۆژە!‘   

3 چونکە ڕۆژەکە نز�کە،  
ڕۆژەکەی �ەزدان نز�کە،   

a ١4 واتە باشووری م�سر.  

b ١7 مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ب�ست و شەشی مانگی چواری ساڵی 57١ی 

پیێش زا�ی�ن.  
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  ڕۆژێکی بە هەورە،
کاتی وێرانبوونی نەتەوەکان دەبێت.   

4 شمشێرێک دێتە سەر م�سر،  
ترس دێتە سەر کوش.   

  کاتێک کوژراوان لە م�سر دەکەون،
سامانەکەی دەبردرێت و   

بناغەکانی دەڕووخێنرێت.   

پە�مان،  نەوەکانی خاکی  و  کووب  عەرەبستان،  هەموو  و  لوود  ل�ب�ا،  و  5 کوش 

لەگەڵ م�سر بە شمشێرەکە دەکەون.
٦ »”�ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »”هاوپە�مانانی م�سر دەشکێن و
هێزەکەی لەدەست دەدات کە ما�ەی شاناز�ی�ەتی،   

  خەڵکەکەشی لە مگدۆلەوە هەتا ئەسوان
بە شمشێرەکە دەکوژرێن.“«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
7 »”وەک خاکەکانی دەوروبەر�ان چۆڵ دەبن،  

شارەکان�ان لە ڕ�زی شارە کاولەکان دەبن.   
٨ بەوە دەزانن کە من �ەزدانم،  

کاتێک ئاگر لە م�سر بەردەدەم و   
هەموو �ارمەت�دەرانی تێکدەشکێنرێن.   

٩ »”لەو ڕۆژەدا، نێردراوان بە سواری کەشتی لەالی منەوە دێن بۆ تۆقاندنی کوشی 

لەخۆڕازی، ئ�نجا لە ڕۆژی سزادانی م�سر ترس دێتە سەر�ان، چونکە ئەوەتا دێت.

١٠ »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”من ئاپۆرەی سوپای م�سر لەناودەبەم،
بە دەستی نەبوخودنەسری پاشای بابل.   

 ١١ ئەو بە خۆی و بە لەشکرەکە�ەوە دڕندەتر�نی نەتەوەکانن،
بۆ کاولکردنی خاکەکە دەهێنرێن،   

  جا شمشێرەکان�ان بۆ سەر م�سر هەڵدەکێشن،
خاکەکە پڕ دەکەن لە کوژراو.   
 ١٢ چەمەکانی ن�ل وشک دەکەم و

خاکەکە دەفرۆشم بە خراپەکاران،   
  بە دەستی بێگانان

خاکەکە و هەرچی تێ�دا�ە کاولی دەکەم.   
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من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.

١3 »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”بتەکان لەناودەبەم و
کۆتا�یی بە پە�کەرەکانی نێو مەمف�س دەهێنم،   

  لەمەودوا ه�چ م�رێک لە خاکی م�سر هەڵناکەوێت،
ترس دەخەمە سەر خاکی م�سر.   

 ١4 پاشا�ەتی باشووری م�سر تێکدەدەم و
ئاگر لە چۆعەن بەردەدەم و   

لە ت�ب سزا دەسەپیێنم.   
 ١5 تووڕە�یی خۆم بەسەر شاری پەلوز�وم دەبارێنم،

قەاڵکەی م�سر،   
ئاپۆرەی سوپای ت�ب ڕ�شەکێش دەکەم.   

 ١٦ ئاگر لە م�سر بەردەدەم،
پەلوز�وم ئێشی پیێ دەگات.   

  ت�ب تەفروتونا دەبێت،
مەمف�س�ش هەموو ڕۆژێک لە تەنگانەدا دەبێت.   

 ١7 گەنجەکانی ئۆن و پی�ڤەسەت
بە شمشێر دەکوژرێن،   

ئەو دوو شارەش ڕاپیێچ دەکرێن.   
 ١٨ لە تەح�ەنحێس ڕۆژ تار�ک دادێت

کاتێک ن�رەکانیa م�سر دەشکێنم،   
شانازی هێزی نامێنێت.   

  هەورێک م�سر دادەپۆشێت،
شارۆچکەکانی ڕاپیێچ دەکرێن.   

 ١٩ لە م�سر سزا دەسەپیێنم،
ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.“«   

شکاندنی هێزەکانی فیرعەون

٢٠ لە حەوتی مانگی �ەکی ساڵی �ازدە�ەم�ن،b فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی 

شکاند.  م�سرم  پاشای  ف�رعەونی  بازووی  من  مرۆڤ،  کوڕی  ٢١ »ئەی  فەرمووم: 
�ەکناگرێتەوە، نە بە پەل�کە دار و نە بە پیێچانەوەی، بۆ ئەوەی بەهێز بێت و شمشێر 
لە  من  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٢٢ لەبەر  بگرێتەوە.  بەدەستەوە 

a ١٨ مەبەستی لە بارگران��ە.  

b ٢٠ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ب�ست و نۆی مانگی چواری ساڵی 5٨7ی 

پیێش زا�ی�ن.  
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بازووی دەشکێنم، ساغەکە و شکاوەکە،  پاشای م�سرم. هەردوو  ف�رعەونی  دژی 
شمشێر لە دەستی بەردەدەمەوە. ٢3 م�سر�ی�ەکان بەناو نەتەوەکاندا پەرت دەکەم و 
دەکەم  توند  بابل  پاشای  بازووی  ٢4 هەردوو  دەکەمەوە.  باڵو�ان  خاکەکاندا  بەناو 
و  دەشکێنم  ف�رعەون�ش  بازووی  هەردوو  دەست��ەوە.  دەدەمە  خۆم  شمشێری  و 
توند  بابل  پاشای  ٢5 بازووەکانی  دەنوزێتەوە.  بر�ندار  نوزانەوەی  وەک  لەبەردەمی 
�ەزدانم،  من  کە  دەزانن  ئەوان  ئ�تر  دەکەون.  ف�رعەون  بازووەکانی  بەاڵم  دەکەم، 
م�سردا  خاکی  بەسەر  و  بابل  پاشای  دەست  دەدەمە  خۆم  شمشێری  کاتێک 
هەڵ�دەکێشێت. ٢٦ م�سر�ی�ەکان بەناو نەتەوەکاندا پەرتەوازە دەکەم و بەناو خاکەکاندا 

باڵو�ان دەکەمەوە. ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.«

فیرعەون وەک دار ئورزێکی لوبنان ڕیشەکێش دەکرێت

هات، 3١ بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی   a،ازدە�ەم�ن� ساڵی  سێیی  مانگی  �ەکی   لە  ١

پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، بە ف�رعەونی پاشای م�سر و ئاپۆرەی 
سوپاکەی بڵێ:

  »”لە گەورە�ی�دا بە کێ خۆت بەراورد دەکە�ت؟
3 سە�ر بکە ئاشور دار ئورزێک بوو لە لوبنان،  

چڵەکانی جوان و سێبەرەکەی پڕ بوو،   
  بااڵی بەرز بوو،

لووتکەی گە�شتە هەور.   
4 ئاو گەشە�ان پیێ کرد،  

کان�اوە هەڵقواڵوەکان گەورە�ان کرد،   
  جۆگەکانی بە دەور�دا ڕۆ�شتن،

ئاوبارەکانی نارد   
بۆ هەموو دارەکانی دەشتودەر.   

5 لەبەر ئەوە لە هەموو دارەکانی دەشتودەر  
بااڵی بەرزتر بوو،   

  لەبەر زۆری ئاو چڵەکانی زۆر بوون و
لقەکانی درێژ بوون،   

چرۆ�ان کرد.   
٦ هەموو باڵندەکانی ئاسمان  

لەناو چڵەکانی هێالنە�ان کرد،   
  هەموو گ�انلەبەرانی دەشتودەر
لەژێر لقەکانی زاوزێی�ان کرد،   

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ب�ست و �ەکی مانگی شەشی ساڵی 5٨7ی 

پیێش زا�ی�ن.  
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  لەژێر سێبەرەکە�دا
نەتەوە گەورەکان ن�شتەجێ بوون.   

7 بە چڵە درێژەکانی  
لە جوان�دا بێ وێنە بوو،   

  چونکە ڕەگەکەی
لەسەر ئاوێکی زۆر بوو.   

٨ دار ئورزی باخچەی خودا  
پیێیی نەدەگە�شتەوە،   

  دار سنەوبەر لەگەڵ چڵەکانی بەراورد نەدەکرا،
چنار وەک لقەکانی ئەو نەبوو.   

  ه�چ دارێکی باخچەی خودا
لە جوان�دا لەو نەدەچوون.   

٩ بە زۆری لقەکانی جوانم کرد،  
هەتا هەموو دارەکانی عەدەن،   

  ئەوانەی لە باخچەی خودان
بەغ�ل��ان پیێیی دەبرد.   

١٠ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لەبەر ئەوەی دار ئورزەکە 

لەخۆبا�یی  دڵی  بەرز�ی�ەکەی  بە  لووتکەی گە�شتە هەورەکان،  بەرزبووەوە،  بااڵی 
هەڵسوکەوتی  خراپەکانی  بەگوێرەی  نەتەوەکان،  ڕابەری  دەست  ١١ دامە  بوو، 
نەتەوەکانن،  دڕندەتر�نی  کە  ١٢ بێگانەکان  و  دەرمکرد  من  دەکات.  لەگەڵدا 
بڕ�ی�انەوە و بەجێ�ان هێشت. چڵەکانی لەسەر چ�اکان و لە هەموو دۆڵێک کەوتن، 
لقەکان�شی لەالی هەموو ش�وەکانی خاکەکە شکێنرابوون. هەموو گەالنی زەوی 
لەژێر سێبەرەکەی الچوون و بەجێ�ان هێشت. ١3 هەموو باڵندەکانی ئاسمان لەسەر 
قەدە کەوتووەکەی ن�شتنەوە و هەموو گ�انلەبەرانی دەشتودەر لەنێو لقەکانی بوون. 
١4 لەبەر ئەوە نابێت ه�چ دارێکی د�کە کەوا لە کەناری ئاوە هەرگ�ز بە لووتبەرز�ی�ەوە 

بەرز بێتەوە، لووتکەی بگاتە هەور، ه�چ دارێکی د�کەی تێر ئاو بااڵی ناگاتە ئەو 
بەرز�ی�ە. بەڵکو چارەنووسی هەموو�ان مردنە، لەنێو ئادەم�زادان دەخرێنە ژێر زەوی، 

لەگەڵ ئەوانەی دەچنە نێو ج�هانی مردووان.
نێو  ئورزەکە کەوتە  دار  ڕۆژەی  لەو  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١5 »”�ەزدانی 

ج�هانی مردووان، من سەرچاوەی ئاوەکانی ژێر زەو�م بە خەم داپۆشی. جۆگەکان�م 
ئەو�ش  لەبەر  پۆشی،  ماتەم  بەرگی  بە  لوبنانم  ئەو  بۆ  بڕان.  زۆرەکان  ئاوە  گرتەوە، 
ئەوانەی  لەگەڵ  نا  گۆڕم  لە  ١٦ کاتێک  بوون.  س�س  دەشتودەر  دارەکانی  هەموو 
ڕاچڵەکاند، جا  نەتەوەکانم  ئەو  دەنگی کەوتنی  لە  مردووان،  نێو ج�هانی  دەچنە 
هەموو دارەکانی عەدەن، هەڵبژێردراو و هەرەباشەکانی لوبنان، هەموو دارێکی تێر 
ئاو، لە دن�ای خوارەوە دڵنەوا�یی کران. ١7 هەروەها ئەوانەی کە لە سا�ە�دا دەژ�ان، 
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واتە هاوپە�مانەکانی لەنێو نەتەوەکان، لەگەڵ�دا شۆڕبوونەوە ناو ج�هانی مردووان و 
چوونە پاڵ کوژراوان بە شمشێر.

١٨ »”کام داری عەدەن لە شکۆمەندی و گەورە�یی بە تۆ بەراورد دەکرێ؟ لەگەڵ 

ئەوەشدا لەگەڵ دارەکانی عەدەن دەکەو�تە قوواڵ�یی زەوی و لەنێو خەتەنە نەکراو و 
کوژراوان بە شمشێر ڕادەکشێ�ت.

�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  سوپاکە�ەتی.  ئاپۆرەی  هەموو  و  ف�رعەون  »”ئەمە 
بااڵدەستە.“«

شیوەنێک بۆ فیرعەون

بۆ هات، 3٢ �ەزدانم  فەرما�شتی   aدوازدەم�ن دوازدەی ساڵی  مانگی  �ەکی   لە  ١

پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ش�وەنێک بۆ ف�رعەونی پاشای م�سر 
بگێڕە و پیێیی بڵێ:

  »”لە شێری نێو نەتەوەکان دەچ�ت،
تۆ وەک ت�مساحی ناو ڕووبارە گەورەکە�ت،   

  دڕ بە چەمەکانت دەدە�ت،
بە پیێ�ەکانت ئاوەکەت شڵەقاند و   

چەمەکانی ئەوانت لێڵ کرد.   

3 »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”تۆڕی خۆم بەسەرتدا هەڵدەدەم
لەگەڵ چەند�ن گەل،   

ئەوان ڕاتدەکێشنە ناو تۆڕەکەم.   
4 لەسەر زەوی بەجێت دەهێڵم،  

لەسەر ڕووی دەشتودەر فڕێتدەدەم،   
  هەموو باڵندەی ئاسمان لەسەرت دەن�شێنمەوە،

هەموو گ�انلەبەرانی زەو�ت پیێ تێر دەکەم.   
5 گۆشتت بەسەر چ�اکاندا باڵو دەکەمەوە و  

دۆڵەکان لە کەالکت پڕ دەکەم.   
٦ خاک بە الفاوی خوێنت ئاو دەدەم  

هەتا چ�اکان،   
ش�وەکان�ش لە تۆ پڕ دەبن.   

7 کە تۆ دەکوژێنمەوە، ئاسمان دادەپۆشم،  
ئەستێرەکانی تار�ک دەکەم.   

  بە هەور خۆر دادەپۆشم و

a ١ مەبەست لەو ماوە�ە لەدوای ڕاپیێچکردنی �ەهۆ�اک�نی پاشای �ەهودا بۆ بابل، کە بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە سێیی مانگی سێیی ساڵی 5٨5ی پیێش زا�ی�ن.  
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مانگ�ش ڕووناک��ەکەی نادرەوشێتەوە.   
٨ هەموو ڕووناک��ەکانی ئاسمانت  

لێ تار�ک دەکەم،   
تار�کی بەسەر خاکەکەتدا دەهێنم.“«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
٩ »”گەالنێکی زۆر خەمبار دەکەم،  

کاتێک لەنێو نەتەوەکان دەتشکێنم،   
لەو خاکانەی ئاشنا�ان نەبوو�ت.   

 ١٠ وا لە گەالنێکی زۆر دەکەم واق�ان لێت وڕبمێنێت،
لەبەر تۆ پاشاکان�ان موچڕکە�ان پیێدا دێت،   

کاتێک شمشێرەکەم لەبەردەم�ان ڕادەوەشێنم.   
  لەو ڕۆژەی تۆ دەکەو�ت،

هەموو ساتێک دەلەرزن و لە گ�انی خۆ�ان دەترسن.   

١١ »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »”شمشێری پاشای بابل
دێتە سەرت.   

 ١٢ وا دەکەم بە شمشێری پاڵەوانان،
ئەوانەی دڕندەتر�نی هەموو نەتەوەکانن   

ئاپۆرەی سوپاکەت بکەوێت.   
  جا شانازی م�سر دەشکێنم،

هەموو ئاپۆرەی جەماوەرەکەی لەناودەچێت.   
 ١3 هەموو مەڕومااڵتەکانی لەناودەبەم

لەالی ئاوە زۆرەکان،   
  لەمەودوا نە پیێیی مرۆڤ دە�شڵەقێنێت و

نە سمی گاوگۆتاڵ لێڵی دەکات.   
 ١4 ئ�نجا وا دەکەم ئاوەکەی ڕوون بێت و

جۆگەکانی وەک زە�ت بڕۆن.   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
 ١5 کاتێک خاکی م�سر وێران دەکەم و

لە هەرچی تێ�دا�ە چۆڵی دەکەم،   
  کاتێک لە هەموو دان�شتووانەکەی دەدەم،

ئ�نجا دەزانن کە من �ەزدانم.“   

١٦ »ئەمە ش�وەنێکە دە�گێڕن، کچانی نەتەوەکان ئەم ش�وەنە دەگێڕن، بۆ م�سر و 

بۆ هەموو ئاپۆرەی گەلەکەی دە�گێڕن. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.«
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شۆڕبوونەوەی میسر بۆ ناو جیهانی مردووان

پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  ١7 پازدەی مانگی �ەکی ساڵی دوازدەم�ن،a فەرما�شتی 

فەرمووم: ١٨ »ئەی کوڕی مرۆڤ، واوە�ال بۆ ئاپۆرەی گەلی م�سر بکە، بۆ ئەو و 
نێو  دەچنە  ئەوانەی  لەگەڵ  خوارەوە  دن�ای  بۆ  ب�اننێرە  گەورەکان،  نەتەوە  کچانی 
ج�هانی مردووان. ١٩ پیێ�ان بڵێ: ”ئا�ا ئێوە لەوان جوانترن؟ بڕۆن و لەگەڵ خەتەنە 
شمشێرەکە  دەکەون،  شمشێر  بە  کوژراوان  ناوەڕاستی  ٢٠ لە  ڕابکشێن.“  نەکراوان 
٢١ ڕابەرە  دە�بەن.  سوپاکەی  ئاپۆرەی  هەموو  لەگەڵ  و  دەگرن  م�سر  ئامادە�ە؛ 
هاوپە�مانەکانی  و  م�سر  بە  سەبارەت  مردووان  ج�هانی  لەناوەڕاستی  پاڵەوانەکان 
بە  ئەوانەی  لەگەڵ  ڕابکشێن،  نەکراوان  خەتەنە  لەگەڵ  هاتوون  ”ئەوانە  دەڵێن: 

شمشێر کوژراون.“
لەو  گۆڕەکان�ان  کەوتوون،  لەوێ  سوپاکەی  هەموو  و  ئاشور  ٢٢ »پاشای 

چواردەورەن، هەموو ئەوانەی بە شمشێر کوژراون. ٢3 لە ژێرەوەی ج�هانی مردووان 
خستە  ترس�ان  ئەوانەی  هەموو  پاشاکە�ە،  گۆڕی  چواردەوری  لە  سوپاکە  گۆڕی 

خاکی ز�ندووان، بە شمشێر کوژراون.
گۆڕەکەی  چواردەوری  لە  سوپاکەی  هەموو  گۆڕی  لەوێی�ە،  ئ�الم  ٢4 »پاشای 

خستە  ترس�ان  ئەوانەی  هەموو  کەوتوون.  شمشێر  بە  کوژراون،  هەموو�ان  ئەون. 
خاکی ز�ندووان بە خەتەنە نەکراوی چوونە دن�ای خوارەوە، لەگەڵ ئەوانەی دەچنە 
نێو ج�هانی مردووان ئابڕوو�ان چوو. ٢5 لەنێو کوژراوان جێگا�ەک�ان پیێ�دا، گۆڕی 
بە  نەکراوی  خەتەنە  بە  هەموو�ان  گۆڕەکە�ن.  چواردەوری  لە  سوپاکەی  هەموو 
شمشێر کوژراون. لەبەر ئەوەی ئەوان ترس�ان خستبووە خاکی ز�ندووان، ئابڕوو�ان 

چوو لەگەڵ ئەوانەی دەچنە نێو ج�هانی مردووان، لەنێو کوژراوان ڕاکشاون.
دەوری  لە  سوپاکە�ان  هەموو  لەوێن،  توبال  پاشای  و  مەشەک  ٢٦ »پاشای 

هەموو�ان  ز�ندووان،  خاکی  خستبووە  ترس�ان  ئەوان  ئەوەی  لەبەر  گۆڕەکان�انن. 
بە خەتەنە نەکراوی بە شمشێر کوژراون. ٢7 ئا�ا لەگەڵ پاڵەوانانی د�کەی خەتەنە 
نەکراو کە کوژراون پاڵناخرێن، ئەوانەی بە چەکە جەنگ��ەکان�انەوە لە گۆڕ نران، 
ئەوانەی شمشێرەکان�ان لەژێر سەر�ان دانراوە؟ سزای تاوانەکان�ان لەسەر ئێسک�ان 

دەبێت، ئەوانەی لە خاکی ز�ندووان پاڵەوانەکان�ان تۆقاندووە.
ڕادەکشێ�ت،  و  دەشکێ�ت  نەکراوان  خەتەنە  لەنێو  ف�رعەون،  ئەی  ٢٨ »تۆش، 

لەگەڵ ئەوانەی بە شمشێر کوژراون.
٢٩ »پاشای ئەدۆم�ش لەگەڵ هەموو م�رەکانی لەوێن، ئەوانەی وێڕای بەتوانا�ی�ان 

لە گۆڕ  بە شمشێر کوژراون  ئەوانەی  لەگەڵ  ڕادەکشێن،  نەکراوان  لەگەڵ خەتەنە 
نران، دەچنە نێو ج�هانی مردووان.

لە  هەرچەندە  لەوێن.  سە�دائ��ەکان  هەموو  و  هەموو�ان  باکوور  3٠ »م�رانی 

لەگەڵ  ئابڕووچوونەوە  بە  بەاڵم  تۆقاندووە،  خەڵک�ان  تواناکە�ان  بە  ڕابردوودا 

a ١7 بەپیێیی ساڵنامەی بابلی بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ب�ست و حەوتی مانگی چواری ساڵی 5٨٦ی پیێش زا�ی�ن.  
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کوژراوان ئەس�ەردە کراون، بە خەتەنە نەکراوی لەگەڵ کوژراوان بە شمشێر ڕاکشان 
و ئابڕوو�ان چوو لەگەڵ ئەوانەی لە گۆڕ نران.

ئەوانە  هەموو  کاتێک  دێتەوە،  سەبوور�ی�ان  سوپاکەی  هەموو  و  3١ »ف�رعەون 

دەب�نن کە بە شمشێر کوژراون. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. 3٢ هەرچەندە 
لەنێو  سوپاکەی  هەموو  و  ف�رعەون  بەاڵم  ز�ندووان،  خاکی  خستە  ئەوم  ترسی 
خەتەنە نەکراوان ڕادەکشێن، لەگەڵ ئەوانەی بە شمشێر کوژراون. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانی بااڵدەستە.«

نوێکردنەوەی چاودێریپێپ�ی حزقیپێل

٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، 33 فەرمووم:  پیێیی  بۆ هات،  �ەزدانم  فەرما�شتی   ئ�نجا  ١

سەر  بۆ  شمشێر  ”ئەگەر  بڵێ:  پیێ�ان  و  بکە  هاون�شت�مان�انت  لەگەڵ  قسە 
بە  ب�کەن  و  ببەن  خۆ�ان  لەنێو  پی�اوێک  خاکەکە  گەلی  ئەگەر  و  بهێنم  خاکێک 
کەڕەنادا  بە  فوو  دێت،  خاکەکە  سەر  بۆ  شمشێرەکە  بب�نێت  3 کاتێک  چاودێر، 
لە دەنگی کەڕەناکە  4 ئەگەر �ەکێک گوێیی  ئاگادار دەکاتەوە.  دەکات و گەلەکە 
بوو و ور�ای خۆی نەبوو، ئ�نجا شمشێرەکە هات و ژ�انی برد، خوێنی لە ئەستۆی 
خۆی دەبێت. 5 لەبەر ئەوەی گوێیی لە دەنگی کەڕەناکە بوو و ور�ای خۆی نەبوو، 
خوێنی لە ئەستۆی خۆی دەبێت، ئەگەر ور�ای خۆی بووا�ە خۆی دەرباز دەکرد. 
بە کەڕەنادا نەکرد و  بب�نێت وا شمشێرەکە دێت، فووی  ٦ بەاڵم ئەگەر چاودێرەکە 

گەلەکەی ئاگادار نەکردەوە، شمشێرەکەش هات و کەسێکی لەوان کوشت، ئەو 
کەسە بەهۆی تاوانەکانی کە کردوو�ەتی گ�ان دەس�ێرێت، بەاڵم من خوێنەکەی 

دەخەمە ئەستۆی چاودێرەکە.“
7 »ئەی کوڕی مرۆڤ، من تۆم کرد بە چاودێر بەسەر بنەماڵەی ئ�سرائ�لەوە، لەبەر 

٨ ئەگەر  بکەرەوە.  ئاگادار�ان  منەوە  ناوی  بە  و  بگرە  فەرما�شتەکەم  لە  گوێ  ئەوە 
بە خراپەکار بفەرمووم: ”ئەی خراپەکار، سزاکەت مردنە!“ ئەگەر تۆ خراپەکارەکە 
ئاگادار نەکە�تەوە کە لە ڕەفتارەکەی بگەڕێتەوە، ئەوا ئەو خراپەکارە بە تاوانی خۆ�ەوە 
دەمرێت، بەاڵم خوێنەکەی دەخەمە ئەستۆی تۆ. ٩ ئەگەر هاتوو تۆ خراپەکارەکەت 
لە ڕەفتارەکەی ئاگادار کردەوە هەتا لێیی بگەڕێتەوە، بەاڵم ئەو لە ڕەفتارەکەی خۆی 

نەگەڕا�ەوە، ئەوا بە تاوانی خۆ�ەوە دەمرێت، بەاڵم تۆ خۆت ڕزگار دەکە�ت.
١٠ »ئەی کوڕی مرۆڤ، قسە لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بکە و بڵێ: ”ئێوە بەم 

لەناودەچ�ن.  بەوانە  ’�اخ�بوون و گوناهەکانمان لەسەر خۆمانن و  جۆرە دەدوێن: 
ئ�تر ئێمە چۆن بژ�ن؟‘ “ ١١ پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: بە گ�انی 
خۆم، من بە مردنی خراپەکار دڵخۆش نابم، بەڵکو بەوەی خراپەکار لە ڕەفتارەکەی 
بنەماڵەی  ئەی  بگەڕێنەوە!  خراپەکانتان  ڕێگا  لە  بگەڕێنەوە!  بژ�یێت.  و  بگەڕێتەوە 

ئ�سرائ�ل، بۆچی بمرن؟“
”ڕاستودروستی  بڵێ:  هاون�شت�مان�انت  بە  ئەوە  لەبەر  مرۆڤ،  کوڕی  ١٢ »ئەی 
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لە  خراپەکار�ش  ناکەوێت،  فر�ای  �اخ�بوونی  کاتی  لە  ڕاستودروست  کەسی 
کەسی  ناچێت.  لەناو  خراپەکەی  بەهۆی  خراپەکەی،  لە  گەڕانەوەی  کاتی 
بژ�یێت.“  ڕاستودروست��ەکەی  بە  ناتوانێت  گوناهەکەی  کاتی  لە  ڕاستودروست 
ئەگەر  جا  دەژ�ت،“  تۆ  ”بێگومان  فەرموو:  ڕاستودروستم  کەسی  بە  ١3 ئەگەر 

ڕاستودروست��ەکەی  هەموو  کرد،  و خراپەی  بەست  ڕاستودروست��ەکەی  بە  پشتی 
خراپەکارم  بە  ١4 ئەگەر  مردنی.  هۆی  دەبێتە  خراپەکەی  بەڵکو  دەکرێت،  لە�اد 
فەرموو: ”سزاکەت مردنە!“ جا ئەگەر لە گوناهەکەی گەڕا�ەوە و بە ڕاستودروستی 
دز�وە  شتێکی  هەر  �ان  بارمتە  خراپەکارەکە  ١5 ئەگەر  کرد،  کاری  دادپەروەری  و 
گەڕاند�ی�ەوە و ڕێگای فەرزەکانی ژ�انی گرتەبەر، بەبێ ئەوەی خراپە بکات، ئەوا 
بێگومان دەژ�یێت و نامرێت. ١٦ هەموو گوناهەکانی کە کردوو�ەتی لە�اد دەکرێن. 

بە ڕاستودروستی و دادپەروەری کاری کردووە، بێگومان دەژ�یێت.
ئەوان  بەڵکو  ن��ە.“  ڕاست  پەروەردگار  ”ڕێگای  دەڵێن:  ١7 »هاون�شت�مان�انت 

ڕێگای خۆ�ان ڕاست ن��ە. ١٨ کاتێک کەسی ڕاستودروست لە ڕاستودروست��ەکەی 
بگەڕێتەوە و خراپە بکات، ئەوا پیێیی دەمرێت. ١٩ کاتێک�ش خراپەکار لە خراپەکەی 
دەژ�یێت.  پیێ�ان  ئەوا  بکات،  کار  دادپەروەری  و  ڕاستودروستی  بە  و  بگەڕێتەوە 
٢٠ ئێوەش دەڵێن: ”ڕێگای پەروەردگار ڕاست ن��ە!“ ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، من 

هەر�ەکەتان بەپیێیی ڕێگاکانی خۆی حوکمی دەدەم.«

هۆیەکانی ڕووخاندنی ئۆرشەلیم
٢١ لە ساڵی دوازدەم�نی ڕاپیێچکردنمان، لە پیێنجی مانگی دە،a لە ئۆرشەل�مەوە 

دەربازبووێک بۆ الم هات و گوتی: »شارەکە لێیی درا.« ٢٢ ئێوارەی پیێش گە�شتنی 
دەربازبووەکە، ڕۆحی �ەزدان هاتە سەرم، دەمی کردمەوە، جا کە بە�انی هات بۆ 

الم دەمم کرابووەوە و چ�تر الڵ نەبووم.
مرۆڤ،  کوڕی  ٢4 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ٢3 ئ�نجا 

تەنها  ئ�سرائ�ل قسە دەکەن و دەڵێن: ”ئ�براه�م  دان�شتووانی کەالوەکانی خاکی 
خاکەکە  و  زۆر�ن  ئێمە  گرت.  خاکەکەدا  بەسەر  دەستی  بەاڵم  بوو،  کەسێک 
”�ەزدانی  بڵێ:  پیێ�ان  ئەوە  ٢5 لەبەر  بگر�ن.“  بەسەردا  دەستی  کە  دراوە  ئێمە  بە 
بتەکانتان  بۆ  دەخۆن، چاوتان  بە خوێنەوە  دەفەرموێت: گۆشت  ئەمە  بااڵدەست 
بە  ٢٦ پشت  دەگرن؟  خاکەکەدا  بەسەر  دەست  ئا�ا  دەڕێژن،  خوێن  و  هەڵدەبڕن 
بە ژنی کەسێکی  قێزەون دەکەن، هەر�ەکەتان  شمشێری خۆتان دەبەستن، شتی 

د�کە گاڵو بوو. ئا�ا دەست بەسەر خاکەکەدا دەگرن؟“
خۆم،  گ�انی  بە  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  ٢7 »پیێ�ان 

ئەوانەی لە کەالوەکانن بە شمشێر دەکوژرێن، ئەوانەی لەسەر ڕووی دەشتودەرن 
دەرد  بە  ئەشکەوتەکانن  لە  و  قەاڵ  لە  ئەوانەی  گ�انلەبەران،  خۆراکی  دە�انکەمە 

a ٢١ دەکاتە هەشتی مانگی �ەکی ساڵی 5٨5ی پیێش زا�ی�ن.  
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دەمرن. ٢٨ خاکەکە دەکەم بە وێرانە و چۆڵەوانی، کۆتا�یی بە شانازی هێزی دێت، 
�ەزدانم،  من  کە  دەزانن  ٢٩ جا  ڕێبوار.  بێ  وێرانەی  بە  دەبن  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی 
کاتێک خاکەکە دەکەم بە وێرانە و چۆڵەوانی، لەسەر هەموو کارە قێزەونەکان�ان کە 

کردوو�انە.“
بەردەرگای  لە  و  د�وارەکان  لەپاڵ  هاون�شت�مان�انت  مرۆڤ،  کوڕی  3٠ »ئەی 

ماڵەکان لەبارەی تۆوە دەدوێن، هەر�ەکە لەگەڵ براکەی، بە �ەکتر دەڵێن: ”وەرن با 
گوێ لەو قسە�ە بگر�ن کە لەال�ەن �ەزدانەوە هاتووە.“ 3١ هەروەک هەموو کات، 
گەلەکەم بۆ الت دێن، لەبەردەمت دادەن�شن و گوێ لە قسەکانت دەگرن، بەاڵم 
کاری پیێ ناکەن، چونکە تەنها بە دەم پەرۆشی خۆ�ان بۆ خودا دەردەبڕن، بەاڵم 
بە دڵ بەدوای قازانجی ناڕەوا�یی خۆ�ان کەوتوون. 3٢ لە ڕاست�دا تۆ بۆ ئەوان وەک 
خۆشەو�ستی  گۆرانی  و  دەژەنێت  مۆس�قا  باش  کە  خۆش�ت  دەنگ  کەسێکی 

دەڵێتەوە، جا گوێ لە قسەکانت دەگرن و کاری پیێ ناکەن.
33 »کەی ئەمە بە ئەنجام گە�شت، بێگومان دەشگاتە ئەنجام، ئەو کاتە دەزانن 

کە پیێغەمبەرێک لەنێو�ان بوو.«

یەزدان دەبێپ�ە شوانی ئیسرائیل

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، لەسەر 34 ١

پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە  پیێشب�نی بکە و  شوانەکانی ئ�سرائ�ل 
خۆ�انن،  خەر�کی  هەر  ئەوانەی  ئ�سرائ�ل،  شوانەکانی  قوڕبەسەر  دەفەرموێت: 
ئا�ا نابێت شوانەکان مێگەل بلەوەڕێن؟ 3 ئێوە چەور�ی�ەکەی دەخۆن و خور�ی�ەکەی 
لەبەر دەکەن و کامەش�ان قەڵەوە سەری دەبڕن، بەاڵم مێگەل نالەوەڕێنن. 4 الوازتان 
بەهێز نەکرد، نەخۆشتان ت�مار نەکرد، شکاوتان نەگرتەوە، دەرکراوتان نەگەڕاندەوە 
و بەدوای ونبوودا نەگەڕان، بەڵکو توندوت�ژی خۆتان بەسەر�اندا سەپاند. 5 جا بەبێ 
بوون.  کێوی  ئاژەڵێکی  هەموو  نێچ�ری  بە  پەرتەوازە�یی  بە  و  بوون  پەرتەوازە  شوان 
٦ مێگەلی من بەسەر هەموو چ�ا و گردێکی بەرزدا وێڵ بوون، بەسەر هەموو ڕووی 

زەو�دا پەرتەوازە بوون و کەس�ش نەبوو لێ�ان ب�رسێت و بەدوا�اندا بگەڕێت.
٨ �ەزدانی  بگرن:  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  گوێ  شوانەکان،  ئەی  ئەوە  7 »”لەبەر 

شوان  بەبێ  من  مێگەلی  ئەوەی  لەبەر  خۆم،  گ�انی  بە  دەفەرموێت:  بااڵدەست 
بوو بە تااڵنی، هەتا ببێتە نێچ�ری هەموو ئاژەڵێکی کێوی، هەروەها شوانەکانم لە 
مێگەلی من�ان نەپرسی، هەر خەر�کی خۆ�ان بوون و مێگەلی من�ان نەلەوەڕاند، 
٩ ئەی شوانەکان لەبەر ئەوە گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن: ١٠ �ەزدانی بااڵدەست 

ئەمە دەفەرموێت: من لە دژی شوانەکانم و داوای مێگەلی خۆم لە دەست�ان دەکەم، 
نابن،  لەمەودوا شوانەکان خەر�کی خۆ�ان  ڕا�اندەگرم،  لەوەڕاندنی مێگەلەکەم  لە 

فر�ای مێگەلی خۆم دەکەوم لەناو دەم�ان، ئ�تر نابێت بە خۆراک�ان.
١١ »”چونکە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من بەدوای مێگەلی خۆمدا 
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دەگەڕێم و بەسەر�ان دەکەمەوە، ١٢ وەک چۆن شوان مێگەلە پەرتەوازەکەی خۆی 
بەسەردەکاتەوە کاتێک لەنێو�ان دەبێت، ئاوا من�ش مێگەلی خۆم بەسەردەکەمەوە و 
فر�ا�ان دەکەوم لە هەموو ئەو شوێنانەی کە لە ڕۆژی تەمومژدا بۆی پەرتەوازە بوون. 
١3 لەنێو گەالن دەر�اندەهێنم و لە خاکەکان کۆ�ان دەکەمەوە، دە�انهێنمەوە خاکی 

ئاوەدان��ەکانی  هەموو  لەناو  و  ش�وەکان  لە  و  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی  لەسەر  خۆ�ان، 
لە  پاوەن�ان  و  دە�انلەوەڕێنم  چاک  لەوەڕگا�ەکی  ١4 لە  دە�انلەوەڕێنم.  خاکەکە 
چ�ای بەرزی ئ�سرائ�ل دەبێت و لەوێ لە پاوەنە باشەکان کاوێژ دەکەن، لە لەوەڕگا 
دەلەوەڕێنم  خۆم  مەڕی  ١5 من  دەلەوەڕێن.  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی  لەسەر  بەپی�تەکان 
هەتا کاوێژ دەکەن، �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت، ١٦ بەدوای ونبوودا دەگەڕێم، 
بەهێز  و  قەڵەو  دەکەم،  بەهێز  نەخۆش  دەگرمەوە،  شکاو  دەگەڕێنمەوە،  دەرکراو 

لەناودەبەم و بە دادپەروەری شوانا�ەت��ان دەکەم.
سە�ر  مێگەلەکەم،  ئەی  ئێوەش  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١7 »”�ەزدانی 

و  بەران  لەنێوان  دەکەم،  دادوەری  د�کە  مەڕێکی  و  مەڕێک  لەنێوان  من  بکەن، 
لەوەڕگاکانی  بلەوەڕێن،  باش  لەوەڕگای  لە  بەالتانەوە  ن��ە  بەس  ١٨ ئا�ا  نێر�ی�ەکان. 
د�کەش بە پیێ دەپەستنەوە؟ ئا�ا بەس ن��ە کە لە ئاوە سازگارەکان بخۆنەوە، ئەوەی 
دەمێنێتەوە بە پیێتان دە�شڵەقێنن ١٩ هەتا مێگەلی من لە پیێ�ەستی ئێوە بخوات و لە 

ئاوی شڵەقاوی پیێ�ەکانتان بخواتەوە؟
٢٠ »”لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە�ان پیێ دەفەرموێت: من لەنێوان مەڕی 

قەڵەو و مەڕی الواز دادوەری دەکەم. ٢١ لەبەر ئەوەی ئێوە هەموو مەڕە الوازەکان بە 
کەلەکەتان بەالوە دەنێن و بە شان�شتان پاڵ�ان پیێوە دەنێن و بە قۆچتان لێ�ان دەدەن 
هەتا دوور�ان بخەنەوە و پەرتەوازە�ان بکەن، ٢٢ من فر�ای مێگەلی خۆم دەکەوم و 
لەمەودوا نابێت بە تااڵنی، دادوەر�ش لەنێوان مەڕێک و مەڕێکی د�کەدا دەکەم. 
٢3 �ەک شوانی بۆ دادەنێم، کە داودی بەندەمە، ئەو دە�لەوەڕێنێت و ئەو دەبێت 

بە شوانی. ٢4 من �ەزدانم دەبم بە خودا�ان و داودی بەندەشم لەنێو�اندا دەبێت بە 
سەرۆک، من �ەزدانم، ئەوەم فەرموو.

٢5 »”پە�مانی ئاشت��ان لەگەڵ دەبەستم و ئاژەڵە دڕندەکان لە خاکەکە دادەماڵم، 

دەنوون.  دارستانەکان  لەناو  و  دەبن  ن�شتەجێ  چۆڵەوانی  لە  ئاسوودە�یی  بە  جا 
باران�ان  خۆ�دا  کاتی  لە  و  دەکەم  بەرەکەتدار  گردەکەم  دەوروبەری  و  ٢٦ ئەوان 

خۆی  بەری  دەشتودەر  ٢7 درەختی  دەبێت.  بەرەکەت  بارانی  و  دەبارێنم  بەسەردا 
دەدات، زەو�ش بەروبوومی خۆی دەدات و لە خاکەکە�ان ئاسوودە دەبن. کاتێک 
بەندی ن�رەکە�ان دەشکێنم و لە دەستی ئەوانە ڕزگار�ان دەکەم کە کردبوون�ان بە 
نەتەوەکان  تااڵنی  بە  نابن  ٢٨ لەمەودوا  �ەزدانم.  من  کە  دەزانن  کاتە  ئەو  کۆ�لە، 
و  دەبن  ن�شتەجێ  ئاسوودە�یی  بە  بەڵکو  نا�انخۆن،  خاکەکە  گ�انلەبەرەکانی  و 
کەس نا�انترسێنێت. ٢٩ نەمامێک�ان بۆ دەڕوێنم بۆ ناوبانگ، لەمەودوا لە خاکەکەدا 
نابنە نێچ�ری قاتوقڕی و چ�تر نابنە ما�ەی تانە و تەشەری نەتەوەکان. 3٠ ئ�تر ئەوان 
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دەزانن کە من �ەزدانی پەروەردگار�انم و لەگەڵ�اندام، بنەماڵەی ئ�سرائ�ل�ش گەلی 
مەڕەکانی  مەڕەکانم،  ئەی  3١ ئێوەش  بااڵدەستە.  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  منن. 
لەوەڕگاکەم، ئێوە مرۆڤن و من خودای ئێوەم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«

فەرمایش�پێک سەبارەت بە ئەدۆم

 فەرما�شتی �ەزدانم بۆ هات، پیێیی فەرمووم: ٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ڕووت لە 35 ١

کێوی سێع�ر بکە و پیێشب�نی لەسەر بکە و 3 پیێیی بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست 
بۆ  دەکەم  درێژ  دەستم  و  تۆم  دژی  لە  من  ئەی کێوی سێع�ر،  دەفەرموێت:  ئەمە 
چۆڵ  تۆش  دەکەم،  کاول  4 شارۆچکەکانت  دەکەم.  وێرانت  و  چۆڵ  سەرت، 

دەب�ت، ئ�تر تۆ دەزان�ت کە من �ەزدانم.
5 »”لەبەر ئەوەی لەمێژە دوژمنا�ەت�ت لە دڵە و لە کاتی تەنگانەی ئ�سرائ�ل��ەکان 

کە سزادان�ان گە�شتبووە لووتکە، بە ناپاکی ئەوانت دا�ە دەست شمشێر، ٦ لەبەر 
ئەوە �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: بە گ�انی خۆم، من ئامادەت دەکەم خوێنت 
ئەوە  لەبەر  نەبوو،  لە خوێنڕشتن  دەنێت، چونکە ڕقت  ڕاوت  بڕژێت، خوێنڕشتن 
بە وێرانە و چۆڵەوانی، هاتوچۆی  7 کێوی سێع�ر دەکەم  خوێنڕشتن ڕاوت دەنێت. 
هەموو  و  دۆڵ  و  گرد  دەکەم،  پڕ  کوژراو  لە  ٨ چ�اکانت  دەکەم.  ڕ�شەکێش  تێدا 
ش�وەکانت کوژراوی بە شمشێر تێ�دا دەکەون. ٩ دەتکەمە وێرانەی هەتاهەتا�یی و 

شارۆچکەکانت ئاوەدان نابن، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.
و  دەبن  بۆ من  ئەم دوو خاکە  و  نەتەوە�ە  ’ئەم دوو  ئەوەی گوتت،  ١٠ »”لەبەر 

بااڵدەست  ١١ �ەزدانی  بێت،‘  لەوێ  �ەزدان�ش  ئەگەر  دەکە�ن،  داگ�ر�ان  ئێمە 
سزات  بەغ�ل��ەکەت  و  تووڕە�یی  لەسەر  خۆم،  گ�انی  بە  ئەوە  لەبەر  دەفەرموێت: 
دەدەم، ڕەفتارت لەگەڵ دەکەم هەروەک چۆن تۆ بە ق�نەوە ڕەفتارت لەگەڵ ئەواندا 
من  کە  دەزان�ت  ١٢ جا  دەدەم.  حوکمت  کاتێک  دەناسێنم  پیێ  خۆم�ان  کرد، 
�ەزدانم و گوێم لە هەموو قسە سووکەکانت بوو، کە لە دژی چ�اکانی ئ�سرائ�ل 
کردت، کە گوتت: ’وێران کران و پیێمان دران ببن بە خۆراکمان.‘ ١3 بە دەمتان 
خۆتان بەسەر مندا گەورە کرد و قسەی زۆرتان لە دژی من کرد، من گوێم لێبوو. 
من  دڵخۆشە،  زەوی  هەموو  کاتێک  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١4 �ەزدانی 

وێرانت دەکەم. ١5 وەک چۆن تۆ دڵخۆش بوو�ت بە م�راتەکەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل 
وێران  سێع�ر،  کێوی  ئەی  دەکەم.  پیێ  شێوەت  هەمان  بە  وێرانە،  بە  بوو  چونکە 

دەب�ت، تۆ و سەراپا هەموو ئەدۆم، ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.“«

ئاوات بۆ چیاکانی ئیسرائیل

”هۆ 3٦ بڵێ:  و  بکە  ئ�سرائ�ل  چ�اکانی  بۆ  پیێشب�نی  مرۆڤ،  کوڕی   »ئەی  ١

چ�اکانی ئ�سرائ�ل گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن، ٢ �ەزدانی بااڵدەست 
بەرزا�ی�ە  نزرگەی  ’هۆ�ها!  گوتی:  ئێوە  بە  سەبارەت  دوژمن  دەفەرموێت:  ئەمە 
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”�ەزدانی  بڵێ:  و  بکە  پیێشب�نی  ئەوە  3 لەبەر  ئێمە.‘ “  موڵکی  بوونە  دێر�نەکان 
و  کردن  وێران�ان  ال�ەکەوە  هەموو  لە  ئەوەی  لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست 
ڕاو�ان نان، هەتا ئێوە ببنە موڵکی پاشماوەی ئەو نەتەوانەی کە ماونەتەوە و لەسەر 
هەموو زمانێک بوون و خەڵک زەمی کردن، 4 لەبەر ئەوە ئەی چ�اکانی ئ�سرائ�ل، 
گوێ لە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەست بگرن، �ەزدانی بااڵدەست قسە بۆ چ�ا و 
گردەکان، ش�و و دۆڵەکان، کەالوە چۆڵەکان و شارۆچکە بەجێماوەکان دەکات کە 
بوونە ما�ەی تااڵنی و سووکا�ەتی پیێکردن لەال�ەن ئەو نەتەوانەی کە لە دەوروبەرتان 
ئ�رە�یی خۆمدا،  لە ئاگری  5 �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من  ماونەتەوە. 
لە دژی پاشماوەی ئەو نەتەوانەی کە ماونەتەوە و لە دژی هەموو ئەدۆم قسەم کرد، 
چونکە بەوپەڕی خۆشی و ق�نی دڵ�انەوە خاکەکەی من�ان کردە موڵکی خۆ�ان بۆ 
تااڵنکردنی لەوەڕگاکانی.“ ٦ لەبەر ئەوە پیێشب�نی لەسەر خاکی ئ�سرائ�ل بکە و بە 
چ�ا و گردەکان، بە ش�و و دۆڵەکان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 
من لە دڵگەرمی و لە تووڕە�یی خۆمدا قسەم کرد، لەبەر ئەوەی کەوتنە بەر تانە و 
ئەمە دەفەرموێت: من خۆم  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  7 لەبەر  نەتەوەکان.  تەشەری 
و  تانە  بەر  بکەونە  خۆ�ان  دەوروبەرتانن  لە  کە  نەتەوانەی  ئەو  کە  دەخۆم  سوێند 

تەشەر.
٨ »”بەاڵم ئەی چ�اکانی ئ�سرائ�ل، ئێوە لقەکانی خۆتان دەڕوێنن و بەروبوومی 

خۆتان بۆ ئ�سرائ�لی گەلم دەگرن، چونکە هاتن�ان نز�کە. ٩ من بۆ ئێوەم و ئاوڕتان 
دەکەم،  زۆر  لەسەر  ١٠ خەڵکتان  و  دەچێنرێن  و  دەکێڵدرێن  جا  دەدەمەوە،  لێ 
هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، جا شارۆچکەکان ئاوەدان دەکرێنەوە و کەالوەکان بن�اد 
بەروبووم  بە  و  دەبن  زۆر  دەکەم، جا  زۆر  لەسەر  ئاژەڵتان  و  ١١ خەڵک  دەنرێنەوە. 
دەبن و وەک دۆخی جارانتان خەڵکتان تێدا ن�شتەجێ دەکەم، ز�اتر لە پیێش�نانتان 
بۆتان باش دەبم، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم. ١٢ وا لە ئ�سرائ�لی گەلی خۆم 
دەکەم بەسەرتاندا بێن و بچن، جا دەتانخەنە ژێر ڕکێفی خۆ�ان و دەبن بە م�رات�ان 

و چ�تر ئێوە لە ڕۆڵەکان�ان بێبەش ناکەن.
’ئێوە  دەڵێن،  ئێوە  بە  ئەوەی  لەبەر  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١3 »”�ەزدانی 

ئەوە  ١4 لەبەر  دەکەن،‘  بێبەش  ڕۆڵەکان�ان  لە  خۆتان  نەتەوەکەی  و  دەخۆن  مرۆڤ 
ئەوە  ناسووتێنن.  خۆتان  نەتەوەکەی  جەرگی  چ�تر  و  ناخۆن  مرۆڤ  ئێوە  چ�تر 
فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. ١5 وا دەکەم ئەو گاڵتەجاڕ�ی�ەی کە نەتەوەکان پیێتان 
دەکەن چ�تر ئێوە نە�ب�ستن، هەروەها چ�تر تانە و تەشەری گەالن هەڵناگرن و چ�تر 

نابنە هۆی کەوتنی نەتەوەکەتان. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.“«

بەڵێنی گەڕانەوە
کوڕی  ١7 »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ١٦ هەروەها 

مرۆڤ، کاتێک بنەماڵەی ئ�سرائ�ل لە خاکی خۆ�اندا ن�شتەجێ بوون، بە ڕەفتار 
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خوێنلێچوونی  وەک  من  لەبەرچاوی  ڕەفتار�ان  گاڵوکرد.  خۆ�ان  کردەوەکان�ان  و 
ئەو  لەبەر  ڕژاند،  بەسەر�اندا  خۆمم  تووڕە�یی  ١٨ جا  بوو.  ئافرەتێک  مانگانەی 
خوێنەی لەسەر خاکەکە ڕژاند�ان و بە بتەکان�ان گاڵو�ان کرد. ١٩ بەناو نەتەوەکاندا 
پەرتەوازەم کردن و بەناو خاکەکاندا باڵو بوونەوە. بەگوێرەی ڕەفتار و کردەوەکان�ان 
حوکمم دان. ٢٠ جا چوونە هەرکوێی�ەک لەنێو نەتەوەکان ناوی پی�رۆزی من�ان زڕاند، 
خاکەکەی  لە  کە  �ەزدان،  گەلی  ئەمانەن  ”ئا  گوتراوە:  بەوان  سەبارەت  چونکە 
کە  ئەوەی  خوارد،  خۆمم  پی�رۆزی  ناوی  خەمی  من  ٢١ جا  دەرکراون.“  ئەوەوە 

بنەماڵەی ئ�سرائ�ل زڕاند�ان لەنێو ئەو نەتەوانەی کە بۆی چوون.
٢٢ »لەبەر ئەوە بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: 

ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، من لەبەر ئێوە ئەمە ناکەم، بەڵکو لەبەر ناوی پی�رۆزی خۆم 
کە لەنێو نەتەوەکان بۆ هەرکوێی�ەک چوون زڕاندتان. ٢3 جا پی�رۆزی ناوی گەورەی 
خۆم دەردەخەم کە لەنێو نەتەوەکان زڕێنراوە، ئەوەی ئێوە لەناوەڕاست�ان زڕاندتان، 
جا نەتەوەکان دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک لەبەرچاو�ان لە ئێوەدا پی�رۆزی خۆم 

دەردەخەم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
و  دەکەمەوە  کۆتان  خاکەکانەوە  هەموو  لە  و  دەتانبەم  نەتەوەکان  ٢4 »”لەنێو 

هەموو  لە  و  دەپرژێنم  بەسەردا  پاکتان  ٢5 ئاوێکی  خاکەکەتان.  دەتانهێنمەوە 
٢٦ دڵێکی  دەکەمەوە،  پاکتان  بتەکانتان  هەموو  لە  دەبنەوە،  پاک  گاڵو�ی�ەکانتان 
نوێتان دەدەمێ و ڕۆحێکی نوێ دەخەمە ناوتانەوە، ئەو دڵە بەرد�نەتان لێ دەکەمەوە 
و دڵێکی گۆشت�نتان دەدەمێ. ٢7 ڕۆحی خۆم دەخەمە ناوتانەوە، واتان لێ دەکەم 
کە ڕێگای فەرزەکانم پە�ڕەو بکەن و حوکمەکانم بەجێبهێنن و کار�ان پیێ بکەن. 
من،  گەلی  بە  دەبن  دابوو،  باوباپی�رانتانم  بە  کە  دەبن  ن�شتەجێ  خاکەدا  ٢٨ لەو 

بانگی  دەکەم.  ڕزگارتان  گاڵو�ی�ەکانتان  هەموو  ٢٩ لە  ئێوە.  خودای  دەبمە  من�ش 
دانەوێڵە دەکەم، زۆری دەکەم و قاتوقڕی نانێرمە سەرتان. 3٠ بەری دار و بەروبوومی 
کێڵگە زۆر دەکەم، بۆ ئەوەی لەمەودوا لەنێو نەتەوەکان بەهۆی قاتوقڕ�ی�ەوە ئابڕووتان 
خۆتان  ناپەسەندەکانی  کردەوە  و  خۆتان  خراپەکانی  ڕێگا  کاتە  3١ ئەو  نەچێت. 
دێتەوە �ادتان، لەبەر تاوان و لەسەر نەر�تە گاڵوەکانتان قێزتان لە خۆتان دەبێتەوە. 
لە  ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی  ئەی  جا  نا�کەم.  ئێوە  لەبەر  بێت،  زانراو  لەالتان  3٢ با 

ڕەفتارەکانتان شەرمەزار و ڕ�سوا بن! ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
تاوانەکانتان  هەموو  لە  ڕۆژەی  ئەو  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  33 »”�ەزدانی 

بن�اد  کەالوەکانتان  و  دەکەم  ن�شتەجێتان  شارۆچکەکان  لە  دەکەمەوە،  پاکتان 
هەموو  لەبەرچاوی  ئەوەی  ج�اتی  لە  دەکێڵدرێت،  وێرانەکە  34 خاکە  دەنرێنەوە. 
عەدەنی  باخچەی  وەک  وێرانە  خاکە  ’ئەم  دەڵێن:  35 جا  بوو.  وێرانە  ڕێبوارێک 
لێ هاتووە، ئەو شارانەش کە کاول و چۆڵ و ڕووخێنراو بوون، ئێستا قەاڵبەند و 
ئاوەدانن.‘ 3٦ ئ�تر ئەو نەتەوانەی لە دەوروبەرتان ماونەتەوە دەزانن کە من �ەزدانم، 
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فەرموو،  ئەوەم  �ەزدانم،  من  چاندەوە.  چۆڵکراوەکەم  و  ناوە  بن�اد  ڕووخاوەکەم 
هەروەها بەجێیی دەهێنم.“

بنەماڵەی  لەال�ەن  ئەمە  دوای  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  37 »�ەزدانی 

ئ�سرائ�لەوە داوام لێ دەکرێت و من�ش لە پیێناوی ئەوان ئەنجامی دەدەم، وەک مەڕ 
خەڵکەکە�ان زۆر دەکەم، 3٨ وەک مێگەلی تەرخانکراو، وەک مێگەلی ئۆرشەل�م 
لە جەژنەکانی خۆ�دا، شارە کاولەکان بە هەمان شێوە بە تەواوەتی ئاوەدان دەبن، 

ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.«

دۆڵی ئێسکە وشکەکان

 ڕۆحی �ەزدان هاتە سەرم، جا �ەزدان بە ڕۆحی خۆی منی هێنا�ە دەرەوە و لە 37 ١

ناوەڕاستی دۆڵێک دا�نام، ئەو�ش پڕ بوو لە ئێسک. ٢ منی بەناو ئێسکەکاندا 
3 لەو  داپۆش�بوو.  دۆڵەکە�ان  ڕووی  زۆر�شدا  لە  و  بوون  زۆر وشک  ب�ن�م کە  برد، 

کاتەدا لێیی پرس�م: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئا�ا ئەم ئێسکانە ز�ندوو دەبنەوە؟«
من�ش گوتم: »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، تۆ دەزان�ت.«

4 پیێیی فەرمووم: »پیێشب�نی لەسەر ئەم ئێسکانە بکە و پیێ�ان بڵێ: ”ئەی ئێسکە 

بەم  ئەمە  بااڵدەست  5 �ەزدانی  بگرن:  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  گوێ  وشکەکان، 
٦ دەمارتان  دەبنەوە.  ز�ندوو  و  بەردا  بە  دەکەم  گ�انتان  من  دەفەرموێت:  ئێسکانە 
دەدەم بەسەردا، بە گۆشت داتاندەپۆشم، پیێستتان بەسەردا هەڵدەکێشم، گ�انتان 

بە بەردا دەکەم و ز�ندوو دەبنەوە، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم.“«
7 من�ش چۆن فەرمانم پیێ کرابوو بەم جۆرە پیێشب�ن�م کرد. لە کاتی پیێشب�ن�کردندا، 

گوێم لە دەنگێک بوو، لەناکاو خشەخشێک هات، ئێسکەکان لێک نز�کبوونەوە، 
دەمار و گۆشت  ئەوەتا  ٨ سە�رم کرد،  ئێسکەکەی خۆی.  بۆ الی  و  ئێسکە  هەر 
دا�ی�ۆش�ن و پیێست لە سەرەوە بەسەر�دا هەڵکێشرا، بەاڵم ه�چ گ�ان�ان تێدا نەبوو.

٩ ئ�نجا پیێیی فەرمووم: »پیێشب�نی بۆ ڕۆح بکە، ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی بکە 

لە هەر  ئەمە دەفەرموێت: ئەی ڕۆح، وەرە  بااڵدەست  بڵێ: ”�ەزدانی  بە ڕۆح  و 
چوار الوە هەڵبکە، لەو ال�انەی کە بای لێ هەڵدەکات، فوو بەناو ئەم کوژراوانەدا 
بکە هەتا ز�ندوو ببنەوە.“« ١٠ من�ش بەو جۆرەی فەرمانی پیێ کردم پیێشب�ن�م کرد، 
ڕۆح�ان بە بەردا هات و ز�ندوو بوونەوە و هەستانە سەرپیێ، لەشکرێکی زۆر گەورە 

بوون.
بنەماڵەی  هەموو  ئێسکانە  ئەم  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  ١١ ئ�نجا 

ئ�سرائ�لن، کە دەڵێن: ”ئێسکمان وشک بوو و ئومێدمان نەما و بڕا�نەوە.“ ١٢ لەبەر 
ئەی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  پیێ�ان  و  بکە  پیێشب�نی  ئەوە 
دەتانهێنمە  دەرتاندەهێنم،  گۆڕەکانتان  لە  و  دەکەمەوە  گۆڕەکانتان  من  گەلەکەم، 
خاکی ئ�سرائ�ل. ١3 ئەی گەلەکەم، ئەو کاتە ئێوە دەزانن کە من �ەزدانم، کاتێک 
بە  دەکەم  ١4 ڕۆحی خۆم  دەردەهێنم.  گۆڕەکانتان  لە  ئێوە  و  دەکەمەوە  گۆڕەکانتان 
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بەرتاندا و ز�ندوو دەبنەوە و لە خاکی خۆتان داتاندەنێم، ئ�تر ئێوە دەزانن کە من 
�ەزدانم، ئەوەم فەرموو، هەروەها بەجێیی دەهێنم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.“«

یەک گەل لە سایەی یەک �اشادا
مرۆڤ،  کوڕی  ١٦ »ئەی  فەرمووم:  پیێیی  هات،  بۆ  �ەزدانم  ١5 فەرما�شتی 

و  ئ�سرائ�ل  نەوەکانی  و  �ەهودا  ”داردەستی  بنووسە:  لەسەری  و  ببە  داردەستێک 
ئەوانەی کە لەگەڵ�دا �ەک�انگرتووە.“ هەروەها داردەستێکی د�کەش ببە و لەسەری 
کە  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  هەموو  و  ئەفرا�م  داردەستی  واتە  �وسف،  ”بۆ  بنووسە: 
نز�ک  لێک�ان  بە �ەک،  ببن  لەناو دەستت  ئەوەی  ١7 بۆ  �ەک�انگرتووە.“  لەگەڵ�دا 

بکەوە وەک ئەوەی �ەک داردەست بن.
چ��ە  مەبەستت  ناڵێ�ت  ”پیێمان  دەپرسن:  لێت  هاون�شت�مان�انت  ١٨ »کاتێک 

لەمە؟“ ١٩ پیێ�ان بڵێ: ”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: من داردەستەکەی 
�وسف و هۆزەکانی ئ�سرائ�ل کە لەگەڵ ئەودا �ەک�انگرتووە، کە ئێستا لە دەستی 
�ەک،  دە�انکەمە  و  پاڵی  دەخەمە  �ەهوداش  داردەستەکەی  و  دەبەم  ئەفرا�مە، 
جا لە دەستمدا دەبنە �ەک داردەست.“ ٢٠ ئەو دوو داردەستەی کە لەسەر�انت 
ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  ٢١ پیێ�ان  هەڵبگرە.  ئەوان  لەبەرچاوی  نووس�وە 
دەفەرموێت: من نەوەی ئ�سرائ�ل دەردەهێنم لەناو هەموو ئەو نەتەوانەی بۆ ناو�ان 
خۆ�ان.  خاکەکەی  دە�انهێنمەوە  دەکەمەوە،  کۆ�ان  ال�ەکەوە  هەموو  لە  چوون. 
٢٢ لەناو خاکەکە لەسەر چ�اکانی ئ�سرائ�ل دە�انکەمە �ەک گەل. تەنها �ەک پاشا 

پاشا�ەتی بەسەر هەموو�انەوە دەکات، چ�تر نابنە دوو گەل و دابەش نابن بۆ دوو 
پاشا�ەتی. ٢3 لەمەودوا بە بتەکان�ان و بە وێنە قێزەونەکان�ان و بە ه�چ �اخ�بوونێک�ان 
ڕزگار�ان  هەڵگەڕانەوەکان�ان  و  گوناهەکان�ان  هەموو  لە  من  چونکە  نابن،  گاڵو 
دەکەم و پاک�ان دەکەمەوە. ئ�تر ئەوان دەبن بە گەلی من، من�ش دەبم بە خودای 

ئەوان.
دەبێت،  شوان�ان  �ەک  هەموو�ان  بە  پاشا�ان،  دەبێتە  بەندەشم  ٢4 »”داودی 

کار�ان  و  بەجێدەهێنن  فەرزەکانم  و  دەکەن  پە�ڕەو  حوکمەکانم  ڕێگای  ئەوان�ش 
ئەوەی  بەندەم،  �اقوبی  دامە  کە  دەبن  ن�شتەجێ  خاکەدا  ٢5 لەو  دەکەن.  پیێ 
باوباپی�رانتان تێ�دا ن�شتەجێ بوون. جا خۆ�ان و منداڵ و نەوەکان�ان بۆ هەتاهەتا�ە 
تێ�دا ن�شتەجێ دەبن، داودی بەندەشم بۆ هەتاهەتا�ە دەبێتە م�ر�ان. ٢٦ پە�مانی 
جێگ�ر�ان  هەتاهەتا�یی.  پە�مانێکی  دەبێتە  بۆ�ان  کە  دەبەستم  لەگەڵ  ئاشت��ان 
دەکەم و ژمارە�ان زۆر دەکەم، بۆ هەتاهەتا�ە پی�رۆزگای خۆم لەناوەڕاست�ان دادەنێم. 
٢7 نش�نگەکەم لەناو�ان دەبێت، من دەبم بە خودای ئەوان، ئەوان�ش دەبن بە گەلی 

من. ٢٨ جا نەتەوەکان دەزانن کە من �ەزدانی پی�رۆزکەری ئ�سرائ�لم، کە پی�رۆزگاکەم 
بۆ هەتاهەتا�ە لەناوەڕاست�اندا دەبێت.“«
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فەرمایش�پێک سەبارەت بە گۆگ

٢ »ئەی کوڕی مرۆڤ، ڕووی 3٨ پیێیی فەرمووم:  �ەزدانم بۆ هات،   فەرما�شتی  ١

خۆت لە گۆگ بکە لە خاکی ماگۆگ، ئەو کە سەرۆکی م�رانی مەشەک 
دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  3 بڵێ:  و  بکە  لەسەر  پیێشب�نی  توبالە،  و 
ئەی گۆگی سەرۆکی م�رانی مەشەک و توبال، من لە دژی تۆم. 4 ڕووت وەردەگێڕم 
بە ئەسپ  ئەڵقە دەکەمە شەو�لگەت و خۆت و هەموو سوپاکەت دەردەکەم،  و 
و  گەورە  قەڵغانی  بە  مەزن  ئاپۆرە�ەکی  چەکدارن،  هەموو�ان  سوارەوە،  ئەسپ  و 
بچووکەوە، هەموو شمشێر بەدەستن. 5 فارس و کوش و پووت، هەر�ەکە بە قەڵغان 
لەشکرەکانی،  هەموو  و  گۆمەر  ٦ هەروەها  دەبن.  لەگەڵ�ان  ئاسن�نەوە  کاڵوی  و 
بە هەموو لەشکرەکە�ەوە، گەالنێکی زۆر لەگەڵ  باکوور  لەوپەڕی  بێت تۆگەرماش 

تۆدا دەبن.
کە  سوپاکەت  ئاپۆرەی  هەموو  و  تۆ  بکە،  ئامادە  خۆت  و  بە  سەرپیێ  7 »”لە 

بانگ  بۆ جەنگ  زۆر  ڕۆژانێکی  ٨ لەدوای  سوپاساالر�ان.  ببە  کۆبوونەتەوە،  لێت 
دەکرێی�ت، لە سااڵنی داهاتوودا هێرش دەبە�تە سەر ئەو خاکەی کە لەدوای جەنگ 
کۆکرانەوە،  زۆر  نەتەوە�ەکی  چەند  لە  گەلەکەی  کە  خاکێک  بووەتەوە،  ئاوەدان 
ماوە�ەکی  بن، کە  ن�شتەجێ  ئ�سرائ�لدا  لە چ�اکانی  ئارامی  بە  ئەوەی هەموو  بۆ 
دوورودرێژ وێرانە بوون. ٩ تۆش خۆت و لەشکرەکانت و گەالنێکی زۆر کە لەگەڵ 
تۆن سەردەکەون، وەک گەردەلوول بەرەو پیێش دەچ�ت، دێی�ت و وەک هەورێک 

زەوی دادەپۆش�ت.
بەب�رتدا  خراپ  شتی  ڕۆژەدا  لەو  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١٠ »”�ەزدانی 

پی�الن دەگێڕ�ت. ١١ دەڵێ�ت: ’دەچمە سەر خاکێک کە گوندەکانی بێ  دێت و 
بەبێ  هەموو  دەبەم،  ئاسوودە  و  ئاشت�خواز  خەڵکێکی  سەر  بۆ  هێرش  شووران؛ 
ڕاووڕووت  و  ١٢ تااڵنی  هە�ە.   aشمش�رە�ان نە  و  دەروازە  نە  ن�شتەجێن،  شوورا 
ئەو گەلەی کە  و  ئاوەدانکراوەکان  کاولە  دەکەمە سەر شارە  دەستدرێژی  دەکەم، 
لەنێو نەتەوەکانەوە کۆکراونەتەوە، کە لە چەقی خاکەکەدا ن�شتەجێن، کە خاوەن 
ئاژەڵ و سەروەت و سامانن.‘ ١3 شەبا و د�دان و بازرگانەکانی تەرش�ش و هەموو 
بەچکە شێرەکانی پیێت دەڵێن: ’ئا�ا بۆ ڕاووڕووت و تااڵنی هاتوو�ت؟ ئا�ا ئاپۆرەی 
و  ئاژەڵ  بەسەر  دەست  ئەوەی  بۆ  ز�و،  و  زێڕ  بردنی  بۆ  کۆکردەوە  سوپاکەتت 

کەلوپەلدا بگر�ت، بۆ ڕاووڕووتێکی گەورە؟‘ “
”�ەزدانی  بڵێ:  گۆگ  بە  و  بکە  پیێشب�نی  ئەوە  لەبەر  مرۆڤ،  کوڕی  ١4 »ئەی 

بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لەو ڕۆژەدا، کاتێک ئ�سرائ�لی گەلم بە ئاسوودە�یی 
ن�شتەجێن، ئا�ا ئاگات لێ ن��ە؟ ١5 لە شوێنی خۆتەوە لەوپەڕی باکوورەوە دێی�ت، 
گەالنێکی زۆرت لەگەڵە، هەموو ئەسپ سوارن، ئاپۆرە�ەکی خەڵک و لەشکرێکی 
زۆر. ١٦ وەک هەورێک زەوی داپۆشێت، سەردەکەو�تە سەر ئ�سرائ�لی گەلم. ئەی 

a ١١ شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  
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بمناسن،  نەتەوەکان  هەتا  دەتهێنمە سەر خاکەکەم  داهاتوودا،  ڕۆژانی  لە  گۆگ، 
کاتێک لەبەرچاو�ان لە ڕێگەی تۆوە پی�رۆزی خۆم دەردەخەم!

ڕۆژگاری  لە  کە  ئەوەی  تۆ  ئا�ا  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١7 »”�ەزدانی 

ئەوانەی  کرد�ت؟  باسم  ئ�سرائ�لەوە  پیێغەمبەرانی  بەندەکانم،  زمانی  لەسەر  کۆندا 
لەو ڕۆژگارانەدا بۆ سااڵنێک پیێشب�ن��ان کرد، کە من تۆ دەهێنمە سەر�ان. ١٨ لەو 
جۆش.  دێتە  تووڕە�ی�م  ئ�سرائ�ل،  خاکی  سەر  بۆ  گۆگ  هاتنی  ڕۆژی  لە  ڕۆژەدا، 
تووڕە�ی�مدا،  ئاگری  لە  و  خۆم  ئ�رە�یی  ١٩ لە  بااڵدەستە.  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە 
دەبێت.  ئ�سرائ�لدا  خاکی  لە  گەورە  بوومەلەرزە�یێکی  ڕۆژەدا  لەو  کە  کرد  قسەم 
٢٠ جا ماسی دەر�ا و باڵندەی ئاسمان و گ�انلەبەرانی دەشتودەر و خشۆکەکان کە 

لەسەر زەوی دەخشێن و هەموو ئەو خەڵکەی لەسەر ڕووی زەو�ن لەبەردەمی من 
دەلەرزن. چ�اکان سەرەوژێر دەکرێن، هەڵدێرەکان دەڕووخێن، هەموو شووراکان 
دەکەونە سەر زەوی. ٢١ لە هەموو چ�اکانم بانگی شمشێر دەکەم بۆ سەر گۆگ، جا 
شمشێری هەر�ەکە�ان لە دژی براکەی دەبێت. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. 
٢٢ بە دەرد و خوێن سزای دەدەم، بارانی بە لێشاو و تەرزەی بەرد�ن و ئاگر و گۆگرد 

٢3 بەم  دەبارێنم، بەسەر خۆی و لەشکرەکەی و ئەو گەلە زۆرەی کە لەگەڵ�دان. 
شێوە�ە گەورە�یی و پی�رۆز�م دەردەخەم، لەالی زۆربەی نەتەوەکان خۆم دەناسێنم، 

ئەو کاتە دەزانن کە من �ەزدانم.“

 »ئێستاش ئەی کوڕی مرۆڤ، پیێشب�نی لەسەر گۆگ بکە و بڵێ: ”�ەزدانی 3٩ ١

و  مەشەک  م�رانی  سەرۆکی  گۆگی  ئەی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست 
توبال، من لە دژی تۆم. ٢ ئاراستەت وەردەگێڕم و دەتبەم. لەوپەڕی باکوورەوە سەرت 
دەخەم و دەتهێنمە چ�اکانی ئ�سرائ�ل. 3 ئ�نجا لە کەوانەکەت دەدەم کە لە دەستی 
چەپتە، ت�رەکانت لە دەستی ڕاستت بەردەدەمەوە. 4 خۆت و هەموو سوپاکەت و 
ئەو گەالنەی لەگەڵتدان لەسەر چ�اکانی ئ�سرائ�ل دەکوژرێن، دەتکەمە خۆراکی 
ڕووی  5 لەسەر  دەشتودەر.  گ�انلەبەرانی  و  گۆشتخۆر  باڵندە�ەکی  جۆرە  هەموو 
دەشتودەر دەکەو�ت، چونکە من قسەم کرد. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. 
٦ ئاگر دەنێرمە سەر ماگۆگ و سەر ئەوانەی بە ئاسوودە�یی لە کەنارەکان ن�شتەجێن، 

ئ�تر ئەوان دەزانن کە من �ەزدانم.
پی�رۆزم  پی�رۆز�شم لەنێو ئ�سرائ�لی گەلم دەناسێنم، چ�تر ناهێڵم ناوی  7 »”ناوی 

ئ�سرائ�لم.  پی�رۆزەکەی  خودا  �ەزدانم،  من  کە  دەزانن  نەتەوەکان  جا  بزڕێنرێت، 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  کرد.  باسم  کە  ڕۆژە�ە  ئەو  ئەمە  بەڕێوە�ە،  و  ٨ دێت 

بااڵدەستە.
و  دەسووتێنن  چەک  دەردەچن،  ئ�سرائ�ل  شارۆچکەکانی  ٩ »”دان�شتووانی 

ڕم.  و  کوتەک  ت�ر،  و  کەوان  بچووک،  و  گەورە  قەڵغانی  دەدەن:  تێبەر  ئاگر�ان 
دەشتودەر  لە  چ�لکە�ەک  ١٠ نە  بەکار�اندەهێنن.  سووتەمەنی  بۆ  ساڵ  حەوت 
سووتەمەنی  بۆ  چەک  چونکە  دەبڕن،  دار  دارستانەکان  لە  نە  و  کۆدەکەنەوە 
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بەکاردەهێنن. ئەوانە تااڵن دەکەن کە تااڵن�ان کردن و دەستکەوتی ئەوانە دەبەن 
کە دەستکەوت�ان بردن. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

 a١١ »”لەو ڕۆژەدا شوێنێک دەکەمە گۆڕ بۆ گۆگ لە ئ�سرائ�ل، لە دۆڵی عەڤار�م

ڕێبواران، گۆگ و  لە ڕۆژهەاڵتی دەر�ای مردووb. دەبێتە ڕێگرێک لەسەر ڕێگای 
هەموو ئاپۆرەی سوپاکەی لەوێ دەنێژن. لەبەر ئەوە ناوی لێ دەنێن دۆڵی ئاپۆرەی 

گۆگ.
پاک  هەتا خاکەکە  دەنێن،  لە گۆڕ�ان  مانگ  ئ�سرائ�ل حەوت  ١٢ »”بنەماڵەی 

بکەنەوە. ١3 هەموو گەلی خاکەکە خەر�کی لەگۆڕنان دەبن، ئەو ڕۆژەش کە من 
شکۆدار دەکرێم لەب�ر�ان ناچێتەوە. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

بۆ  تێب�ەڕن،  خاکەکەدا  بە  بەردەوامی  بە  کە  هەڵدەبژێرن  پی�او  ١4 »”هەندێک 

�ارمەت�دانی ئەوانەی کە مردووەکان دەنێژن، هەتا ئەوانەی کە لەسەر ڕووی زەو�ی�ەکە 
کوژراون و ماونەتەوە لە گۆڕ�ان بنێن بۆ پاککردنەوەی خاکەکە. دوای تەواوبوونی 
حەوت مانگەکە دەست بە پشکن�ن دەکەن. ١5 کاتێک بە خاکەکەدا تێدەپەڕن، 
هەتا  دادەنێت،  لەتەن�شت  ن�شانە�ەکی  ب�نی  مرۆڤی  ئێسکێکی  �ەکێک  ئەگەر 
گۆڕهەڵکەنەکان لە دۆڵی ئاپۆرەی گۆگ لە گۆڕی بنێن، ١٦ نز�کی شارۆچکە�ەک 

لەوێی�ە کە ناوی هەمۆنا�ەc. بەم شێوە خاکەکە پاک دەکەنەوە.“
هەموو  بە  تۆ  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  مرۆڤ،  کوڕی  ١7 »ئەی 

لە هەموو  بڵێ: ”کۆببنەوە و وەرن،  باڵدارێک و هەموو گ�انلەبەرێکی دەشتودەر 
ئێوەم  بۆ  ئ�سرائ�ل  لە قوربان��ەکەم خڕبنەوە، ئەوەی من لەسەر چ�اکانی  ال�ەکەوە 
سەربڕ�وە، قوربان��ەکی گەورە�ە، هەتا گۆشت بخۆن و خوێن بخۆنەوە. ١٨ گۆشتی 
پاڵەوانەکان دەخۆن و خوێنی م�رانی زەوی دەخۆنەوە، بەران و بەرخ و نێری و گا، 
هەموو لە دابەستەکانی باشانن. ١٩ پی�وd دەخۆن هەتا تێر دەبن و خوێن دەخۆنەوە 
هەتا سەرخۆش دەبن لەو قوربان��ەی بۆ ئێوەم سەربڕ�وە. ٢٠ جا ئێوە لەسەر خوانەکەم 
لە گۆشتی ئەسپ و سوار و پاڵەوانەکان و هەموو جۆرێکی جەنگاوەران تێر دەبن.“ 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
نەتەوەکان  هەموو  دەدەم،  پی�شان  نەتەوەکان  لەنێو  خۆم  ٢١ »شکۆمەندی 

لەو  ٢٢ جا  سەر�ان.  خستە  دەستم  کە  و  کرد  جێبەجێم  کە  دەب�نن  حوکمەکەم 
ڕۆژە بەدواوە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەزانن کە من �ەزدانم و خودای ئەوانم. ٢3 هەموو 
گ�ران  د�ل  بە  خۆ�ان  تاوانی  لەبەر  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  کە  دەزانن  نەتەوەکان�ش 
وەرگێڕا  لێ�ان  ڕووی خۆمم  من�ش  کردم.  لەگەڵ  ناپاک��ان  کران، چونکە  ڕاپیێچ  و 

a ١١ واتە ڕێبواران.  

b ١١ دەر�ای مردوو: ع�بری دەر�ا.  

c ١٦ هەمۆنا: واتە ئاپۆرەی سوپا.  

d ١٩ پی�و: واتە بەز.  
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٢4 بەگوێرەی  کوژران.  شمشێر  بە  هەموو  دوژمنەکان�انەوە،  دەست  دا�ە  ئەوانم  و 
گاڵوی و �اخ�بوونەکانی خۆ�ان لەگەڵ�ان جواڵمەوە و ڕووی خۆمم لێ�ان وەرگێڕا.

ڕاپیێچکراوەکانی  ئێستا  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوە  ٢5 »لەبەر 

�اقوب دەگەڕێنمەوە، بەزە�ی�م بە هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�لدا دێتەوە، بۆ ناوی پی�رۆزی 
خۆم دڵگەرم دەبم. ٢٦ جا ڕ�سوا�یی خۆ�ان هەڵدەگرن لەگەڵ هەموو ناپاک��ەکە�ان 
کە لەگەڵ من ناپاک��ان پیێکرد، کاتێک بە ئاسوودە�یی و بەبێ ترس لە خاکەکەی 
دوژمنەکان�انەوە  خاکی  لە  گەالن  لەنێو  کاتەی  ٢7 ئەو  بوون.  ن�شتەجێ  خۆ�ان 
لەنێو�اندا  خۆم  پی�رۆزی  نەتەوەکان  لەبەرچاوی  دە�انهێنمەوە،  و  دەکەمەوە  کۆ�ان 
هەرچەندە  پەروەردگار�انم، چونکە  �ەزدانی  من  کە  دەزانن  ٢٨ ئەوسا  دەردەخەم. 
دە�اننێرمەوە  و  دەکەمەوە  کۆ�ان  پاشان  بەاڵم  کردن،  ڕاپیێچم  نەتەوەکان  ناو  بۆ 
لێ  ڕووی خۆم�ان  ٢٩ چ�تر  بەجێناهێڵم.  لەوێ  خاکەکەی خۆ�ان، چ�تر کەس�ان 
وەرناگێڕم، چونکە ڕۆحی خۆم بەسەر بنەماڵەی ئ�سرائ�لدا دەڕێژم. ئەوە فەرما�شتی 

�ەزدانی بااڵدەستە.«

چواردەوری �ەرس�گایەکی نوێ

دەی 4٠ لە  ساڵ،  سەرەتای  لە  ڕاپیێچکردنمان،  پیێنجەمی  و  ب�ست  ساڵی   لە  ١

مانگی �ەکی ساڵی چواردە�ەم لەپاش لێدانی شارەکە،a لە هەمان ڕۆژ ڕۆحی 
�ەزدان هاتە سەرم و بۆ ئەوێیی بردم. ٢ خودا لە چەند ب�ن�نێک�دا منی هێنا�ە خاکی 
ئ�سرائ�ل و لەسەر کێوێکی زۆر بڵند دا�نام، لەالی باشوورەوە چەند تەالرێک لە 
شێوەی شارێکدا بوو. 3 کاتێک منی هێنا�ە ئەوێ، ئەوەتا پی�اوێک د�مەنی وەک 
بڕۆنز وابوو، پەتێکی کەتان و قام�شێکی پیێوانەی بە دەستەوە بوو، لەبەر دەروازەکە 
وەستابوو. 4 پی�اوەکە پیێیی گوتم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، بە چاوەکانت سە�ر بکە و 
بە گوێی�ەکانت بب�ستە و مێشکت بخەرە سەر هەموو ئەوەی پی�شانی تۆی دەدەم، 
چونکە لەبەر ئەوەی پی�شانت بدرێت تۆ بۆ ئێرە هێنراو�ت. هەموو ئەوەی دە�ب�ن�ت 

بە بنەماڵەی ئ�سرائ�لی ڕابگە�ەنە.«

دەروازەی ڕۆژهەاڵت هەتا خانەکانی دەرەوە

5 شوورا�ەکم ب�نی کە دەوری تەواوی پەرستگاکەی دابوو. قام�شێکی پیێوانەش 

پەنجە  چوار  و  باڵێک  باڵێک،  هەر  کە  بوو   bدرێژ باڵی  شەش  درێژ�ی�ەکەی  کە 
بوو. جا ئەستوورا�یی شووراکەی پیێوا کە �ەک قام�ش بوو و بەرزا�ی�ەکەشی �ەک 

قام�ش.
پیێ�ل�کانەکان�دا  بەسەر  ڕۆژهەاڵتە.  ڕووەو  دەروازە�ەی  ئەو  الی  هاتە  ٦ ئ�نجا 

a ١ بەرامبەر بە ساڵنامەی ئێستا دەکاتە ب�ست و هەشتی مانگی چواری ساڵی 573ی پیێش زا�ی�ن.  

b 5 دوو پیێوانە هەبووە بۆ باڵ، باڵی ئاسا�یی کە دوو بست و ن�و بووە، واتە ن�و مەتر، باڵی درێژ کە باڵێک و چوار پەنجە بووە، واتە ٠,٦ مەتر. لە بەشەکانی 4٠ –4٨ )باڵ( 

مەبەستی لە باڵی درێژە.  
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7 قوژبنەکانی  بوو.  قام�ش  �ەک  درێژ�ی�ەکەی  پیێوا،  بەردەروازەکەی  و  سەرکەوت 
پاسەوان�ش �ەک قام�ش درێژی بوو، �ەک قام�ش�ش پانی، ئەستوورا�یی د�واری 
لە  پیێنج باڵ بوو. بەردەروازەکەش لەالی هە�وانی دەروازەکە و  نێوان قوژبنەکان�ش 

ژوورەوە �ەک قام�ش بوو.
٨ ئ�نجا هە�وانی دەروازەکەی پیێوا، ٩ درێژ�ی�ەکەی هەشت باڵ بوو، ئەستوورا�یی 

هەر د�نگە�ەک�شی دوو باڵ بوو، هە�وانی دەروازەکەش ڕووەو پەرستگاکە بوو.
١٠ قوژبنەکانی دەروازەی الی ڕۆژهەاڵت�ش، لە هەر ال�ەک سێ قوژبن هەبوون، 

ال�ەک  هەر  لە  نێوان�ش�ان  د�وارەکانی  ڕووبەری  بوون.  پیێوانە  هەمان  هەرسێک�ان 
درێژا�یی  بوو،  باڵ  دە  پیێوا،  دەروازەکەی  دااڵنی  پانی  ١١ ئ�نجا  بوون.  �ەک  وەک 
دەروازەکەش سێزدە باڵ بوو. ١٢ لێواری بەردەم قوژبنەکان�ش لە هەر ال�ەک �ەک باڵ 
بوو، قوژبنەکان�ش درێژی و پان��ەکەی شەش باڵ بوون. ١3 ئ�نجا دەروازەکەی پیێوا، 
لە بنمێچی قوژبنێکەوە بۆ بنمێچی قوژبنەکەی بەرامبەری. دووری لەنێوان دەالقەی 
د�واری پشتی قوژبن و دەالقەکەی بەرامبەری ب�ست و پیێنج باڵ بوو. ١4 ڕووبەری 
ناوبڕەکان�شی هەتا هە�وانی بەرامبەر حەوشەی دەروازەکەی پیێوا، درێژا�یی شەست 
باڵ بوو. ١5 دووری نێوان دااڵنی دەروازەکە و کۆتا�یی هە�وانەکەی پەنجا باڵ بوو. 
١٦ ڕووی ناوەوەی ستارەی سەر قوژبن و ناوبڕە و هە�وانەکەش دەالقەدار بوو، ڕووی 

ناوبڕەکان�ش نەخشی دار خورما هەبوو.

خانەکانی دەرەوە

بە  ب�ن�م چەند ژوورێک و شۆستە�ەک  ١7 ئ�نجا منی هێنا�ە خانەکانی دەرەوە. 

هەبوو.  ژوور  درێژا�یی شۆستەکە سی  بە  دروستکرابوون.  چواردەوری حەوشەکەدا 
١٨ شۆستەکە لەالی دەروازەکان بوو، بەرامبەر بە درێژا�یی دەروازەکان�ش شۆستەکەی 

خوارەوە بوو. ١٩ ئ�نجا ئەو دوور�ی�ەی پیێوا، کە لەنێوان د�وی ناوەوەی دەروازەکەی 
خوارەوە و د�وی دەرەوەی حەوشەکەی ناوەوە بوو، سەد باڵ بوو بەالی ڕۆژهەاڵت 

و بەالی باکوور.

دەروازەی ڕووەو باکوور

پیێوا، کە دەروازە�ەک بوو  پانی دەروازەکەی ڕووەو باکووری  ٢٠ ئ�نجا درێژی و 

و  ناوبڕەکان  بوون،  سێ  ال�ەک  هەر  لە  ٢١ قوژبنەکان�شی  دەرەوە.  خانەکانی  بۆ 
و  باڵ  پەنجا  درێژ�ی�ەکەی  بوو،  �ەکەم  دەروازەکەی  پیێوانەی  وەک  هە�وانەکەشی 
دار  نەخشە  و  هە�وانەکەی  و  ٢٢ دەالقەکانی  بوو.  باڵ  پیێنج  و  ب�ست  پان��ەکەی 
خورماکەی هەمان پیێوانەی ئەو دەروازە�ە بوو کە ڕووەو ڕۆژهەاڵت بوو. بە حەوت 
پا�ە بۆی سەردەکەوتن و هە�وانەکەشی بەرامبەر�ان بوو. ٢3 دەروازەی حەوشەکەی 
لە  ڕۆژهەاڵت،  دەروازەی  هەروەک  بوو،  باکوور  دەروازەی  بەرامبەر  ناوەوەش 

دەروازە�ەکەوە بۆ دەروازە�ەک پیێوای، سەد باڵ بوو.
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دەروازەی ڕووەو باشوور

هەبوو،  باشوور  ڕووەو  دەروازە�ەکی  ب�ن�م  برد.  باشوور  بەرەو  منی  ٢4 ئ�نجا 

دەالقەی  ٢5 دەروازەکەش  بوون.  پیێوانە  هەمان  پیێوا،  هە�وانەکەی  و  د�نگەکان 
تێدابوو، هە�وانەکەشی وەک ئەو دەالقانەی لە چواردەوری هەبوو. درێژی پەنجا باڵ 
و پانی ب�ست و پیێنج باڵ بوو. ٢٦ پیێ�ل�کانەکەشی حەوت پا�ە بوو، هە�وانەکەشی 
نەخشی  ناوبڕەکان  ڕووی  هەردوو  لە  دەروازەکە  هەردوو الی  لە  بوو،  لەبەردەمی 
دار خورما هەبوون. ٢7 حەوشەکەی ناوەوەش دەروازە�ەکی بەرەو باشوور هەبوو، لە 

دەروازەوە بۆ دەروازە ڕووەو باشوور پیێوای، سەد باڵ بوو.

دەروازەی حەوشەکەی ناوەوە

٢٨ ئ�نجا لە دەروازەکەی باشوورەوە منی هێنا�ە حەوشەکەی ناوەوە. دەروازەکەی 

و  ٢٩ قوژبنەکانی  بوو.  د�کەی  دەروازەکانی  پیێوانەی  هەمان  پیێوا،  باشووری 
و هە�وانەکەشی  دەروازەکە  بوون.  پیێوانە  و هە�وانەکەی هەمان  نێوان�ان  ناوبڕەکانی 
دەالقە بە چواردەور�اندا هەبوون. درێژی پەنجا باڵ و پانی ب�ست و پیێنج باڵ بوو. 
3٠ لە هەر سێ الوە هە�وانەکان ب�ست و پیێنج باڵ درێژا�یی و پیێنج باڵ پانی بوون. 

3١ هە�وانەکەشی ڕووەو خانەکانی دەرەوە بوو، لەسەر د�نگەکان�شی نەخشی دار 

خورما هەبوون، پیێ�ل�کانەکەشی لەسەر هەشت پا�ە بوون.
دەروازەکەی  ڕۆژهەاڵت.  بەرەو  ناوەوە  حەوشەکەی  ناو  هێنا�ە  منی  3٢ ئ�نجا 

نێوان�ان  ناوبڕەکانی  و  33 قوژبنەکانی  بوو.  پیێوانەی دەروازەکانی د�کە  پیێوا، هەمان 
بە  دەالقە  هە�وانەکەشی  لە  و  دەروازەکە  لە  بوون.  پیێوانە  هەمان  هە�وانەکەی  و 
چواردەور�دا هەبوون. درێژی دەروازەکە پەنجا باڵ و پانی ب�ست و پیێنج باڵ بوو. 
34 هە�وانەکەشی ڕووەو خانەکانی دەرەوە بوو، لەسەر د�نگەکان�شی نەخشی دار 

خورما لە هەردوو الی هەبوون، پیێ�ل�کانەکەشی لەسەر هەشت پا�ە بوون.
35 ئ�نجا منی هێنا�ە دەروازەکەی باکوور و پیێوای، هەمان پیێوانەی دەروازەکانی 

د�کە بوو. 3٦ قوژبن و ناوبڕەکانی و هە�وانەکەی و ئەو دەالقانەی لە چواردەوری 
بوو.  باڵ  پیێنج  و  ب�ست  پانی  بوو،  باڵ  پەنجا  دەروازەکە  درێژی  بوون، 
37 هە�وانەکەشی ڕووەو خانەکانی دەرەوە بوو، لەسەر د�نگەکان�شی نەخشی دار 

خورما هەبوون، لە هەردوو الی، بە هەشت پا�ە بۆی سەردەکەوت.

ژوورەکانی ئامادەکردنی قوربانی

3٨ لەالی هە�وانی هەر دەروازە�ەکی ناوەوە ژوورێک و دااڵنێکa هەبوو، لەوێ 

قوربانی سووتاندن�ان دەشوشت. 3٩ لە هە�وانی دەروازەکەش دوو مێز لە هەر ال�ەکی 
هەبوون، بۆ ئەوەی قوربانی سووتاندن و قوربانی گوناه و قوربانی تاوان لەسەر�ان 
پیێ�ل�کانەکەی  نز�کی  لە  دەروازەکە،  هە�وانی  دەرەوەی  د�وی  4٠ لە  سەرببڕدرێن. 

a 3٨ مەبەستی لە )مدخل(ی عەرەب��ە.  
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هەبوون.  مێز  دوو  پیێ�ل�کانەکە  لەال�ەکی  هەر  لە  باکوور،  دەروازەی  دااڵنی  الی 
قوربان��ان  مێز  هەشت  دەروازەکە،  لەالی  لەوێ  مێز  چوار  و  لێرە  مێز  4١ چوار 

لە  هەبوون  سووتاندنەکان  قوربانی  بۆ  د�کەش  مێزی  4٢ چوار  سەردەبڕان.  لەسەر 
ن�وێک  و  باڵ  پان��ەکەش�ان  و  ن�وێک  و  باڵ  درێژ�ی�ەکە�ان  بوون،  تاشراو  بەردی 
بوون، بەرزا�ی�ەکەش�ان �ەک باڵ بوو. ئەو کەرەستانەی لەسەر دادەنرا کە قوربانی 
سووتاندن و قوربانی د�کە�ان پیێ سەردەبڕی. 43 قوالپەکان�ش چوار پەنجە بوون، 
لە د�وی ناوەوە بە چواردەور�دا قا�ی�م کرابوون، مێزەکان�ش بۆ گۆشتی قوربان��ەکان 

بوون.

ژوورەکانی کاهینانی بەر�رس

44 لە حەوشەکەی ناوەوە، لە دەرەوەی دەروازەکەی، دوو ژوور هەبوون، �ەکێک�ان 

لەالی دەروازەکەی باکوور، ڕووی لە باشوور بوو. ئەوەی د�کە لەالی دەروازەکەی 
لە باشوورە  45 پیێیی فەرمووم: »ئەو ژوورەی ڕووی  باکوور بوو.  لە  باشوور، ڕووی 
پارێزگار�کردنی پەرستگا. 4٦ ئەو ژوورەش کە  هی کاه�نەکانە، کە بەرپرس�ارن لە 
ڕووی لە باکوورە هی ئەو کاه�نانە�ە کە بەرپرس�ارن لە پارێزگار�کردنی قوربانگا. 
�ەزدان  لە  هە�ە  بۆ�ان  ئەوان  تەنها  لێڤی  نەوەی  لەنێو  کە  سادۆقن،  نەوەی  ئەوان 

نز�ک ببنەوە بۆ خزمەتکردنی.«
47 پاشان حەوشەکەی بەردەم پی�رۆزگای پیێوا، درێژی سەد باڵ و پان�شی سەد باڵ 

بوو، چوارگۆشە بوو، قوربانگاکەش لەبەردەم پی�رۆزگاکە بوو.

�پیرۆزگا نوێپیەکە
پیێوا،  هە�وانەکەی  د�نگەکانی  پی�رۆزگاکە،  هە�وانی  هێنا�ە  منی  4٨ ئ�نجا 

بوو،  باڵ  چواردە  بەردەرگاکەش  پانی  بوو.  باڵ  پیێنج  ال�ەک  هەر  ئەستوورا�یی 
بوو،  باڵ  ب�ست  هە�وانەکە  4٩ پانی  بوون.  باڵ  سێ  ال�ەک  هەر  ناوبڕەکانی 
الی  هەردوو  لە  سەردەکەوت،  بۆی  پیێ�ل�کانەکەوە  لە  باڵ.  دوازدە  درێژ�ی�ەکەشی 

د�نگەکان کۆڵەکە هەبوون، �ەکێک لەم بەر و �ەکێکی د�کە لەو بەر.

ئەستوورا�یی 4١ پیێوا،  د�نگەکانی  و  پی�رۆز  شوێنی  هێنا�ە  منی  پی�اوەکە   ئ�نجا  ١

باڵ،  دە  بەردەرگاکەش  ٢ پانی  بوو.  باڵ  لە هەر ال�ەکەوە شەش  د�نگەکان 
پیێوا،  پی�رۆزەکەی  شوێنە  هەروەها  بوو.  باڵ  پیێنج  ال�ەک  هەر  لە  ناوبڕەکان�شی 

درێژ�ی�ەکەی چل باڵ و پان��ەکەی ب�ست باڵ بوو.
3 پاشان چووە ناو شوێنی هەرەپی�رۆز، د�نگەکانی بەردەرگاکەی پیێوا، هەر�ەکە�ان 

دوو باڵ بوو. پانی بەردەرگاکەش شەش باڵ، ناوبڕەکان�شی لە هەر ال�ەک حەوت 
پان��ەکەشی  باڵ،  ب�ست  درێژ�ی�ەکەی  پیێوا،  هەرەپی�رۆزەکەی  4 شوێنە  بوو.  باڵ 
تەر�ب بوو لەگەڵ شوێنە پی�رۆزەکە و ب�ست باڵ بوو، پیێیی فەرمووم: »ئەمە شوێنە 

هەرەپی�رۆزەکە�ە.«
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ژوورە  پانی  بوو.  باڵ  شەش  پیێوا  پی�رۆزگاکەی  د�واری  ئەستوورا�یی  5 کە 

چوار  �ەکێک�ان  هەر  هەبوون،  پی�رۆزگاکە  لە سێ الی  کە  پیێوا  التەن�شتەکان�شی 
باڵ بوو. ٦ ژوورە التەن�شتەکان�ش بە سێ نهۆم هەبوون، لە هەر نهۆمێک�ش سی 
ژوور هەبوون. بنچ�نەی ژوورەکان لەسەر د�واری پی�رۆزگاکە خۆی دروستنەکرابوون، 
دروستکرا  ژوورەکان  پتەوکردنی  بۆ  کە  ژوورەکان  د�واری  لێواری  لەسەر  بەڵکو 
التەن�شتەکان  ژوورە  سەربکەوتبووای،  نهۆمێک  بۆ  نهۆمێکەوە  لە  7 ئەگەر  بوون. 
بەر�نتر دەبوون، بەپیێیی لێوارەکە لە نهۆمێکەوە بۆ نهۆمێک لە سێ الی پی�رۆزگاکە. 

a.پیێ�ل�کانە�ەک�ش هەبوو، لە خوارەوە بۆ سەرەوە و بە نهۆمی ناوەڕاستدا تێدەپەڕی
ژوورە  بناغەی  کە  هەبوو،  بەرز  بادلۆ�ەکی  پی�رۆزگاکە  چواردەوری  لە  ٨ ب�ن�م 

باڵ  شەش  بوو،  قام�شێک  درێژی  بەقەد  درێژ�ی�ەکەشی  بوو،  التەن�شتەکان 
باڵ  پیێنج  دەرەوە  د�وی  لە  ژوورە التەن�شتەکان  د�واری  ٩ ئەستوورا�یی  بوو.  درێژی 
١٠ ژوورەکانی  و  پی�رۆزگاکە  ژوورە التەن�شتەکانی  لەنێوان  بوو. حەوشە�ەک هەبوو 
ژوورە  ١١ دەروازەی  پی�رۆزگاکەدا.  دەوری  بە  بوو  باڵ  ب�ست  پان��ەکەی  کاه�نان، 
باشوور  باکوور و �ەکێک�شی ڕووەو  لە کۆاڵنێکەوە �ەکێکی ڕووەو  التەن�شتەکان 

بوو. پانی بادلۆکە لە دەوری پی�رۆزگاکە پیێنج باڵ بوو.
١٢ ئەو ب�نا�ەش کە لەبەردەم شوێنە ج�اکراوەکە بوو، لە ال�ەکەوە ڕووەو ڕۆژئاوا، 

پانی حەفتا باڵ بوو. ئەستوورا�یی د�واری ب�ناکەش پیێنج باڵ بوو بە چواردەور�دا، 
درێژ�ی�ەکەشی نەوەد باڵ بوو.

و  ب�ناکە  و  ج�اکراوەکە  شوێنە  بوو،  درێژ  باڵ  سەد  پیێوا،  ١3 پی�رۆزگاکەشی 

پەرستگا و شوێنە ج�اکراوەکەی ڕووەو  ١4 ڕووی  بوون.  باڵ درێژ  د�وارەکانی سەد 
ڕۆژهەاڵت پان��ەکەی سەد باڵ بوو.

١5 ئ�نجا درێژی ب�ناکە و هۆڵەکانی پیێوا، ب�ناکەش لەبەردەم شوێنە ج�اکراوەکە لە 

پشتی پی�رۆزگاکە بوو، لە ال�ەکەوە بۆ ال�ەکەی د�کە، سەد باڵ بوو.
١٦ لەگەڵ  حەوشەکەدا،  الی  بە  هە�وانەکە  ڕووی  و  هەرەپی�رۆز  و  پی�رۆز  شوێنی 
بەردەرگاکان و کاڵوڕۆژنەb کەت�بەدارەکان و هۆڵەکانی چواردەوری سێ نهۆمەکە، 
هەتا  زەو�ی�ەکەوە  لە  درابوو.  لێ  تەختەی  ال�ەکەوە  هەموو  لە  بەردەرگاکە  بەرامبەر 
د�وی  لەسەر  ناوبەناو  سەرەوە،  ١7 لە  داپۆشرابوو.  کاڵوڕۆژنەکەش  کاڵوڕۆژنەکە، 
و  پی�رۆز  بە چواردەوری شوێنی  د�وارەکە  هەرەپی�رۆز،  دااڵنەکەی شوێنی  دەرەوەی 
هەرەپی�رۆز، ١٨ نەخشی کەڕوبەکان و دار خورمای لەسەر کرابوو. دار خورما�ەک 
هەبوو،  ڕووی  دوو  کەڕوبێک�ش  هەر  د�کە،  کەڕوبێکی  و  کەڕوبێک  لەنێوان 
دار  ڕووەو  شێرێک  جوانە  ڕووی  و  خورما�ەک  دار  ڕووەو  مرۆڤ  ١٩ ڕووێکی 

نەخشێنرابوو.  شێوە�ە  بەم  پی�رۆزگاکە  چواردەوری  هەموو  کە  د�کە.  خورما�ەکی 

a 7 بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ٦ :5 -٨.   

b ١٦ وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گێڕانەوەی ت�شکی خۆر.  
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٢٠ هەروەها د�واری شوێنی پی�رۆز�ش لە زەو�ی�ەوە هەتا سەر دااڵنەکە بە کەڕوب و 

دار خورماکان نەخشێنرابوون.
ئەو  هەروەها  بوو،  الکێشە�یی  پی�رۆزەکەش  شوێنە  دەرگای  ٢١ چوارچێوەی 

هەبوو.  شێوەی  هەمان  بوو  هەرەپی�رۆزەکە  شوێنی  لەپیێشی  کە  چوارچێوە�ەی 
٢٢ قوربانگاکە لە دار دروستکرابوو، بەرزی سێ باڵ بوو، درێژی و پان��ەکەی دوو 

باڵ بوون، گۆشە و بنکە و د�وارەکانی لە دار بوون. پی�اوەکە پیێیی گوتم: »ئەمە ئەو 
پی�رۆز و شوێنی هەرەپی�رۆز�ش دەرگا�ەکی  لەبەردەم �ەزدانە.« ٢3 شوێنی  مێزە�ە کە 
دوو دەری هەبوو. ٢4 هەر دەروازە�ەک�ش دوو دەری بوو، لە ناوەڕاستەوە دەکرانەوە. 
٢5 کەڕوب و دار خورما لەسەر ڕووی دەرگاکانی شوێنی پی�رۆز�ش نەخشێنرا بوون، 

بە هەمان شێوە د�وارەکان�ش نەخشێنرابوون، تارمە�ەکی دار�ن�ش لەپیێش هە�وانەکە 
هەبوو. ٢٦ لەسەر د�واری التەن�شتەکانی هە�وانەکە و ژوورە التەن�شتەکانی پی�رۆزگاکە 

دەالقەی کەت�بەدار هەبوو کە ال�ەکانی بە نەخشی دار خورما ڕازێنرابووەوە.

ژووری کاهینان

ئەو 4٢ بردم��ە  دەرەوە،  خانەکانی  هێنا�ە  منی  باکوور  الی  ڕێگای  بە   ئ�نجا  ١

ب�ناکە  بەرامبەر  ژوورەکانی  ج�اکراوەکەن،  شوێنە  بەرامبەر  کە  ژوورانەی 
لەالی باکوور. ٢ درێژی ئەو تەالرە کە دەرگاکەی ڕووی لە باکوور بوو سەد باڵ، 
پان��ەکەشی پەنجا باڵ بوو. 3 لەو بەشەی کە دووری لە حەوشەکەی ناوەوە ب�ست 
باڵ بوو، هەروەها لەو بەشەی کە بەرامبەر شۆستەی خانەکانی دەرەوە بوو، هۆڵ 
بەرامبەر هۆڵ بوو لە هەر سێ نهۆمەکە. 4 بەرامبەر بە ژوورەکان�ش ڕێڕەوێک هەبوو، 
پان��ەکەی دە باڵ و درێژ�ی�ەکەی سەد باڵ بوو، بەرەو حەوشەکەی ناوەوە و دەرگای 
ژوورەکان�ش ڕووەو باکوور بوون. 5 شوێنی ژوورەکان بەر هۆڵەکان کەوتبوون، لەبەر 
ئەوە ژوورەکانی سەرەوە لە ژوورەکانی ناوەڕاست و خوارەوەی ب�ناکە تەسکتر بوون. 
٦ ب�ناکە سێ نهۆم بوو، ژوورەکانی نهۆمی سێ�ەم کۆڵەکە�ان نەبوو وەک کۆڵەکەی 

بوو.  کەمتر  ناوەڕاست  و  خوارەوە  نهۆمی  لە  زەم�نەکە�ان  ئەوە  لەبەر  حەوشەکان، 
بەردەم  بۆ  لەگەڵ ژوورەکان ڕووەو خانەکانی دەرەوە  بوو  لە دەرەوە  د�وارەش  7 ئەو 

ژوورەکان، درێژ�ی�ەکەی پەنجا باڵ بوو. ٨ درێژی ژوورەکان لەالی خانەکانی دەرەوە 
پەنجا باڵ بوو، بەاڵم درێژی الی پی�رۆزگاکە سەد باڵ بوو. ٩ لەژێر ئەم ژوورانەشەوە 
دەهاتنە  بۆی  دەرەوە  خانەکانی  لە  ئەوەی  ڕۆژهەاڵتەوە،  لەالی  هەبوو  دااڵنێک 

ژوورەوە.
شوێنە  لەبەردەم  باشوور  بەرەو  بوون  حەوشەکە  د�واری  درێژا�یی  بە  ١٠ ژوورەکان 

وەک  هەبوو،  ڕێڕەوێک  ژوورەکان  ١١ لەبەردەمی  ب�ناکە.  بەرامبەر  و  ج�اکراوەکە 
دااڵنەکانی ئەو ژوورانەی کە بەرەو باکوور بوون، هەمان درێژی و پانی و شوێنی 
ڕووەو  ژوورەکانی  دااڵنی  ١٢ وەک  هەبوو.  دەرگا�ان  و  شێوە  و  چوونەدەرەوە 
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باشوور�ش، دااڵنێک لە سەرەتای ڕێڕەوەکەی بەرامبەر د�وارەکەی ڕووەو ڕۆژهەاڵت 
هەبوو، کە لەوێوە بۆی دێتە ژوورەوە.

١3 پیێیی فەرمووم: »ژوورەکانی باکوور و ژوورەکانی باشوور کە بەرامبەر بە شوێنە 

نز�ک  �ەزدان  لە  ئەوانەی  کاه�نەکان  کە  تەرخانکراوەکانن،  ژوورە  ج�اکراوەکەن 
وەکو  هەرەپی�رۆز  پیێشکەشکراوی  دەخۆن.  هەرەپی�رۆزەکان  پیێشکەشکراوە  دەبنەوە 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و قوربانی گوناه و قوربانی تاوان لەوێ دادەنێن، چونکە 
شوێنەکە پی�رۆزە. ١4 کاتێک کاه�نەکان دەچنە ژوورەوە، نابێت لە شوێنی پی�رۆزەوە 
بچنە دەرەوە بۆ خانەکانی دەرەوە، هەتا جلەکان�ان کە خزمەتی پیێ دەکەن لەوێیی 
و  دەکەن  لەبەر  د�کە  جلێکی  ئ�نجا  تەرخانکراون،  جلەکان�ان  چونکە  دادەنێن، 

دەچنە پیێشەوە بۆ ئەو شوێنەی گەل لێیی کۆدەبنەوە.«
١5 کە پیێوانەی د�وی ناوەوەی پەرستگای تەواو کرد منی هێنا�ە دەرەوە بەرەو ئەو 

دەروازە�ەی ڕووەو ڕۆژهەاڵتە و چواردەورەکەی پیێوا، ١٦ الی ڕۆژهەاڵتی بە قام�شی 
بە  باڵ  سەد  پیێنج  پیێوا،  باکوور�شی  ١7 الی  بوو.   aباڵ سەد  پیێنج  پیێوا،  پیێوانەکە 
قام�شی پیێوانە. ١٨ الی باشوور�شی پیێوا، پیێنج سەد باڵ بە قام�شی پیێوانە. ١٩ ئ�نجا 
بەالی ڕۆژئاوا سووڕا�ەوە و پیێنج سەد باڵی بە قام�شی پیێوانە پیێوا. ٢٠ لە هەر چوار 
الوە پیێوای، شوورا�ەکی بە چواردەوری بوو کە پیێنج سەد باڵ درێژ�ی�ەکەی و پیێنج 

سەد باڵ پان��ەکەی بوو، بۆ ج�اکردنەوە لەنێوان پی�رۆز و پی�رۆزنەکراو.

گەڕانەوەی شکۆمەندی خودا بۆ �ەرس�گاکە

 ئ�نجا منی بردە الی ئەو دەروازە�ەی ڕووەو ڕۆژهەاڵتە. ٢ ب�ن�م شکۆمەندی 43 ١

دەنگی  وەک  دەنگی  و  دەهات  ڕۆژهەاڵتەوە  ڕێگای  لە  ئ�سرائ�ل  خودای 
3 ب�ن�نەکە  دەدرەوشا�ەوە.  شکۆمەند�ی�ەکەی  لەبەر  خاکەکەش  بوو،  زۆر  ئاوێکی 
وەک ئەو ب�ن�نە بوو کە لە کاتی هاتنی بۆ وێرانکردنی شارەکە بۆم ئاشکرا کرابوو، 
ب�ن�نە بوو کە لەالی نۆکەندی کەڤار بۆم ئاشکرا کرابوو، ئەو  هەروەها وەک ئەو 
کاتە بەسەر ڕوومدا کەوتم. 4 شکۆمەندی �ەزدان لە ڕێگای ئەو دەروازە�ەی ڕووەو 
بردە  منی  و  هەڵ�گرتم  خودا  ڕۆحی  5 ئ�نجا  هات.  پەرستگاکە  ناو  بۆ  ڕۆژهەاڵتە 

حەوشەکەی ناوەوە و ب�ن�م شکۆمەندی �ەزدان پی�رۆزگاکەی پڕکردووە.
لەتەن�شتمەوە  پی�اوێک�ش  و  پی�رۆزگاکەوە قسەی لەگەڵ کردم  لە  بوو  ٦ گوێم لێ 

ڕاوەستابوو. 7 پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، ئەمە شوێنی تەختی من و شوێنی 
لەمەودوا  دەبم.  ن�شتەجێ  هەتاهەتا�ە  بۆ  ئ�سرائ�ل  نەوەکانی  لەنێو  کە  پیێمە،  بنی 
بە  نە  پاشاکان�ان،  نە  و  نە خۆ�ان  ناکەن،  پی�رۆزم گاڵو  ناوی  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی 
لەشفرۆشی و نە بە تەرمی پاشاکان�ان لە نزرگەکانی سەر بەرزا�یی. ٨ کاتێک ئەوان 
چوارچێوەی  الی  دەرگاکە�ان  چوارچێوەی  و  بەردەرگاکەم  الی  بەردەرگاکە�ان 
دەرگاکەم دانا، لەنێوان من و ئەواندا تەنها د�وارێک هەبوو، جا ناوی پی�رۆزی من�ان 

a ١٦ لێرە مەبەست لە باڵی ئاسا�ی�ە، کە نز�کەی ن�و مەتر بوو.  
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با  ٩ ئێستا  بردن.  لەناوم  خۆم  تووڕە�یی  بە  من�ش  قێزەونەکان�ان گاڵوکرد.  نەر�تە  بە 
لەشفرۆشی و تەرمی پاشاکان�ان لە من دووربخەنەوە، ئەو کاتە من�ش بۆ هەتاهەتا�ە 

لەناو�ان ن�شتەجێ دەبم.
١٠ »ئەی کوڕی مرۆڤ، دەربارەی پەرستگاکە بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل ڕابگە�ەنە، 

لە  هاتوو  ١١ ئەگەر  ب�ێون.  نەخشەکە  با  و  بن  شەرمەزار  خۆ�ان  تاوانەکانی  لە  با 
هەرچی کردوو�انە شەرمەزار�ی�ان کێشا، ئەوسا وێنەی پەرستگا، نەخشە و شوێنی 
چوونەدەرەوە و شوێنی چوونەژوورەوە، هەموو شێوە و فەرزەکان و فێرکردنەکان��ان 
فەرزەکانی  هەموو  و  نەخشە  هەموو  با  بنووسە،  لەبەرچاو�ان  ئەمە  بکە.  باس  بۆ 

بەجێبهێنن و کاری پیێ بکەن.
١٢ »ئەمە فێرکردنی پەرستگاکە�ە: لەسەر لووتکەی کێوەکە، هەموو چواردەوری 

پەرستگاکە دەبێتە شوێنێکی زۆر پی�رۆز، ئەمە فێرکردنی پەرستگاکە�ە.

قوربانگاکە
درێژ�ش  باڵی  درێژ،  باڵی  پیێوانەی  بە  قوربانگاکە�ە  پیێوانەکانی  ١3 »ئەمەش 

و  باڵێک  پان��ەکەشی  و  باڵێکە  ئاوەڕۆکەی  قوواڵ�یی   .aپەنجە�ە چوار  و  باڵێک 
لێوەکەی چواردەوری بستێکەb. ئەمەش بەرزی قوربانگاکە�ە:  کەنارەکەشی هەتا 
١4 بنکەکەی لە زەوی ئاوەڕۆکەوە هەتا لێواری خوارەوە دوو باڵ و پان��ەکەشی �ەک 

باڵ بوو، لە لێوارە بچووکەکەی ژێرەوە هەتا لێوارە گەورەکەی سەرەوەش چوار باڵ 
بوو،  باڵ  چوار  قوربانگاکەش  ئاگردانی  ١5 بەرزی  بوو.  باڵ  �ەک  پان��ەکەشی  و 
١٦ ئاگردانی  دەرەوە.  هاتبوونە  قۆچ  سەرەوە چوار  بۆ  قوربانگاکەشەوە  ئاگردانی  لە 
قوربانگاکەش دوازدە باڵ درێژی و دوازدە باڵ پانی بوو، شێوەی چوارگۆشە�یی بوو. 
١7 لێوارەکەی سەرەوەش چوار گۆشە بوو، چواردە باڵ درێژ و چواردە باڵ پان بوو، 

کەنارەکەی چواردەور�شی ن�و باڵ بوو و ئاوەڕۆکەشی بە دەور�دا �ەک باڵ بوو، 
پیێ�ل�کانەکان�شی ڕووەو ڕۆژهەاڵت بوو.«

دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  �ەزدانی  مرۆڤ،  کوڕی  »ئەی  فەرمووم:  ١٨ پیێیی 

لەسەر  خوێن  پرژاندنی  و  سووتاندن  قوربانی  پیێشکەشکردنی  فەرزەکانی  ئەمانە 
قوربانگاکە�ە، ئەو ڕۆژەی کە بن�اد دەنرێت. ١٩ جوانەگا�ەکc بۆ قوربانی گوناه بە 
کاه�نە لێڤ��ەکان دەدە�ت، ئەوانەی لە نەوەی سادۆقن، کە لە من نز�ک دەبنەوە 
بۆ خزمەتکردنم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. ٢٠ لە خوێنەکەی دەبە�ت و 
لە هەر چوار قۆچی قوربانگاکە و هەر چوار گۆشەی لێوارەکەی سەرەوەی دەدە�ت 
دەکە�تەوە  پاکی  شێوە�ە  بەم  چواردەور�دا،  هەر  بە  دەدە�ت  کەنارەکەشی  لە  و 

a ١3 چوار پەنجە�ە: نز�کەی هەشت سەنت�مەتر.  

b ١3 بستێک: نز�کەی ٢٢ سەنت�مەتر.  

c ١٩ لەو کاتەوەی کە گوێرەکەی نێر لە ش�ر دەبڕدرێتەوە پیێیی دەگوترێت )نۆبەن( �ان )جوانەگا(.  
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شوێنی  لە  و  دەبە�ت  گوناه  قوربانی  ٢١ جوانەگاکەی  دەکە�ت.  بۆ  کەفارەتی  و 
د�ار�کراو لە پەرستگاکە لە دەرەوەی پی�رۆزگاکە دە�سووتێن�ت.

بێت،  ساغ  دەکە�ت،  پیێشکەش  ساغ  نێری  گ�سکێکی  دووەم  ڕۆژی  ٢٢ »لە 

وەک  دەکەنەوە  پاک  خوێنەکەی  بە  قوربانگەکە  و  گوناه  قوربانی  بە  دەکرێت 
چۆن بە خوێنی جوانەگاکە پاک�ان کردەوە. ٢3 کە لە پاککردنەوەکە تەواو بوو�ت، 
٢4 لەبەردەم  دەکە�ت.  پیێشکەش  مێگەل  ساغی  بەرانێکی  و  ساغ  جوانەگا�ەکی 
بە  دە�انکەن  و  دەکەن  پیێوە  خوێی�ان  کاه�نەکان  و  دەکە�ت  پیێشکەش�ان  �ەزدان 

قوربانی سووتاندن بۆ �ەزدان.
و  گوناه  قوربانی  بە  دەکە�ت  نێر�نە  گ�سکێکی  ڕۆژە  هەر  ڕۆژ،  ٢5 »حەوت 

جوانەگا�ەکی ساغ و بەرانێکی ساغی مێگەل دەکە�ت بە قوربانی. ٢٦ کاه�نەکان 
بەم  دەکەنەوە،  پاکی  و  دەکەن  بۆ  کەفارەتی  قوربانگاکە  لەسەر  ڕۆژ  حەوت 
شێوە�ە تەرخانی دەکەن. ٢7 کە ئەم ڕۆژانە تەواو بوون، لە ڕۆژی هەشتەم بەسەرەوە 
 aکاه�نەکان لەسەر قوربانگاکە قوربانی سووتاندنەکان و قوربان��ەکانی هاوبەش�تان

پیێشکەش دەکەن، من�ش لێتان ڕازی دەبم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.«

میرەکە، لێڤی و کاهینەکان

 ئ�نجا پی�اوەکە منی هێنا�ەوە بۆ ڕێگای دەروازەی دەرەوەی پی�رۆزگا کە ڕووەو 44 ١

»ئەم  فەرمووم:  پیێیی  ٢ �ەزدان  بوون.  داخرا  دەرگاکانی  بوو،  ڕۆژهەاڵت 
دەروازە�ە بە داخراوی دەمێنێتەوە، ناکرێتەوە و کەس پیێ�دا ناچێتە ژوورەوە، چونکە 
3 تەنها  دەبێت.  داخراو  جا  ژوورەوە،  پیێ�دا چووە  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  �ەزدانی 
م�ری فەرمانڕەوا خۆی تێ�دا دادەن�شێت بۆ ئەوەی لەبەردەم �ەزدان نان بخوات. لە 

ڕێگای هە�وانی دەروازەکەوە دێتە ژوورەوە و لە هەمان ڕێگاوە دەچێتە دەرەوە.«
پی�رۆزگاکە،  بەردەم  هێنا�ە  منی  باکوورەوە  دەروازەی  ڕێگای  لە  پی�اوەکە  4 ئ�نجا 

بەسەر  جا  پڕکردووە.  پی�رۆزگاکەی  �ەزدان  ئەوەتا شکۆمەندی  کرد  تەماشام  من�ش 
ڕوومدا کەوتم.

5 �ەزدان�ش پیێیی فەرمووم: »ئەی کوڕی مرۆڤ، بە چاوت بب�نە، هەموو ئەوەی 

فەرزەکانی  هەموو  سەر  بخەرە  مێشکت  و  ب�ب�ستە  گوێی�ەکانت  بە  دە�فەرمووم 
پەرستگای �ەزدان و هەموو فێرکردنەکانی. هەروەها مێشکت بخەرە سەر شوێنی 
چوونە ژوورەوەی پەرستگاکە و سەر هەموو شوێنەکانی چوونە دەرەوەی پی�رۆزگاکە. 
ئەمە  بااڵدەست  ”�ەزدانی  بڵێ:  ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  بە  �اخ�بووەکان،  ٦ بە 

خۆتان  قێزەونانەی  نەر�تە  ئەو  هەموو  ئێوە  ئ�سرائ�ل،  بنەماڵەی  ئەی  دەفەرموێت: 
ناو  هێنا�ە  نەکراوەکانتان  خەتەنە  لەش  و  دڵ  بە  بێگانە  ئەوەش  7 سەرەڕای  بەسە. 
ئەو کاتەی  بکەن،  پی�سی  و  بن  مندا  پەرستگای  لەناو  ئەوەی  بۆ  پی�رۆزگای من، 

a ٢7 قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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دەکرێن.  من  بە  پیێشکەش  خواردن  وەک  و  قوربانی  دەکرێنە  خوێن  و   aپی�و کە 
شتە  بۆ  خۆتان  ٨ ئەرکی  شکاند.  منتان  پە�مانی  قێزەونانەتان  نەر�تە  هەموو  بەو 
پی�رۆزکراوەکانی من بەجێنەگە�اند، بەڵکو کەسانی د�کەتان دانا لە جێیی خۆتان بۆ 
نابێت ه�چ  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٩ �ەزدانی  پی�رۆزگاکەم.  پارێزگار�کردنی 
بێگانە�ەکی دڵ و لەش خەتەنە نەکراو بێتە ناو پی�رۆزگای من، تەنانەت ئەوانەی کە 

لەنێو ئ�سرائ�ل��ەکان�شدا ن�شتەجێن.
ئ�سرائ�ل  نەوەی  کاتێک  دوورکەوتنەوە  من  لە  کە  لێڤ��ەکان  ١٠ »”بەڵکو 

گومڕابوون، لە سا�ەی بتەکان�انەوە ئەوان�ش گومڕا بوون، تاوانی خۆ�ان لە ئەستۆی 
دەروازەکانی  پاسەوانی  بە  و  خزمەتکار  بە  دەبن  پی�رۆزگاکەم  ١١ لە  دەگرن.  خۆ�ان 
سەربڕاو  قوربانی  و  سووتاندن  قوربانی  ئەوان  پەرستگا.  خزمەتکارانی  و  پەرستگا 
بکەن.  خزمەت�ان  ئەوەی  بۆ  ڕادەوەستن  لەبەردەم�ان  ئەوان  و  سەردەبڕن  گەل  بۆ 
١٢ بەاڵم لەبەر ئەوەی لەبەردەم بتەکان�ان خزمەتی گەل�ان کرد و بوون بە کۆس�یی 

تاوانکاری بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، لەبەر ئەوە سوێندم خواردووە کە تاوانی خۆ�ان 
نز�ک  من  ١3 لە  بااڵدەستە.  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  دەبێت.  ئەستۆی خۆ�ان  لە 
پی�رۆزکراوەکانم  شتە  لە  �ەکێک  ه�چ  لە  و  بکەن  بۆ  کاه�ن�ێت�م  ئەوەی  بۆ  نابنەوە 
�ان پیێشکەشکراوە هەرەپی�رۆزەکانم نز�ک نابنەوە، بەڵکو دەبێت شەرمەزاری نەر�تە 
بۆ  پەرستگا  پارێزگاری  بەرپرس�ار�یێتی  ئەوەشدا  ١4 لەگەڵ  هەڵبگرن.  قێزەونەکان�ان 

هەموو خزمەتێک و بۆ هەموو ئەوەی تێ�دا دەکرێت دەدەم بە ئەوان.
ئەرکی  دڵسۆز�ی�ەوە  بە  ئەوانەی  سادۆق،  نەوەی  لێڤ��ەکانی  کاه�نە  ١5 »”بەاڵم 

من  لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  کاتێک  گرت،  ئەستۆ  لە  من�ان  پی�رۆزگاکەی  پارێزگاری 
ڕادەوەستن  لەبەردەمم  و  بۆ خزمەتکردنم  دەبنەوە  نز�ک  من  لە  ئەوان  گومڕابوون، 
بااڵدەستە.  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  قوربانی.  بە  بکەن  بۆ من  پی�و و خوێن  هەتا 
خزمەتم  ئەوەی  بۆ  دەکەونەوە  نز�ک  مێزەکەم  لە  و  پی�رۆزگاکەم  ناو  دێنە  ١٦ ئەوانە 

بکەن و پارێزگاری لە نەر�تەکەم بکەن.
لەبەر  کەتان  جلی  ناوەوە،  حەوشەکەی  دەروازەکانی  ناو  دێنە  ١7 »”کاتێک 

دەکەن، لە کاتی خزمەتکردن لە دەروازەکانی حەوشەکەی ناوەوە لەناو پەرستگاکە 
نابێت جلی خور�ی�ان لەبەردا بێت. ١٨ با مێزەری کەتان بەسەر�انەوە بێت و دەرپیێیی 
بکەن.  پیێ  ئارەقەی  کە  نەبەستن  ناوقەد�انەوە  بە  شتێک  بکەن،  لەبەر  کەتان 
١٩ کاتێک دەچن بۆ الی گەل لە خانەکانی دەرەوە، جلی خزمەتکردن دادەکەنن 

و لە ژوورە تەرخانکراوەکان دا�دەنێن، ئ�نجا جلی د�کە لەبەر دەکەن نەوەک گەل 
دەست�ان بەر جلە تەرخانکراوەکان�ان بکەوێت.

٢٠ »”پرچی سەر�ان نە بە موس دەتاشن و نە دە�هێڵنەوە، بەڵکو بە ڕێکوپیێکی 

شەراب  نابێت  ناوەوە  حەوشەکەی  ناو  چووە  کە  ٢١ کاه�ن  دەکەنەوە.  کورتی 
بخواتەوە. ٢٢ نابێت بێوەژن و ژنی تەاڵقدراو بهێنن، بەڵکو دەبێت کچی پاک�زە لە 

a 7 پی�و: واتە بەز، لێرە و لە ئا�ەتی ١5.  
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نەوەی ئ�سرائ�ل �ان بێوەژنی کاه�نێک بهێنن. ٢3 ج�اوازی نێوان پی�رۆز و پی�رۆزنەکراو، 
گاڵو و پاک بە گەلەکەم پی�شان دەدەن و فێر�ان دەکەن.

٢4 »”لە ناکۆک�دا ئەوان دەبن بە ناوبژ�وان و بەپیێیی حوکمەکانم حوکم دەدەن، لە 

جەژنەکان فێرکردن و فەرزەکانم بەجێدەهێنن، هەروەها شەممەکانم پی�رۆز ڕادەگرن.
ئەگەر  بەاڵم  بێت.  گاڵو  نەوەک  نابێتەوە  نز�ک  مردوو  مرۆڤی  لە  ٢5 »”کاه�ن 

مردووەکە باوک �ان دا�ک �ان کوڕ �ان کچ �ان براکەی بێت، �ان خوشکەکەی 
پاکبوونەوەی  ٢٦ پاش  بکات.  گاڵو  خۆی  دەتوانێت  ئەوا  نەکردبێت،  شووی  کە 
حەوشەکەی  ناو  بۆ  پی�رۆزگاوە  ناو  چوونە  ڕۆژی  ٢7 لە  دەژمێرن.  بۆ  ڕۆژی  حەوت 
پیێشکەش  گوناهی  قوربان��ەکەی  بکات،  خزمەت  پی�رۆزگا  لە  ئەوەی  بۆ  ناوەوە، 

دەکات. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.
٢٨ »”ه�چ م�راتێک بۆ کاه�ن نابێت بێجگە لە من، لە ئ�سرائ�ل ه�چ موڵک�ان 

و  قوربانی گوناه  و  دانەوێڵە  ٢٩ پیێشکەشکراوی  دەبم.  ئەوان  موڵکی  نادەنێ، من 
قوربانی تاوان و هەموو ئەوەی لە ئ�سرائ�لدا کە بۆ �ەزدان تەرخانکراوەa بۆ ئەوانە. 
دەبن.  کاه�ن  بۆ  باشتر�ن�ان  پی�رۆزەکان،  پی�تاکە  و  بەرهەم  �ەکەم�ن  هەموو  3٠ لە 

بکەوێتە  بەرەکەت  ئەوەی  بۆ  دەدەن،  کاه�نەکان  بە  هەو�رتان  �ەکەم  هەروەها 
ماڵتان. 3١ کاه�نەکان نە گۆشتی ئاژەڵی مردارەوەبوو و نە گۆشتی نێچ�ر دەخۆن، نە 

باڵندە و نە ئاژەڵ.

نوێکردنەوەی ماف و ڕێوەڕەسم

خاکەکە 45 لە  پارچە�ەک  دەکەن،  دابەش  م�رات  وەک  خاکەکە   »”کاتێک  ١

زەو�ی�ەکی تەرخانکراو دەبێت و پیێشکەش بە �ەزدانی دەکەن، درێژی ب�ست 
و پیێنج هەزار باڵb و پانی ب�ست هەزار باڵ دەبێت. هەموو سنووری چواردەوری 
سەد  پیێنج  دەبێت،  پی�رۆزگا  بۆ  گۆشە  چوار  پارچە�ەکی  ٢ لەمە  دەکرێت.  تەرخان 
دەبێت.  کراوە  زەو�ی�ەکی  چواردەوری  لە  باڵ�ش  پەنجا  و  باڵ  سەد  پیێنج  بە  باڵ 
 c،3 لەم پیێوانە�ە بە درێژی ب�ست و پیێنج هەزار باڵ و پانی دە هەزار باڵ دەپیێو�ت

تەرخانکراوەکەی  4 بەشە  دەبێت.  لەناو�دا  هەرەپی�رۆزەکەشی  شوێنە  و  پی�رۆزگاکە 
خاکەکە بۆ کاه�نەکان دەبێت کە خزمەتی پی�رۆزگا دەکەن، ئەوانەی نز�ک دەبنەوە 
بۆ پەرستنی �ەزدان، هەروەها شوێنی تێدا دەبێت بۆ ماڵەکان�ان و شوێنی تا�بەت�ش 
بۆ  پانی  بە  باڵ  دە هەزار  و  درێژی  بە  باڵ�ش  پیێنج هەزار  و  5 ب�ست  پەرستگا.  بۆ 
لێڤ��ەکان کە خزمەتی پەرستگا دەکەن، وەک شارۆچکە بۆ ن�شتەجێبوون�ان دەبێتە 

موڵک.

a ٢٩ لە زمانی ع�بری ئەم زاراوە�ە دەگەڕێتەوە بۆ شتێک �ان کەسێک کە دەبەخشرێت بە �ەزدان.  

b ١ ب�ست و پیێنج هەزار باڵ: نز�کەی ١٢ ک�لۆمەتر، لێرە و لە ئا�ەتی 3، 5، ٦، ٢٠، ٢١.  

c 3 دە هەزار باڵ: نز�کەی 5 ک�لۆمەتر، لێرە و لە ئا�ەتی 5، ٩، ١٠، ١3، ١٨.  
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 a٦ »”بە شارەکەش پارچە�ەک زەوی دەدەن وەک موڵکی خۆی، پیێنج هەزار باڵ

پانی و ب�ست و پیێنج هەزار باڵ درێژی دەبێت بە تەر�بی بەشە تەرخانکراوەکە، جا 
بۆ هەموو بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەبێت.

بەشە  تەر�بی  بە  ڕۆژئاوا  لەالی  و  ڕۆژهەاڵت  لەالی  م�ر�ش  زەوی  7 »”بەشە 

تەرخانکراوەکە و موڵکی شارەکە دەبێت. لە سنووری ڕۆژهەاڵتی بەشە تەرخانکراو 
و موڵکی شارەکەوە درێژ دەبێتەوە بۆ دەر�ای مردوو، هەروەها لە سنووری ڕۆژئاوای 
بەشە تەرخانکراو و موڵکی شارەکەشەوە درێژ دەبێتەوە بۆ دەر�ای س�یی ناوەڕاست. 
٨ ئەم بەشە زەو�ی�ە لە خاکی ئ�سرائ�لدا بۆ م�ر دەبێت بە موڵک، لەمەودوا م�رەکانم 

ئ�سرائ�ل  بنەماڵەی  بە  زەو�ی�ەکە  بەگوێرەی هۆزەکان�ان  و  ناکەن  لە گەلەکەم  ستەم 
دەدەن.

بەسە!  ئ�تر  ئ�سرائ�ل  م�رانی  ئەی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ٩ »”�ەزدانی 

جێبەجێ  ڕاستودروستی  و  دادوەری  و  مەهێڵن  خۆتان  لەنێو  توندوت�ژی  و  تااڵنی 
بکەن. واز بهێنن لە ستەمکردن لە گەلەکەم. ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە. 
١٠ تەرازووی تەواو و ئێفەیb تەواو و بەتیc تەواو�ان بۆ بەکاربهێنن. ١١ ئێفە و بەت 

بێت.  دە�ەکی حۆمەر  ئێفە  و  دە�ەکی حۆمەر  بەت  با  هەبێت،  ئەندازە�ان  �ەک 
ئەندازە�ان بەپیێیی حۆمەر دەبێت. ١٢ شاقل�ش ب�ست ج�رە دەبێت، شەست شاقل 

دەکاتە �ەک مەنا، لەالی ئێوە وا دەبێت.

دیاریپیە �پێشکەشکراو و ڕۆژە تەرخانکراوەکان
١3 »”لەسەر ئەم بنچ�نە�ەش د�ار�ی�ە تا�بەت��ەکانتان پیێشکەش دەکەن: �ەک لە 

شەستی دروێنەی گەنم و جۆ�ەکەت، ١4 فەرزی زە�تی زە�توون�ش لە سەدا �ەکی 
بەرهەمی دار زە�توونەکانتان دەدەن. بەگوێرەی بەت ب�ان�ێوە: دە بەت حۆمەرێکە، 
�ەک حۆمەر�ش دەکاتە �ەک کۆر. ١5 هەروەها لە هەر مێگەلێکی دوو سەد سەر 
پیێشکەشکراوی  دە�انکەنە  دەبەن،  مەڕێک  ئ�سرائ�ل  باشەکانی  لەوەڕگا  لە  مەڕی 
ئەوە  گەل.  بۆ  کەفارەت  بۆ  هاوبەشی  قوربانی  و  سووتاندن  قوربانی  و  دانەوێڵە 
فەرمانڕەوای  م�ری  بە  تا�بەتە  د�اری  ١٦ ئەمە  بااڵدەستە.  �ەزدانی  فەرما�شتی 
ئ�سرائ�ل، کە لەسەر هەموو گەلی خاکەکە فەرز دەبێت. ١7 لە سەرەمانگ و ڕۆژانی 
شەممە و هەموو جەژنەکانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەبێت م�ر قوربانی سووتاندن و 
و  گوناه  قوربانی  ئەو�ش  هەر  بکات،  داب�ن  شەراب  و  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی 
پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و قوربانی سووتاندن و قوربانی هاوبەشی داب�ن دەکات، 

هەموو ئەمانەش بۆ کەفارەتکردنە بۆ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.
١٨ »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: لە مانگی �ەک، لە �ەکی مانگدا، 

a ٦ پیێنج هەزار باڵ: نز�کەی 4 ،٢ ک�لۆمەتر، لێرە و لە 4٨ :١5 .  

b ١٠ �ەک ئێفە پیێوانەی وشکە نز�کەی ب�ست و دوو ل�ترە.  

c ١٠ �ەک بەت پیێوانەی شلەمەن��ە نز�کەی ب�ست و دوو ل�ترە.  
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جوانەگا�ەکی ساغ دەبە�ت و پی�رۆزگا پاک دەکە�تەوە. ١٩ کاه�ن لە خوێنی قوربانی 
لە هەر چوار گۆشەکەی  و  پی�رۆزگا  دەروازەی  لە چوارچێوەی  و  دەبات  گوناهەکە 
ناوەوەی  حەوشەکەی  دەروازەکانی  چوارچێوەی  لە  و  قوربانگا  سەرەوەی  لێواری 
دەدات. ٢٠ هەروەها لە حەوتی مانگ�شدا بە هەمان شێوە دەکە�ت بۆ هەرکەسێک 
کە بەبێ ئەنقەست �ان بە نەزانی گوناهی کرد، بەم جۆرە کەفارەت بۆ پەرستگاکە 

دەکەن.
بە  دەبێت  ئێوە  بۆ   ،aپەسخە�ە ڕۆژی  ئەمە  �ەکدا،  مانگی  چواردەی  ٢١ »”لە 

بۆ هەموو  و  بۆ خۆی  م�ر  ڕۆژەدا  ٢٢ لەو  فەت�رە دەخۆن.  نانی  ڕۆژ  جەژن، حەوت 
گەلی خاکەکە جوانەگا�ەک دەکات بە قوربانی گوناه. ٢3 هەروەها م�ر لە حەوت 
و  جوانەگا  حەوت  دەکات،  �ەزدان  بۆ  سووتاندن  قوربانی  جەژن�شدا  ڕۆژەکەی 
بەرانی ساغ هەموو ڕۆژێکی ئەو حەوت ڕۆژە، هەر ڕۆژەش گ�سکێکی  حەوت 
هەر  بۆ  ئێفە  �ەک  دانەوێڵەکەش  ٢4 پیێشکەشکراوی  گوناهە.  قوربانی  بۆ  نێر�نە 
جوانەگا�ەک و �ەک ئێفە بۆ هەر بەرانێک و بۆ هەر ئێفە�ەک�ش �ەک هە�نb زە�ت 

پیێشکەش دەکات.
ڕۆژ  حەوت  دەست�ێدەکات،  حەوتدا  مانگی  پازدەی  لە  کە  جەژنەی  ٢5 »”ئەو 

دەبێت، هەروەها بە هەمان شێوە م�ر هەڵدەستێت بە داب�نکردنی قوربانی گوناه، 
قوربانی سووتاندن، پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و زە�ت.

 »”�ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت: دەروازەکەی ڕووەو ڕۆژهەاڵت لە 4٦ ١

ڕۆژی  لە  تەنها  دەبێت،  داخراو  کارکردن  ڕۆژی  ناوەوە شەش  حەوشەکەی 
شەممە و لە سەرەمانگ دەکرێتەوە. ٢ م�ر لە ڕێگای هە�وانی دەروازەکە لە دەرەوە دێتە 
ژوورەوە و لەالی ن�رگەی دەروازەکە دەوەستێت و کاه�نەکان قوربانی سووتاندنەکە 
و  دەبات  کڕنۆش  بەردەرگاکە  لەالی  ئەو�ش  دەکەن،  هاوبەشی  قوربان��ەکانی  و 
پاشان دەچێتە دەرەوە، بەاڵم دەروازەکە هەتا ئێوارە داناخرێت. 3 گەلی خاکەکەش 
لە ڕۆژانی شەممە و لە سەرەمانگەکان لەبەر دەرکی ئەم دەروازە�ە لەبەردەم �ەزدان 
لە  دەکات  پیێشکەش  �ەزدانی  بۆ  م�ر  قوربانی سووتاندنەی  4 ئەو  دەبەن.  کڕنۆش 
5 پیێشکەشکراوی  ساغە،  بەرانێکی  و  ساغ  نێری  بەرخی  شەممەدا شەش  ڕۆژی 
پیێشکەشکراوی  بەرخەکان�ش  بۆ  و  بەرانەکە  بۆ  ئێفە�ە  �ەک  دانەوێڵەکەشی 
٦ لە  ئێفە�ەک.  بۆ  زە�ت�ش  هە�ن  �ەک  و  دەستی  بەخش�نی  ئەوەندەی  دانەوێڵە 
سەرەمانگان�شدا، جوانەگا�ەکی ساغ و شەش بەرخ و بەرانێکی ساغ پیێشکەش 
داب�ن  جوانەگاکە  بۆ  ئێفە�ەک  دانەوێڵەکەش  پیێشکەشکراوی  7 م�ر  دەکات. 
دەکات، لەگەڵ ئێفە�ەک بۆ بەرانەکە، بۆ بەرخەکان�ش بەگوێرەی ئەوەی لە دەستی 
دێتە  م�ر  ٨ کاتێک  دەکات.  داب�ن  زە�ت  هە�ن  �ەک  ئێفە�ەک�ش  هەر  بۆ  دێت، 

a ٢١ پەسخە: ع�بری �ەسەح ، واتە تێ�ەڕبوون �اخود لێخۆشبوون.  

b ٢4 نز�کەی چوار ل�تر.  
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ژوورەوە، لە ڕێگای هە�وانی دەروازەکەوە دێتە ناوەوە، هەروەها لە هەمان ڕێگاشەوە 
دەچێتە دەرەوە.

٩ »”کاتێک لە جەژنەکان گەلی خاکەکە دێنە ژوورەوە بۆ بەردەم �ەزدان، ئەوەی 

لە ڕێگای دەروازەی باکوورەوە بۆ کڕنۆش بردن دێتە ژوورەوە، لە ڕێگای دەروازەی 
باشوورەوە دەچێتە دەرەوە؛ ئەوەی لە ڕێگای دەروازەی باشوورەوە دێتە ژوورەوە لە 
ڕێگای دەروازەی باکوورەوە دەچێتە دەرەوە. کەس بەو ڕێگا�ەدا ناگەڕێتەوە کە پیێدا 
هاتە ژوورەوە، بەڵکو لە ڕێگاکەی بەرامبەر�ی�ەوە دەچێتە دەرەوە. ١٠ گەل بە �اوەری 
د�ار�کراوەکان  جەژنە  و  جەژن  ١١ لە  دەرەوە.  دەچنە  هەروەها  و  ژوورەوە  دێنە  م�ر 
بۆ  دەبێت،  بەران  بۆ  ئێفە�ەک  و  جوانەگا  بۆ  ئێفە�ەک  دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی 
بەرخەکان�ش هەرکەسێک بەگوێرەی توانای خۆی و بۆ هەر ئێفە�ەک�ش �ەک هە�ن 

زە�ت.
دا،  ئازادی  بەخش�نێکی  خودا  پیێناوی  لە  خۆی  خواستی  بە  م�ر  ١٢ »”ئەگەر 

ڕووەو  دەروازە�ەی  ئەو  ئەوا  بێت،  هاوبەشی  قوربانی  �ان  سووتاندن  قوربانی 
ڕۆژهەاڵتە بۆی دەکرێتەوە. وەک ئەوەی لە ڕۆژانی شەممەدا دە�کات، م�ر قوربانی 
و  دەرەوە  دەچێتە  پاشان  دەکات،  هاوبەش��ەکانی  قوربان��ە  �ان  سووتاندنەکەی 

لەدوای چوونەدەرەوەکەی دەروازەکە دادەخرێت.
١3 »”هەموو ڕۆژێک سەر لە بە�انی بەرخێکی �ەک ساڵەی ساغ دەکە�تە قوربانی 

بۆ  دانەوێڵەی  پیێشکەشکراوی  بەرخەکە  لەگەڵ  بە�ان��ەک  ١4 هەموو  سووتاندن. 
ئێفە�ەک و زە�تەکەشی سێ �ەکی هە�نێک بۆ تەڕکردنی  دەکە�ت، شەش �ەکی 
بەردەوامە.  هەتاهەتا�یی  فەرزێکی  �ەزدان،  بۆ  خۆراکە  قوربانی  سفرەکە،  ئاردە 
١5 هەموو بە�ان��ەک بە بەردەوامی بەرخەکە و پیێشکەشکراوی دانەوێڵەکە و زە�تەکە 

دەکەنە قوربانی سووتاندن.
�ەکێک  دا�ە  د�ار�ی�ەکی  م�ر  ئەگەر  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١٦ »”�ەزدانی 

لە کوڕەکانی، ئەوا وەک م�رات بۆ نەوەکانی دەمێنێتەوە، موڵکی خۆ�انە بە م�رات. 
ساڵی  هەتا  ئەوا  خۆی،  کۆ�لەکانی  لە  �ەکێک  دا�ە  د�ار�ی�ەکی  ئەگەر  ١7 بەاڵم 

ئازادکردنی بۆ کۆ�لەکەی دەبێت، پاشان بۆ م�رەکە دەگەڕێتەوە، بەاڵم م�راتەکەی 
خۆی تەنها بۆ کوڕەکانی دەبێت. ١٨ م�ر لە م�راتی گەل نابات، بەوەی لە موڵکی 
ئەوەی  بۆ  دەدات،  کوڕەکانی  بە  م�رات  خۆی  موڵکی  لە  دەر�انبکات.  خۆ�ان 

گەلەکەم کەس لە موڵکی خۆی بێبەش نەبێت.“«
ژوورە  ئەو  هێنا�ە  منی  بوو  دەروازەکە  لەتەن�شت  دەرگا�ەی  لەو  ١٩ ئ�نجا 

لە  ن�شاندام  شوێنێکی  بوون.  کاه�نەکان  هی  کە  باکوور  ڕووەو  تەرخانکراوانەی 
ئەو شوێنە�ە کە کاه�نەکان  »ئەمە  فەرمووم:  ٢٠ پیێیی  ژوورەکان.  ڕۆژئاوای  کۆتا�یی 
دانەوێڵە  پیێشکەشکراوی  لێرە  و  دەکوڵێنن  گوناه  قوربانی  و  تاوان  قوربانی  تێ�دا 

دەکەن بە نان، نەوەک ب�بەنە خانەکانی دەرەوە و گەل پی�رۆز بکەن.«
حەوشەکەدا  گۆشەکەی  چوار  هەر  بەسەر  و  دەرەوە  خانەکانی  بردم��ە  ٢١ ئ�نجا 
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گۆشەکەی  چوار  هەر  ٢٢ لە  هەبوو.  چێشتخانە�ەک  گۆشە�ەک  هەر  لە  ب�ن�م  و 
و  باڵ  چل  درێژ�ی�ەکەی  �ەکێک�ان  هەر  هەبوون،  چێشتخانە  دەرەوە  خانەکانی 
پان��ەکەی سی باڵ بوو. هەر چوار چێشتخانەکە لە ئەندازەدا �ەکسان بوون. ٢3 بە 
چواردەوری هەر چێشتخانە�ەکدا لێوارێکی بەرد�نی هەبوو، لە دامێنی لێوارەکەش 
ئاگردان بوو. ٢4 پیێیی فەرمووم: »ئەمانە چێشتخانەن کە خزمەتکارەکانی پەرستگا 

قوربان��ەکانی گەلی تێدا لێدەنێن.«

ڕووبارێک لە �ەرس�گاوە دەچێپ�ە دەرەوە

ب�ن�م 47 و  پەرستگاکە  بۆ  ژوورەوە  هاتنە  شوێنی  هێنا�ەوە  منی  پی�اوەکە   پاشان  ١

ئاو لەژێر سەکۆی دەروازەی پەرستگاکەوە هەڵدەقوڵێت و بەرەو ڕۆژهەاڵت 
ڕاستی  الی  لەژێر  ئاوەکان  بوو.  ڕۆژهەاڵت  ڕووەو  پەرستگاکە  چونکە  دەڕوات، 
ڕێگای  لە  ٢ ئ�نجا  دەڕۆ�شتن.  خوار  بەرەو  قوربانگاکە  باشووری  لە  پەرستگاکە 
سووڕاندەوە  ڕێگاکەدا  بە  منی  دەرەوە  لە  دەرەوە،  بردە  منی  باکوورەوە  دەروازەی 
هەتا دەروازەکەی دەرەوە لەو ڕێگا�ەی ڕووی بەرەو ڕۆژهەاڵتە و ئەوەتا ئاو بەالی 

باشووردا دەڕوات.
بە  پیێوانەشی  گور�سێکی  دەرەوە  چووە  ڕۆژهەاڵت  بەرەو  پی�اوەکە  3 کاتێک 

هەتا  ئاوەکەش  و  کردم  تێ�ەڕی  ئاوەکەدا  بەناو  و  پیێوا  باڵی  هەزار  و  بوو  دەستەوە 
تێ�ەڕی  ئاوەکەدا  بەناو  و  پیێوا  د�کەی  باڵی  هەزار  4 دووبارە  بوو.  قولەپیێ  هەردوو 
کردم و ئاوەکە تاکو هەردوو ئەژنۆ بوو. پاشان هەزاری د�کەی پیێوا و بەناو ئاوەکەدا 
و  پیێوا  5 بە هەمان شێوە هەزاری د�کەی  بوو.  ناوقەد  ئاوەکە هەتا  و  تێ�ەڕی کردم 
ب�ن�م ڕووبارێکە کە نەمتوانی ب�ەڕمەوە، چونکە ئاوەکە هەستابوو. ئاوی مەلەکردن 
پرس�م: »ئەی کوڕی  ٦ لێیی  نەبوو.  پەڕ�نەوەی لێ  بواری  بوو کە  بوو، ڕووبارێک 

مرۆڤ، ب�ن�ت؟«
ئ�نجا بردمی و منی هێنا�ەوە کەناری ڕووبارەکە. 7 کە گەڕامەوە ئەوەتا لە کەناری 
ڕووبارەکە لێرە و لەوێ داری زۆری لێ بوون. ٨ پیێیی فەرمووم: »ئەم ئاوە دەردەچێت 
دەر�ای  بۆ  دەچێت  ئ�نجا  و   aعەراڤا بۆ  دادەبەزێت  و  ڕۆژهەاڵت  هەرێمی  بەرەو 
مردوو. کە دێتە ناو دەر�اکە، ئاوی دەر�ای مردوو سازگار دەکات. ٩ بۆ هەرکوێ 
ڕووبارەکە بچێت، کۆمەڵی ز�ندەوەران لەوێ دەژ�ن و ماس�ش زۆر زۆر دەبێت، 
ئاوە سوێرەکان و سازگار�ان دەکات و هەموو ئەوەی  ناو  ئاوە دەڕژێتە  چونکە ئەم 
ڕووبارەکەی بۆ بێت دەژ�یێت. ١٠ لە کانی گەدی هەتا کانی عەگلە�م ماس�گرەکان 
لەسەر کەنارەکانی ڕادەوەستن و چەند شوێنێک دەبێت بۆ تۆڕ هەڵدان، ماس��ەکانی 
زۆر  جۆرەکانی   bناوەڕاست س�یی  دەر�ای  ماس��ەکانی  وەک  دەبن  جۆراوجۆر 
بۆ  دەمێننەوە  سوێری  بە  نابن،  سازگار  زۆنگاوەکانی  و  گۆم  ١١ بەاڵم  دەبێت.  زۆر 

a ٨ ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  

b ١٠ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری دەر�ای مەزن، لێرە و لە ئا�ەتی ١5و ١٩و ٢٠.  
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خوێگرتن. ١٢ لەسەر کەناری ڕووبارەکە لێرە و لەوێ هەموو دارێکی م�وە دەڕوێت 
بەڵکو  نابڕێت،  لێ  بەری  و  نابن  وشک  گەاڵکانی  و  دەخورێت  بەرەکان�ان  کە 
هەموو مانگێک بەری تازە دەگرێت، چونکە ئاوەکەی لە پی�رۆزگاوە دەردەچێت و 

بەرەکەی بۆ خواردن و گەاڵکانی بۆ دەرمان دەبن.«

سنوورەکانی خاکەکە
وەک  خاکەکە  سنوورە  ئەم  »بەپیێیی  دەفەرموێت:  ئەمە  بااڵدەست  ١3 �ەزدانی 

بەشی  دوو  �وسف�ش  ئ�سرائ�ل،  هۆزەکەی  دوازدە  بەسەر  دەکەن  دابەش  م�رات 
بەردەکەوێت، ١4 بۆتان دەبێت بە م�رات، هەر�ەکە بەقەد براکەی، سوێندم خوارد 

ب�دەمە باوباپی�رانی ئێوە و ئەم خاکە دەبێتە م�راتتان.

 ١5 »ئەمە سنووری خاکەکە�ە:

دەروازەی  حەتلۆن  ڕێگای  لە  ناوەڕاستەوە،  س�یی  دەر�ای  لە  باکوور    »لەالی 
لەنێوان  و س�ڤرە�م کە  بێرۆتا  ١٦ و  دەگاتە چەداد  هەتا  دەپەڕێت  تێ  حەمات 
سنووری د�مەشق و سنووری حەماتە و حەچەر هەت�خۆن کە لەسەر سنووری 
بە  دەبێتەوە،  درێژ  عێ�نان  حەچەر  هەتا  دەر�اوە  لە  ١7 سنوور�ش  حەورانە. 
ئەمە  هەرێمی حەمات.  باشووری  هەتا  دەڕوات  د�مەشقدا  باکووری شاری 

شێوەی سنووری باکوور دەبێت.
 ١٨ الی ڕۆژهەاڵت�ش لە د�مەشقەوە هەتا حەوران دەپیێون، پاشان کەناری ڕووباری 
هەتا  مردوو  دەر�ای  هەروەها  ئ�سرائ�لە،  و خاکی  گلعاد  لەنێوان  کە  ئوردون 

تامار. ئەمە الی ڕۆژهەاڵتە.
قادێش دەڕوات،  تامارەوە هەتا مێرگی مەر�بای  لە  باشوور�ش، سنوورەکە   ١٩ الی 
الی  ئەمەش  ناوەڕاست،  س�یی  دەر�ای  هەتا  م�سر  دۆڵی  درێژا�یی  بە  پاشان 

باشوورە.
 ٢٠ الی ڕۆژئاواش، دەر�ای س�یی ناوەڕاست لە سنوورەکەوە هەتا بەرامبەر دەروازەی 

حەمات، ئەمەش الی ڕۆژئاوا�ە.

٢١ »ئەم زەو�انە بەپیێیی هۆزەکانی ئ�سرائ�ل بۆ خۆتان بەش دەکەن. ٢٢ بە ت�روپشک 

م�راتەکە دابەش دەکەن بۆ خۆتان و بۆ ئەو نامۆ�انەشی لەنێوتان ن�شتەجێ بوون کە 
لەنێوتان منداڵ�ان دەبێت، لەناو نەوەی ئ�سرائ�ل وەک هاواڵتی هەژمارد دەکرێن، 
لەناو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل م�راتتان لەگەڵ بەش دەکەن. ٢3 نامۆکە لە سنووری هەر 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  دەدەنێ.«  م�راتی  لەوێش  دەبێت،  ن�شتەجێ  هۆزێک 

بااڵدەستە.
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دابەشکردنی خاکەکە

 »ئەمانەش هۆزەکانن، کە بەم شێوە بەپیێیی ناوەکان�ان ڕێکخران:4٨ ١

»لەالی سنووری باکوور، �ەک بەش بۆ دان دەبێت، بەالی    
ڕێگای حەتلۆن هەتا دەروازەی حەمات؛ حەچەر عێ�نان و سنووری باکووری 
د�مەشق بەالی حەمات بەشێک لە سنووری دان دەبن، لەالی ڕۆژهەاڵتەوە 

بۆ الی ڕۆژئاوا.
بەشێک  ئاشێر  بۆ  ڕۆژئاوا  الی  بۆ  ڕۆژهەاڵتەوە  لەالی  دان،  سنووری  ٢ لەسەر   

دەبێت.
بەشێک  نەفتالی  بۆ  ڕۆژئاوا  بۆ الی  ڕۆژهەاڵت  لەالی  ئاشێر،  سنووری  3 لەسەر   

دەبێت.
4 لەسەر سنووری نەفتالی، لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا بۆ مەنەشە بەشێک   

دەبێت.
5 لەسەر سنووری مەنەشە، لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا بۆ ئەفرا�م بەشێک   

دەبێت.
بەشێک  ڕەئوبێن  بۆ  ڕۆژئاوا  بۆ الی  ڕۆژهەاڵت  لەالی  ئەفرا�م  سنووری  ٦ لەسەر   

دەبێت.
بەشێک  �ەهودا  بۆ  ڕۆژئاوا  الی  بۆ  ڕۆژهەاڵت  لەالی  ڕەئوبێن  سنووری  7 لەسەر   

دەبێت.

٨ »لەسەر سنووری �ەهودا لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا ئەو د�ار�ی�ە تا�بەت 

دەبێت کە پیێشکەشی دەکەن، ب�ست و پیێنج هەزار باڵa بە پانی و درێژ�ی�ەکەشی 
پی�رۆزگاش  ڕۆژئاوا،  بۆ الی  ڕۆژهەاڵتەوە  لەالی  هۆزەکان  بەشی  لە  �ەکێک  وەک 

لەناوەڕاستی دەبێت.
٩ »ئەو بەشەش کە بۆ �ەزدانی تەرخان دەکەن، ب�ست و پیێنج هەزار باڵ درێژی 

و دە هەزارb باڵ�ش پانی دەبێت. ١٠ ئەمە دەبێتە بەشی تەرخانکراوی کاه�نەکان: 
لەالی باکوورەوە ب�ست و پیێنج هەزار باڵ بە درێژی و لەالی ڕۆژئاواشەوە دە هەزار 
باڵ بە پانی و الی ڕۆژهەاڵت�ش دە هەزار باڵ بە پانی و لەالی باشوور�ش ب�ست 
دەبێت.  لەناوەڕاست�دا  �ەزدان�ش  پی�رۆزگای  دەبێت،  درێژی  بە  باڵ  هەزار  پیێنج  و 
ئەوانەی  بۆ  دەبێت،  سادۆق  نەوەی  لە  تەرخانکراوەکان  کاه�نە  بۆ  بەشە  ١١ ئەم 

ئەرکەکانی من�ان بەجێهێنا، ئەوانەی گومڕا نەبوون کاتێک نەوەی ئ�سرائ�ل گومڕا 
د�ار�ی�ەکی  بە  دەبێت  بۆ�ان  ١٢ ئەمە  بوون.  گومڕا  لێڤ��ەکان  چۆن  هەروەک  بوون 
تا�بەت لە بەشە تەرخانکراوی زەو�ی�ەکە، بەشێکی زۆر پی�رۆز لەتەن�شت سنووری 

لێڤ��ەکان.

a ٨ ب�ست و پیێنج هەزار باڵ: نز�کەی ١٢ ک�لۆمەتر، لێرە و لە ئا�ەتی ٩، ١٠، ١3، ١5، ٢٠، ٢١.  

b ٩ دە هەزار�ش: نز�کەی 5 ک�لۆمەتر، لێرە و لە ئا�ەتی ١٠، ١3، ١٨.  
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١3 »بەشە زەوی لێڤ��ەکان�ش بە تەر�بی سنووری زەوی کاه�نەکان دەبێت، ب�ست 

پانی، هەموو درێژ�ی�ەکەی ب�ست  بە  بە درێژی و دە هەزار�ش  باڵ  پیێنج هەزار  و 
نە  و  لێیی دەفرۆشن  ١4 نە  باڵ دەبێت.  پان��ەکەشی دە هەزار  و  باڵ  پیێنج هەزار  و 
دە�گۆڕن و نە �ەکەم بەری زەو�ی�ەکە بە کەسی د�کە دەدەن، چونکە تەرخانکراوە 

بۆ �ەزدان.
١5 »ئەو زەو�ی�ەی ماوەتەوە کە پان��ەکەی پیێنج هەزار باڵ و درێژ�ی�ەکەی ب�ست و 

پیێنج هەزار باڵە بۆ هەموو دان�شتووانی شارەکە دەبێت بۆ ن�شتەجێبوون و لەوەڕگا، 
شارەکەش لەناوەڕاست�دا دەبێت. ١٦ ئەمەش پیێوانەکان��ەتی، الی باکوور چوار هەزار 
و پیێنج سەدa باڵ و الی باشوور چوار هەزار و پیێنج سەد باڵ و الی ڕۆژهەاڵت 
١7 بۆ  باڵ.  پیێنج سەد  و  هەزار  ڕۆژئاوا چوار  و الی  باڵ  پیێنج سەد  و  هەزار  چوار 
باشوور  بەرەو   ،bباڵ پەنجا  و  سەد  دوو  باکوور  بەرەو  دەبێت  لەوەڕگا  شارەکەش 
دوو سەد و پەنجا، بەرەو ڕۆژهەاڵت دوو سەد و پەنجا، بەرەو ڕۆژئاوا دوو سەد و 
پەنجا باڵ. ١٨ ئەوەی لە درێژ�ی�ەکە دەمێنێتەوە تەر�ب بە بەشە تەرخانکراوەکە، دە 
هەزار باڵ ڕووەو ڕۆژهەاڵت و دە هەزار باڵ ڕووەو ڕۆژئاوا، بەروبوومەکەی دەبێت 
زەو�ی�ەکە  لە  کە  شارەکەش  ١٩ کرێکارەکانی  شارەکە.  کرێکارانی  بۆ  خواردن  بە 
کار دەکەن، لە هەموو هۆزەکانی ئ�سرائ�ل دەبن. ٢٠ هەموو بەشەکە چوارگۆشە�یی 
تەرخانکراوەکە  بەشە  باڵە.  هەزار  پیێنج  و  ب�ست  ال�ەکی  هەر  ئەندازەی  دەبێت، 

لەگەڵ موڵکی شارەکە تەرخان دەکەن.
٢١ »ئەوەی دەمێنێتەوە لەم ال و لەو الی بەشە تەرخانکراوەکە و موڵکی شارەکەش 

هەزار  پیێنج  و  ب�ست  لە  ڕۆژهەاڵت  بەرەو  م�رەکە  زەوی  سنووری  دەبێت.  م�ر  بۆ 
باڵەکەی بەشە تەرخانکراوەکەوە هەتا سنووری ڕۆژهەاڵت دەبێت، بەرەو ڕۆژئاواش 
لە ب�ست و پیێنج هەزار باڵەکەوە هەتا دەر�ای س�یی ناوەڕاست. هەردوو ناوچەکەی 
لەگەڵ  تەرخانکراوەکەش  بەشە  دەبن،  م�ر  موڵکی  هۆزەکان  بەشی  بە  تەر�ب 
پی�رۆزگای پەرستگاکەش لەناوەڕاست�ان دەبێت. ٢٢ ئ�تر موڵکی لێڤ��ەکان و موڵکی 
شارەکەش لە ناوەڕاستی بەشی م�رەکە دەبن. بەشی م�رەکە لەنێوان سنووری �ەهودا 

و سنووری بن�ام�ن دەبێت.

 ٢3 »سەبارەت بە ئەو هۆزانەش کە ماونەتەوە:

  »لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا بۆ بن�ام�ن بەشێک دەبێت:
بەشێک  ش�مۆن  بۆ  ڕۆژئاوا  بۆ الی  ڕۆژهەاڵت  لەالی  بن�ام�ن  سنووری   ٢4 لەسەر 

دەبێت.
 ٢5 لەسەر سنووری ش�مۆن لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا بۆ �ەساخار بەشێک 

دەبێت.

a ١٦ چوار هەزار و پیێنج سەد: نز�کەی ٢ ،٢ ک�لۆمەتر، لێرە و لە ئا�ەتی ١٦، 3٠، 3٢، 33، 34.  

b ١7 دوو سەد و پەنجا باڵ: نز�کەی ١٢٠ مەتر.  



حزق�ێل ١٦١٩4٨

 ٢٦ لەسەر سنووری �ەساخار لەالی ڕۆژهەاڵت بۆ الی ڕۆژئاوا بۆ زەبولون بەشێک 
دەبێت.

بەشێک  گاد  بۆ  ڕۆژئاوا  الی  بۆ  ڕۆژهەاڵت  لەالی  زەبولون  سنووری   ٢7 لەسەر 
دەبێت.

 ٢٨ سنووری گاد لەالی باشوور بەرەو باشوور دەبێت، سنوورەکەش لە تامارەوە بۆ 
.aمێرگی مەر�بای قادێش، لە دۆڵی م�سرەوە هەتا دەر�ای س�یی ناوەڕاست

 ٢٩ »ئەمە ئەو خاکە�ە کە بە م�رات بەسەر هۆزەکانی ئ�سرائ�لدا دابەشی دەکەن و 
ئەمەش بەشەکان�ان دەبێت.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

دەروازەکانی شارە نوێپیەکە
 3٠ »ئەمانەش دەروازەی چوونە دەرەوەن بۆ شارەکە:

باڵە،  سەد  پیێنج  و  هەزار  چوار  باکوور  ڕووەو  شارەکە  ال�ەکی    »ئەندازەی 
3١ دەروازەکانی شارەکەش بە ناوی هۆزەکانی ئ�سرائ�لەوە دەبن، سێ دەروازە 

ڕووەو باکوور، دەروازەی ڕەئوبێن و دەروازەی �ەهودا و دەروازەی لێڤی.
دەبێت:  دەروازە  سێ  باڵە،  سەد  پیێنج  و  هەزار  چوار  کە  ڕۆژهەاڵت�ش   3٢ لەالی 

دەروازەی �وسف، دەروازەی بن�ام�ن و دەروازەی دان.
 33 الی باشوور�ش کە چوار هەزار و پیێنج سەد باڵە، سێ دەروازە دەبێت: دەروازەی 

ش�مۆن، دەروازەی �ەساخار و دەروازەی زەبولون.
 34 الی ڕۆژئاواش کە چوار هەزار و پیێنج سەد باڵە، سێ دەروازە دەبێت: دەروازەی 

گاد، دەروازەی ئاشێر و دەروازەی نەفتالی.

 35 »چێوەکەش هەژدە هەزار باڵ دەبێت.

»ناوی شارەکەش لەو ڕۆژەوە دەبێتە: �ەزدان لەوێی�ە.«

a ٢٨ دەر�ای س�یی ناوەڕاست: ع�بری دەر�ای مەزن.  
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دان�ال ١٦٢١١

دانیال
مەشقپپێکردنی دانیال لە بابل

 لە ساڵی سێ�ەمی پاشا�ەتی �ەهۆ�اق�می پاشای �ەهودا، نەبوخودنەسری پاشای ١ ١

پاشای  �ەهۆ�اق�می  ٢ پەروەردگار�ش  دا.  گەمارۆی  و  ئۆرشەل�م  هاتە  بابل 
خودا.  پەرستگای  قاپوقاچاغەکانی  لە  هەندێک  لەگەڵ  دەستی،  دا�ە  �ەهودای 
نەبوخودنەسر�ش  کران،  ڕاپیێچ  بابل  بۆ خاکی  گەورەکانی  پی�اوە  و  �ەهۆ�اق�م  ئ�تر 

قاپوقاچاغەکانی لە گەنج�نەی پەرستگای خوداوەندی خۆی دانا.
لە  ئ�سرائ�ل  نەوەی  لە  کە  کرد  د�وان  سەرۆکی  ئەش�ەنەزی  بە  فەرمانی  3 پاشا 

باش  تەندروست��ان  کە  بهێنێت  گەنجێک  4 چەند  پی�اوماقوڵەکان  و  پاشا  توخمی 
بێت، ڕوخسار�ان جوان بێت، لە هەموو بوارەکانی زان�اری کارامە بن، ئامادە�ی�ان 
لە  بن  ئ�شکردن  شا�انی  تێبگەن،  زوو  شتێک،  هەموو  فێربوونی  بۆ  تێدابێت 
لە  5 پاشا  بکرێن.  بابل��ەکان  ڕۆشنب�ری  و  زمان  فێری  ئەوەی  بۆ  پاشا،  کۆشکی 
خوانی خۆ�ەوە بەشی ڕۆژانەی خواردن و شەرابی بۆ داب�ن کردن، فەرمانی کرد بۆ 

ماوەی سێ ساڵ مەشق�ان پیێ بکرێت، دوای ئەوە خزمەتی پاشا دەکەن.
٦ لەنێو ئەوانەدا هەندێک�ان لە نەوەی �ەهودا بوون: دان�ال و حەنەن�ا و م�شائ�ل و 

عەزەر�ا. 7 سەرۆکی کاربەدەستان�ش ناوی نوێیی لێنان، بۆ دان�ال، بێلتەشەسر؛ بۆ 
حەنەن�ا، شەدرەخ؛ بۆ م�شائ�ل، مێشەخ؛ بۆ عەزەر�اش، عەبێدنەگۆ.

شەرابی  و  خواردن  بە  خۆی  کە  دابوو  بڕ�اری  خۆ�دا  دڵی  لە  دان�ال  ٨ بەاڵم 

پاشا�ەت��ەوە گاڵو نەکات، جا داوای لە سەرۆکی کاربەدەستان کرد کە دەرفەتی 
لە سەرۆکی کاربەدەستان  ٩ خوداش وای  ئەوەی خۆی گاڵو نەکات.  بۆ  پیێبدات 
کرد کە چاکە و م�هرەبانی بە دان�ال ببەخشێت. ١٠ بەاڵم سەرۆکی کاربەدەستان 
بە دان�الی گوت: »من لە پاشای گەورەم دەترسم، ئەوەی خواردن و خواردنەوەی 
ئێوەی د�اری کردووە. ئەگەر بب�نێ ڕوخسارتان لە ڕوخساری گەنجە هاوتەمەنەکانتان 

الوازترە، پاشا بەهۆی ئێوەوە سەرم دەبڕێت.«
١١ دان�ال�ش بەو سەرپەرشت�ارەی گوت کە سەرۆکی کاربەدەستان بەسەر دان�ال 

و حەنەن�ا و م�شائ�ل و عەزەر�اوە دا�نابوو: ١٢ »تکا�ە بۆ دە ڕۆژ خزمەتکارەکانت 
تاقی بکەوە: تەنها ڕووەکمان بدەرێ ب�خۆ�ن و ئاومان بدەرێ ب�خۆ�نەوە. ١3 پاشان 
ڕوخساری ئێمە لەگەڵ ڕوخساری ئەو گەنجانە بەراورد بکە کە خواردنی پاشا�ەتی 
بەمە  ١4 ئەو�ش  بکە.«  لەگەڵ  ئاوامان  دە�ب�نی  ئەوەی  بەگوێرەی  ئ�نجا  دەخۆن، 

ڕازی بوو و دە ڕۆژ تاقی کردنەوە.
١5 لە کۆتا�یی دە ڕۆژەکەدا دەرکەوت ڕوخسار�ان باشتر و تەندروستترە لە هەموو 
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ئەو گەنجانەی لە خواردنەکانی پاشا�ەت��ان دەخوارد. ١٦ ئ�نجا سەرپەرشت�ارەکە�ان 
خواردنە تا�بەت و شەرابەکەی هەڵدەگرت و لە ج�اتی ئەوە ڕووەکی دەدانێ.

جۆرە  هەموو  لە  دانێ  تێگە�شتنی  و  زان�ن  خودا  گەنجە،  چوار  ئەو  ١7 بەاڵم 

ڕۆشنب�ری و زان�ار�ی�ەک، دان�ال�ش لە هەموو ب�ن�ن و خەونێک تێدەگە�شت.
١٨ لە کۆتا�یی ئەو ماوە�ەی کە پاشا د�اری کردبوو ب�انهێننە بەردەمی، سەرۆکی 

لەگەڵدا کردن،  ١٩ پاشا قسەی  نەبوخودنەسر.  بەردەم  ئەوانی هێنا�ە  کاربەدەستان 
عەزەر�ا.  و  م�شائ�ل  و  حەنەن�ا  و  دان�ال  وەک  نەبوو  کەس  هەموو�اندا  لەنێو 
بابەتێکی دانا�یی و  لە هەموو  ٢٠ پاشا  پاشا.  لەبەر ئەوە چوونە ڕ�زی خزمەتکارانی 
تێگە�شتن پرس�اری لێکردن، ب�نی ئەوان دە هێندە لە سەرووی هەموو جادووگەر و 

ئەفسونگەرانی هەموو پاشا�ەت��ەکەی ئەون.
٢١ دان�ال�ش هەتا ساڵی �ەکەمی کۆرشی پاشا لەوێ ما�ەوە.

خەونی نەبوخودنەسر

ب�نی ٢ خەونێکی  چەند  پاشا�ەت��ەکەی  دووەمی  ساڵی  لە  پاشا   نەبوخودنەسر  ١

کە بووە هۆی بێزاربوونی و خەوی لێ زڕا. ٢ جا پاشا فەرمانی دا جادووگەر و 
ئەفسونگەر و بەخت خوێنەوەرەوە و ئەستێرەناسەکان بانگ بکەن، بۆ ئەوەی پیێیی 
بڵێن کە چ خەونێکی ب�ن�وە. کاتێک هاتن و لەبەردەم پاشادا وەستان، 3 پاشا پیێیی 
گوتن: »خەونێکم ب�ن�وە هەراسانی کردووم و دەمەوێ بزانم لێکدانەوەکەی چ��ە.«

هەتاهەتا�ە  پاشا،  »ئەی  پاشا�ان گوت:  بە  ئارامی  زمانی  بە  4 ئەستێرەناسەکان 

بژ�ت! خەونەکە بە بەندەکانت بڵێ هەتا بۆت لێکبدە�نەوە.«
ئەگەر  منە:  کۆتا�یی  بڕ�اری  »ئەوە  دا�ەوە:  ئەستێرەناسەکانی  وەاڵمی  5 پاشا 

دەبێتە  ماڵەکانتان  و  دەکرێن  پارچەپارچە  نەڵێن،  پیێ  لێکدانەوەکە�م  و  خەونەکە 
و  د�اری  منەوە  لە  لێکتاندا�ەوە،  و  گوتم  پیێ  خەونەکەتان  ئەگەر  ٦ بەاڵم  کەالوە. 
پاداشت و ڕێزێکی گەورەتان دەست دەکەوێت. کەواتە خەونەکەم پیێ بڵێن و بۆم 

لێکبدەنەوە.«
بۆت  هەتا  بڵێت  بەندەکانی  بە  خەونەکە  پاشا  »با  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  7 دووبارە 

لێکبدە�نەوە.«
٨ ئ�نجا پاشا وەاڵمی دا�ەوە: »من لەوە دڵن�ام ئێوە دەتانەوێت کات بەدەستبهێنن، 

چونکە دەزانن ئەوە بڕ�اری کۆتا�یی منە: ٩ ئەگەر خەونەکەم پیێ نەڵێن، �ەک سزاتان 
هەتا  ب�ڵێن،  لەبەردەمم  هەتا  ڕێککەوتوون  پووچ  قسەی  و  درۆ  لەسەر  ئێوە  هە�ە. 
بارودۆخەکە دەگۆڕێت. لەبەر ئەوە خەونەکەم پیێ بڵێن، ئ�نجا من ئەوە دەزانم کە 

ئێوە دەتوانن خەونەکەم بۆ لێکبدەنەوە.«
زەوی  لەسەر  کەسێک  »ه�چ  دا�ەوە:  پاشا�ان  وەاڵمی  ١٠ ئەستێرەناسەکان�ش 

پاشا�ەکی گەورەی خاوەن  بکات! هەرگ�ز ه�چ  پاشا جێبەجێ  داوا�ەی  ئەم  ن��ە 
دەسەاڵت شتێکی وای لە جادووگەر و ئەفسونگەر و ئەستێرەناس داوا نەکردووە. 



دان�ال ١٦٢3٢

١١ ئەوەی کە پاشا داوای دەکات زۆر قورسە. ه�چ کەس ناتوانێت بۆ پاشا ئاشکرای 

بکات، جگە لە خوداوەندەکان، ئەوان�ش نش�نگە�ان لەگەڵ مرۆڤدا ن��ە.«
١٢ ئەوە پاشای زۆر تووڕە کرد و ڕقی هەستا، فەرمانی دا هەموو داناکانی بابل 

و  دان�ال  بەدوای  داناکان،  کوشتنی  بۆ  دەرچوو  فەرمان  ١3 ئ�نجا  لەناوببردرێن. 
هاوڕێکان�ش�دا هاتن بۆ ئەوەی ب�انکوژن.

بابل  داناکانی  ئەوەی  بۆ  چوو  پاشا  پاسەوانانی  سەرۆکی  ئەر�ۆکی  ١4 کاتێک 

فەرماندەی  ١5 لە  کرد،  لەگەڵ  قسەی  ڕێزەوە  و  دانا�یی  بە  دان�ال  بکوژێت، 
پاسەوانانی پرسی: »بۆچی فەرمانەکەی پاشا ئەوەندە توندە؟« ئەر�ۆک�ش بابەتەکەی 
بۆ دان�ال ڕوونکردەوە. ١٦ لێرەدا دان�ال چووە ژوورەوە و داوای لە پاشا کرد کاتی 

پیێبدات، بۆ ئەوەی لێکدانەوەی خەونەکە بۆ پاشا دەربخات.
١7 ئ�نجا دان�ال گەڕا�ەوە ماڵەکەی خۆی و بابەتەکەی لە هاوڕێی�ەکانی گە�اند، 

لە حەنەن�ا و م�شائ�ل و عەزەر�ا، ١٨ بۆ ئەوەی لەبارەی ئەم نهێن��ە داوای بەزە�یی لە 
خودای ئاسمان بکەن، هەتا خۆی و هاوڕێی�ەکانی لەگەڵ سەرجەم داناکانی بابل 
دان�ال�ش  کرا،  ئاشکرا  دان�ال  بۆ  نهێن��ەکە  ب�ن�نێک  بە  شەودا،  ١٩ لە  لەناونەچن. 

ستا�شی خودای ئاسمانی کرد، ٢٠ گوتی:

  »ستا�ش بۆ ناوی خودا لە ئەزەلەوە و بۆ هەتاهەتا�ە،
چونکە دانا�یی و توانا هی ئەوە.   
 ٢١ ئەو کات و ساتەکان دەگۆڕێت،

پاشا�ان الدەدات و پاشا�ان دادەنێت،   
  دانا�یی بە داناکان دەبەخشێت و

زانا�ان فێری تێگە�شتن دەکات.   
 ٢٢ ئەو قوواڵ�یی و نهێن��ەکان ئاشکرا دەکات،

ئەو دەزانێت چی لە تار�ک�دا شاردراوەتەوە،   
ڕووناکی لەالی ئەو ن�شتەجێ�ە.   

 ٢3 ئەی خودای باوباپی�رانم، سوپاس و ستا�شی تۆ دەکەم:
تۆ دانا�یی و هێزت پیێدام،   

  تۆ وات کرد ئەوەی داوامان لێ کردی لەالی منەوە زانراو بێت،
تۆ وات کرد ئێمە خەونەکەی پاشا بزان�ن.«   

دانیال خەونەکەی لێکدەداتەوە
بۆ  کرد  دەستن�شانی  پاشا  ئەوەی  ئەر�ۆک،  الی  بۆ  چوو  دان�ال  ئەوە  ٢4 دوای 

لەناوبردنی داناکانی بابل، پیێ گوت: »داناکانی بابل لەناومەبە. بمبە الی پاشا، 
من خەونەکەی بۆ لێکدەدەمەوە.«

نەوە  لە  »پی�اوێکم  گوتی:  و  پاشا  الی  بردە  دان�الی  پەلە  بە  ئەر�ۆک  ٢5 ئ�نجا 

ڕاپیێچکراوەکانی �ەهودا دۆز�وەتەوە کە دەتوانێت واتای خەونەکە بە پاشا بڵێت.«



١٦٢4دان�ال ٢

٢٦ پاشا لە دان�الی پرسی، کە ناوی بێلتەشەسر بوو: »ئا�ا دەتوانی ئەو خەونەم پیێ 

بڵێیی کە ب�ن�ومە و هەروەها لێکی بدە�تەوە؟«
نە  و  دانا  نە  کردووە  داوای  پاشا  نهێن��ەی  »ئەو  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢7 دان�ال 

ئەفسونگەر و نە جادووگەر و نە فاڵگرەوە ناتوانن بۆ پاشا لێکی بدەنەوە. ٢٨ بەاڵم 
نەبوخودنەسری  بە  ئەو  دەکات،  ئاشکرا  نهێن��ەکان  هە�ە  ئاسمان  لە  خودا�ەک 
پاشای ڕاگە�اند لە ڕۆژانی داهاتوودا چی دەبێت. کاتێک تۆ لەسەر جێگاکەت 

بووی، ئەمە بوو ئەو خەون و ب�ن�نەی هاتە ناو مێشکت:
٢٩ »ئەی پاشا، کاتێک تۆ لەسەر جێگاکەت ڕاکشابووی، ب�رت بە الی داهاتوودا 

بە  3٠ سەبارەت  بۆی دەرخستی چی ڕوودەدات.  نهێن��ەکان  ئاشکراکەری  چوو، 
ئاشکراکردنی ئەم نهێن��ە بۆ من، لەبەر ئەوە نەبوو کە من دانا�ی�ەکی ز�اترم هەبێت 
لێکدانەوەکەی  تاکو  پاشا،  ئەی  بوو،  تۆ  لەبەر  ئەمە  بەڵکو  د�کە،  پی�اوەکانی  لە 

بزان�ت و هەروەها لە ب�رکردنەوەکانت تێبگە�ت.
ب�نی،  لەبەردەمت  گەورەت  پە�کەرێکی  و  کرد  تەماشات  تۆ  پاشا،  3١ »ئەی 

3٢ سەری  بوو.  سەرسوڕهێنەر  د�مەنی  درەوشاوە،  و  گەورە  زۆر  پە�کەرێکی 
پە�کەرەکە لە زێڕی بێگەرد بوو، سنگ و قۆڵەکانی لە ز�و بوو، سک و ڕانەکانی لە 
بڕۆنز بوو، 33 قاچەکانی لە ئاسن بوون و پیێ�ەکانی بەشێکی لە ئاسن و بەشێک�شی 
لە قوڕی سوورکراوە بوو. 34 کاتێک تەماشات دەکرد، بەردێک بڕا�ەوە بەبێ ئەوەی 
قوڕی  و  ئاسن  لە  کە  دا  پە�کەرەکەی  پیێ�ەکانی  لە  بەرکەوێت،  مرۆڤی  دەستی 
بڕۆنز  و  قوڕە سوورکراوەکە  ئاسن و  35 ئ�نجا  بوون و وردوخاشی کردن.  سوورکراوە 
لێهات   aپووشی سەر جۆخ�ن�ان و وەک  بوون  وردوخاش  پیێکەوە  زێڕەکە  و  ز�و  و 
لە  بەردەی  ئەو  بمێنێت. بەاڵم  ئەوەی شوێنەواری  بەبێ  با هەڵ�گرت  لە هاو�ندا، 

.bپە�کەرەکەی دا، بوو بە کێوێکی گەورە و هەموو زەوی گرتەوە
پاشا،  37 تۆ، ئەی  بدە�نەوە.  لێکی  پاشا  بۆ  با  ئێستاش  بوو،  3٦ »ئەمە خەونەکە 

پیێ  ڕێزی  و  توانا  و  دەسەاڵت  و  پاشا�ەتی  ئاسمان  خودای  پاشا�انی.  پاشای 
بەخش�و�ت. 3٨ مرۆڤ و گ�انلەبەری دەشتودەر و باڵندەی ئاسمان لەژێر دەستی 
تۆن، لە هەرکوێی�ەک بن، تۆی بەسەر هەموو�اندا زاڵ کردووە. تۆ ئەم سەرەی کە 

لە زێڕە.
3٩ »پاش تۆ، پاشا�ەت��ەکی د�کە هەڵدەستێتەوە، پا�ەی لە تۆ نزمترە، دوای ئەوە 

پاشا�ەتی  4٠ پاشان  دەبێت.  زاڵ  زەو�دا  بەسەر هەموو  بڕۆنزە،  لە  پاشا�ەتی  سێ�ەم 
شتێک  هەموو  و  دەکوتێت  ئاسن  چونکە  ڕەقە،  ئاسن  وەک  دێت،  چوارەم 
ئەوانی  هەموو  ئەم�ش  تێکدەشکێنێت،  ئاسنەی  ئەو  وەک  دەکات،  وردوخاش 
و  پیێ�ەکان  ب�ن�ت  4١ هەروەک  دەشکێنێت.  تێک�ان  و  دەکات  وردوخاش  د�کە 
پەنجەکان بەشێک�ان لە قوڕی سوورکراوە و بەشێک�ان لە ئاسن بوون، پاشا�ەت��ەکە 

a 35 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

b 35 ع�بری: هەموو زەوی پڕکردەوە.  
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دەبێت،  تێدا  ئاسنی  هێزی  هەندێک  بەاڵم  دەبێت،  دابەشکراو  شێوە�ە  بەم 
پەنجەی  4٢ هەروەک  بوو.  سوورکراوە  قوڕی  بە  تێکەڵ  ئاسنەکە  ب�ن�ت  هەروەک 
بەشێک  جا  بوو،  سوورکراوە  قوڕی  لە  بەشێک�ان  و  ئاسن  لە  بەشێک�ان  پیێ�ەکان 
ئاسنەکە  ب�ن�ت  43 هەروەک  دەبێت.  ناسک  بەشێک�ش  و  بەهێز  پاشا�ەت��ەکە  لە 
تێکەڵ بە قوڕە سوورکراوەکە بوو، ئ�نجا ئەوان تێکەڵ بە وەچەی خەڵکی دەبن، 

بەاڵم ئەمە بە ئەوەوە نانووسێت، هەروەک ئاسن تێکەڵ بە قوڕ نابێت.
دادەمەزرێنێت  پاشا�ەت��ەک  ئاسمان  خودای  پاشا�انەدا  ئەم  سەردەمی  44 »لە 

کە هەرگ�ز لەناوناچێت، بۆ گەلی د�کە بەجێناهێڵدرێت، هەموو ئەو پاشا�ەت��انە 
وردوخاش دەکات و کۆتا�ی�ان پیێدەهێنێت، ئەو هەتاهەتا�ە بە چەس�اوی دەمێنێتەوە. 
45 ئەمە واتای ب�ن�نە�ە کە بەردێک لە چ�اوە بڕا، بەاڵم بە دەستی مرۆڤ نا، ئاسن و 

بڕۆنز و قوڕی سوورکراوە و زێڕ و ز�وەکەی وردوخاش کرد.
داهاتوودا ڕوودەدات. خەونەکە  لە  ن�شاندا کە  پاشا  بە  ئەوەی  »خودای گەورە 

ڕاستە و لێکدانەوەکەشی جێیی متمانە�ە.«
4٦ ئ�نجا نەبوخودنەسر بەسەر ڕوو�دا کەوت و کڕنۆشی بۆ دان�ال برد، فەرمانی دا 

د�اری و بخووری پیێشکەش بکەن. 47 پاشا بە دان�الی گوت: »بەڕاستی خودای 
ئێوە خودای خودا�انە و گەورەی پاشا�انە و ئاشکراکەری نهێن��ەکانە، چونکە تۆ 

توان�ت ئەم نهێن��ە ئاشکرا بکە�ت.«
4٨ ئ�نجا پاشا دان�الی لە پلە�ەکی بەرز دانا و د�اری زۆری پیێ بەخشی. دەسەاڵتی 

پیێدا بەسەر هەموو هەرێمی بابل و کرد�ی�ە سەرۆکی هەموو داناکان. 4٩ سەرباری 
ئەمەش، لەسەر داوای دان�ال پاشا شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆی دەستن�شان 

کرد بۆ بەڕێوەبردنی هەرێمی بابل، بەاڵم دان�ال خۆی لە د�وانی پاشا ما�ەوە.

�ەیکەرە زێڕەکە و کوورە ئاگرەکە

شەست 3 درێژ�ی�ەکەی  دروستکرد،  زێڕ  لە  پە�کەرێکی  پاشا   نەبوخودنەسری  ١

دا�نا.  بابل  هەرێمی  لە  دورا  دەشتی  لە  بوو،   bباڵ شەش  پان��ەکەی  و   aباڵ
٢ پاشان نەبوخودنەسر پاشا ناردی بەدوای م�رc و فەرمانڕەوا و پارێزگار و ڕاوێژکار و 

خەزنەدار و قازی و دادوەر، هەروەها تەواوی کاربەدەستانی د�کەی هەرێمەکان 
تاوەکو بێن بۆ پەردە هەڵدانەوە لەسەر ئەو پە�کەرەی کە نەبوخودنەسر پاشا دا�نا. 
3 ئ�تر م�ر و فەرمانڕەوا و پارێزگار و ڕاوێژکار و خەزنەدار و قازی و دادوەر، هەروەها 

ئەو  لەسەر  هەڵدانەوە  پەردە  بۆ  هاتن  هەرێمەکان  د�کەی  کاربەدەستانی  تەواوی 
پە�کەرەی نەبوخودنەسری پاشا دا�نا، لەبەردەم ئەو پە�کەرەی نەبوخودنەسری پاشا 

دا�نا وەستان.

a ١ شەست باڵ: نز�کەی ٢7 مەتر.  

b ١ شەش باڵ: نز�کەی ٢,7 مەتر.  

c ٢ لە دەسەاڵتی ئ�م�ڕاتۆر�ەتی بابلی م�ری م�رنش�نەکان وەک فەرمانبەر لەال�ەن ئ�م�ڕاتۆرەوە دانراوە.  



١٦٢٦دان�ال 3

4 ئ�نجا جاڕدەر بە دەنگی بەرز جاڕی دا: »ئەی گەالن و نەتەوەکان و خەڵکی 

هەموو زمانەکان! فەرمانتان پیێکراوە، 5 کاتێک دەنگی کەڕەنا و شمشاڵ و سەمتور 
بچنە  دەبێت  دەب�ستن،  مۆس�قا  هەموو جۆرەکانی  و  دووزەلە  و  ق�سارە  و  ساز  و 
سەر چۆک و کڕنۆش بۆ ئەو پە�کەرە زێڕ�نە ببەن کە نەبوخودنەسری پاشا دا�ناوە. 
٦ هەرکەسێک نەچێتە سەر چۆک و کڕنۆش نەبات، هەر ئەو کاتە فڕێدەدرێتە ناو 

کوورەی ئاگری داگ�رساو.«
و شمشاڵ  کەڕەنا  دەنگی  لە  گوێی�ان  گەالن  هەموو  کاتێک  هەر  ئەوە  7 لەبەر 

و  هەموو گەالن  بووا�ە،  مۆس�قا  هەموو جۆرەکانی  و  ق�سارە  و  ساز  و  و سەمتور 
نەتەوەکان و خەڵکی هەموو زمانەکان دەچوونە سەر چۆک و کڕنۆش�ان بۆ پە�کەرە 

زێڕ�نەکە دەبرد کە نەبوخودنەسری پاشا دا�نابوو.
٨ لەو کاتەدا چەند ئەستێرەناسێک هاتنە پیێشەوە و سکااڵ�ان لە جولەکەکان کرد، 

١٠ ئەی  بژی!  هەر  هەتاهەتا�ە  بۆ  پاشا،  »ئەی  گوت:  پاشا�ان  نەبوخودنەسر  ٩ بە 

شمشاڵ  و  کەڕەنا  دەنگی  لە  گوێیی  هەرکەسێک  کە  دەرکرد  فەرمانت  تۆ  پاشا، 
دەبێت  بێت،  و هەموو جۆرەکانی مۆس�قا  دووزەلە  و  ق�سارە  و  و ساز  و سەمتور 
سەر  نەچێتە  ١١ ئەوەی  ببات،  زێڕ�نەکە  پە�کەرە  بۆ  کڕنۆش  و  چۆک  سەر  بچ�تە 
١٢ بەاڵم  ئاگری داگ�رساو.  ناو کوورەی  ئەوا فڕێدەدرێتە  نەبات،  چۆک و کڕنۆش 
چەند پی�اوێکی جولەکە هەن کە تۆ بەسەر کاروبارەکانی هەرێمی بابلەوە داتناون، 
پی�اوانە ه�چ گوێت پیێ نادەن. ئەی پاشا،  شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆ. ئەو 

خوداوەندەکانی تۆ ناپەرستن و کڕنۆش بۆ ئەو پە�کەرە زێڕ�نە نابەن کە داتناوە.«
١3 نەبوخودنەسر زۆر بە ق�نەوە تووڕە بوو، فەرمانی دا کە شەدرەخ و مێشەخ و 

عەبێدنەگۆ بهێنن. ئ�نجا ئەو پی�اوانە�ان هێنا�ە بەردەم پاشا. ١4 نەبوخودنەسر�ش پیێیی 
خوداوەندەکانم  ئێوە  ڕاستە  ئا�ا  عەبێدنەگۆ،  و  مێشەخ  و  شەدرەخ  »ئەی  گوتن: 
ناپەرستن و کڕنۆش بۆ ئەو پە�کەرە زێڕە نابەن کە دامناوە؟ ١5 ئێستا کاتێک گوێتان 
هەموو  و  دووزەلە  و  ق�سارە  و  ساز  و  سەمتور  و  شمشاڵ  و  کەڕەنا  دەنگی  لە 
ئەو  بۆ  کڕنۆش  و  سەر چۆک  بچنە  بن  ئامادە  ئەگەر  دەبێت،  مۆس�قا  جۆرەکانی 
هەر  نەبەن،  کڕنۆش  ئەگەر  بەاڵم  باشە.  زۆر  کردووە،  دروستم  کە  ببەن  پە�کەرە 
لەو کاتەدا فڕێدەدرێنە ناو کوورەی ئاگری داگ�رساو. ئ�تر ئەو خوداوەندە کێ�ە لە 

دەستم ڕزگارتان دەکات؟«
١٦ شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆ وەاڵمی پاشا�ان دا�ەوە: »ئەی نەبوخودنەسر، 

ئەگەر  پاشا،  ١7 ئەی  بدە�نەوە.  وەاڵمت  بابەتە  ئەم  لەسەر  ن��ە  بەوە  پیێو�ستمان 
دە�ی�ەرست�ن  خودا�ەی  ئەو  داگ�رساو�شەوە،  ئاگری  کوورەی  ناو  بمانخە�تە 
پاشا،  ١٨ ئەی  دەکات.  دەربازمان  تۆ  دەستی  لە  ئەو  بکات،  ڕزگارمان  دەتوانێت 
تەنانەت ئەگەر ڕزگار�شی نەکرد�ن، دەمانەوێ تۆ بزان�ت، ئێمە خوداوەندەکانی تۆ 

ناپەرست�ن و کڕنۆش بۆ پە�کەرە زێڕ�نەکەش نابە�ن کە داتناوە.«
بوو،  تووڕە  عەبێدنەگۆ  و  مێشەخ  و  شەدرەخ  لە  زۆر  نەبوخودنەسر  ١٩ ئ�نجا 



دان�ال ١٦٢74

ڕوخساری گۆڕا. فەرمانی دا کە کوورەکە حەوت جار ز�اتر گەرم بکەن لەوەی کە 
هەم�شە گەرم دەکرێت، ٢٠ هەروەها فەرمانی بە هەندێک لە بەهێزتر�ن سەربازی 
فڕێی�ان  و  بکەن  پەلبەست  عەبێدنەگۆ  و  مێشەخ  و  شەدرەخ  کە  کرد  سوپاکەی 
و  شەرواڵ  و  کراس  بە  پی�اوانە  ئەو  ٢١ ئ�تر  داگ�رساو.  ئاگری  کوورەی  ناو  بدەنە 
ئاگری  کوورەی  ناو  فڕێدرانە  و  کران  پەلبەست  جلوبەرگەکان�انەوە  و  کراس  سەر 
داگ�رساو. ٢٢ فەرمانەکەی پاشا زۆر توند بوو، کوورەکە زۆر گەرم کرابوو، بڵێسەی 
ئاگرەکە ئەو پی�اوانەی کوشت کە شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆ�ان بەرزکردەوە. 

٢3 ئەو سێ پی�اوەش بە پەلبەستکراوی کەوتنە ناو کوورە ئاگرە داگ�رساوەکە.

ڕاوێژکارەکانی  بە  و  هەستا  پەلە  بە  و  سوڕما  سەری  نەبوخودنەسر  کاتەدا  ٢4 لەو 

گوت: »ئا�ا سێ پی�اوی پەلبەستکراومان فڕێنەدا�ە ناو ئاگرەکە؟«
ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »ڕاستە، ئەی پاشا.«

٢5 ئەو�ش گوتی: »تەماشا بکەن! من چوار پی�او دەب�نم دەست و پیێ کراوە بەناو 

ئاگرەکەدا دێن و دەچن، ه�چ ئەز�ەت�ان پیێ نەگە�شتووە، ڕوخساری چوارەم�ان لە 
کوڕی خوداوەندەکان دەچێت.«

هاواری  و  بووەوە  نز�ک  داگ�رساوەکە  ئاگرە  کوورە  دەرگای  لە  ٢٦ نەبوخودنەسر 

کرد: »ئەی شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆ! ئەی بەندەکانی خودای هەرەبەرز، 
وەرنە دەرەوە! وەرنە ئێرە!«

و  ٢7 م�ر  دەرەوە.  هاتنە  ئاگرەکە  لەناو  عەبێدنەگۆ  و  مێشەخ  و  شەدرەخ  ئ�نجا 
فەرمانڕەوا و پارێزگار و ڕاوێژکارانی پاشا کۆبوونەوە، ئەو پی�اوانە�ان ب�نی کە ئاگرەکە 
ڕەنگی  نەسووتاوە،  سەر�ان  مووێکی  تاڵە  نەبووە،  لەش�ان  لەسەر  هێزێکی  ه�چ 

شەرواڵەکان�ان نەگۆڕاوە، بۆنی ئاگرەکەش�ان نەگرتووە.
و  مێشەخ  و  شەدرەخ  خودای  بۆ  »ستا�ش  گوتی:  نەبوخودنەسر  ٢٨ ئ�نجا 

عەبێدنەگۆ، ئەوەی فر�شتەکەی خۆی نارد و بەندەکانی خۆی ڕزگار کرد، ئەوانەی 
پشت�ان بەو بەست و فەرمانی پاشا�ان شکاند، گ�انی خۆ�ان بەخشی بۆ ئەوەی 
٢٩ لەبەر  نە�ی�ەرستن.  و  نەبەن  خوداکە�ان  لە  بێجگە  د�کە  خودا�ەکی  بۆ  کڕنۆش 
ئەوە من فەرمان دەکەم خەڵکی هەر نەتەوە و زمانێک بە خراپە باسی خوداکەی 
شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆ بکەن، پارچەپارچە دەکرێن و ماڵەکان�ان دەبێتە 

کەالوە، چونکە ه�چ خودا�ەکی د�کە ن��ە بتوانێت ئاوا ڕزگار بکات.«
3٠ دوای ئەوە پاشا پا�ەی شەدرەخ و مێشەخ و عەبێدنەگۆی لە هەرێمی بابلدا 

بەرزکردەوە.

دارێک لە خەونی نەبوخودنەسر

 لە نەبوخودنەسری پاشاوە،4 ١

بۆ هەموو گەل و نەتەوە و خەڵکی هەموو زمانەکان کە لە هەموو زەو�دا 
ن�شتەجێن:



١٦٢٨دان�ال 4

هەر سەرکەوتوو بن!

هەرەبەرز  خودای  کە  ڕابگە�ەنم   aپەرجووانە و  ن�شانە  ئەو  زانی  باشم  ٢ بە 

لەگەڵ مندا کردی.

3 ن�شانەکانی چەند گەورەن و  
کارە پەرجووەکانی چەند بەهێزن!   

  پاشا�ەت��ەکەی پاشا�ەتی هەتاهەتا�ی�ە و
دەسەاڵت�شی بۆ نەوە دوای نەوە�ە.   

4 من نەبوخودنەسرم، لە ماڵەکەم بێ خەم بووم و لەناو کۆشکەکەمدا ئاسوودە 

ئەو  نوێنەکەم ڕاکشابووم،  لەناو  ترساند، کاتێک  ب�نی منی  5 خەونێکم  بووم. 
کرد  فەرمانم  ٦ ئ�نجا  تۆقاند.  من�ان  ب�ن�نەکەم  و  هاتن  مێشکمدا  بە  شتانەی 
7 کاتێک  خەونەکەم.  لێکدانەوەی  بۆ  بەردەمم  بهێننە  بابل  داناکانی  هەموو 
بۆ  خەونەکەم  هاتن،  فاڵگرەوە  و  ئەستێرەناس  و  ئەفسونگەر  و  جادووگەر 
گێڕانەوە، بەاڵم نە�انزانی لێکی بدەنەوە. ٨ لە کۆتا�ی�دا دان�ال هاتە بەردەمم، 
خوداوەندە  ڕۆحی  خوداوەندەکەمە،  ناوی  کە  بێلتەشەسرە،  ناوی  ئەوەی 

پی�رۆزەکانی تێدا�ە، خەونەکەم بۆی گێڕا�ەوە.
دەزانم  کە  ئەوەی  لەبەر  جادووگەران،  گەورەی  »بێلتەشەسر،  ٩ گوتم: 

ڕۆحی خوداوەندە پی�رۆزەکانت تێدا�ە، ه�چ نهێن��ەک بۆ تۆ قورس ن��ە. ئەوە 
ب�ن�نانەم  ئەم  ڕاکشابووم،  نوێنەکەم  لەناو  ١٠ کە  لێکبدەوە.  بۆم  خەونەکەمە، 
ناوەڕاستی  لە  بەرز  زۆر  دارێکی  لەبەردەمم  کرد،  تەماشام  کرا:  ئاشکرا  بۆ 
ئاسمان،  گە�شتە  بەرزی  بوو،  بەهێز  و  کرد  گەشەی  ١١ دارەکە  خاکەکە�ە. 
بەروبوومی زۆر بوو، بەشی  لەوپەڕی زەوی دەب�نرا. ١٢ گەاڵکانی جوان بوو، 
لەژێر سێبەرەکە�دا بوون،  تێدابوو. گ�انلەبەرانی دەشتودەر  هەمووان خواردنی 
باڵندەکانی ئاسمان لە لقەکان�دا ن�شتەجێ بوون، هەموو بوونەوەر لێ�ان خوارد.

ڕاکشابووم،  نوێنەکەم  لەناو  کاتێک  کران  ئاشکرا  بۆم  ب�ن�نانەی  ١3 »لەو 

تەماشام کرد، فر�شتە�ەکی پی�رۆز لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە. ١4 بە دەنگێکی 
بوەرێنن  بشکێنن، گەاڵکانی  لقەکانی  و  ببڕنەوە  ”دارەکە  هاواری کرد:  بەرز 
لقەکانی  لە  باڵندە  و  ژێری  لە  گ�انلەبەران  با  بکەنەوە.  پەرتوباڵو  بەرەکەی  و 
هەڵبێن. ١5 بەاڵم با بنەدارەکە و ڕەگەکەی کە بە ئاسن و بڕۆنز بەستراون لەناو 

گژوگ�ای زەوی بمێننەوە.
لەنێو گژوگ�ای  گ�انلەبەران  لەگەڵ  با  بێت،  تەڕ  ئاسمان  بە شەونمی  »”با 
زەوی بژ�یێت. ١٦ با مێشکی لە مرۆڤەوە بگۆڕێت و مێشکی ئاژەڵی بدرێتێ، 

b.هەتا حەوت ساڵی بەسەردا تێدەپەڕێت

a ٢ پەرجوو: موعج�زە.  

b ١٦ ع�بری: حەوت کاتی بەسەردا تێب�ەڕێت.  



دان�ال ١٦٢٩4

پی�رۆزەکان  بە  حوکمە  ئەو  ڕاگە�ەنرا،  فر�شتەکانەوە  لەال�ەن  بڕ�ارە  ١7 »”ئەو 

بەسەر  دەسەاڵتدارە  هەرەبەرز  خودای  کە  بزانن  ز�ندووان  ئەوەی  بۆ  دراوە، 
پاشا�ەتی مرۆڤدا، هەروەها دە�داتە هەر �ەکێک ب�ەوێت، پا�ە نزمتر�ن کەسی 

لەسەر دادەنێت.“
١٨ »من نەبوخودنەسر پاشام، ئەم خەونەم ب�نی. ئێستا تۆ ئەی بێلتەشەسر، 

لێکی بدەوە، چونکە هەموو دانا�انی پاشا�ەت��ەکەم ناتوانن بۆمی لێک بدەنەوە. 
بەاڵم تۆ دەتوان�ت، چونکە ڕۆحی خوداوەندە پی�رۆزەکانت تێدا�ە.«

دانیال خەونەکە لێک دەداتەوە
و  وڕما  واقی  ماوە�ەک  بۆ  بوو،  بێلتەشەسر  ناوی  کە  دان�ال  کاتەدا  ١٩ لەو 

و  خەونەکە  با  »بێلتەشەسر،  گوتی:  پاشاش  ترساندی،  ب�رکردنەوەکانی 
لێکدانەوەکەی نەتترسێنن.«

و  نە�ارانت  بۆ  خەونەکە  خۆزگە  »گەورەم،  دا�ەوە:  وەاڵمی  بێلتەشەسر�ش 
لێکدانەوەکەشی بۆ دوژمنانت بووا�ە! ٢٠ ئەو دارەی کە ب�ن�ت گەورە و بەهێز 
بوو، بەرز�ی�ەکەی گە�شتە ئاسمان، لە هەموو زەو�ی�ەوە دەب�نرا، ٢١ گەاڵکانی 
جوان بوون، بەروبوومی زۆر بوو، بەشی هەمووان خواردنی تێدابوو، لە ژێر�دا 
ئاسمان  باڵندەکانی  لقەکان�دا  لە  و  بوون  ن�شتەجێ  دەشتودەر  گ�انلەبەرانی 
بەهێز  و  بوو�ت  گەورە  تۆ  تۆ�ت!  دارە  ئەو  پاشا،  ٢٢ ئەی  بوون.  ن�شتەجێ 
دەسەاڵت�شت  ئاسمان،  گە�شتووەتە  و  کردووە  ز�ادی  گەورە�ی�ت  بوو�ت، 

هەتا ئەوپەڕی زەوی.
پی�رۆزێک لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە  ٢3 »ئەی پاشا تۆ فر�شتە�ەکت ب�نی، 

و گوتی: ”دارەکە ببڕنەوە و لەناوی ببەن، بەاڵم واز لە بنەدارەکەی بهێنن، بە 
ئاسن و بڕۆنز بەستراوەتەوە، لەنێو گژوگ�ای زەو�دا بێت، ڕەگەکانی لە زەو�دا 
بژ�یێت،  ئاژەڵی کێوی  با لەگەڵ  با بە شەونمی ئاسمان تەڕ بێت،  بمێنێتەوە. 

هەتا حەوت ساڵی بەسەردا تێدەپەڕێت.“
٢4 »ئەی پاشا، ئەمە لێکدانەوەکە�ەتی، ئەمە بڕ�اری خودای هەرەبەرزە کە 

بەسەر پاشای گەورەمدا دێت: ٢5 لەنێو خەڵکدا دەردەکرێی�ت و لەگەڵ ئاژەڵی 
کێوی دەژ�ت، وەک گا گژوگ�ات دەرخوارد دەدرێت و بە شەونمی ئاسمان 
بەوەدا دەنێ�ت  تێدەپەڕێت هەتا دان  تەڕ دەکرێی�ت و حەوت ساڵ بەسەرتدا 
کە هەرەبەرزەکە دەسەاڵتدارە لە پاشا�ەتی مرۆڤدا و دە�دات بەوەی خواستی 
خۆ�ەتی. ٢٦ ئەو فەرمانەی درا بە وازهێنان لە بنەدارەکە و ڕەگەکانی دارەکە، واتە 
پاشا�ەت��ەکەت بۆ خۆت دەگەڕێتەوە، کاتێک دان بەوەدا دەنێ�ت کە ئاسمان 
دەسەاڵتدارە. ٢7 ئەی پاشا، لەبەر ئەوە با ڕاوێژەکەم لەالت پەسەند بێت: واز 
بەڵکو  بە،  لەگەڵ هەژارەکان م�هرەبان  بهێنە، چاکە بکە و  تاوان  و  لە گوناه 

ئاسوودە�ی�ت بەردەوام بێت.«



١٦3٠دان�ال 4

هاتنە دی خەونەکە
دوازدە  ٢٩ پاش  هات.  پاشادا  نەبوخودنەسری  بەسەر  شتانە  ئەم  ٢٨ هەموو 

مانگ کاتێک لە سەربانی کۆشکی پاشا�ەتی بابلدا هاتوچۆی دەکرد، 3٠ پاشا 
گوتی: »ئا�ا ئەمە بابلی مەزن ن��ە کە بۆ ماڵی پاشا�ەتی بە هێزی توانای خۆم 

و بۆ شانازی شکۆمەندی خۆم بن�ادم نا؟«
و  هات  ئاسمانەوە  لە  دەنگێک  بوو،  پاشادا  دەمی  لە  وشەکە  3١ هێشتا 

لێ  پاشا�ەت�ت  دراوە:  تۆ  لەسەر  بڕ�ار  پاشا،  نەبوخودنەسری  »ئەی  گوتی: 
دەستێنرێتەوە. 3٢ لەنێو خەڵکدا دەردەکرێی�ت و لەگەڵ ئاژەڵی کێوی دەژ�ت، 
تێدەپەڕێت  بەسەرتدا  ساڵ  حەوت  دەدرێت.  دەرخوارد  گژوگ�ات  گا  وەک 
هەتا دان بەوەدا دەنێ�ت کە هەرەبەرزەکە دەسەاڵتدارە لە پاشا�ەتی مرۆڤدا و 

دە�دات بەوەی خواستی خۆ�ەتی.«
33 هەر لەو کاتەدا کارەکە بەسەر نەبوخودنەسردا جێبەجێ بوو. لەنێو خەڵک 

دەرکرا و وەک گا گ�ای خوارد. الشەکەی بە شەونمی ئاسمان تەڕ بوو هەتا 
مووی وەک پەڕی هەڵۆ درێژ بوو و ن�نۆکەکانی وەک باڵندە.

و  هەڵبڕی  ئاسمان  بۆ  چاوم  نەبوخودنەسرم،  من  ماوەکەدا،  کۆتا�یی  34 لە 

هۆشم گەڕا�ەوە. ئ�نجا سوپاس و ستا�شی هەرەبەرزەکەم کرد و شکۆدارم کرد 
کە بۆ هەتاهەتا�ە ز�ندووە.

  دەسەاڵتەکەی دەسەاڵتی هەتاهەتا�ی�ە و
پاشا�ەت��ەکەی بۆ نەوە دوای نەوە�ە.   

 35 هەموو دان�شتووانی زەوی
وەک ه�چ دانراون.   

  ئەو بە خواستی خۆی دەکات
لەگەڵ هێزەکانی ئاسمان و   

دان�شتووانی زەوی.   
  کەس ن��ە دەستی بگرێت

�ان پیێیی بڵێت، »چی دەکە�ت؟«   

لەگەڵ  بۆم گەڕا�ەوە  پاشا�ەت��ەکەم  کاتەدا هۆشم گەڕا�ەوە، شانازی  3٦ لەو 

کردمەوە،  داوا�ان  پی�اوەکانم  گەورە  و  ڕاوێژکاران  گەورە�ی�م.  و  شکۆمەندی 
37 ئێستاش  کرد.  ز�ادی  زۆر  گەورە�ی�م  و  بووم  جێگ�ر  پاشا�ەت��ەکەم  لەسەر 
و شکۆداری  دەکەم  ئاسمان  پاشای  و ستا�شی  نەبوخودنەسرم، سوپاس  من 
دەکەم، ئەوەی هەموو کارەکانی ڕاستن و ڕێگاکانی دادپەروەرن، ئەوانەی بە 

لووتبەرز�ی�ەوە هەڵسوکەوت بکەن ئەو دەتوانێت زەل�ل�ان بکات.



دان�ال ١٦3١5

نووسراوەکەی سەر دیوار

 بێلشەسری پاشا خوانێکی گەورەی بۆ هەزار گەورە پی�اوەکەی سازکرد و شەرابی 5 ١

لەگەڵ�ان خواردەوە. ٢ لەو کاتەی کە بێلشەسر شەرابەکەی دەنۆشی فەرمانی دا 
لە  پەرستگا�ەی  لەو   aباوکی نەبوخودنەسری  بهێنن کە  ز�وە  و  زێڕ  قاپوقاچاغە  ئەو 
پیێیی  کەن�زەکانی  و  ژن  و  پی�او  گەورە  و  پاشا  ئەوەی  بۆ  دەر�هێنابوون،  ئۆرشەل�مە 
لە  خودا  ماڵی  پەرستگای  لە  کە  هێنا  زێڕە�ان  قاپوقاچاغە  ئەو  3 ئ�نجا  بخۆنەوە. 
ئۆرشەل�مەوە دەرهێنرابوو، پاشا و گەورە پی�او و ژن و کەن�زەکانی پیێ�ان خواردەوە. 
و  دار  و  ئاسن  و  بڕۆنز  و  ز�و  و  زێڕ  4 شەراب�ان دەخواردەوە و ستا�شی خوداوەندە 

بەرد�نەکان�ان دەکرد.
د�وارەکەی  لەسەر گەچی  و  دەرکەوت  مرۆڤانە  دەستێکی  پەنجەکانی  5 لەناکاو 

تەماشای  پاشاش  کرد،  نووس�ن  بە  دەستی  چرادانەکە  لەتەن�شت  پاشا  کۆشکی 
ب�رکردنەوەکانی  و  پەڕی  پاشا  ڕەنگی  ٦ ئ�نجا  دە�نووسی.  کە  کرد  دەستەکەی 

تۆقاند�ان و قاچەکانی هێز�ان لێ برا و ئەژنۆکانی کەوتنە لەرز�ن.
7 پاشا بە دەنگی بەرز هاواری کرد کە ئەفسونگەر و ئەستێرەناس و فاڵگرەوەکان 

نووس�نە  ئەو  پی�اوێک  »هەر  گوت:  بابلی  دانا�انەی  بەم  پاشا  ژوورەوە.  بهێننە 
دەکرێت،  لەبەر  ئەرخەوانی  ڕەنگی  جلی  ئەوا  لێکبداتەوە،  بۆم  و  بخوێنێتەوە 
ملوانکەی زێڕ�ش لە ملی دەکرێت و لە پاشا�ەت��ەکەدا دەبێتە سێ�ەم دەسەاڵتدار.«

نووس�نەکە  نە�انتوانی  بەاڵم  ژوورەوە،  چوونە  پاشا  داناکانی  هەموو  ٨ ئ�نجا 

بخوێننەوە و بۆ پاشا لێکی بدەنەوە. ٩ لەبەر ئەوە بێلشەسر زۆر ترسا و ڕەنگی گۆڕا و 
گەورە پی�اوەکان�ش شڵەژان.

١٠ بەاڵم شاژنی دا�ک لەبەر دەنگی پاشا و گەورە پی�اوانی چووە هۆڵی خوانەکە، 

ب�رکردنەوەکانت  با  بژی!  هەر  هەتاهەتا�ە  پاشا،  »ئەی  گوت:  پاشای  بە  شاژن 
پی�اوێک هە�ە ڕۆحی خودا  پاشا�ەت��ەکەتدا  ١١ لە  نەگۆڕێت!  ڕەنگت  و  نەتترسێنن 
پی�رۆزەکانی تێدا�ە، لە سەردەمی باوکت ڕووناکب�ری و ز�رەکی و دانا�ی�ەکی وەک 
کردی  باوکت  پاشای  نەبوخودنەسری  کراوە.  بەدی  تێدا  خوداوەندەکانی  دانا�یی 
پی�اوە  ١٢ ئەو  فاڵگرەوەکان.  و  ئەستێرەناس  و  ئەفسونگەر  و  جادووگەر  گەورەی  بە 
دان�الە، کە پاشا ناوی لێناوە بێلتەشەسر، کە ڕۆحێکی تەواو و زان�ن و ز�رەکی و 
لێکدانەوەی خەون و هەڵهێنانی مەتەڵ و چارەسەرکردنی گ�روگرفتی تێدا ب�نراوە. با 

ئێستا دان�ال بانگ بکرێت و لێکی بداتەوە.«
١3 ئ�نجا دان�ال هێنرا�ە بەردەم پاشا، پاشاش پیێیی گوت: »ئا�ا تۆ ئەو دان�الەی 

کە لە نەوە ڕاپیێچکراوەکانی �ەهودا�ت، ئەوەی پاشای باوکم لە �ەهوداوە هێنای؟ 
تەواوت  دانا�یی  و  ز�رەکی  و  ڕووناکب�ری  و  ڕۆحی خوداوەندەکان  ١4 ب�ستوومە کە 

ئەوەی  بۆ  بەردەمم هێنرانە ژوورەوە،  بۆ  دانا و ئەفسونگەرەکان  ١5 ئێستاش  تێدا�ە. 
ئەم نووس�نە بخوێننەوە و پیێم بڵێن مەبەستی چ��ە، بەاڵم نە�انتوانی لێکی بدەنەوە. 

a ٢ باوک: دەشێت باپی�رە گەورەی بێت.  



١٦3٢دان�ال 5

ئاشکرا  شاراوەکان  نهێن��ە  و  لێکبدە�تەوە  دەتوان�ت شت  تۆ  کە  ب�ستوومە  ١٦ من 

بکە�ت. ئەگەر ئێستا توان�ت ئەو نووس�نە بخوێن�تەوە و بۆم لێکبدە�تەوە، ئەوا جلی 
لە  و  دەکرێت  ملت  لە  زێڕ�ش  ملوانکەی  و  دەکرێت  لەبەر  ئەرخەوان�ت  ڕەنگ 

پاشا�ەت��ەکەدا دەب�تە سێ�ەم دەسەاڵتدار.«
١7 دان�ال�ش وەاڵمی پاشای دا�ەوە: »با د�ار�ی�ەکانت بۆ خۆت بن و پاداشتەکانت 

بۆی  و  دەخوێنمەوە  پاشا  بۆ  نووس�نەکە  من  بەاڵم  بدە،  د�کە  کەسێکی  بە 
لێکدەدەمەوە.

١٨ »ئەی پاشا، خودای هەرەبەرز پاشا�ەتی و گەورە�یی و شکۆمەندی و هێزی 

پیێ�دا، هەموو گەالن  ئەو گەورە�ی�ەی کە  ١٩ بەهۆی  باوکت.  نەبوخودنەسری  دا�ە 
ئەوەی  دەلەرز�ن.  و  لەبەردەمی دەتۆق�ن  زمانەکان  نەتەوەکان و خەڵکی هەموو  و 
و�ستی کوشتی و ئەوەی و�ستی بە ز�ندوو�یی هێشت��ەوە و ئەوەی و�ستی بەرزی 
بوو و کەللە  ف�ز  بە  ٢٠ بەاڵم کاتێک دڵی  نزمی کردەوە.  ئەوەی و�ستی  کردەوە و 
ڕەق بوو، لە تەختی پاشا�ەتی هێنرا�ە خوارەوە و شکۆ�ەکەی لێسەنرا�ەوە. ٢١ لەنێو 
خەڵکدا دەرکرا و مێشکی وەک مێشکی ئاژەڵی لێهات، لەگەڵ کەرەکێوی دەژ�ا و 
وەک گا گژوگ�ای دەخوارد، لەشی بە شەونمی ئاسمان تەڕبوو، هەتا دانی بەوەدا 
نا کە خودای هەرەبەرز دەسەاڵتی لەسەر پاشا�ەتی مرۆڤدا هە�ە، دە�دات بەوەی 

خواستی خۆ�ەتی.
زانی،  ئەمەت  هەموو  ئەوەی  لەگەڵ  کوڕی،  بێلشەسری  ئەی  تۆ  ٢٢ »بەاڵم 

خۆتت نزم نەکردووەتەوە. ٢3 بەڵکو خۆتت لە پەروەردگاری ئاسمان بە بەرزتر زانی، 
گەورە  و  خۆت  تۆش  و  بەردەمت  هێنا�ە  ئەو�ان  پەرستگاکەی  قاپوقاچاغەکانی 
پی�اوان و ژنەکانت و کەن�زەکانت تێ�اندا شەرابتان خواردەوە. ستا�شی بتە زێڕ و ز�و 
و بڕۆنز و ئاسن و دار و بەردەکانت کرد، کە ناب�نن و تێناگەن و نازانن. بەاڵم خودا 
ئەوەی هەناسەی تۆ و هەموو ڕێگاکانت بە دەستی ئەوە، ئەوت شکۆدار نەکرد. 

٢4 لەبەر ئەوە ئەو دەستە لەالی ئەوەوە نێردرا و ئەم نووس�نەی نووسی.

٢5 »ئەمە ئەو نووس�نە�ە کە نووسراوە:

.cو پەرس�ن bمەنێ، تەقێل ،aمەنێ

٢٦ »ئەمەش لێکدانەوەی وشەکانە:

  مەنێ: خودا ڕۆژانی پاشا�ەت��ەکەی تۆی ژمارد و کۆتا�یی پیێ هێنا.
 ٢7 تەقێل: بە تەرازووەکان کێشرا�ت و نەقوستان دەرچوو�ت.
 ٢٨ پەرس: پاشا�ەت��ەکەت دابەش کرا و درا�ە ماد و فارس.«

و  بکەن  دان�ال  لەبەر  ئەرخەوانی  ڕەنگی  جلی  دا  فەرمانی  بێلشەسر  ٢٩ ئ�نجا 

a ٢5 واتە ژمێردراوە.  

b ٢5 بە واتای شاقل �ان کێشراو دێت.  

c ٢5 کۆی )پەرس(، بە واتای ن�وە شاقل �ان خاکی فارس �ان دابەشکراو دێت.  



دان�ال ١٦33٦

سێ�ەم  بووە  پاشا�ەت��ەکەدا  لە  کە  جاڕبدەن  و  بکەن  ملی  لە  زێڕ�ش  ملوانکەی 
دەسەاڵتدار.

لە  ماد  3١ دار�وشی  کوژرا،  بابل��ەکان  پاشای  بێلشەسری  شەوەدا  لەو  3٠ هەر 

تەمەنی شەست و دوو ساڵ�دا دەستی بەسەر پاشا�ەت��ەکەدا گرت.

دانیال لەناو چاڵی شێرەکان

 دار�وش پیێیی باش بوو سەد و ب�ست م�ر بەسەر پاشا�ەت��ەکەوە دابنێت، بەسەر ٦ ١

�ەکێک�ان  وەز�ر،  سێ  ئەوان�شەوە  سەرووی  ٢ لە  بن.  پاشا�ەت��ەکەوە  هەموو 
دان�ال بوو، بۆ ئەوەی م�رەکان هەژماردەکان بخەنە بەردەم�ان تاکو پاشا ز�انی پیێ 
چونکە  بوو،  پیێشکەوتووتر  م�رەکان  و  وەز�ر  هەموو  لە  دان�ال  بوو  3 ئەوە  نەگات. 
پاشا�ەت��ەکە  هەموو  لەسەر  کە  هەبوو  پالنی  پاشاش  هەبوو،  نائاسا�یی  توانا�ەکی 
دا�بنێت. 4 لەبەر ئەوە وەز�ر و م�رەکان هەوڵ�ان دا هۆ�ەک بب�ننەوە بۆ سکااڵکردن لە 
دژی دان�ال سەبارەت بە بەڕێوەبردنی کاروباری پاشا�ەت��ەکە، بەاڵم نە�انتوانی ه�چ 
گەندەڵ��ەک لە دان�ال بب�ننەوە، چونکە دەست�اک بوو و گەندەڵی و کەمتەرخەمی 
ناب�ن�نەوە،  دان�الەدا  لەم  هەڵە�ەک  »ه�چ  گوت�ان:  پی�اوانە  ئەو  5 ئ�نجا  نەبوو.  تێدا 

تەنها ئەگەر لەبارەی شەر�عەتیa خوداکە�ەوە نەبێت.«
دار�وش  »ئەی  پیێ�ان گوت:  و  کۆبوونەوە  پاشا  لەالی  م�رانە  و  وەز�ر  ئەو  ٦ جا 

پاشا، هەتاهەتا�ە هەر بژی! 7 هەموو وەز�رەکانی پاشا�ەت��ەکە و فەرمانڕەوا و م�ر و 
ڕاوێژکار و پارێزگارەکان ڕاوێژ�ان کرد وابکەن پاشا فەرمانێک دەربکات و بڕ�ارەکە 
جێبەجێ بکات کە هەرکەسێک بۆ ماوەی سی ڕۆژ هەر داوا�ەک لە خوداوەندێک 
شێرەکان.  چاڵی  ناو  فڕێبدرێتە  با  پاشا،  ئەی  تۆ،  لە  بکات، جگە  مرۆڤێک  �ان 
٨ ئێستاش ئەی پاشا فەرمانەکە دەربکە و ئ�مزای لەسەر بکە، بۆ ئەوەی هەروەک 

پاشا  دار�وشی  ٩ ئ�تر  نابێتەوە.«  پووچەڵ  کە  بێت  نەگۆڕ  فارس  و  ماد  �اساکانی 
فەرمانەکەی نووسی و ئ�مزای کرد.

١٠ کە دان�ال بە ئ�مزاکردنی فەرمانەکەی زانی، گەڕا�ەوە ماڵەوە، چووە ژوورەکەی 

لە ڕۆژێکدا چووە  ئۆرشەل�م دەکرا�ەوە. سێ جار  پەنجەرەکەی ڕووەو  سەرەوە کە 
سەر چۆک و لەبەردەم خوداکەی نوێژی کرد و سوپاسی کرد، هەروەک پیێش ئەوە 
دە�کرد. ١١ ئ�نجا ئەو پی�اوانە پیێکەوە کۆبوونەوە، ب�ن��ان دان�ال لەبەردەم خوداکە�دا 
نوێژ دەکات و دەپاڕێتەوە. ١٢ دەستبەجێ چوونە الی پاشا و سەبارەت بە فەرمانە 
کە  نەکرد  ئ�مزا  فەرمانێکت  تۆ  ئا�ا  پاشا،  »ئەی  کرد:  قسە�ان  پاشا�ەت��ەکەی 
هەرکەسێک بۆ ماوەی سی ڕۆژ لە هەر خوداوەندێک �ان مرۆڤێک داوا�ەک بکات 

جگە لە تۆ ئەی پاشا، فڕێدەدرێتە ناو چاڵی شێرەکانەوە؟«
پاشا گوتی: »فەرمانەکە ڕاستە و هەروەک �اساکانی ماد و فارس وا�ە کە پووچ 

نابێتەوە.«

a 5 مەبەستی لە شەر�عەتی موسا�ە.  



١٦34دان�ال ٦

نەوە  لە  دان�الەی  »ئەو  گوت�ان:  پاشا  لەبەردەم  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  ١3 ئەوان�ش 

ڕاپیێچکراوەکانی �ەهودا�ە، ئەی پاشا، ه�چ گوێیی نە بە تۆ و نە بەو فەرمانەی کە 
ئ�مزات کردووە نەداوە، بەڵکو ڕۆژانە سێ جار نوێژ دەکات.« ١4 کە پاشا گوێیی 
لەم قسە�ە بوو زۆر دڵتەنگ بوو، مکوڕ بوو لەسەر ئەوەی دان�ال دەرباز بکات و 

هەتا خۆر ئاوابوون هەوڵی دا ڕزگاری بکات.
١5 بەاڵم ئەو پی�اوانە لەالی پاشا کۆبوونەوە و بە پاشا�ان گوت: »ئەی پاشا، لە 

�ادت نەچێت کە �اساکانی ماد و فارس ئەوە�ە کە هەر فەرمان و بڕ�ارێک پاشا 
دەر�بکات، ناگۆڕدرێت.«

١٦ ئ�نجا پاشا فەرمانی دا، دان�ال�ان هێنا و فڕێی�ان دا�ە ناو چاڵی شێرەکان. پاشا بە 

دان�الی گوت: »با خوداکەت کە تۆ بە بەردەوامی خزمەتی دەکە�ت، ئەو ڕزگارت 
بکات.«

مۆری  و  خۆی  مۆری  بە  پاشا  دانرا،  چاڵەکە  دەمی  لەسەر  و  هێنرا  ١7 بەردێک 

بکات.  ڕزگار  دان�ال  نەدات  هەوڵ  کەس  ئەوەی  بۆ  کرد،  مۆری  پی�اوانی  گەورە 
١٨ ئ�تر پاشا گەڕا�ەوە کۆشکەکەی و بەبێ خواردن و ڕابواردن شەوی بەسەربرد و 

خەوی لێ زڕا.
لە  ٢٠ کاتێک  پەلە چووە الی چاڵی شێرەکان.  بە  و  پاشا هەستا  زوو  ١٩ بە�انی 

و گوتی:  دان�الی کرد  بانگی  ئازارەوە  لە  پڕ  دەنگێکی  بە  بووەوە،  نز�ک  چاڵەکە 
دە�ی�ەرست�ت  بەردەوام  ئەو خودا�ەی  ئا�ا  ز�ندوو!  بەندەی خودای  دان�ال،  »ئەی 

توانی لە شێرەکان ڕزگارت بکات؟«
٢٢ خوداکەم  بژی!  هەر  هەتاهەتا�ە  پاشا،  »ئەی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢١ دان�ال�ش 

فر�شتەکەی خۆی نارد و دەمی شێرەکانی داخست، ه�چ ز�ان�ان پیێ نەگە�اندم، 
تاوانێکم  ه�چ  تۆشدا  لەبەردەم  پاشا،  ئەی  بووم.  بێتاوان  ئەو  لەبەردەم  چونکە 

نەکردووە.«
لە  دان�ال  سەربخەن.  چاڵەکە  لە  دان�ال  دا  فەرمانی  بوو،  خۆش  دڵی  ٢3 پاشا 

چاڵەکەوە سەرخرا و ه�چ ز�انێکی پیێ نەگە�شتبوو، چونکە پشتی بە خودای خۆی 
بەست.

و  کرد  دان�ال  لە  سکااڵ�ان  کە  هێنا  پی�اوانە�ان  ئەو  دا،  فەرمانی  پاشا  ٢4 ئ�نجا 

فڕێی�ان دانە ناو چاڵی شێرەکان، خۆ�ان و ژن و منداڵەکان�ان. هێشتا نەگە�شتبوونە 
بن چاڵەکە، شێرەکان پەالمار�ان دان و هەموو ئێسکەکان�ان تێکشکاندن.

٢5 دوای ئەوە دار�وشی پاشا ئەمەی بۆ هەموو گەل و نەتەوە و خەڵکی هەموو 

زمانەکان نووسی کە لە هەموو زەو�دا ن�شتەجێن:

هەر سەرکەوتوو بن!

٢٦ لە منەوە فەرمان دەرچووە بەوەی کە لە هەموو ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 

مندا، خەڵک لە خودای دان�ال دەترسن و ڕێزی لێ دەگرن.



دان�ال ١٦357

  لەبەر ئەوەی ئەو خودای ز�ندووە و
بۆ هەتاهەتا�ە دەمێنێت،   

  پاشا�ەت��ەکەی لەناو ناچێت و
دەسەاڵتی بێ کۆتا�ی�ە.   

 ٢7 ئەو ڕزگار دەکات و دەرباز دەکات،
ن�شانە و کاری سەرسوڕهێنەر دەکات   

لە ئاسمان و لەسەر زەوی.   
  ئەو دان�الی لە چنگی شێرەکان

ڕزگار کرد.   

٢٨ ئ�تر دان�ال لە پاشا�ەتی دار�وش و لە پاشا�ەتی کۆرشی فارسی سەرکەوتوو بوو.

چوار گیانلەبەری گەورە لە خەوندا

 لە ساڵی �ەکەمی بێلشەسری پاشای بابل، کاتێک دان�ال لەسەر جێگاکەی 7 ١

ڕاکشابوو خەونێکی ب�نی و چەند ب�ن�نێک بە مێشک�دا هات، ئ�نجا پوختەی 
خەونەکەی نووس��ەوە.

ئاسمان  باکەی  چوار  دەکرد  تەماشام  شەو  لە  ب�ن�نەکەمدا  »لە  گوتی:  ٢ دان�ال 

3 لە دەر�اکەوە چوار گ�انلەبەری گەورە هاتنە دەرەوە،  دەر�ای گەورە�ان هەژاند. 
هەر�ەکە�ان لەوەی د�کە ج�اواز بوو.

کرد  تەماشام  هەبوو.  ئاسای  هەڵۆ  باڵی  دوو  و  بوو  شێر  وەک  4 »�ەکەم�ان 

پیێ  دوو  لەسەر  مرۆڤ  وەک  هەڵستێنرا،  زەوی  لەسەر  و  لێکرا�ەوە  باڵەکانی  هەتا 
ڕاوەستابوو، دڵی مرۆڤی پیێدرا.

5 »هەر لەو کاتەدا گ�انلەبەری دووەم لە شێوەی ورچ لەسەر �ەک ال بەرزبووەوە، 

سێ پەراسوو لەنێو ددانەکانی بوو، پیێیی گوترا: ”هەستە و گۆشتی زۆر بخۆ!“
٦ »پاش ئەمە تەماشام کرد �ەکێکی د�کە وەک پڵنگ وابوو، لەسەر پشتی چوار 

حوکمدانی  دەسەاڵتی  هەبوو،  سەری  چوار  گ�انلەبەرەکە  هەبوو.  باڵندەی  باڵی 
پیێدرابوو.

7 »پاش ئەمە لە ب�ن�نی شەودا تەماشام کرد گ�انلەبەری چوارەم ترسناک و تۆقێنەر 

تێکی  و  نێچ�رەکانی خوارد  هەبوو،  گەورەی  و  ئاسن�ن  ددانی  بوو.  بەهێز  زۆر  و 
شکاندن و پاشماوەکەی بە پیێ�ەکانی پانکردەوە. ئەو لە هەموو گ�انلەبەرەکانی پیێش 

خۆی ج�اوازتر بوو، دە شاخیa هەبوو.
٨ »لە شاخەکان ڕامابووم، شاخێکی د�کەی بچووک لەنێوان�انەوە دەرهات و سێ 

شاخەکەی پیێش خۆی هەڵتەکاند. ئەم شاخە چاوی وەک چاوی مرۆڤی تێدابوو، 
لەگەڵ دەمێک کە بە ف�زەوە قسەی دەکرد.

٩ »کاتێک تەماشام دەکرد

a 7 شاخ: لە زمان و کەلتوری ع�بر�دا شاخ هێمای توانا�ە، لێرە و لە ٢4 :٨. بڕوانە دان�ال 7 :7 -٨ و ئاشکراکردن 5 :٦ و ١٢ :3.   



١٦3٦دان�ال 7

  »تەختەکان دانران و
خودای جاو�دانیa دان�شت،   

  جلەکانی وەک بەفر س�یی بوون و
مووی سەر�شی وەک خوری بێگەرد وابوو.   

  تەختەکەشی بڵێسەی ئاگری بوو،
چەرخەکان�شی ئاگری داگ�رساو بوو.   

 ١٠ ڕووبارێکی ئاگر�ن تێدەپەڕی،
لەبەردەم�ەوە دەڕۆ�شت.   

  بە هەزاران هەزار خزمەت�ان دەکرد و
بە دە�ان هەزار دە�ان هەزار لەبەردەم�دا ڕاوەستابوون.   

  ئ�نجا دادگا دان�شت و
کتێبەکان کرانەوە.   

١١ »لەو کاتەدا بەردەوام بووم لە سەرنجدان لەبەر قسە بە ف�زەکان کە شاخەکە 

دە�کرد. تەماشام دەکرد هەتا گ�انلەبەرەکە کوژرا و کەالکەکەی لەناوچوو، فڕێدرا�ە 
ناو ئاگرە داگ�رساوەکە. ١٢ گ�انلەبەرەکانی د�کەش دەسەاڵت�ان لێسەنرا�ەوە، بەاڵم 

بۆ ماوە�ەک تەمەن درێژ�ی�ان پیێدرا.
١3 »لە ب�ن�نەکەی شەودا تەماشام کرد، بەسەر هەوری ئاسمانەوە �ەکێکی وەک 

بەردەمی.  برد�انە  و  جاو�دانی  خودای  الی  گە�شتە  هات،  بوو  مرۆڤ  کوڕی 
١4 ئ�نجا دەسەاڵت و شکۆ و پاشا�ەتی پیێدرا، بۆ ئەوەی هەموو گەالن و نەتەوەکان 

و خەڵکی هەموو زمانەکان ب��ەرستن. دەسەاڵتەکەی دەسەاڵتێکی هەتاهەتا�ی�ە کە 
بەسەرناچێت، پاشا�ەت��ەکەی لەناو ناچێت.

لێکدانەوەی خەونەکە
بە  ب�ن�نانەی  ئەو  و  بوو  وڕما  واقی  ناخمدا  لە  ڕۆحم  دان�الم  ١5 »بەاڵم من، کە 

مێشکمدا هات من�ان ترساند. ١٦ جا لە �ەکێک لە ڕاوەستاوەکان نز�ک بوومەوە و 
لە هەموو ئەمەدا داوای لێکدانەوەم لێکرد.

گەورە�ە  گ�انلەبەرە  ١7 ”ئەو چوار  گوتم:  پیێ  لێکدانەوەی خەونەکەی  »ئەو�ش 
چوار پاشان کە لەسەر زەوی پە�دا دەبن. ١٨ بەاڵم گەلی پی�رۆزی خودای هەرەبەرز 
بۆ  بەڵێ،  دەکەن.  خاوەندار�یێتی  هەتاهەتا�ە  بۆ  و  بەدەستدەهێنن  پاشا�ەت��ەکە 

هەتاهەتا�ە.“
١٩ »ئ�نجا و�ستم لێکدانەوەی گ�انلەبەرەکەی چوارەم بزانم کە لەگەڵ هەموو�ان 

بڕۆنز،  لە  لە ئاسن بوون و چنگەکانی  ج�اواز بوو، زۆر ترسناک بوو، ددانەکانی 
پانکردەوە.  پیێ�ەکانی  بە  پاشماوەکەی  و  تێک�شکاندن  و  خوارد  نێچ�رەکانی 
بزانم  تر�ش  شاخەی  ئەو  و  سەری  شاخەی  دە  ئەو  لەبارەی  و�ستم  ٢٠ هەروەها 

a ٩ ع�بری: دێر�نی ڕۆژان. مەبەستی لە خودای ئەزەل��ە، ناوێکی تا�بەتە بۆ خودا کە لە ئەزەلەوە هە�ە.  



دان�ال ١٦37٨

خوارەوە،  کەوتنە  لەبەردەمی  د�کە  شاخەکانی  لە  سێ  دەرکەوتنی  کاتی  لە  کە 
د�مەنەکەی  و  دەکرد  قسەی  ف�زەوە  بە  کە  دەمێک�ش  هەبوو،  چاوی  شاخە  ئەو 
لە شاخەکانی د�کە زەبەالحتر بوو. ٢١ تەماشام دەکرد و ئەو شاخە لە دژی گەلە 
و حوکمی  هات  ٢٢ هەتا خودای جاو�دانی  بەزاند،  ئەوانی  و  دەجەنگا  پی�رۆزەکە 
دەرکرد لە بەرژەوەندی گەلە پی�رۆزەکەی خودای هەرەبەرز، کاتی هات بۆ ئەوەی 

خاوەندار�یێتی پاشا�ەت��ەکە بکەن.
چوارەم  پاشا�ەت��ەکی  چوارەم  ”گ�انلەبەری  گوت:  جۆرەی  بەم  ٢3 »ئەو�ش 

زەوی  هەموو  ئ�نجا  پاشا�ەت��ەکان،  سەرجەم  لە  ج�اواز  زەوی،  لەسەر  دەبێت 
دەخوات و پیێیی لێ دەنێت و تێکی دەشکێنێت. ٢4 دە شاخەکەش دە پاشان کە 
لەوانی  هەڵدەستێت  ئەوان  لەدوای  د�کە  �ەکێکی  هەڵدەستن.  پاشا�ەت��ەدا  لەم 
پیێش خۆی ج�اواز دەبێت و سێ پاشا زەل�ل دەکات. ٢5 لە دژی خودای هەرەبەرز 
پی�رۆزەکانی سەرکوت دەکات و هەوڵ دەدات کاتی جەژنەکان و  قسە دەکات و 
پی�رۆزەکە بۆ سێ ساڵ و ن�وa دەدرێنە دەستی  فەرزەکانی تەورات بگۆڕێت. گەلە 

ئەو.
بە  ئەوەی  بۆ  دادەماڵن  لێ  دەسەاڵتەکەی  و  دادەن�شێت  دادگا  ٢٦ »”جا 

تەواوی کۆتا�یی پیێ بێت و لەناوبچێت. ٢7 پاشا�ەت��ەکە و دەسەاڵت و گەورە�یی 
خودای  گەلی  پی�رۆزەکە،  گەلە  دەدرێتە  ئاسماندا  هەموو  لەژێر  پاشا�ەت��ەکە 
هەرەبەرز. پاشا�ەت��ەکەی پاشا�ەتی هەتاهەتا�ی�ە و هەموو دەسەاڵتداران دە�ی�ەرستن 

و گوێڕا�ەڵی دەبن.“
٢٨ »هەتا ئێرە کۆتا�یی بابەتەکە�ە. من دان�الم، ب�رکردنەوەکانم زۆر من�ان ترساند و 

ڕەنگم گۆڕا، بەاڵم بابەتەکەم لە دڵی خۆمدا هەڵگرت.«

بەران و تەگە لە بینینەکە

ب�ن�نەی ٨ ئەو  لەپاش  بێلشەسر،  پاشا�ەتی  سێ�ەمی  ساڵی  لە  دان�الم،  کە   من  ١

ئاشکرا  بۆ  د�کەشم  ب�ن�نێکی  کرابوو،  ئاشکرا  بۆم  لەمەوپیێش  ماوە�ەک  کە 
کرا. ٢ لە ب�ن�نەکەمدا سە�رم کرد لە قەاڵی شوشم، ئەوەی لە هەرێمی ئ�المە. لە 
لەالی  بەرانێک  ب�ن�م  و  هەڵبڕی  3 چاوم  بووم.  ئوالی  نۆکەندی  لەالی  ب�ن�نەکەدا 
�ەکێک�ان  بوون،  درێژ  قۆچەکە  هەردوو  هە�ە،  قۆچی  دوو  و  ڕاوەستاوە  نۆکەندەکە 
بەرانەکە  4 ب�ن�م  دەرهێنابوو.  دواتر سەری  هەرچەندە  بوو،  درێژتر  د�کە�ان  لەوەی 
لە  گ�انلەبەرێک�ش  ه�چ  دەوەشێنێت،  قۆچ  باشووردا  و  باکوور  و  ڕۆژئاوا  بەالی 
پیێیی خۆشبوو کردی و  ڕووی نەوەستا�ەوە، ه�چ لە دەستی دەرباز نەبوو، ئەوەی 

مەزن بوو.
5 لەو کاتەدا کە ڕامابووم تەگە�ەکb لە ڕۆژئاواوە بەسەر زەو�دا دەهات و پیێ�ەکانی 

a ٢5 ع�بری: کاتێک و دوو کاتێک و ن�و کات.  

b 5 نێری، سابرێن.  



١٦3٨دان�ال ٨

چاوی.  هەردوو  لەنێوان  هەبوو  بەرزی  شاخێکی  تەگەکە  نەدەکەوت،  زەوی  بەر 
نۆکەندەکە  لەالی  ب�ن�م  ئەوەی  هەبوو،  قۆچی  دوو  کە  بەرانەی  ئەو  ٦ چووە الی 

وەستابوو، زۆر بە تووڕە�ی�ەوە هێرشی کردە سەری. 7 ب�ن�م گە�شتە سەر بەرانەکە و 
بەربووە سەری و لە بەرانەکەی دا، دوو قۆچەکەی شکاند. بەرانەکە هێزی ئەوەی 
بەرانەکە  لێنا،  پیێیی  و  زەوی  سەر  فڕێی�دا�ە  تەگەکە  ڕابوەستێت،  لەبەردەمی  نەبوو 
کەسی نەبوو لە دەستی دەربازی بکات. ٨ ئ�نجا تەگەکە زۆر خۆی بە زل زانی، 
بەاڵم کاتێک لەخۆبا�یی بوو شاخە گەورەکەی شکا، لە جێیی ئەو شاخەش چوار 

شاخی گەورەتر بەرەو چوار باکەی ئاسمان دەرچوون.
٩ لە �ەکێک لەوانەوە شاخێکی بچکۆلە دەرکەوت، ڕووەو باشوور و ڕۆژهەاڵت 

تەنانەت گە�شتە هێزەکانی  بوو،  بەهێز  ١٠ زۆر  و خاکە دڵگ�رەکەa گەشەی کرد. 
ئاسمان�ش، هەندێک لە هێز و ئەستێرەکانی فڕێدا�ە خوارەوە بۆ سەر زەوی و پیێیی 
لێنان. ١١ خۆی بە گەورە زانی تاوەکو خۆی �ەکسان بکات بە خودای سوپاساالری 
�اخ�بوون،  ١٢ لەبەر  کرا.  وێران  پی�رۆزگاکەی  و  لەکارخرا  ڕۆژانە  قوربانی  ئاسمان. 
پیێشکەشکردنی قوربانی ڕۆژانە درانە دەستی شاخەکە. ڕاستی  پی�رۆزەکان و  سوپا 

خرا�ە ژێر پیێ، شاخەکەش لە هەموو ئەوەدا سەرکەوتوو بوو کە کردی.
پی�رۆزی  فر�شتە�ەکی  دەکرد،  قسەی  بوو  پی�رۆز  فر�شتە�ەکی  لە  گوێم  ١3 ئ�نجا 

د�کە بەوی دەگوت: »ڕووداوەکانی ئەم ب�ن�نە کەی دێنە دی؟ هەتا کەی قوربانی 
ڕۆژانە لەکاردەخەن؟ هەتا کەی �اخ�بوون بەردەوام دەبێت لە کاولبوونی پی�رۆزگا و 

پیێشێلکردنی سوپا پی�رۆزەکە؟«
پی�رۆزگا  ئ�نجا  ئێوارە،  و  بە�انی  و سێ سەد  هەزار  »دوو  گوتم:  پیێیی  ١4 ئەو�ش 

دەگەڕێتەوە باری پی�رۆزی خۆی.«

لێکدانەوەی بینینەکە
لێیی  کە  هەوڵدەدەم  و  ب�ن�نەکەم  سە�رکردنی  خەر�کی  هێشتا  دان�الم،  ١5 من 

تێبگەم، ئەوەتا �ەکێک لە شێوەی پی�اوێک لەبەردەمم ڕاوەستاوە. ١٦ گوێم لە دەنگی 
مرۆڤێک بوو لەالی نۆکەندی ئوال�ەوە بانگی کرد و گوتی: »ئەی جبرائ�لb، واتای 

ب�ن�نەکە لەم پی�اوە بگە�ەنە.«
١7 ئەو�ش هاتە ئەو شوێنەی کە لێیی ڕاوەستابووم، کاتێک هات ترسام و بەسەر 

بە  ب�ن�نەکە سەبارەت  بزانە کە  پیێیی گوتم: »ئەی کوڕی مرۆڤ،  ڕوومدا کەوتم. 
سەردەمی کۆتا�ی�ە.«

١٨ کاتێک قسەی لەگەڵم دەکرد کەوتبوومە خەونێکی قووڵەوە و ڕووم ڕووەو زەوی 

بوو. ئ�نجا دەستی لێدام و هەڵ�ستاندمە سەر پیێ.
١٩ گوتی: »من پیێت دەڵێم کە لە کاتی تووڕە�یی چی ڕوودەدات، چونکە ب�ن�نەکە 

a ٩ مەبەستی لە خاکی ئ�سرائ�لە.  

b ١٦ جبرائ�ل: لە زمانی ع�بری بە واتای پی�اوی خودا دێت.  



دان�ال ١٦3٩٩

سەبارەت بە سەردەمی کۆتا�یی د�ار�کراوە. ٢٠ ئەو بەرانەی کە ب�ن�ت دوو قۆچی 
هەبوو، ئەوە پاشاکانی ماد و فارسە. ٢١ تەگەکە پاشای �ۆنانە، ئەو قۆچە گەورە�ەش 
کە  قۆچەی  چوار  ئەو  ٢٢ بەاڵم  پاشا�ە.  �ەکەم�ن  بوو  چاوی  هەردوو  لەنێوان  کە 
لە شوێنی قۆچە شکێنراوەکە پە�دابوون، ئەوا چوار پاشا�ەتی لە نەتەوەکەی ئەوەوە 

پە�دا دەبن، بەاڵم هەمان هێزی ئەو�ان نابێت.
ئەوپەڕی،  دەگاتە  خودا  دژی  لە  �اخ�بوون  کاتێک  پاشا�ەت��ان،  دوا�ی�ن  ٢3 »لە 

نەک  بەاڵم  دەبێت،  زۆر  ٢4 هێزی  دەبێت.  پە�دا  فێڵباز  و  وشک  ڕوو  پاشا�ەکی 
بە هێزی خۆی، لە ڕادەبەدەر وێرانکاری دەکات و سەرکەوتوو دەبێت لە هەرچی 
ب�ەوێت ب�کات. تواناداران و گەلە پی�رۆزەکە لەناودەبات. ٢5 بە تەڵەکەبازی وا دەکات 
زۆران  ئاسوودە�ی�دا  لە  لەخۆبا�یی دەبێت. کاتێک  بێت، دڵی  فێڵبازی سەرکەوتوو 
لەناودەبات و لە دژی م�ری م�ران دەوەستێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا تێکدەشکێنرێت، 

بەاڵم بەبێ هێزی مرۆڤانە.
٢٦ »ئەو ب�ن�نەی ئێوارە و بە�انی کە بە تۆ درا ڕاستە، بەاڵم تۆ ب�ن�نەکە بە نهێنی 

بهێڵەوە، چونکە بۆ داهاتووی دوورە.«
٢7 من کە دان�الم، بۆ چەند ڕۆژێک بێهێز و الواز بووم، ئ�نجا هەستام و دەستم 

کردەوە بە کاروبارەکانی پاشا. واقم وڕمابوو لە ب�ن�نەکە، لە سەرووی تێگە�شتنەوە 
بوو.

نزای دانیال

 لە ساڵی �ەکەمی دار�وشی کوڕی ئەحەشوێرۆشa لە نەوەی مادەکان کە بووە ٩ ١

بە فەرمانڕەوای شانش�نی بابل��ەکان، ٢ لە ساڵی �ەکەمی پاشا�ەت��ەکەی ئەو، 
�ەرم�ای  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  بەپیێیی   bپی�رۆزەکانەوە نووسراوە  لە  دان�الم  کە  من 
3 من�ش  ئۆرشەل�م حەفتا ساڵ دەبێت.  ماوەی کاولبوونی  تێگە�شتم کە  پیێغەمبەر 
ڕووم لە خودای پەروەردگار کرد، بە نوێژ و پاڕانەوەوە داوام دەکرد، بە ڕۆژوو و بە 

پۆش�نی جلوبەرگی گوشc و بە خۆڵەمێش بەسەرخۆدا کردن.
4 نزام بۆ �ەزدانی پەروەردگارم کرد و دانم پیێدا نا:

پە�مانی  ئەوەی  ئەی  سامناک،  و  مەزن  خودای  پەروەردگار،  »ئەی 
و  خۆشدەوێت  تۆ�ان  کە  ئەوانەی  بۆ  دەبە�تەسەر  خۆشەو�ست��ەکەت 
خراپەمان  کرد،  تاوانمان  و  کرد  5 گوناهمان  بەجێدەگە�ەنن،  فەرمانەکانت 
لە  ٦ گوێمان  الماندا.  تۆ  �اساکانی  و  فەرمانەکان  لە  بوو�ن،  �اخی  و  کرد 
بەندە پیێغەمبەرەکانت نەگرت، ئەوانەی بە ناوی تۆوە قسە�ان بۆ پاشا و م�ر و 

باوباپی�رانمان و هەموو گەلی خاکەکە کرد.

a ١ لە زمانی �ۆنانی: کسەرکس�س.  

b ٢ بڕوانە ئ�رم�ا ٢5 :١١ -١٢.  

c 3 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  



١٦4٠دان�ال ٩

لەسەر  شەرمەزاری  ئەمڕۆ  بەاڵم  ڕاستودروست�ت،  تۆ  پەروەردگار،  7 »ئەی 

هەموو  بۆ  ئۆرشەل�م،  دان�شتووانی  و  �ەهودا  پی�اوانی  بۆ  ئێمە�ە،  ڕوخساری 
ئ�سرائ�لە، نز�ک و دوورەکان لە هەموو ئەو خاکانەی بۆ ئەوێ دەرتکردوو�ن، 
لەسەر  �ەزدان، شەرمەزاری  ٨ ئەی  تۆدا کردمان.  لەگەڵ  ناپاک��ەی  ئەو  لەبەر 
تۆ  بە  دەرهەق  چونکە  باوباپی�رانمان،  و  م�ر  و  پاشا  لە  ئێمە�ە،  ڕوخساری 
گوناهمان کرد. ٩ خودای پەروەردگارمان بە بەزە�یی و بەخشندە�ە، هەرچەندە 
بۆ  نەبوو�ن  پەروەردگارمان  �ەزدانی  ١٠ گوێڕا�ەڵی  بوو�ن.  �اخی  لێیی  ئێمە 
ئەوەی بە ڕێگای فێرکردنەکان�دا بڕۆ�ن، کە لە ڕێگەی بەندە پیێغەمبەرەکان��ەوە 
و  ال�اندا  کرد،  تۆ�ان  فێرکردنەکانی  سەرپیێچی  ئ�سرائ�ل  ١١ هەموو  پیێ�دا�ن. 

گوێڕا�ەڵبوونی تۆ�ان ڕەتکردەوە.
تەوراتی  لە  کە  ڕژاند  بەسەرماندا  سوێندەت  و  نەفرەت  ئەو  ئەوە  »لەبەر 
موسای بەندەی خودا نووسرابوو، چونکە دەرهەق بە تۆ گوناهمان کرد. ١٢ ئەو 
ئاگادارکردنەوانەت هێنا�ە دی کە لەسەر ئێمە و ئەو دادوەرانەمان فەرمووبووت 
کە دادوەر�ی�ان بۆمان دەکرد، بۆ ئەوەی بەاڵ�ەکی گەورەمان بەسەردا بهێن�ت. 
هات.  ئۆرشەل�م  بەسەر  ئەوەی  وەک  ڕوو�نەدابێت،  وا  ئاسماندا شتی  لەژێر 
١3 هەروەک ئەوەی لە تەوراتی موسادا نووسرابوو هەموو ئەم بەاڵ�انە بەسەرماندا 

هات، بەاڵم لە تاوانەکانمان نەگەڕا�نەوە و سەرنجمان نەدا�ە ڕاست��ەکەی تۆ، 
�ەزدان  ١4 جا  بەدەستبهێن�ن.  پەروەردگارمان  �ەزدانی  ڕەزامەندی  ئەوەی  بۆ 
لە  پەروەردگارمان  �ەزدانی  چونکە  بەسەربهێنێت،  بەاڵکەمان  کە  بوو  مکوڕ 

هەموو کارەکانی کە کردی ڕاستودروستە، ئێمەش گوێڕا�ەڵی نەبوو�ن.
١5 »ئێستاش ئەی خودای پەروەردگارمان، کە بە دەستێکی بەهێزەوە گەلی 

خۆتت لە خاکی م�سرەوە هێنا�ە دەرەوە، ناوێکت بۆ خۆت دروستکرد وەک 
ئەوەی ئەمڕۆ هە�ە، ئێمە گوناهمان کرد و خراپەمان کرد. ١٦ ئەی پەروەردگار، 
هەڵچوونەکەت  و  تووڕە�یی  تکا�ە  ڕاستودروست��ەکەت،  هەموو  بەپیێیی 
بەهۆی  خۆتە.  پی�رۆزی  کێوی  کە  دابمرکێنەوە  ئۆرشەل�م،  شارەکەت،  لەسەر 
گوناهەکانمان و تاوانەکانی باوباپی�رانمان ئۆرشەل�م و گەلەکەت لەالی هەموو 

ئەوانەی لە دەوروبەرمانن ڕ�سوا بوون.
لە  و  خزمەتکارەکەت  نزاکانی  لە  گوێ  ئێمە،  خودای  ئەی  ١7 »ئێستاش 

پی�رۆزگا  بەسەر  پیێناوی خۆت ڕووت  لە  پەروەردگار،  ئەی  بگرە.  پاڕانەوەکەی 
بب�ستە،  و  بکە  شل  گوێت  من،  خودای  ١٨ ئەی  بدرەوشێنەوە.  کاولەکەتدا 
چاوەکانت بکەرەوە و کەالوەکانمان و ئەو شارە بب�نە کە ناوی تۆی هەڵگرتووە. 
لەبەر ڕاستودروستی خۆمان ن��ە کە پاڕانەوەکانمان دەخە�نە بەردەمت، بەڵکو 
پەروەردگار  ئەی  بگرە!  گوێ  پەروەردگار  ١٩ ئەی  زۆرەکەتە.  بەزە�ی�ە  لەبەر 
خودای  ئەی  بە!  دەستبەکار  و  بکە  شل  گوێ  پەروەردگار  ئەی  لێخۆشبە! 



دان�ال ١٦4١٩

تۆ�ان  ناوی  و گەلەکەت  مەخە، چونکە شارەکەت  دوای  لەبەر خۆت  من، 
هەڵگرتووە.«

حەف�ا هەف�ە
٢٠ لەو کاتەدا من قسەم دەکرد و نزام دەکرد، دانم بە گوناهی خۆم و بە گوناهی 

دەخستە  پاڕانەوەکەم  پی�رۆزەکەی  کێوە  بە  سەبارەت  و  دەنا  گەلەکەمدا  ئ�سرائ�لی 
بەردەم �ەزدانی پەروەردگارم، ٢١ هێشتا لە نزاکەمدا بووم، جبرائ�ل، ئەو پی�اوەی کە 
پیێشتر لە ب�ن�نێکی د�کەدا بۆم ئاشکرا کرابوو، لە کاتی قوربانی ئێوارە بە خێرا�یی 
بۆ  هاتم  ئێستا  من  دان�ال،  »ئەی  گوتم:  پیێیی  و  ٢٢ تێ�گە�اندم  الم.  هاتە  و  فڕی 
کرد،  پاڕانەوە  بە  دەستت  ٢3 هەرکە  بکەمەوە.  ڕوون  بۆت  و  تێتبگە�ەنم  ئەوەی 
وەاڵمێک دەرچوو، من�ش هاتووم پیێت بڵێم، چونکە تۆ خۆشەو�ستی. لەبەر ئەوە 

لە پە�امەکە ڕابمێنە و لە ب�ن�نەکە تێبگە.
پی�رۆزەکەتدا  شارە  بەسەر  و  گەلەکەت  بەسەر   a“هەفتە” حەفتا  دراوە  ٢4 »بڕ�ار 

بچێت بۆ کۆتا�یی پیێهێنانی �اخ�بوون، نەهێشتنی گوناه، کەفارەتی تاوان، هێنانی 
هەروەها  و  پیێغەمبەر  پە�امی  و  ب�ن�ن  تەواوکردنی  هەتاهەتا�یی،  ڕاستودروستی 

.bدەستن�شانکردنی هەرەپی�رۆز
بن�ادنانەوەی  و  نوێکردنەوە  بۆ  بڕ�ارەکە  دەرچوونی  لە  کە  تێبگە  و  بزانە  ٢5 »جا 

شەست  و  ”هەفتە“  حەوت   ،cدەستن�شانکراو پاشای  هاتنی  هەتا  ئۆرشەل�م، 
بن�اد  شوورابەند�ەوە  و  شەقامەکان  بە  ئۆرشەل�م  دەچێت.  پیێ  ”هەفتە“ی  دوو  و 
”هەفتە“  دوو  و  شەست  ٢٦ پاش  تەنگانە�ە.  کاتەکە  ئەوەی  سەرباری  دەنێتەوە، 
دێت  د�کە  پاشا�ەکی  سوپای  نابێت.  ه�چی  و  دەکوژرێت   dدەستن�شانکراوەکە
هەتا  و  دێت  الفاوێک  وەک  کۆتا�ی�ەکەی  دەکات.  وێران  پی�رۆزگاکە  و  شارەکە  و 
فەرمانڕەوا�ە  ٢7 ئەم  دراوە.  کاولکردنی  بڕ�اری  دەبێت،  بەردەوام  جەنگ  کۆتا�یی 
ئەو  لەناوەڕاستی  دەبەستێت.  بەهێز  پە�مانی  زۆردا  لەگەڵ  ”هەفتە“دا  �ەک  لە 
”هەفتە�ە“دا کۆتا�یی بە قوربانی و پیێشکەشکراوەکان دەهێنێت، لەسەر لووتکەی 
پەرستگا قێزەونی وێرانکەر دادەنێت، بۆ ئەوەی سزای حوکمی کۆتا�یی لەسەر ئەم 

وێرانکەرەدا بڕژێتەوە.«

a ٢4 دەشێت مەبەستی لە هەر هەفتە�ەک حەوت ساڵ بێت.  

b ٢4 دەقی ع�بری مەبەستی لە شوێن �ان کەسە.  

c ٢5 بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  

d ٢٦ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح .  



١٦4٢دان�ال ١٠

�پیاوێک لە بینینی دانیال

ئاشکرا کرا، ١٠ دان�ال  بۆ  پە�امێک  فارس،  پاشای   لە ساڵی سێ�ەمی کۆرشی  ١

کە ناونرابوو بێلتەشەسر. پە�امێکی ڕاست بوو سەبارەت بە جەنگی گەورە. 
تێگە�شتنی پە�امەکە لە ڕێگەی ب�ن�نێکەوە بۆی هات.

٢ لەو ڕۆژانەدا، من کە دان�الم سێ هەفتەی تەواو ش�وەنم گێڕا. 3 ه�چ خواردنێکی 

خۆشم نەخوارد، گۆشت و شەراب نەچووە دەممەوە، بۆنم لە خۆم نەدا هەتا سێ 
هەفتەکە تەواو بوو.

ڕووبارە  کەناری  لەسەر  کاتێک  �ەکدا  مانگی  چواری  و  ب�ست  ڕۆژی  4 لە 

گەورەکە بووم کە دجلە�ە، 5 سەرم هەڵبڕی و تەماشام کرد، پی�اوێک کەتانی لەبەردا 
زەبەرجەد،  ٦ لەشی وەک  بەستبوو.  لە کەمەری  ئوفاز�شی  زێڕی  پشتێنێکی  بوو، 
ڕووی وەک شێوەی بروسکە، چاوەکانی وەک چرای ئاگر، قۆڵ و قاچەکانی وەک 
بر�سکەی بڕۆنزی سافکراو بوون و هەروەها دەنگ�شی وەک دەنگی خەڵکێکی 

ئێجگار زۆر بوو.
7 من کە دان�الم، بە تەنها من ب�ن�نەکەم بۆ ئاشکرا کرا، ئەو پی�اوانەی لەگەڵمدا 

خۆ�ان  و  ڕا�انکرد  ن�شت،  لەسەر�ان  گەورە  ترسێکی  بەاڵم  نە�انب�نی،  بوون 
شاردەوە. ٨ جا من بە تەنها مامەوە و تەماشای ئەم ب�ن�نە گەورە�ەم دەکرد. هێزم تێدا 
نەما و ڕووم ڕەنگی مردووی لێ ن�شت، لە پەلوپۆ کەوتم. ٩ گوێم لە قسەکانی بوو، 
لەو کاتەش کە گوێم لێیی دەگرت، چوومە ناو خەوێکی قووڵەوە، ڕووشم ڕووەو 

زەوی بوو.
١٠ دەستێکم بەرکەوت و بە لەرزەوە لەسەر دەست و ئەژنۆم دا�نام. ١١ پیێیی گوتم: 

»ئەی دان�ال، ئەی پی�اوە خۆشەو�ستەکە! ئەو قسە�ەی کە پیێت دەڵێم لێیی تێبگە 
و هەستە سەر پیێت، چونکە من ئێستا نێردراوم بۆ الی تۆ.« کە بەم شێوە�ە قسەی 

لەگەڵ کردم، بە لەرزەوە هەستامە سەر پیێ.
کە  ڕۆژەوە  �ەکەم  لە  هەر  ئەوەی  لەبەر  مەترسە.  دان�ال،  »ئەی  گوتم:  ١٢ پیێیی 

پاڕانەوەکەت  کرد،  زەل�ل  خۆتت  خوداکەت  لەبەردەم  و  تێبگە�ت  بوو�ت  مکوڕ 
فارس  پی�سەکانی شانش�نی  ١3 سەرۆکی ڕۆحە  ئەمانە هاتووم.  لەبەر  ب�سترا، من�ش 
ماوەی ب�ست و �ەک ڕۆژ بەرەنگارم بووەوە، ئ�نجا م�کائ�ل کە �ەکێک لە سەرۆک 
فر�شتەکانە بۆ هار�کار�م هات، چونکە من لەوێ لەالی پاشای فارس دواخرابووم. 
١4 جا هاتووم بۆ ئەوەی ئەوەت تێبگە�ەنم کە لە ڕۆژی کۆتا�یی بەسەر گەلەکەتدا 

دێت، چونکە بابەتی ب�ن�نەکە ڕۆژانی داهاتووە.«
بووم.  بێدەنگ  و  دانەواند  سەرم  دەکرد،  لەگەڵمدا  قسانەی  ئەو  ١5 کاتێک 

١٦ ئ�نجا فر�شتەکە، کە لە شێوەی مرۆڤ بوو، دەستی لە لێوەکانم دا، من�ش دەمم 

کردەوە و قسەم کرد. بەوەم گوت کە لەبەردەممدا وەستابوو: »گەورەم، بە ب�ن�نەکە 
ئازارێکی زۆرم چێژت و لە پەلوپۆ کەوتم. ١7 ئەی گەورەم، من خزمەتکاری تۆم، 

چۆن قسەت لەگەڵ بکەم؟ من ئێستا هێزم لێ بڕاوە و هەناسەم تێدا نەماوە.«



دان�ال ١٦43١١

١٨ دووبارە ئەوەی لە مرۆڤ دەچوو دەستی لێم دا و هێزی هێنا�ەوە بەرم. ١٩ گوتی: 

»مەترسە، ئەی پی�اوە خۆشەو�ستەکە. ئاشت�ت لەسەر بێت! ئازابە و بەهێزبە!«
بکات،  قسە  گەورەم  »با  گوتم:  و  بووم  بەهێز  کردم،  لەگەڵدا  قسەی  کاتێک 

چونکە بەهێزت کردم.«
دەگەڕێمەوە  ئێستاش  الت؟  هاتمە  بۆچی  دەزان�ت  »ئا�ا  گوتی:  ٢٠ ئەو�ش 

دەڕۆم  من  ئەوەی  دوای  دەجەنگم،  فارس  پی�سەکانی  ڕۆحە  سەرۆکی  لەگەڵ  و 
لە  کە  دەڵێم  پیێ  ئەوەت  ئێستا  ٢١ بەاڵم  دێت.  �ۆنان  پی�سەکانی  ڕۆحە  سەرۆکی 
پەڕتووکی ڕاست�دا نووسراوە. کەس لە دژی ئەم سەرۆکانە پشتگ�ر�م ناکات، جگە 

لە م�کائ�لی سەرۆکتان.

١١ لە ساڵی �ەکەمی دار�وشی مادی، لەگەڵی وەستام تاکو پشتگ�ری لێ بکەم  ١

و ب��ارێزم.

�اشاکانی باشوور و باکوور
٢ »ئێستاش ڕاست�ت پیێ دەڵێم: سێ پاشای د�کە لە فارس پە�دا دەبن، پاشان 

هێز  بەدەستهێنانی  بۆ  سامانەکەی  دەبێت.  دەوڵەمەندتر  هەموو�ان  لە  چوارەم�ان 
بەکاردەهێنێت، هەمووان لە دژی شانش�نی �ۆنان دەورووژێنێت. 3 ئ�نجا پاشا�ەکی 
4 بەاڵم  بێت دە�کات.  پیێ خۆش  زاڵ دەبێت، چی  زۆر  و  پە�دا دەبێت  توانا  بە 
ئ�م�ڕاتۆر�ەتەکە لەوپەڕی هێز�دا تێکدەشکێت و بەسەر چوار الی زەو�دا دابەش 
دەسەاڵتی  دەبێت،  د�کە  بۆ خەڵکی  بەڵکو  نەوەکانی،  بۆ  نەک  بەاڵم  دەبێت، 

پیێشتری نامێنێت، چونکە ئ�م�ڕاتۆر�ەتەکەی بنبڕ دەبێت.
لەو  م�رەکانی  لە  �ەکێک  بەاڵم  دەبێت،  بەهێز   aباشوور پاشای  ئەمە  5 »دوای 

ساڵێک  چەند  ٦ پاش  دەبێت.  زاڵ  گەورەوە  دەسەاڵتێکی  بە  و  دەبێت  بەهێزتر 
پاشای  الی  دێتە  بەستنەکە  پە�مان  بۆ  باشوور  پاشای  کچی  دەبەستن،  پە�مان 
هێزی  نە  و  نە خۆی  باشوور�ش  پاشای  نامێنێت،  هێزی  بەاڵم کچەکە  باکوور، 
بەردەوام نابن. لەو کاتەدا کچەکە و باوکی و ئەوانەی هێنا�ان و لەگەڵ ئەوەش کە 

پشتگ�ری دەکرد بە دەستەوە دەدرێن.
لە  بەر  هەڵدەستێتەوە.  ئەو  شوێنی  لە  کچەکە  بنەماڵەی  لە  �ەکێک  7 »ئ�نجا 

سوپای پاشای باکوور دەگرێت و دەچێتە ناو قەاڵکەی، لێ�ان دەدات و سەرکەوتوو 
دەبێت. ٨ بت و پە�کەرە داڕێژراوەکان و قاپوقاچاغە بەنرخەکان�ان کە لە زێڕ و ز�و 
دروستکرابوون دەباتە م�سر. دوای ئەمە ماوەی چەند ساڵێک واز لە پاشای باکوور 
باشوور،  پاشای  شانش�نی  سەر  دەباتە  هێرش  باکوور  پاشای  ٩ ئ�نجا  دەهێنێت. 
بەاڵم دەگەڕێتەوە خاکەکەی خۆی. ١٠ کوڕەکانی دەوروژێن و ئاپۆرەی سوپا�ەکی 
گەورە کۆدەکەنەوە کە وەک الفاوێکی بەهێز ڕادەماڵێت، باڵو دەبێتەوە و بەردەوام 

دەبێت، هەتا شەڕ دەهێنێتە سەر قەاڵی پاشای باشوور.

a 5 پاشای باشوور: مەبەستی لە پاشای م�سر.  
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١١ »ئ�تر پاشای باشوور ڕقی هەڵدەستێت و هێرش دەکاتە سەر پاشای باکوور، 

کە وا خەر�کە سوپا�ەکی زۆر گەورەی کۆدەکاتەوە، بەاڵم دەشکێنرێت. ١٢ کاتێک 
سوپاکە ڕادەماڵرێت، پاشای باشوور بەف�ز دەبێت و دە�ان هەزار دەکوژێت، بەاڵم 
لەوەی  زۆرتر  سوپا�ەکی  دەگەڕێتەوە،  باکوور  پاشای  ١3 چونکە  سەرناکەوێت، 
جاری �ەکەم کۆدەکاتەوە، پاش چەند ساڵێک بە سوپا�ەکی گەورە و کەرەستەی 

زۆرەوە پیێشدەکەوێت.
١4 »لەو کاتەدا خەڵکانێکی زۆر لە دژی پاشای باشوور ڕادەپەڕن، بۆ بەد�هێنانی 

پاشای  ١5 ئ�نجا  دەکەون.  بەاڵم  دەبن،  �اخی  لە گەلەکەت  توندڕەوەکان  ب�ن�نەکە 
باکوور دێت و مەتەرێزێک لێدەدات و شارە قەاڵبەندەکە داگ�ر دەکات. هێزەکانی 
باشوور لەبەردەم�دا خۆ�ان ڕاناگرن، تەنانەت باشتر�ن سەرباز�ش�ان بەرگە ناگرێت. 
١٦ پاشای باکوور ئەوەی ب�ەوێ دە�کات، کەس�ش نابێت بەرەنگاری بێتەوە. لەناو 

خاکە دڵگ�رەکەداa ڕادەوەستێت و هەمووی لەژێر دەستی ئەودا دەبێت. ١7 مکوڕ 
دەبێت لەسەر ئەوەی بە هەموو دەسەاڵتی پاشا�ەت��ەکە�ەوە بێت و پە�مان لەگەڵ 
پاشای باشوور ببەستێت. کچەکەی دەداتێ بۆ ئەوەی پاشا�ەتی باشوور تێکبدات، 
بەاڵم پی�النەکانی سەرناکەون و سوودمەند نابن. ١٨ پاشان ڕوو دەکاتە کەنارەکان و 
زۆر�ان داگ�ر دەکات، بەاڵم فەرماندە�ەک کۆتا�یی بە لووتبەرز�ی�ەکەی دەهێنێت، 
قەاڵکانی  دەگەڕێتەوە  ١٩ ئ�نجا  دەداتەوە.  خۆ�دا  بەسەر  لووتبەرز�ی�ەکەی  بەڵکو 

خاکەکەی خۆی، بەاڵم ساتمە دەکات و دەکەوێت، ئ�تر نامێنێت.
شکۆمەندی  بوونی  بەردەوام  بۆ  دەنێرێت  باجگرێک  ٢٠ »جێنش�نەکەی 

پاشا�ەت��ەکەی. لە ماوە�ەکی کورتدا تێکدەشکێت، بەاڵم نە بە تووڕە�یی و نە بە 
جەنگ.

پاشا�ەتی  شکۆمەندی  کە  دەگێڕێتەوە  شوێنی  بەچە�ەک  ناکەس  ٢١ »ئ�نجا 

نەدراوەتێ. کاتێک خەڵکی بە ئاسوودە�یی دەژ�ن لەناکاو دێت و بە فێڵ دەست 
ئەو  بەرامبەر  لە  زەبەالح  سوپای  ٢٢ چەند�ن  دەگرێت.  پاشا�ەت��ەکەدا  بەسەر 
پە�مانێک  ٢3 هەرکە  پە�مان�ش.  م�ری  هەروەها  ڕادەماڵرێن،  و  تێکدەشکێن 
دەگاتە  کەمەوە  خەڵکێکی  بە  دەکات،  هاوپە�مانەکەی  لە  فێڵ  دەبەستێت، 
دەدات،  بەسەر�اندا  ئارام�دان  لە  دەوڵەمەندەکان  هەرێمە  ٢4 کاتێک  دەسەاڵت. 
ئەوە دەکات کە نە باوک و نە باپی�رانی کردوو�انە. تااڵنی و دەستکەوت و سامان 
بەسەر شوێنکەوتووان�دا دابەش دەکات. پی�الن بۆ داگ�رکردنی قەاڵکان دادەڕێژێت، 

بەاڵم تەنها بۆ ماوە�ەک دەبێت.
باشوور  پاشای  دژی  لە  هێزەکەی  ئازا�ەت��ەوە  بە  و  گەورە  سوپا�ەکی  ٢5 »بە 

دەوروژێنێت، پاشای باشوور�ش بە سوپا�ەکی گەورە و بەهێزەوە خۆی بۆ جەنگ 
ئامادە دەکات، بەاڵم بەرگە ناگرێت، چونکە پی�الن لە دژی دەگێڕن. ٢٦ ئەوانەی 
لە خواردنە خۆشەکانی دەخۆن، دە�شکێنن و سوپاکەی ڕادەماڵرێت، زۆر کەس 

a ١٦ مەبەستی لە خاکی ئ�سرائ�لە.  
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دەکوژرێن. ٢7 ئەم دوو پاشا�ەش دڵ�ان لەالی خراپە�ە، لەسەر �ەک مێز دادەن�شن 
و درۆ بۆ �ەکتری دەکەن، بەاڵم سەرناکەون، چونکە کۆتا�یی لە کاتی د�ار�کراو 
زۆرەوە دەگەڕێتەوە خاکەکەی خۆی،  بە دەستکەوتێکی  باکوور  ٢٨ پاشای  دێت. 
بەاڵم لە دڵەوە لە دژی پە�مانە پی�رۆزەکە�ە. دژا�ەت��ەکە دەکات، ئ�نجا دەگەڕێتەوە 

خاکەکەی خۆی.
ئەم  بەاڵم  باشوور،  بۆ  دەباتەوە  هێرش  و  دەگەڕێتەوە  د�ار�کراودا  کاتی  ٢٩ »لە 

کەشت��ەکان  ڕۆژئاواوە  کەنارەکانی  3٠ لە  نابێت.  �ەکەم  جاری  وەک  جارە�ان 
پی�رۆزەکە تووڕە دەبێت،  دێنە سەری، ئ�نجا کۆڵدەدات. دەگەڕێتەوە و لە پە�مانە 

ئەوانەش پاداشت دەکات کە واز�ان لە پە�مانە پی�رۆزەکە هێناوە.
ڕۆژانە  قوربانی  دەکەن،  گاڵو  قەاڵبەند  پی�رۆزگای  و  دێن  ئەو  3١ »سوپاکەی 

فێڵ  بە  دەشکێنن  پە�مان  3٢ ئەوانەی  دادەنێن.  وێرانکەر  قێزەونی  و  دادەماڵن 
و  دەبن  بەهێز  دەناسن  خۆ�ان  خودای  گەلەی  ئەو  بەاڵم  هەڵ�اندەخەڵەتێنێت، 

دژا�ەتی ئەو دەکەن.
33 »تێگە�شتووان خەڵکێکی زۆر فێر دەکەن، هەرچەندە بۆ ماوە�ەک بە شمشێر 

و ئاگر دەکوژرێن �ان تااڵن و ڕاپیێچ دەکرێن. 34 کاتێک دەکەون بە کەمی �ارمەتی 
دەدرێن، زۆر کەس�ش بەبێ دڵسۆزی دەچنە ڕ�ز�ان. 35 هەندێک لە تێگە�شتووان 
ساتمەa دەکەن، بۆ پوختەبوون و پاکبوونەوە و بێ لەکە بوون�ان هەتا کاتی کۆتا�یی، 

چونکە لە کاتی د�ار�کراو دێت.

ئەو �اشایەی خۆی بە گەورە دەزانێت
لەسەر  دەزانێت  زل  بە  و  گەورە  بە  خۆی  دەکات.  خۆی  و�ستی  بە  3٦ »پاشا 

هەموو خودا�ەک، کفری ترسناک لە دژی خودای خودا�ان دەکات. هەتا کاتی 
دراوە  لەسەر  بڕ�اری  ئەوەی  چونکە  دەبێت،  سەرکەوتوو  تووڕە�ی�ەکە  تەواوبوونی 
و  دەدات  باوباپی�رانی  خوداوەندەکانی  بە  گوێ  37 نە  بکرێت.  پی�ادە  دەبێت  هەر 
لە  خۆی  بەڵکو  نادات.  خوداوەندێک  ه�چ  بە  گوێ   ،bدا�هێناوە ژن  بەوەی  نە 
قەاڵکان  خوداوەندی  لە  ڕێز  ئەوان  ج�اتی  3٨ لە  دەزانێت.  گەورەتر  بە  هەموو�ان 
دەگرێت، خوداوەندێکە کە باوباپی�رانی نە�انناس�وە، بە زێڕ و ز�و و بەردی گرانبەها 
و د�اری بە نرخ ڕێزی لێ دەگرێت. 3٩ بە �ارمەتی ئەو خوداوەندە بێگانە�ە پەالماری 
دە�انکاتە  باڵی.  ژێر  دەچنە  کە  دەگرێت  لەوانە  ڕێز  زۆر  دەدات.  پتەوەکان  قەاڵ 

فەرمانڕەوای خەڵکێکی زۆر، خاکەکە بە پاداشت دابەش دەکات.
پاشای  دەکات،  بەرپا  لەگەڵدا  جەنگی  باشوور  پاشای  کۆتا�ی�دا  کاتی  4٠ »لە 

دژی  لە  ڕەشەبا  وەک  زۆرەوە  کەشت�گەلی  بە  و  سوار  و  گال�سکە  بە  باکوور�ش 
ڕا�اندەماڵێت.  الفاو  وەک  دەدات،  واڵت  چەند�ن  پەالماری  هەڵدەکات. 

a 35 پیێ هەڵکەوتن �ان تووشبوون بە بەاڵ�ەک کە لە کەوتن نز�ک�ان بکاتەوە.  

b 37 لەوانە مەبەستی لە تەمووزی خوداوەند بێت، کە لە ئەندێشەی ئەو سەردەمە ئەو خوداوەندە توانای منداڵ بەخش�نی هەبووە بە ژنان.  
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4١ هەروەها پەالماری خاکە دڵگ�رەکە دەدات. زۆر کەس دەکوژرێن، بەاڵم ئەدۆم و 

مۆئاب و م�رەکانی عەمۆن��ەکان لە دەستی دەرباز دەبن. 4٢ دەسەاڵتی خۆی بەسەر 
زۆر واڵتدا باڵو دەکاتەوە، م�سر�ش ڕزگاری نابێت. 43 دەست بەسەر گەنج�نەکانی 
زێڕ و ز�و و هەموو سامانی م�سردا دەگرێت، ل�ب��ەکان و کوش��ەکان�ش ملکەچی 
دەبن. 44 بەاڵم چەند هەواڵێکی ترسناکی لە ڕۆژهەاڵت و باکوورەوە پیێ دەگات 
و ئەو دەهەژێنێت، بە تووڕە�ی�ەکی زۆرەوە بەڕێدەکەوێت بۆ کاولکردن و قڕکردنی 
پی�رۆز  لەنێوان دەر�اکان و کێوی دڵگ�ری  خەڵکانێکی زۆر. 45 چادری شاهانەی 

هەڵدەدات. بەاڵم دەگاتە کۆتا�یی خۆی، کەس�ش �ارمەتی نادات.

ڕۆژانی کۆتایپی

ئەوەی ١٢ فر�شتەکان هەڵدەستێت،  م�کائ�لی سەرۆکی گەورەی  کاتەدا   »لەو  ١

نەتەوە  لەوەتەی  تەنگ دەبێت کە  ئەوەندە  دەپارێزێت. کاتێکی  گەلەکەت 
لە  هەرکەسێک  کاتەدا  لەو  بەاڵم  نەبووبێت.  وا  شتی  کاتە  ئەو  هەتا  دروستبووە 
گەلەکەی تۆ ناوی لە پەڕتووکەکە نووسرابێت، دەرباز دەبێت. ٢ زۆر لەوانەی لەناو 
خۆلی زەو�دا نوستوون هەڵدەستنەوە، هەندێک�ان بۆ ژ�انی هەتاهەتا�یی و هەندێکی 
وەک  3 تێگە�شتووان  هەتاهەتا�یی.  سووکا�ەتی  و  سەرشۆڕی  بۆ  د�کەش�ان 
ڕووناکی ئاسمان دەدرەوشێنەوە، ئەوانەش کە خەڵکێکی زۆر�ان بۆ ڕاستودروستی 

گەڕاندووەتەوە بۆ هەتاهەتا�ە وەک ئەستێرەن.
و  بهێڵەوە  نهێنی  بە  وشەکان  کۆتا�یی  سەردەمی  هەتا  دان�ال،  ئەی  4 »تۆش 

ز�اتر  زان�اری  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێن  لەوێ  و  لێرە  زۆر  ب�ێچەوە. خەڵکێکی  تۆمارەکە 
بەدەستبهێنن.«

ڕاوەستاون،  د�کە  فر�شتەی  دوو  ب�ن�م  کرد  تەماشام  دان�الم،  کە  من  5 ئ�نجا 

کەنارەکەی  لەسەر  د�کە�ان  ئەوی  ڕووبارەکە،  کەنارەی  ئەو  لەسەر  �ەکێک�ان 
د�کە. ٦ �ەکێک�ان بەو پی�اوەی گوت کە کەتانی لەبەردا بوو، ئەوەی لەسەر ئاوی 

ڕووبارەکە بوو: »کەی ڕووداوە سەرسوڕهێنەرەکان تەواو دەبێت؟«
بوو،  ڕووبارەکە  ئاوی  لەسەر  ئەوەی  بوو،  لەبەردا  کەتانی  کە  پی�اوەی  7 ئەو 

دەستی ڕاست و دەستی چەپیی بەرەو ئاسمان بەرزکردەوە. گوێم لێ بوو سوێندی 
بەوە خوارد کە هەتاهەتا�ە ز�ندووە: »تاکو سێ ساڵ و ن�وa. کاتێک هێزی گەلە 

پی�رۆزەکە بە تەواوی شکێنرا، هەموو ئەمانەش تەواو دەبێت.«
هەموو  کۆتا�یی  »گەورەم،  گوتم:  ئ�تر  تێنەگە�شتم،  بەاڵم  لێبوو،  گوێم  ٨ من 

ئەمانە چ��ە؟«
لە  وشەکان  کۆتا�یی  کاتی  هەتا  چونکە  بڕۆ،  تۆ  »دان�ال،  گوتی:  ٩ ئەو�ش 

پەڕتووکی داخراودا بە نهێنی هێڵدراوەتەوە. ١٠ خەڵکانێکی زۆر پاک دەبنەوە و بێ 

a 7 ع�بری: سەردەمێک و دوو سەردەم و ن�و، بڕوانە 7 :٢5 .  
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لەکە و پوختە دەبن، بەاڵم خراپەکاران لە خراپە بەردەوام دەبن. کەس لە خراپەکاران 
تێناگات، بەاڵم تێگە�شتووان تێدەگەن.

١١ »لە کاتی داماڵ�نی قوربانی ڕۆژانە هەتا دانانی قێزەونی وێرانکەر، هەزار و دوو 

و  دەکات  چاوەڕێ  بەوەی  دەخوازرێ  ١٢ خۆزگە  دەخا�ەنێت.  ڕۆژ  نەوەد  و  سەد 
دەگاتە هەزار و سێ سەد و سی و پیێنج ڕۆژ.

ڕۆژگار  کۆتا�یی  لە  بدە،  پشوو  کۆتا�یی  هاتنی  کاتی  هەتا  بڕۆ  تۆ،  ١3 »بەاڵم 

هەڵدەست�تەوە بۆ وەرگرتنی م�راتی خۆت.«
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هۆشەع
 ئەمە ئەو پە�امەی �ەزدانە کە لە سەردەمەکانی پاشا�ەتی عوز�ا و �ۆتام و ئاحاز ١ ١

و حەزق�ای پاشا�انی �ەهودا بۆ هۆشەعی کوڕی بئێری هات، کە هاوسەردەمی 
�ارۆڤعامی کوڕی �ەهۆئاشی پاشای ئ�سرائ�ل بوو.

ژن و منداڵی هۆشەع
٢ سەرەتا �ەزدان لە ڕێگەی هۆشەعەوە پە�امی خۆی ڕاگە�اند، ئ�نجا بە هۆشەعی 

ببێت، چونکە خەڵکی   aزۆڵت منداڵی  با  و  بهێنە  سۆزانی  ژنێکی  »بڕۆ  فەرموو: 
3 ئەو�ش  کردووە.«  �ەزدان  بە  بەرامبەر  ناپاکی  داوێن��س  ژنێکی  وەک  خاکەکە 

گۆمەری کچی د�ڤال�می هێنا، سکی پڕ بوو، کوڕێکی لێ بوو.
کەمێکی  پاش  چونکە  �ەزرەع�ل،  بنێ  »ناوی  فەرموو:  هۆشەعی  بە  4 �ەزدان 

ڕشت�ان،  �ەزرەع�ل  لە  کە  خوێنەی  ئەو  لەسەر  دەدەم،  سزا  �یێهو  بنەماڵەی  د�کە 
پاشا�ەتی ئ�سرائ�ل�ش لەناودەبەم. 5 لەو ڕۆژەدا کەوانی ئ�سرائ�ل لە دۆڵی �ەزرەع�لدا 

دەشکێنم.«
٦ د�سان گۆمەر سکی پڕ بوو، کچێکی بوو. �ەزدان بە هۆشەعی فەرموو: »ناوی 

لێ�ان  نا�ەتەوە،  ئ�سرائ�لدا  بنەماڵەی  بە  بەزە�ی�م  لۆڕوحامەb، چونکە چ�تر  بنێ  لێ 
�ان  شمشێر  کەوان،  بە  دێتەوە،  �ەهودا  بنەماڵەی  بە  بەزە�ی�م  7 بەاڵم  خۆشنابم. 
جەنگ، ئەسپ و سوار ڕزگار�ان ناکەم، بەڵکو بە �ەزدانی پەروەردگار�ان ڕزگار�ان 

دەکەم.«
و  بوو  پڕ  سکی  د�سان  بڕ�ی�ەوە،  ش�ر  لە  لۆڕوحامەی  گۆمەر  ئەوەی  ٨ لەدوای 

کوڕێکی بوو. ٩ �ەزدان فەرمووی: »ناوی لێ بنێ لۆعامیc، چونکە ئێوە گەلی من 
ن�ن و من�ش بۆ ئێوە نابم.

دەبێت  دەر�ا  لمی  وەک  ئ�سرائ�ل  نەوەکانی  ژمارەی  داهاتوودا  لە  ١٠ »بەاڵم 

بە  ن�ن،“  ”ئێوە گەلی من  پیێ�ان گوترا،  لەو شوێنەی  ناژمێردرێن،  و  ناپیێورێن  کە 
نەوەی  و  �ەهودا  نەوەی  کاتەدا  ١١ لەو  ناودەبردرێن.  ز�ندوو“  خودای  ”ڕۆڵەکانی 
ئ�سرائ�ل �ەکدەگرنەوە و �ەک سەرۆک بۆ خۆ�ان دادەنێن، لەو خاکەی بۆی ڕاپیێچ 

کراون سەردەکەون و دێنە دەرەوە، چونکە ڕۆژی �ەزرەع�ل گەورە دەبێت.«

 »بە براکانتان بڵێن: ”گەلی من،“ و بە خوشکەکانتان: ”بەر بەزە�یی کەوتوو.“٢ ١

سزادان و چاککردنەوەی ئیسرائیل
٢ »سەرزەنشتی دا�کتان بکەن، سەرزەنشتی بکەن،

a ٢ زۆڵ: ب�ژی.  

b ٦ واتای ناوەکەی )بەزە�یی پیێ�دا نا�ەتەوە(.  

c ٩ واتای ناوەکەی )گەلی من ن��ە(.  
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چونکە ئەو ژنی من ن��ە و   
من�ش مێردی ئەو ن�م.   

  بەدڕەوشتی لە ڕوخساری و
ناپاکی لەنێوان مەمکەکانی داماڵێت.   

3 ئەگ�نا ڕووتوقووتی دەکەمەوە،  
وەک ئەو ڕۆژە ڕا�دەگرم کە تێ�دا لەدا�ک بووە؛   

  وەک چۆڵەوانی لێ دەکەم،
وەک خاکی وشکی لێ دەکەم،   

بە ت�نووێتی دە�مرێنم.   
4 بەزە�ی�م بە منداڵەکان�دا نا�ەتەوە،  

چونکە زۆڵن.   
5 بێگومان دا�ک�ان داوێن��سی کردووە و  
بە بێ ئابڕوو�یی سکی پیێ�ان پڕ بووە.   

  ئەو گوتی: ”دوای دۆستەکانم دەکەوم،
ئەوانەی نان و ئاو،   

خوری و کەتان، زە�ت و خواردنەوەم پیێدەدەن.“   
٦ لەبەر ئەوە ڕێگاکەی بە دڕک پەرژ�ن دەکەم،  

د�وارێک بە دەور�دا دروستدەکەم بۆ ئەوەی ڕێڕەوەکانی نەدۆزێتەوە.   
7 دوای دۆستەکانی دەکەوێت و پیێ�ان ناگات،  

بەدوا�اندا دەگەڕێت و نا�اندۆزێتەوە.   
  ئ�نجا دەڵێت:

”دەچم و وەک جاران دەگەڕێمەوە بۆ الی مێردەکەم،   
چونکە ئەو کاتم لە ئێستام باشتر بوو.“   

٨ ئەو دانی پیێدا نەناوە ئەوە من بووم کە  
دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�تم پیێ�داوە،   

  زێڕ و ز�وم بۆی ز�اد کردووە،
بەاڵم ئەوان بۆ بەعل بەکار�انهێنا.   

٩ »لەبەر ئەوە دەگەڕێمەوە و دانەوێڵەکەم لە کاتی خۆ�دا دەبەمەوە،  
شەرابە تازەکەشم لە کاتی خۆ�دا.   

  خوری و کەتانەکەم کە ڕووت��ەکەی دادەپۆشن
لەبەری دادەکەنم.   

 ١٠ ئێستا شوێنی شەرمی
لەبەرچاوی خۆشەو�ستەکان�دا دەردەخەم،   

کەس�ش لە دەستم فر�ای ناکەوێت.   
 ١١ هەموو خۆش��ەکانی ڕادەگرم:
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جەژن و سەرەمانگەکانی،   
شەممە و جەژنە د�ار�کراوەکانی.   
 ١٢ ڕەزەمێو و هەنج�رەکانی تێکدەدەم،

کە گوتی: ”ئەوانە کرێی�ەکەی منن، خۆشەو�ستانم پیێ�ان داوم.“   
  دە�انکەم بە دارستان و

ئاژەڵی کێوی دە�انخوات.   
 ١3 لەسەر ئەو ڕۆژانەی سزای دەدەم

کە بخووری بۆ بەعلەکان دەسووتاند،   
  بە خەزێم و خشڵەکانی خۆی دەڕازاندەوە،

دوای خۆشەو�ستانی کەوت،   
بەاڵم منی لە�اد کرد.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١4 »لەبەر ئەوە بە زمانی ش�ر�ن
دە�بەمە چۆڵەوانی و   

بە نەرمی قسەی لەگەڵدا دەکەم.   
 ١5 لەوێ ڕەزەمێوەکانی دەدەمەوە،

دۆڵی عاخۆرa دەکەم بە دەرگای ه�وا.   
  لەوێ وەک ڕۆژانی هەرزەکاری گۆرانی دەڵێت،
وەک ڕۆژی سەرکەوتنی لە خاکی م�سرەوە.«   

 ١٦ �ەزدان دەفەرموێت: »لەو ڕۆژەدا دەبێت،
پیێم دەڵێ�ت: ”مێردەکەم“ و   

چ�تر پیێم ناڵێ�ت: ”گەورەم.“   
 ١7 ناوی بەعلەکان لە دەمی دادەماڵم و

ئ�تر ناو�ان ناهێنێت.   
 ١٨ لەو ڕۆژەدا پە�مانێک�ان بۆ دەبەستم

لەگەڵ ئاژەڵی کێوی و باڵندەکانی ئاسمان و   
خشۆکەکانی زەوی.   

  کەوان و شمشێر و جەنگ
لە خاکەکەدا بنبڕ دەکەم و   

وا�ان لێ دەکەم بە ئاسوودە�یی پاڵ بکەون.   
 ١٩ بۆ هەتاهەتا�ە بۆ خۆم ن�شانت دەکەم و

بە ڕاستودروستی و دادوەری،   
بە خۆشەو�ستی نەگۆڕ و بەزە�یی بۆ خۆمت ن�شان دەکەم.   

a ١5 )عاخۆر( وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای تێکدان. بڕوانە �ەشوع بەشی 7.  
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 ٢٠ بە دڵسۆز�ی�ەوە بۆ خۆم ن�شانت دەکەم و
دان بە �ەزداندا دەنێ�ت.   

 ٢١ »�ەزدان دەفەرموێت:
لەو ڕۆژەدا من کاردانەوەم دەبێت،   

  من کاردانەوەم بەرامبەر بە ئاسمان دەبێت و
ئەوان�ش کاردانەوە�ان بەرامبەر بە زەوی دەبێت،   

 ٢٢ زەو�ش کاردانەوەی بەرامبەر بە دانەوێڵە و
شەرابی نوێ و زە�ت دەبێت،   

ئەوان�ش کاردانەوە�ان بەرامبەر بە �ەزرەع�لa دەبێت.   
 ٢3 لە خاکەکەدا بۆ خۆم دە�چێنم،

بەزە�ی�م دێتەوە بەوانەی کە فەرمووم ”بەزە�ی�م پیێ�اندا نا�ەتەوە.“   
  ئەوانەی کە پیێ�ان دەگوترا ”گەلی من ن�ن“ پیێ�ان دەڵێم: ”ئێوە گەلی منن.“

ئەوان�ش دەڵێن: ”تۆ خودای ئێمە�ت.“«   

ئاش�بوونەوەی هۆشەع لەگەڵ ژنەکەی

 �ەزدان پیێیی فەرمووم: »د�سان بڕۆ ژنەکەت خۆشبوێتەوە، هەرچەندە خاوەنی 3 ١

دۆستە و داوێن��سە، وەک خۆشەو�ستی �ەزدان بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل، ئەوان�ش 
ڕوو�ان لە خوداکانی د�کە کردووە و نانی کشم�ش�انb خۆشدەوێت.«

٢ من�ش د�سان بە پازدە شاقل ز�و و بارێک و دوو قەزناخc جۆ کڕ�مەوە، 3 پیێم 

گوت: »ماوە�ەکی درێژ لەگەڵ من دەژ�ت، بێ ئەوەی داوێن��سی بکە�ت و بۆ 
ه�چ پی�اوێک ب�ت، هەروەها من�ش بە هەمان شێوە دەبم بۆت.«

4 ئەمەش لەبەر ئەوەی ماوە�ەکی درێژ نەوەی ئ�سرائ�ل بەبێ پاشا �ان م�ر، بەبێ 

ئەوە  5 پاش  دەمێننەوە.   eتەراف�م و  ئێفۆد  بەبێ   ،dتەرخانکراوەکان بەردە  و  قوربانی 
پاشا�ان  داودی  و  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  لە  ڕوو  و  دەگەڕێنەوە  ئ�سرائ�ل  نەوەی 

دەکەن، لە ڕۆژانی کۆتا�ی�دا بە لەرزەوە ڕوو لە �ەزدان و چاکەکەی دەکەن.

سکااڵ لە دژی ئیسرائیل

 ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل، گوێ لە فەرما�شتی �ەزدان بگرن،4 ١

چونکە �ەزدان سکااڵی هە�ە   

a ٢٢ �ەزرەع�ل: ناوێکی ع�بری واتە )خودا دە�چێنێت(.  

b ١ نانی کشم�ش بۆ بەعل پیێشکەش دەکرا وەک سوپاسگوزاری بۆ دروێنە و خەرمان.  

c ٢ نز�کەی 33٠ ک�لۆگرام.  

d 4 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

e 4 ئێفۆد، لە دەرچوون ٢٨ :١٢  دا ئەم جلوبەرگە هێمای نوێنەرا�ەتی کاه�ن بوو بۆ گەلی خودا، بەاڵم تەرافیم  جۆرێک بت بووە لەناو ماڵەوە، لە شێوەی مرۆڤ بووە. 

دەشێت لەو سەردەمەدا گەلی ئ�سرائ�ل لە نەر�تی ئا�ی�نەکانی د�کەوە وەر�انگرتبێ.  
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لە دان�شتووانی خاکەکە:   
  »نە وەفاداری، نە خۆشەو�ستی نەگۆڕ،

نە خواناسی لە خاکەکەدا هە�ە.   
٢ نەفرەتکردن و درۆ و کوشتن،  

دزی و داوێن��سی،   
  پەرەی سەندووە و

خوێنڕشتن، خوێن ڕشتنی بەدوادا دێت.   
3 لەبەر ئەوە خاکەکە ش�ن دەگێڕێت و  

ئەوەی تێ�دا ن�شتەجێ�ە بەرەو نەمان دەچێت،   
  بە ئاژەڵی کێوی و باڵندەی ئاسمان�شەوە،

تەنانەت ماسی دەر�اش لەناودەچێت.   

4 »بەاڵم با کەس سکااڵ نەکات و  
کەس�ش تاوانبار نەکرێت،   

  چونکە گەلەکەی تۆ وەک ئەوانەن کە
سکااڵ لە کاه�ن دەکەن.   

5 تۆش بە ڕۆژ تێکدەشکێ�ت و  
بە شەو�ش پیێغەمبەر لەگەڵت تێکدەشکێت،   

  من�ش دا�کت لەناودەبەم.
گەلەکەم بەهۆی نەزان�نەوە لەناوچووە.  ٦  

  »لەبەر ئەوەی تۆ زان�نت ڕەتکردەوە،
من�ش ڕەتت دەکەمەوە لەوەی کاه�ن�ێت�م بۆ بکە�ت.   
  لەبەر ئەوەی فێرکردنەکانی خودای خۆتت لە�اد کرد،

من�ش نەوەکانت لە�اد دەکەم.   
7 ئەوەندەی کاه�نەکان ز�اد بوون،  

ئەوەندەش گوناه�ان لە دژی من کرد،   
من�ش شکۆ�ان دەگۆڕم بۆ شەرمەزاری.   

٨ قوربانی گوناهی گەلەکەم دەخۆن و  
ئاواتەخوازن کە تاوان بکات.   

٩ جا کاه�ن وەک گەل دەبێت،  
بەپیێیی ڕەفتارەکەی سزای دەدەم،   

کردەوەکانی بەسەر خۆ�دا دەدەمەوە.   

 ١٠ »دەخۆن و تێر نابن،
لەشفرۆشی دەکەن و ز�اد نابن،   

  چونکە واز�ان لە �ەزدان هێنا



١٦54هۆشەع 4

بۆ ئەوەی خۆ�ان تەرخان بکەن ١١ بۆ لەشفرۆشی و   
  بۆ شەرابی کۆن و شەرابی نوێ

کە هزر و هۆشی گەلەکەی منی بردووە.   
 ١٢ گەلەکەم پرس بە بتە دار�نەکە�ان دەکەن،
وەاڵم لە گۆچانەکەی دەستی وەردەگرن،   

  چونکە ڕۆحی لەشفرۆشی گومڕای کردوون و
دڵسۆزی خودای خۆ�ان ن�ن.   

 ١3 لەسەر لووتکەی چ�اکان قوربانی سەردەبڕن و
لەسەر گردەکان بخوور دەسووتێنن،   

  لەژێر دار بەڕوو و ئەس��ندار و دارەبەن،
چونکە سێبەری باشە!   

  لەبەر ئەوە کچەکانتان لەشفرۆشی دەکەن و
بووکەکان�شتان داوێن��سی.   

 ١4 »کچەکانتان سزا نادەم
کە لەشفرۆشی دەکەن و   

  بووکەکان�شتان
کە داوێن��سی دەکەن،   

  چونکە پی�اوەکان خۆ�ان دەچنە پاڵ لەشفرۆشەکان و
لەگەڵ لەشفرۆشەکان دەچنە نزرگەکان و قوربانی سەردەبڕن.   

گەلێک تێگە�شتنی نەبێت لەناودەچێت!   

 ١5 »ئەی ئ�سرائ�ل، ئەگەر تۆش داوێن��س�ت،
بەاڵم با �ەهودا تاوان نەکات.   

  »مەچن بۆ گلگال و
سەرمەکەون بۆ بێت ئاڤنa و   

سوێند مەخۆن: ”بە �ەزدانی ز�ندوو!“   
 ١٦ وەک نوێنگ�نێکیb کەللەڕەق
ئ�سرائ�ل�ش کەللەڕەق بووە،   

  ئ�تر �ەزدان چۆن ب�انلەوەڕێنێت
وەک بەرخ لە شوێنێکی پانوبەر�ندا؟   

 ١7 ئەفرا�م بە بتەکانەوە بەستراوەتەوە،
وازی لێ بهێنن!   

 ١٨ تەنانەت خواردنەوەش�ان تەواوبێت،

a ١5 بێت ئاڤن: واتە )ماڵی بەدکاری( کە ناوێکی خراپە و ئەوان لەسەر بێت ئێل�ان دانابوو. بێت ئێل�ش واتە )ماڵی خودا(.  

b ١٦ بە گوێرەکە مێ�نە�ەک دەگوترێت کاتێک کە لە ش�ر دەبڕدرێتەوە، کە تەمەنی لە �ەک ساڵ تێب�ەڕێت.  



هۆشەع ١٦555

هەر نوقومی لەشفرۆش��ەکە�ان دەبن،   
گەورەکان�ان بە تەواوی حەز�ان لە شەرمەزار�ی�ە نەک لە ڕێز.   

 ١٩ با لەژێر باڵەکانی خۆ�دا دە�ی�ێچێتەوە،
بە قوربان��ەکان�ان شەرمەزار دەبن.   

حوکمی سەر ئیسرائیل

 »ئەی کاه�نەکان، گوێتان لەمە بێت!5 ١

ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، سەرنج بدەن!   
  ئەی ماڵی پاشا گوێ بگرن!
حوکمەکە لە دژی ئێوە�ە،   

  چونکە ئێوە لە م�چ�ا بوونە تەڵە،
هەروەها تۆڕێکی ڕاخراو�ش بوون بەسەر تاڤۆر.   

٢ �اخ�بووان لە کوشتن قووڵبوونەوە،  
من�ش هەموو�ان تەمبێ دەکەم.   

3 من ئەفرا�م دەناسم و  
ئ�سرائ�ل�ش لە من شاردراوە ن��ە.   

  ئەی ئەفرا�م، ئێستا ڕێگای لەشفرۆش�ت گرتووەتەبەر،
ئ�سرائ�ل گاڵو بووە.   

4 »کارەکان�ان ڕێی�ان نادات  
بۆ الی خودای خۆ�ان بگەڕێنەوە،   

  چونکە ڕۆحی لەشفرۆشی لە ناخ�اندا�ە و
ئەوان دان بە �ەزداندا نانێن.   

5 لووتبەرزی ئ�سرائ�ل بەرەوڕوو شا�ەتی لەسەر دەدات و  
ئ�سرائ�ل و ئەفرا�م بە تاوانەکان�ان تێکدەشکێن،   

�ەهوداش لەگەڵ�اندا تێکدەشکێت.   
٦ بە مەڕ و مانگاکان�انەوە دەڕۆن  

بۆ ئەوەی ڕوو لە �ەزدان بکەن،   
  بەاڵم بۆ�ان دەرناکەوێت،

چونکە لێ�ان دوورکەوتووەتەوە.   
7 ناپاک��ان لە �ەزدان کرد،  

چونکە منداڵی زۆڵ�انa بوو.   
  ئێستا جەژنی سەرەمانگەکان�ان

خۆ�ان و کێڵگەکان�ش�ان دەخوات.   

a 7 زۆڵ: ب�ژی  



١٦5٦هۆشەع 5

٨ »لە گ�ڤعادا کەڕەنا لێ بدەن و  
لە ڕامەش زوڕنا.   

  لە بێت ئاڤنa نەعرەتەی جەنگ بکێشن؛
”ئەی بن�ام�ن، ئێمە لەدوای تۆ�ن.“   

٩ ئەفرا�م وێران دەبێت  
لە ڕۆژی تەمبێکردندا.   

  لەنێو هۆزەکانی ئ�سرائ�لدا
ڕاستی ڕادەگە�ەنم.   

 ١٠ م�رانی �ەهودا وەک ئەوانەن
کە سنوور دەگوازنەوە،   

  من�ش تووڕە�یی خۆم وەک باران
بەسەر�اندا هەڵدەڕێژم.   

 ١١ ئەفرا�م زۆرلێکراوە،
بە حوکم تێکشکێنراوە،   

چونکە بڕ�اری دا دوای بت بکەوێت.   
 ١٢ من بۆ ئەفرا�م وەک مۆرانەم و

وەک کلۆربوون�ش بۆ بنەماڵەی �ەهودا.   

 ١3 »کاتێک ئەفرا�م نەخۆش��ەکەی خۆی ب�نی و
�ەهوداش ناسۆرەکەی خۆی،   

  ئ�نجا ئەفرا�م چووە الی ئاشور و
بەدوای پاشا گەورەکەداb ناردی.   

  بەاڵم ناتوانێت چارەسەرتان بکات و
بر�نەکەتان لەسەر الببات.   
 ١4 من بۆ ئەفرا�م وەک شێرم و

بۆ بنەماڵەی �ەهوداش وەک بەچکە شێر،   
  چونکە من پارچەپارچە�ان دەکەم و دەڕۆم،

دەبەم و فر�ادڕەس�ش ن��ە،   
 ١5 دەڕۆم و دەگەڕێمەوە بۆ شوێنەکەی خۆم

هەتا دان بە تاوانەکە�ان دەنێن و   
  ڕوو�ان لە من دەکەن،

لە تەنگانە�اندا بە پەرۆشەوە ڕوو�ان لە من دەکەن.«   

a ٨ بێت ئاڤن: واتە ماڵی بەدکاری.  

b ١3 مەبەستی لە پاشای ئاشورە.  



هۆشەع ١٦57٦

تۆبەنەکردنی ئیسرائیل

 »وەرن، با بگەڕێی�نەوە الی �ەزدان،٦ ١

چونکە ئەو پارچەپارچەی کردوو�ن و   
هەر ئەو�ش چارەسەرمان دەکات.   

  ئەو بر�نداری کردوو�ن و
هەر ئەو�ش بر�نەکانمان ساڕێژ دەکات.   

٢ دوای دوو ڕۆژ دەمانژ�یێنێتەوە،  
لە ڕۆژی سێ�ەمدا هەڵماندەستێنێتەوە   

بۆ ئەوەی ئێمە لەبەردەم�دا بژ�ن.   
3 با دان بە �ەزداندا بنێ�ن،  

با تێبکۆش�ن بۆ ئەوەی دانی پیێدا بنێ�ن.   
  بێگومان وەک چۆن ڕۆژ هەڵدێت

ئاواش �ەزدان دەردەکەوێت،   
  وەک بارانی زستان دێتە المان،

وەک بەهارە باران کە زەوی ئاو دەدات.«   

4 »ئەی ئەفرا�م، چ�ت لێ بکەم؟  
ئەی �ەهودا، چ�ت لێ بکەم؟   

  خۆشو�ستنی ئێوە وەک هەوری بە�ان��ان وا�ە،
وەک ئەو شەونمەی بە زوو�یی دەڕوات.   

5 لەبەر ئەوە بە پیێغەمبەران پارچەپارچەم کردن،  
بە وشەکانی دەمم ئێوەم کوشت،   

حوکمەکەشم وەک ڕووناکی دەرکەوت،   
٦ چونکە م�هرەبان�م دەوێ نەک قوربانی،  

لەالی من خواناسی لە قوربانی سووتاندن گرنگترە.   
7 بەاڵم ئەوان وەک ئادەم سەرپیێچی پە�مان�ان کرد،  

لەوێدا ناپاک��ان لە من کرد.   
٨ گلعاد شاری خراپەکارانە و  

بە خوێن پیێ�ەستە.   
٩ وەک چۆن جەردە بۆسە بۆ کەسێک دەنێنەوە،  

ئاواش دەستەی کاه�نەکان،   
  لە ڕێگادا ڕووەو شەخەم خەڵک دەکوژن.

بەدڕەوشتی ئەنجام دەدەن.   
 ١٠ لە بنەماڵەی ئ�سرائ�لدا کارێکی تۆقێنەر دەب�نم،

لەوێدا ئەفرا�م لەشفرۆشی دەکات،   
ئ�سرائ�ل گاڵوە.   



١٦5٨هۆشەع ٦

 ١١ »تۆش ئەی �ەهودا،
ڕۆژی لێ�ێچ�نەوەت بۆ د�ار�کراوە.   

،aهەر کاتێک بمەوێت ڕاپیێچکراوانی گەلەکەم دەگەڕێنمەوە«  

١ کاتێک ئ�سرائ�لم چارەسەر دەکرد،7

تاوانی ئەفرا�م ئاشکرا بوون،   
هەروەها خراپەی سام�رە.   

  فێڵ�ان کرد،
دز چووە ژوورەوە و   

جەردەکان�ش لە دەرەوە تااڵن�ان کرد،   
٢ بەاڵم لە دڵی خۆ�اندا ب�ر لەوە ناکەنەوە  

کە من هەموو خراپەکەی ئەوانم لەب�رە.   
  ئێستا کردەوەکان�ان دەور�ان دەدات،

لە بەرچاومدان.   

3 »بە خراپەکە�ان پاشا دڵخۆش دەکەن و  
بە درۆکان�ش�ان م�ر.   

4 هەموو داوێن��سن  
وەک تەنوورێکی گەرمکراون   

  کە نانەواکە ئاگرەکەی گڕ نادات،
لە کاتی هەو�ر شێالنەوە تاوەکو کاتی هەڵهاتنی.   

5 لە ڕۆژی جەژنی پاشاماندا،  
م�ر نەخۆش دەکەون، لەبەر شەراب تا�ان لێ دێت،   

پاشا لەگەڵ گاڵتەجاڕان دەست تێکەڵ دەکات.   
٦ دڵ�ان وەک ناخی تەنوورە،  

بە فرتوفێڵ لە پاشا نز�ک دەبنەوە.   
  ق�ن�ان بە درێژا�یی شەو کپ دەبێت و

بۆ بە�انی وەک ئاگرێکی گڕ گرتوو گەرمە.   
7 هەموو�ان وەک تەنوور گەرمن،  

دادوەرەکانی خۆ�ان دەخۆن،   
  هەموو پاشاکان�ان دەکەون،

کەس�ان تێدا ن��ە نزا بۆ من بکات.   

٨ »ئەفرا�م تێکەڵ بە گەالن دەبێت.  
ئەفرا�م بووە بە کولێرە�ەکی هەڵنەگەڕاوە.   

٩ بێگانەکان هێزەکەی دەخۆن و  

a ١١ گەڕاندنەوە لە ڕاپیێچکراوی هێما�ەک بووە بۆ نوێکردنەوەی بەختەوەری.  



هۆشەع ١٦5٩٨

ئەو�ش پیێیی نازانێت.   
  قژی ماشوبرنج بووە و

ئەو�ش پیێیی نازانێت.   
 ١٠ لووتبەرزی ئ�سرائ�ل بەرەوڕوو شا�ەتی لەسەر دەدات،

لەگەڵ هەموو ئەوەشدا   
  ناگەڕێنەوە بۆ الی �ەزدانی پەروەردگاری خۆ�ان و

بەدوا�دا ناگەڕێن.   

 ١١ »ئەفرا�م وەک کۆترێکی لێهاتووە،
گێل و بێ مێشک،   
  بانگی م�سر دەکەن و

بۆ الی ئاشور دەچن.   
 ١٢ کاتێک دەڕۆن، تۆڕەکەم بەسەر�اندا هەڵدەدەم،

وەک باڵندەی ئاسمان دا�اندەگرم.   
  کاتێک کۆدەبنەوە تەمبێ�ان دەکەم

بەگوێرەی ئەوەی دە�ب�ستم.   
 ١3 قوڕبەسەر�ان، چونکە لە من هەاڵتن!

ماڵوێرانی بۆ�ان، چونکە لێم �اخی بوون!   
  من دە�انکڕمەوە،

بەاڵم ئەوان درۆم بۆ هەڵدەبەستن.   
 ١4 کاتێک لەسەر جێگاکان�ان دەناڵێنن

لە دڵەوە هاوارم بۆ ناکەن.   
  بۆ دانەوێڵە و شەراب کۆدەبنەوە،

لە من هەڵدەگەڕێنەوە.   
 ١5 من فێرم کردن و بازووی ئەوانم بەهێز کرد،

بەاڵم ئەوان لە دژی من ب�ر لە خراپە دەکەنەوە.   
 ١٦ دەگەڕێنەوە، بەاڵم نەک بۆ الی خودای هەرەبەرز،

وەک کەوانێکی ناڕێک�ان لێدێت.   
  لەبەر ق�نی زمان�ان ڕابەران�ان بە شمشێر دەکوژرێن.

لەبەر ئەمە لە م�سر دەبنە گاڵتەجاڕ.   

دورینەوەی گەردەلوول

 »کەڕەنا ببە بۆ دەمت!٨ ١

هەڵۆ�ەک هاتە سەر ماڵی �ەزدان،   
  لەبەر ئەوەی پە�مانەکەی من�ان شکاند و

لە فێرکردنەکانم �اخی بوون.   



١٦٦٠هۆشەع ٨

٢ هاوار بۆ من دەکەن:  
  ”ئەی خودای ئێمە، ئێمەی ئ�سرائ�ل دانت پیێدا دەنێ�ن!“

3 بەاڵم ئ�سرائ�ل بێزی لە چاکە بووەوە،  
لەبەر ئەوە دوژمن ڕاوی دەنێت.   

4 ئەوان پاشا�ان دانا، بەاڵم لە منەوە نەبوو،  
م�ر�ان دانا، کە من نا�انناسم.   

  لە زێڕ و ز�وەکان�ان بت�ان بۆ خۆ�ان دروستکرد،
بۆ لەناوچوون�ان.   

5 ئەی سام�رە، بتە گوێرەکەکەت بەالوە بنێ!  
تووڕە�ی�م بەسەر�اندا دەجۆشێت.   

  هەتا کەی ناتوانن خۆ�ان بێگەرد ڕابگرن؟
هەروەها ئەوان�ش هەر لە ئ�سرائ�لن!  ٦  

  وەستا�ەک ئەم بتەی دروستکردووە، نابێتە خودا.
گوێرەکەکەی سام�رە پارچەپارچە دەبێت.   

7 »ئەوان با دەچێنن و  
گەردەلوول دەدورنەوە.   

  چێنراوێک کە بەروبوومی ن��ە و
ئاردی لێ دروستناکرێت و   

  ئەگەر دروست�ش کرا
بێگانەکان هەڵ�دەلووشن.   

٨ ئ�سرائ�ل هەڵلووشرا!  
ئێستا لەنێو نەتەوەکاندا   

وەک قاپیێک�ان لێ هاتووە کە ه�چ سوودی ن��ە.   
٩ وەک کەرەکێو�ی�ەکی تاک و تەنها  

چوونە ئاشور.   
ئەفرا�م خۆی بە چەند دۆستێک فرۆشتووە.   

 ١٠ هەرچەندە ئەوان لەنێو نەتەوەکان خۆ�ان فرۆشتووە،
بەاڵم ئێستا من کۆ�ان دەکەمەوە،   

ئ�نجا ئەوان لەژێر باری پاشای توانادارa دەفەوتێن.   

 ١١ »هەرچەندە ئەفرا�م قوربانگاکانی قوربانی گوناهی زۆر کرد،
بۆی بوونە قوربانگای گوناهکردن.   

 ١٢ شتی زۆری بۆ دەنووسم کە پە�وەستە بە فێرکردنەکانم،
بەاڵم ئەو بە نامۆ�ان دادەنێت.   

a ١٠ مەبەست لە پاشای ئاشورە.  



هۆشەع ١٦٦١٩

 ١3 قوربان�م پیێشکەش دەکەن و
خۆ�ان گۆشتەکەی دەخۆن،   

بەاڵم �ەزدان پیێ�ان ڕازی ن��ە.   
  ئێستا تاوانەکە�ان دەهێنێتەوە �اد و

سزای گوناهەکان�ان دەدات:   
ئەوان دەگەڕێنەوە م�سر.   

 ١4 ئ�سرائ�ل دروستکەری خۆی لە �اد کرد و
چەند�ن کۆشکی بن�اد نا،   

�ەهوداش شارە قەاڵبەندەکان.   
  بەاڵم من ئاگر دەنێرمە سەر شارەکانی

ئ�نجا قەاڵکانی دەخوات.«   

سزای ئیسرائیل

 ئەی ئ�سرائ�ل، وەک گەالن٩ ١

دڵخۆش و شاد مەبە،   
  چونکە ناپاک�ت لە خودای خۆت کرد،

حەزت لە کرێیی لەشفرۆشی کرد   
.aلەسەر هەموو جۆخ�نەکان   

٢ جۆخ�ن و گوشەرەکان�ان بەش�ان ناکات،  
شەرابی نوێش بەش�ان ناکات.   

3 لە خاکی �ەزدان ن�شتەجێ نابن،  
بەڵکو ئەفرا�م بۆ م�سر دەگەڕێتەوە و   
لە ئاشوردا خواردنی گاڵو دەخۆن.   

4 شەرابی پیێشکەشکراو بۆ �ەزدان ناڕژێنن و  
قوربان��ەکان�ان دڵی خۆش ناکەن.   

  ئەو قوربان��انە بۆ ئەوان وەک نانی ماتەمە و
هەرکەسێک لێیی بخوات گاڵو دەبێت.   

  نانەکە�ان بۆ خۆ�انە و
ناچێتە ناو ماڵی �ەزدانەوە.   

5 لە ڕۆژی د�ار�کراودا چی دەکەن،  
لە ڕۆژی جەژنی �ەزدان؟   

٦ تەنانەت ئەوەی لە وێرانی هەڵدێت،  
م�سر کۆ�ان دەکاتەوە و   

مەمف�س لە گۆڕ�ان دەنێت.   

a ١ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  



١٦٦٢هۆشەع ٩

  دڕکوداڵ گەنج�نە ز�وەکان�ان بە م�رات دەگرێت و
وشترالووک لە ماڵەکە�اندا دەبێت.   

7 ڕۆژانی لێ�رس�نەوە بەڕێوەن،  
ڕۆژانی سزا بەڕێوەن.   

با ئ�سرائ�ل ئەمە بزانێت.   
  لەبەر زۆری تاوانەکەت و
زۆری کێشمەکێشت،   

  پیێغەمبەر بە گێل سە�ر دەکە�ت و
مرۆڤی ڕۆح�ش بە شێت.   

٨ پیێغەمبەرەکە لەگەڵ خوداکەم چاودێری ئەفرا�مە،  
بەاڵم لە هەموو ڕێڕەوەکانی تەڵە�ان نا�ەوە،   

کێشمەکێش�ش لە ماڵی خوداکە�ەتی.   
٩ ئەوان نوقوم بوون،  

وەک ڕۆژانی گ�ڤعا گەندەڵ بوون،   
  خودا تاوانەکە�ان دەهێنێتەوە ب�ری خۆی و

لەسەر گوناهەکان�ان سزا�ان دەدات.   

 ١٠ »ئ�سرائ�لم دۆز�ی�ەوە
وەک ترێ لە چۆڵەوانی،   

  لە سەرەتادا باوباپی�رانتانم ب�نی
وەک نۆبەرەی بەری دار هەنج�رێک.   

  بەاڵم ئەوان هاتن بۆ بەعل پەعۆر و
خۆ�ان بۆ خوداوەندی شەرمەزاری تەرخان کرد،   

ئەوان وەک ئەو خوداوەندەی کە خۆش�ان دەو�ست قێزەون بوون.   
 ١١ ئەفرا�م�ش شکۆمەند�ی�ەکەی وەک باڵندە دەفڕێت،

نە لەدا�کبوون و نە سک�ڕی و نە دروستبوونی کۆرپەلە.   
 ١٢ تەنانەت ئەگەر منداڵەکان�ش�ان پەروەردە بکەن،

جەرگسووتاو�ان دەکەم بۆ ئەوەی ه�چ مرۆڤێک نەبێت.   
  قوڕبەسەر�ان

کاتێک پشت�ان تێدەکەم.   
 ١3 ئەفرا�م دەب�نم، وەک شاری سورە

  لە لەوەڕگا ڕواوە،
  بەاڵم ئەفرا�م منداڵەکانی

بۆ بکوژ دەهێنێتە دەرەوە.«   

 ١4 ئەی �ەزدان، ب�اندەرێ،
چ��ان پیێدەدە�ت؟   
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  منداڵدانێکی لەباربردە و
دوو مەمکی وشک.   

 ١5 »لەبەر هەموو خراپەکان�ان لە گلگال
من لەوێدا قێزم لێ�ان بووەوە.   

  لەبەر کردەوە خراپەکان�ان
لە ماڵی خۆم دەر�اندەکەم.   

  ئ�تر خۆشم ناوێن،
  هەموو م�رەکان�ان �اخ�ن.

 ١٦ ئەفرا�م هەڵ�ڕووکاوە،
ڕەگ�ان وشک بوو،   

بەر ناگرن.   
  ئەگەر منداڵ�ش�ان ببێت،

منداڵە خۆشەو�ستەکانی سک�ان دەمرێنم.«   

 ١7 خوداکەم ڕەت�ان دەکاتەوە،
چونکە گوێی�ان لێیی نەگرت،   

لەبەر ئەوە لەنێو نەتەوەکاندا وێڵ دەبن.   

 ئ�سرائ�ل دار مێوێکی پەل باڵو بوو،١٠ ١

بۆ خۆی بەری دەگرت.   
  بەپیێیی زۆری بەروبوومەکەی،

قوربانگای زۆر کرد.   
  بەپیێیی باشی خاکەکەی،

بەردە تەرخانکراوەکانی جوانتر کرد.   
٢ دڵ�ان فر�ودەر بوو،  

ئێستا سزا دەدرێن.   
  �ەزدان قوربانگاکان�ان تێکدەشکێنێت،
بەردە تەرخانکراوەکان�ان تێکدەدات.   

3 لەو کاتەدا دەڵێن: »ئێمە پاشامان ن��ە،  
چونکە لە �ەزدان نەترسا�ن،   

  ئەگەر پاشاشمان هەبێت،
چ�مان بۆ دەکات؟«   

4 بە سوێندی درۆ قسە دەکەن،  
پە�مان دەبەستن،   

  ئ�نجا سکااڵ ز�اد دەبێت
وەک گ�ا�ەکی ژەهراوی نێو زەو�ی�ەکی کێڵدراو دەڕوێت.   
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5 خەڵکی سام�رە ترس�ان هە�ە  
.aلەو بتە گوێرەکە�ەی کە لە شاری بێت ئاڤنە   

  گەلەکەی و کاه�نە بت�ەرستەکان�شی
لەبەر شکۆمەند�ی�ەکەی ئاهەنگ�ان دەگێڕا،   

  بەاڵم لە داهاتوودا ش�نی بۆ دەگێڕن،
چونکە بۆ ڕاپیێچ لێ�ان وەرگ�راوە.   

٦ ئەو�ش بۆ ئاشور دەبردرێت،  
وەک سەرانە بۆ پاشای شەڕانگێز.   

  ئەفرا�م سەرشۆڕی وەردەگرێت و
ئ�سرائ�ل�ش لەسەر بتە دار�نەکانی شەرمەزار دەبێت.   

7 سام�رە و پاشاکەی وەک چ�لکە دارن  
بەسەر ڕووی ئاوەوە لەناودەچن.   

٨ نزرگەکانی سەر بەرزا�ی�ەکانی بەدکاریb وێران دەبن،  
کە گوناهی ئ�سرائ�لن،   

  دڕکوداڵ لەسەر قوربانگاکان�ان دەڕوێن.
ئەو کاتە بە چ�اکان دەڵێن، »دامان�ۆشن!« و   

بە گردەکان�ش دەڵێن، »بەسەرماندا بڕووخێن!«   

٩ »ئەی ئ�سرائ�ل، لە سەردەمی گ�ڤعاوە گوناهت کرد،  
لەوێدا وەستان،   

لە گ�ڤعادا شەڕ نەوەی بەدکارانی نەگرتەوە؟   
 ١٠ کەی بمەوێت تەمبێ�ان دەکەم،

گەالن گەلەکۆمە�ان لێ دەکەن،   
کاتێک بە دوو تاوانەکە�انەوە بەندن.   

 ١١ ئەفرا�م گوێرەکە�ەکیc ڕاهێنراوە
حەز لە گێرەکردن دەکات.   

  لەبەر ئەوە من ن�ر دەخەمە سەر ملە جوانەکەی،
سوار دەخەمە سەر ئەفرا�م،   

  �ەهودا دە�کێڵێت،
�اقوب�ش خەرتەی دەکات.   

 ١٢ ڕاستودروستی بۆ خۆتان بچێنن و
بەروبوومی خۆشەو�ستی نەگۆڕ بدوورنەوە.   

  بۆ خۆتان بە�ارێک بکێڵن،

a 5 واتا )ماڵی بەدکاری(، هەروەها بێت ئێل واتا )ماڵی خودا(.  

b ٨ بەدکاری: ع�بری ئا�ن ، مەبەست لە بێت ئاڤنە، کە ناوێکی سووکە بۆ بێت ئێل.  

c ١١ گوێرەکە�ەک: واتا ع�بر�ی�ەکەی گوێرەکە�ەکی مێ�نەی سێ ساڵە.  
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چونکە کاتی ئەوە�ە ڕوو لە �ەزدان بکەن،   
هەتا بێت و ڕاستودروست�تان بەسەردا ببارێنێت.   

 ١3 بەاڵم ئێوە خراپەتان چاند و
بەدڕەفتار�تان دوور�ی�ەوە،   

بەروبوومی درۆتان خوارد،   
  چونکە پشتت بە هێزی خۆت و
بە زۆری پاڵەوانەکانت بەست،   

 ١4 چەخماخەی جەنگ لە دژی گەلەکەت بەرز دەبێتەوە.
هەموو قەاڵکانت تێکدەدرێن،   

  وەک چۆن شەلمەن لە ڕۆژی جەنگدا بێت ئەربێلیa تێکدا،
دا�ک لەگەڵ منداڵەکان�دا بەزەو�دا کێشران.   

 ١5 ئەی بێت ئێل، ئاواتان پیێ دەکرێت،
لەبەر ئەوەی خراپەکەتان گەورە�ە.   

  لە بەرەبە�اندا،
پاشای ئ�سرائ�ل بە تەواوی لەناودەچێت.   

خۆشەویس�ی خودا بۆ ئیسرائیل

 »کە ئ�سرائ�ل منداڵ بوو، خۆشم و�ست و١١ ١

من کوڕی خۆمم لە م�سر بانگ کرد.   
٢ بەاڵم هەرچەندەی بانگم دەکردن،  

ئەوەندە من�ان لە خۆ�ان دوورخستەوە،   
  قوربان��ان بۆ بەعلەکان سەردەبڕی و

بخوور�ان بۆ وێنەی خوداوەندەکان دەسووتاند.   
3 من بووم ئەفرا�مم فێری ڕۆ�شتن کرد،  

دەستم بە باڵ�انەوە گرت،   
بەاڵم نە�انزانی من چاکم کردنەوە.   

4 بە گور�سی نەرمون�انی مرۆڤانە ڕا�اندەکێشم،  
بە بەستنی خۆشەو�ستی،   

  من بۆ�ان بووم بەوەی کە ن�ر لەسەر مل�ان هەڵدەگرێت،
چەمامەوە بۆ ئەوەی نان�ان بدەمێ.   

5 »ئا�ا ناگەڕێنەوە بۆ خاکی م�سر و  
ئاشور نابێتە پاشا�ان،   

چونکە ڕەت�ان کردەوە بگەڕێنەوە الم؟   
٦ شمشێر دەکەوێتە شارەکان�ان و  

a ١4 هەولێر.  
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شەوبەندی دەروازەکان�ان تێکدەشکێنێت،   
کۆتا�یی بە تەگب�رەکان�ان دەهێنێت.   

7 گەلەکەم مکوڕن لەسەر هەڵگەڕانەوە لە من.  
تەنانەت ئەگەر هاوار بۆ خودای هەرەبەرزەکەش بکەن،   

ئەو پا�ەبەرز�ان ناکات.   

٨ »ئەی ئەفرا�م، چۆن وازت لێ بهێنم؟  
ئەی ئ�سرائ�ل، چۆن بە دەستتەوە بدەم؟   

  چۆن وەک ئەدما هەڵسوکەوتت لەگەڵدا بکەم؟
چۆن وەک چەبۆئ�مت لێبکەم؟   

  دڵم لێم هەڵگەڕاوەتەوە و
هەموو م�هرەبان�م گڕی گرتووە.   

٩ گڕی تووڕە�ی�م ناخەمەگەڕ و  
ناگەڕێمەوە ئەفرا�م وێران بکەم،   
  چونکە من خودام نەک مرۆڤ،

من خودا پی�رۆزەکەم، لەناوەڕاستی ئێوەدام،   
بە ق�نەوە نا�ەم.   

 ١٠ لەدوای �ەزدانەوە دەڕۆن،
وەک شێرێک دەنەڕێنێت.   

  کاتێک دەنەڕێنێت،
منداڵەکان لە ڕۆژئاواوە بە لەرزەوە دێن.   

 ١١ وەک چۆلەکە لە م�سرەوە بە لەرزەوە دێن،
وەک کۆتر لە خاکی ئاشورەوە.   

  ئ�نجا لە ماڵەکان�اندا ن�شتەجێ�ان دەکەم.«
ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.   

گوناهی ئیسرائیل
 ١٢ ئەفرا�م بە درۆ دەوری لێدام و

بنەماڵەی ئ�سرائ�ل�ش بە فێڵەوە،   
  �ەهوداش هێشتا سەرسەختە بەرامبەر بە خودا،

لە پی�رۆزە دڵسۆزەکە.   

١ ئەفرا�م لەسەر با دەلەوەڕێت،١٢

دوای بای ڕۆژهەاڵت کەوتووە،   
هەموو ڕۆژێک درۆ و توندوت�ژی ز�اد دەکات.   

