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١  
 يوانس إمۆسانا إسلل إسۆِمر

تٌون تٌونه إدبه إێ كْوايے يَسٌوْس إمسٍيه وے  ١
 . أنْكونه وے اۆرٍيب هدٍيدنێ تكتے

 
إمالهے إێسياٍيس اۆكتاب هۆي وے أَنْْكونَه  ٢

 : يَسٌوس هۆي إێن بهلے إِدے
 أن برۆك سٌوري تے دٍيْقواتے  أفنٍديق أندے  

 . تٌون دٍيْقوات برۆك سٌورٍي إسلل تِسۆمرٍيے أكۆ
تٌون تے دٍيْقوت ّولٍيكٍينے ِهس إمنقاي هۆي ” ٣

 تئٍيتے تِكتے  
 إبَلوے إسلل سۆمرنه،{
 “ إندے} بَرۆس كِهٍي إ سلل فذآذے  كْواسٍينه 
اۆن تئه تئٍيتے  يوانس إێيه إمنقاي هۆي  ٤

وے أنْكونه ”بَرٌوْس اۆِدَهْي إمٍيس و برێس كِهٍي 



كِهٍي أقرنه و أتۆماسنه تے أماقت ناتوٌكنه 
 . إدے“ أفۆمتنے أَكۆ

قْودا اٌوِدَهْي  يٌودياي وے هاش  هۆي و  ٥
القدس و هۆي و إٍيفنٍي  بَرۆس كِهٍي -اۆرشلٍيم

سنه إفڈڈنا و بريسۆ إێيَان و تے أماقت ناتۆ 
 . وے إردنے بهر نفر هۆي إتۆماسنه إكێن

يوانس  كامٍي  همۆب هۆي هلك إٍيتْكوي  ٦
تے . إمالهے إٍيكْوٍين تئٍيتے. هبآب إٍيتلبب إٍيفے

مرئٍيتٌو يـآوێت و إمنقآيــٍيت أْوت و  إٍيكتنٍي 
 . تٍيفے

 
قال أنے كا أكرا ”يوانس أرێ اۆِدَهْي كِهٍي إٍيد  ٧

أنے اۆن بَرۆس كِشيايــۆ أكتيے . ندےكا إێنے إ 
 .  بێت تٌونه هن ك أستهلن

أنے برێك ميێ هۆي أّمٍيس هۆكنا لكن بَرٌوْس  ٨
برێك إێ شٌوك تقێقاب قێب إمنٍيس هۆكنا 

 “إندے



 يَسٌوْيسٍ اۆماس و جّربتے و

نارسا  . بێن دۆر هۆي يَسٌوْس نارسا هۆي إێيَه ٩
وے بێن تۆي بَرۆس يوانس . أجلٍيلێب تێفے

 .اُردنے بهر هۆي إمس إدئے
يَسٌوْس أێ يم هۆي إٍيفرئه اۆدۆر بَرٌوْس   ١٠

إرهيه تٌو برے تِفدق تكێ  و إێ شٌوك تقێقا تے 
ميـاي تئٍيتے برۆ كِهٍي إتْكوبرنه  . هامَّ

برٌوك وے اۆر أنٍيبے ” ِهس تێ برێت هۆي  ١١
أنے برۆك هۆي . أنے أرێنے بێب تكتيه تێفيه

 .إدے“ إێفےِونێت أفرهابے أكتے 
 

 .إقجێسۆ شٌوك تقێقه بَرۆس إمنقاي أستۆب ١٢
يَسٌوْس فڈق متٌون يٍينات إمنقاي هۆي إٍيفے  ١٣

اٌوبلٍيس . إكے  و بَرۆس اٌوبلٍيس جّربيه إدئے
يَسوس بَريێس بهلے إسناكرٍي هن يٍك إسناكرٍي 

يَسٌوْس بێن تۆي رێو .  ِشببه تۆنه يهرو أكۆ
 .ۆس مالك ترمٍينٍي فرٌورٍي قێب إێفے إٍيكتے و بَر 



 يَسٌوْس يے أملامايێس دباي ولٍيكيه

يوانس إتئباكے هريٍئ،  يَسٌوْس أجلٍيل كِهٍي  ١٤
بێن تۆي يَسٌوس  إسكنه دايٍيب وے .  إدف

 .سۆيه-أنْكونا هۆي إٍينے اۆِدَهْي كِهٍي أمليه
وے . اۆن تئه اٌودر دولے إكتے إێفے”بَرٌوْس  ١٥

وے . تێفے أنْكونا تے هڈئايے دِولتے تكتے
 .إٍيد“ أنْكونا كِهٍي أقرنه و إسكنه داٍييبے آمنانه

 
يَسٌوْس أجلٍيلێ إێ يم اۆدر كهٍي هرٍيێرے  ١٦

اۆدۆر بَرٌوْس، ملے آشۆب شۆكنه، سيمۆن و 
إسنۆس أندراۆس و براس شباكتێسنه إێ يم 

 . هۆي إٍيقدنه إرهيه
أنێ هريٍئ سكانه،  و ”يَسٌوْس برێس كِهٍي  ١٧

“ ْي شۆكناب إٍيْكواس هۆكنا أندےأنے برێك ِدهَ 
 .إدے

وبراس إقجێسۆ تے شبكاتێسنه إشنه إدئنٍي   ١٨
 .و بَرۆس هريٍئ سكيان



 
يَسٌوْس شلك دۆر هرٍيێريه هريٍئ، ياقٌوب  ١٩

برا . سبێدي وے اۆر و إسنۆس يوانس و إرهيه
فلّوكات هۆي إٍيفنٍي براس تے شبكاتێسنه 

 .إسٌومرنه إٍيفنٍي 
وبراس . برێس ولٍيكيه إ قجێسۆ يَسٌوْس  ٢٠

بابۆسنه سبێدي تے فلوٌكات هۆي إێن داب 
 شقامنا قێب إشنه إدئنٍي  و بَرۆس هريٍئ سكيان

  
 يسٌوس تك وے هٍيناي هۆي تٍيفے مهێليه

تٌوسبت إێته اۆدۆر . براس كفرناهۆم إبێن ٢١
يَسٌوْس يهٌودٍي دٍينے اۆقو شٌوميا و بێن تۆي 

 .بَرٌوْس اۆِدَهْي ألّميه
َهْي بريۆس تألٍيم هۆي أّجبَامب إٍيفنٍي، اٌودِ  ٢٢

بَرٌوْس قال أكرات إبرے تئٍيتے أملے أكۆ و 
 .برێسۆ إدٍينے إێن داب تئٍيتے كا أمليه



إقجێسۆ تك وهٍيناي هۆي تٍيفے إ يهٌودٍي  ٢٣
 دٍينے اۆ قو شٌوميا و ولٍيكيه

يَسٌوْس نارسا هۆي برٌوك ِهنن نانه هۆن ” ٢٤
هرٍيوه إێتا؟ أن برٌوك  هرٍيوه؟ برٌوك ِهنن كتئتے

برٌوك وے . آب تكتيه تۆنات أكتيێن إێفے
 “!أنْكوناي هۆي تقێقا تكتيه

 
با ”يَسٌوْس تے وے هٍينايت إدنن ديێ  ٢٥

 .“ بهليه، بَرۆس هۆي فرئا
تے وے هٍينايت اۆتك دقتا و أكرا ولٍيكتا و  ٢٦

 .هۆي تفرئه
 

تك -اٌوِدَهْي كسا ونێت أجبامب إٍيفنٍي  تك ٢٧
تٌون نا ناتے؟ تألٍيم قيٍيب أكرات ”ان ديێ أراتي
بَرۆْس تے وے هٍينايت هن بَرٌوْس إندے ! قێب

 “!بهلے تسناكرٍيے تێفے
برٍيسۆ إسنكه إقجێسۆ كسێ هش أجلٍيل  ٢٨

 .هۆي كِهٍي إبرر



  
 يَسٌوْس ْقودا ِدَهْي مهێليه

يسٌوس أملاميا و إقجێسۆ، إ يهٌودٍي دٍينے اۆ  ٢٩
براس ياقٌوب و يوانس قو هۆي إفرئنه هرئے، 

 .قێب سٍيمۆن وأندراوس و إقوۆسنه إبێن
سٍيمۆن تے همت لهاتے أباكے تٍيربے نئال  ٣٠

كِهٍي بئتے تٍيفے، براس بتيۆس هۆي يَسٌوْس 
 .سۆيان

يَسٌوْس بتۆس كِهٍي إدف و بتۆس وے أيے  ٣١
إقجێسۆ تے تك يے . أبك و أس سنقد إدئے

 .أباكے إشنه و بتٌوس برێ ترمٍيته
 

بێن قرب تٌوينت ڈبته هريٍئ اٌوِدَهْي كسۆ  ٣٢
اۆِدَهْي كسێ َسَمْي لهنايت إٍيربٍين، و هٍينايت 

 .هۆي تٍيفے بلنٍي و يَسٌوْس كِهٍي هاي إێيان
كستۆ تے مدٍيناتے اٌوِدَهْي إ قْوے ڈێفه  ٣٣

 .سٌورے إ قرۆيۆس إِيشاَووٍين



ويَسٌوْس قْوداب ِدَهْي قْوداب سمياب  ٣٤
وبَرٌوْس هن قْوداب ِدَهْي . مهلێيهلهنايت إٍيربٍين 

هۆي تے وهٍينايت إفرئه لكن بَرٌوْس تے 
وهٍينايت بهلٍيتے إشاب يٍك أكے تے وهٍينايت 

 .بَرٌوْس آبے تكتنٍي تٍيفے أكۆ
  

 يَسٌوْس إكنايٌوس قێب سٍيلێليه

فجر كرٌومابے، مسے ٹنب إٍيفے اۆدۆر يَسٌوْس  ٣٥
ايۆس أس إنقد و اۆ قو هۆي قٍيقيه مهنٍي اۆكن

بێن تۆي بَرٌوْس  . قێب إٍيكتے إٍيفے كهي
 .سٍيلێليه

سيمۆن و يے أَلَّمَمه آراو و إدفنه بَرۆس  ٣٦
 يهرونه،

كسٌو اٌوِدَهْي برۆك ”برا بَرۆس إمرٍين اۆدۆر  ٣٧
 .إدٍين“ يهرونه هۆك إێفێن

هنن مهنٍي وێر ”يَسٌوْس برێس كِهٍي إدے  ٣٨
نٍيبه، إێن هش دِول إێفێن، بێن تۆي أنے 



أنے تۆن تۆنات كِهٍي يئابے . سۆيَن أكۆ-ولٍيكن
 “إێفے أكۆ

تۆن تۆنات كِهٍي بَرٌوْس كستۆ أجلٍيل هۆي  ٣٩
سۆيا -إٍيبابيه و يهٌودے دٍين قْواب هۆي ولٍيكيه

 .و اۆِدَهْي وے هٍينايت هۆي إفرئه
 
  

 يَسٌوْس تك بهڈ إٍيربے بێب مهێليه

تك بهڈ إٍيربے إٍيفے يَسٌوْس كِهٍي إێيا، و  ٤٠
برٌوك هّرٍيوه ”يَسٌوْس سٌورے إقرۆيۆس ڈبشيا و 

تكتيێك، برٌوك أنێب تۆن تے لهنايات هۆي 
 إدے“ تِسنهٍيه تے أكرات كهي تربيه

منايا ويسٌوس وے -يَسٌوْس اۆتك كِهٍي نئْكو ٤١
أنے أهّرٍيوے، اۆن تئه ”أيۆب إبرر و اۆتك تِهيه 

 . إدے“ برٌوك نهس تكتيه
ڈيا إكے بَرٌوْس نهس إقجێسۆ اۆتيٍك اٌوبهڈ كْو  ٤٢

 .إكے إٍيفے



 يَسٌوْس اۆتك كِهٍي أكراب سۆيه   ٤٣
برٌوك تۆن تۆنه تك قال هن كِهٍي باسۆيه، ” ٤٤

لكن  إ دٍينے فقرٍيے بَيَا، برۆ برٌوك نهس تكتيه 
تے نهساستۆك كِهٍي إمالهے .  تۆنه إرهسه دئيه

كسٌو . مٌوسه إدے تئٍيتے تۆنه مفرئات هٍيوه
 إدے“ تِنرئه تۆنه إكتێنه إكتٍينےاٌوِدَهْي برٌوك 

لكن اٌوتك قٍيقيه و كسۆ ِدَهْي كِهٍي اۆن  ٤٥
تۆن تۆنات كِهٍي يَسٌوْس  مدٍينات . سكنه إبرر

قال هن اۆِدهي سٌورے كا شٌوميه أدقريه لكن  
مسے اٌوِدَهْي .  بَرٌوْس ِمنقاي هۆي إٍيفے إكے

 .بَرۆس كِهٍي إٍين كّسێ هشێ بێن تۆي
 
 

 ٢ 
 قرمباب مهێليه يَسٌوْس تك



شلكت ٍيينات هريٍئ يَسٌوْس كفرناهۆم شاوتے  ١
شٌوميه و اٌوِدَهْي بَرٌوْس إقوۆس هۆي إٍيفے 

 .تۆنات إمٍياسٍيونه
قْوداب ِدَهْي إمرراينه بێن تۆي مهنٍي يٍك إٍيفاي  ٢

اۆكٍيك، تے مفرئت هن هۆي،  يَسٌوْس برێس 
سۆيے -كهٍي وے أنْكونا هۆي بهلے ولٍيكے

 .إٍيفے
ڈق داب إێيان تك قال قرمبابے يكسابه ف ٣

 .اۆتك يسٌوس كهٍي هاي إێيان. مڈمت كِهيٍ 
اٌودهي قوداب إٍيفنٍي أكۆ براس يَسٌوْس  ٤

تۆن تۆنات كهٍي  براس اۆ . إٍيكتمنه كا أدقريان
قو مۆي تلئٌويت إدئنٍي يَسٌوْس إٍيفے اۆمهنٍي كِهٍي 
و تے مڈمت اٌوتك قرمبابے كِهٍي بئے إٍيفے بێن 

 .ے إٍيكْوابرنهنئت
يَسٌوْس برێسۆسنه وے إمٍيان إرهيه اۆدۆر  ٥

وے اۆرے، تے ”بَرٌوْس اۆتك قرمبابے كِهٍي 
 .إدے“ أمقات تے ناتٌوك أفۆماتے تكتے



شلك يهٌودے إدٍينے ده هۆي بێن تۆي   ٦
 إٍيستئنه إٍيفنٍي و إقرۆيۆسنه ِكهٍي إٍيْكونه 

؟ اٌون تك نانا هۆي بك تئٍيتے بهلٍيٍينے إێفے” ٧
نٌون وے ! بَرٌوْس كفٌور بهلے إندے إێفے

أنْكونه، آو وێر هن تے أماقت نات أفۆٍينے 
 “أدقرٍينے إێفے؟

 
إقجێسۆس يَسٌوْس إێ شوٌكێس هۆي براس  ٨

: إقنئآيێسنه  هۆي إٍيْكونه إٍيفنٍي  بێت تۆنه إكن
براك نانان هۆي  إقنئيۆكنه هۆي تۆن تۆنات ”

 تێْكونه تێفێنه؟
تے أماقات تے ناتٌوك (ِكهٍي، اۆن تك قرمبابے  ٩

اۆمياد آلمه أكاب إكتے إێفێ ) أفۆمآتے تێفے
) أسه قده تے مڈامتۆك يكسا ودفه(هن؟ َهن 

 اۆمياد المابے أكابے إتكتے إێفے؟
لكن براك  تكے وے اۆر أكرات إبرے  ١٠

تۆبٌورت كِهٍي بَرٌوْس أماقات تۆنات أفۆٍينے 
 أدقرٍينے، تۆنات تِكتێنه أكۆ، 



رۆك كِهٍي أندے، أس قدٍيت تے أنے ب ١١
اۆتك “ مڈامتۆك يكسايت إقوۆك كِهٍي دفه

 .قرمبابے كهٍي إدے
اٌوتك أس إنقدٍيت تے مڈمتۆس يكسيايت   ١٢

تٌون تٌونات . كسٌو اٌوِدَهْي سٌورٍيس بَرٌوْس قٍيقيه
اۆِدَهْي هۆي أجبميانے و براس وے أنْكونه 

ِهنن سٌور تۆن تۆنات تئٍيتے ”سأككنه ديێ 
 “ب كا نكتے نێفےإرها

  
 يَسٌوْس الوے ولٍيكيه

مليه شاوتے يَسٌوْس إفرئ و إێ يم كِهٍي  ١٣
قْوداب اٌوِدَهْي بَرۆس كِهٍي إێيان و بَرٌوْس . قٍيقيه

 .  أمليه-برێس ولٍيكيه
يَسٌوْس سٌور إبے هرٍيێريه اۆدۆر الوي   ١٤

هلفے وے اۆر إٍيدنه تك تلبات متنه هۆي قال 
إٍيستئے إيفے بێب تے تلبات إمكتب هۆي 



“  أنێب هرئے قٍيقا”يَسٌوْس بَرۆس  كِهٍي  . إيرهيه
 .آلوے  أس إنقدٍيت يَسٌوْس هريٍئ قٍيقيه

 
يَسٌوْس الوي اۆ قو هۆي ِدرار متٍي إٍيفے  ١٥

اۆدۆر، قْودا تلبات متناب و وێر أماقت سكاب 
ِدَهْي وبرٍيسۆس يے أَلَّماَم و بَرۆس قێب متنٍي 

ه قْودا ِدَهْي إێن برێ هۆي  برۆس دميٍ . إٍيفنٍي 
 .قێب إٍيدفنه إٍيفنٍي أكۆ

شلك يهٌودے إ دٍينے إێن داب،  براس  ١٦
هِسب فرٍيسے إٍيدنه هۆي إٍيكتنٍي،  يَسٌوْس إێن 

سكاب و تلبات متناب قێب متے -داب أماق
براس يَسٌوْسے يے أَلَّمَمه سكنايان ديێ . إرهيان

ێراو داب بَرٌوْس نانا هۆي إێن  تلبات متنا و إ ”
 “سكاب قێب متنٍي إێفے؟-أماق

 
اٌوِدَهْي ”تۆن تۆنات يَسٌوْس إمٍياسٍيو اۆدۆر  ١٧

إدلهاب إكتني هكمێ ده شنهنه كے أكێن، إلهه 
أنے شبے اۆِدَهْي ولٍيكتے أهرٍيو أكۆ يئابے . نون



سكاب اۆِدَهْي ولٍيكتے -كا أكتے إێفے لكن أماق
 .إدے“ .أهرٍيو أكۆ يئابے أكتے إێفے

  
 ْس تے باسكٍيت هۆي هدٍيديهيَسوٌ 

يوآنسے أَلَّمَمٓه و إفريسيے أَلَّمَمٓه و   ١٨
باسكيتنٍي إٍيفنٍي تۆن تۆنات كِهٍي  شلك ِدَهْي 

كك يوانسے يے ”يَسٌوْس كِهٍي إێيان و سكنايان 
أَلَّمَمٓه إفرٍيسيے أَلَّمَمه؟ و باسكٍيتێن إێفێن لكن 

 نهإديٍ “ برٌوك يے ألّممٓه كا باسكٍيتێن إێفێن؟
 

أر،   بٌرو -إدۆبه”:  يَسٌوْس برێس كِهٍي إدے ١٩
قێب إێفے بلٍيب  كك باسكٍيتێن أدقرێن؟ براس 

 .بَرٌوْس قێب إێفے اۆدۆر كا باسكٍيتيان أدقرێن
لكن اٌودۆر إٍينے إندے إ دۆبه هۆي برێسۆ  ٢٠

بێن تۆٍينت براس هۆي . تفمے إندے بێن
 إدے“ باسكيتــێن

 



سلهيات، شئيابے تك مئْقوراتے كا تكتے  ٢١
برٌو بك دنئے إكتيێك، . هالك كِهٍي كا هنيــٍيد

تٌون تے سلهاي تے مئْقوٍير اۆدۆر  تے تلئنٍي 
 .ونت كاتے تْكواسے

. تك هاب قيــٍيب شئياب َرسا هۆي يٍك دنئيٍ  ٢٢
تۆن تۆنات بَرٌوْس بك دئنے إكتيێك،  وے هه 

مآل وے هاب . إقيــٍيب إێ رسا  شئياب  كتئٍينے
كا تكے،  بَرٌوْس وے . اب كتئامبه إكتنٍي و إێ رس 

 .إدے“ هه قيــٍيب إێ رسا قيــٍيب هۆي دنئے
  

 تۆسبتے بلوے

سبت قالت هۆي يَسٌوْس هرۆيت تے درئات  ٢٣
بتك هرٍيێرے إٍيفے، يے أَلَّماَمياس قنْقورات 

 .إكتئنه متتے يهرونه أكۆ
شبب يے أَلَّماَمياك ”فرٍيسے يَسٌوْس كِهٍي  ٢٤

ت هۆي إبيٍك كا شقاممته، إدئنے تۆنات تۆسب
 .إدٍين“ إێفێن



 
براك دۆر قال وے ”يَسٌوْس برێس كِهٍي  ٢٥

هڈئه دائٌود بَرٌوْس و إێراواس و هرقْوٍي إٍيربٍين 
إٍيفنٍي اۆدۆر شقاميه تۆنات براك أقرياب كا 

 تكتٍينه تێفێنه؟
تے يٍينات أيٍب أٹار  فقرٍيے هڈئاي هڈئه  ٢٦

دائٌود وے أنكْونه إِيكتے إٍيفے  وے هڈئه 
إێن يے . اۆقو شٌوميا تے مفرئاتے يے هڈے إٍيها

هڈے إ فقرٍيے نٌون اٌوِدَهْي آراو متێن تٌونه كا 
 “وبَرٌوْس إێ راوێس هن إٍيهاو. تكتے تێفے

تۆ سبت اۆدهي ”مال هن برێس كِهٍي إدے  ٢٧
جال داماتے، لكن اۆدهي  تۆ سبت جال داماب 

 .يٍك أكێن
تكے  وے اۆر تۆسبتٍي هن اۆن تئه تئٍيتے  ٢٨

 إدے“ بلوے إكتے
 
 



 ٣ 
 يَسٌوْس اۆتك وے أيے أيابے مهێليه

دۆر وێر هۆي يَسٌوْس إ يهودے دٍينے قَو  ١
شٌوميه بێن تۆي تك وے أيے أيابے إٍيكتے 

 . إٍيفے
شلك برێس هۆي سبب يَسٌوْس قێب هاي  ٢

تٌون تٌونات كِهٍي براس . هٌوننٍي يهرونه إٍيفنٍي 
داٍييب يَسٌوْس إيشببنه بَرٌوْس اۆتك تۆ سب 

 . هۆي مهێلے إٍيديێك هن كمهلے إٍيديێك
يَسٌوْس اۆتك  أيے أيابے إٍيكتے إٍيفے بێن  ٣

 .إدے“ كسۆ اۆِدَهْي سٌورے قده”كِهٍي 
  
ناتٌو سكمتنے ”كِهٍي إدے  يَسٌوْس برێس ٤

دايـٍيت نات هن : إبكے تكتے تۆسبت هۆي



لكن براس كا . “مشڈهن هن مدر؟. أفرٍيت نات
 .بهليان إٍيفنٍي 

 
يَسٌوْس هسايے اۆِدَهْي إِيشبب براس  ٥

وبراس وے . إقنئاياسنه هْكوراب إٍيفنٍي أكۆ
وبَرٌوْس .  أنْكونا هۆي بهلے سناكرٍيتے يٍك يهرونه

اٌوتك “ أيۆك بك سٌوربێتے برر دئيه” اۆتك كِهيٍ 
وے أيے إنرئ و . وے أيۆس سٌوربێتے إبرر إدئے

 .داٍييبے إكے
مليه فرِيسے إفرئنه و هرۆدے اۆِدَهْي قێب  ٦

 .براس يَسٌوْس قێب هاي إدٍيرنه هرب يهرونه
 

 قْودا اٌوِدَهْي يَسٌوْس هرئے إدفنه

 يَسٌوْس و يے أَلَّماَمياس و إێ يم كهي قٍيقيان ٧
و قْوداب اٌوِدَهْي أجلٍيل هۆي بَرۆس قێب 

