
 إكتببێبلٌوكه  ٍيبــداي إسكنه
إسكنه {اٌون اٌوكتاب قال تربے كّسۆ وے إنجٍييل 

، اۆكتاب يسٌوس إمسٍيهے هۆي }إدآيـٍيب
 .هدٍيدٍينٍيب

هكٍيمے لوٌكه إٍيدنے إٍيفے، بٌرو يهودٍيب يٍك كے  
بٌرو اۆن اۆكتاب  .فلستــــێنب يسٌوسٍيب إدمانٍيب

، إسْقور إٍيدنێب و }إلنقومامي شنهه{و، وێر كتآب 
ملے ألفه  .متون هوله يسٌوس إفرے هريٍئ إكتب

 .هۆله هكناي اۆن تئه
لٌوكه اۆن اۆكتاب رۆمآنے تك ، تيۆِفِلس إٍيدنه  

دهآي إكِتب، بٌرو تيۆِفلِس يسٌوسے إێمتآل ِسدكٍيب 
بٌرو إ قنئۆ هۆي إدئے إكِتب  .به إٍيكنه يهرو أكۆ

 .كستۆ تۆنه تے تكے دآيـٍيب إشبب أريئٍ 
مانٍيب اٌودهي بلنٍي يے هش هۆي بێن إد 

إقريــٍقيــێت بهليــنٍي أكۆ، بٌرو تۆن تے لْقوه هآي 
 .اۆن اۆكتاب تے إقرٍيقٍيــێتے بڈاوتٍيب إكتَب .إكِتب

تے كلامت و إێسام و اٌودهي يٍك أكنه، اۆن اۆكتاب  
 .إنٍيوآي إێفێن



١ 
  تيۆِفلس دٌورٌون، 

كێن، سورٍي قْوده دهي إێمتآل قێبۆن دآيانه إ ١ 
 .هدٍيدن تۆنه يهِرونه

تٌوت تٌونه تكے اۆدۆر هۆي إێفێن بدهيه أكۆ،  ٢ 
تۆن تے كلامت بتێــۆ إكِشيه إكێن، إ قْوئدێ إێكنه 

 برێ هۆي إرِهابه، دهۆن هدٍيدآبه
أنے كسێ إێن إێمتآل دآيـٍيب أشبب اۆدۆر  ٣ 

هۆب، أنے برآ ِسِدكے إٍيكتنٍي إێفێن بێت تۆنه 
اۆن تئه أنے برۆك دهآي  .أكن،أنے هن إكِتب أهروْ 

أقْونبے، كك آن متآل تے هيــئه تۆكنه بێت تے 
 هآي إكێن هۆي،

أنے، بٌروك متآل تٍيامِسٍيوه، ِسِدكے إكتنٍي بێت  ٤ 
 .تۆنه تكتێنه أهّرٍيو أكۆ

 
 يوآنس تے مفرئآي إسكنه 

هريۆدس يٌودٍييا هڈئا إيكتي إ دمان هۆي بێب،  ٥ 



ـٍـيآ تے كالت هۆي ِسكرٍييآس إٍيدنے فقرٍيے، أبي
تۆن  .اۆن ِسكرٍييآس، تے تكتو إلٍيسآبت إٍيدنه .إٍيفے

 .إلٍيسآبت كّسا إ هۆبه، إمآلهے آرۆن أر إٍيكتنٍي 
آن برآ مال ِشبے دهي، وے أنْكونه إٍيراكْونه، أنٌو  ٦ 

 .شمت وے إێفے تێ وسے و إهكام و سكێن
تٌون إلٍيسآبت ِقدوديت برآ ملها  .برآ أر يٍك إبٌرون ٧ 

 .ونێتے إێقرمابه أكۆ
ينت قات هۆي اٌون ِسكرٍييآس تے كالتيۆ قێب  ٨ 

قو هۆي -آن فقرٍيے دآيـنٍي بێن إ شنهه وے أنْكونه
 دآيـێ

إفقرٍيے رشفٍيت إيقدنا، تے رشفے دهآي ڈبتيے  ٩ 
قوي مشكێ هۆي لبان إيتبئه -إفقرٍيے وے أنْكونه

أكۆ، بێن تۆينت هۆي تے رشفے ِسكرٍييآس دهآي 
 .ڈابته
اۆن إ لبانے تبئے اۆدۆر قْوده اٌودهي وے  ١٠ 

 .قويت سها هۆي سٍيلێلێن-أنْكونه
بهوب سكريه دهآي وے أنْكونه إملكتايــۆ، اۆ  ١١ 

 .لبان إێتبئه اۆمهنٍي إ مايْقود هۆي إنقدے، لويه
ِسكرٍييآس، إ ملكتايے إيرهيه هۆب، أكره  ١٢ 



 .إمرياكْوآي دهآي إڈٍيبيه
ِسكرٍييآس، با ” :هآيلكن إ ملكتايے برۆ د ١٣ 

إيراكْويه، وے أنْكونه تۆنه بێت بٌروك برۆ إرآتا 
إيهآو هۆك، تے تكتوك إلٍيسآبت ناكْوات تكتي، اۆر 

 .بٌروك اۆن اۆر يوآنس سٍيمه .إيفراي دهۆك تِندے
برۆك ونێت إفرهآ تِنديا، قْوده دهي َهن إمٍيڈڈ  ١٤ 

 .إيَدنه بٌرو إتفرايے اۆدۆر هۆي
أنْكونه سورٍي ون تك إيكته  اٌون بٌرو وے ١٥ 

بٌرو تے  .بٌرو هاب آولے قْوئے يٍك إندے .إندے أكۆ
ندێتے يام هۆي هآيـێ، شٌوك تقێقه هۆي شٌومێن 

 .إيَدنه
قْوداب دهيۆك إرسآئێاليـێ، وے أنْكونه ِهنه،  ١٦ 

 .وے إێفے دهآي إداق إندے
إ مآلهے إێليسے شٌوكێب و إێليسے تے أكرآيٍت و  ١٧ 

أر و باباب و  .ونه هنكاي يئآ إندےبٌرو وے أنكْ 
ل إندے آسے دهي إسلل تقێقاب دهآي  .إيسئدِّ

اۆن تئه تئيتے أتئه دهي، إبلويے  .إٍيداق إندے
 .إٍيدے “دهآي إسئۆمره إندے

كك أنے آن بهلے ِسِدكے بێت  ” :ِسكرٍييآس ١٨ 



 “أنے و تے تكتۆ و مالن إێقرمابه أكۆ .تۆنه إيدنلے؟
 .إدے
أنے قربيئێل، وے أنْكونه سورٍي ” :إملكتايے ١٩ 

إنقدي، برۆ أنێب برۆك دهآي إفدق، برۆك سكنه 
 .دآيـٍيب به تِنيوه اندے تۆنه هّريو أكۆ

آن بهلے إ  .لكن بٌروك إێن إبهلے آمنتا كتّا تِربه ٢٠ 
اٌون بٌروك  .دۆرو أينے هۆب إێفێن دأنے إيَدنه

آمنتا كتّا تِربه بێت تۆنه دهآي قلوسٍيب تێفيه 
بێت ِسدكے تكێ و  إدےتٌوت تٌونه تے أنے  .يهتِند

 .لوتنے اۆدۆر هدٍيت
أكۆ بێن اۆدۆر اٌودهي سكريه إيِهْقوتنه و  ٢١ 

اٌون اٌوتك وے أنْكونه إقَوے مشكێ كك  ”إيدينه 
 .إيدينه “اۆن هديت ِمده هْقوتينے؟ نان سكينے؟

اٌودهي  .ِسكرٍييآس إفرائه إبهلےب كا أدقري إيك ٢٢ 
نْكونه إقو إمشك هۆي إرِهاب بٌرو نات وے أ 

ِسكرٍييآس با بهليي أكۆ،  .إيكتے بێت تٌونه يهسكنه
 .و أيے إلوے، شاوتے إبهلےب كا أدقري إيك

تے ورديآيــتۆ وے أنْكونه إ قَوٍيب فآيسيه  ٢٣ 
 .هۆب، اۆكنه ِسكرٍييآس إ قَوۆ إبريۆ إبے



مليه تے تكتٌو إلٍيسآبت تِنكٍويت أْي تِرقه إ قَوۆ  ٢٤ 
 .ت تٍيفےك هسام

اۆن تئه أنێب وے أنْكونه يئوي ” :إلٍيسآبت ٢٥ 
 “.هێب، أنے كهٍي، اۆدهي سفايد إشت ك إرب

 .تدے
 
 يسٌوسيت تے مفرئاي إسكنه 

اۆ ترِق و آسْقور هۆي بتيۆ إ نْكوي، وے  ٢٦ 
أنْكونه إ ملكتايے قربٍيئێل، جلٍيل إيدنه إهاش هۆي 

 .قتێفے تے مدينه نآِرساب إٍيدنه بێت دهآي إفد
وے أنْكونه إ ملكتايے قربيئێل أنآِرساي تٍيفے  ٢٧ 

بێت تے اۆر، تك يۆسف إٍيدنه يے إرسآئێاليے هڈئه 
 .دآئٌود دهيے، سفآبے بێت تے تكتي دهآي لِنقوميه

 .تۆت تے اۆر مريم ٍإيدنه
م أليْكم، وے !سال”مرميے دهآي  :إ ملكتايے ٢٨ 

 أنْكونه بتيۆك قێب إێفے، بٌرو بتۆك ونێت دهرابے
 .إدے “هۆكے

إێن إبهلے ” :مريم ترآكوي ونێت اۆقئنه إڈييه ٢٩ 



 .إقرۆي ده تِدے “هۆي نان وے أنْكونه ِهريو؟
مرميْي بے رآكْويي، و إێفێ بتۆك ” :إملكتايے ٣٠ 

ونێت هدرێآم هۆكے أكۆ بتوك نْكوآيت تكێتي و 
 اۆر إيفرآيئه تِندے،

 .إدے “اۆن اۆر يسٌوس إيسيمه تِندے ٣١ 
-اۆر ون تك إيكتي إندے، إ تقێقاي اٌون وے ٣٢ 

اۆر إتۆسيم ، وے أنْكونه وآێفے برۆ دآئٌود إ 
 .هۆبايێۆ تے هڈائه إيهيه إندے

دهيۆك ياقوبايـێ كهٍي إهنڈئه إندے، تے  ٣٣ 
 .إدے “إدےهڈآئێتو دۆر هن نهدے كِت 

كك أدقرا تٌوت تۆنه تيك تندے؟ مسے ” :مريم ٣٤ 
اۆن إ  “كے؟تك كبايے شٌومابے كيٍ  إدےتٌون أنێب 

 .ملكتايے دهآي تِدے
شٌوك إتقێقه دهۆك دآنے إيدنا، ” :إملكتايے ٣٥ 

وے أنْكونه تقێقه كانا، أكرر كِهيۆك دآيے إندے، 
تٌوت تے نايت هۆي وے اۆر إتقێقه بێن إتفرئاي 

 .إندے، وے إێفے اۆر إتۆِسيم إندے
تے أياي تكتۆك إلٍيسآبت ِشببے، بتۆ سور  ٣٦ 

يدنه، لكن اۆنتئه، إێقرمت تكتے قْودئٌودٍيتے دهي إٍ 



هن بتو تكتے اۆدۆر، لكن بتو َهْن شٌوياتے ترِق 
 .أسْقورا هۆي تێفێت

وے إێفے نآي قێب كِت أكاي نات كت هآي  ٣٧ 
 إٍيديے “.أكۆ

تٌون أنے وے أنْكونه كِشياتے، بٌروك ” :مريم ٣٨ 
إ  .تِدے “تنديه بێت تٌونه أنێب هۆسے به تيكته

 .إديئ قيقيه-ملكتايے بتۆ يـِِئش
 
 مريم ألياسبتے قێب 

بلٍيــت يــــٍينه، مريم يكتايت وله مديٍنات  ٣٩ 
 .إێربه يٌودا وے هاش هۆي إێفێن بێت تيفيت تِبے

بێن تۆي ِسكرٍييآس اۆقو شٌومتايا إلٍيسآبت  ٤٠ 
 .تِدے “ِشبۆ آيــيمے” :دهآي
إلٍيسآبت مرميٍي إێن إبهلے تيامسِيو هۆب، و  ٤١ 

ۆ هۆي إيرقسيه، إلٍيسآبت شٌوك اۆر اۆفئي بتي
 .إتقيقاب تِتب

مرميي، بتوك تے مئت إێبتك هۆي  ” :إلٍيسآبت ٤٢ 
و إێفے تے دهرمه كات كْواساهۆكے، و فئيۆك 



 .إێفے هن دهرمابے
أنے دهآي كك  !مريم إ بلويــٍيتے تٌوندے ٤٣ 

 إێتنے هێب؟
بتيۆك وِهس إمٍيآسٍيوه هۆب، فرهاتێ وے اۆر  ٤٤ 

 .هۆي إرٍيقسيهأنێب إكلوآيے 
وے أنْكونه بتٌوك وآديآيــۆ  .لبباتاي بتٌوك ٤٥ 

 .تدے و وتێت ولٍيكته “آمنات تكتٍي أكۆ
 
  مرمَيٍيت تے هبي 

أنے وے أنْكونه ”مريم أككٍيتے هبيت تِقت  ٤٦ 
 أسئكٍيكه،

وے إێفێ بێب أنێب إشڈهنٍي أنے شوٌكه هۆي  ٤٧ 
 .أفرهێن

يه تۆنه تۆن أنێب تے كشيه نات به أكآيت شئ ٤٨ 
 .أكۆ

أمسێنێ كسو اٌودهي تے أفرهه إٍيسٍيم هێب أنێب 
 .إٍيدنه
أنے وے أنْكونه أكرا أسئكٍيك، بێت تۆنه تۆ  ٤٩ 



 ِونت أنێب دهآي دآيابے
 .تقێقابے اٌوسموٌ 

كسۆ إ دمان هۆي اۆدهي إ برۆ إراكْوێن  ٥٠ 
 .نئْكومنايــٍينے

أنے وے أنْكونه أسئكٍيكه، بٌرو ِون نات وے  ٥١ 
 قاب هآي دآيهأيۆ د

 .إقرۆيۆ أكراب هٍيسنٍي دهي قيِقسيا
 إهڈئه إكْوآبرا، أمسكٍينه رێوسيا ٥٢ 
 .إ َهرقْواب قِبسيا، إقباب يے أيے هررێسيا ٥٣ 

 أنے وے أنْكونه أسئكٍيكه،
 يے إرسآئێله إ كهدامێ دهآي إنقد، ٥٤ 

 إ دهيۆ دمٍيه نئْكومنايــٍينے
رٍي إهۆبێن، إدمآنے أقيه اۆكٍيك، اۆن إ وآديه سو  ٥٥ 

 .تيدے “.أبرآمٍي و تے دريايت ِهيابے
مليه مريم مهْي تِرق إلٍيسآبت قێب تِهْقوت  ٥٦ 

 .إقوۆ دهآي تئقر
 
 



 يوآنٍيس تے مفرئاي 
إلٍيسآبت إ فرئايۆ إدۆرو إێــيه ن هۆب، اۆر  ٥٧ 

 .تفريئ هآي إێته
إشٌوو و أيَــي دهي و وے إێفے بتۆ اۆر إٍيهيه  ٥٨ 

ونه هۆب، دهآي إێــيايٍن أفرهيان بێت تۆنه إمٍيآسيٍ 
 .بتيۆ قێب

أرسمه يٍينآت هريٍئ إشٌوو و يے أيــَي دهي و  ٥٩ 
اۆن و اۆرے كْوشبتے هدرا يهرۆنا أكۆ إێــيانے، 
 إباباي دهآي برۆ إٍيسٍيم بێت تۆنه يهِرونه هۆب،

وے اۆر سكريه نٍيسٍيم كے نهرو،  ”تٌوندے  ٦٠ 
 .تِدے “يوآنس نٍيسٍيم نيد تۆنه نهرو نٌون

لكن بتۆك إ دهۆك إبتكێب هۆي يوآنس إيدنے  ٦١ 
 .إدٍينه “تك ك إٍيهآي

مليه ِسكرٍييآس هاسێتيايٍن وے اۆرے سٍيم  ٦٢ 
 .قِلسے إبهلے هآي يے أيے إآلوٍيني أرآتيان

ِسكرٍييآس برێ دهآي قلسے بهليـێ هۆي يے  ٦٣ 
 “تهآي أكنتٍيب نات بێت هآي إمئانه”أيے إآلوي 

بهۆب  .إكِتب “ۆ يوآنس إٍيدنهوے اۆر سێم” إدے



 .اٌودهي ونێت هۆي أجبميان 
بێن اۆدۆر إقديـێسۆ، ِسكرٍييآس إ مٍيدالب هاكيا  ٦٤ 

 .إشاوے بهلٍييه إدقريه، وے إێفێب إسئِككيه
ا وے  ٦٥  كستێ تێت تے ناتے دهآي، إشٌوو كسَّ

اٌودهي كسێ يۆدێياي إێربه هۆي  .إێفێ إرآكْوٍينه
 .ٍيدٍينهإٍيفنٍي تۆت تۆنه هۆي هد

كسو اٌودهي اۆن سكنه إمٍيآسٍيو، إێن إبهلے إ  ٦٦ 
اٌون اۆر نان إكتے إندے، وے أنْكونه ”قنئيۆ إدئٍينآ 

 .إدٍينه “؟.بريۆ قێب إٍيفے أكۆ
 
 ِسكرٍييآس تے هبي 

ِسكرٍييآس إ بابه، شٌوك إتقێقه إتاب إكے، وے  ٦٧ 
 :أنْكونه مآلهے بهلے هدٍيديه

آئێآل وے أنْكونه، دهرمابے و إێفے، يے إرس  ٦٨ 
 يئــا دهيۆ فدقابے أكۆ

دآئٌود إ كشيايۆ دهي إێبتك هۆي، وے أكرا  ٦٩ 
 .وے إشڈهنٍي قێبۆن لوساب

إێن إبهلے سورٍي إمالهێ إتقێقه إيَفے كهٍي  ٧٠ 



 .إدمآن شئياب هۆي هدٍيدآبه
يے أشۆيـێ و بێن كسۆ اۆهي بلٍيب ك أرێيان  ٧١ 

 .هۆن و هۆي إشڈهنٍي هۆن
ئْكومنايابے، إ وآديه تقێقاب بێب سور بابێن ن ٧٢ 

 هۆبێن إٍيهيه تبابے
 :إ قلد بێب هۆبۆن أبرآمٍي ده إقلدێب ٧٣ 
 فدۆنت يے أشۆيـێ سۆن إشڈهنتٍيت هۆن، ٧٤ 
سدكے دهي برۆ دهآي ندرامب نكتے بێت  ٧٥ 

 تۆنه كستێ تے يٍينآتێن،
بريۆ دهآي، أنو إمرٍيكْواي شقامني بێت تۆنه هنن 

 .“إٍينٍيــو هۆن
اۆري، إتقێقه كاناي -بٌروك هن اٌون وے أدار ٧٦ 

 إمآلهے إ ٍيتٌوسٍيم تِكتيه تنديه
 رٍي سكێتٍيت إٍيتْكوكْو تِنديه إبٌروك بلَوے سو 

 .سآليـێ أكۆ
إدهيۆ، إمڈهن تے مآقناي بێت تے إقْوببنه  ٧٧ 

إكتنٍي، وے أنْكون أفۆێ هۆي تێفے بێت تۆنه 
 سۆتنيه،

ۆ، وآسمه اۆمهه وے إێفے نئْكو منايـێبے أك ٧٨ 



 .تئتے، تے برێتێ تهۆن تلوٍينے
إ ٹنب هۆي و تے يتٍيت نئدال هۆي إێفێن تهآي  ٧٩ 

 يئسٍينے،
 .إدےِسكرٍييآس  “هنن إمئسقے سلل إرِهسنٍي هۆن

وے اۆر إبرشو يهمێ، برۆ شوٌكا أكره إكێنه، يے  ٨٠ 
إرسآئێاليـێ ده لويه بێت تۆين هۆي اۆكٍيك إمنقاي 

 .دايه
 
 

 ٢ 
 تے مفرئاي يسٌوسيت

اۆرے، -بلٍيــت تے يــــٍينه هۆي، يوآنس أدار ١ 
اٌون  .إمرباتۆر رۆمانے كٍيرس أقُستُس إٍيدنے إێفے

كسۆ اۆدهي أنے وے هاش ”إمرباتۆر أمر إفرئايت، 
 .إدے “أهريو-هۆي إێفێنه إێسمۆ كتبنه

بێن اۆدۆر هنكآي إ دهيے سٍيمه إتكتٍيب إێفێن  ٢ 



 .ٌوريا هۆي هاكمبهۆب كْورٍينيۆس س .كے أكێن
اٌودهي قال كه دهيۆ إهاش دهآي إبێن، اۆسمۆ  ٣ 

 .بێن تۆي سِكِتبه إهِرونه أكۆ
يۆسف هن، دآئٌود اۆدهيٍي هۆي أكۆ، نآِرساب  ٤ 

جلٍيل هۆي تێفێناتے، بێتلهم إٍيدنێت تے مدٍينه 
بێتلهم دآئٌودي تے  .يۆدێياي تێفے دهآي قٍيقيه

فرآئاي إٍيفے مدٍينه إٍيدنه دآئٌود، وے هڈئه هۆي 
 .أكۆ
يۆسف اۆسمۆ اۆكنا و مريم بێت سفا إيٍكتي  ٥ 

مريم بهۆب  .تٍيفي اۆسمۆ و سكتبه إهروه أكۆ
 .شٌويات تٍيكتٍي، برۆ قێب تێفے

ينت قات هۆي برآ بێتلهم هۆي فآيـێ، مريم  ٦ 
 .اۆفرئآي دۆرو إێــيه

 .بهۆب مريم إ جنايۆ إ سوركنه تفرآيئ هآي إێته ٧ 
يۆسف و مريم بهۆب  .رباب اٌون اوجنه اۆرو

إٍيرێوے قَو هۆي إٍيفنٍي بئْكو يے أمنآيے قَو هۆي 
مريم وے اۆرۆ هآلكے هۆي  .كے إبرٍين أكۆ

 .تِْكوبست، إرێوٍيت دآت هۆي بئسته
 



 ي أنۆنتێقا و إ ملك و 
بێن اۆمهنٍي ابرِّر هۆي، أنۆتێقه أنۆتێ إهوآد  ٨ 

 .هۆي إشببه إێفني
اۆمهنٍي  .ي إێــيهوے إێفے ملكتايے برێ دهآ  ٩ 

يے  .كسۆ وے إێفے متٌون إميئے تئيتے إێرئاسيه
 .أنۆتێقه تۆت تۆنه ونێت إرآكْوينه

بارآكْوينه، ون سكنه اۆدهي كّسۆ ”إملكتايے  ١٠ 
 :أفرهسينے بێب إياهۆكنه اندي أكۆ

اۆن أمسے، بێتلهم دآئٌودي تے مدينه هۆي،  ١١ 
 بٌرو إمسيهے وے .وآشڈهني دهۆكنه فرئآيے إكتي

 .أنْكونايے
اۆر هالكے هۆي كْوباس، رێويت دآت هۆي  ١٢ 

تٌوت تے ناتے وے اۆر  .دوينے بێب إمار تيدنه
 .إدے “تكتێنه تِيدنه

قال هۆب إملكتايے قێب، قْوده ملك لويان،  ١٣ 
 ” :كّسا و إێفێب إيسئككنه

تے مئكاك و إ متٌون و إێفێنه إتقێق هۆي به  ١٤ 
اۆدهي بٌرو وآسينے إيكتني، إمئسقے، تۆ بورت كهٍي 



 .إٍيدينه “بلٍيب به إيكتے
يے انۆتێقه، إملك يئشنه قيقيانيت تے برێتے  ١٥ 

هنن اۆن تئه بێتلهم دهآي ”دهآي يئقرنه هۆب 
قيقني، تۆنه بێت تيك وے أنْكونه سۆيه هۆن، 

 .قل أرآو دهآي إدٍينه “نِشبب
اۆر -وله إيــيان هۆب، مريم و يۆسف و ادار ١٦ 

 .دآيت هۆي دوي و إمرينهبێب إ رێوي تۆ 
برێ إرهيان اۆدۆر وے اۆر هۆي إمٍيآسٍيونه  ١٧ 

 .بێب إسكنه هديديان
كّسو اٌودهي يے انۆتيقه إبهلےێ إمٍيآسٍيونه  ١٨ 

 .ونێت هۆي أجبميان
مريم اۆن إسكنه كسۆ إقنئيۆ شٌومستي هۆي  ١٩ 

 .دنۆتے
يے انۆتێقه تۆنه بێت إمٍيآسٍيونه دهآي و بێت  ٢٠ 

إرهيان دهآي و و إێفێب إسئّككێ و  تۆنه هن تے
تو نه كستو، ان إملك هديديان  .سۆنێ و قيقيانه

 .بێت تے هيئات هۆي أكاتے أكۆ
 



اۆر وے أنكْونه -وآدار-مريم و يۆسف و يسٌوس 
 َقو ابێن

أسمهيت يٍينآت هريٍئ وے اۆر كْواشٌوبيو اٌودۆر  ٢١ 
مريم برێ  .بهۆب وے اۆرۆ يسٌوس إێِسيمنه .إێــيه
و ”ْكوايات تكتي هۆب، إ ملكتايے قربيئێل سۆ ن

 .دياب أكۆ “اۆرۆك يسٌوس سمے
موساي  (إمآلهے)إ تيفر اۆدۆر إێــيه هۆب،  ٢٢ 

بێت تے تۆرا هۆي، يۆسف و مريم و وآۆرۆسنه 
القدس قێب إبێن وے إێفے دهآي إٍينِدر -اۆرشلٍيم
 .يهِرونه

تے رباناي بێت تے  ”وے إێفے تۆرا هۆي  ٢٣ 
مابے -يت، وے أنے كهٍي إٍيندرهسورٍي إتتفرآ 

 .دياب أكۆ “إيتۆسيم
يۆسف و مريم و وآۆرسنه ڈهنينايت وے  ٢٤ 

قو هۆي دهآي هرد إيهِرونه إٍيدنه، وے -أنْكوناي
ملۆت ْكوبهرے ترے ملۆت ”إێفے تۆرا هۆي 

 .ديابے أكۆ “إێكيتے دبلۆت إتيفرێ دهآي هردنه
سوميۆن إٍيدنه تك وے أنْكونه إرايْكوے  ٢٥ 



برۆ يے إرسآئێله  .القدس هۆي، إٍيفے-لٍيماۆرش
إيشڈهن إٍيد بێب آي إيِهْقوت، برۆ آ شٌوك تقێقه 

 .كهٍي إێفينه
بٌروك ”اۆن اۆتك اشٌوك تقێقه سورٍي سۆيا  ٢٦ 

إيابے كتّا أكے وے أنْكونه مسيه إرهتنيه تنديه 
 .ديابے “اۆكيك

قو إٍيبے شٌوك تقێقه -سمٍيئۆن وے أنْكونه ٢٧ 
إبآبه يسٌوسے ، وے إێفے تۆرا  .كۆديابے أ “بيه”

ديابے إكتے تۆنه بێت، دهآي دئيه  “سكانه”هۆي 
 إٍيدنه إيــيان هۆب،

سوميۆن وے اۆر يسٌوس يكسيايا وے أنْكونه  ٢٨ 
 إسئكيك

ابلويــوي، اۆن تئه إ وديايۆك تِتباي إ  ٢٩ 
 .دئيه ، أريهام به قيقينے أكۆ-كشيايـــۆك فدقه

مڈهن بێب بريسۆك ملێ إ قْوئدێس قێب إ  ٣٠ 
 أينے إرهن،

 .بێب كّسۆ دهيے بٌروك سورٍي تِسۆمر إرهن  ٣١ 
بٌرو ميئے بێب كّسۆ دهي إێرآو إسلل رهسينے،  ٣٢ 

 .إدے “دهيۆك إرسآئێال إمتۆنے



وے اۆرے بابه اۆن سمٍيئــۆن وے اۆريۆسنه  ٣٣ 
 .بێن إيدے إبهليێ ِونێت هۆي أجبميان

تۆندے  سمٍيئۆن برێ إدهري مرميے و اۆر ٣٤ 
اٌون و اۆر يے إرسآئێال هۆي إێبتك،  ” :دهآي 

قْوداب ڈبسے إندے قْوداب يكسے إندے، اٌون 
 بٌرو أملات بێت إێربنه إكتے إندے،

اۆنتانێت قْوده دهي إقنئه إيقل إندے، بتۆك  ٣٥ 
 .إٍيدے “هن مرميي، فنات إقنئۆك إيتلئه تِندے

تكت هناب فنٌوئێل تے اۆر إٍيدنه -أرێ مالهي ٣٦ 
بێت، أشارايــيت، بێت إێقرمت أرسمه هوله إ تكييۆ 

 قێب ڈهنا،
مليه إتكو إيابے إيكتي بێت، بتو أسمهي متون  ٣٧ 

تٌوت تے تكت وے  .و فڈق هول تٍيربي تيفے
أنْكونه قَوي دۆرهن كت إتتفرئه، وے أنْكونه 

 .دهآي سٍيلێلتے دهآي باسكيتے إنبئێ و وهوآد و
إيتايت، وے  بێت تے مده تۆكنه برێ دهآي ٣٨ 

تٌوت تے تكت وے اۆرٍيب هۆي  .أنْكونه إتسئككت
القدس يے -كسۆ اۆدهي، وے أنْكونه اۆرشلٍيم

 .أشۆيے إيفدق بێت تۆنه إهْقوتنه دهآي هديدته



يۆسف و مريم و كستێ نات بلٍيــت وے ّإێفێ  ٣٩ 
ديابے إيكتے فايسيانه  “سكانه”أتۆرآت هۆي 

ب تێفێت هۆب، تے مديناتۆسنه نآِرساب، جلٍيلێ
 .دهآي قيقيان

و اۆروسنه يهمێ يئكر، دآيـٍيت كنان إتب و  ٤٠ 
 .إێفێنێت تے دآيے ناي كستو كهٍي دآته

 
 إقوٍيب-اۆر وے أنْكونه-يسٌوس 

و اۆر إبابا، هول كه إ باسكاي وے إٍيدٍيب،  ٤١ 
اٌون بٌرو وآٍيد يے إرسآئێله {{ .القدس إٍيبێنه-اۆرشلٍيم

فرئه تۆنه هۆي شئێنه و إێفێ إ مرسي وهٍييس برێ إ
 }}بێبے
و اۆرهنه متنه ملے هول إٍيربے اۆن و إٍيدٍيب  ٤٢ 

القدس هآي إبێنه، سورٍي إٍيبينێ تۆن بێت -اۆرشلٍيم
 .تِئيتێت

وے إٍيدي يٍينآت إينهدنه هۆب يۆسف و مريم  ٤٣ 
القدس هۆي -و اۆروسنه اۆرشلٍيم .و إفدنے قيقيان

 إمهے برآ ك إكتينه،



بابني دهيے إێبتك إيفيے برآ لكن إێن يے إيٍ  ٤٤ 
بێب اۆن بئے كسۆ إٍيبابيان و اۆرهنه إێن  .هيسني

دهيۆسنا و اۆدهي بلني برآ إكتينه هۆي -يے أياي
 .يهرونه

القدسێب دهآي يئقرنه و -إنونه هۆب اۆرشلٍيم ٤٥ 
 .اۆرے يهرونه

قوٍيب، -مهيت يٍينآت هريٍئ وے أنْكونه ٤٦ 
 .يكر و إمرينوآۆرۆسنه دٍينے انده سكنايي و إسن

اٌودهي اۆمهنٍي إٍيفنٍي كّسا اۆن ورے نجمٍيب و  ٤٧ 
 .اۆن و اۆر إٍيدے بهليـێ هۆي أّجبمني

إبآبه، برۆ إرهيان هۆب ِونێت أجبميان،  ٤٨ 
انا وے اۆر نان هۆي اونتئانێت تِوێره ”تۆندے 

هۆن؟ بابوك و أنے قْودآت برۆك نيهرو هۆك، ِون 
 .تدے “مرياكْواي منري

نان هۆي أنێب تيهرونه هێب؟ أنے إبكے ”وآۆر  ٤٩ 
 إدے “بابيتے تێ نه أهميم بێت تۆنه كت تكّنه؟

 هۆب،
 .إبآبه إێن إبهلےێ إهرو بێت تۆنه إيقمنه ٥٠ 
يسٌوس إبآبه إرمت أنآِرساي دهآي يئقر، بهۆب  ٥١ 



تۆندے كستێ بلٍيــت تێ  .إبآبه إبهلےێسنه إسنيكر
 .نات هۆي إ قنئٍيب تِدبے

رشو يهمێ تےكنانتو تے دآيـٍي تٌون، وے اۆر اب ٥٢ 
ناي و إدهيے اۆرێر و كهٍي -وے إێفے تے دآيے

 .إميشٌوين
 
 

٣ 
  يوآنس إمۆسنه يسٌوسٍيب إدرب إتْكوكْو 

وهول إمتن أٍيب هۆي و إمرباتۆر إرۆمآنے كٍيرس  ١ 
تٍيباريۆيس تے هڈئايے هۆي، بٍيآلتۆس إ بنتايے 

سن فلٍيُبس او  .هرٍيۆِدس جلٍيل إوآليے .يهودا هاكمے
 .تيدۆس و إٍيدنے إهشے إوآليے-إتٌوريا و تراكهٌوين

 .لٍيسانياس إبلێنێس إٍيدنے إهاشے إوآليے
بێن  .هناس و قيافاس و إفقرييے هڈئايے هڈئابه ٢ 

اۆدۆر وے أنْكونه بهليا يوآنس ِسكرٍييآس اۆرے 



 .دهآي إيـيان، بٌرو إ منقايــٍيب دآيابے أيك
إبهرے إهش إٍيبے  بهۆب بٌرو كّسۆ و إردنے ٣ 

اٌودهيــي، وے أنْكونه دهآي أقرنه وے أنْكونه ”
تے مآقناي تے قْوبابانه تكينه بێت بٌرو أفۆيــينے 

أنے مليه ميێ هۆي  .هۆكنه، بريۆ دهي تكتينه
يس هۆكنه، اۆنتئه تئتي ِسِدك شاوتے وے أنْكونه  إمِّ

 .إٍيد “دهي تكتينه
بابے سورٍي إمآلهے إێسايس إ كتابۆ هۆي كتا ٤ 

 :إمنقايــٍيب ولٍيكينے إهس”إيكتے بێت تے ناتيت 
 .إمسيه إسلل سۆمرنه، تے لقيتێ فڈڈت كْواسينه{

كستا تآ رئے أوێب إيتبه إيدنا، كسا اربا و إ  ٥ 
شقيلێ و إتنبو إيدنا إهلق إتفڈيڈنه إيَدنه، يے أكره 

 .نئْكوه سلَّه إيكتني إيَدنه
 “}إيَدنهكسو اٌودهي وے أنْكونه مڈهنۆ إرهنے  ٦ 

. 
قْوده إدهي فرئاتيت يوآنس إتۆماسنه إيدنه  ٧ 

إ كْوكْوره بێن أريێ، آو بێت ”دهآي يئني، لكن بٌرو 
تے هسياي تے وے أنْكوناي تے اۆن تێبيت هآي 

 تِستربنه بێب وهرب رِهسيه هۆكنه؟



إ قرۆيۆكنه  .تے مئقێرتۆكنه لوستينے نات دايانه ٨ 
ونه إمڈهنۆ ده ِهنن أبرامے أرێسه أكۆ وے أنكْ 

أنے وے أنْكونه إێن يے أوێــيـێ  .منێر با دينه
أبرامے دهآي أرے دنئے تۆنه بێت أدقرابے أندے 

