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١ 
وے أنْكونه نات تْكواب يٍك أكے هنكاي  ١

. إبهلے وے أنْكونه قێب إٍيفے. إبهلے إٍيفے
 .إبهلے و وے أنْكونا و قالت ناتے إٍيكتنٍي 

برٌو وے أنْكونه نات تْكواب يٍك أكے، وے  ٢
 .أنْكوناي قێب إٍيفے

ٍي وے أنْكونه كستۆ بريۆس وے أيــ ٣
 .برۆ أنٌو نا أكات كتّے. إتْكوكْوے

بێن إمڈهن . بريۆ هۆي إمڈهن إٍيفے ٤
 .إدهيــٍي دهآي إميْــئيے



اٌوڈبن إميْئے قرباب . إميـْـئے إڈبنٍيب بٌوبٍينے ٥
 .يٍك أكے

تك يوانس إٍيدنے وے أنْكونه لنقٌوماب  ٦
 .إِيكتيے لْويه

برٌو . اٌون اٌوتك إميْئٍي ده بدها مياد إێيه ٧
 .إميئے با آمننٍي إٍيد أكۆ َكّسوٌ دهي اوٌ 
 .برٌو إميْئے يٍك كے، لكن إميْئٍي بدهيے ٨
إميْئے إسدكے كَّسۆ اۆدهْي دهاي تلْوسٍينے،  ٩

 .تے دنيايٍت كهاي اۆن إٍيبے
إبهلے تے دنياتٍيب إٍيفے، وے أنْكونه تے  ١٠

دنيه بريۆ وے أيــٍي هاي إتْكوكْوے، لكن برۆ 
 .ن إٍيفنٍي اٌودهي آبے كناب يٍك كێ

برٌو تے اۆكنايت دهاي إێيه لكن إدهيٌو برۆ  ١١
 .قبّلمت إربنه إكێن

لكن إ برۆ قبلميان بريۆ اۆِسم آمنيان، برٌو  ١٢
 .برێ وے أنْكوناي أر إكْواس



آن برا بۆيــيے فراي يٍك أكێن برشٍيت شوايٍت  ١٣
فراي يٍك أكێن، تِك هرواي فراي يٍك أكێن لكن 

 .وے أنْكونه برێ إكْواس
 

 يوانس إمسٍيهے كهاي إبدهه

إبهلے تك إكێن، اٌون اٌوتك قێبۆن دايه،  ١٤
اۆرے متٌون -ِهنن إمتٌونۆ بريۆ إرهنه، قال

 .إباباي إنٍينب، برٌو دايٍينايت و ِسدك و أتابے
اٌون برٌو أن إێن ”يوانس برۆ كاهي إبدهه  ١٥

أن هريٍئ إٍينے أن كه {إبهلے هۆي إدے بێبے
 .إدے“ }هاي إٍيفے أكۆ ون كابے، برٌو أن با

برٍيتۆ تے تبابتٍي كَّسآن نٍيهه رێر رێرے  ١٦
 .كهاي مِنرے

وے أنْكونه تۆراب إمالهے مٌوساي يهے  ١٧
لكن تے دايٍيناي و اۆِسدك و يسٌوس إمسٍيهٍي 

 .إێيان



تك سٌور وے أنْكونه إرهاب يٍك أكے لكن  ١٨
وے اۆر اٌون قال، برٌو وے أنكونه إكتے، 

 .فے برۆ لْوسيهإباباي قێب إيٍ 
 

 يوانسٍيت تے بدهه إقرۆيۆ كهيٍ 

القدسێ فقرٍيٍيب و آلوٍيب -إ يهٌود اۆرشلٍيم ١٩
إدٍين و “ برٌوك آب وا؟”يوانٍيس كهاي إفدقنٍيت 

سكانايانے اۆدۆر، يوانس اۆنتئانێت إقرۆيۆ 
 .كهٍي إبدهه

أن إمسٍيه ك ”. برٌو إفڈڈ نٌون تواي يٍك أكے ٢٠
 .إدے“ أكے
“ آب وا؟ برٌوك إمالهے إلياب وا؟برٌوك ”أرێ  ٢١

. يوانس إدے“ أنے برۆ ك أكے”. سكنايانے
ك ”يوانس . إدٍين“ أفالي برٌوك إمالهٍي وا؟”

 .إدے“ أكے



أفالن آب وا؟ هنن بهلٍيب هۆك نهرو ”برا  ٢٢
برٌوك . اۆدهي ِهنن لنقٌوميان هۆن هاي نێبے

 .إدٍين“ إقرۆيۆ آب تِنديه؟
إديێب إبهلے يوانس إمالهے إێسايس سٌور  ٢٣

: أنے وے هس إمنقايــٍيب ولٍيكٍينٍينبے”إدے 
 .إسلل إبلوے سٌورٍي فڈاڈ كْواسنه إندٍي أكتے

 آن برا فرٍيسيێ لنقٌومامب أكۆ، ٢٤
برٌوك إمسٍيه كِتّآ، إلياب كِتّآ، إ ” سكنايانے  ٢٥

 .إدٍين“ مالهٍي كِتّآ، أفال نانهۆي تِنمٍيسه؟
بتكانے  أنے ميێ أّمٍيس لكن براك”يوانس  ٢٦

 إێبتك برێكنه إێفے
برٌو أن هريٍئ إٍينٍيبے، أن برۆ تے كشيايۆ  ٢٧

 .إدے“ أكتيێت تۆنآ هن كآ أستهلن
آن بهلے بێت آنياي، وے إدرنے بهر هريٍئ  ٢٨

 .يوانس اۆدهْي إمٍيس اۆمهنٍي إكێن
 

 يسٌوس وے إێفێناي هے



تۆ ين تے مليه يوانس يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٩
برٌو وے هے أنْكونه  اٌون”إێيئێ إرهيه نهۆب 

اۆدهي تے مهريٍت كهٍي إنٍيوێبے، وے أنْكونه 
 .تے ماقناي هاي أفۆيــٍينے

اٌون اۆتك سٌورٍي أن إێن إبهلے هۆي  ٣٠
أن هريٍئ إٍينے أيٍن كه ِون كآبے، {إديێبے بێب 

 .}برٌو أنے با هي إٍيفے أكۆ
أن اٌون اٌوتك وے إێيـــے آبے كاكن، لكن  ٣١

ٌو يے رسائٍياليێ با إتوٌكن أن أنے ميێ أّمٍيس بر 
 “هرٍيوے أكۆ

إێشٌوك تقێقابے تے ”مليه يوانس إبدهه  ٣٢
ْكوبهێرٍيت تئٍيتے برۆ كهٍي تْكوێ إرهن مليه 

 .برا برۆ قێب دايانے
أن برۆ سٌور كاكن لكن وے أنْكونه أنێب  ٣٣

إێ شٌوك كهٍي كْوبرێ و قێب ”ميێ مس إديێ 
هاي دآيێ برٌو إرهتنيے إێ شٌوك تقێقاب 

 .إمنٍيس إدے هێب



تۆت تۆنه إرهن أكۆ، برٌو وے أنْكوناي اۆر  ٣٤
 .إدے“ أكتے يێت تۆنه أبندهے

 
 يسٌوس يے ألّمامي يے إدباي إّمراي

تۆين تے مليه يوانس بێن تۆي إنقدے  ٣٥
 .ملے بريێ أملآم قێب إٍيفنٍي 

اٌون برٌو وے ”: برٌو يسٌوس هرٍيێرێ إشببت ٣٦
 إدے“ أنْكواناي هيے إكت

يے ألّممه إملے إێن إبهلے إمٍياسٍيونه اۆدۆر  ٣٧
 .يسٌوس إرمنه

يسٌوس نكميه برێ هرئۆ سكێ إرهيه اۆدۆر  ٣٨
رباي، برٌوك نات ”برا . إدے“ نان تهرونه؟”

رباي إ يهٌودے بهلے هۆي . إدٍين“ تێفيه؟
 .سێدناي مياد

برا برۆ إرمنه . إدے“ مئانا و شببنه”يسٌوس  ٣٩
ێب إشببنه، بهۆب و اۆمهنٍي برٌو هۆي إٍيفي

 .إدمان إرسے بێن تۆين برۆ قێب دايان



أندراوس سميٌون اۆن سن إێن برێ يسٌوس،  ٤٠
 يوانس إبهل إمٍياسٍيونه اۆدۆر إرمنه هۆي قالے

إقديێسۆ أ ندراوس سميٌون اۆ سن إيٍب  ٤١
، )وے أنْكونه تے برێتێ لنقٌوميه برۆ(إمسٍيه، ”

وے أنْكونه تے (إمسٍيه، . إدے“ منرے
 ).ێبرێت
يسٌوس سميٌون . برٌو اۆن، يسٌوس هاي إبے ٤٢

برٌوك سميٌون يوانس وے اۆر تكتيه ”إشببت 
“ تێفيه، لكن أنے برۆك سٍيفاس، إٍيسم أندے

 .سٍيفاس و برتس، مال إلٍيآلو مياد إكتے. إدے
تۆ ين تے مليه يسٌوس اجلٍيل مٍيبے كهاي  ٤٣

يسٌوس فلٍيبس، إٍيدنے تك إمرے هۆب . إٍيبِسرٍي 
 .إدے“ ه هێبرمن”

فلٍيبس بێٹسێڈايے، أندراوس و برتس هۆي  ٤٤
 .يئاب إٍيكتٍينێب وے هاش

فلٍيبس نٹنائێل إٍيدنے تك إمرے هۆب  ٤٥
إمالهے مٌوسه تۆراي هۆي و إمالهے آرو ”

. إكتبێيـــۆ هۆي إكتبێنێب اۆتك ِهنن منرے



“ برٌو يسٌوس يٌوسفٍي وے اورے، أنّارسآي
 .إدے

ايــٍيت نه هۆي تِتفرئے أنّارسآب د”نٹنائٍيل  ٤٦
 .إدے“ مئا شببه اۆتك”فلٍيبس . إدے“ هن؟

اٌون برٌو ”يسٌوس نٹنائٍيل يئێ إرهيه نهۆب  ٤٧
 إدے“ ِسدكے إرسائٍيليے، هره هۆي يٍك هاي

. إدے“ برٌوك كك تكتێن هێب؟”نٹنائٍيل  ٤٨
وے هندے وهٍي إرهن هۆك، ”يسٌوس 

 .إدے“ فلٍيبس ولٍيكيه هۆك هنكاي
سێدنا برٌوك وے أنْكوناي اۆر ”نٹنائٍيل  ٤٩

 .إدے“ تكتيه، برٌوك إرسائٍيلے وے هدئا تكتيه
برٌوك أنے وے هندے وهٍي ”يسٌوس  ٥٠

إرهن هۆك أِد أكۆ برٌوك أنێب آمنتا؟ برٌوك تۆن 
 .ِون كات إرهے تِنديه

اۆِسدك أندے هۆكنا براك ”مليه يسٌوس  ٥١
تێ برے هاكێ، وے أنْكوناي ملك إتكے وے 

ٍيتْكوبرٍينا إرێوێنه إرهنٍي تِيدنه، تٌون اۆر كهٍي إ 
 .إدے“ ِسدكے



٢ 
 يسٌوسٍيت تے با أكاي تے إدبايت

تۆين تے مهيه دۆبانے قانا إٍيدنے هاش  ١
بێن تۆي يسٌوٍيس . أجلٍيلێب تێفێت هۆي إٍيفنٍي 

 .تٌوندے تٍيفے
يسٌوس و ألّمامياسس و هن إدۆبانے دهاي  ٢

 .ولٍيكامبه إٍيفنٍي 
اۆدۆر يسٌوٍيس تٌوندے برۆ وے هه فامييه  ٣

 .تِدے“ وے هآيۆسنه إنهد”دهاي 
يهيێ، نان هۆي أنێب سۆتنٍي ؟ ”يسٌوس  ٤

 .أنێب إدۆرے مسے يئابے يٍك أكے
كستۆ سكنا ”يسٌوٍيس تٌوندے إشقي دهاي  ٥

 .تِدے“ إنديــێتۆكنه تۆنه سكانه



بێن اۆمهنٍي أسْقور دوان، إيهٌود إمَيێسنه هاي  ٦
ڈ هاي إشتْقوڈنه إٍيفنٍي، آن إدٍينٍيتۆسنه مشْقوێ

 .برا قال كه تقٌوق جالِن إٍيفنٍي إٍيكتٍينه
“ إێدون هۆي يم تبنه”يسٌوس إشقيێ كهٍي  ٧

 .إدے
اۆر -اۆن تئه هفتنا إدۆبا”. يم ونّێت إتبنه ٨

 .تۆن سكيان“ قوئسانه
اۆر إێ يم إدوانٍيب إٍيفنٍي اۆن تئه -إدۆبا ٩

ۆي هابے إٍيفنٍي تئمسيه اۆدۆر، برٌو وے ه
يئاب إٍيكتيێب اۆمهنٍي يٍك أكن، لكن أشقْي 

 اۆر إدۆبه ولٍيكيا،-إدۆبا. إكتٍينه
اٌودهي وے هه داٍييبے إكتے إدباي  َكّسوٌ ” ١٠

اۆدهي إيَونه، مليه يئمنه دآيٍيب أشكرآبه إكتنٍي 
لكن . اۆدۆر ، وے هه وے أآلس كابے إيَونه

اٌون وے هه، وے إدبايناي كه دايے كاب 
 .إدے“ إێفے

 



تٌوت تٌونه تے با أكاي وے أنْكونايت أكره  ١١
إرهستٍيت تے إدبايت يسٌوس قاناي اجلٍيلێب 

برٌو أمتٌونۆ لْوسيا، . تێفناتٍيب سكيه نێتے بێت
 .يے ألّماميا برۆ آمنيان

تۆن تے ناتے هريٍئ يسٌوس و تٌوندێ  ١٢
إسناياس و يے ألّمامياسس و كفرناهٌوم إٍيدنے 

ت ٍيينات هاش إبێن هۆي، بێن تۆي شلك
 .إسئنه

 
 يسٌوس إبئٍيرشانه وے أنكْوناي إقوٍي إفرئه

إ يهٌودے باسكاي إٍيد إدول إكے اۆدۆر،  ١٣
 القدس دهاي رێويه-يسٌوس اۆرشلٍيم

وے أنْكوناي إقوٍيب اۆرێو، إێكْيل و،  ١٤
إمهلّقآ و إٍيدلب تربێساتێس دهاي برا إٍيستئنه 

 إمرے
ّسێ و يسٌوس كْورباج للێ هاي إتْكوكْو، كَ ١٥

اۆرێو و وے وأنْكوناي إقوٍي إفرئه، تے تربێسا 



اۆدهي إملهقه إٍيدلبنه إٍيربٍين إبئس و 
 .إمهلّقايێسنه إفف إٍيفے

تێ بتێ تۆي ”إێ كْيل إٍيدلب اۆدهي دهاي  ١٦
 .إدے“ بايٍب اۆقو سٌوق باكْواسٍينه. قيقسان

اٌودئاي إقويۆك كاهي أبرے ”يے ألّمامياس  ١٧
آن . إٍيد إبهلے شئيانے “بێن أنێب إدار إندے

 .بهلے وے هدئه دآئٌودٍي كتبه
برٌوك ”إ يهٌود دٍينے ده برۆ سٌورٍي إنقدنا  ١٨

تۆنه تِسكتنێت تے أكره دهاي تِربيێت تۆنه 
 .إدٍين” إرهستنٍي تۆن با أكايت دئيه 

اۆن وے أنْكوناي اۆقَو ”يسٌوس برێ دهاي  ١٩
ڈبسانه، أنے برۆ مهيْت يــٍينه هۆي شاوتے 

 .إدے“ ْكوٍيْكوأتن
اۆن اۆقَو إتكوٌكٌو ”إ يهٌود آن ده برۆ دهاي  ٢٠

فڈق متٌون إسْقور هول إٍيهابے، برٌوك مهيْت 
“ يــٍينات هۆي كك شاوتے تنْكوٍيْكو تنديه؟

 .إدٍين



لكن يسٌوس وے أنْكوناي قو إدے اۆدۆر  ٢١
 .برٌو إقرۆيۆ هۆي هدٍيدے

مليه برٌو يے أياب هۆي يكيه اۆدۆر يے  ٢٢
امياس إێن بهلے شئيان، برا إبهلے وے ألّم

هدئه دآئٌودٍي كتبه و يسٌوس إدے إبهٍيل و 
 .آمنيان

 
القدس إباسكاي إٍيدٍيب هۆي -برٌو اۆرشلٍيم ٢٣

إٍيفے اۆدۆر قْوده دهي برۆ آمنيان، برۆ قْودات 
نات با أكايت وے أنْكونايت أكره إرهسٍينت 

 .سكيه إرهيان أكۆ
آمناب كٍيكے  لكن برٌو برێ إقرۆيۆ دهاي ٢٤

 .برٌو كَّسێ إكتنٍي أكۆ
برٌو إدهيــٍيب تكٍيت بدهاتێ دهاي شنه  ٢٥

 .كٍيكے، برٌو إ دهيــٍيت هۆي إكتنٍي أكۆ
 



٣ 
 شاوے تے مفريْ 

تك فرٍيسے نٍيقۆدمٍيۆس إٍيدنے برٌو إ يهٌودے  ١
 هدئه إێبتك هۆي قالے

سێدناي برٌوك ”يسٌوٍيس دهاي وے هواد إێيا  ٢
اب إكتيے سێدنه تكيـــه وے أنْكونه لنقٌوم

تۆنه نكتێن، برٌوك سكتآ تانه با أكايت وے 
“ أنْكونه قێب إێفيے اٌوتك نٌون وێر َك سكيه

 .إدے
اۆِسدك، اۆِسدك أند ”يسٌوس برۆ دهاي  ٣

اٌودهي وے أنْكونا تے هڈئاي ك إرهيان : هۆك
 .إدے“ شاوتے بٍيــفرايــنـێك

ے كك اٌودهي شاوت”نٍيقۆدمٍيۆس برۆ سكنايه  ٤
إتفرٍين برا ِوناب أيٍك؟ شاوتے تِندێتے يام هۆي 

 يسٌوس برۆ كهيٍ . إدے“ شٌومێن هن؟



اٌودهي وے ”اۆسدك، اۆسدك أند هۆك ” ٥
أنْكوناي تے هڈئايے ك شٌوميا ميێ و إێشٌوك 

 .تقێقانێ و بٍيفراينێك
إبرشٍي إتفرے برشے إكتٍي، إ شوٌكێ إتفرے  ٦

 شٌوك إكتے
هٍي شنه وا اٌون برٌوك شاوتے مفرايت ك ٧

 .أنديۆك اۆدۆر، برٌوك با أجبام
إبرام اۆمهنٍي برٌو هّرٍيو فٌوفنٍي و إ هسٌو  ٨

إمتاسٍيو، لكن اۆمهنٍي وے هاي إٍينے بێن وے 
اۆن تئانێت تێفے تے . برٌو إێبے و تك كٍيكن

 .يسٌوس إدے“ .مفراي إێشٌوك تقێقانێ
 
كك تٌون ”نٍيقۆدمٍيۆس برۆ شاوے سكانيه  ٩

 .إدے“ ے؟تونه تكتے تێف
برٌوك يے إرسئٍيآلي ِبتك ”يسٌوس برۆ كهٍي  ١٠

 !ون سێدنا تكتيا، تۆن كتكنه



هنن تۆنه تے : اۆِسِدك اۆِسدك أند هۆك ١١
نكتێت و تے إرهنْي و دهاي نِبدهه، لكن براك 

 .هنێت تے بدهه كا قبلمتانه
أنے تٌوبتے سكنه كهۆكنه هدٍيد كا آمنتانه  ١٢

 تے برێتے سكنه كك آمنتنه؟
تۆ برے تك دهاي رێواب كٍيكے بتۆ هۆٍيس  ١٣

 .إدے“ اۆرے-إكْوبر نٌون، اٌون برٌو إتك
 

 وے أنكوناي اۆرێر إدهي ده كهيٍ 

إمالهے مٌوسه إكوْكْور إ منقايــٍيب يئسيبك  ١٤
 إتئبك إندے-اۆر هن إبيٍك أستے-، تك*تئٍيتے

اٌودهي برۆ آمنێن  كَّسوٌ تۆت تے نايٍت دهاي  ١٥
 .ار إيَدنه إمڈهن إبا نهٍيد إم

وے أنْكونه اۆن تئانێت اۆدهي أريابے  ١٦
وے اۆرۆ اۆنقال مهرد إٍيْكواس، برۆ آمننٍي كه، 
 يٍب ياي، لكن إمڈهن با نهٍيد مرنے إندے أكۆ،



وے أنْكونه وے اۆرۆ لنقٌوماب كٍيكے  ١٧
اۆدهي هٌونا مياد، لكن بريٍسۆ اۆ دهي شڈهن 

 .مياد لنقٌوميه
ه، لكن برۆ با آمني برۆ آمننٍي كه ك هٌومني ١٨

كه شئٍي هٌومنابے وے أنْكوناي، وے أنْكوناي 
 .اۆر اۆنقال آمناب كٍيك أكۆ

إ ميْئے اۆ : وے ِهْكِوم اۆن تئانێت إێفے ١٩
دهيى كهٍي إێيه، لكن اٌودهي اۆڈبن أرێيان، 

 .إميئے با أرێيْي إشنهۆسنه أماقے أكۆ
تے ماقناي سكٍينے كه إميْئے إنرٍيب، برٌو  ٢٠

ئے كا شٌوميه تے ماقنايتٌو لْوتنے تۆنه برٌو إميْــ
 .رآنْكوينٍے أكۆ

لكن اۆِسديك سكنٍي إ ميئٍي دهاي أيْنے اٌون  ٢١
إ شنهه وے أنْكونايت أكرايٍت دايابے با إتوٌكنٍي 

 .إدے“ هّرٍيو أكۆ
 
 
 



 يوانسٍيت تے بده تهرئٍيت

مليه يسٌوس وے يے ألّمامياسس و إ  ٢٢
ن تۆي دايان يٌودٍيياي يے هش إێرو إبێن بێ

 .يسٌوس اۆدهي إِمس
يوانس هن اۆدهي إمٍيس إێن نٌون إٍيدنے  ٢٣

مهنٍي سالٍيم َدول، آ يم بێن تۆي قْوداب أكۆ 
 .اٌودهْي ِيئنٍي إ تۆمسنه

بێن هۆب يوانس مسے اۆسجن شومساب  ٢٤
 .كٍيكێن

يوانٍيس يے ألّمام و تك يهٌودٍي وتے إ  ٢٥
 .دٍينٍيت مشقْوێڈتٍيب إنقْوسارنه

سێدناي اۆتك وے ”را يوانس إبێنٍيت ب ٢٦
إردنے بهر اۆدر إقدهٍيب قێبۆك إرهننے، إ 

 كَّسوٌ برٌوك دهاي تِبدهے، برٌو هن إمنٍيس 
 .إدٍين“ اٌودهي برۆ إێبنٍي 

تك نات كٍيمرے، وے ”يوانس برێ دهاي  ٢٧
 .أنكْونه بٍيهٍيونّێت



أن إمسٍيهے كاكے، أنے إ برۆ سٌورٍي {أن  ٢٨
 .تۆنه براك دهاي تِبدهنهإديێت } لنقٌومامبے

دۆبات إبرے دۆبابے، لكن إدۆبا أرآو برۆ  ٢٩
قێب إنقدے برۆ إمٍيسٍيو برٍيتێ تِفرهاتێ 

دهاي أفرهٍينے، اۆن تئه أنٍيت تِفرهه ِونت 
 .إكێن

 .إدے“ برٌو إبيٍك إمێشوٍي أن أننْكوٍيس ٣٠
تے برێتێ إٍينے كَّسێ إروێ كه ون كابے ”  ٣١

نے تے بٌوتٍيسے برٌو تے إێفے، أرێ تے بٌويٍت إيٍ 
تِے برێتێ إٍينے َكّسێ . بٌوتے بهل هدٍيدٍين

 .إروێ كه ون كابے إێفے 
برٌو تۆن تے إماسٍيوێت و تے إرهيه نێت  ٣٢

 .دهاي بدهے، لكن تك تے بدهاتێ ك قبلميه
اٌودهي برٍيتێت تے بدهه قبلمێن اۆدۆر،  ٣٣

 .وے أنْكونه ِسدك إكتيێت تۆنه لْوسێنے إێفێن
أنْكونه لنقٌوماب أكتيے وے أنْكوناي وے  ٣٤

بهل هدٍيدٍين، وے أنْكونه برۆ كَّسۆ إێشٌوك 
 .هيابے أكۆ



إبابه وے اۆر أريْن، كستۆ بريۆ وے  ٣٥
 .أيــٍيب إدئے

* وے اۆر آمننٍي إ مڈهن بانهٍيدے مرنے ٣٦
وے اۆر آمنت إنّرٍيب . وے أنْكونه قێب
لكن وے أنكْوناي تے . إمڈهن كٍيمرے

 .يوانس إدے“ دآتٍينے هسياي كهاي
 

٤ 
 يسٌوس و تے تكت تے سامرٍي و

إ فرٍيس يسٌوس يوانٍيس كه قْوده كه ألّممه  ١
 كهيۆ إٍيسْكو،  برٌو برێ إمٍيس و تۆنه إمٍياسٍيونه

لكن برٌو اوٌكنه برێ كٍيمسے يے ألّمامياس  ٢
 .نٌون

يسٌوس تۆن تۆنه إمٍياسٍيو اۆدۆر يٌوديا ِيئشے  ٣
 .و أجلٍيل دهاي يئقر



أفالي برٌو بهۆب إبكے سامراب هۆي  ٤
 .هسمے

 
يسٌوس سۆكار  إٍيدنه تے مدٍينات سامرا  ٥

بتۆ دِول مهنٍي هاش ياقٌوب، . هۆي تٍيفے إكتم
 وے اۆرۆ يٌوسف هيابے إٍيكتے إٍيفے،

. بێن وے هاشٍيب ياقٌوبٍيت تٌورے تٍيفے ٦
بهۆب يسٌوس تے إٍيبابتے هۆي ديّرابے أكۆ تے 

 .ن اٌودۆر دهٌورےبێ. رێتے قێب إسئه
تكت سامرٍيت إێته يم تۆ رێتے هۆي تِهِرو  ٧

يم أن قْونے هٍي ”يسٌوس تے تكتٍي كهٍي . أكۆ
 .إدے“ هێب

برۆ يے ألّمامياس تے مديٍنه كهي قٍيقابه  ٨
 .إٍيفٍينے مرئٍيتے دبلۆب كهيٍ 

برٌوك ”تے تكت تے سامرے برۆ دهاي  ٩
ٍي يهٌودٍيب تكتيه ان سامرٍيتے، كك برٌو أنێب ه

تدے  بتٌو إێن بهلے إيهٌود “ هێب تنديه؟
 .إسامرے كآ آررشسميان أكۆ تِدے



مياو -وے أنْكوناي قْود”يسٌوس بتۆ كهٍي  ١٠
بتٌوك تِكتٍينێك و اۆتك يم هٍي هێب أندٍيب و، 

