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١ 
 يسٌوٍيس يے هۆبه   
 

تٌون تٌون يسٌوٍيس إمسٍيهے يے هۆبه إكتنٍي،   ١
 : يسٌوس  دآئٌودے اۆر، و أبرآمٍي اۆر و

إسهآق يآقوب هآي . أبرآم إسهآق هآي إێيَه ٢
 .يآقوب يٌودآب و  إسنآ و هآي إێيَه. إێيَه

.  هآي إێيَه) ريٍت تامآ (يٌوده ِبرس و  سآرَه و  ٣
 هٌرسون آرآم هآي إێيَه . ِبرس هٌرسون هآي إێيَه

أمٍيناداب نهشٌون . آرآم أمٍيناداب هآي إێيَه ٤
 نهشٌون سلمٌون هآي إێيَه .  هآي إێيَه

بوإس إ بێد .  هآي إێيَه) رهآيبٍ (سلمٌون بوإس  ٥
 . إ بێد يٍيس هآي إێيَه. هآي إێيَه) رٌويتٍ (
دآئٌود سلێامن . آي إێيَهيسے دآئٌود إ ملك ه ٦

 ).  سٌور اۆريه ِدئرآبے تكت هۆي(هآي إێيَه 



رهبئآم أبيآ هآي .  سلێامن رهبئآم هآي إێيَه ٧ 
 أبيه أسه هآي إێيَه. إێيَه

يهۆشافآت يۆرآم . أسه يهۆشافآت هآي إێيَه ٨
ـيآ هآي إێَيه. هآي إێيَه  يۆرآم إ سِّ

.  يَهيۆٹآم أهآس هآي إێ. أسـيه يۆٹآم هآي إێيَه ٩
 .أهآس ِهسقيآ هآي إێيَه

منسێ آمٌون هآي . ِهسقيه منسێ هآي إێيَه ١٠
 .  آمٌون يٌوشيآ هآي إێيَه. إێيَه
يٌوشيه يكنيآ و إسنآ و اٌودهي بابلۆنے  إ  ١١

يهٌود تارٍي بآبٍيل كهٍي  هاي قٍيقيان اۆدۆر  هآي 
 إێيَه
. بێن  دۆر هريٍئ  يكنيه ساالتيال هآي إێيَه ١٢

 ۆبآبل هآي إێيَهسىاالتيال رس 
أٍبيهٌود ألياكٍيم . رسۆبآبل أٍبيهٌود هآي إێيَه ١٣

 ألياكٍيم آسۆر هآي إێيَه. هآي إێيَه
سآدٌوق أكهٍيم هآي . آسۆر سآدٌوق هآي إێيَه ١٤

 .أكهٍيم إليٌود هآي إێيَه. إێيَه



إليـئێرس متآن هآي . أليٌود إليـئێرس هآي إێيَه ١٥
 .متآن يآقٌوب هآي إێيَه. إێيَه
يٌوسف  مرمٍيٍي . يآقٌوب يٌوِسف هآي إێيَه ١٦

يسٌوس إ مسٍيه إيـٍدنه بێب تفرئٌويت إدئِر بێب 
 . إكتے إێفے 

كستآ تان تے مفرئايت أبرآم هۆي،  دآئٌود  ١٧
مليه دآئٌودٍي، . اۆكٍيك متن فڈقته إكتنٍي إێفێن

اٌودهي إبابلونے إ يهٌود تارے  بآبٍيل كهٍي هاي 
متن فڈقت مفرئايت إكتنٍي قٍيقيان ادۆر اۆكٍيك ، 

مليه بێن  دۆر هۆي،  يسٌوس إفرئے . إێفێن
 .اۆكٍيك  متن فڈقت مفرئيه إكتنٍي إێفێن

 

 يسٌوٍيس تے مفرئاي 

أرێ تے مفرايئ يسٌوسيت اۆن  تئه تئٍيتے   ١٨
مريم يسٌوٍيس تۆدندے يٌوِسف : تكے تٍيفے

دئِرتے هروآب إٍيفے لكن برٌو بتۆ مسے دئرآبے 



ے،  مريم إێ شوك إتقێقآب هۆي  يٍك أكے إٍيف
 . نْكوآليت أكيێ مترے

يٌوِسف بتۆ سفآبے إٍيكتے دآيے تكے،  تۆن  ١٩
تۆنه سببٍي برٌو تے تكت،  إ دهي سورے فّجتے 

يِك هرْو إٍيفے، ديسێت دهْي سۆتے أنٌو،  مريَم 
 إشتے دهآّي  إبرس

برٌو تۆن تۆنه هۆي يهمم إٍيفے إٍيكتے،  ٢٠
ه مآلكتآي دهآي لْويـآ هْوسۆت هۆي وے أنْكون

يٌوِسف دآئٌودٍي وے اۆر، مريم تكتۆك ”و 
بتۆ تسنْكوت ”. إدے“ تْكوسيه تۆنه بآرآكْويه

 تونه إێشوك تقێقآبه إكتے إێفے،
اۆن وے اۆر برٌوك .  بتٌو  اۆر إٍيفار تِندے ٢١

يسٌوس سٍيمه، برٌو إ دهيۆس تے أمآقتۆسنه 
 . هۆي إشڈهن إندے أكۆ

تٌونه وے أنْكونه سٌورے إ تٌون  كَستوٌ أرێ  ٢٢
مآلهيۆس يفے كهٍي  هدٍيداب إێفے، تٌونه بآ 

 :  تٍيكته أكۆ



ت اۆرت أدئِرآت كتّے نْكوٍيتٍي، اۆر إمآنوێل [ ٢٣
، إمآنوێل  وے أنْكونه ]إيَدنه إٍيفآرے تندے

 .إدے“ .قێبۆن إێفي
يٌوِسف إبرئے اۆدۆر وے أنْكون هۆي إ  ٢٤

كستۆ  مالكتايے سكا إدے إٍيفے تۆنه بێت
 .سكيا،  تے تكتۆ إ قوۆس كهٍي  إٍيهه

لكن تۆت تے تكت شٌومابے كٍيكے إٍيفے،  ٢٥
برٌو . بتٌو  تفرئايت، اۆر هآي إێته اۆدۆر اۆكٍيك