 .هۆكنه
اٌون تئه اوفاس إهنديے ردمے كهٍي داسميه،  ٩ 

إوهندے دآيے فرئآي هآي ك أيـێك كتئتێت تے 
 .إدے “نئێتب إتۆقيد إندے

 .هإٍيدن “أفالي كك سكني؟”اٌودهي سكنايــني  ١٠ 
اٌوتك إ ملے إهالكه إبرے اۆرآوۆ يے ”يوآنس  ١١ 

إهالكه ك ابرٍيب إوهالكۆ اۆنقال به انيو، إ مرئيت 
 .إدے “ابرے، إ ك ابرٍيب به انيو

متنه هن، إتۆمسنه إٍيدنه إێــيانيت -إ تلبات ١٢ 
 .إدٍينه، برۆ أراتيان “دورآي هنن كك سكني؟”

إكتٍينێ  تے تلبه، إ رۆمنه إٍيهآينه إدٍين هۆكنه ١٣ 
 “بێت هۆي قْوده كه إمهلقه دهيے به إٍيهاينه

 .إدے
 “ِهنن كك سكني؟”أرێ كجر دهآي إێــيان  ١٤ 
 .مهلقاب اۆدهي تاري هۆي با إٍيهآنه” .إدٍينه



إمهلقه إشنهۆكنه دهآي  .اۆدهي قِْورس با هۆنآنه
 .إدےيوآنس  “إيَْونه هۆكنه بلٍيب هآي قنآمانه

ئنه أكۆ إهْقوتنه، بهوب اٌودهي إميسه آي إس ١٥ 
 .إقرۆيۆ دهآي إٍيدنه “اٌون بٌرو إمسيه؟”

أنے إێيم هۆي أمنٍيس ”يۆانس إ دهيے دهآي  ١٦ 
هۆكنه، لكن بٌرو أنے كه أكره كابے أكتے يئے 

أنے اۆن برۆ كِشيايــۆ أكتيے بێت تٌونه هن  .إندے
اٌون بٌرو إێشٌوك إتقێقه هۆي و نِئێتے  .ك أستهلن

 .ندےهۆي و إمنٍيس هۆكنه إ 
اٌون بٌرو إ كۆبايــۆ يكسابے، وے هرۆيــۆ  ١٧ 

دآيـٍيب إسنهٍيس إندے، وے هرّے اۆدي هۆي 
 “.إنبٍيس، وے آقَّه نئێت ك تيآيے هۆي تنبئے

 .إدے
يوآنس اۆدهي إسكنه إ دآيـٍيب إيهو، قێب  ١٨ 

 .قْوده بهلے هن ورِب اۆدهي إيشك
تے تكتۆك  ”لكن يوآنس إوآلے هێرۆدس دهآي  ١٩ 

، هێرۆدئٍياس، إسنيتۆك تكت تنْقوهريه بێب إشتيت
تٌونه شنقرات ناتے، قْودآت أمآق نايت وێرت هن 

يوآنس إێن  .إديت برۆ إشمت “بێت سكاب وآ تێفے



 إبهليێ إدي هۆب
هێرۆدس اۆن يوآنس اۆسجنے هۆي يهْكورت  ٢٠ 

تے أمآق نايت بێت تے سور سكاب إيكتے اۆن تئه 
 .قْوده كات إكْواسيت

  
 ماسيسٌوس إتۆ 

ينت يوآنس اٌودهي بلٍيب دهآي يئاب إميس  ٢١ 
يسٌوس  .أكۆ، يسٌوس هن دهآي إێــيايت إتۆماس

 سٍيلێلێ توبرے تِفدقت،
إێشٌوك إتقێقه، كْوبهێريت هيئايت هۆي فآيـێ  ٢٢ 

وے آۆرے  ”ِهس تے برێ تے  .دهآي إكْوبرنه
أنے أكرآت فرهات هۆك  .بێب ِونێت أرێــينے بٌروك

 .ٍيد إێــيهإ  “أفراهاب أكتے
 
 يسٌوسٍيب إ هۆبه 

يسٌوس إشنهۆ يئبك هۆي إدمآنٍٍيب، مهي متون  ٢٣ 
اٌودهي برٌو يۆسف إێلے  .هْوله هديت مده إٍيربے



 اۆرٍيب إيكتے بێن برآ هٍيسنٍي،
إێلے مٹاتٍيب، مٹات آلوٍيب، آلوے ملكٍيب،  ٢٤ 

 ملكے يناي، ينا يۆسفٍيب، يۆسف متئاتايسٍيب،
ب، آمٌوس ناهٌومٍيب، ناهٌوم متئاتاياس آمٌوسيٍ  ٢٥ 

 هسلٍيب، هسلے نقاي، نقاي مائاتٍيب،
مائات متئاتاياسٍيب، متئاتاياس سمئٍينب،  ٢٦ 

ِسِمــئـنٍي يۆسكٍيب، يۆسك يۆداي، يۆدا مئٍي 
 يٌوئنانٍيب،

يٌوئنان رێساي، رێسه رسۆبابلٍيب، رسۆبابل  ٢٧ 
 ساالتيالٍيب، ساالتيال نێريــٍيب، نێرے ملكيــٍيب،

كۆسامٍيب، كۆسام  إدےملكے أدِّيــٍيب،  ٢٨ 
 إملدامٍيب، إملدام إێرٍيب،

إێر يسٌوسٍيب، يسٌوس إليئــێرسٍيب، إليئــێرس  ٢٩ 
يۆرمٍيٍيب، يۆرٍيم متاتٍيب، متات الوٍيب، الو 

 سمئۆنٍيب،
سمئۆن يٌوداي، يٌودا يۆسفٍيب، يۆسف يۆنامٍيب،  ٣٠ 

 يۆنام إلياكٍيمٍيب، إلياكٍيم ِملياي،
ليه ِمّنانٍيب، مّنا متاتاي، متاته ناتامٍيب، ناتام مِ  ٣١ 

 دآئٌودٍيب،



دآئٌود يّسٍيب، يّسے اۆبێدٍيب، اۆبێد بۆإسٍيب،  ٣٢ 
 بۆإس سالي، سال ناسٌونٍيب،

ناسٌون أمنئدابٍيب، أمنئداب رامٍيب، رام  ٣٣ 
 هرسٌونٍيب، هرسٌون برسٍيب، برس يٌوداي،

سهاق يٌودا ياقٌوبٍيب، ياقٌوب إسهاقٍيب، إ  ٣٤ 
أبرامٍيب، أبرام ٹێرهٍيب، ٹێره نآكۆرٍيب، نآكۆر 

 رسوٌكٍيب،
رسٌوك رئٌوي، رئٌو فالكٍيب، فالك إبرٍيب، إبر  ٣٥ 

 ساالي،
ساله كٍينانٍيب، كٍينان أرفكسادٍيب، أرفكساد  ٣٦ 

 سمٍيب، ِسم نۆهٍيب، نۆه المكٍيب، الِمك ِمتۆسااليے،
ِمتۆساال هنۆكٍيب، هنۆك يارتٍيب، يارت  ٣٧ 

 اللێلٍيب، مااللێل كاينانٍيب،ما
كاينان إنۆسٍيب، إنۆس سێتٍيب، سێت آدمٍيب،  ٣٨ 

 .آدم وے أنْكونه كْواسابے
 
 



٤ 
 اٌوبلٍيس يسٌوس جربيه

أرێ يسٌوس وآردنے إبهرٍي قٍيقيه، إێشٌوك إتقێقه  ١ 
شٌوك إتقێقه برۆ تے إمنقاي هۆي  .أتاب أكيێ إٍيفے

 .سلۆليان
متون يــــٍينه مدآت  بێن تۆي برۆ اٌوبلٍيس فڈق ٢ 

كستۆ تۆن تے منده يسٌوس مرئٍيت  .هۆي جّربيه
 .متاب يٍك أكے أكۆ يهراقْويه

وے أنْكونه وے ”هۆب اٌوبلٍيس -ن-يهرقْوايه ٣ 
مرئٍيت ”اۆرۆ تكتيـێك بٌروك، اۆن وے آوے 

 .إدے “ِديه “أكێــيه
مرئيت قالت تے كنايت، كے {اٌودهي ”يسٌوس  ٤ 

 .إدے “ابےوے أنْكونه دي }ڈهنَّه
اٌوبلٍيس برۆ تقێقه ربه هآي رێويايت كسێ  ٥ 

تلوتے هۆي -إهش بلٍيب إتے بٌويٍت، قالت دم
 إرهسيه



إێن إ هشێت هڈئايـێ و إمٹون و أنێب يے أيـێ  ٦ 
يو بێب بتـۆ أنٍيو  .هۆي تێفێ، اۆتك وے أنے أهرَّ

سورٍي ڈبێتيت إێن إرقدآيے فئتنيـێك، إێن  ٧ 
ن و أنٍيو هۆك إهشێت هڈئايـێ و كسۆ إمٹو 

 .إدے “أندے
وے أنْكونايـــۆك وے إێفێب بآكاي ”يسٌوس  ٨ 

نات إرقده وێر بافئا، برۆ اۆكنه دهآي شقاما، وے 
 .إدے “أنْكونه ديابے

القدس هآي إٍيبايت وے -اٌوبلٍيس برۆ اۆرشلٍيم ٩ 
اۆرۆ -وے أنْكونه”إقوے مۆي إسنقد -أنْكونه

 تكتيـێك اۆن إمهٍيني نئه فرا
 نْكونه إملكێ إبريێ إسْقوئيد هۆكوے أ { ١٠ 
برآ يے أيـێسهنه يكسێن هۆك إرقدٌوك أوێب  ١١ 

 .إدے ”وے أنْكونه ديابے  }هن كے ٹئه إكتے
وے أنْكونآيۆك وے إێفێ ”يسٌوس إبلٍيسے ده  ١٢ 

با  .إدے “وے أنْكونه ديابے .با جرَّ
ێ يے هربايـێ هۆي  ١٣  بهۆب اٌوبلٍيس يسٌوس كسِّ

 .قيقيه دۆر وێرناي ده يئشجربيايت إقۆي هۆب، 
 



 يسٌوس أنآِرساي إتۆراب 
اۆنتئه يسٌوس جلٍيلێ ده يئقر إێشٌوك إتقێقه  ١٤ 

جلٍيلٍيب إٍيفنٍي اٌودهي كّسا إ  .هۆي أكراب أكے
 .سكنه بريــۆ إمٍيآسٍيونه

 .يسٌوس اۆدهي إ يهودے دٍينے قَو هۆي ألَّمے ١٥ 
 .برۆ كسو اٌودهي إيسئككنه

تے هۆي ِونآبے إٍيكتے بێت يسٌوس أنآِرساب  ١٦ 
دهآي إێــيايت اۆن دمٍيه سكے تۆنه تئيتێت، تۆسب 

 .إ يهودے دٍينے قَو شٌوميايت إنقد أقرٍيـــيه يَهرو
بهۆب برۆ اٌودهي إمآلهے أشئياي اۆكتاب  ١٧ 

يسٌوس اۆكتاب إفدق هۆب ان بهلے كتب  .نونيان
 :إكتينێ بێن اۆمهنٍي إمرے

بٌرو أنێب وئآيۆي  .شٌوك إتقێقه دهۆسے إێفێن ١٨ 
اۆدهي إهمراب إسكنه بێن دآيـٍيب با إٍيهـوه أنێب 
هّريو يے أتئباكاب فدوقتے با إٍيهـو أنێب هّريو أكۆ 
فدقايـــۆيے هێب، يے همشۆيايـێ رِه با إيهو أنێب 

 هّريو، يے إێٹامب با فدقه أنێب هّريو،
إهول وے وے إێفے دآيـٍينايتو بێت آيے  ١٩ 



 .[[هو أنێب هّريو أكۆسكنه اۆدهي با إيٍ 
 .يسٌوس اۆكتاب يهْكورت إكهدامے نونيات إسئه ٢٠ 

بهوب كّسو اٌودهي اۆن إ يهودے إدٍينے قَو هۆي 
 .إٍيفنٍي برۆ تبتے إٍيشببنه

ن إ ”يسٌوس برێ إٍينفرآدٍيت  ٢١  آن إبهلے إ هالَّ
 “.تٍيامسٍيونے اۆن أمسے ِسِدك برآ اۆن اۆمهنٍي إكێن

 .إدے
آن إبهلے دآيے ”اۆمهنٍي إٍيفنٍي  كّسو اٌودهي ٢٢ 

إٍيدنه تے دآيـٍينآيــتے بهلے بريۆ اۆيف  “إبهليه
أرێ قلێ أرو  .هۆي إتفرئه ِونێت هۆي أجبمني

 “اٌون بٌرو يۆسف و اۆرۆ كے أكێ هن؟”سكنايـينا 
 .إٍيدنه
كِسب إێن إبهلے ”يسٌوس برێ هے ده  ٢٣ 

إيَد، تۆي وے  }وهكميــي إقرۆيوك مهێال{
كفرناهٌوم هۆي سكيه دے نٍيامسٍيو هاشيـۆك، 

 “هۆك بلٍيــت تێ نات اۆن تۆي سكآ تِــيَدنه هێب
 .إدے
اۆسدك أندے هۆكنا ”أرێ يسٌوس إشاوے  ٢٤ 

مآلهے وے هآشۆ هۆي، إدهيــۆ إێبتك هۆي 



 .همۆيسه مرَّے كے إهه
اۆسدك أندے هۆكنا سور إمآلهے إلياي إدمان  ٢٥ 

هنه أيابه هۆي، وے هاشيـــۆن، قْودآت مئت آند
توبرے مهي هول و اسْقور ترق  .إيكتني نێت إيفێن

و اسمتا و اوبرے كْوڈيايت، ِكّستو توبور تهرآقْويے 
 هدٍيت،

إمآلهے إليه تێت تے مئت هۆي قاناتے دهآي  ٢٦ 
هن لِنقومامب كے أكے، لكن تكت بێت إتكو أياب 
إيكتي بێن رسفتاب تے سيداي هۆي تيفيت دهآي 

 .لِنقومميه نون
أرێ إهآشيــۆن إمآلهے إلَيشآي إدمانٍيب هۆي،  ٢٧ 

لكن تك قال  .قْوده دهي بلٍيب بهڈ إٍيربے إٍيفنٍي 
هن برێسۆ مهێلامب كے أكے، نئامن إ سورٍي به 

 .إدے ”أكآي نون 
اٌودهي إێن إبهليێ إمٍيآسٍيونه هۆب، بێن  ٢٨ 

 .اۆمهنٍي إٍيفنٍي برآ كّسا ِونت هسياي يهسێن
ٌوس كۆتيانيت تے مدينات اٌودهي يكيانيت يس ٢٩ 

هۆي إفرئنيت اۆربه بێب تے مديناتهنه دهآي 
تيفيـێ اۆدر قێب رێويان كهٍييس، نِـــئتے ڈبسانه 



 .إٍيدنه أكۆ
 .لكن يسٌوس كسۆ اۆدهي إبِتكت قٍيقيه ٣٠ 

 
 يسٌوس و اۆتك تے وهٍينآي هۆي تيفيـێ بێب و 

كفرنآهٌوم إٍيدنێت مدٍينه، جلٍيلێب تٍيفێت  ٣١ 
 .وبر يسٌوس إێــيا، اۆدهي تۆسبت كه أمليهدهآي إكْ

لكن اٌودهي بێب إوهرب بٌرو هآي ألَّمٍيب ِونێت  ٣٢ 
هۆي أجبميان إبهليێ بٌرو إٍيدے بێت تۆنه تے 

 .إٍيدێت إكتني تكے إبهليه أكۆ
بێن إدٍينے إقو اۆفئٍيب، تك إهے وهٍينآيت  ٣٣ 

اٌون اٌوتك، تے وهٍينآي إيفے كهٍي  .هۆي تيفيے
 أكۆ، ِونێت ولٍيكيايتهديدتے 

يسٌوس أنآرسيــي هنن نان هۆن هّرٍيــوه؟ هنن  ٣٤ 
هلكا هۆن هّريــٍوه يئاب تكتيه؟ برۆك أنے أكتێن 

 “اۆرۆ وآ-هۆك، بٌروك إتقێقا وے أنْكونه
سم أكات، ”يسٌوس تۆت تے وهٍينآي إدننت  ٣٥ 

بهۆب تے وهٍينآي اۆتك دهيے  .إدے “هۆي فرئا
ياتے به أكاي هۆي بتكێب هۆي ڈبستيايت أدا



 .تفرئه
ا إراكْوينيت  ٣٦  آن نآ بهليه؟  ”بهۆب اٌودهي كسَّ

بٌرو تے وهٍينآي أكرے و هڈئايـێتے و، إفرئنه 
 .إدٍينه “!إندے هۆب إتفرئنه

 .يسٌوس إسكنيو كسێ ي هشێب ابرر ٣٧ 
 
 يسٌوس قده دهي مهێليه 

برتيس -يسٌوس إدٍينے قَو هۆي قيقيايت سميۆن ٣٨ 
برتسيت تے همتو -بهۆب سميۆن .اۆقوۆ شٌوميه

تے تكت مهێله ”أكره اباكے هۆي إٍيفنٍي تٍيربے أكۆ، 
 .اٌودهي إدٍينه “هيه هۆن

يسٌوس تے كتي مڈمتے قدم إنقدت إێن ي  ٣٩ 
 .اباكے إدنن هۆب، بێن ي أباكے تے تكتي إفرئنه
تٌوت تے تكت بهۆب إقديـێسۆ يكتايت برێسنه 

 .ترميته
و اٌودهي بێن يے هۆب كسُّ -ن-توين ڈبته ٤٠ 

أمشايـێ، إقال كه لهنيت ورت إٍيربين، إيهێنيت 
يسٌوس إێن ي أمشه  .يسٌويس دهآي هآي إێــيان



 .قال كه اۆدۆر إقرمه شيشياي إسنرئ
 .يسٌوس قده دهيے هن هۆي وهٍينآيت إفرئه ٤١ 

اۆرۆ -اٌون بٌروك وے أنْكونه”تے وهٍينآي ولٍيكتے 
ورے بهلے ك يسٌوس تے وهٍينآي إيشمت  .تيد “وآ

هديدسيه، بٌرو إمسيه إيكتے بێت تٌونه تے وهٍينآي 
 .كناتے أكۆ

 
يسٌوس تے مدينه تروتێب وے أنكْونه سكنه  

 هديديه
هۆب يسٌوس إفرئت إمنقاي -ن-توين تلوته ٤٢ 

و اٌودهي إفرئنا يسٌوس يهرونا، إمرين  .هۆي ابے كسُّ
 .إدٍينه “إشه هۆسۆن باقيقا”هۆب 

أنے إبكے تےمدينه ”آي لكن يسٌوس برێ ده ٤٣ 
تروێ هۆي إێفێن اۆدهي هن، وے أنْكونه تے 

هڈئيێتۆ سكنه إداٍيب انيوت، أنێب تۆت تے ناتے 
 .إدے “كهٍي وے أنْكونه لنقومايـۆيے أكۆ

يسٌوس قيقيايت كسێ تێت تے مديناتے، إ  ٤٤ 
 .يهودے دٍينے قَوآ هۆي بێب إسكنه إدآيـٍي إقْوبے



٥ 
 و يسٌوس و ي أملامب ي إێنقل 

ينت قات هۆي يسٌوس جنێسارتێب إێ ميے اۆدر  ١ 
ريابه و أنْكونه  قدا ألَّمے، اٌودهي برۆ دهآي إمَّ

 .إبهليێ سناكره إهِرونه
ملۆت فلٌوكه إ ميے اۆدر إنقدٍين إٍيفٍينت يسٌوس  ٢ 

أبكے تے فلوكاتێسهنه هۆي إفرئا تے -و آشۆ .إيرهيه
 .شبكاتهنه إيشْقوڈنه

-كا هۆي، سميۆنيسٌوس قات تێت تے فلو  ٣ 
برتسے ده -اۆن سميۆن .برتسيت ناتے كهے إنقد

 “تے فلٌوكاتۆك دبلۆ نه إێيمے اۆدرے سٍيسقه”
يسٌوس تے فلوٌكات هۆي إسئت اۆدهي  .إدے
 .ألَّميه

برتسے دهآي -هۆب، سميــۆن-ن-إبهليـێ فايسيه ٤ 
تے فلوٌكاتۆك إميے اۆفئے شٌومسا، تے شبكاتێكنه ”

 .إدے “نهإێيم هۆي قدنات آشۆب أبك



ۆ بێن ”برتس -سميۆن ٥  إبلَوے، اۆن اۆمهنٍي كسَّ
إوهوآد آشۆب نئبك نهرو، قال هن أبكابه كن أكے، 

لكن بريـێك إبهليـێ إجالّي تے شبكه إێيم هۆي 
 .إدے “إيقد أندے

تے شبكاتێسنه إێيم هۆي إقدنه هۆب، قْوده  ٦ 
 .آشے يئبكنه، تے شبكاتێسنه شتتميا يهرونے هديت

إێرو و تے فلوٌكه تۆ رآو هۆي إٍيفنٍي آن آنده  ٧ 
آنده آرآو  .إدٍينه “أوێنه هۆن”دٍيني -هاسێتي

إێــيانيت ملۆتێ تے فلوكاتێ آشۆب هۆي إتبنه، تے 
 .فلوكه آيـم إميايے ده يهرونه اۆكٍيك

هۆب -ن-برتس تۆت تۆنه إيرهيه-سميۆن ٨ 
بلويٌوي، ”يسٌوسٍيب إقنڈفايے سورٍي ڈبيايت 

مآق تك أكۆ بٌروك قێبے دآتنيه إشههێب قٍيقآ أنے أ 
 .إدے “بێت تۆنه ك أستهلن

برتس و آرآو بلني قێب يفني و ِونێت -سميۆن ٩ 
 .أجبميان، وآشے بێن يابكنے ِونێت قْودابے أكۆ

-ياقۆبُس و يوآنس سبێدي اۆرۆ و، سميون ١٠ 
يسٌوس  .برتسے إ شٌويـــێقآهنه هن ِونێت أجبميان

سێنێ بٌروك دهيے با رآكْويه، أم”برتسے ده -سميون



 .إدے “آبكے إٍيكته تنديه
مليه تے فلوكاتهنه إيهێنيت وهاشے دهآي  ١١ 

 .يئقرنا نات كه نقدي إدئينيت يسٌوس إرمنه
 
 يسٌوس تك بهڈ إٍيربٍيب مهليه 

يسٌوس مدينات هۆي هآيـێ، تك كسو ابرش  ١٢ 
-ن-اٌون اٌوتك يسٌوس إيرهيه .بهڈ أتاب إكتيے إٍيفے
ێهے ده ڈبيه ِونێت هۆي هۆب، وهاشے ده إفري 

دورآي، هرِّوێك، إمنهسيــۆ بٌروك دهآي ”يهروت 
 .إدے “أدقراب تكيه

يسٌوس و أيۆ سورٍي يئبكت اۆتك تهيايت  ١٣ 
إقديـێسۆ اوبهڈ  .إدے “أهرِّو، أنے أسنهيس هۆك”

 .اۆتك هۆي قيقيه إيهه
تۆت تۆنه قال تك ”يسٌوس اۆتك وسێــيايت  ١٤ 

ك إفقري رِهسات، هن با سۆيا، دفات إقرۆيۆ 
دياب  }فرئنه{إمنهسيــۆك دهآي بێن إمآلهے موسه 

إكتيـێت بێت تۆنه فرئه، تۆن تٌونه كّسۆ دهيے ده 
 .إدے “بدهات إمنسێــيـــۆك كهٍي تكتے أكۆ



لكن يسٌوسے إسكنايو ِونێت تے بورتٍيب ابرر،  ١٥ 
قْوده كه دهي دهآي يــئني بريـێ إبهلے سناكرت 

 .نه نرئت يهرونا ويهرونا تے لهنيتێسنه
لكن يسٌوس برێسۆ قيقێتيت إمنقاي بێتيت ك  ١٦ 

 .هۆي سٍيلێلے
 
 اٌوتك إ بهنتآيــي انرئ 

ينت قات هۆي يسٌوس اۆدهي لكێب هۆي  ١٧ 
أملے، اٌون دهي إێبتك هۆي فريسے و دٍينے دا و 

ان برآ كسێ يهش، جلٍيلێ و يٌودييا و  .إٍيفنٍي 
بهوب وے أنْكونه  .القدسێ و يئابه إيكتني-اۆرشلٍيم

 .إتآدو بريـــۆ قێب إٍيفے سنرئت إجالّي
بێن اۆدۆر آنده، تك بهنتآيــي مڈمتے ده  ١٨ 

اۆتك هآي شٌومٍيب و  .يكسابه إيكتني إێــيان
 .يسٌوسے آسورٍي داستي و يهِرونه

 .لكن دهيے إقودتے سبِّے إشٌومتے مريت إربنه ١٩ 
مريت إربنه هۆب، اۆتك إلكے مۆي كهٍي هآي 

مليه إلكے هنديے ابتكێسهنه بێن اۆتك تے  .ويانرێ



مڈمتے كهٍي بئي، برۆ دهيے بتكێ انئنے يسٌوسے 
 .سورٍي إكْوبرنه

يسٌوس و إميان بێب برێهنه إيفٍيب إيرهيه  ٢٠ 
 “يهآ، تے مآقنايـــت تے بريتوك أفۆمته”هۆب 
 .إدے
اٌون إ كفور  ”بهۆب ان إفريسے و إدٍينے دا و ٢١ 

بے؟ وے أنْكونه اۆكنه با أكاي إبهلےێ هديدٍينے ا
إقنئـيۆ  “وێر تے مآقنايت أفۆيــينے يٍك هآي أكۆ؟

 .إدٍينه
لكن يسٌوس برێ إقنئآيێ هۆي تيفے بێت تۆنه  ٢٢ 
 نان إقنئيۆكنه هۆي تێْكونه؟” :إكن
نا تو آلمه كاتے، تے مآقنايــتوك أفۆمآتے اۆمياد  ٢٣ 

آلمه أكاب هن؟ هنه يها أسه قدآت قيقآ اومياد 
 مابے أكابے؟ال 

اۆر تے بوتٍيب أكرآت تے -لكن أنے براكنه، تكے ٢٤ 
مآقناي هآي أفۆيــينے إبريـــێ بێت تۆنه به تّكتێنه 

يسٌوس  .إدے “إدےأهّريو هۆكنه أكۆ إێن إبهلے 
يها تے مڈمتۆك ”اۆتك بێب إلهاب إٍيفے دهآي 

 .إدے “يكسات إقوۆك ده دفه



كيايت تے اٌوتك إقديـێسۆ كّسۆ اۆدهي سورٍي ي ٢٥ 
 .مڈمتۆ يكسيا وے أنْكونه أسئّكێ إقوۆ ابے

كّسو اٌودهي نات إقمنا ِون إمريآكْوآي دهآي  ٢٦ 
اۆن أمسے با أكايت ”ڈبيا، وے أنْكونه إسئككنا، 

 .إدٍينه “نات رهنه
 
 يسٌوس آلوٍيب ولٍيكيه 

مليه يسٌوس إفرئت تلبات متناب آلوٍيب إيٍدين،  ٢٧ 
يسٌوس  .ٍيب إيرهيهإمكتب إتلباتيناي دهيٍيب إيف

 هۆب إدے “أنێب رمه هێب”اٌون إتكے ده 
 .آلوے يكيايت نات كستۆ كه انقدا يئش إرم ٢٨ 
قْودآت مرئيت إقوۆ اۆكناي هۆي يسٌوسے ده  ٢٩ 

بهۆب رێـيـۆ قێب قده تلبات متنا دهي و  .إتْكوے
 .ورٍيب أمنا و إٍيفنٍي 

إ يهودے دٍينے دا و إفريسے و يهسێنيت  ٣٠ 
كك إتلبات متنا قێب و ”أملامب دهآي  يسٌويس يے

إێنده بلٍيب تے أمآقت تێنه سكێنے اۆدهي قێب و 
 .إدٍينٍيت إرتيآن  “متتێنا قْوئتــێنه؟



اٌودهي إدلهاب إكتني ”يسٌوس برێ دهآي  ٣١ 
 هكمێ ده شنهنه كے أكێن، إلهه نون

أنے اۆدهي إشبۆب وے أنْكونه دهآي أِقر  ٣٢ 
تے ناتے اۆدهي  هروه يئابے كا أكے، تے مآقت

وے أنْكونه دهآي دقوي هروه يئابے نون، 
 .إدے “ولٍيكنے

 
 تے باسكيتے بهلے 

يوآنسے أملمه و إفريسيے أملام و ”أرێ دهي  ٣٣ 
قْودآت باسكيتێن سٍيلێلێن لكن برياك يے أملمه متێنا 

 .إدٍينه “قْوئێنا
أر إ بٌرو قێب إێفيـێب كك به -إدۆبه”يسٌوس  ٣٤ 

 ؟باسكيتێن تهِرونه
لكن إدۆبه برێ قێبييس هۆي تفمے انديـێت  ٣٥ 

يــــٍينه إێفێن إكۆ بلٍيــت يــــٍينه هۆي با 
 .إدے “سكيتــێن

تك ”أرێ يسٌوس برێ دهآي إێن كْواي هديديا  ٣٦ 
سلهآيت قيے إهالكے فرئتيت شئيه هاليك هۆي كے 



هيد، وهالك إقيے شتتمينے تے سلهآي و -دئ
 .كت أكے هالكے إقيــٍيب كهٍي دآيـٍيت

 .تك شئيه قْوئه قيــيت جبنات هۆي كے دئے ٣٧ 
او قْوئه إشئيه تے جبنه تے قيــيت كنتئے، اۆن 

 .تئانێت او قْوئه إێتفيف تے جبنه تتكتئے
لكن اۆ قْوئه إقيــٍيب جبنات هۆي قيــيت  ٣٨ 
 .إدئنه
إشتے -تك اۆقْوئه إملداب بٌرو إكتيـێ بێب قد ٣٩ 

 [إشئيه دآيے كابه] .هدئيتيت، قيے قْوئه ك قِْوي
 .إدے “اندے أكۆ

 
 

٦ 
 تے سبتے بهلے 

سبت يسٌوس هۆي هرۆيت درئاتے بتك سكێ،  ١ 
 .يے أملاميا قنْقورات إكتئنيت، إشمتنا متيان



نان هۆي نات تے ”لكن فريسے برێ دهآي  ٢ 
إدييۆن تۆسب هۆي، بتۆ با سكانه دياب إكتينه 

 .إدٍينه “سكتێنه؟
وهڈئه دآئٌود إرآوێ يۆ  ”يسٌوس إێن إفريسے ده  ٣ 

 قێب يهراقْو هۆب سكيه تۆن تۆنه أقرياب إكتێنه؟
دآئٌود وے أنْكونه قَو شٌوميايت تے مفرئاتے  ٤ 

هڈے، إفقرٍيے نون اٌودهي ارآو إمتتے هۆي بے 
كے إبرينێب، متيايت إێرآو إ قێبۆ إٍيفنٍي هن متسيه 

 .إدے “تۆت تۆنه أقريياب إكتێنه؟
ر تے سبتے تے كناتے هن اۆ -تكے”أرێ يسٌوس  ٥ 

  .إدے “!بلَويے
 

 اۆتك بێب أيے أياب إيكتے
أرێ سبت وێت هۆي يسٌوس إ يهودے دٍينے قَو  ٦ 

بێن اۆ مهنٍي هۆي تك و أي  .شٌوميايت اۆدهي أمليه
 .إمايْكوه أيابے إيكتے إٍيفے

إفريسے و إدٍينے دا و يسٌوس إيشببنه اۆتك تۆ  ٧ 
ونت سئبوكے مهليـێك ه .سب مهێيل هن ك مهليه



إفريسے قێب تۆسب هۆي إدهيے  *.إهِرونه أكۆ
 .إشقامتے أمآق ناتے

لكن إكن يسٌوس برێيــۆ إقنئه هۆي نان تيفے  ٨ 
يسٌوس اۆتك و أيے أيابے إيكتي دهآي  .تۆنه

اٌون يكيا  .إدے “اۆدهيے إێبتك هۆي قده”
 .اۆدهيے إێبتك هۆي إنقد

انه، يه”اۆن تئه يسٌوس إفريسے و إدٍينے دا و  ٩ 
تۆسب تے ” إدے “أنے نات سكنايے برێكنه إهّريو

دآيـٍي نايـــتے سكتے دآيـٍيبے هن، هنه تے مآقناي 
إسكتے دآيـٍيبے؟ تكے مشڈهن دآيـٍيبے هن، هنه 

 .إديت برێ أرآتيه “تك إ مدر دآيـٍيبے؟
كسێ إێن برێ شبوبے شيشيايت مليه إ تكے  ١٠ 

أيۆ  اٌوتك و .إدے “و أيۆك سور بيه أبكه”دهآي 
سور إباي يئبك هۆب، إقديـــێسۆ و أيے انرئت اۆن 

 .و أيے اۆرآو إتئٍيب إكيه
بهۆب إفريسے و إدٍينے دا و ِونێت يهسێنيت  ١١ 

 .يسٌوس إوآرينے إوهرب قلێ أرآو قێب هۆي بهليان
 



 إلنقوممه إمتنه ملے 
بلٍيــت يــــٍينه هۆي يسٌوس إێربه رێويا و  ١٢ 

 .دهآي سٍيلێليه هوآد كّسۆ هۆي وے أنْكونه
هۆب، يے أملامبيێ ولٍيكيايت -ن-اۆن بئے إێــيه ١٣ 

 .متن ملۆ برێ هۆي وآسيه و إلنقوممه إسيم
سميٌون، برتس إٍيسٍيم برے هے و،  :آن برا ١٤ 

أندرێاس اۆسن و، ياقۆبُس و، يوآنس و، فلٍيُبس و، 
 بارتۆلۆمێــئۆس و،

رۆه مٹائۆس و تۆماب و، ياقۆبُس ألفآئٍيــئۆس اۆ  ١٥ 
 و، سميٌون بێب سێلۆتــێس إٍيدنێب و،

يٌوداس ياقۆبُيس اۆرۆه و، يٌوداس وے  ١٦ 
إسكريٌوتے مليه يسٌوس اۆدهي بلٍيب برۆ دره يهرو 

 .دهآي إدلب و
  

 يسٌوس ألّمينے مهلينے
يسٌوس إكْوبر هۆب برێ قێب إٍيفنٍي، شٌوقاي  ١٧ 

بێن اۆمهنٍي قْوده دهي  .بٌرو و قل يے أملام و إنقدنه



القدسێ و سۆرێ و سيداي بلٍيــت -يهودا و اۆرشلٍيم
 اۆبهر اۆدرۆ إٍيفٍينات و

 
هۆي يئابه برۆ سناكرآ تے لهنيتێسنه نرئت  ١٨ 

 .اۆدهي بلٍيب تے وهٍينآي لهستيے إينرئنه .إهِرونه
كّسۆ اٌودهي برۆ تهتے إهِرونه، تے أكره بريسۆ  ١٩ 

 .فرئتيت كّسێ مهێلتے أكۆ
 
 تے فرهه تے سدكيت 

لبابتانه براك ”يسٌوس يے أملامبيێ إشببت  ٢٠ 
إمسكٍينه، تے هڈئايــێتو وے أنْكونه برێتۆك تٍيكتے 

 .أكۆ
 .لبابتانه براك يے اۆنتئه هراقْوه قبنے تيدنه أكۆ ٢١ 

 .لبابتانه براك اۆ تئه وآوێن إێفێن إٍيفٍييَد تيدنه أكۆ
دئتٍيت هۆكنه، -لبابتانه اٌودهي، برۆك هآمق ٢٢ 