 .إدفنه



براس بَرٌوْس إدئے إٍيفے تێ نات إمٍياسٍيونه  ٨
شليم القدس و -اۆدۆر قْودا اٌوِدَهْي يٌوديا و اۆر

إٍيدۆميا و وے إردن بهر و وے هاش هريٍئ 
 .هۆي و سٌور و سێدا و هۆي إێيان

يێس اۆِدَهْيٍي قْودامتے أكۆ، يَسٌوْس يے أَلَّماَم  ٩
دبلے فلوٌكات بَرۆس كِهٍي إسٌومرنه تۆنات يهرو 

بَرٌوْس اٌوِدَهْي كِهٍي كْومنٍي تۆنات كے يهرو 
 .إٍيفے

بَرٌوْس قْوداب ِدَهْي لهابے مهێالب إٍيفے  ١٠
أكۆ، اٌوِدَهْي لهنايت إٍيربٍين بَرۆس كِهٍي 

 .كۆتسمنٍي إٍيفنٍي بَرۆس تهتے جال
سٌوْس تے وهٍينايت هۆي تٍيفے اٌودهي يَ  ١١

إرهيان كه اۆدۆر براس وے هاش كِهٍي ڈبنٍي و 
“ برٌوك وے أنْكونه وے اۆرۆس تكتيه تێفيه”

 .إٍيدنه
لكن يَسٌوْس برێس أكره سۆيه بَرٌوْس آبے  ١٢

 .تۆنات كا هدٍيديان أكۆ



  
 يَسٌوْس لنقٌوممه متن ملے واسيه

يَسٌوْس ربا رێويه ويے أَلَّماَميێ هۆي بَرٌوْس  ١٣
 .ولٍيكيه و براس بَرۆس قێب قٍيقيانيهرو بلٍيب 

يَسٌوْس برێس هۆي متن ملے واسيه و برێس  ١٤
براس بَرۆس قێب داينٍي و برٌو . لنقٌوممه إٍيسم

 .سۆينٍي أكۆ-برێ إٍيفدق  ولٍيكنٍي 
وبراس أكرات تے وے هٍينايت قێب إٍيفرئه  ١٥

 .إمرٍينه أكۆ
: آن براس متن ملے بَرٌوْس واسيه بلٍيب إكتنٍي  ١٦

 )برتس إٍيسم بێن إكتے(سێمٌون بَرٌوْس 
ياقٌوبُس سبێدے وے اۆرۆس و إسنۆس  ١٧

بَرٌوْس إێن برێس تے هٌودتے يے أر (يوانس و 
 )إٍيسٍيم

أندراوس  و،فليُبس و، بارسۆملێۆس و،    ١٨
مٹاب و ،تۆمآب، ياقٌوب هلفٍي وے اۆرۆس و، 

 ٹدائۆس و  سميٌون سايلوت و



س مليه يے أشے يهٌودآ و إسكريٌوتے بَرۆ  ١٩ 
 .كهي نٌونيه

  
 يسٌوس بلسبٌول هۆي هدٍيديه

مليه يَسٌوْس قو هۆي شٌوميه و شاوتے قْودا  ٢٠
ِدَهْي بێن تۆي كْوميان تۆن تۆنات كِهٍي بَرٌوْس 

يے أَلَّماَمياس و تے مرئٍيت متتے كا أدقريان 
 .إٍيفنٍي 

تۆن تۆنات يَسٌوْسے ڈواب إمٍياسٍيونه اۆدۆر  ٢١
إٍيكتے هٍيسيان و بَرۆس إٍيها بَرٌوْس هاليے 

 .يهرونه أكۆ بێن تۆي إێيان
 

شليم القدس هۆي -إ يهٌود دٍين إێن دا اۆر ٢٢
اٌون . (بَرۆس بلسبٌوب هۆي إێفے”إێيان بلنٍي 

و ) برٌو اۆسٍيم يهود اۆبلِيس هياب إيفنٍي إكتے
بَرٌوْس تے وے هٍينايت وے هٍينايتٍي وے 

 دٍينإ “ هڈئاي تے أويات قێب فرئے إێفے 



تۆن تۆنات كِهٍي يَسٌوْس برێس ولٍيكيه و  ٢٣
كك اٌوبلٍيس اۆبلٍيس ”بَرٌوْس برێس و إدے 

 فرئے أدقرٍين إكتے؟
هڈئايێت إقرۆيۆس كِهٍي تتأڈيّڈ اۆدۆر تٌون  ٢٤

 .تے هڈئايے كا تنقدے
قوے ڈواب إقرۆيۆس كِهٍي إتأڈٍيڈٍينه اۆۆدر  ٢٥

 .بێن اۆقو يك إنقدنه أدقرێن
ٍيتے اٌوبلٍيس هن إقرۆيۆس تۆن تۆنات تئ ٢٦

إمۆٹئٍي اۆدۆر بَرٌوْس إتأڈٍيڈ إكتے بَرٌوْس كے 
إنقدے تۆن تٌونات برٍيتۆس تے نهداد تكتے 

 .تندے
تك تك : لكن تۆن تۆنات براك ماسٍيونه أكێن ٢٧

وێر أكرا هۆي اۆقو كا شٌوميه إتكے إربێب يٍك 
إنْقوهرٍي أدقرٍينے اۆتك أكرا هنكا هِنكْوٍير بے 

بَرٌوْس مليه إتكے إربێب إنْقوهرٍي  .إنديێك
 .أدقرٍينے

أن اۆسدك أند هۆكنه،  إدهيٍيت كستٌو  ٢٨
 .أماقت نات كسٌو كفٌور بهلے أفۆمێن 



لكن اٌوتك إێ شٌوك تقێقا ِكهٍي كفٌور بهلے  ٢٩
اۆن تكے تے . هدٍيدٍين كا أفۆمٍينے إندے

 .إدے“ أماقت نات دۆر هن كا أفۆمتنے تندے
بَرٌوْس وے (لے إدے براس يَسٌوْس إێن به ٣٠

 .إٍيدنه أكۆ) هٍيناي أبرے
  

 يَسٌوْسے تۆن دێت و سنا و

براس . مليه يَسٌوْسے تۆ ندێ و سنا و إێيان ٣١
اۆقو تے مفرئت هۆي إنقدنا و قال تك 

 .لنقٌوميان اۆقو هۆي إٍيدف و بَرۆس ولٍيكے أكۆ
قْودا اٌوِدَهْي بَرۆس قێب إٍيفنٍي بَرۆس كِهٍي  ٣٢

تٌوك و سناياك و كْواتاك و تے مفرئت دێ”إدٍين 
 “ هۆي إنقدٍين براس بَرۆس يهرونه أكۆ

 
أنے تۆن دێت و ”يَسٌوْس برێس كِهٍي إدے  ٣٣

 “سنا و آب إكتنٍي؟



يَسٌوْس اۆِدَهْي بَرۆس كْوالل إٍيستئنه إيِشبب  ٣٤
آن براس إنے تۆن دێت و سنا و إكتنٍي ”و إدے 

 !إێفێن
تۆنات سكٍينے إێفے  اٌوتك وے أنْكونه هرٍيو  ٣٥

 “أنے سن و كْوات و تۆن دێت إكتے إێفے
 
 

٤  
 إتێرآ إێ كْوآي

يَسٌوْس شاوتے أجلٍيلێ إێ يم َدول اۆِدَهْي  ١
اٌوِدَهْي بَرۆس كْوالل إٍيفنٍي ونێت . أمليه إدئے

تۆن تۆنات كِهٍي بَرٌوْس فلّوكا اۆبهر . قْودا إٍيكتنٍي 
اۆبهر اۆدر كِهٍي تٍيفے هۆي يئم و كسٌو اٌوِدَهْي 

 .إٍيستئنه إٍيفنٍي 



برٌو برێس قْودات نات كْواي قێب كهي أمليه  ٢
 :و إدے

 . ماسٍيونه،  دريئ هباتێس قد  يهرو إفرئے” ٣
بٌرو إٍيقد اۆدۆر هبات إ سيلِّ اۆدرۆ ڈبيان،  ٤

 .كاليْت إێيانا تێ هبات متيان إدئنه
وێرت هبات أوے إٍيفنٍي مهنٍي، قْودا هاش  ٥

ي  ڈبيـٍـيه، تان هبات وله يكيانے هۆي يٍك إٍيفا
 . هۆب وے هاش شلك أكۆ

لكن تٌو ينت نئبت تٍيكتے تٍيفے  اۆدۆر بتٌوس  ٦
تے درئات تِلِْو  تے  درئات قْومد قدم كا تٍيربے 

 .تٍيفے أكۆ
وێرت هبات نوێت هۆي ڈبيان، تان نوے تے  ٧

تۆن تۆنات . هبات قێب يكيانا، إسكتنه إدێـرنه
 .كا إٍيربٍين إٍيفنٍي كِهٍي بتاس ِفراي 

. أرێ وێرت هبات دآيـٍيب هاش هۆي ڈبيان ٨
بتاس، قالت  مهي .بتاس يكيان ِفراي إٍيربٍين

متٌون، وێرت أسْقور متٌون، و وێرت شێب هّدي 
 . “ِفراي إفرٍينے إێيان



 
اٌوتك أنقْوٍيل هاي ”مليه يَسٌوْس إدے  ٩

 “ إێامسٍيو إبرے بآ إمٍياسيوٍ 
ے إٍيفے اۆدۆر أَلَّمَمه متنا بَرٌوْس قال إٍيكت ١٠

ملے قێب،  وێر ِدَهْي قێب و برا بَرۆس  إێ 
 .كْواي هۆي سكنايان

تێ نات وے أنْكونايت ”يَسٌوْس برێ كِهٍي  ١١
تے هڈئايێتے سٌور ڈمئامت إٍيفنٍي، بلٍيت أنے 

برێك كهٍي سيابے إێفے، لكن برێ وے 
أنْكونايت تے هڈئايێت هۆي يٍك إێفێن كستۆ 

 . سۆميێنكواي هۆي 
 تۆن تۆنات كِهٍي، ١٢
 
 .براس إشببنا لكن كا إرهيان، {   
 إسناكرٍينا لكن يٍك إمٍياسٍيونه و كا أفهميانے{   

و أنے تۆن تۆنات سكاب با إٍيكتيێك، براس {   
ے أنْكونه و       وے أنكْونه كهي إتأقرنا و 

 }برێس أفۆيے أكۆ



 
براك إێن ”مليه يَسٌوْس برێس كهي إدے  ١٣

كْواي كا أفهمتانه تێفێه؟ أفال كك كْواي وێر 
 إكتێنے تَيدنه؟

إدرئے إێ كْوايێب إێفے اۆتك وے أنْكونه  ١٤
 . هۆي بهلے إنقٍيد تئٍيتے إكتے إێفے

شلك ِدَهْي تے هبات إسلل اۆدر تێفے تئٍيتے  ١٥
براس تے كلامت إێامسٍيونه إقجێسۆ . إكتنٍي 

تِتۆقاد اٌوبليٍس إٍينے تے كلامت برێس هۆي 
 .تفٍينے

وێر ِدَهْي تے هباتے يے أوێ مهنٍي كِهٍي   ١٦
براس تے كلامت . تتۆقاد إكتٍينے إێفێن

إێامٍسيونه اۆدۆر براس أكرا مڈٌوڈ هۆي قبلمێن 
 .إقجێسۆ

لكن براس قدم كا إبرٍين أكۆ براس نكشت  ١٧
تے مده  إستئٍينه سنِّے، قْوره ترے هٌونتے 

هلے سبب هۆي برێس كِهٍي وے أنْكونه هۆي إب



إٍينے إكتينێك،  براس ّوله وے أنْكونه هۆي 
 .بهلے إشئنه إدئنه

وێر ِدَهْي أرێ،  تے نوێت إێبتك تِتۆقاد  ١٨
تئٍيتے إكتنٍي، براس وے أنْكونه هۆي بهلے 

 إمٍياسٍيونه إێفێن
لكن إمڈهنے قْوهرا و إمرايے و وے هرا  و  ١٩

وێرت ناتے َهَروا و وے أنْكونه هۆي بهلے  
 .تنه و برٌو فراي كا إبرے إكْوسنٍي إسك
وێر ِدَهْي تے هبات دايٍيب وے هاش هۆي  ٢٠

تِتۆقاد تئٍيتے إكتنٍي، براس وے أنْكونه هۆي 
بهلے إێامسٍيونه و براس بتۆس قبلمێن و براس 

فراي إبرٍين، قالت  مهي متٌون، وێرت أسْقور 
 “متٌون، و وێرت شێب هّدي ِفراي إفرٍينے

  
 ايتے ملباتے إێ كوْ 



براك ملبات هاي إێتێن اۆدۆر بتۆس ”يَسٌوْس  ٢١
دات وهٍي ترے اۆنئال وهٍي داستێنه؟ براك 

 بتۆس قْومد اۆمهنٍي كا داستنه؟
كستٌو ڈمئامتے تكتے تێفے لََومے تندے، و  ٢٢

كستٌو كْوباستے تكتے تێفے تے مفرئت هۆي 
 .يئمے تندے أكۆ

 
اٌوتك أنقْوٍيل هاي إێامسٍيو إبرے بآ  ٢٣
 “سيوٍ إمٍيا
إێن بهلے تِيامسٍيونه ”يَسٌوْس هن إدے  ٢٤

تۆ ده براك . تێفێنه داٍييے إقنئۆك هۆي داسانه
هاي تِيونه تئٍيتے هاي إتياو تَيدنه و قْودات 

 .كات هن إتياو تَيدنه
وے إبرے إێفے، قْودات كات إتياو إندے،  ٢٥

و يٍك إبرے إێفے تۆنات دبلے إبرے إێفے بێت 
 “ هۆي إٍيتيهاو تندے

  



 تے هبات يكتنٍيت هۆي إێ كْواي

وے أنْكونه تے هڈئايے ”يَسٌوْس هن إدے  ٢٦
تك هبات : تۆن تۆنات تئٍيتے تكتے تێفے

 .تۆبٌورت كِهٍي إقد
وے هواد و بئێ و، بَرٌوْس دوٍينے هن  ٢٧

أسنئقدے هن، تے هباب إێونه لكن بَرٌوْس كك 
 .تكتے كے إكتێن

وے  تٌو بٌور تۆكنات هّرے فرئے، إدبايے  ٢٨
 .هندٍيب مليه تے قنقرات  تے هبات  هۆي

تے هبات ِبشْكواتے تكتے تێفے اۆدۆر،  ٢٩
بَرٌوْس تے هبات إنوٍيك دئنے اۆن تئه إشاوو 

 “ دۆر إێيابے إێفے أكۆ
  

 إسنفه تے هباتے إێ كْواي

وے أنْكواي تے ”يَسٌوْس شاوتے إدے  ٣٠
ترے . هڈئايێت نانا نات ئتٍيتے تكتے تێفے نيَد

 قێب بتٌوس هۆي هدٍيديْن؟ نآ كْواي



. بتٌوس إسنفه تے هبه  تئٍيتے تكتے تێفے ٣١
إسنفايت تے هبّه كسێ هندٍيب هۆي تے 

هبّات دبلۆب كاتے تكتے كستۆ تے دنيات 
 .هۆي

لكن بتٌوس تِتأدے تكتے اۆدۆر بتٌوس تنوٍين  ٣٢
و بتٌوس كسێ دبلے هندٍيب هۆي ون كابے 

كاليت تكتے ونێت ِونت ألنقۆي تربے تێفے تا 
 “.تے نئنداالتۆس هۆي إێسئتنه

 
قودا إێ كْواي إێن تئٍيتے قێب يَسٌوْس   ٣٣

برێس كِهٍي وے أنْكونه هۆي بهلے هدٍيديه، 
 .براێيۆس اۆفهم اۆكٍيك

بَرٌوْس برێس نات قالت هن ديابے يٍك إكتے  ٣٤
لكن بَرٌوْس اوٌكنه يے أَلَّماَميێس قێب . كْواي أنوٌ 

ٌوْس يے أَلَّمَمه كِهٍي قال إيكتے إێفے اۆدۆر بَر 
 .كستۆ إٍيساي إدئے

  



 يَسٌوْس برام أكر إسنقد إدئے

بێت ينت وے ِقرب إێيه اۆدۆر، يَسٌوْس يے  ٣٥
إێ يم اۆدر وێر ِهنن ”أَلَّماَميێس كِهٍي إدے 

 “نٍيتلل
براس اۆِدَهْي قْوداب هرئۆس يئشنه وبَرۆس  ٣٦

قێبۆس إدئنٍي تے فلوٌكاتٍيب إسميۆس هۆي إٍيفے 
 .وێرت فلوٌكات هن بَرۆس قێب إٍيفنٍي  .قێب

وأكرا برام إێيه آ يم تے فلوٌكات كِهٍي فريان  ٣٧
 .بتٌوس قرّقمتے دولت تكے تٍيفے

يَسٌوْس تے فلوٌكات إنٍيوا إٍيفے و بَرٌوْس  ٣٨
يے . هالك إقرمۆس وهٍي دئيابے و دوے إٍيفے

سێدنا، برٌوك ِهنن ”أَلَّماَم بَرۆس سبأر إدئنٍي 
 .إدٍين“ تے كا شنهستا؟قرّقمنٍي نك

 
يَسٌوْس أسقد و بَرٌوْس إبرام و  إێ يم كهٍي  ٣٩

و إبرام إنقد “ !براكنه سم تكتٍينه! قدنه”إدے 
 .إكێ و كستٌو سم تكے تٍيفے



 
نآ نات كِهٍي ”يَسٌوْس يے أَلَّمَمه كِهٍي إدے  ٤٠

 “ ترێكْوٍينه براك إمٍيان  مسے كا تربٍينه تێفێنه؟
 

مرٍيكْواي إٍيربٍين إٍيفني و  وبراس ونێت أكرا ٤١
اٌون آبے إكتے؟ بَرۆس إبرام و ”تك سكنايان -تك

 إدٍين“ !يم و هن إٍيسناكرٍينه إكتنٍي إێفێن
 
 

 ٥ 
 يَسٌوْس تك وے هٍيناي هۆي تٍيفے مهێليه

براس جرٍياسنٍي إٍيدنه دهيٍي وے هاش،  إێ  ١
 .يم اۆدر وێر إٍيفے،  بێن إبێن



ئه اۆدۆر، تك يَسٌوْس تے فلوٌكات هۆي إفر  ٢
وے هٍيناي هۆي تٍيفے بێن بَرۆس كِهٍي إێيه 

 .أمر هۆي-مٍيامش
اٌوتك مِيمشا هۆي ڈهنٍيبے إێفے و تك قال  ٣

هن بَرۆس شنشٍيل هن  وے هكٌور كا أدقرٍينے 
 .إٍيفے

قْوداب اۆدۆر بَرٌوْس هْكوارے إٍيفے إرقدا و  ٤
يے أيێ و لكن بَرٌوْس إشنشل وتۆدٍيت ٹَـــٹۆب 

تك بَرۆس . إرقدۆس كِهٍي إٍيفێن بلنٍي كتئاب
 . المستے كِهٍي أدقراب يٍك أكے إٍيفے

أمر و رباب هۆي -وبَرٌوْس هواد و بئێ مٍيمشا ٥
إٍيفے، وبَرٌوْس ولٍيكے و إقرۆيۆس أوێيێ لهٍيس 

 .إٍيفے
 
اٌون تك يَسٌوْس سقے مهنٍي إرهيه اۆدۆر و  ٦

 .بَرٌوْس ڈابيه ويَسٌوْس سورے ڈبيه
و بَرٌوْس ونێت أكرا ِهسے قێب ولٍيكيه ديێ  ٧
يَسٌوْس برٌوك أيٍن هۆي نانا نات هّرٍيو؟ برٌوك ”



وے اۆر كسێ تقێقه كاب هۆي؟ برٌوك وے 
أنكْونه قێب هلفۆيا برٌوك أنێب لهسے كا تنديه 

 “ ات كِهيٍ تۆن
برٌوك ”يَسٌوْس بَرۆس كهي ديابے إٍيفے أكۆ  ٨

 “وے هٍيناي أماق اۆن تك هۆي فرئا مئا
 
برٌوك ”مليه يَسٌوْس تے وے هٍيناي سكنايه  ٩

 .إدے“ اۆسٍيمۆك آبے؟
ِهنن قْوداب . اٌُوسٍيمے قداب إكتے”وے هٍيناي 

 .إدے“ نكتے أكۆ
بَرٌوْس مليه يَسٌوْس ونێت هۆي يهرو بێن  ١٠

 .هاش برێ هۆي يٍك فرّئے تۆنات وے
 

 .قْودا كهنسرٍيا دِول اۆربه اۆدر كِهٍي متنٍي  ١١
ِهنن إێن كهنسرٍيا إێبتك ”تے وے هٍيناي  ١٢

 .إدٍين“ فدق هۆن، برێس شٌومنے إشه هۆن
. يَسٌوْس براس برێس شٌومنٍي تۆنات إٍيهو ١٣

إ . وے هٍينايت اۆتيٍك تفرئه  و كهنسرٍيا شٌوميان



ودا، براس ملے ألفه إٍيكتنٍي إٍيفنٍي، كهنٍسريا قْ 
اۆربه در كِهٍي ڈابيان و إێ يم  هۆي ڈبيان و 

 .كّسا إٍييان
 

إێن دا إكهنسرٍيا شاكْونه براس ڈابيان و تے  ١٤
. مدٍيناتٍيب و تے درئاتٍيب و إسكنه إبررنه

اٌوِدَهْي إفرئنه تۆنات تكتے تٍيفے شبب يهرونه 
 .أكۆ
ن براس اۆتك سٌورے براس يَسٌوْس كِهٍي إێيا ١٥

وے هٍينايت قْودا هۆي إٍيفنٍي بَرٌوْس إٍيستئه 
برا برٌوس هالكا كهيۆس إٍيربے و إ . إرهيان

بێن اۆدۆر براس . قنئٌوس ِكهٍي أقار إٍيفے إرهيان
 .ونێت أكرا مرٍياكْواي هۆي إٍيفے

اٌوِدَهْي بێن تۆنا إرهيا إٍيفنٍي اۆِدَهْي إێراو  ١٦
ي هۆي إٍيفنٍي كِهٍي تۆنات اۆتك تے وے هٍينا

تكے سۆيان و تۆنا إ كهنسرٍيا كهي  تكے هن 
 .سۆيان



مليه اٌوِدَهْي يَسٌوْس وے هاشۆسنه هۆي  ١٧
 .إتفرئه تۆنات ونێت هۆي يهرونه

 
يَسٌوْس تے فلّوكات  رێويه إٍيفے اۆدۆر،   ١٨

اٌوتك وے هٍيناي سٌور إٍيفنٍي يَسٌوْسے ونێن 
ٌوْس قێب كهٍي هۆي يهرو بَرٌوْس تے فلّوكات يَس

 .رێوے تۆنات
لكن يَسٌوْس بَرۆس إشابے يٍك أكے و إدے  ١٩

برٌوك إ قوۆك و إێن ڈوايێك و كِهٍي قٍيقا و ”
برٌوك  وے أنْكونه برۆك كِهٍي سكيه تۆنات و 

 .إدے“ كك برۆك كِهٍي دايٍيبے تۆنات هدٍيدا
اۆن تئه تئٍيتے اٌوتك قيقيه بَرٌوْس تے  ٢٠

هرٍيێريه بێن تۆي  مدٍينات متن وے هاش هۆي
كستێ تێ نات يَسٌوْس قْودات بَرۆس كِهٍي إدئے 

 .هدٍيديه و كسٌو اٌوِدَهْي أجبميان إٍيفنٍي 
  

 أياتے تے اۆرت و لهات تے تكت و



يَسٌوْس شاوتے إێ يم اۆدر اۆراو تے فلّوكات  ٢١
كِهٍي إدف اۆدۆر قْودا اٌوِدَهْي بَرۆس كِهٍي 