 اۆن  وے اۆر يسٌوس إٍيسٍيم
 

٢   
 إمجٌوس 

يسٌوس بێت لهم  يٌودٍيياي  تێفێ بێت، وے  ١
هڈئه هێرۆدے إ دمآنٍيب  إفرئاْي هريٍئ، 

 .هۆي اۆرشلٍيم كهٍي إێيانے مجٌوسے اۆمه



كێيه وے اۆر قيــٍي إفرے، إيهودٍي وے ”برا  ٢
هنن اۆمهه هۆي برٍيسۆ  ”ديێ إێيان، “ هڈئه؟

وے هيوٌْكو إرهآبه نكتے أكۆ، برۆ سٌورے ڈبتے 
 .إدٍين“ نهرو إێنه

هێرۆد وے هڈئه إێن إبهلے إمٍيآسٍيو اۆدۆر  ٣
 القدس هۆي -اٌودهي  اۆرشلٍيم كَّسوٌ برٌوس و 

 .إٍيفنٍي و  إرآكْوٍين إكێن
ێ  إيهودٍي إفقرٍيے  هڈئآ و   ٤ هێرۆد  كسِّ

إ مسٍيه نآت إتفرئاي ”إدٍينے إندآ و هّدآ ولٍيكيه 
 .إدٍي برێس رآتيه“ إكتے إندے؟

. بێت لهم تے يٌودٍيياي تێفێ هۆي”براس  ٥
 سٌورے إ مآلهے  

بێت لهمْي، يهوڈا وے هاش،  بتٌوك يهوڈا [ ٦
. دس كآت ك تكتٍي تێفيْ يے هش إێبتك تۆ 

هڈئه أيٍن اۆدهي إرسآئٍيله،  إێشْكوي بتٍيسۆك 
“  ديابے إێفے أكۆ.] إتِفرئے إكتے  إندے أكۆ

 .إدين



إ ملك هێرۆد إێن إبهلے إمٍيآسٍيو اۆدۆر،   ٧
مجٌويس اۆدهْي  سۆتے أنٌو  ولٍيكيـه و برێ  

 . اۆدۆر اۆن وے هيٌوك هۆي لويـه  سكنايا
دآيٍيب ”كهٍي إفدق و  مليه برێ بێت لهم  ٨

اۆن وے اۆر هرْونآ، مليه برۆ متێرن تێفێنه 
اۆدۆر أنێ سۆيانه هێب، أنے هن بێتيت برۆ  

 .هێرۆد إدے“ سٌورٍي إڈبتے أهّرٍيو
إمجٌويس وے هڈئه بهلے  إمٍيآسٍيونه هريٍئ،  ٩

برا  وے هيٌوك اۆكنه برێ سٌورۆسنه .  إدفنه
كهے  سكے  إرهيآن، وے اۆر إٍيفے اۆمهنٍي هۆي

 .إنقد إكے اۆكٍيك
برآ  وے هيٌوك  إرهيآن اۆدۆر هۆي ونّێت  ١٠

 .أفرهاب إكێن
مليه  اۆ قۆ شٌوميان اۆدۆر وے اۆر برۆس  ١١

آ  تۆندے مريم  قێب إٍيفے إرهيآن هۆب، كسَّ
مليه .  وے هآش كهٍي وے اۆر  سورے ڈبيان

إ ربێيۆسنه إفدقنه هۆي َدمرئآب و لبآن و ُمر و 
 . هنٍي وے اۆر كهٍي  إيٍ 



برا مليه هْوسۆت هۆي وے هڈئه  ١٢
هێرۆدٍيس كهٍي يٍك أقآرنه تۆنه  إرهيآن اۆدۆر،  

 .سلل وێر هۆي وے هآشۆسنه كهٍي، إفدنه
 مرس دهآي إ ڈآبه قٍيقتے

برآ قٍيقيآن هۆب،  وے أنْكونه مآلكتآي  ١٣
أسه ”يٌوِسف كهٍي هْوسۆت هۆي  لْويـآيت 

مرس قدآت وے اۆر و برۆس تۆندێ و  إٍيهآت 
كهٍي ڈآبه قٍيقا بێن تۆي دآيـآ،   أقره مئآ أندے 

وے هڈئه هێرۆدس  ”. إدے“ هۆك اۆكٍيك
إ “ .وے  اۆر إهرْو إندٍي برۆ دره هّرٍيو أكۆ

 .مآلكـتآي إدے
تۆن تۆنه كهٍي يٌوِسف يكيه وے هوآد هۆي  ١٤

 .وے اۆر و  تۆندێس و  إٍيها مرس كهٍي قٍيقيه
هێرۆدس   مليه بێن تۆي دآيه ، وے هڈئه ١٥

اۆن تئآنێت سٌورے وے . إٍيــيه اۆدۆر اۆكٍيك 
أنْكونه إ مآلهے هۆي يف كهٍي  ديآبه إٍيفے 

سدكے إكێن ]  وے اۆر مرسێ ولٍيكن: [بهلے
 .إٍيفنٍي 



هێرۆد وے هڈئه، إمجٌوٍيس هآي كشيآن  ١٦
تۆن إكن اۆدۆر ونّێت هسآي إكے إٍيفے إ ڈێشۆ 

 رباب إ ملۆ هوله ِدس كآب- إفدقت  إنرسكه
إٍيفنٍي، بێت لهم و  يے هش قدم إٍيفنٍي  هۆي،  

وے {كَّسێ  إسدآر،  إمجويس برۆس كهٍي  
 .   إدٍينے أكۆ} هيوٌكْو ملے هوالب هنكاي إرهنه

بێن اۆدۆر هۆي، إ مآلهے   إرميا ديآب إٍيفے  ١٧
 إٍيكتے إ بهلے  سدك إكێن

هس و  قْودآت  وآوت و  قْودآت ولٍيكتٍي [” ١٨
،  رآمآ هۆي، رآكێل  يے أرێ  و  إٍيتآمسٍيونه