بتٌوك تهروٍي برۆ يم هۆيٍيس برٌو بتۆك يم 
 .إدے“ إشڈهنٍي إٍيتب هۆكے

ت كت لكن اٌوتيْك برٌوك دركْوا”تے تكت  ١١
تِربيه و تٌورے قْومتے، أفالي كك إێتنيه يم 

 إشڈهنٍي هاي ؟
بابٌون ياقٌوب تۆن تۆرے هنن يهے برٌوس  ١٢

و يے أراس و إرێوۆس هۆي قْوئيان، برٌوك 
 .تدے“ ياقٌويٍب كه ون كاب وا؟

إێن يم هۆي قْوئنٍي كه ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ١٣
 شاوتے يوێب إكتے إٍيفے،

وئنٍي شاوتے يوێب لكن أن أنٍيو إێ يم قْ  ١٤
قْوئد بريۆ -إٍيكتے يك إندے، آن يم، ميێ

“ إێتفٍيف تئٍيتے، إ مڈهن بآ نهٍيد إيو إكتٍينے
 .إدے



يها إێن إێم هے هێب شاوتے ”تے تكت  ١٥
يوێت كا أكے شاوتے تۆي يم هروێ كآ ينئ 

 .تِدے“ أكۆ
 

“ دٍيف إ تكۆك ولٍيكے مئيٍ ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ١٦
 .إدے

يسٌوس . تِدے“ كآ أبرےأن تك ”تے تكت  ١٧
بتٌوك سدكٍيت تكت تكتٍي كا أبرے ”بتۆ كهٍي 
 تِدٍي أكۆ،

بتٌوك سٌور أْي ده تٍيربٍي، اٌوتك اۆن تئه بتٌوك  ١٨
بتٌوك . قێب تێفيے تكتٍي، تكۆك يٍك أكے

 .إدے“ ِسدكٍيت تكتٍي إێن بهلے هۆي
يها، برٌوك مالهٍيب تكيه أن ”تے تكت  ١٩

 .هٍيسن هۆك
ے أنْكونه دهاي اۆن اۆربه هنن بابان و  ٢٠

لكن براك يهٌود وے أنْكونه . هۆي سٍيلێلٍينے
القدس نٌون وێر مهنٍي ك سيلێلميه -اۆرشلٍيم

 .تِدے“ تيدنه



. يهێْي تكتْي أنێب آمنيٍ ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ٢١
دۆر يئآبے إندے براك إبابه كهٍي سٍيلێلتێنه، 

القدس هۆي -اۆن اۆربه هۆي يٍك أكێ اۆرشلٍيم
 .يِك أكے

براك وے أنْكونه براك كهٍي سلێلتێنه  ٢٢
هنن إ كهٍي سٍيلێلنٍي . تێفێنه ِسدك كآ تكتێّنه

 .برۆ نكتێن، وے إشڈهنٍي هنێ إٍينے أكۆ
أرێ اۆن تئه اٌودۆر دِولے، اۆدۆر إێيه  ٢٣

إسٍيلێلنه سديٍك إبابه ِسدك إشوٌكێسۆسنه كهٍي 
 .إ باب إێن برێ تئٍيتے سٍيلێلنه هّرٍيو. سٍيلێلنے

وے أنْكونه شٌوك أكۆ برۆ دهاي سٍيلێلێنے  ٢٤
إێفێن برۆ أبيٍك شوٌكێ و ِسديٍك و دهاي 

 .سٍيلێلێنے
أن مسياس، مسٍيه ”تے تكت برۆ كهٍي  ٢٥

برٌو . إِيدنے بێن يئے إندے تۆنه أكتێت إێفے
 .تِدے“ أيْن اۆدۆر كستۆ دايٍيب كهيۆن إێسيے

أن برۆسے، اٌون أن بتۆك ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ٢٦
 .إدے“ دأنفآريٍ 



بێن اۆدۆر يے ألّمامي إێيان ونّێت أجبميان  ٢٧
لكن قال هن برۆ . برٌو تكت إٍينفرٍيد أكۆ

ترے “ نان هۆي هرٍيوه؟”سكنايابے يٍك أكے 
 “نان هۆي بتۆ تٍيفارٍيده؟”

تے تكت تے إرسۆ تئش تِديٍئ تے مدٍينه  ٢٨
 بتۆ اۆدهي كهيٍ . دهاي قٍيقته

ه دهۆسے مئانا شببنا، تك كستۆ سكن تۆن” ٢٩
 .تِدے“ اٌون برٌو إمسٍيه اوۆ ك إكے؟! هدٍيديه

اٌودهي تے مدٍينات هۆي إفرئنآ يسٌوس  ٣٠
 .كهٍي إێيانے

إبليٌون ”بێن اۆدۆر يے ألّمامياس برۆ كهٍي  ٣١
 .إٍيدنه“ متا
أن متنے مرئٍيت أبرے ”لكن برٌو برێ كهٍي  ٣٢

 .إدے“ براك كا تكتێنه
تك برۆ قال ”تك سكنايانے -يے ألّممه تك ٣٣

 .إدٍينے“ مرئٍيت دها هاي إێيابے؟



أنٍيت مترئ، أنێب لنقٌويا ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٤
هرٍيوێت تۆنه سكنے، و إشنهۆس دايٍيب 

 .فايسن تۆناتے تكتے تێفے
فڈق تِرق هريٍئ إشاوٍيتے {براك بهلٍيب  ٣٥

: لكن أن أندے هۆكنا. إيدنه تِربٍينه} ئٍينے
تشببنێك، إقْوئدێك دايٍيب فدقنه، تے درئات 

اۆن تئه إشاوٍيتے دۆر ئيابے تۆنه براك تێكێنه 
 .تێفنه

اٌوتك إشاوٍينه تے إجراتۆ إٍيها، و وے  ٣٦
اۆن . هرۆيۆ إێشَووے إمڈهن با نهٍيدے كهيٍ 

 .تئانێت وے أديا و وے إێشآَووٍي و أفرهێن
إيدنه } قال أندے وێر إيِشآَووے{إبهلے  ٣٧

 .ِسدك إكتنٍي إێفێن
كنه هۆي شقاماب كتێنه أنے لنقٌومن هۆ  ٣٨

دهي َورے هۆي . تۆنه تێشآَووٍينه أهّرٍيو أكۆ
شقاميان، براك برێيۆ إشنهٍي هۆي دآيٍيت 

 .إدے“ مِترٍينه



برۆ قْوداب سامرے آمنيان بێت تے  ٣٩
كستۆ سيٍك {تے تكت تٍيبدهه . مدٍينات هۆي
 .تٍيد أكۆ} إد هێب سكن

إسامرے برۆ دهاي إێيان اۆدۆر قێبۆن سئا  ٤٠
ن هۆب برٌو برێ قێب إسئه ملۆت تے يٍينه إديٍ 

 .هۆي
قْوداب ورے إبهلے برۆيێ إمٍياسٍيونه  ٤١

 .اۆدۆر
اۆن تئه هنن بتٌوك سۆتيان ”تے تكتٍي كهٍي  ٤٢

هۆن أكۆ آمنابه نكتے أكے، لكن هنن برۆ 
نٍيامسٍيو أكۆ، برٌو اۆدهي إشڈهنٍي إكتے إێفے 

 .إدٍين“ تۆنه نكن أكۆ آمنه
 

 قاي اۆر مهێليهيسٌوس وے هڈئاي ش

ملۆ يٍينات هريٍئ يسٌوس بێن تۆيٍيس أجلٍيل  ٤٣
 .كهاي قٍيقيه



برٌو اوٌكنه مالهٍيبے وے هاشيۆ متٌون يٍك  ٤٤
 .مرنے ديابے إٍيفے

برٌو أجلٍيل إكتم اۆدۆر هۆي اٌودهي برٌو  ٤٥
-دايٍيب برۆ أرهبيان، برا وے إٍيدٍيب اۆرشلٍيم
 القدس هۆي قٍيقا كستۆ يسٌوس وے إٍيدٍيب

 .سكيه تۆنه إرهابه أكۆ
مليه برٌو قانا أجلٍيل هۆي تێفێت إبے سٌور  ٤٦

. بێن تۆي إێ يم يسٌوس هاي إٍيْكوابے إٍيفے
تك قال وے هڈئاي قێب شقامنٍي اۆدهي، 

 .وے اۆرٌو كفرناهٌوم هۆي لهابے
اٌوتك يسٌوس يٌوديا هۆي أجلٍيل كهٍي إێيه  ٤٧

تۆنه إمٍياسٍيو اۆدۆر، برۆ إبے ونّێت هۆي 
إقوے قێبے بيا وے اۆرے تۆيت ”يهروت 

 .إدے“ كهٍي دٍيولے إێفێ برۆ مهێال
براك با أكايت كآ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٤٨

 .إدے“ إرهيْنێك كا آمنتان
سێدنا قێبے مئا وے ”اٌوتك يسٌوس كهٍي  ٤٩

 .إدے“ اۆرے إياي هنكاي



دفه، واۆرآك ڈآهٍيبے ”يسٌوس إتيٍك كهٍي  ٥٠
س إدے إبهلے إدے اۆدۆر اٌوتك يسوٌ “ إێفے

 .آمنآبے إٍيكتے إ قوۆ كهٍي إٍيدف
برٌو إٍيسلل هۆي سكٍينے كشيايا إمرّايا وے  ٥١

 .اۆرٌو ڈآهنٍيبے تۆنات سۆيان
نا اۆدۆر وے اۆر نرئابے ”برٌو برێ كهٍي  ٥٢

إرے، دهٌور ”إكشيه . إدے“ إٍيكتے إٍيفے؟
 .إدٍين“ هريٍئ برۆ يے أباكے هۆي إٍيدفنه

وے اۆرٌوك {ٌوس إبابه بێن اٌودۆر يس ٥٣
. إدے اۆدۆر إٍيكتے تۆنه إكن} ڈآهنٍيبے إێفے

 .برٌوس وے إڈواياس يسٌوس هۆي آمنيان
تٌون تے با أكايت تے مليه يسٌوس يٌوديا  ٥٤

 .هۆي أجلٍيل كهٍي يئقر اۆدۆر سكيه تكتے
 
 



٥ 
 يسٌوس تك قرمباب مهێليه

بێن اۆدۆر هريٍئ إيهٌود إٍيد إٍيربٍين، يسٌوس  ١
 .دس كهي قٍيقيهالق-اۆرشلٍيم

القدس هۆي تے أنۆتے ڈێف َدول -اۆرشلٍيم ٢
مهنٍي، دركْوابے اۆسمۆ إيهٌودے بهلے هۆي 

بێن اۆمهنٍي إدرٍي . بێت حسدا إٍيدنه بێت تٍيفے
 دهاي أيْت لكے إٍيفنٍي،

قْودا دهي لهاب هۆي بئنٍي، برا همْيش و  ٣
برا يم هنتامنٍي . قرمباب و كآ هرٍيێريانے و إٍيفنٍي 

 .يهْقوتنه اۆدۆر
مالكتاي دۆر كه دۆركه إێيے، إێ يم هنتاس  ٤

آ يم هنتامنٍي هريٍئ شٌومٍينے إٍيفے اٌوتك . أكۆ
 .نرئابے إٍيكتے، تے لهنيْتا إٍيكٍينێنك با إٍيكتانے



بێن اۆمهنٍي تك مهٍي متٌون و إسمهْي هوله  ٥
 .هۆي لهابے إٍيفے

يسٌوس اۆتك بێن اۆمهنٍي بئێ إرهيه، برٌو  ٦
. ر هۆي اۆن تئانێت إٍيفے تۆنه أكنقْوده دۆ 

“ برٌوك تۆ نرئت هرٍيوه؟”يسٌوس برۆ سكنايه 
 .إدے

سێدنا، آ يم هنتامێن اۆدۆر هۆي ”اٌوتك  ٧
أن شٌومتے دهاي . شٌومسنٍي هێب تك كآ أبرے
 .إدے“ سكێ وێر أنێب سٌور شٌومنٍي 

يك تے مڈمتۆك يكسا ”يسٌوس برۆ كهي  ٨
 .إدے“ دفه

رٌو تے مڈمتۆ يكسيا ب. اٌوتك إقێسۆ إنرئ ٩
 .بێن تٌوين سبتے. إٍيدفے

أمسے سبتے ”يهٌود اۆتك إنئاربے كهٍي  ١٠
برٌوك تے مڈمتۆك يكستنيه تٌونه كت أكے 

 .إدٍين“ تێفے
أنێب إسنرئهێب اٌوتك بێن ”اٌوتك برێ كهٍي  ١١

 .إدے” إدے }تے مڈمتۆك يكسا دف{



تے مڈمتۆك يكسا {برۆك ”برۆ سكنايانے  ١٢
 .إدٍين“ أكتے إد ؟اٌوتك آبے } دف
لكن اٌوتك برٌو آبے يٍك أكن يسٌوس اۆدهي  ١٣

 .قْودابه اۆمهنٍي إٍيفنٍي اۆ فئٍيب ْكوڈيه أكۆ
مليه يسٌوس اۆتك وے إێفے إقوٍيب  ١٤

شببه، برٌوك تنرئه، شاوتے تے ”إمرے اۆدۆر 
ماقناي كهٍي با أقار، ترے نات أكر كات كهيۆ 

 .إدے“ تِكتے
هٌود سۆيه اٌوتك برۆ أفالي اٌوتك إدٍيف إي ١٥

 .إسنرئ يسٌوسے تۆنه
إ يهٌود يسٌوس أبكتے يهرْونه برٌو تۆن تۆنه  ١٦

 .تۆ سبت سكيه أكۆ
باب إشنهه دۆر يٍك ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٧

 .إدے“ إٍيسنقدے، أن هن برۆ تئٍيتے شٍيقامن
إێن بهلے يسٌوس إدے هريٍئ إيهٌود برۆ  ١٨

تے  برٌو مهنٍي قال تۆسبت. ِسدك مدر يهرْونه
وسے كآ شقامٍينے، مهنٍي وێر وے إێفے 



بابۆسے إدے، إقرۆيۆس و وے إێفے و قالت 
 .نات إٍيْكواس أكۆ

 

 يسٌوٍيس تے هڈئآيے

اۆِسِدك اۆِسِدك برێك ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٩
كهٍي وے اۆر اٌوكنه قال نات برٌو ك إسكيه 

. أدقرٍينے، لكن إبابه سكٍينے إرهٍينے تۆنه نٌون
بێت كستۆ وے اۆر هن  إبابه سكٍينے تۆنه

 سكٍينے
إبابه وے اۆر أرٍينے أكۆ كستۆ برٌو سكنٍي  ٢٠

أرێ إبابه وے اۆر . بێت كستۆ برۆ إرهسنٍي 
تۆن هۆي ِونه كه شنهه إرهس إندٍي براك 

 .ِونێت أجبامب تكتنٍي تدينه
إبابه يے أيابه إێفێن تۆيت هۆي إشڈهنٍي  ٢١

 .تئٍيتے، وے اۆر هن برٌو هرٍيو بێن إشڈهنٍي 
إبابه كا هٌونٍينے لكن برٌو وے اۆر كستۆ  ٢٢

 .تٌون وے هٌوتٍيت أكرات إٍيهو



اٌودهي وے اۆر با  كَّسوٌ تۆن تۆنه كهٍي  ٢٣
وے اۆر . همۆيسهنٍي إبابه همۆيسهێن تئٍيتے

كا همۆيسهيه إبابه برۆ لنقٌوميه هن كا 
 .يسٌوس إدے“ همۆيسهيه

اۆِسدك اۆِسدك ”يسٌوس سٌور إبے إدے  ٢٤
أندے أيٍن بهلٍيب إمٍيآسٍيوے أنێ  برێك كهيٍ 

. لنقٌوميه هێب آمننٍي مڈهن بآ إنهٍيد إبرے
برٌو تۆيتٍي . وے هكمٍي تۆين كا هٌومنے إندے

 .إ مڈهن كهٍي إبے أكۆ
دۆر يئآ : اۆِسدك اۆِسدك برێك كهٍي أندے ٢٥

إندے يے أيابه إكتنٍي وے أنْكونه وے اۆر 
-كتےاٌون اٌو دۆر اۆن تئه إ -هۆي إێامسٍيونه 

 .بلنٍي برۆ إێامسٍيونه إێڈاهنٍينه
إبابه مڈهن اۆكنه هۆي إبرے تئٍيتے وے  ٢٦

 .اۆر هن مڈهن برۆ اۆكنه هۆي برٌو إٍيهو
برۆ أكرات هاي هٌوننٍي وے أنكْونه إٍيهو  ٢٧

 .اۆرے أكۆ-برٌو إتك



دۆر يئا إندے : تۆن تۆن هۆي با أجبامن ٢٨
سۆ كَّسآ يے أيابه إكتنٍي إمٍيمش هۆي إێفێن بريٍ 

 .وے هس إێامسٍيونه إيدنه
اۆدۆر بێن برا إمٍيامش هۆيٍيس إتفارئِنه،  ٢٩

بلنٍي دآيٍيتے نات سكابه إێفێن إمڈهن كهٍي 
يكێن، أماقت نات سكابه إێفێن، وے هٌومنتے 

 .كهٍي يكێن
أرێ أنے اوٌكناي نات قالت هن كا سكنے،  ٣٠

وے أنْكونه إيٍن كهٍي إندے تۆنه تئٍيتے 
تے أيٍن هقێامبے، أنے هٌوننے، وے هٌون

أهرِيوے تۆنه كْواسه كا أهرٍيو أكۆ، لكن أنێب 
يسٌوس “ لنقٌوميه هرِيوے تۆنه كْواسه أهرٍيو

 .إدے
 

 إبابه وے اۆر كهٍي إبدهه

أن إقرۆي كهٍي ”يسٌوس سٌور إبے إدے  ٣١
 .إٍيبدهه إٍيكتيێك إنٍيت بدهات ِسِدكے يٍك أكێن



، و إنے لكن وێر أيٍن كهٍي بندهٍي بێن إێفے ٣٢
 .برٍيسۆ تے بدهات ِسِدكے إكتنٍي تۆنه أكتێن

براك يوانٍيس كهي دهي لنقٌومتانے تٍيفنٍي  ٣٣
 .برٌو اۆِسِدك إبدهه

إنے إێن بهلے تيٍك بدهات كهٍي أقرٍيامان  ٣٤
أكۆ كا أندے، لكن برێك بآ إٍيڈهنه أندےأكۆ 

 .إێن بهلے أندے إێفے
براك  يوانس برٌو ملباتے بٌوبتٍي بێت تٍيكتے، ٣٥

برٍيسۆ إميئے مندات هۆي تٍيمڈڈنه تۆنه 
 .تهرونه

لكن أن يوانسٍيت تے بدهآتێ كه ِون كات  ٣٦
بدهات أبرے، تات تے بدهه تێن تێ تانه 

إدهێب، تا تانه } دايـٍيب فايسا {إكتنٍي إبابه 
أنے شقامن، اٌون أن كهٍي بندهٍينا لْوسٍينے 

 أنێب إبابه لنقٌوميه هێب تۆنه،
ب لنقٌوميه هێب بێن أرێ برٌو هن إبابه أنێ ٣٧

وے ِهسۆ ماسٍيواب . اوٌكنه أيٍن كهٍي بندهيٍ 
 كتّێنا سٌور، إفێرێ إرهاب كتّێنا،



بهلے بريا برێك هۆي يٍك إنقدٍينا، براك برۆ  ٣٨
 .لنقٌومابے كا آمنتان أكۆ

وے أنكْونه إێ كتب هۆي تِهرونه، مڈهن  ٣٩
نێب با نهٍيد متێرنه هٍيستێن أكۆ، لكن آن برا أ 

 كهٍي إبدهنه،
لكن أيٍن كهٍي براك مئانه كٍيت هرونه،  ٤٠

 .مڈهن با نهٍيد متێرنه أكۆ
 أن إدهيـٍي هۆٍيس متٌون كا أهرٍيو، ٤١
أن برێك أكن دآيـــٍيب، براك وے أنْكونه  ٤٢

 .إقنئآيێكنه  هۆي كآ أرێتانه
بابے اۆسٍيم هۆي أنے أن إێفے، براك  ٤٣

اۆسٍيم هۆي وێر إقرۆيۆ . رهباي كه تكتٍينه
 أٍينيێك براك برۆ رهبتٍينه

تك إمتٌون -كك آمنتێنه تێفێنه براك تك ٤٤
هۆي تٍيهرونه أيٍك، إمتٌون وے أنْكونه اۆ قال 

 هۆي إٍينے براك كت هرونا؟



أن برێك إبابه كهٍي قْوريآمن با هٍيسان،  ٤٥
براك وێر قْوريامٍينے هۆكنه تِربٍين إمالهے 

 ه بێبے،مٌوساب إسئيايۆك هۆي تِدئٍين
براك إمالهے مٌوساب آمنتٍينێك أنێب هن  ٤٦

آمنتنٍي، برٌو أنێب هۆسے إكتآبۆ هۆسے سۆيه 
 أكۆ
براك برٌو إكتب تۆن بت آمنتانينێك، كك  ٤٧

 .يسٌوس إدے“ أنٍيب إبهلے آمنتێنه؟
 
 

٦  
 يسٌوس أْي ألف اۆدهي مرئٍيت إٍيهے

مليه يسٌوس إجلٍيلێ اۆبهر، تَربيه إێ يم  ١
 ۆر اۆرآو إبےإيدنێب، اۆد



برۆ قْوده دهي إرمنه برٍيسۆ تے با أكايت  ٢
 إدهيے مهێل هۆي إرهيان أكۆ

 يسٌوس اۆربه رێويا يے أملآميێ قێب إسئه ٣
 .بێن دۆر إيهٌود إٍيد إباسكه دِول إٍيفے ٤
شبب اۆدۆر قْودا اۆدهي برۆك -يسٌوس يئس ٥

نا مهنٍي ”برٌو فلٍيبۆس كهٍي . كهٍي إێيـــنٍي إرهيه
 إدے“ يٓب نِدلب برێ متسٍينْي؟هۆي هڈ

يسٌوس إێن بهلے فلٍيبۆس جّربتے يهرو أكۆ  ٦
 إدے، يسٌوس تۆنه سكا إٍيد بێت إكتنٍي أكۆ

ملے شێب دٍينار هاي ”فلٍيبۆس يسٌوس كهٍي  ٧
هڈٍيٓب نِدلب اۆدۆر قال كه قآل هڈٍيت 

 .إدے“ آمنايت يٍك إمارنه إيَدنه
-مۆنقال يے أملآميێ هۆي، برٌو أندراوس سيٍ  ٨

 :برتٍيس اۆسنے 
تۆي اۆر دبلۆ أْي هڈٍيٓب و ملۆ آشۆب و ” ٩

إٍيربے إٍيكتے، لكن آن بك قْوده دهي كهٍي 
 إدے“ نان دآيــێن؟



بێن . إدے“ سۆيانه-اۆدهي سئنه”يسٌوس  ١٠
بێن . اۆمهنٍي سيام قْوداب إٍيفے أكۆ براس إسئنا

 .دۆر آن داب أْي ألف دِول إٍيكتٍينے
يا وے أنْكونه يسٌوس يے هڈٍي يكس ١١

إدے اۆدهي يے إٍيستئنه كهٍي يهے “ ِمريه”
وے أشۆب هن بك . قال يهرونه تۆنه هۆي

 .تئٍيتے إوێر
اٌودهي قبيانے اۆدۆر يے ألّماميێ  كَّسوٌ  ١٢

نات هۆي . يے هڈے كتئامبه شآواوٍين”كهٍي 
 .كآ كْوڈتآ أكۆ

يے هڈٍي إشآواوٍينه اۆدۆر متن ملۆب  ١٣
اۆقاف هۆي إتبنه، يے بٍيلێب يے هڈٍي كتئامب 

 .أي هڈے اٌودهي متيان هۆي إمهنٍي 
اٌودهي تۆن تے با أكاي يسٌوس إديٍئ بێت  ١٤

اۆِسدك، اٌون برٌو إ مالهے تے ”إرهيان اۆدۆر، 
 إدے“ دنيه كهٍي إٍينٍيب إكتے

يسٌوس برا برۆ تفات هڈئا كْواس إٍيدنه  ١٥
 .تۆنه إٍيكن أكۆ، اوٌكنه قٍيقيه اۆربه دهاي يئقر



 
 س إێم كهٍي هرٍيێريهيسوٌ 

وے هوآد إێـيه اۆدۆر يے أملآميا أجلٍيل  ١٦
 .اۆبهر كهٍي تْكويانے

فَلٌّوكات يئمنه و اۆبهر اۆدر اۆرآو كفرناهٌوم  ١٧
هنكآي يسٌوس برێ كتامبے يٍك أكے . كهٍي إدفنه

 .وے هوآد إێــيه
 .ونّێت أكرا برآم إێيآ، اٌوبهر إرقسيه ١٨
هريٍئ، يسٌوس تے اۆبهر إتربه إكتم اۆدۆر  ١٩

فلّوٌكه َدِول إٍيفے اۆبهر كهٍي هرٍيێرێ إرهيان، 
 برا إرآكْويٍن

يسٌوس “ اٌون أنێبے با رآكْوٍين”: برێ دهاي ٢٠
 إدے

برا برۆ تے فلٌّوكه رێوستے يهرونه، و تے   ٢١
 .فلٌّوك إقديێسۆ اۆمهنٍي برا إٍيبنٍي تِكتم

 



تۆينت تے مليه، اٌودهي إميے در إمهنٍي  ٢٢
فلّوٌكات بێن تۆي تٍيفے تۆنه و يسٌوس قالت 

يے أملآميێ قێب بتۆ رێويه يٍك أكے شئيان، يے 
 .ألّممه آكنه قٍيقيان تۆنه اٌودهي شئيان

لكن فلٌّوكات تربيآ هۆي إێيان، إميے در  ٢٣
اٌودهي تے مرئٍيت متيان يسٌوس وے أنْكونه 

 .إدے هريئٍ “ مريه”
يٍك اٌودهي يسٌوس و يے ألّمامياس بێن تۆي  ٢٤

هآنه تۆنه إرهيانے اۆدۆر تے فلّوٌكآت يئمنا 
 .كفرناهٌوم إبێن برۆ يهرونه

 
 يسٌوس ِمڈهن هۆي يهڈے

سێدنآ ”برۆ إمرٍينے إێمے اۆدر اۆرآو كهٍي  ٢٥
 .إدٍينه“ برٌوك تۆي نآدۆر كهٍي إێتآ؟

اۆسدك اۆسدك أند ”يسٌوس برێ دهاي  ٢٦
براك أنێب تے با أكآيت إرهتانه أكۆ : هۆكنه



ونه هێب، لكن يے هڈے متتانه و كت تهر 
 .قبتانه أكۆ تهرونه هێب

تے مرئے تێنهدے كهٍي با شقآمانه لكن  ٢٧
تے مرئے إمڈهن با نهٍيدے إنٍيو كهٍي 

تۆن تے مرئے إتكے وے اۆر برێك . شقآمنانه
إنٍيو، وے أنْكونه إبآبه برۆ إكهتمٍيسۆ آملابے 