 .كِهٍي إٍيفے اۆدۆرإمررايانه بَرٌوْس إێ ميێ اۆدر 
مليه تك قال جايرٌس  إٍيدنه بَرٌوْس إ يهٌودے  ٢٢

إدٍينے قو مدٍيراب  هۆي قال إٍيكتے، بَرٌوْس إێيه 
وبَرٌوْس يَسٌوْس إرهيه اۆدۆر يَسٌوْسے إرقده 

 .قێب ڈبيه
وبَرٌوْس ونێت يَسٌوْس هۆي يهرو و إدے  ٢٣

سێدنا، تے اورتے دبلۆت ونێت لهاتے بتٌوس ”
برٌوك مئا وے أيے برێك بتۆس . فےتيايے تێ

 “كِهٍي داسا وبتٌو تنئرٍي تندے و تنڈهنٍي تندے
. اۆن تئه تئٍيتے يَسٌوْس بَرۆس قێب قٍيقيه ٢٤

 .قْودا دهٍي هن قێب قٍيقيان و براس كْوميان
قْودا اٌوِدَهْي برێس قێب قٍيقيان و بَرۆس كْوالل 

 كۆتسميان
بێن تۆي تكت بؤي وے أدي سكتي بێت  ٢٥
 .ن و ملے هْواليێ كه تيفےمت



بتٌوس ونّێت لهاتے تٍيفے أكۆ قْوداب هكامے  ٢٦
بتٌوس كّسێ مهلقايێس تفرئے فايسته  .  بياتے

لكن مهێل كا تٍيمرے، و بتٌوس ونێ أكرا كاب 
 .لهاتے تكے

بتٌوس يَسٌوْسے إسكنه تٍيامسٍيو اۆدۆر بتٌوس  ٢٧
بَرۆس هرئے اۆِدَهي إێ بتك كِهٍي دهاي إێته و 

 س بريۆس وے هالك تهتا،بتوٌ 
أنے أهرٍيو ”بتٌوس إقرۆيۆس كِهٍي تدے أكۆ  ٢٨

كستۆ  بريۆس وے هالك تهانے تۆنات تكتے 
 “تێفے أن مهلامتے أكتے أندے أكۆ

بتيۆس اٌوبۆي إقجێسۆ إنقد و بتٌوس مهێلمتا  ٢٩
 .تۆنا إبرشۆس هۆي هٍيسٍيته

 
بێن دۆر يَسٌوْس برۆ أكرات هۆي تفرے  ٣٠

و بَرٌوْس اۆِدَهْي كِهٍي نكميا و . هتۆنات هٍيسٍيي
 “آبے أيٍن هالكاب تهيا إێفے؟”إدے 

 



كسۆ اۆن ”يے أملمياس بَرۆس كِهٍي إدٍين  ٣١
ِدَهْي برۆك كِهٍي كۆتسمێن برٌوك أرهتنيه تێفيه، 

} آب تهے هێب تنديه{ولكن برٌوك مسے راتنيه 
 “!تنديه؟

 
لكن يَسٌوْس مسے  كْواللۆ إِيشبب آب برۆ  ٣٢

 .بێن إرهتے يهرو أكۆتهيه 
مليه تے تكت بتۆس كِهٍي تكے تٍيفے تۆنات  ٣٣

تكن اۆدۆر بتٌوس إێته و يَسٌوْس أرقد سٌور ڈبته 
و بتٌوس مرٍيكْواي هۆي إڈتے تٍيفے و بتٌوس برۆ 

 .كسۆ سدك كِهٍي هدٍيدته
 

تے اۆرتے، بتۆك ”يَسٌوْس بتۆس كِهٍي إدے  ٣٤
هۆي وبتٌوك مأسق . وے إمٍيانٌوك مهێليه هۆك

 “دفے و تے لهنايتۆك هۆي نرئے
 

يَسٌوْس مسے بهليے إٍيفے اۆدۆر، شلك إێن  ٣٥
تے ”دا إێيان جايرٌوس  اۆ قو هۆي و براس إدٍين 



اۆرتٌوك تٍييه و برٌوك نانا هۆي شاوتے إسێدناب 
 “كِهٍي قلبتنيه؟

 
يَسٌوْس براس إدٍين بهلے كا شنهسيه بَرٌوْس  ٣٦

كْويه، لكن إمٍيان برٌوك بارا”جايرٌوس كِهٍي إدے 
 “بريه

 
يَسٌوْس قال تك هنه قێبۆس إٍيدف يٍك إش  ٣٧

 .برتس و ملے سنه ياقٌوب و يوانس و نٌون
براس  جايرٌوس اۆقو كِهٍي إكتم اۆدۆر براس  ٣٨

قْودا ِدَهْي أكرا ِهس هۆي  وآوين أدرآيني إٍيفنٍي 
 .و إرهيان

نانا هۆي براك ”يَسٌوْس اۆقو شٌوميه و إدے  ٣٩
تے اۆرت ? ٍيتے واوتێنه و أدراتێن تێفێنهبك تئ

 “أياتے كا تكتے تێفے لكن بتٌوس دوتنے
 .لكن براس برۆ كِهٍي إٍيفايدنه ٤٠

بَرٌوْس اۆِدَهْي تے مفرئت هۆي إدئے هريٍئ 
بَرٌوْس تے اۆرتے إبابا و تۆ دێت و يے أَلَّماَم 



بَرۆس قێبۆس إٍيفنٍي إٍيها و اۆقو تے اۆرت هۆي 
 . تٍيفے شٌوميه

يَسٌوْس تے اۆرتے وے أيے يأبك و إدے  ٤١
تے اۆرت {ٹالٍيٹا قٌوم يے أراميێ بهلے هۆي ”

مياد } دبلے أنے بتۆك كِهٍي أند إێفے، أس قدے
تٌون تے اۆرت متن ملے هوٍيالب . (“إكتے إێفے

 )تٍيربے
 

تۆن .  إقجێسۆ تے اۆرت أس تنقد هرٍيێرتا ٤٢
 .تۆنات هۆي اٌوِدَهْي كّسا أجبامبه إكێن

يَسٌوْس برێس ونێت سۆيه تۆن تۆنات قال  ٤٣
و يَسٌوْس براس تے اۆرت . تك هن كا سۆيان

 .مرئٍيت إٍيهاونه تۆنات سۆيه
 
 



 ٦ 
 يَسٌوْس نارسا هۆي إتۆراب

يَسٌوْس بێن تۆي هۆي قٍيقيه و تے مدٍيناتۆس  ١
هۆي إٍيفے بێت كِهٍي قٍيقيه و بَرۆس يے أَلَّماَميا 

 .قێب إٍيفنٍي 
اۆدور برٌو يے هٌودے دٍينے قو تۆسبت إێته  ٢

هۆي أملميه، و قْودا اٌوِدَهْي بَرۆس إمٍياسٍيونه 
 .هۆي أجبميان

اٌون تك نا مهنٍي هۆي إمرے إێفے كسۆ تۆن و 
تۆن تے أكرات و تے كننات و تے با أكايت 

 “هايٍيس دنئے  و؟
بَرٌوْس إ نجار وے اۆرۆس يٍك أكێ؟ و تۆندے  ٣

اقٌوب، يٌوسف و مريم كا تكتٍي؟ بَرۆس إسنا ي
يهٌودا و  سێمۆن و يٍك أكێن إێفێن؟ وبرٍيتاس تا 



و براس برۆ أربنه “ كْوات ِهنن قێب كا إێفێن؟
 .إكێن

 
إمالهے همۆساب مرّے ”: يَسٌوْس برێس كِهيٍ  ٤

كّسۆ مهنٍي وێر هۆي، وے هاشيۆ و إِدَهْيۆس 
 إدے“ قێب و نٌون

يَسٌوْس بێن تۆي قْودات با أكايت دئيابے يٍك  ٥
بَرٌوْس يے أيێس شلك ِدَهْي كِهٍي داسيا .  كےأ

 . ومهێليه نٌون
يَسٌوْس اٌوِدَهْي إمٍيان يٍك إٍيربٍين إٍيفنٍي تۆنات  ٦

 .هۆي أجبميه
  

 يَسٌوْس إمتن ملے لنقوميه

 يَسٌوْس يے دول هۆي أمليه
يَسٌوْس إمتن ملے كهيۆس ولٍيكيا أكرآت تے  ٧

ملے -وهٍينآي ِكهٍي برێس إٍيهو هريٍئ برێس ملے
 . كه لنقوميه



تے إٍيباتۆكنه كِهٍي ”يَسٌوْس برێس كِهٍي إدے  ٨
قال كۆالي نٌون نات وێرت با يكسانه، هڈٍيب 

بايكسان، كٍيس با يكسانه، مهلقا كمرئۆكنه هۆي 
 .با يكسانه

كِهٍي دئٍينه لكن هالك مليه  قڈئات رقدۆكنه ٩
 .با يكسانه

قو شٌومێن اۆدۆر بێن هۆي سئنه، تے  ١٠
 .مدٍينات هۆي قٍيقتێنه اۆكٍيك

وقال اۆمهنٍي هۆي اٌوهي رهبيان هۆكنه و  ١١
ترے كا سناكرٍينه هۆكنه، وے هاش رقدايێك 

هۆي شمتنه براك قٍيقێنه اۆدۆر تٌون تٌونات 
 “برێس كِهٍي بدهات تكتے أكۆ

 
أملميان و اۆِدَهْي -براس قٍيقيان و ولٍيكيان ١٢

 .براس وے أنْكونه كِهٍي إتأقرٍينه تۆنات سۆيان
براس قْودات وے هٍينايت ِدَهيٍْي هۆي  ١٣

إفرئنه و قْودا ِدَهْي لها سلٍيتے أشمتنه و برێس 
 .مهێليان



  
 يوانس مۆسنه إمدر

وے هڈئه هێرۆدس تۆن تۆنات إمٍياسٍيو  ١٤
. نێت أتۆكناب إٍيكتے إٍيفے أكۆيَسٌوْسے اٌوسيم و 
يوانس مۆسنه تۆيت هۆي ”شلك ِدَهْي إٍيدنه 

يكيه و تۆن تۆنان كِهٍي بَرٌوْس أكرا إبرے و با 
 “أكايت قێب دنئے أدقرٍينے

 
 .إٍيدنه“ برٌو إمالهے إێلٍيس إكتے”وێر ِدَهْي  ١٥

وێر ِدَهْي برٌو مش مالهٍيب إكتے، إێن مالهٍيب 
 .هإٍيدن“ شئيا اۆدۆر هۆي

 
لكن هێرۆد اۆن سكنه إمٍياسٍيو اۆدۆر بَرٌوْس  ١٦

يوانس اۆتك أنے إقرمه أكئته بێن، تۆيت هۆي ”
 .إدے“ !يكيا

 



هێرۆد اوٌكنه يوانس سأبك دئيابے مليه  ١٧
. بَرۆس سهْكور دئيابے و اۆسجن هۆي سۆقدابے
تۆن تۆنات برٌو هێرۆدسيا فلٍيبۆس إسنٍيسۆ تے 

 . تكتے، برٌو إدئر سببٍي إدئے
برٌوك ”يوانس هێرۆدس كِهٍي إٍيد إٍيفے أكۆ  ١٨

 “إسنٍيسۆك تے تكت تندئرٍيه تٌونات كا تكتے
تۆن تۆنات كِهٍي هێرۆدياس يوانس تفنت و  ١٩

 .لكن بتٌوس كا أدقراتے تٍيفے. بَرۆس مدر تهرو
هێرۆد يوانسے مرٍيكْواي إٍيربے و بَرۆس   ٢٠

إِيشتم يوانس شبے تكے إٍيكتے تۆنات برٌو 
بَرٌوْس يوانس إمٍياسٍيو اۆدۆر .  إٍيفے أكۆإكتنٍي 

لكن مسے بَرٌوْس يوانس . أربشامبے إكے
 .إٍيسنٍيكر تۆنا أرێيے

 
لكن اۆنت اٌودۆر دايے إێيه يوانس مدرے  ٢١

هێرۆد تے مفرائيتۆ تۆينت بَرٌوْس قْودا . كِهيٍ 
اۆِدَهْي اۆڈێشٍيسۆ داباتاب و أجلٍيلێ هڈئاب و 

 .مرئٍيت كِهٍي ولٍيكيه



هێرۆدياسے تے اۆرت إێتا و بتٌوس تلق  ٢٢
اۆدۆر هێرۆد و يے أمنايێس و ونێت تشمڈڈ 

 .تدئے
بتٌوك كستۆ تۆنات ”وے هڈئه تے اۆرت كِهٍي 

بتٌوك هّرٍيوے أنێب أراتے هێب و أنے بتۆك 
 .إدے“ بێنت تۆنا إٍيهاو هۆك أندے

كستۆ بتٌوك ”و بَرٌوْس هلفۆيه  و إدے  ٢٣
بتٌوك تے . ےهرٍيوے إن إٍيهاو هۆك أند

هڈئايێتے أنٍيت ترب هۆي هرٍيوے تكتيێك 
 .“هن

 
و تے اۆرت قٍيقته و تۆن دێت أراته و ديێ  ٢٤

 “أنے بَرۆس نانا نات أراتنے أندے؟”
يوانس ”تٌون دێت تے اۆرتۆس كِهٍي تِدے 

 .“إقرمه أراتے
 



و تے اۆرت وے هڈئه كِهٍي ولّه قٍيقته و  ٢٥
إقرمه سٍينيات أنے برٌوك أنێب اۆن تئه يوانٍيس ”

 تدے“ كِهٍي تنهٍيو هێب تۆنات أهرٍيو
 

وے هڈئه قدباب إكے، لكن بَرٌوْس تے  ٢٦
هلفۆيتۆس جال و يے أمناب جال و بتٌو هرٍيو 

 .تۆنات إٍيرب تۆنات كا أدقريه
وے هڈئه إقجێسۆ قال كجرێس هۆي قال  ٢٧

اٌوتك . كِهٍي يوانسے إقرمه إٍيكتئه تۆنات سۆيه
 .اۆسجنٍيب إقرمه إكتئه إدئےقٍيقيه و يوانسے 

. ومليه اۆن قرمه سٍينيايت ِكهٍي هاي إێيه ٢٨
ومليه تے اۆرت كِهٍي إٍيهو و تے اۆرت إقرمه 

 .تۆن دێتۆ تٍيهاو
يوانٍيس يے أَلَّمَمه تۆن تۆنات إمٍياسٍيونه  ٢٩

اۆدۆر، برا إێيان و يوانسے تے كناجه قێب 
 .قٍيقيان و مٍيمش هۆي إبسنه

  



 ِدَهْي مرئٍيت إٍيهاو يَسٌوْس أي ألفه

يے أَلَّمَمه يَسٌوْيسٍ تے إٍيبابتۆسنه هۆي  ٣٠
يأقرنه اۆدۆر يَسٌوْس كْوالل إنقدنه و براس 

سكيان تۆنات و براس اۆِدَهْي أمليان برۆ كِهٍي 
 .هدٍيديان

مليه قْودا اٌوِدَهْي إٍين قٍيقنٍي أكۆ براس  ٣١
يَسٌوْس . مرئٍيت هن متٍينے تۆنات كا أدقريان

براك إنے قێب مئانه مهنٍي ”س كِهٍي إدے برێ
ِدَهْي هۆي كے إێفێن نٍيبه، و دبلے رهٍيمتے 

 “متێرنه أكۆ
 

اۆن تئه تئٍيتے براس إقرۆيۆسنه قێب  ٣٢
 .فلوٌكات هۆي ِدَهْي يٍك إٍيفنٍي مهنٍي كِهٍي قٍيقيان

لكن قْودا اٌوِدَهْي برێس إرهيان اۆدۆر برێس  ٣٣
اين كستێ يے هش إكنه برا رقدايێسنه ِكهٍي ڈاب

هۆي و اٌومهنٍي يَسٌوْس و يے أَلَّماَم هنكا كِهٍي 
 .إێيان



يَسٌوْس تے فلوٌكات هۆي إكْوبر و اۆِدَهْي  ٣٤
منايه برا -قْوداب إرهيه اۆدۆر برٌو برێ نئْكو

اۆن . أنۆت شاكْونه يٍك إٍيربٍين تئٍيتے إٍيكتنٍي أكۆ
 .تئه تئٍيتے برٌو برێ قْودات نات أمليه

 
تئه اٌودۆر قرب إٍيكتے، و يے أَلَّمَمه اۆن  ٣٥

اٌون مهنٍي منقاي تئٍيتے ”بَرۆس كِهٍي إێيان 
 . مهٍينے و ولّه هواد إٍيكتے إندے

اٌوِدَهْي تے مدٍينات دولت كِهٍي با قٍيقێن  ٣٦
 “إشه براس مرئٍيت إمێرنه أكۆ

 
براك برێس ”لكن يَسٌوْس برێ كِهٍي إدے  ٣٧

 “مرئٍيت متێن هٍيونه
! تٌون إسمهي ترقه تيٍك تے ماهيايتے لكن”برا 

هنن برٌوك بك قْوداب  مهلقاب قٍيقني هڈٍيب 
 “هاي ندلب و اۆِدَهْي نيهاو تۆنات هرٍيوه؟

 



براك ناكا هڈٍي تربٍينه؟ ”يَسٌوْس برێ كِهٍي  ٣٨
 “قٍيقانه و شببنه

ِهنن أْي هڈٍيب و ملے ”وبراس إشببنه هريٍئ 
 .إدے“ أشۆب و نربے

 
اۆِدَهْي اۆسيام ”لَّمَمه كِهٍي يَسٌوْس يے أَ  ٣٩

 ."سۆتاي كِهٍي إێستنه إشنه
 

اۆن تئه تئٍيتے اٌوِدَهْي شێب و أي متٌون  ٤٠
 . تْكوێت إكێن إسئنه

يَسٌوْس أي هڈٍي و ملے أشۆب و يكسيا  ٤١
و يے “ مريه”تۆبرێت أشبب و برٌو وے أنْكونه 

مليه برٌو يے هڈٍي . هڈٍيب إكتئه إدئے إدے
. يے أَلَّمَمه كِهٍي إٍيهاو اۆِدَهْي سٌورے داسنٍي إكۆ
 . بَرٌوْس ملے أشۆب هن كسۆ اۆِدَهْي إێبتك يأڈڈ

 .كسٌو ِدَهْي متيان و قبيان ٤٢
لَّمَمه متن ملے بٍيلێب هڈٍيب كئتا و يے أَ  ٤٣

 .آشۆب إِدَهْيے قاف هۆي إشاووٍين



إێن داب بێن دۆر متيان إٍيفنٍي أيب ألفاب  ٤٤
 .إٍيكتنٍي 

  
 يَسٌوْس يم ِكهٍي هرٍيێريه

إقجێسۆ يَسٌوْس يے أَلَّماَميێس تے فلوٌكه  ٤٥
رێوسيه براس بێٹسٍيدا كِهٍي إٍيدفنه أكۆ و بَرٌوْس 

 .مهے برێس قٍيقسے اۆكٍيكاۆِدَهْي قێب إ
إدے هريٍئ “ لبايبٍ ”بَرٌوْس اۆِدَهْي ِكهٍي  ٤٦

بَرٌوْس رباب اۆدر كِهٍي إدف بێن تۆي سٍيلێلتے 
 .يهرو أكۆ

 
قرب إێيه اۆدۆر تے فلوٌكات اۆبهر بتك   ٤٧

 .تٍيفے و يَسٌوْس اوٌكنا وے هاش كِهٍي إٍيفے
يَسٌوْس يے أَلَّمَمه كك تے فلوٌكايٍت مقداف  ٤٨
ب أكرا شقامنٍي تۆنات إرهيه برێس إبرام إێ قێ

دبلے دۆر فجر هنكا . فرٍيێس فٌوفے إٍيفے أكۆ



يَسٌوْس برێس كِهٍي إێيه و بَرٌوْس إێ يم كِهٍي 
 .هرٍيێرے إٍيفے و برٌو برێس هسمتے ِكهٍي إنقد

يے أَلَّمَمه يَسٌوْس اۆبهر كِهٍي هرٍيێرے تۆنا  ٤٩
ان و إرهيان اۆدۆر براس بَرۆس شٌوك هٍيسي

 .براس مرٍيكْويٍي ولٍيكيان
كّسا برۆ إرهيان و ونێت أكرا مرٍيكْواي  ٥٠

 .إٍيربٍين
با راكْوٍين، تٌون ”إقجێسۆ برٌو برێ كِهٍي إدے 

 “أنێب أكتے إێفے
يَسٌوْس تے فلوٌكات رێويه برێس قێب و  ٥١

 .براس ونێت أجبامب إٍيكتنٍي . إبرام إنقد إكے
فے تۆنات كا وبراس يے هڈيے كِهٍي تكتے تيٍ  ٥٢

 .إكتنٍي إٍيفنٍي، برێ إقنئا ونێت أكرابه أكۆ
 

براس اۆبهرے در اۆراو إكتمنه اۆدۆر براس  ٥٣
 .جنێساريت هۆي تْكويان

براس تے فلوٌكات هۆي تْكوايان اۆدۆر  ٥٤
 .اٌوِدَهْي قجێسۆ يَسٌوْس إكنه إٍيفنٍي 



اٌوِدَهْي كسێ يے هش هۆي يَسٌوْس كِهٍي  ٥٥
ه لهاب مڈمت كِهٍي برٌو إٍيفے ڈابيان و إِدَهيْۆسن

 .اۆمهنٍي كه قێب هاي إٍيدفنه
كسێ يے هش بَرٌوْس هۆي إدف، تے  ٥٦

مدٍينات هۆي ترے  تے درئات هۆي ترے 
. اٌوِدَهْي ِدَهيْۆسنه لهاب برۆ كِهٍي قێب إێيان

وے ”اٌوِدَهْي يَسٌوْس ونێت هۆي يهرونه 
هالكۆك هن تے شنكێت إكتيێك برێس با تهنٍي 

وكسّو اٌوِدَهْي لهاب تۆن تۆنات . ٍينإد“ إشه
 . سكيان مهێلميان إٍيفنٍي 

 

 ٧ 
 نهستٍي و يٍيواش و

فرٍيسے و يهٌودے دٍينے فقرٍي و يَسٌوْس كْوالل  ١
 إمررايانه و براس



يَسٌوْسے يے أَلَّمَمه مرئٍيت متنٍي إٍيفنٍي يے  ٢
براس يے أيێسنه . أياسنه نهس يٍك أكێن إرهيان

 .أكێن هناك شاقْوڈاب يكٍ 
فرٍيسے و يهٌود و تے مرئٍيت كا متيان يے  ٣

أيێس هناك با شْقويڈنێك براس يے هۆبايێسنه 
 .بهلے إسناكرٍينه أكۆ

براس اۆسٌوق هۆي إێن اۆدۆر كا متيان هنكا  ٤
و براس قْودات نات وێرت يے . با شْقواڈنێك

براس كستێ تے . هۆباسنا دياب إكتنٍي إسناكرٍينه
 .دات،  إشْقوٍيڈنه

 
اۆن تئه تئٍيتے فريسے و يهٌودے دٍينے  ٥

برياك يے أَلَّمَمه نانا ”فقرٍيے و يَسٌوْس أراتيان 
هۆي ِهنێ يے هۆبه أمليان هۆن بهلے كا 

إسناكرٍينه نانا هۆي براس يے أيێسنه يٍك شْقوڈنه 
 “متێن هنكا؟

 