  لەگەڵ ئاشوردا پە�مان دەبەستن و
زە�تی زە�توون بۆ م�سر دەنێرێت.   
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٢ �ەزدان لە دژی �ەهودا سکااڵی هە�ە،  
سزای �اقوب بەپیێیی ڕەفتارەکەی دەدات،   

کردەوەکانی بەسەر خۆ�دا دەداتەوە.   
3 لەناو سکدا پاژنەی براکەی گرت و  

بە هێزی خۆی لەگەڵ خودا کەوتە زۆرانێ.   
4 لەگەڵ فر�شتەکە زۆرانێیی کرد و سەرکەوت،  

گر�ا و پاڕا�ەوە، بۆ ئەوەی لەگەڵی م�هرەبان بێت.   
  لە بێت ئێل تووشی بوو،

.aلەوێ قسەی لەگەڵی کرد   
5 �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر،  

ناوبانگی �ەزدانە!   
٦ تۆش بۆ الی خودات بگەڕێوە،  

خۆشەو�ستی نەگۆڕ و دادپەروەری پە�ڕەو بکە و   
هەم�شە چاوەڕوانی خودای خۆت بە.   

7 بازرگان تەرازووی ساختەی لە دەستدا�ە،  
حەز دەکات ستەم بکات.   

٨ ئەفرا�م گوتی:  
»من دەوڵەمەند بووم و سامانم بۆ خۆم پیێکەوەنا،   

  لە هەموو سامانەکەم خراپە�ەکم تێدا ناب�ننەوە
کە گوناه بێت.«   

٩ »من �ەزدانی پەروەردگاری ئێوەم،  
ئەوەی لە خاکی م�سرەوە تۆی دەرهێنا،   

  دووبارە لەناو چادرەکان ن�شتەجێت دەکەم،
وەک ڕۆژانی جەژن.   

 ١٠ قسەم لەگەڵ پیێغەمبەرەکاندا کرد و
ب�ن�نی زۆرم بۆ ئاشکرا کردن،   

هەروەها لە ڕێگەی پیێغەمبەرانەوە نموونەم هێنا�ەوە.«   

 ١١ ئا�ا خراپەکاری لە گلعاد هە�ە؟
بێگومان دان�شتووانەکەی پووچن!   

  لە گلگال گا دەکەن بە قوربانی،
بەڵێ، بەاڵم قوربانگاکان�ان وەک کۆمەڵە بەرد دەبن   

لەسەر هێڵەکانی جووتی کێڵگەدا.   

a 4 قسەی لەگەڵ�دا کرد: بڕوانە، بۆ نموونە، پە�دابوون 3٢ :3٠  .  
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 ١٢ �اقوب بۆ دەشتودەری ئارامa هەاڵت و
ئ�سرائ�ل لە پیێناوی ژنێکدا خزمەتی کرد،   

لە پیێناوی ژنێکدا شوانا�ەتی کرد.   
 ١3 �ەزدان لە ڕێگەی پیێغەمبەرێکەوە ئ�سرائ�لی لە م�سر دەرهێنا و

لە ڕێگەی پیێغەمبەرێک�شەوە چاودێری کرد.   
 ١4 بەاڵم ئەفرا�م زۆر بە خراپیی �ەزدانی پەست کرد،

پەروەردگارەکەشی تاوانی ئەو خوێنەی لەسەر�ەتی دە�هێڵێتەوە و   
سووکا�ەت��ەکەی بەسەر خۆ�دا دەداتەوە.   

تووڕەیپی یەزدان لەسەر ئیسرائیل

 کاتێک ئەفرا�م قسەی کرد، لەرز�ن پە�دابوو،١3 ١

ئەو�ش لە ئ�سرائ�لدا پا�ەدار بوو،   
بەاڵم خۆی تاوانبار کرد بە پەرستنی بەعل و مرد.   

٢ ئێستا گوناه�ان ز�اتر و ز�اتر دەکەن،  
لە ز�وەکان�ان بتی لەقاڵبدراو بۆ خۆ�ان دروستدەکەن،   

  بتی دروستکراو بەپیێیی تێگە�شتنی خۆ�ان،
هەمووی دەستکردی وەستا�ە.   

  دەربارە�ان دەڵێن:
»ئەوانە مرۆڤ دەکەنە قوربانی،   
بتە گوێرەکەکان ماچ دەکەن!«   

3 لەبەر ئەوە وەک هەوری بە�ان��ان دەبن و  
وەک ئەو شەونمەی بە زوو�یی دەڕوات،   

  وەک پووشی جۆخ�ن کە دەدرێت بەدەم باوە،
.bوەک دووکەڵ لە کاڵوڕۆژنەوە   

4 »بەاڵم من �ەزدانی پەروەردگارتم،  
ئەوەی لە خاکی م�سر دەر�هێنا�ت.   

  جگە لە من دان بە ه�چ خودا�ەکی د�کەدا نانێ�ت،
جگە لە من�ش ه�چ خودا�ەک ڕزگارکەر ن��ە.   

5 من لە چۆڵەوان�دا چاودێری تۆم کرد،  
لە زەوی ت�نووێتی.   

٦ کاتێک لە لەوەڕ تێربوون،  
کە تێربوون دڵ�ان بەف�ز بوو،   
لەبەر ئەوە من�ان لە�اد کرد.   

a ١٢ م�سۆپۆتام�ا، واڵتی نێوان دجلە و فورات. بڕوانە پە�دابوون ٢٨ :٢  .  

b 3 وەک پەنجەرە�ە، دەالقە�ەکە بۆ هاتوچۆی هەوا و گێڕانەوەی ت�شکی خۆر.  
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7 جا وەک شێر دەبم بۆ�ان،  
وەک پڵنگ لەسەر ڕێگا خۆم مات دەکەم.   

٨ وەک ورچێکی جەرگسووتاو پەالمار�ان دەدەم و  
پەردەی دڵ�ان دەدڕێنم.   

  وەک شێرە مێ لەوێ دە�انخۆم،
ئاژەڵی کێوی پارچەپارچە�ان دەکەن.   

٩ »ئەی ئ�سرائ�ل، تۆ لەناوچوو�ت،  
چونکە تۆ لە دژی من�ت، لە دژی �ارمەت�دەری خۆت�ت.   

 ١٠ ئێستا کوا پاشاکەت؟
تاکو لە هەموو شارۆچکەکانت ڕزگارت بکات،   

  کوا ئەو فەرمانڕەوا�انەی کە سەبارەت بەوان گوتت:
”پاشا و م�رم بدەرێ“؟   

 ١١ لە تووڕە�ی�مدا پاشا�ەکم پیێت دا و
لە هەڵچوونمدا بردمەوە.   

 ١٢ تاوانەکانی ئەفرا�م ئەمبار کراون،
گوناهەکان�شی تۆمارکراون.   

 ١3 ژانی منداڵبوون بەسەر�دا دێت،
بەاڵم منداڵێکی نەفامە،   

  چونکە لە کاتی خۆ�دا نا�ەت و
لە منداڵدان ناترازێتە خوارەوە.   

 ١4 »لە دەست ج�هانی مردووان خۆم�ان بۆ بەخت دەکەم،
لە مردن دە�انکڕمەوە.   

  ئەی مردن، کوا دەردەکانت؟
ئەی ج�هانی مردووان، کوا وێرانکار�ت؟   

  »م�هرەبانی لە چاوەکانم شاردراونەتەوە،
هەرچەندە لەناو براکان�دا بە بەروبووم بوو.  ١5 

  با�ەکی ڕۆژهەاڵت دێت،
بای �ەزدان لە چۆڵەوانی هەڵدەکات،   

  ئ�نجا کان��ەکەی کوێردەبێتەوە و
سەرچاوەکەی بێ ئاو دەبێت.   

  گەنج�نەی هەموو کەلوپەلە بەنرخەکانی
تااڵن دەکرێت.   

 ١٦ خەڵکی سام�رە تاوانبار دەکرێن،
چونکە لە خودای خۆ�ان �اخی بوون،   
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  بە شمشێر دەکوژرێن و
منداڵەکان�ان تێکدەشکێنرێن،   
سکی سک�ڕان هەڵدەدڕێت.«   

تۆبەکردن بۆ وەرگرتنی بەرەکەت

 ئەی ئ�سرائ�ل، بۆ الی �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان بگەڕێنەوە،١4 ١

چونکە بە تاوانی خۆتان تێکشکان!   
٢ ئەم قسانە لەگەڵ خۆتان ببەن و  

بگەڕێنەوە الی �ەزدان،   
  پیێیی بڵێن:

»لە هەموو تاوانێک خۆشبە و   
  بە چاکەی خۆت وەرمانبگرە،

a.بەروبوومی لێوەکانمان سوپاسکردنی تۆ دەبێت   
3 ئاشور ڕزگارمان ناکات.  
سواری ئەسپ ناب�ن،   

  جارێکی د�کە بە دەستکردەکانمان ناڵێ�ن،
”خوداوەندەکانمان،“   

چونکە لەال�ەن تۆ هەت�و بەر بەزە�یی دەکەوێت.«   

4 »من هەڵگەڕانەوە�ان چاک دەکەمەوە،  
بە دڵفراوان��ەوە ئەوانم خۆشدەوێت،   

چونکە تووڕە�ی�م لەوان دامرکا�ەوە.   
5 بۆ ئ�سرائ�ل وەک شەونم دەبم،  

ئەو�ش وەک سەوسەن گوڵ دەکات و   
وەک دار ئورزی لوبنان ڕەگ دادەکوتێت،   

چڵەکانی درێژ دەبنەوە،  ٦  
  جوان��ەکەی وەک دار زە�توون دەبێت و
وەکو دار ئورزی لوبنان بۆندار دەبێت.   

7 ن�شتەجێبووان لە سا�ەی سێبەرەکەی دەگەڕێنەوە.  
وەک دانەوێڵە دەژ�یێتەوە و   

  وەک مێو دەگەشێتەوە.
ناوبانگی وەک شەرابی لوبنان دەبێت.   

٨ ئەی ئەفرا�م، لەمەوال چ پە�وەند�ی�ەکم بە بتەوە هە�ە؟  
من وەاڵم دەدەمەوە و چاودێر�ت دەکەم،   

  من وەک دار سنەوبەرێکی سەوزم،

a ٢ لێوەکانمان ستا�شی تۆ دەکەن، بڕوانە ع�بران��ەکان ١3 :١5  .  
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بەروبوومەکەت لەال�ەن منەوە�ە.«   

٩ کێ دانا�ە و لە ئەمانە تێدەگات؟  
کێ تێگە�شتووە و دە�انزانێت؟   

  چونکە ڕێگاکانی �ەزدان ڕاستن و
ڕاستودروستان پیێ�دا دەڕۆن،   

بەاڵم �اخ�بووەکان ساتمەی تێدا دەکەن و دەکەون.   



١٦7٢�ۆئێل ١4
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یۆئێل
 پە�امی �ەزدان کە بۆ �ۆئێلی کوڕی پەتوئێل هات:١ ١

هێرشی کوللە
٢ ئەی پی�ران، گوێ لەمە بگرن،  

ئەی هەموو دان�شتووانی خاکەکە، گوێ شل بکەن.   
  ئا�ا ئەمە لە سەردەمی ئێوە

�ان لە سەردەمی باوباپی�رانتان ڕوو�داوە؟   
3 ئەمە بۆ کوڕەکانتان بگێڕنەوە،  

کوڕەکان�شتان بۆ کوڕەکان�ان،   
کوڕەکان�ش�ان بۆ نەوەی دوای خۆ�ان.   

4 ئەوەی لەبەر کوللەی قرتێنەر ما�ەوە  
کوللەی گەورە لووش�ان دا،   

  ئەوەی لەبەر کوللەی گەورە ما�ەوە
پیێکوڕە لووش�ان دا،   

  ئەوەش کە لەبەر پیێکوڕە ما�ەوە
وردە کوللەی لووش�ان دا.   

5 ئەی سەرخۆشەکان، بەئاگا بێن و بگر�یێن!  
ئەی هەموو ئەوانەی شەراب دەخۆنەوە،   

  واوە�ال بۆ شەرابی ش�ر�ن بکەن،
چونکە لە دەمتان بڕاوە.   

٦ نەتەوە�ەک پەالماری خاکەکەمی دا،  
بەهێز و بێشومارە،   

  ددانەکانی ددانی نەڕە شێرە و
کەڵبەی شێرە مێیی هە�ە.   

7 دار مێوەکەمی وێران کردووە و  
دار هەنج�رەکەمی تێکشکاندووە،   

  توێکڵەکەی داتاش�وە و فڕێی�داوە،
لقەکانی س�یی بوونەوە.   

٨ ش�ن بگێڕە وەک پاک�زە�ەکی جلوبەرگی گوشa پۆش�و،  
بۆ مێردی گەنج��ەتی کە نەماوە.   
٩ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و شەراب  

a ٨ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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لە ماڵی �ەزدان بڕا�ەوە،   
  کاه�نەکان دەالوێننەوە،

ئەوانەی خزمەتکاری �ەزدانن.   
 ١٠ کێڵگەکان وێران بوون،
خاک ش�وەنی گێڕا،   
  چونکە دانەوێڵە فەوتا،

شەرابی نوێ نەما،   
ڕۆن لە ه�زە بڕا.   

 ١١ ئەی جوت�ارەکان، نائومێد بن،
ڕەزەوانەکان، واوە�ال بکەن،   

  بۆ گەنم و جۆ،
چونکە دروێنەی کێڵگە لەناوچوو.   

 ١٢ دار مێو وشک هەڵگەڕا و
دار هەنج�ر س�س بوو،   

  دار هەنار و خورما و سێو،
هەموو درەختەکانی کێڵگە وشک هەڵگەڕان.   

بە دڵن�ا�ی�ەوە شادی و خۆشی بۆ گەل نەما.   

بانگەوازی تۆبەکردن
 ١3 ئەی کاه�نەکان، گوش ب�ۆشن و بالوێننەوە،
ئەی خزمەتکارانی قوربانگا، واوە�ال بکەن.   

  ئەی خزمەتکارانی خوداکەم،
وەرن و شەو بە بەرگی ماتەمەوە بمێننەوە،   
  چونکە پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و شەراب

لە ماڵی خوداتان ڕاگ�راوە.   
 ١4 ڕۆژووگرتنێک ڕابگە�ەنن،

بۆ کۆبوونەوە�ەکی پی�رۆز بانگ�ان بکەن،   
  پی�ران کۆبکەنەوە،

هەموو دان�شتووانی خاکەکەش   
  بێنە ماڵی �ەزدانی پەروەردگارتان،

هاوار بکەن بۆ �ەزدان.   

 ١5 ئای بۆ ئەو ڕۆژە!
چونکە ڕۆژی �ەزدانa نز�ک بووەتەوە،   

a ١5 لێرەدا مەبەست لە ڕووداوێکە کە دەبێتە سزای ئ�سرائ�ل لەال�ەن خوداوە لەسەر ستەمکاری و خراپەکار�ی�ان.  
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وەک وێرانبوون لەال�ەن خودای هەرە بەتواناوە دێت.   

 ١٦ ئا�ا لەبەرچاومان خواردن نەبڕاوە؟
ئا�ا لە ماڵی خودامان خۆشی و شادی ماوە؟   

 ١7 تۆوی دانەوێڵەکان
لەژێر باڕستی خاکدا ڕز�ن،   

  کۆگاکان چۆڵ کران،
ئەمبارەکان وێران کران،   

چونکە دانەوێڵە وشک بوو.   
 ١٨ مااڵتەکان چۆن دەناڵێنن!
مێگەلەکان بەڕەاڵ بوون،   

  چونکە لەوەڕگا�ان ن��ە،
تەنانەت ڕانە مەڕەکان�ش ماندوون.   

 ١٩ ئەی �ەزدان، هاوار بۆ تۆ دەکەم،
چونکە ئاگر لەوەڕگاکانی دەشتودەری خوارد،   

گڕێک هەموو درەختەکانی کێڵگەی سووتاند.   
 ٢٠ تەنانەت ئاژەڵە کێو�ی�ەکان�ش چاو�ان لە دەستی تۆ�ە،

چونکە جۆگەلە ئاوەکان وشک�ان کردووە و   
ئاگر لەوەڕگاکانی دەشتودەری خواردووە.   

سو�ای کوللە

 لە س��ۆن فوو بە کەڕەنادا بکەن،٢ ١

لەسەر کێوی پی�رۆزم هاوار بکەن بۆ ئاگادارکردنەوە.   

  با هەموو دان�شتووانی خاکەکە بلەرزن،
چونکە ڕۆژی �ەزدان دێت و نز�کە.   

٢ ڕۆژی تار�کی و ئەنگوستەچاوە،  
ڕۆژی هەور و تەمی چڕە.   

  وەک کازێوە باڵی بەسەر چ�اکاندا دەکێشێت،
سوپا�ەکی گەورە و بەهێز دێت،   
  لە دێرزەمانەوە هاوشێوەی نەبووە،

لە نەوەی داهاتووش شتی وا نابێتەوە.   

3 لەپیێش�انەوە ئاگر دەخوات و  
لەپشت�ش�انەوە گڕ دەسووتێنێت.   

  لەپیێش�انەوە خاک وەک باخچەی عەدەنە،
لەپشت�ش�انەوە چۆڵەوان��ەکی وێرانە،   
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ه�چ لێ�ان دەرباز نابێت.   
4 د�مەن�ان وەک د�مەنی ئەس�ە،  

وەک سوار غار دەدەن.   
5 وەک دەنگی گال�سکە  

لەسەر لووتکەی چ�اکان باز دەدەن،   
  وەک دەنگی گڕی ئاگرە کە پوشوپەاڵش هەڵدەلووشێت،

وەک سوپا�ەکی بەهێزی ڕ�زبەستووە بۆ جەنگ.   

٦ لەبەردەم ئەوان، گەالن سڵ دەکەنەوە،  
هەموو دەموچاوێک ڕەنگی هەڵدەبزڕکێت.   

7 وەک پاڵەوان هێرش دەبەن،  
وەک جەنگاوەر بە شووراکاندا هەڵدەگەڕێن.   

  هەموو�ان لەسەر �ەک هێڵ دەڕۆن و
لە ڕێچکەی خۆ�ان النادەن.   
٨ تەنگ بە �ەکتری هەڵناچنن و  

هەر�ەکە�ان بە ڕ�زی خۆ�دا دەڕوات،   
  بە سەنگەرەکاندا ڕەت دەبن،

بەبێ ئەوەی ڕ�زەکان�ان بشکێنن.   
٩ بەناو شارەکەدا غار دەدەن،  

بەسەر شووراکاندا ڕادەکەن،   
  سەردەکەونە سەر ماڵەکان،

وەک دز بەناو پەنجەرەکاندا دێنە ژوورەوە.   

 ١٠ لەبەردەم�ان زەوی دەلەرزێت،
ئاسمان دەهەژێت،   

  خۆر و مانگ تار�ک دەبن و
ئەستێرەکان تروسکا�یی خۆ�ان ڕادەگرن.   

 ١١ �ەزدان دەنگی بەرز دەکاتەوە
لەپیێش سوپاکە�ەوە،   

  سەربازەکانی زۆر زۆرن،
ئەوانەی فەرمانەکەی بەجێدەهێنن بە هێزن.   

  ڕۆژی �ەزدان گەورە�ە،
زۆر سامناکە.   

کێ خۆی لەبەری دەگرێت؟   

دڵ�ان دابدڕن
 ١٢ �ەزدان دەفەرموێت: »بەاڵم ئێستا،
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بە هەموو دڵتانەوە بگەڕێنەوە الم،   
بە ڕۆژووگرتن و گر�ان و ش�وەن گێڕانەوە.«   

 ١3 دڵتان دابدڕن نەک جلەکانتان،
بگەڕێنەوە الی �ەزدانی پەروەردگارتان،   

  چونکە م�هرەبان و بە بەزە�ی�ە،
پشوودرێژە،   

  خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەی زۆرە،
لە خراپە پاشگەز دەبێتەوە.   

 ١4 کێ دەزانێت؟ ڕەنگە بگەڕێتەوە و پاشگەز بێتەوە،
لەپاش خۆ�ەوە بەرەکەت بەجێبهێڵێت،   

  بۆ پیێشکەشکراوی دانەوێڵە و شەراب
بۆ �ەزدانی پەروەردگارتان.   

 ١5 لە س��ۆن فوو بە کەڕەنادا بکەن،
ڕۆژووگرتنێک ڕابگە�ەنن،   

بۆ کۆبوونەوە�ەکی پی�رۆز بانگ�ان بکەن.   
 ١٦ گەل کۆبکەنەوە و

کۆمەڵ تەرخان بکەن،   
  پی�ران خڕبکەنەوە و

مندااڵن کۆبکەنەوە   
لەگەڵ ش�رەخۆرەکان.   

  با زاوا لە ژوورەکە�ەوە بێتە دەرەوە،
بووک�ش لە کوللەکەی.   

 ١7 با کاه�نەکان، خزمەتکارانی �ەزدان،
لەنێوان هە�وانەکە و قوربانگاکەدا بگر�یێن.   

  با بڵێن: »ئەی �ەزدان، دڵت بە گەلەکەت بسووتێت،
م�راتەکەت مەکە جێگای تانە و تەشەر،   

  هەتا گەالن ب�انکەنە پەند.
بۆچی لەنێو گەالندا بڵێن: ”کوا خوداکە�ان؟“«   

وەاڵمی یەزدان
 ١٨ ئ�نجا �ەزدان خۆشەو�ستی بۆ خاکەکەی دەردەبڕێت و

بەزە�یی بە گەلەکە�دا دێتەوە.   

١٩ �ەزدان وەاڵم دەداتەوە و بە گەلەکەی دەفەرموێت:
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  »دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�تتان بۆ دەنێرم،
  هەتا ئەوەی لێیی تێردەبن،

ئ�تر ناتانکەمە جێگای تانە و تەشەری نەتەوەکان.   

 ٢٠ »ئەو سوپا�ەش کە لە باکوورەوە هاتووە لێتان دوور دەخەمەوە،
دەر�دەکەم بۆ زەو�ی�ەکی وشک و وێران،   

  ڕووی لە دەر�ای ڕۆژهەاڵتەa و
،bپشت�شی لە دەر�ای ڕۆژئاوا�ە   

  بۆگەن��ەکەی سەرکەوت و
بۆنە پی�سەکەی باڵو دەبێتەوە.«   

  بێگومان کاری مەزنی ئەنجام داوە.
ئەی زەوی مەترسە!  ٢١ 
شاد و دڵخۆش بە،   

  چونکە �ەزدان کاری مەزنی ئەنجام داوە.
ئەی ئاژەڵە کێو�ی�ەکان مەترسن،  ٢٢ 

چونکە لەوەڕگاکانی دەشتودەر سەوز دەبن،   
  درەختەکان بەر دەگرن،

دار هەنج�ر و دار مێو بەرێکی زۆر دەردەخەن.   
 ٢3 ئەی نەوەی س��ۆن،

شاد و دڵخۆش بن بە �ەزدانی پەروەردگارتان،   
  چونکە بۆ دەرکەوتنی ڕاستودروستی پا�ی�زە بارانی پیێدان.

پا�ی�زە باران و بەهارە باران   
هەروەک پیێشتر بەسەرتاندا دەبارێنێت.   

 ٢4 ئ�تر جۆخ�نەکانc پڕ دەبن لە دانەوێڵە و
قەڕابەکان سەرڕێژ دەبن لە شەراب و زە�ت.   

 ٢5 »قەرەبووی ئەو سااڵنەتان دەکەمەوە کە کوللەی گەورە خوارد�ان،
پیێکوڕە و وردە کوللە و   

کوللەی قرتێنەر،   
  لەشکرە گەورەکەم کە ناردمە سەرتان.

 ٢٦ ئ�نجا زۆر دەخۆن و تێر دەبن،
ستا�شی ناوی �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان دەکەن،   

  ئەوەی کاری سەرسوڕهێنەری لەگەڵدا کردن،

a ٢٠ دەر�ای مردوو.  

b ٢٠ دەر�ای ناوەڕاست.  

c ٢4 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  
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بۆ هەتاهەتا�ە گەلەکەم سەرشۆڕ نابێت.   
 ٢7 ئ�تر دەزانن کە من لەناوەڕاستی ئ�سرائ�لم،

کە من �ەزدانی پەروەردگارتانم و   
بێجگە لە من �ەکێکی د�کە ن��ە.   

  بۆ هەتاهەتا�ە گەلەکەم سەرشۆڕ نابێت.

ڕۆژی یەزدان
 ٢٨ »پاش ئەمانە،

ڕۆحم بەسەر هەموو خەڵکدا دەڕێژم.   
  کوڕان و کچانتان پە�امی خودا ڕادەگە�ەنن،

پی�رەمێردەکانتان خەون دەب�نن،   
گەنجانتان ب�ن�ن�ان بۆ ئاشکرا دەکرێت.   
 ٢٩ تەنانەت بەسەر بەندە و کەن�زەکان�شم،

لەو ڕۆژانەدا ڕۆحی خۆم دەبارێنم.   
 3٠ پەرجووa لە ئاسمان و

زەو�دا ن�شان دەدەم،   
خوێن و ئاگر و ستوونی دووکەڵ.   

 3١ خۆر دەبێتە تار�کی و
مانگ�ش دەبێتە خوێن،   

بەر لەوەی ڕۆژی گەورە و ترسناکی �ەزدان بێت.   
 3٢ بەاڵم هەرکەسێک بە ناوی �ەزدانەوە ب�اڕێتەوە

ڕزگاری دەبێت،   
  چونکە هەروەک �ەزدان فەرمووی،

ڕزگاربوون لە کێوی س��ۆن و   
لە ئۆرشەل�م دەبێت،   

  بۆ ئەوانە�ە کە ماونەتەوە،
ئەوانەی �ەزدان بانگهێشتی کردوون.   

حوکمی نەتەوەکان

 »لەو ڕۆژانەدا و لەو کاتەدا،3 ١

کاتێک ڕاپیێچکراوەکانی �ەهودا و ئۆرشەل�م دەگەڕێنمەوە،   
٢ هەموو نەتەوەکان خڕدەکەمەوە و  

.bدە�انبەمە خوارەوە بۆ دۆڵی �ەهۆشافات   

a 3٠ پەرجوو: موعج�زە.  

b ٢ لە ع�بری بە واتای خودا دادگا�یی دەکات.  
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  لەوێدا دادگا�ی�ان دەکەم،
لەسەر گەلەکەم و م�راتەکەم، ئ�سرائ�ل،   

  کە لەنێو نەتەوەکاندا پەرتوباڵو�ان کردنەوە و
زەو�ی�ەکەی من�ان دابەش کرد.   

3 لەسەر گەلەکەم ت�روپشک�ان کرد،  
منداڵ�ان بۆ لەشفرۆش فرۆشت،   

  کچ�ان بۆ شەراب فرۆشت
بۆ ئەوەی ب�خۆنەوە.   

4 »ئەی سور و سە�دا و هەموو ناوچەکانی فەلەست�ە، ئ�تر ئێوە چ�تان لە دژی من 

هە�ە؟ ئا�ا تۆڵەم لێ دەستێننەوە؟ جا ئەگەر تۆڵەم لێ بستێننەوە، بە پەلە و خێرا بەسەر 
خۆتان�دا دەهێنمەوە، 5 چونکە ئێوە زێڕ و ز�وەکەی منتان برد و گەنج�نە باشەکانی 
بە  ئۆرشەل�متان  نەوەی  و  �ەهودا  ٦ نەوەی  خۆتان.  پەرستگاکانی  ناو  بردە  منتان 

نەوەی �ۆنان��ەکان فرۆشت، تاکو لە ن�شت�مانی خۆ�ان دوور�ان بخەنەوە.
ئەوەی  هەڵ�اندەستێنم،  فرۆشتبوو  پیێیی  ئەوانتان  کە  شوێنەوە  لەو  من  7 »بب�نن، 

نەوەی  دەفرۆشمە  کچەکانتان  و  ٨ کوڕ  دەهێنمەوە.  خۆتان�دا  بەسەر  کردبووتان 
فەرما�شتی  ئەوە  دوور.«  نەتەوە�ەکی  سەبئ��ەکان،  دە�انفرۆشنە  ئەوان�ش  �ەهودا، 

�ەزدانە.

٩ ئەمە لەنێو نەتەوەکاندا ڕابگە�ەنن:  
خۆتان بۆ جەنگێک ئامادە بکەن!   

  پاڵەوانەکان هەڵتسێنن!
با هەموو جەنگاوەران پیێشبکەون و هێرش بکەن.   

 ١٠ گاسنەکانتان بکوتن و ب�کەنە شمشێر،
داسەکان�شتان بکەنە ڕم.   

  با الواز بڵێت،
»من پاڵەوانم!«   

 ١١ ئەی هەموو نەتەوەکانی دەوروبەر، بە پەلە وەرن،
لەوێدا کۆببنەوە.   

  ئەی �ەزدان، پاڵەوانەکانت دابەزێنە!

 ١٢ »نەتەوەکان هەڵدەستن و دێن،
بۆ دۆڵی �ەهۆشافات،   

  چونکە لەوێدا دادەن�شم بۆ دادگا�ی�کردنی
هەموو نەتەوەکانی دەوروبەر.   

 ١3 داسەکە ڕاوەشێنن،
چونکە دروێنەکە پیێگە�شتووە.   
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  وەرن ترێ ب�ڵ�شێننەوە،
چونکە گوشەرەکە پڕ بووە،   

قەڕابەکە سەرڕێژ دەبێت،   
  چونکە خراپە�ان زۆرە!«

 ١4 »لە دۆڵی بڕ�ار
کۆمەڵ، کۆمەڵ!   

چونکە ڕۆژی �ەزدان نز�کە   
لە دۆڵی بڕ�ار.   

 ١5 خۆر و مانگ تار�ک دەبن و
ئەستێرەکان تروسکا�یی خۆ�ان ڕادەگرن.   

 ١٦ �ەزدان�ش لە س��ۆنەوە دەنەڕێنێت،
لە ئۆرشەل�مەوە دەنگی بەرز دەکاتەوە،   

ئاسمان و زەوی دەهەژێن.   
  بەاڵم �ەزدان پەناگا�ە بۆ گەلەکەی خۆی،

قەاڵ�ە بۆ نەوەی ئ�سرائ�ل.   

بەرەکەتی سەر گەلی خودا
 ١7 »ئ�تر دەزانن کە من �ەزدانی پەروەردگارتانم،

لە س��ۆن ن�شتەجێم، کێوی پی�رۆزم.   
  ئۆرشەل�م�ش پی�رۆز دەبێت؛

لەمەودوا بێگانە بەناو�دا تێناپەڕێت.   

 ١٨ »لەو ڕۆژەدا چ�اکان خۆشاوی ترێی�ان لێ دەتکێت،
گردەکان ش�ر�ان لێ دەڕژێت؛   

هەموو کەندەکانی �ەهودا ئاو�ان لەسەر دەڕژێت،   
  کان��ەک لە ماڵی �ەزدانەوە هەڵدەقوڵێت،

دۆڵی شەت�مa ئاو دەدات.   
 ١٩ بەاڵم م�سر وێران دەبێت،

ئەدۆم�ش دەبێتە چۆڵەوان��ەکی وێران،   
  لەبەر ئەوەی ستەم�ان لە نەوەی �ەهودا کرد،

خوێنی بێتاوان�ان لە خاکەکە�اندا ڕشت.   
 ٢٠ �ەهوداش هەتاهەتا�ە ئاوەدان دەبێت،

ئۆرشەل�م�ش نەوە دوای نەوە.   
 ٢١ لەو خوێنڕشتنە�ان خۆشدەبم

a ١٨ �ان: دۆڵی داری ئەکاس�ا، شوێنێکی وشک و بێ ئاو بووە.  
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کە پیێشتر لێیی خۆش نەببووم.«   

�ەزدان�ش لە س��ۆن ن�شتەجێ دەبێت!
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ئامۆس
 ئەمە پە�امی ئامۆسە کە �ەکێک بوو لە شوانەکانی شارۆچکەی تەقۆعە، دوو ١ ١

لە سەردەمی  و  �ەهودا  پاشای  لە سەردەمی عوز�ای  بوومەلەرزەکە  پیێش  ساڵ 
�ارۆڤعامی کوڕی �ەهۆئاشی پاشای ئ�سرائ�ل، ئەم ب�ن�نەی دەربارەی ئ�سرائ�ل بۆ 

ئاشکرا کرا.
٢ گوتی:

  »�ەزدان لە س��ۆنەوە دەنەڕێنێت،
لە ئۆرشەل�مەوە دەنگی دێت،   

  لەوەڕگای شوانەکان ش�وەن دەگێڕن و
لووتکەی کارمەل وشک دەبێت.«   

حوکم بەسەردادانی واڵتانی دەوروبەر
3 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »د�مەشق �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

لەبەر ئەوەی بە جەنجەڕی ئاسن گلعاد�ان شێال،   
4 ئاگر دەنێرمە سەر ماڵی حەزائێل  
قەاڵکانی بەن هەدەد دەخوات.   

5 شەوبەندی دەروازەکانی د�مەشق دەشکێنم،  
فەرمانڕەواکە لە دۆڵی ئاڤەن ڕ�شەکێش دەکەم،   

  هەروەها گۆچان بەدەست لە بێت عەدەن.
گەلی ئارام بۆ ق��ر ڕاپیێچ دەکرێن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٦ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »غەزە �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی چەند کۆمەڵگا�ەکی بە تەواوەتی بە د�ل گرت و
بە ئەدۆمی فرۆشت،   

7 ئاگر دەنێرمە سەر شووراکانی غەزە،  
قەاڵکانی دەخوات.   

٨ فەرمانڕەواکە لە ئەشدۆد ڕ�شەکێش دەکەم و  
گۆچان بەدەست لە ئەسقەالن.   
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  دەستم دەگەڕێنمەوە سەر عەقرۆن،
پاشماوەی فەلەست��ەکان لەناودەچن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

٩ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »سور �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی تەواوی چەند کۆمەڵگا�ەکی بە د�لگ�راوی فرۆشتە ئەدۆم و
پە�مانی برا�ەت��ان نەهێنا�ەوە �اد�ان،   

 ١٠ ئاگر دەنێرمە سەر شووراکانی سور
قەاڵکانی دەخوات.«   

١١ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »لەبەر ئەوەی ئەدۆم �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی بە شمشێرەوە دوای براکەی کەوت،
بەبێ دەربڕ�نی بەزە�یی.   

  هەروەها لەبەر ئەوەی تووڕە�ی�ەکەی بەردەوام لە جۆش بوو،
ق�ن�شی بۆ هەتاهەتا�ە هەڵدەگرت،   

 ١٢ هەر لەبەر ئەوە ئاگر دەنێرمە سەر تێمان،
قەاڵکانی بۆزرا دەخوات.«   

١3 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »عەمۆن �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی سک�ڕەکانی گلعاد�ان هەڵدڕی،
بۆ ئەوەی سنوورەکان�ان بەرفراوان بکەن،   

 ١4 ئاگر لە شووراکانی ڕەبە بەردەدەم
قەاڵکانی دەخوات،   

  بە هاتوهاوارەوە لە ڕۆژی جەنگدا،
بە زر�انەوە لە ڕۆژی باوباراندا.   

 ١5 پاشاکە�ان ڕاپیێچ دەکرێت،
ئەو و هەموو کاربەدەستەکانی بە �ەک جار.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:٢ ١
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  »مۆئاب �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی ئێسکەکانی پاشای ئەدۆمی سووتاند
هەتا ئەوەی بووە گەچ،   

٢ هەر لەبەر ئەوە ئاگر دەنێرمە سەر مۆئاب،  
قەاڵکانی قەر�ۆت دەخوات.   

  مۆئاب لەناو هاژەهاژ دەمرێت،
لەنێو هاتوهاوار و دەنگی کەڕەنا.   

3 فەرمانڕەوا لەناوەڕاست�دا ڕ�شەکێش دەکەم و  
هەموو کاربەدەستەکانی لەگەڵ�دا دەکوژم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

4 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »�ەهودا �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  لەبەر ئەوەی فێرکردنی �ەزدان�ان ڕەتکردەوە و
فەرزەکانی ئەو�ان بەجێنەهێنا،   

  چونکە درۆکان�ان فر�وی دان
ئەوەی باوکان�ان دوا�ان کەوتن،   

5 هەر لەبەر ئەوە ئاگر دەنێرمە سەر �ەهودا،  
قەاڵکانی ئۆرشەل�م دەخوات.«   

حوکم بەسەردادانی ئیسرائیل
٦ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئ�سرائ�ل �اخی بوو، لە �اخ�بوونەکەی بەردەوامە،
سزاکە�ان بەسەردا تێناپەڕێنم،   

  کەسانی ڕاستودروست بە ز�و دەفرۆشن،
نەدار�ش بۆ جووتێک پیێاڵو.   

7 سەری هەژاران لەسەر خۆڵی زەوی پیێشێل دەکەن،  
ڕێگای کڵۆاڵن خوار دەکەنەوە.   

  پی�اوێک و باوکی بۆ الی �ەک کچ دەچن،
تاکو ناوی پی�رۆزم بزڕێنن.   

٨ لەسەر جلوبەرگێک ڕادەکشێن کە بە بارمتە وەر�انگرتووە  
لە پاڵ هەموو قوربانگا�ەک،   

  شەرابی بە سەرانە وەرگ�راو دەخۆنەوە
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لەناو ماڵی خوداوەند�ان.   

٩ »من بووم کە ئەمۆر�ی�ەکانم لەپیێش�ان لەناوبرد،  
ئەوانەی بااڵ�ان وەک بااڵی دار ئورز بوو،   

وەک دار بەڕوو بەهێز بوون.   
  بەروبوومی ئەوانم لە سەرەوە لەناوبرد و

ڕەگوڕ�شاڵ�ان لە ژێرەوە.   
 ١٠ من بووم کە لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنان،

چل ساڵ لە چۆڵەوان�دا بەڕێم خستن،   
بۆ ئەوەی دەست بەسەر خاکی ئەمۆر�ی�ەکاندا بگرن.   

 ١١ »لەنێو کوڕەکانتان پیێغەمبەرانم بۆ دانان و
.aلەنێو الوەکانتان ئەوانەی نەزر�ان لە خۆ�ان گرتبوو   

ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا وا نەبوو؟«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٢ »بەاڵم ئێوە شەرابتان دەرخواردی ئەوانە دا کە نەزر�ان لە خۆ�ان گرتبوو،
فەرمانتان بە پیێغەمبەران کرد پیێشب�نی نەکەن.   

 ١3 »ئەوەتا من لە شوێنی خۆتان دەتانچەقێنم
وەک چۆن جەنجەڕ دەچەقێت   

لەبەر پڕی گوڵەگەنمەکان.   
 ١4 ئەوەی خێرا�ە هەڵنا�ەت،

بەهێز هێزی خۆی توندوتۆڵ ناکات و   
پاڵەوان گ�انی خۆی دەرباز ناکات.   

 ١5 ت�رهاوێژ خۆی ڕاناگرێت،
ئەوەی پیێ�ەکانی سووک بێت هەڵنا�ەت و   

ئەسپ سوار�ش گ�انی خۆی دەرباز ناکات.   
 ١٦ ئەوەی بەجەرگە لەنێو پاڵەوانان

لەو ڕۆژەدا بە ڕووتی هەڵدێت.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

بانگکردنی شایەتەکان لە دژی ئیسرائیل

 ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل، گوێتان لەم فەرما�شتە بێت کە �ەزدان فەرموو�ەتی، لە 3 ١

دژی ئێوە و هەموو ئەو خێڵەی لە خاکی م�سرەوە دەر�هێنان، کە فەرمووی:

٢ »تەنها ئێوەم ناسی  
لە هەموو خێڵەکانی زەوی،   

a ١١ بڕوانە سەرژمێری ٦ :١ -٢١.   



ئامۆس ١٦٨73

  لەبەر ئەوە سزاتان دەدەم،
لەسەر هەموو تاوانەکانتان.«   

3 ئا�ا دووان پیێکەوە هاتوچۆ دەکەن،  
بێ ئەوەی ڕێک بکەون؟   

4 ئا�ا شێر لە دارستان دەنەڕێنێت،  
ئەگەر نێچ�ری نەبێت؟   

  ئا�ا بەچکە شێر لە النەکە�ەوە دەنگی دێت،
بێ ئەوەی ه�چی ڕفاندبێت؟   

5 ئا�ا باڵندە دەکەوێتە ناو داوی زەو�ی�ەوە،  
لە کاتێکدا تەڵەی بۆ نەنرابێتەوە؟   

  ئا�ا تەڵە لەسەر زەوی هەڵدەگ�رێتەوە،
ئەگەر ه�چی نەگرتبێت؟   

٦ ئەگەر کەڕەنا لە شاردا لێبدرێت،  
ئا�ا گەل ناترسێت؟   

  ئەگەر بەاڵ�ەک لە شاردا ڕوو بدات،
ئا�ا �ەزدان نە�کردووە؟   

7 بێگومان �ەزدانی بااڵدەست ه�چ کارێک ناکات  
بێ ئەوەی نهێن��ەکەی بۆ بەندە پیێغەمبەرەکانی ئاشکرا بکات.   

٨ شێر نەڕاندی،  
کێ ناترسێت؟   

  �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت،
کێ هە�ە بتوانێت پە�امی خودا ڕانەگە�ەنێت؟   

٩ بە قەاڵکانی ئەشدۆد و خاکی م�سر ڕا�بگە�ەنن و  
پیێ�ان بڵێن:   

  »لەسەر چ�اکانی سام�رە کۆببنەوە،
ئەو هاتوهاوارە زۆرەی ناوەڕاستی بب�نن،   

ئەو زۆردار�ی�ەی لەناو�دا هە�ە.«   

 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: »نازانن کاری باش بکەن،
ئەوانەی بەرهەمی تااڵن و ستەمکاری لە قەاڵکان�ان ئەمبار دەکەن.«   

١١ لەبەر ئەوە �ەزدانی بااڵدەست ئەمە دەفەرموێت:

  »دوژمن دێنە چواردەوری خاکەکە و
هێزتان لێ کەم دەکاتەوە و   

قەاڵکانتان تااڵن دەکرێن.«   
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١٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »وەک چۆن شوان دوو قاچ �ان پارچە گوێی�ەک
لە دەمی شێر دەردەهێنێت،   

  ئاواش ئ�سرائ�ل��ەکانی دان�شتووی سام�رە
بە گۆشەی قەرەوێڵە�ەک و   

بە پارچە پیێخەفێک دەردەکرێن.«   

فەرما�شتی  ئەوە  بدەن،«  �اقوب  بنەماڵەی  لەسەر  شا�ەتی  و  بگرن  ١3 »گوێ 

�ەزدانی پەروەردگار، خودای سوپاساالرە.

 ١4 »لەو ڕۆژەی کە سزای ئ�سرائ�ل دەدەم لەسەر �اخ�بوونەکانی،
سزای قوربانگاکانی بێت ئێل�ش دەدەم،   

  جا قۆچی قوربانگاکان دەبڕێنەوە و
دەکەونە سەر زەوی.   

 ١5 کۆشکی زستانە دادەڕمێنم،
هەروەها کۆشکی هاو�نەش،   

کۆشکە عاجەکان�ش لەناودەچن و   
هەموو کۆشکەکان کۆتا�ی�ان پیێدێت.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

نەگەڕانەوەی ئیسرائیل بۆ الی خودا

 ئەی مانگاکانی باشان، ئەوانەی لە کێوی سام�رەن،4 ١

ئەی خاتوونەکان، ئەی ئەو ژنانەی ستەم لە هەژاران دەکەن،    
نەداران وردوخاش دەکەن و

بە مێردەکان�ان دەڵێن، »خواردنەوەمان بۆ بهێنن!« گوێتان لەم پە�امە بێت:   
٢ �ەزدانی بااڵدەست سوێندی بە پی�رۆزی خۆی خوارد:  

»بێگومان ڕۆژێک دێت،   
  خۆتان بە قوالپ دەگ�رێن و

دوا کەس�شتان بە قوالپیی ماسی.   
3 هەر�ەکە و لەپیێش خۆ�ەوە  

بەناو کەلێنی د�وارێکدا دەبردرێن و   
فڕێدەدرێنە هەرمۆن.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
4 »وەرن بۆ بێت ئێل و �اخی ببن،  

لە گلگال �اخ�بوون زۆر بکەن.   
  هەموو بە�ان��ەک قوربان��ەکانتان بهێنن،
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هەر سێ ڕۆژ جارێک دە�ەکەکانتان.   
5 ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل، لە هەو�رترشەوەa قوربانی سوپاسگوزاری بسووتێنن،  

بانگەواز بۆ بەخش�نی ئازاد بکەن و ڕا�بگە�ەنن،   
چونکە واتان پیێ خۆش بوو.«   

  ئەوە فەرموودەی �ەزدانی بااڵدەستە.

٦ »هەروەها من�ش لە هەموو شارۆچکەکانتان سک بەتاڵی و  
لە هەموو شوێنەکانتان کەمی نانم پیێدان،   

بەاڵم ئێوە بۆ الی من نەگەڕانەوە.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

7 »هەروەها بارانم لێ گرتنەوە  
هێشتا سێ مانگی مابوو بۆ دروێنە.   
  بارانم بەسەر شارۆچکە�ەکدا باراند و

بەسەر شارۆچکە�ەکی د�کەدا نەمباراند.   
  بەسەر کێڵگە�ەکدا باری و

ئەو کێڵگەش کە بەسەر�دا نەباری وشک بوو.   
٨ خەڵکی دوو سێ شارۆچکە بۆ ئاو خواردنەوە چوونە شارۆچکە�ەکی د�کە،  

ت�نووێت��ان نەشکا،   
بەاڵم ئێوە بۆ الی من نەگەڕانەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

٩ »زۆر جار باخ و ڕەزەمێوی ئێوەم هەڵ�ڕووکاندووە،  
بە بای گەرمەسێر و کەڕوو.   

  کوللە دار هەنج�ر و دار زە�توون�ان خواردووە،
بەاڵم ئێوە بۆ الی من نەگەڕاونەتەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٠ »دەردم ناردە سەر ئێوە،
وەک ئەوەی ناردبوومە سەر م�سر.   

بە شمشێر الوەکانی ئێوەم کوشت،   
لەگەڵ ئەس�ە ڕاپیێچکراوەکان،   

  وام کرد بۆنی بۆگەنی تەرمەکانی ناو ئۆردوگاکەتان بکەن،
بەاڵم ئێوە بۆ الی من نەگەڕانەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

a 5 هەو�رترش: لە ج�اتی خومرە بۆ هەوێن بەکارهاتووە.  
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 ١١ »هەندێکتانم هەڵگەڕاندەوە،
وەک چۆن سەدۆم و عەمۆرام هەڵگەڕاندەوە،   

  وەک پارچە دارێکی گڕگرتووتان لێهات کە لەناو ئاگرەوە دەرهێنرابێت،
بەاڵم ئێوە بۆ الی من نەگەڕانەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٢ »ئەی ئ�سرائ�ل، ئاوات پیێ دەکەم،
ئەی ئ�سرائ�ل، لەبەر ئەوەی ئەمەت پیێ دەکەم،   

  ئامادەبە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خوداکەت.«

 ١3 شێوەداڕێژی چ�اکان و
بەد�هێنەری با،   

ئەوەی بە مرۆڤ ڕادەگە�ەنێت ب�رکردنەوەی چ��ە،   
  ئەوەی بەرەبە�ان دەکاتە تار�کی،

بەسەر بەرزا�ی�ەکانی زەو�دا دەڕوات،   
ناوی �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالرە.   

الوانەوە و بانگەوازی تۆبەکردن

 ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، گوێ لەم پە�امە بگرن، ئەم الوانەوە�ە کە من بەسەر 5 ١

ئێوە�دا هەڵدەدەم:

٢ »ئ�سرائ�لی پاک�زە کەوت،  
جارێکی د�کە هەڵناستێتەوە،   

  فڕێدرا�ە سەر خاکەکەی،
کوا ئەوەی هەڵ�دەستێنێتەوە؟«   

3 سەبارەت بەمەش �ەزدانی بااڵدەست بەم جۆرە دەفەرموێت:

  »ئەو شارەی لە ماڵی ئ�سرائ�ل هەزار سەرباز دەنێرێت،
سەد سەربازی بۆ دەمێنێتەوە،   

  ئەو شارۆچکە�ەی سەد سەرباز دەنێرێت،
دە سەربازی بۆ دەمێنێتەوە.«   

4 لەبەر ئەوە �ەزدان ئاوا بە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دەفەرموێت:

  »بەدوای مندا بگەڕێن و بژ�ن،
بەدوای بێت ئێلدا مەگەڕێن و  5  

  مەچن بۆ گلگال و
بۆ ب�ری شابەع مەپەڕنەوە،   

  چونکە گلگال بە د�ل گ�راوی ڕاپیێچ دەکرێت و
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».aبێت ئێل دەبێتە نەبوو   
٦ ڕوو لە �ەزدان بکەن و بژ�ن،  

ئەگ�نا وەک ئاگر پڕدەداتە بنەماڵەی �وسف،   
  ئاگرەکەش دان�شتووانی بێت ئێل دەخوات و

کەس ناتوانێت ب�کوژێنێتەوە.   

7 ئەی ئەوانەی دادپەروەر�تان کردە زەقنەبووت،  
ڕاستودروست�ش بە زەو�دا دەدەن!   

٨ ئەوەی کەلووەکانی حەوتەوانە و ڕاوچی دروستکردووە،  
سێبەری مەرگ بۆ بە�ان دەگۆڕێت و   

ڕۆژ وەک شەو تار�ک دەکات،   
  ئاوی دەر�ا بانگ دەکات و

بەسەر ڕووی زەو�دا دە�ڕێژێت،   
ناوی �ەزدانە،   

٩ ئەوەی وێرانی بەسەر قەاڵدا دەبارێنێت و  
وێرانی بەسەر شاری قەاڵبەنددا دێت.   

 ١٠ ئەوان لە دادگا ڕق�ان لە سەرزەنشتکار دەبێتەوە و
قێز�ان لە کەسی ڕاستگۆ دەبێتەوە.   

 ١١ لەبەر ئەوەی ئێوە هەژار پیێشێل دەکەن و
بەشە گەنمی لێ دەستێنن،   

  ئەوا ئەو کۆشکەی کە لە بەردی داتاشراو بن�اد نراوە،
تێ�اندا دانان�شن،   

  ئەو ڕەزەمێوە بەردارەی چاندووتانە،
لە شەرابەکەی ناخۆنەوە.   

 ١٢ دەزانم �اخ�بوونەکانتان زۆرن،
گوناهەکانتان گەورەن.   

  ستەمکارانی ڕاستودروست و بەرت�لخۆران،
مافی هەژاران لە دادگادا دادەماڵن.   

 ١3 لەبەر ئەوە لەو کاتەدا کەسی ور�ا بێدەنگ دەبێت،
چونکە کاتێکی خراپە.   

 ١4 دوای چاکە بکەون نەک خراپە،
بۆ ئەوەی بژ�ن،   

  جا وا دەبێت، �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر لەگەڵتاندا دەبێت،

a 5 نەبوو: ع�بری ئا�ن ، واتە بێت ئاڤن، کە ناوێکی سووکە بۆ بێت ئێل.  
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وەک خۆتان گوتتان.   
 ١5 ڕقتان لە خراپە بێتەوە و حەزتان لە چاکە بێت،

دادپەروەری لە دادگادا بچەس�ێنن،   
  ڕەنگە �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر

لەگەڵ پاشماوەی �وسف م�هرەبان بێت.   

١٦ لەبەر ئەوە �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر، پەروەردگار ئەمە دەفەرموێت:

  »لە هەموو گۆڕەپانەکاندا ش�وەن دەگێڕن و
لە هەموو شەقامەکاندا دەڵێن: ”ئای! ئای!“   

  جوت�ارەکان بۆ گر�ان بانگ دەکەن و
ئەوانەی وەستای الوانەوەشن بۆ ش�وەن گێڕان.   

 ١7 لە هەموو ڕەزەمێوەکاندا ش�وەن دەبێت،
چونکە بەناوەڕاستتدا تێدەپەڕم.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

ڕۆژی یەزدان
 ١٨ قوڕبەسەر ئەوانەی تامەزرۆی

a!ڕۆژی �ەزدانن   
  بۆچی تامەزرۆی ڕۆژی �ەزدانن؟

ئەو ڕۆژە تار�ک��ە نەک ڕووناکی.   
 ١٩ وەک پی�اوێک لەبەردەم شێر هەڵبێت و

تووشی ورچێک بێت،   
  �ان بێتە ماڵەوە و دەستی لەسەر د�وارەکە دابنێت و

مار پیێوەی بدات.   
 ٢٠ ئا�ا ڕۆژی �ەزدان تار�ک و بێ ڕووناکی نابێت؟

ئا�ا ئەنگوستەچاو و بێ تروسکا�یی نابێت؟   

 ٢١ »ڕقم لە جەژنەکانتان دەبێتەوە و ڕەت�ان دەکەمەوە،
چێژ لە کۆڕەکانتان ناب�نم.   

 ٢٢ تەنانەت ئەگەر قوربانی سووتاندنەکان و
پیێشکەشکراوەکانی دانەوێڵەتان پیێشکەش بکەن ڕازی نابم،   

ئاوڕ لە قوربانی هاوبەشیb نادەمەوە، لە دابەستەکانتان.   
 ٢3 ژاوەژاوی گۆران��ەکانتانم لێ دووربخەنەوە!

a ١٨ ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  

b ٢٢ قوربانی هاوبەشی: ئەم قوربان��ە هاودەمی قوربانی سووتاندن بوو. تەنها �ەک کەس هەڵدەستا بە داب�نکردنی ئەم قوربان��ە، بەاڵم لەگەڵ خەڵکی د�کە بەشی زۆری 

ئەم قوربان��ە�ان لەبەردەم خودا دەخوارد وەک هێما�ەک بۆ پیێکەوە ژ�ان. بڕوانە لێڤ��ەکان 7 :١١ -١5.   
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گوێ لە ئاوازی سازەکانتان ناگرم.   
 ٢4 لەبری ئەوە با دادپەروەری وەک زێ بڕوات و

ڕاستودروست�ش وەک ڕووبارێکی هەم�شە�یی.   

 ٢5 »ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا بۆ ماوەی چل ساڵ لە چۆڵەوانی
قوربانی سەربڕاو و پیێشکەشکراوتان بۆ هێنام؟   

 ٢٦ بەڵکو نزرگەی پاشای خۆتان،
بنکەی بتەکانتان هەڵگرت،   

پە�کەرەکانتان بۆ کە�وانa، ئەستێرەی خوداوەندەکەتان،   
کە بۆ خۆتان دروستتان کرد.«   

 ٢7 لەبەر ئەوە �ەزدان کە ناوی خودای سوپاساالرە، دەفەرموێت:
»من بۆ شوێنێک ڕاپیێچتان دەکەم کە لە د�مەشق دوورترە.«   

قوڕبەسەر لەخۆڕازیپیەکان

 ئەی لەخۆڕاز�ی�ەکانی س��ۆن،٦ ١

ئەی ئەوانەی کە بە ئاسوودە�یی لەسەر کێوی سام�رە دەژ�ن،   
  ئەی پی�اوماقواڵنی پیێشەنگی گەالن

کە بنەماڵەی ئ�سرائ�ل دێنە التان، قوڕبەسەرتان!   
٢ بۆ کەلنێ ب�ەڕنەوە و تەماشا بکەن،  

لەوێوە بڕۆنە حەماتی گەورە و   
پاشان بۆ گەتی فەلەست��ەکان دابەزن.   

  ئا�ا دۆخی ئێوە لەم شانش�نانە باشترە؟
�ان ئا�ا سنوورەکان�ان لە سنوورەکانتان فراوانترە؟   

3 ئێوە ڕۆژی بەاڵ بە دوور دەزانن و  
تەختی ستەم نز�ک دەخەنەوە،   

4 لەسەر قەرەوێڵەی عاج ڕادەکشێن و  
لەسەر نوێنەکانتان پاڵدەکەون.   

  ئێوە بەرخی ناو ڕان و
جوانەگای قەڵەو دەخۆن.   

5 لەگەڵ دەنگی ساز دەنگەدەنگتانە  
وەک داود ئامێری مۆس�قا بۆ خۆتان دادەهێنن.   

٦ بە قەڕابە شەراب دەخۆنەوە و  
بە باشتر�ن زە�ت خۆتان چەور دەکەن،   

بەاڵم بۆ وێرانی نەوەی �وسف خەفەت ناخۆن.   
7 لەبەر ئەوە ئێستا لە �ەکەمی ڕاپیێچکراوان دەبن و  

a ٢٦ کە�وان ناوی هەسارە�ەکە و خوداوەندی ئاشور�ی�ەکان بووە.  
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چوونە داوەت و تەوەزەل�تان کۆتا�یی دێت.   

قێزی یەزدان لە شانازی ئیسرائیل
٨ �ەزدانی بااڵدەست سوێندی بە گ�انی خۆی خواردووە، �ەزدانی پەروەردگاری 

سوپاساالر دەفەرموێت:

  »من قێزم لە شانازی �اقوب دەبێتەوە و
ڕقم لە قەاڵکان��ەتی،   

ئ�نجا شار و هەموو ئەوەی تێ�دا�ە بەدەستەوەی دەدەم.«   

٩ وای لێدێت، ئەگەر دە کەس لە خانووێکدا بمێننەوە ئەوان�ش دەمرن. ١٠ ئەگەر 

خزمێک هات بۆ دەرهێنانی تەرم لە خانووێک تاوەکو ب�سووتێنێت، لە کەسێکی 
دەداتەوە  وەاڵمی  ماوە؟«  لەگەڵ  د�کەت  کەسی  »ئا�ا  ب�رسێت،  خانووەکە  ناو 

»کەس نەماوە،« دەڵێت: »وسبە، چونکە نابێت ناوی �ەزدان بهێن�ن.«

 ١١ لەبەر ئەوەی �ەزدان فەرمان دەدات،
لە ماڵی گەورە دەدات و وردوخاشی دەکات،   

ماڵی بچووک�ش پارچەپارچە دەکات.   

 ١٢ ئا�ا ئەسپ لەسەر بەردەاڵن ڕادەکات؟
�ان کەس لەوێ بە گا کێاڵن دەکات؟   
  بەاڵم ئێوە دادپەروەر�تان ژەهراوی کرد و

بەری ڕاستودروست�شتان کردە زەقنەبووت.   
 ١3 ئێوە بە لۆدەڤار دڵخۆشن،

دەڵێن: »ئا�ا بە توانای خۆمان قەرنا�ممان وەرنەگرت؟«   

 ١4 �ەزدانی پەروەردگاری سوپاساالر دەفەرموێت:
»ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئەوەتا نەتەوە�ەکتان لێ ڕاست دەکەمەوە،   

  لە دەروازەی حەماتەوە هەتا ش�وی عەراڤا
تەنگتان پیێهەڵچنن.«   

شێوەی کوللە و ئاگر و شاووڵێک

گژوگ�ا 7 سەرهەڵدانی  سەرەتای  لە  دام،  پی�شان  ئاوای  بااڵدەست   �ەزدانی  ١

شێوەی کوللەی دەکێشا، گژوگ�اکە پاش دروێنەی بەشەکەی پاشا�ە. ٢ پاش 
ئەوەی لە خواردنی گژوگ�ای خاکەکە بووەوە، گوتم: »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، 

تکا�ە ببەخشە! �اقوب چۆن هەستێتەوە، چونکە بچووکە!«
3 �ەزدان لەمە پاشگەز بووەوە و فەرمووی: »ئەمە ڕوونادات.«

بۆ  بااڵدەست  �ەزدانی  ئەوەتا  دام:  پی�شان  ئاوای  بااڵدەست  4 �ەزدانی 
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 aزەوی ژێر  گەورەکەی  دەر�ا  ئاگرەکە  کرد،  بانگەشەی  ئاگر  بە  دادگا�ی�کردن 
لووشدا، خاکەکەشی خوارد. 5 ئ�نجا گوتم: »�ەزدانی بااڵدەست، تکا�ە با بەس 

بێت! �اقوب چۆن هەستێتەوە، چونکە بچووکە!«
٦ �ەزدان لەمە پاشگەز بووەوە.

�ەزدانی بااڵدەست فەرمووی: »هەروەها ئەمەش ڕوونادات.«

و  ڕاوەستاوە  دروستکراو  د�وارێکی  لەسەر  پەروەردگار  دام:  پی�شان  7 ئاوای 

شاووڵێکی لەدەست بوو. ٨ �ەزدان پیێیی فەرمووم: »ئامۆس تۆ چی دەب�ن�ت؟«
من�ش گوتم: »شاووڵ.«

ئ�سرائ�لی  لەناوەڕاستی  شاووڵێک  من  »ئەوەتا  فەرمووی:  پەروەردگار  ئ�نجا 
گەلمدا دادەنێم، پاش ئەمە چ�تر دەستی لێ ناپارێزم!

٩ »نزرگەکانی ئ�سحاق لەسەر بەرزا�ی�ەکان چۆڵ دەبن و  
پی�رۆزگاکانی ئ�سرائ�ل وێران دەبن،   

بە شمشێرەوە هەڵدەکوتمە سەر ماڵی �ارۆڤعام.«   

ئامۆس و ئەمەسیا
نارد  ئ�سرائ�ل  پاشای  �ارۆڤعامی  بۆ  پە�امی  بێت ئێل  کاه�نی  ئەمەس�ای  ١٠ جا 

پی�النی لە دژت گێڕاوە، خاکەکە  لەناوەڕاستی ماڵی ئ�سرائ�لدا  و گوتی: »ئامۆس 
ناتوانێت بەرگەی هەموو قسەکانی بگرێت،« ١١ چونکە ئامۆس وای گوتووە:

  »”�ارۆڤعام بە شمشێر دەکوژرێت،
ئ�سرائ�ل لە خاکەکەی خۆی   
بێگومان ڕاپیێچ دەکرێت.“«   

خاکی  بۆ  ڕابکە  بڕۆ  پیێشب�ن�کەر،  »ئەی  گوت:  ئامۆسی  بە  ئەمەس�ا  ١٢ ئ�نجا 

�ەهودا، لەوێ نان بخۆ و لەوێ پیێشب�نی بکە. ١3 بەاڵم چ�تر لە بێت ئێل پیێشب�نی 
مەکە، چونکە پی�رۆزگای پاشا�ە و پەرستگای پاشا�ەت��ە.«

و  نەبووم  پیێغەمبەر  »من  گوت:  ئەمەس�ای  بە  و  دا�ەوە  وەاڵمی  ١4 ئامۆس�ش 

کێو�م.  هەنج�ری  دار  باخەوانی  و  گاوانم  من  بەڵکو  ن�م،  پیێغەمبەر�ش  کوڕی 
١5 بەاڵم �ەزدان لەسەر مێگەلەکەوە هەڵ�گرتم، �ەزدان پیێیی فەرمووم: ”بڕۆ پیێشب�نی 

تۆ  بگرە،  �ەزدان  فەرما�شتی  لە  ١٦ ئێستاش گوێ  بکە.“  من  ئ�سرائ�لی گەلی  بۆ 
دەڵێ�ت:

  »”پیێشب�نی لەسەر ئ�سرائ�ل مەکە،
لێدووان لە دژی بنەماڵەی ئ�سحاق مەدە.“   

١7 »لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

a 4 بەپیێیی ب�روباوەڕی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کۆن )دەر�ای ژێر زەوی( هەبوو کە سەرچاوەی کان�او و ڕووبارەکان بوو.  



١٦٩٦ئامۆس 7

  »”ژنەکەت لە شاردا لەشفرۆشی دەکات،
کوڕ و کچەکانت بە شمشێر دەکوژرێن،   
  زەو�ی�ەکەت بە گور�س دابەش دەکرێت،

خۆشت لەسەر خاکێکی گاڵودا دەمر�ت،   
  ئ�سرائ�ل�ش لە خاکەکەی خۆی

بە د�لی ڕاپیێچ دەکرێت.“«   

سەبەتەیەک میوەی گەیپیو

٢ جا ٨ گە�ی�و.  م�وەی  سەبەتە�ەک  دام،  پی�شان  ئاوای  بااڵدەست   �ەزدانی  ١

فەرمووی: »ئەی ئامۆس، چی دەب�ن�ت؟«
من�ش گوتم: »سەبەتە�ەک م�وەی گە�ی�و.«

پیێیی فەرمووم: »ئ�سرائ�لی گەلی من گە�شتە کۆتا�یی. پاش ئەمە  ئ�نجا �ەزدان 
چ�تر دەستی لێ ناپارێزم!

3 »لەو ڕۆژەدا گۆران��ەکانی پەرستگا دەبن بە ناڵ�ن، تەرمەکان زۆرن و لە هەموو 

شوێنێکدا فڕێدراون، سەراپا ک�ە!« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی بااڵدەستە.

4 ئەی ئەوانەی هەناسەبڕکێتانە بەدوای نەدارانەوە،  
هەتا کۆتا�یی بە هەژارانی زەوی بهێنن،   

گوێتان لەمە بێت:   

5 ئێوە دەڵێن،

  »کەی جەژنی سەرەمانگ بەسەردەچێت
تاکو ئێمە دانەوێڵە بفرۆش�ن،   

  کەی ڕۆژی شەممە تەواو دەبێت،
تاکو گەنم بخە�نە بازاڕەوە؟«   
  بۆ ئەوەی پیێوانە کەم بکەنەوە و

نرخ ز�اد بکەن و   
فێڵ لە تەرازوو بکەن،   

٦ بۆ ئەوەی هەژاران بە ز�و بکڕن و  
نەداران بە جووتێک پیێاڵو و   
بن بێژنگی گەنم بفرۆشن.   

لە�اد  کردەوەکان�ان  »هەتاهەتا�ە  خوارد:  �اقوب  شانازی  بە  سوێندی  7 �ەزدان 

ناکەم.

٨ »ئا�ا لەبەر ئەمە زەوی نالەرزێت و  
هەموو دان�شتووانەکەی ش�وەن ناگێڕن؟   

  هەموو خاکەکە وەک ڕووباری ن�ل هەڵدەکشێت،
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وەک ڕووباری م�سر هەڵدەکشێت و دادەکشێتەوە.«   

٩ �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت:

  »جا لە ن�وەڕۆی ئەو ڕۆژەدا خۆر ئاوا دەکەم و
لە ڕۆژی ڕووناکدا زەوی تار�ک دەکەم.   

 ١٠ جەژنەکانتان دەگۆڕم بە ش�وەن و
هەموو گۆران��ەکانتان بە الوانەوە.   

  جلوبەرگی گوشa دەکەمە بەر هەمووتان و
قژ بەسەرتانەوە ناهێڵم.   

  دە�کەم بە ش�وەنی تاقانە و
کۆتا�ی�ەکەشی وەک ڕۆژێکی تاڵ.«   

 ١١ �ەزدانی بااڵدەست دەفەرموێت: »سەردەمێک دێت،
قاتوقڕی دەنێرمە سەر خاکەکە،   

  نەک قاتوقڕی بۆ نان و ت�نووێتی بۆ ئاو،
بەڵکو بۆ گوێگرتن لە وشەکانی �ەزدان.   

 ١٢ جا لە دەر�ا�ەکەوە بۆ دەر�ا�ەک و
لە باکوورەوە بۆ ڕۆژهەاڵت وێڵ دەبن،   

  بەدوای پە�امی �ەزداندا دەگەڕێن،
بەاڵم نا�دۆزنەوە.   

 ١3 لەو ڕۆژەدا پاک�زە جوانەکان و کوڕە الوەکان
لە ت�نووێت�دا دەبوورێنەوە.   

 ١4 ئەوانەی سوێند بە تاوانی سام�رە دەخۆن و
دەڵێن: ”ئەی دان، بە خوداوەندەکەت کە ز�ندووە…“ و   

”بەو ڕێگا�ەی ب�ری شابەع کە ز�ندووە…“   
  جا دەکەون و

ئ�تر هەڵناستنەوە.«   

ڕووخاندنی ئیسرائیل

 پەروەردگارم ب�نی لەالی قوربانگاکەوە ڕاوەستابوو و فەرمووی:٩ ١

»لە سەری کۆڵەکەکان بدە   
هەتا بەردەرگاکان بلەرنەوە،   

  ب�انشکێنە بەسەر سەری هەموو�اندا و
ئەوانەی لێ�ان ماونەتەوە بە شمشێر دە�انکوژم.   

  کەس�ان لێ هەڵنا�ەت و
a ١٠ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  
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کەس�ش�ان لێ دەرباز نابێت.   
٢ ئەگەر بەرەو ج�هانی مردووان هەڵبکۆڵن،  

لەوێوە دەستم دە�انگرێت؛   
  ئەگەر بۆ ئاسمان�ش سەربکەون،

لەوێوە دا�اندەگرمە خوارەوە؛   
3 ئەگەر لە لووتکەی کارمەل خۆ�ان بشارنەوە،  

لەوێ بە شوێن�اندا دەگەڕێم و دە�انگرم؛   
  ئەگەر لە بنی دەر�ا خۆ�ان لەبەرچاوم بشارنەوە،
لەوێ فەرمان بە مار دەدەم و پیێ�انەوە دەدات.   

4 ئەگەر لەپیێش دوژمنەکان�انەوە ڕاپیێچ کران،  
لەوێ فەرمان بە شمشێر دەدەم و دە�انکوژێت.   

  »چاوەکانم دەبڕمە سەر�ان
بۆ خراپە نەک بۆ چاکە.«   

5 �ەزدان�ش، پەروەردگاری سوپاساالر،  
ئەوەی دەست لە زەوی دەدات، زەوی دەتوێتەوە و   

هەموو دان�شتووانەکەی ش�وەن دەگێڕن،   
  هەموو خاکەکە وەک ڕووباری ن�ل هەڵدەکشێت،

وەک ڕووباری م�سر دادەکشێت.   
٦ ئەوەی لە ئاسمان کۆشکی خۆی بن�اد دەنێت و  

لە زەو�ش بناغەی خۆی دادەمەزرێنێت،   
  ئەوەی بانگی ئاوی دەر�ا دەکات و
بەسەر ڕووی زەو�دا دە�ڕژێنێت،   

ناوی �ەزدانە.   

7 »ئەی نەوەی ئ�سرائ�ل،  
ئا�ا ئێوە بۆ من وەک نەوەی کوش��ەکانa ن�ن؟«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
  »ئا�ا ئ�سرائ�لم لە خاکی م�سرەوە نەهێنا�ە دەرەوە و

فەلەست��ەکان لە کر�تەوە و   
ئارام��ەکان لە ق��رەوە؟   

٨ »بە دڵن�ا�ی�ەوە چاوەکانی �ەزدانی بااڵدەست  
لەسەر پاشا�ەت��ە گوناهبارەکەن.   
  لەناوی دەبەم لەسەر ڕووی زەوی،

بەاڵم بنەماڵەی �اقوب بە تەواوی لەناو نابەم.«   
a 7 کووش واڵتێک بووە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  
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  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
٩ »من فەرمان دەدەم و  

لەنێو هەموو نەتەوەکان بنەماڵەی ئ�سرائ�ل لە بێژنگ دەدەم،   
  وەک چۆن بە بێژنگ لە بێژنگ دەدرێت

بێ ئەوەی دەنکێک بکەوێتە سەر زەوی.   
 ١٠ هەموو گوناهبارانی گەلەکەم

بە شمشێر دەکوژرێن،   
  هەموو ئەوانەی دەڵێن:

”بەاڵ نز�ک نابێتەوە و نا�ەتە ناومان.“   

بنیادنانەوەی ئیسرائیل
 ١١ »لەو ڕۆژەدا چادرە ڕووخاوەکەی داود

هەڵدەدەمەوە.   
  شوورابەندە شکێنراوەکانی بن�اد دەنێمەوە،

ڕووخاو�ی�ەکانی دروستدەکەمەوە،   
وەک ڕۆژانی ڕابردوو بن�ادی دەنێمەوە،   

 ١٢ تاکو ئەوەی دەبنە خاوەنی پاشماوەی نەتەوەی ئەدۆم و
هەموو ئەو نەتەوانەی ناوی من�ان هەڵگرتووە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، ئەوەی ئەم کردارانە ئەنجام دەدات.

١3 �ەزدان دەفەرموێت:

  »سەردەمێک دێت جوت�ار بە سەپان دەگاتەوە و
شێلەری ترێش بە چێنەری تۆو.   

  چ�اکان خۆشاوی ترێی�ان لێ دەتکێت و
هەموو گردەکان�ش لێ�ان دەچۆڕێتەوە.   

 ١4 ڕاپیێچکراوانی ئ�سرائ�لی گەلەکەم دەگەڕێنمەوە.

  »شارە کاولکراوەکان بن�اد دەنێنەوە و تێ�دا ن�شتەجێ دەبن.
ڕەزەمێو دەچێنن و شەرابەکەی دەخۆنەوە،   

باخ دەچێنن و لە بەرەکەی دەخۆن.   
 ١5 لە خاکەکە�اندا دە�انچێنم،

هەرگ�ز لەو خاکەی کە پیێم داون هەڵناکەنرێن.«   
  �ەزدانی پەروەردگارت دەفەرموێت.



١7٠٠عۆبەد�ا ٩



عۆبەد�ا ١7٠١١

عۆبەدیا
بینینەکەی عۆبەدیا

١ ب�ن�نەکەی عۆبەد�ا.

�ەزدانی بااڵدەست سەبارەت بە ئەدۆم ئەمە دەفەرموێت،

  هەواڵێکمان لەال�ەن �ەزدانەوە ب�ست،
نێردراوێک بۆ نەتەوەکان نێردراوە تاکو پیێ�ان بڵێت:   

  »هەستن! هەستن بۆ جەنگ.«

٢ »ئێستا لەنێو گەالندا بچووکت دەکەمەوە،  
تۆ زۆر ڕ�سوا دەب�ت.   

3 ف�زی دڵت هەڵ�خەڵەتاندی،  
،aئەی ن�شتەجێیی نێو کەلێنی تاشەبەرد   

ئەوەی نش�نگەکەت لە بەرزا�ی�دا�ە،   
  ئەوەی لە دڵی خۆتدا دەڵێ�ت:

”کێ دامدەگرێتە سەر زەوی؟“   
4 ئەگەر وەک هەڵۆ بەرز ب�تەوە و  

ئەگەر هێالنەت لەناو ئەستێرەکان دابنێ�ت،   
لەوێوە دەتهێنمە خوارەوە.«   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
5 »ئەگەر دز �ان چەتەی شەوانت بۆ بێت،  
  ئا�ا تەنها ئەوەی پیێو�ست�ان بێت نا�دزن؟

ئەگەر ڕەزبڕتb بۆ بێت   
  ئا�ا هەندێک ترێ بەجێناهێڵن؟
ئای چۆن بە تەواوی بڕا�تەوە!   

٦ ئای ع�سۆ چۆن دەپشکێنرێت!  
گەنج�نە شاردراوەکانی تااڵن دەکرێن!   

7 هەموو هاوپە�مانەکانت هەتا سنوور ڕاو�ان نای،  
هەڵ�انخەڵەتاندی و بەسەرتدا زاڵبوون،   

  ئەوانەی نمەکی تۆ�ان کردبوو داوت بۆ دەنێنەوە،
بەاڵم تۆ تێناگە�ت.«   

a 3 پا�تەختی ئەدۆم ناوی سەلەع بوو، کە هەمان وشەی ع�بر�ی�ە بۆ تاشەبەرد.  

b 5 ڕەزبڕ: ئەوەی بەرهەمی ڕەزی دەبڕێتەوە.  
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٨ �ەزدان دەفەرموێت:  
»ئا�ا لەو ڕۆژەدا،   

  دانا�ان لە ئەدۆم لەناو نابەم،
تێگە�شتووان�ش لە چ�ای ع�سۆ؟   
٩ ئەی تێمان، پاڵەوانەکانت دەتۆقن،  
هەموو ئەوانەی لە چ�ای ع�سۆن   

بە کوشتن لەناودەچن.   
 ١٠ لەبەر ستەمی تۆ لە �اقوبی برات،

ڕ�سوا�یی داتدەپۆشێت،   
بۆ هەتاهەتا�ە لەناودەچ�ت.   
 ١١ ئەو ڕۆژەی تەماشات دەکرد

کاتێک ب�ان��ەکان سامانەکە�ان داگ�ر کرد و   
  نامۆکان هاتنە ناو دەروازەکانی و

لەسەر ئۆرشەل�م ت�روپشک�ان کرد،   
هەروەها تۆش وەک �ەکێک بووی لەوان.   

 ١٢ بەاڵم نابێت بە ڕۆژی کارەساتی براکەت دڵخۆش ب�ت،
�ان لە ڕۆژی لەناوچوونی نەوەی �ەهودا شادمان ب�ت،   

  �ان لە ڕۆژی تەنگانە�اندا شانازی بکە�ت.
 ١3 نابێت بچ�تە ناو دەروازەی گەلەکەم

لە ڕۆژی کارەسات�ان،   
  �ان بە ناخۆش��ەکە�ان دڵخۆش ب�ت

لە ڕۆژی کارەسات�ان،   
  �ان دەستت بۆ سامانەکە�ان درێژ بکە�ت

لە ڕۆژی کارەسات�ان.   
 ١4 نابێت لەسەر دووڕ�انەکان بوەست�ت

بۆ کوشتنی دەربازبووەکان�ان،   
  نابێت هەاڵتووەکان�ان ڕادەست بکە�ت

لە ڕۆژی تەنگانە�اندا.   

 ١5 »ڕۆژی �ەزدانa بۆ هەموو گەالن نز�کە.
هەروەک ئەوەی کردت ئاوات پیێ دەکرێتەوە،   

کردەوەکانت بەسەر خۆت دێتەوە.   
 ١٦ هەروەک لەسەر کێوی پی�رۆزم خواردتانەوە،

  هەموو گەالن بەردەوام جامی سزا دەخۆنەوە؛
  دەخۆنەوە و دەخۆنەوە و

a ١5 ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  



عۆبەد�ا ١7٠3١

  وەک ئەوە�ان لێدێت کە هەرگ�ز نەبووبن.
 ١7 بەاڵم دەربازبوون لەسەر کێوی س��ۆن دەبێت،

پی�رۆز دەبێت،   
بنەماڵەی �اقوب�ش بەشە م�راتی خۆ�ان وەردەگرن.   

 ١٨ بنەماڵەی �اقوب دەبێتە ئاگر و
بنەماڵەی �وسف دەبێتە گڕ؛   

  بنەماڵەی ع�سۆش دەبێتە پووش،
جا گڕ�ان تێبەردەدەن و دە�انخۆن.   

بنەماڵەی ع�سۆ کەس�ان لێ دەرباز نابێت.«   
  ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ١٩ خەڵکی نەقەب
چ�ای ع�سۆ داگ�ر دەکەن،   

  خەڵکی زوورگەکان�ش
خاکی فەلەست��ەکان.   

  دەبنە خاوەنی کێڵگەکانی ئەفرا�م و سام�رە،
بن�ام�ن�ش دەبێتە خاوەنی گلعاد.   

 ٢٠ ئەو کۆمەڵەی ڕاپیێچکراوانی ئ�سرائ�ل کە لە کەنعانن
هەتا سەرەفەند دەست بەسەر خاکەکەدا دەگرن؛   

  ڕاپیێچکراوانی ئۆرشەل�م�ش کە لە سفارەدن
دەست بەسەر شارۆچکەکانی نەقەبدا دەگرن.   

 ٢١ ڕزگارکەرانی خاکەکەش سەردەکەونە سەر کێوی س��ۆن
بۆ فەرمانڕەوا�ەتی لەسەر چ�ای ع�سۆ.   

پاشا�ەت�ش بۆ �ەزدان دەبێت.   
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یونس
هەاڵتنی یونس لە ئەرکەکەی

 فەرما�شتی �ەزدان بۆ �ونسی کوڕی ئەم�تەیa هات، پیێیی فەرموو: ٢ »هەستە ١ ١

بەرز  خراپەکان�ان  چونکە  بکە،  بانگەواز  تێ�دا  و  نە�نەوا  مەزنی  شاری  بۆ  بڕۆ 
بووەتەوە بۆ بەردەمم.«

3 �ونس�ش بۆ ئەوەی لە �ەزدان هەڵبێت دەستی بە گەشتێک کرد بۆ تەرش�ش. 

تەرش�ش،  دەچووە  کە  دۆز�ی�ەوە  کەشت��ەکی  و  �افا  بەندەری  بۆ  چوو  سەرەتا 
لە ڕووی  لەگەڵ�ان بچێتە تەرش�ش و خۆی  ئەوەی  بۆ  بوو،  کرێی�ەکەی دا و سوار 

�ەزدان بدزێتەوە.
4 �ەزدان�ش با�ەکی مەزنی بۆ سەر دەر�اکە نارد و ڕەشەبا�ەکی مەزن لە دەر�اکە 

ترسان،  5 کەشت�وانەکان  بێت.  پارچەپارچە  کەشت��ەکە  بوو  خەر�ک  هەڵ�کرد، 
لەناو  کە  شتانەی  ئەو  کرد،  خۆی  خوداوەندەکەی  بۆ  هاواری  هەر�ەکە�ان 
کەشت��ەکەدا بوون فڕێی�ان دا�ە ناو دەر�اکە، بۆ ئەوەی باری خۆ�ان سووک بکەن.

کەچی �ونس چوو بووە نهۆمی خوارەوەی کەشت��ەکە و پاڵکەوتبوو، لە خەوێکی 
بۆچی  »ئەوە  گوت:  پیێیی  و  چووە الی  لێدەرەکان  سەوڵ  ٦ سەرۆکی  بوو.  قووڵدا 
و  بداتەوە  لێ  ئاوڕمان  بەڵکو  بۆ خوداوەندەکەت،  بکە  هاوار  نوستوو�ت؟ هەستە 

لەناونەچ�ن.«
7 ئ�نجا کەشت�وانەکان بە �ەکتر�ان گوت: »وەرن با ت�روپشک بکە�ن، بۆ ئەوەی 

بزان�ن ئەم بەاڵ�ە بەهۆی کێ�ە.« ئ�تر ت�روپشک�ان کرد و کەوتە سەر �ونس.
٨ لێ�ان پرسی: »پیێمان بڵێ بەهۆی کێ تووشی ئەم بەاڵ�ە بوو�ن؟ ئ�شت چ��ە و 

لەکوێوە هاتوو�ت؟ سەر بە چ خاکێک�ت و لە چ نەتەوە�ەک�ت؟«
٩ ئەو�ش وەاڵمی دانەوە: »من ع�بران�م و لە �ەزدان دەترسم، خودای ئاسمان، 

ئەوەی دەر�ا و وشکان�یی دروستکردووە.«
لێ�ان پرسی: »بۆچی ئەمەت کرد؟«  ١٠ پی�اوەکان ترسێکی زۆر�ان لێ ن�شت و 

پی�اوەکان زان��ان کە لە �ەزدان هەاڵتووە، چونکە پیێشتر پیێیی گوتبوون.
بێتەوە؟« چونکە  هێمن  دەر�اکە  ئەوەی  بۆ  بکە�ن  لێ  »چ�ت  پرسی:  ١١ لێ�ان 

دەر�اکە ز�اتر هەڵدەچوو.
١٢ ئەو�ش وەاڵمی دانەوە: »بمبەن و فڕێمبدەنە ناو دەر�اکەوە، ئ�تر دەر�اکەتان 

مەزنەتان  ڕەشەبا  ئەم  منەوە�ە  بەهۆی  دەزانم  من  چونکە  دەبێتەوە،  هێمن  لێ 
لەسەرە.«

١3 بەاڵم پی�اوەکان ز�اتر و ز�اتر سەوڵ�ان لێدەدا بۆ ئەوەی کەشت��ەکە بگەڕێننەوە 

a ١ بڕوانە دووەم پاشاکان ١4 :٢5.  
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بۆ وشکانی، کەچی نە�انتوانی، چونکە دەر�اکە ز�اتر هەڵدەچوو. ١4 ئ�تر هاوار�ان 
ئەم  گ�انی  لەبەر  لەناونەچ�ن،  با  �ەزدان،  ئەی  »ئای  گوت�ان:  و  کرد  �ەزدان  بۆ 
پی�اوە خوێنی بێتاوانێک مەخەرە ئەستۆمان. ئەی �ەزدان، ئەوەی و�ستت کردت.« 
ئ�تر هاژەی دەر�اکە هێمن  ناو دەر�اکەوە،  فڕێی�ان دا�ە  ١5 ئ�نجا �ونس�ان گرت و 

 aبووەوە. ١٦ پی�اوەکان زۆر لە �ەزدان ترسان و قوربان��ان بۆ �ەزدان سەربڕی و نەزر�ان
کرد.

قووت  �ونس  ئەوەی  بۆ  بوو  گەورە  زۆر  کە  کرد  ئامادە  ماس��ەکی  ١7 �ەزدان�ش 

بدات، ئ�تر �ونس سێ شەو و سێ ڕۆژ لەناو سکی ماس��ەکەدا ما�ەوە.

نزای یونس

کرد، ٢ خۆی  پەروەردگاری  �ەزدانی  بۆ  نزای  ماس��ەکەوە  سکی  لەناو   �ونس  ١

٢ گوتی:

  »لە تەنگانەمدا هاوارم بۆ �ەزدان کرد،
وەاڵمی دامەوە.   

  لەناو سکی ج�هانی مردووانەوە هاوارم کرد،
گوێت لە دەنگم بوو.   

3 فڕێتدامە قوواڵ�یی،  
لەناو جەرگەی دەر�اکان،   

الفاو دەوری دام،   
  شەپۆلەکانت بە لێشاو

دا�ان�ۆش�م.   
4 گوتم: ”لەبەرچاوت دەرکرام،  

بەاڵم دەگەڕێمەوە   
بۆ تەماشاکردنی پەرستگای پی�رۆزت.“   

5 ئاو دەوری دام، تاکو ئەوەی ترس گە�شتە گ�انم،  
قوواڵ�یی دەوری گرتم،   

گ�ای دەر�ا لەسەرم ئااڵ.   
٦ تاکو بنی چ�اکان شۆڕ بوومەوە،  

بۆ هەتاهەتا�ە لە زەوی بەندی کردم.   
  ئەی �ەزدانی پەروەردگارم،

بەاڵم تۆ ژ�انی منت لە ج�هانی مردووان هێنا�ە دەرەوە.   

a ١٦ نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  
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7 »ئەی �ەزدان، کاتێک گ�انم شەکەت بوو،  
تۆم ب�رکەوتەوە،   

  نزاکەم گە�شتە الت،
بۆ پەرستگای پی�رۆزت.   

٨ »ئەوانەی بتی پووچ دەپەرستن  
لە خۆشەو�ستی خودا بۆ خۆ�ان هەڵدەگەڕێنەوە.   

٩ بەاڵم من بە دەنگی ستا�شەوە  
قوربان�ت بۆ سەردەبڕم،   

  ئەوەی نەزرم کردووە بەجێیی دەهێنم.
ڕزگاری لە �ەزدانەوە�ە.«   

١٠ ئ�نجا �ەزدان فەرمانی بە ماس��ەکە دا، ئەو�ش ڕشا�ەوە و �ونسی فڕێدا�ە سەر 

وشکانی.

چوونی یونس بۆ نەینەوا

فەرموو: 3 پیێیی  هاتەوە،  �ونس  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  د�کە  جارێکی   ئ�نجا  ١

پیێیی  دەفەرمووم  پیێت  پە�امەی  ئەو  نە�نەوا،  مەزنی  شاری  بۆ  بڕۆ  ٢ »هەستە 

ڕابگە�ەنە.«
3 �ونس�ش بەو شێوە�ەی �ەزدان پیێیی فەرموو هەستا و چوو بۆ نە�نەوا، نە�نەواش 

4 �ونس  هەبوو.  ڕۆژ  سێ  بە  پیێو�ستی  سەردان�کردنی  بوو،  مەزن  زۆر  شارێکی 
د�کە  ڕۆژی  و گوتی: »چل  کرد  بانگەوازی  ڕۆژەوە  �ەکەم  لە  شارەکە.  ناو  چووە 
نە�نەوا سەرەوژێر دەبێت.« 5 ئ�تر خەڵکی نە�نەوا باوەڕ�ان بە خودا هێنا، بانگەوازی 
ڕۆژووگرتن�ان ڕاگە�اند و جلوبەرگی گوش�انa پۆشی، لە گەورە�انەوە هەتا بچووک�ان.

٦ کارەکە گە�شتەوە پاشای نە�نەوا، ئەو�ش لەسەر تەختەکەی هەستا و کەواکەی 

لەبەر خۆی داکەند، جلوبەرگی گوشی پۆشی و لەسەر خۆڵەمێش دان�شت. 7 ئ�تر 
لە نە�نەوا جاڕدرا و گوترا:

بە فەرمانی پاشا و پی�اوە گەورەکانی:

بچێژن،  ه�چ  مێگەل،  لە  نە  لە گاگەل  نە  ئاژەڵ،  نە  و  نە خەڵک  نابێت 
جلوبەرگی  ئاژەڵەکان  و  خەڵک  ٨ با  بخۆنەوە.  ئاو  و  بخۆن  نان  مەهێڵن 
لە  و  ڕێگا خراپەکانی  لە  هەر�ەکە  با  ب�اڕێنەوە،  لە خودا  زۆر  و  ب�ۆشن  گوش 
ڕەت  سزا�ەکە  خودا  بەڵکو  دەزانێت؟  ٩ کێ  بگەڕێتەوە.  ستەمکار�ی�ەکەی 

بکاتەوە، کڵ�ەی تووڕە�ی�ەکەی دابمرکێتەوە و لەناونەچ�ن.

خراپەکاری  ڕێگای  لە  وا  ب�نی  ب�نی،  ئەوانی  کارەکانی  خودا  ١٠ کاتێک 

a 5 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  



١7٠٨�ونس 3

بەسەر�ان  فەرمووبووی  کە  خراپە�ەی  لەو  بووەوە  پاشگەز  خودا  گەڕاونەتەوە، 
دەهێنێت، ئ�تر نە�کرد.

تووڕەبوونی یونس بەهۆی بەزەیپی یەزدان

و 4 کرد  �ەزدان  بۆ  ٢ نزای  هەستا.  ڕقی  و  کرد  پەست  زۆر  �ونسی  ئەمە   بەاڵم  ١

لە خاکی  نەبوو کە هێشتا  ئەمە قسەی من  ئا�ا  �ەزدان،  ئەی  »ئای  گوتی: 
خۆمدا بووم؟ لەبەر ئەوە هەوڵی هەاڵتنم دا بۆ تەرش�ش، چونکە زان�م تۆ خودا�ەکی 
لە  زۆرە،  نەگۆڕەکەت  و خۆشەو�ست��ە  پشوودرێژ�ت  بەزە�ی�ت،  بە  و  م�هرەبان�ت 
لێ  �ەزدان، گ�انم  ئەی  3 ئێستاش  دەب�تەوە.  پاشگەز  بەسەر خەڵکی  خراپەهێنان 

بستێنە، چونکە مردنم باشترە لە ژ�انم.«
4 �ەزدان�ش فەرمووی: »ئا�ا کارێکی باشە تووڕە ب�ت؟«

5 ئ�نجا �ونس لە شارەکە چووە دەرەوە و لە ڕۆژهەاڵتی شارەکە دان�شت، لەوێ 

کەپرێکی بۆ خۆی دروستکرد و لەژێر سێبەرەکە�دا دان�شت، بۆ ئەوەی بب�نێت چی 
لە شارەکەدا ڕوودەدات. ٦ �ەزدانی پەروەردگار�ش ڕووەکێکی ئامادە کرد و لەسەر 
�ونس بەرزی کردەوە، هەتا ببێتە سێبەر لە سەری، بۆ ئەوەی لە خەمەکەی دەربازی 
بەرەبە�اندا  لە  خودا  7 بەاڵم  بوو.  خۆش  ڕووەکەکە  بە  دڵی  زۆر  �ونس�ش  بکات. 
٨ لە کاتی خۆر  دا و وشکی کرد.  لە ڕووەکەکەی  ئامادە کرد، کرمەکە  کرمێکی 
هەاڵتندا خودا با�ەکی ڕۆژهەاڵتی گەرمی ئامادە کرد، هەتاو لەسەری �ونسی دا و 
گێژی کرد، ئەو�ش داوای مردنی بۆ خۆی کرد و گوتی: »مردنم باشترە لە ژ�انم.«

٩ خوداش بە �ونسی فەرموو: »ئا�ا کارێکی باشە لەبەر ڕووەکەکە تووڕە ب�ت؟«

ئەو�ش گوتی: »بەڵێ، هەتا بڵێیی کارێکی باشە.«
١٠ �ەزدان�ش فەرمووی: »تۆ دڵت بە ڕووەکەکە سووتا کە پیێوەی ماندوو نەبوو�ت 

و بەخێوت نەکردووە، بە �ەک شەو بوو، هەر بە �ەک شەو�ش لەناوچوو. ١١ ئەی 
تێدا�ە،  کەسی  هەزار  ب�ست  و  سەد  لە  ز�اد  کە  مەزنە  شارە  ئەو  نە�نەوا،  باشە 
ڕاست�ان لە چەپی�ان ج�ا ناکەنەوە، هەروەها ئەو هەموو ئاژەڵە زۆرەش کە تێ�دا�ە، 

دڵم پیێ�ان نەسووتێت؟«
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میخا
 پە�امی �ەزدان کە لە سەردەمی �ۆتام و ئاحاز و حەزق�ای پاشا�انی �ەهودا بۆ ١ ١

م�خای مۆرەشەتی هات، ئەو ب�ن�نەی سەبارەت بە سام�رە و ئۆرشەل�م بوو:

٢ ئەی هەموو گەالن، گوێ بگرن،  
زەوی و هەموو ئەوانەی تێ�دان، سەرنج بدەن:   

  پەروەردگار لە پەرستگای پی�رۆز�ەوە،
�ەزدانی بااڵدەست ببێتە شا�ەت بەسەرتانەوە.   

حوکمدان بەسەر سامیرە و ئۆرشەلیم
3 ئەوەتا، �ەزدان لە شوێنی ن�شتەجێبوونی خۆ�ەوە دێتە دەرەوە،  

دادەبەزێت و بەسەر بەرزا�ی�ەکانی زەو�دا دەڕوات.   
4 چ�اکان لە ژێری دەتوێنەوە و  

دۆڵەکان شەق دەبەن،   
  وەک مۆم لەبەردەم ئاگردا،

وەک ئاوی ڕۆ�شتوو بە لێژا�ی�دا.   
5 هەموو ئەمە لەبەر �اخ�بوونی �اقوب،  
لەبەر گوناهی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل.   

  چی هۆکاری �اخ�بوونی �اقوبە؟
ئا�ا سام�رە ن��ە؟   

  ئەی هۆکاری بت�ەرستی بەرزا�ی�ەکانی �ەهودا چ��ە؟
ئا�ا ئۆرشەل�م ن��ە؟   

٦ »لەبەر ئەوە سام�رە کاول و وێران دەکەم،  
دە�کەمە کێڵگەی مێو چاندن.   

  بەردەکانی فڕێدەدەمە ناو دۆڵەکەوە و
بناغەکانی دەردەخەم.   

7 هەموو بتەکانی تێکدەشکێنرێن و  
هەموو کرێیی داوێن��س��ەکەی بە ئاگر دەسووتێنرێت،   

هەموو بتەکانی وێران دەکەم.   
  لەبەر ئەوەی بە کرێیی لەشفرۆشی کۆی کردووەتەوە،

دەدرێتەوە لەشفرۆش.«   



١7١٠م�خا ١

گریان و شیوەن گێڕان
٨ لەبەر ئەوە دەلورێنم و دەالوێنمەوە،  

بەپیێیی پەتی و بە ڕووتی هاتوچۆ دەکەم.   
  وەک چەقەڵ دەلورێنم و

وەک کوندەپەپوو ش�وەن دەگێڕم،   
٩ چونکە بر�نەکەی ساڕێژ نابێت،  

بەڵکو �ەهوداش تووش بوو،   
  گە�شتە دەروازەی گەلەکەم،

هەتا ئۆرشەل�م هات.   
 ١٠ ئەوە لە گەت ڕامەگە�ەنن،

بە ه�چ شێوە�ەک مەگر�یێن،   
aلە بێت عۆفرادا  

خۆت لە خۆڵ بگەوزێنە.   
 ١١ ئەی دان�شتووانی شاف�ر

بە ڕووتی و شەرمەزاری ب�ەڕنەوە،   
  دان�شتووانی چەئەنان دەرنەچن.

بێت ئێچەل دەگر�یێت   
بەاڵم ناتان�ارێزێت.   

 ١٢ دان�شتووانی مارۆت بە ئازارەوە دەتلێنەوە،
بە دڵەڕاوکێوە چارەسەر چاکە دەکەن،   

  چونکە لەال�ەن �ەزدانەوە
بەاڵ بۆ دەروازەی ئۆرشەل�م دابەزی.   

 ١3 ئەی دان�شتووانی الخ�ش،
گال�سکە بە ئەس�ەوە ببەستن،   

  ئێوە �ەکەم�ن شار بوون دوای �اخ�بوونەکانی ئ�سرائ�ل کەوتن،
هەروەها س��ۆنی کچتانb تووشی گوناه کرد.   

 ١4 لەبەر ئەوە د�اری ماڵئاوا�یی دەدەن
بە مۆرەشەت گەت.   

  �ارمەتی لە شارۆچکەکانی ئەکز�ڤەوەc جێیی متمانە ن��ە
بۆ پاشاکانی ئ�سرائ�ل.   

 ١5 داگ�رکەرتان دەهێنمە سەر،

a ١٠ )بێت عۆفرا( واتە )ماڵی خۆڵ(.  

b ١3 دەربڕ�نێکی خوازە�ە بۆ پا�تەخت، مەبەست لە هەموو دان�شتووانی شارەکە�ە.  

c ١4 ئەکز�ڤ واتە هەڵخەڵەتاندنە.  
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،aئەی دان�شتووانی مارێشا   
  ئەوەی شکۆی ئ�سرائ�لە

دێتە عەدوالم.   
 ١٦ سەرتان بتاشن بۆ ش�وەنگێڕان
لەسەر منداڵە نازدارەکانتان،   

  وەک س�سارکە کەچەڵ بن و مووتان بە سەرەوە نەبێ،
چونکە منداڵی ئێوە بە د�ل گ�راوی ڕاپیێچ دەکەن.   

�پیالنی مرۆڤ و �النی خودا

 قوڕبەسەر ئەوانەی ب�ر لە بەدکاری دەکەنەوە و٢ ١

لەناو نوێنەکان�ان پی�الن بۆ خراپە دادەڕێژن!   
  کاتێک ڕووناکی بە�ان دێت جێبەجێیی دەکەن

چونکە لە دەست�ان دێ.   
٢ چاو�ان لە کێڵگەکانە و داگ�ری دەکەن،  

هەروەها لە ماڵەکانە و دەستی بەسەردا دەگرن.   
  دەست بەسەر ماڵی خەڵکدا دەگرن،

تاکو لە م�راتەکەی بێبەشی بکەن.   

3 لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »ئەوەتا من سەبارەت بەم گەلە ب�ر لە بەاڵ دەکەمەوە،
ئەوەی ناتوانن ملتانی لەبەر البدەن.   

  بە لووتبەرز�ی�ەوە هاتوچۆ ناکەن،
چونکە کاتی خراپە دەبێت.   

4 لەو ڕۆژەدا پەندتان بەسەردا هەڵدەدرێت و  
ش�وەن دەگێڕن و دەگوترێ:   

  ”بە تەواوی وێران بوو�ن،
بەشی گەلەکەی منی گۆڕ�وە.   

  چۆن لێیی داماڵ�ن!
کێڵگەکانی ئێمەی بەسەر ناپاکەکاندا دابەش کرد؟“«   

5 لەبەر ئەوە لەنێو کۆمەڵی �ەزداندا کەست نابێت  
بە گور�سی پیێوانە خاکەکە بە ت�روپشک دابەش بکات.   

�پێغەمبەرانی درۆزن
٦ پیێغەمبەرەکان�ان دەڵێن: »پیێشب�نی مەکەن!  

a ١5 لە زمانی ع�بر�دا دەنگی )مارێشا( نز�کەی وشە�ەکی د�کە کە واتە )داگ�رکەر(.  
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دەربارەی ئەم شتانە پیێشب�نی مەکەن،   
ڕ�سوا�ی�مان بەسەردا نا�ەت.«   

7 ئەی بنەماڵەی �اقوب، ئا�ا دروستە خەڵک ب�رسێت:  
»ئا�ا �ەزدان ئارامی لەبەر دەبڕێت؟   

�ان ئەمە کارەکانی ئەوە؟«   

  »ئا�ا وشەکانم باش ن�ن
بۆ ئەوانەی بە ڕێکی هاتوچۆ دەکەن؟   

٨ بەاڵم لەم دوا�ی�ەدا گەلەکەم  
بۆ دوژمنا�ەتی ڕاپەڕ�ن.   

  ئێوە کراس و کەوا پیێکەوە دادەماڵن
لەوانەی بە دڵن�ا�ی�ەوە تێدەپەڕن،   

وەک ئەوانەی لە جەنگ دەگەڕێنەوە.   
٩ ژنانی گەلەکەم دەردەکەن  

لەو مااڵنە�ان کە دڵ�ان پیێیی خۆشە.   
  بەرەکەتەکەم لە منداڵەکان�ان

بۆ هەتاهەتا�ە دەبە�ت.   
 ١٠ هەستن و بڕۆن!

چونکە ئەمە شوێنی حەسانەوە ن��ە،   
  لەبەر ئەوەی گاڵو بوو،

وێران بوو، وێرانبوونێکی خراپ.   
 ١١ ئەگەر درۆزن و چەواشەکار بێت و بڵێت:

”پیێشب�ن�ت بۆ دەکەم، سەبارەت بە شەراب و مەی زۆر دەبێت،“   
ئەوا ئەو دەبێتە پیێغەمبەری ئەم گەلە!   

بەڵێنی ڕزگاری
 ١٢ »ئەی �اقوب، بە دڵن�ا�یی بە تەواوی کۆتدەکەمەوە،

بە دڵن�ا�یی پاشماوەی ئ�سرائ�ل خڕدەکەمەوە.   
،aەک�اندەخەم وەک ڕانە مەڕی ناو پشت�ر�  

وەک ڕانێک لەناو لەوەڕگاکەی،   
ئەم شوێنە پڕ لە خەڵک دەبێت.   

 ١3 کەلێندڕ پیێش�ان دەکەوێت،
دەروازەکە دەشکێنن و لێیی تێدەپەڕن و دێنە دەرەوە.   

  پاشاکەش�ان لەپیێش�انەوە تێدەپەڕێت،
�ەزدان�ش پیێشەنگ�انە.«   

a ١٢ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  
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سەرزەنش�ی ڕابەران و �پێغەمبەران

 گوتم:3 ١

»ئەی سەرکردەکانی �اقوب،   
ئەی ڕابەرانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، گوێ بگرن.   

  ئا�ا بۆ ئێوە ن��ە زان�نی دادپەروەری؟
ئێوە کە ڕقتان لە چاکە�ە و حەز لە خراپە دەکەن،  ٢  

  پیێستی گەلەکەم دادەماڵن و
گۆشت�ان لە ئێسکەکان�ان ج�ا دەکەنەوە؛   

3 ئێوە کە گۆشتی گەلەکەم دەخۆن،  
کەوڵ�ان دەکەن،   

ئێسک�ان دەشکێنن،   
  پارچەپارچە�ان دەکەن وەک بۆ ناو مەنجەڵ،

وەک گۆشتی ناو تاوە.«   

4 ئ�نجا هاوار بۆ �ەزدان دەکەن،  
بەاڵم وەاڵم�ان ناداتەوە.   

  لەو کاتەدا ڕووی خۆی لێ�ان دەشارێتەوە،
لەبەر ئەو خراپانەی کرد�ان.   

5 �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »سەبارەت بە پیێغەمبەرەکان،
ئەوانەی گەلەکەم گومڕا دەکەن،   

  بانگەوازی ئاشتی دەکەن
بۆ ئەوانەی تێر�ان دەکەن،   

  بەاڵم جەنگ لە دژی ئەوانە بەرپا دەکەن
کە تێر�ان ناکەن.   

٦ لەبەر ئەوە شەوێکتان بەسەردا دێت کە ه�چ ب�ن�نێکتان بۆ ئاشکرا ناکرێت،  
تار�ک��ەکی بێ فاڵگرتنەوە.   

  خۆر لە پیێغەمبەرەکان ئاوا دەبێت،
ڕۆژ�ان لێ تار�ک دادێت.   

7 پیێشب�ن�کەران شەرمەزار دەبن،  
فاڵگرەوەکان ڕ�سوا دەبن،   

  هەموو�ان چاوەڕوو�ان نەماوە،
چونکە خودا وەاڵم�ان ناداتەوە.«   

٨ بەاڵم سەبارەت بە من، پڕم لە هێز،  
پڕ لە ڕۆحی �ەزدان،   
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لە دادپەروەری و پاڵەوان�ێتی،   
  تاکو �اخ�بوونەکەی �اقوب بە خۆی ڕابگە�ەنم،

بە ئ�سرائ�ل�ش گوناهەکەی.   

٩ ئەی سەرکردەکانی بنەماڵەی �اقوب،  
ڕابەرانی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، گوێ لەمە بگرن،   

  ئێوە کە قێزتان لە دادپەروەری دەبێتەوە و
هەموو ڕاست��ەک خواروخێچ دەکەن،   

 ١٠ ئێوە س��ۆن بە خوێن بن�اد دەنێن و
ئۆرشەل�م بە ستەم.   

 ١١ ڕابەرەکانی بە بەرت�ل دادوەری دەکەن،
کاه�نەکانی بە کرێ خەڵکی فێردەکەن،   

پیێغەمبەرەکانی بە پارە فاڵ دەگرنەوە.   
  لەگەڵ ئەوەشدا پشت بە �ەزدان دەبەستن و دەڵێن:

»ئا�ا �ەزدان لەنێوانماندا ن��ە؟   
ه�چ بەاڵ�ەکمان بەسەردا نا�ەت.«   

 ١٢ لەبەر ئەوە بەهۆی ئێوەوە
س��ۆن وەک کێڵگە دەکێڵدرێت،   

  ئۆرشەل�م کاول دەبێت،
گردەکەی پەرستگاش دەبێتە دارستانێکی بێ کەڵک.   

کێوی یەزدان

 لە ڕۆژانی کۆتا�ی�دا،4 ١

کێوی پەرستگای �ەزدان   
لەسەر لووتکەی چ�اکان جێگ�ر دەبێت،   

  بەسەر گردەکانەوە بەرز دەبێتەوە و
گەالن بە لێشاو بەرەو الی ئەو دەچن.   

٢ زۆرێک لە نەتەوەکان بەڕێ دەکەون و دەڵێن:

  »وەرن با بەرەو کێوی �ەزدان سەربکەو�ن،
بۆ ماڵەکەی خودای �اقوب.   

  فێری ڕێگاکانی خۆ�مان دەکات،
بۆ ئەوەی بە ڕێچکەی ئەودا بڕۆ�ن.«   

  فێرکردن لە س��ۆنەوە دەردەچێت،
پە�امی �ەزدان�ش لە ئۆرشەل�مەوە.   

3 لەنێو چەند�ن گەل دادوەری دەکات،  
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ناوبژی بۆ نەتەوە بەهێز و دوورەکان دەکات،   
  شمشێرەکان�ان دەکوتنەوە و دە�کەنە گاسن،

ڕمەکان�ش�ان دەکەنە داس.   
  ه�چ نەتەوە�ەک شمشێر لە نەتەوە�ەکی د�کە هەڵناکێشێت،

چ�تر فێری جەنگ نابن.   
4 هەر�ەکە و لەژێر ڕەزەمێوەکەی و  

لەژێر دار هەنج�رەکەی دادەن�شێت،   
  کەس نا�ترسێنێت،

چونکە �ەزدانی سوپاساالر فەرموو�ەتی.   
5 هەر گەلێک ڕێگای خۆی دەگرێتەبەر،  

هەر�ەکە و بە ناوی خوداوەندەکانی خۆ�ەوە؛   
  ئێمەش بە ناوی �ەزدانی پەروەردگارمانەوە

بۆ هەتاهەتا�ە و هەتاسەر ڕێگا دەگر�نەبەر.   

�النی یەزدان
٦ �ەزدان دەفەرموێت:

  »لەو ڕۆژەدا شەلەکان کۆدەکەمەوە و
ڕاپیێچکراوەکان خڕدەکەمەوە،   
هەروەها ئەوانەی سزام داون.   

7 شەلەکان دەکەمە پاشماوە،  
دوورخراوەکان�ش دەکەمە نەتەوە�ەکی بەهێز.   
  �ەزدان�ش لە کێوی س��ۆن پاشا�ەت��ان دەکات

لەو کاتەوە و بۆ هەتاهەتا�ە.   
٨ تۆش ئەی تاوەری پاسەوانی مێگەل،  

ئەی قەاڵی س��ۆنی کچ،   
  هەروەک پیێشتر دەسەاڵتت بۆ دەگەڕێتەوە،

پاشا�ەتی ئۆرشەل�می کچ.«   

٩ ئێستا بۆچی بە هاوارەوە دەگر�ت؟  
بۆچی وەک ژانی منداڵبوون ژانت گرتووە؟   

  ئا�ا پاشات ن��ە،
�ان ڕاوێژکارت مردووە؟   

 ١٠ ئەی س��ۆنی کچ، لەبەر ژان بگەوزێ
وەک ژنی ژانگرتوو،   

  چونکە ئێستا لە شار دێی�تە دەرەوە و
لە دەشتودەر چادر هەڵدەدە�ت.   
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  دەچ�تە بابل،
لەوێ دەرباز دەکرێی�ت.   
  لەوێ �ەزدان دەتکڕێتەوە

لە دەستی دوژمنەکانت.   

 ١١ بەاڵم ئێستا، چەند�ن نەتەوە
لە دژی تۆ کۆدەبنەوە.   
  دەڵێن: »با گاڵو بێت،

با بە د�مەنی س��ۆن دڵخۆش ب�ن.«   
 ١٢ بەاڵم ئەوان نازانن

ب�رکردنەوەی �ەزدان چ��ە،   
  هەروەها لە پالنی ئەو تێناگەن،

چونکە وەک مەڵۆی گەنم بۆ سەر جۆخ�ن کۆی کردنەوە.   
 ١3 »ئەی س��ۆنی کچ، هەستە و پیێشێلی بکە،

چونکە قۆچی ئاسن�نت پیێ دەبەخشم.   
  سمی بڕۆنزت پیێ دەبەخشم و

چەند�ن گەل تەفروتونا دەکە�ت.«   
  دەستکەوتی ناڕەوا�یی ئەوان بۆ �ەزدان تەرخان دەکە�ت،

سامان�ان بۆ پەروەردگاری هەموو ج�هان.   

بەڵێنی دەرکەوتنی فەرمانڕەوایەک لە بێت لەحمەوە

 ئەی شاری سوپاکان، سوپاکانی خۆت کۆبکەرەوە،5 ١

چونکە گەمارۆ دراو�ن.   
  بە گۆچان لە ڕوومەتی

ڕابەری ئ�سرائ�ل دەدەن.   

٢ »بەاڵم تۆ ئەی بێت لەحمی ئەفراتە،  
هەرچەندە لەنێو شارۆچکەکانیa �ەهودا بچووک�ت،   

  بەاڵم �ەکێک لە تۆوە بۆ من دەردەکەوێت
ئەوەی دەبێتە فەرمانڕەوای ئ�سرائ�ل،   

  ڕەچەڵەکی لە دێرزەمانەوە�ە،
لە ئەزەلەوە�ە.«   

3 لەبەر ئەوە �ەزدان گەلەکەی خۆی ڕادەستی دوژمن دەکات  
هەتا ئەو کاتەی ئەوەی ژانی گرتووە منداڵی دەبێت،   

  پاشماوەی براکان�شی دەگەڕێنەوە

a ٢ �ان: هۆزەکانی �ەهودا.  
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بۆ الی نەوەی ئ�سرائ�ل.   

4 جا دەوەستێت و شوانا�ەتی گەلەکەی دەکات  
بە هێزی �ەزدان،   

بە بااڵدەست�یی ناوی �ەزدانی پەروەردگاری خۆی.   
  جا بە ئاسوودە�یی دەژ�ن،

چونکە لەو کاتە مەزنا�ەتی دەگاتە ئەوپەڕی زەوی.   

5 ئەو دەبێتە ئاشتی ئێمە،  
کاتێک ئاشور هێرش بکاتە سەر خاکەکەمان و   

پیێ بنێتە ناو قەاڵکانمان.   
  حەوت شوانی لەسەر دادەنێ�ن،

لەگەڵ هەشت م�ر.   
٦ بە شمشێر شوانا�ەتی خاکی ئاشور دەکەن و  
خاکی نەمرود�ش بە شمشێری هەڵکێشراو.   

  بەاڵم لە ئاشور دەربازمان دەکات،
کاتێک هێرش دەکاتە سەر خاکەکەمان و   

کاتێک پیێ دەنێتە سنوورەکانمان.   

7 پاشماوەی �اقوب  
لەنێو چەند�ن گەل دەبێت،   

  وەک شەونم لەال�ەن �ەزدانەوە،
وەک بارانی بە لێزمەی سەر گژوگ�ا،   

  ئەوەی چاوەڕوانی مرۆڤ ناکات و
بۆ ئادەم�زاد ناوەستێت.   

٨ پاشماوەی �اقوب لەنێو نەتەوەکان،  
لەنێو چەند�ن گەل،   

  وەک شێر لەنێو دڕندەکانی دارستاندا،
وەک جوانە شێر لەنێو ڕانە مەڕدا،   

  ئەوەی ب�ەڕێتەوە دە�شێلێت و پەالماری دەدات،
کەس ن��ە لە دەستی دەربازی بکات.   
٩ دەستت بەسەر ناحەزانت زاڵ دەبێت و  

هەموو دوژمنەکانت لەناودەچن.   

١٠ �ەزدان دەفەرموێت:

  »لەو ڕۆژەدا ئەس�ەکانت لەنێو خۆت لەناودەبەم و
گال�سکەکانت ڕ�شەکێش دەکەم.   
 ١١ شارەکانی خاکەکەت لەناودەبەم و
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هەموو قەاڵکانت تێکدەدەم.   
 ١٢ ئەو جادووگەر�ی�ەی کە دە�کە�ت لەناوی دەبەم و

لەمەودوا ناتوان�ت نوشتە بکە�ت.   
 ١3 بتە داتاشراوەکانت لەناودەبەم و

لەگەڵ هەموو بەردە تەرخانکراوەکانتa لەناوەڕاستت،   
  ئ�تر کڕنۆش نابە�ت

بۆ دەستکردی دەستەکانت.   
 ١4 ستوونە ئەشێراکانتb لەنێوتدا هەڵدەکێشم و

شارەکانت وێران دەکەم.   
 ١5 بە تووڕە�یی و هەڵچوونەوە تۆڵە دەکەمەوە
لەو گەالنەی گوێڕا�ەڵی من نەبوون.«   

سکااڵی یەزدان لە دژی ئیسرائیل

 گوێ بگرن لەوەی �ەزدان دەفەرموێت:٦ ١

»هەستە، بڕۆ لەالی چ�اکانەوە سکااڵ بکە،   
با گردەکان گوێی�ان لێبێت کە چی دەڵێ�ت.   

٢ »ئەی چ�اکان، گوێ لە سکااڵی �ەزدان بگرن،  
ئەی بناغە هەم�شە�ی�ەکانی زەوی، ئێوەش گوێ بگرن!   

  چونکە سکااڵی �ەزدان لە گەلەکە�ەتی،
داواکەی لە دژی ئ�سرائ�لە.   

3 »ئەی گەلەکەم، چ�م لێت کردووە؟  
بە چی ن�گەرانم کردوو�ت؟ وەاڵمم بدەوە!   

4 من لە خاکی م�سرەوە دەرمهێنا�ت،  
لە خاکی کۆ�ال�ەتی تۆم کڕ�ی�ەوە.   

  من موسام بۆ ناردی ڕابەرا�ەت�ت بکات،
هەروەها هارون و مر�ەم�ش.   

5 ئەی گەلەکەم، ب�هێنەرەوە �ادت  
باالقی پاشای مۆئاب پی�النی چی گێڕا و   
بەلعامی کوڕی بەعۆر چی وەاڵم دا�ەوە.   

  گەشتەکەت لە شەت�مەوە تاکو گلگال بهێنەرەوە �ادت،
تاکو کارە ڕاستودروستەکانی �ەزدان بزان�ت.«   

a ١3 بەردی بە ستوونی دانراو بۆ پەرستن. بڕوانە دواوتار ١٦ :٢١ -٢٢.  

b ١4 ستوونە ئەشێرا: هێمای خواژنە. بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١١ :5  .  



م�خا ١7١٩٦

٦ بە چی بچمە بەردەمی �ەزدان و  
بۆ خودای پا�ەبەرز بچەمێمەوە؟   

  ئا�ا بە قوربانی سووتاندن بچمە بەردەمی،
بە گوێرەکەی تەمەن �ەک ساڵە؟   

7 ئا�ا �ەزدان بە هەزاران بەران و  
بە دە�ان هەزار ڕووبار لە ڕۆن ڕازی دەبێت؟   
  ئا�ا نۆبەرەکەم لە ج�اتی �اخ�بوونەکەم بدەم،

بەری لەشم لە ج�اتی گوناهی خۆم؟   
٨ ئەی مرۆڤ، �ەزدان پیێیی ڕاگە�اند�ت کە چی چاکە و  

داوای چ�ت لێدەکات:   
  دادوەری بەجێبهێنە و حەزت لە خۆشەو�ستی نەگۆڕ بێت و

بە بێف�زی لەگەڵ خوداکەت هاتوچۆ بکە�ت.   

تاوان و سزای ئیسرائیل
٩ ئەگەر ئێوە دانان لە ناوی خودا بترسن!  

دەنگی �ەزدان بانگەواز بۆ شارەکە دەکات:   
»ئەی گەل و ئەوانەی لە شار کۆدەبنەوە، گوێ بگرن!   

 ١٠ ئەی ماڵی خراپەکار، ئا�ا هێشتا گەنج�نەی داهاتی ناڕەوا�ی�تان لەب�ر دەکەم؟
ئا�ا ئێفەیa ناتەواو کە نەفرەت لێکراوە لە�ادی دەکەم؟   

 ١١ ئا�ا ئەوانەی تەرازوو�ان درۆ�ە بێتاوان�ان دەکەم،
ئەوانەی فێڵ لە توورەکەی کێش دەکەن؟   

 ١٢ دەوڵەمەندەکانی ستەمکارن،
دان�شتووانەکەشی قسەی درۆ دەکەن و   

بە زمان�ان فێڵ دەکەن.   
 ١3 لەبەر ئەوە خەر�کم سزاتان دەدەم،

لەبەر گوناهەکانتان وێرانتان دەکەم.   
 ١4 ئێوە دەخۆن و تێر نابن،

گەدەتان هەردەم بەتاڵ دەبێت.   
  ئەمبار دەکەن، بەاڵم ه�چ نامێنێتەوە،

چونکە ئەوەی ما�ەوە دە�دەمە شمشێر.   
 ١5 ئێوە دەچێنن و نادورنەوە،

زە�توون دەگوشن و بە ڕۆنەکەی خۆتان چەور ناکەن،   
ترێ دەگوشن و لە شەرابەکەی ناخۆنەوە،   

a ١٠ ئێفە �ەکە�ەکی کێشە، ب�ست و دوو ل�تر بوو.  
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 ١٦ چونکە فەرزەکانی عۆمریa و
هەموو نەر�تەکانی بنەماڵەی ئەحاڤتان بەجێهێناوە و   

ڕێگای ڕاوێژەکانی ئەوانتان گرتووەتەبەر.   
  لەبەر ئەوە وێرانتان دەکەم و

دان�شتووانەکەت دەکەمە ما�ەی گاڵتەجاڕی و   
تانە و تەشەری نەتەوەکان.«   

ناخۆشی ئیسرائیل

 قوڕبەسەرم!7 ١

وەک کەسێکم لێهات لە هاو�ندا بەر بڕنێت،   
وەک چن�نەوەی ڕەزەمێو.   

  نە هێشووە ترێ بۆ خواردن هە�ە،
نە هەنج�ری �ەکەم بەر کە نەوسم ئارەزووی دەکات.   

٢ خواناس لە خاک لەناوچوو،  
کەسێکی سەرڕاست لەنێو خەڵکدا نەماوە.   

  هەموو بۆ خوێنڕشتن خۆ�ان ماتداوە،
هەر�ەکە و براکەی خۆی بە تۆڕ ڕاودەکات.   

3 بۆ خراپە هەردوو دەستەکان�ان چاالکن،  
م�ر داوای د�اری دەکات،   
  دادوەر بەرت�ل وەردەگرێت،

بەهێز بە ئارەزووی خۆی قسە دەکات   
پیێکەوە دە�ڕێسن.   

4 چاکتر�ن�ان وەک وشترالووکە و  
ڕاستتر�ن�ان وەک پەرژ�نی دڕکە.   
  ڕۆژی سزادانی خودا بۆ تۆ هات،

ئەو ڕۆژەی کە چاودێرەکانتb هاوار دەکەن بۆ ئاگادارکردنەوە.   
ئێستا کاتی سەرلێشێواندنی ئێوە�ە.   

5 متمانە بە برادەر مەکە و  
پشت بە دۆست مەبەستە.   

  نهێن�ت ب�ارێزە
تەنانەت لە ژنەکەشت کە لە باوەشت پاڵکەوتووە،   

٦ چونکە کوڕ سووکا�ەتی بە باوکی دەکات،  
کچ لە دا�کی ڕاستدەبێتەوە،   

a ١٦ عۆمری باوکی ئەحاڤ بوو، هەردووک�ان گەلی خودا�ان بۆ بت�ەرستی هاندا. بڕوانە ١ پاشا�ان ١٦ :٢3 -٢٦.  

b 4 مەبەست لە پیێغەمبەرەکان.  
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  بووک لە خەسووی؛
دوژمنی مرۆڤ لە خانەوادەکەی خۆی دەبێت.   

7 بەاڵم من چاوم لەسەر �ەزدان دەبێت،  
چاوەڕوانی خودای ڕزگار�م دەکەم،   

خودام گوێم لێ دەگرێت.   

ئیسرائیل هەڵدەس�پێپ�ەوە
٨ ئەی دوژمنەکەم، بە نسکۆی من دڵخۆش نەب�ت!  

چونکە ئەگەر بکەوم، هەڵدەستمەوە،   
  ئەگەر لە تار�ک�دا دان�شم،

�ەزدان ڕووناک��ە بۆم.   
٩ لەبەر ئەوەی لە دژی ئەو گوناهم کرد،  

بەرگەی تووڕە�یی �ەزدان دەگرم،   
  تاوەکو بەرگری لە داواکەم دەکات و

مافی من دێتە دی.   
  دەمهێنێتە دەرەوە بۆ ناو ڕووناکی،

ڕاستودروستی ئەو دەب�نم.   
 ١٠ ئ�نجا دوژمنەکەم تەماشا دەکات و

شەرمەزاری دا�دەپۆشێت،   
  ئەوەی پیێیی دەگوتم:

»کوا �ەزدانی پەروەردگارت؟«   
  چاوەکانم تەماشای کەوتنی دەکەن،

تەنانەت ئێستاش دەشێلرێت   
وەک قوڕی شەقامەکان.   

 ١١ ڕۆژی بن�ادنانی د�وارەکانت دێت،
ڕۆژی فراوانکردنی سنوورەکانت.   

 ١٢ لەو ڕۆژەدا خەڵک دێنە الت،
لەالی ئاشور و لە شارەکانی م�سرەوە،   

  تەنانەت لە م�سرەوە هەتا فورات
لە دەر�اوە بۆ دەر�ا و   

لە چ�اوە بۆ چ�ا.   
 ١3 زەوی لەبەر دان�شتووانەکەی وێران دەبێت،

بەهۆی کردەوەکان�ان.   
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نوێژ و س�ایشکردن
 ١4 بە گۆچانەکەت شوانا�ەتی گەلەکەت بکات،

مێگەلی م�راتەکەت،   
  ئەوەی بە تەنها لە دارستان ن�شتەجێ�ە

لەناوەڕاستی ڕەزەکان.   
  با لە باشان و گلعاد بلەوەڕێن

وەک ڕۆژگاری کۆن.   

 ١5 »وەک ڕۆژانی هاتنەدەرەوەت لە خاکی م�سر،
کاری سەرسوڕهێنەر�ان ن�شان دەدەم.«   

 ١٦ نەتەوەکان تەماشا دەکەن و شەرمەزار دەبن،
سەرباری هەموو پاڵەوان��ەت��ەکە�ان.   

  دەست دەخەنە سەر دەم�ان
گوێی�ان کەڕ دەبێت.   

 ١7 وەک مار خۆڵ دەلێسنەوە،
وەک خشۆکەکانی زەوی.   

  بە لەرزەوە لە قەاڵکان�ان دێنە دەرەوە،
بۆ الی �ەزدانی پەروەردگارمان دێن و دەتۆقن،   

لە تۆ دەترسن.   
 ١٨ کێ خودا�ەکی وەک تۆ�ە،
کە لە تاوان دەبوورێت و   

لە �اخ�بوونی پاشماوەی گەلەکەت خۆشدەبێت؟   
  هەتاسەر تووڕە�یی خۆت هەڵناگر�ت،

چونکە بە خۆشەو�ست��ە نەگۆڕەکەت دڵخۆش�ت.   
 ١٩ دەگەڕێی�تەوە و بەزە�ی�ت پیێماندا دێتەوە،

تاوانەکانمان دەخە�تە ژێر پیێتەوە و   
هەموو گوناهەکانمان فڕێدەدە�تە ناو قوواڵ�یی دەر�ا.   

 ٢٠ دڵسۆزی بۆ �اقوب پی�شان دەدە�ت،
خۆشەو�ستی نەگۆڕ بۆ ئ�براه�م،   

  ئەوەی سوێندت بۆ باوباپی�رانمان خوارد
هەروەک ڕۆژگاری کۆن.   



ناحوم ١7٢3١

ناحوم
 سروشێکa سەبارەت بە نە�نەوا، پەڕتووکی ب�ن�نەکەی ناحومی ئەلقۆشی:١ ١

تووڕەیپی خودا لە دژی نەینەوا
٢ �ەزدان خودا�ەکی ئ�رەدارb و تۆڵەسێنەرە،  

�ەزدان تۆڵەسێنەر و زۆر تووڕە�ە.   
  �ەزدان تۆڵەسێنەرە لە ناحەزانی و

هەڵچوونی لە دژی دوژمنانی بەردەوامە.   
3 �ەزدان پشوودرێژە و توانای مەزنە،  

بەاڵم چاو لە گوناه ناپۆشێت.   
  ڕێگای �ەزدان لەناو گەردەلوول و ڕەشەبادا�ە،

هەور تۆزی پیێ�ەکان�ەتی.   
4 دەر�ا سەرزەنشت دەکات و وشکی دەکات،  

هەموو ڕووبارەکان بێ ئاو دەکات.   
  باشان و کارمەل س�س دەکات،
خونچەی لوبنان س�س دەبێت.   

5 چ�اکان لەبەر ئەو دەلەرزن و  
گردەکان دەتوێنەوە.   

  زەوی لە ئامادەبوونی ئەو دەهەژێت،
ج�هان و هەموو دان�شتووانەکەی.   

٦ کێ لەبەردەم تووڕە�یی ئەو خۆی ڕادەگرێت؟  
کێ بەرگەی جۆشی تووڕە�یی ئەو دەگرێت؟   

  هەڵچوونی وەک ئاگر دەڕژێت و
تاشەبەردەکان لەبەردەمی دەشکێن.   

7 �ەزدان چاکە،  
لە ڕۆژی تەنگانە قەاڵ�ە.   

  با�ەخ بەوانە دەدات کە پشتی پیێ دەبەستن،
بەاڵم بە تۆفانێکی گەورە  ٨  

  بە تەواوی کۆتا�یی بە نە�نەوا دەهێنێت،
دوژمنەکانی بەرەو تار�کی ڕاودەنێت.   

a ١ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b ٢ واتای حەسوود، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  



١7٢4ناحوم ١

٩ ب�ر لە چی دەکەنەوە لە دژی �ەزدان؟  
ئەو کۆتا�یی پیێدەهێنێت،   

کارەسات دوو جار بەرپا نابێت.   
 ١٠ ئەوان وەک دڕک لێک دەئاڵێن،

بە شەرابەکە�ان سەرخۆش دەبن،   
هەموو�ان وەک کای وشک دەسووتێن.   

 ١١ ئەی نە�نەوا، �ەکێک لە تۆوە دەردەکەوێت،
ئەوەی ب�ر لە خراپە دەکاتەوە لە دژی �ەزدان،   

ڕاوێژکاری بەدکار�ی�ە.   

١٢ �ەزدان ئەمە دەفەرموێت:

  »هەرچەندە بەهێز و زۆر�شن،
بەاڵم دەبڕێنەوە و بەسەردەچن.   

  ئەی �ەهودا، هەرچەندە زەل�لم کرد�ت
بەاڵم ئ�تر زەل�لت ناکەم.   

 ١3 ئێستاش ئەو ن�رەیa کە لەسەر تۆی دا�انناوە دە�شکێنم،
کۆتەکانت لێ دەکەمەوە.«   

 ١4 ئەی نە�نەوا، �ەزدان سەبارەت بە تۆ فەرمانی داوە:
»ه�چ نەوە�ەک نامێنێت ناوی تۆی هەڵگرتبێت.   

  بتە داتاشراو و لەقاڵبدراوەکان
لە پەرستگای خوداوەندەکانت ڕ�شەکێش دەکەم.   

گۆڕت بۆ هەڵدەکەنم، چونکە تۆ شا�انی ژ�ان ن�ت.«   

 ١5 ئەوەتا لەسەر چ�اکانە
پیێ�ەکانی مزگێن�دەر،   

ئاشتی ڕادەگە�ەنێت!   
  ئەی �ەهودا، جەژنەکانت بگێڕە،

نەزرەکانتb بەجێبهێنە،   
  ئ�تر بەدکاران داگ�رت ناکەن،

بەڵکو بە تەواوی بنبڕ دەبن.   

a ١3 مەبەستی لە بارگران��ە.  

b ١5 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  



ناحوم ١7٢5٢

�اشایەتی نەینەوا دەڕووخێنرێت

 ئەی نە�نەوا، پەالماردەر لە دژی تۆ هات.٢ ١

قەاڵکە ب�ارێزە،   
چاودێری ڕێگاکە بکە،   

بازووی لێ هەڵبکە،   
توانای زۆر بخەرە گەڕ!   

٢ �ەزدان سەروەری �اقوب دەگەڕێنێتەوە  
وەک سەروەری ئ�سرائ�ل،   

  هەرچەندە تااڵنکەران تااڵن�ان کردن و
ڕەزەمێوەکان�ان تێکدان.   

3 قەڵغانی پاڵەوانەکانی ئاڵ هەڵگەڕاون،  
قارەمانەکانی لە بەرگی سووردان،   

  لە ڕۆژی خۆ ئامادەکردن�اندا
پۆاڵی گال�سکەکان بر�سکە دەداتەوە،   

ئەو ڕمانەی لە دار سنەوبەر دروستکراون دەلەرنەوە.   
4 گال�سکەکان لە شەقامەکان ت�ژڕەون،  

لە گۆڕەپانەکان سەرەڕۆن.   
  د�مەن�ان وەک مەشخەڵە،

وەک بروسک غار دەدەن.   

5 نە�نەوا پاڵەوانەکانی بانگ دەکات،  
بەاڵم ساتمە دەکەن و لە ڕۆ�شتن�اندا دەکەون.   

  پەلە دەکەن بۆ الی شووراکانی و
قەڵغانەکان ئامادە کراون.   

٦ دەروازەکانی ڕووبار دەکرێنەوە و  
کۆشکەکە دەڕمێت.   

7 بە فەرمانی خودا بە د�ل دەگ�رێت و  
ڕاپیێچ دەکرێت.   

  کەن�زەکانی هەروەک کۆتر دەگمێنن،
سنگ�ان دەکوتن.   

٨ نە�نەوا وەک حەوزێکی وشکبووە.  
هاوار دەکەن، »ڕاوەستن! ڕاوەستن!«   

بەاڵم کەس ئاوڕ ناداتەوە.   
٩ »ز�و تااڵن بکەن!  
زێڕ تااڵن بکەن!   



١7٢٦ناحوم ٢

  گەنج�نەکانی لەبن نا�ەن،
پڕە لە گەوهەری بەهادار.«   

 ١٠ چۆڵ و تااڵنکراو و داماڵراوە،
دڵ دەتوێتەوە و ئەژنۆکان شلن،   

هەموو�ان دەلەرزن، ڕەنگ�ان دەپەڕێت.   

 ١١ کوا النەی شێرەکان،
لەوەڕگای بەچکە شێران؟   

  لەوێدا شێر و شێرە مێ دەگەڕان
لەگەڵ بەچکە شێر، ه�چ شتێک نە�دەترساندن.   

 ١٢ شێر بۆ پیێو�ستی بەچکەکانی پەالماری دەدا و
نێچ�رەکەی بۆ شێرە مێ�ەکەی دەخنکاند،   

  ئەشکەوتەکەی پڕ دەکرد لە نێچ�ر،
النەکان�شی لەوانەی پەالماری داون.   

 ١3 �ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت:
»من لە دژی تۆم.   

  گال�سکەکانت دەسووتێنم و دەبنە دووکەڵ،
بەچکە شێرەکان�شت شمشێر دە�انخوات و   

  نێچ�رت لەسەر زەوی لێ دەبڕم.
ئ�تر دەنگی نێردراوەکانت ناب�سترێن.«   

قوڕبەسەر نەینەوا

 ئەی شاری خوێن، قوڕبەسەرت،3 ١

سەراپای درۆ�ە،   
  پڕ لە تااڵنە،

نێچ�ری لێ نابڕێت!   
٢ شر�قەی قامچی،  

خشەخشی چەرخ،   
  غاردانی ئەسپ و

هەڵبەز�نی گال�سکە!   
3 سوارەکان پیێشدەکەون،  

بڵێسەی شمشێر و   
بروسکەی ڕم!   

  زۆری بر�نداران و
زۆری کوژراوان،   

  تەرمی بێشومار،



ناحوم ١7٢73

خەڵکی ساتمە لە تەرمەکان دەکەن.   
4 هەموو ئەمانە لەبەر زۆری داوێن��سی لەشفرۆشەکە�ە،  

ڕوخسار جوان و جادووگەرە گەورەکە،   
  ئەوەی بە داوێن��س��ەکەی نەتەوەکانی کردە کۆ�لە،

بە جادووگەر�ی�ەکەی خێڵەکان.   

5 �ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت: »من لە دژی تۆم.  
دامێنت هەڵدەبڕم بۆ سەر ڕووت،   
  ڕووت�ت پی�شانی نەتەوەکان دەدەم و

پاشا�ەت��ەکان�ش شەرمەزار�ت دەب�نن.   
٦ پی�سا�یی فڕێدەدەمە سەرت،  

ڕ�سوات دەکەم و   
دەتکەمە د�مەنێکی گاڵتەجاڕی.   

7 جا هەرکەسێک بتب�نێت لێت ڕادەکات و دەڵێت:  
”نە�نەوا کاول بوو، کێ بۆی دەگر�یێت؟“   

لەکوێ کەسێک بب�نمەوە دڵنەوا�ی�ت بکات؟«   

٨ ئا�ا لە ت�ب چاکتر�ت،  
دان�شتووی سەر ن�ل،   
ئاو چواردەوری دابوو؟   

  ئەوەی ڕووبارەکە دە�ی�اراست،
ئاوەکان شوورای بوون.   

٩ کوشa و م�سر هێزی لە ڕادەبەدەری بوون،  
  پووت و ل�ب��ەکان هاوپە�مانی بوون.

 ١٠ بەاڵم ئەو بە د�ل گ�را و
ڕاپیێچ کرا،   

  منداڵەکانی پارچەپارچە کران
لەسەر سووچی هەموو شەقامێک.   
  لەسەر پی�اوماقواڵنی ت�روپشک کرا و

هەموو گەورە پی�اوانی کۆت و زنج�ر کران.   
 ١١ هەروەها تۆش سەرخۆش دەب�ت،

خۆت دەشار�تەوە و   
لە پەنا�ەک دەگەڕێی�ت لە دەستی دوژمن.   

 ١٢ هەموو قەاڵکانت وەک داری هەنج�رن
بە �ەکەم بەرەوە،   

a ٩ واڵتێک بووە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  



١7٢٨ناحوم 3

  کە بتەکێن بەردەبنەوە
بۆ ناو دەمی ئەو کەسەی دە�خوات.   

 ١3 تەماشای سەربازەکانت بکە،
هەموو�ان وەک ژنن!   

  دەروازەکانی خاکەکەت
بۆ دوژمنانت دەخرێنە سەر پشت،   

ئاگر شمش�رەیa دەروازەکانت هەڵدەلووشێت.   

 ١4 ئاو بکێشەوە بۆ کاتی گەمارۆدراو�ت،
قەاڵکانت بەهێز بکە!   

  بڕۆ ناو قوڕەوە،
قوڕ بشێلە و   

خشتبڕەکانت توندوتۆڵ بکە!   
 ١5 لەوێدا ئاگر دەتخوات،

شمشێر دەتبڕێت و   
وەک پۆلە کوللە دەتخوات.   

  وەک پۆلە کوللە ز�ادبە،
ز�ادبە وەک پیێکوڕە!   

 ١٦ بازرگانەکانی خۆت
لە ئەستێرەکانی ئاسمان زۆرتر کرد،   

  بەاڵم وەک کوللە خاکەکە ڕووت دەکەنەوە و دەفڕن.
 ١7 پاسەوانەکانت وەک کوللەن،

ئەفسەرەکانت وەک ڕەوە کوللەن،   
کە لە ڕۆژێکی سارد لەسەر د�وار هەڵن�شتوون،   

  بەاڵم کە خۆر هەڵهات دەفڕن،
کەس نازانێ بەرەو کوێ چوون.   

 ١٨ ئەی پاشای ئاشور، شوانەکانت خەوتن،
گەورە پی�اوانت پاڵکەوتن پشوو بدەن.   

  گەلەکەت لەسەر چ�اکان پەرتەوازە بوون،
کەس ن��ە کۆ�ان بکاتەوە.   

 ١٩ شکانەکەت ناگ�رێتەوە،
بر�نەکەت ساڕێژ نابێت.   

  هەموو ئەوانەی هەواڵی تۆ دەب�ستن
لە خۆش�دا چەپڵە لێ دەدەن،   

a ١3 شمش�ر، پارچە دارێک بووە لە ج�اتی قوفڵ لە دواوەی دەرگا بە شێوەی ئاسۆ�یی دانراوە بۆ داخستنی دەرگا.  



ناحوم ١7٢٩3

  چونکە کێ نە�چێشتووە
خراپەی بەردەوامی تۆ؟   



١73٠حەبەقوق 3



حەبەقوق ١73١١

حەبەقوق
 ئەو سروشەیa کە بۆ حەبەقوقی پیێغەمبەر هات.١ ١

سکااڵی حەبەقوق
٢ ئەی �ەزدان، هەتا کەی هانات بۆ بهێنم و  

تۆش گوێ ناگر�ت؟   
  هەتا کەی لە دەست ستەم هاوارت بۆ دەهێنم و

تۆش ڕزگار ناکە�ت؟   
3 بۆ چی ناڕەوا�ی�م پی�شان دەدە�ت؟  
بۆ چی بەرگەی خراپە دەگر�ت؟   

  وێرانکردن و ستەم لەبەردەممە،
ناکۆکی و ڕکابەری سەرهەڵدەدات.   

4 لەبەر ئەوە تەورات لەکارخراوە و  
دادپەروەری قەد سەرکەوتوو نابێت.   

  خراپەکار گەمارۆی کەسی ڕاستودروستی دا،
لەبەر ئەوە دادپەروەری دەشێوێنرێت.   

وەاڵمی یەزدان
5 »تەماشای نەتەوەکان بکەن و سەرنج بدەن،  

بە تەواوی سەرسام بن،   
  چونکە لە سەردەمی ئێوەدا کارێکی وا دەکەم،

ئەگەر باس بکرێت باوەڕ ناکەن.   
٦ من بابل��ەکانb هەڵدەستێنمەوە،  

گەلێکی دڵڕەق و بە پەلە،   
  بە فراوانی زەوی ڕێگای گرتووەتەبەر،

بۆ داگ�رکردنی ئەو نش�نگانەی کە هی خۆی ن��ە.   
7 تۆقێنەر و ترسێنەرە،  

خۆ�ان حوکم دادەنێن و   
شکۆی خۆ�ان دەسەپیێنن.   

٨ ئەس�ەکان�ان لە پڵنگ بەتاوترن و  
لە گورگی ئێواران توندوت�ژترن،   

a ١ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b ٦ ع�بری: کلدان��ەکان؛ لەژێر سەرکردا�ەتی نەبوخودنەسری دووەم بوون.  



١73٢حەبەقوق ١

  سوارەکانی بە پڕتاوی
لە دوورەوە دێن،   

  وەک هەڵۆ�ەکی بە پەلە بۆ خواردن دەفڕن.
هەموو بۆ ستەمکاری دێن،  ٩  

  ئاپۆرەکە�ان وەک بای ڕۆژهەاڵت بەرەو پیێش دەچێت،
وەک لم د�ل کۆدەکەنەوە.   

 ١٠ گاڵتە بە پاشا�ان دەکەن و
م�ران دەکەنە گاڵتەجاڕ،   

  بە هەموو شارێکی قەاڵبەند پیێدەکەنن،
خۆڵ دەکەنە گرد و دە�گرن.   

 ١١ ئ�نجا وەک با هەڵدەکەن و دەڕۆن،
تاوانبارن، هێزی خۆ�ان دەپەرستن.«   

دووەم سکااڵی حەبەقوق
 ١٢ ئەی �ەزدان، ئا�ا تۆ لە ئەزەلەوە ن�ت؟

خودای من، پی�رۆزەکەم، تۆ هەرگ�ز نامر�ت.   
  ئەی �ەزدان، بابل��ەکانت بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکانت دانا،

ئەی تاشەبەرد، ئەرکی سزادانت بەوان س�اردووە.   
 ١3 چاوەکانت لەوە پاکترن تەماشای خراپە بکەن،

ناتوان�ت بەرگەی خراپەکاری بگر�ت.   
  کەواتە بۆچی بەرگەی ناپاکەکان دەگر�ت؟

بۆچی بێدەنگ دەب�ت کاتێک بەدکار کەسێکی لە خۆی ڕاستودروستتر    
قووت دەدات؟

 ١4 مرۆڤ وەک ماسی دەر�ا لێدەکە�ت،
وەک بوونەوەری ئاوی کە فەرمانڕەوای ن��ە.   

 ١5 دوژمنی خراپەکار بە قوالپەکەی هەمووان سەردەخات،
بە تۆڕەکەی ڕاو�ان دەکات،   

  لەناو تۆڕەکەی کۆ�ان دەکاتەوە،
لەبەر ئەوە شاد و دڵخۆشە.   

 ١٦ هەر لەبەر ئەوەش قوربانی بۆ تۆڕەکەی سەردەبڕێت و
بخووری بۆ دەسووتێنێت،   

  چونکە بەهۆی تۆڕەکە�ەوە خۆش ڕادەبوێرێت و
خواردنەکەی چەورە.   

 ١7 هەتا کەی بەردەوام دەبێ لەوەی بە تۆڕەکەی ڕاو بکات،
بە بێ بەزە�یی نەتەوەکان لەناوببات؟   



حەبەقوق ١733٢

 لە خاڵی چاودێر�کردنەکەم دەوەستم و٢ ١

سەردەکەومە سەر قوللەی چاودێری،   
  چاوەڕێ دەکەم تاکو بزانم �ەزدان چ�م پیێ دەڵێت و

بۆ وەاڵمی ئەو سکااڵ�ە چی بڵێم.   

وەاڵمی یەزدان
٢ ئ�نجا �ەزدان وەاڵمی دامەوە و فەرمووی:

  »سروشەکەa بنووسەوە و
لەسەر تابلۆ هەڵ�بکۆڵە،   

تاکو پە�امنێر بە دروستی پە�امەکە بگە�ەنێت،   
3 چونکە سروشەکە بۆ کاتی د�ار�کراوە،  

باسی کۆتا�یی دەکات و   
درۆ ناکات.   

  ئەگەر درێژەی کێشا چاوەڕێیی بکە،
چونکە بێگومان دێت و دواناکەوێت.   

4 »تەماشا، دوژمنb خۆی گف کردووەتەوە،  
ئارەزووەکانی ڕەوا ن��ە،   

بەاڵم کەسی ڕاستودروست بە باوەڕی خۆی دەژ�یێت.   
5 لە ڕاست�دا شەراب فر�وی دەدات،  
لەخۆبا�ی�ە و هەرگ�ز هێور نابێتەوە،   

  چونکە وەک گۆڕ ئارەزووی بەرفراوانە،
وەک مردنە، هەرگ�ز تێر نابێت،   

  هەموو نەتەوەکان بۆ خۆی کۆدەکاتەوە و
هەموو گەالن بە د�ل دەگرێت.   

٦ »ئا�ا گەلەکان پەند و توانج لەو ناگرن، دەڵێن:

  »”قوڕبەسەر ئەوەی شتی دزراو کەڵەکە دەکات و
بە ستەمکاری خۆی دەوڵەمەند دەکات!   
ئەو دۆخە هەتا کەی بەردەوام دەبێت؟“   

7 ئا�ا قەرزدەرەکانت کتوپڕ لێت ڕاستنابنەوە؟  
ئا�ا بەئاگا نا�یێن و ناتلەقێنن؟   

ئ�نجا دەب�تە دەستکەوت بۆ�ان.   
٨ لەبەر ئەوەی تۆ چەند�ن نەتەوەت تااڵن کرد،  

a ٢ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b 4 مەبەستی لە بابل��ەکانە بڕوانە ١ :١3 ،١5.  



١734حەبەقوق ٢

ئەو گەالنەی کە ماونەتەوە تۆ تااڵن دەکەن،   
  لەبەر ئەوەی تۆ خوێنی مرۆڤت ڕشت،

تۆ خاک و شار و هەموو دان�شتووانەکە�ت وێران کرد.   

٩ »قوڕبەسەر ئەوەی دەستکەوتی ناڕەوا بۆ ماڵەکەی بەدەستدەهێنێت و  
هێالنەکەی لە بەرزا�یی دادەنێت،   

تاکو لە چنگی خراپە دەرباز بێت!   
 ١٠ پی�النی ڕ�شەکێشکردنی گەالنێکی زۆرت گێڕا،

شەرمەزار�ت هێنا�ە سەر ماڵەکەت و خۆتت دۆڕاند.   
 ١١ لەبەر ئەوە بەرد لەناو د�وارەوە هاوار دەکات و

کار�تەش لە دارەوە دەنگ دەداتەوە.   

 ١٢ »قوڕبەسەر ئەوەی بە خوێنڕشتن شار بن�اد دەنێت و
بە ستەمکاری شارۆچکە دادەمەزرێنێت.   
 ١3 ئا�ا ئەوە لەال�ەن �ەزدانی سوپاساالرەوە ن��ە

کە ماندووبوونی گەالن تەنها بۆ ئاگر بێت،   
شەکەتبوونی نەتەوەکان بێ سوود بێت؟   

 ١4 چونکە زەوی پڕ دەبێت لە ناس�نی شکۆمەندی �ەزدان،
هەروەک ئاو دەر�ا دادەپۆشێت.   

 ١5 »قوڕبەسەر ئەوەی شەراب دەرخواردی نز�کەکەی دەدات،
هەتا سەرخۆش دەبێت لە مەشکەکەوە بۆی تێدەکات،   

تاکو جەستە�ان بە ڕووتی بب�نێت.   
 ١٦ تێردەب�ت لە شەرمەزاری لە ج�اتی شکۆمەندی.

ئێستا نۆرەی تۆ�ە! ب�نۆشە و ڕووت ببەوە،   
  جامی دەستی ڕاستی �ەزدان دێتە سەر تۆ،

شەرمەزار�ش شکۆی تۆ دادەپۆشێت.   
 ١7 ئەو ستەمەی لە لوبنانت کرد بەسەرت دێتەوە،

لەناوبردنی ئاژەڵەکانی دەتترسێنێت.   
  لەبەر ئەوەی تۆ خوێنی مرۆڤت ڕشت،

تۆ خاک و شار و هەموو دان�شتووانەکە�ت وێران کرد.   

 ١٨ »ئەو بتەی کە دەتاشرێت چ کەڵکێکی هە�ە؟
�ان ئەو پە�کەرە لەقاڵبدراوەی خەڵکی فێری درۆ دەکات؟   

  چونکە دروستکەرەکەی پشتی پیێ دەبەستێت،
بتێکی دروستکردووە ناتوانێت قسە بکات.   

 ١٩ قوڕبەسەر ئەوەی بە تەختەدار دەڵێت: ”هەستە!“
بە بەردی بێ هەست و نەست: ”بە ئاگابە!“   
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  ئا�ا دەتوانێت ڕێنما�یی بکات؟
بە زێڕ و ز�و ڕووکەش کراوە،   

ڕۆحی تێدا ن��ە.«   

 ٢٠ بەاڵم �ەزدان لەناو پەرستگای پی�رۆز�دا�ە،
با هەموو دان�شتووانی زەوی لەبەردەم�دا بێدەنگ بن.   

نوێژێکی حەبەقوق
3 :«ئئئئئئئ» ئئئئئئ ئئئئئ .ئئئئئئئئ ئئئئئئئئ ئئئئئئئ 1 

٢ ئەی �ەزدان، هەواڵی تۆم ب�ست،  
ئەی �ەزدان، لە کارەکانت ترسام،   

  لە سەردەمی ئێمە دووبارە�ان بکەوە،
با لە سەردەمی ئێمە بزانرێن،   

لە تووڕە�ی�دا بەزە�یی بهێنەرەوە �ادت!   

3 خودا لە تێمانەوە هات،  
a.پی�رۆزەکە لە کێوی پارانەوە هات   

  شکۆی ئەو ئاسمانی داپۆش�وە و
ستا�شی ئەو زەوی پڕکردووە.   

4 پڕشنگی ئەو وەک ت�شکی بەرەبە�انە،  
لە دەست�ەوە ڕووناکی دەبارێت،   

لەوێدا توانای شاردرابووەوە.   
5 پەتا لەپیێش�ەوە ڕۆ�شت،  

گرانەتاش لەدوای هەنگاوەکانی ئەو بوو.   
٦ ڕاوەستا و زەوی هەژاند،  

تەماشای کرد و هەموو گەلەکانی لەرزاند.   
  چ�ا دێر�نەکان کوتران،

گردە لەمێژ�نەکان هاتنە خوارەوە،   
بەاڵم �ەزدان جاو�دان��ە.   

7 چادرەکانی کوشانم لە تەنگوچەڵەمەدا ب�نی،  
ڕەشماڵەکانی م�د�ان دەلەرز�ن.   

٨ ئەی �ەزدان، ئا�ا جۆشی تووڕە�یی تۆ لە ڕووبارەکان بوو؟  
ئا�ا لە ڕووبارەکان تووڕە بوو�ت؟   

  ئا�ا هەڵچوونی تۆ لە دەر�ا بوو،
تاکو سواری ئەسپ ب�ت و   

a 3 لە دەقی ع�بری لێرە و لە ناوەڕاستی ئا�ەتی ٩ و لە کۆتا�یی ئا�ەتی ١3، وشەی سەالە  هە�ە کە لەوانە�ە ئاماژە�ەکە بۆ وەستانی مۆس�قا و خوێندنەوە.  
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گال�سکەکانت بەرەو سەرکەوتن بچن؟   
٩ کەوانەکەی خۆتت ئامادە کرد و  

داوای ت�رێکی زۆرت کرد.   
  بە ڕووبارەکان زەو�ت شەق کردووە،

چ�اکان تۆ�ان ب�نی و لەرز�ن،  ١٠ 
  الفاوی ئاوەکان تێ�ەڕ�ن،

قوواڵ�ی�ەکان دەنگ�ان هات،   
شەپۆلەکانی بەرزبوونەوە.   

،a١١ خۆر و مانگ لە ئاسمان وەستان 
بە بر�سکانەوەی ت�رە هاوێژراوەکانت،   
بە درەوشانەوەی ڕمە پڕشنگدارەکەت.   

 ١٢ بە تووڕە�ی�ەوە لەسەر زەوی گەڕا�ت،
بە تووڕە�ی�ەوە نەتەوەکانت وردوخاش کرد.   

 ١3 بۆ ڕزگارکردنی گەلەکەت هات��ە دەرەوە،
بۆ ڕزگارکردنی دەستن�شانکراوەکەت.   

  سەرۆکی واڵتی بەدکارت وردوخاش کرد،
لە سەرەوە هەتا پیێیی ڕووتت کردەوە.   

 ١4 بە ت�رەکانی خۆی سەری سەرکردەکانی ئەوت کونت کرد،
کاتێک هێرش�ان هێنا بۆ پەرتەوازەکردنمان،   

  خۆش�ان ئامادە کرد
بۆ ڕاوکردنی ئەو کڵۆڵەی خۆی ماتداوە.   

 ١5 بە ئەس�ەکانت بەناو دەر�ادا ڕێگات گرتەبەر،
ئاوە زۆرەکانت هەژاند.   

 ١٦ ب�ستم و هەناوم کەوتە خوارەوە،
لەبەر دەنگەکە لێوەکانم لەرز�ن،   

  ئێسکەکانم کلۆر بوون،
چۆکم لەرزی.   

  لەگەڵ ئەوەشدا بە ئارام��ەوە چاوەڕێیی ڕۆژی تەنگانەم
بۆ ئەو نەتەوانەی هێرش�ان هێنا�ە سەرم.   
 ١7 لەگەڵ ئەوەی دار هەنج�ر گوڵ ناکات و

دار مێوەکان هێشووە ترێی�ان ن��ە،   
  لەگەڵ ئەوەی دار زە�توون بەر ناگرێت و

کێڵگەکان خواردن بەرهەم ناهێنن،   

a ١١ بڕوانە �ەشوع ١٠ :١٢ -١4.   
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  لەگەڵ ئەوەی مەڕ لە پشت�رa دەبڕدرێتەوە و
مانگا لەسەر ئاخوڕ ن��ە،   

 ١٨ بەاڵم من بە �ەزدان دڵشاد دەبم،
بە خودای ڕزگارکەرم دڵخۆش دەبم.   

 ١٩ �ەزدانی پەروەردگار هێزی منە،
پیێ�ەکانم وەک پیێیی ئاسک لێدەکات،   

توانام پیێ دەبەخشێت بچمە سەر بەرزا�ی�ەکان.   

بۆ سەرۆکی گۆرانیبێژەکان، لەسەر ئامێرە ژێدارەکانم.

a ١7 پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  
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سەفەن�ا ١73٩١

سەفەنیا
کوڕی ١ گەدەل�اهوی  کوڕی  کووشی  کوڕی  سەفەن�ای  بۆ  �ەزدان   پە�امی  ١

ئەمەر�ای کوڕی حەزق�ا، لە سەردەمی �ۆش�ای کوڕی ئامۆنی پاشای �ەهودا:

ئاگادارکردنەوە بۆ هاتنی وێرانکاری
٢ »هەمووان لەسەر ڕووی زەوی  

بە تەواوەتی دادەماڵم.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

3 »مرۆڤ و ئاژەڵ دادەماڵم،  
باڵندەکانی ئاسمان و   

ماس��ەکانی دەر�ا دادەماڵم.   
  بەدکاران تووشی کۆسپ دەکەم و

مرۆڤ لەسەر ڕووی زەوی بنبڕ دەکەم.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

�پێشبینیپیەک سەبارەت بە یەهودا
4 »دەستم بۆ سەر �ەهودا و  

بۆ سەر هەموو دان�شتووانی ئۆرشەل�م درێژ دەکەم.   
  ئەو بەعل پەرستانەی ماونەتەوە لەم شوێنە بنبڕ�ان دەکەم،

ناوی کاه�نە بت�ەرستەکان و کاه�نە هەڵگەڕاوەکان،   
5 ئەوانەی لە سەربانەکان کڕنۆش دەبەن  

بۆ ئەستێرەکانی ئاسمان،   
  ئەوانەی کڕنۆش دەبەن و سوێند بە �ەزدان دەخۆن،

هەروەها سوێند بە مۆلەخ�شa دەخۆن،   
٦ لەگەڵ ئەوانەی لە �ەزدان هەڵگەڕاونەتەوە و  

ئەوانەی ڕوو لە �ەزدان ناکەن و پرس�اری لێ ناکەن.«   

7 لەبەردەم �ەزدانی بااڵدەست بێدەنگ بە،  
چونکە ڕۆژی �ەزدانb نز�کە.   
  �ەزدان قوربانی ئامادە کردووە،

بانگکراوانی خۆی تەرخان دەکات.   

a 5 خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، بۆ پەرستنی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم هەواڵی ڕۆژان ٢٨ :3.  

b 7 ڕۆژی سزادانی گوناهباران و ڕزگارکردنی گەلی خودا.  



١74٠سەفەن�ا ١

٨ لە ڕۆژی قوربانی �ەزدان  
م�ران سزا دەدەم   

هەروەها کوڕانی پاشا و   
  هەموو ئەوانەی جلوبەرگی نامۆ�ان لەبەرە.

٩ لەو ڕۆژەدا هەموو ئەوانە سزا دەدەم  
a،کە خۆ�ان لەوە دەپارێزن پیێ لە سەکۆی دەروازەکە بنێن   

  ئەوانەی پەرستگای خوداوەندەکان�ان پڕ دەکەن
لە ستەم و فێڵبازی.   

 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: »لەو ڕۆژەدا،
دەنگی هاوار لە دەروازەی ماسی بەرزدەبێتەوە،   

ناڵەناڵ لە ”گەڕەکی نوێ“ دێت،   
دەنگی تێکشکانێکی گەورەش لە گردەکانەوە.   

 ١١ ئەی دان�شتووانی ناوچەی مەکت�شb بناڵێنن،
هەموو بازرگانەکانتان لەناودەچن،   

هەموو بازرگانەکانی ز�و بنبڕ دەکرێن.   
 ١٢ لەو سەردەمەدا، بە چرا ئۆرشەل�م دەپشکنم و

ئەو کەسانە سزا دەدەم کە لەخۆڕاز�ن،   
ئەوانە وەک شەرابن بەسەر خڵتەکە�ەوە،   

  لە دڵی خۆ�اندا دەڵێن:
”�ەزدان نە چاکە دەکات و نە خراپە.“   

 ١3 ئەوانە سامان�ان تااڵن دەکرێت،
ماڵ�ان وێران دەبێت.   

  ماڵ بن�اد دەنێن و
تێ�دا دانان�شن؛   

  ڕەز دەچێنن و
لە شەرابەکەی ناخۆنەوە.   

ڕۆژی گەورەی یەزدان
 ١4 »ڕۆژی گەورەی �ەزدان نز�کە،

نز�کە و زۆر بە پەلە�ە.   
  هاواری ڕۆژی �ەزدان تاڵ دەبێت،

پاڵەوانە مەزنەکە نەعرەتەی جەنگ دەکێشێت.   
 ١5 ئەو ڕۆژە ڕۆژی تووڕە�ی�ە،

a ٩ باز دەدەن: نەر�تێکی بت�ەرستانە، بڕوانە �ەکەم ساموئێل 5 :5  .  

b ١١ گەڕەکێک بووە لەناو بازاڕی گەورەی ئۆرشەل�م.  



سەفەن�ا ١74١٢

ڕۆژی تەنگانە و ئازارە،   
  ڕۆژی کاولبوون و وێران��ە،

ڕۆژی تار�کی و ئەنگوستەچاوە،   
ڕۆژی هەور و تەمی چڕە،   

 ١٦ ڕۆژی کەڕەنا لێدان و نەعرەتەی جەنگە
لە دژی شارە قەاڵبەندەکان و   

لە دژی قوللە بەرزەکان.   

 ١7 »تەنگ بە مرۆڤ هەڵدەچنم،
وەک کوێر بە پەلکوتان دەڕۆن،   

چونکە دەرهەق بە �ەزدان گوناه�ان کرد.   
  ئ�نجا خوێن�ان وەک خۆڵ دەڕژێت و

هەناو�ش�ان وەک زبڵ.   
 ١٨ نە ز�و و نە زێڕەکە�ان

ناتوانن دەرباز�ان بکەن،   
لە ڕۆژی تووڕە�یی �ەزدان.   

aبە ئاگری ئ�رە�ی�ەکەی«  
هەموو زەوی هەڵدەلووشێت،   

  چونکە لەناوچوونێکی کتوپڕ دروستدەکات
بۆ هەموو دان�شتووانی زەوی.«   

١ ئەی نەتەوە بێ شەرمەکە،٢

خۆت کۆبکەرەوە، خۆت کۆبکەرەوە،   
٢ بەر لەوەی کاتی د�ار�کراوتان لەدەست بچێت،  

بەر لەوەی ئێوە وەک پوشوپەاڵشی بەردەم باتان بەسەربێت،   
  پیێش ئەوەی گڕی تووڕە�یی �ەزدان بێتە سەرتان،

پیێش ئەوەی ڕۆژی تووڕە�یی �ەزدان بێتە سەرتان.   
3 ئەی هەموو بێف�زەکانی سەر زەوی، ڕوو لە �ەزدان بکەن،  

ئێوە ئەوانەی حوکمەکانی ئەو جێبەجێ دەکەن.   
  داوای ڕاستودروستی بکەن، داوای بێف�زی بکەن،

بەڵکو لە ڕۆژی تووڕە�یی �ەزدان داب�ۆشرێن.   

سەبارەت بە فەلەس�یە
4 غەزە چۆڵ دەکرێت و  

ئەسقەالن وێران دەبێت،   

a ١٨ ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە بت�ەرستی، چونکە خودا دە�ەوێت تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  
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  ئەشدۆد لە ن�وەڕۆدا کاول دەکرێت و
عەقرۆن�ش ڕ�شەکێش دەکرێت.   

5 قوڕبەسەر دان�شتووانی کەناری دەر�ا،  
نەتەوەی کر�ت��ەکان!   

  فەرما�شتی �ەزدان لە دژی ئێوە�ە،
ئەی کەنعان، خاکی فەلەست��ەکان،   
  �ەزدان دەفەرموێت: »لەناوت دەبەم،

کەست ناهێڵمەوە.«   
٦ کەناری دەر�اش دەبێتە لەوەڕگا،  

دەبێتە شوێنی شوانەکان، بۆ پشت�ریa مەڕ.   
7 دەبێتە موڵکی پاشماوەی بنەماڵەی �ەهودا،  

لەسەری دەلەوەڕێنن،   
ئێواران لە ماڵەکانی ئەسقەالن الدەدەن،   

  چونکە �ەزدانی پەروەردگار�ان بەسەر�ان دەکاتەوە،
ڕاپیێچکراوەکان�ان دەگەڕێنێتەوە.   

سەبارەت بە مۆئاب و عەمۆن
٨ »گوێم لە جنێوەکانی مۆئاب و  

قەشمەر�ی�ەکانی عەمۆن��ەکان بوو،   
  ئەوانەی جنێو�ان بە گەلەکەم دا و

هەڕەشە�ان لە خاکەکە�ان کرد.«   
٩ �ەزدانی سوپاساالر، خودای ئ�سرائ�ل دەفەرموێت:  

»بە گ�انی خۆم، لەبەر ئەوە   
  بێگومان مۆئاب وەک سەدۆمی لێدێت،

عەمۆن��ەکان�ش وەک عەمۆرا،   
  هەتاهەتا�ە دەبێتە شوێنی گەزگەزکە و

چاڵی خوێ و وێران��ە.   
  پاشماوەی گەلەکەم تااڵن�ان دەکەن و

پاشماوەی نەتەوەکەم دەبنە م�راتگری خاکەکە�ان.«   

 ١٠ لە بەرامبەر لووتبەرز�ی�ان ئەمە�ان بەسەردێت،
لەبەر جنێودان و سووکا�ەت��ان بە گەلی �ەزدانی سوپاساالر.   

 ١١ �ەزدان ترسناک دەبێت بۆ�ان،
چونکە هەموو خوداوەندەکانی سەر زەوی تێکدەشکێنێت.   

  هەموو خەڵک هەر�ەکە و لە شوێنی خۆ�ەوە کڕنۆشی بۆ دەبەن،

a ٦ پشت�ر: گەوڕ، شوێنێکی تا�بەت بووە بە پەروەردەکردنی ئاژەڵ.  
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هەر�ەکە و لە خاکەکەی خۆی.   

سەبارەت بە کوش
،a١٢ »ئێوەش ئەی کوش��ەکان 

بە شمشێری من دەکوژرێن.«   

سەبارەت بە ئاشور
 ١3 دەستی بۆ باکوور درێژ دەکات و

ئاشور�ش لەناودەبات،   
  نە�نەوا وێران دەکات

وەک ب�ابان وشک دەبێت.   
 ١4 ئ�نجا لەوێدا مێگەلەکان خۆ�ان دەکێشنەوە،

هەموو جۆرە ئاژەڵێک.   
  هەم کوندەپەپووی ب�ابان و هەم با�ەقووش،

لەسەر ستوونەکانی شەو بەسەردەبەن،   
  لە پەنجەرەکان�ەوە دەنگ�ان دێت،

کاول بوون لە بەردەرگا�ە،   
چونکە دار ئورزەکانی ڕووت کراونەتەوە.   

 ١5 ئەمە شارە دڵخۆشەکە�ە
کە لە ئاسوودە�ی�دا دەژ�ا.   

  ئەوەی لە دڵی خۆ�دا دە�گوت:
»تەنها من، کەسی د�کە هاوتای من ن��ە.«   

  ئاخ، چۆن وێران بوو،
النەی گ�انلەبەران!   

  هەموو ئەوانەی بەال�دا تێدەپەڕن گاڵتەی پیێ دەکەن و
ف�کە لێدەدەن.   

داهاتووی ئۆرشەلیم

 قوڕبەسەر شاری ستەمکارەکان3 ١

ئەوەی �اخی بووە و گاڵوە!   
٢ گوێیی لە کەس نەگرت،  

تەمبێ نەبوو،   
  پشتی بە �ەزدان نەبەست،

لە خودای خۆی نز�ک نەبووەوە.   

a ١٢ کوش واڵتێک بووە لە سەرووی ڕووباری ن�ل.  



١744سەفەن�ا 3

3 م�رەکانی ناوەڕاستی شێرن دەنەڕێنن،  
دادوەرەکانی گورگی ئێوارانن،   

ه�چ بۆ بە�انی ناهێڵنەوە.   
4 پیێغەمبەرەکانی لەخۆبا�ی�ن،  

خەڵکانێکی ناپاکن،   
  کاه�نەکانی پی�رۆزگا�ان گاڵو کردووە،

تەورات�ان پیێشێل کردووە.   
5 �ەزدان لەو شارەدا ڕاستودروستە،  

ناڕەوا�یی ئەنجام نادات.   
  بە�ان��ان دادپەروەر�ی�ەکەی پە�ڕەو دەکات،

کەموکوڕی تێدا ن��ە،   
بەاڵم ستەمکار واتای سەرشۆڕی نازانێت.   

تۆبەنەکردنی ئۆرشەلیم

٦ »نەتەوەکانم ڕ�شەکێش کرد،  
قەاڵکان�ان وێران بوون،   

  شەقامەکانی ئەوانم چۆڵ کرد،
بەبێ ڕێبوارن،   

  شارەکان�ان وێران کران،
بەبێ مرۆڤن، بێ دان�شتووان.   

7 ئ�نجا فەرمووم:  
”بێگومان ئ�تر لێم دەترس�ت و   

تەمبێ دەب�ت!“   
  هەتا نش�نگەکەی ڕ�شەکێش نەکرێت،

هەموو سزای خۆم بەسەر�دا ناسەپیێنم.   
  بەاڵم چاالک بوون

لە گەندەڵکردنی هەموو کردەوەکان�ان.«   
٨ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە چاوەڕێم بکەن،  

هەتا ئەو ڕۆژەی هەڵدەستم بۆ شا�ەت�دان،   
  چونکە بڕ�ارم دا نەتەوەکان کۆبکەمەوە،

پاشا�ەت��ەکان خڕبکەمەوە،   
  هەتا هەڵچوونم بەسەر�اندا هەڵڕێژم،

هەموو گڕی تووڕە�ی�م،   
  بە ئاگری ئ�رە�ی�م

هەموو زەوی هەڵدەلووشێت.   



سەفەن�ا ١7453

چاکسازی �اشماوەی ئیسرائیل
٩ »ئ�نجا لێوی هەموو گەالن پاک دەکەمەوە،  

هەتا هەموو�ان بە ناوی �ەزدانەوە نزا بکەن،   
تاکو هاوشانی �ەکتر خزمەتی بکەن.   

 ١٠ لەوبەری ڕووبارەکانی کوشەوە
ئەوانەی دەم�ەرستن، گەلە پەرتوباڵوکراوەکەم،   

د�ار�ی�ەکانم پیێشکەش دەکەن.   
 ١١ لەو ڕۆژەدا بەهۆی کردەوەکانت سەرشۆڕ ناب�ت

کە پیێ�ان لە من �اخی بوو�ت،   
  چونکە من لەم شارە دا�اندەماڵم،

ئەوانەی بە لووتبەرز�ی�ان دڵخۆشن.   
  ئ�تر ناگەڕێی�تەوە بۆ سەر لووت بەرزی

لە کێوی پی�رۆزم.   
 ١٢ بەاڵم گەلێکت تێدا دەهێڵمەوە

سادە و ساکار،   
پشت بە ناوی �ەزدان دەبەستێت.   

 ١3 پاشماوەی ئ�سرائ�ل�ش چ�دی خراپە ناکەن،
درۆ ناکەن،   

لە دەم�اندا زمانی هەڵخەڵەتێنەر نامێنێت،   
  چونکە بە ئاسوودە�یی دەخۆن و ڕادەکشێن،

کەس�ش ن��ە ب�انترسێنێت.«   

 ١4 ئەی س��ۆنی کچ، گۆرانی بڵێ،
ئەی ئ�سرائ�ل، هاواری خۆشی بکە!   
  بە هەموو دڵتەوە شادمان و دڵخۆشبە،

ئەی ئۆرشەل�می کچ!   
 ١5 �ەزدان سزاکەی تۆی داماڵی،

دوژمنەکەت کشا�ەوە.   
  �ەزدان، پاشای ئ�سرائ�ل، لەگەڵ تۆ�ە،

جارێکی د�کە لە خراپە ناترس�ت.   
 ١٦ لەو ڕۆژەدا بە ئۆرشەل�م دەگوترێت:

»ئەی س��ۆن مەترسە،   
دەستت شل مەکە.   

 ١7 �ەزدانی پەروەردگارت لەگەڵتدا�ە،
لە ڕزگارکردن قارەمانە.   

  بە شاد�ی�ەوە پیێت دڵخۆش دەبێت،
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لەناو خۆشەو�ست��ەکەی دەتبووژێنێتەوە،   
بە گۆران��ەوە پیێت شاد دەبێت.«   

 ١٨ »ئەوانەی بۆ نەمانی جەژن دەگر�یێن
لە تۆ دا�اندەماڵم،   

لەمەودوا شەرمەزاری هەڵناگر�ت.   
 ١٩ لەو کاتەدا من سزا�ان دەدەم

هەموو ئەوانەی زەل�ل�ان کرد�ت؛   
  شەلەکە ڕزگار دەکەم و

ئەوانەی دوورخراوبوونەوە کۆ�ان دەکەمەوە.   
  ستا�ش و ناوبانگ�ان پیێ دەبەخشم

لە هەموو خاکێک کە شەرمەزار بوون.   
 ٢٠ لەو کاتەدا کۆتان دەکەمەوە،

لەو کاتەدا دەتانگەڕێنمەوە خاکی خۆتان.   
  ستا�ش و ناوبانگتان پیێ دەبەخشم

لەنێو هەموو گەالنی زەوی،   
  کاتێک ڕاپیێچکراوەکانتان و بەخت�ار�تان

لەبەرچاوتان دەگەڕێنمەوە.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.



حەگەی ١747١

حەگەی
بانگەواز بۆ بنیادنانەوەی ماڵی یەزدان

لە ١ �ەزدان  فەرما�شتی  پاشا  دار�وشی  دووەمی  مانگی شەشی ساڵی  �ەکی   لە  ١

ڕێگەی حەگەی پیێغەمبەرەوە بۆ زروبابلی کوڕی شەئەلت�ێلی فەرمانڕەوای �ەهودا 
و بۆ �ەشوعی کوڕی �ەهۆچاداقی سەرۆک کاه�ن هات و فەرمووی:

٢ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: »ئەم گەلە گوت�ان: ”هەتا ئێستا کاتی 

بن�ادنانەوەی ماڵی �ەزدان نەهاتووە.“«
4 »ئا�ا  هات:  پیێغەمبەرەوە  حەگەی  ڕێگەی  لە  �ەزدان  فەرما�شتی  3 ئ�نجا 

دەگونجێ کە لە ماڵە ڕازاوەکەتان دابن�شن، بەاڵم ئەم ماڵە وێرانە؟«
ڕابمێنن.  کردەوەکانتان  »لە  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  �ەزدانی  5 ئێستاش 

خواردتانەوە،  نەبوون.  تێر  بەاڵم  خواردتان،  هات.  کەم  بەاڵم  چاند،  ٦ زۆرتان 

بەاڵم ت�نووێت�تان نەشکا. بەرگتان پۆشی، بەاڵم گەرم نەبوونەوە. کرێگرتەش کرێ 
وەردەگرێت، بەاڵم دە�خاتە گ�رفانێکی دڕاو.«

7 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: »لە کردەوەکانتان ڕابمێنن. ٨ سەربکەونە 

سەر چ�ا و دار بهێنن و ماڵەکەی من بن�اد بنێن، لێیی ڕازی دەبم و شکۆدار دەبم. 
لێیی  ئێوە هێناتانە ماڵەوە، فووم  ئەوەی  ٩ چاوەڕێیی زۆرتان کرد، بەاڵم کەم هات. 

کرد. لەبەر چی؟ لەبەر ماڵەکەم، ئەوەی کە وێرانە، ئێوەش هەر�ەکە و بە ماڵەکەی 
خۆ�ەوە سەرقاڵە. ١٠ لەبەر ئەوە ئاسمان شەونمی ڕاگرت و زەو�ش بەروبوومی خۆی 
بۆ  چ�اکان،  سەر  بۆ  و  زەو�ی�ەکە  سەر  بۆ  بانگکرد  وشکەساڵ�م  ١١ من  ڕاگرت. 
دانەوێڵە و شەرابی نوێ و زە�ت، بۆ سەر هەرچی خاکەکە بەرهەمی دەهێنێت، بۆ 
سەر مرۆڤ و ئاژەڵ، بۆ سەر هەموو کارەکانی دەست.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی 

سوپاساالرە.

سەرۆک  �ەهۆچاداقی  کوڕی  �ەشوعی  و  شەئەلت�ێل  کوڕی  زروبابلی  ١٢ ئ�نجا 

کاه�ن و هەموو پاشماوەی گەل گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگار�ان و پە�امەکەی 
لەبەردەم  گەل�ش  ناردبووی،  پەروەردگار�ان  �ەزدانی  کە  بوون  پیێغەمبەر  حەگەی 

�ەزدان ترسان.
١3 ئ�نجا حەگەی نێردراوی �ەزدان پە�امەکەی �ەزدانی بە هەموو گەل ڕاگە�اند 

و گوتی: »�ەزدان دەفەرموێت، من لەگەڵتاندام.« ١4 ئ�نجا �ەزدان ڕۆحی زروبابلی 
کوڕی  �ەشوعی  ڕۆحی  لەگەڵ  هەژاند  �ەهودای  فەرمانڕەوای  شەئەلت�ێلی  کوڕی 
و  هاتن  جا  گەل،  پاشماوەی  هەموو  ڕۆحی  و  کاه�ن  سەرۆک  �ەهۆچاداقی 
و  ب�ست  ١5 لە  دا،  ئەنجام  �ەزدانی سوپاساالری خودای خۆ�ان  ماڵی  کارەکەی 

چواری شەشی ساڵی دووەمی دار�وشی پاشا.
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بەڵێنی شکۆمەندی �ەرس�گای نوێ

حەگەی ٢ ڕێگەی  لە  �ەزدان  فەرما�شتی  حەوت،  مانگی  �ەکی  و  ب�ست   لە  ١

شەئەلت�ێلی  کوڕی  زروبابلی  لەگەڵ  بکە  قسە  ٢ »ئێستا  هات:  پیێغەمبەرەوە 
فەرمانڕەوای �ەهودا و �ەشوعی کوڕی �ەهۆچاداقی سەرۆکی کاه�ن و پاشماوەی 
شکۆمەندی  لە  ماڵەی  ئەو  کامەتان  ماونەتەوە  کە  3 ”لەوانەی  بڵێ:  گەل، 
�ەکەم�دا ب�ن�وە؟ ئەی ئێستا ئێوە چۆن دە�ب�نن؟ ئا�ا وەک ه�چ نا�ەتە بەرچاوتان؟“ 
4 �ەزدان دەفەرموێت: ”بەاڵم ئێستا ئەی زروبابل، بەهێزبە. ئەی �ەشوعی کوڕی 

بەهێزبن  خاکەکە،  گەلی  هەموو  ئەی  بەهێزبە.  کاه�ن،  سەرۆکی  �ەهۆچاداقی 
سوپاساالرە.  �ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  لەگەڵتانم.“  من  چونکە  بکەن،  ئ�ش  و 
5 ”بەپیێیی ئەو پە�مانەی لەگەڵتاندا بەستم کاتێک لە م�سرەوە هاتنە دەرەوە، ڕۆحم 

لەنێوتاندا ماوە. مەترسن.“
د�کە  جارێکی  من  کەمێک  ”پاش  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٦ »�ەزدانی 

ئاسمان و زەوی، دەر�ا و وشکانی دەهەژێنم. 7 هەموو گەالن دەهەژێنم و هەموو 
فەرما�شتی  ئەوە  دەکەم.“  لە شکۆ  پڕ  ماڵە  ئەم  و  دێن  گرانبەهاکانی گەالن  شتە 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  منە.“  بۆ  زێڕ  منە،  بۆ  ٨ ”ز�و  سوپاساالرە.  �ەزدانی 
مەزنتر  پیێشتری  شکۆمەندی  لە  ماڵە  ئەم  ئێستای  ٩ ”شکۆمەندی  سوپاساالرە. 

دەبێت. لەم شوێنەدا ئاشتی دەبەخشم.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.«

بەرەکەت بۆ گەلی گاڵو
بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  دار�وش،  دووەمی  ساڵی  نۆی  چواری  و  ب�ست  ١٠ لە 

حەگەی پیێغەمبەر هات و فەرمووی: ١١ »�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت: ”ئێستا 
لە کاه�نەکان ب�رسە تەورات چی دەڵێت: ١٢ ئەگەر کەسێک گۆشتی تەرخانکراوی 
پی�رۆزی بە دامێنی کراسەکەی هەڵگرت و دامێنی بە نان �ان چێشت �ان شەراب 

�ان زە�ت �ان هەر خواردنێک کەوت، ئا�ا ئەم خواردنە پی�رۆز دەبێت؟“«
کاه�نەکان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە گوت�ان: »نەخێر.«

١3 ئ�نجا حەگەی گوتی: »ئەگەر کەسێک بە مردووێک گاڵو بووبێت، دەست 

لە �ەکێک لەم خواردنانە بدات، ئا�ا ئەم خواردنە گاڵو دەبێت؟«
کاه�نەکان وەاڵم�ان دا�ەوە و گوت�ان: »بەڵێ، گاڵو دەبێت.«

١4 ئ�نجا حەگەی وەاڵمی دا�ەوە و گوتی: »�ەزدان دەفەرموێت: ”ئەم گەلە و ئەم 

نەتەوە�ە لەبەردەمم ئاوان. هەموو کردەوەکانی دەست�ان و ئەوەی لەوێ پیێشکەشی 
دەکەن گاڵوە.

پەرستگای  لە  ئەوەی  پیێش  ڕابمێنن:  ڕابردوو  ڕۆژانی  لە  لەمڕۆوە  ١5 »”ئێستاش 

�ەزدان بەردێک بخرێتە سەر بەردێک. ١٦ لەو ڕۆژانە �ەکێکتان دەهاتە سەر خەرمانی 
گەنم ب�ست ڕبە ببات، تەنها دە هەبوو. دەهاتە سەر قەڕابەکە تاکو پەنجا قاپیی 
لێ پڕ بکات، تەنها ب�ست هەبوو. ١7 بە بای گەرمەسێر و کەڕوو و تەرزە لە هەموو 
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�ەزدانە.  فەرما�شتی  ئەوە  الم.“  نەگەڕانەوە  ئێوە  بەاڵم  دا،  دەستتانم  کردەوەکانی 
١٨ ”لەم ڕۆژە بەدواوە ڕابمێنن، لە ڕۆژی ب�ست و چواری مانگی نۆ، لەو ڕۆژەوە کە 

پەرستگای �ەزدان دامەزرا. لێیی ڕابمێنن: ١٩ ئا�ا هێشتا تۆو لە ئەمبارەکانە؟ ئەی مێو 
و هەنج�ر و هەنار و داری زە�توون�ش هێشتا بەر�ان نەگرتووە؟

»”لەم ڕۆژەوە بەرەکەتدارت دەکەم.“«

زروبابل ئەنگوس�یلەی یەزدانە
چواری  و  ب�ست  ڕۆژی  لە  هاتەوە،  حەگەی  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ٢٠ دووبارە 

مانگی نۆ، فەرمووی: ٢١ »قسە لەگەڵ زروبابلی فەرمانڕەوای �ەهودا بکە و بڵێ: 
هێزی  و  وەردەگێڕم  پاشا�ەت��ەکان  ٢٢ تەختی  دەهەژێنم.  زەوی  و  ئاسمان  ”من 
و  ئەسپ  وەردەگێڕم،  سوارەکەی  و  گال�سکە  لەناودەبەم.  نەتەوەکان  پاشا�ەتی 

سوارەکان�ان دەکوژرێن، هەر�ەکە بە شمشێری براکەی.“
٢3 »�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت: ”ئەی زروبابلی کوڕی شەئەلت�ێلی بەندەی 

تۆم  چونکە  خۆم،  بۆ  دەکەم  لێ  ئەنگوست�لەت  وەک  و  دەتبەم  ڕۆژەدا  لەو  من، 
هەڵبژارد.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.«
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زەکەریا
بانگەوازی گەڕانەوە بۆ الی یەزدان

زەکەر�ای ١ بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  دار�وش،  دووەمی  ساڵی  هەشتی  مانگی   لە  ١

پیێغەمبەر کوڕی بەرەخ�ای کوڕی ع�دۆ هات:
٢ »�ەزدان زۆر لە باوباپی�رانتان تووڕە بوو. 3 لەبەر ئەوە بە گەل دەڵێ�ت: �ەزدانی 

سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: ”بگەڕێنەوە بۆ الم، من�ش دەگەڕێمەوە بۆ التان.“ ئەوە 
فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە. 4 وەک باوباپی�رانتان مەبن، ئەوانەی پیێغەمبەرەکانی 
و  خراپ  ڕەفتارە  ”لە  دەفەرموێت:  سوپاساالر  �ەزدانی  ڕاگە�اندن:  پیێ�ان  پیێشوو 
ئەوە  نەدامێ.  نەر�تە خراپەکانتان بگەڕێنەوە.“ بەاڵم گوێی�ان نەگرت و سەرنج�ان 
ئا�ا  پیێغەمبەرەکان،  هەروەها  لەکوێن؟  باوباپی�رانتان  5 ئێستا  �ەزدانە.  فەرما�شتی 
پیێ  پیێغەمبەرەکانم  بەندە  کە  فەرزەکانم  و  فەرما�شت  ٦ بەاڵم  دەژ�ن؟  هەتاهەتا�ە 

ڕاس�ارد، ئا�ا بە باوباپی�رانتان نەگە�شت؟
»ئ�نجا تۆبە�ان کرد و گوت�ان: ”هەروەک ئەوەی �ەزدانی سوپاساالر مەبەستی 

بوو پیێمانی بکات، بەپیێیی ڕەفتار و نەر�تەکانمان، ئاوای پیێ کرد�ن.“«

�پیاوێک لەنێو دار مۆردەکان
7 لە ب�ست و چواری �ازدە کە مانگی شوباتە لە دووەم ساڵی دار�وش، پە�امی 

�ەزدان بۆ زەکەر�ای پیێغەمبەر کوڕی بەرەخ�ای کوڕی ع�دۆ هات.
٨ لە شەودا ب�ن�نێکم بۆ ئاشکرا کرا: لەبەردەمم پی�اوێک سواری ئەس�ێکی سوور 

بووە. پی�اوەکە لە ش�وێک لەنێو دار مۆردەکانa ڕاوەستاوە، لە پشت��ەوە ئەس�یی سوور 
و زەرد و س�یی هەبوو.

٩ ئ�نجا پرس�ارم کرد: »گەورەم، ئەمانە چ�ن؟«

ئەو فر�شتە�ەی کە قسەی لەگەڵم دەکرد وەاڵمی دامەوە: »من پی�شانت دەدەم 
ئەمانە چ�ن.«

١٠ ئ�نجا ئەو پی�اوەی لەنێو دار مۆردەکان ڕاوەستا بوو فەرمووی: »ئەمانە ئەوانەن 

کە �ەزدان ناردوونی تاکو بەناو زەو�دا بگەڕێن.«
١١ ئ�نجا وەاڵمی فر�شتەکەی �ەزدان�ان دا�ەوە ئەوەی لەنێو دار مۆردەکان وەستابوو 

و گوت�ان: »بەناو زەو�دا گەڕا�ن، هەموو زەوی حەساوەتەوە و لە ئارام�دا�ە.«
١٢ ئ�نجا فر�شتەکەی �ەزدان فەرمووی: »ئەی �ەزدانی سوپاساالر، هەتا کەی تۆ 

بەزە�ی�ت بە ئۆرشەل�م و شارۆچکەکانی �ەهودا نا�ەتەوە کە ئەم حەفتا ساڵە لێ�ان 

a ٨ مۆرد: دارێکە گەاڵکانی بەبر�قە و سەوزێکی تۆخە، گوڵی س�یی دەگرێت و بۆنی خۆشە، لە بێت لەحم و حەبرۆن هە�ە. ئێستا لە ڕۆژهەاڵت پیێیی دەگوترێت )ئاس(.  
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تووڕە بوو�ت؟« ١3 �ەزدان�ش بە قسەی خۆش و دڵدانەوە وەاڵمی ئەو فر�شتە�ەی 
دا�ەوە کە قسەی لەگەڵم دەکرد.

١4 ئ�نجا ئەو فر�شتە�ەی قسەی لەگەڵ دەکردم پیێیی گوتم: »ئەم پە�امە ڕابگە�ەنە: 

�ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: ”خۆشەو�ست��ەکی بێ پا�انمa بۆ ئۆرشەل�م 
و س��ۆن هە�ە. ١5 زۆر�ش لەو نەتەوانە تووڕەم کە لەخۆڕاز�ن. من کەمێک تووڕە 

بووم، بەاڵم ئەوان لە سزادانەکە درێژدادڕ�ی�ان کرد.“
١٦ »لەبەر ئەوە �ەزدان ئەمە دەفەرموێت: ”بە بەزە�ی�ەوە دەگەڕێمەوە بۆ ئۆرشەل�م و 

لەوێ ماڵەکەم بن�اد دەنرێتەوە. گور�سی پیێوانەش بەسەر ئۆرشەل�مدا ڕادەکێشرێت.“ 
ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

”د�سان  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  �ەزدانی  ڕا�بگە�ەنە:  ١7 »هەروەها 

شارۆچکەکانم سەرڕێژ دەبن لە خێروخۆشی، �ەزدان دووبارە دڵی س��ۆن دەداتەوە 
و ئۆرشەل�م هەڵدەبژێرێتەوە.“«

چوار قۆچ و چوار �پیشەوەر
فر�شتە�ەم  ١٩ لەو  بوون.  لەبەردەمم  قۆچ  چوار  ب�ن�م  و  هەڵبڕی  چاوم  ١٨ پاشان 

پرسی کە قسەی لەگەڵ دەکردم: »ئەمانە چ�ن؟«
ئەو�ش وەاڵمی دامەوە: »ئەمانە ئەو قۆچانەن کە �ەهودا و ئ�سرائ�ل و ئۆرشەل�م�ان 

پەرتوباڵو کردەوە.«
هاتوون  »ئەمانە  کرد:  ٢١ پرس�ارم  دام.  پی�شان  پی�شەوەری  چوار  �ەزدان  ٢٠ ئ�نجا 

چی بکەن؟«
ئەو�ش وەاڵمی دامەوە: »ئەمانە ئەو قۆچانەن کە �ەهودا�ان پەرتوباڵو کردەوە، 
ب�انتۆقێنن  تاکو  هاتوون  ئەمانە  بەاڵم  بکاتەوە،  بەرز  سەری  نەتوانێت  کەس  تاکو 
�ەهودا  خاکی  بەسەر  قۆچ�ان  ئەوانەی  فڕێبدەن،  نەتەوەکان  قۆچەکانی  و 

بەرزکردووەتەوە بۆ پەرتوباڵوکردنی خەڵکەکەی.«

�پیاوێک بە گوریسی �پێوانەوە

پیێوانەی بەدەستەوە ٢ پی�اوێکم لەبەردەمم ب�نی گور�سی   ئ�نجا چاوم هەڵبڕی و  ١

بوو. ٢ لێم پرسی: »بۆ کوێ دەچ�ت؟«
وەاڵمی دامەوە: »بۆ پیێوانی ئۆرشەل�م، تاکو درێژی و پان��ەکەی بزانم.«

فر�شتە�ەکی  دەرەوە،  هاتە  دەکردم  لەگەڵ  قسەی  فر�شتە�ەی  ئەو  کاتەدا  3 لەو 

بڵێ:   bگەنجە بەو  و  »ڕاکە  گوت:  4 پیێیی  و  دەرەوە  هاتە  بەرەوپی�ری  د�کەش 
ماڵی  ئاژەڵی  و  خەڵک  زۆری  لەبەر  شوورا،  بێ  شارێکی  دەبێتە  ”ئۆرشەل�م 

a ١4 ع�بری: زۆر ئ�رەدارم. خودا حەسوودی هە�ە، ئەمەش بە مەبەستێکی باش هاتووە، چونکە خودا نا�ەوێت ه�چ خودا�ەکی د�کە ب�ەرسترێت.  

b 4 بەو گەنجە مەبەستی لە زەکەر�ا�ە.  
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شکۆ  دەبمە  چواردەوری،  هەر  لە  ئاگر�ن  شوورای  دەبمە  بۆی  5 من�ش  تێ�دا. 
لەناوەڕاستی.“« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

وەک  هەڵێن، چونکە  باکوور  لە خاکی  هۆی!  »هۆی،  دەفەرموێت:  ٦ �ەزدان 

چوار باکەی ئاسمان پەرتەوازەم کردوون.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
7 »هۆی، دەرباز بە، ئەی خەڵکی س��ۆن کە لە بابل دەژ�ن!« ٨ چونکە �ەزدانی 

ئەو  بۆ  نارد  منی  ئەوەی خودای شکۆدار  »لەدوای  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر 
لە  دەست  لێدەدات،  دەستتان  ئەوەی  چونکە  کرد،  تااڵن  ئێوە�ان  نەتەوانەی 
ب�لب�لەی چاوی دەدات، ٩ بێگومان من دەست�ان لێ دەوەشێنم و دەبنە تااڵنی بۆ 

کۆ�لەکان�ان. ئ�نجا دەزانن کە �ەزدانی سوپاساالر منی ناردووە.
١٠ »ئەی دان�شتووانی ئۆرشەل�م، گۆرانی بڵێن و دڵخۆش بن، چونکە من دێم 

و لەنێوتاندا ن�شتەجێ دەبم.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە. ١١ »لەو ڕۆژەدا زۆرێک لە 
نەتەوەکان دێنە پاڵ �ەزدان و دەبنە گەلی من. لەنێو ئێوەدا ن�شتەجێ دەبم و دەزانن 
کە �ەزدانی سوپاساالر منی بۆ الی ئێوە ناردووە. ١٢ �ەزدان �ەهودا دەکاتە م�راتی 
خۆی، بەشی خۆی لەسەر خاکی پی�رۆز، دووبارە ئۆرشەل�م هەڵدەبژێرێتەوە. ١3 ئەی 
پی�رۆزەکە�ەوە  لە نش�نگە  بێدەنگ بن، چونکە  �ەزدان  لەبەردەم  ئادەم�زاد،  هەموو 

هەستا!«

بەرگە �اکەکان بۆ سەرۆک کاهین

�ەزدان 3 فر�شتەی  لەبەردەم  کە  دام  پی�شان  کاه�نی  سەرۆک  �ەشوعی   ئ�نجا  ١

بکات.  تۆمەتباری  تاکو  ڕاوەستابوو  ڕاست�ەوە  لەالی  شە�تان�ش  ڕاوەستابوو، 
٢ �ەزدان�ش بە شە�تانی فەرموو: »ئەی شە�تان، �ەزدان سەرزەنشتت بکات! ئەو 

�ەزدانەی کە ئۆرشەل�می هەڵبژارد سەرزەنشتت بکات! ئا�ا ئەمە مەشخەڵێک ن��ە 
لە ئاگرەوە دەرکێشرابێت؟«

بەوانەی  4 فر�شتەکە  ڕاوەستابوو.  فر�شتەکە  لەبەردەم  پی�س  بەرگێکی  بە  3 �ەشوع 

فەرموو کە لەبەردەمی ڕاوەستا بوون: »بەرگە پی�سەکەی لەبەر داکەنن.«
ئ�نجا پیێیی فەرموو: »تەماشا بکە، تاوانەکەتم لەسەرت البرد و بەرگی گرانبەهام 

لەبەرکردوو�ت.«
پاک�ان  مێزەرێکی  ئ�نجا  بنێن.«  لەسەری  پاک  مێزەرێکی  »با  گوتم:  5 من�ش 

لەسەری نا و بەرگ�ان لەبەرکرد، فر�شتەکەی �ەزدان�ش ڕاوەستا بوو.
ئەمە  سوپاساالر  7 »�ەزدانی  ڕاس�ارد:  �ەشوعی  �ەزدان  فر�شتەکەی  ٦ ئ�نجا 

دەفەرموێت: ”ئەگەر ڕێگاکانم بگر�تەبەر و کار بە فەرمانەکانی من بکە�ت، ئەوا 
تۆش حوکم لەسەر ماڵەکەم دەکە�ت و هەروەها پارێزگاری لە پەرستگاکەم دەکە�ت 

و شوێنێکت دەدەمێ لەنێو ئەمانەی ڕاوەستاون.
٨ »”ئەی �ەشوعی سەرۆک کاه�ن، گوێ بگرە، خۆت و کاه�نەکانی هاوکارت 

من  چونکە  داهاتوون،  چاکەکانی  ن�شانەی  ئێوە  دان�شتوون،  لەبەردەمتدا  کە 



١754زەکەر�ا 3

کە  بەردەی  ئەو  بکەن،  ٩ تەماشا  لقەکە�ە.  ناوی  کە  دەهێنم،  خۆم  بەندەکەی 
لەبەردەم �ەشوع دامنا! حەوت چاو لەسەر ئەم بەردە هە�ە و من نەخشەکەی لەسەر 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەوە  ڕادەماڵم.“  زەو�ی�ە  ئەم  تاوانی  ڕۆژ  �ەک  لە  هەڵدەکۆڵم. 

سوپاساالرە.
١٠ »”لەو ڕۆژەدا، هەر�ەکە بانگهێشتی هاوڕێکەی دەکات بۆ ژێر دار مێو و ژێر 

دار هەنج�ر.“ ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.«

چرادانە زێڕینەکە و دوو دار زەی�وون

 ئەو فر�شتە�ەی قسەی لەگەڵ کردم گەڕا�ەوە و هەڵ�ستاندم، وەک پی�اوێک لە 4 ١

خەو هەستێنرابێت. ٢ لێیی پرس�م: »چی دەب�ن�ت؟«
وەاڵمم دا�ەوە: »چرادانێک دەب�نم هەمووی زێڕە، جامێک�شی لەسەرە، حەوت 
چرای لەسەر دانراوە، حەوت لق�ش بۆ چراکانی سەری دەچێت. 3 هەروەها دوو 
دار زە�توون�ش لەالوە�ە دەب�نم، �ەکێک�ان لەالی ڕاستی جامەکە و ئەوی د�کە�ان 

لەالی چەپی��ەتی.«
4 لەو فر�شتە�ەم پرسی کە قسەی لەگەڵ دەکردم: »گەورەم، ئەمانە چ�ن؟«

5 ئەو لە منی پرسی: »ئا�ا نازان�ت ئەمانە چ�ن؟«

من�ش گوتم: »نەخێر، گەورەم.«
٦ ئەو�ش پیێیی گوتم: »ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بۆ زروبابل و دەڵێت: ”�ەزدانی 

a“.سوپاساالر دەفەرموێت، نە بە هێز و نە بە توانا، بەڵکو بە ڕۆحی من
7 »ئەی چ�ا مەزنەکە، تۆ کێ�ت؟ لەبەردەم زروبابل تەخت دەب�ت. ئ�نجا بەردی 

قول�نچک دادەنێت، لەنێو هاواری ”پی�رۆزە، پی�رۆزە!“«
ئەم  زروبابل  ٩ »دەستەکانی  فەرمووی:  و  هات  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ٨ پاشان 

ئەی  دەکەن.  تەواوی  ئەو�ش  دەستەکانی  هەر  و  دامەزراندووە  پەرستگا�ە�ان 
زروبابل، ئ�نجا دەزان�ت کە �ەزدانی سوپاساالر منی بۆ الی ئێوە ناردووە.

١٠ »کێ گاڵتەی بە ڕۆژی کارە بچووکەکان کرد؟ خەڵک دڵخۆش دەبن کاتێک 

شاووڵ لە دەستی زروبابل دەب�نن.«
ئەو حەوت چرا�ەb چاوەکانی �ەزدانن کە چاودێرن بەسەر هەموو زەو�دا.

١١ من�ش پرس�ارم لە فر�شتەکە کرد: »ئەو دوو دار زە�توونە چ�ن لەالی ڕاست و 

چەپیی چرادانەکە؟«
١٢ دووبارە لێم پرسی: »ئەو دوو لقە زە�توونە چ�ن لەالی ئەو لقە زێڕ�نانە، کە 

زە�تی زێڕ�ن دەچۆڕێننە ناو�ان؟«
١3 وەاڵمی دامەوە و گوتی: »ئا�ا نازانی ئەم دووانە چ�ن؟«

من�ش گوتم: »نەخێر، گەورەم.«

a ٦ مەبەستی لەوە�ە کە تەواوکردنی پەرستگا بە هێز و توانای مرۆڤ ن��ە.  

b ١٠ بڕوانە زەکەر�ا 3 :٩.  
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١4 ئ�نجا گوتی: »ئەمانە ئەو دووانەن کە بە زە�ت دەستن�شان کراون بۆ ئەوەی 

خزمەتی پەروەردگاری هەموو ج�هان بکەن.«

تۆمارە فڕیوەکە

 د�سان چاوم هەڵبڕی و تۆمارێکی فڕ�وم لەبەردەمم ب�نی.5 ١

٢ لێیی پرس�م: »چی دەب�ن�ت؟«

وەاڵمم دا�ەوە: »تۆمارێکی فڕ�و دەب�نم، درێژ�ی�ەکەی ب�ست باڵە و پان��ەکەشی 
»a.دە باڵە

3 ئ�نجا پیێیی گوتم: »ئەمە ئەو نەفرەتە�ە کە بۆ سەر ڕووی هەموو زەوی دێت؛ 

ڕووەکەی د�کە  بەپیێیی  و  ڕووێکی هەموو دزێک دوور دەخرێتەوە  بەپیێیی  چونکە 
سوپاساالر  4 �ەزدانی  دەخرێتەوە.  دوور  بخوات  سوێند  درۆ  بە  ئەوەی  هەموو 
دەفەرموێت: ”من دە�نێرم و دەچێتە ماڵی دز و ماڵی ئەوەی بە درۆ سوێند بە ناوی 
لەناوی  بەردەکەی  و  دار  لەگەڵ  تەواوی  بە  دەمێنێتەوە،  ماڵەدا  لەو  من دەخوات، 

دەبات.“«

ژنێک لەنێو سەبەتەیەک
فەرمووم:  پیێیی  و  پیێشەوە  هاتە  دەکردم،  لەگەڵ  فر�شتە�ەی قسەی  ئەو  5 پاشان 

»چاوت هەڵبڕە و بب�نە ئەوە چ��ە دەردەکەوێت.«
٦ لێم پرسی: »ئەوە چ��ە؟«

گوتی:  هەروەها  دەردەکەوێت.«  کە  سەبەتە�ە�ە  ئەو  »ئەوە  دامەوە:  وەاڵمی 
»ئەمەش تاوانەکە�انە کە لە هەموو زەو�ی�ە.«

دان�شتبوو.  سەبەتەکە  لەناو  ب�نی  ژنێکم  هەڵگ�را،  قورقوشمەکە  قەپاغە  7 ئ�تر 

پیێوەنا و قەپاغە  ٨ گوتی: »ئەمە خراپەکار�ی�ە.« ئ�نجا بۆ ناوەڕاستی سەبەتەکە پاڵی 

قورقوشمەکەی خستە سەر دەمی.
٩ ئ�نجا چاوم هەڵبڕی و ب�ن�م لەبەردەمم دوو ژن هاتنە دەرەوە و با لە باڵەکان�ان 

نێوان زەوی و  بۆ  ئ�نجا سەبەتەکە�ان  لەقلەق بوو،  باڵی  باڵەکان�ان وەک  دەدات. 
ئاسمان بەرزکردەوە.

١٠ لەو فر�شتە�ەم پرسی کە قسەی لەگەڵ دەکردم: »سەبەتەکە بۆ کوێ دەبەن؟«

١١ ئەو�ش گوتی: »بۆ ئەوەی لە خاکی بابل ماڵێکی بۆ بن�اد بنێن و کە ئامادە 

بوو لەوێ لە شوێنی خۆی دادەنرێت.«

چوار گالیسکە

جەنگی ٦ گال�سکەی  چوار  لەبەردەمم  ب�ن�م  هەڵبڕی  چاوم  د�کە   جارێکی  ١

لەنێوان دوو کێوەوە دێنە دەرەوە، کێوەکان�ش بڕۆنز بوون. ٢ گال�سکەی �ەکەم 

a ٢ نز�کەی نۆ مەتر بە چوار مەتر و ن�و.  
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چوارەم  س�یی،  ئەس�یی  3 سێ�ەم  ڕەش،  ئەس�یی  دووەم  بوو،  پیێوە  سووری  ئەس�یی 
ئەس�یی بەڵەک، هەموو�ان ئەس�یی بەهێز بوون. 4 لەو فر�شتە�ەم پرسی کە قسەی 

لەگەڵ دەکردم: »گەورەم، ئەمانە چ�ن؟«
ئاسمانن  »ئەمانە چوار ڕۆحەکەی  پیێیی گوتم:  و  دامەوە  5 فر�شتەکەش وەاڵمی 

خزمەتی پەروەردگاری هەموو زەوی دەکەن و هاتوونەتە دەرەوە. ٦ ئەو گال�سکە�ەی 
ئەس�ە س���ەکان�شی  ئەوەی  باکوور دەچێت،  بۆ خاکی  پیێوە�ە  ڕەشەکانی  ئەس�ە 
باشوور  خاکی  بۆ  پیێوە�ە  بەڵەکەکان�شی  ئەس�ە  ئەوەی  ڕۆژئاوا،  بەرەو  پیێوە�ە 

دەچێت.«
7 کاتێک ئەس�ە بەهێزەکان چوونە دەرەوە، بە پەرۆشەوە بوون کە بەسەر زەو�دا 

بگەڕێن، ئەو�ش فەرمووی: »بڕۆن و بەناو زەو�دا بگەڕێن.« ئەوان�ش بەناو زەو�دا 
گەڕان.

٨ ئ�نجا هاواری لێکردم و پیێیی گوتم: »بب�نە ئەوانەی بۆ خاکی باکوور دەچن، 

ڕۆحی من�ان لە خاکی باکووردا ئارام کردەوە.«

تاجێک بۆ یەشوع
حەلدەی  لە  ز�و  و  ١٠ »زێڕ  فەرمووی:  و  هات  بۆ  �ەزدانم  فەرما�شتی  ٩ پاشان 

ئەو  بابلەوە گەڕاونەتەوە. هەر  لە  ڕاپیێچکراوانەی  ئەو  وەربگرە،  �ەدا�ا  و  تۆڤ��اهو  و 
ڕۆژە بڕۆ ماڵی �ۆش�ای کوڕی سەفەن�ا. ١١ زێڕ و ز�و وەربگرە و تاجێک دروستبکە، 
لەسەری �ەشوعی کوڕی �ەهۆچاداقی سەرۆک کاه�نی بنێ. ١٢ پیێیی بڵێ، �ەزدانی 
سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: ”ئەوەتا ئەو پی�اوەی ناوی لقە، لە جێیی خۆ�ەوە لق 
دەردەکات و پەرستگای �ەزدان بن�اد دەنێت. ١3 ئەو ئەو کەسە�ە کە پەرستگای 
دادەن�شێت  تەختەکەی  لەسەر  هەڵدەگرێت،  شکۆمەندی  دەنێت،  بن�اد  �ەزدان 
ئ�تر  تەختەکەی،  لەسەر  کاه�ن  دەبێتە  هەروەها  دەکات.  فەرمانڕەوا�ەتی 
فەرمانڕەوا�ەتی خۆی لەگەڵ کاه�ن�ێت��ەکەی دەگونجێنێتa.“ ١4 تاجەکەش دەدرێتە 
حەلدەی و تۆڤ��اهو و �ەدا�ا و ح�نی کوڕی سەفەن�ا، وەک �ادگاری لە پەرستگای 
ئێوەش  �ەزدان،  پەرستگای  بن�ادنانی  بۆ  دێن  ئەوانەی دوورن  ١5 هەروەها  �ەزدان. 
بە  ئەگەر  دەبێت  ئەمە  ناردووە.  ئێوە  بۆ الی  منی  سوپاساالر  �ەزدانی  کە  دەزانن 

تەواوەتی گوێڕا�ەڵی �ەزدانی پەروەردگارتان بن.«

حوکمدانی تەواو و خۆشەویس�ی نەگۆڕ

 لە چوارەم ساڵی دار�وشی پاشا، لە چواری مانگی نۆ لە ک�سلێڤ فەرما�شتی 7 ١

�ەزدان بۆ زەکەر�ا هات. ٢ خەڵکی بێت ئێل شەرئەچەر و ڕەگەم مەلەخ�ان لەگەڵ 
ماڵی  کاه�نەکانی  لە  ئەوەی  3 بۆ  ب�اڕێنەوە،  �ەزدان  لە  ئەوەی  بۆ  نارد  پی�اوەکان�ان 

a ١3 کاتێک پاشا دوو ڕۆڵ لە ئەستۆ دەگرێت، فەرمانڕەوا�ەتی و کاه�ن�ێتی. پیێشب�ن��ەکە کە لە پە�مانی نوێ لە کەسا�ەتی مەس�حدا دێتە دی.  
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�ەزدانی سوپاساالر و لە پیێغەمبەرەکان ب�رسن: »ئا�ا لە مانگی پیێنجدا بگر�یێ�ن و 
خۆمان تەرخان بکە�ن، هەروەک ئەم چەند ساڵەی ڕابردوو کردوومانە؟«

5 »بە هەموو گەلی خاکەکە  4 ئ�نجا فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرم بۆ هات: 

و بە کاه�نەکان بڵێ: ”کاتێک بە ڕۆژوو بوون و ش�وەنتان گێڕا، لە مانگی پیێنج و 
مانگی حەوت، لە ماوەی حەفتا ساڵی ڕابردوو، ئا�ا بەڕاستی بۆ من بەڕۆژوو بوون؟ 
٦ ئەی کە دەتانخوارد و دەتانخواردەوە، ئا�ا بۆ خۆتان نەبوو ئاهەنگتان دەگێڕا؟ 7 ئا�ا 

هەمان ئەو پە�امە نەبوو کە �ەزدان لە ڕێگەی پیێغەمبەرەکانی پیێشووەوە ڕا�گە�اند، 
لە کاتێکدا کە ئۆرشەل�م ئاوەدان و ئارام بوو، شارۆچکەکانی دەوروبەری و نەقەب 

و زوورگەکانیa �ەهودا ئاوەدان بوون؟“«
ئەمە  سوپاساالر  ٩ »�ەزدانی  هات:  زەکەر�ا  بۆ  �ەزدان  فەرما�شتی  ٨ ئ�نجا 

دەفەرموێت: ”بە دادپەروەری ڕاستەق�نە حوکم بدەن، لەگەڵ �ەکتری م�هرەبان و بە 
بەزە�یی بن. ١٠ بێوەژن و هەت�و، نامۆ و هەژار مەچەوسێننەوە، لە دڵەوە ب�ر لە خراپە 

مەکەنەوە بەرامبەر بە �ەکتری.“
١١ »بەاڵم نە�انو�ست گوێ شل بکەن، شانی �اخبوون�ان دا�ەبەر، خۆ�ان کەڕ 

کرد. ١٢ دڵ�ان وەک بەردەئەستێ ڕەقکرد نەوەک گوێی�ان لە فێرکردنەکان و لەو وشانە 
پیێشووەوە  پیێغەمبەرەکانی  بێت کە �ەزدانی سوپاساالر بە ڕۆحی خۆی لە ڕێگەی 

ناردی. ئ�تر �ەزدانی سوپاساالر زۆر تووڕە بوو.
نەگرت،  گوێی�ان  و  کرد  بانگم  ”چۆن  دەفەرموێت:  سوپاساالر  ١3 »�ەزدانی 

ئەوان�ش ئاوا نزا دەکەن و گوێ ناگرم. ١4 بە ڕەشەبا�ەک بەناو هەموو نەتەوەکاندا 
بوو و کەس  ئەوان زەو�ی�ەکە وێران  لەپاش  بوون.  نامۆ  لەوێ  پەرتوباڵوم کردنەوە و 

هاتوچۆی پیێ�دا نەکرد. بەم جۆرە خاکی شاد�ی�ان وێران کرد.“«

بەڵێنی بەرەکەتی ئۆرشەلیم

 فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرم بۆ هات.٨ ١

بۆ  پا�انم  بێ  »خۆشەو�ست��ەکی  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٢ �ەزدانی 

س��ۆن هە�ە، بە دڵگەرم��ەوە ئ�رەدار بووم بۆی.«
ئۆرشەل�م  لەناوەڕاستی  و  س��ۆن  »دەگەڕێمەوە  دەفەرموێت:  ئەمە  3 �ەزدان 

�ەزدانی  ناودەبردرێت و کێوی  بە شاری ڕاستی  ئ�نجا ئۆرشەل�م  ن�شتەجێ دەبم. 
سوپاساالر�ش بە ”کێوی پی�رۆز“.«

پی�رێژن  و  پی�رەمێرد  د�کە  »جارێکی  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  4 �ەزدانی 

بە  گۆچانەکەی  تەمەنی  لەبەر  هەر�ەکە  دادەن�شن،  ئۆرشەل�م  شەقامەکانی  لە 
دەست�ەوە�ە. 5 شەقامەکانی شار پڕ دەبنەوە لە کوڕ و کچ �اری تێدا دەکەن.«

لەبەرچاوی  لەوانە�ە  سەردەمە  »لەو  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٦ �ەزدانی 

a 7 زوورگ: لە تەپۆڵکە بەرزترە، هەروەک بەرزا�ی�ەکانی زوورگەزراو لە کوردستان.  
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من�ش  لەبەرچاوی  ئا�ا  بەاڵم  بێت،  سەرسوڕهێنەر  گەلە  ئەم  پاشماوەی 
سەرسوڕهێنەرە؟« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

7 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: »من گەلەکەم لە خاکی ڕۆژهەاڵت و لە 

خاکی ڕۆژئاوا ڕزگار دەکەم. ٨ دە�انگەڕێنمەوە بۆ ئەوەی لە ئۆرشەل�م ن�شتەجێ بن، 
دەبن بە گەلی من و من�ش دەبم بە خودای ئەوان، بە دڵسۆزی و ڕاستودروستی.«

”با  بێت،  پە�امە  لەم  گوێتان  »ئێستا  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٩ �ەزدانی 

کە  بوو  ئەوەش  هەر  بنرێت.“  بن�اد  پەرستگاکە  ئەوەی  بۆ  بەهێزبن  دەستەکانتان 
لەو  ١٠ بەر  �ەزدانی سوپاساالر گوت�ان.  ماڵی  دامەزراندنی  ڕۆژی  لە  پیێغەمبەرەکان 
دەچووە  ئەوەی  نەبوو.  کرێیی  ئاژەڵ�ش  نەبوو،  مرۆڤ  بۆ  کرێی�ەک  ه�چ  سەردەمە 
سەر کار�ش لەبەر دوژمنانی سەالمەتی نەبوو، چونکە هەموو�انم لە �ەکتری بەردا. 
١١ بەاڵم ئێستا من وەک پیێشتر هەڵسوکەوت لەگەڵ پاشماوەی گەلەکەم ناکەم.« 

ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.
بەروبوومی  زەوی  دەدات،  خۆی  بەری  مێو  دار  دەڕوێت،  جوانی  بە  ١٢ »تۆو 

خۆی دەدات، ئاسمان شەونمی خۆی دەدات. هەموو ئەم شتانە دەکەمە م�رات 
بۆ پاشماوەی ئەم گەلە. ١3 ئەی بنەماڵەی �ەهودا و ئ�سرائ�ل، هەروەک ئێوە ما�ەی 
بەرەکەت.  ما�ەی  دەبنە  دەکەم،  ڕزگارتان  من  نەتەوەکان،  لەنێو  بوون  نەفرەت 

مەترسن، بەڵکو با دەستەکانتان بەهێزبن.«
١4 �ەزدانی سوپاساالر ئەمە دەفەرموێت: »وەک چۆن مکوڕ بووم لەسەر ئەوەی 

باوباپی�رانتان تووڕە�ان کردم و پاشگەز نەبوومەوە،  تووشی بەاڵتان بکەم، کاتێک 
١5 ئێستا بە هەمان شێوە مکوڕم لەسەر ئەوەی جارێکی د�کە چاکە بکەم لەگەڵ 

ئۆرشەل�م و بنەماڵەی �ەهودا. مەترسن. ١٦ ئەمانە ئەو شتانەن کە دەبێت ب�انکەن: 
دادپەروەرانە  و حوکمی  ڕاستی  دادگاکانتان  لە  بدوێن؛  ڕاستی  بە  �ەکتری  لەگەڵ 
لە  حەزتان  �ەکتری؛  بە  بەرامبەر  مەکەنەوە  خراپە  لە  ب�ر  دڵەوە  ١7 لە  هەبێت؛ 

سوێندخواردنی بە درۆ نەبێت. ڕقم لە هەموو ئەمانە�ە.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
١٨ پاشان فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرم بۆ هات: ١٩ �ەزدانی سوپاساالر ئەمە 

دەفەرموێت: »ڕۆژووی مانگی چوار و پیێنج و حەوت و دە بۆ نەوەی �ەهودا دەبێتە 
شادی و دڵخۆشی و جەژنی خۆش. لەبەر ئەوە حەز لە ڕاستی و ئاشتی بکەن.«

دان�شتووانی  و  خەڵک  »چەند�ن  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٢٠ �ەزدانی 

چەند�ن شار دێنە ئۆرشەل�م، ٢١ دان�شتووانی شارێک دەچنە الی ئەوی د�کە�ان 
ب�اڕێی�نەوە و ڕوو لە �ەزدانی  و دەڵێن: ”با بڕۆ�ن دەستبەجێ بۆ ئەوەی لە �ەزدان 
سوپاساالر بکە�ن، هەروەها من�ش دەچم.“ ٢٢ ئ�نجا زۆرێک لە گەالن و نەتەوە 
بەهێزەکان دێنە ئۆرشەل�م بۆ ئەوەی ڕوو لە �ەزدانی سوپاساالر بکەن و لە �ەزدان 

ب�اڕێنەوە.«
هەموو  لەنێو  پی�او  دە  ڕۆژانەدا  »لەو  دەفەرموێت:  ئەمە  سوپاساالر  ٢3 �ەزدانی 
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زمان و نەتەوەکان دەست بە دامێنی پی�اوێکی جولەکەوە دەگرن و پیێیی دەڵێن: ”با 
لەگەڵتان بێ�ن، چونکە ب�ستوومانە خوداتان لەگەڵە.“«

سزای دوژمنانی ئیسرائیل

 ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بە سروشa لە دژی خاکی حەدراخ و٩ ١

لە د�مەشق دەمێنێتەوە،   
  چونکە هەموو خەڵک و هۆزەکانی ئ�سرائ�ل

چاو�ان لە �ەزدانە.   
٢ هەروەها لە دژی حەماتی هاوسنووری،  

لە دژی سور و سە�دا�ە، کە ئەوانە زۆر دانان.   
3 سور قەاڵی بۆ خۆی بن�اد نا،  
ز�وی وەک خۆڵ خڕکردەوە،   

زێڕ�ش وەک قوڕی کۆاڵنەکان.   
4 بەاڵم پەروەردگار دەستی بەسەردا دەگرێت و  

لە دەر�ا هێزەکەی لەناودەبات،   
هەروەها بە ئاگر دەسووتێنرێت.   

5 ئەسقەالن دە�ب�نێت و دەترسێت،  
غەزەش زۆر بە ئازار دەبێت،   

عەقرۆن�ش، چونکە ه�واکانی ما�ەی شەرمەزار�ن.   
  غەزە پاشاکەی لەدەست دەدات،

ئەسقەالن�ش ئاوەدانی تێدا نامێنێت.   
٦ خەڵکی زۆڵb ئەشدۆد داگ�ر دەکەن،  
لووتبەرزی فەلەست��ەکان لەناودەبەم.   

7 گۆشتی بە خوێنەوە لەبەردەم�ان الدەبەم و  
خواردنی قەدەغەکراو لەبەر ددانەکان�ان.   

  ئەو فەلەست��انەش کە دەمێننەوە دێنە پاڵ خوداکەمان و
وەک هۆزێک دەبن لە �ەهودا و   
عەقرۆن�ش وەک �ەبوس��ەکان.   

٨ بەاڵم لە چواردەوری پەرستگاکەم هەڵدەدەم،  
بۆ پارێزگار�کردن لە چەتە.   

  ئ�تر هەرگ�ز سەرکاری بێگاری نا�ەتە سەر�ان،
چونکە ئێستا چاوم لەسەر�انە.   

a ١ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b ٦ ب�ژی  



١7٦٠زەکەر�ا ٩

هاتنی �اشای سیپیۆن
٩ ئەی شاری س��ۆن، زۆر دڵخۆش بە!  

ئەی شاری ئۆرشەل�م، هاواری خۆشی بکە!   
  ئەوەتا پاشاکەت دێتە الت،

دادپەروەرە و ڕزگارکەرە،   
بێف�زە و سواری ماکەرێک و   

جاشی ماکەرێک بووە.   
 ١٠ گال�سکەی جەنگ لە ئەفرا�م لەناودەبەم و

ئەس��ش لە ئۆرشەل�م،   
کەوانی جەنگ دەشکێنرێت.   

  ئەو پاشا�ە ئاشتی بۆ گەالن ڕادەگە�ەنێت،
فەرمانڕەوا�ەت��ەکەی لە دەر�اوە بۆ دەر�ا�ە و   

لە ڕووباری فورات�شەوە هەتا ئەوپەڕی زەو�ی�ە.   
 ١١ هەروەها بۆ تۆش، لەبەر خوێنی پە�مانەکەم لەگەڵ تۆ،

د�لەکانت لە ب�ری بێ ئاو بەڕەاڵ دەکەم.   
 ١٢ ئەی ئەو د�النەی ه�واتان هە�ە، بگەڕێنەوە قەاڵکانتان،

ئەمڕۆ من ڕا�دەگە�ەنم کە دوو هێندە قەرەبووتان دەکەمەوە.   
 ١3 من �ەهودام وەک کەوانەکەی خۆم چەماندووەتەوە،

ئەفرا�مم کردووەتە ت�رەکانم،   
  ئەی س��ۆن، کوڕەکانی تۆم ڕاپەڕندووە،

لە دژی کوڕەکانی تۆ، ئەی �ۆنان،   
تۆم کردووە بە شمشێری پاڵەوان.   

دەرکەوتنی یەزدان
 ١4 ئ�نجا �ەزدان لەسەر سەر�انەوە دەردەکەوێت،

ت�رەکەی وەک بروسک دەبر�سکێتەوە.   
  �ەزدانی بااڵدەست فوو بە کەڕەنادا دەکات،

بەناو گەردەلوولەکانی باشووردا دەڕوات،   
�ەزدانی سوپاساالر گەلەکەی دەپارێزێت.  ١5 
  بە بەردی قۆچەقانیa دوژمن تێکدەشکێنن،

دەخۆنەوە و دەنەڕێنن هەروەک شەراب�ان نۆشی بێت،   
  وەک تاسی خوێن�رژێنb پڕ دەبن،

a ١5 بەردەقانی  

بڕوانە دەرچوون ٢٩ :٢٠ و زەکەر�ا ١4 :٢٠ و  پرژاندنی خوێنی قوربانی بەکاردەهێنا، وەک هێما�ەک بۆ کەفارەتی گوناهەکانی خەڵک.  بۆ  b ١5 کاه�ن ئەم تاسانەی 

ع�بران��ەکان ٩ :١3  .  
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کە بۆ پرژاندنی گۆشەکانی قوربانگا بەکاردێت.   
 ١٦ لەو ڕۆژەدا �ەزدانی پەروەردگار�ان ڕزگار�ان دەکات،

هەروەک شوان مێگەلەکەی دەپارێزێت.   
  لە خاکەکەی خۆی دە�انڕازێنێتەوە

وەک بەردی گرانبەهای تاج.   
 ١7 چەند سەرنجڕاکێش و جوان دەبێت!
دانەوێڵە گەشە بە الوەکان دەکات و   

شەرابی نوێش بە پاک�زەکان.   

بەسەرکردنەوەی بنەماڵەی یەهودا

 لە بەهاردا داوای باران لە �ەزدان بکەن،١٠ ١

�ەزدانە کە هەورەتر�شقە دروستدەکات.   
  ئەو شەستە باران دەبارێنێت،

کێڵگەی سەوز دەداتە هەمووان.   
٢ بتەکان قسەی هەڵخەڵەتێنەر دەکەن،  

فاڵگرەوەکان بە درۆ باسی ب�ن�ن دەکەن،   
  خەونی درۆ دەگێڕنەوە،

بەبێ سوود دڵنەوا�یی دەکەن،   
  بۆ�ە وەک مەڕ دەگەڕێن،

سەرگەردان بوون لەبەر بێ شوانی.   

3 »تووڕە�ی�م لەسەر شوانەکان گڕی گرت،  
ڕابەرەکان سزا دەدەم،   

  چونکە �ەزدانی سوپاساالر مێگەلەکەی خۆی،
بنەماڵەی �ەهودا بەسەردەکاتەوە،   

دە�انکاتە ئەس�یی شکۆی خۆی لەنێو جەنگ.   
4 بەردی بناغە لە �ەهوداوە دێت،  
مێخی ڕەشماڵ لەوێوە دێت،   
کەوانی جەنگ لەوێوە دێت،   

هەموو سەرۆکێک لەوێوە�ە.   
5 پیێکەوە وەک پاڵەوان دەبن،  

ئەوانەی دوژمنەکان�ان لەنێو قوڕی کۆاڵنەکان دەشێلن،   
  دەجەنگ�ن، چونکە �ەزدان لەگەڵ�انە،

ئەسپ سوارەکانی دوژمن شەرمەزار دەکەن.   

٦ »بنەماڵەی �ەهودا بەهێز دەکەم،  
بنەماڵەی �وسف ڕزگار دەکەم.   



١7٦٢زەکەر�ا ١٠

  دە�انگەڕێنمەوە، چونکە بەزە�ی�م پیێ�اندا هاتەوە،
وا�ان لێدێت وەک ئەوەی کە ڕەتم نەکردبنەوە،   

  چونکە من �ەزدانی پەروەردگاری ئەوانم،
وەاڵم�ان دەدەمەوە.   

7 ئەفرا�م وەک پاڵەوانەکان�ان لێدێت،  
دڵ�ان خۆش دەبێت هەروەک بە شەراب،   
  منداڵەکان�ان ئەمە دەب�نن و دڵخۆش دەبن،

دڵ�ان بە �ەزدان شاد دەبێت.   
٨ ئاماژە�ان بۆ دەکەم،  

پیێکەوە کۆ�ان دەکەمەوە.   
  بە دڵن�ا�ی�ەوە دە�انکڕمەوە،

هەروەکو پیێشتر زۆر دەبن.   
٩ هەرچەندە لەنێو گەالندا پەرتەوازە�ان دەکەم،  
بەاڵم لە خاکە دوورەکانەوە �ادم دەکەنەوە.   
  ئەوان لەگەڵ کوڕەکان�ان لە ژ�ان دەمێننەوە و

دەگەڕێنەوە.   
 ١٠ لە خاکی م�سرەوە دە�انگەڕێنمەوە و

لە ئاشورەوە کۆ�ان دەکەمەوە.   
  دە�انهێنمە خاکی گلعاد و لوبنان،

جێ�ان نابێتەوە.   
 ١١ بەناو دەر�ای تەنگدا تێدەپەڕن،
شەپۆلەکانی دەر�ا کپ دەبن و   

هەموو قوواڵ�ی�ەکانی ڕووباری ن�ل وشک دەبن.   
  لووتبەرزی ئاشور تێکدەشکێنرێت و

داردەستی م�سر نامێنێت.   
 ١٢ بە �ەزدان بەهێز�ان دەکەم و

بە ناوی خۆ�ەوە دە�ی�ەرستن و گوێڕا�ەڵی دەبن.«   
  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.

 ئەی لوبنان، دەرگاکانت بکەرەوە،١١ ١

تاکو ئاگر دار ئورزەکانت بخوات!   
٢ ئەی دار سنەوبەر، واوە�ال بکە، چونکە دار ئورز کەوت،  

دارە گەورەکان تێکشکێنران!   
  ئەی دار بەڕووەکانی باشان، واوە�ال بکەن،

چونکە دارستانە چڕەکان تێکدران!   
3 گوێ لە واوە�الی شوانەکان بگرن،  
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چونکە لەوەڕگا دەوڵەمەندەکان�ان وێران بوون!   
  گوێ لە نەڕەی شێرەکان بگرن،

چونکە دەوەنەکانی ڕووباری ئوردون وێران بوون.   

دوو شوان
4 �ەزدانی پەروەردگارم ئەمە دەفەرموێت: »ئەو مێگەلەی بۆ سەربڕ�نە ب�لەوەڕێنە. 

دەڵێن:  فرۆش�ارەکان�ان  نادرێن.  سزاش  دەبڕن،  سەر�ان  و  دە�انکڕن  5 ئەوانەی 

پیێ�اندا  بەزە�ی�ان  شوانەکان�ان  کردم!“  دەوڵەمەندی  کە  دەکەم،  �ەزدان  ”ستا�شی 
نا�ەتەوە.« ٦ �ەزدان دەفەرموێت: »لەبەر ئەوە ئ�تر بەزە�ی�م بە دان�شتووانی خاکەکەدا 
ئەوان  پاشاکەی.  و  نز�کەکەی  دەست  دەدەمە  هەر�ەکە�ان  بەڵکو  نا�ەتەوە، 

خاکەکە وێران دەکەن، کەس�ش لە دەستی ئەوان دەرباز ناکەم.«
ئ�نجا  تا�بەتی کڵۆڵتر�نی مەڕەکان.  بە  بۆ سەربڕ�نە،  لەوەڕاند کە  7 ئەو مێگەلەم 

ناونا  د�کەشم  ئەوی  و  »پەسەندی«  ناونا  �ەکێک�انم  برد،  خۆم  بۆ  گۆچانم  دوو 
»�ەکگرتن« و مێگەلەکەم لەوەڕاند. ٨ لە �ەک مانگدا هەر سێ شوانەکەم دەرکرد.

»ناتانلەوەڕێنم.  ٩ فەرمووم:  و  نەما  لێ�ان  ئارام�م  من  بووەوە،  لێم  ڕقی  مێگەلەکە 
لەناوبچێت؛  با  لەناودەچێت،  ئەوەی  ببێتەوە؛  مردار  با  دەبێتەوە،  مردار  ئەوەی 

ئەوانەش کە دەمێننەوە، با گۆشتی �ەکتری بخۆن.«
ئەو  تاکو  شکاندم،  بوو  »پەسەندی«  ناوی  کە  برد  گۆچانەم  ئەو  ١٠ ئ�نجا 

پە�مانەم هەڵوەشێنمەوە کە لەگەڵ هەموو گەالندا بەستم. ١١ لەو ڕۆژەدا پە�مانەکە 
هەڵوەشا�ەوە، بەو شێوە�ە کڵۆڵتر�نی مەڕەکان، ئەوانەی چاو�ان تێبڕ�بووم زان��ان کە 

ئەوە فەرما�شتی �ەزدان بووە.
١٢ ئ�نجا پیێم گوتن: »ئەگەر پیێتان باشە، کرێی�ەکەم بدەنێ، ئەگەر نا لێ�گەڕێن.« 

ئ�نجا سی پارچە ز�وی کرێی�ەکەی من�ان کێشا.
١3 �ەزدان پیێیی فەرمووم: »فڕێی�بدە بۆ گۆزەکەرەکە.« ئەو نرخە بەهادارەی کە من�ان 

پیێیی هەڵسەنگاند! من�ش سی پارچە ز�وەکەم وەرگرت و فڕێمدا بۆ گۆزەکەرەکەی 
ناو ماڵی �ەزدان.

١4 ئ�نجا گۆچانەکەی د�کەم شکاند، کە ناوی »�ەکگرتن« بوو، تاکو برا�ەتی 

نێوان �ەهودا و ئ�سرائ�ل هەڵبوەشێنمەوە.
بۆ  گێل  شوانێکی  کەلوپەلی  د�کە  »جارێکی  فەرمووم:  پیێیی  �ەزدانم  ١5 جا 

بە  گرنگی  کە  هەڵدەستێنمەوە  خاکەکە  لە  شوانێک  من  ١٦ چونکە  ببە،  خۆت 
ونبووەکان نادات، لە ساواکان ناگەڕێت، بر�ندارەکان چارەسەر ناکات، ئەوانەی 
و سم�ان  دەخوات  قەڵەوەکان  بەاڵم گۆشتی  نا�انلەوەڕێنێت،  باشە  تەندروست��ان 

دەردێنێت.

 ١7 »قوڕبەسەر شوانی ه�چوپووچ،
ئەوەی وازی لە مێگەلەکە هێناوە!   



١7٦4زەکەر�ا ١١

  با شمشێر لەسەر قۆڵ و چاوی ڕاستی بێت!
با قۆڵی بە تەواوی وشک بێت و   

چاوی ڕاستی بە تەواوی کۆرە بێت!«   

وێرانبوونی دوژمنانی ئۆرشەلیم

 ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بە سروش سەبارەت بە ئ�سرائ�ل.١٢ ١

شێوەی  دامەزراندووە،  زەوی  ڕاخستووە،  ئاسمانی  کە  ئەوەی  �ەزدان، 
خەر�کم  ٢ »من  دەفەرموێت:  ئەمە  کێشاوە،  مرۆڤدا  ناخی  لە  مرۆڤی  ڕۆحی 
ئۆرشەل�م دەکەمە جامێک هەموو گەالنی دەوروبەری سەرخۆش دەکات. �ەهودا 
لە  زەوی  گەالنی  هەموو  کاتێک  ڕۆژەدا  3 لەو  دەدرێن.  گەمارۆ  ئۆرشەل�م�ش  و 
دژی ئەو کۆدەبنەوە، ئۆرشەل�م بۆ هەموو گەالن دەکەمە بەردێکی قورس. ئەوەی 
ڕۆژەدا  »لەو  دەفەرموێت:  4 �ەزدان  دەکات.«  بر�ندار  خۆی  ب�جوڵێنێت  ب��ەوێت 
هەموو ئەس�ێک تووشی سەرلێشێوان دەکەم و سوارەکەشی تووشی شێتی دەکەم. 
چاودێری بنەماڵەی �ەهودا دەکەم، هەموو ئەس�یی گەالن تووشی کوێری دەکەم. 
5 ئ�نجا سەرکردەکانی �ەهودا لە دڵی خۆ�اندا دەڵێن: ”خەڵکی ئۆرشەل�م بەهێزن، 

چونکە �ەزدانی سوپاساالر خودا�انە.“
٦ »لەو ڕۆژەدا سەرکردەکانی �ەهودا وەک ئاگردانێک لێ دەکەم لەنێو کۆمەڵە دار 

و وەک مەشخەڵێکی ئاگر لەنێو مەڵۆ، جا بەالی ڕاست و بەالی چەپدا دەست 
دەکەن بە خواردنی هەموو گەالنی دەوروبەر�ان، بەاڵم ئۆرشەل�م لە جێیی خۆی بە 

سەالمەتی دەمێنێتەوە.
7 »�ەزدان سەرەتا گەلی �ەهودا ڕزگار دەکات، بۆ ئەوەی شان و شکۆی بنەماڵەی 

�ەزدان  ڕۆژەدا  ٨ لەو  نەبن.  گەورەتر  �ەهودا  لەسەر  ئۆرشەل�م  خەڵکی  و  داود 
لێدێت،  داودی  وەک  لەنێو�ان  الوازە  ئەوەی  دەپارێزێت،  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی 
لەپیێش�ان دەڕوات.  ماڵی داود�ش وەک خودای لێدێت، وەک فر�شتەی �ەزدان 
٩ لەو ڕۆژەدا مکوڕ دەبم لەسەر لەناوبردنی هەموو ئەو نەتەوانەی کە هێرش دەکەنە 

سەر ئۆرشەل�م.

شیوەن بۆ ئەوەی زامداریان کرد
دان�شتووانی  بەسەر  و  داود  بنەماڵەی  بەسەر  پاڕانەوە  و  م�هرەبانی  ١٠ »ڕۆحی 

ئۆرشەل�مدا دەبارێنم. جا تەماشای من دەکەن، ئەوەی کە ڕم�ان لێداوە، هەروەها 
ش�وەنی بۆ دەگێڕن وەک کەسێک ش�وەن بۆ تاقانەکەی بگێڕێت، زۆر دەگر�یێن، 
ئۆرشەل�م  لە  گەورە  ش�وەنێکی  ڕۆژەدا  ١١ لەو  نۆبەرە�ەک.  بۆ  گر�ان  هەروەک 
ش�وەن  ١٢ خاکەکە  مەگ�دۆ.  دەشتی  لە  ڕ�مۆن  هەدەد  ش�وەنی  وەک  دەبێت، 
ژنەکان�ان،  و  داود  بنەماڵەی  بە ج�ا: خێڵی  و  بە خێڵ هەر�ەکە  دەگێڕێت، خێڵ 
ژنەکان�ان، خێڵی  و  لێڤی  بنەماڵەی  ١3 خێڵی  ژنەکان�ان،  و  ناتان  بنەماڵەی  خێڵی 
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و  ج�ا  بە  خێڵ  بە  خێڵ  مابوونەوە  خێاڵنەی  ئەو  ١4 هەموو  ژنەکان�ان.  و  ش�معی 
ژنەکان�ش�ان بە ج�ا.

�اکبوونەوە لە گوناه

 »لەو ڕۆژەدا کان��ەک بۆ بنەماڵەی داود و بۆ دان�شتووانی ئۆرشەل�م دەکرێتەوە ١3 ١

بۆ پاککردنەوە�ان لە گوناه و گاڵوی.«
خاکەکەدا  لە  بتەکان  ناوی  ڕۆژەدا،  »لەو  دەفەرموێت:  سوپاساالر  ٢ �ەزدانی 

 aڕ�شەکێش دەکەم و ئ�تر �اد�ان ناکرێتەوە. هەروەها پیێغەمبەرەکان و ڕۆحی گاڵو
لە خاکەکە ڕادەماڵم. 3 وای لێدێت ئەگەر کەسێک پیێشب�نی بکات، ئەوا دا�ک و 
باوکی، کە لەوانەوە بووە، پیێیی دەڵێن: ”دەبێت بمر�ت، چونکە بە درۆ بە ناوی 
باوکی، کە  و  دا�ک  دەکات  پیێشب�نی  ئ�نجا کاتێک  �ەزدانەوە قسەت کردووە.“ 

لەوانەوە بووە، بە خەنجەر لێیی دەدەن.
4 »ئ�نجا لەو ڕۆژەدا هەر پیێغەمبەرێک بە پیێشب�نی ب�ن�نەکەی شەرمەزار دەبێت. 

پیێ  خەڵکی  ئەوەی  بۆ  ناکەن  لەبەری  موودارە  کەوای  کە  پیێغەمبەران  جلی 
هەڵبخەڵەتێنن. 5 هەر�ەکە و دەڵێت: ”من پیێغەمبەر ن�م. من کابرا�ەکی جوت�ارم، 
کەسێک  ٦ ئەگەر  بووە.“  بژێو�م  سەرچاوەی  خاک  منداڵ�مەوە  لە  هەر  چونکە 
ب�رسێت: ”ئەم بر�نانە چ�ن لە جەستەت؟“ ئەو�ش وەاڵم دەداتەوە: ”ئەوە�ە کە لە 

ماڵی دۆستانم پیێیی بر�ندار بووم.“

لێدان لە شوانەکە
7 »�ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت:  

  ئەی شمشێر، لە دژی شوانەکەم هەستە،
لە دژی ئەو پی�اوەی لەگەڵمە!   

  لە شوانەکە بدە،
مەڕەکان پەرت دەبن،   

پاشان دەستم لە بچووکەکان بەرز دەکەمەوە.«   
٨ �ەزدان دەفەرموێت: »ئ�نجا لە هەموو زەوی،  
دوو لەسەر سێ�ان لێ�ان دەدرێت و دەمرن،   

�ەک لەسەر سێ تێ�دا دەمێنێتەوە.   
٩ ئەو �ەک لەسەر سێ�ەش دەخەمە ناو ئاگرەوە،  

وەک ز�و دە�ان�اڵێوم،   
وەک زێڕ تاق��ان دەکەمەوە.   

  ئەوان بە ناوی منەوە نزا دەکەن و
من�ش وەاڵم�ان دەدەمەوە،   

a ٢ ڕۆحی پی�سی هاندەر بۆ ئەنجامدانی کاری گاڵو.  
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  من دەڵێم: ”ئەوان گەلی منن،“
ئەوان�ش دەڵێن: ”�ەزدان خودای ئێمە�ە.“«   

یەزدان دێت و حوکم دەدات

و ١4 دەکرێت  تااڵن  سامانەکەت  دێت،  �ەزدان  ڕۆژی  ئۆرشەل�م،   ئەی  ١

لەناوەڕاستی خۆتدا دابەش دەکرێت.
بجەنگن.  دژی  لە  ئەوەی  بۆ  کۆدەکەمەوە  ئۆرشەل�م  لەسەر  نەتەوەکان  ٢ هەموو 

ن�وەی  دەکرێن.  القە  ئافرەت  دەکرێن،  تااڵن  ماڵەکان  دەکرێت،  داگ�ر  شارەکە 
شارەکە ڕاپیێچ دەکرێن، بەاڵم پاشماوەی خەڵکەکە لە شارەکە ڕاپیێچ ناکرێن.

3 ئ�نجا �ەزدان دێتە دەرەوە و لەگەڵ ئەو نەتەوانە دەجەنگێت، هەروەک ڕۆژی 

دەوەستن،  زە�توون  کێوی  لەسەر  پیێ�ەکانی  ڕۆژەدا  4 لەو  دەکات.  شەڕ  جەنگ 
لە  دەبێت،  شەق  ناوەڕاستەوە  لە  زە�توون  کێوی  ئ�نجا  ئۆرشەل�م،  ڕۆژهەاڵتی 
دەگوازرێتەوە  چ�اکە  ن�وەی  گەورە،  زۆر  دۆڵێکی  دەبێتە  ڕۆژئاوا،  بۆ  ڕۆژهەاڵتەوە 
باکوور و ن�وەکەی د�کەشی باشوور. 5 ئێوە بە ناو دۆڵی چ�اکەی مندا هەڵدێن، 
چونکە هەتا ئاچێل درێژ دەبێتەوە. ئێوە هەڵدێن، هەروەک ئەوەی لە بوومەلەرزەکەی 
دێت،  پەروەردگارم  �ەزدانی  ئ�نجا  هەاڵتن.  �ەهودا  پاشای  عوز�ای  سەردەمی 

هەموو پی�رۆزەکان�شی لەگەڵە.
وێنە  بێ  7 ڕۆژێکی  نابێت.  شەختەبەندان  و  سەرما  و  ڕووناکی  ڕۆژەدا  ٦ لەو 

دەبێت، ج�اوازی ن��ە لەنێوان شەو و ڕۆژ، کاتێک ئێوارە دادێت ڕووناکی هە�ە، 
ئەو ڕۆژە تەنها لەالی �ەزدان زانراوە.

٨ لەو ڕۆژەدا ئاوی ز�ندوو لە ئۆرشەل�مەوە هەڵدەقوڵێت، ن�وەی ڕووەو ڕۆژهەاڵت 

بۆ دەر�ای مردوو و ن�وەشی ڕووەو ڕۆژئاوا بۆ دەر�ای س�یی ناوەڕاست، لە هاو�ن و 
لە زستان بەردەوام دەبێت.

٩ �ەزدان�ش دەبێتە پاشای هەموو زەوی. لەو ڕۆژەدا تەنها �ەزدان دەبێت و تەنها 

ناوی ئەو�ش دەبێت.
ئۆرشەل�م وەک عەراڤا  باشووری  ڕ�مۆنی  لە گەڤەعەوە هەتا  ١٠ هەموو خاکەکە 

دەبێتە دەشتا�ییa، بەاڵم ئۆرشەل�م بەرز دەکرێتەوە و لە شوێنەکەی خۆ�دا ئاوەدان 
دەروازەی  هەتا  و  �ەکەم  دەروازەی  هەتا شوێنی  بن�ام�نەوە  دەروازەی  لە  دەبێتەوە، 
١١ ئاوەدانی دەکەنەوە،  پاشا.  لە قوللەی حەنەنێلەوە هەتا گوشەرەکانی  گۆشەکە و 

چ�دی وێران ناکرێت. ئۆرشەل�م ئاسوودە دەبێت.
١٢ ئەمەش ئەو دەردە دەبێت کە �ەزدان تووشی هەموو گەالنی دەکات، ئەوانەی 

لە دژی ئۆرشەل�م جەنگان: گۆشت�ان بۆگەن دەبێت کە لەسەر پیێ�ەکان�ان وەستاون، 
بۆگەن  دەم�اندا  لە  زمان�ش�ان  دەبێت،  بۆگەن  چاو�اندا  چاڵی  لەناو  چاوەکان�ان 
هەر  دەبن،  گەورە  شڵەژانێکی  تووشی  �ەزدانەوە  لەال�ەن  ڕۆژەدا  ١3 لەو  دەبێت. 

a ١٠ ش�وێک بوو لە دەر�اچەی جەل�لەوە هەتا دەر�ای مردوو.  
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پی�اوە و دەستی نز�کەکەی دەگرێت و دەست لە �ەکتری بەرزدەکەنەوە. ١4 هەروەها 
دەوروبەری  نەتەوەکانی  هەموو  سامانی  دەکات.  شەڕ  ئۆرشەل�م  لە  �ەهوداش 
کۆدەکاتەوە، ڕێژە�ەکی زۆری زێڕ و ز�و و جلوبەرگ. ١5 هەمان ئەو دەردە تووشی 
ئەسپ و هێستر و وشتر و گوێدرێژ و هەموو ئەو ئاژەاڵنە دەبێت کە لە ئۆردوگای 

دوژمنن.
ساڵ  ئۆرشەل�م،  سەر  هاتنە  ئەوانەی  نەتەوەکان،  هەموو  پاشماوەی  ١٦ هەروەها 

هەروەها  سوپاساالر،  �ەزدانی  ببەن،  پاشا  بۆ  کڕنۆش  تاکو  دێن،  ساڵ  لەدوای 
بۆ  ئۆرشەل�م  نەچێتە  زەوی  نەتەوە�ەکی  هەر  ١7 ئەگەر  بگێڕن.  کەپرەش�نە  جەژنی 
کڕنۆشبردن بۆ پاشا، �ەزدانی سوپاساالر، بارانی بۆ نابارێت. ١٨ ئەگەر گەلی م�سر 
کە  دەبێت  لەسەر  دەردە�ان  ئەو  نابارێت،  بۆ  باران�ان  نەبێت،  بەشدار  و  نە�یێت 
�ەزدان لە نەتەوەکانی دەدات، ئەوانەی نا�ەن بۆ گێڕانی جەژنی کەپرەش�نە. ١٩ ئەمە 
سزای م�سر و هەموو ئەو نەتەوانە�ە کە ناچن بۆ ئەوەی جەژنی کەپرەش�نە بگێڕن.

 .a»٢٠ لەو ڕۆژەدا ئەمە لەسەر زەنگی ئەس�ەکان دەنووسرێت: »پی�رۆزی بۆ �ەزدان

مەنجەڵەکانی ماڵی �ەزدان وەک تاسەکانی خوێن�رژاندنی بەردەم قوربانگا دەبن. 
٢١ هەر مەنجەڵێک لە ئۆرشەل�م و لە �ەهودا پی�رۆز دەبێت بۆ �ەزدانی سوپاساالر، 

تێ�اندا لێ دەنێن. لەو ڕۆژە  هەموو ئەوانەی قوربانی سەردەبڕن دێن و دە�انبەن و 
بەدواوە کەنعانیb لە ماڵی �ەزدانی سوپاساالر نابێت.

a ٢٠ بۆ �ەزدان تەرخان کراوە.  

b ٢١ کەنعانی: دەشێت بازرگان بێت.  
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مەالخی
١:bبۆ ئ�سرائ�ل لەسەر زاری مەالخی aئەمە فەرما�شتی �ەزدانە بە سروش  ١

گومان لە خۆشەویس�ی خودا
٢ �ەزدان دەفەرموێت: »خۆشمو�ستن.«

»بەاڵم ئێوە لێم دەپرسن: ”بە چی خۆشتو�ست�ن؟“«
�اقوبم  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نەبوو؟  �اقوب  برای  ع�سۆ  »ئا�ا  دەفەرموێت:  �ەزدان 
خۆشو�ست، 3 بەاڵم ڕقم لە ع�سۆ بووەوەc، چ�اکانی ئەوم وێران کرد و م�راتەکە�م 

دا�ە چەقەڵی چۆڵەوانی.«
4 ئەگەر ئەدۆم بڵێت: »وردوخاش کرا�ن، بەاڵم دەگەڕێی�نەوە و کاولەکەمان بن�اد 

دەنێ�نەوە.«
بەاڵم �ەزدانی سوپاساالر وا دەفەرموێت: »ئەوان بن�اد دەنێن و من�ش دادەڕمێنم. 
لێیی  �ەزدان  هەتاهەتا�ە  کە  گەلەی  ئەو  خراپەکارەکە“،  ”خاکە  دەنێن  ناو�ان 
لەو د�وی  تەنانەت  5 بە چاوی خۆتان دەب�نن و دەڵێن: ”�ەزدان مەزنە،  تووڕە�ە. 

سنووری ئ�سرائ�ل�شەوە!“«

قوربانی کوێر و شەل
و  دەگرێت  باوکی  ڕێزی  »کوڕ  دەفەرموێت:  ئێوە  بە  سوپاساالر  ٦ �ەزدانی 

ئەگەر  لێگرتنم؟  ڕێز  کوا  باوکم،  من  ئەگەر  گەورەکەی.  ڕێزی  خزمەتکار�ش 
گەورەشم، کوا ترستان لە من؟«

»ئەی کاه�نان، ئێوە گاڵتە بە ناوەکەم دەکەن.«
»بەاڵم لێم دەپرسن: ”چۆن گاڵتەمان بە ناوی تۆ کردووە؟“

7 »بە پیێشکەشکردنی نانی گاڵو لەسەر قوربانگاکەم.

»بەاڵم ئێوە لێم دەپرسن: ”چۆن گاڵومان کردوو�ت؟“
ئاژەڵی  ٨ کاتێک  پیێکردنە.  گاڵتە  ما�ەی  �ەزدان  خوانی  دەڵێن،  کە  »بەوەی 
ئا�ا ئەمە بەدکاری ن��ە؟ کاتێک ئاژەڵی  پیێشکەشی دەکەن،  کوێر وەک قوربانی 
شەل و نەخۆش پیێشکەش دەکەن، ئا�ا ئەمە بەدکاری ن��ە؟ ئێستاش پیێشکەشی 
بکەن بە فەرمانڕەواکەتان، ئا�ا لێتان ڕازی دەبێت؟ ئا�ا سەربەرزتان دەکات؟« ئەمە 

فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.
٩ »ئێستاش لە �ەزدان ب�اڕێنەوە، بۆ ئەوەی لەگەڵمان م�هرەبان بێت. بە قوربانی 

وەک ئەمانە، ئا�ا لێتان ڕازی دەبێت؟« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.
a ١ فەرموودە�ەکی خودا�ە کە لە ڕێگای ڕۆحی پی�رۆزەوە بۆ مرۆڤ هاتبێت.  

b ١ لە زمانی ع�بری مەالخی واتە پە�امنێرەکەم.  

c 3 بە واتای ڕەتکردنەوە.  



١77٠مەالخی ١

ئێوەدا دەروازەکانی  لەنێو  ١٠ �ەزدانی سوپاساالر دەفەرموێت: »خۆزگە کەسێک 

پەرستگا دابخات، تاکو لەخۆڕا ئاگر لەسەر قوربانگاکەم نەکەنەوە! پیێتان دڵخۆش 
ن�م. لە قوربانی دەستتان ڕازی ن�م. ١١ لە ڕۆژهەاڵتەوە هەتا ڕۆژئاوا، لەنێو نەتەوەکان 
ناوم مەزن دەبێت. لە هەموو شوێنێک بخوور دەسووتێنن و قوربانی بێگەرد بۆ من 
فەرما�شتی  ئەمە  ناوم مەزن دەبێت.«  نەتەوەکان  لەنێو  پیێشکەش دەکەن، چونکە 

�ەزدانی سوپاساالرە.
”خوانی  دەڵێن:  کە  دەکەن  گاڵو  من  ناوی  ئێوە  کاه�نان،  ئەی  ١٢ »بەاڵم 

”لەمە  ١3 دەڵێن:  قێزەونە.“  سەری  ”خۆراکەکەی  هەروەها  گاڵوە،“  پەروەردگار 
ماندوو بوو�ن!“ سووکا�ەتی پیێ دەکەن.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

پیێشکەش  قوربانی  ئاوا  هێنا،  نەخۆشتان  و  شەل  و  زەوتکراو  ئاژەڵی  »کاتێک 
دەکەن، ئا�ا لێتان ڕازی دەبم؟« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانە. ١4 »نەفرەت لێکراوە ئەو 
فێڵبازەی کە لە مێگەلەکەی نێر�نەی ساغ هە�ە و نەزریa دەکات، بەاڵم ئاژەڵێکی 
ناوەکەشم  پاشا�ەکی مەزنم،  قوربانی، چونکە من  پەروەردگار دەکاتە  بۆ  عە�بدار 

لەنێو نەتەوەکاندا سامناک دەبێت.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

ئاگادارکردنەوە بۆ کاهینەکان

گوێ ٢ ٢ ئەگەر  ئێوە�ە:  بۆ  ئاگادارکردنەوە�ە  ئەم  کاه�نەکان،  ئەی   »ئێستاش،  ١

نەگرن و ئەگەر مکوڕ نەبوون لەسەر ئەوەی ڕێز لە ناوەکەم بگرن، نەفرەت دەنێرمە 
لێکردوون،  نەفرەتم  لەڕاست�دا  بەڵکو  بەرەکەتەکانتان دەکەم.  لە  نەفرەت  سەرتان و 
چونکە مکوڕ ن�ن لەسەر ئەوەی ڕێز لە ناوی من بگرن.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی 

سوپاساالرە.
جەژنەکانتان  قوربانی  ڕ�خی  دەکەم،  سەرزەنشت  نەوەکانتان  ئێوە  بەر  3 »لە 

ئەم  من  کە  دەزانن  4 ئ�نجا  فڕێدەدرێن.  لەگەڵ�دا  جا  دەکەم،  دەموچاوتاندا  بە 
ئاگادارکردنەوە�ەم بۆ ئێوە نارد، بۆ ئەوەی پە�مانەکەم لەگەڵ لێڤی بەردەوام بێت.« 
ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە. 5 »پە�مانەکەم لەگەڵی بۆ ژ�ان و ئاشتی بوو، 
ناوەکەم  لە  و  لێم گرت  ڕێزی  لێ بگرێت.  ڕێزم  ئەوەی  بۆ  پیێدا،  جا هەردووک�انم 
ترسا. ٦ فێرکردنی ڕاست لەسەر زاری بوو، ناڕەوا�یی لەسەر لێوەکانی نەبوو. بە ئاشتی 

و بە ڕێکی دۆستا�ەتی لەگەڵم کرد و خەڵکێکی زۆر�شی لە خراپە گەڕاندەوە.
بۆ  الی  دێنە  خەڵک  ب�ارێزن،  زان�ن  کاه�ن  لێوەکانی  دەبێت  ئەوەی  7 »لەبەر 

ئەوەی لە دەمی ئەو فێرکردنەکە بزانن، چونکە ئەو نێردراوی �ەزدانی سوپاساالرە. 
٨ بەاڵم ئێوە لە ڕێگاکە التاندا و فێرکردنەکانتان بۆ زۆر کەس بووە کۆسپ، پە�مانی 

لێڤ�شتان شکاند.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە. ٩ »لەبەر ئەوە من لەالی 

a ١4 نەزر: داوا لە خودا دەکرێت بۆ ئەنجامدانی کارێک و پابەند دەکرێت بە مەرجێکەوە. ئەگەر خودا ئەو کارە بکات، ئەوا دەرئەنجام ئەم�ش ئەو کارە ئەنجام دەدات 

کە پیێ�ەوە پابەندی کردووە. بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٢  .  
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منتان  ڕێگاکانی  چونکە  پیێکردن،  سووکا�ەت�م  و  کردن  ڕ�سوام  گەلەکە  هەموو 
نەگرتەبەر و ال�ەنگر�تان کرد لە جێبەجێکردنی فێرکردنەکە.«

نا�اکی یەهودا
ئ�تر  نەهێناو�ن؟  بەد�یی  خودا  �ەک  ئا�ا  ن��ە؟  باوکمان  �ەک  هەموومان  ١٠ ئا�ا 

بۆچی بە ناپاکی لەگەڵ �ەکتری پە�مانی باوباپی�رانمان دەشکێن�ن؟
ئەنجام درا:  لە ئۆرشەل�م  ئ�سرائ�ل و  لە  قێزەون  ناپاکی کرد. شتێکی  ١١ �ەهودا 

�ەهودا  شێوە�ە  بەم  دەپەرستن،  بێگانە  خوداوەندێکی  کە  ژنانەی  لەو  هێنا  ژن�ان 
ئەمە  ١٢ هەرکەسێک کە  ئەوەی خۆشی دەو�ست.  �ەزدانی گاڵوکرد،  پەرستگای 
دەکات با �ەزدانی سوپاساالر ه�چ نەوە�ەکی لە چادرەکانی �اقوب بۆ نەهێڵێتەوە، 

تەنانەت ئەگەر قوربان�ش پیێشکەش بە �ەزدان بکات.
بە  دادەپۆشن،  �ەزدان  قوربانگای  فرمێسک  بە  دە�کەن:  کە  د�کە  ١3 شتێکی 

گر�ان و هاوار، چونکە وەک جاران قوربانی ئێوە جێیی ڕەزامەندی �ەزدان ن��ە و بە 
پەسەند لە دەستتان وەرناگرێت. ١4 ئێوە لێم دەپرسن: »لەبەر چی؟« لەبەر ئەوەی 
�ەزدان شا�ەتە لەنێوان تۆ و ژنەکەی تەمەنی گەنج�ت، کە ناپاک�ت لەگەڵی کرد، 

هەرچەندە ئەو هاوسەرتە و ئەو ژنە�ە کە پە�مانی هاوسەرگ�ر�ت لەگەڵی هە�ە.
ئ�تر خودا  بە ڕۆح هی خودان.  و  بە جەستە  ئێوە  نە�کردنە �ەک؟  ١5 ئا�ا خودا 

ئاگاداری  ڕۆح  بە  ئەوە  لەبەر  هەبێت.  لەخواترستان  نەوەی  دەکات؟  چی  داوای 
خۆتان بن و ناپاکی لە ژنی تەمەنی گەنج�ەت�تان مەکەن.

لە  ڕقی  کە  پی�اوەی  »ئەو  دەفەرموێت:  ئ�سرائ�ل  پەروەردگاری  ١٦ �ەزدانی 

ژنەکە�ەتی و تەاڵقی دەدات، توندوت�ژی بەرامبەر بە کەسێک دەکات کە لەڕاست�دا 
دەبێت ب��ارێزێت.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

ئ�نجا بە ڕۆح ئاگاداری خۆتان بن و ناپاکی مەکەن.

ڕۆژی حوکمدان
١7 بە قسەکانتان �ەزدانتان ماندوو کرد.

ئێوە دەپرسن: »بە چی ماندوومان کرد؟«
بەوەی کە گوتتان: »ئەوەی خراپە بکات، لەبەرچاوی �ەزدان چاکە، ئەو بەوان 

دڵخۆشە،« �ان »خودای دادپەروەری لەکوێی�ە؟«

 »من نێردراوی خۆم دەنێرم، ئەوەی ڕێگاکەی پیێشم بۆ ئامادە دەکات. لەناکاو 3 ١

بێگومان  پەرستگاکەی؛  ناو  دێتە  دەکەن،  داوای  ئێوە  کە  پەروەردگارەی  ئەو 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەمە  خۆشە.«  پیێیی  دڵتان  کە  دێت  پە�مان�ش  نێردراوەکەی 

سوپاساالرە.
٢ »بەاڵم کێ بەرگەی ڕۆژی هاتنی دەگرێت؟ کێ خۆی ڕادەگرێت لە دەرکەوتنی؟ 

پاڵێوەر  3 وەک  شوشتنە.  سابوونی جل  وەک  و  پااڵوگە  ئاگری  وەک  ئەو  چونکە 
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ز�و  و  زێڕ  وەک  و  دەکاتەوە  پاک  لێڤی  نەوەی  دادەن�شێت،  ز�و  بێگەردکاری  و 
قوربانی  ڕاستودروستی  بە  کە  دەبێت  خەڵکێکی  �ەزدان  ئ�نجا  دە�ی�اڵێوێت. 
پیێشکەش دەکەن. 4 ئ�تر قوربانی �ەهودا و ئۆرشەل�م لەالی �ەزدان قبوڵ دەبێت، 

هەروەک ڕۆژانی دێر�ن، سااڵنی ڕابردوو.
و  لەسەر س�حرباز  شا�ەت  دەبمە  خێرا  التان.  دێمە  دادگا�ی�کردن  بۆ  5 »ئ�نجا 

داوێن��سان، لەسەر ئەوانەی بە درۆ سوێند دەخۆن، لەسەر ئەوانەی پارەی کرێکار 
ئەوانەی  لەسەر  دەکەن،  زەوت  هەت�و  و  بێوەژن  مافی  ئەوانەی  لەسەر  دەخۆن، 
دەست بە ڕووی کەسی نامۆوە دەنێن و لە من ناترسن.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی 

سوپاساالرە.

تااڵنکردنی خودا
7 لە  نەچوون.  لەناو  ئێوە  �اقوب،  نەوەی  ئەی  ئ�تر  ناگۆڕێم،  �ەزدانم،  ٦ »من 

بگەڕێنەوە  نەهێناوە.  بەجێتان  و  داوە  فەرزەکانم التان  لە  باوباپی�رانتانەوە  سەردەمی 
الم، من�ش دەگەڕێمەوە التان.« ئەمە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

»بەاڵم ئێوە دەپرسن: ”چۆن بگەڕێی�نەوە؟“
٨ »ئا�ا مرۆڤ خودا تااڵن دەکات؟ چونکە ئێوە تااڵنتان کردم!

»بەاڵم ئێوە گوتتان: ”چۆن تااڵنمان کردی؟“
»لە دە�ەک و قوربان��ەکان تااڵنتان کردم. ٩ ئێوە، تەواوی ئەم نەتەوە�ە، نەفرەتتان 
»تاق�م  دەفەرموێت:  سوپاساالر  ١٠ �ەزدانی  دەکەن.«  تااڵنم  چونکە  لێکراوە، 
بکەنەوە: هەموو دە�ەکەکان بۆ ماڵی خەز�نە بهێنن، تاکو لە پەرستگاکەم خواردن 
بەرەکەت  و  دەکەمەوە  بۆ  ئاسمانتان  پەنجەرەکانی  چۆن  بزانن  ئ�نجا  هەبێت. 
بەسەرتاندا دەبارێنم، هەتا جێ نەبێت تێیی بکەن. ١١ لەبەر ئێوە ڕێ لە مێروو دەگرم، 
نەبێت.«  بەر  بێ  کێڵگە  لە  مێوتان  دار  تێکنەدات،  زەو�ی�ەکەتان  بەروبوومی  هەتا 
پیێ  نەتەوەکان خۆزگەتان  هەموو  ١٢ »ئ�نجا  �ەزدانی سوپاساالرە.  فەرما�شتی  ئەمە 
�ەزدانی  فەرما�شتی  ئەمە  شادی.«  خاکی  دەبێتە  خاکەکەتان  چونکە  دەخوازن، 

سوپاساالرە.
١3 �ەزدان دەفەرموێت: »قسەکانتان لەسەر من ڕەق بوون.«

»ئێوەش دەپرسن: ”چ�مان لەسەر تۆ گوتووە؟“
کە  هەبوو  سوودێکی  چ  بێهوودە�ە.  خودا  ”بەندا�ەتی  گوتتان:  ١4 »ئێوە 

سوپاساالر  �ەزدانی  لەبەردەم  خەمبار�ی�ەوە  بە  و  پاراستووە  ئەومان  فەرمانەکانی 
ژ�انمان گوزەراندووە؟ ١5 بەاڵم ئێستا ئێمە خۆزگە بە لووتبەرزان دەخواز�ن. هەروەها 

بەدکاران سەرکەوتوون، تەنانەت ئەوانەی خودا تاقی دەکەنەوە، دەرباز دەبن.“«
�ەزدان�ش  کرد،  �ەکتری  لەگەڵ  قسە�ان  دەترسان  �ەزدان  لە  ئەوانەی  ١٦ ئ�نجا 

گوێیی شل کرد و گوێیی لێبوو. لەبەردەم�دا لە پیێچراوە�ەک تۆمار کرا، بۆ ئەوەی 
ببێتە �ادەوەر�ی�ەک بۆ ئەوانەی لە �ەزدان دەترسن و ڕێز لە ناوەکەی دەگرن.



مەالخی ١7734

دەبنە  ڕۆژە  لەو  من،  هی  دەبنە  »ئەوانە  دەفەرموێت:  سوپاساالر  ١7 �ەزدانی 

بەزە�یی  پی�او  چۆن  وەک  دێتەوە  پیێ�اندا  بەزە�ی�م  من.  تا�بەتی  گەنج�نە�ەکی 
لەنێوان  ج�اوازی  د�سان  ١٨ ئ�نجا  دەکات.  خزمەتی  کە  دێتەوە  کوڕەکەی  بە 
و  بەندا�ەتی خودا دەکەن  ئەوانەی  لەنێوان  دەب�نن،  ڕاستودروستان و خراپەکاراندا 

ئەوانەی نا�کەن.«

ڕۆژی یەزدان

تەنوور 4 وەک  دێت کە  ڕۆژە  ئەو  »بێگومان  دەفەرموێت:   �ەزدانی سوپاساالر  ١

داگ�رساوە. جا هەموو لووتبەرزان و بەدکاران دەبنە پوشوپەاڵش و ئەو ڕۆژەش 
کە دێت، ئەوان دەسووتێنێت. نە ڕەگ و نە لق�ان بۆ نامێنێتەوە. ٢ بەاڵم ئێوە کە 
دەبێتە  ت�شکەکانی  و  هەڵدێت  لێ  ڕاستودروست�تان  خۆری  دەترسن،  ناوەکەم  لە 
هۆی چاکبوونەوە. جا دێنە دەرەوە و قەڵەمباز دەدەن وەک چۆن جوانەگای قەڵەو 
لە تەو�لە بەڕەاڵ دەکرێن. 3 ئ�نجا لەو ڕۆژەی ئەوە دەکەم، ئێوە خراپەکاران پیێشێل 
دەکەن، دەبنە خۆڵەمێش لەژێر نەعلی پیێتان.« ئەوە فەرما�شتی �ەزدانی سوپاساالرە.

�اد بێت، فەرز و حوکمەکان، کە من لە  لە  4 »تەوراتی موسای بەندەی منتان 

حۆرێڤ فەرمانم پیێیی کرد بۆ هەموو ئ�سرائ�ل.
5 »گوێ بگرن، بەر لەوەی ڕۆژی گەورە و ترسناکی �ەزدان بێت، من ئەل�اسی 

پیێغەمبەرتان بۆ دەنێرم. ٦ دڵی باوکان بۆ منداڵ و دڵی مندااڵن بۆ باوک دەگەڕێنێتەوە، 
نەوەک بێم و خاکەکە بە تەواوی وێران بکەم.«
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�ەیمانی نوێ





مزگێنی بە�پێپی نووسینی مەتا
بنەچەی عیسا

 ئەمە ڕەچەڵەکی ع�سای مەس�حە، کوڕی داود، کوڕی ئ�براه�م:١ ١

ئ�براه�م باوکی ئ�سحاق بوو،  ٢  
  ئ�سحاق باوکی �اقوب بوو،

  �اقوب باوکی �ەهودا و براکانی بوو،
3 �ەهودا باوکی پیێرێز و زەرەح بوو کە تامار دا�ک�ان بوو،  

  پیێرێز باوکی حەسرۆن بوو،
  حەسرۆن باوکی ڕامa بوو،

4 ڕام باوکی عەم�ناداب بوو،  
  عەم�ناداب باوکی نەحشۆن بوو،

  نەحشۆن باوکی سەلمۆن بوو،
5 سەلمۆن باوکی بۆعەز بوو کە ڕاحاب دا�کی بوو،  

  بۆعەز باوکی عوبێد بوو کە ڕائووس دا�کی بوو،
  عوبێد باوکی �ەسا بوو،

٦ �ەسا باوکی داودی پاشا بوو.  

  داود باوکی سلێمان بوو لەو ژنەی کە پیێشتر ژنی ئور�اb بوو،
7 سلێمان باوکی ڕەحەڤەعام بوو،  

  ڕەحەڤەعام باوکی ئەب�ا بوو،
  ئەب�ا باوکی ئاسا بوو،

٨ ئاسا باوکی �ەهۆشافات بوو،  
  �ەهۆشافات باوکی �ەهۆرام بوو،

  �ەهۆرام باوکی عوز�ا بوو،
٩ عوز�ا باوکی �ۆتام بوو،  
  �ۆتام باوکی ئاحاز بوو،

  ئاحاز باوکی حەزق�ا بوو،
 ١٠ حەزق�ا باوکی مەنەشە بوو،
  مەنەشە باوکی ئامۆن بوو،

  ئامۆن باوکی �ۆش�ا بوو،
 ١١ �ۆش�ا باوکی �ەهۆ�اک�نc و براکانی بوو، لە کاتی ڕاپیێچکردنەکە بۆ بابل.

a 3 �ۆنانی: ئارام ، بەاڵم لە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێت )ڕام(. بڕوانە ڕائووس 4 :١٩  .  

b ٦ دا�کی سلێمان لەدوای کوژرانی ئور�ا بووە ژنی داود.  

c ١١ �ۆنانی: یەکنیا ، بەاڵم ع�بر�ی�ەکە لە پە�مانی کۆندا یەهۆیاکین ە، بڕوانە دووەم پاشا�ان ٢4 :٦ .  
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 ١٢ لەدوای ڕاپیێچکردنەکە بۆ بابل،
  �ەهۆ�اک�ن باوکی شەئەلت�ێل بوو،

  شەئەلت�ێل باوکی زروبابل بوو،
 ١3 زروبابل باوکی ئەب�هود بوو،
  ئەب�هود باوکی ئەل�اق�م بوو،

  ئەل�اق�م باوکی ئازور بوو،
 ١4 ئازور باوکی سادۆق بوو،
  سادۆق باوکی ئەک�م بوو،
  ئەک�م باوکی ئەل�هود بوو،

 ١5 ئەل�هود باوکی ئەلعازار بوو،
  ئەلعازار باوکی مەتان بوو،
  مەتان باوکی �اقوب بوو،

 a١٦ �اقوب باوکی �وسفی مێردی مر�ەم بوو، ئەوەی ع�سای لێبوو، کە بە مەس�ح 
ناودەبردرێت.

 ١7 بەم شێوە�ە هەموو نەوەکان لە ئ�براه�مەوە هەتا داود چواردە نەوەن، لە داودەوە 
هەتا ڕاپیێچکردنەکە بۆ بابل چواردە نەوەن، لە ڕاپیێچکردنەکەشەوە بۆ بابل هەتا 

مەس�ح چواردە نەوەن.

لەدایکبوونی عیسا
دا�کی  مر�ەمی  کاتێک  بوو:  شێوە�ە  بەم  مەس�ح  ع�سای  ١٨ لەدا�کبوونی 

پیێش ئەوەی بگوازرێتەوە، دەرکەوت کە بەهۆی ڕۆحی  دەستگ�رانی �وسف بوو، 
پی�رۆزەوە سکی پڕبووە. ١٩ �وسفی دەستگ�رانی کە پی�اوێکی چاک بوو، نە�و�ست 

ئابڕووی ببات، بڕ�اری دا بە نهێنی دەستی لێ هەڵبگرێت.
پیێیی  و  هاتە خەونی  �ەزدان  فر�شتە�ەکی  دەکردەوە،  لەم شتانە  ب�ری  ٢٠ کاتێک 

فەرموو: »ئەی �وسفی نەوەی داود، مەترسە لەوەی مر�ەم بهێن�ت، چونکە ئەوەی 
 ،bئەو سکی پیێیی هە�ە لە ڕۆحی پی�رۆزە. ٢١ کوڕێکی دەبێت ناوی دەنێ�ت ع�سا

چونکە گەلەکەی لە گوناهەکان�ان ڕزگار دەکات.«
٢٢ ئەمانە هەمووی ڕوو�دا تاکو ئەوەی �ەزدان لە ڕێگەی پیێغەمبەرەکەc فەرموو�ەتی 

بێتە دی: ٢3 ]ئەوەتا پاک�زە�ەک سکی دەبێت و کوڕێکی دەبێت، ناوی لێ دەنێن 
ئ�مانوێل،[d کە بە واتای خودا لەگەڵمانە دێت.

a ١٦ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  

b ٢١ �ۆنانی: یپێسوس . ع�بری: یەشوع . واتە )خودا ڕزگار دەکات.(  

c ٢٢ مەبەست لە پیێغەمبەر ئ�شا�ا�ە.  

d ٢3 ئ�شا�ا 7 :١4   



مەتا ١77٩٢

پیێدابوو  فەرمانی  �ەزدان  فر�شتەکەی  ئەوەی  لە خەو هەستا،  ٢4 کاتێک �وسف 

لەگەڵی جووت  نەبوو  ٢5 بەاڵم هەتا کوڕەکەی  ژنەکەی گواستەوە.  و  دا  ئەنجامی 
نەبوو، ئ�نجا ناوی لێنا ع�سا.

مۆغەکان سەردانی مەسیح دەکەن

٢ bلە سەردەمی هێرۆدسی ،aلەدوای لەدا�کبوونی ع�سا لە بێت لەحمی �ەهود�ا  ١

»پاشای  ٢ پرس��ان:  ئۆرشەل�م،  هاتنە  ڕۆژهەاڵتەوە  لە   cمۆغ هەندێک  پاشا، 
هاتوو�ن  ب�نی،  ئەومان  ئەستێرەی  ڕۆژهەاڵتەوە  لە  لەکوێی�ە ؟  جولەکە  لەدا�کبووی 

کڕنۆشی بۆ ببە�ن.«
ئۆرشەل�م  خەڵکی  هەموو  و  پەشۆکا  ب�ست،  ئەمەی  پاشا  هێرۆدسی  3 کاتێک 

گەلی   eتەوراتی مامۆستا�انی  و  بااڵ   dکاه�نانی 4 هەموو  پەشۆکان.  لەگەڵی 
کۆکردەوە، لێیی پرس�ن: »مەس�ح لەکوێ لە دا�ک دەبێت؟« 5 وەاڵم�ان دا�ەوە: »لە 

بێت لەحمی �ەهود�ا، چونکە لە ڕێیی پیێغەمبەرەکەوەf ئاوا نووسراوە:

٦ »]بەاڵم تۆ ئەی بێت لەحمی خاکی �ەهودا،  
کەمتر ن�ت لە شارۆچکەکانی د�کەی �ەهودا،   

  چونکە لە تۆوە فەرمانڕەوا�ەک دەردەکەوێت،
»g].شوانا�ەتی گەلی ئ�سرائ�لم دەکات   

7 دوای ئەمە هێرۆدس بە نهێنی مۆغەکانی بانگکرد و لەبارەی کاتی دەرکەوتنی 

ئەستێرەکە لێکۆڵ�نەوەی لەگەڵ کردن. ٨ ئ�نجا بۆ بێت لەحمی ناردن و پیێیی گوتن: 
»بڕۆن و بە وردی بەدوای منداڵەکەدا بگەڕێن. کاتێک دۆز�تانەوە هەواڵم بدەنێ، 

تاکو من�ش بێم و کڕنۆشی بۆ ببەم.«
کە  ئەستێرە�ەی  ئەو  هەمان  ڕۆ�شتن،  بوون،  پاشا  گوێب�ستی  ئەوەی  ٩ لەدوای 

لە ڕۆژهەاڵت ب�ن�بوو�ان، پیێش�ان کەوت و هات و لەسەر ئەو شوێنە ڕاوەستا کە 
١١ چوونە  بوون،  شادمان  زۆر  ب�نی،  ئەستێرەکە�ان  ١٠ کاتێک  لێبوو.  منداڵەکەی 
ماڵەکە، منداڵەکە�ان لەگەڵ مر�ەمی دا�کی ب�نی، دانەو�نەوە و کڕنۆش�ان بۆ برد و 
سندوقی گەنج�نەکان�ان کردەوە، زێڕ و بخوور و موڕ�انh بە د�اری پیێشکەش کرد. 

a ١ لە پە�مانی کۆن ناوی �ەهودا بووە.  

b ١ هێرۆدس: هێرۆدسی گەورە لە 37 –4 پ. ز. پاشای �ەهود�ا بوو.  

c ١ بە زمانی �ۆنانی پیێیی دەگوترێت مەغۆس. مۆغان پی�اوانی ئا�ی�نی زەردەشتی بوون کە ئەستێرەناس�ش بوون.  

d 4 کاه�ن: پی�اوێکی ئا�ی�نی جولەکە�ە کە هەڵدەستێ بە ئەرکی قوربانی کردن لەناو پەرستگا و فێرکردنی وشەی خودا و شەر�عەتی پە�مانی کۆن بە خەڵکی.  

e 4 مالم.  

f 5 مەبەست لە پیێغەمبەر م�خا�ە.  

g ٦ م�خا 5 :٢   

h ١١ موڕ: بەکاردەهێنرا لە ئامادەکردنی تەرم بۆ ناشتن، بڕوانە �ۆحەنا ١٩ :3٩  .  



١7٨٠مەتا ٢

١٢ ئ�نجا خودا لە خەوندا مۆغەکانی ئاگادار کردەوە کە نەگەڕێنەوە الی هێرۆدس، 

ئەوان�ش بە ڕێگا�ەکی د�کەدا گەڕانەوە واڵتی خۆ�ان.

هەاڵتن بەرەو میسر
١3 دوای ڕۆ�شتنی مۆغەکان، فر�شتە�ەکی �ەزدان هاتە خەونی �وسف و گوتی: 

»هەستە منداڵەکە و دا�کی ببە و ڕابکە بۆ م�سر. لەوێ بمێنەوە هەتا پیێت دەڵێم، 
چونکە هێرۆدس وا بە شوێن منداڵەکەدا دەگەڕێت، بۆ ئەوەی ب�کوژێت.«

١4 �وسف�ش هەستا و لە شەودا منداڵەکە و دا�کی برد و بەرەو م�سر ڕۆ�شت، 

 a١5 هەتا مردنی هێرۆدس لەوێ ما�ەوە، تاوەکو ئەوەی �ەزدان لە ڕێگەی پیێغەمبەرەکەوە

b].فەرموو�ەتی بێتە دی، کە دەفەرموێ: ]من کوڕی خۆمم لە م�سر بانگ کرد
١٦ کاتێک هێرۆدس زانی مۆغەکان فر�و�ان داوە، زۆر تووڕە بوو. بەگوێرەی ئەو 

کاتەی لە مۆغەکانەوە لێیی کۆڵ�بووەوە، ناردی و هەموو کوڕێکی تەمەن دوو ساڵ 
ڕێگەی  لە  ئەوەی  ١7 ئ�نجا  کوشت.  دەوروبەری  و  بێت لەحم  لە  خواری  بەرەو 

پیێغەمبەر �ەرم�ا گوترابوو هاتە دی:

 ١٨ ]دەنگێک لە ڕامەوە ب�سترا،
گر�ان و ش�وەنێکی گەورە،   

  ڕاحێلc بۆ منداڵەکانی دەگر�یێت،
ڕازی ن��ە دڵنەوا�یی بکرێت،   

d].چونکە نەماون  

گەڕانەوە بۆ شاری ناسیرە
و  �وسف  خەونی  هاتە  م�سر  لە  �ەزدان  فر�شتە�ەکی  مرد،  هێرۆدس  ١٩ کاتێک 

چونکە  ئ�سرائ�ل،  خاکی  بۆ  بڕۆ  و  ببە  دا�کی  و  منداڵەکە  »هەستە،  ٢٠ گوتی: 

ئەوانەی دە�انو�ست منداڵەکە بکوژن، مردن.«
٢١ �وسف�ش هەستا، منداڵەکە و دا�کی برد و گەڕا�ەوە خاکی ئ�سرائ�ل. ٢٢ بەاڵم 

فەرمانڕەوا�ە،  باوکی  هێرۆدسی  جێیی  لە  �ەهود�ا  لە  ئەرخ�الوس  ب�ستی  کاتێک 
ناوچەی  گەڕا�ەوە  کرا�ەوە،  ئاگادار  خەوندا  لە  ئەوەی  دوای  ئەوێ.  بچێتە  ترسا 
بۆ  ناس�رە،  ناوی  بە  بوو  ن�شتەجێ  شارۆچکە�ەک  لە  و  هات  ٢3 جا  جەل�ل. 
ئەوەی ئەو فەرما�شتەی لە ڕێگەی پیێغەمبەرانەوە گوترابوو بێتە دی: ]بە ناس�رە�یی 

ناودەبردرێت.[

a ١5 مەبەست لە پیێغەمبەر هۆشەعە.  

b ١5 هۆشەع ١١ :١  .  

c ١٨ ڕاحێل �ەکێکە لە ژنەکانی حەزرەتی �اقوب، دا�کی �وسف و بن�ام�نە، لێرەدا هێما�ە بۆ دا�کە بن�ام�ن��ەکان.  

d ١٨ �ەرم�ا 3١ :١5   



مەتا ١7٨١3

حەزرەتی یەحیا

و 3 دەرکەوت  �ەهود�ا  دەشتی  لە   aلەئاوهەڵکێش �ەح�ای  ڕۆژانەدا،  لەو   هەر  ١

پاشا�ەتی  چونکە  بکەن،  »تۆبە  ٢ دە�گوت:  ڕادەگە�اند،  خودای  پە�امی 
ئ�شا�اوە  پیێغەمبەر  ڕێگەی  لە  کە  ئەو کەسە�ە  3 �ەح�ا  بووەتەوە.«  نز�ک  ئاسمان 

دەربارەی گوتراوە:

  ]کەسێک لە چۆڵەوانی هاوار دەکات و دەڵێت:
»ڕێگا بۆ هاتنی �ەزدان ئامادە بکەن،   

b]».ڕێچکەکانی بۆ ڕێکبخەن   

ناوقەدی  لە  چەرم�شی  پشتێنێکی  بوو،  وشتر  مووی  لە  �ەح�ا  4 جلوبەرگی 

ئۆرشەل�م  خەڵکی  5 ئ�تر  بوو.  کێوی  هەنگو�نی  و  کوللە  خواردن�شی  دەبەست، 
هاتنە الی،  ئوردون  ڕووباری  دەوروبەری  ناوچەکانی  هەموو  و  �ەهود�ا  تەواوی  و 
ئاو  لە  ئوردون  ڕووباری  لە  ئەو  دەستی  لەسەر  و  دەنا  گوناهەکان�اندا  بە  ٦ دان�ان 

هەڵدەکێشران.
دێن،   eلەئاوهەڵکێشانەکەی بۆ   dسەدوق��ەکان و   cفەر�سی لە  زۆر  ب�نی  7 کە 

پیێیی گوتن: »ئەی بێچووە ماران، کێ ئاگاداری کردوونەتەوە لە دەست تووڕە�یی 
داهاتوو هەڵبێن؟ ٨ با بەرهەمێکتان هەبێت لە تۆبەکردن بوەشێتەوە. ٩ پیێتان وا نەبێت 
لەم  دەتوانێت  خودا  دەڵێم،  پیێتان  باوکمانە.“  ”ئ�براه�م  بڵێن:  بەخۆتان  دەتوانن 
بەردانە نەوە بۆ ئ�براه�م دروستبکات. ١٠ ئەوەتا تەور خراوەتە سەر ڕەگی دار، هەر 

دارێک بەرهەمی باش نەدات، دەبڕدرێتەوە و فڕێدەدرێتە ناو ئاگرەوە.
دێت،  من  لەدوای  ئەوەی  بەاڵم  هەڵدەکێشم،  ئاوتان  لە  تۆبەکردن  بۆ  ١١ »من 

لە  ئەو  هەڵبگرم.  بۆ  پیێاڵوەکان�شی  تەنانەت  ن�م  ئەوە  شا�انی  بەتواناترە،  من  لە 
ڕۆحی پی�رۆز و لە ئاگرتان هەڵدەکێشێتf. ١٢ شەنی بەدەستەوە�ە بۆ پاککردنەوەی 
ئاگرێکی  بە   hقەسەڵەکەش و  کۆدەکاتەوە  ئەمباردا  لە  گەنمەکە   ،gجۆخ�نەکەی

نەکوژاوە دەسووتێنێت.«

لەئاوهەڵکێشانی عیسا
تاوەکو لەسەر  ناوچەی جەل�لەوە هاتە سەر ڕووباری ئوردون،  لە  ١3 ئ�نجا ع�سا 

a ١ �ەح�ا بەم نازناوە ناسراوە بەهۆی ئەوەی کە لە ڕووباری ئوردون ئەو خەڵکەی لە ئاو هەڵدەکێشا کە تۆبە�ان دەکرد.  

b 3 ئ�شا�ا 4٠ :3   

c 7 مەزەبێکی جولەکە بوون، لە بەجێگە�اندنی تەورات توندڕەو بوون.  

d 7 مەزەبێکی جولەکە بوون کە زۆربە�ان کاه�ن بوون، باوەڕ�ان بە فر�شتە و هەستانەوە نەبوو.  

e 7 �ۆنانی: با��سمە ، بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه، وەک )بسم�لکردن(.  

f ١١ بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه بەهۆی ڕۆحی پی�رۆز.  

g ١٢ جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

h ١٢ قەسەڵ السکە وشکەکە�ە کە دوای دروێنە دەمێنێتەوە، کاتێک قەسەڵەکە دەکوترێت دەبێت بە کا.  



١7٨٢مەتا 3

دەستی �ەح�ا لە ئاو هەڵبکێشرێت. ١4 بەاڵم �ەح�ا دە�و�ست ڕێیی لێ بگرێت و 
دە�گوت: »من پیێو�ست�م بەوە�ە لەسەر دەستی تۆ لە ئاو هەڵبکێشرێم، کەچی تۆ 

دێی�ت بۆ الی من؟«
١5 ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »لە ئێستادا ڕێگا بدە بەم جۆرە بێت، چونکە ئاوا لە 

ئێمە دەوەشێتەوە بۆ ئەوەی هەموو ڕاستودروست��ەکa بێتە دی.« ئ�نجا ڕێیی دا.
ئاسمان  ساتەدا  لەو  دەرەوە.  هاتە  ئاوەکە  لە  هەڵکێشرا،  ئاو  لە  ع�سا  ١٦ هەرکە 

ن�شتەوە.  لەسەری  و  ب�نی وەک کۆترێک هاتە خوارەوە  کرا�ەوە و ڕۆحی خودای 
زۆر  ئەوەی  »ئەمە کوڕی خۆشەو�ستمە،  فەرمووی:  ئاسمانەوە  لە  ١7 دەنگێک�ش 

پیێیی دڵشادم.«

تاقیکردنەوەی عیسا

 پاشان ع�سا بەهۆی ڕۆحی پی�رۆزەوە بردرا�ە چۆڵەوانی، تاکو لەال�ەن ئ�بل�سەوە 4 ١

٢ دوای ئەوەی کە چل شەو و چل ڕۆژ بەڕۆژوو بوو، برسی  تاقی بکرێتەوە. 
پیێیی گوت: »ئەگەر تۆ کوڕی خودا�تb، بەم  پیێش،  لێیی هاتە  3 تاق�کەرەوە  بوو. 

بەردانە بڵێ با ببن بە نان.«
4 بەاڵم ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »نووسراوە: ]مرۆڤ تەنها بە نان ناژ�یێت، بەڵکو بە 

»c].هەر وشە�ەک کە لە دەمی خوداوە دێتە دەرەوە
ڕا�گرت  پەرستگا   eگوێسەبانەی لەسەر  و   dپی�رۆز شاری  برد�ی�ە  ئ�بل�س  5 ئ�نجا 

ئەوەی  لەبەر  تۆ کوڕی خودا�ت خۆت هەڵبدە خوارەوە.  ٦ پیێیی گوت: »ئەگەر  و 
نووسراوە:

  »]سەبارەت بە تۆ فەرمان بە فر�شتەکانی دەدات،
لەسەر دەست�ان هەڵتدەگرن،   

»f].تاکو پیێت بەر بەردێک نەکەوێت  

تاقی  پەروەردگارتان  ]�ەزدانی  نووسراوە:  »هەروەها  فەرموو:  پیێیی  7 ع�ساش 

»g].مەکەنەوە
٨ د�سان ئ�بل�س بۆ سەر شاخێکی زۆر بڵندی برد و هەموو شانش�نەکانی ج�هان 

ئەگەر  دەدەمێ  ئەمانەت  »هەموو  گوت:  ٩ پیێیی  و  دا  پی�شان  ئەوانی  شکۆی  و 
کڕنۆش ببە�ت و بم�ەرستی.«

a ١5 مەبەست ئەوە�ە کە دەبێت هەموو شتێک بەگوێرەی خواستی خودا پە�ڕەو بکرێت.  

b 3 بڕوانە ل�ستی زاراوەکان لە پاشکۆ.  

c 4 دواوتار ٨ :3 .  

d 5 شاری پی�رۆز: مەبەستی لە ئۆرشەل�مە.  

e 5 سواندە.  

f ٦ زەبوورەکان ٩١ :١١ -١٢   

g 7 دواوتار ٦ :١٦   
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١٠ ئ�نجا ع�ساش پیێیی فەرموو: »ئەی شە�تان لێم دووربکەوە! چونکە نووسراوە: 

»a].کڕنۆش بۆ �ەزدانی پەروەردگارت دەبە�ت و تەنها ئەو دەپەرست�ت[
١١ ئ�تر ئ�بل�س وازی لێ هێنا و چەند فر�شتە�ەک هاتن و خزمەت�ان دەکرد.

مژدەبەخشین لە جەلیل
١٢ کاتێک ع�سا ب�ستی �ەح�ا گ�راوە، گەڕا�ەوە بۆ ناوچەی جەل�ل. ١3 ناس�رەی 

بەجێهێشت و هات لە شاری کەفەرناحوم ن�شتەجێ بوو، کە لەسەر دەر�اچە�ە، 
لە سنووری زەبولون و نەفتالیb، ١4 تاکو ئەوەی لە ڕێگەی پیێغەمبەر ئ�شا�اوە گوتراوە 

بێتە دی:

 ١5 ]ئەی خاکی زەبولون و خاکی نەفتالی،
ئەوەی لە ڕێگای دەر�ا�ە، ئەوبەری ڕووباری ئوردون،   

جەل�لی ناجولەکەکان،   
 ١٦ ئەو گەلەی لە تار�ک�دا دان�شتووە،

ڕووناک��ەکی گەورەی ب�نی،   
  دان�شتووان لە خاکی سێبەری مەرگ

c].ڕووناکی بەسەر�اندا هەڵهات   

١7 لەو کاتەوە ع�سا دەستی کرد بە جاڕدان و دە�فەرموو: »تۆبە بکەن، چونکە 

پاشا�ەتی ئاسمان نز�ک بووەتەوە.«

هەڵبژاردنی قوتابیپیەکان
ب�نی،  برای  دوو  دەڕۆ�شت،  جەل�لدا  دەر�اچەی  کەناری  بە  ع�سا  ١٨ کاتێک 

فڕێدەدا�ە  تۆڕ�ان  برای،  ئەندراوسی  لەگەڵ  پەترۆس  دەگوترا  پیێیی  کە  ش�مۆن 
بکەون،  دوام  »وەرن  فەرموون:  پیێیی  ١٩ ع�سا  بوون.  ماس�گر  دەر�اچەکە، چونکە 
دوای  و  بەجێهێشت  تۆڕەکان�ان  ٢٠ دەستبەجێ   ».dمرۆڤ ڕاوکەری  بە  دەتانکەم 

کەوتن.
٢١ کە لەوێ ڕۆ�شت، دوو برای د�کەی ب�نی، �اقوبی کوڕی زەبدی و �ۆحەنای 

ئەوان�شی  چاکدەکردەوە،  تۆڕەکان�ان  باوک�ان  زەبدی  لەگەڵ  بەلەمێکدا  لە  برای، 
بانگکرد. ٢٢ دەستبەجێ بەلەمەکە و باوک�ان بەجێهێشت و دوای ع�سا کەوتن.

a ١٠ دواوتار ٦ :١3   

b ١3 دوو ناوچەی بچووکن دەکەونە باکووری فەلەست�ن و ڕۆژئاوای دەر�اچەی جەل�ل، بە ناوی دووان لە کوڕەکانی حەزرەتی �اقوب ناونراون.  

c ١٦ ئ�شا�ا ٩ :١ -٢   

d ١٩ مەبەست لە هێنانی خەڵکە بۆ ئەوەی ببەن بە قوتابی مەس�ح.  
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عیسا نەخۆش چاک دەکاتەوە
٢3 ئ�نجا ع�سا بە هەموو جەل�لدا دەگەڕا، لە کەن�شتەکان�انa خەڵکی فێر دەکرد 

نێو خەڵک  نەساغی  و  نەخۆشی  هەرچی  ڕادەگە�اند،  پاشا�ەت��ەکەی   bمزگێنی و 
گرتەوە،   cسور�ای تەواوی  دەنگوباسی  ئەوە  ٢4 لەبەر  دەکردنەوە.  چاکی  هەبوو 
ئەوان�ش هەموو نەخۆشێک�ان دەهێنا�ە الی، بە جۆرەها دەرد و ئازارەوە، ئەوانەی 
٢5 جا  دەکردنەوە.  چاکی  بوون،  ئ�فل�ج  و  فێدار  و  بوو  تێدا  پی�س�ان  ڕۆحی  کە 
خەڵکێکی زۆر لە جەل�ل و دە شارەکەd و ئۆرشەل�م و �ەهود�ا و ئەوبەری ڕووباری 

ئوردون دوای کەوتن.

وتاری سەر چیا

 کاتێک ع�سا خەڵکەکەی ب�نی، چووە سەر چ�ا، ئ�نجا دان�شت و قوتاب��ەکانی 5 ١

هاتنە الی، ٢ دەستی کرد بە فێرکردن�ان و فەرمووی:

،e3 »خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی کە بە ڕۆح هەژارن  
چونکە شانش�نی ئاسمان بۆ ئەوانە.   

4 خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی کە ماتەمدارن،  
چونکە دڵنەوا�یی دەکرێن.   

5 خۆزگە دەخوازرێت بە دڵنەرمەکان،  
چونکە زەو�ی�ان بە م�رات�یی بۆ دەمێنێتەوە.   

،f٦ خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی کە برسی و ت�نوون بۆ ڕاستودروستی  
چونکە تێر دەکرێن.   

7 خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی کە دڵ�ان پڕ لە بەزە�ی�ە،  
چونکە بەر بەزە�یی دەکەون.   

٨ خۆزگە دەخوازرێت بە دڵ�اکەکان،  
چونکە خودا دەب�نن.   

٩ خۆزگە دەخوازرێت بە ئاشت�خوازان،  
چونکە بە ڕۆڵەی خودا ناودەبردرێن.   

 ١٠ خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی لە پیێناوی ڕاستودروستی دەچەوسێنرێنەوە،
چونکە شانش�نی ئاسمان بۆ ئەوانە.   

و  پیێدەدەن   جنێوتان  خەڵکی  کاتێک  ئێوە  بە  دەخوازرێت  ١١ »خۆزگە 

a ٢3 کەن�شت: بەو شوێنە دەگوترێت کە جولەکەکان نوێژ و خواپەرستی و خوێندنی تەوراتی لێ ئەنجام دەدەن.  

b ٢3 �ۆنانی: ئیوانجیلیۆن ، لە زمانی عەرەبی بووە بە ئ�نج�ل. لە زمانی �ۆنانی بە واتای مژدە دێت، بە تا�بەتی ڕاگە�اندنی هاتنی پاشا، لێرەدا بۆ هاتنی مەس�ح بەکارهاتووە.  

c ٢4 سوریا لەو سەردەمەدا بە خاکی باکووری جەل�ل گوتراوە سور�ا، کە هەرێمێکی ژێر دەسەاڵتی ڕۆمانی بووە.  

d ٢5 دە شارەکە: د�کاپۆل�س، دەکەوێتە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون.  

e 3 ئەوانەی کە دەزانن لەال�ەنی ڕۆح��ەوە کەموکوڕ�ی�ان هە�ە.  

f ٦ مەبەست ئەوە�ە کە دەبێت هەموو شتێک بەگوێرەی خواستی خودا پە�ڕەو بکرێت.  
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دەتانچەوسێننەوە، لەبەر من هەموو جۆرە بوختانێکتان بۆ هەڵدەبەستن. ١٢ دڵخۆش 
ئێوە  پیێش  چونکە  گەورە�ە،  پاداشتتان  ئاسمان  لە  ئەوەی  لەبەر  بن،  شادمان  و 

پیێغەمبەران�ش�ان ئاوا چەوساندووەتەوە.

خوێپی زەوی و ڕووناکی جیهان
تامە  چۆن  نەما،  سوێر�ی�ەکەی  خوێ  ئەگەر  بەاڵم  زەو�ن،  خوێیی  ١3 »ئێوە 

فڕێبدرێتە  نەبێ  ئەوە  نا�ەت،  ه�چ  بەکەڵکی  ئ�تر  دەگەڕێندرێتەوە؟  بۆ  سوێرەکەی 
دەرەوە و خەڵکی پیێشێلی بکەن.

ناتوانرێت  دروست کرابێت  شاخ  لەسەر  شارێک  ج�هانن،  ڕووناکی  ١4 »ئێوە 

بشاردرێتەوە. ١5 هەروەها خەڵکی چرا هەڵناکەن تاکو ب�خەنە ژێر تەشتەوە، بەڵکو 
لە ماڵەکەدان.  ئەوانەی  بداتە هەموو  بۆ ئەوەی ڕووناکی  لەسەر چرادان دا�دەنێن 
کردارە  تاکو  بدرەوشێتەوە،  خەڵک  بۆ  ڕووناک�تان  ئێوەش  با  شێوە،  هەمان  ١٦ بە 

باشەکانتان بب�نن و ستا�شی باوکتان بکەن کە لە ئاسمانە.

تەواوکردنی تەورات
بسڕمەوە،  پیێغەمبەران  نووسراوی  �ان  تەورات  هاتووم  من  نەکەنەوە  ب�ر  ١7 »وا 

دەڵێم:  پیێ  ١٨ ڕاست�تان  تەواوکردن�ان.  بۆ  هاتووم  بەڵکو  سڕ�نەوە�ان،  بۆ  نەهاتووم 
هەتا زەوی و ئاسمان لەئارادا بێت، پی�تێک �ان خاڵێک لە تەورات لەناو ناچێت، 
بشکێنێت  ڕاس�اردانە  ئەم  بچووکتر�نی  ئەوەی  ١٩ بۆ�ە  دی.  دێتە  هەمووی  هەتا 
ناودەبردرێت.  بچووکتر�ن  بە  ئاسمان  شانش�نی  لە  بکات،  فێر  ئاوا  خەڵک�ش  و 
بەاڵم ئەوەی پە�ڕەو�ان بکات و خەڵکی فێر بکات، لە شانش�نی ئاسمان بە مەزن 
ناودەبردرێت. ٢٠ ئ�تر پیێتان دەڵێم: ئەگەر ڕاستودروست�تان لە مامۆستا�انی تەورات و 

فەر�س��ەکان ز�اتر نەبێت، هەرگ�ز ناچنە ناو شانش�نی ئاسمانەوە.

تووڕەیپی
شا�انی  بکوژێت  ”ئەوەی  و   a]مەکوژن[ گوتراوە:  پیێش�نان  بە  ٢١ »ب�ستووتانە 

�ان  خوشکی  لە  ئەوەی  دەڵێم  پیێتان  من  ٢٢ بەاڵم  دەبێت.“  بەسەردادان  حوکم 
”ه�چوپووچ،“  بڵێ  براکەی  بە  ئەوەی  بدرێت.  دەبێ حوکم  بێ،  تووڕە  براکەی 
دەبێت بدرێتە ئەنجومەنی بااڵی جولەکە، ئەوەش بڵێت ”گێلە“، دەبێت بخرێتە 

ناو ئاگری دۆزەخەوە.
کە  کەوتەوە  ب�رت  لەوێ  و  هێنا  قوربانگا  بۆ  قوربان�ت  ئەگەر  ئەوە  ٢3 »لەبەر 

قوربانگا  لەبەردەم  ٢4 لەوێ  هە�ە،  بەسەرتەوە  شتێکی  برات  �ان  خوشکت 
برات ئاشت بکەرەوە،  �ان  �ەکەم جار خوشکت  بڕۆ  و  قوربان��ەکەت بەجێبهێڵە 

ئ�نجا وەرە و قوربان��ەکەت بکە.

a ٢١ دەرچوون ٢٠ :١3   
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ڕێگاوەن  بە  و  لەگەڵتە  کاتەی  لەو  بەرەوە  ئاشت  ڕکابەرەکەت  لەگەڵ  ٢5 »خێرا 

بۆ دادگا، نەوەک ڕکابەرەکەت بتداتە دەست دادوەر و دادوەر�ش بتداتە دەست 
پۆل�س و فڕێبدرێی�تە بەند�خانە. ٢٦ ڕاست�ت پیێ دەڵێم: لەوێ دەرناچی هەتا دوا�ی�ن 

فلس نەدە�تەوە.

داوێنپپیسی
٢7 »ب�ستووتانە گوتراوە: ]داوێن��سی مەکەن.[a ٢٨ بەاڵم من پیێتان دەڵێم: ئەوەی 

بە هەوەسباز�ی�ەوە سە�ری ئافرەتێک بکات، ئەوا لە دڵی خۆ�دا داوێن��سی لەگەڵ 
فڕێی�بدە.  و  دەر�بهێنە  کرد�ت،  گوناهی  تووشی  ڕاستت  ٢٩ ئەگەر چاوی  کردووە. 
ناو  فڕێبدرێتە  لەشت  هەموو  لەوەی  بچێت،  لەدەست  ئەندامێکت  باشترە  تۆ  بۆ 
دۆزەخ. 3٠ ئەگەر دەستی ڕاستت تووشی گوناهی کرد�ت، ب�بڕەوە و فڕێی�بدە. بۆ تۆ 

باشترە ئەندامێکت لەدەست بچێت، لەوەی هەموو لەشت بچێتە دۆزەخەوە.

تەاڵق
بداتە  تەاڵقنامەی  با  بدات،  تەاڵق  ژنەکەی  ]ئەوەی  گوتراوە:  3١ »د�سان 

دەست.[b 3٢ بەاڵم من پیێتان دەڵێم: ئەوەی بەبێ هۆی داوێن��سی ژنەکەی خۆی 
بهێنێت،  تەاڵقدراوێک  ئەوەش  بکات.  داوێن��سی  لێدەکات  وای  بدات،  تەاڵق 

ئەوا داوێن��سی دەکات.

سوێندخواردن
33 »د�سان ب�ستووتانە کە بە پیێش�نان گوتراوە: ]سوێندەکانت مەشکێنە، بەڵکو 

سوێند  هەرگ�ز  دەڵێم:  پیێتان  من  34 بەاڵم   c].بەرەسەر �ەزدان  بۆ  سوێندەکانت 
بە زەوی،  35 نە  ئەوەی تەختی شاهانەی خودا�ە،  لەبەر  ئاسمان،  بە  نە  مەخۆن، 
لەبەر ئەوەی تەختەپیێ�ەتیd، نە بە ئۆرشەل�م، لەبەر ئەوەی شاری پاشای پا�ەبەرزە. 
تاڵە مووێکی س�یی �ان ڕەش  ناتوان�ت  3٦ سوێند بە سەری خۆت مەخۆ، چونکە 

لەمە  بێت،  ”نەخێر“  بۆ  ”نەخێر“  و  ”بەڵێ“  بۆ  ”بەڵێ“  قسەتان  37 با  بکە�ت. 
.eبترازێت لە شە�تانەوە�ە

تۆڵەسەندن
3٨ »ب�ستووتانە گوتراوە: ]چاو بە چاو، ددان بە ددان.[f 3٩ بەاڵم من پیێتان دەڵێم: 

a ٢7 دەرچوون ٢٠ :١4   

b 3١ دواوتار ٢4 :١   

c 33 لێڤ��ەکان ١٩ :١٢   

d 35 کاتێک کەسێک لەسەر کورس��ەکی بەرز دادەن�شێت تەختەپیێ لەژێر پیێ�ەکانی دادەنرێت.  

e 37 �ۆنانی: خراپەکار.  

f 3٨ دەرچوون ٢١ :٢4   



مەتا ١7٨7٦

بەربەرەکانێیی خراپەکار مەکەن، بەڵکو ئەوەی لە ڕوومەتی ڕاستی دا�ت، ال�ەکەی 
د�کەشی بۆ شل بکە، 4٠ ئەوەی و�ستی بتداتە دادگا و کراسەکەت لێ بستێنێت، 
چاکەتەکەشتی بدەرێ. 4١ ئەوەی �ەک م�ل بێگاری پیێ کرد�ت، دووانی لەگەڵ 
لێکرد�ت  قەرزی  داوای  ئەوەی  ب�دەرێ.  لێکرد�ت  داوای شتێکی  4٢ ئەوەی  بڕۆ. 

پشتی تێمەکە.

خۆشویس�نی دوژمنان
43 »ب�ستووتانە گوتراوە: ]نز�کەکەت خۆشبوێت،[a ”ڕقت لە دوژمنت بێتەوە.“ 

ئەوانەی  بۆ  بکەن  نوێژ  خۆشبوێ،  دوژمنەکانتان  دەڵێم:  پیێتان  من  44 بەاڵم 

خۆری  ئەو  ئاسمانە،  لە  کە  باوکەتان  ئەو  ڕۆڵەی  ببنە  45 تاکو  دەتانچەوسێننەوە، 
پی�اوچاک و زۆردار�شدا  بەسەر  باران  و  بەسەر چاک و خراپدا هەڵدێنێت  خۆی 
چ  خۆشدەوێت،  ئێوە�ان  کە  خۆشبوێ  ئەوانەتان  هەر  4٦ ئەگەر  دەبارێنێت. 
لە  تەنها  ساڵوتان  47 ئەگەر  ناکەن؟  ئەمە  باجگران�ش  ئا�ا  وەردەگرن؟  پاداشتێک 
4٨ بۆ�ە  ناکەن؟  ئەمە  بت�ەرستان�ش  ئا�ا  ز�اترتان کردووە؟  ناس�اوەکانتان کرد، چی 

ئێوە کامڵ و تەواو بن، هەروەک باوکی ئاسمان�تان کامڵ و تەواوە.

خێرکردن

بتانب�نن، ٦ ئەوەی  بۆ  بکەن  چاکە  خەڵک  لەبەرچاوی  نەکەن  و  بن   »هۆش�ار  ١

ئەگ�نا لەالی باوکی ئاسمان�تان پاداشتتان نابێت.
٢ »لەبەر ئەوە کاتێک خێرێک دەکە�ت، زوڕنای بۆ لێمەدە هەروەک دووڕووان 

کە لە کەن�شت و سەر شەقامەکان دە�کەن، بۆ ئەوەی لەال�ەن خەڵکەوە ستا�ش 
بکرێن. ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوانە پاداشتی خۆ�ان وەرگرتووە. 3 بەاڵم تۆ کە خێرێک 
4 تاکو  دەکات،  چی  ڕاستت  دەستی  بزانێت  چەپت  دەستی  مەهێڵە  دەکە�ت، 
پاداشتت  دەب�نێت،  نهێن��ەک  هەموو  کە  باوک�شت  بێت.  نهێنی  بە  خێرەکەت 

دەداتەوە.

نوێژکردن
5 »کاتێک نوێژ دەکەن وەک دووڕووان مەبن، چونکە ئەوان حەز دەکەن بە پیێوە لە 

کەن�شت و سووچی شەقامەکان نوێژ بکەن، بۆ ئەوەی خەڵکی ب�انب�نن. ڕاست�تان 
پیێ دەڵێم: ئەوانە پاداشتی خۆ�ان وەرگرتووە. ٦ بەاڵم تۆ کاتێک نوێژ دەکە�ت، بڕۆ 
ژوورەکەت و دەرگا لەسەر خۆت دابخە، نوێژ بکە بۆ باوکی نەب�نراوت. باوک�شت 
کە هەموو نهێن��ەک دەب�نێت، پاداشتت دەداتەوە. 7 کاتێک نوێژ دەکەن، وەک 
گوتن�ان  زۆر  بە  دەزانن  وا  چونکە  مەکەنەوە،  دووبارە  وشەکان  ئەوەندە  بت�ەرستان 

a 43 لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   
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دەزانێت  باوکتان  چونکە  مەبن،  ئەوان  وەک  ئەوە  ٨ لەبەر  دەگ�رێت.  لێ  گوێی�ان 
پیێو�ست�تان بە چ��ە، پیێش ئەوەی داوای لێ بکەن.

٩ »بەاڵم ئێوە بەم شێوە�ە نوێژ بکەن و بڵێن:

  »”ئەی باوکمان لە ئاسمان،
a،با ناوت پی�رۆز بێت  

،b١٠ با پاشا�ەت��ەکەت بێ 
  با خواستت لەسەر زەوی پە�ڕەو بکرێت وەک لە ئاسمان.

 ١١ نانی ڕۆژانەمان ئەمڕۆش بدەرێ.
 ١٢ لە گوناهەکانمانc خۆشبە،

وەک چۆن ئێمە لەوانە خۆشدەب�ن کە خراپەمان بەرامبەر دەکەن.   
 ١3 مەمانخەرە تاق�کردنەوە،

  بەڵکو لە شە�تانd ڕزگارمان بکە،
  ⌞چونکە هەتاهەتا�ە پاشا�ەتی و هێز و شکۆ هی تۆ�ە. ئام�ن.⌞“

١4 ئەگەر گەردنی خەڵکی لەبەر خراپەکان�ان ئازاد بکەن، ئەوا باوکی ئاسمان�شتان 

لێتان خۆشدەبێت. ١5 بەاڵم ئەگەر گەردنی خەڵکی ئازاد نەکەن، ئەوا باوک�شتان لە 
گوناهەکانتان خۆش نابێت.

ڕۆژووگرتن
١٦ »کاتێک بەڕۆژوو دەبن، ڕووگرژ مەبن وەک دووڕووان، چونکە ئەوان خۆ�ان 

پەرێشان دەردەخەن تاکو بۆ خەڵکی دەربخەن کە بەڕۆژوون. ڕاست�تان پیێ دەڵێم: 
بەڕۆژوو دەب�ت، سەرت چەور  تۆ کە  ١7 بەاڵم  پاداشتی خۆ�ان وەرگرتووە.  ئەوانە 
بکە و دەموچاوت بشۆ، ١٨ تاکو بۆ خەڵک دەرنەکەوێت کە بەڕۆژوو�ت، تەنها 
بۆ باوکی نەب�نراوت نەبێت، باوک�شت کە هەموو نهێن��ەک دەب�نێت، پاداشتت 

دەداتەوە.

سامانی ڕاس�ەقینە
لێیی دەدەن  بۆ خۆتان کۆمەکەنەوە کە مۆرانە و ژەنگ  ١٩ »لەسەر زەوی سامان 

و دز دە�بڕێت و دە�دزێت. ٢٠ بەڵکو سامان بۆ خۆتان لە ئاسمان کۆبکەنەوە کە 
مۆرانە و ژەنگ لێیی نادەن و دز�ش نا�بڕێت و نا�دزێت، ٢١ چونکە سامانت لەکوێ 

بێت، دڵ�شت لەوێ دەبێت.
هەمووی  ئەوا جەستەت  بێت،  ساغ  چاوت  ئەگەر  چرای جەستە�ە،  ٢٢ »چاو 

a ٩ واتە شکۆدارکردنی ناوی خودا لەال�ەن بەد�هێنراوانی.  

b ١٠ بە واتای هاتنی پاشا�ەتی خودا لە ئاسمانەوە بۆ سەر زەوی.  

c ١٢ �ۆنانی: قەرزەکان.  

d ١3 �ۆنانی: خراپەکارەکە.  
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تار�ک  جەستەت  هەموو  ئەوا  نەبێت،  ساغ  چاوت  ئەگەر  ٢3 بەاڵم  ڕووناک��ە، 
دەبێ  ئاخۆ  بێت،  تار�کی  تۆدا�ە  لە  ڕووناک��ەی  ئەو  ئەگەر  ئەوە  لەبەر  دەبێت، 

تار�کی چۆن بێت!
�ەکێک�ان  لە  ڕقی  چونکە  بکات،  گەورە  دوو  کۆ�ال�ەتی  ناتوانێت  ٢4 »کەس 

و  دەگرێت  �ەکێک�انەوە  بە  دەست  �ان  د�کەی خۆشدەوێت،  ئەوەی  و  دەبێتەوە 
ئەوەی د�کە پشتگوێ دەخات. ئێوەش ناتوانن کۆ�لەی خودا و پارە بن.

خودا خەممان دەخوات
پیێتان دەڵێم: خەم بۆ ژ�انتان مەخۆن کە چی بخۆن و چی بخۆنەوە؛  ٢5 »بۆ�ە 

�ان  ن��ە؟  گرنگتر  خواردن  لە  ژ�ان  ئا�ا  ب�ۆشن.  چی  کە  جەستەتان  بۆ  هەروەها 
جەستە لە جلوبەرگ؟ ٢٦ سە�ری باڵندەی ئاسمان بکەن، نە تۆو دەکەن و نە دروێنە 
و نە لە ئەمبار کۆدەکەنەوە، لەگەڵ ئەوەشدا باوکی ئاسمان�تان بەخێو�ان دەکات. 
ئەگەر خەم بخوات، دەتوانێت �ەک  ئێوە  لە  ٢7 کێ  ن�ن؟  بەنرختر  لەوان  ئێوە  ئا�ا 

کاتژمێر لە تەمەنی خۆی ز�اد بکات؟
چۆن  بکەن  سەوسەن  گوڵی  سە�ری  جلوبەرگتانە؟  خەمی  بۆچی  ٢٨ »هەروەها 

پیێتان دەڵێم:  گەشە دەکات، نە خۆی ماندوو دەکات و نە دەڕێسێت، ٢٩ بەاڵم 
تەنانەت سلێمان�ش لەوپەڕی شکۆمەند�دا وەک �ەکێک لەوانەی نەپۆش�وە. 3٠ ئەی 
بە�انی دەخرێتە  و  لە کێڵگە�ە  ئەمڕۆ  ئەو گ�ا�ەی کە  ئەگەر خودا  باوەڕ�نە،  کەم 
تەنوورەوە بەو شێوە�ە ب�ۆشێت، ئا�ا ئێوە ز�اتر ن�ن هەتا پۆشتەتان بکات! 3١ جا خەم 
مەخۆن بڵێن، ”چی بخۆ�ن؟“ �ان ”چی بخۆ�نەوە؟“ �ان ”چی لەبەر بکە�ن؟“ 
3٢ چونکە بێباوەڕان هەوڵ بۆ هەموو ئەم شتانە دەدەن، باوکی ئاسمان�شتان دەزانێت 

پیێو�ست�تان بە هەموو ئەوانە هە�ە. 33 بەڵکو �ەکەم جار داوای پاشا�ەت��ەکەی خودا 
ئەوە  34 لەبەر  دەکرێت.  داب�ن  بۆ  ئەمانەتان  هەموو  بکەن،  ڕاستودروست��ەکەی  و 
خەمی بە�انی مەخۆن، چونکە بە�انی خەمی خۆی دەخوات. هەر ڕۆژێک خراپیی 

خۆی بەسە.

خەڵکی تاوانبار مەکەن

 »خەڵکی تاوانبار مەکەن تاکو خودا تاوانبارتان نەکات، ٢ چونکە بەو شێوە�ەی 7 ١

خەڵک تاوانبار دەکەن خودا تاوانبارتان دەکات، بەو پیێوانە�ەی ئێوە بۆ خەڵک 
دە�ی�ێون، خودا بۆتان دەپیێوێتەوە.

لە  ئاگات  بەاڵم  دەدە�ت،  براکەت  چاوی  ناو  پووشی  لە  سەرنج  3 »بۆچی 

با  براکەت دەڵێیی: ”ڕێم بدە  بە  4 �ان، چۆن  ن��ە؟  ناو چاوی خۆت  کار�تەکەی 
لەناو چاوی خۆتدا�ە؟  ناو چاوت دەربهێنم،“ لەکاتێکدا کار�تە�ەک  پووشەکەی 
باش  ئ�نجا  دەربهێنە،  خۆت  چاوی  ناو  کار�تەکەی  جار  �ەکەم  دووڕوو،  5 ئەی 

دەب�ن�ت بۆ دەرهێنانی پووشەکەی ناو چاوی براکەت.
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٦ »شتی پی�رۆز مەدەن بە سەگ، مروار�شتان فڕێمەدەنە بەردەمی بەراز، نەوەک 

پیێشێل�ان بکەن و هەڵبگەڕێنەوە و پارچەپارچەتان بکەن.

داوا بکەن، بگەڕێن، لە دەرگا بدەن
لێتان  بدەن،  دەرگا  لە  دەدۆزنەوە.  بگەڕێن،  دەدرێت.  پیێتان  بکەن،  7 »داوا 

بگەڕێت،  ئەوەی  وەردەگرێت.  بکات،  داوا  هەرکەسێک  ٨ چونکە  دەکرێتەوە، 
دەدۆزێتەوە. ئەوەش لە دەرگا دەدات، لێیی دەکرێتەوە.

٩ »کێ لە ئێوە ئەگەر کوڕەکەی داوای نانی لێ بکات، بەردی دەداتێ؟ ١٠ �ان 

داوای ماسی لێ بکات، ماری دەداتێ؟ ١١ جا ئێوە کە خراپن، بزانن شتی باش 
ئەوانەی  دەداتە  باش  شتی  ز�اتر  چەند  ئاسمان  لە  باوکتان  منداڵەکانتان،  بدەنە 
ئێوەش  لێدەکەن! ١٢ چۆن دەتانەوێ خەڵکی هەڵسوکەوتتان لەگەڵ بکەن،  داوای 
بەو شێوە�ە هەڵسوکەوت�ان لەگەڵ بکەن، چونکە ئەمە�ە پوختەی تەورات و پە�امی 

پیێغەمبەران.

دەرگای تەسک
ڕێگا�ە  ئەو  و  پانە  دەرگا�ە  ئەو  چونکە  ژوورەوە،  بچنە  تەنگەوە  دەرگای  ١3 »لە 

ژوورەوە.  دەچنە  پیێ�دا  ئەوانەی  زۆرن  و  دەچێت  لەناوچوون  بەرەو  کە  بەر�نە 
١4 بەاڵم تەسکە دەرگا و تەنگە ئەو ڕێگا�ەی بەرەو ژ�ان دەچێت، کەم کەس�ش 

دە�دۆزێتەوە.

ناسین بە بەرهەم
پیێستی مەڕدا بۆ التان دێن، بەاڵم  لە  پیێغەمبەرانی درۆزن بن کە  ١5 »ئاگاداری 

لەناوەوە گورگی دڕندەن. ١٦ بە بەرهەم�ان دە�انناسنەوە. ئا�ا ترێ لە دڕک دەکرێتەوە 
دەدات،  باش  بەری  باش  دارێکی  هەموو  شێوە�ە  ١7 بەم  چقڵ؟  لە  هەنج�ر  �ان 
داری خراپی�ش بەری خراپ. ١٨ داری چاک ناتوانێت بەری خراپ بدات و داری 
خراپی�ش ناتوانێت بەری باش بدات. ١٩ هەر دارێک بەری باش نەدات دەبڕدرێتەوە 

و فڕێدەدرێتە ناو ئاگر. ٢٠ کەواتە بە بەرهەم�ان دە�انناسنەوە.

شوێنکەوتەی ڕاس�ەقینە کێپیە؟
ناو  دەچێتە  پەروەردگارم!“  ”پەروەردگارم،  بڵێت:  پیێم  هەرکەسێک  ٢١ »نەک 

شانش�نی ئاسمان، بەڵکو ئەوەی خواستی باوکم ئەنجام دەدات کە لە ئاسمانە. 
ناوی  بە  ئا�ا  پەروەردگارم!  پیێم دەڵێن: ”پەروەردگارم،  ٢٢ لەو ڕۆژەداa، زۆر کەس 

تۆوە پە�امی خودامان ڕانەگە�اند، بە ناوی تۆوە ڕۆحی پی�سمان دەرنەکرد، بە ناوی 

a ٢٢ لەو ڕۆژەدا: مەبەستی لە ڕۆژی لێ�رس�نەوە�ە.  
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ئێوەم  ”قەت  ڕادەگە�ەنم:  پیێ�ان  من�ش  ٢3 ئ�نجا  نەکرد؟“  زۆرمان   aپەرجووی تۆوە 
نەناس�وە. لێم دوور بکەونەوە، ئەی بەدکاران!“

بناغەی ��ەو و بناغەی الواز
وەک  بکات،  پە�ڕەوی  و  بێت  وتانەم  لەم  گوێیی  هەرکەسێک  ئەوە  ٢4 »لەبەر 

و  باری  ٢5 باران  دروستکردبێت.  بەرد  لەسەر  خانووەکەی  کە  وا�ە  دانا  پی�اوێکی 
الفاو هەستا و ڕەشەبا هەڵ�کرد و لە خانووەکەی دا، بەاڵم نەڕووخا، چونکە لەسەر 
نەکات،  پە�ڕەوی  و  بێت  وتانەم  لەم  گوێیی  ٢٦ هەرکەسێک�ش  دروستکرابوو.  بەرد 
و  باری  ٢7 باران  دروستکردبێت.  لم  لەسەر  وا�ە خانووەکەی  پی�اوێکی گێل  وەک 
الفاو هەستا و ڕەشەبا هەڵ�کرد و لەو خانووەی دا و ڕووخاندی، ڕووخاندنەکەشی 

گەورە بوو.«
٢٨ کاتێک ع�سا ئەم وتانەی تەواو کرد، خەڵکەکە لە فێرکردنەکەی سەرسام بوون، 

٢٩ چونکە وەک دەسەاڵتدارێک فێری دەکردن، نەک وەکو مامۆستا�انی تەورات.

�اکبوونەوە لە گولی

 کاتێک ع�سا لە چ�اکە هاتە خوارەوە، خەڵکێکی زۆر دوای کەوتن. ٢ ئەوە بوو ٨ ١

پی�اوێک هات کە نەخۆشی گولیb هەبوو، کڕنۆشی بۆ برد و گوتی: »گەورەم، 
ئەگەر بتەوێت، دەتوان�ت پاکم بکە�تەوە.«

پاک  »دەمەوێت،  فەرمووی:  و  لێدا  دەستی  و  درێژکرد  بۆ  دەستی  3 ع�ساش 

بەرەوە!« دەستبەجێ لە گولی پاک بووەوە. 4 ئ�نجا ع�سا پیێیی فەرموو: »ئاگاداربە، 
موسا  قوربان��ەی  ئەو  و  بدە  کاه�ن  پی�شانی  خۆت  بڕۆ  بەاڵم  مەڵێ،  کەس  بە 

فەرمانی کردووە ب�کە، وەک شا�ەت��ەک بۆ�ان.«

باوەڕی سەر�ەلێک
5 کاتێک ع�سا چووە ناو کەفەرناحوم، سەرپەلێکc هاتە الی، لێیی پاڕا�ەوە ٦ و 

گوتی: »گەورەم، خزمەتکارەکەم بە ئ�فل�جی لە ماڵەوە کەوتووە و ئازارێکی زۆری 
هە�ە.«

7 ع�سا پیێیی فەرموو: »من دێم و چاکی دەکەمەوە.«

٨ سەرپەلەکەش وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم شا�انی ئەوە ن�م خۆت بێ�تە ماڵەکەم، 

من�ش  ٩ چونکە  چاکدەبێتەوە،  خزمەتکارەکەم  بفەرموو  وشە�ەک  تەنها  بەڵکو 
خۆم کەسێکم لەژێر فەرماندام، سەرباز�شم لەژێر دەستدا�ە. بەمە دەڵێم: ”بڕۆ،“ 

a ٢٢ پەرجوو: موعج�زە.  

b ٢ گول: �ۆنانی: لە�رۆس . تەنها واتای نەخۆشی گولی نادات، بەڵکو بۆ چەند�ن نەخۆشی پیێست بەکارهێنراوە.  

c 5 وشە �ۆنان��ەکە مەبەست لە سەرکردەی سەد سەربازە لە سوپای ڕۆم.  



١7٩٢مەتا ٨

”ئەمە  دەڵێم:  کۆ�لەکەشم  بە  دێت؛  ”وەرە،“  دەڵێم:  د�کەش  بەوی  دەڕوات؛ 
بکە،“ دە�کات.«

دوای  کە  فەرموو  بەوانەی  بوو،  سەرسام  بوو،  لەمە  گوێیی  ع�سا  ١٠ کاتێک 

بەهێزی  باوەڕێکی  نەد�وە  کەسم  ئ�سرائ�لدا  لە  دەڵێم،  پیێ  »ڕاست�تان  کەوتبوون: 
ئاوای هەبێت. ١١ پیێتان دەڵێم کە خەڵکێکی زۆر لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاواوە دێن و 
لەگەڵ ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب لە شانش�نی ئاسماندا لەسەر خوان دادەن�شن. 
١٢ بەاڵم ڕۆڵەکانی شانش�نa فڕێدەدرێنە تار�کی دەرەوە، جا گر�ان و ج�ڕەی ددان 

لەوێ دەبێت.«
باوەڕت هێنا، بۆت  با هەروەک  ١3 ئ�نجا ع�سا بە سەرپەلەکەی فەرموو: »بڕۆ! 

ببێت.« جا لەو کاتەدا خزمەتکارەکەی چاک بووەوە.

چاککردنەوەی خەسووی �ەترۆس
لەناو جێگادا کەوتووە،  ب�نی  پەترۆسی  پەترۆس، خەسووی  ١4 ع�سا هاتە ماڵی 

تای هە�ە. ١5 ع�سا دەستی لە دەستی دا و تا�ەکە بەر�دا. ئەو�ش هەستا و دەستی 
کرد بە خزمەتکردن�ان.

١٦ کاتێک ئێوارە داهات، زۆر کەس�ان بۆ هێنا ڕۆحی پی�س�ان تێدابوو، ئەو�ش 

بە وشە�ەک ڕۆحە پی�سەکانی دەرکرد و هەموو نەخۆشەکانی چاککردەوە، ١7 تاکو 
ئەوەی لە ڕێگەی پیێغەمبەر ئ�شا�اوە گوتراوە بێتە دی کە دەڵێ:

  ]ئەو دەردەکانی ئێمەی هەڵگرت و
b].نەخۆش��ەکانمانی برد   

نرخی شوێنکەوتنی عیسا
١٨ کاتێک ع�سا خەڵکێکی زۆری لە دەوری خۆی ب�نی، فەرمانی بە قوتاب��ەکانی 

پیێیی  و  الی  هاتە  تەورات  ١٩ مامۆستا�ەکی  دەر�اچەکە.  ئەوبەری  ب�ەڕنەوە  کە  دا 
گوت: »مامۆستا، بۆ هەرکوێ بچ�ت دوات دەکەوم.«

٢٠ ع�ساش پیێیی فەرموو: »ڕێوی کونی هە�ە و باڵندەی ئاسمان�ش هێالنە، بەاڵم 

کوڕی مرۆڤc جێ�ەکی ن��ە کە سەری لەسەر دابنێت.«
٢١ �ەکێکی د�کە لە قوتاب��ەکانی پیێیی گوت: »گەورەم، ڕێگام بدە �ەکەم جار 

d».بچم باوکم بنێژم
با مردووەکانی  لە مردووان بهێنە  پیێیی فەرموو: »دوام بکەوە، واز  ٢٢ بەاڵم ع�سا 

خۆ�ان بنێژن.«

a ١٢ مەبەستی لە جولەکە�ە.  

b ١7 ئ�شا�ا 53 :4  .  

c ٢٠ کوڕی مرۆڤ: مەس�ح بەم نازناوە خۆی دەناسێنێت. بڕوانە دان�ال 7 :١3 -١4.   

d ٢١ مەبەستی ئەوە�ە کە لەگەڵ باوکی بێت هەتا ئەو کاتەی دەمرێت.  



مەتا ١7٩3٩

عیسا ڕەشەبا هێمن دەکاتەوە
٢4 لەناکاو  کەوتن.  دوای  قوتاب��ەکانی  بوو،  بەلەمەکە  سواری  ع�سا  ٢3 کاتێک 

ڕەشەبا�ەکی بەهێز هەڵ�کردە سەر دەر�اچەکە، خەر�ک بوو شەپۆلەکان بەلەمەکە 
و  هەڵ�انستاند  و  چوون  قوتاب��ەکانی  ٢5 ئ�نجا  نوستبوو.  ع�سا  بەاڵم  داپۆشن، 

گوت�ان: »گەورەم، ڕزگارمان بکە! وا لەناودەچ�ن!«
٢٦ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ئەی کەم باوەڕ�نە، بۆچی دەترسن؟« ئ�نجا هەستا، 

لە ڕەشەبا و دەر�اچەکەی ڕاخوڕی، ئ�تر بووە هێمن��ەکی تەواو.
٢7 ئەوان�ش سەرسام بوون و گوت�ان: »ئەمە چ مرۆڤێکە؟ تەنانەت با و دەر�اش 

گوێڕا�ەڵی دەبن!«

دەرکردنی ڕۆحی �پیس
دوو  گەدەر�ن،  هەرێمی  لە  دەر�اچەکە،  ئەوبەری  گە�شتە  ع�سا  ٢٨ کاتێک 

کەسی تووش بوو کە ڕۆحی پی�س�ان تێدابوو، لە گۆڕستانەوە هاتبوونە دەرەوە. بە 
تێب�ەڕێت.  ڕێگا�ەدا  بەو  نە�دەتوانی  کەس  تەنانەت  کە  بوون  توندوت�ژ  ڕادە�ەک 
٢٩ هاوار�ان کرد و گوت�ان: »چ�ت لێمان دەوێ، ئەی کوڕی خودا؟ ئا�ا پیێشوەخت 

بۆ ئێرە هاتوو�ت، تاکو ئەشکەنجەمان بدە�ت؟«
3٠ لە دووری ئەوانەوە ڕانە بەرازێکی گەورە دەلەوەڕان. 3١ ڕۆحە پی�سەکان�ش لێیی 

پاڕانەوە و گوت�ان: »ئەگەر دەرماندەکە�ت، بماننێرە ناو ڕانە بەرازەکە.«
3٢ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »بڕۆن!« ئەوان�ش لە دوو کەسەکە هاتنە دەرەوە و چوونە 

ناو بەرازەکان، ئەوە بوو هەموو ڕانەکە بە خێرا�یی لە قەدپاڵەکەوە بۆ ناو دەر�اچەکە 
ناو شار و هەموو  ئاوەکەدا خنکان. 33 بەرازەوانەکان�ش ڕا�انکرد بۆ  لە  هەڵدێران و 
شتێک�ان گێڕا�ەوە، بگرە ئەو ڕووداوەش�ان گێڕا�ەوە کە بەسەر ئەوانەدا هاتبوو کە 
ڕۆحی پی�س�ان تێدابوو. 34 ئەوە بوو شارەکە هەمووی بۆ ب�ن�نی ع�سا هاتنە دەرەوە، 

کە ب�ن��ان، لێیی پاڕانەوە ناوچەکە�ان بەجێبهێڵێت.

چاککردنەوەی ئیفلیجێک

٩ .aخۆی شارەکەی  هاتەوە  و  پەڕ�ی�ەوە  بوو،  بەلەمێک  سواری  ع�سا   ئ�نجا  ١

٢ کابرا�ەکی ئ�فل�ج�ان هێنا�ە الی لەناو جێگادا کەوتبوو، کاتێک ع�سا باوەڕی 

گوناهەکانت  بێت،  بەرز  ورەت  »کوڕم،  فەرموو:  ئ�فل�جەکەی  بە  ب�نی،  ئەوانی 
بەخشران.«

کفر  »ئەمە  گوت�ان:  خۆ�اندا  دڵی  لە  تەورات  مامۆستا�انی  لە  هەندێک  3 جا 

دەکات!«
4 ع�ساش زانی ب�ر لە چی دەکەنەوە و فەرمووی: »بۆچی لە دڵتاندا ب�ر لە خراپە 

دەکەنەوە؟ 5 کام�ان ئاسانترە بگوترێت، ”گوناهەکانت بەخشران،“ �ان بگوترێت، 

a ١ ناس�رە.  



١7٩4مەتا ٩

دەسەاڵتی  زەوی  لەسەر  مرۆڤ  کوڕی  بزانن  ئەوەی  بۆ  ٦ بەاڵم  بڕۆ“؟  و  ”هەستە 
گوناهبەخش�نی هە�ە،…« بە ئ�فل�جەکەی فەرموو: »هەستە، نوێنەکەت هەڵگرە 
و بڕۆرەوە ماڵەوە.« 7 ئەو�ش هەستا و گەڕا�ەوە ماڵ. ٨ کاتێک خەڵکەکە ئەمە�ان 
ب�نی، سام دا�گرتن و ستا�شی خودا�ان کرد، کە دەسەاڵتی ئاوای بە مرۆڤ داوە.