وآوتٍينے تۆ سێل ك  قبّلمتا يے أرآس  أيآبه 
 .“]إێفێن أكۆ

 مِرس هۆي نآرسآي كهٍي تے مئقێر
وے هڈئه هێرۆدس إٍييــه اۆدۆر هۆي، إ  ١٩

دۆر يٌوِسفي كهٍي  مرسێب  –مآلكتاي مليه 
 . هوسۆت هۆي لَويه



يكآ وے اۆر و تۆندێ و إٍيهآت إرسائٍيلێب ” ٢٠
وے  اۆر ِدر ”. إدے“  قٍيقا-ش كهٍي دفهإ هآ 

 .إدے“ هرونه بلنٍي إٍييان أكۆ
يٌوِسف وے اۆر و وے اۆرٍيت تۆن دێ و   ٢١

 .إٍيهآ إرسائٍيلێب وے هآش كهٍي إدف يئقر
لكن يٌوسف أكهٍيآلوس، إ بآبه هێرۆدس   ٢٢

اۆمهنٍي، يٌودياي كهٍي هڈئابے إكے إٍيفے ديێ  
وے .  تے إرآكْوےبرٌو إمٍيآسٍيو هۆب،  تے مئقێر 

أنْكونه هْوسۆت هۆي يٌوِسف كهٍي  برٌو سكے 
ليل وے  تۆنه سۆيه، تۆنه تۆنه كهٍي  يٌوسف أجَّ

 . هاش كهٍي إدفه
برٌو  نآرساب إٍيدنه مدٍينه بێن تۆي تٍيفے  ٢٣

:  اۆن تئه تئٍيتے سٌورے إمآلهے. إكتم هۆي دآيه 
ديآبه إبهلے  سدك ] برٌو إ نآرسي ولٍيكم إندے[

 .إٍيفنٍي إكێن 
 
 



٣  
 يّوانس اۆدهي مۆسنه 

مليه قْوده هوله يّوانس اۆدهي إمٍيس، برێ  ١
ألّمے وے أنكْونه هۆي يٌودٍيياي إ -ولٍيكے

 .منقايــٍيب
وے أنْكونه دهآي أقرنه تے برێتٍي تے ” ٢

 .إٍيد“  هڈئآيے هۆي إێتنے دۆر دولے إێفے أكۆ
سٌورے إ مآلهے   إێسايس يّوانس هۆي  ٣

وے {لٍيكٍينے ِهس إمنقاي هۆي  وّ ”:  ديآبے
أنكْوناي إسلل سۆمرنه، تے لقيتێ فڈڈت 

 “إندے} كْواسٍينه
يوانس  كمت همۆب هۆي هلك إٍيتْكوي  ٤

تے مرئٍيتٌو إمنقآيــٍيت أْو . هبآب إٍيتلبب إٍيفے
 . ت و  يـآوێت إٍيكتنٍي تٍيفے



القدس و يٌوديا و  -اٌودهْي  اۆرشليم كَّسوٌ  ٥
بهر دِول و هۆي إٍيفنٍي  كَّسێ هش وے إردينٍ 

 . برۆ  دهآي إێيان إٍيكتنٍي 
تے  مآقنآيتۆسنه إتفڈڈه هريٍئ،  برٌو برێێس  ٦

 .وے إ ردنے يم هۆي إِمس
يّوانس  قـْوده فرٍيسٍيب و  قـْوده سدوٌكٍيب و    ٧

. برٍيسۆ أتۆمآس تۆنه يهرونه إٍيفنٍي إرهيه اۆدۆر
إ كْوكْوره بێن أريێ، آو بێت تے هسياي تے ”
ے أنْكوناي تے اۆن تێبٍيت هآي تِستربنه بێب و 

 . يّوانس إدے“ وهرب إرِهسيه هۆكنه؟
 .تے مئقێرتۆكنه لوستينے نات دايانه ٨
إ قرۆيۆكنه كهٍي ِهنن أبرامے أرێسه أكۆ وے  ٩

أنے وے أنْكونه . أنْكونه إمڈهنۆ منێر با دينه
إێن يے أوێــيـێ أبرامے دهآي أرے دنئے تۆنه 

 “.ے هۆكنهبێت أدقرابے أند
اٌون تئه اوفاس إهنديے ردمے كهٍي ” ١٠

داسميه إكتے إێفے، وے هندے دآيے فرئآي 



هآي ك أيـێك كتئتێت تے نئێتب إتۆقيد 
 . “إندے

أنے إێيم هۆي ”يۆانس إ دهيے دهآي  ١١
أمنٍيس هۆكنه تے مئقێر كهٍي، لكن بٌرو أنے كه 

أنے اۆن برۆس . أكره كابے إكتے إٍيئے إندے
اٌون . كتيے بێت تٌونه هن ك أستهلنكِشيايــۆ أ

بٌرو إێشٌوك إتقێقه هۆي و نِئێتے هۆي و إمنٍيس 
 .هۆكنه إندے

اٌون بٌرو إ كۆبايــۆ يكسابے، وے هرۆيــۆ  ١٢
دآيـٍيب إسنهٍيس إندے، وے هرّے اۆدي 
هۆي إنبٍيس، وے آقَّه نئێت ك تيآيے هۆي 

 .إدے“ .تنبئے
 
 يسٌوس إتۆماس 

ليلێ،   ١٣ وے إ ردين اۆبهر نفر يسٌوس   أجَّ
 كهٍي إێيَه، يّوانٍيس أتۆماس يهرو أكۆ



لكن  يّوانس برۆ إسنقدے تۆنه يهرو وإدے   ١٤
أنے، برٌوك تنمٍيس هێب  تۆنه أنے كهٍي شنه ”

إكتے إێفے، برٌوك أنێب ِمس هێب تنديه هێب 
 “  تێفيه؟

أفالي اۆن تئه بك نديٍئ إش هۆن، و ”يسٌوس  ١٥
“ ونه هرٍيو تۆنه  سكنيْ اۆن تئه تئٍيتے وے أنكْ 