إمالهے إێسياس ”يَسٌوْس برێ كِهٍي إدے  ٦
. ێنبرێك هۆي إدے إبهلے سدكے إكتێن إێف

بريۆس اۆكتاب هۆي آن بهلے . براك قْورسے
 :إێفێن

  
آن ِدَهْي أنێب بهلے قال قێب همۆسه إياونه   

 .هێب
 .لكن إقنئايێسنه أنێب هۆي سقٍيب إێفێن  
 
 .برا أنێب قْورسے إسأكٍيكنه هێب ٧

 .برێسۆ تألٍيم ِدَهْي أملێن بهلے إكتنٍي    
  
بهلے  براك وے أنْكوا بهلے إشتے تدئنه ِدَهْي  ٨

 . تسناكرٍينه تهرونه أكۆ
براك وے أنْكوا بهلے راب كِهٍي ونێب دايٍيب  ٩

تكتٍينه براك برێك بهلے تسناكرٍينه تۆنه تهرونه 
 .أكۆ



بابۆك و دێتۆك و {إمالهے مٌوسه  ١٠
إبابا و {برێك كِهٍي دياب يٍك أكێ؟ } همۆسهانه

 دياب يٍك أكێ؟ } تۆن دێت إٍيت اۆتك درنه
أن سٌور {إبابا كِهٍي إنديێك لكن براك تك  ١١

إٍيهاو هۆكنه تے أويات وے أنْكونه كِهٍي 
 }مفرئتے

اٌون تك بابا و تۆن دێت يٍك أواي تۆنات براك  ١٢
 .بَرٌوْس تٍيهونه

اۆن تئه تئٍيتے براك وے أنْكوا إبهلے كا  ١٣
و مليه هن براك . تِسناكرٍينه إتأليمۆكنه جال

سكتێن  قْودات نات أمقات تۆن تئٍيتے أماقت
 .تێفێنه

  
 اۆِدَهْي يٍيواشے تْكواسے تۆنات

أنێب ”يَسٌوْس شاوتے اۆِدَهْي كهيۆس ولٍيكيه  ١٤
 .ماسٍيونه، إێن بهلے دايٍيب كنه



نات قالت اۆتك تے مفرئت هۆي تێفے  ١٥
بَرۆس يٍيواشے كا تْكوسے تٌون تٌونات بَرۆس 

لكن تٌونات اۆتك هۆي تتفرئے . شٌومتنے اۆدۆر
 تِكْواسے بَرۆس يٍيواشے

أنْقوٍيالب هاي إمٍياسٍيو إبرے اٌوتك با  ١٦
 “إمٍياسٍيو

 
يَسٌوْس إِدَهيٍْي قٍيقيه و اۆ قو شٌوميه اۆدۆر  ١٧

 .يے أَلَّماَميا  برۆ  إێن كْواي هۆي أراتيان
براك أن هۆي ”يَسٌوْس برێ كِهٍي إدے  ١٨

هدٍيدے إٍيفے تۆنات كا تكتێنه؟  براك إبكے 
متێنه تێفێنه برێك يٍيواشے كا تكتێنه تے مرئٍيت 

 .تْكواسے هۆكنه
بتٌوس إقنئۆكنه كا شٌومتنے أكۆ، لكن إ  ١٩

إێن . “فئيۆكنه و مليه إ برشۆكنه هۆي تتفرئے
بهلے قێب يَسٌوْس كستٌو مرئٍيت نهستے إٍيد 

 .تۆنات يهرو
 



اۆتك هۆي تتفرئے ”يَسٌوْس هن إدے  ٢٠
 .تٌونات بَرۆس يِيواشے تِكْواسے

ت نات، أماق كۆنتے و، اۆكب و تے أماق ٢١
 تۆقْوهرت و إمدر و،

إقنئٍيتے تے هرقْوي، و هرا وهسٌود و اوٌكرب و  ٢٢
هالێ و، اۆدبا ترے تے تكت قێب با أكاي اٌو 

 .كهب و
كستٌو تٌون أماقت نات اۆتكے قنئے هۆي  ٢٣

 “تتفرئے وبَرۆس يِيواشے تْكواسے
  

 تكتے إمٍيان

سٌور دول يَسٌوْس بێن مهنٍي هۆي يئش و  ٢٤
برٌو بێن تۆي قو شٌوميه و . مهنٍي كِهٍي قٍيقيه

اٌوِدَهْي إكتٍينه تۆنا يٍك يهرو إٍيفے، لكن بَرٌوْس 
 .تۆن تۆنات ڈمئشتے كا أدقريه



تكت تے اۆرتٌو وے هٍيناي هۆي تٍيفے بێت  ٢٥
و بتٌو . يَسٌوْس بێن مهنٍي إٍيفے تۆنات تٍيامسٍيو

 .هإقجێسۆ إێته و يَسٌوْس رقد سٌور ڈبت
تے تكتے أقرٍيقٍيتے و بتٌوس فٍينٍيسيا تے  ٢٦

بتٌوس يَسٌوْس . سٌوريايت هۆي فرئايت تٍيكتے
ونێت هۆي تهرو تے اۆرتۆ تے وهٍيناي هۆي 

 .إٍيفرئێت تۆنات
إدباي يے أر ”يَسٌوْس بتۆس كِهٍي إدے  ٢٧

يے أرێت تے مرئے . إبكے مرئٍيت إتهٍيونه
كا  يكستے مليه إێ سے سٌور قاد دايٍيتے نات

 “تكتے تێفے
 

أوۆ سێدنا، لكن آ يس هن يے ”تے تكت  ٢٨
 .تدے“ أرێ اۆقاف متێن

 
آن بهلے سدكے، ”يَسٌوْس تے تكت كِهٍي  ٢٩

تے اۆرتۆك تے . بتٌوك قٍيقتے أدقرتٍينے تێفي
 إدے“ وے هٍينايت هۆي تفرئے تێفے



مليه تے تكت قٍيقته و إ قوۆس كِهٍي تأقر  ٣٠
تٍيفے و تے وے  اۆدۆر تے اۆرتۆس اۆنئال كِهيٍ 

 .هٍينايت فرئتے تٍيفے مترے
  

 يَسٌوْس تك أنْقوالي و قلّوسے مهێليه 

يَسٌوْس بێن مهنٍي يئش سيدۆنے إسلٍيل  ٣١
بَرٌوْس تے مدٍينات . أجلٍيلے اۆبهر كِهٍي قٍيقيه

 .متن هۆي هسميه
بێن تۆي شلك ِدَهْي برۆ تك أنقْوالي و  ٣٢

يَسٌوْس ونێت واٌوِدَهْي . قلٌّوسے كهي هاي إێيان
هۆي يهرونه اۆتك بَرٌوْس وے أيۆس كِهٍي داسے 

 .تۆنات
 

يَسٌوْس اۆتك قێب در كِهٍي إدف هريٍئ بَرٌوْس  ٣٣
. تے كٍيباليتێس إتيٍك يے أنْقول هۆي شٌومسيه
ومليه بَرٌوْس تفۆيا و سٍيل إتيٍك مٍيداب كِهٍي 

 .داسيه



“ إفٹاه،إفٹاه”يَسٌوْس تۆبرێت أس أشبب و  ٣٤
ے أرامے إبهلے هۆي فدق،فدق مياد ي{. إدے

 } إكتے إێفے
بێن دۆر إتكے إنقْوٍيل فداق إكتێن و  ٣٥

إمٍيداب شاوتے هْكوار يٍك أكے وبَرٌوْس إمٍياسٍيو و 
 .دايٍيب بهلے تۆنات أدقريه

 
يَسٌوْس اۆِدَهْي ِكهٍي برٌو إدئے تۆنات وێر  ٣٦

لكن . ِدَهْي كِهٍي كا هدٍيديان تۆنات هۆي يهرو
برێس تۆنات كِهٍي إٍيديێبه كه براس قْود  بَرٌوْس 

 . كاب هدٍيدٍين
برٌو ”براس ونێت أجبامب إكێن و إٍيدنه  ٣٧

برٌو اۆِدَهْي كا . دئنے تٌونات كستٌو دايٍيتے تكتے
 “ !!بهليان و كا إمٍياسٍيونا و هن مهێلٍينے إێفے

 
 



٨  
 يَسٌوْس َفڈق ألِف ِدَهْي َمَرئٍيت إٍيَهوْ 

قْوَد ِدَهْي يَسٌوس كْوالل بێن تے يٍيناتێب  ١
بَراس َمرئٍيت مَتنٍي يٍك إٍيربٍين أَكۆ، . إّمَمَرراينه

بَراك براس ”يَسٌوس يے أَلََماميێس كِهٍي إدے 
 “َمرئٍيت مَتێنے هٍينه

بَراس ِمهٍيت . منايَنے-أَنے إێن َدهْي نَئْكو” ٢
يٍينات أنێب قێب إێفێن و بَراس مَتێن َمرئٍيت يٍك 

 إبرٍين
رێس َمرئٍيت أنٌو قٍيقسنيێك بَراس إَسلَلے أنے بَ  ٣

كِهٍي ڈنے إيَدنه بَرێسۆ هۆي قْودا َسقے اۆِمهنٍي 
 .يَسٌوس إِدے“ .إقَوٌوْسَنه إێفے أَكۆ

 



نا ِمهنٍي . لَِكن اٌون ِمهنٍي ِمْنقايے”ِيے أَلََماميا   ٤
ِهنْن قْودا َمرئٍيت بَرێ قَباْب تِيْكواسے منێر 

 .إدٍين“ نيَد؟
 
بَراك ناكَه َهّدے ”برێس كِهٍي إِدے يَسٌوس  ٥

ِهنْن أرسَم َهڈٍيب َدبَلے ”بَراس . “َمرئٍيت تِربٍينه؟
 .إدٍين“ نِربے

 
إِدے َهريِئٍ بَرٌوس يے “ سئَْنه”يَسٌوس اۆِدَهْي  ٦

يے “ ِمِريه”َهڈے يَِكسيه َو وے أنْْكونه كِهٍي 
هڈٍي إْكتئه َو يے ألِّمامب كِهٍي إٍيَهو بَراس 

برَاْس تۆْن . ْي سٌورٍي داسنٍي أكۆبَرێس اۆِدهَ 
 .تۆناْت إِدئنٍي 

يَسٌوْس . بَراْس َهْن َشِلك آشۆ َدِبلے إٍيربٍين ٧
وے آشۆ َهْن يَكسَيه َو برٌوس وے أنْْكونه كِهٍي 

إدے َهْريٍئ يے أَلَّمَمه إٍيَهْو بَراس بَرۆس “ ِمِريَه”
 .اۆِدَهْي ِكهٍي إٍيونه أكۆ



ن َهْريٍئ يے أَلَّمَمه أَرسَما اٌوِدَهْي مَتيان َو قْبيا ٨
 .بٍيلێب يے َهڈٍي كَتِئامب هۆي إتِبنه

بێن دۆر بێن ِمهنٍي فَڈق ألِفاب إێن داب  ٩
 إدے َهْريٍئ،“ لِبايبٍ ”يَسٌوس برێس كِهٍي . إٍيفنٍي 

بَرٌوس يے أَلَّماَميێس قێب تے فَلّوٌكات ِيئم  ١٠
 .داملانٌوٹا وے هاْش كِهٍي قٍيقَيه

 
إِێيَان َو يَسٌوْس بَرۆس أَرامَتْيَاْن برَاْس فَِرٍيسے  ١١

بَراس بَرۆس أََالَمات . بَرۆ َجّربْتے ِيِهْرونه أكۆ
 .تۆِبرێت هۆي ِيَهِرْونه

بَراك نَانَه هۆي ”يَسٌوس أَكْرا َهِمشوٌكيَه  ١٢
دمٍيَهه أََالَمات تْهرْونه؟ لَِكن أَْن بَرێك كِهٍي أَنِْدے 

 .إِدے“ دٍينهبَراك أََالََمات إتْهٍيو ِكت 
َو بَرٌوس َشاِوتے . يَسٌوس بَرێس هۆي قٍيقيَه ١٣

 .تے فَلّوٌكات ِيئَْم َو اۆِبَهْر اۆَدْر اۆَراو كِهٍي إِِدْف 
  

 تے كَْهمرٍيات إَفرٍيسيێ َو هێرۆدٍي َو 



يے أَلَّمَمه يے هڈے قێبۆسنه يَْكسنٍي تۆنات  ١٤
 .تٍيببَراس قَال هڈٍيب إٍيِربٍين تے فَلّوٌكا. إٍيباڈٍينه

إفَرٍيسے َو هێرۆد َو  ”يسٌوس بَرێ كهٍي  ١٥
“ إبرٍين تے كِْهمرٍيات ِإِقنئوكَنه هۆي َداَسانه

 .إدے
 

تَْك قێب ِبَهليان -بَراس تۆن تۆنَات هۆي تَْك  ١٦
برٌو ِهنن َهڈٍيب كِنَربے أَكۆ تۆن ”َو إٍيدنَه 

 .إِدٍين“ تۆنَات إنِْدے إێفے
 

 تۆنَه إكَْن َو يَسٌوس بَراس هۆي كۆننٍي إٍيفنٍي  ١٧
بَراك َهڈٍيب أَنٌو تێفێَنه تۆنَه ”: بَرێس كِهٍي إدے

نَان هۆي هۆي ِبَهلٍيتێنه؟ بَراك مسے كا إِرِهتێنه 
 َو كآ أَِفهْمتانَه؟ بَرێك إِِقنئه َهْكوارا؟

بَرێياكَنه آ قْوئَد َهْكواَر؟ َو يے أنْْقوالَكَنه  ١٨
 أَنْْقوالَيَه؟ بَراك كا شئْمتانه؟



أْي َهڈٍي أْي ألِفه اۆِدَهْي ِدهاي أكْتئه أَنے  ١٩
اۆدۆر، بَراك ناَكَه بٍيلے َهڈٍيب كَتئامب هۆي 

 “تِتبَنه تِدئٍينه؟
 .إِدٍين“ ِهِنْن، مَتن َملے بٍيلێب نِِتب”يے أَلَّمَمه 

َو أَنے أَرسَم َهڈٍيب فَِڈق ”يَسٌوس َهْن إدے  ٢٠
بَراكَنه أَلَِفه ِدَهْي ِدهاي أَكْتَئه نَاكَه بٍيلێب 

 “َهڈٍيب كَتئامب هۆي تِِتبنه؟
 .إِدٍين“ أََرسما بٍيلێب نِِتب”بَراس 

 
 “بَراكنه مسے كا أِفَهْمتانه؟”يَسٌوس  ٢١
  

 يَسٌوس تَك َهَمَيشْ بێٹسێداي ِمِهێليه

. يَسٌوس َو يے أَلَّمَميَاس َو بێٹسێدا كِهٍي ِإێيَان ٢٢
 ِدَهْي تَْك َهَمْيش يَسٌوس كِهٍي َهاي إێيَان وَ 

بَرۆس ِونێت هۆي ِيَهِرونه وے أَيۆس اۆن اۆتَك 
 .كِهٍي َداسے تۆنه



يَسٌوس اۆ تَك وے أَيے ِيئِبك َو وے َهاش  ٢٣
هۆي َسقے ِمهنٍي قێب إِِدف َو َمليَه بَرٌوس إتَكے 

. إێ قْوئد ِكهٍي تِفۆيه َو أَيۆس اۆتَك كِهٍي َداسيَه
دٍيت إ “ بَرٌوك نات إِرِهتِْنيَه؟”يَسٌوس اۆتَك كِهٍي 

 .أَرامَتْيَه
أَنِے ِدَهْي إِرَْهِنے، لَِكْن بَراس، ِيے ”اٌوتَْك  ٢٤

 .إِِدے“ ِهندٍيب تِئٍيتے ِهرٍيێرێن إێفێن
 

يَسٌوس َشاِوتے ِيے أَيێس إِتَكے إِێ قِْوئَد كِهٍي  ٢٥
اٌوتَكے آ قِْوئد إٍِيفَداقَنه َو بَرٌوس كَستۆ . َداسَيه

 .َدايٍيب إِرِْهيَه
بَرٌوك ِإقَوۆك بَيَه، لَِكْن ”كِهٍي يَسٌوس اۆتَك  ٢٦

 .إِِدے“ اۆِدَهْي ِكهٍي بَا أَقارَه
  

 يَسٌوس آبے؟

يَسٌوس َو يے أَلَّماَميا َو يے هش قَْيرسيا  ٢٧
بَرَاس إَِسلَْل كِهٍي إٍِيفنٍي . فٍيلٍيبے َدِول إٍيفنٍي إبێن



اٌوِدَهْي أنێب ”اۆدۆر يَسٌوس يے أَلََمَمه أَرامَتيه 
 “؟آب إِيَدنه هێب

 
ِدَهْي بَرٌوك يُوانِس إمۆَسنه إِيَدنه هۆك، ”بَرا  ٢٨

ِوێر ِدَهْي بَرٌوك إِمالِِهے إِێلٍيس إِيَدنه هۆك، وێر 
ِدَهْي بَرٌوك مالِهٍيب إِ َمالِهے هۆي قَال إِيَدنه 

 .إِدٍين“ هۆك
 

لَِكن بَراك أنێب ”أَرێ يَسٌوس بَرێس أَرامَتيه  ٢٩
 .إِدے“ آب تِيَدنه هێب؟

 .إِِدے“ بَرٌوك إَِمِسٍيهے وآ”س سێمۆن برت 
 

يَسٌوس يے أَلََمَمه تۆن تۆنات ِدَهْي كِهٍي كا  ٣٠
 .َهدٍيديان تۆنه سۆيَه

 

 

 



 يَسٌوس تے يَتۆ َهْنكَا َهدٍيديَه 

يَسٌوس بَرێس سۆيَه تۆنه بَرۆس كِِهٍي تَِكِتے  ٣١
إَِدهيٍي إِێقرما َو فَقرٍيے هڈئا َو إَ ”. تِندٍيت

دا َو قْودات نات أََمقات إِ يَهٌودے دٍينے إێن 
إتَكے وے اۆر . تَكے وے اۆر كِِهٍي إِدئه إيَدنَه

إِتٌورِب إندٍي َو َمليَه إتٌودر إِندے، لَِكن َمهٍيت 
يٍينات َهريٍئ بَرو شاوتے تۆيَت هۆي يَكے 

 .إِدے“ إِندے
َشاوتے يَسٌوس بَرێس إێن ِبَهلے كِهٍي دايٍيب  ٣٢

در هاي قٍيقيَه َو سێمۆن ِبْرتِس يَسٌوس . إِسايْ 
 .  إِدے“ إێن ِبَهلے با ِديَه”

يَسٌوس نََكميَه َو يے أَلَّمَمه إرهيَه اۆدۆر بَرٌو  ٣٣
هۆِيسٍ قِيقا بَرٌوك ”سێمۆن ِبرتس إِْشِمت َو إِدے 

اٌوبلٍيس، برٌك إِقنئۆك هۆي وے أنْْكويات نات 
 .“كِت بَريَه لَِكن إِِدهٍيت نات تَِربيَه

 



َو يے أَلَّماَميێس َو كِهيۆس يَسٌوس اۆِدَهْي  ٣٤
أيٍن َهريٍئ إێتے َهّرٍيو إقَرۆيۆس إِبيٍَك ”َولٍيكيَه 

إٍيبڈٍين، إَِمَدْر ِهْنديۆس إِبيٍَك يَْكسٍيِنے َو أيٍن 
 . َهريٍئ ِهرٍيێرٍيِنے

إِمَڈَهنۆس ِدِبے إِندے، اٌوتك إِِمَڈَهنۆس  ٣٥
كْوْڈسٍينے َو اٌوتك أنے ِجال إ ِمَڈهنۆس كْوْڈِسينٍے 

 .إِمَڈَهنۆس َمرّے
نا ريــٍيب مرّے اٌوتك كَْستۆ تے ِدنْيات  ٣٦

 إِبريێك لكن إقرۆيۆس كْوْڈسٍينيێك؟ 
تَرے اٌوتك نَاكه َمَهلقاب فريٍئ إِمَڈَهنۆس  ٣٧

 شاوتے ِمريَه َهّرٍيو؟
اۆن ِدَهْي تۆن تے ِدنيا تے أَماقتٍي، أيٍن ِبَهلے  ٣٨

 هۆي ِسْكوئَه إبرے اۆتك، إِتكے وے اۆر َهن
بَرٌو إباباي َمتٌون هۆي، إَملَك تقێقاب قێب إٍينے 

 “.اۆدۆر، اۆن تيٍَك ِسْكوئه إٍيربه إندے
 
 
 



٩ 
أَنِے أَنِْدے هۆكنا قْودا ”يَسٌوس َهْن إِدے  ١

اۆن مهنٍي إِێفێن اۆدهي هۆي وے أَنْْكونايت 
تے هڈئايے إێِتنِے اۆدۆر بَراس مسے ڈهنٍيب 

 .إدے“إكتنٍي إيَدنه
  

 ن ِسدكےيَسٌوسے َمتوٌ 

برتس -أََسْقورت  يــــٍينه َهريٍئ، يَسٌوس سمۆن ٢
َو يوآنس َو ياقۆب َو إٍيهآيت ِربَاب تَقێقا ِرێوييه، 

بَرێس ِدَهي وێر قێب يٍك . ِسٍيلێلت هِروێ
يَسٌوس بێن تۆي بَرێ سٌور وێر َسمْي . إٍيفايََنه

 . تِئٍيتے إكے
إَهالكياس  ِونێت إێراب، تَك قال ِهن تے ِدنيا  ٣

 .هۆي شاقْوڈتے كا إێرآسيَه إدقرے تئٍيتے



بێن تۆي إَمالِهے إێلٍيس َو مٌوسا َو بَرێس سٌور  ٤
 .بَراس يَسٌوس إٍينَفردنَه. لَويَان

 
إِبَلَوے، ”سێمۆن ِبرتِس يَسٌوس كهٍي إدے  ٥

ِهِنن  اۆن اۆمهنٍي نێفي تٌونه تٌون دآيـٍيت، ِمَهْي 
سا لَكێب نٍيدئرے، قَال بَرۆك دهآي، وێر موٌ 

 . إدے“ دهآي وێر إێليس ِدهآي
برتس إبهليێ بٌرو ِبَهلٍيے إٍيفے بلێن -ِسيمۆن( ٦

 )بَراس ِونێت رِكْويابَه.كێن أكن
َمليَه بئلٌوك برێس كِهٍي َهَسْميَه َو برێس  ٧

اٌون برٌوس ”إبئلٌوك هۆي ِهْس . إِكْوِبْس إِِدئِے
بَريێس  . وے أۆرے إنے بَرۆس إرێيَنے إكتے

 إدے“ رٍينهإِبَهلے ِسناك
بَراس إِقَرۆيۆس كْواللے إِْشِبْبَنه اۆدۆر تَك وێر  ٨

 .يَسٌوس نٌون يٍك إٍيفاي إِرهيَان
 



بَراس اۆربَه هۆي إِتْْكوبرٍينَه اۆدۆر، يَسٌوس  ٩
بَرێس سۆيه تۆن تۆنا كا َهدٍيديان اۆِدَهْي كهٍي 
 .إِتَكے ِوے اۆر تۆيَت هۆي يَكٍينے َهريٍئ اۆكٍيك

لِِكن .  تۆن تۆنَات إِقَريۆس إِِدبنٍي  ِيے أَلَّمَمه ١٠
تَْك تَْك ِقێب ) تۆيَت هۆي يَْكِتے(بَراس 

 .َهِدٍيدٍين
 

نَان هۆي ”ِيے أَلَّمَمه يَسٌوس َسَكَنايَان  ١١
إَِمالِهے إِێلٍيس إَِدباي {يَهٌودے دٍينے إێن َدا 

 .إِدٍين“ إِيَدنه} َهْنكا إٍينے
 

أَنِْد اۆِسِدك، ”يَسٌوس بَرێس كِهٍي إِدے  ١٢
هۆكنا إێلٍيس َهْنكا إٍينے َو بَرٌو كَستۆ دايٍيب 

إتَكے وے {أَفْال نَان هۆي كَتابتے . شاِوتے َدنْئے
 }اۆر إِبيٍَك لَهمٍينے َو ِإ تۆرٍيب

لَِكن أنِے أَنِدے هۆكَنا، ِإێلٍيس إێيابے َو بَرا  ١٣
كَستۆ تۆنه بَرا ِيِهِرْونه هۆي إِدئنٍي، بَرۆس هۆي 