عیسا بۆ گوناهباران هاتووە
٩ کاتێک ع�سا بەوێدا تێدەپەڕی، پی�اوێکی ب�نی لە شوێنی باجگری دان�شتبوو، 

ناوی مەتا بوو. پیێیی فەرموو: »دوام بکەوە.« ئەو�ش هەستا و دوای کەوت.
١٠ لە کاتێکدا ع�سا لە ماڵی مەتا لەسەر خوان بوو، زۆر لە باجگران و گوناهباران 

هاتن و لەگەڵ ع�سا و قوتاب��ەکانی بۆ نانخواردن پاڵ�اندا�ەوە. ١١ کە فەر�س��ەکان 
ئەمە�ان ب�نی، بە قوتاب��ەکانی ئەو�ان گوت: »بۆچی مامۆستاکەتان لەگەڵ باجگر 

و گوناهباران نان دەخوات؟«
پز�شک  بە  پیێو�ستی  »لەشساغ  فەرمووی:  لێبوو،  گوێیی  ع�سا  کاتێک  ١٢ جا 

نەک  دەوێ  م�هرەبان�م  ]من  فێربن:  ئەمە  واتای  و  ١3 بڕۆن  نەخۆش.  بەڵکو  ن��ە، 
قوربانی.[a چونکە نەهاتووم ڕاستودروستان بانگهێشت بکەم، بەڵکو گوناهباران.«

لەبارەی ڕۆژووەوە
و  ئێمە  »بۆچی  گوت�ان:  و  ع�سا  الی  هاتنە  �ەح�ا  قوتاب��ەکانی  ١4 ئ�نجا 

فەر�س��ەکان زۆر جار بەڕۆژوو دەب�ن، بەاڵم قوتاب��ەکانی تۆ بەڕۆژوو نابن؟«
بانگهێشتکراوانی زەماوەند دەتوانن ش�وەن بگێڕن  پیێیی فەرموون: »ئا�ا  ١5 ع�سا 

کاتێک زاوا لەگەڵ�اندا�ە؟ بەاڵم ڕۆژێک دێت زاوا�ان لێ دوور دەخرێتەوە، ئەوسا 
بەڕۆژوو دەبن.

چونکە  ناکات،  پی�نە  ئاو  نەچووبێتە  کە  پەڕۆ�ەک  بە  کۆن  کراسی  ١٦ »کەس 

نوێش  ١7 شەرابی  دڕاو�ی�ەکە خراپتر دەکات.  و  ڕادەکێشێت  لێک  پی�نەکە کراسەکە 
ناکەنە ناو مەشکەی کۆنەوە، ئەگ�نا مەشکەکە دەدڕێت، جا شەرابەکە دەڕژێت 
و  نوێوە  ناو مەشکەی  بەڵکو شەرابی نوێ دەکرێتە  لەناودەچێت.  و مەشکەکەش 

هەردووک�ان پارێزراو دەبن.«

زیندووکردنەوەی کچێک و چاککردنەوەی ژنێک
١٨ کاتێک ئەمانەی دەفەرموو، �ەکێک لە پیێشەوا�انی کەن�شتb هات و کڕنۆشی 

بۆ برد و گوتی: »هەر ئێستا کچەکەم مرد، بەاڵم وەرە دەستی لەسەر دابنێ، ز�ندوو 
دەبێتەوە.« ١٩ ع�ساش هەستا و لەگەڵی چوو، قوتاب��ەکان�ش دوا�ان کەوتن.

لە  بوو خوێنبەربوونی هەبوو،  دوازدە ساڵ  ماوەی  ژنێک کە  لەو کاتەدا  ٢٠ هەر 

a ١3 هۆشەع ٦ :٦   

b ١٨ پیێشەوای کەن�شت.  



مەتا ١7٩5٩

دڵی  لە  ٢١ چونکە  دا،  لە چمکی کراسەکەی  و دەستی  بووەوە  نز�ک  لێیی  دواوە 
خۆ�دا گوتی: »ئەگەر تەنها دەست لە کراسەکەی بدەم، چاکدەبمەوە.«

تۆی  باوەڕەکەت  دڵن�ابە،  »کچم  فەرمووی:  و  ب�نی  دا�ەوە،  ئاوڕی  ٢٢ ع�سا 

چاککردەوە.« ژنەکە دەستبەجێ چاک بووەوە.
٢3 کاتێک ع�سا چووە ماڵی پیێشەواکە، ش�وەنگێڕانa و خەڵکێکی زۆری ب�نی 

بەڵکو  نەمردووە،  کچەکە  »الچن،  ٢4 فەرمووی:  دەکرد،  دەنگەدەنگ�ان  کە 
ژوورەوە  هاتە  دەرکران،  خەڵکەکە  ٢5 کاتێک  پیێکەن�ن.  پیێیی  ئەوان�ش  نوستووە.« 
ئەو  هەموو  بە  هەواڵەش  ٢٦ ئەم  هەستا�ەوە.  دەستی کچەکەی گرت، کچەش  و 

ناوچە�ەدا باڵو بووەوە.

چاککردنەوەی دوو کەسی نابینا
هاوار�ان  کەوتن،  دوای  ناب�نا  کەسی  دوو  تێدەپەڕی،  بەوێدا  ع�سا  ٢7 کاتێک 

دەکرد و دە�انگوت: »کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێماندا بێتەوە.«
فەرموون:  پیێیی  ع�ساش  الی.  هاتنە  ناب�ناکان  کەسە  ماڵەوە،  هاتە  ٢٨ کاتێک 

»باوەڕتان بەوە هە�ە کە من بتوانم ئەمە بکەم؟«
وەاڵم�ان دا�ەوە: »بەڵێ گەورەم.«

باوەڕتان  بەگوێرەی  »با  فەرمووی:  و  دا  چاو�ان  لە  دەستی  ئەو�ش  ٢٩ ئ�نجا 

بۆتان ببێت.« 3٠ ئ�تر ب�نا�ی�ان بۆ گەڕا�ەوە، ع�ساش بە توندی ئاگاداری کردنەوە: 
»ئاگاداربن با کەس نەزانێت.« 3١ بەاڵم ئەوان ڕۆ�شتن و هەواڵی ئەو�ان لە هەموو 

ناوچەکەدا باڵوکردەوە.

الڵێک دەکەوێ�ە قسەکردن
3٢ کاتێک دوو کابراکە دەچوونە دەرەوە، چەند کەسێک الڵێک�ان هێنا�ە الی 

پی�سەکە دەرکرا، الڵەکە قسەی  33 کاتێک ڕۆحە  تێدابوو.  پی�سی  ع�سا کە ڕۆحی 
کرد. خەڵکەکەش سەرسام بوون و گوت�ان: »هەرگ�ز شتی لەم جۆرە لە ئ�سرائ�لدا 

نەب�نراوە.«
پی�س  ڕۆحی  پی�سەکان  ڕۆحە  شای  »بە  گوت�ان:  فەر�س��ەکان  34 بەاڵم 

دەردەکات.«

دروێنەی زۆر و سە�انی کەم
فێر  خەڵکی  کەن�شتەکان�ان  لە  دەگەڕا،  گوندەکاندا  و  شار  هەموو  بە  35 ع�سا 

دەکرد و مزگێنی پاشا�ەت��ەکەی ڕادەگە�اند و هەموو نەخۆشی و نەساغ��ەکی چاک 
دەکردەوە. 3٦ کاتێک خەڵکەکەی ب�نی دڵی پیێ�ان سووتا، چونکە وەک مەڕی بێ 
شوان پەرێشان و سەرلێشێواو بوون. 37 جا بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »دروێنە زۆرە، 

a ٢3 لەالی جولەکەکان باو بووە کە بە شمشاڵ لێدان ش�وەن بۆ مردوو بگێڕن وەک سەردولکەبێژ.  



١7٩٦مەتا ٩

بۆ  سەپان  تاکو  بکەن  دروێنە  خاوەنی  لە  داوا  ئەوە  3٨ لەبەر  کەمە.  سەپان  بەاڵم 
دروێنەکەی بنێرێت.«

بانگکردنی دوازدە نێردراوەکە

 ئ�نجا ع�سا دوازدە قوتاب��ەکەی بانگکرد، دەسەاڵتی پیێدان تاکو ڕۆحی پی�س ١٠ ١

دەربکەن و هەرچی نەخۆشی و نەساغی هەبوو، چاکی بکەنەوە.

٢ ئەمانەش ناوی دوازدە نێردراوەکە�ە:  

  �ەکەم�ن، ش�مۆن کە بە پەترۆس ناودەبردرا و ئەندراوسی برای؛
  �اقوبی کوڕی زەبدی و �ۆحەنای برای؛

3 ف�ل��ۆس و بەرتۆلماوس؛  
  تۆماس و مەتای باجگر؛

  �اقوبی کوڕی حەلفا و تەداوس؛
4 ش�مۆنی کانەویa و �ەهوزای ئەسخەر�وتی کە ع�سای بە گرتن دا.  

عیسا نێردراوەکانی دەنێرێت
5 ع�سا ئەم دوازدە کەسەی نارد، فەرمانی پیێ کردن: »بە ڕێگای ناجولەکەکاندا 

مەڕۆن و مەچنە شاری سام�رە�ی�ەکان، ٦ بەڵکو لەبری ئەوە بڕۆنە الی مەڕە ونبووەکانی 
ماڵی ئ�سرائ�ل. 7 کاتێک دەچن، ئەم پە�امە ڕابگە�ەنن: ”پاشا�ەتی ئاسمان نز�ک 
پاک  گەڕوگول  بکەنەوە،  ز�ندوو  مردوو  بکەنەوە،  چاک  ٨ نەخۆش  بووەتەوە.“ 

بکەنەوە، ڕۆحی پی�س دەربکەن. بەخۆڕا�یی وەرتانگرتووە، بەخۆڕا�ی�ش ب�دەن.
٩ »زێڕ و ز�و و مس لە پشتێنتان هەڵمەگرن، ١٠ نە توورەکە بۆ ڕێگا، نە کراس و نە 

پیێاڵوی ز�ادە و نە گۆچان�ش، چونکە کرێکار شا�انی نانی خۆ�ەتی. ١١ چوونە هەر 
شار و گوندێک، بە شوێن کەسێکی شا�ستەدا بگەڕێن و هەتا ئەوێ بەجێدەهێڵن 
ماڵەکە  ١3 ئەگەر  بکەن.  ماڵەکە ساڵو  ١٢ کە چوونە  بمێننەوە.  ئەو کەسە  ماڵی  لە 
شا�ستە بوون، با ئاشت�تان بۆ�ان بێت، بەاڵم ئەگەر شا�ستە نەبوون، با ئاشت�تان 
بۆ خۆتان بگەڕێتەوە. ١4 ئەوەی پیێشوازی لێ نەکردن و گوێیی لە قسەتان نەگرت، 
لەو ماڵە �ان لەو شارۆچکە�ە بڕۆنە دەرەوە و تۆزی پیێتان بتەکێنن. ١5 ڕاست�تان پیێ 
شارە  ئەم  هی  لە  عەمۆرا  و  سەدۆم  خاکی  سزای  لێ�رس�نەوەدا،  ڕۆژی  لە  دەڵێم: 

سووکتر دەبێت.
کۆتر  وەک  و  بن  ژ�ر  مار  وەک  دەنێرم. جا  ناو گورگتان  بۆ  مەڕ  وەک  ١٦ »من 

لە  و  دادگا  دەتاندەنە  چونکە  بەئاگابن،  خەڵکی  ١7 لە  بن.  بێبەری  خراپە  لە 
کەن�شتەکان بە قامچی لێتان دەدەن، ١٨ لە پیێناوی مندا دەبردرێنە بەردەم فەرمانڕەوا 
گرتنتان  بە  ١٩ کاتێک�ش  نەتەوەکان�ش.  بۆ  و  ئەوان  بۆ  شا�ەتی  وەک  پاشا�ان،  و 

a 4 کانەوی پارتێکی نەتەوە�یی ڕاد�کالی جولەکە بوو، ش�مۆن�ش سەر بەو پارتە بوو. بڕوانە لۆقا ٦ :١5  .  



مەتا ١7٩7١٠

پیێتان  کاتەدا  لەو  ب�ڵێن،  چۆن  و  بڵێن  چی  کە  لەوەی  مەبن  ن�گەران  دەدەن، 
دەدرێت چی بڵێن، ٢٠ لەبەر ئەوەی ئەوە ئێوە ن�ن کە قسە دەکەن، بەڵکو ڕۆحی 

باوکتانە لە ئێوەدا قسە دەکات.
٢١ »برا برای خۆی بۆ مردن بە دەستەوە دەدات، باوک�ش منداڵی خۆی. مندااڵن 

من  ناوی  ٢٢ لەبەر  دەدەن.  کوشتن�ان  بە  و  هەڵدەگەڕێنەوە  باوک�ان  و  دا�ک  لە 
بگرێت،  دانبەخۆ�دا  کۆتا�یی  تاکو  ئەوەی  بەاڵم  دەبێتەوە،  لێتان  ڕق�ان  هەمووان 
د�کە.  شارێکی  بۆ  ڕاکەن  دەتانچەوسێننەوە،  شارە  لەم  ٢3 کە  دەبێت.  ڕزگاری 

.aڕاست�تان پیێ دەڵێم: شارەکانی ئ�سرائ�ل تەواو ناکەن پیێش هاتنی کوڕی مرۆڤ

مەترسن
٢4 »قوتابی لە مامۆستاکەی ز�اتر ن��ە و کۆ�لەش لە گەورەکەی ز�اتر ن��ە. ٢5 بۆ 

قوتابی بەسە وەک مامۆستاکەی بێت و کۆ�لەش وەک گەورەکەی. ئەگەر خاوەن 
ماڵ بە ”بەعل زەبول“b ناو ببردرێت، چەند ز�اتر خانەوادەکەی؟

٢٦ »لەبەر ئەوە لێ�ان مەترسن، چونکە ه�چ شتێکی شاردراوە ن��ە ئاشکرا نەبێت و 

نهێنی ن��ە دەرنەکەوێت. ٢7 ئەوەی لە تار�ک�دا پیێتانی دەڵێم، لە ڕووناک�دا ب�ڵێنەوە، 
٢٨ لەوانە  ڕا�بگە�ەنن.  سەربانان  لە  بەرز  دەنگی  بە  دە�ب�ستن،  چرپە  بە  ئەوەی 
ناتوانن گ�ان بکوژن، بەڵکو لەوە بترسن کە  مەترسن کە جەستە دەکوژن، بەاڵم 
دەتوانێ جەستە و گ�ان بە �ەکەوە لە دۆزەخدا لەناوبەرێت. ٢٩ ئا�ا دوو چۆلەکە بە 
فلسێک نافرۆشرێت؟ کەچی ه�چ �ەکێک�ان بەبێ خواستی باوکتان ناکەوێتە سەر 
مەترسن،  3١ کەواتە  ژمێردراوە.  هەمووی  مووی سەر�شتان  تەنانەت  3٠ ئێوە  زەوی. 

ئێوە زۆر لە چۆلەکە بەنرخترن.
لە  کە  باوکم  لەالی  من�ش  بنێت،  پیێدا  دانم  خەڵک  لەبەردەم  ئەوەی  3٢ »بۆ�ە 

پیێدا دەنێم. 33 بەاڵم ئەوەی لەالی خەڵک نکۆڵی لە ناس�نی من  ئاسمانە، دانی 
بکات، من�ش لەالی باوکم کە لە ئاسمانە، نکۆڵی لێ دەکەم.

ئاش�ی نا بەڵکو شمشێر
هێنانی  بۆ  نەهاتووم  زەوی.  سەر  بهێنمە  ئاشتی  تاکو  هاتووم  کە  مەزانن  34 »وا 

ئاشتی، بەڵکو شمشێر!c 35 چونکە من هاتووم بۆ هەڵگەڕاندنەوەی

  »]کوڕ لە باوکی و
کچ لە دا�کی و   

  بووک لە خەسووی،

a ٢3 هاتنی کوڕی مرۆڤ: زۆربەی شارەزا�ان هاوڕان لەسەر ئەوەی کە لێرەدا مەبەست لە هاتنەوەی ع�سا�ە لە ڕۆژی دوا�یی.  

b ٢5 بەعل زەبول: خوداوەندی شاری عەقرون بوو لە فەلەست�ن، بە واتای شە�تان دێت.  

c 34 واتە بەهۆی هاتنی مەس�ح، خەڵک دژا�ەتی قوتاب��ەکانی دەکەن.  



١7٩٨مەتا ١٠

a].دوژمنی مرۆڤ�ش لە خانەوادەکەی خۆی دەبێت  3٦ 

ن��ە. ئەوەی  37 »ئەوەی باوک �ان دا�کی لە من ز�اتر خۆشبوێت، شا�انی من 

3٨ ئەوەی خاچەکەی  ن��ە.  من  ز�اتر خۆشبوێت، شا�انی  من  لە  �ان کچی  کوڕ 
هەڵنەگرێت و دوام نەکەوێت شا�انی من ن��ە. 3٩ ئەوەی دەست بە ژ�ان��ەوە بگرێت 
بەدەستی  بدۆڕێنێت،  من  پیێناوی  لە  خۆی  ژ�انی  ئەوەی  بەاڵم  دە�دۆڕێنێت، 

دەهێنێت.
پیێشوازی  ئەوەش  دەکات،  من  لە  پیێشوازی  بکات،  لێ  پیێشواز�تان  4٠ »ئەوەی 

لە  پیێشوازی  4١ ئەوەی  ناردووە.  منی  کە  دەکات  لەوە  پیێشوازی  بکات،  من  لە 
وەردەگرێت.  پیێغەمبەرێک  پاداشتی  ئەوا  پیێغەمبەر،  ناوی  بە  بکات  پیێغەمبەرێک 
پاداشتی  ئەوا  پی�اوچاک،  ناوی  بە  بکات  پی�اوچاکێک  لە  پیێشوازی  ئەوەش 
لەم  �ەکێک  بداتە  سارد  ئاوێکی  جامە  تەنها  4٢ ئەوەی  وەردەگرێت.  پی�اوچاکێک 

بچووکانە، لەبەر ئەوەی قوتابی منن، ڕاست�تان پیێ دەڵێم: پاداشتی ون نابێت.«

عیسا و حەزرەتی یەحیا

 پاش ئەوەی ع�سا لە ڕێنما�یی دوازدە قوتاب��ەکەی تەواو بوو، لەوێ ڕۆ�شت و ١١ ١

چوو بۆ فێرکردن و ڕاگە�اندنی پە�امی خودا لە شارۆچکەکان�ان.
٢ کاتێک �ەح�ا لە ز�نداندا کارەکانی مەس�حی ب�ست، قوتاب��ەکانی خۆی ناردە 

د�کە  �ەکێکی  چاوەڕێیی  �ان  دێت،  کە  ئەوەی  تۆی  »ئا�ا  پرسی:  3 لێ�ان  الی، 
بکە�ن؟«

بە  دە�ب�نن  و  دە�ب�ستن  ئەوەی  »بڕۆن،  فەرموون:  پیێیی  وەاڵمدا  لە  4 ع�ساش 

دەبێتەوە،  پاک  دەڕوات، گەڕوگول  دەب�نێت، شەل  5 کوێر  ڕابگە�ەنن:  �ەح�ای 
٦ خۆزگە   .bپیێدەدرێت مزگێنی  هەژار  و  هەڵدەستێتەوە  مردوو  دەب�ستێت،  کەڕ 

دەخوازرێ بەوەی گومانم لێ ناکات.«
و  کرد  لە خەڵکەکە  ڕووی  ع�سا  دەڕۆ�شتن،  �ەح�ا  قوتاب��ەکانی  کاتێکدا  7 لە 

سەبارەت بە �ەح�ا فەرمووی: »بۆ ب�ن�نی چی چوونە چۆڵەوانی؟ قام�شێک کە با 
گرانبەهای  مرۆڤێک کە جلوبەرگی  ب�ن�نی چی چوون؟  بۆ  ٨ ئەی  دە�جوڵێنێتەوە؟ 
پۆش�وە؟ نەخێر، ئەوانەی جلوبەرگی گرانبەها دەپۆشن لە کۆشکی پاشاکانن. ٩ ئ�تر 
بۆ ب�ن�نی چی چوون؟ پیێغەمبەرێک؟ بەڵێ، پیێتان دەڵێم، لە پیێغەمبەر�ش مەزنتر. 

١٠ �ەح�ا ئەو کەسە�ە کە دەربارەی نووسراوە:

  »]من نێردراوی خۆم لەپیێشتەوە دەنێرم،
c].ئەوەی ڕێگات بۆ ئامادە دەکات   

a 3٦ م�خا 7 :٦   

b 5 مەبەست لە هاتنی مەس�حە وەک ڕزگارکەر، بڕوانە لۆقا 4 :١٨  .  

c ١٠ مەالخی 3 :١   



مەتا ١7٩٩١١

�ەح�ای  لە  کەس  بوون،  لەدا�ک  ژن  لە  ئەوانەی  لەنێو  دەڵێم:  پیێ  ١١ ڕاست�تان 

لەئاوهەڵکێش پا�ەبەرزتر ن��ە، بەاڵم بچووکتر�نی ئەوەی لە شانش�نی ئاسمانە لەو 
پا�ەبەرزترە. ١٢ لە ڕۆژانی �ەح�ای لەئاوهەڵکێشەوە هەتا ئێستا شانش�نی ئاسمان بە 
هێز تێدەکۆشێت، تێکۆشەران�ش دەستی پیێوەدەگرنa، ١3 چونکە هەموو پیێغەمبەران 
پەسەندی  دەتانەوێ  ١4 ئەگەر  کردووە.  پیێشب�ن��ان  �ەح�ا  هاتنی  هەتا  تەورات،  و 
با  ١5 ئەوەی گوێیی هە�ە،   .bئەل�اسە�ە کە خەر�کە بێت ئەو  ئەم �ەح�ا�ە  بکەن، 

بب�ستێت!
١٦ »بەاڵم ئەم نەوە�ە بە چی بەراورد بکەم؟ لەو مندااڵنە دەچن کە لە بازاڕەکاندا 

دان�شتوون و �ەکتری بانگ دەکەن و ١7 دەڵێن:

  »”زوڕنامان بۆ لێدان و هەڵنەپەڕ�ن،
ش�نمان بۆ گێڕان و لە خۆتان نەدا.“   

تێدا�ە.“  پی�سی  ”ڕۆحی  دەڵێن:  نە�دەخواردەوە،  و  نە�دەخوارد  هات،  ١٨ �ەح�ا 

کابرا�ەکی  ”ئەمە  دەڵێن:  دەخواتەوە،  و  دەخوات  هات،  مرۆڤ  کوڕی  ١٩ ئ�نجا 

لە  ڕاستەق�نە  دانا�یی  بەاڵم  باجگران و گوناهبارانە.“  و مە�خۆرە، هاوڕێیی  نەوسن 
کردارەکان�ەوە دەردەکەوێت.«

شارە گوناهبارەکان
زۆربەی  کە  شارانە  ئەو  سەرزەنشتکردنی  بە  کرد  دەستی  ع�سا  ٢٠ ئ�نجا 

٢١ »قوڕبەسەرت،  نەکردبوو.  تۆبە�ان  چونکە  دابوو،  ئەنجام  تێ�اندا  پەرجووەکانی 
پەرجووانەی  ئەو  چونکە  بێت سە�دا!  ئەی  قوڕبەسەرت،  خوراز�ن!  شاری  ئەی 
بە  ئەوا هەر زوو خەڵکەکەی  بکرا�ە،  لە سور و سە�دا  ئەگەر  ئێوەدا کران،  لەنێو 
لە  دەڵێم:  پیێتان  ٢٢ بەاڵم  دەکرد.  تۆبە�ان  خۆڵەمێشدا  لەناو  و   cگوش جلوبەرگی 
لێ�رس�نەوەدا سزای سور و سە�دا سووکتر دەبێت لەوەی بۆ ئێوە�ە. ٢3 تۆش  ڕۆژی 
 dئەی کەفەرناحوم، ئا�ا بۆ ئاسمان بەرز دەکرێی�تەوە؟ نەخێر، تۆ بۆ ج�هانی مردووان
سەدۆمدا  لە  کرا  تۆدا  لەنێو  کە  پەرجووانەی  ئەو  ئەگەر  چونکە  خوارەوە،  دەچ�تە 
بکرابووا�ە، ئەوا تاکو ئەمڕۆ دەما�ەوە. ٢4 بەاڵم پیێتان دەڵێم: لە ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا 

سزای خاکی سەدۆم لە هی تۆ سووکتر دەبێت.«

وەرن بۆ الم، من دەتانحەسێنمەوە
پەروەردگاری  دەکەم،  سوپاست  باوک  »ئەی  فەرمووی:  ع�سا  کاتەدا  ٢5 لەو 

a ١٢ بڕوانە لۆقا ١٦ :١٦  .  

b ١4 بڕوانە مەالخی 4 :5،   پیێش هاتنی ڕۆژی لێ�رس�نەوە ئەل�اس دێتەوە.  

c ٢١ لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  

d ٢3 �ۆنانی: هادیس : لە ئەندێشە �ۆنان��ەکان شوێنی ڕۆحی مردووانە لەدوای مردن و بەر لە حوکمدانی �ەکجارەکی. بەرامبەر شیۆل ی پە�مانی کۆنە. بڕوانە پە�دابوون 

   .35: 37



١٨٠٠مەتا ١١

بۆ  و  شاردووەتەوە  تێگە�شتووان  و  دانا  لە  ئەمانەت  چونکە  زەوی،  و  ئاسمان 
مندااڵنت ئاشکرا کردووە. ٢٦ بەڵێ ئەی باوک، چونکە ئەمەت پیێ باش بوو.

٢7 »باوکم هەموو شتێکی پیێ س�اردووم، کەس کوڕەکە ناناسێت باوک نەبێت، 

کەس�ش باوک ناناسێت تەنها کوڕەکە و ئەو کەسانە نەبێت کە کوڕەکە دە�ەوێ 
بۆ�انی ئاشکرا بکات.

دەتانحەسێنمەوە.  من  بارگرانەکان،  و  ماندووان  هەموو  ئەی  الم  بۆ  ٢٨ »وەرن 

بێف�زم،  و  دڵنەرم  چونکە  فێربن،  منەوە  لە  و  خۆتان  سەر  بخەنە  من  ٢٩ ن�ری 

حەسانەوەش بۆ دەروونتان دەدۆزنەوە، 3٠ چونکە ن�رەکەم گونجاوە و بارم سووکە.«

گەورەی ڕۆژی شەممە

تێدەپەڕی، ١٢ دەغڵدا  بەناو  ع�سا  شەممەدا  ڕۆژێکی  لە  کاتەدا،   لەو  ١

و خواردنی.  پرواندن  بە گوڵەگەنم  دەست�ان کرد  بوو،  برس��ان  قوتاب��ەکانی 
دە�کەن  قوتاب��ەکانت  ئەوەی  »بڕوانە،  گوت:  پیێ�ان  ب�ن��ان،  فەر�س��ەکان  ٢ کە 

دروست ن��ە لە شەممەدا بکرێت.«
کاتێک   ،aکرد چی  داود  نەتانخوێندووەتەوە  »ئا�ا  فەرموون:  پیێیی  3 ئەو�ش 

نانی  ناو ماڵی خودا و  بوو؟ 4 چۆن چووە  برس��ان  ئەوانەی لەگەڵی بوون  خۆی و 
تەرخانکراویb خوارد، کە بۆ ئەو و ئەوانەی لەگەڵی بوون دروست نەبوو ب�خۆن، 
تەنها بۆ کاه�نان نەبێ؟ 5 �ان لە تەوراتدا نەتانخوێندووەتەوە کە هەرچەندە کاه�نان 
بەهۆی ئەرک�ان لە پەرستگا لە ڕۆژانی شەممەدا ڕاس�اردەی ڕۆژی شەممە دەشکێنن 
بەاڵم بە بێتاوان دادەنرێن؟ ٦ پیێتان دەڵێم، کەسێک لێرە�ە کە لە پەرستگا مەزنترە. 
 c]،7 بەاڵم ئەگەر لە واتای ئەمە تێبگە�شتنا�ە: ]من م�هرەبان�م دەوێ نەک قوربانی

ئەوا بێتاوانتان تاوانبار نەدەکرد، ٨ چونکە کوڕی مرۆڤ گەورەی ڕۆژی شەممە�ە.«

چاککردنەوەی نەخۆش لە ڕۆژی شەممە
لێبوو  پی�اوێکی  ١٠ لەوێ  کەن�شتەکە�ان،  چووە  و  ڕۆ�شت  لەوێ  ع�سا  ٩ ئ�نجا 

دەستێکی وشک ببوو. بۆ ئەوەی فەر�س��ەکان بتوانن سکااڵی لێ بکەن، لێ�ان 
پرسی: »ئا�ا لە ڕۆژی شەممەدا چاککردنەوەی نەخۆش دروستە؟«

شەممەدا  ڕۆژی  لە  و  هەبێت  مەڕێکی  ئەگەر  ئێوە  لە  »کێ  فەرموون:  ١١ پیێیی 

بکەوێتە ناو چاڵێکەوە، نا�گرێت و دەر�ناهێنێت؟ ١٢ مرۆڤ چەند لە مەڕ بەنرخترە! 
کەواتە لە شەممەدا چاکەکردن دروستە.«

١3 ئ�نجا بە پی�اوەکەی فەرموو: »دەستت درێژ بکە.« ئەو�ش درێژی کرد و چاک 

a 3 بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢١ :٦.   

b 4 ئەم نانە پیێشکەشی خودا کراوە لە پەرستگا و بۆی تەرخانکراوە، تەنها کاه�نان بۆ�ان هەبوو لەو نانە بخۆن. بڕوانە دەرچوون ٢5 :3٠  .  

c 7 هۆشەع ٦ :٦   



مەتا ١٨٠١١٢

بووەوە، وەکو ئەوەی د�کە. ١4 بەاڵم فەر�س��ەکان کە هاتنە دەرەوە، تەگب�ر�ان کرد 
چۆن ب�کوژن.

بەندەی هەڵبژێردراوی خودا
کەوتن،  دوای  زۆر  خەڵکێکی  و  ڕۆ�شت  لەوێ  زانی  بەمەی  کە  ١5 ع�ساش 

ئەو�ش هەموو نەخۆشەکانی چاککردەوە. ١٦ ئاگاداری کردنەوە لەالی کەس باسی 
نەکەن، ١7 تاکو ئەوەی لە ڕێگەی پیێغەمبەر ئ�شا�اوە گوتراوە بێتە دی کە دەڵێت:

 ١٨ ]ئەوەتا خزمەتکارەکەم، ئەوەی هەڵمبژاردووە،
ئەو خۆشەو�ستەم کە پیێیی دڵشادم،   

  ڕۆحی خۆمی دەخەمە سەر،
جاڕی دادپەروەری بۆ نەتەوەکان دەدات.   

 ١٩ شەڕ ناکات و هاوار ناکات،
کەس�ش لە شەقامدا دەنگی ناب�ستێت.   

 ٢٠ قام�شێکی کوتراو ناشکێنێت،
پڵ�تە�ەکی پرتەپرتکەر ناکوژێنێتەوە،   

  تاکو دادپەروەری بە سەرکەوتن دەگە�ەنێت.
a].نەتەوەکان ه�وا�ان بە ناوی ئەو دەبێت  ٢١ 

عیسا و شای ڕۆحە �پیسەکان
ئەو�ش  بوو،  الڵ  و  ناب�نا  تێدابوو،  پی�سی  ڕۆحی  هێنا  بۆ  پی�اوێک�ان  ٢٢ ئ�نجا 

هەموو  ٢3 خەڵکەکە  بب�نێت.  و  بکات  قسە  توانی  کە  جۆرێک  بە  چاک�کردەوە 
سەرسام بوون و گوت�ان: »ئەمە کوڕی داود ن��ە؟«

پی�س  ڕۆحی  »ئەمە  گوت�ان:  ب�ست،  ئەمە�ان  کە  فەر�س��ەکان  ٢4 بەاڵم 

دەرناکات، مەگەر بە بەعل زەبولیb شای ڕۆحە پی�سەکان نەبێت.«
شانش�نێک  »هەر  فەرموون:  پیێیی  زانی،  ئەوانی  ب�رکردنەوەی  بە  ع�سا  ٢5 بەاڵم 

دووبەرەکی تێدابێت، وێران دەبێت، هەر شارێک �ان ماڵێک دووبەرەکی تێدابێت، 
خۆی ڕاناگرێت. ٢٦ ئەگەر شە�تان، شە�تان دەربکات، ئەوا دووبەرەک��ان تێدا�ە، 
ڕۆحی  بەعل زەبول  بە  من  ٢7 ئەگەر  ڕادەگرێت؟  شانش�نەکەی خۆی  چۆن  کەواتە 
پی�س دەربکەم، ئەی شوێنکەوتەکانی ئێوە بە کێ دەر�اندەکەن؟ لەبەر ئەوە ئەوان 
ئەوا  دەربکەم،  پی�س  ڕۆحی  ڕۆحی خودا  بە  من  ئەگەر  ٢٨ بەاڵم  دادوەرتان.  دەبنە 

پاشا�ەتی خودا هاتووەتە سەرتان.
تااڵن  شتەکانی  و  بەهێز  پی�اوێکی  ماڵی  بچێتە  دەتوانێ  کەسێک  ٢٩ »�ان چۆن 

بکات، ئەگەر �ەکەم جار نە�بەستێتەوە، ئ�نجا ماڵەکەی تااڵن بکات؟

a ٢١ ئ�شا�ا 4٢ :١ -4   

b ٢4 بڕوانە پەراوێزی مەتا ١٠ :٢5   



١٨٠٢مەتا ١٢

باڵو  کۆناکاتەوە،  من  لەگەڵ  ئەوەش  منە،  دژی  لە  ن��ە  من  لەگەڵ  3٠ »ئەوەی 

مرۆڤ  کفرکردنێکی  و  گوناه  هەموو  دەڵێم:  پیێتان  ئەوە  3١ لەبەر  دەکاتەوە. 
نابەخشرێت. 3٢ ئەوەی  پی�رۆز  دەبەخشرێت، بەاڵم کفرکردن سەبارەت بە ڕۆحی 
دژی  لە  قسە  ئەوەی  بەاڵم  دەبەخشرێت،  بکات،  مرۆڤ  کوڕی  دژی  لە  قسە 

ڕۆحی پی�رۆز بکات، نابەخشرێت، نە لەم دن�ا و نە لەو دن�ا.

دار بە بەرهەمی دەناسرێت
باش  بەرهەمی  بێت،  باش  دار  ئەگەر  دەناسرێتەوە.  بەرهەمەکەی  بە  33 »دار 

بێچووە  34 ئەی  دەدات.  خراپ  بەرهەمی  بێت،  خراپ  دار  ئەگەر  دەدات، 
دەڵێت  ئەوە  دەم  بدوێن؟  چاکە  بە  دەتوانن  چۆن  بن،  خراپ  ئێوە  کە  ماران، 
ناخ�دا، شتی  لە گەنج�نەی چاکی  35 مرۆڤی چاک  هەڵدەقوڵێت.  دڵەوە  لە  کە 
چاک دەردەهێنێت، مرۆڤی خراپی�ش لە گەنج�نەی خراپیی ناخ�دا، شتی خراپ 
دەردەهێنێت. 3٦ بەاڵم پیێتان دەڵێم: هەر وشە�ەکی پووچ کە خەڵک پیێیی دەدوێ، 
لە ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا ح�سابی خۆی هە�ە، 37 چونکە بە وشەکانی خۆت بێتاوان 

دەکرێی�ت، بە وشەکانی خۆشت تاوانبار دەکرێی�ت.«

نیشانەی یونسی �پێغەمبەر
گوت�ان:  و  دا�ەوە  وەاڵم�ان  فەر�سی  و  تەورات  مامۆستای  هەندێک  3٨ ئ�نجا 

»مامۆستا، دەمانەوێ ن�شانە�ەکت لێ بب�ن�ن.«
3٩ کەچی وەاڵمی دانەوە: »نەوە�ەکی بەدکار و داوێن��سa داوای ن�شانە دەکات، 

چۆن  4٠ هەروەک  پیێغەمبەر.  �ونسی  ن�شانەی  لە  نادرێتێ، جگە  ن�شانەی  بەاڵم 
کوڕی  ئاواش  بوو،  گەورەدا  ماس��ەکی  لەناو سکی  ڕۆژ  و سێ  شەو  �ونس سێ 
مرۆڤ سێ شەو و سێ ڕۆژ لە ناخی زەو�دا دەمێنێتەوە. 4١ خەڵکی نە�نەوا لە ڕۆژی 
لێ�رس�نەوەدا، لەگەڵ ئەم نەوە�ە لە مردن هەڵدەستنەوە و تاوانباری دەکەن، چونکە 
تۆبە�ان کرد کاتێک �ونس پە�امی خودای ڕاگە�اند. ئەوەتا لە �ونس مەزنتر لێرە�ە. 
4٢ شاژنی باشوورb لە ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا لەگەڵ ئەم نەوە�ە لە مردن هەڵدەستێتەوە و 

تاوانباری دەکات، چونکە لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هات بۆ گوێگرتن لە دانا�یی سلێمان. 
ئەوەتا لە سلێمان مەزنتر لێرە�ە.

گەڕانەوەی ڕۆحی �پیس
43 »کاتێک ڕۆحی پی�س لە مرۆڤێک دەردەچێت، لە شوێنە وشکەکاندا بەدوای 

حەوانەوەدا دەگەڕێت و دەستی ناکەوێت. 44 ئ�نجا دەڵێت: ”دەگەڕێمەوە بۆ ئەو 
و  گسکدراوە  و  چۆڵە  دەب�نێت  دەگەڕێتەوە  کاتێک  بەجێمهێشت.“  کە  ماڵەی 

a 3٩ لێرەدا مەبەست لە مانای مەجازی داوێن��س��ە، بەو واتا�ەی کە گەلی خودا دڵسۆز نەبوون بۆ خودای �اقوب و سەرپیێچی فەرمانەکان�ان کردووە.  

b 4٢ شاژنی باشوور: مەبەست شاژنە بەلق�سە کە لە سەردەمی حەزرەتی سلێمان فەرمانڕەوای �ەمەن بوو.  



مەتا ١٨٠3١3

ڕێکخراوە. 45 ئەوسا دەچێت و حەوت ڕۆحی پی�سی د�کە لە خۆی خراپتر لەگەڵ 
خۆی دەهێنێت، دەچنەوە نێو مرۆڤەکە و لەناو�دا دەژ�ن. ئ�نجا کۆتا�یی ئەو مرۆڤە 

لە جاران خراپتر دەبێت. بۆ ئەم نەوە بەدکارەش، ئاوا دەبێت.«

دایک و براکانی عیسا
4٦ لە کاتێکدا کە ع�سا قسەی بۆ خەڵکەکە دەکرد، دا�ک و براکانی لە دەرەوە 

ڕاوەستابوون، داوا�ان دەکرد لەگەڵی بدوێن. 47 کەسێک هات و پیێیی گوت: »وا 
دا�ک و براکانت لە دەرەوە ڕاوەستاون، دە�انەوێ لەگەڵت بدوێن.«

4٨ ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە و فەرمووی: »دا�کم کێ�ە و براکانم کێن؟« 4٩ ئ�نجا 

5٠ چونکە  براکانم،  و  فەرمووی: »ئەوەتا دا�ک  ڕاکێشا و  قوتاب��ەکانی  بۆ  دەستی 
ئەوەی خواستی باوکم ئەنجام بدات کە لە ئاسمانە، خوشک و برا و دا�کمە.«

نموونەی جوتیارێک

لە کەناری دەر�اچەی جەل�ل ١3 و  لە ماڵ هاتە دەرەوە  لەو ڕۆژەدا ع�سا   هەر  ١

دان�شت. ٢ خەڵکێکی ئێجگار زۆر لێیی کۆبووەوە، هەتا وای لێهات چووە 
نموونە  3 بە  ڕاوەستان.  کەنارەکە  لە  خەڵکەکەش  هەموو  دان�شت،  بەلەمێک  ناو 
باسی زۆر شتی بۆ کردن و فەرمووی: »جوت�ارێک چووە دەرەوە تۆو بکات. 4 کە 
خوارد�انن.  و  هاتن  باڵندەش  ڕێگا،  سەر  کەوتنە  هەندێکی  دەوەشاند،  تۆوی 
5 هەندێک�ش کەوتنە سەر زەو�ی�ەکی بەردەاڵن کە خۆڵی کەم بوو، خێرا سەر�ان 

دەرکرد، چونکە زەو�ی�ەکەی قووڵ نەبوو. ٦ بەاڵم کە ڕۆژ هەڵهات سووتان و وشک 
نێو دڕکان، دڕکەکان گەورە  7 هەندێک�ش�ان کەوتنە  نەبوو.  بوون، چونکە ڕەگ�ان 
و  باش  زەو�ی�ەکی  سەر  کەوتنە  د�کە�ان  هەندێکی  ٨ بەاڵم  خنکاند�انن.  و  بوون 
بەرهەم�ان دا، هەندێک �ەک بە سەد و هەندێک �ەک بە شەست و هەندێک�ش 

�ەک بە سی. ٩ ئەوەی گوێیی هە�ە، با بب�ستێت!«

بۆچی عیسا بە نموونە دەدوێت؟
١٠ قوتاب��ەکان هاتن و لێ�ان پرسی: »بۆچی بە نموونە قسە�ان بۆ دەکە�ت؟«

بزانن،  ئاسمان  نهێنی شانش�نی  ئێوە دراوە  بە  ئەوەی  ١١ وەاڵمی دانەوە: »لەبەر 

بەاڵم بەوان نەدراوە، ١٢ چونکە ئەوەی هە�ەتی، پیێیی دەدرێت و لێیی دەڕژێ، بەاڵم 
ئەوەی ن��ەتی، تەنانەت ئەوەی هەش�ەتی لێیی دەسەنرێتەوە. ١3 لەبەر ئەوە بە نموونە 

قسە�ان بۆ دەکەم:

  »چونکە سە�ر دەکەن، بەاڵم ناب�نن،
گوێ دەگرن، بەاڵم ناب�ستن و تێناگەن.   

١4 پیێشب�ن��ەکەی ئ�شا�ا لەواندا هاتە دی، کە دەفەرموێ:



١٨٠4مەتا ١3

  ]ئێوە هەم�شە دەب�ستن بەاڵم هەرگ�ز تێناگەن،
ئێوە هەم�شە سە�ر دەکەن بەاڵم هەرگ�ز ناب�نن،   

 ١5 چونکە دڵی ئەم گەلە ڕەق بووە و
گوێی�ان قورس بووە،   
چاو�ان نوقاندووە،   

  نەوەک بە چاو�ان بب�نن و
بە گوێی�ان بب�ستن،   

بە دڵ�ان تێبگەن و بگەڕێنەوە،   
a].من�ش چاک�ان بکەمەوە  

١٦ بەاڵم ئێوە، خۆزگە دەخوازرێت بە چاوتان، چونکە دەب�نن، بە گوێتان، چونکە 

پی�اوچاک بە ئاواتەوە بوون ئەوە  پیێغەمبەر و  دەب�ستن. ١7 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: زۆر 
بب�نن کە ئێوە دە�ب�نن بەاڵم نە�انب�نی، ئەوەش بب�ستن کە ئێوە دە�ب�ستن، بەاڵم 

نە�انب�ست.

ڕوونکردنەوەی نموونەی جوتیارەکە
پە�امی  ١٩ هەرکەسێک  بگرن:  جوت�ارەکە  نموونەی  واتای  لە  گوێ  ١٨ »کەواتە 

تۆوکراوە  دڵ�دا  لە  ئەوەی  و  دێت   bشە�تان تێ�نەگات،  و  بب�ستێت  شانش�ن 
٢٠ ئەوانەی کەوتنە سەر  ڕێگاکە.  تۆوانەن کە کەوتنە سەر  ئەو  ئەمانە  دە�ڕفێنێت. 
خۆش��ەوە  بە  دەستبەجێ  و  دەب�ستن  پە�امەکە  کە  کەسانەن  ئەو  بەردەاڵنەکە، 
وەر�دەگرن. ٢١ بەاڵم لەبەر ئەوەی کە ڕەگ�ان ن��ە و کات�ن، کاتێک لەبەر پە�امەکە 
تووشی تەنگانە و چەوسانەوە دەبن، �ەکسەر دەکەون. ٢٢ ئەوانەش کە کەوتنە نێو 
دڕکەکان، ئەو کەسانەن کە پە�امەکە دەب�ستن، بەاڵم خەمی ژ�ان و فر�وخواردنی 
دەوڵەمەندی پە�امەکە دەخنکێنن، ئ�تر بێ بەرهەم دەبن. ٢3 بەاڵم ئەوانەی کەوتنە 
سەر زەو�ی�ە باشەکە، ئەو کەسانەن کە پە�امەکە دەب�ستن و لێیی تێدەگەن و بەرهەم 

دەدەن، �ەک بە سەد و �ەک بە شەست و �ەک بە سی.«

نموونەی گەنم و زیزان
٢4 نموونە�ەکی د�کەی بۆ هێنانەوە و فەرمووی: »شانش�نی ئاسمان لە مرۆڤێک 

دەچێت، تۆوی چاک لە کێڵگەکەی بچێنێت. ٢5 بەاڵم کاتێک خەڵک لە خەودا 
٢٦ کاتێک  ز�زانی چاند و ڕۆ�شت.  لەناو گەنمەکەدا  و  بوون، دوژمنەکەی هات 

گەنمەکە ڕوا و گوڵی دەرکرد، ز�زانەکەش دەرکەوت.
٢7 »کۆ�لەی خاوەن ماڵ هاتن و پیێ�ان گوت: ”گەورەم، مەگەر لە کێڵگەکەتدا 

تۆوی چاکت نەوەشاند، ئ�تر ئەم ز�زانە لەکوێوە هات؟“

a ١5 ئ�شا�ا ٦ :٩ -١٠   

b ١٩ �ۆنانی: خراپەکارەکە.  



مەتا ١٨٠5١3

٢٨ »ئەو�ش وەاڵمی دانەوە: ”دوژمن ئەمەی کردووە.“ کۆ�لەکان�ش پیێ�ان گوت: 

”دەتەوێ بچ�ن ز�زانەکان بژار بکە�ن؟“«
هەڵبکێشن.  گەنم�ش  ز�زان،  بژارکردنی  لەگەڵ  نەوەک  »”نەخێر،  ٢٩ گوتی: 

بە  دروێنەدا  کاتی  لە  جا  پیێبگەن،  بە�ەکەوە  با  لێگەڕێن  دروێنە  کاتی  3٠ هەتا 

ئەوەی  بۆ  مەڵۆ  ب�انکەنە  و  بکەن  بژار  ز�زانەکە  جار  �ەکەم  دەڵێم،  سەپانەکان 
بسووتێنرێن، بەاڵم گەنمەکە لە ئەمبارەکەم کۆبکەنەوە.“«

نموونەی دەنکە خەرتەلە
3١ نموونە�ەکی د�کەی بۆ هێنانەوە و فەرمووی: »شانش�نی ئاسمان وەک دەنکە 

خەرتەلە�ەکa وا�ە، کە �ەکێک ب�هێنێت و لە کێڵگەکە�دا ب�چێنێ، 3٢ هەرچەندە 
ڕووەکێکی  دەکات،  گەشە  کاتێک  بەاڵم  بچووکترە،  د�کە  تۆوەکانی  هەموو  لە 
باڵندەی ئاسمان�ش دێن و  تەنانەت  گەورەی لێ دەردەچێت و دەبێتە درەخت، 

لەسەر لقەکانی هێالنە دەکەن.«

نموونەی هەویرترش
 bهەو�رترشێک لە  ئاسمان  »شانش�نی  هێنانەوە:  بۆ  د�کەی  33 نموونە�ەکی 

هەمووی  هەتا  ئاردەوە،   cپیێوانە سێ  ناو  کرد�ی�ە  و  هێنای  ئافرەتێک  دەچێت، 
هەڵهات.«

نموونە  بەبێ  باسکرد،  خەڵکەکە  بۆ  نموونە  بە  بابەتانەی  ئەم  هەموو  34 ع�سا 

فەرموو�ەتی  پیێغەمبەرەکەوە  لە ڕێگەی  ئەوەی خودا  35 تاکو  نەدەکردن،  بۆ  قسەی 
بێتە دی:

  ]بە نموونە دەمم دەکەمەوە،
d].ئەوەی لە دامەزراندنی ج�هانەوە شاراوە�ە ڕا�دەگە�ەنم   

ڕوونکردنەوەی نموونەی زیزان
و  الی  هاتنە  قوتاب��ەکانی  ماڵ.  بۆ  گەڕا�ەوە  و  بەڕێکرد  خەڵکەکەی  3٦ ئ�نجا 

گوت�ان: »نموونەی ز�زانی ناو کێڵگەکەمان بۆ لێکبدەوە.«
37 وەاڵمی دا�ەوە: »ئەوەی تۆوە چاکەکەی چاند، کوڕی مرۆڤە. 3٨ کێڵگەکەش 

شە�تانن،  ڕۆڵەکانی  ز�زانەکەش  شانش�نن،  ڕۆڵەکانی  چاکەکەش  تۆوە  ج�هانە، 

a 3١ گ�ا�ەکی �ەک ساڵە�ە و چەند�ن جۆری هە�ە. جۆرێکی لە واڵتی ئ�سرائ�ل هە�ە کە بەرز�ی�ەکەی دەگاتە نز�کەی 3 بۆ 4 مەتر.  

b 33 هەو�رترش: هەوێن، خومرە.  

c 33 �ۆنانی: سێ ساتا ، واتە ٢٢ ل�تر.  

d 35 زەبوورەکان 7٨ :٢   



١٨٠٦مەتا ١3

3٩ دوژمنەکەش کە تۆوی کردن ئ�بل�سە، دروێنەکەش کۆتا�یی زەمانەa، سەپانەکان�ش 

فر�شتەکانن.
زەمان�شدا  کۆتا�یی  لە  سووتێنرا،  ئاگر  بە  و  بژارکرا  ز�زانەکە  چۆن  4٠ »هەروەک 

و  گوناه  هۆکارێکی  هەموو  و  دەنێرێت  فر�شتەکانی  مرۆڤ  4١ کوڕی  دەبێت.  وا 
خراپەکاران لە شانش�ن��ەکەی کۆدەکەنەوە و 4٢ فڕێی�ان دەدەنە ناو کوورەی ئاگرەوە، 
شانش�نی  لە  ڕاستودروستان  43 ئەوسا  دەبێت.  لەوێ  ددان  ج�ڕەی  و  گر�ان  جا 

باوک�اندا وەک ڕۆژ دەدرەوشێنەوە. ئەوەی گوێیی هە�ە، با بب�ستێت!

نموونەی گەنجینە و مرواری
شاردرابێتەوە.  کێڵگە�ەکدا  لە  دەچێت  گەنج�نە�ەک  لە  ئاسمان  44 »شانش�نی 

و  دەچێت  خۆش��ان  لە  ئ�نجا  دە�شارێتەوە،  د�سان  و  دە�دۆزێتەوە  کەسێک 
هەرچ�یی هە�ە دە�فرۆشێت و ئەو کێڵگە�ەی پیێ دەکڕێت.

مرواری  شوێن  بە  کە  دەچێت  بازرگانێک  لە  ئاسمان  شانش�نی  45 »هەروەها 

نا�ابدا دەگەڕێت. 4٦ کاتێک مروار�ی�ەکی گرانبەها دەدۆزێتەوە، دەچێت هەرچ�یی 
هە�ە دە�فرۆشێت و مروار�ی�ەکەی پیێ دەکڕێت.

نموونەی تۆڕ
لە  دەر�اچەوە،  فڕێدرابێتە  دەچێت  تۆڕێک  لە  ئاسمان  شانش�نی  47 »هەروەها 

ماس�گرەکان  بوو،  پڕ  تۆڕەکە  4٨ کاتێک  کۆدەکاتەوە.  ماسی  جۆرەکانی  هەموو 
فڕێدا.  خراپەکان�ش�ان  و  کۆکردەوە  سەبەتەدا  لە  باشەکان�ان  کەنار،  ڕا�انکێشا�ە 
4٩ کۆتا�یی زەمان�ش ئاوا دەبێت: فر�شتەکان دێن و بەدکاران لەناو ڕاستودروستاندا 

ددان  ج�ڕەی  و  گر�ان  جا  ئاگرەوە.  کوورەی  ناو  دەدەنە  5٠ فڕێی�ان  و  دەردەهێنن 
لەوێ دەبێت.«

5١ ع�سا لێیی پرس�ن: »ئا�ا هەموو ئەمانە تێگە�شتن؟«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »بەڵێ.«
قوتابی  بووەتە  تەورات کە  مامۆستا�ەکی  هەر  ئەوە  »لەبەر  فەرموون:  پیێیی  5٢ جا 

لە شانش�نی ئاسمان، لە خاوەن ماڵێک دەچێت لە گەنج�نەکە�دا لە کۆن و نوێ 
دەربهێنێت.«

ڕەتکردنەوەی عیسا
53 کاتێک ع�سا ئەم نموونانەی تەواو کرد، لەوێ ڕۆ�شت. 54 هاتەوە شارەکەی 

خۆی، لە کەن�شتەکە�ان دەستی کرد بە فێرکردن�ان، هەتا ئەوەی سەرسام بوون و 
گوت�ان: »ئەمە ئەم دانا�یی و پەرجووانەی لەکوێ بوو؟ 55 ئا�ا ئەمە کوڕی دارتاشەکە 
ن��ە؟ ئەی دا�کی ناوی مر�ەم ن��ە؟ �اقوب و �وسف و ش�مۆن و �ەهوزا برای ن�ن؟ 

a 3٩ مەبەست هاتنەوەی مەس�حە کاتێک لەسەر زەوی حوکم دەکات.  



مەتا ١٨٠7١4

ن��ە خوشکەکانی هەموو�ان لەالمانن؟ ئەی ئەمە هەموو ئەمانەی لەکوێ  5٦ ئەوە 

بوو؟« 57 جا ڕەت�ان کردەوە.
پیێیی فەرموون: »پیێغەمبەر بێ ڕێز ن��ە، تەنها لە شار و ماڵی خۆی  بەاڵم ع�سا 

نەبێت.«
5٨ لەوێ پەرجووی زۆری نەکرد، لەبەر بێباوەڕ�ی�ان.

کوش�نی حەزرەتی یەحیا

ناوبانگی ١4 بوو،  جەل�ل   aفەرمانڕەوای کە  ئەنت��اس  هێرۆدسی  کاتەدا   لەو  ١

پی�اوەکانی گوت: »ئەمە �ەح�ای لەئاوهەڵکێشە لەناو  ع�سای ب�ست، ٢ بە 
مردوواندا هەستاوەتەوە، لەبەر ئەوە کاری پەرجوو لەسەر دەستی ئەو دەکرێت.«

پەلبەستی  گرتبوو،  �ەح�ای  برای،  ف�ل��ۆسی  ژنی  هێرۆد�ای  لەبەر  3 هێرۆدس، 

ن��ە  »دروست  دەگوت:  پیێیی  �ەح�ا  4 چونکە  ز�ندانەوە،  خستبوو�ە  و  کردبوو 
لە  بەاڵم  بکوژێت،  �ەح�ا  دە�و�ست  5 هێرۆدس�ش  بخواز�ت.«  براژنەکەت 

خەڵکەکە دەترسا، چونکە بە پیێغەمبەر�ان دادەنا.
٦ لە جەژنی لەدا�کبوونی هێرۆدس، کچی هێرۆد�ا لەناوەڕاستی م�واناندا سەمای 

دا کە  پیێ  بەڵێنی  و  بۆ خوارد  7 ئەو�ش سوێندی  کرد و هێرۆدسی دڵخۆش کرد. 
لەسەر  »لێرە  گوتی:  دا�کی،  ف�تی  بە  ٨ کچەش  ب�داتێ.  بێت  چی  لە  حەزی 
بەاڵم  بوو،  دڵگران  ٩ پاشاش  بدەرێ.«  لەئاوهەڵکێشم  �ەح�ای  سەری  س�ن��ەک 
لەبەر ئەوەی لەبەردەم م�وانەکاندا سوێندی خواردبوو، فەرمانی دا ب�دەنێ. ١٠ ئ�نجا 
ناردی و لە ز�ندان سەری �ەح�ا�ان پەڕاند و ١١ سەرەکەی لەسەر س�ن��ەک هێنرا و 
درا�ە کچەکە، ئەو�ش برد�ی�ە الی دا�کی. ١٢ قوتاب��ەکانی �ەح�ا هاتن تەرمەکە�ان 

هەڵگرت و ناشت�ان. ئ�نجا چوون بۆ الی ع�سا و هەواڵ�ان پیێدا.

تێرکردنی �پێنج هەزار کەس
تەنها چووە شوێنێکی  بە  و  بوو  بەلەمێک  ب�ست، سواری  ئەمەی  ١3 کە ع�سا 

چۆڵ. کاتێک خەڵک ب�ست�ان، لە شارەکانەوە بە پیێ�ان دوای کەوتن. ١4 کاتێک 
و  سووتا  پیێ�ان  دڵی  و  ب�نی  بێشوماری  خەڵکێکی  دابەزی،  بەلەمەکە  لە  ع�سا 

نەخۆشەکانی ئەوانی چاککردەوە.
ئێوارە داهات، قوتاب��ەکانی هاتنە الی و گوت�ان: »ئەم شوێنە چۆڵە  ١5 کاتێک 

بۆ خۆ�ان  و خواردن  بڕۆنە گوندەکان  با  بکە  بەڕێ  درەنگە. خەڵکەکە  و کات�ش 
بکڕن.«

با  ئێوە شتێک�ان بدەنێ  بڕۆن.  ناکات  پیێیی فەرموون: »پیێو�ست  ١٦ بەاڵم ع�سا 

ب�خۆن.«
١7 ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »لێرە لە پیێنج نان و دوو ماسی ز�اترمان ن��ە.«

a ١ �ۆنانی: تی�رارک : فەرمانڕەوای هەرێمێک لە ئ�م�ڕاتۆر�ەتی ڕۆمانی.  



١٨٠٨مەتا ١4

١٨ ئەو�ش فەرمووی: »بۆمی بهێننە ئێرە.« ١٩ فەرمانی بە خەڵکەکە دا لەسەر گ�اکە 

ئاسمانی  تەماشای  و  هەڵگرت  ماس��ەکەی  دوو  و  نانەکە  پیێنج  ئ�نجا  دان�شن. 
کرد، سوپاسی خودای کرد و نانەکانی لەتکرد، ئ�نجا دا�ە قوتاب��ەکان و ئەوان�ش 
ما�ەوە  پەلکەنانەی  لەو  پاشان  بوون،  تێر  و  ٢٠ هەموو خوارد�ان  دا�انە خەڵکەکە. 
نز�کەی  نان�ان خوارد  کە  ئەوانەی  ٢١ ژمارەی  هەڵگرتەوە.  پڕ�ان  دوازدە سەبەتەی 

پیێنج هەزار پی�او بوون، بێجگە لە ژن و منداڵ.

عیسا بەسەر ئاودا دەڕوات
٢٢ دەستبەجێ ع�سا قوتاب��ەکانی ناچار کرد سواری بەلەمەکە بن و پیێش خۆی 

٢3 لەدوای  دەکات.  بەڕێ  خەڵکەکە  خۆی  هەتا  دەر�اچەکە،  ئەوبەری  ب�ەڕنەوە 
نوێژ  تەنها  بە  ئەوەی  بۆ  شاخێک  سەر  سەرکەوتە  بەڕێکرد،  خەڵکەکەی  ئەوەی 
زۆری  مەودا�ەکی  ٢4 بەلەمەکەش  بوو،  لەوێ  تەنها  بە  داهات  ئێوارە  کە  بکات. 
لە وشکان��ەوە بڕ�بوو، شەپۆلەکان�ش پیێ�اندا دەکێشا، چونکە ئاراستەی ڕەشەباکە 

پیێچەوانە بوو.
دەڕۆ�شت.  دەر�اچەکەدا  بەسەر  و  ال�ان  هاتە  ع�سا  خۆرهەاڵتن  ٢5 پیێش 

گوت�ان:  و  شێوان  دەڕوات،  دەر�اچەکەدا  بەسەر  ب�ن��ان  قوتاب��ەکان  ٢٦ کاتێک 

»ئەمە دێوەزمە�ە!« لە ترسان�شدا هاوار�ان کرد.
٢7 دەستبەجێ ع�سا قسەی لەگەڵ کردن: »ورەتان بەرز بێ! ئەوە منم. مەترسن.«

٢٨ پەترۆس وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم، ئەگەر تۆی، فەرمانم پیێبدە بەسەر ئاوەکەدا 

بێمە الت.«
ڕۆ�شت  ئاوەکەدا  بەسەر  و  دابەزی  بەلەمەکە  لە  پەترۆس  »وەرە.«  ٢٩ فەرمووی: 

و  ترسا  ب�نی،  با�ەکەی  توندی  کاتێک  3٠ بەاڵم  بەڕێکەوت.  ع�سا  الی  بەرەو  و 
خەر�ک بوو نوقوم دەبوو، هاواری کرد: »گەورەم، ڕزگارم بکە!«

3١ ع�ساش �ەکسەر دەستی درێژکرد و گرتی و پیێیی فەرموو: »کەم باوەڕ، بۆچی 

گومانت کرد؟«
بەلەمەکەدا  لەناو  33 ئەوانەی  وەستا.  ڕەشەباکە  بەلەمەکە،  ناو  سەرکەوتنە  3٢ کە 

بوون، کڕنۆش�ان بۆ برد و گوت�ان: »بەڕاستی تۆ کوڕی خودای.«
34 کاتێک پەڕ�نەوە ئەوبەر، هاتنە خاکی جەن�سارەت. 35 خەڵکی ئەو ناوچە�ە 

نەخۆشەکان�ان  هەموو  و  دەوروبەر  ناوچەکانی  بە  دا  هەواڵ�ان  ناس��ەوە،  ع�سا�ان 
بدەن. جا  لە چمکی کراسەکەی  تەنها دەست  دەپاڕانەوە کە  3٦ لێیی  هێنا.  بۆی 

هەموو ئەوانەی دەست�ان لێیی دەدا چاکدەبوونەوە.



مەتا ١٨٠٩١5

سەر�پێچیکردنی ڕاسپاردەی خودا

 ئ�نجا چەند کەسێک لە مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان لە ئۆرشەل�مەوە ١5 ١

پی�ران  نەر�تی  قوتاب��ەکانت  ٢ »بۆچی  پرسی:  لێ�ان  و  ع�سا  الی  هاتنە 
دەشکێنن؟ پیێش نانخواردن دەست�ان ناشۆن!«

سەرپیێچ�یی  خۆتان  نەر�تی  لەبەر  ئێوە  بۆچی  »ئەی  دانەوە:  وەاڵمی  3 ئەو�ش 

باوکتان  و  دا�ک  ]ڕێزی  فەرموو�ەتی:  خودا  4 چونکە  دەکەن؟  خودا  ڕاس�اردەی 
 b].بکوژرێت دەبێت  بکات،  باوکی  �ان  دا�کی  لە  نەفرەت  ]ئەوەی   ،a]بگرن
بەن�از  ’ئەوەی  بڵێت:  باوکی  �ان  دا�ک  بە  �ەکێک  ”ئەگەر  دەڵێن:  ئێوە  5 بەاڵم 

ڕێزی  کە  ناکات  پیێو�ست  ٦ ئەوا  کردووە،‘  تەرخان  خودام  بۆ  ئێوە  ب�دەمە  بووم 
خودا  ڕاس�اردەی  دەسەاڵتی  خۆتان  نەر�تی  لەبەر  جا  بگرێت.“  باوکی  و  دا�ک 
ڕەت دەکەنەوە. 7 ئەی دووڕووان! سەبارەت بە ئێوە ئ�شا�ای پیێغەمبەر پیێشب�ن��ەکی 

باشی کردووە کە فەرموو�ەتی:

٨ »]ئەم گەلە هەر بە دەم ڕێزم لێ دەگرن،  
بەاڵم دڵ�ان لێم دوورە.   
٩ بەخۆڕا�یی دەم�ەرستن،  

c»].تەنها ڕاس�اردەی مرۆڤانە فێری خەڵک دەکەن   

ئەوەی مرۆڤ گاڵو دەکات
١٠ ع�سا خەڵکەکەی بانگکرد و پیێیی فەرموون: »گوێ بگرن و تێبگەن. ١١ ئەوەی 

دەچێتە ناو دەمەوە مرۆڤ گاڵو ناکات، بەڵکو ئەوەی لە دەم دێتە دەرەوە، ئەوە 
مرۆڤ گاڵو دەکات.«

فەر�س��ەکان  کاتێک  »دەزانی  پرسی:  لێ�ان  و  پیێش  هاتنە  قوتاب��ەکان  ١٢ ئ�نجا 

گوێی�ان لە قسەکە بوو بێزار بوون؟«
١3 وەاڵمی دا�ەوە: »هەر ڕووەکێک باوکی ئاسمان�م نە�چاندبێت، هەڵدەکەنرێت. 

١4 واز�ان لێ بهێنن، ئەوانە کوێرن و ڕێنما�یی کوێرەکان دەکەن. ئەگەر کوێر ڕێنما�یی 

کوێر بکات، هەردووک�ان دەکەونە چاڵەوە.«
١5 پەترۆس پیێیی گوت: »ئەم نموونە�ەمان بۆ ڕوون بکەوە.«

ناو  نازانن هەرچی دەچێتە  ١7 ئا�ا  تێناگەن؟  »ئێوەش هێشتا  فەرمووی:  ١٦ ع�سا 

دەم دەڕواتە ناو سک و پاشان دەچێتە دەرەوەی جەستە؟ ١٨ بەاڵم ئەوەی لە دەمەوە 
مرۆڤ،  گاڵوبوونی  هۆی  دەبێتە  کە  دەگرێت  سەرچاوە  دڵەوە  لە  دەرەوە،  دێتە 
بەدڕەوشتی،  داوێن��سی،  دڵەوە دەردەچێت، کوشتن،  لە  ب�ری خراپ  ١٩ چونکە 

a 4 دەرچوون ٢٠ :١٢ و دواوتار 5 :١٦   

b 4 دەرچوون ٢١ :١7 و لێڤ��ەکان ٢٠ :٩   

c ٩ ئ�شا�ا ٢٩ :١3   
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نانخواردن  بەاڵم  دەکەن.  گاڵو  مرۆڤ  ٢٠ ئەمانە  کفرکردن.  درۆ،  شا�ەتی  دزی، 
بەبێ دەست شوشتن مرۆڤ گاڵو ناکات.«

باوەڕی ژنێکی کەنعانی
٢١ ع�سا لەوێ ڕۆ�شت و چوو بۆ ناوچەکانی سور و سە�دا. ٢٢ ژنێکی کەنعانی 

ئەی  »گەورەم،  کرد:  هاواری  و  هات  ڕووی  بەرەو  ئەوێ،  دەوروبەری  خەڵکی 
ئازارێکی  پی�سەوە  ڕۆحی  بەهۆی  کچەکەم  بێتەوە!  پیێمدا  بەزە�ی�ت  داود،  کوڕی 

زۆری هە�ە.«
٢3 بەاڵم ع�سا تەنانەت بە وشە�ەک�ش وەاڵمی نەدا�ەوە. قوتاب��ەکانی هاتنە پیێشی 

و تکا�ان لێیی کرد: »بەڕێیی بکە، وا بەدوامانەوە هاوار دەکات.«
٢4 وەاڵمی دا�ەوە: »من تەنها بۆ مەڕە ونبووەکانی ماڵی ئ�سرائ�ل نێردراوم.«

٢5 بەاڵم ژنەکە هات و کڕنۆشی بۆ برد و گوتی: »گەورەم، �ارمەت�م بدە!«

٢٦ وەاڵمی دا�ەوە: »ناشێت نانی مندااڵن ببڕدرێت و فڕێبدرێت بۆ سەگ.«

٢7 ژنەکە گوتی: »ڕاستە گەورەم، بەاڵم سەگ�ش لەو پاشماوە�ە دەخوات کە لە 

خوانی گەورەکانی بەردەبێتەوە.«
٢٨ ئ�نجا ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »خانم، باوەڕی تۆ بەهێزە! ئەوەی داوای دەکە�ت 

با بۆت ببێت.« لەو کاتەوە کچەکەش چاک بووەوە.

تێرکردنی چوار هەزار کەس
سەر  چووە  جەل�ل،  دەر�اچەی  الی  هاتە  و  ڕۆ�شت  لەوێ  ع�سا  ٢٩ ئ�نجا 

و  شەل  الی،  هاتنە  زۆر  خەڵکێکی  بوو  3٠ ئەوە  دان�شت.  لەوێ  و  شاخێک 
ئەو�ش  دا�اننان،  لەبەرپیێیی  بوو،  لەگەڵ  و زۆری د�کەش�ان  کوێر و گۆج و الڵ 
ب�ن��ان الڵ قسە دەکات  بوون کە  3١ تەنانەت خەڵکەکە سەرسام  چاک�کردنەوە. 
ستا�شی  جا  دەب�نێت،  کوێر  و  دەڕوات  ڕێکی  بە  و شەل  و گۆج چاکدەبێتەوە 

خودای ئ�سرائ�ل�ان کرد.
3٢ ئ�نجا ع�سا قوتاب��ەکانی بانگکرد و فەرمووی: »دڵم بەو خەڵکە دەسووتێت، 

ئەوە سێ ڕۆژە لەگەڵمدان و ه�چ�ان ن��ە ب�خۆن. ناشمەوێت بە برس�ێتی ب�اننێرمەوە، 
نەوەک لە ڕێگا بڕ نەکەن.«

33 قوتاب��ەکانی وەاڵم�ان دا�ەوە: »لەم چۆڵەوان��ە ئەو نانە زۆرەمان لەکوێ بوو بۆ 

ناندانی ئەم هەموو خەڵکە؟«
34 ع�ساش پیێیی فەرموون: »چەند نانتان پیێ�ە؟«

گوت�ان: »حەوت، لەگەڵ چەند ماس��ەکی بچووک.«
35 ئ�تر فەرمانی دا خەڵکەکە لەسەر زەوی دان�شن. 3٦ حەوت نان و ماس��ەکانی 

لێ وەرگرتن و سوپاسی خودای کرد و لەتی کردن و دا�ە قوتاب��ەکان، قوتاب��ەکان�ش 
پڕ  سەبەتەی  حەوت  دوا�یی  تێربوون،  و  خوارد�ان  37 هەموو  خەڵکەکە.  دا�انە 
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پەلکەنان�ان کۆکردەوە. 3٨ نانخۆران چوار هەزار پی�او بوون، بێجگە لە ژن و منداڵ. 
3٩ ئ�نجا ع�سا خەڵکەکەی بەڕێکرد و سواری بەلەم بوو و هاتە سنووری مەگەدان.

داواکردنی نیشانەی ئاسمانی

 فەر�سی و سەدوق��ەکان هاتنە الی ع�سا بۆ ئەوەی تاقی بکەنەوە، داوا�ان ١٦ ١

لێکرد ن�شانە�ەکی ئاسمان��ان پی�شان بدات.
چونکە  دەبێت،  ”ساماڵ  دەڵێن،  دادێت،  ئێوارە  »کە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢ ع�سا 

ئاسمان سوور هەڵگەڕاوە،“ 3 سەر لە بە�ان�ش، ”ئەمڕۆ باوبۆران دەبێت، چونکە 
ئاسمان سوور هەڵگەڕاوە و هەورە.“ ئێوە دەزانن ڕووی ئاسمان بخوێننەوە، بەاڵم 
ناتوانن ن�شانەکانی زەمانە لێکبدەنەوە! 4 نەوە�ەکی بەدکار و داوێن��س داوای ن�شانە 
و  بەجێیی هێشتن  ئ�نجا  �ونس.«  ن�شانەی  لە  نادرێتێ، جگە  ن�شانەی  دەکات، 

ڕۆ�شت.

هەویرترشی فەریسی و سەدوقیپیەکان
5 کاتێک قوتاب��ەکان گە�شتنە ئەوبەری دەر�اچەکە، ب�ن��ان لەب�ر�ان چووە لەگەڵ 

خۆ�ان نان ببەن. ٦ ع�سا پیێیی فەرموون: »ور�ابن، ئاگاداری هەو�رترشی فەر�سی و 
سەدوق��ەکان بن.«

7 لەناو خۆ�اندا گفتوگۆ�ان کرد و گوت�ان: »ئەوە بۆ�ە وا دەڵێت، چونکە نانمان 

لەگەڵ خۆمان نەهێناوە.«
دەڵێن  خۆتان  لەنێو  بۆچی  باوەڕ�نە،  کەم  »ئەی  فەرموون:  پیێیی  و  زانی  ٨ ع�سا 

نانمان ن��ە؟ ٩ ئا�ا هێشتا تێنەگە�شتوون؟ نا�ەتە ب�رتان پیێنج نانەکەی پیێنج هەزارەکە 
و چەند سەبەتەشتان هەڵگرتەوە؟ ١٠ �ان حەوت نانەکەی چوار هەزارەکە و چەند 
ئاگاداری  نەکردن؟  بۆ  نانم  باسی  من  تێناگەن  ١١ چۆن  هەڵگرتەوە؟  سەبەتەشتان 
هەو�رترشی فەر�سی و سەدوق��ەکان بن!« ١٢ ئ�نجا تێگە�شتن کە ئەو لە هەو�رترشی 

نان ئاگادار�ان ناکاتەوە، بەڵکو لە فێرکردنی فەر�سی و سەدوق��ەکان.

�ەترۆس دان بە عیسادا دەنێت کە مەسیحەکەیە
پرسی:  قوتاب��ەکانی  لە  ف�ل��ۆس،  قە�سەر�ی�ەی  ناوچەی  گە�شتە  ع�سا  ١3 کە 

»ئا�ا خەڵک دەڵێن کوڕی مرۆڤ کێ�ە؟«
١4 وەاڵم�ان دا�ەوە: »هەندێک دەڵێن �ەح�ای لەئاوهەڵکێشە، هەندێکی د�کە 

دەڵێن ئەل�اسە، هەندێک�ش �ەرم�ا �ان �ەکێک لە پیێغەمبەران.«
١5 پیێیی فەرموون: »ئەی ئێوە دەڵێن من کێم؟«

خودای  کوڕی  مەس�حەکە�ت،  »تۆ  دا�ەوە:  وەاڵمی  پەترۆس  ١٦ ش�مۆن 

ز�ندووی.«
پیێ دەخوازرێت،  �ۆنا، خۆزگەت  ١7 ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ش�مۆنی کوڕی 
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کە  باوکەم  ئەو  بەڵکو  نەکرد،  ئاشکرا  بۆت  ئەمە�ان  خوێن  و  گۆشت  چونکە 
 bکۆمەڵەی بەردە  ئەم  لەسەر  و   aپەترۆسی تۆ  دەڵێم،  پیێت  ١٨ من�ش  ئاسمانە.  لە 
١٩ کل�لەکانی شانش�نی  ناوێرێت.  پیێیی   cدەروازەکانی دۆزەخ دەنێم کە  بن�اد  خۆم 
داخراو  ئاسماندا  لە  دا�بخە�ت،  زەوی  لەسەر  تۆ  ئەوەی  دەدەمێ،  ئاسمانت 
دەبێت، ئەوەی تۆ لەسەر زەوی ب�کە�تەوە، لە ئاسماندا کراوە دەبێت.« ٢٠ ئ�نجا 

قوتاب��ەکانی ڕاس�ارد کە بە کەس نەڵێن ئەو مەس�حەکە�ە.

یەکەم باسی مردنی عیسا
٢١ لەو کاتەوە ع�سا دەستی کرد بە ڕوونکردنەوە بۆ قوتاب��ەکانی کە دەبێت بچێتە 

ئۆرشەل�م، لەوێ بە دەستی پی�ران و کاه�نانی بااڵ و مامۆستا�انی تەورات زۆر ئازار 
بچێژێت و بکوژرێت و لە ڕۆژی سێ�ەم هەستێنرێتەوە.

٢٢ پەترۆس ع�سای هێنا�ە ئەم الوە و دەستی کرد بە سەرزەنشتکردنی: »خودا 

نەکات گەورەم! هەرگ�ز ئەمەت بەسەرنە�ەت!«
٢3 ع�سا ئاوڕی دا�ەوە و بە پەترۆسی فەرموو: »لەبەرچاوم الچۆ، ئەی شە�تان! 

بەڵکو  ناکە�تەوە،  خودا�ی�ەکان  کاروبارە  لە  ب�ر  چونکە  لەبەردەمم،  کۆس�یی  تۆ 
کاروباری مرۆڤانە.«

خۆ ئامادەکردن بۆ مردن
٢4 ئ�نجا ع�سا بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »ئەگەر کەسێک دە�ەوێت ببێتە قوتابی 

من، با نکۆڵی لە خۆی بکات و خاچەکەی هەڵبگرێت و دوام بکەوێت. ٢5 ئەوەی 
ب�ەوێت ژ�انی خۆی ڕزگار بکات، دە�دۆڕێنێت، بەاڵم ئەوەی لە پیێناوی من ژ�انی 
خۆی بدۆڕێنێت، بەدەستی دەهێنێت. ٢٦ چی بەکەڵکی مرۆڤ دێت ئەگەر هەموو 
ج�هان بباتەوە و خۆی بدۆڕێنێت؟ �ان کەسێک لە بەرامبەر ژ�ان�دا چ بەها�ەک 
دەدات؟ ٢7 کوڕی مرۆڤ بە شکۆی باوک�ەوە لەگەڵ فر�شتەکانی خۆی دەگەڕێتەوە، 

ئەوسا پاداشتی هەرکەسێک بەپیێیی کرداری دەداتەوە.
هەتا  ناچێژن  مردن  ڕاوەستاون،  لێرە  لەوانەی  هەندێک  دەڵێم:  پیێ  ٢٨ »ڕاست�تان 

کوڕی مرۆڤ نەب�نن وەک پاشا دێتەوە.«

شێوە گۆڕانی عیسا

 دوای شەش ڕۆژ، ع�سا بە تەنها پەترۆس و �اقوب و �ۆحەنای برای لەگەڵ ١7 ١

خۆی برد و بۆ سەر چ�ا�ەکی بەرز ڕێبەر�یی کردن. ٢ پاشان لەپیێش�ان شێوەی 

a ١٨ پەترۆس بە زمانی �ۆنانی واتە بەرد.  

b ١٨ �ۆنانی: کڵێسا.  

c ١٨ مەبەست لەوە�ە کە دوژمن لە بەهێزتر�ن بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ کڵێسادا، هەرگ�ز ناتوانێت کڵێسا لەناوببات.  
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گۆڕا، ڕووی وەک ڕۆژ دەدرەوشا�ەوە و جلەکانی وەک ڕووناکی س�یی هەڵگەڕان. 
3 لەناکاو موسا و ئەل�اس�ان بۆ دەرکەوت و لەگەڵ ع�سادا کەوتنە گفتوگۆ.

4 ئ�نجا پەترۆس بە ع�سای گوت: »گەورەم، پیێمان باشە لێرە ب�ن. ئەگەر حەز 

دەکە�ت لێرە سێ کەپر دروستدەکەم، �ەکێک بۆ تۆ و �ەکێک بۆ موسا و �ەکێک�ش 
بۆ ئەل�اس.«

5 کاتێک قسەی دەکرد، هەورێکی ڕۆشن باڵی بەسەر�اندا کێشا و دەنگێک لە 

هەورەکەوە فەرمووی: »ئەمە کوڕی خۆشەو�ستمە، ئەوەی پیێیی دڵشادم. گوێیی لێ 
بگرن!«

ترسان.  زۆر  کەوتن،  بەدەمدا  بوو،  دەنگە  لەو  گوێی�ان  قوتاب��ەکان  ٦ کاتێک 

٨ ئ�نجا  مەترسن!«  »هەستن،  فەرمووی:  و  لێدان  دەستی  هات،  ع�سا  7 بەاڵم 

چاو�ان هەڵبڕی و لە ع�سا ز�اتر کەس�ان نەب�نی.
٩ کاتێک لە چ�اکە دەهاتنە خوارەوە، ع�سا فەرمانی پیێدان و فەرمووی: »ئەمەی 

ب�ن�تان بە کەسی مەڵێن، هەتا کوڕی مرۆڤ لەناو مردووان هەڵدەستێنرێتەوە.«
دەبێت  دەڵێن  تەورات  مامۆستا�انی  بۆچی  »باشە  پرسی:  لێ�ان  ١٠ قوتاب��ەکانی 

�ەکەم جار ئەل�اس بێت؟«
١١ ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ڕاستە، ئەل�اس دێت و هەموو شتێک ڕێک دەخاتەوە. 

کرد.  پیێ�ان  و�ست  چ��ان  نە�انناسی،  و  هات  ئەل�اس  دەڵێم:  پیێتان  ١٢ بەاڵم 

قوتاب��ەکان  ١3 ئەوسا  دەچێژێت.«  ئازار  دەست�انەوە  بە  مرۆڤ�ش  کوڕی  هەروەها 
تێگە�شتن کە باسی �ەح�ای لەئاوهەڵکێشی بۆ کردن.

دەرکردنی ڕۆحی �پیس لە کوڕێکدا
١4 کاتێک گە�شتنە الی خەڵکەکە، کابرا�ەک هات و لەبەردەمی چۆکی دادا 

زۆر  ئازارێکی  و  فێدارە  بێتەوە،  کوڕەکەمدا  بە  بەزە�ی�ت  »گەورەم،  ١5 گوتی:  و 
١٦ هێنامە الی  ئاوەوە.  ناو  ئاگر و زۆر جار�ش  ناو  دەچێژێت. زۆر جار دەکەوێتە 

قوتاب��ەکانت، بەاڵم نە�انتوانی چاکی بکەنەوە.«
١7 جا ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئەی نەوەی بێباوەڕ و خوار، هەتا کەی لەگەڵتان 

ڕۆحە  لە  ١٨ ع�سا  بۆ الم.«  ئێرە  بهێننە  ئەو کوڕە  بگرم؟  بەرگەتان  بم؟ هەتا کەی 
پی�سەکەی ڕاخوڕی و لە کوڕەکە هاتە دەرەوە، لەو کاتەوە کوڕەکە چاک بووەوە.

١٩ پاشان قوتاب��ەکان بە تەنها هاتنە الی ع�سا و گوت�ان: »بۆچی ئێمە نەمانتوانی 

دەر�بکە�ن؟«
ئەگەر  دەڵێم:  پیێ  ڕاست�تان  باوەڕتان.  کەمی  »لەبەر  فەرموون:  پیێیی  ٢٠ ئەو�ش 

بڕۆ،“  ”لەوێ  دەڵێن  کێوە  بەو  هەبێ،  باوەڕتان  خەرتەلە�ەک  دەنکە  ئەوەندەی 
ڕۆحانە  جۆرە  ئەم  ٢١ بەاڵم   ⌞ نابێت.  مەحاڵ  بۆتان  شتێک  ه�چ  و  دەڕوات 

دەرناکرێن، بە نوێژ و ڕۆژوو نەبێت.⌞«



١٨١4مەتا ١7

دووەم باسی مردنی عیسا
»کوڕی  فەرموون:  پیێیی  ع�سا  کۆبوونەوە،  جەل�ل  لە  قوتاب��ەکان  ٢٢ کاتێک 

مرۆڤ دەدرێتە دەست خەڵک و ٢3 دە�کوژن، لە ڕۆژی سێ�ەم هەڵدەستێنرێتەوە.« 
قوتاب��ەکان�ش بەمە زۆر دڵگران بوون.

باجی �ەرس�گا
دوو  باجگرانی  کەفەرناحوم،  گە�شتنە  قوتاب��ەکانی  و  ع�سا  ٢4 کاتێک 

درهەمەکەی پەرستگاa هاتنە الی پەترۆس و گوت�ان: »ئەرێ مامۆستاکەتان باجی 
پەرستگا نادات؟«

٢5 گوتی: »بەڵێ.«

چ��ە  »ڕات  فەرمووی:  و  کەوت  پیێشی  ع�سا  ماڵەوە،  هاتە  پەترۆس  کاتێک 
ش�مۆن؟ پاشا�انی زەوی سەرانە و باج لە کێ وەردەگرن؟ لە هاواڵت��انی خۆ�ان �ان 

لە خەڵکی ب�انی؟«
٢٦ پەترۆس گوتی: »لە ب�انی.«

نەب�نە  بۆ�ان  تاکو  ٢7 بەاڵم  ئازادن.  هاواڵت��ان  »کەواتە  فەرموو:  پیێیی  ع�ساش 
دەمی  دە�گر�ت،  ماسی کە  �ەکەم  هەڵبدە،  قوالپ  و  دەر�اچەکە  بڕۆ  کۆسپ، 

بکەرەوە، دراوێکی ستات�رb دەب�ن�تەوە، ب�بە و لە ج�اتی خۆم و خۆت ب�اندەرێ.«

کێ لە شانشینی ئاسماندا �ایەبەرزترە؟

شانش�نی ١٨ لە  »کێ  گوت�ان:  و  ع�سا  الی  هاتنە  قوتاب��ەکان  کاتەدا   لەو  ١

ئاسماندا پا�ەبەرزترە؟«
٢ ئەو�ش منداڵێکی بانگکرد و لەناوەڕاست�اندا ڕا�گرت، 3 فەرمووی: »ڕاست�تان 

پیێ دەڵێم: ئەگەر نەگۆڕێن و وەک منداڵتان لێنە�ەت، هەرگ�ز ناچنە ناو شانش�نی 
ئاسمانەوە. 4 بۆ�ە ئەوەی وەک ئەم منداڵە خۆی نزم بکاتەوە، لە شانش�نی ئاسماندا 
بکات،  ئەمە  وەک  منداڵێکی  لە  پیێشوازی  منەوە  ناوی  بە  5 ئەوەی  پا�ەبەرزترە. 

پیێشوازی لە من دەکات.

ئاگادارکردنەوە لە کەوتنە ناو گوناه
٦ »ئەوەی �ەکێک لەم بچووکانەی کە باوەڕ�ان بە من هە�ە تووشی گوناه بکات، 

باشترە بۆی بەرداشێکی گەورە بە مل�ەوە هەڵبواسرێت و نوقومی بنی دەر�ا بکرێت. 
7 قوڕبەسەر ج�هان لەبەر ئەو شتانەی کە خەڵکی تووشی گوناه دەکەن، چونکە 

بۆ  هۆکار  دەبێتە  کە  ئەوەی  قوڕبەسەر  بەاڵم  هەبێت،  دەبێت  هەر  گوناهکردن 
و  ب�بڕەوە  تووشی گوناهی کرد�ت،  پیێت  �ان  ٨ ئەگەر دەستت  نێو گوناه.  کەوتنە 

a ٢4 باجی تا�بەت بووە بە پەرستگا، سااڵنە کۆدەکرا�ەوە. بڕوانە دەرچوون 3٠ :١3  .  

b ٢7 ستات�ر جۆرە دراوێک بووە کە دە�کردە چوار درهەم.  



مەتا ١٨١5١٨

فڕێی�بدە.a بۆ تۆ باشترە بێ دەست �ان بێ پیێ بچ�تە ناو ژ�انەوە، لەوەی کە بە دوو 
دەست �ان دوو پیێوە فڕێبدرێی�تە ناو ئاگری هەتاهەتا�ی�ەوە. ٩ ئەگەر چاوت تووشی 
ناو  بچ�تە  چاوەوە  �ەک  بە  باشترە  تۆ  بۆ  فڕێی�بدە.  و  دەر�بهێنە  کرد�ت،  گوناهی 

ژ�انەوە لەوەی بە دوو چاوەوە فڕێبدرێی�تە ناو ئاگری دۆزەخەوە.

نموونەی مەڕی ونبوو
١٠ »ئاگاداربن! بە سووکی مەڕواننە �ەکێک لەم بچووکانەی کە باوەڕ�ان بە من 

هە�ە، چونکە پیێتان دەڵێم فر�شتەکان�ان لە ئاسماندا بەردەوام ڕووی باوکم دەب�نن 
کە لە ئاسماندا�ە. ⌞ ١١ کوڕی مرۆڤ هاتووە بۆ ئەوەی ونبووان ڕزگار بکات.⌞

ون  لێ  دانە�ەکی  و  هەبێت  مەڕی  سەر  سەد  �ەکێک  ئەگەر  چ��ە؟  ١٢ »ڕاتان 

بێت، ئا�ا نەوەد و نۆ�ەکە لە چ�ادا بەجێناهێڵێت تاکو بچێت بەدوای ونبووەکەدا 
بگەڕێت؟ ١3 ڕاست�تان پیێ بڵێم: ئەگەر دۆز�ی�ەوە، لە نەوەد و نۆ�ەکەی تر کە بزر 
نەببوون ز�اتر پیێیی دڵخۆش دەبێت! ١4 بە هەمان شێوە باوکتان لە ئاسمان نا�ەوێت 

�ەکێک لەم بچووکانە لەناوبچێت.

گلەیپی برایانە
١5 »ئەگەر خوشک �ان براکەت خراپەی لەگەڵ کرد�ت، بڕۆ بە تەنها لەنێوان خۆت 

بەدەستدەهێن�تەوە.  براکەت  ئەوا  لێگرتی،  ئەگەر گوێیی  و خۆی گلە�یی لێ بکە. 
١٦ خۆ ئەگەر گوێیی نەگرت، �ەک �ان دوو کەس لەگەڵ خۆت ببە، تاکو ]هەر 

بابەتێک لەسەر زاری دوو �ان سێ شا�ەت ڕاست��ەکەی بسەلمێنرێت.[b ١7 ئەگەر 
بەگوێیی نەکردن، بە کڵێسا بڵێ، ئەگەر بەگوێیی کڵێساشی نەکرد، ئەوا بە بت�ەرست 

و باجگری دابنێ.
١٨ »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی ئێوە لەسەر زەوی دا�بخەن، لە ئاسمان�ش داخراو 

دەبێت، ئەوەی لەسەر زەوی ب�کەنەوە، لە ئاسمان�ش کراوە دەبێت.
هەر  لەسەر  زەوی  لەسەر  ئێوە  لە  دووان  ئەگەر  دەڵێم:  پیێ  ڕاست�تان  ١٩ »د�سان 

بۆتان جێبەجێ  ئاسمانە  لە  باوکم کە  شتێک ڕێک بکەون، هەرچی داوا بکەن، 
دەکات، ٢٠ چونکە لە هەرکوێی�ەک دوو �ان سێ کەس بە ناوی منەوە کۆببنەوە، 

من لەوێ لەنێوان�اندا دەبم.«

گەردن ئازادکردن
٢١ ئ�نجا پەترۆس هات و پیێیی گوت: »گەورەم، دەبێ چەند جار گەردنی براکەم 

ئازاد بکەم کە خراپەم لەگەڵ دەکات؟ تاکو حەوت جار؟«

a ٨ لێرەدا مەبەست لە بڕ�نی ئەندامی لەش ن��ە بەڵکو مەبەستی ئەوە�ە کە باوەڕدار ئامادەبێت ئەندامی لەشی خۆی ببڕێت بەاڵم گوناه نەکات.  

b ١٦ دواوتار ١٩ :١5   



١٨١٦مەتا ١٨

کەڕەت  حەفتا  بەڵکو  جار،  ناڵێم حەوت  پیێت  »من  فەرموو:  پیێیی  ٢٢ ع�ساش 

حەوت جار!
٢3 »لەبەر ئەوە پاشا�ەتی ئاسمان لە پاشا�ەک دەچێت و�ستی ح�ساب لەگەڵ 

هەزار  دە  هێنا  بۆ  �ەکێک�ان  پیێکرد،  دەستی  ٢4 کاتێک  بکات.  خزمەتکارەکانی 
ک�سە زێڕa قەرزار بوو. ٢5 کە ه�چی نەبوو ب�داتەوە، گەورەکەی فەرمانی دا، خۆی 

و ژن و منداڵ و هەرچی هە�ەتی بفرۆشرێت و قەرزەکە بداتەوە.
٢٦ »لەبەر ئەوە خزمەتکارەکە لەبەردەمی چۆکی دادا و گوتی: ”لەسەرم ڕابوەستە، 

هەمووت دەدەمەوە.“ ٢7 گەورەی ئەو خزمەتکارە دڵی پیێیی سووتا، ئازادی کرد و 
لە قەرزەکە خۆشبوو.

 b٢٨ »ئەم خزمەتکارە ڕۆ�شت، خزمەتکارێکی هاوکاری خۆی ب�نی کە سەد د�نار

قەرزاری بوو، ملی گرت و گوتی: ”ئەوەی بەسەرتەوە�ە بمدەرەوە!“
”لەسەرم  پاڕا�ەوە:  لێیی  و  دادا  چۆکی  لەبەرپیێیی  هاوکارەکەی  ٢٩ »خزمەتکارە 

ڕابوەستە، دەتدەمەوە.“
بداتەوە.  قەرزەکەی  هەتا  ز�ندانەوە،  فڕێی�دا�ە  چوو  نەبوو،  ڕازی  3٠ »بەاڵم 

3١ کاتێک خزمەتکارە هاوکارەکان�ان ڕووداوەکە�ان ب�نی، زۆر�ان پیێ ناخۆش بوو، 

هاتن و هەموو ئەوەی ڕوو�دابوو بۆ گەورەکە�ان گێڕا�ەوە.
”خزمەتکاری  گوت:  پیێیی  و  کرد  بانگ  خزمەتکارەکەی  گەورەکە  3٢ »ئەوسا 

بەدکار، لە هەموو ئەو قەرزە خۆشبووم، چونکە لێم پاڕا�تەوە. 33 ئا�ا نەدەبوو تۆش 
پیێتدا  بەزە�ی�م  من  چۆن  هەروەک  بێتەوە،  هاوکارەکەتدا  خزمەتکارە  بە  بەزە�ی�ت 
هاتەوە؟“ 34 جا گەورەکەی تووڕە بوو و دا�ە دەست جەالدەکانەوە، هەتا هەموو 

قەرزەکەی بداتەوە.
گەردنی  دڵەوە  لە  هەر�ەکەتان  ئەگەر  لێدەکات،  واتان  ئاسمان�شم  35 »باوکی 

خوشکی �ان براکەی ئازاد نەکات.«

ژنهێنان و تەاڵقدان

هەرێمی ١٩ هاتە  و  بەجێهێشت  جەل�لی  بووەوە،  قسانە  لەم  ع�سا   کاتێک  ١

�ەهود�ا، لەبەری ئەوبەری ڕووباری ئوردون. ٢ خەڵکێکی زۆر دوای کەوت، 
ئەو�ش لەوێ چاک�کردنەوە.

3 هەندێک فەر�سی هاتنە الی بۆ ئەوەی تاق�یی بکەنەوە و گوت�ان: »ئا�ا دروستە 

مێرد لەبەر هەر هۆ�ەک بێت ژنەکەی تەاڵق بدات؟«
4 ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ئا�ا نەتانخوێندووەتەوە، ئەوەی لە سەرەتاوە بەد�هێناوە 

پی�او دا�ک و باوکی  ]بە نێر و مێ بەد�هێنان[c؟ 5 هەروەها فەرمووی: ]لەبەر ئەوە 

a ٢4 ک�سە زێڕ: �ۆنانی: تالنت ، هەر تالنتێک نز�کەی 34 کگم بووە؛ �ەک تالنت  زێڕ دە�کردە کرێیی ١5 ساڵی کرێکارێک.  

b ٢٨ �ەک د�نار کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  

c 4 پە�دابوون ١ :٢7.   



مەتا ١٨١7١٩

�ەک  دەبنە  هەردووک�ان  ئ�تر  دەنووسێت،  ژنەکە�ەوە  بە  و  بەجێدەهێڵێت  خۆی 
جەستە.[a ٦ کەواتە چ�تر دوو ن�ن بەڵکو �ەک جەستەن. لەبەر ئەوە ئەوەی خودا بە 

�ەکتری گە�اندووە، با مرۆڤ ج�ای نەکاتەوە.«
7 لێ�ان پرسی: »ئەی بۆچی موسا فەرمانی داوە پی�او تەاڵقنامە بە ژنەکەی بدات و 

لێیی جودا ببێتەوە؟«
٨ پیێیی فەرموون: »لەبەر دڵڕەق�تان موسا ڕێیی پیێدان ژنەکانتان تەاڵق بدەن، ئەگ�نا 

لە سەرەتاوە وا نەبوو. ٩ بەاڵم پیێتان دەڵێم: ئەوەی بەبێ هۆی داوێن��سی ژنەکەی 
خۆی تەاڵق بدات و �ەکێکی د�کە بهێنێت، ئەوا داوێن��سی دەکات.«

ژن  باشترە  وابێت،  ژن  لەگەڵ  پی�او  حاڵی  »ئەگەر  گوت:  پیێ�ان  ١٠ قوتاب��ەکانی 

نەهێنێت!«
بکەن،  پەسەند  قسە�ە  ئەم  ناتوانن  خەڵکی  »هەموو  فەرموون:  پیێیی  ١١ ع�سا 

مرۆڤ  هەن  خەساو�ش  زگماکن،  هەن  ١٢ خەساو  دراوە.  پیێ�ان  ئەوانەی  تەنها 
خەساندو�اننb، خەڵک�ش هە�ە بڕ�ار�ان داوە لە پیێناوی شانش�نی ئاسمان وەک 

خەساو بژ�نc. کێ دەتوانێت پەسەندی بکات، با پەسەندی بکات.«

عیسا مندااڵن بەرەکەتدار دەکات
١3 ئ�نجا خەڵکی منداڵ�ان هێنا�ە الی ع�سا تاوەکو دەست�ان لەسەر دابنێت و لە 

پیێناو�اندا نوێژ بکات، بەاڵم قوتاب��ەکان سەرزەنشت�ان کردن.
١4 بەاڵم ع�سا فەرمووی: »لێگەڕێن مندااڵن بێنە الم، ڕێی�ان لێ مەگرن، چونکە 

شانش�نی ئاسمان هی وەک ئەمانە�ە.« ١5 دەستی لەسەر دانان و لەوێ ڕۆ�شت.

گەنجە دەوڵەمەندەکە
١٦ ئ�نجا �ەکێک هاتە الی و گوتی: »مامۆستا، چ چاکە�ەک بکەم تاکو ژ�انی 

هەتاهەتا�یی بەدەست بهێنم؟«
دەکە�ت؟  لێ  پرس�ارم  چاکەوە  لەبارەی  »بۆچی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١7 ع�سا 

ڕاس�اردەکان  ژ�انەوە،  ناو  بچ�تە  دەتەوێت  ئەگەر  بەاڵم  چاکە.  �ەکێک  تەنها 
بەجێبگە�ەنە.«

١٨ پیێیی گوت: »کام�ان؟«

مەدە،  درۆ  شا�ەتی  مەدزە،  مەکە،  داوێن��سی  »]مەکوژە،  فەرمووی:  ع�ساش 
»e].نز�کەکەت وەک خۆت خۆشبوێت[ هەروەها d]،١٩ ڕێزی دا�ک و باوکت بگرە

a 5 پە�دابوون ٢ :٢4   

b ١٢ لەو سەردەمە هەندێک لە پی�اوە گەورەکان کۆ�لەکانی خۆ�ان دەخەساند، تەنها بۆ کارپیێکردن تەرخان دەکران.  

c ١٢ باوەڕدار لە پیێناوی خزمەتکردنی مەس�ح بە ڕەبەنی دەمێنێتەوە.  

d ١٩ دەرچوون ٢٠ :١٢ -١٦ و دواوتار 5 :١٦ -٢٠   

e ١٩ لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   



١٨١٨مەتا ١٩

چ�م  لە  ئ�تر  بەجێگە�اندووە،  ئەمانەم  »هەموو  گوت:  پیێیی  ٢٠ گەنجەکەش 

کەمە؟«
٢١ ع�سا پیێیی فەرموو: »ئەگەر دەتەوێت کامڵ و تەواو ب�ت، بڕۆ هەرچ�ت هە�ە 

دوام  وەرە  و  دەبێت  ئاسماندا  لە  گەنج�نە�ەکت  ئ�تر  هەژاران،  ب�دە  و  ب�فرۆشە 
بکەوە.«

دڵتەنگ��ەوە ڕۆ�شت، چونکە  بە  ب�ست،  ئەم قسە�ەی  ٢٢ بەاڵم گەنجەکە کە 

سامانێکی زۆری هەبوو.
٢3 ع�ساش بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: بە زەحمەت دەوڵەمەند 

دەچێتە ناو شانش�نی ئاسمانەوە. ٢4 د�سان پیێتان دەڵێم: ئاسانترە وشترێک بە کونی 
دەرز�ی�ەکەوە بچێت لەوەی دەوڵەمەندێک بچێتە ناو شانش�نی خوداوە.«

بوون و گوت�ان: »کەواتە کێ  بوو زۆر سەرسام  لەمە  ٢5 قوتاب��ەکان کە گوێی�ان 

دەتوانێت ڕزگاری بێت؟«
لەالی  بەاڵم  مەحاڵە،  مرۆڤ  بۆ  »ئەمە  فەرمووی:  و  ٢٦ ع�ساش سە�ری کردن 

خودا هەموو شتێک دەبێت.«
هەموو  لە  وازمان  ئێمە  »ئەوەتا  گوت:  پیێیی  و  دا�ەوە  وەاڵمی  پەترۆس  ٢7 ئ�نجا 

شتێک هێناوە و دوات کەوتوو�ن، ئێمە چ�مان بۆ دەبێت؟«
٢٨ ع�ساش پیێیی فەرموون: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم، لە نوێبوونەوەداa، کاتێک کوڕی 

دوام کەوتوون  ئێوەش کە  دادەن�شێت،  تەختی شکۆمەندی خۆی  لەسەر  مرۆڤ 
دەدەن.  حوکم  ئ�سرائ�ل  هۆزەکەی  دوازدە  و  دادەن�شن  تەخت  دوازدە  لەسەر 
٢٩ هەرکەسێک�ش لەبەر ناوی من، ماڵ، برا، خوشک، دا�ک، باوک، ژن، منداڵ 

�ان کێڵگەی بەجێهێشتووە، سەد ئەوەندە وەردەگرێتەوە و ژ�انی هەتاهەتا�ی�ش بە 
م�رات وەردەگرێت. 3٠ بەاڵم زۆر لە �ەکەم�نەکان دەبنە دواهەم�ن و دواهەم�نەکان�ش 

دەبنە �ەکەم�ن.«

نموونەی کرێکارانی ناو ڕەز

دەرەوە ٢٠ دێتە  زوو  بە�انی  دەچێت،  ڕەزێک  خاوەن  لە  ئاسمان   »شانش�نی  ١

بە  ڕۆژی  کرێکارەکان  ٢ لەگەڵ  بگرێت.  ڕەزەکەی  بۆ  کرێکار  بچێت  تاکو 
د�نارێک ڕێککەوت، ئ�نجا ئەوانی بۆ ڕەزەکەی نارد.

3 »نز�کی کاتژمێر نۆb دووبارە چووە دەرەوە، لە مە�داندا هەندێکی د�کەی ب�نی 

بێکار ڕاوەستابوون، 4 پیێیی گوتن: ”ئێوەش بڕۆن لە ڕەزەکەمدا کار بکەن، چەندتان 
بکەوێ دەتاندەمێ.“ 5 ئەوان�ش ڕۆ�شتن.

»ئ�نجا کاتژمێر دوازدە و کاتژمێری سێ ڕۆ�شتەوە و هەمان شتی کردەوە. ٦ نز�کی 

a ٢٨ مەبەست لە کاتی ڕۆژی ز�ندووبوونەوە�ە، کە هەموو شتێک سەرلەنوێ دروستدەکرێتەوە.  

b 3 بەرامبەرە لەگەڵ کاتژمێر سێیی ع�بری، چونکە دەست�ێکردنی �ەکەم کاتژمێری ڕۆژێکی نوێ بە کاتی ع�بری بەرامبەرە بە کاتژمێر شەشی بە�انی ئێستا.  



مەتا ١٨١٩٢٠

لێیی  ڕاوەستاون،  ب�نی  د�کەی  کرێکاری  ڕۆ�شت،  د�سان  ئێوارە  پیێنجی  کاتژمێر 
پرس�ن: ”بۆچی بە درێژا�یی ڕۆژ لێرە بێکار ڕاوەستاون؟“

پیێیی گوتن:  7 »وەاڵم�ان دا�ەوە: ”چونکە کەس بە کرێیی نەگرتوو�ن.“ ئەو�ش 

”ئێوەش بڕۆن لە ڕەزەکەمدا کار بکەن!“
گوت:  خۆی  سەرکارەکەی  بە  ڕەزەکە  خاوەن  داهات  ئێوارە  ٨ »کاتێک 

لە  کە  دەست�ێبکە  لەوانەوە  بدەرێ،  کرێی�ەکان�ان  و  بکە  بانگ  ”کرێکارەکان 
کۆتا�ی�ەوە هاتن بۆ ئەوانەی لە سەرەتاوە هاتن.“

وەرگرت.  د�نارێک�ان  هەر�ەکە  هاتن،   aپیێنج کاتژمێر  ئەوانەی  ٩ »جا 

د�نارێک�ان  هەر�ەکە  بەاڵم  وەردەگرن،  ز�اتر  وا�انزانی  و  هاتن  ١٠ �ەکەم�نەکان�ش 

و  دەکرد  ڕەزەکەدا  خاوەن  بەسەر  بۆڵەبۆڵ�ان  وەر�اندەگرت  ١١ کە  وەرگرت. 
ئێمە  لەگەڵ  تۆش  کرد.  ئ�ش�ان  کاتژمێرێک  ”دواهەم�نەکان  ١٢ دە�انگوت: 

�ەکسانت کردن کە سەختی و گەرمای ڕۆژمان کێشاوە.“
١3 »وەاڵمی �ەکێک�انی دا�ەوە: ”برادەر، من غەدرم لێ نەکردوو�ت. ئا�ا لەگەڵ 

من بە د�نارێک ڕێک نەکەوتوو�ت؟ ١4 هی خۆت ببە و بڕۆ. من دەمەوێت بەوەی 
ن��ە ئەوەی دەمەوێت بە ماڵی خۆمی  دواهەم�ن�ش وەک تۆی بدەمێ. ١5 ئا�ا بۆم 

بکەم؟ �ان چاوت بەوەدا هەڵنا�ەت کە من کەسێکی دەستکراوەم؟“
١٦ »بەم شێوە�ە دواهەم�ن دەبنە �ەکەم�ن و �ەکەم�ن�ش دەبنە دواهەم�ن.«

سێپیەم باسی مردنی عیسا
١7 کاتێک ع�سا بەرەو ئۆرشەل�م دەڕۆ�شت، دوازدە قوتاب��ەکەی ج�ا کردەوە و 

بە ڕێگاوە پیێیی فەرموون: ١٨ »ئەوا بۆ ئۆرشەل�م سەردەکەو�ن، کوڕی مرۆڤ دەدرێتە 
و  دەدەن  مردنی  بڕ�اری  ئەوان�ش  تەورات،  مامۆستا�انی  و  بااڵ  کاه�نانی  دەست 
١٩ بۆ گاڵتە پیێکردن و بە قامچی لێدان و لەخاچدان دە�دەنە دەست ناجولەکەکان، 

لە ڕۆژی سێ�ەم�ش هەڵدەستێنرێتەوە.«

خزمەتکار �ایەبەرزترینە
٢٠ ئ�نجا دا�کی کوڕەکانی زەبدی لەگەڵ کوڕەکانی هاتە الی ع�سا و کڕنۆشی 

برد و داوای لێکرد شتێکی بۆ بکات.
٢١ ئەو�ش پیێیی فەرموو: »چ�ت دەوێت؟« گوتی: »بفەرموو با هەردوو کوڕەکەم 

چەپت  لەالی  د�کە�ان  ئەوی  و  ڕاستت  لەالی  �ەکێک�ان  شانش�ن��ەکەتدا  لە 
دان�شن.«

 b٢٢ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئێوە نازانن داوای چی دەکەن. ئا�ا دەتوانن ئەو جامە

بخۆنەوە کە من دە�خۆمەوە؟«

a ٩ �ۆنانی: کاتژمێری �ازدە�ەم.  

b ٢٢ مەبەستی لەو ئازارە�ە کە بەگوێرەی پالنی خودا لەسەر خاچ دە�چێژێت.  



١٨٢٠مەتا ٢٠

وەاڵم�ان دا�ەوە: »دەتوان�ن.«
دان�شتن  بەاڵم  لە جامی من دەخۆنەوە،  ڕاست�دا  »لە  فەرموون:  پیێیی  ٢3 ئەو�ش 

لەالی ڕاست و چەپمەوە، بۆ من ن��ە ب�دەم، بەوانە نەبێت کە باوکم بۆی ئامادە 
کردوون.«

٢4 کاتێک دە قوتاب��ەکەی د�کە قسەکان�ان ب�ستەوە، لە دوو براکە تووڕە بوون. 

٢5 بەاڵم ع�سا بانگی کردن و فەرمووی: »دەزانن سەرۆکی نەتەوەکانی د�کە وەک 

م�ر فەرمانڕەوا�ی�ان بەسەردا دەکەن و گەورەکان�ان دەسەاڵت�ان بەسەردا دەسەپیێنن. 
بەرز  پا�ەی  لەنێوتاندا  دە�ەوێت  ئەوەی  بەڵکو  نابێت،  ئاوا  ئێوەدا  لەنێو  ٢٦ بەاڵم 

بێت، با ببێتە خزمەتکارتان و ٢7 ئەوەش کە دە�ەوێ لەنێوتاندا ببێتە �ەکەم، با ببێتە 
بەندەتان، ٢٨ وەک چۆن کوڕی مرۆڤ کە نەهاتووە تاکو خزمەت بکرێت، بەڵکو 

خزمەت بکات و ژ�انی خۆی بەخت بکات بۆ کڕ�نەوەی خەڵکێکی زۆر.«

چاککردنەوەی دوو کەسی نابینا
٢٩ کاتێک ع�سا و قوتاب��ەکانی ئەر�حا�ان بەجێدەهێشت، خەڵکێکی زۆر دوای 

کاتێک  دان�شتبوون،  ڕێگاکەدا  قەراغ  لە  ناب�نا  کەسی  دوو  بوو  3٠ ئەوە  کەوت. 
داود،  کوڕی  »گەورەم،  کرد:  هاوار�ان  دەڕوات،  بەوێدا  وا  ع�سا  لێبوو  گوێی�ان 

بەزە�ی�ت پیێماندا بێتەوە.«
ز�اتر  ئەوان  بەاڵم  بن،  بێدەنگ  تاکو  کردن  سەرزەنشت�ان  خەڵکەکە  3١ جا 

هاوار�ان کرد: »گەورەم، کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێماندا بێتەوە!«
3٢ ع�سا ڕاوەستا و بانگی کردن و فەرمووی: »چ�تان دەوێت بۆتان بکەم؟«

33 وەاڵم�ان دا�ەوە: »گەورەم، دەمانەوێت چاومان بکە�تەوە.«

بۆ  ب�نا�ی�ان  دەستبەجێ  دا،  چاو�ان  لە  دەستی  و  سووتا  پیێ�ان  دڵی  34 ع�ساش 

گەڕا�ەوە و دوای کەوتن.

کەژاوەی �اشایانە

لەالی ٢١ بێت فاجی  گوندی  گە�شتنە  و  بوونەوە  نز�ک  ئۆرشەل�م  لە   کاتێک  ١

کێوی زە�توون، ع�سا دووان لە قوتاب��ەکانی نارد و ٢ پیێیی فەرموون: »بڕۆنە ئەو 
جاشکەکەی  بەستراوەتەوە،  دەب�نن  ماکەرێک  دەستبەجێ  بەرامبەرتان،  گوندەی 
پیێ گوتن، دەڵێن:  3 ئەگەر �ەکێک شتێکی  بهێنن.  من�ان  بۆ  و  ب�کەنەوە  لەگەڵە. 

گەورەمان پیێو�ستی پیێ�انە، ئەو�ش �ەکسەر دە�اننێرێت.«
کە  دی  بێتە  گوتراوە   aپیێغەمبەرەکە ڕێگەی  لە  ئەوەی  تاکو  ڕوو�دا  4 ئەمەش 

دەفەرموێ:

5 ]بە شاری س��ۆن بڵێن،  
ئەوەتا پاشاکەت دێتە الت،   

a 4 مەبەست لە پیێغەمبەر زەکەر�ا�ە.  



مەتا ١٨٢١٢١

  دڵنەرمە و سواری ماکەرێک و
a].جاشی ماکەرێک بووە   

٦ قوتاب��ەکان ڕۆ�شتن و وەک ئەوەی ع�سا فەرمانی پیێدابوون، کرد�ان. 7 ماکەر 

و جاشکەکە�ان هێنا، کەواکان�ان خستە سەر پشتی و ع�سا سواربوو. ٨ خەڵکێکی 
دار�ان  لقە  د�کە  خەڵکی  ڕاخست.  ڕێگاکە  لەسەر  کەواکان�ان  زۆر  ئێجگار 
و  لەپیێشی دەڕۆ�شتن  ٩ ئەو خەڵکەی  ڕا�اندەخست.  لەسەر ڕێگاکە  و  دەبڕ�ی�ەوە 

ئەوانەش کە دوای کەوتبوون، هاوار�ان دەکرد:

  »هۆساناb بۆ کوڕی داود!«

»c]!پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت[«  

  »هۆسانا بۆ خودا!«

ئۆرشەل�م، هەموو شارەکە خرۆشا و گوت�ان: »ئەمە  ناو  ١٠ کاتێک ع�سا چووە 

کێ�ە؟«
١١ خەڵکەکەش دە�انگوت: »ئەمە پیێغەمبەر ع�سا�ە، خەڵکی ناس�رەی جەل�لە.«

�اککردنەوەی �ەرس�گا
لەوێ  کە  دەرکرد  ئەوانەی  هەموو  و  پەرستگا  حەوشەکانی  ناو  چووە  ١٢ ع�سا 

کۆترفرۆشانی  کورسی  و  پارەگۆڕەوان  مێزی  بوون،  فرۆشتن  و  کڕ�ن  خەر�کی 
 d]،سەرەوژێر کرد. ١3 پیێیی فەرموون: »نووسراوە، ]ماڵەکەم بە ماڵی نوێژ ناودەبردرێت

»e]!بەاڵم ئێوە دە�کەنە ]ئەشکەوتی دزان
١5 بەاڵم  چاک�کردنەوە.  ئەو�ش  و  الی  هاتنە  پەرستگا  لە  شەلەکان  و  ١4 ناب�نا 

ب�نی  کارە سەرسوڕهێنەرانە�ان  ئەم  تەورات  مامۆستا�انی  و  بااڵ  کاه�نانی  کاتێک 
کە ئەو کردی، هەروەها مندااڵن�ش کە لە حەوشەکانی پەرستگا هاوار�ان دەکرد: 
»هۆسانا بۆ کوڕی داود!« تووڕە بوون و ١٦ لێ�ان پرسی: »گوێت لێ�ە ئەو مندااڵنە 

چی دەڵێن؟«
ع�ساش پیێیی فەرموون: »بەڵێ، ئەی قەت نەتانخوێندووەتەوە:

  »]لە زاری مندااڵن و ش�رەخۆرانەوە
f»ستا�شت بۆ خۆت داڕشتووە[؟   

a 5 زەکەر�ا ٩ :٩   

b ٩ لە زمانی ع�بری دەربڕ�نێکە بە واتای ڕزگارمان بکە، بووە هاواری ستا�ش.  

c ٩ زەبوورەکان ١١٨ :٢٦   

d ١3 ئ�شا�ا 5٦ :7   

e ١3 �ەرم�ا 7 :١١   

f ١٦ زەبوورەکان ٨ :٢   



١٨٢٢مەتا ٢١

بێت عەن�ا  گوندی  بەرەو  شار،  دەرەوەی  چووە  و  هێشتن  بەجێیی  ١7 ئەوسا 

بەڕێکەوت و شەو لەوێ ما�ەوە.

دار هەنجیری بێ بەر
١٨ بە�انی زوو کە ع�سا دەگەڕا�ەوە شار، برسی بوو. ١٩ دار هەنج�رێکی لەسەر 

پیێیی  ئ�نجا  نەب�نی،  پیێوە  ز�اتر ه�چی  لە گەاڵ  بەاڵم  ب�نی و چووە الی،  ڕێگاکە 
فەرموو: »ئ�تر هەرگ�ز بەر نەگر�ت!« دەستبەجێ دارەکە وشک بوو.

٢٠ کاتێک قوتاب��ەکان ئەمە�ان ب�نی، سەرسام بوون و گوت�ان: »چۆن دەستبەجێ 

دار هەنج�رەکە وشک بوو؟«
٢١ ع�ساش وەاڵمی دانەوە: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەگەر باوەڕتان هەبێت و گومان 

بڵێن،  بەم کێوە  ئەگەر  بەڵکو  دار هەنج�رەکە دەکەن،  ئەمەی  نەکەن، نەک هەر 
”هەڵبکەنرێ و بکەوە ناو دەر�اوە،“ وا دەبێت. ٢٢ جا هەرچی لە نوێژدا بە باوەڕەوە 

داوای بکەن، وەر�دەگرن.«

دەسەاڵتی عیسا
٢3 کاتێک ع�سا چووە حەوشەکانی پەرستگا و خەڵکەکەی فێردەکرد، کاه�نانی 

بااڵ و پی�رانی گەل هاتنە الی و گوت�ان: »ئەمانە بە چ دەسەاڵتێک دەکە�ت؟ کێ 
ئەم دەسەاڵتەی بە تۆ داوە؟«

٢4 ع�سا وەاڵمی دانەوە: »من�ش پرس�ارێکتان لێ دەکەم، ئەگەر وەاڵمتان دامەوە، 

�ەح�ا،  ٢5 لەئاوهەڵکێشانی  دەکەم.  ئەمانە  دەسەاڵتێک  چ  بە  دەڵێم  پیێتان  ئەوا 
لەکوێوە بوو؟ لە ئاسمانەوە بوو �ان لە مرۆڤەوە؟«

لەنێو خۆ�اندا کەوتنە ڕاوێژکردن و گوت�ان: »ئەگەر بڵێ�ن، ”لە ئاسمانەوە بوو،“ 
دەڵێت، ”باشە بۆچی باوەڕتان پیێیی نەکرد؟“ ٢٦ ئەگەر�ش بڵێ�ن، ”لە مرۆڤەوە بوو،“ 

لە خەڵکەکە دەترس�ن، چونکە هەموو �ەح�ا بە پیێغەمبەر دادەنێن.«
٢7 ئ�نجا وەاڵمی ع�سا�ان دا�ەوە: »نازان�ن.«

ئەو�ش پیێیی فەرموون: »من�ش پیێتان ناڵێم بە چ دەسەاڵتێک ئەمانە دەکەم.«

نموونەی دوو کوڕەکە
٢٨ ئ�نجا ع�سا فەرمووی: »ڕاتان چ��ە؟ پی�اوێک دوو کوڕی هەبوو. چووە الی 

�ەکەم�ان و گوتی: ”کوڕم ئەمڕۆ بڕۆ لە ڕەزەکەدا کار بکە.“
٢٩ »ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: ”ناچم.“ بەاڵم پاشان پەش�مان بووەوە و چوو.

3٠ »ئ�نجا پی�اوەکە چووە الی کوڕەکەی د�کەی و هەمان قسەی کرد. وەاڵمی 

دا�ەوە: ”بەسەرچاوa، گەورەم!“ بەاڵم نەچوو.
3١ »ئا�ا کام لەم دووانە بە خواستی باوک�ان کرد؟«

a 3٠ �ۆنانی: من.  



مەتا ١٨٢3٢١

گوت�ان: »�ەکەم�ان.«
ع�ساش پیێیی فەرموون: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: باجگران و لەشفرۆشان لە چوونە 
ڕێگای  ئەوەی  بۆ  هات  �ەح�ا  3٢ چونکە  دەکەون،  پیێشتان  خودا  شانش�نی  ناو 
و  باجگران  بەاڵم  نەکرد،  پیێیی  باوەڕتان  ئێوە  بەاڵم  بدات  ن�شان  ڕاستودروست�تان 
لەشفرۆشان باوەڕ�ان پیێیی کرد. پاشان کە ب�ن�شتان، هەر تۆبەتان نەکرد و باوەڕتان 

پیێیی نەکرد.«

نموونەی ڕەزەوانەکان
33 »گوێ لە نموونە�ەکی د�کە بگرن: خاوەن زەو�ی�ەک هەبوو ڕەزێکی چاند و 

پەرژ�نێکی بە دەور�دا کرد، گوشەرێکی ترێیی تێدا هەڵکۆڵی و قوللە�ەکی چاودێری 
وەرزی  34 کاتێک  کرد.  و گەشتی  ڕەزەوانێک  دەست چەند  دا�ە  ئ�نجا  نا.  بن�اد 
بەرهەمەکەی  تاکو  ڕەزەوانەکان  ناردە الی  بووەوە، خزمەتکارەکانی  نز�ک  بەرهەم 

وەربگرن.
کوشت  �ەکێک�ان  و  دا  �ەکێک�ان  لە  گرت،  خزمەتکارەکان�ان  35 »ڕەزەوانەکان 

پیێشوو  و ئەوی د�کەش�ان بەردباران کرد. 3٦ د�سان خزمەتکاری ز�اتری لەوانەی 
بۆ ال�ان  37 لە کۆتا�ی�دا کوڕەکەی  لەوان�ش کرد.  ڕەزەوانەکان هەمان شت�ان  نارد، 

نارد و گوتی: ”ڕێزی کوڕەکەم دەگرن.“
”ئەمە  گوت�ان:  خۆ�اندا  لەناو  ب�نی  کوڕەکە�ان  کە  ڕەزەوانەکان  3٨ »بەاڵم 

م�راتگرەکە�ە. با ب�کوژ�ن و دەست بەسەر م�راتەکە�دا بگر�ن.“ 3٩ ئ�نجا گرت�ان و 
فڕێی�ان دا�ە دەرەوەی ڕەزەکە و کوشت�ان.

4٠ »کاتێک خاوەنی ڕەزەکە دێت، چی لەم ڕەزەوانانە دەکات؟«

دەداتە  ڕەزەکەش  و  لەناودەبات  بە خراپیی  »ئەو خراپەکارانە  دا�ەوە:  4١ وەاڵم�ان 

دەست ڕەزەوانانی د�کە، ئەوانەی لە وەرزی خۆی بەرهەمی دەدەنێ.«
4٢ ع�سا پیێیی فەرموون: »ئا�ا هەرگ�ز لە نووسراوە پی�رۆزەکانa نەتانخوێندووەتەوە:

  »]ئەو بەردەی وەستاکان ڕەت�ان کردەوە
،bبوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغە   

  ئەمە لەال�ەن �ەزدانەوە بوو،
لەبەرچاومان سە�رە[c؟   

دەدرێتە  و  دەسەنرێتەوە  لێ  خوداتان  شانش�نی  دەڵێم:  پیێتان  ئەوە  43 »لەبەر 

بکەوێت  بەردەدا  ئەم  بەسەر  44 ئەوەی  دەدات.  بەرهەم  کە  نەتەوە�ەک 
تێکدەشکێت، ئەوەش کە بەردەکە بەسەر�دا بکەوێت وردوخاشی دەکات.«

باسی  زان��ان  ب�ست،  نموونەکان�ان  فەر�س��ەکان  و  بااڵ  کاه�نانی  45 کاتێک 

a 4٢ مەبەستی لە هەر 3٦ پەڕتووکەکانی پە�مانی کۆنە، تەوراتی موسا و زەبووری داود و سلێمانی دانا و مێژوو و پیێغەمبەرەکان.  

b 4٢ بەردێکی گەورە�ە کە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت، لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی د�وارەکە.  

c 4٢ زەبوورەکان ١١٨ :٢٢ -٢3   



١٨٢4مەتا ٢١

ئەوان دەکات. 4٦ لەبەر ئەوە دە�انو�ست ب�گرن، بەاڵم لە خەڵکەکە ترسان، چونکە 
بە پیێغەمبەر�ان دادەنا.

نموونەی داوەتی �اشا

 ع�سا دووبارە بە نموونە قسەی بۆ کردن، فەرمووی: ٢ »پاشا�ەتی ئاسمان لە ٢٢ ١

پاشا�ەک دەچێت کە زەماوەندی بۆ کوڕەکەی گێڕا. 3 کۆ�لەکانی نارد تاکو 
بانگهێشتکراوان بۆ زەماوەندەکە بانگ بکەن، بەاڵم نە�انو�ست بێن.

ئەوەتا  بڵێن،  بانگهێشتکراوان  ”بە  گوتی:  و  نارد  د�کەی  کۆ�لەی  4 »د�سان 

ئامادە�ە.  ئامادە کردووە، گا و دابەستەکان�شم سەربڕ�وە و هەموو شتێک  خوانم 
وەرنە زەماوەندەکە!“

بۆ  د�کە  ئەوی  و  کێڵگەکەی  بۆ  �ەکێک  ڕۆ�شتن،  و  نەدا�یێ  گوێی�ان  5 »بەاڵم 

بازرگان��ەکەی. ٦ ئەوانی د�کە کۆ�لەکانی ئەو�ان گرت و سووکا�ەت��ان پیێ کردن 
و  لەناوبرد  بکوژەکانی  و  نارد  سوپاکەی  بوو،  تووڕە  زۆر  پاشا  7 جا  کوشت�انن.  و 

شارەکە�انی سووتاند.
٨ »ئ�نجا بە کۆ�لەکانی گوت: ”زەماوەند ئامادە�ە، بەاڵم ئەوانەی کە بانگهێشتم 

کردن شا�ستە نەبوون، ٩ کەواتە بڕۆنە سەر ڕێگاکان و ئەوەی ب�ن�تان بۆ زەماوەندەکە 
و  ڕێگاوبانەکان  سەر  بۆ  دەرەوە  چوونە  کۆ�النەش  ١٠ ئەو  بکەن.“  بانگهێشتی 
هەموو ئەوانەی لە باش و خراپ ب�ن��ان کۆ�ان کردنەوە، تاکو زەماوەندەکە پڕبوو 

لە م�وان.
١١ »کاتێک پاشا هاتە ژوورەوە بۆ ئەوەی م�وانەکان بب�نێت، لەوێ �ەکێکی ب�نی 

جلی زەماوەندیa لەبەر نەکردبوو. ١٢ پیێیی دەڵێت: ”برادەر، چۆن بێ جلی زەماوەند 
هات��ە ژوورەوە؟“ ئەو بێدەنگ بوو.

١3 »ئ�نجا پاشا بە خزمەتکارانی گوت: ”پەلبەستی بکەن و فڕێی�بدەنە تار�ک�یی 

دەرەوە، جا گر�ان و ج�ڕەی ددان لەوێ دەبێت.“
١4 »چونکە بانگهێشتکراوان زۆرن، بەاڵم هەڵبژێردراوان کەمن.«

سەرانەدان بە قەیسەر
قسەکانی  بە  ع�سا  چۆن  کە  کرد  تەگب�ر�ان  و  ڕۆ�شتن  فەر�س��ەکان  ١5 ئ�نجا 

خۆی تووش بکەن. ١٦ قوتاب��ەکانی خۆ�ان و هێرۆدس��ەکان�ان ناردە الی و گوت�ان: 
»مامۆستا، دەزان�ن تۆ ڕاستگۆ�ت و بە ڕاستی خەڵکی فێری ڕێگای خودا دەکە�ت 
و لە کەس سڵ ناکە�تەوە، چونکە تەماشای ڕواڵەتی خەڵک ناکە�ت. ١7 کەواتە 

پیێمان بفەرموو ڕات چ��ە؟ دروستە سەرانە بدرێتە قە�سەر �ان نا؟«
بۆچی  دووڕووان،  »ئەی  فەرمووی:  دەزانی،  ئەوانی  ن�ازخراپیی  بە  کە  ١٨ ع�سا 

a ١١ کاتێک پاشا زەماوەند دەگێڕێت جلوبەرگی تا�بەت دابەش دەکات.  



مەتا ١٨٢5٢٢

هێنا.  بۆ  د�نارێک�ان  ئەوان�ش  بدەن.«  پی�شان  سەرانەم  ١٩ پارەی  دەکەنەوە؟  تاق�م 
٢٠ پیێیی فەرموون: »ئەم وێنە و نووس�نە هی کێ�ە؟«

٢١ وەاڵم�ان دا�ەوە: »هی قە�سەرە.«

پاشان پیێیی فەرموون: »کەواتە ئەوەی هی قە�سەرە ب�دەنە قە�سەر و ئەوەش هی 
خودا�ە ب�دەنە خودا.«

٢٢ کە گوێی�ان لێبوو سەرسام بوون، ئ�نجا بەجێ�ان هێشت و ڕۆ�شتن.

زیندووبوونەوەی مردووان
و  الی  هاتنە  ن��ە،  ز�ندووبوونەوە  دەڵێن  کە  سەدوق��ەکان  ڕۆژدا  هەمان  ٢3 لە 

پرس�ار�ان لێکرد: ٢4 »مامۆستا، موسا فەرمووی، ئەگەر پی�اوێکی وەجاخکوێر مرد، 
لەالی  ٢5 جا  دەخاتەوە.  براکەی  بۆ  وەچە  و  دەخوازێتەوە  براژنەکەی  براکەی  ئەوا 
ژنەکەی  و  مرد  وەجاخکوێری  بە  و  هێنا  ژنی  �ەکەم�ان  هەبوون،  برا  ئێمە حەوت 
بۆ براکەی بەجێهێشت، ٢٦ بە هەمان شێوە دووەم و سێ�ەم هەتا گە�شتە حەوتەم. 
٢7 لەدوای هەموو�ان ژنەکەش مرد. ٢٨ ئا�ا لە ڕۆژی ز�ندووبوونەوەدا دەبێتە ژنی کام 

لە حەوتەکە، چونکە هی هەموو�ان بووە؟«
٢٩ ع�سا لە وەاڵمدا پیێیی فەرموون: »ئێوە بە هەڵەدا چوونە، چونکە نە لە نووسراوە 

نە لە هێزی خودا. 3٠ لە هەستانەوەدا خەڵکی نە ژن دەهێنن  پی�رۆزەکان دەزانن و 
دەربارەی  3١ بەاڵم  دەبن.  ئاسمان  لە  فر�شتە  وەک  بەڵکو  دەکەن،  مێرد  نە  و 
هەستانەوەی مردووان، ئا�ا ئەوەتان نەخوێندووەتەوە کە لە خوداوە بە ئێوە گوتراوە؟ 
ئەو   a]اقوبم� و خودای  ئ�سحاق  و خودای  ئ�براه�م  3٢ ]من خودای  دەفەرموێ: 

خودای مردووان ن��ە، بەڵکو هی ز�ندووانە.«
33 کاتێک خەڵکەکە گوێی�ان لێیی بوو، لە فێرکردنەکەی سەرسام بوون.

گەورەترین ڕاسپاردە
کردووە،  بێدەنگ  سەدوق��ەکانی  ع�سا  کە  ب�ست�ان  فەر�س��ەکان  34 کاتێک 

پیێکەوە کۆبوونەوە. 35 �ەکێک�ان تەوراتناس بوو، پرس�اری لێکرد تاکو تاقی بکاتەوە: 
3٦ »مامۆستا، گرنگتر�ن ڕاس�اردەی تەورات چ��ە؟«

ب�رتانەوە  لە هەموو  بە هەموو گ�ان و  فەرموو: »]بە هەموو دڵ و  پیێیی  37 ع�سا 

ڕاس�اردە�ە.  �ەکەم  و  گرنگتر�ن  3٨ ئەمە   b].خۆشبوێ پەروەردگارتان  �ەزدانی 
4٠ جا   c].خۆشبوێت خۆت  وەک  ]نز�کەکەت  وا�ە:  ئەو  وەک  3٩ دووەم�ش�ان 

هەموو تەورات و پە�امی پیێغەمبەران بەم دوو ڕاس�اردە�ەوە بەندن.«

a 3٢ دەرچوون 3 :٦   

b 37 دواوتار ٦ :5   

c 3٩ لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   



١٨٢٦مەتا ٢٢

مەسیح و داود
4٢ »دەربارەی  پرس�ن:  لێیی  ع�سا  کۆببوونەوە،  پیێکەوە  فەر�س��ەکان  4١ کاتێک 

مەس�ح چی دەڵێن؟ کوڕی کێ�ە؟«
وەاڵم�ان دا�ەوە: »کوڕی داودە.«

پیێیی  پی�رۆز  ڕۆحی  سروشی  بە  داود  چۆن  »کەواتە،  فەرموون:  پیێیی  43 ئەو�ش 

دەڵێ، ”خاوەن شکۆ“؟ چونکە دەڵێ:

 44 »]�ەزدان بە خاوەن شکۆی منی فەرموو:
”لە دەستەڕاستم دابن�شە   

a]“.هەتا دوژمنانت دەخەمە ژێر پیێت   

4٦ جا  کوڕی؟«  دەبێتە  چۆن  ئ�تر  شکۆ“،  ”خاوەن  بڵێ  پیێیی  داود  ئەگەر  45 بۆ�ە 

نە�انوێرا  ئ�تر  ڕۆژەشەوە  لەو  بدەنەوە،  وەاڵمی  وشە�ەک�ش  بە  نە�انتوانی  کەس�ان 
ه�چی د�کەی لێ ب�رسن.

ئاگادارکردنەوە لە دووڕوویپی ڕابەرانی ئایپینی

»مامۆستا�انی ٢3 ٢ فەرموو:  خۆی  قوتاب��ەکانی  و  خەڵکەکە  بە  ع�سا   پاشان  ١

ڕێک  ئەوە  3 لەبەر  دان�شتن.  موسا  لەسەر کورسی  فەر�س��ەکان  و  تەورات 
مەکەن،  ئەوان  بە کرداری  بەاڵم  دەڵێن،  پیێتان  کە  بکەن  ئەوانە جێبەجێ  هەموو 
چونکە ئەوان باسی شتێک دەکەن، بەاڵم خۆ�ان کاری پیێ ناکەن. 4 باری قورس 
و گران دەپیێچنەوە و دە�خەنە سەر شانی خەڵکی، بەاڵم خۆ�ان نا�انەوێت بە ه�چ 

شێوە�ەک لە هەڵگرتنی بارەکاندا �ارمەت��ان بدەن.
نوشتەکان�ان  پانکردنی  بە  ب�انب�نن،  خەڵکی  ئەوە�ە  بۆ  کردارەکان�ان  5 »هەموو 

لە  و  سەرەوە  لەالی  م�وان�دا  لە  دەکەن  ٦ حەز   .bگوڵ�نگەکان�ان گەورەکردنی  و 
کەن�شتەکان�ش لە ڕ�زی پیێشەوە دابن�شن، 7 لە بازاڕ�شدا ساڵو�ان لێ بکرێت و 

خەڵک بە ”ڕابیc“ بانگ�ان بکەن.
٨ »بەاڵم با ئێوە بە ”ڕابی“ بانگ نەکرێن، چونکە تەنها �ەک مامۆستاتان هە�ە 

و ئێوەش هەموو بران. ٩ کەس�ش لەسەر زەوی بە ”باوک“ بانگ مەکەن، چونکە 
�ەک باوکتان هە�ە، ئەوەی لە ئاسمانە. ١٠ با بە ”مامۆستا“ بانگ نەکرێن، چونکە 
دەبێتە  پا�ەبەرزترە،  لەنێوتان  ١١ ئەوەی  مەس�حە.  ئەو�ش  هە�ە،  مامۆستاتان  �ەک 
نزم  خۆی  ئەوەش  دەکرێتەوە،  نزم  بکاتەوە  بەرز  خۆی  ١٢ ئەوەی  خزمەتکارتان. 

بکاتەوە بەرز دەکرێتەوە.

a 44 زەبوورەکان ١١٠ :١   

b 5 بڕوانە پەڕتووکی سەرژمێری ١5 :37 -4٠.   

c 7 ڕابی: وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای مامۆستا دێت.  



مەتا ١٨٢7٢3

دووڕوویپی فەریسیپیەکان
دووڕووان!  فەر�س��ەکان!  و  تەورات  مامۆستا�انی  ئەی  قوڕبەسەرتان  ١3 »بەاڵم 

چونکە دەرگای شانش�نی ئاسمان بە ڕووی خەڵکدا دادەخەن، نە خۆتان دەچنە 
ژوورەوە و نە دەهێڵن ئەوانەی کە دە�انەوێ، بچنە ژوورەوە.

١4 ⌞»قوڕبەسەرتان ئەی مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان! دووڕووان! ماڵی 

بێوەژنa هەڵدەلووشن، بۆ خۆدەرخستن�ش نوێژ درێژ دەکەنەوە، لەبەر ئەوە سزاتان 
گەورەترە.⌞

دەر�ا  دووڕووان!  فەر�س��ەکان!  و  تەورات  مامۆستا�انی  ئەی  ١5 »قوڕبەسەرتان 

ئەوسا دوو  بووە جولەکە،  بکەنە جولەکە، کە  �ەکێک  تاکو  و وشکانی دەگەڕێن 
ئەوەندەی خۆتان دە�کەنە کوڕی دۆزەخ.

١٦ »قوڕبەسەرتان ئەی ڕابەرە کوێرەکان! ئێوە دەڵێن: ”ئەوەی سوێند بە پەرستگا 

دەبێت  ئەوا  پەرستگا بخوات،  زێڕی  بە  ئەوەی سوێند  بەاڵم  ن��ە.  بخوات، ه�چ 
�ان  زێڕەکە  گرنگترە،  کام�ان  کوێر�نە!  و  گێل  ١7 ئەی  بباتەسەر.“  سوێندەکەی 
بە  سوێند  ”ئەوەی  دەڵێن:  ئێوە  ١٨ هەروەها  دەکات؟  پی�رۆز  زێڕەکە  کە  پەرستگا 
قوربانگا بخوات، ه�چ ن��ە، بەاڵم ئەوەی سوێند بە قوربان��ەکەی سەری بخوات، 
ئەوا دەبێت سوێندەکەی بباتەسەر.“ ١٩ ئەی کوێر�نە کام�ان گرنگترە، قوربانی �ان 
قوربانگا کە قوربان��ەکە پی�رۆز دەکات؟ ٢٠ بۆ�ە ئەوەی سوێند بە قوربانگا دەخوات، 
ئەوا سوێند بەو دەخوات و بە هەموو ئەوەش کە لەسەر�ەتی. ٢١ ئەوەی سوێند بە 
ن�شتەجێ�ە.  تێ�دا  کە  ئەوەش  بە  و  دەخوات  بەو  سوێند  ئەوا  دەخوات،  پەرستگا 
و  دەخوات  خودا  تەختی  بە  سوێند  ئەوا  دەخوات،  ئاسمان  بە  سوێند  ٢٢ ئەوەی 

بەوەش کە لەسەری دان�شتووە.
٢3 »قوڕبەسەرتان ئەی مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان! دووڕووان! چونکە 

دە�ەکی پونگ و شو�تb و ز�رە دەدەن بەاڵم ڕاس�اردە گرنگەکانی تەورات وەکو 
دادپەروەری و بەزە�یی و دڵسۆز�تان پشتگوێ خستووە. پیێو�ست بوو ئەمانە پە�ڕەو 
بکەن و ئەوانەی د�کەش پشتگوێ نەخەن. ٢4 ئەی ڕابەرە کوێرەکان! ئێوە شلەمەنی 

لە مێشوولە دەپاڵێون، بەاڵم وشتر قووتدەدەن!
٢5 »قوڕبەسەرتان ئەی مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان! دووڕووان! چونکە 

دەرەوەی جام و قاپ پاک دەکەنەوە، بەاڵم ناوەکەی پڕە لە چاوچنۆکی و بەڕەاڵ�یی. 
٢٦ ئەی فەر�سی کوێر، �ەکەم جار ناو جام پاک بکەرەوە، تاکو دەرەوەشی پاک 

بێتەوە.
٢7 »قوڕبەسەرتان ئەی مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان! دووڕووان! چونکە 

ئێوە لە گۆڕی س��کراو دەچن، کە بە ڕواڵەت جوان د�ارە، بەاڵم ناوەوەی پڕە لە 

a ١4 لە کتێبی پی�رۆزدا بێوەژن مەبەست لەو ئافرەتانە�ە کە مێرد�ان مردووە.  

b ٢3 شب�ت.  



١٨٢٨مەتا ٢3

ئێسقانی مردووان و هەموو پی�س��ەک. ٢٨ ئێوەش ئاوان، بە ڕواڵەت لەالی خەڵک 
ڕاستودروستن، بەاڵم ناختان پڕە لە دووڕوو�یی و خراپە.

٢٩ »قوڕبەسەرتان ئەی مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان! دووڕووان! ئێوە گۆڕی 

پیێغەمبەران هەڵدەبەستن و ئارامگای پی�اوچاکان دەڕازێننەوە و 3٠ دەڵێن: ”ئەگەر لە 
سەردەمی باوباپی�راندا بژ�ا�نا�ە، لە خوێنڕشتنی پیێغەمبەران بەشدار�ان نەدەبوو�ن.“ 
3١ کەواتە شا�ەتی لەسەر خۆتان دەدەن کە نەوەی بکوژانی پیێغەمبەرانن. 3٢ جا ئێوە 

پیێوانەی باوباپی�رانتان پڕ بکەن!
34 لەبەر  هەڵدێن؟  دۆزەخ  لە سزای  ماران! چۆن  بێچووە  ئەی  مار�نە!  33 »ئەی 

ئەمە�ە ئەوەتا پیێغەمبەر و دانا و مامۆستا�انی تەوراتتان بۆ دەنێرم. هەندێک�ان دەکوژن 
و لە خاچ�ان دەدەن، هەندێکی د�کە�ان لە کەن�شتەکانتان بەر قامچی دەدەن و لە 
شارێکەوە بۆ شارێکی د�کە ڕاو�ان دەنێن. 35 لەبەر ئەوە خوێنی هەموو پی�اوچاکان 
کە لەسەر ئەم زەو�ی�ەدا ڕژاوە دەکەوێتە ئەستۆتان، لە خوێنی هاب�لی ڕاستودروستەوە 
هەتا خوێنی زەکەر�ای کوڕی بەرەخ�ا کە لەنێوان قوربانگا و پەرستگادا کوشتتان. 

3٦ ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئۆباڵی هەموو ئەمانە دەکەوێتە ئەستۆی ئەم نەوە�ە.«

خەمباری عیسا سەبارەت بە ئۆرشەلیم
37 »ئەی ئۆرشەل�م، ئەی ئۆرشەل�م، بکوژی پیێغەمبەران و بەردبارانکەری ئەوانەی 

بۆت نێردران، چەند جار و�ستم منداڵەکانت کۆبکەمەوە، هەروەک چۆن مر�شک 
بە  ماڵەکەتان  3٨ ئەوەتا  نەتانو�ست.  بەاڵم  کۆدەکاتەوە،  باڵ�دا  لەژێر  جوجەڵەکانی 
وێرانی بۆ بەجێدەهێڵدرێ! 3٩ پیێتان دەڵێم، ئ�تر نامب�ننەوە، هەتا ئەو کاتەی دەڵێن: 

»a].پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت[

�پێشبینی وێرانبوونی �ەرس�گا

 ع�سا لە پەرستگا هاتە دەرەوە، هێشتا لە ڕێگا بوو کاتێک قوتاب��ەکانی لێیی ٢4 ١

هاتنە پیێشەوە تاکو سەرنجی بۆ تەالرەکانی پەرستگا ڕابکێشن. ٢ ع�سا پیێیی 
فەرموون: »هەموو ئەمانە دەب�نن؟ ڕاست�تان پیێ دەڵێم: لێرەدا بەردی بەسەر بەرد�ەوە 

نامێنێت و هەمووی دەڕووخێت.«

نیشانەکانی کۆتایپی زەمان
و  الی  هاتنە  تەنها  بە  قوتاب��ەکان  دان�شتبوو،  زە�توون  کێوی  لەسەر  3 کاتێک 

گوت�ان: »پیێمان بفەرموو کەی ئەمە ڕوودەدات؟ هەروەها ن�شانەی هاتنەوەت و 
کۆتا�یی زەمان چ��ە؟«

5 چونکە زۆر  نەکات،  »ئاگاداربن، کەس چەواشەتان  دا�ەوە:  4 ع�سا وەاڵمی 

چەواشە  کەس�ش  زۆر  مەس�حەکەم،“  ”من  دەڵێن  و  دێن  منەوە  ناوی  بە  کەس 

a 3٩ زەبوورەکان ١١٨ :٢٦   



مەتا ١٨٢٩٢4

دەکەن. ٦ جەنگ و هەواڵی جەنگ�ش دەب�ستن، ور�ابن مەتۆقن، چونکە دەبێت 
و  دەبێتەوە  ڕاست  نەتەوە  لە  7 نەتەوە  ن��ە.  کۆتا�یی  هێشتا  بەاڵم  ڕووبدات،  ئەمە 
شانش�ن لە شانش�ن، قاتوقڕی و بوومەلەرزەش لە شوێنی ج�اج�ا دەبێت. ٨ بەاڵم 

ئەمانە هەمووی سەرەتای ژانەکانن.
٩ »ئ�نجا بۆ چەوسانەوە بە گرتنتان دەدەن و دەتانکوژن، هەموو نەتەوەکان لەبەر 

لێتان دەبێتەوە. ١٠ ئەو کاتە زۆر کەس واز لە باوەڕەکە�ان دەهێنن  ناوی من ڕق�ان 
پیێغەمبەری درۆزن  ١١ زۆر  لە �ەکتری دەبێتەوە.  بە گرتن دەدەن و ڕق�ان  و �ەکتری 
دەردەکەون، زۆر کەس چەواشە دەکەن. ١٢ لەبەر زۆربوونی خراپە، خۆشەو�ستی 
بگرێت،  دانبەخۆ�دا  کۆتا�یی  تاکو  ئەوەی  ١3 بەاڵم  دەبێتەوە.  سارد  کەس  زۆر 
ڕادەگە�ەنرێت،  ج�هاندا  هەموو  لە  پاشا�ەت��ەش  مزگێنی  ١4 ئەم  دەبێت.  ڕزگاری 

وەک شا�ەت��ەک بۆ هەموو نەتەوەکان، ئ�نجا کۆتا�ی�ەکە دێت.

گەورەترین تەنگانە
١5 »لەبەر ئەوە کاتێک دەب�نن ]قێزەونی وێرانکەر[a لە شوێنی پی�رۆزدا ڕاوەستاوە، 

ئەوانەی  با  ١٦ ئ�نجا  تێبگات(،  )با خوێنەر  باسی کردووە  دان�ال  پیێغەمبەر  ئەوەی 
تاکو  با نە�ەتە خوارەوە  لە �ەهود�ان بەرەو چ�اکان ڕابکەن، ١7 ئەوەی لە سەربانە 
تاکو  نەگەڕێتەوە  با  کێڵگە�ە  لە  ئەوەی  ١٨ هەروەها  ببات.  ماڵەوە  لە  شتەکانی 
با  بکەن  ٢٠ نوێژ  ش�ردەر!  و  دووگ�ان  قوڕبەسەر  ڕۆژانەدا  ١٩ لەو  ببات.  جلەکەی 
هەاڵتنتان لە زستان �ان لە شەممەدا نەبێت، ٢١ چونکە لەو کاتەدا تەنگانە�ەکی وا 

گەورە ڕوودەدات کە لە سەرەتای ج�هانەوە هەتا ئێستا ئاوا نەبووە و نابێت.
٢٢ »ئەگەر ئەو ڕۆژانە کەم نەکرابوونا�ەوە، کەس ڕزگاری نەدەبوو. بەاڵم لە پیێناوی 

ئەوانەی هەڵبژێردراون، ئەو ڕۆژانە کەم دەکرێنەوە. ٢3 ئەگەر ئەو کاتە �ەکێک پیێیی 
٢4 چونکە  مەکەن،  باوەڕ  لەوێی�ە!“  ”ئەوەتا  �ان:  لێرە�ە!“  مەس�ح  ”ئەوەتا  گوتن: 
پیێغەمبەرانی درۆزن دەردەکەون، ن�شانەی گەورە و  چەند مەس�حێکی درۆزنb و 
چەواشە  هەڵبژێردراوان�ش  تەنانەت  بکرێت  ئەگەر  شێوە�ەک  بە  دەکەن،  پەرجوو 

دەکەن. ٢5 ئەوەتا پیێشوەخت پیێم گوتن.
�ان ”ئەوەتا  لە چۆڵەوان��ە!“ مەڕۆن،  پیێ�ان گوتن: ”ئەوەتا  ئەوە ئەگەر  ٢٦ »لەبەر 

لە ژوورەوە�ە!“ باوەڕ مەکەن، ٢7 چونکە وەک چۆن هەورەتر�شقە دێت و ڕووناکی 
دەبێت.  ئاوا  مرۆڤ�ش  کوڕی  هاتنەوەی  ڕۆژئاوا،  هەتا  ڕۆژهەاڵتەوە  لە  دەدات 

٢٨ کەالک لەکوێ بێت، داڵ لەوێ کۆدەبێتەوە.

هاتنەوەی عیسا
٢٩ »دەستبەجێ دوای تەنگانەی ئەو ڕۆژانە،

a ١5 دان�ال ٩ :٢7؛ ١١ :3١؛ ١٢ :١١   

b ٢4 کەسانێک بانگەشەی ئەوە دەکەن کە مەس�حن.  



١٨3٠مەتا ٢4

  »]خۆر تار�ک دەبێت، مانگ ڕووناک��ەکەی نادات،
ئەستێرەکان لە ئاسمان دەکەون،   

a].تەنی ئاسمانی دەهەژێن  

ئەوسا هەموو  ئاسماندا دەردەکەوێت،  لە  ن�شانەی کوڕی مرۆڤ  3٠ »لەو کاتە 

هەوری  بەسەر  دەب�نن  مرۆڤ  کوڕی  کاتێک  دەگێڕن،  ش�وەن  زەوی  نەتەوەکانی 
کەڕەنا�ەکی  بە  3١ فر�شتەکانی   b.دێت مەزنەوە  شکۆ�ەکی  و  هێز  بە  ئاسمانەوە 
ئاسمانەوە  سەری  لەم  با�ەکە،  چوار  هەر  ئاراستەی  لە  دەنێرێت،  بەرزەوە  دەنگ 

هەتا ئەو سەری، هەڵبژێردراوانی خودا کۆدەکەنەوە.

�ەندی دار هەنجیر
3٢ »پەند لە دار هەنج�ر وەربگرن: کاتێک لقەکانی نەرم بوون و گەاڵ�ان کرد، 

دەزانن هاو�ن نز�کە. 33 بە هەمان شێوە، کاتێک ئێوەش هەموو ئەم شتانە دەب�نن، 
بزانن کە نز�کە و لە بەردەرگا�ە. 34 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەم نەوە�ە بەسەرناچێت، 
بەاڵم وشەکانم  بەسەردەچن،  زەوی  و  35 ئاسمان  نە�ەنە دی.  ئەمانە  هەتا هەموو 

هەرگ�ز بەسەرناچن.

کەس ئەو کاتە نازانێت
نە  و  ئاسمان  فر�شتەکانی  نە  نا�زانێت،  کەس  کاتە  و  ڕۆژ  بەو  3٦ »سەبارەت 

کوڕی  هاتنەوەی  کاتی  بوو،  چۆن  نوح  37 ڕۆژانی  نەبێت.  باوک  تەنها  کوڕەکە، 
و  دە�انخوارد  الفاوەکە  پیێش  ڕۆژانی  لە  چۆن  3٨ وەک  دەبێت.  ئاوا  مرۆڤ�ش 
ناو  چووە  نوح  ڕۆژەی  ئەو  هەتا  دەکرد،  مێرد�ان  و  دەهێنا  ژن�ان  دە�انخواردەوە، 
کەشت��ەکە، 3٩ کەس نە�دەزانی چی ڕوودەدات، هەتا الفاوەکە هات و هەمووی 
برد. هاتنەوەی کوڕی مرۆڤ�ش ئاوا دەبێت. 4٠ لەو کاتەدا دوو پی�او لە کێڵگە دەبن، 
دەگێڕن،  دەستاڕ  ژن  4١ دوو  بەجێدەهێڵدرێت.  د�کە  ئەوی  و  دەبردرێت  �ەک�ان 

�ەک�ان دەبردرێت و ئەوی د�کە بەجێدەهێڵدرێت.
خاوەن  مەس�حی  ڕۆژێکدا  چ  لە  نازانن  چونکە  بگرن،  ئێشک  ئەوە  4٢ »لەبەر 

شکۆتان دێتەوە. 43 بەاڵم ئەوەش بزانن: ئەگەر گەورەی ماڵ بزانێت لە چ کاتێکدا 
دز دێتە سەری، ئێشک دەگرێت و نا�ەڵێت ماڵەکەی ببڕدرێت. 44 کەواتە ئێوەش 

ئامادە بن، چونکە کوڕی مرۆڤ لە کاتێکدا دێتەوە کە ب�ری لێ ناکەنەوە.

نموونەی کۆیلەی دڵسۆز
45 »کەواتە ئەو کۆ�لە دڵسۆز و ژ�رە کێ�ە کە گەورەکەی کردوو�ەتی بە لێ�رسراوی 

4٦ خۆزگە  بداتێ؟  خواردن�ان  خۆ�دا  کاتی  لە  تاکو  د�کەی  خزمەتکارەکانی 

a ٢٩ ئ�شا�ا ١3 :١٠؛ 34 :4   

b 3٠ دان�ال 7 :١3   



مەتا ١٨3١٢5

دەخوازرێت بەو کۆ�لە�ە کاتێک گەورەکەی دێتەوە دەب�نێت ئەرکی خۆی جێبەجێ 
دەکات. 47 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: بەسەر هەموو ماڵەکە�ەوە دا�دەنێت. 4٨ بەاڵم وای 
دابنێ کە ئەو کۆ�لە�ە خراپە و لە دڵی خۆ�دا دەڵێ: ”گەورەکەم دوادەکەوێت،“ 
4٩ بەو هۆ�ەوە دەست دەکات بە لێدانی کۆ�لە هاوکارەکانی و لەگەڵ سەرخۆشان 

دەخوات و دەخواتەوە. 5٠ ئ�تر گەورەی ئەو کۆ�لە�ە لە ڕۆژێکدا دێتەوە کە چاوەڕێیی 
بەشی  و  دەکات  پارچەپارچەی  5١ ئەوسا  نا�زانێت.  کە  کاتژمێرێک  لە  و  ناکات 

لەگەڵ دووڕوواندا دادەنێت، جا گر�ان و ج�ڕەی ددان لەوێ دەبێت.

نموونەی کچە داناکان و کچە گێلەکان

 »لەو کاتەدا شانش�نی ئاسمان وەکو دە پاک�زە دەبێ، کە چرا�ان هەڵگرتبێت ٢5 ١

3 گێلەکان  دانا.  پیێنج�ش  بوون،  لەوان گێل  ٢ پیێنج  زاوا بچن.  بەرەوپی�ری  و 
لەگەڵ چراکان�ان  داناکان  4 بەاڵم  نەبرد.  لەگەڵ خۆ�ان   aزە�ت�ان و  برد  چراکان�ان 
زە�ت�ان لەناو گۆزەدا برد. 5 کاتێک زاوا دواکەوت، هەموو خەو بردن��ەوە و نوستن.

٦ »لە ن�وەشەودا هاوار کرا: ”ئەوەتا زاوا هات! بەرەوپی�ری بچن!“

بە  ٨ گێلەکان  کرد.  ئامادە  چراکان�ان  و  هەستان  پاک�زانەش  ئەو  7 »هەموو 

چراکانمان  چونکە  بدەن،  بەشمان  خۆتان  زە�تەکەی  ”لە  گوت:  داناکان�ان 
دەکوژێتەوە!“

٩ »بەاڵم داناکان وەاڵم�ان دانەوە: ”لەوانە�ە بەشی ئێمە و ئێوە نەکات. چاکترە 

بچنە الی فرۆش�اران و بۆ خۆتان بکڕن.“
١٠ »لەکاتێکدا گێلەکان ڕۆ�شتن بۆ زە�ت کڕ�ن، زاوا گە�شت، ئەوانەی ئامادە 

بوون لەگەڵی چوونە ژوورەوە بۆ زەماوەندەکە و دەرگا داخرا.
دەرگامان  گەورەم!  ”گەورەم،  گوت�ان:  و  هاتن  د�کەش  پاک�زەکانی  ١١ »پاشان 

لێ بکەرەوە!“
١٢ »وەاڵمی دا�ەوە: ”ڕاست�تان پیێ دەڵێم، من ناتانناسم.“

١3 »کەواتە ئێشک بگرن، چونکە ڕۆژ و کاتەکە نازانن.

نموونەی دواکەوتنی گەورەی ماڵ
١4 »هەروەها شانش�نی ئاسمان وەک پی�اوێکە کە پیێش گەشتکردنی، کۆ�لەکانی 

دا�ە   b١5 پیێنج ک�سە زێڕی دا�ە دەست�ان.  ماڵ و سامانەکەی خۆی  و  بانگ کرد 
�ەکێک�ان و ئەوی د�کە دوو ک�سە و سێ�ەم�ش �ەک ک�سە، هەر�ەکە بەگوێرەی 
وەرگرت،  زێڕەکەی  ک�سە  پیێنج  ١٦ ئەوەی  گەشت.  چووە  ئ�نجا  خۆی.  توانای 
ڕۆ�شت و ئ�شی پیێوە کرد، پیێنجی د�کەشی قازانج کرد. ١7 بە هەمان شێوە ئەوەی 
ک�سە  �ەک  ئەوەی  ١٨ بەاڵم  کرد.  قازانج  د�کەی  دووی  زێڕەکەش،  ک�سە  دوو 

a 3 لەو سەردەمەدا چرا بە زە�تی زە�توون ئ�شی دەکرد.  

b ١5 ک�سە زێڕ: �ۆنانی: تالنت ، هەر تالنتێک نز�کەی 34 کگم بووە؛ �ەک تالنت  زێڕ دەکاتە کرێیی ١5 ساڵی کرێکارێک.  



١٨3٢مەتا ٢5

زێڕەکەی وەرگرت، ڕۆ�شت و چاڵێکی لە زەو�دا هەڵکەند و زێڕی گەورەکەی تێدا 
شاردەوە.

١٩ »دوای ماوە�ەکی زۆر گەورەی ئەو کۆ�النە گەڕا�ەوە و ح�سابی لەگەڵ کردن. 

٢٠ ئەوەی پیێنج ک�سە زێڕەکەی وەرگرتبوو، هات و پیێنج ک�سەی د�کەشی هێنا و 

پیێیی گوت: ”گەورەم تۆ پیێنج ک�سە زێڕت دامێ، ئەوەتا پیێنج ک�سە زێڕی د�کەم 
قازانج کردووە.“

لە  دەست�اک!  و  چاک  کۆ�لەی  ئەی  ”ئافەر�ن،  گوت:  پیێیی  ٢١ »گەورەکەی 

کەم دەست�اک بوو�ت، زۆرت پیێ دەس�ێرم. وەرە ژوورەوە بۆ خۆشی گەورەکەت.“
٢٢ »هەروەها ئەوەی دوو ک�سە زێڕەکەی وەرگرتبوو، هات و گوتی: ”گەورەم تۆ 

دوو ک�سە زێڕت دامێ، ئەوەتا دوو ک�سە زێڕی د�کەم قازانج کردووە.“
لە  دەست�اک!  و  چاک  کۆ�لەی  ئەی  ”ئافەر�ن،  گوت:  پیێیی  ٢3 »گەورەکەی 

کەم دەست�اک بوو�ت، زۆرت پیێ دەس�ێرم. وەرە ژوورەوە بۆ خۆشی گەورەکەت.“
٢4 »ئ�نجا ئەوەی �ەک ک�سە زێڕەکەی وەرگرتبوو، هات و گوتی: ”گەورەم، زان�م 

تۆ پی�اوێکی دڵڕەق�ت، لە شوێنێک کۆدەکە�تەوە کە نەتچاندووە و لە شوێنێک�ش 
لەناو  زێڕەکەتم  ترسام و چووم ک�سە  ٢5 جا  نەکردووە.  تۆوت  دروێنە دەکە�ت کە 

زەو�دا شاردەوە. ها ئەوە ماڵەکەتە.“
زان�ت  کە  تەوەزەل!  و  بەدکار  کۆ�لەی  ”ئەی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢٦ »گەورەکەی 

من دروێنە لەو شوێنە دەکەم کە نەمچاندووە، لەوە کۆدەکەمەوە کە تۆوم نەکردووە، 
٢7 دەبووا�ە زێڕەکەمت لە بانک دابنابووا�ە، لە گەڕانەوەمدا ئەوەی هی منە لەگەڵ 

سوودەکەی وەرمدەگرتەوە.
٢٨ »”لەبەر ئەوە ئەو ک�سە زێڕەی لێ بسەننەوە و ب�دەنە ئەوەی دە ک�سە زێڕەکەی 

پیێ�ە، ٢٩ چونکە ئەوەی هە�ەتی، پیێیی دەدرێت و لێیی دەڕژێ، بەاڵم ئەوەی ن��ەتی 
فڕێبدەنە  سوودەکەش  بێ  3٠ کۆ�لە  دەسەنرێتەوە.  لێیی  هەش�ەتی  ئەوەی  تەنانەت 

تار�کی دەرەوە، جا گر�ان و ج�ڕەی ددان لەوێ دەبێت.“

عیسا حوکم بەسەر جیهاندا دەدات
3١ »کاتێک کوڕی مرۆڤ بە شکۆمەندی خۆ�ەوە دێتەوە و هەموو فر�شتەکان�ش 

نەتەوەکان  3٢ هەموو  دادەن�شێت.  خۆی  شکۆمەند�یی  تەختی  لەسەر  لەگەڵ�دان، 
لەبەردەمی کۆدەبنەوە و ئەو�ش لە �ەکتر�ان ج�ا دەکاتەوە، وەک چۆن شوان مەڕ 
لە بزن ج�ا دەکاتەوە. 33 جا مەڕەکان لەالی ڕاستی خۆی ڕادەگرێت، بەاڵم بزنەکان 

لەالی چەپ.
34 »ئ�نجا پاشا بەوانەی الی ڕاست�ەوەن دەفەرموێ: ”وەرن ئەی ئەوانەی باوکم 

پیێدان، ببنە م�راتگری ئەو شانش�نە کە لە دامەزراندنی ج�هانەوە بۆتان  بەرەکەتی 
ئامادە کراوە، 35 چونکە برسی بووم نانتان دامێ، ت�نوو بووم ئاوتان دامێ، نامۆ بووم 
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لێدام،  لەبەرکردم، نەخۆش بووم سەرتان  شوێنتان کردمەوە. 3٦ ڕووت بووم جلتان 
ز�ندانی بووم هاتنە الم.“

برس�ێتی  بە  تۆمان  کەی  ”گەورەم،  دەدەنەوە:  وەاڵم  ڕاستودروستان  37 »ئەوسا 

ب�ن�وە و نانمان داو�تێ، �ان ت�نوو و ئاومان داو�تێ؟ 3٨ کەی تۆمان بە نامۆ�یی ب�ن�وە 
و شوێنمان کردوو�تەوە، �ان بە ڕووتی و جلمان لەبەرکردوو�ت؟ 3٩ کەی تۆمان بە 

نەخۆشی �ان ز�ندانی ب�ن�وە و هاتوو�ن بۆ الت؟“
4٠ »ئ�نجا پاشا وەاڵم�ان دەداتەوە: ”ڕاست�تان پیێ دەڵێم، هەرچ��ەکتان بۆ �ەکێک 

لەم برا بچووکانەم کردووە، بۆ منتان کردووە.“
نەفرەتتان  کە  ئەوانەی  ”ئەی  دەفەرموێ:  چەپی�ەوەن  لەالی  بەوانەی  4١ »دواتر 

ئ�بل�س  بۆ  ئەوەی  بڕۆن،  ئاگری هەتاهەتا�یی  بەرەو  و  لێم دوور بکەونەوە  لێکراوە! 
بووم  ت�نوو  نەدامێ،  نانتان  بووم  برسی  4٢ چونکە  کراوە،  ئامادە  فر�شتەکانی  و 
ئاوتان نەدامێ، 43 نامۆ بووم شوێنتان نەکردمەوە، ڕووت بووم جلتان لەبەر نەکردم، 

نەخۆش و ز�ندانی بووم سەرتان لێ نەدام.“
44 »ئەوان�ش وەاڵم دەدەنەوە: ”گەورەم، کەی تۆمان بە برس�ێتی �ان ت�نوێتی �ان 

نامۆ�یی �ان ڕووتی �ان نەخۆشی �ان ز�ندانی ب�ن�وە و خزمەتمان نەکردوو�ت؟“
�ەکێک  بۆ  هەرچ��ەکتان  دەڵێم:  پیێ  ”ڕاست�تان  دەداتەوە:  وەاڵم�ان  45 »ئەو�ش 

لەم بچووکانە نەکردووە، بۆ منتان نەکردووە.“
ژ�انی  بۆ  ڕاستودروستان  بەاڵم  دەچن،  هەتاهەتا�یی  سزای  بۆ  4٦ »ئەوانە 

هەتاهەتا�یی.«

�پیالنگێڕی بۆ کوش�نی عیسا

 کاتێک ع�سا ئەم وتانەی هەموو تەواو کرد، بە قوتاب��ەکانی خۆی فەرموو: ٢٦ ١

٢ »دەزانن جەژنی پەسخەa دوو ڕۆژی ماوە. کوڕی مرۆڤ�ش بە گرتن دەدرێت 

تاکو لە خاچ بدرێت.«
ناوی  کە  کاه�نان  سەرۆکی  کۆشکی  لە  گەل  پی�رانی  و  بااڵ  کاه�نانی  3 ئ�نجا 

قە�افا بوو کۆببوونەوە، 4 پیێکەوە تەگب�ر�ان دەکرد بۆ ئەوەی بە فێڵێک ع�سا بگرن 
و ب�کوژن. 5 گوت�ان: »با لە جەژندا نەبێت، نەوەک ئاژاوە بکەوێتە ناو خەڵک.«

ئامادەکردنی عیسا بۆ ناش�نی
بە  7 ژنێک  بوو،  گول  ش�مۆنە  ماڵی  لە  بێت عەن�ا  گوندی  لە  ع�سا  ٦ کاتێک 

بوتڵێکی ئەلەباستەر�ییb بۆنی گرانبەهاوە بۆ الی هات و بۆنەکەی بەسەر�دا ڕژاند 
کە لەسەر خوان بوو.

a ٢ جەژنێکی جولەکە�ە، �ادی ڕزگاربوونی گەلی ئ�سرائ�لە لە م�سر لە نز�کەی ١4٠٠ ساڵ پ. ز. بە ڕابەرا�ەتی موسا. بڕوانە دەرچوون ١٢ :١ -5٠.   

b 7 لە بەردی ئەلەباستەر دروستکرابوو، ئەم جۆرە بەردە لە م�سر هە�ە بۆ تاش�ن ئاسانە و ڕەنگەکەی قاوە�ی�ە.  
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٨ کاتێک قوتاب��ەکان ئەمە�ان ب�نی، تووڕە بوون و گوت�ان: »ئەم دەستباڵو�ی�ەی 

بۆ چ��ە؟ ٩ دەکرا ئەو بۆنە بە نرخێکی گران بفرۆشرا�ە و پارەکەی بدرا�ە بە هەژاران.«
شتێکی  دەکەن؟  بێزار  ژنە  ئەم  »بۆچی  فەرموون:  پیێیی  و  زانی  بەمەی  ١٠ ع�سا 

چاکی بۆ من کرد. ١١ هەژاران هەم�شە لەگەڵتانن، بەاڵم من هەم�شە لەالتان ن�م. 
١٢ کاتێک ئەو ئەم بۆنەی بەسەر لەشمدا ڕژاند، بۆ ئامادەکردنم بۆ ناشتن ئەمەی 

کرد. ١3 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: لە هەر شوێنێکی ج�هاندا ئەم مزگێن��ە ڕابگە�ەنرێت، 
وەک �ادکردنەوە�ەک باسی ئەوەش دەکرێت کە ئەم ژنە کردوو�ەتی.«

نا�اکی یەهوزا
١4 ئ�نجا �ەکێک لە دوازدە قوتاب��ەکە کە ناوی �ەهوزای ئەسخەر�وتی بوو، چوو 

بۆ الی کاه�نانی بااڵ، ١5 گوتی: »چ�م دەدەنێ تاکو ب�دەمە دەستتان؟« ئەوان�ش 
سی دراوی ز�و�ان بۆ ژمارد. ١٦ ئ�تر لەو کاتەوە �ەهوزا بۆ هەلێک دەگەڕا تاکو ع�سا 

بە گرتن بدات.

جەژنی �ەسخە
١7 لە �ەکەم ڕۆژی جەژنی فەت�رەداa، قوتاب��ەکان هاتنە الی ع�سا و لێ�ان پرسی: 

»دەتەوێ لەکوێ ئامادەکار�ت بۆ بکە�ن تاکو نانی پەسخە بخۆ�ت؟«
”مامۆستا  بڵێن:  پیێیی  کەس،  فاڵنە  الی  بۆ  شار،  ناو  »بڕۆنە  ١٨ فەرمووی: 

پەسخە  نانی  تۆ  لەالی  قوتاب��ەکانم  لەگەڵ  بووەتەوە،  نز�ک  کاتم  دەفەرموێ، 
پەسخە�ان  نانی  و  کرد  جێبەجێ  ع�سا�ان  فەرمانی  ١٩ قوتاب��ەکان�ش  دەخۆم.“« 

ئامادە کرد.
٢٠ کە ئێوارە داهات، ع�سا لەگەڵ دوازدە قوتاب��ەکە پاڵی دا�ەوە. ٢١ کاتێک نان�ان 

دەخوارد، فەرمووی: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: �ەکێکتان بە گرتنم دەدات.«
٢٢ ئەوان�ش زۆر خەمبار بوون، هەر�ەکە پیێ�ان گوت: »گەورەم، خۆ ئەو کەسە 

من ن�م؟«
گرتنم  بە  ئەو  قاپەکە،  ناو  دەخاتە  دەست  لەگەڵم  »ئەوەی  دا�ەوە:  ٢3 وەاڵمی 

بەاڵم  بڕوات،  نووسراوە  لەبارە�ەوە  ئەوەی  دەبێت وەک  مرۆڤ  ٢4 کوڕی  دەدات. 
هەر  کەسە  ئەو  بۆ  بوو  باشتر  دەدات!  گرتن  بە  مرۆڤ  کوڕی  ئەوەی  قوڕبەسەر 

لەدا�ک نەبووا�ە.«
ئەو  خۆ  »ڕابی،  دا�ەوە:  وەاڵمی  دەدات،  گرتنی  بە  ئەوەی  �ەهوزا،  ٢5 ئ�نجا 

کەسە من ن�م؟«
پیێیی فەرموو: »خۆت گوتت.«

a ١7 ناوێکی د�کە�ە بۆ جەژنی پەسخە، بە �ادی ڕۆژانی ئاوارە�یی لە م�سر نانی فەت�رە�ان خواردووە.  
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دوایپین شێوی مەسیح
و  کرد  خودای  سوپاسی  هەڵگرت،  نانێکی  ع�سا  دەخوارد،  نان�ان  ٢٦ کاتێک 

جەستەی  ئەمە  ب�خۆن،  و  »وەر�بگرن  فەرمووی:  و  قوتاب��ەکان  دا�ە  کرد،  لەتی 
منە.«

فەرمووی:  و  پیێ�دان  کرد،  خودای  سوپاسی  و  هەڵگرت  جامێکی  ٢7 ئ�نجا 

لە  کە  پە�مانەکە�ە  خوێنی  منە،  خوێنی  ئەمە  ٢٨ چونکە  بخۆنەوە،  لێیی  »هەموو 
پیێناوی خەڵکێکی زۆر بۆ گوناه بەخش�ن دەڕژێت. ٢٩ پیێتان دەڵێم: لەمەودوا ئ�تر 
لە شانش�نی  لە نوێ  ئەو ڕۆژە دێت کە سەر  ناخۆمەوە، هەتا  بەرهەمەی مێو  لەم 

باوکم لەگەڵتان دە�خۆمەوە.«
3٠ ئ�نجا گۆران�یی ڕۆح��انa گوت و چوون بۆ دەرەوەی شار بۆ کێوی زە�توون.

�پێشبینی نکۆڵیکردنی �ەترۆس
پیێیی فەرموون: »ئەمشەو بەهۆی ئەوەی بەسەرم دێت هەمووتان  3١ ئ�نجا ع�سا 

پشتم تێ دەکەن، چونکە نووسراوە:

  »]لە شوانەکە دەدەم،
b].مەڕی مێگەلەکە پەرت دەبن   

3٢ بەاڵم دوای هەستانەوەم، پیێشتان دەکەوم بۆ جەل�ل.«

لێ  پشتت  هەموو  بێت  بەسەرت  لەوەی  »ئەگەر  دا�ەوە:  وەاڵمی  33 پەترۆس 

بکەن، من قەت پشتت لێ ناکەم.«
پیێیی فەرموو: »ڕاست�ت پیێ دەڵێم، ئەمشەو پیێش خوێندنی کەڵەشێر،  34 ع�سا 

سێ جار نکۆڵی لە ناس�نی من دەکە�ت.«
بمرم،  لەگەڵ�شت  پیێو�ست بکات  ئەگەر  »تەنانەت  پیێیی گوت:  35 پەترۆس�ش 

هەرگ�ز نکۆڵ�ت لێ ناکەم.« هەموو قوتاب��ەکانی د�کەش وا�ان گوت.

نوێژی عیسا لە باخی گەتسیمانی
بە  گەتس�مانی،  دەگوترا،  پیێیی  چوو  شوێنێک  بۆ  لەگەڵ�ان  ع�سا  ئەوە  3٦ دوای 

قوتاب��ەکانی فەرموو: »لێرە دان�شن هەتا دەچمە ئەوێ نوێژ دەکەم.« 37 پەترۆس و 
دوو کوڕەکەی زەبدی برد و پەژارە و دڵتەنگی دا�دەگرت. 3٨ پیێیی فەرموون: »زۆر 

دڵتەنگم خەر�کە بمرم، لێرە بمێننەوە و ئێشکم لەگەڵ بگرن.«
3٩ کەمێک چووە پیێش و بەسەر ڕوودا کەوت، نوێژی کرد و فەرمووی: »باوکە، 

ئەگەر دەکرێت، با ئەم جامەم لێ دوور بخرێتەوە، بەاڵم نەک بە خواستی من، 
بەڵکو بە خواستی تۆ.«

a 3٠ خوێندنەوەی زەبوور لە شێوەی گۆرانی.  

b 3١ زەکەر�ا ١3 :7   



١٨3٦مەتا ٢٦

فەرموو:  پەترۆسی  بە  نوستوون،  ب�نی  قوتاب��ەکان،  الی  بۆ  گەڕا�ەوە  4٠ ئ�نجا 

»ئەرێ نەتانتوانی کاتژمێرێک ئێشکم لەگەڵ بگرن؟ 4١ ئێشک بگرن و نوێژ بکەن، 
تاکو نەکەونە ناو تاق�کردنەوەوە. ڕۆح چاالکە، بەاڵم جەستە الوازە.«

4٢ د�سان چووەوە نوێژی کرد: »باوکە! ئەگەر ناکرێت ئەمە لەسەرم تێب�ەڕێت و 

هەر دەبێت ب�خۆمەوە، با خواستی تۆ پە�ڕەو بکرێت.«
ببوو.  قورس  چاو�ان  چونکە  نوستوون،  ب�نی  گەڕا�ەوە،  دووبارە  کە  43 کاتێک 

44 ئ�تر وازی لێ هێنان و چوو بۆ جاری سێ�ەم نوێژی کرد و هەمان شتی گوتەوە.

پشوو  و  نوستوون  »هێشتا  فەرموون:  پیێیی  و  قوتاب��ەکان  الی  هاتەوە  45 دوا�یی 

دەدەن؟ ئەوەتا کاتەکە نز�ک بووەتەوە و کوڕی مرۆڤ دەدرێتە دەست گوناهباران. 
4٦ هەستن با بڕۆ�ن! ئەوەتا ئەوەی بە گرتنم دەدات نز�ک بووەوە.«

گرتنی عیسا
47 هێشتا ئەو قسەی دەکرد، �ەهوزا هات، کە �ەکێک بوو لە دوازدە قوتاب��ەکە، 

بااڵ  کاه�نانی  لەال�ەن  کوتەکەوە  و  شمشێر  بە  کە  بوو  لەگەڵ  زۆری  کۆمەڵێکی 
پیێدابوون،  ن�شانە�ەکی  دەدا  گرتنی  بە  4٨ ئەوەی  نێردرابوون.  گەلەوە  پی�رانی  و 
گوتبووی: »ئەوەی ماچی دەکەم ئەوە خۆ�ەتی، ب�گرن.« 4٩ دەستبەجێ هاتە الی 

ع�سا و گوتی: »ساڵو ڕابیa.« ئ�نجا ماچی کرد.
هاتنە  ئ�نجا  ب�کە.«  هاتووی  بۆی  ئەوەی  »هاوڕێ،  فەرموو:  پیێیی  5٠ ع�ساش 

پیێشەوە و ع�سا�ان دەستبەسەر کرد و گرت��ان. 5١ لەناکاو �ەکێک لەوانەی لەگەڵ 
ع�سادا بوو، دەستی درێژکرد و شمشێرەکەی هەڵکێشا، لە خزمەتکاری سەرۆکی 

کاه�نانی دا و گوێیی بڕی.
پیێیی فەرموو: »شمشێرەکەت بگەڕێنەوە شوێنی خۆی، چونکە هەموو  5٢ ع�سا 

بانگی  ناتوانم  ئەوانەی شمشێر هەڵدەگرن، بە شمشێر دەمرن. 53 ئا�ا وا دەزان�ت 
باوکم بکەم و ز�اتر لە دوازدە لەشکر فر�شتەم بۆ بنێرێت؟ 54 بەاڵم ئ�تر چۆن نووسراوە 

پی�رۆزەکان دێنە دی، کە دەڵێن بەو شێوە�ە پیێو�ستە ڕووبدات؟«
55 لەو کاتەدا ع�سا بە خەڵکەکەی فەرموو: »ئا�ا من کەسێکی �اخ�بووم کە بە 

کوتەک و شمشێرەوە هاتوون بمگرن؟ ڕۆژانە لە حەوشەکانی پەرستگا دان�شتبووم 
هاتنەدی  بۆ  ڕوو�دا  ئەمانە هەمووی  5٦ بەاڵم  نەتانگرتم.  بووم،  فێرکردن  خەر�کی 
و  هێشت  بەجێ�ان  قوتاب��ەکان  هەموو  ئ�نجا  پیێغەمبەران.«  پی�رۆزەکانی  نووسراوە 

ڕا�انکرد.

دادگایپیکردنی عیسا
لەوێ  کاه�نان،  سەرۆکی  قە�افای  الی  برد�انە  گرت،  ع�سا�ان  57 ئەوانەی 

پی�ران کۆببوونەوە. 5٨ پەترۆس�ش دووربەدوور بۆ حەوشەی  مامۆستا�انی تەورات و 

a 4٩ ڕابی: وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای مامۆستا دێت.  



مەتا ١٨37٢٦

لەنێو خزمەتکاران  و  ژوورەوە  ئ�نجا چووە  دوای کەوت،  ماڵی سەرۆکی کاه�نان 
دان�شت تاکو دەرئەنجامەکەی بب�نێت.

بەدوای   aجولەکە بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  هەموو  و  بااڵ  5٩ کاه�نانی 

بدەن.  بەسەردا  کوشتنی  سزای  تاکو  ع�سا،  لەسەر  دەگەڕان  درۆدا  شا�ەت��ەکی 
٦٠ بەاڵم ه�چ�ان نەدۆز�ی�ەوە، هەرچەندە زۆر شا�ەتی درۆزن هاتن.

لە کۆتا�ی�دا دووان هاتن، ٦١ گوت�ان: »ئا ئەمە گوتی: ”دەتوانم پەرستگای خودا 
بڕووخێنم و بە سێ ڕۆژ بن�ادی بنێمەوە.“«

٦٢ جا سەرۆکی کاه�نان هەستا و پیێیی گوت: »ه�چ وەاڵم نادە�تەوە؟ ئەم پی�اوانە 

چ شا�ەت��ەکت لەسەر دەدەن؟« ٦3 بەاڵم ع�سا بێدەنگ بوو.
پیێمان  پیێیی گوت: »سوێندت دەدەم بە خودای ز�ندوو،  سەرۆکی کاه�نان�ش 

بڵێ، ئا�ا تۆ مەس�حەکەیb، کوڕی خودای.«
کوڕی  ئێستاوە  لە  دەڵێم،  پیێتان  من�ش  گوتت.  »خۆت  فەرموو:  پیێیی  ٦4 ع�سا 

هەوری  بەسەر  و  دادەن�شێت  توانادار  خودای  دەستەڕاستی  لە  دەب�نن  مرۆڤ 
»c.ئاسمانەوە دێتەوە

٦5 ئ�نجا سەرۆکی کاه�نان جلەکانی خۆی دادڕی و گوتی: »کفری کرد! ئ�تر چ 

پیێو�ست�مان بە شا�ەت هە�ە؟ ئەوەتا گوێتان لە کفرەکە بوو. ٦٦ ڕاتان چ��ە؟«
وەاڵم�ان دا�ەوە: »شا�انی مردنە!«

٦7 ئ�نجا تف�ان لەڕووی کرد و مست�ان لێدا، هەندێک�ش زللە�ان لێدا و ٦٨ گوت�ان: 

»ئەی مەس�ح، ئەگەر پیێغەمبەر�ت، بزانە کێ بوو لێ�دا�ت؟«

�ەترۆس نکۆڵی لە عیسا دەکات
٦٩ لەو کاتەدا پەترۆس لە دەرەوە، لە حەوشەکە دان�شتبوو. کارەکەرێک هاتە الی 

و گوتی: »تۆش لەگەڵ ع�سای جەل�لی بوو�ت.«
7٠ ئەو�ش لەبەردەم هەموو�ان نکۆڵ�یی کرد: »نازانم چی دەڵێ�ت.«

و  ب�نی  د�کەش  کارەکەرێکی  دااڵنەکە،  ناو  بۆ  دەرەوە  چووە  پەترۆس  7١ ئ�نجا 

بەوانەی ئەوێیی گوت: »ئەمە لەگەڵ ع�سای ناس�رە�یی بوو.«
7٢ د�سان بە سوێندخواردنەوە نکۆڵی لێکرد: »ئەو پی�اوە ناناسم!«

گوت:  پەترۆس�ان  بە  و  هاتن  ڕاوەستابوون  لەوێ  ئەوانەی  کەمێک  73 دوای 

».dبەڕاستی تۆش لەوان�ت، شێوەزارەکەت ئاشکرات دەکات«
74 جا دەستی کرد بە نەفرەتکردن و سوێندخواردن و گوتی: »ئەو پی�اوە ناناسم!«

ب�رکەوتەوە  ع�سای  قسەکانی  پەترۆس  75 ئەوسا  دەستبەجێ کەڵەشێر خوێندی. 
a 5٩ ئەنجومەنی بااڵی جولەکە کە لە �ۆنانی پیێیی گوتراوە سەنهەدرین ، بااڵتر�ن دەسەاڵتی جولەکە بووە کە دەسەاڵتی دەرکردنی بڕ�اری ئا�ی�نی و مەدەنی و تاوانبارکردنی 

هەبووە.  

b ٦3 جولەکەکان چاوەڕێیی هاتنی مەس�ح�ان دەکرد کە کوڕی خودا�ە و بۆ ئازادکردنی گەلی ئ�سرائ�ل دێتە سەر زەوی.  

c ٦4 زەبوورەکان ١١٠ :١ و دان�ال 7 :١3 ،١4 .   

d 73 خەڵکی جەل�ل شێوەزار�ان ج�ا بوو لەگەڵ خەڵکی ئۆرشەل�م.  



١٨3٨مەتا ٢٦

کە فەرمووی: »پیێش ئەوەی کەڵەشێر بخوێنێت، سێ جار نکۆڵ�م لێ دەکە�ت.« 
ئ�تر چووە دەرەوە و بەکوڵ گر�ا.

عیسا دەدرێ�ە دەست �پیالتۆس

پی�رانی گەل تەگب�ر�ان کرد کە ٢7  کاتێک ڕۆژبووەوە، هەموو کاه�نانی بااڵ و  ١

ع�سا بکوژن. ٢ جا بەست�انەوە و برد�ان و دا�انە دەست پی�التۆسی فەرمانڕەوا.

یەهوزا خۆی دەکوژێ
3 ئ�نجا �ەهوزا، ئەوەی بە گرتنی دا کە ب�نی ع�سا حوکمی بەسەردا درا، پەش�مان 

بووەوە، سی دراوە ز�وەکەی بۆ کاه�نانی بااڵ و پی�ران گەڕاندەوە و 4 گوتی: »گوناهم 
کرد کە ناپاک�م لە مرۆڤێکی بێتاوان کرد.«

گوت�ان: »بە ئێمە چی؟ خۆت دەزان�ت.«
5 ئەو�ش ز�وەکانی لە پەرستگا فڕێدا و چوو خۆی هەڵواسی.

ن��ە  »دروست  گوت�ان:  و  هەڵگرتەوە  ز�وەکان�ان  دراوە  بااڵ  کاه�نانی  ٦ بەاڵم 

تەگب�ر�ان کرد و  7 ئ�نجا  پەرستگاوە، چونکە نرخی خوێنە.«  ب�خە�نە گەنج�نەی 
کێڵگەی گۆزەکەرەکە�ان بۆ گۆڕستانی بێگانان پیێ کڕی. ٨ لەبەر ئەوە ئەو کێڵگە�ە 
پیێغەمبەر  بەهۆی  ئەوەی  ٩ ئەوسا  خوێن.  کێڵگەی  دەگوترێ  پیێیی  ئەمڕۆش  هەتا 
نەوەی  لەال�ەن  نرخە  ئەم  برد،  ز�وەکە�ان  پارچە  هاتە دی: ]سی  �ەرم�ا گوتراوە، 
وەک  دا،  گۆزەکەرەکە�ان  کێڵگەی  بە  ١٠ ئ�نجا  خەمڵێنرا،  لەسەری  ئ�سرائ�لەوە 

]a.ەزدان فەرمانی پیێدام�

�پیالتۆس �رسیار لە عیسا دەکات
و  پرسی  لێیی  فەرمانڕەواش  ڕاوەستا،  فەرمانڕەوا  پی�التۆسی  لەبەردەم  ١١ ع�ساش 

گوتی: »ئا�ا تۆ پاشای جولەکەی؟«
ع�ساش فەرمووی: »خۆت گوتت.«

١٢ کاتێک کاه�نانی بااڵ و پی�ران سکااڵ�ان لێیی دەکرد، ه�چ وەاڵمی نەدەدا�ەوە. 

دەدەن؟«  لەسەر  شا�ەت�ت  چەند  ن��ە  لێ  گوێت  »ئا�ا  گوت:  پیێیی  ١3 پی�التۆس 

١4 بەاڵم ع�سا تەنانەت بە وشە�ەک�ش وەاڵمی نەدا�ەوە، فەرمانڕەواش زۆر سەرسام 

بوو.

بڕیاری لەخاچدانی عیسا
بەگوێرەی خواستی خەڵکەکە  نەر�ت  کردبوو�ە  فەرمانڕەوا  هەر جەژنێکدا  ١5 لە 

بەناوبانگ�ان هەبوو کە ناوی  ئازاد بکات. ١٦ لەو کاتەدا گ�راوێکی  بەندکراوێک 
باراباس بوو. ١7 لەبەر ئەوە کاتێک کۆببوونەوە، پی�التۆس لێیی پرس�ن: »دەتانەوێت 

a ١٠ زەکەر�ا ١١ :١٢ -١3 و �ەرم�ا ١٩ :١ -١3؛ 3٢ :٦ -٩.   



مەتا ١٨3٩٢7

کێتان بۆ ئازاد بکەم، باراباس �ان ع�سا، ئەوەی پیێیی دەگوترێ مەس�ح؟« ١٨ چونکە 
زانی لەبەر ئ�رە�یی ع�سا�ان بە گرتن دابوو.

١٩ کاتێک پی�التۆس لەسەر کورسی دادوەری دان�شتبوو، ژنەکەی هەواڵی بۆ نارد: 

»ه�چ لەو بێتاوانە مەکە، چونکە ئەمڕۆ لە خەوندا لەبەر ئەو زۆر ئازارم چێژت.«
٢٠ بەاڵم کاه�نانی بااڵ و پی�ران خەڵکەکە�ان جۆشدا کە داوا بکەن باراباس ئازاد 

بکرێ و ع�سا لەناو ببردرێت.
٢١ فەرمانڕەوا وەاڵمی دانەوە: »لەم دووانە کامەتان دەوێ بۆتان ئازاد بکەم؟«

گوت�ان: »باراباس.«
دەگوترێ  پیێیی  ئەوەی  بکەم،  ع�سا  لە  چی  »ئەی  پرس�ن:  لێیی  ٢٢ پی�التۆس 

مەس�ح؟«
هەموو گوت�ان: »با لە خاچ بدرێت!«

٢3 ئەو�ش گوتی: »بۆ؟ چ خراپە�ەکی کردووە؟«

بەاڵم ئەوان ز�اتر هاوار�ان دەکرد: »با لە خاچ بدرێت!«
٢4 پی�التۆس ب�نی سوودی ن��ە و خەر�کە ئاژاوە ڕوودەدات، ئاوی هێنا و لەبەردەم 

خەڵکەکە دەستی شوشت و گوتی: »لە خوێنی ئەمە بێتاوانم! لە ئەستۆی ئێوە�ە!«
٢5 گەل هەموو وەاڵم�ان دا�ەوە: »با خوێنی لە ئەستۆی ئێمە و منداڵمان بێت!«

٢٦ ئەوسا باراباسی بۆ ئازاد کردن، بەاڵم فەرمانی دا کە ع�سا بدرێتە بەر قامچی 

و پاشان لە خاچ بدرێت.

سەربازەکان گاڵ�ە بە عیسا دەکەن
تەواوی  و  برد  فەرمانڕەوا  کۆشکی  بۆ  ع�سا�ان  فەرمانڕەوا  ٢7 سەربازەکانی 

سوور�ان  کەوا�ەکی  و  کردەوە  ٢٨ ڕووت�ان  کۆبوونەوە.  دەوری  لە  سەربازەکان 
لەبەرکرد. ٢٩ هەروەها تاجێک�ان لە دڕک دروستکرد و لە سەر�ان کرد، قام�شێک�ان 
دا�ە دەستی ڕاستی، لەبەردەمی چۆک�ان دادا و گاڵتە�ان پیێ دەکرد و دە�انگوت: 
سەر�اندا  بە  و  برد  قام�شەکە�ان  لێکرد،  3٠ تف�ان  جولەکە!«  پاشای  ئەی  »ساڵو 
کراسەکەی  و  داکەند  لەبەر  کەواکە�ان  پیێکرد،  گاڵتە�ان  ئەوەی  3١ دوای  کێشا. 

خۆ�ان لەبەرکردەوە، برد�ان تاوەکو لە خاچی بدەن.

لەخاچدانی عیسا
3٢ کاتێک دەهاتنە دەرەوە پی�اوێکی کورێن��انa ب�نی ناوی ش�مۆن بوو، ناچار�ان 

دەگوترا  پیێیی  شوێنەی  ئەو  گە�شتنە  33 کە  هەڵبگرێت.  ئەو  خاچەکەی  کرد 
گولگۆسا، کە بە واتای »شوێنی کاسەسەر« دێت، 34 شەرابی تێکەڵ بە تااڵو�ان 
دا�ە ع�سا تاکو ب�خواتەوە، کە تامی کرد نە�و�ست ب�خواتەوە. 35 کە لە خاچ�ان 

a 3٢ کورێن: شارێکی �ۆنانی بووە کە دەکەوێتە ناو واڵتی ل�ب�ای ئێستا.  



١٨4٠مەتا ٢7

دا، بە ت�روپشک جلەکان�ان دابەش کرد. 3٦ ئ�نجا لەوێ دان�شتن و ئێشک�ان بۆ 
گرت. 37 لەژوور سەر�ی�ەوە تاواننامەکەی ئەو�ان دانا کە نووسرابوو:

»ئەمە ع�سا�ە، پاشای جولەکە.«

ئەوەی د�کەش  لە خاچ دا، �ەکێک لەالی ڕاستی و  لەگەڵی  3٨ دوو دز�ش�ان 

لەالی چەپیی. 3٩ ئەوانەی بەوێدا تێدەپەڕ�ن، جنێو�ان پیێیی دەدا و سەر�ان بادەدا 
و 4٠ دە�انگوت: »ئەی ڕووخێنەری پەرستگا و بن�ادنەرەوەی لە سێ ڕۆژدا، خۆت 
شێوە  هەمان  4١ بە  دابەزە!«  خاچەکە  لە  خودای،  کوڕی  تۆ  ئەگەر  بکە!  ڕزگار 
کاه�نانی بااڵ لەگەڵ مامۆستا�انی تەورات و پی�ران گاڵتە�ان پیێدەکرد و دە�انگوت: 
4٢ »خەڵکی د�کەی ڕزگار کرد، بەاڵم ناتوانێ خۆی ڕزگار بکات! ئەگەر پاشای 

بە خودا  43 پشتی  پیێدەهێن�ن!  باوەڕی  دابەزێت،  لە خاچەکە  ئێستا  با  ئ�سرائ�لە، 
بەست، با ئێستا خودا ڕزگاری بکات، ئەگەر ئەمی دەوێت، چونکە گوتی: ”من 

کوڕی خودام.“« 44 دزەکان�ش کە لەگەڵی لە خاچ درابوون قسە�ان پیێ دەگوت.

مردنی عیسا
کێشا.  زەو�دا  هەموو  بەسەر  باڵی  تار�کی   ،bهەتا سێ  aدوازدەوە کاتژمێر  45 لە 

ئێلی،  »]ئێلی،  کرد:  هاواری  بەرز  دەنگێکی  بە  ع�سا  کاتژمێر سێ  4٦ نز�کەی 

 c]لەما شەبەق�انی؟[« کە بە واتای ]خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ هێنام؟
دێت.

47 کاتێک هەندێک لەوانەی لەوێ ڕاوەستابوون گوێی�ان لێیی بوو، گوت�ان: »ئەوە 

بانگی ئەل�اس دەکات!«
ناو  خست��ە  هەڵگرت،  ئ�سفەنجێکی  و  ڕا�کرد  لەوان  �ەکێک  4٨ دەستبەجێ 

سرکەوە و کردی بەسەر قام�شێکەوە و پیێ�دا تاکو ب�خواتەوە، 4٩ بەاڵم ئەوانی د�کە 
گوت�ان: »لێگەڕێ، با بزان�ن ئەل�اس دێت ڕزگاری بکات؟«

5٠ ع�ساش بە دەنگێکی بەرز هاواری کردەوە و گ�انی س�ارد.

5١ لەو کاتەدا پەردەی پەرستگا لە سەرەوە هەتا خوارەوە شەق بوو و بوو بە دوو 

پارچەوە. زەوی لەرزی و بەرد درز�ان برد و 5٢ گۆڕەکان کرانەوە، زۆرێک لە الشەی 
لە  ع�سا،  هەستانەوەی  53 دوای  هەستانەوە.  مردبوون  کە  خودا  پی�رۆزی  گەلی 

گۆڕەکان هاتنە دەرەوە و چوونە ناو شاری پی�رۆز، بۆ زۆر کەس�ش دەرکەوتن.
54 کاتێک سەرپەلەکە و ئەوانەی لەگەڵی پاسەوان�یی ع�سا�ان دەکرد، بوومەلەرزەکە 

و ئەو شتانە�ان ب�نی کە ڕوو�دا، زۆر ترسان و گوت�ان: »بەڕاستی ئەمە کوڕی خودا 
بوو!«

55 زۆر ژن لەوێ بوون، لە دوورەوە تەماشا�ان دەکرد، ئەوانەی لە جەل�لەوە دوای 

a 45 �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  

b 45 �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  

c 4٦ زەبوورەکان ٢٢ :١.   
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ع�سا کەوتبوون و خزمەت�ان دەکرد، 5٦ مر�ەمی مەجدەلی و مر�ەمی دا�کی �اقوب 
و �وسف، لەگەڵ دا�کی کوڕەکانی زەبدی لەنێو�ان بوون.

ناش�نی عیسا
ناوی  هات،  ڕامە  خەڵکی  دەوڵەمەندی  پی�اوێکی  داهات،  ئێوارە  57 کاتێک 

داوای  و  پی�التۆس  الی  بۆ  5٨ چوو  بوو.  ع�سا  قوتابی  خۆی  ئەو  بوو،  �وسف 
5٩ �وسف�ش  ب�درێتێ.  دا  فەرمانی  پی�التۆس  ئ�نجا  لێکرد،  ع�سای  تەرمەکەی 
تەرمەکەی برد و بە کەتانی پاک پیێچای و ٦٠ لەو گۆڕە نوێی�ەی خۆی ناشتی کە 
دەرگای  سەر  کردەوە  گلۆر  گەورەی  بەردێکی  ئ�نجا  هەڵکەنرابوو،  تاشەبەرد  لە 
بوون،  لەوێ  د�کەش  مر�ەمەکەی  و  مەجدەلی  ٦١ مر�ەمی  ڕۆ�شت.  و  گۆڕەکە 

بەرامبەر گۆڕەکە دان�شتبوون.

ئێشکگرتنی گۆڕی عیسا
٦٢ بۆ بە�انی، کە دوای ڕۆژی خۆ ئامادەکردنەa، کاه�نانی بااڵ و فەر�س��ەکان 

لەالی پی�التۆس کۆبوونەوە، ٦3 گوت�ان: »گەورەم، هاتەوە ب�رمان ئەو چەواشەکارە 
بدە  فەرمان  ٦4 جا  هەڵدەستمەوە.“  ڕۆژ  سێ  ”دوای  گوتی:  بوو  ز�ندوو  کاتێک 
ب�دزن،  و  بێن  قوتاب��ەکانی  نەوەک  بکرێت،  پاس  گۆڕەکەی  سێ�ەم  ڕۆژی  هەتا 
لەوەی  دوا�یی  چەواشەی  جا  هەستاوەتەوە.  مردووان  لەنێوان  بڵێن  گەل  بە  ئەوسا 

�ەکەم خراپتر دەبێت.«
٦5 پی�التۆس�ش گوتی: »پاسەوانتان هە�ە، بڕۆن چۆنتان پیێ باشە وا پاسی بکەن.« 

٦٦ ئەوان�ش چوون گۆڕەکە�ان پاس کرد، مۆر�ان لە بەردەکە دا و پاسەوان�ان دانا.

زیندووبوونەوەی عیسا

و ٢٨ مەجدەلی  مر�ەمی  هەفتەدا،  ڕۆژی  �ەکەم  بەرەبە�انی  لە  شەممە   دوای  ١

مر�ەمەکەی د�کە هاتن تەماشای گۆڕەکە بکەن.
٢ لەناکاو بوومەلەرزە�ەکی بەهێز ڕوو�دا، چونکە فر�شتە�ەکی �ەزدان لە ئاسمانەوە 

3 ڕوخساری  دان�شت.  لەسەری  و  کردەوە  گلۆر  بەردەکەی  چوو  خوارەوە،  هاتە 
وەک بروسکە وابوو، جلەکانی وەک بەفر س�یی بوون. 4 پاسەوانەکان لە ترسی ئەو 

لەرز�ن و وەک مردوو�ان لێ هات.
5 بەاڵم فر�شتەکە بە ژنەکانی گوت: »مەترسن، چونکە دەزانم بە شوێن ع�سای 

فەرمووی، هەستاوەتەوە.  ن��ە، هەروەک خۆی  لێرە  ٦ ئەو  دەگەڕێن.  لەخاچدراودا 
قوتاب��ەکانی  بە  بڕۆن و  7 خێرا  لێیی درێژکرابوو.  ئەو شوێنە بکەن کە  وەرن سە�ری 

a ٦٢ ڕۆژی خۆ ئامادەکردن: مەبەست لە ڕۆژی هە�ن��ە کەوا لە کەلتوری جولەکەکاندا ئامادەکاری تێدا دەکرێت بۆ پیێشوازی لە ڕۆژی شەممە، چونکە دروست ن��ە لە 

ڕۆژی شەممەدا ه�چ کارێک بکرێت.  
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لەوێ  جەل�ل،  دەچێتە  ئێوە  پیێش  هەستاوەتەوە،  مردوواندا  لەنێو  ”ئەو  بڵێن: 
دە�ب�نن.“ ئەوەتا پیێم گوتن.«

گەورەوە  خۆش��ەکی  و  ترس  بە  ڕۆ�شتن،  گۆڕەکە  لەالی  خێرا  ژنەکە  ٨ دوو 

٩ ئەوە بوو ع�سا تووش�ان هات و  ڕا�انکرد، بۆ ئەوەی هەواڵ بدەنە قوتاب��ەکانی. 
فەرمووی: »ساڵو!« ئەمان�ش چوونە پیێشەوە، پیێیی ع�سا�ان گرت و کڕنۆش�ان بۆ 
برد. ١٠ ع�سا پیێیی فەرموون: »مەترسن، بڕۆن بە براکانم بڵێن با بچنە جەل�ل، لەوێ 

دەمب�نن.«

قسەی �اسەوانەکان
ناو شار و ئەوەی ڕوو�دابوو  لە پاسەوانەکان هاتنە  ١١ کە دەڕۆ�شتن، هەندێک 

بۆ کاه�نانی بااڵ�ان گێڕا�ەوە. ١٢ ئەوان�ش لەگەڵ پی�ران کۆبوونەوە و ڕاوێژ�ان کرد، 
ز�وێکی زۆر�ان دا�ە سەربازەکان و ١3 گوت�ان: »بڵێن، ”کاتێک ئێمە خەوتبوو�ن، 
قوتاب��ەکانی لە شەودا هاتن و دز�ی�ان.“ ١4 ئەگەر ئەمەش لەالی فەرمانڕەوا ب�سترا، 
ز�وەکە�ان  ١5 ئەوان�ش  دەتان�ارێز�ن.«  گرفت  و  کێشە  لە  و  دەکە�ن  ڕازی  ئەوا 
لەناو جولەکەدا  ئەمڕۆش  ئەم قسە�ە هەتا  ئ�تر  وا�انکرد،  فێرکران،  وەرگرت و چۆن 

باڵو بووەتەوە.

دەرکەوتنی عیسا بۆ قوتابیپیەکان
پیێدابوون.  فەرمانی  ئەو کێوەی ع�سا  بۆ  قوتاب��ەکە چوونە جەل�ل،  �ازدە  ١٦ ئ�تر 

١7 کاتێک ئەو�ان ب�نی کڕنۆش�ان بۆ برد، بەاڵم هەندێک�ان گومان�ان کرد. ١٨ ع�سا 

لێ�ان نز�ک بووەوە و قسەی بۆ کردن: »هەموو دەسەاڵتێکم لە ئاسمان و لەسەر 
زەوی دراوەتێ. ١٩ کەواتە بڕۆن، هەموو نەتەوەکان بکەنە قوتابی، بە ناوی باوک و 
کوڕ و ڕۆحی پی�رۆز لە ئاو�ان هەڵبکێشن، ٢٠ فێر�ان بکەن با کار بکەن بە هەموو 
ئەو شتانەی کە ڕامس�اردوون. دڵن�ابن من هەموو ڕۆژێک لەگەڵتانم، هەتا کۆتا�یی 

زەمان.«
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مزگێنی بە�پێپی نووسینی مەرقۆس
دەرکەوتنی یەحیای کوڕی زەکەریا

ئ�شا�ای ١ پەڕتووکی  ٢ لە  خودا.  کوڕی  مەس�حی  ع�سای  مزگێنی   سەرەتای  ١

پیێغەمبەردا نووسراوە:

  ]من نێردراوی خۆم لەپیێشتەوە دەنێرم،
a]،ئەوەی ڕێگات بۆ ئامادە دەکات   

3 ]کەسێک لە چۆڵەوانی هاوار دەکات و دەڵێت:  
  »ڕێگا بۆ هاتنی �ەزدان ئامادە بکەن،

b]».ڕێچکەکانی بۆ ڕێکبخەن   

 c4 �ەح�ا هات، لە چۆڵەوان�دا خەڵکی لە ئاو هەڵدەکێشا و جاڕی لەئاوهەڵکێشانی

تۆبەکردنی دەدا بۆ گوناه بەخش�ن. 5 خەڵکی هەموو گوندەکانی �ەهود�ا و هەموو 
لە  ئەو  دەستی  لەسەر  و  دەنا  گوناهەکان�اندا  بە  دان�ان  الی،  دەهاتنە  ئۆرشەل�م 
بوو،  وشتر  مووی  لە  �ەح�ا  ٦ جلوبەرگی  هەڵدەکێشران.  ئاو  لە  ئوردون  ڕووباری 
پشتێنێکی چەرم�شی لە ناوقەدی دەبەست، کوللە و هەنگو�نی کێو�یی دەخوارد. 
7 ئەمە پە�امەکەی ئەو بوو: »لەدوای من کەسێک دێت کە زۆر لە من بەتواناترە، 

تەنانەت شا�انی ئەوە ن�م دابنەوێمەوە و قە�تانی پیێاڵوەکانی بۆ بکەمەوە. ٨ من لە 
».dئاوتان هەڵدەکێشم، بەاڵم ئەو لە ڕۆحی پی�رۆزتان هەڵدەکێشێت

لەئاوهەڵکێشانی عیسا
لەسەر  و  جەل�لە  ناوچەی  بە  سەر  کە  هات،  ناس�رەوە  لە  ع�سا  ڕۆژانەدا  ٩ لەو 

ئاوەکە  لە  ع�سا  ١٠ هەرکە  هەڵکێشرا.  ئاو  لە  ئوردون  ڕووباری  لە  �ەح�ا  دەستی 
لەسەری  پی�رۆز�ش وەک کۆترێک  ڕۆحی  بوو،  ئاسمان شەق  ب�نی  دەرەوە،  هاتە 
ن�شتەوە. ١١ دەنگێک�ش لە ئاسمانەوە هات: »تۆ کوڕی خۆشەو�ستمی، بە تۆ زۆر 

دڵشادم.«
١٢ دەستبەجێ ڕۆحی پی�رۆز ع�سای بەرەو چۆڵەوانی برد. ١3 چل ڕۆژ لە چۆڵەوان�دا 

خزمەت�ان  فر�شتەکان�ش  دەکردەوە،  تاقی  شە�تان  بوو،  کێو�دا  ئاژەاڵنی  لەنێوان 
دەکرد.

a ٢ مەالخی 3 :١.   

b 3 ئ�شا�ا 4٠ :3.   

c 4 �ۆنانی: با��سمە ، بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه، وەک )بسم�لکردن(.  

لە گوناه  و  ببێت  ن�شتەجێ  باوەڕدارێکدا  لە هەموو  تاکو  دەنێرێت  پی�رۆز  واتە، ع�سای مەس�ح ڕۆحی  واتای شوشتنی ڕۆحی دێت.  بە  پی�رۆز  لە ڕۆحی  d ٨ هەڵکێشان 

ب�ان�ارێزێت و ڕێنما�ی�ان بکات.  
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عیسا مزگێنی ڕادەگەیەنێت
١4 دوای دەستگ�رکردنی �ەح�ا، ع�سا هاتە جەل�ل و مزگێنی خودای ڕادەگە�اند 

تۆبە  بووەتەوە.  نز�ک  خودا  پاشا�ەتی  و  دی  هاتووەتە  »کاتەکە  ١5 دە�فەرموو:  و 
بکەن، باوەڕ بەم مزگێن��ە بهێنن.«

هەڵبژاردنی قوتابیپیەکان
١٦ کاتێک ع�سا بە کەناری دەر�اچەی جەل�لدا دەڕۆ�شت، ش�مۆن و ئەندراوسی 

پیێیی  ١7 ع�سا  بوون.  ماس�گر  چونکە  دەر�اچەکە،  فڕێدەدا�ە  تۆڕ�ان  ب�نی،  برای 
١٨ دەستبەجێ   ».aمرۆڤ ڕاوکەری  بە  دەتانکەم  بکەون،  دوام  »وەرن  فەرموون: 

تۆڕەکان�ان بەجێهێشت و دوای کەوتن.
ب�نی،  برای  �ۆحەنای  و  زەبدی  کوڕی  �اقوبی  دوورکەوتەوە،  کەمێک  ١٩ ئ�نجا 

لەناو بەلەمێکدا تۆڕەکەی خۆ�ان چاکدەکردەوە. ٢٠ �ەکسەر بانگی کردن، ئەوان�ش 
زەبدی باوک�ان لەگەڵ کرێکاران لەناو بەلەمەکە بەجێهێشت و دوای کەوتن.

دەرکردنی ڕۆحی �پیس
٢١ ئ�نجا ع�سا و شوێنکەوتووانی چوونە شاری کەفەرناحوم. لە ڕۆژی شەممەدا 

لە  ٢٢ خەڵکی  خەڵک.  فێرکردنی  بە  کرد  دەستی  و  کەن�شت  چووە  ع�سا 
فێری دەکردن، نەک  بوون، چونکە وەک دەسەاڵتدارێک  فێرکردنەکەی سەرسام 
پی�سی  ڕۆحی  لێبوو  �ەکێکی  کەن�شتەکە�اندا  ٢3 لە   .bتەورات مامۆستا�انی  وەکو 
تێدابوو، لەپڕ هاواری کرد، ٢4 گوتی: »ع�سای ناس�رە�یی، چ�ت لێمان دەوێت؟ 

هاتووی لەناومان ببە�ت؟ دەزانم تۆ کێ�ت، پی�رۆزەکەی خودا�ت!«
٢٦ ڕۆحە  دەرەوە!«  وەرە  لێیی  بە!  »بێدەنگ  فەرمووی:  و  ڕاخوڕی  لێیی  ٢5 ع�سا 

پی�سەکەش فێیی لە پی�اوەکە هێنا و بە دەنگی بەرز هاواری کرد و لێیی هاتە دەرەوە.
لە �ەکتری: »ئەمە چ��ە؟ فێرکردنێکی  ٢7 هەموو سەرسام بوون و کەوتنە پرس�ار 

دەبن.«  گوێڕا�ەڵی  و  دەدات  پی�سەکان�ش  ڕۆحە  بە  فەرمان  دەسەاڵتەوە!  بە  نوێی�ە 
٢٨ �ەکسەر ناوبانگی ع�سا بە هەموو ناوچەی دەوروبەری جەل�لدا باڵو بووەوە.

چاککردنەوەی خەسووی �ەترۆس
چوونە  بەجێهێشت،  کەن�شتەکە�ان  �ۆحەنا  و  �اقوب  لەگەڵ  ع�سا  ٢٩ کاتێک 

ماڵی ش�مۆن و ئەندراوس. 3٠ خەسووی ش�مۆن لەناو جێگادا کەوتبوو، تای هەبوو، 
خێرا باسی ئەو�ان بۆ ع�سا کرد. 3١ ئەو�ش هات، دەستی گرت و هەڵ�ستاندەوە. 

تا�ەکە بەر�دا و دەستی کرد بە خزمەتکردن�ان.
بۆ دەهێنا  ئەو کەسانە�ان  و  لەپاش ڕۆژئاوابوون، هەموو نەخۆش  ئێوارە�ە  3٢ ئەو 

a ١7 بەدەستهێنانی خەڵک تاکو ببنە قوتابی مەس�ح.  

b ٢٢ مالم.  
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کە ڕۆحی پی�س�ان تێدابوو. 33 هەموو دان�شتووانی شارەکە لەبەر دەرگا کۆبوونەوە، 
ڕۆحی  زۆر  و  چاککردەوە  دەردەوە  جۆرەها  بە  نەخۆشی  زۆر  ژمارە�ەکی  34 ع�سا 

پی�س�شی دەرکرد و نە�هێشت ڕۆحە پی�سەکان بدوێن، چونکە دە�انزانی کێ�ە.

مزگێنیدان لە ناوچەی جەلیل
35 بەرەبە�انی ڕۆژی دواتر کە هێشتا تار�ک بوو، ع�سا هەستا و چووە شوێنێکی 

چۆڵ و لەوێ دەستی کرد بە نوێژکردن. 3٦ ش�مۆن و هاوڕێکانی بە شوێن�دا گەڕان، 
37 کە دۆز�ی�انەوە پیێ�ان گوت: »هەموو خەڵکەکە بەدواتدا دەگەڕێن.«

3٨ ع�سا پیێیی فەرموون: »وەرن، با بڕۆ�ن بۆ دێی�ەکانی دەوروپشت، تاکو لەوێش 

پە�امەکەم ڕابگە�ەنم، چونکە من بۆ ئەمە هاتووم.« 3٩ ئ�نجا ڕۆ�شت و لە هەموو 
جەل�لدا لە کەن�شتەکان�ان پە�امی خودای ڕادەگە�اند و ڕۆحی پی�سی دەردەکرد.

�اکبوونەوە لە گولی
4٠ پی�اوێک هاتە الی ع�سا کە نەخۆشی گولی هەبوو، لێیی پاڕا�ەوە و چۆکی دادا 

و پیێیی گوت: »ئەگەر بتەوێت، دەتوان�ت پاکم بکە�تەوە.«
فەرموو:  پیێیی  و  لێدا  دەستی  و  درێژکرد  بۆ  دەستی  و  سووتا  پیێیی  دڵی  4١ ع�سا 

»دەمەوێت، پاک بەرەوە!« 4٢ دەستبەجێ گول��ەکەی لێبووەوە و پاک بووەوە.
43 دوای ئەوەی کە ع�سا پی�اوەکەی بە توندی ئاگادار کردەوە، دەستبەجێ بەڕێیی 

کرد، 44 پیێیی فەرموو: »ئاگاداربە، ه�چ شتێک بە کەس مەڵێ، بەاڵم بڕۆ خۆت 
فەرمانی کردووە  موسا  قوربان��ەی  ئەو  پاکبوونەوەکەت  بۆ  و  بدە   aپی�شانی کاه�ن
و  جاڕدان  بە  دەستی  و  ڕۆ�شت  ئەو  45 بەاڵم  بۆ�ان.«  شا�ەت��ەک  وەک  ب�کە، 
باڵوکردنەوەی ئەم هەواڵە کرد، لەبەر ئەوە ع�سا نە�توانی بە ئاشکرا بچێتە ناو شار، 
بەڵکو لە دەرەوە لە شوێنە چۆڵەکاندا بوو و خەڵک�ش لە هەموو ال�ەکەوە دەهاتنە 

الی.

چاککردنەوەی ئیفلیجێک

 پاش چەند ڕۆژێک ع�سا هاتەوە بۆ کەفەرناحوم، جا ب�سترا کە لە ماڵەوە�ە. ٢ ١

نەمابوو،  شوێن  بەردەرگاش  لە  شێوە�ەک  بە  کۆبوونەوە،  زۆر  ٢ خەڵکێکی 

ئەو�ش دەستی کرد بە باسکردنی پە�امی خودای بۆ�ان. 3 لەو کاتەدا کابرا�ەکی 
زۆری  بەهۆی  4 بەاڵم  هەڵ�انگرتبوو.  کەس  چوار  بە  الی،  هێنا�ە  ئ�فل�ج�ان 
سەربانی  کردە  گەورە�ان  کونێکی  جا  ببنەوە.  نز�ک  لێیی  نە�انتوانی  خەڵکەکەوە 
ئ�فل�جەکەی  پی�اوە  کە  شۆڕکردەوە  نوێنەکە�ان  و  لێبوو  ع�سای  کە  شوێنەی  ئەو 
لەسەر بوو. 5 کاتێک ع�سا باوەڕی ئەوانی ب�نی، بە ئ�فل�جەکەی فەرموو: »کوڕم، 

گوناهەکانت بەخشران.«

a 44 کاه�ن: پی�اوێکی ئا�ی�نی جولەکە�ە کە هەڵدەستێ بە ئەرکی قوربانی کردن لەناو پەرستگا و فێرکردنی خەڵک.  
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خۆ�اندا  دڵی  لە  دان�شتبوون،  لەوێ  کە  تەورات  مامۆستا�انی  لە  ٦ هەندێک 

گوت�ان: 7 »بۆچی ئەمە بەم شێوە�ە دەدوێت؟ کفر دەکات! بێجگە لە خودا کێ 
دەتوانێت گوناه ببەخشێت؟«

ب�ر  بەو جۆرە  دڵی خۆ�اندا  لە  ئەوان  کە  زانی  ڕۆح��ەوە  لە  ع�سا  ٨ دەستبەجێ 

٩ کام�ان  دەکەنەوە؟  شتانە  لەم  ب�ر  دڵتاندا  لە  »بۆچی  فەرموون:  پیێیی  دەکەنەوە، 
بگوترێت:  �ان  بەخشران،“  ”گوناهەکانت  بگوترێت:  ئ�فل�جەکە  بە  ئاسانترە، 
”هەستە، نوێنەکەت هەڵگرە و بڕۆ“؟ ١٠ بەاڵم بۆ ئەوەی بزانن کوڕی مرۆڤa لەسەر 
١١ »پیێت  فەرموو:  ئ�فل�جەکەی  بە  هە�ە،…«  گوناهبەخش�نی  دەسەاڵتی  زەوی 
�ەکسەر هەستا  ١٢ ئەو�ش  ماڵەوە.«  بڕۆرەوە  و  هەڵگرە  نوێنەکەت  دەڵێم: هەستە، 
و نوێنەکەی هەڵگرت و لەبەرچاوی هەموو�ان چووە دەرەوە. بە شێوە�ەک هەموو 

سەرسام بوون و ستا�شی خودا�ان کرد و گوت�ان: »هەرگ�ز شتی وامان نەب�ن�وە!«

عیسا لێڤی بانگهێشت دەکات
١3 د�سان ع�سا چووە سەر کەناری دەر�اچەکە، خەڵکەکە هەموو لێیی کۆبوونەوە 

و ئەو�ش دەستی کرد بە فێرکردن�ان. ١4 لە کاتی ڕۆ�شتن�دا، لێڤی کوڕی حەلفی 
ب�نی لە شوێنی باجگری دان�شتبوو، پیێیی فەرموو: »دوام بکەوە.« ئەو�ش هەستا و 

دوای کەوت.
گوناهباران  و  باجگران  لە  زۆر  دان�شتبوو،  لێڤی  ماڵی  لە  ع�سا  کاتێکدا  ١5 لە 

بوو  زۆر  ئەوانە  ژمارەی  چونکە  بوون،  خوان  لەسەر  قوتاب��ەکانی  و  ع�سا  لەگەڵ 
ب�ن��ان  کاتێک  بوون،  فەر�سی  کە  تەورات  ١٦ مامۆستا�انی  کەوتبوون.  دوای  کە 
ع�سا وا لەگەڵ گوناهبار و باجگران نان دەخوات، بە قوتاب��ەکانی ئەو�ان گوت: 

»بۆچی لەگەڵ باجگر و گوناهباران نان دەخوات؟«
١7 کە ع�سا گوێیی لەمە بوو، پیێیی فەرموون: »لەشساغ پیێو�ستی بە پز�شک ن��ە، 

بەڵکو نەخۆش. نەهاتووم ڕاستودروستان بانگهێشت بکەم، بەڵکو گوناهباران.«

لەبارەی ڕۆژووەوە
کەسێک  چەند  بوون،  بەڕۆژوو  فەر�س��ەکان  و  �ەح�ا  قوتاب��ەکانی  ١٨ کاتێک 

هاتنە الی ع�سا و لێ�ان پرسی: »بۆچی قوتاب��ەکانی �ەح�ا و قوتابی فەر�س��ەکان 
بەڕۆژوو دەبن، بەاڵم قوتاب��ەکانی تۆ بەڕۆژوو نابن؟«

١٩ ع�ساش پیێیی فەرموون: »ئا�ا بانگهێشتکراوانی زەماوەند دەتوانن بەڕۆژوو بن 

٢٠ بەاڵم  بن.  بەڕۆژوو  ناتوانن  بێت  لەگەڵ�اندا  زاوا  هەتا  لەگەڵ�اندا�ە؟  زاوا  کاتێک 
ڕۆژێک دێت کە زاوا�ان لێ دوور دەخرێتەوە، ئەوسا لەو ڕۆژەدا بەڕۆژوو دەبن.

چونکە  ناکات،  پی�نە  ئاو  نەچووبێتە  کە  پەڕۆ�ەک  بە  کۆن  کراسی  ٢١ »کەس 

پی�نە نوێی�ەکە لە کراسە کۆنەکە ڕادەکێشێت و دڕاو�ی�ەکە خراپتر دەبێت. ٢٢ کەس�ش 

a ١٠ کوڕی مرۆڤ: مەس�ح بەم نازناوە خۆی دەناسێنێت. بڕوانە دان�ال 7 :١3 -١4.   
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شەرابی نوێ ناکاتە ناو مەشکەی کۆنەوە، ئەگ�نا شەرابەکە مەشکەکە دەدڕێنێت، 
شەرابەکە دەڕژێت و مەشکەکەش لەناودەچێت. بەڵکو شەرابی نوێ دەکرێتە ناو 

مەشکەی نوێوە.«

گەورەی ڕۆژی شەممە
بە ڕێگاوە  قوتاب��ەکانی  تێدەپەڕی،  بەناو دەغڵدا  ٢3 لە ڕۆژێکی شەممەدا ع�سا 

دەست�ان کرد بە گوڵەگەنم لێکردنەوە. ٢4 فەر�س��ەکان پیێ�ان گوت: »بڕوانە، بۆچی 
شتێک دەکەن کە لە شەممەدا دروست ن��ە؟«

٢5 ع�ساش وەاڵمی دانەوە: »ئا�ا نەتانخوێندووەتەوە داود چی کرد کاتێک خۆی 

و ئەوانەی لەگەڵی بوون کەوتنە تەنگانە و برس��ان بوو؟ ٢٦ لە سەردەمی ئەب�اتاری 
سەرۆکی کاه�نان، داود چووە ناو ماڵی خودا و نانی تەرخانکراویa خوارد، دا�ە 
کاه�نان  بۆ  بخورێت  ن��ە  دروست  کە  نانەی  ئەو  بوون،  لەگەڵی  کە  ئەوانەش 

نەبێت.«
٢7 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »شەممە بۆ مرۆڤ بەد�هێنراوە، نەک مرۆڤ بۆ شەممە. 

٢٨ کەواتە کوڕی مرۆڤ گەورەی ڕۆژی شەممە�ە.«

چاککردنەوەی نەخۆش لە شەممە

وشک 3 دەستی  لێبوو  پی�اوێکی  لەوێ  کەن�شتێک،  ناو  چووەوە  ع�سا   د�سان  ١

بزانن  ئەوەی  بۆ  بوون چاودێر�ی�ان دەکرد  لەوێ  لەوانەی  ٢ ئ�تر هەندێک  ببوو، 
لە شەممەدا چاکی دەکاتەوە، تاکو سکااڵی لێ بکەن. 3 ع�سا بە پی�اوە دەست 

وشکبووەکەی فەرموو: »لەبەردەم هەمووان ڕابوەستە.«
4 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »ئا�ا لە شەممەدا کاری چاکە دروستە �ان کاری خراپە؟ 

ڕزگارکردنی ژ�ان �ان کوشتن؟« کەچی بێدەنگ بوون.
پی�اوەکەی  بە  بوو،  دڵڕەق��ان خەمبار  لەبەر  دا�ەوە،  لێ�ان  ئاوڕی  تووڕە�ی�ەوە  5 بە 

بووەوە.  چاک  دەستی  و  کرد  درێژی  ئەو�ش  بکە.«  درێژ  »دەستت  فەرموو: 
٦ فەر�س��ەکان هاتنە دەرەوە و �ەکسەر لەگەڵ هێرۆدس��ەکان تەگب�ر�ان کرد چۆن 

ب�کوژن.

خەڵکێکی زۆر دوای عیسا دەکەون
جەل�ل  لە  زۆر  و خەڵکێکی  دەر�اچەکە کشانەوە  بەرەو  قوتاب��ەکانی  و  7 ع�سا 

دوای کەوتن. ٨ کاتێک هەموو ئەو شتانە�ان ب�ست کە دە�کرد، خەڵکێکی زۆر 
و سە�داوە  دەوروبەری سور  و   bئوردون ئەوبەری  ئادوم�ا،  ئۆرشەل�م،  �ەهود�ا،  لە 
بۆ  بکەن،  ئامادە  بۆ  بەلەمێکی  کە  فەرموو  قوتاب��ەکانی  بە  ٩ ئەو�ش  الی.  هاتنە 

a ٢٦ بڕوانە پەراوێزی مەتا ١٢ :4   

b ٨ ڕووباری ئوردون.  
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زۆری  خەڵکێکی  ئەوەی  ١٠ لەبەر  سەر.  نەخەنە  پاڵەپەستۆی  خەڵکەکە  ئەوەی 
چاککردەوە، وای لێهات هەموو دەردەدارەکان بەرەو ڕووی دەهاتن تاکو دەستی 
لێبدەن. ١١ ئەو کەسانەی کە ڕۆحی پی�س�ان تێدابوو، کاتێک دە�انب�نی کڕنۆش�ان 
فەرمانی  توندی  بە  ١٢ ئەو�ش  خودای!«  کوڕی  »تۆ  دەکرد:  هاوار�ان  و  دەبرد  بۆ 

پیێدەدان لەالی کەس باسی نەکەن.

هەڵبژاردنی دوازدە نێردراوەکە
بانگکرد کە خۆی و�ستنی، ئەوان�ش  ١3 ع�سا چووە سەر شاخێک و ئەوانەی 

چوونە الی. ١4 دوازدەی د�اری کرد و ناوی لێنان نێردراوان، تاکو لەگەڵی بن و بۆ 
جاڕدان ب�اننێرێت و ١5 دەسەاڵت�ان هەبێت بۆ دەرکردنی ڕۆحی پی�س.

 ١٦ ئەم دوازدە کەسەی د�اری کرد:

  ش�مۆن کە ناوی لێنا پەترۆس،
لێنان بوانەرگس، واتە کوڕانی   ١7 �اقوبی کوڕی زەبدی و �ۆحەنای برای کە ناوی 

هەورەتر�شقە،
 ١٨ هەروەها ئەندراوس،

  ف�ل��ۆس،
  بەرتۆلماوس،

  مەتا، تۆماس،
  �اقوبی کوڕی حەلفی،

  تەداوس،
  ش�مۆنی کانەویa و

 ١٩ �ەهوزای ئەسخەر�وتی کە ع�سای بە گرتن دا.

عیسا و سەرۆکی ڕۆحە �پیسەکان
٢٠ ع�سا چووە ماڵێک و د�سان خەڵکێکی زۆر�ان لێ کۆبووەوە، بە شێوە�ەک 

ب�گرن، چونکە  هاتن  ب�ست�ان،  ٢١ کاتێک کەسوکاری  بخۆن.  نان  نە�انتوانی  کە 
دە�انگوت: »مێشکی تێکچووە.«

 bبەعل زەبول« گوت�ان:  هاتبوون،  ئۆرشەل�مەوە  لە  کە  تەورات�ش  ٢٢ مامۆستا�انی 

دەستی بەسەردا گرتووە، بە شای ڕۆحە پی�سەکان، ڕۆحی پی�س دەردەکات.«
دەبێت  چۆن  »شە�تان  کردن:  بۆ  قسەی  نموونە  بە  و  کردن  بانگی  ٢3 ع�سا 

شە�تان دەربکات؟ ٢4 ئەگەر شانش�نێک دووبەرەکی تێدابێت، ئەو شانش�نە خۆی 
ڕاناگرێت.  خۆی  ماڵە  ئەو  تێدابێت،  دووبەرەکی  ماڵێک�ش  ٢5 ئەگەر  ڕاناگرێت. 

a ١٨ کانەوی پارتێکی نەتەوە�یی ڕاد�کالی جولەکە بوو، ش�مۆن�ش سەر بەو پارتە بوو. بڕوانە لۆقا ٦ :١5  .  

b ٢٢ بەعل زەبول: بڕوانە مەتا ١٠ :٢5   
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٢٦ ئەگەر شە�تان لە خۆی هەڵگەڕا�ەوە و دووبەرەکی تێکەوت، خۆی ڕاناگرێت، 

و  بەهێز  پی�اوێکی  ماڵی  بچێتە  ناتوانێت  ٢7 کەس�ش  دێت.  پیێ  کۆتا�یی  بەڵکو 
تااڵن  ماڵەکەی  ئ�نجا  نە�بەستێتەوە،  جار  �ەکەم  ئەگەر  بکات،  تااڵن  شتەکانی 
بکات. ٢٨ ڕاست�تان پیێ دەڵێم: هەموو گوناه و کفرکردنێکی مرۆڤ دەبەخشرێت، 
٢٩ بەاڵم ئەوەی سەبارەت بە ڕۆحی پی�رۆز کفر بکات، هەرگ�ز نابەخشرێت، بەڵکو 

بە گوناهێکی هەتاهەتا�ی�ەوە تاوانبارە.«
3٠ ئەمەی فەرموو، چونکە دە�انگوت: »ڕۆحی پی�سی هە�ە.«

دایک و براکانی عیسا
بەدوا�دا.  نارد�ان  و  ڕاوەستان  دەرەوە  لە  هاتن،  ع�سا  براکانی  و  3١ دا�ک 

لە  براکانت  و  دا�ک  »وا  گوت:  پیێ�ان  دان�شتبوون،  دەوروبەری  لە  3٢ خەڵک�ش 

دەرەوە بەدواتدا دەگەڕێن.«
33 وەاڵمی دانەوە و فەرمووی: »دا�ک و براکانم کێن؟«

34 چاوی گێڕا بەسەر ئەوانەی لە دەوروپشتی دان�شتبوون و فەرمووی: »دا�ک و 

برای من ئەمانەن. 35 ئەوەی بە خواستی خودا بکات، خوشک و برا و دا�کمە.«

نموونەی چوار جۆری خاک

 د�سان ع�سا لە کەناری دەر�اچەی جەل�ل دەستی کرد بە فێرکردنی خەڵک، 4 ١

خەڵکێکی ئێجگار زۆر لێیی کۆبووەوە، تاکو وای لێهات چووە ناو بەلەمێکی 
ناو ئاوەکە دان�شێت، هەموو خەڵکەکەش لە نز�ک ئاوەکە لەسەر وشکانی بوون. 
بگرن،  3 »گوێ  فەرموو:  پیێ�انی  فێرکردنەکە�دا  لە  فێرکردن،  زۆر شتی  نموونە  ٢ بە 

جوت�ارێک چووە دەرەوە تۆو بکات. 4 کە تۆوی دەوەشاند، هەندێکی کەوتنە سەر 
ڕێگا، باڵندەش هاتن و خوارد�انن. 5 هەندێک�ش کەوتنە سەر زەو�ی�ەکی بەردەاڵن 
کە خۆڵی کەم بوو، خێرا سەر�ان دەرکرد، چونکە زەو�ی�ەکەی قووڵ نەبوو. ٦ بەاڵم 
7 هەندێک�ش�ان  نەبوو.  ڕەگ�ان  بوون، چونکە  و وشک  ڕۆژ هەڵهات سووتان  کە 
نەدا.  بەرهەم�ان  و  خنکاند�انن  و  بوون  گەورە  دڕکەکان  دڕکان،  نێو  کەوتنە 
٨ هەندێک�ش کەوتنە سەر زەو�ی�ەکی باش، ڕوان و گەشە�ان کرد و بەرهەم�ان دا، 

�ەک بە سی و �ەک بە شەست و �ەک بە سەد.«
٩ ئ�نجا فەرمووی: »ئەوەی گوێیی هە�ە بۆ ب�ستن، با بب�ستێت!«

دوازدە  لەگەڵ  بوون  دەوروپشتی  لە  ئەوانەی  بوو،  تەنها  بە  ع�سا  ١٠ کاتێک 

»نهێنی  فەرموون:  پیێیی  ١١ ئەو�ش  پرسی.  لێ�ان  نموونەکە  دەربارەی  قوتاب��ەکە، 
شانش�نی خودا بە ئێوە دراوە، بەاڵم ئەوانەی لە دەرەوەن هەموو شتێک�ان بە نموونە 

پیێ دەگوترێت، ١٢ بۆ ئەوەی

  »]بە سە�رکردن سە�ر بکەن، بەاڵم نەب�نن،
بە ب�ستن بب�ستن، بەاڵم تێنەگەن،   
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»a]!نەوەک بگەڕێنەوە و ببەخشرێن  

١3 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »ئا�ا لەم نموونە�ە تێنەگە�شتن؟ باشە چۆن لە نموونەکانی 

د�کە تێدەگەن؟ ١4 جوت�ارەکە پە�امی خودا تۆو دەکات. ١5 هەندێک کەس وەکو 
ئەو تۆوانەن کە دەکەونە سەر ڕێگاکە، کە پە�امەکە�ان لێ تۆو دەکرێت، کاتێک 
تۆوکراوە.  تێ�اندا  کە  دەبات  پە�امە  ئەو  و  دێت  شە�تان  دەستبەجێ  دە�ب�ستن 
١٦ ئەوانەی د�کە کە لەسەر بەردەاڵنەکە تۆوکران، ئەوانەن کە پە�امەکە دەب�ستن و 

دەستبەجێ بە خۆش��ەوە وەر�دەگرن، ١7 بەاڵم بۆ ماوە�ەکی کەم دەمێنن، چونکە 
�ەکسەر  دەبن،  چەوسانەوە  و  تەنگانە  تووشی  پە�امەکە  لەبەر  دواتر  ن��ە.  ڕەگ�ان 
دەکەون. ١٨ ئەوانەی د�کە کە لەنێو دڕکەکاندا تۆوکران، ئەمانە ئەوەن کە پە�امەکە 
دەب�ستن، ١٩ بەاڵم خەمی ژ�ان و فر�وخواردنی دەوڵەمەندی و ئارەزووی شتەکانی 
د�کە دێنە ناوەوە و پە�امەکە دەخنکێنن، ئ�تر بێ بەرهەم دەبن. ٢٠ ئەوانەی د�کە 
کە لەسەر زەو�ی�ەکی باش تۆوکران، ئەوانەن کە پە�امەکە دەب�ستن و وەر�دەگرن و 

بەرهەم دەدەن، �ەک بە سی و �ەک بە شەست و �ەک بە سەد.«

نموونەی چرا
تەشت  ژێر  ب�خەنە  تاکو  »ئا�ا خەڵکی چرا هەڵدەکەن  فەرموون:  پیێیی  ٢١ ئ�نجا 

�ان نوێنەوە؟ باشە لەسەر چرادان دا�نانێن؟ ٢٢ چونکە ه�چ شتێکی شاردراوە ن��ە 
ئاشکرا نەبێت و نهێنی ن��ە دەرنەکەوێت. ٢3 ئەگەر �ەکێک گوێیی هە�ە بۆ ب�ستن، 

با بب�ستێت.«

نموونەی �پێوانە
بۆ  ئێوە  پیێوانە�ەی  بەو  دە�ب�ستن.  لەوەی  »وردببنەوە  فەرموون:  پیێیی  ٢4 هەروەها 

ئەوەی  ز�اتر�شتان دەداتێ، ٢5 چونکە  بۆتان دەپیێوێتەوە و  خەڵک دە�ی�ێون، خودا 
لێیی  هەش�ەتی  ئەوەی  تەنانەت  ن��ەتی،  کە  ئەوەش  دەدرێت،  پیێیی  هە�ەتی، 

دەسەنرێتەوە.«

نموونەی گەشەکردنی تۆوێک
٢٦ هەروەها فەرمووی: »شانش�نی خودا لە مرۆڤێک دەچێت تۆو بوەشێنێتە سەر 

و گەشە  دەردەکات  تۆوەکە سەر  ڕۆژ هەڵدەستێت،  و  ٢7 شەو دەخەوێت  زەوی. 
دەکات، ئەو�ش نازانێت چۆن دەبێت. ٢٨ زەوی لە خۆ�ەوە بەرهەم دەدات، �ەکەم 
٢٩ بەاڵم  تەواو.  گەنمی  گوڵەگەنمەکەدا  لە  پاشان  گوڵەگەنم،  ئ�نجا  گ�ا،  جار 
پیێدەگات، دەستبەجێ داسی لێ گ�ر دەکات، چونکە دروێنەی  بەرەکە  کاتێک 

هاتووە.«

a ١٢ ئ�شا�ا ٦ :٩   و ١٠.  
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نموونەی دەنکە خەرتەلە
نموونە�ەک  چ  بە  دەچێت؟  چی  لە  خودا  »شانش�نی  فەرمووی:  3٠ هەروەها 

لەسەر  کاتێک   ،aخەرتەلە�ەکە دەنکە  وەک  خودا  3١ شانش�نی  بکە�نەوە؟  ڕوونی 
تۆو  3٢ کاتێک  بچووکترە.  زەوی  سەر  تۆوەکانی  هەموو  لە  دەکرێت،  تۆو  زەوی 
گەورە  لقی  و  دەبێت  گەورەتر  ڕووەکەکان  هەموو  لە  و  دەکات  دەکرێت، گەشە 
دەردەکات، بە شێوە�ەک باڵندەی ئاسمان دەتوانن لەژێر سێبەر�دا هێالنە بکەن.«

33 هەتا ئەو ئاستەی دە�انتوانی لێیی تێبگەن، ع�سا بە زۆر نموونەی لەو شێوە�ە 

تەنها  بە  نەدەکردن، بەاڵم کاتێک  بۆ  34 بەبێ نموونە قسەی  فێر دەکرد.  خەڵکی 
دەبوو لەگەڵ قوتاب��ەکانی خۆی هەموو واتاکانی بۆ ڕوون دەکردنەوە.

هێمنکردنەوەی ڕەشەبا
ب�ەڕ�نەوە  بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »با  ئێوارە داهات،  35 هەر ئەو ڕۆژە، کاتێک 

ئەوبەر.« 3٦ ئەوان�ش خەڵکەکە�ان بەجێهێشت و هەر بەو شێوە�ەی لەناو بەلەمەکە 
هەڵ�کرد،  توند  ڕەشەبا�ەکی  37 ئ�نجا  بوو.  لەگەڵ  د�کەشی  بەلەمی  برد�ان،  بوو 
شەپۆلەکان بە توندی لە بەلەمەکە�ان دەدا، کە خەر�ک بوو پڕبێت لە ئاو. 3٨ ع�سا 
لە دواوە سەری خستبووە سەر سەر�نێک و خەوتبوو. هەڵ�انساند و پیێ�ان گوت: 

»مامۆستا، بەالتەوە گرنگ ن��ە ئەگەر لەناوبچ�ن؟«
3٩ ئەو�ش هەستا و لە ڕەشەباکەی ڕاخوڕی و بە دەر�اچەکەی فەرموو: »بێدەنگ 

بە! هێمن بە!« ڕەشەباکە وەستا و بووە هێمن��ەکی تەواو.
4٠ ئ�نجا پیێیی فەرموون: »بۆچی ئەوەندە دەترسن؟ هێشتا باوەڕتان ن��ە؟«

و دەر�اش  با  تەنانەت  »ئەمە کێ�ە؟  �ەکتر�ی�ان دەگوت:  بە  و  تۆق�ن  4١ ئەوان�ش 

گوێڕا�ەڵی دەبن!«

دەرکردنی ڕۆحی �پیس

 ئ�نجا گە�شتنە ئەوبەری دەر�اچەکە، بۆ هەرێمی گەراس�ن. ٢ کاتێک ع�سا لە 5 ١

پی�سی  پی�اوێکی تووش بوو ڕۆحی  لەناو گۆڕستان  بەلەمەکە دابەزی، �ەکسەر 
تێدابوو، 3 لەناو گۆڕستاندا دەژ�ا، کەس نە�دەتوانی چ�تر ب�بەستێتەوە، تەنانەت بە 
زنج�ر�ش. 4 زۆر جار بە کۆت و زنج�ر دەبەسترا�ەوە، بەاڵم زنج�رەکانی دەپچڕاند 
ڕۆژ  و  5 شەو  بێت.  زاڵ  بەسەر�دا  نە�دەتوانی  کەس  دەشکاند،  کۆتەکان�شی  و 
بەردەوام لەناو گۆڕستان و لە چ�اکاندا بوو، هاواری دەکرد و بە بەرد لەشی خۆی 

بر�ندار دەکرد.
دەنگێکی  7 بە  برد.  بۆ  کڕنۆشی  و  ڕا�کرد  ب�نی،  ع�سای  دوورەوە  لە  ٦ کاتێک 

بەرز هاواری کرد: »چ�ت لە من دەوێت، ئەی ع�سای کوڕی خودای هەرەبەرز؟ 

a 3١ گ�ا�ەکی �ەک ساڵە�ە و چەند�ن جۆری هە�ە. جۆرێکی لە واڵتی ئ�سرائ�ل هە�ە کە بەرز�ی�ەکەی دەگاتە نز�کەی 3 بۆ 4 مەتر.  
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فەرمووبوو:  پیێیی  ٨ چونکە ع�سا  مەدە!«  ئەشکەنجەم  بە خودا،  دەدەم  سوێندت 
»ئەی ڕۆحی پی�س، لە پی�اوەکە وەرە دەرەوە!«

٩ ئ�نجا لێیی پرسی: »ناوت چ��ە؟«

پاڕا�ەوە  ئێمە زۆر�ن.« ١٠ زۆر�ش لە ع�سا  لێگ�ۆنەa، چونکە  پیێیی گوت: »ناوم 
نە�اننێرێتە دەرەوەی ناوچەکە.

١١ لەوێ ڕانە بەرازێکی گەورە لە قەد شاخەکە دەلەوەڕان، ١٢ ڕۆحە پی�سەکان لە 

پیێدان.  ناو�ان.« ١3 ئەو�ش ڕێیی  با بچ�نە  بەرازەکان،  ناو  پاڕانەوە: »بماننێرە  ع�سا 
نز�کەی  کە  ڕانەکە  ئ�نجا  بەرازەکان،  ناو  چوونە  و  دەرەوە  هاتنە  پی�سەکان  ڕۆحە 
دوو هەزار سەر دەبوون، بە خێرا�یی لە قەدپاڵەکەوە بۆ ناو دەر�اچەکە هەڵدێران و 

خنکان.
١4 بەرازەوانەکان ڕا�انکرد و هەواڵ�ان دا بە شار و گوندەکان. خەڵکەکەش هاتن 

تاکو بب�نن چی ڕوو�داوە. ١5 کاتێک هاتنە الی ع�سا، ب�ن��ان ئەوەی لەشکرێک 
١٦ ئەوانەش کە  ترسان.  ئ�تر  ئاقڵە،  و  پۆشتە�ە  و  دان�شتووە  تێدابوو،  پی�سی  ڕۆحی 
تێدابوو،  پی�سی  ئەو کەسەدا هات کە ڕۆحی  و  بەرازەکان  بەسەر  ب�ن�بوو�ان چی 
ڕووداوەکە�ان بۆ خەڵکەکە گێڕا�ەوە. ١7 ئ�تر دەست�ان بە پاڕانەوە کرد لە ع�سا تاکو 

لە ناوچەکە�ان بڕوات.
تێدابوو،  پی�سی  ڕۆحی  ئەو کەسەی  دەبوو،  بەلەمەکە  ١٨ کاتێک ع�سا سواری 

لێیی پاڕا�ەوە کە لەگەڵی بڕوات. ١٩ ڕێگای نەدا، بەڵکو پیێیی فەرموو: »بگەڕێوە ناو 
ماڵ و کەسوکارەکەت، بۆ�ان بگێڕەوە پەروەردگار چی بۆت کردووە و چۆن بەزە�یی 
پیێتدا هاتەوە.« ٢٠ جا ڕۆ�شت و لە دە شارەکەb دەستی بە جاڕدانی هەموو ئەوە کرد 

کە ع�سا بۆی کردبوو. هەموو سەرسام بوون.

زیندووکردنەوەی کچێک و چاککردنەوەی ژنێک
بوو  دەر�اچەکە  کەناری  لە  هەر  ئەوبەر،  پەڕ�ی�ەوە  بەلەمەکە  بە  ع�سا  ٢١ د�سان 

پیێشەوا�انی کەن�شت هات، ناوی  لێیی کۆبوونەوە. ٢٢ �ەکێک لە  خەڵکێکی زۆر 
�ا�رۆس بوو، کاتێک ع�سای ب�نی، لەبەرپیێیی کەوت و ٢3 زۆر لێیی پاڕا�ەوە: »کچە 
و  بێتەوە  چاک  تاکو  دابنێ  لەسەر  دەستی  وەرە  سەرەمەرگدا�ە،  لە  بچووکەکەم 
بژ�یێت.« ٢4 ع�سا لەگەڵی چوو، خەڵکێکی زۆر دوای کەوت و پاڵەپەستۆ�ان لێ 

دەکرد.
٢5 ژنێک لەوێ بوو کە دوازدە ساڵ خوێنبەربوونی هەبوو. ٢٦ بە دەستی چەند�ن 

بەاڵم  کردبوو،  خۆی  خەرجی  هە�بوو  ئەوەی  چێژتبوو،  زۆری  ئازاری  پز�شک 
بۆ�ە هاتە  ب�ستبوو،  ٢7 باسی ع�سای  ببوو.  بەڵکو خراپتر  نەبوو،  ه�چ سوودێکی 
خۆ�دا  دڵی  لە  ٢٨ چونکە  دا،  کراسەکەی  لە  دەستی  دواوە  لە  و  خەڵکەکە  ناو 

a ٩ لێگ�ۆن: الت�نی، واتە لەشکری ٦٠٠٠ سەربازی.  

b ٢٠ دە شارەکە: د�کاپۆل�س، دەکەوێتە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری ئوردون.  



مەرقۆس ١٨53٦

گوتی: »ئەگەر تەنها دەست لە کراسەکەی بدەم، چاکدەبمەوە.« ٢٩ دەستبەجێ 
لە  کرد  چاکبوونەوە  بە  هەستی  لەش�دا  لە  و  ڕاوەستا  لەبەرڕۆ�شتنەکەی  خوێن 

نەخۆش��ەکەی.
3٠ �ەکسەر ع�ساش زانی هێزێک لێیی هاتە دەرەوە، ئاوڕی لە خەڵکەکە دا�ەوە و 

فەرمووی: »کێ دەستی لە کراسەکەم دا؟«
لێدەکەن،  پاڵەپەستۆت  خەڵکەکە  »دەب�ن�ت  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  3١ قوتاب��ەکانی 

کەچی دەفەرمووی کێ دەستی لێدام؟«
3٢ بەاڵم ع�سا چاوی دەگێڕا، تاکو بزانێت کێ بوو وای کرد. 33 ژنەکەش کە بە 

ڕووداوەکەی خۆی دەزانی، بە ترس و لەرزەوە هات، لەبەردەمی کەوت و هەموو 
تۆی  باوەڕەکەت  »کچم،  فەرموو:  پیێیی  34 ئەو�ش  گوت.  پیێ  ڕاستی  بە  شتێکی 

چاککردەوە، بڕۆ بە سەالمەت و لە نەخۆش��ەکەت چاکببەوە.«
پیێشەوای کەن�شتەوە  ماڵی  لە  35 کاتێک ع�سا قسەی دەکرد، چەند کەسێک 

هاتن و گوت�ان: »کچەکەت مرد، ئ�تر ئەز�ەت مەخەرە بەر مامۆستا.«
فەرموو:  کەن�شتی  پیێشەواکەی  بە  کەوت،  بەرگوێ  ئەوانی  قسەکانی  3٦ ع�سا 

»مەترسە، تەنها باوەڕت هەبێت.«
37 نە�هێشت کەس لەگەڵی بچێت، پەترۆس و �اقوب و �ۆحەنای برای �اقوب 

ش�وەنێکی  و  گر�ان  و  هەرا  ب�نی  کەن�شت،  پیێشەواکەی  ماڵی  3٨ هاتنە  نەبێت. 
کچەکە  دەگر�یێن؟  و  هەراتانە  »بۆچی  فەرموون:  پیێیی  ژوورەوە،  3٩ چووە  زۆرە. 

نەمردووە، بەڵکو نوستووە.« 4٠ بەمە خەڵکەکە پیێیی پیێکەن�ن.
بەاڵم ع�سا هەموو�انی دەرکردە دەرەوە، دا�ک و باوکی منداڵەکەی برد لەگەڵ 
ئەوانەی لەگەڵی بوون و چووە ژوورەوە بۆ ئەو شوێنەی منداڵەکەی لێبوو. 4١ دەستی 
منداڵەکەی گرت و پیێیی فەرموو: »تال�سا، قوم!« کە بە واتای »ک�ژۆڵە، پیێت دەڵێم 
و  هەستا  دەستبەجێ  بوو،  ساڵ  دوازدە  تەمەنی  کە  4٢ کچەکە  دێت.  هەستە!« 
دەستی بە ڕۆ�شتن کرد، جا هەموو�ان زۆر سەرسام بوون. 43 بە توند�ش ڕا�س�اردن 

کەس بەمە نەزانێت و فەرمووی شتێکی بدەنێ با ب�خوات.

ڕەتکردنەوەی عیسا

 ع�سا ئەوێیی بەجێهێشت و گەڕا�ەوە شارەکەی خۆی، قوتاب��ەکان�شی دوای ٦ ١

کەوتن. ٢ کە بووە شەممە، لە کەن�شتدا دەستی کرد بە فێرکردنی خەڵک، زۆر 
لەوانەی گوێی�ان لێیی گرتبوو سەرسام بوون.

ئەم  و  دراوە  پیێیی  دانا�ی�ەی  ئەم  ئەی  بوو؟  لەکوێ  ئەمانەی  »ئەمە  گوت�ان: 
و  مر�ەم  کوڕی  دارتاشەکەی  ئەمە  3 ئەرێ  دەکرێن!  دەستی  لەسەر   aپەرجووانەی
براکەی �اقوب و �وسی و �ەهوزا و ش�مۆن ن��ە؟ خوشکەکانی لێرە لەالمان ن�ن؟« 

ئ�تر ڕەت�ان کردەوە.

a ٢ پەرجوو: موعج�زە.  
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لەنێوان  لە شاری خۆی و  ن��ە،  پیێیی فەرموون: »پیێغەمبەر بێ ڕێز  4 بەاڵم ع�سا 

پەرجووێک  ه�چ  نە�توانی  لەوێدا  5 ئ�تر  نەبێت.«  ماڵی خۆی  و  کەسوکار  و  خزم 
بکات، تەنها چەند نەخۆشێک نەبێت کە دەستی لەسەر دانان و چاک�کردنەوە. 

٦ لە بێباوەڕ�یی ئەوان سەری سوڕما.

عیسا نێردراوەکانی دەنێرێت
ئ�نجا بە گوندەکانی دەوروبەردا دەگەڕا و خەڵکی فێر دەکرد. 7 دوازدە قوتاب��ەکەی 
بانگکرد، دوو دوو دەستی بە ناردن�ان کرد و دەسەاڵتی بەسەر ڕۆحە پی�سەکاندا 

پیێدان.
توورەکە  نە  نان و  نە  لە گۆچانێک،  نەبەن جگە  بۆ ڕێگا ه�چ  ٨ ڕا�س�اردن کە 

لەبەر مەکەن.  ز�ادە  بەاڵم کراسی  بکەن  پیێ  لە  ٩ پیێاڵو  پشتێن،  بەر  بۆ  پارە  نە  و 
ئەوێ  هەتا  بمێننەوە  لەوێ  ماڵێک،  چوونە  شوێنێک  هەر  »لە  فەرموون:  ١٠ پیێیی 

لێ  گوێی�ان  و  نەکردن  لێ  پیێشواز�ی�ان  شوێنێک�ش  هەر  لە  ١١ ئەگەر  بەجێدەهێڵن. 
نەگرتن، لەوێ بڕۆنە دەرەوە و تۆزی پیێتان بتەکێنن، بۆ شا�ەتی لەسەر�ان.«

١٢ ئەوان�ش چوونە دەرەوە و جاڕی تۆبەکردن�ان دا. ١3 ڕۆحی پی�سی زۆر�ان دەرکرد 

و زۆر نەخۆش�ان بە ڕۆن چەورکرد و چاک�ان کردنەوە.

کوش�نی حەزرەتی یەحیا
و  دەنگ�دابووەوە  ع�سا  ناوی  چونکە  ب�ستی،  بارە�ەوە  لەم  پاشا  ١4 هێرۆدسی 

دە�انگوت: »�ەح�ای لەئاوهەڵکێش لەناو مردووان هەستاوەتەوە، لەبەر ئەوە کاری 
پەرجوو لەسەر دەستی ئەو دەکرێت.«

١5 خەڵکی د�کە دە�انگوت: »ئەل�اسە.«

هەندێک�ش دە�انگوت: »پیێغەمبەرێکە، وەک پیێغەمبەرانی سەردەمی کۆن.«
ئەوە  بڕی،  سەرم  ئەوەی  »�ەح�ا�ە،  گوتی:  ب�ستی،  کاتێک  هێرۆدس  ١٦ بەاڵم 

هەستاوەتەوە!«
١7 هێرۆدس لەبەر هێرۆد�ای ژنی ف�ل��ۆسی برای، ئەوەی کە خۆی خواستبووی، 

١٨ لەبەر  ز�ندانەوە،  و خستبوو�ە  کردبوو  پەلبەستی  گرتبوو،  �ەح�ای  و  ناردبووی 
ئەوەی �ەح�ا بە هێرۆدسی دەگوت: »دروست ن��ە براژنەکەت بخواز�ت.« ١٩ ئ�تر 
نە�دەتوانی،  بەاڵم  ب�کوژێت،  دەکرد  حەزی  و  دەبووەوە  لێیی  ڕقی  زۆر  ه�رۆد�ا 
پی�رۆزە،  و  ڕاستودروست  پی�اوێکی  دە�زانی  دەترسا،  �ەح�ا  لە  هێرۆدس  ٢٠ چونکە 

لێ  زۆر دەشێوا، حەز�شی دەکرد گوێیی  لێ دەگرت  دە�ی�اراست. کاتێک گوێیی 
بگرێت.

٢١ لە کۆتا�ی�دا دەرفەتێک ڕێککەوت. هێرۆدس لە جەژنی لەدا�کبوون�دا خوانێکی 

بۆ گەورە پی�اوان و فەرماندەکانی و پی�او ماقواڵنی جەل�ل سازکرد. ٢٢ کچی ه�رۆد�ا 
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لەگەڵی  کە  کرد  دڵخۆش  ئەوانەی  و  هێرۆدس  جا  کرد.  سەمای  و  ژوورەوە  هاتە 
پاڵ�اندابووەوە.

دەتدەمێ.«  بکە،  داوا  منی  لە  دەتەوێت  »ئەوەی  گوت:  کچەکەی  بە  پاشا 
ن�وەی  ئەگەر  دەتدەمێ،  بکە�ت  داوا  لێ  »هەرچ�م  خوارد:  بۆ  ٢3 سوێند�شی 

شانش�نەکەشم بێت.«
٢4 ئەو�ش چووە دەرەوە و بە دا�کی گوت: »داوای چی بکەم؟«

گوتی: »سەری �ەح�ای لەئاوهەڵکێش.«
گوتی:  و  کرد  داوای  پاشا،  الی  بۆ  ژوورەوە  هاتە  پەلە  بە  و  ٢5 دەستبەجێ 

»دەمەوێت ئێستا سەری �ەح�ای لەئاوهەڵکێشم لەسەر س�ن��ەک بدە�تێ.«
٢٦ پاشا زۆر دڵگران بوو. بەاڵم لەبەر سوێندەکەی و ئەوانەی لەگەڵی لەسەر خوان 

بوون، نە�و�ست ڕەتی بکاتەوە. ٢7 پاشا �ەکسەر جەالدی نارد و فەرمانی دا سەری 
بهێنێت. ئەو�ش چوو و لە ز�ندان سەری پەڕاند، ٢٨ لەسەر س�ن��ەک سەری ئەوی 
هێنا و دا�ە کچەکە، کچەش دای بە دا�کی. ٢٩ قوتاب��ەکانی �ەح�ا ب�ست�ان، هاتن 

تەرمەکە�ان هەڵگرت و لە گۆڕێکدا ناشت�ان.

تێرکردنی �پێنج هەزار کەس
3٠ نێردراوان لە ع�سا کۆبوونەوە و هەموو ئەو کارە و فێرکردنانە�ان بۆ گێڕا�ەوە کە 

کردبوو�ان. 3١ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »هەر خۆتان وەرنە شوێنێکی چۆڵ کەمێک 
نان  بوون، دەرفەتی  زۆر  ئەوانەی دەهاتن و دەچوون  ئەوەی  لەبەر  بدەن.«  پشوو 

خواردن�ان نەبوو.
زۆر  خەڵکێکی  33 بەاڵم  چۆڵ.  شوێنێکی  چوونە  بەلەم  بە  خۆ�ان  هەر  3٢ ئ�تر 

ئەوان�ان لە کاتی ڕۆ�شتندا ب�نی و ناس�اننەوە، لە هەموو شارەکانەوە پیێکەوە بە پیێ 
دابەزی،  بەلەمەکە  لە  ع�سا  34 کاتێک  کەوتن.  پیێش�ان  و  ڕا�اندەکرد  ئەوێ  بەرەو 
شوان  بێ  مەڕی  وەک  چونکە  سووتا،  پیێ�ان  دڵی  و  ب�نی  بێشوماری  خەڵکێکی 

وابوون، هەر بۆ�ە دەستی کرد بە فێرکردن�ان بە زۆر شت.
35 کاتێک درەنگ داهات، قوتاب��ەکانی هاتنە الی و گوت�ان: »ئەم شوێنە چۆڵە 

گوندانەی  و  کێڵگە  ئەم  بچنە  تاکو  بکە،  3٦ بەڕێی�ان  درەنگە.  کات�ش  ئێستا  و 
دەوروبەر خواردن بۆ خۆ�ان بکڕن.«

37 بەاڵم وەاڵمی دانەوە: »ئێوە شتێک�ان بدەنێ با ب�خۆن.«

ب�اندە�نێ،  و  بکڕ�ن  بۆ  نان�ان   aد�نار با�یی دوو سەد  بچ�ن  »ئا�ا  پیێ�ان گوت: 
تاکو ب�خۆن؟«

3٨ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »بڕۆن بزانن چەند نانتان هە�ە.«

کە زان��ان گوت�ان: »پیێنج نان و دوو ماسی.«
3٩ ئ�نجا فەرمانی پیێدان خەڵکەکە کۆمەڵ کۆمەڵ لەسەر سەوزە گ�ا دابن�شێنن. 

a 37 �ەک د�نار کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  
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دوو  و  نانەکە  پیێنج  4١ ئ�نجا  پەنجا.  پەنجا  و  سەد  سەد  دان�شتن،  کۆمەڵ  4٠ بە 

ماس��ەکەی هەڵگرت و تەماشای ئاسمانی کرد، سوپاسی کرد و نانەکانی لەتکرد 
و دا�ە قوتاب��ەکانی تاکو لەبەردەم�ان دا�بنێن، دوو ماس��ەکەشی بەسەر هەموو�ان 
لە  پڕ  سەبەتەی  دوازدە  43 پاشان  بوون.  تێر  و  خوارد�ان  4٢ هەموو  کرد.  دابەش 
پی�او  هەزار  پیێنج  خوارد  نانەکە�ان  لە  44 ئەوانەی  هەڵگرتەوە.  ماس��ان  و  پەلکەنان 

بوون.

عیسا بەسەر ئاودا دەڕوات
45 دەستبەجێ ع�سا قوتاب��ەکانی ناچار کرد سواری بەلەمەکە بن و پیێشی بکەون 

بۆ ئەوبەری دەر�اچەکە، بۆ شارۆچکەی بێت سە�دا، هەتا خۆی خەڵکەکە بەڕێ 
دەکات. 4٦ دوای بەڕێکردن�ان، بۆ نوێژکردن چووە سەر شاخ.

تەنها  بە  بوو، ع�ساش  دەر�اچەکە  لەناوەڕاستی  بەلەمەکە  داهات،  ئێوارە  47 کە 

ماندوو  لێدانەوە  سەوڵ  بەهۆی  قوتاب��ەکانی  ب�نی  4٨ کە  بوو.  وشکانی  لەسەر 
بوون، چونکە ئاراستەی ڕەشەباکە پیێچەوانە بوو، لە بەرەبە�ان هاتە ال�ان، بەسەر 
بەسەر  ب�ن��ان  کاتێک  4٩ بەاڵم  تێب�ەڕێت.  لێ�ان  و�ستی  و  ڕۆ�شت  دەر�اچەکەدا 
هەموو  5٠ چونکە  هاوار�ان کرد،  دێوەزمە�ە، جا  وا�انزانی  دەڕوات،  دەر�اچەکەدا 

ب�ن��ان و پەشۆکان.
منم. مەترسن.«  ئەوە  بێ!  بەرز  لەگەڵ کردن: »ورەتان  ئەو دەستبەجێ قسەی 
5١ ئ�نجا بۆ ال�ان سەرکەوتە ناو بەلەمەکە و ڕەشەباکە وەستا. جا بە تەواوی سەرسام 

بوون، 5٢ لەبەر ئەوەی لە پەرجووی نانەکان تێنەگە�شتن؛ دڵ�ان هەر ڕەق بوو.

عیسا نەخۆشی دیکە چاک دەکاتەوە
و  جەن�سارەت  خاکی  هاتنە  ئەوبەر،  پەڕ�نەوە  قوتاب��ەکانی  و  ع�سا  53 کاتێک 

لەنگەر�ان گرت. 54 کاتێک لە بەلەمەکە دابەز�ن، خەڵک ع�سا�ان ناس��ەوە. 55 بە 
پەلە ڕۆ�شتن و دەست�ان کرد بە هێنانی نەخۆشەکان�ان بەسەر نوێنەکان�انەوە بۆ هەر 
شوێنێک کە دە�انب�ست ع�سای لێ�ە. 5٦ بۆ هەر شوێنێک دەچوون، گوند، شار، 
کێڵگە، خەڵک نەخۆشەکان�ان لە بازاڕ دادەنا و لێیی دەپاڕانەوە کە تەنها دەست لە 

چمکی کراسەکەی بدەن. جا هەموو ئەوانەی دەست�ان لێیی دەدا چاکدەبوونەوە.

سەر�پێچیکردنی ڕاسپاردەی خودا

هاتبوون 7 ئۆرشەل�مەوە  لە  کە  تەورات  مامۆستا�انی  لە  هەندێک  و   فەر�سی  ١

پی�س  دەستی  بە  قوتاب��ەکانی  لە  هەندێک  ٢ ب�ن��ان  کۆبوونەوە.  ع�سا  لەالی 
نان دەخۆن، واتە بێ دەست شوشتن، 3 چونکە فەر�سی و هەموو جولەکەکان نان 
نەر�تی  بە  بوون  پە�وەست  ئەوەی  لەبەر  نەشۆن،  باشی دەست�ان  بە  ئەگەر  ناخۆن 
زۆر  نەشۆن.  خۆ�ان  هەتا  ناخۆن  نان  دێنەوە  بازاڕ  لە  کاتێک  4 هەروەها  پی�رانەوە، 
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دابونەر�تی د�کەش هە�ە کە جێبەجێیی دەکەن، وەکو شوشتنی کاسە و چاپەست 
و دۆلکەی مس.

قوتاب��ەکانت  »بۆچی  پرسی:  ع�سا�ان  لە  تەورات�ش  مامۆستا�انی  و  5 فەر�سی 

لەسەر نەر�تی پی�ران ناڕۆن و بە دەستی پی�س نان دەخۆن؟«
٦ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ئ�شا�ای پیێغەمبەر سەبارەت بە ئێوەی دووڕوو پیێشب�نی 

باشی کردووە، وەک نووسراوە:

  »]ئەم گەلە هەر بە دەم ڕێزم لێ دەگرن،
بەاڵم دڵ�ان لێم دوورە.   
7 بەخۆڕا�یی دەم�ەرستن،  

a].تەنها ڕاس�اردەی مرۆڤانە فێری خەڵک دەکەن   

٨ ئێوە ڕاس�اردەی خوداتان پشتگوێ خستووە و دەستتان بە نەر�تی مرۆڤەوە گرتووە.«

ئەوەی  بۆ  دەکەنەوە،  ڕەت  خودا  ڕاس�اردەی  »باش  فەرموون:  پیێیی  ٩ د�سان 

و  دا�ک  ]ڕێزی  گوتوو�ەتی:  موسا  ١٠ ئەوەتا  بکەن.  خۆتان  نەر�تی  لە  پارێزگاری 
 c].ئەوەی نەفرەت لە دا�کی �ان باوکی بکات، دەبێت بکوژرێت[ ،b]باوکتان بگرن
١١ بەاڵم ئێوە دەڵێن: ”ئەگەر �ەکێک بە دا�ک �ان باوکی بڵێت: ئەوەی لە منەوە 

سوودت لێیی وەردەگرت، دە�کەمە قوربانی،“ کە د�ار�ی�ە بۆ خودا، ١٢ ئ�تر نا�ەڵن 
ه�چ شتێک بۆ دا�ک �ان باوکی بکات. ١3 بەو نەر�تەتان کە لە �ەکتری وەردەگرن، 
دەسەاڵتی ڕاس�اردەی خودا ڕەت دەکەنەوە. زۆر شتی د�کەی وەک ئەمە دەکەن.«

ئەوەی مرۆڤ گاڵو دەکات
١4 د�سان ع�سا خەڵکەکەی بانگکرد و پیێیی فەرموون: »هەموو گوێم لێ بگرن 

بەاڵم  بکات.  گاڵوی  و  ناوی  بێتە  مرۆڤەوە  دەرەوەی  لە  ن��ە  ١5 شت  تێبگەن.  و 
ئەوەی لە مرۆڤەوە دێتە دەرەوە، ئەوە مرۆڤ گاڵو دەکات. ١٦ ⌞ئەوەی گوێیی هە�ە 

بۆ ب�ستن با گوێ بگرێت.⌞«
نموونەکە  بۆ  قوتاب��ەکانی  ماڵەوە،  هاتە  و  بەجێهێشت  خەڵکەکەی  ١7 کاتێک 

کە  تێناگەن  ئا�ا  تێنەگە�شتوون؟  ئێوەش  »ئا�ا  فەرموون:  ١٨ پیێیی  لێکرد.  پرس�ار�ان 
هەرچی لە دەرەوەی مرۆڤەوە دێتە ناو�ەوە ناتوانێت گاڵوی بکات؟ ١٩ چونکە ناچێتە 
دڵ��ەوە، بەڵکو سکی، پاشان دەچێتە دەرەوەی جەستەی.« بەمەش ڕا�گە�اند کە 

هەموو خواردنێک پاکە.
٢٠ ئ�نجا فەرمووی: »ئەوەی لە مرۆڤ دەردەچێت، ئەوە�ە مرۆڤ گاڵو دەکات، 

٢١ چونکە لە ناوەوە، لە دڵی مرۆڤەوە، ب�ری خراپ دەردەچێت: بەدڕەوشتی، دزی، 

بەڕەاڵ�یی،  هەڵخەڵەتاندن،  خراپەکاری،  چاوچنۆکی،  ٢٢ داوێن��سی،  کوشتن، 
a 7 ئ�شا�ا ٢٩ :١3.   

b ١٠ دەرچوون 3٠ :١٢ و دواوتار 5 :١٦.   

c ١٠ دەرچوون ٢١ :١7 و لێڤ��ەکان ٢٠ :٩.   
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مرۆڤەوە  ناخی  لە  خراپانە  ئەم  ٢3 هەموو  گێلی.  لووتبەرزی،  کفر،  چاوپی�سی، 
دەردەچن و گاڵوی دەکەن.«

باوەڕی ژنێکی کەنعانی
٢4 ع�سا ئەوێیی بەجێهێشت و چوو بۆ هەرێمی سور. چووە ماڵێک و نە�و�ست 

ئەوەی ژنێک کچەکەی  ٢5 لەبەر  نە�توانی خۆی بشارێتەوە.  بەاڵم  بزانێت،  کەس 
لەبەرپیێیی  و  هات  �ەکسەر  ب�ست  ئەوی  هەواڵی  کاتێک  تێدابوو،  پی�سی  ڕۆحی 
لێکرد  داوای  بوو،  سور�ا  ف�ن�ک�ای  ڕەگەزی  لە  بوو،  �ۆنانی  ٢٦ ژنەکەش  کەوت. 

ڕۆحە پی�سەکە لە کچەکەی دەربکات.
٢7 ئەو�ش پیێیی فەرموو: »جارێ با مندااڵن تێر بن، چونکە ناشێت نانی مندااڵن 

ببڕدرێت و فڕێبدرێت بۆ سەگ.«
پاشماوەی  لە  خواندا  لەژێر  سەگ�ش  »گەورەم!  دا�ەوە:  وەاڵمی  ژنەکە  ٢٨ بەاڵم 

مندااڵن دەخوات.«
٢٩ پیێیی فەرموو: »لەبەر ئەم قسە�ە، بڕۆ، ڕۆحە پی�سەکە لە کچەکەت دەرچوو.«

3٠ کاتێک ژنەکە گەڕا�ەوە ماڵەوە، ب�نی منداڵەکە لەسەر جێگاکەی پاڵکەوتووە و 

ڕۆحە پی�سەکەی لێ دەرچووبوو.

چاکبوونەوەی کەڕوالڵێک
دەر�اچەی  بەرەو  سە�دادا  بە  و  بەجێهێشت  سوری  هەرێمی  ع�سا  3١ ئ�نجا 

لێیی  و  هێنا  بۆ  الڵەپەتە�ان  3٢ کەڕێکی  شارەکەدا.  دە  هەرێمی  بە  هات،  جەل�ل 
پاڕانەوە دەستی لەسەر دابنێت.

گوێیی  ناو  خستە  پەنجەکانی  خەڵکەکە،  لە  دوور  ال�ەکەوە،  برد�ی�ە  33 ع�سا 

کابراوە و تفی دا بە دەستی خۆی و پاشان دەستی لە زمانی دا. 34 چاوی بەرەو 
پیێیی فەرموو: »ئێففەسا!« واتە  لە ناخەوە ئاهێکی هەڵکێشا و  ئاسمان هەڵبڕی و 
ڕەوانی  بە  و  شلبووەوە  زمانی  گرێیی  و  کرانەوە  گوێی�ەکانی  35 دەستبەجێ  بکرێوە. 

قسەی کرد.
3٦ ئ�نجا ڕا�س�اردن بە کەس نەڵێن، بەاڵم چەند ڕا�دەس�اردن ئەوان ز�اتر باڵو�ان 

دەکردەوە. 37 زۆر سەرسام بوون و دە�انگوت: »هەموو شتێکی بە باشی کردووە! وا 
دەکات کەڕ بب�ستێت و الڵ قسە بکات.«

تێرکردنی چوار هەزار کەس

 لەو ڕۆژانەدا کۆمەڵە خەڵکێکی زۆری د�کە کۆبوونەوە. لەبەر ئەوەی ه�چ�ان ٨ ١

نەبوو ب�خۆن، ع�سا قوتاب��ەکانی بانگکرد و پیێیی فەرموون: ٢ »دڵم بەو خەڵکە 
دەسووتێت، ئەوە سێ ڕۆژە لەگەڵمدان و ه�چ�ان ن��ە ب�خۆن. 3 ئەگەر بە برس�ێتی 

ب�اننێرمەوە ماڵ، لە ڕێگا بڕ ناکەن، هەندێک�ش�ان لە دوورەوە هاتوون.«
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ئەمانە  نانی  چۆڵەوان��ە  لەم  دەتوانێت  »کێ  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  4 قوتاب��ەکانی 

بدات؟«
5 لێیی پرس�ن: »چەند نانتان پیێ�ە؟«

گوت�ان: »حەوت.«
و  وەرگرت  نانەکەی  دان�شن. حەوت  زەوی  لەسەر  دا خەڵکەکە  فەرمانی  ٦ ئ�تر 

سوپاسی خودای کرد و لەتی کردن و دا�ە قوتاب��ەکان تاکو دابەشی بکەن، ئەوان�ش 
بەسەر خەڵکەکەدا دابەش�ان کرد. 7 چەند ماس��ەکی بچووک�ش�ان پیێبوو، سوپاسی 
تێربوون،  و  خوارد�ان  ٨ ئ�تر  بکرێت.  دابەش  ئەمەش  با  فەرمووی  و  کرد  خودای 
ئامادەبوون  ئەوانەی  ٩ ژمارەی  کۆکردەوە.  پەلکەنان�ان  پڕ  سەبەتەی  دوا�یی حەوت 
نز�کەی چوار هەزار کەس دەبوون. دوای ئەوەی کە ع�سا خەڵکەکەی بەڕێکرد، 

١٠ �ەکسەر لەگەڵ قوتاب��ەکانی سواری بەلەم بوو و هاتە ناوچەی دەلمانووسە.

داواکردنی نیشانەی ئاسمانی
بۆ  هەروەها  کرد،  مشتومڕ  بە  دەست�ان  ع�سا  لەگەڵ  و  هاتن  ١١ فەر�س��ەکان 

ئەوەی تاقی بکەنەوە، داوای ن�شانە�ەکی ئاسمان��ان لێیی کرد. ١٢ ع�سا لە ناخەوە 
ئاهێکی هەڵکێشا و فەرمووی: »بۆچی ئەم نەوە�ە داوای ن�شانە دەکات؟ ڕاست�تان 
نادرێتە ئەم نەوە�ە.« ١3 ئ�نجا بەجێیی هێشتن. دووبارە سواری  پیێ دەڵێم: ن�شانە 

بەلەمەکە بوو و پەڕ�ی�ەوە ئەوبەر.

هەویرترشی فەریسی و هێرۆدس
بەلەمەکەدا  لە  بهێنن،  نان  خۆ�ان  لەگەڵ  چووبوو  لەب�ر�ان  ١4 قوتاب��ەکان 

هەو�رترشی  ئاگاداری  »ور�ابن،  ڕا�س�اردن:  ١5 ع�سا  پیێبوو.  نان�ان  �ەک  تەنها 
فەر�س��ەکان و هەو�رترشی هێرۆدس بن.«

١٦ لەناو خۆ�اندا بە �ەکتر�ان گوت: »لەبەر ئەوەی نانمان پیێ ن��ە.«

١7 ع�سا کە بەمەی دەزانی، پیێیی فەرموون: »بۆ باسی ئەوە دەکەن کە نانتان پیێ 

ن��ە؟ ئا�ا هێشتا ناب�نن و تێناگەن؟ ئا�ا هەتا ئێستا دڵتان هەر ڕەقە؟ ١٨ خۆ چاوتان 
پیێنج  نا�ەتەوە؟ ١٩ کاتێک  ب�رتان  ناب�ستن؟ هەروەها  ناب�نن، گوێتان هە�ە،  هە�ە، 
نانەکەم بۆ پیێنج هەزارەکە لەتکرد، چەند سەبەتەی پڕ لە پەلکەنانتان هەڵگرتەوە؟«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »دوازدە.«
لە  پڕ  هەزار کەسەکە، چەند سەبەتەی  بۆ چوار  نانەکە  کاتی حەوت  ٢٠ »ئەی 

پەلکەنانتان هەڵگرتەوە؟«
وەاڵم�ان دا�ەوە: »حەوت.«

٢١ ئ�نجا پیێیی فەرموون: »هێشتا تێناگەن؟«
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چاکبوونەوەی کەسێکی نابینا
٢٢ کاتێک ع�سا و قوتاب��ەکانی هاتنە بێت سە�دا، کەسێکی ناب�نا�ان هێنا�ە الی 

ع�سا و لێیی پاڕانەوە دەستی لێ بدات. ٢3 ئەو�ش دەستی ناب�ناکەی گرت، برد�ی�ە 
دەرەوەی دێی�ەکە و تفی لەسەر چاوی دا و دەستی لەسەر دانا و لێیی پرسی: »ه�چ 

دەب�ن�ت؟«
درەخت  وەک  دەب�نم  »خەڵک  گوتی:  و  کرد  دەوروبەری  سە�ری  ٢4 پی�اوەکە 

دەڕۆن.«
بووەوە و  تێبڕی و چاک  ٢5 د�سان ع�سا دەستی خستەوە سەر چاوی، چاوی 

هەموو شتێکی بە ڕوونی ب�نی. ٢٦ ئ�نجا بۆ ماڵی خۆی ڕەوانەی کردەوە و فەرمووی: 
»جارێ مەڕۆ بۆ ناو دێ.«

�ەترۆس دان بەوەدا دەنێت کە عیسا مەسیحەکەیە
٢7 ع�سا و قوتاب��ەکانی بەرەو گوندەکانی قە�سەر�ی�ەی ف�ل��ۆس بەڕێکەوتن، لە 

ڕێگا لە قوتاب��ەکانی پرسی: »خەڵکی دەڵێن من کێم؟«
٢٨ وەاڵم�ان دا�ەوە: »هەندێک دەڵێن �ەح�ای لەئاوهەڵکێش، هەندێک�ش دەڵێن 

ئەل�اس، هەندێکی د�کەش دەڵێن �ەکێک لە پیێغەمبەران.«
٢٩ لێیی پرس�ن: »ئەی ئێوە دەڵێن من کێم؟«

».aپەترۆس وەاڵمی دا�ەوە: »تۆ مەس�حەکە�ت
3٠ جا ئاگاداری کردنەوە لەالی کەس باسی نەکەن.

یەکەم باسی مردنی عیسا
3١ ئ�نجا دەستی کرد بە فێرکردن�ان کە کوڕی مرۆڤ دەبێت زۆر ئازار بچێژێت، 

و دوای  بکەنەوە، بکوژرێت  ڕەتی  تەورات  مامۆستا�انی  و  بااڵ  و کاه�نانی  پی�ران 
سێ ڕۆژ هەستێتەوە. 3٢ ع�سا قسەکەی ئەوەندە بە ئاشکرا کرد کە پەترۆس هێنا�ە 

ئەم الوە و دەستی کرد بە سەرزەنشتکردنی.
33 بەاڵم ع�سا ئاوڕی دا�ەوە و سە�ری قوتاب��ەکانی کرد، سەرزەنشتی پەترۆسی 

خودا�ی�ەکان  شتە  لە  ب�ر  تۆ  شە�تان!  ئەی  الچۆ،  »لەبەرچاوم  فەرمووی:  و  کرد 
ناکە�تەوە، بەڵکو شتی مرۆڤانە.«

خۆ ئامادە کردن بۆ مردن
»ئەگەر کەسێک  فەرموون:  پیێیی  و  بانگکرد  قوتاب��ەکانی  و  34 ئ�نجا خەڵکەکە 

دە�ەوێت ببێتە قوتابی من، با نکۆڵی لە خۆی بکات و خاچەکەی هەڵبگرێت و 
دوام بکەوێت. 35 ئەوەی ب�ەوێت ژ�انی خۆی ڕزگار بکات، دە�دۆڕێنێت، بەاڵم 

a ٢٩ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  
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دەکات.  ڕزگاری  بدۆڕێنێت،  خۆی  ژ�انی  مزگێن��ەکەم  و  من  پیێناوی  لە  ئەوەی 
بدۆڕێنێت؟  خۆی  و  بباتەوە  ج�هان  هەموو  ئەگەر  دێت  مرۆڤ  بەکەڵکی  3٦ چی 

37 �ان کەسێک لە بەرامبەر ژ�ان�دا چ بەها�ەک دەدات؟ 3٨ ئەوەی لەالی ئەم نەوە 

داوێن��س و گوناهبارە شەرمی بە من و بە وتەکانم بێت، کوڕی مرۆڤ�ش شەرمی 
پیێیی دەبێت، کاتێک بە شکۆمەندی باوک�ەوە لەگەڵ فر�شتە پی�رۆزەکاندا دێتەوە.«

شێوە گۆڕانی عیسا

 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: هەندێک لەوانەی لێرە ڕاوەستاون، ٩ ١

مردن ناچێژن هەتا شانش�نی خودا نەب�نن بە هێزەوە دێت.«
٢ دوای شەش ڕۆژ، ع�سا بە تەنها پەترۆس و �اقوب و �ۆحەنای لەگەڵ خۆی برد 

و بۆ سەر چ�ا�ەکی بەرز ڕێبەر�یی کردن. پاشان لەپیێش�ان شێوەی گۆڕا. 3 جلەکانی 
بتوانێت  ج�هاندا  لە  هەرکەسێک  کە  لەوەی  س��تر  بر�سکەدار،  س���ەکی  بووە 

ب�کات. 4 ئ�نجا ئەل�اس و موسا�ان بۆ دەرکەوت، لەگەڵ ع�سادا کەوتنە گفتوگۆ.
کەپر  سێ  با  ب�ن،  لێرە  باشە  پیێمان  »ڕابی،  گوت:  ع�سای  بە  5 پەترۆس�ش 

دروستبکە�ن، �ەکێک بۆ تۆ و �ەکێک بۆ موسا و �ەکێک�ش بۆ ئەل�اس.« ٦ نە�دەزانی 
چی دەڵێت، چونکە تۆق�بوون.

هات:  هەورەکەوە  لە  دەنگێک  کێشا،  بەسەر�اندا  باڵی  و  هات  7 هەورێک�ش 

»ئەمە کوڕی خۆشەو�ستمە، گوێیی لێ بگرن!«
لەگەڵ  کەس�ان  ز�اتر  ع�سا  لە  کرد،  دەوروپشت�ان  سە�ری  لەناکاو  ٨ کاتێک 

خۆ�ان نەب�نی.
بە  ب�ن��ان  ئەوەی  پیێدان  فەرمانی  ع�سا  خوارەوە،  دەهاتنە  چ�اکە  لە  ٩ کاتێک 

١٠ ئەوان�ش  هەڵدەستێتەوە.  مردووان  لەناو  مرۆڤ  کوڕی  هەتا  نەڵێن،  کەسی 
بابەتەکە�ان لەنێو خۆ�اندا هێشتەوە و لەبارەی هەستانەوەی نێو مردووانەوە دەست�ان 

بە گفتوگۆ کرد.
�ەکەم  ”دەبێت  دەڵێن:  تەورات  مامۆستا�انی  »بۆچی  لێکرد:  پرس�ار�ان  ١١ جا 

جار ئەل�اس بێت“؟«
١٢ ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ڕاستە، ئەل�اس دێت و هەموو شتێک ڕێک دەخاتەوە. 

و  بچێژێت  ئازار  زۆر  دەبێت  نووسراوە کە  مرۆڤ  دەربارەی کوڕی  بۆچی  کەواتە 
و�ست  چ��ان  و  هات  ئەل�اس  دەڵێم،  پیێتان  ١3 بەاڵم  بکرێت؟  پیێ  سووکا�ەت�یی 

پیێ�ان کرد، هەروەک ئەوەی لەبارەی ئەوەوە نووسراوە.«

دەرکردنی ڕۆحی �پیس لە کوڕێکدا
١4 کاتێک هاتنەوە الی قوتاب��ەکانی د�کە، خەڵکێکی زۆر�ان لە دەوروپشت�ان 

ب�نی و مامۆستا�انی تەورات�ش دەمەقاڵێ�ان لەگەڵ دەکردن. ١5 کە هەموو خەڵکەکە 
ع�سا�ان ب�نی �ەکسەر سەرسام بوون، ڕا�انکرد بەرەوپی�ری و ساڵو�ان لێکرد.
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١٦ ع�سا لێیی پرس�ن: »لەسەر چی دەمەقاڵێ�ان لەگەڵ دەکەن؟«

الت،  هێناوەتە  کوڕەکەم  »مامۆستا،  دا�ەوە:  وەاڵمی  خەڵکەکە  لە  ١7 �ەکێک 

ڕۆحێکی الڵی هە�ە. ١٨ لەکوێ ب�گرێت، بە زەو�دا دەدات، دەمی کەف دەکات 
دەر�بکەن،  قوتاب��ەکانت کرد  لە  داوام  دەبێت.  ڕەق  و  ددانەکانی ج�ڕدەکاتەوە  و 

بەاڵم نە�انتوانی.«
هەتا  بم؟  لەگەڵتان  کەی  هەتا  بێباوەڕ،  نەوەی  »ئەی  دانەوە:  وەاڵمی  ١٩ ع�سا 

کەی بەرگەتان بگرم؟ منداڵەکە بهێننە الم.«
٢٠ ئەوان�ش هێنا�انە الی. کە ڕۆحە پی�سەکە ع�سای ب�نی، دەستبەجێ منداڵەکە 

فێیی لێهات و کەوتە سەر زەوی، دەگەوزی و کەف لە دەم�ەوە دەهات.
٢١ ع�سا لە باوکی منداڵەکەی پرسی: »لە کە�ەوە وای لێهاتووە؟«

تاکو  ئاوەوە  �ان  ئاگر  ناو  جار�ش خستوو�ەت��ە  ٢٢ زۆر  منداڵ��ەوە.  »لە  گوتی: 
لەناوی ببات. ئەگەر دەتوان�ت شتێک بکە�ت، بەزە�ی�ت پیێمان بێتەوە و �ارمەت�مان 

بدە.«
٢3 ع�سا پیێیی فەرموو: »”ئەگەر دەتوان�ت“؟ ئەوەی باوەڕ بهێنێت هەموو شتێکی 

بۆ دەبێت.«
٢4 �ەکسەر باوکی منداڵەکە هاواری کرد: »باوەڕم هە�ە، �ارمەتی بێباوەڕ�م بدە!«

٢5 ع�سا کە ب�نی خەر�کە قەرەباڵغ دەبێت، لە ڕۆحە پی�سەکەی ڕاخوڕی: »ئەی 

ڕۆحی کەڕوالڵ، فەرمانت پیێ دەکەم، لێیی وەرە دەرەوە و نەچ�تەوە ناوی!«
٢٦ ئ�نجا ڕۆحە پی�سەکە هاواری کرد و بە توندی فێیی لێهێنا و لێیی هاتە دەرەوە. 

٢7 بەاڵم  »مرد.«  گوت�ان:  کەس  زۆر  تەنانەت  هات،  لێ  مردووی  وەک  کوڕەکە 
ع�سا دەستی گرت و هەڵ�ستاندەوە، ئەو�ش ڕاوەستا.

٢٨ ع�سا چووەوە ماڵ، قوتاب��ەکانی بە تەنها لێ�ان پرسی: »بۆچی ئێمە نەمانتوانی 

دەر�بکە�ن؟«
٢٩ پیێیی فەرموون: »ئەم جۆرە بە نوێژ نەبێت دەرناکرێت.«

دووەم باسی مردنی عیسا
بزانێت،  کەس  نە�و�ست  ع�ساش  تێ�ەڕ�ن،  جەل�لدا  بە  و  ڕۆ�شتن  3٠ لەوێ 

3١ چونکە قوتاب��ەکانی فێردەکرد و پیێیی دەفەرموون: »کوڕی مرۆڤ دەدرێتە دەست 

خەڵک و دە�کوژن، دوای کوشتنی بە سێ ڕۆژ هەڵدەستێتەوە.« 3٢ بەاڵم ئەوان لە 
قسەکە تێنەگە�شتن و ترسان لێیی ب�رسن.

کێ �ایەبەرزترە؟
ڕێگا  »لە  پرس�ن:  لێیی  ع�سا  ماڵەوە،  گە�شتە  کە  کەفەرناحوم.  هاتنە  33 ئ�نجا 

گفتوگۆی چ�تان دەکرد؟« 34 بەاڵم ئەوان بێدەنگ بوون، چونکە لە ڕێگا مشتومڕ�ان 
لەگەڵ �ەکتر کرد کە کام�ان پا�ەبەرزترە.
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35 ع�سا دان�شت و دوازدە قوتاب��ەکەی بانگکرد، پیێیی فەرموون: »ئەگەر �ەکێک 

و�ستی �ەکەم بێت، با لەدوای هەمووان و خزمەتکاری هەمووان بێت.«
پیێیی  و  باوەشی  گرت��ە  ڕا�گرت،  لەناوەڕاست�اندا  و  هێنا  منداڵێکی  3٦ ئ�نجا 

بکات،  مندااڵنە  لەم  �ەکێک  لە  پیێشوازی  منەوە  ناوی  بە  37 »ئەوەی  فەرموون: 
لە من ناکات،  پیێشوازی  پیێشواز�م لێ بکات،  لە من دەکات، ئەوەی  پیێشوازی 

بەڵکو لەوەی ناردوومی.«

ئەوەی دژمان نیپیە لەگەڵمانە
پی�سی  ڕۆحی  تۆوە  ناوی  بە  ب�نی  �ەکێکمان  »مامۆستا،  گوت:  پیێیی  3٨ �ۆحەنا 

دەردەکرد، ئێمەش ڕێمان لێ گرت، چونکە دوامان ناکەوێت.«
3٩ ع�سا فەرمووی: »ڕێیی لێ مەگرن، کەس ن��ە بە ناوی منەوە پەرجوو بکات و 

بتوانێت لەدوای ماوە�ەکی کورت بە خراپە باسم بکات، 4٠ چونکە ئەوەی دژمان 
ئەوەی هی  لەبەر  پیێدان،  ئاوی  منەوە جامێک  ناوی  بە  4١ ئەوەی  لەگەڵمانە.  ن��ە 

مەس�حن، ڕاست�تان پیێ دەڵێم پاداشتی ون نابێت.

ئاگادارکردنەوە لەبارەی گوناه
گوناه  تووشی  هە�ە  من  بە  باوەڕ�ان  کە  بچووکانەی  لەم  �ەکێک  4٢ »ئەوەی 

بکات، باشترە بۆی بەرداشێکی گەورە بە مل�ەوە هەڵبواسرێت و فڕێبدرێتە دەر�اوە. 
دەستێکەوە  بە  باشترە  تۆ  بۆ  ب�بڕەوە.  کرد�ت،  گوناهی  تووشی  دەستت  43 ئەگەر 

ئاگرێک  ناو  دۆزەخەوە،  بچ�تە  و  هەبێت  دەستت  دوو  لەوەی  ژ�انەوە  ناو  بچ�تە 
ناکوژێتەوە.⌞  ئاگرەکە  و  نامرێت  کرمەکان�ان  44 ⌞لەوێ  ن��ە.  بۆ  کوژانەوەی  کە 
45 ئەگەر پیێت تووشی گوناهی کرد�ت، ب�بڕەوە. بۆ تۆ باشترە بە پیێ�ەکەوە بچ�تە ناو 

ژ�انەوە لەوەی کە بە دوو پیێوە فڕێبدرێی�تە ناو دۆزەخ. 4٦ ⌞لەوێ کرمەکان�ان نامرن و 
ئاگرەکە ناکوژێتەوە.⌞ 47 ئەگەر چاوت تووشی گوناهی کرد�ت، دەر�بهێنە. بۆ تۆ 
باشترە بە �ەک چاوەوە بچ�تە ناو شانش�نی خوداوە لەوەی بە دوو چاوەوە فڕێبدرێی�تە 

ناو دۆزەخ.

 4٨ »]لەوێ کرمەکان�ان نامرن و
a].ئاگرەکە ناکوژێتەوە   

4٩ هەموو کەسێک بە ئاگر سوێر دەکرێت.

5٠ »خوێ باشە، بەاڵم ئەگەر خوێ سوێر�ی�ەکەی نەما، بە چی سوێری دەکەنەوە؟ 

با خوێتان تێدابێت و لەگەڵ �ەکتری لە ئاشت�دا بن.«

a 4٨ ئ�شا�ا ٦٦ :٢4   
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ژنهێنان و تەاڵقدان

 ئ�نجا ع�سا ئەوێیی بەجێهێشت و هاتە هەرێمی �ەهود�ا و ئەوبەری ڕووباری ١٠ ١

ئوردون. د�سان خەڵک لێیی کۆبوونەوە، وەک نەر�تی خۆی فێری دەکردن.
دروستە  »ئا�ا  لێیی کرد:  پرس�ار�ان  تاق�کردنەوە  بۆ  و  هاتن  فەر�سی  ٢ هەندێک 

مێرد ژنەکەی تەاڵق بدات؟«
3 وەاڵمی دا�ەوە: »موسا فەرمانی چی پیێ کردوون؟«

4 گوت�ان: »موسا ڕێیی داوە پی�او تەاڵقنامە بنووسێت و لە ژنەکەی جودا ببێتەوە.«

5 بەاڵم ع�سا پیێیی فەرموون: »لەبەر دڵڕەق�تان ئەم ڕاس�اردە�ەی بۆ نووس�ن. ٦ بەاڵم 

لە سەرەتای بەد�هێنانەوە، خودا ]بە نێر و مێ بەد�هێنان.[a 7 ]لەبەر ئەوە پی�او دا�ک 
و باوکی خۆی بەجێدەهێڵێت و بە ژنەکە�ەوە دەنووسێت، ٨ ئ�تر هەردووک�ان دەبنە 
�ەک جەستە.[b کەواتە چ�تر دوو ن�ن، بەڵکو �ەک جەستەن. ٩ لەبەر ئەوە ئەوەی 

خودا بە �ەکتری گە�اندووە، با مرۆڤ ج�ای نەکاتەوە.«
فەرموون:  ١١ پیێیی  پرسی.  لێ�ان  بارە�ەوە  لەم  قوتاب��ەکان د�سان  ماڵەوەش،  ١٠ لە 

»ئەوەی ژنەکەی تەاڵق بدات و �ەکێکی د�کە بهێنێت، ئەوا داوێن��سی بەرامبەر 
دەکات. ١٢ ئەگەر ژن مێردەکەی تەاڵق بدات و مێرد بە �ەکێکی د�کە بکات، ئەوا 

داوێن��سی دەکات.«

عیسا مندااڵن بەرەکەتدار دەکات
بەاڵم   ،cدابنێت لەسەر  دەست�ان  تاوەکو  ع�سا  هێنا�ە الی  منداڵ�ان  ١3 خەڵکی 

پیێیی  بوو،  تووڕە  ب�نی،  ئەمەی  ع�سا  ١4 کە  کردن.  سەرزەنشت�ان  قوتاب��ەکان 
فەرموون: »لێگەڕێن مندااڵن بێنە الم، ڕێی�ان لێ مەگرن، چونکە شانش�نی خودا 
هی وەک ئەمانە�ە. ١5 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی وەک منداڵێک شانش�نی خودا 
باوەش کرد، دەستی  لە  ١٦ منداڵەکان�شی  ناو�ەوە.«  ناچێتە  نەکات، هەرگ�ز  قبوڵ 

لەسەر دانان و بەرەکەتی پیێدان.

گەنجە دەوڵەمەندەکە
پی�اوێک بە پەلە بەرەو ڕووی هات،  ١7 کاتێک ع�سا خەر�ک بوو دەڕۆ�شت، 

کڕنۆشی بۆ برد و لێیی پرسی: »مامۆستای باش، چی بکەم تاکو ژ�انی هەتاهەتا�یی 
بە م�رات وەربگرم؟«

١٨ ع�سا پیێیی فەرموو: »بۆچی بە باش ناوم دەبە�ت؟ بێجگە لە خودا کەس باش 

a ٦ پە�دابوون ١ :٢7.   

b ٨ پە�دابوون ٢ :٢4.   

c ١3 مەبەست لە دەست لەسەر دانان، بەرەکەتدارکردنە.  
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درۆ  مەدزە، شا�ەتی  داوێن��سی مەکە،  ]مەکوژە،  دەزان�ت:  ١٩ ڕاس�اردەکان  ن��ە. 
»a].مەدە، فێڵ مەکە، ڕێزی دا�ک و باوکت بگرە

ڕاس�اردانەم  ئەم  هەموو  منداڵ��ەوە  لە  »مامۆستا،  گوت:  پیێیی  ٢٠ ئەو�ش 

بەجێگە�اندووە.«
بڕۆ  کەمە،  »شتێکت  فەرموو:  پیێیی  و�ست،  خۆشی  و  کرد  سە�ری  ٢١ ع�سا 

لە  گەنج�نە�ەکت  بەمە  هەژاران،  بە  ب�دە  و  بفرۆشە  هەمووی  هە�ە  هەرچ�ت 
ئاسماندا دەبێت، ئ�نجا وەرە دوام بکەوە.«

٢٢ بەم قسە�ە دڵی خورپەی کرد، بە دڵتەنگ��ەوە ڕۆ�شت، چونکە سامانێکی 

زۆری هەبوو.
٢3 ع�سا سە�ری دەوروپشتی کرد و بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »چوونە ناو شانش�نی 

خودا بۆ دەوڵەمەند چەند زەحمەتە!«
فەرموون:  پیێیی  د�سان  ع�سا  بەاڵم  بوون،  سەرسام  قسەکانی  لە  ٢4 قوتاب��ەکان 

»کوڕ�نە، چوونە ناو شانش�نی خودا چەند زەحمەتە! ٢5 ئاسانترە وشترێک بە کونی 
دەرز�ی�ەکەوە بچێت لەوەی دەوڵەمەندێک بچێتە ناو شانش�نی خوداوە.«

٢٦ جا ز�اتر سەرسام بوون و بە �ەکتر�ان گوت: »کەواتە کێ دەتوانێت ڕزگاری 

بێت؟«
لەالی  بەاڵم  مەحاڵە،  مرۆڤ  »لەالی  فەرمووی:  و  کردن  سە�ری  ٢7 ع�ساش 

خودا نا، چونکە لەالی خودا هەموو شتێک دەبێت.«
٢٨ پەترۆس دەستی بە قسە کرد و گوتی: »ئەوەتا ئێمە وازمان لە هەموو شتێک 

هێناوە و دوات کەوتوو�ن.«
٢٩ ع�سا فەرمووی: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: کەس ن��ە ماڵ، برا، خوشک، دا�ک، 

باوک، منداڵ �ان کێڵگەی لە پیێناوی من و مزگێن��ەکەم بەجێهێشتبێت، 3٠ ئێستا 
لەم دن�ا�ە سەد ئەوەندە وەرنەگرێتەوە لە ماڵ، برا، خوشک، دا�ک، منداڵ و کێڵگە 
�ەکەم�نەکان  لە  زۆر  3١ بەاڵم  هەتاهەتا�یی.  ژ�انی  دن�اش  لەو  چەوسانەوە،  لەگەڵ 

دەبنە دواهەم�ن و دواهەم�نەکان�ش دەبنە �ەکەم�ن.«

سێپیەم باسی مردنی عیسا
3٢ بە ڕێگاوە بەرەو ئۆرشەل�م سەردەکەوتن، ع�سا پیێش�ان کەوتبوو، قوتاب��ەکان�ش 

سەرسام ببوون، ئەوانەی دوای دەکەوتن دەترسان. د�سان دوازدە قوتاب��ەکەی ج�ا 
کردەوە و دەستی کرد بە باسکردنی ئەو شتانەی کە بەسەری دێت. 33 فەرمووی: 
بااڵ  کاه�نانی  دەست  دەدرێتە  مرۆڤ  کوڕی  سەردەکەو�ن،  ئۆرشەل�م  بۆ  »ئەوا 
ناجولەکەکان،  دەست  دە�دەنە  دەدەن،  مردنی  بڕ�اری  تەورات،  مامۆستا�انی  و 
34 گاڵتەی پیێ دەکەن و تفی لێدەکەن و بە قامچی لێیی دەدەن و دە�کوژن. دوای 

سێ ڕۆژ هەڵدەستێتەوە.«

a ١٩ دەرچوون ٢٠ :١٢ و دواوتار 5 :١٦ ،٢٠  .  
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خزمەتکار �ایەبەرزترە
»مامۆستا،  پیێ�ان گوت:  و  هاتنە الی  زەبدی  کوڕەکانی  �ۆحەنای  و  35 �اقوب 

دەمانەوێت هەرچی داوای دەکە�ن بۆمان بکە�ت.«
3٦ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »چ�تان دەوێت بۆتان بکەم؟«

دان�شت�ت،  شکۆمەند�ی�ەکەت  تەختی  لەسەر  »کاتێک  دا�ەوە:  37 وەاڵم�ان 

پیێمان ڕەوا بب�نە �ەکێکمان لەالی ڕاستت و �ەکێکمان لەالی چەپت دابن�ش�ن.«
ئەو  دەتوانن  ئا�ا  دەکەن.  چی  داوای  »نازانن  فەرموون:  پیێیی  ع�سا  3٨ بەاڵم 

پیێ�دا  ئازارەدا تێب�ەڕن کە من  ئا�ا دەتوانن بەو  جامە بخۆنەوە کە من دە�خۆمەوە؟ 
تێدەپەڕمa؟«

3٩ وەاڵم�ان دا�ەوە: »دەتوان�ن.«

ئێوەش دە�خۆنەوە، بەو  پیێیی فەرموون: »ئەو جامەی من دە�خۆمەوە،  ع�ساش 
شێوە�ەی من بە ئازاردا تێدەپەڕم، ئێوەش پیێ�دا تێدەپەڕن. 4٠ بەاڵم دان�شتن لەالی 
ڕاست و چەپمەوە، هی من ن��ە تاکو ب�بەخشم. ئەو شوێنانە هی ئەو کەسانە�ە 

کە بۆ�ان ئامادە کراون.«
لێ�ان  ب�ستەوە،  �ۆحەنا�ان  و  �اقوب  قسەکانی  د�کە  قوتاب��ەکەی  دە  4١ کاتێک 

بە  ئەوانەی  »دەزانن  فەرموون:  پیێیی  و  کردن  بانگی  ع�سا  4٢ بەاڵم  بوون،  تووڕە 
و  دەکەن  بەسەردا  فەرمانڕەوا�ی�ان  م�ر  وەک  دادەنرێن  د�کە  نەتەوەکانی  سەرۆکی 
نابێت،  ئاوا  ئێوەدا  لەنێو  43 بەاڵم  دەسەپیێنن.  بەسەردا  دەسەاڵت�ان  گەورەکان�ان 
بەڵکو ئەوەی دە�ەوێت لەنێوتاندا پا�ەی بەرز بێت، با ببێتە خزمەتکارتان. 44 ئەوەش 
کە دە�ەوێ لەنێوتاندا ببێتە �ەکەم، با ببێتە بەندەی هەمووتان، 45 چونکە تەنانەت 
ژ�انی  و  بکات  بەڵکو خزمەت  بکرێت،  تاکو خزمەت  نەهاتووە  مرۆڤ�ش  کوڕی 

خۆی بەخت بکات بۆ کڕ�نەوەی خەڵکێکی زۆر.«

عیسا کەسێکی نابینا چاک دەکاتەوە
4٦ ئ�نجا گە�شتنە شاری ئەر�حا. لەو کاتەی خۆی و قوتاب��ەکانی و خەڵکێکی 

زۆر لە شارەکە هاتنە دەرەوە، سواڵکەرێکی ناب�نا بە ناوی بارت�ماوس کە بە واتای 
کوڕی ت�ماوس دێت، لەسەر ڕێگا دان�شتبوو. 47 کە ب�ستی ئەوە ع�سای ناس�رە�ی�ە، 

هاواری کرد: »ع�سای کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێمدا بێتەوە!«
بەرزتر  زۆر  بەاڵم  بێت.  بێدەنگ  تاکو  کرد  سەرزەنشت  ئەو�ان  کەس  4٨ زۆر 

هاواری دەکرد: »کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێمدا بێتەوە!«
4٩ ع�سا ڕاوەستا و فەرمووی: »بانگی بکەن.«

ئەوان�ش ناب�ناکە�ان بانگکرد و پیێ�ان گوت: »ورەت بەرز بێت! هەستە، بانگت 
دەکات.« 5٠ ئ�تر کەواکەی فڕێدا و هەستا و هاتە الی ع�سا.

5١ ع�سا لێیی پرسی: »چ�ت دەوێ بۆت بکەم؟«

a 3٨ مەبەستی لە لەخاچدانە.  
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ناب�ناکە پیێیی گوت: »ڕابی، دەمەوێ بب�نم.«
5٢ ع�ساش پیێیی فەرموو: »بڕۆ! باوەڕەکەت تۆی چاککردەوە.« دەستبەجێ ب�نا�یی 

بۆ گەڕا�ەوە و بە ڕێگادا دوای ع�سا کەوت.

کەژاوەی �اشایانە

لەالی ١١ بێت عەن�ا  و  بێت فاجی  لە  بوونەوە،  نز�ک  ئۆرشەل�م  لە   کاتێک  ١

»بڕۆنە  فەرموون:  ٢ پیێیی  نارد،  قوتاب��ەکانی  لە  دووان  ع�سا  زە�توون،  کێوی 
بەستراوەتەوە  دەب�نن جاشکێک  ناوی،  بەرامبەرتان، کاتێک دەچنە  ئەو گوندەی 
هەتا ئێستا کەس سواری نەبووە، ب�کەنەوە و ب�هێنن. 3 ئەگەر �ەکێک لێیی پرس�ن: 
”بۆ ئەمە دەکەن؟“ بڵێن: ”گەورەمان پیێو�ستی پیێ�ەتی، ئ�نجا زوو دە�نێرێتەوە بۆ 

ئێرە.“«
ماڵێک  دەرگای  لەبەر  ڕێگاکە،  لەسەر  جاشکێک  وا  ب�ن��ان  و  4 چوون 

لێ�ان  ڕاوەستابوون،  لەوێ  کەس  5 هەندێک  کرد�انەوە.  ئەوان�ش  بەستراوەتەوە، 
پرس�ن: »چی دەکەن، جاشکەکە دەکەنەوە؟« ٦ وەک ئەوەی ع�سا پیێیی فەرمووبوون 
کەواکان�ان  و  هێنا  ع�سا  بۆ  7 جاشکەکە�ان  دان.  ڕێگا�ان  ئ�تر  دا�ەوە،  وەاڵم�ان 
ڕێگاکە  لەسەر  کەواکان�ان  کەس�ش  ٨ زۆر  بوو.  سواری  ئەو�ش  سەری،  خستە 
و  لەپیێش��ەوە  ٩ ئەوانەی  بڕ�بووەوە.  لقەدار�ان  باخەکان  لە  هەندێک�ش  ڕاخست، 

ئەوانەش کە لەدوا�ەوە دەڕۆ�شتن، هاوار�ان دەکرد:

»b]!پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت a!هۆسانا[«  

 ١٠ »پی�رۆزە ئەو شانش�نەی داودی باوکمان کە دێت!«

  »هۆسانا بۆ خودا!«

هەموو  تەماشای  پەرستگا،  حەوشەکانی  ناو  بۆ  ئۆرشەل�م  ناو  چووە  ١١ ع�سا 

دوازدە  لەگەڵ  بوو،  درەنگ  کات  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  کرد،  دەوروبەری  شتێکی 
قوتاب��ەکە چوونە دەرەوەی شار بۆ گوندی بێت عەن�ا.

دار هەنجیری بێ بەر
١٢ بۆ بە�انی کە بێت عەن�ا�ان بەجێهێشت، ع�سا برسی بوو. ١3 لە دوورەوە دار 

هەنج�رێکی ب�نی گەاڵی کردبوو، بەرەو الی چوو بە ئومێدی ئەوەی شتێکی پیێوە 
پیێوە نەب�نی، چونکە وەرزی هەنج�ر  بب�نێ. گە�شتە الی و لە گەاڵ ز�اتر ه�چی 
نەبوو. ١4 ئ�نجا پیێیی فەرموو: »ئ�تر هەرگ�ز کەس لە بەرت ناخوات.« قوتاب��ەکان�شی 

گوێی�ان لێبوو.

a ٩ لە زمانی ع�بری دەربڕ�نێکە بە واتای ڕزگارمان بکە، بووە هاواری ستا�ش .  

b ٩ زەبوورەکان ١١٨ :٢5 ،٢٦.   
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�اککردنەوەی �ەرس�گا
بە  کرد  دەستی  و  پەرستگا  حەوشەکانی  ناو  چووە  ع�سا  و  ئۆرشەل�م  ١5 هاتنە 

و  پارەگۆڕەوان  مێزی  بوون،  فرۆشتن  و  کڕ�ن  خەر�کی  لەوێ  ئەوانەی  دەرکردنی 
کورسی کۆترفرۆشانی سەرەوژێر کرد. ١٦ نە�دەهێشت کەس بە شتومەکەوە بە ناو 
حەوشەکانی پەرستگادا تێب�ەڕێت. ١7 فێری دەکردن و دە�فەرموو: »ئا�ا نەنووسراوە: 
ئێوە کردووتانە بە  ناودەبردرێت بۆ هەموو گەالن[a؟ بەاڵم  نوێژ  بە ماڵی  ]ماڵەکەم 

»b]!ئەشکەوتی دزان[
چۆن  دەکردەوە  ب�ر�ان  لێبوو،  گوێی�ان  تەورات  مامۆستا�انی  و  بااڵ  ١٨ کاه�نانی 

لەناوی ببەن، چونکە لێیی دەترسان لەبەر ئەوەی هەموو خەڵکەکە لە فێرکردنەکانی 
سەرسام ببوون.

١٩ کاتێک ئێوارە داهات، ع�سا و قوتاب��ەکانی چوونە دەرەوەی شار.

دەربارەی هێزی باوەڕ
٢٠ بە�انی کە بەوێدا تێ�ەڕ�نەوە، دار هەنج�رەکە�ان ب�نی لە ڕەگەوە وشک بووە. 

٢١ پەترۆس ب�ری کەوتەوە و گوتی: »ڕابی، سە�ر بکە! دار هەنج�رەکەی نەفرەتت 

لێکرد، وشک بووە!«
٢٢ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »باوەڕتان بە خودا هەبێت. ٢3 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی 

بەم کێوە بڵێت ”هەڵبکەنرێ و بکەوە ناو دەر�اوە،“ لە دڵدا گومان نەکات، بەڵکو 
باوەڕ بکات ئەوەی دە�ڵێت دەبێت، ئەوا بۆی دەبێت. ٢4 لەبەر ئەوە پیێتان دەڵێم: 
هەموو ئەوەی داوای دەکەن و نوێژی بۆ دەکەن، باوەڕ بکەن کە وەرتانگرتووە، بۆتان 
دەبێت. ٢5 کاتێک دەوەستن نوێژ بکەن، ئەگەر شتێکتان بەسەر �ەکێکەوە هەبێت 
لێیی خۆشبن، تاکو باوک�شتان ئەوەی کە لە ئاسمانە لە گوناهەکانتان خۆشبێت. 
٢٦ ⌞بەاڵم ئەگەر ئێوە لێ خۆش نەبن، باوکی ئاسمان�شتان لە گوناهەکانتان خۆش 

نابێت.⌞«

دەسەاڵتی عیسا
٢7 د�سان هاتنەوە ئۆرشەل�م، ع�سا لە حەوشەکانی پەرستگا دەگەڕا، کاه�نانی 

چ  بە  »ئەمانە  پرسی:  ٢٨ لێ�ان  و  الی  هاتنە  پی�ران  و  تەورات  مامۆستا�انی  و  بااڵ 
دەسەاڵتێک دەکە�ت؟ کێ ئەم دەسەاڵتەی بە تۆ داوە ئەم شتانە بکە�ت؟«

٢٩ ع�سا پیێیی فەرموون: »پرس�ارێکتان لێ دەکەم، وەاڵمم بدەنەوە، من�ش پیێتان 

دەڵێم بە چ دەسەاڵتێک ئەمانە دەکەم: 3٠ لەئاوهەڵکێشانی �ەح�ا لە ئاسمانەوە بوو 
�ان لە مرۆڤەوە؟ وەاڵمم بدەنەوە!«

ئاسمانەوە  ”لە  بڵێ�ن،  »ئەگەر  گوت�ان:  و  ڕاوێژکردن  کەوتنە  خۆ�اندا  3١ لەنێو 

a ١7 ئ�شا�ا 5٦ :7  .  

b ١7 �ەرم�ا 7 :١١  .  
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بوو،“ دەڵێت، ”باشە بۆچی باوەڕتان پیێیی نەکرد؟“ 3٢ ئەگەر�ش بڵێ�ن، ”لە مرۆڤەوە 
بوو“…« لە خەڵک دەترسان، چونکە �ەح�ا لەالی هەمووان بەڕاستی بە پیێغەمبەر 

دادەنرا.
33 ئ�نجا وەاڵمی ع�سا�ان دا�ەوە: »نازان�ن.«

ع�ساش پیێیی فەرموون: »من�ش پیێتان ناڵێم بە چ دەسەاڵتێک ئەمانە دەکەم.«

نموونەی ڕەزەوانە کرێگرتەکان

 ع�سا بە نموونە دەستی کرد بە قسەکردن بۆ�ان: »کابرا�ەک ڕەزێکی چاند، ١٢ ١

و  هەڵکەند  تێدا  گوش�ن  ترێ  بۆ  چاڵێکی  کرد،  دەور�دا  بە  پەرژ�نێکی 
قوللە�ەکی چاودێری بن�اد نا. بە ڕەزەوانانی س�ارد و گەشتی کرد. ٢ لە وەرزی خۆ�دا 
ڕەزەوانەکان  لە  ڕەزەکە  بەرهەمی  تاکو  نارد،  ڕەزەوانەکان  الی  بۆ  خزمەتکارێکی 
4 د�سان  نارد�ی�انەوە.  بەتاڵ  دەستی  بە  و  لێ�اندا  و  گرت��ان  3 بەاڵم  وەربگرێت. 
و سووکا�ەت��ان  ئەم�ش�ان شکاند  نارد، سەری  ال�ان  بۆ  د�کەی  خزمەتکارێکی 
پیێ کرد. 5 �ەکێکی د�کەشی نارد، ئەو�ش�ان کوشت. زۆر خزمەتکاری د�کەشی 

نارد، لە هەندێک�ان دا و هەندێک�ان کوشت.
و  نارد  ال�ان  بۆ  ئەو�شی  کۆتا�ی�دا  لە  مابوو،  خۆشەو�ستەکەی  کوڕە  ٦ »تەنها 

گوتی: ”ڕێزی کوڕەکەم دەگرن.“
تاکو  ب�کوژ�ن،  با  م�راتگر،  ”ئەوەتا  �ەکتر�ان گوت:  بە  ڕەزەوانانە  ئەو  7 »بەاڵم 

بب�نە م�راتگر.“ ٨ ئ�نجا گرت�ان و کوشت�ان و فڕێی�ان دا�ە دەرەوەی ڕەزەکە.
ڕەزەکە  و  لەناودەبات  ڕەزەوانانە  ئەم  و  دێت  دەکات؟  چی  ڕەزەکە  ٩ »خاوەنی 

دەداتە خەڵکی د�کە. ١٠ ئەم نووسراوە پی�رۆزەتان نەخوێندووەتەوە:

  »]ئەو بەردەی وەستاکان ڕەت�ان کردەوە،
.aبوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغە   

 ١١ ئەمە لەال�ەن �ەزدانەوە بوو،
لەبەرچاومان سە�رە[b؟«   

ئەوان  لەسەر  نموونەکەی  زان��ان  ب�گرن، چونکە  دە�انو�ست  بااڵ  ١٢ کاه�نانی 

فەرموو، بەاڵم لە خەڵکەکە ترسان، ئ�تر واز�ان لێ هێنا و ڕۆ�شتن.

سەرانەدان بە قەیسەر
١3 کاه�نانی بااڵ هەندێک لە فەر�س��ەکان و هێرۆدس��ەکان�ان ناردە الی ع�سا، 

تۆ  دەزان�ن  پیێ�ان گوت: »مامۆستا،  و  ١4 هاتن  بکەن.  تووشی  بە وشە�ەکی  تاکو 
ڕاستگۆ�ت و لە کەس سڵ ناکە�تەوە، چونکە تەماشای ڕواڵەتی خەڵک ناکە�ت، 

a ١٠ بەردێکی گەورە�ە کە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت، لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی د�وارەکە.  

b ١١ زەبوورەکان ١١٨ :٢٢ ،٢3  .  
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بەڵکو بە ڕاستی ڕێگای خودا فێر دەکە�ت. دروستە سەرانە بدرێتە قە�سەر �ان نا؟ 
ب�دە�ن �ان نا؟«

١5 بەاڵم ع�سا بە دووڕوو�یی ئەوانی زانی و پیێیی فەرموون: »بۆچی تاق�م دەکەنەوە؟ 

د�نارێکم بۆ بهێنن با ب�ب�نم.« ١٦ هێنا�ان و پیێیی فەرموون: »ئەم وێنە و نووس�نە هی 
کێ�ە؟«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »هی قە�سەر.«
بدەنە  خوداش  هی  قە�سەر،  بدەنە  قە�سەر  »هی  فەرموون:  پیێیی  ١7 ع�ساش 

خودا.«
ئ�تر زۆر پیێیی سەرسام بوون.

زیندووبوونەوەی مردووان
پرس�ار�ان  و  هاتنە الی  ن��ە،  هەستانەوە  دەڵێن  کە  ئەوانەی   ،a١٨ سەدوق��ەکان

لێکرد: ١٩ »مامۆستا، موسا بۆی نووس�و�نb، ئەگەر �ەکێک براکەی بە وەجاخکوێری 
مرد و ژنەکەی لەپاش خۆی بەجێهێشت، ئەوا براژنەکەی دەخوازێتەوە و وەچە بۆ 
براکەی دەخاتەوە. ٢٠ حەوت برا هەبوون، �ەکەم�ان ژنی هێنا و بە وەجاخکوێری 
مرد. ٢١ دووەم خواست��ەوە و بە وەجاخکوێری مرد، سێ�ەم�ش ئاوا. ٢٢ هەر حەوتەکە 
وەجاخکوێر بوون، لەدوای هەموو�ان ژنەکەش مرد. ٢3 ئا�ا لە ڕۆژی ز�ندووبوونەوەدا 

دەبێتە ژنی کام�ان؟ چونکە ژنی هەر حەوت�ان بووە.«
٢4 ع�ساش پیێیی فەرموون: »ئا�ا ئێوە هەڵە ن�ن، چونکە نە لە نووسراوە پی�رۆزەکان 

دەزانن و نە لە هێزی خودا؟ ٢5 کاتێک لە مردن هەڵدەستێنرێنەوە، نە ژن دەهێنن و 
نە مێرد دەکەن، بەڵکو وەک فر�شتە لە ئاسمان دەبن. ٢٦ بەاڵم دەربارەی مردووان 
کە هەڵدەستنەوە، ئا�ا لە پەڕتووکی موسادا نەتانخوێندووەتەوە، چۆن لە دەوەنەکەدا 
 cخودا پیێیی فەرموو: ]من خودای ئ�براه�م و خودای ئ�سحاق و خودای �اقوبم[؟

٢7 ئەو خودای مردووان ن��ە، بەڵکو هی ز�ندووانە. زۆر بە هەڵەدا چوونە!«

گەورەترین ڕاسپاردە
٢٨ �ەکێک لە مامۆستا�انی تەورات هات، گوێیی لە گفتوگۆکە�ان بوو، ب�نی ع�سا 

وەاڵمێکی باشی دانەوە، لێیی پرسی: »چ ڕاس�اردە�ەک لە هەموو�ان گرنگترە؟«
گوێ  ئ�سرائ�ل  ]ئەی  ئەمە�ە:  گرنگتر  هەموو�ان  »لە  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢٩ ع�سا 

بگرن، �ەزدانی پەروەردگارمان �ەک �ەزدانە، 3٠ جا بە هەموو دڵ و بە هەموو گ�ان 
و بە هەموو ب�ر و بە هەموو تواناتانەوە �ەزدانی پەروەردگارتان خۆشبوێ.[d 3١ لەدوای 

a ١٨ چ�نێکی جولەکە بوون کە زۆربە�ان کاه�ن بوون، باوەڕ�ان بە فر�شتە و هەستانەوە نەبوو.  

b ١٩ بڕوانە دواوتار ٢5 :5 -١٠.  

c ٢٦ دەرچوون 3 :٦.   

d 3٠ دواوتار ٦ :4، 5.  
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لەم  ڕاس�اردە�ەک  ]نز�کەکەت وەک خۆت خۆشبوێت،[a ه�چ  ئەمە�ە،  ئەو�ش 
دوو ڕاس�اردە�ە گرنگتر ن��ە.«

3٢ مامۆستاکەی تەورات�ش پیێیی گوت: »ڕاستە مامۆستا، ڕاستت فەرموو کە �ەک 

ئەو�ش  33 خۆشو�ستنی  ن��ە.  د�کە  ه�چ خودا�ەکی  ئەو  لە  بێجگە  و  هە�ە  خودا 
تواناوە، هەروەها خۆشو�ستنی  بە هەموو  تێگە�شتن و  بە هەموو  بە هەموو دڵ و 
نز�کەکەت وەک خۆت، لە هەموو جۆرە قوربانی سووتاندن و پیێشکەشکراوێک 

باشترە.«
پاشا�ەتی خوداوە  »لە  فەرموو:  پیێیی  دا�ەوە،  وەاڵمی  دانا�ی�ەوە  بە  ب�نی  34 ع�سا 

دوور ن�ت.« ئ�تر کەس نە�وێرا ه�چ پرس�ارێکی د�کەی لێ بکات.

مەسیح و داود
فەرمووی:  دەکرد  فێر  خەڵکی  پەرستگا  حەوشەکانی  لە  ع�سا  35 کاتێک 

بە  خۆی  3٦ داود  داودە“؟  کوڕی  ”مەس�ح  دەڵێن:  چۆن  تەورات  »مامۆستا�انی 
سروشی ڕۆحی پی�رۆز گوتی:

  »]�ەزدان بە خاوەن شکۆی منی فەرموو:
”لە دەستەڕاستم دابن�شە   

b]“.هەتا دوژمنانت دەخەمە ژێر پیێت   

37 داود خۆی پیێیی دەڵێ ”خاوەن شکۆ“، ئ�تر چۆن دەبێتە کوڕی؟«

خەڵکەکە زۆر بە خۆش��ەوە گوێی�ان لێیی دەگرت.

ئاگادارکردنەوە لە مامۆس�ایانی تەورات
حەز  بن،  تەورات  مامۆستا�انی  »ئاگاداری  دە�فەرموو:  فێرکردنەکە�دا  3٨ لە 

بکرێت،  لێ  بازاڕدا ساڵو�ان  لە  پیێ�ان خۆشە  و  بگەڕێن  بە جلی شۆڕەوە  دەکەن 
4٠ ماڵی  سەرەوە.  الی  م�وان�شدا  لە  و  بگرن  پیێشەوە  ڕ�زی  کەن�شتەکان  3٩ لە 

بێوەژن هەڵدەلووشن و بۆ خۆدەرخستن نوێژەکان�ان درێژ دەکەنەوە. ئەمانە سزا�ان 
گەورەترە.«

بەخشینی بێوەژن
خەڵکی  چۆن  کرد  سە�ری  و  دان�شت  پەرستگا  گەنج�نەی  بەرامبەر  4١ ع�سا 

پارە�ان دەخەنە ناو گەنج�نەکەوە، زۆرێک لە دەوڵەمەندەکان پارەی زۆر�ان دادەنا. 
.c4٢ بێوەژنێکی هەژار هات و دوو فلسی دانا کە ن�و عانە�ە

بێوەژنە  ئەم  دەڵێم،  پیێ  »ڕاست�تان  فەرموون:  پیێیی  و  بانگکرد  43 قوتاب��ەکانی 

a 3١ لێڤ��ەکان ١٩ :١٨.   

b 3٦ زەبوورەکان ١١٠ :١.   

c 4٢ �ۆنانی: کودرانت�س. �ەک لە ٦4 بەشی د�نارێک.  
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44 چونکە  گەنج�نەکە،  ناو  ز�اتر خستە  پارەی  د�کە  ئەوانەی  هەموو  لە  هەژارە، 
هەمووان لە ز�ادەی خۆ�ان بەخش��ان، بەاڵم ئەم بێوەژنە، سەرەڕای هەژار�ی�ەکەی 

هەموو بژێو�ی�ەکەی بەخشی.«

نیشانەکانی کۆتایپی زەمان

 کاتێک ع�سا لە پەرستگا دەهاتە دەرەوە، �ەکێک لە قوتاب��ەکانی پیێیی گوت: ١3 ١

»مامۆستا تەماشا بکە! چ جۆرە بەرد و چ جۆرە تەالرێکن!«
بەسەر  بەردی  لێرەدا  دەب�ن�ت؟  مەزنانە  تەالرە  »ئەم  فەرموو:  پیێیی  ٢ ع�ساش 

بەرد�ەوە نامێنێت و هەمووی دەڕووخێت.«
پەترۆس  دان�شتبوو،  پەرستگاکە  بەرامبەر  زە�توون  لەسەر کێوی  3 کاتێک ع�سا 

4 »پیێمان بڵێ کەی ئەمانە  لێ�ان پرسی:  تەنها  بە  �اقوب و �ۆحەنا و ئەندراوس  و 
ڕوودەدەن؟ هەروەها ئەو ن�شانە�ە چ��ە کە ئاماژە بە نز�کبوونەوەی ڕوودانی ئامانە 

دەکات؟«
5 ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ئاگاداربن، کەس چەواشەتان نەکات. ٦ زۆر کەس بە 

7 کاتێک  ئەوم.“ زۆر کەس�ش چەواشە دەکەن.  ناوی منەوە دێن و دەڵێن، ”من 
بەاڵم  ڕووبدات،  ئەمە  دەبێت  مەتۆقن.  دەب�ستن  جەنگ�ش  هەواڵی  و  جەنگ 
شانش�ن.  لە  شانش�ن  و  دەبێتەوە  ڕاست  نەتەوە  لە  ٨ نەتەوە  ن��ە.  کۆتا�یی  هێشتا 
قاتوقڕی و بوومەلەرزەش لە شوێنی ج�اج�ا دەبێت. بەاڵم ئەمانە سەرەتای ژانەکانن.

قامچی  بە  کەن�شتەکان  لە  و  دادگا  دەدرێنە  چونکە  بن،  خۆتان  ٩ »ئاگاداری 

لێتان دەدرێت. لە پیێناوی مندا لەبەردەم فەرمانڕەوا و پاشا�ان ڕادەوەستێنرێن، وەک 
نەتەوەکان  هەموو  بە  مزگێن��ەکەم  �ەکەم جار  دەبێ  ١٠ هەروەها  ئەوان.  بۆ  شا�ەتی 
ن�گەران  پیێشوەخت  دەکەن،  ڕادەستتان  و  دەتانگرن  ١١ کاتێک�ش  ڕابگە�ەنرێت. 
مەبن لەوەی چی بڵێن، بەڵکو لەو کاتەدا چ�تان پیێ دەدرێت بەوە بدوێن، چونکە 

ئێوە ن�ن دەدوێن، بەڵکو ڕۆحی پی�رۆزە.
١٢ »برا برای خۆی بۆ مردن بە دەستەوە دەدات، باوک�ش منداڵی خۆی. مندااڵن 

من  ناوی  ١3 لەبەر  دەدەن.  کوشتن�ان  بە  و  هەڵدەگەڕێنەوە  باوک�ان  و  دا�ک  لە 
بگرێت،  دانبەخۆ�دا  کۆتا�یی  تاکو  ئەوەی  بەاڵم  دەبێتەوە،  لێتان  ڕق�ان  هەمووان 

ڕزگاری دەبێت.

گەورەترین تەنگانە
لێیی  نابێت  کە  ڕاوەستاوە  لەو جێگا�ە  دەب�نن   a]وێرانکەر ]قێزەونی  ١4 »کاتێک 

لە �ەهود�ان بەرەو چ�اکان ڕابکەن،  با ئەوانەی  ئ�نجا  تێبگات(،  بێ )با خوێنەر 
لە ماڵەوە  با نە�ەتە خوارەوە و نەچێتە ژوورەوە تاکو شتێک  ١5 ئەوەی لە سەربانە، 

١7 لەو  ببات.  تاکو جلەکەی  نەگەڕێتەوە  با  لە کێڵگە�ە  ئەوەی  ١٦ هەروەها  ببات، 

a ١4 دان�ال ٩ :٢7؛ ١١ :3١؛ ١٢ :١١   
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ڕۆژانەدا قوڕبەسەر دووگ�ان و ش�ردەر! ١٨ نوێژ بکەن تاکو ئەوە لە زستاندا نەبێت، 
١٩ چونکە لەو ڕۆژانەدا تەنگانە�ەک ڕوودەدات کە هەر لە سەرەتای دروستکردنی 

بەد�هێنراوانەوە لە ال�ەن خودا هەتا ئێستا ئاوا نەبووە و نابێت.
نەدەبوو.  ڕزگاری  کەس  نەکردا�ەوە،  کەم  ڕۆژانەی  ئەو  پەروەردگار  ٢٠ »ئەگەر 

کەم  ڕۆژانەی  ئەو  هەڵ�بژاردوون،  ئەو  کە   aهەڵبژێردراوانەی ئەو  پیێناوی  لە  بەاڵم 
کردووەتەوە. ٢١ ئەگەر ئەو کاتە �ەکێک پیێیی گوتن: ”ئەوەتا مەس�ح لێرە�ە!“ �ان: 
”ئەوەتا لەوێی�ە!“ باوەڕ مەکەن، ٢٢ چونکە چەند مەس�حێکی درۆزن و پیێغەمبەرانی 
درۆزنb دەردەکەون، ن�شانە و پەرجوو دەکەن، تاکو ئەگەر بکرێ تەنانەت ئەوانەی 
شتێکم  هەموو  پیێشوەخت  ئەوا  ئاگاداربن،  ٢3 بەاڵم  هەڵبخەڵەتێنن.  هەڵبژێردراون 

پیێ گوتن.

هاتنەوەی عیسا
٢4 »بەاڵم لەو ڕۆژانەدا، دوای ئەو تەنگانە�ە،

  »]خۆر تار�ک دەبێت و
مانگ ڕووناک��ەکەی نادات،   

 ٢5 ئەستێرەکان لە ئاسمان دەکەون،
c].تەنی ئاسمانی دەهەژێن   

 d.٢٦ »ئەوسا کوڕی مرۆڤ دەب�نن بە هێزێکی گەورە و شکۆوە لەناو هەورەوە دێت

٢7 ئ�نجا فر�شتەکان دەنێرێت و ئەوانەی هەڵبژێردراون لە چوار با�ەکەe کۆدەکاتەوە، 

لەم سەری زەو�ی�ەوە هەتا ئەو سەری ئاسمان.
گەاڵ�ان  و  بوون  نەرم  لقەکانی  کاتێک  وەربگرن،  هەنج�ر  دار  لە  ٢٨ »پەند 

کرد، دەزانن هاو�ن نز�کە. ٢٩ بە هەمان شێوە، کاتێک ئێوەش دەب�نن ئەم شتانە 
نەوە�ە  ئەم  دەڵێم:  پیێ  3٠ ڕاست�تان  بەردەرگا�ە.  لە  و  نز�کە  کە  بزانن  ڕوودەدات، 
بەسەردەچن،  زەوی  و  3١ ئاسمان  دی.  نە�ەنە  ئەمانە  هەموو  هەتا  بەسەرناچێت 

بەاڵم وشەکانم هەرگ�ز بەسەرناچن.

کەس ئەو کاتە نازانێت
3٢ »سەبارەت بەو ڕۆژ و کاتە کەس نا�زانێت، نە فر�شتەکان کە لە ئاسمانن و نە 

کوڕەکە، باوک نەبێت. 33 کەواتە ئاگاداربن و ئێشک بگرن، چونکە نازانن کەی 
و  بەجێهێشتبێت  ماڵەکەی  کردبێت،  گەشتی  پی�اوێکە  34 وەک  دێت.  کاتە  ئەو 

a ٢٠ بڕوانە نامەی ڕۆما بەشی ٩ تاکو ١١.  

b ٢٢ کەسانێک بانگەشەی ئەوە دەکەن کە مەس�حن �ان پیێغەمبەرن.  

c ٢5 ئ�شا�ا ١3 :١٠؛ 34 :4   

d ٢٦ بڕوانە دان�ال 7 :١3   

e ٢7 بڕوانە مەتا ٢4 :3١   
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دەسەاڵتی دابێتە کۆ�لەکانی، هەر�ەکە و بە ئ�شی خۆی، دەرگاوان�شی ڕاس�اردبێت 
ئێشک بگرێت.

دەگەڕێتەوە،  ماڵ  گەورەی  کەی  نازانن  چونکە  بگرن،  ئێشک  ئەوە  35 »لەبەر 

3٦ نەوەک  بە�انی.  �ان  کەڵەشێر،  خوێندنی  لەگەڵ  �ان  شەو،  ن�وەی  �ان  ئێوارە 
بە  دەڵێم،  ئێوەی  بە  ئەوەی  37 جا  خەوتوون.  بتانب�نێت  و  بگەڕێتەوە  لەناکاو 

هەمووانی دەڵێم: ئێشک بگرن!«

�پیالنگێڕی بۆ کوش�نی عیسا

مامۆستا�انی ١4 و  بااڵ  کاه�نانی  مابوو،  ڕۆژی  دوو  فەت�رە  و  پەسخە   جەژنی  ١

تەورات دەگەڕان بە فێڵێک ع�سا بگرن و ب�کوژن، ٢ گوت�ان: »با لە جەژندا 
نەبێت، نەوەک ئاژاوە بکەوێتە ناو خەڵک.«

ئامادەکردنی عیسا بۆ ناش�نی
لەسەر خوان  ماڵی ش�مۆنە گول  لە  بوو،  بێت عەن�ا  لە گوندی  3 کاتێک ع�سا 

بوو، ژنێک هات بوتڵێکی ئەلەباستەر�ییa بۆنی نارد�نی بێگەردی گرانبەهای پیێبوو، 
بوتڵەکەی شکاند و بەسەر�دا ڕژاند.