 إدے“ أوۆ”بێن دۆر يوانس .  إدے
يسٌوس إتۆماسے هريٍئ،  إقجێسۆ إێ يم  ١٦

تٌو برے تِفدق تكێ  وے أنْكوناي . هۆي إفرئه
ميـاي تئٍيتے برۆ كهٍي  إێ شٌوك  تے هامَّ

 .إتْكوبرنه  إرهيـه
اٌون برٌوس وے ”مليه ِهس تے برێتێ هۆي  ١٧

إێفێ، أنے ونّێت هۆي اۆر أنٍيبے أنے برۆ أرێنے 
 .إدے“ أفرهابے أكتے إێفے بێب

 
 



٤ 
بيه   اٌوبلٍيس يسٌوس جرَّ

مليه شٌوك تقێقه  يسٌوس  إمنقاي هۆي  ١
 . سلۆيانێ، اٌوبلٍيس برۆ جّربے أكۆ

فڈق متٌون ِينت  و  فڈق متٌون هواد  و   ٢
 .بآسكٍيتيه هريٍئ،  يسٌوس هرقْوآبے إٍيفے إكے

،  برۆ   كهٍي إێيـه   بهۆب إجّربنه، اٌوبلٍيس  ٣
برٌوك وے أنْكونه اۆرۆس تكتيـــه تێفيێك،  ”

 . إدے“ مرئٍيت تكتٍينه ديه: إێن يے أوے  كهيٍ 
مرئيت قالت تے كنايت، كے ڈهنَّه ” يسٌوس   ٤

وے أنْكونه ديابے، لكن كَّسێ بهلے وے 
 .إدے“ أنْكوناي هۆي إێن  هاي إێڈهٍيـــنه نٌون

القدس كهٍي -رشلٍيممليه اٌوبلٍيس يسٌوس اۆ   ٥
قێب إدف إبآيت  و ے أنْكونه اۆقۆ مۆي 

 إسنقدٍي،   



أفآل برٌوك وے أنْكونه اۆرۆس تكتيه ”و  ٦
تێفيێك، اۆن اۆمهنٍي هۆي  إ قرۆيۆك نئه فره، 

وے أنْكونه إملكێ إبريێ إسْقوئيد هۆك برآ {
يے أيـێسهنه كهٍي يَكّسێن هۆك إرقدٌوك أوێب 

اٌوبلٍيس “ ه ديابےوے أنْكون} هن كے ٹئه إكتے
 . إدے

لكن وے إێفے  أنْكونايۆكنه ”بهۆب يسٌوس  ٧
بانه، هن ديابے  .إدے“ .با جرَّ

هريٍئ اٌوبلٍيس يسٌوس ّونێت تقێقابے اۆربه  ٨
كهٍي قێب رێويا و  كستێ   هدئآيێت تے دنيايٍت 

 و إ متٌونۆسنه  و إرهسيـه و 
تێن هدئايت كستێ أنے برۆك أنٍيو، برٌوك أيٍن ” ٩

رے بڈتنيه تكتــيێك وے أنْكونايۆك أنێب سوٌ 
 .  إدے“  تِْكوسيێكے

قٍيقه برٌوك اٌوبلٍيس، وے إێفے وے ”يسٌوس ١٠
أنْكونايۆكنه قال سٌورے ڈبانه، وێر نات سٌورے 

 . إدے“  با ڈبانه وے أنْكونه ديابے إكتے



بێن دۆر  اٌوبلٍيس قٍيقيـه، ملك يسٌوسے    ١١
 .كهٍي إێنانے برۆ كهٍي ترمٍييان

 
لٍيل هۆي بدۆيه   .يسٌوس إ شنهۆ أجَّ

مليه يسٌوس يوانٍيس  وے  أبٌوك هۆي  ١٢
ليل كهٍي قٍيقيه  .  إسكنه إمٍيآسٍيو  اۆدۆر، أجَّ

برٌو أناسريا هۆي قٍيقيه و  كفرناهٌوم إيَدنے  ١٣
اۆمهنٍي، أجلٍيلێ اۆبهرے در إێفێب،  سبٌولۆن و  

 . نفتآٍيل و وے هآشٍيب إێفێب،  هۆي دآيه إكے
اۆن تئه تئٍيتے سٌورے إ مآلهے   إێسياس  ١٤

 :ديابے إٍيفے بهلے ِسِدكے إكتٍينے
 

 سبٌولۆن و نفتآٍيل و هۆي وے هاش،[” ١٥
 اۆ بهري إسلل كهٍي، وے أردن اۆبهر إمتلل،
 !أجلٍيل بتٌوك اۆدهي ِقرباب هۆي وے هاش

اٌودهْي  اۆثبنٍي هۆي إێستئنه بلنٍي أكرا ميئے  ١٦
 إرهيآن إكتنٍي،



دهي تے يـتٍي وے هآش هۆي إێستنه و، تے اۆ 
يـتٍي تے نئندله وهٍي و،َ برێس إميئے كهٍي   

 . ِسدكے إكێن إٍيفنٍي ] تلويه إكے
سۆتے -بێن اۆدۆر هۆي يسٌوس وے ألّمتے ١٧

وے أنكْونه كهٍي أقرنه تے وے ”إدئے 
“ أنْكونايت تے هڈئايت َدولت تكتے تێفێ

 .إٍيدے
 
 يسٌوس يے ألّممه ولٍيكيه 

ليلێب اۆبهرٍي اۆدر كهٍي   ١٨ يسٌوس  أجَّ
هرٍيێرے إٍيفے ملے إسنه إرهيه، برا سێمۆن 
برا . برتس إٍيدنێب و  أندراوس اۆسن و  إٍيكتٍينه

تے شبكاتۆسنه اۆ بهر هۆي إٍيِقدنه إٍيفنٍي برا آ 
 .شۆب شۆكنآبه إٍيكتنٍي إٍيفنٍي أكۆ