تے هۆكنه ، نێوێــنتے هۆكنه، اۆسمۆكنه ِفِدنتے تر 
اۆرے -برآ تے قڈئاتـێيـۆ وهے إدئن هۆب، تكے

 .براك ترمنه إسبِّے



آن بريا هۆبه سورٍي إمآلهے هۆي اۆنتئه تئيتے   ٢٣ 
تۆت تے نايت ده بێن هۆب أفرهانا،  .نات سكابه أكۆ

 .بٍيبۆيانه، وے إجروكنه ِونے أكۆ
إقبت إبرٍين، تے لكن تِڈٍيْكونه براك اۆنتئه   ٢٤ 

 .دنياتٍيت نفرنايت و إجرۆكنه براك مترٍينه أكۆ
تڈيْكونه براك يے اۆن تئه قباي يهراقْوه تيدنا  ٢٥ 
تڈيْكونه براك يے اۆن تئه إێفيــيد، هێلۆكنے  .أكۆ

 تيدنا وآِونے تيدنه أكۆ
تِڈيْكونه كّسو اٌودهي إفريێكنه داورٍيسێن  ٢٦ 

ے يے هرايرئے، هۆب، سورٍي برێــيا إبآبه إمآله
 .اۆنتئه تئيتے نات هۆي سكابه

 
 يے أشۆيـێكنه أرێــيانه 

لكن براكنه، اٌودهي ي إٍيسناكرٍيے، يے  ٢٧ 
دئيايــێكنه -أشۆيـێكنه أرێــيانه، اۆدهي يے ِهآمق

 دآيـٍيب هۆي سكانه أندے هۆكنه
اۆدهي يے إێتێكنه دهرنا، بلٍيب أمآق هۆكنه  ٢٨ 

 .سكێن دهآي سٍيلێالنا



درآقۆك اۆن قال انٹئے، إدرآقۆك اۆرآو هن  إ ٢٩ 
 .إقمٍيسۆك هّرٍيوه اۆتك، إرشوآلۆك بے هبيَه .ِهيه
اۆتك إ نات هۆكسے هّريوێك تے نات تے  ٣٠ 

هّريوێت هيه، نات تے تربيه هۆكسۆك إيه اۆتك 
 .با ديه “تے ناتے أنێب هٍي هێب”

اۆدهي إ وره إ با إيوآران هۆكنه تيدنه هۆن،  ٣١ 
 .وێرانه

اۆدهي يے أرێــيـێنێكنه أرێتێنێك نآ إجرآ  ٣٢ 
تهْقوتنه؟ هے أمق آنده هن اۆدهي يے أرێــيـێنهنه 

 !أرێــيـێن
اۆدهي دآيـٍيب إوآرينێكنه دآيـٍيب توآرينێك نا  ٣٣ 

إجرآ تهْقوتنه؟ هے أمق آنده هن تۆت تۆنه بتۆ 
 !سكێن

اۆدهي إمهلقآيـێكنه دهۆكنه يــِئقر،  ٣٤ 
رآتهْقوتنه؟ يے أمق آنده هن، تسباريــۆنێك، نآ إج

يے أمق إێنده إسربايــۆنه، إمهلقآيـێ برێ هدے نه 
 .هۆي أيها إهِرونه

هے أشۆيێكنه أرێــيانا، دآيـٍيب وآێــرنا، نات  ٣٥ 
هۆي بتهْقويتنے دهي سبارِونه، و إجرۆكنه إتهمي، 



 “مريه”بٌرو تے دآيـٍيناي اۆدهي  .إتقێقه أرێ تكتينه
 .ندا و إنيو أكۆكے إيد و يے أمق إێ

نئْكو منايـێب إكێنه، بابوكنه نئْكو منايـێبے  ٣٦ 
 .تۆنه تئتێب إكتيێ ناتيت

 
 إروێكنه با رهيْقونه 

براك به هونانه، ك هٌومتتان، أرآوێك با رهيْقونه  ٣٧ 
 .أفۆيانه، أفۆمتێنه .كت تۆرهاقْونه

ِربئے ِونێت أتاب قْودآت شٌويه  :هينه، تِِتيـێِونه ٣٨ 
تۆده بێت  .ێفيــێب، إيــــونه هۆكنه إيَدنهدهآي تــ

بتۆ تے هۆي براك تِيــْونێت، وے أنْكونه بتٍيسۆ 
 .إدےيسٌوس  “.إياو هۆكنه إندے

يسٌوس إێن بهلے إدهيے كهٍي هديدي  ٣٩ 
همشۆي تك، همشآي تك إسلۆلينے؟ ملۆبا دێآلي ”

 ك ڈبيان؟
وے أملمه إفقريي كه فقآر كاب كے أكے،  ٤٠ 

ليمۆ فايــسينے هۆب إ فقرييـــۆ تئيت دآيـٍيب إ تئ
 .إێب إكتے



نان هۆي تے هآكْو إرآويــۆك قْوئدٍيب تێـــفێ  ٤١ 
بێت إرهتنيا، إكۆآلي برۆك قْوئد هۆي إترقيق ك 

 إرهتا؟
يها تے هآكْو  }ترے كك أرآويــۆك دهآي  ٤٢ 

تنديه، بٌروك إ  {إقْويديۆك هۆي أنے أفريئ إشه هێب
إ  .ـــفێ بێب ك إرهتآيه؟قْوئديۆك إكۆآلي هۆێ إێ

ِمشٌوشيــي، إكۆآلي تے إقْوديۆسۆك هۆي فرئات، 
مليه دآيـٍيب إرهتنيه هۆب تے هآكْو إرآويــۆك 

 .قْوئد فئٍيب هۆي تێفێ بێت فرئه
 

 وهندے إفرئايـۆ هۆي إتۆكني إێفے
 .دآيے هندے أمآق إفرئآي هآي ئينے ك إێفے ٤٣ 

 :أمآق هندے دآيے فرئآي هآي ئينے ك إێفے
هندے قال كه إفرئآيـۆ اۆكنه هآي إكتێينے  ٤٤ 
تے نوێـے جوآفات برۆك كه إهٍينه هۆك ، تے  .إكتے

 .كآتئوتے قبآب برۆك كت إهٍي هۆك
اٌوتك إ دآيے تے شبۆناي بێت إقنئـــۆ هۆي  ٤٥ 

اٌوتك أمآقے  .دبيابے إك تفێت شبۆ نات هۆي فرئے



تك كه  :تے مآقناي إبريـێ نات أمآقتے هۆي فرئے
 .ئـۆ إفئٍيب تێــفێ تۆنه هدٍيدٍينے أكۆإقن
 
 اۆقو إليآلوے أِدئِراب 

نان هۆي إبلويـــو، إبلويـــوي أنێب براك  ٤٦ 
تِــيدنه هێب؟ تۆنه أنے سكانه أنديهۆكنه بێت ك 

 .سكتانه
اٌوتك و أين دهآي أيـنے، إبهلےے إێامسيوتيت  ٤٧ 

تۆنه أنے سكانه أندے بێت سكينے، نان تنئے أنے 
 .ۆكنهسۆينے ه

اٌون بٌرو اۆتك اۆقو اندئري تنئے، اٌون اٌوتك إقوۆ  ٤٨ 
تقێقه هاش أكراب كهٍي إدئري، أكره قسنے دآيـٍيب 

مليه قْوده برێتے يام إێيه، قْوده بورے  .هۆي دنئے
يام إێــينه هۆب اۆن اۆقو ڈبست إرب اوقو تقێقه 

 .هاش أكرآبے كهٍي أدئرآبے أكۆ
نه أنے سكانه لكن إێن إبهلےے إێامسيو تۆ  ٤٩ 

اندي بێت ك سكيه اٌوتك، اۆتك قَوۆ تے إبآبه هۆي 
تے بورتے يام إێــني  .وهاش نبوه كهٍي اندئري تنئے



  .إدےيسٌوس  “هۆب اٌون اوقو ِون ڈب إڈٍيبيه
  
 

٧ 
 ڈێش دابت إكهدامے انرئ 

يسٌوس إبهليـــێ إدهيے إقنئه دهآي كهٍي إقد  ١ 
 .بئيه ن هۆب كفرناهوم شٌوميه

دابت رۆمأنے كشياب، ِونـــێت أرێــيے ڈێشے  ٢ 
 .برۆ، لهآ تے يـــتے دهآي َدول مهنٍي أنقاد إٍيربے

اٌون إڈێــشے دابت يسٌوسے إسكنايۆ إمٍيآسٍيو  ٣ 
هۆب يهودے إێقرمه إێنده دهآي لنقوميايت 

أنا إبلويے، إكشيايے مهێآل {”ِونێت هۆي يهروت 
 .إدے “هۆك دينه إدے {أنێب دهۆسے

اٌون ”هۆب ِونێت أرآتيان -ٌوس إكتمنآن برآ يس ٤ 
 بٌرو نات هريوے بٌروك إهيه تۆنه أستهلينے،

بٌرو دهيـۆن أرێــيــينے، إدٍينے قَو هنن دهۆن  ٥ 



 .إدٍينه “إٍيدئر
لكن  .يسٌوس برێ قێب إتك قَو دهآي إدف ٦ 

يسٌوس اۆ قَو اومهێن إٍيفے إدول هۆب، إڈێشے 
رۆيۆك با ابلويوي، إق”دابت أرآوێ دهآي لنقوميه 

 قلبا بٌروك إقوۆ شٌومتنيه تۆنه أنے كا أستهلن أكۆ
أنے إقرۆيے برۆك أنشيشے هدٍيب أكتي ك  ٧ 

 :هيسني أكۆ بٌروك نات ديه، إكشيايے انئريي
أنے هن أكرآت وهے إێفے تك، كجر أنے وهے  ٨ 

انديـێك  “دفه”سكێن ابرے إێفێن ، قال برێ هۆي 
ێك أينے، أنديـ “مئا”انديف وێر برێ هۆي دهآي 

أنديـێك بٌرو تۆنه أنے  ”تۆت تۆنه سكا ”إكشيايے 
 .إدے “اندے بێت سكينے

 .يسٌوس إێن إبهلے إمٍيآسٍيو هۆب ِونێت أجبميه ٩ 
إرسئيل هۆي ”اۆدهي أرئٍيۆ سكينێ دهآي نكميا 

 “إدهيٍيب هن بك ِون إميان أنے إمراب كا أكے
 .إدے
 إێيان-إێنده إ لنقوممه إقوے دهآي برآ يئقر ١٠ 

 .هۆب إكشيه نرئاب أيك إٍيفے أمرين
 



 اۆر إشڈهن-يسٌوس تكتے قال 
تۆين تے مليه يسٌوس مدينات نآيــنٍي إٍيدنێت  ١١ 
بهۆب قْوده يے أملاميێ بريێ و قْوده دهي و  .إبے

 .قێب إٍيفنٍي 
تے مديناتے ڈێـــفه إكتم هۆب دهي تك أياب  ١٢ 

-اٌون بٌرو تكت إ تكو أياب إيكتيـێت قال .يكسابه
 .بهۆب قْوده دهي قێبۆ إٍيفنٍي  .اۆر بتيۆسے

يسٌوس تے تكت إيرهيه ن هۆب دهآي نئْكو  ١٣ 
 .إدے “يب وآويه”منايايت 

مليه يسٌوس سور إبايت اۆنئال تے كناجه  ١٤ 
بهۆب انده اۆنئال تے  .دهآي تيفي بـێب شيشيه

بهۆب  .كناجه دهآي تيفي بێب يكسابه إينقدنه
بٌروك أسه  :دهۆك اندےيهآ، و اۆري بٌروك ”يسٌوس 

 إدے “قده
بهۆب  .وے اۆر بٌرو سور أيابے، إسئت بهليه ١٥ 

 .يسٌوس وے اۆر تۆندێـــتۆ إهے
اۆدهي بهۆب أكره إمريآكْوآي دهآي ڈبيا، و  ١٦ 

ِون مآلهے هۆن لويا وے إێفے ”إێفێ إيسئككنه 



 .إدٍينه “دهيــۆ دهآي انقد إيشبب
ێ إهش اٌون إسكنه إ يسٌوس يودياب و كسّ  ١٧ 

 .إهوآيل هۆي إٍيفنٍي و إكتم
 

 يسٌوس و يوآنيس يے أملامب و
يوآنسے يے أملمه كسۆ اۆن إسكنه يوآنس  ١٨ 

يوآنس  .[*بهۆب يوآنس إسجني هۆي إٍيفے].سۆيان
 ملۆب يے أملامنێ ولٍيكيايت

بٌروك وے {”بلَوے ده لنقوميايت -يسٌوس ١٩ 
 “دينات رآتانه .}أينٍيب وآ هن، هنه وێر نهقت؟

 .ےإد
وے أنْكونه دهآي إێــيان  -ان انده يسٌوس ٢٠ 

 .يها يوآنس إمۆسنه دهۆك لنقومايــۆنے”هۆب 
بٌرو }بٌروك وے أينے بێبے هن، هنه وێرآ نهْقوت؟{”

 .إدٍينه “برۆك ده هۆك إدے
بهۆب يسٌوس قْوده إدهيــي قال كه لهنيت  ٢١ 

مهێليا قْوده إدهيي قال كه وهٍينآيت هۆي إفرئه، 
 .ي همشۆب إێرهے إهےقْوده إده



دفنات يوآنس  ”يسٌوس يوآنسٍيب أملامب دهآي  ٢٢ 
 :تۆنه بێت رهتانێت و بێت متآسٍيونێت و سۆيانه

يهمشۆيه إرهێن، إقرابه هريێرێن، اۆبهڈ هۆي إێفے 
اۆدهي إێنهسنه، يے أنْقوليه إێامسيِونه، يے بلني يے 

أياب إكتني يكمێن، إمسكينه إسكنه دآيـٍيب 
 .إێامسيِونه

 .إدے .“أنێب بارٍيبے قال كه لبابيه ٢٣ 
بلني إيوآنيس يے أملام قيقيان هۆب، يسٌوس  ٢٤ 

نانتي إێرهے ” :دهيي دهآي يوآنيس هۆي هديديه
تِهِرونه إمنقآي هۆي تبێنه هۆب؟ أقاب برام 

 إيرهتێب إێرهے تهِرونه أكۆ إٍيبابتانه؟
نانت إێرهے تِهِرونه إٍيبابتانه؟ تك داورے  ٢٥ 

وآي إێرهے تِهِرونه إٍيبابتانه انده هالكه هالكه أكْ
داورٍيب أكْوآيه، تے قبه و، إدمانيت نفرين إبرين إ 

 .هڈئايے إقوآيي هۆي إێفێن
أفالي نانتي إێرهے تِهِرونه إٍيبابتانه؟ مآلهٍيب؟  ٢٦ 

 .أوۆ آها، مآلهٍيبے، مآلهٍي كه هن ِون كاب
اۆن برۆ هۆي إێن إبهلے وے إێفے دياب  ٢٧ 
أنے تے ديْقوتے برۆك سورۆك  {اكرنه، سن :إكتے



 .}أفنديق، بتو بێت إسللۆك تِسۆمريت
يوآنس ِون كاب قال هن تآ  :أنے أندے هۆكنه ٢٨ 

مئت فرئآت كے أكێنه، لكن وے إێفێب تے 
هڈئايــێـتۆ هۆي اوقال بێن اودس كه إكتے 

 .إدےيسٌوس  “يوآنسے كه ِون كاب
هۆب، إ  اٌودهي كّسا إێن إبهليێ إمٍيآسٍيونه ٢٩ 

تلبات متنه هديت، كّسا وے أنْكونه تے دآيـٍينايتۆ 
 .إفڈڈنه، يوآنسٍيب يے أيێ أتۆمسابه أكۆ

لكن إفرييس و إدٍينے دا وے أنْكونه برێــيـــۆ  ٣٠ 
إٍيربيــێت هآلقاي إربنه، يوآنيس إتۆمآستے إربنه 

 .أكۆ
اۆن إدمأنے دهي اب قێب إستئے ”يسٌوس  ٣١ 

 ه؟دهۆكنه؟ اب ان برآ إتئن
آن برآ أره إسٌوقٍيب برآ إێستئنه قلێ أرآوي  ٣٢ 

يهانه اباسنْكوے {{دهآي ولٍيكێن إتئنه بلٍيب 
دهۆكنه نٹێك لقت تربنا، دهۆكنه أدرآرننــێك وآوت 

 إيَدنه }}تِربنه
يوآنس تے مرئے ك متيا وهه ك قْوئيا دهۆكنه  ٣٣ 

 تِدينا }اۆن وهٍينآيت هۆي تێفے{ :إێــيه أكۆ



ۆر بێن متے بێن قْوئے كّسۆ اۆن ا-أرێ تكے ٣٤ 
اٌون رشكه تك {دهي تئيتے دهۆكنه إێــيا براك، 

قْوناب، إتلبات متنا و إێنده بلٍيب تے أمآقناي -هاب
 .تِدينه }تۆنه سكێنے أرآوسنهّ 

لكن وے أنْكونه تے كنانتۆ تے دآيـٍيت كّسو  ٣٥ 
 .إدے “.اٌودهي بێت بتـــۆ قبّلمێن دآيـٍيتے إيَدنه

 
 ت أفۆيهيسٌوس تك 

 .إدے “قێبے متا”تك فريسے يسٌوسے دهآي  ٣٦ 
 .كْوشميه-يسٌوس إفرييس اۆقو شٌوميايت إسئ

تے تكت  .تے مدينه هۆي كبامت تكت تيفے ٣٧ 
يسٌوس إفريسے قَوٍيب إێـفے ديێ تيآمسو هۆب 

 .كرۆرات شْكوينت هۆي يكستايت دهآي إێته
تے تكت يسٌوس هريٍئ إرقده قێب تنقدت  ٣٨ 

سٍيب إرقده ملۆتێ هۆي مئستآ، إێن وآوتا يسوٌ 
إرقده تهمۆتێسۆ تيسس، إرقده فئتآ شْكوينت كهٍي 

 .تِففي تِدئے
إفريسے إ برۆ ولٍيكه تۆت تۆنه إيرهيه هۆب  ٣٩ 



اٌون بٌرو مآلهٍيب إكتيــێك تے ”إقرۆيـــۆ إينفرآد 
 !!تكت تے برۆ تتهتنے اب تكتي بێت تۆنه إيكتينے

 .إدے “!تكت كبامت تكتے
ميوين، نات أنے برۆك دهآي أندي هۆك بێت س ٤٠ 

 .إدے “ديه سدناي”سميون  .إدےيسٌوس  “أبرے
إدركْوانيــێب قال، ملے انده قێب سلفت  ٤١ 

اۆن قال قێب أي شێب ديرن، اۆرآو قێب أي  .إٍيربے
 .متون ديرن إٍيربے

لكن برآ قال هن نات تۆسلف هآي إكْويسنه  ٤٢ 
أفالي نايـو اۆن  .يهكے بٌرون أكۆ، إدركْوآنے ملێ أفۆ

 إدےيسٌوس  “إدركْوآنے ونێت كاب أرينے؟
اٌوتك توسلف تو ون كات أفۆميه ”سميون  ٤٣ 

 ”يسٌوس  .إدے “ونێت كاب برۆ أرينے أنے هيسنے
 .إدے “مكر دآيـٍيب بٌروك هديدتا

تۆت تكے بٌروك ”يسٌوس تے تكتے كهٍي نكميا  ٤٤ 
ێب يم إرهتنيه، أنے برۆك اۆقو شٌومن لكن بٌروك أن

إرقدآيے هآي أشنْقويڈێ بلٍيب هن هيايے بٌروك 
كتّآ، لكن تو تكت إرقدآيے ِملۆتێ هآي مئستآ تے 

 همۆتــێ هآي تيسسے



بٌروك أنێب قالهۆب هن هۆسے فئاب كتّآ، لكن  ٤٥ 
بتو اۆقو شٌومن مسے إرقدآيے فئتنے قده دئيات 

 .كتّے
لكن  *بٌروك إقرمآيـۆ ده سليت هن دئياب كتّآ ٤٦ 
 .إرقدايــێـيـۆ ده شْكون تِفف تِدئےبتو 
تے ” :تۆت تے نآتے ده أنے برۆك أندے هۆك ٤٧ 

 .مآقنيتآ بێت قْودآت أفۆماته أكۆ، بتو ونــێت أرێته
لكن شلكت مآقنا دهآي أفۆمتنيے شلك اۆرێر 

 “أرينے
تے أمآق ناتوك ”مليه يسٌوس تے تكتي دهآي  ٤٨ 

 .إدے “أفۆماتے
اٌون ابے تے ”ي إٍيفنٍي يے أمنه آرو اۆمهنٍي هۆ  ٤٩ 

 .إدٍينه “أمآق نات بٌرو أفۆيــينے؟
يهێــي، وے إميانوك ”يسٌوس مليه تكتي ده  ٥٠ 

 .إدے “إشڈهن هۆيك أسقا قيقے
 
 



٨ 
 يسٌوس و تێ مئت برۆ إرمت و 

مليه يسٌوس قال إهايش وێر إهاش إبے بێن تۆي  ١ 
ألّمي اۆدهي وے أنْكونه تے هڈئايـــۆ إسكنه 

 .ب برۆ قێب يے أملاميا متن ملۆ إٍيفنٍي بهۆ  .إٍيـهي
مئت يسٌوس وهٍينآيتي و لهنيتي و مهێالب  ٢ 

تان بتا مريم مجدلێنا  .إٍيكتے بێتێ هن قێب إٍيفنٍي 
اٌودهي إٍيدنا بٌرو أرسمات وهٍينآي هۆي فرئابے بتۆ 

 سور و
يــۆئّناب كٌوساب هريۆد وكٍيلٍيت تكت و  ٣ 

ئه برێ تۆنه بتا تان تا م .سۆسّناب و ورت قْودآت و
 .بێت إٍيربٍينه هآي ناتے إتئونه

 
 إتێرآ إێكْوآي 

ونێت قْوده دهْي، كّسێ يے هشێ هۆي يئابه  ٤ 



برۆ دهآي أمررآين هۆب، يسٌوس كْوآي دهآي 
 هديديه

بٌرو إتێرآيـــۆ  .دريئ تێرآيــۆ إديه هروێ إتفرئے ٥ 
قێدێ، تێره إ سيلِّ اۆدرۆ ڈبينے ن هۆب، كاليْت 

 .تێره متيان إدئنه، اٌودهي إێــتـيان إدێرنهإێيانا إ 
ـٍـيه، اٌون إ  ٦  وێر تێره أوے مهنٍي إٍيفنٍي هۆي، ڈبي

تێره يكينے ن هۆب إقديــێسۆ بلمٍيـــيه إٍيـــيه، 
 .اۆمهنٍي يڈئوي هۆي كت هآي أكۆ

وێر تـێره نوێ هۆتێب ڈبيـٍـيه، لكن تے نوے  ٧ 
 .قێب يكيانا، إسكتنه إدێـرنه

اٌون  .تێره، دآيـٍيب هاش هۆي ڈبيا يكيهأرێ وێر  ٨ 
ملے  .بٌرو مليه فرئآتے شێب هّدي فرئآي هآي إێيه

أنْقول هآي إێمسٍيوي إٍيربے تك قال كه به إميآسٍيو 
 .يسٌوس إدے (با إيكنه

 
 يسٌوس إێن إێكْواي هآي يهروێت تۆنه سۆيه 

 “آن برآ نان بهليه؟”يے أملاميا برۆ سكناياين  ٩ 
 .إدٍينه



براك وے أنْكونه تے هدئآيــێتۆ ”ٌوس يس ١٠ 
إسكنه اٌودهي يٍك كّنه بێب مرابانه، لكن اۆدهي 

آن برآ شبّێ ك رهيان،  :إێرو أنے ْكواي هۆي أنفرٍيد
 .مآسيوێ ك أفهميان أكۆ

إتێره وے أنْكونه  :آن كْواي اۆن تئانێت إێفێن ١١ 
 إبهلےێ

إتێره إسلّل هۆي إڈٍيبيه، اۆدهي بلٍيب إێن  ١٢ 
إێمسٍيونه، مليه اٌوبلٍيس دهآي أيني، إێن  إبهلے

بێت برآ آمنێن تۆنا و .إبهلے برێ اۆقنئه هۆي تفٍينے
 .برآ إێڈهنه تۆنه كے هرو أكۆ

أرێ إتێره بێن يے أوێــێ بتك إڈٍيبيه، اۆدهي  ١٣ 
إێن إبهلے إێمسيونا، مليه برێ ونێت هۆي إمڈڈنه 

لكن وے إمٍيانهن  .إێن إبهلے إقديێسۆ قبَّلمێنه
دئم ك ابري أكۆ نكشت تے مده و إقنئه برێيۆ ق

هۆي إستئي سنِّے، ون قْوره دهآي إكتينێك إقديێسۆ 
 .إێن إبهلے إشئنه إدئنه

إ تێره تے نوێــت فئٍيب إڈٍيبيه، اۆدهي إێن  ١٤ 
إبهلے إێمسٍيونا قٍيقێن هۆب، إدمان إقْورهايا و 

اومرآي ودنياي تے نفرين و إسكتنات، بِشْكو فرئآي 



 .إێــيانهآي ك 
لكن إ تێره إ هاش إ دآيـٍيب هۆي إڈٍيبيه،  ١٥ 

اۆدهي إێن إبهلے إێمسيونه، إێن برێ دآيے قئنه 
آن برآ ترمومآي قْوده فرئآي هآي  .فڈآڈ هۆي إدێبه

 إدےيسٌوس  “يــئێن
 
 تے ملباتے كْواي 

بٌرو تے ملبات إشڈهنني تے دآتے وهے ك  ١٦ 
قێقاب لكن ت .داسيه، تر اۆنئآل وهٍي ك داسيه

اۆمهنٍي داسينے كّسۆ اۆدهي بلني اۆقو شٌومێن 
 .دآيـٍيب إرهێن هّريو أكۆ

 .اۆن تئه كْوباسـت نات لوتنے باديت كت هآي ١٧ 
تۆنه اۆن تئه اٌودهي يٍك كّنه نات تێفيێك، مليه 

 .إيكنه إيدنا إرهنے إيدنا
أفالي دآيـٍيب إێن إبهلے سناكرنه، إقنئۆكنه  ١٨ 

ات إبرے قْودآت كات نات هۆي دبينه، اٌوتك إ ن
إمآر إندي، لكن اٌوتك إ نات بابرے تٌونه تے إبري 

يسٌوس  “هيسني بێت هن هۆي قيقتنے تندے



 .إدے
 
 يسٌوس تۆندێ و إسنا و 

يسٌوس تٌوندێ و إسنا إێيان لكن إ دهيٍيت  ١٩ 
 .قٌودت تٍيفے أكۆ إكتمنه إربنه

دێتوك و إسناياك و برآب إنقدين ”اٌودهي  ٢٠ 
 .إدٍينه ”رهے إهِرونهۆك برۆك إۆ 

دێتو و إسنايا و كسۆ اۆدهيے ”لكن يسٌوس  ٢١ 
بلێب وے أنْكونه بهليێ إسناكري هآي شقآمێن 

 .إدے ”إكتني 
 
 يسٌوس برآم ونێت أكرآب إسنقد 

ينت قالت هۆي يسٌوس يے أملاميێ قێب  ٢٢ 
بهۆب  .إدے “إێــ يم إدرۆ اۆرآو نٍيبه”فلَّوكات يـئم 

 .كه هريێرسيانيے أملاميا تے فلو 
وله هۆب  .برآ تے بێت هريێرسێ يسٌوس دويه ٢٣ 

برآم ونێت أكراب إێياي، آن آيم تے فلَّوكه شٌوميان، 



 .تے فلّوكه إێيم إشٌومتي هروتے تنقد
يے أملاميا برۆ دهآي إێــيان برۆ برئآب إكْواسنه  ٢٤ 

 .إدٍينه “إبلويــوين، إبلويوين آيم إيهآ هۆن يهِرونه”
إبرآم ونێت أكرآب و إێـيم بلٍيب  يسٌوس إبرئت

 .إترقس و إندن هۆب مآل إنقدنه، آيم ڈئشيان
و إميان إقنئۆ برێيۆكنه ”مليه يسٌوس برێ دهآي  ٢٥ 

يے أملاميا ونێت إرآكْوين  .إدے “هۆي كت بٌرونه؟
إبرآم ونێت أكرآب و إێــيم و  !اٌون آبے؟”أّجبميانے 

آوێ قلێ أر  “!هن دننّي هۆب آن برۆ إسناكرينه؟
 .دهآي إدٍينه

 
 يسٌوس تك وهٍينآيت هۆي تيفے بێب مهێليه 

جرآسنٍي إٍيدنے هاش بێب، جلٍيلے سورٍي إێــيم  ٢٦ 
 .اۆدرۆ إ راۆ هۆي إيفي بێب إكتمنه

يسٌوس تے فلّوكات هۆي وهايش كهٍي إكْوبر  ٢٧ 
هۆب، تك تے مديناتے وهٍينآيت شئي برۆ هۆي 

الكاب يٍك اٌون اٌوتك ه .تيفے بێن يسٌوس امنراي
 .أكْويه قْو هۆي ك دايه إميمشآ إٍيبتك دآيے



هۆب برۆ سورٍي -ن-اٌون اٌوتك يسٌوس إيرهيه ٢٨ 
ڈبيايت ونێت ون هس قْود هۆي ولٍيكيايت 

يسٌوس وے أنْكونه إتقێقه كاب اۆرويي، نان ”
هۆسے هّريوه؟ ونێت هۆك أهريو، أنێب بالهسا 

 .إدے “هێب
 “إتيك فريئ”يك يسٌوس تے وهٍينآي أمر هياب إ ٢٩ 

تٌوت تے وهٍينآي اۆتك قْوداب إدۆره  .ديابے سوريٍ 
ابكاتے، أرێ دهيو اۆتك شنشآليێ يے أيێ و إرقدا و 
يهيْكورنه كه ابكه يهِرونه إشنشله كتئے تے وهٍينآي 

 .برۆ إمنقاي هۆي تستوب
 “برۆك اۆسيم اب إيَدنه هۆك؟”يسٌوس اۆتك  ٣٠ 

 “هێباۆسيم قداب إيَدنه ”هۆب، اۆتك  إدے
بهۆب اۆتك قْودآت وهٍينآي هۆي شٌوماتے  .إدے

 .أكۆ
تٌوت تے وهٍينآي يسٌوس ونێت هۆي يهرونيت  ٣١ 

 .إدٍينه “هنێ دهآي تۆنئے شٌومانه با دئيه ”
بێن اۆمهنٍي كهنرسێت كرمتے اۆرباي تْكويرت  ٣٢ 

تيفے أكۆ، تے وهٍينآي يسٌوس ونێت هۆي يهرونيت 
 “دئيه هۆن-ههنن إێن إكهنرس شٌومتے نهرو إش”



 “دايــتے، براكنه إكهنرس شٌومانه”يسٌوس  .إدٍينه
 .إدے
بهۆب تے وهٍينآي إتكے إفرئنيت إكهنرس هۆي  ٣٣ 

آن إكهنرس إقديــــێسۆ ڈابيانيت دباب  .شٌوميان
اۆربه اۆدرۆ هۆي إيفي ناي إييــم اۆفئٍيب ڈابياين 

 .ايم إيهێن، برآ هۆي إييان
كهنرسێقه انده ولَّه تۆن بتۆ تۆنه رهيان هۆب، إ ٣٤ 

تے مدينه و تے درئا و دهآي قيقيان مليه إدهيي 
 .ده إسكنه هديديان

كّسو اٌودهي إفرئنه بێت تۆنه تكێت إێرهێ  ٣٥ 
يسٌويس دهآي إێيان هۆب اۆتك بــێب  .يهِرونه أكۆ

تے وهٍينآي هۆي قيقات تكتي ، يسٌويس إرقدآيے 
يا قێب سئێ إقنئو دهآي أقار إيفي و هالكه أكْوا

 .اٌودهي بهۆب ونێت إراكْوين .إيفي و إمرين
اٌودهي تۆنه رها إٍيفنٍي برێ كك اٌوتك تے  ٣٦ 

 .وهٍينآي هۆي تفيے إنرئ بێن إسكنه إهني
هنن إ  ”كّسو اٌودهي إجرّآسينے يسٌويس ده  ٣٧ 

إدٍينه ونێت أكراب إمرياكْواي  ”هاشۆن هۆي قيقا 
ن يسٌوس تے فلّوكه يئمت إفد .دهآي ڈبابے أكۆ



 قيقيه هۆب
اٌوتك تے وهٍينآي هۆي تفرئه تكتيے يسٌوس  ٣٨ 

 “برۆك إيرتم هۆك أندے”ونێت هۆي يهرونيت 
 .إدے
إقويـــۆك دهآي قيقا، ”يسٌوس إربت إتيك ده  ٣٩ 

 .إدے “وے أنْكونه دهۆك سكيه بێت تۆنه هديدا
أفالي اٌوتك هۆي كستۆ تے مدينه بێت تۆنه يسٌوس 

 .دهآي دايه بٌرو هديديه
 
 أيات اۆر و لهات تكت و إشڈهن 

اۆن تئه يسٌوس إێيمے اۆدرۆ اۆرآو دهآي إِدف  ٤٠ 
هۆب، كّسو اٌودهي رهبيان برۆ وئاي إهْقوتــنه 

 .أكۆ
تك جايرس إٍيدنے، دٍينے قَوے مدٍير إێــيا  ٤١ 

إقو ”يسٌويس إرقده سورٍي ڈيا ونێت هۆي يهروت 
 إدے “أنٍيبے قێبے دفه

متن و ملے هول بێت اٌون اٌوتك اۆرت قات  ٤٢ 
تٌوت تے اۆر تے أيايت أكاتے  .تٍيربي بٌرو إٍيربے



يسٌوس اۆتك إقۆ قێب إدف هۆب ،  .دهآي أنقاتے
 .قْوده دهي برۆ إيرهْقونه

بهۆب تكت لهات، بؤي وے أدي سكتي بێت  ٤٣ 
تٌوت تے تكت  .متن و ملے هْواليێ كه تيفے

إمهلقايێ كّسێ هكم هياتے تيفي، لكن قال هن 
 .نرئات كْواسابے يٍك أكے بتــۆ
تٌوت تے تكت يسٌوس أريٍئ هۆي إێتايت بريۆ إ  ٤٤ 

تے تكت إقديـێسۆ وے  .هآلكيت شنكے تهته
 .أديـۆ اٌوبۆي إنقد

تك فڈاڈت  .إدے “آو تهيه هێب”يسٌوس  ٤٥ 
إبلويٌوين، اٌودهي ”برتس -إهرو إرب هۆب، سميون

بٌرو كك  “آو تهيه هێب{كْولێكا إێرهقونه هۆك 
 .إدے “؟!هتندي
ادمے تهيه هێب، أكرآت هۆسے تتفرئا ”يسٌوس  ٤٦ 

 .إدے “بێت هّسني أكۆ
تے تكت تے ناتو لوته تكے بێت تۆنه تكن  ٤٧ 

هۆب، إڈێ إێتآيت يسٌوسے سورٍي ڈبتآ كّسۆ دهيے 
سورٍي يسٌوس دهآي تهته بێت تۆنه هديدته، أرێ 

 .كك إقديــێسۆ تنرئ بێت تۆنه هديدته



انات اۆتے و إميانوك ”آي يسٌوس تے تكت ده ٤٨ 
 .إدے “مهێليه هۆيك، أسقا قيقے

يسٌوس مسے بهليێ تيْقودت إدٍينے قَوے  ٤٩ 
تے اۆتوك تيـٍـيه، إسێدنه ”مديرے قَو هۆي إێتا 