بەف�ڕۆ  ئاوا  بۆنەکە  »بۆچی  گوت:  �ەکتر�ان  بە  و  بوون  تووڕە  هەندێک  4 بەاڵم 

درا؟ 5 دەکرا ئەم بۆنە بە ز�اتر لە سێ سەد د�نار بفرۆشرا�ە و بدرا�ە بە هەژاران.« جا 
سەرزەنشتی ژنەکە�ان کرد.

٦ بەاڵم ع�سا فەرمووی: »وازی لێ بهێنن. بۆچی بێزاری دەکەن؟ شتێکی چاکی 

بۆ من کرد. 7 هەژاران هەم�شە لەگەڵتانن، کەی و�ستتان دەتوانن چاکە�ان لەگەڵ 
زوو  کردی،  هات  دەستی  لە  ٨ ئەوەی  ن�م.  لەالتان  هەم�شە  من  بەاڵم  بکەن، 
جەستەی منی بۆ ناشتن چەورکرد. ٩ ڕاست�تان پیێ دەڵێم: لە هەر شوێنێکی ج�هاندا 
ئەم مزگێن��ە ڕابگە�ەنرێت، وەک �ادکردنەوە�ەک باسی ئەوەش دەکرێت کە ئەم 

ژنە کردوو�ەتی.«

نا�اکی یەهوزا
الی  بۆ  چوو  قوتاب��ەکە،  دوازدە  لە  بوو  �ەکێک  کە  ئەسخەر�وتی  ١٠ �ەهوزای 

کاه�نانی بااڵ تاکو ع�سا بە گرتن بدات. ١١ کاتێک گوێی�ان لێبوو، دڵخۆش بوون 
و بەڵێن�ان پیێ�دا ز�وی بدەنێ. جا لە هەلێک دەگەڕا تاکو ع�سا بە گرتن بدات.

جەژنی �ەسخە
سەردەبڕی،   bپەسخە�ان بەرخی  کە  فەت�رەدا،  جەژنی  ڕۆژی  �ەکەم  ١٢ لە 

a 3 لە بەردی ئەلەباستەر دروستکرابوو، ئەم جۆرە بەردە لە م�سر هە�ە بۆ تاش�ن ئاسانە و ڕەنگەکەی قاوە�ی�ە.  

b ١٢ سەربڕ�نی بەرخ لە �ادی ئەو قوربان��ەی لە سەردەمی موسا لە م�سردا سەربڕدراوە، بڕوانە دەرچوون ١٢ :١ -٢٨.   
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قوتاب��ەکانی لە ع�سا�ان پرسی: »دەتەوێ بچ�نە کوێ ئامادەکاری بکە�ن، تاکو 
نانی پەسخە بخۆ�ت؟«

١3 ئەو�ش دووان لە قوتاب��ەکانی نارد و پیێیی فەرموون: »بڕۆنە ناو شار، پی�اوێک 

چووە  ١4 لەکوێ  بکەون.  دوای  هەڵگرتووە،  ئاوی  گۆزە�ەک  دەبێت  تووشتان 
تاکو  د�وەخانەکەم  کوا  دەفەرموێ:  ”مامۆستا  بڵێن:  ماڵەکە  خاوەن  بە  ژوورەوە، 
سەرەوە  نهۆمی  لە  ١5 ئەو�ش  بخۆم؟“  تێدا  پەسخەی  نانی  قوتاب��ەکانم  لەگەڵ 
ژوورێکی گەورەتان پی�شان دەدات، ڕاخراوە و ئامادە کراوە، لەوێ بۆمانی ئامادە 

بکەن.«
١٦ قوتاب��ەکان ڕۆ�شتن و هاتنە شار، هەموو شتێک�ان دۆز�ی�ەوە، هەروەک ع�سا 

پیێیی فەرمووبوون. ئ�نجا نانی پەسخە�ان ئامادە کرد.
١7 کە ئێوارە داهات، ع�سا لەگەڵ دوازدە قوتاب��ەکە هات. ١٨ پاڵ�اندابووەوە نان�ان 

دەخوارد، ع�سا فەرمووی: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم، �ەکێکتان وا لەگەڵم دەخوات، بە 
گرتنم دەدات.«

١٩ خەم دا�گرتن و �ەک لەدوای �ەک گوت�ان: »خۆ ئەو کەسە من ن�م؟«

٢٠ پیێیی فەرموون: »�ەکێکە لەم دوازدە�ە، ئەوەی لەگەڵم دەستی لەناو قاپەکە�ە. 

٢١ کوڕی مرۆڤ دەبێت وەک ئەوەی لەبارە�ەوە نووسراوە بڕوات، بەاڵم قوڕبەسەر 

لەدا�ک  هەر  کەسە  ئەو  بۆ  بوو  باشتر  دەدات!  گرتن  بە  مرۆڤ  کوڕی  ئەوەی 
نەبووا�ە.«

دوایپین شێوی مەسیح
و  کرد  خودای  سوپاسی  هەڵگرت،  نانێکی  ع�سا  دەخوارد،  نان�ان  ٢٢ کاتێک 

لەتی کرد، پیێ�دان و فەرمووی: »وەر�بگرن، ئەمە جەستەی منە.«
لێ�ان  هەموو  و  پیێ�دان  کرد،  خودای  سوپاسی  و  هەڵگرت  جامێکی  ٢3 ئ�نجا 

خواردەوە.
٢4 پیێیی فەرموون: »ئەمە خوێنی منە، خوێنی پە�مانەکە�ە کە لە پیێناوی خەڵکێکی 

زۆر دەڕژێت. ٢5 ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئ�تر لە بەرهەمی مێو ناخۆمەوە، هەتا ئەو ڕۆژە 
دێت کە سەر لە نوێ لە شانش�نی خودا دە�خۆمەوە.«

٢٦ ئ�نجا گۆران�یی ڕۆح��انa گوت و چوون بۆ دەرەوەی شار بۆ کێوی زە�توون.

�پێشبینی نکۆڵیکردنی �ەترۆس
٢7 ع�سا پیێیی فەرموون: »هەمووتان پشتم تێ دەکەن، چونکە نووسراوە:

  »]لە شوانەکە دەدەم،
b].مەڕەکان پەرت دەبن   

a ٢٦ خوێندنەوەی زەبوور لە شێوەی گۆرانی.  

b ٢7 زەکەر�ا ١3 :7   
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٢٨ بەاڵم دوای هەستانەوەم، پیێشتان دەکەوم بۆ جەل�ل.«

٢٩ پەترۆس پیێیی گوت: »ئەگەر هەموو پشتت لێ بکەن، من پشتت لێ ناکەم.«

3٠ ع�سا پیێیی فەرموو: »ڕاست�ت پیێ دەڵێم: تۆ ئەمڕۆ، هەر ئەمشەو، پیێش ئەوەی 

دوو جار کەڵەشێر بخوێنێت، سێ جار نکۆڵی لە ناس�نی من دەکە�ت.«
3١ بەاڵم پەترۆس ز�اتر پیێداگری کرد و گوتی: »ئەگەر لەگەڵ�شت بمرم، نکۆڵ�ت 

لێ ناکەم.« هەموو وا�ان گوت.

نوێژی عیسا لە باخی گەتسیمانی
3٢ پاشان چوونە شوێنێک پیێیی دەگوترا گەتس�مانی، بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »لێرە 

دان�شن تاکو نوێژ دەکەم.« 33 ئەوسا پەترۆس و �اقوب و �ۆحەنای لەگەڵ خۆی برد، 
هەستی بە دڵگرانی و دڵتەنگی دەکرد. 34 پیێیی فەرموون: »زۆر دڵتەنگم، خەر�کە 

بمرم، لێرە بمێننەوە و ئێشک بگرن.«
ئەگەر  تاکو  کرد  نوێژی  زەوی،  سەر  خستە  خۆی  و  دوورکەوتەوە  35 کەمێک 

تێب�ەڕێت. 3٦ فەرمووی: »بابە!a باوکە، هەموو شتێک  بکرێت کاتەکەی بەسەردا 
بە  بەڵکو  من،  بە خواستی  نەک  بەاڵم  الببە،  لەسەر  جامەم  ئەم  دەبێت،  تۆ  بۆ 

خواستی تۆ.«
37 گەڕا�ەوە ب�نی نوستوون، بە پەترۆسی فەرموو: »ش�مۆن نوستوو�ت؟ نەتتوانی 

ناو  نەکەونە  تاکو  بکەن،  نوێژ  و  بگرن  3٨ ئێشک  بگر�ت؟  ئێشک  کاتژمێرێک 
تاق�کردنەوەوە. ڕۆح چاالکە بەاڵم جەستە الوازە.«

4٠ کاتێک  کردەوە.  دووبارە  وتەی  هەمان  کرد،  نوێژی  و  ڕۆ�شتەوە  3٩ د�سان 

کە دووبارە گەڕا�ەوە، ب�نی نوستوون، چونکە چاو�ان قورس ببوو، نە�انزانی چۆن 
وەاڵمی بدەنەوە.

4١ سێ�ەم جار گەڕا�ەوە، پیێیی فەرموون: »هێشتا نوستوون و پشوو دەدەن؟ بەسە! 

با  4٢ هەستن  گوناهباران.  دەست  دەدرێتە  مرۆڤ  کوڕی  ئەوەتا  هاتووە.  کاتەکە 
بڕۆ�ن، ئەوەتا ئەوەی بە گرتنم دەدات نز�ک بووەوە.«

گرتنی عیسا
�ەکێک  کە  گە�شت  �ەهوزا  لەناکاو  دەکرد،  قسەی  ع�سا  هێشتا  43 کاتێک 

بااڵ و  قوتاب��ەکە. کۆمەڵە خەڵکێکی لەگەڵ بوو لەال�ەن کاه�نانی  لە دوازدە  بوو 
مامۆستا�انی تەورات و پی�رانەوە نێردرابوون، شمشێر و دار�ان پیێبوو.

ماچی  »ئەوەی  گوتبووی:  پیێدابوون،  ن�شانە�ەکی  دەدا  گرتنی  بە  44 ئەوەی 

دەکەم، ئەوە خۆ�ەتی، ب�گرن و بە پاسەوان��ەوە ب�بەن.« 45 هەرکە �ەهوزا گە�شت، 
چوو بۆ الی ع�سا و گوتی: »ڕابی!«b و ماچی کرد. 4٦ ئ�تر دەستبەسەر�ان کرد و 

a 3٦ �ۆنانی: ئابە.  

b 45 ڕابی: وشە�ەکی ع�بر�ی�ە بە واتای مامۆستا دێت.  
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گرت��ان. 47 بەاڵم �ەکێک لە ئامادەبووان، شمشێرەکەی هەڵکێشا، لە خزمەتکاری 
سەرۆکی کاه�نانی دا و گوێیی بڕی.

و  کوتەک  بە  کە  �اخ�بووم  کەسێکی  من  »ئا�ا  فەرموون:  پیێیی  4٨ ع�ساش 

بووم  لەگەڵتان  پەرستگا  حەوشەکانی  لە  4٩ ڕۆژانە  بمگرن؟  هاتوون  شمشێرەوە 
بێنە دی.«  پی�رۆزەکان  نەتانگرتم، بەاڵم دەبێت نووسراوە  خەر�کی فێرکردن بووم، 

5٠ ئ�نجا هەموو بەجێ�ان هێشت و ڕا�انکرد.

ڕووت��ەکەی  کەتانێک  پارچە  بە  تەنها  کە  کەوت  ع�سا  دوای  5١ گەنجێک 

داپۆش�بوو. کاتێک گرت�ان، 5٢ کەتانەکەی بەجێهێشت و بە ڕووتی ڕا�کرد.

دادگایپیکردنی عیسا
و  پی�ران  و  بااڵ  کاه�نانی  هەموو  کاه�نان،  سەرۆکی  الی  بردە  53 ع�سا�ان 

حەوشەی  ناو  تاکو  دووربەدوور  54 پەترۆس�ش  کۆبوونەوە.  تەورات  مامۆستا�انی 
ماڵی سەرۆکی کاه�نان دوای کەوت، لەگەڵ خزمەتکاران لەبەردەم ئاگر دان�شتبوو 

خۆی گەرم دەکردەوە.
بەدوای   aجولەکە بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  هەموو  و  بااڵ  55 کاه�نانی 

بەاڵم  بدەن،  بەسەردا  کوشتنی  سزای  تاکو  ع�سا  لەسەر  دەگەڕان  شا�ەت��ەک 
بەاڵم  دا،  لەسەری  شا�ەت��ان  درۆ  بە  زۆر  5٦ کەسانێکی  نەکەوت.  دەست�ان 

شا�ەت��ەکان�ان �ەک�ان نەدەگرتەوە.
5٨ »گوێمان  گوت�ان:  و  دا  لەسەری  شا�ەت��ان  درۆ  بە  و  هەستان  57 هەندێک 

سێ  بە  دە�ڕووخێنم،  مرۆڤە  دەستکردی  پەرستگا�ەی  ”ئەم  دە�گوت:  بوو  لێیی 
5٩ لەمەشدا  نەبێت.“«  مرۆڤ  دەستکردی  کە  دەنێم  بن�اد  د�کە  �ەکێکی  ڕۆژ 

شا�ەت��ەکە�ان کۆک نەبوو.
وەاڵم  »ه�چ  پرسی:  ع�سای  لە  و  ڕاوەستا  لەناوەڕاست  کاه�نان�ش  ٦٠ سەرۆکی 

نادە�تەوە؟ ئەم پی�اوانە چ شا�ەت��ەکت لەسەر دەدەن؟«
٦١ بەاڵم ع�سا بێدەنگ ما�ەوە و ه�چ وەاڵمی نەدا�ەوە. د�سان سەرۆکی کاه�نان 

لێیی پرسی و پیێیی گوت: »ئا�ا تۆ مەس�حەکەی، کوڕی خودای پی�رۆز؟«
٦٢ ع�سا فەرمووی: »من ئەوم. لە داهاتووش دەب�نن کوڕی مرۆڤ لە دەستەڕاستی 

»b.خودای توانادار دادەن�شێت و بەسەر هەوری ئاسمانەوە دێتەوە
بە  پیێو�ست�مان  »ئ�تر چ  و گوتی:  دادڕی  ٦3 سەرۆکی کاه�نان جلەکانی خۆی 

شا�ەت هە�ە؟ ٦4 خۆ گوێتان لە کفرەکە بوو، ڕاتان چ��ە؟«
هەموو بڕ�ار�ان دا کە شا�انی مردنە. ٦5 هەندێک کەوتنە تف لێکردنی، دەم و 

a 55 ئەنجومەنی بااڵی جولەکە کە لە �ۆنانی پیێیی گوتراوە سەنهەدرین ، بااڵتر�ن دەسەاڵتی جولەکە بووە کە دەسەاڵتی دەرکردنی بڕ�اری ئا�ی�نی و مەدەنی و تاوانبارکردنی 

هەبووە.  

b ٦٢ دان�ال 7 :١3  .  
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چاو�ان داپۆشی و لێ�ان دەدا، پیێ�ان دەگوت: »ئەگەر پیێغەمبەر�ت، بزانە کێ بوو 
لێ�دا�ت؟« پاسەوانەکان�ش گرت��ان و دا�انە بەر زللە.

�ەترۆس نکۆڵی لە عیسا دەکات
٦٦ پەترۆس لە خوارەوە لە حەوشەکە بوو، �ەکێک لە کارەکەرانی سەرۆکی کاه�نان 

هات. ٦7 پەترۆسی ب�نی خۆی گەرم دەکاتەوە، تێ�ڕوانی و گوتی:
»تۆش لەگەڵ ع�سای ناس�رە�یی بوو�ت.«

چووە  دەڵێیی.«  تێناگەم چی  »نازانم،  گوتی:  و  کرد  نکۆڵ�یی  پەترۆس  ٦٨ بەاڵم 

دااڵنەکە. ⌞ئ�نجا کەڵەشێر خوێندی.⌞
»ئەمەش  ڕاوەستابوون:  لەوێدا  کە  گوتەوە  بەوانەی  ب�ن��ەوە،  ٦٩ کارەکەرەکە 

لەوانە.« 7٠ د�سان نکۆڵ�یی کرد.
پاش کەمێک ئەوانەی لەوێدا ڕاوەستابوون، بە پەترۆس�ان گوت: »بە ڕاستی تۆ 

لەوان�ت، چونکە تۆش جەل�ل�ت.«
نەفرەتکردن و سوێندخواردن و گوتی: »ئەم کابرا�ەی باسی  بە  7١ دەستی کرد 

دەکەن نا�ناسم.«
7٢ دەستبەجێ کەڵەشێر بۆ دووەم جار خوێندی، پەترۆس�ش قسەکەی ع�سای 

ئەوەی دوو جار کەڵەشێر بخوێنێت، سێ  فەرمووبوو: »پیێش  پیێیی  ب�رکەوتەوە کە 
جار نکۆڵ�م لێ دەکە�ت.« خۆی پیێ نەگ�را و گر�ا.

عیسا دەدرێ�ە دەست �پیالتۆس

هەموو ١5 و  تەورات  مامۆستا�انی  و  پی�ران  و  بااڵ  کاه�نانی  زوو،  بە�انی   هەر  ١

ئەندامانی ئەنجومەنی بااڵی جولەکە ڕاوێژ�ان کرد. ع�سا�ان قۆڵبەست کرد 
و برد�ان و دا�انە دەست پی�التۆس.

٢ پی�التۆس لێیی پرسی: »تۆ پاشای جولەکەی؟«

ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »خۆت گوتت.«
3 کاه�نانی بااڵ سکااڵی زۆر�ان لێ دەکرد. 4 پی�التۆس لێیی پرس��ەوە: »ئا�ا ه�چ 

وەاڵم نادە�تەوە؟ بزانە چەند سکااڵت لێدەکەن.«
5 بەاڵم ع�سا ه�چ وەاڵمێکی نەدا�ەوە و پی�التۆس�ش بەمە سەرسام بوو.

بڕیاری لەخاچدانی عیسا
٦ لە هەر جەژنێکدا فەرمانڕەوا بەگوێرەی داواکاری خەڵکەکە بەندکراوێکی ئازاد 

ڕاپەڕ�نەکەدا  لە  کە  گ�رابوو  �اخ�بووان  لەگەڵ  باراباس  ناوی  بە  7 پی�اوێک  دەکرد. 
کوشتار�ان کردبووa. ٨ ئ�نجا خەڵکەکە هاتن و داوا�ان کرد ئەوە�ان بۆ بکات کە 

هەم�شە دە�کرد بۆ�ان.

a 7 لەو سەردەمە �اخ�بووان لە دژی ئ�م�ڕاتۆر�ەتی ڕۆمانی ڕاپەڕ�نێک�ان ئەنجام دابوو.  
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بکەم؟«  ئازاد  بۆ  جولەکەتان  پاشای  »دەتانەوێ  پرس�ن:  لێیی  ٩ پی�التۆس�ش 

١١ بەاڵم  دابوو.  گرتن  بە  ع�سا�ان  ئ�رە�ی�دا  لە  بااڵ  کاه�نانی  دە�زانی  ١٠ چونکە 

کاه�نانی بااڵ خەڵکەکە�ان جۆشدا کە باراباس�ان بۆ ئازاد بکات.
دەڵێن،  پیێیی  کە  بکەم  لەوە  باشە چی  »ئەی  پرس�ن:  لێیی  د�سان  ١٢ پی�التۆس 

”پاشای جولەکە“؟«
١3 هاوار�ان کرد: »لە خاچی بدە!«

١4 پی�التۆس لێیی پرس�ن: »بۆ؟ چ خراپە�ەکی کردووە؟«

بەاڵم ئەوان ز�اتر هاوار�ان دەکرد: »لە خاچی بدە!«
ئازاد  بۆ  باراباسی  ئەوە  لەبەر  ڕازی بکات،  ١5 پی�التۆس�ش دە�و�ست خەڵکەکە 

کردن، بەاڵم فەرمانی دا کە ع�سا بدرێتە بەر قامچی و پاشان لە خاچ بدرێت.

سەربازەکان گاڵ�ە بە عیسا دەکەن
سەربازەکان�ان  تەواوی  و  فەرمانڕەوا  کۆشکی  بردە  ع�سا�ان  ١٦ سەربازەکان 

هۆن��ەوە  دڕک  لە  تاجێک�ان  لەبەرکرد،  ئەرخەوان��ان  ١7 کەوا�ەکی  کۆکردەوە. 
ئەی  »ساڵو،  دە�انگوت:  و  لێکردنی  بە ساڵو  کرد  ١٨ دەست�ان  نا.  لەسەر�ان  و 
پاشای جولەکە!« ١٩ بە قام�ش لەسەر�ان دەدا و تف�ان لێیی دەکرد، چۆک�ان دادەدا و 
لەبەردەمی کڕنۆش�ان دەبرد. ٢٠ کاتێک گاڵتە�ان پیێ کرد، کراسە ئەرخەوان��ەکە�ان 

لەبەر داکەند و جلەکەی خۆ�ان لەبەرکردەوە و بۆ لەخاچدان برد�انە دەرەوە.

لەخاچدانی عیسا
٢١ ڕێبوارێک لە کێڵگە دەهاتەوە، ناوی ش�مۆنی کورێنیa بوو، باوکی ئەسکەندەر 

بردە  ع�سا�ان  ٢٢ ئ�نجا  هەڵبگرێت.  ئەو  خاچەکەی  کرد  ناچار�ان  ڕوفوس،  و 
شوێنێک کە پیێیی دەگوترا گولگۆسا، واتە »شوێنی کاسەسەر«. ٢3 شەرابی تێکەڵ 
بە موڕ�انb پیێدا، بەاڵم نە�خواردەوە. ٢4 لە خاچ�ان دا و جلەکان�ان دابەش کرد، 

ت�روپشک�ان لەسەر کرد، بۆ ئەوەی بزانن هەر�ەکە�ان چی بەردەکەوێت.
تاوانەکەشی  ٢٦ ناون�شانی  بوو،  بە�انی   cنۆی کاتژمێر  دا  خاچ�ان  لە  ٢5 کاتێک 

نووسرابوو:
پاشای جولەکە.

ئەوەی د�کەش  لە خاچ دا، �ەکێک لەالی ڕاستی و  لەگەڵی  ٢7 دوو دز�ش�ان 

لەالی چەپیی. ⌞ ٢٨ نووسراوە پی�رۆزەکە هاتە دی کە دەڵێت: ]لە ڕ�زی تاوانباران 
و  بادەدا  سەر�ان  و  دەدا  پیێیی  جنێو�ان  تێدەپەڕ�ن،  بەوێدا  ٢٩ ئەوانەی   ⌞d].دانرا

a ٢١ گەورەتر�ن شار لە واڵتی ل�ب�ا لەم سەردەمەدا.  

b ٢3 موڕ: بۆنێک بووە بۆ کەمکردنەوەی ئازار تێکەڵ بە شەراب کراوە.  

c ٢5 �ۆنانی: کاتژمێری سێ.  

d ٢٨ ئ�شا�ا 53 :١٢  .  
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ڕۆژدا،  سێ  لە  بن�ادنەرەوەی  و  پەرستگا  ڕووخێنەری  ئەی  »ها!  دە�انگوت: 
و  بااڵ  کاه�نانی  شێوە  هەمان  3١ بە  دابەزە.«  خاچەکە  لە  و  بکە  ڕزگار  3٠ خۆت 

د�کەی  »خەڵکی  دەگوت:  �ەکتر�ان  بە  و  دەکرد  گاڵتە�ان  تەورات  مامۆستا�انی 
ڕزگار کرد، بەاڵم ناتوانێ خۆی ڕزگار بکات! 3٢ با ئێستا مەس�حی پاشای ئ�سرائ�ل 
لە خاچەکە دابەزێت، تاکو بب�ن�ن و باوەڕ بهێن�ن.« ئەوانەش کە لەگەڵی لە خاچ 

دەدران قسە�ان پیێ دەگوت.

مردنی عیسا
33 کە بووە کاتژمێر دوازدەa تار�کی باڵی بەسەر هەموو زەو�دا کێشا هەتا کاتژمێر 

سێb. 34 لە کاتژمێر سێ، ع�سا بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد: »]ئێلی، ئێلی، 
 c]لەما شەبەقتانی؟[« کە بە واتای ]خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ هێنام؟

دێت.
35 کاتێک هەندێک لەوانەی لەوێ ڕاوەستابوون گوێی�ان لێیی بوو، گوت�ان: »ئەوە 

بانگی ئەل�اس دەکات.«
3٦ �ەکێک ڕا�کرد و ئ�سفەنجێکی لە سرکە هەڵکێشا و بەسەر قام�شێکەوە پیێ�دا 

تاکو ب�خواتەوە و گوتی: »لێگەڕێن، با بزان�ن ئەل�اس دێت دا�بگرێت؟«
37 ع�ساش بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد و گ�انی س�ارد.

3٨ پەردەی پەرستگاش لە سەرەوە هەتا خوارەوە شەق بوو و بوو بە دوو پارچەوە. 

ب�نی چۆن  بوو و  لە هاواری  بەرامبەر ع�سا ڕاوەستابوو، گوێیی   d3٩ ئەو سەرپەلەی

گ�انی س�ارد، گوتی: »بەڕاستی ئەم کەسە کوڕی خودا بوو!«
و  مەجدەلی  مر�ەمی  لەنێوان�اندا  دەکرد،  تەماشا�ان  دوورەوە  لە  ژنێک  4٠ چەند 

مر�ەمی دا�کی �اقوبی بچووک و �وسی و سالومە دەب�نران. 4١ ئەمانە لە جەل�لەوە 
هاتبوونە  لەگەڵی  د�کەش  زۆری  دەکرد،  خزمەت�ان  و  کەوتبوون  ع�سا  دوای 

ئۆرشەل�م.

ناش�نی عیسا
4٢ ئێوارە داهات، ڕۆژی خۆ ئامادەکردن بوو، واتە ڕۆژی پیێش شەممە، 43 �وسفی 

شانش�نی  چاوەڕێیی  ئەو�ش  بوو،  ئەنجومەن  بەرزی  ئەندامێکی  ڕامە  خەڵکی 
خودای دەکرد، وێرای و چوو بۆ الی پی�التۆس و داوای تەرمەکەی ع�سای کرد. 
و  بانگکرد  سەرپەلەکەی  مردووە،  ع�سا  زوو�یی  بە  ئاوا  بوو  سەرسام  44 پی�التۆس 

لێیی پرسی ئاخۆ دەمێکە مردووە. 45 کاتێک لە سەرپەلەکەوە زانی، تەرمەکەی دا�ە 

a 33 �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  

b 33 �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  

c 34 زەبوورەکان ٢٢ :١   

d 3٩ وشە �ۆنان��ەکە مەبەست لە سەرکردەی سەد سەربازە لە سوپای ڕۆم.  



مەرقۆس ١٨٨١١٦

�وسف. 4٦ ئەو�ش کەتانی کڕی، دا�گرت و بە کەتان کفنی کرد، لە گۆڕێکدا 
دەرگای  بەردێکی گلۆر کردەوە سەر  ئ�نجا  تاشەبەرد هەڵکەنرابوو.  لە  ناشتی کە 

گۆڕەکە. 47 مر�ەمی مەجدەلی و مر�ەمی دا�کی �اقوب، ب�ن��ان لەکوێ نێژرا.

زیندووبوونەوەی عیسا

 کە ڕۆژی شەممە تەواو بوو، مر�ەمی مەجدەلی و سالومە و مر�ەمی دا�کی ١٦ ١

�اقوب بۆنوبەرام�ان کڕی، تاکو بچن و تەرمی ع�سا چەور بکەن. ٢ لە �ەکەم 
ڕۆژی هەفتەدا، بە�انی زوو لەگەڵ خۆر هەاڵتن، هاتنە سەر گۆڕەکە. 3 بە �ەکتر�ان 

دەگوت: »باشە کێ بەردی سەر دەرگای گۆڕەکەمان بۆ گلۆر دەکاتەوە؟«
زۆر  هەرچەندە  کراوەتەوە،  گلۆر  بەردەکە  ب�ن��ان  کرد،  سە�ر�ان  کە  4 بەاڵم 

گەورە بوو. 5 جا چوونە ناو گۆڕەکە و لەالی ڕاستەوە گەنجێک�ان ب�نی دان�شتبوو، 
کەوا�ەکی س�یی لەبەر بوو، ئ�تر تاسان.

٦ پیێیی گوتن: »مەتاسێن، بە شوێن ع�سای ناس�رە�یی لەخاچدراودا دەگەڕێن. ئەو 

هەستا�ەوە! لێرە ن��ە. ئەوەتا ئەو شوێنەی لێ�ان دانا. 7 بەاڵم بڕۆن و بە قوتاب��ەکانی 
و بە پەترۆس بڵێن، ”ئەو پیێشتان دەکەوێت بۆ جەل�ل، وەک چۆن پیێیی فەرموون 

لەوێ دە�ب�نن.“«
دا�گرتبوون،  سەرسامی  و  لەرز  هەاڵتن.  و  دەرەوە  هاتنە  گۆڕەکە  لە  ٨ ژنەکان 

ه�چ�ان بە کەس نەگوت، چونکە دەترسان.
⌞ ٩ دوای ئەوەی ع�سا بە�انی زوو لە �ەکەم ڕۆژی هەفتەدا هەستا�ەوە، �ەکەم 
جار بۆ مر�ەمی مەجدەلی دەرکەوت، ئەوەی حەوت ڕۆحی پی�سی لێیی دەرکردبوو. 
و  دەگێڕا  ش�وەن�ان  و  بوون  ع�سادا  لەگەڵ  کە  گوت  بەوانەی  و  چوو  ١٠ ئەو�ش 

باوەڕ�ان  ب�ن�و�ەتی،  ئەم  و  بووەتەوە  ز�ندوو  ع�سا  ب�ست�ان  ١١ کاتێک  دەگر�ان. 
نەکرد.

١٢ لە دوای ئەمانە ع�سا بە شێوە�ەکی د�کە بۆ دووان لە قوتاب��ەکان دەرکەوت، 

کاتێک بۆ گوندەکان بەڕێوە بوون. ١3 جا چوون و بەوانی د�کە�ان ڕاگە�اند، بەاڵم 
باوەڕ�ان پیێ نەکردن.

١4 پاشان ع�سا بۆ �ازدە قوتاب��ەکە دەرکەوت، کاتێک لەسەر خوان بوون، لەبەر 

بێباوەڕی و کەللەڕەق��ان سەرزەنشتی کردن، چونکە باوەڕ�ان بەوانە نەکرد کە دوای 
هەستانەوەکەی ب�ن�بوو�ان.

١5 پیێیی فەرموون: »بڕۆن بۆ هەموو ج�هان و ئەم مزگێن��ە بە هەموو بەد�هێنراوان 

دەبێت،  ڕزگاری  هەڵدەکێشرێ  ئاو  لە  و  دەهێنێت  باوەڕ  ١٦ ئەوەی  ڕابگە�ەنن. 
ئەوەش کە باوەڕ ناهێنێ، تاوانبار دەکرێت. ١7 ئەوانەی باوەڕ دەهێنن ئەم ن�شانانە�ان 
لەگەڵ دەبێت، بە ناوی من ڕۆحی پی�س دەردەکەن و بە زمانی نوێ دەدوێن، ١٨ بە 
ناگات،  پیێ  ز�ان�ان  بخۆنەوە  کوشندەش  ژەهرێکی  ئەگەر  دەگرن،  مار  دەست�ان 

دەست لەسەر نەخۆش دادەنێن و چاکدەبنەوە.«



١٨٨٢مەرقۆس ١٦

ئاسمان  بۆ  فەرموون،  پیێ  ئەمانەی  شکۆ  خاوەن  ع�سای  ئەوەی  ١٩ لەدوای 

بەرزکرا�ەوە و لە دەستەڕاستی خودا دان�شت. ٢٠ ئەوان�ش چوون و لە هەموو ال�ەک 
پەرجووەکانی  بە  و  دەکرد  کاری  لەگەڵ�ان  شکۆش  خاوەن  ع�سای  دا،  جاڕ�ان 

پشتگ�ری پە�امەکەی دەکرد.⌞



لۆقا ١٨٨3١

مزگێنی بە�پێپی نووسینی لۆقا
مەبەس�ی ئەم نووسینە

ئەو ١ چ�رۆکی  داڕشتنی  بە  هەستان  کەس  زۆر  پا�ەبەرز،   aساوف�لۆسی  ئەی  ١

پیێمان  ئەوانەوە  لەال�ەن  ئەوەی  ٢ وەک  دی،  هاتنە  ئێمە  لەالی   bشتانەی
3 لەدوای  بوون.   cپە�امەکە خزمەتکاری  و  شا�ەتحاڵ  سەرەتاوە  لە  کە  گە�شت 
ئەوەی من لە سەرەتاوە پشکن�نێکی وردم بۆ هەموو شتێک کرد، ئێستاش بە باشم 
زانی بە ڕ�زبەندی بۆت بنووسم، 4 تاکو لە ڕاستی ئەو قسانە دڵن�ابی کە فێرکراوی.

�پێشبینیپی لەدایکبوونی حەزرەتی یەحیا
نۆرەی  لە   dکاه�نێک بوو،  �ەهود�ا  پاشای  باوک  هێرۆدسی  سەردەمەی  5 لەو 

هارون  نەوەی  لە  ژن�شی  ئەل�ساباتی  بوو،  زەکەر�ا  ناوی  کە  هەبوو   eئەب�ا نەوەی 
لە  بوون  گلە�یی  بێ  بوون،  ڕاستودروست  خودا  لەبەرچاوی  ٦ هەردووک�ان  بوو. 
نەدەبوو،  منداڵ�ان  7 بەاڵم  �ەزدان.   fحوکمەکانی و  ڕاس�اردە  هەموو  پە�ڕەوکردنی 

چونکە ئەل�سابات نەزۆک بوو، هەردووک�ش�ان بە ساڵدا چووبوون.
نۆرەی کۆمەڵەکەی خۆ�دا کاروباری کاه�ن�ێتی جێبەجێ  لە  زەکەر�ا  ٨ کاتێک 

سەر  کەوتە  ت�روپشکی   ،gکاه�ن�ێتی نەر�تی  ٩ بەگوێرەی  خودا،  لەبەردەم  دەکرد 
سووتانی  کاتی  ١٠ لە  بسووتێنێت.  بخوور  و  �ەزدان  پەرستگای  ناو  بچێتە  تاکو 

بخوورەکەدا، خەڵکی هەموو لە دەرەوە نوێژ�ان دەکرد.
بخوور  قوربانگای  ڕاستی  لەالی  دەرکەوت،  بۆ  �ەزدانی  فر�شتە�ەکی  ١١ لەوێ 

ن�شت.  لێ  ترسی  و  پەشۆکا  ب�نی،  فر�شتەکەی  زەکەر�ا  ١٢ کاتێک  ڕاوەستابوو. 
ب�سترا،  پاڕانەوەکەت  چونکە  مەترسە،  »زەکەر�ا  گوت:  پیێیی  فر�شتەکە  ١3 بەاڵم 

١4 ئەو   .hەح�ا� دەنێ�ت  لێ  ناوی  و  دەبێت  بۆت  کوڕێکی  ژن�شت  ئەل�ساباتی 
دەبێتە ما�ەی خۆشی و شادی بۆ تۆ، زۆر کەس بە لەدا�کبوونی دڵخۆش دەبن، 
١5 چونکە ئەو لەبەرچاوی �ەزدان دەبێتە کەسێکی مەزن و پا�ەبەرز. هەرگ�ز شەراب 

و مەی ناخواتەوە. لە سکی دا�ک��ەوە پڕدەبێت لە ڕۆحی پی�رۆز و ١٦ زۆر لە ڕۆڵەکانی 

a ١ ناوێکی �ۆنان��ە، واتە ئەوەی خودای خۆشدەوێت.  

b ١ مەبەست لە هاتنەدی هەموو پیێشب�ن��ەکانی پیێغەمبەرانە سەبارەت بە مەس�ح.  

c ٢ �ۆنانی: وشەکە: مەبەست لە پە�امی مەس�حە.  

d 5 کاه�ن: پی�اوێکی ئا�ی�نی جولەکە�ە کە هەڵدەستێ بە ئەرکی قوربانی کردن لەناو پەرستگا و فێرکردنی خەڵک.  

e 5 گروپیێکی کاه�نان بوون لە نەوەی ئەب�ا.  

f ٦ تەورات.  

g ٩ �ەکێک لە کاه�نان هەڵدەستا بە دانانی بخوور لەناو قوربانگا.  

h ١3 �ەح�ا: ع�بری: �ۆخەننەن، واتە خودا م�هرەبانە، لەالی هەندێک بە �ۆحەنا ناسراوە.  
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توانای  ئ�سرائ�ل بۆ الی �ەزدانی پەروەردگاری خۆ�ان دەگەڕێنێتەوە. ١7 بە ڕۆح و 
ئەل�اسەوە پیێش �ەزدان دەکەوێتa، تاکو دڵی باوکان بۆ الی منداڵەکان ڕابکێشێت 
گەلێکی  ئەوەی  بۆ  بگەڕێنێتەوە،  ڕاستودروستان  دانا�یی  الی  بۆ  �اخ�بووان�ش  و 

ئامادە بۆ �ەزدان پیێکبهێنێت.«
و  پی�رم  بم، چونکە خۆم  دڵن�ا  لەمە  فر�شتەکەی گوت: »چۆن  بە  ١٨ زەکەر�اش 

ژنەکەشم بە ساڵدا چووە؟«
١٩ فر�شتەکە وەاڵمی دا�ەوە: »من جبرائ�لمb لەبەردەم خودا ڕادەوەستم، نێردراوم 

تاکو لەگەڵت بدوێم و ئەم مژدە�ەت بدەمێ. ٢٠ ئەوەتا لە ئێستاوە تۆ الڵ دەب�ت و 
توانای قسەکردنت نامێنێت هەتا ئەو ڕۆژەی ئەم شتانە ڕوودەدەن، چونکە باوەڕت 

بە قسەکەم نەکرد، ئەوەی لە کاتی خۆ�دا دێتە دی.«
لەناو  لە دواکەوتنی  ببوون  ٢١ خەڵکەکە چاوەڕوانی زەکەر�ا�ان دەکرد و سەرسام 

لە  کە  زان��ان  جا  بدوێت،  لەگەڵ�ان  نە�توانی  دەرەوە  هاتە  ٢٢ کاتێک  پەرستگادا. 
بە  و  دەدوا  لەگەڵ�ان  ئ�شارەت  بە  کراوە، چونکە  ئاشکرا  بۆ  ب�ن�نێکی  پەرستگادا 

الڵی ما�ەوە.
ئەو  ٢4 دوای  ماڵ.  گەڕا�ەوە  تەواوبوو،  خزمەتکردنەکەی  ڕۆژانی  ٢3 کاتێک 

دە�گوت:  و  شاردەوە  خۆی  مانگ  پیێنج  پڕبوو،  سکی  ژنی  ئەل�ساباتی  ڕۆژانە، 
٢5 »�ەزدان ئەمەی بۆ کردم، لەم ڕۆژانەدا چاکەی خۆی ن�شان دا و ئابڕووی منی 

لەنێو خەڵکدا کڕ�ی�ەوە.«

مژدەی لەدایکبوونی عیسا
نارد  فر�شتەی  بوو، خودا جبرائ�لی  مانگ    ئەل�سابات سکی شەش  ٢٦ کاتێک 

کە  پاک�زە�ەک  ٢7 بۆ الی  بوو،  ناس�رە  ناوی  کە  جەل�ل  ناوچەی  لە  شارێک  بۆ 
دەستگ�رانی پی�اوێک بوو لە بنەماڵەی داود بە ناوی �وسف، ناوی پاک�زەکەش مر�ەم 
ن�عمەتی  کەسەی  ئەو  ئەی  »ساڵو،  گوتی:  و  مر�ەم  هاتە الی  ٢٨ جبرائ�ل  بوو. 

خودات بەسەردا ڕژاوە، �ەزدانت لەگەڵە.«
٢٩ بەاڵم ئەو بە پە�امەکە زۆر شێوا و ب�ری کردەوە دەبێت ئەمە چ جۆرە ساڵوێک 

بێت. 3٠ فر�شتەکە پیێیی گوت: »مەترسە مر�ەم، چونکە لەالی خودا ڕەزامەند�ت 
دەنێ�ت  لێ  ناوی  دەبێت  کوڕێکت  و  دەبێت  سکت  3١ ئەوەتا  بەدەستهێنا. 
خودای  ناودەبردرێت،  هەرەبەرز  خودای  کوڕی  بە  و  دەبێت  3٢ پا�ەبەرز  ع�سا. 
پیێدەداتەوە. 33 هەتاهەتا�ە حوکمڕانی نەوەی  باوکی  پەروەردگار�ش تەختی داودی 

�اقوب دەکات، شانش�نەکەشی کۆتا�یی نا�ەت.«
هێشتا  من  کە  دەبێت،  چۆن  »ئەمە  گوت:  فر�شتەکەی  بە  مر�ەم  34 بەاڵم 

پاک�زەم؟«

a ١7 خودا پیێش هاتنی مەس�ح �ەح�ای نارد.  

b ١٩ جبرائ�ل: �ەکێکە لەو دوو فر�شتە�ەی کە لە کتێبی پی�رۆزدا ناو�ان هاتووە، بڕوانە دان�ال ٨ :١٦  .  
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35 فر�شتەکە وەاڵمی دا�ەوە: »ڕۆحی پی�رۆز دێتە سەرت و هێزی خودای هەرەبەرز 

خودا  کوڕی  بە  دەبێت  لێت  پی�رۆزەی  ئەو  ئەوە  لەبەر  سەرت.  سا�ەی  دەبێتە 
کوڕێک.  بە  پڕە  سکی  پی�ر�ی�ە  بەو  خزم�شت  ئەل�ساباتی  3٦ ئەوەتا  ناودەبردرێت. 
پیێ�ان دەگوت نەزۆک سکی شەش مانگە، 37 چونکە ه�چ شتێک لەالی  ئەوەی 

خودا مەحاڵ ن��ە.«
3٨ مر�ەم گوتی: »ئەوەتا من کارەکەری �ەزدانم. ئەوەی تۆ دە�فەرموو�ت با بێتە 

دی.« فر�شتەکەش بەجێیی هێشت.

دیدەنی مریەم و ئەلیسابات
ناوچە  لە  چوو  شارۆچکە�ەک  بۆ  خێرا  و  هەستا  مر�ەم  ڕۆژانەدا،  3٩ لەو 

ئەل�سابات  لە  ماڵی زەکەر�ا و ساڵوی  4٠ چووە  �ەهود�ا.  شاخاو�ی�ەکانی هەرێمی 
کرد. 4١ کاتێک ئەل�سابات گوێیی لە ساڵوەکەی مر�ەم بوو، منداڵەکە لە سک�دا 
کەوتە جوڵەجوڵ و ئەل�سابات پڕبوو لە ڕۆحی پی�رۆز. 4٢ ئەل�سابات بە دەنگێکی 
بەرەکەتدار  سکت  بەرهەمی  بەرەکەتدار�ت،  ژناندا  »لەنێو  کرد:  هاواری  بەرز 
دەبێت! 43 بۆ من کێم تاکو دا�کی گەورەکەم بێت بۆ الم؟ 44 چونکە هەرکە دەنگی 
هەڵبەز�ی�ەوە.  سکمدا  لە  خۆش�دا  لە  منداڵەکە  کەوت،  گوێم  بەر  ساڵوەکەت 
45 خۆزگە دەخوازرێت بەوەیa باوەڕی هێناوە کە لە �ەزدانەوە چی پیێ گوتراوە دێتە 

دی.«

س�ایشی مریەم
4٦ مر�ەم�ش گوتی:

  »گ�انم ستا�شی �ەزدان دەکات،
ڕۆحم بە خودای ڕزگارکەرم دڵشادە،  47 

 4٨ چونکە سە�ری بێف�زی کارەکەرەکەی کرد.
  ئەوەتا لە ئێستاوە هەموو نەوەکان خۆزگە بە من دەخوازن،

چونکە توانادار کاری گەورەی بۆ من ئەنجام دا،  4٩ 
پی�رۆزە ناوی ئەو.   

 5٠ بەزە�ی�ەکەی بۆ ئەوانە�ە کە لێیی دەترسن،
نەوە دوای نەوە.   

 5١ بە بازووی کاری بەهێزی ئەنجام دا،
ئەوانەی بە بۆچوونەکانی دڵ�ان لووتبەرز بوون، پەرتوباڵوی کردنەوە.   

 5٢ تەختی توانادارەکانی سەرەوژێر کردووە و
بێف�زەکانی بڵند کردەوە.   

 53 برس��ەکانی لە خێروبێر تێر کرد،

a 45 بەوەی: لێرەدا دەگەڕێتەوە بۆ کەسی سێ�ەمی تاکی مێ، کە مەبەستی لە مر�ەمە.  



١٨٨٦لۆقا ١

دەوڵەمەندانی بە دەستی بەتاڵ ڕەوانە کردەوە.   
 54 بە �ارمەت�دانی گەلی ئ�سرائ�لی بەندەی خۆی

هەتاهەتا�ە بەزە�ی�ەکەی بەب�ر هێنا�ەوە   
 55 لەگەڵ ئ�براه�م و نەوەکەی،

هەروەک بەڵێنی بە باوباپی�رانمان دا.«   

بۆ  گەڕا�ەوە  پاشان  ما�ەوە،  مانگ  سێ  نز�کەی  ئەل�سابات  لەالی  5٦ مر�ەم 

ماڵەکەی خۆی.

لەدایکبوونی حەزرەتی یەحیا
57 ئەل�سابات کاتی منداڵبوونی هات و کوڕێکی بوو. 5٨ جا دراوسێ و خزمانی 

شادمان  لەگەڵی  کردووەتەوە،  بۆ  خۆی  فراوانی  بەزە�یی  دەرگای  �ەزدان  ب�ست�ان 
بوون.

باوکی  ناوی  لەسەر  هاتن،  منداڵەکە  خەتەنەکردنی  بۆ  هەشتەمدا  ڕۆژی  5٩ لە 

».aناو�ان لێنا زەکەر�ا. ٦٠ بەاڵم دا�کی گوتی: »نەخێر، ناوی دەنرێت �ەح�ا
٦١ پیێ�ان گوت: »کەس لە خزمانت بەم ناوە ناونەنراوە.«

٦٢ ئ�نجا ئاماژە�ان بۆ باوکی کرد، دە�ەوێت چ ناوێکی لێ بنێت. ٦3 تەختە�ەکی 

داوا کرد و لەسەری نووسی: »ناوی �ەح�ا�ە.« هەموو سەرسام بوون. ٦4 دەستبەجێ 
دەم و زمانی زەکەر�ا کرا�ەوە، دەستی کرد بە قسەکردن و ستا�شی خودا. ٦5 هەموو 
دراوسێکان�ان ترس�ان لێ ن�شت و لە سەراپای ناوچە شاخاو�ی�ەکانی �ەهود�ا هەموو 
ئەم شتانە بوون بە قسە و باسی سەر زاری خەڵکی. ٦٦ هەموو ئەوانەی ئەم باسە�ان 
دەستی  دەبێتە چی؟« چونکە  منداڵە  ئەم  »ئا�ا  گوت�ان:  خۆ�اندا  دڵی  لە  ب�ست 

�ەزدانی لەگەڵ بوو.

س�ایشی زەکەریا
٦7 زەکەر�ای باوک�شی پڕبوو لە ڕۆحی پی�رۆز و پیێشب�نی کرد و گوتی:

 ٦٨ »ستا�ش بۆ �ەزدانی پەروەردگاری ئ�سرائ�ل،
.bچونکە گەلەکەی بەسەرکردەوە و کڕ�ی�ەوە   

 ٦٩ هێزی ڕزگار�مانی هەستاندەوە،
لە بنەماڵەی داودی بەندەی،   

 7٠ وەک چۆن لە کۆنەوە لە ڕێگەی پیێغەمبەرە پی�رۆزەکان��ەوە دواوە،
 7١ بۆ ڕزگاربوون لە دەست دوژمنان و

هەموو ناحەزانمان،   

a ٦٠ بڕوانە ١ :١3 .  

b ٦٨ بە واتای ڕزگاری کرد.  



لۆقا ١٨٨7٢

 7٢ هەروەها بۆ بەخش�نی بەزە�یی بە باوباپی�رانمان و
پە�وەستبوون بە پە�مانە پی�رۆزەکەی،   

واتە ئەو سوێندەی کە بۆ ئ�براه�می باپی�رە گەورەمانی خوارد:  73 
 74 کە ئێمە لە دەست دوژمن ڕزگارمان بێت و

بێ ترس ئەو ب�ەرست�ن،   
هەموو ڕۆژانی ژ�انمان بە پی�رۆزی و ڕاستودروستیa لەبەردەم�دا ب�ن.  75 

 7٦ »تۆش ئەی منداڵ، بە پیێغەمبەری خودای هەرەبەرز ناودەبردرێی�ت،
چونکە پیێش �ەزدان دەکەو�ت، تاکو ڕێگای بۆ ئامادە بکە�ت،   

 77 تاکو بە گەلەکەی ڕابگە�ەن�ت
بە لێخۆشبوونی گوناهەکان�ان ڕزگار�ان دەبێت،   

 7٨ بەهۆی بەزە�ی�ە بەسۆزەکەی خودامانەوە،
کە بەهۆ�ەوە ڕووناکی لە بەرزا�ی�ەوە بەسەرماندا دەدرەوشێتەوە،   

 7٩ تاکو بەسەر ئەوانەی لە تار�کی و لە سێبەری مەرگدا دان�شتوون بدرەوشێتەوە،
بۆ ئەوەی پیێ�ەکانمان بە ڕێگای ئاشت�دا ببات.«   

٨٠ منداڵەکەش گەشەی دەکرد و لە ڕۆحدا بەهێز دەبوو، لە  چۆڵەوانی ما�ەوە هەتا 

ئەو ڕۆژەی کە خۆی بۆ گەلی ئ�سرائ�ل دەرخست.

لەدایکبوونی عیسا

هەموو ٢ کە  دەرچوو،  فەرمانێک  قە�سەرەوە  ئۆگستۆس  لە  ڕۆژانەدا   لەو  ١

ناونووس�ن  �ەکەم  ٢ ئەمە  بکرێت.  ناونووس   bئ�م�ڕاتۆر�ەت�ەکەی دان�شتووانی 
ناونووس�ن  بۆ  هەرکەس  3 ئ�تر  بوو.  سور�ا  فەرمانڕەوای  ک�ر�ن�ۆس  کاتێک  بوو، 

دەچووە شاری خۆی.
بۆ شارەکەی  �ەهود�ا سەرکەوت  بەرەو  ناس�رەوە  لە شاری  لە جەل�ل  4 �وسف�ش 

5 تاکو  بوو،  داود  ت�رەی  و  بنەماڵە  لە  بێت لەحم، چونکە  دەگوترێ  پیێیی  کە  داود 
لەوێ  ٦ کە  هەبوو.  سکی  و  بوو  دەستگ�رانی  کە  بکرێن  ناونووس  مر�ەم  لەگەڵ 
لە  و  کرد  قۆنداغی  بوو،  نۆبەرەکەی  کوڕە  7 جا  هات.  منداڵبوونی  کاتی  بوون، 

ئاخوڕێکدا دا�نا، چونکە ه�چ ژوورێک�ان بۆ نوستن دەست نەکەوت.

شوانەکان و فریش�ەکان
لە  ئێشک�ان  شەوان  و  دەمانەوە  دەشت  لە  هەبوون  شوان  ناوچە�ە  ٨ لەو 

مێگەلەکە�ان دەگرت. ٩ فر�شتە�ەکی �ەزدان بۆ�ان دەرکەوت و شکۆمەندی �ەزدان 
لە دەور�ان درەوشا�ەوە، بەمە ترسێکی زۆر�ان لێ ن�شت. ١٠ فر�شتەکە پیێیی گوتن: 

a 75 لەبەرچاوی خودا ڕاست و دادپەروەرانە ب�ن.  

b ١ مەبەست لە سنووری ئ�م�ڕاتۆر�ەتی ڕۆمان��ە.  



١٨٨٨لۆقا ٢

»مەترسن، ئەوا مژدەی خۆش��ەکی گەورەتان دەدەمێ کە بۆ هەموو گەلە. ١١ ئەمڕۆ 
لە شاری داود ڕزگارکەرێکتان بۆ لەدا�ک بوو، ئەو�ش مەس�حیa خاوەن شکۆ�ە. 

١٢ ئەمەش ن�شانە�ە بۆتان، مەلۆتکە�ەک دەب�نن لەناو ئاخوڕێک دانراوە.«

١3 لەناکاو لەگەڵ فر�شتەکە لەشکرێکی گەورەی ئاسمانی دەرکەوت و ستا�شی 

خودا�ان دەکرد و دە�انگوت:

 ١4 »شکۆ بۆ خودا لە ئاسمان،
لەسەر زەو�ش ئاشتی بۆ ئەوانەی جێیی ڕەزامەندی ئەون.«   

�ەکتر�ان  بە  شوانەکان  هێشتن،  بەجێ�ان  ئاسمان  بەرەو  فر�شتەکان  ١5 کاتێک 

پیێیی  گوت: »دەی با بڕۆ�نە بێت لەحم و ئەم شتەی ڕوو�داوە ب�ب�ن�ن کە �ەزدان 
ڕاگە�اند�ن.«

دانرابوو  ئاخوڕەکەدا  لە  مەلۆتکە�ەی  ئەو  و  �وسف  و  مر�ەم  و  هاتن  ١٦ خێرا 

دۆز�ی�انەوە. ١7 کاتێک ب�ن��ان، ئەو قسە�ە�ان باڵو کردەوە کە دەربارەی ئەم منداڵە 
پیێ�ان گوترابوو. ١٨ هەموو ئەوانەی گوێی�ان لێبوو، سەر�ان سوڕمابوو لەوەی شوانەکان 
و  هەڵدەگرت  خۆ�دا  دڵی  لە  شتانەی  ئەم  هەموو  مر�ەم  ١٩ بەاڵم  دەگوتن.  پیێ�ان 
لێکی دەدا�ەوە. ٢٠ شوانەکان گەڕانەوە و خودا�ان شکۆدار کرد و ستا�ش�ان کرد لە 

پیێناوی هەموو ئەوەی ب�ست�ان و ب�ن��ان، بەو شێوە�ەی پیێ�ان گوترابوو.

خەتەنەکردنی عیسا
٢١ لە ڕۆژی هەشتەم کاتی خەتەنەکردنی منداڵەکە هات،b هەر ئەو کاتەش ناوی 

لێنرا ع�سا، بەو شێوە�ەی فر�شتەکە ناوی لێنا، پیێش ئەوەی مر�ەم سکی پڕبێت.
بردە  پاکبوونەوەc ع�سا�ان  ڕۆژانی  تەواوبوونی  لەدوای  مر�ەم  و  �وسف  ٢٢ پاشان 

ئۆرشەل�م تاکو پیێشکەشی �ەزدانی بکەن، بەگوێرەی تەوراتی موسا، ٢3 کە تەوراتی 
تەرخان  �ەزدان  بۆ  نۆبەرە  نێر�نە�ەکی  ]هەر  نووسراوە:  تێ�دا  هەروەک  �ەزدانە، 
تەوراتی  لە  ئەوەی  بەگوێرەی  قوربان��ەک�ش،  پیێشکەشکردنی  ٢4 بۆ   d]. دەکرێت

e]. ەزدان گوتراوە: ]دوو کوکوختی �ان دوو بێچووە کۆتر�
٢5 پی�اوێکی چاک و لەخواترس بە ناوی ش�مۆن لە ئۆرشەل�م هەبوو، چاوەڕێیی 

هاتنی دڵنەوا�ی�کەریf ئ�سرائ�ل بوو، ڕۆحی پی�رۆزی لەسەر بوو. ٢٦ بە ڕۆحی پی�رۆز 
بۆی ئاشکرا کرابوو کە نامرێت هەتا مەس�حی �ەزدان نەب�نێت. ٢7 بەهۆی ڕۆحی 

a ١١ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  

b ٢١ بڕوانە لێڤ��ەکان ١٢ :3 .  

c ٢٢ پاکبوونەوەی مر�ەم لە زە�ستانی، بەگوێرەی نەر�تی تەورات ئافرەت لەم ماوە�ەدا گاڵوە. بڕوانە لێڤ��ەکان ١٢ :١ -7.   

d ٢3 دەرچوون ١3 :٢ ،١٢  .  

e ٢4 لێڤ��ەکان ١٢ :٨.   

f ٢5 هاتنی مەس�ح، بۆ ڕزگارکردنی گەل لەژێر ن�ری گوناه.  



لۆقا ١٨٨٩٢

منداڵ�ان  ع�سای  باوکەکە  و  دا�ک  کاتێک  پەرستگا.  هاتە حەوشەکانی  پی�رۆزەوە 
لە  ٢٨ ش�مۆن ع�سای  بکەن،  بۆ  تەوراتی  نەر�تی  بەگوێرەی  تاکو  ژوورەوە،  هێنا�ە 

باوەشی گرت و ستا�شی خودای کرد:

 ٢٩ »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، ئێستا بەگوێرەی قسەکەت
بەندەی خۆت بە ئاشتی بەڕێبکە.   

 3٠ ئەوا چاوم ڕزگار�ییa تۆی ب�نی،
ئەوەی لەبەردەم هەموو گەالن ئامادەت کردووە،  3١ 

 3٢ هەتا ببێتە ڕووناکی بۆ ئاشکراکردنی سروشی تۆ بۆ نەتەوەکان و
ببێتە ما�ەی شکۆمەندی بۆ ئ�سرائ�لی گەلەکەت.«   

داوای  34 ش�مۆن  گوترا.  دەربارەی  لەوەی  بوون  سەرسام   bباوکی و  33 دا�ک 

بەرەکەتی بۆ کردن و بە مر�ەمی دا�کی گوت: »ئا ئەم منداڵە دەبێتە هۆی کەوتن 
و هەستانەوەی کەسانێکی زۆر لە ئ�سرائ�ل، هەروەها دەبێتە ن�شانە�ەک دژا�ەتی 
ئاشکرابێت. تۆش شمشێرێک جەرگت  ن�ازی دڵی زۆر  کەس  35 هەتا  دەکرێت، 

دەبڕێت.«
3٦ پیێغەمبەرێکی ژن هەبوو بە ناوی ئانای کچی پەنوئێل لە هۆزی ئاشێر. زۆر بە 

ساڵدا چوو بوو، لەدوای شووکردنی تەنها حەوت ساڵ لەگەڵ مێردەکەی ژ�ابوو، 
37 پاشان بە بێوەژنی مابووەوە و تەمەنی گە�شتبووە هەشتا و چوار ساڵ. پەرستگای 

لەو  3٨ هەر  و ڕۆژوو خودای دەپەرست.  نوێژ  بە  ڕۆژ  و  نەدەهێشت، شەو  بەجێ 
کاتەدا هات بۆ الی ئەوان و ستا�شی خودای کرد، باسی منداڵەکەی بۆ هەموو 

ئەوانە کرد کە چاوەڕوانی ڕزگار�ییc ئۆرشەل�م بوون.
3٩ کە هەموو شتێک�ان بەگوێرەی تەوراتی �ەزدان تەواو کرد، هاتنەوە بۆ ناس�رەی 

شارەکەی خۆ�ان لە ناوچەی جەل�ل. 4٠ منداڵەکەش گەشەی دەکرد و بەهێز دەبوو، 
پڕبوو لە دانا�یی و ن�عمەتی خوداشیd لەسەر بوو.

عیسا لە �ەرس�گادا
4١ دا�ک و باوکی هەموو ساڵێک لە جەژنی پەسخە دەچوونە ئۆرشەل�م. 4٢ کاتێک 

ع�سا بووە دوازدە ساڵ، وەک نەر�تی جەژن بەرەو ئۆرشەل�م سەرکەوتن. 43 دوای 
تەواوبوونی جەژن و لە گەڕانەوە�اندا، بەبێ ئەوەی دا�ک و باوکی بزانن، ع�سای 
مێردمنداڵ لە ئۆرشەل�م ما�ەوە. 44 لەبەر ئەوەی پیێ�ان وابوو لەنێو کاروانەکە�ە، ڕۆژە 
ڕێی�ەک ڕۆ�شتن. دوای ئەوە لەناو خزم و ناس�اوەکاندا بەدوا�دا گەڕان. 45 کاتێک 
نە�اندۆز�ی�ەوە، گەڕانەوە بۆ ئۆرشەل�م بۆ ئەوەی بەدوا�دا بگەڕێن. 4٦ دوای سێ ڕۆژ 

a 3٠ مەبەستی لە ع�سای ڕزگارکەرە.  

b 33 لە باری کۆمەاڵ�ەت��ەوە �وسف وەک باوکی ع�سا ناسراوە، بەهۆی ئەوەی مێردی مر�ەم بووە لە منداڵ��ەوە ئەو ع�سای بەخێو کردووە.  

c 3٨ لە �ۆنانی وشە�ەک بەکارهاتووە بە واتای کڕ�نەوە دێت، کە مەبەستی لە کڕ�نەوەی مرۆڤە بە مەبەستی ڕزگارکردنی. بڕوانە دەرچوون ١4، ع�بران��ەکان ٩ :١٢.   

d 4٠ ن�عمەتی خودا لێرەدا مەبەست لەو بەخش�نە خودا�ی�ە کە دەبێتە ما�ەی گەشەکردنی ڕۆحی و هزری. بڕوانە ٢ :4٢ .  
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لە حەوشەکانی پەرستگادا دۆز�انەوە، ب�ن��ان لەناو مامۆستا�ان دان�شتووە، گوێی�ان 
لە  ڕاگرتبوو،  لێیی  ئەوانەی گوێی�ان  47 هەموو  لێدەکات.  پرس�ار�ان  و  لێ دەگرێت 
ئ�نجا  وڕما،  واق�ان  ب�ن��ان  4٨ کاتێک  بوون.  سەرسام  وەاڵمەکانی  و  تێگە�شتن 
پیێیی گوت: »کوڕم، بۆ وات لێکرد�ن؟ من و باوکت ن�گەرانت بوو�ن و  دا�کی 

بەدواتدا دەگەڕا�ن.«
ماڵی  لە  پیێو�ستە  نەتاندەزانی  دەگەڕان؟  بەدوامدا  »بۆچی  دانەوە:  4٩ وەاڵمی 

باوکمدا بم؟« 5٠ بەاڵم لەو قسە�ە تێنەگە�شتن کە پیێیی فەرموون.
بوو. مر�ەمی دا�کی  ناس�رە و گوێڕا�ەڵ�ان  لەگەڵ�ان گەڕا�ەوە و هاتەوە  5١ ئ�نجا 

دەکرد،  گەشەی  بااڵ  و  دانا�یی  لە  5٢ ع�ساش  دڵ��ەوە.  دەخستە  هەموو  ئەمانەی 
جێیی ڕەزامەندی خودا و خەڵکی بوو.

یەحیای لەئاوهەڵکێش

پۆنتی 3 پی�التۆسی  کاتێک  قە�سەر،  تێبار�ۆس  حوکمڕانی   aپازدەم�نی ساڵی   لە  ١

بوو،  جەل�ل   cفەرمانڕەوای  bئەنت��اس هێرۆدسی  بوو،  �ەهود�ا  فەرمانڕەوای 
فەرمانڕەوای  ل�سان�ۆس  بوو،  تەراخۆن�تس  و  ئ�تۆر�ە  فەرمانڕەوای  براشی  ف�ل��ۆسی 
ئەب�ل�نە بوو، ٢ لە سەردەمی سەرۆک کاه�ن�ێتی حەنا و قە�افا، لە دەشتودەر پە�امی 
دەوروبەری  ناوچەکانی  هەموو  بە  3 ئ�تر  هات.  زەکەر�ا  کوڕی  �ەح�ای  بۆ  خودا 
گوناه  بۆ  دەدا  تۆبەکردنی   dلەئاوهەڵکێشانی جاڕی  دەگەڕا،  ئوردوندا  ڕووباری 

بەخش�ن. 4 وەک لە پیێشب�ن��ەکانی پەڕتووکی ئ�شا�ای پیێغەمبەردا نووسراوە:

  ]کەسێک لە چۆڵەوانی هاوار دەکات و دەڵێت:
  »ڕێگا بۆ هاتنی �ەزدان ئامادە بکەن،

ڕێچکەکانی بۆ ڕێکبخەن.«   
5 هەموو دۆڵێک پڕ دەبێتەوە و  

هەموو چ�ا و گردێک ڕۆدەچێت،   
  ڕێگا خواروخێچەکان ڕاست دەبنەوە و

سەختەکان�ش ئاسان دەبن،   
e]!٦ هەموو مرۆڤا�ەتی ڕزگار�یی خودا دەب�نن  

7 �ەح�ا بەو خەڵکانەی دەگوت کە دەهاتن تاکو لە ئاو�ان هەڵکێشێت: »ئەی 

بێچووە ماران، کێ ئاگاداری کردوونەتەوە لە دەست تووڕە�یی داهاتوو هەڵبێن؟ ٨ با 
بەرهەمێکتان هەبێت لە تۆبەکردن بوەشێتەوە. بە خۆتان مەڵێن: ”ئ�براه�م باوکمانە.“ 

a ١ نز�کەی ٢5 –٢٦ی زا�ی�نی.  

b ١ �ۆنانی: هێرۆدس: هێرۆدسی ئەنت��اس کوڕی شا هێرۆدسی مەزن بوو، کە لە لۆقا ١ :5   باسکراوە.  

c ١ �ۆنانی: تی�رارک : فەرمانڕەوا لەسەر چوار�ەکی هەرێمێک لەژێر دەسەاڵتی ڕۆمانی.  

d 3 �ۆنانی: با��سمە ، بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه، وەک )بسم�لکردن(.  

e ٦ ئ�شا�ا 4٠ :3 -5.   
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٩ ئەوەتا  دروستبکات.  ئ�براه�م  بۆ  نەوە  بەردانە  لەم  دەتوانێت  خودا  دەڵێم،  پیێتان 
و  تەور خراوەتە سەر ڕەگی دار، هەر دارێک بەرهەمی باش نەدات، دەبڕدرێتەوە 

فڕێدەدرێتە ناو ئاگرەوە.«
١٠ خەڵکەکە پرس�ار�ان لێکرد: »کەواتە چی بکە�ن؟«

کە  ئەوەی  بداتە  �ەکێک�ان  با  هە�ە،  کراسی  دوو  »ئەوەی  دانەوە:  ١١ وەاڵمی 

ن��ەتی، ئەوەش کە نانی هە�ە، با هەمان شت بکات.«
چی  ئێمە  »مامۆستا،  پرسی:  لێ�ان  هاتن،  لەئاوهەڵکێشان  بۆ  ١٢ باجگران�ش 

بکە�ن؟«
١3 پیێیی گوتن: »لەوەی بۆتان دانراوە ز�اتر وەرمەگرن.«

١4 سەربازان�ش پرس�ار�ان لێکرد: »ئەی ئێمە چی بکە�ن؟«

بە  مەکەن،  بوختان  و  وەرمەگرن  کەس  لە  »خاوە  دانەوە:  وەاڵمی  �ەح�اش 
موچەکانتان ڕازی بن.«

لێک�ان  �ەح�ا  دەربارەی  دڵی خۆ�اندا  لە  بوون، هەموو  لە چاوەڕوان�دا  ١5 گەل 

دەدا�ەوە کە لەوانە�ە �ەح�ا خۆی مەس�ح بێت. ١٦ �ەح�ا وەاڵمی هەمووانی دا�ەوە: 
من  ئەوەی  بەتواناترە،  من  لە  دێت  �ەکێک  بەاڵم  هەڵدەکێشم،  ئاوتان  لە  »من 
شا�انی ئەوە ن�م کە قە�تانی پیێاڵوەکانی بکەمەوە. ئەو لە ڕۆحی پی�رۆز و لە ئاگرتان 
هەڵدەکێشێتa. ١7 شەنی بەدەستەوە�ە بۆ پاککردنەوەی جۆخ�نەکەیb، گەنمەکە 
لە ئەمباردا کۆدەکاتەوە و قەسەڵەکەشc بە ئاگرێکی نەکوژاوە دەسووتێنێت.« ١٨ بە 

زۆر شتی د�کەش ئامۆژگاری گەلی دەکرد و مژدەی دەدانێ.
جەل�لی  فەرمانڕەوای  ئەنت��اسی  هێرۆدسی  سەرزەنشتی  �ەح�ا  کاتێک  ١٩ بەاڵم 

لەبەر هەموو  و هەروەها  هێنابوو  براژنی خۆی  ئەوەی کە هێرۆد�ای  لەبەر  کردبوو 
ئەو خراپانەی کردبووی، ٢٠ ئەم خراپە�ەشی خستە پاڵ هەموو ئەوانە، �ەح�ای لە 

ز�ندان بەندکرد.

لەئاوهەڵکێشانی عیسا
٢١ کاتێک گەل هەموو لە ئاو هەڵکێشران، ع�ساش لە ئاو هەڵکێشرا. کاتێک کە 

ع�سا نوێژی دەکرد ئاسمان کرا�ەوە و ٢٢ ڕۆحی پی�رۆز لە شێوەی جەستەی کۆترێک 
لەسەری ن�شتەوە و دەنگێک لە ئاسمانەوە هات: »تۆ کوڕی خۆشەو�ستمی، بە 

تۆ زۆر دڵشادم.«

a ١٦ واتە پاکبوونەوە لە گوناه بەهۆی ڕۆحی پی�رۆزەوە.  

b ١7 جۆخ�ن �ان سەرخەرمان ئەو زەو�ی�ە تەرخانکراوە�ە کە لەال�ەن وەرزێر و جوت�ارەوە بەکارهێنراوە بۆ کوتانی دانەوێڵە لەسەری لەدوای کۆکردنەوەی لە کێڵگە.  

c ١7 قەسەڵ: قەسەر.  
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بنەچەی عیسا
٢3 کاتێک ع�سا دەستی بە خزمەتەکەی کرد تەمەنی نز�کەی سی ساڵ بوو. وا 

دەزانرا کە کوڕی �وسفی،

  کوڕی هەلی، ٢4 کوڕی مەتسات،
  کوڕی لێڤی، کوڕی مەلکی،
  کوڕی �ەننا، کوڕی �وسف،

 ٢5 کوڕی مەتاس�ا، کوڕی ئامۆس،
  کوڕی ناحوم، کوڕی هەسلی،

  کوڕی نەجای، ٢٦ کوڕی ماس،
  کوڕی مەتاس�ا، کوڕی ش�معی،

  کوڕی �وسف، کوڕی �ەهوزا،
 ٢7 کوڕی �واننا، کوڕی ڕ�سا،

  کوڕی زروبابل، کوڕی شەئەلت�ێل،
  کوڕی ن�ری، ٢٨ کوڕی مەلکی،

  کوڕی ئادی، کوڕی کوسام،
  کوڕی ئەلمودام، کوڕی ئێر،

 ٢٩ کوڕی �ەشوع، کوڕی ئەل�عەزەر،
  کوڕی �ور�م، کوڕی مەتسات،
  کوڕی لێڤی، 3٠ کوڕی ش�مۆن،
  کوڕی �ەهودا، کوڕی �وسف،
  کوڕی �ۆنام، کوڕی ئەل�اق�م،

 3١ کوڕی مەل�ا، کوڕی مەننا،
  کوڕی مەتاسا، کوڕی ناتان،
  کوڕی داود، 3٢ کوڕی �ەسا،
  کوڕی عوبێد، کوڕی بۆعەز،

  کوڕی سەلمۆن، کوڕی نەحشۆن،
،a33 کوڕی عەم�ناداب، کوڕی ڕام 
  کوڕی حەسرۆن، کوڕی پیێرێز،

  کوڕی �ەهودا، 34 کوڕی �اقوب،
  کوڕی ئ�سحاق، کوڕی ئ�براه�م،

  کوڕی تارەح، کوڕی ناحۆر،
 35 کوڕی سەروگ، کوڕی ڕەعو،
  کوڕی پەلەگ، کوڕی عێبەر،

a 33 �ۆنانی: ئارنی.  
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  کوڕی شالەح، 3٦ کوڕی کێنان،
  کوڕی ئەرپەکشاد، کوڕی سام،

  کوڕی نوح، کوڕی المەخ،
 37 کوڕی مەتوشالح، کوڕی حەنۆخ،

  کوڕی �ارەد، کوڕی مەهلەلئێل،
  کوڕی قێنان، 3٨ کوڕی ئەنۆش،

  کوڕی ش�ت، کوڕی ئادەم،
  کوڕی خودا�ە.

تاقیکردنەوەی عیسا

ڕۆحەکە 4 بەجێهێشت،  ئوردونی  ڕووباری  کە  پی�رۆز  ڕۆحی  لە  ببوو  پڕ   ع�سا  ١

بە درێژا�یی  تاقی دەکردەوە.  ئ�بل�س  بەرەو چۆڵەوانی ڕێنما�یی کرد. ٢ چل ڕۆژ 
ئەو ڕۆژانە ه�چی نەخوارد، کاتێک ماوەکە تەواو بوو برسی بوو.

3 ئ�بل�س پیێیی گوت: »ئەگەر تۆ کوڕی خودا�ت، بەم بەردە بڵێ با ببێتە نان.«

»a].4 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »نووسراوە: ]مرۆڤ تەنها بە نان ناژ�یێت

هەموو  چاوتروکانێکدا  لە  و  بەرز  شوێنێکی  بردە  ع�سای  ئ�بل�س  5 ئ�نجا 

و  دەسەاڵت  ئەم  »هەموو  گوت:  ٦ پیێیی  و  دا  پی�شان  ج�هانی  شانش�نەکانی 
شکۆ�ەی ئەوان دەدەمە تۆ، چونکە دراوەتە من و من�ش دە�دەم بە هەرکەسێک کە 

بمەوێت. 7 لەبەر ئەوە ئەگەر لەبەردەمم کڕنۆش ببە�ت، هەمووی بۆ تۆ دەبێت.«
٨ ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »نووسراوە: ]کڕنۆش بۆ �ەزدانی پەروەردگارت دەبە�ت 

»b].و تەنها ئەو دەپەرست�ت
و  ڕا�گرت  پەرستگا   cگوێسەبانەی لەسەر  و  برد  ئۆرشەل�می  بۆ  ئ�بل�س  ٩ ئ�نجا 

١٠ لەبەر  خوارەوە.  هەڵبدە  خۆت  لێرەوە  خودا�ت  کوڕی  تۆ  »ئەگەر  گوت:  پیێیی 
ئەوەی نووسراوە:

  »]سەبارەت بە تۆ فەرمان بە فر�شتەکانی دەدات،
کە بە تەواوی بت�ارێزن،   

 ١١ لەسەر دەست�ان هەڵتدەگرن
»d].تاکو پیێت بەر بەردێک نەکەوێت   

»e].١٢ ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »گوتراوە: ]�ەزدانی پەروەردگارتان تاقی مەکەنەوە

a 4 دواوتار ٨ :3   

b ٨ دواوتار ٦ :١3   

c ٩ سواندە.  

d ١١ زەبوورەکان ٩١ :١ ،١٢ .   

e ١٢ دواوتار ٦ :١٦   
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هەتا  هێشت  بەجێیی  کرد،  تەواو  تاق�کردنەوە�ەکی  هەموو  ئ�بل�س  ١3 کاتێک 

دەرفەتێکی د�کە.

عیسا لە ناسیرە دەردەکرێ
١4 ع�سا بە هێزی ڕۆحی پی�رۆزەوە گەڕا�ەوە جەل�ل، ناوبانگی لە هەموو دێی�ەکانی 

ستا�ش�ان  هەموو  و  دەکردن  فێری  کەن�شتەکان�ان  ١5 لە  بووەوە.  باڵو  دەوروپشت 
دەکرد.

چووە  شەممە  ڕۆژی  خۆی  نەر�تی  وەک  بووە،  گەورە  لێیی  کە  ناس�رە  ١٦ هاتە 

و  دا�یێ  پیێغەمبەر�ان  ئ�شا�ا   a١7 پەڕتووکی هەستا.  خوێندنەوە  بۆ  و  کەن�شت 
کرد�ەوە، ئەو شوێنەی دۆز�ی�ەوە کە تێ�دا نووسراوە:

 ١٨ »]ڕۆحی �ەزدان بەهێزم دەکات،
چونکە دەستن�شانی کردووم بۆ مژدەدان بە هەژاران،   

  منی ناردووە بۆ جاڕدانی ئازادی بەد�لگ�راوان،
هەروەها گەڕانەوەی ب�نا�یی بۆ کوێران،   

بۆ ئازادکردنی ستەملێکراوان و   
»b].ڕاگە�اندنی ساڵی ڕەزامەند�یی �ەزدان  ١٩ 

٢٠ ئ�نجا نووسراوە پی�رۆزەکەی پیێچا�ەوە، دا�ەوە خزمەتکارەکە و دان�شت. هەموو 

و  قسەکردن  بە  کرد  ٢١ دەستی  بوو.  تێبڕی  چاو�ان  بوون  کەن�شت  لە  ئەوانەی 
فەرمووی: »ئەمڕۆ ئەم نووسراوە پی�رۆزەی گوێتان لێبوو هاتە دی.«

٢٢ هەموو شا�ەت��ان بۆ دەدا، سەرسام بوون لەو پە�امە پڕ لە ن�عمەتەی لە دەمی 

دەهاتە دەرەوە، دە�انگوت: »ئەمە کوڕەکەی �وسف ن��ە؟«
پز�شک  ئەی  دەڵێن:  پیێ  پەندەم  ئەم  »بێگومان  فەرموون:  پیێیی  ٢3 ع�سا 

چارەسەری خۆت بکە! ئەوەی ب�ستمان و لە شاری کەفەرناحوم کردت، لێرەش لە 
شارەکەتدا ب�کە.«

شارەکەی  لە  پیێغەمبەرێک  ه�چ  دەڵێم،  پیێ  »ڕاست�تان  فەرمووی:  ٢4 هەروەها 

خۆی پەسەند ناکرێت. ٢5 لە ڕاست�دا پیێتان دەڵێم، لە سەردەمی ئەل�اس زۆر بێوەژن 
لە ئ�سرائ�لدا هەبوون، کاتێک سێ ساڵ  و شەش مانگ باران نەباری، لە هەموو 
نەنێردرا،  �ەکێک�ان  بۆ ه�چ  ئەل�اس  ٢٦ بەاڵم  قاتوقڕ�ی�ەکی گەورە،  بووە  خاکەکەدا 
لە  ئ�سرائ�لدا  ٢7 لە  سە�دا.  ناوچەی  سەرەفەندی  شاری  لە  بێوەژنێک  بۆ  بەڵکو 
بەاڵم  هاتبوون،  نەخۆشی گولی  تووشی  زۆر کەس  پیێغەمبەر  ئەل�شەع  سەردەمی 

ئەل�شەع ه�چ�انی چاک نەکردەوە، نەعمانی سوری نەبێت.«
٢٨ هەموو ئەوانەی لە کەن�شتەکە بوون، کاتێک ئەمە�ان ب�ست لێیی تووڕە بوون. 

a ١7 هەر پەڕتووکێکی پە�مانی کۆن بە تەنها لەسەر پیێست دەنووسرا و دەپیێچرا�ەوە.  

b ١٩ ئ�شا�ا ٦١ :١ ،٢ .   
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٢٩ دەر�انکردە دەرەوەی شار، برد�انە سەر لێواری ئەو چ�ا�ەی شارەکە�انی لەسەر 

بن�اد نرابوو، تاکو فڕێی�بدەنە خوارەوە. 3٠ بەاڵم ئەو بە ناو�اندا تێ�ەڕی و ڕۆ�شت.

دەرکردنی ڕۆحی �پیس
لە  و  ناوچەی جەل�لە  دابەزی، کە شارێکی  بەرەو کەفەرناحوم  3١ پاشان ع�سا 

ڕۆژی شەممەدا خەڵکەکەی فێردەکرد. 3٢ لە فێرکردنەکەی سەرسام بوون، چونکە 
وتەکانی بە دەسەاڵتەوە بوو.

بەرز  دەنگێکی  بە  تێدابوو.  پی�سی  ڕۆحی  هەبوو  پی�اوێک  کەن�شتەکەدا  33 لە 

هاواری کرد: 34 »ئای! ع�سای ناس�رە�یی چ�ت لێمان دەوێت؟ هاتووی لەناومان 
ببە�ت؟ دەزانم تۆ کێ�ت، پی�رۆزەکەی خودا�ت.«

ڕۆحە  دەرەوە!«  وەرە  لێیی  بە!  »بێدەنگ  فەرمووی:  و  ڕاخوڕی  لێیی  35 ع�سا 

پیێ  ز�ان�شی  ه�چ  دەرچوو،  لێیی  و  دا  زەو�دا  بە  پی�اوەکەی  لەناوەند�ان  پی�سەکە 
نەگە�اند.

3٦ خەڵکەکەش هەموو سەرسام بوون و بە �ەکتر�ان دەگوت: »ئەمە چ وتە�ەکە؟ 

37 ئ�تر  دەردەچن.«  و  دەدات  پی�سەکان  ڕۆحە  بە  فەرمان  هێزەوە  و  دەسەاڵت  بە 
هەواڵی لە هەموو ناوچەکانی دەوروبەر باڵو بووەوە.

چاککردنەوەی خەسووی �ەترۆس
تا�ەکی  ماڵی ش�مۆن. خەسووی ش�مۆن  و چووە  لە کەن�شت هەستا  3٨ ع�سا 

هاتە  3٩ ئەو�ش  بدات.  �ارمەتی  کە  کرد  ع�سا  لە  داوا�ان  بۆ�ە  هەبوو،  توندی 
بە  کرد  دەستی  و  هەستا  دەستبەجێ  بەر�دا.  و  کرد  تا�ەکە  بە  فەرمانی  سەری، 

خزمەتکردن�ان.
نەخۆشی  بە  ع�سا،  الی  هێنا�ە  نەخۆشەکان�ان  هەموو  ڕۆژئاوابوون،  4٠ کاتی 

جۆراوجۆرەوە، ئەو�ش دەستی لەسەر هەر�ەکە�ان دانا و چاک�کردنەوە. 4١ ڕۆحی 
پی�سی لە زۆر�ان دەرکرد، ڕۆحەکان هاوار�ان دەکرد: »تۆ کوڕی خودای!« ئەو�ش 

لێیی ڕادەخوڕ�ن و نە�دەهێشت بدوێن، چونکە دە�انزانی مەس�حەکە�ە.
4٢ کاتێک ڕۆژ هەاڵت، هەستا و چووە جێگا�ەکی چۆڵ، خەڵکەکەش بەدوا�دا 

فەرموون:  پیێیی  43 بەاڵم  نەڕوات.  لەال�ان  تاکو  ڕا�انگرت  هاتنە الی،  و  دەگەڕان 
ئەمە  بۆ  چونکە  د�کەش،  شارەکانی  بدەمە  خودا  پاشا�ەتی  مزگێنی  »لەسەرمە 

نێردراوم.« 44 ئ�تر بەردەوام لە کەن�شتەکانی �ەهود�ا پە�امی خودای ڕادەگە�اند.

عیسا قوتابیپیەکانی بانگ دەکات

خەڵکی 5 ڕاوەستابوو،  جەن�سارەت  دەر�اچەی  کەناری  لە  ع�سا   ڕۆژێک�ان  ١

بەلەمی  دوو  ٢ ع�سا  بگرن.  خودا  پە�امی  لە  گوێ  تاکو  دەکرد  پاڵەپەستۆ�ان 
تۆڕەکان�ان  و  هێشتبوو  بەجێ�ان  ماس�گرەکان  کە  ب�نی  دەر�اچەکە  کەناری  لە 
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لە  کەمێک  لێکرد  داوای  بوو،  ش�مۆن  هی  �ەکێک�ان،  ناو  3 چووە  دەشوشت. 
وشکانی دووری بخاتەوە، ئ�نجا دان�شت و لەناو بەلەمەکەوە خەڵکەکەی فێردەکرد.

4 کاتێک وتەکانی تەواو کرد بە ش�مۆنی فەرموو: »دووری بخەرەوە بۆ قوواڵ�یی و 

تۆڕەکانتان بۆ ڕاوکردن فڕێبدەن.«
5 ش�مۆن وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم، بە درێژا�یی شەو زۆر هەوڵمان دا و ه�چمان 

نەگرت. بەاڵم لەبەر قسەی تۆ، تۆڕەکان فڕێدەدەم.«
٦ کاتێک ئەمە�ان کرد ماس��ەکی زۆر�ان گرت، خەر�ک بوو تۆڕەکان�ان بدڕێت. 

�ارمەت��ان  و  بێن  تاکو  د�کە کرد،  بەلەمەکەی  ناو  هاوکارانی  بۆ  ئ�شارەت�ان  7 جا 

بدەن، ئ�تر هاتن و هەردوو بەلەمەکە�ان پڕکرد، هەتا وای لێهات خەر�ک بوو نوقوم 
ببن.

٨ ش�مۆن پەترۆس کە ئەمەی ب�نی، خۆی خستە بەرپیێیی ع�سا و گوتی: »گەورەم، 

لێم دووربکەوە، چونکە مرۆڤێکی گوناهبارم!« ٩ پەترۆس و هەموو ئەوانەی لەگەڵی 
بوون لە زۆری ئەو ماس��انەی گرتبوو�ان سەر�ان سوڕمابوو، ١٠ �اقوب و �ۆحەنای 

کوڕەکانی زەبد�ش، هاوبەشی ش�مۆن بوون.
 ».aئێستاوە مرۆڤ ڕاو دەکە�ت لە  تۆ  ئ�تر  ع�سا بە ش�مۆنی فەرموو: »مەترسە! 
و  بەجێهێشت  شتێک�ان  هەموو  وشکانی،  هێنا�ە  بەلەمەکان�ان  ئەوەی  ١١ لەدوای 

دوای ع�سا کەوتن.

چاککردنەوەی کەسێک کە نەخۆشی گولی هەیە
١٢ کاتێک ع�سا لە �ەکێک لە شارەکان بوو، پی�اوێک هات کە بە تەواوی تووشی 

نەخۆشی گولی ببوو. کە ع�سای ب�نی خۆی بە زەو�دا دا و لێیی پاڕا�ەوە: »گەورەم، 
ئەگەر بتەوێت، دەتوان�ت پاکم بکە�تەوە.«

پاک  »دەمەوێت،  فەرمووی:  و  لێدا  دەستی  و  درێژکرد  بۆ  دەستی  ١3 ع�ساش 

بەرەوە.« ئ�تر �ەکسەر گول��ەکەی لێبووەوە.
١4 ع�سا ڕا�س�ارد: »بە کەس مەڵێ، بەاڵم بڕۆ خۆت پی�شانی کاه�ن بدە و بۆ 

شا�ەت��ەک  وەک  ب�کە،  کردووە  فەرمانی  موسا  قوربان��ەی  ئەو  پاکبوونەوەکەت 
بۆ�ان.«

١5 لەگەڵ ئەوەشدا هەواڵی ع�سا ز�اتر باڵو بووەوە، جا خەڵکێکی زۆر کۆبوونەوە 

تاکو گوێ بگرن و نەخۆش��ەکان�ان چاک بێتەوە. ١٦ بەاڵم ئەو دووردەکەوتەوە بۆ 
چۆڵەوانی و نوێژی دەکرد.

چاککردنەوەی ئیفلیجێک
تەورات�ش  مامۆستا�انی  و   bفەر�سی بوو،  فێرکردن  خەر�کی  ع�سا  ١7 ڕۆژێک�ان 

a ١٠ مەبەست لە بەدەستهێنانی خەڵکە تاکو ببنە قوتابی مەس�ح.  

b ١7 �ان پەرەش�ن، مەزەبێکی جولەکە بوون، لە بەجێگە�اندنی تەورات توندڕەو بوون.  
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دان�شتبوون،  هاتبوون  ئۆرشەل�مەوە  و  �ەهود�ا  و  لە هەموو گوندەکانی جەل�ل  کە 
کابرا�ەکی  هاتن  پی�اوێک  ١٨ چەند  چاککردنەوە.  بۆ  هەبوو  خودا�یی  توانا�ەکی 
ئ�فل�ج�ان بە جێگاکە�ەوە هێنا و دە�انو�ست ب�بەنە ژوورەوە و لەبەردەمی دا�بنێن. 
ب�بەنە ژوورەوە، سەرکەوتنە سەربان  نەبوو  ڕێی�ان  لەبەر زۆری خەڵکەکە  ١٩ کاتێک 

و بە جێگاکە�ەوە بە نێوان خشتەکانداa شۆڕ�ان کردەوە بۆ ناوەڕاست�ان بۆ بەردەم 
ع�سا.

٢٠ کە ع�سا باوەڕی ئەوانی ب�نی، فەرمووی: »کابرا، گوناهەکانت بەخشران.«

٢١ مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان ب�ر�ان کردەوە و لە خۆ�ان پرسی: »ئەمە 

کێ�ە کفر دەکات؟ بێجگە لە خودا کێ دەتوانێت گوناه ببەخشێت؟«
٢٢ بەاڵم ع�سا زانی ب�ر لە چی دەکەنەوە، وەاڵمی دانەوە: »بۆچی لە دڵتاندا ب�ر 

بەخشران،“  ”گوناهەکانت  بگوترێت:  ئاسانترە،  ٢3 کام�ان  دەکەنەوە؟  شتانە  لەم 
لەسەر   bمرۆڤ کوڕی  بزانن  ئەوەی  بۆ  ٢4 بەاڵم  بڕۆ“؟  و  ”هەستە  بگوترێت:  �ان 
زەوی دەسەاڵتی گوناهبەخش�نی هە�ە،…« بە ئ�فل�جەکەی فەرموو: »پیێت دەڵێم: 
هەستە، نوێنەکەت هەڵگرە و بڕۆرەوە ماڵەوە.« ٢5 دەستبەجێ لەبەرچاو�ان هەستا، 
خوداشی  ستا�شی  ماڵی خۆی،  چووەوە  و  هەڵ�گرت  ڕاکشابوو  لەسەری  ئەوەی 
و  دا�گرتن   ترس  کرد،  خودا�ان  ستا�شی  و  بوون  سەرسام  ٢٦ هەموو�ان  دەکرد. 

گوت�ان: »ئەمڕۆ شتی سەرسوڕهێنەرمان ب�نی.«

عیسا بۆ گوناهباران هاتووە
٢7 لەدوای ئەمانە ع�سا ئەوێیی بەجێهێشت، باجگرێکی ب�نی ناوی لێڤی بوو، لە 

شوێنی باجگری دان�شتبوو، پیێیی فەرموو: »دوام بکەوە.« ٢٨ ئەو�ش هەموو شتێکی 
بەجێهێشت، هەستا و دوای کەوت.

باجگران  لە  زۆر  کرد،  بۆ  گەورەی  م�واندار�ی�ەکی  خۆ�دا  ماڵی  لە  ٢٩ لێڤی 

مامۆستا�انی  و  فەر�سی  3٠ بەاڵم  بوون.  خوان  لەسەر  لەگەڵ�ان  د�کە  خەڵکی  و 
تەورات کە فەر�سی بوون بۆڵەبۆڵ�ان بەسەر قوتاب��ەکان�دا کرد و گوت�ان: »بۆچی 

لەگەڵ باجگر و گوناهباران دەخۆن و دەخۆنەوە؟«
3١ ع�ساش وەاڵمی دانەوە: »لەشساغ پیێو�ستی بە پز�شک ن��ە، بەڵکو نەخۆش. 

3٢ نەهاتووم ڕاستودروستان بانگهێشت بکەم، بەڵکو گوناهباران بۆ تۆبەکردن.«

لەبارەی ڕۆژووەوە
دەکەن،  نوێژ  و  دەگرن  ڕۆژوو  زۆر  �ەح�ا  »قوتاب��ەکانی  گوت:  پیێ�ان  33 ئ�نجا 

هەروەها ئەوانەی فەر�س��ەکان، بەاڵم ئەوانەی تۆ دەخۆن و دەخۆنەوە.«
زەماوەند  بانگهێشتکراوانی  بکەن  وا  دەتوانن  »ئا�ا  فەرموون:  پیێیی  34 ع�ساش 

a ١٩ لەو سەردەمەدا سەربانی خانووەکانی ئ�سرائ�ل کاڵوڕۆژنە�ەکی گەورە�ان هەبووە کە بۆ ڕووناکی و هەواگۆڕکێ بەکارهاتووە و بە خشت داپۆشراوە.  

b ٢4 کوڕی مرۆڤ: مەس�ح بەم نازناوە خۆی دەناسێنێت. بڕوانە دان�ال 7 :١3 -١4.   
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بەڕۆژوو بن، کاتێک زاوا لەگەڵ�اندا�ە؟ 35 بەاڵم ڕۆژێک دێت کە زاوا�ان لێ دوور 
دەخرێتەوە، ئەوسا لەو ڕۆژەدا بەڕۆژوو دەبن.«

لە  پارچە�ەک  کەس  »ه�چ  فەرمووی:  و  هێنانەوە  بۆ  نموونە�ەکی  3٦ هەروەها 

جلوبەرگێکی نوێ ناکاتەوە بۆ ئەوەی جلوبەرگێکی کۆنی پیێ پی�نە بکات، چونکە 
جلوبەرگە نوێی�ەکە دەدڕێت و پی�نە نوێی�ەکەش لەگەڵ جلوبەرگە کۆنەکە ناگونجێت. 
نوێی�ەکە  شەرابە  ئەگ�نا  کۆنەوە،  مەشکەی  ناو  ناکاتە  نوێ  شەرابی  37 کەس�ش 

پیێو�ستە  3٨ کەواتە  لەناودەچێت.  دەڕژێت، مەشکەکەش  و  دەدڕێنێت  مەشکەکە 
شەرابی نوێ بکرێتە ناو مەشکەی نوێوە. 3٩ کەس�ش ن��ە شەرابی کۆن بخواتەوە و 

ئارەزووی نوێ بکات، چونکە دەڵێت ”کۆنەکە خۆشترە.“«

گەورەی ڕۆژی شەممە

 لە ڕۆژێکی شەممەدا ع�سا بەناو دەغڵدا تێدەپەڕی، قوتاب��ەکانی گوڵەگەنم�ان ٦ ١

لێدەکردەوە، لەناو دەست�ان دە�ان�رواند و دە�انخوارد. ٢ هەندێک فەر�سی لێ�ان 
پرس�ن: »بۆچی ئەوەی لە ڕۆژی شەممەدا دروست ن��ە دە�کەن؟«

3 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئا�ا نەتانخوێندووەتەوە داود چی کرد، کاتێک خۆی و 

 aئەوانەی لەگەڵی بوون برس��ان بوو؟ 4 چۆن چووە ماڵی خودا و نانی تەرخانکراوی
ن��ە  دروست  کە  نانەی  ئەو  بوون،  لەگەڵی  کە  ئەوانەش  دا�ە  خواردی،  و  برد 
مرۆڤ گەورەی  »کوڕی  فەرموون:  پیێیی  5 ئ�نجا   b»نەبێت؟ کاه�نان  بۆ  بخورێت 

ڕۆژی شەممە�ە.«
فێردەکرد.  خەڵکی  و  کەن�شت  ناو  چووە  د�کەدا،  شەممە�ەکی  ڕۆژی  ٦ لە 

پی�اوێک لەوێ بوو دەستی ڕاستی وشک ببوو. 7 مامۆستا�انی تەورات و فەر�س��ەکان 
سە�ری ع�سا�ان دەکرد، ئاخۆ لە ڕۆژی شەممەدا خەڵکی چاک دەکاتەوە، تاکو 
شتێکی لێ بدۆزنەوە و تاوانباری بکەن. ٨ بەاڵم ع�سا بە ب�رکردنەوە�انی زانی، بە 
ئەو�ش  ڕابوەستە.«  لەناوەڕاستدا  و  »هەستە  فەرموو:  وشکبووەکەی  دەست  پی�اوە 

هەستا و ڕاوەستا.
پیێیی فەرموون: »لێتان دەپرسم، ئاخۆ لە ڕۆژی شەممەدا چی دروستە،  ٩ ع�سا 

�ان  کەسێک  ژ�انی  ڕزگارکردنی  خراپ؟  کاری  �ان  چاک  کاری  کردنی 
لەناوبردنی؟«

١٠ چاوی بە هەموو�اندا گێڕا، بە پی�اوەکەی فەرموو: »دەستت درێژ بکە.« ئەو�ش 

�ەکتری  لەگەڵ  و  بوون  تووڕە  زۆر  ئەوان  ١١ بەاڵم  بووەوە.  دەستی چاک  و  کردی 
گفتوگۆ�ان دەکرد چی لە ع�سا بکەن.

a 4 ئەم نانە پیێشکەشی خودا کراوە لە پەرستگا و بۆی تەرخانکراوە، تەنها کاه�نان بۆ�ان هەبوو لەو نانە بخۆن. بڕوانە دەرچوون ٢5 :3٠  .  

b 4 بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٢١ :٦  .  
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هەڵبژاردنی دوازدە نێردراوەکە
١٢ لەو ڕۆژانەدا ع�سا چووە سەر شاخێک تاکو نوێژ بکات، شەوەکەی هەموو بە 

نوێژکردن بۆ خودا بەسەربرد. ١3 کە ڕۆژ بووەوە، قوتاب��ەکانی بانگکرد، دوازدەی لێ 
هەڵبژاردن و ناوی لێنان نێردراوان:

 ١4 ش�مۆن کە ناوی لێنا پەترۆس، لەگەڵ ئەندراوسی برای،
  �اقوب،
  �ۆحەنا،

  ف�ل��ۆس،
  بەرتۆلماوس،

 ١5 مەتا،
  تۆماس،

  �اقوبی کوڕی حەلفی،
،aش�مۆن کە ناسراوبوو بە دڵگەرم  

 ١٦ �ەهوزای کوڕی �اقوب و
  �ەهوزای ئەسخەر�وتی کە ناپاک دەرچوو.

خۆزگەخواس�نەکان و قوربەسەرکردنەکان
تەخت  شوێنێکی  لە  و  خوارەوە  هاتە  قوتاب��ەکان  دوازدە  لەگەڵ  ع�سا  ١7 ئ�نجا 

ڕاوەستا. زۆرێک لە قوتاب��ەکانی لەوێ بوون، هەروەها خەڵکێکی ئێجگار زۆر کە 
لە هەموو �ەهود�ا و ئۆرشەل�م و کەناری سور و سە�داوە هاتبوون، ١٨ هەموو�ان بۆ 
ئەوە هاتبوون تاکو گوێیی لێ بگرن و لە نەخۆش��ەکان�ان چاکببنەوە. ئەوانەی کە 
بە دەست ڕۆحە پی�سەکان دە�اننااڵند چاکبوونەوە. ١٩ هەموو خەڵکەکەش هەوڵ�ان 
دەدا دەستی لێ بدەن، چونکە هێزی لێ دەهاتە دەرەوە و هەمووانی چاکدەکردەوە.

٢٠ ئ�نجا چاوی بۆ قوتاب��ەکانی هەڵبڕی و فەرمووی:

  »خۆزگە دەخوازرێت بە ئێوە، ئەی هەژاران،
چونکە شانش�نی خودا بۆ ئێوە�ە.   

 ٢١ خۆزگە دەخوازرێت بە ئێوە کە ئێستا برس�ن،
چونکە تێر دەبن.   

  خۆزگە دەخوازرێت بە ئێوە کە ئێستا دەگر�یێن،
چونکە پیێدەکەنن.   

 ٢٢ خۆزگە دەخوازرێت بە ئێوە کاتێک خەڵکی لەبەر کوڕی مرۆڤ ڕق�ان لێتان 
دەبێتەوە و

ج�اتان دەکەنەوە و جنێوتان پیێدەدەن و   

a ١5 �ۆنانی: زێلۆتێس . بڕوانە مەتا ١٠ :4   هەمان ناوە بەاڵم لە ع�بری پیێیی گوتراوە کانەوی و بە �ۆنان�ش زێلۆتێس ، واتە دڵگەرم. بڕوانە مەتا ١٠ :4  .  
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بە بەدکار ناوتان دەبەن.   

ئاسمان  لە  ئەوەی  لەبەر  هەڵ�ەڕن،  خۆش�دا  لە  و  بن  دڵخۆش  ڕۆژەدا  ٢3 »لەو 

پاداشتتان گەورە�ە، چونکە باوباپی�ران�ش�ان ئاوا�ان بە پیێغەمبەران کردووە.

 ٢4 »بەاڵم قوڕبەسەرتان ئەی دەوڵەمەندان،
چونکە خۆشگوزەرانی خۆتان لێرە وەرگرتووە.   

 ٢5 قوڕبەسەرتان ئەی ئەوانەی ئێستا تێرن،
چونکە ئێوە برسی دەبن.   

  قوڕبەسەرتان ئەی ئەوانەی ئێستا پیێدەکەنن،
چونکە ئێوە ماتەم دەگێڕن و دەگر�یێن.   

 ٢٦ قوڕبەسەرتان کاتێک هەموو خەڵک ستا�شتان دەکات،
چونکە باوباپی�ران�ان ئاوا�ان بۆ پیێغەمبەرە درۆزنەکان کردووە.   

خۆشویس�نی دوژمنان
بکەن  چاکە  خۆشبوێ،  دوژمنەکانتان  دەڵێم:  پیێتان  گوێگران  ئەی  ٢7 »بەاڵم 

لەگەڵ ئەوانەی ڕق�ان لێتان دەبێتەوە، ٢٨ ئەوانەی نەفرەتتان لێدەکەن داوای بەرەکەت�ان 
لە  �ەکێک  ٢٩ ئەگەر  دەکەن.  لەگەڵ  خراپەتان  ئەوانەی  بۆ  بکەن  نوێژ  بکەن،  بۆ 
چاکەتەکەت  �ەکێک  ئەگەر  بکە.  شل  بۆ  د�کەشی  ال�ەکەی  بدات،  ڕوومەتت 
ببات، الر�ت نەبێت بۆ کراسەکەشت. 3٠ هەرکەسێک داوای شتێکی لێکرد�ت 
دەتانەوێ  3١ چۆن  مەکەوە.  داوا  لێیی  دەبات  لێ  شتێکت  کە  ئەوەش  ب�دەرێ. 
لەگەڵ  هەڵسوکەوت�ان  شێوە�ە  بەو  ئێوەش  بکەن،  لەگەڵ  هەڵسوکەوتتان  خەڵکی 

بکەن.
3٢ »ئەگەر ئەوانەتان خۆشبوێ کە ئێوە�ان خۆشدەوێت، ئا�ا چ چاکە�ەکی بۆ ئێوە 

تێدا�ە؟ تەنانەت گوناهباران�ش ئەوانە�ان خۆشدەوێت کە خۆش�ان دەوێن. 33 ئەگەر 
باش بن لەگەڵ ئەوانەی لەگەڵتان باشن، ئا�ا چ چاکە�ەکی بۆ ئێوە تێدا�ە؟ تەنانەت 
گوناهباران�ش هەمان شت دەکەن. 34 ئەگەر قەرز بدەنە ئەوانەی کە بەو ه�وا�ەن 
لێ�ان وەربگرنەوە، ئا�ا چ چاکە�ەکی بۆ ئێوە تێدا�ە؟ تەنانەت گوناهباران�ش قەرز 
دەدەنە گوناهباران تاکو ئەوەندە وەربگرنەوە. 35 بەاڵم ئێوە دوژمنەکانتان خۆشبوێ، 
چاکە بکەن و قەرز بدەن، چاوەڕێیی وەرگرتنەوەش مەکەن، بەمە پاداشتتان گەورە 
دەبێت و دەبنە ڕۆڵەی خودای هەرەبەرز، چونکە ئەو لەگەڵ بەدنمەک و بەدکاران 

نەرم و ن�انە. 3٦ بە بەزە�یی بن، هەروەک چۆن باوکتان بە بەزە�ی�ە.

خەڵکی تاوانبار مەکەن
37 »حوکم مەدەن، بۆ ئەوەی خودا حوکمتان نەدات. خەڵکی تاوانبار مەکەن، بۆ 

ئەوەی خودا تاوانبارتان نەکات. لە خەڵکی خۆش بن، خودا لێتان خۆش دەبێت. 
هەژێنراوی  پەستێنراوی  چاکی  پیێوانە�ەکی  دەبەخشرێت،  پیێتان  3٨ ببەخشن، 
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دە�ی�ێون، خودا  بۆ خەڵک  ئێوە  پیێوانە�ەی  بەو  باوەش، چونکە  دەخرێتە  لێڕژاوتان 
بۆتان دەپیێوێتەوە.«

بکات؟  کوێر  ڕێنما�یی  دەتوانێت  کوێر  »ئا�ا  هێنانەوە:  بۆ  3٩ نموونە�ەکی 

بەاڵم  ن��ە،  ز�اتر  مامۆستاکەی  لە  4٠ قوتابی  چاڵەوە؟  ناکەونە  هەردووک�ان 
هەرکەسێک تەواو فێربێت، وەک مامۆستاکەی لێ دێت.

لە  ئاگات  بەاڵم  دەدە�ت،  براکەت  چاوی  ناو  پووشی  لە  سەرنج  4١ »بۆچی 

با  ”برام  بڵێیی:  براکەت  بە  دەتوانی  4٢ چۆن  ن��ە؟  خۆت  چاوی  ناو  کار�تەکەی 
پووشەکەی ناو چاوت دەربهێنم“ لەکاتێکدا کار�تەکەی ناو چاوی خۆت ناب�ن�ت؟ 
ئەی دووڕوو، �ەکەم جار کار�تەکەی ناو چاوت دەربهێنە، ئ�نجا باش دەب�ن�ت بۆ 

دەرهێنانی پووشەکەی ناو چاوی براکەت.

دار بە بەرهەم دەناسرێت
43 »ه�چ دارێکی باش بەری خراپ نادات و داری خراپی�ش بەری باش نادات. 

لە  ناکرێتەوە،  لێ  دڕک  لە  هەنج�ر  دەناسرێتەوە.  بەرەکەی  بە  دارێک  44 هەر 

چاکە  دڵ،  چاکەکەی  گەنج�نە  لە  چاک  45 مرۆڤی  ناڕنرێتەوە.  ترێ  تووتڕک�ش 
لە  ئەوەی  دەردەهێنێت، چونکە  لە خراپەوە خراپە  مرۆڤی خراپی�ش  دەردەهێنێت، 

دڵ هەڵدەقوڵێت دەم پیێیی دەدوێت.

بناغەی ��ەو و بناغەی الواز
ئەوەی  کەچی  دەبە�ت،  ناوم  پەروەردگارم!“  ”پەروەردگارم،  بە  4٦ »بۆچی 

دە�فەرمووم کاری پیێ ناکە�ت؟ 47 ئەوەی بۆ الم دێت و گوێ لە فەرما�شتەکانم 
مرۆڤێک  4٨ لە  دەچێت.  لە کێ  دەدەم  ن�شانتان  دەکات،  پیێ  کاری  و  دەگرێت 
و  کرد  قووڵی  و  هەڵکەند  زەو�ی�ەکەی  جا  دروستدەکات،  خانووێک  دەچێت 
نە�توانی  بەاڵم  دا،  خانووەکەی  لە  و  هەستا  الفاو  دانا،  بەرد  لەسەر  بناغەکەی 
و  بێت  لێ  گوێیی  ئەوەی  4٩ بەاڵم  نرابوو.  بن�اد  بەرد  لەسەر  چونکە  ب�جوڵێنێت، 
زەوی  لەسەر  بناغەی  بێ  خانووێکی  کە  دەچێت  مرۆڤێک  لە  نەکات،  پە�ڕەوی 
تەواوی  بە  لە خانووەکەی دا، دەستبەجێ  و  دروستکردبێت. کاتێک الفاو هات 

ڕووخا.«

باوەڕی سەر�ەلێک

 لەدوای ئەوەی ع�سا لە وتەکانی بووەوە بۆ ئەو خەڵکەی کە گوێی�ان لێدەگرت، 7 ١

چووە ناو کەفەرناحوم. ٢ سەرپەلێکa کۆ�لە�ەکی هەبوو زۆری خۆشدەو�ست، 
نەخۆش بوو و لە سەرەمەرگدا بوو. 3 کاتێک سەرپەلەکە هەواڵی ع�سای ب�ست، 
پی�رانی جولەکەی ناردە الی بۆ ئەوەی داوای لێ بکەن کە بێت و کۆ�لەکەی چاک 

a ٢ وشە �ۆنان��ەکە مەبەست لە سەرکردەی سەد سەربازە لە سوپای ڕۆم.  
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»شا�انی  گوت�ان:  و  پاڕانەوە  لێیی  دڵ  بە  و  ع�سا  الی  هاتنە  4 ئەوان�ش  بکاتەوە. 
و کەن�شتی  ئێمەی خۆشدەوێت  5 چونکە گەلی  بکە�ت،  بۆ  ئەمەی  ئەوە�ە کە 

بۆمان دروستکردووە.« ٦ ع�ساش لەگەڵ�ان چوو.
بڵێن:  پیێیی  نارد  هاوڕێکانی  سەرپەلەکە  کە  ماڵەکە  بگاتە  نەمابوو  زۆری  بەاڵم 
ئەوە  7 لەبەر  ماڵەکەم،  بێ�تە  ن�م خۆت  ئەوە  مەکێشە، شا�انی  ئەز�ەت  »گەورەم، 
خۆمم بە شا�انی ئەوە نەزانی کە بێمە الت. تەنها وشە�ەک بفەرموو، خزمەتکارەکەم 
لەژێر  لەژێر فەرماندام، سەرباز�شم  چاکدەبێتەوە، ٨ چونکە من�ش خۆم کەسێکم 
دەستدا�ە. بەمە دەڵێم: ”بڕۆ،“ دەڕوات؛ بەوی د�کەش دەڵێم: ”وەرە،“ دێت؛ بە 

کۆ�لەکەشم دەڵێم: ”ئەمە بکە،“ دە�کات.«
لەو خەڵکە  ئاوڕی  ئ�نجا  بوو،  سەرسام  پیێیی  بوو،  لەمە  گوێیی  ع�سا  ٩ کاتێک 

باوەڕێکی  ئ�سرائ�لدا  لە  دەڵێم،  »پیێتان  فەرمووی:  کەوتبوون،  دوای  کە  دا�ەوە 
کۆ�لەکە  ب�ن��ان  ماڵەکە،  گەڕانەوە  نێردرابوون  ١٠ ئەوانەی  نەد�وە.«  ئاوام  بەهێزی 

چاک بووەتەوە.

زیندووکردنەوەی مردوو
و  قوتاب��ەکانی  بوو،  نا�ی�ن  ناوی  چوو  شارێک  بۆ  ع�سا  پاشتر،  ڕۆژی  ١١ بۆ 

بووەوە،  نز�ک  شارەکە  دەروازەی  لە  ١٢ کاتێک  چوون.  لەگەڵ  زۆری  خەڵکێکی 
بوو،  بێوەژنێک  تاقانەی  کوڕە  ئەو�ش  خەڵکەوە،  شانی  بەسەر  ب�نی  تەرمێکی 
دڵی  ب�نی،  ژنەکەی  مەس�ح  ١3 کاتێک  بوو.  لەگەڵ  شارەکەی  زۆری  خەڵکێکی 

پیێیی سووتا و پیێیی فەرموو: »مەگر�یێ.«
ڕاوەستان.  هەڵگرانی  دا،   aدارەمە�تەکە لە  دەستی  و  پیێشەوە  هاتە  ١4 ئ�نجا 

پیێت دەڵێم، هەستە!« ١5 مردووەکە ڕاستبووەوە و  فەرمووی: »ئەی کوڕی گەنج، 
دەستی کرد بە قسەکردن، ع�ساش دا�ەوە دەست دا�کی.

»لەناوماندا  گوت�ان:  و  کرد  خودا�ان  ستا�شی  ن�شت،  لێ  ترس�ان  ١٦ هەموو 

١7 ئەم  بەسەرکردەوە!«  خۆی  گەلەکەی  خوداش  دەرکەوتووە،  مەزن  پیێغەمبەرێکی 
هەواڵەی ئەو لە هەموو �ەهود�ا و هەموو ناوچەکانی دەوروپشت باڵو بووەوە.

عیسا و یەحیا
لە  دووان  ئەو�ش  ڕاگە�اند.  �ەح�ا  بە  ئەمانە�ان  هەموو  �ەح�ا  ١٨ قوتاب��ەکانی 

لێیی  ئەوەی  بۆ  بۆ الی مەس�حی خاوەن شکۆ  ١٩ ناردنی  بانگکرد و  قوتاب��ەکانی 
ب�رسن: »ئا�ا تۆی ئەوەی کە دێت، �ان چاوەڕێیی �ەکێکی د�کە بکە�ن؟«

بۆ  ئێمەی  لەئاوهەڵکێش  »�ەح�ای  گوت�ان:  و  ع�سا  الی  هاتنە  ٢٠ پی�اوەکان 

الت ناردووە، دەڵێت: ”ئا�ا تۆی ئەوەی کە دێت، �ان چاوەڕێیی �ەکێکی د�کە 
بکە�ن؟“«

a ١4 دارەبازە.  
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پی�سەکان  ڕۆحە  و  دەرد  و  نەخۆشی  لە  کەسی  زۆر  ع�سا  کاتەدا  ٢١ لەو 

چاککردەوە، ب�نا�یی بە چاوی زۆر لە  کوێرەکان بەخشی. ٢٢ ئ�نجا لە وەاڵمدا پیێیی 
دەب�نێت،  ڕابگە�ەنن، کوێر  �ەح�ای  بە  ب�ستتان  و  ب�نی  »بڕۆن چ�تان  فەرموون: 
شەل دەڕوات، گەڕوگول پاک دەبێتەوە، کەڕ دەب�ستێت، مردوو هەڵدەستێتەوە و 

هەژار مزگێنی پیێدەدرێت. ٢3 خۆزگە دەخوازرێ بەوەی گومانم لێ ناکات.«
٢4 کاتێک نێردراوانی �ەح�ا ڕۆ�شتن، ع�سا ڕووی لە خەڵکەکە کرد و سەبارەت بە 

�ەح�ا فەرمووی: »بۆ ب�ن�نی چی چوونە چۆڵەوانی؟ قام�شێک کە با دە�جوڵێنێتەوە؟ 
٢5 ئەی بۆ ب�ن�نی چی چوون؟ مرۆڤێک کە جلوبەرگی گرانبەهای پۆش�وە؟ نەخێر، 

دەژ�ن.  کۆشکەکان  لە  ڕادەبوێرن  خۆش  و  دەپۆشن  گرانبەها  جلوبەرگی  ئەوانەی 
٢٦ ئەی بۆ ب�ن�نی چی چوون؟ پیێغەمبەرێک؟ بەڵێ، پیێتان دەڵێم، لە پیێغەمبەر�ش 

مەزنتر. ٢7 �ەح�ا ئەو کەسە�ە کە دەربارەی نووسراوە:

  »]من نێردراوی خۆم لەپیێشتەوە دەنێرم،
a].ئەوەی ڕێگات بۆ ئامادە دەکات   

٢٨ من پیێتان دەڵێم: لە نێو ئەوانەی لە  ژن لەدا�ک بوون، کەس لە �ەح�ا پا�ەبەرزتر 

ن��ە، بەاڵم بچووکتر�نی ئەوەی لە شانش�نی خودا�ە لەو پا�ەبەرزترە.«
دادپەروەری  بە  دان�ان  باجگران�ش  تەنانەت  لێبوو،  گوێی�ان  ئەوانەی  ٢٩ هەموو 

و  فەر�سی  3٠ بەاڵم  بوون.  هەڵکێشرا  ئاو  لە  �ەح�ا  دەستی  بە  چونکە  نا،  خودا 
تەوراتناس خواستی خودا�ان دەرهەق بە خۆ�ان ڕەتکردەوە، چونکە لەسەر دەستی 

ئەو لە ئاو هەڵنەکێشرابوون.
لە چی  بکەم؟  بەراورد  بە چی  نەوە�ە  »ئەم  فەرمووی:  و  بوو  بەردەوام  3١ ع�سا 

دەچن؟ 3٢ لەو مندااڵنە دەچن کە لە بازاڕدا دان�شتوون و �ەکتری بانگ دەکەن و 
دەڵێن:

  »”زوڕنامان بۆ لێدان و هەڵنەپەڕ�ن،
ش�نمان بۆ گێڕان و نەگر�ان.“   

33 �ەح�ای لەئاوهەڵکێش هات، نە نان دەخوات و نە شەراب دەخواتەوە، دەڵێن: 

دەڵێن:  دەخواتەوە،  و  دەخوات  مرۆڤ هات،  34 کوڕی  تێدا�ە.“  پی�سی  ”ڕۆحی 
35 بەاڵم  و گوناهبارانە.“  باجگران  هاوڕێیی  مە�خۆرە،  و  نەوسن  ”ئەمە کابرا�ەکی 

دانا�یی ڕاستەق�نە لە بەرهەم�ەوە دەردەکەوێت.«

لێخۆشبوون و خۆشەویس�ی
ئەو�ش  بخوات،  لەگەڵ  نانی  کرد  ع�سا  لە  داوای  فەر�س��ەکان  لە  3٦ �ەکێک 

چووە ماڵی فەر�س��ەکە و لەسەر خوان دان�شت. 37 لە شارەکە ئافرەتێکی گوناهبار 

a ٢7 مەالخی 3 :١   
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هەبوو، زانی ع�سا لە ماڵی فەر�س��ەکە دان�شتووە، بوتڵێکی ئەلەباستەر�ییa بۆنی 
هێنا، 3٨ لە دواوە بە گر�انەوە لەالی پیێیی ڕاوەستا، پیێ�ەکانی بە فرمێسک تەڕ کرد و 

بە قژی بۆی سڕ�ی�ەوە، پیێ�ەکانی ماچکرد و بە بۆنەکە چەوری کردن.
3٩ ئەو فەر�س��ەی کە ع�سای داوەت کردبوو، کاتێک ئەمەی ب�نی، لە دڵ�دا 

گوتی: »ئەگەر ئەمە پیێغەمبەر بووا�ە، دە�زانی ئەم ئافرەتەی دەستی لێدەدات کێ�ە 
و چ��ە، چونکە گوناهبارە.«

4٠ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ش�مۆن، دەمەوێ شتێکت پیێ بڵێم.«

گوتی: »بفەرموو مامۆستا.«
4١ »کابرا�ەک قەرزی دابوو بە دوو کەس، بە �ەکێک�ان پیێنج سەد د�نارb، ئەوەی 

د�کە�ان پەنجا. 4٢ ه�چ کام�ان نە�انبوو ب�دەنەوە، کابرا لە هەردووک�ان خۆشبوو. 
کام�ان ز�اتر کابرای خۆشدەوێت؟«

43 ش�مۆن وەاڵمی دا�ەوە: »لەو باوەڕەدام ئەوەی پارە زۆرەکەی لەالبوو.«

پیێیی فەرموو: »حوکمەکەت ڕاستە.«
هاتمە  دەب�ن�ت؟  ئافرەتە  »ئەم  فەرموو:  ش�مۆنی  بە  و  ئافرەتەکە  کردە  44 ڕووی 

ماڵەکەت و ئاوت نەدامێ بۆ ئەوەی پیێ�ەکانم بشۆم، بەاڵم ئەم بە فرمێسک پیێیی تەڕ 
کردم و بە قژی سڕ�ی�ەوە. 45 تۆ ماچت نەکردم، بەاڵم ئەم لەو کاتەوەی هاتوومەتە 
ژوورەوە لە ماچکردنی پیێ�ەکانم نەوەستاوە. 4٦ تۆ زە�تت لە سەرم نەدا، بەاڵم ئەم بە 
بۆن پیێ�ەکانمی چەورکرد. 47 لەبەر ئەم هۆ�ە پیێت دەڵێم، گوناهە زۆرەکانی بەخشران 
کەم  بەخشراوە،  کەم  ئەوەی  بەاڵم   .cدەردەبڕێت زۆرەکەی  خۆشەو�ست��ە  ئاوا  و 

خۆشەو�ستی دەردەبڕێت.«
4٨ ئ�نجا بە ئافرەتەکەی فەرموو: »گوناهەکانت بەخشران.«

تەنانەت  کێ�ە  »ئەمە  گوت�ان:  خۆ�اندا  دڵی  لە  دان�شتبوون  لەگەڵی  4٩ ئەوانەی 

گوناه�ش دەبەخشێت؟«
5٠ ع�سا بە ئافرەتەکەی فەرموو: »باوەڕت ڕزگاری کرد�ت. بڕۆ بە سەالمەت.«

نموونەی جوتیارێک

 دوای ئەمە ع�سا بە هەموو شار و گوندێکدا دەگەڕا و مزگێنی پاشا�ەتی خودای ٨ ١

ڕادەگە�اند، دوازدە قوتاب��ەکەشی لەگەڵ بوو. ٢ چەند ئافرەتێک�ش کە لە ڕۆحی 
پی�س و نەخۆشی چاکببوونەوە: مر�ەم کە بە مەجدەلی ناودەبردرا و حەوت ڕۆحی 
پی�سی لێ دەرکردبوو، 3 �وەنای ژنی خوزای بر�کاری هێرۆدس، سەوسەن و زۆری 

د�کەش، بە ماڵی خۆ�ان �ارمەت��ان دەدان.
و  بۆ الی ع�سا  هاتن  لە هەموو شارەکانەوە  زۆر  ئێجگار  4 کاتێک خەڵکێکی 

a 37 لە بەردی ئەلەباستەر دروستکرابوو، ئەم جۆرە بەردە لە م�سر هە�ە بۆ تاش�ن ئاسانە و ڕەنگەکەی قاوە�ی�ە.  

b 4١ �ەک د�نار کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  

c 47 خۆشەو�ستی ئافرەتەکە لە ئەنجامی لێخۆشبوونی گوناهەکانی بوو.  
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کۆبوونەوە، بە نموونە قسەی بۆ کردن: 5 »جوت�ارێک چووە دەرەوە تۆو بکات. کە 
ئاسمان  باڵندەی  بوون،  پیێشێل  و  ڕێگا  تۆوی دەوەشاند، هەندێکی کەوتنە سەر 
خوارد�انن. ٦ هەندێک�ش کەوتنە سەر زەو�ی�ەکی بەردەاڵن، سەر�ان دەرکرد و وشک 
دڕکەکان  دڕکان،  نێو  کەوتنە  7 هەندێک�ش  نەبوو.  شێیی  خاکەکە  چونکە  بوون، 
لەگەڵ�ان گەشە�ان کرد و خنکاند�انن. ٨ هەندێک�ش کەوتنە سەر زەو�ی�ەکی باش، 

ڕوان و سەد ئەوەندە بەرهەم�ان دا.«
ئەمانەی فەرموو و هاواری کرد: »ئەوەی گوێیی هە�ە بۆ ب�ستن، با بب�ستێت!«

ڕوونکردنەوەی نموونەی جوتیارەکە
١٠ ئەو�ش  بوو؟  چی  نموونە�ە  لەم  مەبەست  کە  پرسی  لێ�ان  ٩ قوتاب��ەکانی 

بۆ  قسە  نموونە  بە  بەاڵم  بزانن،  خودا  شانش�نی  نهێنی  دراوە  ئێوە  »بە  فەرمووی: 
خەڵک دەکەم بۆ ئەوەی

  »]سە�ر بکەن، بەاڵم نەب�نن و
a].گوێ بگرن، بەاڵم تێنەگەن   

١١ »ئەمە مەبەستی نموونەکە�ە: تۆوەکە پە�امی خودا�ە. ١٢ ئەوانەی سەر ڕێگاکە 

ئەوانەن کە گوێی�ان لێبوو، ئ�نجا ئ�بل�س دێت و پە�امەکە لە دڵ�ان دەبات، نەوەک 
بەردەاڵنەکە،  زەو�ی�ە  سەر  کەوتنە  کە  ١3 ئەوانەش  بێت.  ڕزگار�ان  و  بهێنن  باوەڕ 
ئەوانەن کە پە�امەکە بە خۆش��ەوە وەردەگرن کاتێک دە�ب�ستن، بەاڵم ڕەگ�ان ن��ە و 
تاکو ماوە�ەک باوەڕ دەهێنن، بەاڵم کاتێک تاقی دەکرێنەوە، دەکەون. ١4 ئەوانەی 
کەوتنە ناو دڕکەکان، ئەوانەن کە دە�ب�ستن، بە خەفەت و سامان و خۆش��ەکانی 
ژ�ان دەخنکێن، بەرهەمی پیێگە�شتوو نادەن. ١5 بەاڵم ئەوانەی کەوتنە سەر زەو�ی�ە 
دڵ�اندا  لە  پە�امەکە  دەب�ستن،  باشەوە  و  دڵێکی چاک  بە  ئەوانەن کە  چاکەکە، 

دەپارێزن و بە خۆڕاگر�ی�ەوە بەرهەم دەدەن.

ئاگاداربن چۆن گوێ دەگرن
دا�بنێت،  نوێن  لەژێر  �ان  دا�ی�ۆشێت،  تەشت  بە  و  هەڵناکات  چرا  ١٦ »کەس 

بب�نن،  بەڵکو لەسەر چرادانی دادەنێت، تاکو ئەوانەی دێنە ژوورەوە ڕووناک��ەکە 
و  نەزانرێت  ن��ە  نهێنی  و  نەبێت  ئاشکرا  ن��ە  شاردراوە  شتێکی  ه�چ  ١7 چونکە 

دەرنەکەوێت. ١٨ کەواتە ئاگاداربن چۆن گوێ دەگرن، چونکە ئەوەی هە�ەتی پیێیی 
دەدرێت، ئەوەش کە ن��ەتی، تەنانەت ئەوەشی کە ئەو بە هی خۆی دەزانێت لێیی 

دەسەنرێتەوە.«
نە�انتوانی  خەڵکەکە  لەبەر  بەاڵم  الی،  هاتنە  ع�سا  براکانی  و  دا�ک  ١٩ ئ�نجا 

a ١٠ ئ�شا�ا ٦ :٩   
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دە�انەوێ  ڕاوەستاون،  دەرەوە  لە  براکانت  و  »دا�ک  گوترا:  ٢٠ پیێیی  الی.  بگەنە 
بتب�نن.«

٢١ وەاڵمی دانەوە: »دا�ک و براکانم ئەوانەن کە گوێ لە پە�امی خودا دەگرن و 

کاری پیێدەکەن.«

عیسا ڕەشەبا هێمن دەکاتەوە
فەرموون:  پیێیی  بوو،  بەلەمێک  سواری  قوتاب��ەکانی  لەگەڵ  ع�سا  ٢٢ ڕۆژێک�ان 

ئەو  دەڕۆ�شتن  ٢3 کاتێک  بەڕێ کەوتن.  دەر�اچەکە.« جا  ئەوبەری  ب�ەڕ�نەوە  »با 
نوست. ڕەشەبا�ەک�ش هەڵ�کردە سەر دەر�اچەکە، بەلەمەکە خەر�ک بوو پڕدەبوو 

لە ئاو و کەوتنە مەترس��ەوە.
وا  گەورەم،  »گەورەم،  گوت�ان:  و  کردەوە  خەبەر�ان  الی،  هاتنە  ٢4 جا 

لەناودەچ�ن!«
هێمن  و  هات  کۆتا�ی�ان  ڕاخوڕی،  شەپۆلەکانی  و  ڕەشەبا  لە  هەستا،  ئەو�ش 

بوونەوە. ٢5 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »کوا باوەڕتان؟«
ئەوان�ش سەرسام بوون و ترسان، بە �ەکتر�ان دەگوت: »باشە ئەمە کێ�ە؟ فەرمان 

بە با و ئاو�ش دەکات و گوێڕا�ەڵی دەبن.«

دەرکردنی ڕۆحی �پیس
٢٦ ئ�نجا بەرەو هەرێمی گەراس�ن ڕۆ�شتن، کە بەرامبەر جەل�لە. ٢7 کاتێک ع�سا 

دابەز�ە سەر وشکانی، پی�اوێکی ئەو شارەی تووش بوو کە ڕۆحی پی�سی تێدابوو، 
دەمێک بوو جلی لەبەر نەدەکرد و لە ماڵدا نەدەژ�ا، بەڵکو لە گۆڕستان دەژ�ا. ٢٨ کە 
ع�سای ب�نی، هاواری کرد و لەبەردەمی کەوت، بە دەنگی بەرز گوتی: »چ�ت لە 
من دەوێت، ئەی ع�سای کوڕی خودای هەرەبەرز؟ لێت دەپاڕێمەوە ئەشکەنجەم 
نەدەی!« ٢٩ چونکە ع�سا فەرمانی بە ڕۆحە پی�سەکە دابوو لە پی�اوەکە بێتە دەرەوە. 
و  دەبەسترا�ەوە  زنج�ر  و  کۆت  بە  هەرچەندە  دە�گرت،  پی�سەکە  ڕۆحە  جار  زۆر 

چاودێری دەکرا، بەاڵم کۆتەکانی دەشکاند و ڕۆحی پی�س بەرەو چۆڵەوانی دە�برد.
3٠ ع�سا لێیی پرسی: »ناوت چ��ە؟«

دەپاڕانەوە  3١ لێیی  تێچووبوو.  پی�سی  ڕۆحی  زۆر  چونکە   »a،لێگ�ۆن« گوتی: 
نەوەک فەرمان�ان پیێ بکات بەرەو ب�ری بێ بنb بڕۆن.

بدات  ڕێی�ان  کە  پاڕانەوە  لێیی  دەلەوەڕان،  شاخ  لە  زۆر  بەرازێکی  ڕانە  3٢ لەوێ 

پی�اوەکە هاتنە دەرەوە و  لە  پی�سەکان  پیێدان. 33 ڕۆحە  ناو�انەوە، ئەو�ش ڕێیی  بچنە 
و  هەڵدێران  دەر�اچەکە  ناو  بۆ  قەدپاڵەکەوە  لە  ڕانەکەش  بەرازەکانەوە،  ناو  چوونە 

خنکان.

a 3٠ لێگ�ۆن: لەشکر  

b 3١ �ۆنانی: ئەبیسۆس . شوێنێکی زۆر قووڵە، ڕۆحی پی�س و مردووانی تێدا بەند دەکرێت.  
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و  شار  بە  دا  هەواڵ�ان  و  ڕا�انکرد  ب�نی،  ڕووداوە�ان  ئەم  شوانەکان  34 کاتێک 

کێڵگەکان. 35 ئ�نجا خەڵکەکە چوون تاکو ئەوەی ڕوو�داوە ب�ب�نن. کاتێک هاتنە 
پی�سەکانی لێ دەرچووبوو پۆشتە�ە و ئاقڵە  پی�اوەی ڕۆحە  ب�ن��ان ئەو  الی ع�سا و 
بۆ خەڵکەکە�ان  ب�ن�بوو�ان  3٦ ئەوانەی  ترسان.  ئ�تر  دان�شتووە،  ع�سا  لەبەرپیێیی  و 
گێڕا�ەوە، چۆن ئەوەی ڕۆحی پی�سی تێدابوو چاک بووەتەوە. 37 هەموو کۆمەاڵنی 
هەرێمی گەراس�ن داوا�ان لە ع�سا کرد لەال�ان بڕوات، چونکە ترسێکی زۆر�ان 

لێ ن�شتبوو. ئەو�ش سواری بەلەمەکە بوو و گەڕا�ەوە.
3٨ ئەو پی�اوەی ڕۆحە پی�سەکانی لێ دەرکرابوو، لێیی دەپاڕا�ەوە کە لەگەڵی بێت، 

بەاڵم ع�سا ڕەوانەی کرد و فەرمووی: 3٩ »بۆ ماڵی خۆت بگەڕێوە و ئەوەی خودا 
بۆی کردی، ب�گێڕەوە.« ئەو�ش ڕۆ�شت و بە هەموو شارەکەی ڕاگە�اند کە ع�سا 

چی بۆ کردبوو.

زیندووکردنەوەی کچێک و چاککردنەوەی ژنێک
4٠ کاتێک ع�سا گەڕا�ەوە خەڵکەکە پیێشواز�ی�ان لێکرد، چونکە هەموو چاوەڕێی�ان 

دەکرد. 4١ پی�اوێک کە ناوی �ا�رۆس و پیێشەوای کەن�شت بوو، هات و لەبەرپیێیی 
ع�سادا کەوت، لێیی پاڕا�ەوە تاکو بچێتە ماڵەکەی، 4٢ چونکە کچە تاقانەکەی کە 

تەمەنی نز�کەی دوازدە ساڵ بوو لە سەرەمەرگدا بوو.
43 ژنێک  سەری.  دەخستە  پاڵەپەستۆ�ان  خەڵکەکە  دەڕۆ�شت  ع�سا  کاتێک 
لەوێ بوو کە دوازدە ساڵ خوێنبەربوونی هەبوو، هەموو ئەوەی هە�بوو دابووی بە 
پز�شک، کەس�ش نە�توان�بوو چاکی بکاتەوە. 44 جا لە دواوە هات و دەستی لە 

چمکی کراسەکەی ع�سا دا، دەستبەجێ خوێن لەبەرڕۆ�شتنەکەی وەستا.
45 ع�سا فەرمووی: »کێ بوو دەستی لێدام؟«

کە هەموو نکۆڵ��ان کرد، پەترۆس گوتی: »گەورەم، خەڵکەکە لە دەوروپشتتن 
و پاڵەپەستۆ دەکەن.«

4٦ بەاڵم ع�سا فەرمووی: »�ەکێک دەستی لێدام، چونکە هەستم بە هێزێک کرد 

لێم چووە دەرەوە.«
بەرپیێیی،  کەوتە  و  هات  لەرزەوە  بە  ناشاردرێتەوە،  کردی  ئەوەی  ب�نی  47 ژنەکە 

لەبەرچاوی هەمووان ڕا�گە�اند کە بۆچی دەستی لێداوە و چۆن دەستبەجێ چاک 
بووەتەوە. 4٨ ع�ساش پیێیی فەرموو: »کچم، باوەڕەکەت تۆی چاککردەوە، بڕۆ بە 

سەالمەت.«
و  هات  کەن�شتەوە  پیێشەوای  ماڵی  لە  �ەکێک  دەکرد،  قسەی  ع�سا  4٩ هێشتا 

گوتی: »کچەکەت مرد، ئ�تر ئەز�ەت مەخەرە بەر مامۆستا.«
5٠ ع�ساش ئەمەی ب�ست و وەاڵمی دا�ەوە: »مەترسە، تەنها باوەڕت هەبێت ئەو 

چاکدەبێتەوە.«
5١ کاتێک گە�شتە ماڵەکە، نە�هێشت کەس لەگەڵی بچێتە ژوورەوە، پەترۆس و 
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�ۆحەنا و �اقوب و دا�ک و باوکی منداڵەکە نەبێت. 5٢ هەموو دەگر�ان و ش�ن�ان بۆ 
دەگێڕا، ئەو�ش فەرمووی: »مەگر�یێن نەمردووە، بەڵکو نوستووە.«

دەستی  ع�سا  54 بەاڵم  مردووە.  دە�انزانی  چونکە  پیێکەن�ن،  پیێیی  53 خەڵکەکە 

کچەکەی گرت، بانگی کرد و فەرمووی: »ک�ژۆڵە، هەستە!« 55 ئ�تر ڕۆحی هاتەوە 
بەر و دەستبەجێ هەستا، ئەوسا فەرمانی دا نانی بدەنێ. 5٦ دا�ک و باوکی سەر�ان 

سوڕما، بەاڵم ڕا�س�اردن ئەوەی ڕوو�داوە بە کەسی نەڵێن.

عیسا دوازدە نێردراوەکە دەنێرێ

بۆ ٩ پیێدان  دەسەاڵتی  و  هێز  بانگکرد،  قوتاب��ەکەی  دوازدە  ع�سا   کاتێک  ١

٢ ناردنی  نەخۆش��ەکان،  چاککردنەوەی  و  پی�سەکان  ڕۆحە  هەموو  دەرکردنی 
تاکو مزگێنی پاشا�ەتی خودا بدەن و نەخۆش چاک بکەنەوە. 3 پیێیی فەرموون: »بۆ 
ڕێگا ه�چ هەڵمەگرن، نە گۆچان و نە توورەکە، نە نان و نە پارە، کەس�ش کراسی 
ئەوێ  کاتەی  ئەو  هەتا  بمێننەوە  لەوێ  ماڵێک  هەر  4 چوونە  نەبێت.  پیێ  ز�ادەی 
شارۆچکەکە�ان  لە  نەکردن،  لێ  پیێشواز�ی�ان  خەڵکەکەی  5 ئەگەر  بەجێدەهێڵن. 
بڕۆنە دەرەوە و تۆزی پیێتان بتەکێنن، بۆ شا�ەتی لەسەر�ان.« ٦ جا بەڕێکەوتن و بە 
گوندەکاندا دەگەڕان، مزگێن��ان دەدا و لە هەموو ال�ەک خەڵک�ان چاکدەکردەوە.

7 هێرۆدسی ئەنت��اس کە فەرمانڕەوای جەل�ل بوو، هەموو ئەو شتانەی ب�ستەوە 

کە ڕوو�دەدا و سەری سوڕما، چونکە هەندێک دە�انگوت: »�ەح�ا لەناو مردووان 
هەستاوەتەوە.« ٨ هەندێکی د�کەش دە�انگوت: »ئەل�اس دەرکەوتووە.« کەسانی 
گوتی:  ٩ هێرۆدس�ش  ز�ندووبووەتەوە.«  کۆن  پیێغەمبەرانی  لە  »�ەکێک  د�کەش: 
لەبەر  دەب�ستم؟«  لێ  وای  کێ�ە شتی  ئەمە  ئەی  لێکردەوە،  �ەح�ام  »خۆم سەری 

ئەوە هەوڵی دەدا ب�ب�نێت.

تێرکردنی �پێنج هەزار کەس
١٠ نێردراوان گەڕانەوە و ئەوەی کردبوو�ان بۆ ع�سا�ان گێڕا�ەوە، ئەو�ش ئەوانی برد 

و بە تەنها چوون بۆ شارۆچکە�ەک کە ناوی بێت سە�دا بوو. ١١ بەاڵم خەڵکەکە 
بۆ  خودای  پاشا�ەتی  باسی  و  لێکردن  پیێشوازی  ئەو�ش  کەوتن،  دوای  و  زان��ان 

کردن، ئەوانەی پیێو�ست��ان بە چاکبوونەوە بوو چاک�کردنەوە.
پیێ�ان گوت:  و  هاتن  قوتاب��ەکە  دوازدە  دەچوو،  ئاوابوون  بەرەو  ڕۆژ  ١٢ کاتێک 

»خەڵکەکە بەڕێبکە با بڕۆنە گوند و کێڵگەکانی دەوروبەر، تاکو لەوێ بمێننەوە و 
خواردن�ش پە�دا بکەن، چونکە ئێمە لێرە لە شوێنێکی چۆڵدا�ن.«

١3 پیێیی فەرموون: »ئێوە شتێک�ان بدەنێ با ب�خۆن.«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »لە پیێنج نان و دوو ماسی ز�اترمان ن��ە، مەگەر بڕۆ�ن نان بۆ 
هەموو خەڵکەکە بکڕ�ن،« ١4 چونکە نز�کەی پیێنج هەزار پی�او دەبوون.

ئ�نجا بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »بە کۆمەڵ دا�انن�شێنن، هەر کۆمەڵێک نز�کەی 
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١٦ ئ�نجا  دان�شاندن.  هەموو�ان  و  کرد  جۆرە�ان  بەم  ١5 جا  بێت.«  کەس  پەنجا 
کرد،  ئاسمانی  تەماشای  و  هەڵگرت  ماس��ەکەی  دوو  و  نانەکە  پیێنج  ع�سا 
سوپاسی خودای کرد و لەتی کردن، دا�ە قوتاب��ەکان تاکو لەبەردەمی خەڵکەکەی 
دابنێن. ١7 هەموو خوارد�ان و تێر بوون. لەو پەلکەنانەی لێ�ان ما�ەوە دوازدە سەبەتە 

هەڵگ�را�ەوە.

�ەترۆس دان بەوەدا دەنێت کە عیسا مەسیحەکەیە
١٨ کاتێک ع�سا بە تەنها نوێژی دەکرد، قوتاب��ەکان لەگەڵی بوون، لێیی پرس�ن: 

»خەڵکەکە دەڵێن من کێم؟«
خەڵکی  ئەل�اس،  هەندێک�ش  لەئاوهەڵکێش،  »�ەح�ای  دا�ەوە:  ١٩ وەاڵم�ان 

د�کەش دەڵێن کە �ەکێک لە پیێغەمبەرانی کۆنە ز�ندووبووەتەوە.«
٢٠ پیێیی فەرموون: »ئەی ئێوە دەڵێن من کێم؟«

پەترۆس وەاڵمی دا�ەوە: »مەس�حیa خودا�ت.«
٢١ ئەو�ش ئاگاداری کردنەوە و ڕا�س�اردن ئەمە بە کەس نەڵێن.

یەکەم باسی مردنی عیسا
و  پی�ران  و  بچێژێت  ئازار  زۆر  دەبێت  مرۆڤ  »کوڕی  فەرمووی:  ٢٢ هەروەها 

کاه�نانی بااڵ و مامۆستا�انی تەورات ڕەتی بکەنەوە، بکوژرێت و لە ڕۆژی سێ�ەم 
هەستێنرێتەوە.«

با  قوتابی من،  ببێتە  فەرموو: »ئەگەر کەسێک دە�ەوێت  بە هەمووانی  ٢3 ئ�نجا 

نکۆڵی لە خۆی بکات و ڕۆژانە خاچەکەی هەڵبگرێت و دوام بکەوێت، ٢4 چونکە 
پیێناوی  لە  ئەوەی  بەاڵم  دە�دۆڕێنێت،  بکات  ڕزگار  خۆی  ژ�انی  ب�ەوێت  ئەوەی 
دێت  مرۆڤ  بەکەڵکی  ٢5 چی   .bدەکات ڕزگاری  بدۆڕێنێت،  خۆی  ژ�انی  من 
ئەگەر هەموو ج�هان بباتەوە، بەاڵم خۆی بدۆڕێنێت �ان خۆی لە دەست بدات؟ 
٢٦ ئەوەی شەرمی بە من و بە وتەکانم بێت، کوڕی مرۆڤ�ش شەرمی پیێیی دەبێت، 

کاتێک بە شکۆمەندی خۆی و باوک و فر�شتە پی�رۆزەکانەوە دێتەوە.
ناچێژن  مردن  ڕاوەستاون  لێرە  لەوانەی  هەندێک  دەڵێم،  پیێ  ڕاست�تان  ٢7 »بەاڵم 

هەتا شانش�نی خودا نەب�نن.«

شێوە گۆڕانی عیسا
٢٨ نز�کەی هەشت ڕۆژ لەدوای ئەم وتانە، ع�سا پەترۆس و �ۆحەنا و �اقوبی برد 

و سەرکەوتە سەر چ�ا�ەک تاکو نوێژ بکات. ٢٩ کاتێک نوێژی دەکرد، ڕوخساری 
گۆڕا و جلەکانی س�یی بر�سکەدار هەڵگەڕان. 3٠ دوو پی�او�ش لەگەڵی دەدوان، موسا 

a ٢٠ مەس�ح: بڕوانە زەبوورەکان ٢ :٢   

b ٢4 ڕزگاربوون لە گوناه و دۆزەخی هەتاهەتا�یی.  
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و ئەل�اس بوون. 3١ بە شکۆوە دەرکەوتن و لەبارەی ڕووداوی بەجێهێشتنی ج�هان 
کە دەبووا�ە بەم نز�کانە لە ئۆرشەل�م بێتە دی، گفتوگۆ�ان کرد. 3٢ بەاڵم پەترۆس 
بووەوە  خەبەر�ان  تەواوی  بە  کاتێک  کردبوون،  قورس  چاوی  خەو  هاوڕێی�انی  و 
شکۆی ئەو�ان ب�نی و هەروەها ئەو دوو پی�اوەش�ان ب�نی کە لەگەڵی ڕاوەستابوون. 
33 کاتێک پی�اوەکان لە ع�سا ج�ا دەبوونەوە، پەترۆس بە ع�سای گوت: »گەورەم، 

پیێمان باشە لێرە ب�ن. با سێ کەپر دروستبکە�ن، �ەکێک بۆ تۆ و �ەکێک بۆ موسا و 
�ەکێک�ش بۆ ئەل�اس.« ئەمەی گوت بێ ئەوەی بزانێت باسی چی دەکات.

کە  کێشا،  بەسەر�اندا  باڵی  و  هات  هەورێک  بوو،  قسانەدا  لەم  34 کاتێک 

کوڕی  »ئەمە  هات:  هەورەکەوە  لەناو  35 دەنگێک  ترسان.  هەورەکە،  ناو  کەوتنە 
منە، ئەوەی هەڵمبژاردووە، گوێیی لێ بگرن.« 3٦ کە دەنگەکە نەما، ع�سا بە تەنها 
ب�نرا. ئەوان�ش بێدەنگ بوون و لەو ڕۆژانەدا لەالی کەس باسی ئەو شتانە�ان نەکرد 

کە ب�ن��ان.

دەرکردنی ڕۆحی �پیس لە کوڕێکدا
37 بۆ بە�انی، کە لە کێوەکە هاتنە خوارەوە، خەڵکێکی زۆر بەرەوپی�ر�ان هاتن. 

تەماشای  دەپاڕێمەوە  لێت  پی�اوێک هاواری کرد: »مامۆستا،  3٨ لەنێو خەڵکەکەدا 

دەوەشێنێت،  لێ  دەستی  پی�س  3٩ ڕۆحی  کوڕمە.  تاقە  چونکە  بکە،  کوڕەکەم 
بە  دەکات،  کەف  دەمی  و  دێت  لێ  فێیی  و  دەکات  هاوار  لەناکاو  کوڕەکەشم 
زەحمەت وازی لێ دەهێنێت و شلوکوتی دەکات. 4٠ لە قوتاب��ەکانت پاڕامەوە تاکو 

دەر�بکەن، بەاڵم نە�انتوانی.«
4١ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئەی نەوەی بێباوەڕ و خوار، هەتا کەی لەگەڵتان بم و 

بەرگەتان بگرم؟ کوڕەکەت بهێنە ئێرە.«
فێیی لێ هێنا، ع�ساش  ڕا�تەکاند و  پی�سەکە  4٢ کاتێک کوڕەکە دەهات، ڕۆحە 

باوکی.  دەست  دا�ەوە  چاککردەوە،  کوڕەکەی  و  ڕاخوڕی  پی�سەکەی  ڕۆحە  لە 
43 هەموو لە گەورە�یی خودا سەرسام بوون.

دووەم باسی مردنی عیسا
کاتێک هەمووان لە تەواوی کارەکانی ع�سا سەرسام ببوون، ع�سا بە قوتاب��ەکانی 
دەست  دەدرێتە  مرۆڤ  کوڕی  بگرن:  قسەکانم  لە  گوێ  باشی  44 »بە  فەرموو: 
خەڵک.« 45 بەاڵم لەم قسە�ە تێنەگە�شتن، لێ�ان شاردرابووەوە تاکو حاڵی نەبن، 

ترسان لەبارەی ئەم قسە�ە پرس�ار�شی لێ بکەن.

گەڕان بەدوای �لە و �ایەدا
کام�ان  کە  ئەوەی  لەسەر  بوو  دروست  قوتاب��ەکاندا  لەنێوان  4٦ دەمەقاڵە�ەک 

پا�ەبەرزترە. 47 ع�سا بە ن�ازی دڵ�انی زانی، منداڵێکی هێنا و لەالی خۆی ڕا�گرت، 
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پیێشوازی  بکات،  منداڵە  لەم  پیێشوازی  منەوە  ناوی  بە  »ئەوەی  فەرموون:  4٨ پیێیی 

دەکات کە  لەوە  پیێشوازی  ئەوا  بکات،  من  لە  پیێشوازی  ئەوەش  دەکات،  من  لە 
ناردوومی، چونکە بچووکتر�نی هەمووتان پا�ەبەرزترە.«

ئەوەی دژمان نیپیە لەگەڵمانە
پی�سی  ڕۆحی  تۆوە  ناوی  بە  ب�نی  �ەکێکمان  »گەورەم،  گوتی:  4٩ �ۆحەنا 

دەردەکرد، ڕێمان لێ گرت، چونکە لەگەڵمان دوات ناکەوێت.«
5٠ ع�ساش پیێیی فەرموون: »ڕێیی لێ مەگرن، چونکە ئەوەی دژتان ن��ە لەگەڵتانە.«

5١ کە ڕۆژانی بەرزکردنەوەیa ع�سا نز�ک بووەوە، پیێداگری کرد لەسەر ڕۆ�شتنی 

بۆ ئۆرشەل�م. 5٢ نێردراوی لەپیێش خۆی نارد، ئەوان�ش ڕۆ�شتن و چوونە گوندێکی 
سام�رە�ی�ەکان تاکو شوێنی بۆ ئامادە بکەن، 53 بەاڵم پیێشواز�ی�ان لێ نەکرد، چونکە 
ئەمە�ان  ع�سا  قوتاب��انی  �ۆحەنای  و  �اقوب  54 کاتێک  دەچوو.  ئۆرشەل�م  بەرەو 
و  بێتە خوارەوە  ئاگر  ئاسمانەوە  لە  داوا بکە�ن  ب�نی، گوت�ان: »گەورەم، دەتەوێ 
لەناو�ان ببات؟« 55 بەاڵم ع�سا ئاوڕی دا�ەوە و سەرزەنشتی کردن. 5٦ ئ�نجا چوونە 

گوندێکی د�کە.

نرخی شوێنکەوتنی عیسا
57 کاتێک بە ڕێگادا دەڕۆ�شتن، �ەکێک پیێیی گوت: »بۆ هەرکوێ بچ�ت دوات 

دەکەوم.«
5٨ ع�ساش پیێیی فەرموو: »ڕێوی کونی هە�ە و باڵندەی ئاسمان�ش هێالنە، بەاڵم 

کوڕی مرۆڤ جێ�ەکی ن��ە کە سەری لەسەر دابنێت.«
5٩ بە �ەکێکی د�کەی فەرموو: »دوام بکەوە.« ئەمە�ان گوتی: »گەورەم، ڕێگام 

بدە �ەکەم جار بچم باوکم بنێژم.«
بنێژن،  خۆ�ان  مردووەکانی  با  بهێنە  مردووان  لە  »واز  فەرموو:  پیێیی  ٦٠ ع�ساش 

بەاڵم تۆ بڕۆ مزگێنی پاشا�ەتی خودا بدە.«
با  لێمگەڕێ  جارێ  بەاڵم  دەکەوم،  دوات  »گەورەم،  گوتی:  د�کە  ٦١ �ەکێکی 

ماڵئاوا�یی لە خانەوادەکەم بکەم.«
٦٢ ع�ساش پیێیی فەرموو: »هەرکەسێک دەست لەسەر گاسن دابنێت و ئاوڕ لە 

دواوە بداتەوە، بەکەڵکی شانش�نی خودا نا�ەت.«

عیسا حەف�ا و دوو قوتابی دەنێرێت

 پاش ئەمە مەس�حی خاوەن شکۆ حەفتا و دوو کەسی د�کەی دەستن�شان ١٠ ١

کرد، لەپیێش خۆی دوو دوو ناردنی بۆ هەر شار و جێگا�ەک کە بەتەمابوو 
بۆی بچێت. ٢ جا پیێیی فەرموون: »دروێنە زۆرە، بەاڵم سەپان کەمە. لەبەر ئەوە داوا 

a 5١ بەرزکردنەوە بۆ ئاسمان.  
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لە خاوەنی دروێنە بکەن تاکو سەپان بۆ دروێنەکەی بنێرێت. 3 بڕۆن! ئەوا من وەک 
بەرخ بۆ ناو گورگتان دەنێرم. 4 نە ک�سەی پارە و نە توورەکە و نە پیێاڵو هەڵمەگرن، 

لە ڕێگاش ساڵو لە کەس مەکەن.
بێت،“  ماڵە  ئەم  بۆ  ”ئاشتی  بڵێن:  جار  �ەکەم  ماڵێک�ش،  هەر  5 »چوونە 

٦ ئەگەر پی�اوی ئاشتی لەوێ بێت، ئەوا ئاشت�تان دەچێتە سەری، ئەگ�نا بۆ خۆتان 

دەگەڕێتەوە. 7 لەو ماڵە بمێننەوە و لەوەی هە�انە بخۆن و بخۆنەوە، چونکە کرێکار 
شا�انی کرێیی خۆ�ەتی. ماڵە و ماڵ�ش مەکەن.

دادەنێن  لەبەردەمتانی  ئەوەی  لێکردن،  پیێشواز�ی�ان  و  شارێک  هەر  ٨ »چوونە 

ب�خۆن، ٩ ئەو نەخۆشانەی تێ�دا�ە چاک�ان بکەنەوە و پیێ�ان بڵێن: ”پاشا�ەتی خودا 
لێ  پیێشواز�ی�ان  و  شارۆچکە�ەک  چوونە  ئەگەر  ١٠ بەاڵم  بووەتەوە.“  نز�ک  لێتان 
نەکردن، بڕۆنە سەر شەقامەکانی و بڵێن: ١١ ”تەنانەت تۆزی شارۆچکەکەتان کە بە 
پیێمانەوە نووساوە بۆتانی دەتەکێن�ن، بەاڵم ئەمە بزانن: پاشا�ەتی خودا لێتان نز�ک 
بووەتەوە.“ ١٢ پیێتان دەڵێم: لەو ڕۆژەداa سەدۆم سزای سووکتری دەبێت لەوەی ئەو 

شارۆچکە�ە.
١3 »قوڕبەسەرت، ئەی شاری خوراز�ن! قوڕبەسەرت، ئەی بێت سە�دا! چونکە 

ئەو پەرجووانەیb لەنێو ئێوەدا کران، ئەگەر لە سور و سە�دا بکرا�ە، ئەوا هەر زوو 
خەڵکەکەی بە جلوبەرگی گوشc و لەناو خۆڵەمێشدا دادەن�شتن و تۆبە�ان دەکرد. 
١4 بەاڵم لە ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا، سزای سور و سە�دا لە هی ئێوە سووکتر دەبێت. 

١5 تۆش ئەی کەفەرناحوم، ئا�ا بۆ ئاسمان بەرز دەکرێی�تەوە؟ نەخێر، تۆ بۆ ج�هانی 

مردووانd دەچ�تە خوارەوە.
١٦ »ئەوەی گوێتان لێ بگرێت، گوێ لە من دەگرێت، ئەوەی ڕەتتان دەکاتەوە من 

ڕەت دەکاتەوە. ئەوەش من ڕەت دەکاتەوە، ئەوە ڕەت دەکاتەوە کە منی ناردووە.«

گەڕانەوەی حەف�ا و دوو قوتابی
١7 حەفتا و دوو نێردراوەکە بە شاد�ی�ەوە گەڕانەوە و گوت�ان: »گەورەم، تەنانەت 

ڕۆحی پی�س�ش بە ناوی تۆوە ملکەچمانن.«
١٨ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »شە�تانم ب�نی وەک بروسکە لە ئاسمانەوە دەکەوت. 

دوژمندا  هێزی  هەموو  و  دووپشک  و  مار  بە  پیێ  داوە  پیێتان  دەسەاڵتم  ١٩ ئەوەتا 

بنێن، ه�چ شتێک�ش ز�انتان پیێناگە�ەنێت. ٢٠ بەاڵم بەمە دڵخۆش مەبن کە ڕۆحە 
پی�سەکان ملکەچتانن، بەڵکو دڵخۆش بن کە ناوتان لە ئاسماندا نووسراوە.«

باوک  »ئەی  فەرمووی:  و  بوو  شادمان  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  ع�سا  کاتەدا  ٢١ لەو 

a ١٢ ڕۆژی لێ�رس�نەوە.  

b ١3 پەرجوو: موعج�زە.  

c ١3 لە کاتی ماتەمگێڕان و تۆبەکردندا جلوبەرگی لە گوش دروستکراو�ان لەبەرکردووە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە کە ئەز�ەتی پیێست�انی داوە.  

d ١5 �ۆنانی: هادیس : بڕوانە پەراوێزی مەتا ١١ :٢3  .  
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دانا  لە  ئەمانەت  چونکە  زەوی،  و  ئاسمان  پەروەردگاری  دەکەم،  سوپاست 
باوک،  ئەی  بەڵێ  کردووە.  ئاشکرا  مندااڵنت  بۆ  و  شاردووەتەوە  تێگە�شتووان  و 

چونکە ئەمەت پیێ باش بوو!
باوک  کێ�ە   aکوڕەکە نازانێت  کەس  س�اردووم،  پیێ  شتێکی  هەموو  ٢٢ »باوکم 

نەبێت، �ان باوک کێ�ە کوڕەکە و ئەوانە نەبێت کە کوڕەکە دە�ەوێ بۆ�انی ئاشکرا 
بکات.«

»خۆزگە  فەرموو:  بەوانی  تەنها  بە  و  دا�ەوە  قوتاب��ەکانی  لە  ئاوڕی  ٢3 ئ�نجا 

دەخوازرێت بەو چاوانەی ئەوە دەب�نێت کە ئێوە دە�ب�نن، ٢4 چونکە پیێتان دەڵێم، 
زۆر پیێغەمبەر و پاشا و�ست�ان ئەوە بب�نن کە ئێوە دە�ب�نن، بەاڵم نە�انب�نی، ئەوەش 

بب�ستن کە ئێوە دە�ب�ستن، بەاڵم نە�انب�ست.«

نموونەی سامیرەیپیە چاکەکە
»مامۆستا چی  و گوتی:  بکاتەوە  تاقی  ئەوەی ع�سا  بۆ  ٢5 تەوراتناسێک هەستا 

بکەم تاکو ژ�انی هەتاهەتا�یی بە م�رات وەربگرم؟«
٢٦ ئەو�ش پیێیی فەرموو: »لە تەوراتدا چی نووسراوە؟ چۆن دە�خوێن�تەوە؟«

٢7 وەاڵمی دا�ەوە: »]بە هەموو دڵ و بە هەموو گ�ان و بە هەموو توانا و هەموو 

ب�رتانەوە �ەزدانی پەروەردگاری خۆتان خۆشبوێت،[b هەروەها ]نز�کەکەت وەک 
»c].خۆت خۆشبوێت

هەتاهەتا�یی  ژ�انی  بکە،  ئەمە  ڕاستە،  »وەاڵمەکەت  فەرموو:  پیێیی  ٢٨ ع�سا 

بەدەستدەهێن�ت.«
گوت:  ع�سای  بە  بکات،  خۆی  بۆ  پاکانە  و�ستی  تەوراتناسەکە  ٢٩ بەاڵم 

»نز�کەکەم کێ�ە؟«
کەوتە  دەچوو،   dئەر�حا بۆ  ئۆرشەل�مەوە  لە  »پی�اوێک  دا�ەوە:  وەاڵمی  3٠ ع�سا 

دەست جەردە، ڕووت�ان کردەوە و بر�ندار�ان کرد، ئ�نجا بە ن�وەمردوو�یی بەجێ�ان 
هێشت و ڕۆ�شتن. 3١ وا ڕێککەوت کاه�نێک بەو ڕێگا�ەدا دەڕۆ�شت، کاتێک 
شێوە  هەمان  بە   eلێڤ�ش کابرا�ەکی  3٢ هەروەها  تێ�ەڕی.  بەرەوە  لەو  ب�نی  ئەوی 
 fگە�شتە شوێنەکە، هات و سە�ری کرد و لەو بەرەوە تێ�ەڕی. 33 بەاڵم سام�رە�ی�ەکی
ڕێبوار هاتە سەری، ب�نی و دڵی پیێیی سووتا، 34 لێیی چووە پیێش و ڕۆن و شەرابی 
بەسەر بر�نەکاندا کرد و پیێچا�ەوە، سواری واڵخەکەی خۆی کرد و برد�ی�ە خانێک 

a ٢٢ کاتێک ع�سا باسی )باوک( دەکات مەبەستی لە خودا�ە و کاتێک�ش باسی )کوڕەکە( دەکات مەبەستی لە خودی خۆ�ەتی.  

b ٢7 دواوتار ٦ :5   

c ٢7 لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   

d 3٠ ئەر�حا نز�کەی 3٢کم لە ئۆرشەل�مەوە دوورە، نز�کەی ١٠٠٠م لە سەرووی ئاستی دەر�ا لە ئۆرشەل�م نزمترە و ڕێگای شاخاو�ی�ە، بۆ ڕێگران گونجاوە.  

e 3٢ ت�رە�ەکی جولەکە بوون، ئەرکی خزمەتکردنی پەرستگا�ان لە ئەستۆ بوو.  

نەتەوە  وەکو  و  بوون  گاڵو  جولەکە  گەلی  لەالی  ببوون،  تێکەڵ  نەتەوەکان  لەگەڵ  هێنانەوە  ژن  ڕێگای  لە  سام�رە�ی�ەکان  ئ�سرائ�ل.  لەناوەڕاستی  شارێکە  f 33 سام�رە 

ناجولەکەکان هەژمارد دەکران.  
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و چاودێری کرد. 35 ڕۆژی پاشتر دوو د�ناری دەرهێنا و دا�ە خانچ��ەکە و گوتی: 
”چاودێری بکە و هەرچی ز�اترت خەرجکرد، کە گەڕامەوە دەتدەمەوە.“

دەست  کەوتە  کە  پی�اوەی  ئەو  بۆ  دەزان�ت  نز�ک  بە  کەسە  سێ  لەم  3٦ »کام 

جەردەکان؟«
37 تەوراتناسەکە گوتی: »ئەوەی بەزە�یی پیێ�دا هاتەوە.«

ع�ساش پیێیی فەرموو: »تۆش بڕۆ و بەو شێوە�ە بکە.«

لە ماڵی مریەم و مەرسا
3٨ کاتێک ع�سا و قوتاب��ەکانی بەرەو ئۆرشەل�م دەچوون، ع�سا ال�دا گوندێک، 

بوو. 3٩ خوشکێکی هەبوو  ناوی مەرسا  لێکرد  پیێشوازی  لە ماڵەکەی خۆی  ژنێک 
ناوی مر�ەم بوو، لەبەرپیێیی مەس�ح دان�شت و گوێیی لە فەرما�شتەکانی دەگرت. 
ڕاوەستا و گوتی: »گەورەم،  بوو،  لەبەر زۆری خزمەتکردن شڵەژا  4٠ بەاڵم مەرسا 

باکت ن��ە خوشکم بە تەنها بەجێیی هێشتووم و خزمەت دەکەم؟ پیێیی بفەرموو با 
�ارمەت�م بدات.«

و  زۆر شت دەخۆ�ت  لە  تۆ خەم  مەرسا،  دا�ەوە: »مەرسا،  4١ مەس�ح وەاڵمی 

هەڵبژاردووە کە  باشەکەی  مر�ەم شتە  پیێو�ستە،  �ەک شت  4٢ بەاڵم  ناڕەحەت�ت. 
لێیی ناسەنرێتەوە.«

فێرکردن دەربارەی نوێژ

بووەوە، ١١ نوێژەکەی  لە  کاتێک  دەکرد،  نوێژی  شوێنێکدا  لە  ع�سا   جارێک  ١

�ەکێک لە قوتاب��ەکانی پیێیی گوت: »گەورەم، فێری نوێژمان بکە، هەروەک 
چۆن �ەح�ا قوتاب��ەکانی خۆی فێرکرد.«

٢ پیێیی فەرموون: »کاتێک نوێژ دەکەن، بڵێن:

”باوکە،   
با ناوت پی�رۆز بێت،   

با پاشا�ەت��ەکەت بێ،   
نانی ڕۆژانەمان هەموو ڕۆژێک بدەرێ.  3  

لە گوناهەکانمان خۆشبە،  4  
چونکە ئێمەش لەوانە خۆشدەب�ن کە خراپەمان بەرامبەر دەکەن.   

مەمانخەرە تاق�کردنەوە.“«   

5 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »کێ لە ئێوە ئەگەر هاوڕێی�ەکی هەبێت و لە ن�وەشەودا بچێتە 

پیێیی بڵێت: ”هاوڕێم، سێ کولێرەم بە قەرز بدەرێ، ٦ چونکە هاوڕێی�ەکم  الی و 
لە دوورەوە بۆ الم هاتووە، ه�چم ن��ە لەبەردەمی دابنێم.“ 7 ئەمەی ژوورەوە وەاڵم 
دەداتەوە: ”هەراسانم مەکە، دەرگا داخراوە، خۆم و منداڵم لەناو جێگادا�ن، ناتوانم 
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هەستم و بتدەمێ.“ ٨ پیێتان دەڵێم: ئەگەر لەبەر هاوڕێی�ەتی هەڵنەستێت و ب�داتێ، 
ئەوا لەبەر پاراستنی ناوبانگی خۆی، هەڵدەستێت و دە�داتێ.

٩ »لەبەر ئەوە پیێتان دەڵێم، داوا بکەن، پیێتان دەدرێت، بگەڕێن دەدۆزنەوە، لە 

وەردەگرێت،  بکات،  داوا  هەرکەسێک  ١٠ چونکە  دەکرێتەوە،  لێتان  بدەن،  دەرگا 
ئەوەی بگەڕێت، دەدۆزێتەوە. ئەوەش لە دەرگا دەدات لێیی دەکرێتەوە.

ج�اتی  لە  بکات،  لێ  ماسی  داوای  کوڕەکەی  ئەگەر  ئێوە  لە  باوکێک  ١١ »چ 

ماسی ماری دەداتێ؟ ١٢ �ان داوای هێلکە بکات دووپشکی دەداتێ؟ ١3 جا ئێوە 
کە خراپن، بزانن شتی باش بدەنە منداڵەکانتان، باوک کە لە ئاسمانە، چەند ز�اتر 

ڕۆحی پی�رۆز دەداتە ئەوانەی داوای لێ دەکەن.«

عیسا و سەرۆکی شەی�ان
١4 ع�سا ڕۆحێکی پی�سی دەردەکرد کە الڵ بوو، کاتێک ڕۆحە پی�سەکە دەرکرا، 

گوت�ان:  هەندێک�ان  ١5 بەاڵم  بوون.  سەرسام  خەڵکەکە  و  کرد  قسەی  الڵەکە 
١٦ هەندێکی  دەردەکات.«  پی�س  ڕۆحی  پی�سەکان،  ڕۆحە  بەعل زەبولیa شای  »بە 

د�کەش تاق��ان دەکردەوە، داوای ن�شانە�ەکی ئاسمان��ان لێیی کرد.
١7 ئەو�ش بە ب�رکردنەوە�انی زانی، پیێیی فەرموون: »هەر شانش�نێک دووبەرەکی 

تێکدەچێت.  تێبکەوێت  دووبەرەکی  ماڵێک�ش  هەر  دەبێت،  وێران  تێبکەوێت 
١٨ ئەگەر شە�تان دووبەرەکی تێبکەوێت، ئ�تر چۆن شانش�نەکەی خۆی ڕادەگرێت؟ 

چونکە دەڵێن: ”من بە بەعل زەبول ڕۆحی پی�س دەردەکەم.“ ١٩ باشە ئەگەر من بە 
بەعل زەبول ڕۆحی پی�س دەربکەم، ئەی شوێنکەوتەکانی ئێوە بە کێ دەر�اندەکەن؟ 
ڕۆحی  خودا  پەنجەی  بە  من  ئەگەر  ٢٠ بەاڵم  دەدەن.  حوکمتان  ئەوان  ئەوە  لەبەر 

پی�س دەربکەم، ئەوا پاشا�ەتی خودا هاتووەتە سەرتان.
٢١ »کاتێک پی�اوێکی بەهێز و چەکدار پارێزگاری لە ماڵەکەی دەکات، ماڵەکەی 

دە�بەزێنێت،  سەری  بێتە  بەهێزتر  خۆی  لە  �ەکێکی  کاتێک  ٢٢ بەاڵم  پارێزراوە. 
چەکەکانی لێ دەستێنێ کە پشتی پیێیی بەستبوو، تااڵن��ەکەش دابەش دەکات.

باڵو  کۆناکاتەوە،  من  لەگەڵ  ئەوەش  منە،  دژی  لە  ن��ە  من  لەگەڵ  ٢3 »ئەوەی 

دەکاتەوە.

گەڕانەوەی ڕۆحی �پیس
وشکەکاندا  شوێنە  لە  دەردەچێت،  مرۆڤێک  لە  پی�س  ڕۆحی  ٢4 »کاتێک 

”دەگەڕێمەوە  دەڵێت:  ئ�نجا  ناکەوێت.  دەستی  و  دەگەڕێت  بەدوای حەوانەوەدا 
گسکدراوە  دەب�نێت  دەگەڕێتەوە،  ٢5 کاتێک  بەجێمهێشت.“  کە  ماڵەی  ئەو  بۆ 
خراپتر  خۆی  لە  د�کە  پی�سی  ڕۆحی  حەوت  و  دەچێت  ٢٦ ئەوسا  ڕێکخراوە.  و 

a ١5 بەعل زەبول: بڕوانە مەتا ١٠ :٢5   
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لە  مرۆڤە  ئەو  کۆتا�یی  ئ�نجا  دەژ�ن،  لەناو�دا  و  مرۆڤەکە  نێو  دەچنەوە  دەهێنێت، 
جاران خراپتر دەبێت.«

٢7 کاتێک ع�سا ئەمانەی دەگوت، ژنێک لەناو خەڵکەکەوە دەنگی بەرز کردەوە 

مەمکەی  بەو  و  هەڵ�گرتووی  سکەی  بەو  دەخوازرێت  »خۆزگە  گوت:  پیێیی  و 
ش�ری پیێداوی.«

پە�امی  لە  بەوانەی کە گوێ  »بەڵکو خۆزگە دەخوازرێت  فەرمووی:  ٢٨ ئەو�ش 

خودا دەگرن و کاری پیێدەکەن.«

نیشانەی یونس
و  قسەکردن  بە  کرد  دەستی  ع�سا  کۆدەبوونەوە،  ز�اتر  خەڵکەکە  ٢٩ کاتێک 

فەرمووی: »ئەم نەوە�ە نەوە�ەکی بەدکارە، داوای ن�شانە دەکات، بەاڵم ن�شانەی 
نە�نەوا  خەڵکی  بۆ  �ونس  چۆن  3٠ هەروەک  �ونس.  ن�شانەی  لە  جگە  نادرێتێ، 
لە   aباشوور 3١ شاژنی  دەبێت.  ئاوا  نەوە�ە  ئەم  بۆ  مرۆڤ�ش  کوڕی  ن�شانە،  بە  بوو 
ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا لەگەڵ ئەم نەوە�ە لە مردن هەڵدەستێتەوە و تاوانباری دەکات، 
چونکە لەوپەڕی زەو�ی�ەوە هات بۆ گوێگرتن لە دانا�یی سلێمان. ئەوەتا لە سلێمان 
لە مردن  ئەم نەوە�ە  لێ�رس�نەوەدا لەگەڵ  لە ڕۆژی  نە�نەوا  لێرە�ە. 3٢ خەڵکی  مەزنتر 
پە�امی  �ونس  کاتێک  کرد  تۆبە�ان  چونکە  دەکەن،  تاوانباری  و  هەڵدەستنەوە 

خودای ڕاگە�اند. ئەوەتا لە �ونس مەزنتر لێرە�ە.

چاو چرای لەشە
33 »کەس چرا هەڵناکات و لە جێ�ەکی شاراوە �ان لەژێر تەشت دا�بنێت، بەڵکو 

چرای  34 چاوت  بب�نن.  ڕووناک��ەکە  ژوورەوە  دێنە  ئەوانەی  تاکو  چرادان،  لەسەر 
جەستەتە. کاتێک چاوت ساغ بێت ئەوا جەستەت هەمووی ڕووناک��ە، بەاڵم کە 
نەساغ بێت ئەوا جەستەت هەمووی تار�ک��ە. 35 کەواتە ئاگاداربە ئەو ڕووناک��ەی 
لە تۆدا�ە نەبێت بە تار�کی. 3٦ لەبەر ئەوە ئەگەر هەموو لەشت پڕبێت لە ڕووناکی 
و ه�چ بەشێکی تار�کی تێدا نەبێت، ئەوا هەمووی پڕدەبێت لە ڕووناکی، وەک 

چرا�ەک کە بە ت�شکی ڕووناک�ت بۆ بدات.«

سەرزەنش�کردنی فەریسیپیەکان
37 کاتێک ع�سا قسەی دەکرد، فەر�س��ەک بۆ نانخواردن داوەتی کرد. ئەو�ش 

چووە ژوورەوە و دان�شت. 3٨ فەر�س��ەکە کە ب�نی ع�سا پیێش نانخواردن دەستی 
نەشوشت، سەری سوڕما.

جام  دەرەوەی  فەر�سی  »ئێوەی  فەرموو:  پیێیی  خاوەن شکۆ  مەس�حی  3٩ ئ�نجا 

4٠ گێل�نە،  بەدکاری.  و  لە چاوچنۆکی  پڕە  ناختان  بەاڵم  دەکەنەوە،  پاک  قاپ  و 

a 3١ شاژنی باشوور: مەبەست شاژنە بەلق�سە کە لە سەردەمی حەزرەتی سلێمان فەرمانڕەوای �ەمەن بوو.  
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ئا�ا ئەوەی دەرەوەی دروستکردووە ناوەوەشی دروستنەکردووە؟ 4١ بەاڵم ئێوە ئەوەی 
هەتانە ب�دەنە هەژاران، ئ�تر هەموو شتێک بۆتان پاک دەبێت.

هەموو  و  ڕاز�انە  و  پونگ  دە�ەکی  ئێوە  فەر�س��ەکان،  قوڕبەسەرتان  4٢ »بەاڵم 

دەخەن.  پشتگوێ  خودا  خۆشەو�ستی  و  دادپەروەری  بەاڵم  دەدەن،  سەوزەوات 
پیێو�ستە ئەمانە پە�ڕەو بکەن و ئەوانەی د�کەش پشتگوێ نەخەن.

43 »قوڕبەسەرتان فەر�س��ەکان، چونکە حەزتان لە ڕ�زی پیێشەوەی کەن�شت و 

ساڵو لێکردنتانە لە بازاڕدا.
بزانن  ئەوەی  بێ  دەچن کە خەڵکی  ناد�ارانە  لەو گۆڕە  ئێوە  44 »قوڕبەسەرتان، 

بەسەر�اندا دەڕۆن.«
سووک  ئێمەش  ئەمانە،  گوتنی  بە  »مامۆستا،  دا�ەوە:  وەاڵمی  45 تەوراتناسێک 

دەکە�ت.«
4٦ ع�سا فەرمووی: »قوڕبەسەر ئێوەی تەوراتناس�ش، بارێک دەخەنە سەر شانی 

هەڵگرتنی  لە  شێوە�ەک  ه�چ  بە  خۆتان  بەاڵم  زەحمەتە،  هەڵگرتنی  کە  خەڵکی 
بارەکاندا �ارمەت��ان نادەن.

47 »قوڕبەسەرتان، چونکە ئێوە گۆڕی پیێغەمبەران هەڵدەبەستن، کە باوباپی�رانتان 

ئەوان  ڕاز�ن،  باوباپی�رانتان  کردەوەی  بە  و  شا�ەتن  ئێوە  4٨ کەواتە  کوشتوو�انن. 
پیێغەمبەران�ان کوشت و ئێوەش گۆڕەکان�ان بۆ هەڵدەبەستن. 4٩ لەبەر ئەوە دانا�یی 
و  دەکوژن  لێ�ان  بەاڵم  دەنێرم،  بۆ  نێردراو�ان  و  پیێغەمبەر  ”من  فەرمووی:  خودا 
دە�انچەوسێننەوە،“ 5٠ تاکو خوێنی هەموو پیێغەمبەران کە لە دامەزراندنی ج�هانەوە 
ڕژاوە لەم نەوە�ە داوا بکرێت، 5١ لە خوێنی هاب�لەوە هەتا خوێنی زەکەر�ا کە لەنێوان 

قوربانگا و پی�رۆزگادا لەناوبردرا. بەڵێ پیێتان دەڵێم، لەم نەوە�ە داوا دەکرێت.
نەچوونە  خۆتان  برد،  زان�ار�تان  کل�لی  چونکە  تەوراتناسان،  5٢ »قوڕبەسەرتان 

ژوورەوە و ڕێتان لەوانەش گرت کە دەچوونە ژوورە.«
فەر�س��ەکان  و  تەورات  مامۆستا�انی  بەجێهێشت،  ئەوێیی  ع�سا  53 کاتێک 

بکەن،  لێ  پرس�اری  بابەت  زۆر  لە  و  هەڵچن�نی  پیێ  تەنگ  بە  کرد  دەست�ان 
54 چاوەڕێی�ان دەکرد بە وشە�ەکی دەمی خۆی تووشی بکەن.

بەنرخ�ر لە چۆلەکە

پیێشێل ١٢ �ەکتر�ان  جۆرێک  بە  کۆببوونەوە،  کەس  هەزاران  کە  کاتەدا   لەو  ١

دەکرد، لە سەرەتادا ع�سا ڕووی کردە قوتاب��ەکانی و فەرمووی: »ئاگاداری 
هەو�رترشی فەر�س��ەکان بن، کە دووڕوو�ی�ە. ٢ ه�چ شتێکی شاردراوە ن��ە ئاشکرا 
نەبێت و نهێنی ن��ە دەرنەکەوێت. 3 لەبەر ئەوە هەرچی لە تار�ک�دا گوتووتانە، لە 
ڕووناک�دا دەب�سترێت، ئەوەش کە لە ژوورەوە بە چرپە گوتووتانە، بە دەنگی بەرز 

لە سەربانان ڕادەگە�ەنرێت.
4 »دۆستانم پیێتان دەڵێم، لەوانە مەترسن کە جەستە دەکوژن و پاش ئەوە ه�چی 
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لەوە  بترسن،  لێیی  پی�شان دەدەم کە دەبێ  ئەوەتان  5 بەاڵم  ناکرێت.  پیێ  د�کە�ان 
بترسن کە دەسەاڵتی هە�ە پاش کوشتن فڕێتانبداتە ناو دۆزەخ. بەڵێ پیێتان دەڵێم، 
لەمە بترسن. ٦ ئا�ا پیێنج چۆلەکە بە دوو فلس نافرۆشرێت؟ خودا ه�چ �ەکێک لەوانی 
لەب�ر ناچێت. 7 تەنانەت مووی سەر�شتان هەمووی ژمێردراوە. کەواتە مەترسن ئێوە 

زۆر لە چۆلەکە بەنرخترن.
مرۆڤ�ش  کوڕی  بنێت،  پیێدا  دانم  خەڵک  لەبەردەم  ئەوەی  دەڵێم:  ٨ »پیێشتان 

لەبەردەم فر�شتەکانی خودا دانی پیێدا دەنێت. ٩ بەاڵم ئەوەی لەالی خەڵک نکۆڵی 
لە ناس�نی من بکات، لەبەردەم فر�شتەکانی خودا نکۆڵی لێ دەکرێت. ١٠ ئەوەی 
قسە بە کوڕی مرۆڤ بڵێت، دەبەخشرێت. بەاڵم ئەوەی سەبارەت بە ڕۆحی پی�رۆز 

کفر بکات، نابەخشرێت.
١١ »کاتێک دەتانهێننە بەردەم کەن�شت و فەرمانڕەوا و دەسەاڵتداران، ن�گەران 

مەبن لەوەی کە چۆن بەرگری لە خۆتان بکەن و چی بڵێن، ١٢ چونکە ڕۆحی پی�رۆز 
هەر لەو کاتەدا فێرتان دەکات پیێو�ستە چی بڵێن.«

نموونەی دەوڵەمەندی بێ مێشک
١3 �ەکێکی ناو خەڵکەکە پیێیی گوت: »مامۆستا، بە براکەم بفەرموو م�راتم لەگەڵ 

بەش بکات.«
بەشکەر  �ان  دادوەر  بە  کردووە  منی  کێ  »کابرا،  فەرموو:  پیێیی  ئەو  ١4 بەاڵم 

جۆرە  هەموو  لە  خۆتان  و  »ئاگاداربن  فەرموو:  خەڵکەکەی  ١5 بە  بەسەرتانەوە؟« 
چاوچنۆک��ەک ب�ارێزن، چونکە ژ�انی مرۆڤ بە زۆری سامانەکەی ن��ە.«

١٦ ئ�نجا نموونە�ەکی بۆ هێنانەوە: »مرۆڤێکی دەوڵەمەند، زەو�ی�ەکەی بەرهەمێکی 

زۆری دا. ١7 لە دڵی خۆ�دا گوتی: ”چی بکەم کە شوێنم نەبێ بەرهەمەکەمی لێ 
کۆبکەمەوە؟“

لەوێدا  و گەورەتری دەکەم،  تێکدەدەم  ئەمبارەکانم  ١٨ »جا گوتی: ”وا دەکەم، 

هەموو دانەوێڵە و ماڵەکەم کۆدەکەمەوە. ١٩ بە خۆشم دەڵێم: ’ئەی گ�انم، ئەوەتا 
و  بخۆ  و  بحەسێوە  دەکات.  بەشی چەند�ن ساڵ  کە  هەڵگرتووە  زۆرت  ماڵێکی 

بخۆوە و دڵشادبە.‘ “
دەردەچێت.  گ�انت  ئەمشەو  هەر  گێلە،  ”ئەی  فەرموو:  پیێیی  خودا  ٢٠ »بەاڵم 

باشە ئەوەی کۆت کردووەتەوە، بۆ کێ دەبێت؟“
بەاڵم  کۆدەکاتەوە  خۆی  بۆ  گەنج�نە  کەسەی  ئەو  دەبێ  شێوە  هەمان  ٢١ »بە 

لەالی خودا دەوڵەمەند ن��ە.«

خودا خەممان دەخوات
٢٢ بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »خەم بۆ ژ�انتان مەخۆن کە چی بخۆن، هەروەها بۆ 

جەستەتان کە چی ب�ۆشن. ٢3 ژ�ان لە خواردن گرنگترە و جەستەش لە جلوبەرگ. 
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٢4 سە�ری قەلەڕەش بکەن کە نە تۆو دەکات و نە دروێنە، نە ئەمباری هە�ە و نە 

بەنرخترن! ٢5 کێ  باڵندە  لە  ئێوە چەند  باشە  کۆگا، بەاڵم خودا بەخێوی دەکات. 
لە ئێوە ئەگەر خەم بخوات، دەتوانێت �ەک کاتژمێر لە تەمەنی خۆی ز�اد بکات؟ 
٢٦ ئەگەر ئەو شتە بچووکانە لە توانای ئێوەدا نەبێت، بۆچی بۆ شتەکانی د�کە خەم 

دەخۆن؟
٢7 »سە�ری گوڵی سەوسەن بکەن چۆن گەشە دەکات، نە خۆی ماندوو دەکات 

شکۆمەند�دا  لەوپەڕی  سلێمان�ش  تەنانەت  دەڵێم:  پیێتان  بەاڵم  دەڕێسێت.  نە  و 
وەک �ەکێک لەوانەی نەپۆش�وە. ٢٨ ئەی کەم باوەڕ�نە، ئەگەر خودا ئەو گ�ا�ەی کە 
ئەمڕۆ لە کێڵگە�ە و بە�انی دەخرێتە تەنوورەوە بەو شێوە�ە ب�ۆشێت، ئ�تر چەند ز�اتر 
ئێوە پۆشتە دەکات؟ ٢٩ جا گرنگی بەوە مەدەن کە چی بخۆن و چی بخۆنەوە، خەم 
مەخۆن. 3٠ هەموو ئەمانە بێباوەڕانی ج�هان هەوڵی بۆ دەدەن، باوک�شتان دەزانێت 
پیێو�ستتان بەمانە هە�ە. 3١ بەڵکو داوای پاشا�ەتی ئەو بکەن، هەموو ئەمانەتان بۆ 

داب�ن دەکرێت.
شانش�نەکەتان  خۆشحاڵە  باوکتان  چونکە  بچووک،  مێگەلی  ئەی  3٢ »مەترسە 

بداتێ. 33 ئەوەی هەتانە ب�فرۆشن و بە خێر ب�بەخشن. بۆ خۆتان جزدانێک داب�ن 
بکەن کە نەفەوتێت، سامانێک لە ئاسمان کە لەبن نا�ەت. لەوێ نە دز لێیی نز�ک 
دەبێتەوە و نە مۆرانە لێیی دەدات، 34 چونکە سامانت لەکوێ بێت، دڵ�شت لەوێ 

دەبێت.

نموونەی کۆیلە دەس�پاکەکان
کە  بن  ئەوانە  3٦ وەک  بێت،  هەڵکراو  چراتان  و  بەستراو  پشتێنتان  35 »با 

چاوەڕێیی گەورەکە�ان دەکەن تاکو لە شا�یی بگەڕێتەوە، کە هاتەوە و لە دەرگای 
گەورە  کە  دەخوازرێت  کۆ�النە  بەو  37 خۆزگە  بکەنەوە.  لێیی  دەستبەجێ  دا، 
خۆی  ناوقەدی  گەورەکە  دەڵێم،  پیێ  ڕاست�تان  گرتووە.  ئێشک�ان  دەب�نێت  دێتەوە 
ئەگەر  3٨ جا  دەکات.  خزمەت�ان  و  دێت  دادەن�شێنێت،  کۆ�لەکان  و  دەبەستێت 
بب�نێت، خۆزگە  بێتەوە و ئەوان بەو شێوە�ە  لە ن�وەی شەودا �ان نز�کی بەرەبە�ان 
لە  بزانێت  ماڵ  ئەگەر گەورەی  بزانن:  ئەوەش  3٩ بەاڵم  بەو کۆ�النە دەخوازرێت. 
چ کاتژمێرێک دز دێتە سەری، نا�ەڵێت ماڵەکەی ببڕدرێت. 4٠ ئێوەش ئامادەبن، 

چونکە کوڕی مرۆڤ لە کاتێکدا دێتەوە کە ب�ری لێ ناکەنەوە.«
4١ پەترۆس گوتی: »گەورەم، ئەم نموونە�ە بە ئێمە دەڵێیی �ان بە هەمووان؟«

4٢ مەس�ح فەرمووی: »ئەو سەرکارە دڵسۆز و ژ�رە کێ�ە کە گەورەکەی دە�کاتە 

43 خۆزگە  بداتێ؟  خۆراک�ان  بەشە  خۆ�دا  کاتی  لە  تاکو  کۆ�لەکانی  چاودێری 
دەخوازرێت بەو کۆ�لە�ە، ئەوەی کاتێک گەورەکەی دێتەوە دەب�نێت ئاوا دەکات. 
دابنێ  وای  45 بەاڵم  دا�دەنێت.  ماڵەکە�ەوە  هەموو  بەسەر  دەڵێم:  پیێ  44 ڕاست�تان 

دەست  ئ�تر  دوادەکەوێت،“  ”گەورەکەم  دەڵێ:  خۆ�دا  دڵی  لە  کۆ�لە�ە  ئەو  کە 
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دەکات بە لێدانی کۆ�لە و کارەکەرەکانی د�کە، هەروەها دەخوات و دەخواتەوە 
و سەرخۆش دەبێت. 4٦ ئ�تر گەورەی ئەو کۆ�لە�ە لە ڕۆژێکدا دێتەوە کە چاوەڕێیی 
ناکات و لە کاتژمێرێک کە نا�زانێت، ئەوسا پارچەپارچەی دەکات و بەشی لەگەڵ 

بێباوەڕان دەبێت.
47 »ئەو کۆ�لە�ەش کە خواستی گەورەکەی دەزانێت، ئامادە نابێت و بە خواستی 

و کردەوەکەی شا�انی  نازانێت  ئەوەی  4٨ بەاڵم  دەدرێت.  لێ  زۆری  ناکات،  ئەو 
لێدانە، ئەوا کەمی لێ دەدرێ. ئەوەی زۆری دراوەتێ داوای زۆری لێ دەکرێت، 

ئەوەش زۆری لەال دانراوە داوای ز�اتری لێ دەکرێت.

ئاش�ی نا بەڵکو دووبەرەکی
پیێشوەخت گڕی  زەوی، چەندە خواز�ارم  هەڵدەمە سەر  ئاگر  تاکو  4٩ »هاتووم 

ناڕەحەتم  چەند  تێب�ەڕم،  پیێ�دا  دەبێت  و  ڕێگا�ە  لە   aئازارێکم 5٠ بەاڵم  گرتبێت! 
هەتا تەواو دەبێت. 5١ وا دەزانن من هاتووم ئاشتی بهێنمە سەر زەوی؟ پیێتان دەڵێم: 
نەخێر، بەڵکو دووبەرەکی. 5٢ لەمەودوا لە ماڵێکدا پیێنجی تێدا دەبێت ج�ا دەبنەوە، 
سێ لە دوو و دوو لە سێ. 53 باوک لە کوڕ و کوڕ لە باوک، دا�ک لە کچ و کچ لە 

دا�ک، خەسوو لە بووک و بووک لە خەسوو ج�ا دەبنەوە.«
ڕۆژئاواوە  لە  دەب�نن  هەورێک  »کاتێک  فەرموو:  خەڵکەکەی  بە  54 د�سان 

دەبێت.  شێوە�ەش  بەو  هەر  بەدەمەوە�ە،“  ”بارانی  دەڵێن:  خێرا  بەدەردەکەوێت، 
دەبێت.  ئاواش  دەبێت،“  ”گەرم  دەڵێن:  هەڵدەکات،  باشوور  بای  55 کاتێک�ش 

ئەم  نازانن  چۆن  بخوێننەوە،  ئاسمان  و  زەوی  ڕووی  دەزانن  دووڕووان،  5٦ ئەی 

سەردەمە بخوێننەوە؟
لەگەڵ  5٨ کاتێک  نادەن؟  حوکم  ڕاستی  بە  خۆتان  بۆ  بۆچی  57 »هەروەها 

ڕکابەرەکەت بە ڕێگاوەی بۆ الی دادوەر، لە ڕێگا هەوڵ بدە کێشەکەت لەگەڵی 
پۆل�س،  دەتداتە دەست  دادوەر�ش  و  دادوەر  ڕاتدەکێشێتە الی  ئەگ�نا  ببڕێن�تەوە، 
پۆل�س�ش فڕێتدەداتە بەند�خانە. 5٩ پیێت دەڵێم: لەوێ دەرناچی هەتا دوا�ی�ن فلس 

نەدە�تەوە.«

�پێویس�ی تۆبەکردن

 هەر لەو کاتەدا هەندێک لەوێ بوون، باسی ئەو جەل�ل��انە�ان بۆ ع�سا کرد ١3 ١

وەاڵمی  ٢ ع�سا  کرد.  تێکەاڵو  قوربان��ەکان�ان  لەگەڵ  خوێنی  پی�التۆس  کە 
دا�ەوە: »وا دەزانن ئەو جەل�ل��انە لە هەموو جەل�ل��ەکانی د�کە گوناهبارتر بوون، 
چونکە بەم شێوە�ە ئازار�ان چێژت؟ 3 پیێتان دەڵێم: نەخێر، بەاڵم ئەگەر تۆبە نەکەن 
هەمووتان بەو شێوە�ە لەناودەچن. 4 �ان ئەو هەژدە کەسەی لە س�لوام قوللەکە�ان 

a 5٠ پیێشب�ن��ە بۆ ئازارکێشان لەسەر خاچ.  



لۆقا ١٩٢١١3

بەسەردا کەوت و کوشتنی، لە هەموو دان�شتووانی ئۆرشەل�م گوناهبارتر بوون؟ 5 من 
پیێتان دەڵێم: نەخێر، بەاڵم ئەگەر تۆبە نەکەن هەمووتان بەو شێوە�ە لەناودەچن.«

نموونەی هەنجیری بێ بەر
ڕەزەکە�دا  لە  هەنج�رێکی  دار  »کابرا�ەک  باسکرد:  نموونە�ەی  ئەم  ٦ ئ�نجا 

”تەماشا  گوت:  ڕەزەوانەکەی  7 بە  نەب�نی.  پیێوەی  و  هات  بەرهەم  بۆ  چاندبوو، 
بۆچی  ب�بڕەوە،  ناب�نم!  پیێوەی  و  دێم  هەنج�رە  دار  ئەم  بەری  بۆ  ساڵە  سێ  بکە، 

زەو�ش داگ�ر بکات؟“
تاکو  لێبهێنە،  وازی  ساڵ�ش  ئەم  ”گەورەم،  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٨ »ڕەزەوانەکە 

دەوروبەری هەڵدەگێڕمەوە و پە�ی�نی پیێدا دەکەم. ٩ بەڵکو دواتر بەر بگرێت، ئەگ�نا 
ب�بڕەوە.“«

چاککردنەوەی ژنێک لە شەممە
لە �ەکێک لە کەن�شتەکان خەر�کی فێرکردن بوو،  ١٠ ع�سا لە ڕۆژی شەممەدا 

١١ ژنێک بەهۆی ڕۆحێکی پی�سەوە هەژدە ساڵ نەخۆش بوو، قەمبوور بوو و هەرگ�ز 

نە�دەتوانی بە تەواوی ڕاستبێتەوە. ١٢ ع�سا ژنەکەی ب�نی، بانگی کرد: »خانم، لە 
نەخۆش��ەکەت ئازاد کرا�ت.« ١3 ئ�نجا هەردوو دەستی خستە سەری و دەستبەجێ 

ڕاستبووەوە و ستا�شی خودای کرد.
١4 پیێشەوای کەن�شت�ش تووڕە بوو کە ع�سا لە شەممەدا خەڵکی چاککردەوە، 

بە خەڵکەکەی گوت: »شەش ڕۆژ هە�ە کە پیێو�ستە کار�ان تێدا بکرێت، لەواندا 
وەرن و چاکبنەوە، نەک لە ڕۆژی شەممەدا.«

١5 مەس�ح�ش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەی دووڕووان! ئا�ا هەر �ەک لە ئێوە لە ڕۆژی 

شەممەدا گا �ان گوێدرێژەکەی لە ئاخوڕ ناکاتەوە و ب�بات ئاوی بدات؟ ١٦ ئەوەش 
ڕۆژی  لە  نەدەبوو  بەستو�ەت��ەوە،  شە�تان  ساڵە  هەژدە  و  ئ�براه�مە  کچی  کە 

شەممەدا لەم بەندە ئازاد بێت؟«
تەواوی  بەاڵم  بوون،  شەرمەزار  بەرهەڵستکارانی  هەموو  فەرموو،  ئەمەی  ١7 کە 

خەڵکەکە دڵشاد بوون بەو کارە مەزنانەی کە ع�سا ئەنجامی دەدا.

نموونەی دەنکە خەرتەلە و هەویر ترش
١٨ ئ�نجا ع�سا فەرمووی: »شانش�نی خودا لە چی دەچێت؟ بە چی بەراوردی 

باخەکەی  لەناو  و  بردی  کابرا�ەک  دەچێت،   aخەرتەلە�ەک دەنکە  ١٩ لە  بکەم؟ 
باڵندەی ئاسمان لەناو لقەکانی  چاندی، جا گەشەی کرد و بوو بە درەختێک، 

هێالنە�ان کرد.«
٢٠ د�سان فەرمووی: »شانش�نی خودا بە چی بەراورد بکەم؟ ٢١ لە هەو�رترشێک 

a ١٩ گ�ا�ەکی �ەک ساڵە�ە و چەند�ن جۆری هە�ە. جۆرێکی لە واڵتی ئ�سرائ�ل هە�ە کە بەرز�ی�ەکەی دەگاتە نز�کەی 3 بۆ 4 مەتر.  



١٩٢٢لۆقا ١3

هەمووی  هەتا  ئاردەوە،   aپیێوانە سێ  ناو  کرد�ی�ە  و  هێنای  ئافرەتێک  دەچێت، 
هەڵهات.«

دەرگای تەنگ
٢٢ کاتێک ع�سا دەچووە ئۆرشەل�م، بە شار و گوندەکاندا تێدەپەڕی و خەڵکی 

فێردەکرد. ٢3 �ەکێک پیێیی گوت: »گەورەم، ئا�ا کەمن ئەوانەی ڕزگار�ان دەبێت؟«
ئەو�ش پیێیی فەرموون: ٢4 »کۆشش بکەن تاکو لە دەرگای تەنگەوە بچنە ژوورەوە، 
چونکە، پیێتان دەڵێم، زۆر کەس هەوڵدەدەن بچنە ژوورەوە و ناتوانن. ٢5 لەو دەمەی 
لە دەرگا  لە دەرەوە دەوەستن،  ئێوە  خاوەن ماڵ هەڵدەستێت و دەرگا دادەخات، 

دەدەن و تکا دەکەن: ”گەورەم، لێمان بکەوە!“
»وەاڵم دەداتەوە: ”من ناتانناسم و نازانم ئێوە خەڵکی کوێن.“

٢٦ »ئەوسا دەڵێن: ”لەگەڵت خواردمان و خواردمانەوە و لە شەقامەکانمان فێرت 

کرد�ن.“
هەموو  ئەی  کوێن.  خەڵکی  ئێوە  نازانم  و  ناتانناسم  ”من  دەڵێت:  ٢7 »ئ�نجا 

بەدکاران، لێم دوور بکەونەوە!“
٢٨ »کاتێک دەب�نن ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب و هەموو پیێغەمبەران لە شانش�نی 

خودان، بەاڵم ئێوە دەرکراون، جا گر�ان و ج�ڕەی ددان لەوێ دەبێت. ٢٩ خەڵکی 
لەسەر  خودا  شانش�نی  لە  و  دێن  باشوورەوە  و  باکوور  و  ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهەاڵت  لە 
خوان دادەن�شن. 3٠ ئەوەتا دواهەم�ن هەن دەبنە �ەکەم�ن و �ەکەم�ن�ش هەن دەبنە 

دواهەم�ن.«

عیسا و هێرۆدس
بڕۆ،  و  بەجێبهێڵە  »ئێرە  پیێ�ان گوت:  و  فەر�سی هاتن  3١ لەو کاتەدا هەندێک 

چونکە هێرۆدس دە�ەوێت بتکوژێت.«
بە�انی ڕۆحە  و  ئەمڕۆ  بڵێن، ”ئەوەتا  ڕێو�ە  بەو  فەرموون: »بڕۆن  پیێیی  3٢ ئەو�ش 

پی�سەکان دەردەکەم و خەڵکی چاک دەکەمەوە، لە ڕۆژی سێ�ەم�ش هەموو شتێک 
تەواو دەکەمb.“ 33 بەاڵم بۆ من پیێو�ستە ئەمڕۆ و سبەی و دووسبەی بڕۆم، چونکە 

نابێت پیێغەمبەرێک لە دەرەوەی ئۆرشەل�م بمرێت.

عیسا دڵ�ەنگە بۆ ئۆرشەلیم
بەردبارانکەری  و  پیێغەمبەران  بکوژی  ئۆرشەل�م،  ئەی  ئۆرشەل�م،  34 »ئەی 

هەروەک  کۆبکەمەوە،  منداڵەکانت  و�ستم  جار  چەند  نێردران،  بۆت  ئەوانەی 
چۆن مر�شک جوجەڵەکانی لەژێر باڵ�دا کۆدەکاتەوە، بەاڵم نەتانو�ست. 35 ئەوەتا 

a ٢١ �ۆنانی: سێ ساتا ، واتە ٢٢ ل�تر.  

b 3٢ مەبەست لە لەخاچدان و هەستانەوە�ە.  
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ماڵەکەتان بە وێرانی بۆ بەجێدەهێڵدرێ. پیێتان دەڵێم، ئ�تر نامب�ننەوە، هەتا ئەو کاتە 
»]a.دێت کە دەڵێن، ]پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت

چاککردنەوەی نەخۆش لە شەممە

ماڵی ١4 چووە  نانخواردن  بۆ  ع�سا  کاتێک  شەممەدا  ڕۆژی  لە  بوو   ئەوە  ١

بوون چاودێر�ی�ان دەکرد.  لەوێ  ئەوانەی  فەر�س��ەکان،  لە سەرکردە  �ەکێک 
٢ پی�اوێک�ش کە نەخۆشی ئاوبەندی هەبوو لە بەرامبەری بوو. 3 ع�سا لە تەوراتناس 

نا؟«  �ان  دروستە  چاککردنەوە  شەممەدا  ڕۆژی  لە  »ئا�ا  پرسی:  فەر�س��ەکانی  و 
4 ئەوان بێدەنگ بوون. ئەو�ش کابرای گرت و چاک�کردەوە و بەڕێیی کرد.

5 پیێیی فەرموون: »کامەتان کوڕەکەی �ان گا�ەکەی لە ڕۆژی شەممەدا بکەوێتە 

ب�رەوە دەستبەجێ دەر�ناهێنێت؟« ٦ نە�انتوانی ه�چ وەاڵمێکی بدەنەوە.

نموونەی بانگهێش�کراوان
نموونە�ەکی  پیێشەوە دەگرن،  ڕ�زی  بانگهێشتکراوان  تێب�نی کرد چۆن  7 کاتێک 

هێنا�ەوە و فەرمووی: ٨ »کاتێک �ەکێک بۆ شا�یی بانگهێشتت دەکات، لە ڕ�زی 
پیێشەوە دامەن�شە، نەوەک لە تۆ ڕێزدارتر�شی بانگهێشت کردبێت. ٩ ئ�نجا ئەوەی 
تۆ و ئەوی بانگهێشت کردووە، دێت و پیێت دەڵێ: ”شوێنەکەت بۆ ئەمە چۆڵ 
بکە،“ تۆش تەر�ق دەب�تەوە و ڕ�زی دواوە دەگر�ت. ١٠ بەاڵم کاتێک بانگهێشت 
دەکرێی�ت بڕۆ لە دواوە دان�شە، تاوەکو کاتێک ئەوەی بانگهێشتی کردوو�ت، بێت 
و پیێت بڵێت: ”هاوڕێم، هەستە وەرە پیێشەوە.“ ئەوسا لەبەرچاوی هەموو ئەوانەی 
لەگەڵت دان�شتوون قەدرگران دەب�ت. ١١ بەم شێوە�ە ئەوەی خۆی بەرز بکاتەوە نزم 

دەکرێتەوە، ئەوەش خۆی نزم بکاتەوە بەرز دەکرێتەوە.«
١٢ ئ�نجا بەوەی گوت کە بانگهێشتی کردووە: »کاتێک نانی ن�وەڕۆ �ان ئێوارە 

مەکە،  بانگ  دەوڵەمەندەکانت  دراوسێ  و  خزم  و  برا  و  هاوڕێ  دەکە�ت،  ئامادە 
نەوەک ئەوان�ش بانگت بکەنەوە، چاکەت بدەنەوە. ١3 بەڵکو ئەگەر م�واندار�ی�ەکت 
پیێ  ١4 خۆزگەت  بکە.  بانگهێشت  کوێر  و  شەل  و  پەککەوتە  و  هەژار  کرد، 
دەخوازرێ، چونکە ن��انە پاداشتت بدەنەوە، تۆش لە هەستانەوەی ڕاستودروستان 

پاداشت دەدرێی�تەوە.«

نموونەی شێوە گەورەکە
١5 �ەکێک لە م�وانەکان ئەمەی ب�ست و گوتی: »خۆزگە دەخوازرێت بەوەی لە 

شانش�نی خودا نان دەخوات.«
١٦ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »کابرا�ەک شێوێکی گەورەی ئامادە کرد و خەڵکێکی 

a 35 زەبوورەکان ١١٨ :٢٦   
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بە  تاکو  نارد  خۆی  کۆ�لە�ەکی  نانخواردندا  کاتی  ١7 لە  کرد.  بانگهێشت  زۆری 
بانگهێشتکراوان بڵێت: ”فەرموون، ئێستا هەموو شتێک ئامادە�ە.“

گوت:  پیێیی  �ەکەم�ان  کرد.  لێبوردن�ان  داوای  �ەک  وەک  هەموو  ١٨ »بەاڵم 

”کێڵگە�ەکم کڕ�وە و پیێو�ستە بڕۆم ب�ب�نم، تکا�ە لێم ببورە.“
١٩ »�ەکێکی د�کە گوتی: ”پیێنج جووت گام کڕ�وە و دەچم بزانم چۆنن، تکا�ە 

لێم ببورە.“
٢٠ »�ەکێکی د�کەش�ان گوتی: ”ژنم هێناوە، لەبەر ئەوە ناتوانم بێم.“

٢١ »کۆ�لەکەش هاتەوە و ئەمانەی بە گەورەکەی ڕاگە�اند. خاوەن ماڵ تووڕە بوو 

و بە کۆ�لەکەی گوت: ”خێرا بڕۆ بۆ شەقام و کۆاڵنەکانی شار، هەژار و پەککەوتە 
و کوێر و شەلەکان بهێنە ئێرە.“

٢٢ »پاش ماوە�ەک کۆ�لەکە گەڕا�ەوە و گوتی: ”گەورەم ئەوەی فەرمانت دا کرا، 

هێشتا شوێن ماوە.“
زۆر  بە  ڕێچکەکان  و  ڕێگا  بۆ  دەرەوە  ”بڕۆ  کۆ�لەکەی گوت:  بە  ٢3 »گەورەکە 

خەڵک بهێنە ژوورەوە، تاکو ماڵەکەم پڕبێت. ٢4 پیێتان دەڵێم، لەوانەی بانگهێشت 
کرابوون کەس تامی شێوەکەم ناکات.“«

بەهای شوێنکەوتنی عیسا
پیێیی  و  دا�ەوە  ئاوڕی  ڕێگادا،  بە  دەڕۆ�شتن  ع�سا  لەگەڵ  زۆر  ٢5 خەڵکێکی 

برا  باوکی، ژن و منداڵی،  و  لە دا�ک   aبێتە الم و ڕقی �ەکێک  ٢٦ »ئەگەر  گوتن: 
٢7 ئەوەی  من.  قوتابی  ببێتە  ناتوانێت  خۆشی،  لە  بگرە  نەبێتەوە،  خوشکەکانی  و 

خاچەکەی هەڵنەگرێت و دوام نەکەوێت، ناتوانێت ببێتە قوتابی من.
٢٨ »کێ لە ئێوە ئەگەر ب�ەوێت قوللە�ەک دروستبکات، �ەکەم جار دانان�شێت 

٢٩ نەوەک  تەواوکردنی؟  بۆ  هە�ە  ئەوەندەی  ئاخۆ  ناخەمڵێنێت،  خەرج��ەکەی  و 
دە�ب�نن  ئەوانەی  هەموو  ئەوسا  بکات،  تەواوی  نەتوانێت  و  دابنێت  بناغەکەی 
و  کرد  دروستکردن  ب�نا  بە  دەستی  پی�اوە  ”ئەم  3٠ دەڵێن:  دەکەن،  پیێ  گاڵتەی 

نە�توانی تەواوی بکات.“
پاشا�ەکی د�کە و �ەکەم جار دانان�شێت  پاشا�ەک دەچێتە شەڕی  3١ »�ان چ 

و ڕاوێژ ناکات، ئا�ا بە دە هەزار کەسەوە دەتوانێت بەرەنگاری ئەوە ببێتەوە کە بە 
ب�ست هەزارەوە دێتە سەری؟ 3٢ ئەگ�نا خۆ تاکو دوورە، شاندێکی بۆ دەنێرێت و 
داوای ئاشتی دەکات. 33 بەم شێوە�ە، هەر �ەکێکتان ئەگەر واز لە هەموو شتێک 

نەهێنێت کە هە�ەتی، ناتوانێت ببێتە قوتابی من.
بۆ  سوێرەکەی  تامە  چۆن  نەما،  سوێر�ی�ەکەی  ئەگەر  بەاڵم  باشە،  34 »خوێ 

دێت،  پە�ی�ن  بەکەڵکی  نە  و  دێت  زەوی  بەکەڵکی  نە  35 ئەوسا  دەگەڕێندرێتەوە؟ 
بەڵکو فڕێدەدرێتە دەرەوە.

a ٢٦ مەبەستی لەوە�ە ع�سای لە دا�ک و باوکی خۆشتربوێت، بڕوانە مەتا ١٠ :37  .  



لۆقا ١٩٢5١5

»ئەوەی گوێیی هە�ە بۆ ب�ستن، با بب�ستێت.«

نموونەی مەڕە ونبووەکە

 هەموو باجگر و گوناهباران لێیی نز�ک دەبوونەوە تاکو گوێ لە ع�سا بگرن. ١5 ١

لە  پیێشوازی  »ئەمە  بۆڵەبۆڵ�ان دەکرد:  تەورات  مامۆستا�انی  و  فەر�سی  ٢ جا 

گوناهباران دەکات و نان�ان لەگەڵ دەخوات.«
مەڕی  سەر  سەد  ئەگەر  4 »کامەتان  هێنانەوە:  بۆ  نموونە�ەی  ئەم  3 ع�ساش 

هەبێت و دانە�ەکی لێ ون بێت، نەوەد و نۆ�ەکە لە دەشت بەجێناهێڵێت و بەدوای 
دە�خاتە  خۆش��ەوە  بە  دۆز�ی�ەوە  5 کاتێک  دە�دۆزێتەوە؟  هەتا  ناچێت  ونبووەکەدا 
سەر شانی و ٦ دێتەوە ماڵ، هاوڕێ و دراوسێکان بانگ دەکات و پیێ�ان دەڵێت: 
”لەگەڵم دڵشاد بن! مەڕە ونبووەکەم دۆز�ی�ەوە.“ 7 پیێتان دەڵێم، لە ئاسمان�ش شادی 
ز�اتر دەبێت سەبارەت بە گوناهبارێک تۆبە بکات لە نەوەد و نۆ ڕاستودروستa کە 

پیێو�ست�ان بە تۆبەکردن ن��ە.

نموونەی درهەمە ونبووەکە
چرا  بکات،  ون  درهەمی  �ەک  و  هەبێت   bدرهەمی دە  ئافرەتێک  چ  ٨ »�ان 

هەڵناکات و ماڵەکە گسک نادات و بە وردی ناگەڕێت، هەتا دە�دۆزێتەوە؟ ٩ کە 
دۆز�ی�ەوە، هاوڕێ و دراوسێکانی بانگ دەکات و دەڵێت: ”لەگەڵم دڵشاد بن، ئەو 
درهەمەی ونم کردبوو، دۆز�مەوە.“ ١٠ پیێتان دەڵێم: بە هەمان شێوە، فر�شتەکانی 

خودا دڵشاد دەبن کاتێک گوناهبارێک تۆبە دەکات.«

نموونەی کوڕە ونبووەکە
باوکی  بە  ١٢ بچووکەکە�ان  هەبوو.  کوڕی  دوو  »کابرا�ەک  فەرمووی:  ١١ ئ�نجا 

گوت: ”باوکە، چ�م بەردەکەوێ لە بەشە م�راتی خۆم، بمدەرێ.“ ئەو�ش ماڵەکەی 
بۆ دابەشکردن.

بەرەو  و  کۆکردەوە  شتەکانی  هەموو  بچووکەکە  کوڕە  ڕۆژێک،  چەند  ١3 »دوای 

ئەوەی  ١4 لەدوای  دانا.  ڕابواردن  لەسەر  ماڵەکەی  لەوێ  ڕۆ�شت،  دوور  واڵتێکی 
هەمووی خەرجکرد، قاتوقڕی گەورە کەوتە ناوچەکە، لەبەر ئەوە تووشی نەبوونی 
هات. ١5 ئ�تر هانای بۆ هاواڵت��ەکی ناوچەکە برد، ئەو�ش نارد�ی�ە کێڵگەکانی بۆ 
لەوەڕاندنی بەراز. ١٦ حەزی دەکرد بەو خڕنووکە سکی خۆی تێر بکات کە بەرازەکان 

دە�انخوارد بەاڵم کەس ه�چی پیێنەدەدا.
١7 »ئ�نجا بە هۆش خۆی هاتەوە و گوتی: ”ئاخۆ چەند کرێکاری باوکم نان�ان 

لەبەر دەمێنێتەوە، من�ش لێرە وا لە برسان دەمرم. ١٨ هەڵدەستم دەچمەوە الی باوکم، 

a 7 مەبەست لەو کەسانە�ە کە لەبەرچاوی خۆ�ان ڕاستودروستن.  

b ٨ �ۆنانی: درەخمە ، کرێیی �ەک ڕۆژی کرێکارێک.  



١٩٢٦لۆقا ١5

پیێیی دەڵێم: باوکە، لە دژی ئاسمان و بەرامبەری تۆ گوناهم کرد. ١٩ ئ�تر شا�انی 
ئەوە ن�م بە کوڕی تۆ بانگ بکرێم، بمکە بە کرێکارێکی خۆت.“ ٢٠ جا هەستا و 

گەڕا�ەوە الی باوکی.
»هێشتا دوور بوو باوکی ئەوی ب�نی و دڵی بۆی سووتا، ڕا�کرد و باوەشی پیێداکرد 

و ماچی کرد.
٢١ »کوڕەش پیێیی گوت: ”باوکە، لە دژی ئاسمان و بەرامبەری تۆ گوناهم کرد، 

ئ�تر شا�انی ئەوە ن�م بە کوڕی تۆ بانگ بکرێم.“
٢٢ »بەاڵم باوکەکە بە خزمەتکارانی خۆی گوت: ”خێرا باشتر�ن جلوبەرگ بهێنن 

و لەبەری بکەن، ئەنگوست�لە�ەک بکەنە پەنجەی و پیێاڵو�ش بۆ پیێیی. ٢3 گوێرەکە 
قەڵەوەکەش بهێنن و سەری ببڕن، با بخۆ�ن و دڵخۆش ب�ن، ٢4 چونکە ئەم کوڕەم 
ئاهەنگ  بە  ببوو و دۆزراوەتەوە.“ جا دەست�ان  بووەتەوە، ون  ز�ندوو  بوو و  مردوو 

گێڕان کرد.
٢5 »کوڕە گەورەکە لە کێڵگە بوو، کە هاتەوە و لە ماڵ نز�ک بووەوە، گوێیی لە 

کرد،  پرس�اری  و  بانگکرد  خزمەتکارانی  لە  ٢٦ �ەکێک  بوو.  هەڵ�ەڕکێ  و  مۆس�قا 
”ئەمە چ��ە؟“ ٢7 پیێیی گوت: ”براکەت گەڕاوەتەوە، باوک�شت گوێرەکە قەڵەوەکەی 

سەربڕی، چونکە بە ساغ و سەالمەتی گەڕاوەتەوە.“
٢٨ »کوڕە گەورەکە تووڕە بوو و نە�و�ست بچێتە ژوورەوە. ئ�تر باوکی هاتە دەرەوە 

ساڵە  هەموو  ئەو  ”ئەوەتا  دا�ەوە:  باوکی  وەاڵمی  ئەو  ٢٩ بەاڵم  لێکرد.  تکای  و 
کار�لە�ەکت  تەنانەت  دەرنەچووم،  فەرمانت  لە  هەرگ�ز  و  دەکەم  بۆ  کۆ�ال�ەت�ت 
3٠ بەاڵم کاتێک ئەم کوڕەت  پیێیی دڵخۆش بم.  تاکو لەگەڵ هاوڕێی�ەکانم  نەدامێ 
هاتەوە، ئەوەی ماڵەکەتی لەگەڵ لەشفرۆشان لووش دا، گوێرەکە قەڵەوەکەت بۆی 

سەربڕی.“
هی  هە�ە  هەرچ�م  منی،  لەگەڵ  هەم�شە  تۆ  ”کوڕم،  گوت:  پیێیی  3١ »ئەو�ش 

تۆ�ە. 3٢ بەاڵم پیێو�ستە دڵخۆش و شاد ب�ن، چونکە ئەم برا�ەت مردوو بوو و ز�ندوو 
بووەتەوە، ون ببوو و دۆزراوەتەوە.“«

نموونەی سەرکاری نا�اک

بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »کابرا�ەکی دەوڵەمەند سەرکارێکی ١٦  هەروەها ع�سا  ١

٢ کابرای  پیێگە�شت.  لەسەری  ماڵەکەی  بەف�ڕۆدانی  سکااڵی  هەبوو، 
بڕۆ  دە�ب�ستمەوە؟  تۆ  لەسەر  چ��ە  ”ئەمە  پرسی:  لێیی  و  کرد  بانگی  دەوڵەمەند 
سەرکار  ناتوان�ت  ئ�تر  چونکە  بەردەستم،  ب�خە  و  بکە  سەرکار�ی�ەکەت  ح�سابی 

ب�ت.“
سەرکار�ی�ەکەم  گەورەکەم  چونکە  بکەم،  ”چی  گوت:  خۆی  بە  3 »سەرکارەکە 

لێ دەسەنێتەوە؟ ناتوانم زەوی بکێڵم و شەرم�ش دەکەم سواڵ بکەم. 4 بەاڵم دەزانم 



لۆقا ١٩٢7١٦

ماڵەکان�ان  لە  خەڵکی  دەرکرام،  سەرکار�ی�ەکە  لە  کاتێک  ئەوەی  بۆ  دەکەم،  چی 
پیێشواز�م لێ بکەن.“

5 »جا هەر�ەکە لە قەرزارەکانی گەورەکەی بانگکرد. بە �ەکەم�انی گوت: ”چەند 

قەرزاری گەورەکەم�ت؟“
“a.٦ »گوتی: ”سەد ه�زە زە�تی زە�توون

»ئەو�ش پیێیی گوت: ”پسوولەکەت وەربگرە و دان�شە، خێرا بنووسە پەنجا.“
7 »بەوی د�کەی گوت: ”تۆ چەندت لەسەرە؟“

»گوتی: ”سەد ڕبە گەنم.“
»پیێیی گوت: ”پسوولەکەت وەربگرە و بنووسە هەشتا.“

٨ »جا گەورەکە ستا�شی سەرکارە ناپاکەکەی کرد کە ژ�رانە جواڵ�ەوە، جا ئەو 

خەڵکانەی ئەم ج�هانە�ان هەڵبژاردووە، لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ هاوشێوەکان�اندا 
لە گەلی پی�رۆزی خودا ژ�رترن. ٩ من�ش پیێتان دەڵێم: بە سامانی ئەم دن�ا�ەb دۆستی 
پیێشواز�تان لێ  لە ماڵی هەتاهەتا�یی  تاکو ئەگەر نەما، خودا  خۆتان دروستبکەن، 

بکات.
لە  ناپاکە  کەم  لە  ئەوەی  دەست�اکە،  زۆر�ش  لە  دەست�اکە  کەم  لە  ١٠ »ئەوەی 

سامانی  کێ  نەبن،  دەست�اک  دن�ا�ە  ئەم  سامانی  لە  ١١ ئەگەر  ناپاکە.  زۆر�ش 
ڕاستەق�نەی بە ئێوە دەس�ێرێت؟ ١٢ ئەگەر لە شتی خەڵکی دەست�اک نەبن، کێ 

شتی خۆ�تان دەداتێ؟
لە  ڕقی  چونکە  بکات،  گەورە  دوو  کۆ�ال�ەتی  بتوانێت  ن��ە  ١3 »خزمەتکار 

�ەکێک�انەوە  بە  دەست  �ان  خۆشدەوێت،  د�کەی  ئەوەی  و  دەبێتەوە  �ەکێک�ان 
پارە  ناتوانن کۆ�لەی خودا و  ئێوەش  ئەوەی د�کە پشتگوێ دەخات.  دەگرێت و 

بن.«
بوو،  ئەمانە  هەموو  لە  گوێی�ان  خۆشدەو�ست،  پارە�ان  کە  ١4 فەر�س��ەکان�ش 

بێتاوان  بە  خۆتان  خەڵکدا  »لەنێو  فەرموون:  پیێیی  ١5 ع�ساش  پیێکرد.  گاڵتە�ان 
دەردەخەن، بەاڵم خودا دڵتان دەناسێت. ئەوەی الی خەڵکی پا�ەدارە، الی خودا 

قێزەونە.
١٦ »تەورات و پە�امی پیێغەمبەران هەتا هاتنی �ەح�ا ڕاگە�ەنران، لەو کاتە بەوالوە 

 c.ناوی بچێتە  تێدەکۆشێت  کەسێک  هەموو  و  دەدرێت  خودا  پاشا�ەتی  مزگێنی 
١7 بەاڵم نەمانی زەوی و ئاسمان ئاسانترە لە کەوتنی خاڵێکی تەورات.

a ٦ نز�کەی سێ هەزار ل�تر.  

b ٩ �ۆنانی: سامانی ناڕەوا.  

c ١٦ بڕوانە مەتا ١١ :١٢  .  



١٩٢٨لۆقا ١٦

تەاڵقدان
١٨ »ئەوەی ژنەکەی تەاڵق بدات و �ەکێکی د�کە بهێنێت، داوێن��سی دەکات. 

ئەوەش کە تەاڵقدراوێک دەهێنێت داوێن��سی دەکات.

نموونەی هەژارێک و دەوڵەمەندێک
لەبەر  ناسکی  کەتانی  و  ئەرخەوانی  جلی  هەبوو،  دەوڵەمەند  ١٩ »پی�اوێکی 

دەکرد و هەموو ڕۆژێکی بە خۆشی ڕادەبوارد. ٢٠ هەژارێک�ش ناوی لەعازر بوو، لە 
بەرماوە�ە  لەو  بوو  ٢١ پەرۆش  بوو،  بر�ن  بەردەرگاکەی کەوتبوو، هەموو جەستەی 
تەنانەت سەگ�ش دەهاتن  دەوڵەمەندەکە دەکەوتە خوارەوە.  لە خوانی  تێربێت کە 

بر�نەکان�ان دەلێستەوە.
٢٢ »ئ�تر هەژارەکە مرد و فر�شتە بۆ باوەشی ئ�براه�م هەڵ�انگرت. دەوڵەمەندەکەش 

مرد و نێژرا. ٢3 لە ج�هانی مردووانa سەری هەڵبڕی و ئازاری دەچێژت، لە دوورەوە 
ئ�براه�م،  ”باوکە  کرد:  ٢4 هاواری  بوو.  باوەش  لە  لەعازری  و  ب�نی  ئ�براه�می 
بەزە�ی�ت پیێمدا بێتەوە، لەعازر بنێرە تاکو سەری پەنجەی بە ئاو تەڕ بکات و زمانم 

فێنک بکاتەوە، وا لەناو ئەم گڕەدا ئازار دەچێژم.“
وەرگرت  خۆتت  باشەکانی  شتە  ژ�انتدا  لە  لەب�رتە  ”کوڕم،  گوتی:  ٢5 »ئ�براه�م 

ئازار  تۆش  و  دەکرێت  دڵنەوا�یی  لێرە  وا  ئێستا  بەاڵم  خراپەکان.  شتە  لەعازر�ش  و 
دەچێژ�ت. ٢٦ سەرەڕای هەموو ئەمانەش، بۆشا�ی�ەکی گەورە لەنێوان ئێمە و ئێوەدا 
دانراوە، تاوەکو ئەوانەی ب�انەوێ لێرەوە بۆ التان بێن نەتوانن و کەس�ش لەوێوە بۆ 

الی ئێمە نەپەڕێتەوە.“
٢7 »ئەو�ش گوتی: ”کەواتە باوکە، لێت دەپاڕێمەوە لەعازر بنێرە بۆ ماڵی باوکم، 

٢٨ چونکە پیێنج برام هە�ە، تاکو ئاگادار�ان بکاتەوە، نەوەک ئەوان�ش بۆ ئەم شوێنی 

ئازاردانە بێن.“
لەوان  گوێ  با  هە�ە،   bپیێغەمبەران�ان و  ”موسا  گوت:  پیێیی  ئ�براه�م  ٢٩ »بەاڵم 

بگرن.“
3٠ »ئەو�ش گوتی: ”نەخێر باوکە ئ�براه�م، بەاڵم ئەگەر �ەکێک لەناو مردووانەوە 

بچێتە ال�ان، ئەوا تۆبە دەکەن.“
�ەکێک  تەنانەت  نەگرن،  پیێغەمبەران  و  موسا  لە  ”ئەگەر گوێ  3١ »پیێیی گوت: 

لەناو مردووان�ش هەستێتەوە، قەناعەت�ان پیێ نا�یێت.“«

لێخۆشبوون سنووری نیپیە

تووشی ١7 خەڵکی  کە  شتانەی  ئەو  »مەحاڵە  فەرموو:  قوتاب��ەکانی  بە   ع�سا  ١

٢ باشترە  نە�ەن، بەاڵم قوڕبەسەر ئەوەی دەبێتە هۆی هاتن�ان.  گوناه دەکەن 

a ٢3 �ۆنانی: هادیس ، بڕوانە مەتا ١١ :٢3  .  

b ٢٩ پیێغەمبەرانی پە�مانی کۆن.  



لۆقا ١٩٢٩١7

بۆی ئەگەر بەرداشێک بە مل�ەوە هەڵبواسرێت و فڕێبدرێتە دەر�اوە، لەوەی �ەکێک 
لە قوتاب��ەکانمa تووشی گوناه بکات. 3 ئاگاداری خۆتان بن.

گەردنی  کرد  تۆبەی  ئەگەر  بکە،  سەرزەنشتی  کرد،  هەڵەی  براکەت  »ئەگەر 
ئازاد بکە. 4 ئەگەر لە ڕۆژێکدا حەوت جار هەڵەی بەرامبەرت کرد و حەوت جار 

گەڕا�ەوە الت و گوتی: ”تۆبە دەکەم،“ تۆ گەردنی ئازاد بکە.«
5 ئ�نجا نێردراوەکان بە مەس�حی خاوەن شکۆ�ان گوت: »باوەڕمان ز�اد بکە!«

باوەڕتان  خەرتەلە�ەک�ش  دەنکە  ئەوەندەی  »ئەگەر  فەرمووی:  ٦ مەس�ح�ش 

قسەتان  بە  بڕوێ،“  دەر�ا  لەناو  و  ”هەڵبکەنرێ  دەڵێن:  تووە  دار  بەم  هەبێت، 
دەکات.

7 »کامەتان، ئەگەر کۆ�لە�ەکی هەبێت و خەر�کی کاری کێڵگە و لەوەڕاندنی 

ئاژەڵەکانی بێت، دوای ئەوەی کە لە کێڵگە هاتەوە، پیێیی دەڵێت: ”�ەکسەر وەرە 
و دان�شە“؟ ٨ ئا�ا پیێیی ناڵێت: ”شتێکم بۆ ئامادە بکە ب�خۆم، ناوقەدت ببەستە و 
خزمەتم بکە تاکو دەخۆم و دەخۆمەوە، پاشان تۆ بخۆ و بخۆوە“؟ ٩ ئا�ا سوپاسی 
کرابوو؟  پیێ  فەرمانی  کە  کرد  شتانەی  ئەو  ئەوەی  لەبەر  دەکات،  کۆ�لە�ە  ئەو 
دە�کەن،  دەکرێت  پیێ  فەرمانتان  ئەوەی  هەموو  کاتێک  شێوە�ە،  بەم  ١٠ ئێوەش 

بڵێن: ”کۆ�لەی شا�ستە ن�ن، ئەرکی خۆمان بەجێگە�اندووە.“«

چاککردنەوەی دە نەخۆشی گول
ڕۆ�شت.  جەل�لدا  و  سام�رە  نێوانی  بە  ئۆرشەل�م،  بۆ  دەچوو  ع�سا  ١١ کاتێک 

نەخۆشی  کە  بوو  پی�او  دە  تووشی  گوندەکان،  لە  �ەکێک  چووە  کە  ١٢ کاتێک 

گول��ان هەبوو. لە دوورەوە ڕاوەستابوون و ١3 دەنگ�ان بەرز کردەوە و گوت�ان: »ئەی 
ع�سا، ئەی مامۆستا، بەزە�ی�ت پیێماندا بێتەوە!«

بدەن.«  کاه�نان  ن�شانی  خۆتان  »بڕۆن  فەرموون:  پیێیی  و  ب�نی  ئەوانی  ١4 جا 

کاتێک دەڕۆ�شتن پاکبوونەوە.
١5 �ەکێک�ان سە�ری کرد پاک بووەتەوە، گەڕا�ەوە و بە دەنگێکی بەرز ستا�شی 

کابرا  کرد.  سوپاسی  و  کەوت  ڕوودا  بەسەر  ع�سا  ١٦ لەبەرپیێیی  کرد،  خودای 
سام�رە�ی�ش بوو.

نۆ�ەکەی  کوا  نەبوونەوە؟  پاک  کەس  دە  »ئەرێ  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١7 ع�ساش 

د�کە؟ ١٨ ه�چ کەسێک�ان نەب�نران بگەڕێنەوە و ستا�شی خودا بکەن، ئەم بێگانە�ە 
نەبێت؟« ١٩ ئ�نجا پیێیی فەرموو: »هەستە و بڕۆ، باوەڕت ڕزگاری کرد�ت.«

هاتنی �اشایەتی خودا
وەاڵمی  دێت،  خودا  پاشا�ەتی  کەی  لێکرد،  پرس�ار�ان  فەر�س��ەکان  ٢٠ کە 

a ٢ �ۆنانی: �ەکێک لەم بچووکانە. مەبەست لە قوتاب��ەکانی ع�سا�ە بە گشتی. بڕوانە مەتا ١٠ :4٢.   



١٩3٠لۆقا ١7

ناڵێن:  ٢١ خەڵک�ش  بب�نرێت،  کە  نا�ەت  جۆرێک  بە  خودا  »پاشا�ەتی  دانەوە: 
”ئەمەتا،“ �ان ”ئەوەتا،“ چونکە پاشا�ەتی خودا لە نێوتاندا�ە.«

٢٢ جا بە قوتاب��ەکانی فەرموو: »ڕۆژانێک دێت کە تامەزرۆن ڕۆژێک لە ڕۆژانی 

�ان  لەوێی�ە،“  ”ئەوەتا  دەڵێن:  پیێتان  ٢3 ئ�نجا  نا�ب�نن.  بەاڵم  بب�نن،  مرۆڤ  کوڕی 
”ئەمەتا لێرە�ە،“ مەڕۆن و بەدوا�دا مەچن، ٢4 چونکە وەک ئەو هەورەتر�شقە�ەی 
لە ال�ەکەوە لەژێر ئاسماندا بروسکە دەدات و هەتا ال�ەکەی د�کە لەژێر ئاسماندا 
٢5 بەاڵم  بەو شێوە�ە دەبێت.  لە ڕۆژی خۆ�دا  ڕووناک دەکاتەوە، کوڕی مرۆڤ�ش 

دەبێت �ەکەم جار زۆر ئازار بچێژێت و ئەم نەوە�ەش ڕەتی بکەنەوە.
دەبێت.  ئاوا  مرۆڤ�شدا  کوڕی  سەردەمی  لە  بوو،  چۆن  نوح  ٢٦ »ڕۆژانی 

ڕۆژەی  ئەو  تاکو  دەکرد،  مێرد�ان  و  دەهێنا  ژن�ان  دە�انخواردەوە،  و  ٢7 دە�انخوارد 

نوح چووە ناو کەشت��ەکە، الفاوەکە هات و هەموو�انی لەناوبرد.
دە�انخواردەوە،  و  دە�انخوارد  بوو،  لوت  لە سەردەمی  ئەوەی  ٢٨ »د�سان وەک 

لوت  ڕۆژەی  لەو  ٢٩ بەاڵم  دەنا.  بن�اد�ان  و  دە�انچاند  دە�انفرۆشت،  و  دە�انکڕی 
هەموو�انی  و  باراند  و گۆگردی  ئاگر  ئاسمانەوە  لە  دەرەوە، خودا  هاتە  لە سەدۆم 

لەناوبرد.
ئاوا دەبێت. 3١ ئەوەی لەو  3٠ »لەو ڕۆژەش کە کوڕی مرۆڤ ئاشکرا دەکرێت، 

ڕۆژەدا لە سەربانە و شتەکانی لە ناو ماڵە، با نە�ەتە خوارەوە بۆ بردنی. ئەوەی لە 
کێڵگەشە با نەگەڕێتەوە. 3٢ ژنەکەی لوتتان بەب�ر بێتەوە! 33 ئەوەی ب�ەوێ ژ�انی خۆی 
بباتەوە دە�دۆڕێنێت، بەاڵم ئەوەی ب�دۆڕێنێت دە�باتەوە. 34 پیێتان دەڵێم: لەو شەوەدا 
بەجێدەهێڵدرێت.  د�کە  ئەوی  و  دەبردرێت  �ەک�ان  جێگان،  �ەک  لەناو  دووان 
35 دوو ژن دەستاڕ دەگێڕن، �ەک�ان دەبردرێت و ئەوی د�کە بەجێدەهێڵدرێت. ⌞ 

3٦ دووان لە کێڵگە دەبن، �ەک�ان دەبردرێت و ئەوی د�کە بەجێدەهێڵدرێت.⌞«

37 لێ�ان پرسی: »لەکوێ گەورەم؟«

پیێیی فەرموون: »کەالک لەکوێ بێت، داڵ لەوێ کۆدەبێتەوە.«

نموونەی بێوەژن و دادوەرێک

ورە ١٨ و  بکەن  نوێژ  هەم�شە  پیێو�ستە  کە  هێنانەوە  بۆ  نموونە�ەکی   ع�سا  ١

و  نەدەترسا  لە خودا  هەبوو  دادوەرێک  شارێک  »لە  ٢ فەرمووی:  بەرنەدەن. 
ڕێزی مرۆڤ�شی نەدەگرت. 3 لەو شارەدا بێوەژنێک هەبوو، دەهاتە الی و دە�گوت: 

”مافم لە نە�ارەکەم بستێنەوە.“
4 »ئەو�ش ماوە�ەک نە�دەو�ست، بەاڵم دواتر لە دڵی خۆ�دا گوتی: ”هەرچەندە 

لە خودا ناترسم و ڕێز�ش لە مرۆڤ ناگرم، 5 بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەم بێوەژنە بێزارم 
نەکات، مافەکەی بۆ وەردەگرمەوە، ئەگ�نا وازناهێنێت و وەڕسم دەکات.“«

زۆردارەکە  دادوەرە  لەوەی  بگرن  »گوێ  فەرمووی:  شکۆ  خاوەن  ٦ مەس�حی 

لێیی  ڕۆژ  و  شەو  کە  خۆی  هەڵبژێردراوەکانی  مافی  خودا  7 باشە  دە�ڵێت. 



لۆقا ١٩3١١٨

خێرا  دەڵێم:  ٨ پیێتان  دەداتەوە؟  وەاڵم�ان  درەنگ  ئا�ا  وەرناگرێت؟  دەپاڕێنەوە 
ماف�ان بۆ وەردەگرێت. بەاڵم کاتێک کوڕی مرۆڤ دێتەوە، ئا�ا باوەڕ لەسەر زەوی 

دەدۆزێتەوە؟«

نموونەی فەریسی و باجگر
بێتاوانبوونی خۆ�ان دڵن�ا بوون و خەڵک�ان بە سووک سە�ر  ٩ بۆ ئەوانەی کە لە 

پەرستگا،  چوونە  نوێژکردن  بۆ  کەس  ١٠ »دوو  هێنا�ەوە:  نموونە�ەی  ئەم  دەکرد، 
لە دڵی خۆ�دا  ١١ فەر�س��ەکە وەستا،  باجگر.  ئەوەی د�کە  و  فەر�سی  �ەکێک�ان 
ئەم نوێژەی دەکرد: ”خودا�ە سوپاست دەکەم وەک خەڵکی د�کە ن�م، کە قۆڵبڕ 
و خراپەکار و داوێن��سن، وەک ئەم باجگرەش ن�م. ١٢ هەفتەی دوو جار بەڕۆژوو 

دەبم، ئەوەی دەستم دەکەوێت دە�ەکی دەبەخشم.“
بەرز  ئاسمان  بۆ  چاوی  نە�دەو�ست  ڕاوەستا،  دوورەوە  لە  باجگرەکە  ١3 »بەاڵم 

منی  بە   aبەزە�ی�ت خودا�ە  ”ئەی  دە�گوت:  و  دەکوتا  خۆی  سنگی  بکاتەوە، 
گوناهباردا بێتەوە.“

ئەوی  پیێچەوانەی  کرابوو،  بێتاوان  خۆی  ماڵی  گەڕا�ەوە  ئەمە  دەڵێم،  ١4 »پیێتان 

د�کە، چونکە ئەوەی خۆی بەرز بکاتەوە نزم دەکرێتەوە، ئەوەش خۆی نزم بکاتەوە 
بەرز دەکرێتەوە.«

عیسا مندااڵن بەرەکەتدار دەکات
دابنێت.  لەسەر  دەست�ان  تاوەکو  ع�سا  الی  هێنا�ە  ساوا�ان  منداڵی  ١5 خەڵک 

بانگی  ع�سا  ١٦ بەاڵم  کردن.  سەرزەنشت�ان  ب�نی  ئەمە�ان  قوتاب��ەکان  کاتێک 
مەگرن،  لێ  ڕێی�ان  الم،  بێنە  مندااڵن  »لێگەڕێن  فەرمووی:  و  کرد  منداڵەکانی 
ئەوەی وەک  پیێ دەڵێم:  ١7 ڕاست�تان  ئەمانە�ە.  چونکە شانش�نی خودا هی وەک 

منداڵێکb شانش�نی خودا قبوڵ نەکات، هەرگ�ز ناچێتە ناو�ەوە.«

دەوڵەمەندی و ژیانی هەتاهەتایپی
تاکو  بکەم  باش، چی  »مامۆستای  لێکرد:  پرس�اری  دەسەاڵتدار  ١٨ کابرا�ەکی 

ژ�انی هەتاهەتا�یی بە م�رات وەربگرم؟«
١٩ ع�سا پیێیی فەرموو: »بۆچی بە باش ناوم دەبە�ت؟ بێجگە لە خودا کەس باش 

درۆ  مەدزە، شا�ەتی  ]داوێن��سی مەکە، مەکوژە،  دەزان�ت:  ٢٠ ڕاس�اردەکان  ن��ە. 
»c].مەدە، ڕێزی دا�ک و باوکت بگرە

٢١ ئەو�ش گوتی: »لە منداڵ��ەوە هەموو ئەم ڕاس�اردانەم بەجێگە�اندووە.«

a ١3 �ۆنانی: بب�تە کەفارەتی من، واتە ئەم قوربان��ەی کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  

b ١7 بڕوانە مەتا ١٨ :4  .  

c ٢٠ دەرچوون ٢٠ :١٢ و دواوتار 5 :١٦ -٢٠   



١٩3٢لۆقا ١٨

هەرچ�ت  کەمە.  شتێکت  »هێشتا  فەرموو:  پیێیی  بوو،  لەمە  گوێیی  ٢٢ ع�ساش 

هە�ە هەمووی بفرۆشە و بەسەر هەژاران دابەشی بکە، گەنج�نە�ەکت لە ئاسماندا 
دەبێت. ئ�نجا وەرە دوام بکەوە.«

بوو.  دەوڵەمەند  زۆر  چونکە  بوو،  دڵتەنگ  زۆر  ب�ست،  ئەمەی  ٢3 کاتێک 

٢4 کاتێک ع�سا ئەوی بە خەمناکی ب�نی، فەرمووی: »چوونە ناو شانش�نی خودا 

٢5 ئاسانترە وشترێک بە کونی دەرز�ی�ەکەوە بچێت  بۆ دەوڵەمەند چەند زەحمەتە! 
لەوەی دەوڵەمەندێک بچێتە ناو شانش�نی خوداوە.«

٢٦ ئەوانەی گوێی�ان لێبوو گوت�ان: »کەواتە کێ دەتوانێت ڕزگاری بێت؟«

٢7 ع�سا فەرمووی: »ئەوەی لەالی خەڵکی مەحاڵە، الی خودا دەبێت.«

٢٨ پەترۆس گوتی: »ئەوەتا هەموو شتێکمان بەجێهێشتووە و دوات کەوتوو�ن.«

٢٩ ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ڕاست�تان پیێ دەڵێم: کەس ن��ە ماڵ، ژن، برا، دا�ک، 

باوک �ان منداڵی لەبەر شانش�نی خودا بەجێهێشتبێت، 3٠ لەم دن�ا�ە چەند ئەوەندە 
لە بەرامبەری وەرنەگرێتەوە و لەو دن�اش ژ�انی هەتاهەتا�یی.«

سێپیەم باسی مردنی عیسا
ئۆرشەل�م  بەرەو  »ئەوا  فەرموون:  پیێیی  و  برد  قوتاب��ەکەی  دوازدە  3١ ع�سا 

دی.  دێتە  نووس�و�انە  مرۆڤەوە  کوڕی  لەبارەی  پیێغەمبەران  هەرچی  سەردەکەو�ن، 
پیێدەدرێت  جنێوی  و  دەکرێت  پیێ  گاڵتەی  ناجولەکەکان،  دەستی  3٢ دەدرێتە 

سێ�ەم�ش  ڕۆژی  لە  دە�کوژن.  و  دەدەن  لێیی  قامچی  33 بە  دەکرێت،  لێ  تفی  و 
هەڵدەستێتەوە.«

34 بەاڵم ه�چ لەمە تێنەگە�شتن و ئەم باسە لێ�ان شاراوە بوو، ئەوەی گوترا درک�ان 

پیێیی نەکرد.

عیسا کەسێکی نابینا چاک دەکاتەوە
35 کاتێک ع�سا لە ئەر�حا نز�ک بووەوە، کەسێکی ناب�نا لەسەر ڕێگا دان�شتبوو 

سواڵی دەکرد. 3٦ کە گوێیی لە خەڵکەکە بوو دەڕۆ�شتن، پرس�اری کرد ئەمە چ��ە. 
37 پیێ�ان گوت: »ع�سای ناس�رە�یی لێرەوە تێدەپەڕێت.«

3٨ جا هاواری کرد: »ع�سای کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێمدا بێتەوە!«

بێت،  بێدەنگ  ئەوەی  بۆ  کرد  سەرزەنشت�ان  دەڕۆ�شتن  لەپیێشەوە  3٩ ئەوانەی 

بەاڵم ئەو زۆر ز�اتر هاواری دەکرد: »کوڕی داود، بەزە�ی�ت پیێمدا بێتەوە!«
4٠ ع�سا ڕاوەستا و فەرمانی دا ب�هێننە الی. کاتێک نز�ک بووەوە، لێیی پرسی: 

4١ »چ�ت دەوێ بۆت بکەم؟«

گوتی: »گەورەم، دەمەوێ بب�نم.«
پیێیی فەرموو: »بب�نە، باوەڕەکەت تۆی چاککردەوە.« 43 دەستبەجێ  4٢ ع�ساش 



لۆقا ١٩33١٩

ب�نی، دوای کەوت و ستا�شی خودای دەکرد. هەروەها هەموو خەڵکەکەش کە 
ب�ن��ان ستا�شی خودا�ان کرد.

عیسا دەبێپ�ە میوانی زەکا

لێبوو ١٩ کابرا�ەکی  ٢ لەوێ  تێدەپەڕی.  پیێ�دا  و  ئەر�حا  ناو  چووە  ع�سا   ئ�نجا  ١

بب�نێت  3 دە�و�ست  بوو.  باجگران  گەورەی  و  دەوڵەمەند  زەکا،  ناوی  بە 
ع�سا کێ�ە، بەاڵم لەبەر خەڵکەکە نە�دەتوانی، چونکە کورتەبااڵ بوو. 4 ڕا�کرد و 

سەرکەوتە سەر دار هەنج�رێک تاکو ب�ب�نێت، چونکە ع�سا بەوێدا تێدەپەڕی.
5 کە ع�سا گە�شتە شوێنەکە، چاوی هەڵبڕی و پیێیی فەرموو: »زەکا، خێرا وەرە 

خوارەوە، چونکە دەبێت ئەمڕۆ لە ماڵی تۆ بمێنمەوە.« ٦ جا خێرا هاتە خوارەوە و بە 
خۆش��ەوە پیێشوازی لێکرد.

7 هەموو ب�ن��ان و دەست�ان کرد بە بۆڵەبۆڵکردن و گوت�ان: »چووە بووەتە م�وانی 

گوناهبارێک.«
ئەوەتا  »گەورەم،  گوت:  شکۆی  خاوەن  مەس�حی  بە  و  ڕاوەستا  زەکا  ٨ بەاڵم 

کەسێک  لە  فێڵم  شێوە�ەک  هەر  بە  ئەگەر  و  هەژاران  دەدەمە  سامانەکەم  ن�وەی 
کردبێت، چوارقاتی دەدەمەوە.«

٩ ع�ساش پیێیی فەرموو: »ئەمڕۆ ڕزگاری بۆ ئەم ماڵە هات، لەبەر ئەوەی ئەو�ش 

کوڕی ئ�براه�مە، ١٠ چونکە کوڕی مرۆڤ هاتووە بەدوای لەناوچوانداa بگەڕێت و 
ڕزگار�ان بکات.«

نموونەی دە کیسە زیوەکە
نموونە�ەکی  و  پیێدا  درێژەی  دەگرت،  لەمانە  گوێی�ان  خەڵکەکە  ١١ کاتێک 

هێنا�ەوە، چونکە لە ئۆرشەل�م نز�ک بوو و وا�ان دەزانی کە پاشا�ەتی خودا خەر�کە 
دەردەکەوێت. ١٢ ئ�نجا فەرمووی: »پی�اوماقوڵێک بۆ واڵتێکی دوور ڕۆ�شت، تاوەکو 
شانش�نێک بۆ خۆی وەربگرێت و بێتەوە. ١3 دە لە کۆ�لەکانی خۆی بانگکرد و دە 

ک�سە ز�ویb پیێدان و پیێیی گوتن، هەتا دێمەوە بازرگانی بکەن.
و  نارد  بەدوا�دا  شاندێک�ان  بوو،  لێیی  ڕق�ان  ناوچەکە  دان�شتووانی  ١4 »بەاڵم 

گوت�ان: ”نامانەوێت ئەمە پاشا�ەت�مان بکات.“
پاشا�ەت��ەکەی وەرگرتبوو، فەرمانی دا ئەو کۆ�النەی  ١5 »ئەوە بوو کە گەڕا�ەوە 

قازانج  بازرگانی  لە  چ��ان  بزانێت  تاکو  الی،  بکرێنە  بانگ  پیێدابوون  ز�وەکەی 
کردووە.

١٦ »�ەکەم�ان هات و گوتی: ”گەورەم، ک�سە ز�وەکەت دە ک�سە ز�وی قازانج 

کردووە.“

a ١٠ ئەو کەسانەی شا�ستەی دۆزەخن.  

b ١3 �ۆنانی: مەنا. ع�بری: مانێ. بڕوانە نەحەم�ا 7 :7١. �ەک مەنا دەکاتە نز�کەی کرێیی سێ مانگی کرێکارێک.  
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شت  کەمتر�ن  لە  چونکە  چاک،  کۆ�لەی  ”ئافەر�ن  گوت:  پیێیی  ١7 »ئەو�ش 

دەست�اک بوو�ت، ببە بە فەرمانڕەوای دە شار.“
ز�وی  ک�سە  پیێنج  ز�وەکەت  ک�سە  ”گەورەم،  گوتی:  و  هات  ١٨ »دووەم�ان 

قازانج کردووە.“
١٩ »بەمەش�انی گوت: ”تۆش ببە بە فەرمانڕەوای پیێنج شار.“

٢٠ »ئەوی د�کە هات و گوتی: ”گەورەم ئەوەتا ک�سە ز�وەکەت، لە دەستەسڕێک 

پی�اوێکی  ئەوەی  لەبەر  ترسام،  لێت  ڕاست�دا  ٢١ لە  هەڵمگرتبوو.  و  پیێچابوومەوە 
دڵڕەق�ت، ئەوەی داتنەناوە دە�بە�ت و ئەوەی نەتچاندووە دروێنەی دەکە�ت.“

٢٢ »ئەو�ش پیێیی گوت: ”ئەی کۆ�لەی بەدکار، بە زارت تاوانبارت دەکەم، کە 

دەتزانی پی�اوێکی دڵڕەقم، ئەوەی دامنەناوە دە�بەم و ئەوەی نەمچاندووە دروێنەی 
لەگەڵ  دەهاتمەوە  کاتێک  دانەنا،  بانک  لە  ز�وەکەمت  بۆچی  ٢3 ئ�تر  دەکەم، 

سوودەکەی وەرمدەگرتەوە؟“
و  بسەننەوە  لێ  ز�وەکەی  ”ک�سە  ڕاوەستابوون:  لەوێ  کە  گوت  ٢4 »بەوانەی 

ب�دەنە ئەوەی دە ک�سە ز�وەکەی پیێ�ە.“
٢5 »ئەوان�ش پیێ�ان گوت: ”گەورەم، دە ک�سە ز�وی هە�ە!“

٢٦ »وەاڵمی دا�ەوە: ”پیێتان دەڵێم: ئەوەی هە�ەتی پیێیی دەدرێت، بەاڵم ئەوەی 

ئەوانەی  ٢7 دوژمنان�شم،  دەسەنرێتەوە.  لێیی  هەش�ەتی  ئەوەی  تەنانەت  ن��ەتی، 
نە�اندەو�ست پاشا�ەت��ان بکەم، ب�انهێننە ئێرە و لەبەردەمم ب�انکوژن.“«

کەژاوەی �اشایانە
ئۆرشەل�م  بەرەو  و  ڕۆ�شت  پیێشەوە  لە  فەرموو،  ئەمەی  ع�سا  ئەوەی  ٢٨ دوای 

سەرکەوت. ٢٩ کاتێک لە گوندی بێت فاجی و بێت عەن�ا نز�ک بووەوە، کە لەالی 
و  نارد  قوتاب��ەکانی  لە  دووان  دەگوترێت،  پیێ  زە�توونی  کێوی  کە  کێوەی  ئەو 
3٠ فەرمووی: »بڕۆنە ئەو گوندەی بەرامبەرتان، کە دەچنە ناوی، دەب�نن جاشکێک 

بەستراوەتەوە هەتا ئێستا کەس سواری نەبووە، ب�کەنەوە و ب�هێنن. 3١ ئەگەر �ەکێک 
پیێو�ستی  ”گەورەمان  بڵێن:  وەاڵمدا  لە  دە�کەنەوە؟“  ”بۆچی  لێکردن:  پرس�اری 

پیێ�ەتی.“«
جاشکەکە�ان  33 کاتێک  ب�ن��ان.  گوتبوون  پیێ  و چی  چوون  قوتاب��ەکە  3٢ دوو 

دەکردەوە، خاوەنەکانی لێ�ان پرس�ن: »بۆچی جاشکەکە دەکەنەوە؟«
34 گوت�ان: »گەورەمان پیێو�ستی پیێ�ەتی.«

35 ئ�نجا بۆ ع�سا�ان هێنا و کەواکان�ان خستە سەر جاشکەکە و ع�سا�ان سواری 

کرد. 3٦ کاتێک بەڕێوە بوو، خەڵک کەواکان�ان لەسەر ڕێگا ڕادەخست.
37 لە لێژا�ی�ەکەی کێوی زە�توون نز�ک بووەوە، سەرجەم قوتاب��ەکان بە شادی و 

بە دەنگی بەرز دەست�ان بە ستا�شکردنی خودا کرد، بۆ هەموو ئەو پەرجووانەی 
ب�ن��ان، دە�انگوت:
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»a]!3٨ »]پی�رۆزە ئەو پاشا�ەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت 

  »ئاشتی لە ئاسمان و شکۆ بۆ خودا لە بەرزا�یی!«

3٩ هەندێک فەر�سی نێو خەڵکەکە، بە ع�سا�ان گوت: »مامۆستا، قوتاب��ەکانت 

سەرزەنشت بکە.«
هاوار  بەردەکان  بن،  بێدەنگ  ئەوانە  ئەگەر  دەڵێم:  »پیێتان  دا�ەوە:  4٠ وەاڵمی 

دەکەن.«

گریانی عیسا بۆ ئۆرشەلیم
4١ کاتێک لە ئۆرشەل�م نز�ک بووەوە و شارەکەی ب�نی، بۆی گر�ا، 4٢ فەرمووی: 

»خۆزگە بتزان�ا�ە، تەنانەت تۆش، لەم ڕۆژەدا چ شتێک بۆت ما�ەی ئاشت��ە! بەاڵم 
بەسەردێت، کە دوژمنانت سەنگەرت  43 ڕۆژانێکت  لەبەرچاوت شاراوە�ە.  ئێستا 
و  44 خۆت  دەگرن.  دەورت  ال�ەکەوە  هەموو  لە  و  دەدەن  ئابڵوقەت  دەگرن،  لێ 
منداڵەکانت لەناو شووراکانت لەگەڵ زەوی تەخت دەکرێن. بەردت بەسەر بەردەوە 

ناهێڵن، چونکە کاتی هاتنی پەروەردگارتb نەزانی.«

عیسا �ەرس�گا �اک دەکاتەوە
45 کاتێک ع�سا چووە ناو حەوشەکانی پەرستگا، دەستی بە دەرکردنی فرۆش�اران 

کرد. 4٦ پیێیی فەرموون: »نووسراوە: ]ماڵەکەم ماڵی نوێژە،[c کەچی ئێوە کردووتانە 
»d]!بە ]ئەشکەوتی دزان

تەورات  مامۆستا�انی  و  بااڵ  کاه�نانی  فێردەکرد،  پەرستگا خەڵکی  لە  47 ڕۆژانە 

ئەنجامدانی  بۆ  ه�چ�ان  4٨ بەاڵم  ببەن.  لەناوی  دەدا  هەوڵ�ان  گەل  ڕابەرانی  و 
نەدەدۆز�ی�ەوە، چونکە هەموو گەل بە پەرۆشەوە گوێی�ان لێ دەگرت.

دەسەاڵتی عیسا

مزگێن�یی ٢٠ و  فێردەکرد  خەڵکی  پەرستگا  حەوشەکانی  لە  ع�سا   ڕۆژێک�ان  ١

دەدا، کاه�نانی بااڵ و مامۆستا�انی تەورات لەگەڵ پی�ران هاتنە الی، ٢ پیێ�ان 
گوت: »پیێمان بڵێ، بە چ دەسەاڵتێک ئەمانە دەکە�ت؟ کێ ئەم دەسەاڵتەی بە 

تۆ داوە؟«
3 وەاڵمی دانەوە: »من�ش پرس�ارێکتان لێ دەکەم. پیێم بڵێن: 4 لەئاوهەڵکێشانی 

�ەح�ا، لە ئاسمانەوە بوو �ان لە مرۆڤەوە؟«
5 لەناو خۆ�اندا ڕاوێژ�ان کرد و گوت�ان: »ئەگەر بڵێ�ن، ”لە ئاسمانەوە،“ دەڵێت، 

a 3٨ زەبوورەکان ١١٨ :٢٦   

b 44 مەبەستی هاتنی مەس�حە بۆ ڕزگارکردن�ان.  

c 4٦ ئ�شا�ا 5٦ :7   

d 4٦ �ەرم�ا 7 :١١   
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هەموو  بوو،“  مرۆڤەوە  ”لە  بڵێ�ن،  ٦ ئەگەر�ش  نەکرد؟“  پیێیی  باوەڕتان  ”بۆچی 
خەڵکەکە بەردبارانمان دەکەن، چونکە دڵن�ان کە �ەح�ا پیێغەمبەرە.«

7 وەاڵم�ان دا�ەوە کە نازانن لەکوێوە�ە.

٨ ع�ساش پیێیی فەرموون: »من�ش پیێتان ناڵێم بە چ دەسەاڵتێک ئەمانە دەکەم.«

نموونەی ڕەزەوانەکان
٩ ئ�نجا دەستی کرد بە هێنانەوەی ئەم نموونە�ە بۆ خەڵکەکە: »کابرا�ەک ڕەزێکی 

چاند و بە ڕەزەوانانی س�ارد و بۆ ماوە�ەکی زۆر گەشتی کرد. ١٠ لە  وەرزی بەروبووم 
ڕەزەکەی  بەرهەمی  لە  تاکو  نارد،  ڕەزەوانەکان  الی  بۆ  کۆ�لە�ەکی  کۆکردنەوەدا 
١١ کۆ�لە�ەکی  نارد�ی�انەوە.  بەتاڵ  دەستی  بە  و  لێ�اندا  ڕەزەوانەکان  بەاڵم  بدەنێ، 
دەستبەتاڵی  بە  و  پیێکرد  سووکا�ەت��ان  و  دا  لەمەش�ان  بەاڵم  نارد،  د�کەشی 

نارد�ی�انەوە. ١٢ سێ�ەم�شی نارد، ئەمە�ان بر�ندار کرد و دەر�انکرد.
لەوانە�ە  ١3 »خاوەن ڕەزەکە گوتی: ”چی بکەم؟ کوڕە خۆشەو�ستەکەم دەنێرم، 

ڕێزی بگرن.“
گوت�ان:  و  کرد  �ەکتری  لەگەڵ  تەگب�ر�ان  ب�ن��ان،  ڕەزەوانەکان  کە  ١4 »بەاڵم 

”ئەوەتا م�راتگر، با ب�کوژ�ن، تاکو بب�نە م�راتگر.“ ١5 ئ�نجا برد�انە دەرەوەی ڕەزەکە 
و کوشت�ان.

ڕەزەوانانە  ئەم  و  ١٦ دێت  بکات؟  لێ  چ��ان  ڕەزەکە  خاوەنی  دەبێت  »ئ�تر 
لەناودەبات و ڕەزەکە دەداتە خەڵکی د�کە.«

کاتێک گوێی�ان لێبوو گوت�ان: »خودا نەکات!«
١7 ئەو�ش سە�ری کردن و فەرمووی: »کەواتە ئەمەی نووسراوە چ��ە:

  »]ئەو بەردەی وەستاکان ڕەت�ان کردەوە،
بوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغەb] a؟   

١٨ ئەوەی بەسەر بەردەکەدا بکەوێت تێکدەشکێت، ئەوەش کە بەردەکە بەسەر�دا 

بکەوێت وردوخاشی دەکات.«
١٩ لەو کاتەدا مامۆستا�انی تەورات و کاه�نانی بااڵ هەوڵ�ان دا ب�گرن، چونکە 

زان��ان ئەو نموونە�ەی لەسەر ئەوان هێنا�ەوە، بەاڵم لە خەڵکەکە ترسان.

سەرانەدان بە قەیسەر
٢٠ ئ�نجا چاودێر�یی ع�سا�ان کرد و س�خوڕ�ان نارد کە خۆ�ان بە ڕاستودروست 

و  حوکم  دەست  ب�دەنە  و  بکەن  تووشی  خۆی  قسەی  بە  تاکو  دەردەخست، 
دەسەاڵتی فەرمانڕەوا. ٢١ ئ�تر س�خوڕەکان پرس�ار�ان لێکرد: »مامۆستا، دەزان�ن لە 

a ١7 بەردێکی گەورە�ە کە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت، لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی د�وارەکە.  

b ١7 زەبوورەکان ١١٨ :٢٢   
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قسەکردن و فێرکرنتدا ڕاستی، ال�ەنگری کەس�ش ناکە�ت، بەڵکو ڕێگای خودا بە 
ڕاستی فێر دەکە�ت. ٢٢ بۆ ئێمە دروستە سەرانە بدە�نە قە�سەر �ان نا؟«

پیێیی فەرموون: ٢4 »د�نارێکم ن�شان بدەن.  ٢3 ع�سا کە بە فێڵەکە�انی دەزانی، 

ئەم وێنە و نووس�نە هی کێ�ە؟«
گوت�ان: »هی قە�سەرە.«

بدەنە  خوداش  هی  قە�سەر،  بدەنە  قە�سەر  »هی  فەرموون:  پیێیی  ٢5 ئەو�ش 

خودا.«
٢٦ ئ�تر نە�انتوانی لەبەردەم خەڵکدا بە قسەکەی تووشی بکەن، سەرسام�ش بوون 

لە وەاڵمەکەی و بێدەنگ بوون.

زیندووبوونەوە
پرسی:  لێ�ان  ن��ە،  هەستانەوە  دەڵێن  ئەوانەی  هاتن،   aسەدوقی ٢7 هەندێک 

٢٨ »مامۆستا، موسا بۆی نووس�و�ن، ئەگەر �ەکێک براکەی بە وەجاخکوێری مرد و 

ژنەکەی لەپاش خۆی بەجێهێشت، ئەوا براژنەکەی دەخوازێتەوە و وەچە بۆ براکەی 
وەجاخکوێری  بە  و  هێنا  ژنی  �ەکەم�ان  هەبوون،  برا  حەوت  ٢٩ ئ�نجا  دەخاتەوە. 
شێوە  هەمان  بە  حەوت�ان  هەر  خواست�انەوە،  3١ سێ�ەم�ش  و  3٠ دووەم�ش  مرد. 
ڕۆژی  لە  33 ئا�ا  مرد.  ژنەکەش  هەموو�ان  3٢ لەدوای  مردن.  وەجاخکوێری  بە 

ز�ندووبوونەوەدا دەبێتە ژنی کام�ان؟ چونکە ژنی هەر حەوت�ان بووە.«
دەکەن،  شوو  و  دەهێنن  ژن  دن�ا�ە  ئەم  »خەڵکی  فەرموون:  پیێیی  34 ع�ساش 

35 بەاڵم ئەوانەی شا�انی گە�شتنن بەو دن�ا و هەستانەوەی نێو مردووان، ژن ناهێنن 

و شوو ناکەن. 3٦ هەروەها ناتوانن بمرن، چونکە وەک فر�شتەن و کوڕی خودان 
کە کوڕی هەستانەوەن. 37 تەنانەت موساش لە چ�رۆکی دەوەنەکە ڕوونی دەکاتەوە 
کە مردووان هەڵدەستنەوە، چونکە �ەزدانی ناوبرد بە ]خودای ئ�براه�م و خودای 
ئ�سحاق و خودای �اقوب.[b 3٨ ئەو خودای مردووان ن��ە، بەڵکو هی ز�ندووانە، 

چونکە الی ئەو هەموو ز�ندوون.«
3٩ هەندێک لە مامۆستا�انی تەورات وەاڵم�ان دا�ەوە: »مامۆستا، باشت فەرموو.« 

4٠ ئ�تر نە�انوێرا ه�چی د�کەی لێ ب�رسن.

عیسا و داود
4٢ داود  داودە؟  کوڕی  مەس�ح  کە  دەڵێن  چۆن  »باشە  فەرموون:  پیێیی  4١ ع�سا 

خۆی لە پەڕتووکی زەبووردا دەڵێت:

  »]�ەزدان بە خاوەن شکۆی منی فەرموو:
”لە دەستەڕاستم دابن�شە   

a ٢7 چ�نێکی جولەکە بوون کە زۆربە�ان کاه�ن بوون، باوەڕ�ان بە فر�شتە و هەستانەوە نەبوو.  

b 37 دەرچوون 3 :٦   



١٩3٨لۆقا ٢٠

a]“.43 هەتا دوژمنانت دەکەمە تەختەپیێ بۆ پیێ�ەکانت 

44 ئەوەتا داود پیێیی دەڵێ ”خاوەن شکۆ“، ئ�تر چۆن دەبێتە کوڕی؟«

ئاگادارکردنەوە لە دووڕوویپی ڕابەرانی ئایپینی
فەرموو:  قوتاب��ەکانی  بە  گرتبوو،  گوێی�ان  خەڵکەکە  هەموو  45 کاتێک 

و  بگەڕێن  بە جلی شۆڕەوە  دەکەن  بن، حەز  تەورات  مامۆستا�انی  4٦ »ئاگاداری 

پیێ�ان خۆشە لە بازاڕدا ساڵو�ان لێ بکرێت، لە کەن�شتەکان ڕ�زی پیێشەوە بگرن 
خۆدەرخستن  بۆ  و  هەڵدەلووشن  بێوەژن  47 ماڵی  سەرەوە.  الی  م�وان�شدا  لە  و 

نوێژەکان�ان درێژ دەکەنەوە. ئەمانە سزا�ان گەورەترە.«

بەخشین لە �پێویس�ی خۆت

ناو ٢١ دەخەنە  بەخش�ن�ان  دەوڵەمەندەکان  ب�نی  و  تەماشای کرد   ئ�نجا ع�سا  ١

خستە  فلسی  دوو  ب�نی  هەژار�شی  ٢ بێوەژنێکی  پەرستگاوە.  گەنج�نەی 
هەموو�ان  لە  هەژارە  بێوەژنە  ئەم  دەڵێم،  پیێ  »ڕاست�تان  فەرمووی:  3 ئ�نجا  ناوی. 
بێوەژنە،  ئەم  بەاڵم  بەخش��ان،  خۆ�ان  ز�ادەی  لە  ئەوانە  4 هەموو  دانا.  ز�اتری 

سەرەڕای هەژار�ی�ەکەی هەموو بژێو�ی�ەکەی بەخشی.«

نیشانەکانی کۆتایپی زەمان
5 هەندێک لە قوتاب��ەکانی ع�سا باسی پەرستگا�ان دەکرد کە بە بەردی جوان و 

د�ار�ی�ە تەرخانکراوەکان بۆ خودا ڕازێنراوەتەوە. بەاڵم ع�سا پیێیی فەرموون: ٦ »ئەمەی 
دە�ب�نن، ڕۆژانێک دێت بەردی بەسەر بەرد�ەوە نامێنێت و هەمووی دەڕووخێت.«

7 ئ�نجا لێ�ان پرسی: »مامۆستا، کەی ئەمانە ڕوودەدەن؟ هەروەها ئەو ن�شانە�ە 

چ��ە کە ئاماژە بە نز�کبوونەوەی ڕوودانی ئامانە دەکات؟«
و  دێن  منەوە  ناوی  بە  زۆر کەس  هەڵنەخەڵەتێن، چونکە  »ور�ابن  ٨ فەرمووی: 

دەڵێن: ”من ئەوم،“ و ”کاتەکە نز�ک بووەتەوە.“ دوا�ان مەکەون. ٩ کاتێک گوێتان 
لە باسوخواسی جەنگ و شۆڕش دەبێت، مەتۆقن، چونکە جارێ دەبێ ئەم شتانە 

ببێت، بەاڵم کۆتا�یی �ەکسەر دوای ئەمە نا�ەت.«
١٠ ئ�نجا پیێیی فەرموون: »نەتەوە لە نەتەوە ڕاست دەبێتەوە و شانش�ن لە شانش�ن. 

١١ لە زۆر شوێن بوومەلەرزەی گەورە و قاتوقڕی و دەرد دەبێت، ترس و ن�شانەی 

گەورەش لە ئاسماندا دەبێت.
پیێش هەموو ئەمانە دەتانگرن و دەتانچەوسێننەوە، دەدرێنە کەن�شت  ١٢ »بەاڵم 

و بەند�خانەکان، لە پیێناوی ناوی من دەبردرێنە الی پاشا و فەرمانڕەوا�ان. ١3 بەو 
شێوە�ە شا�ەت�م بۆ دەدەن. ١4 ئەوەتان لە ب�ر بێت کە پیێشوەخت ن�گەرانی ئەوە مەبن 
کە چۆن بەرگری لە خۆتان بکەن، ١5 چونکە من دەم و دانا�ی�ەکتان دەدەمێ کە 

a 43 زەبوورەکان ١١٠ :١   



لۆقا ١٩3٩٢١

هەموو بەرهەڵستکارانتان نەتوانن بەرگری بکەن و بەرپەرچی بدەنەوە. ١٦ تەنانەت 
دا�ک و باوک و برا، خزم و هاوڕێی�ان�ش بە گرتنتان دەدەن، لێتان دەکوژن. ١7 لەبەر 
ناوی من هەمووان ڕق�ان لێتان دەبێتەوە. ١٨ بەاڵم مووێکی سەرتان نافەوتێت. ١٩ بە 

دانبەخۆداگرتن ژ�انتان دەبەنەوە.

هاتنەوەی عیسای مەسیح
٢٠ »کاتێک دەب�نن بە سوپا دەوری ئۆرشەل�م دراوە، ئەوسا بزانن ڕووخانی نز�ک 

بووەتەوە. ٢١ ئ�نجا ئەوانەی لە هەرێمی �ەهود�ا ن�شتەجێن با هەڵبێن بۆ چ�اکان و 
ئەوانەی لەناو شارەکەدان بچنە دەرەوە، هەروەها دان�شتووانی گوندەکان نەچنە ناو 
بێتە دی.  نووسراوە  تاکو هەرچی  تۆڵەسەندنەوەن،  ڕۆژانی  ئەمانە  ٢٢ چونکە  شار، 
بەسەر  ناخۆش��ەکی گەورە  قوڕبەسەر دووگ�ان و ش�ردەر، چونکە  ڕۆژانەدا  ٢3 لەو 

زەو�دا دێت و تووڕە�ی�ش بەسەر ئەم گەلە. ٢4 بە شمشێر دەکوژرێن و بۆ نێو هەموو 
نەتەوەکان ڕاپیێچ دەکرێن. ئۆرشەل�م لەال�ەن ناجولەکەکانەوە پیێشێل دەکرێت، هەتا 

ڕۆژگاری ناجولەکەکان تەواو دەبێت.
٢5 »لە خۆر و مانگ و ئەستێرەکان ن�شانە دەردەکەون، لەسەر زەو�ش سەرسامی 

گەالن، شێوانی هاژەی دەر�ا و شەپۆل. ٢٦ لە ترس و چاوەڕوانی ئەو شتانەی بەسەر 
ئەستێرەکانی  و  مانگ  و  خۆر  چونکە  دەبن،  هۆش  بێ  خەڵکی  دێن،  ج�هاندا 
ئاسمان دەهەژێن. ٢7 ئەوسا کوڕی مرۆڤ دەب�نن کە بە هێز و شکۆ�ەکی گەورەوە 
لەناو هەورەوە دێت. ٢٨ کاتێک ڕوودانی ئەم شتانە دەستی پیێکرد، هەستن و سەر 

بەرز بکەنەوە، چونکە ڕزگار�تانa نز�ک دەبێتەوە.«
٢٩ ئ�نجا نموونە�ەکی بۆ هێنانەوە: »سە�ری دار هەنج�ر و هەموو دارەکان بکەن. 

3١ بە  نز�کە.  هاو�ن  کە  دەزانن  خۆتان  کردووە،  گەاڵی  ئەوا  دەب�نن  3٠ کاتێک 

پاشا�ەتی  کە  بزانن  ڕوودەدات،  شتانە  ئەم  دەب�نن  ئێوەش  کاتێک  شێوە،  هەمان 
خودا نز�کە.

3٢ »ڕاست�تان پیێ دەڵێم، ئەم نەوە�ە بەسەرناچێت، هەتا هەموو ئەمانە نە�ەنە دی. 

33 ئاسمان و زەوی بەسەردەچن، بەاڵم وشەکانم هەرگ�ز بەسەرناچن.«

وریا و بەخەبەر بن
خەم  و  سەرخۆشی  و  ڕابواردن  لەسەر  دڵتان  نەوەک  بن،  خۆتان  34 »ئاگاداری 

و خەفەتی ژ�ان بێت و ئەو ڕۆژە لەناکاو وەک تەڵە بەسەرتاندا بدات، 35 چونکە 
دێتە سەر هەموو ئەوانەی لەسەر تەواوی ڕووی زەوی دان�شتوون. 3٦ کەواتە ئێشک 
بگرن و هەموو کاتێک نوێژ بکەن، تاکو بتوانن لە هەموو ئەو ڕووداوانە دەرباز بن 

کە تووشتان دەبن و لەبەردەم کوڕی مرۆڤ ڕاوەستن.«
کێوە  لەو  شەوان�شی  دەبوو،  فێرکردن  خەر�کی  پەرستگا  لە  ڕۆژ  بە  37 ع�سا 

a ٢٨ �ۆنانی: کڕ�نەوە.  



١٩4٠لۆقا ٢١

دەهاتنە  بەرەبە�ان  لە  خەڵک  3٨ هەموو  زە�توون.  دەگوترا  پیێیی  کە  بەسەردەبرد 
پەرستگا بۆ ئەوەی گوێیی لێ بگرن.

نا�اکی یەهوزا

و ٢٢ بااڵ  ٢ کاه�نانی  ببووەوە.  نز�ک  پەسخە  دەگوترا  پیێیی  کە  فەت�رە   جەژنی  ١

مامۆستا�انی تەورات لە گەل دەترسان و بۆ ڕێگا�ەک دەگەڕان کە ع�سای 
و  ئەسخەر�وتی  دەگوترا  پیێیی  کە  �ەهوزاوە،  ناو  چووە  3 شە�تان  لەناوبەرن.  پیێ 
�ەکێک بوو لە دوازدە قوتاب��ەکە. 4 ئەو ڕۆ�شت و قسەی لەگەڵ کاه�نانی بااڵ و 
فەرماندەکانی پەرستگا کرد کە چۆن ع�سا�ان ڕادەست بکات. 5 دڵخۆش بوون و 
ڕێککەوتن بەوەی ک�سە ز�وی بدەنێ. ٦ ئەو�ش بەمە ڕازی بوو و بەدوای هەلێکدا 

دەگەڕا تاکو ع�سا بداتە دەست�ان، کاتێک کە خەڵک�ان لەگەڵ نەبێت.

جەژنی �ەسخە
بکرێتە  تێدا   aپەسخەی بەرخی  بوو  پیێو�ست  ئەوەی  هات،  فەت�رە  7 ڕۆژی 

قوربانی. ٨ ع�سا پەترۆس و �ۆحەنای نارد و فەرمووی: »بڕۆن نانی پەسخەمان بۆ 
ئامادە بکەن تاکو ب�خۆ�ن.«

٩ لێ�ان پرسی: »دەتەوێ لەکوێ ئامادەی بکە�ن؟«

گۆزە�ەک  دەبن  پی�اوێک  تووشی  شار،  ناو  دەچنە  »کاتێک  فەرموون:  ١٠ پیێیی 

ئاوی هەڵگرتووە، دوای بکەون بۆ ئەو ماڵەی کە بۆی دەچێت. ١١ ئ�نجا بە خاوەن 
ماڵەکە بڵێن: ”مامۆستا دەفەرموێت: کوا د�وەخانەکە تاکو لەگەڵ قوتاب��ەکانم نانی 
دەدات،  پی�شان  ژوورێکتان  نهۆمی سەرەوە  لە  ١٢ ئەو�ش  بخۆم؟“  تێدا  پەسخەی 

گەورە�ە و ڕاخراوە، لەوێ ئامادەی بکەن.«
فەرمووبوون.  پیێیی  ع�سا  هەروەک  دۆز�ی�ەوە،  شتێک�ان  هەموو  ڕۆ�شتن،  ١3 جا 

ئ�نجا نانی پەسخە�ان ئامادە کرد.

دوایپین شێوی مەسیح
١4 کە کاتی نانخواردن هات، ع�سا لەسەر خوان دان�شت، نێردراوان�ش لەگەڵی 

بوون. ١5 پیێیی فەرموون: »زۆر ئارەزووم کرد پیێش ئازار چێژتنم ئەم نانەی پەسخەتان 
نانی پەسخە ناخۆم هەتا لە شانش�نی  ئ�تر  پیێتان دەڵێم:  لەگەڵ بخۆم، ١٦ چونکە 

خودا بە تەواو�یی دێتە دی.«
١7 جامێکی هەڵگرت و سوپاسی خودای کرد، فەرمووی: »ئەمە بگرن و لەنێوان 

خۆتان بەشی بکەن. ١٨ پیێتان دەڵێم: ئ�تر لە بەرهەمی مێو ناخۆمەوە هەتا شانش�نی 
خودا دێت!«

فەرمووی:  پیێ�دان و  لەتی کرد،  و  ١٩ نانێکی هەڵگرت، سوپاسی خودای کرد 

a 7 قوربانی پەسخە: سەربڕ�نی بەرخ لە �ادی ئەو قوربان��ەی لە سەردەمی موسا لە م�سردا سەربڕدراوە، بڕوانە دەرچوون ١٢ :١ -٢٨.   



لۆقا ١٩4١٢٢

»ئەمە جەستەی منە، کە لە پیێناوی ئێوە بەخت دەکرێ. ئەمە بۆ �ادکردنەوەی من 
بکەن.«

٢٠ بە هەمان شێوە پاش نانخواردن، جامەکەی هەڵگرت و فەرمووی: »ئەم جامە 

پە�مانی نوێی�ە بە خوێنی من، کە لە پیێناوی ئێوە دەڕژێت. ٢١ بەاڵم ئەو دەستەی کە 
بە گرتنم دەدات لەگەڵ من لەسەر خوانە. ٢٢ کوڕی مرۆڤ بەگوێرەی ئەوەی بۆی 
لەناو خۆ�ان  ٢3 ئ�تر  لێدەکات.«  ناپاکی  ئەوەی  قوڕبەسەر  بەاڵم  دەڕوات،  دانراوە 

کەوتنە مشتومڕ، ئاخۆ کام�ان خەر�کە ئەمە بکات.

گەڕان بەدوای �لەو�ایە
٢4 هەروەها دەمەقاڵە�ەک کەوتە نێوان�ان، لەسەر ئەوەی کە کام�ان پا�ەبەرزترە. 

٢5 ع�سا پیێیی فەرموون: »پاشا�انی نەتەوەکانی د�کە فەرمانڕەوا�ی�ان بەسەردا دەکەن 

و دەسەاڵتداران�ش بەسەر�انەوە بە ”چاکەکار“ ناودەبردرێن. ٢٦ بەاڵم ئێوە ئاوا مەبن. 
وەک  دەکات  ڕابەرا�ەتی  کە  ئەوەش  و  بچووک  ببێتە  لەنێوتاندا  پا�ەبەرز  با  بەڵکو 
ئەوەی  �ان  دان�شتووە  خوان  لەسەر  ئەوەی  پا�ەبەرزترە،  ٢7 کێ  بێت.  خزمەتکار 
خزمەت دەکات؟ بێگومان ئەوەی کە لەسەر خوان دان�شتووە. بەاڵم من لەنێوتان 
وەک ئەوەم کە خزمەت دەکات. ٢٨ ئێوە ئەوانەن کە لە تاق�کردنەوەکانمدا لەگەڵم 
3٠ تاکو  داناوم،  بۆی  باوکم  دادەنێم، هەروەک  بۆ  ٢٩ من�ش شانش�نێکتان  مانەوە. 
لە شانش�نەکەمدا لەسەر خوانەکەم بخۆن و بخۆنەوە، لەسەر تەخت دادەن�شن و 

دوازدە هۆزەکەی ئ�سرائ�ل حوکم دەدەن.

الوازی باوەڕی �ەترۆس
لە  گەنم  وەک  بکاتەوە،  تاق�تان  کردوون  داوای  شە�تان  3١ »ش�مۆن، ش�مۆن، 

نەدە�ت.  لەدەست  باوەڕت  تاکو  کرد�ت  بۆ  نوێژم  من  3٢ بەاڵم  بدات.  بێژنگتان 
تۆش کە دەگەڕێی�تەوە برا�انت بەهێز بکە.«

33 ئەو�ش پیێیی گوت: »گەورەم، من ئامادەم لەگەڵ تۆدا بۆ ز�ندان و بۆ مردن�ش 

بچم.«
خوێندنی  پیێش  ئەمڕۆ  دەڵێم،  پیێت  »پەترۆس  فەرمووی:  ع�سا  34 کەچی 

کەڵەشێر، تۆ سێ جار نکۆڵی لە ناس�نی من دەکە�ت.«
35 ئ�نجا پیێیی فەرموون: »کاتێک ئێوەم بەبێ جزدان و توورەکە و پیێاڵو نارد، ئا�ا 

پیێو�ستتان بە ه�چ بوو؟«
گوت�ان: »نەخێر.«

3٦ پیێیی فەرموون: »بەاڵم ئێستا ئەوەی جزدان و توورەکەی هە�ە با ب�بات لەگەڵ 

خۆی. ئەوەش کە شمشێری ن��ە، با جلەکانی بفرۆشێت و شمشێر بکڕێت. 37 من 
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پیێتان دەڵێم: ئەمەی نووسراوە: ]لەگەڵ �اخ�بووان ژمێردرا،[a پیێو�ستە لە مندا بێتە 
دی، چونکە ئەو شتانەی لەبارەی منەوە نووسراون دێنە دی.«

3٨ گوت�ان: »گەورەم، ئەوەتا دوو شمشێر لێرە�ە.«

پیێیی فەرموون: »بەسە.«

نوێژی عیسا لە کێوی زەی�وون
دوای  قوتاب��ەکان�ش  زە�توون،  کێوی  بۆ  چوو  جاران  وەک  ع�سا  3٩ پاشان 

پیێیی فەرموون: »نوێژ بکەن، تاکو نەکەونە  کەوتن. 4٠ کاتێک گە�شتە شوێنەکە، 
ناو تاق�کردنەوەوە.« 4١ ئ�نجا نز�کەی بەردهاوێژێک لێ�ان دوورکەوتەوە، چۆکی دادا 
لەسەر الببە،  ئەم جامەم  دەتەوێت  ئەگەر  »باوکە،  4٢ فەرمووی:  دەکرد.  نوێژی  و 
بەاڵم نەک بە خواستی من، بەڵکو بە خواستی خۆت بێت.« 43 فر�شتە�ەک�ش لە 
بە گوڕتر  بوو، زۆر  لە ملمالنێدا  44 کە  ئاسمانەوە بۆی دەرکەوت بەهێزی دەکرد. 

نوێژی دەکرد و ئارەقەکەی وەک دڵۆپیی خوێنی لێهات دەکەوتە سەر زەوی.
45 ئ�نجا لە نوێژەکە هەستا و هاتە الی قوتاب��ەکان، ب�نی لە خەمان خەو�ان لێ 

کەوتووە. 4٦ پیێیی فەرموون: »بۆچی خەوتوون؟ هەستن و نوێژ بکەن، تاکو نەکەونە 
ناو تاق�کردنەوەوە.«

گرتنی عیسا
47 هێشتا ئەو قسەی دەکرد کۆمەڵێک پە�دابوون، ئەو کەسەش کە پیێیی دەگوترا 

�ەهوزا و �ەکێک بوو لە دوازدە قوتاب��ەکە پیێش�ان کەوتبوو، لە ع�سا نز�ک بووەوە 
کوڕی  ماچێک  بە  �ەهوزا،  »ئەی  فەرموو:  پیێیی  4٨ ع�ساش  بکات.  ماچی  تاکو 

مرۆڤ بە گرتن دەدە�ت؟«
4٩ ئەوانەی دەوروپشتی کاتێک ب�ن��ان وا خەر�کە شتێک ڕوودەدات، گوت�ان: 

»گەورەم، شمشێر بوەشێن�ن؟« 5٠ جا �ەکێک�ان لە کۆ�لەی سەرۆکی کاه�نانی دا 
و گوێیی ڕاستی بڕی.

و  دا  گوێیی  لە  دەستی  ئ�نجا  بەسە!«  »ئ�دی  فەرمووی:  ع�سا  5١ بەاڵم 

چاک�کردەوە.
پی�رانی فەرموو: »ئا�ا  5٢ پاشان ع�سا بە کاه�نانی بااڵ و فەرماندەی پەرستگا و 

من کەسێکی �اخ�بووم کە بە کوتەک و شمشێرەوە هاتوون بمگرن؟ 53 ڕۆژانە لە 
حەوشەکانی پەرستگا لەگەڵتان بووم دەستتان لێ نەدام. بەاڵم ئەمە کاتی ئێوە�ە، 

کاتی دەسەاڵتی تار�ک��ە.«

�ەترۆس نکۆڵی لە عیسا دەکات
54 ئ�تر گرت��ان، برد�ان و هێنا�انە ماڵی سەرۆکی کاه�نان. پەترۆس�ش دووربەدوور 

a 37 ئ�شا�ا 53 :١٢   
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و  کردبووەوە  ئاگر�ان  لەناوەڕاستی حەوشەکەدا  کەس  55 هەندێک  کەوت.  دوای 
ب�نی  ئەوی  5٦ کارەکەرێک  دان�شتبوو.  لەگەڵ�ان  پەترۆس�ش  دان�شتبوون،  پیێکەوە 

لەبەر ڕووناکی دان�شتووە، تێ�ڕوانی و گوتی: »ئەمەش لەگەڵی بوو.«
57 بەاڵم نکۆڵ�یی کرد و گوتی: »نەخێر خانم، نا�ناسم.«

5٨ دوای کەمێک، �ەکێکی د�کە ب�نی و گوتی: »تۆش لەوان�ت.« بەاڵم پەترۆس 

گوتی: »نەخێر کاکە، من لەوان ن�م.«
»بەڕاستی  گوتی:  و  بوو  مکوڕ  د�کە  �ەکێکی  کاتژمێرێک،  نز�کەی  5٩ دوای 

ئەمەش لەگەڵی بوو، چونکە ئەمەش جەل�ل��ە.«
کە  کاتەدا  لەو  هەر  دەڵێ�ت.«  چی  نازانم  »کاکە،  گوتی:  پەترۆس  ٦٠ بەاڵم 

دا�ەوە  ئاوڕی  شکۆش  خاوەن  ٦١ مەس�حی  خوێندی.  کەڵەشێر  دەکرد،  قسەی 
پیێیی  کە  ب�رکەوتەوە  مەس�حی  قسەکەی  پەترۆس  ئ�نجا  کرد،  پەترۆسی  سە�ری  و 
فەرموو: »ئەمڕۆ پیێش ئەوەی کەڵەشێر بخوێنێت، سێ جار نکۆڵ�م لێ دەکە�ت.« 

٦٢ ئ�تر چووە دەرەوە و بەکوڵ گر�ا.

عیسا لەبەردەم ئەنجومەنی بااڵ
٦3 ئەوانەی ع�سا�ان گرتبوو، دەست�ان بە گاڵتە پیێکردن و لێدانی کرد. ٦4 چاو�ان 

بەستبوو و لێ�ان دەپرسی: »ئەگەر پیێغەمبەر�ت، بزانە! کێ بوو لێ�دا�ت؟« ٦5 زۆر 
کفری د�کەش�ان لە دژی دەکرد.

و  بااڵ  کاه�نانی  کۆبوونەوە،  گەل  پی�رانی  ئەنجومەنی  ڕۆژبووەوە،  ٦٦ کە 

گوت:  ٦7 پیێ�ان  ئەنجومەنەکە�ان.  کردە  بانگ  ع�سا�ان  تەورات  مامۆستا�انی 
»ئەگەر تۆ مەس�حەکە�ت پیێمان بڵێ.«

ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ئەگەر پیێتانی بڵێم باوەڕ ناکەن. ٦٨ ئەگەر لێشتان ب�رسم 
وەاڵم نادەنەوە. ٦٩ بەاڵم لە ئێستاوە کوڕی مرۆڤ ]لە دەستەڕاستی خودای بە توانا 

»a].دادەن�شێت
7٠ هەموو لێ�ان پرسی: »کەواتە تۆی کوڕی خودا؟«

ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ئێوە خۆتان دەڵێن کە من ئەوم.«
7١ ئ�نجا گوت�ان: »ئ�تر چ پیێو�ست�مان بە شا�ەت هە�ە؟ ئەوەتا لە دەمی خۆ�ەوە 

گوێمان لێبوو.«

عیسا دەدرێ�ە دەست �پیالتۆس

 ئ�نجا هەموو کۆمەڵەکە هەستان و ع�سا�ان بردە الی پی�التۆس. ٢ دەست�ان ٢3 ١

لێکردنی کرد و دە�انگوت: »ب�ن�مان ئەمە گەلەکەمان چەواشە  بە سکااڵ 
دەکات، هەروەها هانی خەڵکەکە دەدات کە سەرانە بە قە�سەر نەدەن و خۆی بە 

مەس�حی پاشا ناودەبات.«

a ٦٩ زەبوورەکان ١١٠ :١   



١٩44لۆقا ٢3

3 پی�التۆس لێیی پرسی: »تۆ پاشای جولەکەی؟«

وەاڵمی دا�ەوە: »خۆت گوتت.«
پی�اوە  لەم  تاوانێک  بااڵ و خەڵکەکەی گوت: »ه�چ  بە کاه�نانی  4 پی�التۆس�ش 

ناب�نم.«
5 بەاڵم ئەوان پیێداگر�ی�ان کرد و گوت�ان: »گەل دەوروژێنێت، لە هەموو �ەهود�ا 

خەڵک فێردەکات، دەست�ێک لە جەل�لەوە هەتا ئێرە.«
7 کە  پی�اوەکە جەل�ل��ە.  ئاخۆ  پرس�اری کرد  ب�ست،  ئەمەی  پی�التۆس  ٦ کاتێک 

الی  بۆ  ناردی  دەکرد،  حوکمڕانی  هێرۆدس  کە  ناوچە�ە  بەو  سەر  ع�سا  زانی 
هێرۆدس، کە لەو ڕۆژانەدا ئەو�ش لە ئۆرشەل�م بوو.

بوو  دەمێک  چونکە  بوو،  دڵخۆش  زۆر  ب�نی،  ع�سای  هێرۆدس  ٨ کاتێک 

دە�و�ست ب�ب�نێت لەبەر ئەوەی زۆر شتی لەبارە�ەوە ب�ستبوو و بەو ه�وا�ە بوو کە 
وەاڵمی  ه�چ  بەاڵم  لێکرد،  پرس�اری  ٩ جۆرەها  بب�نێت.  پەرجووەکانی  لە  �ەکێک 
نەدا�ەوە. ١٠ کاه�نانی بااڵ و مامۆستا�انی تەورات�ش ڕاوەستان و بە توندی سکااڵ�ان 
دەکرد.  پیێیی  گاڵتە�ان  و  سووکا�ەتی  سەربازەکانی  و  ١١ هێرۆدس  دەکرد.  لێیی 
١٢ پی�التۆس  پی�التۆس.  بۆ الی  نارد�انەوە  و  لەبەری کرد  بر�سکەدار�ان  کەوا�ەکی 
بوونە  �ەکتری  لەگەڵ  ڕۆژەدا  لەو  بەاڵم  بوون،  �ەکتری  دوژمنی  پیێشتر  هێرۆدس  و 

دۆست.

بڕیاری لەخاچدانی عیسا
١3 پی�التۆس کاه�نانی بااڵ و پیێشەوا�ان و گەلی بانگکرد و ١4 پیێیی گوتن: »ئەم 

من�ش  ئەوەتا  هانبدات.  �اخ�بوون  بۆ  خەڵک  �ەکێک  وەک  الم  هێنا�ە  پی�اوەتان 
سکااڵی  لەوەی  نەب�نی  پی�اوەدا  لەم  تاوانێکم  ه�چ  و  کۆڵ��ەوە  لێم  لەبەردەمتان 
لێدەکەن. ١5 نە هێرۆدس�ش، چونکە بۆ الی ئێمەی ناردووەتەوە. هەروەک دەب�نن، 
تەمبێیی  ئەوە  ١٦ لەبەر  بێت.  مردن  سزای  شا�انی  کە  نەکردووە  وای  شتێکی  ه�چ 
دەکەم و ئازادی دەکەم.« ⌞ ١7 ناچار بوو لە هەموو جەژنێکدا کەسێک�ان بۆ ئازاد 

بکات.⌞
١٩ ئەوەی  بکە!«  ئازاد  بۆ  باراباسمان  ببە!  »ئەمە  کرد،  هاوار�ان  تێکڕا  ١٨ بەاڵم 

لەبەر ڕاپەڕ�نێک کە لە شاردا ڕوو�دابوو و لەبەر کوشتن فڕێدرابووە بەند�خانەوە.
٢١ بەاڵم  بکات.  ئازاد  ع�سا  دە�و�ست  کردن،  بانگی  د�سان  ٢٠ پی�التۆس 

هاوار�ان دەکرد: »لە خاچی بدە! لە خاچی بدە!«
٢٢ بۆ جاری سێ�ەم پیێیی گوتن: »بۆ؟ ئەمە چ خراپە�ەکی کردووە؟ من تاوانێکی 

تێدا ناب�نم کە سزا�ەکەی مردن بێت. لەبەر ئەوە تەمبێیی دەکەم و ئازادی دەکەم.«
٢3 بەاڵم ئەوان پیێداگر�ی�ان کرد و بە دەنگی بەرز داوا�ان دەکرد لە خاچ بدرێت، 

جا بەمە قسەکە�ان سەرکەوت. ٢4 پی�التۆس�ش بڕ�اری دا داواکار�ی�ەکە�ان جێبەجێ 
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بکرێت. ٢5 ئەوەی لەبەر ڕاپەڕ�ن و کوشتن فڕێدرابووە ز�ندانەوە ئازادی کرد، ئەوەی 
داوا�ان کرد، ع�ساشی دا�ە دەست خواستی ئەوان.

لە ڕێگای لەخاچدان
٢٦ کاتێک برد�ان، ش�مۆنی کورێن��انa گرت کە لە کێڵگە دەهاتەوە، خاچەکە�ان 

ڕادەبەدەر  لە  ٢7 خەڵکێکی  بەدوای ع�ساوە هەڵ�بگرێت.  تاکو  خستە سەر شانی 
٢٨ ع�سا  دەگر�ان .  و  دەکرد  ش�ن�ان  ژنێک  چەند  هەروەها  کەوتبوون،  دوای  زۆر 
و  خۆتان  بۆ  مەگر�یێن،  من  بۆ  ئۆرشەل�م  »کچانی  فەرمووی:  دانەوە،  لێ  ئاوڕی 
منداڵەکانتان بگر�یێن. ٢٩ ئەوەتا ڕۆژانێک دێت، تێ�دا دەڵێن، خۆزگە دەخوازرێت 
بە نەزۆک و بەو سکانەی منداڵ�ان نەبووە و بەو مەمکانەی ش�ر�ان نەداوە. 3٠ ئەو 

کاتە

  »]بە چ�اکان دەڵێن، ”بەسەرماندا بڕووخێن!“
b]“!بە گردەکان�ش دەڵێن، ”دامان�ۆشن   

3١ ئەگەر ئەم شتانە بە داری سەوز بکەن، ئەی کە وشک بێت، چی دەبێت؟«

لەخاچدان
3٢ دوو تاوانباری د�کەش�ان هێنا تاکو لەگەڵ ئەودا بکوژرێن. 33 کاتێک گە�شتنە 

دا،  خاچ�ان  لە  تاوانبارەکان  لەگەڵ  لەوێ  ناودەبردرا،  کاسەسەر  بە  شوێنەی  ئەو 
فەرمووی:  34 ع�ساش  چەپیی.  لەالی  د�کەش  ئەوەی  و  ڕاستی  لەالی  �ەکێک 
»باوکە، لێ�ان خۆشبە، چونکە نازانن چی دەکەن.« ئ�نجا بە ت�روپشک جلەکان�ان 

دابەش کرد.
دەکرد  پیێ  گاڵتە�ان  ڕابەرەکان  دەکرد،  سە�ر�ان  ڕاوەستابوون  35 خەڵکەکە 

خودا�ە،  مەس�حی  ئەمە  ئەگەر  کرد،  ڕزگار  د�کەی  »خەڵکی  دە�انگوت:  و 
هەڵبژێردراوی خودا�ە، با خۆی ڕزگار بکات!«

و  پیێدەدا  سرکە�ان  دەکرد،  پیێ  گاڵتە�ان  و  الی  دەهاتنە  3٦ سەربازان�ش 

37 دە�انگوت: »ئەگەر تۆ پاشای جولەکە�ت، خۆت ڕزگار بکە!«

3٨ تەختە�ەک�ش لەژوور سەر�ی�ەوە داکوترابوو کە لەسەری نووسرابوو،

»ئەمە پاشای جولەکە�ە.«

3٩ �ەکێک لە تاوانبارە هەڵواسراوەکان، کفری لە دژی دەکرد و دە�گوت: »ئا�ا تۆ 

مەس�ح ن�ت؟ دەی خۆت و ئێمەش ڕزگار بکە.«
ناترسی،  خودا  »لە  کرد:  سەرزەنشتی  و  دا�ەوە  وەاڵمی  د�کە  ئەوی  4٠ بەاڵم 

a ٢٦ شارێکی �ۆنانی بوو کە دەکەوێتە ناو واڵتی ل�ب�ای ئەمڕۆ.  

b 3٠ هۆشەع ١٠ :٨   
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ج�اتی  لە  دادپەروەرانە�ە،  ئێمە  4١ سزای  دراوە؟  بەسەردا  سزات  هەمان  تۆش  کە 
کردارەکانمان وەر�دەگر�ن، بەاڵم ئەم پی�اوە ه�چ هەڵە�ەکی نەکردووە.«

ناو  دێی�تە  پاشا  وەک  کاتێک  بێت  لە�اد  منت  »ع�سا  گوتی:  4٢ ئ�نجا 

شانش�نەکەتەوە.«
43 پیێیی فەرموو: »ڕاست�ت پیێ دەڵێم: ئەمڕۆ لەگەڵ من لە بەهەشتدا دەب�ت.«

مردنی عیسا
44 نز�کی کاتژمێر دوازدەa، هەتا کاتژمێر سێb تار�کی باڵی بەسەر هەموو زەو�دا 

دوو  بە  بوو  و  بوو  شەق  پەرستگاش  پەردەی  بوو.  تار�ک  ڕۆژ  45 چونکە  کێشا، 
پارچەوە. 4٦ ع�سا بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد: »باوکە، ڕۆحی خۆم بە دەستی 

تۆ دەس�ێرم.« ئەمەی فەرموو و گ�انی س�ارد.
گوتی:  و  کرد  خودای  ستا�شی  ڕوو�دا،  کە  ب�نی  شتانەی  ئەم  47 سەرپەلەکە 

د�مەنە  ئەم  بۆ  خەڵکەی  ئەو  4٨ هەموو  بوو.«  بێتاوان  کەسە  ئەم  »بەڕاستی 
دەگەڕانەوە.  سنگکوتانەوە  بە  ڕوو�دا،  کە  ب�نی  ئەوە�ان  کاتێک  کۆببوونەوە، 
4٩ بەاڵم هەموو ناس�اوەکانی و ئەو ژنانەی لە جەل�لەوە دوای کەوتبوون، لە دوور 

ڕاوەستابوون و تەماشای ئەم شتانە�ان دەکرد.

ناش�نی عیسا
و  چاک  کابرا�ەکی  بوو،  �وسف  ناوی  ئەنجومەن  ئەندامێکی  بوو  5٠ ئەوە 

ڕاستودروست بوو، 5١ لە ئەنجومەن و کردارەکە�ان ڕازی نەبوو. خەڵکی ڕامە بوو 
کە شارێکی �ەهود�ا�ە، چاوەڕوانی شانش�نی خودا بوو. 5٢ ئەم چووە الی پی�التۆس 
و داوای تەرمەکەی ع�سای کرد. 53 دا�گرت و بە کەتان پیێچا�ەوە، لە گۆڕێکی 
خۆ  ڕۆژە  54 ئەو  دانەنرابوو.  تێدا  کەسی  هەرگ�ز  کە  دا�نا  هەڵکەنراو  تاشەبەرد  لە 

ئامادەکردن بوو، ئەوەندەی نەمابوو بۆ ڕۆژی شەممە.
55 ئەو ژنانەی لە جەل�لەوە لەگەڵ ع�سا هاتبوون، دوای �وسف کەوتن، گۆڕەکە 

و تەرمەکە�ان ب�نی چۆن دانرا. 5٦ ئ�نجا گەڕانەوە و بۆنوبەرام�ان ئامادە کرد، بەاڵم 
لە ڕۆژی شەممە بەگوێرەی ڕاس�اردەکەc پشوو�ان دا.

زیندووبوونەوەی عیسای مەسیح

ئامادە�ان ٢4 بۆنوبەرامەی  ئەو  ژنەکان  زوو،  بە�انی   ،dهەفتەدا ڕۆژی  �ەکەم   لە  ١

کردبوو هێنا�ان و هاتنە سەر گۆڕەکە. ٢ ب�ن��ان بەردەکە لەسەر گۆڕەکە گلۆر 

a 44 �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  

b 44 �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  

c 5٦ مەبەست لە تەوراتی موسا�ە، بڕوانە دەرچوون ٢٠ :٨ -١١.   

d ١ ڕۆژی �ەکشەممە.  



لۆقا ١٩47٢4

کراوەتەوە. 3 چوونە ژوورەوە، بەاڵم تەرمەکەی ع�سای خاوەن شکۆ�ان نەدۆز�ی�ەوە. 
لەتەن�شت�ان  بر�سکەدارەوە  جلی  بە  پی�او  دوو  لەپڕ  بوون،  سەرسام  لەمە  4 هێشتا 

پیێ�ان  پی�اوەکان  زەوی،  و سەر�ان خستە سەر  برد  و کڕنۆش�ان  5 ترسان  ڕاوەستان. 
ن��ە،  لێرە  ٦ ئەو  دەگەڕێن؟  ز�ندووەکەدا  بەدوای  مردووان  لەنێو  »بۆچی  گوتن: 
بەڵکو هەستا�ەوە! ب�هێننەوە ب�رتان کە هێشتا لە جەل�ل بوو چۆن قسەی بۆ کردن، 
خاچ  لە  گوناهبار،  خەڵکی  دەست  بدرێتە  دەبێت  مرۆڤ  ”کوڕی  7 فەرمووی: 

بدرێت و لە ڕۆژی سێ�ەم هەستێتەوە.“« ٨ ئ�نجا قسەکان�ان هاتەوە �اد.
قوتاب��ەکە  �ازدە  بە  شتانە�ان  ئەم  هەموو  هەواڵی  هاتنەوە،  گۆڕەکە  لە  ٩ کاتێک 

و هەموو ئەوانی د�کە دا. ١٠ مر�ەمی مەجدەلی و �وەنا و مر�ەمی دا�کی �اقوب 
١١ قسەکە�ان  نێردراوان گوت.  بە  ئەم شتانە�ان  بوون،  لەگەڵ�ان  ئەوانی د�کەی  و 
لەالی ئەوان وەک وڕێنە بوو، باوەڕ�ان پیێ نەکردن. ١٢ بەاڵم پەترۆس هەستا و بەرەو 
گۆڕەکە ڕا�کرد. کە دانەو�ی�ەوە، ب�نی کەتانەکە بە تەنها دانراوە، ئ�نجا ڕۆ�شت و 

سەرسام بوو لەوەی ڕوو�دابوو.

دووان لە قوتابیپیەکان عیسا دەبینن
١3 هەر لەو ڕۆژەدا دووان لەوان دەچوونە گوندێک بە ناوی ئەمواس کە شەست 

ت�رهاوێژa لە ئۆرشەل�م دوور بوو. ١4 لەگەڵ �ەکتری باسی هەموو ئەو شتانە�ان دەکرد 
کە ڕوو�دابوو. ١5 کاتێک قسە و گفتوگۆ�ان دەکرد، ع�سا خۆی لێ�ان نز�ک بووەوە 

و لەگەڵ�ان دەڕۆ�شت، ١٦ بەاڵم چاو�ان لە ناس�نی بەسترا.
١7 پیێیی فەرموون: »ئەوە بەڕێوە باسی چی دەکەن؟«

وەاڵمی  بوو  کل�ۆپاس  ناوی  ١٨ �ەکێک�ان  ڕاوەستان.  خەمناکەوە  ڕووێکی  بە 
دا�ەوە: »ئا�ا تەنها تۆ لە ئۆرشەل�م نامۆ�ت و ئاگات لەو شتانە ن��ە کە لەم ڕۆژانەدا 

تێ�دا ڕوو�داوە؟«
١٩ پیێیی فەرموون: »چی ڕوو�داوە؟«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »باسی ع�سای ناس�رە�یی، کە پیێغەمبەرێکی توانادار بوو لە قسە 
و کرداردا، لەالی خودا و هەموو گەل، ٢٠ چۆن کاه�نانی بااڵ و فەرمانڕەواکانمان 
دا�انە دەست سزای مردن و لە خاچ�ان دا. ٢١ بەاڵم ئێمە ه�وادار بوو�ن کە ئەمە 
سێ�ەم  ئەمڕۆ  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ   .bدەکڕێتەوە ئ�سرائ�ل  کە  بێت  ئەو کەسە 
بە�انی  کرد�ن،  سەرسام�ان  ژنانمان  لە  هەندێک  ٢٢ کەچی  ڕوو�داوە.  ئەمە  ڕۆژە 
فر�شتەمان  گوت�ان،  هاتنەوە  نەب�ن�بوو،  ٢3 تەرمەکە�ان  و  بوون  لەسەر گۆڕەکە  زوو 
ب�ن�وە دەڵێن ئەو ز�ندووە. ٢4 هەندێک لە ئێمە چوونە سەر گۆڕەکە و ب�ن��ان وا�ە، 

وەک ژنەکان گوت�ان، بەاڵم ئەو�ان نەب�ن�بوو.«
٢5 ئەو�ش پیێیی فەرموون: »ئەی گێل و دڵخاوەکان لە باوەڕکردن بە هەموو ئەوەی 

a ١3 نز�کەی ١١ ک�لۆمەتر.  

b ٢١ مەبەست لە ڕزگار�یی ئ�سرائ�لە لەژێر دەسەاڵتی ڕۆمانی.  



١٩4٨لۆقا ٢4

پیێغەمبەران باس�ان کردووە! ٢٦ نەدەبووا�ە مەس�ح ئەم شتانە بچێژێت و بچێتە ناو 
شتانەی  ئەو  ڕوونکردنەوەی  بە  کرد  دەستی   ٢7 ئەوسا  خۆی؟«  شکۆمەند�ی�ەکەی 
دەربارەی خۆی بوو لە هەموو نووسراوە پی�رۆزەکاندا، هەر لە تەوراتی موساوە هەتا 

هەموو پەڕتووکەکانی پیێغەمبەران.
٢٨ کاتێک نز�کی ئەو گوندە بوون کە بۆی دەچوون، ع�سا وای ن�شان دا کە 

»لەالمان  گوت�ان:  و  پاڕانەوە  لێیی  زۆر  ٢٩ ئەوان�ش  دەچێت.  دوورتر  شوێنێکی  بۆ 
بمێنەرەوە، چونکە وا ئێوارە�ە و ڕۆژ لە ئاوابوونە.« جا چووە ژوورەوە تاکو لەگەڵ�ان 

بمێنێتەوە.
کرد،  خودای  سوپاسی  هەڵگرت،  نانێکی  دان�شتبوو،  لەگەڵ�ان  3٠ کاتێک 

پاشان لەتی کرد و پیێ�دان. 3١ ئ�نجا چاو�ان کرا�ەوە و ناس�انەوە، ئ�تر لەبەرچاو�ان 
نەما. 3٢ بە �ەکتر�ان گوت: »ئەرێ کاتێک لە ڕێگا قسەی بۆ دەکرد�ن و نووسراوە 

پی�رۆزەکانی بۆمان ڕوون دەکردەوە، دڵمان لە ناخماندا گڕی نەگرتبوو؟«
و  قوتاب��ەکە  �ازدە  ب�ن��ان  ئۆرشەل�م،  هاتنەوە  و  هەستان  دەستبەجێ  33 ئ�نجا 

ئەوانەی لەگەڵ�اندان کۆبوونەتەوە و 34 دەڵێن: »بە ڕاستی مەس�حی خاوەن شکۆ 
کە  کرد  شتانە�ان  ئەو  باسی  35 ئەمان�ش  دەرکەوتووە.«  بۆ ش�مۆن  و  هەستاوەتەوە 
مەس�ح�ان  چۆن  نانلەتکردنەکەدا  کاتی  لە  هەروەها  هاتبوو،  بەسەر�ان  ڕێگا  لە 

ناس��ەوە.

عیسا بۆ نێردراوان دەردەکەوێ
3٦ کە باسی ئەمە�ان دەکرد، ع�سا خۆی لەناوەڕاست�ان ڕاوەستا و پیێیی فەرموون: 

»ساڵوتان لێ بێت.«
37 سام دا�گرتن و ترسان، وا�ان دەزانی خێو دەب�نن. 3٨ پیێیی فەرموون: »بۆچی 

شێواون؟ بۆچی گومان دەکەوێتە دڵتان؟ 3٩ سە�ری دەست و پیێم بکەن. بڕوا بکەن، 
منم! دەستم لێ بدەن و بب�نن، چونکە خێو گۆشت و ئێسقانی ن��ە وەک دەب�نن 

من هەمە.«
و سەرسوڕماندا  4١ لە خۆشی  ن�شاندان.  پیێیی  و  فەرموو، دەست  ئەمەی  4٠ کە 

4٢ ئەوان�ش  هە�ە؟«  خواردنتان  »لێرە  فەرموون:  پیێیی  نەدەکرد،  باوەڕ�ان  هێشتا 
پارچە�ەک ماسی برژاو�ان دا�یێ. 43 وەر�گرت و لەبەرچاو�ان خواردی.

پیێو�ستە  پیێیی فەرموون: »ئەم قسانەم بۆ کردن کاتێک لەگەڵتان بووم:  44 ئ�نجا 

هەموو ئەوانەی لە تەوراتی موسا و پیێغەمبەران و زەبووردا دەربارەی من نووسراون 
بێنە دی.«

45 ئ�نجا مێشکی کردنەوە، تاکو نووسراوە پی�رۆزەکان تێبگەن. 4٦ پیێیی فەرموون: 

مردووان  لەنێو  سێ�ەم  ڕۆژی  لە  و  دەچێژێت  ئازار  مەس�ح  کە  نووسراوە،  »ئاوا 
هەڵدەستێتەوە، 47 بە ناوی ئەو�ش تۆبەکردن بۆ لێخۆشبوونی گوناه بۆ هەموو گەالن 
جاڕبدرێت، ئەمەش لە ئۆرشەل�مەوە دەست�ێدەکات. 4٨ ئێوە شا�ەتی ئەم شتانەن. 



لۆقا ١٩4٩٢4

4٩ وا من بەڵێنەکەی باوکمتان بۆ دەنێرم. بەاڵم لە شار بمێننەوە، هەتا لە ئاسمانەوە 

پڕ دەکرێن لە هێز.«

گەڕانەوەی عیسا بۆ ئاسمان
و  کردەوە  بەرز  دەستی  دەرەوە،  بردە  بێت عەن�ا  گوندی  بۆ  ئەوانی  5٠ ئ�نجا 

و  بووەوە  ج�ا  لێ�ان  دەکردن،  بەرەکەتداری  5١ کاتێک  کردن.  بەرەکەتداری 
گەورەوە  شاد�ی�ەکی  بە  و  برد  بۆ  کڕنۆش�ان  5٢ ئەوان�ش  ئاسمان.  بۆ  بەرزکرا�ەوە 

گەڕانەوە ئۆرشەل�م. 53 بەردەوام لە پەرستگا بوون و ستا�شی خودا�ان دەکرد.



١٩5٠�ۆحەنا ٢4



�ۆحەنا ١٩5١١

مزگێنی بە�پێپی نووسینی یۆحەنا
وشەی خودا

 لە سەرەتادا، وشەکەa هەبوو، وشەکە لەالی خودا بوو، وشەکە خۆی خودا بوو. ١ ١

ئەو  بێ  بەد�هاتووە،  بەو  3 هەموو شتێک  بوو.  لەالی خودا  لە سەرەتاوە  ٢ ئەو 

ژ�ان  سەرچاوەی  4 وشەکە  بەد�هاتوون.  کە  لەوانەی  نەهاتووە  بەدی  شتێک  ه�چ 
بوو، ژ�انەکەش ڕووناکی مرۆڤ بوو، 5 ڕووناک��ەکەش لە تار�ک�دا دەدرەوشێتەوە و 

.bتار�ک��ەکە بەسەر�دا زاڵ نەبووە
٦ مرۆڤێک هات کە خودا ناردبووی، ناوی �ەح�ا بوو. 7 ئەو بۆ شا�ەتی هات، 

باوەڕ  ئەوەوە  ڕێگەی  لە  ئەوەی هەمووان  بۆ  بدات،  ڕووناک��ەکە  بۆ  تاکو شا�ەتی 
بهێنن. ٨ ئەو ڕووناک��ەکە نەبوو، بەڵکو هات تاکو شا�ەتی بۆ ڕووناک��ەکە بدات.

٩ ئەو ڕووناک��ە ڕاستەق�نە�ەی کە بەسەر هەموو مرۆڤێکدا دەدرەوشێتەوە، دەهاتە 

ج�هان. ١٠ ئەو لە ج�هاندا بوو، ج�هان�ش بەو بەد�هات، کەچی ج�هان نە�ناسی. 
١١ ئەو بۆ الی گەلەکەی هات بەاڵم ئەوان پیێشواز�ی�ان لێ نەکرد. ١٢ لەگەڵ ئەوەشدا 

هەموو ئەوانەی پیێشواز�ی�ان لێکرد، ئەوانەی باوەڕ�ان بە ناوی هێنا، مافی پیێدان ببنە 
ڕۆڵەی خودا، ١3 ئەوانەی نە بە سروشت لەدا�ک بوون، نە بە خواستی مرۆڤ، نە 

.cبە و�ستی پی�او�ش، بەڵکو لە خوداوە لەدا�ک بوون
١4 وشەکەش بوو بە مرۆڤ و لەنێوانماندا ن�شتەجێ بوو. شکۆی ئەومان ب�نی، 

وەک شکۆی تاقانە�ەک لە باوکەوە، پڕ لە ن�عمەتd و ڕاستی.
دوای  ئەوەی  گوتم:  کە  ئەوە�ە  »ئەمە  کرد:  هاواری  و  دا  بۆ  شا�ەتی  ١5 �ەح�ا 

ئەوەوە  پڕ�یی  گەنج�نەی  ١٦ لە  بووە.«  من  پیێش  چونکە  کەوت،  پیێشم  دێت  من 
ڕێگەی  لە  تەورات  ١7 چونکە  وەرگرتووە،  ن�عمەتمان  لەدوای  ن�عمەت  هەموومان 
موساوە درا، بەاڵم ن�عمەت و ڕاستی لە ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە هات. ١٨ هەرگ�ز 
کەس خودای نەب�ن�وە جگە لە کوڕە تاقانەکەی خودا، ئەوەی لە باوەشی باوکدا�ە، 

ئەو خودای دەرخست.

شایەتیدانی یەحیا
 e١٩ ئەمەش شا�ەت��ەکەی �ەح�ا�ە، کاتێک ڕابەرانی جولەکەی ئۆرشەل�م کاه�ن

a ١ وشەکە: لە زمانی �ۆنانی پیێیی دەگوترێت لۆگۆس  کە واتا�ەکی فراوانی هە�ە، زۆرتر بە واتای دانا�یی خودا �ان پە�امی خودا دێت. بڕوانە ١ :١4 و ع�بران��ەکان ١١ :3 و 

زەبوورەکان 33 :٦ و پە�دابوون ١ :5  .  

b 5 وشە �ۆنان��ەکە دوو واتای هە�ە: )١( زاڵبوون؛ )٢( تێگە�شتن.  

c ١3 مەبەستی ئەوە�ە کە ڕۆحی خودا کار دەکاتە سەر گ�انی مرۆڤ و دە�کاتە بوونەوەرێکی نوێ، واتە دە�کاتە ڕۆڵەی خودا.  

d ١4 ن�عمەت: بەخششەکانی خودا بەبێ شا�ستەبوون، بە تا�بەتی لێخۆشبوونی گوناه و ژ�انی هەتاهەتا�یی.  

e ١٩ کاه�ن: پی�اوێکی ئا�ی�نی جولەکە�ە کە هەڵدەستێ بە ئەرکی قوربانی کردن لەناو پەرستگا و فێرکردنی خەڵک.  



١٩5٢�ۆحەنا ١

و  نا  پیێدا  دانی  ٢٠ ئەو  کێ�ت؟«  »تۆ  بکەن:  لێ  پرس�اری  الی  ناردە   aلێڤ��ان و 
نکۆڵی نەکرد، بەڵکو گوتی: »من مەس�حەکەb ن�م.«

٢١ ئ�نجا لێ�ان پرسی: »ئەی کێ�ت؟ ئەل�اسی؟«

گوتی: »نا، ئەو ن�م.«
»ئەی تۆ پیێغەمبەرەکەیc؟«

گوتی: »نەخێر.«
٢٢ لە کۆتا�ی�دا پیێ�ان گوت: »باشە تۆ کێ�ت؟ تاکو وەاڵمێک بدە�نەوە ئەوانەی 

کە ئێمە�ان ناردووە، دەربارەی خۆت چی دەڵێیی؟«
ئەو  »]من  گوتی:  و  دانەوە  وەاڵمی  پیێغەمبەر  ئ�شا�ای  وشەکانی  بە  ٢3 �ەح�ا 

»]d“.کەسەم کە لە چۆڵەوانی هاوار دەکات: ”ڕێگا بۆ هاتنی �ەزدان ئامادە بکەن
تۆ  »ئەگەر  پرسی:  ٢5 لێ�ان  نێردرابوون،  فەر�س��ەکانەوە  لە ال�ەن  ٢4 ئەوانەی 

مەس�حەکە ن�ت و ئەل�اس ن�ت و پیێغەمبەرەکەش ن�ت، ئ�تر بۆچی خەڵکی لە ئاو 
هەڵدەکێش�تe؟«

�ەکێک  بەاڵم  هەڵدەکێشم،  ئاو  لە  خەڵکی  »من  دانەوە:  وەاڵمی  ٢٦ �ەح�اش 

لەنێوانتان ڕاوەستاوە کە نا�ناسن، ٢7 ئەو لەدوای من دێت، من شا�انی ئەوە ن�م کە 
قە�تانی پیێاڵوەکانی بکەمەوە.«

٢٨ ئەمانە لە بێت عەن�اf ڕوو�دا، لەوبەری ڕووباری ئوردونەوە، لەو شوێنەی �ەح�ا 

خەڵکی لە ئاو هەڵدەکێشا.

بەرخی قوربانی خودا
٢٩ بۆ بە�انی کاتێک �ەح�ا ب�نی ع�سا بەرەو ڕووی دێت، گوتی: »ئەوەتا بەرخی 

پی�اوێک  باسم کرد،  ئەوە�ە کە  3٠ ئەمە  ئەوەی گوناهی ج�هان الدەبات!  خودا، 
دوای من دێت کە پیێشم کەوتووە، چونکە پیێش من بووە. 3١ من�ش نەمدەناسی، 

بەاڵم هاتووم خەڵکی لە ئاو هەڵبکێشم بۆ ئەوەی ئەو بۆ ئ�سرائ�ل دەربکەوێت.«
لە  کۆترێک  وەک  پی�رۆز  ڕۆحی  »ب�ن�م  گوتی:  و  دا  شا�ەتی  �ەح�ا  3٢ ئ�نجا 

ئەوەی  بەاڵم  نەمدەناسی،  33 من  ن�شتەوە.  لەسەری  و  دەهاتە خوارەوە  ئاسمانەوە 
پی�رۆز  پیێیی گوتم: ”ئەوەی دە�ب�ن�ت ڕۆحی  منی ناردووە خەڵک لەئاوهەڵکێشم، 

a ١٩ ت�رە�ەکی جولەکە بوون، ئەرکی خزمەتکردنی پەرستگا�ان لە ئەستۆ بوو.  

b ٢٠ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  

c ٢١ پیێغەمبەرەکە: ئەو پیێغەمبەرە�ە کە موسا باسی دەکات. واتە ع�سا. بڕوانە دواوتار ١٨ :١5 و �ۆحەنا ١ :45  .  

d ٢3 ئ�شا�ا 4٠ :3.   

e ٢5 �ۆنانی: با��یزۆ ، بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه، وەک )بسم�لکردن(.  

f ٢٨ ئەم )بێت عەن�ا(�ە لە ڕۆژهەاڵتی ئوردون بوو، ج�اوازە لەوەی نز�کی ئۆرشەل�م.  
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 “.aهەڵدەکێشێت پی�رۆزتان  ڕۆحی  لە  ئەو  دەن�شێتەوە،  لەسەری  و  خوارەوە  دێتە 
34 خۆم ب�ن�م و شا�ەت�م دا کە ئەمە کوڕی خودا�ە.«

قوتابیپیە یەکەمینەکان
3٦ کاتێک  بوو.  ڕاوەستا  خۆی  قوتابی  دوو  لەگەڵ  �ەح�ا  د�سان  بە�انی  35 بۆ 

ع�سای لە کاتی ڕۆ�شتندا ب�نی، گوتی: »ئەوەتا بەرخی خودا!«
37 کاتێک دوو قوتاب��ەکە گوێی�ان لەوە بوو، دوای ع�سا کەوتن. 3٨ ع�سا ئاوڕی 

دا�ەوە و ب�نی بەدوا�دا دێن، لێیی پرس�ن: »چ�تان دەوێت؟«
پیێ�ان گوت: »ڕابی، لەکوێ دەمێن�تەوە؟« ڕابی واتە مامۆستا.

3٩ پیێیی فەرموون: »وەرن، تەماشا بکەن.«

لەگەڵی  ڕۆژەش  ئەو  دەما�ەوە،  لەکوێ  ب�ن��ان  و  ڕۆ�شتن  ئەوان�ش  ئەوە  لەبەر 
مانەوە، نز�کەی کاتژمێر چواریb پاش ن�وەڕۆ بوو.

لە  گوێی�ان  کە  دووانەی  لەو  بوو  �ەکێک  پەترۆس،  ش�مۆن  برای  4٠ ئەندراوسی 

برای  ش�مۆنی  چوو  ئەندراوس  جار  4١ �ەکەم  کەوتن.  ع�سا  دوای  و  بوو  �ەح�ا 
دۆز�ی�ەوە و پیێیی گوت: »مەس�حمانc دۆز�ی�ەوە.« واتە دەست ن�شانکراو. 4٢ ئ�نجا 

ش�مۆنی هێنا�ە الی ع�سا.
 dع�ساش تەماشای کرد و فەرمووی: »تۆ ش�مۆنی کوڕی �ۆنای، بەاڵم بە کێفاس

ناو دەبردرێی�ت.« کێفاس واتە پەترۆس.
فەرموو:  پیێیی  دۆز�ی�ەوە،  ف�ل��ۆسی  جەل�ل،  بچێتە  و�ستی  ع�سا  بە�انی  43 بۆ 

»دوام بکەوە.«
پەترۆس.  و  ئەندراوس  شارەکەی  بوو،  بێت سە�دا  خەڵکی  44 ف�ل��ۆس 

و  تەورات  لە  موسا  کە  »ئەوەی  گوت:  پیێیی  دۆز�ی�ەوە،  ناتانئ�لی  45 ف�ل��ۆس�ش 

کوڕی  ع�سای  دۆز�مانەوە،  نووس�وە  لەسەر�ان  پەڕتووکەکان�ان  لە  پیێغەمبەران�ش 
�وسفی خەڵکی ناس�رە�ە.«

4٦ ناتانئ�ل پیێیی گوت: »ئا�ا لە ناس�رە شتی چاک هەڵدەکەوێ؟«

ف�ل��ۆس پیێیی گوت: »وەرە و بب�نە.«
47 ع�سا ناتانئ�لی ب�نی بۆ الی دێت، دەربارەی فەرمووی: »ئەوە�ە ئ�سرائ�ل�یی 

ڕەسەن، کە ه�چ فێڵێکی تێدا ن��ە!«
4٨ ناتانئ�ل پیێیی گوت: »چۆن دەمناس�ت؟«

دار  لەژێر  تۆم  بکات،  بانگت  ف�ل��ۆس  ئەوەی  »پیێش  دا�ەوە:  وەاڵمی  ع�سا 
هەنج�رەکەدا ب�نی.«

a 33 بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه بەهۆی ڕۆحی پی�رۆز.  

b 3٩ �ۆنانی: کاتژمێری دە، بە کاتی �ۆنانی.  

c 4١ �ۆنانی: مەسیا .  

d 4٢ وشە�ەکی ئارام��ە بە واتای بەرد، لە �ۆنان�ش �ەترۆس .  
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4٩ ناتانئ�ل وەاڵمی دا�ەوە: »ڕابی، تۆ کوڕی خودا�ت! پاشای ئ�سرائ�ل�ت!«

5٠ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »باوەڕت هێنا، چونکە پیێم گوت�ت لەژێر دار هەنج�رەکە 

پیێ  ڕاست�تان  »ڕاستی  فەرموو:  پیێیی  5١ ئ�نجا  دەب�ن�ت!«  ب�نی؟ شتی گەورەتر  تۆم 
 aمرۆڤ کوڕی  لەسەر  خوداش  فر�شتەی  و  کراوەتەوە  ئاسمان  دەب�نن  دەڵێم، 

»b.سەردەکەون و دادەبەزن

یەکەم �ەرجووی عیسا

 لە ڕۆژی سێ�ەم لە قانای جەل�ل شا�ی�ەک هەبوو، دا�کی ع�ساش لەوێ بوو. ٢ ١

شەراب  3 کاتێک  بانگهێشتکرابوون.  شا�ی�ەکە  بۆ  قوتاب��ەکان�شی  و  ٢ ع�سا 

نەما، دا�کی بە ع�سای گوت: »شەراب�ان ن��ە!«
4 ع�ساش پیێیی فەرموو: »ژنەکە، چ�ت لە من دەوێ؟ هێشتا کاتی من نەهاتووە!«

5 ئ�نجا دا�کی بە خزمەتکارانی گوت: »هەرچ��ەکتان پیێ دەڵێ، ب�کەن.«

پاککردنەوە  بۆ  جولەکەکان  کە  جۆرەی  لەو  بەرد�ن،  کوپەی  ٦ شەش 

ل�تر�ان  ب�ست  و  سەد  هەتا  هەشتا  هەر�ەکەی  دانرابوون،  لەوێ  بەکار�اندەهێنا، 
.cدەگرت

7 جا ع�سا پیێیی فەرموون: »کوپەکان پڕ بکەن لە ئاو.« ئەوان�ش کوپەکان�ان هەتا 

سەر پڕکرد.
٨ ئ�نجا پیێیی فەرموون: »ئێستا لێیی دەربهێنن و بۆ گەورەی شا�ی�ەکەی ببەن!«

ببووە  کە  کرد  ئاوەی  ئەو  تامی  شا�ی�ەکە  گەورەی  ٩ کاتێک  برد�ان.  ئەوان�ش 
شەراب، سەرچاوەکەی نەدەزانی، بەاڵم خزمەتکاران دە�انزانی، ئەوانەی ئاوەکە�ان 
»هەموو  گوت:  ١٠ پیێیی  و  بانگکرد  زاوای  شا�ی�ەکە  گەورەی  ئەوسا  دەرهێنابوو. 
کەس �ەکەم جار شەرابە چاکەکە دادەنێن، کاتێک مەست بوون، ئ�نجا خراپەکە. 

بەاڵم تۆ هەتا ئێستا شەرابە چاکەکەت هێشتووەتەوە!«
کە  بوو  ن�شانەی  �ەکەم�ن  کردی،  جەل�ل  قانای  لە  ع�سا   dپەرجووەی ١١ ئەو 

بەهۆ�ەوە شکۆی خۆی دەرخست، قوتاب��ەکان�شی باوەڕ�ان پیێیی هێنا.
کەفەرناحوم  شاری  بەرەو  قوتاب��ەکانی  و  براکانی  و  دا�کی  لەگەڵ  ١٢ دواتر 

دابەز�ن، چەند ڕۆژێک لەوێ مانەوە.

�اکسازی حەوشەکانی �ەرس�گا
ئۆرشەل�م.  بۆ  چوو  ع�سا  بووەوە،  نز�ک  جولەکەکان   eپەسخەی جەژنی  ١3 کە 

پارەگۆڕەوان�ش  ب�نی،  کۆتری  و  مەڕ  و  گا  فرۆش�ارانی  پەرستگا  ١4 لە حەوشەکانی 

a 5١ کوڕی مرۆڤ: مەس�ح بەم نازناوە خۆی دەناسێنێت. بڕوانە دان�ال 7 :١3 -١4.   

b 5١ بڕوانە پە�دابوون ٢٨ :١٢  .  

c ٦ �ۆنانی: دوو �ان سێ مێترێتێس، �ەکە�ەکی پیێوانە�ە.  

d ١١ پەرجوو: موعج�زە.  

e ١3 جەژنێکی جولەکە�ە، �ادی ڕزگاربوونی گەلی ئ�سرائ�لە لە م�سر، بە ڕابەرا�ەتی موسا. نز�کەی ١4٠٠ ساڵ پ. ز.  
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حەوشەکانی  لە  هەمووانی  و  دروستکرد  گور�س  لە  ١5 قامچ��ەکی  دان�شتبوون. 
و  کردەوە  پەرشوباڵو  پارەگۆڕەوانی  پارەی  پیێکەوە.  گا  و  مەڕ  دەرکرد،  پەرستگا 
لێرە  شتانە  »ئەم  فەرموو:  کۆترفرۆشانی  بە  ١٦ ئ�نجا  کرد،  سەرەوژێر  مێزەکانی 
هەڵگرن! ماڵی باوکم مەکەنە بازاڕ!« ١7 جا قوتاب��ەکانی هاتەوە ب�ر�ان کە نووسراوە: 

a].دڵگەرمی بۆ ماڵەکەت دەمسووتێنێت[
تاکو  دەدە�ت  ن�شان  پەرجووێکمان  »چ  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ١٨ جولەکەکان 

دەسەاڵتی ئەنجامدانی هەموو ئەم کارانەت بسەلمێنێ؟«
ڕۆژ  سێ  بە  بڕووخێنن،  پەرستگا�ە  »ئەم  دانەوە:  وەاڵمی  ١٩ ع�ساش 

هەڵ�دەستێنمەوە.«
٢٠ ئ�نجا جولەکەکان گوت�ان: »ئەم پەرستگا�ە بە چل و شەش ساڵ بن�اد نراوە، 

خۆی  لەشی  پەرستگای  باسی  ئەو  ٢١ بەاڵم  هەڵ�دەستێن�تەوە؟«  ڕۆژ  سێ  بە  تۆ 
دەکرد. ٢٢ لەبەر ئەوە کاتێک لەناو مردووان هەستا�ەوە، قوتاب��ەکانی هاتەوە ب�ر�ان 
کە ئەمەی گوتبوو، ئ�نجا باوەڕ�ان هێنا بە نووسراوە پی�رۆزەکەb و بەو قسە�ەی ع�سا 

فەرمووی.
٢3 کاتێک ع�سا لە جەژنی پەسخە لە ئۆرشەل�م بوو، زۆر کەس باوەڕ�ان بە ناوی 

لەالی خۆ�ەوە  ٢4 بەاڵم ع�سا  دە�کرد.  ب�نی کە   cپەرجووانە�ان ئەو  هێنا، چونکە 
متمانەی پیێ نەکردن، چونکە هەموو خەڵکی دەناسی. ٢5 ئەو پیێو�ستی بە کەس 
نەبوو دەربارەی مرۆڤ شا�ەتی بۆ بدات، چونکە خۆی دە�زانی دڵی مرۆڤ چی 

تێدا�ە.