 .إدے“ أكۆ
 هنن كك وے أنْكونه”اٌودهي برۆ كهٍي  ٢٨

 .إدٍين“ هرٍيو تۆنه شقامْي نكتے؟
: برٌو لنقٌوميه بێب آمنانه”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٩

“ تٌون تٌونه وے أنْكونه هرٍيو تۆنه تكتے تێفے
 .إدے

نان برٌوك سكتنه ”اٌودهي برۆ كهٍي  ٣٠
أدقرتنيه؟ نآت با أكآيت سكتنيه، بتۆ إرهني 

 برۆك آمنْي أكۆ؟
ٍيت هنن بابه إمنقاي هۆي تے برێتێت مرئ ٣١

برێ {: إٍيدنێت متيان، اوٌكتاب إندے تئٍيے) منآ(
 .إدٍين} هڈٍيــٓب تے برے هۆي إٍيهو



اۆسدك اۆِسدك أندے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٢
هۆكنا إمالهے مٌوساب يٍك أكے تێ برے هۆي 

هڈٍيــٓب إٍيهو هۆكنا، لكن أنے بابے اوٌكنه 
 .ِسدكے هڈٍيــٓب تێ برے هۆي إنٍيو هۆكنا

ڈے، اۆتك تێ برے هۆي وے أنْكونه ه ٣٣
إتْكوبرٍي َكّسۆ اۆدهي مڈهن إنٍيو إكتے إێفے 

 .إدے“ أكۆ
سێدنا دمٍيهه إێن هڈٍيٓ ”اٌودهي برۆ كهٍي  ٣٤

 .إدٍين“ هۆي ِهنن ِهيه
أنے إمڈهن هۆي يے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٥

هڈٓي أكتے، أنے كهٍي إٍينے دۆر قال هن 
هرقْوابے يٍك إكتے، أيٍن آمننٍي دۆر قال هن،  

 .وێبے يٍك إكتے دۆر هني
أنێب براك : لكن أنے برێك كهٍي أدے ٣٦

 .إرهتێنا هێب، كا آمنتانه
اٌودهي دهۆسے  كَّسوٌ بابے إهے هێب  ٣٧

يئێن، أنێب كهٍي إٍينے، برۆ أنے هۆسے كا 
 .أسٍيسقے



أنے تێ برێت هۆي ك ينئ إێفے أنے أهرٍيو  ٣٨
تۆنه سكتے كهٍي، لكن وے أنێ لنقٌوميه هرٍيو 

 ٌونتۆنه ن
وے لنقٌوميه هێب هرٍيو تٌونه، أنے قال  ٣٩

هن برٌو يهے هێب هۆي كا كْوڈسنے تكتے 
تێفے، لكن تۆينت وے هٌونتٍيت هۆي شاوتے 

 .برێ أشڈهنٍي تۆنه تكتے تێفے
 كَّسوٌ : أيٍن بابه هرٍيو تۆنه تۆن تكتے تێفے ٤٠

وے اۆر إرهيه و آمنيا و إمڈهن بآنهٍيد إتيێو 
وے هٌونتٍيت هۆي، إندے و أنے برۆ تۆينت 

 .إدے“ شاوتے أشڈهنٍي 
أنے يے ”: إيهٌود يسٌوس كهٍي إرتيان بروٌ  ٤١

 إٍيدے أكۆ،“ هڈے تێ برێت هۆي إٍيْكوبرنه
برٌو يسٌوس يٌوسفٍي وے أرۆس ”برا إدٍين  ٤٢

يِك أكێ؟ هنن برٍيسۆ إبابا و بريٍسۆ تۆندێ و 
نكتێنے نێفے، برٌو كك تێ برێت هۆي 

 .إدٍين“ أكْوبرے إندے؟



تك إێبتك با -براك تك”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٤٣
 .إرتآنه

تك أيٍن كهٍي كا إێيه بابے أيٍن لنقٌوميه  ٤٤
دهۆسے إنسٍيْكو بێب نٌون، برۆ أنے تۆين وے 

 .هٌونتٍيت شاوتے أشڈهنٍي أندے
كَّسآ وے أنْكوناي ألّممه إكتنٍي إيَدنه،  ٤٥

إبابه إٍيسناكر، برۆ . إمآلهے كِتَب إدٍينه تئٍيتے
 إٍيكتێـنے، أنێب كهٍي إێيه، هۆي

تك إبابه إرهابے يٍك أكے، وے أنْكونه هۆي  ٤٦
 .بێن برٌو إبابه إرهيه: إێيه نٌون

أنێب آمننٍي : اۆِسدك اۆِسدك أندے هۆكنا ٤٧
 .بێن إمهڈن بآنهٍيد إبرے

 .أنے إمڈهن هۆي يے هڈٓي أكتے إێفے ٤٨
برێك هۆي بابه تے مرئے تے برێتٍيت  ٤٩

 .ن، لكن إٍيــيانإمناقي هۆي متيا
لكن إێن يے هڈٓي تێ برے هۆي  ٥٠

 .إٍيتكْوبرٍيے متٍينے اٌوتك كا إيآيے



إنے يے هڈٓي ڈهٍنب بلنٍي تێ برے هۆي  ٥١
إێن يے هڈٓي متٍينے . إٍيكْوبرے برۆ إكتے إێفے

يے هڈٓي أنے . بێن إنڈهنٍي دۆر هن كا إيآيے
أنيْو بلنٍي أيٍن إبرش إكتنٍي، برۆ َكّسۆ إدهيے 

 .إدے“ دهآي أنٍيو مڈهن
: تك سكنايان-تك إنْقوسآرنه تك-إ يهٌود تك ٥٢

اٌون تك كك برشۆ هنن إنٍيو متسنٍي هۆن ”
 .إدٍين“ أدقرٍينے إكتے؟

اۆِسدك اۆِسدك أندٍي ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٥٣
اۆر إبرشۆ بت متينێك إ بۆيۆ -براك تك: هۆكنا

بت قْوئينێك، برێك هۆي مڈهن يٍك إێفے 
 .إكتے

إبرش متٍينے و أيٍن اۆبۆ قْوئٍينے و  لكن إينٍ  ٥٤
برٌو إمڈهن بآ نهٍيدے إبرے، و برۆ أنے تے 

 .هٌونتٍيت تۆينت شاوتے أشڈهنٍي 
أيٍن إبرش تے مرئے ِسدكٍيتے إكتے، إبۆيے  ٥٥

 .إقْوئه ِسدكٍيبے إكتے



إيٍن إبرش متٍينے و إبۆيے قْوئٍينے بێن، أنێب  ٥٦
 برٌو أنے هۆٍيس إێفے إكتٍي، أنے برۆ هۆيسٍ 

 .إێفے أكتے
أنے إبابه إ ڈهنٍيب أنێب لنقٌوميه هآٍيس  ٥٧

 .أنڈهنٍي تئٍيتے، إيٍن إبرش متٍينے بێن إيٍن إنڈهنٍي 
اٌون برٌو يے هڈٓي تێ برێت هۆي إٍيكْوبرنه  ٥٨

إكتے إێفے، تێ برێتٍيت تے مرئے باباكنه 
إێن يے هڈٓي متٍينے . متيان إٍينا تئٍيتے يٍك أكے
 .إدے“ يٍك أكے إێفے إنڈهنٍي دۆر هن أيابے

يسٌوس إێن بهلے إيهٌودے دٍينے قَو  ٥٩
 .كفرناهٌوم هۆي إدے

قْوداب برٍيسۆ يے ألّممه برۆ إمٍياسٍيونه  ٦٠
آن بهلے همٍي إكتنٍي، آو برێ إدقرٍينے ”: اۆدۆر

 .إدٍين“ إێمسٍيو؟
يسٌوس يے ألّمامياس برٌو إدے بهلے هۆي  ٦١

هلے آن ب”: إرتنٍي تۆنه بێت إكن، برێ كهيٍ 
 أدے برێك لهسێن هۆكنا؟



أفالي كك تكے براك تكے وے اۆر سٌور  ٦٢
 إٍيفے اۆمهنٍي دهاي رێوێ إرهتێنێك؟

إمڈهن تنٍيوے تٌونه إبرش تكتے تێفے  ٦٣
. آشٌوك، إبرش نات دهاي دآيــٍيبے يِك أكے

أبهلے أنے برێك كهٍي أد هۆكن برا شٌوك و 
 .مڈهن و إكتنٍي إێفێن

. “كا آمنيان إێفێنلكن برێك إێبتك هۆي  ٦٤
يسٌوس إێن بهلے إدے، برٌو إدباي بلنٍي برۆ كا 

 .آمنيان و بێن برۆ نٌويٍن إٍيد إكتنٍي إٍيفے أكۆ
تۆن دهاي برێك دهاي إد ”: مليه يسٌوس ٦٥

تك أيٍن كهٍي كا إێــيه، بێن إبابه : هۆكنا
 .إدے“ أدقرسٍينے نٌون 

بێن اۆدۆر برۆ قْودا يے ألّمامي هۆي برۆ  ٦٦
 .ه شاوتے قێب هرٍيێرا رمابه يٍك أكێنيئشن

براك ”: يسٌوس يے ألّمامي متن ملے كهيٍ  ٦٧
 .إدے“ هن برێ تئٍيتے أنے ئش كت هرونه؟



سێدنا هنن آب : برتس يسٌوس كهيٍ -سٍيمٌون ٦٨
دهاي نێدف، إبهلے إمڈهن بآنهٍيد هۆي برٌوك 

 تِربيه؟
هنن آمنا نێفے، برٌوك إتقێقه وے أنْكوناي  ٦٩

 إدے. “نكن نێفے تكيَه تۆنه
أنے برێك متن ملے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٧٠

واسآبے كا أكێ؟ لكن برێك إێبتك قال بلٍيس 
 “.إێفے إكتے

يسٌوس إێن بهلے يهٌودا سٍيمٌون إسكاريۆتے  ٧١
هاي تٌولے، برٌو إ متن ملے هۆي قال إٍيكتے 
 .هن برٌو يسٌوس يے أشے كهٍي نٌون إٍيد أكۆ

 
 
 
 



٧  
 يسٌوس و إسنآيێس و

ه يسٌوس إجلٍيل هۆي هرٍيێريه، يٌوديا ملي ١
هۆي هرٍيێرتے هروابے يٍك أكے، برۆ إێقرمه 

 .يهٌود مدر يهرونه أكۆ
إيهٌود وے إٍيد تے كهێامتے َدِول إٍيفے  ٢

 اۆدۆر،
اۆن مهنٍي إشه، يٌوديا بيه، ”برۆ كهٍي إسنآياس  ٣

 يے إملآمك برۆكے إشنهه بآ إرهنٍي،
برٌو  تك تے كْوبێس هۆي كا شقآمٍينے، ٤

. اٌودهْي برٌو شقآمٍينے تۆنه با إرهنٍي هرٍيوێك
برٌوك اۆن إشنه داتنيێك، إ قرۆيۆك اۆ دهي 

 .إدٍين“ كَّسێ إرهسا
 .إسنآياس برۆ كا آمنيان أكۆ إێن بهلے إدٍين ٥



أيٍن اٌو دۆر مٍيس يئآبے يٍك ”يسٌوس برێ كهٍي  ٦
 .اٌودۆر دآيــٍيبے كَّسوٌ لكن برێك كهٍي . إێفے

اٌودهي تۆن تے دنيه هۆي يٍك  ّسوٌ كَبرێك  ٧
فتّنه، لكن برا أنێب إفتّنه، أنے برا دآيــێن تٌونه 

 .دآيــٍيتے كت أكے تۆنه لٌوسنے أكۆ
براك وے إٍيد كهٍي رێوانه، أنے اۆن وے إٍيد  ٨

اۆن تئه كهٍي كا رێوانے، أيٍن اٌودۆر مٍيس يئابے 
 “.يٍك إێفے أكۆ

جلٍيل إێن بهلے يسٌوس برێ كهٍي إدٍي و أ  ٩
 .هۆي إمهے

 
 يسٌوس تے كهێامتے إٍيد هۆي

لكن برۆ إسنآياس وے إٍيد كهٍي رێويانے  ١٠
اۆدۆر برٌو هن وے إٍيد كهٍي ْكوبێست وهٍي 

 .بآ لوْي رێويه
إ يهٌودے إێقرمه برۆ يهقتنا إٍيفنٍي وے إِيد  ١١

 .إِيدنا“ برٌو كێيا؟”هۆي 



-اٌودهي برۆ إشاشت هۆي هدٍيديان، تك ١٢
. قال إٍيدنا“ رٌو شبے تكے إكتےب”تك كهٍي 

“ يٍك كے برٌو اۆدهي إماق سلل إسئبٍيك”ورے 
 .إٍيدنا

برۆ اٌودهي ِون هس هۆي كا هدٍيدان إ  ١٣
 .يهٌود إێقرمه مرٍيكوآي سبّيٍ 

وے إٍيدٍي يــٍينات إێبتك يسٌوس وے  ١٤
أنْكونه اۆ قو دهاي رێويا اۆدهي دهاي وے 

 أنْكونه هۆي هدٍيديه
برٌو كك ”: ێت أجبميان إدٍينإ يهٌود ِون ١٥

إێكتب إتقێقه إكتێن إێفے برٌو سٌور أقرٍيــيا يٍك 
 “هاي إێفے؟

تۆنه أنے ألّمنے أيٍن كِت ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٦
 .أكے، لكن وے أنێب لنقٌوميا نآيتے

اٌوتك وے أنْكونه هرٍيو تۆنه هاي شقاما  ١٧
إندے، إكتێن تۆنه أنے ألّمنے وے أنْكوناي 

 .ه آن بهلے أيٍن يئابه إكتٍينهتكتٍي هن، هن



اۆكناي هۆي بهلٍينے إ متٌون إقرۆيۆ كهٍي  ١٨
هرِيوے، لكن إمتٌو برۆ لنقٌوميا كهٍي هرٍيو برٌو 

 .سدكٍيبے هرا هۆي يٍك إێفے إكتے
إمالهے مٌوسه تۆرات إٍيهو هۆكنه يٍك أكێ؟  ١٩

نان . برێك هۆي قال تۆرا هاي كآ شقامٍينے
 إدے“ هۆي أنێب در براك تهرونه؟

برۆك بلٍيس هۆك إێفے، آو برۆك ”اٌودهي  ٢٠
 .إدِين“ در هرِيوے؟

أنے قالت نات بآ أكآيت ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٢١
 .سكن، لكن براك كّسآك أجبمتانه تێفێنه

برێك كهٍي إمالهي مٌوسه : اۆن تئه شببنه ٢٢
اۆكْوشٌوب إدے أكۆ، برآك يے أر اۆكْوآشٌوب 

يئابے يِك إێفے تِدئنه، لكن اوٌكْوشٌوب مٌوساي 
 .لكن إبآبێ يئابے إێفے، براك تۆسبت

إمالهے مٌوساي إبهلے بن كتئے مياد  ٢٣
تۆسبت تٍيْكوآشٍيبنێك، أفالن أيٍن كهٍي كك 

هساي تێفێنه تكتٍينه تك كَّسۆ تۆسبت ملهێلن 
 .إدے“ أكۆ؟



تے رسآد با هْكومانه لكن َهْقۆيت  ٢٤
 .إدے“ هْكومانه

 
: اۆدهي إدٍينهالقدس -قَل هۆي اۆرشلٍيم ٢٥

اٌون برٌو يے إێقرمه مدرۆ يهرونه برۆ يٍك أكێ ”
 هن؟

برٌو اٌون أكتے كَّسۆ اۆدهي سٌورے  ٢٦
هدٍيدٍينے إێفے، برۆ نات كهٍي يٍك إيَدنه، ميكن 

برٌو إمسٍيه إكتے تۆنه يے هڈئيان اۆن تئه 
 إكَّنه؟

لكن هنن اٌون نا اۆمهنٍي هۆي يئابے نكتێن  ٢٧
نے اۆدۆر قال تك هن يٍك لكن إمسٍيه إيٍ . نێفے

 .إدٍينے. “أكن إێفے برٌو نا اۆمهنٍي هۆي يئابے
 

بێن دۆر يسٌوس ونّێت ِون ِهس هۆي برٌو  ٢٨
: وے أنْكونه اۆقو هۆي وے أنْكوناي هدٍيدێ

أوۆ، براك أنێب تكتێنه، أنے نآ اۆمهنٍي هۆي ”
: يئابے لكن أنے، أنے هرٍيو أكۆ يئابے كا أكے



اۆسدكے، براك برۆ كا  أنێب لنقٌوميه هێب بروٌ 
 .تكتێنه تێفێنه

لكن أنے برۆ أكتێن إێفے أنے برٌو إێفے  ٢٩
اۆمهنٍي هۆي يئابے أكتے أكۆ، برٌو أنێب 

 إدے“ .لنقٌوميه
تۆنه تۆنه كهٍي إ يهٌود إێقرمه برۆ أبكتے  ٣٠

يهرونه لكن قال هن برۆ وے أيۆ كهٍي داسابے 
 .ۆيِك أكے، برۆ إ دۆرٌو مٍيس يئابے يِك أكے أك

لكن قْوده دهي اۆمهنٍي إِيفنٍي اۆدهي هۆي  ٣١
إ مسٍيه إٍينے اۆدۆر اٌون اٌوتك ”: برۆ آمنيان

سكيه تێنه  بآ أكايت،  قْود كات سكٍينے يٍك 
 .إدٍين“ إنديٍ 

إ فرٍيسے اٌودهي إشاشت هۆي اۆن تئانێت  ٣٢
يسٌوس كهٍي هدٍيدٍين تۆنه إمِياسٍيونه، براس و إ 

أنْكوناي قوے  يهٌودے فقرٍيے هڈئا و وے
كجر برۆ كهٍي لنقٌوميان برۆ أبكنه تۆنه يهرونه 

 .أكۆ



شلكت دۆر برێك قێب ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٣
أنے إٍيسئته أندے، مليه بێن أنێب لنقٌوميه 

 .إٍيبه أندے
أنێب براك هرو تيَدنه لكن أنێب إمار كت  ٣٤

دِينه و أنے إێفے اۆمهنٍي براك ك أدقرتێنه 
 إدے“ دآتێنه أكۆ

اٌون نات مهنٍي ”: يهٌود إ قرۆيۆسنه إێبتك إ ٣٥
إێبه إندے، هنن برۆ كا منرے؟ برٌو إيهٌود 

إقرٍيق قێب إێفێن بێتٍيت هبۆلے، وے إقرٍيق 
 ألّمے يٍك إندے؟

أنێب براك هرو تيَدنه لكن أنێب إمار كت  ٣٦
دِينه و أنے إێفے أندے اۆمهنٍي براك ك 

“ دے؟نآ بهلے إكتنٍي برٌو إن} .أدقرتانه إێتێنه
 .إدٍين

 
وے إٍيدٍيت تۆين وے أقيايت و تۆ ِون  ٣٧

تك ”: كات و يسٌوس إنقد، مليه ِون ِهس هۆي



يوێت إبرے إێفے ك أيٍن كهٍي بآ إٍينے برٌو 
 .قْوئٍينے أكۆ

برٌو أنێب آمننٍي كه، اوٌكتاب إ تقێقه إدے  ٣٨
“ }برۆ هۆي يم إشڈهٍيــن كْوآنێن إكتنٍي {تئٍيتے 
 .إدے

ے إێ شٌوك تقێقاب برۆ آمنێن برٌو إێن بهل ٣٩
اٌودهي إمێرنه هاي يهرو، وے أنْكونه إێ شٌوك 

مسے هيابے يِك أكے، يسٌوس إمتٌونۆ مسے 
 .شٌومابے يِك أكے أكۆ

 
قْوده دهي يسٌوس إ بهلے إمٍياسٍيونه  ٤٠

“ اۆسدك اٌون برٌو إ مالهے إكتے”: اۆدهي هۆي
 .إدٍين

“ !اٌون برٌو إ مسٍيه إكتے”ورے دهي هن  ٤١
إمسٍيه أجلٍيل هۆي كا إٍينے، ”إدٍين ورے 

 إٍينے؟



اٌو كتاب إمسٍيه وے هڈئه دائٌودے إٍينے  ٤٢
دياب يك أكێ؟ بێن لهمێ و، وے هڈئه 

 .إدٍين“ دآئٌودٍي وے هاش
 .اٌودهي يئڈڈنه بريۆ سّبيٍ  ٤٣
برۆ دهي قلے أبتكتے يهرونه لكن قال هن  ٤٤

 .برۆ وے أيے كهٍي داسابے يٍك أكے
 

ونه إقوے أكجر يئقرنه اۆدۆر إ وے أنكْ  ٤٥
: يهٌودے فقرٍيے هڈئا و إفرٍيٍيس و برێ كهٍي 

 .إدٍين“ نان هۆي برۆ هاي يئاب كتێنه؟”
اۆن برۆ تئيتے سٌور تك بهليابے يِك ”إ كجر  ٤٦

 .إدٍين“ أكےّ 
 برێك هن كهيۆكنه إتلس؟”إ فرٍيسے  ٤٧
قال هن إ دٍينے هڈئه هۆي ترے إ فرٍيسے  ٤٨

 هۆي برۆ آمنيآ؟
لكن آن اٌودهي إمالهے مٌوسا تۆرا ك إكتێنه  ٤٩

 .إدٍين“ أتۆئتابه إكتنٍي 
 



نقۆدمٍيۆس برٌو إ فرٍيسے هۆي قالے إٍيفے،  ٥٠
 برٌو سٌور يسٌوس كهٍي يئابے

هنن تۆرا هۆي اۆتك با مآسٍيو، تۆنه برٌو ” ٥١
“ .إقْوبب با أكآن، برۆ وهٌونتے إكتٍي؟ يٍك أكے

 .إدے
ن أجلٍيل هۆي يئاب برٌوك ه”برا برۆ كهٍي  ٥٢

تكيه؟ إێ كتب دايــٍيب شببه، أجلٍيل هۆي 
 .إدٍين“ مالهے كا إٍينے تۆنه تكتێنه تنديه

 .مليه قال كه إقوۆ إبێن ٥٣
 تے تكت تے كهبه ٨#
 
 .مليه يسٌوس اۆربه سيتٌون كهٍي إفرئه ١
كرٌوماب، وے أنْكونه قو دهاي يئقر اۆدۆر  ٢

إسئه اۆدهي  بروٌ . اٌودهي برۆ كهٍي إێيان كَّسوٌ 
 .ألّميه

إ دٍينے دآ و إفرٍيٍيس و تكت كبمێ يئبكنه  ٣
كهٍي هاي إێيان مليه بتۆ إدهي إێبتك 

 إسنقدنه،



سێدنا تۆت تے تكت كبمێ ”برۆ كهٍي  ٤
 .يئبكنه

إمالهے مٌوسه تۆراب هۆي بتۆ تئٍيتے آوێــيێ  ٥
“ برٌوك كك هۆي تنديه؟. قێدانه درنه، ديابے

 .إدِين
برۆ كهٍي كڈٍيتے كْواسه برا إێن بهليے  ٦

يسٌوس . يهرونه، نآت برۆ هآي هٌوننٍي يهرونه
وے هاش كهٍي كٌورميه تے كٍيباليت هاي 

 .إكتب
ونّێت برۆ رآتيان اۆدۆر يسٌوس أس أفڈڈ  ٧
برێك هۆي أماقت نات سكابے يٍك أكے بتۆ ”

 .إدے“ أوێب اُقالے هاي به إنقٍيد
يسٌوس إشاوے كٌورميه وے هاش كهٍي  ٨

 .إكتب
إێن بهلے إمٍياسٍيونه اۆدۆر قال كه قال كه  ٩

إفرئنه، يے إێقرمه يے أڈمٍي هنكاي، يسٌوس و 
 .تے تكت إمهنٍي اۆكٍيك



برا كێيان تے ”بێن دۆر يسٌوس يئس إسئٍي  ١٠
“ تكتٍي؟ تك قال هن بتۆك هٌونابے يِك أكێ؟

 .إدے
يسٌوس . تدے“يٍك أكێن سێدنا”تے تكت  ١١

هۆكے، بتٌوك دٍيف أنے هن كا هٌونن ”بتۆ كهِي 
 .إدے“ شاوتے أمقات نات بٍيسيٍك تكتٍي تێفيْ 

 
 يسٌوس َكّسۆ اۆدهي هۆي إميئے

أنے ”يسٌوس برێ إشاوے إٍينفرآد برێ كهٍي  ١٢
أنے إێرتٍيم ڈبن هۆي كا . إدهيـٍي إ ميئے أكتے

 “هرٍيێريا، لكن ميئے إمڈهن إنٍيو مرّے
 

برٌوك إقرۆيۆك كهٍي ”إ فرٍيس يسٌوس كهٍي  ١٣
“ دهيا تێفيآ، تے بدهاتاك ك سكيان إكتنٍي بن

 .إدٍين
آن بهلے ِسدكے يٍك أكێن، ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٤

أنے إقرۆيے كهٍي أبندهے إێفێ هن أيٍن تے 



بدها ِسدك إكتنٍي إێفے، اۆمهنٍي هۆي يئابے 
أكتے أكتێن، اۆمهنٍي أنے إێبے أندے أكتێن 
إێفے أكۆ، براك ك تكتێنه أنے هۆي يئآبے 

 .نٍي و أنے إێبے أندے اۆمهنٍي وأكتے اۆمه
براك اٌودهي هٌونێن تئٍيتے هربٍي هٌوتێنے،  ١٥

 أرێ أنے تك كهٍي كا هٌونن
أنے هٌوننيێك وے هٌونتے وے أيٍن ِسِدكے  ١٦

إكتے، أن إكنايے كا هٌوننے أكۆ، لكن أيٍن و 
 .إبآب أنێب لنقٌومابے أكتٍي و

برێك تۆرا هۆي ملے بدهے تے بدهات  ١٧
 :سكێن

أفالي أنے إقرۆيے كهٍي أبندهٍي بآبے  ١٨
 .يسٌوس إدے“ لنقٌوميه هێب أنےكهٍي بندهے

برٌو . إدٍين“ بابٌوك كێــيه؟”اٌودهي برۆ كهٍي  ١٩
براك أنێب ك تِكتێنه، بابٌو هن ك ”برێ كهٍي 