 تدے “دئيه-شآوتے باقلّبا إشه
يسٌوس إێن إبهلے إمٍيآسٍيو هۆب إدٍينے قَوے  ٥٠ 

بهۆب  با راكْويه، آمنا نون، تے اۆتوك”مديـٍـر دهآي 
 إدے “نرئات تكتے تندے

يسٌوس اۆقو إكتم هۆب، تك قێبۆ شٌومستے  ٥١ 
برتس و يوآنس و ياقۆبُس و تے -أشت إرب سميۆن

 اۆرت إبآبا و تے اۆرت تۆدێ و نون
بهۆب كّسو اٌودهي تے اۆرت هۆي وآوين  ٥٢ 

با وآوآنه، تے  ”مليه يسٌوس إ دهيي دهآي  .أدرآيني
 هۆب، إدے “وناۆرت أياتے كت أكے، دوتنيت ن

اٌودهي هۆي إفإيَدنه تے اۆرت أياتے تييك بێت  ٥٣ 
 .تۆنه برآ أكاب أكۆ

تے ”لكن يسٌوس تے اۆرتے وے أيے يئبكت  ٥٤ 
 إدے “اۆرے ييك

تے اۆرت هۆي إێشوٌكا دهآي شاوتے دايانا  ٥٥ 



تے اۆر ”يسٌوس بهۆب  .إقديــێسۆ تنقدآت يكته
 .إدے “مرئيت هٍينه

لكن  .ێت هۆي أجبميانتے اۆرتے إبآبه ون ٥٦ 
قال هن تك تۆنه تۆن تے  ”يسٌوس برێ دهآي 

 .إدے “تكێت، تك باسۆيانه
 
 

٩ 
 يسٌوس إمتن ملے لنقوميه 

يسٌوس إلنقوممه إمتن ملے دهۆسۆ ولٍيكيا أكرآت  ١ 
و هڈاييت تے وهٍينآي كستۆ و هۆي إيفرئنا و تے 

 .لهنْي كستێ و هآي مهێلني بلٍيــت برێ يهي
يه برێ وے أنْكونه تے هڈايت اي مليه لنقوم ٢ 

اۆدهي سۆيني ولٍيكني، اۆدهي لهنيت إٍيربين مهلني 
 .تٌونه بٌرو يهرو أكۆ

 .نات قات هن إ يسلل هۆي با يكسانه”يسٌوس  ٣ 



إكۆالي بايكسانا، بردئات بايكسانا، إهڈ بايكسانا، 
 .هالك بايكسانا-إمهلّقه بايكسانا، مليه

دايانه بێن وهآيش اۆقۆ هۆي شٌومتێنه بێت هۆي  ٤ 
 .قيقتێنه هۆب هديت

اٌودهي برێكنه إێربنێك وے اۆمهنٍي برێيۆ هۆي  ٥ 
اۆنتئانێت  .قيقانه وے هاش إرقداێك هۆيس نفشنه

برێك سكێ إرهێنێيۆكنه هۆب، برێك إيرب اٌودهيي 
 “إقرۆيۆ برآ وأنْكونه دهي يٍك كێن برآ به إيكنان

 إدے
ێر ابێن، يے إلنقوممه مهنٍي قال هۆي مهنٍي و  ٦ 

إسكنه دآيـٍيب اۆدهي إهينا، كسێ إ مهنن هۆي 
 .لهينت إٍيربي اۆدهي كسێ نرئاب إكوسينا

 
 اٌون اب؟ 

هێرۆدس هاكم إسنكه كّسۆ اۆن بٌرو يسوس  ٧ 
دهي قاله  ,هۆي إمٍيآسٍيو هۆب، بٌرو نآت إقم

 إٍيدينه أكۆ “يوآنس تے يتي هۆي يكيه”
نه ورٍيب إٍيدي “إمآلهے إێليس لوه إكتي”ورٍيب  ٨ 



 “مآلهے إمآلهے سورێب هۆي تے يتے إێـــيه”
 .إٍيدينه

 .يوآنس أنے تے أله أكتئي إٍيفے ”لكن هێرۆدس  ٩ 
 .إٍيدے “اٌون آبے، أنے إسكنه برۆ هۆي إێامسيو؟

 .ونێت برۆ رهتے يهرو
 
 
 يسٌوس أي ألف اۆدهي مرئے إيهے 

يے لنقوممه تے إٍيبآبتي هۆي يئقرنه إييان  ١٠ 
كستۆ تۆنه برآ شقاميان بێت برۆ هۆب، يسٌوس 

بٌرو برێ إيهه بێت سْيدا إٍيدنے هاش دهآي  .سۆيان
 .بهۆب برێ دهي ك إٍيفنٍي قێب .قێب قيقيان

 .آلكني اٌودهي إٍيكنا إٍيرمنه، بٌرو برێ رهبيا ١١ 
يسٌوس برێ وے أنْكونه تے هڈئآي سكنه إٍيهے 

 .مهێل دهآي شنه اۆدهي مهێليه
 

ۆب، يے إلنقوممه يسٌوس دويل ه-هواد إێيه ١٢ 
اۆدهي إێمهٍينن إێرآو و تے ”دهآي إێيانيت برآ 



درآت و دهآي قيقانه ديـــيه ، مرئيت به إمآرنا به 
 .إدٍينه “اٌون اٌومهنٍي منقآيے هنن هۆي نێفے .دوێن
براك مرئيت برێ دهآي ”يسٌوس برێ دهآي  ١٣ 

أْي إهڈے، و ”يے إلنقوممه  .إدے “هٍينه، به متێن
و نون وێرت نات هنن كے إنربے، اۆسوق  ملۆ آشۆ

دهآي هنن قٍيــقێني، كّسۆ اۆدهي دهآي مرئي 
 .إدٍينه ”نيدلب تۆنه بٌروك بتهريوه هۆن نون، 

مليه  .بێن اۆمهنٍي هۆي أْي ألف إنده إٍيفٍينه ١٤ 
اۆدهي كالت أْي متن دهي ”يسٌوس يے أملمه دهآي 

 .إدے “سۆيانه-هۆي سئنه
-ۆ بێن اۆمهنٍي سئنهيے أملمه اۆدهي كس ١٥ 

 .سۆيان
بهۆب يسٌوس يے هڈ أٍيب و آشۆ ملۆب و  ١٦ 

مليه رِِفت إدئيت  .يَكسيآ تێ برے إٍيشبب، إدهري 
يے أملاميێ إهيو، اۆدهي دهآي يڈڈنه تۆنه يهروه 

 .أكۆ
و هۆي اٌودهي متيانا قبيان ١٧  مليه يے إملمه  .كسُّ

 .اۆقاف هۆي متن ملۆب بيلێب يكسيان
 



 كه ون كاب اٌون مآلهے 
يے  .اۆدۆر قال هۆي يسٌوس اوكنه سٍيلێيل ١٨ 

إدهيے ”يسٌوس برێ دهآي  .أملاميا برۆ قێب إٍيفنٍي 
 .إدي رآتيه “إقنئه هۆي أنے اب؟

قالے اٌودهي برۆك يوآنس إميۆسنا، ”يے أملمه  ١٩ 
إيَدنه هۆك ورٍيب، بٌروك إمآلهے إێلِيس إيَدنه هۆك 

مآلهٍيب اۆنتئه ورٍيب هۆي إێن إمآلهے شيئيه هۆي 
 .إدٍينه “إمڈهنٍيب دهآي إێيه إيَدنه هۆك

 .إدي رآتيه “برێك إقنئه هۆي أنے آب؟”يسٌوس  ٢٠ 
 .إدي “بٌروك بێب وے أنْكونه إمسٍيه”برتس -سێمۆن

يسٌوس برێ ونێت سۆيا تك قال هن بيسۆيان  ٢١ 
 .تۆن تۆنه هۆي يهرو

 
 يسٌوس تے يتۆ هۆي هديديه 

ونێت قْودآت لهسمينے،  اۆر إبيكٍ -تيك”يسٌوس  ٢٢ 
إبيٍك يے إێقرما و، إفقرٍيے هڈئاي هڈئايێ و إدٍينے 

برۆ إبيٍك إتۆدير تۆين تے  .دآ و هۆي إيتۆرٍيب إكتے
مهْي، برۆ تے يــتۆ أريٍئ يكمٍينے إمڈهن دهآي 



 .إدے “إٍينے
 
 يسٌويس إرمتے 

اٌوتك بێن أنے ”يسٌوس كّسۆ اۆدهي دهآي  ٢٣ 
دنئے إبيٍك -إقرۆيــۆ إشتے ألّممه إكتے هّريو، إبيكٍ 

أنے جّآلي تۆيت دٍيــمه دهاي مرآب إكتے، مليه 
 .إبكے إێرتيم هێب

اٌوتك بێن إقرۆيــۆ شڈهنتے هّريو، إقرۆيـۆ  ٢٤ 
أرێ اٌوتك بێن إمڈهنتيــۆ اۆكناي أين  .كڈشينے أكۆ

 جالّي كْوڈشينے، إقرۆيــۆ إشڈهينے
 اٌوتك نان هۆمينے تے دنيه كستۆ مرنيــێك ٢٥ 

 لكن إقرۆيــۆ انونيے، ترے إقرۆيـــۆ إسۆدٍيــــر؟
-أنێ و إبهليێ هۆي إتوے اۆتك كه بێب إتكے ٢٦ 

اۆر هن برۆ إتوے إندے بٌرو إمتٌونيـــۆ و إبآبه 
وے إێفێ هۆي إمتۆنٍيب و إمتۆن إملك إتقێقه 

 .هۆي، أينے هۆب
اۆِسِدكێب أندے هۆكنا اۆن اۆمهنٍي هۆي  ٢٧ 

أياب به أكاي وے أنْكونه إێفێن اۆدهي قالے مسے 



 .إدےيسٌوس  “تے هڈئايــێتۆ إرهنے إيَدنه
  

 يسٌوس إمتٌون
أسمهي يــــٍينه هدٍيت مده هۆي إێن إبهلێب  ٢٨ 

برتس و يوآنس و ياقۆبُس و -أريٍئ، يسٌوس سمۆن
 إٍيهآيت اۆربا رێوييه، سٍيلێلت هروێ

بٌرو سٍيلێلێ، إفرٍيآ وێت هيئه إيتئنه، إهالكێ  ٢٩ 
 .لو تئيتے إێراب إكێنهبێن إت

لكن، يسٌوس ملے إێنده إنفرد، إێن برآ إمآلهے  ٣٠ 
 .موسا و إمآلهے إێليس و

برآ يسٌوس تے يتۆ بێت  .برآ إمتۆن هۆي لويان ٣١ 
القدس هۆي بٌرو إٍييه إٍيد وے أنْكونه -اۆرشلٍيم

 .يهرو تئيـٍتے تۆنه هدٍيدينے 
لكن برتس و إێرآو و أكرآت نري إێربين، -سيمۆن ٣٢ 

إبرئنه هۆب يسٌويس إمتٌون و ملے إێنده بلٍيب برۆ 
 .قێبۆ انقدين إرهيان

آن برآ مال برۆ هۆي قيقێ اۆدۆر هۆب،  ٣٣ 
إبلويــون، اۆن اۆمهنٍي نێفي تٌونه ”برتس -سيمۆن



تٌون دآيـٍيت، مهي لكێب نيدئرے، قال برۆك 
 .إدے “دهآي، وێر موسا دهآي وێر إێليس دهآي

 .ٌرو بهليے بلێن كێن أكنبرتس إبهليێ ب-سيمۆن
بٌرو مسے بهليێ بئلوك إێــتا برێ كسێ  ٣٤ 

يے أملمه برآ إبئلوك شٌوميان اۆدۆر هۆي  .تْكوبس
 .إراكْوين

اٌون بٌرو وے ”اۆن إبئلوك هۆي هس إێيا  ٣٥ 
اۆرے بێب أنے وآساب أكتے، إبهلےێ بلٍيب بٌرو 

 .إندے دهآي سناكرينه
، يے أملمه اٌون هس بهليه هۆي اۆدۆر أريئٍ  ٣٦ 

يے أملمه بێت تۆنه  .يسٌوس قال اۆكنه إمرينه
إقرۆيــۆ هۆي إدبني، تك قال هن بێن تۆنه سۆياب 

 .يٍك أكێن بلٍيــت تے يــــٍينه
 
 يسٌوس اۆر هۆي تے وهٍينآي إفرئه 

لهيْت هۆي يسٌوس و يے أملام و اۆربه كْوبرنه  ٣٧ 
 .هۆب، قْوده دهي يسٌوس إمرين

هي قْوداب إێبتك هۆي ولٍيكيه قال تك اۆن اۆد ٣٨ 



اۆر -سێدنا ونێت هۆك أهّريو اٌون بٌرو وے قالے”
 .أنٍيبے برۆ شببه دهۆسے

وهٍينآي برۆ دۆر كه هۆي شٌومتنے، ولٍيكسٍينے،  ٣٩ 
 .رنقٍيستٍينے، تے هبب برۆ اۆيف هۆي ٹْكوستٍينے
-قْودا إدرآ برۆ هۆي دئيات با أكاي بتو بٌرو إشتے

 .دئيێ ك قيقتنے
تے وهٍينآي وے {ے أملامب ابريێك دهآي ي ٤٠ 

اۆدۆر هۆي،  إدے }اۆرے هۆي فرئنه اين دهآي
 .إدے “تۆت تۆنه برآ دهآي إقدرابه يٍك أكێن

اٌودهي إميان كے إبرين، اٌودهي هلق، ”يسٌوس  ٤١ 
نا اۆدۆر هديت قێبوكنه أنے داينے؟ نا اۆدۆر 

هديت أنے برێك أتفييك؟ يها وے اۆرۆك اۆن تۆي 
 .إدے “.هآي مئه

بێن اۆدۆر اۆكنه هن هۆي، بٌرو يئێ تے  ٤٢ 
 .وهٍينآي برۆ وے هاش كهٍي تے ڈبستآ، تريقسته

لكن يسٌوس تے وهٍينآي إدنن، وے اۆر نرئاب إيك 
 .إكْواسٍيت إبآبه وے اۆر إهيٍ 

كسآ اۆدهي ونێت وے أنْكونه تے أكرآتۆ ونت  ٤٣ 
 .هۆي أّجبمني



 يسٌوس تے يتۆ شآوے هۆي هديديه 
كّسا تێنه كستێ بٌرو سكيێ بلٍيــت ونێت  اۆدهي 

 .هۆي أجبمێ، يسٌوس يے أملاميێ دهآي
اۆر -تكے .إێن بهليێ إقنئيۆك هۆي دائينه ٤٤ 

 “ێندے أيێ دهآي نومناب إكتے اندے
لكن يے أملمه إێن بهليێ برێ اۆقنئه شٌوماب يٍك  ٤٥ 

إٍيفٍينه، وے أنْكونه برێ إقنئه دهآي إێن إبهلے 
تۆت تے نايت دهآي إبهلے  .وآس أكۆونێت ٹبنام إكْ

لكن يے أملمه برۆ إێن  .برێ إقنئه شٌوم يٍك أكێنه
 .ابلهي هۆي سكنايــۆ إيرآكْونه

 
 تے أكرآ ِسدكيت 

هنن إێبتك هۆن آو ”يے أملاميا بهليێ إيتفسنه  ٤٦ 
 .إٍيدنه “ون كه فقرمتے إٍيربے

لكن يسٌوس برێ إقنئه هۆي تفيت بێت تۆنه  ٤٧ 
 يسٌوس دبلے اۆر قێبۆ هۆي إسنقد .إيكتني إٍيفے

اۆن وے اۆر اين اۆسيم دهآي برۆ هۆي  ٤٨ 
رهبينے بێن اٌوتك، أنێب رهبينے تك بێب أكتے، و 



بٌرو بێن أنێب رهبينے اٌوتك، وے أنێب لنقوما 
إێن برێكنه شلك كه  .هۆي رهبينے تك بێب إكتے

 .هۆي، برێك إێبتك اۆ ون كه إفقرمتے إٍيربے أكۆ
ابلويــۆن، تك ”ه يوآنس يسٌوس دهآي وے أملم ٤٩ 

ـٍے بريــۆكے اۆسيم هۆي تے  تے وهٍينآي إدهيـــ
أكرآتے إفرئه بێن إرهنا، برۆ نهبے نهرو اٌون بٌرو 

 .إدے “برۆك هني قێب كے إرم هۆك أكۆ
با هبينه، اٌون تك برێك ”يسٌوس برێ دهآي  ٥٠ 

 .إدے “.كهٍي به إيكتے، برێك قێبۆك إێفے أكۆ
 
 س إربنهسامره يسوٌ  

تێ برے دهآي إيكمتيــۆ إدول إێيه اۆدۆر  ٥١ 
 .القدس إٍيبے ونێت ابرس-هۆب، يسٌوس اۆرشلٍيم

آن برآ سامره  .يسٌوس سورۆ ديْقوتات إيفدق ٥٢ 
هۆي إٍيفنٍي مهنٍي بێب شٌوميان برۆ بئْكو هۆي نآيے 

 .دهآي سۆمرتے هروێ
لكن اٌودهي بلني اۆن اۆمهنٍي بێن هۆي إٍيفنٍي  ٥٣ 
القدس دهآي إٍيبے -إرهبتے إربنه بٌرو اۆرشلٍيم برۆ



 .أكۆ
تۆن تۆنه إمٍيآسٍيونه هۆب ياقۆبُس و يوآنس و  ٥٤ 

إبلويون، نئێت برێ دهآي تے برێتێ نسْكوابري ”
ندئے تۆنه بٌروك هّريوه هۆن؟ نئێت بێت برێ 

 .إدٍينه “تنليوي
 .يسٌوس برێ دهآي نكميا برێ إشمت ٥٥ 
وێـر مهنٍي دهآي  يسٌوس يے أملاميێ قێب ٥٦ 

 .قيقيه
  

 إێند يسٌوسے إترمتے يهِرونه
برآ مسے تے إٍيبابتۆ إسلل هۆي سكينه أكے،  ٥٧ 

كّسێ إێمهنن بلٍيب دهآي ”تك قال يسٌوسے دهآي 
 .إدے “تێبيه قێبۆك إٍيبا أنے أهّريو

ابئشے إدێال ابرينا، تآ كيل ”يسٌوس إتكے دهآي  ٥٨ 
اسينے هۆي اۆر إقرمۆ د-قوآه ابرينه، لكن إتكے

 إدے .“اۆمهنٍي هن يٍك ابرے
اٌوتك  .إدے “رمه هێب”أرێ تك وێر دهآي  ٥٩ 

بلَوے، إشه هێب بابے هۆي أنبيس ”يسٌويس دهآي 



 .إدے “اۆدۆر هديت
يے أيه اٌودهي، وے إمٍيان أنوب، ”لكن يسٌوس  ٦٠ 

دفه و ”لكن بٌروك  .يے أيآيێ به إێبسنه بٌروك إشه
إێفێت اۆدهي إسكنه دآيـٍيب تے هڈئاي وے 

 .إدے “.(كسێ يے هش هۆي)ألآّم -سۆيا
 

بلَوے، برۆك قێب ”تك وێر يسٌويس دهآي  ٦١ 
إدافتے أهّريو لكن، بٌروك أنێب إشه هێب إێنڈيوآ 

 .إدے “أنديے اۆدۆر هديت }لٍيبايب{دهآي 
وے أيـــۆ وے إنتێبه كهٍي داسني بێن ”يسٌوس  ٦٢ 

هڈئايي اٌوتك مليه أرئــۆ شنبٍيب وے أنْكونه تے 
 .إدے “هۆي يٍك إشبويب

 
 

١٠ 
 يسٌوس ورے انده إشاقه دهآي لنقوميه 



إبلَوے يسٌوس تۆت تۆنه أريٍئ، أرسمه متون  ١ 
ملۆ سورۆ -إسيم، و برێ ملۆ-ملۆب إێنده ورِب شقا

لنقوميا كسۆ هاش و إێ مهٍينن و بٌرو بيه إِهرو 
 .بلٍيب

-إشآويتے قْوداب لكن إشقه”برێ دهآي يسٌوس  ٢ 
تۆت تے ناتے دهآي إشآويتے وے .شلك إێنده

 }إێنده لنقومآ-إدهيۆك إشآوٍيتے دهآي شقه{أنْكونه 
 .دينه
دفنه، أنے برێك يے هے تئيتے إكرآي إێبتك  ٣ 

 .لنقومنے هۆكنا
قێبۆك إرارات به يكسانه، بردئات به يكسانه،  ٤ 

ِقڈئات به يكسانه، إسلل هۆي تك قال هن با 
 .تّنهشۆبانه، دهآي شٌوآي براك كت 

إمئسق برۆك دهۆكنه {اۆقو شٌومێتنه بێب  ٥ 
 دينه }إێفے

برۆ مئسقي تك هۆي إێفيـــێك، إدهرآيوٌكنه  ٦ 
كهٍي دائينے، كه هآيـــێك إدهرآيوٌكنه برێك دهآي 

 .إتئقريه
دائينه تۆنه اٌودهي -اۆقو اۆكنه هۆي سئنه ٧ 



اٌوتك -إشقه .إيهيونه هۆكنه بێت متتێنا و قْوئتێنه
قَو قال هۆي قَو وێر به  .أستهلينے أكۆتے إجراتۆ 

 .ديفنه
هاش شٌومتێنه هۆب، اٌودهي رهبێنه هۆكنه تۆنه  ٨ 

 .بێن براك هينه هۆكنه متانه
وے أنْكونه { :اۆدهي لهاب هۆي إێفێنه مهێالنه ٩ 

 .برێ دهآي دينه }تے هڈئايتــۆ ابتكێكنه دولت
لكن هاش شٌومێنه هۆب، اٌودهي ك رهبيان  ١٠ 

 ن وهاش هۆي إسوِقب قدناهۆكنا، اۆ 
وے هاشۆكنه تے قڈئآتێن كهٍي إێفێ هن { ١١ 

لكن تۆت تۆنه إبيٍك براك تكێنه،  .هنن هۆي ننفش
 براك دينه }وے أنْكوه تے هڈئايتۆ ابتكێكنه دولت

اۆنتئه أنے اندهۆكنه وے أنْكونه هكميت  ١٢ 
تۆين بێت هۆي سۆدۆم و تے شنه اۆن وهاش تے 

 .إدےٌوس يس “شنه دايێ كات تكتي
 

تڈكْونه اۆدهي كۆرسني هۆي إێفێن، تِڈكْونه  ١٣ 
أكايت -اٌودهي بێت سێداي هۆي إێفێن، تانه به

برێك هۆكنه دايانت بلٍيــت سور و سيداب هۆي 



داياته إيكتينێك بتێ إدهيو شئي آمني إٍيدنه، ونێت 
 .قدبنے إٍيدنه تے مئقێرتۆسنه لوسني إٍيدنه

هي سيداي تے شنه اۆدهي سۆرێب و اۆد ١٤ 
إێفێن و بتێتۆكنه إێفێن إدهييت تے شنهي كه 

دآيـٍي كات إيكته تندے وے أنْكونه وهكميت 
 .تۆين هۆي

براك كفرناهۆمي هۆي إێفێن اٌودهي، ونێت  ١٥ 
تقێقنے إيكته تندينه، هيستێنه ؟ كتدينه، اۆدهي 

 ” .إدےيسٌوس  “.أياب اۆمهنٍي إتوقد تيدنه
أنٍيب إبهلے إمٍيآسٍيو،  برێك بهيل إمٍيآسٍيو اٌوتك ١٦ 

برێكنه إبهلے يٍك إمٍيآسٍيو اٌوتك، أنٍيب بهلے يٍك 
إمٍيآسٍيو، أنٍيب إبهلے يٍك إمٍيآسٍيو اٌوتك، إبهلے وے 
 “.إێفێب بٌرو أنێب لنقوميه هێب إبهليێ يٍك إمٍيآسٍيو

 .إدےيسٌوس أرسم متون و ملے دهآي 
  

 أرسمه متون و ملے انده يئقرنه
ملے إێنده أفرهاب أيك يئقرنا  أرسمه متون و ١٧ 

إبلويون، بريۆك اۆسم هۆي تے ”يسٌوس دهآي 



 .إدٍينه “وهٍينآي هن تيسناكري هۆن،
اۆبلٍيس تے برێ هۆي تے  ”يسٌوس برێ دهآي  ١٨ 

 .بويت كهٍي، إتلو تئيتے أتۆقادێ إرهن
أنے أكرآت إكْوكْورا و إتنئلو و كّسۆ إبلٍيسٍيت  ١٩ 

هۆكنا، نات برێك ك أكرآت هآي إێتێنه بێت أهي 
 .أدآته
تے وهٍينآي تيسناكري هۆكنه تۆنه دهآي به  ٢٠ 

أفرهانه، وے أنْكونه إساميێكنه إكتابۆ هۆي دئيابے 
 .إدے “أكۆ أفرهانه

 
 يسٌوس أفريهييه

بێن اۆدۆر هۆي آشٌوك تقێقه يسٌوس مڈڈتے  ٢١ 
بابا برۆك أسئكيك، تێ برێ و تۆبور ”يسٌوس  .إتبنه

تێنه اۆدهي تے كنان إبرين  و وے أنْكونه، تێت
هۆي تْكوبسا تێن بتێ اۆدهي تے كنان يٍك إبرين 

أوۆ بابا، تۆت تٌونه بريۆك هروتے  .دهآي لوستا أكۆ
 .إدے “.إدآيـٍيبے

بابے كستۆ أنے وے أيي ”يسٌوس برێ دهآي   ٢٢ 



تك وے اۆر آبے يٍك كن، إ بابه  .وهٍي هۆي إديئ
ر نون و تك إبآبه آبے يٍك إكتے كن وے اۆ  .نون

 “.اۆدهي بلٍيب وے اۆر دهآي ننقٍيل هّريو و نون
 .إدے
يسٌوس يے أملاميێ دهآي نكميا إێكنه دهآي  ٢٣ 

 .لبابيان آقْوئد تۆن بێت براك إرهتێنه بتۆ إرهێن”
قْوده مالهٍي و قْوده  :أنے أندے هۆكنه أكۆ ٢٤ 

هڈئآ و تۆنه براك إرهتێنه بتۆ إرهتے هروآبا لكن 
كێن، تۆنه براك تٍيامسٍيونه إمٍيآسٍيوتے بتۆ إرهيان يٍك أ

 .إدے “هروآب لكن بتۆ إمٍيآسٍيوآب يٍك أكێن
 
 إشٌوْو دآيـٍيب 

تك يكيه يسٌوس جّربتے -دۆر قال هۆي دٍينے ٢٥ 
سێدنا، إمڈهن بانهيد بێب وے أنْكونه ”يهرو أكۆ 

 قێب تے يتے هريٍئ، أنے أهّروێك، كك سكنے؟
دے؟ تے تورات كك تن”يسٌوس برۆ دهآي  ٢٦ 

 .إدے “تورات هۆي نان أقريتنيه؟
وے أنْكونيۆك وے إێفێب {تورا ”تك -إدٍينے ٢٧ 



كّستێ تے هۆيتێك هۆي و كّسۆ إقرۆيۆك هۆي و 
كّسۆ تے أكرآتۆك هۆي، كّسۆ إقنئۆك هۆي و إرێيا 

 .إدے “}إشٌووۆك إقرۆيۆك إرێتنيه تۆنه تئيتے أرێيا{
ۆت إبهلے برياك ِسدكے، ت”يسٌوس اۆتك دهآي  ٢٨ 

يه  .إدے “تۆنه سكا إمڈهن بآ نهٍيد مرِّ
تك إقرۆيـــۆ سنهسه يهرو أكۆ -لكن إدٍينے ٢٩ 

 .إدے “أنے أشٌوو آب؟”
القدس هۆي إريها دهآي -تك اۆرشلٍيم”يسٌوس  ٣٠ 

ان إقْوهر  .اٌوتك قْوهراي أيي وهٍي ڈبينے .إتْكوبري
مليه  .برۆ كستۆ تٌونه بٌرو إٍيربے بێت إيهنا ێٹبئنه

 .تي اۆدر يئشنا قيقێنهبرۆ تے ي
اٌون  .بهۆب فقرٍيے إسلل هۆي بێب هريێرينے ٣١ 

إفقرٍيے اۆتك إرهينے هۆب، اۆدر اۆرآو هۆي 
 .هسمينے

اۆنتئه تئيتے تك وێر وے أنْكونه هۆي شقامني  ٣٢ 
اۆتك إرهينے  .اۆدهي، إسلل اۆكنه هۆي هريێرينے

 .هۆب اٌون هن إسلل اۆدرۆ اۆرآو هۆي هسمينے
اۆتك  .سامراي إٍيبابے إتيك كهٍي انقديلكن تك  ٣٣ 

 .منايينے-إرهينے هۆب، نئْكو



دهآي إيني سليت و هاب و إتكے أداي دهآي  ٣٤ 
اۆتك  .مليه اۆتك إمێكۆ كهٍي دنئے .دنئي انڈٍيب

 .لكۆندآت دهآي إيهه إقنئۆ هۆي داسينے
لهيت تے لكۆندآتے كنه دهآي مهلقاب انيو  ٣٥ 

مهلقاب ورب هۆي  .اۆن اۆتك إقنئۆك هۆي داسه”
فرئيك أنے مليه أقرتے أنے هۆب إكْواس هۆك 

 .إدے “اندے
برۆك اۆقنئه هۆي، ”يسٌوس إدٍينے تك دهآي  ٣٦ 

إێن برێ مهي إێبتك، اۆن اۆتك إقْوهر أيي هۆي 
 .إدے “ڈبيه آو ِسدكے شٌوو؟

منه هۆي برۆ إوێر -اٌوتك نئْكو”إدٍينے تك  ٣٧ 
بٌرو سكيه دفآ اٌون ”يسٌوس  .إدے “.ِسدكے شٌوو

 .إدے “تئيتێ تۆنه بٌروك هن سكا
 
 مريم و مرٹا 

يسٌوس و يے أملام و إسلل هۆي إٍيفنٍي مسے،  ٣٨ 
تكت مرٹا إٍيدنه برۆ إقويــۆ  .مهنٍي وێر إكتمنه

 .أمناب تِْكوآس



مريم  .مرٹا ْكوآتو مريم إٍيدنه بێت تيفے ٣٩ 
إبلَوے يسٌوس إرقده قێب تسئه إبهلے بريێ 

 .كۆسناكرتے تهرو أ
لكن مرٹا قْوداب شنئه إقنئۆ هۆي إٍيفے أكۆ،  ٤٠ 

بلوے ، تے كْوآتے قێبے شنه كت تيفس ”بتۆ إێتا 
تۆنه أمآقت نات كتے؟ بتۆ سۆيا أنێب أويات به 

 تدے “تِنيو هێب
مرٹا، مرٹا بتوك قْودآت نات و ”يسٌوس إبلَوے  ٤١ 

 قْوده شنه إقنئۆك هۆي إێفێن
هآي شنهآيت لكن قالت نه كّسٌو اٌودهي د ٤٢ 

تۆت تۆنه  .مريم تۆنه بێت بتو تيهه .إبرٍين تێفے
 .إدےيسٌوس  “بتۆ تك هۆي إيهه يٍك إندے

 
 
 
 
 



١١ 
 تے سٍيلێل 

بٌرو  .ينت قالت هۆي يسٌوس مهێنٍيب سٍيلێلے ١ 
سٍيلێلتۆ فايسه هۆب، قال يے أملاميێ هۆي دهآي 

بلويون، كك سٍيلێلني سۆيان هۆن، يوآنس يے ”
 .إدے “يئيتے هرب هۆيأملاميێ سۆيه ت

بابا،  :سلێلێتنه اۆدۆر هۆب،”يسٌوس برێ دهآي  ٢ 
اوسيموك با تقێقيه، تے هڈئايــێتٌوك اٌودهي بآ 

 .رهنٍي 
 .ينت كه مهاتۆت مرئيت هيي هۆن ٣ 
تے مآقنايــتۆن أفۆيا، هنن هن اۆدهي تے أمآق  ٤ 

وے إمٍيآنۆن  .هۆن دربۆبێن بێت أفۆين تيئيتے
 .إدے “نهجرابتے با تهسآ، دي

 
برێك قال هۆكنه أرآو إٍيربي، ”يسٌوس برێ مليه  ٥ 

اٌون بٌروك اۆرآو وے هۆاد إترب هۆي دهآي 



 .إرآوے، مهٍيب هڈٍيب سيسلف هێب{إيێتنے، 
أرآو وێر إٍيبابت هۆي إێيه هێب نات برۆ متسني  ٦ 

 .تِديه }بێت ك أبرے
 .يها، به أقْوير هێب{اٌورآو دهۆك إقوٍيب هۆي  ٧ 

ينا يے أر أنے دوێنا أنے يكني هڈٍيب إڈێفه أسّ 
 .إدے }أنيوهۆك تۆنه ك أدقرن

اٌون اٌوتك اۆقو هۆي  :أنے أندے هۆكنه”يسٌوس  ٨ 
إێفے، بٌرو اۆرآو يكيات هڈٍيب يٍك هيوه بٌرو أرآوۆ 

أكۆ، لكن بٌرو اۆنێو أڈمٍينے أكۆ برۆ كستۆ تۆنه بێت 
 .إدے “تے هّريو إهيوه

رآتانه وے ”ه أنے أندے هۆكن”يسٌوس أرێ  ٩ 
أنْكونه إنٍيو هۆكنا، هّرونا وے أنْكونه إسمێر هۆكنا، 

 .إڈێفه كْولنه وے أنْكونه برۆ دهۆكنه فنــديق
رآتينے بێن قال كه وے أنْكونه إنٍيوے أكۆ،  ١٠ 

اونقال هّريوے أنْكونه إسمرے، اونقال إڈێفه 
 .إنْكويل بێب وے أنْكونه برۆ دهآي فنــديق

هۆي، وے اۆرو آشۆ هۆي  نآ إبآبه برێكنه ١١ 
 هّريو اۆدۆر، آشۆ اۆمهنٍي كْوكْور إيهيوه؟

ترے بٌرو كْوهٍيب برۆ هۆي هّريو اۆدۆر  ١٢ 



 تلئنۆب إيهيوه؟
أرێ براك أمق آنده دآيـٍي نات أرێكنه كك  ١٣ 

تهيونه تۆنه تكتێنێك، أفالي إبابا تێ برے هۆي 
إێفے اۆدهي برۆ هۆي يهّريو بلٍيب شٌوك تقێقاب 

 .إدے “.تۆنه بێت إبيٍك براك تكتێنهإيهيو 
 
 يسٌوس و بئلسبول و 

 .يسٌوس ويهنات تے با بهليي تك هۆي إيفرئه ١٤ 
 .تے ويهناي تفرئه هۆب اٌوتك إقلّوسے بهليه

 .اٌودهي هۆي ونێت أجبميان
بٌرو تے وهٍينآي بئلسبويل، ”لكن دهي هۆي قل  ١٥ 

 .إدٍينه “تے وهٍينآيے هڈئه هۆي فرئيے
هۆي أآلمات تے برێتێ هۆي رآتيان برۆ ورٍيب  ١٦ 

 .جربتٍيب يهِرونه أكۆ
لكن يسٌوس برێ إقنئه هۆي تفي بێت تۆنه  ١٧ 
هڈئايێت كه ملے مهنٍي دآتنے بێت ” .إيكن

إينڈوه كه ملے مهنٍي دايــــێنه شآوتے  .كتئمتنے
 .ڈوه يٍك أكێن



اۆبلٍيس هن ملے مهنٍي دآيـٍينيێك كك تے  ١٨ 
براك أنے تے وهٍينآي  .هڈئايــێتۆ تنقدے؟

 .بئلسبويل هۆي دهآي أفّريئ تيدنه
لكن أنے بئلسبويل هۆي هآي أفرئييــێك، برێك  ١٩ 

أريٍئ سكێن اٌودهي نات نه هۆي تے وهنيآي هآي 
 .إفرئنه؟ تۆت تے نايت برآ كهۆكنه ابدهے إكتني