لەدایکبوون لە ڕۆح

لە 3 بوو  �ەکێک  ن�قۆد�مۆس،  ناوی  بە  هەبوو  فەر�س��ەکان  لە   پی�اوێک  ١

دەزان�ن  »ڕابی،  گوت:  پیێیی  و  ع�سا  الی  هاتە  شەو  ٢ بە  جولەکە.  ڕابەرانی 
ناتوانێت ئەو پەرجووانە  تۆ مامۆستا�ەکی لەالی خوداوە هاتوو�ت، چونکە کەس 

بکات کە تۆ دە�کە�ت، ئەگەر خودای لەگەڵ نەبێت.«
پیێ دەڵێم، ئەگەر �ەکێک لەدا�ک  3 ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ڕاستی ڕاست�ت 

نەبێتەوەd، ناتوانێت شانش�نی خودا بب�نێت.«
لەدا�ک بێت؟  پی�ر بێت چۆن دەتوانێت  پیێیی گوت: »مرۆڤ کە  4 ن�قۆد�مۆس 

خۆ د�سان ناتوانێت بچێتەوە سکی دا�کی و لەدا�ک بێتەوە!«
و  ئاو  لە  �ەکێک  ئەگەر  دەڵێم،  پیێ  ڕاست�ت  »ڕاستی  دا�ەوە:  وەاڵمی  5 ع�سا 

٦ ئەوەی  خودا.  شانش�نی  ناو  بچێتە  ناتوانێت  نەبێت،  لەدا�ک  پی�رۆز  ڕۆحی  لە 

a ١7 زەبوورەکان ٦٩ :٩   

b ٢٢ مەبەست لە تەورات و زەبوور و وتەی پیێغەمبەرانە.  

c ٢3 �ۆنانی: ن�شانە. لەالی �ۆحەنا پەرجووەکانی )موعج�زەکانی( مەس�ح ن�شانە بوون بۆ تێگە�شتن لە پە�امی مەس�ح. بڕوانە �ۆحەنا ٢٠ :3٠.    

d 3 ئەم وشە�ەی �ۆنانی دوو واتای هە�ە: )١( لە سەرەوە وەک ئا�ەتی 3١؛ )٢( د�سان، بۆ لە دا�ک بوونەوە بەکاردێت.  
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ڕۆحە.  بووە  لەدا�ک  ڕۆحی خودا  لە  ئەوەش  بووە جەستە�ە،  لەدا�ک  لە جەستە 
ب�ەوێت  کوێ  بۆ  ٨ با  ببنەوە.“  لەدا�ک  ”دەبێ  گوتی:  پیێم  کە  مەبە  7 سەرسام 

هەڵدەکات و گوێت لە دەنگەکەی دەبێت، بەاڵم نازان�ت لەکوێوە دێت و بۆ کوێ 
دەچێت. هەرکەسێک�ش لە ڕۆحی پی�رۆز لەدا�ک بووە ئاوا�ە.«

٩ ن�قۆد�مۆس گوتی: »چۆن دەکرێ ئەمانە ڕووبدەن؟«

نازان�ت؟  ئەمانەش  و  ئ�سرائ�لی  مامۆستا�ەکی  »تۆ  دا�ەوە:  وەاڵمی  ١٠ ع�سا 

١١ ڕاستی ڕاست�ت پیێ دەڵێم: ئەوەی دە�زان�ن دە�ڵێ�ن و ئەوەی دە�ب�ن�ن شا�ەتی 

بۆ دەدە�ن، ئێوەش شا�ەت�مان قبوڵ ناکەن. ١٢ باسی شتە زەم�ن��ەکانم بۆتان کرد 
و باوەڕ ناکەن، ئ�تر چۆن باوەڕ دەکەن ئەگەر باسی شتە ئاسمان��ەکانتان بۆ بکەم؟ 
١3 کەس سەرنەکەوتووە بۆ ئاسمان جگە لەوەی لە ئاسمان هاتووەتە خوارەوە، کە 

ئەو�ش کوڕی مرۆڤە. ١4 هەروەک موسا لە چۆڵەوانی مارەکەیa بەرزکردەوە، ئاواش 
دەبێ کوڕی مرۆڤ بەرز بکرێتەوە، ١5 تاکو هەرکەسێک باوەڕی پیێ بهێنێت ژ�انی 

هەتاهەتا�یی هەبێت.«
تاقانەکەی  تەنانەت کوڕە  ئەوەندە ج�هانی خۆشو�ست،  ئەوەی خودا  ١٦ لەبەر 

ژ�انی  بەڵکو  نەچێت،  لەناو  بهێنێت  پیێ  باوەڕی  هەرکەسێک  تاکو  بەختکرد، 
هەتاهەتا�یی هەبێت، ١7 چونکە خودا کوڕەکەی نەناردە ج�هان تاکو ج�هان حوکم 
بهێنێت  پیێ  باوەڕی  ١٨ ئەوەی  ببێت.  ڕزگاری  بەوەوە  ج�هان  تاکو  بەڵکو  بدات، 
باوەڕی  چونکە  دراوە،  حوکم  ئەوا  ناهێنێت  باوەڕ  ئەوەی  بەاڵم  نادرێت،  حوکم 
ڕووناک��ەکە  حوکمەکە�ە:  ١٩ ئەمەش  نەهێناوە.  خودا  تاقانەکەی  کوڕە  ناوی  بە 
خۆشو�ست،  تار�ک��ەکە�ان  ڕووناک��ەکە  ج�اتی  لە  خەڵک  بەاڵم  ج�هان  هاتە 
لە  ڕقی  ئەوەی هەرکەسێک خراپە بکات  ٢٠ لەبەر  بوو.  چونکە کردەوە�ان خراپ 
ڕووناک��ەکە�ە و نا�ەتە الی ڕووناک��ەکە، نەوەک کردەوەکانی ئاشکرابێت. ٢١ بەاڵم 
ئەوەی بەگوێرەی ڕاستی دەڕوات، دێتە الی ڕووناک��ەکە، تاکو دەربکەوێت کە 

کردەوەکانی لە خوداوە�ە.

عیسا و شایەتی یەحیا
٢٢ دوای ئەمانە ع�سا و قوتاب��ەکانی هاتنە خاکی �ەهود�ا، لەوێ لەگەڵ�ان ما�ەوە 

و خەڵکی لە ئاو هەڵکێشا. ٢3 �ەح�اش لە ئە�نونیb نز�ک شاری سال�م خەڵکی 
لە ئاو هەڵدەکێشا، چونکە لەوێ ئاو زۆر بوو، ئ�تر دەهاتن و لە ئاو هەڵدەکێشران، 
پاککردنەوە  دەربارەی  ٢5 لەوێ  ز�ندانەوە.  نەخرابووە  �ەح�ا  هێشتا  ٢4 چونکە 

گفتوگۆ�ەک کەوتە نێوان قوتاب��ەکانی �ەح�ا و جولەکە�ەک. ٢٦ قوتاب��ەکانی هاتنە 
الی �ەح�ا و پیێ�ان گوت: »ڕابیc، ئەوەی لەوبەری ڕووباری ئوردون لەگەڵ تۆ بوو، 

a ١4 بڕوانە سەرژمێری ٢١ :٨ -٩.   

b ٢3 �ۆنانی: ئەینون : کانی نون.  

c ٢٦ ع�بری: مامۆستا.  
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ئەوەی شا�ەت�ت بۆی دا، ئەوەتا خەڵک لە ئاو هەڵدەکێشێت و هەموو خەڵک دێنە 
الی.«

٢7 �ەح�ا وەاڵمی دا�ەوە: »کەس ناتوانێت شتێک وەربگرێت ئەگەر لە ئاسمانەوە 

پیێیی نەدرابێت. ٢٨ ئێوە خۆتان شا�ەت�م بۆ دەدەن کە گوتم: ”من مەس�ح ن�م، بەاڵم 
پیێش ئەو نێردراوم.“ ٢٩ بووک بۆ زاوا�ە، هاوڕێیی زاواش کە خزمەتی زاوا دەکات و 
زۆر  دەبێ،  زاوا  دەنگی  لە  گوێیی  کاتێک  دەکات،  هاتنەکەی  دەنگی  چاوەڕێیی 
ز�اد  ئەو  3٠ پیێو�ستە  هاتە دی.  ئێستا  و  بە من  درا  ئەم خۆش��ە  دەبێت.  دڵخۆش 

بکات و من�ش کەم.«
ئەوە  زەو�ی�ە  لە  ئەوەی  بەاڵم  هەمووانە.  سەرووی  لە  دێت  سەرەوە  لە  3١ ئەوەی 

زەم�ن��ە و وەکو کەسێکی زەم�نی دەدوێت. ئەوەی لە ئاسمانەوە دێت لە سەرووی 
کەس  بەاڵم  ب�ستوو�ەتی،  و  ب�ن�و�ەتی  کە  دەدات  ئەوە  3٢ شا�ەتی  و  هەمووانە 
شا�ەت��ەکەی وەرناگرێت. 33 ئەوەی شا�ەت��ەکەی وەردەگرێت، مۆری دەکات کە 
خودا ڕاستە، 34 چونکە ئەوەی خودا ناردوو�ەتی بە پە�امی خودا دەدوێت، لەبەر 
ئەوەی خودا بێ سنوور ڕۆحی پی�رۆز دەبەخشێت. 35 باوکی ئاسمانی کوڕی خۆی 
خۆشدەوێت و هەموو شتێکی داوەتە دەستی. 3٦ ئەوەی باوەڕ بە کوڕەکە بهێنێت 
ژ�انی هەتاهەتا�یی هە�ە. بەاڵم ئەوەی گوێڕا�ەڵی کوڕەکە ن��ە ژ�ان ناب�نێت، بەڵکو 

تووڕە�یی خودای لەسەر دەمێنێت.

ژنێکی سامیری

 فەر�س��ەکان ب�ست�ان کە ع�سا لە �ەح�ا ز�اتر قوتابی دروستکردووە و لە ئاو 4 ١

بەڵکو  هەڵنەدەکێشا،  ئاو  لە  خەڵکی  خۆی  ع�سا  ٢ هەرچەندە  هەڵکێشاوە، 
گەڕا�ەوە  و  بەجێهێشت  �ەهود�ای   aزانی ئەمەی  ع�سا  3 کاتێک  قوتاب��ەکانی. 

جەل�ل.
شارۆچکە�ەکی  گە�شتە  5 ئ�تر  تێب�ەڕێت.  سام�رەدا  ناوچەی  بە  دەبووا�ە  4 جا 

�وسفی  دابوو�ە  �اقوب  زەو�ی�ەی  پارچە  ئەو  نز�ک  بوو،  سوخار  ناوی  کە  سام�رە 
کوڕی. ٦ ب�ری �اقوب�ش لەوێ بوو. جا لەبەر ئەوەی کە ع�سا لە گەشتەکە ماندوو 

بوو، لەالی ب�رەکە دان�شت، نز�کەی کاتژمێر دوازدەb بوو.
فەرموو:  پیێیی  ع�سا  ببات،  ئاو  ئەوەی  بۆ  هات  سام�رە�یی  ژنێکی  7 کاتێک 

»هەندێک ئاوم بدەرێ.« ٨ لەو کاتەدا قوتاب��ەکانی چووبوونە ناو شار تاکو خواردن 
بکڕن.

پیێیی گوت: »تۆ جولەکە�ت و من�ش ژنێکی سام�رە�ی�م،  ٩ جا ژنە سام�رە�ی�ەکە 

چۆن داوای ئاوم لێ دەکە�ت؟« چونکە جولەکەکان تێکەڵی سام�رە�ی�ەکان نابن.
١٠ ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەگەر بەخش�نی خودات بزان�ا�ە و هەروەها ئەوەش 

a 3 لە زمانی �ۆنانی ڕێکخستنی وشەکان ج�اوازە، بەاڵم بۆ ئاسانی لە تێگە�شتنی بەم شێوە�ە دانراوە.  

b ٦ �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  
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کێ�ە کە پیێت دەڵێت ”ئاوم بدەرێ،“ ئەوسا تۆ داوات لێ دەکرد و ئەو�ش ئاوی 
ژ�انی پیێدەدا�ت.«

١١ ژنەکە پیێیی گوت: »بەاڵم گەورەم، دۆلکەت پیێ ن��ە و ب�رەکەش قووڵە. ئ�تر 

تۆ ئاوی ژ�انت لەکوێ بوو؟ ١٢ خۆ لە �اقوبی باوکمان گەورەتر ن�ت کە ب�رەکەی 
پیێداو�ن، خۆی و کوڕەکانی و مااڵتەکان�شی لێ�ان خواردووەتەوە؟«

١3 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »هەرکەسێک لەم ئاوە بخواتەوە جارێکی د�کە ت�نووی 

ت�نووی  هەرگ�ز  دە�دەمێ،  من  کە  بخواتەوە  ئاوە  لەو  ئەوەی  ١4 بەاڵم  دەبێتەوە. 
هەڵدەقوڵێت،  و  کان�اوێک  دەبێتە  تێ�دا  دە�دەمێ  من  ئاوەی  ئەو  بەڵکو  نابێت، 

ژ�انی هەتاهەتا�یی دەبەخشێ.«
١5 ژنەکەش پیێیی گوت: »گەورەم، ئەو ئاوەم بدەرێ تاکو ت�نوو نەبم و نە�ەمەوە 

ئێرە بۆ ئاوکێشان.«
١٦ ع�سا پیێیی فەرموو: »بڕۆ، مێردەکەت بانگ بکە و وەرەوە ئێرە.«

١7 ژنەکە وەاڵمی دا�ەوە: »مێردم ن��ە.«

ع�ساش پیێیی فەرموو: »ڕاست دەکە�ت کە دەڵێیی مێردم ن��ە. ١٨ لە ڕاست�دا پیێنج 
مێردت هەبوو، ئێستاش ئەوەی هەتە مێردت ن��ە. ئەمەشت بە ڕاستی گوت.«

١٩ ژنەکە پیێیی گوت: »گەورەم، وای دەب�نم کە تۆ پیێغەمبەر ب�ت. ٢٠ باوباپی�رانمان 

کە  شوێنە�ە  ئەو   aئۆرشەل�م دەڵێن  ئێوە  بەاڵم  پەرستووە،  خودا�ان  شاخەدا  لەم 
پیێو�ستە پەرستنی لێ بکرێت.«

باوک  ئێوە  دێت  کاتێک  بکە،  پیێ  باوەڕم  »خانم،  فەرموو:  پیێیی  ٢١ ع�سا 

دەپەرستن، بەاڵم نە لەسەر ئەم شاخە و نە لە ئۆرشەل�م. ٢٢ ئەوەی ئێوە دە�ی�ەرستن 
نا�ناسن، بەاڵم ئەوەی ئێمە دە�ی�ەرست�ن دە�ناس�ن، چونکە ڕزگاری لە جولەکەوە�ە. 
٢3 بەاڵم کاتێک دێت ئەو�ش کە ئێستا�ە خواپەرستە ڕاستەق�نەکان بە ڕۆحی پی�رۆز 

دەکات.  ئەم جۆرە خواپەرستانە  داوای  باوک  دەپەرستن، چونکە  باوک  ڕاستی  و 
٢4 خودا ڕۆحە و پیێو�ستە ئەوانەی دە�ی�ەرستن بە ڕۆحی پی�رۆز و ڕاستی ب��ەرستن.«

٢5 ژنەکە پیێیی گوت: »دەزانم مەس�ا دێت، کە پیێیی دەگوترێ مەس�ح، کە ئەو 

هات هەموو شتێکمان پیێ ڕادەگە�ەنێت.«
٢٦ ع�ساش پیێیی فەرموو: »من ئەوم، ئەوەی قسەت لەگەڵ دەکات.«

قسە  ژنێک  لەگەڵ  کە  بوون  سەرسام  و  گە�شتن  قوتاب��ەکانی  کاتەدا  ٢7 لەو 

لەگەڵ  قسەی  »بۆچی  �ان  دەوێت؟«  »چ�ت  نە�گوت:  کەس  بەاڵم  دەکات. 
دەکە�ت؟«

گوت:  خەڵکی  بە  و  شار  ناو  چووە  بەجێهێشت،  گۆزەکەی  ژنەکە  ٢٨ ئ�نجا 

مەس�ح  دەبێ  فەرمووم!  پیێیی  کردووە  هەرچ��ەکم  کە  بب�نن  پی�اوە  ئەو  ٢٩ »وەرن 

نەبێت؟« 3٠ ئ�تر خەڵکەکە لە شار هاتنە دەرەوە و چوونە الی.
3١ لەو کاتەدا قوتاب��ەکان تکا�ان لێیی دەکرد: »ڕابی، شتێک بخۆ!«

a ٢٠ مەبەستی لە پەرستگا�ە کە لە ئۆرشەل�مە.  
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3٢ بەاڵم پیێیی فەرموون: »من خواردنێکم هە�ە دە�خۆم، کە ئێوە نا�زانن.«

33 لەبەر ئەوە قوتاب��ەکان بە �ەکتر�ان دەگوت: »کەس ه�چی بۆ هێناوە ب�خوات؟«

34 ع�ساش پیێیی فەرموون: »خواردنی من ئەوە�ە خواستی ئەوە ئەنجام بدەم کە 

کاتی  مانگ  ”پاش چوار  ناڵێن:  ئێوە  35 ئەی  بکەم.  تەواو  کارەکەی  و  ناردوومی 
دروێنە دێت“؟ ئەوەتا پیێتان دەڵێم: چاوتان هەڵبڕن و سە�ری کێڵگەکان بکەن وا 
زەرد هەڵگەڕاون بۆ دروێنە. 3٦ سەپان�ش کرێ وەردەگرێت و بۆ ژ�انی هەتاهەتا�یی 
پیێکەوە دڵشاد بن. 37 لەبەر ئەوە ئەو  بەرهەم کۆدەکاتەوە، تاکو تۆوچێن و سەپان 
پەندە ڕاستە کە دەڵێت: ”�ەکێک تۆو دەکات و �ەکێکی د�کە دروێنە دەکات.“ 
3٨ من ئێوەم بۆ دروێنە�ەک ناردووە کە پیێوەی ماندوو نەبوون. کەسانی د�کە پیێوەی 

ماندوو بوون و ئێوە بەرهەمی ماندووبوون�ان دەخۆن.«
ئەو  قسەی  لەبەر  هێنا،  ع�سا  بە  باوەڕ�ان  شارە  ئەو  سام�رە�ی�ەکانی  لە  3٩ زۆر 

ژنەی کە شا�ەتی دەدا: »هەرچ��ەکم کردووە پیێیی فەرمووم.« 4٠ لەبەر ئەوە کاتێک 
سام�رە�ی�ەکان هاتنە الی ع�سا، تکا�ان لێکرد لەال�ان بمێنێتەوە، ئەو�ش دوو ڕۆژ 

لەوێ ما�ەوە. 4١ ژمارە�ەکی زۆر ز�اتر�ش بەهۆی قسەکان��ەوە باوەڕ�ان هێنا.
4٢ بە ژنەکە�ان دەگوت: »چ�تر بەهۆی قسەی تۆوە ن��ە کە ئێمە باوەڕ دەهێن�ن، 

چونکە خۆمان ب�ستمان و دەزان�ن کە ئەم پی�اوە بەڕاستی ڕزگارکەری ج�هانە!«

عیسا کوڕی کاربەدەس�پێک چاک دەکاتەوە
44 چونکە  جەل�ل،  بۆ  چوو  و  بەجێهێشت  ئەوێیی  ع�سا  ڕۆژە  دوو  ئەو  43 پاش 

خۆی فەرمووبووی کە پیێغەمبەر لە شاری خۆی ڕێزی لێ ناگ�رێت. 45 لەبەر ئەوە 
کاتێک هاتە جەل�ل، جەل�ل��ەکان پیێشواز�ی�ان لێیی کرد، چونکە ئەوان�ش بۆ جەژن 

هاتبوون و هەموو ئەو شتانە�ان ب�ن�بوو کە لە جەژنداa لە ئۆرشەل�م کردبووی.
ئاوی  لەوێ  کە  جەل�ل  ناوچەی  لە  قانا  شارۆچکەی  هاتەوە  د�سان  4٦ ع�سا 

کوڕەکەی  کە  هەبوو  پاشا  کاربەدەستێکی  شارۆچکە�ەدا  لەو  شەراب.  کردبووە 
هاتووەتە  �ەهود�اوە  لە  ع�سا  ب�ستی  کە  47 کاتێک  بوو.  نەخۆش  کەفەرناحوم  لە 
جەل�ل، چووە الی و لێیی پاڕا�ەوە کە بێت بۆ ئەوەی کوڕەکەی چاک بکاتەوە کە 

لە سەرەمەرگدا بوو.
پیێیی فەرموو: »ئەگەر ئێوە پەرجوو و کاری سەرسوڕهێنەر نەب�نن  4٨ ئ�نجا ع�سا 

هەرگ�ز باوەڕ ناهێنن.«
بمرێت،  کوڕەکەم  ئەوەی  پیێش  »گەورەم،  گوت:  پیێیی  4٩ کاربەدەستەکەش 

وەرە.«
قسە�ە  بەو  باوەڕی  پی�اوەکە  دەژ�یێت.«  کوڕەکەت  »بڕۆ!  فەرموو:  پیێیی  5٠ ع�سا 

پیێیی فەرموو و ڕۆ�شت. 5١ کە بە ڕێگاوە بوو، کۆ�لەکانی تووشی  کرد کە ع�سا 
بوون و هەواڵ�ان پیێدا کە کوڕەکەی ز�ندووە. 5٢ جا سەبارەت بەو کاتژمێرەی تێ�دا 

a 45 مەبەست لە جەژنی پەسخە�ە، جولەکەکانی هەموو ج�هان بۆ بەشدار بوون لەو جەژنە دەهاتنە ئۆرشەل�م. هەروەها �ۆحەنا ٢ :٢3  .  
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پاش   aەکی� کاتژمێر  »دوێنێ  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  لێکردن،  پرس�اری  ببووەوە  چاکتر 
ن�وەڕۆ تا�ەکە بەر�دا.«

53 باوکەکە زانی کە ڕێک ئەو کاتە بووە کە ع�سا پیێیی فەرمووبوو: »کوڕەکەت 

دەژ�یێت.« ئەوسا خۆی و خاووخێزانی هەموو باوەڕ�ان هێنا.
54 ئەمەش دووەم پەرجوو بوو کە ع�سا کردی، دوای ئەوەی لە �ەهود�اوە هاتە 

جەل�ل.

چاککردنەوەی نەخۆشێک لەالی حەوزی بێت حەسدا

٢ لە 5 ئۆرشەل�م.  بۆ  لە کاتی جەژنێکی جولەکەدا، ع�سا چوو  ماوە�ەک   پاش  ١

دەگوت  پیێ�ان  ع�بری  بە  هەبوو  حەوزێک  مەڕ  دەروازەی  لەالی  ئۆرشەل�م 
بە  پیێنج ڕێڕەوی سەر داپۆشراو هەبوو کە هەردوو ال�ان  بە دەور�دا  بێت حەسدا، 
شەل  و  کوێر  و  نەخۆش  ڕاکشابوون،  زۆر  خەڵکێکی  3 لەوێ  گ�رابوون.  کۆڵەکە 
و گۆج، ⌞چاوەڕێیی جواڵنی ئاوەکە بوون، 4 چونکە هەندێک جار فر�شتە�ەکی 
�ەزدان دادەبەزی بۆ ناو حەوزەکە و ئاوەکەی دەجواڵند، جا ئەوەی �ەکەم کەس 
دەچووە ناو حەوزەکەوە، هەر نەخۆش��ەکی هەبووا�ە چاک دەبووەوە.⌞ 5 کابرا�ەک 
لەوێ بوو کە سی و هەشت ساڵ نەخۆش بوو. ٦ کاتێک ع�سا ئەم کابرا�ەی ب�نی 

پاڵکەوتووە و زانی ماوە�ەکی زۆرە وا�ە، پیێیی فەرموو: »دەتەوێ چاکب�تەوە؟«
ن��ە  ئاوەکە دەجوڵێت، کەسم  دا�ەوە: »گەورەم، کاتێک  7 نەخۆشەکە وەاڵمی 

د�کە  �ەکێکی  بڕۆم،  دەدەم  هەوڵ  کاتێک�ش  هەروەها  حەوزەکەوە.  ناو  بمخاتە 
پیێش من دەچێتە ناوی.«

٨ ع�ساش پیێیی فەرموو: »هەستە! نوێنەکەت هەڵگرە و بڕۆ!« ٩ دەستبەجێ کابرا 

چاک بووەوە، نوێنەکەی هەڵگرت و ڕۆ�شت.
ئەو ڕۆژەش شەممە بوو، ١٠ لەبەر ئەوە ڕابەرانی جولەکە بە کابرای چاکبووەوە�ان 

گوت: »شەممە�ە و دروست ن��ە نوێنەکەت هەڵگر�ت.«
”نوێنەکەت  فەرمووم:  پیێیی  چاک�کردمەوە  »ئەوەی  دانەوە:  وەاڵمی  ١١ کابرا 

هەڵگرە و بڕۆ.“«
١٢ لێ�ان پرسی: »ئەو پی�اوە کێ�ە کە پیێیی گوتی: ”هەڵ�بگرە و بڕۆ“؟«

١3 بەاڵم کابرای چاک بووەوە نە�دەزانی کێ�ە، چونکە ع�سا لەناو ئەو خەڵکەی 

لەوێ بوون بە نهێنی دوورکەوتەوە.
١4 دوای ئەوە ع�سا ئەوی لە پەرستگا ب�ن��ەوە و پیێیی فەرموو: »ئەوەتا چاکبوو�تەوە. 

ڕابەرانی  بە  و  چوو  ١5 کابراش  بەسەربێت.«  خراپترت  نەوەک  مەکە،  گوناه  ئ�تر 
جولەکەی گوت کە ع�سا بووە چاک�کردووەتەوە.

a 5٢ �ۆنانی: کاتژمێری حەوت.  
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دەسەاڵتی مەسیح
ڕابەرانی  دەکرد،  شەممەدا  ڕۆژی  لە  کارانەی  ئەم  ع�سا  کە  ئەوەی  ١٦ لەبەر 

بەرامبەردا فەرمووی:  لە  جولەکە دەست�ان کرد بە چەوساندنەوەی. ١7 بەاڵم ع�سا 
»هەتا ئێستا باوکم کار دەکات، من�ش کار دەکەم.« ١٨ لەبەر ئەم هۆ�ە جولەکەکان 
ز�اتر هەوڵ�ان دەدا ب�کوژن، چونکە تەنها شەممەی نەدەشکاندa، بەڵکو دە�گوت 

کە خودا باوک�ەتی، خۆی لەگەڵ خودا �ەکسان دەکرد.
١٩ لەبەر ئەوە ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: کوڕەکە ناتوانێت 

لە خۆ�ەوە ه�چ شتێک بکات ئەوە نەبێت کە دە�ب�نێت باوک دە�کات، چونکە 
هەرچی باوک دە�کات، کوڕەکەش دە�کات. ٢٠ باوک کوڕی خۆی خۆشدەوێت 
پی�شان  مەزنتری  لەمانەش  کاری  دە�کات،  کە  دەدات  پی�شان  ئەوەی  هەموو  و 
دەدات، تاکو سەرسام بن. ٢١ وەک چۆن باوک مردووان هەڵدەستێنێتەوە و ز�ندوو 
دەکاتەوە، کوڕەکەش ئەوەی ب�ەوێت ز�ندووی دەکاتەوە. ٢٢ هەروەها باوک کەس 
٢3 تاکو هەموو  داوەتە دەست کوڕەکە،  بەڵکو هەموو حوکمدانی  نادات،  حوکم 
ڕێزی کوڕەکە بگرن وەک چۆن ڕێزی باوک دەگرن. ئەوەی ڕێزی کوڕەکە نەگرێ، 

ڕێزی باوک�ش ناگرێ کە ناردوو�ەتی.

لە مردنەوە بەرەو ژیان
٢4 »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی گوێ لە وشەکەم بگرێت و باوەڕ بهێنێت 

مردنەوە  لە  بەڵکو  نادرێت،  و حوکم  دەبێت  هەتاهەتا�یی  ژ�انی  ناردوومی  بەوەی 
پیێ دەڵێم: کاتێک دێت کە ئێستا�ە،  بۆ ژ�ان گواستراوەتەوە. ٢5 ڕاستی ڕاست�تان 
دەبنەوە،  ز�ندوو  گوێگران�ش  دەب�ستن،  خودا  کوڕی  دەنگی  مردووان  کاتێک 
٢٦ چونکە وەک باوک ژ�انی لە خۆ�دا هە�ە، بە کوڕەکەشی داوە ژ�انی لە خۆ�دا 

هەبێت.b ٢7 دەسەاڵتی حوکمدان�شی داوەتێ، چونکە ئەو کوڕی مرۆڤە.
گۆڕدان  لەناو  ئەوانەی  هەموو  دێت  کاتێک  چونکە  مەبن،  سەرسام  ٢٨ »لەمە 

دەنگی دەب�ستن و ٢٩ دێنە دەرەوە، ئەوانەی کرداری چاک�ان کردووە هەڵدەستنەوە 
ئەوەی  بۆ  هەڵدەستنەوە  ئەوانەی کرداری خراپی�ان کردووە  بەاڵم  بژ�ن،  ئەوەی  بۆ 
دەدەم،  حوکم  دەب�ستم  وەک  بکەم.  ه�چ  ناتوانم  خۆمەوە  3٠ لە  بدرێن.  حوکم 
بەڵکو  ناکەم،  خۆم  خواستی  داوای  چونکە  دادپەروەرانە�ە،  حوکمدانەکەشم 

خواستی ئەوەی ناردوومی.

شایەتی باوک بۆ کوڕی خۆی
3١ »ئەگەر خۆم شا�ەتی بۆ خۆم بدەم شا�ەت��ەکەم ڕاست ن��ە. 3٢ �ەکێکی د�کە 

شا�ەت�م بۆ دەدات، من�ش دەزانم ئەو شا�ەت��ەی بۆ منی دەدات ڕاستە.

a ١٨ �ەکێک لە ڕاس�اردە گرنگەکانی جولەکە ئەوە�ە کە لە ڕۆژی شەممە کردنی هەموو کارێک قەدەغە�ە.  

b ٢٦ ژ�انی لە خۆ�دا هە�ە: خۆی سەرچاوەی ژ�انی خۆ�ەتی.  
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شا�ەتی  34 من  دا.  ڕاستی  بۆ  شا�ەتی  ئەو�ش  �ەح�ا،  ناردە الی  33 »نێردراوتان 

مرۆڤ وەرناگرم، ئەمانەش دەڵێم تاکو ئێوە ڕزگاربن. 35 ئەو چرا�ەکی هەڵگ�رساو و 
بر�سکەدار بوو، دەتانو�ست ماوە�ەک بە ڕووناک��ەکەی دڵخۆش بن.

کارانەی  ئەو  چونکە  گرنگترە،  �ەح�ا  لەوەی  هە�ە  شا�ەت��ەکم  من  3٦ »بەاڵم 

باوکم پیێ�داوم تەواوی بکەم، ئەم کارانە خۆ�ان شا�ەت�م بۆ دەدەن کە باوکم منی 
ناردووە. 37 باوک�شم کە ناردوومی، خۆی شا�ەت�م بۆ دەدات. ئێوە هەرگ�ز دەنگ�تان 
نەب�ستووە و ڕواڵەت�تان نەب�ن�وە، 3٨ فەرما�شتەکەشی لە دڵی ئێوەدا نامێنێتەوە، چونکە 
ئەوەی ئەو ناردوو�ەتی ئێوە باوەڕی پیێ ناکەن. 3٩ نووسراوە پی�رۆزەکانa دەپشکنن، 
بۆ  نووسراوانەش شا�ەت�م  ئەم  تێدا�ە.  ئێوە  بۆ  ژ�انی هەتاهەتا�یی  دەزانن  وا  چونکە 

دەدەن، 4٠ بەاڵم ناتانەوێ بێنە الم تاکو ژ�انتان هەبێت.
4١ »من شکۆ لە خەڵک وەرناگرم. 4٢ بەاڵم ئێوەم ناسی کە خۆشەو�ستی خوداتان 

ئەگەر  بەاڵم  ناکەن،  لێ  پیێشواز�م  هاتووم،  باوکمەوە  ناوی  43 بە  ن��ە.  دڵدا  لە 
باوەڕ  دەتوانن  44 چۆن  لێدەکەن.  پیێشوازی  بێت،  ناوی خۆ�ەوە  بە  د�کە  �ەکێکی 
بهێنن ئەگەر شکۆمەندی لە �ەکتری وەربگرن و داوای ئەو شکۆمەند�ی�ە نەکەن کە 

لە تاکە خوداوە�ە؟
45 »وا مەزانن من لەالی باوک سکااڵتان لێ دەکەم. �ەکێک هە�ە سکااڵتان لێ 

بە موسا بکردا�ە،  باوەڕتان  4٦ ئەگەر  پیێ�ەتی.  ئەوەی ه�واتان  بکات، کە موسا�ە، 
باوەڕتان بە من�ش دەکرد، چونکە لەبارەی منەوە نووس�و�ەتی. 47 ئەگەر باوەڕ�ش بە 

نووسراوی ئەو نەکەن، چۆن باوەڕ بە وتەکانی من دەکەن؟«

تێرکردنی �پێنج هەزار کەس

دەر�اچەی ٦ کە  جەل�ل،  دەر�اچەی  ئەوبەری  بۆ  چوو  ع�سا  ئەمە   دوای  ١

تەبەر�ی�ە�ە، ٢ ئاپۆرە�ەک لە خەڵک دوای کەوتبوون، چونکە ئەو پەرجووانە�ان 
ب�ن�بوو کە لە نەخۆشەکاندا دە�کرد. 3 ئ�نجا ع�سا چووە سەر شاخ و لەوێ لەگەڵ 

قوتاب��ەکانی دان�شت. 4 جەژنی پەسخەی جولەکەش نز�ک بوو.
دەهاتنە  ب�نی  زۆری  ڕادەبەدەر  لە  و خەڵکێکی  هەڵبڕی  ع�سا چاوی  5 کاتێک 

٦ ئەمەی  بدە�ن؟«  نان  ئەمانە  و  بکڕ�ن  نان  »لەکوێ  فەرموو:  ف�ل��ۆسی  بە  الی، 
گوت بۆ ئەوەی تاقی بکاتەوە، چونکە خۆی دە�زانی دەبێت چی بکات.

7 ف�ل��ۆس وەاڵمی دا�ەوە: »با�یی دوو سەد د�نار�شb نان بەش�ان ناکات، ئەگەر 

هەر�ەکە�ان کەمێکی بەرکەوێت.«
پیێیی گوت:  ٨ �ەکێک لە قوتاب��ەکانی کە ئەندراوسی برای ش�مۆن پەترۆس بوو 

ئەم  بۆ  چ��ە  ئەوەندە  بەاڵم  پیێ�ە.  ماسی  دوو  و  جۆ  نانی  پیێنج  لێرە�ە  ٩ »کوڕێک 

هەمووە؟«

a 3٩ پە�مانی کۆن.  

b 7 �ەک د�نار کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  
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١٠ ع�سا فەرمووی: »خەڵکەکە دابن�شێنن.« ئەو شوێنە گ�ا�ەکی زۆری لێبوو، جا 

پی�اوەکان کە پیێنج هەزار دەبوون دان�شتن. ١١ ع�ساش نانەکانی وەرگرت و سوپاسی 
خودای کرد، پاشان بەپیێیی پیێو�ست دابەشی کرد بەسەر ئەوانەدا کە دان�شتبوون. 

بۆ ماس��ەکان�ش هەمان شتی کرد.
پەلکەنانەی  »ئەو  فەرموو:  قوتاب��ەکانی  بە  ع�سا  تێربوون،  هەمووان  ١٢ کاتێک 

و  کردەوە  کۆ�ان  ١3 ئەوان�ش  نەڕوات.«  بەف�ڕۆ  ه�چ  تاکو  بکەنەوە  ماوەتەوە کۆی 
دوازدە سەبەتە�ان پڕکرد لەو پەلکەنانەی ئەو پیێنج نانە جۆ�ەی لە نانخۆران مابووەوە.

»بە  گوت�ان:  کرد،  پەرجووێکی  چ  ع�سا  ب�ن��ان  خەڵکەکە  کە  ئەوە  ١4 لەبەر 

ڕاستی ئەمە پیێغەمبەرەکە�ەa کە بۆ ج�هان دێت.« ١5 ع�سا زانی ئەوان بە ن�ازن بێن 
و ب�گرن تاکو ب�کەنە پاشا، د�سان بە تەنها چووە سەر شاخ.

عیسا بەسەر ئاودا دەڕوات
خوارەوە،  چوونە  دەر�اچەکە  الی  بۆ  قوتاب��ەکانی  داهات  ئێوارە  ١٦ کاتێک 

١7 سواری بەلەمێک بوون و بە دەر�اچەدا بۆ کەفەرناحوم کەوتنەڕێ. تار�ک داهات 

١٩ کە  هەڵچوو.  دەر�اچە  و  هەڵ�کرد  ١٨ ڕەشەبا  ال�ان.  نەگە�شتە  هەر  ع�سا  و 
نز�کەی ب�ست و پیێنج تاکو سی ت�رهاوێژb سەوڵ�ان لێدابوو، ع�سا�ان ب�نی بەسەر 
ئاوەکەدا دەڕوات و لە بەلەمەکە نز�ک دەبێتەوە، جا ترسان. ٢٠ بەاڵم پیێیی فەرموون: 
دەستبەجێ  بکەن،  بەلەمەکەی  سواری  بوون  ڕازی  ٢١ کە  مەترسن!«  منم،  »ئەوە 

بەلەمەکە گە�شتە ئەو کەنارەی بۆی دەچوون.
٢٢ بۆ بە�انی، ئەو خەڵکەی لەوبەری دەر�اچەکە ڕاوەستابوون ب�ن��ان لە بەلەمێک 

بەڵکو  نەبوو،  بەلەم  سواری  قوتاب��ەکانی  لەگەڵ  ع�ساش  نەبوو،  لەوێ  ز�اتر 
تەبەر�ی�ەوە  شاری  لە  د�کە  بەلەمی  ٢3 ئ�نجا  بەڕێکەوتبوون.  تەنها  بە  قوتاب��ەکانی 
هاتنە نز�ک ئەو شوێنەی نانەکە�ان لێیی خوارد کە ع�سای خاوەن شکۆ سوپاسی 
خودای کرد. ٢4 کاتێک خەڵکەکە ب�ن��ان نە ع�سا لەوێی�ە و نە قوتاب��ەکانی، سواری 

بەلەمەکان بوون و چوونە کەفەرناحوم، بۆ ئەوەی بەدوای ع�سادا بگەڕێن.

منم نانی ژیان
گە�شت��ە  کەی  »ڕابی،  پرسی:  لێ�ان  دۆز�ی�انەوە،  دەر�اچەکە  لەوبەری  ٢5 کە 

ئێرە؟«
دەگەڕێن  بەدوامدا  ئێوە  دەڵێم:  پیێ  ڕاست�تان  »ڕاستی  دانەوە:  وەاڵمی  ٢٦ ع�سا 

نانەکەتان خوارد و  لە  ئەوەی  لەبەر  بەڵکو  ب�نی،  ن�شانەکانتان  ئەوەی  لەبەر  نەک 
تێر بوون. ٢7 بۆ خۆراکێک ئ�ش مەکەن کە لەناودەچێت، بەڵکو بۆ خۆراکێک کە 

a ١4 پیێغەمبەرەکە: ئەو پیێغەمبەرە�ە کە موسا باسی دەکات. واتە ع�سا. بڕوانە دواوتار ١٨ :١5، �ۆحەنا ١ :45  .  

b ١٩ دەکاتە نز�کەی پیێنج هەتا شەش ک�لۆمەتر.  
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ئەمە  چونکە  دەتانداتێ،  مرۆڤ  کوڕی  ئەوەی  دەمێنێتەوە،  هەتاهەتا�یی  ژ�انی  بۆ 
خودای باوک مۆری لێداوە.«

٢٨ لەبەر ئەوە لێ�ان پرسی: »چی بکە�ن تاکو کارەکانی خودا بکە�ن؟«

٢٩ ع�سا وەاڵمی دانەوە: »کاری خودا ئەمە�ە: باوەڕ بهێنن بەوەی ناردوو�ەتی.«

باوەڕت  و  ب�ب�ن�ن  تاکو  دەکە�ت  پەرجووێک  »چ  پرسی:  لێ�ان  3٠ ئەوان�ش 

وەک  خوارد،   aمەن�ان چۆڵەوانی  لە  3١ باوباپی�رانمان  دەکە�ت؟  چی  بکە�ن؟  پیێ 
»b].نووسراوە: ]لە ئاسمانەوە نانی دانێ تاکو ب�خۆن

3٢ ع�ساش پیێیی فەرموون: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: موسا نەبوو نانەکەی لە 

33 چونکە  دەداتێ،  ڕاست�تان  نانی  ئاسمانەوە  لە  باوکمە  بەڵکو  دانێ،  ئاسمانەوە 
نانی خودا ئەوە�ە کە لە ئاسمانەوە دابەز�وە و ژ�ان دەبەخشێتە ج�هان.«

34 لەبەر ئەوە پیێ�ان گوت: »گەورەم، هەموو کاتێک ئەو نانەمان بدەرێ.«

35 ع�ساش پیێیی فەرموون: »منم نانی ژ�ان. ئەوەی بێتە الم هەرگ�ز برسی نابێت، 

ئەوەش باوەڕم پیێ بهێنێت هەرگ�ز ت�نووی نابێت. 3٦ بەاڵم پیێم گوتن، منتان ب�ن�وە 
و باوەڕ�ش ناهێنن. 37 هەرکەسێک باوکم دە�داتە من دێتە الم، ئەوەش بێتە الم، 
ئەوەی خواستی خۆم  بۆ  نەک  دابەز�وم،  ئاسمانەوە  لە  3٨ من  دەر�ناکەم.  هەرگ�ز 
کە  ئەوە�ە  خواستی  3٩ ئەمەش  ناردوومی.  ئەوەی  خواستی  بەڵکو  بدەم،  ئەنجام 
منی ناردووە، ه�چ کەسێک لەوانە لەدەست نەدەم کە پیێیی داوم، بەڵکو لە ڕۆژی 
تەماشای  هەرکەسێک  ئەمە�ە:  باوکم  4٠ خواستی  دەکەمەوە.  ز�ندوو�ان  دوا�ی�دا 
کوڕەکە بکات و باوەڕی پیێ بهێنێت ژ�انی هەتاهەتا�یی دەبێت، من�ش لە ڕۆژی 

دوا�ی�دا ز�ندووی دەکەمەوە.«
4١ جولەکەش دەست�ان کرد بە بۆڵەبۆڵکردن، چونکە فەرمووی: »منم ئەو نانەی 

لە ئاسمانەوە دابەز�وە.« 4٢ گوت�ان: »ئەمە ع�سای کوڕی �وسف ن��ە، کە دا�ک و 
باوکی دەناس�ن؟ ئێستا چۆن دەڵێت ”لە ئاسمانەوە دابەز�وم“؟«

43 ع�ساش وەاڵمی دانەوە و پیێیی گوتن: »لەناو خۆتاندا بۆڵەبۆڵ مەکەن. 44 کەس 

ڕۆژی  لە  من�ش  ناردوومی،  ئەوەی  ڕا�نەکێشێت،  باوک  ئەگەر  الم  بێتە  ناتوانێت 
لە  ]هەموو  نووسراوە:  پیێغەمبەراندا  پەڕتووکی  45 لە  دەکەمەوە.  ز�ندووی  دوا�ی�دا 
خوداوە فێر دەبن.[c جا ئەوەی لە باوکەوە ب�ستبێتی و فێربووبێت دێتە الم. 4٦ کەس 
ب�ن�وە.  باوکی نەب�ن�وە جگە لەوەی لە خوداوە�ە، تەنها ئەوەی لە خوداوە�ە باوکی 
47 ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی باوەڕ بهێنێت ژ�انی هەتاهەتا�یی هە�ە. 4٨ منم 

نانی ژ�ان. 4٩ باوباپی�رانتان لە چۆڵەوان�دا مەن�ان خوارد و مردن. 5٠ بەاڵم ئەمە ئەو 
نانە�ە کە لە ئاسمانەوە دابەز�وە، تاکو ئەوەی لێیی بخوات نەمرێت. 5١ منم ئەو نانە 

a 3١ مەن: ئەو خۆراکە�ە کە خودا لە سەردەمی موسا لە ئاسمانەوە بۆ گەلی ئ�سرائ�لی باراند. بڕوانە دەرچوون ١٦ :4  .  

b 3١ دەرچوون ١٦ :4 و زەبوورەکان 7٨ :٢4 ،٢5 .   

c 45 ئ�شا�ا 54 :١3   



�ۆحەنا ١٩٦5٦

ز�ندووەی کە لە ئاسمانەوە دابەز�وە. ئەگەر �ەکێک لەم نانە بخوات بۆ هەتاهەتا�ە 
دەژ�یێت. ئەو نانەش کە بۆ ژ�انی ج�هان دە�بەخشم، جەستەمە.«

5٢ جولەکەکان لەناو خۆ�ان دەمەقاڵە�ان بوو و دە�انگوت: »ئەمە چۆن دەتوانێ 

جەستەی خۆ�مان بداتێ ب�خۆ�ن؟«
53 لەبەر ئەوە ع�سا پیێیی فەرموون: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەگەر جەستەی 

54 ئەوەی  نابێت.  ناختاندا  لە  ژ�ان  نەخۆنەوە،  خوێنی  و  نەخۆن  مرۆڤ  کوڕی 
ڕۆژی  لە  من�ش  هە�ە،  هەتاهەتا�یی  ژ�انی  بخواتەوە  خوێنم  و  بخوات  جەستەم 
دوا�ی�دا ز�ندووی دەکەمەوە، 55 چونکە جەستەم خۆراکی ڕاستەق�نە�ە و خوێن�شم 
منەوە  بە  بخواتەوە  خوێنم  و  بخوات  جەستەم  5٦ ئەوەی  ڕاستەق�نە.  خواردنەوەی 
بەو  من�ش  ناردوومی،  ز�ندوو  باوکی  57 وەک  بەوەوە.  من�ش  و  دەبێت  پە�وەست 
دەژ�یێت.  منەوە  بەهۆی  بخوات  من  جەستەی  لە  ئەوەی  ئاواش  ز�ندووم،  باوکە 
5٨ ئەمە ئەو نانە�ە کە لە ئاسمانەوە دابەز�وە، نەک وەکو ئەوەی باوباپی�ران خوارد�ان 

و مردن. ئەوەی لەم نانە بخوات هەتاهەتا�ە دەژ�یێت.« 5٩ ع�سا ئەمانەی لە کاتێکدا 
فەرموو کە لە کەن�شتی کەفەرناحومدا خەر�کی فێرکردنی خەڵک بوو.

زۆربەی قوتابیپیەکان گومان دەکەن
٦٠ کاتێک زۆرێک لە قوتاب��ەکان گوێی�ان لەو فەرما�شتەی ع�سا بوو، گوت�ان: 

»ئەم قسە�ە گرانە! کێ دەتوانێت وەر�بگرێت؟«
پیێیی  دەکەن،  بۆڵەبۆڵ  ئەمەوە  بەهۆی  قوتاب��ەکانی  زانی  دڵی خۆ�دا  لە  ٦١ ع�سا 

فەرموون: »ئا�ا ئەمە دەبێتە هۆی ساتمەکردنتان؟ ٦٢ ئەی ئەگەر بب�نن کوڕی مرۆڤ 
دەدات،  ژ�ان  پی�رۆز  ٦3 ڕۆحی  بوو؟!  لێیی  جار  �ەکەم  شوێنەی  ئەو  بۆ  بەرزبێتەوە 
٦4 بەاڵم  ژ�انن.  و  ڕۆح  گوتن  پیێم  قسانەی  ئەو  نا�ەت.  کەڵک  بە  بەاڵم جەستە 
باوەڕ  کە  دەناسی  ئەوانەی  سەرەتاوە  لە  هەر  ع�سا  ناهێنن.«  باوەڕ  هەندێکتان 
ناهێنن، هەروەها دە�زانی کێ بە گرتنی دەدات. ٦5 ئ�نجا فەرمووی: »لەبەر ئەوە 

پیێم گوتن، کەس ناتوانێ بێت بۆ الم، مەگەر باوک ڕێگەی پیێدابێت.«
لەگەڵی  ئ�تر  و  تێکرد  پشت�ان  قوتاب��ەکانی  لە  زۆرێک  بەوالوە  کاتە  ٦٦ لەو 

نەدەگەڕان.
٦7 لەبەر ئەوە ع�سا بە دوازدە قوتاب��ەکەی فەرموو: »ئەی ئێوە ناتانەوێ بڕۆن؟«

ژ�انی  پەترۆس وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم، بچ�نە الی کێ؟ وتەکانی  ٦٨ ش�مۆن 

پی�رۆزەکەی  تۆ  کە  زان�مان  و  هێنا  باوەڕمان  ٦٩ ئێمەش  تۆ�ە.  لەالی  هەتاهەتا�یی 
خودا�ت.«

�ەکێک  بەاڵم  دوازدەم هەڵنەبژاردووە؟  ئێوەی  »ئا�ا من  دانەوە:  7٠ ع�سا وەاڵمی 

چونکە  دەکرد،  ئەسخەر�وتی  ش�مۆنی  �ەهوزای  باسی  7١ ئەو  ئ�بل�سە!«  ئێوە  لە 
بە گرتنی  بەتەمابوو  بەاڵم  قوتاب��ەکە،  دوازدە  لە  بوو  �ەکێک  ئەوەی کە  سەرەڕای 

بدات.
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ڕقی جیهان لە عیسا

بگەڕێ، 7 �ەهود�ا  لە  نە�دەو�ست  و  دەگەڕا  جەل�لدا  بە  ع�سا  ئەمانە   دوای  ١

جەژنی  ٢ کاتێک  ب�کوژن.  دەدا  هەوڵ�ان  ئەوێ  جولەکەی  ڕابەرانی  چونکە 
بەجێبهێڵە  »ئێرە  گوت:  پیێ�ان  3 براکانی  بووەوە،  نز�ک  جولەکەش   aکەپرەش�نەی
تۆ  کە  بب�نن  کارەکانت  خۆشت  قوتاب��ەکانی  تاکو  �ەهود�ا،  ناوچەی  بۆ  بڕۆ  و 
دە�کە�ت، 4 ه�چ کەسێک بە نهێنی شتێک ناکات ئەگەر ب�ەوێت ئاشکرابێت. 
ئەگەر ئەم شتانە دەکە�ت، خۆت پی�شانی ج�هان بدە.« 5 براکانی وا�ان پیێ گوت، 

چونکە تەنانەت ئەوان�ش باوەڕ�ان پیێیی نەدەکرد.
ئێوە  کاتی  هەردەم  بەاڵم  نەهاتووە،  کاتم  »جارێ  فەرموون:  پیێیی  ٦ ع�ساش 

گونجاوە. 7 ج�هان ناتوانێت ڕقی لێتان بێتەوە، بەاڵم ڕقی لە من دەبێتەوە، چونکە 
ئەم  نا�ەمە  بڕۆنە جەژنەکە، من  ٨ ئێوە  لەسەر دەدەم کە کردەوەی خراپە.  شا�ەتی 

جەژنە، چونکە هێشتا کاتم تەواو نەبووە.« ٩ ئەمانەی فەرموو و لە جەل�ل ما�ەوە.
١٠ بەاڵم کە براکانی بۆ جەژنەکە چوون، ئەو�ش ڕۆ�شت، بەاڵم بە ئاشکرا نا، 

بەڵکو بە نهێنی. ١١ ڕابەرانی جولەکە لە جەژنەکەدا بەدوا�دا دەگەڕان و دە�انگوت: 
»ئەو لەکوێی�ە؟«

دە�انگوت:  بوو، هەندێک�ان  لەسەر  زۆری  ١٢ لەنێو خەڵکەکەدا چرپەچرپیێکی 

»پی�اوێکی چاکە.«
خەڵکی د�کەش دە�انگوت: »نەخێر، بەڵکو خەڵک گومڕا دەکات.« ١3 بەاڵم 

کەس لە ترسی جولەکەکان بە ئاشکرا باسی نەدەکرد.

بیروڕای جیاواز دەربارەی عیسا
دەستی  و  پەرستگا  ع�سا چووە حەوشەکانی  تێ�ەڕی،  ن�وەی جەژن  ١4 کاتێک 

کە  »ئەمە  پرس��ان:  و  بوون  سەرسام  ١5 جولەکەکان  خەڵکی.  فێرکردنی  بە  کرد 
فێرنەکراوەb چۆن ئەم هەموو زان�ار�ی�ەی هە�ە؟«

کە  ئەوە�ە  هی  بەڵکو  ن��ە،  خۆم  هی  »فێرکردنم  دانەوە:  وەاڵمی  ١٦ ع�سا 

ناردوومی. ١7 ئەگەر کەسێک ب�ەوێت خواستی خودا ئەنجام بدات، ئەوا دەزانێت 
لە خۆ�ەوە  ١٨ ئەوەی  دەکەم.  قسە  لە خۆمەوە  �ان  لە خوداوە�ە  فێرکردنەکانم  ئاخۆ 
بدوێت، داوای شکۆی خۆی دەکات، بەاڵم ئەوەی داوای شکۆی ئەوە بکات کە 
ناردوو�ەتی، ئەمە ڕاستگۆ�ە و فڕوفێڵی تێدا ن��ە. ١٩ ئا�ا موسا تەوراتی نەداونەتێ؟ 

بەاڵم کەس لە ئێوە بە قسەی تەورات ناکات. بۆچی هەوڵی کوشتنم دەدەن؟«
کوشتنت  هەوڵی  کێ  هە�ە!  پی�ست  »ڕۆحی  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  ٢٠ خەڵکەکە 

دەدات؟«
ڕۆژی  ٢٢ لە  بوون.  و هەمووتان سەرسام  فەرموون: »کارێکم کرد  پیێیی  ٢١ ع�سا 

a ٢ بڕوانە دواوتار ١٦ :١3   

b ١5 فێرنەکراو: واتە ئەو کەسەی کە لەسەر دەستی مامۆستا�انی تەورات نە�خوێندووە و زان�اری لەسەر تەورات ن��ە.  
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شەممەدا کوڕ خەتەنە دەکەن، چونکە دەڵێن کە موسا خەتەنەکردنی پیێ س�اردوون، 
هەرچەندە خەتەنەکردن لە موساوە نەبووە، بەڵکو لە باپی�رانەوە�ە. ٢3 ئەگەر کوڕ لە 
تووڕە  لە من  باشە  تەوراتی موسا نەشکێت،  تاکو  ڕۆژی شەممە خەتەنە بکرێت 
ڕواڵەت حوکم  ٢4 بە  مرۆڤێکم چاککردەوە؟  ڕۆژی شەممە سەراپای  لە  کە  دەبن 

مەدەن، بەڵکو حوکمێکی دادپەروەرانە بدەن.«
ئەوەی  ن��ە  »ئەمە  دە�انگوت:  ئۆرشەل�م  خەڵکی  لە  هەندێک  ئەوە  ٢5 لەبەر 

ئا�ا  ناڵێن.  پیێ  ه�چی  و  دەکات  قسە  ئاشکرا  بە  ٢٦ ئەوەتا  ب�کوژن؟  دە�انەوێت 
ئێمە  ٢7 بەاڵم  مەس�حەکە�ەa؟  ئەمە  کە  دەرکەوتووە  بۆ�ان  بەڕاستی  سەرۆکەکان 
خەڵکی  نازانێت  کەس  دێت،  مەس�ح  کاتێک  کوێی�ە.  خەڵکی  ئەمە  دەزان�ن 

کوێی�ە.«
بوو لەسەر فێرکردنی خەڵکی  بەردەوام  ٢٨ پاشان ع�سا لە حەوشەکانی پەرستگا 

و هاواری کرد: »بەڵێ، دەمناسن و دەزانن خەڵکی کوێم. لە خۆمەوە نەهاتووم، 
بەاڵم ئەوەی منی ناردووە ڕاستە. ئێوە نا�ناسن، ٢٩ بەاڵم من دە�ناسم، چونکە لەوم 

و ئەو�ش منی ناردووە.«
3٠ لەبەر ئەوە هەوڵ�ان دەدا ب�گرن، بەاڵم کەس دەستی بۆ درێژ نەکرد، چونکە 

پیێیی هێنا و گوت�ان: »ئا�ا  هێشتا کاتی نەهاتبوو. 3١ زۆر لە خەڵکەکەش باوەڕ�ان 
کاتێک مەس�ح دێت، پەرجووی ز�اتر دەکات لەوەی ئەمە کردوو�ەتی؟«

3٢ کاتێک فەر�س��ەکان گوێی�ان لێبوو کە خەڵکەکە لەبارەی ع�ساوە چرپەچرپ 

دەکەن، کاه�نانی بااڵ و فەر�س��ەکان خزمەتکار�ان نارد تاکو ب�گرن.
33 ع�سا فەرمووی: »ماوە�ەکی کەمم لەگەڵتان ماوە، ئ�نجا دەچمە الی ئەوەی 

ئەو  بۆ  بێن  ناتوانن  هەروەها  نامدۆزنەوە،  بەاڵم  دەگەڕێن  34 بەدوامدا  ناردوومی. 
شوێنەی من لێیی دەبم.«

کە  بڕوات  کوێ  بۆ  ن�ازە  بە  »ئەمە  گوت�ان:  خۆ�اندا  لەنێو  جولەکەکان  35 ئ�تر 

نا�دۆز�نەوە؟ ئا�ا بۆ الی پەراگەندەکانی نێو �ۆنان��ەکان دەڕوات، تاکو �ۆنان��ەکان 
و  نامدۆزنەوە“  بەاڵم  دەکەن  ”داوام  دە�کات:  چ��ە  قسە�ە  3٦ ئەم  بکات؟!  فێر 

”ناتوانن بێن بۆ ئەو شوێنەی من لێیی دەبم“؟«

ڕووبارەکانی ئاوی ژیان
»ئەگەر  کرد:  هاواری  و  ڕاوەستا  ع�سا  ڕۆژی جەژندا،  کۆتا  و  گەورەتر�ن  37 لە 

وەک  بهێنێت،  پیێ  باوەڕم  3٨ ئەوەی  بخواتەوە.  و  الم  بێتە  با  بوو  ت�نووی  �ەکێک 
دەڕوات.«  ژ�ان  ئاوی  ڕووبارەکانی   bناخ��ەوە لە  فەرموو�ەتی،  پی�رۆزەکە  نووسراوە 

a ٢٦ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  

b 3٨ �ۆنانی: لە سک��ەوە.  
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دواتر  پیێدەهێنن  باوەڕی  ئەوانەی  کە  بوو،  پی�رۆز  ڕۆحی  لە  مەبەستی  3٩ لێرەدا 

وەر�دەگرن، بەاڵم هێشتا ڕۆحی پی�رۆز نەدرابوو، چونکە ع�سا شکۆدار نەببوو.
4٠ هەندێک لە خەڵکەکە کە گوێی�ان لەم قسانە بوو، گوت�ان: »ئەمە بە ڕاستی 

پیێغەمبەرەکە�ە.«
گوت�ان:  هەندێک  بەاڵم  مەس�حەکە�ە.«  »ئەمە  گوت�ان:  د�کە  4١ هەندێکی 

»باشە مەس�ح لە جەل�لەوە دێت؟ 4٢ ئا�ا نووسراوە پی�رۆزەکە نافەرموێت کە مەس�ح 
 »aلێبوو؟ داودی  کە  گوندەی  ئەو  دێت،  بێت لەحمەوە  لە  و  داود  ڕەچەڵەکی  لە 
لەوان  44 هەندێک  خەڵکەکە.  نێوان  کەوتە  دووبەرەکی  ئەوەوە  بەهۆی  43 بۆ�ە 

و�ست�ان ب�گرن، بەاڵم کەس دەستگ�ری نەکرد.
45 ئەوسا خزمەتکارەکان گەڕانەوە الی کاه�نانی بااڵ و فەر�س��ەکان، ئەوان�ش 

لێ�ان پرس�ن: »بۆچی نەتانهێنا؟«
4٦ خزمەتکارەکان وەاڵم�ان دا�ەوە: »هەرگ�ز کەس وەک ئەمە قسەی نەکردووە!«

47 فەر�س��ەکان گوت�ان: »ئا�ا ئێوەش گومڕا بوون؟ 4٨ باشە کەس لە سەرۆکەکان 

نەفرەتلێکراوە  خەڵکە  ئەم  تەنها  4٩ نەخێر!  هێناوە؟  پیێ  باوەڕی  فەر�س��ەکان  �ان 
نەبێت کە لە تەورات نازانێت.«

5٠ ن�قۆد�مۆس کە پیێشتر هاتبووە الی ع�سا و �ەکێک بوو لەوان، لێیی پرس�ن: 

5١ »ئا�ا تەوراتمان حوکمی �ەکێک دەدات پیێش ئەوەی گوێیی لێ بگرێت و بزانێت 

چی کردووە؟«
جەل�لدا  لە  کە  ب�زانە  و  بکۆڵەوە  لێیی  جەل�ل�ت؟  »تۆش  دا�ەوە:  5٢ وەاڵم�ان 

پیێغەمبەر هەڵناکەوێت.«
⌞ 53 ئ�تر هەر�ەکە چووەوە ماڵی خۆی.

بەخشینی ژنێکی داوێنپپیس

 بەاڵم ع�سا چوو بۆ کێوی زە�توون.٨ ١

هاتنە  خەڵک  هەموو  پەرستگا،  حەوشەکانی  گەڕا�ەوە  بەرەبە�اندا  ٢ لە 

و   bتەورات 3 مامۆستا�انی  فێرکردن�ان.  بە  کرد  دەستی  و  دان�شت  ئەو�ش  و  الی 
فەر�س��ەکان ژنێک�ان هێنا کە لە کاتی داوێن��س�دا گ�رابوو، لەناوەڕاستی خەڵکەکە 
داوێن��س�دا  ئەنجامدانی  کاتی  لە  ژنە  ئەم  »مامۆستا،  گوت:  4 پیێ�ان  ڕا�انگرت، 
بکرێت.  بەردباران  ئاوا  ژنی  کردوو�ن  پیێ  فەرمانی  تەوراتدا  لە  5 موساش  گ�راوە. 
تۆ چی دەڵێیی؟« ٦ ئەمە�ان بۆ تاق�کردنەوەی ع�سا گوت، تاکو شتێک�ان هەبێت 

سکااڵی لێ بکەن.
بەاڵم ع�سا خۆی چەماندەوە و بە پەنجە دەستی کرد بە نووس�ن لەسەر زەوی. 
فەرموون:  پیێیی  و  پرس�ارکردن، ع�سا هەستا�ەوە  لە  بوون  بەردەوام  ئەوان  7 کاتێک 

a 4٢ بڕوانە م�خا 5 :٢ .   

b 3 مالم.  
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»کامەتان بێ گوناهە با �ەکەم کەس بەردی تێبگرێت.« ٨ د�سان خۆی چەماندەوە 
و دەستی کردەوە بە نووس�ن لەسەر زەوی.

پی�رانەوە.  لە  دەست�ێک  ڕۆ�شتن،  �ەک  لەدوای  �ەک  لێبوو،  گوێی�ان  ٩ ئەوانەی 

ئەوسا ع�سا بە تەنها ما�ەوە، ژنەکەش لەوێ ڕاوەستابوو. ١٠ ع�سا ڕاستبووەوە و پیێیی 
فەرموو: »خانم، ئەوان لە کوێن؟ کەس تاوانباری نەکرد�ت؟«

١١ گوتی: »نەخێر گەورەم.«

ع�سا فەرمووی: »من�ش تاوانبارت ناکەم. بڕۆ ئ�تر گوناه مەکە.«⌞

ڕووناکیپی جیهان
ئەوەی  ج�هان.  ڕووناکی  »منم  فەرمووی:  و  کردن  بۆ  قسەی  ع�سا  ١٢ د�سان 

دوام بکەوێت هەرگ�ز بە تار�ک�دا ناڕوات، بەڵکو ڕووناکی ژ�انی دەبێت.«
دەدە�ت.  بۆ خۆت  شا�ەتی  »تەنها خۆت  پیێ�ان گوت:  فەر�س��ەکان  ١3 ئ�نجا 

شا�ەت��ەکەت ڕاست ن��ە.«
بدەم،  بۆ خۆم  شا�ەتی  تەنها خۆم  ئەگەر  »تەنانەت  فەرموون:  پیێیی  ١4 ع�ساش 

ئێوە  بەاڵم  دەڕۆم.  کوێ  بۆ  و  هاتووم  لەکوێوە  دەزانم  چونکە  ڕاستە،  شا�ەت��ەکەم 
نازانن من لەکوێوە هاتووم �ان بۆ کوێ دەڕۆم. ١5 ئێوە بەگوێرەی پیێوانەکانی مرۆڤ 
حوکم دەدەن، بەاڵم من کەس حوکم نادەم. ١٦ ئەگەر حوکم�ش بدەم حوکمدانەکەم 
ڕاستە، چونکە بە تەنها ن�م، بەڵکو من لەگەڵ باوکدام، ئەوەی کە ناردوومی. ١7 لە 
بۆ خۆم  ١٨ منم شا�ەتی  ڕاستە.  دوو کەس  نووسراوە کە شا�ەتی  ئێوەشدا  تەوراتی 

دەدەم، ئەو باوکەش کە منی ناردووە شا�ەت�م بۆ دەدات.«
١٩ ئەوسا لێ�ان پرسی: »باوکت لەکوێی�ە؟«

ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »نە من دەناسن و نە باوک�شم. ئەگەر منتان بناس�ا�ە ئەوا 
لەناو حەوشەکانی  لە کاتێکدا فەرموو کە  ٢٠ ئەو قسانەی  باوک�شمتان دەناسی.« 
پەرستگا لە نز�ک گەنج�نەکەa خەڵکی فێردەکرد، بەاڵم کەس نە�گرت، چونکە 

هێشتا کاتی نەهاتبوو.
٢١ د�سان ع�سا پیێیی فەرموون: »من دەڕۆم و ئێوە بەدوامدا دەگەڕێن، بەاڵم لەناو 

گوناهەکانتان دەمرن. ئێوە ناتوانن بێنە ئەو شوێنەی من بۆی دەچم.«
٢٢ لەبەر ئەوە جولەکەکان پرس�ار�ان کرد و گوت�ان: »ئا�ا خۆی دەکوژێت؟ چونکە 

دەڵێ: ”ئێوە ناتوانن بێنە ئەو شوێنەی من بۆی دەچم.“«
ئێوە  سەرەوەم.  هی  من  خوارەوەن،  هی  »ئێوە  فەرموون:  پیێیی  ع�سا  ٢3 ئ�تر 

گوتن:  پیێم  ئەوە  ٢4 لەبەر  ن�م.  ج�هانە  ئەم  هی  من  بەاڵم  ج�هانەن،  ئەم  هی 
لەناو  ئەوا  ئەوم،  من  کە  نەهێنن  باوەڕ  ئەگەر  چونکە  دەمرن،  گوناهەکانتان  لەناو 

گوناهەکانتان دەمرن.«
٢5 لێ�ان پرسی: »تۆ کێ�ت؟«

a ٢٠ شوێنێک بوو لەناو پەرستگا، بۆ کۆکردنەوەی بەخش�ن.  
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شتم  ٢٦ زۆر  گوتن.  پیێم  سەرەتاوە  لە  کە  ئەوەم  هەر  »من  فەرموون:  پیێیی  ع�سا 
ناردوومی جێیی  ئەوەی  بەاڵم  بدەم.  پیێ حوکم  ئێوەی  و  ب�ڵێم  لەسەرتان کە  هە�ە 

متمانە�ە، هەرچ�م لەو ب�ستووە بە ج�هانی دەڵێم.«
٢7 ئەوان تێنەگە�شتن کە باسی باوکی دەکات. ٢٨ لەبەر ئەوە ع�سا پیێیی فەرموون: 

»کاتێک کوڕی مرۆڤتان بەرزکردەوە،a ئەوسا دەزانن کە من ئەوم و لە خۆمەوە ه�چ 
ناکەم، بەڵکو بەو جۆرە قسە دەکەم کە باوک فێری کردووم. ٢٩ ئەوەی ناردوومی 
لەگەڵمدا�ە و بە تەنها بەجێیی نەهێشتووم، چونکە هەم�شە ئەوە دەکەم کە جێیی 

ڕەزامەندی ئەوە.« 3٠ کاتێک ئەم قسانەی دەکرد، زۆر کەس باوەڕ�ان پیێیی هێنا.

ڕاس�ی ئازادتان دەکات
لەسەر  »ئەگەر  هێنابوو:  پیێیی  باوەڕ�ان  کە  فەرموو  جولەکانەی  بەو  3١ ع�سا 

ڕاست�ش  دەناسن،  3٢ ڕاستی  و  منن  قوتابی  بەڕاستی  ئەوا  بمێننەوە،  فێرکردنەکانم 
ئازادتان دەکات.«

33 جولەکەکان وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئێمە نەوەی ئ�براه�م�ن، هەرگ�ز کۆ�لەی کەس 

نەبوو�ن. ئ�تر چۆن دەفەرمووی: ”ئێوە ئازاد دەبن“؟«
34 ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم، هەرکەسێک گوناه بکات 

هەتاهەتا�ە  کوڕ  بەاڵم  نامێنێتەوە،  ماڵ  لە  هەتاهەتا�ە  35 کۆ�لە  گوناهە.  کۆ�لەی 
دەمێنێتەوە. 3٦ ئەگەر کوڕەکە ئازادی کردن، ئەوا بە ڕاستی ئازاد دەبن. 37 دەزانم کە 
ئێوە لە نەوەی ئ�براه�من، بەاڵم هەوڵی کوشتنم دەدەن، چونکە پە�امەکەم لە دڵی 
ئێوەدا جێگای ن��ە. 3٨ چ�م لەالی باوکم ب�ن�وە دە�ڵێم، ئێوەش چ�تان لە باوکتانەوە 

ب�ستووە دە�کەن.«
3٩ وەاڵم�ان دا�ەوە: »باوکمان ئ�براه�مە.«

ع�ساش پیێیی فەرموون: »ئەگەر ڕۆڵەی ئ�براه�م بوونا�ە، کردارەکانی ئ�براه�متان 
لە  ڕاست�یی  کە  ئەو کەسەی  دەدەن،  من  کوشتنی  هەوڵی  ئێستا  4٠ بەاڵم  دەکرد. 
4١ ئێوە کردارەکانی  نەکردووە.  ئێوەی  ئ�براه�م وەک  پیێیی گوتن.  و  ب�ست  خوداوە 

باوکتان دەکەن.«
جا پیێ�ان گوت: »بە زۆڵی لەدا�ک نەبوو�ن. �ەک باوکمان هە�ە کە خودا�ە.«

باوکی درۆ
خۆشدەو�ست،  منتان  بووا�ە،  باوکتان  خودا  »ئەگەر  فەرموون:  پیێیی  4٢ ع�سا 

چونکە لە خوداوە دەرچووم و هاتووم. لە خۆمەوە نەهاتووم، بەڵکو ئەو ناردوومی. 
43 بۆچی لە قسەکانم تێناگەن؟ چونکە ئێوە ناتوانن گوێ لە وشەکانم بگرن. 44 ئێوە 

لە  ئەو  بکەن.  جێبەجێ  باوکتان  ئارەزووەکانی  دەتانەوێت  باوکتانن،  ئ�بل�سی  لە 
سەرەتاوە بکوژ بووە، لە ڕاست�دا نەچەس�اوە، چونکە ڕاستی لە ئەودا ن��ە. کاتێک 

a ٢٨ لێرەدا مەبەستی لە بەرزکردنەوە�ەتی بۆ سەر خاچ. بڕوانە �ۆحەنا ١4 :3   لەگەڵ سەرژمێری ٢١ :٨ -٩.   
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درۆ دەکات، بە زمانی خۆی قسە دەکات، چونکە درۆزنە و باوکی درۆ�ە. 45 هەر 
دەتوانێت  4٦ کامەتان  ناکەن!  پیێ  باوەڕم  ئێوە  دەڵێم  ڕاستی  من  کاتێک  بۆ�ە، 
ناکەن؟  پیێ  باوەڕم  گوناهێکم لەسەر بسەلمێنێ؟ جا ئەگەر ڕاستی دەڵێم، بۆچی 
ناگرن،  گوێ  ئێوە  بۆ�ە  دەگرێت.  خودا  پە�امی  لە  گوێ  خوداوە�ە،  لە  47 ئەوەی 

چونکە لە خوداوە ن�ن.«
و  سام�رە�ی�ت  تۆ  کە  ناڵێ�ن  ڕاست  ئێمە  »ئا�ا  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  4٨ جولەکەکان 

ڕۆحی پی�ست تێدا�ە؟«

بەر لە ئیبراهیم من هەم
4٩ ع�سا وەاڵمی دانەوە: »من ڕۆحی پی�سم تێدا ن��ە، بەاڵم ڕێزی باوکم دەگرم و 

ئێوەش سووکا�ەت�م پیێ دەکەن. 5٠ داوای شکۆ بۆ خۆم ناکەم، بەاڵم �ەکێک هە�ە 
کە بۆم داوا دەکات و حوکم دەدات. 5١ ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەگەر �ەکێک 

گوێڕا�ەڵی وشەکانم بێت هەرگ�ز مردن ناب�نێت.«
تێدا�ە.  پی�ست  ڕۆحی  زان�مان  »ئێستا  گوت:  پیێ�ان  جولەکەکان  5٢ پاشان 

ئ�براه�م و پیێغەمبەران مردن، کەچی تۆ دەڵێیی: ”ئەوەی گوێڕا�ەڵی وشەکانم بێت 
ئ�براه�می باوکمان گەورەتری کە مرد؟  لە  هەرگ�ز تامی مردن ناکات.“ 53 ئا�ا تۆ 

پیێغەمبەران�ش مردن. خۆت بە چی دەزان�ت؟«
54 ع�سا وەاڵمی دانەوە: »ئەگەر من خۆم شکۆدار بکەم، ئەوا شکۆمەند�ی�ەکەم 

خودامانە.  دەڵێن  ئێوە  ئەوەی  دەکات،  شکۆدارم  کە  باوکمە  ئەوە  ن��ە،  ه�چ 
ئێوە  وەک  نا�ناسم،  بڵێم  ئەگەر  دە�ناسم.  من  بەاڵم  نا�ناسن،  ئێوە  55 هەرچەندە 

باوکتان  5٦ ئ�براه�می  دەبم.  وشەکانی  گوێڕا�ەڵی  و  دە�ناسم  بەاڵم  درۆزن.  دەبمە 
دڵشاد بوو کە ڕۆژی هاتنی من بب�نێت، جا ئەو ڕۆژەی ب�نی و دڵخۆش بوو.«

57 جولەکەکان پیێ�ان گوت: »تۆ جارێ تەمەنت نەبووە بە پەنجا ساڵ، ئ�تر چۆن 

دەڵێ�ت کە ئ�براه�مت ب�ن�وە؟«
5٨ ع�سا پیێیی فەرموون: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم، پیێش ئەوەی ئ�براه�م لەدا�ک 

ببێت، من هەم.« 5٩ ئەوسا بەرد�ان هەڵگرت تاکو بەردبارانی بکەن، بەاڵم ع�سا 
خۆی شاردەوە و حەوشەکانی پەرستگای بەجێهێشت.

چاککردنەوەی کەسێکی بە زگماک نابینا

ناب�نا ٩ زگماک  بە  کە  ب�نی  پی�اوێکی  تێدەپەڕی،  ڕێگادا  بە  ع�سا  کە   کاتێک  ١

بوو. ٢ قوتاب��ەکانی لێ�ان پرسی و گوت�ان: »ڕابی، کێ گوناهی کردووە، ئەم 
پی�اوە �ان دا�ک و باوکی، وا بە زگماک ناب�نا�ە؟«

3 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »نە ئەمە گوناهی کردووە نە دا�ک و باوک�شی، بەڵکو 

ئەوە  کاری  لەسەرمانە  ڕۆژە  4 هەتا  دەربکەوێت.  تێدا  خودای  کارەکانی  تاکو 
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بکە�ن کە ناردوومی، چونکە شەو دادێت و کەس ناتوانێت کاری تێدا بکات. 
5 ئەوەندەی لە ج�هاندام، من ڕووناکی ج�هانم.«

چاوی  و  گرتەوە  قوڕی  تفەکە  بە  کرد،  زەوی  لەسەر  تفی  و  فەرموو  ٦ ئەمەی 

پی�اوەکەی پیێ سواخ دا. 7 پیێیی فەرموو: »بڕۆ لە گۆمی س�لوام خۆت بشۆ،« )س�لوام 
واتە نێردراو(. جا ڕۆ�شت، خۆی شوشت و بە چاوی ساغەوە گەڕا�ەوە ماڵەوە.

پیێشتر ب�ن�بوو�ان سواڵ دەکات گوت�ان: »ئەمە ئەوە  ٨ ئ�نجا دراوسێ و ئەوانەی 

ن��ە دادەن�شت و سواڵی دەکرد؟« ٩ هەندێک گوت�ان: »خۆ�ەتی.«
هەندێکی د�کە گوت�ان: »نەخێر، بەاڵم لەو دەچێت.«

بەاڵم ئەو پی�داگر�یی دەکرد و دە�گوت: »من ئەوم.«
١٠ ئ�نجا لێ�ان پرسی: »ئەی چۆن چاوت کرا�ەوە؟«

١١ وەاڵمی دا�ەوە: »پی�اوێک پیێیی دەگوترێ ع�سا، قوڕی گرتەوە و چاومی سواخ 

خۆمم  ڕۆ�شتم،  من�ش  بشۆ.“  خۆت  س�لوام  گۆمی  لە  ”بڕۆ  فەرمووم:  پیێیی  دا، 
شوشت و پاشان چاوەکانم ب�ن��ان.«

١٢ لێ�ان پرسی: »ئەو لەکوێی�ە؟«

گوتی: »نازانم.«
ع�سا  ڕۆژەی  ١4 ئەو  فەر�س��ەکان.  الی  برد�انە  بوو  ناب�نا  پیێشتر  ئەوەی  ١3 جا 

لێ�ان  فەر�س��ەکان  ئەوە  ١5 لەبەر  بوو.  شەممە  کردەوە  چاوی  و  گرتەوە  قوڕەکەی 
پرسی کە چۆن چاوی چاک بووەتەوە. پی�اوەکە وەاڵمی دانەوە: »قوڕی خستە سەر 

چاوم، من�ش شوشتم و ئێستا دەب�نم.«
١٦ هەندێک لە فەر�س��ەکان گوت�ان: »ئەم پی�اوە لە خوداوە ن��ە، چونکە شەممە 

»a.ناپارێزێت
پەرجووی  دەتوانێت  گوناهبار  پی�اوێکی  »چۆن  گوت�ان:  د�کە  هەندێکی  بەاڵم 

بەم جۆرە بکات؟« ئ�تر دووبەرەکی کەوتە نێوان�ان.
١7 د�سان لە ناب�ناکە�ان پرسی: »تۆ دەربارەی ئەو چی دەڵێیی، چونکە چاوی 

تۆی چاک کردەوە؟«
گوتی: »پیێغەمبەرە.«

١٨ ڕابەرانی جولەکەکان باوەڕ�ان نەکرد کە ئەمە ناب�نا بووە و ئێستا دەب�نێت، هەتا 

ئەوەی دا�ک و باوکی پی�اوەکە�ان بانگکرد. ١٩ لێ�ان پرس�ن: »ئا�ا ئەمە کوڕتانە کە 
دەڵێن بە زگماک ناب�نا بووە؟ ئەی ئێستا چۆن دەب�نێت؟«

٢٠ دا�ک و باوکی وەاڵم�ان دا�ەوە: »دەزان�ن ئەمە کوڕمانە و بە زگماک ناب�نا بوو. 

٢١ بەاڵم نازان�ن ئێستا چۆن دەب�نێت، �ان نازان�ن کێ چاوی چاک کردووەتەوە. 

لە خۆی ب�رسن، ئەو گەورە�ە و باسی خۆی دەکات.« ٢٢ دا�ک و باوکی لە ترسی 
دانبنێت  هەرکەسێک  کردبوو  تەگب�ر�ان  ئەمە�ان گوت، چونکە  ڕابەرانی جولەکە 

a ١٦ بەگوێرەی ڕاس�اردەی تەوراتی موسا نابێت لە ڕۆژی شەممە ه�چ کارێک بکرێت، جولەکە زۆر بە توندی پە�ڕەو�ان دەکرد. بڕوانە دەرچوون ٢٠ :٨ -١١.   



�ۆحەنا ١٩73٩

باوکی  و  دا�ک  ئەوە  ٢3 لەبەر  دەر�دەکەن.  کەن�شت  لە  مەس�حەکە�ە،  ع�سا  کە 
گوت�ان: »ئەو گەورە�ە، لە خۆی ب�رسن.«

٢4 د�سان فەر�س��ەکان ئەو پی�اوەی پیێشتر ناب�نا بوو بانگ�ان کرد و پیێ�ان گوت: 

»سوێند بە خودا بخۆ کە ڕاست��ەکە بڵێ�ت! دەزان�ن ئەم پی�اوە گوناهبارە.«
٢5 کابرا وەاڵمی دا�ەوە: »ئەگەر ئەو گوناهبارە، نازانم، بەاڵم �ەک شت دەزانم، 

ناب�نا بووم و ئێستا دەب�نم.«
٢٦ لەبەر ئەوە لێ�ان پرسی: »چی لێکرد�ت؟ چۆن چاوی تۆی کردەوە؟«

دەتانەوێ  د�سان  بۆچی  نەگرتم.  لێ  گوێتان  گوتن  »پیێم  دانەوە:  ٢7 وەاڵمی 

بب�ستن؟ ئێوەش دەتانەوێ ببنە قوتابی ئەو؟«
موسا�ن.  قوتابی  ئێمە  بەاڵم  ئەو�ت!  قوتابی  »تۆ  گوت�ان:  و  پیێ�دا  ٢٨ جنێو�ان 

٢٩ دەزان�ن خودا قسەی لەگەڵ موسا کرد، بەاڵم نازان�ن ئەمە لەکوێوە هاتووە.«

3٠ کابرا وەاڵمی دانەوە: »ئەمە شتێکی سە�رە! ئەو چاوی کردوومەتەوە، ئێوەش 

ناگرێت،  گوناهباران  لە  گوێ  خودا  دەزان�ن  3١ ئێمە  هاتووە.  لەکوێوە  ئەو  نازانن 
بەاڵم ئەگەر �ەکێک لەخواترس بێت و خواستی خودا پە�ڕەو بکات، ئەوا گوێیی لێ 
دەگرێت. 3٢ هەرگ�ز نەب�ستراوە �ەکێک چاوی مرۆڤێکی بە زگماک ناب�نای چاک 

کردبێتەوە. 33 ئەگەر ئەم کەسە لە خوداوە نەبێت، نە�دەتوانی ه�چ بکات.«
34 پیێ�ان گوت: »تۆ بە تەواوی لە گوناه لەدا�ک بوو�ت. تۆ فێرمان دەکە�ت؟« 

.aجا دەر�انکردە دەرەوە
35 ع�سا ب�ستی دەر�انکردووە، دۆز�ی�ەوە و پیێیی فەرموو: »باوەڕ بە کوڕی مرۆڤ 

دەکە�ت؟«
3٦ کابرا وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم، ئەو کێ�ە تاکو باوەڕی پیێ بکەم؟«

37 ع�سا پیێیی فەرموو: »تۆ ئەوت ب�ن�وە، ئەو هەمان ئەو کەسە�ە کە ئێستا قسەت 

لەگەڵ دەکات.«
3٨ ئەو�ش گوتی: »گەورەم، باوەڕ دەکەم.« ئ�نجا کڕنۆشی بۆ برد.

3٩ ع�سا فەرمووی: »بۆ حوکمدان هاتوومەتە ئەم ج�هانە، تاکو ئەوانەی ناب�نان 

بب�نن و ئەوانەی دەب�نن کوێر بن.«
»ئا�ا  پرسی:  لێ�ان  بوو،  لەمە  گوێی�ان  بوون  لەگەڵی  کە  فەر�سی  4٠ هەندێک 

ئێمەش کوێر�ن؟«
4١ ع�سا پیێیی فەرموون: »ئەگەر ئێوە کوێر بوونا�ە گوناهتان نەدەبوو. بەاڵم ئێستا 

ئێوە دەڵێن: ”دەب�ن�ن،“ لەبەر ئەوە گوناهەکەتان دەمێنێتەوە.«

a 34 دەرکردن لە کەن�شت و پچڕانی پە�وەندی لەگەڵ هەموو جولەکە�ەک.  



١٩74�ۆحەنا ١٠

منم شوانە دڵسۆزەکە

 »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم، ئەوەی لە دەرگاوە نەچێتە ناو پشت�ریa مەڕەکان، ١٠ ١

بەڵکو بە ڕێگا�ەکی د�کەدا بۆی سەربکەوێت، ئەوە دز و جەردە�ە. ٢ بەاڵم 
ئەوەی لە دەرگاوە بچێتە ژوورەوە، ئەوە شوانی مەڕەکانە. 3 دەرگاوان�ش دەرگاکەی 
مەڕەکانی  بانگی  ناو  بە  دەگرن،  دەنگی  لە  گوێ  مەڕەکان�ش  دەکاتەوە،  لێ 
خۆی دەکات و دە�انباتە دەرەوە. 4 کاتێک هەموو ئەوانەی خۆی هێنا�ە دەرەوە، 
دەناسنەوە.  دەنگی  چونکە  دەکەون،  دوای  مەڕەکان�ش  و  دەڕوات  لەپیێش�انەوە 
5 هەرگ�ز دوای کەسی بێگانە ناکەون، بەڵکو لێیی ڕادەکەن، چونکە دەنگی بێگانە 

ناناسن.« ٦ ع�سا ئەم نموونە�ەی بۆ گێڕانەوە، بەاڵم ئەوان تێنەگە�شتن باسی چ��ان 
بۆ دەکات.

7 لەبەر ئەوە د�سان ع�سا فەرمووی: »ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم، منم دەرگای 

بوونb، بەاڵم مەڕەکان  پیێش من هاتوون دز و جەردە  ئەوانەی  ٨ هەموو  مەڕەکان. 
گوێی�ان لێ نەگرتن. ٩ منم دەرگاکە. ئەوەی لە منەوە بچێتە ژوورەوە ڕزگاری دەبێت، 
ئازادانە دێتە ژوورەوە و دەچێتە دەرەوە و لەوەڕگا دەدۆزێتەوە. ١٠ دز نا�ەت بۆ دز�ن و 
کوشتن و لەناوبردن نەبێت. بەاڵم من هاتووم تاکو ئەوان ژ�ان�ان هەبێت، ژ�انێکی 

پڕ و تەواو.
مەڕەکاندا  پیێناوی  لە  ژ�انی خۆی  دڵسۆز�ش  شوانی  دڵسۆزەکە.  شوانە  ١١ »منم 

دادەنێت. ١٢ بەکرێگ�راو�ش شوانی مەڕەکان ن��ە و مەڕەکان�ش هی ئەو ن�ن. کاتێک 
مەڕەکان  گورگ�ش  ڕادەکات،  و  بەجێدەهێڵێت  مەڕەکان  دێت،  گورگ  دەب�نێت 
دەبات و پەرتەوازە�ان دەکات. ١3 کابرا هەڵدێت، چونکە بە کرێ گ�راوە و خەمی 

مەڕەکانی ن��ە.
دەناسن،  من  ئەوان�ش  و  دەناسم  خۆم  مەڕی  دڵسۆزەکە.  شوانە  ١4 »منم 

مەڕەکان  بۆ  ژ�انم  دەناسم.  باوک  من�ش  دەمناسێت،  باوک  چۆن  ١5 هەروەک 

دادەنێم. ١٦ هەروەها مەڕی د�کەم هە�ە کە سەر بەم پشت�رە ن�ن، دەبێ ئەوان�ش 
�ەک  و  مێگەل  �ەک  دەبنە  جا  دەبێت،  دەنگم  لە  گوێی�ان  ئەوان�ش  بهێنم، 
تاکو  دادەنێم  خۆم  ژ�انی  چونکە  خۆشدەوێت،  منی  باوک  ئەوە  ١7 لەبەر  شوان. 
هە�ە  دەسەاڵتم  دا�دەنێم.  خۆم  بەڵکو  ناستێنێ،  منی  لە  ١٨ کەس  وەر�بگرمەوە. 

دا�بنێم و دەسەاڵتم هە�ە ب�بەمەوە. ئەم ڕاس�اردە�ەم لە باوکمەوە وەرگرتووە.«
١٩ بەهۆی ئەم قسانەوە د�سان دووبەرەکی لەنێو جولەکەکان پە�دابوو. ٢٠ زۆرێک 

لەوان گوت�ان: »ڕۆحی پی�سی هە�ە و وڕێنە دەکات. بۆچی گوێیی لێ دەگرن؟«
پی�سی  ڕۆحی  کە  ن��ە  کەسێک  قسەی  »ئەمە  گوت�ان:  د�کە�ان  ٢١ هەندێکی 

تێدابێت. ئا�ا ڕۆحی پی�س دەتوانێت چاوی ناب�نا چاک بکاتەوە؟«

a ١ پشت�ر: گەوەڕ، شوێنێکی تا�بەتە بە کۆکردنەوەی مەڕ لە شەودا.  

b ٨ مەبەستی ئەوانە�ە کە پیێش هاتنی مەس�ح بۆ خۆ�ان بانگەشە�ان کرد کە مەس�حن، بەاڵم درۆزن بوون. بڕوانە کردار 5 :3٦ ،37  .  



�ۆحەنا ١٩75١٠

من و باوک یەکین
لە حەوشەکانی  ٢3 ع�ساش  بوو،   aهەنوکە جەژنی  ئۆرشەل�م  لە  و  بوو  ٢٢ زستان 

پی�اسەی دەکرد، کە هەردوو الی  پەرستگا لە ڕێڕەوە سەر داپۆشراوەکەی سلێمان 
پیێ�ان گوت: »هەتا کەی لە  لێیی کۆبوونەوە و  بە کۆڵەکە گ�رابوو. ٢4 جولەکەکان 

گومان دەمانهێڵ�تەوە؟ ئەگەر تۆ مەس�حەکە�ت، بە ئاشکرا پیێمان بڵێ.«
ناوی  بە  ئەو کارانەی  ناکەن.  باوەڕ  بەاڵم  »پیێم گوتن  دانەوە:  ٢5 ع�سا وەاڵمی 

لە  چونکە  ناکەن،  باوەڕ  ئێوە  ٢٦ بەاڵم  دەدەن.  بۆ  شا�ەت�م  دە�کەم،  باوکمەوە 
ئەوان�ش  و  دە�انناسم  من�ش  دەگرن،  دەنگم  لە  ٢7 مەڕەکانم گوێ  ن�ن.  مەڕەکانم 
ناچن، کەس�ش  لەناو  هەرگ�ز  و  دەدەمێ  هەتاهەتا�ی�ان  ٢٨ ژ�انی  دەکەون،  بەدوام 
لە دەستم نا�انڕفێنێت. ٢٩ باوکم کە بە منی داون لە هەمووان گەورەترە، کەس�ش 

ناتوانێت لە دەستی باوک ب�انڕفێنێت. 3٠ من و باوک �ەک�ن.«
تاکو  هەڵگرت  بەرد�ان  دەکرد  ع�سا�ان  بەرهەڵستی  جولەکانەی  ئەو  3١ د�سان 

بەردبارانی بکەن. 3٢ بەاڵم ع�سا پیێیی فەرموون: »زۆر کاری چاکم لەال�ەن باوکەوە 
پی�شاندان، بەهۆی کام�انەوە بەردبارانم دەکەن؟«

ناکە�ن،  بەردبارانت  کردارێکی چاک  »لەبەر  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  33 جولەکەکان 

بەڵکو بەهۆی کفرکردنتەوە، چونکە تۆ مرۆڤ�ت و خۆت دەکە�ت بە خودا.«
پیێم گوتن:  نەنووسراوە: ]من  تەوراتەکەتان  لە  دانەوە:  »ئا�ا  34 ع�ساش وەاڵمی 

”ئێوە خوداوەندەکانن“[b؟ 35 نووسراوە پی�رۆزەکە هەم�شە ڕاستی دەفەرموێت. ئەگەر 
خودا ئەوانە بە ”خوداوەندەکان“ ناو بنێت کە وشەی خودا�ان بۆ هاتووەتە خوارەوە، 
ناردوو�ەتی  و  کردووە  تەرخانی  خۆی  بۆ  باوک  کە  دەڵێن  بەوە  ئێوە  چۆن  3٦ ئ�تر 

37 ئەگەر  خودام“؟  کوڕی  ”من  گوتم:  چونکە  دەکە�ت،“  کفر  ”تۆ  ج�هان:  بۆ 
بکەم،  کارانە  ئەو  ئەگەر  3٨ بەاڵم  مەکەن.  پیێ  باوەڕم  نەکەم،  باوکم  کارەکانی 
هەرچەندە باوەڕ�شم پیێ ناکەن، باوەڕ بەو کارانە بکەن، تاکو بزانن و تێبگەن کە 
باوک لە مندا�ە و من�ش لە باوکدام.« 3٩ د�سان و�ست�ان ب�گرن، بەاڵم لە دەست�ان 

دەربازی بوو.
لەو شوێنەی  ئوردون و لەوێ ما�ەوە،  ئەوبەری ڕووباری  4٠ ئ�نجا ع�سا چووەوە 

و  الی  هاتنە  خەڵک  4١ زۆر  هەڵدەکێشا.  ئاو  لە  خەڵکی  جار  �ەکەم  �ەح�ا  کە 
دە�انگوت: »�ەح�ا ه�چ پەرجووێکی نەکرد، بەاڵم هەرچی �ەح�ا دەربارەی ئەم 

پی�اوە گوتی ڕاست بوو.« 4٢ لەوێ خەڵکێکی زۆر باوەڕ�ان بە ع�سا هێنا.

a ٢٢ هەروەها بە جەژنی پی�رۆزکردن �ان نوێکردنەوەی پەرستگا لە قودس ناسراوە، لە ساڵی ١٦5 پ. ز.  

b 34 زەبوورەکان ٨٢ :٦   



١٩7٦�ۆحەنا ١١

مردنی لەعازر

هەمان ١١ بوو،  بێت عەن�ا  خەڵکی  کە  بوو  نەخۆش  لەعازر  ناوی  بە   پی�اوێک  ١

مەس�حی  کە  بوو  ئەوە  مر�ەمە  ٢ ئەم   .aمەرسای خوشکی و  مر�ەم  گوندی 
خاوەن شکۆی بە بۆن چەورکرد، بە پرچی پیێ�ەکانی سڕ�ی�ەوە، لەعازری نەخۆش�ش 
برای بوو. 3 خوشکەکان هەواڵ�ان بۆ ع�سا نارد و گوت�ان: »گەورەم، ئەوەتا ئەوەی 

خۆشتدەوێ نەخۆشە.«
4 کاتێک ع�سا ئەمەی ب�ست فەرمووی: »ئەم نەخۆش��ە بۆ مردن ن��ە، بەڵکو 

بۆ شکۆداری خودا�ە، تاکو بەهۆ�ەوە کوڕی خودا شکۆدار بێت.« 5 لەگەڵ ئەوەی 
ع�سا مەرسا و خوشکەکەی و لەعازری خۆشدەو�ست، ٦ کاتێک ب�ستی نەخۆشە، 
دوو ڕۆژی د�کە لەو شوێنەی لێیی بوو ما�ەوە. 7 دوای ئەمە ع�سا بە قوتاب��ەکانی 

فەرموو: »با بگەڕێی�نەوە بۆ ناوچەی �ەهود�ا.«
ئەوێ  جولەکەکانی  لەمەوبەر  ماوە�ەک  »ڕابی،  گوت:  پیێ�ان  ٨ قوتاب��ەکان 

دە�انو�ست بەردبارانت بکەن، د�سان دەچ�تەوە ئەوێ؟«
بڕوات  بە ڕۆژ  ن��ە؟ ئەوەی  ٩ ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ئا�ا ڕۆژ دوازدە کاتژمێر 

پیێیی هەڵناکەوێت، چونکە ڕووناک�یی ئەم ج�هانە دەب�نێت. ١٠ بەاڵم ئەوەی بە شەو 
بڕوات پیێیی هەڵدەکەوێت، چونکە ڕووناکی تێدا ن��ە.«

پیێیی فەرموون: »لەعازری دۆستمان نوستووە، بەاڵم  ١١ ئەمانەی فەرموو، پاشان 

دەڕۆم تاکو بەخەبەری بهێنمەوە.«
١٢ ئ�نجا قوتاب��ەکان پیێ�ان گوت: »گەورەم، ئەگەر ئەو نوستووە، چاکدەبێتەوە.« 

ئاسا�یی  نوستنی  لە  باس  وا�انزانی  ئەوان  بەاڵم  کرد،  ئەوی  مردنی  باسی  ١3 ع�سا 

دەکات.
١4 ع�ساش بە ئاشکرا پیێیی فەرموون: »لەعازر مردووە. ١5 لەبەر ئێوە دڵشادم کە 

لەوێ نەبووم، تاکو باوەڕ بهێنن. وەرن، با بڕۆ�ن بۆ الی.«
١٦ تۆماس�ش کە بە دووانە بانگ دەکرا، بە قوتاب��ە هاوەڵەکانی گوت: »با ئێمەش 

لەگەڵ ئەودا بڕۆ�ن تاکو لەگەڵ ئەودا بمر�ن.«

منم زیندووبوونەوە و ژیان
١7 کاتێک ع�سا گە�شت، زانی لەعازر وا چوار ڕۆژە لە گۆڕدا�ە. ١٨ بێت عەن�اش 

نز�کەی پازدە ت�رهاوێژb لە ئۆرشەل�مەوە دوور بوو. ١٩ ژمارە�ەکی زۆر لە جولەکەکان 
٢٠ کاتێک  بکەن.  لێ  براکە�ان  سەرەخۆشی  تاکو  مر�ەم  و  مەرسا  الی  هاتبوونە 

مەرسا ب�ستی ع�سا هاتووە، بەرەوپی�ری چوو، بەاڵم مر�ەم لە ماڵ ما�ەوە.
٢١ ئ�نجا مەرسا بە ع�سای گوت: »گەورەم، ئەگەر لێرە بوو�تا�ە، براکەم نەدەمرد. 

٢٢ ئێستاش دەزانم هەرچی لە خودا داوا بکە�ت، خودا دەتداتێ.«

a ١ بڕوانە لۆقا ١٠ :3٨ -4٢   

b ١٨ نز�کەی سێ ک�لۆمەترە.  



�ۆحەنا ١٩77١١

٢3 ع�سا پیێیی فەرموو: »براکەت ز�ندوو دەبێتەوە.«

دوا�ی�دا  ڕۆژی  ز�ندووبوونەوەی  لە  »دەزانم  گوت:  پیێیی  ٢4 مەرساش 

هەڵدەستێتەوە.«
بهێنێت،  پیێ  باوەڕم  ئەوەی  ژ�ان.  و  ز�ندووبوونەوە  فەرموو: »منم  پیێیی  ٢5 ع�سا 

ئەگەر بشمرێت ز�ندوو دەبێتەوە. ٢٦ هەروەها هەرکەسێک کە ز�ندووە و باوەڕم پیێ 
بهێنێت، هەرگ�ز نامرێت. باوەڕ بەمە دەکە�ت؟«

کوڕی  مەس�حەکە�ت،  تۆ  کە  هێناوە  باوەڕم  گەورەم.  »بەڵێ  گوت:  ٢7 پیێیی 

خودای، ئەوەی بۆ ج�هان دێت.«

گریانی عیسا
٢٨ پاشان کە ئەمەی گوت، چوو مر�ەمی خوشکی بانگکرد و بە نهێنی گوتی: 

»مامۆستا لێرە�ە، بانگت دەکات.« ٢٩ ئەو�ش کە ئەمەی ب�ست خێرا هەستا و هاتە 
الی. 3٠ ع�سا هێشتا نەهاتبووە ناو گوندەکە، بەڵکو لەو شوێنە بوو کە مەرسای لێ 
ب�نی. 3١ ئەو جولەکانەی لە ماڵەوە لەگەڵی بوون و دڵنەوا�ی�ان دەکرد، ب�ن��ان مر�ەم 
تاکو  گۆڕەکە  سەر  دەچێتە  وا�انزانی  کەوتن،  دوای  دەرەوە،  و چووە  هەستا  خێرا 

لەوێ بگر�یێت.
3٢ کاتێک مر�ەم گە�شتە ئەو شوێنەی ع�سای لێبوو و ئەوی ب�نی، بەسەر پیێ�دا 

کەوت و پیێیی گوت: »گەورەم، ئەگەر لێرە بوو�تا�ە، براکەم نەدەمرد.«
33 ع�ساش کە ب�نی دەگر�یێت و ئەو جولەکانەش کە لەگەڵی هاتبوون دەگر�یێن، 

کاری لە ڕۆحی کرد و خەمبار بوو، 34 لێیی پرس�ن: »لەکوێتان داناوە؟«
ئەوان�ش وەاڵم�ان دا�ەوە: »گەورەم، وەرە و بب�نە.«

35 جا ع�سا گر�ا.

3٦ لەبەر ئەوە جولەکەکان گوت�ان: »سە�ر بکەن، چەندی خۆشدەو�ست!«

ئا�ا  کردەوە،  ناب�ناکەی چاک  چاوی  کە  »ئەمە  گوت�ان:  هەندێک�ان  37 بەاڵم 

نە�دەتوانی وای بکردا�ە ئەم�ش نەمردا�ە؟«

زیندووکردنەوەی لەعازر
3٨ د�سان ع�سا لە ناخەوە خەم دا�گرت و هاتە الی گۆڕەکە کە ئەشکەوتێک 

بوو دەمەکەی بەردێکی پیێوەنرابوو. 3٩ ع�سا فەرمووی: »بەردەکە الدەن.«
مەرسای خوشکی مردووەکە پیێیی گوت: »گەورەم، بۆنی کردووە، چونکە چوار 

ڕۆژە.«
باوەڕ بکە�ت شکۆی خودا  ئەگەر  نەگوتی  پیێم  فەرموو: »ئەی  پیێیی  4٠ ع�ساش 

دەب�ن�ت؟«
فەرمووی:  و  ئاسمان  بۆ  هەڵبڕی  چاوی  ع�ساش  البرد،  بەردەکە�ان  4١ ئەوسا 

»باوکە، سوپاست دەکەم کە گوێت لێ گرتم. 4٢ دەمزانی کە تۆ هەم�شە گوێم 
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لێ دەگر�ت. بەاڵم لەبەر ئەو خەڵکەی لەم ناوە ڕاوەستاون ئەمەم گوت، تاکو باوەڕ 
بکەن کە تۆ منت ناردووە.«

بەرز هاواری کرد: »لەعازر وەرە دەرەوە!«  بە دەنگێکی  43 کە ئەمەی فەرموو، 

بە  بەسترابوو، ڕووشی  بە کفن  44 ئەوسا مردووەکە هاتە دەرەوە، دەست و قاچی 

دەسماڵێک پیێچرابوو.
ع�ساش پیێیی فەرموون: »ب�کەنەوە، بهێڵن با بڕوا.«

�پیالنی کوش�نی عیسا
45 لەبەر ئەوە ژمارە�ەکی زۆر لە جولەکەکان کە بۆ الی مر�ەم هاتبوون و ئەمە�ان 

الی  چوونە  هەندێک�ان  4٦ بەاڵم  هێنا.  پیێیی  باوەڕ�ان  کردی،  ع�سا  کە  ب�نی 
کاه�نانی  ئەوە  47 لەبەر  ڕاگە�اندن.  پیێ�ان  کردبووی  ع�سا  ئەوەی  و  فەر�س��ەکان 

بااڵ و فەر�س��ەکان ئەندامانی ئەنجومەنی بااڵ�انa کۆکردەوە.
بەم  4٨ ئەگەر  زۆر دەکات.  پەرجووی  پی�اوە  ئەم  بکە�ن؟ چونکە  گوت�ان: »چی 
دێن،  ڕۆمان��ەکان�ش  دەهێنن،  پیێ  باوەڕی  خەڵکەکە  هەموو  لێ�گەڕێی�ن  شێوە�ە 

پەرستگاکەمان دەڕووخێنن و نەتەوەکەمان ڕاپیێچ دەکەن.«
4٩ �ەکێک لەوان، بە ناوی قە�افا، ئەو ساڵە سەرۆکی کاه�نان بوو، پیێیی گوتن: 

پی�اوێک لە ج�اتی گەلb بمرێت،  »ئێوە ه�چ نازانن! 5٠ تێناگەن کە باشترە بۆتان 
لەوەی کە گەل هەمووی لەناوبچێت.«

بوو،  کاه�نان  سەرۆکی  ساڵەدا  لەو  بەڵکو  نەگوت،  ئەمەی  خۆ�ەوە  لە  5١ ئەو 

ئەو  لە ج�اتی  تەنها  5٢ نەک  دەمرێت،  لە ج�اتی گەل  ع�سا  پیێشب�ن�یی کرد کە 
گەلە، بەڵکو تاکو ڕۆڵەکانی خودا کە پەرتەوازە بوون کۆبکاتەوە و �ەک�انبخاتەوە. 

53 ئ�تر لەو ڕۆژەوە پی�النی کوشتن�ان داڕشت.

بەڵکو  نەدەگەڕا،  �ەهود�ادا  خەڵکی  بەناو  ئاشکرا  بە  ع�سا  چ�تر  ئەوە  54 لەبەر 

لەگەڵ  بوو،  ئەفرا�م  ناوی  شارێک  بۆ  نز�ک چۆڵەوانی،  ناوچەکانی  لەوێوە چووە 
قوتاب��ەکانی لەوێ ما�ەوە.

لە  کەس  زۆر  بوو،  نز�ک  جولەکەکان  پەسخەی  جەژنی  کاتەدا  55 لەو 

گوندەکانەوە پیێش جەژن بۆ ئۆرشەل�م هاتبوون تاکو خۆ�ان پاک بکەنەوەc. 5٦ جا 
بە دوای ع�سادا دەگەڕان، هەروەها کاتێک لە حەوشەکانی پەرستگا ڕاوەستابوون 
و  بااڵ  57 کاه�نانی  نا�ەت؟«  جەژن  بۆ  ئا�ا  چ��ە؟  »ڕاتان  دەگوت:  �ەکتر�ان  بە 
لەکوێی�ە،  ئەو  بزانێت  هەرکەسێک  ئەگەر  دەرکردبوو  فەرمان�ان  فەر�س��ەکان�ش 

دەبێت ئاشکرای بکات، تاکو ب�گرن.

a 47 ئەنجومەنی بااڵی جولەکە کە لە �ۆنانی پیێیی گوتراوە سەنهەدرین ، بااڵتر�ن دەسەاڵتی جولەکە بووە کە دەسەاڵتی دەرکردنی بڕ�اری ئا�ی�نی و مەدەنی و تاوانبارکردنی 

هەبووە.  

b 5٠ ببێتە کەفارەتی گوناهەکانی گەلی جولەکە.  

c 55 بڕوانە سەرژمێری ٩ :١ -١4   
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ئامادەکردنی عیسا بۆ مردن

لێبوو، ١٢ لەعازری  بێت عەن�ا کە  پیێش جەژنی پەسخە ع�سا هاتە  ڕۆژ   شەش  ١

ئامادە  بۆ  شێوێک�ان  ٢ لەوێ  هەڵ�ستاندەوە.  مردووان  لەنێو  ع�سا  ئەوەی 
کرد، مەرسا خزمەتی دەکرد، لەعازر�ش �ەکێک بوو لەوانەی لەگەڵی پاڵ�دابووەوە. 
ع�سای  پیێ�ەکانی  و  هێنا  گرانبەهای  بێگەردی  نارد�نی  بۆنی  ل�تر  ن�و  3 مر�ەم�ش 

پیێ چەورکرد، ئ�نجا بە قژی پیێ�ەکانی ع�سای سڕ�ی�ەوە و ماڵەکەش پڕبوو لە بۆنی 
خۆش.

بە گرتنی  بەتەمابوو  و  قوتاب��ەکانی  لە  بوو  �ەکێک  ئەسخەر�وتی کە  4 �ەهوزای 

بدات، گوتی: 5 »بۆچی ئەم بۆنە بە سێ سەد د�نارa نەفرۆشرا و نەدرا بە هەژاران؟« 
٦ ئەمەی گوت نەک لەبەر ئەوەی خەمی هەژارانی دەخوارد، بەڵکو لەبەر ئەوەی 

دز بوو و سندوقی پارەشی لەال بوو، لەو پارە�ەی دەبرد کە تێ�دا دادەنرا.
7 ع�ساش فەرمووی: »وازی لێ بهێنن، بۆ ڕۆژی ناشتنم هەڵ�گرتبوو، ٨ چونکە 

هەژاران هەم�شە لەگەڵتانن، بەاڵم من هەم�شە لەالتان ن�م.«
٩ کاتێک ژمارە�ەکی زۆر لە جولەکەکان زان��ان ع�سا لەوێی�ە، هاتن، نەک تەنها 

لەبەر ع�سا، بەڵکو بۆ ب�ن�نی لەعازر�ش کە لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە. ١٠ ئەوسا 
لە  زۆر  ژمارە�ەکی  ١١ چونکە  بکوژن،  لەعازر�ش  کرد  تەگب�ر�ان  بااڵ  کاه�نانی 

جولەکەکان بەهۆی ئەوەوە دەڕۆ�شتن و باوەڕ�ان بە ع�سا دەهێنا.

کەژاوەی �اشایانە
ب�ست�ان کە ع�سا  بۆ جەژن،  هاتبوون  لە خەڵک کە  ئاپۆرە�ە  ئەو  بە�انی  ١٢ بۆ 

دێت بۆ ئۆرشەل�م. ١3 لقە دار خورما�ان برد و بەرەوپی�ری چوون، هاوار�ان دەکرد:

»c]!پی�رۆزە ئەوەی بە ناوی �ەزدانەوە دێت[ b!هۆسانا«  

  »پی�رۆزە پاشای ئ�سرائ�ل!«

١4 ع�سا جاشکێکی ب�نی، سواری بوو، وەک نووسراوە:

 ١5 ]ئەی شاری س��ۆنd مەترسە،
ئەوەتا پاشاکەت دێت   

e].بە سواری جاشی ماکەرێک   

شکۆدار  ع�سا  ئەوەی  پاش  بەاڵم  تێنەگە�شتن.  لەمانە  قوتاب��ەکانی  ١٦ سەرەتا 

a 5 �ەک د�نار کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  

b ١3 لە زمانی ع�بری دەربڕ�نێکە بە واتای ڕزگارمان بکە، بووە هاواری ستا�ش.  

c ١3 زەبوورەکان ١١٨ :٢5 ،٢٦ .   

d ١5 مەبەست لە خەڵکی ئۆرشەل�مە.  

e ١5 زەکەر�ا ٩ :٩   
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کراa، ب�ر�ان کەوتەوە کە ئەمانە دەربارەی ئەو نووسراون، ئەوان�ش ئەمانە�ان بۆ ئەو 
کردووە.

گۆڕەکەوە  لەناو  لەعازری  کاتێک  بوون  لەگەڵی  کە  خەڵکەش  ئەو  ١7 هەروەها 

بانگکرد و لەنێو مردوواندا هەڵ�ستاندەوە، شا�ەت��ان بۆی دەدا. ١٨ لەبەر ئەوە بوو 
ئەو  ب�ست�ان  چونکە  بکەن،  لێ  پیێشواز�یی  ئەوەی  بۆ  دەرەوە  چوونە  خەڵکەکە 
پەرجووەی کردووە. ١٩ فەر�س��ەکان�ش بە �ەکتر�ان گوت: »دەب�نن ئێوە ه�چتان لە 

دەست نا�ەت! ئەوەتا هەموو ج�هان دوای کەوتووە!«

مردن دەرگایە بۆ ژیان
٢٠ هەندێک �ۆنانیb لەنێو ئەوانە بوون کە هاتبوون لە جەژندا خواپەرستی بکەن. 

گوت:  پیێ�ان  و  جەل�ل  بێت سە�دای  خەڵکی  ف�ل��ۆسی  الی  هاتنە  ٢١ ئەوان 

»گەورەم، دەمانەوێت ع�سا بب�ن�ن.« ٢٢ ف�ل��ۆس�ش هات و بە ئەندراوسی گوت، 
ئ�نجا ئەندراوس و ف�ل��ۆس هاتن و بە ع�سا�ان گوت.

مرۆڤ  کوڕی  شکۆدارکردنی  »کاتی  فەرمووی:  و  دانەوە  وەاڵمی  ٢3 ع�ساش 

و  زەوی  ناو  نەکەوێتە  ئەگەر  گەنم  دەنکە  دەڵێم،  پیێ  ڕاست�تان  ٢4 ڕاستی  هاتووە. 
نەمرێت، بە تەنها دەمێنێتەوە. بەاڵم کە مرد، ئەوسا بەرهەمی زۆر دەدات. ٢5 ئەوەی 
ژ�انی خۆی خۆشدەوێت دە�دۆڕێنێت، بەاڵم ئەوەی لەم ج�هانەدا ڕقی لە ژ�انی 
دەکات  خزمەتم  ٢٦ ئەوەی  دەپارێزێت.  ژ�انی  هەتاهەتا�ە  بۆ  ئەوا  دەبێتەوە،  خۆی 
ئەگەر  لەوێی�ە.  خزمەتکار�شم  بم،  شوێنێک  هەر  لە  من  ئ�تر  بکەوێت.  بەدوام  با 

�ەکێک خزمەتم بکات باوکم ڕێزی لێ دەگرێت.«

عیسا باسی مردنی خۆی دەکات
٢7 »ئێستا خەمبارم، چی بڵێم؟ ”باوکە لەم کاتەc ڕزگارم بکە“؟ بەاڵم نەخێر، من 

بۆ ئەم کاتە هاتووم. ٢٨ ئەی باوک، ناوت شکۆدار بکە!«
جا دەنگێک لە ئاسمانەوە هات: »شکۆدارم کردووە و شکۆدار�شی دەکەمەوە.« 
بوو!«  لێبوو و گوت�ان: »هەورەتر�شقە  ئامادەبوون گوێی�ان  لەوێ  ٢٩ ئەو خەڵکەی 

هەندێکی د�کە�ان گوت�ان: »فر�شتە�ەک بوو قسەی لەگەڵ کرد.«
3٠ ع�سا فەرمووی: »ئەو دەنگەی هات بۆ من نەبوو، بەڵکو بۆ ئێوە بوو. 3١ ئێستا 

کاتی حوکمدانی ئەم ج�هانە�ە. ئێستا سەرۆکی ئەم ج�هانە دەردەکرێت. 3٢ کاتێک 
ڕادەکێشم.«  خۆم  الی  بۆ  هەمووان  ئەوا  دەکرێمەوە،  بەرز  زەو�ی�ەوە  لە  من�ش 

33 ئەمەی گوت ئاماژەی کرد بەو شێوە مردنەی کە دەبێت بمرێت.

هەتاهەتا�ە  مەس�ح  کە  ب�ستوومانە  تەوراتدا  »لە  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  34 خەڵکەکە 

a ١٦ مەبەستی لە لەخاچدان و هەستانەوەی ع�سا�ە.  

b ٢٠ مەبەستی ئەوانە�ە کە جولەکە ن�ن.  

c ٢7 کاتی ئازاری لەخاچدان.  



�ۆحەنا ١٩٨١١٢

ئەم کوڕی  بەرز بکرێتەوە“؟  ئ�تر چۆن دەڵێیی ”کوڕی مرۆڤ دەبێت  دەمێنێتەوە، 
مرۆڤە کێ�ە؟«

35 ع�ساش پیێیی فەرموون: »ڕووناک��ەکەتان بۆ کاتێکی کورت لەسەر دەمێنێتەوە. 

بڕۆن هەتا ڕووناک�تان لەگەڵە، نەوەک تار�ک�تان بەسەردا بێت، چونکە ئەوەی بە 
هەتا  بهێنن  ڕووناک��ەکە  بە  3٦ باوەڕ  دەڕوات.  کوێ  بۆ  نازانێ  دەڕوات  تار�ک�دا 
ڕووناک��ەکەتان لەگەڵدا�ە، تاکو ببنە ڕۆڵەی ڕووناک��ەکە.« ع�سا ئەمانەی فەرموو، 

ڕۆ�شت و خۆی لێ�ان شاردەوە.
37 هەرچەندە زۆر پەرجووی لەبەردەم�ان کرد، بەاڵم باوەڕ�ان پیێ نەهێنا، 3٨ تاکو 

وتەی ئ�شا�ا پیێغەمبەر بێتە دی کە گوتی:

  ]ئەی �ەزدان، کێ باوەڕی بە پە�امەکەمان کرد و
a]هێزی �ەزدان بۆ کێ دەرکەوت؟   

3٩ لەبەر ئەوە نە�انتوانی باوەڕ بهێنن، چونکە ئ�شا�ا لە شوێنێکی د�کە گوتی:

 4٠ ]چاو�انی کوێر و دڵ�انی ڕەقکردووە،
بۆ ئەوەی بە چاو�ان نەب�نن و بە دڵ�ان تێنەگەن،   
b].نەوەک بگەڕێنەوە و من�ش چاک�ان بکەمەوە   

4١ ئ�شا�ا ئەمانەی گوت، چونکە شکۆی ئەوی ب�نی و باسی کرد.

لەبەر  بەاڵم  هێنا،  پیێیی  باوەڕ�ان  ڕابەرەکان�ش  لە  زۆر  ژمارە�ەکی  4٢ هەرچەندە 

43 چونکە شکۆی  دەربکرێن،  لە کەن�شت  نەوەک  ڕا�اننەدەگە�اند  فەر�س��ەکان 
خەڵک�ان لە شکۆی خودا ز�اتر خۆشدەو�ست.

ڕووناکی باوەڕ
44 ئ�نجا ع�سا بە دەنگی بەرز فەرمووی: »ئەوەی باوەڕم پیێ بهێنێت، باوەڕ بە 

من ناهێنێت، بەڵکو بەوەی ناردوومی، 45 ئەوەش کە دەمب�نێت، ئەوە دەب�نێت کە 
ناردوومی. 4٦ من وەک ڕووناکی هاتوومەتە ج�هان، تاکو هەرکەسێک باوەڕم پیێ 

بهێنێت لە تار�ک�دا نەمێنێتەوە.
47 »ئەگەر �ەکێک گوێیی لە وتەکانم بوو و کاری پیێ نەکرد، من حوکمی نادەم، 

چونکە نەهاتووم تاکو ج�هان حوکم بدەم، بەڵکو ج�هان ڕزگار بکەم. 4٨ ئەوەی 
ڕەتم بکاتەوە و وتەکانم وەرنەگرێت، �ەکێک هە�ە حوکمی بدات، ئەو قسە�ەی 
کە من کردم لە ڕۆژی دوا�ی�دا حوکمی دەدات. 4٩ من لە خۆمەوە قسەم نەکردووە، 
بەڵکو ئەو باوکەی کە ناردوومی، ڕا�س�اردووم کە چی بڵێم و چ قسە�ەک بکەم. 
5٠ دەزانم ڕاس�اردەی ئەو خەڵکی بۆ ژ�انی هەتاهەتا�یی دەبات، هەر بۆ�ە هەرچی 

بڵێم، بەو جۆرە دە�ڵێم کە باوکم پیێیی فەرمووم.«

a 3٨ ئ�شا�ا 53 :١   

b 4٠ ئ�شا�ا ٦ :١٠   



١٩٨٢�ۆحەنا ١3

عیسا �پێپی قوتابیپیەکانی دەشوات

 پیێش جەژنی پەسخە، ع�سا دە�زانی کاتی هاتووە ئەم ج�هانە بەجێبهێڵێت ١3 ١

و بۆ الی باوک بگەڕێتەوە، جا ئەوانەی هی خۆی بوون لە ج�هاندا خۆشی 
دەو�ستن، هەتا ئەوپەڕی خۆشو�ستن.

٢ ژەمی ئێوارە بوو، شە�تان خستبوو�ە دڵی �ەهوزای ئەسخەر�وتی کوڕی ش�مۆن، 

کە ع�سا بەدەستەوە بدات. 3 ع�ساش کە دە�زانی باوک هەموو شتێکی خستووەتە 
ژێر دەستی، هەروەها لە خوداوە هاتووە و بۆ خوداش دەگەڕێتەوە، 4 لەسەر خوان 
هەستا و کەواکەی داکەند و خاول��ەکی هەڵگرت و لە ناوقەدی بەست. 5 پاشان 
ع�سا ئاوی کردە ناو لەگەنێک و دەستی بە شوشتنی پیێیی قوتاب��ەکان کرد و بەو 

خاول��ەی کە بە ناوقەد�ەوە بەستبووی پیێ�انی دەسڕ�ی�ەوە.
پیێیی  ٦ کاتێک گە�شتە سەر ش�مۆن پەترۆس، ش�مۆن پیێیی گوت: »گەورەم تۆ 

من دەشۆ�ت؟«
7 ع�سا لە وەاڵمدا پیێیی فەرموو: »ئەمەی ئێستا دە�کەم تۆ لێیی تێ�ناگە�ت، بەاڵم 

دواتر تێ�دەگە�ت.«
٨ پەترۆس پیێیی گوت: »هەرگ�ز پیێم ناشۆ�ت.«

ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەگەر پیێت نەشۆم، لەگەڵ من بەشت نابێت.«
و  دەست  بەڵکو  نا،  پیێم  تەنها  »گەورەم،  گوت:  پیێیی  پەترۆس  ش�مۆن  ٩ جا 

سەر�شم!«
١٠ ع�ساش پیێیی فەرموو: »ئەوەی خۆی شوشتبێت تەنها پیێو�ستی بە پیێ شوشتن 

هە�ە، تەواوی جەستەی پاکە. ئێوەش پاکن بەاڵم هەمووتان نا.« ١١ ع�سا فەرمووی: 
»هەمووتان پاک ن�ن،« چونکە دە�زانی کێ بە گرتنی دەدات.

١٢ پاش شوشتنی پیێ�ان کەواکەی خستەوە سەر شانی و دان�شتەوە، لێیی پرس�ن: 

»ئا�ا لەوە تێگە�شتن کە بۆم کردن؟ ١3 ئێوە بە ”مامۆستا“ و ”گەورە“ بانگم دەکەن و 
ڕاست دەکەن، چونکە من وام. ١4 جا کە من گەورە و مامۆستاتانم و پیێم شوشتن، 
بۆم  ئەوەی  تاکو  پیێدان  نموونە�ەکم  ١5 من  بشۆن.  �ەکتری  پیێیی  لەسەرتانە  ئێوەش 
ز�اتر  گەورەکەی  لە  کۆ�لە  دەڵێم:  پیێ  ڕاست�تان  ١٦ ڕاستی  ب�کەن.  ئێوەش  کردن 
خۆزگە  زانی،  ئەمانەتان  ١7 ئەگەر  ن��ە.  ز�اتر  ناردوو�ەتی  لەوەی  نێردراو�ش  ن��ە، 

دەخوازرێت بە ئێوە ئەگەر پە�ڕەوتان کرد.
١٨ »باسی هەمووتان ناکەم. ئەوانەی هەڵمبژاردوون دە�انناسم، بەاڵم تاکو ئەوەی 

لەگەڵم  ناپاکی  کردووم،  نمەکی  ]ئەوەی  دی:  بێتە  هاتووە  پی�رۆزەکە  نووسراوە  لە 
b]. aکرد

باوەڕ  ڕوو�دا  کاتێک  تاکو  ڕووبدات،  ئەوەی  پیێش  دەڵێم  پیێتان  ئێستاوە  ١٩ »لە 

a ١٨ �ۆنانی: گۆز�نگی لێ بەرز کردمەوە.  

b ١٨ زەبوورەکان 4١ :٩.   
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بکەن کە من ئەومa. ٢٠ ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی پیێشوازی لەوە بکات کە 
پیێشوازی  پیێشوازی لە من بکات،  پیێشوازی لە من دەکات، ئەوەی  دە�نێرم، ئەوا 

لەوە دەکات کە ناردوومی.«

نا�اکی یەهوزا
»ڕاستی  دا:  شا�ەتی  و  بوو  خەمبار  ڕۆحی  فەرموو،  ئەمانەی  ع�سا  ٢١ کاتێک 

ڕاست�تان پیێ دەڵێم: �ەکێکتان بە گرتنم دەدات.«
٢٢ قوتاب��ەکان سە�ری �ەکتر�ان دەکرد و دڵن�ا نەبوون مەبەستی لە کێ�ە. ٢3 �ەکێک 

٢4 ش�مۆن  پاڵ�دابووەوە،  لەتەن�شتی  دەو�ست  خۆشی  ع�سا  کە  قوتاب��ەکان  لە 
پەترۆس ئاماژەی بۆ کرد تاکو پرس�ار لە ع�سا بکات کە مەبەستی لە کێ�ە.

٢5 ئەو�ش شانی دا بەسەر سنگی ع�سادا و پیێیی گوت: »گەورەم، کێ�ە؟«

٢٦ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئەو کەسە�ە کە ئەم پارووە نانە لە قاپەکە هەڵدەکێشم 

کوڕی  �ەهوزای  بە  دای  و  هەڵکێشا  قاپەکە  لە  پارووەکەی  ئ�نجا  دە�دەمێ.«  و 
ش�مۆنی ئەسخەر�وتی. ٢7 هەرکە پارووەکەی وەرگرت، شە�تان چووە ناو�ەوە.

ع�ساش پیێیی فەرموو: »ئەوەی بەتەمای ب�کە�ت، خێرا ب�کە.« ٢٨ ه�چ کەسێک 
لەوانەی لەسەر خوانەکە لەگەڵی دان�شتبوون تێنەگە�شتن بۆچی ع�سا ئەمەی پیێ 
فەرموو. ٢٩ هەندێک�ان وا�انزانی ع�سا پیێیی دەفەرموێ کە چ��ان پیێو�ستە بۆ جەژن 
بوو.  �ەهوزا  پارەکە لەالی  بداتە هەژاران، چونکە سندوقی  �ان شتێک  ب�کڕێت، 

3٠ ئەو�ش کە پارووەکەی وەرگرت �ەکسەر چووە دەرەوە. ئەو کاتە شەو بوو.

ڕاسپاردەی نوێ
3١ کاتێک چووە دەرەوە، ع�سا فەرمووی: »ئێستا کوڕی مرۆڤ شکۆدار کرا و 

خوداش تێ�دا شکۆدار کرا. 3٢ جا ئەگەر خودا تێ�دا شکۆدار کرا، خوداش کوڕەکە 
لە خۆ�دا شکۆدار دەکات، دەستبەجێ شکۆداری دەکات.

33 »ڕۆڵەکانم، ماوە�ەکی کورت لەگەڵتاندا دەبم. جا بەدوامدا دەگەڕێن، بەاڵم 

ئەو  بێنە  ناتوانن  ئێوە  ئێوەشی دەڵێم:  بە  ئێستا  وەک چۆن بە جولەکەکانم گوت، 
شوێنەی کە من بۆی دەچم.

34 »من ڕاس�اردە�ەکی نوێتان دەدەمێ: �ەکتر�تان خۆشبوێ. وەک خۆشمو�ستن، 

قوتابی  کە  دەزانن  خەڵک  هەموو  35 بەمە  �ەکتر�تان خۆشبوێ.  جۆرە  بەو  ئێوەش 
منن، ئەگەر خۆشەو�ست�تان بۆ �ەکتری هەبێت.«

�پێشبینیکردنی نکۆڵی �ەترۆس
3٦ ش�مۆن پەترۆس�ش لێیی پرسی: »گەورەم، بۆ کوێ دەچ�ت؟«

a ١٩ مەبەستی لە مەس�حە.  
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ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »ئەو شوێنەی بۆی دەچم، ئێستا ناتوان�ت دوامبکەو�ت، 
بەاڵم دواتر دوام دەکەو�ت.«

37 د�سان پەترۆس لێیی پرسی: »گەورەم، بۆچی ئێستا ناتوانم دواتبکەوم؟ ژ�انم 

بۆ تۆ دادەنێم.«
3٨ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ژ�انت بۆ من دادەنێ�ت؟ ڕاستی ڕاست�ت پیێ دەڵێم: 

پیێش خوێندنی کەڵەشێر، تۆ سێ جار نکۆڵی لە ناس�نی من دەکە�ت!

ماڵی باوکم

 »ن�گەران مەبن. پشت بە خودا ببەستنa، پشت بە من�ش ببەستن. ٢ ماڵی ١4 ١

تاکو  پیێم دەگوتن. من دەچم  نەبووا�ە  ئاوا  ئەگەر  لێ�ە،  باوکم ژووری زۆری 
و  دێمەوە  ئامادەکردن،  بۆ  شوێنم  و  ڕۆ�شتم  کە  3 جا  بکەم.  ئامادە  بۆ  شوێنتان 
دەتانبەمە الی خۆم، تاکو ئێوەش لەو شوێنە بن کە من لێیی دەبم. 4 ئێوەش ڕێگای 

ئەو شوێنە دەزانن کە بۆی دەچم.«

منم ڕێگا و ڕاس�ی و ژیان
5 تۆماس پیێیی گوت: »گەورەم، نازان�ن بۆ کوێ دەچ�ت، چۆن ڕێگاکە بزان�ن؟«

٦ ع�ساش پیێیی فەرموو: »منم ڕێگا و ڕاستی و ژ�ان. کەس نا�ەتە الی باوک لە 

ڕێگەی منەوە نەبێت. 7 ئەگەر ئێوە منتان بناس�ا�ە، باوک�شمتان دەناسی. لە ئێستاوە 
دە�ناسن و ب�ن�وتانە.«

٨ ف�ل��ۆس پیێیی گوت: »گەورەم، باوکمان پی�شان بدە و بەسمانە.«

کە  زۆرەش  ماوە  ئەم  لەدوای  تەنانەت  ئا�ا  »ف�ل��ۆس،  فەرموو:  پیێیی  ٩ ع�ساش 

لەگەڵتانم، نەتناس�وم؟ ئەوەی منی ب�ن�وە باوکی ب�ن�وە. ئ�تر چۆن دەڵێیی: ”باوکمان 
ن�شان بدە“؟ ١٠ ئا�ا باوەڕ ناکەی من لە باوکدام و باوک�ش لە مندا�ە؟ ئەو قسانەی 
پیێتانی دەڵێم لە خۆمەوە نا�ڵێم، بەڵکو باوک کە لە مندا ن�شتەجێ�ە، ئەو کارەکانی 
خۆی دەکات. ١١ باوەڕم پیێ بکەن کە من لە باوکدام و باوک�ش لە مندا�ە، ئەگەر نا 
بەهۆی کارەکان خۆ�انەوە باوەڕ بکەن. ١٢ ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئەوەی باوەڕم 
دەکات،   bگەورەتر لەمانەش  دە�کەم،  من  کە  دەکات  کارانە  ئەو  بهێنێت،  پیێ 
بکەن دە�کەم،  داوا  منەوە  ناوی  بە  ١3 هەرچ��ەک  باوک دەچم.  بۆ الی  چونکە 
تاکو باوک لە کوڕەکەدا شکۆدار بێت. ١4 ئەگەر شتێکتان بە ناوی منەوە داوا کرد، 

دە�کەم.

بەڵێنی هاتنی ڕۆحی �پیرۆز
باوک  لە  داوا  ١٦ من�ش  ڕاس�اردەکانم دەکەن.  بە  منتان خۆشبوێ کار  ١5 »ئەگەر 

a ١ ئەم دەربڕ�نە لە �ۆنان�دا دوو واتە دەبەخشێت. لەمە نز�کترە کە دانراوە، بەم واتا�ەش دێت: )باوەڕ بە خودا بکەن.(  

b ١٢ بە واتای لە ژمارە بەدەر و بێ سنووری جوگرافی.  
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بمێنێتەوە،  لەگەڵتان  هەتاهەتا�ە  کە  بداتێ   bد�کەتان  aارمەت�دەرێکی� دەکەم 
١7 ڕۆحی ڕاستی، کە ج�هان ناتوانێت وەر�بگرێت، چونکە نا�ب�نێت و نا�ناسێت. 

بەاڵم ئێوە دە�ناسن، چونکە لەگەڵتان دەمێنێتەوە و لەناو ئێوەدا دەبێت. ١٨ بە هەت�وی 
بەجێتان ناهێڵ�م، دێمەوە التان. ١٩ پاش ماوە�ەکی کەم ئ�تر ج�هان نامب�نێت، بەاڵم 
ئێوە دەمب�نن. لەبەر ئەوەی من ز�ندووم، ئێوەش دەژ�ن. ٢٠ لەو ڕۆژەدا دەزانن من لە 
باوکمدام، ئێوەش لە مندان، من�ش لە ئێوەدام. ٢١ ئەوەی ڕاس�اردەکانی منی لەال�ە 
و کار�ان پیێ دەکات، ئەوا منی خۆشدەوێت. ئەوەی منی خۆشبوێ، باوک�شمی 

خۆشدەوێت، من�ش خۆشمدەوێت و خۆمی بۆ دەردەخەم.«
پرسی:  لێیی  نەبوو،  ئەسخەر�وتی  �ەهوزای  کە  د�کە،  �ەهوزا�ەکی  ٢٢ ئ�نجا 

»گەورەم، بۆچی دەتەوێ خۆت بۆ ئێمە دەربخە�ت، بەاڵم بۆ ج�هان نا؟«
دەکات،  وتەکانم  بە  کار  خۆشبوێ  منی  »ئەوەی  دا�ەوە:  وەاڵمی  ٢3 ع�سا 

ن�شتەجێ  ئەو�ش  لەالی  و  الی  دێی�نە  باوک  و  من  و  دەوێت  خۆشی  باوک�شم 
دەب�ن. ٢4 ئەوەش کە منی خۆشناوێت کار بە وتەکانم ناکات. ئەم وتانەی گوێتان 

لێیی دەبێت هی من ن��ە، بەڵکو هی ئەو باوکە�ە کە ناردوومی.
٢5 »ئەمانەم پیێ گوتن کە هێشتا لەالتانم. ٢٦ بەاڵم �ارمەت�دەرەکە، ڕۆحی پی�رۆز، 

ئەوەی باوک بە ناوی منەوە دە�نێرێت، ئەو هەموو شتێکتان فێردەکات و هەموو ئەو 
.cشتانەی پیێم گوتوون ب�رتان دەخاتەوە

ئاش�ی عیسا
دەتاندەمێ  ئەوەی من  ئاشتی خۆمتان دەدەمێ.  بەجێدەهێڵم،  بۆ  ٢7 »ئاشت�تان 

وەک ئەوە ن��ە کە ج�هان دەتانداتێ. ن�گەران مەبن و مەترسن.
٢٨ »گوێتان لێبوو پیێم گوتن: ”دەڕۆم و دێمەوە التان.“ ئەگەر منتان خۆشبوێ، 

دڵشاد دەبن کە دەچمە الی باوک، چونکە باوک لە من مەزنترە. ٢٩ ئەوەتا ئێستا 
پیێش ڕوودانی پیێم گوتن، تاکو کاتێک ڕوو�دا باوەڕ بهێنن. 3٠ لەمەوال زۆر قسەتان 
وا دێت. ه�چ دەسەاڵتێکی بەسەر   dئەم ج�هانە ناکەم، چونکە سەرۆکی  لەگەڵ 
مندا ن��ە، 3١ بەاڵم ئەو دێت تاکو ج�هان بزانێت باوکم خۆشدەوێت و بەو شێوە�ە 

کار دەکەم کە باوک ڕا�س�اردووم.
»هەستن، با لێرە بڕۆ�ن.

a ١٦ لە زمانی �ۆنانی بە واتای ئەوەی بانگکراو دێتە تەن�شتت بۆ �ارمەت�دانت، مەبەستی لە ڕۆحی پی�رۆزە کە شوێنی مەس�ح دەگرێتەوە لە �ارمەت�دانمان.  

b ١٦ بە زمانی �ۆنانی بە واتای )د�کە( لە هەمان جۆر دێت.  

c ٢٦ بەڵێنێکی تا�بەتە بۆ ئەوانەی گوێی�ان لە وتەکانی مەس�ح بووە بە هاتنی سروش بۆ نووس�نەوەی ئ�نج�لی پی�رۆز.  

d 3٠ شە�تان.  
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منم مێوی ڕاس�ەقینە

بەر ١5 مندا  لە  لقێک  ٢ هەر  ڕەزەوانەکە�ە.  باوک�شم  ڕاستەق�نە،  مێوی   »منم  ١

تاکو  دەکاتەوە  پاکی  بگرێت  بەر  لقێک�ش  هەر  دەکاتەوە.  لێیی  نەگرێت 
بەرهەمی ز�اتر بدات. 3 ئێوە ئێستا بەهۆی ئەو قسە�ەی بۆم کردن پاکن. 4 بە منەوە 
پە�وەست بن و من�ش بە ئێوەوە. چۆن لق بەتەنها ناتوانێت بەرهەم بدات ئەگەر بە 

دار مێوەکەوە پە�وەست نەبێت، ئێوەش ئاوان، ئەگەر بە منەوە پە�وەست نەبن.
من�ش  و  بێت  پە�وەست  منەوە  بە  ئەوەی  لقەکانن.  ئێوەش  و  مێوەکە  5 »منم 

بەوەوە، ئەوا بەرهەمی زۆر دەگرێت، چونکە بەبێ من ناتوانن ه�چ شتێک بکەن. 
٦ ئەوەی بە منەوە پە�وەست نەبێت وەک لق فڕێدەدرێتە دەرەوە، وشک دەبێت و 

بن  پە�وەست  منەوە  بە  7 ئەگەر  دەسووتێت.  و  ئاگر  ناو  فڕێدەدرێتە  کۆدەکرێتەوە، 
و وتەکانم لە ناختان بچەس�ێت، هەرچ��ەکتان دەوێ داوای بکەن بۆتان دەبێت. 
٨ باوکم شکۆدار دەبێت ئەگەر ئێوە بەرهەمی زۆر بگرن؛ بەوە دەردەکەوێ کە ئێوە 

قوتابی منن.
بە  جا  خۆشو�ستووە،  ئێوەم  ئاوا  خۆشو�ستووە،  منی  باوک  چۆن  ٩ »هەروەک 

خۆشەو�ست��ەکەمەوە پە�وەست بن. ١٠ ئەگەر ئێوە کار بە ڕاس�اردەکانم دەکەن، بە 
خۆشەو�ست��ەکەمەوە پە�وەست دەبن، هەروەک من کارم بە ڕاس�اردەکانی باوکم 
تاکو  پیێ گوتن  ١١ ئەم شتانەم  پە�وەست دەبم.  بە خۆشەو�ست��ەکە�ەوە  و  کردووە 
ئەمە�ە:  من  ١٢ ڕاس�اردەی  بێت.  تەواو  و  پڕ  و خۆش�تان  تێدابێت  منتان  خۆش�یی 
�ەکتر�تان خۆشبوێ وەک خۆشمو�ستن. ١3 کەس خۆشەو�ست�یی لەمە گەورەتری 
ئەگەر  ١4 ئێوە دۆستی منن،  دابنێت.  بۆ دۆستەکانی  ژ�انی خۆی  �ەکێک  ن��ە کە 
کۆ�لە  چونکە  نابەم،  ناوتان  کۆ�لە  بە  ١5 ئ�تر  ڕاتاندەس�ێرم.  کە  بکەن  بەوە  کار 
هەرچ��ەکم  چونکە  لێنان  دۆستم  ناوی  بەاڵم  دەکات.  چی  گەورەکەی  نازانێت 
ئێوەم  من  بەڵکو  هەڵنەبژارد،  منتان  ١٦ ئێوە  ڕاگە�اندن.  پیێم  ب�ستبوو  باوکمەوە  لە 
بمێنێت،  بەرهەمەکەتان  و  بهێنن  بەرهەم  بڕۆن  تاکو  هەڵبژارد، دەستن�شانم کردن 
تاکو هەرچ��ەک بە ناوی منەوە لە باوک داوا بکەن بتانداتێ. ١7 بەمانە ڕاتاندەس�ێرم 

تاکو �ەکتر�تان خۆشبوێ.

ڕقی جیهان
١٨ »ئەگەر ج�هان ڕقی لێتان دەبێتەوە، ئەوە بزانن پیێش ئێوە ڕقی لە من بووەتەوە. 

١٩ ئەگەر ئێوە هی ج�هان بوونا�ە، ئەوا ج�هان وەکو هی خۆی خۆشی دەو�ستن. 

ئەوە  لەبەر  هەڵبژاردووە،  ج�هانەوە  لە  ئێوەم  من  بەاڵم  ن�ن  ج�هان  هی  ئێوە  ئێستا 
گەورەکەی  لە  ”کۆ�لە  گوتن:  پیێ  چ�م  ب�رتان  ٢٠ ب�هێننەوە  لێتانە.  ڕقی  ج�هان 
وشەی  ئەگەر  دەچەوسێننەوە.  ئێوەش  چەوساندبێتەوە،  من�ان  ئەگەر   a“.ن��ە ز�اتر 
من�ان پاراستبێت، هی ئێوەش دەپارێزن. ٢١ بەاڵم هەموو ئەمانەتان لەبەر ناوی من 

a ٢٠ �ۆحەنا ١3 :١٦   
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قسەم  و  نەهاتبام  ٢٢ ئەگەر  نا�ناسن.  ئەوان  ناردوومی  ئەوەی  چونکە  دەکەن،  پیێ 
 .aگوناهەکە�ان بۆ  ن��ە  ب�انوو�ان  ئێستا  بەاڵم  نەدەبوو،  گوناه�ان  نەکردبان،  بۆ 
کارانەم  ئەو  لەنێوان�اندا  ٢4 ئەگەر  باوک�شمە.  لە  ڕقی  بێتەوە،  من  لە  ڕقی  ٢3 ئەوەی 

نەکردبووا�ە کە کەسی د�کە نە�کردووە، گوناه�ان نەدەبوو. بەاڵم ئێستا ب�ن��ان و 
ڕق�ان لە من و لە باوکم بووەتەوە. ٢5 بەاڵم ئەمە ڕوو�دا تاکو ئەو وتە�ە بێتە دی کە 

b].لە تەوراتەکە�اندا نووسراوە: ]بەبێ هۆ ڕق�ان لێم بووەوە

کاری ڕۆحی �پیرۆز
٢٦ »جا کاتێک �ارمەت�دەرەکە دێت، ئەوەی لەال�ەن باوکەوە بۆتانی دەنێرم، کە 

٢7 ئێوەش  دەدات.  بۆ  شا�ەت�م  ئەو  هەڵدەقوڵێت،  باوکەوە  لە  کە  ڕاست��ە  ڕۆحی 
شا�ەتی دەدەن، چونکە لە سەرەتاوە لەگەڵ منن.

 »ئەم شتانەم پیێ گوتن، تاکو بێ ئومێد نەبن. ٢ لە کەن�شتەکان دەردەکرێن، ١٦ ١

خودا  خزمەتی  دەزانێت  وا  دەتانکوژێت  ئەوەی  دێت  کاتێک  لەڕاست�دا 
دەکات. 3 ئەمانەش دەکەن، چونکە نە باوک�ان ناس�وە و نە من. 4 بەاڵم ئەمانەم پیێ 
گوتن، تاکو ئەگەر کات�ان هات ب�رتان بکەوێتەوە کە من پیێم گوتوون. لە سەرەتادا 

ئەمانەم پیێ نەگوتن، چونکە لەگەڵتان بووم.
کوێ  ”بۆ  ناپرسێت:  لێم  کەستان  و  ناردوومی  ئەوەی  الی  دەچمە  5 »ئێستا 

پیێ  ڕاست�تان  7 بەاڵم  گوتن.  پیێ  ئەمەم  کە  بەوەی  دڵگرانن  ٦ کەچی  دەچ�ت؟“ 
دەڵێم: باشترە بۆتان کە بڕۆم، چونکە ئەگەر نەڕۆم، �ارمەت�دەرەکەتانc بۆ نا�ەت. 
بەاڵم ئەگەر بڕۆم بۆتانی دەنێرم. ٨ کاتێک ئەو دێت، دە�سەلمێنێت کە ج�هان بە 
هەڵە تێگە�شتوون لە گوناه و ڕاستودروستی و حوکمدان: ٩ لەسەر گوناه، چونکە 
ئ�تر  و  باوک  الی  دەچمە  چونکە   ،dڕاستودروستی ١٠ لەسەر  ناهێنن؛  پیێ  باوەڕم 

نامب�نن؛ ١١ لەسەر حوکمدان�ش، چونکە گەورەی ئەم ج�هانە حوکم دراوە.
بگرن.  بەرگەی  ناتوانن  ئێستا  بەاڵم  بڵێم،  پیێتانی  هە�ە  زۆرم  شتی  ١٢ »هێشتا 

ڕێنما�ی�تان  تەواو  ڕاستی  بۆ  ئەو  ڕاست��ە،  ڕۆحی  کە  دێت،  ئەو  کاتێک  ١3 بەاڵم 

دەکات، چونکە لە خۆ�ەوە ه�چ ناڵێت، بەڵکو ئەوەی گوێیی لێ دەبێت دە�ڵێت 
پیێ  ئەوەتان  چونکە  دەکات،  شکۆدارم  ١4 ئەو  ڕوودەدات.  چی  ڕا�دەگە�ەنێت  و 
هی  باوکە،  هی  کە  ئەوەی  ١5 هەموو  وەر�دەگرێت.  منەوە  لە  کە   eڕادەگە�ەنێت
من�شە. لەبەر ئەوە گوتم، ڕۆحی پی�رۆز لە هی من وەردەگرێت و پیێتانی ڕادەگە�ەنێت.

١٦ »پاش کەمێک نامب�نن، ئ�نجا پاش کەمێک د�سان دەمب�نن.«

a ٢٢ مەبەستی لە گوناهی ڕەتکردنەوەی ع�سا�ە وەک مەس�ح.  

b ٢5 زەبوورەکان 35 :١٩؛ ٦٩ :4   

c 7 مەبەستی لە ڕۆحی پی�رۆزە.  

d ١٠ بێتاوانکردنی گوناهبارێک بە خاچی مەس�ح. بڕوانە ڕۆما 3 :٢١ -٢٦.   

e ١4 ڕۆحی پی�رۆز لە وشەی مەس�ح وەردەگرێت و بە قوتاب��ەکان ڕادەگە�ەنێت.  
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هاتنی خۆشی دوای ناخۆشی
١7 هەندێک لە قوتاب��ەکانی بە �ەکتر�ان گوت: »ئەمە چ��ە کە پیێمان دەفەرموێ: 

نامب�نن، پاش کەمێک�ش دەمب�نن“ و ”چونکە دەچمە الی  ئ�تر  ”پاش کەمێک 
چی  نازان�ن  دەکات؟  باسی  کە  چ��ە  ”کەم“ـە�ە  »ئەم  ١٨ گوت�ان:  باوک“؟« 

دەفەرموێ!«
»ئا�ا  فەرموون:  پیێیی  بۆ�ە  بکەن،  لێ  پرس�اری  دە�انو�ست  کە  زانی  ١٩ ع�سا 

نامب�نن،  ئ�تر  کەمێک  ”پاش  گوتم:  کە  دەکەن  �ەکتری  لە  پرس�ار  ئەمە  لەبەر 
پاش کەمێک�ش دەمب�نن“؟ ٢٠ ڕاستی ڕاست�تان پیێ دەڵێم: ئێوە دەگر�یێن و ش�وەن 
دەبێتە  بەاڵم خەمبار�ەکەتان  دەبن،  دەبێ. خەمبار  دڵشاد  بەاڵم ج�هان  دەکەن، 
هاتووە.  کاتی  چونکە  دا�دەگرێت،  خەم  دەبێت  منداڵی  ژن  ٢١ کاتێک  شادی. 
بووە،  لەدا�ک  ج�هان  لە  مرۆڤێک  ئەوەی  لە خۆشی  بوو،  منداڵەکەی  کە  بەاڵم 
ژانەکانی لەب�ر دەکات. ٢٢ ئێوەش ئێستا خەمتان هە�ە، بەاڵم دەتانب�نمەوە و دڵشاد 
لێ  ه�چم  پرس�اری  ڕۆژەدا  ٢3 لەو  ناستێنێ.  لێ  خۆش��ەتان  ئەو  کەس�ش  دەبن، 
داوا  باوک  لە  منەوە  ناوی  بە  هەرچ��ەک  دەڵێم:  پیێ  ڕاست�تان  ڕاستی  ناکەن. 
بکەن دەتانداتێ. ٢4 هەتا ئێستا بە ناوی منەوە ه�چتان داوا نەکردووە. داوا بکەن 

وەر�دەگرن، تاکو خۆش��ەکەتان کامڵ و تەواو بێت.
بۆتان  پەند  بە  ئ�تر  دێت  کاتێک  بەاڵم  باسکردن،  بۆ  پەند  بە  شتانەم  ٢5 »ئەم 

منەوە  ناوی  بە  ڕۆژەدا  ٢٦ لەو  دەکەم.  بۆ  باوکتان  باسی  ئاشکرا  بە  بەڵکو  نادوێم، 
داوا دەکەن. ئ�تر پیێتان ناڵێم لەالی باوک بۆتان داوا دەکەم، ٢7 چونکە باوک خۆی 
ئێوەی خۆشدەوێت، لەبەر ئەوەی منتان خۆشو�ستووە و باوەڕتان کرد کە لە الی 
خوداوە هاتووم. ٢٨ لە الی باوکەوە هاتووم بۆ ج�هان، ئێستاش ج�هان بەجێدەهێڵم 

و دەگەڕێمەوە الی باوک.«
٢٩ قوتاب��ەکانی گوت�ان: »وا ئێستا بە ڕوونی و بەبێ پەند قسە دەکە�ت. 3٠ ئێستا 

پرس�ارت لێ  ن��ە کەس  بەوە  پیێو�ستت  و  تۆ هەموو شتێک دەزان�ت  دڵن�ا�ن کە 
بکات. بەمەش باوەڕ دەکە�ن کە لە خوداوە هاتوو�ت.«

و  دێت  کاتێک  3٢ وا  دەکەن؟  باوەڕ  ئێستا  »ئا�ا  دانەوە:  وەاڵمی  3١ ع�ساش 

بەجێم  تەنها  بە  و  ماڵی خۆی  بۆ  هەر�ەکە  دەبن،  پەرتەوازە  کە  هاتووە،  ئێستاش 
دەهێڵن. بەاڵم من بە تەنها ن�م، چونکە باوک لەگەڵمدا�ە.

33 »ئەمانەم پیێ گوتن تاکو ئاشت�تان لە مندا هەبێت. لە ج�هاندا تووشی تەنگانە 

دەبن. بەاڵم ورەتان بەرز بێت، من ج�هانم بەزاندووە.«

نوێژی عیسا

 کە ع�سا ئەمانەی فەرموو، چاوی بەرەو ئاسمان هەڵبڕی و فەرمووی:١7 ١

کوڕەکەشت  تاکو  بکە،  شکۆدار  کوڕەکەت  هاتووە.  کاتەکە  »باوکە، 
شکۆدارت بکات. ٢ هەروەک دەسەاڵتت پیێداوە بەسەر هەموو خەڵکدا، تاکو 
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ژ�انی هەتاهەتا�یی بە هەموو ئەوانە بدات کە پیێت داون. 3 ژ�انی هەتاهەتا�ی�ش 
ئەوە�ە کە تۆ بناسن، تەنها خودای ڕاستەق�نە و ع�سای مەس�ح، ئەوەی کە 
ناردووتە. 4 من لەسەر زەوی شکۆدارم کرد�ت بە تەواوکردنی ئەو کارەی پیێت 
پیێش  شکۆ�ەی  بەو  بکە،  شکۆدارم  خۆت  لەالی  باوکە  5 ئێستاش  دابووم. 

بوونی ج�هان لەالی تۆ هەمبوو.
٦ »ناوی تۆم بەوانە ناساند کە لە ج�هاندا بە منت دان، هی تۆ بوون، خۆت 

بە منت دان و کار�ان بۆ وتەکانت کرد. 7 ئێستاش ئەوان دەزانن هەرچ��ەکت 
ئەوان�ش  دابووم،  پیێت  تۆ  کە  پیێدان  وشانەم  ٨ ئەو  خۆتەوە�ە.  لە  داوە  پیێم 
منت  تۆ  کە  هێنا  باوەڕ�ان  هاتووم،  تۆوە  لە  زان��ان  ڕاستی  بە  و  وەر�انگرت 
بە  ئەوانەی  بۆ  بەڵکو  ناکەم،  داوا  بۆ ج�هان  داوا دەکەم.  ئەوان  ٩ بۆ  ناردووە. 
منت داون، چونکە هی تۆن. ١٠ هەرچ��ەک هی منە، هی تۆ�ە، هەرچ��ەک�ش 
هی تۆ�ە، هی منە، من لە ئەواندا شکۆدار بووم. ١١ ئەمان لە ج�هان دەمێننەوە، 
باوکی  ئەی  تۆ.  الی  دەگەڕێمەوە  من  چونکە  نامێنمەوە،  تێ�دا  من  بەاڵم 
پی�رۆز، بە ناوی خۆت ب�ان�ارێزە کە بە منت داوە، تاکو ببنە �ەک وەک ئێمە 
�ەک�ن. ١٢ کاتێک لەگەڵ�ان بووم بەو ناوەی کە تۆ بە منت دابوو دەم�اراستن و 
پاسەوان�م دەکردن. کەس�ان لەناونەچوون کوڕی لەناوچووa نەبێت، بۆ ئەوەی 

نووسراوە پی�رۆزەکە بێتە دی.
تاکو  دەکەم،  ئەمانە  باسی  ج�هاندا  لە  بەاڵم  تۆ،  الی  دێمە  ١3 »ئێستاش 

بە تەواوی شادی من�ان لە دڵدا بێت. ١4 من وشەی تۆم دا�ە ئەوان و ج�هان 
ن�م.  ج�هان  هی  من�ش  وەک  ن�ن،  ج�هان  هی  چونکە  بووەوە،  لێ�ان  ڕقی 
١5 داوا ناکەم لە ج�هاندا ب�انبە�تەوە، بەڵکو لە شە�تان ب�ان�ارێزی. ١٦ ئەوان هی 

ج�هان ن�ن، وەک من�ش هی ج�هان ن�م. ١7 بە ڕاست�یی خۆت پی�رۆز�ان بکە، 
وشەی تۆ ڕاست��ە. ١٨ وەک چۆن منت نارد بۆ ج�هان، من�ش ئەوانم نارد بۆ 
ج�هان. ١٩ بۆ ئەوان خۆم پی�رۆز دەکەم، تاکو ئەوان�ش لە ڕاست�دا پی�رۆزکراو بن.

ئەمانەوە  قسەی  بە  کە  ئەوانەش  بۆ  بەڵکو  ناکەم،  داوا  ئەمان  بۆ  ٢٠ »تەنها 

باوەڕم پیێ دەهێنن، ٢١ تاکو هەموو �ەک بن، باوکە، هەروەک تۆ لە مندای 
و من�ش لە تۆدام. با ئەوان�ش لە ئێمەدا بن، تاکو ج�هان باوەڕ بهێنێت کە تۆ 
منت ناردووە. ٢٢ من�ش ئەو شکۆ�ەم داونەتێ کە تۆ بە منت داوە، تاکو ببنە 
�ەک، وەک چۆن ئێمە �ەک�ن. ٢3 من لەواندام و تۆ لە مندای، تاکو بە تەواوی 
�ەک بن، بۆ ئەوەی ج�هان بزانێت تۆ منت ناردووە و ئەوانت خۆشو�ستووە 

هەروەک چۆن منت خۆشو�ستووە.
٢4 »باوکە، دەمەوێت ئەوانەی کە بە منت داون لەکوێ بم لەگەڵم بن، تاکو 

دامەزراندنی ج�هان  پیێش  داوە، چونکە  منت  بە  کە  بب�نن  شکۆمەند�ی�ەکەم 
منت خۆشو�ست.

a ١٢ مەبەست لە �ەهوزای ئەسخەر�وت��ە کە لەناوچوو.  
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٢5 »ئەی باوکی ڕاستودروست، ج�هان تۆ ناناسێت، بەاڵم من تۆ دەناسم، 

ئەوان�ش دەزانن تۆ منت ناردووە. ٢٦ ناوی تۆم پیێ ناساندن و پیێ�ان دەناسێنم، 
لەواندا  لەوان�شدا بێت و من�ش  بۆ منت هە�ە  تاکو ئەو خۆشەو�ست��ەی کە 

بم.«

گرتنی عیسا

بەڕێکەوت ١٨ قوتاب��ەکانی  لەگەڵ  تەواو کرد،  نوێژەکەی  ئەوەی ع�سا   لەدوای  ١

بۆ ئەوبەری دۆڵی قدرۆن کە باخچە�ەکی لێبوو، خۆی و قوتاب��ەکانی چوونە 
ناوی.

جار  زۆر  ع�سا  چونکە  دەزانی،  شوێنەکەی  دا،  گرتنی  بە  ئەوەی  ٢ �ەهوزاش 

لەگەڵ قوتاب��ەکانی لەوێ کۆدەبووەوە. 3 ئ�نجا �ەهوزا ت��ێک سەرباز و خزمەتکارانی 
کاه�نانی بااڵ و فەر�س��ەکانی برد، بە مەشخەڵ و چرا و چەکەوە هاتە ئەوێ.

پیێیی  و  چوو  دەهات،  بەسەری  کە  دەزانی  شتانەی  ئەو  هەموو  4 ع�ساش 

فەرموون: »کێتان دەوێت؟«
5 وەاڵم�ان دا�ەوە: »ع�سای ناس�رە�یی«.

لەگەڵ�ان  دا  گرتنی  بە  ئەوەی  �ەهوزاش  ئەوم«.  »من  فەرموون:  پیێیی  ع�سا 
ئەوم،« گەڕانەوە دواوە و کەوتنە  فەرموون: »من  پیێیی  ٦ کاتێک ع�سا  ڕاوەستابوو. 

سەر زەوی.
7 لێیی پرس�نەوە: »کێتان دەوێت؟«

گوت�ان: »ع�سای ناس�رە�یی.«
٨ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »پیێم گوتن من ئەوم. ئەگەر بەدوای مندا دەگەڕێن، با 

ئەمانە بڕۆن.« ٩ بەمەش ئەو قسە�ەی هێنا�ە دی کە فەرمووبووی: »ئەوانەی پیێت 
a».دابووم کەس�انم ون نەکرد

١٠ ش�مۆن پەترۆس شمشێرێکی پیێبوو دەر�هێنا، لە کۆ�لەی سەرۆکی کاه�نانی 

دا و گوێیی ڕاستی بڕی. ئەو کۆ�لە�ەش ناوی مەلخۆس بوو.
ئەو  ئا�ا  کێالنەکەی.  بگەڕێنەوە  »شمشێرەکەت  فەرموو:  پەترۆسی  بە  ١١ ع�سا 

جامەی کە باوک پیێ�داوم نە�خۆمەوە؟«

لەبەردەم سەرۆکی کاهینان
ع�سا�ان  جولەکەکان  خزمەتکارانی  و  فەرماندەکە�ان  و  سەربازەکە  ت��ە  ١٢ ئ�تر 

گرت و بەست�انەوە. ١3 �ەکەم جار برد�انە الی حەنا، چونکە خەزووری قە�افا بوو 
پی�اوە بوو ڕاوێژی بۆ ڕابەرانی  کە ئەو ساڵە سەرۆکی کاه�نان بوو. ١4 قە�افاش ئەو 

جولەکە کردبوو کە باشتر وا�ە پی�اوێک لە ج�اتی گەل بمرێت.

a ٩ �ۆحەنا ٦ :3٩  .  
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بۆ جاری یەکەم �ەترۆس نکۆڵی دەکات
ئەوەی  لەبەر  قوتاب��ەکی د�کەa شوێن ع�سا کەوتن.  لەگەڵ  پەترۆس  ١5 ش�مۆن 

ناسراو بوو، لەگەڵ ع�سا چوو بۆ کۆشکی  ئەو قوتاب��ە لەالی سەرۆکی کاه�نان 
سەرۆکی کاه�نان، ١٦ بەاڵم پەترۆس ناچار بوو لە دەرەوە لەبەردەرگاکە ڕابوەستێت. 
لەگەڵ  قسەی  و  دەرەوە  هاتە  دە�ناسی  کاه�نان  سەرۆکی  کە  د�کە  قوتاب��ەکەی 

کارەکەرە دەرگاوانەکەدا کرد و پەترۆسی هێنا�ە ژوورەوە.
١7 کارەکەرەکە بە پەترۆسی گوت: »تۆش لە قوتاب��ەکانی ئەم کابرا�ە ن�ت؟«

گوتی: »نەخێر.«
گەرم  خۆ�ان  ڕاوەستابوون  و  کردبووەوە  ئاگر�ان  پاسەوانەکان  و  ١٨ خزمەتکار 

گەرم  خۆی  وەستابوو،  لەگەڵ�ان  پەترۆس�ش  بوو،  سەرما  چونکە  دەکردەوە، 
دەکردەوە.

لێکۆڵینەوەی سەرۆکی کاهینان
ع�سا  لە  پرس�اری  فێرکردنەکەی  و  قوتاب��ەکانی  دەربارەی  کاه�نان  ١٩ سەرۆکی 

کرد.
لە کەن�شت  بەردەوام  ٢٠ ع�ساش وەاڵمی دا�ەوە: »بە ئاشکرا بۆ ج�هان دوام، 

و پەرستگادا خەڵکم فێردەکرد، کە هەموو جولەکەکان لێیی کۆدەبنەوە. ه�چم بە 
لێبووە چ�م  ب�رسە کە گوێی�ان  لەوانە  ٢١ بۆ پرس�ارم لێ دەکە�ت؟  نهێنی نەگوتووە. 

پیێ�ان گوتووە. ئەمانە دەزانن چ�م گوتووە.«
ڕاوەستابوو  لەال�ەوە  کە  خزمەتکاران  لە  �ەکێک  فەرموو  ئەمەی  ٢٢ کاتێک 

زللە�ەکی لە ع�سا دا و گوتی: »ئاوا وەاڵمی سەرۆکی کاه�نان دەدە�تەوە؟«
٢3 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ئەگەر قسەی خراپم کردووە، شا�ەتی لەسەر خراپەکە 

دەستی  بە  ع�سای  حەنا  ٢4 ئ�نجا  دەدە�ت؟«  لێم  بۆچی  ڕاست�شە،  ئەگەر  بدە. 
بەستراوەوە بۆ قە�افای سەرۆکی کاه�نان نارد.

بۆ جاری دووەم و سێپیەم �ەترۆس نکۆڵی دەکات
٢5 ش�مۆن پەترۆس�ش هێشتا لەوێ ڕاوەستابوو و خۆی گەرم دەکردەوە، بۆ�ە لێ�ان 

پرسی: »تۆش لە قوتاب��ەکانی ئەو ن�ت؟«
نکۆڵ�یی کرد و گوتی: »نەخێر.«

پەترۆس گوێیی  بوو کە  ئەوە  لە کۆ�لەکانی سەرۆکی کاه�نان خزمی  ٢٦ �ەکێک 

لێکردەوە، گوتی: »ئەی لە باخچەکەدا تۆم لەگەڵ ئەو نەب�نی؟« ٢7 د�سان پەترۆس 
نکۆڵ�یی کرد. دەستبەجێ کەڵەشێر خوێندی.

a ١5 مەبەستی نووسەر لە خۆ�ەتی.  
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عیسا دەدرێ�ە دەست �پیالتۆس
٢٨ بە�انی زوو ڕابەرانی جولەکە ع�سا�ان لەالی قە�افاوە بۆ کۆشکی فەرمانڕەوا�ەتی 

برد. ئەوان نەچوونە ژوورەوەی کۆشک، نەوەک گاڵو ببن و نەتوانن نانی پەسخە 
پی�اوە  ئەم  لەسەر  سکااڵ�ەکتان  »چ  گوتی:  و  دەرەوە  هاتە  ٢٩ پی�التۆس�ش  بخۆن. 

هە�ە؟«
3٠ وەاڵم�ان دا�ەوە: »ئەگەر خراپەکار نەبووا�ە، نەماندەدا بە دەستتەوە.«

3١ پی�التۆس�ش پیێیی گوتن: »ب�بەن، بەگوێرەی شەر�عەتی خۆتان حوکمی بدەن.«

3٢ ئەمەش  بکوژ�ن.«  کەس  ئێمە  ن��ە  »دروست  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  جولەکەکان 
ڕوو�دا تاکو ئەو قسە�ەی ع�سا بێتە دی کە لەسەر شێوازی مردنەکەی فەرمووبووی.

33 لەبەر ئەوە پی�التۆس چووە ناو کۆشکەکە، بانگی ع�سای کرد و پیێیی گوت: 

»تۆ پاشای جولەکەی؟«
34 ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »تۆ لە خۆتەوە ئەمە دەڵێیی، �اخود خەڵکی د�کە باسی 

من�ان بۆ کردووی؟«
35 پی�التۆس وەاڵمی دا�ەوە: »ئا�ا من جولەکەم؟ گەلەکەت و کاه�نانی بااڵ تۆ�ان 

داوەتە دەستی من. چ�ت کردووە؟«
3٦ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »پاشا�ەتی من سەر بەم ج�هانە ن��ە. ئەگەر پاشا�ەتی 

نەدرێمە  تاکو  دەجەنگان  خزمەتکارەکانم  ئەوسا  بووا�ە،  ج�هانە  بەم  سەر  من 
دەست ڕابەرانی جولەکە. بەاڵم پاشا�ەتی من سەر بە ئێرە ن��ە.«

37 ئ�نجا پی�التۆس پیێیی گوت: »کەواتە تۆ پاشای؟«

بۆ  و  بووم  لەدا�ک  ئەمە  بۆ   .aپاشام من  کە  دەڵێیی  »تۆ  دا�ەوە:  وەاڵمی  ع�سا 
ئەمەش هاتوومەتە ج�هان، تاکو شا�ەتی بۆ ڕاستی بدەم. هەرکەسێک لە ڕاست��ەوە 

بێت گوێ لە دەنگم دەگرێت.«
3٨ پی�التۆس پیێیی گوت: »ڕاستی چ��ە؟« کە ئەمەی گوت د�سان چووە دەرەوە 

بۆ الی جولەکەکان و پیێیی گوتن: »ه�چ خراپە�ەکی تێدا ناب�نم. 3٩ بەاڵم نەر�تێکتان 
پاشای  دەتانەوێت  بۆ�ە  بکەم.  ئازاد  بۆ  �ەکێکتان  پەسخەدا  جەژنی  لە  کە  هە�ە 

جولەکەتان بۆ ئازاد بکەم؟«
4٠ هاوار�ان کرد: »ئەمە نا! بەڵکو باراباس!« باراباس�ش �ەکێک بوو لە �اخ�بووان.

فەرمانی کوش�نی عیسا

لە ١٩ تاجێک�ان  ٢ سەربازەکان  قامچی.  بەر  دا�ە  و  برد  ع�سای  پی�التۆس   ئ�تر  ١

دڕک چنی و خست�انە سەر سەری و کەوا�ەکی ئەرخەوان��ان لەبەرکرد. 3 لێیی 
دەچوونە پیێشەوە، دە�انگوت: »ساڵو، ئەی پاشای جولەکە!« و زللە�ان لێیی دەدا.

4 د�سان پی�التۆس هاتە دەرەوە و پیێیی گوتن: »بۆتانی دەهێنمە دەرەوە تاکو بزانن 

a 37 واتە: تۆ ڕاست دەڵێیی.  
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ه�چ خراپە�ەکی تێدا ناب�نم!« 5 ع�سا بە تاجی دڕکاوی و جلی ئەرخەوان��ەوە هاتە 
دەرەوە، پی�التۆس پیێیی گوتن: »ئەوە پی�اوەکە�ە!«

٦ کاتێک کاه�نانی بااڵ و پاسەوانان ب�ن��ان، هاوار�ان کرد: »لە خاچی بدە! لە 

خاچی بدە!«
بدەن، چونکە من خراپەی  لە خاچی  و  ب�بەن  »ئێوە  دانەوە:  پی�التۆس وەاڵمی 

تێدا ناب�نم.«
7 ڕابەرانی جولەکە وەاڵم�ان دا�ەوە: »تەوراتمان هە�ە. بەگوێرەی تەورات دەبێت 

بمرێت، چونکە خۆی کردووەتە کوڕی خودا.«
ناو کۆشکەکە  ٩ گەڕا�ەوە  ترسا.  ز�اتر  بوو  قسە�ە  لەم  گوێیی  پی�التۆس  ٨ کاتێک 

نەدا�ەوە.  وەاڵمێکی  ه�چ  ع�سا  بەاڵم  کوێیی؟«  »خەڵکی  گوت:  ع�سای  بە  و 
کە  هە�ە  دەسەاڵتم  نازان�ت  ئا�ا  ناکە�ت؟  بۆ  »قسەم  گوت:  پیێیی  ١٠ پی�التۆس 

ئازادت بکەم �ان لە خاچت بدەم؟«
١١ ع�سا وەاڵمی دا�ەوە: »ه�چ دەسەاڵتێکت بەسەر منەوە ن��ە، مەگەر لە سەرەوە 

پیێت درابێت. لەبەر ئەوە ئەوەی منی داوەتە دەست تۆ گوناهەکەی گەورەترە.«
هاوار�ان  جولەکە  ڕابەرانی  بەاڵم  بکات،  ئازادی  دەدا  هەوڵی  پی�التۆس  ١٢ ئ�تر 

دەکرد: »ئەگەر ئەمە ئازاد بکە�ت، دۆستی قە�سەر ن�ت. هەرکەسێک خۆی بکاتە 
پاشا، لە دژی قە�سەر دەدوێت.«

١3 کاتێک پی�التۆس گوێیی لەم قسانە بوو، ع�سای بردە دەرەوە و لەسەر کورسی 

پیێیی  پیێیی دەگوترێ »بەردڕێژکراو«، کە بە ع�بری  دادوەری دان�شت، لە شوێنێک 
کاتژمێر  نز�کەی  بوو،  پەسخە  جەژنی  ئامادەکاری  ١4 ڕۆژی  »گەباسا«.  دەڵێن 

دوازدەa بوو، بە جولەکەکانی گوت: »ئەوەتا پاشاکەتان.«
١5 ئەوان�ش هاوار�ان کرد: »ب�بە! ب�بە! لە خاچی بدە!«

پی�التۆس لێیی پرس�ن: »پاشاکەتان لە خاچ بدەم؟«
کاه�نانی بااڵ وەاڵم�ان دا�ەوە: »جگە لە قە�سەر پاشامان ن��ە.«

١٦ ئ�تر پی�التۆس دا�ە دەست�ان تاکو لە خاچ بدرێت.

لەخاچدان
سەربازەکان�ش ع�سا�ان برد. ١7 ع�ساش خاچەکەی خۆی هەڵگرت و چوو بەرەو 
ئەو شوێنەی کە پیێیی دەگوترا »شوێنی کاسەسەر«، بە ع�بر�ش دەبێتە »گولگۆسا«. 
١٨ لەوێ لەگەڵ دوو کەسی د�کە لە خاچ�ان دا، هەر�ەکە لە ال�ەک��ەوە، ع�ساش 

لەناوەڕاست�ان.
١٩ پی�التۆس�ش لەسەر تەختە�ەک نووسی:

»ع�سای ناس�رە�یی، پاشای جولەکە.« لەسەر خاچەکە دا�کوتا.

�ۆنانی  و  الت�نی  و  ع�بری  بە  کە  خوێندەوە  نووسراوەکە�ان  زۆر  ٢٠ جولەکە�ەکی 

a ١4 �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  
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نز�ک  شارەوە  لە  درابوو  خاچ  لە  تێدا  ع�سای  شوێنەی  ئەو  چونکە  نووسرابوو، 
بوو. ٢١ کاه�نانی بااڵی جولەکە بە پی�التۆس�ان گوت: »مەنووسە: پاشای جولەکە، 

بەاڵم بنووسە: ”خۆی گوتی من پاشای جولەکەم.“«
٢٢ پی�التۆس وەاڵمی دا�ەوە: »ئەوەی نووس�ومە، نووس�ومە.«

٢3 کاتێک سەربازەکان ع�سا�ان لە خاچ دا، جلەکان�ان برد و کرد�ان بە چوار 

بێ  کراسەکە  برد،  کراسەکەش�ان  بەرکەوت.  بەشێکی  سەربازێک  هەر  بەشەوە، 
دروومان بوو، لەسەرڕا �ەک پارچە چنرابوو.

ت�روپشکی  با  ب�دڕێن�ن.  ناکات  »پیێو�ست  گوت:  �ەکتر�ان  بە  ئەوە  ٢4 لەبەر 

لەسەر بکە�ن بزان�ن بۆ کێ دەبێت.«
ئەمەش ڕوو�دا تاکو نووسراوە پی�رۆزەکە بێتە دی کە فەرموو�ەتی:

  ]جلوبەرگەکەی من�ان لەنێو خۆ�ان بەشکرد و
a].ت�روپشک�ان لەسەر کراسەکەم کرد   

جا سەربازەکان ئەمە�ان کرد.
مر�ەمی  و  کلۆپا  ژنی  مر�ەمی  و  پووری  و  دا�کی  ٢5 لەالی خاچەکەی ع�سا، 

قوتاب��ەدا  ئەو  لەگەڵ  ب�نی  دا�کی  ع�سا  ٢٦ کاتێک  ڕاوەستابوون.  مەجدەلی 
ڕاوەستاوە کە ئەم خۆشی دەو�ست، بە دا�کی فەرموو: »ژنەکە، ئەوەتا کوڕی تۆ.« 
٢7 بە قوتاب��ەکەشی فەرموو: »ئەوەتا دا�کی تۆ.« ئ�تر لەو کاتەوە قوتاب��ەکە برد�ی�ەوە 

ماڵی خۆی.

مردنی عیسا
بۆ  هەروەها  بووە،  تەواو  شتێک  هەموو  کە  زانی  ع�سا  ئەوەی  لەبەر  ٢٨ پاشان، 

ئەوەی نووسراوە پی�رۆزەکەb بێتە دی، فەرمووی: »ت�نوومە.« ٢٩ گۆزە�ەکی پڕ لە سرکە 
دانرابوو، ئ�سفەنجێکی پڕ لە سرکە�ان خستە سەر لقە زوفا�ەک و بەرز�ان کردەوە 
بۆ دەمی. 3٠ کاتێک ع�سا تامی سرکەکەی کرد، فەرمووی: »تەواو بوو.« لەدوای 

ئەوە سەری دانەواند و گ�انی س�ارد.
3١ پاشان ڕابەرانی جولەکە داوا�ان لە پی�التۆس کرد قاچی لەخاچدراوان بشکێنرێن 

و تەرمەکان�ان هەڵبگ�ردرێن، چونکە ڕۆژی ئامادەکاری بوو، ئەو شەممە�ە ڕۆژێکی 
گەورە بوو، تاکو تەرمەکان لە شەممەدا لەسەر خاچ نەمێنن. 3٢ ئ�نجا سەربازەکان 
هاتن و هەردوو قاچی ئەوەی �ەکەم و ئەوی د�کە�ان شکاند کە لەگەڵ ع�سادا 
قاچ��ان  مردووە،  وا  ب�ن��ان  ع�سا  الی  هاتنە  کاتێک  33 بەاڵم  درابوون.  خاچ  لە 
دەستبەجێ  دا،  کەلەکەی  لە  ڕمێکی  سەربازەکان  لە  �ەکێک  34 بەاڵم  نەشکاند. 
شا�ەت��ەکەشی  دا،  شا�ەتی  ب�نی  ئەمەی  پی�اوەی  35 ئەو  دەرچوو.  ئاو  و  خوێن 

a ٢4 زەبوورەکان ٢٢ :١٨   

b ٢٨ بڕوانە زەبوورەکان ٦٩ :٢١   
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ڕاستە. خۆی دەزانێت کە ڕاست دەڵێت، تاکو ئێوە باوەڕ بهێنن. 3٦ ئەمە ڕوو�دا 
تاکو نووسراوە پی�رۆزەکە بێتە دی: ]ه�چ ئێسکێکی ئەو ناشکێنرێت![a 37 هەروەها 
ڕم�ان  کە  دەکەن  ئەوە  ]تەماشای  دەفەرموێ:  د�کەش  پی�رۆزی  نووسراوێکی 

b].لێداوە

ناش�نی عیسا
3٨ پاش ئەوە �وسفی خەڵکی ڕامە کە لە ترسی ڕابەرانی جولەکە بە نهێنی قوتابی 

ع�سا بوو، داوای لە پی�التۆس کرد تاکو تەرمی ع�سا ببات، پی�التۆس�ش ڕێیی دا. 
ئەو�ش هات و تەرمەکەی برد. 3٩ ن�قۆد�مۆس�ش هات، ئەوەی �ەکەم جار بە شەو 
هاتە الی ع�سا. لەگەڵ خۆی نز�کەی سی ل�ترc موڕیd تێکەاڵو بە ئەلوایe هێنا. 
نەر�تی  وەک  پیێچا�انەوە،  بۆن  لەگەڵ  کەتان  بە  و  برد  ع�سا�ان  تەرمەکەی  4٠ جا 

تێدا لە خاچ درا باخچە�ەکی  4١ لەو شوێنەی ع�سای  لە کفن کردن.  جولەکە�ە 
لێبوو، لە باخچەکەشدا گۆڕێکی نوێیی لێبوو کەسی تێدا نەنێژرابوو. 4٢ لەبەر ڕۆژی 

ئامادەکاری جولەکەکان ع�سا�ان لەوێ داناf، چونکە گۆڕەکە نز�ک بوو.

هەس�انەوە

 لە �ەکەم ڕۆژی هەفتەداg، هێشتا تار�ک بوو، مر�ەمی مەجدەلی هاتە سەر ٢٠ ١

گۆڕەکە و ب�نی بەردەکە لەسەر گۆڕەکە گلۆر کراوەتەوە. ٢ ئەو�ش ڕا�کرد و 
هاتە الی ش�مۆن پەترۆس و ئەو قوتاب��ەی د�کە کە ع�سا خۆشی دەو�ست، پیێیی 

گوتن: »گەورە�ان لە گۆڕەکەدا بردووە و نازان�ن لەکوێ دا�انناوە!«
4 هەردووک�ان  بەڕێکەوتن.  گۆڕەکە  بەرەو  د�کە  قوتاب��ەکەی  و  پەترۆس  3 ئ�نجا 

بە�ەکەوە ڕا�اندەکرد، بەاڵم قوتاب��ەکەی د�کە پیێش پەترۆس کەوت و زووتر گە�شتە 
سەر گۆڕەکە. 5 دانەو�ی�ەوە و ب�نی کەتانەکە دانراوە، بەاڵم نەچووە ژوورەوە. ٦ ئ�نجا 
ش�مۆن پەترۆس کە دوا�کەوتبوو هات و چووە ناو گۆڕەکە، ب�نی کەتانەکە دانراوە. 
دانەنرابوو،  کەتانەکە  لەگەڵ  پیێچرابوو،  ع�ساوە  بەسەری  کە  دەسماڵەی  7 ئەو 

�ەکەم  کە  د�کەش  قوتاب��ەکەی  ٨ ئەوسا  پیێچرابووەوە.  جێ�ەک  لە  ج�ا  بە  بەڵکو 
٩ ئەو کاتە هێشتا  باوەڕی هێنا.  و  ب�نی  ژوورەوە.  جار هاتبووە سەر گۆڕەکە چووە 
هەستێتەوە.  مردووان  لەنێو  ع�سا  دەبێ  کە  تێنەگە�شتبوون  پی�رۆزەکان  نووسراوە  لە 

١٠ دواتر قوتاب��ەکان گەڕانەوە شوێنی خۆ�ان.

a 3٦ دەرچوون ١٢ :4٦ و زەبوورەکان 34 :٢٠.   

b 37 زەکەر�ا ١٢ :١٠  .  

c 3٩ �ۆنانی: سەد لترا نز�کەی سی ل�تری سەردەمی ئێستامان دەکات.  

d 3٩ بڕوانە مەتا ٢ :١١  .  

e 3٩ ئەلوا: ڕووەکێکی دڕکاو�ی�ە وەک )سەباڕ(، شلە�ەکی تێدا�ە بۆ پیێست باشە. بڕوانە زەبوورەکان 45 :٨   هتد.  

f 4٢ لە کەلتوری جولەکە مردوو لە شوێنێکی وەک ئەشکەوت دانراوە و دەرگای لەسەر داخراوە. بڕوانە مەتا ٢7 :٦٠  .  

g ١ بەرەبە�انی ڕۆژی �ەکشەممە.  
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عیسا بۆ مریەم دەردەکەوێ
دەگر�ا،  کاتێک  دەگر�ا.  ڕاوەستابوو  دەرەوە  لە  گۆڕەکە  لەالی  مر�ەم  ١١ بەاڵم 

س���ەوە  جلی  بە  فر�شتە  دوو  ١٢ ب�نی  کرد،  گۆڕەکەی  ناو  سە�ری  و  دانەو�ی�ەوە 
لەو شوێنەی تەرمەکەی ع�سای لێ دانرابوو دان�شتوون، �ەکێک لەالی سەر�ی�ەوە 

ئەوی د�کە لەالی پیێ�ەوە.
١3 لێ�ان پرسی: »خانم، بۆچی دەگر�ت؟«

ئەمەی  ١4 کە  دا�انناوە.«  لەکوێ  نازانم  بردووە،  »گەورەم�ان  دانەوە:  وەاڵمی 
گوت ئاوڕی دا�ەوە، ب�نی ع�سا ڕاوەستاوە، بەاڵم نە�زانی ع�سا�ە.

١5 ع�سا پیێیی فەرموو: »خانم! بۆچی دەگر�ت؟ بەدوای کێدا دەگەڕێی�ت؟«

وا�زانی باخەوانەکە�ە، پیێیی گوت: »گەورەم، ئەگەر تۆ بردووتە پیێم بڵێ لەکوێ 
داتناوە تاکو ب�بەمەوە.«

١٦ ع�ساش پیێیی فەرموو: »مر�ەم!«

بە واتای مامۆستا  پیێیی گوت: »ڕابۆنی!« کە  ئاوڕی دا�ەوە و بە ع�بری  ئەو�ش 
دێت.

بەرز  باوک  الی  بۆ  هێشتا  چونکە  مەدە،  لێ  »دەستم  فەرموو:  پیێیی  ١7 ع�سا 

نەبوومەتەوە. بەاڵم بڕۆ الی برا�انم و پیێ�ان بڵێ: ”من بەرز دەبمەوە بۆ الی باوکم و 
باوکتان، خودام و خوداتان.“«

١٨ مر�ەمی مەجدەلی هات و بە قوتاب��ەکانی ڕاگە�اند: »گەورەم ب�نی!« ئەوەشی 

پیێ گوتن کە پیێیی فەرمووبوو.

دەرکەوتنی مەسیح بۆ قوتابیپیەکان
١٩ ئێوارەی هەمان ڕۆژ، کە �ەکەم ڕۆژی هەفتە بوو، لە ترسی ڕابەرانی جولەکە، 

دەرگاکانی ئەو شوێنە داخرابوون کە قوتاب��ەکانی لێبوو، ع�سا هات و لەناوەڕاستدا 
پیێیی فەرموون: »ساڵوتانa لێ بێت!« ٢٠ کە ئەمەی فەرموو، دەستی و  ڕاوەستا و 
ب�نی دڵشاد  قوتاب��ەکان کە مەس�حی خاوەن شکۆ�ان  پی�شاندان، جا  کەلەکەی 

بوون.
٢١ ئ�نجا د�سان ع�سا پیێیی فەرموون: »ساڵوتان لێ بێت! هەروەک چۆن باوک 

منی ناردووە، من�ش دەتاننێرم.« ٢٢ کە ئەمەی گوت، فووی لێکردن، پیێیی فەرموون: 
»ڕۆحی پی�رۆز وەربگرن. ٢3 ئەوەی ئێوە گوناهی ببەخشن، بەخشراوە. ئەوەی ئێوە 

گوناهی نەبەخشن، نەبەخشراوە.«

دەرکەوتنی مەسیح بۆ تۆماس
ناسراوە،   bد�دمۆس بە  و  قوتاب��ەکە  دوازدە  لە  �ەکێکە  کە  تۆماس  ٢4 بەاڵم 

a ١٩ �ۆنانی: ئاشتی.  

b ٢4 بە واتای جمک دێت.  
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پیێ�ان گوت:  لەگەڵ قوتاب��ەکان نەبوو کاتێک ع�سا هات. ٢5 قوتاب��ەکانی د�کە 
»گەورەمان ب�نی!«

پەنجە  نەب�نم،  دەست�ەوە  بە  بزمارەکان  جێگای  »ئەگەر  گوتن:  پیێیی  ئەو�ش 
نەخەمە شوێنی بزمارەکانەوە، دەست لە کەلەکەی نەدەم هەرگ�ز باوەڕ ناکەم.«

تۆماس�ش  و  بوون  ژوورەوە  لە  د�سان  قوتاب��ەکانی  ڕۆژ،  هەشت  ٢٦ لەدوای 

ڕاوەستا،  لەناوەڕاست�ان  و  هات  ع�سا  داخرابوون،  دەرگاکان�ش  بوو،  لەگەڵ�ان 
فەرمووی: »ساڵوتان لێ بێت!« ٢7 ئ�نجا بە تۆماسی فەرموو: »پەنجەت بێنە ئێرە و 

دەستم بب�نە، دەستت بێنە و لە کەلەکەمی بدە. بێباوەڕ مەبە بەڵکو باوەڕ بهێنە.«
٢٨ تۆماس وەاڵمی دا�ەوە: »ئەی خاوەن شکۆ و خودای من!«

خۆزگە  کرد؟  باوەڕت  ب�نی،  منت  ئەوەی  »لەبەر  فەرموو:  پیێیی  ٢٩ ع�سا 

دەخوازرێت بەوانەی نە�انب�نی و باوەڕ�ان هێنا.«

ئامانجی نووسی ئەم �ەڕتووکە
پەڕتووکەدا  لەم  کە  کرد  د�کەی  پەرجووی  زۆر  قوتاب��ەکان�دا  لەبەردەم  3٠ ع�سا 

نەنووسراوە. 3١ بەاڵم ئەمانە نووسراون تاکو ئێوە باوەڕ بهێنن کە ع�سا مەس�حەکە�ە، 
کوڕی خودا�ە، تاکو بە باوەڕهێنان بە ناوی ئەو ژ�انتان هەبێت.

دەرکەوتنی عیسا لەسەر دەریاچە

بۆ ٢١ خۆی   aجەل�ل دەر�اچەی  لە  شێوە�ە  بەم  ع�سا  د�سان  ئەمە   دوای  ١

قوتاب��ەکان دەرخست: ٢ ش�مۆن پەترۆس و تۆماس کە بە د�دمۆس ناسرابوو، 
لەگەڵ ناتانئ�ل کە خەڵکی قانای جەل�ل بوو، هەروەها کوڕەکانی زەبدی و دوو 
قوتابی د�کەی ئەو پیێکەوە بوون. 3 ش�مۆن پەترۆس پیێیی گوتن: »بۆ ڕاو دەچم.« 
پیێ�ان گوت: »ئێمەش لەگەڵت دێی�ن.« ئ�نجا ڕۆ�شتن و سواری بەلەم بوون، بەاڵم 

لەو شەوەدا ه�چ�ان نەگرت.
قوتاب��ەکان  بەاڵم  ڕاوەستا،  دەر�اچەکە  کەناری  لە  ع�سا  بەرەبە�ان،  4 کاتی 

نە�انزانی ئەوە ع�سا�ە.
5 ع�سا پیێیی فەرموون: »کوڕ�نە، ه�چ ماس�تان پیێ ن��ە؟«

وەاڵم�ان دا�ەوە: »نەخێر.«
٦ پیێیی فەرموون: »تۆڕەکە هەڵبدەنە الی ڕاستی بەلەمەکە، ماسی دەب�ننەوە.« جا 

هەڵ�اندا و ئ�تر لەبەر زۆری ئەو ماس��انەی تێ�دا بوو نە�انتوانی تۆڕەکە ڕابکێشنە ناو 
بەلەمەکە.

ع�سای  »ئەوە  گوت:  پەترۆسی  بە  دەو�ست  خۆشی  ع�سا  قوتاب��ەی  7 ئەو 

ب�ستی »ئەوە ع�سای خاوەن شکۆ�ە،« خۆی  پەترۆس  خاوەن شکۆ�ە!« کاتێک 
بە جلەکانی داپۆشی چونکە ڕووت بوو، خۆی هەڵدا�ە ناو ئاوەکەوە. ٨ قوتاب��ەکانی 

a ١ �ۆنانی: تەبەر�ی�ە.  
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تەنها دوو سەد  بەلەمەکە هاتن و تۆڕی ماس��ەکە�ان ڕادەکێشا، چونکە  بە  د�کە 
خەڵووز  وا  ب�ن��ان  وشکانی،  دابەز�نە  ٩ کاتێک  بوون.  دوور  وشکان��ەوە  لە   aباڵ

ئامادە کراوە و ماسی خراوەتە سەری و نان دانراوە.
١١ ش�مۆن  گرتتان.«  ئێستا  کە  بهێنن  ماس��انە  »لەو  فەرموون:  پیێیی  ١٠ ع�سا 

پەنجا و سێ  تۆڕەکەی ڕاکێشا�ە سەر وشکانی، سەد و  پەترۆس�ش سەرکەوت و 
ماسی گەورەی تێدابوو، لەگەڵ زۆر�ەکەشی تۆڕەکە نەدڕا. ١٢ ع�سا پیێیی فەرموون: 
»وەرن بخۆن.« ه�چ کام لە قوتاب��ەکان نە�انوێرا پرس�اری لێ بکەن: »تۆ کێ�ت؟« 
پیێ�دان،  و  هەڵگرت  نانەکەی  هات،  ١3 ع�سا  شکۆ�ە.  خاوەن  ع�سای  زان��ان 
ماس��ەکەش بە هەمان شێوە. ١4 ئەمە سێ�ەم جار بوو کە ع�سا پاش هەستانەوەی 

لەنێو مردووان بۆ قوتاب��ەکان دەرکەوت.

گەڕانەوەی �ەترۆس بۆ خزمەت
١5 دوای ئەوەی نان�ان خوارد ع�سا بە ش�مۆن پەترۆسی فەرموو: »ش�مۆنی �ۆنا، 

منت لەوانە خۆشتر دەوێت؟«
پیێیی گوت: »بەڵێ گەورەم، دەزان�ت کە تۆم خۆشدەوێت.«

پیێیی فەرموو: »بەرخەکانم بلەوەڕێنە.«
١٦ د�سان پیێیی فەرمووەوە: »ش�مۆنی �ۆنا، منت خۆشدەوێت؟«

پیێیی گوت: »بەڵێ گەورەم، دەزان�ت خۆشمدەوێی�ت.«
پیێیی فەرموو: »ببە بە شوانی مەڕەکانم.«

١7 سێ�ەم جار پیێیی فەرموو: »ش�مۆنی �ۆنا، منت خۆشدەوێت؟«

پەترۆس دڵگران بوو، چونکە سێ جار پیێیی فەرموو: »منت خۆشدەوێت؟« پیێیی 
گوت: »گەورەم، تۆ هەموو شتێک دەزان�ت. دەزان�ت کە خۆشمدەوێی�ت.«

ع�سا پیێیی فەرموو: »مەڕەکانم بلەوەڕێنە. ١٨ ڕاستی ڕاست�ت پیێ دەڵێم، کاتێک 
گەنج بوو�ت پشتێنەکەتت دەبەست و بۆ هەرکوێ دەتو�ست، دەچوو�ت. بەاڵم 
کاتێک پی�ر دەب�ت دەستت درێژ دەکە�ت و �ەکێکی د�کە پشتێنەکەت دەبەستێت 
و دەتباتە شوێنێک کە ناتەوێت.« ١٩ ئەمەی گوت وەک ئاماژەکردنێک بۆ مردنی 
»دوام  فەرموو:  پیێیی  ئەمە  لەدوای  دەکات.  شکۆدار  خودا  بەهۆ�ەوە  کە  پەترۆس 

بکەوە!«
قوتاب��ەی کە ع�سا خۆشی دەو�ست  ئەو  ب�نی کە  و  دا�ەوە  ئاوڕی  ٢٠ پەترۆس 

دوا�ان کەوتووە، ئەوەی لە کاتی نانی ئێوارەدا شانی بە سنگی ع�ساوە نابوو و پیێیی 
ئەمەی  پەترۆس  ٢١ کاتێک  دەدات؟«  بە گرتنت  ئەوەی  کێ�ە  گوتبوو: »گەورەم، 

ب�نی بە ع�سای گوت: »گەورەم، ئەی ئەمە چی لێدێت؟«
٢٢ ع�ساش پیێیی فەرموو: »ئەگەر بمەوێت دەمێنێتەوە هەتا دێمەوە، بە تۆ چی؟ تۆ 

دوام بکەوە.« ٢3 ئ�تر ئەم قسە�ە لەنێو برا�ان وا باڵو بووەوە کە ئەو قوتاب��ە نامرێت. 

a ٨ نز�کەی ٩٠ مەتر.  
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هەتا  دەمێنێتەوە  بمەوێت  »ئەگەر  بەڵکو  نامرێت،  کە  نەفەرموو  پیێیی  ع�سا  بەاڵم 
دێمەوە، بە تۆ چی؟«

٢4 ئەمەش ئەو قوتاب��ە�ە کە دەربارەی ئەم شتانە شا�ەتی دەدات و ئەم شتانەی 

نووس�وە. ئێمەش دەزان�ن شا�ەت��ەکەی ڕاستە.
�ەک  لەدوای  �ەک  ئەگەر  کردوو�ەتی،  ع�سا  هە�ە  د�کە  شتی  ٢5 زۆر 

تێدا  نووسراوانەی  پەڕتووکە  ئەو  جێگای  ج�هان  خودی  وابزانم  بنووسرا�ەتەوە، 
نەدەبووەوە.
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کرداری نێردراوان
بەرزکردنەوەی عیسا بۆ ئاسمان

ع�سا ١ کە  ئەوەی  هەموو  دەربارەی  �ەکەممدا  پەڕتووکی  لە  ساوف�لۆس،   بەڕێز  ١

تێ�دا  ڕۆژەی  ئەو  ٢ هەتا  نووس�ومە،  فێرکردنی  و  ئەنجامدان  بە  کرد  دەستی 
ڕاس�ارد کە  نێردراوانەی  ئەو  پی�رۆزەوە  لە ڕێگەی ڕۆحی  ئەوەی  بەرزکرا�ەوە، دوای 
هەڵ�بژاردن. 3 دوای ئازارچێژتنی بە چەند�ن بەڵگە بە ز�ندوو�یی خۆی پی�شاندان، 
دوا.  بۆ�ان  خودا  شانش�نی  بە  سەبارەت  و  دەرکەوت  بۆ�ان  ڕۆژدا  ماوەی چل  لە 
بەڵکو  بەجێمەهێڵن،  »ئۆرشەل�م  ڕا�س�اردن:  دەخوارد،  نان�ان  پیێکەوە  4 کاتێک 

ئاو  لە  خەڵکی  5 �ەح�ا  ب�ستتان.  منەوە  لە  کە  بکەن  باوک  بەڵێنەکەی  چاوەڕێیی 
».aهەڵدەکێشا، بەاڵم ئێوە پاش چەند ڕۆژێکی کەم لە ڕۆحی پی�رۆز هەڵدەکێشرێن

کاتەدا  لەم  شکۆ،  خاوەن  »ئەی  پرسی:  لێ�ان  کۆببوونەوە  پیێکەوە  ٦ ئەوانەی 

پاشا�ەتی بۆ ئ�سرائ�ل دەگەڕێن�تەوە؟«
7 وەاڵمی دانەوە: »بۆتان ن��ە ئەو کات و سەردەمانە بزانن کە باوک بە دەسەاڵتی 

خۆی دا�ناون. ٨ بەاڵم کاتێک ڕۆحی پی�رۆزتان دێتە سەر، هێز وەردەگرن و بۆ من 
دەبنە شا�ەت، لە ئۆرشەل�م و هەموو �ەهود�ا و سام�رە، تاکو ئەوپەڕی زەوی.«

٩ ئەمەی فەرموو و ئەوان�ش تەماشا�ان دەکرد، بەرزکرا�ەوە، هەورێک لەبەرچاو�ان 

شارد�ی�ەوە.
دوو  بوو  ئەوە  بوو،  ئاسماندا  لە  سەرنج�ان  ئەوان  دەڕۆ�شت،  ئەو  ١٠ کاتێک 

جەل�ل��ەکان،  »ئەی  گوتن:  ١١ پیێ�ان  ڕاوەستاون.  لەال�انەوە  س���ەوە  بە جلی  پی�او 
بۆ ئاسمان  لەنێوتاندا  بۆچی ڕاوەستاون سە�ری ئاسمان دەکەن؟ ئەم ع�سا�ە، کە 

بەرزکرا�ەوە، چۆن ب�ن�تان دەچووە ئاسمان، ئاواش دێتەوە.«

هەڵبژاردنی یەکێک لە جێپی یەهوزا
١٢ ئ�نجا لەو کێوەی پیێیی دەگوترا زە�توون گەڕانەوە ئۆرشەل�م کە بەقەد ڕۆ�شتنێکی 

شەممە لە ئۆرشەل�م نز�ک بوو.b ١3 کاتێک گە�شتن، چوونە ژوورێک لە نهۆمی 
سەرەوە، ئەوەی کە تێ�دا دەمانەوە، ئەوان�ش ئەمانە بوون:

  پەترۆس و �ۆحەنا و �اقوب،
  ئەندراوس و ف�ل��ۆس و تۆماس،

  بەرتۆلماوس و مەتا و �اقوبی کوڕی حەلفی،
  ش�مۆنی دڵگەرمc و �ەهوزای برای �اقوب.

a 5 �ۆنانی: با��یزۆ ، بە واتای شوشتن دێت بۆ پاکبوونەوە لە گوناه، وەک )بسم�لکردن(.  

b ١٢ ئەو دوور�ە�ە کە جولەکە�ەک بۆی هە�ە لە ڕۆژی شەممەدا ب�بڕێ. ئەو�ش تەنها )١١٠٠ مەترە(، چونکە وەک نەر�تێکی ئا�ی�نی ڕۆژی شەممە بۆ پشوودانە.  

c ١3 �ۆنانی: زێلۆتێس ، پارتێکی ڕاد�کالی جولەکە بوو، مەتا ١٠ :4  .  
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١4 هەموو بە �ەک دڵ بەردەوام بوون لەسەر نوێژکردن، لەگەڵ ژنەکان و مر�ەمی 

دا�کی ع�سا و براکانی.
١5 ڕۆژێک�ان پەترۆس کە لەنێوان نز�کەی سەد و ب�ست باوەڕداردا بوو، هەستا و 

گوتی: ١٦ »خوشک و برا�ان، دەبووا�ە نووسراوە پی�رۆزەکە بێتە دی، پیێشتر لەبارەی 
�ەهوزاوە ڕۆحی پی�رۆز لەسەر زمانی داود فەرموو�ەتی، کە بوو بە ڕێبەر بۆ ئەوانەی 

ع�سا�ان گرت. ١7 بە �ەکێک لە ئێمە دەژمێردرا و لەم خزمەتەدا بەشی هەبوو.«
١٨ )�ەهوزا بە پاداشتی ناپاکی کێڵگە�ەکی دەستکەوت، بەاڵم بەدەمدا کەوت 

دان�شتووانی  ١٩ هەموو  دەرەوە.  هاتە  هەناوی  هەموو  بوو،  شەق  لەناوەڕاستەوە  و 
نا حەقل  ناو  ئەو کێڵگە�ان  زمانی خۆ�ان  لە  ئەوە  لەبەر  زانی،  بەمە�ان  ئۆرشەل�م 

دەمخ، کە بە واتای کێڵگەی خوێن دێت.(
٢٠ پەترۆس درێژەی پیێدا و گوتی: »لە پەڕتووکی زەبووردا نووسراوە:

  »]با ماڵەکەی چۆڵ بێت،
a]!کەس نەبێت تێ�دا ن�شتەجێ بێت   

هەروەها:
b].با �ەکێکی د�کە ئەرکەکەی ئەو وەربگرێت[  

٢١ کەواتە با �ەکێک لەو پی�اوانەی کە �اوەرمان بوون بە درێژا�یی ئەو ماوە�ەی ع�سای 

مەس�ح لەنێوماندا دەژ�ا، ٢٢ هەر لە لەئاوهەڵکێشانەکە�ەوە لەال�ەن �ەح�ا هەتا ئەو 
ڕۆژەی بەرزکرا�ەوە، لەگەڵماندا ببێتە شا�ەتی هەستانەوەکەی.«

نازناوی  و  ناودەبردرا  بارساباس  بە  کە  �وسف  پیێشەوە:  هێنا�ە  دووان�ان  ٢3 جا 

بە  تۆ  �ەزدان،  »ئەی  گوت�ان:  و  کرد  ٢4 نوێژ�ان  مەت�اس.  لەگەڵ  بوو،  �وستۆس 
دڵی هەمووان دەزان�ت، بۆمان دەربخە لەم دووانە کامە�انت هەڵبژاردووە، ٢5 تاکو 
شوێنی ئەو خزمەت و نێردراو�یێت��ە بگرێتەوە، کە �ەهوزا لێیی الدا، بۆ ئەوەی بچێتە 
مەت�اسی گرتەوە،  ت�روپشکەکە  و  بۆ کردن  ت�روپشک�ان  ٢٦ ئ�نجا  شوێنی خۆی.« 

لەگەڵ �ازدە نێردراوەکە ژمێردرا.

هاتنی ڕۆحی �پیرۆز

 کە ڕۆژی پەنجا�ەم�نc هات، هەموو باوەڕداران پیێکەوە لە �ەک شوێندا بوون، ٢ ١

٢ لەناکاو دەنگێک لە ئاسمانەوە وەک ڕەشەبا هات، ئەو ماڵەی پڕکرد کە تێ�دا 

دان�شتبوون. 3 ئ�نجا چەند زمانێکی دابەشبوو وەک ئاگر بۆ�ان دەرکەوت و لەسەر 
هەر�ەکە�ان ن�شتەوە. 4 جا هەموو�ان پڕبوون لە ڕۆحی پی�رۆز و دەست�ان پیێکرد بە 

زمانەکانی د�کە بدوێن، وەک ڕۆح پیێیی بەخش�ن.

a ٢٠ زەبوورەکان ٦٩ :٢5.   

b ٢٠ زەبوورەکان ١٠٩ :٨.   

c ١ پەنجا�ەم�ن ڕۆژ لەدوای جەژنی پەسخە، هەروەها ڕۆژی جەژنی دروێنە�ە، بڕوانە دەرچوون ٢3 :١٦ –34 :٢٢ و دواوتار ١٦ :٩ -١٢.   
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5 لەو کاتەدا جولەکەی لەخواترسی هەموو نەتەوەکانی ژێر ئاسمان لە ئۆرشەل�م 

مابوونەوە. ٦ کاتێک دەنگەکە هات، خەڵک کۆبوونەوە و بووە پەشێوی، چونکە 
بە  و  7 حەپەسابوون  دەدوان.  پیێیی  دەبوو  خۆی  زمانی  لە  گوێیی  هەر�ەکە�ان 
سەرسام��ەوە گوت�ان: »باشە هەموو ئەوانەی قسە دەکەن جەل�لی ن�ن؟ ٨ ئەی چۆن 
و  پەرت�ا  خەڵکی  ٩ ئێمەی  دەبێت؟  خۆی  دا�ک�یی  زمانی  لە  گوێیی  هەر�ەکەمان 
م�د�ا و ئ�المی، دان�شتووانی م�سۆپۆتام�ا، �ەهود�ا و کەپەدۆک�ا، پۆنتۆس و ئاس�ا، 
١٠ فر�ج�ا و پامف�ل�ا، م�سر و ناوچەکانی ل�ب�ای ڕووەو کورێنa، هەروەها م�وانەکانی 

ڕۆما، ١١ جولەکە و ئەوانەشی ببوون بە جولەکە، کر�تی و عەرەب، ئەوەتا گوێمان 
لێ�انە بە زمانی خۆمان باسی کردارە مەزنەکانی خودا دەکەن.« ١٢ هەموو سەرسام و 

حەپەسا بوون، بە �ەکتر�ان دەگوت: »دەبێ ئەمە واتای چی بێت؟«
زۆر  نوێی�ان  »شەرابی  دە�انگوت:  پیێکردنەوە  گاڵتە  بە  د�کە  ١3 هەندێکی 

خواردووەتەوە.«

یەکەم وتاری �ەترۆس
١4 پەترۆس لەگەڵ �ازدە نێردراوەکەی د�کەی ع�سا ڕاوەستا، بە دەنگی بەرز بە 

خەڵکی ڕاگە�اند: »ئەی پی�اوانی جولەکە و هەموو ئەوانەی لە ئۆرشەل�م دان�شتوون، 
با ئەمە لەالتان زانراو بێت و گوێ لە قسەکانم بگرن، ١5 چونکە وەک ب�ردەکەنەوە 
لە  ١٦ بەڵکو  بە�ان��ە!   bنۆی کاتژمێر  هێشتا  ئەوەی  لەبەر  ن�ن،  سەرخۆش  ئەمانە 

ڕێگەی پیێغەمبەر �ۆئێلەوە گوتراوە:

 ١7 »]خودا دەفەرموێ، لە ڕۆژانی کۆتا�ی�دا
ڕۆحم بەسەر هەموو خەڵکدا دەڕێژم.   

  کوڕان و کچانتان پە�امی خودا ڕادەگە�ەنن،
گەنجانتان ب�ن�ن�ان بۆ ئاشکرا دەکرێت،   

پی�رەمێردەکانتان خەون دەب�نن.   
 ١٨ تەنانەت بەسەر بەندە و کەن�زەکان�شم،

لەو ڕۆژانەدا ڕۆحی خۆم دەبارێنم و   
ئەوان�ش پە�امی خودا ڕادەگە�ەنن.   

 ١٩ لە سەرەوە لە ئاسمان پەرجووc و
لە خوارەوە لەسەر زەوی ن�شانە دەکەم:   

خوێن و ئاگر و ستوونی دووکەڵ.   
 ٢٠ خۆر دەبێتە تار�کی و

مانگ�ش دەبێتە خوێن،   

a ١٠ گەورەتر�ن شار لە واڵتی ل�ب�ا لەم سەردەمەدا.  

b ١5 �ۆنانی: کاتژمێری سێ�ەم.  

c ١٩ پەرجوو: موعج�زە.  



٢٠٠4کردار ٢

بەر لەوەی ڕۆژی گەورە و شکۆداری �ەزدان بێت.   
 ٢١ جا هەرکەسێک بە ناوی �ەزدانەوە ب�اڕێتەوە،

a].ڕزگاری دەبێت   

پی�اوێکە بۆتان  ٢٢ »پی�اوانی ئ�سرائ�ل، گوێ لەم قسانە بگرن: ع�سای ناس�رە�یی 

کراوە،  ال�ەنگری  لەال�ەن خوداوە  ن�شانە  و  مەزن  کاری  و  پەرجوو  بە  سەلمێنرا، 
٢3 ئەم  دەزانن.  خۆتان  وەک  دا،  ئەنجامی  لەنێوتان  ئەوەوە  ڕێگەی  لە  خودا  کە 
بە  دەست،  داتانە  خودا  پیێشووی  زان�نی  و  بڕ�ارلەسەردراو  خواستی  بەگوێرەی 
لە  و  ٢4 بەاڵم خودا هەڵ�ستاندەوە  و کوشتتان.  دا  لە خاچتان  دەستی گوناهباران 
ئازاری مردن ئازادی کرد، لەبەر ئەوەی نەدەکرا لە چنگ�دا بمێنێتەوە. ٢5 سەبارەت 

بە ئەو داود گوتوو�ەتی:

  »]هەم�شە �ەزدانم لەبەردەمم دەب�نی،
لەبەر ئەوەی لەالی دەستەڕاستمەوە�ە، ناهەژێم.   

 ٢٦ بۆ�ە دڵشادم و زارم خۆشی دەردەبڕێت،
تەنانەت جەستەم لە ه�وادا ن�شتەجێ دەبێت،   

 ٢7 چونکە تۆ گ�انم لە ج�هانی مردووانداb بەجێناهێڵ�ت،
هەروەها ڕێگا نادە�ت دڵسۆزەکەی تۆ لەناو گۆڕ بۆگەن بێت.   

 ٢٨ ڕێگاکانی ژ�انت پیێ ناساندم،
c].تێربوون لە شادی لە ئامادەبوونتدا�ە   

٢٩ »برا�ان، با بە ڕاشکاوی پیێتان بڵێم کە داودی باوکمان مرد و نێژرا، گۆڕەکەشی 

تاکو ئەمڕۆ لەالمانە. 3٠ ئەو�ش کە پیێغەمبەر بوو، دە�زانی خودا سوێندی خواردووە 
و بەڵێنی پیێداوە کە لە بەری پشتی ئەو لەسەر تەختەکەی دادەن�شێت. 3١ پیێشب�ن�یی 
مردوواندا  ج�هانی  لە  نە  کە  کرد،   dمەس�حەکەی هەستانەوەی  باسی  و  کرد 
بەجێهێڵرا و نە جەستەشی بۆگەن بوو. 3٢ ئەم ع�سا�ە خودا هەڵ�ستاندەوە، ئێمەش 
هەموومان شا�ەت�ن بۆی. 33 ئ�نجا بۆ الی دەستەڕاستی خودا بەرزکرا�ەوە کە بەڵێنی 
دە�ب�ستن.  و  دە�ب�نن  ئێوە  کە  ڕژاند  ئەمەی  وەرگرت،  باوکەوە  لە  پی�رۆزی  ڕۆحی 

34 داود بۆ ئاسمان بەرز نەکرا�ەوە، بەڵکو خۆی دەڵێت:

  »]�ەزدان بە خاوەن شکۆی منی فەرموو:
”لە دەستەڕاستم دابن�شە   

a ٢١ �ۆئێل ٢ :٢٨ -3٢   

b ٢7 �ۆنانی: هادیس : بڕوانە پەراوێزی مەتا ١١ :٢3  .  

c ٢٨ زەبوورەکان ١٦ :٨ -١١   

d 3١ بە زمانی ع�بری پیێیی دەگوترێ مەشیخ  �ان مەشیح . بە زمانی �ۆنانی دەبێتە کریس�ۆس ، کە بە واتای )دەستن�شانکراو( لەالی خودا دێت کە ڕزگارکەری گەلەکە�ەتی. 

بڕوانە �ەکەم ساموئێل ١٦.  
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b]“.بۆ پیێ�ەکانت a35 هەتا دوژمنانت دەکەمە تەختەپیێ 

لە  ئێوە  ع�سا�ەی  ئەم  کە  بزانن  دڵن�ا�ی�ەوە  بە  ئ�سرائ�ل  ماڵی  هەموو  با  3٦ »بۆ�ە 

خاچتان دا، خودا کردی بە مەس�حی خاوەن شکۆ.«
بە  دڵ�ان،  سەر  کردە  کاری  بوو،  قسانە  لەم  گوێی�ان  ئامادەبووان  37 کاتێک 

پەترۆس و نێردراوانی د�کە�ان گوت: »برا�ان، چی بکە�ن؟«
ع�سای  ناوی  بە  هەر�ەکەتان  با  بکەن،  »تۆبە  دانەوە:  وەاڵمی  3٨ پەترۆس 

بە  پی�رۆز  و ڕۆحی  لێخۆشبوونی گوناهەکانتان  بۆ  ئاو هەڵبکێشرێت  لە  مەس�حەوە 
د�اری وەردەگرن. 3٩ ئەم بەڵێنەش بۆ خۆتان و منداڵەکانتان و بۆ هەموو ئەوانە�ە کە 

دوورنc و �ەزدانی پەروەردگارمان بانگ�ان دەکات.«
4٠ بە زۆر قسەی د�کەش ئاگاداری کردنەوە و لێ�ان پاڕا�ەوە: »خۆتان لەم نەوە 

الر و چەوتە ڕزگار بکەن.« 4١ ئەوانەی کە قسەکە�ان وەرگرت لە ئاو هەڵکێشران، 
لەو ڕۆژەدا نز�کەی سێ هەزار کەس هاتنە ڕ�زی باوەڕدارانەوە.

هاوبەشیپی باوەڕداران
4٢ ئ�تر ئەوان پە�وەستبوون لەسەر فێرکردنی نێردراوان و هاوبەش��ەتیd، لەتکردنی 

نانe و نوێژکردن. 43 هەموو لە ناخەوە سام دا�گرتبوون، چونکە زۆر پەرجوو و ن�شانە 
هەرچی  لە  و  بوون  پیێکەوە  هەموو  44 باوەڕداران  کران.  نێردراوان  دەستی  لەسەر 
پیێو�ستی  بەگوێرەی  و  دەفرۆشت  خۆ�ان  45 ماڵوموڵکی  بوون.  هاوبەش  هە�انبوو 
حەوشەکانی  لە  بەردەوام  دڵ  �ەک  بە  4٦ ڕۆژانە  دەکرد.  دابەش�ان  هەر�ەکە�ان 
پیێکەوە  دڵ�اک��ەوە  و  بە خۆشی  لەتدەکرد،  نان�ان  ماڵەکاندا  لە  دەبوون،  پەرستگا 
نان�ان دەخوارد، 47 ستا�شی خودا�ان دەکرد و لەالی هەموو خەڵک پەسەند بوون. 

مەس�حی خاوەن شکۆش ڕۆژانە ئەوانەی دەهێنا�ە پاڵ�ان کە ڕزگار�ان دەبوو.

چاکبوونەوەی ئیفلیجێک

�ۆحەنا 3 و  پەترۆس  بوو،  نوێژ  ن�وەڕۆ، کە کاتی  پاش   fڕۆژێک�ان کاتژمێر سێیی  ١

سەرکەوتن بۆ پەرستگا. ٢ لەبەردەم دەرگای پەرستگادا کە پیێیی دەگوترا دەرگای 
جوان، پی�اوێک بە زگماک ئ�فل�ج دان�شتبوو، هەموو ڕۆژێک هەڵ�اندەگرت  و لەوێ 
دا�اندەنا تاکو سواڵ بکات لەوانەی دەهاتنە حەوشەکانی پەرستگاکەوە. 3 کاتێک 
پەرستگا،  حەوشەکانی  ناو  بێنە  ن�ازن  بە  �ۆحەنا  و  پەترۆس  کە  ب�نی  پی�اوە  ئەو 

a 35 تەختەپیێ: لەبەر بەرزی ئاستی کورسی مێزێکی بچووکە دەخرێتە ژێر پیێ.  

b 35 زەبوورەکان ١١٠ :١   

c 3٩ ئەوانەی دوورن: مەبەستی لەوانە�ە کە لە نەتەوەکانی د�کەن و �ەزدان بانگ�ان دەکات.  

d 4٢ پیێکەوە ژ�ان و بەشدار�کردنی �ەکتر لەڕووی ماددی و مەعنەو�ی�ەوە.  

e 4٢ پیێکەوە نانخواردن و دواتر�ش �ادکردنەوەی شێوی مەس�ح. بڕوانە �ەکەم کۆرنسۆس ١١ :٢3  .  

f ١ �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  
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پەترۆس  ئ�نجا  تێ�انڕوانی،  وردی  بە  �ۆحەنا  و  4 پەترۆس  لێکردن.  خێری  داوای 
تێبڕ�ن و چاوەڕێیی دەکرد شتێک�ان لێ  5 ئەو�ش چاوی  گوتی: »سە�رمان بکە!« 

وەربگرێت.
ناوی  بە  دەتدەمێ.  هەمە  ئەوەی  بەاڵم  ن��ە،  ز�وم  و  »زێڕ  گوتی:  ٦ پەترۆس 

ع�سای مەس�حی ناس�رە�ی�ەوە، هەستە و بڕۆ!« 7 ئ�نجا بە دەستی ڕاستی گرتی و 
ڕاوەستا  و  ٨ ئ�تر هەڵبەز�ی�ەوە  پاژنەکانی.  و  پیێ  هێز کەوتە  هەڵ�ستاند، دەستبەجێ 
و دەستی بە ڕۆ�شتن کرد، لەگەڵ�ان چووە ناو حەوشەکانی پەرستگا، دەڕۆ�شت 
و  دەڕوات  ب�ن��ان  خەڵک  ٩ هەموو  دەکرد.  خودای  ستا�شی  و  هەڵدەبەز�ی�ەوە  و 
کە  کەسە�ە  ئەو  ئەمە  زان��ان  خەڵکەکە  کاتێک  ١٠ جا  دەکات.  خودا  ستا�شی 
جوان،  دەگوترا  پیێیی  ئەوەی  دادەن�شت،  پەرستگا  دەرگای  لەالی  سواڵکردن  بۆ 

سەرسامی و حەپەساوی دا�گرتن لەوەی بەسەری هاتووە.

وتاری �ەترۆس لە �ەرس�گا
�ۆحەناوە هەڵواس�بوو، هەموو خەڵکەکە  و  پەترۆس  بە  پی�اوەکە خۆی  ١١ کاتێک 

بە سەرسام��ەوە ڕا�انکردە ال�ان بۆ ئەو ڕێڕەوەی کە پیێیی دەگوترا ڕێڕەوی سلێمان، 
کە هەردوو الی بە کۆڵەکە گ�رابوو. ١٢ پەترۆس ئەمەی ب�نی، پیێیی گوتن: »پی�اوانی 
ئ�سرائ�ل، بۆچی لەمە سەرسامن؟ بۆچی چاوتان تێبڕ�و�ن وەک ئەوەی بە توانا �ان 
بە لەخواترس�مان وامان کردووە بڕوات؟ ١3 خودای ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوب، 
خودای باوکانمان، ع�سای خزمەتکاری خۆی شکۆدار کرد، ئەوەی بە گرتنتان دا 
و لەبەردەم پی�التۆس نکۆڵ�تان لێکرد، کە بڕ�اری دابوو بەر�بدات. ١4 ئێوە نکۆڵ�تان 
لە پی�رۆز و ڕاستودروستەکەa کرد و داوای ئازادکردنی بکوژێکتان کرد. ١5 سەرۆکی 
ژ�انتان کوشت، بەاڵم خودا لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە و ئێمە شا�ەت�ن بۆ ئەمە. 
هێز  بۆ�ە  هەبوو،  ع�سا  بەناوی  باوەڕی  دە�ناسن،   دە�ب�نن  و  ئێوە  پی�اوەی  ١٦ ئەم 

لە بەرچاوی  بەهۆ�ەوە دێت،  باوەڕەی  ئەو  و  ناوی ع�سا  بە  بۆ گەڕا�ەوە.  توانای  و 
هەمووتان ئەم تەندروست��ە تەواوەی پیێ بەخشی.

ڕابەرەکان�شتان.  هەروەک  کرد،  ئەوەتان  نەزانی  بە  دەزانم  برا�ان  ١7 »ئێستاش 

پیێغەمبەرانەوە  هەموو  زمانی  لەسەر  پیێشتر  کە  دی  هێنا�ە  ئەوەی  خودا  ١٨ بەاڵم 

و  بکەن  تۆبە  ١٩ کەواتە  دەچێژێت.  ئازار  خۆی  مەس�حەکەی  کە  ڕا�گە�اندبوو، 
بگەڕێنەوە بۆ الی خودا تاکو گوناهەکانتان بسڕێنەوە، بۆ ئەوەی لەالی �ەزدانەوە 
پیێشتر  کە  ع�سا�ەی  ئەو  بنێرێتەوە،  بۆ  ٢٠ مەس�حتان  و  بێت  حەسانەوەتان  کاتی 
کاتی  هەتا  ب�هێڵێتەوە،  ئاسمان  لە  دەبێت  ٢١ ئەوەی  کردبوو.  د�اری  بۆتانی 
پیێغەمبەرە  زاری  لەسەر  خودا  کۆنەوە  لە  ئەوەی   ،bشتێک هەموو  چاککردنەوەی 
لەنێو  پەروەردگارتان  ]�ەزدانی  گوتی:  ٢٢ موساش  کردووە.  باسی  پی�رۆزەکان��ەوە 

a ١4 مەبەست لە مەس�حە.  

b ٢١ گەڕانەوەی مەس�ح، بڕوانە ئاشکراکردن ٢١  .  
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برا�انتاندا پیێغەمبەرێکی وەک منتان بۆ دادەنێت، دەبێت گوێ لە هەموو ئەو شتانە 
لەنێو  نەگرێت  پیێغەمبەرە  لەم  گوێ  هەرکەسێک  ٢3 جا  دەڵێت.  پیێتانی  کە  بگرن 

a].گەل دادەبڕدرێت
٢4 »هەموو پیێغەمبەران�ش، لە ساموئێل بەدواوە، هەموو ئەوانەی قسە�ان کردووە، 

باسی ئەم ڕۆژانە�ان کردووە. ٢5 ئێوەش کوڕی پیێغەمبەران و ئەو پە�مانەن کە خودا 
لەگەڵ باوکانتاندا بەستی، کاتێک بە ئ�براه�می فەرموو: ]لە ڕێگەی نەوەی تۆوە 
خزمەتکاری  خودا  ٢٦ کاتێک   b].دەبن بەرەکەتدار  زەوی  سەر  نەتەوەکانی  هەموو 
خۆی هەستاندەوە، �ەکەم جار بۆ ئێوەی نارد، بۆ ئەوەی بەرەکەتدارتان بکات بە 

گەڕانەوەی هەر�ەکەتان لە خراپەکانی.«

�ەترۆس و یۆحەنا لە ئەنجومەنی بااڵدا

بۆ خەڵکەکە دەکرد، کاه�نان و سەرۆکی 4 �ۆحەنا قسە�ان  و  پەترۆس   کاتێک  ١

بوون،  پەست  لێ�ان  ٢ زۆر  ال�ان،  هاتنە  سەدوق��ەکان  و  پەرستگا  پاسەوانی 
چونکە خەڵک�ان فێردەکرد و دە�انگوت کە مردووان ز�ندوو دەبنەوە هەروەک چۆن 
ع�سا ز�ندووبووەوە. 3 بۆ�ە پەترۆس و �ۆحەنا�ان گرت و لەبەر ئەوەی دەمەو ئێوارە 
بوو، هەتا بە�انی لە ز�ندان�ان کردن. 4 بەاڵم زۆر لەوانەی گوێی�ان لە قسەکان بوو 

باوەڕ�ان هێنا و ژمارەی پی�اوان گە�شتە پیێنج هەزار.
ئۆرشەل�م کۆبوونەوە،  لە  تەورات  مامۆستا�انی  و  پی�ران  و  پیێشەوا�ان  بە�انی  5 بۆ 

٦ لەگەڵ حەنای سەرۆکی کاه�نان و قە�افا و �ۆحەنا و ئەسکەندەر و هەموو ئەوانەی 

و  ڕاگرت  لەناوەڕاست  �ۆحەنا�ان  و  7 پەترۆس  بوون.  کاه�نان  سەرۆکی  ت�رەی  لە 
پرس�ار�ان لێکردن: »بە چ هێزێک و بە چ ناوێک ئەمەتان کرد؟«

پیێشەوا�انی  »ئەی  گوتن:  پیێیی  پی�رۆز،  ڕۆحی  لە  پڕبوو  پەترۆس  کاتەدا  ٨ لەو 

گەل و ئەی پی�ران، ٩ ئەگەر ئەمڕۆ لەسەر چاکە�ەک کە بۆ پەککەوتە�ەک کراوە، 
لێکۆڵ�نەوەمان لەگەڵ دەکەن و لێمان دەپرسن کە بە چی چاک بووەتەوە، ١٠ ئەوا با 
لەالی هەمووتان و هەموو گەلی ئ�سرائ�ل زانراو بێت، بە ناوی ع�سای مەس�حی 
ناس�رە�یی، ئەم ئ�فل�جە کە بەو تەندروست��ە لەبەردەمتان ڕاوەستاوە چاک بووەوە، بە 
ناوی ئەو ع�سا�ەی کە ئێوە لە خاچتان دا و خوداش لەناو مردووان هەڵ�ستاندەوە. 

١١ ئەمە

  »]ئەو بەردە�ە کە ئێوەی وەستا ڕەتتان کردەوە،
d]. cئەوەی بوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغە   

a ٢3 دواوتار ١٨ :١5 ،١٨ ،١٩.   

b ٢5 پە�دابوون ٢٢ :١٨؛ ٢٦ :4.   

c ١١ بەردێکی گەورە�ە کە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت، لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی د�وارەکە.  

d ١١ زەبوورەکان ١١٨ :٢٢   
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١٢ بێجگە لە ع�سا ڕزگاربوون بە کەسی د�کە ن��ە، چونکە لەژێر ئاسماندا ناوێکی 

د�کە بە مرۆڤەکان نەدراوە کە بە هۆ�ەوە بتوان�ن ڕزگار ب�ن.«
 a١3 کاتێک ئازا�ەتی پەترۆس و �ۆحەنا�ان ب�نی و زان��ان خەڵکێکی نەخوێندەوار

پیێشتر لەگەڵ ع�سادا  پی�اوانە  ئەم  بۆ�ان دەرکەوت کە  و سادەن، سەرسام بوون و 
چاک  ئەوەی  ڕاوەستابوو،  لەگەڵ�ان  ب�نی  پی�اوەش�ان  ئەو  کاتێک  ١4 بەاڵم  بوون. 
بووەوە، ه�چ�ان نەبوو وەاڵمی پیێ بدەنەوە. ١5 ئەوسا فەرمان�ان پیێدان لە ئەنجومەنی 
بکە�ن؟  پی�اوانە  لەم  ١٦ »چی  لەناو خۆ�اندا کەوتنە گفتوگۆ:  و  دەرەوە  بچنە   bبااڵ
ڕێگەی  لە  بەرچاو  ن�شانە�ەکی  کە  ئۆرشەل�م  دان�شتووانی  هەموو  بۆ  ئاشکرا�ە 
ئەمانەوە کراوە، ناتوان�ن نکۆڵی لێ بکە�ن. ١7 بەاڵم نەوەک ز�اتر لەنێو گەل باڵو 

بێتەوە، هەڕەشە�ان لێ دەکە�ن ئ�تر لەالی کەس باسی ئەم ناوە نەکەن.«
١٨ ئ�نجا بانگ�ان کردن و فەرمان�ان پیێدان کە بە ه�چ شێوە�ەک بە ناوی ع�سا 

دا�ەوە:  وەاڵم�ان  �ۆحەنا  و  پەترۆس  ١٩ بەاڵم  فێرنەکەن.  کەس�ش  و  نەکەنەوە  دەم 
حوکم  ئێوە  ئەو؟  لە  �ان  بگر�ن  ئێوە  لە  گوێ  دروستترە:  کام�ان  خوداوە  »بەالی 

بدەن! ٢٠ بەاڵم ئێمە ئەوەی ب�ن�ومانە و ب�ستوومانە ناتوان�ن باسی نەکە�ن.«
٢١ دوای هەڕەشەی ز�اتر، بەر�اندان. نە�انزانی چۆن سزا�ان بدەن، لەبەر ئەوەی 

پی�اوەی  هەموو ستا�شی خودا�ان دەکرد بەهۆی ئەوەی ڕوو�دابوو، ٢٢ چونکە ئەو 
ئەم ن�شانەی چاکبوونەوەی بەسەرهاتبوو لە چل ساڵ ز�اتر بوو.

نوێژی باوەڕداران
شتانەی  ئەو  و  هاوڕێی�ەکان�ان  الی  هاتنە  بەربوون،  �ۆحەنا  و  پەترۆس  ٢3 کە 

هاوڕێی�ەکان�ان  ٢4 کاتێک  گێڕانەوە.  بۆ�ان  گوتبوون  پیێ�ان  پی�ران  و  بااڵ  کاه�نانی 
ئەمە�ان ب�ست، هەموو�ان بە �ەک دەنگ هاوار�ان بۆ خودا کرد: »ئەی �ەزدانی 
شتانەی  ئەو  هەموو  و  دەر�ا  و  زەوی  و  ئاسمان  دروستکەری  تۆی  بااڵدەست، 
تێ�اندا�ە. ٢5 لە ڕێگەی ڕۆحی پی�رۆز لەسەر زاری داودی باوکمان و بەندەی خۆت 

فەرمووت:

  »]بۆچی نەتەوەکان دەوروژێن و
گەالن پی�الن لە شتی پووچ دەگێڕن؟   
 ٢٦ پاشا�انی زەوی خۆ�ان ڕێک دەخەن،

سەرۆکەکان�ان پیێکەوە کۆدەبنەوە   

a ١3 دەرچووی قوتابخانەی جولەکە�یی بۆ مامۆستا�ەتی تەورات ن�ن.  

b ١5 ئەنجومەنی بااڵی جولەکە کە لە �ۆنانی پیێیی گوتراوە سەنهەدرین ، بااڵتر�ن دەسەاڵتی جولەکە بووە کە دەسەاڵتی دەرکردنی بڕ�اری ئا�ی�نی و مەدەنی و تاوانبارکردنی 

هەبووە.  
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b]. aلە دژی �ەزدان و مەس�حەکەی   

٢7 لەبەر ئەوەی بە ڕاستی لەم شارەدا، هێرۆدس و پی�التۆسی پۆنتی و ناجولەکەکان 

ئەوەی کە  �ەک�انگرت،  پی�رۆزت  لە دژی ع�سای خزمەتکاری  ئ�سرائ�ل  و گەلی 
پیێشوەخت  تۆ  خواستی  و  هێز  کە  دا  ئەنجام  کارە�ان  ٢٨ ئەو  کرد.  دەستن�شانت 
سە�ری  �ەزدان،  ئەی  ٢٩ ئێستاش  ڕووبدەن.  دەبێت  کە  کێشابوو  بۆ  نەخشە�ان 
بەوپەڕی  کە  ببەخشە  خزمەتکارەکانت  بە  ئەوە  توانای  بکە،  هەڕەشەکان�ان 
ئازا�ەت��ەوە بە وشەکانت بدوێن. 3٠ دەستت درێژ بکە تاکو چاکبوونەوە و ن�شانە و 

پەرجوو بە ناوی ع�سای خزمەتکاری پی�رۆزتەوە بکرێت.«
3١ کاتێک لە خودا دەپاڕانەوە، ئەو شوێنەی کە تێدا کۆببوونەوە هاتە لەرز�ن و 

هەموو�ان پڕبوون لە ڕۆحی پی�رۆز، بە چاونەترس��ەوە پە�امی خودا�ان ڕادەگە�اند.

�پێکەوە ژیان
3٢ کۆمەڵی باوەڕداران �ەک دڵ و گ�ان بوون، کەس نە�دەگوت ئەوەی هە�ەتی 

هێزێکی  بە  33 نێردراوان  بوون.  هاوبەش  شتێکدا  هەموو  لە  بەڵکو  خۆ�ەتی،  هی 
 cن�عمەتێکی دەدا،  شکۆ�ان  خاوەن  ع�سای  هەستانەوەی  شا�ەتی  گەورەوە 
گەورەش بەسەر هەموو�انەوە بوو. 34 کەسی نەبوون�ان تێدا نەبوو، چونکە هەموو 
ئەوانەی خاوەن کێڵگە و ماڵ بوون دە�انفرۆشت، پارەکە�ان دەهێنا و 35 لەبەرپیێیی 

نێردراوان دا�اندەنا، ئەوان�ش بەگوێرەی پیێو�ستی کەسەکان دابەش�ان دەکرد.
3٦ �ەکێک لەوان پی�اوێک بوو بە ناوی �وسف کە لێڤ��ەکی قوبرسی بوو. نێردراوان 

پیێ�ان دەگوت بەرناباس کە بە واتای »کوڕی هاندەر« دێت. 37 کێڵگە�ەکی هەبوو، 
فرۆشتی و پارەکەی هێنا، خست��ە بەرپیێیی نێردراوان.

حەنانیا و سەفیرە

فرۆشت. 5 زەو�ی�ەکی  پارچە  ژنی  سەف�رەی  لەگەڵ  بوو،  حەنان�ا  ناوی   پی�اوێک  ١

٢ بە ئاگاداری ژنەکەی بەشێک لە پارەکەی بۆ خۆی هەڵگرت، ئەوەی ما�ەوە 

هێنای و خست��ە بەرپیێیی نێردراوان.
درۆ  ئەوەی  بۆ  پڕکردوو�ت،  دڵی  شە�تان  بۆچی  »حەنان�ا،  گوتی:  3 پەترۆس 

پی�رۆز بکە�ت و لە پارەی زەو�ی�ەکە بەشێک بۆ خۆت هەڵبگر�ت؟  لەگەڵ ڕۆحی 
4 ئا�ا نەتدەتوانی کێڵگەکە بۆ خۆت دابنێ�ت و نە�فرۆشی کاتێک کە هی خۆت 

لە  ئ�تر بۆچی  ئا�ا مافی ئەوەت نەبوو نرخەکەی هەڵبگر�ت؟  بوو؟ پاش فرۆشتنی 

a ٢٦ �ۆنانی: کریس�ۆس . واتە مەس�ح، هەروەها )دەستن�شانت کرد( لە ئا�ەتی ٢7، ئەوەی بە دەستی پیێغەمبەر و بە ڕێگای چەورکردن بە ڕۆن بۆ پاشا�ەتی دەستن�شان 

کراوە، بڕوانە �ەکەم ساموئێل ٩ :١٦؛ ١٦ :١٢.   

b ٢٦ زەبوورەکان ٢ :١ -٢   

c 33 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  
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دڵی خۆتدا و�ستت ناپاکی بکە�ت؟ تۆ درۆت لەگەڵ خەڵک نەکرد، بەڵکو لەگەڵ 
خودا.«

5 کاتێک حەنان�ا گوێیی لەم قسە�ە بوو، کەوت و مرد. هەموو ئەوانەی ئەمە�ان 

ب�ست ترسێکی گەورە�ان لێ ن�شت. ٦ ئ�نجا چەند گەنجێک هەستان و کفن�ان 
کرد، هەڵ�انگرت بۆ دەرەوە و ناشت�ان.

ڕوو�داوە.  نە�دەزانی چی  و  ژوورە  هاتە  ژنەکەی  کاتژمێر،  نز�کەی سێ  7 پاش 

٨ پەترۆس لێیی پرسی: »پیێم بڵێ، زەو�ی�ەکەتان بەم بڕە فرۆشت؟«

گوتی: »بەڵێ، بەم بڕە.«
٩ پەترۆس�ش پیێیی گوت: »بۆچی ڕێککەوتن ڕۆحی �ەزدان تاقی بکەنەوە؟ ئەوەتا 

ئەوانەی مێردەکەت�ان ناشت لە بەردەرگان، تۆش هەڵدەگرن و دەتبەنە دەرەوە.«
١٠ دەستبەجێ ژنەکە لەبەرپیێیی پەترۆسدا کەوت و مرد. کاتێک گەنجەکان هاتنە 

١١ ئ�تر  ناشت�ان.  مێردەکەی  لەتەن�شت  و  هەڵ�انگرت  مردووە،  ب�ن��ان  و  ژوورەوە 
ترسێکی گەورە هاتە سەر هەموو کڵێسا و هەموو ئەوانەی ئەمانە�ان ب�ست.

زۆربوونی باوەڕداران
١٢ لەسەر دەستی نێردراوان زۆر ن�شانە و پەرجوو لەنێو گەلدا کرا. هەموو باوەڕداران 

بە �ەک دڵ لە ڕێڕەوەکەی سلێمان لە پەرستگادا کۆدەبوونەوە. ١3 کەس نە�دەوێرا 
بچێتە پاڵ�ان، بەاڵم گەل زۆر ڕێز�ان دەگرتن. ١4 لەگەڵ ئەوەشدا هەتا دەهات ژن 
و پی�او بە کۆمەڵ باوەڕ�ان بە مەس�حی خاوەن شکۆ دەهێنا و دەهاتنە پاڵی. ١5 لە 
نوێن  و  جێگا  لەسەر  و  شەقام  سەر  دەهێنا�ە  نەخۆش�ان  لێهات  وای  ئەنجامدا، 
هەندێک�ان.  بکەوێتە سەر  سێبەرەکەی  هات،  پەترۆس  ئەگەر  بەڵکو  دا�اندەنان، 
ئەوانە�ان  و  ئۆرشەل�م�ش کۆببوونەوە، نەخۆش  ١٦ خەڵکی شارەکانی دەوروپشتی 

هەڵگرتبوو کە بە دەست ڕۆحی پی�س دە�اننااڵند، جا هەموو�ان چاکدەبوونەوە.
ڕێبازی سەدوقی  لە  بوون  لەگەڵی  ئەوانەی  و هەموو  کاه�نان  ١7 بەاڵم سەرۆکی 

هەستان و پڕبوون لە ئ�رە�یی. ١٨ نێردراوان�ان گرت و فڕێی�ان دانە ز�ندانی گشت��ەوە. 
١٩ بەاڵم فر�شتە�ەکی �ەزدان لە شەودا دەرگای ز�ندانەکەی کردەوە و بردن��ە دەرەوە 

و گوتی: ٢٠ »بڕۆن بۆ حەوشەکانی پەرستگا و ڕاوەستن، تەواوی پە�امی ئەم ژ�انە بە 
خەڵکی بڵێن.«

٢١ هەرکە گوێی�ان لێبوو، بە�انی زوو چوونە حەوشەکانی پەرستگا و دەست�ان کرد 

بە فێرکردنی خەڵک.
هەموو  و  بااڵ  ئەنجومەنی  هاتن،  بوون  لەگەڵی  ئەوانەی  و  کاه�نان  سەرۆکی 
کۆمەڵی پی�رانی نەوەی ئ�سرائ�ل�ان بانگکرد و نارد�ان لە ز�ندان ب�انهێنن. ٢٢ بەاڵم 
و  پیێدان  و هەواڵ�ان  نە�اندۆز�نەوە، گەڕانەوە  ز�ندان  لە  و  پاسەوانەکان چوون  کە 
بەردەرگاکان  لە  پاسەوان�ش  داخرابوو،  باشی  بە  ب�نی  ٢3 »ز�ندانەکەمان  گوت�ان: 
ڕاوەستابوون، بەاڵم کاتێک کردمانەوە کەسمان تێ�دا نەب�نی.« ٢4 کاتێک سەرۆکی 
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پاسەوانی پەرستگا و کاه�نانی بااڵ ئەمە�ان ب�ست، لێ�ان سەرسام بوون و گوت�ان 
ئەمە چی بەسەردێت!

لە  وا  ز�ندانەوە،  فڕێتاندانە  پی�اوانەی  »ئەو  گوتی:  و  هات  �ەکێک  ٢5 ئ�نجا 

سەرۆک  ٢٦ ئەوسا  دەکەن.«  فێر  خەڵکی  و  ڕاوەستاون  پەرستگادا  حەوشەکانی 
گەل  دەترسان  چونکە  هێنا،  نێردراوان�ان  توندوت�ژی  بێ  و  ڕۆ�شتن  پاسەوانان  و 

بەردباران�ان بکەن.
سەرۆکی  ڕا�انگرتن،  بااڵدا  ئەنجومەنی  لەبەردەم  و  هێنا  ئەوان�ان  ٢7 کاتێک 

فێر  ناوە  بەم  خەڵکی  کردن  پیێ  فەرمانمان  توندی  ٢٨ »بە  پرس�ن:  لێیی  کاه�نان 
نەکەن، ئەوەتا ئۆرشەل�متان لە فێرکردنەکانتان پڕکردووە و دەتانەوێ خوێنی ئەم پی�اوە 

بخەنە ئەستۆمان.«
بێت  خودا  بۆ  گوێڕا�ەڵی  »دەبێت  دا�ەوە:  وەاڵم�ان  نێردراوان  و  ٢٩ پەترۆس 

ئەوەی  هەستاندەوە،  ع�سای  باوباپی�رانمان  3٠ خودای  خەڵک!  بۆ  لەوەی  ز�اتر 
بۆ  ڕزگارکەر  و  سەرۆک  وەک  ئەوی  3١ خودا  کوشتتان.  دار  لەسەر  هەڵواس�نی  بە 
دەستەڕاستی خۆی بەرز کردەوە، تاکو تۆبەکردن و لێخۆشبوونی گوناه بە ئ�سرائ�ل 
ببەخشێت. 3٢ ئێمە شا�ەتی ئەم شتانە�ن، هەروەها ڕۆحی پی�رۆز�ش، ئەوەی خودا 

بەخش�و�ەت��ە ئەوانەی گوێڕا�ەڵن بۆی.«
34 بەاڵم  ب�انکوژن.  و�ست�ان  بوون،  تووڕە  زۆر  لێبوو  گوێی�ان  33 کاتێک 

فەر�س��ەک بە ناوی گەماالئ�ل کە مامۆستای تەورات بوو و هەموو گەل ڕێز�ان 
دەگرت، لە ئەنجومەنی بااڵ هەستا و فەرمانی کرد کە نێردراوان بۆ ماوە�ەکی کەم 
لەوەی  بن  خۆتان  ئاگاداری  ئ�سرائ�ل،  »پی�اوانی  گوتن:  35 پیێیی  دەرەوە.  ببردرێنە 
و خۆی  دەرکەوت  سوداس  لەمەوبەر  3٦ ماوە�ەک  بکەن.  پی�اوانەی  بەم  دەتانەوێ 
بە شت دەزانی، هەروەها نز�کەی چوار سەد پی�اوی لێ کۆبوونەوە، بەاڵم کوژرا 
و هەموو ئەوانەی دوای کەوتبوون باڵو بوونەوە و ئاسەوار�ان نەما. 37 دوای ئەمەش 
خۆ�دا  بەدوای  خەڵکانێکی  و  هەستا  جەل�لی  �ەهوزای  ناونووس�نەکەدا  کاتی  لە 
لەخشتە برد، ئەو�ش لەناوچوو و ئەوانەی دوای کەوتبوون باڵوبوونەوە. 3٨ ئێستاش 
ئامۆژگار�تان دەکەم، لەم پی�اوانە دوور بکەونەوە و واز�ان لێ بهێنن، چونکە ئەگەر 
لە خوداوە  ئەگەر  3٩ بەاڵم  تێکدەچێت.  بێت،  لە خەڵکەوە  ب�روباوەڕە و کارە  ئەم 

بێت، ناتوانن تێکی بدەن، ئەگ�نا خۆتان دەب�ننەوە لە دژی خودا دەجەنگن.«
4٠ وتەکانی قا�لی کردن، بۆ�ە نێردراوان�ان بانگکرد و فەرمان�ان دا کە بدرێنە بەر 

قامچی. ئ�نجا فەرمان�ان پیێکردن ناوی ع�سا نەهێنن و ئازاد�ان کردن.
دەرەوە، چونکە  بااڵ هاتنە  ئەنجومەنی  لەبەردەم  بە دڵشاد�ی�ەوە  نێردراوان  4١ ئ�تر 

بە ش�اوی ئەوە دانران کە لە پیێناو ناوی ع�سادا سووکا�ەت��ان پیێ بکرێت. 4٢ ئ�تر 
هەموو ڕۆژێک لە حەوشەکانی پەرستگا و لە مااڵندا، بێوچان خەڵک�ان فێردەکرد و 

مزگێن��ان دەدا کە ع�سا مەس�حەکە�ە.



٢٠١٢کردار ٦

هەڵبژاردنی حەوت خزمەتکار

بۆڵەبۆڵ�ان ٦  aۆنان��ەکان� جولەکە  دەکرد،  ز�اد�ان  قوتاب��ەکان  کە  ڕۆژانەدا   لەو  ١

بێوەژنەکان�ان  ڕۆژانە  نانی  دابەشکردنی  لە  کە  کرد   bع�بران��ەکان لەسەر 
و  بانگکرد  قوتاب��ەکان�ان  هەموو  نێردراوەکە  دوازدە  ٢ بۆ�ە  دەخرێن.  پشتگوێ 
گوت�ان: »باش ن��ە بۆمان ڕاگە�اندنی پە�امی خودا پشتگوێ بخە�ن و خەر�کی 
ئازووقە دابەشکردن ب�ن. 3 خوشک و برا�ان، لەنێو خۆتاندا حەوت پی�او هەڵبژێرن 
کە ناوبانگ�ان باش بێت و پڕبن لە ڕۆحی پی�رۆز و دانا�یی، تاکو لەسەر ئەم ئەرکە 
دا�انبنێ�ن. 4 ئێمەش خۆمان تەرخان دەکە�ن بۆ نوێژکردن و بۆ خزمەتی ڕاگە�اندنی 

پە�امی خودا.«
کە  هەڵبژارد،  ست�فانۆس�ان  جا  بوو،  بەدڵ  پیێشن�ارە�ان  ئەم  کۆمەڵەکە  5 هەموو 

پی�اوێکی پڕ لە باوەڕ و ڕۆحی پی�رۆز بوو، لەگەڵ ف�ل��ۆس و پروخۆرۆس و ن�کانۆر و 
ت�مۆن و پەرم�ناس و ن�کۆالوسی ئەنتاکی کە ببووە جولەکە. ٦ لەپیێش نێردراوان�ان 

ڕاگرتن، ئەوان�ش نوێژ�ان کرد و دەست�ان لەسەر دانان.
7 ئ�تر پە�امی خودا لە گەشەکردندا بوو، ژمارەی قوتاب��ەکان�ش لە ئۆرشەل�م زۆر 

ز�اتر ببوون، ژمارە�ەکی زۆر�ش لە کاه�نان باوەڕ�ان بە مەس�ح هێنا و گوێڕا�ەڵی 
بوون.

گرتنی س�یفانۆس
٨ ست�فانۆس پڕبوو لە ن�عمەت و هێزی خودا، پەرجوو و ن�شانەی گەورەی لەنێو 

دەگوترا کەن�شتی  پیێیی  کە  کەن�شتەن  لەو  لەوانەی  هەندێک  ٩ جا  دەکرد.  گەلدا 
ناوچەکانی  لە  ئەوانەی  و  ئەسکەندەر�ی�ەکان  و  کورێن��ەکان  لەگەڵ  ئازادکراوان، 
ک�ل�ک�ا و ئاس�ان، هەستان و دەمەقاڵێ�ان لەگەڵ ست�فانۆس کرد. ١٠ بەاڵم نە�انتوانی 

بەربەرەکانێیی ئەو دانا�ی�ە بکەن کە ڕۆحی پی�رۆز لە قسەکردندا پیێ�دابوو.
بە  سەبارەت  بوو  لێیی  »گوێمان  بڵێن:  تاکو  هاندا  بەدز�ی�ەوە خەڵک�ان  ١١ بۆ�ە 

موسا و خودا کفری دەکرد.«
١٢ ئ�نجا گەل و پی�ران و مامۆستا�انی تەورات�ان جۆشدا، هاتنە سەری و گرت��ان 

پی�اوە  »ئەم  دە�انگوت:  دانا،  درۆزن�ان  ١3 شا�ەتی  هێنا.  بااڵ�ان  ئەنجومەنی  بۆ  و 
وەستانی ن��ە لە قسەکردن لە دژی ئەم شوێنە پی�رۆزەc و تەورات، ١4 ئێمەش گوێمان 
نەر�تانە  ئەو  و  تێکدەدات  شوێنە  ئەم  ناس�رە�یی  ع�سای  کە  دە�گوت  بوو  لێیی 

دەگۆڕێت کە لە موساوە وەرمانگرتووە.«
ب�ن��ان  و  تێبڕی  چاو�ان  دان�شتبوون  بااڵ  ئەنجومەنی  لە  ئەوانەی  هەموو  ١5 جا 

ڕووی وەک ڕووی فر�شتە وا�ە.

a ١ ئەو جولەکانەی لە دەرەوەی فەلەست�ن بە زمانی �ۆنانی قسە دەکەن.  

b ١ ئەو جولەکانەی لەناو فەلەست�ن بە زمانی ع�بری قسە دەکەن.  

c ١3 پەرستگا  



کردار ٢٠١37

وتاری س�یفانۆس

 سەرۆکی کاه�نان لێیی پرسی: »ئا�ا ئەو تۆمەتانە ڕاستن؟«7 ١

بۆ  شکۆمەندی  خودای  بگرن،  گوێ  باوکان  و  »برا�ان  گوتی:  ٢ ئەو�ش 

لە حاران  ئەوەی  پیێش  بوو،  لە م�سۆپۆتام�ا  باوکمان دەرکەوت کاتێک  ئ�براه�می 
ئەو  بۆ  بڕۆ  و  بەجێبهێڵە  کەسوکارت  و  ]خاک  فەرموو:  3 پیێیی  بێت،  ن�شتەجێ 

a].خاکەی پی�شانت دەدەم
مردنی  دوای  بوو.  ن�شتەجێ  لە حاران  و  بەجێهێشت  کلدان��ەکانی  4 »خاکی 

باوکی، خودا لەوێوە گواست��ەوە بۆ ئەم خاکەی ئێوە ئێستا تێ�دا ن�شتەجێن. 5 لێرەدا 
پیێ�ەک�ش. بەاڵم خودا بەڵێنی پیێدا کە بە  ه�چ م�راتێکی نەدا�یێ، تەنانەت شوێن 
موڵک ب�داتە خۆی و وەچەکەی لەدوای خۆی، هەرچەندە هێشتا منداڵی نەبوو. 
٦ خوداش ئاوای فەرموو: ]نەوەکانت لە خاکێک نامۆ دەبن کە هی خۆ�ان ن��ە، 

دەبنە کۆ�لە�ان و چوار سەد ساڵ دە�انچەوسێننەوە. 7 بەاڵم ئەو نەتەوە�ەش حوکم 
دەدەم، کە ئەوان وەک کۆ�لە خزمەت�ان دەکەن،[ خودا فەرموو�ەتی، ]دوای ئەوە 
لەگەڵ  پە�مانی خەتەنەکردنی  ٨ خوداش   b].دەم�ەرستن لەم شوێنە  و  دەرەوە  دێنە 
کرد.  خەتەنەی  ڕۆژ�دا  هەشت  تەمەنی  لە  بوو،  ئ�سحاقی  ئاوا  بەست.  ئ�براه�م 

ئ�سحاق�ش �اقوبی بوو، �اقوب�ش دوازدە باوکانی �ەکەم�نیc بوو.
٩ »باوکان�ش چاو�ان بە �وسف هەڵنەهات، فرۆشت�انە م�سر. بەاڵم خودای لەگەڵ 

بوو، ١٠ لە هەموو ناخۆش��ەکانی ڕزگاری کرد، لەبەردەم ف�رعەونی پاشای م�سردا 
سەرپەرشت�اری  و  م�سر  فەرمانڕەوای  بە  کردی  ئەو�ش  پیێدا.  دانا�یی  و  ن�عمەت 

هەموو ماڵەکەی خۆی.
١١ »ئ�نجا قاتوقڕی و تەنگانە بەسەر هەموو م�سر و کەنعاندا هات، باوباپی�رانمان 

جاری  هە�ە،  دانەوێڵە  م�سر  لە  ب�ستی  ١٢ �اقوب  نەدەکەوت.  دەست  خواردن�ان 
بنەماڵەی  ناسرا،  برا�انی  بە  �وسف  دووەم  جاری  ١3 بۆ  نارد.  باوکانمانی  �ەکەم 
هەموو  بە  باوکی  �اقوبی  ناردی  �وسف  ١4 ئ�تر  دەرکەوت.  ف�رعەون  بۆ  �وسف�ش 
�اقوب بۆ  پیێنج کەس بوون. ١5 جا  بانگکرد، کە حەفتا و  کەسوکار�ەوە بۆ م�سر 
م�سر دابەزی و مرد، خۆی و باوباپی�رانمان. ١٦ ئ�نجا بۆ شەخەم گەڕاند�انەوە و لەو 

گۆڕە ناشت��ان کە ئ�براه�م لە شەخەم بە بڕێک ز�و لە کوڕەکانی حەمۆری کڕی.
١7 »بەاڵم ئەو کاتەی بەڵێنەکە نز�ک دەبووەوە کە خودا بە ئ�براه�می دا، گەل 

هاتە  نوێ  پاشا�ەکی  م�سر  ]لە  ١٨ تاکو  زۆردەبوون،  و  دەسەند  پەرە�ان  م�سر  لە 
سەر تەخت کە �وسفی نەدەناسی.[d ١٩ لەگەڵ گەلەکەمان بە فێڵ دەجواڵ�ەوە و 

a 3 پە�دابوون ١٢ :١   

b 7 پە�دابوون ١5 :١3،   ١4  

c ٨ مەبەستی لە دوازدە سەرۆک هۆزەکە�ە، �ەهودا و لێڤی و �وسف و هتد.  

d ١٨ دەرچوون ١ :7 -٨   



٢٠١4کردار 7

خراپەی لەگەڵ باوباپی�رانمان کرد، ناچاری دەکردن منداڵە ساواکان�ان دووربخەنەوە 
تاکو بمرن.

لە  لەبەرچاوی خودا جوان بوو، سێ مانگ  ٢٠ »لەو کاتەدا موسا لەدا�ک بوو. 

و  هەڵ�گرتەوە  ف�رعەون  کچی   ،aدوورخرا�ەوە ٢١ کاتێک  بەخێوکرا،  باوکی  ماڵی 
کرد�ی�ە کوڕی خۆی و بەخێوی کرد. ٢٢ موساش لەناو هەموو دانا�یی م�سر�ی�ەکاندا 

پەروەردە کرا، بە توانا لە قسە و کرداردا.
ئ�سرائ�ل��ەکانی  برا  سەردانی  دا  بڕ�اری  ساڵ،  چل  بووە  تەمەنی  ٢3 »کاتێک 

بۆ  دادوەر�یی  و  لێکرد  بەرگری  دەکرێت،  لێ  ستەمی  ب�نی  ٢4 �ەکێک�انی  بکات. 
خودا  کە  تێدەگەن  برا�انی  ٢5 وا�زانی  کوشت.  م�سر�ی�ەکەی  کرد،  ستەملێکراو 
برا  لە  دوو  بە�انی  ٢٦ بۆ  تێنەگە�شتن.  بەاڵم  دەکات.  ڕزگار�ان  ئەو  دەستی  لەسەر 
ع�بران��ەکانی ب�نی کە شەڕ�ان دەکرد، هەوڵی دەدا ئاشت�ان بکاتەوە، گوتی: ”ئێوە 

بران، بۆچی دەست بۆ �ەکتری درێژ دەکەن؟“
٢7 »بەاڵم ئەوەی ستەمی لە نز�کەکەی دەکرد، پاڵێکی پیێوەنا و گوتی: ]کێ تۆی 

کردووە بە گەورە و دادوەر بەسەرمانەوە؟ ٢٨ ئا�ا دەتەوێ بمکوژ�ت هەروەک دوێنێ 
خاکی  لە  هەڵهات،  قسە�ەوە  ئەم  بەهۆی  ٢٩ موساش   b]کوشت؟ م�سر�ی�ەکەت 

م�د�ان بووە بێگانە و لەوێ دوو کوڕی بوو.
3٠ »دوای ئەوەی چل ساڵ تەواوبوو، ]فر�شتە�ەک لە ب�ابانی شاخی س�نا لەنێو 

د�مەنەکە  لە  و  ب�نی  ئەمەی  3١ موساش   c].دەرکەوت بۆی  داگ�رساودا  دەوەنێکی 
سەرسام بوو، دەچووە پیێش تاکو لە نز�کەوە سە�ر بکات، دەنگی �ەزدان هات: 
3٢ ]من خودای باوکانت، خودای ئ�براه�م و ئ�سحاق و �اقوبم.[d بەاڵم موسا لەرز 

گرتی و نە�وێرا سە�ر بکات.
33 »]جا �ەزدان پیێیی فەرموو: پیێاڵوەکانت لە پیێت دابکەنە، چونکە ئەو شوێنەی 

تۆ لەسەری وەستاو�ت خاکێکی پی�رۆزە. 34 بەڕاستی من ئەز�ەتی گەلەکەی خۆمم 
لە م�سر ب�نی و گوێم لە ناڵە�ان بوو، هاتمە خوارەوە تاکو دەرباز�ان بکەم. ئێستاش 

e].وەرە، دەتنێرمە م�سر
35 »ئەو موسا�ەی ڕەت�ان کردەوە و گوت�ان: ]کێ تۆی کردووە بە گەورە و دادوەر 

بەسەرمانەوە؟[f هەر ئەو بوو خودا وەک گەورە و ئازادکەر بە دەستی ئەو فر�شتە�ە 
هێنا�ە   م�سر  لە   گەلەکەی  موسا  3٦ جا  دەرکەوت.  بۆی  دەوەنەکەدا  لە  کە  ناردی 
دەرەوە، پەرجوو و ن�شانەی کرد لە خاکی م�سر، لە دەر�ای سوور، هەروەها لە 

ماوەی چل ساڵدا لە چۆڵەوانی.
a ٢١ بۆ پاراستنی لە مردن لەناو سەبەتە�ەک خرا�ە ناو ڕووباری ن�ل، بڕوانە دەرچوون ٢ :4  .  

b ٢٨ دەرچوون ٢ :١4   

c 3٠ دەرچوون 3 :٢   

d 3٢ دەرچوون 3 :٦   

e 34 دەرچوون 3 :5 -١٠.   

f 35 دەرچوون ٢ :١4   



کردار ٢٠١57

براکانتان  لەنێو  ]خودا  گوت:  ئ�سرائ�لی  نەوەی  بە  کە  موسا�ە�ە  ئەو  37 »ئەمە 

لەناو  چۆڵەوانی  لە  بوو  ئەو�ش  3٨ هەر   a].دادەنێت بۆ  منتان  وەک  پیێغەمبەرێکی 
لە شاخی س�نا قسەی لەگەڵی دەکرد،  ئەو فر�شتە�ەی  کڵێساکەداb بوو، لەگەڵ 

لەگەڵ باوباپی�ران�شمان، ئەوەی وشە ز�ندووەکانی وەرگرت تاکو بمانداتێ.
3٩ »بەاڵم باوباپی�رانمان نە�انو�ست گوێڕا�ەڵی بن. ئەو�ان ڕەتکردەوە و دڵ�ان بۆ 

م�سر لێیی دەدا. 4٠ بە هارون�ان گوت: ]چەند خوداوەندێکمان بۆ دروستبکە تاکو 
م�سرەوە  لە خاکی  ئێمەی  پی�اوەی  ئەو  موسا�ە،  ئەم  بکەن، چونکە  پیێشڕەو�مان 
دەرهێنا نازان�ن چی لێهات.[c 4١ لەو ڕۆژانەدا بتێک�ان لە شێوەی گۆلک دروستکرد 
ڕووی  خودا  4٢ بەاڵم  بوون.  دڵشاد  خۆ�ان  دەستکردی  بە  کرد،  بۆ  قوربان��ان  و 
لێ وەرگێڕان و وازی لێ هێنان ئەستێرەکانی ئاسمانd ب�ەرستن، وەک لە پەڕتووکی 

پیێغەمبەراندا نووسراوە:

  »]ئەی بنەماڵەی ئ�سرائ�ل، ئا�ا بۆ ماوەی چل ساڵ لە چۆڵەوانی
قوربانی سەربڕاو و پیێشکەشکراوتان بۆ هێنام؟   

e43 نەخێر، بەڵکو نزرگەی بتی مۆلەختان 
،fلەگەڵ ئەستێرەی خوداوەندەکەتان هەڵگرت، ڕێفان   

ئەو پە�کەرانەی دروستتان کرد تاکو ب�ان�ەرستن.   
g].لەبەر ئەوە من بۆ شوێنێک ڕاپیێچتان دەکەم کە لە بابل دوورترە  

44 »چادری پەرستنی شا�ەت�ش لە چۆڵەوان�دا لەگەڵ باوباپی�رانمان بوو، هەروەک 

کە  بکات  دروستی  نموونە�ە  ئەو  لەسەر  کرد  موسا  بە  فەرمانی  خودا  ئەوەی 
ب�ن�و�ەتی. 45 جا باوباپی�رانمان چادری پەرستن�ان وەرگرت و لەگەڵ �ەشوع برد�انە 
ناو موڵکی ئەو گەالنەی خودا لەبەردەمی باوکانمان دەر�کردن هەتا ڕۆژانی داود، 
4٦ ئەوەی لەالی خودا ڕەزامەندی بەدەستهێنا، ئەو�ش هەوڵی دا نش�نگە�ەک بۆ 

خودای �اقوب دروستبکات. 47 کەچی ئەوە سلێمان بوو کە ماڵێکی بۆ دروستکرد.
هەروەک  نابێت،  ن�شتەجێ  دەستکرد  ماڵی  لە  هەرەبەرز  خودای  4٨ »بەاڵم 

پیێغەمبەر ئ�شا�ا گوتوو�ەتی:

 4٩ »]ئاسمان تەختی منە و زەو�ش تەختەپیێمە،
چ ماڵێکم بۆ بن�اد دەنێن؟   

a 37 دواوتار ١٨ :١5   

لەگەڵ  ئەوەی قسە�ان  بۆ  لە شاخی س�نا خودا گەلی خۆی کۆکردەوە  لە سەردەمی موسا  ڕۆژە�ە کە  لەو  مەبەستی  بۆ کۆبوونەوە.  بانگکراوان  ئێکلێسیا :  b 3٨ �ۆنانی: 

بکات، بڕوانە دواوتار 4 :١٠ و دەرچوون ١٩  و ٢٠ .  

c 4٠ دەرچوون 3٢ :١   

d 4٢ �ۆنانی: سوپای ئاسمان.  

e 43 خوداوەندێکی کەنعان��ە بت�ەرستەکان بووە، خەڵکی بۆ پەرستشی هەستاون بە تێ�ەڕاندنی منداڵەکان�ان بەناو ئاگردا. بڕوانە دووەم هەواڵی ڕۆژان ٢٨: 3.  

f 43 خوداوەندێکی م�سر�ی�ەکان بوو.  

g 43 ئامۆس 5 :٢5 -٢7.   



٢٠١٦کردار 7

  �ەزدان دەفەرموێ،
لەکوێی�ە شوێنی حەوانەوەم؟   

a]5٠ ئا�ا دەستی من هەموو ئەم شتانەی دروستنەکردووە؟ 

5١ »ئەی کەللەڕەقان، ئەی دڵ و گوێ خەتەنە نەکراوان! ئێوە وەک باوباپی�رانتان 

پیێغەمبەرێک�ان  چ  5٢ باوباپی�رانتان  دەکەن!  پی�رۆز  ڕۆحی  بەربەرەکانێیی  هەم�شە 
 bنەچەوساندووەتەوە؟ ئەوانەش�ان کوشت کە زوو باسی هاتنی ڕاستودروستەکە�ان
بە ڕێنما�یی  تەوراتتان  53 ئێوە  ئێوە بە گرتنتان دا و کوشتتان.  دەکرد، ئەوەی ئێستا 

فر�شتەکان وەرگرت بەاڵم پە�ڕەوتان نەکرد.«

کوش�نی س�یفانۆس
بوو،  ست�فانۆس  قسانەی  لەم  گوێی�ان  بااڵ  ئەنجومەنی  ئەندامانی  54 کاتێک 

دڵ�ان پڕبوو لە ق�ن و ددان�ان لێیی ج�ڕکردەوە. 55 بەاڵم ست�فانۆس پڕ ببوو لە ڕۆحی 
پی�رۆز، چاوی بڕ�ی�ە ئاسمان، شکۆی خودای ب�نی و ع�ساش لە دەستەڕاستی خودا 
وەستابوو. 5٦ گوتی: »دەب�نم ئاسمان کراوەتەوە و کوڕی مرۆڤ�ش لە دەستەڕاستی 

خودا ڕاوەستاوە.«
کرد  هاوار�ان  بەرز  دەنگێکی  بە  هەمووان  و  گرت  توند  خۆ�ان  گوێیی  57 بەمە 

و تێکڕا پەالمار�ان دا، 5٨ برد�انە دەرەوەی شار و بەردباران�ان کرد. شا�ەتەکان�ش 
جلەکان�ان داکەند و خست�انە بەرپیێیی گەنجێک کە ناوی شاول بوو.

5٩ کاتێک ست�فانۆس�ان بەردباران دەکرد، نوێژی دەکرد: »ع�سای خاوەن شکۆ، 

»ئەی  کرد:  هاواری  بەرز  دەنگێکی  بە  و  دادا  ٦٠ ئ�نجا چۆکی  وەربگرە!«  ڕۆحم 
.cمەس�حی خاوەن شکۆ، ئەم گوناهە�ان لەسەر مەنووسە.« ئەمەی گوت و نوست

چەوسانەوەی باوەڕداران

 شاول بە کوشتنی ست�فانۆس ڕازی بوو.٨ ١

هات.  توند  چەوسانەوە�ەکی  تووشی  ئۆرشەل�م  لە  کڵێسا  ڕۆژەدا  لەو  هەر 
نەبێت.  نێردراوان  بوونەوە،  پەرشوباڵو  سام�رەدا  و  �ەهود�ا  ناوچەکانی  بە  هەموو 
دانا.  بۆ  باش�ان  پرسە�ەکی  و  ناشت  ست�فانۆس�ان  لەخواترس  پی�اوی  ٢ هەندێک 

3 بەاڵم شاول دەستی کرد بە لەناوبردنی کڵێسا، ماڵ بە ماڵ ژن و پی�اوی ڕادەکێشا 

و فڕێی�دەدانە ز�ندان.

مزگێنیدان لە سامیرە
4 ئەوانەی پەرشوباڵو ببوونەوە دەگەڕان و مزگێن�یی پە�امی خودا�ان باڵودەکردەوە. 

a 5٠ ئ�شا�ا ٦٦ :١ -٢.   

b 5٢ مەبەستی ع�سای مەس�حە.  

c ٦٠ مەبەستی لە مردنە. مەس�ح بە مردن دەڵێت نوستن. بڕوانە مەتا ٩ :٢4 و �ۆحەنا ١١ :١١.    



کردار ٢٠١7٨

5 ف�ل��ۆس بەرەو شاری سام�رە چووە خوارەوە و لەوێ مزگێن�یی مەس�حی بە خەڵکەکە 

دە�گوت،  ف�ل��ۆس  کە  دەگرت  لەوە  گوێی�ان  دڵ  �ەک  بە  ٦ خەڵکەکە  ڕاگە�اند. 
پی�س�ش لە زۆر  کاتێک ئەو ن�شانانە�ان دەب�ست و دەب�نی کە دە�کرد. 7 ڕۆحی 
کەس لەوانەی تێ�اندا بوو بە دەنگی بەرز هاوار�ان دەکرد و دەردەچوون، زۆر گۆج 

و شەل�ش چاکبوونەوە. ٨ جا خۆش��ەکی گەورە ئەو شارەی گرتەوە.
٩ پیێشتر لە شارەکە پی�اوێک هەبوو ناوی ش�مۆن بوو، جادووی دەکرد و خەڵکی 

سام�رەی سەرسام کردبوو، دە�گوت: »پی�اوێکی پا�ەبەرزم!« ١٠ گەورە و بچووک 
گەورە  خودای  هێزی  بە  پی�اوە  »ئەم  دە�انگوت:  و  دەگرت  لێ  گوێی�ان  هەموو 
جادووەکەی  بە  بوو  لەمێژ  چونکە  دەگرت،  بۆ  گوێی�ان  ١١ ئەوان  ناودەبردرێت.« 
ناوی  و  خودا  پاشا�ەتی  مزگێن�یی  ف�ل��ۆس  کاتێک  ١٢ بەاڵم  کردبوون.  سەرسامی 
ع�سای مەس�حی پیێدان، باوەڕ�ان کرد و ژن و پی�او لە ئاو هەڵکێشران. ١3 ش�مۆن�ش 
باوەڕی هێنا و لە ئاو هەڵکێشرا، ئ�نجا دوای ف�ل��ۆس کەوت و سەرسام بوو بەو 

ن�شانە و پەرجووە گەورانەی کە دە�ب�نی.
١4 کاتێک نێردراوان لە ئۆرشەل�م ب�ست�ان سام�رە پە�امی خودای قبوڵ کردووە، 

پەترۆس و �ۆحەنا�ان بۆ ناردن. ١5 کاتێک هاتن، نوێژ�ان بۆ کردن بۆ ئەوەی ڕۆحی 
تەنها  کەس�ان،  سەر  نەهاتبووە  پی�رۆز  ڕۆحی  هێشتا  ١٦ چونکە  وەربگرن،  پی�رۆز 
�ۆحەنا  و  پەترۆس  ١7 جا  هەڵکێشرابوون.  ئاو  لە  شکۆوە  خاوەن  ع�سای  ناوی  بە 

دەست�ان لەسەر دانان و ڕۆحی پی�رۆز�ان وەرگرت.
پی�رۆز  ڕۆحی  دادەنێن  خەڵک  لەسەر  دەست�ان  نێردراوان  کە  ب�نی  ١٨ ش�مۆن 

دەدرێت، پارەی بۆ هێنان و ١٩ گوتی: »ئەو دەسەاڵتە بە من�ش بدەن، تاکو دەست 
لەسەر هەرکەسێک دابنێم ڕۆحی پی�رۆز وەربگرێت.«

٢٠ پەترۆس پیێیی گوت: »با ز�وەکەت لەگەڵ خۆت لەناوبچێت! چونکە واتزانی 

بەهرەی خودا بە پارە دەبێت! ٢١ لەم شتەدا نە بەشت هە�ە و نە پشک، چونکە 
دڵت بەرامبەر خودا ڕاست ن��ە. ٢٢ لەم خراپە�ەت تۆبە بکە و لە مەس�حی خاوەن 
شکۆ ب�اڕێوە بەڵکو لە مەبەستی دڵت خۆش بێت، ٢3 چونکە دەتب�نم کە پڕ�ت لە 

تاڵی و گ�رۆدەی گوناه�ت.«
بکەن،  شکۆ  خاوەن  مەس�حی  لە  داوا  من  پیێناوی  لە  »ئێوە  گوتی:  ٢4 ش�مۆن 

تاکو ه�چ شتێک لەوەی باستان کرد بە سەرمدا نە�ەت.«
پە�امی  و  دا  شا�ەت��ان  ع�ساوە  لەبارەی  �ۆحەنا  و  پەترۆس  ئەوەی  ٢5 دوای 

زۆر  دا�ە  مزگێن��ان  و  ئۆرشەل�م  گەڕانەوە  ڕاگە�اند،  شکۆ�ان  خاوەن  مەس�حی 
گوندی سام�رە�یی.

فیلیپپۆس و وەزیری حەبەشە
٢٦ فر�شتە�ەکی �ەزدان بە ف�ل��ۆسی گوت: »هەستە و بەرەو باشوور بڕۆ، لەسەر 

٢7 ئەو�ش  بۆ غەزە شۆڕ دەبێتەوە، کە چۆڵەوان��ە.«  ئۆرشەل�مەوە  لە  ئەو ڕێگا�ەی 



٢٠١٨کردار ٨

هەستا و ڕۆ�شت، پی�اوێکی خەساوی حەبەشی ب�نی کە وەز�ری کاروباری دارا�یی 
گەڕانەوەدا  ٢٨ لە  ئۆرشەل�م.  هاتبووە  پەرستن  بۆ  بوو،  شاژنی حەبەشە   aکنداکەی
دەخوێندەوە.  پیێغەمبەری  ئ�شا�ا  پەڕتووکی  دان�شتبوو،  گال�سکەکەی  لەناو  بوو، 

٢٩ ڕۆحی پی�رۆز بە ف�ل��ۆسی فەرموو: »بڕۆ پیێش و لەگەڵ ئەو گال�سکە�ە بڕۆ.«

3٠ ئ�تر ف�ل��ۆس پەلەی کرد و گوێیی لێبوو پەڕتووکی ئ�شا�ا پیێغەمبەر دەخوێنێتەوە. 

گوتی: »ئا�ا ئەوەی دە�خوێن�تەوە تێ�دەگە�ت؟«
3١ گوتی: »چۆن بتوانم ئەگەر �ەکێک ڕێنما�ی�م نەکات؟« جا ف�ل��ۆسی بانگکرد 

سەربکەوێت و لەگەڵی دابن�شێت.
3٢ ئەو بڕگە�ەی نووسراوە پی�رۆزەکان کە دە�خوێندەوە ئەمە بوو:

  ]ئەو وەک مەڕ بۆ سەربڕ�ن بردرا،
وەک چۆن بەرخ لەبەردەستی ئەوەی خور�ی�ەکەی دەبڕێتەوە بێدەنگە،   

ئەو دەمی نەکردەوە.   
 33 لە کاتی سووکا�ەتی پیێکردن�دا لە دادپەروەری بێبەش کرا.

ئ�تر کێ باسی نەوەکانی دەکات؟   
b].چونکە ژ�انی لەسەر زەوی هەڵگ�را   

34 خەساوەکە پرس�اری لە ف�ل��ۆس کرد: »پرس�ارێکم هە�ە: ئەم پیێغەمبەرە باسی 

نووسراوە  لەم  ف�ل��ۆس  35 ئ�نجا  د�کە؟«  �ەکێکی  �ان  خۆی  باسی  دەکات؟  کێ 
پی�رۆزەوە دەستی کرد بە ڕوونکردنەوەی دەقەکە و مزگێن�یی ع�سای دا�یێ.

»ئەوە  گوتی:  خەساوەکە  ئاوێک،  سەر  گە�شتنە  بوون،  ڕێگاوە  بە  3٦ کاتێک 

ئاوە، چی ڕێم لێ دەگرێت لە ئاو هەڵبکێشرێم؟« 37 ⌞ف�ل��ۆس گوتی: »دەبێت، 
دەکەم  »باوەڕ  دا�ەوە:  وەاڵمی  ئەو�ش  بهێن�ت.«  باوەڕ  دڵتەوە  هەموو  بە  ئەگەر 
ڕاوەستێ،  گال�سکەکە  دا  فەرمانی  3٨ ئ�نجا  خودا�ە.«⌞  کوڕی  مەس�ح  ع�سای 
ئەوسا پیێکەوە چوونە ناو ئاوەکە و ف�ل��ۆس خەساوەکەی لە ئاو هەڵکێشا. 3٩ کاتێک 
لە ئاوەکە هاتنە دەرەوە، ڕۆحی �ەزدان ف�ل��ۆسی ڕفاند و ئ�تر خەساوەکە نە�ب�ن��ەوە، 
بەاڵم بە خۆش��ەوە بە ڕێگای خۆ�دا ڕۆ�شت. 4٠ ف�ل��ۆس�ش لە ئەشدۆد ب�نرا�ەوە، 

دواتر بە هەموو شارەکاندا دەگەڕا و مزگێن�یی دەدا هەتا گە�شتە قە�سەر�ی�ە.

مەسیح شاول دەگۆڕێت

 شاول هێشتا هەڕەشەی لە قوتاب��ەکانی ع�سای خاوەن شکۆ دەکرد و هەوڵی ٩ ١

بۆ  لێکرد  نامەی  ٢ داوای  کاه�نان،  سەرۆکی  الی  بۆ  چوو  دەدان.  کوشتنی 
کەن�شتەکانی د�مەشق، تاکو ئەگەر �ەکێک بب�نێت و سەر بە ڕێگاکەc بێت، چ 
ژن و چ پی�او، بە بەندکراوی بۆ ئۆرشەل�م�ان ببات. 3 کە دەڕۆ�شت و لە د�مەشق 

a ٢7 ئافرەتێکە پاشای حەبەشە بووە.  

b 33 ئ�شا�ا 53 :7،   ٨  

c ٢ ڕێگای پاشا�ەتی ع�سا، بڕوانە کردار ٢4 :١4  .  



کردار ٢٠١٩٩

دا�ەوە،  بر�سکەی  دەوروبەری  لە  ئاسمانەوە  لە  ڕووناک��ەک  لەپڕ  بووەوە،  نز�ک 
4 کەوتە سەر زەوی و گوێیی لە دەنگێک بوو، پیێیی فەرموو: »شاول! شاول! بۆچی 

دەمچەوسێن�تەوە؟«
5 شاول پرس�اری کرد: »گەورەم، تۆ کێ�ت؟«

لوشکە  زەحمەتە  ⌞بۆت  دە�چەوسێن�تەوە.  تۆ  ئەوەی  ع�سام،  »من  فەرمووی: 
لە نەق�زەی من باوێیی.⌞ ٦ بەاڵم هەستە، بڕۆ ناو شار، لەوێ پیێت دەگوترێ دەبێ 

چی بکە�ت.«
دەنگەکە�ان  وەستان،  بێدەنگی  بە  بوون  لەگەڵی  لە گەشتەکەدا  پی�اوانەی  7 ئەو 

ب�ست بەاڵم کەس�ان نەب�نی. ٨ شاول لەسەر زەو�ی�ەکە هەستا�ەوە، بەاڵم کاتێک 
چاوی کردەوە ه�چی نەب�نی، بۆ�ە دەست�ان گرت و هێنا�انە ناو د�مەشق. ٩ سێ 

ڕۆژ ه�چی نەب�نی، هەروەها ه�چی نەخوارد و ه�چی نەخواردەوە.
لە  بوو، مەس�حی خاوەن شکۆ  ناوی حەنان�ا  قوتاب��ەک هەبوو  ١٠ لە د�مەشق 

ب�ن�ندا پیێیی فەرموو: »حەنان�ا!«
گوتی: »ئەوەتام گەورەم!«

١١ مەس�ح پیێیی فەرموو: »هەستە و بڕۆ ئەو شەقامەی پیێیی دەگوترێ ڕاست، لە 

ماڵی �ەهوزا پرس�ار لە پی�اوێکی تەرسۆسی بکە ناوی شاولە، وا نوێژ دەکات. ١٢ لە 
لە سەری  ناوی حەنان�ا کە دێتە الی و دەستی  بە  بۆ دەرکەوت  پی�اوێکی  ب�ن�ندا 

دادەنێت تاکو ب�نا�یی بۆ بگەڕێتەوە.«
١3 حەنان�ا وەاڵمی دا�ەوە: »گەورەم، لە زۆر کەس ئەو خراپانەم ب�ستووەتەوە کە 

لە کاه�نانی  ١4 هەروەها  پی�رۆزەکەی تۆی کردووە.  بە گەلە  ئۆرشەل�م  لە  پی�اوە  ئەم 
بااڵوە دەسەاڵتی پیێدراوە و هاتووە بۆ ئەوەی هەموو ئەوانە بگرێت کە بە ناوی تۆوە 

دەپاڕێنەوە.«
بۆ  ئامێرێکی هەڵبژێردراوە  بۆ من  پی�اوە  ئەم  پیێیی فەرموو: »بڕۆ!  ١5 بەاڵم مەس�ح 

هەڵگرتنی ناوی من لەبەردەم ناجولەکەکان و پاشا�ان و نەوەی ئ�سرائ�ل. ١٦ پی�شانی 
دەدەم دەبێت لەبەر ناوی من چەند ئازار بچێژێت.«

١7 حەنان�اش ڕۆ�شت و چووە ماڵەکە، دەستی لەسەری دانا و گوتی: »شاولی 

بۆت  هاتی  پیێ�دا  ڕێگا�ەی  لەو  ئەوەی  ناردووە،  منی  ع�سای خاوەن شکۆ  برام، 
دەرکەوت، تاکو د�سان بب�ن�ت و پڕب�ت لە ڕۆحی پی�رۆز.« ١٨ دەستبەجێ شتێکی 
وەک توێکڵ لە چاوەکانی کەوتە خوارەوە، ئ�نجا ب�نی، هەستا و لە ئاو هەڵکێشرا. 
١٩ نانی خوارد، هێزی هاتەوە بەر و چەند ڕۆژێکی لەگەڵ قوتاب��ەکان لە د�مەشق 

بەسەر برد.

مژدەدانی شاول لە دیمەشق
٢٠ شاول �ەکسەر لە کەن�شتەکاندا دەستی کرد بە ڕاگە�اندنی ئەوەی کە ع�سا 

دە�انگوت:  و  ببوون  دەگرت سەرسام  گوێی�ان  ئەوانەی  ٢١ هەموو  کوڕی خودا�ە. 



٢٠٢٠کردار ٩

ناوەوە  بەم  ئۆرشەل�م  لە  کە  لەناودەبرد  ئەوانەی  ن��ە  کەسە  ئەو  هەمان  »ئەمە 
دەپاڕانەوە؟ بۆ ئەمەش نەهاتە ئێرە، تاکو بە بەندکراوی بۆ کاه�نانی بااڵ ب�انبات؟« 
٢٢ بەاڵم شاول توانادارتر دەبوو، جولەکەی دان�شتووی د�مەشقی دەمکوت دەکرد 

و دەر�دەخست کە ع�سا مەس�حەکە�ە.
بە  شاول  ٢4 بەاڵم  ب�کوژن،  دانا  پی�الن�ان  جولەکە  زۆر،  ماوە�ەکی  ٢3 پاش 

پی�النەکە�انی زانی. ئەوان شەو و ڕۆژ چاودێری دەروازەکان�ان دەکرد تاکو ب�کوژن. 
شارەکەوە  شوورای  لە  سەبەتە�ەکدا  لەناو  و  برد�ان  شەو  بە  قوتاب��ەکان  ٢5 بۆ�ە 

شۆڕ�ان کردەوە.

شاول لە ئۆرشەلیم
بەاڵم  قوتاب��ەکان،  پاڵ  بچێتە  دا  هەوڵی  ئۆرشەل�م،  گە�شتە  شاول  ٢٦ کاتێک 

هەموو لێیی ترسان و باوەڕ�ان نەدەکرد کە بووبێتە قوتابی. ٢7 بەاڵم بەرناباس بردی و 
هێنا�ە الی نێردراوان، بۆی گێڕانەوە چۆن لە ڕێگادا ع�سای خاوەن شکۆی ب�ن�وە و 
قسەی لەگەڵ کردووە، هەروەها چۆن لە د�مەشق ئازا�انە بە ناوی ع�ساوە مزگێن�یی 
ڕاگە�اندووە. ٢٨ ئ�تر لەگەڵ�ان لە ئۆرشەل�م دەهات و دەچوو، بە چاونەترس��ەوە بە 
مشتومڕی  و  قسە  ٢٩ هەروەها  ڕادەگە�اند.  مزگێن�یی  شکۆوە  خاوەن  ع�سای  ناوی 
3٠ کاتێک  ب�کوژن.  دا  هەوڵ�ان  ئەوان�ش  دەکرد،  �ۆنان��ەکان  جولەکە  لەگەڵ 

باوەڕداران بەمە�ان زانی برد�انە قە�سەر�ی�ە و بۆ تەرسۆس�ان نارد.
3١ کڵێساش لە هەموو �ەهود�ا و جەل�ل و سام�رەدا لە ئارام�دا بوو، بن�اد دەنرا 

و لە سا�ەی ترسی مەس�حی خاوەن شکۆ و دڵنەوا�یی ڕۆحی پی�رۆزدا لە ز�ادبووندا 
بوو.

�ەترۆس لە شاری لودە و یافا
پی�رۆزی  3٢ کاتێک کە پەترۆس بە هەموو ناوچەکاندا تێدەپەڕی، بۆ الی گەلی 

ئ�ن�اس  ناوی  کە  ب�نی  ئ�فل�جی  پی�اوێکی  33 لەوێ  دابەزی.  لودە  شاری  لە  خودا 
پیێیی گوت: »ئ�ن�اس،  لەناو جێگادا کەوتبوو. 34 پەترۆس  بوو، هەشت ساڵ بوو 
ع�سای مەس�ح چاکت دەکاتەوە. هەستە و جێگاکەت کۆ بکەوە!« دەستبەجێ 
مەس�حی  الی  بەرەو  ئ�تر  ب�ن��ان،  شارون  و  لودە  دان�شتووانی  35 هەموو  هەستا. 

خاوەن شکۆ گەڕانەوە.
3٦ قوتاب��ەک لە �افا هەبوو ناوی تاب�سا بوو، واتە ئاسکa، کە هەم�شە خەر�کی 

کاری چاکە و �ارمەت�دانی هەژاران بوو. 37 ئەوە بوو لەو ڕۆژانەدا نەخۆش کەوت و 
مرد، جا شوشت�ان و لە ژوورێکی سەرەوە دا�اننا. 3٨ لودە لە �افاوە نز�ک بوو، ئ�تر 
کە قوتاب��ەکان ب�ست�ان پەترۆس لەوێی�ە، دوو پی�او�ان نارد بۆ الی و تکا�ان لێکرد و 

گوت�ان: »لە هاتن بۆ المان دوامەکەوە.«

a 3٦ �ۆنانی: دۆرکەس : ئاسک  



کردار ٢٠٢١١٠

ژووری  برد�انە  گە�شت،  کاتێک  ڕۆ�شت،  لەگەڵ�ان  و  هەستا  3٩ پەترۆس 

و جالنە�ان  کراس  ئەو  و  دەگر�ان  ڕاوەستان،  لەالی  بێوەژنەکان  هەموو  سەرەوە، 
پی�شانی دەدا کە ئاسکە کردبووی لەو کاتەی لەگەڵ�ان بوو.

ئ�نجا  کرد،  نوێژی  و  چۆک  سەر  کەوتە  دەرەوە،  ناردە  هەموو�انی  4٠ پەترۆس 

ڕووی کردە تەرمەکە و گوتی: »تاب�سا، هەستە!« ئەو�ش چاوی کردەوە و کاتێک 
پەترۆسی ب�نی دان�شت. 4١ ئ�تر دەستی بۆ ڕاکێشا و هەڵ�ستاندەوە، ئ�نجا باوەڕداران 
هەموو  بە  هەواڵە  4٢ ئەم  کردنەوە.  ڕادەستی  ز�ندوو�یی  بە  و  بانگکرد  بێوەژنانی  و 
�افادا باڵو بووەوە و زۆر کەس باوەڕ�ان بە مەس�ح هێنا. 43 پەترۆس چەند�ن ڕۆژ لە 

�افا لەالی پیێستەخۆشکەرێک ما�ەوە کە ناوی ش�مۆن بوو.

�ەترۆس و کۆرنیلیۆس

بوو ١٠  aسەرپەل هەبوو،  کۆرن�ل�ۆس  ناوی  بە  پی�اوێک  قە�سەر�ی�ە  شاری   لە  ١

و  خواپەرست  ماڵەکەی  هەموو  و  ٢ خۆی  ئ�تالی.  دەگوترا  پیێیی  ل�وا�ەی  لەو 
لەخواترس بوون، زۆر هاوکاری خەڵکی هەژاری دەکرد و هەموو کاتێک نوێژی بۆ 
خودا دەکرد. 3 نز�کەی کاتژمێر سێییb دوای ن�وەڕۆ، بە ڕوونی فر�شتە�ەکی خودا 

لە ب�ن�نێکدا هاتە الی و پیێیی گوت: »کۆرن�ل�ۆس!«
4 بە ترسەوە سە�ری کرد و گوتی: »بەڵێ گەورەم؟«

بەردەم  بوونەتەوە  بەرز  �ادەوەری  وەک  و چاکەکانت  »نوێژەکانت  پیێیی گوت: 
پیێیی دەگوترێ پەترۆس  پی�اوێک بۆ �افا بنێرە و ئەو ش�مۆنەی  خودا. 5 ئێستا چەند 

ب�هێنن. ٦ لە ماڵی ش�مۆنی پیێستەخۆشکەرە، ماڵەکەی لەسەر دەر�ا�ە.«
لە  دووان  ڕۆ�شت،  کرد  لەگەڵی  قسەی  کە  فر�شتە�ەی  ئەو  7 کاتێک 

خزمەتکارەکانی و سەربازێکی خواپەرستی بانگکرد کە �ەکێک بوو لە دارودەستە 
تا�بەتەکەی، ٨ هەموو شتێکی بۆ گێڕانەوە و نارد�انی بۆ �افا.

بینینی �ەترۆس
نز�کەی  دەبوونەوە،  نز�ک  شارەکە  لە  و  بوون  ڕێگاوە  بە  کاتێک  بە�انی،  ٩ بۆ 

کاتژمێر دوازدەc، پەترۆس بۆ نوێژکردن چووە سەربان. ١٠ ئ�تر برسی بوو و دە�و�ست 
نان بخوات، بەاڵم لە کاتی ئامادەکردنی خواردندا، لەهۆش خۆی چوو. ١١ ئاسمانی 
بە کراوە�یی ب�نی، شتێک لە شێوەی چەرچەفێکی گەورە دەهاتە خوارەوە بۆ سەر 
زەوی کە لە هەر چوار الوە گرێدرا بوو. ١٢ هەموو جۆرە ئاژەڵی چوارپیێ و خشۆکی 
سەر زەوی و باڵندەی ئاسمانی تێدابوو. ١3 ئ�نجا دەنگێک بانگی کرد: »پەترۆس 

هەستە، سەربڕە و بخۆ!«

a ١ وشە �ۆنان��ەکە مەبەست لە سەرکردەی سەد سەربازە لە سوپای ڕۆم.  

b 3 �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  

c ٩ �ۆنانی: کاتژمێری شەشەم.  
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�ان  گاڵو  شتی  هەرگ�ز  چونکە  پەروەردگار،  ئەی  »نەخێر،  گوتی:  ١4 پەترۆس 

حەرامم نەخواردووە.«
١5 د�سان دەنگەکە لەگەڵی دوا: »ئەوەی خودا پاکی کردووەتەوە تۆ بە گاڵوی 

دامەنێ.«
١٦ ئەمەش سێبارە بووەوە و دەستبەجێ چەرچەفەکە بۆ ئاسمان بەرزکرا�ەوە.

ئەو  بێت،  ب�ن�نە چی  ئەو  دەبێت  ئاخۆ  لەوەی کە  بوو  پەترۆس سەرسام  ١7 کە 

پی�اوانەی کە کۆرن�ل�ۆس ناردبوونی، بە پرس�ار ماڵی ش�مۆن�ان دۆز�ی�ەوە و لە بەردەرگا 
وەستان. ١٨ بانگ�ان کرد و پرس��ان، ئاخۆ ئەو ش�مۆنەی نازناوی پەترۆسە لێرە�ە.

١٩ لە کاتێکدا پەترۆس هەر ب�ری لە ب�ن�نەکە دەکردەوە، ڕۆحی پی�رۆز پیێیی فەرموو: 

»سێ پی�او لە بەردەرگا لێت دەپرسن. ٢٠ هەستە بڕۆ خوارەوە و بێ دوودڵی لەگەڵ�ان 
بڕۆ، چونکە من ئەوانم ناردووە.«

پی�اوەکان هاتە خوارەوە و گوتی: »ئەوەی دەتانەوێ منم.  بۆ الی  ٢١ پەترۆس�ش 

بۆچی هاتوون؟«
٢٢ گوت�ان: »کۆرن�ل�ۆسی سەرپەل، پی�اوێکی ڕاستودروست و لەخواترسە، هەموو 

گەلی جولەکەش شا�ەتی بۆ دەدەن. بەهۆی فر�شتە�ەکی پی�رۆز ڕێنما�یی کرا کە بۆ 
ماڵەکەی خۆی بانگت بکات و گوێ لە قسەکانت بگرێت.« ٢3 جا پەترۆس بۆ 

ژوورەوە بانگهێشتی کردن و م�وانداری کردن.

�ەترۆس لە ماڵی کۆرنیلیۆس
بۆ بە�انی پەترۆس هەستا و لەگەڵ�ان ڕۆ�شت، هەروەها هەندێک لە باوەڕدارانی 
قە�سەر�ی�ە. کۆرن�ل�ۆس  بۆ  دووەم چوو  ڕۆژی  ٢4 بۆ  بوون.  �اوەری  �افاش  خەڵکی 
چاوەڕێیی دەکردن، خزم و دۆستانی نز�کی خۆی کۆکردبووەوە. ٢5 کاتێک پەترۆس 
برد.  کڕنۆشی  و  کەوت  لەبەرپیێیی  و  لێکرد  پیێشوازی  کۆرن�ل�ۆس  ژوورەوە،  هاتە 

٢٦ پەترۆس هەڵ�ستاندەوە و گوتی: »هەستە! من�ش مرۆڤم!«

٢7 کاتێک پەترۆس قسەی لەگەڵ دەکرد چووە ژوورەوە و خەڵکێکی زۆری ب�نی 

ناجولەکە  تێکەاڵوی  ڕێی�ێنەدراوە  بۆ جولەکە  »دەزانن  ٢٨ پیێیی گوتن:  کۆبوونەتەوە، 
 .aپی�س �ان  نەڵێم گاڵو  بە کەس  دام  پی�شانی  بەاڵم خودا  بچێتە الی.  �ان  بێت 
منتان  بۆچی  ب�رسم  دەکرێت  هاتم.  دەربڕ�ن  ناڕەزا�یی  بێ  بانگکرام  کە  ٢٩ بۆ�ە 

بانگکردووە؟«
3٠ کۆرن�ل�ۆس گوتی: »چوار ڕۆژ لەمەوبەر، لەم کاتەدا کە کاتژمێر سێییb پاش 

ن�وەڕۆ بوو، لە ماڵی خۆم نوێژم دەکرد. لەپڕ پی�اوێک بە جلی بر�سکەدارەوە لەبەردەمم 
لەبەردەم خودا  و خێرەکانت  ب�ستران  نوێژەکانت  ”کۆرن�ل�ۆس  3١ گوتی:  ڕاوەستا، 
ماڵی  لە  پەترۆسە.  نازناوی  کە  بنێرە  ش�مۆندا  بەدوای  �افا  بۆ  3٢ بۆ�ە  �ادکرانەوە. 

a ٢٨ بڕوانە ١٠ :١4 .  

b 3٠ �ۆنانی: کاتژمێری نۆ�ەم.  
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ش�مۆنی پیێستەخۆشکەرە، لەسەر دەر�ا.“ 33 من�ش دەستبەجێ بەدوای تۆدا ناردم، 
تاکو گوێ  ئامادە�ن،  لەبەردەم خودا  هەموو  ئێستا  هاتی.  تۆش چاکت کرد کە 

بگر�ن لە هەموو ئەوەی پەروەردگار فەرمانی پیێکردووی.«

وتاری �ەترۆس
34 پەترۆس دەمی کردەوە و گوتی: »لەڕاست�دا تێگە�شتم خودا ال�ەنگری کەس 

کاری  و  بێت  دڵدا  لە  ئەوی  ترسی  ئەوەی  نەتەوە�ەک  هەر  لە  35 بەڵکو  ناکات، 
بۆ گەلی  دەزانن کە خودا  پە�امە  3٦ ئەو  پەسەندە.  لەالی  بکات،  ڕاستودروست 
ڕادەگە�ەنێت،  مەس�حەوە  ع�سای  ڕێگەی  لە  ئاشتی  مزگێن�یی  نارد،  ئ�سرائ�لی 
ڕوو�دا،  �ەهود�ا  هەموو  لە  کە  دەزانن  شتانە  37 ئەو  هەمووانە.  پەروەردگاری  کە 
ڕاگە�اند،  لەئاوهەڵکێشانەکەی  �ەح�ا  ئەوەی  دوای  جەل�لەوە  لە  دەست�ێکردن  بە 
پی�رۆز و هێز ع�سای ناس�رە�یی دەستن�شان کردa، ئەوەی  3٨ چۆن خودا بە ڕۆحی 

گرتبوو  بەسەر�اندا  دەستی  ئ�بل�س  ئەوانەی  هەموو  و  دەکرد  چاکەی  و  دەگەڕا 
چاکی دەکردنەوە، چونکە خودا لەگەڵی بوو.

3٩ »ئێمە شا�ەتی هەموو ئەو شتانە�ن کە لە ناوچەی �ەهود�ا و ئۆرشەل�م کردی. 

لەنێو  ڕۆژی سێ�ەمدا  لە  4٠ بەاڵم خودا  دارەوە کوشت�ان،  بە  هەڵواس�نی  بە  ئەوەی 
بەڵکو  بۆ هەموو گەل،  4١ نەک  مردوواندا هەڵ�ستاندەوە وای کرد دەربکەوێت، 
بۆ ئەو شا�ەتانەی کە خودا پیێشتر هەڵ�بژاردن، بۆ ئێمە کە پاش هەستانەوەی لەنێو 
پیێدا�ن جاڕبدە�ن  فەرمانی  4٢ ئ�نجا  لەگەڵ�دا خواردمان و خواردمانەوە.  مردووان، 
بۆ گەل و شا�ەتی بدە�ن کە خودا ئەوی بە دادوەری ز�ندووان و مردووان داناوە. 
43 هەموو پیێغەمبەران شا�ەت�یی بۆ دەدەن کە هەرکەسێک باوەڕی پیێ بهێنێت، بە 

ناوی ئەو گوناهەکانی دەبەخشرێت.«

وەرگرتنی ڕۆحی �پیرۆز
هەموو  سەر  ڕژا�ە  پی�رۆز  ڕۆحی  دەکرد،  شتانەی  ئەم  باسی  پەترۆس  44 کاتێک 

کە  خەتەنەکراوانەی  باوەڕدارە  45 ئەو  گرتبوو.  پە�امەکە  لە  گوێی�ان  ئەوانەی 
بەسەر  د�ار�ی�ەک  وەک  پی�رۆز  ڕۆحی  کە  سوڕما  سەر�ان  بوون  پەترۆس  لەگەڵ 
ناجولەکەکان�شدا ڕژا، 4٦ چونکە گوێی�ان لێ�ان بوو بە زمانە ڕۆح��ەکان دەدوێن و 

ستا�شی خودا دەکەن.
ئ�نجا پەترۆس گوتی: 47 »کەس هە�ە ڕێگا بگرێت لە لەئاوهەڵکێشانی ئەمانە 
کە وەک ئێمە ڕۆحی پی�رۆز�ان وەرگرتووە؟« 4٨ بۆ�ە فەرمانی پیێدان بە ناوی ع�سای 
مەس�ح لە ئاو هەڵبکێشرێن. ئ�نجا داوا�ان لە پەترۆس کرد چەند ڕۆژێک لەال�ان 

بمێنێتەوە.

a 3٨ لە پە�مانی کۆن داود لەال�ەن ساموئێلەوە چەورکرا کە هەڵبژاردەی خودا�ە، ئەم چەورکردنەش وەکو نەر�تێک بەردەوام بوو بۆ ڕزگار�یی خودا.  
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ڕوونکردنەوەی �ەترۆس

ناجولەکەکان�ش ١١ کە  ب�ست�ان  بوون  �ەهود�ا  لە  کە  باوەڕداران  و   نێردراوان  ١

پە�امی خودا�ان وەرگرتووە. ٢ کاتێک پەترۆس گەڕا�ەوە ئۆرشەل�م باوەڕدارانی 
خەڵکێکی  ماڵی  چوو�تە  »تۆ  3 دە�انگوت:  و  گرت  لێ  ڕەخنە�ان  خەتەنەکراو 

خەتەنە نەکراو و نانت لەگەڵ�ان خواردووە!«
کە  ئەوانەی  ڕوونکردنەوەی  بە  کرد  دەستی  �ەک  لەدوای  �ەک  پەترۆس  4 جا 

و  چووم  خۆم  لەهۆش  دەکرد،  نوێژم  بووم  �افا  شاری  5 »لە  گوتی:  و  ڕوو�دابوو 
لە ئاسمانەوە وەک چەرچەفێکی گەورە بە هەر  ب�ن�نێکم بۆ ئاشکرا کرا، شتێک 
چوار ال�ەوە بۆ الی من شۆڕکرا�ەوە. ٦ سە�رم کرد و لێیی وردبوومەوە، چوارپیێیی زەوی 
و ئاژەڵی کێوی، خشۆک و باڵندەی ئاسمانم ب�نی. 7 ئ�نجا گوێم لە دەنگێک بوو 

پیێیی فەرمووم: ”پەترۆس هەستە، سەربڕە و بخۆ!“
حەرام  �ان  گاڵو  هەرگ�ز  چونکە  پەروەردگار،  ئەی  ”نەخێر،  گوتم:  ٨ »بەاڵم 

نەچووەتە دەمم.“
٩ »دەنگەکە دووبارە لە ئاسمانەوە فەرمووی: ”ئەوەی خودا پاکی کردووەتەوە تۆ بە 

گاڵوی دامەنێ.“ ١٠ ئەمە سێبارە بووەوە و هەموو شتەکان بۆ ئاسمان ڕاکێشرانەوە.
لێبوو،  ئێمەی  کە  ڕاوەستان  ماڵە  ئەو  لەپیێش  پی�او  سێ  �ەکسەر  بوو  ١١ »ئەوە 

دوودڵی  بێ  کە  فەرمووم  پیێیی  پی�رۆز  ١٢ ڕۆحی  نێردرابوون،  الم  بۆ  قە�سەر�ی�ەوە  لە 
لەگەڵ�ان بڕۆم، ئەم شەش برا�ەش لەگەڵم هاتن و چوو�نە ماڵی پی�اوەکە. ١3 ئەو�ش 
”بنێرە  و گوتوو�ەتی:  ڕاوەستاوە  ب�ن�وە  ماڵەکە�دا  لە  فر�شتەی  بۆی گێڕا�نەوە چۆن 
بۆ �افا بەدوای ش�مۆندا کە نازناوی پەترۆسە، ١4 ئەو پە�امێکتان دەداتێ بەهۆ�ەوە 

خۆت و هەموو ماڵەکەت ڕزگارتان دەبێت.“
١5 »کاتێک دەستم بە قسە کرد، ڕۆحی پی�رۆز�ان بەسەردا ڕژا، وەک لە سەرەتادا 

هاتە سەر ئێمەش. ١٦ قسەکەی ع�سای خاوەن شکۆم بەب�ر هاتەوە کە فەرمووی: 
هەڵدەکێشرێن.“  پی�رۆز  ڕۆحی  لە  ئێوە  بەاڵم  هەڵدەکێشا،  ئاو  لە  ”�ەح�ا خەڵکی 
١7 جا ئەگەر خودا هەمان د�ار�یی بەوان دابێت هەروەک بە ئێمەی داوە کە باوەڕمان 

بە ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ هێنا، ئ�تر من کێم بتوانم ڕێگا لە خودا بگرم؟«
١٨ کاتێک گوێی�ان لەمە بوو، بێدەنگ بوون و ستا�شی خودا�ان کرد و گوت�ان: 

ژ�انی  ئەوەی  بۆ  بەخش�وە  ناجولەکەکان�ش  بە  تەنانەت  تۆبەکردنی  خودا  »کەواتە 
هەتاهەتا�ی�ان هەبێت.«

کڵێسای ئەن�اکیا
هات  ست�فانۆسدا  بەسەر  چەوسانەوە�ەی  ئەو  بەهۆی  کەسانەی  ئەو  ١٩ ئ�نجا 

پەرشوباڵو ببوونەوە، پەڕ�نەوە بۆ ف�ن�ک�ا و قوبرس و ئەنتاک�ا، باسی پە�امی خودا�ان 
و  قوبرس  خەڵکی  هەندێک�ان  ٢٠ بەاڵم  نەبێت.  جولەکە  بۆ  نەدەکرد،  کەس  بۆ 
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مزگێن�یی  و  دەکرد  �ۆنان��ەکان  بۆ  قسە�ان  ئەنتاک�ا،  هاتنە  کاتێک  بوون،   aکورێن
ع�سای خاوەن شکۆ�ان دەدا. ٢١ �ەزدان پشتگ�ری کردن، ژمارە�ەکی زۆر باوەڕ�ان 

هێنا و بۆ ع�سای خاوەن شکۆ گەڕانەوە.
٢٢ ئەم هەواڵە گە�شتە کڵێسای ئۆرشەل�م، ئەوان�ش بەرناباس�ان بۆ ئەنتاک�ا نارد. 

بە  هاندا  هەمووانی  بوو،  دڵشاد  ب�نی،  خودای  ن�عمەتی  و  گە�شت  ٢3 کاتێک 

هەموو دڵ�انەوە لەگەڵ مەس�حی خاوەن شکۆ بمێننەوە، ٢4 چونکە پی�اوچاک بوو، 
پڕبوو لە ڕۆحی پی�رۆز و باوەڕ. خەڵکێکی زۆر�ش هاتنە پاڵ مەس�حی خاوەن شکۆ.

٢٦ کاتێک دۆز�ی�ەوە  بەدوای شاولدا بگەڕێت،  تاکو  تەرسۆس  بۆ  ٢5 ئەوسا چوو 

زۆر�ان  لە کڵێسا کۆبوونەوە و خەڵکێکی  تەواو  ئ�تر ساڵێکی  ئەنتاک�ای هێنا.  بۆ 
.bفێرکرد. �ەکەم جار�ش لە ئەنتاک�ا قوتاب��ەکان ناو�ان لێنرا مەس�حی

٢٨ �ەکێک  ئەنتاک�ا،  هاتنە  ئۆرشەل�مەوە  لە  پیێغەمبەر  هەندێک  ڕۆژانەدا  ٢7 لەو 

لەوان ناوی ئاگابۆس بوو، هەستا و لە ڕێگەی ڕۆحی پی�رۆزەوە پیێشب�ن�یی کرد کە 
کلود�ۆس�ش  سەردەمی  لە  ئەوەی  دەگرێتەوە،  ج�هان  هەموو  گەورە  قاتوقڕ�ی�ەکی 
�ارمەتی  توانای خۆی  بەگوێرەی  هەر�ەکە  دا  بڕ�ار�ان  قوتاب��ەکان  ٢٩ بۆ�ە  ڕوو�دا. 
بنێرێت بۆ ئەو خوشک و برا�انەی لە �ەهود�ا دەژ�ن. 3٠ ئ�نجا ئەمە�ان کرد و لە 

ڕێگەی بەرناباس و شاولەوە �ارمەت��ەکە�ان بۆ پی�رانی �ەهود�ا نارد.

دەربازکردنی �ەترۆس

 لەو کاتەدا هێرۆدسی پاشاc دەستی کرد بە چەوساندنەوەی چەند کەسێکی ١٢ ١

کڵێسا. ٢ هەروەها �اقوبی برای �ۆحەنای بە شمشێر کوشت. 3 کە ب�نی ئەمە 
جێیی ڕەزامەندی جولەکە�ە، پەترۆس�شی گرت، ئەمەش لە ڕۆژانی جەژنی فەت�رەدا 
پاسەوانی  ئەوەی  بۆ  ز�ندانەوە،  پەترۆسی گرت، خست��ە  4 کاتێک هێرۆدس  بوو. 
لێ بکرێت دا�ە دەست چوار کۆمەڵی چوار سەربازی، دە�و�ست دوای جەژنی 

پەسخە ب�هێنێتە بەردەم گەل.
5 بۆ�ە کاتێک پەترۆس ز�ندانی کرابوو، کڵێسا بە گوڕ لە پیێناوی ئەو نوێژ�ان بۆ 

خودا دەکرد.
٦ شەوی پیێش ئەو ڕۆژەی کە هێرۆدس بەتەمابوو پەترۆس بهێنێتە دەرەوە و دادگا�یی 

لە  بەسترابووەوە،  زنج�ر  دوو  بە  نوستبوو،  سەربازدا  دوو  لەنێوان  پەترۆس  بکات، 
بەردەرگاش پاسەوان هەبوو، کە پاسەوانی ز�ندانەکە�ان دەکرد. 7 لەپڕ فر�شتە�ەکی 
�ەزدان دەرکەوت و ڕووناک��ەک لەناو ژوورەکە درەوشا�ەوە، جا کەلەکەی پەترۆسی 
جواڵند و خەبەری کردەوە و گوتی: »خێرا هەستە!« ئ�تر زنج�رەکان لە دەستەکانی 

کەوتن.

a ٢٠ گەورەتر�ن شار لە واڵتی ل�ب�ا لەو سەردەمە.  

b ٢٦ �ۆنانی: کریس�یانۆی .  

c ١ مەبەستی لە هێرۆدس ئەگر�ی�اسە کە لە 4١ بۆ 44 ز. فەرمانڕەوای فەلەست�ن بوو.  
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٨ فر�شتەکە پیێیی گوت: »پشتێنەکەت ببەستە و پیێاڵوەکانت لە پیێ بکە!« ئەو�ش 

کردی. ئ�نجا پیێیی گوت: »سەرکراسەکەت لەبەر بکە و دوام بکەوە.« ٩ پەترۆس�ش 
دوای کەوت و لە بەند�خانە چووە دەرەوە، نە�دەزانی ئەوەی لە ڕێگەی فر�شتەکەوە 
ڕوودەدات ڕاستە، بەڵکو وا�دەزانی ب�ن�نێکی بۆ ئاشکرا کراوە. ١٠ پاسەوانی �ەکەم 
بۆ�ان  خۆ�ەوە  لە  شار،  بەرەو  ئاسن�نەکەی  دەروازە  گە�شتنە  و  بڕی  دووەم�ان  و 

کرا�ەوە، تێ�ەڕ�ن و شەقامێک�ان بڕی، لەناکاو فر�شتەکە بەجێیی هێشت.
�ەزدان  کە  زان�م  بەڕاستی  »ئێستا  گوتی:  و  هاتەوە  بەخۆ�دا  پەترۆس  ١١ ئ�نجا 

لە دەستی هێرۆدس و هەموو ئەوەی گەلی جولەکە چاوەڕێیی  نارد و  فر�شتەکەی 
بوو دەربازی کردم.«

١٢ هەرکە بە تەواوی زانی چی ڕوو�داوە، ڕۆ�شت بۆ ماڵی مر�ەمی دا�کی �ۆحەنا 

کە پیێیی دەگوترا مەرقۆس، لەوێ خەڵکێکی زۆر کۆببوونەوە و نوێژ�ان دەکرد. ١3 کە 
پەترۆس لە دەرگای دااڵنەکەی دا، کارەکەرێک کە ناوی ڕودا بوو، هات بۆ ئەوەی 
لە  دەرگاکە  کردنەوەی  بێ  ناس��ەوە،  پەترۆسی  دەنگی  ١4 کاتێک  کێ�ە.  بزانێت 

خۆش��اندا ڕا�کردە ژوورەوە و خەبەری دا کە پەترۆس لە بەردەرگا ڕاوەستاوە.
١5 پیێ�ان گوت: »وڕێنە دەکە�ت.« بەاڵم ئەو لەسەر قسەکەی سووربوو، گوت�ان: 

»ئەوە فر�شتەکە�ەتی!«
ب�ن��ان،  و  کردەوە  لێ�ان  کاتێک  بوو،  بەردەوام  لێدانەکە  لە  پەترۆس  ١٦ بەاڵم 

سەرسام بوون. ١7 بە دەست ئ�شارەتی بۆ کردن بێدەنگ بن، ئ�نجا بۆی گێڕانەوە 
چۆن �ەزدان لە ز�ندان دەر�هێنا، پیێیی گوتن: »ئەمە بە �اقوبa و خوشک و برا�ان 

بڵێن.« ئ�نجا چووە دەرەوە و بۆ شوێنێکی د�کە ڕۆ�شت.
ئەوەی  لەسەر  دروستبوو  سەربازەکاندا  لەنێو  گەورە  ئاژاوە�ەکی  ڕۆژبووەوە  ١٨ کە 

نە�دۆز�ی�ەوە،  و  کرد  داوای  هێرۆدس  ١٩ کاتێک  لێهات.  چی  پەترۆس  ئاخۆ 
لێکۆڵ�نەوەی لەگەڵ سەربازان کرد و فەرمانی دا بکوژرێن.

مردنی هێرۆدسی ئەگریپپاس
٢٠ هێرۆدس  ما�ەوە.  لەوێ  و  قە�سەر�ی�ە  بۆ  چوو  �ەهود�اوە  لە  هێرۆدس  ئ�نجا 
و  بۆ الی هاتن  بە �ەک دڵ  ئەوان�ش  بوو،  تووڕە  زۆر  لە خەڵکی سور و سە�دا 
بالستۆسی سەرپەرشت�اری ماڵی پاشا�ان ڕازی کرد و داوای ئاشتبوونەوە�ان کرد، 

چونکە ناوچەکە�ان لە ناوچەی پاشاوە ئازووقەی بۆ دەهات.
کورسی  لەسەر  لەبەرکرد،  پاشا�ەت�یی  جلی  هێرۆدس  د�ار�کراودا  ڕۆژی  ٢١ لە 

حوکمدان دان�شت و وتاری بۆ�ان دا. ٢٢ خەڵکەکەش هاوار�ان کرد: »ئەمە دەنگی 
خوداوەندێکە هی مرۆڤ ن��ە!« ٢3 دەستبەجێ فر�شتە�ەکی �ەزدان لێ�دا، چونکە 

شکۆی نەدا�ە خودا، کرم�ش لێ�دا و مرد.
٢4 بەاڵم پە�امی خودا بەردەوام لە پەرەسەندن و گەشەکردندا بوو.

a ١7 برای مەس�ح. بڕوانە گەالت�ا ١ :١٩.   



کردار ٢٠٢7١3

گەڕانەوە،  ئۆرشەل�م  لە  خزمەتەکە  تەواوکردنی  دوای  شاول�ش  و  ٢5 بەرناباس 

�ۆحەناش�ان لەگەڵ خۆ�ان برد، کە بە مەرقۆس ناسراوبوو.

هەڵبژاردنی بەرناباس و شاول

بەرناباس، ١3 مامۆستا�ەک هەبوون:  و  پیێغەمبەر  ئەنتاک�ادا چەند   لە کڵێسای  ١

هێرۆدسی  ش�ربرای  مەنا�نی  کورێنی،  لوک�وسی  ڕەش،  بە  ناسراو  ش�مۆنی 
و  دەپەرست  شکۆ�ان  خاوەن  ع�سای  ٢ کاتێک  شاول.  لەگەڵ  پاشا،  ئەنت��اس 
بەڕۆژوو بوون، ڕۆحی پی�رۆز فەرمووی: »بەرناباس و شاولم بۆ تەرخان بکەن، بۆ 
ئەو کارەی بانگم کردوون بۆی.« 3 ئ�نجا بەڕۆژوو بوون و نوێژ�ان کرد، دەست�ان 

لەسەر دانان و بەڕێی�انکردن.

شاول و بەرناباس لە قوبرس
بە  لەوێشەوە  و  دابەز�ن  سولوک�ا  بەرەو  نێردران،  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  کە  4 ئەوان�ش 

دەر�ادا بۆ قوبرس. 5 کاتێک گە�شتنە سەالم�س، پە�امی خودا�ان لە کەن�شتەکانی 
جولەکە ڕاگە�اند، �ۆحەناش وەک �ار�دەدەر لەگەڵ�ان بوو.

٦ بە هەموو دوورگەکەدا گەڕان هەتا گە�شتنە پافۆس. لەوێ تووشی جادووگەرێکی 

پیێغەمبەرێکی درۆزن بوو. 7 بار�ەشوع لەگەڵ  جولەکە بوون بە ناوی بار�ەشوع کە 
سرگ�ۆس پۆڵسی فەرمانڕەواa بوو، کە پی�اوێکی تێگە�شتوو بوو. سرگ�ۆس بەرناباس و 
شاولی بانگکرد، چونکە دە�و�ست گوێیی لە پە�امی خودا بێت. ٨ بەاڵم ئەل�ماس 
ناوەکەی بوو، بەربەرەکانێیی کردن و هەوڵی دا فەرمانڕەوا لە  کە جادووگەر واتای 
و  پی�رۆز  ڕۆحی  لە  پڕبوو  دەگوترا،  پیێ  پۆڵسی  کە  شاول  ٩ کەچی  البدات.  باوەڕ 
تێ�ڕوانی و ١٠ گوتی: »ئەی پڕ لە هەموو جۆرە فرتوفێڵێک! کوڕی شە�تان! دوژمنی 
هەموو ڕاستودروست��ەک! لە خوارکردنی ڕێگای ڕاستی �ەزدان ناوەستی؟ ١١ ئەوەتا 

دەستی �ەزدان لە دژی تۆ�ە و کوێر دەب�ت، بۆ ماوە�ەک خۆر ناب�نی.«
دەستی  تاکو  گەڕا  �ەکێکدا  بەدوای  و  دا�ی�ۆشی  تار�کی  و  تەم  دەستبەجێ 
فێرکردنەکەی  لە  هێنا،  باوەڕی  ڕوو�دا،  چ  ب�نی  فەرمانڕەواکە  ١٢ کاتێک  بگرێت. 

مەس�حی خاوەن شکۆ سەرسام بوو.

لە ئەن�اکیای �پیسیدیا
بەاڵم   .bپامف�ل�ا لە  پەرگە  چوونە  پافۆسەوە  لە  دەر�ادا  بە  هاوڕێی�انی  و  ١3 پۆڵس 

�ۆحەنا لێ�ان ج�ا بووەوە و گەڕا�ەوە ئۆرشەل�م. ١4 ئەوان�ش بە پەرگەدا هاتنە ئەنتاک�ای 
پی�س�د�ا، شەممەش چوونە کەن�شت و دان�شتن. ١5 پاش خوێندنەوەی تەورات و 

a 7 فەرمانڕەوای قوبرس.  

b ١3 شوێنێکە لە باشووری تورک�ای ئێستا.  
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پەڕتووکی پیێغەمبەران، پیێشەوا�انی کەن�شتەکە پە�ام�ان نارد و پیێ�ان گوتن: »برا�ان، 
ئەگەر شتێکتان هە�ە گەلی پیێ هانبدەن، ب�ڵێن.«

ئەو  و  ئ�سرائ�ل  »پی�اوانی  گوتی:  و  کرد  ئاماژەی  دەست  بە  و  هەستا  ١٦ پۆڵس 

ناجولەکانەی کە لە خودا دەترسن، گوێ بگرن: ١7 خودای ئەم گەلەی ئ�سرائ�ل 
بە  کردنی  م�سردا  لە خاکی  ئاوارەبوون�ان  کاتی  لە  و  هەڵبژارد  ئێمەی  باوباپی�رانی 
گەلێکی مەزن، ئ�نجا بە بازووێکی بەهێز لەوێ دەر�هێنان. ١٨ نز�کەی چل ساڵ�ش 
لە خاکی  نەتەوەی  ١٩ ئ�نجا حەوت  ئەوانی گرت،  لە چۆڵەوانی بەرگەی ڕەفتاری 
کەنعان لەناوبرد و خاکەکە�انی بە م�رات پیێدان. ٢٠ ئەمە هەمووی نز�کەی چوار 

سەد و پەنجا ساڵی خا�اند.
»لەدوای ئەمە خودا دادوەری بۆ دانان هەتا سەردەمی ساموئێل پیێغەمبەر. ٢١ ئ�نجا 
کوڕی  شاولی  بن�ام�ن،  ت�رەی  لە  خوداش  کرد،  پاشا�ان  داوای  ئ�سرائ�ل  نەوەی 
ق�شی پیێدان، کە بۆ ماوەی چل ساڵ پاشا�ەتی کردن. ٢٢ پاشان ال�برد و داودی 
کردە پاشا�ان، ئەوەی شا�ەتی بۆ دا و فەرمووی: ]داودی کوڕی �ەسام دۆز�ی�ەوە، 

a].پی�اوێکە بە دڵی خۆم، ئەوەی هەموو خواستی من جێبەجێ دەکات
٢3 »خودا بەگوێرەی بەڵێنەکەی، ع�سای ڕزگارکەری لە نەوەی ئەوەوە بۆ ئ�سرائ�ل 

هێنا. ٢4 پیێش هاتنی ع�سا، �ەح�ا لەئاوهەڵکێشانی تۆبەی بۆ هەموو گەلی ئ�سرائ�ل 
ڕاگە�اند. ٢5 کاتێک �ەح�ا خەر�ک بوو ئەرکەکەی تەواو دەکرد، گوتی: ”وا دەزانن 
من کێم؟ ئەو ن�م. ئەوەتا ئەوەی لەدوای من دێت، ئەوەی من شا�انی ئەوە ن�م کە 

قە�تانی پیێاڵوەکانی بکەمەوە.“
لە  لەنێوتاندا  ناجولەکانەی  ئەو  و  ئ�براه�م  پشتی  کوڕانی  برا�ان،  ٢٦ »خەڵک�نە، 

نێردراوە. ٢7 دان�شتووانی ئۆرشەل�م و  ئێمە  بۆ  پە�امی ئەم ڕزگار�ی�ە  خودا دەترسن، 
ڕابەرەکان�ان مەس�ح�ان نەناسی، کەچی کاتێک تاوانبار�ان کرد وتەی پیێغەمبەران�ان 
ه�چ  ئەوەی  لەگەڵ  ٢٨ جا  دەخوێنرێتەوە.  شەممە�ەک  هەموو  کە  دی  هێنا�ە 
هۆ�ەک�ان بۆ مردن نەدۆز�ی�ەوە، داوا�ان لە پی�التۆس کرد ب�کوژێت. ٢٩ دوای ئەوەی 
و  هێنا�انە خوارەوە  دار  لە  نووسراوە،  لەسەری  تەواو کرد کە  ئەو شتانە�ان  هەموو 
3١ ماوە�ەکی درێژ�ش  لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە،  3٠ بەاڵم خودا  خست�انە گۆڕ. 
بۆ ئەوانە دەرکەوت کە لە جەل�لەوە هەتا ئۆرشەل�م لەگەڵ�دا هاتبوون. ئێستا ئەوان 

لەبەردەم گەل شا�ەتی ئەمە دەدەن.
3٢ »ئێمەش مزگێن�یی ئەو بەڵێنەتان پیێدەدە�ن کە بۆ باوباپی�رانمان هات، 33 ئەوەی 

خودا بۆ ئێمەی هێنا�ە دی کە وەچەی ئەوان�ن، بە هەستانەوەی ع�سا. وەک لە 
زەبووری دووەمدا نووسراوە:

  »]تۆ کوڕی منی،
b].من ئەمڕۆ بوومە باوکت   

a ٢٢ �ەکەم ساموئێل ١3 :١4 و زەبوورەکان ٨٩ :٢٠.   

b 33 زەبوورەکان ٢ :7   



کردار ٢٠٢٩١3

ئەوەی  بۆ  مردووان هەڵ�ستاندەوە  لەنێو  بەوەی  دەفەرموێت سەبارەت  ئاوا  34 خودا 

هەرگ�ز نەڕزێت:
a].ئەو بەڵێنە پی�رۆز و مسۆگەرەتان دەدەمێ کە بە داودم دابوو[  

35 بۆ�ە لە زەبوورێکی د�کە دەفەرموێ:

c].تۆ لەناو گۆڕ بۆگەن بێت bڕێگا نادە�ت دڵسۆزەکەی[  

نەوەی خۆی  ئەوەی بەگوێرەی مەبەستی خودا خزمەتی  3٦ »چونکە داود دوای 

کرد، نوست و چووە پاڵ باوباپی�رانی و تەرمەکەی بۆگەن بوو. 37 بەاڵم ئەوەی خودا 
هەڵ�ستاندەوە بۆگەنی نەب�نی.

گوناه  بەخش�نی  ع�ساوە  ڕێگەی  لە  کە  بێت  زانراو  لەالتان  با  برا�ان،  3٨ »بۆ�ە 

شتانەی  ئەو  هەموو  لە  دەکرێن  بێتاوان  ئەو  بە  باوەڕهێنان  3٩ بە  ڕاگە�ەنرا.  ئێوە  بە 
نەتانتوانی بە تەوراتی موسا لێیی بێتاوان بکرێن. 4٠ جا ئاگاداربن، ئەوەی پیێغەمبەران 

گوتوو�انە بەسەرتاندا نە�ەت:

 4١ »]ئەی گاڵتەجاڕەکان سە�ر بکەن،
سەرسام بن و بمرن،   

  چونکە لە سەردەمی ئێوەدا کارێک دەکەم،
»d].کارێک کە هەرگ�ز باوەڕ ناکەن ئەگەر بۆتان باس بکرێت   

کرا  لێ  داوا�ان  دەرەوە،  دەهاتنە  کەن�شت  لە  بەرناباس  و  پۆڵس  4٢ کاتێک 

شەممەی داهاتووش ئەم قسانە�ان بۆ بکەن. 43 دوای کۆبوونەوەکە، زۆر لە جولەکە 
و خواپەرستەکان کە ببوونە جولەکە، بەدوای پۆڵس و بەرناباس کەوتن، ئەمان�ش 

قسە�ان بۆ دەکردن و هان�ان دەدان لە ن�عمەتی خودا بمێنن.
44 لە ڕۆژی شەممەی داهاتوودا نز�کەی هەموو دان�شتووانی شارەکە کۆبوونەوە، 

تاکو گوێ لە پە�امی مەس�حی خاوەن شکۆ بگرن. 45 کاتێک جولەکە خەڵکەکە�ان 
ب�نی، ئ�رە�یی دا�گرتن و بەربەرەکانێیی قسەکانی پۆڵس�ان دەکرد و جنێو�ان پیێدەدا.

4٦ پۆڵس و بەرناباس�ش بە چاونەترس��ەوە وەاڵم�ان دانەوە: »پیێو�ست بوو �ەکەم 

جار پە�امی خودا بۆ ئێوە باس بکە�ن. بەاڵم لەبەر ئەوەی ڕەتتان کردەوە و خۆتان 
بە ش�اوی ژ�انی هەتاهەتا�یی نەزانی، ئەوەتا دەچ�نە الی ناجولەکەکان، 47 چونکە 

مەس�حی بااڵدەست بەم جۆرە ڕا�س�ارد�ن:

a 34 ئ�شا�ا 55 :3   

b 35 مەبەستی لە مەس�حە.  

c 35 زەبوورەکان ١٦ :١٠   

d 4١ حەبەقوق ١ :5   
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  »]من تۆم کردووەتە ڕووناکی بۆ نەتەوەکان،
»a].تاکو ڕزگاری بەوپەڕی زەوی بگە�ەن�ت   

4٨ کاتێک ناجولەکەکان گوێی�ان لەمە بوو، زۆر دڵشاد بوون و پە�امی مەس�حی 

خاوەن شکۆ�ان شکۆدار کرد، هەموو ئەوانەش کە بۆ ژ�انی هەتاهەتا�یی دەستن�شان 
کرابوون، باوەڕ�ان هێنا.

5٠ بەاڵم  بووەوە.  باڵو  ناوچەکەدا  هەموو  لە  شکۆ  خاوەن  مەس�حی  4٩ پە�امی 

جۆشدا،  شار�ان  پی�اوماقواڵنی  و  لەخواترسەکان  ڕێزدارە  خانمە  جولەکە  ڕابەرانی 
خۆ�ان  سنوورەکانی  لە  و  کرد  بەرپا  بەرناباس  و  پۆڵس  دژی  لە  چەوساندنەوە�ان 
ڕۆ�شتن.  کۆن�ا  شاری  بەرەو  و  تەکاند  پیێ�ان  تۆزی  5١ ئەوان�ش  دەر�انکردن. 

5٢ قوتاب��ەکان�ش پڕدەبوون لە خۆشی و ڕۆحی پی�رۆز.

گەش�پێک بۆ کۆنیا

ناو کەن�شتی جولەکەکان ١4 بەرناباس وەک هەم�شە چوونە   لە کۆن�ا پۆڵس  و  ١

�ۆنان��ەکان  و  جولەکە  لە  زۆر  ژمارە�ەکی  کە  کرد  قسە�ان  شێوە�ەک  بە  و 
باوەڕ�ان هێنا. ٢ بەاڵم ئەو جولەکانەی باوەڕ�ان نەهێنا، ناجولەکەکان�ان جۆشدا و لە 
دژی برا�ان مێشک�ان پڕکردن. 3 بۆ�ە پۆڵس و بەرناباس ماوە�ەکی دوورودرێژ لەوێ 
مانەوە و ئازا�انە سەبارەت بە ع�سای خاوەن شکۆ قسە�ان دەکرد، ئەو�ش شا�ەتی 
دەست�ان  لەسەر  پەرجوو  و  ن�شانە  دابوو  ڕێیی  و  دەدا  خۆی  ن�عمەتی  پە�امی  بۆ 
بکرێت. 4 ئ�تر دان�شتووانی کۆن�ا بوونە دوو بەش، هەندێک�ان لەگەڵ جولەکە بوون 
و هەندێک�ان لەگەڵ نێردراوان. 5 کاتێک ناجولەکەکان و جولەکە و سەرۆکەکان�ان 
بەتەمابوون سووکا�ەتی بە نێردراوان بکەن و بەردباران�ان بکەن، ٦ نێردراوان زان��ان 
و  هەاڵتن  دەوروپشت�ان  ناوچەکانی  بۆ  و   bل�کاون�ا دەربەی  و  ل�سترا  شاری  بۆ  و 

7 لەوێش مزگێن��ان دەدا.

چاکبوونەوەی ئیفلیجێک
ئ�فل�ج  زگماک  بە  نەبوو،  پیێ�ەکان�دا  لە  هێز  دان�شتبوو،  کابرا�ەک  ل�سترا  ٨ لە 

پیێیی خۆی نەڕۆ�شتبوو. ٩ گوێیی لە پۆڵس بوو کە قسەی دەکرد،  بوو، هەرگ�ز بە 
پۆڵس�ش چاوی تێبڕی، کاتێک ب�نی باوەڕی هە�ە چاک بێتەوە، ١٠ بە دەنگێکی 
بەرز گوتی: »هەستە بە پیێوە ڕابوەستە!« کابرا دەستبەجێ هەڵبەز�ی�ەوە و دەستی بە 

ڕۆ�شتن کرد.
ب�ن��ان پۆڵس چی کرد، بە زمانی ل�کاون�ا هاوار�ان کرد:  ١١ کاتێک خەڵکەکە 

»خوداوەندەکانc شێوەی مرۆڤ�ان وەرگرتووە و هاتوونەتە خوارەوە بۆ ناومان!« ١٢ جا 

a 47 ئ�شا�ا 4٩ :٦.   

b ٦ ل�سترا و دەربە دوو شار بوون لە هەرێمی ل�کاون�ا، دەکەوێتە ناوەڕاستی تورک�ای ئێستا.  

c ١١ �ۆنان��ە کۆنەکان بت�ەرست بوون و بڕوا�ان وابوو چەند خوداوەندێک هە�ە.  



کردار ٢٠3١١5

بوو.  سەرەکی  قسەکەری  چونکە   ،aهەرمەس پۆڵس�ش  ز�ی�ۆس،  ناونا  بەرناباس�ان 
١3 ئ�نجا کاه�نی ز�ی�ۆس، کە پەرستگاکەی لە دەرەوەی شار بوو، لەگەڵ خەڵکەکە 

پیێشکەش  قوربانی  دە�و�ست  و  دەروازەکان  الی  هێنابووە  تاجەگوڵ�نەی  و  گا 
بکات.

جلەکان�ان  ب�ست،  ئەمە�ان  بەرناباس،  و  پۆڵس  نێردراوەکان،  کاتێک  ١4 بەاڵم 

ئەمە  بۆچی  ١5 »خەڵک�نە،  کرد:  هاوار�ان  خەڵکەکە،  الی  چوونە  خێرا  دڕاند، 
دەکەن؟ ئێمەش مرۆڤ�ن، لە هەمان سروشتی ئێوە، مزگێن�تان دەدە�نێ واز لەم شتە 
پووچانە بهێنن و بۆ الی خودای ز�ندوو بگەڕێنەوە، دروستکەری ئاسمان و زەوی 
و دەر�ا و هەموو ئەو شتانەی تێ�اندا�ە. ١٦ ئەوەی لە نەوەکانی ڕابردوودا، هێشتی 
هەموو نەتەوەکان بە ڕێگای خۆ�اندا بڕۆن. ١7 لەگەڵ ئەوەی خۆی بە بێ شا�ەتی 
و  دەداتێ  بەروبوومتان  وەرزی  و  باران  ئاسمانەوە  لە  دەکات،  نەهێشتەوە، چاکە 
دڵتان لە خواردن و لە خۆشی تێر دەکات.« ١٨ بە گوتنی ئەم قسانە و هەوڵدانێکی 

زۆر توان��ان وا لە خەڵکەکە بکەن کە قوربان��ان بۆ نەکەن.
١٩ هەندێک جولەکە لە ئەنتاک�ا و کۆن�اوە هاتن، قەناعەت�ان بە خەڵکەکە هێنا، 

مردووە.  وا�انزانی  شار،  دەرەوەی  ڕا�انکێشا�ە  و  کرد  بەردباران  پۆڵس�ان  ئەوان�ش 
٢٠ بەاڵم کاتێک قوتاب��ەکان دەور�ان دا، هەستا و گەڕا�ەوە ناو شار. بۆ ڕۆژی دواتر 

لەگەڵ بەرناباس بۆ دەربە ڕۆ�شت.
٢١ مزگێن��ان بەو شارە دا و ژمارە�ەکی زۆر�ان کردە قوتابی. ئ�نجا گەڕانەوە ل�سترا 

باوەڕ  لە  دەدان  هان�ان  دەکردەوە  بەرز  قوتاب��ەکان�ان  ٢٢ ورەی  ئەنتاک�ا،  و  کۆن�ا  و 
هەر  ٢3 لە  خودا.«  شانش�نی  ناو  بچ�نە  زۆردا  تەنگانەی  بە  »پیێو�ستە  بچەس�ێن: 
کڵێسا�ەک پۆڵس و بەرناباس پی�ران�ان بۆ هەڵبژاردن، ئ�نجا بە ڕۆژووگرتنەوە نوێژ�ان 
هێناوە.  پیێیی  باوەڕ�ان  کە  بااڵدەست  مەس�حی  دەست  دا�ە  پی�رەکان�ان  و  کرد 
پە�امی  پەرگە  شاری  ٢5 لە  پامف�ل�ا.  گە�شتنە  و  تێ�ەڕ�ن  پی�س�د�ادا  بە  ٢4 ئ�نجا 

خودا�ان ڕاگە�اند و پاشان بۆ بەندەری ئەنتال�اb دابەز�ن.
درانە  لێوەی  شوێنەی  ئەو  گەڕانەوە،  ئەنتاک�ا  بۆ  دەر�ا  ڕێگای  بە  ٢٦ لەوێشەوە 

و  گە�شتن  ٢7 کاتێک  کرد.  جێبەجێ�ان  کارەی  ئەو  بۆ  خودا  ن�عمەتی  دەست 
کڵێسا�ان کۆکردەوە، باسی هەموو ئەو شتانە�ان کرد کە خودا لەگەڵ�ان کردبووی، 
هەروەها کە دەرگای باوەڕی بۆ ناجولەکەکان�ش کردووەتەوە. ٢٨ جا لەوێ ماوە�ەکی 

زۆر لەگەڵ قوتاب��ەکان مانەوە.