تِكتێنه، أنێب تِكتٍينه تٍيفٍينێك بابے هن تكتێنه 
 .إدے“ تٍيفٍينه

 



ے مهلّقه هۆي يسٌوس إێن بهلے إ سندٌوك ت ٢٠
إٍيقدنه قێب إدے، برٌو وے أنْكونه إقوٍيب 

برۆ تك أبكابے يٍك أكے إ دۆرٌوس مٍيس . أملێ
 .يئابے يٍك أكے أكۆ

 
 أنے إێبے اۆمهنٍي براك ك تِبێنه

أنے قٍيق ”مليه يسٌوس برێ كهٍي إشآوے  ٢١
أندٍي براك هرو هێب تيدنه، تے ماقنايتۆكنه 

بے اۆمهنٍي براك أنے إێ. هۆيٍيس تيايـٍينه تيدنه
 .إدے“ كآ أقدرتانه إێتانه

برٌو إقرۆيۆس إِيدار إندٍي هن، برٌو ”إيهٌود  ٢٢
أنے إێبے اۆمهنٍي براك كآ أقدرتانه إێتانه :أنے 

 .إدٍين“ إدے أكۆ
براك تے دنيه هۆي ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٣

تكتٍينه أنے تۆ برے هۆي أكتے، براك تے دنيه 
نيه تۆن هۆي تۆن هۆي تِكتٍينا لكن أنے تے د

 كا أكے،



تۆت تۆنه دهاي تے ماقنايتۆك هۆيٍيس  ٢٤
أنے برۆسے أكتے . تيايــٍينه تَيدنه أدے هۆكنه

تۆنه براك كا آمنتانه، تے ماقنايتۆكنه هۆيٍيس 
 إدے“ تيايـٍينه تيدنه

يسٌوس . إدٍين“ برٌوك آب وآ؟”برا برۆ كهٍي  ٢٥
 .إ دباي سۆين هۆكنه”برێ كهٍي 

برێك هۆي أندے أبرے،  أنے قْودات نات ٢٦
لكن أنێب . قْودات نات برێك هاي هٌوننے

أنے إبهلے برۆ هۆي أمآسٍيو . لنقٌوميه ِسدكێبے
 .إدے“ بلٍيب، أنے كَّسۆ اۆدهي كهٍي أندے

لكن برا برٌو إبابه هۆي هدٍيدے تۆنه  ٢٧
 .كنابه يٍك أكێن

براك أنێب إمدر هندٍي ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٨
اك أنے برۆسے تكتێنه كهٍي تِدێرنه اۆدۆر بر 

تێفێنه، أنے إكنايسے نات كا سكنٍي، لكن  تۆنه 
 .بابے سۆيه هێب أندے



إبابه أنێب لنقٌوميه هێب قێبے إێفێ برٌو  ٢٩
أنێب إكنآيے إشآيے يٍك أكے، أنے دمٍيهه برۆ 

 .إدے“ أفرهستنے تۆنه سكن أكۆ
إێن بهلے إدے اۆدۆر برۆ قْوده دهْي برۆ  ٣٠

 .آمنيان
 

 ٍيق هۆكنااٌوسدك فند

أيٍن إبهلے ”يسٌوس إ يهٌود برۆ آمنيان كهٍي  ٣١
 :تئبكنێك برا سدك أيٍن ألّممه تكتٍينه

اۆسدك تكتێنه تيدنا، اٌو سدك فندٍيق  ٣٢
 “هۆكنه إندے

هنن إمآلهے أبرام أرێس ”برا برۆ كهٍي  ٣٣
نكتے، هنن مسے تيٍك كشيآب كن أكے نێفے، 

 .دٍينإ “ برٌوك كك هنن تِتفدِيقنه تندے هۆنه؟
اۆسِدك اۆِسدك أندے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٤

تے ماقناي سكٍينے تے ماقنآيٍت إكشيه : هۆكنا
 إكتے،



إكشيه اۆقو دمٍيهه هۆي كا دآيه لكن وے  ٣٥
 .اۆر دمٍيهه دآيــٍينے

وے اۆر فندٍيقٌوكنه براك إسديٍك فَدق  ٣٦
 .تكتٍينه

براك إمالهے أبرام أرێس تكتٍينه تۆنه أكتێن  ٣٧
براك أنێب مدرے تهرونه تێفێنه،  إێفے، لكن

 .أيٍن إبهلے برێك قێب مهنٍي يٍك إبرٍين أكۆ
أنے بآبے قێب إرهن تۆنه هدٍيدنے إێفێ،  ٣٨

براك بآبٍيسۆكنه تٍيامسٍيونه تۆنه سكتێنه 
 .إدے“ تێفێنه

 
“ هنن بآبٌون إمالهے أبرامے”برا برۆ كهٍي  ٣٩

براك إمالهے أبرام ”يسٌوس برێ كهٍي .إدٍين
 .ٍيكتٍينێك، إمالهے أبرام إشنهه دآتٍينهإرێس ت

لكن براك أيٍن مدر تهرونه، أنێب وے  ٤٠
إسدك بهلے وے أنْكوناي أماسٍيو برێك كهٍي 
هدٍيدنے، اۆن إشنهه إمالهے أبرام سكآبے يٍك 

 .أكے



يسٌوس “ .براك بابيۆكنه إشنه دآتێنه ٤١
تے كهبتے أر هنن كن أكے ”برا برۆ كهٍي .إدے

هنن نربے برٌو وے أنْكونه  نێفے، قال إبابه
 .إكتے إێفے

برێك إبآبه وے أنْكونه ”يسٌوس برێ كهٍي  ٤٢
أنے وے . إٍيكتے إٍيفيـــێك أنێب أرێتٍينه

أنْكونآي هۆي يئآبے أكتٍي، تۆي أيٍن إێفێ أكتے 
أنے أنے أهرٍيو أكۆ يئآبے ك أكے لكن برٌو . أكۆ

 .إدٍين“ لنقٌوميه هێب 
 

ان هۆي أنے براك ن”يسٌوس برے كهٍي  ٤٣
أندے هۆكنه تٌونه إ قنئۆكنه كا شٌومتنے؟ براك 

 .أيٍن إبهلے تێمسٍيونه كا إرێتآنه أكۆ
براك بآبۆكنه اۆبلٍيس أر تكتٍينه، بآبوٌكنه  ٤٤

برٌو إدبآي . أرێـــيــٍينه تۆنه رمتے تهرونه
مدۆرے إٍيفے، اۆِسِدك أبكابے يٍك أكے، برۆ 

دٍيدٍينے برٌو هراب ه. ِسِدك هۆي يٍك إێفے أكۆ



وے هر برۆ تے مٍيتاتٍيب إێفے، برٌو هرآيرئٍيبے 
 .وے هرآري إبآبه إكتے

أرێ أنێب كا آمنتآنه هێب، أنے اۆِسدك  ٤٥
 .هدٍيدنے أكۆ

برێك هۆێ أنێب آو مآقنايت هۆسے  ٤٦
مرّے؟ أرێ أنے اۆِسدك هدٍيدنيــێك أفالي نآن 

 أنێب كا آمنتانه هێب؟
ونآ وے أنْكوناي إكتے إێفے، وے أنكْ  ٤٧

لكن براكنه وے أنْكونا كت . إبهلے إێمسٍيو
 .إدے“ تێنه أكۆ، ك متآسٍيونه

 
اٌون برٌوك سآمرٍي وآ وے ”إ يهٌود برۆ كهٍي  ٤٨

هٍينآيت هۆك تێفے نيد اۆدۆر، هنن ِسِدك ك 
 .إدٍين“ نكتے نێفێ؟

أنے وے هٍينآيت هۆسے ك تێفے، ”يسٌوس  ٤٩
 .لكن بآبے أسئكٍيك، براك أنێب نێوتێنه هێب



متٌون أيٍن . أنے متٌون إقرۆيے كهٍي ك أهرٍيو ٥٠
كهٍي هرٍيو وێر إێفے وے أدل سيٍك إندے، 

 .إێفے
أيٍن إبهلے اٌوتك : اۆِسدك أندے هۆكنا ٥١

إمٍياسٍيو و هاي سكٍينے برٌو تۆ يت دۆر هن ك 
 .إدے“ رهٍينے

اۆن تئه وهٍينآيت هۆك تێفے تۆنه ”إيهٌود  ٥٢
و إٍييــان، لكن  نكن نێفے، أبرام و إمآلهے آرو

أيٍن إبهلے إمٍياسٍيو و هاي سكٍينے برٌو تۆ :برٌوك
 تِنديه. يت دۆر هن ك دمئسيه

برٌوك أبرام بآبۆن إٍيــيه بێن برٌوك ون كاب  ٥٣
وآ هن؟ إمآلهے آراۆ هن إٍييان، برٌوك إقرۆيۆك 

 .إدٍين“ آب وآ هٍيستنيه؟
أنے إقرۆيے متٌون ”يسٌوس برێ كهٍي  ٥٤

بآبے أنێب متٌون . ے قْوِرس إكتےأنٍيوێك إمتٌون
برٌو براك وے أنْكونايۆن تيدنێب .إنٍيو هێب

 .إكتے



. لكن أنے برۆ أكتێن. براك برۆ ك تكتێنه ٥٥
أنے برۆ كا أكتێن إٍيدێك، أنے برێك تئٍيتے 

لكن برۆ أكتێن بريێ إبهلے هاي . هرآي إٍيكتے
 .سكنے

بآبوٌكنه أبرام أيٍن وے آي إرهتے ونّێت  ٥٦
 .إدے“ .ڈ، برٌو إرهيآ هۆي إمڈڈهۆي إمڈ

كك إمآلهے أبرام إرهتا ”إ يهٌود برۆ كهٍي  ٥٧
“ برٌوك أي متٌون هوله هن مسے ك تِربيه؟

 .إدٍين
اۆِسدك اۆِسدك أندے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٥٨

 .إدے“ .أبرام ك إٍيفے اۆدۆر أنے إٍيفے: هۆكنه
برا اوێب يكسيان هاي قده يهرونه أكۆ،  ٥٩

كڈيه وے أنْكونآ إقوٍي لكن برٌو برێ هۆي 
 .إفرئه

 
 
 



٩  
 يسٌوس هميش تك مهليه

يسٌوس إ سلل هۆي هرٍيێرێ تك همش فراي  ١
 .إٍيكتے إٍيفے إرهيه

سێدنآي آو ”يے ألّمامياس برۆ سكنآيان  ٢
مآقنايت سكابے اٌون اٌوتك هنه، هنه إبآبه برٌو 

 إدٍين“ هميش أيٍك إفرے أكۆ؟
آيت سكابے اٌون اٌوتك ماقن”يسٌوس برێ كهٍي  ٣

أكۆ همشيے فرئاي يٍك أكێ، إ بآبه هن أماقت 
. نات سكابه يٍك أكێن برٌو هميش إفرئے أكۆ

لكن برٌو همشيه فرآيے وے أنْكونايت تے 
 .أكره برۆ هۆي شقآمێ بآ لوتے ميادے أكۆ

بئے إێفے اۆكٍيك، إشنهه وے أنێب لنقٌوميه  ٤
وے هوآد إٍينے اۆدۆر . هێب هۆي شقآمنے

 .شقآمٍينےتك ك أدقريه 



أنے إدهيے ميئے أكتے، تے دنيه أنے هۆي  ٥
 .إدے“ *إێفے اۆكٍيك

يسٌوس إێن بهلے إدٍي تۆبٌور كهِي تِفۆيه  ٦
مليه، إسٍيلێ هاي ٹنٍي يهٹك، مليه اۆٹنٍي اۆتك 

 .وے هميش قْوئد كهٍي إدئے
( دفه، سلوامے ”: مليه يسٌوس إتكے كهيٍ  ٧

“ اۆ رآقْو هۆي شْقوڈه) إملنقومامب مياد
اٌوتك إدف إشْقوڈ إقوۆس إرهێ دهاي . إدے
 .يئقر

إشَوو و اٌودهي سٌور برٌو كرآمات رآتنابے  ٨
اٌون سٌور إٍيستئه ”: إكتٍينه إقرۆيۆ سكنايان ديێ

 “اۆتك اۆدهي وے أيے كهٍي إٍيربر يك أكێ؟
ورے . إدٍين“ اٌون برٌو برۆ إكتے”ورے دهي  ٩
كنه لكن اٌوتك اٌو . إدٍين“ برۆ يٍك أكے برۆ تنئے”
 .إٍيد“ !أنے برۆسے”

اٌودهي إدٍين برۆ “ كك إقْوئداك إفقدنه؟” ١٠
 .كهيٍ 



اٌون اٌوتك يسٌوس إيدنے ٹنٍي يهٹكت ”برٌو  ١١
دفه، سلوامے اۆ : إقْوئدے كهٍي إدئے، مليه

أنے أدف، . رآقْو هۆي شْقوڈه، إدے هێب
 .إدے“ أشْقوڈ، إرهن إدقرنے

ك ”رٌو ب. إدٍين“ برٌو كێيه؟”اٌودهي برۆ كهيٍ  ١٢
 .إدے“ أكتێن

اٌودهي اۆن اۆتك سٌور هميش إفرٍيسے  ١٣
 هاي إبێن،

تٌوينت يسٌوس اۆٹني يهِٹك و إتكے إێْقوئد  ١٤
 .هۆي إفدق و سبتے تٍيفے

أفرٍيسے هن اۆتك سكنآيان كك برٌو أدقريه  ١٥
بێن اٌوتك ٹنٍي إقْوئدے ”إرهيه، برٌو برێ كهٍي 

إرهن كهٍي إدئے، مليه برێ أشْقوڈ هريٍئ أنے 
 .إدے“ أدقرن

اٌون اٌوتك وے ”إفرٍيسے هۆي قلے  ١٦
أنْكوناي يٍك أكے، برٌو تۆسبت كآ همۆيسهيه 

كك تك مآقنايت سكنه ”: ورے أرێ. إدٍين“ أكۆ



برا قلے كه . إدٍين“ تێن تێنه بآ أكآيت سكٍينے؟
 .بهلٍيب هدٍيديان

أرێ اٌوتك وے سٌور همْيش إٍيكتے كهٍي  ١٧
دق تنديه، برٌوك برۆ برٌوك برٌو أقْوئدے إف”

اٌوتك وے . إدٍين سكنآيان“ نان هۆي تنديه؟
 .إدے“ !برٌو مآلهٍيبے”همْيش 

إيهٌودے إێقرمه برٌو سٌور همْيش اۆن تئه  ١٨
إرهيه تۆنه ك آمنيان إٍيفنٍي أكۆ، برۆ إبآبه 

 ولٍيكيان
اٌون برٌو وے اۆرۆكنه براك ”: برێ سكنآيان ١٩
ه يٍك كێ؟ أفالي تيَدن) برٌو همْيش فرآي إٍيكتے( 

 .إدٍين“ برٌو اۆن تئه كك إرهٍينے؟
 

هنن اٌون برٌو وے اۆرۆنے برٌو ”: إبآبه ٢٠
 .همْيش أيٍك فرآي تۆنه نكتێن نێفے

لكن برٌو اۆن تئه كك إرهٍينے تۆنه كن أكن  ٢١
آو برۆ إێْقوئد دهآي إفدق كن أكن . نێفے



برۆ سكنآيانه برٌو ِون تكے أكۆ، سۆيــنٍي . نێفے
 .إدٍين “هۆكنا

إبآبه إێن بهلے إيهٌودے إێقرمه إرٍيْكونه  ٢٢
برا  يسٌوس إمسٍيه إكتے إٍيد . إٍيفنٍي أكۆ إدٍين

 .ديابه) إدٍينيۆن اۆقو هۆي نٍيفرئه نيد( اۆدهي 
برۆ سكنآيانه برٌو ”: تۆت تۆنه كهٍي إبآبه ٢٣

 .إدٍين“ ِون تكے
 

دۆر -إفرٍيسے اۆتك وے سٌور همْيش مليه ٢٤
! أنْكونه سٌور اۆِسدك هدٍيدا وے”: ولٍيكيان

اٌون اٌوتك دمٍيهه مآقنايت سكٍينے إكتے تۆنه 
 .إدٍين“ هنن نكتێن

-أنے برٌو مآقنايت”لكن اٌوتك برێ كهٍي  ٢٥
سكآب إكتے تۆنه ك أكن، لكن أنے نآت قالت 

أكتێن أنے سٌور همْيش إێفٍي اۆن تئه إرهنے 
 .إدے“ إێفے تۆنه أكتێن

برٌو كك ”: آيانإفرٍيسے شاوتے برۆ سكن ٢٦
 .إدٍين“ برۆك إوێر؟ كك بريێك إێْقود إفدق؟



سٌورے أنے سۆين هۆكنا ”: اٌوتك برێ كهيٍ  ٢٧
لكن براك ك تٍيامسٍيونه هێب، نآن هۆي شآوتے 

مآسوتے تهِرونه؟ براك هن برٍيسۆ إملمه أكيه 
 .إدے“ تهِرونه هن؟

برٌوك برٍيسۆ إملمه ”: إفرٍيسے اۆتك نێويان ٢٨
 .مآلهے مٌوساي إملمه نكتے نێفےتكتيه، ِهنن إ

هنن وے أنْكونه إمآلهے مٌوسآب إنفرآد  ٢٩
تۆنه نكتێن نێفے، لكن اۆن اۆتك اۆمهنٍي وے 

 .إدٍين“ هۆي يئآبے هن كن أكن نێفے
أرێ آت و أرێ، كك برٌو ”: اٌوتك برێ كهيٍ  ٣٠

أنے إێْقوئد فندٍيق، براك برٌو هۆي يئآبے 
 !اۆمهنٍي ك تكتێنه

سكنه -ونه اۆدهي ماقنآيتهنن وے أنكْ  ٣١
إبهليــێسنه يٍك إسناكرٍي تۆنه نكتێن نێفے، لكن 
برۆ رنْكوي اۆتك برٍيسۆ إبهلے هآي شقآمٍينے 

 .وے أنْكونه إسناكرٍي تۆنه نكتێن نێفے
مسے تك سٌور اۆر همْيش فرآي إێْقوئد  ٣٢

 .إفِدق ديێ مآسوآب يٍك أكے



اٌون اٌوتك وے أنْكونآي يٍب أكآيــێك نات  ٣٣
 .إدے“ برٌو ك أدقريه سكے إٍيفے

برٌوك هنن ألّمتنيه ”: إفرٍيسے اۆتك كهيٍ  ٣٤
ك ماقنآيت هۆي فرآي تكيه كَّسوٌ هۆن برٌوك 

 .إدٍين برۆ إيهٌود دٍينے اۆقو هۆي إفرئنه“ !أيٍك؟
 

يسٌوس إفرٍيسے اۆن اۆتك إيهٌود دٍينے  ٣٥
إقَوٍي إفرئنه تۆنه إمٍياسو، مليه برۆ إمرے 

برٌوك إتكے وے اۆر هۆي ”: اۆدۆر سكنآيه
 .إدے“ آمنتيه؟

سێدنآ برٌو آبے أكتے، برۆ أنے آمنت ”اٌوتك  ٣٦
 .إدے“ ! أكۆ
برٌوك برۆ إرهتا، برٌو ”: يسٌوس برۆ كهيٍ  ٣٧

 إدے“ ! إنفرٍيد هۆك
إدٍي يسٌوس “ بلوے آمنن إێفے”: اٌوتك ٣٨

 .سٌور ڈبيه



أنے تۆن تے دنيه ُهكم كهٍي دئيه ”: يسٌوس ٣٩
آبے إێفے، يے بآ إرهْي إرهێن، يے أندے أكۆ يئ

 .إدے“ إرهێن همْيش يٍب إٍيكتانے أكۆ
بێن اۆدۆر فرٍيسے إٍيفنٍي اۆمهنٍي إبهلے  ٤٠

 .إدٍين“ أرێ هنن همشيه نكتٍي؟”: إمٍياسٍيونه 
همْيش تٍيكتٍينێك ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٤١

ماقنآيت كهيۆكنه كت هآي تٍيكتے، لكن إرهنْي 
كنه إمهٍينۆ تێفے تيَدنه هۆب، تے ماقنآيتٌو 

 .إدے“ تكتے ك قٍيقته
 

١٠  
 يسٌوس إشكْوه إدآيــٍيب

يے ”: اۆِسدك اۆسدك أندے هۆكنا”يسٌوس  ١
أرقنآي كلێب إ ڈێفاي بآ شٌومي،لكن وێر 
 .مهٍينے دهآي رێوٍينے برٌو قْوهرابے إكتے



لكن إ ڈێفآي شٌومٍينے برٌو يے أقرنآيێ إشْكوه  ٢
 .إكتے

ٍي فندٍيق بريۆ وے برۆ إقفرٍيے إ ڈێفه كه ٣
برٌو يے أرقنآيێ قال . هس يے أرقنه إسنآكرٍينه

 .كه اۆسمٍيسۆ ولٍيكٍينے برێ فرئے
مليه برێ فرئے اۆدۆر برٌو برێ سٌورٍي  ٤

هرٍيێرٍينے يے أرقنه برۆ إێرتمٍينه بريۆ وے هس 
 .إكتێنه أكۆ

لكن اۆتك إقربآب إكتٍيب برا إستبرٍينه ك  ٥
 .إدے“ نه أكۆإٍيرتمٍينه وے هسۆ يِك إكتێ

 
يسٌوس إێن إێكواي برێ كهٍي هدٍيديه لكن  ٦

 .برا بريێ إبهلے يٍك إكنه إێفنٍي 
اۆسدك اۆسدك أندے ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٧

 .هۆكنا أنے يے أرقنآي ڈێفه أكتے إێفے
كَّسآ أنێب سٌورے إێيان إقْوهرا إكتنٍي، و يے  ٨

 .أرقنه برێيۆ وے هس سنآكراب يكٍ 



هۆسے شٌومٍينے  أنے إ ڈێفه أكتٍي وے ٩
برٌو شٌومٍينے أتفرئے، قْوده سيام : أنڈهنٍي 
 .مرّے

إ قْوهره قْوهرت و مدر و كتئتٍي و نٌون  ١٠
وێرت ناتے جّآلي ك إٍينے، لكن أنے إمڈهن 

مياوے جآلّي يئآبے أكتے إێفے، إمڈهن وے 
 .أتاب

 
 يسٌوس إشكْوه سدٍيكبے تئٍيتے

يے  أنے إشْكوه إدآيــٍيبے، إشْكوه إدآيــے ١١
 .أقرنآيێ جّآلي إمڈهنۆ مياو كهٍي برسابے إكتے

وے أجرٍيے إشْكوه ك تنئے، يے أرقنه  ١٢
بريێ يك أكێن أكۆ، برٌو إكرآي إرهٍينے اۆدۆر 

يے أرقنه إنئٍيش ڈابٍينے، إكرآي يے أقرنه 
 .تفٍينے، قال كه جهات إستۆبے

برٌو ڈآبٍينے برٌو أجرٍيٍيب إكتے أكۆ، برٌو يے  ١٣
 .نے أكۆأرقنه كآ أريٍ 



 
أنے إ شْكوه إدآيــٍيب أكتے أنے يے أنٍيب  ١٤

 أكتێن، يے أنے أنێب إكتێنه هێب،
أنێب بآبے إكتێن هێب تئٍيتے أنے هن بآبے  ١٥

 .أكتێن، و يے أرقنآيێ جّآلي إمڈهنے أنٍيو
أنے ورے أرقنه أبرے اۆن إكلێب اٌون  ١٦

برێ هن إبيٍك هآي يئنے، برا . هۆي يٍك هآي
إمٍياسٍيونه إيدنا، اٌورێو قال وے هسے أنٍيب 

 .إكتے إندٍي إشْكوه قال إكتے إندے
إبابه أنێب أرٍينے أنے أمڈهنے أنے أنٍيو  ١٧
 .أنے إمڈنے مليه شآوتے مريه مياد أنٍيو. أكۆ
أنے إمڈهن تك هۆسے يٍك إٍيهه أنے  ١٨

أنے إمڈهن أنٍيو تۆنه . هروے برۆ أنٍيو أكۆ
مرّے أنے وے أيے هۆي تێفے، برۆ شآوتے أ 

تێن تے . تۆنه هن أنے وے أيے هۆي تێفے
 .إدے“ وسے أنے بآبٍيسے مرآبے إێفے

 
 إيهٌود إێن بهلے هۆي شآونے يئڈڈنه، ١٩



اۆن اۆك وے هٍيناي هۆي ”: قل برێ هۆي ٢٠
 .إدٍين“ تێفے، هآليے نان هۆي برۆ تسنآكرٍينه؟

آن بهلے تك وے هٍيناي ”ورے هۆي  ٢١
تے وے هٍيناي  هۆي تێفے تيٍك إبهلے يٍك أكێن،

 .إدٍين“ اۆدهي همْيش إرهه تِنٍيو؟
 إ يهٌود يسٌوس إربنه

 
القدس -وے إٍيد اۆرشلٍيم* وے هانوٌكه ٢٢

 .بێ اٌودۆر ِويآبے. هۆي إێيه
يسٌوس وے أنْكونه اۆقو هۆي هرٍيێرے،  ٢٣

 .اۆمهنٍي وهڈئه سلێاميٍن إلكے إٍيدنه هۆي
نآ دۆر اۆكٍيك ”إيهٌود برۆ كهٍي إّمررآينه  ٢٤

برٌوك هنن نات كن أكن تنئٍيشه، سۆيا دآيــٍيب 
 .إدٍين“ برٌوك إمسٍيهے تكتيه؟

سۆين هۆكنا لكن براك ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٥
إشنهه بآبے اۆسٍيم هۆي . أنێب ك آمنتانه

 .شقآمنے إێفے، أيٍن كهٍي بندهے



أنێب كك براك ك آمنتانه هێب براك أيٍن يے  ٢٦
 .أرقنه ك تكتــێنه أكۆ

ي أيٍن وے ِهس إێآمسٍيونه، أنے يے أرقنا ٢٧
 .برێ أكتێن، برا أنێب إێرتمٍينه

أنے برێ إمڈهن با نهٍيد أنٍيو، برا دۆر هن  ٢٨
 .ك إٍيــيان، برێ أيٍن تك ك تفيه

إبآبه أنێب برێ يهے هێب اۆ ِون كآب  ٢٩
إكتے، تك أبآب أيے هۆي نآت تفٍينے كآ 

 أدقريه،
 .إدے“.أنے و إبآبا و قالے ٣٠
شآوتے أوێب إٍيهێن إێيان برۆ قێدتے إيهٌود  ٣١

 .يهرونه أكۆ
أنے برێك قْودا شنهه ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٣٢

دآيــٍيبے إرهسن هۆكنا إبآب هۆي، إنآ قْودٍيب 
هۆي اۆن إشنهه، أنێب أوێــيێ قێتے هێب 