سكانه هێب، إدهيــٍي -أنێب هريئٍ ”يسٌوس  ١٩
وس هۆكنه أكۆ، وے أنكْونه جّالي إشۆكنه، أكْ

 إدے“ اۆدهي إێشووٍين بلٍيب



برا إقجێسۆ تے شبكاتێسنه إشنه إدئٍينٍي و .  ٢٠
 .سكيان-برۆ هريئٍ 

برٌو بێن تۆي هۆي قٍيقيه هريٍئ ملے  سنه  ٢١
ورِب، يآقوب سبێدٍي وے اۆرۆس و اۆ سن 

يوانس و  فلَّوكآت هۆي برا  إ بآبه سبێدٍي قێب 
تْكونه إرهيه اۆدۆر، ولٍيكيه و شبكآتۆسنه إيٍ 

 .إدے“ أنێب هريٍئ سكانه”
برا بابۆسنا و تے فلۆكاتۆسنا إقجێسۆ إشنه  ٢٢

 .إدئنٍي برۆ إرمنه
 
 يسٌوس اۆدهي أمليا و مهێليه 

ليل كستۆ هۆي هرٍيێرے إٍيفے و  ٢٣ يسٌوس  أجَّ
إيهودے دٍينٍي إقوه هۆي ألّمے اۆدهي وے 

يبے سۆيے، و أنْكونايت تے هدئايے  إسكنه إ دآ 
 .  اۆدهي قْودات تے لهناي إيربٍين  مهێيل

أفآلي . إسكنه يسٌوٍيس كستۆ  سورياب إكتم  ٢٤
اٌودهْي  إ دهيۆسنه لهابه إٍيفنٍي برۆ كهٍي هاي 



ڈبتے لهني إٍيربٍين : إێن دهي لهابه هۆي. إێيانے
إٍيفٍينٍي، و كتئامبه إٍيكتنٍي إٍيفٍينٍي، و هٍينايت 

 . يسٌوس برێ كَّسێ مهێليه .هۆي تٍيفے إٍيفنٍي 
ليل هۆي و  تے مدٍينات  ٢٥ قِْوداب اٌودهْي أجَّ

القدس هۆي  و يٌوديا -متن هۆي و  اۆرشلٍيم
-هۆي و إ رديٍن اۆبهر در اۆراو هۆي و برۆ هريئٍ 

 .سكيانے
 
 

٥  
 يسٌوس اۆربه رێويه و ألّميه 

يسٌوس  قـِْوداب  اٌودهي إرهيه اۆدۆر  اۆربه  ١
 . يے ألّممه  برۆ كهٍي إێيان. رێويه و إسئه

 :سۆيه ديێ-برٌو اۆدهي ألّميه ٢



لبابيان إكتنٍي،  بلنٍي اٌودهي كستۆ دهاي وے ”٣
أنكْونه كهٍي شنهآ إٍيربٍين إێفێن، وے أنْكونايت 

 . تے هدئآيێت برێتۆس تكتے تێفے أكۆ
لبابيان إكتنٍي،  اٌودهي وآوێن إێفێن، وے  ٤

 .أندے أكۆ أنْكونه برێ شاوتے أفرهات إنٍيو
لبابيان،  اٌودهْي كربابه يٍك أكێن إێفێن، برآ تۆ  ٥

 .بٌور كْوسامێن إيَدنه أكۆ
لبابيان إكتٍيت اٌودهي،  وے أنْكونه هرٍيوێ  ٦

تۆنه كهٍي هرقوه،   برێ وے أنْكونه قبت 
 . إياوے إندے أكۆ

لبابيان إكتنٍي اٌودهي، اۆدهي إێرو كهٍي   ٧
-كهٍي نئْكو منآيێن، برێ وے أنْكونه-نئْكو

 .منايێبے إكتے إندے أكۆ
لبابيان إكتنٍي اٌودهي بلنٍي إقنئاياسنه نهس  ٨

 .إكتنٍي إێفێن، برا وے أنْكونه إرهێن إٍيدنه أكۆ
لبابيان إكتنٍي اٌودهي مئِسق إتْكوكْونه إێفێن،  ٩

برێس  وے أنْكونه  يے أرێس إٍيسٍيم إندے 
 . أكۆ



هرٍيوێ لبابيان إكتنٍي اٌودهي وے أنْكونه  ١٠
تۆنه سكتێن أكۆ إێتمێن إێفێن، وے أنْكونايت 

 .تێ هدئآيێت برێتۆس تكتے أكۆ
لبابتانه تكتٍينه برآك، اٌودهْي،  أنے جآلي،   ١١

ێ  إ  نێوێن  هۆكنه اۆدۆر و إێتێن هۆكنه و كسِّ
 . قِْورسے بهلے  برێك هۆي هدٍيدێن اۆدۆر و

أفرهاب أكێن بٍيبۆيانه وے إجٌروكنه تێ  ١٢
برێسۆ يے . ِون إكتے إێفے أكۆ برے هۆي

هۆبه سٌورے اۆن تئه تئٍيتے إمالهے هنكايے 
 .هۆكنه إٍيفنٍي، إێتابه أكۆ

 
 إمٍيلك و إميئے و 

براك وے هآٍيش إ مٍيلك تكتٍينه تێفێن، لكن  ١٣
برۆ إتئمٌو هۆي قٍيقٍينے اۆدۆر كك او تئم كهٍي 
إتئقري إێفے؟ برٌو تۆ بٌور كهٍي إتۆقٍيد و اٌودهي 

يێسۆ إێتێن نٌون وێت نات  دهاي دآيــٍيبے رقدآ 
 .يٍك إكتے إێفے



. براك تے دنيه هۆي إ ميئے تكتٍينه تێفێنه ١٤
اۆربآي مؤي تێفے تے مدٍينه كْوڈاتے ك تكتے 

 .تێفے
تك ملبات إشڈهنٍي هريٍئ دات وهٍي ك  ١٥

داسيـٍن، لكن تقێقاب اۆمهنٍي داسنٍي، كَّسۆ 
 .نٍيو أكۆاۆدهي إ قوٍيب إێفێن كهٍي ميئے تِ 