ئەنجومەنی ئۆرشەلیم

و ١5 فێردەکرد  برا�ان�ان  و  هاتن  ئەنتاک�ا  بۆ  �ەهود�اوە  لە  کەس   هەندێک  ١

خەتەنە  کردن  فێری  موسا  کە  نەر�تەی  ئەو  بەپیێیی  »ئەگەر  دە�انگوت: 

a ١٢ لە ئەندێشەی �ۆنان��ەکان هەرمەس ئەو خوداوەندە بوو کە پە�امی ز�ی�ۆسی گەورەی خوداوەندەکانی دەگە�اند.  

b ٢5 �ۆنانی: ئەتالیا .  
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پۆڵس  لەال�ەن  زۆر  ٢ کاتێک دەمەقاڵە و مشتومڕێکی  ڕزگاربن.«  ناتوانن  نەکرێن، 
و بەرناباس لەگەڵ ئەوان ڕوو�دا، پۆڵس و بەرناباس لەگەڵ چەند کەسێکی د�کە 
د�اری کران، تاکو سەبارەت بەم بابەتە بۆ الی نێردراوان و پی�ران بەرەو ئۆرشەل�م 
بەڕێ بکەون. 3 پاش ئەوەی کڵێسا ماڵئاوا�ی�ان لێکردن، بە ناو ف�ن�ک�ا و سام�رەدا 
هێناوە،  ع�سا  بە  باوەڕ�ان  ناجولەکەکان�ش  کە  دەکرد  ئەوە�ان  باسی  تێ�ەڕ�ن، 
گە�شتنە  4 کاتێک  باڵوکردەوە.  باوەڕداراندا  هەموو  لەنێو  زۆر�ان  خۆش��ەکی  جا 
ئۆرشەل�م، کڵێسا و نێردراوان و پی�ران پیێشواز�ی�ان لێکردن، ئەوان�ش هەواڵی هەموو 

ئەو شتانە�ان پیێدان کە خودا لە ڕێگەی ئەوانەوە کردبووی.
5 بەاڵم هەندێک لەوانەی سەر بە ڕێبازی فەر�س��ەکان بوون و باوەڕ�ان هێنابوو، 

و  بکرێن  ن�ن خەتەنە  باوەڕدارانەی کە جولەکە  ئەو  »دەبێت  گوت�ان:  و  هەستان 
فەرمان�ان پیێ بکرێت کە کار بە تەوراتی موسا بکەن.«

�ەترۆس و �پیرانی ئۆرشەلیم
٦ جا نێردراوان و پی�ران بۆ لێکۆڵ�نەوەی ئەم بابەتە کۆبوونەوە. 7 پاش مشتومڕێکی 

ماوە�ەک،  پیێش  دەزانن  ئێوە  برا�ان،  »ئەی  گوتن:  پیێیی  و  هەستا  پەترۆس  زۆر، 
مەس�ح  مزگێن�یی  ناجولەکەکان  منەوە  دەمی  لە  کە  هەڵ�بژارد  ئێوەدا  لەنێو  خودا 
بب�ستن و باوەڕ بهێنن. ٨ ئەو خودا�ەی کە دەزانێت چی لە دڵدا�ە، شا�ەتی بۆ�ان 
دا بە بەخش�نی ڕۆحی پی�رۆز بەوان�ش هەروەک بە ئێمە. ٩ بە ه�چ شتێک ج�اوازی 
لەنێوان ئێمە و ئەواندا نەکردووە، بە باوەڕ دڵی ئەوان�شی پاک کردووەتەوە. ١٠ ئ�تر 
قوتاب��انەی کە  ئەو  ن�رێک دەخەنە سەر شانی  تاقی دەکەنەوە،  ئێوە خودا  بۆچی 
١١ بەاڵم  هەڵ�بگر�ن؟  توان�مان  نە خۆمان  و  باوباپی�رانمان  نە  ئەوەی  ن�ن،  جولەکە 
باوەڕمان هە�ە کە بە ن�عمەتی ع�سای خاوەن شکۆ ڕزگار دەب�ن، هەروەک ئەوان.«

و  بەرناباس  لە  گوێی�ان  و  بوون  بێدەنگ  ئەنجومەنەکە  ئەندامانی  هەموو  ١٢ ئ�تر 

دەستی  لەسەر  خودا  کە  دەکرد  پەرجووانە�ان  و  ن�شانە  ئەو  باسی  گرت،  پۆڵس 
ئەوان لەناو ناجولەکەکان ئەنجامی داوە. ١3 دوای ئەوەی تەواوبوون، �اقوب گوتی: 
جارە  �ەکەم  خودا  کردەوە چۆن  ڕوونی   a١4 ش�مۆن بگرن.  لێ  گوێم  برا�ان  »ئەی 
ناوی  ئەواندا گەلێک  لەناو  ئەوەی  بۆ  داوە  ن�شان  ناجولەکەکان  بۆ  با�ەخی خۆی 
هەروەک  دەکەوێت،  ڕێک  ئەمە  لەگەڵ  پیێغەمبەران�ش  ١5 وتەی   .bهەڵبگرن ئەو 

نووسراوە:

 ١٦ »]دوای ئەمە دەگەڕێمەوە و
چادرە ڕووخاوەکەی داود هەڵدەدەمەوە،   

  ڕووخاو�ی�ەکانی دروستدەکەمەوە،
سەرلەنوێ بن�ادی دەنێمەوە،   

a ١4 مەبەستی لە پەترۆسە.  

b ١4 مەبەستی ئەوە�ە کە گەلێک بە ناوی خودا بناسرێن.  
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 ١7 تاکو ئەو خەڵکانەی کە ماونەتەوە ڕوو لە �ەزدان بکەن،
هەموو ئەو ناجولەکانەی ناوی من�ان هەڵگرتووە.   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە، ئەوەی ئەم کارانە ئەنجام دەدات
a].کە هەر لە سەرەتاوەش زانراون  ١٨ 

١٩ »لەبەر ئەوە وای بە باش دەزانم قورسا�یی نەخە�نە سەر شانی ئەو ناجولەکانەی 

کە بۆ الی خودا گەڕاونەتەوە، ٢٠ بەڵکو بۆ�ان بنووس�ن، خۆ�ان دووربخەنەوە لە 
گاڵوی بتەکان و لە داوێن��سی و لە گۆشتی ئاژەڵی خنکێنراو و خوێن، ٢١ چونکە 
هەر لە کۆنەوە فێرکردنی موسا لە هەموو شارێک ڕاگە�ەنرابوو و هەموو شەممە�ەک 

لە کەن�شتەکان دەخوێنرا�ەوە.«

بڕیاری کۆبوونەوەی کڵێسا
٢٢ ئ�نجا نێردراوان و پی�ران و هەموو کڵێسا بە باش�ان زانی دوو پی�او لەناو خۆ�اندا 

بە  ناسراو  �ەهوزای  ئەنتاک�ا.  بۆ  ب�اننێرن  بەرناباسدا  و  پۆڵس  لەگەڵ  و  هەڵبژێرن 
دەستی  ٢3 بە  بوون.  باوەڕداران  نێو  پیێشەوای  کە  هەڵبژارد،  س�ال�ان  و  بەرساباس 

:bخۆ�ان ئاوا�ان نووسی

لە نێردراوان و پی�رانەوە، برا�انتان،

بۆ ئەو باوەڕدارانەی جولەکە ن�ن لە ناوچەکانی ئەنتاک�ا و سور�ا و ک�ل�ک�ا:

ساڵو.

٢4 ب�ستمان کە هەندێک کەس بێ ئەوەی ئێمە ڕا�انبس�ێر�ن لەالی ئێمەوە 

زانی  باشمان  بە  ٢5 بۆ�ە  کردوون.  دڵگران�ان  و  بێزار  قسەکان�ان  بە  و  هاتوون 
خۆشەو�ستمان  برا�انی  لەگەڵ  و  هەڵبژێر�ن  پی�اوێک  چەند  ب�روڕاوە  �ەک  بە 
بەرناباس و پۆڵس ب�اننێرن بۆ التان، ٢٦ پی�اوانێک گ�ان لەسەر دەستن لە پیێناوی 
بۆ  نارد  س�المان  و  �ەهوزا  ٢7 جا  شکۆمان.  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ناوی 
و  پی�رۆز  ڕۆحی  ٢٨ چونکە  ڕابگە�ەنن،  پیێ  دەم  بە  شتتان  هەمان  تاکو  التان 
جگە  شانتان،  سەر  نەخە�نە  قورسا�ی�ەک  ه�چ  زانی  باش  بە  وامان  ئێمەش 
لەمانە کە پیێو�ستن: ٢٩ خۆتان دووربخەنەوە لەو قوربان��انەی بۆ بت پیێشکەش 
کراون، هەروەها لە خواردنی ئاژەڵی خنکێنراو و خوێن و لە داوێن��سی. ئەگەر 

خۆتان لەمانە پاراست، شتی چاک دەکەن.

ماڵ ئاوا.

باوەڕداران�ان  کۆمەڵەی  هەموو  هاتن،  ئەنتاک�ا  بۆ  و  بەڕێکران  کە  3٠ ئەمان�ش 

کۆکردەوە و نامەکە�ان پیێشکەش کرد. 3١ کاتێک خوێند�انەوە بەو هاندانەی تێ�دا 

a ١٨ ئامۆس ٩ :١١ -١٢   

b ٢3 بە واتای نامە�ەک�ان نووسی بەواندا نارد�ان.  
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بوو زۆر دڵشاد بوون. 3٢ �ەهودا و س�الش کە خۆ�ان پیێغەمبەر بوون، بە زۆر وشە 
بەسەربرد،  ماوە�ەک�ان  ئەوەی  33 پاش  بەرزکردنەوە.  ورە�ان  و  دا  برا�ان�ان  هانی 
 ⌞ ناردبوو�انن،  ئەوانەی  الی  بۆ  کرانەوە  ڕەوانە  ئاشت��ەوە  بە  برا�انەوە  لەال�ەن 
هەر  بەرناباس�ش  و  35 پۆڵس  بمێنێتەوە.⌞  لەوێ  بوو  باشتر  بەال�ەوە  34 بەاڵم س�ال 

و  مزگێن�دان  لە  بەشدار�ی�ان کرد  د�کەدا  زۆر کەسی  لەگەڵ  و  مانەوە  ئەنتاک�ا  لە 
فێرکردنی پە�امی مەس�حی خاوەن شکۆ.

جیابوونەوەی �ۆڵس و بەرناباس
3٦ پاش چەند ڕۆژێک پۆڵس بە بەرناباسی گوت: »با بگەڕێی�نەوە بۆ هەموو ئەو 

شارانەی کە پە�امی مەس�حی خاوەن شکۆمان تێ�دا ڕاگە�اندووە و سەر لە برا�ان 
بدە�ن و هەواڵ�ان بزان�ن.« 37 بەرناباس�ش پیێشن�اری کرد کە �ۆحەنا لەگەڵ خۆ�اندا 
ب�بەن، ئەوەی بە مەرقۆس ناسراوە. 3٨ بەاڵم پۆڵس پیێیی باش بوو ئەو کەسە لەگەڵ 
خۆ�اندا نەبەن کە لە پامف�ل�ادا لێ�ان ج�ا بووەوە و لەگەڵ�ان بۆ کارەکە نەڕۆ�شت. 
بوونەوە.  �ەکتری ج�ا  لە  لێهات  وای  تاکو  نێوان�ان،  دەمەقاڵە کەوتە  ئەوە  3٩ لەبەر 

ئەوسا بەرناباس مەرقۆسی لەگەڵ خۆی برد و بە دەر�ادا بۆ قوبرس چوو. 4٠ بەاڵم 
پۆڵس س�الی هەڵبژارد و ڕۆ�شتن، دوای ئەوەی لەال�ەن باوەڕدارانەوە بە ن�عمەتی 
مەس�حی خاوەن شکۆ س�ێردران. 4١ ئ�نجا چوونە ناوچەکانی سور�ا و ک�ل�ک�ا و 

کڵێساکان�ان بەهێز دەکرد.

تیمۆساوس لەگەڵ �ۆڵس و سیال

بە ١٦ قوتاب��ەک  لەوێ  ل�سترا،  شاری  پاشان  و  دەربە  شاری  گە�شتە   پۆڵس  ١

باوکی  بەاڵم  بوو،  باوەڕدار  جولەکە�ەکی  دا�کی  هەبوو،  ت�مۆساوس  ناوی 
�ۆنانی بوو. ٢ برا�ان لە ل�سترا و کۆن�ا بە باشە باسی ت�مۆساوس�ان دەکرد. 3 پۆڵس 
حەزی دەکرد ت�مۆساوس �اوەری بێت، جا بردی تاکو خەتەنە بکرێت، لەبەر ئەو 
جولەکانەی لەو ناوچانە بوون، چونکە هەموو دە�انزانی باوکی �ۆنان��ە. 4 ئ�تر پۆڵس 
و هاوڕێکانی لە  شارێکەوە دەچوون بۆ شارێکی د�کە و ئەو فەرمانانەی لەال�ەن 
تاکو  ڕادەگە�اندن  پیێ�ان  درابوو،  لەسەر  بڕ�ار�ان  ئۆرشەل�م  لە  پی�رانەوە  و  نێردراوان 
پە�ڕەوی بکەن. 5 جا کڵێساکان لە باوەڕدا بەهێز دەبوون و ڕۆژ لەدوای ڕۆژ ژمارە�ان 

ز�ادی دەکرد.

بینینی �ۆڵس لە ترۆئاس
تێ�ەڕ�ن،  گەالت�ادا  و  فر�ج�ا  ناوچەکانی  بە  هاوڕێی�ەکانی  و  پۆڵس  ٦ پاشان 

ڕابگە�ەنن.  پە�امی خودا  ئاس�ا  ناوچەی  لە  نەدان  ڕێیی  پی�رۆز  ئەوەی ڕۆحی  لەبەر 
7 کاتێک گە�شتنە نز�ک ناوچەی م�س�ا هەوڵ�ان دا بەرەو ناوچەی ب�س�ن�ا بڕۆن، 

بەاڵم ڕۆحی ع�سا ڕێگای نەدان. ٨ ئەوسا بە م�س�ادا تێ�ەڕ�ن و هاتنە ترۆئاس. ٩ لە 
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ڕاوەستابوو و  پی�اوێکی مەکدۆنی  تێ�دا  ئاشکرا کرا، کە  بۆ  ب�ن�نێکی  پۆڵس  شەودا 
لێیی دەپاڕا�ەوە و دە�گوت: »وەرە بۆ مەکدۆن�ا و �ارمەت�مان بدە.« ١٠ پاش ئەوەی 
ب�ن�نەکەی بۆ ئاشکرا کرا، هەوڵمانداa دەستبەجێ بەڕێ بکەو�ن بۆ مەکدۆن�ا، دڵن�ا 

بوو�ن کە خودا بانگی کردوو�ن تاکو مزگێن��ان بدە�نێ.
١١ جا بە دەر�ادا لە ترۆئاسەوە ڕاست بۆ سامۆسراکی ڕۆ�شت�ن و بۆ ڕۆژی دوا�یی 

و  مەکدۆن�ا�ە  ناوچەی  شاری  گرنگتر�ن  کە  ف�ل��یی  بۆ  ١٢ لەوێشەوە  ن�اپۆل�س.  بۆ 
جێنش�نی ڕۆمان��ەکانە، لەوێ چەند ڕۆژێک ما�نەوە.

١3 لە ڕۆژی شەممەدا چوو�نە دەرەوەی شار بۆ سەر ڕووبار، لەو بڕوا�ەدا بوو�ن 

بۆ نوێژکردن بدۆز�نەوە. دان�شت�ن قسەمان لەگەڵ ئەو ژنانە کرد کە  کە شوێنێک 
بە  بوو  خواپەرست  ژنێکی  دەگرت  گوێیی  کە  لەوان  ١4 �ەک  کۆببوونەوە.  لەوێ 
مەس�حی  بوو.  گرانبەها  کوتاڵی  بازرگانی  و  س�ات�را  شاری  خەڵکی  ل�د�ا،  ناوی 
خاوەن شکۆ دڵی کردەوە تاکو سەرنج بداتە قسەکانی پۆڵس. ١5 کاتێک خۆی و 
خاووخێزانی لە ئاو هەڵکێشران، پاڕا�ەوە و گوتی: »ئەگەر بەڕاستی باوەڕتان وا�ە کە 
من باوەڕم بە مەس�حی خاوەن شکۆ هێناوە، ئەوا وەرنە ماڵەکەم و بمێننەوە.« ئ�تر 

ناچاری کرد�ن.

دەرکردنی ڕۆحی فاڵچیپێپ�ی
ڕۆحی  بوو�ن  کارەکەرێک  تووشی  دەچوو�ن،  نوێژکردن  شوێنی  بۆ  ١٦ کاتێک 

خاوەنەکانی  بۆ  زۆری  قازانجێکی  فاڵچ�ێت��ەکەی  کاری  بە  تێدابوو،  فاڵچ�ێتی 
مرۆڤانە  »ئەم  دەکرد:  هاواری  و  کەوت  ئێمە  و  پۆڵس  ١7 بەدوای  بەدەستدەهێنا. 
ڕۆژ  ١٨ چەند�ن  ڕادەگە�ەنن.«  بۆ  ڕزگار�تان  ڕێگای  هەرەبەرزن،  بەندەی خودای 
»بە  گوت:  ڕۆحەکەی  بە  و  دا�ەوە  ئاوڕی  بوو،  بێزار  پۆڵس  تاکو  دەکرد،  ئەمەی 
ناوی ع�سای مەس�ح فەرمانت پیێدەدەم، لێیی وەرە دەرەوە!« �ەکسەر ڕۆحە پی�سەکە 

لێیی هاتە دەرەوە.

�ۆڵس و سیال لە بەندیخانە
١٩ کاتێک خاوەنەکانی کچە کارەکەرەکە ب�ن��ان سەرچاوەی داهات�ان بڕا، پۆڵس 

پیێش  ٢٠ برد�اننە  دەسەاڵتداران.  بەردەم  بۆ  بازاڕ  ڕا�انکێشانە  گرت،  س�ال�ان  و 
٢١ نەر�تێک  و  دەشێوێنن، جولەکەن  پی�اوانە شارەکەمان  »ئەم  و گوت�ان:  دادوەران 
باڵو دەکەنەوە کە دروست ن��ە ئێمەی ڕۆمانی وەر�بگر�ن �ان کاری پیێ بکە�ن.«

جلەکان�ان  کە  دا  فەرمان�ان  دادوەران  و  هەستان  لێ�ان  پیێکڕا  خەڵکەکە  ٢٢ ئ�تر 

بدڕێنرێن و دارکاری بکرێن. ٢3 جا زۆر دارکار�ی�ان کردن و خست�اننە بەند�خانەوە، 
فەرمان�ان بە چاودێری بەند�خانەکە دا بە توندی پاسەوان�ان بکات. ٢4 ئەو�ش کە 

a ١٠ بەڵگە�ە بۆ ئامادەبوونی لۆقای پز�شک لەگەڵ پۆڵس.  
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ناو  خستە  پیێ�انی  و  بەند�خانەکە  قوواڵ�یی  ناو  فڕێی�دانە  هات،  بۆ  فەرمانەی  ئەم 
کۆتەوە.

خودا  بۆ  ڕۆح��ان  گۆرانی  و  دەکرد  نوێژ�ان  س�ال  و  پۆڵس  شەودا  ن�وەی  ٢5 لە 

بەهێز  بوومەلەرزە�ەکی  ٢٦ لەناکاو  لێبوو.  گوێی�ان  د�کەش  بەندکراوانی  دەگوت، 
کرانەوە  دەرگاکان  هەموو  دەستبەجێ  هەژاند،  بەند�خانەکەی  بناغەی  ڕوو�دا، 
دەرگاکانی  ب�نی  و  بووەوە  خەبەری  چاودێرەکە  ٢7 کە  بووەوە.  هەمووان  کۆتی  و 
وا�زانی  بکوژێت،  خۆی  بەتەمابوو  هەڵکێشا  شمشێری  کراونەتەوە،  بەند�خانە 
مەکە،  خۆت  لە  »ه�چ  کرد:  هاواری  پۆڵس  ٢٨ بەاڵم  ڕا�انکردووە.  بەندکراوان 

هەموومان لێرە�ن!«
و  پۆڵس  لەبەردەم  دەلەرزی،  و  ژوورەوە  کرد، چووە  ڕووناکی  داوای  ٢٩ ئەو�ش 

پیێو�ستە چی  »گەورەکانم،  گوتی:  و  دەرەوە  بردن��ە  3٠ ئەوسا  دادا.  س�ال چۆکی 
بکەم تاکو ڕزگارم بێت؟«

3١ گوت�ان: »باوەڕ بە ع�سای خاوەن شکۆ بهێنە، خۆت و خێزانەکەت ڕزگارتان 

دەبێت.« 3٢ جا پە�امی مەس�حی خاوەن شکۆ�ان بۆ خۆی و هەموو ئەوانەی لە 
ماڵەکە�دا بوون ڕاگە�اند. 33 ئ�تر چاودێرەکە لەو کاتەی شەودا بردنی و بر�نەکانی 
هەڵکێشران.  ئاو  لە  خاووخێزانەکەی  و  خۆی  دەستبەجێ  پاشان  و  کردن  ساڕێژ 
34 ئ�نجا بردن��ە ماڵەوە و خواردنی بۆ دانان، خۆی و خاووخێزانەکەی زۆر دڵشاد 

بوون، کە باوەڕ�ان بە خودا هێنابوو.
»پی�اوەکان  گوت�ان:  و  نارد  سەربازێک�ان  چەند  فەرمانڕەواکان  ڕۆژبووەوە  35 کە 

»فەرمانڕەوا�ان  پۆڵس:  دا�ە  هەواڵەی  ئەم  بەند�خانە  3٦ چاودێری  بکەن.«  ئازاد 
ناردوو�انە کە ئازاد بکرێن، بۆ�ە ئێستا وەرنە دەرەوە و بڕۆن بە سەالمەت.«

دارکار�ی�ان  ئاشکرا  بە  و  کردن  دادگا�یی  بێ  »بە  گوتن:  پیێیی  پۆڵس  37 بەاڵم 

ئا�ا ئێستا بە نهێنی  کرد�ن و فڕێی�ان دا�نە بەند�خانە، ئێمەش هاواڵتی ڕۆمان�ن، 
دەرماندەکەن؟ نەخێر! بەڵکو با خۆ�ان بێن دەرمانبهێنن.«

زان��ان  ئەوان�ش کاتێک  ڕاگە�اند،  فەرمانڕەوا�ان  بە  قسانە�ان  ئەم  3٨ پۆل�سەکان 

پۆڵس و س�ال هاواڵتی ڕۆمان�ن ترسان. 3٩ ئ�تر هاتن و لێ�ان پاڕانەوە، برد�اننە دەرەوە 
و داوا�ان لێکردن شارەکە بەجێبهێڵن. 4٠ کاتێک پۆڵس و س�ال لە بەند�خانە هاتنە 
دەرەوە، چوون بۆ ماڵی ل�د�ا، لەوێ لەگەڵ خوشک و برا�انی باوەڕدار کۆبوونەوە و 

هان�ان دان، پاشان ڕۆ�شتن.

�ۆڵس و سیال لە سالۆنیکی

 پاش ئەوەی پۆڵس و هاوڕێکانی بە شاری ئەمف��ۆل�س و ئەپۆلۆن�ادا تێ�ەڕ�ن، ١7 ١

گە�شتنە سالۆن�کی کە کەن�شتی جولەکەی لێبوو. ٢ پۆڵس وەک کردبوو�ە 
پی�رۆزەکان  نووسراوە  بە  �ەک  لەسەر  شەممە  ڕۆژی  سێ  ال�ان،  چووە  پی�شە 
گفتوگۆی لەگەڵ دەکردن، 3 ڕوونی دەکردەوە و دەر�دەخست کە دەبووا�ە مەس�ح 
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ئازار بچێژێت و لەنێو مردووان هەستێتەوە. پیێیی گوتن: »ئەم ع�سا�ەی من پیێتانی 
ڕادەگە�ەنم، مەس�حەکە�ە.« 4 هەندێک�ان قا�ل بوون و چوونە پاڵ پۆڵس و س�ال، 
هەروەها زۆر لە �ۆنانی خواپەرست و لە ژنە خانەدانەکان�ش کە ژمارە�ان کەم نەبوو.

5 بەاڵم هەندێک لە جولەکەکانی د�کە ئ�رە�ی�ان پیێ هات، چەند پی�اوخراپیێکی 

نا�ەوە. چوونە سەر ماڵی  ئاژاوە�ان لە شاردا  بازاڕ�ان هێنا و خەڵک�ان کۆکردەوە و 
�اسون و داوا�ان کرد پۆڵس و س�ال بهێنرێنە الی خەڵک. ٦ کاتێک نە�اندۆز�نەوە، 
�اسون و هەندێک برا�ان�ان بۆ الی فەرمانڕەوا�انی شار ڕاکێشا، هاوار�ان دەکرد: 
»ئەمانە کە ج�هان�ان هەڵگێڕاوەتەوە، بۆ ئێرەش هاتوون، 7 �اسون م�وانداری کردوون. 
هەموو�ان لە دژی فەرمانەکانی قە�سەر کار دەکەن، دەڵێن پاشا�ەکی د�کە هە�ە، 
ناوی ع�سا�ە.« ٨ بەم قسانە خەڵکەکە و فەرمانڕەوا�انی شار�ان وروژاند. ٩ ئەوان�ش 

دەستەبەرنامە�انa بۆ �اسون و ئەوانەی د�کە کرد و ئازاد�ان کردن.

لە شاری بیریە
چوونە  گە�شتن  کە  ب�ر�ە،  ناردە  س�ال�ان  و  پۆڵس  برا�ان  داهات  شەو  ١٠ کە 

کەن�شتی جولەکە. ١١ خەڵکی ب�ر�ە لە سالۆن�ک��ەکان تێگە�شتووتر بوون، چونکە 
قسەکانی  ڕاست�یی  لە  دڵن�ابوون  بۆ  و  وەرگرت  پە�امەکە�ان  پەرۆش��ەوە  بەوپەڕی 
پۆڵس، ڕۆژانە لە نووسراوە پی�رۆزەکان ورد دەبوونەوە. ١٢ ئ�تر زۆر�ان باوەڕ�ان هێنا، 
پی�اوانی  لە  زۆر�ش  ژمارە�ەکی  و  �ۆنان��ەکان  خانەدانە  ژنە  لە  ژمارە�ەک  هەروەها 

�ۆنانی.
پە�امی خودای  ب�ر�ەش  لە  پۆڵس  زان��ان  ١3 بەاڵم کاتێک جولەکەی سالۆن�کی 

١4 دەستبەجێ  ب�انوروژێنن.  و  بدەن  جۆش  خەڵک  لەوێش  هاتن  ڕاگە�اندووە، 
ت�مۆساوس لەوێ مانەوە.  نارد، بەاڵم س�ال و  بەرەو کەناری دەر�ا  پۆڵس�ان  برا�ان 
ئ�نجا گەڕانەوە پاش ئەوەی  �اوەری پۆڵس بوون ئەو�ان هێنا�ە ئەس�نا،  ١5 ئەوانەی 

پۆڵس ڕا�س�اردن بە زووتر�ن کات س�ال و ت�مۆساوس بێن بۆ الی.

�ۆڵس لە ئەسینا
١٦ کاتێک پۆڵس لە ئەس�نا چاوەڕێیی دەکردن، زۆر پەست و بێزار بوو کە ب�نی 

لەگەڵ جولەکە و خواپەرستان  لە کەن�شت گفتوگۆی  ١7 بۆ�ە  لە بت.  پڕە  شارەکە 
دەکرد، لە بازاڕ�ش لەگەڵ ئەوانەی ڕۆژانە تووش�ان دەبوو. ١٨ کۆمەڵێک فە�لەسوفی 
ئەپی�کوریb و ستۆ�کیc گفتوگۆ�ان لەگەڵی دەکرد. هەندێک�ان دە�انگوت: »ئەم 
چەنەبازە دە�ەوێت چی بڵێت؟« هەندێکی د�کەش�ان دە�انگوت: »د�ارە بانگەواز 
ز�ندووبوونەوەی  و  ع�سا  باسی  چونکە  دەکات،«  نامۆ  خوداوەندێکی  چەند  بۆ 

a ٩ دەستەبەرنامە: بڕێک پارە�ە کە وەک بارمتە وەردەگ�رێت لەگەڵ بەڵێننامە�ەکی ڕەسم�دا، کە لە کاتی بوونی هەر کێشە�ەکدا دەستدەگ�ردرێت بەسەر پارەکەدا.  

b ١٨ ڕێبازێکی فەلسەفەی �ۆنان��ە؛ بەرزتر�ن بنەمای شاد�ی�ە، لەو سەردەمەدا زۆر گرنگ��ان بە ئارەزووی جەستە دەدا.  

c ١٨ ڕێبازێکی فەلسەفەی �ۆنان��ە؛ کە دەڵێ پیێو�ستە مرۆڤ لەگەڵ سروشتدا بگونجێت و بەسەر خۆ�دا زاڵ بێت.  
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فێرکردنە  ئەم  بزان�ن  »دەتوان�ن  گوت�ان:  و   aئار�ۆپاگۆس برد�انە  ١٩ ئ�نجا  دەکرد. 
نوێی�ە چ��ە باسی دەکە�ت؟ ٢٠ چونکە شتی سە�رت لێ دەب�ست�ن و دەمانەوێت 
واتاکەی بزان�ن.« ٢١ لەبەر ئەوەی هەموو ئەس�نا�ی�ەکان و ئەو بێگانانەی تێدا دەژ�ان 
دەرفەت�ان بە ه�چ شتێک نەدەدا جگە لە باسکردن و گوێگرتن لە ب�روڕا نوێی�ەکان.

وتارێک لە ئاریۆ�اگۆس
ئار�ۆپاگۆسدا وەستا و گوتی: »پی�اوانی ئەس�نا، دەب�نم لە  ٢٢ پۆڵس لەناوەڕاستی 

هەموو ال�ەکەوە زۆر د�ندارن. ٢3 کاتێک دەگەڕام و سە�ری پەرستراوەکانتانم دەکرد، 
قوربانگا�ەکم ب�نی لەسەری نووسرا بوو:

”بۆ خودای نەناسراو.“ 

جا ئەوەتان بۆ ڕادەگە�ەنم کە دە�ی�ەرستن و نا�ناسن.
٢4 »ئەو خودا�ەی کە ج�هان و هەموو شتەکانی ناوی دروستکردووە، پەروەردگاری 

ئاسمان و زەو�ی�ە و لە پەرستگای دەستکرد ن�شتەجێ نابێت. ٢5 بە دەستی مرۆڤ 
خزمەت ناکرێت وەک ئەوەی پیێو�ستی بە شتێک بێت، چونکە ئەو خۆی ژ�ان و 
هەناسە و هەموو شتێک بە هەمووان دەبەخشێت. ٢٦ هەموو نەتەوەکانی لە �ەک 
تاکو لەسەر هەموو ڕووی زەوی ن�شتەجێ بن، کات و  کەسەوە دروستکردووە، 
لە خودا  ٢7 تاکو ڕوو  ئەوانی داناوە و د�اری کردووە،  سنوورەکانی ن�شتەجێبوونی 
ن��ە.  دوور  �ەکێکمان  هەر  لە  هەرچەندە  ب�دۆزنەوە،  و  ب�گەنێ  بەڵکو  بکەن، 
شاع�رانتان  هەندێک  وەک   b“،هە�ن و  دەجوڵێ�ن  و  دەژ�ن  ئەودا  لە  ٢٨ ”چونکە 

c“.گوت�ان: ”ئێمەش نەوەی ئەو�ن
وەکو  خودا  کە  ب�رنەکە�نەوە  وا  پیێو�ستە  خودا�ن،  نەوەی  کە  ئەوەی  ٢٩ »لەبەر 

پە�کەری زێڕ �ان ز�و �ان بەرد�نە، کە داهێنان و ب�ری مرۆڤ شێوەی کێشاوە. 3٠ لە 
سەردەمانی نەزان�دا خودا چاوپۆشی کردووە، بەاڵم ئێستا فەرمان دەدات بە هەموو 
کەسێک لە هەموو شوێنێک کە تۆبە بکەن، 3١ چونکە ڕۆژێکی د�اری کردووە کە 
تێ�دا لە ڕێگەی ئەو پی�اوەی کە دەستن�شانی کردووە، بە دادپەروەری ج�هان حوکم 

بدات. بەڵگەشی بە هەمووان داوە کە لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە.«
پیێکرد،  گاڵتە�ان  هەندێک�ان  بوو،  مردووان  هەستانەوەی  لە  گوێی�ان  3٢ کاتێک 

لێ  گوێت  بارە�ەوە  لەم  د�کە  »جارێکی  گوت�ان:  د�کە�ان  هەندێکی  بەاڵم 
34 بەاڵم هەندێک کەس ال�ەنگری  بەجێهێشت،  ئەوێیی  پۆڵس  33 ئ�تر  دەگر�ن.« 
پۆڵس�ان کرد و باوەڕ�ان هێنا، لەوانە: د�ون�س�ۆسی ئەندامی ئار�ۆپاگۆس، هەروەها 

ژنێک بە ناوی دامار�س و چەند کەسێکی د�کەش لەگەڵ�ان.

a ١٩ شوێنی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی شاری ئەس�نا بوو.  

b ٢٨ لە ش�عری )ئەپی�مەن�د�س(ی شاع�رەوە وەرگ�راوە، کە خەڵکی کر�تە و لە ساڵی ٦٠٠ پ. ز. ژ�اوە.  

c ٢٨ لە ش�عری )ئارەتۆس(ی شاع�ر وەرگ�راوە خەڵکی ک�ل�ک�ا�ە لە 3١5 –٢4٠ پ. ز. ژ�اوە.  
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�ۆڵس لە کۆرنسۆس

٢ لەوێ ١٨ کۆرنسۆس.  هاتە  و  بەجێهێشت  ئەس�نای  پۆڵس  ئەمە   لەدوای  ١

لەگەڵ  تازە  بوو،   aپۆنتۆس ئەک�ال، خەڵکی  ناوی  بە  دۆز�ی�ەوە  جولەکە�ەکی 
هەموو  دابوو  فەرمانی   bکلود�ۆس چونکە  هاتبوون،  ئ�تال�اوە  لە  ژنی  پر�سک�الی 
جولەکە ڕۆما بەجێبهێڵن. پۆڵس ئ�تر چووە ال�ان 3 و بەهۆی هاوپی�شە�ی�ان لەال�ان 
هەموو  4 پۆڵس  بوو.  دروستکردن  چادر  پی�شە�ان  چونکە  دەکرد،  ئ�شی  و  ما�ەوە 
شەممە�ەک لە کەن�شت گفتوگۆی دەکرد و هەوڵی دەدا قەناعەت بە جولەکە و 

�ۆنان��ەکان بهێنێت.
5 کاتێک س�ال و ت�مۆساوس لە مەکدۆن�اوە هاتن، پۆڵس خۆی بۆ خزمەتی پە�امی 

مەس�حەکە�ە.  دەدا کە ع�سا  لەنێو جولەکەکاندا شا�ەتی  و  تەرخان کرد  مەس�ح 
٦ بەاڵم کاتێک دژا�ەت��ان کرد و جنێو�ان پیێدا، کراسەکەی تەکاند و پیێیی گوتن: 

»خوێنی خۆتان لەسەر خۆتان! من بێتاوانم. لە ئێستاوە دەچمە الی ناجولەکەکان.«
بە  خواپەرست  پی�اوێکی  ماڵی  چووە  و  بەجێهێشت  کەن�شتەکەی  پۆڵس  7 ئ�تر 

٨ کر�س�ۆسی  بوو.  کەن�شتەوە  لەتەن�شت  ماڵەکەی  کە  �وستۆس،  ت�ت�ۆس  ناوی 
پیێشەوای کەن�شتەکە خۆی و خاووخێزانی باوەڕ�ان بە ع�سای خاوەن شکۆ هێنا. 
هەروەها زۆر لە خەڵکی کۆرنسۆس کە گوێی�ان لە پۆڵس بوو باوەڕ�ان هێنا و لە ئاو 

هەڵکێشران.

قسە بکە و بێدەنگ مەبە
»مەترسە،  فەرموو:  پۆڵسی  بە  ب�ن�نێکدا  لە  شکۆ  خاوەن  مەس�حی  ٩ شەوێک 

بەڵکو قسە بکە و بێدەنگ مەبە، ١٠ چونکە من لەگەڵتدام، کەس هێرش ناکاتە 
سەرت بۆ ئەوەی ئازارت بدات، چونکە خەڵکێکی زۆرم هە�ە لەم شارە.« ١١ ئ�تر 

پۆڵس ساڵێک و شەش مانگ لەگەڵ�ان ما�ەوە و پە�امی خودای فێر دەکردن.
١٢ لەو سەردەمەی گال�ۆنc فەرمانڕەوای ئەخا�اd بوو، جولەکە هەموو�ان پیێکەوە 

هێرش�ان کردە سەر پۆڵس و برد�ان بۆ دادگا، ١3 گوت�ان: »ئەم پی�اوە قەناعەتی بە 
خەڵک دەهێنا کە بە پیێچەوانەی تەورات خودا ب�ەرستن.«

گوت:  جولەکەکانی  بە  گال�ۆن  بکاتەوە،  دەمی  بوو  خەر�ک  پۆڵس  ١4 کە 

»جولەکەکان، ئەگەر بابەتەکە ناڕەوا�یی �ان تاوانێکی خراپ بووا�ە، وەک هۆ�ەک 
گوێم لە سکااڵتان دەگرت. ١5 بەاڵم ئەگەر بابەتەکە لەسەر وشە و ناو و تەوراتتانە، 
دادگا  لە  ١٦ ئ�تر  دادوەر.«  ببمە  بابەتانەدا  لەم  نامەوێت  بکەن.  تەماشای  خۆتان 

a ٢ شوێنێکە دەکەوێتە کەناری دەر�ای ڕەش، لە باکووری تورک�ای ئێستا. بڕوانە کردار ٢ :٩   

b ٢ ئ�م�ڕاتۆری ڕۆمانی لە سااڵنی 4١ –55 ز.  

c ١٢ فەرمانڕەوای ئەخا�ا لە سااڵنی 5١ –5٢ ز، بە دادپەروەری بەناوبانگە.  

d ١٢ باشووری �ۆنان  
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و  گرت  کەن�شت�ان  پیێشەوای  سۆستان�سی  خەڵک  هەموو  ١7 ئ�تر  دەر�کردن. 
لەبەردەم دادگا لێ�اندا، گال�ۆن�ش گوێیی بەمە نەدا.

گەڕانەوەی �ۆڵس بۆ ئەن�اکیا
١٨ پۆڵس ڕۆژانێکی زۆر ما�ەوە، ئ�نجا ماڵئاوا�یی لە برا�ان کرد و لەگەڵ پر�سک�ال 

و ئەک�ال بە دەر�ادا بەرەو سور�ا ڕۆ�شت. پاشان لە کەنخر�ا سەری تاشی، چونکە 
ئەک�الی  و  پر�سک�ال  پۆڵس  ئەفەسۆس،  گە�شتنە  ١٩ کاتێک  بوو.  لەسەر  نەزری 
لەوێ بەجێهێشت و خۆی چووە کەن�شت و لەگەڵ جولەکەکان دەستی بە گفتوگۆ 
کرد. ٢٠ ئەوان�ش داوا�ان لێکرد ماوە�ەکی ز�اتر ال�ان بمێنێتەوە، بەاڵم ڕازی نەبوو. 
التان.«  بۆ  دەگەڕێمەوە  بکات  حەز  »خودا  گوتی:  و  لێکردن  ماڵئاوا�یی  ٢١ ئ�تر 

ئ�نجا لە ئەفەسۆسەوە بە دەر�ادا ڕۆ�شت. ٢٢ لە بەندەری قە�سەر�ی�ە دابەزی، بەرەو 
ئۆرشەل�م سەرکەوت و ساڵوی لە کڵێسا کرد، ئ�نجا بەرەو خوار چوو بۆ ئەنتاک�ا.

٢3 پۆڵس ماوە�ەک لە ئەنتاک�ا ما�ەوە و پاشان ڕۆ�شت و لە ناوچەکانی گەالت�ا و 

فر�ج�ا شوێن بە شوێن دەگەڕا، ورەی هەموو قوتاب��ەکانی بەرز دەکردەوە.
ئەفەسۆس،  بۆ  هات  ئەپۆلۆس  ناوی  بە  ئەسکەندەر�ە  خەڵکی  ٢4 جولەکە�ەکی 

پی�رۆزەکان شارەزا بوو. ٢5 فێری ڕێگای مەس�حی خاوەن  زمان پاراو و لە نووسراوە 
ع�سا  پە�امی  فێری  خەڵکی  دروستی  بە  و  دەدوا  دڵگەرمی  بە  کرابوو،  شکۆ 
دەکرد، هەرچەندە تەنها لەئاوهەڵکێشانەکەی �ەح�ای دەزانی. ٢٦ بە چاونەترس��ەوە 
دەستی کرد بە قسەکردن لە کەن�شت. کە پر�سک�ال و ئەک�ال گوێی�ان لێیی بوو، 

بانگهێشتی ماڵی خۆ�ان کرد و دروستتر ڕێگای خودا�ان بۆ ڕوونکردەوە.
٢7 کاتێک ئەپۆلۆس حەزی کرد بچێت بۆ ناوچەی ئەخا�ا، برا�ان هان�ان دا و بۆ 

قوتاب��ەکان�ان نووسی پیێشواز�یی لێ بکەن. کاتێک هاتە ئەوێ، �ارمەت��ەکی زۆری 
ئەوانەی دا کە بەهۆی ن�عمەتی خوداوە باوەڕ�ان هێنابوو، ٢٨ چونکە بە هێزەوە و بە 
گفتوگۆی ئاشکرا جولەکە بەرهەڵستکارەکانی بێدەنگ دەکرد، لە ڕێگەی نووسراوە 

پی�رۆزەکانەوە دە�سەلماند کە ع�سا مەس�حەکە�ە.

�ۆڵس لە ئەفەسۆس

 لە کاتێکدا کە ئەپۆلۆس لە کۆرنسۆس بوو، پۆڵس بە ڕێگاکانی ناوەوە تێ�ەڕی ١٩ ١

و هاتە ئەفەسۆس. لەوێ چاوی بە هەندێک قوتابی کەوت، ٢ لێیی پرس�ن: 
»کاتێک باوەڕتان هێنا، ڕۆحی پی�رۆزتان وەرگرت؟«

کەچی وەاڵم�ان دا�ەوە: »نەخێر! تەنانەت نەمانب�ستووە کە ڕۆحی پی�رۆز هە�ە!«
3 گوتی: »کەواتە چ جۆرە لە ئاو هەڵکێشانێکتان وەرگرتووە؟«

گوت�ان: »لەئاوهەڵکێشانەکەی �ەح�ا.«
بوو،  تۆبەکردن  لەئاوهەڵکێشانی  �ەح�ا  »لەئاوهەڵکێشانەکەی  گوتی:  4 پۆڵس 

5 کاتێک  بە ع�سا.«  واتە  لەدوای دێت،  بەوەی  بهێنن  باوەڕ  بە خەڵکی دەگوت 
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پۆڵس  ٦ جا  هەڵکێشران.  ئاو  لە  ع�سای خاوەن شکۆوە  ناوی  بە  ب�ست  ئەمە�ان 
دەستی لەسەر دانان، ڕۆحی پی�رۆز هاتە سەر�ان، بە زمانی ڕۆحی دوان و پیێشب�ن��ان 

کرد. 7 بە هەموو�ان نز�کەی دوازدە پی�او دەبوون.
٨ ئ�نجا پۆڵس چووە کەن�شت و بۆ ز�اتر لە سێ مانگ ئازا�انە دەدوا، گفتوگۆی 

دەهێنا.  خەڵک  بە  قەناعەتی  خودا  شانش�نی  کاروباری  بە  سەبارەت  و  دەکرد 
٩ بەاڵم هەندێک کەللەڕەق��ان کرد و باوەڕ�ان نەهێنا، لەبەردەم خەڵکەکە جنێو�ان 

بە ڕێگاکەa دا. جا پۆڵس لێ�ان کشا�ەوە و قوتاب��ەکانی برد، ڕۆژانە لە قوتابخانەی 
بوو، هەتا  بەردەوام  ئەمە  لەسەر  ١٠ بۆ ماوەی دوو ساڵ  ت�رانۆس گفتوگۆی دەکرد. 
پە�امی  �ۆنانی،  و  جولەکە  دان�شتبوون،  ئاس�ادا  لە  ئەوانەی  هەموو  لێهات  وای 

مەس�حی خاوەن شکۆ�ان ب�ست.
١١ خوداش پەرجووی سەرسوڕهێنەری بە دەستی پۆڵس ئەنجام دەدا، ١٢ تەنانەت 

ئەو دەستەسڕ و بەروانکانەش کە بەر لەشی پۆڵس کەوتبوون، دەهێنران و دەخرانە 
سەر نەخۆش و نەخۆش��ەکە�ان نەدەما و ڕۆحە پی�سەکان لە لەش�ان دەردەچوون.

کوڕانی سکاوا
١3 هەندێک لەو جولەکە گەڕۆکانەی ڕۆحی پی�س�ان دەردەکرد، هەوڵ�ان دا ناوی 

ع�سای خاوەن شکۆ بۆ ئەوانە بەکاربهێنن کە ڕۆحی پی�س�ان تێدا�ە، دە�انگوت: 
پیێ دەکەم، دەربچ�ت.«  فەرمانت  ڕا�دەگەێنێت،  پۆڵس  ئەوەی  ناوی ع�سا،  »بە 
ئەم کارە�ان دەکرد.  بوو، حەوت کوڕی  بااڵی جولەکە  ١4 سکاوا کە کاه�نێکی 

١5 ڕۆحە پی�سەکەش وەاڵمی دانەوە: »ع�سا دەناسم و دەربارەی پۆڵس�ش دەزانم، 

بەاڵم ئێوە کێن؟« ١٦ ئ�نجا ئەو پی�اوەی کە ڕۆحە پی�سەکەی تێدابوو پەالماری دان 
لەو  بر�ندار�ی�ەوە  و  ڕووتی  بە  لێ�دان کە  بە جۆرێک  زاڵبوو،  بەسەر هەموو�اندا  و 

ماڵەی کە لێیی بوون ڕا�انکرد.
زانی،  بەمە�ان  دەژ�ان  ئەفەسۆس  لە  کە  �ۆنان��انەی  و  جولەکە  ئەو  ١7 کاتێک 

زۆر  ١٨ هەروەها  بەرزبووەوە.  شکۆ  خاوەن  ع�سای  ناوی  و  دا�گرتن  ترس  هەموو 
دەنا.  کردەوەکان�اندا  بە  دان�ان  ئاشکرا  بە  و  دەهاتن  هێنا،  باوەڕ�ان  لەوانەی 
١٩ ژمارە�ەک لەوانەی خەر�کی جادووگەر�یێتی بوون، پەڕتووکەکان�ان کۆدەکردەوە و 

لەبەردەم هەموواندا دە�انسووتاندن. نرخەکان�ان هەژمارد کرد، ب�ن��ان پەنجا هەزار 
پارچە ز�وەb. ٢٠ بەم شێوە�ە پە�امی مەس�حی خاوەن شکۆ بە تواناوە گەشەی دەکرد 

و بەهێز دەبوو.

شڵەژانێکی ترسناک لە ئەفەسۆس
بڕ�اری دا بە مەکدۆن�ا و ئەخا�ادا  ٢١ لەدوای ئەوەی ئەم شتانە ڕوو�اندا، پۆڵس 

a ٩ ڕێگای پاشا�ەتی ع�سا، بڕوانە کردار ٢4 :١4  .  

b ١٩ هەر پارچە ز�وێک نز�کەی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  
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ڕۆماش  دەبێت  دەبم،  لەوێ  ئەوەی  »پاش  گوتی:  ئۆرشەل�م،  بچێتە  و  تێب�ەڕێت 
و  ت�مۆساوس   بۆ مەکدۆن�ا کە  نارد  �ار�دەدەرەکانی  لە  پۆڵس دووان  ٢٢ جا  بب�نم.« 

ئەراستۆس بوون، خۆشی ماوە�ەک لە  هەرێمی ئاس�ا ما�ەوە.
٢3 لەو کاتەدا لەبەر ڕێگاکەa ئاژاوە�ەکی گەورە سەر�هەڵدا. ٢4 لەوێ ز�وگەرێک بە 

ناوی د�م�تر�ۆس هەبوو کە پەرستگای بچووکی ز�و�نی ئەرتەم�سی دروستدەکرد و 
قازانجێکی باشی هەبوو بۆ پی�شەوەران. ٢5 ئ�تر کرێکارەکانی خۆی و هاوپی�شەکانی 
باشمان  داهاتێکی  پی�شە�ەوە  لەم  دەزانن  و گوتی: »کوڕ�نە، هەروەک  کۆکردەوە 
لە  بگرە  ئەفەسۆس،  لە  تەنها  نەک  کە  ب�ستووتانە  و  ٢٦ ب�ن�وتانە  دەستدەکەوێت، 
ال�داون،  لەڕێ  و  هێناوە  زۆر  خەڵکێکی  بە  قەناعەتی  پۆڵسە  ئەم  ئاس�ا،  هەموو 
دەکەوێتە  ئ�شەکەمان  تەنها  ٢7 نەک  ن�ن.  خودا  دەستکردن  ئەوانەی  دەڵێت 
بەها�ەکی  ه�چ  گەورەش  خواژنی  ئەرتەم�سی  پەرستگاکەی  بەڵکو  مەترس��ەوە 
لەدەست  پا�ەبەرز�ی�ەکەی  دە�ی�ەرستن  ج�هان  و  ئاس�ا  هەموو  ئەوەی  نامێنێت، 

دەدات.«
ئەرتەم�سی  بەرزە  بوون و هاوار�ان دەکرد: »پا�ە  تووڕە  لێبوو  ٢٨ کاتێک گوێی�ان 

و  گا�ۆس  خەڵکەکە  گرتەوە،  شارەکەی  هەموو  شڵەژانە  ٢٩ ئەم  ئەفەسۆس��ەکان!« 
ئەر�ستارخۆسی مەکدۆن��ان ڕاکێشا�ە ناو گۆڕەپانی شانۆی شار، کە هاوڕێیی پۆڵس 
قوتاب��ەکان  بەاڵم  خەڵکەکە،  ناو  بچێتە  و�ستی  3٠ پۆڵس  گەشتەکە�دا.  لە  بوون 
نە�انهێشت. 3١ هەروەها هەندێک گەورە پی�اوی ئاس�ا کە دۆستی بوون، پە�ام�ان 

بۆ نارد و لێیی پاڕانەوە کە نەچێتە شانۆکە.
چونکە  د�کە،  شتێکی  هەندێک  و  دەکرد  شتێک�ان  هاواری  هەندێک  3٢ ئ�تر 

کۆڕەکەb شێوا بوو، زۆربەش�ان نە�اندەزانی بۆچی کۆبوونەتەوە. 33 ئ�نجا جولەکەکان 
بۆ پیێشەوە پاڵ�ان بە ئەسکەندەرەوە دەنا، هەندێک لەو خەڵکە هۆکاری ئەو ئاژاوە�ان 
لەبەردەم خەڵکەکە  دە�و�ست  و  بەرزکردەوە  دەستی  ئەو�ش  دەگەڕاندەوە.  ئەو  بۆ 
کاتژمێر  دوو  نز�کەی  جولەکە�ە،  زان��ان  کە  34 بەاڵم  بکات.  خۆی  لە  بەرگری 

هەموو�ان بە�ەکەوە هاوار�ان دەکرد: »پا�ە بەرزە ئەرتەم�سی ئەفەسۆس��ەکان!«
»پی�اوانی  گوتی:  و  کردەوە  هێمن  خەڵکەکەی  شارەکە  فەرمانڕەوای  35 ئ�نجا 

پەرستگای  پاسەوانی  ئەفەسۆس��ەکان  شاری  کە  نەزانێت  هە�ە  کێ  ئەفەسۆس، 
3٦ بۆ�ە کە  ئاسمانەوە کەوتە خوارەوە؟  لە  پە�کەرە�ە کە  ئەو  و  ئەرتەم�سی گەورە 
بە سەرەڕۆ�یی  و ه�چ شتێک  بنەوە  هێمن  پیێو�ستە  ناکرێت،  لێ  نکۆڵ��ان  ئەمانە 
کفر�ان  نە  بڕ�وە  پەرستگا�ان  نە  کە  هێناوە،  پی�اوەتان  دوو  ئەم  37 ئێوە  نەکەن. 
سەبارەت بە خواژنەکەمان کردووە. 3٨ بەاڵم ئەگەر د�م�تر�ۆس و ئەو پی�شەوەرانەی 
کە لەگەڵ ئەون سکااڵ�ان لە کەسێک هە�ە، ئەوا دادگاکان کراونەتەوە و دادوەر 
هە�ە، با سکااڵ لە �ەکتری بکەن. 3٩ ئەگەر داوای شتێکی د�کەش دەکەن، ئەوا 

a ٢3 ڕێگای پاشا�ەتی ع�سا، بڕوانە کردار ٢4 :١4  .  

b 3٢ �ۆنانی: ئێکلێسیا : کڵێسا.  
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لە کۆڕی �اسا�ی�دا سە�ر دەکرێت. 4٠ لە ڕاست�دا لە مەترس�دا�ن بەوەی کە تاوانبار 
بکرێن بە ئاژاوەنانەوە، لەبەر ئەوەی ئەمڕۆ، ه�چ پاساوێکمان ن��ە بۆ پاکانەی ئەم 

کۆبوونەوە�ە.« 4١ کە ئەم شتانەی گوت، کۆمەڵەکەیa باڵوە پیێکرد.

�ۆڵس لە مەکدۆنیا و یۆنان

بەرزکردنەوە، ٢٠ ورەی  و  بانگکرد  قوتاب��ەکانی  پۆڵس  ئاژاوەکە،  نەمانی   دوای  ١

ناوچانەدا  بەو  ٢ کاتێک  بەڕێکەوت.  مەکدۆن�ا  بەرەو  و  لێکردن  ماڵئاوا�یی 
تێ�ەڕی، بە زۆر وشە ورەی باوەڕدارانی بەرز کردەوە. لە کۆتا�ی�دا گە�شتە �ۆنان 3 و 
سێ مانگی لەوێ بەسەربرد. کاتێک بەتەمابوو بە دەر�ادا بچێتە سور�ا، جولەکە 
کەسانەی  4 ئەم  بگەڕێتەوە.  مەکدۆن�ادا  بە  دا  بڕ�اری  بۆ�ە  گێڕا،  بۆی  پی�الن�ان 
لەگەڵ بوو: لە ب�ر�ە سوپاترۆسی کوڕی پی�ڕۆس، لە سالۆن�ک��ان ئەر�ستارخۆس و 
سەکوندۆس، گا�ۆس لە دەربە و ت�مۆساوس، لە ئاس�اش ت�خ�کۆس و تروف�مۆس. 
دوای  ئێمە  ٦ بەاڵم  دەکرد�ن.  چاوەڕێی�ان  ترۆئاس  لە  و  کەوتن  پیێشمان  5 ئەمانە 

جەژنی فەت�رە، سواری کەشتی بوو�ن و ف�ل���مان بەجێهێشت، پاش گەشتی پیێنج 
ڕۆژ گە�شت�نە بەندەری ترۆئاس، لەوێ بەوانەی د�کە شاد بوو�نەوە و حەوت ڕۆژ 

لەوێ ما�نەوە.

�ۆڵس لە ترۆئاس
لەگەڵ  گفتوگۆی  پۆڵس  کۆبوو�نەوە.  نانلەتکردن  بۆ  هەفتەدا  ڕۆژی  �ەکەم  7 لە 

خەڵک دەکرد، چونکە بەتەمابوو ڕۆژی دواتر بڕوات، بۆ�ە هەتا ن�وە شەو قسەی بۆ 
کردن. ٨ ئەو ژوورەی سەرەوە کە لێیی کۆببوو�نەوە چرای زۆری لێبوو. ٩ گەنجێک 
ناوی �وت�خۆس بوو لەناو پەنجەرەدا دان�شتبوو، خەوەکوتکێ�ەکی قورس دە�بردەوە، 
پۆڵس وتارێکی درێژی دەدا، جا خەوی لێ کەوت و لە نهۆمی سێ�ەمەوە کەوتە 
خوارەوە، بە مردوو�یی هەڵگ�را�ەوە. ١٠ پۆڵس هاتە خوارەوە خۆی بەسەر�دا دا و لە 
باوەشی گرت و گوتی: »مەشێوێن، ژ�انی تێدا�ە!« ١١ دوا�یی پۆڵس چووە سەرەوە، 
ڕۆ�شت.  لەوێ  پاشان  کرد،  قسەی  بەرەبە�ان  هەتا  خواردی،  و  لەتکرد  نانی 

١٢ گەنجەکەش�ان بە ز�ندووێتی برد و زۆر دڵنەوا�یی کران.

لە تروئاسەوە بۆ میلی�ۆس
کەشتی  سواری  بە  ئێمەش  ئەسۆس،  بۆ  چوو  وشکانی  ڕێگای  بە  ١3 پۆڵس 

پیێیی بکەوێت.  بڕ�اری دابوو کە لەوێ چاومان  بەرەو ئەوێ بەڕێکەوت�ن، چونکە 
١4 کاتێک لە ئەسۆس تووشمان بوو، هەڵمانگرت و هات�نە م�ت�ل�نی. ١5 لەوێش بە 

دەر�ادا ڕۆ�شت�ن و بۆ بە�انی گە�شت�نە بەرامبەر خ�ۆس، بۆ ڕۆژی دواتر گە�شت�نە 
کە  دابوو  بڕ�اری  پۆڵس  ١٦ جا  م�ل�تۆس.  هات�نە  ئەوەش  دوای  ڕۆژی  سامۆس، 

a 4١ �ۆنانی: ئێکلێسیا : کڵێسا.  
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پەلەی  چونکە  بمێنێتەوە،  ئاس�ادا  لە  ماوە�ەک  نەوەک  بەجێبهێڵێت  ئەفەسۆس 
دەکرد، بەڵکو بتوانێت لە ڕۆژی پەنجا�ەم�ن بگاتە ئۆرشەل�م.

وتەی �ۆڵس بۆ �پیرانی ئەفەسۆس
کرد.  کڵێسای  پی�رانی  بانگی  ئەفەسۆس،  بۆ  ناردی  م�ل�تۆسەوە  لە  ١7 پۆڵس 

١٨ کاتێک هاتنە الی، پیێیی گوتن: »ئێوە دەزانن لە �ەکەم ڕۆژەوە کە پیێم خستە ناو 

ئاس�ا، بە درێژا�یی ئەو کاتەی کە لەگەڵتان بووم، چۆن ژ�ام. ١٩ لە کاتێکدا کە بە 
بەوپەڕی  بووم،  تاق�کردنەوەی سەخت  تووشی  بەرهەڵستکارەکان  پی�النی جولەکە 
بێف�زی و فرمێسکەوە خزمەتی ع�سای خاوەن شکۆم دەکرد. ٢٠ ه�چم لەو شتانە 
فێرم  ماڵەوماڵ  و  ئاشکرا  بە  ڕاگە�اندوون،  بۆم  و  سوودبەخشن  کە  دوانەخستووە 
کردوون. ٢١ شا�ەتی ئەوەم داوە الی جولەکە و �ۆنان��ەکان کە دەبێت تۆبە بکەن و 

بۆ الی خودا بگەڕێنەوە و باوەڕ بە ع�سای خاوەن شکۆمان بهێنن.
چ�م  نازانم  و  ئۆرشەل�م  دەچمە  بەستراوم،  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  وا  ئێستا  ٢٢ »ئەوەتا 

بەسەردێت. ٢3 تەنها ڕۆحی پی�رۆز لە هەموو شارێک شا�ەت�م بۆ دەدات کە گرتن 
و ناخۆشی چاوەڕێم دەکات. ٢4 بەاڵم ه�چ بەها�ەکم بۆ ژ�انی خۆم دانەناوە، تەنها 
ئامانجم ئەوە�ە، ئەو پیێشبرکێ�ە تەواو بکەم و ئەو ئەرکە بەجێبگە�ەنم کە ع�سای 
خاوەن شکۆ بە منی س�ارد، ئەو�ش ئەرکی شا�ەت�دانە بۆ مزگێن�یی ن�عمەتی خودا.

و  دەگەڕام  ناوتاندا  بە  کە  ناب�ننەوە  ڕووم  ئ�تر  ئێوە  لە  ه�چکام  دەزانم  ٢5 »ئێستا 

لە  کە  دەدەم،  بۆ  شا�ەت�تان  ئەمڕۆ  بۆ�ە  ٢٦ هەر  ڕادەگە�اند.  خودام  پاشا�ەتی 
بۆتان  تەواوی خواستی خودا  ڕاگە�اندنی  لە  ٢7 چونکە  بێتاوانم،  هەمووان  خوێنی 
پی�رۆز  ڕۆحی  کە  بێت،  مێگەلەکە  هەموو  لە  و  خۆتان  لە  ٢٨ ئاگاتان  دوانەکەوتم. 
بە  کە  بکەن،  خودا  کڵێسای  شوانا�ەتی  بەسەر�انەوە.  چاودێر  بە  کردووە  ئێوەی 
ناوتان،  دێنە  ڕفێنەر  گورگی  ڕۆ�شتنم  پاش  ٢٩ دەزانم  کڕ�و�ەتی.   aخۆی خوێنی 
لەنێو خۆتاندا خەڵکانێک پە�دا دەبن  نا�ەتەوە. 3٠ هەروەها  بەزە�ی�ان بە مێگەلەکە 
کە ڕاست�یی دەشێوێنن، تاکو قوتاب��ەکان بەالی خۆ�اندا ڕابکێشن. 3١ بۆ�ە ئێشک 
بگرن، لە ب�رتان بێت بۆ ماوەی سێ ساڵ شەو و ڕۆژ بە فرمێسکەوە نەوەستاوم لە 

ئاگادارکردنەوەی هەر �ەکێکتان.
3٢ »ئێستاش بە خودا و وشەی ن�عمەتەکە�تان دەس�ێرم، کە توانای هە�ە بن�ادتان 

بنێت و لەگەڵ هەموو ئەوانەی پی�رۆزکراون م�راتتان پیێ ببەخشێت. 33 چاوم لە زێڕ 
و ز�و و جلی کەس نەبوو. 34 خۆتان دەزانن پیێو�ستی خۆم و �اوەرانم، ئەم دەستانە 
بۆ  بدەن  ڕەنج  چۆن  پیێو�ستە  کە  پی�شانتاندا  شتێکم  35 هەموو  کردووە.  داب�ن�ان 
خۆی  کە  بێت  لە�اد  شکۆتان  خاوەن  ع�سای  وشەکانی  الوازان،  �ارمەت�دانی 

فەرمووی: ”بەخش�ن لە وەرگرتن بەختەوەر�ترە.“«
نوێژی  و  دادا  چۆکی  هەموو�ان  لەگەڵ  کرد،  تەواو  قسەکانی  پۆڵس  3٦ کاتێک 

a ٢٨ خوێنی مەس�ح.  
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کرد. 37 هەمووان زۆر گر�ان، باوەش�ان کردبوو بە پۆڵسدا و ماچ�ان دەکرد، 3٨ بەو 
قسەی کردی خەمبار بوون کە گوتی جارێکی د�کە ڕووی ناب�ننەوە. ئ�نجا تاکو 

الی کەشت��ەکە لەگەڵی ڕۆ�شتن.

�پێشبینیپیەکان دەربارەی ئازاری �ۆڵس

 کاتێک لێ�ان ج�ا بوو�نەوە، بە دەر�ادا ڕێک بەرەو کووسa ڕۆ�شت�ن. ڕۆژی ٢١ ١

دەچووە  ب�نی  کەشت��ەکمان  ٢ لەوێ  پەتارا.  بۆ  لەوێشەوە  ڕودس  بۆ  پاشتر 
ف�ن�ک�ا، سواربوو�ن و ڕۆ�شت�ن. 3 ئ�نجا قوبرسمان ب�نی و بەالی چەپدا بەجێمان 
بارەکەی  گە�شت�نە سور، چونکە کەشت��ەکە  و  دەچوو�ن  بەرەو سور�ا  هێشت، 
لەوێ دادەگرت. 4 لەوێ قوتاب��ەکانمان دۆز�ی�ەوە و حەوت ڕۆژ ما�نەوە. بە ڕێنما�یی 
تەواو  5 کاتێک ماوەمان  لە پۆڵس کرد کە نەچێتە ئۆرشەل�م.  پی�رۆز تکا�ان  ڕۆحی 
بوو، بەڕێکەوت�ن بۆ ئەوەی درێژە بە گەشتەکەمان بدە�ن، هەموو قوتاب��ەکان هەتا 
دەرەوەی شار بە ژن و منداڵ�انەوە لەگەڵمان هاتن. لە کەناراوەکە چۆکمان دادا و 
بوو�ن،  کەشت��ەکە  سواری  و  کرد  �ەکتری  لە  ماڵئاوا�ی�مان  ٦ پاشان  کرد.  نوێژمان 

ئەوان�ش گەڕانەوە ماڵەکان�ان.
لەوێ  پتولما�س،  گە�شت�نە  و  گەشتەکەمان  لە  بوو�ن  بەردەوام  سورەوە  7 لە 

هات�نە  بە�انی  ٨ بۆ  ما�نەوە.  لەال�ان  ڕۆژێک  و  برا�ان کرد  و  لە خوشک  ساڵومان 
قە�سەر�ی�ە و چوو�نە ماڵی ف�ل��ۆسی مزگێن�دەر، کە �ەکێکە لە حەوتەکەb، لەالی 

ما�نەوە. ٩ ف�ل��ۆس چوار کچی پاک�زەی هەبوو پیێشب�ن��ان دەکرد.
١٠ کە چەند�ن ڕۆژ ما�نەوە، پیێغەمبەرێک بە ناوی ئاگابۆس لە �ەهود�اوە هات. 

١١ هاتە المان و پشتێنەکەی پۆڵسی برد، دەست و پیێیی خۆی بەستەوە و گوتی: 

»ڕۆحی پی�رۆز ئەمە دەفەرموێ: ”ڕابەرانی جولەکە بەم شێوە�ە خاوەنی ئەم پشتێنە لە 
ئۆرشەل�م دەبەستنەوە و دە�دەنە دەست ناجولەکەکان.“«

١٢ کاتێک ئەمەمان ب�ست، ئێمە و دان�شتووانی ئەوێ، لە پۆڵس پاڕا�نەوە نەچێتە 

ئامادەم  دەشکێنن؟  دڵم  و  دەگر�یێن  »چ�تانە،  گوتی:  پۆڵس  ١3 بەاڵم  ئۆرشەل�م. 
نەک تەنها بەند بکرێم، بەڵکو بۆ ناوی ع�سای خاوەن شکۆ لە ئۆرشەل�م بشمرم.« 
١4 کە پیێمان قا�ل نەکرا، وازمان لێهێنا و گوتمان: »با بە خواستی مەس�حی خاوەن 

شکۆ بێت.«
١5 دوای ئەو ڕۆژانە ئامادەکار�مان کرد و چوو�نە ئۆرشەل�م. ١٦ هەندێک قوتابی 

و  قوبرس��ە  کە  مەناسۆن،  الی  بردە  ئێمە�ان  و  هاتن  لەگەڵمان  قە�سەر�ی�ەش 
قوتاب��ەکی کۆنە، تاکو لەالی بمێن�نەوە.

a ١ کووس و ڕودس دوو دوورگەن لە دەر�ای س�یی ناوەڕاست.  

b ٨ بڕوانە ٦ :١ -٦  
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لە ئۆرشەلیم
لێکرد�ن.  پیێشواز�ی�ان  خۆش��ەوە  بە  برا�ان  ئۆرشەل�م،  گە�شت�نە  ١7 کاتێک 

ئامادەبوون.  پی�ران�ش  �اقوبa، هەموو  هاتە الی  لەگەڵمان  پۆڵس  دواتر  ١٨ ڕۆژێک 

لەنێو  ڕاگە�اندن کە خودا  پیێ  ئەوەی  �ەکی  بە  �ەک  و  لێکردن  ١٩ پۆڵس ساڵوی 

ناجولەکەکاندا لە ڕێگەی خزمەتەکە�ەوە کردوو�ەتی.
دەب�ن�ت  »برا  گوت:  پیێ�ان  و  کرد  خودا�ان  ستا�شی  لێبوو،  گوێی�ان  ٢٠ کە 

تەوراتن.  دڵگەرمی  هەموو  و  هێناوە  باوەڕ�ان  جولەکەدا  لەناو  کەس  هەزاران  کە 
٢١ ئاگادار کراونەتەوە کە تۆ هەموو جولەکەکانی نێو نەتەوەکان فێری هەڵگەڕانەوە 

لە تەوراتی موسا دەکە�ت و پیێ�ان دەڵێیی منداڵەکان�ان خەتەنە نەکەن و بەگوێرەی 
نەر�ت نەژ�ن. ٢٢ کەواتە چی بکرێت؟ بێگومان دەب�ستن کە تۆ هاتوو�ت، ٢3 جا 
ئەوە بکە کە پیێت دەڵێ�ن: چوار پی�اومان لەال�ە نەزر�ان لەسەرە، ٢4 ب�انبە و لەگەڵ�ان 
خۆت پاک بکەرەوە و نرخی سەرتاش�نەکە�ان بۆ بدە، ئەوسا هەموو دەزانن ئەوەی 
دەربارەی تۆ پیێ�ان گوتراوە ڕاست ن��ە و تۆش بەپیێیی تەورات دەڕۆ�ت. ٢5 دەربارەی 
ناجولەکەکان�ش کە باوەڕ�ان هێناوە، نامە�ەکمان ناردووە و فەرمانمان کرد خۆ�ان 
لە قوربانی بت و لە خوێن، لە گۆشتی ئاژەڵی خنکێنراو و لە داوێن��سی ب�ارێزن.«

٢٦ بۆ بە�انی پۆڵس پی�اوەکانی برد و لەگەڵ�ان ڕێوڕەسمی پاکبوونەوەی ئەنجام دا، 

پاشان چووە ناو پەرستگا بۆ ئەوەی کۆتا�یی هاتنی ڕۆژانی پاکبوونەوە ڕابگە�ەنێت و 
بۆ هەر �ەکێک�ش�ان قوربان�یی بکات.

گرتنی �ۆڵس
٢7 کاتێک حەوت ڕۆژەکە بەرەو تەواوبوون دەچوو، جولەکەی ئاس�ا پۆڵس�ان لەناو 

دەکرد:  ٢٨ هاوار�ان  گرت��ان،  و  جۆشدا  خەڵکەکە�ان  هەموو  جا  ب�نی،  پەرستگا 
دژی  لە  شوێنێک  هەموو  لە  کە  پی�اوە�ە  ئەو  ئەمە  فر�ابکەون!  ئ�سرائ�ل  »خەڵکی 
گەل و تەورات و ئەم شوێنە هەموو خەڵک فێردەکات، تەنانەت �ۆنان�شی هێناوەتە 
تروف�مۆسی  ئەوەی  ٢٩ لەبەر  کردووە!«  گاڵو  پی�رۆزەی  شوێنە  ئەم  و  پەرستگا  ناو 
خەڵکی ئەفەسۆس��ان لە شارەکەدا لەگەڵی ب�ن�بوو، وا�اندەزانی پۆڵس لەگەڵ خۆی 

هێناو�ەت��ە ناو پەرستگا.
3٠ ئ�نجا هەموو شارەکە وروژا، خەڵکەکەش لە هەموو ال�ەکەوە ڕا�انکرد. پۆڵس�ان 

گرت، ڕا�انکێشا�ە دەرەوەی پەرستگا، دەستبەجێ دەرگاکان داخران. 3١ کاتێک 
ئۆرشەل�م  هەموو  کە  درا  هێز  فەرماندەی  بە  هەواڵ  دەدا،  کوشتن�ان  هەوڵی 
شڵەژاوە. 3٢ �ەکسەر سەرباز و سەرپەلی برد و ڕا�کردە ال�ان. کاتێک فەرماندە و 

سەربازەکان�ان ب�نی، لە لێدانی پۆڵس وەستان.
33 ئ�تر فەرماندەکە نز�ک بووەوە و گرتی، فەرمانی دا بە دوو زنج�ر ب�بەستنەوە، 

هەندێک�ان  خەڵکەکە  34 بەاڵم  کردووە.  چی  و  کێ�ە  ئاخۆ  کرد  پرس�اری  ئ�نجا 

a ١٨ برای مەس�ح، بڕوانە گەالت�ا ١ :١٩   
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ئ�نجا  د�کە.  شتێکی  د�کەش�ان  هەندێکی  و  دەگوت  شتێک�ان  بەرز  دەنگی  بە 
بەهۆی ئاژاوەکەوە نە�توانی ڕاست��ەکە بزانێت، فەرمانی دا پۆڵس ببردرێتە سەربازگە. 
35 کاتێک لەسەر قاڵدرمەکانa بوو، لەبەر توندوت�ژی خەڵکەکە سەرباز هەڵ�انگرت، 

3٦ چونکە ئەو خەڵکەی کە دوای کەوتبوون هاوار�ان دەکرد: »لە ناوی ببە!«

گوت:  فەرماندەکەی  بە  سەربازگەکە،  ناو  بگە�ەنرێتە  پۆڵس  ئەوەی  37 پیێش 

م�سر�ی�ە  پی�اوە  ئەو  3٨ تۆ  دەزان�ت؟  »�ۆنانی  بڵێم؟« گوتی:  پیێ  »دەتوانم شتێکت 
ن�ت کە ماوە�ەک لەمەوبەر ئاژاوە�ەکی نا�ەوە و فەرماندە�یی چوار هەزار پی�اوکوژی 

کرد بەرەو ب�ابان؟«
3٩ پۆڵس گوتی: »من جولەکەم، خەڵکی تەرسۆسی ک�ل�ک�ا، هاواڵتی شارێکی 

بچووک ن�م. داوات لێ دەکەم ڕێگام بدەی قسە بۆ خەڵکەکە بکەم.«
4٠ دوای ئەوەی کە فەرماندەکە ڕێگای قسەکردنی بە پۆڵس دا، لەسەر قاڵدرمەکان 

ڕاوەستا و بە دەست ئاماژەی بۆ خەڵکەکە کرد. کاتێک بێدەنگ بوون، بە زمانی 
ع�بری قسەی بۆ کردن و گوتی:

بەرگری �ۆڵس

دەکەم.« ٢٢ خۆمی  لە  کە  بگرن  بەرگر�ی�ە  لەو  گوێ  ئێستا  باوکان،  و   »برا�ان  ١

بێدەنگ  ز�اتر  دەکات  بۆ  قسە�ان  ع�بری  زمانی  بە  لێبوو  ٢ کاتێک گوێی�ان 

بوون.
ئەو�ش گوتی: 3 »من جولەکەم، لە تەرسۆسی ک�ل�ک�ا لەدا�ک بووم، بەاڵم لەم 
شارە گەورە بووم، لەبەردەستیb گەماالئ�ل بە باشی بەگوێرەی تەوراتی باوباپی�رانمان 
فێرکراوم. زۆر دڵگەرم بووم بۆ خودا، وەک ئەمڕۆ هەر �ەکێکتان. 4 شوێنکەوتووانی 
ز�ندانم  ڕادەستی  و  دەگرت  پی�اوم  و  ژن  چەوساندەوە،  مردن  هەتا  ڕێگا�ەم  ئەم 
بۆ  شا�ەت�م  پی�ران  ئەنجومەنی  هەموو  و  کاه�نان  سەرۆکی  5 هەروەک  دەکردن، 
دەدەن. نامەم لەوان وەرگرت بۆ برا�انی د�مەشق، چووم تاکو ئەوانەی ئەوێش بە 

بەندکراوی بهێنمە ئۆرشەل�م تاکو سزا بدرێن.
٦ »ئەوە بوو کاتێک دەڕۆ�شتم و لە ن�وەڕۆدا لە د�مەشق نز�ک دەبوومەوە، لەناکاو 

لە ئاسمانەوە ڕووناک��ەکی گەورە لە دەوروبەرم درەوشا�ەوە. 7 کەوتمە سەر زەوی 
و گوێم لە دەنگێک بوو پیێیی فەرمووم: ”شاول! شاول! بۆچی دەمچەوسێن�تەوە؟“

٨ »وەاڵمم دا�ەوە: ”گەورەم، تۆ کێ�ت؟“

»پیێیی فەرمووم: ”من ع�سای ناس�رە�ی�م، ئەوەی تۆ دە�چەوسێن�تەوە.“ ٩ ئەوانەی 
لەگەڵم بوون ڕووناک��ەکە�ان ب�نی، بەاڵم لەو دەنگە تێنەگە�شتن کە قسەی لەگەڵم 

دەکرد.
١٠ »گوتم: ”ئەی خاوەن شکۆ، چی بکەم؟“«

a 35 پیێ�ل�کانە  

b 3 �ۆنانی: لەبەرپیێیی.  



٢٠4٨کردار ٢٢

هەموو  لەوێ  د�مەشق،  بڕۆ  ”هەستە  فەرمووم:  پیێیی  شکۆ  خاوەن  »مەس�حی 
ئەو شتانەت پیێ دەگوترێت کە دەبێت ب�کە�ت.“ ١١ جا لەبەر هێزی ڕووناک��ەکە 

نەمدەب�نی، ئەوانەی لەگەڵم بوون دەست�ان گرتم و هێنام�انە د�مەشق.
١٢ »پی�اوێک بە ناوی حەنان�ا هات بۆ الم. ئەو کەسێکی لەخواترس و گوێڕا�ەڵی 

تەورات بوو، هەروەها هەموو جولەکەی ئەوێ بە باشی باس�ان دەکرد. ١3 لەتەن�شتم 
وەستا و پیێیی گوتم: ”شاولی برام، بب�نە.“ �ەکسەر ئەوم ب�نی.

بزان�ت،  خواستی  تاکو  هەڵ�بژاردووی  باوباپی�رانمان  ”خودای  گوتی:  ١4 »ئ�نجا 

هەروەها ڕاستودروستەکەa بب�ن�ت و گوێت لە وشەی دەمی ئەو بێت، ١5 چونکە تۆ 
بۆ هەموو خەڵک دەب�تە شا�ەتی ئەو، بەوەی ب�ن�ت و ب�ستت. ١٦ ئێستا بۆ خۆت 
ئەو گوناهەکانت  ناوی  بە  پاڕانەوە  بە  و  ئاو هەڵبکێشرێ  لە  دوادەخە�ت؟ هەستە 

بشۆرەوە.“
١7 »کاتێک گەڕابوومەوە بۆ ئۆرشەل�م و لە پەرستگا نوێژم دەکرد، لەهۆشی خۆم 

بڕۆ  ئۆرشەل�م  لە  پەلە  بە  و  ”خێراکە  فەرمووم:  پیێیی  و  ب�نی  ١٨ مەس�حم  چووم، 
دەرەوە، چونکە شا�ەت��ەکەت کە سەبارەت بە منە وەر�ناگرن.“

١٩ »من�ش گوتم: ”خاوەن شکۆ، خۆ�ان دەزانن لە هەموو کەن�شتەکان ئەوانەی 

باوەڕ�ان بە تۆ هەبوو، دەمگرتن و دارکار�م دەکردن. ٢٠ کاتێک خوێنی ست�فانۆسی 
بکوژانی  جلوبەرگی  لە  پارێزگار�م  و  بووم  ڕازی  ڕاوەستابووم،  من  ڕژا،  تۆ  شا�ەتی 

دەکرد.“
٢١ »بەاڵم پیێیی فەرمووم: ”بڕۆ! بۆ شوێنی دوور دەتنێرم، بۆ الی ناجولەکەکان.“«

و  کرد  هاوار�ان  ئ�نجا  گرت،  پۆڵس  لە  گوێی�ان  ناجولەکەکان  باسی  ٢٢ هەتا 

گوت�ان: »لەسەر ڕووی زەوی مە�هێڵە! چونکە ئەمە شا�انی ژ�ان ن��ە!«
هەوادا  بە  و خۆڵ�ان  فڕێدەدا  و جلەکانی خۆ�ان  دەکرد  هاوار�ان  کاتێکدا  ٢3 لە 

لێیی  قامچ�دا  لەژێر  و  ببردرێت  سەربازگە  بۆ  دا  فەرمانی  ٢4 فەرماندەکە  دەکرد، 
بکۆڵنەوە، بۆ ئەوەی بزانێت بۆچی ئاوا هاوار�ان لێیی دەکرد.

�ۆڵس هاواڵتیپیەکی ڕۆمانیپیە
٢5 کاتێک بەست�انەوە تاکو بە قامچی لێیی بدەن، پۆڵس بە سەرپەلەکەی گوت 

کە لەوێ وەستا بوو: »ئا�ا لە ڕووی �اسا�ی�ەوە ڕێتان پیێدراوە کە هاواڵت�یی ڕۆمانی 
بەر قامچی بدەن کە هێشتا نەسەلمێنراوە تاوانبارە؟«

٢٦ کاتێک سەرپەلەکە گوێیی لەمە بوو، چووە الی فەرماندەکە و هەواڵی پیێدا و 

گوتی: »ئەوە بەتەمای چی بکە�ت؟ ئەم پی�اوە هاواڵت�یی ڕۆمان��ە!«
هاواڵت�یی  تۆ  بڵێ،  »پیێم  گوت:  پیێیی  و  پۆڵس  الی  بۆ  چوو  ٢7 فەرماندەکەش 

ڕۆمان�ت؟«
گوتی: »بەڵێ.«

a ١4 مەبەست لە مەس�حە  
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٢٨ فەرماندەکە گوتی: »بە پارە�ەکی زۆر ئەم ڕەگەزنامە�ەم وەرگرت.«

پۆڵس گوتی: »بەاڵم من بە زگماک هاواڵت�م.«
دوورکەوتنەوە،  لێیی  دەستبەجێ  بکۆڵنەوە،  لێیی  بەتەمابوون  کە  ٢٩ ئەوانەی 

فەرماندەکەش ترسا کە زانی هاواڵت��ەکی ڕۆمان�یی کۆت کردووە.
تۆمەتباری  جولەکە  بۆچی  بزانێت  تەواوی  بە  و�ستی  فەرماندەکە  بە�انی  3٠ بۆ 

دەکەن، بۆ�ە ئازادی کرد و فەرمانی دا کاه�نانی بااڵ و هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی 
بااڵی جولەکەa کۆببنەوە. ئ�نجا پۆڵسی بانگکرد و لەبەردەم�اندا ڕا�گرت.

�ۆڵس لە ئەنجومەنی بااڵی جولەکەدا

تەواوی ٢3 بە  ئەمڕۆ  هەتا  »برا�ان،  گوتی:  و  بااڵ  ئەنجومەنی  ڕوان��ە   پۆڵس  ١

و�ژدانێکی پاکەوە بۆ خودا ژ�اوم.« ٢ لەو کاتەدا حەنان�ای سەرۆکی کاه�نان 
پیێیی  3 پۆڵس  دەم�دا.  بە  بکێشن  تاکو  ڕاوەستابوون  لەالی  کە  دا  بەوانە  فەرمانی 
گوت: »خودا لێت بدات، ئەی د�واری س��کراو! چۆن دان�شتووی بەپیێیی تەورات 

حوکمم دەدە�ت، کەچی پیێچەوانەی تەورات فەرمانی لێدانم دەدە�ت؟«
خودا  کاه�نانی  سەرۆکی  بە  جنێو  »ئا�ا  گوت�ان:  ڕاوەستابوون  لەالی  4 ئەوانەی 

دەدە�ت؟«
]بە  نووسراوە:  چونکە  کاه�نانە،  سەرۆکی  نەمدەزانی  »برا�ان،  گوتی:  5 پۆڵس 

»b].خراپە باسی سەرکردەی گەلەکەت مەکە
بەشێکی  و  سەدوق�ن  ئەنجومەنەکە  ئەندامانی  لە  بەشێک  دە�زانی  کە  ٦ پۆڵس 

د�کەش فەر�سی، هاواری کرد و گوتی: »برا�ان، من فەر�سی کوڕی فەر�س�م. 
گوت،  ئەمەی  7 کە  دەدرێم.«  حوکم  وا  مردووان  هەستانەوەی  بە  ه�وام  لەبەر 
بەش،  دوو  بە  بوو  ئەنجومەنەکە  و  و سەدوق��ەکان  فەر�سی  نێوان  کەوتە  ناکۆکی 
٨ چونکە سەدوق��ەکان دەڵێن هەستانەوە و فر�شتە و ڕۆح ن�ن، بەاڵم فەر�س��ەکان 

دان بە هەموو ئەمانەدا دەنێن.
٩ ئ�نجا هاوار بەرزبووەوە و هەندێک لە مامۆستا�انی تەورات کە فەر�سی بوون، 

هەستان و بە توندی ناڕەزا�ی�ان دەربڕی و گوت�ان: »تاوان لەم پی�اوەدا ناب�ن�ن. ئەی 
ئەگەر ڕۆحێک �ان فر�شتە�ەک لەگەڵ�دا دوابێت؟« ١٠ کاتێک ناکۆک��ەکە پەرەی 
سەند، فەرماندەکە ترسا پۆڵس پارچەپارچە بکەن، بۆ�ە فەرمانی بە سەربازەکان دا 

دابەزن، لەنێوان�اندا ب�ڕفێنن و ب�بەنەوە سەربازگە.
فەرمووی:  و  ڕاوەستا  پۆڵس  لەالی  پاشتر، مەس�حی خاوەن شکۆ  ١١ بۆ شەوی 

ئاوا  ڕۆماش  لە  دەبێ  دا،  من  بۆ  شا�ەت�ت  ئۆرشەل�م  لە  وەک  بەرزبێت!  »ورەت 
شا�ەتی بدە�ت.«

a 3٠ ئەنجومەنی بااڵی جولەکە کە لە �ۆنانی پیێیی گوتراوە سەنهەدرین ، بااڵتر�ن دەسەاڵتی جولەکە بووە کە دەسەاڵتی دەرکردنی بڕ�اری ئا�ی�نی و مەدەنی و تاوانبارکردنی 

هەبووە.  

b 5 دەرچوون ٢٢ :٢٨   
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�پیالنی جولەکە بۆ کوش�نی �ۆڵس
١٢ کاتێک ڕۆژ هەاڵت جولەکە پی�الن�ان کێشا، سوێند�ان خوارد و گوت�ان کە نە 

بخۆن و نە بخۆنەوە هەتا پۆڵس دەکوژن. ١3 ئەوانەی ئەم پی�النە�ان کێشا لە چل پی�او 
ز�اتر بوون. ١4 چوونە الی کاه�نانی بااڵ و پی�ران و گوت�ان: »سوێندمان خواردووە 
بە  بااڵ  ئەنجومەنی  و  ئێوە  ١5 ئێستاش  دەکوژ�ن.  پۆڵس  هەتا  نەکە�ن  ه�چ  تامی 
بکۆڵنەوە،  بابەتەکەی  لە  وردتر  بتانەوێت  ئەوەی  وەک  ڕابگە�ەنن،  فەرماندەکە 
پیێو�ستە ب�هێنێت بۆ التان. ئێمەش ئامادە�ن بۆ کوشتنی، پیێش ئەوەی بگاتە الی 

ئەنجومەن.«
و  سەربازگە  هاتە  زانی،  پی�النەکەی  بە  پۆڵس  خوشکەزاکەی  کاتێک  ١٦ بەاڵم 

هەواڵی دا�ە پۆڵس.
١7 جا پۆڵس سەرپەلێکی بانگکرد و گوتی: »ئەم گەنجە ببە الی فەرماندەکە، 

چونکە هەواڵێکی پیێ�ە ب�داتێ.« ١٨ ئەو�ش برد�ی�ە الی فەرماندەکە.
گوتی: »پۆڵسی بەندکراو بانگی کردم و داوای لێکردم ئەم گەنجە بهێنمە الت، 

شتێکی هە�ە پیێتی بڵێت.«
١٩ فەرماندەکەش دەستی گرت و بە تەنها برد�ی�ە ئەو الوە و لێیی پرسی: »چ�ت 

هە�ە پیێمی بڵێیی؟«
بنێر�تە  پۆڵس  بە�انی  کە  بکەن  لێ  داوات  ڕێککەوتوون  »جولەکە  ٢٠ گوتی: 

بە  مەبە  ڕازی  ٢١ بۆ�ە  بکۆڵنەوە.  لێیی  وردتر  ب�انەوێت  وەک  بااڵ،  ئەنجومەنی 
سوێند�ان  بۆی،  بۆسەدان  لە  پی�او�ان  چل  لە  ز�اتر  چونکە  داواکار�ی�ەکە�ان، 
خواردووە نەخۆن و نەخۆنەوە هەتا دە�کوژن. ئێستا ئامادەن و چاوەڕێیی بەڵێنن لە 

تۆوە.«
کە  نەڵێ�ت  کەس  »بە  پیێدا:  فەرمانی  و  بەڕێکرد  گەنجەکەی  ٢٢ فەرماندەکە 

ئەمەت بە من گوتووە.«

ناردنی �ۆڵس بۆ الی فیلیکس
لەگەڵ  سەرباز  سەد  »دوو  گوتی:  و  بانگکرد  سەرپەلەکانی  لە  دووان  ٢3 ئ�نجا 

حەفتا سوار و دوو سەد ڕمهەڵگر ئامادە بکەن، تاکو لە کاتژمێر نۆیa شەو بچنە 
قە�سەر�ی�ە. ٢4 هەروەها واڵخ ئامادە بکرێ تاکو پۆڵس سواری بێت و بە سەالمەتی 

ب�گە�یێننە الی ف�ل�کسی فەرمانڕەوا.«
٢5 نامە�ەکی نووسی ئەمەی تێدابوو:

٢٦ لە کلود�ۆس ل�س�اس،

بۆ بەڕێز ف�ل�کسی فەرمانڕەوا،

ساڵو.

a ٢3 �ۆنانی: کاتژمێری سێ.  
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٢7 ئەم پی�اوە، جولەکە گرت��ان و خەر�ک بوو ب�کوژن، بەاڵم لەگەڵ سەربازان 

٢٨ دەمو�ست  ڕۆمان��ە.  هاواڵتی  کە  ب�ستبووم  چونکە  کرد،  ڕزگارم  و  چووم 
بزانم بە چی تاوانباری دەکەن، بردمە ئەنجومەنەکە�ان. ٢٩ ب�ن�م لەبەر کاروباری 
سزای  شا�انی  کە  نەبوو  لەسەر  تاوانێکی  بەاڵم  کراوە،  تاوانبار  تەوراتەکە�ان 
مردن �ان بەندکردن بێت. 3٠ کاتێک ئاگادار کرامەوە کە پی�النێک لەم پی�اوە 
دەگێڕدرێت، دەستبەجێ بۆ الی تۆم نارد، فەرمانم بە سکااڵکاران کرد چ��ان 

لەسەری هە�ە لەالی تۆ باسی بکەن.

بۆ  شەو  بە  و  برد  پۆڵس�ان  کرابوو،  پیێ  فەرمان�ان  وەک  سەربازان  3١ بۆ�ە 

بۆ سەربازگە  و خۆ�ان  نارد  لەگەڵ  بە�انی سوارەکان�ان  3٢ بۆ  هێنا.   aئەنت��اتر�س�ان
گەڕانەوە. 33 سوارەکان�ش چوونە قە�سەر�ی�ە و نامەکە�ان دا�ە فەرمانڕەوا و پۆڵس�ان 
خەڵکی  زانی  ناوچە�ەکە.  چ  خەڵکی  پرسی  و  34 خوێند�ی�ەوە  بەردەمی.  بردە 
ئ�نجا  دەگرم.«  لێ  گوێت  گە�شتن،  سکااڵکاران  »کەی  35 گوتی:  ک�ل�ک�ا�ە، 

فەرمانی دا لە کۆشکی هێرۆدس پاسەوانی بکرێت.

سکااڵی جولەکەکان لە دژی �ۆڵس

 پاش پیێنج ڕۆژ حەنان�ای سەرۆکی کاه�نان و هەندێک پی�ر و پارێزەرێک بە ٢4 ١

ناوی تەرتولۆس هاتنە قە�سەر�ی�ە و لەالی فەرمانڕەوا سکااڵ�ان لە پۆڵس کرد. 
٢ کاتێک پۆڵس بانگکرا، تەرتولۆس دەستی بە سکااڵکە کرد و گوتی: »ف�ل�کسی 

پا�ەبەرز، بەهۆی دوورب�ن�ت وا لە ئاشت��ەکی زۆردا�ن و ئەم گەلە چاکسازی بۆ 
دەکرێت، 3 بە هەموو شێوە�ەک و لە هەموو شوێنێک بە سوپاسەوە بەمە دەزان�ن. 
کورتی  بە  خۆت،  نەرمون�انی  بە  داواکارم  نەکەم،  ماندووت  ز�اتر  تاکو  4 بەاڵم 

گوێمان لێ بگر�ت.
5 »ب�ن�مان ئەم پی�اوە گێرەشێوێنە و لەناو هەموو جولەکەی ج�هاندا ئاژاوە دەنێتەوە. 

ئێمە  بەاڵم  بکات،  پەرستگا گاڵو  دا  ٦ هەوڵی  و  ناس�رە�ی�ەکانە  ڕێبازی  پیێشەوای 
گرتمان. ⌞و�ستمان بەگوێرەی تەوراتی خۆمان حوکمی بدە�ن. 7 بەاڵم ل�س�اسی 
فەرماندە هات و بە زەبری هێز لە دەستی سەند�ن و ٨ فەرمانی بە سکااڵکارانی کرد 
ڕاستی سکااڵکانی  بکە�ت،  لەگەڵ  لێکۆڵ�نەوەی  ئەگەر خۆت  بێنە الت.⌞ جا 

ئێمەت بۆ دەردەکەوێت.«
ڕاست�یی  لەسەر  پیێداگر�ی�ان  و  دا  ن�شان  خۆ�ان  پشتگ�ری  د�کە  ٩ جولەکەکانی 

قسەکانی کردەوە.
١٠ کاتێک فەرمانڕەوا ئاماژەی بۆ پۆڵس کرد قسە بکات، ئەو�ش وەاڵمی دا�ەوە: 

لە  بۆ�ە بە خۆش��ەوە بەرگری  تۆ دادوەری ئەم گەلە�ت،  »دەزانم سااڵنێکی زۆرە 
پەرستن  بۆ  کە  نەکردووە  تێ�ەڕی  ڕۆژ  دوازدە  دڵن�اب�ت،  ١١ دەتوان�ت  دەکەم.  خۆم 
هاتوومەتە ئۆرشەل�م. ١٢ نە لە پەرستگا من�ان ب�ن�وە مشتومڕ لەگەڵ کەسێک بکەم 

a 3١ شارێک بووە کە ئێستا پیێیی دەگوترێ ڕەئسلعە�ن، نز�کەی 4٠کم لە ئۆرشەل�م دوورە.  
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شارە.  ئەم  شوێنێکی  ه�چ  لە  نە  و  کەن�شتەکان  لە  نە  وروژاندووە،  خەڵکم  نە  و 
دان  من  ١4 بەاڵم  دەکەن.  تاوانبارم  پیێیی  ئێستا  بسەلمێنن کە  شتانە  ئەو  ١3 ناتوانن 

ڕێبازی چەوت،  پیێیی دەڵێن  ئەوان  ڕێگا�ەیa کە  ئەو  بەگوێرەی  بەوەدا دەنێم کە 
و  تەوراتە  بەگوێرەی  ئەوەی  هەموو  بە  هە�ە  باوەڕم  دەپەرستم.  باوباپی�رانم  خودای 
بە خودا هە�ە  ئەو ه�وا�ەم  ١5 هەروەها هەمان  نووسراوە،  پیێغەمبەراندا  پەڕتووکی  لە 
دەبێت.  و خراپەکاران�ش  ڕاستودروستان  بۆ  پی�اوانە هە�انە، کە هەستانەوە  ئەو  کە 
و خەڵک  بەرامبەر خودا  پاکم  و�ژدانێکی  هەم�شە  تاکو  تێدەکۆشم  ئەوە  ١٦ لەبەر 

هەبێت.
پی�تاک بۆ گەلەکەم بهێنم و قوربانی  ١7 »لەدوای سااڵنێکی زۆر گەڕامەوە تاکو 

بکەم. ١٨ من�ان لە حەوشەکانی پەرستگادا لە کاتی خۆپاککردنەوەدا ب�نی، بەاڵم 
نە لەناو خەڵک و نە لەناو ئاژاوە. ١٩ بەاڵم هەندێک لەو جولەکانەی ئاس�ا، ئەگەر 
شتێک�ان لە دژی من هەبووا�ە، دەهاتنە الت و سکااڵ�ان لەسەرم دەکرد. ٢٠ �ان با 
خۆ�ان بڵێن چ تاوانێک�ان دۆز�ی�ەوە، کاتێک لەبەردەم ئەنجومەنی بااڵدا ڕاوەستام، 
بە  ”سەبارەت  کرد:  هاوارم  ڕاوەستابووم  لەنێو�ان  کاتێک  ڕاگە�اندنە  لەم  ٢١ جگە 

هەستانەوەی مردووانە ئەمڕۆ ئێوە حوکمم دەدەن!“«

�ۆڵس لە بەندیخانەی قەیسەریپیە
دادگا�ی�ەکەی  هەبوو،   bڕێگاکە دەربارەی  باشی  زان�ار�ی�ەکی  کە  ٢٢ ف�ل�کس 

بابەتەکانی  لە  بڕ�ار  ئەوا  هات،  فەرماندە  ل�س�اسی  »کە  گوتی:  و  دواخست 
بکرێت،  پۆڵس  چاودێری  کە  دا  سەرپەلەکە  بە  فەرمانی  ٢3 ئ�نجا  دەدەم.«  ئێوە 
بۆ  نەگرێت  هاوڕێی�ەکانی  لە  ڕێگا  کەس�ش  هەبێت،  سەربەستی  هەندێک  بەاڵم 

خزمەتکردنی.
٢4 پاش چەند ڕۆژێک ف�ل�کس و دروس�الی ژنی هاتن، کە جولەکە بوو، پۆڵسی 

پۆڵس  ٢5 کاتێک  لێ گرت.  گوێیی  مەس�ح  ع�سای  بە  باوەڕ  لەبارەی  و  بانگکرد 
لەبارەی ڕاستودروستی و بەسەرخۆدا زاڵبوون و حوکمدانی داهاتوو دەدوا، ف�ل�کس 
ترسا و گوتی: »ئێستا بڕۆ. کەی کاتم هەبوو بانگت دەکەمەوە.« ٢٦ بە ه�وا بوو 

پۆڵس بەرت�لی بداتێ، بۆ�ە بەردەوام بانگی دەکرد و قسەی لەگەڵ دەکرد.
٢7 دوو ساڵ تێ�ەڕی و پورک�ۆس فێستۆس شوێنی ف�ل�کسی گرتەوە. بەاڵم لەبەر 

بەند�خانە  لە  پۆڵسی  بەدەستبهێنێت،  جولەکە  ڕەزامەندی  دە�و�ست  کە  ئەوەی 
هێشتەوە.

a ١4 ڕێگای پاشا�ەتی ع�سا.  

b ٢٢ ڕێگای پاشا�ەتی ع�سا، بڕوانە کردار ٢4 :١4  .  
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بابەتی �ۆڵس لەالی قەیسەر

قە�سەر�ی�ەوە ٢5 لە  ڕۆژ  سێ  لەدوای  هەرێمەکە،  گە�شتە  فێستۆس   کاتێک  ١

چووە ئۆرشەل�م. ٢ کاه�نانی بااڵ و ڕابەرانی جولەکە سکااڵ�ان لە پۆڵس کرد 
پۆڵس  بەوەی  بکات  لەگەڵ  لێکرد چاکە�ەک�ان  3 تکا�ان  پاڕانەوە،  فێستۆس  لە  و 
بنێرێتە ئۆرشەل�م، چونکە لەسەر ڕێگا بۆسە�ان بۆ نابووەوە تاکو ب�کوژن. 4 فێستۆس 
بۆ  زوو�یی دەچم  بە  و خۆشم  دەستبەسەرە  قە�سەر�ی�ە  لە  »پۆڵس  دا�ەوە:  وەاڵمی 
ئەوێ.« 5 ئ�نجا گوتی: »با گەورە پی�اوانتان لەگەڵم بێن، ئەگەر پی�اوەکە خراپە�ەکی 

هە�ە، با سکااڵی لێ بکەن.«
بۆ  چوو  ما�ەوە،  لەگەڵ�ان  ڕۆژێک  دە  بۆ  هەشت  فێستۆس  کە  ئەوەی  ٦ دوای 

قە�سەر�ی�ە. بۆ بە�انی لەسەر کورسی دادوەری دان�شت و فەرمانی دا پۆڵس بهێنن. 
لێیی کۆبوونەوە و  7 کاتێک کە هێنا�ان، ئەو جولەکانەی لە ئۆرشەل�مەوە هاتبوون 

تاوانی زۆر و ترسناک�ان خستە پاڵی، بەاڵم نە�انتوانی ب�سەلمێنن.
٨ ئەوسا پۆڵس بەرگری لە خۆی کرد: »ه�چ شتێکم لە دژی تەوراتی جولەکە �ان 

پەرستگا �ان قە�سەر نەکردووە.«
پرسی:  پۆڵسی  لە  لەگەڵ جولەکەدا بکات،  دە�و�ست چاکە  فێستۆس  ٩ بەاڵم 

»دەتەوێ بچ�تە ئۆرشەل�م و لەوێ سەبارەت بەم شتانە دادگا�ی�ت بکەم؟«
لێرەش  دەبێت  وەستاوم،  قە�سەر  دادوەری  کورسی  »لەبەردەم  گوتی:  ١٠ پۆڵس 

باش  خۆت  چۆن  وەک  نەکردووە،  جولەکە  لەگەڵ  خراپەم  بکرێم.  دادگا�یی 
مردن  لە  ئەوا  بێت،  مردن  سزای  شا�انی  کردبێت  تاوانێکم  ١١ ئەگەر  دەزان�ت. 
ڕامنەدەکرد. بەاڵم ئەگەر ئەو شتانەی منی پیێ تاوانبار دەکەن ڕاست نەبێت، ئەوا 

کەس ناتوانێت بمداتە دەست�ان. داواکەم دەدەمە قە�سەر!«
١٢ دوای ئەوەی کە فێستۆس لەگەڵ ڕاوێژکارانی قسەی کرد، گوتی: »داواکەت 

دا�ە قە�سەر، دەچ�تە الی قە�سەر!«

ڕاوێژی فێس�ۆس بە ئەگریپپاس
تاکو ساڵو  قە�سەر�ی�ە  هاتنە  بەرن�کی  و  ئەگر�ی�اس  شا  ڕۆژێک  چەند  ١3 دوای 

بابەتی  لە فێستۆس بکەن. ١4 کاتێک چەند ڕۆژێک�ان لەوێ بەسەربرد، فێستۆس 
پۆڵسی خستە بەردەم پاشا و گوتی: »پی�اوێک لێرە�ە ف�ل�کس بە گ�راوی بەجێیی 
داوا�ان  جولەکە  پی�رانی  و  بااڵ  کاه�نانی  ئۆرشەل�م،  چوومە  ١5 کاتێک  هێشت. 

خستە پیێشم تاکو تاوانبار بکرێت.
سکااڵ  ڕووبەڕووکردنەوەی  پیێش  ن��ە  ڕۆمان��ەکان  نەر�تی  گوتن  پیێم  ١٦ »جا 

لە  بەرگری  دەرفەتی  تاکو  بدەن،  بەدەستەوە  کەسێک  سکااڵکاران  و  لێکراو 
لەسەر  بە�ان��ەکەی  بۆ  خێرا  کۆبوونەوە،  لێرە  ١7 کاتێک  هەبێت.  سکااڵکە  دژی 
کورسی دادوەری دان�شتم و فەرمانم دا کە پی�اوەکە بهێنن. ١٨ کاتێک سکااڵکاران 
بەرامبەری وەستان، تۆمەتێکی وا�ان نەدا�ە پاڵی کە من چاوەڕێم دەکرد، ١٩ بەڵکو 
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مشتومڕ�ان لەسەر هەندێک بابەتی تا�بەت بە ئا�ی�نەکە�ان و پی�اوێکی مردوو بوو بە 
ناوی ع�سا، کە پۆڵس دەڵێت ز�ندووە. ٢٠ کاتێک دڵن�ا نەبووم چۆن لێکۆڵ�نەوە لەم 
شتانە بکەم، گوتم لەوانە�ە حەز بکات بچێتە ئۆرشەل�م و لەوێ لەسەر ئەم شتانە 
دادگا�یی بکرێت. ٢١ بەاڵم کاتێک پۆڵس داواکار�ی�ەکەی بەرزکردەوە کە بۆ بڕ�اری 

ئ�م�ڕاتۆر بهێڵرێتەوە، فەرمانم دا ب�هێڵنەوە هەتا بۆ قە�سەری دەنێرم.«
٢٢ ئەگر�ی�اس بە فێستۆسی گوت: »من حەز دەکەم خۆم گوێ لەم پی�اوە بگرم.« 

گوتی: »بە�انی گوێت لێیی دەبێت.«
هاتن  شکۆدارەوە  و  گەورە  پیێشواز�ی�ەکی  بە  بەرن�کی  و  ئەگر�ی�اس  بە�انی  ٢3 بۆ 

پی�اوماقواڵنی شاردا هاتنە هۆڵی گوێگرتن. فێستۆس فەرمانی  و لەگەڵ فەرماندە و 
کە  ئامادەبووان  هەموو  و  ئەگر�ی�اس  »شا  گوتی:  ٢4 فێستۆس  هێنرا.  پۆڵس  و  دا 
جولەکە  گەلی  هەموو  کە  کەسە�ە  ئەو  دە�ب�نن،  پی�اوەی  ئەم  لەگەڵماندان، 
٢5 بۆم  بژ�یێت.  نابێت چ�تر  دەکرد کە  هاوار�ان  و  پاڕانەوە  لێم  لێرە  و  ئۆرشەل�م  لە 
خۆی  کە  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  بێت،  مردن  شا�انی  نەکردووە  ه�چی  دەرکەوت 
لەبارەی  ئەوەی  ٢٦ لەبەر  الی.  بۆ  ب�نێرم  دا  بڕ�ارم  ئ�م�ڕاتۆر،  دا�ە  داواکار�ی�ەکەی 
بۆ�ە  بنووسم،  خاوەن شکۆی  قە�سەری  بۆ  دڵن�ا�ی�ەوە  بە  کە  ن��ە  شتێکم  ئەمەوە 
لێکۆڵ�نەوە  کە  تاکو  ئەگر�ی�اس،  شا  تۆ،  بەردەمی  تا�بەتی  بە  بەردەمتان،  هێنامە 
کرا، شتێکم هەبێت ب�نووسم، ٢7 چونکە بەالی منەوە ش�او ن��ە گ�راوێک بنێرم بێ 

د�ار�کردنی ئەو تاوانەی لە ئەستۆ�ەتی.«

بەرگری �ۆڵس لەالی ئەگریپپاس

 ئەگر�ی�اس بە پۆڵسی گوت: »ڕێگات دراوەتێ باسی خۆت بکە�ت.« ئ�نجا ٢٦ ١

پۆڵس دەستی درێژکرد و بەرگری کرد: ٢ »شا ئەگر�ی�اس، خۆم بە بەختەوەر 
دەزانم کە ئەمڕۆ لەبەردەم تۆ بەرگری لە خۆم بکەم، سەبارەت بە هەموو ئەو شتانەی 
و کێشەی  نەر�ت  لە هەموو  تۆ  تا�بەتی  3 بە  تۆمەتبار کردووە،  پیێ  من�ان  جولەکە 

جولەکە شارەزا�ت، بۆ�ە لێت دەپاڕێمەوە بە ئارامی گوێم لێ بگر�ت.
هەر  بووە،  چۆن  الو�ەت�م  ژ�انی  کە  دەزانن  باشی  بە  جولەکەکان  4 »هەموو 

لەمێژە  5 ئەوان  بووم.  ئۆرشەل�مدا  لە  و   aگەلەکەم لەنێو  کە  ژ�انمەوە  سەرەتای  لە 
ژ�اوم،  فەر�سی  وەک  کە  بدەن  شا�ەتی  دەتوانن  ب�انەوێت  ئەگەر  و  دەمناسن 
توندتر�ن ڕێبازی ئا�ی�نەکەمان. ٦ ئێستاش حوکم دەدرێم لەبەر ئەوەی ه�وام بەو بەڵێنە 
هۆزەکەمان  دوازدە  کە  بەڵێنە�ە  ئەو  7 ئەمە  داوە.  باوباپی�رانمانی  بە  خودا  کە  هە�ە 
شەو و ڕۆژ بە ه�وای هاتنەدی، بە پەرۆشەوە خواپەرستی دەکەن. ئەی پاشا، لەبەر 
ناکەن کە خودا مردووان  باوەڕ  ئێوە  ٨ بۆچی  تۆمەتبارم دەکەن.  ئەم ه�وا�ە جولەکە 

هەڵدەستێنێتەوە؟
٩ »لە ڕاست�دا خۆم پیێم وابوو کە پیێو�ستە زۆر شت لە دژی ناوی ع�سای ناس�رە�یی 

a 4 مەبەستی ئەوە�ە کاتێک لە ک�ل�ک�ا بووە  
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بکەم. ١٠ لە ئۆرشەل�م ئەوەم کرد، دەسەاڵتم لە کاه�نانی بااڵ وەرگرت و زۆر کەسم 
پی�رۆزی خودا خستە ز�ندانەوە، بۆ کوشتن�ان دەنگم دەدا. ١١ لە هەموو  لە گەلی 
کەن�شتەکان زۆر جار سزام دەدان تاکو ناچار�ان بکەم کفر بکەن. ئەوەندە ڕقم 

لێ�ان بوو تەنانەت لە شارەکانی دەرەوەش دەمچەوساندنەوە.
١٢ »جارێک�ان بە دەسەاڵت و مۆڵەتی کاه�نانی بااڵ دەچوومە د�مەشق. ١3 جا 

لە  ب�نی، درەوشاوەتر  لە ئاسمانەوە  بە ڕێگاوە ڕووناک��ەکم  ن�وەڕۆدا  لە  پاشا،  ئەی 
ت�شکدانەوەی ڕۆژ، دەوروبەری من و هاوڕێی�انمی ڕووناک کردەوە. ١4 هەموومان 
پیێیی فەرمووم:  کەوت�نە سەر زەوی. ئ�نجا گوێم لە دەنگێک بوو بە زمانی ع�بری 
من  نەق�زەی  لە  لوشکە  زەحمەتە  بۆت  دەمچەوسێن�تەوە؟  بۆچی  شاول،  ”شاول، 

“.aباوێیی
١5 »من�ش گوتم: ”تۆ کێ�ت گەورەم؟“

دە�چەوسێن�تەوە.  تۆ  ئەوەی  ع�سام،  ”من  فەرمووی:  شکۆ  خاوەن  »مەس�حی 
١٦ بەاڵم هەستە و لەسەر پیێ�ەکانت ڕابوەستە. لەبەر ئەوە بۆت دەرکەوتم، کە وەک 

دەردەکەوم.  بۆت  تێ�دا  ئەوەی  و  ب�ن�ت  ئەوەی  بۆ  هەڵتبژێرم  و شا�ەت  خزمەتکار 
١7 ڕزگارت دەکەم لە گەلەکەت و لەو ناجولەکانەی تۆ�ان بۆ دەنێرم ١٨ تاکو چاو�ان 

بکە�تەوە، تاکو لە تار�کی بگەڕێنەوە بۆ ڕووناکی، لە دەسەاڵتی شە�تان بۆ خودا، 
ئەوسا لێخۆشبوونی گوناه وەردەگرن و لەگەڵ ئەوانەی بە باوەڕ�ان بە من پی�رۆزکراون 

بەش�ان دەبێت.“
ئاسمان�م نەکردووە.  ب�ن�نی  لەو کاتە بەالوە سەرپیێچی  ١٩ »ئەی شا ئەگر�ی�اس، 

ناوچەکانی  هەموو  و  ئۆرشەل�م  پاشان  د�مەشق،  دان�شتووانی  بۆ  جار  ٢٠ �ەکەم 

�ەهود�ا و دواتر بە ناجولەکەکانم ڕاگە�اند، کە تۆبە بکەن و بۆ الی خودا بگەڕێنەوە 
و لە ڕێگەی هەڵسوکەوت�انەوە تۆبەکردنەکە�ان دەربخەن. ٢١ لەبەر ئەمە جولەکەکان 
هەتا  ٢٢ بەاڵم  بمکوژن.  دا  هەوڵ�ان  و  گرت  من�ان  پەرستگادا  حەوشەکانی  لە 
ئەمڕۆش خودا �ارمەتی داوم، بۆ�ە وەستاوم و شا�ەتی بۆ گەورە و بچووک دەدەم. 
ه�چ ناڵێم جگە لەوەی کە پیێغەمبەران و موسا لەبارەی ئەوەی خەر�کە ڕوودەدات 
گوتوو�انە، ٢3 کە مەس�حەکە ئازار بچێژێت و �ەکەمی هەستانەوەی مردووان بێت 

و ڕووناکی بۆ گەلەکەی و نەتەوەکان ڕابگە�ەنێت.«
کرد:  هاواری  فێستۆس  دەکرد،  خۆی  لە  بەرگری  قسانە  بەم  پۆڵس  ٢4 کاتێک 

»پۆڵس شێت بوو�ت! ئەوەندەت خوێندووەتەوە کە شێت بوو�ت.«
ن�م، بەاڵم قسەی ڕاست و ش�او  پا�ەبەرز، شێت  ٢5 پۆڵس گوتی: »فێستۆسی 

دەزانێت،  شتانە  ئەم  دەکەم،  لەگەڵ  قسەی  ئازادانە  پاشا�ەی  ٢٦ ئەم  دەکەم. 
نەکراون.  لە سووچێک  کارانە  ئەم  ن��ە، چونکە  لەالی شاراوە  لەمانە  ه�چ  دڵن�ام 

٢7 ئەگر�ی�اسی پاشا، باوەڕت بە پیێغەمبەران هە�ە؟ دەزانم باوەڕت هە�ە.«

a ١4 پەندێکی �ۆنان��ە بۆ بەرهەڵست�کردنی بێ سوود بەکاردێت.  



٢٠5٦کردار ٢٦

بهێنی  پیێ  قەناعەتم  بەم کاتە کەمە  پۆڵسی گوت: »دەتەوێت  بە  ٢٨ ئەگر�ی�اس 

ببمە مەس�حی؟«
تۆ،  تەنها  نەک  دەپاڕێمەوە  خودا  لە  زۆر،  �ان  کەم  »کاتی  گوتی:  ٢٩ پۆڵس 

بەڵکو هەموو ئەوانەی ئەمڕۆ گوێم لێ دەگرن وەک منتان لێ بێت، بەاڵم بێ ئەم 
زنج�رانە.«

بە  و  3١ دەڕۆ�شتن  ئامادەبووان هەستان،  و  بەرن�کی  و  فەرمانڕەوا  و  پاشا  3٠ جا 

گرتن  �ان  مردن  سزای  شا�انی  نەکردووە  شتێکی  پی�اوە  »ئەم  دەگوت:  �ەکتر�ان 
بێت.«

نەدابووا�ە  داواکار�ی�ەکەی  پی�اوە  ئەم  »ئەگەر  گوت:  فێستۆسی  بە  3٢ ئەگر�ی�اس 

قە�سەر، دەکرا ئازاد بکرا�ە.«

گەش�ی �ۆڵس بەرەو ڕۆما

 کاتێک بڕ�ار درا بە دەر�ادا بۆ ئ�تال�ا بڕۆ�ن، پۆڵس و هەندێک بەندکراوی ٢7 ١

د�کە درانە دەست سەرپەلێک بە ناوی �ول�ۆس کە لە سوپای ئ�م�ڕاتۆر بوو. 
چەند  بۆ  دە�و�ست  کە  بەڕێکەوت�ن،  و  بوو�ن  ئەدرام�تی  کەشت��ەکی  ٢ سواری 

کە خەڵکی  بوو،  لەگەڵ  مەکدۆن�مان  ئەر�ستارخۆسی  بڕوات.  ئاس�ا  بەندەرێکی 
سالۆن�ک��ا بوو.

3 بۆ بە�انی گە�شت�نە سە�دا. �ول�ۆس لەگەڵ پۆڵس باش بوو، ڕێگای دا بچێتە 

بەڕێکەوت�ن  لەوێوە  4 ئ�نجا  بکەن.  داب�ن  پیێو�ست��ەکانی  تاکو  برادەرانی  الی 
دەر�ا�ەمان  ئەو  5 کە  بوو.  پیێچەوانە  با  چونکە  ڕۆ�شت�ن،  قوبرسدا  پەنای  بە  و 
٦ لەوێ  دابەز�ن.  ل�ک�ە  م�رای  لە  پامف�ل�ا�ە،  و  ک�ل�ک�ا  لەتەن�شت  ئەوەی  بڕی، 
سواری  ئ�تال�ا،  دەچووە  بوو  ئەسکەندەری  دۆز�ی�ەوە  کەشت��ەکی  سەرپەلەکە 
لە  زەحمەت  بە  و  دەڕۆ�شت  هێواشی  بە  درێژ  ماوە�ەکی  7 کەشت��ەکە  کرد�ن. 
بە پەنای کر�تدا و لە  با�ەکە نە�هێشت ز�اتر بڕۆ�ن،  کن�دۆس نز�ک کەوت�نەوە، 
شوێنێک  گە�شت�نە  و  کرد  تێ�ەڕمان  زەحمەت  ٨ بە  ڕۆ�شت�ن.  سەرلمۆن  بەرامبەر 

پیێیی دەگوترێ بەندەرە باشەکان، کە لە شاری لەسائ�ە نز�کە.
٩ لەدوای تێ�ەڕ�نی ماوە�ەکی زۆر، گەشتی دەر�ا�یی ترسناک بوو، چونکە ڕۆژی 

گوتن:  ١٠ پیێیی  و  کردنەوە  ئاگاداری  پۆڵس  بۆ�ە  هەر  بەسەرچووبوو،   aکەفارەت
»کوڕ�نە، دەب�نم گەشتەکە بە تێکشکان و ز�انێکی گەورەوە دەبێت، نەک تەنها 
ال�ەنگری  سەرپەلەکە  ١١ بەاڵم  ژ�ان�شمان.«  بۆ  بەڵکو  بارەکەی،  و  کەشتی  بۆ 
کەشت�وان و خاوەنەکەی دەکرد، نەک قسەی پۆڵس. ١٢ لەبەر ئەوەی بەندەرەکە بۆ 
بەسەربردنی زستان باش نەبوو، بۆ�ە زۆربە�ان بڕ�ار�ان دا ئەوێش بەجێبهێڵن، بە 
ه�وای ئەوەی بگەنە ف�نکس تاکو زستانی تێدا بەسەرببەن، کە بەندەرێکی کر�ت 

بوو ڕووەو باشووری ڕۆژهەاڵت و باکووری ڕۆژئاوا.

a ٩ ڕۆژی کەفارەت دەکەوێتە مانگی تشر�نی �ەکەم )مانگی ١٠(، پی�رۆزتر�ن ڕۆژی جولەکەکانە و لەم ڕۆژەدا بەڕۆژوو دەبن. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢3 :٢7 -٢٨.   



کردار ٢٠57٢7

گەش�پێکی ترسناک
لەنگەر�ان  گە�شتن،  مراز�ان  بە  وا�انزانی  هەڵ�کرد،  باشوور  شنەبای  ١3 کە 

بەرزکردەوە و بە نز�ک کەناری کر�تدا تێدەپەڕ�ن. ١4 بەاڵم دوای کەمێک تۆفانێک 
کە بە »باکووری ڕۆژهەاڵت« ناسراوە لەالی دوورگەکەوە هەڵ�کرد و ١5 کەشت��ەکەی 
گرتەوە و نە�توانی ڕووبەڕووی بێتەوە، خۆمان بەدەستەوە دا و تۆفانەکە ئێمەی لەگەڵ 
خۆی برد. ١٦ تۆفانەکە ئێمەی بەرەو پەنای دوورگە�ەکی بچووک برد کە ناوی کەودا 
١7 کاتێک  ژێر ڕکێفمانەوە.  بەلەمی ڕزگاربوون بخە�نە  توان�مان  بە زەحمەت  بوو، 
بەکاردەهێنا.  کەشت��ەکە  بەستنەوەی  بۆ  گور�س�ان  کردەوە،  بەرز  بەلەمەکە�ان 
 bس�رت�س، بۆ�ە لە کەشت��ەکەوە لەنگەری دەر�ا�ان aدەترسان بکەونە ناو تەنکاوی
دابەزاند، بەو شێوە�ە تۆفانەکە کەشت��ەکەی برد. ١٨ بۆ بە�انی ڕەشەباکە توند بوو، 
دەست�ان بە سووککردنی بارەکە کرد. ١٩ لە ڕۆژی سێ�ەم بە دەستی خۆ�ان کەلوپەلی 
کەشت��ەکە�ان فڕێدا. ٢٠ ماوە�ەکی درێژ نە خۆرمان ب�نی و نە ئەستێرە، هەتا دەهات 

ڕەشەباکە بەهێزتر دەبوو، لە کۆتا�ی�دا هەموو ه�وا�ەکی ڕزگاربوونمان بڕا.
نان�ان نەخواردبوو، پۆڵس لەناوەڕاست�ان ڕاوەستا و  ٢١ کاتێک ماوە�ەکی زۆر بوو 

نەهێشتا�ە،  بەجێ  کر�تتان  و  بگرتا�ە  من  لە  گوێتان  دەبووا�ە  »کوڕ�نە،  گوتی: 
ورە  دەپاڕێمەوە  لێتان  ٢٢ ئێستاش  دەبوون.  دوور  ز�انە  و  تێکشکان  لەم  ئەوسا 
تێکدەشکێت،  کەشت��ەکە  تەنها  نادات،  لەدەست  ژ�انی  کەستان  بەرنەدەن، 
ئەوم و دە�ی�ەرستم، هاتە الم  ٢3 چونکە ئەمشەو فر�شتەی ئەو خودا�ەی من هی 

و ٢4 گوتی: ”پۆڵس مەترسە! دەبێت تۆ لەبەردەم قە�سەر ڕاوەست�ت و خودا ژ�انی 
هەموو ئەوانەت دەداتێ کە لەگەڵت گەشت دەکەن.“ ٢5 کەواتە کوڕ�نە، ورەبەرز 
فەرمووم.  پیێیی  ئەوەی  وەک  دەبێت،  ئاوا  کە  هە�ە  خودا  بە  باوەڕم  چونکە  بن، 

٢٦ بەاڵم دەبێت بکەو�نە سەر دوورگە�ەک.«

ئەدر�ا کەشت��ەکەی  لە دەر�ای  تۆفانەکە  ٢7 لە شەوی چواردە�ەم�ندا کە هێشتا 

نز�ک  وشکانی  لە  وا�انزانی  کەشت�وانان  ن�وەشەودا  لە  دەبرد،  خۆی  لەگەڵ 
دەبنەوە. ٢٨ کە پیێوا�ان ب�ن��ان ب�ست بااڵ�ەc. کەمێک ڕۆ�شتن و پیێوا�انەوە ب�ن��ان 
لەنگەر�ان  چوار  پشتەوە  لە  بەرد،  سەر  بکەونە  نەوەک  ٢٩ دەترسان  بااڵ�ە.  پازدە 
شۆڕکردەوە و دەپاڕانەوە تاکو ڕۆژ هەڵبێت. 3٠ کەشت�وانان هەوڵ�ان دا لە کەشت��ەکە 
دە�انەوێ  ئەوەی  ب�انووی  بە  شۆڕکردەوە  دەر�ا  بۆ  ڕزگاربوون�ان  بەلەمی  هەڵبێن، 
سەربازەکانی  و  سەرپەل  بە  3١ پۆڵس  شۆڕبکەنەوە.  پیێشەوە  لە  لەنگەرێک  چەند 
گوت: »ئەگەر ئەمانە لە کەشت��ەکەدا نەمێننەوە، ناتوانن ڕزگارتان بێت.« 3٢ ئەوسا 

سەربازەکان گور�سی بەلەمی ڕزگاربوون�ان بڕی و واز�ان لێیی هێنا بکەوێت.
نان  کرد  هەمووان  لە  تکای  پۆڵس  هەڵدەهات،  ڕۆژ  بوو  خەر�ک  33 کاتێک 

a ١7 شوێنێک لەنێوان دوو دەر�ا، قوواڵ�یی کەمە.  

b ١7 لەنگەری دەر�ا: لەنگەرێکی تا�بەتە بۆ کەمکردنەوەی خێرا�یی کەشتی بەکاردەهێنرێت.  

c ٢٨ نز�کەی 37 مەتر.  
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بخۆن و گوتی: »ئەمە ڕۆژی چواردە�ەم�نە و ئێوە چاوەڕوان و بەردەوامن بێ ئەوەی 
ئەمە  نان بخۆن، چونکە  تکاتان لێ دەکەم  34 بۆ�ە  ه�چ بخۆن و ه�چ وەربگرن. 
بۆ ڕزگاربوونتانە. کەستان تاڵێک لە قژی سەری نافەوتێت.« 35 کە ئەمەی گوت، 
کرد  لەتی  ئ�نجا  کرد،  خودای  سوپاسی  هەمووان  لەبەردەم  و  هەڵگرت  نانێکی 
خوارد.  نان�ان  و  بەرزبووەوە  ورە�ان  هەموو�ان  3٦ ئ�تر  کرد.  خواردن  بە  دەستی  و 
37 ئەوانەی ناو کەشت��ەکە هەموومان دوو سەد و حەفتا و شەش کەس بوو�ن. 3٨ کە 

تێر نان�ان خوارد، بە فڕێدانی دانەوێڵەکە بۆ ناو دەر�ا کەشت��ەکە�ان سووککرد.

تێکشکانی کەش�یپیەکە
بەاڵم  شوێنێکدان،  چ  لە  نە�انزانی  کەشت�وانەکان  ڕۆژبووەوە،  3٩ کاتێک 

بەرەو  کەشت��ەکە  بتوانن  ئەگەر  دە�انو�ست  هەبوو،  کەناری  ب�نی  کەنداوێک�ان 
ئەوێ ببەن. 4٠ ئ�نجا لەنگەرەکان�ان پساند و لە دەر�ادا بەجێ�ان هێشتن، لە هەمان 
پیێشەوە�ان  با�ەوانەکەی  و  شلکرد  ئاراستەکردن�ان  سەوڵەکانی  گور�سی  کاتدا 
تەنکاو و  4١ بەاڵم کەوتە  بەرەو کەنارەکە ڕۆ�شتن.  با�ە هەڵکردووەکە،  بۆ  کردەوە 
کەشت��ەکە�ان بەرەو وشکانی برد، کە پیێشەکەی گ�ربوو و نەجواڵ، لەبەر توندی 

شەپۆلەکان پشتەوەی تێکدەشکا.
4٢ پالنی سەربازەکان ئەوە بوو کە بەندکراوان بکوژن نەوەک کەس�ان مەلە بکات 

و هەڵبێت. 43 بەاڵم سەرپەلەکە دە�و�ست پۆڵس ب�ارێزێت، بۆ�ە پالنەکەی ڕاگرتن 
و فەرمانی دا ئەوانەی دەتوانن مەلە بکەن با �ەکەم جار خۆ�ان فڕێبدەن و بگەنە 
پارچەکانی  بە  هەندێک�ان  و  تەختە  بە  هەندێک�ان  د�کەش  44 ئەوانی  وشکانی، 
کەشت��ەکە خۆ�ان بگە�ەننە وشکانی. بەو شێوە�ە هەموو بە سەالمەتی گە�شتنە 

وشکانی.

لە دوورگەی ماڵ�ا

 کە ڕزگارمان بوو زان�مان ئەو دوورگە�ە پیێیی دەگوترێ ماڵتا. ٢ دان�شتووانەکەی ٢٨ ١

چاکە�ەکی لە ڕادەبەدەر�ان لەگەڵ کرد�ن. ئاگر�ان بۆ کرد�نەوە و پیێشواز�ی�ان 
لە هەموومان کرد، چونکە باران دەباری و کەشوهەوا سارد بوو. 3 پۆڵس هەندێک 
دەرپەڕی  گەرما�ی�ەکە  لەبەر  ت�رەمارێک  ئاگرەکە،  خست��ە  و  کۆکردەوە  چ�لکەی 
بە  ب�نی خۆی  ت�رەمارەکە�ان  4 کاتێک خەڵکەکە  بە دەست�ەوە هەڵواسی.  و خۆی 
دەست��ەوە هەڵواس�وە، بە �ەکتر�ان گوت: »بێگومان ئەم کابرا�ە بکوژە، هەرچەندە 
5 بەاڵم  بژ�یێت.«  ناهێڵێت  دادپەروەری  خوداوەندی  بەاڵم  بوو،  ڕزگاری  دەر�ا  لە 
پۆڵس ت�رەمارەکەی ڕاوەشاندە ناو ئاگرەکە و تووشی ه�چ ز�انێک نەبوو. ٦ ئەوان�ش 
چاوەڕێی�ان دەکرد بئاوسێت �ان لەناکاو بە مردوو�یی بکەوێت. بەاڵم زۆر چاوەڕێی�ان 
کرد و ب�ن��ان ه�چی بەسەرنەهات، ئەوسا ب�روڕا�ان گۆڕی و سەبارەت بە پۆڵس 

گوت�ان: »ئەمە خوداوەندێکە!«



کردار ٢٠5٩٢٨

ناوی  کە  بوو  دوورگەکە  پی�اوگەورەی  زاری  و  زەوی  شوێنە  ئەو  7 دەوروبەری 

٨ وا  پیێشوازی لێکرد�ن و سێ ڕۆژ بە خۆش��ەوە م�وانداری کرد�ن.  پۆبل�ۆسە. ئەو 
ڕێککەوت باوکی پۆبل�ۆس لەناو جێگادا کەوتبوو، تا و سکچوونی هەبوو. پۆڵس 
ئەمە  ٩ کاتێک  چاک�کردەوە.  و  دانا  لەسەر  دەستی  کرد،  نوێژی  و  الی  چووە 
ڕوو�دا، نەخۆشەکانی د�کەی دوورگەکە دەهاتن و چاک دەبوونەوە. ١٠ ئ�تر بە زۆر 

شێوە ڕێز�ان گرت�ن، کە بەڕێکەوت�ن هەموو پیێداو�ست��ەکان�ان بۆ داب�ن کرد�ن.

لە ماڵ�اوە بۆ ڕۆما
لە  ١١ دوای سێ مانگ بە کەشت��ەکی ئەسکەندەری بەڕێکەوت�ن، کە زستانی 

ناوی  بە  جمکی  خوداوەندی  دوو  وێنەی  کەشت��ەکە  بوو؛  بەسەربرد  دوورگەکە 
لەوێ  ڕۆژ  دابەز�ن، سێ  لە س�راکۆسا  ١٢ کاتێک  بوو.  لەسەر  پۆلوکس  و  کاستۆر 
خواروو  بای  بە�انی  بۆ  ڕ�گ�ۆم.  گە�شت�نە  و  ڕۆ�شت�ن  لەوێ  ١3 ئ�نجا  ما�نەوە. 
داوا�ان  دۆز�ی�ەوە،  برا�انمان  ١4 لەوێ  پوت�ولی.  هات�نە  دووەم  ڕۆژی  لە  هەڵ�کرد، 
لێکرد�ن هەفتە�ەک بمێن�نەوە. بەم شێوە�ە هات�نە ڕۆما. ١5 لەوێوە کە برا�ان هەواڵی 
پی�شواز�مان.  هاتنە   bخانەکە سێ  و   aئەپی�ۆس گۆڕەپانی  تاکو  ب�ست،  ئێمە�ان 
١٦ کاتێک  بەرزبووەوە.  ورەی  و  کرد  خودای  سوپاسی  ب�ن��انی  پۆڵس  کاتێک 
گە�شت�نە ڕۆما، ڕێگا بە پۆڵس درا بە تەنها لەگەڵ ئەو سەربازەی پاسەوانی دەکرد 

ن�شتەجێ بێت.
پیێیی  بانگکرد. کاتێک کۆبوونەوە،  ١7 دوای سێ ڕۆژ پۆڵس ڕابەرانی جولەکەی 

باوباپی�رانمان  نەر�تی  و  گەلەکەمان  دژی  لە  ه�چم  هەرچەندە  »برا�ان،  گوتن: 
نەکردووە، بەاڵم لە ئۆرشەل�م گ�رام و درامە دەستی ڕۆمان��ەکان. ١٨ لێکۆڵ�نەوە�ان 
نەدۆز�ی�ەوە.  کوشتنم  بۆ  هۆ�ەک�ان  چونکە  بکەن،  ئازادم  و�ست�ان  کرد  لەگەڵم 
قە�سەر،  بدەمە  داواکار�ی�ەکەم  بووم  ناچار  من�ش  و  بوون  ناڕازی  ١٩ بەاڵم جولەکە 

مەبەستم ئەوە نەبوو سکااڵ لە گەلی خۆم بکەم. ٢٠ لەبەر ئەوە داوام کرد بتانب�نم و 
قسەتان لەگەڵ بکەم، چونکە لە پیێناوی ه�وای ئ�سرائ�ل ئەم زنج�رەم پیێوە�ە.«

وەرنەگرتووە، کەس�ش  �ەهود�اوە  لە  نامەمان  تۆ  »دەربارەی  دا�ەوە:  ٢١ وەاڵم�ان 

لە برا�ان نەهاتووە تاکو دەربارەی تۆ هەواڵمان بداتێ �ان بە خراپە باست بکات. 
کە  دەزان�ن  چونکە  بێت،  تۆ  بۆچوونەکانی  لە  گوێمان  خۆشە  پیێمان  ٢٢ بەاڵم 

خەڵکی لە هەموو شوێنێکەوە بەربەرەکانێیی ئەم ڕێبازە دەکات.«
ئەو�ش  ماڵەکەی.  هاتنە  زۆر کەس  و  د�اری کرد  پۆڵس  د�تنی  بۆ  ٢3 ڕۆژێک�ان 

لە بە�ان��ەوە تاکو ئێوارە بۆ�انی ڕوون دەکردەوە و شا�ەتی بۆ پاشا�ەتی خودا دەدا، 
هەوڵی دەدا بە تەوراتی موسا و پەڕتووکی پیێغەمبەران دەربارەی ع�سا قەناعەت�ان پیێ 
باوەڕ�ان نەکرد.  بهێنێت. ٢4 جا هەندێک�ان بەو قسانەی قا�ل بوون، هەندێک�ش 

a ١5 �ۆنانی: فۆروم ئە�پیۆس .  

b ١5 شوێنێکە، بە نز�کەی 4٠کم لە باشووری ڕۆما�ە.  



٢٠٦٠کردار ٢٨

٢5 ئ�نجا بە ج�اوازی ب�روڕاوە ئەوێی�ان بەجێهێشت کاتێک پۆڵس دوا�ی�ن قسەی بۆ 

کردن: »ڕۆحی پی�رۆز لە ڕێگەی ئ�شا�ا پیێغەمبەرەوە ڕاستی بە باوباپی�رانتان فەرمووە:

 ٢٦ »]بڕۆ الی ئەم گەلە و پیێیی بڵێ:
  ”ئێوە هەم�شە دەب�ستن بەاڵم هەرگ�ز تێناگەن،

ئێوە هەم�شە سە�ر دەکەن بەاڵم هەرگ�ز ناب�نن!“   
 ٢7 چونکە دڵی ئەم گەلە ڕەق بووە و

گوێی�ان قورس بووە،   
چاو�ان نوقاندووە،   

  نەوەک بە چاو�ان بب�نن و
بە گوێی�ان بب�ستن و   

بە دڵ�ان تێبگەن و بگەڕێنەوە،   
a].من�ش چاک�ان بکەمەوە  

٢٨ »با لەالتان زانراو بێت، ڕزگار�یی خودا بۆ ناجولەکەکان نێردرا، ئەوان�ش گوێ 

دەگرن.« ٢٩ ⌞کاتێک ئەمەی گوت، جولەکەکان ڕۆ�شتن و دەمەقاڵێ�ەکی زۆر�ان 
هەبوو.⌞

3٠ پۆڵس دوو ساڵی تەواو لەو ماڵەی بە کرێیی گرتبوو ما�ەوە، پیێشوازی لە هەموو 

ئەوانە دەکرد کە دەهاتنە الی، 3١ بەوپەڕی ئازا�یی و بێ کۆسپ شانش�نی خودای 
ڕادەگە�اند و سەبارەت بە ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ خەڵکی فێردەکرد.

a ٢7 ئ�شا�ا ٦ :٩،   ١٠  



ڕۆما ٢٠٦١١

نامەی �ۆڵس بۆ باوەڕدارانی ڕۆما
 لە پۆڵسی بەندەی ع�سای مەس�حەوە کە خودا وەک نێردراوێک بانگی کرد ١ ١

و تەرخانی کرد بۆ ڕاگە�اندنی مزگێن��ەکەیa، ٢ ئەو مزگێن��ەی کە خودا پیێشتر 
بە  3 سەبارەت  دابوو،  بەڵێنی  پی�رۆزەکاندا  نووسراوە  لە  پیێغەمبەرەکانەوە  ڕێگەی  لە 
پی�رۆز  ڕۆحی  بەگوێرەی  4 هەروەها  بوو،  داود  نەوەی  لە  بە جەستە  کە  کوڕەکەی 
بە  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  مردووان  لەنێو  هەستانەوەی  هێزی  بە  و 
 bکوڕی خودا د�اری کرا. 5 لە پیێناوی ناوی مەس�ح و لە ڕێگەی ئەوەوە، ن�عمەت
و نێردراو�یێت�مان وەرگرت، تاکو هەموو نەتەوەکان بانگ بکە�ن بۆ ئەوەی باوەڕ بە 
مەس�ح بهێنن و گوێڕا�ەڵی بن. ٦ ئێوەش لەنێو ئەوانەدان کە خودا بانگی کردن بۆ 

ئەوەی هی ع�سای مەس�ح بن.

7 بۆ هەموو ئەوانەی خۆشەو�ستی خودان و لە ڕۆما دەژ�ن، بانگکراون بۆ ئەوەی 

پی�رۆز بن:

خاوەن شکۆوە  مەس�حی  ع�سای  و  باوکمان  خودای  لە  ئاشتی  و  ن�عمەت  با 
لەگەڵتان بێت.

ئارەزووی دیدەنی ڕۆما
خودام  سوپاسی  مەس�حەوە  ع�سای  بەهۆی  هەمووتان  پیێناوی  لە  ٨ سەرەتا، 

دەکەم، چونکە باوەڕتان لە هەموو ج�هاندا باڵوبووەتەوە. ٩ خودا، ئەوەی بە ڕۆحم 
خزمەتی دەکەم لە جاڕدانی مزگێن�یی کوڕەکە�دا، شا�ەتی منە کە چۆن بێ بڕانەوە 
بە  ئێستا  نەبێت  ه�چ  کە  دەپاڕێمەوە  نوێژەکانم  لە  ١٠ بەردەوام  و  دەکەم  �ادتان 

خواستی خودا بۆم ڕێک بکەوێت بێمە التان.
بدەمێ،  ڕۆح�تان  بەهرەی  جێگ�ربوونتان  بۆ  تاکو  ئێوەم  ب�ن�نی  ١١ تامەزرۆی 

باوەڕی  بە  من�ش  و  من  باوەڕی  بە  ئێوە  هانبدە�ن،  �ەکتری  پیێکەوە  ١٢ هەموومان 

ئێوە. ١3 ئەی خوشک و برا�ان، نامەوێ لەالتان شاراوە بێت، زۆر جار بەتەمابووم 
بێمە التان، تاکو لەنێو ئێوەشدا بەرهەمم هەبێت، هەروەک لەنێو نەتەوەکانی د�کە 

هەمە، بەاڵم هەتا ئێستا ڕێم لێ گ�رابوو.
١4 من قەرزاری �ۆنانی و بەربەر�مc، دانا و نەزان. ١5 بۆ�ە بە پەرۆشم مزگێنی بدەمە 

ئێوەی دان�شتووانی ڕۆما.

a ١ �ۆنانی: ئ�نج�ل.  

b 5 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

c ١4 بەربەری: ئەو کەسانەی کە بە زمانی �ۆنانی قسە ناکەن، بە کەسانی ناڕۆشنب�ر هەژماردکراون.  



٢٠٦٢ڕۆما ١

مژدە توانای خودایە
ڕزگاربوونی  بۆ  خودا�ە  هێزی  ئەوەی  لەبەر  ن��ە،   aئ�نج�ل پە�امی  بە  ١٦ شەرمم 

١7 لە  ناجولەکە.  بۆ  ئ�نجا  جولەکە  بۆ  جار  �ەکەم  دەهێنن،  باوەڕ  ئەوانەی  هەموو 
لە  بێتاوانکردنەش  ئەم  ئاشکرا دەکرێت،  لە خوداوە   bبێتاوانکردن ئ�نج�لدا  پە�امی 
دەست�ێکەوە هەتا کۆتا�یی بە باوەڕەc، وەک نووسراوە: ]ئەوەی ڕاستودروستە بە باوەڕ 

e] d.دەژ�یێت

تووڕەیپی خودا بۆ هەمووانە
خراپەکار�ی�ەکی  و  خوانەناسی  هەموو  دژی  لە  خودا  تووڕە�یی  ئاسمانەوە  ١٨ لە 

خەڵک دەردەکەوێت، ئەوانەی بە خراپەکان�ان ڕاستی دادەپۆشن، ١٩ چونکە ئەوەی 
لەبەر ئەوەی خودا  بزانرێت، لەالی ئەوان ئاشکرا�ە،  لەبارەی خوداوە  کە دەبێت 
بۆی دەرخستوون. ٢٠ لەبەر ئەوەی س�فەتە نەب�نراوەکانی خودا، توانا هەتاهەتا�یی و 
خودا�ەت��ەکەیf، لە بەد�هێنانی ج�هانەوە بەهۆی دروستکراوان درک�ان پیێ کراوە و 

بە ڕوونی ب�نراون، بۆ�ە بێ ب�انوون.
و  نەکرد  ستا�ش�ان  خودا  وەک  بەاڵم  ناسی،  خودا�ان  کە  ئەوەی  ٢١ لەگەڵ 

سوپاس�ان نەکرد، بەڵکو لە ب�رکردنەوە�ان پووچەڵ بوون و دڵە گێلەکان�ان تار�ک 
خودای  ٢3 شکۆی  گێل،  بوونە  بەاڵم  دەزانی،  دانا  بە  خۆ�ان  ٢٢ هەرچەندە  بوو. 
و  چوارپیێ  و  باڵندە  و  لەناوچوو  مرۆڤی  پە�کەری  شێوەی  بە  گۆڕ�ی�ەوە  نەمر�ان 

خشۆک.
تاکو  دەست گاڵوی،  دا�ە  ئەوانی  دڵ�ان  هەوەسی  بە  خودا  ئەوە  لەبەر  ٢4 هەر 

بە  ڕاستی خودا�ان  ٢5 ئەوان  بکەن.  لەشی خۆ�انەوە  بە  لەناو خۆ�اندا سووکا�ەتی 
درۆ گۆڕ�ی�ەوە و بەد�هێنراو�ان پەرست و لە ج�اتی بەد�هێنەر خزمەت�ان کرد، ئەوەی 

هەتاهەتا�ە ستا�ش بۆ ئەوە. ئام�ن.
چونکە  ئابڕووبەرەکان�ان،  هەوەسە  دەست  دا�ە  ئەوانی  خودا  ئەوە  ٢٦ لەبەر 

٢7 پی�اوان�ش واز�ان هێنا  بە ناسروشتی گۆڕ�ی�ەوە.  ژنەکان�ان جووتبوونی سروشت��ان 
لە جووتبوونی سروشتی لەگەڵ ژنان�ان و گڕ�ان گرت لە هەوەس بۆ �ەکتری. پی�او 

لەگەڵ پی�او بەدڕەوشتی دەکرد، جا سزای تەواوی خراپبوون�ان لە خۆ�اندا وەرگرت.
خوداش  بن،  بەردەوام  خودا  ناس�نی  لە  نە�اندەو�ست  ئەوەش،  ٢٨ سەرەڕای 

a ١٦ ئ�نج�ل: وشە�ەکی �ۆنان��ە بە واتای ڕاگە�اندنی مژدەی هاتنی پاشا�ە.  

b ١7 �ۆنانی: ڕاستودروستی خودا، بە واتای چۆن خودا مرۆڤی گوناهبار بێتاوان دەکات و بە مرۆڤی ڕاستودروستی هەژمارد دەکات، بڕوانە ڕۆما 3 :٢١ -٢٦ و ڕۆما ١٠ :3 و 

ف�ل��یی 3 :٩  .  

c ١7 �ۆنانی: لە باوەڕ بۆ باوەڕ.  

d ١7 مەبەست لەوە�ە ئەوەی کە لە گوناه بێتاوان کرا ژ�انی هەتاهەتا�یی بە باوەڕ وەردەگرێت.  

e ١7 حەبەقوق ٢ :4 .  

f ٢٠ خودا�ەت��ەکەی: واتە سروشتی خودا�یی و ئەو تا�بەتمەند�ی�انەی کە تەنها لە خودادا هەن.  



ڕۆما ٢٠٦3٢

ئەوانی دا�ە دەست مێشکی گەندەڵ�ان، تاکو ئەوە بکەن کە ناشێت. ٢٩ پڕبوون لە 
هەموو ناڕەوا�یی و خراپە و چاوچنۆکی و بەدکار�ی�ەک. پڕن لە ئ�رە�یی و کوشتن و 
دژا�ەتی و فێڵبازی و ز�انبەخشی. غە�بەتکارن، 3٠ بوختانکەرن، ڕق�ان لە خودا�ە، 
و  دا�ک  گوێڕا�ەڵی  خراپەن،  داهێنەری  خۆهەڵکێشن،  لووتبەرزن،  شەڕفرۆشن، 
3٢ لەگەڵ  بەزە�ی�ن.  بێ  و  هەست  بێ  ن�ن،  دڵسۆز  و  مێشکن  3١ بێ  ن�ن،  باوک 
کارانە  جۆرە  ئەم  ئەنجامدەرانی  بۆ  خودا  دادپەروەرانەی  حوکمی  دەزانن  ئەوەی 
مردنە، بەاڵم نەک تەنها خۆ�ان ئەو کارانە دەکەن، بەڵکو ئەو کەسانەش پەسەند 

دەکەن کە دە�کەن.

حوکمی داد�ەروەرانەی خودا

د�کە ٢ کەسێکی  حوکمی  کە  ن��ە  ب�انووێکت  ه�چ  مرۆڤ،  ئەی   کەواتە  ١

تاوانبار  خۆت  دەدە�ت،  حوکم  پیێ  خەڵکی  بەوەی  چونکە  دەدە�ت، 
دەکە�ت.  هەمان شت  دەدە�ت، خۆشت  تۆ کە حوکم  ئەوەی  لەبەر  دەکە�ت، 
3 کەواتە  دەکەن.  شتانە  ئەم  ئەوانەی  بەسەر  ڕاستە  دەزان�ن حوکمی خودا  ٢ بەاڵم 

ئەم شتانە دەکەن و خۆشت هەمان  دەدە�ت کە  ئەوانە حوکم  مرۆڤەی  ئەو  ئەی 
بە  گاڵتەت  4 �ان  دەب�ت؟  دەرباز  خودا  حوکمی  لە  دەزان�ت  وا  دەکە�ت،  شت 
نەرمون�انی  نازان�ت  دێت؟  پشوودرێژ�ی�ەکەی  و  ئارامی  و  نەرمون�انی  دەوڵەمەندی 

خودا بەرەو تۆبەکردنت دەبات؟
و  تووڕە�یی  ڕۆژی  لە  نەکردووت،  تۆبە  دڵی  و  کەللەڕەقی  لەبەر  تۆ  5 بەاڵم 

ئاشکراکردنی حوکمی دادپەروەرانەی خودا، تووڕە�یی لەسەر خۆت کۆ دەکە�تەوە. 
7 ژ�انی   a].دەداتەوە کردارەکانی  بەگوێرەی  �ەکێک  هەر  ]پاداشتی  ٦ خودا 

هەتاهەتا�ی�ش بۆ ئەوانە�ە کە بە دانبەخۆداگرتنەوە لە کاری چاکەدا داوای شکۆ و 
ڕێز و نەمری دەکەن. ٨ بەاڵم ڕق و تووڕە�یی بۆ ئەوانە�ە کە داوای خۆپەرستی دەکەن 
و ملکەچی ڕاستی نابن، بۆ ناڕەوا�یی ملکەچ دەبن. ٩ ناخۆشی و تەنگانە بۆ هەر 
مرۆڤێکە کە خراپە دەکات، �ەکەم جار بۆ جولەکە ئ�نجا بۆ ناجولەکە. ١٠ شکۆ و 
ڕێز و ئاشتی بۆ هەموو چاکەکارێکە، �ەکەم جار بۆ جولەکە ئ�نجا بۆ ناجولەکە، 

١١ چونکە خودا ال�ەنگری ناکات.

شەر�عەت  بێ  دەکەن،  گوناه  و  ن��ە  شەر�عەت�ان  کە  ئەوانەی  ١٢ هەموو 

بە  دەکەن،  گوناه  شەر�عەتدا  دەسەاڵتی  لەژێر  کە  ئەوانەش  هەموو  لەناودەچن، 
شەر�عەت حوکم دەدرێن، ١3 چونکە ئەوانە لەالی خودا بێتاوان ن�ن کە شەر�عەت 
دەب�ستن، بەڵکو ئەوانە بێتاوان دەکرێن کە کار بە شەر�عەت دەکەن. ١4 بێگومان 
بە شێوە�ەکی سروشتی شەر�عەت�ان  کاتێک  ن��ە،  نەتەوانەی کە شەر�عەت�ان  ئەو 
پە�ڕەو کرد، ئەوانە بۆ خۆ�ان شەر�عەتن، لەگەڵ ئەوەی شەر�عەت�ان ن��ە. ١5 ئەوانە 
بەڵگەی وا ن�شان دەدەن کە فەرزەکانی شەر�عەت لە دڵ�اندا نووسراوە، و�ژدان�ان 

a ٦ زەبوورەکان ٦٢ :١٢،   هەروەها پەندەکان ٢4 :١٢   



٢٠٦4ڕۆما ٢

هە�ە  جار�ش  و  دەکات  تاوانبار�ان  ب�ر�ان  هە�ە  جار  دەدات،  شا�ەتی  لەناو�اندا 
بەرگر�ی�ان لێ دەکات، ١٦ لەو ڕۆژەدا کاتێک خودا نهێن��ەکانی خەڵک لە ڕێگەی 

ع�سای مەس�حەوە حوکم دەدات، بەپیێیی ئەو مزگێن��ەیa کە من ڕا�دەگە�ەنم.

جولەکە و تەورات
تەورات  شەر�عەتی  بە  پشت  و  دەبردرێی�ت  ناو  جولەکە  بە  ئەگەر  تۆ،  ١7 بەاڵم 

دەزان�ت،  ئەو  خواستی  ١٨ ئەگەر  دەکە�ت؛  خوداوە  بە  شانازی  و  دەبەست�ت 
لە  ١٩ ئەگەر  فێربوو�ت؛  تەورات  لە  چونکە  دەکە�ت،  پەسەندی  باشتر�نە  چی 
خۆت دڵن�ا�ت کە ڕێبەری کوێرەکان�ت و ڕووناک��ت بۆ ئەوانەی لە تار�ک�دان، 
و  زان�ن  وێنەی  تەوراتدا  لە  چونکە  مندااڵنی،  مامۆستای  و  نەزانان  ٢٠ فێرکاری 

ڕاست�ت هە�ە، ٢١ جا تۆ کە خەڵکی د�کە فێر دەکە�ت، ئا�ا خۆت فێر ناکە�ت؟ 
تۆ کە ڕا�دەگە�ەنێت کە کەس دزی نەکات، ئا�ا خۆت دزی ناکە�ت؟ ٢٢ تۆ کە 
لە بت  تۆ کە ڕقت  ناکە�ت؟  ئا�ا خۆت داوێن��سی  دەڵێیی داوێن��سی نەکرێت، 
دەبێتەوە، ئا�ا پەرستگاکان تااڵن ناکە�ت؟ ٢3 کە شانازی بە شەر�عەتی تەوراتەوە 
دەکە�ت، ئا�ا بە سەرپیێچ�کردنی شەر�عەت سووکا�ەتی بە خودا ناکە�ت؟ ٢4 وەک 

b].نووسراوە: ]لەبەر ئێوە لەناو نەتەوەکاندا کفر بە ناوی خودا دەکرێت
ئەگەر  بەاڵم  بکە�ت،  پە�ڕەو  ئەگەر شەر�عەت  دەبێت  ٢5 خەتەنەکردن سوودی 

سەرپیێچی شەر�عەت بکە�ت، ئەوا وەکو ئەوە�ە کە هەر خەتەنە نەکراب�ت. ٢٦ بۆ�ە 
ئەگەر خەتەنە نەکراو کار بە داواکار�ی�ە دروستەکانی شەر�عەت بکات، ئا�ا خەتەنە 
نەکردنەکەی بە خەتەنەکردن دانانرێت؟ ٢7 ئ�تر ئەوەی بە سروشت خەتەنە نەکراوە، 
شەر�عەتی  کە  دەدات  تۆدا  بەسەر  حوکم  دەکات،  جێبەجێ  شەر�عەت  بەاڵم 

نووسراو و خەتەنەکردنت هە�ە، هەرچەندە تۆ سەرپیێچی شەر�عەت دەکە�ت.
٢٨ ئەگەر کەسێک تەنها بە ڕواڵەت جولەکە بێت، ئەوا لە ڕاست�دا جولەکە ن��ە، 

ڕاست�دا خەتەنەکردن  لە  ئەوا  بێت،  تەنها جەستە�یی  ئەگەر خەتەنەکردن  هەروەها 
ن��ە. ٢٩ بەاڵم ئەوەی لە ناخەوە جولەکە بێت، ئەوا لە ڕاست�دا جولەکە�ە، هەروەها 
ئەوا  بدرێت،  ئەنجام  نووسراو  شەر�عەتی  بەگوێرەی  تەنها  خەتەنەکردن  ئەگەر 
پی�رۆزەوە�ە،  ڕۆحی  ڕێگەی  لە  کە  دڵ  خەتەنەکردنی  بەڵکو  ن��ە،  خەتەنەکردن 
لەالی  بەڵکو  ن��ە،  خەڵک  لەالی  ستا�شی  ئەوەی  ڕاستەق�نە�ە.  خەتەنەکردنی 

خودا�ە.

a ١٦ �ۆنانی: ئ�نج�لەکەم.  

b ٢4 ئ�شا�ا 5٢ :5 و حزق�ێل 3٦ :٢٢  .  



ڕۆما ٢٠٦53

دڵسۆزیپی خودا

سوودی 3 �ان  ز�اترە؟  د�کە  نەتەوەکانی  لە  چ��ان  جولەکەکان   کەواتە،  ١

هەموو  پیێش  ز�اترە!  د�کە  نەتەوەکانی  لە  شت�ان  ٢ زۆر  چ��ە؟  خەتەنەکردن 
شتێک، وشەکانی خودا�ان پیێ س�ێردرا.

3 کەواتە چی دەبێت ئەگەر هاتوو هەندێک�ان بێباوەڕ بوون؟ ئا�ا دڵسۆز نەبوون�ان 

دڵسۆز�یی خودا پووچەڵ دەکاتەوە؟ 4 نەخێر! بەڵکو با خودا ڕاستگۆ بێت و هەموو 
مرۆڤ درۆزن. وەک نووسراوە:

  ]تاکو لە قسەکانت ڕاست ب�ت و
a].سەرکەوتوو ب�ت لە حوکمەکانت   

5 بەاڵم ئەگەر ناڕەوا�ی�مان ڕەوا�یی خودا دەردەخات، چی بڵێ�ن؟ ئا�ا خودا زۆردارە 

ئەگەر تووڕە�یی خۆی بەسەرماندا بڕژێنێت؟ )وەک مرۆڤ قسە دەکەم.( ٦ نەخێر! 
درۆی  »ئەگەر  بڵێ:  �ەکێک  7 لەوانە�ە  دەدات؟  ج�هان حوکم  ئەگ�نا چۆن خودا 
من ڕاستی خودا بۆ شکۆی ئەو ز�اتر بکات، بۆچی من هێشتا وەک گوناهبارێک 
تاوانبار دەکرێم؟« ٨ ئەی بۆ نەڵێن: »با خراپە بکە�ن تاکو چاکەی بەدواوە بێت،« 
تاوانبارکردن�ان  کەسانە  ئەو  هەڵدەبەستن؟  دەممانەوە  بە  بوختان  هەندێک  وەک 

دادپەروەرانە�ە!

هیچ مرۆ�ێک بێ گوناه نیپیە
نەخێر،  باشتر�ن؟  تر  خەڵکانی  لە  جولەکە  ئێمەی  ئا�ا  بڵێ�ن؟  چی  ٩ کەواتە 

چونکە ئێمە جولەکە و ناجولەکەمان تۆمەتبار کرد کە هەردووک�ان لەژێر دەسەاڵتی 
گوناهن، ١٠ وەک نووسراوە:

  ]کەس بێتاوان ن��ە، تەنانەت �ەک کەس�ش،
کەس ن��ە تێبگات،  ١١ 

کەس ن��ە بەدوای خودا بگەڕێت.   
 ١٢ هەموو ڕوو�ان وەرگێڕا و
تێکڕا بێ سوود بوون.   

  کەس ن��ە چاکە بکات،
b].تەنانەت �ەکێک�ش ن��ە   
 ١3 ]قوڕگ�ان گۆڕێکی کراوە�ە،

c].بە زمان�ان فێڵبازی دەکەن   

a 4 زەبوورەکان 5١ :4.   

b ١٢ زەبوورەکان ١4 :١ -3 و زەبوورەکان 53 :١ -3.   

c ١3 زەبوورەکان 5 :٩.   



٢٠٦٦ڕۆما 3

a].ژەهری ت�رەمار لەژێر لێو�انە[  
b].دەم�ان پڕە لە نەفرەت و تااڵو[  ١4 

 ١5 ]پیێ�ان خێرا�ە بۆ خوێنڕشتن،
وێرانی و دەردەسەری لەسەر ڕێگا�انە  ١٦ 

c].١7 ڕێگای ئاشتی پیێنازانن 
d].ترسی خودا�ان لەبەرچاو ن��ە[  ١٨ 

١٩ ئێستا دەزان�ن هەرچی شەر�عەت دە�ڵێت، بەوانەی دەڵێت کە لەژێر سا�ەی 

ژێر  بکەوێتە  ج�هان  هەموو  و  دابخرێت  دەمێک  هەموو  تاکو  شەر�عەتدان، 
نابێت،  بێتاوان  خودا  لەالی  کەس  شەر�عەت  کرداری  ٢٠ بە  خودا.  لێ�رس�نەوەی 

بەڵکو گوناه لە ڕێگەی شەر�عەتەوەe دەناسرێت.

بێپ�اوانکردن بە باوەڕ
٢١ بەاڵم ئێستا بەبێ شەر�عەت بێتاوانکردن لەال�ەن خوداوە ئاشکرا کرا، تەورات 

لە  خوداوە�ە  لە  بێتاوانکردنە  ٢٢ ئەم  دەدەن.  بۆ  شا�ەتی  پیێغەمبەران�ش  پە�امی  و 
بەبێ  دەهێنن،  باوەڕ  کە  ئەوانە�ە  هەموو  بۆ  مەس�ح،  ع�سای  بە  باوەڕ  ڕێگەی 
ج�اوازی، ٢3 لەبەر ئەوەی هەمووان گوناه�ان کرد و لە شکۆی خودا دوور کەوتنەوە 
ڕێگەی  لە  کە   fکڕ�نەوە�ەی بەو  کران،  بێتاوان  ئەو  ن�عمەتی  بە  ٢4 بەخۆڕا�یی  و 
کرد،  پیێشکەش   gکەفارەت وەک  مەس�حی  ٢5 خودا  هە�ە.  مەس�حەوە  ع�سای 
ئەگەر باوەڕ بە خوێنی ئەو بهێن�ن. ئەمەی بۆ دەرخستنی دادپەروەر�ی�ەکەی خۆی 
کرد، بۆ چاوپۆش�کردن لە گوناهەکانی ڕابردوو، بە پشوودرێژ�یی خودا، ٢٦ هەروەها 
ئەوانە  تاکو دادپەروەر بێت و  ئێستادا،  لە کاتی  بۆ دەرخستنی دادپەروەر�ی�ەکەی 

بێتاوان بکات کە باوەڕ�ان بە ع�سا�ە.
٢7 بۆ�ە لەخۆبا�ی�بوون لەکوێی�ە؟ نەماوە. بەپیێیی چ بنەما�ەک؟ ئا�ا بەپیێیی بنەمای 

کە  دەردەکەوێت  بۆمان  ٢٨ کەواتە  باوەڕ.  بنەمای  بەپیێیی  بەڵکو  نەخێر،  کردار؟ 
مرۆڤ بە باوەڕ بێتاوان دەکرێت، نەک بە جێبەجێ کردنی فەرزەکانی شەر�عەت. 
بەڵێ،  ن��ە؟  د�کەش  نەتەوەکانی  هی  ئەی  جولەکە�ە؟  هی  تەنها  خودا  ٢٩ ئا�ا 

بە  خەتەنەکراو  کە  هە�ە  خودا  �ەک  تەنها  3٠ چونکە  د�کەشە،  نەتەوەکانی  هی 
باوەڕ بێتاوان دەکات و خەتەنە نەکراو�ش بەهۆی هەمان باوەڕەوە بێتاوان دەکات. 

a ١3 زەبوورەکان ١4٠ :3.   

b ١4 زەبوورەکان ١٠ :7.   

c ١7 ئ�شا�ا 5٩ :7 -٨.   

d ١٨ زەبوورەکان 3٦ :١.   

e ٢٠ مەبەست لە شەر�عەتی موسا�ە کە تەوراتە.  

f ٢4 کڕ�نەوەی مرۆڤ لە کۆ�ال�ەتی گوناه بە خوێنی ع�سا.  

g ٢5 ئەو قوربان��ەی کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  



ڕۆما ٢٠٦74

 aبەڵکو شەر�عەت باوەڕەوە پووچەڵ دەکە�نەوە؟ نەخێر،  3١ ئا�ا شەر�عەت بەهۆی 

دەچەس�ێن�ن.

نموونەی ئیبراهیم

 ئ�تر چی بڵێ�ن، ئ�براه�م کە بە جەستە باوکمانە، چی بۆ دەرکەوت؟ ٢ ئەگەر 4 ١

ئ�براه�م بە کردار بێتاوان بووا�ە شانازی دەکرد، بەاڵم نەک لەالی خودا. 3 ئا�ا 
و  بە خودا هێنا  باوەڕی  ]ئ�براه�م  پی�رۆزەکە چی دەفەرموێ؟  نووسراوە  بارە�ەوە  لەو 

b].ئەمەشی بە ڕاستودروستی بۆ دانرا
مافی  بەڵکو  دانانرێت،  د�ار�یی  بە  کرێی�ەکەی  دەکات ،  کار  کەسەی  4 ئەو 

خۆ�ەتی. 5 بەاڵم ئەوەی کار ناکات، بەڵکو باوەڕی بەوە هە�ە کە خودا گوناهبار 
لە  ٦ داود  دادەنرێت.  بۆ  ڕاستودروستی  بە  باوەڕەکەی  ئەوا  دەکات،  بێتاوان 
دادەنێت،  بۆ  ڕاستودروست�یی  کردار  بەبێ  خودا  کە  کەسەی  بەو  خۆزگەخواستن 

هەمان شت دەڵێت:

7 ]خۆزگە دەخوازرێت بەوانەی لە �اخ�بوونەکان�ان بەخشراون،  
گوناهەکان�ان داپۆشراون.   

c].٨ خۆزگە دەخوازرێت بەو کەسەی کە �ەزدان گوناهی لەسەر ناژمێرێت  

٩ ئا�ا ئەم خۆزگەخواستنە تەنها بۆ خەتەنەکراوانە �ان بۆ خەتەنەنەکراوان�شە؟ ئێمە 

دەڵێ�ن باوەڕ بۆ ئ�براه�م بە ڕاستودروستی دانرا. ١٠ کەواتە چۆن دانرا؟ بە خەتەنەکردن 
ئ�براه�م  ١١ ئ�تر  بەڵکو بێ خەتەنەکردن!  نا  بە خەتەنەکردن  �ان بێ خەتەنەکردن؟ 
مۆری  خەتەنەکردن  بێ  باوەڕەوە  ڕێگەی  لە  وەرگرت،  خەتەنەکردنی  ن�شانەی 
ڕاستودروستی وەرگرت، تاکو ببێتە باوکی هەموو ئەوانەی باوەڕ دەهێنن و خەتەنە 
کە  ئەوانەی  باوکی  ١٢ هەروەها  دابنرێت.  ڕاستودروستی  بە  بۆ�ان  تاکو  نەکراون، 
ئ�براه�می  کە  باوەڕەی  ئەو  کەوتوونەتە شوێن  بەڵکو  کراون،  تەنها خەتەنە  نەک 

باوکمان هە�بوو پیێش ئەوەی خەتەنە بکرێت.
١3 جا ئەو بەڵێنەی بە ئ�براه�م �ان بە نەوەکەی درابوو کە ببێتە م�راتگری ج�هان، 

بەهۆی شەر�عەتەوە نەبوو، بەڵکو بەهۆی ئەو ڕاستودروست��ەوە بوو کە لە ڕێگەی 
باوەڕەوەd بوو، ١4 چونکە ئەگەر ئەوانەی کە پشت بە شەر�عەت دەبەستن م�راتگر 
بن، ئەوا باوەڕ بێ سوود دەبێت و بەڵێنی خوداش پووچەڵ، ١5 چونکە شەر�عەت 

تووڕە�یی خودای لێ دەکەوێتەوە. ئەگەر شەر�عەت نەبێت، سەرپیێچ��ش ن��ە.
١٦ بۆ�ە بەڵێن لە باوەڕەوە�ە، تاکو بەگوێرەی ن�عمەت بێت و بۆ هەموو نەوەکانی 

ئ�براه�م مسۆگەر بێت، نەک تەنها بۆ ئەوانەی کە پشت بە شەر�عەت دەبەستن، 

a 3١ شەر�عەتی موسا.  

b 3 پە�دابوون ١5 :٦.   

c ٨ زەبوورەکان 3٢ :١ -٢.   

d ١3 مەبەستی ئەم ڕاستودروست��ەی کە لەسەر بناغەی باوەڕ دراوە.  



٢٠٦٨ڕۆما 4

هەموومانە،  باوکی  ئەو  هە�ە.  ئ�براه�م�ان  باوەڕی  هەمان  کە  ئەوانەش  بۆ  بەڵکو 
١7 وەکو نووسراوە: ]من تۆم کردووە بە باوکی چەند�ن نەتەوە.[a ئ�براه�م باوکمانە 

لەبەرچاوی خودا کە باوەڕی پیێ هێنا، ئەوەی مردوو ز�ندوو دەکاتەوە و ئەو شتەی 
بوونی ن��ە دە�هێنێتە بوون.

١٨ هەرچەندە ه�چ ه�وا و ئومێدێک بەدی نەدەکرا، بەاڵم ئ�براه�م ئومێدەوار بوو 

و باوەڕی بەوە هێنا کە دەبێتە باوکی چەند�ن نەتەوە، بەگوێرەی ئەوەی گوترابوو: 
لەشی  ب�نی  کە  نەبوو  الواز  ١٩ باوەڕ�شی   b].دەبێت شێوە�ە  بەم  ]نەوەکەت 
لە  ژن�شی  سارای  هەروەها  بوو،  ساڵ  سەد  نز�کەی  تەمەنی  چونکە  مردووە،  وا 
باوەڕی  بەڵکو  نەکرد،  بەڵێنی خودا  لە  بێباوەڕی گومانی  ٢٠ بە  سکوزا چووبووەوە. 
بەهێز بوو و خودای شکۆدار کرد، ٢١ دڵن�ابوو کە خودا توانای هە�ە بەڵێنی خۆی 
بباتەسەر. ٢٢ لەبەر ئەمە ]بە ڕاستودروستی بۆی دانرا.[c ٢3 ئەوەی نووسراوە: ]بۆی 
دانرا[ تەنها لە پیێناوی ئەودا نەبوو، ٢4 بەڵکو لە پیێناوی ئێمەشدا بوو، جا بۆمان بە 
ڕاستودروستی دادەنرێت، کە باوەڕمان هە�ە بەوەی ع�سای خاوەن شکۆمانی لەنێو 
مردووان هەستاندەوە. ٢5 ئەوەی لە پیێناوی گوناهەکانمان بە گرتن درا و لە پیێناوی 

بێتاوانکردنمان هەستێنرا�ەوە.

ڕزگاربوون لە تووڕەیپی خودا

لە ڕێگەی ع�سای مەس�حی 5 بێتاوان کراو�ن،  باوەڕ  بە  ئەوەی  لەبەر   کەواتە،  ١

ئەو�شەوە  ڕێگەی  ٢ لە  هە�ە،  ئاشت�مان  خودا  لەگەڵ  شکۆمانەوە  خاوەن 
تێ�دا  ئێستا  کە  ن�عمەتەی  ئەم  ناو  بێ�نە  باوەڕ  بەهۆی  وەرگرت   dڕێی�ێدراو�یێت�مان
بەڵکو  نا،  ئەمە  3 تەنها  دەکە�ن.  خودا  شکۆی  ه�وای  بە  شاناز�ش  ن�شتەجێ�ن. 
لە تەنگانەشدا شانازی دەکە�ن، دەزان�ن تەنگانە دانبەخۆداگرتن دروستدەکات، 
4 دانبەخۆداگرتن�ش ئەزموون، ئەزموون�ش ه�وا، 5 ه�واش نابێتە هۆی شەرمەزاری، 

چونکە خۆشەو�ستی خوداe ڕژاوەتە ناو دڵمان، بە ڕۆحی پی�رۆز کە پیێمان دراوە.
پیێناو گوناهباران  لە  ٦ کاتێک هێشتا الواز بوو�ن، مەس�ح لە کاتی د�ار�کراودا 

ڕاستودروست  مرۆڤێکی  پیێناوی  لە  کەسێک  دەگمەن  بە  ئەوەی  7 لەبەر  مرد. 
دەمرێت، لەوانە�ە لە پیێناوی مرۆڤێکی باش کەسێک بوێرێت بمرێت. ٨ بەاڵم خودا 
خۆشەو�ستی خۆی بۆ دەرخست�ن، بەوەی مەس�ح لە پیێناوی ئێمەدا مرد، کاتێک 

هێشتا گوناهبار بوو�ن.
٩ ئێستاش کە بە خوێنی ئەو بێتاوان کراو�ن، لە ڕێگەی ئەوەوە چەندە ز�اتر لە 

a ١7 پە�دابوون ١7 :5   

b ١٨ پە�دابوون ١5 :5.   

c ٢٢ پە�دابوون ١5 :٦   

d ٢ بڕوانە ئەفەسۆس ٢ :١٨  .  

e 5 خۆشەو�ستی خودا بۆ ئێمە.  
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١٠ لەبەر ئەوەی ئەگەر کاتێک دوژمن بوو�ن لەگەڵ   a!تووڕە�یی خودا ڕزگار دەب�ن
خودا، بە مردنی کوڕەکەی ئاشت بوو�نەوە، ئەی دوای ئەوەی کە ئاشت بوو�نەوە 
چەند ز�اتر بە ژ�انی ئەو ڕزگار دەب�ن! ١١ نەک تەنها ئەمە، بەڵکو بەهۆی ع�سای 
بەهۆ�ەوە  ئێستا  ئەوەی  دەکە�ن،  خودا  بە  شانازی  شکۆمانەوە  خاوەن  مەس�حی 

ئاشتبوونەوەمان وەرگرتووە.

ئادەم و مەسیح
ڕێگەی  لە  ج�هان،  هاتە  گوناه  مرۆڤێکەوە  ڕێگەی  لە  چۆن  ئەمە،  ١٢ لەبەر 

گوناه�شەوە مردن، بەم شێوە�ە مردن هەموو خەڵکی گرتەوە، لەبەر ئەوەی هەموو 
گوناه�ان کرد.

بەاڵم کە شەر�عەتی  بوو،  لە ج�هاندا  گوناه  تەورات  هاتنی  پیێش  ١3 بێگومان، 

تەورات نەبێت گوناه ناژمێردرێت. ١4 کەچی مردن لە ئادەمەوە هەتا موسا حوکمڕانی 
ئادەم گوناه�ان  دەکرد، تەنانەت بەسەر ئەوانەشەوە کە لە شێوەی �اخ�بوونەکەی 

.bنەکردبوو، کە نموونەی ئەو کەسە�ە کە دێت
بە گوناهی کەسێک مردن،  ن��ە. ئەگەر زۆر کەس  ١5 بەاڵم د�اری وەکو گوناه 

جا چەند ز�اتر ن�عمەتی خودا و د�ار�ی�ەکە بەهۆی ن�عمەتی مرۆڤێکەوە کە ع�سای 
مەس�حە، بەسەر زۆر کەس ڕژا. ١٦ هەروەها ئەو د�ار�ی�ە وەک ئەنجامی گوناهی 
هێنا�ە کا�ەوە،  تاوانبارکردنی  �ەک گوناهەوە  لە  ن��ە: چونکە حوکمدان  مرۆڤێک 
گوناهی  بە  ١7 ئەگەر  کا�ەوە.  هێنا�ە  بێتاوان�یی  زۆرەوە  گوناهی  لە  د�اری  بەاڵم 
کەسێک، مردن لە ڕێگەی ئەو کەسەوە حوکمڕانی کرد، ئ�تر چەند ز�اتر ئەوانەی 
لە ژ�اندا حوکمڕانی دەکەن بە  پڕ�یی ن�عمەت و د�اری ڕاستودروستیc وەردەگرن، 

کەسێک کە ع�سای مەس�حە.
١٨ کەواتە وەک چۆن بە �ەک گوناه تاوانبارکردن بۆ هەموو مرۆڤ هاتە کا�ەوە، 

بۆ  ژ�ان  کە  کا�ەوە  هاتە  بێتاوانکردن  ڕاستودروست  کارێکی  بە  شێوە  هەمان  بە 
�اخ�بوونی کەسێک زۆر  بە  ئەوەی وەک چۆن  ١٩ لەبەر  هەموو مرۆڤ دەهێنێت. 
بێتاوان  بە گوێڕا�ەڵی کەسێک زۆر کەس  بە هەمان شێوە  کەس گوناهبار کران، 

دەکرێن.
ن�عمەت  بوو،  زۆر  لەکوێ گوناه  بەاڵم  بێت.  زۆر  تاکو گوناه  ٢٠ تەورات هات 

زۆر ز�اتر بوو، ٢١ تاکو چۆن گوناه بە مردن حوکمڕانی کرد، ئاواش بە ڕاستودروستی 
خاوەن  مەس�حی  ع�سای  بە  هەتاهەتا�یی  ژ�انی  بۆ  دەکات  حوکمڕانی  ن�عمەت 

شکۆمان.

a ٩ لە تووڕە�یی داهاتوو.  

b ١4 مەبەستی لە مەس�حە.  

c ١7 مەبەست لە بێتاوانی و ژ�انی ع�سای مەس�حە.  
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ئازادبوون لە گوناه

 باشە چی بڵێ�ن؟ ئا�ا لە گوناه بەردەوام ب�ن تاکو ن�عمەت ز�اد بێت؟ ٢ نەخێر! ٦ ١

ئێمە  نازانن  3 ئا�ا  بژ�ن؟  تێ�دا  ئ�تر چۆن  بە گوناه مرد�ن،  ئێمە کە سەبارەت 
هەموومان کە بە لەئاوهەڵکێشان لەگەڵ ع�سای مەس�ح �ەکمانگرتووە، هەروەها لە 
مردنەکەش�دا �ەکمانگرتووە؟ 4 بۆ�ە بە لەئاوهەڵکێشان لەگەڵ ئەو بۆ مردن نێژرا�ن، 
تاکو چۆن مەس�ح لەنێو مردووان بە شکۆی باوکەوە هەستا�ەوە، ئێمەش ژ�انێکی 

نوێ بژ�ن.
5 ئەگەر لە شێوەی مردنەکەی لەگەڵ�دا �ەکمانگرتبێت، لە هەستانەوەکەشی ئاوا 

دەب�ن. ٦ ئێمە دەزان�ن کە مرۆڤە کۆنەکەمان لەگەڵ ئەو لە خاچ درا، بۆ ئەوەی ئەو 
جەستە�ەی کە لەژێر ڕکێفی گوناه بوو بتوانرێت بەالوە بنرێت، هەتا چ�تر کۆ�لەی 

گوناه نەب�ن. 7 ئەوەی مرد لە گوناه ئازاد کراوە.
٨ بەاڵم ئەگەر لەگەڵ مەس�حدا مردوو�ن، باوەڕمان هە�ە لەگەڵ ئەو�ش دەژ�ن، 

ئ�تر  نامرێتەوە.  مردووان هەستێنرا�ەوە، جارێکی د�کە  لەنێو  ٩ دەزان�ن مەس�ح کە 

گوناه  لەبەر  جارێک  تەنها  مرد،  مردنەی  ١٠ ئەو  ن��ە.  بەسەر�دا  دەسەاڵتی  مردن 
مرد. بەاڵم ئەو ژ�انەی دەژ�یێت بۆ خودا دەژ�یێت.

�ەکبوونتان  بە  بەاڵم  دابنێن،  مردوو  بە  خۆتان  گوناه  بە  سەبارەت  ١١ ئێوەش 

مەهێڵن  ١٢ کەواتە  بزانن.  ز�ندوو  بە  خودا  بۆ  خۆتان  مەس�حدا  ع�سای  لەگەڵ 
بن.  ئارەزووەکانی  گوێڕا�ەڵی  تاکو  بکات،  لەناوچووتان  لەشی  حوکمڕانی  گوناه 
خۆتان  بەڵکو  مەکەن،  پیێشکەش  گوناه  بۆ  ناڕەوا�یی  ئامێری  وەک  ١3 ئەندامانتان 

پیێشکەشی خودا بکەن، وەک ز�ندووی نێو مردووان و ئەندامانتان وەک ئامێری 
ڕاستودروستی بۆ خودا. ١4 چ�تر گوناه دەسەاڵتی بەسەرتاندا نابێت، چونکە لەژێر 

سا�ەی شەر�عەتدا ن�ن، بەڵکو لەژێر سا�ەی ن�عمەتدان.

کۆیلەکانی چاکە
١5 کەواتە چی؟ ئا�ا گوناه بکە�ن، چونکە لەژێر سا�ەی شەر�عەتدا ن�ن بەڵکو 

کۆ�لە  وەک  خۆتان  کاتێک  نازانن  ١٦ ئا�ا  نەخێر!  ن�عمەتدا�ن؟  سا�ەی  لەژێر 
ملکەچی کەسێک دەکەن، دەبنە کۆ�لەی ئەوەی ملکەچن بۆی، جا بۆ گوناه کە 
بەرەو مردنە �ان بۆ گوێڕا�ەڵی کە بەرەو ڕاستودروست��ە؟ ١7 بەاڵم سوپاس بۆ خودا 
لەگەڵ ئەوەی کۆ�لەی گوناه بوون، لە دڵەوە ملکەچی ئەو شێوە فێرکردنە بوون کە 

پیێتان س�ێردرا. ١٨ ئێوە لە گوناه ئازاد کران و بوونە بەندەی ڕاستودروستی.
چۆن  وەک  ئ�تر  دەدوێم.  سادە  مرۆڤێکی  وەک  جەستەتان  الوازی  ١٩ لەبەر 

خراپە  پیێشکەشی  خراپە  و  گاڵوی  کۆ�لەی  وەک  لەشتان  ئەندامەکانی  لەپیێشدا 
پیێشکەش  پی�رۆزی  بۆ  ڕاستودروستی  بەندەی  وەک  ئەندامەکانتان  ئێستاش  کرد، 
ئازاد  بە ڕاستودروستی  بکەن، ٢٠ چونکە کاتێک کۆ�لەی گوناه بوون، سەبارەت 
بوون. ٢١ ئەو کاتە چ بەرهەمێکتان هەبوو لەو شتانەی ئێستا لە بەرامبەر�ان هەست 
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ئێستا  ٢٢ بەاڵم  مردنە.  شتانە  ئەو  دەرئەنجامی  چونکە  دەکەن؟  بوونەوە  تەر�ق  بە 
و  هە�ە  پی�رۆزی  بۆ  بەرهەمتان  بەندەی خودا،  بوونەتە  و  ئازاد کراون  لە گوناه  کە 
د�اری  بەاڵم  مردنە،  گوناه  کرێیی  ٢3 چونکە  هەتاهەتا�ی�ە،  ژ�انی  دەرئەنجامەکەی 

خودا ژ�انی هەتاهەتا�ی�ە کە لە ڕێگەی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمانەوە�ە.

ئازادبوون لە تەورات

 ئەی خوشک و برا�ان، بۆ ئێوە دەدووێم کە لە تەورات دەزانن، ئا�ا ئێوە نازانن 7 ١

شەر�عەتی تەورات دەسەاڵتی بەسەر مرۆڤدا هە�ە هەتا ئەو کاتەی ز�ندووە؟ 
٢ بۆ نموونە، ژن بەپیێیی شەر�عەت بە مێردە ز�ندووەکە�ەوە بەستراوەتەوە، بەاڵم کە 

بەستبوو�ەوە.  مێردەکە�ەوە  بە  کە  دەبێت  ئازاد  شەر�عەتە  لەو  ئەوا  مرد،  مێردەکە 
بووە  ئەگەر  ناودەبردرێت  داوێن��س  بە  ژنەکە  ز�ندوو بێت،  مێردەکە  تاکو  3 کەواتە 

هی پی�اوێکی د�کە. بەاڵم ئەگەر مێردەکە بمرێت، ئەوسا لە دەسەاڵتی شەر�عەت 
ئازادە و داوێن��س ن��ە ئەگەر بووە هی پی�اوێکی د�کە.

تاکو  مردن،  شەر�عەت  بە  سەبارەت  مەس�ح  لەشی  بە  ئێوەش  براکانم،  4 ئ�تر 

ببنە هی کەسێکی د�کە، ئەو کەسەی لەناو مردووان هەستێنرا�ەوە، تاکو بۆ خودا 
دەژ�ا�ن،  دن�ا�یی  سروشتی  کار�گەری  لەژێر  کاتێک  5 چونکە  بدە�ن،  بەرهەم 
دەکرد،  کاری  لەشماندا  ئەندامەکانی  لە  شەر�عەتەوە  بەهۆی  گوناه  ئارەزووەکانی 
لە  بوو�ن  ئازاد  ئێستا  ٦ بەاڵم  مردن.  هۆی  دەبوونە  دەمانکرد  کارانەی  ئەو  بۆ�ە 
شەر�عەتی تەورات، مرد�ن سەبارەت بەوەی ئێمەی بەستبووەوە، تاکو بە ڕێگای 

نوێیی ڕۆحی پی�رۆز خزمەت بکە�ن، نەک بە ڕێگای کۆنی شەر�عەتی نووسراو.

تەورات �پیرۆزە
چونکە  حاشا!  گوناهە؟  سەرچاوەی  خۆی  تەورات  ئا�ا  بڵێ�ن؟  چی  7 کەواتە 

واتای  هەروەها  نەدەناسی.  گوناهم  نەبووا�ە،  تەوراتەوە  شەر�عەتی  ڕێگەی  لە 
شتێک  ه�چ  مەبڕە  ]چاو  نە�گوتا�ە  تەورات  ئەگەر  نەدەزانی  چاوچنۆک�م  تەواوی 
کە هی کەسێکی د�کە بێت.[a ٨ بەاڵم گوناه ئەم ڕاس�اردە�ەی قۆستەوە و هەموو 
٩ من�ش  مردووە.  بەبێ شەر�عەت  وروژاند، چونکە گوناه  مندا  لە  چاوچنۆک��ەکی 
پیێشتر بەبێ شەر�عەت دەژ�ام، بەاڵم کاتێک ڕاس�اردە هات، گوناه هاتە ژ�ان و 
من�ش مردم. ١٠ ب�ن�م هەمان ئەو ڕاس�اردە�ەی ما�ەی ژ�انە، بۆ من مردنە، ١١ چونکە 
گوناه ڕاس�اردەکەی قۆستەوە و منی خەڵەتاند و بەو منی کوشت. ١٢ کەواتە تەورات 

پی�رۆزە، ڕاس�اردەش پی�رۆز و دادپەروەر و چاکە.
بەهۆی چاکەوە  بەڵکو گوناه  مردن؟ حاشا!  ما�ەی  بووەتە  بۆ من  ١3 ئا�ا چاکە 

مردنی لە مندا هێنا�ە کا�ەوە، بۆ ئەوەی دەربکەوێت کە گوناه بە ڕاستی گوناهە و 
تاکو لە ڕێگەی ڕاس�اردەکەوە ئاشکرابێت کە گوناه تەواو خراپە.

a 7 دەرچوون ٢٠ :١7 و دواوتار 5 :٢١.   
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فرۆشراوم  کۆ�لە  وەک  و  دن�ا�ی�م  من  بەاڵم  ڕۆح��ە،  تەورات  دەزان�ن  ١4 ئێمە 

بەڵکو  نا�کەم،  دەمەوێت  ئەوەی  چونکە  دەکەم،  چی  نازانم  ١5 ئ�تر  گوناه.  بە 
تەورات  ئەوسا  نامەوێت،  کە  بکەم  ئەوە  ١٦ ئەگەر  لێ�ەتی.  ڕقم  کە  دەکەم  ئەوە 
لە  گوناهەی  ئەو  بەڵکو  دەکەم،  وا  کە  ن�م  من  ١7 ئ�تر  باشە.  کە  دەکەم  پەسەند 
ن��ە، واتە  مندا ن�شتەجێ�ە، ١٨ چونکە دەزانم ه�چ چاکە�ەک لە مندا ن�شتەجێ 
ن��ە،  چاکەکردنم  توانای  بەاڵم  ئامادە�ە،  لەالم  خواست  دن�ا�ی�مدا.  سروشتی  لە 
١٩ چونکە ئەو چاکە�ەی دەمەوێت نا�کەم، بەڵکو ئەو خراپەی کە نامەوێت ئەوە 

دەکەم. ٢٠ ئەگەر ئەوەم کرد کە نامەوێت، ئ�تر ئەوە من ن�م کە دە�کەم، بەڵکو ئەو 
گوناهەی لە مندا ن�شتەجێ�ە.

لەالم  خراپە  بکەم،  چاکە  دەمەوێت  کاتێک  دەب�نم:  �اسا�ە  ئەم  ٢١ کەواتە 

�اسا�ەکی  ٢3 بەاڵم  دڵشادم،  خودا  شەر�عەتی  بە  ناخمدا  لە  ٢٢ چونکە  ئامادە�ە، 
و  �اسای هزرم دەکات  بەربەرەکانێیی  دەب�نم، کە  ئەندامانی جەستەمدا  لە  د�کە 
دەمکاتە د�لی �اسای گوناه کە لە ئەندامەکانی جەستەمدا�ە. ٢4 ئای لە منی مرۆڤی 
بەدبەخت! کێ فر�ام دەکەوێت لەدەست ئەم جەستە�ەم کە بۆ مردنە؟ ٢5 سوپاسی 
خودا دەکەم کە لە ڕێگەی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمانەوە دەربازم دەکات!

کەواتە بە ب�ری خۆم خزمەتی شەر�عەتی خودا دەکەم، بەاڵم بە سروشتی دن�ا�ی�م 
خزمەتی �اسای گوناه دەکەم.

ئازادبوون لە مردن

٨ ،aکەواتە ئێستا تاوانبارکردن بۆ ئەوانە ن��ە کە لەگەڵ ع�سای مەس�حدا �ەکن  ١

٢ چونکە لە ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە �اسای ڕۆحی ژ�ان لە �اسای گوناه و 

مردن ئازادی کرد�ت. 3 خودا ئەوەی کرد کە شەر�عەت بەهۆی الوازی سروشتی 
 bنە�توانی ب�کات: کوڕەکەی خۆی لە شێوەی جەستەی مرۆڤی گوناهبار دن�ا�یی 
تاوانبار کرد،  لە جەستەی مرۆڤانەدا گوناهی  قوربانی گوناه.  ببێتە  ئەوەی  بۆ  نارد 
4 تاکو داواکار�ی�ە دروستەکانی شەر�عەتی تەورات لە ئێمەدا بێتە دی، کە بەگوێرەی 

سروشتی دن�ا�یی ناژ�ن، بەڵکو بەگوێرەی ڕۆحی پی�رۆز.
سروشتی  کاروباری  بە  با�ەخ  دەژ�ن،  دن�ا�یی  سروشتی  بەگوێرەی  5 ئەوانەی 

دن�ا�یی دەدەن، بەاڵم ئەوانەی بەگوێرەی ڕۆحی پی�رۆز دەژ�ن، با�ەخ بە کاروباری 
بە  با�ەخدان  بەاڵم  مردنە،  دن�ا�یی  سروشتی  بە  ٦ با�ەخدان  دەدەن.  پی�رۆز  ڕۆحی 
ڕۆحەکە ژ�ان و ئاشت��ە. 7 با�ەخدان بە سروشتی دن�ا�یی دوژمنا�ەت��ە لەگەڵ خودا، 
ئەوانەی  ٨ جا  ناتوانێت.  ئەوەی  لەبەر  نابێت،  ملکەچی شەر�عەتی خودا  چونکە 

لەژێر کار�گەری سروشتی دن�ا�ی�ن ناتوانن خودا ڕازی بکەن.
٩ بەاڵم ئێوە، ئەگەر ڕۆحی خودا لەناوتاندا ن�شتەجێ بێت، ئەوا لەژێر کار�گەری 

a ١ لەگەڵ عیسای مەسیحدا یەکن لە زمانی �ۆنان�دا )لە ع�سای مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

b 3 مەس�ح خۆی بێ گوناه بوو، بەاڵم هەمان جەستەی مرۆڤانەی گوناهباری هەبوو.  



ڕۆما ٢٠73٨

کەسێک�ش  ئەگەر  ڕۆحدان.  کار�گەری  لەژێر  لە  بەڵکو  ن�ن،  دن�ا�یی  سروشتی 
ڕۆحی مەس�حی نەبێت، ئەوا هی مەس�ح ن��ە. ١٠ ئەگەر مەس�ح لە ئێوەدا بێت، 
ز�ندووە.  ڕاستودروستی  بەهۆی  ڕۆح  بەاڵم  مردووە،  گوناه  بەهۆی  جەستە  ئەوا 
ن�شتەجێ  ئێوەدا  لە  هەستاندەوە  مردووان  لەنێو  ع�سای  ئەوەی  ڕۆحی  ١١ ئەگەر 

بێت، ئەوا ئەوەی مەس�حی لەنێو مردووان هەستاندەوە بە ڕۆحی خۆی کە لە ئێوەدا 
ن�شتەجێ�ە لەشی مردووشتان ز�ندوو دەکاتەوە.

١٢ بۆ�ە ئەی خوشک و برا�ان، ئێمە قەرزار�ن، بەاڵم قەرزاری سروشتی دن�ا�یی 

ن�ن، تاکو بەگوێرەی ئەو بژ�ن. ١3 ئەگەر بێتو ئێوە بەگوێرەی سروشتی دن�ا�یی بژ�ن 
ئەوا  مراند،  دن�ا�ی�تان  سروشتی  کردارەکانی  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  ئەگەر  بەاڵم  دەمرن، 
دەژ�ن، ١4 چونکە هەموو ئەوانەی ڕۆحی خودا بەڕێوە�ان دەبات، ڕۆڵەی خودان. 
ڕۆحی  بەڵکو  بتانگەڕێنێتەوە،  ترس  بۆ  تاکو  وەرنەگرتووە  ڕۆحی کۆ�لە�ی�تان  ١5 ئێوە 

لەخۆگرتنەوەتانa وەرگرتووە، بەهۆ�ەوە هاوار دەکە�ن: »بابە! باوکە!« ١٦ ڕۆحی پی�رۆز 
ب�ن،  منداڵی  ١7 ئەگەر  خودا�ن.  منداڵی  کە  دەدات  ڕۆحمان  بۆ  شا�ەتی  خۆی 
م�راتگر�ش�ن، م�راتگری خودا و هاوم�راتی مەس�ح، ئەگەر لە ڕاست�دا لەگەڵ ئەو 

ئازار بچێژ�ن، بۆ ئەوە�ە لەگەڵ ئەو شکۆدار ب�ن.

ئازارەکانی ئێس�ا و شکۆی داهاتوو
١٨ پیێم وا�ە ئازارەکانی ئێستا لەگەڵ شکۆی داهاتوو کە ت�اماندا ئاشکرا دەکرێت 

ڕۆڵەکانی  دەکات  چاوەڕێ  پەرۆشەوە  بە  بەد�هێنراو  ١٩ چونکە  ناکرێت،  بەراورد 
و�ستی  بە  نەک  بوو،  بێنرخبوون  ملکەچی  ٢٠ بەد�هێنراو  بکرێن.  ئاشکرا  خودا 
خۆی، بەڵکو بە و�ستی ئەوەی کە ملکەچی کردb، بە ه�وای ئەوەی ٢١ کە خودی 
بەد�هێنراو لە کۆ�ال�ەتی گەندەڵی ئازاد بکرێت تاکو هاوبەش بێت لە سەربەستی 

شکۆمەندی مندااڵنی خودا.
گرتووە.  ژان�ان  و  دەناڵێنن  بە�ەکەوە  ئێستا  هەتا  بەد�هێنراوان  هەموو  ٢٢ دەزان�ن 

وەرگرت،  پی�رۆزمان  ڕۆحی  بەرهەمی  �ەکەم�ن  کە  ئێمە  بەڵکو  نا،  ئەمە  ٢3 تەنها 

ڕزگار�یی  واتە  لەخۆگرتنەوە�ن،  چاوەڕێیی  پەرۆشەوە  بە  و  دەناڵێن�ن  ناخماندا  لە 
جەستەمان، ٢4 چونکە بە ه�واوە ڕزگارمان بوو. بەاڵم ه�وای ب�نراو ه�وا ن��ە. ئەوەی 
بخواز�ن کە  ه�وای شتێک  ئەگەر  ٢5 بەاڵم  دەخواز�ت؟  پیێ  ه�وای چی  دە�ب�نی 

ب�نراو ن��ە، ئەوا بە دانبەخۆداگرتنەوە چاوەڕێیی دەکە�ن.
٢٦ بە هەمان شێوە ڕۆحی پی�رۆز لە الواز�ی�ەکانماندا �ارمەت�مان دەدات. نازان�ن لە 

پیێناوی چی نوێژ بکە�ن، بەاڵم ڕۆحی پی�رۆز خۆی بە ناڵەوە داکۆک�مان لێدەکات بە 
شێوە�ەک کە باس ناکرێت. ٢7 ئەوەی دڵی مرۆڤ دەپشکنێت، دەزانێت ڕۆحی 

a ١5 منداڵی کەسێکی د�کە وەک منداڵی خۆی پەروەردە دەکات و هەموو مافەکانی پیێدەدات.  

b ٢٠ ج�هان بە و�ستی خۆی ن��ە کاتێک تووشی کارەسات و ناخۆشی دێت، بەڵکو لەال�ەن خوداوە بۆی دێت.  



٢٠74ڕۆما ٨

پی�رۆز با�ەخ بە چی دەدات، چونکە بەگوێرەی خواستی خودا داکۆکی لە گەلی 
پی�رۆزی خودا دەکات.

٢٨ ئێمە دەزان�ن خودا لە هەموو شتەکاندا کار دەکات بۆ چاکەی ئەوانەی ئەو�ان 

ئەوانەی  ٢٩ چونکە  بانگکراون،  ئەو  مەبەستی  بەگوێرەی  ئەوانەی  خۆشدەوێت، 
پیێشتر ناس�بوونی، پیێشتر د�اری کردن بۆ ئەوەی وەک وێنەی کوڕەکەی ئەو�ان لێ 
بێت، تاکو لەنێو زۆرێک لە خوشک و برا�اندا ئەو ببێتە نۆبەرە. 3٠ ئەوانەی پیێشتر 
د�اری کردن بانگ�شی کردن، ئەوانەی بانگی کردن بێتاوان�شی کردن، ئەوانەی 

بێتاوانی کردن شکۆدار�شی کردن.

سەرکەوتنی لە ڕادەبەدەر
3٢ ئەوەی  دژمانە؟  بێت، کێ  لەگەڵمان  خودا  ئەگەر  بڵێ�ن؟  بەمانە  3١ ئ�تر چی 

پیێشکەشی  هەموومان  پیێناوی  لە  بەڵکو  نەگرت،  خۆ�ەوە  کوڕەکەی  بە  دەستی 
سکااڵ  33 کێ  ناداتێ؟  بەخۆڕا�یی  شتێکمان  هەموو  ئەو  لەگەڵ  چۆن  ئ�تر  کرد، 
تاوانبار  34 کێ�ە  دەکات.  بێتاوان  ئەوەی  خودا�ە  دەکات؟  خودا  هەڵبژێردراوانی  لە 
دەکات؟ کەس ن��ە. ع�سای مەس�حە کە مرد، بەڵکو لەمەش ز�اتر هەستێنرا�ەوە، 
هەر ئەو�ش لە دەستەڕاستی خودا�ە و داکۆک�مان لێدەکات. 35 کێ لە خۆشەو�ستی 
مەس�ح ج�امان دەکاتەوە؟ ناخۆشی �ان تەنگانە �ان چەوسانەوە �ان قاتوقڕی �ان 

ڕووتی �ان مەترسی �اخود شمشێر؟ 3٦ وەک نووسراوە:

  ]لە پیێناوی تۆ بە درێژا�یی ڕۆژ ڕووبەڕووی مردن دەب�نەوە،
a].وەک مەڕ بۆ سەربڕ�ن دادەنرێی�ن   

37 بەاڵم لە هەموو ئەمانەدا لە ڕادەبەدەر سەرکەوتوو�ن لە ڕێگەی ئەوەی کە خۆشی 

و�ستوو�ن، 3٨ چونکە دڵن�ام نە مردن و نە ژ�ان، نە فر�شتەکان و نە سەرۆکەکان، 
نە شتەکانی ئێستا و نە شتەکانی داهاتوو، نە هێزەکان، 3٩ نە بەرزی و نە قووڵی، نە 
بەد�هێنراوی د�کە، ناتوانێت لە خۆشەو�ستی خودا ج�امان بکاتەوە کە لە ڕێگەی 

ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمانەوە بۆمان دێت.

ئایا بەڵێنەکانی خودا نایەنە دی؟

پی�رۆز ٩ ڕۆحی  بە  و�ژدان�شم  ناکەم،  درۆ  و  دەڵێم  ڕاستی   مەس�ح شا�ەتمە کە  ١

ئەوە دووپات دەکاتەوە، ٢ کە زۆر دڵتەنگم و ئازارێکی بێ بڕانەوەم لە دڵدا�ە. 
برا�انم،  پیێناوی  لە  بووما�ە،  بێبەش  لە مەس�ح  و  نەفرەتم لێ بکرا�ە  3 خۆزگە خۆم 

وەرگرتنی  و  پە�مانەکان  و  شکۆ  و   bلەخۆگرتنەوە 4 ئ�سرائ�ل��ەکان.  هاونەژادەکانم، 
تەورات و ڕێوڕەسمەکانی پەرستنc و بەڵێنەکان هی ئەوانە. 5 باوکان�ش هی ئەوانن 

a 3٦ زەبوورەکان 44 :٢٢.   

b 4 بڕوانە ٨ :١5، ٢3.  

c 4 پەرستن لەناو پەرستگای ئۆرشەل�م.  



ڕۆما ٢٠75٩

هەمووانە،  سەرووی  لە  ئەوەی  هاتووە،  لەوانەوە  جەستە  بەگوێرەی  مەس�ح�ش  و 
هەتاهەتا�ە خودا�ەکی پی�رۆزە! ئام�ن.

٦ واتای ئەوە ن��ە کە فەرما�شتی خودا کار�گەری نەماوە، چونکە هەموو ئەوانەی 

ئەوانەی  هەموو  7 هەروەها  ن�ن.   aهەڵبژێردراوی خودا ئ�سرائ�لن، گەلی  نەوەی  لە 
تۆ  نەوەی  ئ�سحاقەوە  ڕێگەی  ]لە  بەڵکو:  ن�ن،  ئەو  منداڵی  ئ�براه�من،  نەوەی 
ناودەبردرێت.[b ٨ واتە ئەو مندااڵنەی کە بە خواستی مرۆڤانە بوون، منداڵی خودا 
ئ�براه�م  نەوەی  بە  ئەوانە  بوون،  خودا  بەڵێنی  بە  کە  مندااڵنەی  ئەو  بەڵکو  ن�ن، 
دادەنرێن، ٩ چونکە وتەی بەڵێنەکە ئەمە�ە: ]لە کاتی د�ار�کراو دێمەوە و ساراش 

c].کوڕێکی بووە
١٠ نەک تەنها ئەمە، بەڵکو ڕڤقەش لە �ەکێک سکی کرد کە ئ�سحاقی باوکمانە. 

١١ بۆ ئەوەی خواستی خودا لە هەڵبژاردندا بچەس�ێت کە بە کردار ن��ە، بەڵکو بەو 

بانگهێشتە�ە کە خۆی دە�کات، بەر لەوەی لەدا�ک بن و چاکە و خراپە بکەن، 
١3 وەک   d].دەکات بچووکەکە  خزمەتی  ]گەورەکە  فەرموو:  دا�ک�انی  بە  ١٢ خودا 

e].نووسراوە: ]�اقوبم خۆشو�ست بەاڵم ڕقم لە ع�سۆ بووەوە

بەزەیپی خودا
موسا  بە  ١5 چونکە  حاشا!  ن��ە؟  دادپەروەر  خودا  ئا�ا  بڵێ�ن؟  چی  ١4 کەواتە 

دەفەرموێ:

  ]م�هرەبان دەبم لەگەڵ ئەوەی م�هرەبان دەبم و
g] f.بە بەزە�یی دەبم لەگەڵ ئەوەی بەزە�ی�م پیێ�دا دێتەوە   

خوداوە�ە  لە  بەڵکو  ن��ە،  �ەکێک  هەوڵدانی  و  �ەکێک  ئارەزووی  بە  ١٦ کەواتە، 

تۆم  ئەوە  ]لەبەر  دەفەرموێ:  ف�رعەون  بە  پی�رۆزەکە  ١7 نووسراوە  هە�ە.  بەزە�یی  کە 
هێشتووەتەوە بۆ ئەوەی توانای خۆم لە تۆدا دەربخەم، تاکو لە هەموو زەو�دا ناوم 
ڕابگە�ەنرێت.[h ١٨ کەواتە خودا بەزە�یی بەوە دێتەوە کە دە�ەوێت و ئەوەش دڵڕەق 

دەکات کە دە�ەوێت.
کێ  دەکات؟  خەتابارمان  هێشتا  خودا  بۆچی  »ئ�تر  دەڵێیی:  پیێم  ١٩ ئ�نجا 

دەتوانێت لە دژی خواستی ئەو ڕابوەستێت؟« ٢٠ ئەی مرۆڤ تۆ کێ�ت وەاڵمی خودا 

a ٦ گەلی هەڵبژێردراوی خودا: گەلی ئ�سرائ�ل.  

b 7 پە�دابوون ٢١ :١٢.   

c ٩ پە�دابوون ١٨ :١٠ ،١4 .   

d ١٢ پە�دابوون ٢5 :٢3.   

e ١3 مەالخی ١ :٢ ،3  .  

f ١5 وەک ئەوەی خودا بە موسا دەفەرموێت: بە و�ستی خۆمە کێیی بمەوێت لەگەڵی م�هرەبان و بە بەزە�یی دەبم.  

g ١5 دەرچوون 33 :١٩   

h ١7 دەرچوون ٩ :١٦   



٢٠7٦ڕۆما ٩

 a]»دەدە�تەوە؟ ]ئا�ا دروستکراو بە دروستکەری دەڵێ: »بۆچی وا دروستت کردم؟
٢١ ئا�ا گۆزەکەر دەسەاڵتی بەسەر قوڕدا ن��ە لە هەمان قوڕ دەفرێک بۆ ڕێزلێنان و 

�ەکێکی د�کەش ئاسا�یی دروستبکات؟
خۆی  توانای  و  دەربخات  تووڕە�یی  ب�ەوێت  خودا  ئەگەر  دەبێت  ٢٢ بەاڵم چی 

ئاشکرا بکات، بە پشوودرێژی زۆرەوە بەرگەی ئەو دەفرانەی تووڕە�یی بگرێت کە 
دەوڵەمەندی  تاکو  ئەمە بکات  ئەگەر  ٢3 چی دەبێت  ئامادە کراون؟  لەناوبردن  بۆ 
شکۆی خۆی لەسەر ئەو دەفرانەی بەزە�یی ئاشکرا بکات کە پیێشتر بۆ شکۆمەندی 
ئامادەی کردوون؟ ٢4 لەناو ئەواندا ئێمەشی بانگکردووە، نەک تەنها لە جولەکە، 

بەڵکو لە نەتەوەکان�ش. ٢5 وەک لە هۆشەعدا دەفەرموێ:

  ]ئەوەی گەلی من ن��ە ناوی دەنێم گەلی خۆم و
ئەوەی خۆشەو�ست ن��ە بە خۆشەو�ست،[b هەروەها   

 ٢٦ ]لەو شوێنەی پیێ�ان گوترا:
»ئێوە گەلی من ن�ن،«   

c]».لەوێدا »بە ڕۆڵەکانی خودای ز�ندوو ناودەبردرێن   

٢7 ئ�شا�اش دەربارەی ئ�سرائ�ل هاوار دەکات:

  ]ئەگەر ژمارەی نەوەی ئ�سرائ�ل بەقەد لمی دەر�ا بێت،
تەنها پاشماوە�ان ڕزگاری دەبێت،   

d].٢٨ چونکە �ەزدان بە خێرا�یی دوا بڕ�اری خۆی بەسەر زەو�دا جێبەجێ دەکات 

٢٩ وەک ئ�شا�ا پیێشتر گوتوو�ەتی:

  ]ئەگەر �ەزدانی سوپاساالر نەوەی بۆ نەهێشتبا�نا�ەوە،
f].لێ دەهات و لە عەمۆرا دەچوو�ن eوەک سەدۆممان   

3٠ کەواتە چی بڵێ�ن؟ ئەو نەتەوانەی بۆ بێتاوانبوون کۆشش�ان نەکرد، بێتاوانبوون�ان 

بەدەستهێنا، ئەو بێتاوانبوونەی بە باوەڕە. 3١ کەچی ئ�سرائ�ل بە شەر�عەتی تەورات 
3٢ بۆچی؟ چونکە  نەگە�شتن.  پیێیی  بەو شەر�عەتە  بێتاوانبوون،  بۆ  کرد  کۆشش�ان 
بە باوەڕ نەبوو، بەڵکو لەسەر بنچ�نەی کردار بوو. ئەوسا بۆ�ان بوو بە کۆسپ و 

تەگەرە و ساتمە�ان لێکرد، 33 هەروەک نووسراوە:

a ٢٠ ئ�شا�ا ٢٩ :١٦؛ 45 :٩   

b ٢5 هۆشەع ٢ :٢3   

c ٢٦ هۆشەع ١ :١٠   

d ٢٨ ئ�شا�ا ١٠ :٢٢ ،٢3 .   

e ٢٩ بڕوانە پە�دابوون ١٨   و ١٩.  

f ٢٩ ئ�شا�ا ١ :٩   



ڕۆما ٢٠77١٠

  ]ئەوەتا بەردێک بۆ کۆسپ لە س��ۆن دادەنێم،
تاشەبەردێک�ش کە لێیی بکەونە خوارەوە،   

a].بەاڵم ئەوەی پشتی پیێ ببەستێت شەرمەزار نابێت   

 ئەی خوشک و برا�ان، ئارەزووی دڵم و پاڕانەوەم لە خودا لە پیێناوی ڕزگار�یی ١٠ ١

نەوەی ئ�سرائ�لە. ٢ شا�ەت��ان بۆ دەدەم کە دڵگەرم��ان بۆ خودا هە�ە، بەاڵم 
دا  هەوڵ�ان  نەزانی،  خوداوە  لە   bبێتاوانکردن�ان ئەوەی  3 لەبەر  ن��ە.  زان�ار�ی�ەوە  بە 
4 بەاڵم  نەبوون.  خودا  بێتاوانکردنی  ملکەچی  بچەس�ێنن،  خۆ�ان  بێتاوانکردنی 
مەس�ح تەواوکەری شەر�عەتە، تاکو ڕاستودروستی بۆ هەموو ئەوانە بێت کە باوەڕ 

دەهێنن.

ڕزگاری بۆ هەمووان
5 موسا لەبارەی ئەو ڕاستودروست��ەی بەپیێیی شەر�عەتی تەوراتە دەنووسێت: ]ئەو 

کەسەی پە�ڕەو�ان بکات، بەهۆ�انەوە دەژ�یێت.[c ٦ بەاڵم ئەو ڕاستودروست��ەی بە 
 d]»باوەڕە، ئاوا دەفەرموێ: ]لە دڵی خۆتاندا مەڵێن، »کێ سەردەکەوێتە ئاسمان؟
ب�ری  ناو  دادەبەزێتە  »کێ  7 ]�ان  خوارەوە،  بهێنێتە  مەس�ح  کە  ئەوەی  واتای  بە 
٨ بەاڵم چی  مردووان سەربخات.  لەناو  مەس�ح  کە  ئەوەی  واتای  بە   e]»بن؟ بێ 
دەفەرموێ؟ ]پە�امەکە لێت نز�کە، لەسەر زمانتە و لە دڵتدا�ە،[f ئەمەش پە�امی ئەو 
باوەڕە�ە کە ڕا�دەگە�ەن�ن: ٩ ئەگەر بە دەمت دانت پیێدا نا کە ع�سا پەروەردگارە و 
بە دڵ باوەڕت کرد کە خودا لەناو مردووان هەڵ�ستاندەوە، ڕزگار دەب�ت. ١٠ لەبەر 
ئەوەی بە دڵ باوەڕهێنان ئەنجامەکەی بێتاوانبوونە، بە دەم دان�ێدانان ئەنجامەکەی 
پشتی  ]هەرکەسێک  دەفەرموێ:  پی�رۆزەکە  نووسراوە  چۆن  ١١ هەروەک  ڕزگار�ی�ە. 
ن��ە،  ناجولەکە  و  لەنێوان جولەکە  ١٢ ج�اوازی   g].نابێت ببەستێت، شەرمەزار  پیێ 
لەبەر ئەوەی هەمان پەروەردگارە بۆ هەمووان، دەوڵەمەندە بۆ هەموو ئەوانەی لێیی 

h].دەپاڕێنەوە، ١3 چونکە ]هەرکەسێک بە ناوی �ەزدانەوە ب�اڕێتەوە ڕزگاری دەبێت
بە  باوەڕ  نەهێنابێت؟ چۆن  پیێیی  باوەڕ�ان  دەپاڕێنەوە کە  �ەکێک  لە  ١4 ئ�تر چۆن 

�ەکێک دەهێنن ئەگەر نە�انب�ستبێت؟ چۆن�ش دە�ب�ستن بێ ئەوەی �ەکێک پیێ�ان 

a 33 ئ�شا�ا ٨ :١4 و ئ�شا�ا ٢٨ :١٦   

b 3 �ۆنانی: ڕاستودروستی.  

c 5 لێڤ��ەکان ١٨ :5.   

d ٦ دواوتار 3٠ :١٢ .  

e 7 دواوتار 3٠ :١3 .  

f ٨ دواوتار 3٠ :١4 .  

g ١١ ئ�شا�ا ٢٨ :١٦.   

h ١3 �ۆئێل ٢ :3٢.   



٢٠7٨ڕۆما ١٠

نووسراوە:  وەک  نەنێردرابن؟  ئەگەر  ڕادەگە�ەنن  چۆن  ١5 هەروەها  ڕابگە�ەنێت؟ 
a]!چەند جوانە پیێ�ەکانی ئەوانەی مزگێنی خۆشی دەدەن[

چونکە  نەبوون،  ئ�نج�ل  پە�امی  گوێڕا�ەڵی  ئ�سرائ�ل  نەوەی  هەموو  ١٦ بەاڵم 

ئ�شا�ا دەڵێت: ]ئەی �ەزدان، کێ باوەڕی بە پە�امەکەمان کرد؟[b ١7 کەواتە باوەڕ 
بە ب�ستنە، ب�ستن�ش بە وشەی مەس�حە. ١٨ بەاڵم دەڵێم: ئا�ا گوێی�ان لێ نەبوو؟ 

بێگومان گوێی�ان لێ بوو!

  ]پە�ام�ان بە هەموو زەوی گە�شت،
c].وتەکان�ان بەوپەڕی ج�هان   

١٩ بەاڵم دەڵێم: ئا�ا ئ�سرائ�ل تێنەگە�شت؟ �ەکەم جار موسا دەڵێت:

  ]من واتان لێدەکەم ئ�رە�یی بەوانە ببەن کە گەل ن�ن،
d].بە نەتەوە�ەکی گێل پەستتان دەکەم   

٢٠ بەاڵم ئ�شا�ا ئازا�انە دەڵێت:

  ]دۆزرامەوە لەال�ەن ئەوانەی بەدوامدا نەگەڕان،
e].دەرکەوتم بۆ ئەوانەی پرس�اری من�ان نەکرد   

٢١ بەاڵم دەربارەی ئ�سرائ�ل دەڵێت:

f].بە درێژا�یی ڕۆژ دەستم بۆ گەلێکی �اخی و بەرهەڵستکار ڕاگرت[  

�اشماوەیەک بە نیعمەت هەڵبژێردراون

من�ش ١١ نەخێر!  ڕەتکردەوە؟  خۆی  گەلەکەی  خودا  ئا�ا  دەپرسم:   لێرەدا  ١

خۆی  گەلەکەی  ٢ خودا  بن�ام�ن.  هۆزی  لە  ئ�براه�م  نەوەی  لە  ئ�سرائ�ل�م، 
کە پیێشتر ناس�و�ەتی ڕەتی نەکردەوە. ئا�ا نازانن نووسراوە پی�رۆزەکە لەبارەی ئەل�اس 
چی دەفەرموێ؟ چۆن لەالی خودا لە دژی ئ�سرائ�ل دەپاڕێتەوە: 3 ]ئەی �ەزدان، 
تەنها  بە  من  کردووە.  وێران  تۆ�ان  قوربانگاکانی  کوشتووە،  تۆ�ان  پیێغەمبەرەکانی 
ماومەتەوە، ئەوان�ش بەدوامدا دەگەڕێن هەتا بمکوژن.[g 4 بەاڵم خودا چۆن وەاڵمی 
بەعل  بۆ  چۆک�ان  ئەوانەی  هێشتووەتەوە،  خۆم  بۆ  پی�اوم  هەزار  ]حەوت  دا�ەوە؟ 
ن�عمەت  بە  هە�ە  پاشماوە�ەک  ئێستاش،  سەردەمەی  5 لەم   h].نەچەماندووەتەوە

a ١5 ئ�شا�ا 5٢ :7.   

b ١٦ ئ�شا�ا 53 :١.   

c ١٨ زەبوورەکان ١٩ :4.   

d ١٩ دواوتار 3٢ :٢١ .  

e ٢٠ ئ�شا�ا ٦5 :١.   

f ٢١ ئ�شا�ا ٦5 :٢.   

g 3 �ەکەم پاشا�ان ١٩ :١٠ ،١4  .  

h 4 �ەکەم پاشا�ان ١٩ :١٨.   



ڕۆما ٢٠7٩١١

ئ�تر  ئەگ�نا  ن��ە.  کردار  بە  ئ�تر  بێت،  ن�عمەت  بە  ئەگەر  ٦ بەاڵم  هەڵبژێردراون. 
ن�عمەت ن�عمەت ن��ە.

بەڵکو  نەکەوت،  دەستی  دەدا  بۆ  هەوڵی  ئ�سرائ�ل  ئەوەی  چی؟  7 کەواتە 

هەڵبژێردراوان دەست�ان کەوت، ئەوانی د�کەش دڵڕەق بوون، ٨ وەک نووسراوە:

  ]خودا ڕۆحی خەوی قووڵی داونەتێ،
چاوی داونەتێ پیێیی نەب�نن و   

a].گوێیی داونەتێ پیێیی نەب�ستن، تاکو ئەمڕۆش   

٩ داود�ش دەڵێت:

  ]با خوانەکە�ان ببێتە داو و تەڵە،
کۆسپ و سزا بۆ�ان.   

 ١٠ با بەرچاو�ان تار�ک بێت تاکو نەب�نن،
b].هەم�شە پشت�ان چەماوە بێت   

ڕزگاربوونی ناجولەکەکان
١١ د�سان دەپرسم: ئا�ا جولەکەکان ساتمە�ان کرد تاکو بکەون و هەڵنەستنەوە؟ 

حاشا! بەڵکو بە گوناهی ئەوان ڕزگاری بۆ نەتەوەکان هاتە کا�ەوە، تاکو ببێتە ما�ەی 
وروژاندنی ئ�رە�یی گەلی ئ�سرائ�ل. ١٢ جا ئەگەر گوناهی ئەوان دەوڵەمەندی بێت بۆ 
ج�هان و دۆڕاندن�ان دەوڵەمەندی بێت بۆ نەتەوەکان، ئاخۆ دەبێت گەڕانەوە�ان بە 

تەواوەتی چ دەوڵەمەند�ی�ەک لەگەڵ خۆی بهێنێت؟
١3 ئەی نەتەوەکان، قسەتان بۆ دەکەم: شانازی بە خزمەتەکەمەوە دەکەم، چونکە 

هەندێک�ان  و  بجوڵێنم  هاوڕەچەڵەکەکانم  ئ�رە�یی  ١4 تاکو  نەتەوەکان،  بۆ  نێردراوم 
ئەی  بێت،  ج�هان  ئاشتبوونەوەی  ڕەتکردنەوە�ان  ئەگەر  ١5 چونکە  بکەم،  ڕزگار 
پەسەندکردن�ان چی دەبێت، ئەگەر ژ�انەوەی مردووان نەبێت؟ ١٦ ئەگەر �ەکەم�ن 
بەرهەمی هەو�رەکە کە پیێشکەش کرابێت پی�رۆزە، ئەوا هەموو هەو�رەکەش پی�رۆزە. 

ئەگەر ڕەگەکە پی�رۆز بێت، ئەوا لقەکان�ش.
کە  کرا�ت  موتوربە  دارەکە  لە  تۆش  بڕانەوە،  لق  هەندێک  ئەگەر  ١7 بەاڵم 

زە�توونێکی کێو�ت و بەمە لە ڕەگ و ش�ری زە�توونەکە بەشدار بوو�ت، ١٨ شانازی 
بەسەر لقەکانەوە مەکە. ئەگەر شانازی دەکە�ت، بزانە کە تۆ ڕەگەکە هەڵناگر�ت، 
بەڵکو ئەوە هەڵتدەگرێت. ١٩ ئ�تر دەڵێیی: »لقەکان بڕانەوە تاکو من موتوربە بکرێم.« 
لەخۆبا�یی  بوو�ت.  جێگ�ر  باوەڕ  بە  تۆش  بڕانەوە،  بێباوەڕی  لەبەر  ئەوان  ٢٠ ڕاستە. 

مەبە، بەڵکو بترسە، ٢١ چونکە ئەگەر خودا بەزە�یی بە لقە سروشت��ەکاندا نە�ەتەوە، 
ئەوا بەزە�یی بە تۆشدا نا�ەتەوە.

a ٨ دواوتار ٢٩ :4، ئ�شا�ا ٢٩ :١٠.   

b ١٠ زەبوورەکان ٦٩ :٢٢ ،٢3  .  



٢٠٨٠ڕۆما ١١

ئەوانە�ە کە  بۆ  توندی  بگرە:  لەبەرچاو  توندی خودا  و  نەرمون�انی  ئەوە  ٢٢ لەبەر 

ئەگ�نا  ب�ت،  جێگ�ر  نەرمون�ان��ەکەی  لە  ئەگەر  تۆ�ە  بۆ  نەرمون�انی  بەاڵم  کەوتن، 
تۆش دەبڕدرێی�تەوە. ٢3 ئەوان�ش ئەگەر لە بێباوەڕی جێگ�ر نەبن موتوربە دەکرێنەوە، 
چونکە خودا دەتوانێت موتوربە�ان بکاتەوە. ٢4 ئەگەر تۆ بەگوێرەی سروشت لە دار 
چاک  زە�توونێکی  دار  لە  سروشت  پیێچەوانەی  بە  و  بڕاب�تەوە  کێوی  زە�توونێکی 
موتوربە کرا�ت، ئاخۆ چەند ز�اتر ئەوانەی بەگوێرەی سروشت لە دار زە�توونەکەی 

خۆ�ان موتوربە دەکرێن.

بەزەیپی خودا بۆ هەمووانە
بە دانا  نامەوێت ئەم نهێن��ە نەزانن، نەوەک خۆتان  برا�ان،  ٢5 ئەی خوشک و 

بزانن: کەللەڕەقی بەشێک لە ئ�سرائ�لی گرتەوە هەتا تەواوی نەتەوەکان بێنە ناوەوە. 
٢٦ بەم شێوە�ە هەموو ئ�سرائ�ل ڕزگاری دەبێت، وەک نووسراوە:

  ]ڕزگارکەر لە س��ۆنەوە دێت،
خوانەناسی لە �اقوب دووردەخاتەوە.   

 ٢7 ئەمەش پە�مانی منە لەگەڵ ئەوان
a].کاتێک گوناهەکان�ان دادەماڵم   

٢٨ بەگوێرەی پە�امی ئ�نج�ل لە پیێناوی ئێوەدا دوژمننb، بەاڵم بەگوێرەی هەڵبژاردن 

لە پیێناوی باوکاندا خۆشەو�ستن، ٢٩ چونکە بەخش�نەکانی خودا و بانگکردنەکەی 
بێ پەش�مان��ە. 3٠ هەروەک چۆن ئێوە پیێشتر گوێڕا�ەڵی خودا نەبوون، بەاڵم ئێستا 
بەهۆی گوێڕا�ەڵ نەبوونی ئەوان ئێوە بەر بەزە�یی کەوتن، 3١ ئەوان�ش ئێستا گوێڕا�ەڵ 
ن�ن، تاکو بەو بەزە�ی�ەی بۆ ئێوە بوو ئەوان�ش بەر بەزە�یی بکەون. 3٢ خودا هەمووانی 

لە گوێڕا�ەڵنەبووندا بەندکرد، تاکو بەزە�یی بە هەموواندا بێتەوە.

 33 ئای لە قووڵی دەوڵەمەندی و دانا�یی و زان�اری خودا!
حوکمەکانی لە سەرووی تێگە�شتنەوە�ە و   

ڕێگاکانی لە سەرووی وردبوونەوە�ە.   
 34 ]کێ ب�ری �ەزدانی زانی؟

c]ان کێ بووە ڕاوێژکاری؟�   
 35 ]کێ شتێکی پیێ بەخش�وە

d]تاکو پیێیی بدرێتەوە؟   
 3٦ چونکە هەموو شتەکان لە ئەوە و بەهۆی ئەوە و بۆ ئەوە.

a ٢7 ئ�شا�ا 5٩ :٢٠ ،٢١ و ٢7 :٩ و �ەرم�ا 3١ :33 ،34  .  

b ٢٨ دوژمنی خودان.  

c 34 ئ�شا�ا 4٠ :١3.   

d 35 ئە�وب 4١ :١١.   



ڕۆما ٢٠٨١١٢

هەتاهەتا�ە شکۆمەندی بۆ ئەوە! ئام�ن.   

قوربانیپیەکی زیندوو

 بۆ�ە ئەی خوشک و برا�ان، لەبەر م�هرەبانی خودا لێتان دەپاڕێمەوە لەشتان ١٢ ١

لەالی  پەسەندکراو  و  پی�رۆز  بکەن،  پیێشکەش  ز�ندوو  قوربان��ەکی  وەک 
بە  بەڵکو  وەرمەگرن،  دن�ا�ە  ئەم  ٢ شێوەی  هۆشمەندانەتانە.  پەرستنی  کە  خودا، 
نوێکردنەوەی ب�رتان بگۆڕێن، تاکو بە لێکدانەوە بتوانن دەر�بخەن خواستی خودا 

چ��ە، کە باش و پەسەندکراو و تەواوە.
3 بەو ن�عمەتەی پیێم دراوە بە هەر �ەکێک دەڵێم کە لەنێوتاندا�ە: با لە نرخ بۆ خۆ 

دانان زێدەڕۆ�یی نەکات، بەڵکو لە نرخاندن هۆش�ار بێت، بەو بڕە باوەڕەی خودا 
بە هەر �ەکێکی بەخش�وە. 4 وەک چۆن لە �ەک جەستەدا ئەندامی زۆرمان هە�ە، 
هەرچەندە  شێوە،  هەمان  بە  5 ئێمەش  ن��ە،  کار�ان  �ەک  ئەندامەکان�ش  هەموو 
ئەندامێک  هەر  و  جەستە�ن  �ەک  ئەندامی  مەس�ح  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  زۆر�ن، 
پە�وەستە بە ئەندامەکانی د�کەوە. ٦ بەاڵم بەهرەی ج�اوازمان هە�ە، بەگوێرەی ئەو 
ن�عمەتەی پیێمان دراوە: ئەگەر کەسێک بەهرەی ڕاگە�اندنی پە�امی خودای هە�ە، 
با خزمەت  بەهرەی خزمەتکردنی هە�ە،  7 ئەگەر  بێت؛  باوەڕ  ڕێژەی  بەگوێرەی  با 
هاندانی  بەهرەی  ٨ ئەگەر  بکات؛  فێر  با  هە�ە،  فێرکردنی  بەهرەی  ئەگەر  بکات؛ 
هە�ە، با هانبدات؛ ئەگەر بەهرەی بەخش�نی هە�ە، با بە  دڵفراوان��ەوە ببەخشێت ؛ 
بەهرەی  ئەگەر  بێت؛  دڵگەرم��ەوە  بە  با  هە�ە،  ڕابەرا�ەت�کردنی  بەهرەی  ئەگەر 

بەزە�یی هە�ە، با  بە دڵخۆش��ەوە بێت.
٩ با خۆشەو�ستی بێ دووڕوو�یی بێت. ڕقتان لە خراپە بێت و بە چاکەوە بنووسێن. 

١٠ بە خۆشەو�ستی برا�انە بە دڵ �ەکتر�تان خۆشبوێ، لە خۆتان ز�اتر ڕێز لە �ەکتری 

بگرن. ١١ سست مەبن لە دڵگەرمی، لە ڕۆح گەرم بن، خزمەتی مەس�حی خاوەن 
شکۆ بکەن. ١٢ لە ه�وا دڵشاد بن، لە تەنگانە ئارام بگرن، لە نوێژکردن پە�وەست 
بن، ١3 بەشداری بکەن لە پیێو�ست��ەکانی گەلی پی�رۆزی خودا، م�وانداری خوشک  

و برا نامۆکان بکەن.
١4 ئەوانەی دەتانچەوسێننەوە داوای بەرەکەت�ان بۆ بکەن. داوای بەرەکەت بکەن 

و نەفرەت مەکەن. ١5 لەگەڵ دڵشادان دڵشاد بن، بگر�یێن لەگەڵ ئەوانەی دەگر�یێن. 
تێکەاڵوی  بەڵکو  مەکەنەوە،  بڵندی  لە  ب�ر  بن،  هاوب�ر  �ەکتری  بە  ١٦ سەبارەت 

پا�ەنزمەکان بن. خۆتان بە دانا مەزانن.
ئەوە  خەڵک  هەموو  لەبەردەمی  بن  ور�ا  مەدەنەوە.  خراپە  بە  کەس  ١7 خراپەی 

هەموو  لەگەڵ  کە  بدەن  هەوڵ  تواناتان  ١٨ بەپیێیی  دەزانرێت.  بە چاک  کە  بکەن 
بە  ڕێ  بەڵکو  مەستێنن،  تۆڵە  خۆتان  ١٩ خۆشەو�ستان،  بژ�ن.  ئاشتی  بە  خەڵک 



٢٠٨٢ڕۆما ١٢

هی  تۆڵەسەندنەوە  دەفەرموێ،  ]�ەزدان  نووسراوە:  چونکە  بدەن،  خودا  تووڕە�یی 
منە، منم سزا دەدەم.[a ٢٠ بەاڵم:

  ]ئەگەر دوژمنەکەت برسی بوو نانی بدەرێ،
ئەگەر ت�نووی بوو ئاوی بدەرێ.   

c].کەڵەکە دەکە�ت bبەمە پشکۆی داگ�رساو لەسەر سەری  

٢١ با خراپە نەتبەزێنێت، بەڵکو بە چاکە خراپە ببەزێنە.

ملکەچی بۆ دەسەاڵتداران

چونکە ١3 بێت،  فەرمانڕەواکان  دەسەاڵتدارە  ملکەچی  کەسێک  هەموو   با  ١

دەسەاڵت ن��ە لە خوداوە نەبێت، جا ئەوەی هە�ە لەال�ەن خوداوە دانراوە. 
٢ ئ�تر ئەوەی بەرهەڵستی دەسەاڵت دەکات، بەرهەڵستی دانراوی خودا دەکات، 

ترس  جێیی  3 فەرمانڕەوا�ان  دەهێنن.  خۆ�ان  بەسەر  حوکمدان  بەرهەڵستکاران�ش 
ن�ن بۆ چاکەکاری، بەڵکو بۆ خراپەکاری. ئا�ا دەتەوێت لە دەسەاڵت نەترس�ت؟ 
بۆ  و  خودا�ە  خزمەتکاری  4 چونکە  بەدەستدەهێن�ت،  ئەو  ستا�شی  بکە،  چاکە 
چاکەی تۆ کار دەکات. بەاڵم ئەگەر خراپەت کرد بترسە، چونکە لەخۆڕا شمشێر 
هەڵناگرێت. ئەو خزمەتکاری خودا�ە و بە تووڕە�یی خودا سزای خراپەکاران دەدات. 

5 بۆ�ە پیێو�ستە ملکەچ بن، نەک تەنها لەبەر تووڕە�ییd، بەڵکو لەبەر و�ژدان�ش.

٦ هەر لەبەر ئەمەشە باج دەدەن، چونکە ئەوان خزمەتکاری خودان و بەردەوام 

لەسەر ئەم کارەن. 7 مافی هەمووان بدەن: باج بە خاوەن باج، سەرانە بە خاوەن 
سەرانە، ترس لە خاوەن ترس، ڕێز بە خاوەن ڕێز.

خۆشەویس�ی برایانە
خۆشبوێ،  �ەکتر�تان  لەوەی  جگە  مەبن،  کەس  قەرزاری  شتێک  ه�چ  ٨ بە 

دی.  هێناوەتە  تەوراتی  شەر�عەتی  خۆشبوێ،  د�کەی  خەڵکی  ئەوەی  چونکە 
]چاو  مەکەن[،  ]دزی  ]مەکوژن[،  مەکەن[،  ]داوێن��سی  وەک  ٩ ڕاس�اردەکانی 

لەم  د�کەش  ڕاس�اردەی  و   e]بێت د�کە  کەسێکی  هی  کە  شتێک  ه�چ  مەبڕنە 
ڕاس�اردە�ەدا کۆدەبنەوە: ]نز�کەکەت وەک خۆت خۆشبوێت.[f ١٠ خۆشەو�ستی 

خراپە لەگەڵ نز�کەکەی ناکات، بۆ�ە خۆشەو�ستی هێنانەد�یی شەر�عەتە.
١١ جگە لەوەش کاتەکە دەزانن، وا کاتی ئەوە�ە لە خەو هەستن، چونکە ئێستا 

a ١٩ دواوتار 3٢ :35 .  

b ٢٠ مەبەست ئەوە�ە کە شەرمەزاری دەکە�ت.  

c ٢٠ پەندەکان ٢5 :٢١ ،٢٢ .   

d 5 مەبەست سزای دەسەاڵتدار.  

e ٩ دەرچوون ٢٠ :١3 -١7 و دواوتار 5 :١7 -٢١.   

f ٩ لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   



ڕۆما ٢٠٨3١4

ڕزگار�مان نز�کترە لەو کاتەی باوەڕمان هێنا. ١٢ شەو لە تەواوبوونە، وا ڕۆژ هەڵدێت. 
با کرداری تار�کی دابکەن�ن و چەکی ڕووناکی لەبەر بکە�ن. ١3 با بەڕێزەوە ڕەفتار 
سەرخۆشی،  و  ڕابواردن  لە  نەک  دەکرێت،  ڕەفتار  ڕۆژدا  لە  چۆن  وەک  بکە�ن 
خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ١4 بەڵکو  ئ�رە�یی.  و  ناکۆکی  بەڕەاڵ�یی،  و  داوێن��سی 

شکۆ لەبەر بکەن، ب�ر لە تێرکردنی ئارەزووەکانی سروشتی دن�ا�یی مەکەنەوە.

�پێشوازی لە یەک�ری بکەن

ب�روڕاکان. ١4 بەبێ حوکمدانی  بکەن،  لێ  پیێشواز�یی  باوەڕدا الوازە  لە   ئەوەی  ١

٢ هە�ە باوەڕی بەوە�ە هەموو شتێک بخوات، بەاڵم ئەوەی باوەڕی الوازە تەنها 

سەوزە دەخوات. 3 با بخۆر سووکا�ەتی بە نەخۆر نەکات، نەخۆر�ش بخۆر تاوانبار 
نەکات، چونکە خودا پیێشوازی لێکردووە. 4 تۆ کێیی تاکو خزمەتکاری کەسێکی 
خزمەتەکە�دا  لە  خزمەتکار  سەرنەکەوتنی  �ان  سەرکەوتن  بدە�ت؟  حوکم  د�کە 
بەاڵم سەردەکەوێت، چونکە مەس�حی خاوەن  بە گەورەکە�ەوە هە�ە،  پە�وەندی 

شکۆ دەتوانێت سەر�بخات.
د�کە  کەسێکی  دادەنێت،  پی�رۆزتر  بە  د�کە  ڕۆژێکی  لە  ڕۆژێک  5 کەسێک 

هەموو ڕۆژێک لەبەرچاو دەگرێت. با هەر�ەکە لە ب�روڕای خۆی دڵن�ابێت. ٦ ئەوەی 
با�ەخ بە ڕۆژ دەدات، لەبەر �ەزدان با�ەخی پیێ دەدات. ئەوەی گوشت دەخوات، 
ناخوات،  کە  ئەوەش  دەکات.  خودا  سوپاسی  چونکە  دە�خوات،  �ەزدان  لەبەر 
لەبەر �ەزدان ناخوات و سوپاسی خودا دەکات، 7 لەبەر ئەوەی کەسمان بۆ خۆی 
ناژ�یێت، کەس�ش بۆ خۆی نامرێت. ٨ لەبەر ئەوەی ئەگەر بژ�ن بۆ مەس�حی خاوەن 
بمر�ن،  �ان  بژ�ن  کەواتە  دەمر�ن.  ئەو  پیێناوی  لە  بشمر�ن  ئەگەر  دەژ�ن،  شکۆ 
ئێمە هی مەس�ح�ن. ٩ هەر لەبەر ئەم هۆ�ە مەس�ح مرد و ز�ندووبووەوە تاکو ببێتە 

گەورەی ز�ندووان و مردووان.
١٠ ئ�تر تۆ بۆچی خوشکت �ان براکەت تاوانبار دەکە�ت؟ �ان بۆچی سووکا�ەت��ان 

ڕادەوەست�ن،  خودا  دادگا�یی  تەختی  لەبەردەم  هەموومان  چونکە  دەکە�ت؟  پیێ 
١١ چونکە نووسراوە:

  ]�ەزدان دەفەرموێ: بە گ�انی خۆم،
هەموو ئەژنۆ�ەک بۆ من چۆک دادەدات،   

a].هەموو زمانێک دان بە خودا دەنێت   

١٢ کەواتە، هەر�ەک لە ئێمە دەبێت ح�سابی خۆی بداتە خودا.

لێپپرسراوین بەرامبەر بە یەک�ری
بدەن:  بڕ�ارە  ئەم  باشترە  بەڵکو  نەکە�ن،  تاوانبار  �ەکتری  با  ئ�تر  ئەوە  ١3 لەبەر 

a ١١ ئ�شا�ا 45 :٢3.   



٢٠٨4ڕۆما ١4

١4 بەهۆی ع�سای خاوەن  دانەنرێت.  برا  �ان  لەبەردەم خوشک  تەگەرە  و  کۆسپ 
شکۆوە دەزانم و دڵن�ام کە ه�چ شتێک لە خۆ�دا گاڵو ن��ە، بەاڵم ئەگەر کەسێک 
بە گاڵوی بزانێت، ئەوە تەنها لە الی ئەو کەسە گاڵوە. ١5 ئەگەر بەهۆی خۆراکەوە 
خوشک �ان براکەت دڵتەنگ بێت، ئ�تر بەگوێرەی خۆشەو�ستی ناژ�ت. بەهۆی 
خۆراکەوە ئەو کەسە لەناو مەبە کە مەس�ح لە پیێناو�دا مردووە. ١٦ مەهێڵن خەڵکی 
بە خراپە باسی شتێک بکات کە بۆ ئێوە چاکە، ١7 چونکە پاشا�ەتی خودا خواردن 
پی�رۆزدا.  ڕۆحی  لە  خۆش��ە  و  ئاشتی  و  ڕاستودروستی  بەڵکو  ن��ە،  خواردنەوە  و 
خودا  ڕەزامەندی  جێگای  بکات،  مەس�ح  خزمەتی  شێوە�ە  بەم  ١٨ هەرکەسێک 

دەبێت و خەڵک�ش متمانەی پیێ دەکەن.
�ەکترمان  بن�ادنانی  و  ئاشتی  بەرەو  ئەوەی  پیێناوی  لە  تێبکۆش�ن  با  ١٩ کەواتە 

پاکن،  شتەکان  هەموو  مەکە.  وێران  خودا  کاری  خۆراک  پیێناوی  ٢٠ لە  دەبات. 
بۆ کەسێکی د�کە.  ببێتە کۆسپ  بە خواردن�یی  بێتو کەسێک  ئەگەر  بەاڵم خراپە 
هۆکاری  ببێتە  نەکە�ت  شتێک  و  نەخۆ�تەوە  و شەراب  نەخۆ�ت  ٢١ باشە گۆشت 

کەوتنی خوشکەکەت �ان براکەت.
دەخوازرێت  خۆزگە  بێت.  خۆت  بۆ  خودا  لەبەردەم  با  هەتە،  باوەڕەی  ٢٢ ئەو 

ئەوەی  ٢3 بەاڵم  دەکات.  پەسەندی  کە  شتەی  لەو  ناکات  تاوانبار  خۆی  بەوەی 
گومان بکات، ئەگەر بخوات تاوانبار دەکرێت، چونکە لە باوەڕەوە ن��ە. هەرشتێک 

لە باوەڕەوە نەبێت گوناهە.

مەسیح نموونەیە بۆ ئێمە

 بەاڵم ئێمەی بەهێز لەسەرمانە بەرگەی کەموکوڕی الوازان بگر�ن و خۆمان ١5 ١

لە  بکات  ڕازی  بۆ چاکە  نز�کەکەی  ئێمە  لە  �ەک  ٢ با هەر  نەکە�ن.  ڕازی 
بەڵکو  نەکردەوە،  لە خۆش�یی خۆی  ب�ری  مەس�ح�ش  3 تەنانەت  بن�ادنان.  پیێناوی 
4 چونکە   a].من کەوتە سەر  پیێدەدەن  ئەوانەی جنێوت  ]جنێوی  نووسراوە:  وەک 
هەرچی لەپیێشدا نووسراوە، بۆ فێربوونی ئێمە نووسراوە، تاکو بە دانبەخۆداگرتن و 

هاندانی نووسراوە پی�رۆزەکان ه�وامان هەبێت.
5 با خودای دانبەخۆداگرتن و هاندان لەنێو خۆتان ڕێککەوتنی ب�روڕاتان بداتێ 

بەگوێرەی ب�ری ع�سای مەس�ح، ٦ تاکو بە �ەک دڵ و بە �ەک دەنگ ستا�شی 
خودا بکەن کە باوکی ع�سای مەس�حی پەروەردگارمانە.

7 بۆ�ە هەر وەک چۆن مەس�ح پیێشوازی لێکرد�ن، ئێوەش بۆ شکۆمەند�یی خودا، 

پیێتان دەڵێم، مەس�ح لەبەر ڕاستی خودا بوو بە  پیێشوازی لە �ەکتری بکەن. ٨ من 
خزمەتکاری جولەکەکانb، تاکو ئەو بەڵێنانەی بۆ باوکانە ب�انچەس�ێنێت، ٩ هەروەها 

تاکو نەتەوەکان ستا�شی خودا بکەن لەبەر بەزە�ی�ەکەی، وەک نووسراوە:

a 3 زەبوورەکان ٦٩ :٩.   

b ٨ �ۆنانی: خەتەنەکراوان.  



ڕۆما ٢٠٨5١5

  ]لەبەر ئەوە لەنێو نەتەوەکاندا ستا�شت دەکەم،
a].گۆرانی ستا�ش بۆ ناوت دەڵێم   

١٠ د�سان دەفەرموێ:

b].ئەی نەتەوەکان، لەگەڵ گەلی خودا دڵخۆش بن[  

١١ هەروەها:

  ]ئەی هەموو نەتەوەکان، ستا�شی �ەزدان بکەن!
c]!ئەی هەموو گەالن، ستا�شی بکەن   

١٢ د�سان ئ�شا�ا دەڵێت:

  ]ڕەگی �ەسا دەردەکەوێت،
ئەوەی بۆ فەرمانڕەوا�ەتی نەتەوەکان هەڵدەستێتەوە،   

d].ئومێدی نەتەوەکان بەو دەبێت   

١3 با خودای ه�وا بە هەموو خۆشی و ئاشت��ەک لە باوەڕدا پڕتان بکات، تاکو بە 

هێزی ڕۆحی پی�رۆز سەرڕێژ بن لە ه�وا.

خزمەتکردنی �ۆڵس
١4 خوشک و براکانم، خۆم دڵن�ام کە ئێوە پڕن لە چاکە، پڕن لە زان�اری، تواناتان 

بۆم  ئازا�انەتر  خاڵ  هەندێک  دەربارەی  ١5 بەاڵم  بکەن.  �ەکتری  ئامۆژگاری  هە�ە 
نووس�ون، وەک بە�ادهێنانەوەتان، لەبەر ئەو ن�عمەتەی خودا پیێ�داوم، ١٦ تاکو ببمە 
ڕاگە�اندنی  ئەرکی  لە   eنەتەوەکان، وەک کاه�ن بۆ  خزمەتکاری ع�سای مەس�ح 
پی�رۆز  ڕۆحی  بە  بێت،  پەسەندکراو  نەتەوەکان  قوربانی  تاکو  خودا،  مزگێن�یی 

پی�رۆزکراو بێت.
بۆ  کە  کارانەی  بەو  دەکەم  شانازی  مەس�حەوە  ع�سای  بەهۆی  ئەوە  ١7 لەبەر 

خودای دەکەم. ١٨ ناوێرم باسی شتێک بکەم جگە لەوەی مەس�ح بۆ گوێڕا�ەڵبوونی 
نەتەوەکان بۆ خودا لە ڕێگەی منەوە ئەنجامی داوە، بە وتە و کردار، ١٩ بە هێزی 
ن�شانە و پەرجوو، بە هێزی ڕۆحی خودا. تەنانەت لە ئۆرشەل�م و دەوروپشتی تاکو 
ئەوە  بەرزم  ئامانجی  ٢٠ بۆ�ە  ڕاگە�اند.  مەس�حم  مزگێن�یی  تەواوی  بە   ،fئ�لل�ر�کوم

a ٩ دووەم ساموئێل ٢٢ :5٠ و زەبوورەکان ١٨ :4٩.   

b ١٠ دواوتار 3٢ :43 .  

c ١١ زەبوورەکان ١١7 :١.   

d ١٢ ئ�شا�ا ١١ :١٠.   

e ١٦ لە پە�مانی کۆن کاه�ن پە�وەندی ڕێکخەر بوو لەنێوان خودا و مرۆڤ، لە پە�مانی نوێ مزگێن�دەر بەو خزمەتە هەڵدەستێت.  

f ١٩ واڵتی بۆسن�ای ئێستا.  



٢٠٨٦ڕۆما ١5

بووە کە مزگێنی بدەمە ئەو شوێنەی کە ناوی مەس�حی تێدا نەهێنراوە، تاکو لەسەر 
بناغەی �ەکێکی د�کە بن�اد نەنێم. ٢١ بەاڵم وەک نووسراوە:

  ]ئەوانەی باسی ئەو�ان بۆ نەکرابوو دەب�نن،
a].ئەوانەی نە�انب�ستبوو تێدەگەن   

٢٢ لەبەر ئەمەش بوو چەند�ن جار ڕێم لێ دەگ�را بێمە التان.

ئارەزووی دیدەنی ڕۆما
٢3 ئێستا لەم ناوچانە شوێن نەماوە ئ�شی لێ بکەم و لەبەر ئەوەی کە سااڵنێکی 

سەردانتان  ئ�س�ان�ا  بۆ  ڕۆ�شتنم  کاتی  لە  ٢4 دەمەوێ  التان،  بێمە  پەرۆشم  زۆرە 
بکەم. ه�وادارم بەالتاندا تێ�ەڕم و بتانب�نم، دوای ئەوەی چێژم لە ب�ن�نتان وەرگرت، 
ئەگەر بۆ ماوە�ەکی کورت�ش بێت، ئومێدەوارم بۆ ئەوێم بەڕێبکەن. ٢5 بەاڵم ئێستا 
دەچمە ئۆرشەل�م تاکو خزمەتی گەلی پی�رۆزی خودا بکەم. ٢٦ باوەڕدارانی مەکدۆنی 
پی�رۆزی  گەلی  لەنێو  هەژاران  بۆ  بەخش�ن  هەندێک  بوو  خۆش  پیێ�ان  ئەخا�ا  و 
ڕاست�شدا  لە  دا،  بڕ�ار�ان  خۆش��ەوە  بە  ٢7 ئەوان  کۆبکەنەوە.  ئۆرشەل�م  لە  خودا 
ڕۆح��ان  بەرەکەتی  جولەکەکان  باوەڕدارە  چونکە  لەسەر�ان،  بوو  ئەرکێک  ئەمە 
پیێشکەش بە ناجولەکەکان کردبوو. لەبەر ئەوە ئەرکی باوەڕدارە ناجولەکەکانە کە بە 
شتە مادد�ی�ەکان �ارمەتی باوەڕدارە جولەکەکان بدەن. ٢٨ بۆ�ە، کاتێک ئەمەم تەواو 
ئ�س�ان�ا، سەردانتان دەکەم.  بۆ  ڕێگام  لەسەر   ،bبۆ مۆرکردن بەرهەمەم  ئەم  و  کرد 

٢٩ دەزانم کە بێمە التان، بە پڕ�یی بەرەکەتی مەس�حەوە دێم.

مەس�حی  ع�سای  لەبەر  دەپاڕێمەوە،  لێتان  برا�ان  و  خوشک  ئەی  3٠ ئێستاش 

بۆ  نوێژەکان  لە  تێبکۆشن  لەگەڵم  پی�رۆز،  ڕۆحی  خۆشەو�ستی  بە  و  شکۆ  خاوەن 
خودا لە پیێناوی من، 3١ تاکو لەدەست بێباوەڕانی �ەهود�ا ڕزگاربم، هەروەها تاکو 
خزمەتەکەم بۆ ئۆرشەل�م لەالی گەلی پی�رۆزی خودا پەسەندکراو بێت، 3٢ بۆ ئەوەی 
33 خودای  بدەم.  پشوو  لەگەڵتان  و  التان  بێمە  دڵشاد�ی�ەوە  بە  خودا  خواستی  بە 

ئاشتی لەگەڵ هەمووتان بێت. ئام�ن.

ساڵوی تایبەتی

کەنخر�ا، ١٦ کڵێسای  لە  خزمەتکارە  کە  خوشکمان  ف�بی  بە   سەبارەت  ١

بە  بکەن،  لێ  پیێشوازی  شکۆوە  خاوەن  ع�سای  ناوی  ٢ بە  ڕاتاندەس�ێرم 
پیێو�ستی  لە هەر شتێک  بێت.  پی�رۆز  برای  پیێشوازی �ەک کە شا�انی خوشک  و 

پیێتان بوو �ارمەتی بدەن، چونکە �ارمەتی زۆر کەسی دا، بە من�شەوە.

3 ساڵو لە پر�سک�ال و ئەک�ال بکەن کە هاوکاری منن لە خزمەتکردنی ع�سای 

a ٢١ ئ�شا�ا 5٢ :١5.   

b ٢٨ ن�شانکردنی بەرهەمەکان کە دەستکاری نەکراوە.  



ڕۆما ٢٠٨7١٦

تەنها  پیێناو ژ�انی من ژ�انی خۆ�ان خستە مەترس��ەوە،  لە  4 ئەوانەی   ،aمەس�حدا
من سوپاسی ئەوانە ناکەم، بەڵکو هەموو کڵێساکانی ناجولەکەکان�ش.

5 ساڵو لەو کڵێسا�ە بکەن لە ماڵەکە�انە.

ساڵو لە ئەپی�نەتوسی خۆشەو�ستم بکەن کە نۆبەرەی ئاس�ا�ە بۆ مەس�ح.
٦ ساڵو لە مر�ەم بکەن کە زۆر پیێتانەوە ماندوو بوو.

�ون�اسی خزمانم بکەن، کە لەگەڵم بەند کرابوون،  ئەندرون�کۆس و  لە  7 ساڵو 

ئەوانەی د�ارن لەناو نێردراوان و پیێش من لەگەڵ مەس�حداb بوونەتە �ەک.
 c٨ ساڵو لە ئەم�ل�اتۆس بکەن، کە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حی خاوەن شکۆدا

بووە بە هاوڕێی�ەکی خۆشەو�ستم.
٩ ساڵو لە ئوربانۆس بکەن کە هاوکارمانە لە خزمەتکردنی مەس�حدا، هەروەها 

ستاخ�سی خۆشەو�ستم.
١٠ ساڵو لە ئەپی�ڵەس بکەن، ئەوەی کە دڵسۆزی خۆی بۆ مەس�ح سەلماند.

ساڵو لە ماڵی ئەرستۆبوڵس بکەن.
١١ ساڵو لە ه�رود�ۆنی خزمم بکەن.

ساڵو لەوانە بکەن کە لە ماڵی نێرگزدا لەگەڵ مەس�حی خاوەن شکۆدا بوونەتە 
�ەک.

١٢ ساڵو لە خوشکان تر�ف�نا و تر�فۆسا بکەن، کە لە پیێناوی مەس�حی خاوەن 

شکۆدا ماندوو دەبن.
مەس�حی  پیێناوی  لە  کە  بکەن،  خۆشەو�ست  خوشکی  پەرس�سی  لە  ساڵو 

خاوەن شکۆدا زۆر ماندوو دەبێت.
شکۆدا  خاوەن  مەس�حی  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  کە  بکەن  ڕوفوس  لە  ١3 ساڵو 

هەڵبژێردراوە، هەروەها لە دا�کی کە وەک دا�کمە.
١4 ساڵو بکەن لە ئەس�نکر�تۆس، فل�گۆن، هەرمەس، پەتروباس، هرماس و ئەو 

خوشک و برا�انەی لەگەڵ�انن.
و  ئۆلەم�اس  و  خوشکەکەی  و  ن�ر�ۆس  جول�ا،  و  ف�لۆلۆگۆس  لە  بکەن  ١5 ساڵو 

هەموو ئەو خەڵکە پی�رۆزەی خودا کە لەگەڵ�انن.
١٦ بە ماچی پی�رۆز ساڵو لە �ەکتری بکەن.

هەموو کڵێساکانی مەس�ح ساڵوتان لێدەکەن.

١7 ئەی خوشک و برا�ان، لێتان دەپاڕێمەوە، ئاگاتان لەوانە بێت کە ناکۆکی و 

کۆسپ دەنێنەوە، بە پیێچەوانەی ئەو فێرکردنەی فێری بوون. لێ�ان دوور بکەونەوە. 
١٨ ئەو کەسانەی بەم شێوە�ەن خزمەتی مەس�حی خاوەن شکۆمان ناکەن، بەڵکو 

ساکارەکان  دڵی  زمانلووسی  و  قسەی خۆش  بە  دەکەن،  خۆ�ان  خزمەتی سکی 

a 3 لە خزمەتکردنی عیسای مەسیحدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە ع�سای مەس�حدا( بەکارهاتووە. هەروەها ئا�ەتی ٩.  

b 7 لەگەڵ مەسیحدا بوونەتە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

c ٨ بە یەکبوون لەگەڵ مەسیحی خاوەن شکۆدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە پەروەردگاردا( بەکارهاتووە.  



٢٠٨٨ڕۆما ١٦

هەڵدەخەڵەتێنن. ١٩ هەروەها هەواڵی ملکەچ�تان بۆ خودا بە هەمووان گە�شتووە، 
بۆ�ە پیێتان دڵخۆشم، بەاڵم دەمەوێت لە چاکە دانا بن و لە خراپە بێبەری بن.

٢٠ خودای ئاشتی بەم زووانە شە�تان لەژێر پیێتان پان دەکاتەوە.

با ن�عمەتی ع�سای خاوەن شکۆمان لەگەڵتان بێت.

و  �اسون  و  لوک�ۆس  هەروەها  لێدەکات،  ساڵوتان  هاوکارم  ٢١ ت�مۆساوسی 

سۆس��اتەری خزمانم.
شکۆوە  خاوەن  ع�سای  ناوی  بە  نامە�ەم،  ئەم  نووسەری  تەرت�ۆس،  ٢٢ من، 

ساڵوتان لێدەکەم.
٢3 گا�ۆس کە خانەخوێیی من و هەموو کڵێسا�ە ساڵوتان لێدەکات.

ئەراستۆسی خەزنەداری شار و کوارتۆسی برا ساڵوتان لێدەکەن.

بێت.  هەمووتان  لەگەڵ  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ن�عمەتی  ٢4 با   ⌞
ئام�ن.⌞

س�ایشی خودا
بەگوێرەی  بتانچەس�ێنێت  هە�ە  توانای  کە  خودا�ەی  ئەو  بۆ  ٢5 شکۆمەندی 

نهێن��ەی  ئەو  ئاشکراکردنی  بەگوێرەی  مەس�ح،  ع�سای  جاڕدانی  و  مزگێن��ەکەم 
لە کاتە ئەزەل��ەکانەوە بە شاراوە�یی مابووەوە، ٢٦ بەاڵم ئێستا لە ڕێگەی نووسراوی 
پیێغەمبەرانەوە، بەگوێرەی ڕاس�اردەی خودای هەم�شە�یی، ئاشکرا و زانراو بووە تاکو 
هەموو نەتەوەکان باوەڕ بە خودا بهێنن و گوێڕا�ەڵی بن، ٢7 هەتاهەتا�ە شکۆمەندی 

بۆ تاقە خودای دانا، بەهۆی ع�سای مەس�حەوە! ئام�ن.



�ەکەم کۆرنسۆس ٢٠٨٩١

یەکەم نامەی �ۆڵس بۆ کڵێسای 
کۆرنسۆس

ع�سای ١ نێردراوی  بە  ببێت  تاکو  خودا،  خواستی  لەسەر  پۆڵس،  بانگکراو   لە  ١

مەس�ح، هەروەها لە سۆستان�سی برامانەوە،

لەگەڵ ع�سای  �ەکبوون  بە  ئەوانەی  لە شاری کۆرنسۆس،  ٢ بۆ کڵێسای خودا 

مەس�ح پی�رۆزکراون و بانگکراون بۆ پی�رۆزبوون، لەگەڵ ئەوانەی لە هەموو شوێنێکدا 
و  ئێمە  گەورەی  کە  دەکەن،  نزا  شکۆمانەوە  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ناوی  بە 

ئەوان�شە:

3 با ن�عمەتa و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

سو�اسگوزاری
کە  خودا  ن�عمەتەی  ئەو  بۆ  دەکەم،  خودام  سوپاسی  هەم�شە  ئێوەوە  4 بەهۆی 

هەموو  لە  ئەودا  لەگەڵ  �ەکبوون  5 بە  دراوە.  پیێتان  مەس�حەوە  ع�سای  بەهۆی 
بوارێکەوە دەوڵەمەند بوون، لە هەموو وتە و زان�نێک. ٦ خودا بەو شێوە�ە شا�ەتی 
کەموکوڕ�تان  بەهرە�ەک  ه�چ  لە  7 بۆ�ە  دەچەس�ێنێت.  ئێوەدا  لە  مەس�ح  بۆ  ئێمە 
مەس�حی  ع�سای  دەرکەوتنی  چاوەڕوانی  پەرۆشەوە  بە  کاتێکدا  لە  ن��ە، 
ع�سای  ڕۆژی  لە  تاکو  دەتانچەس�ێنێت،  کۆتا�یی  هەتا  ٨ ئەو  پەروەردگارمانن. 
مەس�حی پەروەردگارماندا بێ گلە�یی بن. ٩ خودا بەوەفا�ە، ئەوەی بانگی کردن بۆ 

پیێکەوە ژ�ان لەگەڵ کوڕەکەی، ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان.

ناکۆکیپی نێوان باوەڕداران
لێتان  مەس�حی خاوەن شکۆمان  ع�سای  ناوی  بە  برا�ان،  و  ١٠ ئەی خوشکان 

نەبێت،  لەنێوانتاندا  دووبەرەکی  بن،  هەڵوێست  �ەک  هەمووتان  کە  دەپاڕێمەوە 
خلۆ�یی  ماڵی  برا�انم،  و  ١١ خوشک  هەبێت.  ڕاتان  و  ب�ر  �ەک  هەمووتان  بەڵکو 
�ەکێکتان  ئەمە�ە:  ١٢ مەبەستم  هە�ە.  لەنێوانتاندا  ناکۆکی  کە  دامێ  هەواڵ�ان 
دەڵێت: »من هی پۆڵسم«، �ەکێکی د�کە: »من هی ئەپۆلۆسم«، �ان »من هی 

پەترۆسمb«، �ان »من هی مەس�حم.«
ناوی  بە  �ان  دراوە؟  لە خاچ  پیێناوتاندا  لە  پۆڵس  �ان  بەشکراوە؟  مەس�ح  ١3 ئا�ا 

هەڵنەکێشا،  ئاو  لە  کەستانم  خودا  بۆ  ١4 سوپاس  هەڵکێشران؟  ئاو  لە  پۆڵس 

a 3 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ١٢ �ۆنانی: کێفاس .  



٢٠٩٠�ەکەم کۆرنسۆس ١

ئاو  لە  منەوە  ناوی  بە  بڵێت  �ەکێک  ١5 نەوەک  نەبێت،  گا�ۆس  و  کر�س�ۆس 
هەڵکێشاوە، جگە  ئاو  لە  و خاووخێزانەکە�م  ١٦ هەروەها ست�فاناس  هەڵکێشراوە. 
لەمانە نازانم کەسی د�کەم لە ئاو هەڵکێشابێت، ١7 چونکە مەس�ح نە�ناردووم بۆ 
لەئاوهەڵکێشان، بەڵکو بۆ مزگێن�دان، ئەمەش نەک بە دانا�یی و قسەی ز�رەکانە، 

نەوەک هێزی خاچی مەس�ح پووچەڵ بێتەوە.

مەسیح هێز و دانایپی خودایە
هێزی  ڕزگاربووان  ئێمەی  بۆ  بەاڵم  گێال�ەت��ە،  لەناوچووان  بۆ  خاچ  ١٨ پە�امی 

خودا�ە. ١٩ لەبەر ئەوەی نووسراوە:

  ]دانا�یی داناکان لەناودەبەم،
a].تێگە�شتنی تێگە�شتووان بەالوە دەنێم   

ئا�ا  دن�ا�ە؟  ئەم  بە دەموزاری  تەورات؟ کوا کەسی  دانا؟ کوا مامۆستای  ٢٠ کوا 

خۆی،  دانا�یی  بە  ٢١ خودا  گێال�ەتی؟  نەکردووەتە  ج�هانەی  ئەم  دانا�یی  خودا 
مەبەستی بوو کە خەڵک ب�ناسێت، نەک لە ڕێگەی دانا�یی ج�هانەوە، بەڵکو خودا 
و�ستی لە ڕێگەی مزگێن��ەوە باوەڕداران ڕزگار بکات، ئەو مزگێن��ەی خەڵکانێک بە 
گێال�ەتی دەزانن. ٢٢ جولەکە داوای ن�شانە دەکەن و �ۆنانی هەوڵی دانا�یی دەدەن، 
٢3 بەاڵم ئێمە مەس�حی لەخاچدراو جاڕدەدە�ن، بۆ جولەکە کۆس�ە و بۆ نەتەوەکان 

دانا�یی  و  هێز  مەس�ح  ناجولەکە،  و  بانگکراوان، جولەکە  بۆ  ٢4 بەاڵم  گێال�ەت��ە، 
لە  و الواز�یی خودا  داناترە  مرۆڤ  دانا�یی  لە  ٢5 چونکە گێال�ەت�یی خودا  خودا�ە، 

بەهێز�یی مرۆڤ بەهێزترە.
کردن.  بانگی  کاتێک خودا  بوون  ب�ربکەنەوە چۆن  برا�ان،  و  ٢٦ ئەی خوشک 

لە  و  توانادار  کەستان  کەم  هەروەها  بوون،  دانا  کەمتان  مرۆ�ی�ەکان  پیێوانە  بەپیێیی 
بنەماڵەی ناودار بوون. ٢7 بەاڵم خودا ئەوانەی هەڵبژارد کە بەالی ج�هانەوە گێلن، 
بن.  شەرمەزار  بەهێزەکان  تاکو  هەڵبژارد  الوازەکانی  بن،  شەرمەزار  داناکان  تاکو 
لێبووەوە و ئەوانەی هەڵبژارد کە ه�چ نەبوون،  پا�ەنزمەکانی ج�هان و ڕق  ٢٨ خودا 

 bمرۆڤێک ه�چ  ئەوەی  ٢٩ بۆ  دەزانن،  شت  بە  خۆ�ان  کە  لەناوببات  ئەوانە  تاکو 
ع�سای  لەگەڵ  خوداوە  بەهۆی  ئێوە  3٠ بەاڵم  نەکات.  شانازی  خودا  لەبەردەم 
و  ڕاستودروستی  و  دانا�یی  بە  کرد  ئێمەی  بۆ  خودا  کە   ،cەک� بوونە  مەس�حدا 
پی�رۆزکردن و کڕ�نەوە،d 3١ تاکو وەک ئەوەی نووسراوە: ]ئەوەی شانازی دەکات، با 

e].شانازی بە �ەزدانەوە بکات

a ١٩ ئ�شا�ا ٢٩ :١4.   

b ٢٩ �ۆنانی: جەستە�ەک.  

c 3٠ لەگەڵ عیسای مەسیحدا بوونە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە ع�سای مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

d 3٠ واتە مەس�ح ئێمەی لە مردن کڕ�ی�ەوە.  

e 3١ �ەرم�ا ٩ :٢4.   
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مژدەی مەسیحی لەخاچدراو

�ان ٢ گەورە  قسەی  بە  التان،  هاتمە  کاتێک  من�ش  برا�ان،  و  خوشک   ئەی  ١

دانا�یی نەهاتم شا�ەتیa خودا ڕابگە�ەنم، ٢ چونکە بڕ�ارم دا لەنێوتاندا هەموو 
شتێک لەب�ر بکەم، بێجگە لە ع�سای مەس�ح، ئەو�ش بە لە خاچ دراوی. 3 من�ش 
بە الوازی و ترس و لەرزێکی زۆرەوە لەالتان بووم. 4 کاتێک مزگێنی و وتارم پیێدەدان، 
قسەی دانا�ی�انە و قا�لکەرم بەکارنەدەهێنا، بەڵکو پشتم بە بەڵگەی هێزی ڕۆحی 
پی�رۆز دەبەست، 5 تاکو باوەڕتان بە دانا�یی مرۆڤ نەبێت، بەڵکو باوەڕتان بە هێزی 

خودا هەبێت.

دانایپی خودا
٦ ئێمە لەنێو پیێگە�شتوواندا بە دانا�یی دەدوێی�ن، دانا�ی�ەک کە نە لەم دن�ا�ەوە�ە 

خودا  دانا�یی  باسی  7 بەڵکو  لەناودەچن.  کە  دن�ا�ە،  ئەم  دەسەاڵتدارانی  لە  نە  و 
دەکە�ن کە نهێن��ە، شاراوە بوو، ئەوەی خودا لە ئەزەلەوە بۆ شکۆی ئێمەی داناوە. 
٨ ه�چ کام لە دەسەاڵتدارانی ئەم دن�ا�ە تێنەگە�شتن، چونکە ئەگەر تێبگە�شتنا�ە، 

مەس�حی خاوەن شکۆ�ان لە خاچ نەدەدا. ٩ بەڵکو وەک نووسراوە:

  ]ئەوەی ه�چ چاوێک نە�ب�ن�وە،
ه�چ گوێی�ەک نە�ب�ستووە و   

  بە ب�ری ه�چ مرۆڤێکدا نەهاتووە،
b].ئەوەی خودا ئامادەی کردووە بۆ ئەوانەی خۆش�ان دەوێت   

١٠ بەاڵم خودا بەهۆی ڕۆحی خۆی بۆی ئاشکرا کرد�ن.

ڕۆحی پی�رۆز لە هەموو شتێک دەکۆڵێتەوە، تەنانەت لە قوواڵ�یی ناخی خوداش 
مرۆڤ  ڕۆحی  لە  جگە  تێدا�ە،  چی  مرۆڤ  دەزانێت  مرۆڤێک  ١١ چ  دەکۆڵێتەوە. 
نازانێت خودا چی تێدا�ە ڕۆحی خودا نەبێت.  لەناو�دا�ە؟ بەم شێوە�ە کەس  کە 
١٢ ئێمەش ڕۆحی ج�هانمان وەرنەگرتووە، بەڵکو ئەو ڕۆحەی لە خوداوە�ە، تاکو لەو 

لە  باسی دەکە�ن  ١3 ئەوەی  پیێیی بەخش�و�ن.  بەخۆڕا�یی  تێبگە�ن کە خودا  شتانە 
دانا�یی مرۆڤەوە نەهاتووە، بەڵکو لە فێرکردنی ڕۆحەوە هاتووە، بەم شێوە�ە فێرکردنی 
ئەوەی هی  ١4 بەاڵم کەسی سروشتی  لێکدەدرێتەوە.  بۆ کەسانی ڕۆحانی  ڕۆحی 
ڕۆحی خودا�ە وەر�ناگرێت، چونکە لەالی ئەو گێال�ەت��ە و نا�انزانێت، چونکە بە 
ڕۆح ج�ا دەکرێنەوە. ١5 کەسی ڕۆحانی هەموو شتێک هەڵدەسەنگێنێت، کەچی 

کەس ناتوانێت ئەو هەڵبسەنگێنێت.

a ١ �ۆنانی: نهێنی.  

b ٩ ئ�شا�ا ٦4 :4.   
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 ١٦ ]کێ ب�ری �ەزدانی زانی،
a]کێ فێری دەکات؟   

بەاڵم ئێمە ب�ری مەس�حمان هە�ە.

دووبەرەکی لە کڵێسا

 خوشکان، برا�ان، کاتێک من قسەم لەگەڵ کردن، نەمتوانی ئێوە وەک ئەوانە 3 ١

ئەوانەی کە هێشتا  بەڵکو وەک  دەژ�ن،  پی�رۆز  ڕێنما�یی ڕۆحی  بە  دابنێم کە 
پیێداون  ٢ ش�رم   c.مەس�حدا لە  خانەوادەی  بن  ساوا  منداڵی  هەروەک   ،bدن�ا�ی�ن
نەک خواردن، چونکە هێشتا نەتاندەتوانی، ئێستاش ناتوانن. 3 ئێوە هێشتا دن�ا�ی�ن. 
مرۆڤ  وەک  تەنها  و  ن�ن  دن�ا�یی  ئا�ا  هەبێت،  لەنێوانتاندا  ناکۆکی  و  ئ�رە�یی  کە 
ناژ�ن؟ 4 چونکە کاتێک �ەکێک دەڵێت: »من هی پۆڵسم«، ئەوی د�کە: »من 

هی ئەپۆلۆسم«، ئا�ا وەک خەڵکی د�کە ن�ن؟
5 ئەپۆلۆس چ��ە؟ پۆڵس چ��ە؟ تەنها خزمەتکارن کە لە ڕێگەی ئەوانەوە باوەڕتان 

هێناوە، هەروەک چۆن مەس�حی خاوەن شکۆ بە هەر �ەکێکی داوە. ٦ من چاندم 
نە تۆوچێن گرنگە و  7 ئ�تر  پیێکرد.  و ئەپۆلۆس ئاوی دا، بەاڵم خودا بوو گەشەی 
نە ئاودێر، بەڵکو تەنها خودا گرنگە کە گەشەی پیێ دەکات. ٨ تۆوچێن و ئاودێر 
�ەکن، هەر�ەکە بەگوێرەی ماندووبوونی خۆی کرێیی خۆی وەردەگرێت. ٩ جا ئێمە 

هاوکاری خودا�ن، ئێوەش کێڵگەی خودا و خانووی خودان.
بناغەم  دانا  ئەنداز�ارێکی  وەک  پیێ�داوم،  خودا  ن�عمەتەی  ئەو  ١٠ بەگوێرەی 

داڕشت و �ەکێکی د�کە لەسەری بن�اد دەنێت. بەاڵم با هەر�ەکە ئاگاداربێت چۆن 
لەسەری بن�اد دەنێت. ١١ کەس ناتوانێت بناغە�ەکی د�کە دابنێت لە پاڵ ئەوەی 
بناغە�ە  ئەو  لەسەر  هەرکەسێک  ئەگەر  ١٢ بەاڵم  مەس�حە.  ع�سای  کە  دانراوە، 
١3 کارەکەی  بنێت،  بن�اد  کا،  �ان  پووش  دار،  گرانبەها،  بەردی  ز�و،  زێڕ،  بە 
ئاگر  بە  ئەوەی  لەبەر  ئاشکرای دەکات،  لێ�رس�نەوە  دەردەکەوێت، چونکە ڕۆژی 
ئاشکرا دەکرێت و ئاگر چۆن�ەتی کاری هەرکەسێک دەردەخات. ١4 ئەگەر کاری 
١5 ئەگەر  وەردەگرێت.  پاداشت  ئەوا  ناوە،  بن�ادی  لەسەری  کە  بمێنێتەوە  �ەکێک 
کاری �ەکێک سووتا، ئەوا هەرچەندە بن�ادنەرەکە ز�انی پیێ دەگات، بەاڵم ڕزگاری 

دەبێت، وەک �ەکێک لەناو ئاگر هەاڵتبێت.
١٦ ئا�ا نازانن ئێوە پەرستگای خودان و ڕۆحی خوداتان تێدا ن�شتەجێ�ە؟ ١7 ئەگەر 

�ەکێک پەرستگای خودا وێران بکات، خودا وێرانی دەکات، چونکە پەرستگای 
خودا پی�رۆزە، ئێوە ئەو پەرستگا�ەن.

دانای  بە  خۆی  لەنێوتان  �ەکێک  ئەگەر  هەڵنەخەڵەتێنێت.  خۆی  کەس  ١٨ با 

a ١٦ ئ�شا�ا 4٠ :١3.   

b ١ مرۆڤێک بەگوێرەی ئارەزووەکانی جەستە بژ�یێت.  

c ١ لە  خانەوادەی مەسیحدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  
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ببێتە دانا. ١٩ دانا�یی ئەم ج�هانە  ببێتە گێل تاکو بەڕاستی  با  ئەم دن�ا�ە دەزانێت، 
لەالی خودا گێال�ەت��ە، لەبەر ئەوەی نووسراوە: ]ئەو داناکان بە فێڵبازی خۆ�انەوە 
 b].پووچە کە  دەزانێت  داناکان  ب�رکردنەوەی  ]�ەزدان  ٢٠ هەروەها:   a].دەگرێت
٢١ کەواتە، با کەس شانازی بە مرۆڤەوە نەکات! چونکە هەموو شتێک هی ئێوە�ە، 

٢٢ پۆڵس �ان ئەپۆلۆس �اخود پەترۆسc، ج�هان �ان ژ�ان �ان مردن، شتەکانی ئێستا 

�اخود داهاتوو، هەموو شتێک هی ئێوە�ە، ٢3 ئێوەش هی مەس�حن، مەس�ح�ش 
هی خودا�ە.

نێردراوانی مەسیح

 بەم شێوە�ە با خەڵک بە خزمەتکاری مەس�ح و سەرکاری نهێن��ەکانی خودامان 4 ١

دابنێن. ٢ جا ئەوەی لە سەرکاران داوا دەکرێت ئەوە�ە کە متمانە�یی بسەلمێنن. 
3 بەالمەوە گرنگ ن��ە ئەگەر ئێوە �ان هەر دادگا�ەکی مرۆڤانە حوکمم بدات، بەاڵم 

بەاڵم  ناب�نم،  خۆمدا  لە  کەموکوڕ�ی�ەک  4 ه�چ  نادەم.  خۆمدا  بەسەر  حوکم  من 
بەمە بێتاوان نەبووم، بەڵکو مەس�حی خاوەن شکۆ�ە لێ�ێچ�نەوەم لەگەڵ دەکات. 
خاوەن  مەس�حی  هەتا  مەدەن،  شتێکدا  ه�چ  بەسەر  حوکم  پیێشوەخت  5 کەواتە 

لە  ئێستا  کە  شتانەی  ئەو  سەر  دەخاتە  ڕووناکی  داهاتوودا  لە  ئەو  دێتەوە.  شکۆ 
تار�ک�دا شاردراوەتەوە و ن�ازی دڵ دەردەخات. ئەوسا هەر �ەکێک لەال�ەن خوداوە 

ستا�ش دەکرێت.
ئەپۆلۆسم لەم شتانەدا کردە  ئێوەدا خۆم و  پیێناوی  لە  برا�ان، ئێستا  ٦ خوشکان، 

نموونە، تاکو لە ئێمەوە فێربن: »زێدەڕۆ�یی مەکەن لەوانەی نووسراون.« ئ�نجا کەس 
خۆی بە �ەکێک هەڵنەکێشێت لەسەر ئەوی د�کە. 7 کێ تۆ ج�ا دەکاتەوە؟ چ�ت 

هە�ە وەرتنەگرتبێت؟ ئەگەر وەرتگرتووە، بۆ شانازی دەکە�ت وەک وەرتنەگرتبێت؟
بەڕاستی  ئێوە  پاشا!d خۆزگە  بوونە  ئێمە  بەبێ  بوون!  دەوڵەمەند  وا  تێربوون!  ٨ وا 

پاشا بوونا�ە ئەوسا لەگەڵتان بەشداری حوکمڕان�مان دەکرد! ٩ چونکە وا بزانم خودا 
مردنمان  حوکمی  ئەوەی  وەک  دەرخست،   eکەژاوە دواوەی  لە  نێردراوی  ئێمەی 
١٠ لە  خەڵک.  و  فر�شتە  و  ج�هان  نما�ی�شی  بوو�نە  چونکە  درابێت،  بەسەردا 
بە   fبەهۆی مەس�حەوە ئێوە  بەاڵم  بە گێل سە�ر دەکرێی�ن،  ئێمە  پیێناوی مەس�حدا 
ئێمە سووک�ن!  و  ئێوە شکۆدارن  بەهێزن!  ئێوە  و  الواز�ن  ئێمە  دەکرێن!  ژ�ر سە�ر 
١١ هەتا ئێستا برسی و ت�نوو و ڕووت�ن، لێدان و بێ النە�یی دەچێژ�ن. ١٢ بە دەستی 

بەرەکەت  داوای  و  پیێدەدرێت  جنێومان  دەب�ن.  ماندوو  و  دەکە�ن  ئ�ش  خۆمان 
a ١٩ ئە�وب 5 :١3.   

b ٢٠ زەبوورەکان ٩4 :١١.   

c ٢٢ �ۆنانی: کێفاس .  

d ٨ لێرەدا نووسەر بە گاڵتەکردنەوە قسە دەکات.  

e ٩ کەژاوەی گەڕانەوەی لەشکری سەرکەوتوو و د�لەکان�ش لە دواوەن.  

f ١٠ بەهۆی مەسیحەوە لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  
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دەکە�ن، دەچەوسێنرێی�نەوە و بەرگە دەگر�ن. ١3 بوختانمان بۆ هەڵدەبەستن و نەرمی 
دەنوێن�ن. هەتا ئێستا وەک زبڵی ج�هان و پاشماوەی هەموو شتێکمان لێ هاتووە.

تاکو شەرمەزارتان بکەم، بەڵکو وەک ڕۆڵە خۆشەو�ستەکانم  نانووسم  ١4 ئەمانە 

باوەڕداران  لەنێو  کەس  هەزار  دە  ئەگەر  ١5 تەنانەت  دەکەمەوە.  ئاگادارتان 
پە�امی  ڕێگەی  لە  چونکە  ن��ە،  باوکتان  چەند�ن  بەاڵم  بن،  سەرپەرشت�ارتان 
مەس�ح  ع�سای  کە  کارەی  ئەو  ئەنجامدانی  لە  باوکتان،  بە  بووم  من  ئ�نج�لەوە 
هۆ�ە  ئەم  ١7 لەبەر  بکەنەوە.  من  السا�یی  دەکەم،  لێ  تکاتان  ١٦ جا  کردی. 
ت�مۆساوسم نارد بۆ التان، کە کوڕی خۆشەو�ستمە و دڵسۆزە بۆ �ەزدان. ت�مۆساوس 
ئەو ڕێگا�ەتان بەب�ر دەهێنێتەوە کە من بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سای مەس�ح پە�ڕەوی 

دەکەم، هەروەک لە هەموو شوێن و کڵێسا�ەک خەڵکی فێر دەکەم.
١٨ هەندێک کەس لووتبەرز بوون، بە گومانی ئەوەی من نا�ەم بۆ التان ١٩ بەاڵم 

ئەگەر ع�سای خاوەن شکۆ خواستی لەسەر بێت بە پەلە دێمە التان، ئەوسا نەک 
قسەکانی ئەو لووتبەرزانە دەزانم بەڵکو تواناش�ان، ٢٠ چونکە پاشا�ەتی خودا بە قسە 
ن��ە، بەڵکو بە هێزە. ٢١ چ�تان دەوێ؟ بە دار بێمە التان �اخود بە خۆشەو�ستی و 

ڕۆحی دڵنەرمی؟

حوکمدانی داوێنپپیس

جۆرە 5 هە�ە،  ئێوەدا  لەنێو  داوێن��سی  کە  هە�ە  ئەوە  دەنگۆی  ڕاست�دا   لە  ١

 a!داوێن��س��ەک کە لەنێو بت�ەرستەکان�شدا ن��ە: پی�او لەگەڵ باوەژنی دەژ�یێت
کارەی  ئەم  کە  کەسەش  ئەو  و  بن  ماتەمدار  نەبوو  باشتر  لووتبەرزن!  ٢ ئێوەش 

بە  بەاڵم  ن�م،  لەالتان  جەستە  بە  3 هەرچەندە  دووربخەنەوە؟  خۆتانی  لە  کردووە 
ئامادەم. وا ئەو کەسەم حوکم داوە کە ئەمەی کردووە، وەک ئەوەی لەوێ  ڕۆح 
ئامادەبووبم: 4 بە ناوی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ، ئێوە و ڕۆحی من لەگەڵ 
تاکو   bشە�تان دەست  بدرێتە  دەبێت  کەسە  5 ئەم  کۆدەبنەوە،  مەس�ح  هێزی 
سروشتی دن�ا�یی بفەوتێنێت، بۆ ئەوەی ڕۆحەکەی لە ڕۆژی �ەزداندا ڕزگاری بێت.

هەو�رەکە  هەموو  بچووک  هەو�رترشێکی  نازانن  ئا�ا  ن��ە.  باش  ٦ شاناز�کردنتان 

هەڵدێنێت؟ 7 خۆتان لە هەو�رترشی کۆن پاک بکەنەوە، تاکو ببنە هەو�رێکی نوێ، 
چونکە ئێوە بەڕاستی فەت�رەن. لەبەر ئەوەی مەس�حی بەرخی پەسخەمان سەربڕدرا. 
٨ کەواتە با جەژن بگێڕ�ن، نەک بە هەو�رترشی بەسەرچوو کە هەو�رترشی ک�نە و 

خراپە�ە، بەڵکو بە فەت�رەی بێ دووڕوو�یی و ڕاستی.
مەبن،  داوێن��سان  بە  تێکەڵ  نووس�ن  بۆم  د�کەم  نامەکەی  لە  پیێشتر  ٩ من 

١٠ مەبەستم لە داوێن��س و چاوچنۆک و تااڵنکەر و بت�ەرستانی ئەم ج�هانە ن��ە، 

دەنووسم  بۆتان  ئێستا  ١١ بەاڵم  دەرەوە.  بچنە  ج�هانە  لەم  دەبوون  ناچار  ئەگ�نا 

a ١ ژ�ان و پە�وەندی ژن و مێردانە.  

b 5 بدرێتە دەست شە�تان: واتە لە کڵێسا دەربکرێت بۆ ئەوەی تۆبە بکات.  
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تێکەڵی �ەکێک مەبن بە خوشک �ان برا ناودەبردرێت و داوێن��سە �ان چاوچنۆکە 
�اخود بت�ەرستە و بوختانکەرە �ان سەرخۆشە و تااڵنکەرە. نان�ش لەگەڵ کەسی ئاوا 

مەخۆن.
ئەوانەی  ئێوە  ئا�ا  بدەم؟  کڵێسا حوکم  دەرەوەی  بێباوەڕانەی  ئەو  من چی  ١٢ بە 

ناوەوەی کڵێسا حوکم نادەن؟ ١3 ئەوانەی دەرەوەی کڵێسا خودا حوکم�ان دەدات. 
a].خراپەکار لەنێو خۆتان دووربخەنەوە[

سکااڵی نێوان باوەڕداران

 کە �ەکێکتان سکااڵ�ەکی لە �ەکێکی د�کە هەبوو، چۆن دەوێرێ کێشەکەی ٦ ١

پی�رۆزی  و الی گەلی  بدەن  بۆ  ئەوان حوکمی  ئەوەی  بۆ  بێباوەڕان  بباتە الی 
ئێوە حوکم  ئەگەر  دەدەن؟  ج�هان حوکم  خودا  گەلی  نازانن  ٢ ئا�ا  نەبێت؟  خودا 
بدەن؟  شتدا  بچووکتر�ن  بەسەر  حوکم  ن�ن  شا�ستە  ئا�ا  بدەن،  ج�هاندا  بەسەر 
بەسەر  ز�اتر حوکم  دەدە�ن؟ چەندە  فر�شتەکاندا  بەسەر  ئێمە حوکم  نازانن  3 ئا�ا 

شتەکانی ئەم ژ�انە دەدە�ن؟ 4 جا ئەگەر لە ژ�انی ڕۆژانەدا کێشەتان هەبێت، ئا�ا 
بۆ  ئەمە دەڵێم  5 من  ناکەن؟  بێباوەڕ کە کڵێسا پەسەند�ان  دە�بەنە الی دادوەری 
ئەوەی شەرم بکەن. ئا�ا �ەکێکی داناتان تێدا ن��ە بتوانێت دادوەری لەنێو برا�انی 

بکات؟ ٦ بەاڵم برا برای خۆی بۆ دادگا دەبات، لەبەردەم بێباوەڕان ئەمە دەکات!
7 لە ڕاست�دا شورە�ی�ە بۆتان لەنێوتاندا سکااڵ لە �ەکتر بکەن. باشتر نەبوو زۆرلێکراو 

لە  تەنانەت  فێڵ دەکەن،  و  زۆرداری  ئێوە  ٨ بەاڵم  بن؟  فێڵلێکراو  نەبوو  باشتر  بن؟ 
خوشک و برا�ان�شتان! ٩ ئا�ا ئێوە نازانن کە زۆرداران نابنە م�راتگری شانش�نی خودا؟ 
هەڵمەخەڵەتێن. نە بەڕەاڵ و نە بت�ەرست، نە داوێن��س و نە هاوڕەگەزباز، ١٠ نە دز 
م�راتگری  نابنە  تااڵنکەر،  نە  و  جنێوفرۆش  نە  و  سەرخۆش  نە  چاوچنۆک،  نە  و 
شانش�نی خودا. ١١ جا هەندێکتان بەم شێوە�ە بوون. بەاڵم شۆرانەوە و پی�رۆزکران و 

بێتاوان کران بە ناوی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ و ڕۆحی خودامان.

بە جەس�ە س�ایشی خودا بکەن
ن��ە.  سوودبەخش  شتێک  هەموو  بەاڵم   »b،دروستە من  بۆ  شتێک  ١٢ »هەموو 

نابێت.  زاڵ  بەسەرمدا  شتێک  ه�چ  بەاڵم  دروستە،«  من  بۆ  شتێک  »هەموو 
١3 »خواردن بۆ ورگە و ورگ�ش بۆ خواردن،« کەچی خودا هەردووک�ان لەناودەبات. 

بەاڵم جەستە بۆ داوێن��سی ن��ە، بەڵکو بۆ مەس�حی خاوەن شکۆ�ە و مەس�ح�ش 
بۆ جەستە�ە. ١4 خوداش مەس�حی خاوەن شکۆی هەستاندەوە و بە هێزی خۆی 
ئا�ا  مەس�حە؟  جەستەی  ئەندامی  لەشتان  نازانن  ١5 ئا�ا  هەڵدەستێنێتەوە.  ئێمەش 
ئەندامی جەستەی مەس�ح بکەمە ئەندامی لەشفرۆشێک؟ نەخێر! ١٦ �اخود نازانن 

a ١3 دواوتار ١7 :7؛ ١٩ :١٩؛ ٢١ :٢١.  

b ١٢ دەربڕ�نێک بووە لەناو باوەڕداران بۆ پاساوی بەڕەاڵ�یی بەکاردەهات.  
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ئەوەی خۆی بە لەشفرۆشێکەوە نووساندووە، لەگەڵی بووەتە �ەک جەستە؟ چونکە 
ع�سای  لەگەڵ  ئەوەی  ١7 بەاڵم   a].جەستە �ەک  دەبنە  ]هەردووک�ان  دەفەرموێ: 

خاوەن شکۆ �ەکبگرێت، لەگەڵی دەبێ بە �ەک ڕۆح.
١٨ لە داوێن��سی ڕابکەن. هەر گوناهێک مرۆڤ ب�کات، لە دەرەوەی جەستە�ە، 

دەکات.  گوناه  خۆی  جەستەی  دژی  لە  ئەوا  دەکات  داوێن��سی  ئەوەی  بەاڵم 
لەال�ەن  و  ئێوەدا�ە  لە  کە  پی�رۆزە  ڕۆحی  پەرستگای  لەشتان  کە  نازانن  ١٩ �اخود 

خوداوە�ە هەتانە؟ ئێوەش هی خۆتان ن�ن، ٢٠ چونکە ئێوە بە نرخێک کڕاون. جا بە 
لەشتان ستا�شی خودا بکەن.

هاوسەرگیری

7 ».bپی�او ژن نەهێنێت بۆ   سەبارەت بەو شتانەی کە بۆ منتان نووس�وە: »باشە  ١

٢ بەاڵم لەبەر داوێن��سی، با هەر پی�اوێک ژنی خۆی هەبێت و هەر ژنێک مێردی 

بەجێبگە�ەنێت،  ژنەکەی  بۆ  سەرشانی  ئەرکی  لەسەر�ەتی  3 مێرد  هەبێت.  خۆی 
هی  بەڵکو  ن��ە،  خۆ�دا  لەشی  بەسەر  دەسەاڵتی  4 ژن  مێرد.  بۆ  ژن�ش  هەروەها 
ن��ە، بەڵکو هی  مێردەکە�ەتی. هەروەها مێرد�ش دەسەاڵتی بەسەر لەشی خۆ�دا 
ژنەکە�ەتی. 5 خۆتان لە �ەکتری بێبەش مەکەن، مەگەر بە ڕێککەوتن بۆ ماوە�ەک 
و  ژن  ئاسا�یی  ژ�انی  بۆ  بگەڕێنەوە  دواتر  و  بن  بەتاڵ  دەست  نوێژکردن  بۆ  تاکو 
بکاتەوە.  تاق�تان  شە�تان  زاڵنەبوونتانەوە  بەسەرخۆدا  بەهۆی  نەوەک  مێردا�ەتی، 
خەڵک  هەموو  7 ه�وادارم  فەرمان.  نەک  ڕێگادانە  وەک  دە�ڵێم،  ئەمەی  ٦ بەاڵم 

وەک من بنc، بەاڵم هەر�ەکە لەال�ەن خوداوە بەهرەی خۆی هە�ە، هی �ەکێک 
ئاوا�ە و ئەوەی د�کەش ئاوا.

٨ بەاڵم ئەوانەی هاوسەرگ�ر�ی�ان نەکردووە و بێوەژنان�ش، پیێ�ان دەڵێم: بۆ�ان باشە 

ئەگەر وەک منd بمێننەوە. ٩ بەاڵم ئەگەر خۆ�ان ڕانەگرت، با هاوسەرگ�ری بکەن، 
چونکە هاوسەرگ�ری لە گڕگرتن باشترە.

بااڵدەست  مەس�حی  بەڵکو  ن�م  من  ڕا�اندەس�ێرم،  هاوسەران،  بۆ  ١٠ بەاڵم 

ڕا�اندەس�ێرێت: با ژن لە مێردەکەی ج�ا نەبێتەوە، ١١ بەاڵم ئەگەر لێیی ج�ا بووەوە، 
تەاڵق  ژنەکەی  با  مێرد�ش  بکاتەوە.  ئاشت  مێردەکەی  �ان  بمێنێتەوە  مێرد  بێ  با 

نەدات.
برا�ەک  ئەگەر  بااڵدەست:  مەس�حی  نەک  دەڵێم  پیێ�ان  من  د�کە  ١٢ ئەوانی 

نەدات.  تەاڵقی  با  بژ�یێت،  لەگەڵ�دا  بوو  ڕازی  ژنەش  هەبوو،  بێباوەڕی  ژنێکی 
با  بژ�یێت،  لەگەڵ�دا  بوو  بێباوەڕی هەبوو، مێردەکە ڕازی  ١3 ئەگەر ژنێک مێردێکی 

a ١٦ پە�دابوون ٢ :٢4.   

b ١ �ۆنانی: دەست لە ژن نەدات.  

c 7 بێ هاوسەرگ�ری، بڕوانە ئا�ەتی ٨.  

d ٨ پۆڵسی نووسەر ڕەبەن بووە.  
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ژنەکە لێیی ج�ا نەبێتەوە، ١4 چونکە مێردە بێباوەڕەکە لە ژندا پی�رۆزکراوە و ژنی بێباوەڕ 
لە پی�اودا پی�رۆزکراوە، ئەگ�نا منداڵتان گاڵوە، بەاڵم ئێستا پی�رۆزە.

١5 بەاڵم ئەگەر بێباوەڕەکە خۆی ج�ا کردەوە، با ج�ا بێتەوە. لە باری ئاوادا براکە 

�ان خوشکەکە نەبەستراوەتەوە، بەڵکو خودا بۆ ئاشتی بانگی کردوو�ن، ١٦ چونکە 
ئەی ژن چۆن دەزانی ئاخۆ مێردەکەت ڕزگار دەکە�ت؟ �ان ئەی مێرد چۆن دەزانی 

ئاخۆ ژنەکەت ڕزگار دەکە�ت؟
بەشەی مەس�حی خاوەن شکۆ  ئەو  بەپیێیی  �ەکێک  با هەر  ئەوەشدا،  ١7 لەگەڵ 

پیێ�داوە و بەو شێوە�ەی کە خودا بانگی کردووە بژ�یێت، لە هەموو کڵێساکان ئاوا 
نەکراو.  نەبێتەوە خەتەنە  با  بانگکراوە،  بە خەتەنەکراوی  ١٨ ئەوەی  دەدەم.  فەرمان 
ه�چ  ١٩ خەتەنەکردن  نەکات.  خەتەنە  با  بانگکراوە،  نەکراوی  خەتەنە  بە  ئەوەش 
خودا  ڕاس�اردەکانی  جێبەجێکردنی  بەڵکو  ن��ە،  ه�چ  خەتەنەنەکردن�ش  ن��ە، 
کاتێک خودا  بووە  تێ�دا  کە  بمێنێتەوە  بارودۆخەدا  لەو  �ەکێک  هەر  ٢٠ با  گرنگە. 

بانگی کردووە.
٢١ ئا�ا بە کۆ�لە�یی بانگکرا�ت؟ گوێیی مەدەرێ. بەاڵم ئەگەر توان�ت ئازاد ب�ت، 

دەبێتە  ئەوە  کردووە  بانگی  �ەزدان  کاتێک  بووە  کۆ�لە  ئەوەی  ٢٢ چونکە  ب�کە، 
بانگکراوە  کاتێک  بووە،  ئازاد  ئەوەشی  کە  شێوە  هەمان  بە  �ەزدان.  ئازادکراوی 
کۆ�لەی خەڵک.  مەبنە  کڕاون،  نرخێک  بە  ٢3 ئێوە  مەس�ح.  کۆ�لەی  دەبێتە  ئەوە 
٢4 خوشکان، برا�ان، با هەر کەسێک بەو شێوە�ە لەگەڵ خودا بمێنێتەوە کە تێ�دا 

بووە لەو کاتەی بانگکراوە.

ڕەبەن و بێوەژن
ن��ە،  بااڵدەستەوە  مەس�حی  لە  فەرمانێکم  ه�چ  و کوڕان،  ٢5 دەربارەی کچان 

بەاڵم من بۆچوونی خۆمتان پیێ دەڵێم وەک �ەکێک �ەزدان بەزە�یی پیێدا هاتبێتەوە 
کە جێیی متمانە بێت. ٢٦ وابزانم، لەبەر ئەم تەنگانە�ەی ئێستا، باشە بۆ مرۆڤ ئاوا 
بمێنێتەوە. ٢7 ئا�ا تۆ بە ژنەوە بەستراو�تەوە؟ داوای ج�ابوونەوە مەکە. ئا�ا تۆ بە ژنەوە 
نەکردووە،  گوناهت  بهێن�ت  ژن  ئەگەر  ٢٨ بەاڵم  مەکە.  ژن  داوای  نەبەستراو�تەوە؟ 
تووشی  ژ�انەدا  لەم  ئەوانە  بەاڵم  نەکردووە.  گوناهی  بکات  مێرد  پاک�زەش  ئەگەر 

کێشە و گرفت دەبن، جا من دەمەوێ تووشتان نەکەم.
٢٩ خوشکان، برا�ان، ئەمە دەڵێم: کاتمان کەمە، لەمەودوا ئەوانەی ژن�ان هە�ە 

وەک  دەگر�یێن  3٠ ئەوانەی  نە�انبێت،  کە  ئەوەی  وەکو  بژ�ن  جۆرێک  بە  دەبێت 
نەگر�یێن، ئەوانەی شادن وەک شاد نەبن، ئەوانەی دەکڕن وەک موڵک�ان نەبێت، 
ئەم  وێنەی  چونکە  بەکار�نەهێنن،  هەر  وەک  بەکاردەهێنن  ج�هان  3١ ئەوانەی 

ج�هانە ڕووەو نەمانە.
کاروباری  بە  با�ەخ  نەهێناوە  ژنی  ئەوەی  بن.  خەم  بێ  ئێوە  دەمەوێ  3٢ جا 

با�ەخ  هاوسەردار  33 بەاڵم  بکات.  ڕازی  پەروەردگار  چۆن  دەدات،  پەروەردگار 
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دڵی  کابرا�ە  34 ئەو  بکات.  ڕازی  ژنەکەی  چۆن  دەدات،  ج�هان  کاروباری  بە 
بەشکراوە. ژنی بێ مێرد و پاک�زە گرنگی بە کاروباری پەروەردگار دەدەن، چۆن 
دەتوانێت جەستە و ڕۆحی خۆی بۆ �ەزدان تەرخان بکات. بەاڵم شووکردوو با�ەخ 
بە کاروباری ج�هان دەدات، چۆن مێرد ڕازی بکات. 35 ئەمە بۆ چاکەتان دەڵێم، 
نەک تووشی کۆتێکتان بکەم، بەڵکو بۆ ڕێز و تەرخانکراو�ی�ە بۆ مەس�حی خاوەن 

شکۆ، بێ پەشێوی.
3٦ بەاڵم ئەگەر کەسێک ن�گەرانە لەوەی کە بە شێوە�ەکی ش�او لەگەڵ دەستگ�رانە 

پاک�زەکەی هەڵسوکەوت ناکات، ئەگەر حەز و ئارەزووی زۆر بوو و پیێو�ست بوو 
هاوسەرگ�ری بکەن، چی حەز لێ�ە با ئەوە بکات، با هاوسەرگ�ری بکەن، گوناهی 
بەڵکو بەسەر  نەبێت،  ناچار  بڕ�اری دابێت و  لە دڵەوە  ئەوەی  37 بەاڵم  نەکردووە. 
دەستگ�رانە  کە  داو�ەتی  دڵەوە  لە  کە  بڕ�ارەش  ئەو  بێت،  زاڵ  خۆ�دا  خواستی 
پاک�زەکەی نەگوازێتەوە، ئەوا چاک دەکات. 3٨ کەواتە ئەو کەسەی هاوسەرگ�ری 

دەکات، چاک دەکات، ئەوەش کە هاوسەرگ�ری ناکات، چاکتر دەکات.
ئەگەر  بەاڵم  ز�ندووە.  مێردەکەی  هەتا  دەبەسترێتەوە  مێردەوە  بە  ئەوەندە  3٩ ژن 

مێردەکەی مرد، ئەوا ئازادە شوو بە هەر پی�اوێک بکات کە دە�ەوێت، بە مەرجێک 
باوەڕی بە مەس�حی خاوەن شکۆ هەبێت. 4٠ بەاڵم بە بۆچوونی من، بەختەوەرترە 

ئەگەر ئاوا بمێنێتەوە، وا بزانم من�ش ڕۆحی خودام هە�ە.

قوربانیپی ب�ەکان

هە�ە.« ٨ زان�ار�مان  »هەموومان  کە  دەزان�ن  بتەکان،  قوربان�یی  بە   سەبارەت  ١

٢ ئەگەر  دەنێت.  بن�اد  خۆشەو�ستی  بەاڵم  لووتبەرزی،  هۆی  دەبێتە  زان�اری 
کەسێک پیێیی وابوو کە شتێک دەزانێت، ئەوا هێشتا بەو شێوە�ە نا�زانێت کە دەبێت 

ب�زانێت. 3 بەاڵم ئەگەر کەسێک خودای خۆشبوێ، ئەوا لەالی خودا ناسراوە.
4 جا سەبارەت بە خواردنی قوربان�یی بتەکان، دەزان�ن کە بتa لە ج�هاندا ه�چ 

ن��ە و تەنها �ەک خودا هە�ە. 5 ئەگەر هەندێک هەبن پیێ�ان بگوترێت »خودا« لە 
ئاسمان بێت �ان لەسەر زەوی، هەروەک زۆر »خوداوەند« و زۆر »گەورە« هە�ە، 
شتێک  هەموو  کە  باوکە�ە  ئەو  ئەو�ش  هە�ە،  خودا  �ەک  تەنها  ئێمە  بۆ  ٦ بەاڵم 

تەنها �ەک گەورەش هە�ە، ع�سای  ئەو دەژ�ن، هەروەها  بۆ  ئێمەش  و  لەوەوە�ە 
مەس�حە، هەموو شتێک بەهۆی ئەوەوە�ە و ئێمەش بەهۆی ئەوەوە دەژ�ن.

بە  ئێستا خوو�ان  نازانن، چونکە هەندێک�ان هەتا  ئەمە  7 بەاڵم هەموو خەڵک 

دەبێت،  و�ژدان�ان گاڵو  بتە،  قوربانی  بڵێیی  دە�خۆن وەک  ئەوەی  و  بت گرتووە 
نە�خۆ�ن کەم  ئەگەر  ناکاتەوە،  نز�کمان  لە خودا  ٨ بەاڵم خواردن  چونکە الوازە. 

ناکە�ن و ئەگەر خوارد�شمان ز�اد ناکە�ن.

a 4 ه�چ بتێک لە ج�هاندا بوونێکی ڕاستەق�نەی ن��ە.  
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٩ بەاڵم ور�ابن سەربەست�تان نەبێتە کۆسپ بۆ الوازەکانa. ١٠ ئەی خاوەن زان�اری، 

ئەگەر �ەکێک تۆی ب�نی لە پەرستگای بت دەخۆ�ت، ئا�ا و�ژدانەکەی کە الوازە 
هاننادرێت تاکو لە قوربانی بتەکان بخوات؟ ١١ جا بەهۆی زان�ار�تەوە، ئەو خوشک 
�ان برا الوازەت لەناودەچێت، کە مەس�ح لە پیێناو�دا مرد. ١٢ ئاواش گوناه لە دژ�ان 
دەکەن و و�ژدانی الواز�ان بر�ندار دەکەن، گوناه لە دژی مەس�ح دەکەن. ١3 لەبەر 
ئەوە، ئەگەر خۆراک ببێتە هۆکاری کەوتنی خوشک و براکەم، ئەوا هەرگ�ز گۆشت 

ناخۆم تاکو نەبم بە کۆسپ بۆ�ان.

مافی نێردراوان

 ئا�ا سەربەست ن�م؟ ئا�ا نێردراو ن�م؟ ئا�ا ع�سای خاوەن شکۆمانم نەب�ن�وە؟ ٩ ١

کردوو�ەتی؟  منەوە  ڕێگەی  لە  �ەزدان  کە  ن�ن  کارە  ئەو  ئەنجامی  ئێوە  ئا�ا 
ئێوە  چونکە  نێردراوم،  ئێوە  بۆ  ئەوا  نەبم،  نێردراو  د�کە  بۆ خەڵکی  هاتوو  ٢ ئەگەر 

مۆری نێردراو�یێتی منن لە مەس�حدا.
3 بۆ ئەوانەی دادوەر�م دەکەن ئەمە�ە بەرگر�م: 4 ئا�ا مافی خواردن و خواردنەوەمان 

لە  هاوڕێمان  و  هاوسەر  بکە�نە  باوەڕدار  خانمێکی  ن��ە  مافمان  5 ئا�ا  ن��ە؟ 
٦ �اخود  پەترۆسb؟  و  مەس�ح  براکانی  و  د�کە  نێردراوانی  وەک  گەشتەکانماندا، 

تەنها من و بەرناباس ئەو مافەمان ن��ە، دەبێت هەر ئ�ش بکە�ن؟
بە خەرجی خۆی سەرباز�یی کردبێت؟ کێ ڕەزێک دەچێنێت و  7 کێ هەبووە 

لە بەروبوومەکەی ناخوات؟ �ان کێ شوانا�ەتی مێگەلێک دەکات و لە ش�رەکەی 
ناخوات؟ ٨ ئەم قسانە وەک مرۆڤ دەکەم؟ ئا�ا تەورات�ش ئەمانە ناڵێت؟ ٩ چونکە 
لە تەوراتی موسا نووسراوە: ]لە کاتی گێرەکردن دەمی گا مەگرە.[c ئا�ا خودا با�ەخ 
بە گا دەدات؟ ١٠ بێگومان لە پیێناو ئێمە وای فەرمووە، مەگەر نە؟ بەڵێ، لە پیێناوی 
ئێمەدا نووسراوە، چونکە ئەوەی دەکێڵێت پیێو�ستە بە ه�واوە بکێڵێت، ئەوەی گێرە 
دەکات بەو ه�وا�ە دە�کات کە بەشی لە بەرهەمەکەدا هەبێت. ١١ ئەگەر ئێمە شتی 
ڕۆح�مان بۆتان چاندووە، ئا�ا زۆرە ئەگەر شتی ماددی لە ئێوە بدرو�نەوە؟ ١٢ ئەگەر 

خەڵکی د�کە مافی پشتگ�ر�ی�انd لەسەرتانە، ئا�ا ئێمە لەپیێشتر ن�ن؟
بەاڵم ئەم مافەمان بەکارنەهێنا، بەڵکو بەرگەی هەموو شتێک دەگر�ن، نەوەک 

کۆسپ بخە�نە بەردەم مزگێن�یی مەس�ح.
پەرستگا دەخۆن،  لە شتەکانی  دەکەن  پەرستگا  ئەوانەی خزمەتی  نازانن  ١3 ئا�ا 

شێوە  هەمان  ١4 بە  بەشدارن؟  قوربانگادا  لە  دەکەن  قوربانگاش  ئەوانەی خزمەتی 

a ٩ بڕوانە ٨ :7 .  

b 5 �ۆنانی: کێفاس .  

c ٩ دواوتار ٢5 :4 .  

d ١٢ مەبەستی پشتگ�ری مادد�ی�ە.  
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مەس�حی خاوەن شکۆ فەرمانی داوە، ئەوانەی کە مزگێنی ڕادەگە�ەنن گوزەران�ان 
لەسەر مزگێن��ە.

١5 بەاڵم ه�چ �ەکێک لەم مافانەم بەکارنەهێناوە. ئەوانەش نانووسم، تاکو بۆ من 

ئاوا بێت، چونکە مردنم باشترە لەوەی �ەکێک شاناز�م پووچەڵ بکاتەوە. ١٦ ئەگەر 
قوڕبەسەرم  ئەستۆم.  خراوەتە  و  پیێو�ستە  ئەوەی  لەبەر  ن��ە،  شاناز�م  بدەم  مزگێنی 
ئەگەر مزگێنی نەدەم! ١7 ئەگەر خۆبەخش ئەوە بکەم، ئەوا پاداشت دەکرێم. بەاڵم 
ئەگەر بە ناچاری بێت، ئەوا متمانەی بر�کار�ەت�م دراوەتێ. ١٨ ئ�تر پاداشتم چ��ە؟ 
ئەوە�ە کاتێک مزگێنی دەدەم، بەخۆڕا�یی مزگێنی بدەم و داوای مافی تەواوی خۆم 

وەکو مزگێن�دەر نەکەم.
١٩ هەرچەندە سەربەستم و سەر بە ه�چ کەسێک ن�م، بەاڵم خۆم کردە کۆ�لەی 

هەمووان تاکو زۆر کەس بۆ ڕێگەی مەس�ح بەدەستبهێنم ٢٠ بۆ جولەکە خۆم وەک 
 ،aجولەکە لێکرد، تاکو جولەکە بەدەستبهێنم. بۆ ئەوانەی لەژێر سا�ەی شەر�عەتن
لەژێر  هەرچەندە  بێت،  شەر�عەتدا  سا�ەی  لەژێر  کە  لێکرد  کەسێک  وەک  خۆم 
سا�ەی شەر�عەتدا ن�م، تاکو ئەوانە بەدەستبهێنم کە لەژێر سا�ەی شەر�عەتن. ٢١ بۆ 
ئەوانەی بێ شەر�عەتن، خۆم وەک بێ شەر�عەت لێکرد، هەرچەندە بێ شەر�عەتی 
خودا ن�م، بەڵکو لەژێر سا�ەی شەر�عەتی مەس�حدام، تاکو ئەوانە بەدەستبهێنم کە 
بێ شەر�عەتن. ٢٢ بۆ الوازان بوومە الواز، تاکو الوازەکان بەدەستبهێنم. بۆ هەمووان 
بوومە هەموو شتێک، تاکو بە هەر شێوە�ەک بێت هەندێک ڕزگار بکەم. ٢3 هەموو 

ئەمانە لە پیێناوی پە�امی ئ�نج�لدا دەکەم، تاکو تێ�دا بەشدارb بم.
٢4 ئا�ا نازانن هەموو ئەوانەی لە گۆڕەپان ڕادەکەن، هەموو ڕادەکەن، بەاڵم تەنها 

�ەکێک خەاڵت دەکرێت؟ کەواتە ڕابکەن تاوەکو خەاڵتەکە بەدەستبهێنن. ٢5 هەر 
تاجێکی  تاکو  ئەوانە  ڕادەگرێت.  خۆ  شتێک  هەموو  لە  بکات  ملمالنێ  �ەکێک 
نەک  ڕادەکەم  ٢٦ کەواتە  نەچووە.  لەناو  ئێمە  هی  بەاڵم  بەدەستبهێنن،  لەناوچوو 
وەکو �ەکێک ئامانجی نەبێت، بۆکسێن دەکەم نەک وەک لە هەوا بدەم. ٢7 بەڵکو 
خەڵکی  بۆ  ئەوەی  لەدوای  نەوەک  کۆ�لە،  دە�کەمە  و  دەبم  توند  لەشم  لەگەڵ 

د�کە جاڕم داوە، خۆم ڕەت بکرێمەوە.

ئاگادارکردنەوەیەک

 خوشکان، برا�ان، نامەوێ نەزانن کە باوباپی�رانمان هەموو لەژێر هەوردا بوون ١٠ ١

و هەمووش�ان دەر�ا�ان بڕیc. ٢ جا هەموو�ان لە هەور و لە دەر�ادا بۆ موسا 
4 هەموو�ان  خوارد.  ڕۆح��ان  خواردنی  هەمان  3 هەمووش�ان   ،dهەڵکێشران ئاو  لە 

a ٢٠ شەر�عەتی موسا.  

b ٢3 بەشداری لە بەرەکەتی ئ�نج�لی مەس�ح.  

c ١ کاتێک م�سر�ان بەجێهێشت، بڕوانە دەرچوون ١3 :٢٠   هەتا ١4 :3١.   

d ٢ بڕوانە دەرچوون ١4  .  
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هەمان خواردنەوەی ڕۆح��ان خواردەوە، چونکە لەو تاشەبەردە ڕۆح��ان دەخواردەوە 
کە دوا�ان کەوتبووa، ئەو تاشەبەردەش مەس�ح بوو. 5 بەاڵم خودا لە زۆربە�ان ڕازی 

نەبوو، ئەوە بوو تەرمەکان�ان لە ب�ابان پەرشوباڵو بووەوە.
٦ ئەم شتانەی ڕوو�اندا پەندن بۆمان، تاکو ئارەزووی خراپە نەکە�ن، وەک ئەوان 

بۆ  ]گەل  نووسراوە:  وەکو  هەندێک�ان،  وەک  مەبن  7 بت�ەرست  کرد.  ئارەزوو�ان 
داوێن��سی  ٨ با   b].هەستانەوە ڕابواردن  بۆ  پاشان  دان�شتن،  خواردنەوە  و  خواردن 
نەکە�ن وەک هەندێک�ان داوێن��س��ان کرد و لە ڕۆژێکدا ب�ست و سێ هەزار�ان 
مار  تاق��ان کردەوە و  تاقی بکە�نەوە، وەک هەندێک�ان  ٩ نابێت مەس�ح  کەوت. 
فر�شتەی  و  کرد  بۆڵەبۆڵ�ان  هەندێک�ان  وەک  مەکەن  ١٠ بۆڵەبۆڵ   .cبردن لەناوی 

لەناوبەرd کوشت�ان.
نووسراوە،  ئێمەش  ئاگاداری  بۆ  بەسەرهات،  پەند  وەک  شتانە�ان  ئەم  ١١ جا 

با ور�ابێت  کە لە کۆتا�یی زەمان دەژ�ن. ١٢ کەواتە ئەوەی وا دەزانێت ڕاوەستاوە، 
لەنێوان  نەبێت  هاوبەش  کە  نابێت  تووش  تاق�کردنەوە�ەکتان  ١3 ه�چ  نەکەوێت. 
مرۆڤەکاندا، بەاڵم خودا دڵسۆزە، کە نا�ەڵێت ز�اتر لە توانای خۆتان تاقی بکرێنەوە، 

بەڵکو لەگەڵ تاق�کردنەوە ڕێگای دەرچوون دەکاتەوە، تاکو بتوانن بەرگە بگرن.

لە ب�پەرس�ی ڕابکەن
بێت  هۆش�اران  بۆ  ١5 وەک  ڕابکەن.  بت�ەرستی  لە  خۆشەو�ستانم،  ١4 بۆ�ە 

لە  سوپاسگوزاری  جامەی  ئەو  ١٦ ئا�ا  دە�ڵێم:  لەوەی  بدەن  حوکم  ئێوە  دەدوێم، 
پیێناوی سوپاسی خودا دەکە�ن، بەشداری ن��ە لە خوێنی مەس�ح؟ ئەو نانەی لەتی 
دەکە�ن، بەشداری ن��ە لە لەشی مەس�ح؟ ١7 لەبەر ئەوەی �ەک نان هە�ە، ئێمە 

کە زۆر�ن، �ەک لەش�ن، چونکە هەموومان بەشداری لە �ەک ناندا دەکە�ن.
١٨ سە�ری ئ�سرائ�ل بکەن کە بەگوێرەی جەستە�ە: ئا�ا ئەوانەی قوربانی دەخۆن 

سەربڕدراوە  بت  بۆ  ئەوەی  ئا�ا  دەڵێم؟  چی  ١٩ جا  ن�ن؟  هاوبەش  قوربانگادا  لە 
شتێکە، �ان بتەکە شتێکە؟ ٢٠ نەخێر بەڵکو ئەوەی سەری دەبڕن، بۆ ڕۆحە پی�سەکان 
بن.  هاوبەش  پی�سەکان  ڕۆحە  لەگەڵ  نامەوێت  جا  بۆ خودا.  نەک  دەبڕن  سەری 
٢١ ناتوانن جامی مەس�حی خاوەن شکۆ و جامی ڕۆحە پی�سەکان بخۆنەوە. ناتوانن 

 eبەشداری خوانی خاوەن شکۆ و خوانی ڕۆحە پی�سەکان بکەن. ٢٢ �اخود ئ�رە�یی
خاوەن شکۆ هەڵدەستێن�ن؟ ئا�ا ئێمە لەو بەهێزتر�ن؟

a 4 لە دەرچوون ١7   موسا لە تاشەبەردێکی دا و ئاوی لێ دەرچوو بۆ خواردنەوە، لە سەرژمێری ٢٠   هەمان شت ڕوو�داوە. لە تێگە�شتنی جولەکەکان هەمان تاشەبەرد بووە.  

b 7 دەرچوون 3٢ :٦.   

c ٩ بڕوانە سەرژمێری ٢١ :5 -٦.   

d ١٠ فر�شتەی لەناوبەر، بڕوانە سەرژمێری ١٦  .  

e ٢٢ ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە بت�ەرستی، چونکە خودا دە�ەوێت تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  
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هەموو ش�پێک بۆ شکۆی خودایە
ن��ە.  سوودبەخش  شتێک  هەموو  بەاڵم  دروستە،«  من  بۆ  شتێک  ٢3 »هەموو 

٢4 کەس  ن��ە.  بن�ادنەر  شتێک  هەموو  بەاڵم  دروستە،«  من  بۆ  شتێک  »هەموو 
بەدوای بەرژەوەندی خۆ�دا نەگەڕێت، بەڵکو بۆ بەرژەوەندی خەڵک هەوڵ بدەن.

بەبێ  مەکۆڵنەوە،  لێیی  ئەوەندە  ب�خۆن،  دەفرۆشرێت  بازاڕ  لە  گۆشتەی  ٢5 ئەو 

a].لێ�رس�نەوەی و�ژدان، ٢٦ چونکە ]زەوی و هەرچی تێدا�ە هی �ەزدانە
٢7 ئەگەر بێباوەڕێک داوەتتان بکات و ئێوەش و�ستتان بچن، جا هەرچ��ەکتان 

پیێیی  �ەکێک  ئەگەر  ٢٨ بەاڵم  و�ژدان.  لەبەر  لێکۆڵ�نەوە،  بێ  ب�خۆن،  دانرا  لەپیێش 
لەبەر  و  گوتن  پیێیی  ئەوەی  لەبەر  مە�خۆن،  بت«  قوربانی  کراوەتە  »ئەمە  گوتن: 
و�ژدان، ٢٩ دەڵێم و�ژدان، هی تۆ نا، بەڵکو هی ئەوی د�کە. جا بۆچی سەربەست�م 
لەال�ەن و�ژدانێکی د�کەوە حوکم بدرێت؟ 3٠ ئەگەر بە سوپاسکردنەوە بەشداری 

بکەم، ئ�تر بۆچی تاوانبار دەکرێم لەسەر ئەوەی سوپاسی خودای لەسەر دەکەم؟
3١ بۆ�ە ئەگەر خواردتان �ان خواردتانەوە �ان هەر شتێکتان کرد، هەموو شتێک 

بۆ شکۆی خودا بکەن. 3٢ بۆ جولەکە و ناجولەکە و کڵێسای خودا مەبنە کۆسپ. 
بەرژەوەندی  بەدوای  ڕازی دەکەم،  لە هەموو شتێک هەمووان  من�ش  33 هەروەک 

خۆمدا ناگەڕێم، بەڵکو هی زۆران، تاکو ڕزگار�ان ببێت.

١١ السا�یی من بکەنەوە هەروەک چۆن من�ش السا�یی مەس�ح دەکەمەوە. ١

نوێژکردن لە کۆبوونەوە
دابونەر�تانە  ئەو  دەکەن،  �ادم  شتێکدا  هەموو  لە  کە  دەکەم  ستا�شتان  ٢ جا 

پی�اوێک  هەموو  سەری  کە  بزانن  دەمەوێت  3 بەاڵم  پیێمداون.  هەروەک  دەپارێزن 
مەس�حە و سەری ژن�ش پی�اوە و سەری مەس�ح�ش خودا�ە. 4 هەر پی�اوێک بە سەری 
داپۆشراو نوێژ بکات �ان پە�امی خودا ڕابگە�ەنێت، ئەوا سەری خۆی شۆڕ دەکات. 
5 هەر ژنێک�ش بە سەر دانەپۆشراوی نوێژ بکات �ان پە�امی خودا ڕابگە�ەنێت، ئەوا 

سەری خۆی شۆڕ دەکات، چونکە ئەو و ژنێکی سەرتاشراوb هەمان شتن و �ەکن. 
٦ ئەگەر ژن سەری دانەپۆشێت، با قژی ببڕێت، بەاڵم ئەگەر بۆ ژن شورە�یی بوو قژی 

ببڕێت �اخود ب�تاشێت، با سەری داپۆشێت.
ژن  بەاڵم  خودا�ە.  شکۆی  و  وێنە  کە  داپۆشێت،  سەری  نابێت  پی�او  7 کەواتە 

شکۆی پی�اوە، ٨ چونکە پی�او لە ژن نەهاتووە، بەڵکو ژن لە پی�اوە. ٩ پی�او�ش لە پیێناوی 
پی�او. ١٠ لەبەر ئەمە و لەبەر فر�شتەکان،  پیێناوی  ژن بەدی نەهێنراوە، بەڵکو ژن لە 
پیێو�ستە ژن ن�شانەی دەسەاڵتی بەسەر سەر�ی�ەوە هەبێت. ١١ لەگەڵ ئەوەشدا، لە 
پاشا�ەتی مەس�حی خاوەن شکۆماندا ژن سەبارەت بە پی�او سەربەخۆ ن��ە و پی�او�ش 

a ٢٦ زەبوورەکان ٢4 :١.   

b 5 لە سەردەمی پۆڵس سەرتاش�نی ئافرەتان بۆ ڕ�سواکردن�ان بوو.  
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سەبارەت بە ژن سەربەخۆ ن��ە، ١٢ چونکە وەک ژن لە پی�اوە، ئاواش پی�او بەهۆی ژن 
لەدا�ک دەبێت، بەاڵم هەموو شتێک لە خوداوە�ە.

١3 ئێوە حوکم بۆ خۆتان بدەن: ئا�ا دەشێت ژن بە سەر دانەپۆشراوی نوێژ بۆ خودا 

پی�او قژی درێژ  بکات؟ ١4 باشە سروشت خۆی فێرتان ناکات کە شەرمەزار�ی�ە بۆ 
لە ج�اتی  بکات؟ چونکە  درێژ  قژی  ئەگەر  ژن شکۆمەند�ی�ە  بۆ  ١5 بەاڵم  بکات، 
پۆشەر قژی دراوەتێ. ١٦ بەاڵم ئەگەر �ەکێک حەزی لە ناکۆک��ە، ئێمە و کڵێساکانی 

خوداش جگە لەمە نەر�تێکی د�کەمان ن��ە.

سووکایەتیکردن بە کڵێسای خودا
سوود  لە  ز�انی  کۆبوونەوەکانتان  چونکە  ناکەم،  ستا�شتان  ئامۆژگار�ی�ە  ١7 بەم 

ز�اترە. ١٨ پیێش هەموو شتێک، دەب�ستم کاتێک وەک کڵێسا کۆدەبنەوە دووبەرەکی 
لەنێوانتاندا  دەبێت  ١٩ بێگومان  دەکەم.  باوەڕ  ڕادە�ەک�ش  هەتا  و  هە�ە  لەنێوانتاندا 
ناکۆکی و دووبەرەکی هەبێت، تاکو ئەو باوەڕدارانەی کە جێیی ڕەزامەندی خودان 
دەربکەون. ٢٠ بۆ�ە کاتێک کۆدەبنەوە، بۆ خواردنی شێوی مەس�حی خاوەن شکۆ 
ن��ە، ٢١ چونکە هەر�ەکە زوو شێوی خۆی لە خواردندا دەبات، جا �ەکێک برسی 
دەبێت، ئەوی د�کە سەرخۆش دەبێت. ٢٢ ئا�ا ماڵتان ن��ە تێ�دا بخۆن و بخۆنەوە؟ 
�اخود کڵێسای خودا سووک دەکەن و ئەوانە تەر�ق دەکەنەوە کە هەژار و نەدارن؟ 

چ�تان پیێ بڵێم؟ ئا�ا لەسەر ئەمە ستا�شتان بکەم؟ بێگومان نەخێر!

شێوی مەسیح
بوو ع�سای  ئەوە   :aوەرگرتووە لە مەس�حی خاوەن شکۆم  دا  ئێوەم  بە  ٢3 ئەوەی 

خاوەن شکۆ لەو شەوەی تێ�دا بە گرتن درا، نانێکی هەڵگرت، ٢4 سوپاسی خودای 
پیێناوی ئێوە�ە. ئەمە بۆ  کرد و لەتی کرد و فەرمووی: »ئەمە جەستەی منە کە لە 
�ادکردنەوەی من بکەن.« ٢5 بە هەمان شێوە پاش نانخواردن، جامەکەی هەڵگرت 
نوێی�ە بە خوێنی من. هەر جارێک دە�خۆنەوە،  و فەرمووی: »ئەم جامە پە�مانی 
لەم  و  خوارد  نانەتان  لەم  کاتێک  هەر  ٢٦ جا  بکەن.«  من  �ادکردنەوەی  بۆ  ئەمە 

جامەتان خواردەوە، ئەوا مردنی ع�سای خاوەن شکۆ ڕادەگە�ەنن، هەتا دێتەوە.
جامەکەی  لە  �ان  بخوات  نانەکە   bناشا�ستە شێوازێکی  بە  ئەوەی  ٢7 کەواتە 

مەس�حی خاوەن شکۆ بخواتەوە، ئەوا بەرامبەر بە جەستە و خوێنی مەس�حی خاوەن 
شکۆ تاوانبارە. ٢٨ با هەرکەسێک خۆی تاقی بکاتەوە، ئ�نجا لە نانەکە بخوات و لە 
جامەکە بخواتەوە، ٢٩ چونکە ئەوەی بخوات و بخواتەوە و ڕێز لە جەستەی مەس�ح 
نەگرێت، ئەوا بۆ خۆی حوکم دەخوات و دەخواتەوە. 3٠ لەبەر ئەمە�ە زۆر نەخۆش 

a ٢3 مەتا ٢٦ :٢٦ -٢٩.   

b ٢7 بەبێ ڕ�زگرتن لە مەس�ح.  
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3١ بەاڵم ئەگەر خۆمان حوکمی خۆمان   .aتێدا�ە، هەندێک�ش نوستوون و الوازتان 
بدا�ە، ئەوا حوکم نەدەدرا�ن. 3٢ بەاڵم کاتێک مەس�حی خاوەن شکۆ حوکممان 

بدات، ئەوا تەمبێ دەکرێی�ن، تاکو لەگەڵ ج�هاندا تاوانبار نەکرێی�ن.
چاوەڕێیی  کۆدەبنەوە،  خواردن  بۆ  کاتێک  برا�انم،  و  خوشک  ئەی  33 کەواتە 

بۆ  نەوەک  بخوات،  ماڵەوە  لە  با  بوو  برسی  �ەکێک  34 ئەگەر  بکەن.  �ەکتری 
حوکمدان کۆببنەوە.

کاتێک هاتم بۆ التان، ڕێنما�یی ز�اتر�شتان دەدەمێ.

بەهرەکانی ڕۆحی �پیرۆز

 خوشکان، برا�ان، نامەوێت بێ ئاگا بن لەبارەی بەهرەکانی ڕۆحی پی�رۆزەوە. ١٢ ١

٢ دەزانن کاتێک بت�ەرست بوون، بەرەو بتە الڵەکان ڕابەرا�ەتی و گومڕا کران. 

3 بۆ�ە بزانن کە کەس ن��ە بە ڕۆحی خودا بدوێت و بڵێت: »نەفرەت لە ع�سا،« 

کەس�ش ناتوانێت بڵێت: »ع�سا پەروەردگارە،« بە ڕۆحی پی�رۆز نەبێت.
بەاڵم  هە�ە،  خزمەت  5 جۆرەها  ڕۆحە،  هەمان  بەاڵم  هە�ە،  بەهرە  4 جۆرەها 

هەموو  ئەوەی  خودا�ە،  هەمان  بەاڵم  هە�ە،  کار  ٦ جۆرەها  پەروەردگارە،  هەمان 
کارێک لە هەموواندا دەکات.

سوودمەندی  پیێناو  لە  هەرکەسێک  بۆ  پی�رۆز  ڕۆحی  بەهرەی  دەرکەوتنی  7 بەاڵم 

گشت�یی دەدرێت. ٨ جا �ەکێک لە ڕێگەی ڕۆحەکەوە قسەی دانا�یی پیێدەدرێت، 
د�کەش  �ەکێکی  ٩ بۆ  ڕۆح.  بەگوێرەی هەمان  زان�ن  د�کەش قسەی  �ەکێکی  بۆ 
ڕۆح،  هەمان  بە  چاککردنەوە  بەهرەی  د�کە  �ەکێکی  بۆ  ڕۆح،  هەمان  بە  باوەڕ 
١٠ �ەکێکی د�کەش کاری پەرجوو، بۆ ئەوی د�کە ڕاگە�اندنی پە�امی خودا، بۆ 

بۆ   ،bزمانی ڕۆحی ئەوی د�کە جۆرەها  بۆ  ئەوی د�کە ج�اکردنەوەی ڕۆحەکان، 
و  ڕۆح  �ەک  کاری  هەمووی  ١١ ئەمانە  زمانەکان.  لێکدانەوەی  د�کەش  �ەکێکی 

هەمان ڕۆحە، بۆ هەر �ەکێک بە تا�بەت دابەشی دەکات، چۆن ب�ەوێت.

یەک لەش و ئەندامی زۆر
لەش  ئەندامانی  هەموو  هە�ە،  زۆری  ئەندامی  و  �ەکە  لەش  چۆن  ١٢ هەروەک 

بە  هەموومان  ١3 چونکە  بەم شێوە�ە�ە،  مەس�ح�ش  لەشن،  �ەک  زۆر�ی�ان  لەگەڵ 
�ەک ڕۆح بۆ �ەک جەستە لە ئاو هەڵکێشرا�ن، جولەکە �ان ناجولەکە، کۆ�لە �ان 
ئازاد، هەموومان �ەک ڕۆحمان پیێدرا تاکو ب�خۆ�نەوە. ١4 لەگەڵ ئەمەشدا لەشەکە 

�ەک ئەندام ن��ە بەڵکو زۆرە.
١5 ئەگەر قاچ بڵێت: »لەبەر ئەوەی دەست ن�م، هی لەش ن�م،« ئا�ا ئ�تر هی 

لەش نامێنێت؟ ١٦ ئەگەر گوێ بڵێت: »لەبەر ئەوەی چاو ن�م، هی لەش ن�م،« ئا�ا 

a 3٠ مەبەست لە مردنە.  

b ١٠ قسەکردنێکی ڕۆحی بۆ خودا کە مرۆڤ ناتوانێت تێبگات، پیێو�ستە لەال�ەن �ەکێکەوە لێک بدرێتەوە کە بەهرەی لێکدانەوەی هە�ە.  
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ئ�تر هی لەش نامێنێت؟ ١7 ئەگەر هەموو لەش چاو بووا�ە، ئەی کوا ب�ستن؟ ئەگەر 
هەمووی ب�ستن بووا�ە، ئەی کوا بۆنکردن؟ ١٨ بەاڵم ئێستا خودا ئەندامانی دانا، 
بووا�ە، کوا  ئەندام  �ەک  ١٩ ئەگەر هەموو  لەشدا، وەک و�ستی.  لە  �ەکێک  هەر 

لەش؟ ٢٠ جا ئێستا ئەندام زۆرن، بەاڵم لەش �ەکە.
٢١ چاو ناتوانێت بە دەست بڵێت: »پیێو�ست�م پیێت ن��ە.« �ان سەر بە پیێ�ەکان 

کە  لەش  ئەندامەی  ئەو  پیێچەوانەوە،  بە  ٢٢ بەاڵم  ن��ە.«  پیێتان  »پیێو�ست�م  بڵێت: 
کەمترە،  ڕێزی  دەزان�ن  وا  کە  لەش  ئەندامەی  ٢3 ئەو  پیێو�ستە،  ئەوا  د�ارە  الوازتر 
لێ  تا�بەتی  ڕێزی  شەرمەزار�مانە  ما�ەی  ئەندامەی  ئەو  دادەنێ�ن.  بۆ  ڕێزی  ز�اتر 
لەشی  خوداش  ن��ە.  بەمە  پیێو�ست��ان  ڕێزدارن  ئەندامانەی  ئەو  ٢4 بەاڵم  دەگر�ن، 
لەشدا  لە  ناکۆکی  ٢5 تاکو  ڕێز،  بێ  ئەندامی  داوەتە  ز�اتری  ڕێزی  ڕێکخستووە، 
نەبێت، بەڵکو ئەندامەکان وەکو �ەک با�ەخ بە �ەکتری بدەن. ٢٦ ئەگەر ئەندامێک 
ڕێزی  ئەندامێک  ئەگەر  دەچێژن،  ئازار  لەگەڵ�دا  ئەندامان  هەموو  هەبوو،  ئازاری 

لێنرا، هەموو ئەندامان لەگەڵ�دا خۆشحاڵ دەبن.
کڵێسادا  لە  ٢٨ خودا  ئەون.  ئەندامی  هەر�ەکەتان  مەس�حن،  لەشی  ٢7 ئێوە 

خەڵکێکی دانا: �ەکەم جار نێردراوان، دووەم پیێغەمبەران، سێ�ەم فێرکاران، ئ�نجا 
پەرجووکاری، دوای ئەوە بەهرەکانی چاککردنەوە و توانای �ارمەت�دان و بەڕێوەبردن 
و جۆرەها زمانی ڕۆحی. ٢٩ ئا�ا هەموو نێردراون؟ هەموو پیێغەمبەرن؟ هەموو فێرکارن؟ 
هەموو پەرجووکارن؟ 3٠ هەموو بەهرەی چاککردنەوە�ان هە�ە؟ هەموو بە زمانەکان 

دەدوێن؟ هەموو لێک دەدەنەوەa؟ 3١ بەاڵم تامەزرۆی بەهرەی باشتر بن.
ئێستاش باشتر�ن ڕێگاتان پی�شان دەدەم.

گرنگی خۆشەویس�ی

نەبێت، ١3 فر�شتە بدوێم، بەاڵم خۆشەو�ست�م  بە زمانەکانی خەڵک و   ئەگەر  ١

ئەوا بوومەتە دەهۆڵی بە گرمەگرم و زوڕنای بە ز�ڕەز�ڕ. ٢ ئەگەر پە�امی خودا 
بۆ  هەبێت  تەواو�شم  باوەڕێکی  و  بزانم  زان�ار�ی�ەک  و  نهێنی  هەموو  و  ڕابگە�ەنم 
هەموو  3 ئەگەر  ن�م.  ه�چ  ئەوا  نەبێت،  خۆشەو�ست�م  بەاڵم  چ�ا،  هەڵکەندنی 
سامانم بدەمە هەژاران و هەتا سووتان لەشم دابنێم، بەاڵم خۆشەو�ست�م نەبێت، 

ئەوا ه�چ سوودێکم نابێت.
ن��ە،  ئ�رە�یی  خۆشەو�ستی  ن�ان��ە.  خۆشەو�ستی  پشوودرێژ�ی�ە،  4 خۆشەو�ستی 

شانازی ن��ە، لووتبەرزی ن��ە. 5 بەدڕەوشتی ن��ە، بۆ خۆی داوا ناکات، زوو تووڕە 
نابێت و خراپەکان تۆمار ناکات. ٦ بە خراپە دڵخۆش نابێت، بەڵکو بە ڕاستی دڵشاد 
 bدەبێت. 7 خۆشەو�ستی بەرگەی هەموو شتێک دەگرێت، باوەڕ بە هەموو شتێک

دەکات، ه�وا بە هەموو شتێک دەخوازێت، بۆ هەموو شتێک ئارام دەگرێت.

a 3٠ لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی زمانە ڕۆح��ەکان.  

b 7 هەموو ئەو شتانەی کە لە خوداوە�ە.  
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دەوەستێت،  پە�امی خودا  ڕاگە�اندنی  بەاڵم  نافەوتێت،  هەرگ�ز  ٨ خۆشەو�ستی 

٩ چونکە  نامێنێت،  زان�ار�ش  پیێدێت،  کۆتا�یی  ڕۆح��ەکان�ش  زمانە  بە  قسەکردن 
زان�ار�مان سنووردارە، هەروەها توانای ئێمە بۆ ڕاگە�اندنی پە�امی خودا سنووردارە، 
١٠ بەاڵم کاتێک تەواوەکە دێت، سنووردار�ی�ەکە نامێنێتa. ١١ کە منداڵ بووم، وەک 

منداڵێک قسەم دەکرد، وەک منداڵێک ب�رم دەکردەوە، وەک منداڵێک لێکدانەوەم 
دەکرد. کە بوومە پی�او، ئەوەی هی منداڵ بوو وازم لێ هێنا. ١٢ جا ئێستا لە تەمدا 
ئێستا هەندێک دەزانم، بەاڵم  ئاوێنە دەکە�ن، بەاڵم دوا�یی ڕووبەڕووە.  تەماشای 

دواتر بە تەواوی دەزانم، هەروەک چۆن تەواو ناسراوم.
١3 ئێستا ئەم سێ�انە دەمێننەوە: باوەڕ و ه�وا و خۆشەو�ستی، بەاڵم گەورەتر�ن�ان 

خۆشەو�ست��ە.