 .إدے“ تهرونه؟
هنن برۆك قال شنهه ”إ يهٌود برۆ كهٍي  ٣٣

رۆك دآيــٍيب كهٍي ك قێدنا هۆك، لكن إكفوٌ 



كهٍي، برۆك تك وآ لكن إ قرۆيۆك ربٍيب 
 .إدٍين“ تِْكوآسه

براك [تۆرا برێتوٌكنه ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٤
 ك تندٍي؟] ربٍيٓبآنه

تۆرآب تك يٍب كْوڈسيــێت هۆي وے  ٣٥
] ربٍيٓب[ أنْكونه اۆدهي برٌو إبهليێ إهے 

 إنديێك،
كك أنێب إ بآبه إسۆِون،  اۆدهي كَّسێ كهٍي  ٣٦

كفٌور بهلے هدٍيدتنيه تِدينه، : لنقٌوميه هێب
 أنے وے أنْكونه اۆرے أدے أكۆ؟

 .أنے بآبے أشنهه ك دآينێك بآ آمنآنه هێب ٣٧
لكن برێ دآينيێك إشنهه آمنانه أنێب بت  ٣٨

آمنينێك، براك إبآبه إنێب هۆي إێفێ أنے إبآبه 
 .إدے“ تێكنٍينآ أكۆهۆي إێفے تۆنه 

برا يسٌوس شآوتے أبٌوك يهرونه لكن برٌو  ٣٩
 .برێ هۆي قٍيقيه

وے إدرنے بهر اۆدر اۆرآو إبے، اۆمهنٍي  ٤٠
 .يوآنس هۆي إمٍيس بێب، بێن تۆي برٌو دآيه



يوآنس قالت ”قْوده دهي برۆ كهٍي إێيان  ٤١
نآت بآ أكآيت سكآبے يٍك أكے لكن اۆن إتكٍيب 

 .إدٍين“ آ ِسِدك إكتنٍي هۆي إدے إبهلے كَسّ 
 .بێن تۆي يسٌوس قْود دهي آمنيان ٤٢
 
 

١١ 
 يسٌوس إليئآِرس إشڈهن

تك إلٍيئآِرس إيٍدنے بێت آنيآب، مريم و تۆكْوه  ١
برٌو . مارٹا هۆي إٍيفنٍي وے هآش هۆي إٍيفے

 .لهآبے إٍيتكتے
مريم بتٌو يسٌوس إرقده مليه تے شْكوٍينت  ٢

. سس بتۆستےكهٍي تِفف مليه تِے همۆتێسۆ تيٍ 
 .ألٍيئارس بتۆ سنۆسے



تا كْوه تے ملێ يسٌوس كهٍي لنقٌوميان بتا  ٣
 .“إبلوے برٌوك أرێتنيه لهآبے إێفے”إٍيدنه 

تان تے لهني ”يسٌوس إبهلے إمٍياسٍيو اۆدۆر  ٤
تے يتٍيت لهني يٍك أكێن، لكن وے أنْكونه 

وے أنْكونه اۆر هۆي إتٌوِون . إمتٌون لوسێن
 .إدے“ إندے

 
 س مرٹا و تۆْكوآ و لٍيئآرس و أرێيے،يسوٌ  ٥
لكن برٌو إمهٍينۆ ملے يٍينات إسنے، برٌو  ٦

 .لٍيئآرس لهآبے تۆنه إكنه هريئٍ 
مئانه يٌوديا ”: مليه برٌو يے أملآميێ كهيٍ  ٧

 .إدے“ شاوتے كهٍي قٍيقنيْ 
سێدنا شلك دۆر هكنآ إ ”يے ألّممه برۆ كهٍي  ٨

تے يهٌود برۆك أوێيێ قێتے يهرونه برٌوك شاو 
 .إدٍين“ كهي تے مئقێر هرٍيوه؟

اۆن بئے متنه ملتۆت ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٩
سئات يٍك أكێ؟ اۆن بئے هرٍيێرٍينے اٌوتك يٍك 



قف إێفے، برٌو تۆن تے دنيه إمئيے هاي 
 إرهٍينے أكۆ،

لكن وے هوآد هرٍيێرٍينے إێتقٍيف برۆ  ١٠
 .إدے“ ميئے هۆي يٍك هآي أكۆ

ئآِرس دوٍينے إرآوٌون لي”: مليه برێ كهيٍ  ١١
“ إێفے أنے برۆ إٍيدف أندے سبرئ أهرٍيو

 .إدے
إبلوے برٌو دوٍينے ”يے ألّممه برۆ كهٍي  ١٢

 .إدٍين“ إێفيێك برٌو إنئرٍي إندے
لكن يسٌوس تے يتے نرے هۆي هدٍيدے،  ١٣

لكن برا تے فٍينتے نرے هۆي هدٍيدے 
 .هٍيسيان

 .لٍيئآرس إٍييه”:يسٌوس برێ كهٍي فداق يفيٍ  ١٤
برێك جآلي و بێن تۆي كآ إٍيفے أكۆ و  أنے ١٥

يكانه . أنے أفرهآبے إێفے، براك آمنتێنه أكۆ
 .يسٌوس إدے“ !هنن برۆ كهٍي نٍيدف



تۆماب إتٍيته إيدنه بێن إسنه يے ألّمامب  ١٦
“ !يكانه هنن هن نٍيبه قێب نيآيے أكۆ”: كهيٍ 

 .إدے
يسٌوس إكتم اۆدۆر ألٍيئارس فڈقت يــٍينات  ١٧

 .ۆي إٍيفے إسنےهنكاي إمٍيمش ه
القدس هۆي ونّێت -بێت أنيه اۆرشلٍيم ١٨

 .سقٍيت ك تكتے
قْوده يهٌود مرٹا و مريم كهٍي يئابه اٌوسنٍيت  ١٩

 .تۆيت سبٍي بتێ ِدقسا يهرونه أكۆ
مرٹا يسٌوس  إێيه تۆنه إسكنه تٍيامسٍيو  ٢٠

مريم إقوٍيب . اۆدۆر بتٌو تفرئه يسٌوس تئشش
 .مِتهے

لوے برٌوك تۆي إب”مرٹا يسٌوس كهٍي  ٢١
 !تٍيفيێك إسنے أيآبے يٍك أكے إٍيفے

لكن أنے مس أكتێن برٌوك رآتنيه تۆنه وے  ٢٢
 .تِدے“ أنْكونه إيآو هۆك إندے

 “إسنٌوك يك إندے”يسٌوس بتۆ كهٍي  ٢٣



أنے برٌو تۆ ِينت تے أقيآيت هۆي يكے  ٢٤
 “إندے تۆنه أكتێن

أنے اۆدهي تۆيت هۆي ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ٢٥
. تے،  أنے اۆدهي إشڈهٍينے أكتےيكسٍينے أك

 .أنے آمنٍينے إنڈهنٍي برٌو أيآبے أكتے هن
أنے آمنێ إنڈٍيهن إێفے، دۆر هن أيآبے يٍك  ٢٦

 “تۆن تۆنه آمنتٍي بتٌوك؟. أكے
أوۆ إبلوے، أنے ونّێت آمنن إێفے ”مرٹا  ٢٧

برٌوك إمسٍيهے وے أنْكوناي اۆر، وے أنْكونه 
هۆي  ]كَّسۆ اۆدهي كهي برٌو إٍينےإندے[

 “.إدے تكتيه تێفيه تۆنه
مرٹا إبهلے تدے هريٍئ تۆكْو كهٍي تئقر بتۆ  ٢٨

اُ سێدنه تۆي إێفے بتۆك ”ولٍيكته إمئآشێ 
 “ولٍيكينے هۆك

مريم إبهلے تِيامسٍيو اۆدۆر ولِه يسٌوس  ٢٩
 .تِبے



لكن يسٌوس مسے بتێيۆس اۆقو كتامبے يٍك  ٣٠
برٌو مسے اۆمهنٍي برۆ مرٹا هۆي . أكے إٍيفے

 .ش إٍيفےتئش
إيهٌود اۆ قو هۆي مريم قێب إٍيفنٍي بتۆ  ٣١

ِدقسنٍي، مريم يكتا ولِه تفرئه تۆنه إرهيان 
برا بتٌو إمٍيمش كهٍي وآوتے . هۆب، هرئے إفرئه

 .تِهرو هٍيسيان
-مريم يسٌوس إٍيفے اۆمهنٍي تكتم برۆ إرهته ٣٢
إبلوے، برٌوك ”هۆب بريێ إرقد قێب ڈبته -ن

 “يٍك إٍيفےتۆي تٍيفيێك إسنے أيآبے 
يسٌوس بتۆس و إيهٌود قێب إٍيفنٍي وآوٍين  ٣٣

إٍيفنٍي إرهيه اۆدۆر برٌو يهسێ برۆ تے هۆي 
 .نفيان

مئا ”برا . إدے“ نآ مهنٍي برۆ تِبسنه؟” ٣٤
 .إدٍين“ سێدنه ِشببه

 يسٌوس ملۆتيه، ٣٥
 .إدٍين“ !شببنه كك برۆ إرێيے”إيهٌود  ٣٦



اٌون برٌو اۆتك ”لكن ورے برێ هۆي  ٣٧
 قْوئد إفدق، أليئارس تۆيت كهي إهٍيب وهميشْ 

 .إدٍين“ تۆنه كآ أدقريا إٍيفے؟
يسٌوس إشآوے يهسێ برۆ تے هۆي نفيان  ٣٨

إمٍيمش أمر أوے . وبرٌو إمٍيمش كهي إێيه
 .إيفٍي دهآي إٍيفے بێبے

مرٹا، . إدے“ وے أوے هنتآسانه”يسٌوس  ٣٩
إبلوے برٌو ڈميابے أكتے ”اۆتك أيابے توٌكْو، 

“ فڈقت يــٍينات إمٍيمش هۆي إێفے إێفے، بروٌ 
 .إدے

يسٌوس بتۆ كهٍي بتٌوك آمنتيێك وے  ٤٠
 “أنْكوناي إمتٌو إرهتنے أنے ديآيۆك كآ أكێ؟

يسٌوس يئس إشبب . وے أوے هنتآسيان ٤١
 .مريه بآبے برٌوك أيٍن إبهلے تٍيامسٍيوه أكۆ”

برٌوك أيٍن إبهلے دمٍيهه تێمسٍيوه تۆنه أكتێن  ٤٢
أنے اۆن اۆدهي اۆمهنٍي  لكن إبهلے. إێفے

إێفے جّالي أندے، برآ برٌوك لنقٌومتا هێب 
 “تۆنه آمنێن أكۆ



“ ليئارس فرئاّ ”يسٌوس ون هس هۆي ولٍيكيه  ٤٣
 .إدے

اٌوتك وے أيابے إٍيكتے يے أيێ و إرقدا و  ٤٤
. تے مڈبب هۆي هْكورآ آفرٍي هليٍك هْكورا إفرئه

 .إدے“ برۆ فدقنا بآ إٍيدف”يسٌوس برێ كهٍي 
 
 يهٌود يسٌوسے مدر كهٍي إبرسنهإ 

قْود إيهٌود مريم كهٍي يئآبه إٍيفنٍي تۆنه  ٤٥
 .يسٌوس سكيه بێت إرهيان اۆدۆر، برۆ آمنيان

لكن ورے إفرٍيسے إبێن برٌو سكيه تۆنه  ٤٦
 .برێ سۆيان

إفقرٍيے هڈئا و إفرٍيٍيس و إيهٌود إێقرمه  ٤٧
كك سكني؟ْ اٌون اٌوتك قْودات نآت ”ولِيكيآنٍيت 

 .كآيت سكٍينےبآ أ
اٌودهي برۆ  َكّسوٌ برۆ اون تئآنێت نێئشێك  ٤٨

آمنے إيدنا،إرۆمان إێن إيَدنا وے أنْكونايۆن 
 “.اۆقو و إدهيۆن و كتئنے إيدنه



برێ هۆي قال برۆ كيفاس إٍيدنه برٌو بێن  ٤٩
براك نات ”وے هول إفقرٍيے هڈئاي هڈئايے،

 ك تكتنێه،
 كَّسوٌ تك قال إدهي جله إيآيے تٌونه،  ٥٠

اٌودهي إيآيــنٍي تے نآيٍت كه برێك كهٍي هنيــٍيس 
 “تۆنه ك تكتێنه؟

كيافاس إێن إبهلے اوٌكنه دياب يٍك أكے لكن  ٥١
برٌو بێن وے هول إفقرٍيے هدئايے هڈئايے 

برٌو . أكۆ، برۆ وے أنكْونه سۆيا تۆنه هدٍيديه
 يسٌوس إدهي جّالي إٍيــيه إٍيد تۆنه إدے،

 أكێن، لكن لكن اۆدهي بلێب إێكنه يكٍ  ٥٢
 .كَّسێ وے أنْكوناي أر إبرر شآويه مياد

بێت تۆينتٍي إيهٌود إێقرمه يسٌوس مدر كهٍي  ٥٣
 .إبرسنه

. برٌو شاوتے يهٌود إێبتك هرٍيێرابے يٍك أكے ٥٤
لكن بێن تۆيسے دبلۆت مدٍينه أفرآيم إٍيدنێت 
تے سبۆتے دِول تٍيفتٍيت إبێ يے ألّماميێ قێب 

 .هۆي دآيه



قْوده . د إيهٌودے دول إٍيفےإبآسكآي إيٍ  ٥٥
القدس دهآي -دهي بێن وے هاٍيش اۆرشلٍيم

إبێن، إدٍينٍيتۆسنه مشْقوێڈ شْقوڈه مياد وے 
 .إٍيد هنكاي

تك وے -برا يسٌوس يهرونه قال كه تك ٥٦
براك نان ”أنْكونه اۆقو هۆي سكنايــنٍي 

هٍيستێنه، برٌو اۆن وے إٍيد دهاي إٍينے إندٍي 
 “هن، هن يٍك دے؟

: إفقرٍيے هڈئا و إفرٍيسے و اۆدهيے كهيٍ  ٥٧
برٌو إێفے اۆمهنٍي إكتێن كه سۆيانه هۆن نئبك [

 .ديابه] نهرو
 
 
 
 



١٢ 
 تکت يسٌوس كهٍي شكْوٍينت تِفف

أسْقورت يــٍينات إباسكآي و إٍيد هنكاي،  ١
يسٌوس بێن آنياب كهٍي إێيآ إليئارس،برٌو تۆيت 

 .هۆي يكسيه هۆي إٍيفيێت
ۆمرنا مرٹا برۆ ترمٍيته، برۆ ِدرار كهٍي إس ٢

أليئارس قال اۆدهي بێن تۆي برۆ قێب تے 
 .مرئٍيتے كهٍي إٍيستئنه هۆي

مريم كرۆرات أليات شْكوينتٍي يكستا يسٌوٍيس  ٣
إرقده كهٍي تِفف مليه تے همۆتێ قێب هاي 

اۆقو هۆي كَّسۆ ونّێت شْكوٍينت . تِيسسه
 برآمتے إتب،

هۆي يهٌوده وے إسكربٌوتے برٌو يے أملآم  ٤
قال إٍيفے مليه برٌو يسٌوس يے أشۆ كهٍي نٌونے 

 إٍيد،



تٌون شْكوٍين مهي شێب دٍينار هاي تِدلٍيب ” ٥
 “و اۆدهي إمسكٍينه دهآي تتيێو كت هِيس؟

منآي -برٌو إێن بهلے اۆدهي إمسكٍينه نئْكو ٦
أكۆ ديآبے يٍك أكے لكن برٌو قْوهرابے برٌو 

لّقه برٌو إێن مه. إمهلّقآ قێب دآسمنٍي اۆتكے
 .إٍيْقوهر إٍيفے

بتۆ إشه بتٌو تۆن شْكوٍين أمسے ”يسٌوس  ٧
كهٍي دبياتے تكتے، تۆينت أنے اۆباس كهي 

 .أتۆمرٍي 
إمسكٍينه دمٍيهه قێبۆكنه إێفێن لكن أنے  ٨

 .“دمٍيهه قێبۆكنه ك إێفے أندے
 

 إفقرٍيے هڈئه إلٍيئارس مدر يهرونه

قْوده دهي إ يهٌود هۆي يسٌوس بێت آنيا  ٩
لكن برا يسٌوس . ۆنه إكَّنه اۆدۆر إێيانإٍيفے ت

اۆكنه إرها يٍك هرونه، لكن هن إلٍيئارس تۆيت 
 .هۆي يكيه إرها يهرونه



إفقرٍيے هڈئه إلٍيئارس كك إدٍيرنه هۆي  ١٠
 بهلٍيان،

برۆ سّبٍي قْود يهٌود برێ إِيشنا و يسٌوس  ١١
 .آمننٍي أكۆ

 
 القدس شٌوميه-يسٌوس اۆرشلٍيم

ێت قْوده اٌودهي و إٍيد تۆ ينت تے مليه ونّ  ١٢
القدس دهاي يئے -كهٍي إێيان يسٌوس اۆرشلٍيم

 .إٍيد تۆنه إمٍياسٍيونه
برا برٍيتٍيٓت لنئقے يكسيان إفرئه برۆ أشٌوش  ١٣

{ . “هنن وے أنْكونه نسئكٍيك”: كهٍي برا
أتئكآبے وے إێفے اۆسٍيم هۆي ئٍينے، 

 }!إرسآئٍيلے وے هڈئه
سئه، وے يسٌوس دبلے مێك إمرٍي كهٍي إ  ١٤

 :أنْكونه آكتب  إدٍينه تئٍيتے



القدس اٌودهي با رآكْوٍينه، شببنه -اۆرشلٍيم{ ١٥
وے هڈئآيوٌكنه كهيۆكنه ئٍينے إێفے برٌو دبلے 

 }مێك كهٍي إێستئے
بريآ ألّممه تێن تێنه إدبه هۆي أفهامبے  ١٦

* لكن وے أنْكونه يسٌوس إمتٌون. كے إٍيفنٍي 
ۆ هۆي كَتبه ِيهے اۆدۆر برا شئيان آن بهلے بر 

إٍيفنٍي تۆنه، و اٌودهي تێن تێنه برۆ كهٍي إدئني 
 .تۆنه
اٌودهي يسٌوس أليئآرس إمٍيمٍيش ولٍيكيه برۆ  ١٧

تے يتٍي يكسيه اۆدۆر قێب إٍيفنٍي، إٍيبدهنه 
 .مسے

اٌودهي يسٌوس تۆنه تۆنه بآ أكيآيت سكيه  ١٨
 .إمٍيآسٍيونه أكۆ برۆ يئششنه

، نآت هنن إرهتێنه”تك كهٍي -إفرٍيسے تك ١٩
“ اٌودهي برۆ إێرتمٍينه كَّسوٌ سكنْي كت هآي، 

 .إدٍين
 

 هدٍيديه-يسٌوس تے يتۆ هۆي هنكا



بێن اۆدۆر اۆدهي وے إٍيد كهٍي يئآبے  ٢٠
 .إقرٍيق سلێلتے كهٍي ئيه هن هۆي إٍيفنٍي 

برا فلٍيبۆس، برٌو بێتسێڈا أجلٍيل هۆي  ٢١
دٌورآي ِهنن ”تێفێت نايٍت إٍيكتے، كهٍي إێيان 

 “س إرهتے نهرويسوٌ 
فلٍيبۆس إدف أندراوس تۆن تۆنه كهٍي  ٢٢

سۆيه، مليه أندراوس فلِيبۆس و إدفنه يسٌوس 
 .تۆنه تۆنه كهٍي سۆيان

اٌودۆر إێيه وے أنْكونه ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٣
 .إتكے وے اۆر إمتٌون هۆي إنٍيو

اۆسدك اۆسدك أندے هۆكنا هرۆيت هبّه  ٢٤
وے هآش هۆي ڈبێتٍيت بتيآيێك مسے 

ۆيت هبّه تكتے منهے، لكن تيآيێك قْوده هر 
 .هرێ هآي إێتنے

إمڈهنۆ أرێيــێن إمڈهنۆ ْكوڈسێن، لكن  ٢٥
إمڈهنۆ فتنٍي اٌودهي تے دنيه تۆن هۆي، 

 .إمڈهنۆ إمنڈهب باً نهٍيد كهٍي إدێبنه



أنے . أيٍن كهٍي شقآمٍينے، إبيٍك إێرتٍيم هێب ٢٦
. إێفے اۆمهنٍي وے أيٍن كهٍي شقآمنٍي هن إێفے

أيٍن كهٍي شقآمٍينے بێن وے أنْكونه ِون  وے
 .مهنٍي إنٍيو

 
. ؟!أنے اۆن تئه كك إبكے إدنے”يسٌوس  ٢٧

باباي تۆن تۆسئه هۆي شڈهن هێب أندے 
هن، تۆن ك أندے، أنے تۆن بتۆ كهٍي أنے 

 .يئابے أكتے أكۆ
مليه ِهس . إدے“ بابا اٌوسمٌوك متٌون هيه ٢٨

أهٍيو، أنے برۆ متٌون شئٍي ”تێ برے هۆي إێيه 
 .إدے“ اۆن تئه هن شاوتے إيآو أندے

اٌودهي اۆمهنٍي إنقدٍين وے إمٍياسٍيونا برا  ٢٩
“ برۆ ملكتاي إنفرآد”وے أرێ “ هٌوتے إێته”

 .إدٍين
اٌون وے هٍيس بريك ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٠

 .جّالي إێيه، أيٍن جّالي يئابے يٍك أكے إێفے



اۆن . اۆن تئه كَّسۆ إدهٍي هٌونتے دۆر إكتے ٣١
تئه تۆت تے دنياتے هڈئه تے هڈئآيێتٌوك 

 .كتئمے تندے
مليه أنے تے بٌويٍت أستے أتئبٍيك اۆدۆر كَّسۆ  ٣٢

 .إدے“ .اۆدهي إشببنه هێب إٍيْكوسه أندے
برٌو إبهلے تۆيت برٌو إٍييه إرهستے يهرو  ٣٣

 .أكۆ إدے
هنن تۆرا هۆي إمسٍيهے ”اٌودهي برۆ كهٍي  ٣٤

رٌوك إتكے كك ب. دمٍيمه إێفے إندے أقرٍينے
وے اۆر أستے إتئبٍيك تنديه؟ إتكے وے اۆر 

 “آبے إكتے؟
إميئے تئه مسے مندآت ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٥

قێبۆكنه إێفے، هرٍيێرانه إميئے قێبۆكنه إێفے 
إڈبنٍيب . اۆكٍيك، اٌوڈبن يٍب قرٍيب هۆكنه أكۆ

 .هرٍيێرنے اٌوتك اۆمهنٍي برٌو إێبے يٍك أكن
، إميئے إميئے قێبۆكنه إێفے اۆكٍيك ٣٦

. إدے“ آمنانه، براك إميئے دهي تكتٍينه أكۆ



يسٌوس إێن بهلے إدے هريٍئ برٌو قٍيقيا برێ 
 .هۆي ڈمئيه

 
يسٌوس قْودات نات بآ أكآيت برێ سٌورے  ٣٧

 .سكآبے أيٍك، برا برۆ آمنت إربنه
تٌون تٌونه أمآلهے أسياسے إبهلے سدك  ٣٨

وے إێفے آو هنێ إبهلے : [إٍيكتنٍي أكۆ تكے
إێفے؟ وے إێفے آب تے أكرآتۆ  آمنيه

 ]إرهسيه؟
اۆن تئآنێت اٌودهي وے آمنتے كهٍي  ٣٩

أدقرابه كے إٍيفنٍي، إمالهے إسياس أرێ هن 
 ديابے أكۆ

برٌو إقْوئدێسنه همشێسابے، إقنئآيێسنه [ ٤٠
سئكرآبے أقْوئدێسۆ يٍب شبٍينا إقنآيێسۆسنه يٍب 

أكنآ مياد، مليه دهۆيس يٍب أقارنا، أنے برێ 
 .مهێلے



أسياس إێن إبهلے إدے يسوٍيس إمتٌون  ٤١
 .إرهيا، يسٌويس هۆي هدٍيديه إكۆ

لكن قْوده دهي يے إێقرمه اۆكٍيك برۆ  ٤٢
لكن أفرٍيسيے سبٍي برا وے إمٍيآنۆسنه . آمنيان

برا إفرٍيسے برێ إ يهٌودے . لوسآبه يٍك أكێن
دٍينے قوه هۆي إٍيفرئه تۆنه إرآكوٍينے إٍيفنٍي 

 .أكۆ
إٍينے إمتٌون وے أنْكوناي إٍينے  برا إدهييٍ  ٤٣

 .إمتٌويٍن كه أرێــينٍي كآبه أكۆ
 

أنێب آمننٍي ” مليه يسٌوس ِون ِهس هۆي ٤٤
أنێن إكنآي ك آمنٍينے لكن وے أنێب لنقٌوميه 

 .هن آمنٍينے
وے أنێب إرهٍينے وے أنێب لنقٌوميه  ٤٥

 .هێب إرهنٍينے
أنے إميئے تئٍيتے دنيه هۆي يئآبے إێفے،  ٤٦

 .آمنٍينے اۆڈبن هۆي كا إێفے أكۆ وے أنێب



أنے إبهلے إمٍيآسٍيو وے هآي كآ منٍينے  ٤٧
بێب أنے كا هٌوننے، أنے اۆدهي هٌونتے أهرٍيو 

أكۆ أنے يئابے ك أكے، لكن اۆدهي شڈهن 
 .أهرٍيو أكۆ أنے يئآبے إێفے

أنێب إنرٍيب هێب اٌوتك و أنے إبهلے ك  ٤٨
وے . قبلمٍينے، نات وێت برۆ هٌونتنے تێفے

هٌونتے تۆين إبهلے أنے هدٍيد بلنٍي برۆ هٌونێن 
 .إيدنه

أنے إكنآييس ك بهلٍيــيَنے أكۆ، لكن إبابه  ٤٩
اوٌكنه أنێب لنقٌوميه أنێب سۆيايۆيے نان 

 .أندے كك أندے
برٍيسۆ بهلے إمڈهن باً نهٍيد اۆدهي كهٍي  ٥٠

تۆن تے نآتے . إيَونه تۆنه، أنے أكتێن إێفے
إبهلے أندے، نات كهٍي أنے أبابه سۆيه هێب 

 .وێرت كآ أندے
 
 



١٣  
 يسٌوس يے ألّممه إرقده إشْقوڈے

يسٌوس إدۆرٌو، برٌو تۆن تے . وے إٍيد إدِول ١
دنيه هۆي قٍيقے إبآبه إٍيبه إٍيد، َدِول إٍيكتے 

برٌو إبريێ تۆن تے دنيه هۆي إٍيفنٍي . تۆنه إكن
إرێيه، اۆن تئه برٌو إرێرٌو برێ كهٍي ونّێت إِون 