لكن أنے وے أنْكونه تے أكرآ هۆي تے وهٍينآي  ٢٠ 
نْكونه تے هڈئايـــێتۆ هآي أفرئيــێك، أفالي وے أ 

 .إدے “.إێبتك برێك هۆي إدئے
اٌوتك أكراب فڈقتێ تے ناتے إٍيربے ”يسٌوس  ٢١ 

بێن قَوۆ إيْقوئد إێفے، كستو تۆنه إٍيربے بێت 
 .أسقٍيب تيفے

لكن وێر تك أكرا كاب برۆ دهآي فرينيێك،  ٢٢ 
تے ناتێ بٌرو دهآي أقريمے بلٍيــت اٌوتك  ,قّرٍيب

كستۆ تۆنه تے إٍيربے بێت وے أكرا إنسيْكوي 
 .إشئڈيڈ

اٌوتك بێن أين قێبے يٍك هآي أين كهٍي إێفے، أين  ٢٣ 
قێبے يب شآوے اٌوتك بێن اۆدهي قْوده مهٍينن 

 .إدے “منشيش



 تے وهٍينآيتي مئقێر 
تے وهٍينآي تك هۆي تتفرئے ”أرێ يسٌوس  ٢٤ 

اۆدۆر هۆب، منقآي دهآي قيقتنے هۆي فينتينے 
ه مهنٍي كتے مرني هۆب، ملي .مهنٍي هريو أكۆ
إقوے بێب هۆي أفرئه دهآي { :إقرۆيــۆ دهآي

 .تندے }أقرتے أهريو
تے وهٍينآي إێتني اۆدۆر هۆب، اۆقو نهسے  ٢٥ 

 .إێفي، نات قالت كه مهٍينۆ تفي هۆي مرني
بهۆب تے وهٍينآي قيقتني ورب وهٍينآي أرسمه،  ٢٦ 

كّسآ بێن  .بتۆ ونێت أمآق كات قێبو هآي أێتنے
اۆنتئه تے شنه اۆن  . شٌومێنا هۆي دآيــــٍينهاۆمهنٍي 

تيك هۆي إێفي أمآق كات تيكتے، سور قالت تے 
 .إدے “وهٍينآي هۆي تيفي بێت تے شنه

 
يسٌوس إێن إبهلے ميس هديدێ إيفي، تكت  ٢٧ 

اويام لبابيه برۆك هۆي ”اۆدهي إێبتنك هۆي ولٍيكتآ 
 .تدے “إفـــيك، و آنْقو برۆك كڈشيان هۆك

اوۆ، اٌودهي وے أنْكونه إبهلے ”يسٌوس  لكن ٢٨ 



 .إدے ”إمٍيآسٍيونا إدئنه لبابيان كابه 
 
 اۆدهي أآلمات يهِرونه 

آن براك ”اٌودهي دهآي إرهتنه هۆب يسٌوس  ٢٩ 
أمآق دهي، براك أآلمت تهرونا لكن إمآلهے يۆناسے 

 .تے أآلمه نون وێرت أآلمه إتيوه كت دينه
نٍي اۆدهي دهآي إمآلهے يۆناس نێنوآ هۆي إٍيف ٣٠ 

اۆر، هن اۆن اۆدهي -إكے إٍيفے تئيتيت أآلمه، إتكے
 .دهآي أآلماتے إكتے اندے

-وے أنْقوات أقري هۆي سور تيفے تكت ٣١ 
قْومت إێنده قێب يكێنتيت برێ كهٍي -هڈئه، تۆين

بتو تے بتورتے هقي هۆي يئا  .بدهے تكتے تندے
تيفے و هڈيه سلێامين تے كنانتے بهلے سناكرتے 

 .لكن اۆن تۆي سلێامنٍيب ون كه إێفے .إكۆ تهرو
قْومت نێنوآ هۆي إٍيفنٍي آنده، اۆن -تۆين ٣٢ 

 .اۆدهي قێب يكێنيت برێ كهٍي بدهے إكتني إيَدنه
نێنوآ هۆي إٍيفنٍي آنده إمآلهے يۆناس برێ إشئب 

لكن  .اۆدۆر برآ وے إێفێ دهآي أقرنه إيكتني أكۆ



 .إدے “اۆنتۆي يۆناسٍيب ون كه إێفے
 
 مبتےإبو 

تك ملبه شڈهنيت ڈئت مهنٍي ”أرێ يسٌوس  ٣٣ 
هۆي كا داسيه ترے دآت وهٍي كا داسيه لكن 

رساره مهنٍي داسينے، بلني اٌودهي شٌومێن إرهێن 
 .دآيـٍيب أكۆ

تے  .تے ليليتوك إبرشيسۆك تے ملبه تكتے ٣٤ 
ليليتوك دآيـٍيت تكتے اۆدۆر هۆب، إبرشۆك كّسۆ 

توك أمآقت تكتے بومببتے هۆي إێفے، لكن تے ليلي
 .اۆدۆر هۆب، إبرشۆك ٹنب هۆي إێفے

أفالي إقنئۆك نقله، إبومببتے هۆك إێفے ٹبنئ به  ٣٥ 
 .إيك بێت تۆنه

إبرشوك كّسو بومببتے إكتيێك، مهنٍي قال هن  ٣٦ 
ٹنب هۆي كے إێفيێك، كسو إبرشوك تلوينے، ملبات 

 .إدے “كهيۆك تلوتنے تئيتے تۆنه
 
 



 إدٍينے دا و اۆمشٌوش و 
يسٌوس إبهلے فآيسيه اۆدۆر، تك فريسے برۆ  ٣٧ 

يسٌوس شٌوميا تے مرئي قێب  .إدے “قێبے مهسآ”
 .إسئه
إفريسے تۆن تۆنه إرهيه اۆدۆر ونێت أّجبميه،  ٣٨ 

يسٌوس يے أيێ شْقڈاب يٍك أكے أكۆ، برآ يے أيێ 
 .إيشْقوڈنه تئيتے

براك فريسے إفنجان ”بلوے يسٌوس برۆ دهآي  ٣٩ 
اد تسنهسنه لكن تے هۆيــتاكنه و تے كۆبا و تے رس 

 .قْوهرت و مآقنايت و أتاب إكتێنه
تے هۆي إتْكوكْو بێن، اوكنه  .براك مك تكتينه ٤٠ 

 تے رساد هن إتْكوآ يٍك أكێ؟
إهرقْوانے دآيے قنئه هۆي هٍينه، اۆنتئآنێت  ٤١ 

 .كستو نهست دهۆكنه تكتے
قلمه هۆي تے متنه -تِڈكْونه فريسے هندے ٤٢ 

هآي مفرئت تِْكوسينا وے هقانيمتے وے أنْكونه د
 .و وے أنْكوناي اۆرێرتے و هۆي كت شنهنه أكۆ

براك تۆن تۆنه إبكے سكتينه، تے متنه فرئه إشتے 



 .أنو
تِڈكْونه إفريسے براك إيهودے دٍينے إقوٍيب  ٤٣ 

اۆدهي سورٍي دآتے أرێتێنا، اٌودهي اۆسوق هۆي 
 .هامۆيسهێنه هۆكنه تۆنه أرێتنه أكۆ

نه براك إميمشه كْوڈاب بلٍيب تِـتـئينه، تِڈكْو  ٤٤ 
يسٌوس  بلٍيب اٌودهي كنانت أنو كهٍي هريێرێن

 .إدے
 

سێدنا إبهلے تنديه ”قال إ دٍينے ده هۆي  ٤٥ 
 .إدے “هۆب، هنن هن نێو هۆي دآستنيه هۆن

براك هن إدٍينے ده، تِڈكْونه ”بهۆب يسٌوس  ٤٦ 
اۆدهي ِدقاب ربێب دهآي تِرێبنه مليه برێ شلكت 

 .ويه هن كتے هيونهأ 
تِڈكْونه براك إميمشه إمآلهيــێب تِدئنا، بلٍيب  ٤٧ 

 .إێكنه باباكنه برێ ديراب إيك إێفێن
براك أفالي باباكنه إقْوببنه تۆنه بێت تتفڈيڈنه  ٤٨ 

 .، برآ دارٍيبا براك إميمشه تِدئنا}بتو دآيـٍيتے تيدنه{
وے أنْكونه تے كنانتۆ تے دآيـٍيت هۆي  ٤٩ 

لنقومامب و دهآي لنقومے أندے قل مآلهے و {



ديه إيك  }هۆي إٍيدآرنه إييدنا قل هۆي إێتێنه إٍيدنه
 .إێفے
تۆت تۆنه دهآي إمآلهيي بۆي بێن، وے أنْكونه  ٥٠ 

تدنيه إكْوآس اۆدۆر هۆي إفف اۆن إدمآنے اٌودهي 
 رآمتنے إيَدنه،

آبلے إبۆيـــي و ِسكرٍييآسے اوبۆي و بێب وے  ٥١ 
مشك سورٍي إففنه هديت، اۆن أنْكونه إقو هۆي إ

أوۆ أنے ”أرێ  .إدے “إدمآنے دهي كهٍي إێفے
ونێت أندے هۆكنه اۆن اۆدهي كستو تٌون تٌونه 

 .برێ كهٍي تێفے
تِڈكْونه براك إدٍينے ده تے كنانتے ڈێفه مفته  ٥٢ 

تيهێنه أكۆ، لكن شٌومت كت تێفێنه، اۆدهي إێرو 
 .إدے “شٌومآ تيهبينه

 
ر هۆب، إدٍينے دا و إفريسے يسٌوس إفرئه اۆدۆ  ٥٣ 

 .و يهسێنا، قْودآت نات رآتني
بهلٍيب هۆي برۆ ڈبسات أبكه بێت تۆنه يهِرونه  ٥٤ 
 .أكۆ

 



١٢ 
 اۆمشٌوش إقنئۆكنه هۆي دئينه 

بێن اۆدۆر هۆي قْوده ألف دهي قل أرآو  ١ 
دۆر يے أملاميێ إينفرآدي -يسٌوس قال .إيرهتنه

بتٌو إفريسيے اۆمشٌوش إقنئۆك هۆي دآسانه، ”
 .إبتكێكنه بت برآر تے همرٍيه تئٍيتے

كستٌو ْكوباس كه لوے تندے، كستو ڈمئات كه  ٢ 
 .إيتوكنه إيَدنه

إبهلے اۆڈبن هۆي تيدنه بلني، اۆبئے بوبتے  ٣ 
إبهلے إرآوۆكنه وے أنْقويل  .هۆي إيتآمسيو إيَدنه

هۆي إڈێفه أريٍئ تنمئيشنه بلني، اۆقو اۆمۆيي 
 .إدے “.ولٍيكمنے إيَدنه

 
بلٍيب تے  :إرآوے أنے أندے هۆكنه”يسٌوس  ٤ 

قلے إدێرنه مليه وێرت نات أدقرێنه يٍك إدئنه، با 
 .رآكْوينه



 :لكن أنے بێن إبيٍك ترآكْوينه إرهسنے هۆكنه ٥ 
بێب رآكْوينه إبرش إدرتے أريٍئ، تۆنئے هۆي أدقرينے 

أوۆ، أنے برێك دهآي أندے بێب برۆ  .إنقيد
 .إدے “رآكْوينه

برآ تے كليي أيت ملے جنێهے ”سے يسٌوس م ٦ 
هۆي إدلبنه، لكن وے أنْكونه قال هن بتێ هۆي ك 

 .إباڈينے
لكن وے أنْكونه برێك إقرمآيۆكنه هۆي تهمے  ٧ 

با رآكْوينه، براكنه أليا كابنه  .هن ڈقْويآبے إێفے
 .قْودا تے كيل دبلے

 
قال كه اۆدهي سورٍي  :أنے برێك دهآي أندے ٨ 

اۆر هن برۆ -بێب، إتكےأنے دهآي بدهي إكتي 
وے أنْكونه إملَك سورٍي بدهي دهآي إيكتے 

 .إندے
اٌوتك أنێب دهي سورٍي إتوے بێب، أنے برۆ  ٩ 

 .إتوے أندے وے أنْكونه إملَك سوريٍ 
اۆر كهٍي إندے، -تك قال كه نات إتكے ١٠ 

أفۆمينے إندے، لكن شٌوك تقێقه هۆي كنفري 



 .أفۆمينے ك إندے
و إوآليي و وهآكم و سورٍي إيهودے دٍينے قَو  ١١ 

إستۆبني هۆكنه اۆدۆر هۆي، با رآكْوينه كك 
 .إقرۆيۆكنه تێشتيمنه ترے كك تيدنه

بێن اۆدۆر هۆي شٌوك تقێقه براك تيدنه إبهلے  ١٢ 
 .إدے “.بلٍيب سۆيے هۆكنه إيــيند

 
 اۆتك إقباب اۆمێك 

سێدنا، ”تك اۆدهي إێبتك هۆي برۆ دهآي  ١٣ 
ۆي وے إّڈے إينيو هێب تے كْوسه ه{إسنۆ دهآي 

 .إدے “دييه}تۆنه
يهآ، أنێب آو قادٍيب ترے آڈٍيب برێك ”يسٌوس  ١٤ 

 “إێبتك إكْوآسه هێب؟
قْوئدنه، كستێ تے ”مليه برێ دهآي  ١٥ 

إقنئۆك هۆي داسانه، إدهيے  }تے متئه{هرآقوے
 .إدے “مڈهن قْودآت نات إبرمٍيتے كے أيك أكۆ

إٍيفے قباب تك ”مليه متآل برێ دهآي هديديا  ١٦ 
 .إٍيفے إێن، تے درئآتو قْوده شآوے تفريئ إێن



نان {اٌون اٌوتك إقنئۆ هۆي بهليا إقرۆيۆ دهآي  ١٧ 
داينے؟ اٌون إشآوے كسۆ هۆي داسينے اۆمهنٍي ك 

 .أبرے أكۆ
إدێيے كتئێتيت، دێب ون  :تۆت تۆن إدنئے ١٨ 

كاب دئيتيت كسۆ وے هّرويے و كستۆ تے أبرے 
 .}سنےبلٍيــت تێ نه هۆي دآ 

إقرۆي قْودآت نات قْوده هول { :إقرۆيے دهآي  ١٩ 
نات با شقاما، متآ و قْوئآ .دهآي داسامت تربيه

 .إێن إدے {“.مڈڈه
بٌروك مێك وآ، “{لكن وے أنْكونه برۆ دهآي  ٢٠ 

أمسے وے هوآد هۆي إقرويوك هۆك إيتيوه 
 }إندے، تۆت تٌونه تسۆمره آيت تيكتے؟

ێنه دنبے، اٌون تئه اٌوتك إقرويۆ دهآي كستێ ت ٢١ 
تئيتے إێنهدے، لكن وے أنْكونه قێب بٌرو قبه تك 

 .إدے “يٍك كے إێفے
 
 وے إێفے إتْقوئيد هۆكنه 

تۆت تۆنه دهآي ”يسٌوس يے أملاميێ دهآي  ٢٢ 



إمڈهن دهآي با هسيكنه، نان  :أنے أندے هۆكنه
 .متتێنا نان تێتْكوينا، ترے تے قلۆتۆكنه دهآي

اب إكتي، تے قلے وے إمڈهن تے مرئے ون ك ٢٣ 
 .هالكے ون كاتے

إكْويْكوئآي شببه، برآ يٍك أدئٍينآ كے شآوينا دێب  ٢٤ 
براك  .يٍك إبرينا لكن وے أنْكونه برێ مرئيت إنهيو

 .إكْويْكوئآيێ أليا كابے
قال برێك إێبتك هنسيك اۆدۆر هۆب، إمڈهنۆ  ٢٥ 

 شلك دۆر هن قْومد إكْويس إدقريني؟
وآكرآ هۆي يب هآينێك،  تآت تانه دبلے برێك ٢٦ 

 “أفالي نان هۆي تێ نه تێ رآوت دهآي تيهسكنه
 .إدے
إفآره شببنه كك إێونه، ان برآ كا ”يسوس  ٢٧ 

 :لكن أنے برێك دهآي أندے .دايريانه يٍك قسيليانا
يے هآلكے وے هڈئه سلێامن هن إمتٌونۆ هۆي 
إٍيفے اۆدۆر إٍيربے، اۆن اۆفآر تئٍيتے دآورٍي يٍك 

 .أكێن إٍيفنٍي 
أرێ اوسيام بێب أمسے تۆبور كهٍي إێفے إكتے  ٢٨ 

لهيت تۆنئے هۆي إتۆقيد وے أنْكونه برۆ اۆن تئه 



تئيتے إستۆكيێك، برێك شلك إمياين إبكے إستۆكے 
 .إندے

نان متتێنه و نان قْوئتێنه با هريونه إقنۆك هۆي  ٢٩ 
 .با دئينه

كستێ تێت تێ نات اٌودهي آرو تے دنيه هۆي  ٣٠ 
أريٍئ ڈابێنه، بابوكنه بێت براك كهٍي إێفێن بتێ 

 .تشتنهنه تۆنه إكتێنے إێفے
تے هڈئآيــێتۆ هِرونه، تآت تانه و بێت و برێك  ٣١ 

 .دهآي إتيێو إيَدنه
اٌورێو إدبلے، بارآكْوينه بابوكنه أفرهابے تے  ٣٢ 

 إدے ”هڈئايے تۆنه إنهيو هۆكنه هۆي 
 
 تے برے هۆي ْقوده مرآي 

ۆنه بێت تِربينه دلبنا كستۆ ت”يسٌوس أرێ  ٣٣ 
اۆن تئه تئٍيتے إقرۆيۆك دهآي  .مفرئت كْواسنه

مهالت بلٍيــت يٍك شئينه تدئنه، تٌوت تٌونه قْوده 
مرآي تێ برے هۆي با نهيد إكتے، قْوهره يٍك دولنا 

 .ِدئے كا أفرێسيان



إقنئوك اۆمهنٍي إمرآيوك هۆي إێفے بێن دآيـٍينے  ٣٤ 
 .إدے “.أكۆ

 مرنه إبلويۆك وے آي كهيٍ  
 

َمرآب إكێنه، ملبات يے أيێك هۆي ”يسٌوس  ٣٥ 
 .إێفێنا أكێنه

براك إكشيه بلٍيب إبلويۆ إدۆبآنے هۆي أينے  ٣٦ 
بٌرو أينے إڈێفه إنْكويل  .اۆدۆر يهْقوتنه تئيتێ أكێنه 

 .اۆدۆر هۆب، برآ إقديێسۆ إڈێفه دهآي إيفڈقنه
لبابيان آن كشيه إبلوے برێ دهآي أينے اۆدۆر  ٣٧ 

اۆسدك أندے  .إكتينه برۆ يهْقوتنه مّرے بلني برئاب
هۆكنه بٌرو إشنهه كهٍي إێتْكوي تے مرئيتے سورٍي 

 .برێ إسۆمريے بێن اۆدۆر
لبابيان آن كشيه إبلوے برێ أَمره إێفێن مرّے،  ٣٨ 

وے هوآد هۆي ترب إكتيێك ترے فدل هنكاي 
 إدے “.إتكيێك

 :تۆن تۆنه إقنئۆك شٌومسانه”أرێ يسٌوس  ٣٩ 
كنه إقْوهره اۆدۆر هۆي أينے إكتني إقوے 

 .إيفيــێك، بٌرو إقوۆ إتْقوئد يٍك سْقوهرينے



اۆر أينے اۆدۆر -براك هن مراب أكێنه، إتكے ٤٠ 
 .إدے “هۆب براك كت كّنه أكۆ

 
 إوكيلے إسدكے 

ابلويون، بٌروك إێن بهلے هنن ”برتس -سمۆن ٤١ 
 “تے نقرے تنديه هن، كسۆ اۆدهي دهآي تنديه؟

 إدے
آب إوكيلے إسدكے تے كنان ”وے يسٌوس بل ٤٢ 

إبرے بێب إبلوے آمنينے ، تے مرئے إكشيه إێرو 
 إدۆرۆ إيهيوه؟

اٌون بٌرو اۆتك  :أنے اۆن برۆ آبے أندے هۆكنه ٤٣ 
 .بێب إبلوے أينے اۆدۆر هۆي برۆ شقامينے مّري

 .لبابيه بێن إكشيه
اۆسدك أندے هۆكنه إبلوے اۆن اۆتك كستۆ  ٤٤ 

 .آمنينے تے إبرے بێت كهيٍ 
إبلويے إيرته { :لكن اٌون إكشيه إقرۆيۆ دهآي ٤٥ 

مليه إكشيا و تے كشيا و  .إندے }إتقر إندے
 .إێڈابئيێك، متينيێك، قْوئينيێك، أشكريني



لكن إبلوے بٌرو يٍك هْقوت بێت تۆين، و كے  ٤٦ 
اۆن إكشيه ونێت ون سئار  .هْقوت بێن اۆدۆر أينے

 .قێب دآسيني إنسئري، برۆ مليه إباسناكري اۆدهي
إكشيه إبلوے هّريو تٌونه إكتێن بێن، و َمراب  ٤٧ 

يٍك كێ و تۆنه ابلويو هّريو يٍك شقآما إێفێ، اٌون بٌرو 
 .ونێت أكرآ ٹبئے إمێٹبئي إندے

أرێ إكشيه وے إبلويو هّريو تۆنه يٍك كن، لكن  ٤٨ 
سئآر أستهلينت تۆنه سكينے بێن، ديسے كه ٹبئي 

ت أتهيوه بێن قْودآت نات اٌوتك قْودآت نا .إمێٹبئي
اٌوتك قْودآت نات دهآي آمنمه بێن  .هۆي تتهّريوه

 .إدے ”قْودآت برۆ هۆي رآمتينے 
 
 مئسق يٍك كے مڈێڈتے 

 .أنے ُهُكم تۆبور كهٍي قَدتے أهّريو ينئ”يسٌوس  ٤٩ 
 !ناكه اٌون وے ُهُكم إێيے تۆنه أهّرٍيو أرێــينے

 .أبرےلهنيت أنے إبيٍك لهمي أندے بلٍيــت  ٥٠ 
تآت تے لهني إێنهدينه اۆدۆر هديت إدهه هۆي 

 .دآيے أندے



أنے مئسق تۆبور كهٍي دآسا أهّريو ينئ براك  ٥١ 
 .هيستێنه؟ ونێت كاكے، لكن مئڈێڈت

أمسے هۆي أي إنڈوه، أڈڈ إكتينه مهي ملۆب  ٥٢ 
 .كهٍي دآيـــێنه، ملے مهٍيب كهٍي دآيــێنه

ر إبآبه إبآبه وے اۆر كهٍي دآيـٍينے، وے اۆ  ٥٣ 
تٌوندے تے اۆر كهٍي دآتنے، تے اۆر  .كهٍي دآيـٍينے

تے هم وے اۆري تكت كهٍي  .تۆند كهٍي دآتنے
 .إدے “دآتنے، وے اۆري تكت تے هم كهٍي دآتنے

 تے أآلمه ك كتێنه؟ 
 

بئلوك تێ برے هۆي ”يسٌوس اۆدهي دهآي  ٥٤ 
إرهتێنه اۆدۆر، إقديێسۆ برے يامے إندے براك 

 .ےتيدنا، بٌرو يامين
أقر إبرآم نفيك اۆدۆر نبئيت إێتنے -تے أنْقوام ٥٥ 

 .براك تيدنا، أكر نبئيت إێتنے
براك إمشٌوشے، إدرۆيس ِشنه تۆبرے و تۆبور و  ٥٦ 

شببتنه هۆب تكتێنه، كك إِشنه إدمان هۆي تێفێنه 
 .إدے “كت كّنه؟

تے دآيـٍيت تۆنه نان هۆي إكناياك ك ”يسٌوس  ٥٧ 



 .كتتێنه؟
كمه هآي إێبے هۆك اۆدۆر برۆ أشۆيوك تے مه ٥٨ 

بٌرو  .إبهلے هۆي قٌودسآ إيايسام هروه إسلل كهيٍ 
أرێ برۆك إكدر  إدےإستۆبيٌوك هۆك، إق إدےإق

إكدر اۆسدن هۆي يهْكورنه  .دهآي نونيهۆك أكۆ
 .هۆك
ونێت أندے هۆك بێن تۆي هۆي فرئه كت  ٥٩ 

 “هآي كسێ مهلقه كهيۆك إێفێن ڈنقويتنيه هديت
 .إدے

 
 

١٣ 
 نكْونه دهآي أقرنهوے أ  

بێن اۆدۆر هۆي، يسٌوس دهآي دهي إێياين  ١ 
إقوٍيب -بٍيآلتۆس إدار جلٍيلێ اۆدهي، اۆ رێو وآنكونه

 .إيهردنه، إسكنه سۆيانه



آن برآوے أنْكونه شلك كه ”يسٌوس برێ دهآي  ٢ 
مركْوآي إرٍيكونه جلٍيلێ اۆدهي إێروێ كه هيستێنه؟ 

 تۆت تۆنه دمئسيانه أكۆ؟
، لكن براك هن وے أنْكونه دهآي بت يٍك كێنه ٣ 

 .أقارنێك، كّساك برێ تئيتے تيايــــٍينه
أرێ ِسلوآمێب اوقو كهٍي ڈبيا إدر، متنه أّسمهي  ٤ 

القدس اۆدهيي قْوده كه دنب إٍيربنه -إێنده اۆرشلٍيم
 هيستێنه؟

يٍك برينه، لكن براك هن وے أنْكونه دهآي بت  ٥ 
 .إدے “نهأقارنێك كّساك برێ تئيتے تيايــــيٍ 

 
 تے بريت كْوآي 

تك ”يسٌوس برێ إێن إێْكواي دهآي هديديه  ٦ 
بريت تے درئاتۆ هۆي إٍيربے إێن، فرئآيت هۆي 

 .يهرو اۆدۆر هۆي أنو إێن
أنے مهي {اۆتك تے درئه هۆي شقامے دهآي  ٧ 

هوله فرئآيت تۆن تۆبري هۆي أهّريو، لكن ك أمرّے 
تۆن تۆبري كتئا نان هۆي وے هاش  .إێفے



 .إدےتے درئآتے وے أنْكونه  }نْكويرتنےه
إبلوے هول وێر {اٌوتك تے درئه هۆي شقامينے  ٨ 

 .أنے بتۆ إقدم فركت أنڈۆب كهٍي دئيت .هن إشه
وے هول إينٍيب هۆي فرئآيت هآي إێتنے  ٩ 

 .إدے }دآيـٍيتے، فرئآيت هآي كا إێته أفالي نكتئے
 
 
 يسٌوس تۆسب مهێليه 

 .قَو قال هۆي أملےيسٌوس سبت يهودے دٍينے  ١٠ 
تے تكت  .اۆمهنٍي بێن هۆي تكت تيفے ١١ 

وهٍينآيت هۆي تيفے بتۆ متن أسمهي هۆل لهات 
تكت ونێت كورماتے فڈے تنقدے ك  .كْوآسابے

 .أدقرت تيفے
يهێ ”يسٌوس بتۆ إرهيه اۆدۆر هۆي بتۆ ولٍيكيه  ١٢ 

 إدے “تكتي تے لهنيــتێك هۆي تِفدقے تێفێ
دآسيه إقديــێسو فّڈے  مليه بتۆ يے أيێ كهيٍ  ١٣ 

 .تكێ وے أنْكونه تسئكك
إيهودے قَو وكيلے ونێت هساي إكے يسٌوس  ١٤ 



مليه بٌرو اۆدهي دهآي  .تۆسب مهێليه أكۆ
أسْقورت يــــٍينه هۆي شقامتێنه إێفێن، مئانا هۆي ”

 .إدے “مهێلامنه تۆسبت باكاي
برآك إمشٌوشے، قال ”إبلوے يسٌوس برۆ دهآي  ١٥ 

إكامۆ ترے إمێكۆ إمئلفي اۆلول يٍك كه برێك هۆي 
فدق تۆسبت؟ برۆ مليه هآي يٍك إفرئه قْوئستے 

 هريو؟
 .تٌوت تے تكت إمآلهے بآبۆن أبرام تے اۆرتۆ ١٦ 

اٌوبلٍيس بتۆ متن أسمهي هول هْكورات تێفێ، بتو 
 إدے “تۆسبت إبكے تتِفديق أدقرتنے

اۆدۆر اۆدهي كّسا برۆ  إدےإێن بهلے يسٌوس  ١٧ 
كّسو اٌودهي بٌرو  .ي إٍيتفسنه إسْكوئنهبهلٍيب هۆ 

 .سكے إَشنهه بڈقيل ونێت هۆي أفرهيان
 
 وے إێفے تے هڈئآيے 

وے أنْكونه تے هڈئايي نان تئيتێتے؟ ”يسٌوس  ١٨ 
 بتو نان تئيتێتے أنے أندے؟

تك بتۆ إيهآ تے  .بتو إسنفه تے هبّه تئيتێے ١٩ 



بتۆ يكتآ ون هندے تيك تێفێ تا  .درئآتۆ هۆي إِقد
 .إدے “يل هۆي دآيانهك
 

وے أنْكونه تے هڈئايي نان ”أرێ يسٌوس  ٢٠ 
 تئيتێتے أنے أندے؟

بتو كهمريات تكت يكستا بێت قْود بئٍيب هۆي  ٢١ 
 .إدے “مليه كّسو اوبئے يهمر .تدئے تئيتێتے

 
 إڈێفه أدهه 

مليه يسٌوس يهش كسێ قال كه دۆر إێبتك  ٢٢ 
-اۆرشلٍيمبٌرو  .هۆي هسميه، بێن تۆي اۆدهي ألّميه

 .القدس إٍيبے إٍيفے
سێدنا اٌودهي ”يسٌوس ألّمێ، تك برۆ سكنايه  ٢٣ 

 برێ دهآي .إدے “إڈهنے إكتني شلك إێفێن؟
 .ونێت شقامانه إێڈفه أدهه شٌومتے هِرونه” ٢٤ 

أندے هۆكنه قْوده دهي شٌومتے هِرونه كا 
 .أدقريانه

إقوے كنه إێڈێفه هنْكوير أريٍئ، براك إڈێفه  ٢٥ 



 }يها إڈێفه هۆن فدقه{نقدينه برۆ تێْكولنه أريٍئ ت
كاكن {لكن إقوے كنه برێك دهۆكنه  .تيدنه

 .إندے }هۆكنه
هيدا متنا هيدا قْوئنا، {بێن اۆدۆر هۆي براك  ٢٦ 

 .تيدنه }إسوقۆن هۆي ألّمتا
أنے برێك سديك كاكنه هۆكنه {بٌرو برێك دهآي  ٢٧ 

 .إندے }سكنه-سورٍيسے قيقانه كّساك تے مآقناي
بێن اۆدۆر هۆي قْودآت وآوتے تكتے تێفے  ٢٨ 

إمآلهے أبرام و إسهاق و  ,قْودآت هسياي تێفے
ياقوب و كسێ إمآلهے وے أنْكونه تے هڈئايـێتۆ 
 .هۆي إرِهتێنه اۆدۆر، براك برێ قێب كت هآي أكۆ

دهي اۆمهي و إينڈيب و وآێتباي أقري و تے  ٢٩ 
ے وے أنْكونه ت .أِقر هۆي و إێنے إيَدنه-أنْقوام

 .هڈئايے هۆي إمڈڈنه
سورٍي إێفێن اٌودهي أريٍئ  ,أنے أندے هۆكنه ٣٠ 

 .إدے “دآيــێنا، يے أريٍئ إێفێن سورٍي دآيـــێنه
 
 



 يسٌوس و هێرۆدس و 
بێن اۆدۆر اۆكنه هۆي قْودے فرٍيسے يسٌوس  ٣١ 

تے قلۆتێك أيها قيقا، وے هڈئه ”دهآي إێياين 
 .إدٍينه “هێرۆدس برۆك دره هّريو

دفنا بێن إبئشے دهآي  ”س برێ دهآي يسوٌ  ٣٢ 
أنے تے وهٍينآي أفريئ اۆدهي أمسے مهلينے إێفێ، {

لهيت اۆدهي مهلينے تے وهٍينآي إفريئ إندي وله 
 .دينه }كّسۆ إشنهے فايسے إندے

لكن أنے إبيٍك تے إٍيبابتے فايسنے إێفێ أمسێ  ٣٣ 
القدس نون مهنٍي -و لهيت و أريٍئ و مالهي اۆرشلٍيم

 .إدے “يه أكۆوێر ك إي
 

القديس -القديس، اۆرشلٍيم-اۆرشلٍيم”يسٌوس  ٣٤ 
بتوك إمآلهے دارنه يے لقومامب قێدنه، ناكه دۆره 
يے أرێك إيشٌووه أهرو، توكالي يے أرێ وے أنربۆ 

 .وهٍي تێشٌوے تئيتے، لكن براك تِربنه
إقَوۆكنه وے أنْكونه هۆي دآيـٍينے إكتے ك  ٣٥ 
إرهنے كت دينه أنے أندے هۆكنه شاوتے  .إێفێ



هێب، اودۆر براك وے إێفے سمي هۆي أينے 
 .إدے “أتئكابے تِيدنه اۆكيك

 
 

١٤ 
 **يسٌوس تك مهێليه 

سبت يسٌوس تك فرٍيسے هڈا قال قَو شٌوميه  ١ 
اٌودهي اۆمهنٍي إٍيفنٍي كّسا برۆ  .مرئيت متا هروێ

 .تبے إيشببنه
 .يسٌوس سورٍي تك تے قلے آمات تيكتے إٍيفے ٢ 
إدٍينے دا و إفرٍيسے و إينفرآد رآتيه  يسٌوس ٣ 

 إدے “وے أنْكونه تۆسبت إمهێلتے إكْوٍيس؟”
يسٌوس اۆتك يئبكت  .لكن برآ بهليان ك إكێن ٤ 

 مهێليا قيقسيه
آو برێكنه هۆي  ”يسٌوس برێ شاوے سكنايه  ٥ 

اۆرو ترے كامو قْومد يم هۆي تۆسبت ڈبينے 



 إدے “اۆدۆر إقديــێسۆ هۆي يٍك فّريئ؟
 .ك أدقريان بهليان برآ ٦ 
 
 متٌون إقرۆيۆك به هيسانه 

يسٌوس تے مرئے دهآي ولٍيكامب اۆدهي كْوآي  ٧ 
دهآي هديديه بٌرو برێ اۆمهنٍي سورٍي إٍيفے بێب 

 .إيهێنه إرهيه أكۆ
تك مرئيت دهآي ترے دۆبانٍيب دهآي ولٍيكينے  ٨ 

هۆك اۆدۆر اۆمهنٍي سورٍي با كْوشمه بريسۆك كه 
 .و دهآي ولٍيكابے أكۆون كه تك بلكن برٌ 

بلكن اٌوتك برۆك و برۆ و ولٍيكيه أيني برۆك  ٩ 
بێن  !إندے هۆك }اۆن اۆتك اۆمهنٍي هيه{دهآي 

اۆدۆر بٌروك ِسْكوئه تكيه اۆمهنٍي هۆي قيقتنيا مهنٍي 
 .وێر أريٍئ كْوشمتنيه

لكن ولٍيكمتنيه اۆدۆر اۆمهنٍي أريٍئ كْوشمه،  ١٠ 
 }ني سورٍي كْوشمهإرآوێ{اٌوتك برۆك ولٍيكه أينے 

بێن اۆدۆر بٌروك يے أمنهأم  .إندے هۆك اۆكيك
 .قْوئد هۆي ون تكتيه تێفيه



إقرۆيۆ سۆون إندے بێن اٌوتك إقرۆيۆ  ١١ 
 .إدے “دبلۆبسني، إقرۆيۆ دبلۆبسينے إنوين

 
 آو ولٍيكمينے 

مهسيت ”يسٌوس أرێ اۆتك برۆ ولٍيكيه دهآي  ١٢ 
يێك و يے أيي ترے ِدرار تِنيوه اۆدۆر، إروێك و إسنا