بەهرەی ڕاگەیاندنی �ەیامی خودا

بە ١4 بن،  پی�رۆز  ڕۆحی  بەهرەکانی  تامەزرۆی  بکەون،  خۆشەو�ستی   بەدوای  ١

تا�بەتی ڕاگە�اندنی پە�امی خودا. ٢ ئەوەی بە زمانی ڕۆحیb دەدوێت، قسە 
بۆ خەڵک ناکات، بەڵکو بۆ خودا، کەس لێیی تێناگات، چونکە بە ڕۆحی پی�رۆز 
باسی نهێنی دەکات. 3 بەاڵم ئەوەی پە�امی خودا ڕادەگە�ەنێت، ئەوە بۆ بن�ادنان 
بن�اد  دەدوێت، خۆی  زمان  بە  4 ئەوەی  دەدوێت.  خەڵک  دڵنەوا�یی  و  هاندان  و 
دەنێت، بەاڵم ئەوەی پە�امی خودا ڕادەگە�ەنێت، ئەوا کڵێسا بن�اد دەنێت. 5 حەز 
دەکەم هەمووتان بە زمانەکان بدوێن، بەاڵم باشترە پە�امی خودا ڕابگە�ەنن. ئەوەی 
لێکی  مەگەر  دەدوێت،  زمانەکان  بە  لەوەی  گەورەترە  ڕادەگە�ەنێت  پە�امی خودا 

بداتەوە، تاکو کڵێسا بن�ادنانی دەستبکەوێت.
چ  دوام،  زمانەکان  بە  و  التان  هاتمە  ئەگەر  برا�انم،  و  خوشک  ئەی  ٦ ئێستا 

�ان  زان�ار�ی�ەک  بە  �ان   cئاشکراکراوێک بە  مەگەر  دەبێت،  بۆتان  سوودێکم 
بێ  شتە  ئەو  7 تەنانەت  بدوێم؟  بۆتان  فێرکردنێک  بە  �ان  خوداوە  لە  پە�امێک  بە 
ڕۆحانەی دەنگ دەردەکەن، شمشاڵ �ان ق�سارە، ئەگەر ئاوازی ج�اواز نەدات، 
چۆن بزانرێت ئەوەی دەژەنرێت شمشاڵە �ان ق�سارە�ە؟ ٨ ئەگەر کەڕەنا دەنگێکی 
زمان  بە  ئەگەر  ئاوا،  ٩ ئێوەش  دەکات؟  ئامادە  خۆی  شەڕ  بۆ  کێ  نەدات،  ڕوون 
هەوادا  لە  هەر  چونکە  دەزانرێ؟  چۆن  گوتراوە  ئەوەی  نەکەن،  ڕوون  قسە�ەکی 
واتا  بێ  ه�چ�ان  و  هە�ە  زمان  جۆر  چەند�ن  ج�هاندا  لە  ١٠ بێگومان  دەدوێن. 
ن�ن. ١١ بۆ�ە ئەگەر لەو زمانە تێنەگەم کە قسەی پیێ دەکرێت، بۆ قسەکەر دەبمە 
بەربەریd، قسەکەر�ش بەربەر�ی�ە بۆ من، ١٢ ئێوەش بە هەمان شێوەن. لەبەر ئەوەی 

a ١٠ لەگەڵ هاتنی مەس�ح هەموو ئەوەی تەواو ن��ە لەناودەچێت.  

b ٢ بڕوانە ١٢ :١٠ .  

c ٦ پە�امێکی ڕاستەوخۆ لە خوداوە بۆ مرۆڤێک.  

d ١١ بەربەری: ئەو کەسانەی کە بە زمانی �ۆنانی قسە ناکەن، بە کەسانی ناڕۆشنب�ر هەژماردکراون.  
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بە پەرۆشن بۆ بەهرەکانی ڕۆحی پی�رۆز، کەواتە هەوڵ بدەن لەو بەهرانە ز�اد بکەن 
کە لە پیێناوی بن�ادنانی کڵێسا�ە.

١3 لەبەر ئەم هۆ�ە ئەوەی بە زمان دەدوێت، با نوێژ بکات تاکو لێکی بداتەوە، 

بێ  مێشکم  بەاڵم  دەکات،  نوێژ  ڕۆحم  بکەم،  نوێژ  زمانێک  بە  ئەگەر  ١4 چونکە 

بەروبوومە. ١5 کەواتە چی بکەم؟ بە ڕۆح نوێژ دەکەم، هەروەها بە مێشک�شم نوێژ 
دەکەم. بە ڕۆح گۆرانی دەڵێم، هەروەها بە مێشک�شم گۆرانی دەڵێم. ١٦ ئەگ�نا، 
بە  ناشارەزا  کەسێکی  چۆن  بکە�ت،  خودا  ستا�شی  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  ئەگەر 
سوپاسکردنەکەت بڵێت »ئام�ن«، کە نازانێت تۆ چی دەڵێیی؟ ١7 سوپاسکردنەکەت 

باشە، بەاڵم نابێتە ما�ەی بن�ادنانی کەسێکی د�کە.
١٨ سوپاسی خودا دەکەم کە لە هەمووتان ز�اتر بە زمانەکان دەدوێم، ١٩ بەاڵم لە 

کڵێسادا، ئەو پیێنج وشە ڕوونەی کە دەبێتە هۆی فێرکردنی خەڵکی، باشترە لە دە 
هەزار وشەی بە زمانێک.

منداڵ  وەک  خراپەدا  لە  مەبن.  منداڵ  ب�رکردنەوەدا  لە  برا�ان،  ٢٠ خوشکان، 

بێبەری بن، بەاڵم لە ب�رکردنەوەدا پیێگە�شتوو بن. ٢١ لە تەوراتدا نووسراوە: »�ەزدان 
دەفەرموێ،

  »]بە زمانی بێگانەکان و بە لێوی نامۆکان
قسە بۆ ئەم گەلە دەکەم،   

»a].لەگەڵ ئەوەش گوێم لێ ناگرن   

بەاڵم  بێباوەڕان،  بۆ  بەڵکو  باوەڕداران،  بۆ  نەک  ن�شانەن،  زمانەکان  ٢٢ کەواتە 

ئەگەر  ٢3 بۆ�ە  باوەڕدارانە.  بۆ  بەڵکو  ن��ە،  بێباوەڕان  بۆ  خودا  پە�امی  ڕاگە�اندنی 
کەسێکی  هەر  بدوێن،  زمانەکان  بە  هەموو  و  کۆبوونەوە  بە�ەکەوە  هەموو  کڵێسا 
٢4 بەاڵم  دەکەن؟  وڕێنە  ئێوە  ناڵێت کە  ئا�ا  ژوورەوە،  بێتە  بێباوەڕێک  �ان  ناشارەزا 
ئەگەر هەموو پە�امی خودا ڕابگە�ەنن و �ەکێکی بێباوەڕ �اخود کەسێکی ناشارەزا 
هەمووانەوە  لەال�ەن  دەکات،  تاوانباری  و�ژدانی  هەمووان  لەبەردەم  ژوورەوە،  بێتە 
خودا  و  دەبات  کڕنۆش  دەبێت،  ئاشکرا  دڵی  ٢5 نهێن��ەکانی  دەدرێت،  حوکم 

دەپەرستێت، ڕا�دەگە�ەنێت: »بەڕاستی خودا لەنێوتاندا�ە!«

کۆبوونەوەی ڕێکو�پێک
لە  �ەکێک  هەر  کاتێک کۆدەبنەوە  بڵێ�ن؟  ئ�تر چی  برا�ان،  و  ٢٦ ئەی خوشک 

لێکدانەوە�ەکی هە�ە.  �ان  زمانێک  ئاشکراکردنێک،  فێرکردنێک  زەبوورێک،  ئێوە 
با هەموو شتێک بۆ بن�ادنان بێت. ٢7 ئەگەر کەسانێک بە زمانێک بدوێن، با دوو 
�ان ئەوپەڕی سێ کەس بن و لەدوای �ەک بدوێن، کەسێک�ش لێکی بداتەوە. 

a ٢١ ئ�شا�ا ٢٨ :١١ -١٢   
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٢٨ بەاڵم ئەگەر لێکدەرەوە نەبوو، با لە کڵێسا بێدەنگ بێت، بۆ خۆی و بۆ خودا 

بدوێت.
هەڵبسەنگێنن.  وتەکان�ان  د�کەش  ئەوانی  بدوێن،  پیێغەمبەر  �ان سێ  دوو  ٢٩ با 

3٠ بەاڵم ئەگەر ئاشکراکردنێک بۆ �ەکێک لە دان�شتووان هات، با �ەکەم�ان بێدەنگ 

بێت، 3١ چونکە هەمووتان دەتوانن �ەک بە �ەک پە�امی خودا ڕابگە�ەنن، تاکو 
هەموو فێربن و هانبدرێن. 3٢ ڕۆحی پیێغەمبەران بۆ پیێغەمبەران ملکەچە، 33 چونکە 

خودا خودای شێواندن ن��ە، بەڵکو خودای ئاشت��ە.
هەروەک لە هەموو کڵێساکانی گەلی پی�رۆزی خودا، 34 با ژنان لە کڵێساکاندا 
دەفەرموێ  تەورات�ش  وەک  بەڵکو  بدوێن،  پیێنەدراوە  ڕێی�ان  چونکە  بن،  بێدەنگ 
مێردەکان�ان  لە  ماڵەوە  لە  فێربن،  شتێک  و�ست�ان  ئەگەر  35 بەاڵم  بن.  ملکەچ  با 

a.ب�رسن، چونکە شورە�ی�ە بۆ ژن لە کڵێسادا بدوێت
هاتووە؟  ئێوە  بۆ  تەنها  �ان  گرتووە،  سەرچاوەی  ئێوەوە  لە  خودا  پە�امی  3٦ ئا�ا 

37 ئەگەر �ەکێک خۆی بە پیێغەمبەر �ان کەسێکی ڕۆحانی بزانێت، با باش بزانێت 

�ەکێک  ئەگەر  3٨ بەاڵم  بااڵدەستە.  مەس�حی  ڕاس�اردەی  دەنووسم  بۆتان  ئەوەی 
پشتگوێیی خست، با هەر پشتگوێ بخرێت.

برا�انم، تامەزرۆی ڕاگە�اندنی پە�امی خودا بن و ڕێگری  3٩ کەواتە خوشک و 

با هەموو شتێک بە دروستی و ڕێکوپیێکی  مەکەن لە دوان بە زمانەکان. 4٠ بەاڵم 
بێت.

هەس�انەوەی عیسا

پیێم ١5 کە  ب�ربخەمەوە  مزگێن��ەتان  ئەو  دەمەوێ  برا�انم،  و  خوشک   ئەی  ١

٢ بەهۆی  چەس�اون.  لەسەری  ئێستا  هەتا  و  وەرتانگرت  ئەوەی  ڕاگە�اندن، 
پیێم  کە  گرت  پە�امەوە  بەو  دەستتان  ئەگەر  دەبێت،  ڕزگارتان  ئێوە  مزگێن��ەوە  ئەم 

ڕاگە�اندن. ئەگ�نا بێ سوود باوەڕتان هێناوە.
لە  مەس�ح  کە  وەرمگرتبوو:  من�ش  و  گرنگتر�نە  و  �ەکەم�ن  کە  پیێدان  3 ئەوەم 

ڕۆژی  لە  و  نێژرا  4 ئەو   ،bپی�رۆزەکان نووسراوە  بەگوێرەی  مرد  پیێناوی گوناهەکانمان 
بۆ  دوا�یی  و   cپەترۆس بۆ  5 ئ�نجا  پی�رۆزەکان،  نووسراوە  بەگوێرەی  سێ�ەم هەستا�ەوە 
سەد  پیێنج  لە  ز�اتر  بۆ  جار  �ەک  بە  ئەوە  ٦ پاش  دەرکەوت.  قوتاب��ەکەی  دوازدە 
هەندێک�ان  بەاڵم  ماون،  ئێستا  هەتا  زۆربە�ان  دەرکەوت کە  برا�ان  و  لە خوشک 
٨ پاش  نێردراوان،  هەموو  بۆ  ئ�نجا  دەرکەوت،  �اقوب  بۆ  ئەوە  7 دوای   ،dنوستوون

a 35 مەبەستی ئەوە�ە کە فێرکردن و سەرپەرشت�کردنی کڵێسا لە دەسەاڵتی پی�اودا�ە.  

b 3 مەبەست تەورات و پیێغەمبەرانە.  

c 5 �ۆنانی: کێفاس .  

d ٦ لێرەدا نوستن بە واتای مردنی جەستە�یی دێت.  
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نائاسا�یی  کاتی  لە  کە  بووم  منداڵێک  وەک  من  دەرکەوت،  من�ش  بۆ  هەمووان 
لەدا�ک ببووم.

٩ لەڕاست�دا من بچووکتر�ن نێردراوم و شا�انی ئەوە ن�م بە نێردراو ناوببردرێم، لەبەر 

خوداوە  ن�عمەتی  بەهۆی  ١٠ بەاڵم  چەوساندووەتەوە.  خودام  کڵێسای  من  ئەوەی 
من ئەوەم کە هەم، هەروەها ن�عمەتی ئەو بۆ من بێ سوود نەبوو، بەڵکو من لە 
هەموو نێردراوانی د�کە ماندووتر بووم، بەاڵم من نا، بەڵکو ن�عمەتی خودا بوو کە 

لەگەڵمدا�ە. ١١ ئ�تر من بم �اخود ئەوان، ئاوا ڕادەگە�ەن�ن و ئاواش باوەڕتان هێنا.

هەس�انەوەی مردووان
ئ�تر  هەستێنرا�ەوە،  مردووان  لەنێو  مەس�ح  کە  ڕاگە�ەنراوە  ئەگەر  ١٢ بەاڵم 

لەنێو  هەستانەوە  ١3 ئەگەر  نابنەوە؟  ز�ندوو  مردووان  دەڵێن  هەندێکتان  چۆن 
مەس�ح  ١4 ئەگەر  هەڵنەستێنراوەتەوە.  مەس�ح�ش  تەنانەت  ئەوا  نەبێت،  مردووان 
ه�چ  ئێوەش  باوەڕی  دەبێت،  سوود  بێ  مزگێن�دانمان  ئەوسا  هەڵنەستێنرابێتەوە، 
سوودی نابێت. ١5 ئێمەش دەب�نە شا�ەتی درۆزن بۆ خودا، چونکە ئێمە سەبارەت 
مردووان  ئەگەر  بەاڵم  هەستاندووەتەوە،  مەس�حی  کە  دا  شا�ەت�مان  خودا  بە 
کەواتە  هەڵنەستێنرێنەوە،  مردووان  ١٦ ئەگەر  هەڵ�نەستاندووەتەوە.  هەڵنەستنەوە، 
هەڵنەستێنرابێتەوە،  مردووان  لەنێو  مەس�ح  ١7 ئەگەر  هەڵنەستێنراوەتەوە.  مەس�ح�ش 
ئەو  ١٨ کەواتە  گوناهەکانتاندان.  لە  هێشتا  ئێوە  و  دەبێت  پووچ  باوەڕتان  ئەوسا 
باوەڕدارانەی کە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا نوستوونa، لەناوچوون. ١٩ ئەگەر بێتو 
تەنها لەم ژ�انە ه�وامان بە مەس�ح بێت، ئەوا ئێمە نەگبەتتر�ن خەڵک دەب�ن لەنێو 

مرۆڤ.
٢٠ بەاڵم لە ڕاست�دا مەس�ح لەنێو مردووان هەستا�ەوە و بووە نۆبەرەی نوستووان. 

بەهۆی  مردووان�ش  هەستانەوەی  بوو،  مرۆڤێکەوە  بەهۆی  مردن  ٢١ هەروەک 

شێوە  هەمان  بە  دەمرن،  ئادەمەوە  بەهۆی  هەموو  چۆن  ٢٢ هەروەها  مرۆڤێکەوە�ە. 
٢3 بەاڵم  دەکرێنەوە.  ز�ندوو  �ەک،  بوونەتە  مەس�حدا  لەگەڵ  کە  ئەوانەش  هەموو 
هەر �ەکە بە نۆرەی خۆی: �ەکەم جار مەس�ح وەک نۆبەرە، ئ�نجا لە کاتی هاتنی، 
ئەوانەی هی مەس�حن، ٢4 دوای ئەمە کۆتا�یی دێت، کاتێک پاشا�ەت��ەکە ڕادەستی 
خودای باوک دەکات، پاش ئەوەی هەموو سەرکردا�ەتی و دەسەاڵت و هێزێکی 
ژێر  دەخاتە  دوژمنانی  هەموو  هەتا  بکات،  پاشا�ەتی  دەبێ  ٢5 چونکە  لەناوبرد، 
پی�رۆزەکان  نووسراوە  ٢7 هەروەک  مردنە.  لەناودەبردرێت،  ٢٦ دوا دوژمن کە  پیێ�ەوە. 
دەفەرموێ  کاتێک  بەاڵم   b].ئەو پیێیی  ژێر  خستووەتە  شتێکت  ]هەموو  دەڵێن: 
ناگرێتەوە،  خودا  ئەمە خودی  کە  ڕوونە  پیێیی،[  ژێر  شتێکت خستووەتە  ]هەموو 
هەمووی  ٢٨ کاتێک  کردووە.  مەس�ح  ملکەچی  شتێکی  هەموو  خودا  چونکە 

a ١٨ بڕوانە ١5 :٦ .   

b ٢7 زەبوورەکان ٨ :٦.   
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هەمووی  کە  دەبێت  ئەوە  ملکەچی  خۆی  کوڕەکەش  ئەوسا  کرد،  ملکەچی 
ملکەچی کردووە، تاکو خودا ببێتە هەموو شتێک لە هەموو شتێکدا.

ئەگەر  دەکەن؟  ئاو هەڵدەکێشرێن چی  لە  مردووان  لە ج�اتی  ئەوانەی  ٢٩ ئەگ�نا 

مردووان هەرگ�ز هەڵناستێنرێنەوە، جا بۆچی لە پیێناو مردووان لە ئاو هەڵدەکێشرێن؟ 
و  خوشک  3١ ئەی  مەترس��ەوە؟  دەخە�نە  خۆمان  کاتێک  هەموو  ئێمە  3٠ بۆچی 

برا�انم، ڕۆژانە بەرەنگاری مردن دەبمەوە، وەک بە دڵن�ا�ی�ەوە شاناز�تان پیێوە دەکەم، 
بەهۆی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان. 3٢ ئەگەر بە ب�رکردنەوەی مرۆڤ بێت 
ئەگەر  بوومەوە، چ سوودێکم دەبوو؟  بەرەنگاری دڕندەکان  ئەفەسۆس  لە  کاتێک 

مردووان هەڵنەستنەوە:

  ]با بخۆ�ن و بخۆ�نەوە،
a].چونکە سبەی دەمر�ن   

34 هۆش  تێکدەدات.«  جوان  ڕەوشتی  خراپ  »پە�وەندی  33 هەڵمەخەڵەتێن: 

بهێننەوە بەر خۆتان هەروەک پیێو�ستە، گوناه مەکەن، چونکە هەندێکتان زان�ار�تان 
سەبارەت بە خودا ن��ە. ئەمە بۆ شەرمەزاربوونتان دەڵێم.

هەس�انەوەمان چۆن دەبێت؟
جۆرە  چ  بە  هەڵدەستێنرێنەوە؟  مردووان  »چۆن  بڵێت:  کەسێک  35 لەوانە�ە 

ئەگەر  نابێتەوە  ز�ندوو  دە�چێن�ت،  ئەوەی  گێل!  3٦ ئەی  دێنەوە؟«  جەستە�ەکەوە 
تەنها  بەڵکو  دەردەکەوێت،  کە  ن��ە  لەشە  ئەو  دە�چێن�ت،  37 ئەوەی  نەمرێت. 
3٨ بەاڵم خودا ئەو لەشەی  دەنکێکە، جا گەنم بێت �اخود هەر تۆوێکی د�کە. 
دەداتێ کە خۆی دە�ەوێ، هەر جۆرە تۆوێک لەشێکی تا�بەتی داوەتێ. 3٩ هەموو 
جەستە�ەکی  ئاژەڵ  هە�ە،  جەستە�ەکی  مرۆڤ  ن��ە،  �ەک  وەکو  جەستە�ەک 
هە�ە  ئاسمانی  4٠ تەنی  د�کە.  ماسی جەستە�ەکی  و  باڵندە جەستە�ەک  د�کە، 
تەنە  و شکۆی  شتێکە  ئاسمان��ەکان  تەنە  بەاڵم شکۆی  هە�ە،  زەم�ن�ش  تەنی  و 
زەم�ن��ەکان�ش شتێکی د�کە�ە. 4١ شکۆی خۆر شتێکە و شکۆی مانگ شتێکە، 
ئەستێرە شکۆی ج�اوازی  لەگەڵ  ئەستێرەش  د�کە�ە،  ئەستێرەش شتێکی  شکۆی 

خۆ�ان هە�ە.
4٢ بۆ هەستانەوەی مردووان�ش بە هەمان شێوە دەبێت: لە فەوتاوی دەچێنرێت، 

شکۆمەندی  لە  دەچێنرێت،  سووکا�ەتی  43 لە  هەڵدەستێنرێتەوە.  نەفەوتاوی  لە 
لەشی  44 بە  هەڵدەستێنرێتەوە.  هێز  لە  دەچێنرێت،  الوازی  لە  هەڵدەستێنرێتەوە. 

سروشتی دەچێنرێت، بە لەشی ڕۆحی هەڵدەستێنرێتەوە.
ئەگەر لەشی سروشتی هە�ە، لەشی ڕۆح�ش هە�ە. 45 ئاواش نووسراوە: ]پی�اوی 

a 3٢ ئ�شا�ا ٢٢ :١3.   
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�ەکەم، ئادەمa بووە گ�انێکی ز�ندوو.[b بەاڵم دوا ئادەم، ڕۆحێکە ژ�ان دەبەخشێت. 
4٦ بەاڵم ڕۆح��ەکە ئەوەی �ەکەم ن��ە، بەڵکو لەشی سروشت��ە و ئەوەی دواتر ڕۆح��ە. 

47 مرۆڤی �ەکەم لە خۆڵی زەوی بوو، مرۆڤی دووەم لە ئاسمانەوە�ە. 4٨ ئەوانەی لە 

خۆڵن، لەو کەسە دەچن کە لە خۆڵەوە هاتووە. ئاسمان��ەکان�ش لەو کەسە دەچن 
کە لە ئاسمانەوە هاتووە. 4٩ وەک چۆن ئەو وێنە�ەمان وەرگرتووە کە لە خۆڵ بوو، بە 

هەمان شێوە وێنەی ئاسمانی وەردەگر�ن.
ببێتە  ناتوانێت  خوێن  و  گۆشت  کە  دەڵێم  پیێتان  برا�انم،  و  خوشک  5٠ ئەی 

5١ ئەوەتا  نەفەوتاو.  م�راتگری  نابێتە  فەوتاو  هەروەها  خودا،  شانش�نی  م�راتگری 
نهێن��ەکتان پیێ دەڵێم: هەموومان ناخەو�ن، بەڵکو هەموومان دەگۆڕدرێی�ن، 5٢ لە 
ئەوەی کەڕەنا  لەبەر  لێدەدرێت.  دوا کەڕەنا  لە چاوتروکانێک، کاتێک  ساتێکدا، 
دەگۆڕدرێی�ن،  ئێمەش  هەڵدەستێنرێنەوە،  فەوتان  بێ  مردووان�ش  دەداتەوە،  دەنگ 
مردوو  سروشتی  و  ب�ۆشێت  نەفەوتاوی  فەوتاوە  سروشتە  ئەو  دەبێ  هەر  53 چونکە 

نەمری ب�ۆشێت. 54 کاتێک فەوتاو نەفەوتاو�یی دەپۆشێت و مردن نەمر�یی دەپۆشێت، 
c].ئەوسا وشەی نووسراو دێتە دی: ]مردن بە سەرکەوتن لووش دراوە

 55 ]ئەی مردن، کوا سەرکەوتنت؟
d]ئەی مردن، کوا پیێوەدانت؟   

5٦ جا پیێوەدانی مردن گوناهە، هێزی گوناه�ش شەر�عەتە. 57 بەاڵم سوپاس بۆ خودا! 

لە ڕێگەی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان سەرکەوتن بە ئێمە دەبەخشێت.
5٨ کەواتە، ئەی خوشک و برا�انی خۆشەو�ستم، چەس�او و جێگ�ر بن. خۆتان 

بە تەواوی بۆ کاری ع�سای خاوەن شکۆ تەرخان بکەن، چونکە دەزانن ئەو ڕەنجە 
بەف�ڕۆ ناڕوات کە ئێوە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سای خاوەن شکۆداe دە�کێشن.

�ارە کۆکردنەوە بۆ باوەڕداران

 بەاڵم لەبارەی کۆمەک بۆ گەلی پی�رۆزی خودا، چۆن کڵێساکانی گەالت�ام ١٦ ١

ڕاس�اردووە، ئێوەش ئاوا بکەن. ٢ لە سەرەتای هەر هەفتە�ەک با هەر�ەکەتان 
چەندی لە توانادا�ە ب�خاتە ال�ەک، تاکو کۆمەکەکە ئەو کاتە نەبێت کە دەگەمە 
دە�اننێرم  نامەوە  بە  پەسەندکراون  ئەوانەی  جا  التان،  گە�شتمە  3 کاتێک  التان. 
تاکو د�ار�ی�ەکانتان بگە�ەننە ئۆرشەل�م. 4 ئەگەر بە باشم زانی کە من�ش بچم، ئەوا 

لەگەڵ من دەچن.
تێدەپەڕم.  مەکدۆن�ادا  بە  چونکە  التان،  دێمە  تێ�ەڕ�م  مەکدۆن�ا  لە  5 کاتێک 

a 45 ئادەم لە زمانی ع�بر�دا بە پی�او دەگوترێت ئادەم.  

b 45 پە�دابوون ٢ :7.   

c 54 ئ�شا�ا ٢5 :٨.   

d 55 هۆشەع ١3 :١4.   

e 5٨ بە یەکبوون لەگەڵ عیسای خاوەن شکۆدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە پەروەردگاردا( بەکارهاتووە.  
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بۆ  سەفەرم  ڕێگای  تاکو  زستان،  هەموو  �اخود  بم،  لەالتان  ماوە�ەک  ٦ لەوانە�ە 

ئاسان بکەن بۆ هەر شوێنێک کە بۆی دەچم، 7 چونکە ئەم جارە نامەوێت تەنها 
بە سەرپیێ�یی بتانب�نم، بەڵکو ه�وادارم ئەگەر ع�سای خاوەن شکۆ خواستی لەسەر 
ئەفەسۆس  لە  پەنجا�ەم�ن  ڕۆژی  هەتا  ٨ بەاڵم  بمێنمەوە.  لەالتان  ماوە�ەک  بێت 
خزمەتێکی  بۆ  کراوەتەوە  لێ  بەر�نم  و  پان  دەرگا�ەکی  ٩ چونکە  دەمێنمەوە، 

کار�گەر، هەرچەندە دوژمنێکی زۆر�شم هە�ە.
١٠ ئەگەر ت�مۆساوس هات، ئاگاداربن با لەالتان بەبێ ترس بێتa، چونکە کاری 

نەکات،  سە�ری  سووکی  بە  کەس  ١١ با  دە�کەم.  من�ش  وەک  دەکات،  �ەزدان 
بەڵکو بە ئاشتی ب�نێرنەوە الم، چونکە من و برا�ان چاوەڕێیی دەکە�ن.

بێتە  برا�ان  لەگەڵ  کە  پاڕامەوە  زۆر  برامان،  ئەپۆلۆسی  بە  سەبارەت  ١٢ هەروەها 

التان، ئەو هەرگ�ز نە�و�ست ئێستا بێتە التان، بەاڵم کە بۆی ڕێککەوت، دێت.

کۆتایپی
١3 ئێشک بگرن، لە باوەڕ بچەس�ێن، ئازا و بەهێز بن. ١4 هەرچ��ەک دەکەن لە 

خۆشەو�ست��ەوە ب�کەن.
١5 ئێوە دەزانن ماڵی ست�فاناس لە ئەخا�ا پیێشەبەرە بوون و خۆ�ان بۆ خزمەتکردنی 

گەلی پی�رۆزی خودا تەرخان کردبوو. خوشکان و برا�ان، لێتان دەپاڕێمەوە، ١٦ کە 
ئێوەش ملکەچی وەک ئەوانە بن، هەموو ئەوانەی لەگەڵ�ان ئ�ش دەکەن و ماندوو 
چونکە  بووم،  دڵشاد  ئەخا�کۆس  و  فەرتوناتۆس  و  ست�فاناس  هاتنی  ١7 بە  دەبن. 
شوێنی ئێوە�ان گرتەوە. ١٨ هەروەها چونکە ئەوان ڕۆحی من و ئێوە�ان گەشاندەوە. 

بۆ�ە ئەو جۆرە کەسانە بناسن.
١٩ کڵێساکانی ئاس�ا ساڵوتان لێدەکەن.

ئەک�ال و پر�سک�ال، لەگەڵ ئەو کڵێسا�ەی لە ماڵەکە�انن بە ناوی ع�سای خاوەن 
شکۆوە بە گەرمی ساڵوتان لێدەکەن.

٢٠ هەموو خوشک و برا�ان ساڵوتان لێدەکەن.

بە ماچی پی�رۆز ساڵو لە �ەکتری بکەن.

٢١ من پۆڵسم، ئەم ساڵوە بە دەستی خۆم دەنووسم.

با نەفرەتی لێ بێت!  ٢٢ بەڵێ ئەو کەسەی ع�سای خاوەن شکۆی خۆشناوێت 

ئەی پەروەردگار، وەرە!

٢3 ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆتان لەگەڵ بێت.

٢4 خۆشەو�ست�یی من لەگەڵ هەمووتان بێت کە لەگەڵ ع�سای مەس�حدا �ەکن. 

ئام�ن.

a ١٠ ترس لە ناحەزانی خزمەتی پۆڵس.  
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دووەم نامەی �ۆڵس بۆ کڵێسای 
کۆرنسۆس

لە ١ هەروەها  مەس�حە،  ع�سای  نێردراوی  خودا  خواستی  بە  کە  پۆڵسەوە   لە  ١

ت�مۆساوسی براتانەوە،

بۆ کڵێسای خودا لە کۆرنسۆس و هەموو گەلی پی�رۆزی خۆی لە هەموو ئەخا�ا:

٢ با ن�عمەتa و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

خودای دڵنەوایپیکار
باوکی م�هرەبانی  پەروەردگارمان،  باوکی ع�سای مەس�حی  بۆ خودا،  3 ستا�ش 

دڵنەوا�ی�مان  تەنگانە�ەکماندا  هەموو  لە  4 ئەوەی  دڵنەوا�ی�ەک،  هەموو  خودای  و 
دەکات، تاکو بتوان�ن بەو دڵنەوا�ی�ەی لە خوداوە دڵنەوا�یی کرا�ن، دڵنەوا�یی ئەوانە 
زۆرمان  بەشداری  چۆن  هەروەک  5 چونکە  تەنگانە�ەکدان،  هەر  لە  کە  بکە�ن 
زۆر  دڵنەوا�یی  مەس�حەوە  ڕێگەی  لە  شێوە  هەمان  بە  مەس�ح،  ئازاری  لە  کردووە 
ئەگەر  ڕزگار�تانە،  و  دڵنەوا�یی  بۆ  ئەوا  دەب�ن  تەنگانە  تووشی  ٦ ئەگەر  دەکرێی�ن. 
بەرگەگرتنی  ئێوەدا  دانبەخۆداگرتنی  لە  کە  دڵنەوا�ی�تانە،  بۆ  ئەوا  کراب�ن  دڵنەوا�یی 
بەرهەم هێناوە بۆ هەمان ئەو ئازارانەی کە ئێمەش دە�چێژ�ن. 7 جا ه�وامان بۆ ئێوە 

چەس�اوە، دەزان�ن وەک لە ئازار بەشدارن، لە دڵنەوا�ی�شدا ئاوان.
هات  بەسەرمان  ئاس�ا  لە  تەنگانە�ەی  ئەو  نامانەوێت  برا�انم،  و  ٨ خوشکان 

لەالتان شاراوە بێت، کە زۆر قورس بوو و لە سەرووی توانامانەوە بوو، هەتا ئەوەی 
دراوە،  بۆ  مردنمان  دەکرد حوکمی  هەستمان  ٩ بێگومان  بوو�ن.  بێهوودە  ژ�ان  لە 
مردووان هەڵدەستێنێتەوە.  بەو خودا�ەی  بەڵکو  نەبەست�ن،  بە خۆمان  تاکو پشت 
ه�وامان  دەکات.  دەربازمان  و  کرد�ن  دەربازی  گەورە  ئاوا  مردنێکی  لە  ١٠ ئەوەی 

پیێیی هە�ە کە دواتر�ش دەربازمان دەکات، ١١ ئێوەش بە پاڕانەوەکانتان �ارمەت�دەرن 
پیێمان  ن�عمەتەی  ئەو  لەسەر  ئێمە  پیێناوی  لە  زۆر  ئەوەی خەڵکێکی  بۆ  ئێمە،  بۆ 

دراوە، سوپاسی خودا بکەن، کە وەاڵمی پاڕانەوەی خەڵکێکی زۆرە.

�ۆڵس �النەکەی دەگۆڕێت
١٢ ئێمە شانازی بەمەوە دەکە�ن: و�ژدانمان شا�ەتی دەدات کە هەڵسوکەوتمان 

لە ج�هاندا، بە تا�بەتی سەبارەت بە ئێوە، لە دروستی و بێ دووڕوو�یی بوو کە لە 
خودا�ە، نەک بە دانا�یی دن�ا�یی بەڵکو بە ن�عمەتی خودا. ١3 شتێکتان بۆ نانووس�ن 

a ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  
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کە نەتوانن ب�خوێننەوە �ان لێیی تێنەگەن. ه�وادارم بە تەواوی لێمان تێبگەن، ١4 تاکو 
لە ڕۆژی ع�سای خاوەن شکۆمان  ئێوەش  ب�ن، وەک چۆن  ئێوە  ما�ەی شاناز�یی 

ما�ەی شاناز�یی ئێمەن.
دووبارە  تاکو  التان،  بێمە  جار  �ەکەم  کە  بووم  ن�از  بە  دڵن�ا�ی�ەوە  بەم  ١5 جا 

ن�عمەتتان بۆ بێت. ١٦ دەمو�ست لەسەر ڕێگام بەرەو مەکدۆن�ا سەردانتان بکەم و 
لە مەکدۆن�اوە د�سان بێمەوە التان، پاشان ئێوەش بۆ �ەهود�ا بەڕێم بکەن. ١7 کە 
بە ن�ازی ئەمە بووم، ئا�ا بە ڕاڕا�یی جواڵمەوە؟ �اخود بە شێوە�ەکی دن�ا�یی پالنەکانم 

داناوە، کە لە کاتێکدا دەڵێم: »بەڵێ، بەڵێ« و »نەخێر، نەخێر«؟
هەم  و  »بەڵێ«  هەم  ئێوە  بۆ  وتەکانمان  دڵسۆزە،  هەروەک چۆن خودا  ١٨ بەاڵم 

و   aس�ال و  من  بەهۆی  کە  خودا،  کوڕی  مەس�حی  ١٩ ع�سای  ن��ە.  »نەخێر« 
لەال�ەن  بەاڵم  نەبوو،  »نەخێر«  و  »بەڵێ«  درا،  مزگێنی  لەنێوتاندا  ت�مۆساوسەوە 
ئەوەوە هەر »بەڵێ« بووە. ٢٠ بەڵێنەکانی خودا هەرچ��ەک بن، بە �ەکبوون لەگەڵ 
مەس�ح دەبن بە »بەڵێ«. بۆ�ە بەهۆی ئەوەوە دەڵێ�ن »ئام�ن« بۆ شکۆمەندی خودا. 
٢١ بەاڵم ئەوە خودا�ە کە ئێمە و ئێوە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا دەچەس�ێنێت. 

ئەو دەستن�شانی کردوو�ن و ٢٢ خودا مۆری خۆی لێداو�ن و وەک پیێشەکی ڕۆحی 
خۆی خستە دڵمانەوە بۆ دەستەبەری ئەوەی دێت.

نەهاتمەوە  کە  هاتەوە  پیێتان  بەزە�ی�م  خۆم،  لەسەر  شا�ەت  دەکەمە  ٢3 خوداش 

خۆش�تان،  بۆ  هاوکار�ن  بەڵکو  ب�ن،  ساالر  باوەڕتان  بەسەر  ٢4 نەک  کۆرنسۆس. 
چونکە بە باوەڕ چەس�اون.

ئێوەدا  لەگەڵ  ئازارم  و  خەم  لە  پڕ  د�کەی  د�دارێکی  دا  بڕ�ارم  ئەوە  ٢ لەبەر  ١

لە  جگە  دەکات،  دڵشادم  کێ  بکەم،  خەمبارتان  من  ئەگەر  ٢ چونکە  نەبێت، 
ئێوە کە خەمبارم کردوون؟ 3 بۆم نووس�ن، بۆ ئەوەی کاتێک هاتم بەهۆی ئەوانەوە 
دڵن�ام، کە شادی من هی  لە هەمووتان  پیێ�ان شادبم.  پیێو�ستە  نەبم کە  خەمبار 
هەمووتانە. 4 لە تەنگانە�ەکی زۆر و دڵتەنگ��ەوە بە فرمێسکی زۆرەوە بۆم نووس�ن، 

نەوەک خەمبار بن، بەڵکو تاکو بزانن خۆشەو�ست�م بۆ ئێوە چەند قووڵە.

لێخۆشبوون لە گوناهبار
5 بەاڵم ئەگەر �ەکێک بووەتە هۆی خەمباری، ئەوا تەنها منی خەمبار نەکردووە، 

نەکردبێت.  ز�ادەڕۆ�ی�م  ئەگەر  کردووە،  خەمبار  هەمووتانی  ڕادە�ەک  هەتا  بەڵکو 
گەردنی  باشترە  پیێچەوانەوە،  7 بە  زۆر�نە�ە،  لەال�ەن  کە  سزا�ەی  ئەو  بەسە  ٦ ئ�تر 

ئازاد بکەن و دڵنەوا�یی بکەن، نەوەک لە خەفەتی زۆرەوە هەڵبلووشرێت. ٨ لەبەر 
بۆ  ٩ چونکە  بکەنەوە،  دووپات  بۆ  خۆتانی  خۆشەو�ستی  دەکەم  لێ  تکاتان  ئەوە 
ئەمە بۆم نووس�ن تاکو بە سەلماندنتان بزانم، ئاخۆ لە هەموو شتێکدا گوێڕا�ەڵن. 
ئازاد دەکەن. هەروەها  ئێوە گەردنی  ئازاد دەکەم کە  ١٠ من�ش گەردنی ئەو کەسە 

a ١٩ �ۆنانی: سیلوانۆس .  
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ئەگەر پیێو�ستی بەوە کردبێت گەردنی کەسێک ئازاد بکەم، ئەوا لەبەردەم مەس�ح 
لەبەر ئێوە گەردنم ئازاد کردووە، ١١ نەوەک شە�تان لەخشتەمان ببات، چونکە لە 

مەبەستەکانی بێئاگا ن�ن.

سەرکەوتن بەهۆی عیسا
١٢ کاتێک هاتمە شاری ترۆئاس بۆ ئەوەی مزگێن�یی مەس�ح ڕابگە�ەنم، مەس�حی 

بااڵدەست دەرگا�ەکی بۆ کردمەوە. ١3 بەاڵم گ�انم پشووی نەدا، چونکە ت�تۆسی 
برام نەدۆز�ی�ەوە. ئ�تر ماڵئاوا�ی�م لێ�ان کرد و چووم بۆ مەکدۆن�ا.

سەرکەوتنی  کەژاوەی  لە  کاتێک  هەموو  ئەوەی  خودا،  بۆ  سوپاس  ١4 بەاڵم 

مەس�حدا ڕابەرا�ەت�مان دەکات، لە هەموو شوێنێک بەهۆی ئێمەوە بۆنی خۆشی 
ناس�نەکەی باڵو دەکاتەوە، ١5 چونکە ئێمە بۆنی خۆشی مەس�ح�ن بۆ خودا، لەنێوان 
ئەوانەی ڕزگار�ان دەبێت و لەنێوان ئەوانەی لەناودەچن. ١٦ بۆ ئەوانە بۆنی مردنە بۆ 
مردن، بۆ ئەوانی د�کە بۆنی ژ�انە بۆ ژ�ان. ئا�ا کێ ش�اوە بۆ ئەم شتانە؟ ١7 ئێمە 
وەک زۆر کەس بازرگانی بە پە�امی خوداوە ناکە�ن، بەڵکو بە بێ دووڕوو�یی لە 

خوداوە و لەبەردەم خودا بە ناوی مەس�ح دەدوێی�ن.

خزمەتکاری �ەیمانی نوێ

 ئا�ا د�سان دەست بەوە بکە�نەوە بە خۆماندا هەڵبدە�ن؟ ئا�ا وەک هەندێک 3 ١

کەس، پیێو�ست�مان بە ڕاس�اردەنامە�ە بۆ ئێوە �ان لە ئێوەوە؟ ٢ ئێوە نامەی ئێمەن، 
کە لە دڵماندا نووسراوە و هەموو خەڵک دە�خوێننەوە و دە�زانن. 3 دەرکەوت ئێوە 
نەنووسراوە  مەرەکەب  بە  کردووە،  خزمەتمان  ئێمە  کە  مەس�حەوە،  لە  نامە�ەکن 
بەڵکو لەسەر تەختە  بەرد،  بە ڕۆحی خودای ز�ندوو، نەک لەسەر تەختە  بەڵکو 

دڵی مرۆڤ.
4 بەهۆی مەس�حەوە متمانەی ئاوامان بە خودا هە�ە. 5 ئێمە خۆمان لێهاتوو ن�ن 

کە ب�ر لە شتێک بکە�نەوە و پیێمان وابێت لە خۆمانەوە�ە، بەڵکو لێهاتوو�ی�مان لە 
پە�مانی  پە�مانی نوێ،  بب�نە خزمەتکاری  تاکو  لێهاتووی کرد�ن  ٦ ئەو  خوداوە�ە. 
ڕۆح نەک پە�مانی نووسراو بە پی�تa، چونکە ئەو پی�تە نووسراوە دەکوژێت، بەاڵم 

ڕۆحەکە ژ�ان دەدات.
7 ئەگەر بێتو ئەو خزمەتەی کە بووە هۆی مردن و بە پی�ت لەسەر بەرد هەڵکەنراو 

بوو بە شکۆوە هاتبێت، تەنانەت نەوەی ئ�سرائ�ل نە�انتوانی تەماشای ڕووی موسا 
پی�رۆز  ز�اتر خزمەتی ڕۆحی  ٨ ئ�تر چەند  فەوتاوە،  لەبەر شکۆی ڕووی کە  بکەن، 
شکۆدارتر دەبێت؟ ٩ چونکە ئەگەر خزمەتی تاوانبارکردن شکۆمەندی بێت، ئاخۆ 
١٠ شکۆدارکراو�ش  بێت؟  لە شکۆمەند�دا  ز�اتر  بێتاوانکردن چەند  دەبێ خزمەتی 

a ٦ مەبەستی لە شەر�عەتە.  
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لە  فەوتاو  ئەگەر  ١١ چونکە  نەماوە،  شکۆی  ڕادەبەدەر  لە  شکۆی  بە  بەراورد  لە 
شکۆمەند�دا بێت، ئەی ئەوەی هەم�شە�ی�ە چەند ز�اتر لە شکۆمەند�دا دەبێت!

١٢ لەبەر ئەوەی ه�وا�ەکی ئاوامان هە�ە، زۆر ئازا�انە دەجوڵێ�نەوە، ١3 نەک وەکو 

کۆتا�یی  تەماشای  ئ�سرائ�ل  نەوەی  تاکو  دادەنا  ڕووی  لەسەر  پیێچەی  کە  موسا 
ئەمڕۆش،  هەتا  بووە، چونکە  تار�ک  مێشک�ان  ١4 بەڵکو  نەکەن.   aفەوتاو شکۆی 
پیێچە ماوە و النەدراوە، چونکە تەنها  کاتێک پە�مانی کۆن دەخوێنرێتەوە هەمان 
بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا دەتوانرێت الببردرێت. ١5 تەنانەت هەتا ئەمڕۆ کاتێک 
پیێچە لەسەر دڵ�ان دانراوە. ١٦ بەاڵم ئەگەر �ەکێک بۆ  تەوراتی موسا دەخوێنرێتەوە 
�ەزدان گەڕا�ەوە، ئەوا پیێچەکە الدەچێت، ١7 چونکە �ەزدان ڕۆحەکە�ە، هەروەها 
ڕۆحی �ەزدان لەکوێ بێت، ئازادی لەوێی�ە. ١٨ هەموومان بە ڕووێکی ئاشکرا وەک 
ئاوێنە وێنەی شکۆی خودا دەدە�نەوە، لە شکۆ�ەک بۆ شکۆ�ەک بۆ هەمان وێنە 

دەگۆڕدرێی�ن، ئەوەش لە �ەزدانەوە�ە کە ڕۆحەکە�ە.

دڵسۆزی لە خزمەتکردن

ناب�ن، 4 ه�وا  بێ  هە�ە،  خزمەتەمان  ئەم  خوداوە  بەزە�یی  بەهۆی  ئەوەی   لەبەر  ١

٢ بەڵکو ئەو ڕێگا�انەمان ڕەتکردەوە کە شاراوەن و شەرمەزار�یی دەهێنن، فێڵ 

ناکە�ن و دەستکاری وشەی خودا ناکە�ن، بەڵکو بە دەرخستنی ڕاستی، لەبەردەم 
 bمژدەکەمان ئەگەر  3 بەاڵم  دەسەلمێن�ن.  خۆمان  هەرکەسێک  و�ژدانی  بۆ  خودا 
ئەم  خوداوەندی  4 لێرەدا  لەناودەچن،  کە  شاراوە�ە  ئەوانە  بۆ  ئەوا  بێت،  شاراوە 
دن�ا�ەc ب�ری بێباوەڕانی کوێر کردووە، تاکو ڕووناکی مزگێن�یی شکۆی مەس�ح�ان 
بۆ نەدرەوشێتەوە، ئەوەی وێنەی خودا�ە. 5 ئێمە خۆمان ڕاناگە�ەن�ن، بەڵکو ع�سا 
٦ چونکە  ئێوە�ن،  بەندەی  ع�سا  پیێناوی  لە  خۆشمان  بااڵدەستە،  مەس�حی  کە 
خودا، ئەوەی فەرمووی: ]با لە تار�ک�دا ڕووناکی بدرەوشێتەوە،[d ئەو لە دڵماندا 
درەوشا�ەوە، بۆ ڕووناککردنەوەی ناس�نی شکۆی خودا لەڕووی ع�سای مەس�حدا.

کە  دەربکەوێت  تاکو  گڵ�ندا�ە،  گۆزەی  لەناو  هەمانە  گەنج�نەی  ئەم  7 بەاڵم 

پەست�ن،  ال�ەکەوە  هەموو  ٨ لە  ئێمەوە.  لە  نەک  خوداوە�ە  لە  ڕادەبەدەر  لە  وزەی 
بەاڵم  ٩ چەوسێنراوە�ن،  ن�ن؛  ئومێد  بێ  بەاڵم  دەشێوێی�ن،  ن�ن؛  تەنگەتاو  بەاڵم 
بەجێنەهێڵدراو�ن؛ بە زەو�دا دەدرێی�ن، بەاڵم لەناو ناچ�ن. ١٠ هەم�شە مردنی ع�سا 
دەربکەوێت،  جەستەماندا  لە  ع�سا  ژ�انی  تاکو   ،eهەڵدەگر�ن جەستەماندا  لە 
تاکو  مردن،  دەست  دەدرێی�نە  ع�سا  پیێناوی  لە  هەردەم  ز�ندوو  ئێمەی  ١١ چونکە 

a ١3 مەبەستی موسا ئەوە بوو کە گەل نەب�نن کە شکۆی خودا هەنگاوبەهەنگاو لەسەر ڕوخساری الدەچێت. بڕوانە دەرچوون 34 :33 -35.   

b 3 �ۆنانی: ئ�نج�ل.  

c 4 شە�تان.  

d ٦ پە�دابوون ١ :3.   

e ١٠ لەبەر خاتری ع�سا ڕووبەڕووی مردن دەب�نەوە.  
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کار  ئێمەدا  لە  مردن  ١٢ کەواتە  دەربکەوێت.  مردوومان  لە جەستەی  ع�سا  ژ�انی 
دەکات، بەاڵم ژ�ان لە ئێوەدا.

چاونەترسی لە خزمەتکردن
بۆ�ە  هەبوو،  ]باوەڕم  نووسراو:  بەگوێرەی  هە�ە،  باوەڕمان  ڕۆحی  هەمان  ١3 کە 

قسەم کرد.[a ئێمەش باوەڕمان هە�ە بۆ�ە قسە دەکە�ن. ١4 دەزان�ن ئەوەی ع�سای 
خاوەن شکۆی هەستاندەوە ئێمەش لەگەڵ ع�سادا هەڵدەستێنێتەوە، لەگەڵ ئێوەش 
ئەو  تاکو  ئێوە�ە،  پیێناوی  لە  چێژتنە  ئازار  ئەم  ١5 هەموو  بەردەمی خۆی.  دەمانباتە 
ن�عمەتەی کە ئێستا دەگاتە خەڵکێکی ز�اتر ببێتە ما�ەی ز�ادکردنی سوپاسگوزاری 

بۆ شکۆمەندی خودا.
١٦ بۆ�ە ورە بەرنادە�ن. ئەگەر بە ڕواڵەت�ش لەناوبچ�ن، ئەوا ناخمان ڕۆژ بە ڕۆژ 

گرانی  شکۆمەند�ی�ەکی  کات�مان  و  سووک  تەنگانەی  ١7 چونکە  دەبێتەوە،  نوێتر 
ناکە�ن،  ب�نراوەکان  شتە  تەماشای  ١٨ ئێمە  کا�ەوە.  دێتە  لێ  ئێمە  بۆ  هەتاهەتا�یی 
بەڵکو شتە نەب�نراوەکان، چونکە ب�نراوەکان کات�ن، بەاڵم نەب�نراوەکان هەم�شە�ی�ن.

ماڵی هەتاهەتایپی

 لەبەر ئەوەی ئێمە دەزان�ن، ئەگەر چادرە زەم�ن��ەکەمانb ڕووخا، خانووێکمان 5 ١

ن��ە.  دەستکرد  خانووێکی  ئاسماندا�ە،  لە  هەتاهەتا�ی�ە  کە  هە�ە  خوداوە  لە 
٢ ئێمەش لەم چادرەدا دەناڵێن�ن و تامەزرۆی ئەوە�ن کە ماڵی ئاسمان�مان ب�ۆش�ن، 

3 چونکە کە پۆش�مان ئ�تر بە ڕووتی ناب�نرێی�ن. 4 لەبەر ئەوەی لەم چادرەدا�ن لەبەر 

بارگرانی دەناڵێن�ن، کە نامانەوێت دا�بکەن�ن بەڵکو ب�ۆشرێی�ن، تاکو مردن لەال�ەن 
ژ�انەوە قووت بدرێت. 5 خودا�ە ئەوەی ئێمەی بە تا�بەت بۆ ئەمە دروستکردووە، 

ئەو�ش وەک پیێشەکی ڕۆحی پی�رۆزی پیێمان داوە بۆ دەستەبەری ئەوەی دێت.
٦ بۆ�ە هەموو کات دڵن�ا�ن و دەزان�ن کە هەتا لە جەستەدا ن�شتەجێ ب�ن، لە 

٨ ئ�تر  ب�نراو.  بە  نەک  دەڕۆ�ن  باوەڕ  بە  7 چونکە  دوور�ن،  شکۆ  خاوەن  ع�سای 
ع�سای  لەالی  و  بکەو�نەوە  دوور  جەستە  لە  کە  دەزان�ن  باشتری  بە  و  دڵن�ا�ن 
خاوەن شکۆ ن�شتەجێ ب�ن. ٩ بۆ�ە ئامانجی بەرزمان ڕاز�کردنی خودا دەبێت، جا 
ئ�تر لە جەستەدا ن�شتەجێ ب�ن �ان دوور ب�ن لێیی، ١٠ چونکە دەبێت هەموومان 
شتانەی  ئەو  بۆ  هەر�ەکە  تاکو  دەربکەو�ن،  مەس�ح  دادگا�یی  تەختی  لەبەردەم 
�ان  بێت  باش  جا  وەربگرێت،  خۆی  شا�ستە�یی  کردوو�ەتی  جەستەوە  بەهۆی 

خراپ.

a ١3 زەبوورەکان ١١٦ :١٠.   

b ١ مەبەستی لە جەستەی مرۆڤانە�ە، شتێکی کات��ە.  
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خزمەتی ئاش�بوونەوە
١١ لەبەر ئەوەی ترسی مەس�حی خاوەن شکۆ لە دڵمانە، هەر بۆ�ە هەوڵ دەدە�ن 

خەڵکی قا�ل بکە�ن. بۆ خوداش دەرکەوت�ن، ه�وادارم بۆ و�ژدانی ئێوەش بە تەواوی 
دەربکەو�ن. ١٢ ئێمە نامانەوێ جارێکی د�کە لە الی ئێوە بەخۆماندا هەڵبدە�ن، 
ئەوانە  وەاڵمی  بتوانن  تاکو  بکەن،  پیێوە  شاناز�مان  دەدە�نێ  دەرفەتێکتان  بەڵکو 
مێشکمان  ١3 ئەگەر  دڵ.  بە  نەک  دەکەن،  ڕواڵەتەوە  بە  شانازی  کە  بدەنەوە 
تێکچووبێت، لەبەر خودا�ە، ئەگەر هۆشمەند ب�ن، لەبەر ئێوە�ە. ١4 خۆشەو�ستی 
هەموو  ج�اتی  لە  �ەکێک  کە  لەوەی  دڵن�ا�ن  چونکە  کردوو�ن،  د�لی  مەس�ح 
خەڵک مرد، بۆ�ە هەموو خەڵک مردن. ١5 ئەو لەبری هەمووان مرد تاکو ز�ندووان 

ئ�تر بۆ خۆ�ان نەژ�ن، بەڵکو بۆ ئەو کەسەی لە پیێناو�ان مرد و هەستا�ەوە.
بە  پیێشتر  ئەگەر  ناکە�ن.  کەس  سە�ری  دن�ا�ی�ەوە  چاوی  بە  ئەوە  ١٦ لەبەر 

سە�ری  چاوە  بەو  لەمەودوا  ئ�تر  کردبێت،  مەس�حمان  سە�ری  دن�ا�ی�ەوە  چاوی 
بە  دەبێت   ،aەک� ببێتە  مەس�حدا  لەگەڵ  هەرکەسێک  ئەگەر  ١7 کەواتە  ناکە�ن. 
١٨ ئەمەش  هاتووە!  نوێ  شتی  و  بەسەرچوون  کۆنەکان  شتە  نوێ،  بەد�هێنراوێکی 
کرد�نەوە  ئاشتی  مەس�حەوە  ڕێگەی  لە  خۆی  لەگەڵ  کە  خوداوە�ە،  لە  هەمووی 
 bمەس�ح لەگەڵ  �ەکبوون  بە  خودا  ١٩ واتە  پیێدا�ن،  ئاشتبوونەوەی  ئەم  خزمەتی  و 
پە�امی  و  نەنووس�ن  لەسەر  ئاشت کردەوە، گوناهەکان�انی  لەگەڵ خۆی  ج�هانی 
لە  مەس�ح�ن، خوداش  باڵوێزی  ئێمە  ٢٠ کەواتە  س�اردووە.  ئێمە  بە  ئاشتبوونەوەی 
دەپاڕێی�نەوە:  لێتان  مەس�ح  لەبری  دەکات،  بانگهێشت  ج�هان  ئێمەوە  ڕێگەی 
لەگەڵ خودا ئاشت بنەوە. ٢١ ئەوەی گوناهی نەدەناسی خودا لە پیێناوی ئێمە کرد�ی�ە 

گوناه، تاکو بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا بب�ن بە ڕاستودروستی خودا.

 وەک هاوکاری خودا لێتان دەپاڕێی�نەوە کە ن�عمەتی خودا بێ سوود وەرمەگرن، ٦ ١

٢ چونکە دەفەرموێ:

  ]لە کاتی پەسەند�م گوێم لێگرت�ت،
c].لە ڕۆژی ڕزگار�دا �ارمەت�م دا�ت   

ئەوەتا ئێستا�ە کاتی پەسەندی خودا و ئێستا�ە ڕۆژی ڕزگاری.

خۆسەلماندنی �ۆڵس
3 لە ه�چ شتێکدا ناب�نە کۆسپ، نەوەک گلە�یی بێتە سەر خزمەت، 4 بەڵکو لە 

هەموو شتێکدا وەک خزمەتکاری خودا خۆمان دەسەلمێن�ن: بە دانبەخۆداگرتنی 
ئاژاوە،  و  ز�ندان  و  لێدان  5 لە  لێقەومان،  و  ناخۆشی  تەنگانە،  لە  زۆرمان، 

a ١7 لەگەڵ مەسیحدا ببێپ�ە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

b ١٩ بە یەکبوون لەگەڵ مەسیح لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

c ٢ ئ�شا�ا 4٩ :٨.   
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ماندووبوون و شەونخونی و برس�ێتی، ٦ بە پاکی و زان�اری و ئارامگرتن و ن�انی، بە 
ڕۆحی پی�رۆز و خۆشەو�ستی بێ دووڕوو�یی، 7 لە قسەی ڕاستدا، لە هێزی خودا، 
بە چەکەکانی ڕاستودروستی لە دەستی ڕاست و چەپ، ٨ بە شکۆ و سووکا�ەتی، 
ناوزڕاو و ناوبانگ، کە ڕاستگۆ�ن و وەک فێڵباز دەب�نرێی�ن، ٩ وەک نەناسراو بەاڵم 
ناسراو�ن، وەک مردوو ئەوەتا ز�ندوو�ن، وەک سزادراو بەاڵم نەکوژراو�ن، ١٠ وەک 
دەکە�ن،  دەوڵەمەند  زۆران  بەاڵم  هەژار  وەک  دڵشاد�ن،  هەردەم  بەاڵم  خەمبار، 

وەک ه�چمان نەبێت و هەرچەندە هەموو شتێکمان هە�ە.
فراوانە.  دڵمان  و  دەکە�ن  بۆ  قسەتان  ڕاشکاوی  بە  کۆرنسۆس��ەکان،  ١١ ئەی 

١٢ ئێمە هەست و سۆزی خۆمانتان لێ ناستێن�ن، بەڵکو ئێوە لە ئێمەی دەستێنن. 

١3 ئەمە ئاڵوگۆرکار�ی�ە، وەک بۆ مندااڵنم دەدوێم، ئێوەش دڵتان بکەنەوە.

�ەرس�گای خودای زیندوو
١4 لەگەڵ بێباوەڕان لەژێر �ەک ن�رداa مەبن، چونکە چ هەماهەنگ��ەک لەنێوان 

ڕاستودروستی و خراپەدا هە�ە؟ �اخود چ هاوبەش��ەکە لەنێوان تار�کی و ڕووناک�دا؟ 
١5 چ ڕێککەوتنێک لەنێوان مەس�ح و بەل�عالداb هە�ە؟ �ان باوەڕدار چ پشکێکی 

لەگەڵ بێباوەڕدا هە�ە؟ ١٦ پەرستگای خوداش چ ڕێککەوتنێکی لەگەڵ بت هە�ە؟ 
چونکە ئێمە پەرستگای خودای ز�ندوو�ن، وەک خودا فەرموو�ەتی:

  ]تێ�اندا ن�شتەجێ دەبم و
لەگەڵ�ان دەڕۆم،   

  دەبم بە خودای ئەوان و
c].ئەوان�ش دەبن بە گەلی من   

 ١7 ]�ەزدان دەفەرموێ:
لەبەر ئەوە لەناوەڕاست�ان بڕۆنە دەرەوە و   

بەجێ�ان بهێڵن.   
  دەست مەدەنە ه�چ گاڵوێک،

d].ئ�نجا وەرتاندەگرمەوە   
 ١٨ ]�ەزدانی هەرە بەتوانا ئەمە دەفەرموێت:

  من دەبمە باوکی ئێوە و
e].ئێوەش دەبنە کوڕ و کچی من   

a ١4 مەبەستی لە هاوسەرگ�ر�ی�ە.  

b ١5 مەبەستی لە شە�تانە.  

c ١٦ لێڤ��ەکان ٢٦ :١٢ و �ەرم�ا 3٢ :3٨ و حزق�ێل 37 :٢7  .  

d ١7 ئ�شا�ا 5٢ :١١ و حزق�ێل ٢٠ :34 ،4١  .  

e ١٨ دووەم ساموئێل 7 :٨ ،١4  .  
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هەموو 7 لە  خۆمان  با  هە�ە،  بەڵێنانەمان  ئەم  ئەوەی  لەبەر   خۆشەو�ستان،  ١

تەواو  پی�رۆزی  خودا  ترسی  لە  بکە�نەوە،  پاک  ڕۆح  و  جەستە  گاڵو�ی�ەکی 
.aبکە�ن

دڵشادیپی �ۆڵس
تێک  ڕەوشتی کەسمان  نەکردووە،  لە کەس  بکەنەوە. ستەممان  بۆمان  ٢ دڵتان 

تاوانبارتان  ئەوەی  بۆ  ناڵێم  3 ئەمە  بەکارنەهێناوە.  ڕووتاندنەوە  بۆ  کەسمان  نەداوە، 
ئامادە�ن  کە  ڕادە�ەک  بە  دڵماندان  لە  ئێوە  کە  گوتوومە  پیێشتر  چونکە  بکەم، 
لەگەڵتان بمر�ن و لەگەڵتان بژ�ن. 4 متمانە�ەکی زۆرم پیێتان هە�ە و زۆر شاناز�شتان 
لە  خۆش��ەکی  و  دڵنەوا�یی  لە  پڕبووم  تەنگانەکانماندا  هەموو  لە  دەکەم،  پیێوە 

ڕادەبەدەر.
نەبووە،  حەسانەوەی  جەستەمان  مەکدۆن�ا،  هاتوو�نەتە  کاتەوەی  لەو  5 ڕاستە، 

ناوەوە ترس.  لە  بەڵکو لە هەموو ال�ەکەوە هەراسان کراو�ن، لە دەرەوە ناکۆکی و 
دڵنەوا�یی  ت�تۆس  هاتنی  بە  دەکات،  ماتومەلوولەکان  دڵنەوا�یی  کە  خودا  ٦ بەاڵم 

کرد�ن، 7 نەک تەنها بە هاتنی، بەڵکو بەو دڵنەوا�ی�ەی لەال�ەن ئێوەوە کراوە. ز�اتر 
دڵشاد بووم کاتێک کە ت�تۆس باسی پەرۆشی و پەژارە و دڵگەرمی ئێوەی بۆ من 

کرد.
پەش�مان  هەرچەندە  ن�م،  پەش�مان  کردبن،  خەمبارم  نامەکە  بە  ئەگەر  ٨ جا 

ئێستا  ٩ بەاڵم  کردن.  خەمباری  ماوە�ەک  بۆ  نامەکە  دەب�نم  چونکە  بوومەوە، 
دڵشادم، نەک لەبەر ئەوەی خەمبار بوون، بەڵکو لەبەر ئەوەی خەمبار�تان ئێوەی 
بەهۆی  تاکو  بوون،  خەمبار  خودا  و�ستی  بەگوێرەی  بێگومان  برد.  تۆبەکردن  بۆ 
ئێمەوە ه�چ ز�انێک نەکەن، ١٠ چونکە ئەو خەمبار�ی�ەی لە خوداوە�ە، دەبێتە هۆی 
بەاڵم  نابێتەوە،  پەش�مان  لێیی  و کەس  ڕزگار�ی�ە  ئەنجامەکەی  ئەمەش  تۆبەکردن، 
ئەو خەمبار�ی�ەی لە ج�هانەوە�ە دەبێتە هۆی مردن. ١١ کەواتە سە�ر بکەن خەمباری 
چ  پەرۆش��ەک،  چ  هێناوە:  بەرهەم  ئێوەدا  لە  چەندی  خودا  و�ستی  بەگوێرەی 
دڵگەرم��ەک،  چ  تامەزرۆ�ی�ەک،  چ  ترسێک،  چ  تووڕە�ی�ەک،  چ  پاکانە�ەک، 
لەو  بێتاوانن  لە هەموو شتێکدا خۆتان سەلماند کە  دادپەروەری!  بۆ  چ حەزێک 
باسەدا. ١٢ کەواتە ئەگەر بۆم نووس�ون، لە پیێناوی تاوانبار �اخود تاوان لێکراو ن��ە، 
١3 بۆ�ە  ئێمەن،  پەرۆشی  چەند  ئێوە  کە  بب�نن  خودا  لەبەردەم  ئەوەی  بۆ  بەڵکو 

دڵنەوا�یی کرا�ن.
بوو�ن،  دڵخۆش  ز�اتر  زۆر  ت�تۆس  دڵخۆشی  بەهۆی  دڵنەوا�ی�ەکە،  لەسەر  بەاڵم 
ئێوەوە  بە  شاناز�م  ئەو  بەرامبەر  ١4 ئەگەر  حەسا�ەوە.  هەمووتان  بە  گ�انی  چونکە 
پیێ  ڕاستگۆ�یی  بە  شتێکمان  هەموو  وەک  بەڵکو  نەکردووە،  شەرمم  کردبێت، 
گوتن، شاناز�مان الی ت�تۆس بووە ڕاستی. ١5 دڵ�شی ز�اتر بۆتان دەچێت کاتێک 

a ١ تێکۆشان بۆ پاک و پی�رۆز�ی�ەکی تەواو لە دڵەوە و بە ترسی خودا.  
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�ادی گوێڕا�ەڵی هەمووتان دەکاتەوە، کە چۆن بە ترس و لەرزەوە پیێشواز�تان لێکرد. 
١٦ دڵشادم کە لە هەموو شتێکدا لێتان دڵن�ام.

بەخشین بە دڵفراوانی

دراوەتە ٨ کە  بزانن  خودا  ن�عمەتی  دەکە�ن  حەز  برا�ان،  خوشکان،   ئێستاش  ١

کڵێساکانی مەکدۆن�ا. ٢ ئەوان لە تەنگانە�ەکی زۆر گەورەدا بوون، بەاڵم ژ�ان�ان 
بەخشندە  و  دڵفراوان  بەاڵم  بوون،  هەژار  زۆر  ئەوەی  لەگەڵ  خۆشی،  لە  بوو  پڕ 
بوون. 3 شا�ەتی دەدەم کە بەگوێرەی توانای خۆ�ان و تەنانەت لە سەرووی توانای 
تاکو  پاڕانەوە  لێمان  4 زۆر  و  کرد  دەست�ێشخەر�ی�ان  داوە،  بەخش�ن�ان  خۆش�انەوە 
کرد  5 ز�اتر�ان  وەربگرن.  خودا  پی�رۆزی  گەلی  خزمەتی  لە  بەشداربوون  ن�عمەتی 
پیێشکەشی ع�سای  لێ�ان، چونکە سەرەتا خۆ�ان  ئێمە چاوەڕێمان دەکرد  لەوەی 
خاوەن شکۆ کرد، ئ�نجا بە خواستی خودا خۆ�ان پیێشکەشی ئێمە کرد. ٦ ئەوە بوو 
تکامان لە ت�تۆس کرد کە ئەم ن�عمەتەیa لەالتان دەستی پیێکردووە تەواوی بکات. 
7 بەاڵم وەک چۆن لە هەموو شتێکدا ز�ادتان کردووە، لە باوەڕ، لە قسەکردن، لە 

ن�عمەتەی  لەم  ئاوا  ئێمە،  بۆ  خۆشەو�ست�تان  لە  کۆششێک،  هەموو  لە  زان�اری، 
بەخش�ن�شدا ز�اد بکەن.

٨ ئەمەتان وەک فەرمانێک پیێ ناڵێم، بەڵکو بە بەراورد لەگەڵ پەرۆشی کەسانی 

د�کە، ڕاستەق�نە�یی خۆشەو�ست�تان تاقی دەکەمەوە. ٩ ن�عمەتی ع�سای مەس�حی 
خاوەن شکۆمان دەزانن، هەرچەندە دەوڵەمەند بوو، لە پیێناوی ئێوەدا بووە هەژار، 

بۆ ئەوەی ئێوە بە هەژار�یی ئەو دەوڵەمەند بن.
پار  ئێوە  بۆتان:  بەسوودە  ئەمە  دەڵێم، چونکە  پیێ  ب�روڕای خۆمتان  ١٠ لەمەشدا 

دەستتان بە بەخش�ن کرد، نەک تەنها ئەمەتان کردووە، بەڵکو ئارەزووشتان دەکرد 
خواستی  پەرۆشی  هەروەک  بکەن،  تەواو  کارەکە  ١١ ئێستا  بدەن.  ئەنجامی  کە 
بوون، ئاوا تەواوکردن�ش بە خواستی خۆتانە، ١٢ چونکە ئەگەر پەرۆشی هەبێت، ئەوا 
خودا بەگوێرەی ئەوەی کە کەسەکە هە�ەتی پەسەندی دەکات، نەک بەگوێرەی 

ئەوەی ن��ەتی.
١3 مەبەستم ئەوە ن��ە خەڵکی د�کە بحەسێنەوە و فشارم لەسەر ئێوە بێت، بەڵکو 

بۆ  بکاتەوە  پڕ  ئەوان  کەموکوڕی  ئێوە  پڕ�یی  با  ئێستادا  کاتی  ١4 لە  �ەکسانی.  بە 
ئەوەی لە داهاتوودا پڕ�یی ئەوان�ش کەموکوڕی ئێوە پڕ بکاتەوە، تاکو �ەکسان ببێت. 
ئەوەی  نە  و  کردووە  ز�ادی  کۆکردووەتەوە  زۆری  ئەوەی  ]نە  نووسراوە:  ١5 وەک 

b].کەمی کۆکردووەتەوە کەمی کردووە

a ٦ مەبەستی لە بەخش�نە.  

b ١5 دەرچوون ١٦ :١٨.   
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ناردنی تی�ۆس بۆ کورنسۆس
ئێوە،  بۆ  ت�تۆس  دڵی  خستە  پەرۆش�یی  هەمان  کە  خودا  بۆ  سوپاس  ١٦ بەاڵم 

بە  بەڵکو  کرد،  داواکار�ی�ەکەی  لە  پیێشوازی  تەنها  نەک  ت�تۆس  ١7 چونکە 

دەست�ێشخەری خۆی و بەوپەڕی پەرۆش��ەوە دێت بۆ التان. ١٨ برا�ەکمان لەگەڵ�دا 
نارد کە بەهۆی خزمەتکردنی پە�امی ئ�نج�ل هەموو کڵێساکان ستا�شی دەکەن. 
١٩ نەک تەنها ئەوە، بەڵکو لەال�ەن کڵێساکانەوە هەڵبژێردراوە بۆ ئەوەی �اوەر�مان 

بکات لە گەشتەکەماندا، لە کاتێکدا کە ئێمە بەخش�نەکە هەڵدەگر�ن و دابەشی 
دەکە�ن بۆ شکۆمەندی مەس�حی خاوەن شکۆ خۆی و بۆ پی�شاندانی پەرۆش�مان 
کەسێک  نەوەک  دەپارێز�ن،  گلە�ی�ەک  هەموو  لە  خۆمان  ٢٠ ئێمە  خزمەت.  بۆ 
ڕەخنە لە شێوازی بەڕێوەبردنی ئەم بەخش�نە گەورە�ە بگرێت، ٢١ چونکە بە ن�ازی 

چاکە�ن، نەک تەنها لەبەردەم �ەزدان، بەڵکو لەبەردەم خەڵک�ش.
٢٢ لەگەڵ ئەواندا برا�ەکمان نارد، کە زۆر جار لە زۆر شت تاق�مان کردووەتەوە 

چاالک بووە، ئێستاش بەو دڵن�ا�ی�ە زۆرەی بە ئێوەی هە�ە زۆر چاالکترە. ٢3 لەبارەی 
ت�تۆس، ئەو هاوبەش و هاوکارمە بۆ ئێوە، بەاڵم ئەم برا�انە پە�امبەری کڵێساکانن 
هۆی  و  خۆتان  بەڵگەی خۆشەو�ستی  ٢4 بۆ�ە  مەس�ح.  بۆ  ما�ەی شکۆمەند�ن  و 
شاناز�مان بە ئێوە بۆ ئەوان دەربخەن بۆ ئەوەی لەبەردەم کڵێساکاندا دەربکەوێت.

بەخشین بە دڵشادیپیەوە

بۆتان ٩ ناکات  پیێو�ست  خودا،  پی�رۆزی  گەلی  خزمەتکردنی  بە   سەبارەت  ١

پیێوە  شاناز�م  مەکدۆن��ەکان  لەالی  و  دەزانم  پەرۆش�تان  ٢ چونکە  بنووسم، 
کردووە، کەوا ئێوە لە ئەخا�ا لە پارەوە ئامادەبوون و دڵگەرم�تان زۆربە�انی جۆشدا. 
3 بەاڵم برا�ان دەنێرم، نەوەک شاناز�کردنمان پیێتانەوە بەف�ڕۆ بڕوات، تاکو ئامادەبن 

بب�نن  و  بێن  لەگەڵم  مەکدۆن��ەکان  لە  هەندێک  ئەگەر  4 چونکە  هەروەک گوتم، 
بە  متمانە�ەی  ئەو  بەهۆی  دەب�ن  ئێمە شەرمەزار  ئەوا  ن�ن،  ئامادە  ئێوە هێشتا  کە 
ئێوەمان هەبوو، ئ�تر با باسی ئەوەش نەکەم کە ئێوە چەندە شەرمەزار دەبن. 5 بۆ�ە 
ئەو  زوو  و  التان  بۆ  بکەن  پیێشڕەوی  تاکو  ب�اڕێمەوە،  برا�ان  لە  زانی  پیێو�ستم  بە 
لە  بەخش�نێکی  وەک  تاکو  دابوو،  بەڵێنتان  پیێشتر  کە  ڕێکبخەن  بەخش�نەتان 

دڵفراوان��ەوە بێت، نەک لە ناچار�ی�ەوە بێت.
دڵفراوانی  بە  ئەوەی  دەدروێتەوە،  کەم  بچێنێت  کەم  »ئەوەی  بزانن:  ٦ ئەمەش 

بچێنێ بە دڵفراوانی دەدروێتەوە.« 7 با هەر�ەکە ئەوەندەی لەسەر دڵ�ەتی ب�دات، 
خودا  ببەخشێت  دڵخۆش��ەوە  بە  ئەوەی  چونکە  ناچاری،  و  دڵتەنگی  بە  نەک 
خۆشی دەوێت. ٨ خوداش دەتوانێت هەموو ن�عمەتێکتان بەسەردا بڕژێنێت، تاوەکو 
هەموو  لە  ئەوەی  بۆ  پیێو�ستتانە،  کە  هەبێت  شتانەتان  ئەو  هەموو  هەم�شە  ئێوە 

کارێکی باشدا سەرڕێژ بن. ٩ وەک نووسراوە:
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  ]بە دڵفراوان��ەوە بە هەژارانی بەخش�وە،
a].ڕاستودروست��ەکەی هەتاهەتا�ە چەس�اوە   

١٠ جا ئەو خودا�ەی تۆو بۆ جوت�ار و نان بۆ خۆراک داب�ن دەکات، تۆوتان بۆ داب�ن 

دەکات و چەند هێندەی دەکات و بەرهەمی ڕاستودروست�تان ز�اد دەکات. ١١ لە 
هەموو شتێکدا دەوڵەمەند دەبن تاکو هەموو کاتێک دڵفراوان بن، دڵفراوان��ەکەتان 

لە ڕێگەی ئێمەوە سوپاسی خودای لێدەکەوێتەوە.
پڕ  پی�رۆزی خودا  گەلی  پیێداو�ست��ەکانی  تەنها  دە�کەن،  ئێوە  ١٢ ئەم خزمەتەی 

ڕێگەی  ١3 لە  بکەن.  خودا  سوپاسی  کەس  زۆر  کە  دەکات  وا  بەڵکو  ناکاتەوە، 
ئەو خزمەتەوە کە دە�کەن ئێوە خۆتان سەلماندووە، شکۆمەندی خودا دەردەخەن 
دڵفراوان�تان  هەروەها  مەس�ح،  ئ�نج�لی  پە�امی  بە  دان�ێدانانتان  و  گوێڕا�ەڵی  بە 
ئێوە،  بۆ  پاڕانەوە�ان  لە  ١4 هەروەها  ئەوان و هەموو ال�ەک.  لەگەڵ  لە بەشدار�تان 
دراوە.  پیێتان  کە  ڕادەبەدەرەی خودا  لە  ن�عمەتە  ئەو  لەبەر  ئێوەن  ب�ن�نی  تامەزرۆی 

١5 سوپاس بۆ خودا لە پیێناوی ئەم بەخش�نەی کە بە دەم باس ناکرێت.

بەرگری �ۆڵس لە خزمەتەکەی

بەاڵم ١٠ شەرمنم،  لەگەڵتانم  کاتەی  لەو  دەڵێن  من  بە  کە  پۆڵس،  وەک   من  ١

کە لێتان دوورم بەرامبەر بە ئێوە بوێرم، بە بێف�زی و نەرمون�انی مەس�ح لێتان 
بوێر�ی�ەم  ئەو  لەالتانم  کاتێک  مەکەن  ناچارم  دەکەم  لێ  ٢ داواتان  و  دەپاڕێمەوە 
پیێم وا�ە هەر دەبێت بەکار�بهێنم بەرامبەر بەو کەسانەی کە  بەکاربهێنم، چونکە 
پیێ�ان وا�ە ئێمە بەگوێرەی بنەمای ج�هان دەژ�ن. 3 هەرچەندە لە ج�هاندا دەژ�ن، 
بەاڵم بەگوێرەی بنەمای ج�هان ناجەنگ�ن، 4 چونکە ئەو چەکەی شەڕی پیێدەکە�ن 
ج�هانی ن��ە، بەڵکو چەکی خودا�ی�ە کە توانای وێرانکردنی قەاڵی هە�ە. 5 هەموو 
لەناوی  دەربکەوێت  خودا  زان�اری  بەرهەڵستی  بۆ  کە  شتێک  هەر  و  بەڵگە�ەک 
دەبە�ن، هەموو ب�رێک�ش بۆ گوێڕا�ەڵی مەس�ح بە د�ل دەگر�ن. ٦ هەر کاتێک ئێوە 

تەواو ملکەچ بوون، ئەو کاتە ئامادە�ن سزای هەموو �اخ�بوونێک بدە�ن.
مەس�حە،  هی  کە  دڵن�ابێت  �ەکێک  ئەگەر  دەکەن.  ڕواڵەت  سە�ری  7 ئێوە 

ئەندازە هی  بە هەمان  ئێمەش  ئەو هی مەس�حە،  بزانێت کە وەک چۆن  ئەوە  با 
ئەوەی  کردبێت،  دەسەاڵتمانەوە  بە  شاناز�م  ز�اتر  تۆزێک  ٨ ئەگەر  مەس�ح�ن. 
شەرمم  ئەوا  وێرانکردنتان،  بۆ  نەک  بن�ادنانتان  بۆ  داو�ەتی  بااڵدەست  مەس�حی 
هەندێک  ١٠ لەوانە�ە  دەتانترسێنم.  نامەکان  بە  کە  دەرکەوم  وا  ٩ نامەوێ  ن��ە.  پیێیی 
بڵێن: »نامەکان قورس و بەهێزن، بەاڵم ئامادەبوونی خۆی الوازە و قسە بەتاڵە.« 
١١ با ئەو جۆرە کەسانە بزانن، ئەوەی لە دوورەوە و بە ڕێگای نامە بۆتان دەنووس�ن، 

هەمان ئەو شتە دەکە�ن کاتێک لەالتان ب�ن.
بخە�نە  خۆمان  �اخود  بکە�ن  بەراورد  ئەوانە  لەگەڵ  خۆمان  ناوێر�ن  ١٢ ئێمە 

a ٩ زەبوورەکان ١١٢ :٩.   
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ڕ�زی ئەوانەی کە بەخۆ�اندا هەڵدەدەن. کاتێک خۆ�ان بە خۆ�ان بەراورد دەکەن 
پیێو�ست شانازی  لە  ز�اد  ئێمە  ١3 بەاڵم  نەزانن.  ئ�تر دەردەکەوێت کە  دەپیێون،  و 
شانازی  داناو�ن  بۆی  خودا  ئاستەی  ئەو  بەگوێرەی  بەڵکو  ناکە�ن،  خۆمانەوە  بە 
کە  نابەزێن�ن  خۆمان  سنووری  ١4 ئێمە  ئێوەش.  دەگاتە  ئاستێکە  کە  دەکە�ن، 
ڕاگە�اندنی  خزمەتی  بە  چونکە  ئێوە،  گە�شت�نە  بەوەی  دەکە�ن،  پیێوە  شاناز�تان 
ڕەنجی  بە  شانازی  خۆی  ڕادەی  لە  ١5 ز�اد  ئێوەش.  گە�شت�نە  مەس�ح  مزگێن�یی 
لەنێوتاندا  دەکات،  گەشە  باوەڕتان  کاتێک  ه�وادار�ن  بەاڵم  ناکە�ن،  خەڵک��ەوە 
سنووری خزمەتەکەمان زۆر ز�اتر بێت، ١٦ تاکو مزگێنی بدە�نە ئەو ناوچانەش کە 
لە ئێوە دوورترن، نامانەوێت شانازی بکە�ن بەو کارەی کە پیێشوەخت لە سنووری 
�ەکێکی د�کە ئەنجام دراوە. ١7 ]ئەوەی شانازی دەکات، با شانازی بە �ەزدانەوە 
بکات.[a ١٨ ئەوەی بە خۆ�دا هەڵدەدات پەسەند ناکرێت، بەڵکو ئەوەی مەس�حی 

خاوەن شکۆ پیێ�دا هەڵدەدات.

�ۆڵس و نێردراوە درۆزنەکان

بەرگەشم ١١ هەرچەندە  بگرن،  من  گێال�ەتی  هەندێک  بەرگەی   ه�وادارم  ١

پی�اوێک  لە  دەبەم، چونکە  پیێ  ئ�رە�ی�تان  خودا�ی�انە   bئ�رە�ی�ەکی ٢ بە  دەگرن. 
ن�شانم کردن، تاکو وەک پاک�زە�ەکی پاک پیێشکەشی مەس�حتان بکەم. 3 بەاڵم 
دەترسم، وەک مارەکە حەوای بە فێڵەکەی هەڵخەڵەتاند، ب�ری ئێوەش لەو دڵسۆزی 
و پاک��ە بۆ مەس�ح چەواشە بکرێت، 4 چونکە ئەگەر �ەکێک بێت و ع�سا�ەکی 
د�کەc ڕابگە�ەنێت ج�اواز لەوەی ڕامانگە�اند، �ان ڕۆحێکی د�کە وەربگرن ج�اواز 
لەوەی وەرتانگرت، �ان مزگێن��ەکی د�کە ڕابگە�ەنێت ج�اواز لەوەی وەرتانگرت، 

ئەوا بە ئاسانی وەر�دەگرن.
قسەکردندا  لە  ٦ ئەگەر  ن��ە.  کەمتر  بەرزانە«  »نێردراوە  لەو  ه�چم  وا�ە  5 پیێم 

شتێک  هەموو  لە  و  ال�ەک  هەر  لە  بەڵکو  هە�ە،  زان�ار�م  خۆ  نەبم،  پاراو  زمان 
ئێوە  تاکو  کردەوە  نزم  خۆمم  کە  کردووە  گوناهم  7 �اخود  دەرخست.  ئێوەمان  بۆ 
٨ کڵێساکانی  بۆ جاڕدان؟  ئ�نج�لی خودام  مژدەی  بەخۆڕا�یی  بنەوە، چونکە  بەرز 
د�کەم تااڵن کرد کە خەرج�م لێ�ان وەرگرت بۆ خزمەتەکەتان. ٩ کاتێک لەگەڵتان 
بووم و پیێو�ست�م هەبوو، نەبوومە بار بۆ کەس، چونکە برا�ان لە مەکدۆن�اوە هاتن 
پیێو�ست��ەکانی من�ان پڕکردەوە. لە هەموو شتێکدا خۆمم پاراست بۆ ئەوەی بارگرانی 
نەخەمە سەرتان و بەردەوام خۆمی لێ دەپارێزم. ١٠ بە دڵن�ا�ی�ەوە، هەروەک ڕاستی 
مەس�ح لە مندا�ە، لە ناوچەکانی ئەخا�ا ئەم شاناز�ەم لێ ناسەنرێتەوە. ١١ بۆچی؟ 

ئا�ا لەبەر ئەوە�ە کە ئێوەم خۆشناوێت؟ خودا دەزانێت خۆشمدەوێن.

a ١7 �ەرم�ا ٩ :٢4.   

b ٢ ئ�رە�یی: واتای هەڵوێستی توندی خودا بەرامبەر بە الدان لە فێرکردنی ئ�نج�ل، چونکە خودا دە�ەوێ تەنها ئەو ب�ەرسترێت.  

c 4 بەکارهێنانی ناوی )ع�سا(، بەاڵم بە فێرکردنێکی ج�اواز.  
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١٢ بەاڵم ئەوەی دە�کەم، وا دە�کەم بۆ ئەوەی هەلی هەڵ�ەرستان ببڕم کە شانازی 

دەکەن و دە�انەوێت دەر�بخەن گوا�ا ئەوان وەک ئێمەن، ١3 چونکە ئەمانە نێردراوی 
دەردەخەن.  مەس�ح  نێردراوی  شێوەی  لە  خۆ�ان  فێڵبازن،  کارگەری  و  درۆزنن 
دەردەخات.  ڕووناکی  فر�شتەی  شێوەی  لە  خۆی  شە�تان  چونکە  ن��ە،  ١4 سە�ر 

خزمەتکاری  شێوەی  لە  خۆ�ان  خزمەتکارانی  ئەگەر  ن��ە  سە�ر  شتێکی  ١5 کەواتە 

ڕاستودروستی دەربخەن. دواڕۆژ�ان بەگوێرەی کردار�ان دەبێت.

�ۆڵس شانازی بە ئازارەکەیەوە دەکات
١٦ د�سان دە�ڵێمەوە: کەس بە گێلم نەزانێت، بەاڵم ئەگەر بە گێلم دەزانن ئەوا 

وەک گێلێک بەرگەم بگرن، بۆ ئەوەی من�ش تۆزێک شانازی بکەم. ١7 بە متمانەوە 
شانازی دەکەم، نەک بەو شێوە�ەی کە مەس�حی بااڵدەست قسە دەکات، بەڵکو 
ج�هان  بنەمای  بەگوێرەی  کەس  زۆر  ئەوەی  ١٨ لەبەر  بێت.  نەزان��ەوە  لە  وەک 
شانازی بە خۆ�انەوە دەکەن، من�ش شانازی دەکەم. ١٩ لەبەر ئەوەی خۆتان ئەوەندە 
ئێوە  �ەکێک  ئەگەر  ڕاست�دا،  ٢٠ لە  بەرگەی گێلەکان دەگرن.  بە شاد�ی�ەوە   ،aدانان
بکاتە کۆ�لە بەرگە دەگرن، ئەگەر �ەکێک ماڵتان بخوات، ئەگەر �ەکێک قۆرختان 
ئەگەر  �اخود  ئێوە،  لە  بزانێت  گەورەتر  بە  �ەکێک خۆی  ئەگەر  بۆ خۆی،  بکات 
�ەکێک لە ڕووتان بدات، بەرگە دەگرن! ٢١ بە شەرمەزار�ی�ەوە دان بەوەدا دەنێم کە 

چەند الواز بوو�ن!
دەزانم  پیێوە بکەن، هەروەها من�ش دەوێرم،  ئەوان دەوێرن شانازی  هەرچ��ەک 
کە گێالنە قسە دەکەم. ٢٢ ئا�ا ئەوان ع�بران�ن؟ من�ش. ئا�ا ئ�سرائ�ل�ن؟ من�ش. ئا�ا 
نەوەی ئ�براه�من؟ من�ش. ٢3 ئا�ا خزمەتکاری مەس�حن؟ من باشترم، بەاڵم وەک 
شێتێک قسە دەکەم. من زۆر ز�اتر لەوان ڕەنجم کێشاوە، لەوان ز�اتر لە ز�نداندا 
بوومەتەوە.  مردن  ڕووبەڕووی  جار�ش  زۆر  کراوم،  دارکاری  خراپتر  زۆر  بووم، 
٢4 جولەکەکان بە قامچی پیێنج جار چل قامچی کەم �ەک�ان لێداومb، ٢5 سێ جار 

دارکاری کراوم، جارێک بەردباران کراوم، سێ جار لە کەشت�دا بووم و شکاوە، 
گەشتکردنمەوە  زۆر  ٢٦ بەهۆی  بەسەربرد.   cدەر�ادا قوواڵ�یی  لە  ڕۆژێکم  و  شەو 
نەتەوەکانی د�کە،  و  لە گەلەکەم  بووم، مەترسی  تووشی مەترسی ڕووبار و چەتە 
برا�انی  و  لە خوشک  مەترسی  دەر�ا،  لە  مەترسی  لە دەشت،  و  لە شار  مەترسی 
درۆزن، ٢7 بە ڕەنجدان و ماندووبوون، بە شەونخونی زۆر، بە برس�ێتی و ت�نوێتی، 
ڕۆژ  بە  ڕۆژ  لەال�ەک،  هەموو  ٢٨ ئەمانە  ڕووتی.  و  بە سەرما  زۆر،  ڕۆژووگرتنی  بە 
با�ەخدان بە هەموو کڵێساکان لەسەرم کەڵەکە دەبێت. ٢٩ کێ الوازە و من لەگەڵی 

الواز نابم؟ کێ کەوتووەتە گوناه و من ناسووتێم؟

a ١٩ پۆڵس لێرەدا بەتەوسەوە )�ان بە گاڵتەجاڕ�ی�ەوە( قسە دەکات.  

b ٢4 هەروەک لە دواوتار ٢5 :١ -3 دا هاتووە ئەوپەڕی لێدان )4٠( قامچ��ە و نابێ ز�اتر بێ، 3٩ قامچ��ان لێداوە نەوەک لە ژماردن هەڵە بکەن و ز�اتری لێ بدەن.  

c ٢5 لەو شوێنەی دەر�ادا کە وشکانی د�ار ن��ە.  



٢١٢٦دووەم کۆرنسۆس ١١

پیێو�ست بە شاناز�کردن بکات، ئەوا بەو شتانەوە شانازی دەکەم کە  3٠ ئەگەر 

هەتاهەتا�ە  ئەوەی  شکۆ  خاوەن  ع�سای  باوکی  3١ خودا،  دەردەخەن.  الواز�م 
ستا�ش دەکرێت دەزانێت درۆ ناکەم. 3٢ لە د�مەشق، فەرمانڕەوا�ەکەی ئار�تاسی 
پاشا پاسەوانی شاری د�مەشق�ان دەکرد، بۆ گرتنم. 33 بەاڵم لەناو سەبەتەدا و لە 

پەنجەرەی شوورای شارەکەوە من�ان شۆڕکردەوە و لە دەستی ڕزگارم بوو.

بینینی �ۆڵس و دڕکی لەش

ناهێنم، ١٢ بەدەست  ه�چ  هەرچەندە  شاناز�کردن.  لە  بم  بەردەوام   پیێو�ستە  ١

کە  دەناسم  ٢ مرۆڤێک  دێم.  ئەو   aئاشکراکراوی و  �ەزدان  ب�ن�نی  بۆ  بەاڵم 
لەگەڵ مەس�حدا ببووە �ەکb، پیێش چواردە ساڵ خودا بردی بۆ ئاسمانی سێ�ەم. 
مرۆڤە،  ئەو  3 دەزانم  دەزانێت.  نازانم، خودا  بێ جەستە،  �اخود  بە جەستەوە  جا 
بردرا،  بەهەشت  4 بۆ  دەزانێت،  خودا  نازانم،  جەستە،  بێ  �اخود  جەستەوە  بە 
بەو  5 شانازی  بکات.  باسی  نابێت  مرۆڤ  و  دەرنابڕدرێت  کە  ب�ست  قسە�ەکی 
کەسەوە دەکەم، بەاڵم شانازی بە خۆمەوە ناکەم، مەگەر بە الواز�ی�ەکانم نەبێت، 
نابم، چونکە ڕاستی دەڵێم، بەاڵم  ٦ چونکە ئەگەر بمەوێت شانازی بکەم، گێل 

خۆم دەپارێزم نەوەک �ەکێک وا لە من بگات ز�اتر لەوەی دەمب�نن و لێم دەب�ستن. 
7 بۆ ئەوەی بە گەورە�یی ئەو ب�ن�نانەی بۆم ئاشکرا کران لووتبەرز نەبم، لە جەستەدا 

دڕکێکم درا�یێ، وەک ئەوەی لەال�ەن شە�تانەوە نێردرابێت تاکو ئازارم بدات، تاکو 
لووتبەرز نەبم. ٨ بۆ ئەمە سێ جار لە ع�سای خاوەن شکۆ پاڕامەوە لە کۆڵم بکاتەوە، 
پیێیی فەرمووم: »ن�عمەتی منت بەسە، چونکە هێزی من لە الواز�دا تەواو  ٩ بەاڵم 

دەبێت.« بۆ�ە بەوپەڕی شاد�ی�ەوە شانازی بە الواز�مەوە دەکەم، تاکو هێزی مەس�ح 
و  ناخۆشی  و  سووکا�ەتی  و  الوازی  بە  مەس�حدا،  پیێناوی  لە  ١٠ بۆ�ە  سەرم.  بێتە 

چەوسانەوە و تەنگانە دڵخۆش دەبم، چونکە هەر کاتێک الوازبم ئەوا بەهێزم.
١١ بوومە گێل، بەاڵم ئێوە ناچارتان کردم. دەبووا�ە ئێوە پیێمدا هەڵبدەن، چونکە 

١٢ بەوپەڕی  ن�م.  ه�چ  هەرچەندە  ن��ە،  کەمتر  بەرزەکان«  »نێردراوە  لە  ه�چم 
کاری  و  ن�شانە  بە  درا،  ئەنجام  لەنێوانتاندا  نێردراو  ن�شانەکانی  دانبەخۆداگرتنەوە 
خۆم  کە  لەوەی  کەمترە، جگە  د�کە  کڵێساکانی  لە  ١3 چ�تان  پەرجوو.  و  مەزن 

نەبوومەتە بارێکی گران بەسەرتانەوە؟ لەم هەڵە�ە گەردنم ئازاد بکەن!
١4 ئەوا سێ�ەم جارە ئامادەم بێمە التان، نابمە بارگرانی بۆتان. داوای شتەکانتان 

و  دا�ک  بۆ  منداڵ  ناکات  پیێو�ست  چونکە  دەکەم،  ئێوە  داوای  بەڵکو  ناکەم، 
باوک کۆبکەنەوە، بەڵکو پیێو�ستە دا�ک و باوک بۆ منداڵ کۆبکەنەوە. ١5 من�ش 
بەوپەڕی شاد�ی�ەوە بۆ ئێوە خەرج دەکەم، خۆم خەرجی دەکەم. ئەگەر ئێوەم زۆرتر 
خۆشدەوێت، ئا�ا منتان کەمتر خۆشدەوێت؟ ١٦ ئ�تر با وابێت، بارم گران نەکردوون. 

a ١ ئەو شتانەی �ەزدان لە ڕێگای سروشەوە بۆی ئاشکرا دەکات.  

b ٢ لەگەڵ مەسیحدا ببووە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  



دووەم کۆرنسۆس ٢١٢7١3

بۆ الی  من  کە  کەسانەی  ئەو  ١7 ئا�ا  سەندوون.  لێم  فێڵ  بە   ،aفێڵبازم کە  بەاڵم 
ئێوەم ناردوون، ه�چ قازانجێک�ان بۆ خودی خۆم هەبووە؟ ١٨ لە کاتێکدا لە ت�تۆس 
پاڕامەوە تاوەکو بێت بۆ التان، ئەو برا�ەی کە خۆتان دە�ناسن لەگەڵ�دا ناردم. ئا�ا 
ت�تۆس بەهۆی ئێوەوە ه�چ قازانجێکی کردووە؟ ئا�ا بە هەمان ڕۆح ناژ�ن، بە هەمان 

هەنگاو ناڕۆ�ن؟
لە  بووە  بەرگر�کردن  بۆ  دە�ڵێ�ن  کە  ئەوەی  درێژە  ماوە  ئەم  وابووە  پیێتان  ١٩ ئا�ا 

خۆمان؟ نەخێر، وەک ئەوانەی کە لەگەڵ مەس�حدا �ەکن، لەبەردەم خودا قسەمان 
کردووە. ئەی خۆشەو�ستان، مەبەستی ئێمە ئەوە�ە کە ئێوە بن�اد بنێ�ن، ٢٠ چونکە 
ئێوەش  دەمەوێت،  کە  نەتانب�نم  جۆرە  بەو  التان،  بۆ  دێم  کاتێک  دەترسم  من 
چاوپی�سی،  ناکۆکی،  لەنێوانتاندا  نەوەک  نەمب�نن،  دەتانەوێت  کە  جۆرەی  بەو 
تووڕە�یی، خۆپەرستی، بوختان، قسە هێنان  و بردن، لەخۆبا�ی�بوون، بێسەروبەری 
لەنێوتان  من  خودا  دەترسم  التان،  دێمەوە  کە  تر  جارێکی  ٢١ هەروەها  هەبێت. 
نزم بکاتەوە و خەفەت بخۆم بۆ زۆر کەس کە پیێشتر گوناه�ان کردووە و تۆبە�ان 

نەکردووە لەو گاڵوی و بەڕەاڵ�یی و بەدڕەوشت��ەی کە کردوو�انە.

خۆتان تاقی بکەنەوە

 ئەمە سێ�ەم جارە کە دێمە التان. ]هەر بابەتێک لەسەر زاری دوو �ان سێ ١3 ١

جار  دووەم  وەک  گوتوومە  ٢ پیێشتر   b].دەسەلمێنرێت ڕاست��ەکەی  شا�ەت 
پیێشتر گوناه�ان  ئەوانەی  بۆ  دە�ڵێمەوە،  دوورم  لێتان  ئێستاش کە  و  بووم  لەالتان 
ئێوە  نابێت، 3 چونکە  بەزە�ی�م  کردووە و بۆ هەموو ئەوانەی د�کەش: کە دێمەوە 
داوای بەڵگە دەکەن کە مەس�ح لە ڕێگەی منەوە دەدوێت. ئەو لە هەڵسوکەوتکردن 
لە خاچ  الواز�دا  لە  4 هەرچەندە  بەهێزە.  لەنێوتاندا  بەڵکو  ن��ە،  الواز  ئێوە  لەگەڵ 
درا، بەاڵم بە هێزی خودا دەژ�یێت. هەروەها ئێمەش بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا 
الواز�ن، بەاڵم ئێمە لە هەڵسوکەوتکردنمان لەگەڵ ئێوە بە هێزی خودا لەگەڵ ئەودا 

دەژ�ن.
نازانن کە  ئا�ا  لە خۆتان بکۆڵنەوە.  باوەڕدارن.  ئێوە  ئاخۆ  تاقی بکەنەوە  5 خۆتان 

نەبووبن.  سەرکەوتوو  تاق�کردنەوە  لە  ئەوەی  مەگەر  ئێوەدا�ە؟  لە  مەس�ح  ع�سای 
ئێوە  دەپاڕێی�نەوە کە  لە خودا  7 ئ�نجا  نەکەوتوو�ن.  ئێمە  بزانن کە  ه�وادارم  ٦ بەاڵم 

بەرگەی  ئێمە  دەربکەوێت  کە  ن��ە  ئەوە  لەبەر  ئەمەش  نەکەن،  خراپە�ەک  ه�چ 
تاق�کردنەوەمان گرتووە، بەڵکو تەنها بۆ ئەوە�ە کە ئێوە چی چاک و ڕاستە ب�کەن، 
لە  شتێک  ه�چ  ناتوان�ن  ٨ چونکە  نەزانن،  سەرکەوتوومان  بە  خەڵکی  هەرچەندە 
دژی ڕاستی بکە�ن، بەڵکو لە پیێناوی ڕاستی. ٩ شاد�ن کە الواز�ن و ئێوە بەهێزن، 
نوێژی ئێمەش بۆ تەواو�یی ئێوە�ە. ١٠ بۆ�ە ئەمانە دەنووسم و دوورم، تاوەکو کاتێک 

a ١٦ لێرەدا پۆڵس بە گاڵتەجاڕ�ی�ەوە قسە دەکات.  

b ١ دواوتار ١٩ :١5 .  
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مەس�حی  دەسەاڵتەی  ئەو  بەگوێرەی  نەجوڵێمەوە،  ڕەقی  بە  دەبم  ئامادە  لەالتان 
بااڵدەست پیێیی بەخش�وم بۆ بن�ادنانتان، نەک بۆ وێرانکردنتان.

هاندان و ساڵوی کۆتایپی
١١ لە کۆتا�ی�دا، خوشکان، برا�ان دڵشاد بن. بۆ کامڵی و تەواوی هەوڵ بدەن، 

�ەکتری هانبدەن، هاوب�ر بن، بە ئاشتی بژ�ن. ئەوسا خودای خۆشەو�ستی و ئاشتی 
لەگەڵتان دەبێت.

١٢ بە ماچی پی�رۆز ساڵو لە �ەکتری بکەن.

١3 هەموو گەلی پی�رۆزی خودا لێرە ساڵوتان لێدەکەن.

١4 با ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ و خۆشەو�ستی خودا و هاوبەشی 

ڕۆحی پی�رۆز لەگەڵ هەمووتان بێت.



گەالت�ا ٢١٢٩١

نامەی �ۆڵس بۆ کڵێساکانی گەالتیا
 لە پۆڵسەوە، ئەوەی نە لەال�ەن خەڵک و نە بەهۆی مرۆڤێکەوە نێردراوە، بەڵکو ١ ١

لەال�ەن ع�سای مەس�ح و خودای باوکەوە، کە لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە، 
٢ هەروەها هەموو ئەو برا�انەی لەگەڵمدان،

بۆ ئەو کڵێسا�انەی لە گەالت�ان:

3 با ن�عمەتa و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت، 4 ئەوەی لە پیێناوی گوناهەکانمان خۆی بەخشی، تاکو بەگوێرەی 
خواستی خودای باوکمان، لەم دن�ا�ە خراپەی ئێستا ڕزگارمان بکات. 5 هەتاهەتا�ە 

شکۆمەندی بۆ ئەوە. ئام�ن.

مژدەیەکی دیکە نیپیە
٦ پیێم سە�رە چۆن وا بە خێرا�یی، لەوەی بە ن�عمەتی مەس�ح بانگی کردوون، بۆ 

بەڵکو هەندێک  ن��ە،  بوونی  د�کە  7 مزگێن��ەکی  وەردەگەڕێن!   bد�کە مزگێن��ەکی 
کەس دە�انەوێت سەرتان لێ بشێوێنن و پە�امی مزگێن�یی مەس�ح بگۆڕن. ٨ بەاڵم 
تەنانەت ئەگەر ئێمە �ان فر�شتەی ئاسمان مزگێن��ەکمان پیێدان، جگە لەو مزگێن��ەی 
ئێمە پیێمان دان، با نەفرەتی لێ بێت. ٩ وەک پیێشتر پیێمان گوتوون ئێستاش پیێتان 
دەڵێمەوە: ئەگەر کەسێک مزگێن��ەکی پیێدان جگە لەوەی پەسەندتان کردووە، با 

نەفرەتی لێ بێت.
١٠ ئا�ا ئێستا بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خەڵک هەوڵ دەدەم، �اخود ڕەزامەندی 

خودا؟ �ان ئا�ا داوای ئەوە دەکەم خەڵک ڕازی بکەم؟ ئەگەر هەتا ئێستا خەر�کی 
ڕاز�کردنی خەڵک بووما�ە، ئەوا نەدەبوومە بەندەی مەس�ح.

چۆن �ۆڵس بوو بە نێردراو؟
١١ پیێتان دەڵێم، خوشکان، برا�ان، ئەو پە�امەی ئ�نج�ل کە جاڕم بۆی داوە، لە 

مرۆڤەوە ن��ە. ١٢ لە کەس�شم وەرنەگرتووە و فێر�ش نەکراوم، بەڵکو بە ئاشکراکردنی 
ع�سای مەس�ح وەرمگرتووە.

دڕندانە  چۆن  کە  جولەکا�ەتی،  لە  ب�ستووە  منتان  سەربوردەی  ١3 بێگومان 

پیێش  جولەکا�ەتی  ١4 لە  ببەم.  لەناوی  دا  هەوڵم  و  چەوساندەوە  خودام  کڵێسای 
دابونەر�تی  بۆ  لەوان  بووم  دڵگەرمتر  زۆر  نەوەی خۆم،  لە  کەوتم  زۆربەی خەڵک 
باوکان. ١5 بەاڵم کاتێک خودا کە لە سکی دا�کمەوە تەرخانی کردم، بە ن�عمەتی 
خۆی بانگی کردم، خۆشحاڵ بوو ١٦ کوڕەکەی لە مندا دەربکەوێت، تاکو لەناو 

a 3 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ٦ مەبەست لە مژدە�ەکی ج�اوازە.  



٢١3٠گەالت�ا ١

نەکرد،  بە کەس  ڕاوێژم  دەستبەجێ  کاتەدا  لەو  بدەم.  مژدە  ناجولەکەکاندا  نەتەوە 
١7 سەرنەکەوتمە ئۆرشەل�م بۆ الی ئەوانەی پیێش من نێردراو بوون، بەڵکو ڕۆ�شتم 

بۆ عەرەبستان و د�سان گەڕامەوە د�مەشق.
١٨ ئ�نجا دوای سێ ساڵ سەرکەوتمە ئۆرشەل�م، بۆ ئەوەی پەترۆسa بناسم، پازدە 

ه�چ  خاوەن شکۆ  ع�سای  برای  �اقوبی  لە  ١٩ بەاڵم جگە  مامەوە.  ئەو  ڕۆژ الی 
نێردراوێکی د�کەم نەب�نی. ٢٠ خودا دەزانێت ئەوەی بۆتان دەنووسم درۆ ن��ە.

لەالی  هێشتا  ٢٢ بەاڵم  ک�ل�ک�ا،  و  سور�ا  هەرێمەکانی  چوومە  ٢١ دوا�یی 

٢3 تەنها  بووم،  نەناسراو  ڕوخسار  بە   bمەس�حن بە  سەر  کە  �ەهود�ا  کڵێساکانی 
باوەڕە  ئەو  مژدەی  ئێستا  دەچەوساندەوە،  ئێمەی  جاران  »ئەوەی  ب�ستبوو�ان: 
دەدات، کە جاران لەناوی دەبرد.« ٢4 ئ�تر بەهۆی منەوە ستا�شی خودا�ان دەکرد.

ڕازیبوون بە خزمەتی �ۆڵس

لەگەڵ ٢ ت�تۆس�شم  و  ئۆرشەل�م  گەڕامەوە  بەرناباس  لەگەڵ  ساڵ  چواردە   دوای  ١

خۆم برد. ٢ گەڕانەوەکەم بەگوێرەی ئاشکراکردنێک بوو و ئەو پە�امەی ئ�نج�ل 
کڵێسا،  پی�اوانی  گەورە  بەردەم  تەنها خستمە  دەدەم،  نەتەوەکان جاڕی  لەنێو  کە 
ت�تۆس  3 بەاڵم هەرچەندە  نەڕوات.  بەف�ڕۆ  ڕامکردووە  و  ڕادەکەم  بۆی  ئەوەی  تاکو 
کە لەگەڵم بوو �ۆنانی بوو، زۆر�ان لێ نەکرد خەتەنە بکرێت. 4 ئەم بابەتە لەوەوە 
بمانکەن  ناومان. هاتبوون  دزە�ان کردبووە  برا�انی درۆزن  سەری هەڵدا هەندێک 
�ەکبوونمان  بەهۆی  ئازاد�ی�ەی کە  ئەم  لەسەر  ڕێگەی س�خوڕ�کردن  لە  بە کۆ�لە 
تاکو  نەبوو�ن،  ملکەچ�ان  کاتژمێرێک�ش  5 بۆ  هەمانە.  مەس�ح  ع�سای  لەگەڵ 

ڕاستی ئ�نج�ل لەگەڵتان بمێنێتەوە.
پی�او دادەنران، هەرچ��ەک بن، بەالی منەوە گرنگ  ٦ بەاڵم ئەوانەی بە گەورە 

ن��ە، چونکە خودا تەماشای ڕواڵەتی مرۆڤ ناکات، ئەوان ه�چ�ان بۆ پە�امەکەم 
 cناجولەکەکان بۆ  ئ�نج�ل  پە�امی  کە  ب�ن��ان  پیێچەوانەوە،  بە  7 بەڵکو  نەکرد.  ز�اد 
بە من س�ێردراوە، هەروەک پە�امی ئ�نج�ل بۆ جولەکەکان بە پەترۆس س�ێردراوە، 
لە  دەکرد،  کاری  جولەکەکان  بۆ  نێردراو  وەک  پەترۆسەوە  بەهۆی  خودا  ٨ چونکە 

کە  �ۆحەنا  و  پەترۆس  و  �اقوب  ٩ کاتێک  دەکرد.  کاری  ناجولەکەکان  بۆ  من�شدا 
بە کۆڵەکە دانرابوون، بەم ن�عمەتە�ان زانی کە بە من دراوە، ئەوسا ئەوان دەستی 
ڕاستی هاوبەش��ان بۆ من و بەرناباس درێژکرد، تاکو ئێمە بۆ الی نەتەوەکان بچ�ن 
و ئەوان�ش بۆ الی جولەکەکان بچن. ١٠ تەنها داوا�ان کرد هەژاران لە�اد نەکە�ن، 

ئەمەش شتێکە هەم�شە کۆششم بۆی کردووە.

a ١٨ �ۆنانی: کێفاس .  

b ٢٢ سەر بە مەسیحن لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

c 7 �ۆنانی: خەتەنە نەکراوان.  



گەالت�ا ٢١3١3

سەرزەنش�کردنی �ەترۆس
لەبەر  کرد،  بەربەرەکانێم  ڕووبەڕوو  ئەنتاک�ا،  هاتە  پەترۆس  کاتێک  ١١ بەاڵم 

ئەوەی گلە�یی لەسەر بوو، ١٢ چونکە پیێش ئەوەی کەسانێک لەالی �اقوبەوە بێن، 
ئەو لەگەڵ ناجولەکەکان نانی دەخوارد، بەاڵم کاتێک ئەوان هاتن، لە ترسی ئەو 
تاقمەی کە دەڵێن دەبێ باوەڕدار خەتەنە بکرێتa، خۆی کێشا�ەوە. ١3 جولەکەکانی 
د�کەش لەگەڵ�دا دەست�ان بە دووڕوو�یی کرد، تەنانەت بەرناباس�ش بە دووڕوو�ی�ان 

چەواشە بوو.
لەبەرچاوی  ناڕۆن،  ئ�نج�ل  پە�امی  ڕاستی  ڕێگای  بەگوێرەی  ب�ن�م  ١4 کاتێک 

هەمووان بە پەترۆسم گوت: »ئەگەر تۆ جولەکەی، وەک ناجولەکە دەژ�ت نەک 
پە�ڕەو  نەر�تی جولەکەکان  دەکە�ت  ناچار  ناجولەکەکان  ئ�تر چۆن  وەکو جولەکە، 

بکەن؟
١5 »ئێمە بە جولەکە�یی لەدا�ک بوو�ن و لە نەتەوە گوناهبارەکان ن�ن، ١٦ دەزان�ن 

مرۆڤ بە کارکردن بە شەر�عەت بێتاوان ناکرێ، بەڵکو بە باوەڕ بە ع�سای مەس�ح. 
جا ئێمە باوەڕمان بە ع�سای مەس�ح هێنا تاکو بە باوەڕ بە مەس�ح بێتاوان بکرێی�ن، 
بە شەر�عەت  ڕێیی کارکردن  لە  بە شەر�عەت، چونکە  بە کارکردن  ئەمەش نەک 

کەس بێتاوان ناکرێت.
١7 »بەاڵم ئەگەر ئێمە لە هەوڵدانمان بۆ بێتاوانبوون بە مەس�ح، خۆمان دۆز�ی�ەوە 

ئا�ا مەس�ح خزمەتکاری گوناهە؟ بێگومان نەخێر! ١٨ ئەگەر  ئ�تر  کە گوناهبار�ن، 
من شتێک بن�اد بنێمەوە کە لەپیێشدا تێکمدابێت، ئەوا دە�سەلمێنم سەرپیێچ�کارم.

بژ�م.  خودا  بۆ  تاکو  مردم،  شەر�عەت  بۆ  شەر�عەت  ڕێگەی  لە  ١٩ »چونکە 

٢٠ من لەگەڵ مەس�ح لە خاچ درام، ئ�تر من ن�م ئەوەی دەژ�یێت، بەڵکو مەس�حە 

بە کوڕی خودا  باوەڕ  بە  ئەوا  دەژ�م،  بە جەستە  ئێستاش کەوا  دەژ�یێت.  مندا  لە 
ن�عمەتی  ٢١ من  من.  بۆ  قوربانی  کردە  و خۆی  منی خۆشو�ست  ئەوەی  دەژ�م، 
خودا پووچەڵ ناکەمەوە، چونکە ئەگەر بێتاوانبوون بە شەر�عەت بووا�ە، ئەوا مردنی 

مەس�ح بێ سوود دەبوو.«

باوەڕ یان بەجێگەیاندنی شەریعەت؟

وێنەی 3 چاوتان  لەپیێش  لێکردوون؟  جادووی  کێ  گێلەکان!  گەالت�ا�ی�ە   ئەی  ١

ع�سای مەس�ح بە لە خاچ دراوی کێشرا! ٢ تەنها دەمەوێ ئەوەتان لێ فێربم: 
باوەڕ  �اخود بەهۆی  پی�رۆزتان وەرگرت،  بە شەر�عەت ڕۆحی  ئا�ا بەهۆی کارکردن 
پی�رۆزەوە  ڕۆحی  بەهۆی  کە  ئێوە  گێلن؟  ڕادە�ە  ئەم  هەتا  3 ئا�ا  ب�ستتان؟  بەوەی 
دەستتان پیێکرد، ئا�ا ئێستا دەتانەوێت بەهۆی جەستەوە کۆتا�یی پیێ بهێنن؟ 4 ئا�ا 
لەخۆڕا�یی ئەوەندە ئازارتان چێژت؟ ئا�ا بەڕاستی لەخۆڕا�یی بوو؟ 5 ئەوەی ڕۆحتان 
پیێ دەبەخشێت و لەنێوانتاندا پەرجوو دەکات، ئا�ا بەهۆی کارکردنە بە شەر�عەت، 

a ١٢ ڕێبازەکە دەڵێت کە بێ خەتەنەکردن مرۆڤ ڕزگاری نابێت.  



٢١3٢گەالت�ا 3

�اخود بەهۆی باوەڕە بەوەی ب�سترا؟ ٦ وەک چۆن ئ�براه�م ]باوەڕی بە خودا هێنا و 
a].ئەمەشی بە ڕاستودروستی بۆ دانرا

پیێشتر  پی�رۆزەکە  ٨ نووسراوە  ئ�براه�من.  نەوەی  باوەڕدان،  لە  ئەوانەی  بزانن  7 جا 

بە  مژدەی  پیێشتر  دەکات،  بێتاوان  باوەڕ  بەهۆی  نەتەوەکان  خودا  کە  ب�ن�و�ەتی 
 b].ئ�براه�م دا، پیێیی فەرموو: ]هەموو نەتەوەکان لە ڕێگەی تۆوە بەرەکەتدار دەبن

٩ کەواتە ئەوانەی باوەڕدارن، لەگەڵ ئ�براه�می باوەڕدار بەرەکەتدار دەبن.

١٠ هەموو ئەوانەی پشت بە کرداری شەر�عەت دەبەستن، لەژێر نەفرەتن، چونکە 

نووسراوە: ]هەرکەسێک لە هەموو نووسراوی پەڕتووکەکانی تەورات نەچەس�ێت بۆ 
پە�ڕەوکردن، نەفرەت لێکراوە.[c ١١ ئاشکرا�ە لە بەرامبەر خودا کەس بە شەر�عەت 
١٢ بەاڵم   e] d.دەژ�یێت باوەڕ  بە  ڕاستودروستە  ]ئەوەی  چونکە:  ناکرێت،  بێتاوان 
بکات،  پە�ڕەو�ان  کەسەی  ]ئەو  بەڵکو:  نابەستێت،  باوەڕ  بە  پشت  شەر�عەت 
بەهۆ�انەوە دەژ�یێت.[f ١3 مەس�ح ئێمەی لە نەفرەتی شەر�عەت کڕ�ی�ەوە، بەوەی لە 
پیێناوماندا بووە نەفرەت، چونکە نووسراوە: ]هەرکەسێک لەسەر دار هەڵبواسرێت 
نەفرەت لێکراوە.[g ١4 ئەو ئێمەی کڕ�ی�ەوە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە 
پی�رۆز  ڕۆحی  بەڵێنی  باوەڕەوە  بەهۆی  تاکو  بێت،  نەتەوەکان  بۆ  ئ�براه�م  بەرەکەتی 

بەدەستبهێن�ن.

�ەیمانی خودا و شەریعەت
�ەکێک  ئەگەر  بهێنمەوە:  بۆ  مرۆڤانەتان  نموونە�ەکی  با  برا�ان،  ١5 خوشکان، 

شتێکی  �اخود  بکاتەوە  بەتاڵی  ناتوانێت  کەس  بێت،  پیێ  مۆرکراوی  پە�مانێکی 
نووسراوە  گوتراوە.  نەوەکەی  و  ئ�براه�م  بۆ  بەڵێنەکان  ١٦ هەروەک  سەر.  بخاتە 
 h]،پی�رۆزەکە نافەرموێت: »بە نەوەکان« وەک ئەوەی زۆر بن، بەاڵم ]بە نەوەی تۆ
واتە �ەک، ئەوەی مەس�حە. ١7 مەبەستم ئەمە�ە: ئەو شەر�عەتەی پاش چوار سەد 
تاکو  هەڵناوەشێنێتەوە،  خودا  پیێشووی  چەس�اوی  پە�مانی  هات،  ساڵ  سی  و 
ئ�تر  هەبێت،  شەر�عەتەوە  بەهۆی  م�رات  ئەگەر  ١٨ چونکە  بشکێنێت،  بەڵێنەکە 

بەهۆی بەڵێنەوە ن��ە. بەاڵم خودا بە ن�عمەتی خۆی بەڵێنی بە ئ�براه�م دا.

a ٦ پە�دابوون ١5 :٦.   

b ٨ پە�دابوون ١٢ :3 ؛ ١٨ :١٨ و ٢٢ :١٨.   

c ١٠ دواوتار ٢7 :٢٦ .  

d ١١ بە واتای: ئەو کەسەی کە بە باوەڕ بێتاوان دەکرێت و ڕاستودروست دەبێت، بە هۆی باوەڕەکەی دەژ�یێت.  

e ١١ حەبەقوق ٢ :4 .  

f ١٢ لێڤ��ەکان ١٨ :5.   

g ١3 دواوتار ٢١ :٢3 .  

h ١٦ پە�دابوون ١٢ :7   )ئەم زەو�ی�ە دەدەمە نەوەی تۆ.(، کاتێک خودا بەڵێن بە ئ�براه�م دەدات.  



گەالت�ا ٢١334

مەبەس�ی شەریعەت
ئەو  هەتا  ز�ادکراوە،  پیێشێلکردنەکانەوە  بەهۆی  چ��ە؟  بۆ  شەر�عەت  ١٩ کەواتە 

پە�وەندی  دەستی  بە  فر�شتەکان  ڕێگەی  لە  دێت،   aبەڵێن�ێدراو نەوەی  کاتەی 
ن��ە،  ال�ەن  �ەک  نوێنەری  تەنها  ڕێکخەر  ٢٠ پە�وەندی  ڕێکخرا.   bڕێکخەرێک

بەاڵم خودا �ەکە.
ئەگەر شەر�عەتێک  بەڵێنەکانی خودا�ە؟ حاشا! چونکە  دژی  لە  تەورات  ٢١ ئا�ا 

هەبووا�ە بتوانێت ژ�ان ببەخشێت، ئەوا ڕاستودروستی بە شەر�عەتی تەورات دەبوو. 
٢٢ بەاڵم نووسراوە پی�رۆزەکە هەمووی کردووەتە بەندی گوناه،c تاکو ئەو بەڵێنەی لە 

ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە و بەهۆی باوەڕەوە دراوە، بۆ ئەوانە بێتە دی کە باوەڕ 
دەهێنن.

ژوورەوە  لە  کرابوو�ن،  بەند  تەوراتەوە  لەال�ەن  بێت،  باوەڕ  ئەوەی  ٢3 پیێش 

کرابوو�ن هەتا ئاشکراکردنی باوەڕەکەی داهاتوو. ٢4 تەورات پەروەردەی دەکرد�ن 
تاکو بمانهێنێت بۆ الی مەس�ح، بۆ ئەوەی بە باوەڕ بێتاوان بکرێی�ن. ٢5 بەاڵم دوای 

هاتنی باوەڕ، ئێمە ئ�تر لەژێر سا�ەی تەمبێکار ن�ن.

ڕۆڵەکانی خودا
٢٦ هەمووتان لە ڕێگەی باوەڕەوە ڕۆڵەی خودان، بەو �ەکبوونەی کە لەگەڵ ع�سای 

مەس�حدا هەتانە، ٢7 چونکە کاتێک لە ئاو هەڵکێشران، هەمووتان لەگەڵ مەس�ح 
�ەکتانگرتd و مەس�حتان وەک جلوبەرگێک لەبەرکرد. ٢٨ جولەکە و ناجولەکە ن��ە، 
لەگەڵ  �ەکبوونتان  بەهۆی  هەمووتان  ن��ە، چونکە  پی�او  و  ژن  ن��ە،  ئازاد  و  کۆ�لە 
ع�سای مەس�ح، �ەکن. ٢٩ جا ئەگەر ئێوە هی مەس�ح بن، ئەوا لە نەوەی ئ�براه�من 

و بەگوێرەی بەڵێنەکە م�راتگرن.

نابێت 4 ج�اواز�یی  بێت  ناکام  م�راتگر  ئەگەر  بڵێم:  پیێ  ئەمەتان   دەمەوێت  ١

٢ بەاڵم  م�راتەکە�ە،  هەموو  خاوەنی  م�راتگرەکە  هەرچەندە  کۆ�لە،  لەگەڵ 
کە  ماوە�ەی  ئەو  هەتا  دەمێنێتەوە  سەرکاردا  و  سەرپەرشت�کار  دەسەاڵتی  لەژێر 
بوو�ن کۆ�لەی  ناکام  کاتێک  هەمان شێوە،  بە  3 ئێمەش  د�ار�یی کردووە.  باوکی 
دەستی بنەما سەرەک��ەکانی ج�هان بوو�ن. 4 بەاڵم کە کاتی تەواوی خۆی هات، 
تەورات  شەر�عەتی  سا�ەی  لە  بوو،  لەدا�ک  ژنێک  لە  نارد،  خۆی  کوڕی  خودا 
لەدا�ک بوو، 5 بۆ ئەوەی ئەوانە بکڕێتەوە کە لە سا�ەی شەر�عەتدان، تاکو وەک 
ڕۆڵە لەخۆگرتنەوەe بەدەستبهێن�ن. ٦ لەبەر ئەوەی ئێوە ڕۆڵەی خودان، خودا ڕۆحی 

a ١٩ مەبەست لە مەس�حە.  

b ١٩ مەبەست لە موسا�ە.  

c ٢٢ بۆ نموونە زەبوورەکان ١4 :3.   

d ٢7 لەگەڵ مەسیح یەک�انگرت لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

e 5 منداڵی کەسێکی د�کە وەک منداڵی خۆی پەروەردە دەکات و هەموو مافەکانی پیێدەدات.  



٢١34گەالت�ا 4

کوڕەکەی خۆی ناردە دڵتانەوە، بە هاوارەوە دە�فەرموو: »بابە! باوکە!« 7 کەواتە ئ�تر 
کۆ�لە ن�ت، بەڵکو ڕۆڵەی ئەو�ت، ئەگەر ڕۆڵەش ب�ت، ئەوا خودا تۆی کردووەتە 

م�راتگر.

سەرسوڕمانی �ۆڵس
٨ بەاڵم ئەو کاتەی کە خوداتان نەدەناسی، کۆ�لەی ئەوانە بوون کە بە سروشت 

ئا�ا  ناسران،  خوداوە  لەالی  ڕاستتر�ش  دەناسن،  خودا  ئێستا  ٩ بەاڵم  ن�ن.  خودا 
دەتانەوێ  ئا�ا  هەژارەکان؟  و  الواز  سەرەک��ە  بنەما  الی  دەگەڕێنەوە  د�سان  چۆن 
ساڵی  و  وەرز  و  مانگ  و  ڕۆژ  بە  با�ەخ  ١٠ ئا�ا  ئەوانە؟  کۆ�لەی  ببنەوە  سەرلەنوێ 

تا�بەت دەدەن؟ ١١ دەترسم بەخۆڕا�یی لە پیێناوتان ماندووبووبم.
١٢ خوشکان، برا�ان، لێتان دەپاڕێمەوە، وەکو من بن، چونکە من خۆم وەکو ئێوەم 

نەخۆش��ەکەمەوە  بەهۆی  دەزانن  ١3 هەروەک  نەکردووە.  لەگەڵم  هەڵەتان  لێهات. 
نەبوو  ئاسان  تاق�کردنەوە�ەکی  ١4 نەخۆش��ەکەم  پیێدان،  مژدەم  �ەکەم جار  بوو کە 
بۆتان، بەاڵم بە چاوێکی سووک سە�رتان نەکردم و ڕقتان لێم نەبووەوە، بەڵکو وەک 
فر�شتەی خودا، وەک ع�سای مەس�ح پیێشواز�تان لێکردم. ١5 ئەو خۆش��ەتان چی 
بەسەرهات؟ چونکە شا�ەت�تان بۆ دەدەم ئەگەر بتانتوان�ا�ە چاوی خۆتان دەردەهێنا 

و دەتاندامێ. ١٦ ئا�ا ئێستا بوومەتە دوژمنی ئێوە، چونکە ڕاست�تان پیێ دەڵێم؟
لە  دە�انەوێت  چونکە  ن��ە،  باش  ن�از�ان  ئێوە،  بۆ  دڵگەرمن  کە  ١7 ئەوانەی 

ئەگەر  باشە،  شتێکی  ١٨ دڵگەرمی  بن.  دڵگەرم  ئەوان  بۆ  تاکو  بترازێنن  ئێمەتان 
هەموو کاتێک بە مەبەستێکی پاک بێت، نەک تەنها ئەو کاتەی من لەگەڵتانم. 
١٩ ڕۆڵە خۆشەو�ستەکانم، جارێکی د�کە لە پیێناوتاندا ژانی منداڵبوون دەچێژم، هەتا 

وێنەی مەس�ح لە ژ�انتاندا بەرجەستە دەبێت، ٢٠ بەاڵم دەمو�ست ئێستا لەگەڵتان 
بم، بۆ ئەوەی بە شێوە�ەکی د�کە لەگەڵتان بدوێم، چونکە سەرم لە ئێوە سوڕماوە.

نموونەی هاجەر و سارا
ئا�ا  بڵێن،  پیێم  بن،  شەر�عەتدا  سا�ەی  لەژێر  دەکەن  حەز  ئەوانەی  ٢١ ئەی 

تەورات ناب�ستن؟ ٢٢ چونکە نووسراوە کە ئ�براه�م دوو کوڕی هەبووە، �ەکێک�ان لە 
کۆ�لەکە، ئەوی د�کە�ان لە ئازادەکەa. ٢3 ئەوەی لە کۆ�لەکە بوو بەگوێرەی جەستە 

لەدا�ک بوو، بەاڵم ئەوەی لە ئازادەکە، بە بەڵێن بووە.
٢4 هەموو ئەمانەش هێمان، چونکە ئەو دوو ژنە دوو پە�مانەکەن، �ەکێک�ان لە 

شاخی س�ناوە�ە، بۆ کۆ�ال�ەتی منداڵی دەبێت، ئەوەش هاجەرە. ٢5 هاجەر هێما�ە 
بۆ شاخی س�نا لە عەرەبستان، ئەو ئۆرشەل�مەی ئێستا دەنوێنێت، ئەو�ش لەگەڵ 
منداڵەکانی کۆ�لەن. ٢٦ بەاڵم ئۆرشەل�می سەرەوە ئازادە، دا�کی ئێمە�ە، ٢7 چونکە 

نووسراوە:

a ٢٢ بڕوانە پە�دابوون بەشەکانی ١٦ و ٢١.  



گەالت�ا ٢١355

  ]ئەی نەزۆک، دڵشادبە،
ئەی ئەوەی منداڵت نەبووە،   

  ئەی ئەوەی ژانت نەگرتووە،
لە خۆش�دا بە دەنگی بەرز هاوار بکە،   
  چونکە منداڵی ژنی بەجێهێڵراوa ز�اترن

b].لەوەی مێردی لەگەڵ�ەتی   

٢٨ بەاڵم ئێوە، خوشکان و برا�ان، وەک ئ�سحاق منداڵی بەڵێنن. ٢٩ جا چۆن لە 

کاتێکدا ئەوەی بەگوێرەی جەستە لەدا�ک بوو، ئەوەی چەوساندەوە کە بەگوێرەی 
چی  پی�رۆزەکە  نووسراوە  3٠ بەاڵم  ئاوا�ە.  ئێستاش  ببوو،  لەدا�ک  پی�رۆز  ڕۆحی 
دەفەرموێ؟ ]کەن�زەکە و کوڕەکەی دەربکە، چونکە کوڕی کەن�زەکە لەگەڵ کوڕی 
ئازادەکە نابێتە م�راتگر.[c 3١ کەواتە ئەی خوشک و برا�ان، ئێمە منداڵی کۆ�لەکە 

ن�ن، بەڵکو هی ئازادەکە�ن.

ئازادی بە مەسیح

 مەس�ح ئازادی کرد�ن تاکو بە ئازادی بژ�ن. بۆ�ە چەس�او بن و جارێکی د�کە 5 ١

ملکەچی ن�ری کۆ�ال�ەتی مەبن.
٢ ئاگاداربن، من پۆڵسم پیێتان دەڵێم: ئەگەر ڕێبدەن خەتەنە بکرێن ئەوا مەس�ح 

بدات  مرۆڤێک ڕێ  دەدەم، هەر  3 د�سان شا�ەتی  نابێت!  بۆتان  ه�چ سوودێکی 
ئەوانەی  4 ئەی  بکات.  شەر�عەت  هەموو  بە  کار  دەبێت  بکرێت،  خەتەنە 
دەتانەوێت بە شەر�عەت بێتاوان بکرێن، ئەوا لە مەس�ح ج�ا بوونەوە و لە ن�عمەتی 
خودا کەوتن. 5 بەاڵم ئێمە لە ڕێگەی ڕۆحی پی�رۆزەوە، بە باوەڕ، چاوەڕێیی ه�وای 
نەکردن  �ان  خەتەنەکردن  مەس�حدا  ع�سای  لەگەڵ  �ەکبوون  ٦ بە  ڕاستودروست�ن. 

ه�چ سوودێکی ن��ە، بەڵکو ئەو باوەڕە گرنگە کە بە خۆشەو�ستی کار دەکات.
٨ ئەم  نەبن؟  ڕاستی  گوێڕا�ەڵی  تاکو  گرتن  لێ  ڕێیی  کێ  ڕاتاندەکرد.  7 باش 

بچووک،  ٩ »هەو�رترشێکی  دەکات.  بانگتان  کە  ن��ە  ئەوەوە  لەال�ەن  ب�روباوەڕە 
هەموو هەو�رەکە هەڵدێنێت.« ١٠ لەبەر ئەوەی ئێمە لەگەڵ مەس�ح �ەک�ن، دڵن�ام کە 
بە شێوە�ەکی د�کە ب�رناکەنەوە. ئەوەی بتانشێوێنێ سزای خۆی وەردەگرێت، جا 
هەرکەسێک بێت. ١١ بەاڵم خوشکان، برا�ان، ئەگەر هەتا ئێستا من خەتەنەکردن 
ڕادەگە�ەنم، ئ�تر بۆچی هەتا ئێستا دەچەوسێمەوە؟ ئەگەر وا بێت، کۆس�یی خاچ 

الدراوە. ١٢ خۆزگە ئەو کەسانە دەخەسێنران کە دەتانشێوێنن.
ئازادی مەقۆزنەوە  بەاڵم  بانگکراون،  ئازادی  بۆ  ئێوە  برا�انم،  و  ١3 ئەی خوشک 

�ەکتری بکەن،  بە خۆشەو�ستی خزمەتی  بەڵکو  دن�ا�یی،  ڕاز�کردنی سروشتی  بۆ 

a ٢7 ژنی بەجێهێڵراو: دەربڕ�نێکی مەجاز�ی�ە مەبەستی لە ئۆرشەل�می ئاسمان��ە، بڕوانە ع�بران��ەکان ١٢ :٢٢.   

b ٢7 ئ�شا�ا 54 :١.   

c 3٠ پە�دابوون ٢١ :١٠.   



٢١3٦گەالت�ا 5

وەک  ]نز�کەکەت  دی:  دێتە  ڕاس�اردەدا  �ەک  لە  هەمووی  تەورات  ١4 چونکە 

خۆت خۆشبوێت.[a ١5 ئەگەر پەالماری �ەکتری بدەن و �ەکتری بخۆن، ئاگاداربن 
�ەکتری لەناونەبەن.

ڕۆح و جەس�ە
تێر  دن�ا�یی  سروشتی  ئارەزووی  ئ�نجا  بژ�ن،  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  دەڵێم:  ١٦ پیێتان 

لە  ڕۆحەکەش  ڕۆحەکە�ە،  دژی  لە  دن�ا�یی  ئارەزووی سروشتی  ١7 چونکە  ناکەن، 
دژی سروشتی دن�ا�ی�ە. هەر�ەکە�ان بەربەرەکانێیی ئەوی د�کە دەکات، تاکو ئەوە 
لەژێر  ئەوا  بچن،  بەڕێوە  ڕۆحەکە  بە  ئێوە  ئەگەر  ١٨ بەاڵم  دەتانەوێت.  کە  نەکەن 

سا�ەی شەر�عەتدا ن�ن.
داوێن��سی،  ئەوان�ش:  ڕوونن،  مرۆڤ  دن�ا�یی  سروشتی  کردەوەکانی  ١٩ ئێستا 

گاڵوی، بەڕەاڵ�یی، ٢٠ بت�ەرستی، جادووگەری، دوژمنا�ەتی، �اخ�بوون، دڵ��سی، 
سەرخۆشی،  ٢١ چاوپی�سی،  ناکۆکی،  دووبەرەکی،  خۆپەرستی،  تووڕەبوون، 
ڕابواردن، شتی د�کەی وەک ئەمانە، ئاگادارتان دەکەمەوە، وەک پیێشتر ئاگادارم 

کردوونەتەوە: ئەوانەی ئەو کارانە دەکەن نابنە م�راتگری شانش�نی خودا.
ئاشتی،  خۆشی،  خۆشەو�ستی،  ئەمە�ە:  پی�رۆز  ڕۆحی  بەروبوومی  ٢٢ بەاڵم 

ئارامگرتن، ن�انی، چاکە، دڵسۆزی، ٢3 دڵنەرمی و بەسەرخۆدا زاڵبوون. شەر�عەت 
ن��ە لە دژی ئەمانە بێت. ٢4 بەاڵم ئەوانەی هی ع�سای مەس�حن سروشتی دن�ا�ی�ان 
با  بژ�ن،  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  ٢5 ئەگەر  داوە.  خاچ  لە  ئارەزووەکان�ان  و  حەز  لەگەڵ 
هەنگاوەکانی ڕۆحەکەش ب�ارێز�ن. ٢٦ با لەخۆبا�یی نەب�ن، �ەکتری تووڕە نەکە�ن، 

ئ�رە�یی بە �ەکتر نەبە�ن.

باری یەک�ری هەڵگرن

 خوشکان، برا�ان، ئەگەر کەسێک تووشی گوناهێک بوو، با ئێوەی ڕۆحانی ٦ ١

کەسی ئاوا بە ڕۆح نەرمی ڕاست بکەنەوە. سە�ری خۆشت بکە، نەوەک تۆش 
بهێننە  مەس�ح  بەم شێوە�ە شەر�عەتی  و  هەڵگرن  �ەکتری  ٢ باری  بکرێی�تەوە.  تاقی 
دی. 3 ئەگەر �ەکێک خۆی بە شتێک زانی، بەاڵم لەڕاست�دا ه�چ نەبوو، ئەوا خۆی 
هەڵدەخەڵەتێنێت. 4 بەاڵم با هەر�ەکە کرداری خۆی تاقی بکاتەوە، ئەوسا با تەنها 
هەرکەسێک  5 چونکە  د�کەوە،  کەسێکی  بە  نەک  بکات،  خۆ�ەوە  بە  شانازی 
دەبێت  دەکرێت،   bخودا وشەی  فێری  کەسەی  ٦ ئەو  هەڵدەگرێت.  خۆی  باری 

فێرکارەکەی لە هەموو شتێکی باشدا بەشدار بکات.
7 خۆتان هەڵمەخەڵەتێنن، خودا گاڵتەی پیێ ناکرێت. مرۆڤ چی بچێنێت، ئەوە 

لە سروشتی  گەندەڵی  بچێنێت،  دن�ا�یی خۆی  بۆ سروشتی  ٨ ئەوەی  دەدروێتەوە. 

a ١4 لێڤ��ەکان ١٩ :١٨.   

b ٦ مەبەست لە کتێبی پی�رۆزە.  



گەالت�ا ٢١37٦

ژ�انی  ڕۆحەکەوە  لە  بچێنێت  پی�رۆز  ڕۆحی  بۆ  ئەوەی  بەاڵم  دەدروێتەوە،  دن�ا�یی 
ورە  ئەگەر  چونکە  نەکەو�ن،  چاکەکاری  لە  با  ٩ کەواتە  دەدروێتەوە.  هەتاهەتا�یی 
بەرنەدە�ن لە کاتی خۆ�دا دروێنەی دەکە�ن. ١٠ ئ�نجا هەروەک دەرفەتمان هە�ە، 

با چاکە لەگەڵ هەمووان بکە�ن، بە تا�بەتی لەگەڵ خێزانی باوەڕداران.

بوونەوەرێکی نوێ
a.١١ سە�ر بکەن، ئەو پی�تانە کە بە دەستی خۆم نووس�ومە چەندە گەورەن

ئەوانە  دروستبکەن،  چاک  ڕواڵەتێکی  جەستەدا  لە  دە�انەوێت  ١٢ ئەوانەی 

ناچارتان دەکەن خەتەنە بکرێن، تەنها تاکو لەبەر خاچی مەس�ح نەچەوسێنرێنەوە. 
دە�انەوێت  تەنها  ناکەن،  پە�ڕەو  تەورات  شەر�عەتی  خەتەنەکراون،  ١3 ئەوانەی 

بەدوور  من  ١4 لە  بکەن.  ئێوەوە  جەستەی  بە  شانازی  تاکو  بکرێن،  خەتەنە  ئێوە 
بێت شانازی بە ه�چ شتێکەوە بکەم، جگە لە خاچی ع�سای مەس�حی خاوەن 
شکۆمان، کە بەهۆ�ەوە ج�هان بۆ من لە خاچ دراوە، من�ش بۆ ج�هان، ١5 چونکە 
نوێ.  بەد�هێنراوی  بەڵکو  خەتەنەنەکردن�ش،  نە  و  هە�ە  سوودی  خەتەنەکردن  نە 
١٦ با ئاشتی و بەزە�یی بۆ هەموو ئەوانە بێت کە ئەم �اسا�ە پە�ڕەو دەکەن، بۆ گەلی 

ئ�سرائ�لی خوداش.

لەشدا  لە  ع�سام  ن�شانەکانی  دروستنەکات، چونکە  بۆ  گرفتم  با کەس  ١7 ئ�تر 

هەڵگرتووە.

لەگەڵ  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ن�عمەتی  با  برا�ان،  و  ١٨ خوشکان 

ڕۆحتان بێت. ئام�ن.

a ١١ نامەکە دەستنووسی �ارمەت�دەرە و بەشی کۆتا�یی دەستنووسی پۆڵس خۆ�ەتی، بۆ سەلماندنی سەرچاوەی نامەکە.  



٢١3٨ئەفەسۆس ٦



ئەفەسۆس ٢١3٩١

نامەی �ۆڵس بۆ باوەڕدارانی ئەفەسۆس
 لە پۆڵسەوە کە بە خواستی خودا نێردراوی ع�سای مەس�حە،١ ١

�ەکبوون  بە  کە  ئەوانەی  بۆ  ئەفەسۆس،  شاری  لە  خودا  پی�رۆزی  گەلی  بۆ 
لەگەڵ ع�سای مەس�حدا دڵسۆزن:

٢ با ن�عمەتa و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

بەرەکەتی ڕۆحی لە ڕێگەی یەکبوون لەگەڵ مەسیح
بە  ئێمەی  کە  خاوەن شکۆمان،  مەس�حی  ع�سای  باوکی  بۆ خودا،  3 ستا�ش 

 cبە هەموو بەرەکەتێکی ڕۆحی لە شوێنەکانی ئاسماندا bەکبوون لەگەڵ مەس�حدا�
لەگەڵ  �ەکبوونمان  بە  ج�هان  دامەزراندنی  پیێش  4 وەک  کردووە،  بەرەکەتدار 
بە  5 پیێشتر  ب�ن.  گلە�یی  بێ  و  پی�رۆز  لەبەردەمی  تاکو  هەڵ�بژارد�ن،  مەس�حدا 
خۆشەو�ستی ئێمەی د�اری کرد، تاکو لە ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە بەگوێرەی 
٦ ئەمەش   ،dبگرێتەوە خۆ�مان  لە  خۆی  منداڵی  وەکو  خۆشحااڵنەی،  خواستی 
دەبێتە ما�ەی ستا�شکردنی ن�عمەتە شکۆدارەکەی کە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حی 
خۆشەو�ست�ەوە بەخۆڕا�یی پیێ�داو�ن. 7 ئێمە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا و بەهۆی 
بەگوێرەی  وەرگرت،  گوناهمان  لێخۆشبوونی  واتە  کڕدرا�نەوە،  ئەوەوە  خوێنی 
بەسەرمانی  تێگە�شتنەوە  و  دانا�یی  بەوپەڕی  ٨ ئەوەی  ن�عمەتەکەی،  دەوڵەمەندی 
داباراند. ٩ نهێنی خواستی خۆی پیێ ناساند�ن، بەگوێرەی خۆشحاڵی خۆی کە لە 
ڕێگەی مەس�حەوە مەبەستی بوو، ١٠ بۆ بەجێگە�اندنی لە تەواوی زەمانەدا، تاکو 
هەموو شتێک لە زەوی و ئاسمان لەژێر دەسەاڵتی مەس�حدا و لە ڕێگەی ئەوەوە 

�ەک بخات.
١١ خودا پیێشوەخت بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا ئێمەی هەڵبژارد تاکو بەگوێرەی 

و و�ستی خۆی  مەبەست  بەگوێرەی  ب�ن. خودا هەموو شتێک  ئەو  بۆ  پالنەکەی 
بەڕێوە دەبات، ١٢ بۆ ئەوەی ئێمە کە �ەکەم�ن بوو�ن ه�وای خۆمان بە مەس�حەوە 
ئێوە،  ١3 هەروەها  مەس�ح.  شکۆی  بۆ  ستا�شکردن  ما�ەی  بب�نە  بدە�ن،  گرێ 
کاتێک گوێتان لە پە�امی ڕاستی گرت کە مزگێن�یی ڕزگار�تانە، خودا ئێوەی لەگەڵ 
بەڵێن�ێدراو  پی�رۆزی  باوەڕتان هێنا ڕۆحی  بە �ەک، چونکە کاتێک  مەس�حدا کرد 

a ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b 3 بە یەکبوون لەگەڵ مەسیحدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە. هەروەها بڕوانە ئا�ەتی 4 ، ٦، 7، ٩، ١١، ١3.  

c 3 شوێنەکانی ئاسمان: مەبەست لەو شوێنە�ە کە خودا سەبارەت بە ژ�انی ڕۆح�مان بڕ�ار دەدات. بڕوانە ١ :٢٠، ٢ :٦، 3 :١٠، ٦ :١٢.  

d 5 لێرەدا زاراوە�ەکی �اسا�یی لە دەقی �ۆنانی هاتووە کە لەو سەردەمدا بەپیێیی دابونەر�تی ڕۆما مەبەست لە بەخش�نی تەواوی مافی م�راتگری نێر�نە بووە.  
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دەستەبەری  پیێشەکی  پی�رۆز�ش  ١4 ڕۆحی  کردن.  دەستن�شانی  مۆرێک  وەک 
م�راتەکەمانە، بۆ کڕ�نەوەی گەلی تا�بەتی خودا، بۆ ستا�شکردنی شکۆ�ەکەی.

نوێژ بۆ ڕۆحی دانایپی
١5 لەبەر ئەم هۆ�ە کاتێک من�ش باوەڕی ئێوەم ب�ست بە ع�سای خاوەن شکۆ و 

خۆشەو�ست�تان بۆ هەموو گەلی پی�رۆزی خودا، ١٦ بێ وەستان لە پیێناوتاندا سوپاسی 
شکۆدار،  باوکی  لە  دەکەم  ١7 داوا  دەکەم.  �ادتان  نوێژەکانمدا  لە  دەکەم،  خودا 
ئاشکراکردنتان  و  دانا�یی  ڕۆحی  پەروەردگارمانە،  مەس�حی  ع�سای  خودای  کە 
بداتێ هەتا بتوانن بە شێوە�ەکی دروست ب�ناسن. ١٨ نزا دەکەم ب�روهۆشتان ڕووناک 
بانگ کراون، هەروەها لە شکۆ و  بۆ  ئێوەی  بزانن چ��ە ئەو ه�وا�ەی  تاکو  بێتەوە 
دەوڵەمەند�یی م�راتەکەی بۆ خوشک  و برا پی�رۆزەکان تێبگەن، ١٩ هەروەها گەورە�یی 
بێ سنووری هێزەکەشی بۆ ئێمە کە باوەڕدار�ن. ئەم هێزە هەمان ئەو توانا مەزنە�ە 
لە  و  مردووان هەستاندەوە  لەنێو  ئەو کاتەی کە مەس�حی  بەکار�هێنا  ٢٠ کە خودا 

دەستەڕاستی خۆی لە شوێنەکانی ئاسماندا دا�نا، ٢١ لە سەرووی هەموو فەرمانڕەوا 
و حوکومڕان و هێز و دەسەاڵتێک و هەموو ئەوانەی ناو�ان هە�ە، نەک تەنها لەم 
دن�ا�ە، بەڵکو لەو دن�اش. ٢٢ خودا هەموو شتێکی خستە ژێر پیێ�ەکانی، لە سەرووی 
هەموو شتێکدا کرد�ی�ە سەر بۆ کڵێسا، ٢3 کە جەستەی مەس�حە، واتە پڕ�یی ئەو بە 

هەموو شێوە�ەک هەموو گەردوون پڕ دەکات.

زیندووبوونەوە لەگەڵ مەسیح

 ئێوەش بەهۆی خراپە و گوناهەکانتانەوە مردبوون ٢ کە پیێشتر تێ�دا دەژ�ان کاتێک ٢ ١

پە�ڕەوی ڕێبازی ئەم ج�هانە و سەرۆکی دەسەاڵتی هەواتان دەکرد، ئەو ڕۆحەی 
ئێستا لە �اخ�بوواندا کار دەکات. 3 ئێمەش هەموو لەوان بوو�ن، لە هەوەسەکانی 
سروشتی دن�ا�ی�ماندا دەژ�ا�ن، بە خواستەکانی ئەم سروشتە و ب�رەکان�مان دەکرد، 
4 بەاڵم خودا کە  بوو�ن.  تووڕە�یی خودا  بە سروشت شا�انی  وەکو خەڵکی د�کە 
دەربڕ�وە،  ئێمەی  بۆ  مەزنەی  خۆشەو�ست��ە  ئەو  لەبەر  بەزە�یی،  لە  دەوڵەمەندە 
بە  کرد�نەوە.  ز�ندووی  مەس�ح  لەگەڵ  مردبوو�ن،  گوناهەکان  بەهۆی  کە  5 ئێمە 

و  هەستاندەوە  مەس�حدا  ع�سای  لەگەڵ  ئێمەی  ٦ خودا  بووە.  ڕزگارتان  ن�عمەت 
دن�ای  لە  7 تاکو  دا�نا�ن،  شوێنەکانی  ئاسمان  لە  ئەودا  لەگەڵ  بەهۆی  �ەکبوون 
بۆ  م�هرەبان��ەکە�ەوە  ڕێگەی  لە  هاوتای خۆی  بێ  ن�عمەتی  دەوڵەمەندی  داهاتوو 
ن�عمەت  بە  ئەوەی  ٨ لەبەر  �ەک�ن.  لەگەڵ ع�سای مەس�حدا  ئێمە دەربخات کە 
ڕزگارتان بوو لە ڕێگەی باوەڕەوە، ئەمەش لە خۆتانەوە ن��ە، بەڵکو د�اری خودا�ە، 
٩ بە کردار ن��ە، تاکو کەس شانازی نەکات. ١٠ ئێمە دروستکراوی دەستی خودا�ن 

و بە �ەکبوونمان لەگەڵ ع�سای مەس�ح دەب�نە بەد�هێنراوێک بۆ کاری چاکە، کە 
خودا پیێشتر ئامادەی کردووە تاکو بە ئەنجامی بگە�ەن�ن.
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مەسیح ئاش�یپی ئێمەیە
دەگوترا  پیێتان  نەبوون،  لەدا�ک  جولەکە�یی  بە  ئێوە  بێتەوە،  وەب�رتان  ١١ بۆ�ە 

»خەتەنە نەکراو« لەال�ەن ئەوانەی پیێ�ان دەگوترا »خەتەنەکراو«، ئەوەی لە جەستەدا 
بێگانە  لە هاواڵت��ەتی ئ�سرائ�ل  بە دەست کراوە، ١٢ ئەو کاتە بێ مەس�ح بوون، 
بوون.  و بێ خودا  بێ ه�وا  لە ج�هاندا  بوون،  نامۆ  بەڵێن  پە�مانەکانی  لە  و  بوون 
١3 بەاڵم ئێوە ئێستا لەگەڵ ع�سای مەس�حدا �ەکن، هەرچەندە پیێشتر دوور بوون، 

بە خوێنی مەس�ح نز�ک بوونەوە.
�ەک ،  بە   کرد  ناجولەکەی  و  جولەکە  ئێمە�ە،  ئاشتی  مەس�ح  ئەوەی  ١4 لەبەر 

د�واری ناوبڕی دوژمنا�ەتی ڕووخاند، ١5 بە جەستەی خۆی شەر�عەتی تەوراتی بە 
فەرمان و فەرزەکان��ەوە بەالوە ناa، بە ئامانجی ئەوەی بە �ەکبوون�ان لەگەڵ خۆی 
بچەس�ێنێت،  ئاشتی  شێوە�ە  بەم  و  دروستبکات  نوێ  مرۆڤێکی   bهەردووک�ان لە 
١٦ تاکو هەردووک�ان لە �ەک لەشدا لەگەڵ خودا ئاشت بکاتەوە بە خاچ، بەوەش 

دوورن  کە  دا  ئێوە  بە  ئاشت�یی  مژدەی  و  هات  ١7 مەس�ح  لەناوبرد.  دوژمنا�ەت�یی 
هەروەها ئەوانەش کە نز�کن، ١٨ چونکە لە ڕێگەی ئەوەوە هەردوو المان لە �ەک 

ڕۆحدا ڕێی�ێدراو�یێت�مانc هە�ە بۆ چوونە الی باوک.
١٩ بۆ�ە ئ�تر نامۆ و بێگانە ن�ن، بەڵکو دەبنە هاواڵتی لەگەڵ گەلی پی�رۆزی خودا 

نراون، ع�سای  بن�اد  پیێغەمبەران  و  نێردراوان  بناغەی  ٢٠ لەسەر  بنەماڵەی خودا،  و 
�ەکبوون  بە  خانووەکە  ٢١ هەموو   .dبناغە�ە بەردی  گرنگتر�ن  خۆی  مەس�ح�ش 
لەگەڵ مەس�حدا پیێکەوە بەستراوە و گەشە دەکات هەتا ببێتە پەرستگا�ەکی پی�رۆز بۆ 
مەس�ح. ٢٢ ئێوەش بە �ەکبوون لەگەڵ ئەودا پیێکەوە بن�ادنراون، تاکو ببنە خانووێک 

بۆ ڕۆحی خودا.

�ەیامی �ۆڵس بۆ نەتەوەکان

 بەهۆی ئەمەوەe، من کە پۆڵسم، لە پیێناوی ئێوەی ناجولەکە ئێستا د�لی ع�سای 3 ١

مەس�حم…
٢ بێگومان گوێتان لەوە بووە کە ئەرکی ڕاگە�اندنی ن�عمەتی خودا بۆ ئێوە بە من 

س�ێردراوە، 3 کە خودا بە ئاشکراکردن نهێن��ەکەی بۆ دەرخستم، هەروەک پیێشتر 
لە  من  تێگە�شتنی  لە  دەتوانن  نامە�ە،  ئەم  خوێندنەوەی  4 بە  نووس�م.  کورتی  بە 
پیێشتر  نەوەکانی  لە  کەسێک  ه�چ  بۆ  نهێن��ەی  5 ئەو  بن،  حاڵی  مەس�ح  نهێنی 

a ١5 ڕێساکانی بێتاوانکردنی لە تەوراتدا بەالوە نا بڕوانە مەتا 5 :١7  .  

b ١5 مەبەستی لە جولەکە و ناجولەکە�ە.  

c ١٨ بڕوانە ڕۆما 5 :٢.   

d ٢٠ گرنگتر�ن بەردی بناغە: بەردی قول�نچک، بەردێکی گەورە�ە لە گۆشەی د�وار دادەنرێت لەو بەردانە بەهێزترە کە لە د�وارەکە بەکاردێت و دەبێتە هۆی بەهێزکردنی 

د�وارەکە.  

e ١ بڕوانە ٢ :١١ -٢٢.  
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پیێغەمبەران  پی�رۆزەکانی و  نێردراوە  بۆ  پی�رۆز  بە ڕۆحی  ئێستا  ئاشکرا نەکراوە، وەک 
بە  بوو  ناجولەکە  ئ�نج�لەوە  پە�امی  ڕێگەی  لە  ئەوە�ە کە  ٦ نهێن��ەکە  ئاشکرا کرا. 
هاوم�راتی جولەکە و پیێکەوە بوونە ئەندامانی �ەک جەستە و هاوبەشی ئەو بەڵێنەی 

کە بەهۆی ع�سای مەس�حەوە پیێمان دراوە.
کە  ن�عمەتەکەی  بەخش�نی  بەگوێرەی  و  خودا  کردە�ی�ەکەی  هێزە  7 بەپیێیی 

بچووکتر�نی هەموو  ٨ هەرچەندە من  ئ�نج�ل.  پە�امی  بوومە خزمەتکاری  پیێمدرا، 
بێ سنووری  دەوڵەمەندی  مژدەی  درا�ە من:  ن�عمەتە  ئەم  پی�رۆزی خودام،  گەلی 
مەس�ح بدەمە نەتەوەکان و ٩ پالنی ئەم نهێن��ە بۆ هەمووان ڕوون بکەمەوە، ئەوەی 
بەد�هێناوە،  شتێکی  هەموو  ئەوەی  شاردراوەتەوە،  خوداوە  بەهۆی  دێرزەمانەوە  لە 
فەرمانڕەوا  بۆ  خودا  هەمەجۆرەی  دانا�یی  کڵێساوە،  ڕێگەی  لە  ئێستا  ئەوەی  ١٠ بۆ 

خواستی  ١١ بەگوێرەی  بێت،  زانراو  ئاسمان  شوێنەکانی  لە  دەسەاڵتداران  و 
دی.  هێنا�ە  شکۆمانەوە  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  بەهۆی  ئەوەی  هەتاهەتا�یی، 
ئەو  دڵن�ا�ی�ەوە  بە  پیێیی،  باوەڕهێنانمان  و   aمەس�ح لەگەڵ  �ەکبوونمان  ١٢ بەهۆی 

ئازاد�ی�ەمان هە�ە بۆ چوونەb الی خودا. ١3 بۆ�ە داواتان لێ دەکەم لە ناخۆش��ەکانم 
ورە بەرنەدەن کە بۆ ئێوە�ە، شکۆمەندی ئێوە�ە.

ئاسمان  لە  خێزانێک  هەموو  ١5 ئەوەی  دادەدەم،  باوک  بۆ  ئەمە چۆک  ١4 لەبەر 

کە  دەپاڕێمەوە  ١٦ لێیی  گرتووە.  سەرچاوەی  ئەوەوە  لە  بوون�ان  زەوی  سەر  و 
لە  کە  ڕۆحەکەی  ڕێگەی  لە  بکات  بەهێزتان  خۆی  دەوڵەمەندی شکۆی  بەپیێیی 
ناختاندا�ە، ١7 تاکو بە باوەڕ مەس�ح لە دڵتاندا ن�شتەجێ بێت و ڕەگ و بناغەتان 
لە خۆشەو�ست�دا دابمەزرێت، ١٨ تاکو توانادار بن، لەگەڵ تەواوی گەلی پی�رۆزی 
چ��ە،  مەس�ح  قووڵی خۆشەو�ستی  و  بەرزی  و  درێژی  و  پانی  کە  تێبگەن  خودا 
١٩ تاکو ئەم خۆشەو�ست��ە بناسن کە لە سەرووی زان�ار�ی�ەوە�ە، بۆ ئەوەی پڕبن لە 

هەموو پڕ�یێتی خودا.
داوای  لەوەی کە  ز�اتر  زۆر  بکات  هەموو شتێک  توانادارە  ئەو خودا�ەی  ٢٠ بۆ 

دەکە�ن �ان ب�ری لێ دەکە�نەوە، بەگوێرەی ئەو هێزەی کە ت�اماندا کار دەکات، 
مەس�حدا  ع�سای  لە  و  کڵێسا  لە  هەتاهەتا�ە  بۆ  خودا  نەوە،  لەدوای  نەوە  ٢١ با 

شکۆدار بێت. ئام�ن.

یەک جەس�ە و یەک ڕۆح

 منی بەندکراو لە پیێناوی مەس�حی خاوەن شکۆ لێتان دەپاڕێمەوە بە شێوە�ەک 4 ١

و  بێف�زی  ٢ بەوپەڕی  بانگکراون.  پیێیی  کە  بێت  بانگەوازە  ئەم  شا�انی  بژ�ن 
دڵنەرمی و ئارامگرتنەوە، بە خۆشەو�ستی بەرگەی �ەکتری بگرن. 3 تێکۆشەر بن بۆ 
پاراستنی �ەکێتی ڕۆحی پی�رۆز بە پشتێنی ئاشتی. 4 هەروەک �ەک جەستە و �ەک 

a ١٢ بەهۆی یەکبوونمان لەگەڵ مەسیح لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

b ١٢ بڕوانە ئەفەسۆس ٢ :١٨  .  
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پەروەردگار،  5 �ەک  بانگکران،  کە  بانگەوازەکەتان  ه�وای  �ەک  بۆ  هە�ە،  ڕۆح 
گەورەی  هەمووانە،  باوکی  خودا،  ٦ �ەک  لەئاوهەڵکێشان،  �ەک  باوەڕ،  �ەک 

هەمووانە، لەناو ناخی هەموواندا کار دەکات و لەنێو هەموواندا�ە.
7 بەاڵم بەگوێرەی پیێوانەی بەخش�نی مەس�ح ن�عمەت بە هەر �ەکێکمان دراوە، 

٨ بۆ�ە دەفەرموێ:

  ]کاتێک ئەو بەرزبووەوە بۆ بەرزا�یی،
د�لێکی زۆری لەگەڵ خۆی برد،   

a].د�اری بە خەڵکی بەخشی   

٩ مەبەست لە »بەرزبووەوە« چ��ە، جگە لەوەی کە دابەز�وەتە نزمتر�ن شوێنی زەوی؟ 

١٠ ئەوەی دابەزی هەر خۆی بەرزبووەوە بۆ سەر هەموو ئاسمان، تاکو هەمووی پڕ 

بکاتەوە. ١١ ئ�تر مەس�ح بە هەندێکی دا ببنە نێردراو، هەندێک پیێغەمبەر، هەندێک 
خۆی  پی�رۆزی  گەلی  ئامادەکردنی  ١٢ بۆ  مامۆستا،  و  شوان  هەندێک  مزگێن�دەر، 
بە  ١3 هەتا هەموومان بگە�ن  بن�ادنانی جەستەی مەس�ح،  بۆ  بۆ کاری خزمەت، 
�ەکێتی باوەڕ و ناس�نی کوڕی خودا، بب�نە مرۆڤێکی پیێگە�شتوو، بگە�نە ئەندازەی 

تەواوی پڕ�یێتی مەس�ح.
١4 بۆ ئەوەی لەمەوال ساوا نەب�ن، شێواو و هەڵگ�راو بە هەموو با�ەکی فێرکردن، بە 

فێڵی خەڵکی، بە مەکر بەرەو چەواشەی تەڵەکەبازی، ١5 بەڵکو لە خۆشەو�ست�دا 
ڕاستگۆ ب�ن، با لە هەموو شتێکدا گەشە بکە�ن، لەناو ئەوەی سەرە، واتە مەس�ح. 
١٦ بەهۆی مەس�حەوە هەموو کڵێسا لە خۆشەو�ست�دا گەشە دەکات و خۆی بن�اد 

دەنێت، وەک چۆن ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ تێک هەڵکێشراون و بە جومگەکان 
بە�ەکەوە بەستراونەتەوە، هاوکاری �ەکتری دەکەن.

ژیانی نوێ بە مەسیح
١7 لەبەر ئەوە پیێتان دەڵێم و بە ناوی مەس�حی خاوەن شکۆوە پیێداگر�ش لەسەر 

ئەمە دەکەم، کە ئ�تر وەک ناجولەکەکان مەژ�ن، ئەوانەی کە ب�ر�ان پووچە، ١٨ کە 
لە ژ�انی خودا  لەبەر دڵڕەق��ان  تێ�اندا�ە و  نەزان��ەی  ئەو  لەبەر  تار�کە،  مێشک�ان 
دابڕاون. ١٩ ئەوانەی هەست�ان نەماوە خۆ�ان داوەتە دەست بەڕەاڵ�یی، بۆ ئەوەی بە 

چاوچنۆک��ەوە هەموو کارێکی گاڵو بکەن.
مەس�حەوە  لەبارەی  ٢١ کاتێک  نەبوون،  مەس�ح  فێری  شێوە�ە  بەم  ئێوە  ٢٠ بەاڵم 

بە  ٢٢ سەبارەت  فێرکراون.  ع�سادا�ە  لە  کە  ڕاست��ەی  ئەو  بەگوێرەی  و  ب�ستتان 
شێوازی ژ�انی پیێشووتان فێرکراون کە مرۆڤە کۆنەکە دابکەنن، چونکە بە ئارەزووە 
هەڵخەڵەتێنەرەکانی گەندەڵ بووە، ٢3 هەروەها شێوازی ب�رکردنەوەتان نوێ بکەنەوە 

a ٨ زەبوورەکان ٦٨ :١٨.   
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و ٢4 مرۆڤی نوێ لەبەر بکەن، ئەوەی خودا وەکو خۆی بەد�هێناوە لە ڕاستودروستی 
و پی�رۆز�یی ڕاستەق�نە.

نز�کەکەی، چونکە  لەگەڵ  بێ  ڕاستگۆ  هەر�ەکە  با  بهێنن،  درۆ  لە  واز  ٢5 بۆ�ە 

ئەندامی �ەک جەستە�ن. ٢٦ ]کاتێک تووڕە دەبن، گوناه مەکەن.[a مەهێڵن ڕۆژ 
ئاوا بێت بەسەر تووڕە�ی�تاندا، ٢7 دەرفەت بۆ شە�تان مەڕەخسێنن. ٢٨ دز ئ�تر با دزی 
تاکو  بکات،  پاک  ئ�شێکی  خۆی  دەستی  بە  و  بدات  ڕەنج  با  بەڵکو  نەکات، 

هە�بێت بداتە ئەوەی پیێو�ستی پیێ�ەتی.
بن�ادنان،  بۆ  باشە  بەڵکو هەرچ��ەکی  دەرنەچێت،  دەمتان  لە  ٢٩ وشەی خراپ 

بەگوێرەی پیێو�ستی، تاکو ن�عمەت بداتە گوێگران. 3٠ ڕۆحی پی�رۆزی خودا خەمبار 
مەکەن، ئەوەی بۆ ڕۆژی ڕزگاریb پیێیی مۆرکران. 3١ هەموو تاڵی و تووڕە�یی و توندی 
و هاوارکردن و بوختان و هەموو دڵڕەش��ەک فڕێبدەن. 3٢ لەگەڵ �ەکتری نەرمون�ان 
و بە بەزە�یی بن، لە �ەکتری خۆشبن، هەروەک چۆن خودا بە �ەکبوونتان لەگەڵ 

مەس�ح لێتان خۆشبوو.

وەک ڕۆڵەی ڕووناکی بژین

 کەواتە وەک ڕۆڵەی خۆشەو�ست، السا�یی خودا بکەنەوە، ٢ لە خۆشەو�ست�دا 5 ١

بەختکرد،  خۆی  ئێمەدا  پیێناوی  لە  و  خۆش�و�ست�ن  مەس�ح  وەک  بژ�ن، 
قوربان��ەک و سەربڕاوێک، بۆنخۆش بۆ خودا.

ناوی  لەنێوتاندا  با  �ان چاوچنۆک��ەک  هەموو گاڵو�ی�ەک  و  داوێن��سی  3 بەاڵم 

شەرمی  بێ  4 نەک  ناوەشێتەوە،  خودا  پی�رۆزی  گەلی  لە  ئەمانە  چونکە  نەبێت، 
سوپاسکردن.  ئەمە  ج�اتی  لە  بەڵکو  ناشێت،  کە  سووک  و  ناش�ر�ن  قسەی  و 
5 بێگومان بن لەوەی هەموو داوێن��سێک �ان گاڵو �ان چاوچنۆکێک لە شانش�نی 

مەس�ح و خودا م�راتی ن��ە، چونکە چاوچنۆک بت�ەرستە. ٦ کەس بە قسەی پووچ 
کوڕەکانی  سەر  دێتە  خودا  تووڕە�یی  ئەمانە  بەهۆی  چونکە  هەڵتاننەخەڵەتێنێ، 

�اخ�بوون. 7 بۆ�ە هاوبەش��ان مەکەن.
لەگەڵ  �ەکبوونتان  بەهۆی  ڕووناک�ن  ئێستا  بەاڵم  بوون،  تار�کی  ئێوە  ٨ پیێشتر 

مەس�حی بااڵدەست. وەک ڕۆڵەی ڕووناکی بژ�ن، ٩ چونکە بەروبوومی ڕووناکی 
چی  کە  بزانن  ١٠ هەروەها  ڕاست��ەکدا�ە،  و  ڕاستودروستی  و  چاکە  هەموو  لە 
بێ  تار�کی  ١١ بەشداری کرداری  ڕەزامەندی مەس�حی خاوەن شکۆ�ە.  جێگەی 
بەرهەم مەکەن، بەڵکو ئاشکرای بکەن، ١٢ چونکە ئەو کارانەی بە دزی دە�کەن، 
ئاشکرا  ڕووناک�دا  لە  شتێک  هەموو  ١3 بەاڵم  شەرمەزار�ی�ە.  ناوهێنان�شی  تەنانەت 

بکرێت دەب�نرێت، ١4 چونکە هەر شتێک بب�نرێت ڕووناک��ە. بۆ�ە دەڵێت:

a ٢٦ زەبوورەکان 4 :4.   

b 3٠ �ۆنانی: کڕ�نەوە  
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  »ئەی نوستوو هەستە،
لەنێو مردووان هەستەوە،   

a».مەس�ح بەسەرتدا دەدرەوشێتەوە   

١٦ کات  دانا،  وەک  بەڵکو  نەفام،  وەک  نەک  دەژ�ن،  چۆن  ١5 ئاگاداربن 

بقۆزنەوە، چونکە زەمانە بەدکارە. ١7 گێل مەبن، بەڵکو تێبگەن خواستی مەس�حی 
بااڵدەست چ��ە. ١٨ بە شەراب سەرخۆش مەبن کە بەڕەاڵ�یی تێدا�ە، بەڵکو پڕبن 
لە ڕۆحی پی�رۆز: ١٩ لەگەڵ �ەکتری بە زەبوور و سروود و گۆرانی ڕۆحی بدوێن، لە 
بۆ هەموو شتێک  و  ٢٠ هەموو کاتێک  بڵێن،  �ەزدان  بۆ  و ستران  دڵتانەوە گۆرانی 
بە ناوی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان سوپاسی خودای باوک بکەن، ٢١ بە 

ترسی مەس�ح ملکەچی �ەکتری بن.

ژن و مێرد
مەس�حن.  ملکەچی  چۆن  هەروەک  بن  مێردەکانتان  ملکەچی  ژنان،  ٢٢ ئەی 

٢3 وەک چۆن مەس�ح سەری کڵێسا�ە کە جەستەی خۆ�ەتی و خۆی ڕزگارکەر�ەتی، 

پی�او سەری ژنە. ٢4 وەک چۆن کڵێسا ملکەچی مەس�حە، ژنان�ش دەبێت لە  ئاوا 
هەموو شتێک ملکەچی مێردەکان�ان بن.

کڵێسای  مەس�ح�ش  هەروەک  خۆشبوێ،  ژنەکانتان  مێردەکان،  ٢5 ئەی 

بە شوشتنی  و  بکات  پی�رۆزی  ٢٦ تاکو  بەختکرد،  پیێناوی خۆی  لە  و  خۆشو�ست 
بۆ  شکۆدار  کڵێسا�ەکی  ئەوەی  ٢7 بۆ  بکاتەوە،  پاکی  وشەوە  ڕێگەی  لە  ئاو  بە 
و  پی�رۆز  بەڵکو  نەبێت،  ئاوای  ه�چ شتێکی  و  لۆچ  و  لەکە  بکات،  ئامادە  خۆی 
جەستەی  وەک  ژنەکان�ان  پی�اوان  پیێو�ستە  شێوە  هەمان  ٢٨ بە  بێت.  گلە�یی  بێ 
خۆ�ان خۆشبوێت، ئەوەی ژنی خۆی خۆشبوێت خۆی خۆشدەوێ. ٢٩ کەس ڕقی 
هەروەک  دەکات،  بەخێوی  و  دەدات  نانی  بەڵکو  نابێتەوە،  خۆی  جەستەی  لە 
چۆن مەس�ح با�ەخ بە کڵێسا دەدات، 3٠ چونکە ئێمە ئەندامی جەستەی ئەو�ن. 
3١ ]لەبەر ئەوە پی�او دا�ک و باوکی خۆی بەجێدەهێڵێت و بە ژنەکە�ەوە دەنووسێت، 

من  بەاڵم  گەورە�ە،  نهێن��ەکی  3٢ ئەمە   b].جەستە �ەک  دەبنە  هەردووک�ان  ئ�تر 
وەک خۆی  ژنەکەی  �ەکێکتان  هەر  با  33 ئێوەش  دەکەم.  کڵێسا  و  مەس�ح  باسی 

خۆشبوێ، ژن�ش ڕێز لە مێردەکەی بگرێت.

دایک و باوک و منداڵ

گوێڕا�ەڵی ٦ بااڵدەست،  مەس�حی  شوێنکەوتەی  وەک  ئێوە  مندااڵن،   ئەی  ١

باوکتان  و  دا�ک  ٢ ]ڕێزی  ئەوە�ە.  دروستەکەی  بن، چونکە  باوکتان  و  دا�ک 

a ١4 بڕوانە ئ�شا�ا ٦٠ :١  .  

b 3١ پە�دابوون ٢ :٢4.   
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بگرن.[ ئەمە �ەکەم ڕاس�اردە�ە لەگەڵ بەڵێنەوە دێت 3 ]بۆ ئەوەی چاکە بێتە ڕێتان و 
a].تەمەن درێژ بن لەسەر زەوی

و  ڕێنما�یی  بەگوێرەی  بەڵکو  تووڕە مەکەن،  منداڵەکانتان  باوکان،  ئەی  4 ئێوەش 

فێرکردنی مەس�حی بااڵدەست پەروەردە�ان بکەن.

کۆیلە و گەورەکانیان
5 ئەی کۆ�لەکان، بە ترس و لەرزەوە بە دڵ�اکی گوێڕا�ەڵی گەورەکانتان بن لەسەر 

زەوی، وەک بۆ مەس�ح بێت، ٦ نەک بە خزمەتی بەرچاوان وەک ئەوەی خەڵک 
7 با  ڕازی بکەن، بەڵکو وەک کۆ�لەی مەس�ح بەدڵ خواستی خودا بەجێبهێنن. 
خزمەتتان لە دڵەوە بێت، وەک بۆ ع�سای خاوەن شکۆی بکەن نەک بۆ خەڵکی، 
٨ چونکە دەزانن ع�سای خاوەن شکۆ پاداشتی هەر کەسێک دەداتەوە کە کاری 

چاک دەکات، جا کۆ�لە بێت �اخود ئازاد.
هەڕەشەلێکردن�ان  لە  واز  بکەن،  بۆ  شت�ان  هەمان  گەورەکان،  ئەی  ٩ ئێوەش 

بهێنن، بزانن گەورەی ئەوان و ئێوە لە ئاسمانە، ئەو�ش ال�ەنگری ناکات.

چەکی تەواوی خودا
و هێزە  بااڵدەست  لەگەڵ مەس�حی  �ەکبوون  بە  دەڵێم کە  پیێتان  ١٠ لە کۆتا�ی�دا 

تاکو  بکەن،  چەکدار  خۆتان  خودا  تەواوی  چەکی  ١١ بە  بن.  بەهێز  گەورەکەی 
لەگەڵ  ئێمە  زۆرانبازی  ١٢ چونکە  ڕابگرن،  خۆتان  شە�تان  پی�النی  بەرامبەر  بتوانن 
گۆشت و خوێن ن��ە، بەڵکو لە دژی سەرۆک و دەسەاڵتدار و فەرمانڕەوا�انی ئەم 
شوێنەکانی  لە  ڕۆح��ەکانە  بەدکارە  سەربازە  دژی  لە  هەروەها  تار�کە�ە،  ج�هانە 
بەدکاردا  ڕۆژی  لە  بتوانن  تاکو  هەڵبگرن،  خودا  تەواوی  چەکی  ١3 بۆ�ە  ئاسمان. 
خۆڕاگر بن و دوای تەواوبوونی هەموو شتێک، بچەس�ێن. ١4 بە بەستنی پشتێنی 
پیێ  لە  ١5 ئامادە�یی  سنگتانەوە،  بە  ڕاستودروستی   bزرێیی و  ناوقەدتان  بە  ڕاستی 
بکەن بۆ ڕاگە�اندنی مزگێن�یی ئاشتیc، ١٦ لە سەرووی هەموو ئەوانە قەڵغانی باوەڕ 
١7 هەروەها  بکوژێننەوە.  شە�تان  گڕدارەکانی  ت�رە  هەموو  دەتوانن  بەمە  هەڵبگرن، 
کە  هەڵبگرن  پی�رۆز  ڕۆحی  شمشێری  و  بکەن  لەسەر  ڕزگاری  ئاسن�نی  کاڵوی 

پە�امی خودا�ە.
نوێژ  پی�رۆزدا  ڕۆحی  لە  کاتێک  هەموو  پاڕانەوە�ەک،  و  نوێژ  جۆرە  هەموو  ١٨ بە 

خودا  پی�رۆزی  گەلی  تەواوی  بۆ  بەردەوامی  بە  و  بگرن  ئێشک  ئەمەش  بۆ  بکەن. 
ب�اڕێنەوە. ١٩ نوێژ بۆ من�ش بکەن تاکو هەر کاتێک دەمم دەکەمەوە قسەی گونجاوم 
ئ�نج�لم،  باڵوێزی  لێرە  ٢٠ من  ڕابگە�ەنم.  ئ�نج�ل  پە�امی  نهێنی  ئازا�انە  و  بدرێتێ 

a 3 دواوتار 5 :١٦ .  

b ١4 جلێکی ئاسن�نە بۆ پاراستنی سنگی سەرباز لە کاتی جەنگدا. بڕوانە ئ�شا�ا 5٩ :١7.   

c ١5 ڕاگە�اندنی مژدەی ئاشتبوونەوە لەگەڵ خودا.  
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هەرچەندە لە پیێناو�دا کۆت و بەند کراوم، نوێژ بکەن بۆ ئەوەی بەگوێرەی پیێو�ست 
ئازابم بۆ قسەکردن.

ساڵوی کۆتایپی
مەس�ح  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  و  خۆشەو�ست  برا�ەکی  کە  ٢١ ت�خ�کۆس 

خزمەتکارێکی دڵسۆزە، هەموو شتێکتان پیێ دەڵێت بۆ ئەوەی ئێوەش هەواڵی من 
بزانن و ئاگاداری ئەوە بن کە خەر�کی چ�م. ٢٢ بە تا�بەتی بۆ ئەمە ناردمە التان، 

تاکو هەواڵی ئێمە بزانن و ورەتان بەرز بکاتەوە.

و  ئاشتی  شکۆوە،  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  و  باوک  خودای  ٢3 لە 

خۆشەو�ست��ەکی لەگەڵ باوەڕ بۆ باوەڕداران.

ع�سای  نەمر  خۆشەو�ست��ەکی  بە  کە  بێت  ئەوانە  هەموو  لەگەڵ  ٢4 ن�عمەت 

مەس�حی پەروەردگاری ئێمە�ان خۆشدەوێت.



٢١4٨ف�ل��یی ٦



ف�ل��یی ٢١4٩١

نامەی �ۆڵس بۆ باوەڕدارانی فیلیپپپی
 لە پۆڵس و ت�مۆساوسی بەندەکانی ع�سای مەس�حەوە،١ ١

بۆ هەموو گەلی پی�رۆزی خودا لە شاری ف�ل��یی کە لەگەڵ ع�سای مەس�حدا 
�ەکنa، لەگەڵ چاودێران و خزمەتکاران:

٢ با ن�عمەتb و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

سو�اسی خودا و �اڕانەوە
هەموو  لە  4 هەم�شە  بکەم.  �ادتان  کاتێک  هەر  دەکەم،  خودا  3 سوپاسی 

ڕۆژەوە  �ەکەم  لە  5 چونکە  دەکەم،  داوا  هەمووتان  بۆ  خۆش��ەوە  بە  پاڕانەوەکانم 
هەتا ئێستا بەشدار�تان لە خزمەتی ئ�نج�لدا کردووە. ٦ لەمەشدا دڵن�ام، خودا کە 
تەواوی  مەس�ح  ع�سای  ڕۆژی  هەتا  دەست�ێکردووە،  ئ�شە چاکەی  ئەم  ئێوەدا  لە 

دەکات.
7 کەواتە ئەمە ڕاستە سەبارەت بە هەمووتان ئەم هەستەم هەبێت، چونکە ئێوە لە 

دڵی مندان. ئەگەر بە کۆت و زنج�رەوە بم، �اخود لە کاتێکدا بەرگری لە پە�امی 
٨ خودا  بەشدارن.  لەگەڵم  ن�عمەت  لە  هەمووتان  دەکەم،  چەس�اندنی  و  ئ�نج�ل 

شا�ەتمە چەندە بە پەرۆشم بۆ هەمووتان بە سۆزی ع�سای مەس�ح.
٩ لە خودا دەپاڕێمەوە کە خۆشەو�ست�تان بە زان�اری و ئەوپەڕی تێگە�شتنەوە ز�اتر 

لە ڕۆژی مەس�ح  بۆ ئەوەی  باشتر�ن شت ج�ا بکەنەوە،  ١٠ تاکو  و ز�اتر بکات، 
پاک و بێ گلە�یی بن، ١١ تاکو پڕببن لە بەرهەمی ڕاستودروستی لە ڕێگەی ع�سای 

مەس�حەوە بۆ شکۆ و ستا�شی خودا.

لەالی من، ژیان مەسیحە
پە�امی  هات  بەسەرم  ئەوەی  بزانن  دەمەوێ  ئێستا  برا�ان،  ١٢ خوشکان، 

ئ�نج�لی ز�اتر بەرەو پیێش برد، ١3 تەنانەت هەموو پاسەوانانی کۆشکی ئ�م�ڕاتۆر و 
هەموو ال�ەک بۆ�ان دەرکەوت کە من لە پیێناوی مەس�حدا کۆت و بەند کراوم. 
زۆربەی خوشک  لە  وای  منەوە  بەندی  و  کۆت  بەهۆی  بااڵدەست  ١4 مەس�حی 

بە چاونەترس��ەوە  و  بوێرانەتر  بتوانن  تاکو  ببەستن،  ئەو  بە  برا�ان کردووە پشت  و 
پە�امەکەی ڕابگە�ەنن.

ڕادەگە�ەنن،  مەس�ح  مزگێن�یی  ناکۆکی  و  ئ�رە�یی  لەبەر  هەندێک  ١5 بێگومان 

بەاڵم هەندێکی د�کە بە خواستێکی باش. ١٦ ئەوانەی لەبەر خۆشەو�ستی مزگێنی 

a ١ لەگەڵ عیسای مەسیحدا یەکن لە زمانی �ۆنان�دا )لە ع�سای مەس�حدان( بەکارهاتووە.  

b ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  
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دەدەن، دەزانن لەبەر بەرگر�کردنم لە پە�امی ئ�نج�ل خراومەتە ز�ندان. ١7 ئەوانەی 
بە  مەزەندە دەکەن  ن�ن،  دڵسۆز  ڕادەگە�ەنن،  لە خۆپەرست��ەوە مەس�ح  د�کە کە 
ڕواڵەت  بە  بەهەرحاڵ،  ١٨ ئ�تر چی؟  دەکەن.  ناخۆشتر  حاڵم  زنج�رەکەم  و  کۆت 

بێت �ان بە ڕاستی، مەس�ح ڕادەگە�ەنرێت، بەوەش دڵشادم.
و  پاڕانەوەکانتان  ڕێگەی  لە  دەزانم  ١٩ چونکە  دەبم،  دڵشاد  ز�اتر�ش  بەڵێ، 
پەرۆشەوە  ٢٠ بە   .aئازادکردنم دەبێتە هۆی  ئەمە  مەس�ح  ڕۆحی ع�سای  پشتگ�ری 
چاوەڕوان و ئومێدەوارم کە لە ه�چ شتێکدا شەرمەزار نەبم، بەڵکو ورەم بەرز بێت 
بە  ئەگەر  بێت،  پا�ەدار  جەستەمدا  لە  مەس�ح  هەم�شە  وەکو  ئێستاش  ئەوەی  بۆ 
ژ�ان بێت �ان بە مردن، ٢١ چونکە بۆ من ژ�ان مەس�حە، مردن�ش قازانج. ٢٢ بەاڵم 
بەرهەمی  کە  دەبم  خزمەتێک  خەر�کی  بێت،  بەردەوام  جەستە  لە  ژ�انم  ئەگەر 
هەبێت. چی هەڵبژێرم؟ نازانم! ٢3 لە دوو الوە فشارم لەسەرە، حەز دەکەم ئەم ژ�انە 
بەجێبهێڵم و لەگەڵ مەس�ح بژ�م، ئەوە زۆر باشترە، ٢4 بەاڵم مانەوەم بە جەستە بۆ 
ئێوە پیێو�ستترە. ٢5 دڵن�ام و دەزانم کە لە ژ�اندا دەمێنم و لەگەڵ هەمووتان بەردەوام 
بۆ  هاتنەوەی من  بەهۆی  ٢٦ تاکو  باوەڕ،  لە  و خۆش�تان  بەرەوپیێشچوون  بۆ  دەبم، 

التان شاناز�تان بە ع�سای مەس�ح لە ڕێگەی منەوە ز�اد بکات.
٢7 تەنها بە شێوە�ەک بژ�ن کە شا�ستەی پە�امی ئ�نج�لی مەس�ح بێت، تاکو 

کاتێک بێم و بتانب�نم �ان لەالتان نەبم و هەواڵتان بب�ستم، بزانم کە ئێوە لە �ەک 
لەسەر  کە  باوەڕەی  ئەو  پیێناوی  لە  تێدەکۆشن  دڵ  �ەک  بە  و  چەس�اون  ڕۆحدا 
بناغەی پە�امی ئ�نج�لە، ٢٨ بەبێ ئەوەی لە ه�چ شتێکی ڕکابەرەکانتان بترسن. ئەمە 
بەڵگە�ە بۆ لەناوچوون�ان، بەاڵم ڕزگار�ی�ە بۆ ئێوە، ئەمەش لە خوداوە�ە. ٢٩ چونکە 
خودا لەبەر مەس�ح تەنها باوەڕهێنان بە ئەوی پیێ نەبەخش�ون، بەڵکو ئازار چێژتن�ش 
لە پیێناوی ئەو، 3٠ لەبەر ئەوەی هەمان تێکۆشانتان هە�ە، ئەوەی لە منتان ب�ن�وە و 

ئێستا لە منی دەب�ستن.

خۆنزمکردنەوەی عیسا

 ئەگەر �ەکبوونتان لەگەڵ مەس�ح ما�ەی هاندان بێت، ئەگەر خۆشەو�ست��ەکەی ٢ ١

سۆز  بە  ئەگەر  بن،  هاوبەش  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  ئەگەر  بکات،  دڵنەوا�ی�تان 
هەمان  و  بن  هاوب�ر  کە  بکەن  خۆش  تەواوی  بە  دڵم  ٢ ئەوا  بن،  م�هرەبان  و 
بە  شتێک  3 ه�چ  بن.  هاوئامانج  و  دڵ  �ەک  هەروەها  هەبێت،  خۆشەو�ست�تان 
خۆپەرستی و لووتبەرز�ی�ەوە مەکەن، بەڵکو بە شێوە�ەک بێف�ز بن کە بەرامبەرەکەتان 
مەدەن،  خۆتان  تا�بەتی  بەرژەوەندی  بە  با�ەخ  4 تەنها  بزانن.  باشتر  بە  خۆتان  لە 

بەڵکو با هەر�ەکەتان با�ەخ بە بەرژەوەندی خەڵکی د�کەش بدات.
5 وەک ع�سای مەس�ح ب�ر بکەنەوە:

a ١٩ �ۆنانی: ڕزگاری.  
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٦ ئەوەی بە سروشتی خۆی خودا�ە،  
نە�و�ست �ەکسان��ەکەی لەگەڵ خودا بۆ خۆی بقۆزێتەوە،   

،a7 بەڵکو خۆی کردە ه�چ  
شێوەی بەندەی وەرگرت،   

وەک مرۆڤی لێهات،   
٨ کە بە ڕوخساری مرۆڤ ب�نرا،  

خۆی نزم کردەوە و   
تاکو مردن ملکەچ بوو،   

.bتەنانەت مردنی سەر خاچ   

٩ لەبەر ئەوە خودا زۆر بەرزی کردەوە و  
ئەو ناوەیc دا�یێ کە لە سەرووی هەموو ناوێکەوە�ە،   

 ١٠ تاکو بە ڕاگە�اندنی ناوی ع�سا هەموو ئەژنۆ�ەک چۆک دابدات،
لە ئاسمان و سەر زەوی و ژێر زەو�ش،   

 ١١ هەروەها هەموو زمانێک دان بنێت بەوەدا کە ع�سای مەس�ح خاوەن شکۆ�ە،
بۆ شکۆی خودای باوک.   

ڕۆڵەکانی خودا بێ گلەیپین
١٢ بۆ�ە خۆشەو�ستانم، هەروەک چۆن کاتێک لەالتان بووم هەم�شە گوێڕا�ەڵی 

بە  بن.  گوێڕا�ەڵم  کە  گرنگترە  زۆر  ن�م  لەالتان  کە  ئێستاش  بوون،  ڕێنما�ی�ەکانم 
ترس و لەرزەوە کۆشش بکەن بۆ تەواوکردنی ڕزگار�تان، ١3 چونکە خودا خۆی لە 

ئێوەدا کار دەکات تاکو بتانەوێت و کار بکەن بۆ ڕەزامەندی ئەو.
١4 هەموو شتێک بێ بۆڵەبۆڵ و شەڕەقسە بکەن، ١5 تاکو بێ گلە�یی و پاک بن، 

وەک  ئەواندا  لەنێو  لەکەن،  بێ  و خواردا  نەوە�ەکی چەوت  لەناو  مندااڵنی خودا 
ئەستێرە لە گەردووندا دەدرەوشێنەوە، ١٦ کاتێک کە ئێوە دەست بە وشەی ژ�انەوە 
و  نەکرد  ڕام  بێهوودە  کە  بکەم  شانازی  دەتوانم  مەس�حدا  ڕۆژی  لە  ئ�تر  دەگرن. 
ڕەنجم نەکێشاوە. ١7 بەاڵم ئەگەر بمرم و خوێنم وەک شەرابی پیێشکەشکراو بەسەر 
قوربانی و خزمەتی باوەڕتاندا بڕژێم،d ئەوا دڵشاد و دڵخۆشم لەگەڵتان. ١٨ جا ئێوەش 

ئاوا دڵشاد بن و لەگەڵم دڵخۆش بن.

تیمۆساوس و ئە�ەفرۆدی�ۆس
بۆ  بنێرم  ت�مۆساوس  زوو  بتوانم  شکۆ  خاوەن  ع�سای  �ارمەتی  بە  ١٩ ه�وادارم 

a 7 �ۆنانی: خۆی لە هەموو مافەکانی بێبەش کرد.  

b ٨ لەخاچدان قورستر�ن سزا بووە لەال�ەن ڕۆمان��ەکانەوە، هەروەها لەال�ەن جولەکەکان نەفرەت بووە، بڕوانە دواوتار ٢١ :٢3 .  

c ٩ لەم هەڵوێستەدا لە زمانی ع�بری )ناوەکە( واتە ناوی خودا.  

d ١7 مەبەستی نووسەر لێرەدا واتە من دەمرم، نەر�ت و باو بووە کە خواردنەوەی گرنگ وەک قوربانی ڕژێنراوە. بڕوانە لێڤ��ەکان ٢3 :١٨  .  
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وەک  ن��ە  ٢٠ چونکە کەسم  بم،  دڵخۆش  من�ش  هەواڵتان  زان�نی  بە  تاکو  التان، 
بەدوای  هەموو�ان  ئەوەی  ٢١ لەبەر  بدات،  کاروبارتان  بە  با�ەخ  دڵسۆزی  بە  ئەو 
بەرژەوەندی خۆ�اندا دەگەڕێن، نەک هی ع�سای مەس�ح. ٢٢ بەاڵم ئێوە ئاگاداری 
خزمەت  باوک�دا  لەگەڵ  منداڵ  چۆن  هەروەک  چونکە  ت�مۆساوسن،  شارەزا�یی 
دەکات، ئەو�ش بە هەمان شێوە لەگەڵ من خزمەتی لە مزگێن�دان کردووە. ٢3 بۆ�ە 
ه�وادارم هەرکە بۆم ڕوون بووەوە کاروبارم چۆن بەڕێوە دەچێت، �ەکسەر ئەو بنێرم. 

٢4 متمانەم بە مەس�حە کە خۆشم بەم زووانە دێم.

هاوکار  و  برا  لەگەڵم  کە  التان،  بنێرمە  ئەپەفرۆد�تۆس  زانی  پیێو�ستم  بە  ٢5 بەاڵم 

پەرۆشی  ٢٦ ئەو  پیێو�ست��ەکانمە.  خزمەتکاری  و  ئێوە�ە  نێردراوی  هاوسەربازە،  و 
د�داری هەمووتانە و دڵتەنگ بوو، چونکە هەواڵی نەخۆشبوونی ئەوتان ب�ستووە. 
٢7 بە ڕاستی نەخۆش بوو، خەر�ک بوو بمرێت، بەاڵم خودا بەزە�یی پیێدا هاتەوە، 

نەک تەنها بە ئەودا، بەڵکو بەزە�یی بە من�شدا هاتەوە، بۆ ئەوەی خەفەت لەدوای 
من�ش  و  بن  دڵشاد  ب�ن�نەوەی  بە  تاکو  ناردم،  خێراتر  ٢٨ بۆ�ە  نەبێت.  خەفەتم 
خەفەتم کەم بێتەوە. ٢٩ کەواتە بەوپەڕی شاد�ی�ەوە بە ناوی مەس�حی خاوەن شکۆوە 
کاری  پیێناوی  لە  3٠ چونکە  بگرن،  ئەو  وەک  لەوانەی  ڕێز  و  بکەن  لێ  پیێشوازی 
ئەو  تاکو  مەترس��ەوە،  ژ�انی خۆی خستە  و  بووەوە  مەرگ  ڕووبەڕووی  مەس�حدا 

خزمەتە بکات کە ئێوە نەتانتوانی بۆ منی بکەن.

بێپ�اوان بوون بەهۆی باوەڕ

شکۆ! 3 خاوەن  مەس�حی  بە  بن  دڵشاد  برا�ان،  خوشکان،  کۆتا�ی�دا،   لە  ١

نووس�نەوەی هەمان ئەم شتانە ماندووم ناکات، بەڵکو بۆ پاراستنیa ئێوە�ە.
3 لەبەر   !bبن جەستەبڕەکان  و  بەدکاران  ئاگاداری  بن،  سەگەکان  ٢ ئاگاداری 

و  دەپەرست�ن  خودا  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  کە   ،cخەتەنەکراو�ن ڕاستی  بە  ئێمە  ئەوەی 
شانازی بە ع�سای مەس�حەوە دەکە�ن، پشت بە جەستە نابەست�ن. 4 هەرچەندە 

من�ش هۆکارم هە�ە پشت بە جەستە ببەستم.
ئەگەر �ەکێک وابزانێت هۆکاری هە�ە بۆ ئەوەی پشت بە جەستە ببەستێت، من 
ئ�سرائ�ل،  لە ڕەگەزی  بووم کە خەتەنە کراوم،  ڕۆژ  5 کۆرپەی هەشت  لەپیێشترم: 
بووم،  فەر�سی  تەورات  بەگوێرەی  ع�برانی.  کوڕی  ع�برانی  بن�ام�ن،  ت�رەی 
٦ بەگوێرەی دڵگەرمی چەوسێنەری کڵێسا بووم، بەگوێرەی ئەم ڕاستودروست��ە کە 

بەپیێیی شەر�عەتە، بێ گلە�یی بووم.
دەزانم.  ز�ان  بە  ئەمانە  مەس�حدا  پیێناوی  لە  بوو،  قازانج  من  بۆ  ئەوەی  7 بەاڵم 

٨ لەمەش ز�اتر هەموو شتێک بە ز�ان دەزانم لەبەر بەرزی بەهای ناس�نی ع�سای 

a ١ پاراستن لە فێرکردنی چەوت.  

b ٢ مەبەستی لەوانە�ە کە خەتەنە دەکەن، لەبەرچاوی پۆڵس وەک سەگن. بڕوانە گەالت�ا ١ :٨ ،٩  .  

c 3 بڕوانە ڕۆما ٢ :٢٨ -٢٩.   



ف�ل��یی ٢١534

هەموو  و  دا  دەست  لە  شتێکم  هەموو  ئەودا  پیێناوی  لە  شکۆ.  خاوەن  مەس�حی 
کە  ٩ وەک کەسێک  و  بەدەستبهێنم  مەس�ح  ئەوەی  بۆ  دانا،  زبڵ  بە  شتانەم  ئەو 
لەگەڵ مەس�حدا بووبێتە �ەک هەژمارد بکرێم، نەک بە ڕاستودروستی خۆم کە لە 
شەر�عەتەوە�ە، بەڵکو لە ڕێگەی باوەڕەوە بە مەس�ح، ئەو ڕاستودروست��ەی کە لە 
خوداوە�ە و پشت بە باوەڕ دەبەستێت. ١٠ ئامانجم ئەوە�ە مەس�ح بناسم و هێزی 
١١ تاوەکو  مردنی،  لە  بم  ئەو  وەک  بم،  ئازاری  هاوبەشی  و  بزانم  هەستانەوەکەی 

بگەمە هەستانەوەی نێو مردووان.

کۆشش بەرەو ئامانج
ئامانج،  گە�شتوومەتە  �ان  بەدەستهێناوە  ئەمەم  هەموو  پیێشوەخت  ناڵێم  ١٢ من 

منی  پیێناو�دا  لە  مەس�ح  ع�سای  کە  بەدەستبهێنم  ئەوە  دەکەم  کۆشش  بەڵکو 
بەدەستهێنا. ١3 خوشکان، برا�ان، من وا دانانێم کە بەدەستم هێناوە، بەاڵم تەنها 
کۆششەوە  بەوپەڕی  داهاتوو  بەرەو  و  دەکەم  لەب�ر  ڕابردوو  دەکەم:  شت  �ەک 
هەنگاو دەنێم، ١4 بەرەو ئامانج تێدەکۆشم تاکو ئەو خەاڵتە بەدەستبهێنم کە خودا 

لە ڕێگەی ع�سای مەس�حەوە بانگهێشتی کردووم بۆ ئاسمان.
١5 با هەموو ئەوانەمان کە لە ڕووی ڕۆح��ەوە پیێگە�شتوو�ن، ئاوا ب�ر بکە�نەوە، 

دەکات.  ئاشکرا  بۆ  ئەمەشتان  لە شتێکی ج�اواز�ش کردەوە، خودا  ب�رتان  ئەگەر 
١٦ با دەست بەوەوە بگر�ن کە بەدەستمان هێناوە.

ئاوا  ئەوانەی  بڕواننە  و  بکەنەوە  پیێکەوە السا�یی من  برا�انم،  و  ١7 ئەی خوشک 

ئێستاش  پیێ گوتن،  ١٨ زۆرم  دان.  پیێمان  ئێمە  نموونە�ەی  ئەم  بەگوێرەی  دەژ�ن، 
دوژمنی خاچی مەس�حن،  دەژ�ن،  بە شێوە�ەک  زۆر کەس  دەڵێم،  بە گر�انەوە 
شەرمەزاربوون�انەوە  بە  شانازی  و  لەناوچوونە، خودا�ان سک�انە  کۆتا�ی�ان  ١٩ ئەوانە 

بە  ئاسمان�ن،  هاواڵتی  ئێمە  ٢٠ بەاڵم  دەکەنەوە.  دن�ا�یی  شتی  لە  ب�ر  دەکەن، 
پەرۆشەوە چاوەڕێ دەکە�ن ڕزگارکەر لەوێ بێتەوە، ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ، 
دەگۆڕێت،  خۆی  شکۆداری  لەشی  وێنەی  بۆ  کەساسمان  جەستەی  ٢١ ئەوەی 

خۆی  ملکەچی  شتێک  هەموو  دەتوانێت  کە  خۆی  هێزی  کارکردنی  بەگوێرەی 
بکات.

بە عیسای خاوەن شکۆ دڵشاد بن

 بۆ�ە خوشکان و برا�انم، ئەی ئەوانەی خۆشمدەوێن و پەرۆشتانم، ئێوە خۆشی 4 ١

و تاجی منن. خۆشەو�ستانم، بەو شێوە�ە کە نووس�ومە، بە �ەکبوونتان لەگەڵ 
مەس�حی خاوەن شکۆ بچەس�ێن.

٢ لە ئەوۆد�ا دەپاڕێمەوە و لە س�نتخی دەپاڕێمەوە کە بە �ەکبوون�ان لەگەڵ مەس�ح 

هاوب�ر بن. 3 بەڵێ تۆش ئەی هاوڕێیی دڵسۆزم، داوات لێ دەکەم �ارمەت��ان بدە�ت، 
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تێکۆشاون،  من  شانبەشانی  ئ�نج�لدا  پە�امی  ڕاگە�اندنی  لە  هەردووک�ان  چونکە 
لەگەڵ کل�منتۆس و هاوکارانی د�کەم کە ناو�ان لە پەڕتووکی ژ�انە.

بن!  دڵشاد  دە�ڵێمەوە،  د�سان  بن.  دڵشاد  بە ع�سای خاوەن شکۆ  4 هەم�شە 

شکۆ  خاوەن  ع�سای  هاتنەوەی  بزانێت.  ڕووخۆش�تان  بە  خەڵک  هەموو  5 با 

نز�کە. ٦ ن�گەران مەبن، بەڵکو با لە هەموو شتێکدا داواکار�تان بە نوێژ و پاڕانەوە 
بەرزترە  ئەوەی  خوداش،  7 ئاشتی  بێت.  زانراو  خودا  لەالی  سوپاسگوزار�ی�ەوە  و 
مەس�حدا  ع�سای  لەگەڵ  �ەکبوونتان  بە  ب�رتان  و  دڵ  تێگە�شتنێک،  هەموو  لە 

a.دەپارێزێت
ڕاست  کە  بکەنەوە  شتانە  ئەو  هەموو  لە  ب�ر  برا�ان،  و  کۆتا�ی�دا خوشکان  ٨ لە 

و  بەرز  ڕەوشت  باشن،  ناوبانگ  و  پاکن، خۆشەو�ست  و  دادپەروەر  ڕێزدارن،  و 
شا�انی ستا�شن. ٩ چی لە مندا فێربوون و وەرتانگرت و ب�ستتان و ب�ن�تان، ئەوە 

جێبەجێ بکەن. خودای ئاشت�ش لەگەڵتان دەبێت.

سو�اس بۆ بەخشین�ان
با�ەخم  د�سان  ئێستا  کە  شکۆ،  خاوەن  مەس�حی  بە  بووم  دڵشاد  ١٠ زۆر 

پیێدەدەن. بە دڵن�ا�ی�ەوە پیێشتر�ش با�ەختان پیێم دەدا، بەاڵم دەرفەتی ئەوەتان نەبوو 
کە دەر�بخەن. ١١ من ئەمە ناڵێم لەبەر ئەوەی پیێو�ستم بە �ارمەت��ە، چونکە فێربووم 
لە هەر دۆخێکدا بم خۆبژێو بم. ١٢ دەزانم نەبوونی چ��ە و دەزانم هەبوون�ش چ��ە، 
لە هەر شتێک و لە هەموو شتێکدا فێری نهێنی ئەوە بووم لە هەبوونی و نەبوون�دا 
ئەوەی  بکەم،  مەس�حەوە  ڕێگەی  لە  شتانە  ئەم  هەموو  ١3 دەتوانم  بم.  ئاسوودە 

بەهێزم دەکات.
١5 ئەی  کردم.  تەنگانەتان  بەشداری  کە  کرد  چاکتان  ئەوەشدا  ١4 لەگەڵ 

لەنێو  ئ�نج�ل  پە�امی  باڵوکردنەوەی  سەرەتای  لە  دەزانن،  ئێوەش  ف�ل����ەکان، 
ئێوە، کاتێک لە مەکدۆن�ا ڕۆ�شتم، ه�چ کڵێسا�ەک لە بابەتی وەرگرتن و پیێداندا 
سالۆن�کی  شاری  لە  کاتەی  ئەو  ١٦ تەنانەت  نەبێت.  ئێوە  نەکردووم،  هاوکار�ی�ان 
پیێو�ستم بە �ارمەتی بوو. ١7 نەک  بووم، چەند جارێک هاوکار�تان کردم کاتێک 
لەبەر ئەوەی حەزم لە بەخش�ن بێت بەڵکو حەزم لەو بەرهەمە�ە کە لەالی خودا 
بۆتان تۆمار دەکرێت. ١٨ ئێستا هەموو شتێکم هە�ە، ز�اتر لە پیێو�ست. ئەو شتانەی 
ئەپەفرۆد�تۆس لەالی ئێوە هێنای وەرمگرت و تێربووم، بۆنێکی خۆشە، قوربان��ەکی 
پیێداو�ست��ەکانتان  هەموو  من  ١٩ خودای  دەکات.  خۆش  خودا  دڵی  قبوڵکراوە، 

داب�ن دەکات بەپیێیی دەوڵەمەندی ئەو شکۆ�ەی لە ع�سای مەس�حدا هە�ەتی.
٢٠ ئێستاش شکۆمەندی بۆ خودای باوکمان هەتاهەتا�ە. ئام�ن.

a 7 بڕوانە �ۆحەنا ١5 :4  .  
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ساڵوی کۆتایپی
٢١ بە ناوی ع�سای مەس�ح ساڵو لە هەموو گەلی خودا بکەن.

ئەو خوشک و برا�انەی لەگەڵمدان ساڵوتان لێدەکەن.
لە  ئەوانەی  تا�بەتی  بە  لێدەکەن،  ساڵوتان  لێرەن  کە  خودا  گەلی  ٢٢ هەموو 

خانەوادەی قە�سەرن.

٢3 با ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ لەگەڵ ڕۆحتان بێت.
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نامەی �ۆڵس بۆ باوەڕدارانی کۆلۆسی
لە ١ هەروەها  مەس�حە،  ع�سای  نێردراوی  خودا  خواستی  بە  کە  پۆڵسەوە   لە  ١

ت�مۆساوسی برامانەوە،

٢ بۆ گەلی پی�رۆزی خودا لە شاری کۆلۆسی، ئەو خوشک و برا دڵسۆزانەی کە 

:aلەگەڵ مەس�ح �ەکن

با ن�عمەتb و ئاشتی لە خودای باوکمانەوە لەگەڵتان بێت.

سو�اس و نوێژکردن
3 کاتێک نوێژتان بۆ دەکە�ن هەردەم سوپاسی خودا، باوکی ع�سای مەس�حی 

مەس�ح  ع�سای  بە  ئێوەمان  باوەڕی  هەواڵی  4 چونکە  دەکە�ن،  شکۆمان  خاوەن 
پیێگە�شت لەگەڵ ئەو خۆشەو�ست��ەی بۆ هەموو گەلی پی�رۆزی خودا هەتانە. 5 ئەو 
دانراوە،  بۆتان  ئاسماندا  لە  کە  ه�وا�ە�ە  ئەو  دەرئەنجامی  خۆشەو�ست��ە  و  باوەڕ 
ئەوەی پیێشتر لە پە�امی ڕاستی ئ�نج�ل ب�ستتان، ٦ کە گە�شتە التان. وەک هەموو 
ج�هانc، ئەم ئ�نج�لە بەرهەمدارە و لەنێواتاندا ز�اد دەکات، لەو ڕۆژەوەی ن�عمەتی 
ڕاستی خوداتان ب�ست و ناس�تان. 7 وەک لە ئەپەفراسی هاوکاری خۆشەو�ستمان 
فێربوون، کە لە پیێناوتاندا خزمەتکارێکی دڵسۆزە بۆ مەس�ح و ٨ باسی خۆشەو�ستی 

ئێوەی کرد لە ڕۆحی پی�رۆزدا.
ئێوە  پیێناوی  لە  وەستان  بێ  ب�ستمان،  ڕۆژەوەی  لەو  ئێمەش  هۆ�ە  ئەم  ٩ لەبەر 

نوێژ دەکە�ن، داوا لە خودا دەکە�ن کە لە ڕێگای هەموو دانا�یی و تێگە�شتنێکی 
ڕۆح��ەوە پڕ بن لە زان�نی خواستی ئەو، ١٠ بۆ ئەوەی بە شێوە�ەک بژ�ن کە ش�اوی 
مەس�حی خاوەن شکۆ بێت و بە تەواوی جێگای ڕەزامەند�یی ئەو بێت، لە هەموو 
مەس�ح  ١١ با  بکەن.  گەشە  خودا  ناس�نی  لە  و  بن  بەرهەمدار  چاکەکار�ی�ەک 
هەموو  بۆ  بکات،  بەهێزتان  هێزێک  هەموو  بە  خۆی  شکۆی  توانای  بەگوێرەی 
بکەن  باوک  خودای  ١٢ سوپاسی  خۆش��ەوە  بە  ئارامگرتنێک،  و  دانبەخۆداگرتن 
پی�رۆزی خۆی  لە م�راتی گەلی  ئێوە شا�ستەی هاوبەشی بن  ئەوەی کە وای کرد 
دەربازی  تار�کی  دەسەاڵتی  لە  ئەوەی  باوک  ١3 خودای  ڕووناک�دا.  پاشا�ەتی  لە 
�ەکبوون  ١4 بە  گواستەوە،  خۆشەو�ستەکەی  کوڕە  شانش�نی  بۆ  ئێمەی  و  کرد�ن 

لەگەڵ ئەودا کڕدرا�نەوەd، واتە لێخۆشبوونی گوناهمان وەرگرت.

a ٢ کە لەگەڵ مەسیح یەکن لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  

b ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

c ٦ مەبەست لە سنووری ئ�م�ڕاتۆر�ەتی ڕۆمان��ە.  

d ١4 مەبەست لە کڕ�نەوەی مرۆڤە لە کۆ�ال�ەتی گوناه بە خوێنی ع�سا.  
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عیسا وێنەی خودای نەبینراوە
١5 کوڕەکە وێنەی خودای نەب�نراوە، نۆبەرە�ەa و لە سەرووی هەموو بەد�هێنراوانە، 

١٦ چونکە بەو هەموو شتێک بەد�هێنرا: لە ئاسمان و لەسەر زەوی، ب�نراو و نەب�نراو، 

تەخت �ان دەسەاڵت، سەرۆکا�ەتی �ان حوکومڕانی، هەمووی لە ڕێگەی ئەوەوە و 
بۆ ئەو بەد�هێنران. ١7 ئەو پیێش هەموو شتێکە و هەموو شتێک�ش بەو �ەک�گرتووە. 
١٨ ئەو سەری جەستە�ە کە کڵێسا�ە. ئەو سەرەتا�ە و نۆبەرەی نێو مردووانە، تاکو 

لە سەرووی هەموو شتێکەوە بێت، ١٩ چونکە خودا خۆشحاڵ بوو بە هەموو پڕ�یی 
لەگەڵ  شتێک  هەموو  ئەوەوە  ڕێگەی  ٢٠ لە  بێت،  ن�شتەجێ  مەس�حدا  لە  خۆی 
خۆ�دا ئاشت بکاتەوە و بە خوێنی خاچەکەی ئاشتی بنێتەوە، ئەگەر لەسەر زەوی 

بێت �ان لە ئاسمان.
٢١ ئێوە پیێشتر لە خودا دابڕابوون و دوژمن بوون لە ب�رکردنەوە بە خراپەکاری، ٢٢ بەاڵم 

ئێستا بە مردنی جەستەی مرۆڤانەی مەس�ح ئاشتی کردنەوە، تاکو لەبەردەمی بە 
پی�رۆزی و بێ لەکە و بێ گلە�یی پیێشکەشتان بکات، ٢3 ئەگەر بەردەوام بن لەسەر 
ئەو باوەڕە و دامەزراو و چەس�او بن، النەدەن لە ه�وای ئەو مزگێن��ەی ب�ستتان، 
ئاسمان ڕاگە�ەنراوە، خۆشم وەک پۆڵس بۆی  بەد�هێنراوانی ژێر  بۆ هەموو  ئەوەی 

بوومە خزمەتکار.

تێکۆشانی �ۆڵس بۆ باوەڕداران
٢4 ئێستا دڵشادم بە ئازارەکانم لە پیێناوی ئێوەدا و پاشماوەی تەنگانەی مەس�ح لە 

جەستەی خۆمدا تەواوb دەکەم، لە پیێناوی جەستەی ئەو، کە کڵێسا�ە. ٢5 من بووم 
بە خزمەتکاری کڵێسا بەپیێیی ئەو ئەرکەی کە لەال�ەن خوداوە پیێم س�ێردراوە، تاوەکو 
سەردەمانێکی  نهێن��ەی  ئەو  ٢٦ واتە  ڕابگە�ەنم،  پیێ  خوداتان  پە�امەکەی  تەواوی 
زۆر و نەوە لەدوای نەوە شاردراوە بوو، ئێستا بۆ گەلی پی�رۆزی خودا ئاشکرا کرا. 
لەنێو  خودا  گەلی  بۆ  نهێن��ەکە  شکۆی  دەوڵەمەندی  کە  ئەوە�ە  خودا  ٢7 پالنی 

ئەمەش  لەناوتاندا�ە،  مەس�ح  ئەوە�ە کە  نهێن��ەکەش  بکات،  ئاشکرا  نەتەوەکاندا 
ه�وای شکۆدار�ی�ە.

٢٨ ئێمە ئەو ڕادەگە�ەن�ن، هەموو کەسێک ئاگادار دەکە�نەوە و بەوپەڕی دانا�ی�ەوە 

پیێگە�شتوو  کەسێکی  وەک  �ەکێک�ان  هەر  بتوان�ن  ئەوەی  بۆ  دەکە�ن،  فێر�ان 
و  دەبم  ماندوو  ئەمەش  ٢٩ بۆ  بەردەم خودا.  بهێن�نە   cلەگەڵ مەس�حدا �ەکبوون  بە 

تێدەکۆشم، بەگوێرەی کارەکەی کە بەهێزەوە لە مندا کار دەکات.

الود�ک��ان ٢ شاری  لە  ئەوانەی  و  ئێوە  بۆ  دەکەم  خەباتێک  چ  بزانن   دەمەوێ  ١

لە  و  بەرزبێتەوە  ورە�ان  ٢ تاکو  نەب�ن�وە،  من�ان  ڕووبەڕوو  ئەوانەی  هەموو  و 

a ١5 نۆبەرە: مەبەست لەوە�ە کە ع�سا بەد�نەهێنراوە، بەڵکو سەرۆکی هەموو بەد�هێنراوانە.  

b ٢4 مەس�ح بەردەوامە لە ئازارکێشان، بە ئامادەبوونی خۆی لەسەر زەوی. بڕوانە کردار ٩ :5  .  

c ٢٨ بە یەکبوون لەگەڵ مەسیح لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  



کۆلۆسی ٢١5٩٢

خۆشەو�ست�دا �ەکبگرن بۆ ئەوپەڕی دەوڵەمەندی لە تێگە�شتنی تەواو، تاکو نهێنی 
زان�اری  و  دانا�یی  گەنج�نەی  هەموو  ئەودا  لە  3 کە  مەس�ح،  واتە  بناس�ن،  خودا 
نەکات.  چەواشەتان  لووس  قسەی  بە  کەس  تاکو  دەڵێم  4 ئەمە  شاردراوەتەوە. 
کاتێک  دڵشادم  لەگەڵتانم،  ڕۆح  بە  بەاڵم  ن�م،  لەالتان  جەستە  بە  5 هەرچەندە 

ڕێکی و چەس�اوی باوەڕتان بە مەس�ح دەب�نم.

تەواوەتی مەسیح
٦ ئ�تر هەروەک چۆن ع�سای مەس�حتان بە پەروەردگاری خۆتان وەرگرتووە، بە 

�ەکبوون لەگەڵ ئەو بەردەوام بن لە ژ�ان، 7 لە ئەودا ڕەگ دابکوتن و خۆتان بن�اد 
بنێن. وەک فێربوون چەس�او بن لە باوەڕدا، هەروەها با دڵتان پڕ لە سوپاسگوزاری 

بێت.
٨ ئاگاداربن کەس بە فەلسەفەی پووچ و هەڵخەڵەتێنەر د�لتان نەکات، کە پشت 

بە نەر�تی خەڵک و بنەما بنەڕەت��ەکانی ج�هان دەبەستێت، نەک بە مەس�ح.
بە  ١٠ ئێوەش  ن�شتەجێ�ە،  لە جەستەی مەس�حدا  پڕ�یی خۆی  بە هەموو  ٩ خودا 

�ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا پڕ بوون لە خودا. مەس�ح سەری هەموو سەرۆکا�ەتی و 
ئێوە خەتەنە�ەک کراون  دەسەاڵتێکە. ١١ هەروەها بە �ەکبوونتان لەگەڵ مەس�حدا 
لەال�ەن  گوناهبارەکەتان  سروشتە  تەواوی  پیێشتر  ناکرێت.  مرۆڤ  دەستی  بە  کە 
 ،aکران خەتەنە  مەس�حەوە  لەال�ەن  ئێوە  کاتێک  بەاڵم  بەڕێوەدەبردرا،  جەستەوە 
نێژران،  ئەودا  لەگەڵ  لەئاوهەڵکێشانتان  کاتی  ١٢ لە  داماڵرا.  گوناهبارەکە  سروشتە 
مردووان  لەنێو  کە  خودا،  توانای  بە  باوەڕتان  بەهۆی  هەستانەوە  ئەو�ش  لەگەڵ 

هەڵ�ستاندەوە.
١3 ئێوەش کە بەهۆی گوناه و خەتەنە نەکردنی جەستەتان مردبوون، خودا لەگەڵ 

تۆمارە  ١4 ئەو  خۆشبوو.  گوناهەکانمان  هەموو  لە  کردنەوە.  ز�ندووی  مەس�حدا 
�اسا�ی�ەی سڕ�ی�ەوەb کە ئێمەی پیێ گوناهبار ببوو�ن و لە دژمان بوو، هەڵ�گرت و 
بە خاچەوە بزمارکوتی کرد. ١5 سەرۆکەکان و دەسەاڵتدارانی چەککرد و بە ئاشکرا 

کردن��ە پەند و لە خاچدا بەسەر�اندا زاڵبوو.
ئاهەنگی  �ان  جەژن  لەبارەی  �ان  خواردنەوە  و  خواردن  لە  کەس  با  ١٦ بۆ�ە 

دەست�ێکی مانگ �ان شەممە حوکمتان نەدات. ١7 ئەمانە سێبەری داهاتوون، بەاڵم 
ڕاست��ەکە لە مەس�حدا�ە. ١٨ مەهێڵن ئەوانەی کە حەز دەکەن خۆ�ان بە درۆ نزم 
بکەنەوە و فر�شتەکان ب�ەرستن لە خەاڵتەکە بێبەشتان بکەن. ئەو جۆرە کەسانە زۆر 
بە وردی باسی ئەو شتانە دەکەن کە ب�ن�و�انە، لەخۆبا�یی بوون بەو ب�رۆکە پووچە 
دن�ا�ی�انەی کە لە مێشک�اندا�ە. ١٩ ئەم جۆرە کەسانە دەست بە مەس�حەوە ناگرن، 
ئەوەی کە سەری تەواوی جەستە�ە و بەهۆ�ەوە هەموو جەستەکە هێز وەردەگرێت، 

a ١١ مەبەست خەتەنەکردنی دڵ بە ڕۆحی مەس�ح. بڕوانە ڕۆما ٢ :٢٩  .  

b ١4 تۆماری قەرزەکانی ئێمە کە گوناهەکانمانە.  



٢١٦٠کۆلۆسی ٢

لە ڕێگەی جومگە و بەستەرەکانەوە بە �ەکتر بەستراونەتەوە، بەو شێوە�ەی کە خودا 
دە�ەوێت گەشە دەکات.

مردن،  مەس�حدا  لەگەڵ  ج�هان  بنەماکانی  بە  سەبارەت  ئێوە  ئەوەی  ٢٠ لەبەر 

٢١ »مە�گرە!  ئەرکانە دەبن:  ئەم  بژ�ن، ملکەچی  لە ج�هاندا  ئەوەی  بۆچی وەک 
تا�بەتن بەو شتانەی  ٢٢ ئەمانە هەموو�ان ئەرکی  تامی مەکە! دەستی لێ مەدە!«؟ 
٢3 بە  دا�ناون.  خەڵک  کە  فێرکردنێکن  و  �اسا  چەند  تەنها  لەناودەچن،  کە 
بە  خۆدەرخستن  و   aهەڵبەستراو پەرستنی  لە  هە�ە،  دانا�ی�ان  شێوەی  ڕواڵەت 
بێف�زی و توندوت�ژی جەستە، بەاڵم ئەوانە لە دامرکاندنەوەی هەوەسەکانی جەستە 

کار�گەر�ی�ان ن��ە.

باوەڕدار و مەسیح

شتانەی 3 ئەو  بۆ  کەواتە  هەستێنرانەوە،  مەس�حدا  لەگەڵ  ئێوە  ئەوەی   لەبەر  ١

سەرەوە کۆشش بکەن، لەوێ مەس�ح لە دەستەڕاستی خودا دان�شتووە. ٢ با�ەخ 
مردن،  ئێوە  3 چونکە  زەو�ن،  لەسەر  ئەوانەی  نەک  بدەن،  سەرەوە  شتانەی  بەو 
ژ�ان�شتان لەگەڵ مەس�ح لە خودادا شاردراوەتەوە. 4 کاتێک مەس�ح دەردەکەوێت 

کە ژ�انتانە، ئەوسا ئێوەش لەگەڵ�دا لە شکۆمەند�دا دەردەکەون.
هەوەسبازی،  گاڵوی،  داوێن��سی،  بمرێنن:  دن�ا�ی�ەکانتان  ئارەزووە  5 کەواتە 

بەهۆ�انەوە  ٦ چونکە  بت�ەرستی،  لە  جۆرێکە  کە  چاوبرس�ێتی  خراپ،  ئارەزووی 
دەکرد،  هەڵسوکەوتتان  ئاوا  جاران  7 ئێوەش  �اخ�بووان.  سەر  دێتە  خودا  تووڕە�یی 
کاتێک تێ�اندا دەژ�ان. ٨ بەاڵم ئێستا هەموو ئەوانە فڕێبدەن: هەڵچوون، تووڕە�یی، 
چونکە  مەکەن،  درۆ  �ەکتری  ٩ لەگەڵ  زارتان.  لە  ناش�ر�ن  قسەی  بوختان،  ق�ن، 
مرۆڤە کۆنەکە و کردەوەکانتان داکەندووە و ١٠ مرۆڤێکی نوێتان لەبەرکردووە، ئەوەی 
و  جولەکە  ١١ لەوێدا  بووەتەوە.  نوێ  ناس�نی  بە  بەد�هێنەرەکەی  وێنەی  بەگوێرەی 
ناجولەکە ن��ە، خەتەنەکراو و خەتەنە نەکراو، بەربەریb و سک�سیc، کۆ�لە و ئازاد 

ن��ە، بەڵکو مەس�ح هەموو شتێکە و لە هەمووتاندا�ە.

باوەڕدار و کڵێسا
١٢ بۆ�ە، ئێوە کە گەلی پی�رۆز و خۆشەو�ست و هەڵبژێردراوی خودان، م�هرەبانی 

و ن�انی و بێف�زی و دڵنەرمی و ئارامگرتن لەبەر بکەن. ١3 بەرگەی �ەکتری بگرن، 
بکەن.  ئازاد  �ەکتری  گەردنی  هەبوو،  �ەکێک  لەسەر  سکااڵی  �ەکێک  ئەگەر 
وەک مەس�حی بااڵدەست لێتان خۆشبوو، ئێوەش لێ�ان خۆشبن. ١4 لە سەرووی 

a ٢3 مەبەستی لەوە�ە کە مرۆڤ خۆی ئا�ی�نی بۆ خۆی دروستکردووە و بەسەر خۆ�دا دە�سەپیێنێ.  

b ١١ بەربەری: ئەو کەسانەی کە بە زمانی �ۆنانی قسە ناکەن، بە کەسانی نا ڕۆشنب�ر هەژماردکراون.  

c ١١ بە ب�رکردنەوەی ڕۆمان��ەکان خەڵکانێکن دڕندەن و زۆر لە ڕۆشنب�ر�ی�ەوە دوورن.  



کۆلۆسی ٢١٦١4

هەموو ئەمانەشەوە خۆشەو�ستی لەبەر بکەن، کە لە �ەکێت��ەکی تەواودا هەموو�ان 
دەبەستێتەوە.

١5 با ئاشتی مەس�ح حوکمی دڵتان بکات، چونکە وەکو ئەندامانی جەستە�ەک 

بۆ ئاشتی بانگکران، هەروەها سوپاسگوزار بن. ١٦ با پە�امی مەس�ح بە دەوڵەمەندی 
لە ئێوەدا ن�شتەجێ بێت، بەوپەڕی دانا�یی �ەکتری فێر بکەن و ئاگادار بکەنەوە، 
بە زەبوور و سروود و گۆرانی ڕۆحی بە سوپاسگوزاری لە دڵتاندا گۆرانی بۆ خودا 
بڵێن. ١7 هەر شتێک دەڵێن و دە�کەن، هەمووی بە ناوی ع�سای خاوەن شکۆوە 

ب�کەن، لە ڕێگەی ع�ساوە سوپاسی خودای باوک بکەن.

باوەڕدار و خێزان
مەس�ح  شوێنکەوتووی  لە  وەک  بن،  مێردەکانتان  ملکەچی  ژنەکان،  ١٨ ئەی 

دەوەشێتەوە.
١٩ ئەی مێردەکان، ژنەکانتان خۆشبوێ، لەگەڵ�ان ڕەق مەبن.

٢٠ ئەی مندااڵن، لە هەموو شتێکدا گوێڕا�ەڵی دا�ک و باوکتان بن، چونکە ئەمە 

جێگەی ڕەزامەندی مەس�حی خاوەن شکۆ�ە.
٢١ ئەی باوکەکان، منداڵەکانتان تووڕە مەکەن، نەوەک نائومێد بن.

باوەڕدار و کارکردن
ج�هانەتان  ئەم  گەورەکانی  گوێڕا�ەڵی  شتێکدا  هەموو  لە  کۆ�لەکان،  ٢٢ ئەی 

بن  ڕازی  لێتان  ئەوەی  بۆ  دەکەن  چاودێر�تان  کە  کاتەی  ئەو  تەنها  نەک  بن، 
بەڵکو دڵسۆزانە، چونکە ئێوە لە مەس�حی گەورەکەتان دەترسن. ٢3 هەر چ��ەک 
دەکەن، بە دڵ ب�کەن، وەک بۆ مەس�ح بێت، نەک بۆ خەڵکی، ٢4 بزانن لەال�ەن 
شکۆ  خاوەن  مەس�حی  خزمەتی  چونکە  وەردەگرن،  م�رات  پاداشتی  مەس�حەوە 
وەردەگرێت،  بکات سزای خراپەی خۆی  کاری خراپ  ئەوەی  ٢5 بەاڵم  دەکەن. 

خودا ال�ەنگری ناکات.

هەڵسوکەوت 4 �ەکسانی  و  دادپەروەری  بە  کۆ�لەکان  لەگەڵ  گەورەکان،   ئەی  ١

بکەن، چونکە دەزانن ئێوەش گەورەتان هە�ە لە ئاسمان.

هاندان بۆ نوێژکردن
٢ پە�وەست بن بە نوێژکردنەوە، بە سوپاسەوە ئێشکی لێ بگرن. 3 بۆ ئێمەش نوێژ 

مەس�ح  نهێنی  ئەوەی  بۆ  پە�امەکە،  بۆ  بکاتەوە  بۆ  دەرگا�ەکمان  خودا  کە  بکەن 
وەک  ئەوەی  بۆ  بکەن  نوێژ  4 هەروەها  گ�راوم.  ئەمەش  لەبەر  هەر  ڕابگە�ەن�ن، 
ڕەفتار  دەرەوە  ئەوانەی  لەگەڵ  دانا�یی  5 بە  ڕابگە�ەنم.  پە�امەکە  ڕوونی  بە  پیێو�ستە 
بە خوێ سوێر  ن�عمەت،  لە  پڕبێت  هەردەم  قسەتان  ٦ با  بقۆزنەوە.  بکەن، کات 

کرابێت، تاکو بزانن چۆن پیێو�ستە وەاڵمی هەرکەسێک بدەنەوە.



٢١٦٢کۆلۆسی 4

ساڵوی کۆتایپی
و  خۆشەو�ست  برا�ەکی  دەداتێ،  منتان  هەواڵێکی  هەموو  7 ت�خ�کۆس 

بااڵدەستدا.  لە خزمەتکردنی مەس�حی  ئێمە�ە  خزمەتکارێکی دڵسۆز و هاوکاری 
٨ بە تا�بەتی بۆ ئەوە ناردمە التان کە هەواڵی ئێمە بزانن و ورەتان بەرز بکاتەوە. ٩ ئەو 

لەگەڵ ئۆنس�مۆسی برای خۆشەو�ست و دڵسۆز، ئەوەی لە خۆتانە، هەواڵی هەموو 
شتێکی ئێرەتان دەدەنێ.

ئامۆزای  مەرقۆسی  لێدەکات،  ساڵوتان  بەند�یێت�م  هاوڕێیی  ١٠ ئەر�ستارخۆسی 

بەرناباس�ش. دەربارەی ئەو ڕاس�اردەتان وەرگرتووە. ئەگەر هاتە التان پیێشواز�یی لێ 
بکەن.

هە�ە.  بۆتان  ساڵوی  ئەو�ش  ناودەبردرێت،  �وستۆس  بە  کە  ع�سا  ١١ هەروەها 

تەنها ئەمانە لەنێوان هاوکارانم بۆ شانش�نی خودا لە جولەکەکاننa، ئەوانەی بوونە 
هاندەرم.

١٢ ئەپەفراسی بەندەی ع�سای مەس�ح، ئەو�ش لە خۆتانە و ساڵوتان لێدەکات، 

هەردەم لە نوێژەکان�دا لە پیێناوتاندا تێدەکۆشێت، تاکو لە تەواو�دا بچەس�ێن و تەواو 
دڵن�ا بن لە هەموو خواستی خودا. ١3 شا�ەت�یی بۆ دەدەم کە زۆر ماندوو دەبێت بۆ 

ئێوە و ئەوانەی لە شارەکانی الود�ک��ان و ه�راپۆل�سن.
١4 لۆقای پز�شکی خۆشەو�ست و د�ماس ساڵوتان لێدەکەن.

١5 ساڵو بکەن لە خوشکان و برا�انی الود�ک��ا و ن�مفاسb و ئەو کڵێسا�ەی لە 

ماڵەکە�ەتی.

الود�ک��ەکان�ش  کڵێسای  لە  وابکەن  خوێنرا�ەوە،  بۆ  نامە�ەتان  ئەم  ١٦ کاتێک 

بخوێنرێتەوە، ئەوەی هی الود�ک��اشە ئێوە ب�خوێننەوە.

بااڵدەستەوە  لە مەس�حی  بڵێن: »سە�ری ئەو خزمەتە بکە کە  ١7 بە ئەرخ��ۆس 

وەرتگرتووە، تاکو تەواوی بکە�ت.«

ن�عمەت  بکەن.  کۆتەکانم  �ادی  خۆمە.  دەستخەتی  ساڵوەکە  پۆڵسم،  ١٨ من 

لەگەڵتان بێت.

a ١١ �ۆنانی: خەتەنەکراوان.  

b ١5 ئافرەتێکی خزمەتکار بووە.  



�ەکەم سالۆن�کی ٢١٦3١

یەکەم نامەی �ۆڵس بۆ کڵێسای 
سالۆنیکی

 لە پۆڵس و س�الa و ت�مۆساوسەوە،١ ١

مەس�حی  ع�سای  و  باوک  خودای  لەگەڵ  کە  سالۆن�ک��ەکان  کڵێسای  بۆ 
:bخاوەن شکۆدا بوونەتە �ەک

با ن�عمەتc و ئاشت�تان لەگەڵ بێت.

سو�اسگوزاری بۆ باوەڕداران
بڕانەوە  بێ  و  �ەکێکتاندا سوپاسی خودا دەکە�ن  پیێناوی هەر  لە  ٢ هەموو کات 

ئەو  باوکماندا  خودای  لەبەردەم  3 بەردەوام  دەکە�ن،  �ادتان  نوێژەکانمان  لە 
لە  کە  ڕەنجەتان  ئەو  هەروەها  باوەڕتانە،  بەرهەمی  کە  دەهێن�نەوە  بەب�ر  کارانەتان 
خۆشەو�ست��ەوە�ە و ئەو دانبەخۆداگرتنەشتان کە سەرچاوە دەگرێت لە ه�واتان بە 

ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان.
ئێوەی  خودا  کە  دەزان�ن  خودا،  خۆشەو�ستانی  برا�ان،  و  خوشکان  4 ئەی 

هەڵبژاردووە، 5 چونکە تەنها بە قسە پە�امی ئ�نج�لمان بۆ نەهێنان، بەڵکو بە هێز 
و بە ڕۆحی پی�رۆز و بە دڵن�ا�یی تەواوەوە، وەک دەزانن لە پیێناوی ئێوە لەنێوانتاندا چ 
جۆرە کەسێک بوو�ن. ٦ ئێوەش السا�یی ئێمە و مەس�حی خاوەن شکۆتان کردەوە، 
کرد،  پە�امەکە  لە  پیێشواز�تان  پی�رۆز  ڕۆحی  خۆشی  بە  گەورەدا  تەنگانە�ەکی  لە 
7 تاکو بوونە نموونە بۆ هەموو باوەڕداران لە مەکدۆن�ا و ئەخا�ا. ٨ پە�امی مەس�حی 

خاوەن شکۆ لەالی ئێوەوە باڵو کرا�ەوە، نەک تەنها لە مەکدۆن�ا و ئەخا�ا، بەڵکو 
ناوبانگی باوەڕتان بە خودا لە هەموو شوێنێکدا باڵو بووەتەوە. لەبەر ئەوە پیێو�ست 
ناکات ه�چ شتێک بڵێ�ن، ٩ چونکە خۆ�ان باسمان دەکەن کە پیێشواز�تان لە ئێمە 
چۆن بووە و چۆن لە بت�ەرست��ەوە گەڕاونەتەوە بۆ الی خودا، تاکو خودای ز�ندوو 
و ڕاست ب�ەرستن و ١٠ چاوەڕێیی کوڕەکەی بکەن لە ئاسمان، ئەوەی لەنێو مردووان 
دەربازمان  خودا  داهاتووی  تووڕە�یی  لە  کە  ع�سا�ە،  لە  مەبەست  هەڵ�ستاندەوە، 

دەکات.

a ١ �ۆنانی: سیلوانۆس .  

b ١ بوونەتە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە خودای باوک و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆدا( بەکارهاتووە.  

c ١ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  



٢١٦4�ەکەم سالۆن�کی ٢

خزمەتکردنی �ۆڵس

نەبوو، ٢ سوود  بێ  التان  بۆ  هاتنمان  دەزانن  خۆتان  برا�ان،  و   ئەی خوشکان  ١

٢ بەڵکو وەک دەزانن پیێشتر لە ف�ل��یی ئازارمان چێژت و سووکا�ەت�مان پیێ کرا، 

بەاڵم بە پشت�وانی خودا سەرەڕای دژا�ەت��ەکی زۆر، ئازا�انە باسی مزگێن�یی خودامان 
خەڵەتاندن  و  بەڕەاڵ�یی  و  چەواشەکردن  هاندانتان  لە  ئێمە  3 مەبەستی  کردن.  بۆ 
متمانەی  کە  کراب�ن  پەسەند  خوداوە  لەال�ەن  چۆن  هەروەک  4 بەڵکو  ن��ە، 
مزگێن�مان بدرێتێ، بە هەمان شێوە دەدوێی�ن، ئەمەش بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی 
خەڵک ن��ە، بەڵکو ڕەزامەندی خودا، کە دڵمان تاقی دەکاتەوە. 5 خودا شا�ەتە، 
٦ چاوەڕوانی  دەزانن،  وەک  چاوچنۆک��ە،  لەبەر  نە  و  دەکە�ن  بۆ  زمانلووس�تان  نە 

ستا�ش و پیێداهەڵدانی خەڵک نەبوو�ن، نە لە ئێوە و نە لە کەسانی د�کەش.
نەرمون�ان  7 بەاڵم  لەسەرتان،  ب�ن  بارگرانی  دەمانتوانی  مەس�ح  نێردراوانی  وەک 
ئێوەمان  ڕادە�ەک  ٨ بە  منداڵەکانی.  بداتە  ش�ر  دا�کێک  وەک  لەگەڵتاندا،  بوو�ن 
خۆشو�ست کە ئامادەبوو�ن نەک تەنها مزگێن�یی خودا بەڵکو خۆشمان لەگەڵتاندا 
برا�ان،  و  ٩ خوشکان  بوون.  ئاز�ز  زۆر  ئێمە  لەالی  ئێوە  چونکە  بکە�ن،  بەش 
تاکو  دەکرد،  کارمان  ڕۆژ  و  شەو  �ادە،  لە  ئێمەتان  ماندووبوونی  و  ڕەنج  دڵن�ام 
و  ١٠ ئێوە  ڕاگە�اندن.  بۆ  خودامان  مزگێن�یی  کاتێک  بار،  نەب�نە  کەستانەوە  بەسەر 
و  ڕاستودروستی  و  پی�رۆزی  بە  چۆن  باوەڕداردا  ئێوەی  لەنێو  کە  شا�ەتن  خوداش 
لە  هەر�ەک  لەگەڵ  ئێمە  کە  دەزانن  ١١ هەروەک  کردووە.  ڕەفتارمان  گلە�یی  بێ 
منداڵەکانی  لەگەڵ  باوکێک  چۆن  وەک  کرد،  هەڵسوکەوتمان  باوکێک  وەکو  ئێوە 
لێتان  خۆ�دا هەڵسوکەوت دەکات، ١٢ هانمان دەدان و ورەمان بەرز دەکردنەوە و 
دەپاڕا�نەوە، بە شێوە�ەک بژ�ن شا�انی خودا بێت، ئەوەی بۆ شانش�ن و شکۆی 

خۆی بانگتان دەکات.
١3 لەبەر ئەمە بێ بڕانەوە سوپاسی خودا دەکە�ن، چونکە پە�امی خوداتان وەک 

لە  بێت،  خودا  وشەی  بەڕاستی  وەک  بەڵکو  وەرنەگرت،  ئێمە  لە  مرۆڤ  پە�امی 
ڕاست�شدا هەر بەو جۆرە�ە، ئەوەی لەناو ئێوەی باوەڕدار�شدا کار دەکات. ١4 ئەی 
�ەهود�ا،  لە  کڵێساکانی خودا  بە السا�ی�کەرەوەی  بوون  ئێوە  برا�ان،  و  خوشکان 
واتە ئەوانەی کە لەگەڵ ع�سای مەس�حدا بوونەتە �ەک، چونکە ئێوە بە دەستی 
هاواڵت��ەکانی خۆتان هەمان ئەو ئازارانەتان کێشا کە باوەڕدارانی �ەهود�ا بە دەستی 
جولەکەکان کێشا�ان، ١5 ئەوانەی ع�سای خاوەن شکۆ و پیێغەمبەران�ان کوشت و 
ئێمە�ان چەوساندەوە. خودا ڕازی ناکەن و لە دژی هەموو خەڵکن، ١٦ ڕێگامان لێ 
دەگرن لەوەی بۆ نەتەوەکان بدوێی�ن تاکو ڕزگاربن، بەمەش کاسەی گوناهەکان�ان 

سەرڕێژ دەکەن. بەاڵم لە کۆتا�ی�دا تووڕە�یی خودا هاتووەتە سەر�ان.
دوور  لێتان  کورت  ماوە�ەکی  بۆ  کە  ئێمە  برا�ان،  و  خوشکان  ئەی  ١7 بەاڵم 

کەوت�نەوە، بە چاو نەک بە دڵ، زۆر شە�دا و پەرۆشی ب�ن�نتان بوو�ن. ١٨ و�ستمان 
بێ�نە التان، لە ڕاست�دا خۆم وەک پۆڵس چەند جارێک هەوڵم دا، بەاڵم شە�تان 
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خاوەن  ع�سای  لەبەردەم  شاناز�مان  تاجی  و  خۆشی  و  ١٩ ه�وا  لێگرت�ن.  ڕێیی 
شکۆمان چ��ە لە کاتی هاتن�دا؟ ئا�ا ئێوە ن�ن؟ ٢٠ ئێوە شکۆ و خۆش�مانن.

ناردنی تیمۆساوس بۆ سالۆنیکی

لە 3 تەنها  بە  زانی  باشمان  بە  نەگرت،  ئێوەمان  دووری  بەرگەی  کاتێک   بۆ�ە،  ١

ئەس�نا بمێن�نەوە. ٢ ت�مۆساوسمان نارد کە برا و هاوکارمانە بۆ خودا لە مزگێن�یی 
مەس�حدا، بۆ ئەوەی باوەڕتان بەهێز بکات و هانتان بدات، 3 تاکو لەم ناخۆش�انەدا 
کەس نەهەژێت. خۆتان دەزانن کە بۆ ئەمە د�اری کراو�ن. 4 لە ڕاست�دا، کاتێک 
وەک  دەب�ن،  چەوسانەوە  تووشی  کە  گوتوون  پیێمان  بەردەوام  بوو�ن،  لەالتان 
بۆ  نارد  ت�مۆساوسم  نەگرت،  بەرگەم  کاتێک  من�ش  ئەوە  5 لەبەر  ڕوو�دا.  دەزانن 
ئەوەی دۆخی باوەڕتان بزانم، نەوەک تاق�کەرەوە تاقی کردبنەوە و ڕەنجمان بەف�ڕۆ 

بچێت.
و  باوەڕ  مژدەی  المان،  بۆ  هاتەوە  ئێوەوە  لەالی  ت�مۆساوس  ئێستا  ٦ بەاڵم 

و  دەکەن  �ادمان  چاکە  بە  هەردەم  چۆن  هەروەها  پیێدا�ن،  ئێوەی  خۆشەو�ستی 
پەرۆشی ب�ن�نمانن، هەروەک چۆن ئێمەش بە پەرۆش�ن بۆ ب�ن�نی ئێوە. 7 لەبەر ئەوە 
هاندەرێکی  باوەڕتان  چەوسانەوەماندا،  و  تەنگانە  کاتی  لە  برا�ان،  و  خوشکان 
بااڵدەستدا  مەس�حی  لەگەڵ  �ەکبوونتان  بەهۆی  ئێوە  ٨ چونکە  بۆمان،  بوو  گەورە 
چەس�اون، ئێستا ئێمەش بەڕاستی دەژ�ن. ٩ نازان�ن بە چ شێوە�ەک سوپاسی خودا 
بکە�ن لەبەر ئەو هەموو دڵخۆش��ەی لەبەردەم خودامان بە ئێوە هەمانە. ١٠ شەو و 

ڕۆژ گەرمتر دەپاڕێی�نەوە، تاکو بتانب�ن�ن و کەموکوڕ�یی باوەڕتان داب�ن بکە�ن.
١١ با  خودای باوکمان  و ع�سای پەروەردگارمان ڕێگای هاتنمان بۆ التان ئاسان 

�ەکتری  بۆ  خۆشەو�ست�تان  شکۆ  خاوەن  ع�سای  داواکار�ن  ١٢ هەروەها  بکات، 
ئێمە  ئەندازەی خۆشەو�ستی  بە  بکات،  و سەرڕێژ  ز�اد  د�کە  و هەموو خەڵکی 
بۆتان. ١3 با ع�سای خاوەن شکۆمان دڵتان بەهێز بکات تاوەکو لە کاتی گەڕانەوەی 
لەگەڵ هەموو گەلە پی�رۆزەکەی، لەبەردەم خودای باوکمان بێ گلە�یی لە پی�رۆز�دا 

بن.

ژیانێک بۆ ڕازیکردنی خودا

بژ�ن 4 چۆن  دەبێت  کە  کردوون  فێرمان  ئێمە  برا�ان،  خوشکان،  کۆتا�ی�دا   لە  ١

تاکو خودا ڕازی بکەن، وەک ئاواش دەژ�ن، ئ�تر داواتان لێ دەکە�ن و لێتان 
بکەن،  تەرخان  خۆتان  ز�اتر  تاکو  شکۆوە  خاوەن  ع�سای  ناوی  بە  دەپاڕێی�نەوە 
بااڵدەست  ع�سای  دەسەاڵتی  بە  کە  بوون  ڕاس�اردانە چی  ئەو  دەزانن  ٢ چونکە 

پیێماندان.
و  بهێنن  داوێن��سی  لە  واز  واتە  بن،  پی�رۆزکراو  کە  ئەوە�ە  خودا  3 خواستی 

ب�ارێزێت،  پی�رۆز  4 هەر�ەکەتان فێری ئەوە بێت کە چۆن جەستەی خۆی پاک و 
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5 نەک بە ئارەزووی هەوەسبازی وەک ئەو نەتەوانەی خودا ناناسن؛ ٦ هەروەها لەم 

وەرنەگرێت، هەروەها  برا و خوشکەکەی  لە  مەرامی خۆی سوود  بۆ  بارەوە کەس 
وەک  دەکاتەوە،  ئەمانە  هەموو  تۆڵەی  �ەزدان  چونکە  نەکەن،  بەرامبەر  خراپە�ان 
بۆ  نەکردوو�ن  بانگی  7 خودا  کردوونەتەوە.  ئاگادارمان  و  گوتوون  پیێمان  پیێشتر 
ئەوەی  ٨ کەواتە  بژ�ن.  پی�رۆزی  و  پاک  بە  تاکو  کردوو�ن  بانگی  بەڵکو  گاڵوی، 
ئەم فێرکردنە ڕەت بکاتەوە، مرۆڤ ڕەت ناکاتەوە بەڵکو خودا ڕەت دەکاتەوە، کە 

ڕۆحی پی�رۆزی خۆی پیێدان.
٩ دەربارەی خۆشەو�ستی برا�انە، پیێو�ست ناکات بۆتان بنووسم، چونکە خۆتان 

لە خوداوە فێربوون �ەکتر�تان خۆشبوێ. ١٠ لەڕاست�دا، هەموو خوشک و برا�انتان لە 
تەواوی مەکدۆن�ا خۆشدەوێت. لەگەڵ ئەوەشدا ئەی خوشک و برا�ان، تکاتان لێ 
دەکە�ن کە ز�اتر و ز�اتر بەم شێوە�ە بن. ١١ با ئامانجی ئێوە بەڕێکردنی ژ�انێکی 
کار  خۆتان  دەستی  بە  و  بێت  خۆتاندا  کاری  لە  سەرتان  بێت.  هێمن  و  ئارام 
بکەن، وەک ڕامانس�اردوون، ١٢ تاکو بە لێوەشاوە�یی بژ�ن لەگەڵ ئەوانەی دەرەوە و 

پیێو�ست�تان بە کەس نەبێت.

هاتنەوەی عیسای خاوەن شکۆ
١3 خوشکان، برا�ان، نامانەوێت سەبارەت بە نوستووانa بێ ئاگا بن، تاکو وەک 

بەوە هە�ە  باوەڕمان  ئەوەی  ١4 لەبەر  ن��ە.  نەبن کە ه�وا�ان  ئەوانەی د�کە خەمبار 
کە ع�سا مرد و هەستا�ەوە، بە هەمان شێوە باوەڕ�شمان بەوە هە�ە کە خودا ئەو 
باوەڕدارانە بۆ الی خۆی دەبات کە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سادا نوستوون. ١5 ئێمەش 
ماو�ن  کە  ز�ندوو  ئێمەی  ڕادەگە�ەن�ن،  پیێ  ئەمەتان  مەس�ح  فێرکردنی  بەگوێرەی 
١٦ چونکە  ناکەو�ن،  نوستووان  پیێش  شکۆ،  خاوەن  مەس�حی  هاتنەوەی  هەتا 
مەس�حی خاوەن شکۆ خۆی بە دەنگی بەرز فەرمان دەدات، بە دەنگی سەرۆکی 
ئەو  جار  �ەکەم  و  خوارەوە  دێتە  ئاسمانەوە  لە  خودا،  کەڕەنای  بە  و  فر�شتەکان 
مردووانە هەڵدەستنەوە کە لەگەڵ مەس�حدا بوونەتە �ەکb. ١7 ئ�نجا ئێمەی ز�ندوو 
کە ماو�ن، هەموومان لەگەڵ�ان لە هەوردا دەڕفێنرێی�ن بۆ پیێشوازی مەس�حی خاوەن 
�ەکتری  قسانە  بەم  ١٨ بۆ�ە  دەب�ن.  ئەو  لەگەڵ  هەم�شە  ئ�تر  ئاسماندا،  لە  شکۆ 

هانبدەن.

بۆتان 5 ناکات  پیێو�ست  بەروار  و  کات  بە  سەبارەت  برا�ان،   خوشکان،  ١

بنووس�ن، ٢ چونکە خۆتان باش دەزانن، هاتنی ڕۆژی �ەزدان وەک هاتنی دز 
وا�ە لە شەودا. 3 کاتێک خەڵکی دەڵێن: »ئاشتی و ئاسا�شە،« دەستبەجێ مردن 
دێتە سەر�ان، وەک ژانی ژنی سک�ڕ لە ناوەختدا دێت و ناشتوانن دەرباز�ان بێت.

4 بەاڵم ئێوە خوشکان، برا�ان، لە تار�ک�دا ن�ن تاکو ئەو ڕۆژە وەک دز لەناکاو 

a ١3 ئەوانەی بە جەستەی مرۆڤانە مردوون.  

b ١٦ لەگەڵ مەسیحدا بوونەتە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  
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بێتە سەرتان، 5 چونکە هەمووتان ڕۆڵەی ڕووناکی و ڕۆژن. ڕۆڵەی شەو �ان تار�کی 
و  بگر�ن  ئێشک  با  بەڵکو  ناخەو�ن،  د�کە  خەڵکی  وەک  ئێمە  ٦ کەواتە  ن�ن. 
ور�اب�ن، 7 چونکە ئەوانەی دەخەون بە شەو دەخەون و ئەوانەی سەرخۆش دەبن 
بە شەو سەرخۆش دەبن. ٨ بەاڵم ئێمەی ڕۆڵەی ڕۆژ با ور�ا ب�ن و زرێییa باوەڕ و 
خۆشەو�ستی لەبەر بکە�ن و ه�وای ڕزگاری وەک کاڵوی ئاسن�ن لەسەر بکە�ن، 
٩ چونکە خودا ئێمەی بۆ تووڕە�یی دەستن�شان نەکردووە، بەڵکو بۆ بەدەستهێنانی 

پیێناوی  لە  ١٠ ئەوەی  شکۆمانەوە،  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ڕێگەی  لە  ڕزگاری 
١١ لەبەر  بژ�ن.  ئەو  �اخود نوستووb، لەگەڵ  ب�ن  تاکو ئەگەر بەخەبەر  ئێمەدا مرد، 

ئەوە �ەکتری هانبدەن و �ەکتری بن�اد بنێن، وەک دە�کەن.
لەنێوتاندا  برا�ان، داواتان لێ دەکە�ن ڕێزی ئەوانە بگرن کە  ١٢ ئ�تر خوشکان و 

و  سەرپەرشتی  بااڵدەستدا  مەس�حی  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  و  دەکێشن  زەحمەت 
ئامۆژگار�تان دەکەن، ١3 لەبەر کارەکان�ان ئەوپەڕی ڕێز و خۆشەو�ست��ان بۆ دەربڕن. 
دەپاڕێی�نەوە  لێتان  برا�ان،  و  خوشکان  ١4 ئەی  بژ�ن.  �ەکتری  لەگەڵ  ئاشتی  بە 
�ارمەتی  بکەنەوە،  بەرز  ترسنۆکەکان  ورەی  بکەن،  تەمبەڵەکان  سەرزەنشتی  کە 
پاداشتی خراپە بە  الوازەکان بدەن و لەگەڵ هەمووان پشوودرێژ بن. ١5 ئاگاداربن 
خراپە مەدەنەوە، بەڵکو هەم�شە هەوڵ بدەن بۆ �ەکتری و بۆ خەڵکی د�کەش باش 

بن.
بارودۆخێکدا  هەموو  ١٨ لە  بکەن،  نوێژ  ١7 بەردەوام  بن،  دڵشاد  ١٦ هەم�شە 

لەگەڵ  �ەکبوونتان  بە  ئێوە  بۆ  ئەمە و�ستی خودا�ە  سوپاسی خودا بکەن، چونکە 
ع�سای مەس�حدا.

١٩ ڕۆحی پی�رۆز مەکوژێننەوە، ٢٠ پە�امی ئەوانە بە سووک مەزانن کە دەڵێن پە�امی 

پیێوە  خودا ڕادەگە�ەنن، ٢١ بەاڵم هەموو شتێک تاقی بکەنەوە، چی باشە دەستی 
بگرن، ٢٢ لە هەموو جۆرە خراپە�ەک دوور بکەونەوە.

ساڵوی کۆتایپی
و  دەروون  و  ڕۆح  تەواوی  بکات.  پی�رۆزتان  تەواوی  بە  ئاشتی خۆی  ٢3 خودای 

گلە�یی  بێ  شکۆماندا  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  هاتنەوەی  کاتی  لە  جەستەتان 
ب�ارێزن. ٢4 ئەو خودا�ەی بانگتان دەکات، دڵسۆزە و بەڵێنی خۆی دەباتە سەر.

٢5 خوشکان و برا�انم، نوێژمان بۆ بکەن.

٢٦ بە ماچی پی�رۆز ساڵو لە هەموو گەلی خودا بکەن.

هەموو  بۆ  نامە�ە  ئەم  کە  ڕاتاندەس�ێرم  شکۆوە  خاوەن  مەس�حی  ناوی  ٢7 بە 

باوەڕداران بخوێنرێتەوە.

a ٨ جلێکی ئاسن�نە بۆ پاراستنی سنگی سەرباز لە کاتی جەنگدا.  

b ١٠ مەبەست لەوە�ە کە بە جەستەی مرۆڤانە مردوون.  



٢١٦٨�ەکەم سالۆن�کی 5

٢٨ با ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان لەگەڵتان بێت.



دووەم سالۆن�کی ٢١٦٩١

دووەم نامەی �ۆڵس بۆ کڵێسای 
سالۆنیکی

 لە پۆڵس و س�الa و ت�مۆساوسەوە،١ ١

بۆ کڵێسای سالۆن�ک��ەکان کە لەگەڵ خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی 
:bخاوەن شکۆدا بوونەتە �ەک

٢ با ن�عمەتc و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

سو�اس و نوێژکردن
وەک  بکە�ن،  خودا  سوپاسی  ئێوە  لەبەر  هەردەم  دەبێت  برا�ان،  3 خوشکان، 

�ەکێکتان  هەر  خۆشەو�ستی  و  دەکات  گەشە  زۆر  باوەڕتان  چونکە  شا�ستە�ە، 
خودا  کڵێساکانی  لە  خۆمان  ئێمە  4 بۆ�ە  دەکات،  ز�اد  �ەکتری  بۆ  هەمووان  و 
شاناز�تان پیێوە دەکە�ن، بە هۆی دانبەخۆداگرتن و باوەڕتان لەو هەموو چەوسانەوە 

و ناخۆش��انەی کە بەرگەی دەگرن.
شانش�نی  ش�اوی  تاکو  دادپەروەرانە�ە،  خودا  حوکمی  کە  بەڵگە�ە  5 ئەمە 

دادپەروەرە،  ئەوەی خودا  ٦ لەبەر  ئازار دەچێژن.  پیێناو�دا  لە  ئەوەی کە  بن،  خودا 
ئەوانەی تەنگتان پیێ هەڵدەچنن بە تەنگانە سزا�ان دەداتەوە، 7 هەروەها ئێوە کە لە 
تەنگانەن، لەگەڵ ئێمە حەسانەوەتان دەبێت. ئەوە کاتێک ڕوودەدات کە ع�سای 
خاوەن شکۆ لە ئاسمان لەگەڵ فر�شتە بە تواناکان�دا لە گڕی ئاگردا دەردەکەوێت. 
ع�سای  ئ�نج�لی  پە�امی  گوێڕا�ەڵی  و  ناناسن  خودا  کە  دەدات  ئەوانە  ٨ سزای 

دوور  دەدرێن،  سزا  هەتاهەتا�یی  لەناوچوونی  بە  ٩ ئەوانە  نابن،  شکۆمان  خاوەن 
تاکو  دێتەوە،  ڕۆژەدا  لەو  ١٠ کاتێک  تواناکەی،  ئامادەبوونی مەس�ح و شکۆی  لە 
لەال�ەن گەلە پی�رۆزەکە�ەوە ستا�ش بکرێتd و ببێتە جێیی سەرسامی لەنێو هەموو 

ئەوانەی باوەڕ�ان هێناوە، چونکە لەالی ئێوە شا�ەت��ەکەمان باوەڕی پیێ کرا.
١١ هەردەم نزاتان بۆ دەکە�ن، تاکو خودامان واتان لێ بکات شا�انی بانگەوازەکەی 

بن، هەموو ئارەزووێک بۆ چاکە و ئەو کردارەی لە باوەڕەوە سەرچاوە دەگرێت بە 
هێزەوە تەواوی بکات، ١٢ بۆ ئەوەی ناوی ع�سای خاوەن شکۆمان بەهۆی ئێوەوە 

a ١ �ۆنانی: سیلوانۆس .  

b ١ بوونەتە یەک لە زمانی �ۆنان�دا )لە خودای باوک و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆدا( بەکارهاتووە.  

c ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

d ١٠ بڕوانە زەبوورەکان ٨٩ :7 .  
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شکۆدار بێت و ئێوەش بەهۆی ئەوەوە شکۆدار بن، بەگوێرەی ن�عمەتی خودامان و 
ع�سای مەس�حی بااڵدەست.

مرۆ�ی سەر�پێچی

 ئ�تر خوشکان و برا�ان، دەربارەی هاتنەوەی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان ٢ ١

و کۆبوونەوەمان لەگەڵ�دا، داواتان لێ دەکە�ن ٢ خێرا ب�رتان نەهەژێت و نەترسن 
پە�امی  ڕۆحی،  ب�ن�نی  بە  پشتبەستن  بە  هاتووە،  �ەزدان  ڕۆژی  دەڵێن  کە  لەوەی 
زارەکی، �ان بە نامە�ەک کە دەڵێن گوا�ە لە ئێمەوە�ە. 3 بە ه�چ شێوە�ەک کەس 
و  نە�یێت   aهەڵگەڕانەوە پیێشتر  ئەگەر  نا�یێت  ڕۆژە  ئەو  چونکە  هەڵتاننەخەڵەتێنێ، 
مرۆڤی سەرپیێچیb، واتە کوڕی وێرانبووc دەرنەکەوێت، 4 ئەوەی بەرهەڵستی دەکات 
دەکاتەوە،  بەرز  خۆی  پەرستراو  �ان  خودا  دەگوترێ  پیێیی  ئەوەی  هەموو  بەسەر  و 

تەنانەت لە پەرستگای خودا دادەن�شێت و بانگەشەی خودا�ەتی دەکات.
دەزانن  ٦ ئێستاش  دەگوتن؟  پیێ  ئەمانەم  بووم  لەالتان  کە  ن��ە  �ادتان  لە  5 ئا�ا 

چی بەربەستە، تاکو لە کاتی خۆ�دا ئاشکرا بکرێت. 7 ئێستا هێزی سەرپیێچی بە 
 .dنهێن�یی کار دەکات، بەاڵم تەنها هەتا ئەو کاتەی بەربەست لەسەر ڕێ الدەچێت
٨ ئەوسا سەرپیێچ�کارe ئاشکرا دەکرێت، ئەوەی ع�سای خاوەن شکۆ بە هەناسەی 

دەمی لەناوی دەبات و بە دەرکەوتنی هاتنەوەی کۆتا�یی پیێ دەهێنێت. ٩ هاتنەوەی 
سەرپیێچ�کار پە�وەستە بە کارەکانی شە�تانەوە. ئەو هەموو جۆرە پەرجوو و ن�شانە و 
کارێکی سە�ری درۆ�ی�ن بەکاردەهێنێت، ١٠ هەروەها بۆ چەواشەکردنی لەناوچووان 
ڕەتکردەوە،  ڕاست��ان  خۆشەو�ستی  چونکە  بەکاردەهێنێت،  بەدکار�ی�ەک  هەموو 
ئەوەی ڕزگار�ان دەکات. ١١ لەبەر ئەم هۆ�ە خودا چەواشەی بەهێز�ان بۆ دەنێرێت 
و  ناکەن  ڕاستی  بە  باوەڕ  ئەوانەی  هەموو  ١٢ تاکو  بکەن،  درۆ  بە  باوەڕ  ئەوەی  بۆ 

حەز�ان لە ناڕەوا�ی�ە، تاوانبار بکرێن.
ئێمە  شکۆ،  خاوەن  مەس�حی  خۆشەو�ستی  برا�انی  و  خوشک  ئەی  ١3 بەاڵم 

دەبێت هەردەم لەبەر ئێوە سوپاسی خودا بکە�ن، چونکە خودا ئێوەی بە �ەکەم�ن 
باوەڕتان  و  پی�رۆزەوە  ڕۆحی  لەال�ەن  پی�رۆزکردنتان  بەهۆی  تاکو  هەڵبژاردووە  بەرهەم 
ئ�نج�لەکەی  پە�امی  لە ڕێگەی  ١4 بۆ ئەمەش خودا  بە ڕاست��ەکە، ڕزگارتان بێت. 
ئێمەوە بانگی کردن، بۆ دەستکەوتنی شکۆی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان.

١5 کەواتە خوشکان و برا�ان، چەس�او بن و دەست بگرن بەو نەر�تەی لە ئێمەوە 

فێربوون، چ بە وشە بێت �ان بە نامە.
ئەوەی  باوکمان،  خودای  لەگەڵ  خۆی  پەروەردگارمان  مەس�حی  ع�سای  ١٦ با 

a 3 هەڵگەڕانەوە: پۆڵس بە سروشی خودا دەڵێ بەر لە هاتنی مەس�ح لە هەموو ج�هاندا هەڵگەڕانەوە�ەکی گەورە بەرامبەر خودا دەبێت.  

b 3 مرۆڤی سەرپیێچی: ئەم هەڵگەڕانەوە�ەی بەر لە هاتنی مەس�ح بە سەرپەرشتی کەسێک دەبێت. )بڕوانە دان�ال 7 :٢5؛ ٨ :٢5 و ئاشکراکردن ١3 :5  .(  

c 3 کوڕی وێرانبوو: مەبەستی ئەوە�ە کە چارەنووسی ئاگر دەبێت، بڕوانە �ۆحەنا ١7 :١٢  .  

d 7 ئەو بەربەستانەی لە ئا�ەتەکانی ١ هەتا 4 باسکراوە خودا لە ج�هان ال�دەدات.  

e ٨ بڕوانە ٢ :3 .  
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پیێدا�ن،  ن�عمەت  بە  باشی  ه�وا�ەکی  و  هەتاهەتا�یی  دڵنەوا�یی  و  خۆش�و�ست�ن 
١7 ورەتان بەرز بکاتەوە و لە هەموو کردار و قسە�ەکی چاک بتانچەس�ێنێت.

داوای نوێژکردن

 لە کۆتا�ی�دا ئەی خوشکان و برا�انم، نوێژمان بۆ بکەن، تاکو پە�امی مەس�حی 3 ١

خاوەن شکۆ بە خێرا�یی باڵوبێتەوە و شکۆدار بێت، هەروەک ئەوەی لەالی ئێوە 
ڕوو�دا، ٢ هەروەها تاکو لە کەسانی بەد و خراپ ڕزگارمان بکات، چونکە هەمووان 
باوەڕ�ان ن��ە. 3 بەاڵم مەس�حی خاوەن شکۆ دڵسۆزە، ئەوەی دەتانچەس�ێنێت و لە 
شە�تان دەتان�ارێزێت. 4 بەهۆی مەس�حی خاوەن شکۆوە متمانەمان بە ئێوە هە�ە 
کە ئەوەی ڕامانس�اردوون دە�کەن و بەردەوام دەبن لەسەری. 5 با ع�سای مەس�حی 

خاوەن شکۆ خۆشەو�ستی خودا و دانبەخۆداگرتنی خۆی بخاتە دڵتانەوە.

ئاگاداری بۆ تەمبەڵەکان
شکۆمانەوە  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ناوی  بە  برا�ان،  خوشکان،  ٦ ئێستاش 

ڕاتاندەس�ێر�ن کە لە هەر خوشک �ان برا�ەک دوور بکەونەوە کە بە تەمبەڵی ژ�ان 
7 ئێوە  وەر�گرتووە.  ئێمەوە  لە  کە  ناڕوات  فێرکردنە  ئەو  بەگوێرەی  و  دەکات  بەڕێ 
لەالتان  کاتێک  چونکە  بکەنەوە،  ئێمە  السا�یی  چۆن  دەبێت  کە  دەزانن  خۆتان 
بوو�ن تەمبەڵ نەبوو�ن، ٨ بەخۆڕا�یی نانی کەسمان نەخواردووە، بەڵکو شەو و ڕۆژ 
بە ڕەنج و ماندووبوون کارمان کردووە، تاکو نەب�نە بار بۆ کەستان. ٩ ئەمەش نەک 
لەبەر ئەوەی مافمانa ن��ە، بەڵکو بۆ ئەوەی خۆمان بکە�ن بە نموونە بۆ ئێوە تاکو 
السا�ی�مان بکەنەوە. ١٠ تەنانەت کاتێک لەالتان بوو�ن ئەم ڕاس�اردە�ەمان پیێدان: 

»ئەوەی کار نەکات، ناخوات.«
لە  خۆتان  و  ناکەن  کار  و  دەژ�ن  تەمبەڵی  بە  هەندێکتان  ب�ستوومانە  ١١ ئێمە 

خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ناوی  ١٢ بە  هەڵدەقورتێنن.  د�کەدا  کەسانی  کاروباری 
شکۆوە ئامۆژگاری و فەرمان بەو کەسانە دەکە�ن کە بە هێمنی کار بکەن و نانی 

خۆ�ان بخۆن. ١3 خوشک و برا�ان، ئێوەش لە چاکەکاری ماندوو مەبن.
١4 ئەگەر کەسێک گوێڕا�ەڵی ئەو ڕاس�اردانە نەبوو کە لەم نامە�ەدا هاتووە، د�اری 

بکەن و تێکەڵی مەبن تاکو شەرمەزار بێت. ١5 بە دوژمنی دامەنێن، بەڵکو وەک 
برا�ەک ئاگاداری بکەنەوە.

ساڵوی کۆتایپی
١٦ با مەس�حی پەروەردگاری ئاشتی خۆی لە هەموو کات و دۆخێکدا ئاشت�تان 

بداتێ. با مەس�حی خاوەن شکۆ لەگەڵ هەمووتان بێت.

a ٩ ماف بۆ وەرگرتنی �ارمەتی وەک خزمەتکارێک.  
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ن�شانە�ەکی  ئەمەش  دەنووسم.  ئەم ساڵوە  بە دەستخەتی خۆم  و  پۆڵسم  ١7 من 

ڕاست�یی هەموو نامەکانی منە، من بەم شێوە�ە نامە دەنووسم.

١٨ با ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان لەگەڵ هەمووتان بێت.



�ەکەم ت�مۆساوس ٢١73١

یەکەم نامەی �ۆڵس بۆ تیمۆساوس
بە فەرمانی خودای ڕزگارکەرمان و ١ نێردراوی ع�سای مەس�حە  پۆڵسەوە کە   لە  ١

ع�سای مەس�حی ه�وامان،

٢ بۆ ت�مۆساوس، کوڕی ڕاستەق�نەم لە باوەڕدا:

خاوەن  مەس�حی  ع�سای  و  باوک  لە خودای  ئاشتی  و  بەزە�یی  و   aن�عمەت با 
شکۆمانەوە لەگەڵت بێت.

مەترسی فێرکردنی جیاواز
لە شاری  ئەفەسۆس  پاڕامەوە لەوێ  ناوچەی مەکدۆن�ا چووم، لێت  بۆ  3 کاتێک 

نەدەنە  4 گوێ  و  نەدەن   bج�اواز فێرکردنێکی  ڕاس�ێری  تاکو خەڵکێک  بمێن�تەوە، 
لەبری  دەکەوێتەوە،  لێ  دەمەقاڵەی  چونکە  کۆتا�یی،  بێ  ڕەچەڵەکی  و  ئەفسانە 
پالنی خودا�یی کە لە باوەڕەوە�ە. 5 ئامانجی ئەم ڕاس�اردە�ەc بر�ت��ە لە خۆشەو�ستی 
لە دڵێکی پاک و و�ژدانێکی چاک و باوەڕێکی بێ دووڕوو�یی. ٦ هەندێک لەمانە 
ال�انداوە، بەالی قسەی پووچدا ڕۆ�شتوون، 7 دە�انەوێ ببنە مامۆستای تەورات، 

هەرچەندە تێناگەن لەوەی کە دە�ڵێن و دە�چەس�ێنن.
بەکار�بهێنێت،  دروستی  بە  �ەکێک  ئەگەر  چاکە،  تەورات  دەزان�ن  ٨ بەاڵم 

٩ هەروەها دەزان�ن تەورات بۆ کەسی ڕاستودروست دانەنراوە، بەڵکو بۆ سەرپیێچ�کار 

و �اخ�بووان، خوانەناس و گوناهباران، پی�س و گاڵوەکان، دا�ک و باوک کوژان، 
بە  بازرگانانی کۆ�لە، درۆزن و سوێندخۆرانی  نێربازان،  و  ١٠ داوێن��سان  بکوژان، 
درۆ، هەر شتێک�ش لە دژی فێرکردنی دروست بێت، ١١ بەگوێرەی پە�امی ئ�نج�لی 

شکۆی خودای بەرەکەتدار، ئەوەی بە من س�ێردراوە.

سو�اسکردن بۆ بەزەیپی خودا
کردم  بەهێزی  ئەوەی  دەکەم،  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  ١٢ سوپاسی 

جاران  ١3 هەرچەندە  کردم.  دەستن�شانی  خزمەتکردن  بۆ  و  داناوم  دڵسۆزی  بە  و 
کفرکەر و چەوسێنەر و توندڕەو بووم، بەاڵم ع�سا بەزە�یی پیێمدا هاتەوە، چونکە بە 
نەزانی و بێباوەڕی دەمکرد. ١4 سەرڕێژ بووم لە ن�عمەتی مەس�حی خاوەن شکۆمان، 
لەگەڵ ئەو باوەڕ و خۆشەو�ست��ەی کە بەهۆی �ەکبوون لەگەڵ ع�سای مەس�حدا 

بەدەست دێت.
بۆ ڕزگارکردنی  قبوڵکردنە: ع�سای مەس�ح  تەواو شا�انی  و  ڕاستە  ١5 ئەم قسە�ە 

a ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b 3 فێرکردنێک بە مەبەستی چەواشەکردنی باوەڕداران و باڵوکردنەوەی بەڕەاڵ�یی.  

c 5 بڕوانە ئا�ەتی 3.  
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١٦ بەاڵم  ن��ە.  ئەندازەی من گوناهبار  بە  گوناهباران هاتە ج�هان، ه�چ کەسێک 
بەوپەڕی  مەس�ح  ع�سای  مندا  لە  جار  �ەکەم  تاکو  هاتەوە،  پیێمدا  بەزە�یی 
بۆ  دەهێنن  پیێ  باوەڕی  ئەوانەی  بۆ  نموونە�ەک  وەک  دەربکەوێت،  پشوودرێژی 
هەتاهەتا�یی  پاشای  بۆ  و شکۆمەندی  ڕێز  هەتاهەتا�ە  بۆ  ١7 با  هەتاهەتا�یی.  ژ�انی 

بێت کە نەمر و نەب�نراو و تاقە خودا�ە! ئام�ن.
١٨ کوڕم ت�مۆساوس، ئەم ڕاس�اردە�ەت پیێ دەس�ێرم، بەگوێرەی ئەو پیێشب�ن��انەی 

پیێشتر دەربارەی تۆ گوتراون، تاکو بەهۆ�انەوە بە باشی بجەنگ�ت، ١٩ دەست بە 
باوەڕ و و�ژدانێکی چاکەوە بگرە، کە هەندێک کەس ڕەت�ان کردەوە، جا کەشتی 
دەستی  دا�ە  ئەوانم  ئەسکەندەر،  و  ه�م�نا�ۆس  ٢٠ لەوانە   ،aتێکشکا باوەڕ�ان 

شە�تان، بۆ ئەوەی فێربن کە کفر نەکەن.

نوێژکردن بۆ هەموو خەڵک

 بۆ�ە پیێش هەموو شتێک تکا دەکەم، نوێژ و نزا و پاڕانەوە و سوپاسگوزار�تان ٢ ١

بۆ هەموو خەڵک بێت، ٢ بۆ پاشا و دەسەاڵتداران، تاکو بە ئاشتی و هێمنی و 
بەوپەڕی لەخواترسی و ڕێزەوە بژ�ن. 3 ئەمەش چاک و پەسەندکراوە لەالی خودای 
ناس�نی  بەرەو  و  بێت  ڕزگار�ان  خەڵکی  هەموو  دە�ەوێت  4 ئەوەی  ڕزگارکەرمان، 
مرۆڤدا�ە،  و  لەنێوان خودا  ئاشتکەرەوە  �ەک  و  �ەکە  5 چونکە خودا  بێن،  ڕاستی 
ئازادی  بەهای  کردە  خۆی  خوێنی  ٦ ئەوەی  مرۆڤە،  مەس�حی  ع�سای  ئەو�ش 
و  مزگێن�دەر  بە  من  ئەمە  7 بۆ  بوو.  کاتی گونجاو  لە   bشا�ەت�دان�ش هەمووان،  بۆ 
نێردراو دەستن�شان کراوم، ڕاست دەڵێم و درۆ ناکەم، فێرکاری باوەڕ و ڕاست�م بۆ 

نەتەوەکان.
و مشتومڕ  تووڕە�یی  بێ  و  بکەن  نوێژ  لە هەموو شوێنێکدا  پی�اوان  دەمەوێ  ٨ جا 

و  بەڕێز  بێت،   cشەرمەوە بە  پۆشاک�ان  ٩ ژنان�ش  بکەنەوە.  بەرز  پاک�ان  دەستی 
ش�اوی خۆ�ان بڕازێننەوە، نەک بە ئەگر�جە و بە زێڕ و مرواری و جلی گرانبەها، 
١٠ بەڵکو بە کرداری چاک ش�اوی ژنێک بێت کە بانگەشەی لەخواترسی بکات.

١١ ژن با لە هێمن�دا و ئەوپەڕی ملکەچی فێر بێت. ١٢ ڕێگا نادەم ژن فێرکردن بدات 

١3 چونکە  بێت،  هێمن�دا  لە  دەبێت  بەڵکو   ،dهەبێت پی�اودا  بەسەر  دەسەاڵتی  و 
هەڵنەخەڵەتا،  ئادەم  ١4 هەروەها  حەوا.  ئ�نجا  کێشرا،  شێوەی  ئادەم  جار  �ەکەم 
دەبێت،  ڕزگاری  منداڵبوون  بە  ١5 بەاڵم  گوناهەوە.  کەوتە  و  هەڵخەڵەتا  ژن  بەڵکو 

ئەگەر لە باوەڕ و خۆشەو�ستی و پی�رۆزی و ش�او�دا بمێننەوە.

a ١٩ مەبەست تێکشکانی باوەڕە لە دڵی باوەڕدار.  

b ٦ شا�ەت�دانی ئەوەی کە خودا دە�ەوێت هەموو خەڵکی ڕزگار�ان بێت.  

c ٩ سەرنجی پی�او ڕانەکێشێت.  

d ١٢ مەبەستی ئەوە�ە کە فێرکردن و سەرپەرشت�کردنی کڵێسا لە دەسەاڵتی پی�اودا�ە.  
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مەرجەکانی چاودێر

لە 3 حەزی  بێت،  چاودێری  لە  چاوی  �ەکێک  ئەگەر  ڕاستە:  قسە�ە   ئەم  ١

چاکەکار�ی�ە. ٢ چاودێر دەبێت گلە�یی لەسەر نەبێت، مێردی �ەک ژن بێت، 
ور�ا و ژ�ر و بەڕێز و م�وان دۆست بێت، بتوانێت خەڵک فێربکات، 3 سەرخۆش 
و توندوت�ژ نەبێت، بەڵکو دڵنەرم بێت، شەڕفرۆش نەبێت، حەزی لە پارە نەبێت. 
4 خێزانەکەی باش بەڕێوە ببات، منداڵەکانی بەوپەڕی ڕێزەوە ملکەچ بن. 5 ئەگەر 

کەسێک نەزانێت خێزانەکەی بەڕێوە ببات، چۆن چاودێری کڵێسای خودا دەکات؟ 
بەسەردا  شە�تانی  سزای  هەمان  و  بێت  لووتبەرز  نەوەک  باوەڕ،  لە  نەبێت  ٦ تازە 

بدرێت. 7 دەبێت ناوبانگی باش بێت لەالی ئەوانەی لە دەرەوەن، نەوەک قسەی 
بێتە سەر و بکەوێتە بەر داوی شە�تان.

مەرجەکانی خزمەتکار
نەخۆنەوە،  زۆر  شەراب  نەبن،  زمان  دوو  بن،  بەڕێز  دەبێت  ٨ خزمەتکاران�ش 

ڕاست��ە  بە  دەست  پاک  و�ژدانێکی  ٩ بە  نەبێت،  ناڕەوا  دەستکەوتی  لە  چاو�ان 
قووڵەکانی باوەڕەکەوە بگرن. ١٠ با �ەکەم جار تاقی بکرێنەوە، کە بێ گلە�یی بوون، 

با وەک خزمەتکارa خزمەت بکەن.
شتێکدا  هەموو  لە  بن،  ور�ا  نەبن،  بوختانکەر  بن،  بەڕێز  دەبێت  ١١ ژنەکان�ش 

دڵسۆز بن.
ببات.  بەڕێوە  باش  منداڵی  و  ماڵ  و  بێت  ژن  �ەک  مێردی  خزمەتکار  ١٢ با 

١3 ئەوانەی باش خزمەت�ان کردووە، پلە�ەکی باش و متمانە�ەکی زۆر لە باوەڕ�ان بە 

ع�سای مەس�ح بەدەستدەهێنن.

گەورەترین نهێنی
١5 تاکو  دەنووسم،  بۆ  ئەمانەت  بەاڵم  الت،  بێمە  زوو  ه�وادارم  ١4 هەرچەندە 

ئەگەر من لە هاتنم دواکەوتم، تۆ بزانی خەڵک چۆن لە ماڵی خودا ڕەفتار بکەن، 
نهێنی  ١٦ بێگومان  ڕاست��ە.  بناغەی  و  کۆڵەکە  و  ز�ندووە  خودای  کڵێسای  کە 

لەخواترسی گەورە�ە، کە ئەمە�ە:

  »ئەو لە جەستەدا دەرکەوت،
لەال�ەن ڕۆحی پی�رۆزەوە پاکانەی بۆ کرا،   

  لەال�ەن فر�شتەکانەوە ب�نرا،
لەنێو نەتەوەکان جاڕی بۆ درا،   

  لە ج�هاندا باوەڕی پیێ هێنرا و
لە شکۆمەند�دا بەرزکرا�ەوە.«   

a ١٠ هەر باوەڕدارێکی بانگکراو بۆ خزمەت، بەاڵم هەندێک تەرخانکراون بۆ بەرپرس�ار�یێتی تا�بەت لە خزمەتدا.  
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فێرکارانی دووڕوو و درۆزن

لە 4 کەس  هەندێک  ڕۆژگاردا  کۆتا�یی  لە  کە  دەفەرموێ  ڕاشکاوی  بە   ڕۆح  ١

ڕۆحە  فێرکردنەکانی  و  چەواشە  ڕۆحی  دوای  بە  و  هەڵدەگەڕێنەوە  باوەڕەکە 
پی�سەکان دەکەون. ٢ ئەم جۆرە فێرکردنە لە ڕێگەی درۆزنە دووڕووەکانەوە دێت کە 
و�ژدان�ان داخکراوە. 3 هاوسەرگ�ری قەدەغەa دەکەن، فەرمانی نەخواردن دەدەن لەو 
ڕاست�ناسان  و  باوەڕداران  سوپاسی  بە  ئەوەی  بۆ  بەد�ی�هێناوە  خودا  کە  خۆراکەی 
سوپاسەوە  بە  شتێک  ئەگەر  چاکە،  خودا  بەد�هێنراوی  4 هەموو  وەربگ�ردرێت. 

وەرگ�را ڕەت ناکرێتەوە، 5 چونکە بە وشەی خودا و نوێژەوە پی�رۆزکراوە.

خزمەتکاری باشی مەسیح
٦ ئەگەر تۆ بەمانە ڕێنما�یی خوشکان و برا�ان بکە�ت، ئەوا دەب�تە خزمەتکارێکی 

پەروەردە  باش  فێرکردنی  و  باوەڕەکە  وشەکانی  بە  کە  مەس�ح،  ع�سای  باشی 
کرا�ت و شوێنی دەکەو�ت. 7 ئەفسانەی پووچ و هەقا�ەتی پی�رێژنان ڕەت بکەوە، 
هەندێک شت  بۆ  جەستە�یی  ٨ وەرزشی  ڕابهێنە.  لەخواترسی  لەسەر  خۆت  بەاڵم 
بەڵێنی  هەموو شتێک سوودبەخشە، چونکە  بۆ  لەخواترسی  بەاڵم  سوودبەخشە، 
ژ�انی ئێستا و داهاتووی تێدا�ە. ٩ ئەم قسە�ە ڕاستە و شا�انی پەسەندکردنی تەواوە. 
١٠ بۆ ئەمە ڕەنج دەدە�ن و تێدەکۆش�ن، چونکە ه�وامان بە خودای ز�ندووە، ئەوەی 

ڕزگارکەری هەموو خەڵکە، بە تا�بەت�ش باوەڕداران.
١١ بەم شتانە ڕابس�ێرە و فێر بکە. ١٢ با کەس سووکا�ەتی بە گەنج��ەت�ت نەکات، 

بەڵکو ببە نموونەی باوەڕداران لە قسە و ڕەفتاردا، لە خۆشەو�ستی و باوەڕ و پاک�تدا. 
١3 هەتا دێم با�ەخ بە خوێندنەوەی گشتی نووسراوە پی�رۆزەکان و وتاردان و فێرکردن 

پیێشب�نی وەرتگرتووە  بە  ئەوەی  تۆدا�ە پشتگوێیی مەخە،  لە  بەهرە�ەی  ١4 ئەو  بدە. 
کاتێک پی�رانی کڵێسا دەست�ان لەسەر دانا�ت.

١5 با�ەخ بەم شتانە بدە، هەموو توانای خۆتی تێدا بەکاربهێنە، تاکو پیێشکەوتنت 

بەردەوام  لەسەری  بە،  فێرکردنت  و  ١٦ ئاگاداری خۆت  دەربکەوێت.  هەمووان  بۆ 
بە، چونکە ئەگەر ئەمەت کرد خۆت و گوێگران�شت ڕزگار دەکە�ت.

شێوەی هەڵسوکەوتی باوەڕداران

 پی�ر سەرزەنشت مەکە، بەڵکو وەک باوک هانی بدە. وەک برا لەگەڵ گەنجان 5 ١

وەک  کچان�ش  لەگەڵ  پی�رێژن،  لەگەڵ  دا�ک  ٢ وەک  بکە،  هەڵسوکەوت 
خوشک بەوپەڕی پاکی.

a 3 فەلسەفە�ەکی �ۆنان��ە و دەڵێت هەموو شتێکی ماددی بە خراپەوە بەستراوەتەوە، ئ�تر پە�وەندی لەگەڵ ژن خراپە�ە.  
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دەربارەی بێوەژنان
3 ڕێز لەو بێوەژنانەa بگرە کە بەڕاستی بێوەژنن. 4 بەاڵم ئەگەر بێوەژنێک منداڵ و 

وەچەی هەبوو، با فێربن �ەکەم جار وەک ئەرکی باوەڕە ڕێز لە خانەوادە�ان بگرن و 
چاکەی دا�ک و باوک�ان بدەنەوە، چونکە ئەمە پەسەندکراوە الی خودا. 5 بێوەژنی 
ڕاستەق�نە بە تەنها�ە، ه�وای بە خودا�ە، شەو و ڕۆژ بەردەوامە لە نوێژ و پاڕانەوە. 
٦ بەاڵم ئەوەی بە چێژی دن�ا�یی دەژ�یێت، بە ز�ندوو�یی مردووە. 7 جا ئەمانە�ان پیێ 

ڕابس�ێرە تاکو بێ گلە�یی بن. ٨ بەاڵم ئەگەر �ەکێک با�ەخ بە نز�کەکەی نادات بە 
تا�بەتی ئەندامانی خێزانی، ئەوا نکۆڵی لە باوەڕ کردووە و خراپترە لە بێباوەڕ.

مێردی  �ەک  و  نەبێت  کەمتر  ساڵ  شەست  لە  تەمەنی  بێوەژنێک  ٩ ئەگەر 

بۆ  شا�ەتی  بە چاکەکاری  دەبێت  ١٠ هەروەها  بنووسرێت.  ل�ست  لە  هەبووبێت، 
بدرێت، منداڵی بەخێو کردبێت، م�وانداری کردبێت، پیێیی باوەڕدارانی شوشتبێت، 

�ارمەتی لێقەوماوانی دابێت، بە هەموو جۆرە چاکەکار�ی�ەک هەستا بێت.
ئارەزووەکان�ان  کاتێک  چونکە  دامەنێن،  ل�ستە�ە  لەم  گەنج  بێوەژنانی  ١١ بەاڵم 

١٢ ئ�نجا  دەکەن.  شووکردنەوە  لە  حەز  دەکەن،  مەس�ح  لە  پشت  دەبێت  زاڵ 
تاوانبار دەکرێن، چونکە پە�مانی �ەکەم�ان شکاندووەb. ١3 هەروەها فێری بێکاری 
خۆخستنە  و  غە�بەتکاری  بەڵکو  بێکاری،  تەنها  نەک  دەبن،  ماڵەوماڵکردن  و 
کاروباری خەڵک، باسی هەندێک شت دەکەن کە پیێو�ست ن��ە. ١4 بۆ�ە دەمەوێ 
بێوەژنانی گەنج مێرد بکەنەوە، تاکو منداڵ�ان ببێت و ماڵ بەڕێوە ببەن و دەرفەت 
بەدوای  و  بوونە  ١5 چونکە هەندێک�ان گومڕا  بوختان�ێکردنمان،  بۆ  نەدەنە دوژمن 

شە�تان کەوتوون.
�ارمەتی بدات و  با  لە کەسوکاری هەبوو،  بێوەژنێکی  باوەڕدارێک  ژنە  ١٦ ئەگەر 

نەبێتە بار بەسەر کڵێساوە، تاکو کڵێسا �ارمەتی ئەوانە بدات کە بەڕاستی بێوەژنن.

�پیرانی کۆمەڵە
 ،cدووقاتن ڕێزێکی  شا�انی  بەڕێوەدەبەن،  کڵێسا  باشی  بە  کە  پی�رانەی  ١7 ئەو 

١٨ چونکە  دەبن،  ماندوو  فێرکردنی وشەی خودا  و  وتاردان  لە  ئەوانەی  تا�بەت  بە 
پی�رۆزەکە دەفەرموێ: ]لە کاتی گێرەکردن دەمی گا مەگرە،[d هەروەها:  نووسراوە 
مەکە،  قبوڵ  پی�رێک  ه�چ  لەسەر  ١٩ سکااڵ   e].خۆ�ەتی کرێیی  شا�انی  ]کرێکار 
هەمووان  لەبەردەم  دەکەن  گوناه  ٢٠ ئەوانەی  نەبێت.  شا�ەت  سێ  �ان  دوو  بە 
سەرزەنشت�ان بکە، بۆ ئەوەی ئەوانی د�کەش بترسن. ٢١ لەبەردەم خودا و ع�سای 

a 3 مەبەست لەوانە�ە کە مێرد�ان مردووە.  

b ١٢ لەدوای مردنی مێرد�ان بەڵێن دەدەن کە شوو نەکەنەوە.  

c ١7 مەبەستی ئەوە�ە کە �ارمەتی دارا�یی بدرێن.  

d ١٨ دواوتار ٢5 :4   

e ١٨ لۆقا ١٠ :7   
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ال�ەنگری  بێ  بە  ڕاس�اردانە  ئەم  ڕاتدەس�ێرم،  هەڵبژێردراوەکان  فر�شتە  و  مەس�ح 
بەجێبگە�ەنە و ه�چ شتێک بە دەمارگ�ر�ی�ەوە مەکە.

د�کە  خەڵکی  گوناهی  بەشداری  و  دامەنێ  کەس  لەسەر  دەست  پەلە  ٢٢ بە 

مەکە. خۆت بە پاکی ڕابگرە.
٢3 ئ�تر تەنها ئاو مەخۆرەوە، بەڵکو لەبەر گەدە و نەخۆش��ە زۆرەکانت، هەندێک 

شەراب بخۆوە.
بۆ حوکمدان،  دەکەوێت  پیێش�ان  و  ئاشکرا�ە  ٢4 هەندێک کەس گوناهەکان�ان 

چاک  کرداری  شێوە  هەمان  ٢5 بە  دەکەوێت.  دوا�ان  د�کە  هەندێکی  بەاڵم 
ئاشکرا�ە، تەنانەت ئەوانەی ئاشکراش ن�ن ناتوانرێ بشاردرێتەوە.

دەربارەی کۆیلە

 هەموو ئەوانەی لەژێر ن�ری کۆ�ال�ەت�دان، با گەورەکان�ان بە ش�اوی ئەوپەڕی ٦ ١

٢ ئەوانەی  نەکرێت.  فێرکردنەکەی  و  خودا  ناوی  بە  کفر  تاکو  بزانن،  ڕێز 
لە  باوەڕدارن.  برای  چونکە  نەکەن،  پیێ  سووکا�ەت��ان  با  باوەڕدارن  گەورەکان�ان 
جێگەی ئەوە، با ز�اتر خزمەت�ان بکەن، لەبەر ئەوەی ئەوانەی سوود لە خزمەت�ان 

وەردەگرن باوەڕدار و خۆشەو�ستن.
جا ئەمانە�ان فێربکە و هان�ان بدە.

خۆشویس�نی �ارە
لەگەڵ  ناگونجێت  فێردەکات کە  د�کە خەڵک  بە جۆرێکی  3 ئەگەر کەسێک 

پە�امی دروستی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان و لەگەڵ ئەو فێرکردنەی لەسەر 
و  شەڕەقسە  لە  حەز  تێناگات،  ه�چ  و  لووتبەرزە  4 ئەوا  ڕاوەستاوە،  لەخواترسی 
دەمەقاڵێ دەکات کە دەبێتە هۆی چاوپی�سی، ناکۆکی، بوختان، گومانی خراپ و 
5 ملمالنێ. ئەمانەش ئەو کەسانە دە�کەن کە ب�ر�ان خراپ بووە و ڕاست��ان لێ ون 

بووە و لەخواترسی بە بازرگانی دادەنێن.
٦ بەاڵم لەخواترسی ئەگەر بە قا�لبوون بێت قازانجێکی گەورە�ە. 7 لەبەر ئەوەی 

ه�چمان نەهێناوە بۆ ج�هان، ئاشکرا�ە ناتوان�ن ه�چ�شی لێ ببە�نە دەرەوە. ٨ جا 
دەکەن  حەز  ئەوانەی  ٩ بەاڵم  ڕاز�ب�ن.  پیێیی  با  هە�ە  پۆشاکمان  و  خواردن  ئەگەر 
دەوڵەمەند بن، دەکەونە تاق�کردنەوە و داوەوە، هەروەها دەکەونە نێو زۆر ئارەزووی 
گەوجانە و ز�انبەخشەوە، کە وا دەکات مرۆڤ تێبکەوێت و لەناوبچێت. ١٠ لەبەر 
لە سەرچاوەکانی هەموو جۆرە خراپەکار�ی�ەک،  �ەکێکە  پارە  ئەوەی خۆشو�ستنی 
هەندێک کەس بەدوا�دا گەڕان ون بوون لە باوەڕەکە�ان و خۆ�ان تووشی ئازارێکی 

زۆر کرد.
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تێکۆشانی باوەڕ
و  ڕاستودروستی  بەدوای  ڕابکە.  شتانە  لەم  خودا  پی�اوی  ئەی  تۆ،  ١١ بەاڵم 

١٢ لە  بگەڕێ.  دڵنەرم�دا  و  دانبەخۆداگرتن  و  و خۆشەو�ستی  باوەڕ  و  لەخواترسی 
بگرە،  هەتاهەتا�ی�ەوە  ژ�انی  بە  دەست  تێبکۆشە.  باش  باوەڕەکەدا  کێشمەکێشی 
باشی  بە  لەبەردەم چەند�ن شا�ەتدا  کاتێک  بۆی،  بانگی کردووی  ئەوەی خودا 
و  دەدات  هەمووان  بە  ژ�ان  ئەوەی  لەبەردەم خودا،  ١3 ڕاتدەس�ێرم  نا.  پیێدا  دانت 
لەبەردەم ع�سای مەس�ح، ئەوەی شا�ەتی باشی دا لەالی پی�التۆسی پۆنتی، ١4 کە 
ع�سای  دەرکەوتنی  ڕۆژی  هەتا  ب�ارێز�ت،  ڕاس�اردانە  ئەو  گلە�یی  بێ  و  پاکی  بە 
دەر�دەخات.  د�ار�کراو  کاتی  لە  خودا  ١5 ئەوەی  شکۆمان،  خاوەن  مەس�حی 
خودا، بەرەکەتدار و تاقە سەرۆک، پاشای پاشا�ان، گەورەی گەورەکان، ١٦ تەنها 
کەس  ئەوەی  نابێتەوە،  نز�ک  لێیی  کەس  و  ن�شتەجێ�ە  ڕووناکی  لە  نەمرە،  ئەو 

نە�ب�ن�وە و ناتوانێ ب�ب�نێت، بۆ ئەوە ڕێز و توانای هەتاهەتا�یی! ئام�ن.
سامانی  بە  ه�وا�ان  و  نەبن  لووتبەرز  ڕابس�ێرە  ڕۆژگارە  ئەم  ١7 دەوڵەمەندەکانی 

لەناوچوو نەبێت، بەڵکو بە خودا، کە هەموو شتێکمان بە تێروپڕی دەداتێ تاکو 
خۆش�یی لێ بب�ن�ن. ١٨ ڕا�انبس�ێرە چاکە بکەن و لە کاری چاکەدا دەوڵەمەند بن، 
و  گەنج�نە  شێوە�ە  ١٩ بەم  بدەن،  د�کە  خەڵکی  بەشی  ئامادەبن  و  بن  دڵفراوان 

بناغە�ەکی چاک بۆ دواڕۆژ دادەنێن و ژ�انێکی ڕاستەق�نە بەدەستدەهێنن.
کفرێکی  هەموو  لە  دووربخەرەوە  خۆت  ب�ارێزە.   aس�اردەکە ٢٠ ت�مۆساوس، 

هەندێک  ٢١ کە  زانست،  ناونراون  درۆ  بە  کەڵکانەی  بێ  وتە  لەو  و  ه�چوپووچ 
کرد�انە پی�شە و لە ڕێگای باوەڕەکە گومڕا بوون.

با ن�عمەتتان لەگەڵ بێت.

a ٢٠ مەبەستی لە ئ�نج�لی مەس�حە. بڕوانە دووەم ت�مۆساوس ١ :١4   
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دووەم نامەی �ۆڵس بۆ تیمۆساوس
 لە پۆڵسەوە کە بە خواستی خودا نێردراوی ع�سای مەس�حە، بەگوێرەی بەڵێنی ١ ١

ژ�ان کە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سای مەس�حدا بەدەستدێت،

٢ بۆ کوڕی خۆشەو�ستم ت�مۆساوس:

خاوەن  مەس�حی  ع�سای  و  باوک  لە خودای  ئاشتی  و  بەزە�یی  و   aن�عمەت با 
شکۆمانەوە لەگەڵت بێت.

هاندان بۆ ئازارچێژتن
پاک  و�ژدانێکی  بە  باوباپی�رانم  هەروەک  ئەوەی  دەکەم،  خودا  3 سوپاسی 

دەکەم.  �ادت  پاڕانەوەکانمدا  لە  بڕانەوە  بێ  ڕۆژ  و  شەو  بە  کاتێک  دە�ی�ەرستم، 
لە  پڕبم  تاکو  دەبم  ب�ن�نت  پەرۆشی  دەکەمەوە،  فرمێسکەکانت  �ادی  4 کاتێک 

خۆشی. 5 باوەڕی بێ دووڕوو�یی تۆم وەب�ر دێتەوە کە �ەکەم جار لە ناخی لوئ�سی 
داپی�رەت و �ون�کی دا�کتدا ن�شتەجێ بوو، دڵن�ام لە تۆشدا�ە.

٦ لەبەر ئەمە وەب�رت دەهێنمەوە ئەو بەهرە�ە دابگ�رسێن�ت کە لەدوای ئەوەی من 

پیێمان  ترسی  ڕۆحی  خودا  7 چونکە  بەخش�ت،  پیێیی  خودا  دانا  لەسەرت  دەستم 
نەبەخش�وە، بەڵکو ڕۆحی هێز و خۆشەو�ستی و خۆڕاگر�یی پیێ بەخش�و�ن. ٨ بۆ�ە 
بە  بەرامبەر  نە  و  بە مەس�حی خاوەن شکۆمان  پە�امەکە سەبارەت  بەرامبەر  لە  نە 
من کە لە پیێناوی ئەودا بەند کراوم هەست بە شەرمەزاری مەکە، بەڵکو لەگەڵ من 
مزگێن��ەوە  بەهۆی  بکە کە  ئازارەدا  لەو  بەشداری  هێزی خودا  بە  پشتبەستن  بە  و 
کرد�ن،  بانگی  پی�رۆز  بانگەوازێکی  بە  و  کرد�ن  ڕزگاری  ٩ خودا  دە�چێژ�ت. 
نەک بەگوێرەی کردارمان، بەڵکو بەگوێرەی خواست و ن�عمەتی خۆی کە پیێش 
دراوە،  پیێمان  مەس�حدا  ع�سای  لەگەڵ  �ەکبوونمان  بەهۆی  زەمانە  دەست�ێکی 
١٠ ئێستاش ئاشکرا بوو بە دەرکەوتنی ع�سای مەس�حی ڕزگارکەرمان، ئەوەی مردنی 

لەناو برد و لە ڕێگەی پە�امی ئ�نج�لەوە ژ�ان و نەمر�یی ڕووناک کردەوە. ١١ بۆ ئەم 
ئەم هۆ�ەش  ١٢ لەبەر  نێردراو و مامۆستا دەستن�شان کرام.  و  بە مزگێن�دەر  مزگێن��ە 
ئەم ئازارانە دەچێژم، بەاڵم شەرمی پیێوە ناکەم، چونکە دەزانم باوەڕم بە کێ هێناوە، 

دڵن�ام مەس�ح دەتوانێ پارێزگاری س�اردەکەمb بکات هەتا ئەو ڕۆژە.

سپاردە چاکەکە بپارێزە
ب�کە سەرمەشقی  ب�ستووە،  لە منت  فێرکردنە دروستە بکەوە کە  ئەو  ١3 بەدوای 

a ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ١٢ مەبەستی لە ئ�نج�لە.  
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ع�سای  لەگەڵ  �ەکبوون  لە  کە  خۆشەو�ست��ەی  و  باوەڕ  ئەو  لەگەڵ  ژ�انت، 
مەس�حدا هە�ە. ١4 س�اردەa چاکەکە بە ڕۆحی پی�رۆز ب�ارێزە کە ت�اماندا ن�شتەجێ�ە.

١5 ئەمە دەزانی، هەموو ئەوانەی لە ئاس�ادان واز�ان لێ هێنام، لەوانە ف�گەلۆس و 

هەرمۆگ�ن�س.
چونکە  بێتەوە،  ئۆن�س�فۆرۆسدا  خێزانی  بە  بەزە�یی  بااڵدەست  مەس�حی  ١٦ با 

١7 بەڵکو  نەبووە،  زنج�رم  و  کۆت  بە  شەرمی  و  کردومەتەوە  بەرز  ورەی  جار  زۆر 
کاتێک لە ڕۆما بوو، بە پەرۆش��ەوە بەدوامدا گەڕا و منی دۆز�ی�ەوە. ١٨ با لە  ڕۆژی 
لێ�رس�نەوەدا بەهۆی مەس�حی بااڵدەستەوە بەزە�یی خودای باوک بەدەستبهێنێت. 

تۆ باش دەزان�ت کە لە ئەفەسۆس بە چەند�ن شێوە خزمەتی کردم.

بەشداری ئازار بکە

مەس�حدا�ە. ٢ ع�سای  لە  کە  ن�عمەتەی  بەو  بە  بەهێز  تۆ  خۆم،  کوڕی   بۆ�ە  ١

دڵسۆزی  خەڵکی  بە  ب�ستووە،  منت  لە  شا�ەتدا  چەند�ن  لەبەردەم  ٢ ئەوەی 

3 وەک سەربازێکی  فێربکەن.  بۆ ئەوەی خەڵکی د�کەش  لێهاتوو بن  بس�ێرە کە 
4 ه�چ سەربازێک  بکە.  ئازار  لە  بەشداری  لەگەڵمان  مەس�ح،  بۆ ع�سای  چاک 
بکات.  ڕازی  فەرماندەکەی  تاکو  ناکات  خەر�ک  ڕۆژگارەوە  کاروباری  بە  خۆی 
5 ئەگەر �ەکێک پیێشبڕکێ بکات، خەاڵت ناکرێت ئەگەر شوێن �اسای پیێشبڕکێکە 

نەکەوێت. ٦ جوت�اری ڕەنجدەر دەبێ �ەکەم کەس بێت بەشی خۆی لە بەرهەمەکە 
لە  دەدات  �ارمەت�ت  شکۆ  خاوەن  مەس�حی  دە�ڵێم،  لەوەی  7 ب�ربکەوە  ببات. 

هەموو شتێک تێبگە�ت.
٨ �ادی ع�سای مەس�ح بکە، کە لەنێو مردووان هەستا�ەوە و لە نەوەی داود بوو. 

ئەمە پە�امی ئ�نج�لەکەمە، ٩ کە لە پیێناو�دا ئازار دەچێژم و وەک تاوانبارێک کۆت 
و زنج�ر کراوم، بەاڵم وشەی خودا کۆت ناکرێت. ١٠ بۆ�ە بەرگەی هەموو شتێک 
دەگرم لەبەر ئەوانەی خودا هەڵ�بژاردن، تاکو ئەوان�ش ئەو ڕزگار�ی�ە بەدەستبهێنن کە 

بەهۆی ع�سای مەس�حەوە�ە، لەگەڵ شکۆی هەتاهەتا�یی.
١١ ئەم قسە�ە ڕاستە:

  »ئەگەر لەگەڵ�دا مردب�ن،
لەگەڵ�شی دەژ�ن،   

 ١٢ ئەگەر دانبەخۆدا بگر�ن،
لەگەڵ�دا پاشا�ەتی دەکە�ن.   

  ئەگەر نکۆڵی لێ بکە�ن،
ئەو�ش نکۆڵ�مان لێدەکات.   

 ١3 ئەگەر دڵسۆز نەب�ن،
ئەو هەر بە دڵسۆزی دەمێنێتەوە،   

a ١4 مەبەستی لە ئ�نج�لە.  
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چونکە ناتوانێت نکۆڵی لە خۆی بکات.«   

کارگەری وشەی ڕاست
١4 ئەمانە�ان ب�ربخەوە و لە شەڕەقسە ئاگادار�ان بکەوە لەبەردەم خودا، چونکە 

کارگەرێکی  وەک  بکە  ١5 کۆشش  دەڕووخێنێت.  ب�سەران  بەڵکو  ن��ە،  سوودی 
بێ شەرمەزاری خۆت بسەلمێنی بۆ خودا، بە ڕێگای ڕاست وشەی ڕاستی لێک 
مرۆڤ  ز�اتر  و  ز�اتر  چونکە  ب�ارێزە،  ه�چوپووچ  قسەی  لە  ١٦ خۆت  بدە�تەوە. 
لەوانە  دەکات.  تەشەنە   aالڕەشە�ە وەک  ١7 وشەکان�ان  دەبات.  خوانەناسی  بەرەو 
لە ڕاستی دەرچوون و دەڵێن هەستانەوە ڕوو�داوە،  ف�لێتۆس، ١٨ کە  ه�م�نا�ۆس و 
ئ�تر باوەڕی هەندێک هەڵدەگێڕنەوە. ١٩ بەاڵم بناغە توندەکەی خودا چەس�اوە، ئەم 
مۆرەی لەسەرە: ]�ەزدان ئەوانەی هی خۆ�ەتی دە�انناسێت،[b هەروەها »ئەوەی 

ناوی �ەزدانی لەسەرە، با لە بەدکاری دووربکەوێتەوە.«
و  تەختە  بەڵکو  ن��ە،  ز�و  و  زێڕ  قاپوقاچاغی  تەنها  ماڵێکی گەورەدا  لە  ٢٠ بەاڵم 

کاروباری  بۆ  د�کەش�ان  هەندێکی  و  ڕێزلێنانن  بۆ  هەندێک�ان  کە  لێ�ە  قوڕ�شی 
ئاسا�ی�ن. ٢١ بۆ�ە ئەگەر �ەکێک خۆی لەمانە پاک بکاتەوە، ئەوا دەبێتە جامێک بۆ 

ڕێزلێنان، پی�رۆزc و سوودبەخش بۆ گەورەکەی، ئامادە بۆ هەموو کارێکی چاک.
٢٢ لە هەوەسەکانی گەنج��ەتی ڕابکە، کۆشش بکە بۆ ڕاستودروستی و باوەڕ و 

بااڵدەست  مەس�حی  لە  پاک  دڵێکی  بە  ئەوانەی  لەگەڵ  ئاشتی  و  خۆشەو�ستی 
دەپاڕێنەوە. ٢3 لە گفتوگۆی پووچ و نەزان دووربکەوە، بزانە شەڕی لێ دەکەوێتەوە. 
لەگەڵ  دەبێت  بەڵکو  بێت،  نابێت شەڕفرۆش  ٢4 بەندەی مەس�حی خاوەن شکۆ 

هەمووان م�هرەبان بێت، هەروەها پیێو�ستە لە کاتی تەنگانەدا دان بەخۆ�دا بگرێت. 
ئەوەی  ه�وای  بە  بکاتەوە،  ڕاست�ان  دڵنەرمی  بە  دەکەن  بەربەرەکانێیی  ٢5 ئەوانەی 

لە داوی شە�تان هۆش�ان بەخۆ�اندا  ٢٦ و  بداتێ  ناس�ن�ان  تۆبەکردنی ڕاستی  خودا 
بێتەوە، ئەوەی بۆ ئەنجامدانی خواستی خۆی بەندی کردن.

نیشانەکانی ڕۆژانی دوایپی

 ئەوە بزانە کە لە ڕۆژانی کۆتا�ی�دا کاتێکی تەنگانە دادێت، ٢ چونکە خەڵکی 3 ١

خۆ�ان خۆشدەوێ، پارە�ان خۆشدەوێ، لووتبەرزن، خۆهەڵکێشن، زمان��سن، 
گوێڕا�ەڵی دا�ک و باوک نابن، سوپاسگوزار ن�ن، گاڵون، 3 بێ خۆشەو�ست�ن، 
گەردن ئازاد ناکەن، بوختانکەرن، بەسەرخۆدا زاڵنەبوون، دڕندەن، حەز لە چاکە 
ناکەن، 4 ناپاکن، سەرەڕۆ و لەخۆبا�ی�ن، ز�اتر حەز�ان لە چێژە نەک خۆشەو�ستی 

a ١7 �ۆنانی: گانگرین ، نەخۆش��ەکی کوشندە�ە.  

b ١٩ سەرژمێری ١٦ :5   

c ٢١ تەرخانکراو  
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لەوانە  دەکەن. جا  هێزەکەی  لە  نکۆڵی  بەاڵم  5 ڕواڵەتی خواترس��ان هە�ە،  خودا، 
دوور بکەونەوە.

دەستەمۆ  الوازەکان  ژنە  دەگەڕێن،  مااڵندا  بە  کە  کەسانەن  جۆرە  لەو  ٦ ئەوانە 

کەوتوون،  هەوەسێک  جۆرە  هەموو  شوێنی  گوناهەوە  بارگرانی  بە  کە  دەکەن، 
و  �ەن�س  چۆن  ٨ وەک  بناسن.  ڕاستی  ناتوانن  هەرگ�ز  بەاڵم  دەبن،  فێر  7 هەردەم 

�ەمبر�سa بەربەرەکانێیی موسا�ان کرد، ئەوانەش بەربەرەکانێیی ڕاستی دەکەن. ئەو 
ز�اتر  ٩ بەاڵم  ڕەتکراونەتەوە.  باوەڕەکەوە  لەال�ەن  و  بووە  گەندەڵ  مێشک�ان  پی�اوانە 
گێال�ەتی  وەک  دەردەکەوێت،  هەمووان  بۆ  گێال�ەت��ان  چونکە  ناکەون،  پیێش 

ئەوانی لێهات.

لەسەر باوەڕت بمێنەوە
١٠ بەاڵم تۆ، فێرکردن و شێوازی ژ�ان، ئامانج و باوەڕ، ئارامگرتن و خۆشەو�ستی 

و دانبەخۆداگرتن، ١١ چەوسانەوە و ئازاری منت زانی، ئەوەی لە ئەنتاک�ا و کۆن�ا 
مەس�حی  بەاڵم  گرت،  چەوسانەوە�ەکم  چ  بەرگەی  و  هات  بەسەرم  ل�سترا  و 
بە  دە�انەوێ  ئەوانەی  ١٢ هەموو  کردم.  دەربازی  هەموو�ان  لە  بااڵدەست�ش 
لەخواترس��ەوە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سای مەس�ح بژ�ن، دەچەوسێنرێنەوە، ١3 بەاڵم 
خراپەکار و فێڵبازان بەرەو خراپتر دەڕۆن کە چەواشەکار و چەواشەکراون. ١4 بەاڵم 
کێ  لە  زان�ت  چونکە  دڵن�ابوو�ت،  و  بوو�ت  فێری  کە  بمێنەوە  ئەوە  لەسەر  تۆ، 
فێربوو�ت، ١5 هەروەها لە منداڵ��ەوە لە نووسراوە پی�رۆزەکانەوە دەزان�ت کە دەتوانن 
لە ڕێگەی باوەڕ بە ع�سای مەس�ح بتکەنە دانا بۆ بەدەستهێنانی ڕزگاری. ١٦ هەموو 
نووسراوە پی�رۆزەکان لە سروشی خودانb، سوودبەخشن بۆ فێرکردن و سەرزەنشت 
و ڕاستەڕێکردن و لێڕاهێنان لە ڕاستودروستی، ١7 تاکو پی�اوی خودا تەواو ئامادە بێت 

بۆ هەموو کارێکی باش.

وشەی خودا ڕابگەیەنە

مردووان 4 و  ز�ندووان  داهاتوودا  لە  ئەوەی  مەس�ح،  ع�سای  و  خودا   لەبەردەم  ١

حوکم دەدات، لەبەر دەرکەوتنی خۆی و شانش�نەکەی ڕاتدەس�ێرم: ٢ وشەی 
بکە،  سەرزەنشت  نەگونجاو،  و  گونجاو  کاتی  لە  بە  ئامادە  ڕابگە�ەنە،  خودا 
کاتێک  3 چونکە  فێرکردنەوە،  و  پشوودرێژی  بەوپەڕی  بکەوە،  بەرز  ورە  ڕابخوڕە، 
دێت خەڵک بەرگەی فێرکردنی دروست ناگرن، بەڵکو بەگوێرەی ئارەزووی تا�بەتی 
گوێی�ان  ڕاستی  4 بۆ  بدات.  گوێی�ان  ختووکەی  تاکو  کۆدەکەنەوە  مامۆستا  خۆ�ان 
دادەخەن، بۆ ئەفسانە الدەدەن. 5 بەاڵم تۆ، لە هەموو شتێکدا ور�ابە، لە ئازاردا 

دان بە خۆتدا بگرە، بە کاری مزگێن�دەری هەستە، خزمەتی خۆت تەواو بکە.

a ٨ دوو جادووگەری م�سری بوون کە لە کۆشکی ف�رعەون بەربەرەکانێیی موسا�ان کرد، بڕوانە دەرچوون 7 :١١  .  

b ١٦ �ۆنانی: فووی خودا.  
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٦ سەبارەت بە من، وا وەک شەرابی پیێشکەشکراو دەڕژێمa و کاتی کۆچکردنم 

هاتووە. 7 تێکۆشانێکی باش تێکۆشاوم، پیێشبڕکێکەم تەواو کرد و باوەڕەکەم پاراست. 
٨ ئێستا تاجی ڕاستودروست�م بۆ دانراوە، ئەوەی مەس�حی خاوەن شکۆ کە دادوەری 

ڕاستودروستە لەو ڕۆژەدا دەمداتێ، تەنها بۆ من ن��ە، بەڵکو بۆ هەموو ئەوانەشە کە 
پەرۆشی دەرکەوتن�ن.

دوا ڕاسپاردە
٩ کۆشش بکە زوو بێ�تە الم، ١٠ چونکە د�ماس بەجێیی هێشتم، ئەم ج�هانەی 

خۆشو�ست و چوو بۆ سالۆن�کی، کر�سک�ن�ش بۆ گەالت�ا و ت�تۆس بۆ دەلمات�ا. 
خزمەتکردندا  لە  چونکە  بهێنە،  خۆت  لەگەڵ  مەرقۆس  لەال�ە.  لۆقام  تەنها  ١١ بە 

هات�ت،  ١3 کاتێک  ئەفەسۆس.  بۆ  ناردووە  ١٢ ت�خ�کۆسم  هە�ە.  بۆم  سوودی 
هێشت،  بەجێم  کارپۆس  لەالی  ترۆئاس  لە  کە  بهێنە  خۆت  لەگەڵ  کەوا�ە  ئەو 

تۆمارەکان�شb بهێنە، بە تا�بەت دەستنووسەکان.
شکۆ  خاوەن  مەس�حی  کردم،  لەگەڵ  خراپەی  زۆر  مسگەر  ١4 ئەسکەندەری 

تۆڵەی لێدەکاتەوە لەسەر کردارەکانی. ١5 خۆتی لێ ب�ارێزە، چونکە زۆر بەرهەڵستی 
پە�امەکەمانی کرد.

هێشتم.  بەجێ�ان  هەموو  بەڵکو  نەهات،  لەگەڵم  کەس  �ەکەمم  بەرگری  ١٦ لە 

خودا�ە، لەسەر�ان هەژمارد مەکە. ١7 بەاڵم مەس�حی خاوەن شکۆ لەگەڵم وەستا و 
بەهێزی کردم، تاکو بە منەوە جاڕدانەکە بە تەواوی بدرێت و هەموو گەالن ب�ب�ستن. 
خراپە�ەک  هەموو  لە  شکۆ  خاوەن  ١٨ مەس�حی  بووم.  دەرباز  شێر  دەمی  لە  ئ�تر 
دەربازم دەکات و ڕزگارم دەکات بۆ شانش�نە ئاسمان��ەکەی. با هەتاهەتا�ە مەس�ح 

شکۆدار بێت! ئام�ن.

ساڵوی کۆتایپی
١٩ ساڵو لە پر�سک�ال و ئەک�ال و خێزانی ئۆن�س�فۆرۆس بکە.

م�ل�تۆس  لە  نەخۆشی  بە  تروف�مۆسم  بەاڵم  ما�ەوە،  کۆرنسۆس  لە  ٢٠ ئەراستۆس 

بەجێهێشت. ٢١ کۆشش بکە پیێش زستان بێیی.

ساڵوت  برا�ان  و  خوشکان  هەموو  و  کاڵود�ا  و  ل�نۆس  و  پود�س  و  �ۆبۆلۆس 
لێدەکەن.

٢٢ مەس�حی خاوەن شکۆ لەگەڵ ڕۆحت بێت. با ن�عمەتتان لەگەڵ بێت.

a ٦ مەبەستی نووسەر لێرەدا واتە من وا دەمرم، نەر�ت و باو بووە کە خواردنەوەی گرنگ وەک قوربانی ڕژێنراوە، لێڤ��ەکان ٢3 :١٨  .  

b ١3 پەڕتووکی نووسراو لەسەر پیێست �ان کاغەز و پیێچراوەتەوە.  
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نامەی �ۆڵس بۆ تی�ۆس
 لە پۆڵسەوە، بەندەی خودا و نێردراوی ع�سای مەس�ح، لە پیێناوی گەشەکردنی ١ ١

بەرەو  کە  ڕاست��ەی  ئەو  ناس�نی  بۆ  هەڵ�بژاردوون  خودا  ئەوانەی  باوەڕی 
لەخواترس��ان دەبات، ٢ بە ه�وای ئەو ژ�انە هەتاهەتا�ی�ەی کە خودا، ئەوەی هەرگ�ز 
وشەکەی  خۆ�دا  کاتی  3 لە  داوە.  بەڵێنی  زەمان  دەست�ێکی  لەپیێش  ناکات،  درۆ 
من  بە  ڕزگارکەرمان  فەرمانی خودای  بەگوێرەی  ئەوەی  دەرخست،  ڕاگە�اندن  بە 

س�ێردرا.

4 بۆ ت�تۆسی کوڕی ڕاستەق�نەم بەگوێرەی باوەڕی هاوبەشمان:

ڕزگارکەرمانەوە  مەس�حی  ع�سای  و  باوک  خودای  لە  ئاشتی  و   aن�عمەت با 
لەگەڵت بێت.

ڕاسپاردەی دانانی �پیران
5 لەبەر ئەمە تۆم لە دوورگەی کر�تb بەجێهێشت، تاکو ئەو شتانەی ماونەتەوە 

ڕێک�ان بخە�ت و لە هەموو شارێکدا پی�ران دابنێ�ت، وەک ڕامس�اردوو�ت. ٦ پی�ر 
باوەڕدار بن و  نەبێت، مێردی �ەک ژن بێت، منداڵەکانی  لەسەر  دەبێت گلە�یی 
7 لەبەر ئەوەی چاودێر  �اخ�بوون سکااڵ�ان لێ نەکات.  بەڕەاڵ�یی و  کەس لەسەر 
سەرکاری خودا�ە، پیێو�ستە گلە�یی لەسەر نەبێت، خۆسەپیێن و تووڕە و سەرخۆش 
٨ بەڵکو م�وان دۆست  ناڕەوا نەبێت،  و شەڕفرۆش نەبێت، چاوی لە دەستکەوتی 
بێت.  و خۆڕاگر  پی�رۆز  و  ڕاستودروست  بێت،  ژ�ر  بکات،  لە چاکە  بێت، حەز 
بە  بتوانێت  تاکو  فێرکردنە،  بەگوێرەی  کە  بگرێت  متمانەوە  پە�امی  بە  ٩ دەست 

فێرکردنی دروست خەڵک هانبدات، سەرزەنشتی بەرهەڵستکاران بکات.

دژایەتی مامۆس�ا درۆزنەکان
١٠ باسی ئەو شتانە دەکەم، چونکە خەڵکی �اخی زۆرن کە فێڵبازن و قسەی پووچ 

دەکەن، بە تا�بەتی لەو تاقمەی کە دەڵێن دەبێ باوەڕدار خەتەنە بکرێت. ١١ دەبێت 
دەمی ئەمانە دابخرێت، چونکە بۆ دەستکەوتی ناڕەوا، بە فێرکردنە ناپەسەندەکان�ان 
کر�ت  دوورگەی  پیێغەمبەرانی  لە  ١٢ �ەکێک  هەڵدەگەڕێننەوە.  خێزانەکان  تەواوی 
نەوسنی  بەدکارن،  دەعبای  دەکەن،  درۆ  هەم�شە  »کر�ت��ەکان  گوتوو�ەتی: 
تاکو  بکە،  توندی سەرزەنشت�ان  بە  ئەوە  لەبەر  ڕاستە.  شا�ەت��ە  ١3 ئەم  تەمبەڵن.« 
لە باوەڕەکەدا دروست بن و ١4 سەرنج نەدەنە ئەفسانەی جولەکە و ڕاس�اردەی ئەو 
کەسانەی کە لە ڕاستی هەڵدەگەڕێنەوە. ١5 بۆ پاک هەموو شتێک پاکە، بەاڵم بۆ 

a 4 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b 5 دوورگە�ەکە لە دەر�ای ناوەڕاست.  
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گاڵو و بێباوەڕان ه�چ شتێک پاک ن��ە. لەڕاست�دا، ب�ر و و�ژدان�ش�ان گاڵو بووە. 
١٦ بانگەشەی ئەوە دەکەن کە خودا دەناسن بەاڵم بە کردەوە نکۆڵی لێ دەکەن. 

ئەوانە قێزەونن و گوێڕا�ەڵ ن�ن و بەکەڵکی ه�چ چاکەکار�ی�ەک نا�ەن.

ڕاسپاردە بۆ باوەڕداران

٢ پی�رەمێردەکان ٢ بکە�ت.  فێر  خەڵکی  دروست  فێرکردنی  بە  دەبێت  تۆ   بەاڵم  ١

و  خۆشەو�ستی  و  باوەڕ  لە  بن  دروست  ژ�ر،  بەڕێز،  ور�ابن،  کە  بکەن  فێر 
دانبەخۆداگرتن.

پی�رێژنەکان فێر بکەن کە بە ڕێزەوە بژ�ن، بوختانکەر نەبن و خوو بە  3 هەروەها 

ژنە  ئامۆژگاری  4 تاکو  فێری خەڵکی بکەن،  بەڵکو شتی چاک  شەرابەوە نەگرن، 
ماڵەوە  بە  بن،  پاک  و  5 ژ�ر  خۆشبوێت،  منداڵ�ان  و  مێرد  کە  بکەن  گەنجەکان 
سەرقاڵ بن، چاک بن و ملکەچی مێردەکان�ان بن، نەوەک کفر بە وشەی خودا 

بکرێت.
٦ بە هەمان شێوە، هانی پی�اوە گەنجەکان بدە ژ�ر بن. 7 لە هەموو شتێکدا ببە بە 

نموونە�ان بۆ چاکەکاری. لە فێرکردندا دروستی و دڵسۆزی پی�شان بدە، ٨ با قسەت 
دروست بێت و ڕەخنەی لێ نەگ�رێت، تاکو ناحەز شەرمەزار بێت، چونکە ه�چی 

خراپ نادۆزێتەوە لە دژتان ب�ڵێت.
بکەن،  ڕاز�ی�ان  بن،  گەورەکان�ان  ملکەچی  شتێکدا  هەموو  لە  ٩ کۆ�لەکان�ش 

پی�شان  دەست�اکی  ئەوپەڕی  بەڵکو  نەدزن،  لێ  ١٠ ه�چ�ان  نەدەنەوە،  بەرپەرچ�ان 
بدەن، تاکو لە هەموو شتێکدا فێرکردنی خودای ڕزگارکەرمان بڕازێننەوە.

دەکات.  خەڵک  هەموو  پیێشکەشی  ڕزگاری  و  دەرکەوت  خودا  ١١ ن�عمەتی 

بکە�ن،  دن�ا�ی�ەکان  هەوەسە  و  خوانەناسی  لە  نکۆڵی  دەکات  فێرمان  ١٢ ئەوەی 

ه�وای  ١3 لە چاوەڕوانی  دن�ا�ە،  لەم  بژ�ن  لەخواترسی  و  ڕاستودروستی  و  ژ�ری  بە 
بەرەکەتدار، دەرکەوتنی شکۆی خودای گەورە و ڕزگارکەرمان، ع�سای مەس�ح، 
و  بمانکڕێتەوە  هەموو سەرپیێچ��ەک  لە  تاکو  بەختکرد،  ئێمە خۆی  بۆ  ١4 ئەوەی 

گەلێکی تا�بەت بۆ خۆی پاک بکاتەوە، دڵگەرم بۆ چاکەکاری.
دەسەاڵتێک  هەموو  بە  و  بدە  هان�ان  بکە،  خەڵکی  فێری  شتانە  ١5 ئەو 

سەرزەنشت�ان بکە. ڕێگا مەدە کەس بە کەمت بزانێت.

ڕزگاری بەهۆی ڕۆحی �پیرۆز

 �ادی باوەڕداران بخەرەوە ملکەچی فەرمانڕەوا�ان و دەسەاڵتداران بن، گوێڕا�ەڵ 3 ١

نەڵێن، شەڕفرۆش  بە کەس  ٢ قسە  ئامادەبن،  بۆ هەموو کارێکی چاک  بن، 
نەبن، خۆنەو�ست بن، لەگەڵ هەموو خەڵک دڵنەرمی پی�شان بدەن.

3 پیێشتر ئێمەش گێل و �اخی و گومڕا بوو�ن، کۆ�لەی هەموو جۆرە هەوەسبازی 

و چێژ وەرگرتنێک بوو�ن، لە ق�ن و ئ�رە�ی�دا دەژ�ا�ن، ئێسکگران بوو�ن، ڕقمان لە 



ت�تۆس ٢١٨٩3

�ەکتری بوو. 4 بەاڵم، کاتێک م�هرەبانی خودای ڕزگارکەرمان و خۆشەو�ست��ەکەی 
بەڵکو  کردوومانە،  ئێمە  کە  ڕاستودروست  کاری  بەهۆی  5 نەک  دەرکەوت، 
کە  بوو،  شوشتنەوە�ە  ئەو  ڕێگەی  لە  ئەو�ش  کرد�ن،  ڕزگاری  خۆی  بەزە�یی  بە 
بەخش�ن،  پیێ  نوێیی  ژ�انێکی  و  نوێ  لەدا�کبوونەوە�ەکی  پی�رۆز  ڕۆحی  بەهۆ�ەوە 
ڕشتی  دڵفراوان��ەوە  بە  ڕزگارکەرمانەوە  مەس�حی  ع�سای  ڕێگەی  لە  ٦ ئەوەی 

بەسەرماندا، 7 تاکو، پاش ئەوەی بە ن�عمەتی ئەو بێتاوان کرا�ن، بەگوێرەی ه�وای 
ژ�انی هەتاهەتا�یی بب�نە م�راتگر. ٨ ئەم قسە�ە ڕاستە. دەمەوێ سوور ب�ت لەسەر ئەم 
شتانە، تاکو ئەوانەی باوەڕ�ان بە خودا هێنا با�ەخ بەوە بدەن کە بۆ کرداری چاک 

خۆ�ان تەرخان بکەن. ئەم شتانە باش و سوودبەخشە بۆ خەڵک.

دوورکەوتنەوە لە قسەی �ووچ
تەورات  لەسەر  شەڕ  و  ناکۆکی  و  ڕەچەڵەک  و  گێالنە  گفتوگۆی  لە  ٩ بەاڵم 

لەدوای  بکەوە،  ئاگادار  ١٠ ناکۆک�کار  پووچە.  و  سوود  بێ  چونکە  دووربکەوە، 
و  الدەر  ئەو،  وەک  کەسانی  ١١ دەزان�ت  دووربکەوە.  لێیی  دووان،  و  جارێک 

گوناهبارە و خۆی حوکمی بەسەر خۆ�دا داوە.

دوا ڕاسپاردە
ن�کۆپۆل�س  لە  بدە  هەوڵ  الت،  دەنێرمە  ت�خ�کۆس  �ان  ئەرت�ماس  ١٢ کاتێک 

بێ�ت بۆ الم، چونکە بەتەمام زستان لەوێ بمێنمەوە. ١3 هەوڵ بدە ز�ناسی پارێزەر 
و ئەپۆلۆس بنێری، تاکو پیێو�ست�ان بە ه�چ نەبێت.

پیێداو�ست��ە  و  چاک  کرداری  بۆ  خۆ�ان  کە  فێربن  خەڵکەکەمان  ١4 پیێو�ستە 

گرنگەکان تەرخان بکەن، تاکو بێ بەرهەم نەبن.

١5 هەموو ئەوانەی لەگەڵمدان ساڵوت لێدەکەن.

ساڵو لەوانە بکە کە لە باوەڕدا ئێمە�ان خۆشدەوێت.

با ن�عمەت لەگەڵ هەمووتان بێت.



٢١٩٠فل�مۆن 3



فل�مۆن ٢١٩١١

نامەی �ۆڵس بۆ فلیمۆن
١ لە پۆڵسەوە کە لە پیێناوی ع�سای مەس�ح بەند کراوە، هەروەها لە ت�مۆساوسی 

برامانەوە،

بۆ هاوکار و خۆشەو�ست فل�مۆن و ٢ خوشکە ئەپف��ە و ئەرخ��ۆس کە سەربازە 
لەگەڵمان، هەروەها بۆ ئەو کڵێسا�ەی لە ماڵەکەتدا کۆدەبنەوە:

3 با ن�عمەتa و ئاشتی لە خودای باوکمان و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە 

لەگەڵتان بێت.

خۆشەویس�ی و باوەڕی فلیمۆن
دەهێنم،  تۆ  ناوی  نوێژەکانمدا  لە  کاتێک  دەکەم  خودام  سوپاسی  4 هەم�شە 

5 چونکە باوەڕی تۆ بە ع�سای خاوەن شکۆ و خۆشەو�ستی تۆم بۆ هەموو گەلی 

لە  بێت  کار�گەر  هاوبەشمان  باوەڕی  کە  دەکەم  ٦ نوێژ  ب�ستووە.  خۆی  پی�رۆزی 
پیێناوی مەس�حدا بەشداری دەکە�ن. 7 ئەی برا،  زان�نی هەموو چاکە�ەک کە لە 
دڵی  تۆوە  بەهۆی  ئەوەی  لەبەر  هاندرام،  و  شادبووم  زۆر  بەهۆی خۆشەو�ست�تەوە 

گەلی پی�رۆزی خودا گەشا�ەوە.

داواکاری �ۆڵس
٨ بۆ�ە هەرچەندە بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا مافی ئەوەم هە�ە بۆ ئەرکی بەجێ 

پی�رەمێرد،  پۆڵسی  منی  نێوانمان،  لەبەر خۆشەو�ستی  ٩ بەاڵم  بکەم،  پیێ  فەرمانت 
ئێستا کە لە پیێناوی ع�سای مەس�ح گ�راوم، ١٠ داواکار�ی�ەکم لێت هە�ە سەبارەت 
بە ئۆنس�مۆسیb کوڕم، ئەوەی لە بەند�خانە لە ڕێگەی منەوە باوەڕی هێنا. ١١ پیێشتر 

بۆ تۆ بێ کەڵک بوو، بەاڵم ئێستا کەڵکی بۆ من و بۆ تۆ هە�ە.
ب�هێڵمەوە،  خۆم  لەالی  دەکرد  ١3 حەزم  جگەرمە.  کە  الت،  دەنێرمەوە  ١٢ ئەو 

مەس�ح  مزگێن�یی  پیێناوی  لە  بەندکراو  و  کۆت  منی  خزمەتی  تۆ  ج�اتی  لە  تاکو 
بکات. ١4 بەاڵم نەمو�ست بێ ڕەزامەند�یی تۆ ه�چ شتێک بکەم، تاکو چاکەکەت 
ماوە�ەک  بۆ  بووبێت  ئەمە  لەبەر  ١5 لەوانە�ە  ناچاری.  بە  نەک  بێت  بە خواستەوە 
لێت دوور کەوتەوە، تاکو بۆ هەتاهەتا�ە بگەڕێتەوە الت، ١٦ جا لە ئەمڕۆ بەدواوە 
کۆ�لە ن��ە، بەڵکو لە کۆ�لە باشترە، برا�ەکی باوەڕداری خۆشەو�ستە. ئەگەر برا�ەکی 
وەک  لەش  بە  کە  تۆ،  بۆ  دەبێت  ز�اتر  چەند  ئاخۆ  من،  بۆ  بێت  خۆشەو�ست 

مرۆڤ و بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�حدا وەک برا هاوبەشن.
وەر�بگرەوە.  من  وەک  دادەنێ�ت،  هاوبەش  بە  من  تۆ  ئەگەر  ئەوە،  ١7 لەبەر 

a 3 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ١٠ ئۆنس�مۆس: ناوەکەی لە زمانی �ۆنانی واتە بە کەڵک )سوودبەخش(.  