إميئوٌكنه اۆدهي سٌورے به بٌوبٍينے، إشنه  ١٦
دآيــٍيبے براك شقامتێنه تێفێنه برا إرهێن أكۆ، و 

برا بابۆكنه بێب تێ برے هۆي إێفێ به 
 .إسئكٍيكنه

 
 يسٌوس و إ تۆرا و 

أنے تۆرا  و إ مآلهٍي و إٍيدٍين إبهلے ”يسٌوس   ١٧
ان، كْوڈسا أهّرٍيو أكۆ يئابے أكتے براك بآ هٍيس

أنے برێ كْوڈسا أهّرٍيوے أكۆ يئابے كآ أكے، 
 إدے“ لكن برێ أتآب كْواسے أهّرٍيوے



تٌوبٌور و ”: اۆسدك اۆسدك أند هۆكنه  ١٨ 
تٌوبرێ و كْوڈێن اۆكٍيك قال هرف ترے نْكوتات 

قالت هن تۆرا هۆي كآ كْوڈيانے، ناتك أتاب 
 .فامييتنے اۆكيك

 اٌوتك تێن وسێت هۆي قالت وسێت دبلٌوت ١٩
هن، يٍك سناكرٍي و مليه اۆدهي هن ألّمٍينے بێن 
وے أنكْونايت تے هڈئايے هۆي، اۆ دس كابے 

إتۆسٍيمے، لكن تێن  وسێت اٌوكنه هاي شقآمٍينٍي 
و و اۆدهي إێرو ألّمٍينٍي و بێن وے أنْكْونايت 

 . تے هڈئاي هۆي اۆ ِون كابے إ تۆسٍيمے
تے دايـــٍيت نات براك : أنے أندے هۆكنه ٢٠

ێنه بێت  إفريسے و إ دٍينے دا و سكێن تے سكت
دايــٍينتٍي كه  قْودات كاتے ك تكتے تێفيێك، 

براك تێ وے أنْكونايت تے هدئآيے كشٌومنے 
 .يسٌوس إدے“ .تيَدنه

 

 



 تے هسايتے 

بادرينه، وے إندٍير كه إ قادٍي : [براك  تۆرا   ٢١
بابێكنه كهٍي تِدے ] وے ُهكم برٌو أستهلٍينے

 .ونه تێفێنهتۆنه تٍيآمسيٍ 
أن أندے برێك هۆي  إسنۆس كهٍي هسايتے  ٢٢

إبرے  كه إقادٍي وے ُهكم  أستهلٍينے،إسنۆس 
إندے، برٌو يے } برٌوك نات ك تكتێنه{كهٍي 

إێقرمايێ ُهكممٍينے تۆنه أستهلٍينے، اۆسنۆس 
كهٍي اۆمێك تِكيه إندے تۆ نئي تے جهنمێت 

 .أستهلٍيني
وے أنْكونه  برٌوك وے أنْكونه كهٍي مفرئات ٢٣

قو هۆي تنٍيو اۆدۆر، سنٌوك نات  برۆك كهٍي 
 إٍيربے تۆنه برٌوك شئتنيێك، 

تے مفرئاتۆك وے أنْكونه اۆقو هۆي إشهه  ٢٤
دئيه و برٌوك أقره و   اۆن  سنۆك أفۆسآمت، 
مليه شاوتے أقرتے برٌوك مئا و تے مفرئتۆك 

 .وے أنْكونه هيـه



ك تك أمدێر هۆك اۆدۆر برۆ أمئدآله برا ٢٥
برٌو إ قإدے . مسے إسلل كهٍي تێفێنه اۆدۆر 

كهي ك نٌونيه هۆك أكۆ، و إ قإدے  إ كجر كهٍي 
ك نٌونيه هۆك أكۆ، إ كجر اۆ ِسجن هۆي يٍك 

 .إێقدنه هۆك أكۆ
برٌوك بێن تۆي : اۆسدك اۆسدك أندٍي هۆك ٢٦

هۆي ك تِتفرئيه تِنديه كَّسێ مهلّقه كهۆك إێفێن 
 .يسٌوس إدے“ .فرئيه اۆكٍيك

 
 تۆ كبتے 

أدئُرابه : [براك تۆرا ِديێ تٍيامسٍيونه”يسٌوس   ٢٧
تكتٍينه تێفێنێك، تے تكتۆت ترے إ تكۆك نٌون 

 ]با كبا
لكن أن أندٍي هۆكنه تكت شوايٍت قێب   ٢٨

شنبٍيب اٌوتك،  برٌو تۆن  تے تكت إ قنئيۆ هۆي 
 . كبٍينے



إ قْوئدٌوك إ ميْْكوه أماقت نات برۆك .  ٢٩
ر برۆ هۆسۆك فرئه سقٍي سكسٍينٍي هۆك اۆدۆ 

ِقده، إ برشۆك قال ترب هۆي نْكوسے إكتے تٌون 
برشٌوك تۆنئے هۆي  كَّسوٌ كهۆك هنيــٍيسے 

 .إتۆقٍيد إكتے تے نايٍت كه
وے أيٌوك إ ميْكوْه أماقت نات برۆك  ٣٠

سكسٍينٍي هۆك اۆدۆر، برۆ  كتئآت سقٍي  ِقده، إ 
برشۆك قال ترب هۆي نْكوسے إكتے تٌون كهۆك 

برشٌوك تۆنئے كهٍي إندٍيفے تے  كَّسوٌ ـٍيسے هنيـ
 .نايٍت كه

 
 إفدق 

ُت تكتۆ فندٍيق، إفدقێت تے ورقه به [تۆرا ”  ٣١
 . تندے] إنٍيو
تے تكتۆ كبتے نٌون  نات وێرت : لكن أنے ٣٢