 “ كَتاِبِتے تۆنه تئٍيتے



 يَسٌوس اۆر ِوے ِهٍيناي إٍيربٍيب ِمهێلَيه

بَراس ِيے أَلَّمَمه إِێَرو كِهٍي ِإێيان اۆدۆر، قْوَدا  ١٤
يَهٌوِدے إِدٍينے دا بَرێ  ِدَهْي بَرێ كْوَالْل إٍِيفنٍي وَ 

 .قێب إِرْتنٍي إِرِْهيان
اٌوِدَهْي قْودا يَسٌوس إِرِْهيان اۆدۆر بَرا  ١٥

أَّجبَْميان كِّسا بَرۆ كِهٍي َڈابيَان بَرۆ شۆبِتے 
 .ِيِهِرونَه أكۆ

 
بَراك نَانَاتٍيب ”يَسٌوس بَرێس أََرامَتْيَه ِديێ  ١٦

 “ِبهلٍيتَنه؟
 

ِسێدنَه، أَنِے وے ”إٍِيفے  تَْك اۆِدَهْي إِێِبِتك ١٧
بَرۆس ِوے . اۆرے بَرۆك كِهٍي هاي ِيئابے إێفے

هٍيناي هۆي تێفے تے ِوے ِهٍيناي بَرۆس 
 .ِقلّوسے كْوآَساتے

تے ِوے  ِهٍيناي بَرۆس أَنْبٍيك اۆدۆر ِوے  ١٨
هاش كِهٍي ڈبْشتنے َو ِهِبِبت بَريۆس إِ يَفٍي 



ۆس تِسفرئے َو بَرۆس إێ كْورێب آڈشتنے َو بَر 
أَنے يے أَلَّماَميێك تے ِوے . بَلاَمب تِْكواسے

هٍيناي إٍيفرئَنه تۆنات أَراتَْن لَِكن بَرا كے 
 .إِدے“ .أَْدِقريان

 
بَراك اٌوِدَهْي إِمٍيان يٍك إِبَرٍين، ”يَسٌوس إِِدے  ١٩

نَآ دۆر اۆكٍيك أَنے بَرێك أْمَرتٍيم هۆكنا؟ ِوے اۆر 
 “تۆي هاي َمئانَه

 
تِے ِوے هٍيناي يَسٌوس . يانِوے اۆر هاي إێ ٢٠

ِوے اۆر . إِرِِهتَه اۆدۆر، وے اۆر كَّسۆ إِڈشتَه
ِوے هاش كِِهٍي  ڈبيَه َو كْوآلِێليَه َو ِهِبِبت إِ 

 .يَفٍي تِفرئَه
 

ِوے ”يَسٌوس ِوے اۆرے إِبَابَه أََرامَتْيَه  ٢١
 .إِدے“ اۆرٌوك نَآ اۆدۆر َهّدے بَك لَِهابے إێفے؟

 إٍيكتے اۆدۆري، بَرٌو َدبلۆب”اٌوتَْك 



بَرۆس تے ِوے هٍيناي َمدرۆ تْهِرو، بَرۆس  ٢٢
سێدنا، بَرٌوك . تۆنئێت َو إێ يَم َو هۆي ڈِبشِتنے

 .منايا، َو بَرۆ أََويَه-أَْدِقرتنيَه تِكتيێك بَرۆ نَئْكو
 

بَرٌوك نان هۆي ”يَسٌوس اۆتَك كِهٍي  ٢٣
أدقرنِتِنيێك تِنديَه؟ ِوے إمٍيان إبَرے اۆتَك كَستٌو 

 .إِدے“ هٍي تِكتےكِ 
 

أَنِے إمٍيان أبَرے، ”ِوے اۆرے إِبَابَه إقَجێسۆ  ٢٤
ِوے إمٍيان قْودا كاب أَمرِّے تۆنات بَرٌوك هۆي 

 .إِدے“ أََوْي هێب
 

يَسٌوس اٌوِدَهْي قْودا إٍين ِإرِِهيَه اۆدۆر، بَرٌوس  ٢٥
بَرٌوك تے ِوے ”تے ِوے هٍيناي إِْدنِْن ِديێ 

ٌوسے، بَرۆ هۆي ِفرئا َو هٍيناي، أَنْقوَالي، ِقلّ 
 “شاِوتے َهن با شٌوما



تے ِوے هٍينايت َولٍِيكتَه ِوے اۆر كِسۆ  ٢٦
ِوے اۆر أَيَاب تِئٍيتے . إِڈشتَه َو ِمليَه هۆي تِفرئَه

 .إٍيفے َو ِكسٌو اٌوِدَهْي ِوے اۆر أَيَاِبے إٍيدنَه
لَِكن يَسٌوس ِوے اۆرٍي أَِيے يَئِبك َو أْس  ٢٧

 .ِسنقد إِدئے
 

يَسٌوس اۆ قَو شٌوميَه َهريٍئ يے أَلَّمَمه بَرۆس  ٢٨
ِهِنن نان هۆي تِے ِوے هٍيناي نِيفرئَه ”أرامَتْيان 

 .إِدٍين“ تۆنَه كا أْدِقرنے؟
 

تۆن تئٍيتے تے ِوے هٍيناي ”يَسٌوس إِدے  ٢٩
 “ سٍيِلێلتے نٌون وێرت نايٍت كا تِتفرئے

  
 يَسٌوس شاوتے تِے يًتۆس هۆي َهدٍيديَه

هنٍي هۆي قٍيقيَان َو أَجلٍيل إِێبِتك بێن اۆمِ  ٣٠
يَسٌوس بَراس إٍيفنٍي اۆِمهنٍي اٌوِدَهْي . َهسميَان

 إكتٍيَنه تۆنَه يٍك ِيَهِروْ 



يَسٌوس . بَرٌوس يے أَلَّماَميێس أَلّمے إٍيفے أكۆ ٣١
إتَِكے ِوے اۆر ِيے أُش كِِهٍي ”بَرێ كِِهٍي إِِدے 

رٌو َمِهٍيت نٌومَنے إنِْدے، ِبرا برۆ إَِدار إيَدنَه بَ 
“ يـٍينات هرئے برٌو تۆيَت هۆي يَكے إنْدے

 . إدے
لَِكن ِيے أَلَّمَمه إێن ِبَهلے كا أفْهميَان َو بَرا  ٣٢

 .ِونّێت رِكْوياَب إٍيفنٍي 
  

 ِوْن كَه آبے؟

يَسٌوس َو ِيے أَلَّماَميا َو إِ قوۆس إبێن  ٣٣
بَراس اۆ قْو هۆي إٍيفنٍي َهريٍئ . كَفرناهٌومێب

بَراك إَِسلَْل كِِهٍي نانا ”بَرێس سكَنايَه ِديێ يَسٌوس 
 نه هۆي ِبَهلٍيتَنه تٍيفٍيَنه؟

ِوْن {لَِكن بَراس كا ِبَهليان، برَاس بێن هۆب  ٣٤
 .هۆي َهدٍيدٍين أكۆ} كَه آبے

 



يَسٌوس إِْسئَه َو أَلَّمَمه مَتَْن َملے كِهيۆس  ٣٥
اٌو تَْك إَدباي إكَتے تۆنات ”َولِيكيَه َو إِدے 

ێ َهريٍئ داِسِينے، َو بَرٌو َهرّ  ٍيو، إبيٍَك إِقَرۆيۆس كَسِّ
يۆس كِشيَه إِقَرۆيۆس إكْواسے  “إِبيٍَك كَسِّ

 
يَسٌوس َدبَلے اۆر يَْكسيَه َو بَرێس إێبِتْك  ٣٦

َداسيَه َو َمليَه يَسٌوس ِوے اۆر كِِهٍي ِيے أَيێ 
 َداسيَه َو إِدے 

م إێن بَرێس َدبَلے هۆي قال َهْن أيٍَن اۆسيِ  ٣٧
هۆي قَبّلَمٍينے أَنێب قَبَلَمٍينے تِئِيتے إِكِتے،  َو 

أَنێب قَبَلَمٍينے بێن ِوے أَنێب لَْنقٌوماب 
 “ .قَبَلَمٍينے إِێفے

  
 َهِنن ِكهيۆن كا إێفے قێبۆن إِێفے 

سێدنا، ِهِنن تَْك تے ِوے ”يوانِس إِِدے  ٣٨
هِيناي بَريۆك سِيمٍي إِِيِفَرئْ إِرِْهنه اۆدۆر ِهِنن 

 “ .كِن إش تۆن تۆنَه إِدئےبَرۆ 



 
بَرۆ با ”يَسٌوس يے أَلَّمَمه كِهٍي إِدے  ٣٩

تَْك أيَِن اۆسٍيمٍي با أكايت َدنْئے َمليَه . ِسنقادنَه
 أنێب هۆي أَماق ِبَهلے يٍك دے،

ِهِنن ِكهيۆن يٍك إِێفاي اٌوتَْك ِهنێ قێب إِێفے  ٤٠
 .أكۆ
 أَنے أنْدے هۆكنا قال تَْك بَرێك ِيم إِنِهِيو ٤١

هۆكَنه إِ َمسٍيهے اۆسٍيمٍيب بَرٌوس ِوے إِجرۆس 
 .َمرّے إِنْدے

  
 تے أَماقت ناتے إَِسِكْسِتے

قَال تَْك إێن بَرێ َدبَلے أَنێب آَمننٍي هۆي  ٤٢
أََماق نَات َسْكسٍينيێك، اۆن بَرۆ ِوْن أَِوێب تے 

أَآلتٍيب إتَْهْكوٍير َو اۆ ِبَهر هۆي إتۆقٍيد تٌونه برۆ 
ـِے   .كَات تَِكِتے تِندےكِهٍي َدايـ

ِوے أَيٌوك أََماقَناي َسْكسٍينيٌوك، بَرۆس كِتئَات  ٤٣
برٌوك كَتَئاَم تِنڈهٍينه تٌونه . َسقے ِمهنٍي  ِقَده



ِدهۆك َدايـِـے كَاتے تَِكِتے، ِملّێ ِيے أَيێك تِربيَه 
 .تۆنئێت بَا يَايَت شٌوِمِتِنيَه تے نايٍت كَه

 )آ ِدئے بێن تۆي كا إَيَاينٍي ( ٤٤
إِرَقَدٌوك َماقَنايت َسْكسٍينيٌوك، بَرۆ كِتئَات  ٤٥

بَرٌوك قَرَابا تِْنڈهٍينه تٌونَه . َسقے ِمهنٍي ِقَده
ِدهۆك َداِيــے كَاتِے تَِكِتے، َملّێ رَقََدايێك تَِربيَه 

 .تۆنِِئێت بَا يَايَت شٌومتنيه تِے نَايٍت كَه
 )آ ِدئے بێن كا إيَاينٍي َو تٌونِئے كا تِياِيے( ٤٦
إِقْوئَدٌوك أََماقْت نَات َسْكسٍينيٌوك بَرۆ  ِسْكَوه  ٤٧

قال قْوئدے . هۆك ِفرئَات َسقے ِمهنٍي ِقَده
تنڈهٍينه تٌونه ِدهۆك َداِيے كاتے َملّے قْوئَدێك 

 .ِبريێ تۆنِِئے هۆي تِتۆقٍيدێت  تے نَايٍت كَه
 .بێن تۆي آِدئے كا إِيَاينٍي َو تٌو نِئے كا تِياِيے ٤٨
 .ِدَهْي إِبيٍَك مٍيليٍك إِتِْنهٍيسَنهكَّسٌو اوٌ  ٤٩
إِمٍيلَك دايٍيبے لَِكن إِتئمٌو هۆي قٍيقٍينێك، كَْك  ٥٠

َشاوتِے إِتئمۆس ِدَهاي تَئِقرنَه؟ مِيلَك إِ قَرۆيۆك 
 .هۆي ِبرٍيَنه، تَْك تَْك مأِسق قێب ِدئٍيَنه

 



١٠  
 إ َفَدقے كْوايْ 

ِملْيَه يَسٌوس بێن اۆِمهنٍي هۆي قٍيقيَه َو  ١
جٌودياب كِهٍي إِِدْف َو وے اُرِدنے ِبهرے اۆدۆ 

َشاوتے بَرۆس قْودا ِدَهْي قێب . اۆراو إِبے
 .يَسٌوس دمٍيَه َسكے تِئيْتے بَرێس ألّْميَه. قٍيقيان

  
فَرٍيسے يَسٌوس كِهٍي ِإێيان َو بَرۆس َجّربتے  ٢

اٌوتَْك تے ”ِيِهِرونَه أَكۆ بَرۆس أرامَتيَان ِديێ 
 “تۆنات تِكتٍي؟تََكتۆس فَْندٍيق 

 
بَرێك كِهٍي نان ”يَسٌوس بَرێس كِهٍي إدے  ٣

 “ إِمالهے مٌوسه إِدے هۆكنه؟
 



اٌوتَْك تے تََكتۆس كِهٍي ِفدٌوقٍيت {مٌوَسه ”بَراس  ٤
“ إِدے} َورَقات إبيٍَك كنتٍيب َو بتۆس فَْندٍيق

 .إدٍين
 
بَرێك إِِقنئوٌكَنه أكرابے أكۆ مٌوَسه تۆن ”يَسٌوس  ٥

 .إِدے“ َنه إِكِْتْب تۆنات كِهيۆك
لِِكْن إِ َدباي وے أَنْْكونَه بَرێس تَْك َو تََكْت َو  ٦

 .إٍيْكواس
تۆن تۆنات كِهِي اٌوتَْك إِبابا َو تۆندێ إِشتٍيت  ٧

 .بَرٌوس إِندئرٍي 
بَراس . َوبَرٌوس قَال تے تََكتۆس قێب إِكَِتے ٨

 .شاوتے َملے ِدَهْي يٍك أكێن، لَِكن قَال إِكتنٍي 
ِدَهْي وے أَنْْكونَه هّداب إِدئے تَْك وێر َملے   ٩

 “إبيٍك يٍك إشمشٍيڈ
 

يَسٌوس َو يے أَلَّماَمياس َو إِ قَوٍيب شاوتے  ١٠
إٍيفنٍي اۆدۆر يے أَلَّمَمه يَسٌوس تۆن تۆنات هۆي 

 .أَرامَتيان



اٌوتَْك تے تََكتۆس ”يَسٌوس  بَرێس ِدهاي  ١١
س فَْندٍيق َو وێرت تِكِت إندئرٍي تۆن تے تَكتۆ 

 .كِهٍي كََهبتے دنِئے
َو تے تََكْت إِ تَكۆس فَْندٍيق َو تَْك وێر تِندئرٍي  ١٢

 .إِدے“ بَتٌوس َهْن كََهبتے إِ تَكۆس كِهٍي َدنِئے
  

 يَسٌوس َو يے أر َدبلۆ وَ 

اٌو ِدَهْي يَسٌوسے كِهِي أَْر َدبَلے هاي إٍين  ١٣
بَراس بَرێس يے أيێس كِهٍي داسے تۆنا ِيِهِرونَه 

 .لَِكْن يے أَلَّمَمياس اۆ ِدَهْي إِْشِمتَنه. أكۆ
يَسٌوس تۆن تۆنات إِرِهيَه اۆدۆر بَرٌو ِونّێت  ١٤

إِ َدبَلے ”َو يے ألَّمَمه دهاي إِدے . هساي إٍيفے
إِْشَنه أيٍن دهاي با إٍين، بَرێس با ِسنقادنَه وے 
أَنْْكونايت تے هڈئايے إێن بَرێس تئٍيے هۆي 

 .تَِكتے



نْد هۆكَنه، وے أنْْكونايت تے أَِن اۆِسِدك أ  ١٥
هڈئايێت َدبَلے اۆر تئٍيتے كا قَّبلَمٍينے اٌوتك 

 “بَتۆس شٌومتے كا أْسِتَهلٍينے
يَسٌوس يے أر يے أيێس كِهٍي داسيَا َو بَرێس  ١٦

 .إِِدَهر
  

 اۆتَك َقباناي إێ كْواي

يَسٌوس ِسلَل نِئِتے هرٍيێرێ إٍيفے اۆدۆر تَْك  ١٧
ٌوس سٌورے ڈبيَه َو إِدے اٌوتَْك يَس. كِهٍي إێيه

سێدنا دايے، أَنِے إِ َمڈهن با نهٍيد شٌومتے ”
يو نان إبيٍَك إنْدئے؟  “أَهرٍّ

 
بَرٌوك نانا هۆي أَنێب داِيے تِندے ”يَسٌوس  ١٨

 .وے أَنْْكونه نٌون وێر داِيے يٍك إٍيفاي. هێب؟
بَرٌوك تۆرايت تے َوسێت تِكتێنه تێفيَه بَتاس  ١٩

 ب، بَا قْوهرٍي، قْوِرس بَا بَدِهيَه، بَا ِدٍير، بَا كِهيٍ {



بَابێك َهمۆيسها، َو إِشووۆك إِقَرۆيۆك تئٍيتے 
 “أرێيا
سێدنا، أنِے تێن تے َوِسێت َدبَلۆب ”اٌوتَْك  ٢٠

 “إٍيكتے إٍيفے اۆدۆر َمسے شقامِنے
 

قَالت نات ”يَسٌوس اۆتَْك إِْشِبب َو بَرۆ أَرێيَه  ٢١
فا َو كِّستۆ بَرۆك هۆك نَْكوستے تێفے، بَرٌوك دِ 

تِربێت تۆنات ِدلبَه دئيَه َو اۆِدهْي يے ِهرقْوانے 
 .إِدے“ كِهٍي هيَا َو ِمليَه أنێب هريٍئ هرٍيێرا

اٌوتك إێن ِبَهلے إمٍياسٍيو اۆدۆر ِونّێت قََدبابے  ٢٢
 .إٍيكتے برٌو ونێت قْودا ِمَهلّقا إٍيربے أكۆ

 
كِهي يَسٌوس كْواللۆس إِْشِبْب َو ِيے أَلَّماَميێ  ٢٣

ِونَێت أَكْرات نَاتے تَِكتے تێفے قَبَاب ”إِِدے 
اٌودهي وے أَنْْكوانايت تِے َهڈئايێت شٌومێن 

 “!.تٌونه
. ِيے أَلَّمَمه إێن ِبهلے هۆي ِونّێت أّجبميان ٢٤

يے أْر َدبَلے، اٌوِدَهْي ”لَِكْن يَسٌوس شاوتے إِدے 



قَباب ِمَهلّقايێس آمنێن وے أَنْكونايت تے 
ێن تٌونات َونێت أكْراتے نات تَِكتے هڈئاِيے شٌوم

 . تێفے
ِدَهْي قَبَاب وے أَنْْكونَايت تے َهڈئَايے  ٢٥

شٌومێن تے نَايٍت كَه اوٌكام تے كَْنسٌوبێتٍيت تِلِئے 
 .إدے“ شٌومٍينے تٌونه َالَمه كَاتے

 
تَْك -يے أَلَّمَمه ِونێت أَّجبَميان َو إِدٍين ِتْك  ٢٦

 “ے؟أَفْال آو إنڈهنٍي إِند”كِهٍي 
 

اٌوِدَهْي تێن ”يَسٌوس بَرێس إِْشِبب َو إِدے  ٢٧
نات كا اَدِقريان، لَِكن وے أَنْْكونَه قێب كِّستٌو 

 “.تِكتے
 

بَرٌوك ِشئَا، ِهِنْن كِّستۆ ”برتس برۆس كهٍي  ٢٨
“ !نِِئش نِدئے َو بَريۆك َهْريٍئ هرٍيێريْن نێفے

 .إِدے
 



أنِے اۆِسِدك ”يَسٌوس بَرۆس كِهٍي إِدے  ٢٩
دے هۆكنا كسٌو اٌودهي قَو َو َسَناب َو كْوات أَن

و بَاباَب َو إنْدێت َو أْر َو َهاش َو أيٍن ِجالّ َو 
 إَسَكَنه دايٍيب َو ِجالّ َو إشابه، 

تۆن تے ِدنيَه هۆي بَرێ ِوے أَنْْكونه شێب  ٣٠
دۆر قْوَده كَاب قَواب َو سناب َو كْوات َو دێت 

ٌونتے َو إياو َو أْر َو هاش َو لَِكن بَرێس قێب ه
إندے  َو تے ِدنيَات تے راوتٍيب بَرێس وے 

 .أنْْكونه  إمڈهن با نهٍيد إياو إندے
قْودا اٌوِدَهْي اۆن تئَه سٌورے إێفێن َهريٍئ  ٣١

داِن إيَدنا َو قْودا اٌوِدَهْي اۆن تئَه َهريٍئ إێفنٍي 
 “.سٌورے داِن إيَدنَه

  
 يَسٌوس شاوتے تے َيتۆس هۆي َهدٍيدَيه

لَّمَمه ِونێت أّجبَامبه إٍيفنٍي يَسٌوس يے أَ  ٣٢
الُقِدس كِهٍي قێب إٍيِدف إٍيفے، -بَرێس اۆرشلٍيم

آراو بَرۆس هريٍئ إٍيدف ِونێت أكْرا مرِيكْواي 



يَسٌوس شاوتے يے أَلَّمَمه مَتَْن . رِكْويابَه إٍيفنٍي 
َملے َدر قێب إِدْف َو بَرێس سٌويَه تۆنات بَرۆس 

 : إدےكِهٍي إِيَكتے تندٍيت َو 
الُقْدس إَسلَْل كِهٍي -اۆن تَئَه ِهِنْن اۆرشلٍيم” ٣٣

نێفے َو إتَكے اۆر إ فقرٍيے هڈئا َو إ يَهٌودے 
بَراس . دٍينے إێن دا َو دهاي نٌومنٍينے إندے

برۆس يَت كِهٍي ُهْكومێن إيَدنه َو اۆ ِدَهْي 
 .ِقرباب دهاي نٌونے إيَدنه

 برآ برۆ هآي كَشنے إيَدنا، دهآي تفۆنے  ٣٤
بَرۆس إٍيٹبئه إيَدنا َو ِمليَه إٍيدار إيَدنَه . إيَدنا

لَِكن بَرٌوس ِمهٍيت يٍينات َهريٍئ تۆيت هۆي 
 “يَكٍينے إنْدے

  
 تۆنات يَوانس ياقٌوب يَسٌوس هۆي ِيَهرونَه بێت

ياقٌوب َو يوانِس ِسبێدے يے أْر يَسٌوس كِهٍي  ٣٥
سێدنا، ِهِنْن بَرٍيسۆك ”إێيان َو بَرۆس كهٍي إدٍين 

 “نِِهرْو تۆنات بَرٌوك َدنئيَه تۆن نات هۆك نِْهِروْ 



 
نان بَراك إنے بَرێك ”يَسٌوس بَرێس أرامَتيَه  ٣٦

 .إِدے“ كِهٍي أَدنْئے تۆنَه تِهِرونَه؟
 

بَرٌوك إَمتٌونۆك هۆي إێتِنيَه اۆدۆر ”بَراس  ٣٧
ِهِنن قال إ درۆك ميْْكوه قێب نێسِتئے وێر 

 .إدٍين“ هِروْ إدرۆك تَلّهه قێب نێستئے تۆنات نِ 
 

بَراك تۆنَات َراتێنه كا ”يَسٌوس بَرێس كِهٍي  ٣٨
بَراك إنے قْوئے َهاي أنِْدے تِے . تِكتێنه

 “َهمٍينايتے اۆكَاس َهاي قْوئتێنه تِيَدنه إْدِقرْتێنه؟
يَسٌوس بَرێ . إِدٍين“ أَوۆ أَْدِقْريْن، إِقْوئِتے”بَرا  ٣٩

إنِے بَراك أوۆ ”كِهٍي إِدے يسٌوس برێس كِهٍي 
قْوئے أنِْدے اۆكَاس قْوئتێنه تَيدنه َو أَنے 

 .إتٌومِيس أنْدے تئٍيتے اۆماس إتٌومٍيس تَِيدنَه
لَِكْن اۆدر ِميْكوه كِهٍي تَرِے اۆدر تله كِهٍي   ٤٠