دهيێك و إشٌوێك إقباب و با ولٍيكه، برآ هن برۆك 
إدۆرۆ ك ولٍيكيان اۆنتانێت بٌروك وے أڈۆك مريه 

 .أكۆ
لكن مرئيت دهي دهآي تِنيوه اۆدۆر إهمراب  ١٣ 

و اۆدهي لهاب و اۆدهي قرمباب و اۆدهي هميش 
 .ولٍيكه
أتئكاب تِكتيه آن برآ برۆك إيونه هۆك نات يٍك  ١٤ 

أكۆ، أرێ وے أنْكونه اۆدهي إدآيـٍيب إبرينه 
 .إدے “شاوتے إشڈهني اۆدۆر إنيو هۆك

 
 
 



 وے هۆه اۆ ون 
أتكابے ”إێن بهيل تك ْكوشمے إمٍيآسٍيو اۆدۆر،  ١٥ 

 “وے أنْكونه تے هڈئايێت هۆي مڈڈ إندے اٌوتك
 .إدے
تك ون هۆه إدئے قْوده ”يسٌوس برۆ دهآي  ١٦ 

 .دهي ولٍيكيه
نات {اۆدۆر كِشيايۆ إفدق وے هوه إمر إٍيفے  ١٧ 

 .با إياد هروێ }كه أمآرتے مئانه
أنے درئات ”قال  .لكن قال تك هن يئاب يٍك كے ١٨ 

 .إدے “أدلب إيهێ، بتۆ ِديف شبب أهّريو، به هسايه
متن يے أدلب إيهێ برێ شبب أهّريو، به ”وێر  ١٩ 

 .إدے “هسايه
 .إدے “أدئر إێفێ أنے با أيۆكے”وێر  ٢٠ 
بێن  .ر إێيا إبليۆ سۆيه تۆن تۆنهإكشيه يئق ٢١ 

اۆدۆر إقوے كنه ونّێت هساي إييك إكشيايۆ 
وله اۆسوق بيا اۆدهي همراب و لهاب و  “دهآي

 .إدے “قرمباب و هميش و تۆي هآي مئه
إبلويے، بٌروك تِديه بێت تۆنه ”إكشيه يئقرت  ٢٢ 



 .إدے “سكن، لكن مسے تۆي مهنٍي إێفے
إشٌوقا و بــَيَه،  إمنقآي و”إبلوے إكشيه دهآي  ٢٣ 

 .اۆدهي هآي مئآ، اٌوقْو إێتبے اۆكيك
أنے إندے هۆكنه بێن اۆدهي ولٍيكامب قال  ٢٤ 

 .إدے “تك هن هۆي وے هوآيے دمئسے ك إٍيدے
 
 يسٌوس مرم متن 

قْوده دهي برۆ قێب سكينه نكميا برێ دهآي  ٢٥ 
 يسٌوس

تك قال أنێب دهآي أيْنے، إباب و تۆندێ و  ٢٦ 
و إسنا و تێ كْوا و إقرۆيـۆ اۆكيك  تكت و يے أرهے

 .بٍيهآمقــيــێك، أنے أملمه كے أكے
اٌوتك أنے جّآلي تۆيت دهاي مرآبے يٍك أكے كے  ٢٧ 

 .إێرتيم هێب، أنے ألّممه يٍك أكے
برێك هۆي قال ون قَو دئر إندے بٌرو إێستئے  ٢٨ 

إقوے متن يٍك هسب؟ بٌرو شبب هّروێ إدقرينے 
 فآيسٍينے ترے ك فآيسيه

بێن  .اۆقو دئرتے إفآيستے باقۆي كابے أكۆ ٢٩ 



هۆب كّسو اٌودهي هۆي إيفيـٍيدنه، بێت تۆنه 
 .إرهێن هۆب

 إيَدنه }اٌون تك قَو إدئر فآيسابے يٍك كے{ ٣٠ 
ترے ملك ملك وێر إمۆڈئا هّريو اۆدۆر، بٌرو  ٣١ 

إێستئے شبب هّريو متن ألفه دآب قێب بٌرو، بێب 
نے، سورٍي إنقدے تقوق ألفه قێب سور دهآي أيْــ

 .أدقرٍينٍي هن ك أدقريه
بٌرو ك أدقريا، اۆن تئه وے أشے ميس سقٍيبے،  ٣٢ 

 .بٌرو دهي دهآي لنقومينے مئسق هروێ
أفالي اۆنتئانێت قال كه إێن برێك هۆي كستۆ  ٣٣ 

 “إٍيربے تۆنه أرئۆ كے إش اٌوتك أنے أملمه يٍك أكے
 .إدےيسٌوس 

 
 إميلك كْوآي

لكن إتئمو  .دآيـٍيبے إێفے إميلك”يسٌوس أرێ  ٣٤ 
 هۆي قيقينے اۆدۆر كك او تئم كهٍي إتئقري إێفے؟

بٌرو وهايش ده دآيـٍيبے يٍك إێفے أنڈۆي ده  ٣٥ 
ملے أنْقويل  .دآيـٍيبے يٍك إێفے بٌرو إتۆفيف إكتے



 .إدے “هآي إمٍيآسٍيوے إبرے قال كه به إمٍيآسٍيوه
 
 

١٥ 
 وآرقن كْوڈابے إێكْوآي 

سكا يسٌوس دهآي -نا و تے مآقنايمت-كّسا إتلبات ١ 
 .كۆتسمني برۆ سناكرتے يهِرونه

اٌون تك ”إفرٍيسے و إدٍينے إندآ و إرتيان إٍيفٍينه  ٢ 
 .إدٍينه “سكا رهبيني، قێب متينے-تے مآقنا

يسٌوس إێن بهلے إمٍيآسٍيو اۆدۆر، برێ إێن  ٣ 
 إێْكوآي دهآي هديديه

ون و قال برێك هۆي شێب أرقنه إٍيربي، أّشڈق مت ٤ 
أّشڈق إنئٍيش و وے أرقن قال كْوڈابے يٍك هرو برۆ 

 مّرٍي اۆدۆر هۆي هدٍيت؟
مليه برۆ مري اۆدۆر هۆي ونێت أفرها إسنكايێ  ٥ 

 .كهٍي يكسينے يٍك إێفێ؟



مليه اۆقۆ هۆي أقرتے إكتي يے أرو و إشَوْو و  ٦ 
قێبے أفرهان وآرقنے بێب كْوڈابے أمري {ولٍيكينے 

 .إندے }أكۆ
ے هۆكنا اۆن تئه تئتێب تے بري هۆي أنے أند ٧ 

سكه كهٍي -قْوده كات فرهات إێفێن قال تك أمآق
وے أنْكونه دهآي مئقێرت هّرٍيو اۆدۆر، أّشڈق 

متون و أّشڈق شبۆب مئقێرت دهآي شنه بايك نێ 
 .إدے “كه
 
 دينار قال كْوڈاب إێكْوآي 

ترے تكت قالت متنه دينار تِربے تێفێ، قال  ٨ 
دۆر بتو ملبات ك شڈهنتنے، كّسۆ دينار كْوڈينے اۆ 

اۆقو كْونيشتنے برۆ دآيـٍيب ك هّريوتنے برۆ مرّے 
 اۆدۆر هديت؟

مليه أريٍئ برۆ مّرے اۆدۆر، تے أروتێ و تے  ٩ 
قێبے أفرهان، إدٍينارے {شٌووتێ و ولٍيكتنے تندے 

 تندے }كْوڈابے أمرے أكۆ
أنے أندے هۆكنه اۆنتئه تئيتێت فرهات وے  ١٠ 



سكه وے -أبتك إكتينه قال تك مآقنا أنْكونه إملك
 .إدے “أنْكونه دهآي إتئقري اۆدۆر

 
 وآۆر قال كْوڈابے إێكْوآي 

 تك قآل ملۆ أر إٍيربے إٍيفے”أرێ يسٌوس  ١١ 
بابا تے ْكوسه أنێب { :كنه إبآبه دهآي-وآۆر أريئٍ  ١٢ 

إباب برێ كّستۆ إٍيربے  .إدے }تربے هے هێب
 .هوإٍيفے تۆنه كهٍي ملے ترب دئيه إي

كنه كستۆ إٍيربے -شلكت يني أريٍئ وآۆر أريئٍ  ١٣ 
بێن تۆي  .تۆنه شاوي و هاش وێر سقٍيب إٍيبابيه

 كسێ مهلقآيێ فدود هۆي فآيسيه
لكن مهلقآيێ فآيسيه اۆدۆر بێن هاش كّسۆ  ١٤ 

بێن هۆب بٌرو شنهت  .هۆي هرقْوي تێفے تكے
 .هّسييه

بێن  .بٌرو تك قال بێن هاش دهي هۆي إٍيبے ١٥ 
 تك برۆ كهسرياب شْكوه إيْكواسےاۆ 

ناكه إكنهرس متني تۆنه هۆي إفئــيۆ إيتب  ١٦ 
 .إرێيه، لكن تك برۆ نات هيابے يٍك كے



ناكه قْوده شقي ”مليه إقرۆيـــۆ دهآي يئقر  ١٧ 
بابے إبرے تے مرئے قافێن، أنے تۆي هرقْويتي 

 .أيابے أكتے إێفے
ے بابا برۆك و {أنے يكێتے بابے إٍيبيه أندے  ١٨ 

 أنْكونه كهٍي أمآق سكن،
برۆك اۆر أكتے ك أستهلنے، شقيــێك هۆي قال  ١٩ 

 .إدےإياد أندے  }كْواسه هێب
بٌرو يكيا إبآبه دهآي يئقر، لكن إبابا برۆ إسلل  ٢٠ 

مايه دهآي -هۆي إٍيفے إرهيه هۆب بٌرو دهآي نئْكو
 .ڈآبيــه شۆبيــه

برۆك وے وے أنْكونه و كهٍي أمآق ”و اۆر  ٢١ 
 إدے “شآوتے برۆك اۆر أكتے ك أستهلنےسكن 
ولّه يے هالكے ”لكن إبابه إ كشيايێ ولٍيكيا  ٢٢ 

إدآيـٍيب هآي مئانا برۆ دهآي دئٍينآ، تے فسوسے 
 .تے كٍيبالي هۆي دئٍينآ، قڈئات إرقده هۆي دئٍينآ

به متني  .إ لقه وے إتۆڈهاب هآي مئانه هردنه ٢٣ 
 .به أفرهنے

أكۆ اۆن تئه إڈهن،  اٌون وے اۆرے سور أيابے ٢٤ 
كّسا  .إدے “سور ْكوڈاب أكۆ اۆن تئه إمرێ



 .أفرهيان
 

اۆقو  .وے اۆر إ سوركنه تے درئه هۆي إٍيفے ٢٥ 
 .إدول اۆدۆر باسنكۆب و ملق و إمٍيآسٍيو

 .قال إكشيه هۆي ولٍيكيه تۆنه سكنايه ٢٦ 
إسنوك يئقر بابوك إلقه وے أتۆڈهاب يَــهرد،  ٢٧ 

 .إدےشيه إك “برۆ أسقا مرآب أكۆ
 .وے اۆر سوركنه يهسے اۆقو شٌومتے إرب ٢٨ 

 “قێبۆن أفرها”إبابه دهآي إفرئٍيت ونێت هۆي يَهرو 
 .إدے
أنے كّسێ هوله دهۆك كشياب ”لكن بٌرو  ٢٩ 

إيكتے إێفێ إبهلے بريێك ماسيونے، لكن بٌروك أب 
 قال هن هيايے كتا تێفيه إروے قێب هآي أفرهنے

قر اۆدۆر بٌروك إلقه لكن اٌون وے اۆروك يــَئ ٣٠ 
بٌرو مهلقايــێك تێ مئت  .وے أتۆڈهاب تهرده

 إدے “أفريت قێب فايسيه أيكٍ 
بنا اۆرے بٌروك دميه قێبے تكتيه تێفے، ”إبآبه  ٣١ 

 كستو أبرے تٌونه بريتۆكتے
لكن إبكے ِهنن أفرهني، اٌون سنوك سور أيآبے  ٣٢ 



سور كْوڈاب أكۆ اۆن تئه  ,أكۆ اۆن تئه إڈهن 
 .دےإ  “إمرێ

 
 

١٦ 
 إو كٍيلے نجم 

تك قبه، وكٍيلے ”يسٌوس يے أملاميــێ دهآي  ١ 
اٌون إ وكٍيلے إمهلقه إتْقوهرٍي، “}.إٍيربے إێفے

 .إٍيد بهلے إمٍيآسٍيو “كْوڈسيه
نات ناتے آن بهلے هۆك ”اٌوتك إوكٍيلے ولٍيكيه  ٢ 

أنے إمٍيآسٍيوے؟ كّسۆ ِهساب إشنهۆك هۆي هآي 
 “لے كت أكيه تێفيهبٌروك شاوتے أنے وكي ,مئا 

 .إدے
كنه -كك سكنے، إشنه”إوكيلے إقرۆيۆ دهآي  ٣ 

أنے تۆبور أفّريك دهآي  .إشنه هۆسے إياي إندے
 .اۆدهي مهلقاب رآتنے أسنْكويئ .أكراب كاكے



أنے أكن تۆنه سكے أندے أهّريو، أشنه إێنوے  ٤ 
اۆدۆر اٌودهي إقوآيێ هۆي باولٍيكينه هێب أندے 

 .“أكۆ
كِنه دهآي إٍيربے قال كه -ب إشنهاۆدهي مهلقا ٥ 

-ناكه إشنه”قال هۆي برێ سكنايه  .قال كه ولٍيكني
 “كِنه دهۆك إٍيربے؟

 .إدے “شێبت كرۆره سليت قێبے إٍيربے”اٌوتك  ٦ 
تے ورقاتۆك إبكه وله اۆن اۆمهنٍي سئا  ”إ وكيلے 

 .إدے “كتبه أيتمون
 “كنه دهۆك إٍيربے؟-ناكه إشنه”وێر سكنايه  ٧ 

 ”إ وكيلے  .إدے “شێب ربئه هّروب”ك اٌوت .إدے
 .إدے”تے ورقاتۆك أبكه إسمهي متون كِتبه 

كنه إوكيلے إقْوهره إسئكك نجم هۆي -إشنه ٨ 
اۆن إدمان إدهي قلێ أرو قێب وے  .شقاميه أكۆ

 .أنْكونه دهٍيي كه أنجمه كابه
 

أنے أندے هۆكنه إدمان مهلقا هۆي أرو دهۆك  ٩ 
نه اۆدۆر إقوه إبآكتئمي إمهلقايآكنه إێنهديٍ  .دئٍينه

 .هۆي رهبمتێنه أكۆ



شلك نه هۆي فڈاڈ إكتے قْودا نه هۆي فڈاڈ  ١٠ 
إيكتے، شلكت نه هۆي هالق إيتكتے قْودآت نه 

 .هۆي هالق إيكتے
إدمآنے مرآي هۆي فڈڈ كِت أكێنه اۆدۆر، أفالي  ١١ 

 اۆ مرآي سدكٍيب هۆي آمننٍي هۆكنه؟
دۆر، او تے أروێك مرآي هۆي فڈڈ كِت أكێنه اۆ  ١٢ 

 برێتۆك إنيو هۆكنه؟
قال كِشيه ملے بلوے يٍك مرينے، ترے اۆن  ١٣ 

قال هآمقينے اۆ رآو أرێيينے، ترے اۆن قال قێب 
وے أنْكونه و اۆمرآي و ملێ  .فڈاڈ اۆرآو سوقينے

 .إدےيسٌوس  “كشيه كت أكێنه
 

إفرٍيسے اۆمرآي أرێني، إێن إبهلے إمٍيآسٍيونه  ١٤ 
 .اۆدۆر هۆي إٍيفإيَدنه

براك إقرۆيۆك دآيے دهي ”يسٌوس برێ دهآي  ١٥ 
تْكوسينه إدهي سورٍي، لكن وے أنْكونه إقنئايێكنه 

وے  ,تٌونه إدهي سورٍي دآيـٍيتے تكتے  .إيكتێنے
 .أنْكونه سورٍي شنقراتے تكتے تێفے 

تۆراب و إمآلهے إٍيفٍينے و يوآنس دمان  ١٦ 



بێن اۆدۆري هۆي إسكنه إدآيے و وے  .اۆكيكے
نه تے هدئايي ولٍيكمتنے، بتۆ شٌومينے قال تك أنْكو 

 .كه أكر إقرۆيـــۆ كۆتينے
تۆبرے و هاش و تنهداد، قات نْكوته تۆرآت  ١٧ 

 .هۆي كْوڈتنے تٌونا يت كه المه كا تے 
قال تك كه تے تكتۆ فندٍيقي تكت وێت  ١٨ 

تيك سور فدآقت تكت  .إندئرٍيي، كهبتے دآيـٍينے
 .إدےيسٌوس  “يـٍينےإدنئريي قال اٌوتك كهبتے دآ 

 
 اۆتك قباب و لئسار و 

تك قبه هالكے داورٍيب و ألياب ”يسٌوس  ١٩ 
بٌرو قات ينت كه نفرنايت هۆي  .إيتْكوے إٍيفے

 .إٍيفے
اۆن اۆتكے ڈێفه سورٍي تك هرقْوينه الرسۆس  ٢٠ 

 .إٍيدنه، إبرش كّسۆ أنب أتابے بئے إٍيفے
ۆنه ناكه اٌون بٌرو اۆقاف اۆتك قبآناي متے ت ٢١ 

إهِروه، تۆن أمآق كا تٌونه اۆن اۆتكے إنبه يس 
 .إيلهسنه إٍيفنٍي 



اٌون تك هرقْوينه إيــــييه هۆب ملك برۆ  ٢٢ 
مليه اٌوتك قبه هن إييه  .إمآلهے أبرام قێب يكسياين

 .إتۆباس
اٌون بٌرو اۆدهي أيآب اۆمهنٍي هۆي هآي لهمێ  ٢٣ 

يـــئس إشبب اۆدۆر سقي مهنٍي إمآلهے أبرام و 
 .رسۆس ونێت قێب إٍيفے و إرهيهال 

بابے أبرامي، دهي نئْكوما، {اٌوتك ولٍيكيه  ٢٤ 
الرسۆس دهي لنقوما تے كٍيباليتۆ ميي هۆي به 
دآسے إميدابے به لئسينے أنے تۆن بوب هۆي 

 .إدے }لهمنے أكۆ
أنا اۆري بٌروك كنه تے نفرنيتێك {لكن أبرام  ٢٥ 

ني كستێ تے دنيه هۆي تيها، الرسۆس هن تے همي
بٌرو تۆي ريهمينے و بٌروك بێن تۆي .هۆي تئمسيه 

 .لهمتنيه
أرێ ونت أكرآت هاكے إێبتك هنن دآسامتے،  ٢٦ 

تۆي هسام إهِرونه اٌودهي ك أدقريانا بێن تۆي 
 .إدے }هنن دهآي يئا إهِرونه هن ك أدقريانه

أفالي أنے ونێت هۆك أهّريو، بابا {اٌوتك قباب  ٢٧ 
 .ابرۆ بابيے اۆقو دهآي لنقوم



أنے أي سنه أبرے إێفێ، الرسۆس برێ دهآي با  ٢٨ 
 }بدهيني، برآ هن تۆي بے أينه اۆن اۆمهنٍي لهينتے

 .إدے
برآ إمآلهے موساب و {إمآلهے أبرام برۆ دهآي  ٢٩ 

 .إدے }إمآلهے و إٍيربانا برێ با إمٍيآسٍيونه
يك يٍك بابا أبرامي، تك قال اۆدهي {اٌوتك إقبه  ٣٠ 

ێك وے أنْكونه دهآي أياب هۆي برێ إنديف
 .إدے }إتئقرينه

برآ إمآلهے موساب و إمآلهے و ك {أبرام  ٣١ 
إمٍيآسٍيونێك، اۆدهي أياب هۆي قال تك يكينے هن 

 .إدے }برۆ يٍك إمٍيآسٍيونه
 

١٧ 
 إسنوك كهۆك ألقتينيــێك 

تانه اۆدهي تے ”يسٌوس يے أملاميێ دهآي  ١ 
إڈكْو لكن  .مآقناي سكسێنه بلٍيــت إبيٍك إێـيـێنه



 .بتۆ وے أييسۆ إێتنے بێن
بٌرو تے أالتيــۆ ريات تتهنْكوير اۆبهر هۆي  ٢ 

إتۆقيد دهآي هنييسے، إێن برێ إدبلے أمآقنه 
 .سكسٍينے تے ناتے كه

سنوك  .إقرۆيــۆك دهآي اۆقنئه هۆي دئٍينه ٣ 
تے مآقنايــتۆ  .مآقنايت سكٍينے اۆدۆر برۆ ِشمته
 .أفۆياإرهٍينے و هۆي إتئقرٍي اۆدۆر برۆ 

بٌرو أرسمه دۆر اۆن بئے قال هۆي كهۆك  ٤ 
أنے تے ” :ألقتنيـێك أرسمه دۆر بٌرو دهۆك إينيــێك 

مآقنايـتے إرهن هۆي أقر ديێ، بٌروك برۆ إبيٍك 
 .إدے “أفۆيا

 ”شاوے إمٍيان هے هۆن ”إلنقوممه برۆ دهآي  ٥ 
 .إدٍينه

آن براك إميان ”لكن إبلوے يسٌوس برێ دهآي  ٦ 
ے هبّه هدي تٍيربينێك، اۆن هندے ِدس إسنفه ت

بڈقيل ِفتكه اۆبهر هۆي يكا تيدنێك بٌرو إمٍيآسٍيو 
 .إدے “هۆكنه

 



 إشنهه هۆي دبلۆمتے 
آو برێك هۆي، كشيه تۆبور فرێك ترے ”يسٌوس  ٧ 

اۆرێو إێشْكوي، تے درئايت أينے اۆدۆر تۆي مئا متآ 
 .إندے؟

 أنے أّدرير نات تْكوكْوه، لببه أنے كهٍي شقاما ٨ 
متني قْوئنے بئنے اۆدۆر اۆكيك، مليه بٌروك متا و 

 قْوئا، يٍك دي هن؟
بٌرو اۆن إكشيه دهآي مريه إندي؟ بٌرو تۆنه  ٩ 

 .بٌروك هّريوێت بێت شقاميه أكۆ
براك هن كستۆ وے أنْكونه هّرٍيو تۆنه سكتێنه  ١٠ 

إقرۆيۆك دهآي دينه  }هنن أفري كشيابه{اۆدۆر، 
نه، وێرت سكاب يٍك كے وے أنْكونه هّرٍيو تۆنه سك{

 .إدے “}أكۆ
 
 متن آنده بهڈ إٍيربٍين بلنٍي مهێلميان 

القدس دهآي أس رێوێ، -يسٌوس اۆرشلٍيم ١١ 
 .أساِمراب و جلٍيل و إێبتك هۆي هسميه إكے

بٌرو دبلے هاش شٌوميه اۆدۆر متن آنده بهڈ  ١٢ 



 إٍيربين برۆ إمراينه، سقي مهنٍي إنقدنا
 “إبلوے دهۆن نئْكوما يسٌوس،”برآ ولٍيكيان  ١٣ 
 إدٍينه
دفنا و إقرۆيــۆك إ فقرٍيے  ”يسٌوس برێ إرهيا  ١٤ 

برآ دف إٍيفنٍي  .إدے “مهێلمتآنه تۆنه إرهسانا
 .إنهسنه

قال برێ هۆي إنِهس تۆنه إرهيه هۆب، بٌرو  ١٥ 
 .يئقر وے أنْكونه سئكێ ون ِهس هۆي

 .إدے }مريه{بٌرو يسٌوٍيس إرقده سورٍي ڈبيه  ١٦ 
 .ٌوتك سآمرايٍيبےاٌون ا
متن نهساب ك إێفێنه؟ ”يسٌوس برۆ دهآي  ١٧ 

 أشڈق كێــياين؟
برێ هۆي وێر يــئقر ك إێفێ وے أنْكونه  ١٨ 

 .إدے “إسئكيك؟، اۆن برۆ ِقربه تك نون؟
يكا إسللۆك سكا ”مليه اۆتك دهآي يسٌوس  ١٩ 

 .إدے “وے إميانوك مهێليه هۆك
 
 



 تكتے؟ وے أنكْونه تے هڈايے نا اۆدۆر إێتنے 
وے أنْكونه تے هڈئآيے نا ”فرٍيسے سكنآيان  ٢٠ 

يسٌوس برێ دهآي  .إدٍينے “اۆدۆر إێتنے تكتے؟
وے أنْكونه تے هڈئايے أالمات إرهمتنے بێت ”

 هۆي ك إێتينے
 .بٌرو تۆي إكتے ك إتيۆدے ترے بٌرو بێن تۆي ٢١ 

وے أنْكونه تے هڈئايے تٌون تے، قێبۆكنه تێفێ 
 .إدے “تكتے

 
دۆر إێــيــينے إندے ، ”يے أملاميێ دهآي مليه  ٢٢ 

اۆريت تے يـــێنه هۆي -براك قالت ينت إتكے
 .إرهتێنه تِهِرونه، لكن إرهنے كت دينه تێفێنه

بٌرو {ترے  }بٌرو بێن تۆي{قل برێك دهآي  ٢٣ 
 .إيَدنه اۆدۆر براك با ديفنه با رمانه }تۆي
 .إتلو تۆبرے هۆي كستۆ تۆبرے يـــئسٍينے ٢٤ 

 اۆر إێفے تۆينت هۆي إتئقري بێت-تے إتكےاۆن تئي
ۆدۆر بٌرو إبيٍك قْودا لهنيت لهمينے -لكن إقال ٢٥ 

 .إكتے، اۆدهي اۆن دمان هۆي إتۆرٍيب إكتے



إمآلهے نۆه إدمان هۆي تئيتے إكے إٍيفے ،  ٢٦ 
 اۆرے دمان هن هۆي إيكتے إندے-إتكے
بێن دمان هۆي اٌودهي متێنا قْوئنا، إێدئرٍينا  ٢٧ 

نا إٍيفٍينے، تۆينت نۆه تے فلوكه ونت هۆي إتدئريٍ 
شٌوميه، قآل هۆب كْوان ون أكره إێيا إيفي كّسۆ 

 .اۆدهي إدري اۆكيك
لۆت، إمآلهے أبرام، إدمان هن هۆي اۆن تئيتے  ٢٨ 

بێن اۆدۆر هۆي اٌودهي متێنا قْوئنا إٍيدلبنا  :إيك إٍيفے
 .يـئيدنا قَوه إێدئرينا إٍيفٍينے

سۆدۆمێ هۆي إفرئه  لكن تۆينت هۆي لۆت ٢٩ 
وے أنْكونه تۆبرے هۆي نئێت و كربيت و إسيام، 

 .كسۆ اۆدهي هۆي إدر
اۆر لوينے تۆينت -اۆن تئيتے إكتے إندے إتكے ٣٠ 
 .هۆي
بێت تۆينت هۆي إقوۆ تے مفرئه إێفے اٌوتك،  ٣١ 

أرێ  .إربێــيـــۆ اۆقو هۆي إێفے دهآي بێن يب أقار
تێ أريٍئ بێن تے درئه هۆي إێفے يب أقار تے نا

 .إبرے دهآي
 .لۆت تے تكت دهآي تكے تۆنه براك شئانا ٣٢ 



إقرۆيـۆ دبيتے هّريو بێن إقرۆيۆ كْوڈسينے بێن  ٣٣ 
 .إقرۆيۆ كْوڈسينے، إقرۆيــۆ دمبے

بێن هۆاد هۆي ملۆ دهي  :أنے أندے هۆكنه ٣٤ 
قال نئال كهٍي نايابه إٍيفنٍي اٌونقال يكمينے اٌورآو 

 .إتۆئـيشے
هرۆب هيده هوقني إٍيفنٍي، تٌون ملۆت مئه  ٣٥ 

 .قالت يكمتنے تورآو تِتۆئيشے
ملۆ ده تے ِدرئه هۆي إٍيفنٍي اۆن قال يكمينے،  ٣٦ 

 .إدے “اٌورآو إتۆئيشے
إبلوے، تٌون نات مهٍينے ”برۆ سكنآيانے  ٣٧ 

تے كناجه تێفے ”يسٌوس برێ دهآي  .إدٍينه “تكتے؟
 .إدے “اۆمهنٍي هۆي إبئنے إمّرين

 
 
 
 



١٨ 
 إتكو إيابے وآقادي وتكت  

يسٌوس برێ دهآي كْوآي هدٍيدے إبيٍك دميهه  ١ 
 سٍيلێلني تۆنه هۆي با دير

وے أنْكونه ك رآكْوييا و  إدےهاش قال تك ق ٢ 
 .تك ك هامۆيسهيا إٍيفے

 .بێن وے هاش هۆي هن تكت إتكو أيابے تيفے ٣ 
تے نآتے وے أشۆيے هۆي {بتو برۆ دهآي إێتے 

 .تٍيد }هيه هێب
لكن هريٍئ بٌرو  .و قْوده دۆره تۆت تۆنه إربےبرٌ  ٤ 

أنے وے أنْكونه ك رآكْوٍيـينے { إدےإقرۆيــۆ هۆي 
 هن اۆدهي ك هامۆيسهنے هن،

تِكتے نايت كه، تٌوت تے تكت دميهه إێتنے هێب  ٥ 
شاوتے  .أنْقوير هێب أكۆ، أدل إسمرے أندے

 .إدے {.إێتنے إقرمه لهستنے هێب تۆنه ك أهّريو
 إدےلسيمے  إدےسناكرنه، إق”س بلوے يسوٌ  ٦ 



 .بهلے
وے أنْكونه إدهيۆ وآسامب دميهه هۆاد و بئێب  ٧ 

هۆي برۆ ولٍيكێن أدل يٍك سمري؟ وله برآ يهِرونه 
 تۆنه بێت سكينے؟

أنے أندي هۆكنه اودۆر أينے هۆب بٌرو وله برێ  ٨ 
اۆر أينے اۆدۆر دهي -لكن إتكے .أدل إسمرے

 .إدے “إميان إبرين مرّے إندي؟
 
 إفرييس و تلبات متنا و إێكْوآي 

يسٌوس إێن إێْكوآي اۆدهي إقرۆيـۆ شبے دهي  ٩ 
 .هيسني، اۆدهي إێرآو سوقێن دهآي هديديا

قالو  .ملے وے أنْكونه إقوٍيب سٍيلێال إهِرونه ١٠ 
 .فريسٍيب اٌورآوٌو تِلبات متناب

إفرٍيسے إنقد إقرۆيــۆ هۆي اۆنتئه تئيتے  ١١ 
ه أسئكيك هۆك أنے اۆدهي وے أنْكون } :سٍيلێليه 

ورٍيب تئيتے كا يٍك أكۆ، اۆدهي يے قْوهرآ و 
 .لسٍيمٍيب و إكهباب و اۆن إتلبا متناب و

ملے دۆر تے أرسمه هۆي باسكٍيتنے، كستۆ  ١٢ 



 }بێت أبرے إشآوے تے متنه هۆي برۆك أنٍيو هۆك
 .إدے
لكن إتلبات متنآ سقے مهنٍي إنقدٍيت سلێليه  ١٣ 

 .ي إيشبب دهآي أشرئاب يٍك كےإلٍيليــێ تۆبرے هآ 
وے أنْكونه دهي نئْكومنا، {بٌرو اوِقنئه هْكوارے 

 .إدے}سكناب-أنے مآقناي
أنے أندے هۆكنه اٌون اٌوتك إقوۆ دهآي أفۆما  ١٤ 

إقرۆيـۆ إسۆوين  .أيك إبے، كسئے اۆتك اۆرآو
 .إدے “إندٍيس، إقرۆيـۆ إسۆدٍيس اٌوتك إنوين

 
 يسٌوس أر دبل دهره هۆي إدئے 

دهي قلے يسٌوس أر دبلۆب دهآي هآي إێيان  ١٥ 
لكن يے أملآميا إرهيان  .با تِهٍي با إٍيدهر إهِرونه أكۆ

 .هۆب برێ إدننه
لكن يسٌوس يے أر ولٍيكيه يے أملآم دهآي  ١٦ 

وے أنْكونه تے  .إدسه به إێيان إشنه، باسنقدنه”
 .هڈئايے إێن برێ تئٍيتێ برێتۆستے

نْكونه تے هڈئايے اۆِسِدك أندے هۆكنه وے أ  ١٧ 



اۆن وے اۆر إدبلے بتۆ رهبينے تئٍيتے، ك إرهبيه 
 .إدے “اٌوتك، بتۆ ك شٌوميه

 
 نان سكنے إمڈهن بانهيد كْوساما أهريوێك؟ 

سێدنه ”قال يے هڈئه هۆي يسٌوس سكنايه  ١٨ 
نان سكنے إمڈهن بانهيد كْوساما  ,إدآيے

 .إدے “أهّريوێك؟
آيے أنێب نان هۆي إد ”لكن يسٌوس برۆ دهآي  ١٩ 

تِنديه؟ قال دآيـٍيب نون وێر يٍك هآي، بٌرو وے 
 .أنْكونه إكتے إێفے

با كهٍيبه، بادريه،  .بٌروك تے وسے تِكتێنه ٢٠ 
باقْوهرا، هراب بابدهييا، بابۆك و دێتۆك و 

 .إدے “هامۆيسها
تێن كستێ أنے دبلے اۆر إيكتے اۆدۆر ”اٌوتك  ٢١ 

 .إدے “هۆي مسے هآي شقامنے
قالت نات ”ن بهلے إمٍيآسٍيويه اۆدۆر يسٌوس إێ ٢٢ 

كستۆ تِربيه تۆنه دلبا اۆدهي يے  :هۆك نْكوشتے
بٌروك مراي تێ برے هۆي تِربيه  .هرقْوآنے هيا



 .إدے“تنديه، أريٍئ أنێب رم هێب
لكن اٌوتك إێن بهلے إمٍيآسٍيويه اۆدۆر ونێت  ٢٣ 

 .يهسے، بٌرو ونێت قباب أكۆ
 

ناكه إقبه دهي ”يسٌوس تۆن تۆنه إرهيه اۆدۆر  ٢٤ 
 !وے أنْكونه تے هڈئايے شٌومێن تٌون أسٍيبتے

اوكام تے مٍيالل تے تلئے شٌومٍينے تٌونه بێت الم  ٢٥ 
كاتے تك قباب وے أنْكونه تے هڈئايے شٌومينے 

 .إدے “تے نايت كه
أفالي آو ”اٌودهي إێن بهلے إمٍيآسٍيونه إٍيفنٍي  ٢٦ 

 .إدٍينه “إنڈهني أدقرينے إێفے؟
إدهيے قێب با أكايت وے أنْكونه ” يسٌوس ٢٧ 

 .إدے “قێب تيك
ِهنن كستۆ نئش ”برتس برۆ دهآي -سيمۆن ٢٨ 

 .إدے “!برۆك نرم نێفے
اۆسدك أندے هۆكنا يٍك ”يسٌوس برێ دهآي  ٢٩ 

هآي تك قَوۆس ترے تكتۆس ترے إسنايێس ترے 
إبابێس، يے أرێس وے أنْكونه تے هڈئايێ جالّي 