 .هتۆنه لوسي
. يسٌوس إسئه يے أملآميێ قێب درار متيه ٢

اٌوبلٍيس يهوداب سٍيمۆن وے إسكاريۆتے 
اۆقنئه هۆي برٌو يسٌوس إٍيدلب تۆنه سٌورے 

 .إدئيابے
يسٌوس إبآبه برۆ كستۆ برٍيتۆ تے أكره هۆي  ٣

دئيابے تۆنه إكتنٍي، برٌو وے أنكْونه هۆي يئابے 
 .برۆ إٍيبه إٍيد تۆنه إكتنٍي 



هۆي يكيه إ قمسآنۆ هۆسۆ إفرئه،  برٌو اۆدرار ٤
 بشكرٍي إنقئيۆ يهْكور،

مليه يے . يسٌوس دبلے ِدوآن يم هۆي إدئے ٥
ألّممه إرقه إشْقوڈ، مليه إ بشكرٍي برۆ اۆنقئه 

 .هۆي هْكوراٍي برێ إرقده إٍيسس
مليه يسٌوس سێمۆن برتس إكتم اۆدۆر،  ٦

إ بلوے برٌوك أنے ”سێمۆن يسٌوس دهاي 
 “إرقده شنْقوٍيڈه؟

برٌوك أنے اۆن تئه شقامنے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٧
إشنهه برٌوك ك تكتێنه، لكن برٌوك مليه 

 “.أفهمتنيه تِديه
برٌوك أنے إرقده إٍيشْقوڈ ”سێمۆن برۆ كهٍي  ٨

أنے ”يسٌوس برۆ كهٍي “ .دۆر هن ك تِنديه
إرقده بريێك ك أشنْقوٍيڈ، برٌوك أيٍن قێب مهنٍي 

 “.ك تربيه تٍنديه
إبلوے أفآلي ”رۆك كهٍي سێمۆن برتس ب ٩

 “.إرقداي يٍك كێن لكن يے أيے و إقرمايے هن



نهس  َكّسوٌ وے إشتْقوٍيڈ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ١٠
. إكتے، إرقده نٌون، برا شقٌوڈ دهاي شنهه إكتنٍي 

 “.براك نهسانه لكن كَّسێك يٍك أكێن
يسٌوس برۆ إٍيدلب يهرو اۆتك إكتنٍي أكۆ  ١١

 .إدے“ كَّسآك نهسه ك تكتٍينه”
مليه برێ إرقده إشْقوڈ بئيه هريٍئ يے  ١٢

أنے برێك كهٍي سكنه ”هلكايێ إْكوے إسئه 
 تۆنه تكتێنه؟

. براك أنێب سێدنا و إبلوے و تيَدنه هێب ١٣
براك إبهلے سِدِك إكتنٍي إێفێن أنے إبلوے 

 .أكتٍي و سێدنا أكتے إێفے
أنے إبلوے و سێدنه أكتے إرقده برێيێك  ١٤

 .ك إرقده تِشْقوڈنه إبيكٍ ت-أشْقوڈێك، براكنه تك
تۆن تۆنه أنے سكن تئٍيتے براك هن  ١٥

 .سكتێنه أهّريو أكۆ سكن
إكشيه إبلويۆ : لكن اۆسِدك إندے هۆكنا ١٦

ِون كاب يٍك أكے، ترے إلنقٌوممه برۆ لنقوميه 
 .هن ِون كاب يٍك أكے



اۆن تئه براك تێت تێنه تِكتێنه تێفێنه،  ١٧
 .إدے“ أّدهرابانه بتێ سكتێنێك

 
يسٌوس يهٌودا برۆ إٍيدلب إٍيد تۆنه هنكا 

 هدٍيديه

أنے إێن بهلے برێك ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٨
أنے أكتێن أنے وآسن . كَّسێك هۆي كا أندے

أيٍن يهڈے متيه إبيٍك [ لكن اوٌكتاب إبهلے. إێن
 .إدے إبيٍك ِسدك إكتنٍي ] أنے أشے إكتے

أنے برێك تٌون تٌونه مسے أكاتے كِتّے  ١٩
بتٌو تكتے اۆدۆر أنے برۆسے . دنےكهيۆكنه هديِ 

 .أكتے تۆنه براك آمنتێنه تۆنه أنے أهرٍيۆ أكۆ
اۆسِدك أندے هۆكنا أنے لنقٌومن بێب  ٢٠

قبّلمٍينے، أنے قبّلمينے هێب، أرێ أنێب 
“ .قبّلمٍينے وے أنێب لنقٌوميه هێب قبّلمٍينے

 .إدے



يسٌوس إێن بهلے إدے هريٍئ، برۆ ِونێت  ٢١
ۆسدك أندے هۆكنه ا”تے هۆي نفنٍي إدے 

برێك هۆي قال أنێب يے أشۆيے أيے كهٍي نٌون 
 “هێب إندے

تك إِيشببنه نات قامبه إٍيفنٍي -يے ألّممه تك ٢٢
 .برٌو آب إێن بهلے هاي يهرو يٍك أكنه أكۆ

قال يے ألّممه هۆي يسٌوٍيس در إٍيستئه،  ٢٣
 .برٌو يسٌوس أرێيے بێبے

وه سێمۆن برتس يسٌوس إقرمآيۆ قێب تٌوليآ  ٢٤
يسٌوس سكنايا برٌو آب إێن ”اۆن برۆ كهٍي 

 .إدے“ بهلے هاي هرٍيو
اٌون وے ألّممه إقرمآيۆس يسٌوٍيس  إقرمه  ٢٥

 .إدے“ إبلوے برٌو آبے إكتے؟”إسدول 
برٌو أنے تۆن آمناي أنے إّدتٍيت ”يسٌوس  ٢٦

يسٌوس آمنايت . إدے“ أنٍيو برۆسے إكتے
يئدت يئسك يئبكت يهودا سٍيمۆن وے 

 .ے يهےإسكريٌوت



برٌو ت آمناي إٍيهه اۆدۆر برۆ اٌوبلٍيس  ٢٧
تۆنه برٌوك سكتنيه ”يسٌوس برۆ كهٍي . شٌوميه

 .إدے“ هرٍيوه ِوله سكآ
لكن قال هن اۆدرار بێن اۆدۆر كهٍي إٍيفنٍي  ٢٨

 .برٌو نان هۆي إێن بهلے إدے أفهامبه يٍك أكێن
لكن إمهلّقه برۆ قێب إٍيفنٍي أكۆ يسٌوس برۆ  ٢٩

إٍيد كهٍي إٍيدلب سۆيه هٍيسيان  كهٍي نات وے
 .ترے نات إمسكٍينه إنٍيو تۆنه سۆيه هٍيسيان

يهودا ت آمناي إٍيهه ولّه إفرئه بێن اٌودۆر  ٣٠
 .هوآدے إٍيفے

 
 تے وسے تے قيــٍيت

اۆن تئه إتكے وے ”إفرئه اۆدۆر يسٌوس  ٣١
اۆر هۆي إتۆوان إێفے، بريۆ هن وے أنْكونه 

 .هۆي إتۆوان إێفے
نه برۆ هۆي إتۆوٍينێك، وے وے أنْكو  ٣٢

أنْكونه إتكے وے اۆر إقرۆيۆ هۆي إسٌوِون 



وے أنْكونه تۆن تۆنه اۆن تئه سكے . إندے
 .إندے

أنا إرے أنے شلك دۆر قێبۆكنه أكتے  ٣٣
براك أنێب تهرونه تٍيدنه، لكن أنے . أندے

أنے : إيهٌود كهٍي أدے إبهلے أندے هۆكنه
 .تێبٍينهإێبے أندے اۆمهنٍي براك كا أدقرتانه 

 
-تك. أنے برێك قيــٍيت وسے أنٍيو هۆكنه ٣٤

أنے برێك أرێني تئٍيتے براك هن . تك أرێيانه
 .تك أرێيانه-تك
تك أرێتێنه اۆدۆر اٌودهي َكّسآ -براك تك ٣٥

 “.براك أيٍن يے ألّممه تكتٍينه تۆنه إكتێن إێفێن
 

إبلوے برٌوك نا ”سێمۆن برتس برۆ كهٍي  ٣٦
أنے إێبے ”يسٌوس برۆ كهٍي “ مهنٍي تێبيه تِنديه؟

* أندے اۆمهنٍي برٌوك تئه كا أدقرتا تێرتمٍيه
 “.هێب، لكن مليه هرئے إێتنيه تِنديه



إبلوے أنے اۆن تئه نان هۆي كا ”برتس  ٣٧
أدقرنے أێرتٍيم هۆك؟ أنے برٌوك جّالي تۆيت 

 .إدے“ دهاي ِبرساب أكتے إێفے
برٌوك أيٍن جّالي تۆيت ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٣٨

ِبرساب تكتيه؟ اۆسِدك اۆسدك أندے دهاي 
هۆك برٌوك اوٌكٍيآل ولٍيكابے يٍك أكے برٌوك أنێب 

 إدے“ .مهْي دۆره تِتَِويه هێب تِنديه
 
 

١٤ 
 إسلل و اۆسدك و إمڈهن و

إقنئايێك هۆي با ”يسٌوس برێك كهٍي  ١
تركْوٍينه، براك وے أنْكونه آمنتێنه تێفێنه أنێب 

 .هن آمنانه



قْوده قوه إێفێن، يٍب بابيے اۆمهنٍي هۆي  ٢
أنے قٍيقه إندے  : هآينێك أنے برێك كهيٍ 

 . برێك دهاي مهنٍي إسٌومر أكۆ
مليه أنے برێك كهٍي اۆمهنٍي أسٌومرٍي هريٍئ، أن  ٣

أقرتے يئنے أندٍي برێك قێب هاي قٍيقه إندٍي، 
 .براك قێبے دآتێنه تۆن أكۆ

براك إسلل إنے إێب اۆمهنٍي دهاي تكتێنه  ٤
 “.تێفێنه

إبلوے برٌوك تێبيه اۆمهنٍي ”تۆماس برۆ كهٍي  ٥
كك ِهنن إسلل نكتێنے . ِهنن كن أكن نێفے

 .إدے“ نێفے؟
أنے إسلل أكتے اۆِسِدك ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٦

أنے إبابه كهٍي . أكتے إمڈهن أكتے إێفے
 .إندٍيف إسلل أكتے، وێر كهٍي هآي

. أنێب كنه تٍيفٍينێك باب هن تِكتٍينه تٍيفٍينه ٧
 .إدے“ ێ براك برۆ تِكتێنا برۆ إرهتانهاون تئان

إبلوے إبابه إرهسا هۆن ”فلٍيبۆس برۆ كهٍي  ٨
 .إدے“ .ِهنن نات وێرت كن هِرو



أنے برێك قێب إێفے كَّسۆ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٩
اۆن اۆدۆر، فلٍيبۆس برٌوك أنێب مسے كنا كتاّ 

. تێفيه؟ أنێب إرهيه هێب إباب هن إرهيه
 ]ن تِنديه هێب؟إبابه إرهسا هۆ : [ برٌوك كك

برٌوك أنے إبابه هۆي إێفێ أبابه أنێب  ١٠
هۆسے إێفے تۆنه كا آمنتنيه؟ أنے أندے 

إبهلے إكناي هۆي ك أندے، إشنهه أنے سكنے 
 .إبابه إنێب هۆسے إێفے برٌو سكٍينے

آمنانه أنے إبابه هۆي إێفے، إبابه إيٍن  ١١
هۆيسے إێفے إكتے، ترے إشنهه أنے سكنه 

 .سبٍي آمنانه هێب
أنے آمننٍي : اۆسدك اۆسدك أندے هۆكنا ١٢

هێب، أنے اۆنتئه سكنے إشنهه سكٍينے، ون 
كاب هن سكٍينے أنے إبابه كهٍي إٍيبه أندے 

 أكۆ،
براك إيٍن اۆسٍيم هۆي راتێنه كستۆ سكنے،  ١٣

 .أبابه وے اۆر هۆي إتۆوٍين أكۆ



نات اۆسٍيمي هۆي أنێب راتێنك هێب، أنے  ١٤
 .بتۆ سكنے أندے

 

 إێ شٌوك إتقێقه لنقٌوم إندےيسٌوس 

 .براك أنێب إرێتێنێك، أيٍن تے َوسے سكتێنه ١٥
إبابه أنے برێك وێر إسئكرٍي هۆكنا برێك  ١٦

 .قێب دمٍيهه دآيــٍينے راتنے أندے
. اٌون برٌو، إێ شٌوك اۆسدك لوسێنے إكتے ١٧

اٌودهي تے دنياتے برۆ  قبليامن كا أدقريانے 
لكن براك برۆ . برۆ كا إرهيان ك إكتێنه أكۆ

تكتێنه، برٌو برێك قێبۆكنه و هۆكنا و إێفے 
 .إندے أكۆ

. أنے برێك نَدي أيٍك إيئش هۆكنه ك أندے ١٨
 .لكن أنے برێك كهٍي إتئقر أندے

شلكت منده هريٍئ أنێب تے دنيايٍت اٌودهي  ١٩
إرهن هێب يٍك إيَدنه، لكن براك إرهن هێب 

 .هو أنے أنڈهنٍي أكۆ، براك هن تڈهنّ . تيَدنه



بێن تۆينت براك أنے بابے هۆي إێفے تۆنه  ٢٠
تكتٍينه تيَدنا، و براك أنێب هۆسے تێفنه، أنے 

 .برێك هۆكنه إێفے تئٍيتے
أنے تے وسے قبّلمٍينے و بتێ هاي  ٢١

أنێب أرٍينے . شقامٍينے برٌو أنێب أرٍينے هێب
هێب بێب، بابے برۆ أرٍينے أنے هن برۆ 

 “.أرێــيَنٍي إقرۆيے كهٍي لْوسنے
يهودا، برٌو يهٌودا وے إسكريۆتے يٍك أكے  ٢٢

إبلوے، كك هنن كهٍي ”يسٌوس كهٍي إدے 
إقرۆيۆك لوْستنيه، تے دنياتے دهي كهٍي 

 “إقرۆيۆك كا إرهستا؟
أنێب أرٍينے هێب، وأنے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٣

إبهلے إسنآكرٍي بێب، باب أرٍينٍي، هنن برۆ كهٍي 
 .إێنْي برۆ قێب دآينْ 

أرێيه هێب، أيٍن إبهلے ك و أنێب كا  ٢٤
لكن إنے إبهلے إنێب إكنايسے يٍك . إسنآكرٍي 

 .أكێن، برا إبابه أنێب لنقٌوميه هێب هۆي إكتنٍي 



تۆن تۆنه كستۆ أنے قێبۆكنه إٍيفے اۆدۆر  ٢٥
 .أدے هۆكنه

لكن وے إسئكرٍي، برٌو إێ شٌوك إتقێقه  ٢٦
برٌو . إباب أنے اۆسٍيم هۆي لنقٌومٍينے أكتے

ے هۆكنا، كَّسێ بهلے أنے أدے كستۆ ألّمٍين
 .شئسٍيكنے هۆكنه

مئِسق قێبۆكنه أنئٍيش، أيٍن إمئِسقے أنٍيو  ٢٧
هۆكنه، اۆن مئِسق أنے أنٍيو هۆكنا تے دنياتے 

 با إێتهكانا با راكْوٍينه. دهْي يٍك هٍيونه هۆكنه
أنے قٍيق أندٍي : براكنه تٍيامسٍيونه أنے أدے ٢٨

إرێياي  برێك كهٍي إتئقر أندے، براك أنێب
تٍيكتٍينه تٍيفنٍيك، براك أنے إبابه إٍيبه أندے 

تۆنه هۆي أفرهابه تٍيكتٍينه تٍيفٍينه، إبابه أيٍن ِون 
 .كابے أكۆ

أنے تۆن تۆنه بتٌو تكتے هنكاي أنے سۆين  ٢٩
هۆكنه، براك بتٌو تكتے اۆدۆر، أيٍن إبهلے 

 .آمنتێنه أكۆ



أنے برێك قێب شآوتے قْوده إبهلے أنِفرِد  ٣٠
ه كا أندے، تۆن تے تدنيه هۆي وے هۆكن

برٌو أنے كهٍي أكرات يٍك . هڈئه دِول إكتے
 .إبرے

لكن تے دنياتے اٌودهي بًآ إكتێنه أنے إبابه  ٣١
. أرێيـنٍي، أنے برٌو وسێيــه هێب تۆنه سكنے

 .يكانه تۆي هۆي قٍيقنے
 
 

١٥  
 يسٌوس وے إنب هندے وے سدكٍيب

أنے وے إنبے هندے سِدكٍيبے ”يسٌوس  ١
كتے، بابے وے إنب هۆي شقامٍينے اۆتك أ

 .إكتے إێفے



تۆ لئٍيق هۆسے فرئاي هاي كا إێته برٌو  ٢
كنتئے، تۆلئٍيق فرئاي هاي إێتنے كه برٌو إنوٍيك 

 .بتٌو قْوده ك فرئاي هاي إێتنے أكۆ
براك اۆن تئه أتۆوِكاب تكتٍينه تێفێنه، إبهلے  ٣

 .أنے سۆين هۆكنه سّبيٍ 
أنے هن برێك  براك أنێب هۆسے دايآنه ٤

تے لئٍيق توٌكنه فراي هاي كا . هۆي داي أندے
إێتنے تئٍيتے، هندٍيب إنب هۆي دايے بتٍيديێك 

براك هن فراي هاي كا إێتێنه أنٍيب دايے 
 .بدٍينێك

أنے وے إنب هندے أكتٍي براك تے لئٍيقه  ٥
أنێب هۆسے دايــٍينے إكتے و : تكتٍينه تێفێنه

قْوده فراي  أنے برۆ هۆٍيس دايے أندے، بروٌ 
لكن أنێب أنٌو نات كهٍي كا . هاي إٍينے إكتے
 .أدقرتانه تێفێنه

أنێب هۆسے يٍك دايه اٌوتك بك إتۆقٍيد، برٌو  ٦
تے لئٍيقه بلامت إكتنٍي بلٍيت، اٌودهي . بلمٍينے

 .شاَووٍيتٍيت نئێتٍيب إێقدنه، بتا إتۆلٍيونه



أنێب هۆسے براك داتێنێك، أيٍن بهلے برێك  ٧
ـنێك، تهرونّێت نات كه راتێنا هۆٍيس دايێـ

 .مترێنه
أيٍن يے ألّممه ِسدكے قْوده فراي هاي يئێن  ٨

 .تۆن تے نايٍت هۆي بابے إتۆوٍين إكتے
أنے برێك أرێيــنے أنێب بابے أرێيه هێب  ٩

 .تئٍيتے، أيٍن اۆرێر هۆي دايانه
أنٍيت تے وسے سكتێنێك أيٍن اۆرێر هۆي  ١٠

ٍي بريۆ اۆرێر داتێنه، أنے بابٍيتے تے وسے سكن
 .هۆي داينے تئٍيتے

إێن بهلے أنے برێك كهٍي أدے أنٍيت تے  ١١
فرهه برێك دمٍيهه هۆكنه دايێنے أكۆ، اۆن 

 .تئانێت برێتاك تے فرهه أتابت يٍك إكتنٍي إێفێن
تك -تك: تٌون بتٌو أنٍيت تے وسے إكتنٍي  ١٢

 .أرێيانه، أنے برێك أرێن تئٍيتے
ي إنٍيو تۆنه تك إمڈهنۆ برٌو يے أروێ جآل  ١٣

 ِون كاب رێر يٍك هاي



براك أيٍن أرو تكتٍينه تێفێنه أنٍيت تے وسے  ١٤
 .سكتێنێك

أنے برێك شاوتے كشيه كآ أندے هۆكنه،  ١٥
إكشيه وے أنْكونيٌو سكٍينے تۆنه بێت يٍك أكن 

أكۆ، لكن أنے برێك أروے أندے هۆكنه، 
كستۆ بابے هۆي أمآسٍيو بێت سۆين هۆكنه 

 .أكۆ
ب واسب ك تكتٍينه لكن أنے برێك براك أنێ ١٦

أنے برێك كهٍي ِدفنه فراي قْوده . واسن هۆكنه
دۆر سّنے، هاي مئانه أدے هۆكنه، أنٍيب 
اۆسٍيم هۆي إبابه براك تهرونه كستۆ إنٍيو 

 .هۆكنه أكۆ
تك -تك: تٌون بتٌو أنٍيت تے وسے تكتے ١٧

 .أرێيانه
 
 
 



 يسٌوس و تے دنياتے اۆدهي و

دنياتے اٌودهي إفتنه  تے”يسٌوس برێ كهٍي  ١٨
هۆكنه، براك شئانه أنێب برێك هنكاي إفتنه 

 .هێب تۆنه
براك تے دنياتے اۆدهي هۆي تٍيكتٍينه  ١٩

تٍيفٍينێك، تے دنياتے اٌودهي برێك إدهيۆ تئٍيتے 
لكن أنے برێك تے دنياتے . أرێــيــٍينه هۆكنه

اۆدهي هۆي واسن هۆكنه، براك اٌون تے 
نه أكۆ، برا إفتنه دنياتے اۆدهي هۆي ك تكتيٍ 

 .هۆكنه
: أنے برێك كهٍي نان أدے براك شئانه ٢٠

برا أنێب .كشيه وے أنْكونايۆ ِون كابے يٍك هاي
ورايێن -وێرايے إكتٍينێك،  برێك هن ماق-ماق

برا أيٍن إبهلے ماسوآبے إكتٍينێك، . هۆكنه إيدنه
 .برێك إبهلے هن إێامسٍيونه إيدنه



هۆكنه سكێن،  برا تۆن بتۆ كستۆ أيٍن سبّيٍ  ٢١
برا وے أنْكونه أنێب لنٌقوميه هێب، يٍك إكتێنه 

 .إێفێن أكۆ
أنے برێ كهي ك يئابے، ك أنفردآبے به  ٢٢

. نايت كهٍي ك تٍيفے-أكآيێك، برێ كهٍي ماق
 .لكن برا اۆن تئه سبب ك إبريٍنے إێفێن

 .أنێب فنتنٍي هێب بێن باب هن فنتنٍي  ٢٣
يٍك  أنے برێ إێبتك هۆي سٌور تك سكابے ٢٤

نايت -أكے، شنهه سكابے بآ أكآيێك، برێ ماق
برا اۆن تئه أنے شقامن . برێ كهٍي ك تٍيفے

 .إشنهه إرهيان، لكن برا أنێب و بابۆ و إفتنه
لكن تٌون تٌونه برێ تۆرا هۆي كَتب إبهلے  ٢٥

 :ِسدكِے إكتنٍي أكۆ تكے
 ]سبب أنٌو إفنّت هێب[ 

لكن وے إسئكرٍي إباباي أنے برێك كهٍي  ٢٦
. قٌومن أندٍي برٌو اۆسدكے هۆي إێشٌوك إكتےلن

 .برٌو إٍينے اۆدۆر، برٌو أنێب كهٍي بندهه إندے



براك هن إبيٍك تِبدهنه براك إدبا أيٍن قێب  ٢٧
 “.تٍيفٍينه أكۆ

 
 
 

١٦  
 إێشٌوك إتقێقه

إێن بهلے أنے برێك كهٍي ”يسٌوس برێ كهٍي  ١
براك وے إمٍيانۆكنه بت كْوڈسينه تۆنه أنے 

 .أكۆ أدےإهّرٍيو 
برێك إيهٌودے دٍينے قوه هۆي إٍيفرئه  ٢

اٌودۆر يئے إندے إێفے، برێك . هۆكنه إيَدنه
إندٍير اٌوتك هۆي وے أنْكونه كهٍي تے وسے 

 .شقآمٍينے هٍيسٍينے إكتے



برا تۆن تۆنه بابے يٍك إكتێنه أنێت يٍك إكتێنه  ٣
 .أكۆ سكێن إيدنه إكتنٍي 

راك تۆنه أنے إێن بهلے اٌودۆر إٍينے اۆدۆر ب ٤
شئتێنه أد هۆكنه أهرٍيو أكۆ أند هۆكنه، لكن 
إدبآي هۆي أن ديايۆكنه ك أكے أن قێبۆكنه 

 .إٍيفے إٍيكتے أكۆ
اۆن تئه أنے برٌو لنٌقوميه هێب بێب إٍيب  ٥

برێك هۆي قال هن أنێب كآ سكنايه . أندے
 نآت أن إێب أندے؟: هێب

اۆن تئه سۆين هۆكنا برێك إقدبه إقنئۆكنه  ٦
 .إتبنه

أنێب آمنان هێب أنے قٍيقنے تٌونه برێكنه  ٧
دهۆكنه دايے كاتے تكتے، أن ك قٍيقنيێك وے 

لكن قٍيقنێك . إسئكرٍي برێك كهٍي ك إٍينے إندے
 .أنے برۆ برێك كهٍي لنقٌومنے أندے

برٌو إٍينے اۆدۆر تے دينايٍت اۆدهي تے ماقناي  ٨
و وے أنْكونه هّريسو تۆنات و،  وے أنْكوناي 



و هۆيٍيس أقلتابه إێفێن تۆنه برێ  وے هٌونتيٍ 
 .إرهسا إندے

أشٌوك برێ إرهسٍينے إندے برا تے ماقناي  ٩
هۆي أقلتاب إێفێن برا أنێب آمنيان يٍك أكێن 

 .أكۆ
برا وے أنْكونه هّرٍيو تۆنات هۆي أقلتاب  ١٠

إێفێن أنے إبابه إٍيب أند أكۆ و براك أنێب 
 .إرهنے ك تيَدنه

ے هۆي أقلتاب برا وےأنْكونه وے هٌونت ١١
إێفێن وے أنْكونه شئٍي اۆن تے دينايٍت وے 

 .هڈئه هٌونابے أكۆ
مسے قْودات نات أبرے برێك كهٍي أندے  ١٢

بلٍيت لكن اۆن تئه بتا برێك وے أفهمتے كهٍي 
 .قْوداته إكتنٍي إێفێن

أشٌوك إٍينے اۆدۆر برٌو برێك اۆسدك  ١٣
إرهسنٍي هۆكنا مليه برێك اۆسدك أتاب هۆي 

أشٌوك اوٌكنه كا هدٍيدٍينے . ه هۆكنهشٌومسێن



لكن تۆنه بێت برٌو إێمسٍيون إندٍي و تۆنه 
 تكتے تندٍي و برێك كهٍي هدٍيدٍينے

أشٌوك أنێب كهٍي متٌون هاي إٍينے إندے  ١٤
برێك دهاي إيٍن بهلے يكسنٍي و سۆيــنٍي هۆكن 

 .أكۆ
إباب إبرے بێت كَستٌوٌ◌ هۆي أنٍيتے تكتے  ١٥

أشٌوك أيٍن { أن برێك كهٍي  تۆن تۆنه كهيٍ . تێفے
 .أد هۆكنه} بهلے يكسنٍي برێك سۆيـــنٍي 