وے . إِسۆسِئے إِنِْدے إنێب يٍك أَكے إِنْدے
 .إدے“ أَنْْكونَه تۆن تۆنات كِهٍي أَْدقرابے إێفے



 
ن آراو إێن ِبَهلے إمٍياسٍيونَه يے أَلَّمَمه متَ  ٤١

 .اۆدۆر ِونێت َهساي إكێن إٍيفنٍي 
بَراك تكتێنه ”: لَِكْن بَرێس يَسٌوس َولٍيكيَه َو  ٤٢

تۆنات اٌودهي ِقربَه إقَرۆيۆسنه يے هّڈئه 
يے . إێسٍيمَنه إَدَهيۆسَنه كِهٍي ِيهڈئه تۆنه إرێيێن
 َهڈئاياسنه َوِون اۆِدَهْي أَكْرات َهڈئَاِيے ِكهيٍ 

 .إِبرٍين
بَرێك هۆي ِوْن . بَراك بَرێس تِئٍيتے بَا أَكێنه ٤٣

كَاب إِكَتے تۆنَه هّرٍيو إێرو ِكّسێ كِهٍي ِبے 
 تَرمٍيے،

سٌورے داتے هّرٍيو، إبيٍك إێرو كِهٍي كِشياب  ٤٤
 بے إٍيكتے،

إتَِكے ِوے اۆر بَرٌو تَرمٍيَْمِتے َهّرٍيو أَكۆ    ٤٥
اۆدهي ترمٍيا َهّرٍيو أكۆ  ِيئَاِبے يٍك أَكِے لَِكْن بَرٌو 

َو إمڈهنۆس قْوده ِدَهِيے ِجالّ ِهيَه َهريّو َو أكۆ 
 .إدے“ ِيئاب إِكَتے إێفے

 



يَسٌوس يے أَلَّماَمياس َو أرٍيها دهاي إێيان َو  ٤٦
بَراس وے هاش هۆي قٍيقنٍي اۆدۆر  بَرێ قْودا 

تَْك َهِمشاي بارتٍيمۆش إٍيدنَه . ِدهْي َهريٍئ إێيان
بَرٌوس اۆِدَهْي . َدر كِهٍي إٍيستئَه إٍيفےإَسلَْل اۆ 

 . ِمَرئٍيت أَرامَتےِ 
بَرٌوس يَسٌوس إِناِرسے إٍيفے تۆنات إمٍياسٍيو  ٤٧

يَسٌوس وے َهڈئَه دائٌودے ”اۆدۆر َولٍيكيَه 
 .إِدے“ منا هێب-وے اۆر، أنێب نِئْكو

 
قْودا اٌوِدَهْي بَرۆ إِدنَِنه بَرٌو كا بَهليَه تۆنات  ٤٨

بَرٌوس أكِرا كا هن  َولٍيكيَه  سۆيان لَِكنْ 
 .إِدے“ منا هێب-دائٌودے وے اۆر نئَْكو”
 

إِدے اٌوِدَهْي “ اۆتَْك َولٍيكان”يَسٌوس إِنَْقد  ٤٩
بَا َراكْويَه أْس ”اۆتَْك َولِيكيان بَرۆس كِهْي إدٍين 
 “قََده يَسٌوس َولٍيكنٍي هۆك إێفے

ٍيس اٌوتَْك وے َهلَكۆس إِقد َو أْس فَريَه، يَسوٌ  ٥٠
 .كِهٍي إێيَه



 
بَرٌوك أنے نان بَرۆك ”يَسٌوس اۆتَْك أرامَتيَه  ٥١

 .إِدے“ ِدهاي أنْدئے تۆنَه َهّرٍيوه؟
 .إِدے“ سێدنا، أَنِے إِرِهِتے أََهّرٍيو”اٌوتَْك 

 
. ِدفَه، وے إمٍيانٌوك ِمهێليَه هۆك”يَسٌوس  ٥٢

 .اٌوتَك إقَجێسۆ إِرِهيَه ِملٍيه يَسٌوس َهريٍئ هرٍيێريَه
 
 

١١  

 الُقدس شٌومَيه-يَسٌوس اۆرشلٍيم

الُقدسے َدِول إٍيفنٍي بێتفاجٍي َو -بَرا اۆرَشلٍيم ١
بێٹانے َو َسيْتٌونے اۆربَه َدِول إِكِتمَنه اۆدۆر 

 يَسٌوس َملۆب يے أَلَّماَميێ هۆي إِفدق



بَراك وے هاش ”يَسٌوس بَرێ كِهٍي إِِدے  ٢
سٌورۆكنه إێفے بێنا َو بَرۆ شٌومتێَنه اۆدۆر 

َهلْْكوٍيب َهْكوار مِتار تٍيدنَه بَرۆ سٌور أَتئامب يٍك 
 .بَرۆ ِفِدقْنا َو اۆن تۆي هاي مئانَه. أكے

بَرێك كِهٍي تَْك نَان هۆي تۆن تۆنه َسْكێنه  ٣
إبَلَوے بَرۆس كِهٍي َشْنَهايت إِبَرے {إنِْديوٌكنه 

 .إدے“ دٍينه} ِولّه بَرۆ ِيِئقر إِنِْدے
 
وٍيب قْو سٌورے َهْكوار بَرا إِِدفَنه َو َهلْكْ  ٤

 بَرا بَرۆ إٍيفدقَنه اۆدۆر . إْمرٍين
نان ”ِدَهي بێن تۆي إنقدٍين برێ أرامتيان  ٥

 .إدٍين“ هۆي وے هلْكوے تێفدٍيقنه؟
 .برا يسٌوس دٍينه ديابے إٍيكتے إِبهلے إدٍين ٦
برا وے هلْكوے هاي إێيان َو يے  ٧

هالكايێسنه كِهي إبررنه اۆدۆر يسٌوس وے 
 .كهٍي إسئه هلكْوے



. قْودا ِدهْي يے هالكايێسنه إَسلل كهٍي إبررنه ٨
ورے ِدهْي هندے لئنقويات برا تے درئاتێب 

 .كتئاب إٍيفنٍي إسلل كِهي إبررنه
اٌودهي يسٌوس سٌورے إٍيفنٍي و هريٍئ إٍيفنٍي و  ٩

 :ولٍيكنٍي إٍيفنٍي و إٍيدنه
 

 !هۆسانا”    
 .دهرمابے وے إێفے اۆسٍيم هۆي إٍينے    
 “دهرماتے تے هڈئايے بابۆن دائٌودٍيت” ١٠
 “هۆسانا، اۆمهنٍي تقێقه كاب”     

 
القدس شٌوميه و برٌوس -يسٌوس اۆرشلٍيم ١١

برٌوس كستۆ كْواللۆس . وے إێفے اۆقو شٌوميه
لكن هواد دِول إٍيفے أكۆ برٌو بێتفاجٍي . إشبب

 .كهٍي قٍيقيه أملمه متن ملے قێب
 

ۆي قٍيقنٍي تۆينت ملے براس بێتفاجي ه ١٢
 .إٍيفنِي اۆدۆر يسٌوس هرقوابے إٍيفے



يسٌوس سقے اۆمهنٍي هۆي تنٍي هندٍيب رات  ١٣
هۆي إٍيفنٍي إرهيه اۆدۆر، برٌو إبے فرئايے وے 

. هندے إٍيربے هن يٍك إٍيربے شبب يهرو أكۆ
لكن برٌو  إكتم اۆدۆر برٌو وے هندے نات يٍك 

إٍيربے رات نٌون إرهيه، بێن دۆر تنٍي وے 
 .فرئاي دۆر يٍك أكے أكۆ هندے

شاوتے ”يسٌوس وے هندے كهٍي إدے  ١٤
يے “ اۆن هندٍيب هۆي تك فرئاي متنٍي يٍك إندے

 .أملمه تۆن تۆنات برٌوس إدے إمٍياسٍيونه
 

القدس إكتمنه اۆدۆر يسٌوس وے -اۆرشلٍيم ١٥
أنْكونه اۆقو شٌوميه و كّسۆ اۆدهي بئٍيرشانه 

إٍيدلبنه  تے تربێسا اۆدهي إملهقه.إفرئه إدئے
إٍيربٍين و إبنربه اۆدهي كْوبهێرٍيت قٍيقسنٍي و 

 . إٍيربٍين إبئس
يسٌوس تك قال هن تێن تێ نات وے  ١٦

 . أنْكونه اۆقو هۆي يكستے إشاب يِك أكے



وے ” يسٌوس اۆ دهي أمليه اۆدۆر إدے   ١٧
إقَوے إبيٍك سٍيلێلت قَو {أنْكونه ديابے إێفے 

قْوهراي أمر  ، لكن براك}إكتے كّسۆ اۆدهي كهيٍ 
 إدے“ تْكواسننٍي تێفێنه

 
فقرٍيے هڈئا و يهٌودے إدٍين إێن دا و تۆن  ١٨

تۆنات إمٍياسٍيونه اۆدۆر براس يسٌوس مدر 
براس برۆس إرٍيْكونه كّسٌو اٌودهي بريۆ . يهرونه

 .تألٍيم هۆي أجبمنٍي إٍيفنٍي أكۆ
 

بێن ِقرب هۆي يسٌوس و يے أملاميا و تے  ١٩
 .هٍي إدفنهمدٍيناتے تے فرئه ك

  
 تٍينے هندے مبليه

يے أملمه فجر تۆين مليه هسميان اۆدۆر،  ٢٠
براس تٍينے هندے كّسٌو بلامبے إٍيفے تۆنات 

 إرهيان



سێدنا، شبب ”سێمۆن برتس شئميه و إدے  ٢١
تٍينے هندٍيب برٌوك آت كهٍي تِدئيه بلامبے إكتے 

 .“إێفے
 

وے أنْكونه ”يسٌوس يے أملاميێ كهٍي إدے  ٢٢
 .آمنان

براك إمٍيان تربٍينێك و شك كا تِربنێك و اۆن  ٢٣
برٌو } برٌوك يكا اۆ بهرو هۆي فرا{ِربه كهٍي 

 .إٍيسناكرٍي هۆكنه
كستۆ براك تے سيلێلت هۆي تهرونه براك  ٢٤

 .متێرنه تيَدنه، براك إمٍيان تربٍينێك
براك سٍيلێلتێن اۆدۆر براك نات قالت تك  ٢٥

كنه تێ برێت هۆي كهٍي تِربٍين إبكٍے أفۆيان بابٌو 
 .إێفے هن برێك تے أماقناي أفۆينٍي أكۆ

 
براك بٍيت أفۆينێك بابوٌكنه تے برێت هۆي  ٢٦

 “إێفے هن كا أفۆيه



  
 يسٌوسے تے أكرات

القدس كهٍي إێيان، -شاوتے براس اۆرشليم ٢٧
يسٌوس وے أنْكونه اۆقو هۆي هرٍيێرے إٍيفے 

اۆدۆر، فقرٍيے هڈئا و يهٌودے إدٍين إێن دا 
 .رما و برۆس كهٍي إێيانوإێق

برٌوك تێن نات نات أكرات ”وبراس إدٍين  ٢٨
 “قێب دئنيه؟ آو تۆن أكرات إٍيهاو هۆك إێفے؟

 
أن هن برێك نات ”يسٌوس برێ كهٍي إدے  ٢٩

براك تۆن تۆنات . قالت أراتم هۆكنه أندے
سۆتێن هێب تكتيێك، أن هن برێك نا اۆمهنٍي 

رے تۆن أكرات تێن نات قێب أدنئے، أن أم
 .سۆي هۆكنه أندے

يوانس آو برۆس تے أكرات هاي إمٍيس إٍيفے  ٣٠
إٍيهاو؟ وے أنْكونه تێ برێت هۆي إێفے هن؟ 

 “!هن اٌودهي؟ سۆيان هێب



 
تك قێب هۆي -براس تێن تێ نات تك ٣١

نِيد { تێ برێت هۆي{هِنن ”هدٍيديان و إدٍين 
أفال نانا هۆي برۆس براك آمناب كا {اۆدۆر برٌو 
 .إيادے هۆن إندے} نهتكتٍينه تێف

لكن اٌودهي يوانس مالهٍيبے إٍيكتے إٍيفے  ٣٢
تے أكرات إدهيٍي {تۆنات كهٍي . تۆنات هٍيسێن

 .إدٍين“ كا نيَد أدقرينْ } تكتے
 

تۆن تۆنات كهٍي براس يسٌوس كهٍي إدٍين  ٣٣
 .إدٍين“ ِهنن كا نِكتێن نێفے”

أفال أن هن برێك كا سۆين ”يسٌوس برێس كهٍي 
تۆن أكرات إٍيهاو هێب تێن نات قێب هۆكنا آو 

 .إدے“ أدنئے إێفے
 
 



 ١٢  
 إدرئے كْواي

تك ”يسٌوس برێ كْواي كهٍي هدٍيديه و إدے   ١
برٌو كلێب كْوالل و رێت . إنبٍيت درئات يئدے

هۆي إفرك وے هه هۆي إدئێت مليه تقێقه قو 
مليه برٌو تے دارئاتۆس دهي . هاي إتْقوئد إدئے

 . إٍيبابتٍيب قٍيقيه ورب كهٍي أتليه و بروٌ 
إشاووٍيتے اٌودۆر إێيه هۆب برٌو كشياب  ٢

إدرئے كهٍي لنقٌوميه بريۆ وے أڈڈ وے إنبٍي 
 .يكسے تۆنه يهرو أكۆ

لكن إدرئے اۆن كشيه يئبكنه و إٹابئنه، مليه  ٣
 .برۆس إفقد نات با هٍيو

 
وے هاشے أنْكونه ورے كشيه، لكن إدرئے  ٤

 .ت أماق إوێرنهاۆن كشيه هن إقرمه إٹئنه و ونێ



اٌوتك شاوتے وێر كشيه برێس كهٍي لنقٌوميه،  ٥
مسے اٌوتك قْوده . لكن اۆن برۆس إدرئے إدرنه

لكن . كشياب وێر هن برێس كهٍي لنقٌوميه
 .إدرئے إێن كشيه قلے إٹابئه و ورے إدارنه

 
اۆن تئه اٌوتك قال اۆر إٍيربے إٍيفدق بێب   ٦

. ٍيكتےإدرئے كهٍي، وے اۆرۆ برٌو أرێے بێن إ 
:  وے أقياي برۆ إفدق  إقرۆيۆس كهٍي ديێ

 .}براس أنێب وے اۆر همۆيسهێن إيَدنه{
  
اٌون برٌوس ”تك كهٍي إدٍين -لكن إدرئے تك ٧

كنه إكتے إێفێ، برۆ ِهنن ندارٍي، تے -إكْوسام
 .إدٍين“ درئات إقرۆيۆن نياوے

اۆن تئه تئٍيتے برۆ إدرنا، تے دارئتے تے  ٨
 .مفرئت هۆي إقدنه إدئنٍي 

 
براك تے درئاتے وے إنْكونه كك سكٍينے  ٩

إندے هٍيستێنه؟ برٌو إٍينے إندٍي و إێن درئے 



إدار إندٍي و تے درئات وێرے درئے كهٍي إيٍهاو 
 .إندے

براك إبيٍك تكتێنه تێفێنه تۆرا هۆي كتابتے  ١٠
 : تۆنات

 وے أوے إدئۆرنه إربنه {    
 وے أوے إدايے كاب إكے إٍيفے     

  
 تۆنات وے أنْكونه شقامابے إدئےتۆن  ١١

 “.وبتٌوس هنے إێ إقْوئد هۆي داورتے     
 

إ فقرٍيے هڈئا و إفريٍيس و برا برۆس يئبكنه  ١٢
تۆنه يهرونه إێن كْواي إمٍياسٍيونه اۆدۆر يسٌوس 

إێن بهلے برێس هاي تٌولے يهرو تۆنه إكنه 
لكن براس اۆدهي قْوداب .  إٍيفنٍي أكۆ

تۆناتے كهٍي براس برۆس إشنه إٍيراكْوٍينے، تۆن 
 .إدئنٍي و قٍيقيان

  



  وے إمرباتۆر كهٍي تے تلبات فرئے

ملياب فرٍيسے و هێرۆدے ِهسبے إێن دا  ١٣
إمرّاراينه إكێن  برا دهي يسٌوسے كهٍي لنٌقوميان 
آن براس برۆ  إبهليێب كڈٍيت هۆي ڈبسنٍي تۆنه 

 . يهرونه أكۆ
 براس يسٌوسے  كهٍي إێيان و  إٍيدنه  ١٤

إسێدنه برٌوك سدك هۆي إلّمتنيه تۆن هنن ”
و برٌوك اۆدهي كسێ قال تئٍيتے .  نكتێن نێفے

و برٌوك وے أنْكونه إسلل مرٍيكْواي أنٌو  . تِوريه
, أفال برٌوك تۆن تۆنات ِهنن سۆيا هۆن. أملتنيه

وے إمرباتۆر إرۆمانے ِهنن تے تلبات كهٍي 
 نفرئه تٌونه دايــٍيتے ناتے هن، هنه كا تكتے

 “ تێفے؟
  
يسٌوس براس إێن بهلے قێب يهرونه تۆنات  ١٥ 

براك إنێب نانا هۆي جربتے تهرونه؟ دٍينار ”إكن 
 إدے “ إرهسان هێب



يسٌوس . و براس  برۆ دٍيناريۆس إٍيهونه ١٦
تٌون آيت تے سوراتے ”برێس كهٍي إدے  

 “ تكتے؟ اٌون آي سم إكتے؟
 .إدٍين“ برا وے إمرباتۆرٍي إكتنٍي ”براس 

 
وے إمرباتۆرٍي تۆنات ”يسٌوس برێس كهٍي   ١٧

وے إمرباتۆر كهٍي هٍيوانا، وے أنْكوناي تۆنات 
 .إدے“ وے أنْكونه كهٍي هٍيونه

 .برا برۆس هۆي ِونێت أجبامب إٍيفنٍي 
  

 مڈهن تے دنيات وێرت هۆي

مالب سدوٌكے تۆيت هۆي يكتے كا إێفے  ١٨
 إيَدنه برۆس كهٍي إێيان و إدٍين

مٌوسه ِهنن كهٍي كِتبابے   سێدنا، إمالهے” ١٩
تك إيايے و هرئۆس تكت إشٍينے و أر يٍك {إێفے 

إبريێك، اۆن إتكے اٌوسن إبيٍك تے تكتۆس با 
 .إندٍير و أر إسنۆ كهٍي هۆي با هّرٍيو



اٌوسن دباي إدئر . اۆن تئه أرسما سناب إٍيفنٍي  ٢٠
 . و إٍييه أر يٍك إٍيربے هنكا

برٌوس هن اٌوسن مليه تۆن تے تكتے إدئر و  ٢١
اۆن مهْي هن تٌون . إٍييه أر يٍك إٍيربے هنكا
 .تٌونات كهٍي تكے تٍيفے

اۆِسدك هۆي، إێن سنا أرسما هۆي قال هن  ٢٢
مليه وے أقيه هۆي تے تكت هن . أر يٍك إٍيربے

 .تٍييه
أفال وے أنْكونه اۆدهي تۆيت هۆي يكسنٍي  ٢٣

اۆدۆر تٌوت تكت آيٍب تے دۆبات تے تكتے 
ێ سنه أرسما تِدئارے تٍيفے تندے؟ بتٌوس كسّ 

 “ .أكۆ
 

براك وێنێت قلت ”يسٌوس برێس كهٍي إدے  ٢٤
براك اوٌكتاب ألّمنٍي إێفے تۆنات كا ! تێفێن

و براك وے أنْكونايت تے أكرات . تكتێنه تێفێه
 .كا تكتێنه



وے أنْكونه اۆدهي تۆيت هۆي يكسنٍي  ٢٥
براس إێ مالك تێ . اۆدۆر براس كا إدئرنه

 .تئٍيتے إكتنٍي إيَدنهبرێتێب 
.  اۆن تئه أرێ،  تۆيت هۆي يكتے هۆي ٢٦

براك تۆراي وے هندے بٌوبے إێ كْوايێب 
أن {أقرياب كا تكتنٍي تێفێنه كك وے أنْكونه 

وے أنْكونه إبراهامي و إسهاقي و ياقٌويٍب و 
 } ?   إكتے إێفے

برٌو وے إنْكونه إڈهنٍيب هۆي إكتے إێفے  ٢٧
براك ِونێت  قلت  هۆي  .يے أياب هۆي يٍك أكے

 .إدے“ تێفێنه
  

 تے وسێت هۆي تۆ ون كاتے

قال  يهٌود دٍينے إێن داب هۆي يسٌوس كهٍي  ٢٨
إێيه برٌوس يسٌوس سدوٌكے دنسيه تۆنات 

سدوٌكے مسے يسٌوس قێب .  إمٍياسيو اۆدۆر
و برٌوس يسٌوس . بهلے إٍيفسنه إٍيفنٍي اۆدۆر



ِونت سێدنا، تۆرا هۆي نات تے وسێت ”سكنايه  
 .إدے“ كاتے تكتے تێفے؟

كستۆ تێ وسێت هۆي ”يسٌوس برۆس كهٍي  ٢٩
ِون كات، تۆن وسێت تۆن قالت تندے تكتے 

إرسائٍيلێ اٌودهي سناكرٍينه، براك قال {تێفے  
 . وے إێفے وے أنْكون و تِربٍينه تێفێنه

وے إێفے وے أنْكونايۆكنه كّسۆ إقنئۆك و  ٣٠
ستۆ تے كّسۆ إشوٌكێك وكّسۆ وے هٌومۆك و ك

 .}أكراتۆكنا و قێب أرێيانه
تے مليات وسێت ِونت تۆن تۆن وسے تۆن  ٣١

إشووۆك إقرۆيۆك {قالت تندے تكتے تێفے  
تێن وسێت وێرت ِون كات كا .  }تئٍيتے أرێيا

 “إێفێن
 

سێدنا، برٌوك دايٍي بهلے ”يهٌود ديٍن تك  ٣٢
برٌوك وے إێفے قال تنديه . هدٍيدتا تێفيه

 .نێت سدك تكتےتۆنات هۆي برٌوك وِ 



وے إێفے إبيٍك كسۆ إقنئون و كسۆ، وے  ٣٣
هٌومۆن و كستۆ تے أكراتۆن و قێب أرێنْي 

تٌونات و إشَووێن إقرۆيۆن تئٍيت أرێنْي  تٌونات 
تان وسێت كستێ تے مفرئات و . هن ِسدكے

 .“كسۆ تِبئه و ِون كات إكتنٍي إێفێن
 

يسٌوس اٌوتك دايے بهليه إدے تۆنات إرهيه  ٣٤
برٌوك وے أنْكونه تے هڈئايێت هۆي ”اۆدۆر 

بێن اۆدۆر هريٍئ شاوتے . إدے“ سقے كا تێفيه
 .قال يسٌوس نات أراتے كهٍي أشرئاب يٍك إٍيكتے

  
 إمسٍيه آي وے اۆرے؟

يسٌوس وے أنْكونه اۆ قو هۆي أملے إٍيفے   ٣٥
كك ”اۆدۆر برٌوس برێ كهٍي برٌوس أرامتيه  

ر إكتے يهٌودے دٍين إێن دا إمسٍيه دآئٌودے اۆ 
 .إێفے إيَدنه؟

 :شٌوك تقێقه دآئٌود إسيۆديێك ٣٦



 : وے إێفے إبلويے دهآي{     
 . إميْقودے سئا{     
 يے أشۆيێك       
 } إرقدايێك وهٍي أن داسنے اۆكيك؟      

  
وے هڈئه دائٌود إمسٍيه إبلوے، إنسٍيمێك،  ٣٧

أفال كك إمسٍيه بريۆس وے اۆر أدقرٍينے إكتے 
 “إێفے؟

 .قْودا يسٌوسے بهلے هۆي إمٍيڈڈنهاٌودهي 
  

 يسٌوس فرٍيسے و يهٌودے دٍين إێن دا و هٌونيه

مليه يسٌوس اۆدهي أملے إٍيفے اۆدۆر إدے  ٣٨
. يهٌودے دٍينے إێن دا قنئۆك هۆي داسانه”