كهٍي فندٍيق اٌوتك، بتۆ كبمتنے تێفے برۆ سببٍي، 



و تكت فداقتے تێفے إندئرٍي اٌوتك تۆت تے 
 “ شقامٍينےتكت قێب كبتے 

 
 هلفۆي

برا تۆرا بابێك كهٍي تدے تۆنه ”يسٌوس   ٣٣
إ واجآيۆك وے أنْكونه كهٍي با [براك تٍيآمسٍيونه 

 ] .كتئيه،  إ نَدر برۆ كهٍي كْوسيه
دۆر هن به هلفۆيان أندے : لكن أن.  ٣٤

هۆكنه إێفے، تے برێت قێب به هلفۆيان، تآ 
بري وے أنْكونه تے هڈئايے تێفے اۆمهنٍي 

 .نے أكۆإكتيٍ 
تۆ بٌورتے قێب به هلفۆيان، تۆ بٌور وے  ٣٥

القدس قێب  به -اۆرشلٍيم. أنْكونايت تكتے تێفے
القدس وے أنكْونه، وے  -هلفۆيان،  اۆرشلٍيم

 .هڈئه  اۆ ِون كاناي وهاش تكتے تێفے أكۆ
إ قرمايۆكے قێب به هلفۆيان، برۆ هۆي  ٣٦

همۆت قالت هن  إێراتے برٌوك تِْكوسيه تۆنه 



هدلتے تِْكوسيه تۆنه برٌو كهٍي كا  ترے 
 .أدقرتنيه أكۆ

} تِكتے تێفے{أفالي، تٌونه تكتے تێفيێك  ٣٧
} ك تكتےتێفے{تٌونه كے تكتے تێفيێك .  دٍينه
إێن برێ هسمێن بهلے اۆ مآق هۆي .  دِينه

 .إدے“ .إكتنٍي إێفێن
 
 اۆتار 

اۆقوئد قْوئد كهٍي : [براك تۆرا تِدے”يسٌوس  ٣٨
متآسٍيونه ] ورے، كْورێت كهٍي إٍيهانهإٍيهانه، تۆ كْ

 .تێفێنه
تے ماقنايت إوێرهۆك اۆتك  با : لكن أن ٣٩

مۆثئنه،  إ درآقۆك اۆن قال إنٹئے، إدرآقۆك اۆرآو 
 . هن ِهيه برٌو به إنٹئے أكۆ

إندے اۆتك، } إ قامٍيسٌوك أنٍيبے إكتے{ ٤٠
 .إرشوآلۆك هن برۆ كهٍي إشه هيه



يكسٍيسٍينے  كجراي تارے  سئات قالت نات ٤١
هۆك اۆدۆر برۆ تۆن تۆنه سئات كِّستۆ دهاي 

 .يكسا
تك نات برۆك راتٍينے هۆك تۆنه برٌو .  ٤٢

يوے، برٌو .  هرٍيوے برۆ ِهيه تك تۆسلفتے هرِّ
 .هرٍيۆے تۆنه أنٌو به أقرٍيه

 
 يے آشۆيۆكنه أرێيه 

اۆدهيۆك إرێيه، يے : [يسٌوس تۆرا تِدے ٤٣
 فێنهتٍيآمسٍيونه تێ] أشۆيۆكنه ِفنت

يے أشۆيـێكنه أرێــيانه، اۆدهي : لكن أنے ٤٤
يے إێتێكنه دهرنا، بلٍيب أمآق هۆكنه سكێن 

 دهآي سٍيلێالنه، 
اۆن تئانێت بآبۆكنه تے برێتێب إێفے أرێس  ٤٥

برٌو  تۆينت، أماق اۆدهي ودآيــٍيب . تكتينه
إكتنٍي إێفێن اۆدهي كهي تلوسٍينے و  اۆبري 



إكتنٍي إێفێن و اۆدهي دآيــيب و اۆدهي أماق 
 .كهٍي و إسيێمے

اۆدهي يے أرێــيـێنێكنه أرێتێنێك نآ إجرآ   ٤٦
متنه هن تۆت -وے أنكْوناي تهْقوتنه؟ إتلبات

 تۆنه كسكێنے؟
برٌوك سنۆك اۆكنه رهبتێنێك نان ونت  ٤٧

اۆدهي اۆراو ون كات سكتێنه تێفيه؟ تۆن تۆنه 
 وے أنْكونه يٍك أكتێنه اٌودهي هن كا سكيايٍن؟

اك دايــٍيت نات أتاب أكێنه، بابوٌكنه  تێ بر  ٤٨
برێت هۆي إێفے دايــٍيت نات أتابے إكتے 

 .إدے“ .إێفے تئٍيتے
 
 
 
 
 



٦ 
 تۆ فرئه 

تے دايــٍيت نات اۆدهي سٌورے باسكانه ” ١
اٌودهْي به إرهێن هۆكنه أكۆ، تۆن تۆنه سكتێنه 

تِكتٍينێك، براك بابۆكنه تۆبرے هۆي  إێفێ قێب 
 . يدنهإ جر ك برٍينه ت

تك قال كهٍي  برٌوك كرامه تِنٍيو اۆدۆر،  تۆنه  ٢
هۆي باكفا با ولٍيكه اٌودهي قْورسے سكێن 

تئٍيتے تۆن إ يهٌودے دٍينے قوه هۆي اۆ سٌوق 
براس دآيــب ”تۆن تۆنه براس اٌودهي . هۆي و

اۆ سدك .  إيَدنه يهرونه أكۆ سكێن“ إكتنٍي 
براس وے إ جرۆسنه إٍيهێنه : أندے هۆكنه

 .  نٍي إكت



لكن برٌوك  تے كرامه تِنٍيو اۆدۆر هۆي وے  ٣
أيٌوك تلهاب وے  أيٌوك  إ مْيْكوابے سكيه تۆنه 

 يٍب إكتێن،
اۆن تئه تئٍيتے تے دايــٍيت نات برٌوك سكتنيه  ٤

بابٌوك تۆنه ڈمئاتے تكتے . دهي كا إرهيانے
إرهٍينے إێفے، برۆك وے إ جرۆك أنٍيوے 

 .يسٌوس إدے“ هۆك
 
 و تے باسكٍيتے و  تے سٍيلێلتے 

براك سٍيلێلتێن اۆدۆر، اۆدهي ”يسٌوس  ٥
برا إ يهٌود إدٍينے . قْورسێبه تئٍيتے براك با تكتٍينه