 
شلكت مندات ”يسٌوس يے أملآميێ كهٍي  ١٦

هۆي براك إنێب إرهنے ك تِيدنه، لكن شلكت 
 “.مندات هريٍئ شاوتے براك أنێب إرهنے تِيدنه

شلكت {برٌو نان إبهلے ”تك كهٍي -برا تك ١٧
دنه، لكن مندات هۆي براك إنێب إرهنے ك تِي

شلكت مندات هريٍئ شاوتے براك أنێب إرهنے 
أنے أباب إٍيب [قێب هرٍيوے؟ و } تِيدنه

 مياد قێب برٌو نان هۆي هرٍيوے؟] أندے أكۆ



تكتے " شلكت مندات"نان ناتے تٌون  ١٨
تێفے؟ برٌو بهلے هاي هرٍيوے تۆنه هنن كن 

 .إدٍين“ أكن نێفێ
ن يسٌوس برا برۆ سكناتٍيب يهرونه تۆنه إك ١٩

شلكت {تك -براك تك”برٌو برێ كهٍي . إٍيفے
مندات هۆي براك إنێب إرهنے ك تِيدنه، لكن 
شلكت مندات هريٍئ شاوتے براك أنێب إرهنے 

 .سكناتێنه} تِيدنه
اۆسدك أند هۆكنا براك وآوتێنا هێلۆكتێنا  ٢٠

تيَدنه لكن تے دنيايٍت اٌودهي أفرهابه أكتنٍي 
لكن مليه براك قدبه تكتٍينه تێفنه، . إيدنه

 .أفرهه هۆي تكتٍينه تێفێنه
براك تے تكتے بتٌو فراي تێفے اۆدۆر بتٌو  ٢١

لكن . قدبتٍينے تێفے، إدۆرۆس يئابے إێفے أكۆ
بتٌو فراي هۆي هريٍئ بتٌو تے لهآيتۆس تێبڈٍين 

تێفے بتٌو أفرهاتے تێفے أكۆ بتٌو اۆر تے دنيايٍت 
اۆدهي كهٍي هاي إێته تۆنه هۆي، تئٍيتے 

 .دنهتكتێنه تيَ 



اۆن تئه براك هن قدبێب تێفێنه، لكن أن  ٢٢
شاوتے برێك إرهنے أندے، بێن اۆدۆر براك 

فرهات تك إقنئۆكنه هۆيسے يٍك فرئے أدقرٍينے 
 .براك أفرهابانه تكتٍينه تيَدنه

بێن دۆر يئٍينے اۆدۆر براك أنێب نات  ٢٣
اۆسدك أند . سكناتے كهٍي شنه ك تكتٍينه تيَدنه

أيٍن اۆسٍيم هۆيسے رآتێنه هۆكنا براك إبابه 
 .تۆنه كستۆ برٌو إنٍيو هۆكنا إندے

براك سٌور اون تئه اۆكٍيك، براك نات أيٍن  ٢٤
رآتانه . اۆسٍيم هۆي رآتابانه ك تٍيكتٍينه تێفێنه

براك تتيێوٍينه، تے فرهه برێتاكنه أتابته إكتنٍي 
 .إدے“ إيَدنه

 
 يسٌوس كۆآي أنو هدٍييه

ك كهٍي إێن بهلے أن برێ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٥
لكن دۆر إٍينے . كَّسێ كْواي هۆي هدٍيدن



إندے إێفے أن برێك كهٍي إبابه كْواي أنٌو 
 .هۆيٍيس هدٍيدنے أندے

بێن تۆِينت هۆي براك إباباي هۆي أيٍن  ٢٦
أنے برێك كهٍي [أن برێك كهٍي . اۆسٍيمٍي راتێنه

 .كا أندے هۆكنه] برٍيسۆ رآت أندے
نے إێفے،براك أنێب إبابه اوٌكنه برێك أريٍ  ٢٧

أرێتانا و أنے إبابه هۆيٍيس أفرئه إٍيفے تۆنه 
 .آمنتانه تٍيفٍينه أكۆ

أوۆ أنے إبابه هۆيٍيس أفرئه إێفێ تۆن تے  ٢٨
دنيات كهٍي يئنٍي إێفے و تے دنيه هۆي قٍيقے 

 .“أندٍي إبابه كهٍي إتئقر أندے إێفے
 

اۆن تئه، برٌوك ”يے ألّمامياس برۆ كهٍي  ٢٩
ێفيه ْكواي أنٌو، برٌوك تنديه تۆنه هدٍيدتنيه ت

 .هنن نكتێنے نێفے
اۆن تئه برٌوك كستۆ تكتێنه تێفيه تۆنه هنن  ٣٠

إرهنْي نێفے، برٌوك تك نات سكنآيــنٍي هۆك 
تۆت تۆنه كهٍي هنن . تۆنه كهٍي شنهه ك تكتيه



برٌوك وے أنْكونه هۆيٍيس يئاب تكتيه تۆنه 
 .آمنْي نكتے

 
ه براك أنێب اۆن تئ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣١

 آمنتێنه تێفێنه؟
دۆر يئٍينے إندے، اٌون اٌودۆر اۆن تئه إكتے  ٣٢

إێفے، براك هۆي تێتفٍيفنه قال كه سللۆ إندٍيف 
لكن أن . براك أنێب إكناي إشنه هێب تَيدنه

إكناي كا أكتے إێفے أندے إبابه أنێب قێب 
 .إێفے أكۆ

أن برێك كهٍي كستۆ تۆن إدے إێفے برێك  ٣٣
تۆن تے . يٍن سبٍّي مئِسق، إێفے أكۆإقنئه هۆي،أ 

دنيه هۆي براك تے همٍيت نايت سٌورۆكنه 
أنے . لكن أشرئابه براك أكێنه. تنقدے تندے

 .إدے“ تے دنيه أقرب إێفے
 
 



١٧  
 يسٌوس يے أملآميێ كهٍي سٍيلێليه

إێن بهلے هريٍئ يسٌوس إقْوئدێ تۆبرے  ١
: أنے بابه اۆدۆر إێيه إێفے”إشبب و إدے 

اۆرۆك متٌون هيَه، برٌو برۆك متٌون برٌوك وے 
 .إنٍيوه هۆك أكۆ

برٌوك برۆ كَّسۆ اۆدهي كهٍي هڈئآيے تهيه  ٢
تێفيه، برٌوك برۆ كهٍي تِنٍيوه اۆدهي برٌو مڈهن 

 .بآ نهٍيدے إنٍيو أكۆ
إ مڈهن بآ نهٍيد اٌودهي برۆك إكتێنه إكتے،  ٣

إ مڈهن . برۆك وے أنْكونه اُِسدكٍيبے و اۆقال
يسٌوس إمسٍيه برٌوك لنقٌومتا إكتێنه  بآ نهٍيد برا

 .إكتے



أن برۆك متٌون تۆبٌور كهٍي إهٍيو هۆك برٌوك  ٤
أنێب تهٍيوه هێب إشنهه، أنے أتاب فايسن 

 .اۆدۆر
إبابه اۆن تئه إقرۆيۆك قێب إ متٌون هٍي  ٥

هێب، إ متٌونے أيٍن بريۆك قێب إٍيفے اۆدۆر، 
 .تے دنيه كِت هاي هنكاي إٍيربے إٍيفے بێب

ن اۆسٍيمۆك بلٍيب برٌوك أنێب تے دنيه أ  ٦
برا سٌور بريێك . هۆي تهٍيوه هێب كهٍي لوسن

برا . إٍيكتنٍي إٍيفنٍي برٌوك برێ أنێب تهٍيوه هێب
 .بريسۆك تے وسے سكيان إێفێن

اۆن تئه برا إكتێنه إێفێن كَستٌوٌ◌ برٌوك أنێب  ٧
 .تهٍيوه هێب برٍيسۆك تكتے تێفے تۆنه

إبهلے سۆيان، برا  أن برێ برٌوك سۆتا هێب ٨
إێن بهلے قبلميان و ونّێت إكنه إێفێن أنے 

برٍيسۆك ينئ تۆنه و برٌوك أنێب لنقٌومتا تۆنه 
 .آمنيان إێفێن

أن برێ كهٍي سٍيلێلن إێفے، لكن تے دنيايٍت  ٩
اۆدهي كهٍي كا سٍيلێلنے لكن بلٍيب برٌوك أنێب 



تهٍيوه هێب كهٍي سلٍيلن برا بريێك إكتنٍي إێفێن 
 .أكۆ
كسا أيٍن ،إتكتنٍي إێفێن بريێك إكتنٍي إێفێن،  ١٠

أنے . كِّسآ بريێك إكتنٍي إێفێن، أيٍن إكتنٍي إێفێن
 .برێسۆ إمتٌون أمرے

أنے تے دنيه هۆي إٍيسئه كا أندے، لكن  ١١
أنے برۆك . برا تے دنيه هۆي إێستئنه إيَدنه

إبابه تقێقه برێ . دهاي إسلل كهٍي إێفے 
تے أكره هۆي برێ اۆسٍيمۆك إنێب تهٍيوه هێب 

تك إێبتك قال إكتنٍي أكۆ، -مليه برا تك. دبيه
 .برٌوك و أيٍن و قال نكتے نێفێ تئٍيتے

أنے برێ قێب إٍيفے اۆدۆر أنے برێ أدبے  ١٢
أنے برێ . برٌوك أنێب تهٍيوه تے أكره هۆي

اۆن . أشآكْو قال هن برێ هۆي كْوڈابے يٍك أكے
تٌو تٌونه تٌون ب. إقال إبيٍك كْوڈٍينے إٍيدے نٌون

اوٌكتاب إدے إبهلے ِسدك إكتنٍي أكۆ تكے 
 .تێفے

 



. اۆن تئه أنے برۆك دهاي إسلل كهٍي إێفے ١٣
أن إێن بهلے أن مسے تے دنيه هۆي إێفے 
أندے، برا بلنٍي أنێب إێرتمٍينه أتاب فرهات، 

 .أنے أبرے تئٍيتێت فرهات بآ إمٍيارنه أكۆ
برێ أن برٍيسۆك تے وسێت سۆين أكتے،  ١٤

اٌودهي تۆن تے دنيايٍت برێ أفتنه برا تۆن لكن 
تے دنيايٍت اۆدهي هۆي يٍك أكێن أكۆ، أن تے 

 .دنيايٍت اۆدهي هۆي كا أكے تئٍيتے
 

أن برۆك برێ تے دنيايٍت اۆدهي هۆيسے  ١٥
فرئيه كا أندے هۆك، لكن برێ اۆبلٍيس 

 .هۆيسے دبيه
أن . برا تۆن تے دنيايٍت اۆدهي هۆي يٍك أكێن ١٦

 هن كا أكے
أفآلي اۆن . برٍيسۆك إبهلے ِسدك إێفێن ١٧

 .اۆِسدك برێ تقێقابه سٍيسْكواسه
أن برێ تے دنيه كهٍي أفندٍيق برٌوك أنێب  ١٨

 .تے دنيه كهٍي تِفدقه هێب تئٍيتے



أن برێ جآلي إقرۆيے تقێقابے أكۆاسے  ١٩
 .إێفے، برا أتاب اُسديٍك إكتنٍي إێفێن أكۆ

فێ لكن أنے برێ إێكنه كهٍي كا سيلێلنے إێ ٢٠
برێسۆ إبهلے قبّلمێن و أنێب آمنێن و هن 

 .كهٍي سٍيلێلنے إێفے
تك هۆي قال إكتٍينه تۆنه -أن برا كِّسآ تك ٢١

أنے برۆك قێب قال أكتے . أهرٍيوے إێفے
. إێفے، برٌوك أنے قێب قال تكتيه تێفيه تئٍيتے
أن برا هنن قێب قال إكتٍينه تۆنه أهرٍيوے 

تے دنيايٍت بێن دۆر اٌودهي تۆن . إێفے هن
هۆي برٌوك أنێب لنقٌومتا تۆنه آمنێنه إێفێن 

 .إيدنه
أنے برٌوك تهٍيوه هێب متٌون برێ كهٍي أهٍيو  ٢٢

تك هۆي قال إكتٍينه إێفێن أكۆ، برٌوك و -برا تك
 .أيٍن قال نكتے نێفے تئٍيتے

أنے برێ هۆي قال أكتے إێفێ، برٌوك أنێب  ٢٣
.  أكۆهۆي قال تكتيه تێفيه، برا قال أتاب أكتنٍي 

بێن اۆدۆر تۆن تے دنيه هۆي اٌودهي أنێب 



تے دنيه هۆي . برٌوك لنقٌومتا تۆنه إكتێنه إيَدنه
اٌودهي  برٌوك اۆدهي أنێب آمينان أرێتا تۆنه 

 .أنێب برٌوك أرێتنيه تئٍيتے إكتێنه إيَدنه
إبابه، برٌوك أنێب برێ تهٍيو هێب تكتيه، أن  ٢٤

ـێن تۆنه برا أنے دآينے مهنٍي َكّسۆ قێب دآيـ
أهرٍيوے برٌوك أنێب تهٍيو هێب إ متٌون إرهێن 

برٌوك أنێب أرێتا أكۆ تے دنيه تٍيفے . أكۆ
 .هنكاي

إبابه إِسدكے تۆن تے دنيايٍت اٌودهي برۆك  ٢٥
إكتێنه يٍك إێفێن لكن أن أكن هۆك و آن برا 

برٌوك أنێب لنقٌومتا هێب تكتيه تۆنه إكن 
 إێفێن

تے تكتيه أنے أن برێ سۆين برٌوك نان تئيٍ  ٢٦
برێ شآويٍت هن سۆي أندے أكتے برٌوك أنێب 
أرێتا اٌورێر برێ هۆي دآيــٍينٍي أكۆ، و أنے برێ 

 إدے“ .قێب قال أكتے مياد
 
 



١٨  

 يسٌوس هۆي وے أبٌوكے

يسٌوس إێن بهلے إدے هرئے يے ألّماميے  ١
بێن . قێب إفريٍئ قدرٌون إٍيدے تے أبآت إكئتيٍ 

برٌوس و يے  اۆمهنٍي هۆي درئاتے تٍيفے
 .ألّمامياس شٌوميان

يهودا برۆ يے أشۆ كهٍي نٌونيه هن اۆن مهنٍي  ٢
إكتٍينے إٍيفے، يسٌوس اۆن مهنٍي قْوده دۆر 

 .هۆي برٌو يے أملآميێ قێب إٍيستئه أكۆ
يهودا إ تْقوئدنه إێن دا و ڈێش إفرٍيٍيس و  ٣

فقرٍيێ يے هڈئا لنقٌومابه و قێبۆ إٍيفنٍي بێن تۆي 
 .ٌوداب وملبات و نات يكسابه إٍيفنٍي برا سق. إێيه

يسٌوس برێ سٌورٍي دهاي هرٍيێريه برٌو بێن  ٤
دۆر هۆي إكتٍينے إٍيفے تۆنه إِيكته تندے أكۆ 

 “براك آب رآتێنه تێفێنه؟”برێ كهي . 



أنے ”برٌو . إدٍينے“ يسٌوس إنارسآي”برا  ٥
يهٌوداس برۆ يے أشے أيے . إدے“ برۆسے أكتے

 .إكجر قێب إٍيكتےدهاي نٌونيه إٍيفے هن 
إدے “ أنے برۆسے أكتے”يسٌوس برێ كهٍي  ٦

 .اۆدۆر برا هريٍئ إبێن و وے هاٍيش كهٍي ڈبيان
“ آب راتێنه تێفێنه؟”يسٌوس برێ شاوتے  ٧

 .إدٍين“ يسٌوس إنارساي”براس . إدے
أنے برۆسے أكتے إێفے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٨

أندے هۆكنا، أنێب براك تِهرونه إكتيێك إێن 
 .إدے“ ٍينے إشنهبه قٍيق

قال هن برێس برٌوك تهيه هێب ”يسٌوس  ٩
إبهلے ِسدك “ بلٍيب هۆي كْوڈسابے كا أكے

 .إٍيكتٍينه تۆنه يهرو أكۆ
برتس مئڈڈه يكسابے إٍيفے، برۆ -سێمۆن ١٠

إفريٍئ فقرٍي هڈئه هۆي إكشيه إٹئه و أنْقوٍيل 
اۆن كشيه اۆسٍيم هۆي . إمٍيكواب هۆي إكتئه

 .ملكس إٍيدنه إٍيفے



إمئڈڈۆك إقويۆ هۆي ”يسٌوس برتٍيس كهٍي  ١١
أنے بابے دهۆسے إتْكوكْو تے لهنايت . شٌومسا

 .إدے. “اۆكاس إبيٍك قْوئنے إكتے
 

 يسٌوس هناس و كيافاس قێب

إكجر و هڈئيٌوسنا و وے أنْكونه إقوٍي  ١٢
 .إٍيقْوئدنه إٍيفنٍي و برۆ يئبكنه يهكرونه

س هناس كيافا. برۆ إدباي هناس هاي إبێن ١٣
كيافاس بێن تے مّسے . همۆسے إٍيكتے إٍيفے

 .إفقرٍييێ و هڈئاي وهڈئه إٍيكتے إٍيفے
تك قال [كيافاس إيهٌودٍي إێقرمه كهٍي  ١٤

] إدهي جله إيآيے تٌونه برێك كهٍي هنيــٍيس
 .إدے برٌوس إٍيكتے

 
 برتس يسٌوس إتوے

سێمۆن برتس و ألّممه وێر و يسٌوس هرئے  ١٥
ئه اۆن ألّممه إفقرٍيے هڈئاي هڈ. سكيان



إكتٍينے إٍيفے، أكۆ وے ألّممه إفقرٍيے هڈئاي 
 .هڈئه اۆقو يسٌوس قێب شٌوميه

وے . لكن برتس اۆقو تے مفرئه هۆي إندق ١٦
ألّممه اٌوراو إفقرٍيے هڈئاي هڈئه برۆ إكتٍينے 

إٍيفے، إقوے إفرئه تے اۆرت إڈێفاب 
 .تِيْقوئدے إٍينفرآدے و برتس شٌومسيه

برٌوك هن اۆن تيٍك ”كهٍي تے اۆرت برتٍيس  ١٧
برتس “ كا تێفيه؟. هۆي يے ألّممه تكتيه تێفيه

 .“أنے برێ هۆيِيس قال كا أكے”بتۆ كهٍي 
إ مئْكورابے ونّێت أكرابے إٍيفے إٍيكتے أكۆ،  ١٨

إكشيا و اۆقو إتْقوئد و نئێت بٌوبسيان إقرۆيۆ 
 .برتس هن برێ قێب إقرۆيۆ إشۆفش. إشۆفشنه

 
 يسٌوس هّناب قێب

قرٍيے هڈئاي هڈئه يسٌوس يے أملآميێس إف ١٩
 و بريۆ تئلٍيم و سكنايه



أنے كَّسۆ اۆدهي سٌورے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٠
أنے دمٍيهه إ يهٌودے دٍينے قوه . هدٍيدے إٍيفے

و وے أنْكواي اۆقو إ يهٌودے كِّسآ هۆي 
نات قال هن أنے . إمررٍينه هۆي ألّمے

 .كْوباست وهٍي ديابے كا أكے إێفے
أنێب نان هۆي سكنآتا تێفيه؟ اۆدهي أفالي  ٢١

برا أنے أدے . أنێب إبهلے إمٍياسٍيونه سكنايا
 .إدے“ إٍيفے إبهلے إكتێنه

يسٌوس إێن بهلے إدے اۆدۆر قال إێن ده  ٢٢
كك برٌوك ”إقْوئدێنه هۆي يسٌوس إٹئه و 

أشرئابے تكتيه إفقرٍيے هڈئاي هڈئه بك تئٍيتے 
 .إدے“ تنفرٍيده؟

نے إێن بهلے هۆي أ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٣
قالت نات أماقت هۆي تێفے أدے إٍيفيێك، 

أرێ أنے بهلے . برٌوك بێنت تۆنه إرهسا هێب
ِسدكے إكتنٍي إێفنێك، نان هۆي أنێب برٌوك 

 “تٹئا؟
 



هناس برۆ هْكوارے إٍيفے كيافاس إفقرٍيے  ٢٤
 .هڈئاي هڈئه كهٍي إسۆدف

 
 

 برتس يسٌوس مهلے دۆر إتوے

قدٍي تۆنئے اۆدر سێمون برتس بێن تۆي إن ٢٥
برٌوك هن برٍيسۆ يے ”إقرۆيۆ إشٌوفش إٍيفے 
إدٍين اۆدۆر برٌو إتوے “ ألّممه هۆي ك تكتيه؟

 .إدے“ !أنے برێس هۆي كا أكے”
قال إفقرٍيے هڈئاي هڈئه كشيه هۆي، برٌو  ٢٦

اۆتك برتس وے أنْقوٍيل هۆي إكتئه إياي 
أنے برۆك هن برۆ قێب تے ”: تكۆسے إٍيفے

 .إدے“ كا أكێ؟درئه هۆي إرهن 
اٌو جٍيك . برتس شاوتے هن إتوے إكے ٢٧

 .إقديێسۆ ولٍيكيه
 
 



 يسٌوس بيالتٍيس سٌوريٍ 

إفجل كِرٌومابے هۆي يسٌوس كيافاس قێبٍي  ٢٨
إيهٌود شٌومابے يٍك . وے هاكم اۆقو إستۆبنه

اۆقو وے هاكمٍي شٌومے اٌوتك يــٍيوشے . أكێن
إٍيكتٍي، برٌو إبآسكايت وے إٍيدٍي تے مرئے 

 .ٍينے كا أدقريه إٍيفے إٍيكتےمت
بيالتس وے هآكم إٍيكتے إٍيفے، برێس  ٢٩

“ اۆن تك نان قێب برۆ هٌونتێنه؟”كهٍي إفرئه 
 .إدے

برٌو أماق تك يٍك يٍب أكايێك هنن برۆ ”برا  ٣٠
 .إدٍين“ برۆك كا نٌونه

براك برۆ هاي قٍيقانا ”بٍيالتس برێ كهٍي  ٣١
يهٌود برۆ  إ. إدے“ تۆراتۆكنه براك هۆي هٌونانه

اۆدهي تۆ يت وے هٌوتنے هنێت تے ”كهٍي 
 .“أكر هۆي ك تێفے

اۆن تئانێت يسٌوس يتۆ برٌو إٍيـــيه إٍيد  ٣٢
 .هۆي إدے بهلے، سِدكے إكێن إٍيفنٍي 



بٍيالتس اۆقوۆ كهٍي إتئقرٍيٍي و يسٌوس  ٣٣
برٌوك إيهٌودێ وے هڈئه ”ولٍيكيه برۆ كهٍي 

 .إدے“ تكتيه؟
ك إێن بهلے إقرۆيۆك بروٌ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٣٤

هۆي تنديه تێفيه هن، هنه دهي ورب برۆك 
 إدے“ كهٍي إندٍينه هۆك؟

أنے يهٌودٍيبے أكتے ”بٍيالتس برۆ كهٍي  ٣٥
إێفێ؟ بريۆك اٌودهي إفقرٍيے هڈئا برۆك 

برٌوك نآت نات سكاب . أنێب كهٍي نٌونيان هێب
 “تكتيه؟

أيٍن تے هڈئآيے تے دنيه ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٣٦
أيٍن تے هڈئآيے تے دنيه . كت أكے تۆن هۆي

تۆن هۆي تٍيكتے تٍيفيێك، أنێب يے هنْكوله 
إِيشتمن هێب إٍيفنٍي، إ يهٌود دهاي أنے كا 

كتے أيٍن تے هڈئآيے تے . نٌومنآبے ك أكے أكۆ
 .إدے“ .دنيه تۆن هۆي

أفالن برٌوك هڈئاب ”بٍيالتس برۆ كهٍي  ٣٧
برٌوك ”يسٌوس برۆ كهٍي . إدے“ تكتيه تێفيه؟



أنے أفرێ تۆن . نے هڈئآبے أكتے تنديه تێفيهأ 
. تے دنيه كهٍي ينئ اۆسدك كهٍي أبندهے أكۆ

اٌوتك إ سديٍك اۆر إكتے إێفے برٌو أيٍن وے هس 
 .إدے“ إێامسٍيو

اٌو ِسدك نآت ناتے ”بِيالتس يسٌوس كهٍي  ٣٨
دۆر إ -برٌو إێن بهلے إدٍي ملے. “أكتے إێفے؟

كهٍي هٌوننے أن اۆن برۆ ”يهٌودٍي كهٍي إفرئه و 
 .“سبب كآ أمّرے أدقرنے إێفے

لكن أن بآسكاي إٍيد كه هۆي برێك كهٍي  ٣٩
اۆن إيهٌود . تك اۆ سدن هۆي إێفے أنفدٍيك

 “هڈئه برێك كهٍي أنفدٍيق تۆنه تهرونه؟
اۆن يٍك أكے، لكن بارابّاس ”برا ولٍيكيان  ٤٠

 .باربّاس قْوهرابے إٍيكتے إٍيفے. إدٍينه“ فدقه
 
 



١٩ 
 . يسٌوس إسٹآبئه بٍيالتس ١
إ كجر كُلٌولٍيت نوێت هۆي إدئنٍي، يسٌوس  ٢

إقرمه كهٍي دآسيايٍن أدرے هلك كهٍي إدئٍينے، 
اۆن تئه تئٍيتے هۆي إيفآيــٍيدنه برۆ وے هڈئه 

 .تئٍيتے إٍيكواس
إ ”: ملهيه برا برۆ إكْوللنه إيــٍـٹآبئه و إٍيدنے ٣

 .“؟!!يهٌود وے هڈئه دبآي تكتيه
أنے برۆ برێك ”كهي يئقر و   بٍيالتس اۆدهي ٤

كهٍي أفرئه براك أنے برۆ كهٍي هٌونن نات هۆي 
“ أنے مرآبے ك أكتے تۆنه براك تكتێنه أكۆ

 .إدے
يسٌوس تے نوێتێ تے كْولٌولے و وے هلك  ٥

اٌوتك ”: بٍيالتس. وے أدرۆ كهٍي إٍيفنٍي برٌو أفرئه
 .إدے“ !برٌو إكتے



ا اۆدۆر إفقرٍي هڈئا و آن إتْقوئده يسٌوس إرهي ٦
. إدٍين“ برۆ إ مدر هندے كهٍي ِدره، ِدره”

براك برۆ هاي قٍيقانا و إمدر ”بٍيالتس برێ كهٍي 
أنے نات كهٍي هٌوننے ك . هندے كهٍي ِدرنه