براس يے هالكه إداورٍيب هۆي هريێرينے 
أرێيێن، برآ اٌودهي برێ إسوقٍيب هامۆيسهێن 

 . تۆنه أرێيێن



إوآديايێب و تے مرئے  إێفێن إكتنٍي اۆمهنٍي  ٣٩
 .  و إدهيے سورٍي إێستئنه تۆنه أرێيـــێن

تێ مئه داياسنه  أيآبه إكتنٍي إقوه قْورس  ٤٠
ون .  قْوِرس تے سٍيلێل إسْقومدنه. هۆي إيــــٍينه

 .إدے“ سئار إێن داب كهٍي ڈبٍينے إندے
  

 تے تكت إدۆبايٌوس أياب إٍيكتے تفرئه تۆنات

يسٌوس وے أنْكونه اۆقو ملهقا تے مفرئت  ٤١
هۆي إٍيقدنه اۆمهنٍي دول إٍيستئه إٍيفے وبرٌو 

اٌودهي مهلقايێ تے مفرئتٍي  سندوكٍيب وے 
قْودا . أنْكونه إقوٍيب إيقدنه تۆنه إٍيشبب إٍيفے

دهي قباب قْودا مهلقاب اۆن سندٌوك هۆي 
 . إقدنه

لكن تكت إتكو أيابے إيكتے إێتا و ملے  ٤٢
 إسندٌوك هۆي تِقد تِدئے   مێلم



اۆِسدك أندے ””يسٌوس يے أملاميێ ولٍيكيا و  ٤٣
هۆكنا تٌون تے تكتے  إتكٌو إيابے إكتےبێت كسۆ 

 إدے“ .اۆدهي هۆي قْوده كا مهلقه تفرئه
براس كّسا إمهلقاب كهٍي شنايت يٍك إٍيربٍين "  ٤٤

لكن بتو تے شنهآيـــتۆ هۆي . إفرئنه إێفێن أكۆ
اۆن تئه بتٌوس نات . تۆنه تفرئهكستۆ تٍيربے 

 .إدے“ قێب تنڈهنٍي كا تِربے تێفے
 
 

١٣  

 وے أنكْونه اۆقوٍي كتئمتے

يسٌوس وے أنْكونه اۆقو هۆي قٍيقے إٍيفے  ١
سێدنا، شبب كك ”اۆدۆر قال يے أملاميێ هۆي 

“ آن أوێ و قوا داورٍيب إكتنٍي إێفێن تۆنات
 .  إدے



رهتێنه إێن قواب ِون إ” يسٌوس برۆس كهٍي   ٢
كسا كتئامبے إٍيكتنٍي إيَدنه قال أوے . تێفيه؟

 إدے“ هن وێر كهٍي كے أتۆئاش
مليه يسٌوس اۆربه سيتۆن كهٍي إٍيستئه إٍيفے  ٣

اۆدۆر، يے أملامياس سيمۆن برتس و، ياقٌوب و 
يوانس و أندراوس برۆس أرامتيان دهي وێر كا 

 سۆيان
تان نات نا اۆدر إكتنٍي إيَدنه؟ ”براس إدٍين  ٤

 “نات أالمات بتا إكتنٍي  هنكا إێتنے تندے؟
 
شببنه، براك إبيٍك ”يسٌوس برێس كهٍي إدے  ٥

إقنئۆكنه هۆي برئاب تِْكواسٍينه دئٍينه تك قال 
 .هن كا تنلٍيس هۆكنا با إٍيشنه

قْودا اٌودهي أنێ اۆسٍيم هۆي إێن هۆكنا  ٦
إيَدنه و براس قْوداب } أنے برۆس أكتے{. إيَدنه

 نه آمنسێن إيَدنهاۆدهي قْورسێس
لكن براك،  فناب و فناب هۆي سكناب  ٧

تێن تئٍيتے نات . إمٍياسٍيو تَيدنه، براك باراكْوٍينه



إبكے إدباي إكتنٍي لكن تے نهدات مسے كا 
 . تكتے تندے

قْوداب اٌودهي قْوداب اۆدهي إمٌوٹئنے إيَدنا،  ٨
تٌوبٌورت .  هڈئايێت هڈئايێت إمٌوٹئنے إيَدنه

قْودات هرقْوٍيت . ي إٹتنے تندےقْودا مهنٍي هۆ 
تان تا نات كستا اۆفرايٍي هۆي تے . تكتے تندے

 .لهناي إدبه تئٍيتے  إكتٍينے
 
إقنئۆكنه برئاب كْواسٍينه براك تے مهكامت    ٩

كهٍي نٌومننے و يهٌود دٍينے قواب هۆي مٍيٹبئه 
أنے جالي واٍيل و هڈئاب بدهي تئٍيتے .  تيَدنه

 .تنقدٍين تَيدنه
تے نهدادت هنكا إسكنه دايٍيب إبيٍك  لكن ١٠

 .سۆمينٍي إكتے-كسۆ اۆدهي كهٍي أملم
براك تتئبٍيكنه اۆدۆر و مهكامت سٌورے  ١١

إسنقدٍين هۆكنا اۆدۆر و براك تۆنات هدٍيدتێنه 
بهلے يفۆكنه كهٍي إێن هدٍيدانه، . با همٍيمنه

بێن هۆب هدٍيدٍينے برێك كا إكتے إێفے إندے 



رٌوس شٌوك تقێقاب إكتے هدٍيدٍينے بێن ب. أكۆ
 .إندے

 
سن سنۆس تۆيت كهٍي نٌوننٍي إندے، بابه  ١٢

أر بابێس كهٍي فرێن إيَدنه و . اۆرۆس دبلے
 .إٍيدار إيَدنه

 .كسٌو اٌودهي  أنے سبّي فنت هۆكنا ِإيدنه  ١٣
 

براك تۆنات شنقراتے اۆدهي وے أنْكونه   ١٤
هۆي قِيقستنے اۆمهنٍي مهٍينۆس يك أكے إرهتێن 

تۆن تۆنات اٌودهي أقرٍييێن إبكے با -ر، اۆدۆ 
بێن دۆر هۆي يٌودياب هۆي إێفێن   -إكتێنه

 .اٌودهي إێ ربا كهٍي ڈابێن إبكے
اۆقو كهٍي إێفے اٌوتك إبكے يٍك إتْكوبرٍي اۆ قو  ١٥

 .هۆي تێفے تۆنات اۆمياي كهيٍ 
تے درئات هۆي إێفے يٍب أقارے هالكۆس  ١٦

 .كهيٍ 



ٍينت و بلٍيت تا إڈكْونه تا مئت شويات إكت ١٧
 .مئت أر دئۆرێنت و بێن تے يــٍينا هۆي

براك سٍيلێالنه تٌون تٌونات وياب  هۆي كا  ١٨
 .تكتے أكۆ

بێن يٍينات هۆي أكراه أدهه هۆي إێفاي  ١٩
اۆن برۆس تئٍيتێب أدهه وے . إندے أكۆ

أنْكونه تے دنيه إتْكوٍيْكو هرئے و اۆن تئه 
أدهه دايے  اۆكٍيك دايابے يٍك أكے و اۆن تئٍيتے

 .هن يٍك إندے
بليت تے يٍينات وے أنْكونه  شلكت يٍينات   ٢٠

كْواساب يب أكايێك قال تك هن  مڈهن كے 
لكن وے أنْكونه برٌوس اۆدهي .إبرے إندے

واسابه إێفے  جال تێن تے يٍينات شلكته إكْواسے 
 .إێفے

إ ”ترے “ إمسٍيه تۆي”دهي برێك كهٍي  ٢١
اۆدۆر براك با  إديَنه هۆكنه“ مسٍيه بێن تۆي

 .آمنانه



مسٍيهے قْورسێ و مآلهے قْورسێ و إێن   ٢٢
إيَدنا و براس قْودات نات با أكايت و أآلمآت و 

براس قْوداب اۆدهي  وے نْكونه . إدئنه إيَدنه
واسآبے أكتے هن،  إسلل دايــٍيبے هۆي إفرئنه 

 .تۆنه يهرونه إيَدنه
ێك أنے بر. لكن براك قنئۆكنه برئاب كْواسٍينه ٢٣

 .تۆن تۆنات هنكا سۆين هۆكنه إێفے
 

 لكن بێن تے يٍينات، وے أدهه هريٍئ،” ٢٤
 تٌوينت ڈبن هۆي تێفے تندے”     

 تٌو ترقت ميئۆس كا تِنٍيو       
 يے هْيوكاب تۆ برێت هۆي ڈبێن إيَدنا، ٢٥

كّستا تێ نات تێ برێتێ  هۆي ِدقمنے      
 "إيَدنه

ر بێن اۆدۆر هۆي اٌودهي تكے وے اۆ  ٢٦
إبئلوك هۆي أكرآت و ون متٌون هۆي يئێ 

 .إرهێن إيَدنه



برٌو ملكێ فندٍيق إندٍي، و إدهيۆس واسامبه  ٢٧
 .كستۆ تۆ بٌورت و تۆ برێت هۆي إێشووٍين أكۆ

اۆن تئه إ تٍينٍي وے هندے تۆن تۆنات ”  ٢٨
إ تٍيني وے هندے تے :  إێ كْواي هۆي أملآمنه

ئنه لئنقؤيه نئْكوت إكتنٍي  و رت هۆي إتفر 
هۆب، إ مهقآي دولے إێفے تۆن براك تۆنه 

 .تكتێنه تێفێنه
اۆن تئه تئٍيتے براك كستێ تێن تێ نات  ٢٩

إرهتێن اۆدۆر، اٌودۆر دِولے إێفے تۆنات تكتێنه 
 . تيَدنه

اۆن إدماين دهي ك : اۆِسِدك أندے هۆكنا ٣٠
 . إييان، تات تانه كستا إكتني إێـفێن اۆكيك

لكن أنے بهلے , توبرے و توبور و كْوڈين ٣١
 .إدے“ دۆرهن ك كْوڈيان

  
 تۆينت و اۆدۆر تك كا إكتێن



تك قال هن كا إكتێن إێفے تۆ ينت و اۆدۆر  ٣٢
إمالك تێ برێت هۆي كا إكتێنا، وے اۆر كا . و

 .إكتێن، لكن إ بابه إكتێن إێفے
تۆن تۆنات كهٍي براك إقنئۆكنه برئاب  ٣٣

 . فێنه أكۆكْواسٍينه اٌودۆر إٍينے اۆدر كا تكتێنه تێ
تۆن تٌونات تك سقے مهنٍي كهٍي قٍيقيه تنئے  ٣٤

برٌوس إ قوۆس هۆي قٍيقٍينے إكتے . تكتے تێفے
هنكا كشيايێس قال كه شنهۆسنه تٌولٍينے بێن 
 .إڈێفه سٌورے برئاب إكتے تۆنات سۆينٍي دنئے

 
تۆن تۆنات كهٍي براك برئاب إبيٍك تكتنٍي إ  ٣٥

ر براك كا قوٍي وے أنكْونه إٍينے إندے اۆدۆ 
برٌوس وے هواد هۆي إٍينے . تكتێنه تێفێن أكۆ

إندے هن، و هواد ترب هۆي، هن فجر كالي 
 .ولٍيكنٍي هۆب، هن كرٌوما إٍينے إندے

برٌوس قال هۆب إٍينے اۆدۆر، برٌوس برێك  ٣٦
 .دوتێن يٍك مّرے هۆكنه تۆنات دئٍينه



أنے برێك كهٍي إندے إێفے تۆنات كسۆ  ٣٧
قنئۆكنه برئاب إبيٍك إ”اۆدهي كهٍي أندے 

 “تْكواسٍينه
 
 

١٤ 

 يسٌوسے مدر هرب

يے هڈے يے همرات أنو إٍيد، إباسكا إٍيدنه  ١
دول إٍيفے اۆدۆر،إفقرٍيے هڈئا و يهٌودے دٍينے 

إێن دا و يسٌوس هآي إدره هرب إهِرونه ڈمئتے 
 .وهٍي إدئنے إٍيفنٍي 

ِهنن تۆن تۆنات وے إٍيدے هۆي ”براس  ٢
نِدئه نكتيێك اٌودهي كهيۆن بك . إبيٍك كا نِدئے

 .إٍيدنه إٍيفنٍي “ يكنے إيَدنه أكۆ
 



يسٌوس بێٹانے سٍيمۆن اۆ بهڈ إٍيربے اۆقو  ٣
بێن دۆر هۆي تكت . هۆي مرئٍيتے متے إٍيفے

أليآت شْكوٍين كراۆرت  يكسآت برۆ كهٍي إێتآيت 
تۆنه شْكوٍينتٍي تے كرۆرات تِكتئه تِدئے يسٌوٍيس 

 .  إ قرمه كهٍي تِفف
تٌوت تے تكت ”تۆي إٍيفنٍي اۆدهي هۆي   بێن ٤

 إدٍين“ نآنا هۆي تے شْكوين بك دنبرٍي؟
تٌون شْكوٍينت دالبت تكتے تٍيفيێك،  قال  ٥

و . هولے إجرات مهلقاب هۆي إمترٍين إٍيكتنٍي 
“ إمهلقه اۆدهي يے هرقوانے كهٍي إتيــٍيونه
 .  إدٍين و تے تكت أكر بهلے كهٍي هدٍيديان

 
نآنا هۆي “ ”كت إشنه دئٍينهت”يسٌوس  إدے   ٦

بتۆس براك إنقلهتێنه تێفێنه؟  بتٌو أنێب كهٍي  
 .داورٍيت نات سكته تێفے

اٌودهْي يے هرقوانے دميه برێك قێبۆكنه  ٧
لكن أنے دميه برێك قێب دآي كا . إێفێن إكتنٍي 

 .  أندے



بتٌوس تۆنات بتٌو إدقرتنے تێفے كهٍيے تِدئے  ٨
رشي ده تِفف بتٌوس شْكوين أنٍيب إ ب. تێفے

هۆب، بتٌوس أنێب اۆباس كهٍي تسۆمرهێب 
 .تێفے

كّستۆ تۆن تے : أن اۆسدك أندے هۆكنآ  ٩
دنياتٍيب إسكنه دايے هۆي هدٍيدمنٍي مهني كه، 

. تٌون تے تكت سكته تێفے هدٍيدمتنے تندے
 .إدے“ .كسٌو اٌودهي بتۆس شئێن إيَدنه

 
جٌوداس وے إسكاريۆتے، برٌوس يے أملمه  ١٠

هۆي قال إٍيكتے إٍيفے، فقرٍيے متن ملے 
هڈئاب كهٍي إدف يسٌوس برێس كهٍي نٌونتے 

 .يهرو أكۆ
براس تۆن تۆنات هۆي ونێن إمڈڈنه  و  ١١

اۆن تئه تئٍيتے . برۆس مهلقاب مياو إودێن
جوداس اۆدۆر داٍيب يسٌوس هۆي برێس كهٍي 

 . نويٍن يهْقوت



  
 يسٌوس يے أملاميێس قێب متيه

إٍيدٍيت تۆين تۆ  يے هڈے يے همرات أنو ١٢
قال، وے إٍيدے هۆب هۆي إتهرد بێت، 

نا اۆمهنٍي برٌوك ِهنن ”يسٌوس يے ألّممه أرامتيان 
“ وے إٍيدٍي تے مرئ نسۆمرٍي تۆنات هّرٍيوه؟

 .إدٍين
 

برٌوس ملے يے أملاميێس هۆي إفدق و برێ  ١٣
براك تے مدٍينات كهٍي قٍيقانا، تك ”كهٍي إدے 

براك برۆس . دنهيم ِقدر يكسٍينے إرهتێن تيَ 
 .هريٍئ قٍيقانه

سێدنا {”و مليه إقوے أنْكونه كهٍي براك  ١٤
أيٍن وے أمناي إلكے أنے : برۆك أرامتنٍي هۆك

وے إٍيدٍيت تے مرئے يے أملاميے قێب هۆي 
 . دٍينه?} متێن نات تێفے



و برٌوس برێك إقوے كهٍي لكێب ِون  ١٥
بێن تۆي تے . أتۆمراب إرهسنٍي هۆكنه إندے

 “ .نن كهٍي سۆمرنه دئٍينهمرئے هِ 
 

يے أملمه ملے   تے مدٍينات كهٍي قٍيقيان  ١٦
اۆن . بێن براس كستۆ يسٌوس إدے تئٍيتے إمرٍين

تئه تئٍيتے برا وے إٍيدٍيت تے مرئے إسۆمرنه 
 .إدئنٍي 

 
قرب إيكتے إٍيفے اۆدۆر يسٌوس متن ملے   ١٧

 .قێب إێيه
 براس متنٍي إٍيفنٍي اۆدۆر يسٌوس برێس كهٍي  ١٨

اۆسدك أند هۆكنا، قال برێك هۆي أنێب يے ”
برٌوس أنێب قێب . أشے كهٍي نٌوننٍي هێب إندے

 .إدے“ متنٍي إێفے
 



إێن بهلے هۆي براس ونێت قداباب إكێن و  ١٩
إێن بهلے ”قال كه قال كه برۆس كهٍي إدٍين 
 “!برٌوك إبيٍك إنێب  هاي كاتٌولتنيه

 
 و. برٌو  قال متن ملے هۆي إكتے”يسٌوس   ٢٠

 . برٌوس تے داتٍيب أنے قێبے  متيه إكتے
 

إ تكے وے اۆر  إبكے إياي تونه كتابتے  ٢١
تئٍيتے إندے، لكن إڈكْو بێن اٌوتك إ تكے وے 

اۆن برۆ فرايے . اۆر يے أشے كهٍي نٌوننٍي إندے
“ يٍك أكے تۆنه برۆ كهٍي دايـٍيت كاتے تێفے

 .إدے
براس متنٍي إٍيفنٍي اۆدۆر يسٌوس هڈٍيب  ٢٢

إدے و برۆس “ مريے”، وے أنْكونه كهٍي يكسيا
. تۆن متان”: إكتئه إديٍئ، يے أملمه كهٍي إٍيهو ديێ

 “برۆ إيٍن برش إكتے إێفے
 



“ مريه”مليه كاس يكسيه وے أنْكونه كهٍي  ٢٣
إدٍي، يے أملمه كهٍي إٍيهو وبراس كسا اۆن كاس 

 .هۆي قْوئيان
 

اٌون برٌو أنے اۆبۆي إكتے اۆن ”يسٌوس إدے  ٢٤
برٌو قْودا .  سۆ وے أنْكونه قێب قلد دنئےبريٍ 

 . دهي جال إتوفٍيف إندے
أن اۆسدك أند هۆكنا أنے شاوتے هاب كا  ٢٥

قْوئنے أندے، قٍيے هاب وے أنْكوناي تے 
 .هڈئاي هۆي قْونے اۆكِيك

  
براس كْول كفيان هريٍئ اۆربه سيْتٌون إٍيدنه  ٢٦

 .كهٍي إفرئنه
  

 هدٍيديهيسٌوس سٍيمۆن برتسے تويات هنكا 

براك كساك أنێب ”يسٌوس يے أملمه كهٍي  ٢٧
 :تٌون تٌونات كتابتے تێفے. تێربنه هێب تيَدنه



 أنے إشاكْونه أنٹئے إندے      
 . تے أنۆت إتربٍيرنه إيَدنه      

لكن أنے تۆ يت هۆي يكمن  هريٍئ أنے  ٢٨
 .إدے“ برێك هنكاي أجلٍيل كهٍي أندٍيف أندے

 
كسا برۆك إێربنێك ”برتس برۆ كهٍي -سێمۆن ٢٩

هن، أنے برۆك دۆر هن كا أنرٍيب هۆك أندے 
 .إدے“

أمسے وے هواد هۆي ” يسٌوس برۆس كهٍي  ٣٠
برٌوك أنێب، اوٌكالي ملے دۆر ولٍيكنٍي هنكاي، 

 إدے“ مهٍي دۆر تتويه تنديه
برتس إقرۆيۆس هۆي أكرا إٍيفے  -لكن سێمٌون ٣١

أن برۆك قێب إٍييه إنديێك هن، أن برۆك ”إدے 
 “  كا أتوے  هۆك أندے

 . يے أملام كسا إبهلے سێمۆن تئٍيتے إدٍين
 
  



 يسٌوس جٹسێاميٍن سٍيلێليه

يسٌوس يے أملاميێ قێب جتسامنے إيَدنه  ٣٢
تۆي سئنا، ”: مهنٍي إبے و برٌو برێس كهٍي إدے

 “أنے سلێلن اۆكٍيك
برتس و ياقٌوب و اۆسن -مليه برٌوس سێمٌون ٣٣

ۆب يسٌوس بێن يوانس و قێبۆس إٍيها و بێن ه
 .دۆر ونێت هساي تے هۆي نفنٍي 

أنے ونێب قدباب إكتے إێفے، أنے ”يسٌوس   ٣٤
براك تۆي سئنا و برئاب إكێنه . إٍيه إندے تئٍيتے

 إدے“ أنے قێب
 

يسٌوس شلك سٌور هرٍيێريه و وے هاش  ٣٥
 :كهٍي ڈبيه و سٍيلێليه ديێ

اۆن . بابے، برۆك قێب كستٌو تكتے تێفے”  ٣٦
لكن أنے هّرٍيوے تٌونات كا . قساكاس هۆسے قيٍ 

 “ تكتے برٌوك هّرٍيوه تٌونات با تكتے
 



يسٌوس يأقر اۆدۆر يے أملاميێس دوٍين  ٣٧
سێمۆن، برٌوك دوتنيه تێفيه؟ براك قالت ”إمرے 

 “سائت هن تتْقوٍيدنه كا أدقرتانه؟
براك برئاب أكێن وسٍيلێالن كا ”يسٌوس  ٣٨

برێك إبرش بريۆك شٌوك يهّرو لكن . جرمبتان أكۆ
 “إياي إكتے إێفے

 
يسٌوس قٍيقيا و شاوتے تۆن سٍيلێلتے  ٣٩

 .سٍيلێليه
برٌوس يأقر اۆدۆر يے أملمه شاوتے دوٍين  ٤٠

براس ونێت أكرات دوٍيتے إٍيربٍين . إٍيفنٍي إمرے
. إ قْوئدێسنه إٍيفدقنه تۆنات كا أدقريان إٍيفنٍي 

 .براس يسٌوس كهٍي إٍيدنه إبهلے يٍك إكتٍينه
 

يسٌوس مهي اۆدۆر يے أملاميێس كهٍي يأقر و  ٤١
براك مسے دوتێنه و فٍينێنه تێفێنه؟ ”: إدے

شببنه تٌوسئات دولتے تكتے تێفے و إتكے وے 
 . اۆر تے ماقنايت سكێن كهٍي نٌومنٍينے إندے



اٌو قال أنێب . أس قدنه، ِهنن إبيٍك قٍيقنے ٤٢
 “نٌويٍن هێب إێيه

  
 يسوٍيس إتئباك 

بهليے اۆدۆر، يهٌودا برٌوس يے يسٌوس مسے  ٤٣
أملمه متن ملے هۆي قال إٍيكتے إٍيفے، لويه 

برۆس قێب قْودا اۆدهي كۆالي و بأڈڈاب . إكے
إێن برێس إ فقرٍيے هڈئا و . و إٍيربٍين إێيان

 .اُدهيٍي يے إێقرما و فڈقاب إٍيفنٍي 
اۆ تك أنے كهٍي {يهٌودا إێن دهي كهي إدے  ٤٤

 .ر ديابے إٍيفےسوٌ } شۆبن أكتے برۆس أبكنه
إبلوي، ”برٌو إقجێسۆ يسٌوس كهٍي إبے و  ٤٥

 . إدے و برۆس شۆبه إكے“ دبايوا
 مليه آن دا يسٌوس يئبكنه ٤٦
قال بێن تۆي إنقدٍين إٍيفنٍي هۆي بئڈڈۆس  ٤٧