٢١٩٢فل�مۆن ١

١٨ ئەگەر خراپە�ەکی لەگەڵ کردوو�ت �ان قەرزێکت بەسەر�ی�ەوە هە�ە، لەسەر منی 

پیێت  نامەوێ  نووس�ومە، من دە�دەمەوە.  بە دەستی خۆم  پۆڵسم،  ١٩ من  بنووسە. 
بڵێم تۆ خۆشت قەرزاری منی. ٢٠ برا گ�ان، لە پیێناوی ع�سای خاوەن شکۆمان ئەم 
چاکە�ەم لەگەڵ بکە، بە مەس�ح دڵخۆشم بکە. ٢١ ئەمەت بۆ دەنووسم، چونکە 

دڵن�ام گوێڕا�ەڵ دەب�ت و دەزانم کە ز�اتر لەوە دەکە�ت کە داوات لێدەکەم.

ساڵوی کۆتایپی
٢٢ لەگەڵ ئەمەشدا، ژووری م�واندار�م بۆ ئامادە بکە، چونکە ه�وادارم بەهۆی 

نوێژەکانتانەوه بە ئێوە ببەخشرێم.

٢3 ئەپەفراس کە لە پیێناوی ع�سای مەس�حداa لەگەڵ مندا بەند کراوە، ساڵوت 

لێدەکات.
٢4 هەروەها مەرقۆس و ئەر�ستارخۆس و د�ماس و لۆقا، کە هاوکارمن.

٢5 با ن�عمەتی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆ لەگەڵ ڕۆحتان بێت.

a ٢3 لە �پێناوی عیسای مەسیحدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  



ع�بران��ەکان ٢١٩3١

نامە بۆ عیبرانیپیەکان
�ایەبەرزی عیسای مەسیح

بەهۆی ١ جۆراوجۆر  ڕێگای  بە  و  جار  زۆر  خودا  کۆنەوە  سەردەمانی   لە  ١

بەهۆی  کۆتا�ی�دا  ڕۆژانەی  لەم  ٢ بەاڵم  دواوە،  باوباپی�راندا  لەگەڵ  پیێغەمبەرانەوە 
هەموو  م�راتگری  وەک  کردووە  دەستن�شانی  ئەوەی  دوا،  لەگەڵمان  کوڕەکە�ەوە 
ت�شکی  3 کوڕەکە  دروستکردووە.  گەردوونی  ئەو�شەوە  ڕێگەی  لە  و  شتێک 
شکۆی خودا�ە و بە تەواوی وێنەی کڕۆک�ەتیa، هەڵگری هەموو شتێکە بە هێزی 
فەرما�شتی خۆی، لەدوای ئەوەی پاکساز�یی بۆ گوناه کرد لە دەستەڕاستی خودای 
مەزن لە ئاسمان دان�شت. 4 بەم شێوە�ە کوڕەکە لە فر�شتەکان پا�ەبەرزتر بوو، بەو 

ئەندازە�ەی ناوێکی بە م�رات بۆ ما�ەوە زۆر لەوان شکۆدارتر.
5 ئ�تر چ جارێک خودا بە کام لە فر�شتەکانی فەرمووە:

  ]تۆ کوڕی منی،
من ئەمڕۆ بوومە باوکت[b؟   

هەروەها:

  ]من دەبمە باوکی ئەو و
ئەو�ش دەبێتە کوڕی من[c؟   

٦ د�سان کاتێک خودا نۆبەرەکەی دەهێنێتە ج�هانەوە، دەفەرموێت:

d].با هەموو فر�شتەی خودا کڕنۆشی بۆ ببەن[  

7 لەبارەی فر�شتەش دەفەرموێ:

  ]خودا وا لە فر�شتەکانی دەکات وەک با بن،
e].خزمەتکارەکان�شی وەک بڵێسەی ئاگر   

٨ بەاڵم لەبارەی کوڕەکەوە دەفەرموێت:

  ]ئەی خودا�ە، تەختی تۆ بۆ هەتاهەتا�ی�ە،
داردەستی شانش�ن�ت داردەستی دادپەروەر�ی�ە.   

٩ تۆ حەزت لە ڕاستودروستی کردووە و ڕقت لە خراپە بووەوە،  

a 3 وێنەی کڕۆک�ەتی: مەبەستی لەوە�ە کە مەس�ح دەربڕ�نێکی ڕاستەق�نەی ناخی خودا�ە.  

b 5 زەبوورەکان ٢ :7.   

c 5 دووەم ساموئێل 7 :١4 و �ەکەم پوختەی مێژوو ١7 :١3.   

d ٦ لە وەرگێڕانی �ۆنانی بۆ پە�مانی کۆن، دواوتار 3٢ :43 .  

e 7 زەبوورەکان ١٠4 :4.   



٢١٩4ع�بران��ەکان ١

بۆ�ە خودا، خودای خۆت لە سەرووی هاوەڵەکانتەوە دا�نای،   
b].کرد�ت aبە ڕۆنی شادی دەستن�شانی   

١٠ هەروەها:

  ]تۆ �ەزدان، لە سەرەتاوە بناغەی زەو�ت دانا،
ئاسمان�ش دەستکردی تۆ�ە.   

 ١١ ئەوان لەناودەچن، بەاڵم تۆ دەمێن�ت،
هەموو وەک کراس کۆن دەبن.   

 ١٢ وەک کەوا دە�ی�ێچ�تەوە،
وەک بەرگی کۆن دەگۆڕدرێن،   

  بەاڵم تۆ هەروەک خۆتی،
c].سااڵنی تۆ کۆتا�یی نا�ەت   

١3 ئا�ا خودا چ جارێک بە کام لە فر�شتەکانی فەرمووە:

  ]لە دەستەڕاستم دابن�شە
هەتا دوژمنانت دەکەمە تەختەپیێd بۆ پیێ�ەکانت[e؟   

لە  ئەوانەی  خزمەتی  بۆ  نێردراون  کە  ن�ن  خزمەتکارانە  ڕۆحی  هەموو�ان  ١4 ئا�ا 

داهاتوو ڕزگاری بە م�رات دەگرن؟

�ش�گوێ نەخس�نی ڕزگاری

 لەبەر ئەمە دەبێ ور�اتر ب�ن لەوەی ب�ستمان، نەوەک لێیی البدە�ن، ٢ چونکە ٢ ١

ئەگەر پابەندبوون بەو پە�امەی کە لە ڕێگەی فر�شتەکانەوە گوترا، کە هەموو 
چۆن  ئێمە  3 ئەوا  وەرگرتووە،  دادپەروەرانەی  سزای  سەرپیێچ��ەک  و  دەستدرێژی 
دەتوان�ن لەو سزا�ە هەڵبێ�ن، کە ڕزگار�ی�ەکی ئەوەندە گەورەی وەک ئەمە پشتگوێ 
لەال�ەن  و  گوترا  شکۆوە  خاوەن  مەس�حی  بەهۆی  جار  �ەکەم  ئەوەی  بخە�ن؟ 
بە ن�شانە و کاری مەزن و  ئەوانەی ب�ست�ان بۆمان پشتڕاست کرا�ەوە، 4 خوداش 
ڕۆحی  بەهرانەی  بەو  هەروەها  دا،  ڕزگار�ی�ە  ئەم  بۆ  شا�ەتی  جۆراوجۆر  پەرجووی 

پی�رۆز کە بەگوێرەی خواستی خۆی دابەشی کردوون.

a ٩ لە پە�مانی کۆن داود لەال�ەن ساموئێلەوە چەورکرا کە هەڵبژاردەی خودا�ە، ئەم چەورکردنەش وەک نەر�تێک بەردەوام بوو بۆ ڕزگار�یی خودا.  

b ٩ زەبوورەکان 45 :٦ ،7  .  

c ١٢ زەبوورەکان ١٠٢ :٢5 -٢7.   

d ١3 بەهۆی ئەوەی پاشا کورس��ەکەی بەرز بووە، تەختە�ەک لەژێر پیێیی دانراوە کە وێنەی دوژمنەکانی لەسەر کێشراوە، وەک هێما�ەک بۆ خستنە ژێر پیێ�ان.  

e ١3 زەبوورەکان ١١٠ :١.   



ع�بران��ەکان ٢١٩5٢

عیسا وەک براکانیەتی
نەکردووە.  فر�شتەکانی  ملکەچی  دەکە�ن،  باسی  و  دێت  کە  ج�هانەی  5 ئەو 

٦ بەاڵم لە شوێنێکدا کەسێک شا�ەتی داوە:

  ]مرۆڤ چ��ە تاکو ب�ری لێ بکە�تەوە؟
کوڕی مرۆڤ چ��ە تاکو با�ەخی پیێبدە�ت؟   

7 بۆ ماوە�ەکی کەم ئەوت لە فر�شتەکانت بە کەمتر دانا و  
تاجی شکۆ و ڕێزت خستە سەری،   

a].تۆ هەموو شتێکت خستووەتە ژێر پیێیی ئەو  ٨  

کاتێک خودا هەموو شتێکی ملکەچ کردووە، ه�چ شتێکی نەهێشتەوە ملکەچی 
نەکات. هەرچەندە ئێستا ناب�ن�ن هەموو شتێک ملکەچی کرابێت. ٩ بەاڵم ع�سا 
ئازاری  لەبەر  دانرا،  کەمتر  فر�شتەکان  لە  کورت  ماوە�ەکی  بۆ  ئەوەی  دەب�ن�ن، 
مردن تاجی شکۆ و ڕێزی خراوەتە سەر، تاکو بە ن�عمەتی خودا لە ج�اتی هەموو 

کەسێک مردن بچێژێ.
١٠ لە خودا دەوەشا�ەوە، ئەوەی هەموو شتێک بۆ ئەو و بەهۆی ئەوەوە�ە، کاتێک 

دە�و�ست ڕۆڵەی زۆر بهێنێتە نێو شکۆمەند�ی�ەکەی، دەبووا�ە ع�سا کە پیێشەنگی 
تەواو. ١١ ع�سا کە خەڵک  ئازارەوە بکاتە ڕزگارکەرێکی  لە ڕێگەی  ڕزگارکردن�انە، 
پی�رۆز دەکات و ئەو خەڵکەی پی�رۆز کراون هەردووک�ان سەر بە �ەک خێزانن، لەبەر 

ئەم هۆ�ەش ع�سا شەرم ناکات بە خوشک �ان برا ناو�ان ببات. ١٢ دەفەرموێ:

  ]ناوی تۆ بە براکانم ڕادەگە�ەنم،
c].ستا�شت دەکەم bلەناو کۆمەڵدا   

١3 هەروەها:

d].من پشت بەو دەبەستم[  

د�سان:
e].ئەوەتا خۆم و ئەو مندااڵنەی کە خودا پیێ�داوم[  

شێوە  هەمان  بە  ئەو�ش  بەشدارن،  خوێن  و  گۆشت  لە  منداڵەکان  کە  ١4 بۆ�ە 

شە�تان  خۆ�ەوە  مردنی  بەهۆی  تاکو  کرد،  مرۆڤا�ەت��ان  سروشتی  لە  بەشداری 
لەناوببات کە هێزی مردنی هە�ە، ١5 ئەوانەش ئازاد بکات کە بە درێژا�یی ژ�ان�ان 

a ٨ زەبوورەکان ٨ :4 -٦.   

b ١٢ �ۆنانی: کڵێسا.  

c ١٢ زەبوورەکان ٢٢ :٢٢.   

d ١3 ئ�شا�ا ٨ :١7.   

e ١3 ئ�شا�ا ٨ :١٨.   



٢١٩٦ع�بران��ەکان ٢

لە ترسی مردن ملکەچی کۆ�ال�ەتی بوون. ١٦ بە ڕاستی ئەوە بۆ �ارمەت�دانی فر�شتە 
ن��ە، بەڵکو بۆ �ارمەت�دانی نەوەی ئ�براه�مە. ١7 لەبەر ئەوە پیێو�ست بوو لە هەموو 
ڕووێکەوە لە خوشکان و برا�انی بچێت تاکو ببێتە سەرۆک کاه�نێکی بە بەزە�یی 
و دڵسۆز لە خزمەتکردنی خودا، هەروەها ببێتە کەفارەتa لە پیێناوی گوناهەکانی 
خەڵک. ١٨ لەبەر ئەوەی خۆی ئازاری چێژتووە و تاقی کراوەتەوە، دەتوانێت �ارمەت�یی 

ئەوانەش بدات کە تاقی دەکرێنەوە.

عیسا �ایەبەرزترە لە موسا

ئاسمانی 3 بانگەوازی  لە  کە  ئێوە  پی�رۆز،  برا�انی  و  خوشک  ئەی   کەواتە  ١

بەشدارن، سە�ری ع�سا بکەن کە نێردراو و سەرۆکی کاه�نانی دان�ێدانانمانە. 
٢ ئەو دڵسۆز بوو بەرامبەر ئەو خودا�ەی کە دەستن�شانی کرد، هەروەک موسا لە 

هەموو ماڵی خودا دڵسۆز بوو. 3 ع�سا بۆی دانرا شا�انی شکۆ�ەکی ز�اتر بێت لە 
موسا، وەک چۆن دروستکەری خانووێک ڕێزی لە خودی خانووەکە ز�اترە. 4 لەبەر 
ئەوەی هەموو خانووێک کەسێک دروستی کردووە، بەاڵم ئەوەی هەموو شتێکی 
ماڵی خودا  لە هەموو  5 موسا وەک خزمەتکارێکی دڵسۆز  دروستکردووە خودا�ە. 
٦ بەاڵم  لە داهاتوودا خودا دە�فەرموو.  بوو و شا�ەتی بۆ ئەو فەرما�شتانە دەدا کە 
ئەگەر  ئێمە�ن،  ماڵەش  ئەو  دڵسۆزە،   bخودا ماڵی  لەسەر  کوڕەکە  وەک  مەس�ح 

دەستبگر�ن بەو متمانە و ه�وا�ەی کە شانازی پیێوە دەکە�ن.

ئاگادارکردنەوە لە دژی بێباوەڕی
7 لەبەر ئەوە، وەک ڕۆحی پی�رۆز دەفەرموێ:

  ]ئەمڕۆ، کاتێک گوێتان لە فەرما�شتی ئەو دەبێت،
دڵی خۆتان ڕەق مەکەن وەک لە �اخ�بوونەکە ڕوو�دا،  ٨  

لە ڕۆژانی تاق�کردنەوە لە ب�ابان.   
،c٩ لەوێ باوباپی�رانتان ئەزموون�ان کردم و تاق��ان کردمەوە  

هەرچەندە بۆ ماوەی چل ساڵ کردارەکانی من�ان ب�نی.   
 ١٠ لەبەر ئەوە لەو نەوە�ە تووڕە بووم،

فەرمووم: »دڵ�ان هەر بەرەو گومڕا�یی دەڕوات و   
ڕێگای من�ان نەناسی.«   

 ١١ بۆ�ە لە تووڕە�ی�مدا سوێندم خوارد:
d]».نا�ەنە ناو حەسانەوەی من«   

a ١7 ئەو قوربان��ەی کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  

b ٦ ماڵی خودا: مەبەست لەو پی�رۆزگا�ە�ە کە لە ئاسماندا هە�ە. بڕوانە زەبوورەکان ٢٠ :٦.   

c ٩ بڕوانە �اقوب ١ :١3 ،١4 .   

d ١١ زەبوورەکان ٩5 :7 -١١ .   



ع�بران��ەکان ٢١٩74

خراپ  دڵێکی  �ەکێکتان  نەوەک  بن،  خۆتان  ئاگاداری  برا�ان،  ١٢ خوشکان، 

و بێباوەڕی هەبێت کە لە خودای ز�ندوو هەڵبگەڕێتەوە. ١3 بەڵکو هەموو ڕۆژێک 
�ەکتری هانبدەن، ئەوەندەی پیێیی دەگوترێ ]ئەمڕۆ،[a تاکو کەستان بە فێڵی گوناه 
دڵی ڕەق نەبێت. ١4 بوو�نەتە هاوبەشی مەس�ح، ئەگەر هەتا کۆتا�یی دەستبگر�ن 

بەو متمانە�ەی لە سەرەتاوە هەمانە. ١5 وەک چۆن گوتراوە:

  ]ئەمڕۆ، کاتێک گوێتان لە فەرما�شتی ئەو دەبێت،
b].دڵی خۆتان ڕەق مەکەن وەک لە �اخ�بوونەکە ڕوو�دا   

١٦ جا کێن ئەوانەی ب�ست�ان و �اخ�بوون؟ ئا�ا هەموو ئەوانە نەبوون کە لە م�سر 

بە ڕابەرا�ەتی موسا هاتنە دەرەوە؟ ١7 خودا بۆ ماوەی چل ساڵ لە کێ تووڕە بوو؟ ئا�ا 
لەوانە نەبوو کە گوناه�ان کرد و لە ب�اباندا تەرمەکان�ان کەوت؟ ١٨ خودا سوێندی 
�اخ�بوون؟ ١٩ هەر  نەبوو کە  لەوانە  ئا�ا  ناچێتە حەسانەوەکەی؟  لە کێ خوارد کە 

بۆ�ە دەب�ن�ن لەبەر بێباوەڕ�ی�ان نە�انتوانی بچنە شوێنی حەسانەوەکەی.

بەڵێنی حەسانەوەی خودایپی

 بۆ�ە کە بەڵێنی چوونە ناو شوێنی حەسانەوەی خودا هەر ماوە، دەبێ بترس�ن 4 ١

وەک  ئێمەش  ٢ هەرچەندە  بچێت.  لەدەست  بەڵێنەی  ئەو  �ەکێکتان  نەوەک 
ئەوان مزگێن�مان درا�یێ، بەاڵم ئەو پە�امەی ئەوان ب�ستوو�انە سوودی بۆ�ان نەبوو، 
چونکە ئەوانەی ئەو پە�امە�ان ب�ست لە دڵ�انەوە بە باوەڕ وەر�ان نەگرت. 3 ئێمەی 

باوەڕدار دەچ�نە ناو حەسانەوەی خودا، هەروەک خۆی فەرموو�ەتی:

  ]بۆ�ە لە تووڕە�ی�مدا سوێندم خوارد:
c]».نا�ەنە ناو حەسانەوەی من«   

هەرچەندە کارەکان لە دامەزراندنی ج�هانەوە تەواو بوون. 4 لە شوێنێکدا دەربارەی 
هەموو  لە  حەوتەم  ڕۆژی  لە  خودا  ]ئ�تر  فەرموو�ەتی:  هەفتە  حەوتەمی  ڕۆژی 
کارەکانی پشووی دا.[d 5 د�سان لەو دەقەدا دەفەرموێت: ]نا�ەنە ناو حەسانەوەی 

من.[
خودا،  حەسانەوەی  شوێنی  بچنە  نە�انتوانی  درا�یێ  مزگێن��ان  پیێشتر  ٦ ئەوانەی 

چاوەڕێیی  خودا  حەسانەوەی  شوێنی  کە  ڕوونە  شتێکی  ئ�تر  �اخ�بوون.  چونکە 
ئەو ڕۆژەشی  ناوی  7 د�سان خودا ڕۆژێکی د�اری کرد،  کەسانی د�کە دەکات. 
نا »ئەمڕۆ«، کاتێک لەدوای ماوە�ەکی زۆر لە ڕێگەی داودی پیێغەمبەرەوە قسەی 

کرد، هەروەک پیێشتر باسمان کرد:

a ١3 زەبوورەکان ٩5 :7.   

b ١5 زەبوورەکان ٩5 :7 ،٨ .   

c 3 زەبوورەکان ٩5 :١١،   هەروەها لە ئا�ەتی 5.  

d 4 پە�دابوون ٢ :٢.   



٢١٩٨ع�بران��ەکان 4

  ]ئەمڕۆ، کاتێک گوێتان لە فەرما�شتی ئەو دەبێت،
a].دڵی خۆتان ڕەق مەکەن   

باسی  خودا  ئەوە  پاش  ئەوا  بحەساندبا�ەوە،  ئەوانی  �ەشوع  ئەگەر  ئەوەی  ٨ لەبەر 

خودا  گەلی  بۆ  حەوتەم  ڕۆژی  حەسانەوەی  ٩ کەواتە  نەدەکرد.  د�کەی  ڕۆژێکی 
ماوە، ١٠ چونکە ئەوەی بچێتە ناو حەسانەوەی خودا لە کارەکان�شی پشوو دەدات، 
ئەو  ناو  بچ�نە  تاکو  تێبکۆش�ن  با  ١١ بۆ�ە  دا.  لە کارەکانی پشووی  وەک خوداش 
�اخ�بوون  پەندی  هەمان  دوای  د�سان  کەسێک  ه�چ  ئەوەی  بۆ  حەسانەوە�ە، 

نەکەوێت و لەناونەچێت.
دوودەم  شمشێرێکی  هەموو  لە  کار�گەرە،  ز�ندووە،  خودا  پە�امی  ١٢ چونکە 

ت�ژترە، نێوانی دەروون و ڕۆح و جومگە و مۆخی ئێسک دەبڕێت، ن�از و ب�ری دڵ 
هەموو  بەڵکو  بێت،  شاردراوە  خودا  لەبەرچاوی  ن��ە  ١3 بەد�هێنراو  دەکاتەوە.  ج�ا 
دەبێت  ئێمە  لە  �ەکێک  هەر  کە  خودا  لەبەرچاوی  ئاشکرا�ە  و  ڕووت  شتێک 

ح�سابی خۆی بخاتە بەردەستی.

عیسا سەرۆک کاهینی �ایەبەرزە
١4 لەبەر ئەوەی ئەو سەرۆکی کاه�نانە پا�ەبەرزەمان هە�ە کە بە ئاسماندا تێ�ەڕی، 

ع�سای کوڕی خودا، با دەستبگر�ن بەو باوەڕەی کە دانمان پیێدا ناوە، ١5 چونکە 
بەڵکو  بێت،  الواز�ی�ەکانمان  هاوخەمی  نەتوانێت  کە  ن��ە  کاه�نێکمان  سەرۆک 
سەرۆک کاه�نێکمان هە�ە کە وەکو ئێمە لە هەموو شتێک تاقی کراوەتەوە، بەاڵم 
بۆ  پیێش،  بچ�نە   bن�عمەت تەختی  لە  متمانەوە  بە  با  ١٦ بۆ�ە  دەرچوو.  گوناه  بێ 
ئەوەی بەزە�یی وەربگر�ن و ن�عمەت بدۆز�نەوە تاکو لە کاتی پیێو�ستدا �ارمەت�مان 

بدات.

خەڵک 5 نوێنەری  وەک  هەڵبژێردراوە،  خەڵک  لەنێو  کاه�نێک  سەرۆک   هەر  ١

گوناه  قوربان��ەکانی  و  د�اری  تاکو  کراوە،  دەستن�شان  خودا  کاروباری  لە 
پیێشکەش بکات. ٢ دەتوانێ لەگەڵ نەزان و چەواشە کراوان دڵنەرم بێت، چونکە 
خۆشی وەک ئەوان گرفتاری الواز�ی�ە. 3 لەبەر ئەوە پیێو�ستە لە پیێناوی گوناهەکانی 
خۆی قوربانی بکات، هەروەک لە پیێناوی گوناهەکانی کەسانی د�کە دە�کات. 
4 کەس ئەم ڕێزە بۆ خۆی وەرناگرێت، بەڵکو دەبێت خودا بانگی بکات، هەروەک 

چۆن خودا هارونی بانگکرد.
ببێتە سەرۆکی کاه�نان،  تاکو  نەکرد  5 بە هەمان شێوە، مەس�ح خۆی شکۆدار 

بەڵکو خودا پیێیی فەرموو:

a 7 زەبوورەکان ٩5 :7 ،٨  .  

b ١٦ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  



ع�بران��ەکان ٢١٩٩٦

  ]تۆ کوڕی منی،
a].من ئەمڕۆ بوومە باوکت   

٦ وەک لە شوێنێکی د�کەش دەفەرموێ:

  ]هەتاهەتا�ە تۆ کاه�ن�ت،
c]. bلە پلەی مەلک�سادق   

و  نوێژ  فرمێسکەوە  و  توند  هاواری  بە  زەوی،  لەسەر  ژ�انی  ماوەی  لە  7 ع�سا 

پاڕانەوەی پیێشکەش بە خودا کرد، ئەوەی توانای ڕزگارکردن�یی هەبوو لە مردن، ئ�تر 
لەبەر لەخواترس��ەکەی گوێیی لێ گ�را. ٨ هەرچەندە ع�سا کوڕی خودا بوو، بەاڵم 
بەو ئازارانەی کە چێژتی فێری گوێڕا�ەڵی بوو و ٩ لە ڕێیی ئازارەکان�ەوە بووە مرۆڤێکی 
ئەوانەی  بۆ هەموو  ڕزگار�یی هەتاهەتا�یی  بووە سەرچاوەی  ڕێگا�ە  بەم  تەواو،  و  پڕ 
پلەی  لە  ناونرا،  کاه�نان  سەرۆکی  بە  خوداشەوە  لەالی  ١٠ ئ�تر  دەبن.  گوێڕا�ەڵی 

مەلک�سادق.
زەحمەتە، چونکە  ڕوونکردنەوەی  بەاڵم  ب�کە�ن،  زۆرە  قسەمان  بارە�ەوە  ١١ لەم 

گوێتان گران بووە. ١٢ هەرچەندە دەبووا�ە ئێوە ئێستا مامۆستا بوونا�ە، پیێو�ستتان بە 
کەسێکە د�سان بنەما سەرەک��ەکانی وشەی خوداتان فێر بکات. واتان لێ هاتووە 
پیێو�ستتان بە ش�ر بێت نەک خۆراکی بەهێز. ١3 هەر �ەکێک ش�رەخۆرە بێت ئەوا 
لە فێرکردنی ڕاستودروستی ڕانەهاتووە، چونکە ساوا�ە. ١4 بەاڵم خۆراکی بەهێز بۆ 
ئەوەی  بۆ  بەردەوامی مەشق�ان کردووە  بە  ئەوانەی کە  پیێگە�شتوون،  ئەوانە�ە کە 

بتوانن چاکە و خراپە ج�ا بکەنەوە.

�اشگەزبوونەوە لە باوەڕ

 بۆ�ە کە وازمان لە فێرکردنی سەرەتا�یی لەبارەی مەس�ح هێنا، با بەرەو پیێگە�شتن ٦ ١

دەبنە هۆی  لەو کارانەی کە  تۆبەکردن  بۆ  ناکە�ن  بناغەڕێژی  د�سان  بڕۆ�ن، 
مردن و باوەڕهێنان بە خودا، ٢ فێرکردن دەربارەی لەئاوهەڵکێشان و دەست لەسەر 
ڕێگا  خودا  3 ئەگەر  هەتاهەتا�یی.  لێ�رس�نەوەی  و  مردووان  هەستانەوەی  و  دانان 

بدات، ئەمەش دەکە�ن.
4 ناکرێ ئەوانەی جارێک ڕووناک کراونەتەوە و تامی بەهرەی ئاسمان��ان کردووە 

پی�رۆز، 5 هەروەها تامی باشی وشەی خودا و هێزەکانی  و بەشدار بوونە لە ڕۆحی 
بۆ تۆبەکردن نوێ بکرێنەوە،   ،d٦ ئەگەر هەڵگەڕانەوە ج�هانی داهاتوو�ان کردووە، 
چونکە بۆ خۆ�ان کوڕی خودا لە خاچ دەدەنەوە و ڕ�سوای دەکەن. 7 لەبەر ئەوەی 

a 5 زەبوورەکان ٢ :7   

b ٦ بڕوانە ع�بران��ەکان 7 :١ -١٠.   

c ٦ زەبوورەکان ١١٠ :4   

d ٦ �ۆنانی: کەوتن.  



٢٢٠٠ع�بران��ەکان ٦

سوود  بە  ڕووەکێکی  سەری،  دێتە  جار  چەند�ن  کە  دەخواتەوە  بارانە  لەو  زەوی 
دەدات بۆ ئەوانەی بۆ�ان کێڵدراوە، لە خوداشەوە بەرەکەتدار دەبێت. ٨ بەاڵم ئەگەر 
دڕک و داڵیa بەرهەم هێنا، ئەوا پووچە و نز�کە لە نەفرەت، کۆتا�ی�ەکەشی سووتانە.

ئێوەوە  لەبارەی  بوو�ن  دڵن�ا  دەکە�ن،  قسە  ئاوا  هەرچەندە  ٩ خۆشەو�ستان، 

ڕەوشێکی باشتر هە�ە کە تا�بەتە بە ڕزگاری. ١٠ خودا زۆردار ن��ە کاری ئێوە لەب�ر 
بکات، هەروەها ئەو خۆشەو�ست��ەتان لەب�ر ناکات کە بۆ خودا لە خزمەتکردنی 
خواز�ار�ن  ١١ ئێمەش  بەردەوامن.  ئێستا  هەتا  و  دەرتانبڕی  خۆی  پی�رۆزی  گەلی 
هەر �ەکێکتان هەمان دڵگەرمی دەربخات بۆ دڵن�ا�یی تەواوی ه�وا هەتا کۆتا�یی، 
١٢ بۆ ئەوەی تەمبەڵ نەبن، بەڵکو السا�یی ئەوانە بکەنەوە کە بە باوەڕ و ئارامگرتن 

م�راتگری بەڵێنەکانن.

خودا بەڵێنی خۆی دەباتەسەر
١3 کاتێک خودا بەڵێنی بە ئ�براه�م دا، سوێندی بەخۆی خوارد، چونکە کەسی 

بەرەکەتدارت  ]بێگومان  ١4 فەرمووی:  بخوات،  پیێ  سوێندی  نەبوو  پا�ەبەرزتری 
هەتا  گرت  ئارامی  ئ�براه�م  شێوە�ە  ١5 بەم   b].دەکەم زۆر  نەوەکەت  و  دەکەم 

بەڵێنەکەی بەدەستهێنا.
بۆ  دەمەقاڵە�ەک  هەموو  کۆتا�یی  دەخۆن،  گەورەتر  بە  سوێند  ١٦ خەڵک 

نەگۆڕی  و�ستی خواستی  سوێندی خوارد، چونکە  ١7 خودا  سوێندە.  چەس�اندن 
ڕێگەی  لە  تاکو  کرد  ئەمەی  ١٨ خودا  بدات.  پی�شان  بەڵێن  م�راتگری  بە  خۆی 
دوو شتی نەگۆڕەوەc کە مەحاڵە خودا تێ�اندا درۆ بکات، ئێمە کە پەنامان بۆ ئەو 
بردووە، بە دڵنەوا�یی زۆرەوە دەستبگر�ن بەو ه�وا�ەی کە لەپیێشمانی داناوە. ١٩ ئەم 
ناو  دەچێتە  ڕاگرە.  و  دەروونمان، چەس�او  بۆ  لەنگەرە  وەک  کە  هە�ە  ه�وا�ەمان 
ئێمە چووە  لەبری  و  پیێشتر  ع�سا  ٢٠ لەوێدا  پەردەکە،  پشت  لە  هەرەپی�رۆز  شوێنی 

ناوی، هەتاهەتا�ە بووە سەرۆکی کاه�نان، لە پلەی مەلک�سادق.

مەلکیسادقی کاهین

 ئەم مەلک�سادقە پاشای شال�م بوو، هەروەها کاه�نی خودای هەرەبەرز بوو، 7 ١

کاتێک ئ�براه�م لە بەزاندنی پاشاکان گەڕا�ەوە، تووشی بوو و داوای بەرەکەتی 
جار  �ەکەم  کردەوە.  ج�ا  بۆ  شتێکی  هەموو  دە�ەکی  ئ�براه�م  ٢ ئەوەی   d،کرد بۆ 
ناوی بە واتای »پاشای ڕاستودروستی« دێت، دواتر »پاشای شال�م« واتە »پاشای 

a ٨ بڕوانە پە�دابوون 3 :١٨  .  

b ١4 پە�دابوون ٢٢ :١7  .  

c ١٨ بەڵێن و سوێند.  

d ١ بڕوانە پە�دابوون ١4 :١7 -٢٠.   
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ئاشتی«. 3 بێ دا�ک و باوک، بێ ڕەچەڵەکە، بێ سەرەتای ڕۆژان و کۆتا�یی ژ�ان، 
بەڵکو وەک کوڕی خودا وا�ە، هەتاهەتا�ە وەک کاه�ن دەمێنێتەوە.

بابەگەورە  ئ�براه�می  تەنانەت  بووە،  گەورە  کەسێکی  چەند  بدەن  4 سەرنج 

کاه�ن�ێت��ان  و  لێڤ�ن  نەوەی  لە  ئەوانەی  5 بەاڵم  داوەتێ.  دەستکەوتی  دە�ەکی 
وەرگرتووە، ڕاس�اردە�ان هە�ە کە بەگوێرەی تەورات دە�ەک لە خەڵک وەربگرن، 
واتە لە براکان�ان، هەرچەندە لە پشتی ئ�براه�من. ٦ ئەوەی لە ڕەچەڵەکی ئەوان�ش 
کرد.  بەرەکەتداری  هە�ە  بەڵێنەکانی  ئەوەی  و  وەرگرت  ئ�براه�م  لە  دە�ەکی  ن��ە، 
7 بێگومان بچووکتر�ن لەال�ەن گەورەتر�نەوە بەرەکەتدار دەکرێت. ٨ لێرەش خەڵکی 

کە دەمرن دە�ەک وەردەگرن، بەاڵم لەوێ شا�ەتی بۆ دەدرێت کە ز�ندووەa. ٩ ئاوا 
ڕێگەی  لە  خۆی  وەردەگرێ،  دە�ەک  کە   bلێڤی تەنانەت  دەکرێت:  قسە�ەک 
بوو،  ئ�براه�م  تووشی  مەلک�سادق  کاتێک  ١٠ چونکە  داوە،  دە�ەکی  ئ�براه�مەوە 

هێشتا لێڤی لە پشتی باوک�دا بوو.

عیسا وەک مەلکیسادقە
١١ ئێستا ئەگەر بە ڕێگەی کاه�ن�ێتی لێڤی تەواوەتیc بەدەستبهاتبا�ە، کە گەل�ش 

لەسەر ئەمە تەوراتی وەرگرت، ئا�ا پیێو�ستە کاه�نێکی د�کە لە پلەی مەلک�سادق 
ئەوا  بگۆڕدرێت،  کاه�ن�ێتی  ئەگەر  ١٢ چونکە  دابنرێت؟  هارون  پلەی  لە  نەک  و 
بە  سەر  دەکرێ،  لەسەر  باسەی  ئەم  ١3 ئەوەی  بگۆڕدرێت.  شەر�عەت�ش  پیێو�ستە 
هۆزێکی ج�اوازە، کەس�ش لەم هۆزە خزمەتی قوربانگایd نەکردووە. ١4 ئاشکرا�ە 
کە مەس�حی خاوەن شکۆمان سەر بە هۆزی �ەهودا�ە، موساش لەبارەی کاه�ن�ێتی 
مەلک�سادق  شێوەی  لە  ئەگەر  ڕوونتر�شە،  ١5 زۆر  نەکردووە.  هۆزەی  ئەم  باسی 
کاه�نێکی د�کە دەربکەوێت، ١٦ کە ئەو بەپیێیی تەورات بە کاه�ن دانەنراوە کە لە 
ڕێگەی ڕەچەڵەکەوە�ە، بەڵکو بەپیێیی هێزی ئەو ژ�انەی کە لەناوناچێت، ١7 چونکە 

شا�ەتی دەدات:

  ]هەتاهەتا�ە تۆ کاه�ن�ت،
e].لە پلەی مەلک�سادق   

١٨ ئ�تر ڕاس�اردەی پیێشوو البردرا، لەبەر ئەوەی الواز و بێ سوود بوو، ١٩ چونکە 

تەورات ه�چ شتێکی تەواو نەکرد، بەڵکو ه�وا�ەکی چاکتر هاتە کا�ەوە کە بەهۆ�ەوە 
لە خودا نز�ک دەب�نەوە.

a ٨ کتێبی پی�رۆز باسی مردنی ئەو ناکات، کەواتە ز�ندووە.  

b ٩ لێڤی کوڕی �اقوب بووە سەرهۆزی کاه�نەکان لەناو گەلی جولەکە.  

c ١١ تەواوی لە پی�رۆزی و ڕاستودروستی خودا.  

d ١3 مەبەست تەنها لەو قوربانگا�ە�ە کە لە چادری پە�مان لە سەردەمی موسا و دوا�یی لە پەرستگای ئۆرشەل�م بوو.  

e ١7 زەبوورەکان ١١٠ :4   
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٢٠ ئەمەش بێ سوێند نەبوو. ئەوانەی د�کە بێ سوێند بوون بە کاه�ن، ٢١ بەاڵم 

ئەمە بە سوێندەوە بوو، لەوەی پیێیی فەرموو:

  ]�ەزدان سوێندی خواردووە و
بڕ�اری ناگۆڕێت:   

a]».هەتاهەتا�ە تۆ کاه�ن�ت«   

٢٢ بەگوێرەی ئەم سوێندەش ع�سا بووە دەستەبەری پە�مانێکی باشتر.

٢3 کاه�نەکان زۆربوون، چونکە مەرگ بووە کۆسپ لەوەی بەردەوام بن. ٢4 بەاڵم 

٢5 بەو  هە�ە.  نەگۆڕی  کاه�ن�ێت��ەکی  دەم�نێتەوە،  هەتاهەتا�ە  ع�سا  ئەوەی  لەبەر 
ئەوەوە دەچنە الی  لە ڕێگەی  تەواوی ڕزگار بکات کە  بە  ئەوانە  هۆ�ەوە دەتوانێ 

خودا، ئەو هەم�شە دەژ�یێت تاکو داکۆک��ان لێ بکات.
٢٦ لەڕاست�دا ئەو جۆرە سەرۆکی کاه�نانە هەموو پیێو�ست��ەکانمان داب�ن دەکات، 

ئەو پی�رۆز و بێ گلە�یی و بێگەردە، لە گوناهباران ج�ا کرا�ەوە و لە ئاسمان بەرزتر 
قوربانی  ڕۆژانە  د�کە  کاه�نانی  سەرۆکی  وەک  ن��ە  بەوە  پیێو�ستی  ٢7 ئەو  کرا. 
بکات، �ەکەم بۆ گوناهەکانی خۆی و دوا�یی بۆ گوناهەکانی گەلەکەی، چونکە 
پیێگەی  لە  کەسانێک  ٢٨ تەورات  هەمووان.  بۆ  قوربانی  بە  کرد  جار خۆی  �ەک 
دوای  کە  سوێند  وشەی  بەاڵم  هە�ە،  الواز�ی�ان  کە  دادەنێت  کاه�نان  سەرۆکی 

تەوراتە، کوڕەکەb دادەنێت کە بۆ هەتاهەتا�ە کامڵ و تەواو کراوە.

سەرۆک کاهینی �ەیمانی نوێ

 گرنگتر�ن خاڵ لەوەی گوترا ئەمە�ە: ئێمە سەرۆک کاه�نێکی ئاوامان هە�ە کە ٨ ١

لە ئاسماندا لە دەستەڕاستی تەختی خودای پا�ەبەرز دان�شت، ٢ خزمەتکاری 
پی�رۆزگاc و چادری پەرستنی ڕاستەق�نە�ە، ئەوەی پەروەردگار دا�ناوە نەک مرۆڤ.

قوربانی  و  بەخش�ن  پیێشکەشکردنی  بۆ  ئەوەی هەر سەرۆک کاه�نێک  3 لەبەر 

بکات.  پیێشکەشی  کە  هەبێت  شتێکی  ئەو�ش  بوو  پیێو�ست  بۆ�ە  هەر  دانراوە، 
4 ئەگەر لەسەر زەوی بووا�ە، نەدەبووە کاه�ن، چونکە کەسانێکی هە�ە بەگوێرەی 

ئاسمان��ەکان  شتە  سێبەری  و  وێنە  خزمەتی  5 ئەوانەی  بکات.  قوربانی  تەورات 
کرا�ەوە:  ئاگادار  دروستبکات،  پەرستن  چادری  بەتەمابوو  موساش  کە  دەکەن، 
کێوەکە  لەسەر  کە  دروستبکەی  نموونە�ە  ئەو  لەسەر  شتێک  هەموو  کە  ]بڕوانە 
پی�شانت دراوە.[d ٦ بەاڵم لەڕاست�دا ئەو خزمەتەی کە ع�سا وەر�گرت لە خزمەتی 
ئەوان زۆر نا�ابترە، بەو ئاستەی کە خۆی پە�وەندی ڕێکخەرە بۆ پە�مانێکی باشتر، 

چونکە پە�مانە نوێی�ەکەی لەسەر بەڵێنی باشتر بن�اد نراوە.

a ٢١ زەبوورەکان ١١٠ :4   

b ٢٨ مەس�ح  

c ٢ شوێنە پی�رۆزەکانی ئاسمان.  

d 5 دەرچوون ٢5 :4٠.   
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7 لەبەر ئەوەی ئەگەر پە�مانی �ەکەم بێ کەموکوڕی بووا�ە، ئ�تر شوێن بۆ دووەم 

داوا نەدەکرا. ٨ بەاڵم خودا کەموکوڕی لە گەلەکەی دۆز�ی�ەوە، بۆ�ە پیێ�ان دەفەرموێ:

  ]�ەزدان دەفەرموێ: ئەوەتا سەردەمێک دێت،
پە�مانێکی نوێ لەگەڵ بنەماڵەی ئ�سرائ�ل و بنەماڵەی �ەهودا دەبەستم.   

٩ وەک ئەو پە�مانە نابێت کە لەگەڵ باوباپی�ران�اندا بەستم  
ئەو ڕۆژەی دەستی ئەوانم گرت بۆ ئەوەی لە خاکی م�سر دەر�انبهێنم،   

  چونکە لەسەر پە�مانەکەم نەڕۆ�شتن،
ئ�تر من�ش پشتگوێم خستن،   

  ئەوە فەرما�شتی �ەزدانە.
 ١٠ �ەزدان دەفەرموێت: ئەمە ئەو پە�مانە�ە کە لەدوای ئەو ڕۆژانە لەگەڵ بنەماڵەی 

ئ�سرائ�لدا دە�بەستم،
  فێرکردنەکانم دەخەمە ناو مێشک�ان و

لەسەر دڵ�ان دە�نووسم،   
  من دەبم بە خودای ئەوان و

ئەوان�ش دەبن بە گەلی من.   
 ١١ لەمەودوا کەس هاوڕێکەی خۆی �ان

براکەی خۆی فێرناکات و بڵێت، »�ەزدان بناسە،«   
  چونکە هەموو�ان دەمناسن،

لە بچووک�انەوە هەتا گەورە�ان،   
 ١٢ چونکە لە تاوانەکان�ان خۆشدەبم، چ�تر

a].گوناهەکان�ان بەب�ری خۆم ناهێنمەوە   

١3 کاتێک باسی ئەم پە�مانە دەکات و دەفەرموێ: »نوێ«، پە�مانی �ەکەم کۆن 

دەکات. شتێک�ش کە کۆن و پی�ر بوو، ئەوا لە نەمان نز�کە.

�اراس�نی �ەیمانی کۆن

زەم�ن��ە. ٩ پی�رۆزگای  و  خزمەت  ڕێوڕەسمی  �ەکەم  پە�مانەکەی  کە   ڕاستە  ١

٢ چادری پەرستن هەڵدرا، لە ژووری �ەکەم چرادان و مێز و نانی تەرخانکراوی 

هەبوو  ژوورێک  دووەم،  پەردەی  3 پشتی  پی�رۆز.  شوێنی  دەگوترا  پیێیی  کە  تێدابوو 
تێدا  پە�مانی  سندوقی  و  زێڕ�ن  4 بخووردانێکی  هەرەپی�رۆز،  شوێنی  دەگوترا  پیێیی 
بوو کە لە هەموو ال�ەکانی بە زێڕ ڕووپۆش کرابوو. لەناو ئەمەش گۆزە�ەکی زێڕ�ن 
کردبوو،  سەوزی  گەاڵی  کە  هارون  گۆچانەکەی  لەگەڵ  تێدابوو،   bمەنی هەبوو 

a ١٢ �ەرم�ا 3١ :3١ -34   

b 4 گەلی خودا کاتێک لە ب�ابان بوون، خودا مەن و سوێسکەی بۆ ناردن هەتا ب�خۆن، گۆزە�ەک لەو مەنە�ان هەڵگرتبوو بۆ �ادکردنەوەی ئەو ڕۆژانە. بڕوانە دەرچوون ١٦.  
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هەروەها دوو تەختە بەردەکەی پە�مان. 5 لەسەر�شی کەڕوبەکانیa شکۆ سێبەر�ان 
کردبووە سەر قەپاغی کەفارەتb. لێرەدا بە وردی ناتوان�ن باسی ئەمانە بکە�ن.

ژووری  دەچوونە  کاتێک  هەموو  کاه�نان  ڕێکخرابوون،  ئاوا  شتەکان  ٦ کاتێک 

�ەکەم بۆ جێبەجێکردنی خزمەت. 7 بەاڵم بۆ ژووری دووەم تەنها سەرۆکی کاه�نان 
پیێناوی خۆی  لە  نەدەبوو. خوێنەکەی  بێ خوێن  ئەو�ش  ساڵی جارێک دەچوو، 
ڕۆحی  ٨ بەمەش  کردوو�انە.  نەزانی  بە  کە  دەکرد  پیێشکەش  گەل  گوناهەکانی  و 
پی�رۆز ئاماژەی دەکرد کە هەتا چادری پەرستن لەسەر زەوی بێت، ڕێگای شوێنی 
کە  ئەم سەردەمە،  بۆ  بوو  هێما  ٩ ئەوەش  ناکرێت.  ئاشکرا  ئاسمان  لە  هەرەپی�رۆز 
تێ�دا د�اری و قوربانی پیێشکەش دەکرێت، ناتوانێت ئاسوودە�یی بە و�ژدانی ئەوانە 
ببەخشێت کە خودا دەپەرستن. ١٠ ئەوانە تەنها ڕێوڕەسمی ڕواڵەت�ن کە چڕدەبێتەوە 

لەسەر خواردن و خواردنەوە و شێوازەکانی شوشتن، هەتا کاتی داڕشتنەوەی نوێ.

خوێنی مەسیح
١١ بەاڵم کاتێک مەس�ح هات وەک سەرۆکی کاه�نان بۆ شتە باشەکانی داهاتوو، 

چووە ناو ئەو چادرەی کە گەورەتر و تەواوترە و هەروەها دەستکرد ن��ە، واتە هی 
بەد�هێنراو ن��ە. ١٢ بە خوێنی بزن و گوێرەکە نەچوو، بەڵکو بە خوێنی خۆی �ەک 
جار چووە ناو شوێنی هەرەپی�رۆز و کڕ�نەوەی هەتاهەتا�یی دەستکەوت، ١3 چونکە 
 c،ئەگەر خوێنی بزن و گا و خۆڵەمێشی گوێرەکە کە بەسەر گاڵوەکاندا دەپرژێنرێت
پی�رۆز بکات بۆ پاککردنەوەی جەستە، ١4 ئ�تر خوێنی مەس�ح چەند ز�اترە، ئەوەی 
بە ڕۆحی پی�رۆزی هەتاهەتا�یی بێ کەموکوڕی خۆی پیێشکەشی خودا کرد، ئەوەی 
و�ژدانمان لەو کارانە پاک دەکاتەوە کە دەبنە هۆی مردن، تاکو خزمەتی خودای 

ز�ندوو بکە�ن.
١5 لەبەر ئەمە مەس�ح ڕێکخەری پە�مانی نوێی�ە، تاکو بانگکراوان بەڵێنی م�راتی 

هەتاهەتا�یی وەربگرن، چونکە مردنەکە بەهای خوێنە بۆ ئازادکردن لەو گوناهانەی 
کە لە پە�مانی �ەکەمدا کردوو�انە.

١٦ ئەگەر وەس�ەتنامەd هەبێ، پیێو�ستە مردنی وەس�ەتکار بسەلمێنرێ، ١7 چونکە 

ئەگەر  بەاڵم  مردبێت،  خاوەنەکەی  کە  دەکرێ  پیێ  کاری  کاتێک  وەس�ەتنامە 
خوێن  بێ  �ەکەم�ش  پە�مانەکەی  ١٨ بۆ�ە  ناکرێت.  پیێ  کاری  ه�چ  بێت  ز�ندوو 
بەگوێرەی  ڕاس�اردەکانی  هەموو  ئەوەی  دوای  موسا،  ١٩ چونکە  بەجێنەگە�ەنرا، 
خور�یی  و  ئاو  لەگەڵ  هێنا  گوێرەکەی  خوێنی  ڕاگە�اند،  گەل  هەموو  بە  تەورات 
سوور و زوفا، بەسەر تەورات و هەموو گەلدا پرژاندی. ٢٠ فەرمووی: ]ئەمە خوێنی 

a 5 جووتێک پە�کەری بوونەوەرێکی ئاسمانی باڵدارە لە شێوەی ئاژەڵ و مرۆڤ بۆ پارێزگار�کردن لە سندوقی پە�مان دانرابوو، بڕوانە دەرچوون ٢5 :١٨  .  

b 5 بە واتای شوێنی لێخۆشبوونی گوناه. قەپاغێکە بۆ داپۆش�نی سندوقی پە�مان، لە ڕۆژی کەفارەت خوێنی قوربانی لەسەر ڕژاوە بۆ لێخوشبوونی گوناه. بڕوانە دەرچوون 

  .  ١7: ٢5

c ١3 بڕوانە دەرچوون ٢4 :٦  .  

d ١٦ �ۆنانی: هەمان وشەی پە�مان.  
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ئەو پە�مانە�ە کە خودا فەرمانی پیێ کردن.[a ٢١ هەروەها خوێنەکەی پرژاندە سەر 
چادری پەرستن و هەموو کەلوپەلەکانی خزمەتکردن. ٢٢ بەگوێرەی تەورات نز�کەی 
خوێنڕشتن  بێ  گوناه�ش  لێخۆشبوونی  دەبێتەوە،  پاک  خوێن  بە  شتێک  هەموو 

نابێت.

مەسیح گەورەترین قوربانیپیە
ئاوا بکرێت، بەاڵم خودی  ٢3 پاککردنەوەی وێنەی شتە ئاسمان��ەکان دەبووا�ە 

شتە ئاسمان��ەکان بە قوربانی باشتر لەمانە پاک دەبنەوە، ٢4 چونکە مەس�ح نەچووە 
پی�رۆزگای دەستکرد کە لەبەرگ�راوەی شتە ڕاستەق�نەکە�ە، بەڵکو خودی ئاسمان، 
نەچووە  ئەوە  بۆ  ٢5 هەروەها  دەردەکەوێت.  ئێمە  بۆ  لەبەردەم خودا  لەوێ  ئێستاش 
کاه�نان  سەرۆکی  وەک  بکات،  پیێشکەش  خۆی  جارێک  چەند  کە  ئاسمان 
ساڵی جارێک بە خوێنێک کە هی خۆی ن��ە دەچێتە شوێنی هەرەپی�رۆز. ٢٦ ئەگ�نا 
دەبووا�ە مەس�ح لە دامەزراندنی ج�هانەوە چەند�ن جار ئازاری بچێژتبووا�ە. بەاڵم 
ئێستا لە کۆتا�یی زەمان تەنها جارێک دەرکەوت تاکو گوناه بسڕێتەوە، بەوەی خۆی 
لێ�رس�نەوە�ە،  دواتر  بمرێت،  جارێک  دانراوە  مرۆڤ  بۆ  ٢7 وەک  قوربانی.  کردە 
زۆر  خەڵکێکی  گوناهی  تاکو  بە قوربانی  کرد  خۆی  جارێک  ٢٨  مەس�ح�ش، 

ن��ە، بەڵکو بۆ  الببات. بەاڵم هاتنەوەی ع�سا بۆ جاری دووەم بۆ البردنی گوناه 
ڕزگارکردنی ئەوانە�ە کە بە پەرۆشەوە چاوەڕێیی دەکەن.

قوربانی مەسیح جارێک و بۆ هەمووان

تەواوی ١٠ وێنەی  نەک  داهاتووە،  باشەکانی  شتە  سێبەری  تەنها   تەورات  ١

ڕاست��ەکان. لەبەر ئەوە بەردەوام بە هەمان قوربان��ەکانی ساڵ لەدوای ساڵ 
پەرستن  بۆ  بکات کە  تەواو  و  ئەوانە کامڵ  ناتوانێ  دەکرێتەوە، هەرگ�ز  پیێشکەش 
ئەگەر  ئەوەی  لەبەر  نەدەوەستان؟  پیێشکەشکردن  لە  ئا�ا  ٢ ئەگ�نا،  دەبنەوە.  نز�ک 
بە  هەست  و�ژدان�اندا  لە  چ�تر  بۆ�ە  بوونەتەوە،  پاک  جارێک  تەنها  خواپەرستان 
گوناه ناکەن. 3 بەاڵم لەو قوربان��انەدا سااڵنە �ادەوەری گوناه دەکرێتەوە، 4 چونکە 

مەحاڵە خوێنی گا و بزن گوناه الببات.
5 لەبەر ئەوە کاتێک مەس�ح هاتە ناو ج�هان فەرمووی:

  ]بە قوربانی و پیێشکەشکراو ڕازی نەبوو�ت،
بەڵکو جەستە�ەکت بۆ داب�ن کردم.   

٦ بە قوربانی سووتاندن و قوربانی گوناه دڵخۆش نەبووی.  
7 ئ�نجا گوتم: »ئەوەتا هاتم، هەروەک لە تۆمارەکەدا لەسەرم نووسراوە،  

b]».تاکو خواستی تۆ بەجێبهێنم، ئەی خودا   

a ٢٠ دەرچوون ٢4 :٨   

b 7 زەبوورەکان 4٠ :٦ -٨.   
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و  سووتاندن  قوربانی  و  پیێشکەشکراو  و  قوربانی  ]تۆ  فەرمووی:  سەرەوە  ٨ لە 

تەورات  بەگوێرەی  ئەوەی  نەبووی،[  دڵخۆش  پیێیی  و  نەو�ست  گوناهت  قوربانی 
دەکرێت، ٩ ئ�نجا مەس�ح فەرمووی: ]ئەوەتا هاتم تاکو خواستی تۆ بەجێبهێنم.[ 
�ەکەم الدەبات، تاکو دووەم دابنێa. ١٠ بەم خواستەی خودا بە �ەک جار بەهۆی 

پیێشکەشکردنی جەستەی ع�سای مەس�حەوە پی�رۆز بوو�ن.
بەردەوام  دەکات  خزمەت  و  ڕادەوەستێت  ڕۆژێک  هەموو  کاه�نێک  ١١ هەر 

کاتێک  ١٢ بەاڵم  الببات.  گوناه  ناتوانێت  هەرگ�ز  کە  دەکاتەوە،  قوربانی  هەمان 
مەس�حی کاه�ن لە ج�اتی گوناه �ەک قوربانی بۆ هەموو کاتێک پیێشکەش کرد، 
هەموو  خودا  تاکو  چاوەڕوانە،  کاتەوە  ١3 لەو  دان�شت،  خوداوە  دەستەڕاستی  لە 
ئەوانەی  بۆ هەم�شە  قوربانی  بە �ەک  ئەو  ١4 چونکە  تەختەپیێیی،  دوژمنانی بکاتە 

تەواو کرد کە ئەو پی�رۆز�ان دەکات.
١5 ڕۆحی پی�رۆز�ش شا�ەت�مان بۆ دەدات، چونکە دوای ئەوەی فەرمووی:

 ١٦ ]�ەزدان دەفەرموێ، ئەمە ئەو پە�مانە�ە کە
لەدوای ئەو ڕۆژانە لەگەڵ�ان دە�بەستم،   

  »فێرکردنەکانمb دەخەمە ناو دڵ�ان و
c]».لەناو مێشک�ان دە�نووسم   

١7 پاشان دەفەرموێت:

d].لەمەودوا گوناه و تاوانەکان�ان بەب�ری خۆم ناهێنمەوە[  

بۆ  قوربانی  ناکات  پیێو�ست  ئ�تر  هەبێت،  گوناهانە  ئەم  لێخۆشبوونی  ١٨ لەکوێ 

گوناه بکرێت.
١٩ بۆ�ە ئەی خوشک و برا�انی باوەڕدار، لەبەر ئەوەی متمانەمان هە�ە بۆ چوونە 

ناو شوێنی هەرەپی�رۆز بەهۆی خوێنی ع�ساوە، ٢٠ بەو ڕێگا ز�ندوو و تازە�ەی کە 
ئەوەی  ٢١ لەبەر  کرد�نەوە،  بۆی  پەردەدا  بەناو  خۆی  جەستەی  بەخش�نی  بەهۆی 
کاه�نێکی بەرزمان هە�ە سەرپەرشتی ماڵی خوداe دەکات، ٢٢ هەروەها لەبەر ئەوەی 
بکاتەوە،  پاکمان  و�ژدانی خراپ  لە  تاکو   fپرژێنرا دڵماندا  بەسەر  مەس�ح  خوێنی 
جەستەشمان بە ئاوێکی پاک شوشتراوە، با بە دڵێکی ڕاست و بە متمانەی تەواوی 
ه�وامان،  دان�ێدانانی  بە  دەستبگر�ن  ڕاڕا�یی  بێ  ٢3 با  خودا.  بەردەم  بچ�نە  باوەڕ 
چونکە ئەوەی بەڵێنی پیێمان داوە جێیی متمانە�ە. ٢4 هەروەها با ئاگاداری �ەکتری 

a ٩ مەبەست لە پە�مانەکانی �ەکەم و دووەمە، بڕوانە ٩ :١ .  

b ١٦ تەورات.  

c ١٦ �ەرم�ا 3١ :33.   

d ١7 �ەرم�ا 3١ :34.   

e ٢١ ماڵی خودا: مەبەست لەو پی�رۆزگا�ە�ە کە لە ئاسماندا هە�ە. بڕوانە زەبوورەکان ٢٠ :٦.   

f ٢٢ مەبەست لە خوێنی مەس�حە بۆ لێخۆشبوونی گوناه، بڕوانە دەرچوون ٢4 :٨  .  
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ب�ن بۆ هاندان لەسەر خۆشەو�ستی و کاری چاک. ٢5 با واز لە کۆبوونەوەکانمان 
نەهێن�ن، وەک هەندێک لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو �ەکتری هانبدە�ن، بە تا�بەتی 

کە دەب�نن ڕۆژی هاتنەوەی مەس�ح نز�ک دەبێتەوە.
٢٦ ئەگەر لەدوای ئەوەی کە ڕاست�مان ناسی، بەردەوام ب�ن لەوەی بە ئەنقەست 

گوناه بکە�ن، ئەوا ه�چ قوربان��ەک ن��ە بۆ ئەوەی گوناهەکانمان پاک بکاتەوە، 
٢7 بەڵکو تەنها چاوەڕێکردنی حوکمدانی ترسناک و ئاگری بڵێسەدار کە خەر�کە 

بێ  دەکرد،  موسای  تەوراتی  سەرپیێچی  ٢٨ ئەوەی  دەخوات.  خودا  دوژمنەکانی 
٢٩ بە  دەدرا.  بەسەردا  مردنی  حوکمی  شا�ەت  سێ  �ان  دوو  شا�ەتی  بە  بەزە�ی�انە 
ڕای ئێوە شا�انی سزای چەند خراپترە ئەوەی سووکا�ەتی بە کوڕی خودا کردووە و 
خوێنی پە�مان بە پی�س دادەنێت کە پی�رۆزی کردووە، سووکا�ەت�ش بە ڕۆحی پی�رۆز 
دەکات کە ن�عمەتی لێ وەرگرتووە؟ 3٠ لەبەر ئەوەی ئەو خودا�ە دەناس�ن کە ئەمەی 
حوکم  ]�ەزدان  هەروەها:   a].دەدەم سزا  منم  منە،  هی  ]تۆڵەسەندنەوە  فەرمووە: 

بەسەر گەلی خۆ�دا دەدات.[b 3١ کەوتنە ناو دەستی خودای ز�ندوو ترسناکە.
بەرگەی ملمالنێ�ەکی  بێتەوە کە ڕووناک کرانەوە و  �اد  بە  ڕابردووتان  3٢ ڕۆژانی 

سەختی پڕ لە ئازارتان گرت. 33 هەندێک جار تووشی جنێو و چەوسانەوەی ئاشکرا 
هاتوون، هەندێک جار بەشداری ناخۆشی ئەوانەتان کردووە کە بە هەمان شێوەی 
ئێوە هەڵسوکەوت�ان لەگەڵ کراوە. 34 هاوسۆزی بەندکراوانتان کرد، کاتێک سامانتان 
تااڵن کرا بە خۆش��ەوە قبوڵتان کرد، چونکە دەزانن لە ئاسماندا سامانی باشترتان 

هە�ە و دەمێنێتەوە.
35 کەواتە متمانەتان فڕێمەدەن کە پاداشتی گەورەی هە�ە، 3٦ چونکە پیێو�ست�تان 

بە دانبەخۆداگرتن هە�ە، تاکو لەدوای ئەوەی بە خواستی خوداتان کرد، بەڵێنەکە 
بەدەستبهێنن، 37 چونکە دوای ماوە�ەکی زۆر کورت،

  ]ئەوەی دێت، بێگومان دێت و دواناکەوێت.
ئەوەی ڕاستودروستە و هی خۆمە بە باوەڕ دەژ�یێت،  3٨ 

  هەروەها ئەگەر هەڵگەڕا�ەوە،
c].ئەوە جێیی ڕەزامەندی من نابێت   

3٩ جا ئێمە سەر بەوانە ن�ن کە هەڵدەگەڕێنەوە و لەناودەچن، بەڵکو سەر بە ئەوانە�ن 

کە باوەڕ�ان هە�ە و ڕزگار دەکرێن.

باوەڕی با�پیرانمان

٢ چونکە ١١ نا�ب�ن�ن،  لەوەی  بێگومان��ە  پیێ�ەتی،  بەوەی ه�وامان  دڵن�ا�ی�ە   باوەڕ  ١

بەم باوەڕە پیێش�نان پەسەند کراون.
a 3٠ دواوتار 3٢ :35 .  

b 3٠ دواوتار 3٢ :3٦، زەبوورەکان ١35 :١4   

c 3٨ حەبەقوق ٢ :3، 4  



٢٢٠٨ع�بران��ەکان ١١

تەنانەت  بەد�هێنراوە،  خودا  فەرما�شتی  بە  گەردوون  کە  تێدەگە�ن  باوەڕ  3 بە 

ئەوەی دە�ب�ن�ن لەو شتانەی کە ب�نراوە نەهاتووەتە کا�ەوە.
بە   .aکرد پیێشکەشی خودا  قا�ی�ن  لەوەی  باشتری  قوربان��ەکی  هاب�ل  باوەڕ  4 بە 

بۆ قوربان��ەکەی دا.  بۆ درا کە ڕاستودروستە کاتێک خودا شا�ەتی  باوەڕ شا�ەتی 
هەرچەندە هاب�ل مرد بەاڵم هێشتا بە باوەڕ قسە دەکات.

زەوی  لەسەر  ئ�تر  نەب�نێ،  مردن  تاکو  بەرزکرا�ەوە الی خودا  باوەڕ حەنۆخ  5 بە 

کە  وەرگرت  شا�ەتی  بردن�شی  پیێش   .bخۆی الی  بۆ  بردی  خودا  چونکە  نەما، 
بەدەستبهێنرێت،  خودا  ڕەزامەندی  مەحاڵە  باوەڕ  ٦ بەبێ  کردووە.  ڕازی  خودای 
پاداشتی  و  ئەو هەبێت  بوونی  بە  باوەڕی  دەبێ  بێتەوە،  نز�ک  لەو  ئەوەی  چونکە 

ئەوانەش دەداتەوە کە بە پەرۆشەوە ڕوو�ان لەو دەکەن.
نەب�نرابوو  هێشتا  کە  بەوەی  سەبارەت  خوداوە  لەال�ەن  کاتێک  نوح  باوەڕ  7 بە 

بۆ  نا  بن�اد  کەشت��ەکی  و  دڵ��ەوە  خستە  ئاگادارکردنەوەکەی  کرا�ەوە،  ئاگادار 
بە  بوو  و  دا  حوکم  ج�هانی  باوەڕ  بە  شێوە�ە،  بەم   c.خاووخێزانەکەی ڕزگارکردنی 

م�راتگری ئەو ڕاستودروست��ەی کە بەگوێرەی باوەڕ بوو.
٨ بە باوەڕ کاتێک ئ�براه�مd بانگکرا بچێتە ئەو شوێنەی خەر�ک بوو بە م�رات 

دەچێت.  بۆ کوێ  نە�دەزانی  ڕۆ�شت، هەرچەندە  و  بوو  وەر�بگرێت، گوێڕا�ەڵ 
وەک  ژ�ا،  چادردا  لە  بوو،  نامۆ  بەڵێن�ێدراودا  خاکی  لە  بێگانە  وەک  باوەڕ  ٩ بە 

ئ�براه�م  ئ�سحاق و �اقوب کە ئەوان�ش م�راتگری هەمان بەڵێن بوون، ١٠ چونکە 
چاوەڕێیی ئەو شارەی دەکرد کە بناغە�ەکی چەس�اوی هە�ە، ئەوەی خودا ئەنداز�ار 
پیێدرا، هەرچەندە نەزۆک  باوەڕ سارا توانای سکوزای  و دروستکەرەکە�ەتی. ١١ بە 
داوە  بەڵێنی  ئەوەی  بوو  دڵن�ا  چونکە  بوو،  بەسەرچوو  سکوزاشی  تەمەنی  و  بوو 
دڵسۆزە. ١٢ بۆ�ە لە پی�اوێک کە هەر وەک مردوو وابوو، نەوە�ەک دروست بوو کە 

.eوەک ئەستێرەی ئاسمان و لمی سەر کەناری دەر�ا لە ژمارە نەدەهات
دوورەوە  لە  بەڵکو  وەرنەگرت،  بەڵێنەکان�ان  و  مردن  باوەڕدا  لە  ئەوانە  ١3 هەموو 

و  نامۆ  زەو�دا  لەسەر  ئەوان  کە  نا  پیێدا  دان�ان  لێکرد،  پیێشواز�ی�ان  و  ب�ن��ان 
بێگانەن. ١4 ئەوانەی ئەو شتانە دەڵێن، دەر�دەخەن کە داوای ن�شت�مان دەکەن. 
ئەوا هەلی  ن�شت�مانە بکردا�ەوە کە بەجێ�ان هێشتبوو،  لەو  ب�ر�ان  ئەوان  ١5 ئەگەر 

گەڕانەوە�ان بۆی دەبوو. ١٦ بەاڵم ئێستا ئارەزووی ن�شت�مانێکی باشتر دەکەن، کە 
ئاسمان��ەکە�ە. بۆ�ە خودا شەرمی پیێ�ان ن��ە بە خودای ئەوان ناوببردرێت، چونکە 

شارێکی بۆ ئامادەکردن.
کاتێک  کرد،  پیێشکەش  قوربانی  وەک  کوڕی  ئ�سحاقی  ئ�براه�م  باوەڕ  ١7 بە 

a 4 بڕوانە پە�دابوون 4 :4  .  

b 5 بڕوانە پە�دابوون 5 :٢١ -٢4.   

c 7 بڕوانە پە�دابوون ٦ :١3 -٢٢.   

d ٨ بڕوانە پە�دابوون ١٢ –٢٢.  

e ١٢ بڕوانە پە�دابوون ٢٢ :١7   



ع�بران��ەکان ٢٢٠٩١١

خودا ئ�براه�می تاقی کردەوە. ئەوەی بە بەڵێن لە خودا وەر�گرت ئامادە بوو کوڕە 
]لە  فەرمووبووی:  بەو  سەبارەت  خودا  ١٨ هەرچەندە  قوربانی،  بکاتە  تاقانەکەی 
ڕێگەی ئ�سحاقەوە نەوەی تۆ ناودەبردرێت.[a ١٩ ئ�براه�م دڵن�ابوو لەوەی کە خودا 
دەتوانێت ئ�سحاق لەدوای مردنی ز�ندوو بکاتەوە. بە واتا�ەکی د�کە، خودا ئەوی 

بە شێوە�ەکی نموونە�یی لەنێو مردووان هەستاندەوە.
٢٠ بە باوەڕ ئ�سحاقb داوای بەرەکەتی خودای بۆ داهاتووی �اقوب و ع�سۆ کرد.

کوڕەکانی  لە  هەر�ەکە  بۆ  بەرەکەتی  داوای  سەرەمەرگ�دا  لە  �اقوب  باوەڕ  ٢١ بە 

.cوسف کرد و خۆی بەسەر دەسکی گۆچانەکە�دا دا و ستا�شی خودای کرد�
لە  ئ�سرائ�لی  نەوەی  چوونەدەرەوەی  باسی  سەرەمەرگ�دا  لە  �وسف  باوەڕ  ٢٢ بە 

.dم�سر کرد و لەبارەی گواستنەوەی ڕوفاتەکەی وەس�ەتی بۆ کردن
٢3 بە باوەڕ کاتێک موساe لەدا�ک بوو، سێ مانگ دا�ک و باوکی شارد�ی�انەوە، 

چونکە ب�ن��ان منداڵەکە جوانە، لە فەرمانی پاشا نەترسان.
٢4 بە باوەڕ کاتێک موسا گەورە بوو، نە�و�ست بە کچەزای ف�رعەون بناسرێت. 

٢5 بەال�ەوە باشتر بوو لەگەڵ گەلی خودا سووکا�ەت�یی پیێ بکرێت، لەوەی لەزەتێکی 

چێژتی  مەس�حدا  پیێناوی  لە  ڕ�سوا�ی�ەی  ئەو  ٢٦ موسا  هەبێت.  گوناهدا  لە  کات�یی 
کە  بوو  لەوە  چاوی  چونکە  م�سر،  گەنج�نەی  لە  دانا  گەورەتری  سامانێکی  بە 
خودا پاداشتی بداتەوە. ٢7 بە باوەڕ م�سری بەجێهێشت و لە تووڕە�یی پاشا نەترسا. 
و  کرد  پەسخەی  باوەڕ  ٢٨ بە  نەب�نراوە.  کە  بب�نێ  ئەوە  وەک  بەخۆ�دا گرت  دانی 

خوێنەکەی پرژاند، نەوەک لەناوبەری نۆبەرەf دەست�ان لێ بدات.
٢٩ بە باوەڕ بە دەر�ای سووردا پەڕ�نەوە وەک بە وشکان�دا بڕۆن، بەاڵم کاتێک 

م�سر�ی�ەکان و�ست�ان ب�ەڕنەوە نوقوم بوون.
باوەڕ شووراکانی ئەر�حا ڕووخانg، دوای ئەوەی حەوت ڕۆژ بە دەور�دا  3٠ بە 

سووڕانەوە.
3١ بە باوەڕ ڕاحابی لەشفرۆش لەگەڵ �اخ�بووان لەناونەچوو، چونکە پیێشواز�ی�ەکی 

ئاشت��انەی لە س�خوڕەکان کرد.
3٢ چی د�کەش بڵێم؟ کاتم ن��ە باسی گدعۆن و باراک و شەمشون و �ەفتاح 

بەزاند،  پاشا�ەت��ەکان�ان  باوەڕ  بە  33 کە  بکەم،  پیێغەمبەران  و  ساموئێل  و  داود  و 
دادپەروەر�ی�ان هێنا�ە کا�ەوە، بەڵێنەکان�ان بۆ هاتە دی، دەمی شێر�ان داخست، 
34 هێزی ئاگر�ان کوژاندەوە، لە ت�خی شمشێر دەرباز بوون، لە الواز�دا بەهێزبوون، 

a ١٨ پە�دابوون ٢١ :١٢   

b ٢٠ بڕوانە پە�دابوون ٢7 :٢7 -3٩.   

c ٢١ بڕوانە پە�دابوون 4٨  

d ٢٢ �وسف وەس�ەتی کرد لەدوای مردنی تەرمەکەی بهێننەوە خاکی بەڵێن، بڕوانە پە�دابوون 5٠ :٢4 ،٢5  .  

e ٢3 بڕوانە دەرچوون ٢ –١4.  

f ٢٨ بڕوانە دەرچوون ١٢ :١٢ ،١3  .  

g 3٠ بڕوانە �ەشوع بەشی ٦.  



٢٢١٠ع�بران��ەکان ١١

لە شەڕدا توند بوون، لەشکری بێگانە�ان گەڕاندەوە. 35 هەندێک ژن مردووەکان�ان 
ڕزگار�ی�ان  و  دران  ئەشکەنجە  د�کە  خەڵکی  بەاڵم  وەرگرتەوە.  هەستانەوە  بە 
د�کە  3٦ هەندێکی  دەستبکەوێت.  باشتر�ان  هەستانەوە�ەکی  تاکو  نەو�ست، 
کران،  37 بەردباران  بوونەوە.  ز�ندان  و  و کۆت  قامچی  و  ڕووبەڕووی سووکا�ەتی 
بە مشار لەت لەت کران، بە شمشێر کوژران. هەندێک�ش بە پیێستی مەڕ و بزن 
خۆ�ان داپۆشی، تووشی نەبوونی و چەوسانەوە و زەل�لی بوون. 3٨ ج�هان شا�انی 
و ئەشکەوت و کون و کەلەبەری زەوی  ب�ابان و شاخ  دەربەدەری  نەبوو.  ئەمان 

بوون.
بەڵێنی خودا�ان  بەاڵم  درا،  بۆ  باوەڕ�انەوە شا�ەت��ان  بەهۆی  ئەمانەش  3٩ هەموو 

بێ  تاکو  ب�نی،  بۆمان  باشتری  پیێشتر شتێکی  4٠ چونکە خودا  نەکەوت،  دەست 
ئێمە تەواو نەبن.

تەمبێکردن لە خودای باوکەوە

 کەواتە لەبەر ئەوەی ئێمە بە هەورێکی شا�ەت�دەری ئاوا گەورە دەورە دراو�ن، ١٢ ١

لە  دەئاڵێت  لێمان  ئاسانی  بە  کە  گوناهانەی  ئەو  و  بارگران��ەک  هەموو  با 
خۆمانی دوور بخە�نەوە و بە دانبەخۆداگرتنەوە لەو پیێشبڕکێ�ە ڕابکە�ن کە لەپیێشمان 
دانراوە. ٢ با سەرنجمان بخە�نە سەر ع�سا، پیێشڕەو و تەواوکاری باوەڕمان، ئەوەی 
و شەرمەزاری  بەرگەی خاچی گرت  دانرابوو،  لەپیێشی  ئەو خۆش��ەی  پیێناوی  لە 
ب�ر بکەنەوە  3 با  لە دەستەڕاستی تەختی خودا دان�شت.  بە سووک وەرگرت، جا 
لەگەڵ�ان  دژا�ەت��ەی کە گوناهباران  ئەو  بەرامبەر  بەخۆ�دا گرت  دانی  لەوەی کە 

کرد، تاکو شەکەت نەبن و ورە بەرنەدەن.
نەکردووە.  بەرگر�تان  ڕشتن  ئاستی خوێن  هەتا  گوناه  دژی  لە  ئێوە  4 لە خەباتی 

5 ئا�ا ئێوە بە تەواوی ئەو پە�امەی هاندانتان لەب�ر چووەوە کە وەک ڕۆڵە لەگەڵتان 

دەدوێت؟ پە�امەکە دەڵێت:

  ]ڕۆڵەکەم، بە سووکی تەماشای تەمبێکردنی �ەزدان مەکە،
هەروەها کاتێک سەرزەنشتت دەکات ورە بەرمەدە،   

٦ چونکە ئەوەی �ەزدان خۆش�بوێ تەمبێیی دەکات،  
هەروەها هەر �ەکێک وەک ڕۆڵەی خۆی وەر�گرێت، بە گۆچان لێیی    

a].دەدات

لەگەڵتان  خۆی  ڕۆڵەی  وەک  خوداش  بگرن،  تەمبێکردن  بەرگەی  7 کەواتە 

دەجوڵێتەوە. چ ڕۆڵە�ەک هە�ە باوکی تەمبێیی نەکات؟ ٨ ئەگەر بێتو خودا تەمبێتان 
نەکات وەک هەموو منداڵەکانی د�کەی، ئەمە ئەوە دەگە�ەنێ ئێوە زۆڵن و منداڵی 
ڕێزی  و  تەمبێیی کردوو�ن  باوکی مرۆڤانەمان هە�ە کە  ئەمە،  ٩ سەرەڕای  ن�ن.  ئەو 

a ٦ پەندەکان 3 :١١ ،١٢  .  



ع�بران��ەکان ٢٢١١١٢

ئەومان گرتووە. ئەی چەند ز�اتر ملکەچی باوکی ڕۆح�مان ب�ن، بۆ ئەوەی ژ�انی 
زان�وە  باش�ان  بە  ئەوەندەی  ماوە�ەک  بۆ  ١٠ باوکانمان  بەدەستبهێن�ن؟  هەتاهەتا�یی 
تەمبێ�ان کردوو�ن، بەاڵم خودا بۆ سوودی ئێمە�ە تەمبێمان دەکات، تاکو بەشداری 
دەردەکەوێت  وا  خۆ�دا  کاتی  لە  تەمبێکردنێک  ١١ هەموو  بکە�ن.  پی�رۆز�ی�ەکەی 
ڕاستودروستی  ئاشت��انەی  بەروبوومی  دواتر  بەاڵم  ن��ە،  خۆش  و  ئازاربەخشە  کە 

دەگرێت بۆ ئەوانەی پیێیی ڕاهێنراون.
١3 ]ڕێڕەوی  بکەن،  بەهێز  لەرزۆکەکان  ئەژنۆ  و  الوازبووەکان  دەستە  ١٢ کەواتە 

بەرپیێت خۆش بکە،[a تاکو شەل پیێیی لەجێ نەچێت، بەڵکو چاک بێتەوە.

ئاگاداری لە ڕەتکردنەوەی خودا
١4 کۆشش بکەن تاوەکو لەگەڵ هەموو کەسێک بە ئاشتی بژ�ن، هەروەها پی�رۆز 

بن. بێ پی�رۆزی کەس مەس�حی خاوەن شکۆ ناب�نێت. ١5 ئاگاداری ئەوە بن، کەس 
خۆی لە ن�عمەتی خودا بێبەش نەکات، نەوەک ڕەگی تاڵی لەناوتاندا گەشە بکات 
ببێت. ١٦ ئاگاداربن  و پەشێوی دروستبکات، بەهۆی ئەمەشەوە زۆر کەس گاڵو 
مافی  ئەوەی  بێت،  بەڕەاڵ  ع�سۆ  وەک  �ان  بێت  داوێن��س  �ەکێک  نەوەک 
و�ستی  ئاگادارن،  وەک  ١7 دواتر   .bفرۆشت خواردن  ژەمێک  بە  نۆبەرا�ەتی خۆی 
ئەم بەرەکەتە بە م�رات وەربگرێت، بەاڵم ڕەتکرا�ەوە. هەرچەندە بە فرمێسکەوەش 

داوای بەرەکەتەکەی کرد، بەاڵم دەرفەتی تۆبەکردنی بۆ نەمابووەوە.
بەت�ن،  ئاگرێکی  بدرێت، الی  نەهاتوونەتە الی شاخێکc دەستی لێ  ١٨ ئێوە 

الی تار�کی، الی تەم، الی گەردەلوول، ١٩ الی دەنگی کەڕەنا، الی دەنگی 
قسەکردنێک وا لە گوێگران بکات ب�اڕێنەوە ئ�تر ئەم قسانە�ان بۆ نەکرێت، ٢٠ لەبەر 
ئاژەڵ�ش  ئەگەر  ]تەنانەت  بگرن:  خودا  فەرمانەکانی  بەرگەی  نە�انتوانی  ئەوەی 
ئەوەندە  ٢١ د�مەنەکە   d].بکرێت بەردباران  دەبێ  بکەوێ،  کێوە  ئەو  بەر  دەستی 

e].ترسناک بوو، موسا گوتی: ]من لە ترسان دەلەرزم
ئۆرشەل�می  ز�ندوو،  خودای  شاری  بۆ  س��ۆن،  کێوی  هاتوونەتە  ئێوە  ٢٢ بەڵکو 

ئاسمانی، بۆ ئاهەنگێک کە فر�شتە�ەکی بێشوماری کۆکردووەتەوە، ٢3 بۆ کڵێسای 
بۆ الی  بۆ الی خودا کە دادوەری هەمووانە،  ئاسماندا،  لە  تۆمارکراوەکان  نۆبەرە 
پە�مانی  ڕێکخەری  کە  ع�سا،  الی  ٢4 بۆ  تەواوکراون،  کە  ڕاستودروستان  ڕۆحی 

نوێی�ە، بۆ خوێنێکی پرژێنراو کە لە خوێنی هاب�ل باشتر دەدوێت.
قسەکەری  ئەوانەی  ئەگەر  چونکە  مەکەنەوە،  ڕەت  قسەکەرەکە  ٢5 ئاگاداربن 

لە  ئەگەر  دەب�ن  دەرباز  چۆن  ئێمە  ئا�ا  نەبووبن،  دەرباز  ڕەتکردەوە  زەو�ی�ان  سەر 
a ١3 پەندەکان 4 :٢٦   

b ١٦ بڕوانە پە�دابوون ٢5 :3٢ -33.   

c ١٨ مەبەستی شاخی س�نا�ە لە کاتی پیێدانی تەورات بە موسا، بڕوانە دەرچوون ١٩   و ٢٠.  

d ٢٠ دەرچوون ١٩ :١٢ ،١3 .   

e ٢١ دواوتار ٩ :١٩   



٢٢١٢ع�بران��ەکان ١٢

بەاڵم  هەژاند،  زەوی  خودا  دەنگی  ٢٦ ئەوسا  هەڵبگەڕێی�نەوە؟  ئاسمان  قسەکەری 
دەهەژێنم،  زەوی  تەنها  نەک  د�کە  ]جارێکی  دەفەرموێ:  و  داوە  بەڵێنی  ئێستا 
بەڵکو ئاسمان�ش.[a ٢7 وشەی »جارێکی د�کە« ئاماژە�ە بۆ سڕ�نەوەی ئەو شتانەی 

کە دەهەژێن، واتە شتە دروستکراوەکان، تاکو ئەو شتانەی کە ناهەژێن بمێننەوە.
٢٨ لەبەر ئەوە با سوپاسگوزار ب�ن، چونکە شانش�نێک وەردەگر�ن کە ناهەژێت، 

٢٩ چونکە  ب�ەرست�ن،  خودا  ڕێزەوە  و  ترس  بە  پەسەند  شێوازێکی  بە  بەهۆ�ەوە 
b].خودامان ئاگرێکی بێ ئامانە[

وتەی هاندان

 بەردەوام بن لەسەر خۆشەو�ست�تان بۆ �ەکتر وەک خوشک و برا. ٢ م�وانداری ١3 ١

م�وانداری  بزانن  ئەوەی  بێ  بەمە کەسانێک  مەکەن، چونکە  لە�اد  نامۆکان 
فر�شتەکان�ان کردووە. 3 �ادی بەندکراوان بکەنەوە هەروەک ئەوەی لەگەڵ�ان بەند 

کرابن، هەروەها زۆرلێکراوان�ش وەک ئەوەی خۆتان لەگەڵ ئەواندا زۆرلێکراو بن.
پاک  هاوسەرا�ەت�ش  نوێنی  هەبێت،  ڕێزی  هاوسەرا�ەتی  هەمووان  لەالی  4 با 

بێت، چونکە خودا بەڕەاڵ و داوێن��س تاوانبار دەکات. 5 با ژ�انتان بێ خۆشو�ستنی 
پارە بێت و ڕازی بن بەوەی هەتانە، چونکە خودا فەرموو�ەتی:

  ]هەرگ�ز پشتگوێت ناخەم،
c].هەرگ�ز وازت لێ ناهێنم   

٦ کەواتە بە متمانەوە دەڵێ�ن:

  ]�ەزدان �ارمەت�دەری منە، ناترسم.
d]مرۆڤ دەتوانێت چ�م لێ بکات؟   

7 ڕابەرەکانتان لە�اد بێت، ئەوانەی باسی وشەی خوداتان بۆ دەکەن، تەماشای 

سەربوردە�ان بکەن و السا�یی باوەڕ�ان بکەنەوە. ٨ ع�سای مەس�ح وەک خۆ�ەتی، 
دوێنێ و ئەمڕۆ و هەتاهەتا�ە.

بە  دڵ  باشە  چونکە   ،eببات بەڕێوەتان  نامۆ  و  جۆراوجۆر  فێرکردنی  ٩ مەهێڵن 

ن�عمەت بەهێز بکرێت، نەک بە �اساکانی خۆراک کە سوودی نەبوو بۆ ئەوانەی 
پەرستن  ئەوانەی خزمەتی چادری  قوربانگا�ەکمان هە�ە کە  ١٠ ئێمە  پیێیی دەژ�ن. 

f.دەکەن بۆ�ان ن��ە لێیی بخۆن

a ٢٦ حەگەی ٢ :٦   

b ٢٩ دواوتار 4 :٢4   

c 5 دواوتار 3١ :٦   

d ٦ زەبوورەکان ١١٨ :٦ ،7 .   

e ٩ بە بۆچوونی ج�اواز گومڕا مەبن.  

f ١٠ مەبەست کاه�نانی پە�مانی کۆن بۆ�ان ن��ە لە بەرهەمی خاچی مەس�ح سوود وەربگرن، بڕوانە ئا�ەتی ١5.  



ع�بران��ەکان ٢٢١3١3

شوێنی  ناو  دەهێنێتە  گوناه  قوربانی  وەک  ئاژەاڵن  خوێنی  کاه�نان  ١١ سەرۆکی 

١٢ لەبەر ئەوە   .aهەرەپی�رۆز، بەاڵم کەالکەکان�ان لە دەرەوەی ئۆردوگا دەسووتێنرێن
گەل  خۆی  خوێنی  بە  تاکو  چێژت،  ئازاری  شار  دەرگای  دەرەوەی  لە  ع�ساش 
پی�رۆز بکات. ١3 کەواتە با بچ�نە دەرەوەی ئۆردوگاb بۆ الی ع�سا، ڕ�سوا�ی�ەکەی 
هەڵبگر�ن. ١4 لەبەر ئەوەی لێرەدا ه�چ شارێکمان بۆ نامێنێتەوە، بەاڵم داوای ئەو 

شارە دەکە�ن کە لە داهاتوودا دێت.
خودا  ستا�شی  لێوەکانمان  بە  مەس�حەوە  ڕێگەی  لە  بەردەوام  با  ئەوە،  ١5 لەبەر 

�ارمەت�دانی  و  چاکەکاری  ١٦ هەروەها  خودا.  بۆ  ئێمە�ە  قوربان�یی  کە  بکە�ن، 
خەڵک پشتگوێ مەخەن، چونکە ئەو جۆرە قوربان��انە خودا دڵشاد دەکات.

دەگرن،  بۆ  ئێشکتان  چونکە  بن،  ملکەچ�ان  و  بن  ڕابەرەکانتان  ١7 گوێڕا�ەڵی 

بکەن  ئەمە  شاد�ی�ەوە  بە  تاکو  دەکەن،  خودا  پیێشکەشی  ح�ساب�ان  بڵێیی  وەک 
نەک بە بێزاری، چونکە ئەمە ز�انی بۆتان دەبێت.

١٨ نوێژمان بۆ بکەن، چونکە دڵن�ا�ن و�ژدانێکی باشمان هە�ە، حەز دەکە�ن لە 

هەموو شتێکدا هەڵسوکەوتمان چاک بێت. ١٩ ز�اتر لێتان دەپاڕێمەوە ئەمە بکەن، 
تاکو بە خێرا�یی بگەڕێمەوە التان.

٢٠ با خودای ئاشتی کە بە خوێنی پە�مانی هەتاهەتا�یی ع�سای خاوەن شکۆمانی 

شتێکی  هەموو  ٢١ بە  مەڕەکان،  پا�ەبەرزەکەی  شوانە  هەستاندەوە،  مردووان  لەنێو 
ئێمەشدا  لە  بکەن،  هەڵسوکەوت  ئەو  خواستی  بە  تاکو  بکات  ئامادەتان  باش 
هەتاهەتا�ە  کە  مەس�حەوە  ع�سای  بەهۆی  بکات  کار  خۆی  ڕەزامەندی  بەپیێیی 

شکۆمەندی بۆ ئەوە. ئام�ن.

ساڵوی کۆتایپی
هاندانە  وتەی  ئەم  سنگفراوان��ەوە  بە  دەپاڕێمەوە،  لێتان  برا�ان،  ٢٢ خوشکان، 

وەربگرن، چونکە تەنها نامە�ەکی کورتم بۆ نووس�ون.

د�دەن�تان  بە�ەکەوە  هات،  زوو  ئەگەر  کراوە.  ئازاد  برامان  ت�مۆساوسی  ٢3 بزانن 

دەکە�ن.

٢4 ساڵو لە هەموو ڕابەران و تەواوی باوەڕداران بکەن.

باوەڕدارانی ئ�تال�ا ساڵوتان لێدەکەن.

٢5 با ن�عمەتی خودا لەگەڵ هەمووتان بێت.

a ١١ بڕوانە دەرچوون ٢٩ :١4  .  

b ١3 مەبەستی دەوروبەری شوورای ئۆرشەل�مە.  



٢٢١4�اقوب ١3



�اقوب ٢٢١5١

نامەی یاقوب
 لە �اقوبی بەندەی خودا و ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە،١ ١

بۆ دوازدە هۆزەکەa کە لەنێو نەتەوەکاندا پەرشوباڵو بوونەتەوە:

ساڵو.

تاقیکردنەوە لە دەرەوە
جۆرەها  نێو  دەکەونە  کاتێک  دابنێن،  خۆش�یی  بەوپەڕی  برا�انم،  و  ٢ خوشکان 

تاق�کردنەوە و ناخۆش��ەوە، 3 چونکە دەزانن تاق�کردنەوەی باوەڕتان دانبەخۆداگرتن 
و  تەواو  ئەوەی  بۆ  بکات،  تەواو  کاری خۆی  دانبەخۆداگرتن  4 با  دروستدەکات. 
پیێگە�شتوو بن و کەموکوڕ�تان لە ه�چ شتێکدا نەبێت. 5 ئەگەر �ەکێکتان لە دانا�یی 
کەموکوڕی هە�ە، با داوا لە خودا بکات، کە بە دڵفراوانی بە هەمووان دەبەخشێت 
و گلە�ی�ش ناکات، پیێشی دەبەخشرێت. ٦ بەاڵم با بە باوەڕەوە داوا بکات و گومان 
نەکات، چونکە ئەوەی گومان دەکات وەک شەپۆلی دەر�ا وا�ە، با دە�هێنێت و 
دە�بات. 7 ئەو مرۆڤە با ب�رنەکاتەوە کە شتێک لە مەس�حی بااڵدەستەوە وەردەگرێت، 

٨ چونکە مرۆڤی ڕاڕا، لە ه�چ �ەک لە ڕێگاکانی چەس�او ن��ە.

بە  ١٠ دەوڵەمەند�ش  بکات،  بەرز�ی�ەکە�ەوە  بە  شانازی  پا�ەنزم  برای  ٩ با 

بە  ڕۆژ  ئەوەی  ١١ لەبەر  لەناودەچێت.  گژوگ�ا  گوڵی  وەک  چونکە  نزم��ەکەی، 
گەرم��ە سووتێنەرەکەی هەڵدێت، گژوگ�ا وشک دەبێت و گوڵەکەی هەڵدەوەرێت 
بە  سەرقاڵە  کاتێک  دەوڵەمەند�ش  شێوە،  هەمان  بە  نامێنێت.  جوانی  د�مەنی  و 

کارەکان��ەوە لەناودەچێت.

تاقیکردنەوە
١٢ خۆزگە دەخوازرێت بەوەی بەرگەی تاق�کردنەوە دەگرێت، چونکە کە سەلمێنرا 

تاجی ژ�ان وەردەگرێت، ئەوەی خودا بەڵێنی داوە ب�دات بەوانەی خۆش�ان دەوێت.
تاقی  خوداوە  »لەال�ەن  نەڵێت:  با  دەکرێتەوە،  تاقی  کەسێک  ١3 کاتێک 

بەو  ئەو�ش کەس  ناکرێتەوە،  تاقی  لە کاری خراپەدا  دەکرێمەوە،« چونکە خودا 
شێوە�ە تاقی ناکاتەوە. ١4 بەاڵم هەرکەسێک بەو ئارەزووە خراپەی کە هە�ەتی تاقی 
دەکرێتەوە، ئەگەر پیێیی ڕاکێشرا و هەڵخەڵەتا. ١5 کە ئارەزووی خراپ سک بکات 

گوناهی لێ دەبێت، گوناه�ش کە گەشەی کرد مردن بەرهەم دێنێت.
بەخش�نێکی  ١7 هەموو  هەڵمەخەڵەتێن.  خۆشەو�ستم،  برا�انی  و  ١٦ خوشک 

دێتە  ڕووناک��ەکانەوە  باوکی  لەالی  لەال�ەن سەرەوە�ە،  تەواو  بەهرە�ەکی  و  چاک 

a ١ مەبەست لە دوازدە هۆزەکەی نەوەی ئ�سرائ�لە.  



٢٢١٦�اقوب ١

خوارەوە، ئەوەی ناگۆڕێت و سێبەری خوالنەوەی ن��ە. ١٨ خواستی لەسەر بوو کە 
بە وشەی ڕاستی لەدا�ک بب�نa، تاکو بب�نە نۆبەرەی بەد�هێنراوانی.

گوێ بگرن و کاری �پێ بکەن
لە  مرۆڤێک  هەر  با  نەچێت:  ب�ر  ئەمەتان  خۆشەو�ستەکانم،  برا  و  ١٩ خوشک 

بێت،  تووڕەبووندا خاو  لە  بێت،  لەسەرخۆ  قسەکردندا  لە  بێت،  گوێگرتندا خێرا 
هەموو  ٢١ کەواتە  کا�ەوە.  ناهێنێتە  خودا  ڕاستودروستی  مرۆڤ  تووڕە�یی  ٢٠ چونکە 

گاڵوی و گەشەکردنێکی بەدکاری دابکەنن، ئەو وشە�ەی کە لە ئێوەدا چانراوە بە 
دڵنەرم��ەوە وەر�بگرن، ئەوەی دەتوانێت گ�انتان ڕزگار بکات.

خۆتان  ئەگ�نا  بکەن،  پیێ  کاری  بەڵکو  مەبن،  خودا  وشەی  گوێگری  ٢٢ تەنها 

هەڵدەخەڵەتێنن، ٢3 چونکە ئەگەر �ەکێک گوێگری وشەی خودا بێت و کاری پیێ 
نەکات، وەک �ەکێک وا�ە لە ئاوێنەدا سە�ری ڕوخساری خۆی بکات، ٢4 ئ�نجا 
دوای ئەوەی سە�ری خۆی دەکات و دەڕوات، �ەکسەر لەب�ری دەچێت چۆن بووە. 
ئازادی  کە  بدات  تەواوە  شەر�عەتە  ئەو  سەرنجی  وردی  بە  هەرکەسێک  ٢5 بەاڵم 

لە�ادی  دەب�ستێت  ئەوەی  و  بکات  پیێ  کاری  بەردەوام  هەروەها  دەبەخشێت، 
نەکات بەڵکو کاری پیێ بکات، ئەوا ئەمە لە کردار�دا بەرەکەتدارە.

خۆی  ئەوا  نەپارێزێت،  خۆی  زمانی  و  دابنێت  د�ندار  بە  خۆی  ٢٦ ئەوەی 

هەڵدەخەڵەتێنێت و د�ندار�ی�ەکەی پووچە. ٢7 ئا�ی�نی پاک و بێگەردb لەالی خودای 
باوک ئەمە�ە: بەسەرکردنەوەی هەت�وان و بێوەژنان لە تەنگانە�اندا، هەروەها خۆی 

لە گاڵو�یی ج�هان ب�ارێزێت.

بە جیاوازی هەڵسوکەوت مەکەن

خاوەن ٢ مەس�حی  ع�سای  بە  باوەڕداران  ئێمەی  برا�انم،  و  خوشکان   ئەی  ١

هاتە  پی�اوێک  ٢ ئەگەر  بکە�ن.  خەڵکی  لەنێوان  ج�اکاری  نابێت  شکۆمان، 
ناو کۆڕەکەتان، ئەنگوست�لەی زێڕی لە پەنجە بوو و بەرگی نا�اب بوو، هەروەها 
»لێرە  گوتتان:  و  کرد  نا�ابەکەتان  بەرگە  3 تەماشای  پی�س،  بەرگی  بە  هەژارێک�ش 
دان�شە،«  »لەبەرپیێم  �ان  ڕابوەستە«  »لەوێ  بڵێن:  هەژارەکەش  بە  باشە،«  دان�شە 
4 ئا�ا لەنێوان خۆتاندا ج�اکاری ناکەن و بە ب�ری خراپ حوکم بەسەر �ەکدا نادەن؟

5 خوشک و برا خۆشەو�ستەکانم، گوێ بگرن: ئا�ا خودا هەژارانی ئەم ج�هانەی 

هەڵنەبژاردووە تاکو لە باوەڕ دەوڵەمەند بن و م�راتگری شانش�ن بن، کە بەڵێنی داوە 
ب�دات بەوانەی خۆش�ان دەوێت؟ ٦ بەاڵم ئێوە سووکا�ەت�تان بە هەژارەکە کرد. ئا�ا 
دەوڵەمەندەکان ن�ن خۆ�ان بەسەرتاندا دەسەپیێنن و ڕاپیێچی دادگاکانتان دەکەن؟ 

7 ئا�ا ئەوان ن�ن کفر بەو ناوە چاکە دەکەن کە پیێیی بانگکراون؟

a ١٨ بڕوانە �ۆحەنا ١ :١٢ -١3.   

b ٢7 ئەم ڕێبازەی خودا دا�ناوە تاکو مرۆڤ لەڕێی�ەوە پە�وەندی پیێوە بکات.  



�اقوب ٢٢١7٢

نووسراوە  بەگوێرەی  کە  دی  هێناوەتە  شاهانەتان  شەر�عەتی  بەڕاستی  ٨ ئەگەر 

٩ بەاڵم  دەکەن.  وەک خۆت خۆشبوێت،[a چاک  ]نز�کەکەت  دەڵێ:  پی�رۆزەکە 
ئەگەر ج�اکاری بکەن، ئەوا گوناه دەکەن و وەک سەرپیێچ�کار لەال�ەن شەر�عەتەوە 
بەاڵم  بەجێبهێنێت،  شەر�عەت  هەموو  ئەوەی  ١٠ چونکە  دەکرێن،  سەرزەنشت 
فەرموو�ەتی:  ١١ ئەوەی  تاوانبارە.  هەمووی  لە  ئەوا  بشکێنێت،  بەندێکی  تەنها 
]داوێن��سی مەکە،[b هەروەها فەرمووش�ەتی: ]مەکوژە.[c ئەگەر داوێن��س�ت نەکرد 

بەاڵم �ەکێکت کوشت، ئەوا سەرپیێچی شەر�عەتت کردووە.
١٢ ئاوا بدوێن و ئاوا کار بکەن، وەک ئەوەی بە شەر�عەتی ئازادی حوکم بدرێن، 

بەاڵم  بووە،  بەزە�یی  بێ  کە  کەسەی  ئەو  بۆ  بەزە�ی�انە�ە  بێ  ١3 چونکە حوکمدان 

بەزە�یی بەسەر حوکمداندا سەردەکەوێت.

باوەڕ و کردار
١4 خوشکان و برا�انم، چ سوودێکی هە�ە ئەگەر �ەکێک بڵێت باوەڕم هە�ە، بەاڵم 

کرداری نەبێت؟ ئا�ا ئەم جۆرە باوەڕە دەتوانێت ڕزگاری بکات؟ ١5 ئەگەر خوشک 
پیێتان  ١٦ �ەکێکتان  هەبوو،  ڕۆژانە  و خواردنی  بە جلوبەرگ  پیێو�ستی  برا�ەک  �ان 
پیێداو�ست��ەکانی  و  تێر بخۆن،«  لەبەر بکەن،  گوتن: »بەخێر بچن، جلی گەرم 
کرداری  ئەگەر  باوەڕ  شێوە�ەش،  ١7 بەم  هە�ە؟  سوودێکی  چ  نەدەنێ،  ژ�ان�ان 

نەبێت، لە خۆ�دا مردووە.
١٨ لەوانە�ە کەسێک بڵێ: »تۆ باوەڕت هە�ە و من  کردار.«

ن�شانم بدە باوەڕت چۆن بێ کردار دەبێت، ئەوسا من�ش بە کردارەکانم ن�شانت 
دەکە�ت.  چاک  هە�ە،  خودا  �ەک  کە  هە�ە  باوەڕت  ١٩ تۆ  چۆنە .  باوەڕم  دەدەم 

تەنانەت ڕۆحە پی�سەکان�ش باوەڕ دەکەن و دەلەرزن.
٢١ ئا�ا  نەزۆکە؟  کردار  بێ  باوەڕ  کە  بزان�ت  دەتەوێت  گێل،  مرۆڤی  ٢٠ ئەی 

ئ�براه�می باوکمان بە کردار بێتاوان نەکرا، کاتێک لەسەر قوربانگا ئ�سحاقی کوڕی 
پیێشکەش کرد؟ ٢٢ دەب�ن�ت باوەڕ بە کردارەکەی لە کاردا بوو، باوەڕەکەش بە کردار 
بە  باوەڕی  ]ئ�براه�م  دەفەرموێ:  کە  هاتە دی  پی�رۆزەکەش  ٢3 نووسراوە  بوو.  تەواو 
خودا هێنا و ئەمەشی بە ڕاستودروستی بۆ دانرا،[d هەروەها ناوی لێنرا دۆستی خودا. 

٢4 دەب�نن کە مرۆڤ بە کردار بێتاوان دەبێت نەک تەنها بە باوەڕ.

لە  پیێشوازی  نەبوو، کە  بێتاوان  بە کردار  ئا�ا  لەشفرۆش،  ڕاحابی  ٢5 بەم شێوە�ە 

a ٨ لێڤ��ەکان ١٩ :١٨   

b ١١ دەرچوون ٢٠ :١4 و دواوتار 5 :١٨   

c ١١ دەرچوون ٢٠ :١3 و دواوتار 5 :١7   

d ٢3 پە�دابوون ١5 :٦   



٢٢١٨�اقوب ٢

س�خوڕەکانa کرد و بە ڕێگا�ەکی د�کەدا بەڕێیی کردن؟b ٢٦ هەروەک چۆن جەستە 
بێ ڕۆح مردووە، باوەڕ�ش بێ کردار مردووە.

خرا�پیپی زمان

قورسترمان 3 لێ�رس�نەوەی  بزانن  فێرکار،  مەبنە  زۆرتان  برا�انم،  و   خوشکان  ١

لەگەڵ دەکرێت. ٢ هەموومان لە زۆر شت هەڵە دەکە�ن. ئەگەر �ەکێک هە�ە 
هەموو  جڵەوی  دەتوانێت  و  تەواوە  مرۆڤێکی  ئەوە  ناکات،  هەڵە  قسەکردندا  لە 

جەستەی بگرێتە دەست.
3 ئێمە لغاو دەکە�نە دەمی ئەسپ تاکو گوێڕا�ەڵمان بێت و هەموو لەشی ئاراستە 

دە�بات،  بەهێز  بای  و  گەورە�ە  هەرچەندە  بکەن،  کەشتی  4 سە�ری  بکە�ن. 
کەچی بە سەوڵێکی بچووک بۆ هەر ال�ەک کەشت�وان ب�ەوێت ئاراستەی دەکات. 
لەخۆبا�ی�بوونەوە  بە  شانازی  بەاڵم  بچووکە،  ئەندامێکی  زمان�ش  شێوە  هەمان  5 بە 

ئاگرە،  ٦ زمان  دەسووتێنێ.  گەورە  دارستانێکی  چ  بچووک  ئاگرێکی  دەکات. 
دەکات،  گاڵو  لەش  هەموو  زمان  لەشمان.  ئەندامانی  لەنێو  خراپە  لە  ج�هانێکە 

ئاگر لە ژ�ان بەردەدات و خۆی بە گڕی دۆزەخ دادەگ�رسێت.
و  خشۆک  و  باڵندە  و  کێوی  ئاژەڵێکی  جۆرە  هەموو  دەتوانێت  7 مرۆڤ 

بوونەوەرێکی ئاوی دەستەمۆ بکات و کردووش�ەتی، ٨ بەاڵم کەس ناتوانێت زمان 
دەستەمۆ بکات. خراپە�ەکە ناگ�رێت، پڕە لە ژەهری کوشندە.

زمان�ش  هەمان  بە  هەر  دەکە�ن،  باوک  خودای  و  �ەزدان  ستا�شی  زمان  ٩ بە 

نەفرەت لەو خەڵکە دەکە�ن کە لە شێوەی خودا دروستکراون. ١٠ ستا�ش و نەفرەت 
لە هەمان دەم دێتە دەرەوە. خوشکان و برا�انم، ئەمە پەسەند ن��ە. ١١ ئا�ا لە �ەک 
دار  ئا�ا  برا�انم،  و  ١٢ خوشکان  هەڵدەقوڵێت؟  ئاوی سوێر  و  سازگار  ئاوی  کان�دا 
ئاوی  سوێر  کانی  شێوە�ەش  بەم  هەنج�ر؟  مێو  �ان  دەگرێت،  زە�توون  هەنج�ر 

سازگار نادات.

دانایپی خودایپی
١3 کێ لەنێوتاندا دانا و تێگە�شتووە؟ با بە ڕەوشتی باشی ن�شانی بدات، هەروەها 

بەو کارانەی کە بە بێف�ز�ی�ەوە ئەنجامی دەدات و لە دانا�ی�ەوە سەرچاوە دەگرێت. 
�ان  مەکەن  شانازی  بوو،  دڵدا  لە  خۆپەرست�تان  و  تاڵ  چاوپی�سی  ئەگەر  ١4 بەاڵم 

نکۆڵی لە ڕاستی مەکەن. ١5 ئەم دانا�ی�ە لە ئاسمانەوە دانەبەز�وە، بەڵکو دن�ا�یی و 
مرۆڤانە و شە�تان��ە، ١٦ چونکە چاوپی�سی و خۆپەرستی لەکوێ بێت، گێرەشێوێنی 

و هەموو کارێکی خراپ لەوێی�ە.
دواتر  پاکە،  شتێک  هەموو  لەپیێش  ئاسمانەوە�ە،  لە  دانا�ی�ەی  ئەو  ١7 بەاڵم 

a ٢5 �ۆنانی: نێردراوەکان.  

b ٢5 بڕوانە �ەشوع ٢ :4 -١5.   



�اقوب ٢٢١٩4

بەروبوومی چاکە، ال�ەنگر  و  بەزە�ی�ە  لە  پڕ  گوێڕا�ەڵە،  ئاشت�خوازە، خۆنەو�ستە، 
و دووڕوو ن��ە. ١٨ ئاشت�سازان تۆوی ئاشتی دەچێنن و بەرهەمەکەی ڕاستودروستی 

دەبێت.

ملکەچی خودا بن

 هۆکاری سەرهەڵدانی ئەم شەڕ و ناکۆک��ەی نێوانتان چ��ە؟ ئا�ا بەهۆی ئارەزووە 4 ١

٢ ئارەزوو دەکەن  ن��ە کە لە ئەندامەکانی لەشتاندا دەجەنگن.  خراپەکانتانەوە 
و ن�تانە، هەر بۆ�ە دەکوژن. ئ�رە�یی دەبەن و ناتوانن دەستتان بکەوێت، هەر بۆ�ە 
ناکۆکی دەکەن و شەڕ دەکەن. ن�تانە، چونکە لە خودا داوا ناکەن. 3 کاتێک داوا 
دەکەن وەر�ناگرن، چونکە بە پاڵنەری خراپ داوا دەکەن، تاکو ئارەزووەکانتانی پیێ 

تێر بکەن.
ئەوەی  بۆ�ە  دوژمنا�ەتی خودا�ە؟  دۆستا�ەتی ج�هان  نازانن  داوێن��سان،  4 ئەی 

ب�ەوێت ببێتە دۆستی ج�هان، ئەوا بووەتە دوژمنی خودا. 5 �اخود وا دەزانن نووسراوە 
ت�اماندا  ڕۆحەی کە  بەو  پەرۆشە  دڵگەرمی  بە  دەفەرموێ، خودا  لەخۆڕا  پی�رۆزەکە 
پی�رۆزەکە  نووسراوە  بۆ�ە  دەدات،  ز�اتر   aن�عمەتی ٦ بەاڵم  کردووە؟  ن�شتەجێیی 

دەفەرموێت:

  ]خودا بەرهەڵستی لووتبەرزەکان دەکات،
b].بەاڵم ن�عمەت دەداتە بێف�زەکان   

7 بۆ�ە ملکەچی خودا بن. بەرهەڵستی شە�تان بکەن، لێتان هەڵدێت. ٨ لە خودا 

گوناهباران،  ئەی  بکەنەوە  خاوێن  دەستتان  دەبێتەوە.  نز�ک  لێتان  بنەوە،  نز�ک 
دڵتان پاک بکەنەوە ئەی ڕاڕا�ەکان. ٩ خەفەت بخۆن و بگر�یێن و ش�وەن بکەن. 
پیێکەن�نتان بگۆڕن بۆ گر�ان و خۆشی بۆ خەفەت. ١٠ لەبەردەم پەروەردگاردا بێف�ز 

بن، ئەو�ش بەرزتان دەکاتەوە.
باسی  خراپە  بە  ئەوەی  مەکەن.  �ەکتری  باسی  خراپە  بە  برا�ان،  ١١ خوشکان، 

خوشک �ان براکەی بکات �اخود حوکم�ان بدات، ئەوا بە خراپە باسی تەورات 
بە  تۆ کار  ئەوا  بدە�ت،  تەورات حوکم  ئەگەر  دەدات.  تەورات حوکم  و  دەکات 
�ەک  ١٢ تەنها  بەسەر�ی�ەوە.  دادوەر  بە  دەکە�ت  خۆت  بەڵکو  ناکە�ت،  تەورات 
تۆ  لەناوببات. بەاڵم  و  ئەو دەتوانێت ڕزگار بکات  شەر�عەتدانەر و دادوەر هە�ە، 

کێیی تاکو نز�کەکەت حوکم بدە�ت؟

�ش�بەس�ن بە خودا
١3 وەرن ئەوانەی دەڵێن: »ئەمڕۆ �ان بە�انی دەڕۆ�ن بۆ فاڵن شار، ساڵێک لەوێ 

a ٦ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ٦ پەندەکان 3 :34   



٢٢٢٠�اقوب 4

دەب�ن و کاسبی دەکە�ن و قازانج دەکە�ن.« ١4 ئێوە کە نازانن بە�انی چی دەبێت، 
١5 لە  نامێنێت.  دواتر  دەردەکەوێت،  ماوە�ەک  هەڵمێکە،  چونکە  چ��ە؟  ژ�انتان 
ژ�ا�ن،  و  بوو  لەسەر  خواستی  بااڵدەست  مەس�حی  »ئەگەر  بڵێن:  ئەوە  ج�اتی 
هەموو  دەکەن،  لووتبەرز�تانەوە  بە  شانازی  ئێوە  ١٦ بەاڵم  دەکە�ن.«  ئەوە  و  ئەمە 
شاناز�ی�ەکی ئاواش خراپە. ١7 بۆ�ە ئەوەی بزانێت چاکە بکات و نە�کات، گوناه 

دەکات.

ئاگادارکردنەوەی دەوڵەمەندەکان

دەردەسەر�ی�ەی 5 ئەو  بۆ  بکەن  ش�وەن  و  بگر�یێن  دەوڵەمەندەکان،  ئەی   وەرن  ١

بەسەرتان دێت. ٢ سامانتان بۆگەن بووە و بەرگتان مۆرانە لێ�داوە، 3 زێڕ و ز�وتان 
دادەخورێت، داخورانەکەش�ان شا�ەت�تان لەسەر دەدات و وەک ئاگر جەستەتان 
دەخوات. لە ڕۆژانی کۆتا�یی گەنج�نەتان بۆ خۆتان کۆکردەوە. 4 ئەوەتا ئەو کرێی�ەی 
کە نەتانداوە بەو کرێکارانەی کە لە کێڵگەکانی ئێوە کار�ان کردووە، لە دژی ئێوە 
هاوار دەکات. هاواری سەپانەکان�ش گە�شتە گوێیی �ەزدانی سوپاساالر. 5 لەسەر 
زەوی خۆشتان ڕابواردووە و بە شوێن ئارەزووەکانی جەستەتان کەوتوون، دڵی خۆتان 
٦ بێتاوانەکەتان حوکم دا و کوشتتان،  بۆ ڕۆژی سەربڕ�ن ڕاگرتووە.  وەک دابەستە 

کە بەرهەڵستی ئێوەی نەدەکرد.

دانبەخۆداگرتن لە ئازار
ئارام بگرن.  برا�انم، هەتا هاتنەوەی مەس�حی خاوەن شکۆ  و  7 بۆ�ە خوشکان 

بۆ  دەکات،  زەوی  بەهادارەکەی  بەرهەمە  چاوەڕێیی  جوت�ار  چۆن  بکەن  تەماشا 
بارانی پا�ی�ز و بەهار ئارام دەگرێت. ٨ ئێوەش ئارام بگرن و ورەتان بەرز بێت، چونکە 
بۆڵەبۆڵ  برا�ان،  ٩ خوشکان،  بووەتەوە.  نز�ک  شکۆ  خاوەن  مەس�حی  هاتنەوەی 
لەسەر �ەکتری مەکەن، نەوەک حوکم بدرێن. ئەوەتا دادوەر لە بەردەرگا ڕاوەستاوە.

ئەو  ئارامگرتنی  و  ئازار  بەرگەی  لە  وەربگرن  نموونە  برا�ان،  ١٠ خوشکان، 

بەختەوەر  بە  ئەوانە  ئێمە  ١١ وا  کرد.  قسە�ان  �ەزدانەوە  ناوی  بە  کە  پیێغەمبەرانەی 
لە  کە  ب�ستووە  ئە�وبتان  دانبەخۆداگرتنی  گرتووە.  بەخۆ�اندا  دان�ان  کە  دەزان�ن 
ئەنجامدا �ەزدان چۆن بەرەکەتداری کرد،a چونکە �ەزدان بەزە�یی زۆرە و م�هرەبانە.

١٢ خوشکان و برا�انم، پیێش هەموو شتێک، سوێند مەخۆن، نە بە ئاسمان و نە 

بە زەوی و نە بە شتی د�کە. بەڵکو با قسەتان »بەڵێ« بۆ »بەڵێ« و »نەخێر« بۆ 
»نەخێر« بێت، نەوەک تاوانبار بکرێن.

نوێژ بە باوەڕەوە
١3 کامەتان ناخۆشی هە�ە؟ با نوێژ بکات. کەس دڵخۆشە؟ با بە گۆرانی ستا�ش 

a ١١ بڕوانە ئە�وب 4٢ :١٠ -١7.   



�اقوب ٢٢٢١5

بکات. ١4 کامەتان نەخۆشە؟ با پی�رانی کڵێسا بانگ بکات بۆ ئەوەی نوێژی لەسەر 
بکەن و بە ناوی ع�سای خاوەن شکۆوە چەوری بکەنa. ١5 ئەو نوێژەی بە باوەڕ 
دەکرێت نەخۆش چاک دەکاتەوە و ع�سای خاوەن شکۆ هەڵ�دەستێنێتەوە. ئەگەر 
گوناهەکانتاندا  بە  دان  �ەکتری  بۆ  ١٦ بۆ�ە  دەبەخشرێت.  کردبێت  گوناهێک�شی 
زۆر  ڕاستودروست  کەسی  نوێژی  چاکببنەوە.  تاکو  بکەن  �ەکتری  بۆ  نوێژ  بنێن، 

بەهێز و کار�گەرە.
نوێژی کرد  بە گەرمی  لە هەمان سروشت،  ئێمە  بوو وەک  ١7 ئەل�اس مرۆڤێک 

تاکو باران نەبارێت، ئ�تر سێ ساڵ و ن�و لەسەر خاکەکە�ان باران نەباری. ١٨ نوێژی 
کردەوە، ئاسمان بارانی دا و زەو�ش بەرهەمی دا.

�ەکێک  و  کرا  چەواشە  ڕاستی  لە  �ەکێکتان  ئەگەر  برا�انم،  و  ١٩ خوشکان 

بگەڕێنێتەوە،  گومڕا�یی  ڕێگای  لە  گوناهبارێک  ئەوەی  بزانێت  ٢٠ با  گەڕاند�ی�ەوە، 
دەروونێک لە مردن ڕزگار دەکات و زۆر گوناه�ش دادەپۆشێت.

a ١4 بڕوانە مەرقۆس ٦ :١3   
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�ەکەم پەترۆس ٢٢٢3١

یەکەم نامەی �ەترۆس
 لە پەترۆسی نێردراوی ع�سای مەس�حەوە،١ ١

و گەالت�ا  پۆنتۆس  لە  پەراگەندەکان  بێگانە  ئەوانەی خودا هەڵ�بژاردوون،  بۆ 
باوک  خودای  پیێشووی  زان�نی  بەگوێرەی  ٢ کە   ،aب�س�ن�ا و  ئاس�ا  و  کەپەدۆک�ا  و 
هەڵبژێردراون، بە پی�رۆزکردنی ڕۆحی خۆی بۆ گوێڕا�ەڵی ع�سای مەس�ح و پرژاندنی 

خوێنەکەی:

با ن�عمەتb و ئاشت�تان بۆ ز�اد بێت.

س�ایشی خودا بۆ هیوای زیندوو
بەزە�ی�ە  بەهۆی  پەروەردگارمان!  مەس�حی  ع�سای  باوکی  خودا،  بۆ  3 ستا�ش 

بە هەستانەوەی  ز�ندوو  بۆ ه�وا�ەکی   cپیێ بەخش�ن لەدا�کبوونەوەی  فراوانەکە�ەوە 
ع�سای مەس�ح لەنێو مردووان، 4 بۆ م�راتێک کە نافەوتێت و گاڵو نابێت و کاڵ 
نابێتەوە. ئەو م�راتە بۆ ئێوە لە ئاسمان پارێزراوە، 5 ئێوە کە بە هێزی خودا پاسەوانی 
کراون بە باوەڕ، بۆ ئەو ڕزگار�ی�ەی ئامادە�ە لە کۆتا�یی زەمانە ڕابگە�ەنرێ. ٦ ئەمانە 
دەست  بە  بن  ناچار  کەم  ماوە�ەکی  بۆ  لەوانە�ە  هەرچەندە  دەکات،  دڵخۆشتان 
تاق�کردنەوەی جۆراوجۆرەوە ئازار بچێژن، 7 تاکو سەلماندنی باوەڕی ڕاستەق�نەتان، 
ستا�ش  بۆ  دەکرێتەوە،  تاقی  ئاگر  بە  هەرچەندە  بەنرخترە،  لەناوچوو  زێڕی  لە  کە 
نەتانب�ن�وە  ٨ هەرچەندە  مەس�حدا.  ع�سای  ئاشکراکردنی  لە  بێت  ڕێز  و  شکۆ  و 
خۆشتان دەوێ، ئێستاش نا�ب�نن باوەڕی پیێ دەهێنن و دڵخۆش دەبن بە شێوە�ەک 
هەر باسی ناکرێت و شکۆدارە، ٩ چونکە ئامانجی باوەڕتان بەدەستدەهێنن، واتە 

ڕزگار�یی دەروونتان.
بۆ  خودا  کە  ن�عمەتەی  ئەو  لەسەر  کرد  پیێشب�ن��ان  کە  پیێغەمبەرانەی  ١٠ ئەو 

و  کرد  ڕزگاربوونە  ئەو  بابەتی  لە  لێکۆڵ�نەوە�ان  وردی  بە  کردبوو،  ئامادە  ئێوەی 
ئاگاداری دەکردنەوە سەبارەت  تێ�اندابوو،  ١١ ڕۆحی مەس�ح کە  بەدوا�دا گەڕان، 
هەوڵ�ان  دێت،  ئازارەکانەوە  لەدوای  شکۆداربوونەی  ئەو  و  مەس�ح  ئازارەکانی  بە 
دەدا کە بزانن ڕۆحی پی�رۆز ئاماژە بە چی دەکات لەبارەی کاتی ڕوودانەکەی �ان 
بارودۆخی ج�هان لە کاتی ڕوودانەکەی. ١٢ بۆ�ان ئاشکرا کرا کە پە�امەکە بۆ خۆ�ان 
نەبوو، بەڵکو بۆ ئێوە بوو، واتە ڕووداوەکان لە سەردەمی ئێوە ڕوودەدەن. ئێستا پیێتان 
ڕاگە�ەنرا بەهۆی ئەوانەی مزگێن��ان پیێ بەخش�ن بە �ارمەتی ڕۆحی پی�رۆز، کە لە 

a ١ هەموو ئەو شوێنانە لە تورک�ای ئێستان.  

b ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

c 3 مەبەست لە خوداوە لەدا�ک بوو�ن، بڕوانە �ۆحەنا 3 :3 -٨.   
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ئاسمانەوە نێردراوە. ئەمانە ئەو ڕووداوانەن کە فر�شتەکان�ش بە پەرۆشن لێ�ان ورد 
ببنەوە.

بانگەواز بۆ �پیرۆزی
تەواوی  بە  ه�واتان  بن،  بۆ چاالکی، خۆڕاگر  بێت  ئامادە  مێشکتان  با  ١3 بۆ�ە 

لەسەر ئەو ن�عمەتە بێت کە لە ئاشکراکردنی ع�سای مەس�حەوە دێت. ١4 وەک 
کۆنەکانتان  هەوەسە  لەگەڵ  خۆتان  نەزانی  کاتی  وەک  گوێڕا�ەڵ،  منداڵی 
لە هەموو  ئێوەش  پی�رۆزە،  بانگی کردوون  ١5 بەڵکو هەروەک ئەوەی  مەگونجێنن، 

a].هەڵسوکەوتێک پی�رۆز بن، ١٦ چونکە نووسراوە: ]پی�رۆز بن، چونکە من پی�رۆزم
١7 لەبەر ئەوەی لە خودای باوک دەپاڕێنەوە، ئەوەی بێ ال�ەنگری هەرکەسێک 

بەگوێرەی کردەوەکەی حوکم دەدات، کەواتە لە کاتی نامۆ�ی�تاندا بە لەخواترس��ەوە 
بژ�ن. ١٨ دەزانن بە شتی لەناوچووی وەک زێڕ و ز�و نەکڕاونەتەوە، لەو ژ�انە پووچەی 
باوباپی�رانەوە بۆتان مابووەوە، ١٩ بەڵکو بە خوێنێکی گرانبەها، خوێنی مەس�ح،  لە 
ج�هان  دامەزراندنی  ٢٠ لەپیێش  کەموکوڕ�ی�ە.  و  لەکە  بێ  بەرخێکی  وەک  کە 
هەڵبژێردرابوو، بەاڵم لەم ڕۆژگارانەی دوا�یی لە پیێناوی ئێوەدا دەرکەوت. ٢١ بەهۆ�ەوە 
باوەڕتان بە خودا هە�ە، ئەوەی لەنێو مردووان هەڵ�ستاندەوە و شکۆی پیێدا، تاکو 

ه�وا و باوەڕتان بە خودا بێت.
برا�انەی  بۆ خۆشەو�ستی  پاک کردووەتەوە  ڕاستی خۆتان  بۆ  ٢٢ بە گوێڕا�ەڵ�تان 

 ،bبێ دووڕوو�یی، لە قوواڵ�یی دڵەوە �ەکتر�تان خۆشبوێ. ٢3 ئێوەش لەدا�ک بوونەوە
نەک بە تۆوێکی فەوتاو بەڵکو نەفەوتاو، بە وشەی ز�ندووی خودا کە دەمێنێتەوە، 

٢4 چونکە نووسراوە:

  ]هەموو مرۆڤێک وەک گژوگ�ا وا�ە و
هەموو شکۆ�ەکەی وەک گوڵی کێوی وا�ە.   

  گژوگ�ا وشک دەبێت و گوڵ هەڵدەوەرێ،
c].بەاڵم فەرما�شتی �ەزدان هەتاهەتا�ە چەس�او دەبێت  ٢5 

ئەمەش ئەو فەرما�شتە�ە کە مزگێن�تان پیێدرا.

بەردی زیندوو

 بۆ�ە هەموو ڕق و هەموو فێڵ و دووڕوو�یی و چاوپی�سی و هەموو زەمکردنێک ٢ ١

دابکەنن. ٢ وەک ساوای تازە لەدا�ک بوو، ئارەزووتان لە ش�ری ڕۆحی پاک 
بێت، تاکو بەمە بۆ ڕزگاری گەشە بکەن، 3 چونکە تامتان کردووە کە مەس�حی 

بااڵدەست چاکە.
a ١٦ لێڤ��ەکان ١١ :44 ،45 و لێڤ��ەکان ١٩ :٢ و لێڤ��ەکان ٢٠ :7.   

b ٢3 نوێبوونەوە بە ڕۆحی پی�رۆز.  

c ٢5 ئ�شا�ا 4٠ :٦ -٨.   
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ڕەتکراوەتەوە،  خەڵکەوە  لەال�ەن  ز�ندووەکە�ە،  بەردە  الی،  دێنە  ئێوە  4 ئەوەی 

ز�ندوو  بەردی  وەک  5 ئێوەش  گرانبەها�ە،  و  هەڵبژێردراوە  خوداوە  لەال�ەن  بەاڵم 
لە خانووێکی ڕۆحی بن�ادنراون، بۆ کاه�ن�ێتی پی�رۆز، بۆ کردنی قوربان��ە ڕۆح��ە 
نووسراوە  لە  ٦ چونکە  مەس�حەوە،  ع�سای  ڕێگەی  لە  خودا  بۆ  قبوڵکراوەکان 

پی�رۆزەکاندا هاتووە:

  ]ئەوەتا بەردێک لە س��ۆن دادەنێم،
گرنگتر�ن بەردی بناغەیa هەڵبژێردراو و گرانبەها،   

b].ئەوەی پشتی پیێ ببەستێت شەرمەزار نابێت   

7 بۆ�ە بۆ ئێوە کە باوەڕتان هێناوە ئەم بەردە گرانبەها�ە، بەاڵم بۆ بێباوەڕان،

  ]ئەو بەردەی وەستاکان ڕەت�ان کردەوە،
c]،بوو بە گرنگتر�ن بەردی بناغە   

٨ هەروەها:

  ]دەبێتە بەردێک بۆ کۆسپ،
d].تاشەبەردێک�ش کە لێیی بکەونە خوارەوە   

ئەوانە ساتمە دەکەن و دەکەون، چونکە گوێڕا�ەڵی وشەی خودا ن�ن، هەر ئەمەشە 
چارەنووس�ان.

پی�رۆز،  نەتەوە�ەکی  شاهانە،  کاه�ن�ێتی  هەڵبژێردراون،  گەلێکی  ئێوە  ٩ بەاڵم 

تا�بەتی خودانe، تاکو چاک��ەکانی ئەوە ڕابگە�ەنن کە بانگی کردوون لە  گەلی 
ئێستا  بەاڵم  نەبوون،  ١٠ پیێشتر گەل  ڕووناک��ە سەرسوڕهێنەرەکەی.  بۆ  تار�ک��ەوە 

گەلی خودان، پیێشتر بەزە�ی�تان وەرنەگرتبوو، بەاڵم ئێستا بەزە�ی�تان وەرگرتووە.
لە  کە  دەپاڕێمەوە  لێتان  کەواتە  بێگانەن،  و  نامۆ  هەروەک  ١١ خۆشەو�ستان، 

هەوەسەکانی جەستە دوور بکەونەوە، کە لە دژی دەروون دەجەنگن. ١٢ با لەنێو 
ئێوە  گوا�ا  دەکەن  پیێ  بوختانتان  کاتێک  تاکو  بێت،  باش  ڕەوشتتان  بێباوەڕاندا 
ئەوان�ش  بەسەرکردنەوەی خودا،  لە ڕۆژی  و  بب�نن  بەدکارن، کردەوە چاکەکانتان 

خودا شکۆدار بکەن.

ملکەچی بۆ دەسەاڵتداران
١3 لەبەر مەس�حی بااڵدەست ملکەچی هەموو دەزگا�ەکی مرۆڤانە بن: بۆ پاشا 

a ٦ �ان قول�نچک.  

b ٦ ئ�شا�ا ٢٨ :١٦.   

c 7 زەبوورەکان ١١٨ :٢٢   

d ٨ ئ�شا�ا ٨ :١4.   

e ٩ بڕوانە دەرچوون ١٩ :5 -٦ و ئ�شا�ا 43 :٢٠ ،٢١  .  
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نێردراوی ئەو بۆ سزادانی بەدکاران  پارێزگاران وەک  بۆ  وەک دەسەاڵتدار، ١4 �ان 
نەزان�یی  بە چاکەکاری  ئاوا�ە،  ١5 چونکە خواستی خودا  و ستا�شی چاکەکاران، 
گێلەکان بێدەنگ بکەن. ١٦ وەک مرۆڤی ئازاد بژ�ن، بەاڵم نەک ئازادی پەردەی 
بگرن،  هەمووان  لە  ١7 ڕێز  بژ�ن.  خودا  بەندەی  وەک  بەڵکو  بێت،  بەدکاری 

هاوباوەڕانتان خۆشبوێ، لە خودا بترسن و ڕێز لە پاشا بگرن.

نموونەی ئازارەکانی مەسیح
تەنها  نەک  بن،  گەورەکانتان  ملکەچی  ترسەوە  هەموو  بە  کۆ�لەکان،  ١٨ ئەی 

بۆ چاک و دڵنەرمەکان، بەڵکو بۆ توندەکان�ش، ١٩ چونکە ئەگەر کەسێک لەبەر 
و�ژدانی بەرامبەر خودا بەرگەی ژانی ئازاری زۆرداری بگرێت، ئەمە جێیی ستا�شە. 
ئەمە چ شاناز�ی�ەکە؟  بەرگەتان گرت،  و  درا  لێتان  و  ئەگەر هەڵەتان کرد  ٢٠ بەاڵم 

لەالی  ئەمە جێیی ستا�شە  بەرگەتان گرت،  ئازاردا  لە  و  بکەن  ئەگەر چاکە  بۆ�ە 
خودا. ٢١ بۆ ئەمە بانگکراون، لەبەر ئەوەی مەس�ح�ش لە پیێناوتاندا ئازاری چێژت و 

نموونەی بۆ بەجێهێشتن، تاکو بە هەنگاوەکان�دا بڕۆن.

 ٢٢ ]ئەوەی ه�چ گوناهێکی نەکردبوو،
a].فڕوفێڵی لەسەر زار نەبوو   

٢3 ئەوەی جنێوی پیێدەدرا و جنێوی نەدەدا�ەوە، ئازار دەدرا و هەڕەشەی نەدەکرد، 

بەڵکو خۆی دەدا�ە دەست ئەوەی حوکمی دادپەروەرانە�ە. ٢4 ئەوەی خودی خۆی 
لە لەش�دا لەسەر دار گوناهەکانمانی هەڵگرت، تاکو سەبارەت بە گوناه بمر�ن و 
ونبوو  مەڕی  ٢5 ئێوە وەک   b.ئەو چاکبوونەوە بر�نەکانی  بە  بژ�ن.  ڕاستودروستی  بۆ 

وابوون، بەاڵم ئێستا گەڕاونەتەوە الی شوان و چاودێری گ�انتان.

ژن و مێرد

ئەگەر 3 تەنانەت  بن،  مێردەکانتان  ملکەچی  شێوە  هەمان  بە  ژنەکان،   ئەی  ١

هەندێک�ان گوێڕا�ەڵی وشەی خودا نەبوونc، ئەوا ژنەکان بێ وشە بە ڕەوشت�ان 
دە�انبەنەوە، ٢ کاتێک لەخواترسی و ڕەوشتی پاکتان بب�نن. 3 با ڕازاوە�ی�تان دەرەکی 
4 بەڵکو  لەبەرکردن،  باش  و جلی  بەخۆوەکردن  زێڕ  و  پرچ  ئەگر�جەی  لە  نەبێت، 
لەناو دڵتاندا شاراوە و لەناونەچوو بێ، ڕازاندنەوەی ڕۆحێکی نەرم و هێمن، ئەوەی 
لەالی خودا گرانبەها�ە، 5 چونکە بەم شێوە�ە ژنە پی�رۆزەکان لە کۆندا، کە ه�وا�ان 
سارا  ٦ وەک  دەبوون،  مێردەکان�ان  ملکەچی  دەڕازاندەوە،  خۆ�ان  بوو،  خودا  بە 
گوێڕا�ەڵی ئ�براه�م بوو، بە گەورە بانگی دەکرد. ئێوەش بوونەتە کچی ئەو، ئەگەر 

چاکە بکەن و لە ه�چ شتێک نەترسن.
a ٢٢ ئ�شا�ا 53 :٩.   

b ٢4 بڕوانە ئ�شا�ا 53 :5   

c ١ مەبەستی لەو ژنانە�ە لەدوای مێردکردن باوەڕ�ان هێناوە، مێردەکان�ان هێشتا باوەڕ�ان نەهێناوە.  
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ئەوە  و  بژ�ن  ژنەکانتاندا  لەگەڵ  هەست�ار�ی�ەوە  بە  مێردەکان،  شێوە،  هەمان  7 بە 

لەگەڵتاندا هاوم�راتی  ڕێز�ان بگرن، چونکە  ناسکترن.  ئێوە  لە  لەبەرچاو بگرن کە 
ن�عمەتی ژ�انن، بۆ ئەوەی نوێژەکانتان کۆس�یی تێنەکەوێت.

بەرگەگرتنی ئازار لە �پێناوی ڕاس�ی
�ەکتر�تان  و  هاوسۆزبن  هەبێ،  ب�روڕاتان  �ەک  هەمووتان  کۆتا�ی�دا،  ٨ لە 

خۆشبوێت، م�هرەبان و ڕۆحسووک بن. ٩ خراپە بە خراپە مەدەنەوە، نە جنێو�ش بە 
جنێو، بەڵکو بە پیێچەوانەوە داوای بەرەکەت بکەن و بزانن ئێوە بۆ ئەمە بانگکراون، 

تاکو ببنە م�راتگری بەرەکەت، ١٠ چونکە

  ]ئەوەی ب�ەوێت ژ�انی خۆشبوێت و
ڕۆژگاری خۆش بب�نێت،   

  با زمانی لە خراپە ب�ارێزێت و
لێوەکانی لە فێڵبازی.   

 ١١ با لە خراپە البدات و چاکە بکات،
با بەدوای ئاشت�دا بگەڕێت و کۆششی بۆ بکات،   

 ١٢ چونکە چاوی �ەزدان لەسەر ڕاستودروستانە و
گوێیی لە پاڕانەوەکان�ان ڕاگرتووە.   

a].بەاڵم ڕووی �ەزدان لە دژی خراپەکارانە  

لەبەر  ئەگەر  ١4 بەاڵم  بن؟  دڵگەرم  چاکە  بۆ  ئەگەر  دەدات  ئازارتان  ١3 کێ 

ڕاستودروستی ئازارتان چێژت، ئەوا خۆزگە بە ئێوە. ]مەترسن لەوەی کە ئەوان لێیی 
دەترسن، مەتۆقن.[b ١5 بەڵکو مەس�ح وەک پەروەردگار لە دڵتاندا تەرخان بکەن، 
هەردەم ئامادەبن بۆ وەاڵمدانەوەی پرس�اری هەر �ەکێک سەبارەت بەم ه�وا�ەی لە 
ئێوەدا�ە، بەاڵم بە دڵنەرمی و ڕێزەوە. ١٦ هەروەها و�ژدانێکی باشتان هەبێت، هەتا 
لەگەڵ  �ەکبوونتانە  بەرهەمی  باشەکانتان دەکەن کە  بە سەربوردە  بوختان  ئەوانەی 
خودا  خواستی  ئەگەر  باشترە،  ١7 چونکە  بن،  شەرمەزار  قسەکان�ان  لە  مەس�ح، 
مەس�ح  ئەوەی  ١٨ لەبەر  خراپەکاری.  نەک  بدرێن،  ئازار  لەبەر چاکەکاری  بێت، 
تەنها جارێک لەبەر گوناه ئازار درا، بێتاوان لە پیێناوی تاوانباران، تاکو لە خودامان 
نز�ک بکاتەوە. خەڵک مەس�ح�ان کوشت بەاڵم خودا بە ڕۆح ز�ندووی کردەوە، 
کە  ٢٠ بەوانەی  ز�ندان��ەکان،  ڕۆحە  بە  دا  مزگێنی  مەس�ح چوو  ڕۆحی  ١٩ بەمەش 

لە کۆندا �اخی بوون، کاتێک خودا لە ڕۆژانی نوحدا بە پشوودرێژ�ی�ەوە چاوەڕوان 
بوو، کە کەشت��ەکە ئامادە دەکرا. تەنها هەشت کەس لەو کەشت��ەدا بوون و بە 
دەکات،  ڕزگارتان  ئێستا  کە  لەئاوهەڵکێشانە  هێمای  ٢١ ئەمەش  بوون.  ڕزگار  ئاو 

a ١٢ زەبوورەکان 34 :١٢ -١٦   

b ١4 ئ�شا�ا ٨ :١٢.   
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بە  خودا،  بۆ  باش  و�ژدانێکی  بەڵێنی  بەڵکو  جەستە،  پی�سی  سڕ�نەوەی  نەک 
هەستانەوەی ع�سای مەس�ح، ٢٢ ئەوەی بەرەو ئاسمان ڕۆ�شت و لە دەستەڕاستی 

خودا دان�شت، فر�شتە و دەسەاڵتدار و هێزەکان ملکەچن بۆی.

ژیان لە �پێناوی خودا

ب�روڕا�ە چەکدار 4 بەم  ئێوەش خۆتان  ئازاری چێژت،  بە جەستە   وەک مەس�ح  ١

بکەن، چونکە ئەوەی بە جەستە ئازار بچێژێ لە گوناهکردن دەوەستێ، ٢ تاکو 
ئەو کاتەی بە جەستە لە ژ�اندا ماوە بۆ هەوەسی مرۆڤانە نەژی، بەڵکو بۆ خواستی 
بەسە،  برد  بەسەرتان  بێباوەڕان  خواستی  ئەنجامدانی  لە  کاتەی  ئەو  3 ئ�تر  خودا. 
شەرابخواردنەوە،  ئاهەنگی  ڕابواردن،  سەرخۆشی،  هەوەسبازی،  بەڕەاڵ�یی،  لە 
هەمان  بۆ الفاوی  ڕاناکەن  لەگەڵ�ان  کە  دەبن  4 لەمە سەرسام  قێزەون.  بت�ەرست�یی 
بەوەی  دەدەن  خۆ�ان  ح�سابی  ئەوانە  5 بەاڵم  پیێدەدەن.  جنێوتان  و  بەدڕەوشتی 
درا�ە  مژدە  هۆ�ەوە  بەم  ٦ چونکە  بدات،  ز�ندووان حوکم  و  مردووان  ئامادە�ە  کە 
بەگوێرەی  بەاڵم  بدرێن،  لە جەستەدا حوکم  بەگوێرەی خەڵک  تاکو  مردووان�ش، 

خودا لە ڕۆحدا بژ�ن.
7 کۆتا�یی هەموو شتێک نز�ک بووەتەوە. بۆ�ە ژ�ر و چاوکراوە بن تاکو نوێژ بکەن. 

چونکە  بێت،  بەهێز  �ەکتری  بۆ  خۆشەو�ست�تان  شتێکەوە  هەموو  سەرووی  ٨ لە 

خۆشەو�ستی گوناهی زۆر دادەپۆشێت. ٩ بێ بۆڵەبۆڵ م�واندار�ەتی �ەکتری بکەن. 
بکەن،  پیێ  �ەکتری  خزمەتی  وەر�گرتووە،  بەهرە�ەی  ئەو  بەگوێرەی  ١٠ هەر�ەکە 

وەک سەرکارێکی باش لەسەر ن�عمەتە جۆراوجۆرەکانی خودا. ١١ ئەگەر کەسێک 
وتار دەدات، با بە جۆرێک بدوێت وەک کەسێک کە پە�امی خودا ڕابگە�ەنێت. 
ئەگەر کەسێک خزمەت دەکات، با بەو هێزەوە ب�کات کە خودا داب�نی کردووە، 
بێت.  شکۆدار  شتێکدا  هەموو  لە  خودا  مەس�حەوە  ع�سای  ڕێگەی  لە  تاکو 

هەتاهەتا�ە شکۆ و دەسەاڵت بۆ ئەوە. ئام�ن.

وەک قوتابی مەسیح ئازار بچێژن
١٢ خۆشەو�ستان، لەالتان سە�ر نەبێ لە تاق�کردنەوەتان بەاڵی سووتێنەر تووشتان 

وەکو  بن  دڵخۆش  ١3 بەڵکو  بەسەرهاتووە،  سە�رتان  شتێکی  بڵێیی  وەک  دێت، 
شکۆ�ەکەی  ئاشکراکردنی  لە  تاکو  کرد،  مەس�حدا  ئازارەکانی  لە  بەشدار�تان 
خۆزگە  پیێدرا،  جنێوتان  مەس�ح  ناوی  بە  ١4 ئەگەر  بن.  شادمان  و  دڵخۆش 
دەخوازرێت بە ئێوە، چونکە ڕۆحی شکۆ و خودا دێتە سەرتان. ١5 با کەستان وەک 
بکوژێک �ان دزێک �ان بەدکارێک �اخود �ەکێک دەست لە کاروباری خەڵک 
ئازار بدرێن، شەرم  قوتابی مەس�ح  ١٦ بەاڵم ئەگەر وەک  ئازار نەچێژێ،  وەربدات 
مەکەن، بەڵکو ستا�شی خودا بکەن کە ناوی مەس�حتان هەڵگرتووە، ١7 چونکە 
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کاتی دەست�ێکردنی لێ�رس�نەوە�ە لە گەلی خودا. ئەگەر دەست�ێک لە ئێمەوە بێت، 
کۆتا�یی ئەوانە چی دەبێت کە گوێڕا�ەڵی پە�امی ئ�نج�لی خودا نابن؟

 ١٨ ]ئەگەر کەسی ڕاستودروست بە زەحمەت ڕزگاری ببێت،
a]ئەی چارەنووسی خراپەکار و گوناهبار چۆن دەبێت؟   

١٩ بۆ�ە ئەوانەی بەگوێرەی خواستی خودا ئازار دەدرێن، با خۆ�ان بدەنە دەست 

بەد�هێنەری دڵسۆز و بەردەوام بن لە چاکەکاری.

شوانی مێگەلی خودا

شا�ەتی 5 لەنێوتاندان،  کە  دەکەم  پی�رانە  لەو  داوا  هاوڕێتان،  پی�رێکی   وەک  ١

ئازارەکانی مەس�ح و هاوبەشی ئەو شکۆ�ەی وا ڕادەگە�ەنرێ: ٢ ئەو مێگەلەی 
خودا بلەوەڕێنن کە لەنێوانتاندا�ە، وەک چاودێر خزمەت�ان بکەن، نەک بە ناچاری، 
بەڵکو بە و�ستەوە وەک چۆن خودا دە�ەوێت، نەک بۆ دەستکەوتی شەرمەزاری، 
دراونەتە دەستتان،  ئەوانەدا مەسەپیێنن کە  بەسەر  3 خۆتان  بە چاالک��ەوە،  بەڵکو 
تاجی  دەردەکەوێ،  شوانان  سەرۆکی  4 کاتێک�ش  مێگەل.  بۆ  نموونە  ببنە  بەڵکو 

شکۆ وەردەگرن کە کاڵ نابێتەوە.
5 ئەی الوەکان، بە هەمان شێوە ملکەچی پی�ران بن، هەمووتان بەرامبەر بە �ەکتر 

بێف�ز بن، چونکە:

  ]خودا بەرهەڵستی لووتبەرزەکان دەکات،
b].بەاڵم ن�عمەت دەداتە بێف�زەکان   

٦ بۆ�ە لەژێر دەستی بەهێزی خودا بێف�ز بن، تاکو لە کاتی خۆ�دا بەرزتان بکاتەوە. 

7 هەموو خەمێکتان بە خودا بس�ێرن، چونکە ئەو با�ەختان پیێدەدات.

نەڕەنەڕ  بە  شێرێکی  وەک  دوژمنتان  شە�تانی  بگرن،  ئێشک  و  بن  ٨ چاوکراوە 

٩ بەربەرەکانێیی  ب�خوات.  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێ  �ەکێکدا  بەدوای  دەسووڕێتەوە، 
هەمان  ج�هاندا  لە  براکان�شتان  و  بزانن خوشک  بچەس�ێن،  باوەڕەکە  لە  بکەن، 

ئازار دەچێژن.
 cمەس�حدا ع�سای  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  ئەوەی  ن�عمەتێک،  هەموو  ١٠ خودای 

خۆی  چێژت،  ئازارتان  تۆزێک  کە  هەتاهەتا�ی�ەکەی،  شکۆ�ە  بۆ  کردوون  بانگی 
بن.  دەمەزراو  و  چەس�او  و  بەهێز  کە  دەکات  لێ  واتان  و  دەکات  ڕێتان  ڕاستە 

١١ هەتاهەتا�ە دەسەاڵت بۆ ئەوە. ئام�ن.

a ١٨ پەندەکان ١١ :3١   

b 5 پەندەکان 3 :34   

c ١٠ بە یەکبوون لەگەڵ عیسای مەسیحدا لە زمانی �ۆنان�دا )لە ع�سای مەس�حدا( بەکارهاتووە.  
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نیعمەتی ڕاس�ی خودا
١٢ بەهۆی س�الa، کە بە برای دڵسۆزی دەزانم، بە کورتی بۆم نووس�ن، هانتان 

بچەس�ێن.  تێ�دا  خودا�ە.  ڕاستەق�نەکەی  ن�عمەتە  ئەمە  دەدەم،  شا�ەتی  و  دەدەم 
١3 ئەوەی لە بابلb وەک ئێوە هەڵبژێردراوە، ساڵوتان لێدەکات، هەروەها مەرقۆسی 

ڕۆڵەم. ١4 بە ماچی خۆشەو�ستی ساڵو لە �ەکتری بکەن. ئاشتی بۆ هەمووتان بێت 
.cکە لەگەڵ مەس�ح �ەکن

a ١٢ �ۆنانی: سیلوانۆس .  

b ١3 بابل: هێما�ە بۆ ڕۆما.  

c ١4 کە لەگەڵ مەسیح یەکن لە زمانی �ۆنان�دا )لە مەس�حدا( بەکارهاتووە.  
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دووەم نامەی �ەترۆس
 لە ش�مۆن پەترۆسی بەندە و نێردراوی ع�سای مەس�حەوە،١ ١

بۆ ئەوانەی لە ڕێگەی ڕاستودروستی خودا و ع�سای مەس�حی ڕزگارکەرمانەوە 
باوەڕێکی بەهاداری وەک باوەڕی ئێمە�ان دەستکەوتووە.

٢ با لە ڕێگەی ناس�نی خودا و ع�سای خاوەن شکۆمانەوە، ن�عمەتa و ئاشت�تان 

بۆ ز�اد بێت.

هەڵبژاردن و بانگەواز بۆ گەشەکردن
و  ژ�ان  بۆ  بەخش�و�ن کە  پیێ  ئەو شتانەی  هەموو  مەس�ح  3 هێزە خودا�ی�ەکەی 

لەخواترسی پیێو�ستە، ئەمەش لە ڕێگەی ئەو ناس�نەی کە هەمانە بۆ ئەو خودا�ەی 
ئەمانەوە  هەموو  بەهۆی  4 خودا  چاک��ەکەی.  و  شکۆ  بۆ  کرد�ن  بانگی  کە 
لەو  بتوانن  بەڵێنانەوە  ئەم  بەهۆی  ئێوە  تاکو  پیێدا�ن،  گەورەکانی  و  بەهادار  بەڵێنە 
گەندەڵ��ەی ج�هان دەرباز بن کە لە ئارەزووی خراپدا�ە و بەشدار بن لە سروشتی 

خودا�یی.
لە  بکەوێتەوە،  چاکە  باوەڕتان  لە  تاکو  تێبکۆشن  ئەمەش،  لەبەر  5 هەر 

زاڵبوون�ش  بەسەرخۆدا  لە  زاڵبوون،  بەسەرخۆدا  زان�ار�ش  ٦ لە  زان�اری،  چاکەش، 
و  هەست  لەخواترس�ش  7 لە  لەخواترسی،  دانبەخۆداگرتن�ش  لە  دانبەخۆداگرتن، 
سۆزی هاوبەش، لە هەست و سۆزی هاوبەش�ش خۆشەو�ستی، ٨ چونکە ئەگەر 
مەس�حی  ع�سای  ناس�نی  بۆ  لێدەکات  واتان  بکات،  ز�اد  و  تێدابێت  ئەوانەتان 
ئەوا  نەبێت،  ئەمانەی  ئەوەی  ٩ بەاڵم  نەبن.  بەرهەم  بێ  و  تەمبەڵ  پەروەردگارمان 

کوێر و کەمب�نە، لە �ادی چووە کە گوناهە کۆنەکانی پاک بووەتەوە.
هەڵبژاردن  چەس�اندنی  بۆ  تێبکۆشن  ز�اتر�ش  بۆ�ە  هەر  برا�ان،  ١٠ خوشکان، 

١١ هەروەها  ناکەون،  ئەوا هەرگ�ز  ئەمانەتان کرد  ئەگەر  بانگەوازەکەتان، چونکە  و 
ع�سای  هەتاهەتا�یی  شانش�نی  ناو  بۆ چوونە  دەکرێت  لێ  گەرمتان  پیێشواز�ی�ەکی 

مەس�حی پەروەردگار و ڕزگارکەرمان.
١٢ لەبەر ئەوە بەردەوام دەمەوێ ئەم شتانەتان بەب�ر بهێنمەوە، هەرچەندە دە�انزانن 

و لەو ڕاست��ەی ئێستادا چەس�اون. ١3 باوەڕم وا�ە هەتا لەم جەستە�ەدا بم، ئەرکی 
بەجێدەهێڵم،  ج�هانە  ئەم  زوو�یی  بە  دەزانم  ١4 چونکە  بهێنمەوە،  بەب�رتان  خۆمە 
١5 هەروەها  دەرخستم.  بۆی  پەروەردگارمان  مەس�حی  ع�سای  چۆن  هەروەک 

b.تێدەکۆشم تاکو دوای دەرچوونم هەردەم ئەم شتانەتان وەب�ربێتەوە

a ٢ خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b ١5 مەبەستی ئەوە�ە کە بەر لە کۆچکردنی نووسراو بەجێدەهێڵێت، هەروەها بەگوێرەی دەقەکان مزگێنی بەپیێیی نووس�نی مەرقۆس بە سەرپەرشتی پەترۆس نووسراوە.  
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شایەتیپی نەگۆڕی نێردراوان
پیێ  هێزەکە�مان  و  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  هاتنی  ١٦ کاتێک 

ناساندن، ئێمە بەدوای کۆمەڵە ئەفسانە�ەکی ز�رەکانەی هەڵبەستراو نەکەوتبوو�ن، 
باوک  خودای  لە  شکۆی  و  ١7 ڕێز  بوو�ن.  ئەو  پا�ەبەرز�ی�ەتی  شا�ەتحاڵی  بەڵکو 
وەرگرت کاتێک ئەم دەنگەی لە شکۆداری پا�ەبەرزەوە بۆ هات: »ئەمە�ە کوڕی 
خۆشەو�ستم، ئەوەی زۆر پیێیی دڵشادم.«a ١٨ ئێمەش گوێمان لەم دەنگە بوو کە لە 

ئاسمانەوە هات، کاتێک لە شاخی پی�رۆز لەگەڵی بوو�ن.
دەبەسترێت،  پیێ  پشتی  تەواوی  بە  کە  هە�ە  پیێغەمبەرانمان  پە�امی  ١٩ هەروەها 

دەدەن  چرا�ە  بەو  گرنگی  چۆن  هەروەک  بدەن،  پیێ  گرنگی  کە  دەکەن  چاک 
کە لە شوێنێکی تار�کدا دەدرەوشێتەوە هەتا ئەو کاتەی ڕۆژ دەبێتەوە و ئەستێرەی 
کە  بزانن،  ئەمە  شتێکەوە  هەموو  سەرووی  ٢٠ لە  هەڵدێت.  دڵتاندا  لە  بە�ان 
پیێغەمبەرەکە  خودی  لێکدانەوەی  بە  پی�رۆزەکاندا  نووسراوە  لە  پیێشب�ن��ەک  ه�چ 
نەنووسراوە، ٢١ چونکە هەرگ�ز پیێشب�نی بە خواستی مرۆڤ نەهاتووە، بەڵکو ڕۆحی 

پی�رۆز ڕابەرا�ەتی مرۆڤەکانی کردووە، بۆ ئەوەی پە�امی خودا ڕابگە�ەنن.

مامۆس�ا درۆزنەکان

ئێوەشدا ٢ لەنێوان  وەک  هەبوون،  درۆزن  پیێغەمبەری  گەلەکەدا  لەنێو   بەاڵم  ١

مامۆستای درۆزن دەبێت، ئەوانەی بە نهێنی فێرکردنی چەوتی لەناوبەر دەهێننە 
کڕ�ی�ەوە،  ئەوانی  کە  دەکەن  بااڵدەست  مەس�حی  لە  نکۆڵی  تەنانەت  ناوەوە، 
لەناوچوونێکی خێرا بەسەر خۆ�اندا دەهێنن. ٢ زۆر کەس�ش بەدوای بەڕەاڵ�ی�ەکان�ان 
دەکەون، لەبەر ئەوان کفر بە ڕێبازی ڕاستی دەکرێت. 3 ئەو مامۆستا�انەی بەهۆی 
خۆ�ان  سوودی  بۆ  هەڵبەستراوەوە  چ�رۆکێکی  چەند  ڕێگەی  لە  چاوبرس�ێت�انەوە، 

بەکارتاندەهێنن، تاوانبارکردن�ان نز�ک بووەتەوە و لەناوچوون�ان بەالوە نەنراوە.
4 خودا بەزە�یی بەو فر�شتانەدا نەهاتەوە کە گوناه�ان کرد، بەڵکو فڕێی�دانە دۆزەخ 

کە  5 هەروەها  هەڵ�گرتن.  لێ�رس�نەوە  ڕۆژی  بۆ  و  کردن  بەندی  تار�ک�دا  لەنێو  و 
بەزە�یی بە ج�هانی کۆندا نەهاتەوە کاتێک الفاوی هێنا�ە سەر ج�هانی خراپەکاران، 
پاراست.  د�کە  کەسی  حەوت  لەگەڵ  ڕاستودروستی  ڕاگە�ەنەری  نوحی  بەڵکو 
ئەوانی  و  تەواو  تێکدانی  بە  کرد  تاوانبار  عەمۆرای  و  سەدۆم  شارەکانی  ٦ کاتێک 

کردە خۆڵەمێش، کردن��ە پەند بۆ داهاتووی خراپەکاران. 7 کاتێک لوتی پی�اوچاکی 
دەرباز کرد کە لە بەڕەاڵ�یی بەدکاران بێزار بوو، ٨ چونکە ئەو پی�اوچاکە کە لەنێو�اندا 
دەژ�ا، کردەوە خراپەکان�انی دەب�نی و دەب�ست، ڕۆژ بە ڕۆژ گ�انی ڕاستودروستی 
تاق�کردنەوە  لە  لەخواترسان  چۆن  دەزانێت  �ەزدان  وابێت،  ٩ ئەگەر  دەدرا.  ئازار 
دەرباز بکات و خراپەکاران هەتا ڕۆژی لێ�رس�نەوە لەژێر سزاداندا بهێڵێتەوە، ١٠ بە 

a ١7 مەتا ١7 :5 و مەرقۆس ٩ :7 و لۆقا ٩ :3 5.   
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تا�بەتی ئەوانەی کەوتوونەتە دوای هەوەسی گاڵوی سروشتی دن�ا�یی، سووکا�ەتی 
بە دەسەاڵت دەکەن.

بکەن،   aفر�شتەکان بە  بوختان  لەوەی  ناترسن  کەللەڕەقن،  و  چاونەترس 
�ەزداندا  لەبەردەم  بەاڵم  بەهێزترن،  و  تواناتر  بە  لەوان  فر�شتەکان  ١١ هەرچەندە 

شتێک  لە  کفر  خراپەکارانە  ئەو  ١٢ بەاڵم  نادەن.  بەسەردا  بوختانکردن�ان  حوکمی 
بۆ  بوون  لەدا�ک  کە  بەستەزمانن  ئاژەڵی  وەک  ئەوانە  تێناگەن،  لێیی  کە  دەکەن 

ئەوەی ڕاوبکرێن و بکوژرێن، بە گەندەڵی خۆ�ان لەناودەچن.
بە  کە  لەوە�ە  چێژوەرگرتن  دادەنێن  وا  وەردەگرن.  خراپەکار�ی�ەکان�ان  ١3 کرێیی 

درێژا�یی ڕۆژ سەڵتەنەت لێبدەن، ئەوانە لەکە و کەموکوڕی ئێوەن، کاتێک بەشداری 
داوێن��سی  لە  پڕە  ١4 چاو�ان  وەردەگرن.  فێڵەکان�ان  لە  دەکەن چێژ  لە خوانەکانتان 
چاوبرسی  بە  دڵ�ان  هەڵدەخەڵەتێنن،  لەرزۆکەکان  دەروونە  ناوەستن،  گوناه  لە  و 
ڕاهێنراوە، ئەوانە ڕۆڵەی نەفرەتن. ١5 لە ڕێگای ڕاستی ال�انداوە و چەواشە کراون، 
دوای ڕێبازی بەلعامی کوڕی بەعۆرb کەوتن، ئەوەی حەزی لە کرێیی خراپەکاری 
بوو، ١٦ بەاڵم سەرزەنشتی سەرپیێچ��ەکەی وەرگرت، گوێدرێژی بێزمان بە دەنگی 

مرۆڤانە هاتە دوان و سەرشێتی ئەو پیێغەمبەرەی ڕاگرت.
تار�کا�ی�ان  ١7 ئەوانە کانی بێ ئاون، هەورن بە گەردەلوول دەبردرێن، ئەوپەڕی 

ئارەزووەکانی  بە  دەدوێن،  پووچ  و  بە قسەی گەورە  ١٨ چونکە کە  بۆ هەڵگ�راوە. 
لە  هەاڵتوون  تازە  کە  هەڵدەخەڵەتێنن  ئەوانە  بەڕەاڵ�یی،  بە  و  دن�ا�یی  سروشتی 
دەست ئەو کەسانەی لە گومڕا�ی�دا دەژ�ن. ١٩ بەڵێنی ئازاد�ی�ان پیێدەدەن، کەچی 
زاڵ  بەسەر�دا  شتێکە  هەر  کۆ�لەی  مرۆڤ  چونکە  گەندەڵ�ن،  کۆ�لەی  خۆ�ان 
لە  ڕزگارکەرمان ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆوە  ناس�نی  بەهۆی  ٢٠ ئەگەر  بێت. 
زاڵ  بەسەر�اندا  و  بئاڵێنەوە  گاڵو�ی�ە  لەو  د�سان  بەاڵم  هەاڵتبن،  ج�هان  گاڵوی 
بێت، ئەو کاتە کۆتا�ی�ان لە سەرەتا�ان خراپتر دەبێت، ٢١ چونکە باشتر بوو ڕێگای 
ڕاستودروست��ان نەناس�بووا�ە، لەوەی ناس��ان و دوا�یی لەو ڕاس�اردە پی�رۆزەی پیێ�ان 
درا هەڵگەڕانەوە. ٢٢ ئەو پەندە ڕاستە�ان لەسەر دەچەس�ێت: ]سەگ گەڕا�ەوە سەر 

ڕشانەوەکەی،[c هەروەها: »بەرازی شوشتراو گەڕا�ەوە ناو چڵ�او.«

ڕۆژی یەزدان

�ادتان 3 بە  تێ�اندا  دەنووسم،  بۆتان  نامە�ە  دووەم�ن  ئەمە   خۆشەو�ستان،  ١

پیێغەمبەرە  وتەکانی  تاکو  ٢ هەروەها  بوروژێنم،  پاکتان  ب�ری  تاکو  دەهێنمەوە 
پی�رۆزەکان بێنەوە �ادتان، هەروەها ڕاس�اردەی مەس�حی خاوەن شکۆ و ڕزگارکەرمان 

کە لە ڕێگەی نێردراوانتان دراون.

a ١٠ �ۆنانی: شکۆداران.  

b ١5 بڕوانە سەرژمێری ٢٢ :5 –٢4 :٢5.   

c ٢٢ پەندەکان ٢٦ :١١.   
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3 پیێش هەموو شتێک پیێو�ستە ئەوە بزانن کە لە کۆتا�یی زەمانەدا خەڵکی گاڵتەجاڕ 

دێن و گاڵتە دەکەن، دوای ئارەزووە خراپەکان�ان دەکەون، 4 دەڵێن: »کوانێ بەڵێنی 
هەموو  بەد�هێنانەوە  سەرەتای  لە  مردوون،  باوباپی�رانمان  کاتەوەی  لەو  هاتنەوەی؟ 
بە  لە کۆنەوە  پشتگوێ دەخەن کە  ئەوە  ئەنقەست  5 بە  شتێک وەک خۆ�ەتی.« 
پە�دابووە.  ئاوەوە  بە  و  ئاو  لە  زەو�ش  و  بووە  دروست  ئاسمان  خودا  فەرما�شتی 
و  کەوت  ئاو  ژێر  کات  ئەو  ج�هانی  کە  بوو  ئاوەشەوە  ئەم  بەهۆی  ٦ هەروەها 

لەناوچوو. 7 بەاڵم زەوی و ئاسمانی ئێستا بە هەمان فەرما�شت بۆ ئاگر هەڵگ�راون، 
بۆ ڕۆژی لێ�رس�نەوە و لەناوچوونی خراپەکاران پارێزراون.

�ەزدان  لەالی  ڕۆژێک  نەچێت،  لە�اد  شتەتان  ئەم  تەنها  ٨ بەاڵم خۆشەو�ستان 

وەک هەزار ساڵە و هەزار ساڵ�ش وەک ڕۆژێکە. ٩ �ەزدان سەبارەت بە بەڵێنەکەی 
خاو ن��ە، وەک هەندێک بە خاوی دەزانن، بەاڵم لەگەڵمان پشوو درێژە، نا�ەوێت 

کەس لەناوبچێت، بەڵکو دە�ەوێت هەمووان بۆ تۆبەکردن بێن.
بەرز  دەنگێکی  بە  تێ�دا  وا�ە،  دز  هاتنی  وەک  �ەزدان  ڕۆژی  هاتنی  ١٠ بەاڵم 

ئاسمان نامێنێت، بە سووتان توخمەکان لەناودەچن، زەوی و ئەو کارانەی تێ�دا�ە 
نامێنێت.

ئێوە چ جۆرە کەسانێک بن؟  پیێو�ستە  ئ�تر  لەناوبچن،  ١١ کە هەموو ئەو شتانە 

پەلە  و  دەکەن  ڕۆژی خودا  ١٢ چاوەڕوانی  بژ�ن،  لەخواترسی  و  پی�رۆزی  بە  دەبێت 
بە  توخمەکان�ش  لەناودەچێت،  ئاگر  بە  ئاسمان  تێ�دا  چونکە  دەکەن،  هاتنی  لە 
سووتان دەتوێنەوە. ١3 بەاڵم بەگوێرەی بەڵێنەکەی، ئێمە چاوەڕوانی ئاسمانی نوێ و 

زەوی نوێی�ن، کە ڕاستودروستی تێ�دا ن�شتەجێ�ە.
١4 خۆشەو�ستان، کە چاوەڕێیی ئەو شتە دەکەن، تێبکۆشن بۆ ئەوەی بێ لەکە�یی 

و بێ گلە�یی لە ئاشت�دا لەالی ئەو بدۆزنەوە. ١5 بزانن کە پشوودرێژی پەروەردگارمان 
دانا�ی�ەی  ئەو  بەگوێرەی  خۆشەو�ستمان  برای  پۆڵسی  وەک  ڕزگاری،  بۆ  هەلێکە 
خودا پیێ�داوە بۆی نووس�ن. ١٦ ئەو لە هەموو نامەکان�دا لەبارەی ئەم شتانەوە دواوە، 
ئەوەی هەندێک شتی تێدا�ە گرانە بۆ تێگە�شتن کە نەزان و نەچەس�اوەکان، وەک 

نووسراوە پی�رۆزەکانی د�کەa، بۆ لەناوچوونی خۆ�ان دە�شێوێنن.
بن،  خۆتان  ئاگاداری  دەزانن،  لەپیێشدا  ئێوە  چونکە  خۆشەو�ستان،  ١7 بۆ�ە 

بکەون.  خۆتان  چەس�اوی  لە  و  بن  چەواشە  سەرپیێچ�کاران  خراپەی  بە  نەوەک 
پەروەردگارماندا  و  ڕزگارکەر  مەس�حی  ع�سای  ناس�نی  و  ن�عمەت  لە  ١٨ بەڵکو 

گەشە بکەن.

شکۆی ئێستا و هەتاهەتا�ە بۆ ئەوە. ئام�ن.

a ١٦ مەبەستی ئەوە�ە کە نامەکانی پۆڵس وەک تەورات و زەبوورە.  
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یەکەم نامەی یۆحەنا
بوو، ١ سەرەتاوە  لە  ئەوەی  ژ�ان،   aوشەی بە  سەبارەت  ڕادەگە�ەن�ن  ئەمە   ئێمە  ١

ئەوەی گوێمان لێیی بوو، ئەوەی بە چاوی خۆمان ب�ن�مان، ئەوەی تەماشامان 
کرد و دەستمان لێ�دا. ٢ ژ�انەکە دەرکەوت، ئێمە ب�ن�ومانە و شا�ەتی بۆ دەدە�ن، 
ئاسمانی  باوکی  لەالی  کە  ژ�انەی  ئەو  ڕادەگە�ەن�ن،  بۆ  هەتاهەتا�ی�ەکەتان  ژ�انە 
بوو و بۆ ئێمە دەرکەوت. 3 ئەوەی ب�ن�ومانە و ب�ستوومانە بە ئێوەی ڕادەگە�ەن�ن، بۆ 
ئەوەی پیێکەوە ژ�انی هاوبەشمان هەبێت، پیێکەوە ژ�انی ئێمەش پە�وەستە لەگەڵ 
4 ئێمە ئەمانەتان بۆ دەنووس�ن تاکو  باوکی ئاسمانی و ع�سای مەس�حی کوڕی. 

خۆش��ەکەمان پڕ و تەواو بێت.

خودا ڕووناکیپیە
پیێتانی ڕادەگە�ەن�ن: خودا  و  ب�ستمان  لە مەس�حەوە  پە�امە�ە کە  ئەو  5 ئەمەش 

ڕووناک��ە، ه�چ تار�ک��ەکی تێدا ن��ە. ٦ ئەگەر بڵێ�ن لەگەڵ�دا پیێکەوە دەژ�ن و بە 
بە ڕووناک�دا  ئەگەر  7 بەاڵم  ناکە�ن،  ئەوا درۆ دەکە�ن و ڕاست  بڕۆ�ن،  تار�ک�دا 
بڕۆ�ن، هەروەک چۆن خودا لە ڕووناک�دا�ە، ئەوا پیێکەوە دەژ�ن و خوێنی ع�سای 

کوڕی لە هەموو گوناهێک پاکمان دەکاتەوە.
لە ئێمەدا  ن��ە، ئەوا خۆمان هەڵدەخەڵەتێن�ن و ڕاستی  بڵێ�ن گوناهمان  ٨ ئەگەر 

ن��ە. ٩ ئەگەر دانمان بە گوناهەکانماندا نا، ئەوا خودا دڵسۆز و دادپەروەرە، تەنانەت 
لە گوناهەکانمان خۆشدەبێت و لە هەموو ناڕەوا�ی�ەک پاکمان دەکاتەوە. ١٠ ئەگەر 

بڵێ�ن گوناهمان نەکردووە، ئەوا بە درۆزنی دادەنێ�ن و پە�امەکەی لە ئێمەدا ن��ە.

مەسیح داکۆکیکارمانە

 ڕۆڵە خۆشەو�ستەکانم، ئەمانەتان بۆ دەنووسم تاکو گوناه نەکەن. بەاڵم ئەگەر ٢ ١

ع�سای  کە  هە�ە   bداکۆک�کارمان باوک  لەالی  ئەوا  کرد،  گوناهی  �ەکێک 
ئێمە،  هی  تەنها  نەک  گوناهەکانمانە،   cکەفارەتی ٢ ئەو  ڕاستودروستە.  مەس�حی 

بەڵکو گوناهەکانی هەموو ج�هان.
3 بەمەدا دەزان�ن کە ئەومان ناس�وە، ئەگەر کار بە ڕاس�اردەکانی بکە�ن. 4 ئەوەی 

دەڵێت: »ناس�ومە« بەاڵم ڕاس�اردەکانی بەجێناگە�ەنێت، ئەوا درۆزنە و ڕاستی لەودا 
ن��ە. 5 بەاڵم ئەوەی گوێڕا�ەڵی پە�امی خودا بێت، ئەوا بە ڕاستی خۆشەو�ستی خودا 
دەژ�ن:  مەس�ح  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  ئێمە  کە  دەزان�ن  بەمەدا  تەواوە.  لەو کەسەدا 

a ١ وشە: لە زمانی �ۆنانی پیێیی دەگوترێت لۆگۆس  کە واتا�ەکی فراوانی هە�ە، بەاڵم لێرەدا مەبەست لەو پە�امە�ە کە ژ�ان دەبەخشێت. بڕوانە ئ�نج�لی �ۆحەنا ١ :١ .  

b ١ هەمان وشە�ە لە �ۆحەنا ١4 :١٦  دا هاتووە بە )�ارمەت�دەر(.  

c ٢ ئەم قوربان��ە�ە کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  
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بەو  دەبێت  ئەوا  دەژ�م«،  مەس�ح  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  »من  بڵێت:  ٦ هەرکەسێک 

شێوە�ە بژ�یێت کە ع�سا ژ�اوە.

ڕاسپاردەیەکی نوێ
کۆن  ڕاس�اردە�ەکی  بەڵکو  نانووسم،  بۆ  نوێتان  ڕاس�اردە�ەکی  7 خۆشەو�ستان، 

کە هەر لە سەرەتاوە هەتانبوو. ڕاس�اردە کۆنەکە ئەو پە�امە�ە کە لە سەرەتادا گوێتان 
لێیی بوو. ٨ لەگەڵ ئەوەشدا ڕاس�اردە�ەکی نوێتان بۆ دەنووسم، ئەو ڕاست��ەی کە لە 
ڕاستەق�نەکە  وا ڕووناک��ە  بەسەردەچێت،  تار�کی  ئێوەدا هە�ە، چونکە  و  مەس�ح 

پڕشنگ دەداتەوە.
براکەی  لە  �ان  خوشکی  لە  ڕقی  و  ڕووناک�دام«  لە  »من  دەڵێت:  ٩ ئەوەی 

براکەی  �ان  خوشکی  ١٠ هەرکەسێک  تار�ک�دا�ە.  لە  ئێستا  هەتا  ئەوا  دەبێتەوە، 
خۆشبوێ، ئەوا لە ڕووناک�دا دەژ�یێت و ه�چ شتێکی تێدا ن��ە کە تووشی گوناه�ان 
بکات. ١١ بەاڵم ئەوەی ڕقی لە خوشک �ان برای خۆی ببێتەوە، لە تار�ک�دا�ە و 
بە تار�ک�دا دەڕوات، نازانێت بۆ کوێ مل دەنێت، چونکە تار�کی چاوی کوێر 

کردووە.

 ١٢ ئەی ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان، بۆ ئێوە دەنووسم،
چونکە لەبەر ناوی ئەو گوناهەکانتان بەخشرا.   

 ١3 ئەی باوکان، بۆ ئێوە دەنووسم،
چونکە ئەوە دەناسن کە لە سەرەتاوە�ە.   

  ئەی الوان، بۆ ئێوە دەنووسم،
چونکە بەسەر شە�تاندا زاڵ بوون.   

 ١4 ئەی ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان، بۆ ئێوەم نووسی،
چونکە خودای باوک دەناسن.   

  ئەی باوکان، بۆ ئێوەم نووسی،
چونکە ئەوە دەناسن کە لە سەرەتاوە�ە.   

  ئەی الوان، بۆ ئێوەم نووسی،
چونکە بەهێزن،   

  پە�امی خوداتان تێدا چەس�اوە و
بەسەر شە�تاندا زاڵ بوون.   

١5 نە ج�هانتان خۆشبوێت، نە ئەو شتانەی لە ج�هاندا�ە. ئەگەر �ەکێک ج�هانی 

خۆشبوێ، ئەوا خۆشەو�ستی باوکی تێدا ن��ە. ١٦ لەبەر ئەوەی هەموو ئەو شتانەی 
لە ج�هاندا�ە، ئارەزووی جەستە و ئارەزووی چاو و سەڵتەنەتی ژ�انە، ئەمانەش لە 
باوکەوە ن�ن، بەڵکو لە ج�هانەوەن. ١7 ج�هان و ئارەزووەکانی بەسەردەچن، بەاڵم 

ئەوەی خواستی خودا جێبەجێ دەکات بۆ هەتاهەتا�ە دەژ�یێت.
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ئاگاداری دژە مەسیحەکان بن
١٨ ڕۆڵەکان ئەمە دوا کاتژمێرە. وەک ب�ستووتانە دژە مەس�ح دێت، ئێستاش زۆر 

بوونەوە،  ج�ا  لێمان  ١٩ ئەوان  کاتژمێرە.  دوا  دەزان�ن  بەمەدا  هاتوون،  مەس�ح  دژە 
بەاڵم بەڕاستی سەر بە ئێمە نەبوون، چونکە ئەگەر سەر بە ئێمە بوونا�ە، لەگەڵمان 

دەمانەوە، بەاڵم چوون بۆ ئەوەی دەر�بخەن کە کەس�ان سەر بە ئێمە ن�ن.
٢٠ بەاڵم مەس�حی پی�رۆز بە ڕۆحی خۆی دەستن�شانی کردنa و هەمووتان ڕاستی 

لەبەر  بەڵکو  نازانن،  ڕاستی  کە  ئەوەی  لەبەر  نانووسم  بۆ  ئەمەتان  ٢١ من  دەزانن. 
ئەوەی ڕاستی دەزانن و دەشزانن کە ه�چ درۆ�ەک لە ڕاست��ەکەوە نا�ەت. ٢٢ کێ 
درۆزنە؟ ئەوەی نکۆڵی بکات کە ع�سا مەس�حەکە�ە. ئەوە دژە مەس�حە کە نکۆڵی 
لە باوک و کوڕەکە دەکات. ٢3 هەرکەسێک نکۆڵی لە کوڕەکە بکات باوکی نابێت، 

ئەوەش دان بە کوڕەکەدا بنێت باوکی دەبێت.
٢4 پە�وەست بن بەوەی لە سەرەتادا ب�ستتان. ئەگەر بەمەوە پە�وەست بن، ئەوا 

بە کوڕەکە و باوکەوە پە�وەست دەبن. ٢5 ئەمە�ە ئەو بەڵێنەی ئەو پیێ�داو�ن، ژ�انی 
هەتاهەتا�یی.

بکەن.  چەواشەتان  دەدەن  هەوڵ  ئەوانەی  لەبارەی  نووسی  ئێوە  بۆ  ٢٦ ئەمانەم 

٢7 بەاڵم ئێوە ئەو دەستن�شانکردنەی کە لە مەس�حتان وەرگرتووە بە ئێوەوە پە�وەست 

بووە، لەبەر ئەوە پیێو�ستتان بە مرۆڤ ن��ە فێرتان بکات، بەڵکو ڕۆحی پی�رۆز هەموو 
شتێکتان فێردەکات. ئەم دەستن�شانکردنە ڕاستە و درۆ ن��ە، بۆ�ە پە�وەست بن بە 

.bمەس�حەوە وەک ڕۆحی پی�رۆز فێری کردوون
تاکو  بن  پە�وەست  مەس�ح  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان،  ٢٨ ئێستا 

کاتێک ئەو دەردەکەوێت متمانەمان هەبێت و لە هاتنەوەکەی شەرمی لێ نەکە�ن.
پە�ڕەو  ڕاستودروستی  هەرکەسێک  کە  دەزانن  ڕاستودروستە،  ئەو  بزانن  ٢٩ ئەگەر 

بکات لە ئەوەوە لەدا�ک بووە.

ئێمە ڕۆڵەی خوداین

بگوترێت 3 پیێمان  تاکو  پیێداو�ن،  خۆشەو�ست��ەکی  چ  باوک  بکەن   تەماشا  ١

ڕۆڵەی خودا! ئێمە ئەوە�ن! بۆ�ە ج�هان نامانناسێت، چونکە ئەوی نەناس�وە. 
بەاڵم  دەب�نە چی.  دەرنەکەوتووە  هێشتا  و  ڕۆڵەی خودا�ن  ئێستا  ٢ خۆشەو�ستان، 

خۆی  وەک  چونکە  دەب�ن،  ئەو  وەک  ئێمە  دەردەکەوێت  ئەو  کاتێک  دەزان�ن 
دە�ب�ن�ن. 3 هەرکەسێک ئەم ه�وا�ەی بەو هەبێت، خۆی پاک دەکاتەوە، هەروەک 

چۆن ئەو پاکە.
سەرپیێچ��ە.  گوناه  چونکە  دەکات،  سەرپیێچی  بکات  گوناه  4 هەرکەسێک 

گوناهە.  بێ  خۆی  ئەو  الببات.  گوناهەکان  تاکو  دەرکەوت  ئەو  5 دەزانن 

a ٢٠ �ۆنانی: ئێوەش لەال�ەن پی�رۆزەکەوە دەستن�شانکردنتان هە�ە. بڕوانە لۆقا 4 :١٨  .  

b ٢7 بڕوانە �ۆحەنا ١5 :4  .  
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٦ هەرکەسێک بە �ەکبوون لەگەڵ مەس�ح بژ�یێت، لە گوناهکردن بەردەوام نابێت. 

هەرکەسێک بە بەردەوامی گوناه بکات، نە ئەوی ب�ن�وە و نە ئەو�شی ناس�وە.
ڕاستودروستی  ئەوەی  نەکات.  چەواشەتان  کەس  با  خۆشەو�ستەکان،  7 ڕۆڵە 

پە�ڕەو بکات ڕاستودروستە، وەک چۆن ئەو�ش ڕاستودروستە. ٨ ئەوەی گوناه بکات 
لە ئ�بل�سە، چونکە ئ�بل�س هەر لە سەرەتاوە گوناهی کردووە. کوڕی خودا بۆ ئەمە 
لەدا�ک  خوداوە  لە  ٩ هەرکەسێک  تێکبدات.  ئ�بل�س  کارەکانی  تاکو  دەرکەوت، 
بووبێت بەردەوام نابێت لە گوناهکردن، چونکە تۆوی خودای تێدا دەچەس�ێت. 
بووە.  لەدا�ک  خوداوە  لە  ئەوەی  لەبەر  گوناهکردن،  لە  بێت  بەردەوام   ناتوانێت 
١٠ ڕۆڵەی خودا و ڕۆڵەی ئ�بل�س بەمە دەردەکەون: هەرکەسێک ڕاستودروستی پە�ڕەو 

نەکات لە خوداوە ن��ە، هەروەک ئەوەی خوشکی �ان برای خۆی خۆشنەوێت، 
١١ چونکە ئەمە ئەم پە�امە�ە کە لە سەرەتادا ب�ستتان، کە �ەکترمان خۆشبوێ.

خۆشویس�نی یەک�ر
کوشت.  برای خۆی  هاب�لی  و  بوو  شە�تان  بە  سەر  کە  مەبن،  قا�ی�ن  ١٢ وەک 

بۆچی کوشتی؟ چونکە کارەکانی ئەو خراپ بوون و هی براکەی ڕاستودروست. 
١3 خوشکان، برا�ان، التان سە�ر نەبێت ئەگەر ج�هان ڕقی لێتان بێتەوە. ١4 دەزان�ن لە 

مردنەوە بۆ ژ�ان گواسترا�نەوە، چونکە برا�انمان خۆشدەوێت. ئەوەی خۆشەو�ستی 
نەبێت لە مردندا دەمێنێتەوە. ١5 هەرکەسێک ڕقی لە خوشکی �ان براکەی ببێتەوە، 

بکوژە و ئێوە دەزانن ه�چ بکوژێک نابێتە خاوەنی ژ�انی هەتاهەتا�یی.
١٦ بەمە خۆشەو�ست�مان زانی: ع�سای مەس�ح ژ�انی خۆی بۆ ئێمە دانا. ئێمەش 

دن�ای  ماڵی  ١7 ئەوەی  دابنێ�ن.  براکانمان  و  خوشک  بۆ  خۆمان  ژ�انی  دەبێت 
هەبێت و خوشکی �ان براکەی خۆی بە نەداری ب�نی و دڵی لێیی ڕەقکرد، چۆن 
خۆشەو�ستی خودای تێدا دەمێنێتەوە؟ ١٨ ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان، با تەنها بە وشە و 

زمان خۆشەو�ستی دەرنەبڕ�ن، بەڵکو بە کردار و ڕاستی.
١٩ بەمە دەزان�ن کە سەر بە ڕاست��ن، هەروەها چۆن دڵمان ئاسوودە دەبێت لە 

ئامادەبوونی ئەو: ٢٠ کاتێک دڵمان سەرکۆنەمان دەکات، خودا لە دڵمان گەورەترە 
نەکات،  دڵمان سەرکۆنەمان  ئەگەر  ٢١ خۆشەو�ستان،  دەزانێت.  هەموو شتێک  و 
لێیی وەردەگر�ن،  داوا بکە�ن  ٢٢ هەرچ��ەکی لێ  دڵن�ا دەب�ن،  لەبەردەم خودا  ئەوا 
٢3 ئەمەش  بەدڵ�ەتی.  کە  دەکە�ن  ئەوە  و  بەجێدەگە�ەن�ن  ڕاس�اردەکانی  چونکە 
و  هەبێت  کوڕەکەی  مەس�حی  ع�سای  ناوی  بە  باوەڕمان  ڕاس�اردەکە�ەتی: 
�ەکتر�مان خۆشبوێ، وەک ڕا�س�اردوو�ن. ٢4 ئەگەر کەسێک ڕاس�اردەکانی خودا 
بە  خوداش  هەروەها  دەژ�یێت،  خودا  لەگەڵ  �ەکبوون  بە  ئەوا  بەجێبگە�ەنێت، 
�ەکبوون لەگەڵ ئەو کەسەدا دەژ�یێت. بەمەدا دەزان�ن خودا بە �ەکبوون لەگەڵمان 

دەژ�یێت: بەو ڕۆحەی کە پیێ�داو�ن.
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تاقیکردنەوەی ڕۆحەکان

تاقی 4 ڕۆحەکان  بەڵکو  مەکەن،  ڕۆحێک  هەموو  بە  بڕوا   خۆشەو�ستان،  ١

بە ج�هاندا  درۆزن  پیێغەمبەری  زۆر  لە خوداوە�ە؟ چونکە  ئا�ا  بزانن  بکەنەوە، 
باڵوبوونەتەوە. ٢ ڕۆحی خودا بەمە دەناسنەوە: هەر ڕۆحێک دان بەوەدا بنێت کە 
هەر  3 بەاڵم  خوداوە�ە،  لە  ڕۆحە  ئەو  ئەوا  هاتووە،  جەستەدا  لە  مەس�ح  ع�سای 
ن��ە. ئەو ڕۆحە دژە  ڕۆحێک�ش دان بە ع�سادا نەنێت، ئەوا ئەو ڕۆحە لە خوداوە 

مەس�حە کە ب�ستووتانە دێت و ئێستا وا لە ج�هاندا�ە.
4 ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان، ئێوە لە خوداوەن و بەسەر ئەو پیێغەمبەرە درۆزنانەدا زاڵ 

ئەوەی  لە ڕۆحی شە�تان  ئێوەدا�ە گەورەترە  لە  ئەوەی  بوون، چونکە ڕۆحی خودا 
لە ج�هاندا�ە. 5 ئەوان سەر بە ج�هانن، هەر بۆ�ە ئەوەی دە�ڵێن لە ج�هانەوە�ە و 
ج�هان گوێی�ان لێ دەگرێت. ٦ ئێمە لە خوداوە�ن و ئەوەی خودا بناسێت گوێمان 
شێوە�ە  بەم  ناگرێت.  لێ  گوێمان  نەبێت  خوداوە  لە  ئەوەی  بەاڵم  دەگرێت،  لێ 

ڕۆحی ڕاستی و ڕۆحی چەواشە دەناس�نەوە.

خودا خۆشەویس�یپیە
خوداوە�ە  لە  خۆشەو�ستی  چونکە  خۆشبوێ،  �ەکتر�مان  با  7 خۆشەو�ستان، 

خودا  و  بووە  لەدا�ک  خوداوە  لە  خۆشدەوێت  د�کەی  کەسانی  ئەوەی  و 
دەناسێت. ٨ ئەوەی کەسانی د�کەی خۆشنەوێت خودای نەناس�وە، چونکە خودا 
خۆشەو�ست��ە. ٩ بەم شێوە�ە خۆشەو�ستی خودا لەنێوانماندا دەرکەوت: خودا کوڕە 
تاقانەکەی خۆی ناردە ج�هان تاکو بەهۆ�ەوە بژ�ن. ١٠ خۆشەو�ستی لەمەدا�ە: نەک 
 aبۆ کەفارەتی ئەو خۆش�و�ست�ن و کوڕەکەی  بەڵکو  ئێمە خودامان خۆشو�ست، 
خۆش�و�ست�ن،  شێوە�ە  بەم  خودا  ئەگەر  ١١ خۆشەو�ستان،  نارد.  گوناهەکانمان 
ئەگەر  نەب�ن�وە.  ١٢ هەرگ�ز کەس خودای  �ەکتر�مان خۆشبوێ.  لەسەرمان  پیێو�ستە 
�ەکتر�مان خۆشبوێ، ئەوا بە �ەکگرتوو�یی لەگەڵ خودا دەژ�ن و خۆشەو�ست��ەکەی 

لە ناخماندا تەواوە.
١3 بەمەدا دەزان�ن کە ئێمە بە �ەکبوون لەگەڵ خودا دەژ�ن و خوداش بە �ەکبوون 

لەگەڵ ئێمە دەژ�یێت: ئەو لە ڕۆحی خۆی پیێداو�ن. ١4 ئێمەش ب�ن�مان و شا�ەتی 
ج�هان.  ڕزگارکەری  ببێتە  ئەوەی  بۆ  ناردووە  خۆی  کوڕی  باوک  کە  دەدە�ن 
١5 هەرکەسێک دانی پیێدا بنێت کە ع�سا کوڕی خودا�ە، ئەوا خودا بە �ەکگرتوو�یی 

دەژ�یێت.  خودا  لەگەڵ  �ەکگرتوو�یی  بە  ئەو�ش  دەژ�یێت،  کەسەدا  ئەو  لەگەڵ 
١٦ ئێمەش ئەو خۆشەو�ست��ەی خودا کە بۆ ئێمە�ە ناس�مان و باوەڕمان پیێکرد.

�ەکگرتوو�یی  بە  ئەوا  دەژ�یێت،  خۆشەو�ست�دا  لە  ئەوەی  خۆشەو�ست��ە.  خودا 
١7 بەم  دەژ�یێت.  ئەودا  لەگەڵ  شێوە  هەمان  بە  خوداش  دەژ�یێت،  خودا  لەگەڵ 
شێوە�ە خۆشەو�ستی لە نێوماندا گە�شتووەتە تەواوەتی تاکو لە ڕۆژی لێ�رس�نەوەدا 

a ١٠ ئەم قوربان��ە�ە کە تووڕە�یی خودا الدەدات.  
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دڵن�ا ب�ن، چونکە ئێمەش لەم ج�هانەدا وەک ع�سا دەب�ن. ١٨ خۆشەو�ستی ترسی 
تێدا ن��ە، بەڵکو خۆشەو�ستی تەواو ترس دەردەکاتە دەرەوە، چونکە ترس لە سزاوە 

دێت. ئەوەی بترسێت لە خۆشەو�ست�دا تەواو نەبووە.
�ەکێک  ٢٠ ئەگەر  ئەو خۆش�و�ستوو�ن.  جار  �ەکەم  چونکە  ١٩ خۆشماندەوێت، 

گوتی: »خودام خۆشدەوێت« و ڕقی لە خوشکی �ان براکەی بێتەوە، ئەوە درۆزنە، 
چونکە ئەوەی خوشک و برای خۆی خۆشنەوێت کە ب�ن�و�ەتی، ناتوانێت خودای 
خودای  ئەوەی  دراوەتێ:  ڕاس�اردە�ەمان  ئەم  ئەوەوە  ٢١ لە  نە�ب�ن�وە.  کە  خۆشبوێ 

خۆشبوێ، با خوشکەکە و براکەشی خۆشبوێ.

باوەڕهێنان بە مەسیح

 هەرکەسێک باوەڕی بەوە هەبێت کە ع�سا مەس�حە، ئەوە لە خوداوە لەدا�ک 5 ١

لەدا�ک  لێیی  کە  ئەوەشی خۆشدەوێت  خۆشبوێ،  باوکی  هەرکەسێک  بووە. 
بووە. ٢ بەمەدا دەزان�ن ڕۆڵەکانی خودامان خۆشدەوێت: کە خودامان خۆشبوێت 
ڕاس�اردەکانی  خودا�ە،  خۆشەو�ستی  3 ئەمە  بەجێبگە�ەن�ن.  ڕاس�اردەکانی  و 
خوداوە  لە  هەرکەسێک  4 چونکە  ن�ن،  قورس  ڕاس�اردەکان�شی  بەجێبگە�ەنن، 
دەبەزێنێت،  ج�هان  کە  سەرکەوتنەش  ئەو  دەبەزێنێت.  ج�هان  بووبێت  لەدا�ک 
ع�سا  کە  هە�ە  باوەڕی  کەسەی  ئەو  تەنها  دەبەزێنێت؟  ج�هان  5 کێ�ە  باوەڕمانە. 

کوڕی خودا�ە.
٦ ئەمە ئەوە�ە کە بە ئاو و خوێن هاتووە، ع�سای مەس�ح، نەک تەنها بە ئاو، 

ڕۆحەکە  چونکە  دەدات،  شا�ەتی  پی�رۆز�ش  ڕۆحی  خوێن.  بە  و  ئاو  بە  بەڵکو 
ڕاست��ە. 7 ئەوانەی شا�ەتی دەدەن سێ�انن: ٨ ڕۆح و ئاو و خوێن، ئەم سێ شا�ەتە 
هەمان شا�ەتی دەدەن. ٩ ئەگەر ئێمە شا�ەتی مرۆڤ لەالمان قبوڵ بێت، شا�ەتی 
داو�ەتی.  کوڕەکەی  بە  سەبارەت  خودا�ە  شا�ەتی  ئەمە  چونکە  گەورەترە،  خودا 
١٠ ئەوەی باوەڕ بە کوڕی خودا بهێنێت ئەم شا�ەت��ە لە خۆ�دا هە�ە. ئەوەی باوەڕ بە 

خودا نەکات خودا بە درۆزن دادەنێت، چونکە باوەڕ بەو شا�ەت��ە ناکات کە خودا 
سەبارەت بە کوڕەکەی داو�ەتی. ١١ ئەمەش شا�ەت��ەکە�ە: خودا ژ�انی هەتاهەتا�یی 
پیێداو�ن و ئەو ژ�انەش لە کوڕەکە�دا�ە. ١٢ ئەوەی کوڕەکەی هەبێت ژ�انی هە�ە، 

ئەوەی کوڕی خودای نەبێت، ژ�ان�شی نابێت.

دڵنیایپی ژیانی هەتاهەتایپی
بزانن  تاکو  هە�ە،  ناوی کوڕی خودا  بە  باوەڕتان  کە  نووسی  ئێوە  بۆ  ١3 ئەمانەم 

ئەگەر  هە�ە،  بەومان  کە  متمانە�ە  ئەو  ١4 ئەمەش  هە�ە.  هەتاهەتا�ی�تان  ژ�انی 
بەگوێرەی و�ستی ئەو داوای هەر شتێک بکە�ن، گوێمان لێ دەگرێت. ١5 ئەگەر 
بزان�ن هەرچ��ەک داوا بکە�ن گوێمان لێ دەگرێت، ئەوا دەزان�ن ئەوەی لە ئەومان 

داوا کردووە هەمانە.
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١٦ ئەگەر کەسێک خوشک �ان برا�ەکی لە کاتی ئەنجامدانی گوناهێکدا ب�نی 

کە بەرەو مردنی نەباتa، پیێو�ستە لەسەری لە خودا بۆی ب�اڕێتەوە، خوداش ژ�انی 
بەرەو  هە�ە  گوناه  ن��ە.  مردن  بەرەو  کە  دەکەن  گوناه  ئەوانە�ە  مەبەستم  دەداتێ. 
مردنە،b بۆ ئەمە ناڵێم داوا بکرێت.c ١7 هەموو ناڕەوا�ی�ەک گوناهە بەاڵم گوناه�ش 

هە�ە بەرەو مردن ن��ە.
لە  نابێت  بەردەوام  بووبێت  لەدا�ک  خوداوە  لە  هەرکەسێک  ١٨ دەزان�ن 

شە�تان  و  دەپارێزێت  بووە خۆی  لەدا�ک  خوداوە  لە  ئەوەی  بەڵکو  گوناهکردن، 
دەستی لێ نادات. ١٩ دەزان�ن لە خوداوە�ن و هەموو ج�هان لەژێر دەستی شە�تاندا 
ئەو  تاکو  کرد�نەوە  چاوی  و  هات  خودا  کوڕی  کە  دەزان�ن  ٢٠ هەروەها  دانراوە. 
ع�سای  کە  �ەک،  بوو�نەتە  ڕاست��ەکەدا  لەگەڵ  ئێمەش  ڕاست��ە.  کە  بناس�ن 

مەس�حی کوڕی خودا�ە. ئەو خودای ڕاستەق�نە و ژ�انی هەتاهەتا�ی�ە.

٢١ ڕۆڵە خۆشەو�ستەکان، خۆتان لە بت ب�ارێزن.

a ١٦ ئەو گوناهەی کە مرۆڤ لە ژ�انی هەتاهەتا�یی دادەبڕێت، بڕوانە مەتا ١٢ :3٢   

b ١٦ هەندێک گوناه کە بە ئەنقەست دەکرێن مرۆڤ بەرەو گومڕا�یی و مردنی ڕۆح��انە دەبات.  

c ١٦ بڕوانە مەتا ١٢ :3١ ،3٢  .  



٢٢4٢دووەم �ۆحەنا 5



دووەم �ۆحەنا ٢٢43١

دووەم نامەی یۆحەنا
،a١ لە پی�رەکەوە

نەک  خۆشمدەوێن،  ڕاست�دا  لە  کە  مندااڵن�شی  بۆ  و  هەڵبژێردراو  خانمی  بۆ 
ت�اماندا  ئەو ڕاست��ەی  ٢ لەبەر  ئەوانەی ڕاستی دەناسن،  بەڵکو هەموو  تەنها من، 

ن�شتەجێ دەبێت و هەتاهەتا�ە لەگەڵمان دەبێت:

3 با ن�عمەتb و بەزە�یی و ئاشت�مان لە خودای باوک و ع�سای مەس�حی کوڕی 

باوکەوە لەگەڵ بێت، بە ڕاستی و خۆشەو�ست��ەوە.

ڕاس�ی و خۆشەویس�ی
4 زۆر دڵخۆش بووم کە ب�ن�م هەندێک لە منداڵەکانت بەگوێرەی ڕاستی دەڕۆن، 

وەک باوک ڕا�س�ارد�ن. 5 ئێستاش ئەی خانم، ڕاس�اردە�ەکی نوێت بۆ نانووسم، 
بەڵکو ئەوەی لە سەرەتاوە هەمانبووە: داوات لێ دەکەم کە �ەکتر�مان خۆشبوێ. 
٦ خۆشەو�ستی ئەمە�ە: بەگوێرەی ڕاس�اردەکانی خودا بڕۆ�ن. هەروەک لە سەرەتادا 

گوێتان لێیی بووە، ڕاس�اردەکە ئەوە�ە کە بە خۆشەو�ستی هەڵسوکەوت بکەن.

ئاگاداری گومڕایپیکاران بن
ع�سای  کە  نانێن  بەوەدا  دان  و  باڵوبوونەتەوە  ج�هاندا  بە  زۆر  7 چەواشەکاری 

مەس�حن.  دژە  و  چەواشەکار  کەسانە  جۆرە  ئەو  هاتووە.  جەستە  بە  مەس�ح 
بەڵکو  بۆ کردووە،  لەدەستبدەن کە کارمان  ئەوە  نەوەک  بن،  ٨ ئاگاداری خۆتان 

مەس�ح  فێرکردنی  لە  و  بکەوێت  پیێش  ٩ هەرکەسێک  وەربگرن.  تەواو  پاداشتی 
بەردەوام نەبێت، بێبەر�ی�ە لە خودا. ئەوەی لە فێرکردنەکە بەردەوام بێت، هەم باوکی 
فێرکردنەی  ئەو  و  التان  هاتە  کەسێک  ١٠ هەر  هە�ە.  کوڕەکەی  هەم  و  ئاسمانی 
نەهێنا، لە ماڵەکەتان پیێشوازی لێ مەکەن و ساڵوی لێ مەکەن، ١١ چونکە ئەوەی 

ساڵوی لێ بکات، لە بەدکار�ی�ەکان�دا بەشدار دەبێت.

کۆتایپی
١٢ زۆر شتم هە�ە بۆتانی بنووسم، بەاڵم نامەوێت بە مەرەکەب و کاغەز بێت، 

بەڵکو ئومێدەوارم لەگەڵتان بم و ڕووبەڕوو بدوێی�ن، تاکو تەواو دڵخۆش ب�ن.

١3 مندااڵنی خوشکە هەڵبژێردراوەکەتc ساڵوت لێدەکەن.

a ١ مەبەست لە �ۆحەنا�ە.  

b 3 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

c ١3 مەبەست لە باوەڕدارانی کڵێسای ئەفەسۆسە. بڕوانە پیێشەکی پەڕتووکەکە و ئا�ەتی �ەک.  



٢٢44سێ�ەم �ۆحەنا ١



سێ�ەم �ۆحەنا ٢٢45١

سێپیەم نامەی یۆحەنا
،a١ لە پی�رەکەوە

بۆ گا�ۆسی خۆشەو�ست کە لە ڕاست�دا خۆشم دەوێت.

و  ب�ت  سەرکەوتوو  شتێکدا  هەموو  لە  کە  دەکەم  نوێژ  خۆشەو�ست،  ٢ ئەی 

بووم  دڵخۆش  3 زۆر  سەرکەوتووە.  دەروونت  هەروەک  بێت،  باش  تەندروست�ت 
هەروەک  دا،  ڕاستی  بۆ  تۆ�ان  دڵسۆزی  شا�ەتی  و  هاتن  برا�ەک  چەند  بەوەی 
بەگوێرەی ڕاستی دەڕۆ�ت. 4 خۆشی لەمە گەورەترم ن��ە کە گوێم لێ بێت مندااڵنم 

بەگوێرەی ڕاستی دەڕۆن.
5 خۆشەو�ست، تۆ بە دڵسۆز�ی�ەوە هەموو شتێک بۆ خوشکان و برا�ان دەکە�ت، 

بە تا�بەتی بۆ نامۆکان. ٦ ئەوان لەبەردەم کڵێسا شا�ەت��ان لەسەر خۆشەو�ست�یی تۆ 
داوە. کارێکی باش دەکە�ت کە بەو شێوە�ە بە شا�ستە�یی خودا بەڕێی�ان بکە�ت، 
7 چونکە ئەوانە لەبەر ناوی مەس�ح هاتوونەتە دەرەوە و ه�چ شتێک�ان لە بێباوەڕان 

وەرنەگرتووە. ٨ بۆ�ە پیێو�ستە پیێشوازی لە کەسانی وەک ئەوانە بکە�ن تاکو بە�ەکەوە 
کار بۆ ڕاستی بکە�ن.

�ەکەم،  ببێتە  لەنێوان�اندا  دە�ەوێت  کە  د�ۆتر�فس  بەاڵم  نووس�وە،  کڵێسام  ٩ بۆ 

کە  غە�بەتانەی  ئەو  و  هاتم، کردەوەکانی  ئەگەر  ١٠ بۆ�ە  ناکات.  لێ  پیێشواز�مان 
سەبارەت بە ئێمەی گوتووە دە�خەمەوە �ادی. هەروەها بەوەشەوە نەوەستاوە، بەڵکو 
نا�ەوێت پیێشوازی لە خوشکان و برا�ان بکات و هەر �ەکێک ب��ەوێت پیێشواز�ی�ان 

لێ بکات، ڕێیی لێ دەگرێت و لە کڵێسا دەر�دەکات.

دوای خرا�ە مەکەوە بەڵکو چاکە
لە  بکات  ئەوەی چاکە  بەڵکو چاکە.  مەکەوە  ١١ خۆشەو�ستم، السا�یی خراپە 

خوداوە�ە، ئەوەش خراپە بکات، خودای نەب�ن�وەb. ١٢ د�م�تر�ۆس لەال�ەن هەموو 
کەسێک و لەال�ەن ڕاست�شەوە شا�ەتی بۆ دراوە. ئێمەش شا�ەتی دەدە�ن، ئێوەش 

دەزانن شا�ەتی ئێمە ڕاستە.

١3 زۆرم هەبوو بۆتی بنووسم، بەاڵم نامەوێت بە قەڵەم و مەرەکەب بێت. ١4 بەڵکو 

ئومێدەوارم بەم زووانە بتب�نم تاکو ڕووبەڕوو قسە بکە�ن.

١5 ساڵوت لێ بێت.

برادەران ساڵوت لێدەکەن. بە ناوەکان�ان ساڵو لە برادەران بکە.

a ١ مەبەست لە �ۆحەنا�ە.  

b ١١ مەبەستی ئەوە�ە کە خودای نەناس�وە.  



٢٢4٦�ەهوزا ١



�ەهوزا ٢٢47١

نامەی یەهوزا
١ لە �ەهوزاوە، بەندەی ع�سای مەس�ح و برای �اقوب،

ع�سای  بەهۆی  و  دەوێن  خۆشی  باوک  خودای  ئەوانەی  بانگکراوەکان،  بۆ 
مەس�حەوە پارێزراون:

٢ بەزە�یی و ئاشتی و خۆشەو�ست�تان بۆ ز�اد بێت.

تێکۆشان لە �پێناوی ڕاس�ی ئینجیل
ڕزگار�یی  لەبارەی  تاکو  بووم  پەرۆش  بە  زۆر  هەرچەندە  3 خۆشەو�ستان، 

لێتان  بنووسم،  بۆ  ئەمەتان  زانی  پیێو�ستم  بە  بەاڵم  بنووسم،  بۆتان  هاوبەشمانەوە 
گەلی  دەست  دراوەتە  جارێک  تەنها  کە   aباوەڕەی ئەو  بۆ  تێبکۆشن  دەپاڕێمەوە 
پی�رۆزی خودا. 4 لەبەر ئەوەی کەسانێک بە دز�ی�ەوە هاتوونەتە ناوەوە، لەمێژە بۆ ئەو 
حوکمە نووسراون، خوانەناسن، ن�عمەتیb خودامان بۆ بەڕەاڵ�یی دەگۆڕن و نکۆڵی 

لە ع�سای مەس�ح دەکەن، کە تاقە سەروەر و پەروەردگارمانە.

سزای مامۆس�ا درۆزنەکان
بخەمەوە  ب�رتان  دەمەوێت  هەر  بەاڵم  دە�زانن،  پیێشوەخت  خۆتان  5 هەرچەندە 

ئەوانەی  دواتر  بەاڵم  کرد،  ڕزگار  م�سر  خاکی  لە  خۆی  گەلەکەی  �ەزدان  کە 
لەناوبرد کە باوەڕ�ان نەهێنا، ٦ هەروەها ئەو فر�شتانەی کە پلە و پا�ەکانی خۆ�ان 
سزای  بۆ  هەتاهەتا�یی  کۆتی  بە  بەجێهێشت،  خۆ�ان  شوێنی  بەڵکو  نەپاراست، 
شارەکانی  و  عەمۆرا  و  سەدۆم  7 هەروەها  هەڵگ�ران.  تار�ک�دا  لەژێر  گەورە  ڕۆژی 
بە  هاوڕەگەزبازی کەوتن، جا  و  داوێن��سی  بەدوای  ڕێگا  بە هەمان  دەوروبەر�ان 

ئاگرێکی هەتاهەتا�یی سزادران و بوون بە پەند.
ڕەت  دەسەاڵت  و  دەکەن  گاڵو  جەستە  شێوە،  هەمان  بە  ٨ خە�اڵخاوەکان�ش 

دەکەنەوە و بوختان بە فر�شتەکان دەکەن. ٩ بەاڵم م�کائ�لی سەرۆکی فر�شتەکان، 
کاتێک دژا�ەتی شە�تانی کرد و سەبارەت بە تەرمی موسا مشتومڕی کرد، نە�وێرا 
بکات!«  سەرزەنشتت  »�ەزدان  گوتی:  بەڵکو  بکات،  لێ  سکااڵی  بوختان  بە 
١٠ کەچی ئەوانە قسە بۆ شتێک هەڵدەبەستن کە لێیی تێناگەن. ئەوەی وەک ئاژەڵی 

بەستەزمان بە سروشتی دە�زانن، دەبێتە هۆی لەناوچوون�ان.

a 3 مەبەست لە پە�امی مەس�حە بۆ باوەڕ.  

b 4 ن�عمەت: بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  



٢٢4٨�ەهوزا ١

داوەتە  بڕێک دەستکەوت خۆ�ان  بۆ  قا�ی�ن�ان گرتووە؛  ڕێگای  ١١ قوڕبەسەر�ان! 

دەست چەواشە�یی بەلعامەوەa؛ لە �اخ�بوونەکەی قۆڕەحb لەناوچوون.
دەخۆن،  نان  بێشەرمانە  لەکە�ەکن،  ئێوەدا  برا�ەت��ەکانی  داوەتە  لە  ١٢ ئەوانە 

شوانێکن کە تەنها خۆ�ان دەلەوەڕێنن. ئەوانە هەوری بێ بارانن و با هەڵ�گرتوون، 
پا�ی�زن، لە ڕەگەوە هەڵکەنراون، دوو جار مردوون. ١3 ئەوان  وەک داری بێ بەری 
دەردەکەون،  کەف  وەک  شەرمهێنەرەکان�ان  کارە  و  هەڵچوون  دەر�ای  شەپۆلی 

ئەستێرەی گەڕۆکن کە بۆ هەتاهەتا�ە ئەوپەڕی تار�کا�ی�ان بۆ هەڵگ�راوە.
کرد:  پیێشب�ن�یی  ئەوانەوە  لەبارەی  ئادەمە  حەوتەمی  نەوەی  لە  کە  ١4 حەنۆخ 

١5 تاکو  دێت،  خۆی  پی�رۆزی  فر�شتەی  هەزاران  لەگەڵ  �ەزدان  بکەن،  »سە�ر 
هەموو خەڵک حوکم بدات و تاوانبار�ان بکات بە ئەنجامدانی هەموو ئەو کردەوە 
خوانەناس��انەی کە بەهۆی خوانەناس��ان ئەنجام�ان داوە، هەروەها هەموو ئەو قسە 
ڕەقانەی کە گوناهبارە خوانەناسەکان لە دژی ئەو گوتوو�انە.« ١٦ ئەوانە بۆڵەبۆڵکەر و 
گلە�ی�کەرن، بەگوێرەی ئارەزووە خراپەکان�ان هەڵسوکەوت دەکەن و قسەی گەورە 

دەکەن، بۆ بەرژەوەندی خۆ�ان بە دووڕوو�یی ستا�شی خەڵک دەکەن.

خۆتان بنیاد بنێن
١7 بەاڵم ئێوە ئەی خۆشەو�ستان، قسەکانی نێردراوانی ع�سای مەس�حی خاوەن 

ڕۆژگار،  کۆتا�یی  »لە  گوتن:  ١٨ پیێیی  گوتوو�انە.  پیێشتر  کە  �اد  بهێننەوە  شکۆمان 
١٩ ئەوانە  ئارەزووە خراپەکان�ان دەکەون.«  و دوای  دەبن  پە�دا  هەندێک گاڵتەجاڕ 

دووبەرەکی دەنێنەوە، بەدوای سروشتی مرۆڤانەوەن و ڕۆحی پی�رۆز�ان ن��ە.
٢٠ بەاڵم ئێوە خۆشەو�ستان، خۆتان لەسەر باوەڕی پی�رۆزتان بن�اد بنێن، بە ڕۆحی 

پی�رۆز نوێژ بکەن، ٢١ خۆتان لەناو خۆشەو�ستی خودا ب�ارێزن لە کاتێکدا چاوەڕوانی 
بۆ  هەتاهەتا�ی�تان  ژ�انی  کە  دەبن  شکۆمان  خاوەن  مەس�حی  ع�سای  بەزە�یی 

بهێنێت.
و  بڕفێنن  ئاگر  لە  ٢3 هەندێک  دەکەن.  گومان  کە  بێتەوە  بەوانەدا  ٢٢ بەزە�ی�تان 

ڕزگار�ان بکەن، لە ترسدا بەزە�ی�تان بە هەندێکدا بێتەوە، تەنانەت ڕقتان لەو بەرگانە 
بێتەوە کە بە جەستە گاڵو بوونە.

س�ایشی خودا
٢4 بۆ ئەوەی توانای هە�ە لە کەوتن بتان�ارێزێت، هەروەها بێ گلە�یی و بەوپەڕی 

لە  ڕزگارکەرمان  خودای  تاکە  ٢5 بۆ  ڕاتانبگرێت،  شکۆ�ەکەی  لەبەردەم  شاد�ی�ەوە 
ڕێگەی ع�سای مەس�حی خاوەن شکۆمان، شکۆ و گەورە�یی و توانا و دەسەاڵت 

بۆ ئەوە، لە ئەزەلەوە و ئێستا و هەتاهەتا�ە! ئام�ن.

a ١١ بڕوانە سەرژمێری 3١ :١٦  .  

b ١١ بڕوانە سەرژمێری ١٦ :١ -35.   



ئاشکراکردن ٢٢4٩١

ئاشکراکردنی عیسای مەسیح
�پێشەکی

 ئاشکراکردنی ع�سای مەس�ح کە خودا پیێ�داوە، تاکو ئەو شتانەی دەبێت زوو ١ ١

فر�شتەکە�ەوە  ناردنی  لە ڕێگەی  پی�شان بدات. خودا  بەندەکانی  بە  ڕووبدەن 
بۆ الی �ۆحەنای بەندەی، ئەو شتانەی دەرخست، ٢ کە شا�ەت�یی دا بۆ هەموو 
3 خۆزگە  مەس�ح.  ع�سای  شا�ەت�یی  و  خودا  وشەی  واتە  ب�نی،  کە  شتانەی  ئەو 
بەو  خۆزگە  هەروەها  دەخوێنێتەوە،  پیێشب�ن��ە  ئەم  وتەکانی  بەوەی  دەخوازرێت 
دەکەن،  پە�ڕەوی  نووسراوە  تێ�دا  ئەوەی  و  دە�ب�ستن  کە  دەخوازرێت  کەسانەش 

چونکە کاتەکە نز�کە.

ساڵو بۆ کڵێساکان
4 لە �ۆحەناوە،

بۆ حەوت کڵێساکەی هەرێمی ئاس�ا:

لەو  و  دێت  و  هەبووە  و  هە�ە  کە  لەوەوەی  ببێت  بۆ  ئاشت�تان  و   aن�عمەت با 
حەوت ڕۆحەوەی لەبەردەم تەختەکە�دان، 5 هەروەها لە ع�سای مەس�ح�شەوە کە 
پاشاکانی  سەرۆکی  و  مردووانە  نێو  هەستانەوەی  نۆبەرەی  دڵسۆزە،  شا�ەت�دەری 

سەر زەو�ی�ە.

ئەو کە ئێمەی خۆشدەوێت و بە خوێنی خۆی لە گوناهەکانمان ئازادی کرد�ن و 
٦ ئێمەی کردە شانش�ن و کاه�ن بۆ خودای باوکی، هەتاهەتا�ە شکۆ و دەسەاڵت 

بۆ ئەوە! ئام�ن.

7 ئەوەتا لەگەڵ هەورداb دێت و  
هەموو چاوێک دە�ب�نێت،   
  ئەوانەش کە ڕم�ان لێ�داوە،

هەموو خێڵەکانی زەو�ش ش�وەنی بۆ دەگێڕن.   
بێگومان بەم جۆرە دەبێت، ئام�ن.

و  و هەبووە  ئەوەی هە�ە  �یێم،  و  ئەلف  دەفەرموێ: »من  پەروەردگار  ٨ �ەزدانی 

دێت، هەرە بەتوانا.«

a 4 خودا ن�عمەت بە مرۆڤ دەبەخشێت، بە واتای بەخش�نێکی خودا�ە کە بەبێ ئەوەی شا�ستەی ب�ن خودا پیێمان دەبەخشێت.  

b 7 بڕوانە دان�ال 7 :١3  .  
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بینینی مەسیحی زیندوو
٩ من �ۆحەنای براتانم، کە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سادا هاوبەشتانم لە تەنگانە و 

شانش�ن و دانبەخۆداگرتن، لە پیێناوی پە�امی خودا و شا�ەتی بۆ ع�سا لە دوورگەی 
پەتمۆس بووم. ١٠ لە ڕۆژی �ەزداندا ڕۆحی پی�رۆزم هاتە سەر و لە پشتمەوە گوێم لە 
دەنگێکی بەرزی وەک کەڕەنا بوو، ١١ دە�فەرموو: »ئەوەی دە�ب�نی لە پەڕتووکێک 
واتە ئەفەسۆس و سم�رنا و پرگامۆس و  بنێرە،  ب�نووسەوە و بۆ حەوت کڵێساکەی 

»a.س�ات�را و ساردس و ف�الدەلف�ا و الود�ک��ا
دا�ەوە  ئاوڕم  کاتێک  دەدوا.  لەگەڵم  کە  بب�نم  دەنگە  ئەو  تاکو  دا�ەوە  ١٢ ئاوڕم 

�ەکێکم وەک کوڕی  ١3 لەناوەڕاستی چرادانەکاندا  ب�نی،  زێڕ�نم  حەوت چرادانی 
بە  زێڕ�نی  پشتێنێکی  بەرپیێیی،  هەتا  بوو  لەبەردا  شۆڕی  جلێکی  ب�نی،   bمرۆڤ
بوون  س�یی  بەفر  وەک  و  خوری  وەک  س�یی  قژی  و  ١4 سەر  بەستبوو.  سنگ��ەوە 
لە  بر�قەدار کە  بڕۆنزێکی  ١5 پیێ�ەکانی وەک  بوون.  ئاگر  و چاوەکانی وەک گڕی 
١٦ حەوت  وابوو.  تاڤگە  هاژەی  وەک  دەنگ�شی  وابوون،  کرابێت  پوختە  کوورە 
ئەستێرە لە دەستی ڕاستی بوون، شمشێرێکی دوودەم�ش لە دەم�ەوە دەردەچوو، 

ڕوخساری وەک ت�شکی بەت�نی ڕۆژ دەدرەوشا�ەوە.
و  ڕاستی خستە سەرم  دەستی  کەوتم،  لەبەرپیێیی  مردوو  وەک  ب�ن�م  ١7 کاتێک 

بەاڵم  مردبووم،  ز�ندووەکە!  ١٨ منم  کۆتا�ی�م.  و  سەرەتا  من  »مەترسە،  فەرمووی: 
 cئەوەتا ئێستا بۆ هەتاهەتا�ە ز�ندووم! هەروەها کل�لەکانی مردن و ج�هانی مردووانم

پیێ�ە.
١٩ »بۆ�ە ئەمانە بنووسە لەوەی ب�ن�ت و ئەوەی هە�ە و ئەوەی پاش ئەمەش دەبێت. 

٢٠ نهێنی ئەو حەوت ئەستێرە�ەی لە دەستی ڕاستم ب�ن�ت و حەوت چرادانە زێڕ�نەکە 

فر�شتەی حەوت کڵێساکانن و حەوت چرادانەکەش  ئەستێرەکە  ئەمە�ە: حەوت 
حەوت کڵێساکەن.«

نامەیەک بۆ کڵێسای ئەفەسۆس

 بۆ فر�شتەی کڵێساکەی ئەفەسۆس بنووسە:٢ ١

حەوت  ناو  بە  و  گرتووە  ڕاستی  دەستی  بە  ئەستێرەکەی  حەوت  ئەوەی 
چرادانە زێڕ�نەکەدا هاتوچۆ دەکات، دەفەرموێ:

ناتوان�ت  کە  دەزانم  دانبەخۆداگرتنتە.  و  ماندووبوون  و  کردار  لە  ٢ »ئاگام 

نێردراو  بە  تاقی کردەوە کە خۆ�ان  ئەوانەشت  و  بەرگەی خراپەکاران بگر�ت 

a ١١ ئەو حەوت شارە دەکەونە ڕۆژئاوای تورک�ای ئێستا.  

b ١3 دان�ال 7 :١3.   

c ١٨ �ۆنانی: هادیس : بڕوانە پەراوێزی مەتا ١١ :٢3   .  
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و  گرت  خۆتدا  بە  3 دانت  دەرچوون،  درۆزن  بە  و  ن�ن  نێردراو  بەاڵم  دەزانن 
لەبەر ناوی من بەرگەت گرت و کۆڵت نەدا.

بەالوە  �ەکەم�نت  خۆشەو�ست��ەکەی  تۆ  هە�ە:  لەسەرت  ئەمەم  4 »بەاڵم 

کارەکانی  و  بکە  تۆبە  کەوت�ت!  بەرز  پا�ە�ەکی  چ  لە  بێتەوە  5 بەب�رت  ناوە. 
پیێشترت دووبارە بکەرەوە. ئەگەر تۆبە نەکە�ت، دێمە الت و چرادانەکەت لە 
شوێنی خۆی الدەدەم. ٦ بەاڵم شتێکی باشت هە�ە: تۆش وەکو من ڕقت لە 

دابونەر�تی ن�کۆالو�ی�ەکانa دەبێتەوە.
کڵێساکان  بە  چی  پی�رۆز  ڕۆحی  بب�ستێت  با  هە�ە،  گوێیی  7 »ئەوەی 

دەفەرموێ. ئەوەی سەربکەوێت، ڕێگەی دەدەم لە درەختی ژ�انb بخوات، 
کە لە بەهەشتی خودا�ە.«

نامەیەک بۆ کڵێسای سمیرنا
٨ بۆ فر�شتەی کڵێساکەی سم�رنا بنووسە:

ئەوەی �ەکەم�ن و دواهەم�نە، ئەوەی مردوو بوو و ز�ندووبووەوە، دەفەرموێ:

٩ »ئاگام لە تەنگانە و هەژار�تە، هەرچەندە تۆ دەوڵەمەند�ت. هەروەها ئاگام 

لە قسە هەڵبەستنی ئەوانە�ە کە دەڵێن جولەکە�ن و واش ن�ن، بەاڵم کەن�شتی 
ئ�بل�س خەر�کە  وا  دێت.  بۆت  وا  ئازارانەی  لەو  مەترسە  ١٠ هەرگ�ز  شە�تانن. 
هەندێکتان بخاتە ز�ندانەوە، تاکو تاقی بکرێنەوە و دە ڕۆژ تەنگانەتان دەبێت. 

هەتا مردن دڵسۆزبە، من�ش تاجی ژ�انت پیێ دەبەخشم.
کڵێساکان  بە  چی  پی�رۆز  ڕۆحی  بب�ستێت  با  هە�ە،  گوێیی  ١١ »ئەوەی 

دەفەرموێ. ئەوەی سەربکەوێت، مردنی دووەم ئازاری نادات.«

نامەیەک بۆ کڵێسای �رگامۆس
١٢ بۆ فر�شتەی کڵێساکەی پرگامۆس بنووسە:

ئەوەی شمشێرە ت�ژە دوودەمەکەی هە�ە دەفەرموێ:

لەگەڵ  لێ�ە.  تەختی شە�تانی  ئەو شوێنەی  دەژ�ت،  لەکوێ  لێ�ە  ١3 »ئاگام 

ئەوەشدا دەست بە ناوی منەوە دەگر�ت. تەنانەت لەو ڕۆژانەش کە ئەنت��اسی 
ن�شتەجێ�ە،  لەو شوێنەی شە�تان  لەالتان شەه�د کرا،  شا�ەت�دەری دڵسۆزم 

نکۆڵ�ت لە باوەڕی من نەکرد.
١4 »بەاڵم هەندێک شتم لەسەرت هە�ە: هەندێک کەس لەالتن پابەندن بە 

فێرکردنی بەلعامەوەc، ئەوەی باالقی فێردەکرد کۆسپ لەبەردەم نەوەی ئ�سرائ�ل 

a ٦ کۆمەڵێکی شوێنکەوتەی ن�کۆالوس، لە ب�ری ئەوان ئازادی بە مەس�ح ئازادی بوو بۆ بەڕەاڵ�یی. بڕوانە ٢ :١5 .  

b 7 پە�دابوون ٢ :٩؛ 3 :٢٢.   

c ١4 سەرژمێری 3١ :١٦   
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دابنێت تاکو لەو قوربان��انە بخۆنa کە بۆ بت کراون و داوێن��سی بکەن. ١5 بە 
هەمان شێوە، لەالی تۆش هەندێک هەن پابەندن بە فێرکردنی ن�کۆالو�ی�ەکان. 
دەمم  شمشێرەکەی  بە  و  الت  دێمە  زووانە  بەم  ئەگ�نا،  بکە!  تۆبە  ١٦ بۆ�ە 

لەگەڵ�ان دەجەنگم.
کڵێساکان  بە  چی  پی�رۆز  ڕۆحی  بب�ستێت  با  هە�ە،  گوێیی  ١7 »ئەوەی 

هەروەها  دەدەمێ،  شاراوەی   bمەنی لە  سەربکەوێت،  ئەوەی  دەفەرموێ. 
لەوەی  جگە  نووسراوە،  لەسەر  نوێیی  ناوێکی  کە  دەدەمێ  س�یی  بەردێکی 

وەر�دەگرێت کەس نا�زانێت.«

نامەیەک بۆ کڵێسای سیاتیرا
١٨ بۆ فر�شتەی کڵێساکەی س�ات�را بنووسە:

کوڕی خودا، ئەوەی چاوەکانی وەک گڕی ئاگرە و پیێ�ەکانی وەک بڕۆنزی 
بر�قەدارە، دەفەرموێ:

دانبەخۆداگرتنتە.  و  باوەڕ  و  و خزمەت  و خۆشەو�ستی  لە کردار  ١٩ »ئاگام 

کارەکانی ئەم دوا�ی�ەت لەوانەی �ەکەم جارت ز�اترن.
 ،cئ�زابێلە ناوی  کە  داوە  ژنە  بەو  ڕێت  تۆ  هە�ە:  لەسەرت  ئەمەم  ٢٠ »بەاڵم 

خۆی بە پیێغەمبەر ناوببات، بەندەکانم فێردەکات و چەواشە�ان دەکات تاکو 
بۆ بت کراوەتە قوربانی. ٢١ کاتم  لەو خواردنە بخۆن کە  داوێن��سی بکەن و 
بکات.  داوێن��سی  لە  تۆبە  نە�و�ست  بەاڵم  بکات،  تۆبە  تاکو  پیێ�دابوو 
ئەگەر  هەروەها  دەکەوێ،  نەخۆش  و  جێگا  سەر  فڕێی�دەدەمە  ئەوە  ٢٢ لەبەر 

ئەوانەی داوێن��س��ان لەگەڵی کردووە لە کردارەکان�ان تۆبە نەکەن، دە�انخەمە 
لەناودەبەم،  مردن  بە  منداڵەکانی  ٢3 هەروەها  گەورەوە.  تەنگانە�ەکی  ناو 
هەموو کڵێساکان�ش دەزانن من پشکێنەری مێشک و دڵەکانم، سزای هەر 

�ەکێک�شتان بەگوێرەی کارەکانی دەدەم.
ئەم  ئەوانەی  ماونەتەوە،  س�ات�را  لە  ئەوانەی  دەڵێم،  ئێوە  بە  ٢4 »بەاڵم 

بارێکی  نەزان�وە، وەک دەڵێن، من  ن��ە و بە قوواڵ�یی شە�تان�ان  فێرکردنە�ان 
د�کەتان ناخەمە سەر، ٢5 تەنها ئەوەی هەتانە دەستی پیێوە بگرن، هەتا دێم.

بدات،  ئەنجام  من  کارەکانی  کۆتا�یی  هەتا  و  سەربکەوێت  ٢٦ »ئەوەی 

دەسەاڵتی بەسەر نەتەوەکاندا دەدەمێ،

a ١4 سەرژمێری ٢5 :١  .  

بە گەلەکەی  مەنە  ئەم  دووبارە  مەس�حدا خودا  لە سەردەمی  کە  بوون  باوەڕەدا  لەو  باراندی. گەلی خودا  ئاسمانەوە  لە  موسادا  لە سەردەمی  نانەی کە خودا  b ١7 ئەو 

دەداتەوە. بڕوانە دەرچوون ١٦ :4 -34.   

c ٢٠ ناوێکە وەکو هێما بۆ خراپەکار بەکاردێت، بڕوانە �ەکەم پاشا�ان ١٨ :4  .  
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 ٢7 ]بە گۆچانێکی ئاسن�ن بەڕێوە�ان دەبات،
a].وەک گۆزە�ەکی گڵ�ن وردوخاش�ان دەکات   

هەروەک من�ش لە باوکمەوە دەسەاڵتم وەرگرتووە. ٢٨ هەروەها ئەستێرەی بەرەبە�انی 
کڵێساکان  بە  چی  پی�رۆز  ڕۆحی  بب�ستێت  با  هە�ە،  گوێیی  ٢٩ ئەوەی  دەدەمێ. 

دەفەرموێ.«

نامەیەک بۆ کڵێسای ساردس

 هەروەها بۆ فر�شتەی کڵێساکەی ساردس بنووسە:3 ١

ئەوەی حەوت ڕۆحی خودا و حەوت ئەستێرەکەی هە�ە دەفەرموێ:

٢ ئێشک  مردوو�ت.  بەاڵم  ز�ندوو�ت،  ناو  بە  تۆ  کردارەکانتە،  لە  »ئاگام 
لەبەردەم خودام  بگرە! ئەوەی ماوە و خەر�کە بمرێت بەهێزی بکە، چونکە 
کارەکانتم بە ناتەواوی ب�نی. 3 ئ�تر ئەو شتەی کە فێری بوو�ت و ب�ستت بەب�ر 
خۆتی بهێنەرەوە و بە باشی پیێ�ەوە پابەند بە و تۆبە بکە. بەاڵم ئەگەر ئێشک 

نەگر�ت ئەوا وەک دزێک دێم و نازانی لە چ کاتێکدا دێمە سەرت.
4 »کەچی خەڵکێکی کەمت لە ساردسدا هە�ە بەرگەکان�ان گاڵو نەکردووە. 

ئەوان بە بەرگی س���ەوە لەگەڵ من ڕێ دەکەن، چونکە شا�انی ئەوەن. 5 ئەوەی 
سەربکەوێت، ئاوا بەرگی س�یی دەپۆشێت و ناوی لە پەڕتووکی ژ�اندا ناسڕمەوە 
٦ ئەوەی  دەنێم.  ناوەکە�دا  بە  دان  فر�شتەکانی  لەبەردەم  و  باوکم  لەبەردەم  و 

گوێیی هە�ە، با بب�ستێت ڕۆحی پی�رۆز چی بە کڵێساکان دەفەرموێ.«

نامەیەک بۆ کڵێسای فیالدەلفیا
7 هەروەها بۆ فر�شتەی کڵێساکەی ف�الدەلف�ا بنووسە:

و  دە�کاتەوە  ئەوەی  دەستە،  لە  داودی  کل�لەکەی  ڕاستە،  و  پی�رۆز  ئەوەی 
کەس دا�ناخات، دا�دەخات و کەس نا�کاتەوە، دەفەرموێ:

و  داناوە  لەبەردەمت  کراوەم  دەرگا�ەکی  ئەوەتا  کردارەکانتە.  لە  ٨ »ئاگام 

من  وشەی  بەاڵم  هە�ە،  کەمت  هێزێکی  دەزانم  دا�بخات.  ناتوانێت  کەس 
دەپارێز�ت، نکۆڵ�ت لە ناوی من نەکرد. ٩ ئەوەتا ئاوا لەوانەی کەن�شتی شە�تان 
دەکەم، ئەوانەی دەڵێن جولەکە�ن و جولەکەش ن�ن، بەڵکو درۆ دەکەن، وا�ان 
پیێ�ەکانتدا کڕنۆش ببەن و بزانن تۆم خۆشو�ستووە.  لێ دەکەم بێن و لەبەردەم 
لە کاتی  من�ش  بەخۆتداگرت،  دانت  ڕاس�اردەکەم  بەگوێرەی  ئەوەی  ١٠ لەبەر 

تاق�کردنەوەدا دەت�ارێزم کە بەسەر هەموو ج�هاندا دێت بۆ ئەوەی دان�شتووانی 
ج�هان تاقی بکرێنەوە.

a ٢7 زەبوورەکان ٢ :٩   
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لێ  تاجەکەت  کەس  تاکو  هەتە،  بەوەی  بگرە  دەست  دێم.  ١١ »زوو 

پەرستگای  لەناو  کۆڵەکە�ەک  دە�کەمە  ١٢ ئەوەی سەربکەوێت،  نەستێنێت. 
ناوی شاری خودای  و  ناوی خودای خۆم  دەرناچێت.  لێیی  و هەرگ�ز  خودام 
لە  خۆم  خودای  لەال�ەن  ئەوەی  نوێ،  ئۆرشەل�می  دەنووسم،  لەسەر  خۆمی 
ئاسمانەوە دێتە خوارەوە، هەروەها ناوی نوێیی خۆمی لەسەر دەنووسم. ١3 ئەوەی 

گوێیی هە�ە، با بب�ستێت ڕۆحی پی�رۆز چی بە کڵێساکان دەفەرموێ.«

نامەیەک بۆ کڵێسای الودیکیپیا
١4 بۆ فر�شتەی کڵێساکەی الود�ک��ا بنووسە:

ئەمە پە�امی ئەوە�ە کە بە ئام�نa ناو دەبردرێت، کە شا�ەت�دەری دڵسۆز و 
ڕاستگۆ�ە و سەرچاوەی بەد�هێنراوەکانی خودا�ە:

١5 »ئاگام لە کردارەکانتە، تۆ نە سارد و نە گەرم�ت. خۆزگە سارد �ان گەرم 

بووای، ١٦ بەاڵم لەبەر ئەوەی شلەتێن�ت، نە سارد�ت و نە گەرم�ت، بەتەمام 
لە دەممەوە بتتفێنمەوە. ١7 تۆ دەڵێیی: ”دەوڵەمەندم و زەنگ�ن بوومە، پیێو�ست�م 
بە ه�چ ن��ە.“ بەاڵم بێئاگای لەوەی کە بەدبەخت و نەگبەت و هەژار و کوێر 
و ڕووت�ت. ١٨ ئامۆژگار�ت دەکەم زێڕی بە ئاگر پوختەکراوم لێ بکڕ�ت تاکو 
شەرمەزاری  ئەوەی  بۆ  بکە�ت  لەبەری  تاکو  س��ش  جلی  ب�ت،  دەوڵەمەند 
هەتا  بدە�ت  چاوتی  لە  ئەوەی  بۆ  کل�ش  هەروەها  دەرنەکەوێت،  ڕووت�ت 

بب�ن�ت.
بۆ�ە  دەکەم.  تەمبێ�ان  و  دەکەم  سەرزەنشت�ان  بوێن  خۆشم  ١٩ »ئەوانەی 

دڵگەرم بە و تۆبە بکە. ٢٠ ئەوەتا لە بەردەرگا وەستاوم و لە دەرگا دەدەم. ئەگەر 
�ەکێک گوێیی لە دەنگم بوو و دەرگاکەی کردەوە، لێیی دێمە ژوورەوە و نانی 

لەگەڵ دەخۆم، ئەو�ش لەگەڵ من.
دا�دەن�شێنم،  تەختەکەم  لەسەر  خۆم  لەگەڵ  سەربکەوێت،  ٢١ »ئەوەی 

تەختەکەی  لەسەر  باوکم  لەگەڵ  و  بەدەستهێنا  سەرکەوتنم  من�ش  وەک چۆن 
دان�شتم. ٢٢ ئەوەی گوێیی هە�ە، با بب�ستێت ڕۆحی پی�رۆز چی بە کڵێساکان 

دەفەرموێ.«

بینینی تەخ�ی �اشایانەی خودا

دەنگەش 4 ئەو  ئاسماندا،  لە  ب�نی  کراوەم  دەرگا�ەکی  تەماشام کرد  ئەمە   پاش  ١

کە �ەکەم جار وەک کەڕەنا هاتە گوێمb، پیێیی فەرمووم: »سەربکەوە بۆ ئێرە، 
ڕۆحی  ٢ دەستبەجێ  ڕووبدات.«  پیێو�ستە  ئەمە  دوای  کە  دەدەم  پی�شان  ئەوەت 

a ١4 ناوێکی تا�بەتە بۆ مەس�ح.  

b ١ بڕوانە ١ :١٠ .  
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پی�رۆزم هاتە سەر و تەختێکم ب�نی لە ئاسمان دانرابوو، لەسەر تەختەکەش �ەکێک 
�اقووتی سوور دەچوو،  و  بەردی �ەشب  لە  دان�شتووەکە  3 ڕوخساری  دان�شتبوو. 
دەوری  4 لە  دەدرەوشا�ەوە.  تەختەکە  دەوری  لە  زمروود  وەک  پەلکەزێڕ�نە�ەک�ش 
تەختەکەش ب�ست و چوار تەخت هەبوون، ب�ست و چوار پی�ر�ش کە جلی س���ان 
پۆشی بوو لەسەر تەختەکان دان�شتبوون و تاجی زێڕ�ن�ان لەسەر بوو. 5 لە تەختەکەوە 
هەورە بروسکە و دەنگەدەنگ و هەورەگرمە دەهات، لەبەردەم تەختەکەش حەوت 
تەختەکەش  ٦ لەبەردەم  ڕۆحەکەی خودان.  دەسووتان، کە حەوت  ئاگر�ن  چرای 

شوێنێکی وەک دەر�ا�ەکی شووشە�یی هەبوو، وەک کر�ستاڵ.
پاش  و  لەپیێش  هەبوون،  بوونەوەر  چوار  تەختەکە  دەوروبەری  لە  لەناوەڕاست، 
وەک  بوونەوەر  دووەم  بوو،  شێر  وەک  �ەکەم  7 بوونەوەری  بوون.  داپۆشرا  چاو  بە 
جوانەگا، سێ�ەم بوونەوەر ڕوخسارێکی وەک مرۆڤی هەبوو، چوارەم بوونەوەر وەک 
هەڵۆ�ەکی فڕ�و بوو. ٨ چوار بوونەوەرەکە هەر�ەکە�ان شەش باڵی هەبوو، دەوروبەر 

و ژێر باڵ�ش�ان بە چاو داپۆشرابوو. شەو و ڕۆژ بێ وەستان دەڵێن:

»پی�رۆزە، پی�رۆزە، پی�رۆزە،
خودای پەروەردگاری هەرە بەتوانا،
ئەوەی هەبووە و هە�ە و دێت.«

تەختەکە  سەر  دان�شتووی  سوپاسی  و  ڕێز  و  شکۆ  بوونەوەرەکان  کاتێک  ٩ هەر 

دان�شتووی  بەردەم  پی�رەکەی  چوار  و  ١٠ ب�ست  ز�ندووە،  هەتاهەتا�ە  کە  دەکەن، 
تاجەکان�ان  و  دەبەن  هەتاهەتا�یی  ز�ندووی  بۆ  کڕنۆش  و  دەکەون  تەختەکە  سەر 

لەبەردەم تەختەکە فڕێدەدەن و دەڵێن:

 ١١ »ئەی خودای پەروەردگارمان، تۆ شا�انی ئەوەی شکۆ و ڕێز و توانا وەربگر�ت،
چونکە تۆ هەموو شتێکت بەد�هێناوە،   
بە خواستی تۆش هەن و بەد�هێنران.«   

تۆمار و بەرخە سەربڕدراوەکە

 لەالی ڕاستی دان�شتووی سەر تەختەکەوە تۆمارێکم ب�نی لەسەر هەردوو ڕووی 5 ١

بەهێزم  فر�شتە�ەکی  ٢ هەروەها  کرابوو.  مۆر  مۆر�ش  حەوت  بە  بوو،  نووسرا 
ب�نی بە دەنگێکی بەرز هاواری دەکرد: »کێ شا�ستەی ئەوە�ە تۆمارەکە بکاتەوە و 
مۆرەکانی بشکێنێت؟« 3 کەس نەبوو، نە لە ئاسمان و نە لەسەر زەوی و نە لەژێر 
زەوی بتوانێت تۆمارەکە بکاتەوە �اخود تەماشای بکات. 4 دەستم بە گر�انێکی زۆر 
کرد، چونکە کەس شا�ستەی ئەوە نەبوو تۆمارەکە بکاتەوە �ان تەماشای ناوەوەی 
لە هۆزی  ئەو شێرەی  ئەوەتا  پیێیی گوتم: »مەگر�یێ،  پی�رەکان  لە  5 �ەکێک  بکات. 
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و حەوت  دەکاتەوە  تۆمارەکە  بەدەستهێنا،  داودەa سەرکەوتنی  ڕەگی  لە  و  �ەهودا�ە 
مۆرەکەی دەشکێنێت.«

سەربڕدرابێت  وەک  بوو  وەستا  ب�نی  بەرخێکم  تەختەکە  لەناوەڕاستی  ٦ ئ�نجا 

و  بەرخەکە حەوت شاخ  بوون.  بەدەور�دا  پی�رەکان�ش  و  بوونەوەرەکە  وابوو، چوار 
نێردراون.  زەوی  هەموو  بۆ  خودان  ڕۆحەکەی  حەوت  کە  هەبوو،  چاوی  حەوت 
وەرگرت.  تەختەکە  سەر  دان�شتووی  ڕاستی  دەستی  لە  تۆمارەکەی  و  7 هات 

پی�رەکە کەوتنە  و چوار  ب�ست  و  بوونەوەرەکە  وەرگرت، چوار  تۆمارەکەی  ٨ کاتێک 

بەردەم بەرخەکە، هەر�ەکە�ان ق�سارە و جامی زێڕ�نی پڕ بخوور�ان پیێبوو، ئەوەش 
نوێژەکانی گەلی پی�رۆزی خودا�ە، ٩ سروودێکی نوێش�ان دەگوت:

  »تۆ شا�ستەی ئەوەی تۆمارەکە ببە�ت و
مۆرەکانی بکە�تەوە،   

  چونکە تۆ سەربڕا�ت و بە خوێنی خۆت خەڵکت بۆ خودا کڕ�ی�ەوە،
لە هەموو هۆز و زمان و گەل و نەتەوە�ەک.   

 ١٠ ئەوان�شت کردە شانش�ن و کاه�ن بۆ خودامان و
فەرمانڕەوا�ەتی زەوی دەکەن.«   

١١ ئ�نجا تەماشام کرد و گوێم لە دەنگی فر�شتە�ەکی زۆر بوو لە دەوری تەختەکە 

و بوونەوەرەکان و پی�رەکان، ژمارە�ان هەزاران هەزار و دە�ان هەزار دە هەزار دەبوو، 
١٢ بە دەنگێکی بەرز دە�انگوت:

  »بەرخە سەربڕدراوەکە شا�ستەی وەرگرتنی
توانا و دەوڵەمەندی و دانا�یی و هێز و   

ڕێز و شکۆ و ستا�شە!«   

هەموو  دەر�اش،  ناو  و  زەوی  ژێر  و  زەوی  و  ئاسمان  بوونەوەرێکی  ١3 هەموو 

ئەوانەی لەوێدا بوون، ب�ستم دە�انگوت:

  »با ستا�ش و ڕێز و شکۆ و توانا،
بۆ دان�شتووی سەر تەختەکە و   

بەرخەکە بێت، هەتاهەتا�ە!«

١4 چوار بوونەوەرەکەش دە�انگوت: »ئام�ن«، پی�رەکان�ش کەوتن و کڕنۆش�ان برد.

حەوت مۆرەکە

 سە�رم کرد کە بەرخەکە �ەکێک لە حەوت مۆرەکەی کردەوە. ئ�نجا گوێم لێبوو ٦ ١

»وەرە!«  هەورەگرمە گوتی:  وەک  دەنگێکی  بە  بوونەوەرەکە  لە چوار  �ەکێک 

a 5 بڕوانە ڕۆما ١5 :١٢  .  
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و  بوو  بەدەستەوە  کەوانێکی  سوارەکەی  ب�نی.  س��م  ئەس�ێکی  و  کرد  ٢ تەماشام 

تاجێکی پیێدرابوو، بە سەرکەوتنەوە دەرچوو تاکو سەربکەوێت.
3 کاتێک بەرخەکە مۆری دووەمی کردەوە، گوێم لە بوونەوەری دووەم بوو گوتی: 

»وەرە!« 4 ئەس�ێکی د�کەی سووری درەوشاوە هاتە پیێشەوە، سوارەکەی دەسەاڵتی 
هەروەها  بکوژن.  �ەکتری  خەڵک  تاکو  نەهێڵێت  زەو�دا  لە  ئاشتی  پیێدرابوو 

شمشێرێکی گەورەی پیێدرابوو.
5 کاتێک بەرخەکە مۆری سێ�ەمی کردەوە، گوێم لێبوو بوونەوەری سێ�ەم گوتی: 

بەدەستەوە  تەرازووێکی  سوارەکەی  ب�نی،  ڕەشم  ئەس�ێکی  کرد،  سە�رم  »وەرە!« 
»�ەک  دە�گوت:  بوونەوەرەکەدا  چوار  لەناوەڕاستی  دەنگێک  لێبوو  ٦ گوێم  بوو. 
و  بە ڕۆن  ز�ان  بەاڵم  د�نارێک،  بە  د�نارێکb، سێ مشت جۆ  بە  مشتa گەنم 

شەرابەکە مەگە�ەنە.«
بوونەوەری  دەنگی  لە  گوێم  کردەوە،  چوارەمی  مۆری  بەرخەکە  7 کاتێک 

٨ تەماشام کرد، ئەس�ێکی زەردباوم ب�نی، سوارەکەی  چوارەم بوو گوتی: »وەرە!« 
کەوتبوو.  دوای  مردووان«  »ج�هانی  ناوی  بە  د�کە  �ەکێکی  بوو،  »مردن«  ناوی 
و  شمشێر  بە  زەوی  دان�شتووانی  چارەکی  کە  پیێدرابوو  دەسەاڵت�ان  هەردووک�ان 

قاتوقڕی و دەرد و بە دڕندە کێو�ی�ەکانی زەوی بکوژن.
لەبەر  ب�نی  ئەوانەم  ڕۆحی  قوربانگادا  لەژێر  کردەوە،  پیێنجەمی  مۆری  ٩ کاتێک 

پە�امی خودا و لەبەر ئەو شا�ەت��ەی لەال�ان بوو کوژرابوون. ١٠ بە دەنگێکی بەرز 
پی�رۆز و ڕاست، هەتا کەی  هاوار�ان کرد و گوت�ان: »ئەی �ەزدانی بااڵدەست، 
ناستێنی؟«  زەوی  سەر  دان�شتووانی  لە  ئێمە  خوێنی  تۆڵەی  و  نادە�ت  حوکم�ان 
١١ جا هەر�ەکە�ان جلێکی س���ان درا�یێ و پیێ�ان گوترا ماوە�ەک بحەسێنەوە، هەتا 

بەندە هاوکارەکان و خوشک و براکان�ان کە وەک ئەوان دەکوژرێن تەواو دەبن.
بوومەلەرزە�ەکی گەورە ڕوو�دا و  ١٢ تەماشام کرد کە مۆری شەشەمی کردەوە، 

خۆر وەک جلوبەرگی ماتەم ڕەش هەڵگەڕا، مانگ�ش وەک خوێن سوور هەڵگەڕا 
توند  با�ەکی  دار هەنج�ر کاتێک  زەوی، وەک  ئاسمان کەوتنە  ١3 ئەستێرەکانی  و 
دە�هەژێنێت، بەرەکەی دەکەوێت. ١4 ئاسمان وەک تۆمارێکی لوولکراو لەبەرچاو 

ون بوو، ه�چ چ�ا و دوورگە�ەک لە شوێنی خۆی نەما.
هەموو  و  بەهێز  و  دەوڵەمەند  و  سوپاساالر  و  گەورە  و  زەوی  سەر  ١5 پاشا�انی 

کۆ�لە و ئازادێک، خۆ�ان لە ئەشکەوت و تاشەبەردی چ�ادا حەشار دا. ١٦ بە چ�ا 
و بەرد�ان دەگوت: »بکەونە سەرمان تاکو لە ڕووی دان�شتووی سەر تەختەکە و 
تووڕە�یی بەرخەکە بمانشارنەوە! ١7 چونکە ڕۆژی تووڕەبوونە گەورەکە�ان هاتووە و 

کێ دەتوانێت خۆی ڕابگرێت؟«

a ٦ نز�کی ١ ک�لۆ.  

b ٦ د�نارێک کرێیی ڕۆژانەی کرێکارێک بووە.  
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�اراس�نی بەندەکانی خودا

 پاش ئەمە چوار فر�شتەم ب�نی لەسەر هەر چوار گۆشەی زەوی ڕاوەستابوون، 7 ١

و سەر ه�چ  دەر�ا  و سەر  زەوی  بۆ سەر  تاکو  زەو�ی�ان گرتبوو  با�ەکەی  چوار 
دەردەکەوت  ڕۆژهەاڵتەوە  لە  ب�نی  د�کەشم  ٢ فر�شتە�ەکی  هەڵنەکەن.  درەختێک 
مۆری خودای ز�ندووی پیێبوو، بە دەنگێکی بەرز بانگی چوار فر�شتەکەی کرد کە 
توانا�ان پیێدرابوو ز�ان بە زەوی و دەر�ا بگە�ەنن و گوتی: 3 »ز�ان بە زەوی و دەر�ا 
و درەخت مەگە�ەنن هەتا نێوچەوانی بەندەکانی خودامان مۆر دەکە�ن.« 4 گوێم 
لێبوو کە ژمارەی مۆرکراوان لە هەموو هۆزەکانی نەوەی ئ�سرائ�ل سەد و چل و چوار 

هەزارە.

5 لە هۆزی �ەهودا دوازدە هەزار مۆرکراو،  
  لە هۆزی ڕەئوبێن دوازدە هەزار،

  لە هۆزی گاد دوازدە هەزار،
٦ لە هۆزی ئاشێر دوازدە هەزار،  

  لە هۆزی نەفتالی دوازدە هەزار،
  لە هۆزی مەنەشە دوازدە هەزار،
7 لە هۆزی ش�مۆن دوازدە هەزار،  

  لە هۆزی لێڤی دوازدە هەزار،
  لە هۆزی �ەساخار دوازدە هەزار،
٨ لە هۆزی زەبولون دوازدە هەزار،  
  لە هۆزی �وسف دوازدە هەزار،

  لە هۆزی بن�ام�ن دوازدە هەزار مۆرکراو.

خەڵکانێکی سپپیپپۆش
و  هۆز  و  نەتەوە  هەموو  لە  ب�نی  لە خەڵکم  ئاپۆرە�ەک  کرد  ئەمە سە�رم  ٩ پاش 

گەل و زمانێک کە لە ژمارە نەدەهات، لەبەردەم تەختەکە و بەرخەکە ڕاوەستابوون، 
جلی س���ان لەبەردا بوو و لقە دار خورما�ان بەدەستەوە گرتبوو، ١٠ بە دەنگێکی 

بەرز هاوار�ان دەکرد و دە�انگوت:

  »ڕزگاری هی خودامانە،
  کە لەسەر تەختەکە دان�شتووە و

  هی بەرخەکە�ە.«

١١ هەموو فر�شتەکان لە دەوری تەختەکە ڕاوەستابوون، پی�رەکان و چوار بوونەوەرەکە، 

لەبەردەم تەختەکە بە ڕوودا کەوتن و کڕنۆش�ان بۆ خودا برد، ١٢ دە�انگوت:

  »ئام�ن!
  ستا�ش و شکۆ و دانا�یی و
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  سوپاس و ڕێز و هێز و توانا
  بۆ خودامانە، هەتاهەتا�ە!

  ئام�ن!«

لەکوێوە  و  کێن  پۆشانە  س�یی  »ئەم  پرس�م:  لێیی  پی�رەکان  لە  �ەکێک  ١3 دوا�یی 

هاتوون؟«
١4 من�ش پیێم گوت: »گەورەم، تۆ دەزان�ت.«

بە  لە تەنگانە گەورەکەوە هاتوون و جلەکان�ان  پیێیی گوتم: »ئەمانە ئەوانەن کە 
خوێنی بەرخەکە شوشتووە و س�یی کردووە. ١5 بۆ�ە

  »لەبەردەم تەختی خودان و
شەو و ڕۆژ لە پەرستگاکەی خزمەتی دەکەن و   

  دان�شتووی سەر تەختەکەش بە چادر دا�اندەپۆشێت.
 ١٦ ئ�تر نە برسی دەبن و نە ت�نوو،

نە هەتاو لێ�ان دەدات و نە گەرمی سووتێنەر،   
 ١7 چونکە بەرخەکەی ناوەڕاستی تەختەکە شوانا�ەت��ان دەکات و

بەرەو کان��ەکانی ئاوی ژ�ان�ان دەبات،   
  خوداش هەموو فرمێسکەکانی چاو�ان دەسڕێتەوە.«

مۆری حەوتەم

 کاتێک بەرخەکە مۆری حەوتەمی کردەوە، ن�و کاتژمێر بێدەنگ��ەک ئاسمانی ٨ ١

گرتەوە.
٢ ئەو حەوت فر�شتە�ەم ب�نی کە لەبەردەم خودا ڕادەوەستن و حەوت کەڕەنا�ان 

پیێدرابوو.
3 فر�شتە�ەکی د�کەش هات و لەالی قوربانگاکە وەستا، بخووردانێکی زێڕ�نی 

خودا  پی�رۆزی  گەلی  نوێژی  لەگەڵ  تاکو  پیێدرابوو  زۆر�شی  بخوورێکی  پیێبوو. 
لەسەر ئەو قوربانگا زێڕ�نەی کە لەبەردەم تەختەکە�ە پیێشکەشی بکات. 4 لەگەڵ 
لەبەردەم  فر�شتەکە  دەستی  لە  بخوور  دووکەڵی  خودا،  پی�رۆزی  گەلی  نوێژەکانی 
خودا بەرزبووەوە. 5 فر�شتەکەش بخووردانەکەی برد و لە قوربانگاکە پڕی کرد لە 
ئاگر و فڕێی�دا�ە سەر زەوی. ئ�تر بوو بە هەورەگرمە و دەنگەدەنگ و هەورە بروسکە، 

پاشان بوومەلەرزە�ەک ڕوو�دا.

حەوت کەڕەناکان
٦ ئ�تر ئەو حەوت فر�شتە�ەی کە حەوت کەڕەناکە�ان پیێبوو، خۆ�ان بۆ لێدانی 

کەڕەنا ئامادە کرد.
7 فر�شتەی �ەکەم کەڕەناکەی لێدا و تەرزە و ئاگری تێکەڵ بە خوێن پە�دابوو، 
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و  سووتان  درەختەکان�ش  سێ�ەکی  و  سووتا  زەوی  سێ�ەکی  زەوی.  سەر  فڕێدرانە 
هەموو گ�ا�ەکی سەوز سووتان.

گەورەی  چ�ا�ەکی  شێوەی  لە  شتێک  و  لێدا  کەڕەناکەی  دووەم  ٨ فر�شتەی 

گڕگرتوو فڕێدرا�ە دەر�اوە. سێ�ەکی دەر�اکەش بووە خوێن، ٩ سێ�ەکی بوونەوەرانی 
ز�ندووی دەر�اش مردن، سێ�ەکی کەشت��ەکان�ش تێکشکان.

١٠ فر�شتەی سێ�ەم کەڕەناکەی لێدا و ئەستێرە�ەکی گەورەی پرشنگداری وەک 

چرا لە ئاسمانەوە کەوتە سەر سێ�ەکی ڕووبار و سەرچاوەکانی ئاو، ١١ ئەستێرەکەش 
ناوی زەقنەبووت بوو. سێ�ەکی ئاو تاڵ بوو، خەڵکانێکی زۆر�ش لەبەر تاڵی ئاوەکە 

مردن.
و  مانگ  سێ�ەکی  و  خۆر  سێ�ەکی  و  لێدا  کەڕەناکەی  چوارەم�ش  ١٢ فر�شتەی 

سێ�ەکی ئەستێرەکان لێدران، تاکو سێ�ەک�ان تار�ک بن. ڕۆژ سێ�ەکی تار�ک بوو، 
سێ�ەکی شەو�ش بە هەمان شێوە بێ ڕووناکی بوو.

بە  ئاسماندا،  لەناوەڕاستی  هەڵفڕ�و  هەڵۆ�ەکی  ب�ستم  کرد،  تەماشام  ١3 پاشان 

سەر  دان�شتووانی  ئەی  قوڕبەسەرتان!  »قوڕبەسەرتان!  دە�گوت:  بەرز  دەنگێکی 
کەڕەناکان�ان  خەر�کن  کە  فر�شتە�ەی  سێ  ئەو  کاتێک  قوڕبەسەرتان!  زەوی، 

لێدەدەن، چی بەسەر زەوی دەهێنن!«

ئەستێرە�ەک ٩ کرد  تەماشام  لێدا،  کەڕەناکەی  پیێنجەم  فر�شتەی   کاتێک  ١

٢ کاتێک  پیێدرابوو.   aبنی بێ  ب�ری  کل�لی  و  زەوی  سەر  کەوتە  ئاسمانەوە  لە 
فر�شتەکە ب�ری بێ بنی کردەوە، دووکەڵێک لە شێوەی دووکەڵی کوورە�ەکی گەورە 
لێیی بەرزبووەوە و خۆر و ئاسمانی تار�ک کرد. 3 لە دووکەڵەکەوە کوللە بار�ی�ە سەر 
زەوی و توانا و دەسەاڵتێکی وەک توانا و دەسەاڵتی دووپشکی زەو�ی�ان پیێدرابوو. 
پیێدرابوو کە ز�ان بە گ�ای زەوی و ه�چ سەوزا�یی و  4 کوللەکان فەرمانی ئەوە�ان 

ه�چ درەختێک نەگە�ەنن، تەنها ز�ان بەو خەڵکانە بگە�ەنن کە مۆری خودا�ان 
مانگ  پیێنج  بەڵکو  بکوژن،  خەڵکانە  ئەو  پیێنەدرابوو  5 ڕێی�ان  ن��ە.  نێوچەوانەوە  بە 
ئازار�ان بدەن. ئازارەکەی وەک ئازاری دووپشکە کاتێک بە مرۆڤەوە دەدات. ٦ لەو 
ڕۆژانەدا خەڵک بەدوای مردندا دەگەڕێن بەاڵم نا�دۆزنەوە، حەز لە مردن دەکەن 

بەاڵم مردن لێ�ان ڕادەکات.
7 شێوەی کوللەکان وەک ئەو ئەس�انە بوون کە بۆ شەڕ ئامادە دەکرێن، لەسەر 

سەر�ان شتێک لە شێوەی تاجێکی زێڕ�ن هەبوو و ڕوخسار�ان وەک مرۆڤ بوو. 
٩ زرێی�ان  ددانی شێر.  ددانەکان�ش�ان وەک  و  بوو  ئافرەت  قژی  لە شێوەی  ٨ قژ�ان 

هەبوو وەک زرێیی ئاسن�ن، دەنگی باڵەکان�ان وەک دەنگی ئەو گال�سکانە بوو کە 
ئەس�ێکی زۆری پیێوە�ە و تاودەدرێن بەرەو جەنگ. ١٠ چەند کلکێکی چزووداری 
پیێدرابوو کە بە  پیێنج مانگ توانا و دەسەاڵتی ئەوە�ان  وەک دووپشک�ان هەبوو، 

a ١ بڕوانە لۆقا ٨ :3١  .  
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بوو  پاشا  ب�ری بێ بن  بەدکارەکەی  ١١ فر�شتە  ئازاری خەڵک بدەن.  کلکەکان�ان 
بەسەر�انەوە، بە ع�بری ناوی ئەبەدۆنە a و بە �ۆنانی ناوی ئە�ۆلیۆنە .

١٢ نەهامەتی �ەکەم نەماوە، دوو نەهامەتی د�کە ماون کە دوای ئەمە دێن.

قۆچەکەی  چوار  لە  دەنگێک  و  لێدا  کەڕەناکەی  شەشەم  فر�شتەی  ١3 پاشان 

قوربانگا زێڕ�نەکەی بەردەم خوداوە هاتە بەر گوێم، ١4 کە بە فر�شتەی شەشەمی 
دەگوت کە کەڕەناکەی پیێبوو: »چوار فر�شتە بەستراوەکەی الی ڕووباری گەورەی 
و  ڕۆژ  و  کاتژمێر  ئەو  بۆ  کرابوون  ئامادە  فر�شتەکەی  ١5 چوار  بکە.«  ئازاد  فورات 
مانگ و ساڵە، ئازاد کران، تاکو سێ�ەکی ئادەم�زاد بکوژن. ١٦ گوێم لێبوو ژمارەی 

سەربازە سوارەکان دوو سەد مل�ۆن بوو.
١7 ئەو ئەسپ و سوارانەی کە لە ب�ن�نەکەدا بۆم ئاشکرا کران بەم شێوە�ە بوون: 

سەری  وەک  ئەس�ەکان  سەری  هەبوو،  گۆگرد�ان  و  مروار�دار  و  ئاگر�ن  زرێیی 
شێر وابوون و لە دەم�انەوە ئاگر و دووکەڵ و گۆگرد دەردەچوو. ١٨ بەو سێ بەاڵ�ە 
سێ�ەکی ئادەم�زاد کوژران، بە ئاگر و دووکەڵ و گۆگرد کە لە دەم�انەوە دەردەچوو. 
١٩ هێزی ئەس�ەکان لە دەم و کلک�اندا بوو، چونکە کلک�ان وەک مار سەری هەبوو 

خەڵک�ان پیێ ئازار دەدا.
دەستی  کردەی  لە  تۆبە�ان  نەکوژران،  بەاڵ�انە  بەو  کە  ئادەم�زاد  ٢٠ پاشماوەی 

لە  کە  بتانەی  ئەو  و  پی�س  ڕۆحی  بۆ  کڕنۆشبردن  لە  بوون  بەردەوام  نەکرد.  خۆ�ان 
زێڕ و ز�و و بڕۆنز و بەرد و دار دروستکرابوون، کە ناتوانن بب�ستن و بب�نن و بڕۆن. 

٢١ هەروەها لە کوشتن و فاڵچ�ێتی و داوێن��سی و دز�کردن تۆبە�ان نەکرد.

فریش�ە و تۆمارە بچووکەکە

 پاشان فر�شتە�ەکی د�کەی بەهێزم ب�نی لە ئاسمانەوە دەهاتە خوارەوە و بە ١٠ ١

هەور خۆی پۆش�بوو، پەلکەزێڕ�نە لەسەر سەری بوو، ڕووی وەک خۆر وابوو، 
پیێ�ەکانی وەک ستوونی ئاگر وابوون. ٢ تۆمارێکی بچووکی کراوەی بەدەستەوە بوو. 
پیێیی ڕاستی لەسەر دەر�ا و چەپیی لەسەر وشکانی دانا. 3 بە دەنگێکی بەرز وەک 
دەنگەکان�ان  بە  هەورەگرمەکە  حەوت  نەڕاندی،  کاتێک  نەڕاندی.  شێر  نەڕەی 
هاتنە دوان. 4 کاتێک حەوت هەورەگرمەکە هاتنە دوان، بەتەمابووم بنووسم، بەاڵم 
هەورەگرمەکە  حەوت  »ئەوەی  دە�فەرموو:  لێبوو  گوێ  ئاسمانەوە  لە  دەنگێکم 

گوت�ان مۆری بکە و مە�اننووسە.«
بۆ  ڕاستی  دەستی  ڕاوەستابوو،  و وشکانی  دەر�ا  لەسەر  ب�ن�م  فر�شتە�ەی  5 ئەو 

ئاسمان بەرزکردەوە و ٦ سوێندی بە خودای ز�ندووی هەتاهەتا�یی خوارد، ئەوەی 
ئاسمان و زەوی و دەر�ا و هەموو ئەو شتانەی تێ�اندا�ە بەد�ی�هێناون و گوتی: »چ�تر 
فر�شتەی  لەال�ەن  کەڕەنا  لێدانی  پیێش  ڕۆژانی  لە  7 بەڵکو  دواناخرێت!  کاتەکە 

a ١١ ئەبەدۆن: لە پە�مانی کۆن، ئەم وشە�ە بە )لەناوبەر( وەرگێڕدراوە، بڕوانە ئە�وب ٢٦ :٦  .  
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وەک  دێتە دی،  نهێنی خودا  بێت،  کەڕەناکە  دەنگی  ئەوەی  پیێش  حەوتەمەوە، 
چۆن خوداش مژدەی بە بەندە پیێغەمبەرەکانی دا.«

٨ ئەو دەنگەی لە ئاسمانەوە گوێم لێبوو د�سان قسەی لەگەڵ کردم و فەرمووی: 

»بڕۆ تۆمارە کراوەکە لە فر�شتە ڕاوەستاوەکەی سەر دەر�ا و وشکانی وەربگرە.«
٩ چوومە الی فر�شتەکە و پیێم گوت کە تۆمارە بچووکەکەم بداتێ. ئەو�ش پیێیی 

گوتم: »ب�بە و ب�خۆ. گەدەت تاڵ دەکات، بەاڵم لە دەمتدا وەک هەنگو�ن ش�ر�ن 
دەبێت.« ١٠ ئەوە بوو تۆمارە بچووکەکەم لە دەستی فر�شتەکە وەرگرت و خواردم، لە 
دەممدا وەک هەنگو�ن ش�ر�ن بوو، بەاڵم کە خواردم گەدەی تاڵ کردم. ١١ پاشان 
پیێم گوترا: »دەبێت دووبارە پیێشب�نی لەسەر خەڵک و نەتەوە و زمان و پاشای زۆر 

بکە�ت.«

دوو شایەتەکە

 پاشان قام�شێکی وەک داری پیێوانەم پیێدرا، خوداش پیێیی فەرمووم: »هەستە، ١١ ١

پەرستگای خودا و قوربانگا ب�ێوە و ئەو خەڵکانە بژمێرە کە تێ�دا کڕنۆش دەبەن. 
٢ بەاڵم واز لە حەوشەی پەرستگا بهێنە و مە�ی�ێوە، چونکە بە ناجولەکەکان دراوە. 

ئەوان چل و دوو مانگ شاری پی�رۆز پیێشێل دەکەن. 3 هەروەها توانا و دەسەاڵت 
بە دوو شا�ەتەکەم دەدەم بۆ هەزار و دوو سەد و شەست ڕۆژ بە جلوبەرگی گوشەوە 
4 ئەمانە ئەو دوو دار زە�توونە و ئەو دوو چرادانەن کە  پە�امی خودا ڕابگە�ەنن.« 
پیێ  ز�ان�ان  ب�ەوێت  �ەکێک  5 ئەگەر  ڕاوەستاون.  ج�هاندا  پەروەردگاری  لەبەردەم 
بگە�ەنێت، ئاگر لە دەم�انەوە دەردەچێت و دوژمنان�ان دەخوات. ئەگەر �ەکێک 
ب�ەوێت ز�ان�ان پیێ بگە�ەنێت دەبێت بەم شێوە�ە بکوژرێت. ٦ ئەمانە دەسەاڵتی 
ئەوە�ان هە�ە کە لە کاتی ڕاگە�اندنی پە�امی خودا ئاسمان دابخەن، تاکو باران 
نەبارێت. هەروەها دەسەاڵت�ان بەسەر ئاودا هە�ە کە هەر کاتێک ب�انەوێ ب�کەنە 

خوێن و زەوی تووشی هەموو بەاڵ�ەک بکەن.
7 کاتێک شا�ەت��ەکە�ان تەواو کرد ئەو دڕندە�ەی لە ب�ری بێ بن دێتە دەرەوە، 

تەرمەکان�ان  ٨ هەروەها  دە�انکوژێت.  و  دە�انبەزێنێت  دەجەنگێت،  لەگەڵ�ان 
لەسەر شەقامی شارە گەورەکە دەبێت کە ناوی مەجازی سەدۆم و م�سرە، لەوێش 
گەورەکە�ان لە خاچ درا. ٩ بۆ ماوەی سێ ڕۆژ و ن�و خەڵکانێک لە هەموو گەل 
تەرمەکان�ان  ناهێڵن  و  دەکەن  تەرمەکان�ان  تەماشای  نەتەوەکان  و  زمان  و  هۆز  و 
و  دەگێڕن  شا�یی  و  دەبن  شاد  پیێیی  زەوی  سەر  دان�شتووانی  ١٠ هەروەها  بنێژرێن، 
د�اری بۆ �ەکتری دەنێرن، چونکە ئەم دوو پیێغەمبەرە دان�شتووانی سەر زەو�ی�ان ئازار 

دابوو.
١١ بەاڵم پاش سێ ڕۆژ و ن�و هەناسەی ژ�ان لە خوداوە چووە ناو�ان، ئەوان�ش 

هەستانەوە لەسەر پیێ�ەکان�ان و ترسێکی گەورە کەوتە سەر ئەوانەی تەماشا�ان دەکرد. 
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»سەربکەونە  دەفەرموون:  پیێیی  کە  ب�ست  ئاسمانەوە  لە  بەرز�ش�ان  ١٢ دەنگێکی 

ئێرە.« ئەوان�ش لەبەرچاوی دوژمنان�ان لە هەوردا بۆ ئاسمان سەرکەوتن.
١3 هەر لەو کاتەدا بوومەلەرزە�ەکی گەورە ڕوو�دا و دە�ەکی شارەکە داڕما. حەوت 

خودای  ستا�شی  و  ترسان  د�کە  ئەوانی  کوژران،  بوومەلەرزەکە  بە  کەس  هەزار 
ئاسمان�ان کرد.

١4 نەهامەتی دووەم نەما، ئەوەتا نەهامەتی سێ�ەم زوو دێت.

کەڕەنای حەوتەم
١5 فر�شتەی حەوتەم�ش کەڕەناکەی لێدا و چەند دەنگێکی بەرز لە ئاسمانەوە 

هاتن و گوت�ان:

،aشانش�نی ج�هان بووەتە شانش�نی پەروەردگارمان و مەس�حەکەی«  
مەس�ح�ش بۆ هەتاهەتا�ە پاشا�ەتی دەکات.«   

دان�شتبوون،  تەختەکان�ان  لەسەر  لەبەردەم خودا  پی�رەی کە  ب�ست و چوار  ١٦ ئەو 

خۆ�ان بە زەو�دا دا و کڕنۆش�ان بۆ خودا برد، ١7 گوت�ان:

  »سوپاست دەکە�ن، خودای پەروەردگاری هەرە بەتوانا،
ئەوەی هە�ە و هەبووە،   

  چونکە هێزە گەورەکەی خۆتت وەرگرت و
دەستت بە فەرمانڕەوا�یی کرد.   

 ١٨ نەتەوەکان تووڕە بوون،
بەاڵم کاتی تووڕە�یی تۆش هاتووە.   
  کاتی لێ�رس�نەوەی مردووان هات،

بۆ پاداشتکردنی بەندە پیێغەمبەرەکانت و   
  گەلە پی�رۆزەکەت کە لە ناوی تۆ دەترسن، بە گەورە و بچووکەوە،

هەروەها بۆ لەناوبردنی ئەوانەی زەوی لەناودەبەن.«   

١٩ پەرستگای خوداش لە ئاسمان کرا�ەوە و سندوقی پە�مانەکەی لە پەرستگاکەی 

دەرکەوت. لەوێدا بووە هەورە بروسکە و دەنگەدەنگ و هەورەگرمە و بوومەلەرزە و 
تەرزەی قەبارە گەورە باری.

ژن و ئەژدیها

پۆش�بوو، ١٢ خۆری  ئافرەتێک  دەرکەوت:  ئاسماندا  لە  گەورەش   ن�شانە�ەکی  ١

مانگ لەژێر پیێ�دا و تاجێکی دوازدە ئەستێرە�یی لەسەر سەری بوو، ٢ سکی 
هەبوو، ئازاری هەبوو و لەتاو ژانی منداڵبوون هاواری دەکرد. 3 ن�شانە�ەکی د�کەش 
ئەژد�ها�ەکی گەورەی سوور، حەوت سەر و دە شاخی  ئاسماندا دەرکەوت:  لە 

a ١5 بڕوانە دان�ال 7 :١3 -١4.   
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ئەستێرەی  سێ�ەکی  4 کلک�شی  بوون.  سەرەکانی  لەسەر  تاج  حەوت  هەبوو، 
ئاسمانی ڕاکێشا و فڕێی�دانە سەر زەوی. ئەژد�هاکە لەبەردەم ئەو ئافرەتەی کە منداڵی 
5 ئ�تر منداڵێکی  ب�خوات.  لەدا�کبوو  ئەوەی هەرکە منداڵەکە  بۆ  دەبوو وەستابوو، 
نێر�نەی بوو، ئەوەی لە داهاتوودا بە گۆچانێکی ئاسن�ن فەرمانڕەوا�ەتی نەتەوەکان 
دەکات. بەاڵم منداڵەکەی بۆ الی خودا و تەختەکەی ڕفێنرا. ٦ ئافرەتەکەش بەرەو 
چۆڵەوانی ڕا�کرد، لەوێدا شوێنێکی هە�ە لەال�ەن خوداوە ئامادە کراوە، تاکو لەوێ 

هەزار و دوو سەد و شەستa ڕۆژ بەخێو بکرێت.
ئەژد�هاکە  دژی  لە  فر�شتەکانی  و  م�کائ�ل  شەڕ.  بووە  ئاسماندا  لە  7 پاشان 

جەنگان، ئەژد�هاکە و فر�شتەکان�شی دژی ئەوان، ٨ بەاڵم ئەژد�هاکە بەهێز نەبوو، 
دێر�نەکە  مارە  فڕێدرا�ە خوارەوە،  ٩ ئەژد�ها�ە گەورەکە  نەما.  ئاسماندا  لە  شوێن�ان 
دەکات،  گومڕا  ج�هان  هەموو  ئەوەی  ناودەبردرێت،  شە�تان  و  ئ�بل�س  بە  کە 

فر�شتەکان�شی لەگەڵ�دا فڕێدرانە سەر زەوی.
١٠ جا گوێم لە دەنگێکی بەرز بوو لە ئاسماندا دە�فەرموو:

  »ئێستا ڕزگاری و هێز و شانش�نی خودامان و
دەسەاڵتی مەس�حەکەی هاتووە،   

  چونکە ئەو سکااڵکارەی لە خوشک و براکانمان،
کە شەو و ڕۆژ لەبەردەم خوداماندا سکااڵی لێ�ان دەکرد،   

فڕێدرا�ە خوارەوە.   
 ١١ ئەوان بە خوێنی بەرخەکە و

بەو شا�ەت��ەی کە دا�ان، بەسەر�دا سەرکەوتن،   
ژ�انی خۆ�ان خۆشنەو�ست و پیێشواز�ی�ان لە مەرگ کرد.   

 ١٢ بۆ�ە ئەی ئاسمان و ئەوانەی تێ�دا ن�شتەجێن، دڵخۆش بن!
  بەاڵم قوڕبەسەر زەوی و دەر�ا،

چونکە ئ�بل�س بۆتان دابەز�وە!   
  تووڕە�ی�ەکی گەورەی پیێ�ە،

چونکە دەزانێت کاتێکی کورتی هە�ە.«   

کە  ڕاونا  ئافرەتەکەی  زەوی،  سەر  فڕێدراوەتە  ب�نی  خۆی  ئەژد�هاکە  ١3 کاتێک 

بۆ  تاکو  پیێدرا  گەورەی  هەڵۆ�ەکی  باڵی  هەردوو  ١4 ئافرەتەکە  ببوو.  لێ  کوڕەکەی 
لە  بۆ ماوەی چل و دوو مانگ دوور  لەوێدا  و  بفڕێت  چۆڵەوانی و شوێنی خۆی 
بەدوای  ڕووباری  وەک  ئاوێکی  دەم�ەوە  لە  ١5 مارەکەش  بکرێت.  بەخێو  مارەکە 
ئافرەتەکەدا فڕێدا بۆ ئەوەی ئاو ب�بات. ١٦ زەوی �ارمەتی ئافرەتەکەی دا، زەوی دەمی 
کردەوە و ئەو ڕووبارەی قووت دا کە ئەژد�هاکە لە دەم�ەوە فڕێی�دا. ١7 ئەژد�هاکە 

a ٦ دەکاتە چل و دوو مانگ �ان سێ ساڵ و ن�و. بڕوانە ١١ :٢ و ١٢ :١4 .  
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ئەوانەی  بجەنگێت،  د�کەی  نەوەکانی  لەگەڵ  چوو  بوو،  تووڕە  ئافرەتەکە  لە 
ڕاس�اردەکانی خودا بەجێدەگە�ەنن و پابەندن بە شا�ەت��ان بۆ ع�سا.

دەرکەوتنی دڕندەیەک لە دەریا

 ئەژد�هاکەش لەسەر لمی دەر�ا ڕاوەستا. ئ�نجا دڕندە�ەکم ب�نی لە دەر�اکە ١3 ١

لەسەر  تاج�ش  دە  هەبوو،  سەری  حەوت  و  شاخ  دە  دەرەوە،  دەهاتە 
شاخەکانی بوون، لەسەر سەرەکان�شی ناوی کفرکردن هەبوو. ٢ ئەو دڕندە�ەی ب�ن�م 
لە پڵنگ دەچوو، پیێیی وەک ورچ و دەمی وەک دەمی شێر بوو. ئەژد�هاکەش توانا 
لە سەرەکانی  3 سەرێک  دڕندەکە.  دا�ە  و دەسەاڵتێکی گەورەی  تەختی خۆی  و 
دڕندەکە وەک بۆ مردن سەربڕابێت، بەاڵم بر�نە کوشندەکەی ساڕێژ ببوو. هەموو 
برد،  ئەژد�هاکە  بۆ  4 کڕنۆش�ان  دڕندەکە کەوتن،  بەدوای  بە سەرسام��ەوە  زەو�ش 
چونکە دەسەاڵتی بە دڕندەکە دابوو، کڕنۆش�ان بۆ دڕندەکەش برد و گوت�ان: »کێ 

وەک دڕندەکە وا�ە؟ کێ دەتوانێت لە دژی بجەنگێت؟«
و  چل  هەروەها  دەکرد،  کفری  و  گەورە  قسەی  پیێدرابوو،  دەمێکی  5 دڕندەکە 

دوو مانگی پیێدرابوو تاکو دەسەاڵت بەکاربهێنێت. ٦ ئ�تر دەمی کردەوە و کفری 
ئاسمان  دان�شتووانی  و  نش�نگەکەی  و  خودا  ناوی  بە  جنێوی  و  کرد  خودا  بە 
ب�انبەزێنێت،  و  پی�رۆزی خودا بجەنگێت  لە دژی گەلی  پیێدرابوو  7 ڕێگەی  دەدا. 
دەسەاڵت�شی پیێدرابوو بەسەر هەموو هۆز و گەل و زمان و نەتەوە�ەکدا. ٨ هەموو 
ژ�انی  پەڕتووکی  لە  ناو�ان  ئەوانەی  بۆ دەبەن،  دان�شتووانی سەر زەو�ش کڕنۆشی 

بەرخەکەدا نەنووسراوە، ئەو بەرخەی کە لە دامەزراندنی ج�هانەوە سەربڕدراوە.
٩ ئەوەی گوێیی هە�ە، با بب�ستێت.

 ١٠ ئەگەر �ەکێک بۆ ڕاپیێچکردن بچێت،
ڕاپیێچ دەکرێت.   

  ئەگەر �ەکێک بە شمشێر بکوژرێت،
.aبە شمشێر دەکوژرێت   

ئەم بانگەوازە بۆ دانبەخۆداگرتن و دڵسۆزی گەلی پی�رۆزی خودا�ە.

دەرکەوتنی دڕندەیەک لە زەوی
١١ دڕندە�ەکی د�کەم ب�نی لە زەو�ی�ەوە دەهاتە دەرەوە، دوو شاخی وەک بەرخی 

هەبوو، بەاڵم وەک ئەژد�ها دەدوا. ١٢ بە تەواوی دەسەاڵتی دڕندەی �ەکەمی بۆ ئەو 
پە�ڕەو دەکرد، وای لە زەوی و دان�شتووانی سەری دەکرد کڕنۆش بۆ دڕندەی �ەکەم 
تەنانەت  ١3 ن�شانەی گەورەی دەکرد،  ببوو.  بر�نە کوشندەکەی ساڕێژ  ببەن، کە 
وای دەکرد لەبەرچاوی خەڵک ئاگر لە ئاسمانەوە بێتە خوارەوە بۆ زەوی. ١4 هەروەها 

a ١٠ �ەرم�ا ١5 :٢.   
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پیێناوی دڕندەی �ەکەمدا ب�کات، دان�شتووانی  لە  پیێیی درابوو  بەو ن�شانانەی کە 
ئەو  بۆ  پە�کەرێک  دا  زەوی  سەر  خەڵکی  بە  فەرمانی  دەکرد.  گومڕا  زەو�یی  سەر 
دڕندە�ە دابمەزرێنن کە بە شمشێر بر�ندار کرا و بە ز�ندوو�یی ما�ەوە. ١5 هەروەها 
پە�کەری دڕندەکە  تاکو  پە�کەری دڕندەی �ەکەم  بداتە  پیێدرابوو هەناسە  ڕێگەی 
نابەن  دڕندەکە  پە�کەری  بۆ  کڕنۆش  ئەوانەی  هەموو  بکات  وا  و  بکات  قسە 
لە هەمووان�ش دەکرد، گەورە و بچووک، دەوڵەمەند و هەژار،  ١٦ وای  بکوژرێن. 
ناوچەوان�ان  لەسەر  �ان  ڕاست�ان  دەستی  لەسەر  ن�شانە�ەک  کۆ�لە،  و  ئازاد 
دروستبکرێت، ١7 تاکو کەس نەتوانێت کڕ�ن و فرۆشتن بکات، تەنها ئەوە نەبێت 

ن�شانەکەی پیێوە�ە. ن�شانەکەش ناوی دڕندەکە�ە �ان ژمارەی ناوەکەی.
١٨ ئەمە بانگەوازە بۆ دانا�یی: ئەوەی تێدەگات، با ژمارەی دڕندەکە لێکدبداتەوە، 

.aچونکە ئەوە ژمارەی مرۆڤە کە ژمارەکەی شەش سەد و شەست و شەشە

بەرخەکە و سروودی جەماوەر

 پاشان ب�ن�م بەرخەکە لەسەر کێوی س��ۆن ڕاوەستابوو، سەد و چل و چوار ١4 ١

 bناوچەوان�ان لەسەر  باوکی  ناوی  و  ئەو  ناوی  بوو،  لەگەڵ  کەسی  هەزار 
نووسرابوو. ٢ لە ئاسمانەوە دەنگێکم ب�ست وەک خوڕەی ئاوێکی زۆر و دەنگی 
هەورەگرمە�ەکی گەورە. ئەو دەنگەی کە گوێم لێبوو وەک دەنگی ق�سارەش وابوو 
پی�رەکان  3 لەبەردەم تەختەکە و لەبەردەم چوار بوونەوەرەکە و  کە ژەن�اران دە�ژەنن. 
سروودێکی نوێی�ان دەگوت. کەس نە�دەتوانی سروودەکە فێرببێت جگە لەو سەد 
و چل و چوار هەزارەی لە زەو�ی�ەوە کڕابوونەوە. 4 ئەوانە ئەو کەسانەن کە خۆ�ان 
بۆ  دەکەون  بەرخەکە  بەدوای  و  پاک�زەن  چونکە  نەکردووە،  گاڵو  ئافرەت  لەگەڵ 
هەرکوێ بڕوات. ئەوانە لەنێو خەڵک کڕدراونەتەوە وەک نۆبەرە بۆ خودا و بەرخەکە. 

5 درۆ لە دەم�اندا نادۆزرێتەوە، گلە�ی�ان لەسەر ن��ە.

سێ فریش�ەکە
مزگێن�یی  دەفڕی،  ئاسماندا  لەناوەڕاستی  ب�نی  د�کەم  فر�شتە�ەکی  ٦ ئ�نجا 

هەتاهەتا�یی پیێبوو، تاکو بۆ دان�شتووانی سەر زەوی ڕابگە�ەنێت، بۆ هەموو نەتەوە و 
هۆز و زمان و گەلێک. 7 بە دەنگێکی بەرز دە�گوت: »لە خودا بترسن و ستا�شی 
بکەن، چونکە کاتی حوکمدان هاتووە. کڕنۆش بۆ دروستکەری ئاسمان و زەوی و 

دەر�ا و کان�اوەکان ببەن.«
٨ فر�شتەی دووەم، لەدوا�ەوە دە�گوت: »کەوت! بابلی گەورە کەوت، ئەوەی 

بەم جۆرەی کرد هەموو نەتەوەکان شەرابی تووڕە�یی داوێن��س��ەکەی بخۆنەوە.«
کەسێک  »هەر  دە�گوت:  بەرز  دەنگێکی  بە  دوا�انەوە  لە  سێ�ەم،  ٩ فر�شتەی 

a ١٨ ژمارەی هێما�یی بە واتای کەمکراوەی لە ژمارەی خودا 777 کە ژمارە�ەکی تەواوە.  

b ١ بڕوانە حزق�ێل ٩ :4  .  
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کڕنۆش بۆ دڕندەکە و پە�کەرەکەی ببات و ن�شانەی سەر نێوچەوانی �ان دەستی 
وەربگرێت، ١٠ هەروەها ئەو�ش شەرابی تووڕە�یی خودا دەخواتەوە، کە بە سادە�یی 
پی�رۆزەکان و بەرخەکەدا بە ئاگر و  لە جامی تووڕە�ی�ەکەی ڕژاوە. لەبەردەم فر�شتە 
ئەوانەی  دەبێتەوە.  بەرز  هەتاهەتا�ە  بۆ  ئازار�ان  ١١ دووکەڵی  دەدرێت.  ئازار  گۆگرد 
کڕنۆش بۆ دڕندەکە و پە�کەرەکەی دەبەن، ئەوەی ن�شانەی ناوەکەی وەربگرێت 
شەو و ڕۆژ پشوو�ان نابێت.« ١٢ ئەمە بانگەوازە بۆ دانبەخۆداگرتنی گەلی پی�رۆزی 

خودا کە ڕاس�اردەکانی خودا بەجێدەگە�ەنن و باوەڕی ع�سا دەپارێزن.
١3 گوێم لە دەنگێک بوو لە ئاسمانەوە دە�گوت: »بنووسە: خۆزگە دەخوازرێت 

بەو مردووانەی لە ئێستاوە بە �ەکبوون لەگەڵ ع�سای خاوەن شکۆ دەمرن!«
ڕۆحی پی�رۆز دەفەرموێ: »بەڵێ، بۆ ئەوەی لە ماندووبوون�ان بحەسێنەوە، چونکە 

کردەوەکان�ان شوێن�ان دەکەون.«

دروێنەی زەوی
١4 پاشان تەماشام کرد، هەورێکی س��م ب�نی و لەسەر هەورەکە کەسێکی وەک 

بەدەستەوە  ت�ژی  داسێکی  و  لەسەر  زێڕ�نی  تاجێکی  دان�شتووە،   aمرۆڤ کوڕی 
بانگی  بەرز  دەنگێکی  بە  و  دەرەوە  هاتە  پەرستگا  لە  د�کە  ١5 فر�شتە�ەکی  بوو. 
دان�شتووی سەر هەورەکەی کرد: »داسەکەت هەڵگرە و بدروەوە، چونکە کاتی 
هەورەکە  سەر  دان�شتووی  ١٦ جا  پیێگە�شتووە.«  زەوی  بەرهەمی  و  هاتووە  دروێنە 

داسەکەی بۆ سەر زەوی وەشاند و زەوی دروێنە کرا.
داسێکی  ئەو�ش  و  دەرچوو  ئاسمان  پەرستگاکەی  لە  د�کە  ١7 فر�شتە�ەکی 

ت�ژی پیێبوو. ١٨ ئ�نجا فر�شتە�ەکی د�کە لە قوربانگاوە هاتە دەرەوە کە دەسەاڵتی 
ت�ژەکەی  داسە  کە  گوت  ئەوەی  بە  بەرز  دەنگێکی  بە  هەبوو.  ئاگردا  بەسەر 
زەوی کۆبکەرەوە، چونکە  ڕەزی  و هێشووەکانی  ت�ژەکەت هەڵگرە  پیێبوو: »داسە 
ترێی�ەکەی پیێگە�شتووە.« ١٩ فر�شتەکە داسەکەی وەشاندە زەوی و ڕەزەکانی زەوی 
ڕنی و فڕێی�دا�ە ناو گوشەرە گەورەکەی تووڕە�یی خودا. ٢٠ گوشەرەکەb لە دەرەوەی 
لە  خوێن   cستاد�ا سەد  شەش  و  هەزار  ئەس�ێک،  لغاوی  بەرزی  بە  گوشرا،  شار 

گوشەرەکە دەرچوو.

حەوت فریش�ە و حەوت دەرد

حەوت ١5 ب�نی:  ئاسماندا  لە  د�کەم  سە�ری  و  گەورە  ن�شانە�ەکی   پاشان  ١

فر�شتە حەوت دەردی کۆتا�ی�ان پیێبوو، چونکە تووڕە�یی خودا لەوانەدا تەواو 
دەبێت. ٢ پاشان شتێکی وەک دەر�ای شووشە�یی تێکەڵ بە ئاگرم ب�نی و ئەوانەی 

a ١4 بڕوانە دان�ال 7 :١3  .  

b ٢٠ بڕوانە ئ�شا�ا ٦3 :3  .  

c ٢٠ دەکاتە نز�کەی سێ سەد ک�لۆمەتر.  
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بەزاندبوو لەسەر دەر�ا شووشە�ی�ەکە  ناوەکە�ان  دڕندەکە و پە�کەرەکەی و ژمارەی 
و  خودا  بەندەی  موسای  3 سروودی  پیێبوو.  خودا�ان  ق�سارەی  و  ڕاوەستابوون 

سروودی بەرخەکە�ان دەچڕی و دە�انگوت:

  »ئەی �ەزدان، خودای هەرە بەتوانا،
کارەکانت گەورە و سە�رە!   

  ئەی پاشای نەتەوەکان،
ڕێگاکانت ڕاست و دادپەروەرە.   

4 ئەی �ەزدان، کێ لە تۆ ناترسێت و  
ناوت شکۆدار ناکات؟   
  چونکە تۆ تاقە پی�رۆز�ت.

  هەموو نەتەوەکان دێن و کڕنۆشت بۆ دەبەن،
چونکە دادپەروەر�ی�ەکانت دەرکەوتوون.«   

5 پاش ئەوە تەماشام کرد و ب�ن�م لە ئاسماندا شوێنی هەرەپی�رۆز لە چادری پە�مان 

دەردەکە�ان  حەوت  و  دەرەوە  هاتنە  پەرستگاکە  لە  فر�شتەکە  ٦ حەوت  کرا�ەوە. 
پیێبوو. کەتانی پاک و پرشنگدار�ان پۆش�بوو و چەند پشتێنێکی زێڕ�ن�ان لە سنگ 
بەستبوو. 7 �ەکێک لە چوار بوونەوەرەکە حەوت جامی زێڕ�نی پڕ لە تووڕە�یی خودای 
هەم�شە ز�ندووی دا بە حەوت فر�شتەکە. ٨ پەرستگاکەش پڕبوو لە دووکەڵی شکۆ 
نەبوون، کەس  تەواو  فر�شتەکە  دەردەکەی حەوت  هەتا حەوت  و  هێزی خودا  و 

نە�توانی بچێتە ناو پەرستگاکەوە.

حەوت جامی تووڕەیپی خودا

 ئ�نجا لە پەرستگاکەوە گوێم لە دەنگێکی بەرز بوو بە حەوت فر�شتەکەی ١٦ ١

دەفەرموو: »بڕۆن حەوت جامەکەی تووڕە�یی خودا بەسەر زەو�دا بڕێژن.«
٢ فر�شتەی �ەکەم چوو و جامەکەی خۆی بەسەر زەو�دا ڕژاند، جا دومەڵی پی�س 

و ئازاربەخش لەوانە دەرکەوت کە ن�شانەی دڕندەکە�ان هەڵگرتبوو و کڕنۆش�ان بۆ 
پە�کەرەکەی بردبوو.

3 فر�شتەی دووەم�ش جامەکەی خۆی ڕژاندە سەر دەر�ا و وەک خوێنی مردووی 

لێهات، هەموو ز�ندەوەرێکی ناو دەر�ا مردن.
4 فر�شتەی سێ�ەم جامەکەی خۆی ڕژاندە سەر ڕووبار و کان�اوەکان، بووە خوێن. 

5 گوێم لە فر�شتەی ئاوەکان بوو دە�گوت:

  »تۆ دادپەروەر�ت، ئەی ئەوەی هە�ە و هەبووە، پی�رۆزەکە،
چونکە ئاوا حوکمت داوە،   

٦ چونکە ئەوانە خوێنی پیێغەمبەران و گەلی پی�رۆزی تۆ�ان ڕشتووە،  
تۆش خوێنت پیێدان ب�خۆنەوە، چونکە شا�انی ئەوەن.«   
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7 گوێم لە دەنگێک بوو لە قوربانگاکەوە دە�گوت:

  »بەڵێ ئەی خودای پەروەردگاری هەرە بەتوانا،
حوکمەکانت ڕاست و دادپەروەرن.«   

درابوو  خۆر  بە  ڕێگە  و  خۆر  سەر  ڕژاندە  خۆی  جامەکەی  چوارەم  ٨ فر�شتەی 

کە خەڵکی بە ئاگر بسووتێنێت. ٩ خەڵک بە گەرما�ەکی بەت�ن سووتان، کفر�ان 
بە ناوی خودا کرد، ئەوەی دەسەاڵتی بەسەر ئەم دەردانەدا هە�ە، بەڵکو تۆبە�ان 

نەکرد تاکو شکۆداری بکەن.
شانش�نەکەی  دڕندەکە،  تەختی  سەر  ڕژاندە  جامەکەی  پیێنجەم  ١٠ فر�شتەی 

تار�ک بوو، خەڵکی شانش�نەکە لەتاو ئازار زمانی خۆ�ان دەگەست. ١١ لەتاو ئازار 
و بر�ن�ان کفر�ان بە خودای ئاسمان کرد بەاڵم تۆبە�ان لە کردەوەکان�ان نەکرد.

ئ�تر  فورات،  گەورەی  ڕووباری  سەر  ڕژاندە  جامەکەی  شەشەم  ١٢ فر�شتەی 

١3 ئ�نجا  بکات.  خۆش  ڕۆژهەاڵت  پاشاکانی  ڕێگای  تاکو  کرد،  وشکی  ئاوەکە 
سێ ڕۆحی پی�سی وەک بۆقم ب�نی لە دەمی ئەژد�هاکە و دەمی دڕندەکە و دەمی 
پیێغەمبەرە درۆزنەکە دەهاتنە دەرەوە. ١4 ئەوانە ڕۆحی شە�تان�ن کە پەرجوو دەکەن، 
هەرە  خودای  گەورە�ەی  ڕۆژە  لەو  تاکو  ج�هان،  هەموو  پاشاکانی  الی  دەچنە 

بەتوانادا بۆ جەنگ کۆ�ان بکەنەوە.

بەوەی  دەخوازرێت  خۆزگە  دێم!  دزێک  وەک  »ئەوەتا  دەفەرموێ:  ١5 مەس�ح 

ئێشک دەگرێت و جلوبەرگەکانی دەپارێزێت، نەوەک ئابڕووی بب�نرێت و بە ڕووتی 
a».بڕوات

دەگوترێ  پیێیی  ع�بری  بە  کە  کردنەوە  کۆی  شوێنێکدا  لە  ڕۆحەکان  ١٦ پاشان 

.»bهارمەگ�دۆن«
لە  بەرز  دەنگێکی  ڕژاند،  هەوادا  بە  خۆی  جامەکەی  حەوتەم  ١7 فر�شتەی 

پەرستگاکە و لە تەختەکەوە هات و گوتی: »هاتە دی!« ١٨ پاشان هەورە بروسکە 
تەنانەت  ڕوو�دا،  گەورە  بوومەلەرزە�ەکی  پە�دابوو،  هەورەگرمە  و  دەنگەدەنگ  و 
لەو کاتەوەی خەڵک لەسەر زەو�ن شتی وا ڕووی نەداوە. بوومەلەرزەکە زۆر بەهێز 
کەوتن. خوداش  نەتەوەکان�ش  شارەکانی  بەش،  بووە سێ  گەورەکە  ١٩ شارە  بوو. 
بابلی گەورەی بەب�ر هاتەوە تاکو جامی شەرابی تووڕە�یی هەڵچووی خۆی بداتێ. 
کە  گەورە  ٢١ تەرزە�ەکی  نەدۆزرانەوە.  چ�اکان  و  ڕا�انکرد  دوورگەکان  ٢٠ هەموو 

لەتاو  باری،  خەڵک�دا  بەسەر  ئاسمانەوە  لە  دەبوو   c تالنت �ەک  قورسا�ی�ەکەی 
لێدانی تەرزەکە کفر�ان بە خودا کرد، چونکە لێدانەکەی زۆر توند بوو.

a ١5 بڕوانە مەتا ٢4 :3٦ -44.   

b ١٦ ع�بری: چ�ای مەگ�دۆ، بڕوانە ڕابەران 5 :١٩  .  

c ٢١ �ەک تالنت ، نز�کەی سی و چوار ک�لۆگرامە.  
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بابل دایکی داوێنپپیسانە

 ئ�نجا �ەکێک لەو حەوت فر�شتە�ەی حەوت جامەکە�ان پیێبوو پیێیی گوتم: ١7 ١

»وەرە با سزای لەشفرۆشە گەورەکەت پی�شان بدەم کە لەسەر ڕووبارێکی زۆر 
دان�شتووانی  و  کردووە  لەگەڵ  داوێن��س��ان  زەوی  پاشاکانی  ٢ ئەوەی  دان�شتووە. 

سەر زەوی بە شەرابی داوێن��س��ەکەی سەرخۆش بوون.«
لەسەر  ژنێک  ب�ن�م  چۆڵەوانی.  بردم��ە  پی�رۆز  ڕۆحی  بە  فر�شتەکە  3 پاشان 

دڕندە�ەکی قرمزی دان�شتووە کە بە ناوی کفر داپۆشرابوو. دڕندەکە حەوت سەر و 
دە شاخی هەبوو. 4 ژنەکە جلوبەرگی ئەرخەوانی و قرمزی لەبەر کرابوو، هەروەها بە 
زێڕ و بەردی گرانبەها و مرواری ڕازێنرابووەوە. جامێکی زێڕ�نی بەدەستەوە بوو، پڕ 
لە قێز و گاڵوی داوێن��س��ەکەی. 5 لەسەر ناوچەوان�شی ناوێکی نهێنی نووسرابوو:

»بابلی گەورە،
دا�کی لەشفرۆشان و

قێزەونانی زەوی.«

٦ هەروەها ب�ن�م کە ژنەکە بە خوێنی گەلی پی�رۆزی خودا و خوێنی شەه�دانی ع�سا 

سەرخۆش ببوو.
بە ب�ن�نی زۆر سەرسام بووم. 7 فر�شتەکە پیێیی گوتم: »بۆ سەرسام بوو�ت؟ نهێنی 
ژنەکە و ئەو دڕندە�ەشت پیێ دەڵێم کە هەڵ�گرتووە و حەوت سەر و دە شاخی هە�ە. 
٨ ئەو دڕندە�ەی ب�ن�ت هەبووە و ئێستا ن��ە، خەر�کە لە ب�ری بێ بن دەردەچێت و 

بۆ لەناوچوون دەڕوات. دان�شتووانی سەر زەوی، ئەوانەی لە دامەزراندنی ج�هانەوە 
دەبن،  سەرسام  دەب�نن  دڕندەکە  کاتێک  نەنووسراوە،  ژ�اندا  پەڕتووکی  لە  ناو�ان 

چونکە دڕندەکە پیێشتر هەبووە و ئێستا ن��ە، بەاڵم لە داهاتوودا دێتەوە.
ژنەکە  کە   aگردن حەوت  سەرەکە  حەوت  دانا:  مێشکی  بۆ  بانگەوازە  ٩ »ئەمە 

و  �ەکێک�ان هە�ە  و  پیێنج�ان کەوتن  پاشاکەش،  ١٠ حەوت  دان�شتووە.  لەسەر�ان 
١١ ئەو  پیێو�ستە کەمێک بمێنێتەوە.  ئەوی د�کە هێشتا نەهاتووە، کاتێک�ش دێت 
لەناوچوون  بۆ  و  لە حەوتەکە�ە  بەاڵم  ن��ە هەشتەم�نە،  ئێستا  و  هەبووە  دڕندە�ەی 

دەڕوات.
١٢ »ئەو دە شاخەی ب�ن�ت دە پاشان، هێشتا شانش�ن�ان وەرنەگرتووە، بەاڵم بۆ 

١3 ئەوانە  وەردەگرن.  دەسەاڵت  پاشا  وەکو  دڕندەکە  لەگەڵ  کاتژمێر  �ەک  ماوەی 
�ەک مەبەست�ان هە�ە، هێز و دەسەاڵتی خۆ�ان دەدەنە دڕندەکە. ١4 ئەوانە لەگەڵ 
بەرخەکە دەجەنگن و بەرخەکە دە�انبەزێنێت، چونکە گەورەی گەورانە و پاشای 

پاشا�انە، ئەوانەی لەگەڵ�دان بانگکراو و هەڵبژێردراو و دڵسۆزن.«
دان�شتووە،  لەوێ  لەشفرۆشەکە  کە  ب�ن�ت،  ئاوانەی  »ئەو  پیێیی گوتم:  ١5 ئ�نجا 

گەل و خەڵک و نەتەوە و زمانن. ١٦ دە شاخەکە و دڕندەکەی کە ب�ن�ت، ڕق لە 

a ٩ مەبەست لە شاری ڕۆما�ە کە لەسەر حەوت گرد بن�اد نراوە.  
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لەشفرۆشەکە هەڵدەگرن، وێران و ڕووتی دەکەنەوە، گۆشتەکەی دەخۆن و بە ئاگر 
دە�سووتێنن، ١7 چونکە خودا خستوو�ەت��ە دڵ�ان کە مەبەستی ئەو جێبەجێ بکەن 
و ڕێک بکەون، دەسەاڵت�ان بدەنە دڕندەکە، هەتا وشەکانی خودا بێتە دی. ١٨ ئەو 

ژنەی ب�ن�شت ئەو شارە گەورە�ە کە دەسەاڵتی بەسەر پاشاکانی زەو�دا هە�ە.«

کەوتنی بابل

و ١٨ خوارەوە  دەهاتە  ئاسمانەوە  لە  ب�نی  د�کەم  فر�شتە�ەکی  ئەوەش   پاش  ١

دەسەاڵتێکی گەورەی هەبوو، زەو�ش بە شکۆی ئەو ڕووناک بووەوە. ٢ بە 
دەنگێکی بەرز هاواری کرد و گوتی:

  »کەوت! بابلی گەورە کەوت!
بووە جێنش�نی جنۆکەکان و   

  پەناگای هەموو ڕۆحە پی�سەکان،
پەناگای هەموو باڵندە�ەکی گاڵو،   

پەناگای هەموو ئاژەڵێکی گاڵو و قێزەون.   
3 لەبەر ئەوەی هەموو نەتەوەکان  

لە شەرابێکی زۆری داوێن��سی ئەو�ان خواردووەتەوە.   
  پاشاکانی زەوی داوێن��س��ان لەگەڵدا کردووە،

بازرگانانی زەو�ش بە توانای سەڵتەنەتی ئەو دەوڵەمەند بوون.«   

4 گوێم لە دەنگێکی د�کە بوو لە ئاسمانەوە دە�فەرموو:

  »ئەی گەلی من لێیی دەربچن،
تاکو بەشداری لە گوناهەکانی نەکەن،   

تاکو دەردەکانی نەگرن،   
5 چونکە گوناهەکانی تاکو ئاسمان بەرزبوونەوە و  

خوداش خراپیی ئەوی بە �اد هاتەوە.   
٦ سزای بدەنەوە وەک ئەو�ش سزای دا�ەوە و  

بەگوێرەی کردارەکانی خۆی دووقاتی بدەنەوە،   
لەو جامەی تێ�دا تێکەڵی کرد دووقاتی بۆ تێکەڵ بکەنەوە.   

7 هێندەی ئەوەی کە خۆی بە گەورە داناوە و خۆش ڕا�بواردووە،  
ئازار و خەمی بدەنێ، چونکە لە دڵی خۆ�دا دەڵێت:   

  ”من وەک شاژن دان�شتووم و بێوەژن ن�م،
هەرگ�ز ش�وەن ناگێڕم.“   

٨ لەبەر ئەوە دەردەکانی لە ڕۆژێکدا دێن،  
مردن و ش�وەن و قاتوقڕی.   

  بە ئاگر�ش دەسووتێت،
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خودای پەروەردگار ئەوەی حوکمی دەدات، بەهێزە.   

سێ جار قوڕبەسەری بۆ بابل
٩ »پاشاکانی زەوی، ئەوانەی لەگەڵ�دا داوێن��س��ان کردووە و لە ژ�اندا خۆش�ان 

بۆ  ش�وەنی  و  دەگر�یێن  بۆی  دەب�نن  سووتانەکەی  دووکەڵی  کاتێک  ڕابواردووە، 
دەگێڕن. ١٠ لە ترسی ئازارەکەی لە دوور دەوەستن و دەڵێن:

  »”ئەی شارە مەزنەکە، قوڕت بەسەر، قوڕت بەسەر!
ئەی بابل، شارە بەهێزەکە!   

چونکە لە کاتژمێرێکدا سزادانت هات.“   

١١ »بازرگانانی زەوی دەگر�یێن و ش�وەنی بۆ دەگێڕن، چونکە ئ�تر کەس شتومەک�ان 

لێ ناکڕێت، ١٢ شتومەکی زێڕ و ز�و و بەردی گرانبەها و مرواری، کەتانی ناسک 
و ئەرخەوانی و حەر�ر و قرمز، هەموو دارێکی بۆندار و هەموو شتێکی دروستکراو 
لە عاج و هەموو قاپیێک لە داری گرانبەها، بڕۆنز و ئاسن و مەڕمەڕ، ١3 دارچ�ن و 
بۆنوبەرام و بخوور و موڕ و لبانa، شەراب و ڕۆنی زە�توون و باشتر�ن ئارد و گەنم، 

مەڕومااڵت، ئەسپ و گال�سکە و مرۆڤی وەک کۆ�لە فرۆشراو.«
و  دەوڵەمەندی  هەموو  چوو،  دەست  لە  دڵت  شە�دای  »بەرهەمی  ١4 دەڵێن: 

سەڵتەنەتت لێ بڕا و ئ�تر هەرگ�ز نا�اندۆز�تەوە.« ١5 بازرگانانی ئەم شتانە کە بەهۆی 
ئەوەوە دەوڵەمەند بوون، لە ترسی ئازارەکەی لە دوور دەوەستن، دەگر�یێن و ش�وەنی 

بۆ دەگێڕن و ١٦ دەڵێن:

  »”قوڕت بەسەر! قوڕت بەسەر، ئەی شارە گەورەکە،
کە بە کەتانی ناسک و ئەرخەوانی و قرمز پۆشرابوو�ت،   

بە زێڕ و بەردی گرانبەها و مرواری ڕازابوو�تەوە!   
 ١7 چونکە لە �ەک کاتژمێردا دەوڵەمەند�ی�ەکی ئاوا لەدەست چوو!“

هەموو  لەگەڵ  کەشتی،  نێو  کرێکارانی  و  گەشت�اران  و  کەشت�وانان  »هەموو 
بە  چاو�ان  ١٨ کاتێک  دەوەستن.  دوور  لە  دەکەن،  کار  دەر�ادا  لە  ئەوانەی 
دووکەڵی سووتانەکەی دەکەوێت، هاوار دەکەن و دەڵێن: ”چ شارێک وەکو شارە 
گەورەکە�ە؟“ ١٩ خۆڵ بە سەری خۆ�اندا دەکەن، بە گر�ان و ش�وەنەوە هاوار دەکەن 

و دەڵێن:

  »”قوڕت بەسەر! قوڕت بەسەر، ئەی شارە گەورەکە!
ئەوەی هەموو خاوەن کەشتی دەر�ا بە سامانەکەی دەوڵەمەند بوون!   

  لە کاتژمێرێکدا بەف�ڕۆ چوو!

a ١3 جۆرێکی تا�بەتە لە بخوور و لە دار دروستدەکرێ.  
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 ٢٠ »”ئەی ئاسمان و گەلی پی�رۆزی خودا و نێردراوان و پیێغەمبەران پیێیی دڵشاد بن!
چونکە خودا لە بەرژەوەندی ئێوە حوکمی ئەوی دا.“«   

دوایپین کەوتنی بابل
٢١ ئ�نجا فر�شتە�ەکی بەهێز بەردێکی هەڵگرت، وەک بەردی ئاش گەورە بوو، 

فڕێی�دا�ە دەر�اوە و گوتی:

  »ئاوا بە توندی شاری بابلی گەورە فڕێدەدرێت،
هەرگ�ز نادۆزرێتەوە.   

 ٢٢ ئ�تر دەنگی ژەن�ارانی ق�سارە و مۆس�قا و شمشاڵ و کەڕەنا
تێ�دا ناب�سترێت.   

  هەرگ�ز وەستای ه�چ پی�شە�ەک�ش لە تۆدا نادۆزرێتەوە،
دەنگی ئاش لە تۆدا ناب�سترێت.   
 ٢3 ه�چ چرا�ەک تێ�دا هەڵناکرێت،

ئ�تر دەنگی بووک و زاوا تێ�دا ناب�سترێت.   
  بازرگانەکانت گەورەی زەوی بوون و

هەموو نەتەوەکان بە جادووگەر�یی تۆ گومڕابوون.   
 ٢4 تێ�دا خوێنی پیێغەمبەران و گەلی پی�رۆزی خودا و

هەموو ئەوانەی لەسەر زەو�دا کوژران دۆزراونەتەوە.«   

هەلیلویا! حوکمڕانی بۆ یەزدان

 پاش ئەوەش گوێم لە دەنگێکی گەورە بوو وەک دەنگی خەڵکانێکی زۆر ١٩ ١

لە ئاسمانەوە دە�گوت:

  »هەل�لو�ا!
  ڕزگاری و شکۆ و هێز بۆ خودامانە،

چونکە حوکمەکانی ڕاست و دادپەروەرن.  ٢  
  لەشفرۆشە گەورەکەی تاوانبار کرد

کە بە داوێن��س��ەکەی زەو�یی گەندەڵ دەکرد.   
تۆڵەی خوێنی بەندەکانی خۆی لێکردەوە.«   

3 دووبارە گوت�انەوە:

  »هەل�لو�ا!
  دووکەڵەکەی بۆ هەتاهەتا�ە بەرز دەبێتەوە.«

بۆ  بوونەوەرەکە کەوتنە سەر چۆک و کڕنۆش�ان  پی�رەکە و چوار  4 ب�ست و چوار 

خودای دان�شتووی سەر تەختەکە برد و گوت�ان:
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  »ئام�ن. هەل�لو�ا!«

5 دەنگێک لەالی تەختەکەوە هات و گوتی:

  »ستا�شی خودامان بکەن ئەی هەموو بەندەکانی،
ئەوانەی لێیی دەترسن، گەورە و بچووک.«   

وەک  زۆر،  ئێجگار  دەنگی خەڵکێکی  وەک  بوو  دەنگێک  لە  گوێم  ٦ پاشان 

دەنگی خوڕەی ئاوێکی زۆر و وەک دەنگی هەورەگرمەی بەهێز بوو، دە�گوت:

  »هەل�لو�ا!
خودای پەروەردگارمان هەرە بەتوانا�ە، حوکومڕانی دەکات.   

7 با دڵخۆش و شاد ب�ن، شکۆداری بکە�ن،  
چونکە زەماوەندی بەرخەکە هاتووە و   

  بووکەکەی خۆی ئامادە کردووە.
کراسێکی کەتانی ناسکی پاک و پرشنگداری پیێدرابوو لەبەری بکات.«  ٨  

ئەم کەتانە ناسکە هێمای کردارە ڕاستودروستەکانی گەلی پی�رۆزی خودا�ە.

زەماوەندی  خوانی  بۆ  بەوانەی  دەخوازرێت  خۆزگە  »بنووسە:  گوتم:  ٩ پیێیی 

ڕاستەکانی  وشە  »ئەمانە  گوتم:  پیێیی  هەروەها  کراون!«  بانگهێشت  بەرخەکە 
خودان.«

من�ش  مەکە!  »وا  گوتم:  پیێیی  بەاڵم  ببەم.  بۆ  کڕنۆشی  تاکو  بەرپیێیی  ١٠ کەوتمە 

لەگەڵ تۆ و خوشک و برا�انت بەندەی هاوکارم، ئەوانەی پابەندن بە شا�ەت��ان بۆ 
ع�سا. کڕنۆش بۆ خودا ببە! چونکە ئەو ڕۆحەی کە سروشی بە پیێغەمبەرەکان داوە، 

هەر ئەو شا�ەتی بۆ مەس�ح دەدات.«

سواری ئەسپپێکی سپپی
١١ پاشان ئاسمانم بە کراوە�یی ب�نی، ئەس�ێکی س��م ب�نی و سوارەکەی بە »دڵسۆز« 

و »ڕاستگۆ« ناودەبردرا. بە دادپەروەری حوکم دەدات و دەجەنگێت. ١٢ چاوەکانی 
وەک گڕی ئاگر وابوون و ژمارە�ەکی زۆر تاجی بە سەرەوە بوو. ناوێکی نووسراوی 
 aهەڵکێشراوی خوێن  لە  ١3 کەوا�ەکی  نا�زانێت.  کەس  خۆی  لە  جگە  کە  هە�ە 
لەبەربوو، ئەو ناوەی پیێیی بانگ دەکرێ »وشەی خودا«�ە. ١4 لەشکرەکانی ئاسمان 
بە سواری ئەس�یی س�یی شوێنی دەکەوتن و کەتانی ناسکی س�یی پاک�ان لەبەردا 
بوو. ١5 لە دەم�ەوە شمشێرێکی ت�ژ دەردەچوو، تاکو پیێیی لە نەتەوەکان بدات. ]بە 
گۆچانێکی ئاسن�ن شوانا�ەت��ان دەکات.[b گوشەری شەرابی تووڕە�یی هەڵچووی 

خودای هەرە بەتوانا دەگوشێت. ١٦ ناوێکی هە�ە لەسەر کەوا و ڕانی نووسراوە:

a ١3 بڕوانە ئ�شا�ا ٦3 :3  .  

b ١5 بڕوانە زەبوورەکان ٢ :٩.   
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»پاشای پاشا�ان و گەورەی گەورە�ان.«

١7 فر�شتە�ەکی د�کەم ب�نی لەبەر خۆردا ڕاوەستابوو، بە دەنگێکی بەرز هاواری 

کۆببنەوە،  »وەرن  گوتی:  و  کرد  ئاسمان  ناوەڕاستی  فڕ�وەکانی  باڵندە  هەموو  لە 
و  و گۆشتی سوپاساالرەکان  پاشاکان  ١٨ تاکو گۆشتی  بۆ شێوی گەورەی خودا، 
و  ئازاد  هەمووان،  گۆشتی  سوارەکان�ان،  و  ئەس�ەکان  گۆشتی  بەهێزان،  گۆشتی 

کۆ�لە، گەورە و بچووک بخۆن.«
١٩ هەروەها دڕندەکە و پاشاکانی زەوی و لەشکرەکان�انم ب�نی کۆببوونەوە، تاکو 

لە دژی سوارەکە و سوپاکەی بجەنگن. ٢٠ دڕندەکە و پیێغەمبەرە درۆزنەکەی �اوەری 
ئەوانەی چەواشە  بەهۆ�ەوە  و  پیێناوی کرد  لە  ن�شانەکانی  ئەوەی  دەستگ�ر کران، 
کرد کە ن�شانەی دڕندەکە�ان وەرگرت و ئەوانەی کڕنۆش�ان بۆ پە�کەرەکەی برد. 
هەردووک�ان بە ز�ندوو�یی فڕێدرانە نێو دەر�اچەی ئاگرەوە، کە بە گۆگرد داگ�رساوە. 
هەموو  دەردەچوو،  دەم�ەوە  لە  کە  کوژران  سوارەکە  شمشێری  بە  ٢١ پاشماوەکە 

باڵندەکان لە گۆشتەکان�ان تێربوون.

دەس�گیرکردنی شەی�ان

 فر�شتە�ەکم ب�نی لە ئاسمانەوە دەهاتە خوارەوە و کل�لی ب�ری بێ بنی پیێبوو، ٢٠ ١

مارە  کرد،  دەستگ�ر  ٢ ئەژد�هاکەی  بوو.  بەدەستەوە  گەورەشی  زنج�رێکی 
بن  بێ  ب�ری  3 فڕێی�دا�ە  بەست��ەوە.  ساڵ  هەزار  شە�تانە،  و  ئ�بل�س  کە  دێر�نەکە 
چەواشە  نەتەوەکان  ئ�تر  ئەوەی  بۆ  لێدا،  مۆرێکی  و  داخست  لەسەر  دەرگای  و 
نەکات، هەتا هەزار ساڵەکە تەواو دەبێت. پاش ئەمە دەبێت بۆ ماوە�ەکی کەم ئازاد 

بکرێت.

حوکمی هەزار ساڵەی مەسیح
حوکمدان�ان  دەسەاڵتی  دان�شتن  لەسەری  ئەوانەی  و  ب�نی  تەختێکم  4 چەند 

وشەی  لەبەر  و  ع�سا  شا�ەتی  لەبەر  کە  ب�نی  ئەوانەم  گ�انی  هەروەها  پیێدرابوو. 
خودا سەربڕابوون، ئەوانە کڕنۆش�ان بۆ دڕندەکە و پە�کەرەکەی نەبردبوو، ن�شانەی 
لەگەڵ  ساڵ  هەزار  و  ز�ندووبوونەوە  جا  وەرنەگرتبوو.  دەست�ان  سەر  و  نێوچەوان 
مەس�حدا فەرمانڕەوا�ی�ان کرد. 5 )بەاڵم مردووەکانی د�کە هەتا هەزار ساڵەکە تەواو 
هەستانەوەی  لە  ٦ ئەوەی  �ەکەمە.(  هەستانەوەی  ئەمە  نەگەڕانەوە.  ژ�ان  بۆ  بوو 
دەسەاڵتی  دووەم  مردنی  ئەوانە  پی�رۆزە.  و  بەرەکەتدار  هەبێت  بەشی  �ەکەمدا 
لەگەڵ�دا  ساڵ  هەزار  مەس�ح،  و  خودا  کاه�نی  دەبنە  بەڵکو  ن��ە،  بەسەر�اندا 

فەرمانڕەوا�ەتی دەکەن.

کەوتنی شەی�ان
7 کاتێک هەزار ساڵەکە تەواو دەبێت شە�تان لە بەند�خانە ئازاد دەکرێت و ٨ دێتە 
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 ،aماگۆگ و  گۆگ  بکات،  چەواشە  زەوی  چوارگۆشەی  نەتەوەکانی  تاکو  دەرەوە 
٩ بەسەر  دەر�ا�ە.  لمی  وەک  ژمارە�ان  ئەوانەی  بکاتەوە،  کۆ�ان  جەنگ  بۆ  تاکو 
پانتا�یی زەو�دا باڵو بوونەوە و ئۆردوگای گەلی خودا، واتە شارە خۆشەو�ستەکەی 
خودا�ان گەمارۆ دا، بەاڵم ئاگر لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە و هەڵ�لووش�ن. ١٠ ئەو 
ئاگر و گۆگرد، کە دڕندەکە و  فڕێدرا�ە دەر�اچەی  ئ�بل�سەی چەواشەی دەکردن 

پیێغەمبەرە درۆزنەکەی لێ�ە. هەتاهەتا�ە شەو و ڕۆژ ئازار دەدرێن.

حوکمدانی مردووان
١١ پاشان تەختێکی گەورەی س��م ب�نی و ئەوەی لەسەری دان�شتبوو. ئاسمان و 

زەوی لەبەر ڕووی هەاڵتن، شوێن�ان لە ئاسماندا نەما. ١٢ مردووەکانم ب�نی بە گەورە 
و بچووکەوە لەبەردەم تەختەکەدا ڕاوەستابوون و پەڕتووکەکان کرانەوە. پەڕتووکێکی 
د�کەش کە پەڕتووکی ژ�انە کرابووەوە. مردووەکان بەگوێرەی کردەوەکان�ان بەوەی لە 
پەڕتووکەکان نووسراوە حوکم دران. ١3 دەر�اش مردووەکانی ناوخۆی ڕادەست کرد، 
هەروەها مردن و ج�هانی مردووان مردووەکانی خۆ�ان ڕادەست کرد و هەر�ەکە و 
دەر�اچە  فڕێدرانە  مردووان  ج�هانی  و  ١4 مردن  درا.  کردەوەکانی حوکم  بەگوێرەی 
پەڕتووکی  لە  ناوی  ١5 هەرکەسێک  دووەمە.  مردنی  ئاگرە  دەر�اچە  ئەم  ئاگرەکە. 

ژ�اندا تۆمار نەکرابوو، فڕێدرا�ە دەر�اچە ئاگرەکە.

ئاسمانێکی نوێ و زەویپیەکی نوێ

 پاشان ئاسمانێکی نوێ و زەو�ی�ەکی نوێم ب�نی، چونکە ئاسمانی �ەکەم و ٢١ ١

زەوی �ەکەم بەسەرچوون، ئ�تر دەر�اش نەما. ٢ شارە پی�رۆزەکەش، ئۆرشەل�می 
نوێم ب�نی لە ئاسمانەوە لەال�ەن خوداوە دەهاتە خوارەوە، وەک بووکێکی ڕازاوە بۆ 
زاواکەی ئامادە کرابێت. 3 گوێم لە دەنگێکی گەورە بوو لە تەختەکەوە فەرمووی: 
دەبێت.  ن�شتەجێ  لەگەڵ�ان  ئەو�ش  خەڵک،  لەگەڵ  خودا  نش�نگەی  »ئەوەتا 
ئەوان.  خودای  دەبێتە  و  لەگەڵ�اندا�ە  خۆی  خودا  ئەو،  گەلی  بە  دەبن  ئەوان�ش 
4 ئەو�ش هەموو فرمێسکێکی چاو�ان دەسڕێتەوە، ئ�تر مردن نابێت، ش�وەن و هاوار 

و ئازار نامێنن، چونکە شتەکانی پیێشوو بەسەرچوون.«
نوێ دەکەمەوە.«  »ئەوەتا هەموو شتێک  فەرمووی:  تەختەکە  5 دان�شتووی سەر 

پاشان فەرمووی: »بنووسە، چونکە ئەم وتانە متمانەدار و ڕاستن.«
٦ پاشان پیێیی فەرمووم: »ئەوا هاتە دی. من ئەلف و �یێمb، سەرەتا و کۆتا�ی�م. لە 

کانی ئاوی ژ�ان بەخۆڕا�یی دەدەمە ت�نوو. 7 ئەوەی سەربکەوێت ئەوانەی بە م�رات 
بێباوەڕ  و  ترسنۆک  ٨ بەاڵم  کوڕم.  دەبێتە  ئەو�ش  و  خودای  دەبمە  دەمێنێتەوە،  بۆ 

a ٨ بڕوانە حزق�ێل 3٨   و 3٩، هێما�ە بۆ ئەو نەتەوانەی لە دژی خودان.  

b ٦ لە �ۆنانی نووسراوە ئەلفا  و ئۆمێگا  �ەکەم و دوا�ی�ن پی�تی ڕێنووسی �ۆنان��ە، مەبەستی لە سەرەتا و کۆتا�ی�ە.  
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لەگەڵ هەموو  بت�ەرستان،  و  داوێن��س و جادووگەر  و  بکوژ  قێزەونان، هەروەها  و 
درۆزنان، بەش�ان لە دەر�اچەی بە ئاگر و گۆگرد داگ�رساوە کە مردنی دووەمە.«

ئۆرشەلیمی نوێ
٩ �ەکێک لەو حەوت فر�شتە�ەی حەوت جامەکە�ان پیێبوو کە بە دوا�ی�ن حەوت 

دەردەکە پڕکرابوون، هات بۆ الم و پیێیی گوتم: »وەرە بووکەکەت پی�شان بدەم، ژنی 
بەرخەکە.« ١٠ بە ڕۆحی پی�رۆز بردمی بۆ چ�ا�ەکی گەورە و بەرز، ئۆرشەل�می شارە 
پی�رۆزەکەی پی�شاندام کە لە ئاسمانەوە لەال�ەن خوداوە دەهاتە خوارەوە. ١١ شکۆی 
خودای هەبوو، درەوشانەوەی وەک گرانبەهاتر�ن بەرد، وەک �ەشب، ڕوون وەک 
کر�ستاڵ. ١٢ شوورا�ەکی گەورە و بەرز و دوازدە دەرگای هەبوو، لەسەر دەرگاکان 
دوازدە فر�شتە هەبوون، ناوی دوازدە هۆزەکەی کوڕانی ئ�سرائ�ل لەسەر دەرگاکان 
لە  دەرگا،  باکوورەوە سێ  لە  هەبوون،  دەرگا  ڕۆژهەاڵتەوە سێ  ١3 لە  نووسرابوون. 
باشوورەوە سێ دەرگا، لە ڕۆژئاواوە سێ دەرگا. ١4 شوورای شارەکە دوازدە بناغەی 

هەبوو، دوازدە ناو لە سەر�ان هەبوو، ناوی دوازدە نێردراوەکەی بەرخەکە.
١5 ئەو فر�شتە�ەی لەگەڵم دەدوا دارێکی پیێوانەی زێڕ�نی پیێبوو، تاکو شارەکە و 

دەرگاکانی و شووراکەی ب�ێوێت. ١٦ شارەکە بە چوار گۆشە�یی دانرابوو، درێژ�ی�ەکەی 
هێندەی پان��ەکەی بوو. شارەکەی بە دارەکە پیێوا، دوازدە هەزار ستاد�اa بوو، درێژی 
 bو پانی و بەرز�ی�ەکەی �ەکسان بوون. ١7 شووراکەشی پیێوا، سەد و چل و چوار باڵ
بوو بە باڵی مرۆڤ کە فر�شتەکە بەکار�دەهێنا. ١٨ ب�نای شووراکە لە �ەشب بوو، 
شوورای  ١٩ بناغەکانی  ساف.  شووشەی  وەک  بوو،  بێگەرد  زێڕی  لە  شارەکەش 
�ەکەم �ەشب، دووەم  بناغەی  ڕازێنرابووەوە.  بەردێکی گرانبەها  بە هەموو  شارەکە 
�اقووتی ش�ن، سێ�ەم �اقووتی س�یی، چوارەم زمروود، ٢٠ پیێنجەم ش�النە، شەشەم 
�اقووتی سوور، حەوتەم زەبەرجەد، هەشتەم زمروودی سەوز، نۆ�ەم �اقووتی زەرد، 
دە�ەم �اقووتی سەوز، �ازدە�ەم �اقووتی زەعفەرانی، دوازدە�ەم جەمشت. ٢١ دوازدە 
دەرگاکەش دوازدە مروار�ن، هەر دەرگا�ەک لە �ەک دەنکە مرواری بوو. شەقامی 

شارەکە لە زێڕی بێگەرد بوو وەک شووشەی ڕۆشن.
لەگەڵ  بەتوانا  هەرە  پەروەردگاری  �ەزدانی  چونکە  نەب�نی،  تێ�دا  ٢٢ پەرستگام 

بەرخەکە پەرستگای ئەون. ٢3 شارەکەش پیێو�ستی بە خۆر و مانگ ن��ە بەسەر�دا 
چرا�ەتی.  بەرخەکە  و  کردووەتەوە  ڕووناکی  خودا  شکۆی  چونکە  بدرەوشێنەوە، 
بۆ  خۆ�انی  شکۆی  زەوی  پاشاکانی  و  دەڕۆن  ڕووناک��ەکەی  بە  ٢4 نەتەوەکان 

دانا�ەت.  شەو  لەوێ  چونکە  داناخرێن،  هەرگ�ز  ڕۆژ  بە  ٢5 دەرگاکانی  دەهێنن. 
٢٦ شکۆ و ڕێزی نەتەوەکان�شی بۆ دەهێنن. ٢7 ه�چ شتێکی گاڵو و ه�چ کەسێکی 

a ١٦ دوازدە هەزار ستاد�ا: نز�کەی دوو هەزار و دوو سەد ک�لۆمەترە.  

b ١7 نز�کەی ٦5 مەتر.  
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قێزەون و درۆزن ناچنە ناوی، بەڵکو تەنها ئەوانەی کە ناو�ان لە پەڕتووکی ژ�انی 
بەرخەکەدا نووسراوە.

ڕووباری ژیان

 پاشان فر�شتەکە ڕووباری ئاوی ژ�انی پی�شاندام، پڕشنگدار وەک کر�ستاڵ، ٢٢ ١

لە تەختی خودا و بەرخەکە و ٢ بە ناوەڕاستی شەقامی شارەکەدا دەڕوات. لە 
هەردوو ڕۆخی ڕووبارەکەدا درەختی ژ�ان ڕوابوو کە دوازدە جار بەرهەم دەدات، 
نەتەوەکانە.  چاکبوونەوەی  بۆ  درەختەکەش  گەاڵی  بەرهەمێک.  و  مانگە  هەر 
3 ئ�تر ه�چ نەفرەتێک نامێنێت. تەختی خودا و بەرخەکەش لەناو شارەکەدا دەبن، 

بەندەکانی خزمەتی دەکەن و 4 ڕووی دەب�نن و ناوی لەسەر نێوچەوان�انە. 5 لەوێ 
�ەزدانی  چونکە  نابێت،  خۆر  ڕووناکی  و  چرا  بە  پیێو�ست��ان  و  دانا�ەت  شەو 

پەروەردگار بەسەر�اندا دەدرەوشێتەوە و بۆ هەتاهەتا�ە فەرمانڕەوا�ەتی دەکەن.
٦ پاشان پیێیی فەرمووم: »ئەم وشانە ڕاست و جێیی متمانەن. خودای پەروەردگاری 

ڕۆحی پیێغەمبەران، فر�شتەکەی خۆی نارد تاکو ئەو شتانە پی�شانی بەندەکانی خۆی 
بدات کە دەبێت زوو ڕووبدەن.«

من بە �ەلە دێم
پەڕتووکە  ئەم  پیێشب�ن��ەکانی  بەوەی  دەخوازرێت  خۆزگە  دێم!  پەلە  بە  7 »ئەوەتا 

وشە بە وشە پە�ڕەو دەکات.«

ب�ستم،  و  ب�ن�م  ب�ستم. کاتێک  و  ب�نی  ئەم شتانەم  ئەوەی کە  �ۆحەنام،  ٨ من 

کەوتم بۆ ئەوەی لەبەرپیێیی ئەو فر�شتە�ە کڕنۆش ببەم کە ئەم شتانەی پی�شاندەدام. 
٩ جا پیێیی گوتم: »وا مەکە! من�ش وەک تۆ بەندەی هاوکارتم، لەگەڵ خوشک و 

برا پیێغەمبەرەکانت و ئەوانەی پە�امی ئەم پەڕتووکە پە�ڕەو دەکەن. کڕنۆش بۆ خودا 
ببە!«

١٠ هەروەها پیێیی گوتم: »پە�امی پیێشب�ن��ەکانی ئەم پەڕتووکە مەشارەوە، چونکە 

کاتەکە نز�کە. ١١ ئەوەی ستەمکارە با هەر ستەم بکات، ئەوەی گاڵوە با هەر گاڵو 
بێت، ئەوەی ڕاستودروستە با هەر کاری ڕاستودروست بکات، ئەوەی پی�رۆز�شە با 

هەر پی�رۆز بێت.

بەشی کۆتایپی: بانگهێشت و ئاگاداری
١٢ »ئەوەتا بە پەلە دێم! پاداشتی خۆم پیێ�ە، تاکو پاداشتی هەرکەسێک بەگوێرەی 

کارەکەی بدەمەوە. ١3 من ئەلف و �یێم، �ەکەم�ن و دواهەم�نم، سەرەتا و کۆتا�ی�م.

درەختی  لە  ماف�ان  تاکو  دەشۆن،  جلەکان�ان  بەوانەی  دەخوازرێت  ١4 »خۆزگە 

و  جادووگەران  و  ١5 سەگەکان  شارەکە.  ناو  بچنە  دەرگاکانەوە  لە  و  هەبێت  ژ�ان 
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داوێن��سان و بکوژان و بت�ەرستان و هەموو درۆزن و ئەوانەی حەز لە درۆ دەکەن لە 
دەرەوە دەبن.

١٦ »من ع�سام، فر�شتەکەمم نارد تاکو بەم شتانە شا�ەتی بۆ کڵێساکان بدەم. 

من لە ڕەگ و نەوەی داودم، ئەستێرەی بە�انی پڕشنگدار.«

١7 ڕۆحی پی�رۆز و بووک دەفەرموون: »وەرە!« ئەوەی گوێیی لێ�ە با بڵێت: »وەرە!« 

ئەوەی ت�نوو�ەتی با بێت، ئەوەی دە�ەوێت با بەخۆڕا�یی ئاوی ژ�ان ببات.

ئەم  پیێشب�ن�یی  وشەکانی  لە  گوێی�ان  کە  دەکەمەوە  ئاگادار  ئەوانە  هەموو  ١٨ من 

پەڕتووکە دەبێت، هەرکەسێک وشە�ەک بۆ ئەم پیێشب�ن��انە ز�اد بکات ئەوا خودا 
ئەو دەردانەی لەسەر ز�اد دەکات کە لەم پەڕتووکەدا نووسراون. ١٩ ئەگەر کەسێک�ش 
وشە�ەکی پیێشب�ن��ەکانی ئەم پەڕتووکە بسڕێتەوە، خودا لە درەختی ژ�ان و لە شارە 

پی�رۆزەکە بێبەشی دەکات، ئەوەی لەم پەڕتووکەدا نووسراوە.

٢٠ شا�ەتی ئەمانە دەفەرموێ: »بەڵێ، بە پەلە دێم.«

ئام�ن! وەرە، ع�سای خاوەن شکۆ.

٢١ با ن�عمەتی ع�سای خاوەن شکۆ لەگەڵ هەمووتان بێت. ئام�ن.
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