 .إدے“ أمرّے هۆي
هنن تۆرا نربے نێفێ بتٌو ”إ يهٌود برۆ كهٍي  ٧

برٌو أنے . هنن برۆ ندێر تۆنه تنِيوے هۆن
 .إدٍين“ إێفێ أكۆوے أنْكونه اۆر أكتے إدے 

بٍيالتس إێن بهلے إمٍيآسٍيوے اۆدۆر ونّێت  ٨
 .أكراب مرِيكْواي برۆ هۆي شٌوميه إكے

برٌو ”برٌو اۆ قۆسے شٌوميه يسٌوس كهٍي  ٩
لكن يسٌوس برۆ . “نآمهنٍي هۆي تكتيه تێفيه؟

 .كهٍي نات ديابے يٍك أكے
أنے برٌو ك تنفرِيده ”بٍيالتس برۆ كهٍي  ١٠

-رۆك أفندٍيق و برۆك إمدرهێب؟ برٌوك أنے ب
هندے كهٍي أسۆدٍيرے هۆك كهٍي تے أكره 

 .إدے“ أبرے تۆنه ك تكتێنه؟



وے أنْكونه برۆك تے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ١١
أكره إهٍيوے هۆك يٍب أكايێك برٌوك أنێب كهٍي 

لكن أنێب برۆك نٌونيه . أكرات ك تِربيه تٍيفيه
هێب تے مآقنايتٌوس تے مآقنايت برٍيتۆك نآيٍت 

 .إدے“ ره كآتے تكتے تێفێأك
تۆن هريٍئ بٍيالتس يسٌوس إٍيفدق يهرو لكن  ١٢

برٌو برۆ فندٍيێك، برٌوك إ ”: إ يهٌود هۆي ولٍيكيان
أنے هڈئاب . قيْرس، وے إمربآتۆر أرآو ك تكتيه

أكتے إندے اٌوتك إ قيرس أشۆب هۆي إكتے 
 . إدٍين“ أكۆ
بٍيالتس إێن بهلے إمٍياسٍيو اۆدۆر يسٌوس  ١٣

إٍيدنے مهنٍي إيهٌودٍي  ) إ بالت(إقادے  إفريئٍ 
 .إبهلے هۆي جباٹا إٍيدنه إسئه كُرسٍيب كهيٍ 

بێن اٌودۆر دهٌور دول دۆر إٍيكتے تۆ ينت  ١٤
إبآسكاي وے إٍيد هنكاي هۆي و بٍيالتس 

“ شببنه اٌون هڈئايۆكنه إكتے”اۆدهي كهٍي 
 .إدے



برۆ إمدر . ِدره برۆ، ِدره برۆ”برا ولٍيكيان  ١٥
بٍيالتس برێ كهٍي . إدٍين“ كهٍي برۆ ِدرههندٍي 

هندے كهٍي -براك أن وے هڈئايۆكنه إمدر”
إ فقرٍيے هڈئه . إدے“ أندٍير تۆنه تهرونه؟

 .إدٍين“ هنن إ قيرس نٌون وێر هڈئاب ك نربے”
بٍيالتس يسٌوس برێ كهٍي نٌونيه، برا برۆ  ١٦

 .إمدر هندے كهي إدٍيرنه أكۆ
 برا برۆ إٍيهێنه

 
 ندٍي كهيٍ يسٌوس إمدر ه

برٌو إ مدر هنديۆ يكسابے إٍيفے إدف مهنٍي   ١٧
إقرماي تے مٍيتات إٍيدنا كهٍي إ يهٌودٍي إبهلے 

 .هۆي ُجلُجٹه إٍيدنه
. برۆ بێن تۆي إمدر هندے كهٍي سّمريان ١٨

ملے إنده هن قێب سّمريان قالۆس كه اۆدر 
هۆي يسٌوس إێبتك، قال كه مدر هندٍيب قال 

 .كهيٍ 



هلے كهٍي إٍيفنٍي لۆه يسٌوس بٍيالتس إن ب ١٩
يسٌوس (هندٍي دهاي ألقسيه -إقرمه كهٍي إمدر

 ).إنآرسے، إيهٌودٍي وے هڈئه
قْوده يهٌود تۆن تۆنه كتابتے أقرٍيان اٌومهنٍي  ٢٠

هندے كهٍي إدرنه -يسٌوس هۆي إمدر
القدس هۆي دِول إٍيكتے إٍيفے، و آن -اۆرشلٍيم

و إقرٍيقٍي  بهلے إيهٌودٍي إبهٍيل و إآلتٍينٍي إبهيلٍ 
 .إبهٍيل و هۆي كتبه إٍيفنٍي أكۆ

: إيهٌودٍي أفقرٍيے يے هڈئه بٍيالتس كهيٍ  ٢١
اٌون تك أن : إيهٌودٍي وے هڈئه با كتبه”

 .إدٍين“ يهٌودٍي وے هڈئه أكتے إدے كتبه
تۆنه تے أكتب بێت ”بٍيالتس برێ كهٍي  ٢٢

 .إدے“ أكتب إێفے
إكجر يسٌوس إمدر هندے كهٍي سّمريان  ٢٣

ر برۆ هۆي يے هلك فڈق تْكوے إدئنٍي، اۆدۆ 
إقمٍيسۆس هن . كجرتاي قال كه كهٍي تْكوێت

اٌون إقمٍيس كَّسٌو قال هلك هۆٍيس . إٍيهێن
 .تْكواكْوے هِيد هۆي يٍك هاي



اۆن إقمٍيس كن شتت ”تك كهٍي -برا تك ٢٤
رشفٍيت كهٍي نٍيقد تے رشفے دهاي ڈبتنے 

دے اۆن تئانێت اوٌكتاب إ . إدٍين“ هۆي نٍيشبب
يے هلكايے إمئڈاڈنا إقمٍيسے رشفٍيت [إبهلے 

تۆن تۆنه إكجر . ِسِدك إكێن“ كهٍي إقدنه
 . سكيان

هندے قێب برۆ -بێن تۆي يسٌوٍيس إمدر ٢٥
تٌوندێ و برۆ تٌوندے هۆي توٌكْوآ مريم 

 .كلۆباب تے تكت، مريم مجدلياب و إنقدنه
يسٌوس تۆندێ و برٌو أێريے وے ألّمامب و  ٢٦

اٌون برٌو اۆرۆكے ”ۆندے كهٍي إرهيه اۆدۆر ت
 .إدے“ إكتے

“ تٌون بتٌو دێتۆك تكتے تێفے”و ألّمام كهٍي  ٢٧
بێن اۆدۆرٍي هۆي وے ألّممه بتۆ إقوۆ . إدے

 هاي إبے
 
 
 



 يسٌوٍيس تۆيت

يسٌوس كَّسۆ إشنهۆ إتاب فايسيه تۆنه  ٢٨
إدے إكتايٍب “ أنے يوێتٍيب أكتے”برٌو . إرهيه

 .إبهلے ِسدك إكتنٍي أكۆ
قال . تۆي رهسه هاب كرۆرات تٍيفے بێن ٢٩

اۆدهي هۆي رشتٌوت يكسيا اۆن وے هآي يئد 
مليه هندٍيب يهْكورت يسٌوس اۆيف كهٍي 

 .يئبك
كستۆ ”يسٌوس وے هه تئمسيه اۆدۆر  ٣٠

إقرمۆ كٌورمسيه و وے . إدے“ تكے تێفے
 .إێشٌوك وے أنْكونه نٌونيه

 
 يسٌوٍيس اۆدر فنآيٍت إتلئنه

دهاي و إبآسكاي إٍيد  بێن تٌويت  تے سبتيٍ  ٣١
. و دهاي تے سۆمرۆيتٍي  تۆ ينت  تٍيكتے تٍيفے

إ يهٌود بٍيالتس إين ده إمدر هندے كهٍي 
هندٍي إسْكوبر -أتۆدرابه إرقد كتئے  و إمدر



هندے - برا آن آنده أيه إمدر. تۆنه تۆنه أرآتيان
. كهٍي تۆسبت اۆكٍيك إٍيفنٍي تۆنه يٍك هرونه أكۆ

تے تٍيكتے تٍيفے، بتٌو سبت بێن تٌو ِينت ِونت ِين
 . تٍيكتٍي و بآسكاي إٍيد تٍيكتے أكۆ

إ كجر إێياين إێن ده إملے يسٌوس قێب  ٣٢
 .هندے كهٍي أتۆدرابه إرقده كتئيان-إمدر

يسٌوس كهٍي إێيان اۆدۆر برٌو أيابے إٍيفے  ٣٣
 .إمرٍين برۆ أرقده كتئابے يٍك أكێن

لكن قال إكجر هۆي يسٌوٍيس اۆدر فنآيٍت  ٣٤
 .لئه، إقديێسۆ بۆي و يم إفرئهنهإت

تۆن تۆنه إرهيه اٌوتك بتۆ كهٍي بندهے،  ٣٥
بدهآتا ِسدك إكتنٍي، برٌو اۆسدك هدٍيدٍينے تۆنه 

برٌو إكتێن، برٌو  براك آمنتێنه تۆنه هّرٍيوے 
 .أكۆ
تٌون تٌونه إكتابے إبهلے ِسدك إكتنٍي أكۆ  ٣٦

 ].برۆ هۆي مٍيتات إتكتئه ك تندے[تكے 
اۆتك برا تے فنايٍت [ر هۆي اوٌكتاب مهنٍي وێ ٣٧

 ].أتلئنه برا إشببنه إيَدنه



 

 يسٌوٍيس اۆباس

تۆن تۆنه هريٍئ يٌوسف  أرآما هۆي إێيه، برٌو  ٣٨
يے ألّممه تے كْوبس وهٍي قالے إٍيكتے برٌو إ 

برٌو بٍيالتس يسٌوٍيس تے كناجه . يهٌود إرٍيْكو أكۆ
ێيآ برٌو إ . بيآلتس برۆ تۆن تۆنه إهٍيوه. أرآتيه

 .يسٌوٍيس تے كناجه يكسيه
نِيقۆدمٍيۆس هن إێيه، برٌو سٌور يسٌوس وے  ٣٩

برٌو قودات . هوآد كهٍي إێيه برۆسے إٍيكتے
 . شْكويٍنت يكسابے

برا مال يسٌوٍيس تے كناجه يكسيان تے  ٤٠
شْكويٍنت كهٍي إففنه و هلكٍيب إڈببنه، إ يهٌود 

 . اۆدهي أيابه كهٍي إدئنه وے هرب هۆي
هندے كهٍي هۆي - يسٌوس إمدراۆمهنٍي  ٤١

بێن تے . إدرنه بێب درئات هۆي تٍيفے تٍيكتے
درئه هۆي أمر أيه دهي هۆي دآستے كهٍي 



أتۆمرابے إٍيفے، لكن مسے هۆي دآسامبے يٍك 
 .أكے
برا يسٌوس هۆٍيس دآسيان، اٌومهنٍي دول أكۆ  ٤٢

و تٌو ينت إ يهٌودے قێب تے سۆمرۆيتٍيت 
 . تۆينت تٍيكتے تٍيفے

 
 

٢٠ 
 يسٌوس إشاوتے يكتے

وكرٌومات تۆينت تۆن قال تے أرسمايٍت مسے  ١
ڈبنے إٍيكتے، مريم مجدلێن وے أمر تِبے وے 

 .إڈێفه هۆي هتامابے إٍيفے مترے-أوے
بتٌو ولّه سێمۆن برتس و وے ألّممه اۆراو  ٢

وے أنْكونه وے ”بێن يسٌوس أرێيه و تبے و 



أمر هۆي يكسيان، برۆ نا مهنٍي داسيان  هنن 
 .تِدے“ أكن كن

 .برتس و وے ألّممه اٌوراو وے أمر إبێن ٣
ملّۆبا ڈابٍينے إٍيفنٍي لكن وے ألّممه اٌوراو  ٤

برتس هسميه، برٌو برتس هنكاي هۆي وے أمر 
 .إكتم

برٌو كرٌوميه برٌو شٌومتے أنٌو، برٌو يے هلكه  ٥
 .وے هاٍيش كهٍي أٍيفے إرهيه

. سێمۆن برتس هن إێيه برٌو وے أمر شٌوميه ٦
 . ے هلكه تۆبٌور كهٍي إرهيه

وے هلك يسٌوس إقرمه هۆي هْكوارے  ٧
إٍيكتے  أڈابے و اوٌكنه إٍيفے، يے هلكه هۆي 

 .سقٍيبے إرهيه
وے ألّممه اٌوراو برتس هسميه وے إمر  ٨

 .شٌوميه، برٌو إرهيا آمنيه
برا إكتايٍب إبهلے يسٌوس شاوتے تۆيت هۆي  ٩

 .يكنٍي بلٍيب مسے ك إكتٍينه إٍيفنٍي 
 .مليه يے ألّممه إ قوايێسنه كهٍي يئقرنه ١٠



 يسٌوس مريم مجدلێن كهٍي لويه

. لكن مريم وے أمر تے مفرئه هۆي تنقد ١١
 .بتٌو وآوێ كٌورمته وے أمر هۆي شببه تهرو

بتٌو ملے ملك إێر هلك كهٍي إٍيفنٍي، إٍيستئنه  ١٢
إرهته يسٌوس سٌور إٍيفے اۆمهنٍي هۆي، قال 

 .ده اۆمهنٍي إقرمه اۆمهنٍي وێر إرق
تكت نان هۆي بتٌوك ”إملك بتۆ كهٍي  ١٣

إبلويے إٍيهێن برا اۆمهنٍي ”بتٌو “ واوتنٍي تێفي؟
 تِدے“ برۆ داسيان ك أكتێن

. إێن بهلے تِدٍي هريٍئ بتٌو هرئۆس تِشبب ١٤
بتٌو برٌو يسٌوس . بتٌو يسٌوس إنقدے إرهته

 .إٍيكتے تۆنه ك تكن
ي يهێي، تكت نان هۆ ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ١٥

بتٌو . “واوتنٍي تێفْي؟ آب بتٌو هرٍيوے تێفْي؟
برٌو تے درئاتٍيب شقامٍي اۆتك هٍيسته أكۆ، 

برٌوك برۆ إٍيها تكٍيه تێفيــێك برٌوك برۆ نا ”



مهنٍي دآستا أنێب سۆيا هێب أنے برۆ يكسنے 
 تِدے“ أكۆ
إدے بتٌو برۆ “ مرمييْ ”يسٌوس بتٌو كهٍي  ١٦

“ ]نےربۆ [تكنت تكتے و إ يهٌود بهلے هۆي 
 .تِدے إ سێدنه مياد إكتے

يٍب أبٍيك هێب أنے مسے ”يسٌوس بتۆ كهٍي  ١٧
لكن إسنايے كهٍي . أبابه كهٍي دفابے ك أكےأكۆ

أنے برۆ أيٍن إبابا  و برێۆك [برێ كهٍي : قٍيقے
بابا و، أيٍن وے أنْكونا و برێۆك وے أنْكونا و 

 دے] إكتے بێن أستے كهٍي إٍيدف أندے
و يے ألّممه سۆته  بتٌو  مريم مجدلێن تئقر ١٨

برٌو بتٌو إێن بهلے بتۆ كهٍي . إبلوے إرهته تۆنه
 .إدے تۆنه

 
 يسٌوس يے ألّماميێ كهٍي لويه 

بێن تۆ ينت أرس يے ألّممه هّدآب إٍيفے  ١٩
إٍيڈفه هْكواره إٍيفنٍي برا إيهٌودٍي يے إێقرمه 



يسٌوس إێيا برێس إێبتك إنقد . إرآكْوٍينه أكۆ
 . ےإد“ مئسق قێبۆكنه”

يسٌوس برێ كهٍي يے أيێس و إدرۆس و  ٢٠
إرهسيه، يے ألّممه ونّێت أفرهيان إبلوے 

 . إرهيا اۆدۆر
مئسق قێبۆكنه ”يسٌوس شاوتے برێ كهٍي  ٢١

وے أنْكونه أنێب لنقٌوميه هێب تئٍيتے أنے 
 إدے“ برێك لنقٌومنے

إێن بهلے برێ إێفرٍي فٌوفيه برێ كهٍي  ٢٢
 إێشٌوك تقێقه إٍيهانه ”

اك أفۆتێنه اٌوتك تے مآقنايتٌو أفۆمتنے، بر  ٢٣
براك كا أفۆتانه اۆتك،  برٌو وے أفۆ يٍك إمٍيار 

 إدے“ .إندے
 

 يسٌوس و تۆماس و



تۆماس برٌو يے ألّممه متنه ملے هۆي قالے،  ٢٤
برٌو إ تٍيته إٍيدنه بێن إٍيكتے،  برٌو يسٌوس إێيه 

 .اۆدۆر ك إٍيفے إٍيكتے
نن وے إ ه”برۆ يے ألّممه ارۆ سۆيان  ٢٥

أنے إمسامر ”لكن برٌو برێ . “بلوے إرهنه
هۆي تے أآلمه برٍيسۆ يے أيے كهٍي ك أرهنے 

تے كٍيبآلتے إمسامر اۆمهنٍي كا . ك آمننے
أنے وإيے بريۆ اۆدۆر هۆٍيس . دآسنے ك آمنن

 .ك دآسنے ك آمننے
أسمهْيت يــٍينات هريٍئ يے ألّممه شاوتے  ٢٦

س قێب هّداب إٍيفٍينے اۆقو هۆي برێ تۆما
برٌو . يسٌوس إێيه و إڈێفه هْكوار إٍيفنٍي . إٍيفے

 .إدے“ مئِسق قێبۆكنه”برێ إێبتك هۆي إنقد 
تے كٍيبالتۆك تۆي ”مليه برٌو تۆماس كهٍي  ٢٧

وے أيۆك أيٍن . هۆي دآسا، أيٍن يے أيے شببه
برٌوك وے آمنتے ناو . اۆدر هۆي شٌومسا

 .إدے“ سنقده، آمنا
 .إدے“ نايےإبلويے، وے أنكوْ ”تۆماس  ٢٨



برٌوك إرهتا أكۆ برٌو آمنتآ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٩
لكن بلنٍي إرهابه يٍك أكێن آمنێن ونّێت . تێفيه

 .إدے“ أفرهابه إكتٍينه
 

 اٌون اٌوكتاب نان هۆي كتابے

يسٌوس قْودات نات با أكايت وێرت يے  ٣٠
ألّماميێ سٌورے إتْكوكْو، بتا اۆن اۆكتاب 

 .هۆيٍيس كتابت يٍك إێفێن
لكن بتا تان تۆي كتبته إێفێنت براك  ٣١

يسٌوس، إمسٍيه وے أنكْونه اۆرس إكتے تۆنه 
براك آمنێنێك برۆ هۆي إمڈهن . آمنتێنه أكۆ

 .متێرنه
 
 
 



٢١  
يسٌوس أرسمه يے ألّماميێ هۆي كهٍي إقرۆيۆ 

 لوسيه

مليه وێر دۆر هريٍئ،  يسٌوس يے ألّماميێ  ١
 . ێبكهٍي إشاو إقريۆ لوسيه، تايبرٍيياس اۆبهر ق

سێمۆن برتس و تۆماس إتٍيته إٍيدنه بێن و  ٢
نٹنائێل برٌو قانا، بتٌو أجلٍيل هۆي تێفے بێت  
هۆي إٍيكتے إٍيفے و سبێدے يے أر و ملے 

 . ألّمام و هّده إٍيفنٍي 
أنے إندٍيف آشۆ ”سێمۆن برتس برێ كهٍي  ٣

هنن نێرٍيم ”برا برۆ كهٍي . إدے“ أبك أهرٍيو
. رئنه و إ تفلٌوكه يئمنهَكّسآ إف.إدٍين“ هۆك نهرو

لكن برا بێن وے هواد هۆي نات أبكه يٍك 
 .إٍيفنٍي 



فجر هۆي يسٌوس إ بهرٍي اۆدر هۆي إنقد  ٤
 .لكن يے ألّممه برۆ كنابه يٍك أكێن

“ يها آشۆ ك تِربِينه تێفێنه؟”يسٌوس برێ كهٍي  ٥
 .إدٍين“آشو ك نرِے”برا . إدے

-تے شبكه تے فلوّكه إميٍ ”برٌو برێ كهٍي  ٦
برا تے . “قْوده آشۆ تئبكنه. قْوده هۆي قدنه

بتٌو . شبكه إقدنه لكن بتۆ إٍيفرئنه كا أدقريان
 .قْوده آشو هۆي إٍيفے أكۆ

وے ألّممه يسٌوس أرێيے بێن برتٍيس كهٍي  ٧
سێمۆن برتس . إدے“ اٌون برٌو إبلوے إكتے”
إمٍياسٍيوے اۆدۆر وے “ اٌون برٌو إبلوے إكتے”

ربۆبابے إٍيكتے أكۆ،  هالك كهيۆس يهْكور، بروٌ 
 .إقرۆيۆ إێم هۆي إقد

يے ألّممه آرو إێيايٍن تے فلّوٌكه قێب، برا تے  ٨
برا . شبكه كسّو وے آشۆ هۆي إِيفے و بتنٍي 

 .شێب مرته تۆبۆر هي سقٍيبه إٍيفنٍي 
وے هاش كهٍي تْكويانے اۆدۆر هڈٍيٓب  ٩

 .ڈهلٍيت نئێت  آشۆ كهٍي إٍيفے إرهيان



آشۆب براك اۆن  وے”يسٌوس برێ كهٍي  ١٠
 .إدے“ تئه تئبكنه هۆي هاي مئانه

برتس تے فلّوٌكه كهٍي رێويه -سێمۆن ١١
تے . إشاوے تے شبكه وے هاش دهاي بتيه

متٌون و مهٍي آشۆ -شبكه بێن دۆر شێب و أيْ 
لكن بتٌو شتتامت كت . ِون هۆي أتاب تٍيكتے

 .أكے تٍيفے
. إدے“ مئانه فتٌور متانه”يسٌوس برێ كهٍي  ١٢

ال هن يے ألّممه هۆي برٌو آبے سكناتے لكن ق
برٌو إبلوے إٍيكتے تۆنه . كهٍي أشرئابے يٍك أكێن

 .إكَّنه أكۆ
يسٌوس برێ كهٍي إێيا برێ هڈٓي نٌون و آشۆ  ١٣

 .هن
 

دۆر تكتے تێفے، يسٌوس يے -تٌون مهيَ  ١٤
. ألّماميێ هۆي كهٍي إقرۆيۆ لوسيه تے منده

 .برٌو تۆيت هۆي يكيه هريئٍ 
 



 س ويسٌوس وبرت 

سێمۆن ”برا متيان يسٌوس برتٍيس كهٍي  ١٥
يوانس وے اۆر برٌوك أنێب إێن  برێسۆ كه   

سێمۆن برۆ . إدے“ قْوده كه أرێتنيه هێب؟
برٌوك تكێتنه تێفيه أنے . أوۆ، إبلوے”كهٍي 

أيٍن  يے إرقنه دبلے ”: بروٌ “ .برۆك أرێينے تۆنه
 .إدے“ برٌوك شاكۆه

ۆن يوانس سێم”يسٌوس برۆ إشاوتے سكنايه  ١٦
أوۆ ”برٌو . إدے“ وے اۆر برٌو أنێب أرێتنيه؟

برٌوك تكتێنه أنے برۆك أرێينے إێفے . إبلوے
أيٍن يے أرقنه ”يسٌوس برۆ كهٍي . إدے“ تۆنه

 . إدے“ برٌوك شاكْوه
سێمۆن ”دۆر سكنايه -يسٌوس برۆ مهيْ  ١٧

. إدے“ يوانس وے اۆر برٌوك أنێب أرێتنيه؟
ۆر سكنايه سێمۆن قدبيه يسٌوس برۆ مهْي د

إبلوے ”سێمۆن ] برٌوك أنێب أرێتنيه؟: [أكۆ
برٌوك كستۆ تكتێنه، برٌوك أنے برۆك أرێينے 



يسٌوس برۆ كهٍي . إدے“ تۆنه تێكتێنه تێفيه
 “أيٍن يے أرقنه برٌوك شاكْوه”

اۆِسدك اۆسد أندے ” يسٌوس برۆ كهٍي  ١٨
برٌوك أڈمٍيب تٍيكيه اۆدۆر برٌوك وے : هۆك

ْكوٍيرا اۆمهنٍي برٌوك هبايۆك وے أيْسۆك ته
لكن شئياب تكتيه اۆدۆر . تِهروه تٍيفيه تٍيبيه

برٌوك وے أيۆك سٌور بێت أنبٍيك،  تك وێر 
وے هبايۆك كهيۆك هنْكوٍير و مهنٍي برٌوك ك 

 “هرٍيوه هاي إندٍيف هۆك
يسٌوس إێن بهلے هۆي سێمۆن إٍييه إٍيده  ١٩

وے هرب هۆي لوسيه و برٌو كك تے يتٍيسۆ 
برٌوك ”مليه . متٌون كهٍي إياو إٍيد و وے أنْكونه

 .إدے“ أنێب هرئے سكا
 

 وے ألّممه يسٌوس إرێيے بێن

سێمۆن هرئۆ إشبب اۆدۆر وے ألّممه  ٢٠
برٌو .يسٌوس أرێيے برێ هريٍئ هرٍيێرے إرهيه



وے ألّممه يسٌوسے در إٍيسئه بێن،اۆدرار متيان 
] إبلوے آبے إكتے برٌوك نٌون إندے؟[اۆدۆر 

 تےإدے بێن إٍيك
برتس برۆ إرهيه اۆدۆر يسٌوٍيس كهٍي  ٢١

“ إبلوے اۆن برۆ نان كهٍي تكتے تندے؟”
 .إدے

أنے برٌو أنے شاوتے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٢
أتئقرٍي اۆكٍيك ڈهنٍيبے إكتے أهرٍيوێك برٌوك تۆن 

تۆنه نآن هۆي تِربيه؟ لكن برٌوك أنێب هرئے 
 إدے“ سكا
تك إێبتك هۆي، -تۆن تۆنه كهٍي إسنه تك ٢٣
. إدٍين“ اٌون وے ألّممه ك إٍييه إندے”ليه  م

لكن يسٌوس برتٍيس كهٍي إێن بهلے ك إدے 
أنے برٌو أنے شاوتے أتئقرٍي ”لكن يسٌوس . إٍيفے

اۆكٍيك ڈهنٍيبے إكتے أهرٍيوێك برٌوك تۆن تۆنه 
 نآن هۆي تِربيه؟



اٌون وے ألّممه تێن تێنه كهٍي بندهے و  ٢٤
ه ِسدكے بتێ برٌو إكتب، هنن برٍيتا تے بده

 .إكتنٍي إێفێن تۆنه نكتێنے
قْودات نات وێرت يسٌوس سكيه إێفێن تك  ٢٥

تێن تێنه كستێ كتبه إندے إٍيفيێك، أنے تے 
دنيه تۆن هۆي مهنٍي، إێ كتب تان تانه كستا  
هۆي  إێفێن بلٍيب، يكسٍينے يٍك إێفے إندے 

  . هٍيسنے