 إشينے



ے اۆن إدمان اۆن هۆي، قْوده كات يٍك مّر  ٣٠ 
 .إدے “إدمان أينٍيب هۆي إمڈهن بآنهيد

 
 يسٌوس شآوتے تے يتــۆ هۆي هدٍيديه 

هنن ”مليه يسٌوس إمتن ملے إێكنه إيهه  ٣١ 
القدس نێبے رێونے، كستآ نات إمآلهے -اۆرشلٍيم

 .اۆر هۆي كتبابه إێفێنه، إيكتني إيَدنه-إتكے
رآ برۆ ب .برۆ اۆدهي إقربه دهآي نومني إندے ٣٢ 

 .هآي كَشنے إيَدنا، إێتنے إيَدنا، دهآي تفۆنے إيَدنا
تۆينت  .مليه برۆ إێٹبئنه أريٍئ إٍيدرنه إيَدنه ٣٣ 

 .إدے “.مهيت بٌرو تۆ يت هۆي يكينے إندے
لكن إمتن ملے إێن بهلے هۆي نات كناب يٍك  ٣٤ 

 .إێن بهلے ِقنئه برێ هۆي ڈمئامبے أكۆ .إٍيفنٍي 
 .نهيسٌوس إٍيد إبهلے يٍك أك

 
 يسٌوس هميش تك مهليه 

يسٌوس أرٍيهاب إٍيدنه هاش دول إكتم اۆدۆر،  ٣٥ 



تك هميش قال إسلل اۆدر إٍيستئه، أيے إٍيربر اۆدهي 
 .دهآي إٍيفے

اٌون تك قْوده اٌودهي هسمنٍي إمٍيآسٍيو اۆدۆر،  ٣٦ 
 .تۆنه تٍيكتے تٍيفے سكنآيه

يسٌوس إناسريے تۆي ”برآ برۆ دهآي  ٣٧ 
 .إدٍينه “هسمينے

وے هڈئه دآئٌود اۆر  ,يسٌوس ”اٌوتك ولٍيكيه  ٣٨ 
 .إدے “نْكومناهێب

هس ”اٌودهي يسٌوس سورٍي سكينے برۆ دهآي  ٣٩ 
وے ”لكن بٌرو ونێت ولٍيكيه  .إدٍينه إدننے “أكا

 .إدے “هڈئه دآئٌود اۆر نْكومنآ هێب
اٌوتك دول  . إدے “هآي مئانه”يسٌوس إنقدي  ٤٠ 

 إێيه هۆب، يسٌوس برۆ رآتيه
بهۆب  .إدے “نان هۆي هّريوه سكنه دهۆك؟ ٤١ 

 .إدے “إبلوے، شاوتے إرهنے تۆنه أهّريو”اٌوتك 
إرها، وے إمٍيانوك مهليه ”يسٌوس برۆ دهآي  ٤٢ 
 .إدے “هۆك
مليه بٌرو  .اٌوتك إقديـــێسۆ إرهيه تۆنه أدقريه ٤٣ 

كسو اٌودهي تۆن تۆنه  .برۆ إرم وے أنْكونه سئكێ



 .ه إسئككنهإرهيان اۆدۆر وے أنْكون
 
 

١٩ 
 يسٌوس و ساكا و 

 .يسٌوس مليه إرٍيهآ شٌوميه هۆي هسميه ١ 
منا -بٌرو إتلبات .بێن مهنٍي سآكا إٍيدنه تك إٍيفے ٢ 

 .بٌرو قبابے تك إٍيفے .هڈئابے
لكن دهي قْوداب  .بٌرو يسٌوس كنه تۆنه هروابے ٣ 

 .برۆ إرهتے ك أدقرا إكے بٌرو نشك تك أكۆ
إێيا، هندٍيب رێويه يسٌوس إرها بٌرو سورٍي ڈابيه  ٤ 

بهۆب يسٌوس بێن اۆمهنٍي هۆي هسام  .إِهِرو أكۆ
 .إٍيد
يسٌوس بێن مهنٍي إكتم اۆدۆر أسشبۆبيه برۆ  ٥ 

سآكا، وله كْوبر مئا أنے أمسے برۆك إبيٍك ”دهآي 
 .إدے “.إقوٍيب دآينے أكۆ



 .سآكا ولّه إكْوبري برۆ ونێت أفرها رهبيه ٦ 
تۆنه إرهيان اۆدۆر إرِتيان اٌودهي قْوده تۆن  ٧ 

 “مآقناي سكنا تك قَو شٌوميه نايا هۆي إندے”
 .إدٍينه

إبلوے، ”لكن سآكا إنقد إبلوے يسٌوس دهآي  ٨ 
تك  .أنے إمهلقه إبرے بلٍيب ترب يے هرقْوانے أنيو

قْوِرس هۆي مهلقا إيهابے أكتي هن، فقڈق هدي 
 .إدے “بێن مهلقه برۆ أنيو أندے

إن ڈوه مڈهن دهآي إێيابے، أمسے إێن ”يسٌوس  ٩ 
 .أفالي بٌرو هن إمآلهے أبرام اۆرے

اۆر كْوڈا اۆدهي هِروآ ِشڈهن هّريو أكۆ -إتكے ١٠ 
 .إدے “يئابے

 
 إكشيآ أتئه بآكاي 

دۆر كْوآي -برآ إێن بهلے إمٍيآسٍيوێ يسٌوس مليے ١١ 
القدس دوالبے برآ وے -دهآي هدٍيديه بٌرو اۆرشلٍيم
 .ێتنے تۆنه هيسينه أكۆأنْكونه تے هڈئايے هالن إ 

تك هڈئاي اۆر سقے هاش دهآي ”يسٌوس  ١٢ 



 .إٍيبابيه هڈئايـــێتۆ إيها يهروي مليه أقرتے إٍيد
كشيايێ متن ولٍيكيه برێ متن مهلقه برێ إێبتك  ١٣ 

 }إێن مهلقه أنے أقرنے هدٍيد هآي شقآمآنه{يئڈڈ 
 .إدے
لكن برۆ اۆن وے هاشے دهي هآمقني أكۆ  ١٤ 

اۆن برۆ هنن هڈئاب {لنقوميان  دهي برۆ أريئٍ 
 .إدٍينه }كهۆن كن هرو

بٌرو يئقر هڈئاب إكے أرئ إكشيايێ بلٍيب  ١٥ 
قال كه نان شقاي هۆي  .مهلقه وآدئيه ولٍيكسيه

 .برهيا شبب إهرو
إبلويے، إمهلقآياك متن دۆر هدي {اٌون قال إێيه  ١٦ 

 .إدے }مهلقه برهيان
 .ے شقامتابٌروك دآيے كشيا وآ، دآي{وے هڈئه  ١٧ 

بٌروك شلكت نات هۆي ِسدكٍيب وآ أكۆ متن هاش 
 .إدے }كهٍي وآلٍيب تكتيه

بلويے، إمهلقاياك أي دۆر {إكشيه مليه إێيه  ١٨ 
 .إدے }هدي مهلقه ِبرهيان

بٌروك هن أي هش وآلٍيب كهٍي {اۆن هن دهآي  ١٩ 
 .إدے }تكتيه



بلوے، آن مهلقايــێكه {مليه كشيه وێر إێيا  ٢٠ 
 ,كٍيب هْكورنے أنے اۆن هال 

قنئه -أنے برۆك رآكْوينے هۆك بٌروك هدل ٢١ 
تِربے أكۆ، وآدئه كتّا تۆنه بٌروك تسئقري، أديابے كتّا 

 .إدے }شاوے تێشيويه
إمدالبۆك كهيۆك بدهي إيْكوسنه {برۆ دهآي  ٢٢ 

أنے هدل قنئه أبرے تۆنه  :إندے، كشيه أمآق
اكے بٌروك أنے وآدئابے كاكے تۆنه أسئقري، أديابے ك

 .شاوے إێشيوے تِكنه؟
نان هۆي إمهلقايے بنك هۆي دآساب كتّا  ٢٣ 

وے  }إمهلقايے شاويات قێب أيهے إٍيفے أكۆ؟
 .إدےهڈئه 

إمهلقه هۆي إيهانا {مليه بٌرو يے إنقدين دهآي  ٢٤ 
 .إدے }إمهلقا متن إٍيربے اۆتك دهآي هيانه

 .إدٍينه {!إبلوے، بٌرو متن مهلقه إبرے{برآ  ٢٥ 
أنے إندے هۆكنه اٌوتك إبرے بێن {ڈئه وے ه ٢٦ 

اٌوتك يٍك إبرے بێب شلكت  .قْوده كات إتيــێوے
 .إبرے تٌونه هن هۆي تِتيــێوے

أرێ أشۆيے أنے برێ كهٍي هڈئابے أكتے تۆنه  ٢٧ 



 .إدے “}يٍك هِرونه، هآي مئانا سورے هردنه
 
 القدس شٌوميه-يسٌوس اۆرشلٍيم 

القدس -لٍيمأريٍئ، اۆرش إدےيسٌوس إێن بهلے  ٢٨ 
 .دهآي رێويه تے إٍيباتۆ هۆي سور إبے 

بێت فاجي و بێت أنيا و إٍيدنه هش، اۆربه  ٢٩ 
سيــتٌون إيَدنه قدم إيفن، إدول اۆدۆر ملۆب يے 

 أملاميێ هۆي إفِدق
وے هاش سورۆك إێفے بێنا، برۆ شٌومتێنه  ٣٠ 

هۆب هلْكوے هْكوار تك أمابے يٍك كے مِتێرنه 
 هآي مئانهبرۆ ِفِدقنآ  .تِيدنه
 }نان هۆي تِفقدنه؟  }:قال سكناييـــيوكنه  ٣١ 

إبلوے دهآي { :اۆن تئه تِئيتے دينه .إنِديوكنه
 .إدے “دينه}شنه
إملے يے أملمه إفدق بلني إدفنه إسللۆ هۆي  ٣٢ 

 .تِئيتے إمرين إدےإبلوے 
برآ وے هلْكوے إيفدقنه إٍيفنٍي هۆب يے  ٣٣ 

لْكوے نان هۆي وے ه”أنْكونه برێ سكنايان 



 .إدٍينه “تِفدقنه تێفێنه؟
 .إدٍينه “إبلوے دهآي شنه”يے أملمه  ٣٤ 
مليه برۆ يسٌوس دهآي إێيان يے هالكايێ كهٍي  ٣٥ 

 .دآسيان يسٌوس يئم يئوێن
بٌرو سكے إٍيفے اٌودهي يے هالكآيــێ إسلل  ٣٦ 

إيهٌود يے هدئآيێ اۆن تئآنێت ) .كهٍي إٍيربرنه
 .(رهبنٍي 
لقدس إدول، اۆمهنٍي إسلل ا-يسٌوس اۆرشلٍيم ٣٧ 

سيتٌون اۆربه هۆي تْكوے إكتم اۆدۆر، يے أملمه 
كّسا ون ِهس هۆي وے أنْكونه إسئككنه، كستێ 

 به أكيا تێ نه بلێت برآ يسٌوس دئيێ إرهيان دهآي
أتئكابے وے هڈئه أينے بێن وے إێفے اۆسم  ٣٨ 
مئسق تێ برێ هۆي متٌون وے أنْكونه  .هۆي

 .“دهآي
فرٍيسے اۆن اۆدهي هۆي إٍيفنٍي لكن قْودے  ٣٩ 

 .إدٍينه “سێدنا، يے أملاميێك دنێن ديه”
برآ  :أنے أندے هۆكنا”يسٌوس برێ دهآي  ٤٠ 

 .إدے “دنێنێك يے أوے ولٍيكێن إيَدنه



 القدس كهٍي وآويه-يسٌوس اۆرشلٍيم 
القدس إرهيه اۆدۆر كهٍي -يسٌوس إدول اۆرشلٍيم ٤١ 

 وآويه
تۆن هۆي، إمئسق بابّنه بتوك هن، تۆينتۆك  ٤٢ 

لكن بێت إقْوئدێك  .!دهۆك هآي إێتنے تۆنه تِكتينے
 .اۆن تئه دهآي ڈمئامتے

يٍينآت إێن هۆك إيَدنه، يے أشۆياك هۆي  ٤٣ 
إتْكوليلنه هۆيك شفتاب هآي أكْوللنه هۆيك كستێ 

 .تے دهاتێ دهۆك فرێن
يے أرێك هۆك إێفێن و بتۆك و ڈبسێن هۆيك،  ٤٤ 

ے أنْكونه دهۆك إێيے كستۆك كتئێن هۆك، بتوك و 
 .إدے “اۆدۆر كنات كت كايے أكۆ

 
 يسٌوس إبئيرشانه وے أنكْونه اۆقو هۆي إفرئه 

يسٌوس وے أنْكونه اۆقو شٌوميه اۆدۆر،  ٤٥ 
إبئيرشانه هۆي إٍيفنٍي إقيقسني و يے إٍيدلب و هۆي 

 .إفرئه
إقَوے سٍيلێلت {آن بهلے كتبه  ”يسٌوس  ٤٦ 



 .إدے “تْكواسنه، لكن براك قْوهراي أمر }قَوے
 .بٌرو ينت قات كه وے أنْكونه قَو هۆي ألّمے ٤٧ 

فقرٍييے هڈئا و دٍينے إندآ و إدهيے هڈئا و برۆ 
 .َمدر يهِرونه

 ,لكن هرب تۆن تۆنه هآي فآيسنٍي بێب إقمنه ٤٨ 
 .كّسو اٌودهي بريێ بهلے هۆي برين أكۆ

 
 

٢٠ 
 يسٌوسيت تے أكره 

أنْكونه  ينت قات هۆي بٌرو اۆدهي ألّمے وے ١ 
اۆقوٍيب إسكنه دآيـٍيب هديدے، إفقرٍيے هڈئا و 

 إدٍينے دا و إدهيے هڈئا و برۆ دهآي إێيان
سۆيا هۆن نات أكره هۆي سكتا ”برۆ إينفرآدنه  ٢ 

تۆنه بێت سكتآ نێت؟ ترے آو تۆن أكرآت إيهيو 
 .إدٍينه “هۆك؟



أنے هن برێك قالت نات ”يسٌوس برێ دهآي  ٣ 
 :ه هێبرآتنے هۆكنه، بێت سۆيان

يوآنسے أكرآتے اوماس وے أنْكوناي إێتا هن  ٤ 
 .إدے “هنه إدهيي إێته؟

بتو وے أنْكوناي نيدێك  ”إقرۆيۆ هۆي بهلياين  ٥ 
 .إندي هۆن }أفالي نان آمن كتّێنه؟{

كّسو اٌودهي أوێيێ قێدن  ,بتو إدهيي نيدێك  ٦ 
 “هۆن إيَدنه، برآ يوآنس مآلهٍيب تۆنه آمنێن أكۆ

 .إدٍينه
 .إدٍينه “هنن كن أكن نێفے” برآ ٧ 
أنے هن نات أكرآت هۆي ”يسٌوس برێ دهآي  ٨ 

 .إدے “هۆكنه إدےسكن تۆن بێن سكن ك
 
 إدرئے إدارنه 

تك ”يسٌوس اۆدهي إێن إێْكوآي دهآي هديديه  ٩ 
درئاتۆ يئدي درئٍيب دهآي إكرے مليه قْوده دمان 

 .إٍيبابيه
إشاوے دۆر إێيه هۆب، كشياب إدريئ دهآي  ١٠ 



قوميه، تے درئاتے شاوے قْودے هۆي با إهٍينه لن
لكن إدريئ إكشيا إٹابئنه نات يٍك هينه  .إهرو أكۆ
 .قيِقسيان

لكن  .مليه اٌوتك وێر كشيه برێ دهآي لنقوميه ١١ 
اۆن كشيه هن إٹابئنا تے قڈئه وهٍي إدئٍينآ نا يٍك 

 .هينه قيقسيان
اۆن كشيه  .اٌوتك كشيه مهيا برێ دهآي لنقوميه ١٢ 
 .لهني دهآي إدئني تے مفرئه هۆي إقدنه هن
كك سكنے، وے ”تے درئاتے وے أنْكونه  ١٣ 

اۆرے بێب أرێــيانے أنے برێ دهآي أفنديق 
 .إدے “أندے، برۆ بلكن هامۆيسهێنه

لكن إدرئه برۆ إرهيان اۆدۆر قلێ أرو إينفرآدنا  ١٤ 
برۆ ِهنن ندێر وهآش هنێب  .اٌون بٌرو إكْوسا إكتي{

 .ٍينهإد }إكتے إندے
تے  .برۆ مليه تے مفرئے هۆي إقدنا إِدرنه ١٥ 

 درئاتے وے أنْكونه نان برێ هۆي سكينے أفالي؟
بٌرو أيني إندے، إێن درئے إندير إندے، تے  ١٦ 

اٌودهي إێن بهلے  .إدے “درئه ورِب نونينے إندے
 “!تٌونه دۆر هن قال بيت أكاي”إمٍيآسٍيونه اۆدۆر 



 .إدٍينه
أفالي نا مياد إكتے ”ب و لكن يسٌوس برێ إشب ١٧ 

 ,وے هندے بێن إدئارنه إربنه{ :بهلے بلني كتب ؟
 تۆ فے بێت اۆقو كّسۆ يكستنے تيك تێفے

اۆن وے هندے دهآي ڈبينے اٌوتك كتئمينے،  ١٨ 
 “اٌون وے هندے كهٍي ڈبينے اۆتك برۆ هوقينے؟

 .إدے
 
 تے تلبه إقيرس دهآي اۆفرئه 

دٍينے دا برۆ بێن اۆدۆر اۆكنه فقرٍيے هڈئا و  ١٩ 
برآ يسٌوس  .يئبكنه تۆنه يهِرونه لكن اۆدهي إراكْوين

 .إێن بهلے برێ هآي يهرو تۆنه إكّنه إٍيفنٍي أكۆ
آن  .برآ يسٌوس إتلنه، قْوئد هۆي قێب إفدقنه ٢٠ 

برآ شبے دهي إقرۆيۆ إيْكوسني، بهلٍيب بريێ هۆي 
برۆ أبكا مليه و إوآلے و تے أكرآتۆس و دهآي 

 .أكۆنونتے إهِرونه 
سێدنا، بٌروك اۆسدك هۆي ”آن برآ برۆ سكنايان  ٢١ 

 .هديدتنيا هۆي ألّمتنيا، قآل تك هن مرٍيكْوآي أنوٌ 



 .بٌروك وے أنْكونه إسلل سدكٍيب أملتنيه تۆنه نكتێن
أفالي وے أنْكونه إقيْرس، و إمربآتۆر إرۆمآنے،  ٢٢ 

 “تے تلبه دهآي نفرئه تٌونه هرٍيو هن يٍك َهِرو؟
 .إدٍينه
 بٌرو إبهلے إسنه كڈٍيت إيكتني تۆن إكن ٢٣ 

آن آفري و اوسم و  .دينار أنے إرهسانه هێب” ٢٤ 
 .إدٍينه “برآ قيرسبے” .إدے “آيه إكتنٍي إێفێن؟

أفالي قيرس دهآي قيرسيت تۆنه ”يسٌوس  ٢٥ 
إهينه، وے أنْكونه دهآي وے أنْكونايت تۆنه 

 .إدے “إهينه
ٍيد هۆي برآ برۆ إدهي سورٍي بهلٍيب بٌرو إ  ٢٦ 

ڈبسني تۆنه ك أدقرين إٍيفنٍي أكۆ، هس إكێنا إٍيفنٍي 
 .أجبآمب

 
 أياب دهي إيكتے 

يسٌوس سدويك إيَدنه دهي، ِمڈهن وێر يٍك أكے  ٢٧ 
 إٍيد، برۆ سورٍي أكره إنقدنا

تك {سێدنا، ِهنن إمآلهے مٌوسه دهۆن إكتب  ٢٨ 



سنو دئرابے أر يٍك برے إيايے اۆدۆر، اٌوسن وێر تے 
 .}إندئرٍي إسنے كهٍي أر هۆي هّرٍيوے تكت إبيكٍ 

أفآلي أرسم سنه إٍيفٍينے، قال تكت إدئر، بٌرو أر  ٢٩ 
 .يٍك برے إيــيه

 اٌوسن مليه تے تكت إدئر، ٣٠ 
اٌون تئه تئٍيتے كسآ ...أرێ اٌوسن مهيه إدئر  ٣١ 

 .أرسم سنه تے تكت إدئرنا إييآن أر يٍك فرٍين أنو
 .ييهبرێ كّسێ أريٍئ تے تكت هن ت ٣٢ 
بتو إمڈهن اۆرآو هۆي، برێ إێبتك آي تكت  ٣٣ 

 .إدٍينه “.تِكتے تێفے؟ بتۆ كّسا دئرابه إيكتني أكۆ
 

إمڈهن اۆن أر إێدئرنا ”يسٌوس برێ دهآي  ٣٤ 
 .إتدئرينا

لكن اٌودهي إمڈهن اۆرآو و إدمان إينٍيب و  ٣٥ 
هۆي قارتێن تۆنه أستهلێن أتڈقْوي، برآ يٍك دئرنا يٍك 

 .أتدئارنه
 .برآ شاوتے يٍك إيان برآ إملك تِئيتے إكتني أكۆ ٣٦ 

برآ تۆ يت هۆي إيكتے أر  .برآ وے أنْكونه أر أكتني
 .أكۆ



أرێ يے أيه شاوتے إێڈهنه تۆنه إمآلهے موسه  ٣٧ 
إێن  .هن هديديه وے هندے إدبلے متآل هۆي

وے إێفے، إمآلهے أبرامٍيب وے {متآل هۆي بٌرو 
نْكونه و إمآلهے أنْكونه و إمآلهے أسهاقٍيب وے أ 

 .ولٍيكيه }ياقوبٍيب وے أنْكونه و
وے أنْكونه أيابه اۆدهيي، وے أنْكونه يٍك أكے  ٣٨ 

برۆ دهآي  .لكن ڈهنٍيبه اۆدهيي وے أنْكونه إكتے
 .إدے “كّسا ڈهنٍيبه

سێدنا، بٌروك دآيے إبهلے ”قلے إدٍينے ده هۆي  ٣٩ 
 .إدٍينه “هديدتا تێفيه

 .ن ك أشرئيان إٍيفنٍي مليه برۆ برآ نات سكنايا ٤٠ 
 
 إمسيه و دآئٌود و 

إمسٍيه  :كك إتــيــۆدے”يسٌوس برێ دهآي  ٤١ 
 .دآئٌودے اۆر؟

وے {:دآئٌود اوكنه تے هبياتے كتاب هۆي  ٤٢ 
 .إميْقودے سئا{ :إێفے إبلويے دهآي

 }يے أشۆيێك إرقدايێك وهٍي داسنے اۆكيك؟ ٤٣ 



 .ديابے إكتيێك
كك بٌرو أۆرۆس أفالي دآئٌود برۆ بلوے سمێ  ٤٤ 

 .إدے “إكتے إێفے؟
 يسٌوس إدٍينے ده كهٍي إشِئب 
 

برۆ كسو اٌودهي سناكرێ، يسٌوس يے أملاميێ  ٤٥ 
 دهآي
إقرۆيك، إدٍينے ده يے هالكه إداورٍيب هۆي  ٤٦ 

هريێرينے أرێيێن كهٍي شئبنه، برآ اٌودهي برێ 
إوآديايێب و  .إسوقٍيب هامۆيسهێن تۆنه أرێيێن

اۆمهنٍي و إدهيے سورٍي وے هۆا إێفے إكتے 
 .إێستئنه تۆنه أرێيـــێن

 .تێ مئه آن دآ أيآبه إكتنٍي إقوه هۆي إيــــٍينه ٤٧ 
إێن برێ ون كه سئار  .قْوِرس تے سٍيلێل إسْقومدنه

 .إدے “دهآي ڈبٍينے إندے
 
 



٢١ 
 تے تكتے مفرئه 

يسٌوس إشبب اۆدۆر إێنده قباب تے مفرئتسۆنه  ١ 
نه إقوٍيب إيقدنه ملقآيێت سندوكٍيب وے أنْكو 

 .تۆنه إرهيا
تكت إتكو أيابے إيكتے بێت ملے مێلم إسندوك  ٢ 

 .هۆي تٍيقد إرهيه
اۆِسدك أندے هۆكنا تٌون تے تكتے تے هرقْوآنے  ٣ 

إتكو إيابے إكتے كسۆ اۆدهي هۆي قْوده كا مهلقه 
 .تفرئه

آن برآ كّسا تے شٌويه إمهلقايێ هۆي إفرئنه  ٤ 
هآيـــتۆ هۆي كستۆ لكن بتو تے شن .إێفێن أكۆ

 .إدے “.تٍيربے تۆنه تفرئه
 
 
 



 هديديه-يسٌوس وے إێفے اۆقو كتئمتے هنكاي 
قلے وے أنْكونه اوقو داورے أوێ و قْودآت  ٥ 

نات داوريت تے مفرئتيت هۆي داورميابے تۆنه 
 .هۆي هديديان

اۆن تئه تۆنه إرهتێنه تٌون، دمان دهآي  ”يسٌوس  ٦ 
ێر كهٍي كے أينے إندے هۆي قال أوے هن و 

 .إدے “كّستو كتئمے تيدے .أتۆئاش
تٌون نا دۆرے تكتے؟ نا ”يے أملمه برۆ سكنايان  ٧ 

 .إدٍينه “أالمات تێفے تٌون تٌونه دولت تكتے اۆدۆر
شببنه، إسلل با كْوڈسانه، ”يسٌوس برێ دهآي  ٨ 

 }أنے برۆسے{قْوده أنے اۆسم هۆي إێن إيَدنه 
 منهبرێ براك با رآ  .ِديێ }إدمان إدول{

فناب و رۆكات و تێمسيونه اۆدۆر با بڈانه، تان  ٩ 
ۆدۆر إكتني إيَدنه أكۆ، لكن -تانه إبيٍك إقال

 .إدےيسٌوس  “إقديــێسۆ اوٌكيك بتێ أريٍئ كا إێــيه
 

دهي دهي ورِب كهٍي فرێن إيَدنه، هڈئا  ١٠ 
 هڈئاب وێرِب كهٍي فرے إيدنا



توبور قْوده مهنٍي هۆي إڈے تندے، هرقْوي و  ١١ 
لهنيت و شنقرات أكيت إێيے إيدنه، و ونت أملات 

 تۆبرے هۆي لوێن إيدنا
لكن تێت تێنه هنكاي اٌودهي يئبك هۆكنه  ١٢ 

إيدنآ، تے قڈئايێ وهٍي إدئنه هۆكنا، دٍينے دهي و 
اۆسجن دهآي نونێن هۆكنا، يے هڈئا و هاكام 

 .سورٍي إسنقدٍين هۆكنا، أنے سّبيٍ 
، وے إمٍيانۆك تٌون تٌونه تكتے اۆدۆر براك ١٣ 

 .لوستێنه أكۆ
با همٍيمنه كك إقرۆيــۆك  -براك هنكآي ١٤ 

 .تێشتٍيمنه
أنے برێك بهلٍيب و كنانت دآيـٍيت و كّسا يے  ١٥ 

أشۆياكنه سورٍي ك بهلٍييان يٍك قربنه إدقرێن إيآو 
 .هۆكنه أندے أكۆ

إبآبآ و إسنآ و يے أياي دهي يے أرو اۆكيك و  ١٦ 
 .ب هۆكن إدێرنه إيدنانونے هۆكنه إيدنا قْودِ 

 .أنے سبّي كسۆ إدهيي هآمقمنے تِيدنا ١٧ 
لكن همۆت قالت هن إقرمايسۆكنه أيات كت  ١٨ 
 .إكتے



 .إدے “إترمومٍيسۆكنه إقرۆيۆكنه مِتێرنه ١٩ 
 
 آي و-إدمانے نهدآت و يسٌوسے شآوے 

القدس ڈێشآيــێ كْولالت -اۆرشلٍيم”يسٌوس  ٢٠ 
يٌو دولے تۆنه براك تكتے تێفے إرهتێنه اۆدۆر إكتئمت

 .كّنه
بێن اۆدۆر يهودآ إێفێن اٌودهي إێربه دهآي يٍب  ٢١ 

 .القدس هۆي إێفێن هۆي يٍب قٍيقنٍي -ڈابنٍي، اۆرشلٍيم
 .بتۆ تے مفرئه هۆي إێفێن يٍب شٌومنٍي 

لبٍيت تے يــــٍينه هۆي وے أنْكونه اۆدهي  ٢٢ 
 .إٍيسرئ إندے، كستو كتابت بێت هۆي تكتے

دئۆرانت و إڈكْونه بلٍيــت -تے أر تے نْكويل و ٢٣ 
تے يــــٍينه هۆي، أكرآت أدهه وے هاش كهٍي ڈب 

 تندٍي، أكرا هسيآي اۆن دهي دهآي تتْكوبرٍي تنديٍ 
 .إمئّڈٍي إيآىنٍي، كسۆ دهي قرباب كشياب إكتني ٢٤ 

القدس اۆدهي إِقرباب هۆي رقده إێتێن -اۆرشلٍيم
 .اۆدهي ِقرباب إدمان إێنهدے اۆكيك

مات تۆينت و تۆتِرقت و إهيْكو و هۆي أال  ٢٥ 



تۆبور كهٍي اٌودهي أكرآت أدهه هۆي دايێن  .لوێن
 اوبهر ونێت اوديدٍينے هودٍينے أكۆ

اٌودهي مركْواي هۆي دوريرێن، تۆبور كهٍي  ٢٦ 
تكتے تندے تے ناتے بڈيت، تے برێت أكره ِدقمي 

 .تندے أكۆ
اۆر إبئلوك هۆي أكرآت -بێن اۆدۆر هۆي إتكے ٢٧ 
 .ن متٌون هۆي يئێ إرهێنو و 

قدنا -لكن تان تانه إبدے هۆي اۆدۆر أس ٢٨ 
 .إدے “أبكنا إمڈهنوكنه دول أكۆ-إقرمێك أس

 
شببنه إتێنے ”يسٌوس برێ كْوآي دهآي هديديا  ٢٩ 

 هندي وكسێ يے هندے ورِب و
إێن برێ دلۆت رت هۆي إێفێن إرهتێن هۆب  ٣٠ 

 .إقرۆيــۆك هۆي تكتێنه إمهقايي دولے تۆنه
براك هن اۆن تئيتے، تان تانه إكتينه إێفێن  ٣١ 

تۆنه إرهتێنه اۆدۆر، كّنه وے أنْكونه تے هڈئايے 
 .دولتے تۆنه

اۆن إدماين دهي ك  :اۆِسِدك أندے هۆكنا ٣٢ 
 .إييان، تات تانه كستا إكتني إێـفێن اۆكيك



لكن أنے بهلے ,توبرے و توبور و كْوڈين  ٣٣ 
 .إدے “دۆرهن ك كْوڈيان

 
 ێل و تے ْقوئداد وتے سٍيل 

قْوئدنه إقرۆيــۆك دهآي إقنئاياكنه يب ”يسٌوس  ٣٤ 
ِدقينه تے نفرين هۆي شٌومتے سبّي، وے أشكريت و 
إدماين أسٍيب ين تێ و، بێت تو ينت قال هۆب بت 

 .أي هۆكنه تۆ كڈے تئيتے أكۆ
بتو تۆبور كهٍي إێفێن اۆدهي كّسێ دهآي  ٣٥ 

 .تتهْكوير تندے، تۆ كڈے تئيتے
أفآلي دمٍيهه قْوئدنا سٍيلێالن، تێت تێنه كستێ  ٣٦ 

اۆر -إتكے ,بلٍيــت إكته إيَـــدنه، تِستبرٍينه أدقرتێنا
 .إدے “.سورٍي تِنقدٍينه أكۆ

 
يسٌوس اۆنبئے وے أنْكونه اۆقو هۆي ألّمي  ٣٧ 

 .وے هوآد قٍيقٍي اۆربه سيتٌون إٍيدنه هۆي نايي
ي كسو اٌودهي برۆ وے أنْكوناي إقوٍيب دهآ  ٣٨ 

 .كِروماب يئني سناكر إهِرونه أكۆ



٢٢ 
 يٌوداس يسٌوس إدلب 

يے هڈے يے همرات أنو إٍيد، إباسكا إٍيدنه  ١ 
 إدول،

إفقرٍيے هڈئا و إدٍينے دا و مسے يسٌوس هآي  ٢ 
 .إدره هرب إهِرونه، برآ اۆدهي إراكْوين أكۆ

اٌوبلٍيس يٌوداس، وے إسكاريوتے إٍيدنه بێب  ٣ 
سے يے أملمه إمتنه ملے هۆي بٌرو يسوٌ  .هۆي شٌوميه

 .قالے
بٌرو قيــقيآ إفقرٍيے هڈئا وے أنْكونه إقوے  ٤ 

إقْوئدێقه إێن دے هڈئآ و إينفرآد كك يسٌوس برێ 
 .دهآي نونے هۆي

برآ ونێت بستيان، برۆ قێب مهلقاب إيونه تۆنه  ٥ 
 .هۆي تافقسميان

بٌرو اۆدۆر إدآيـٍيب،  .بٌرو تۆت تۆنه هۆي ڈبيه ٦ 
هۆي يٍك إٍيفنٍي، يسٌوس هۆي برێ دهآي قْوده دهي 



 .نونے يْهوقت
 
 وے إٍيد سۆمرتے يے أملامب قێب 

يے هڈے يے همرات أنو إٍيد، ڈوه كه إباسكاي  ٧ 
 .هے هۆي يهردنه تو ينت إێته

برتس و يوهناب و لنقوميه -بهۆب يسٌوس سمۆن ٨ 
دفنا وے إٍيد هنن دهۆن سۆمرنه، هنن برۆ متني ”

 .إدے “أكۆ
نات برۆ ِهنن نِسۆمري تۆنه بٌروك ”كنايان برۆ س ٩ 

 .إدٍينه “هّريوه
القدس شٌومتێنه -اۆرشلٍيم”يسٌوس برێ دهآي  ١٠ 

اۆدۆر تك يم قدر يكسابے مِتێرنه، بٌرو شٌومينے اۆقو 
 .رمنه
يے ”هۆك،  إدےسێدنه {:بێن إقوے كنا دهآي  ١١ 

أمناي قَو كێيه إباسكا هے هۆي متنے يے أملاميے 
 .هدين {“قٍيب ؟

بٌرو ون أمناي قَو مربرت هۆي تێفێ بێن  ١٢ 
 .إدے “بێن تۆي تِسۆمرينه .إرهسے هۆكنا إندے



برآ بێن  .تئيتے إمرين إدےبرآ إدفنا يسٌوس  ١٣ 
 .تۆي إباسكه إسۆمرنه

 
 اۆدرار وے أرئٍيب 

وے إٍيد دۆر إێــيه هۆب، بٌرو و إ لقومآم و  ١٤ 
 .كْوشميآنے متتے دهآي

أنے برێك قێب اۆن باسكه ”يسٌوس برێ دهآي  ١٥ 
 .متنے تۆنه شئٍي ونێت أرێـني أنے لهمنے هنكاي

شاوتے باسكاب متنے ” :أنے أندے هۆكنه ١٦ 
، بٌرو وے أنْكونه تے هڈئايے هۆي ِسديك إدےك

 .إدے “إتكے اۆكيك
أريٍئ،  إدے “مريه”كآس إيها وے أنْكونه  ١٧ 

اۆن اۆ كآس إٍيــهانه برێك ”يسٌوس برێ دهآي 
 هۆي أڈڈنه،إێبتك 

أنے اۆن اۆكاس شآوتے ك  :أنے أندے هۆكنه ١٨ 
 .إدے “قْوئن وے أنْكونه تے هڈئايي إێتنے اۆكٍيك

 “مريه”يسٌوس هڈٍيب يكسيه وے أنْكونه  ١٩ 
اٌون بٌرو أنے إبرشے ”إكتئه مليه برێ إيهيو  إدے