إفرئے و برٌوس كشيه فقرٍيے هڈئاي هڈئه أٹئ 
 .أنقْوٍيل هۆي إكتئه إدئے



 
 نان”يسٌوس اۆدهي قْوداب كهٍي إدے  ٤٨

هۆي بئڈڈاب و كۆالياب و قێب إێتێنه أنێب 
 اۆتك أماق تئٍيتے أبك تهرونه هێب؟

كستێ تے يٍينات أنے برێك قێب إٍيفے و  ٤٩
اۆدهي وے أنْكونه اۆقوٍيب أملٍي، و براك أنێب 

لكن اوٌكتاب إندے . أبكاب كا تكتٍينه تٍيفٍينه
 :إێفے إبهلے إبيٍك سِدك إكتنٍي 

 
إدئنٍي ڈابيان  كستٌو اٌودهي برۆس إشنه ٥٠

 قٍيقيان
 

قال تك أڈمٍيب دمور هالك نٌون وێرت نات  ٥١
يك أكْواي إٍيفے، يسٌوس هريٍئ قٍيقي إٍيفے و 

 براس برۆ يئبكنه اۆدۆر 
برٌوس وے هالكۆس إقد و ربۆبابے إٍيفے  ٥٢

 .ڈابيه قٍيقيه



  
 يسٌوس يے إێ قرما سٌورے 

براس يسٌوس إفقرٍيے هڈئاي هڈئه اۆ قو   ٥٣
بێن دۆر فقرٍيے هڈئا و إێ قرما . تۆبنهكهٍي إس

 .و دٍينے إێن دا و  إٍيفنٍي هّداب إمررايانه إكێن
برتس سقے مهنٍي هۆي هرئے إدف، -سێمٌون  ٥٤

و برٌو فقرٍيے هڈئاي هڈئه إ قوے وے هۆش 
برٌو بێن تۆي إكجر قێب إسئه تے نئێتے . شٌوميه

 .كهٍي إقرۆيۆس إشۆفٍيش إدئے
 

و يے إێقرما و يسٌوس كّسا إفقرٍيے هڈئا  ٥٥
إدٍيرنه تۆنات يهرونه إٍيفنٍي، لكن براس نات 

قالت هن يٍك إمرٍين كا أدقريان يسٌوس كهٍي 
 . إدٍيرنه

قْودا دهي قْورسێ بدهات يسٌوسے  هۆي  ٥٦
هدٍيديان لكن برێس بدهاتانه قالت يٍك أكێن 

 .إٍيفنٍي 



 
مليه ملے إێن داب أس قدنه بدهات  ٥٧

 :ديێقْورسێ هدٍيديان 
أنے وے {هنن برٌوس إدے نٍيامسٍيو  ”  ٥٨

أنْكونه اۆ قو اۆن ِهنن دئرابے نكتے نێفے، 
كتئنے أندے و مهٍيت يــٍينات هۆي شاوے 

 “ إدے} أتنْكوٍيكْو أندے
لكن بێن هۆب هن بدهاتاسنه قالت يٍك  ٥٩

 .أكێن إٍيفنٍي 
 

فقرٍيے هڈئايے هڈئه أس إنقد و يسٌوس  ٦٠
هۆي إ قرۆيۆك ك تێشتٍيمه برٌوك نان ”: أرامتيه 

تێفيه؟ برٌوك براس  برۆك كهٍي إدئنے تے 
 إدے“ بدهات كا تێمسٍيوه؟

فقرٍي هڈئاي . لكن يسٌوس بهليابے يٍك أكے ٦١
برٌوك إمسٍيه وے ”: هڈئه شاوتے يسٌوس أرامتيه

 .  إدے“ إنْكونه أدهرابے وے اۆر تكتيه تێفيه؟



ر و براكنه شلك دۆ .  أوۆ، أنے أكتے”يسٌوس  ٦٢
هۆي إتكے وے اۆر وے أنْكونه وے  أكرابے 
وے أيے إمِيْكوه كهٍي إێستئے و برٌو تێ برێت 

 إدے“ هۆي إبألٌوك إٍينے إرهنے تِيدنه
 

فقرٍي هڈئاي هڈئه يے هلكايێس إشتت و   ٦٣
 هنن نان هۆي وێرت بدهات نهرو نێفێ؟ ”

براك كفٌور بهلے متاسٍيونه تێفێه، براك كك  ٦٤
 . دےإ “ تيَدنه تێفێنه؟

 إدٍين“ برٌو إبيٍك إتۆدٍير”براس كّسا 
مليه براس يسٌوس كهٍي تفۆيان و برۆ إێ  ٦٥

قْوئد يهاكْورنا يے أيێسنه دبالبه هاي إڈئنه  
مالهٍيب تئٍيتے سۆيان آب برۆك ”وبراس إٍيدنه 

مليه يسٌوس كجر قێبۆس “ !ٹئابے هۆك إكتے
 .إٍيهێن و برۆس إٹابئنه

  
 برتس يسٌوس إتوے-سێمٌون



برتس إ قوے وے هۆش إٍيستئه -سێمٌون ٦٦
اۆدۆر اۆرت فقرٍيے هڈئايے هڈئه كشيات 

 قالت هۆي برۆ تكتم 
وبتٌوس سێمۆن إقرۆيۆس شٌوفش إرهته  ٦٧

 اۆدۆر  تدے
 تدے“ برٌوك يسٌوس نارسے قێب تٍيفيه” 
 

أن بتٌوك هۆي ”: لكن برٌو إتوے ديێ ٦٨
و إڈێفه كهٍي . إدے“ بهلٍيتنے تۆنات كا أكتێن

 .بێن كٍيالي ولٍيكيه. يهقٍيق
تے كشيات سێمۆن برتس شاوتے إرهته  ٦٩

اۆدۆر بتٌوس اۆدهي بێن تۆي إنقدٍين إٍيفنٍي 
“ اٌون تك هن قال برێس هۆي إكتے إێفے”كهٍي 
 .تدے

 .إدے“ أنے كا أكتے إێفے”برتس  -سێمۆن  ٧٠
شلك دۆر هريٍئ اٌودهي بێن تۆي إنقدٍين إٍيفنٍي 

إبكے قال برێس قال برٌوك ”سێمۆن برتس كهٍي 



هۆي تكتيه تێفيه، برٌوك أجلٍيلێ هۆي تكتيه 
 .إدٍين“ تێفيه

برتس إقرۆيۆس يأت و برێس كهٍي -سێمٌون ٧١
أنے اۆن تك كا أكتێن إێفے براك ”هلفۆيا و 

 .إدے“ هۆي بهلٍيتێنه تێفێنه
 

إقجێسۆ بێن دۆر هۆي كالي شاوتے   ٧٢
برتس يسٌوس -بێن دۆر هۆي سێمٌون. ولٍيكيه

برٌوك {برۆس كهٍي ديابے إٍيفے إبهلے شئيه 
دۆر -اوٌكالي ملے دۆر كا ولٍيكيه هنكاي مهيٍ 

 .برٌوس إفرئه و  واويه.   }أنێب تتوے تنديه
 
 

١٥  

 يسٌوس بٍيالتس سٌورے



تۆينت تے مليات كرٌوماب فقرٍيے هڈئا و  ١
اۆدهيے يے إێ قرما و يهٌودے دٍينے إێن دا و 

براس .  اهّداب يهٌودے مجلس قێب إسئن
يسٌوس يهْكورنه إدئنٍي وے هاكم رۆمانے 

 .بٍيالتس كهٍي نٌونيان
برٌوك يهٌودے ”بٍيالتس يسٌوس أرامتيه ديێ  ٢

 “وے هڈئه تكتيه تێفيه؟
“ آن بهلے بريێك بهلے إكتنٍي إێفێن”يسٌوس 

 .إدے
 
 . برۆ فقرٍيے هڈئا قْودات نات هۆي هٌونيان ٣
ك بهلے بروٌ ”بٍيالتسس برۆس شاوتے أرامتيه   ٤

تنديه كا تربيه؟ براس كك برۆك هٌونێن برٌوك كا 
 إدے“ إرهتنيه تێفيه؟

. لكن يسٌوس نات قالت هن ديابے يٍك إٍيفے ٥
 .وے هاكم ونێت أجبامبے إكے

 



وے هاكم باسكاي وے إٍيد هۆي دمٍيه   ٦
اۆسجن هۆي إٍيفنٍي إێن داب هۆي تك قال، 

 .اٌودهي يهرونه برٌو  إٍيفرئه
ي تك قال  أماق برٌوس دهي بێن دۆر هۆ  ٧

درابے إٍيفے و اۆدهي تے هكٌوما هۆي سبابے 
 .إٍيے  باراباس إٍيدنه اۆسجن هۆي إٍيفے

اٌودهي قْودا بٍيالتس كهٍي إێيان وقال اۆدهي  ٨
سجن هۆي إٍيفنٍي إٍيفدق تۆنات أرامتيان دمٍيه 

 .إدٍينه تۆن تئٍيتے
 
أنے يهٌودے وے ”يسٌوس برێس أرامتيه  ٩

“ دٍيق تۆنات براك تهرونه تێفێنه؟هڈئه أفن
 .إدے

بٍيالتس إكتنٍي إٍيفے فقرٍي هڈئه يسٌويس دئاي  ١٠
 .إٍيربٍين أكۆ برۆس كهٍي هاي إێياب إٍيفنٍي تۆنات

 
لكن فقرٍي هڈئه بٍيالتس براباس إٍيفدق  ١١

 .تۆنات يهرونه



أفال أنے اۆن برۆس ”بٍيالتس اۆدهي أرامتيه  ١٢
منه كك أوارے براك يهٌودے وے هڈئه تێسيٍ 

 .إدے“ أندے؟
 .إدٍين“ برۆ مدر هندے كهٍي دره”براس  ١٣
 

لكن برٌو نا ”بٍيالتس برێس شاوتے أرامتيه  ١٤
 .إدے“ نات قْوبابے إكتے إێفے؟
برۆ مدر هندے كهٍي ”لكن براس ولٍيكيان دێے 

 “ در
 

بٍيالتس اۆدهي يهرونه تۆنات سكتے يهرو  ١٥
كجر  يسٌوس. أكۆ برٌوس براباس فدق إدئے

إشٹابئه يسٌوس براس مدر هندے كهٍي يهكْورنه 
 .تۆنات سۆيه

 
 
  



 جر يسٌوس هاي كشيان  

كجر يسٌوس وے هاكم هۆي إٍيفے اۆ قو  ١٦
 .شٌومسيان و كجر إێ راو براس ولٍيكيان

كجر يسٌوس هالك أدرۆب إستْكواينه و   ١٧
كُلٌولٍيت نوێت هۆي إدئنٍي وبرۆس إقرمه كهٍي 

 .داسيان هڈئاب تئٍيتے
يهٌودے وهڈئه ”وبراس برۆس ولٍيكيان ديێ  ١٨

 “!دبايوا
وبراس يسٌوس كۆالي قێب إقرمه إٹئه و كهٍي  ١٩

و براس برۆس سٌور ڈبيان براس يے . تفۆيان
 .هڈئه سٌورے إدئنه إٍيفنٍي تۆنات تئٍيتے

 
مليه كجر يسٌوس هاي كشيان هريٍئ براس  ٢٠

برۆ وے هالك أدرۆب هۆي إفرئنه و هالكايێس 
مليه برۆ مدر هندے كهٍي هاي . ْكواينهإست

 .قٍيقيان



سرٍيٍين إيَدنه تے , تك اۆسٍيمۆ سێمٌون إٍيدنه ٢١
. إسلل هۆي همسے بێن هۆب,  مدٍينه هۆي

كجر برۆ يسٌوٍيس مدر هندے أكرات قێب 
اٌوتك ألكساندر رۆفۆٍيس إبابه إٍيكتے . يكسٍيسيان

 .إٍيفے
  

 يسٌوس مدر هندے كهيٍ 

إقرماي تے (قۆلقۆٹا مليه كجر يسٌوس  ٢٢
 مياد إكتے إێفے،) مٍيتات

 إيَدنه مهنٍي كهٍي قێب قٍيقيان 
بێن تۆي يسٌوس هاب، هندٍيب وێر همٍيبے  ٢٣

مرٍي إٍيدنه هۆي إٍيفے إٍيهونه اۆدۆر، يسٌوس 
 .وے هاب إرب

. مليه كجر يسٌوس إ مدر هندے كهٍي إدئنٍي  ٢٤
برا يے هالكايێس رشفٍيت كهٍي إقدنا براس آو 

 .هالكاب إمرٍي تۆنات شبب يهرونه أكۆيے 
 



براس يسٌوس مدر هندے كهٍي إدئنٍي اٌودۆر  ٢٥
 .تۆسئات أشڈقت تٍيكتے تٍيفے

: يسٌوسے مدر هندٍي كهٍي تٌون كتابات تٍيد ٢٦
اٌون برٌو يسٌوس إيهٌودٍي وے هڈئه إكتے {

 .}إێفے
قال . يسٌوس ملے إێن دا قْوهراب قێب إدئنٍي  ٢٧

ب كهٍي وێر اۆدر ميْْكواب اۆدر ترهه مدر هنديٍ 
 .مدر هندٍيب كهيٍ 

اوٌكتاب هۆي إێفێن بهلے ِسدك إٍيكتنٍي إٍيفنٍي  ٢٨
برۆ إێن دا مدۆرنه قێب إڈقْوٍين {براس إيَدنه 

 }إدئنٍي 
اٌودهي برۆس اۆدر هسمنٍي برۆ إماق بهلے  ٢٩

كهٍي إٍيدٍينه، و براس إقرمايۆس در كه در كه 
يها برٌوك  وے ”فنٍي براس إٍيدنه إيٍ . كهٍي إٍيقدنه

أنكْونه اۆقو كتئنے مهٍيت يــٍينات هرئے 
 تنْكوٍيك  تديه 

إقرۆيۆك شڈهنه و اۆن مدر هندے هۆي  ٣٠
 “ كْوبر مئه



 
فقرٍيے هڈئا و إدٍينے  هن و  يسٌوس كهٍي   ٣١

 :فايدنه و إدٍين
برٌوس دهي ورے إشڈهن، لكن إقرۆيۆس ” 

 . إشڈهنٍي تۆنات كا أدقريه
مسٍيه إرسائٍيلێ وے هڈئه إكتيێك برٌو  ٣٢

. إێفيێك برٌو إ مدر هندے هۆي به إتْكوبرٍي 
 “ِهنن بێن هۆب نشبب و برۆ آمنے نيَد 

 
اۆدهٌورٍي  تۆسئات مهٍيت اۆكٍيك ٹنب كسۆ  ٣٣

 .وے هاش كهٍي ڈبيه
بێن دۆر هۆي يسٌوس ون ِهس هۆي   ٣٤

آن بهلٍيب  ) إلۆي، إلۆي ملا شبقتنے؟: (ولٍيكيه
نايے، وے أنْكونايے نانا هۆي أنێب وے أنْكو ”

 . مياد إكتنٍي إێفێن إدے“ تِئش تدئيه؟
 



اۆدهي بێن تۆي إنقدٍين هۆي شلك يسٌوس   ٣٥
برٌو مالهے إێليێس ولٍيكنٍي ”إمٍياسٍيونه اۆدۆر 

 .إدٍين“ إێفے
 

تك قال ڈابيه هالكے كهٍي همٍيب هاب  ٣٦
إدئے وهندٍيب هۆي يهْكور و يسٌوسے سٌور 

اٌودهي اۆن تك كهٍي .به قْوئے أكۆإدئے برٌو 
إێليێس إٍينيێك و برۆ إێليێس . برۆ إشه”

 .إدٍين“ إشڈهٍينێك ِهنن نشبب نهرو أكۆ
  

يسٌوس ِون هس هۆي شاوتے ولِيكيه و برٌو  ٣٧
 .إشوٌكێس نٌونيه

 
بێن دۆر هۆي وے هالك وے أنكْونه اۆ قو  ٣٨

هۆي هربٍيبه إٍيفے ملے مهنٍي هۆي إشتت 
  .كهٍيسے نئتے

 



إدابت يسٌوس سٌورے إنقدے إٍيفے بێن  ٣٩
اٌون ”كك يسٌوس إٍييه تۆنات إرهيه اۆدۆر برٌوس 

 .إدٍين“ تك ِسدك وے أنْكونا اۆر إٍيكتے إێفے
 

تێن . مئات سقے مهنٍي هۆي إِيشببنه إٍيفنٍي  ٤٠
مئت إێبتك مريم مقدلێن و، مريم ياقٌوب و 

 . يٌوسف تٌوندێت و سالۆمێ و إٍيفنٍي 
ێ هۆي تان مئت يسٌوسے هريٍئ إێيان أجلٍيل ٤١

بێن تۆي . إٍيفنٍي بتاس برۆ كهٍي ترمٍيات إٍيفنٍي 
-وێرت مئت قْودات هن يسٌوس قێب اۆرشلٍيم

 .القدس هۆي  إێيات إٍيفنٍي 
 

اۆن تئه تٌوِينت تے سۆمرۆيتے تۆينتے  ٤٢
وے هواد ) تۆينت تۆسبت هنكا(تٍيكتے تٍيفے 

 .دولے إٍيكتے إٍيفے
إرمٍياٹا إٍيدنه هاٍيش اۆسٍيمۆ  تك قال  بروٌ  ٤٣

برٌو يهٌود إێ قرماب هۆي . يٌوسف إٍيدنه إٍيفے
برٌوس هن وے أنْكوناي تے . قال إٍيكتے



برٌو بٍيالتس يسٌوس تے . هڈئايے يهْقوت إٍيفے
 . كناجات أرامتيه

بٍيالتس ونێت أجبامبے إٍيفے يسٌوس إٍييه  ٤٤
بتٍي و برٌوس قال دا. تۆنات هۆي إمٍياسٍيو اۆدۆر 

 . اۆڈێٍيش يسٌوس شئٍي إٍيه تۆنات إٍيكنه
برۆس إدابت سۆيه هريٍئ برٌوس يواسف تے  ٤٥

 .كناجا إٍيهو
يٌوسف  هالك إدلب و تے كناجات مدر  ٤٦

هندے هۆي أكْوابر إديٍئ هريٍئ بێن هالك هۆي 
مليه برٌوس مٍيمش أمر هۆي فراكے إٍيفے .يأڈب

ن مليه مٍيامشے يفے كهٍي وِ . هۆي داسيه إدئے
 .أوێب كْوالێلسيه

مريم مقادلێن و مريم يوانسے تۆندێت و  ٤٧
بێن تۆي إٍيشببنه إٍيفنٍي وبتاس تے كناجات 

 .يسٌوسے داسمته اۆمهنٍي إرهيان
 
 



 ١٦ 
 يسٌوس شاوتے مڈهن

تۆسبت هريٍئ مريم ماقدلێن و سالۆمێ و  ١
مريم ياقوبے تۆندێت و تے شْكوين و يے 

يسٌوسے إبرش بلٍيب بتاس . هندے قێب إێيان
 .أيابے إٍيفے  كهٍي دئيه تۆنه يهرونه أكۆ

تۆ هدت هۆي ونێت كرٌوما، تٌونت تتفرئه  ٢
 . تٍيفے اۆدۆر بتاس مِيامش كهٍي قٍيقيان

وے أوێب مٍيامش ”تكت كهٍي -بتاس تكت ٣
“ يفے هۆي آو ِهنن كهٍي كْوالێلسٍينے إندے؟

 . إدٍين
 
بتاس إشببنه اۆدۆر وے أوێ مٍيامشے يفے  ٤

 . هۆي سقے  كْوالێلامبے إٍيفے تۆنات إرهيان



بتاس مِيامش شٌوميان اۆدۆر تك قال أڈمٍيب  ٥
إێرا هالك كهٍي إٍيفے ميْقْود هۆي إٍيسئه إٍيفے 

 .إرهيان اۆدۆر بتاس إٍيراكْوين
 
بتاك يسٌوس . بتاك با راكْوٍينه”اٌوتك بتێ كهٍي  ٦

در هندے كهٍي إتۆدار تهرونه نارسے، م
برٌوس تۆيت هۆي يكيه و إنتۆي يٍك . تێفێنه
شببنه مهنٍي برٌو هۆي داسامبے إٍيكتے . إێفاي
 .إٍيفے

لكن بتاك قٍيقانا، و يے أملاميێس و برتس و  ٧
برٌو سٌوركنه أجلٍيل كهٍي {برێ كهٍي سۆيان 

 “}برٌوس ديابے إٍيفے تئٍيتے تۆنه. قٍيقيه
 
را ِمركْواي إٍيراكْوٍين وبتاس بتاس ونێت أك ٨

. إڈٍين إٍيفنٍي و مِيامش هۆي ڈابيان قٍيقيان اۆدۆر
بتاس قال تك كهٍي تۆنات تكے تٍيفے هدٍيدات 

 .كا إكتنٍي بتاس ونێت إٍيراكْوٍين أكۆ



يسٌوس كرٌوما تے أرسمه هۆي تۆينت قالت  ٩
يكيه اۆدۆر برٌوس إدباي مريم ماقدلێن برٌوس 

هۆي فرئابے إٍيفے كهي  بتۆ أرسم وے هٍينات
 .لَويه
و بتٌوس قٍيقتا يے أروێس بلنٍي واوٍين  ١٠

 .هێلۆكنٍي إٍيفنٍي كهٍي سۆته
براس يسٌوس ڈهنٍيبے إٍيكتے إٍيفے تۆنات  و  ١١

وبتٌوس برۆ إرهاتے تٍيفے تۆنان إمٍياسٍيونه اۆدۆر 
 .برا كا آمنيان

 
مليه يسٌوس ملۆ برێس هۆي وێر سامي  ١٢

براس إمنقايٍيب هرٍيێرٍين هۆي كهٍي لويه، 
 .اۆدۆر

آن براس أقرنا،  إێ راو أملامب كهٍي سۆيان  ١٣
 .تۆن تۆنات، لكن براس برێ آمناب يٍك أكێن

  
 



 يسٌوسے يے أملمه إبيٍك إدئنه تۆنات

يسٌوس يے أملمه متن قْور كهٍي لويه براس   ١٤
يسٌوس برێس إشمت براس . متنٍي إٍيفنٍي اۆدۆر

يكيه هريٍئ  برۆ  اۆدهي برٌوس تۆيت هۆي
إرهيان آمنتے  هرواب يٍك إٍيكتنٍي إٍيفنٍي تۆنات 

 . كهيٍ 
براك كسۆ اۆدهي ”يسٌوس برێس كهٍي إدے  ١٥

تے دنيات هۆي كهٍي دفنا،  برێس كهٍي إسنكه 
 .أملانه- دايٍيب سۆيا

اٌوتك برێس هۆي آمننٍي و إتۆمٍيس برٌوس  ١٦
إنڈهنٍي إندے، لكن كا آمننٍي برٌوس هٌومننٍي 

 .إندے
كسٌو اٌودهي آمنێن تێن نات با أكيات إدئنه  ١٧

براس أيٍن اۆسٍيم قێب وے هٍيناي إفرئنه . إيَدنه
 .إيَدنا، براس قْودا بهلے قيے هدٍيدێن إيَدنه

براس كْواكْوار يے إيێس قێب أبك إيَدنا،  ١٨
براس سٍيم مدۆرانا قْوئێن اۆدۆر برێس كے 



 اۆدهي لهاب يے أيێ كهٍي داسنٍي . إندٍير
 .إسنئرٍينه إيَدنه

  
 يسٌوس تۆبرێت كهٍي أقر 

إبلوے يسٌوس برێس كهٍي بهليه هريٍئ برۆ  ١٩
تۆ برێت كهٍي يكميه و برٌوس وے أنْكونه 

 .ميْقود قێب إسئه
مليه يے أملمه إفرئنا و كستٌو دنيات هۆي  ٢٠

إبلوے برێس قێب . أمليان-سكنه دايٍيب سۆي
با أكايت إٍيفے إٍيكتے  و براس إدئنه إٍيفني 

  .برێياس بهلے ِسدك إٍيكتنٍي إٍيفنٍي تۆنات إسدلنه