برێــيـۆك جالّي إيتێوے، تۆن تۆنه إين شئتے هۆي 
 .إدے “دئينه
اٌون ”يسٌوس كاس إيهه اۆدرار أريٍئ و  اۆن تئيتے ٢٠ 

كاس وے أنْكونه إقلد قـيٍيبے أنے اۆبۆي بتۆ دهآي 
 .إفَف، برێك جالّي

أرێ وے أيے أنێب نونے اۆنتئه قێب إێفے تے  ٢١ 
 .مرئے كهيٍ 

اۆر إبيٍك إيايے وے أنْكونه هرٍيو تئٍيتے، -إتكے ٢٢ 
 .إدے “لكن إڈكْو اٌوتك برۆ نونينے بێن

ك سكنايان آو برێ إێبتك تۆن تۆنه ت-برآ تك ٢٣ 
 .سكينے هۆي

 
 آو ون كابے؟ 

تك إتفسنه آو برێ -إ لقوممه بهلٍيب هۆي تك ٢٤ 
 .إێبتك ون كابے إڈقْوي هۆي تۆنه

إدهيي هڈئه برێ كهٍي ”يسٌوس برێ دهآي  ٢٥ 
-تے هڈئايے إبرين برێ قێب تے دآيـٍيناي .هڈئنه

 سكنه إقرۆيۆ إێسيمنه إكتني



برێك إێبتك او  .رێ تئيتے با أكێنهلكن برآك ب ٢٦ 
وهڈئه إێرو دهآي شقآمينے  .ون كه اۆدس به إكتے

 .بێب به إكتے
آو ون كابے كْوشمينے بێن هن، هنه دهآي  ٢٧ 

شقامينے اٌورآو؟ بێن كْوشمينے كٍيكے؟ لكن أنے 
 .برێك إێبتك شقامينے بێن أتنئے

نيتے هۆي قێبے -براك برێ أنے تے أسٍيب ٢٨ 
 .ب تكتينهإنقدنه بليٍ 

أنے هن برێك هڈئايێت أنيوے هۆكنه، بابے  ٢٩ 
 .أنێب تے هڈئايێ إهيوه هێب تئيتے

أنيت تے مرئيت متتێنا و قْوئتێنا أنيت تے  ٣٠ 
بێن تۆي براك يے هڈئه تئيتے  .هڈئايێ هۆي أكۆ

تێسِتئنا إرسآئێلێت تے قبيله متن ملے كهٍي هونتێنه 
 .أكۆ

 
-نه هنكابرتيس برۆ إتوے تۆ -يسٌوس سيمۆن 

 هديديه
سيمۆن، سيمۆن اٌوبلٍيس وے إێفێب ”يسٌوس  ٣١ 



 رآتيه برێك سفيتے هّرۆب سفيمينے تئٍيتے تۆنه،
لكن أنے برۆك دهآي سٍيلێلن وے إمٍيانوك يٍب  ٣٢ 

بٌروك وے إمٍيآنوك أنكرٍي شآوتے اۆدۆر  .كْوڈْي أكۆ
 .إدے “إسنايـــێك سئكره

ت و بلوے، أنے برۆك اۆسدن و تۆي”سيمۆن  ٣٣ 
 .إدے “قێبۆك إێبے دهآي أماري

أنے أندے هۆك برتيس، ”يسٌوس برۆ دهآي  ٣٤ 
أنے {أمسے اۆجيك ولٍيكابے يٍك أيك بٌرو مهي دۆر 

 .إدے “}برۆ كاكن تنديه
 

أنے برێك أرآرات ”مليه يسٌوس برێ دهآي  ٣٥ 
مهلقاي و بردئات مرئٍيت و ِقڈئات و أنٌو، لنقومن 

نهآيت مترين هۆكنه اۆدۆر براك نات دهآي ش
نات دهآي شنهآيت مريان كن ”برآ  .إدے “تيفينه؟

 .إدٍينه “كے
لكن اۆن تئه أرارات ”يسٌوس برێ دهآي  ٣٦ 

ملهقايے ترے بردئات مرئيتے إبرے قێبۆ به 
يكسينے، مئڈڈ يٍك برے بێن وے هالكۆ به إٍيدلٍيب 

 إياي-مئڈڈ به دلب



 بٌرو{أنے أندے هۆكنه تٌون تٌونه كتابتے تێفے  ٣٧ 
تٌون تٌونه أنێب إبيٍك  }يے إێند أمق قێب إتڈقْواي

أنێب تٌونه كتابتے كستو  .هۆسے تكتے تندے
 .إدے “هۆسے تكتے أكۆ

 .إدٍينه “بلوے، تۆي ملے مئڈڈه إێفێن”برآ  ٣٨ 
 .إدے “بآ بهليانه”يسٌوس 

 يسٌوس سيتٌون اۆربه هۆي سٍيلێليه 
 

مليه بٌرو دميهه سكے تۆنه تئيتے إدف اۆربه  ٣٩ 
 .يے أملمه برۆ إرمنه .يتٌون إبےس

سٍيلێالنه وے ”اۆمهنٍي إكتم اۆدۆر برێ دهآي  ٤٠ 
 .إدے “إمٍيآنوٌكنه وێت يٍب جّرمبْي أكۆ

مليه يسٌوس برێ دبلے سقي مهنٍي يئقورت  ٤١ 
 هۆي سٍيلێليه

يوێك تێن تے لهنْي هۆسے ”ديێ  ٤٢  بابا، بٌروك هرِّ
ٌروك هّريوه قٍيقسا، لكن أنے أهّريو تٌونه ِبت أيك، ب

 .إدے “تٌونه به تكتے
يسٌوس مالكتاي دهآي تے برێتے لويا برۆ  ٤٣ 

 إسئِكر



بێن اۆدۆر بٌرو أدهه هۆي إٍيفے ونێت أكره كا  ٤٤ 
سٍيلێليه، إدوفو بۆيت منده تئٍيتے تۆبٌور دهآي 

 .إتْكوبرنه إيك اۆكيك
 .مليه تے سٍيلێلتي يكيا يے أملامب دهآي إێيه ٤٥ 

 .كۆ دوێ إمرےبرێ قدب ديرساب أ
نان هۆي دوتێنه تێفێنه؟ يكانه ”برێ دهآي  ٤٦ 

 .إدے “سٍيلێالنه وے إمٍيآنوٌكنه وێت يٍب جّرمبْي أكۆ
 
 يسٌويس وآبوك 

بٌرو بهليێ دهي يٌوداس إٍيدنے اٌوتك، بٌرو يے  ٤٧ 
بٌرو  .أملام متنه ملے هۆي قالے سورٍي إٍيفے إێيان

 .أكۆ إێتآ ميآد يهرو-يسٌوس دهآي سٌور إبے ڈهن
إێتآ ميآد -يٌوداس، ڈهن”يسٌوس برۆ دهآي  ٤٨ 

 .إدے “اۆر نٌونتنيه؟-بٌروك إتكے
قێب إٍيفنٍي تۆنه تكتے تٍيفے تيد بێت إرهيان  ٤٩ 

 .إدٍينه “بلوے، مڈڈ هآي نێــٹئه؟”اۆدۆر، 
قال برێ هۆي، فقرٍيے هڈئا كشيه إٹئه و  ٥٠ 

 .أنْقوٍيل إميْكوه هۆي إفرئه



ۆن تئه قدنه، أنے فنا ك ا”يسٌوس برێ دهآي  ٥١ 
 .إتك أنْقويل تهيا مهێليه .إدے “هِرو
يسٌوس فقرٍيے هڈئا و وے أنْكونه قَوي  ٥٢ 

أنێب ”قْوئدێقا و إدهيٍي هڈئا، بلنٍي برۆ دهآي إێيان 
قْوهره تئيتے مڈڈاب و كۆالياب قێب تيهێنه دهے 

 تِفرئنه؟
دمٍيهه قێبۆكنه اۆدۆر إٍيفے وے أنْكونه إقوٍيب  ٥٣ 
لكن  .يـێكنه أنے كهٍي رقابه براك كت كێنهيے أ 

اودۆر اٌون برێيۆك إكتے، تے أكره اۆن تئه إٹبينت 
 .إدے “تكتے
مليه برۆ يئبكنا، هآي قٍيقيان فقرٍيے هڈئايێ  ٥٤ 

برتس برۆ سقے مهنٍي -سيمۆن .هڈئاي قَو شٌوِمسيان
 .هۆي إرم

 إدے “يسٌوس كاكن “برتس-سيمۆن 
 

قْودے برێ هۆي  برآ نئێت إقوٍيب إشڈهنا ٥٥ 
برتس برێ قێب -إسئنه اۆدۆر، سيمۆن-تۆنئے إْكوللنه

 .إسئه
كشيات برۆ تے تلو قێب إٍيستئه إرهته اۆدۆر  ٥٦ 



 “بٌرو يسٌوس قێب إٍيفے إكتے”دآيـٍيب تِشبب 
 .تِدے
 “يهێ، أنے برۆ كاكن”لكن برتس إتوے ديێ  ٥٧ 

 .إدے
برۆك هن ”شلك دۆر أريٍئ برۆ تك وێر إرهيه  ٥٨ 
اٌوتك، ”برتس -لكن سيمۆن .إدے “!ۆ تكتيهبرێس

 .إدے “أنے كا أكے
شلك اۆدۆر أريٍئ وێر أرێ أكره بهلے هۆي  ٥٩ 

ِسِدك اٌون بٌرو هن برۆ قێب إٍيفے بٌرو جلٍيلێ ”
 .إدے “إكتے أكۆ

 “اٌوتك، أنے بٌروك تِنديه إبهلے كا أكن”برتس  ٦٠ 
 .إقديــێسۆ بٌرو بهليێ إٍيفے اوجيك ولٍيكيه .إدے
برتس بلوے  .بلوے يسٌوس نكميا برتس إشبب ٦١ 

أمسے اوجيك ك ولٍيكيه ” :ديابے إٍيفے إبهلے ِشئيه
 .إدے “بٌروك مهي دۆر أنێب كا كن تِنديه هێب

 .برتس اۆقو هۆي إفرئه ونێت وآويــه-سيمۆن ٦٢ 
 
 



 يسٌوس إيهودے مجلس سوريٍ  
آن ده يسٌوس إتْقوئد بلنٍي، برۆ هآي كشيان  ٦٣ 

 ئناإٍيفنٍي إيٹب
سۆيان هۆن، ”إقْوئد يهْكويرنا برۆ سكنايني  ٦٤ 

 “بٌروك مآلهے تكتيێك آو إٹئه هۆك؟
 .برۆ وێرت نێوآت هن كهٍي إدٍينه ٦٥ 
او بئے إفرئه اۆدۆر، إدهيي هڈئاي مجلس، بێن  ٦٦ 

برآ  .إفقري هڈئا و إدٍينے دا هۆي إيكتے إمرراي
 .يسٌوس اۆن إمجلس سورٍي هآي إێيان

بٌروك إمسيه تكتيــێك، سۆيا ”هآي برآ يسٌوس د ٦٧ 
سۆيــنيوكنه هن ”يسٌوس برێ دهآي  .إدٍينه “هۆن

 براك ك آمنتانه
 سكنآينيوٌكنه هن كه سۆتانه هێب ٦٨ 
اۆر وے أنْكونه -لكن اۆن اۆدۆري هۆي، إتكے ٦٩ 

 .إدے “.أكرآت أميْقود إٍيستئه إندے
 .إدٍينه “أفالي بٌروك وے أنْكونه اۆرۆسوآ؟”برآ  ٧٠ 
 “براك إبهلے تِدينه، أنے برۆسے”س برێ دهآي يسوٌ 

 .إدے



هنن مسے بدهٍيب نِهرو؟ هنن برۆ اۆكنه ”برآ  ٧١ 
 .إدٍينه “تۆنه ديێ نٍيامسيــٍو نێفے

 
 

٢٣ 
 يسٌوس وے هاكم بٍيآلتۆس دهآي نونيان 

كسو إمجلس يكيا يسٌوس وے هآكم بٍيآلتۆس  ١ 
 .هآي إبێن

ۆدهي إسلل اٌون بٌرو ا”برۆ هونيان برآ ديــێ  ٢ 
بٌرو تے تلبه إمربآتۆر إرۆمآنے، قْيرس  .أمآق إستۆبے

بٌرو أنے إمسيهيــو أنے  .دهآي با فرئنه إندے
 .إدٍينه “هڈئابے ديــێ نئبك

 “بٌروك يهودے هڈئا وآ؟”بٍيآلتۆس يسٌوس دهآي  ٣ 
 .إدے “إێن بهلے بٌروك تنديه”يسٌوس  .إدے

دهآي بٍيآلتۆس فقرٍيے هڈئا و اۆدهي قْوداب و  ٤ 
 .إدے “اۆن تك أنے هونيت ك أسئبك”



اۆدهي أشۆفيش ”لكن برآ إێن بهلے شاوتے  ٥ 
 .إدٍينه “كستۆ يهودا هۆي ألّمێ، جلٍيلێ تۆي اۆكيك

اٌون ”بٍيآلتۆس إێن بهلے إمٍيآسٍيوه اۆدۆر سكنايه  ٦ 
 .إدے “تك جلٍيلێ هۆي إكتي؟

بٌرو اٌون اٌوتك جلٍيلێ إيكتے تۆنه إكن هۆب  ٧ 
بێن  .ٍيلێ وے هڈئه دهآي إسۆدفهێرۆدس جل

 .القدس هۆي إٍيفے-اۆدۆر هێرودس هن اۆرشلٍيم
 

هێرودس يسٌوس إرهيه اۆدۆر ونێت أفرهيآ،  ٨ 
بٌرو يسٌوس هۆي  .إشئي برۆ إرهے تۆنه يهرو أكۆ

قْوده سكنه إمٍياسٍيوابے يسٌوس با أكآيت نه دئيێ 
 .إرهتے يهرو أكۆ

ن يسٌوس هێرودس يسٌوس قْودآت نات سكنايا لك ٩ 
 .برۆ نات سۆيابے يٍك أيك

فقرٍيے هڈئا و دٍينے دا و إنقدنا يسٌوس ونێت  ١٠ 
 .هۆنيان

هێرۆدس و إكجراس و يسٌوس هآي كشياين تے  ١١ 
كشاي هڈئاي هالكے -برۆ هآي .قڈئاتێ وهٍي إدئني

داورٍيب كهٍي إدئيني مليه بٍيآلتۆس دهآييس 



 .إسئقرنه
-دس و تكبێن تۆينت هۆي بٍيآلتۆس و هێرۆ  ١٢ 

 .برآ سور أشۆب إيكتني إٍيفنٍي  .تك أرو إكێن
 
 يسٌوس يت كهٍي إرهْقونه 

بٍيآلتۆس فقرٍيے هڈئا و يهودے مجلس دهي  ١٣ 
 و اۆدهي و ولٍيكيا

اۆن اۆتك براك اۆدهي إسلل أمآق أستۆبے ديێ  ١٤ 
أنے اۆن برۆ دآيـٍيب أراتن  .دهۆسے هآي إێتانه

هۆي مرابے  برێك سورٍي، تۆنه براك برۆ هوتێنه
 كاكے
هێرۆدس هن هۆي مرابے يٍك أكے بٌرو اۆن  ١٥ 

اٌون بٌرو دهآي  .اۆتك ِهنن دهۆسۆن إسئقر أكۆ
 .إيايے نات سكابے يٍك أيك

 .إدے “اۆن برۆ أنے سرئتيت إيفدق أندے ١٦ 
بێالتس برێ دهآي إباسكا إٍيد كه هۆي تك قال  ١٧ 

 .اۆسجن هۆي إٍيفے إبيٍك إيفدق
اۆن اۆتك درا، بارابّاس ”ولٍيكيان  لكن برآ كّسا ١٨ 



 .إدٍينه “ِهنن بٌروك فنديقه تۆنه نهرو
القدس هۆي -اٌون بٌرو سور اۆدهي اۆرشلٍيم ١٩ 

وے هاكم كهٍي شۆفشايب تك درابے أكۆ، اۆن برۆ 
 .اۆسجن شٌومسابه

بٍيآلتۆس برێ شاوے إينفرآد بٌرو إقنئۆ هۆي  ٢٠ 
 .يسٌوس إيفدق تۆنه يهرو أكۆ

برۆ إمدر هندي كهٍي ”دهي ولٍيكيان لكن اوٌ  ٢١ 
 .إدٍينه “سّمرات دره، برۆ إمدر هندي كهٍي دره

بٌرو نات ”دۆر سكنايه -بٍيآلتۆس برێ مهي ٢٢ 
أنے برۆ هآي إيآيے نات هۆي  .أمآقت نات سكابے؟

أفالي أنے برۆ إيسرئ أندي إيفدق  .مرآبے كا أيك
 .إدے “أندے

 “برۆ دره”برآ ون هس هۆي بٍيآلتۆس ولٍيكيان  ٢٣ 
 .برێيا هس بٍيآلتۆس إقرب .إدٍينه
 .بٍيآلتۆس تۆنه برآ يهِرونه سكيه ٢٤ 
اۆتك اۆسجن هۆي إٍيفے بێب اۆدهي وے  ٢٥ 

هاكمي كهٍي شۆفشاب بێب اۆتك درابے إيكتي 
بٍيآلتۆس برێ دهآي يسٌوس  .إفدق، بێب برآ يهِرونه

 .نونيه، تۆنه برآ يهِرونه هۆي سكٍينه أكۆ



 ي كهيٍ يسٌوس إمدر هند 
برآ يسٌوس اۆدهي إديرنه اۆمهنٍي هآي بيێ، تك  ٢٦ 

سيمۆن إٍيدنه قێروان إٍيدنه هايش، إمنقاي هۆي 
هندي يكسيسيان -إكجر اۆن اۆتك إمدر .يئابے

 .يسٌويس هريٍئ هرييرسيان
قْوده دهي برۆ أريٍئ سكني، و قْودآت مئت و  ٢٧ 

 .برۆ وآوين برۆ هێلۆكنٍي 
القدس تے -اۆرشلٍيم”يسٌوس بتێ دهآي نكميآ  ٢٨ 

أر، أنے كهٍي باوآونه إقرۆيۆكنا و يے أركنا و كهٍي 
 .وآونه
لبابيانے، تامئه {دۆر أينے إندے اٌودهي هۆي  ٢٩ 

قدودي بلٍيــت إياماسنه نْكويابے يٍك أكێن، إنْقواسنه 
 }دئۆرابے يٍك أكێن إياد إيَدنه

آربه، كهيۆن ڈبانا، إشقيلے {بێن اۆدۆر برآ  ٣٠ 
 .إياد إيَدنه }هۆنكْوبسنه 

تۆن تۆنه أنێب هۆسے سكێنێك، اۆدهي إێرو  ٣١ 
 .إدے “أفالي كك إيور إيَدنه؟

 



نايت سكا هن -يسٌوس قێب ملے إن ده أمآق ٣٢ 
 .تے يتے مهنٍي إستۆبنه مدر دهآي

مٍيتات إٍيدنه مهنٍي إكتمنه اۆدۆر، برۆ -أقرما ٣٣ 
نايت -إێن ده ملے مآق .هندي كهٍي سّمريآنے-إمدر
اۆن قال إميْقود هۆي  .ا هن برۆ قێب سّمريآنےسك

 .اۆرآو ترهْقود هۆي قال كه مدر هندي كهيٍ 
بابا، برێ أفۆيا برآ تۆنه سكێن بێت يٍك ”يسٌوس  ٣٤ 

إكجر رشفٍيت إقدنا بريێ يے هالكه  .“أكّنه أكۆ
 .إمڈاڈنه

 
اۆدهي بێن تۆي إنقدنه برۆ إيشببنه، إدٍينے ده  ٣٥ 

اۆدهي إێرو إشڈهن ”ديێ  هن برۆ هۆي إيفٍيــيدنه
تئيتے، إقرۆيـۆ به إشڈهن بٌرو إمسٍيه وے أنْكونه 

 إدٍينه “وآسابے أكتيێك
إكجر هن برۆ هآي كشيان برۆ دهآي إێيينے  ٣٦ 

 .هميت نات إهيونه بٌرو با قْوئے يهِرونه أكۆ
 “بٌروك يهود هڈئه تكتيێك إقرۆيۆك شڈهنه ٣٧ 

 .إٍيدنه
اٌون {:سكتبابه  يسٌوس إقرمه كهٍي إێن بهلے ٣٨ 



 .}بٌرو إيهود هڈئايے
نايت سكا إێ نده برۆ قێب سّمرمه -قال مآق ٣٩ 

بٌروك إمسيه كتّا؟ إقرۆيۆك شڈهنا ”يسٌوس نێويه 
 .إدے “هنن هن شڈهن هۆن

بٌروك وے ”لكن اٌورآو اۆن اۆتك إدنن ديێ  ٤٠ 
أنْكونه كا راكْويتا؟ بٌروك هن اۆسئار اۆكنه أتسرئابے 

 .تكتيه تێفيه
ناي سكنه بێت دهآي نستئري -هنن تے مآق ٤١ 
لكن اٌون اٌوتك  .ِهنن تۆت تۆنه أستهلني .نێفے
 .“نايت سكابے يٍك أيك-أمآق
يسٌوس، أنێب تے ”مليه يسٌوس دهآي  ٤٢ 

 .“هڈئايێتۆك هۆي إێتنيه اۆدۆر شئا هێب
اۆِسدك أندے هۆك أمسے ”يسٌوس برۆ دهآي  ٤٣ 

 .إدے “قێبے بٌروك تے جّنه هۆي دآيے تِنديه
 
 يسٌويس تۆيت 

اٌودۆهور إێيه اۆدۆر، قال هۆب ٹنب كستۆ  ٤٤ 
 تۆبور كهٍي ڈبيا وے أِرس أۆكيك



توينت ٹنب هۆي دآتا وے أنْكونه إقوي مشك  ٤٥ 
 تے هربه ملے مهنٍي تِشتت

بابا، برێك يے ”يسٌوس ولٍيكيه ون ِهس هۆي  ٤٦ 
إێن بهلے  . إدے “أيے أنے إقرۆيے هۆي وآدئنے

 .بٌرو إييهأريٍئ  إدے
إ دابت إ رۆمآنے، إكجرے هڈئه، تۆنه تَِكتے  ٤٧ 

اۆِسِدك ”بێت إرهيه اۆدۆر وے أنْكونه أسئكك ديێ 
 “اٌون بٌرو شبے تك إيكتے إٍيفے

-اٌودهي هن قْوده اۆمهنٍي يئا يسٌوس إمدر ٤٨ 
هندي كهٍي هْكورتے شبب إهِرونه، بلني تۆنه 

-شلٍيمإرهيان اۆدۆر ونێت قدبا إيكتني يئقرنه اۆر 
 .القدس دهآي

كسو اٌودهي يسٌوس إكتينه إٍيفنٍي و تا مئت و  ٤٩ 
برآ سقي مهنٍي  .برۆ جلٍيل هۆي قێب يئابه إٍيفنٍي 

 .إنقدين إٍيفنٍي تێ تێنه إكێنت إيشببنه
 
 يسٌوسے اۆباس 

بٌرو  .إمجلس هۆي تك يۆسف بێن إٍيدنه إٍيفے ٥٠ 



 .دآيے و شبے تكے
و تۆنه برآ  بٌرو إمجلس دهي إٍيدنے بهيل ٥١ 

بٌرو راما إٍيدنے مهنٍي  .سكيان و تافقابے يٍك أكے
بٌرو اۆدهي وے أنْكونه تے  .يهودا هۆي إيكتے

 .هڈئايے إهْقوتنه قالے
يسٌوسيت تے كناجه ”يۆسف بٍيآلتۆس إبێ  ٥٢ 

 .إدےدهآي  “يكسنے إدقرنے؟
هندے هۆي تْكوسيه -مليه بٌرو برۆ إمدر ٥٣ 

ۆي إٍيفے بێب هالكے هۆي إڈببي مٍيمش أمر ه
بێن تۆي سور تك هۆي داسامبے يٍك  .هۆي دآسيه

 .أكے
 .بێت توينت تے سۆمرۆيتے يتے تيكتے ٥٤ 

 .توسبت دولتے تيكتے تيفے
تامئت، يسٌوس قێب جلٍيل هۆي إفرئنه إٍيفنٍي  ٥٥ 

بتا إميمش إرهيان كك  .رمنه-بلٍيــت يۆسف أريئٍ 
 .تے كناجه هۆي داسمته

و شْكوينت تے كنآجه مليه يئقرنه هندٍيب  ٥٦ 
لكن تۆسبت بتا فينيانت وے  .دهآي و إسۆمرنه

 .أنْكونآي تے وسے دياتے إٍيفنٍي تۆنه تئٍيتے



٢٤ 
 يسٌوس تۆيت هۆي يكيه 

لكن هدت هۆي، ونێت كروما تامئت تے  ١ 
شْكوين و يے هندے بلٍيب بتا إسۆمرنه إٍيفنٍي 

 .إميمش دهآي هآي إێيان
 .امبے إمرينوے أوے أمرے يف هۆي كْولێل ٢ 
لكن وے أمر شٌوميان اۆدۆر إبلوے يسٌوسے تے  ٣ 

 .كناجه ِمرآت يٍك إٍيفنٍي 
قال هۆب .بتا تۆن هۆي أجبامت إيكتني إٍيفنٍي  ٤ 

ملے ده تلوين هالكے أكْواي إٍيفنٍي بتێ قێب 
 .إنقدنه

بێن دۆر  .بتا إيراكْوينا إفريێ تۆبور هآي إشببنه ٥ 
اۆن ڈهنٍيبے  نان هۆي”يے إنده ملے بتێ دهآي 
 أيابه إێبتك هۆي تِهِرونه؟

شئانه كك بٌرو سۆيه  .بٌرو تۆي يٍك هآي لكن يكيه ٦ 
 هۆكنه تۆنه بٌرو جلٍيل هۆي إٍيفے اۆدۆر



سكا دهآي نومنينے، -اۆر إبيٍك مآق-إتكے{“:بٌرو  ٧ 
هندي كهٍي إتۆدير تۆينت مهيه هۆي -إمدر

 .إدٍينه “}يكينے
 .بتا برێ بهلے شئيان ٨ 
 

ا يئقرنه إميمش هۆي اۆدۆر كستۆ تۆن متنه بت ٩ 
 .قْور و إێرو و سۆيان

تان تا مئت مريم مجدلێناب و يۆئّناب و مريم  ١٠ 
 .ياقۆبُس تۆندێ و ورت بتے رمآت و إكێن

بتا إدٍينه بهلے بلني إلنقومام دهآي هلوس  ١١ 
 .برآ بتێ آمنيان يٍك إٍيفنٍي  .تئيتے إكێن

دهآي ڈابيه،  برتس يكيا إميمش-لكن سيمۆن ١٢ 
كْورميه إشبب تے ِمڈبب تۆكنه أڈابت تيفے إرهيه 

 .هۆب أجبام إيكتے تۆنه تكے تيفے هۆي قيقيه
 
 يسٌوس يے أملام إملے دهآي لويه 

بێن تۆينت ملے يے أملمه هۆي هاش إموآس  ١٣ 
القدس هۆي سقے يٍك أكے -إٍيدنه، ونێت اۆرشلٍيم



 .إٍيبنٍي 
تك دهآي -تكبرآ كستۆ تۆنه بێت تِكے هۆي  ١٤ 

 .بهلينٍي إٍيفنٍي 
برآ بهلنٍي و هدٍيدٍين و إٍيفنٍي، يسٌوس اوكنه برێ  ١٥ 

 .إدول قێب هريريه
لكن برێ برۆ تے كنان دهآي اۆقنئه هْكوارے  ١٦ 
 .إٍيفے
تك دهآي بهليتينه -نات نه هۆي تك”يسٌوس  ١٧ 

برێ قدب  .إدے “تيفينه براك هريێرتينه اۆدۆر؟
 إێفر دهآي إٍيفے إنقدنه

إيٍباب ”قال برێ هۆي اۆسيمۆ كليۆباس إٍيدنه  ١٨ 
القدس هۆي يئابے تۆنه -كنه اٌون قال ِقربه اۆرشلٍيم

 “بتۆ هۆي تێت يــــٍينه تكے تيفے يٍك أكن بٌروكے؟
 .إدي رآتيه

 “نات نه هۆي تكے تيفے؟”يسٌوس برێ دهآي  ١٩ 
هۆي بهلينے تۆنه يسٌوس نارسے دهآي ”برآ  .إدے

بٌرو مآلهٍيب أكرآت إٍيربے وے  .تكے تيفے تۆناتے
أيێ و إميداب هۆي و وے أنْكونآ و اۆدهي كّسۆ 

 .سوريٍ 



كك برۆ إفقرٍيے هڈئا و ِهنن هاكام و نونيا  ٢٠ 
-برۆ تۆيت دهآي هكمسيان و كك برۆ إمدر

 .هندے كهٍي إسۆدرنه
لكن ِهنن بٌرو إرسئيل مفدق إيهيو، اۆتك  ٢١ 

تے مهيه  قْوده كات، أمسے تۆينت .هٍيسنه تۆنه
 .تكتے كستو تٌون تكے اۆدۆر هۆي

بتا أمسے  .لكن مئت هنێت أجب هۆن إدئني ٢٢ 
 كروما إميمش إبێن،

بتا يئقرنا ديێ  .برۆ تے كناجه يٍك إمرين إكێن ٢٣ 
إدٍينه هۆن  }يسٌوس ڈهنٍيب إكتے {برآ  .ملك إرهنا”
 .إدٍينه”

ِهنن هۆي قْودے إمٍيمش إبێن اۆدۆر بتا إدٍينه  ٢٤ 
لكن برۆ إرهاب يٍك  .ِسدكے تۆنه إرهيان إبهلے
 .إدٍينه “أكێن
براك قنئه أنو، نربا قنئه إميان ”بٌرو برێ دهآي  ٢٥ 

 !دهآي إبرين كستۆ إمآلهے هۆي بهليان تۆنه
 “إمسيه إبيٍك ك لهميا؟ مليه إ متٌونۆ ك شٌوميا؟ ٢٦ 

 .إدے
موساي و آرو  ,مليه برێ دهآي كسا إمآلهے  ٢٧ 



 .ب هۆي هديديان تۆنه إسايبرۆ اۆكنه و إێكت
 

وے هاش إملے أملمه إٍيبني إدولنه هۆب، بٌرو  ٢٨ 
 .إقرۆيۆ سور دهآي إٍيبابے تك تئيتے إكْواس

اوبئے  .إبيٍك قێبۆن بٌروك نايا”برآ برۆ دهآي  ٢٩ 
مليه شٌوميه  .إدٍينه “إنهد وے هوآد دول إێفێ

 .ناتے برێ قێب دهآي
أريٍئ، بٌرو برێ قێب تے مرئے دهآي كْوشميه  ٣٠ 

إكتئه برێ  إدے “مريه”هڈٍيب يكسيا وے أنْكونه 
 .دهآي إيهيو 

بێن .بهۆب برێ اۆقئنه إفدق برۆ إكّنه إكێن ٣١ 
 .هۆب بٌرو برێ هۆي كْوڈيه

ِهنن ونێت أفرها كن أكێ ”تك دهآي -برآ تك ٣٢ 
 “بٌرو إمآلهے كتب دهۆن إساي اۆدۆر إسلل كهٍي؟

 .إدٍينه
القدس دهآي -ان اۆرشلٍيمبێن اۆدۆر اۆكنا يكي ٣٣ 

يے أملمه متن قْور و قێب إٍيفنٍي اۆدهي  .يئقرنه
 هيدا إمارين

ِسِدك، بلوے تۆيت هۆي ”آن برآ إملے دهآي  ٣٤ 



 .إٍيدنه إٍيفنٍي  “يكيا سيمۆن دهآي لويا
آن إملے تۆنه تكے برێ دهآي هديديان إسلل  ٣٥ 

هۆي و كك إبلوے وے هڈے إكتئه اۆدۆر برآ 
 .إكّنه

 
 ***س يے أملمه دهآي لويهيسوٌ  

برآ اۆن سكنه هديدين إٍيفنٍي، يسٌوس اوكنه  ٣٦ 
 .إدے “مئسق كهيۆكنه إێفے”برێ إێبتك إنقد 

برێ مرياكْواي و بڈ و هۆي إٍيفے أكۆ، شٌوك  ٣٧ 
 .رهيآن إكێن هيسيان

نان هۆي إقنئايكنه تے هياره ”يسٌوس برێ  ٣٨ 
هۆي إێفے؟ نان هۆي إقنئايكنه بريێك هۆي 

 ێامب هۆي تێفے؟شاك
أيے و إرقدے أنٍيب شببنه أنے بٌرو اوكنه أكتے  ٣٩ 
تهانه هێب شببنه شٌوك شات و ميتات و يٍك  .إێفے

 .إدے “إبرے، براك إرهتێنه أنے أبرے تئيتے
أريٍئ بٌرو برێ يے أيێس و  إدےإێن بهلے  ٤٠ 

 .إرقدايێس و إرهسيه



 برآ مسے آمنا يٍك إيكتني ونێت أفرهابا و ونێت ٤١ 
تۆي نات ”يسٌوس برێ دهآي  .أجبامبه إٍيفنٍي أكۆ

 .إدے “متمتنے براك تِربينه؟
 برآ برۆ آشۆي شا أسلامت إهيونه ٤٢ 
 .يسٌوس برێ سورٍي إيها متيه ٤٣ 

 
آن برآ بهلے أنے برێك دهآي ”بٌرو برێ دهآي  ٤٤ 

أين  {، أنے مسے برێك إێبتك إٍيفے بلٍيب إكتني إدے
 كستو تكتے، إمآلهے هۆي كتابتے تێفے بێت، إبيكٍ 

موساي تے تۆرا هۆي و إمآلهے ورب كتبێب و تے 
 .إدے }هباياتے كتبێب وهڈئه دئودي و

مليه بٌرو برێ إقنئه هاكسيه، اۆن تئآنێت برآ  ٤٥ 
 .إێن إێكتب إيكنه

اۆن تئه تئيتے تٌون ”يسٌوس برێ دهآي  ٤٦ 
اۆن تئه تئيتے هن إمسيه إبيٍك لهمْي  }:كتابتے

تے مهي يے أيا إێبتك هۆي إبيٍك  إٍيفے، تۆينت
 .}يكنے
القدسێ يكێ، وے أنْكونه دهآي تے -اۆرشلٍيم ٤٧ 

مئقێرێتے سكنا و تے مآقناي أفۆي سكنا و بريۆ 



 .اۆسيمي كسۆ اۆدهي دهآي إتهيو إندے 
 .براك تێ تێنه دهآي بدهٍيب تێفێنه ٤٨ 
أنے إێ شٌوك تقێقه بآبے برێكنه إوآديه بلٍيب  ٤٩ 

-لكن برآك تۆن اۆرشلٍيم .ے أندےدهۆكنه لنقوم
القدس هۆي دآيآنه تے أكره إێ شٌوك إتقێقآنێت 

 .إدے “وے أنْكونه إنٍيوه هۆكنه اۆكيك
 
 يسٌوس تۆبرے كهٍي رێويه 

القدس تے مفرئه، بێت -يسٌوس برێ اۆرشلٍيم ٥٠ 
أبكت برێ -يسٌوس يے أيێ أس .أنياب هآي إبے

 .إِدهر
 .ميهبٌرو برێ دهرێ إكرم تۆبرے رێو  ٥١ 
برآ برۆ دهآي تۆبور كهٍي ِڈبيان أبديان، مليه  ٥٢ 

 .القدس دهآي يئقرنه-ونێت أفرها اۆرشلٍيم
أريٍئ برآ دميهه وے أنْكونه اۆقو إٍيبني وے  ٥٣ 

 .أنْكونه إسِئككنه
 