قوه هۆي و إسللٍيب و  سٍيلێلێن تۆنه أرێــيێن 
. إێفێن، اٌودهي برێ إرهێن تۆنه يهرونه أكۆ

برا وے أ : اۆسدك اۆسدك أندے هۆكنه
 .جرۆسنه إێهنه إكتنٍي 

ك سٍيلێلتنيه تكتيه اۆدۆر، إ قوۆك لكن بروٌ  ٦
هۆي شٌوما و إ ڈێفه كهۆك هْكوره و بابۆك 



. إكنايٌوك، تك وێر كا إرهيه هۆك كهٍي سيلێآل
بآبٌوك تۆنه تے ڈمئاتے إرهٍينے برٌو وے 

 .إجرۆكے إنٍيوے هۆك
اۆدهي . أرێ سٍيلێلتێنه اۆدۆر مشے با بهلٍيتنه ٧

قْودا برا . وے أنكْونه ك إكتينه سكێنے تئٍيتے
بهلے إبرٍينے أكۆ، وے أنْكونه برێ إسناكرٍيے 

 . إندے هٍيسێنے
بابوٌكنه تۆنه . إێن برێ تئٍيتے براك با أكێنه.  ٨

براك كهٍي شنهايت تربٍينه إكتێن إێفے،  براك 
 .يسٌوس إدے“  برۆ راتانه هنكاي

  
 :تۆن  تئٍيتے براك سيلێالن”يسٌوس إدے  ٩
 
 بابٌوين،  تێ برێت هۆي،(
 .مٌو به تقێقيٍ اٌوس 
 .تے هڈئآيێتٌوك به  إێتنے ١٠ 
 برٌوك  هريِّو تێفيه تٌونه به تٍيكتے 
 .وے  هاش هۆي، تێ برێت هۆي و تئٍيتے 



أمسے هۆي مهاتۆنتے تكتے تے مرئے  ١١ 
 هيے هۆنا، 

 تے ماقناي هنێتے  أفۆيا،  ١٢ 
 .هنن أماق هۆن سكێن اۆدهي أفۆيٍن تئٍيتے 
 هۆن، جربتے هۆي بآشٌومسه   ١٣ 
 .)"لكن وے  أماقے هۆي شڈهنه هۆن 
 

براك اۆدهي تے أماقت نات ”يسٌوس إدے  ١٤
برێك هۆي سكێنے أفۆتێن تكتٍينێك، بابوٌكنه برٌو 
تے برێت هۆي إێفے إكتے، برێتۆك  تے أماقت 

 .ناتۆكنه أفۆيــٍينے إكتے
براك اۆدهي كآ أفۆتان تكتٍينێك،  بابوٌكنه،  ١٥

“  آ أفۆيــٍينے إكتےبرێك تے أماقت ناتۆكنه ك
 .يسٌوس إدے

 
 تے باسكٍيتے 



براك بآسكٍيت هۆي تێفێنه اۆدۆر،  براك  ١٦
إێفريێكنه هساي باْكواسٍينه، اۆدهي هرآيے 

تئٍيتے، برا  اۆدهي  بآسكٍيتۆسنه رهستے 
برآ وے إ : أن اۆسدك أند هۆكنه.أرێيێنے

 . جرۆسنه إمرٍينے إكتنٍي أێفێنے
تێفے تكتيه اۆدۆر، لكن برٌوك بآسكٍيت هۆي  ١٧

 إفريێك شقوڈآ، شْكوٍينت إ قرمآيۆك كهٍي ففه، 
اٌودهْي بآسكٍيت هۆي تێفے تۆنه كے أكتێنه  ١٨
بابٌوك برٌو، إشنه برٌوك كْوباست وهٍي .  أكۆ

شقامێنيه  إ رهنٍي، برٌو  وے  إ جرۆك إنٍيو 
 .يسٌوس إدے“ هۆك

 
 مهلّقه تێ برێت هۆي 

دات مهلّقآب تۆن تے دنياتے هۆي كهٍي قْو  ١٩
. با دبٍيلنه، دئۆب و سبب وبرۆ أفري إكْوسٍينے

 .برۆ قْوهره إكتئنے إێْقوهرنه إكتٍينے



لكن براك قْودا مهلّقآب تێ برێت هۆي  ٢٠
دابٍيلنه، بێن مهنٍي هۆي برۆ دئۆب و سبب و  كا 

أفري إكْوسٍينے، برۆ قْوهره كا إكتئنه و كے 
 . إێْقوهرنه

قله إێفێن اۆمهنٍي بێن برٌوك اٌوقئنه، برياك مه ٢١
 .إێفے إكتے  أكۆ

. اۆقْوئد إبرشٍي  تے ملباتے إكتے إێفے ٢٢
اۆقْوئد بريٌوك دايــٍيبے إكتے إێفيێك، برٌوك 

 .إبرش كَّسٌو تلو هۆي إێفے إكتے
لكن إقْوئدٌوك أماقے إكتے إێفيێك، برۆك  ٢٣

إتلو برۆك . إبرش كَّسۆ ٹنب هۆي إێفے إكتے
ێك، أفالن برۆك ِون هۆي إێفے ٹنب إكتے إێفي

 !ٹنب هۆك تێفيه
قال تك ملۆب بلوے كهٍي شقامٍينے كا  ٢٤

برٌو ترے اۆن قال هۆي فنتٍينے و . أدقريه إێفے
ترے اۆن قال هۆي دايــٍيب , اۆر أرێيــٍن إكتے

براك وے . كهٍي شقامٍينے و اۆراو سٌوقٍينے إكتے



أنكْونه و إمهلّقآب و ملّۆبێس كهٍي شقامتێنه كا 
 .نه تكتٍينهأدقرتا

 
 وے أنكْونه برێك أريٍئ شنبٍيب هۆك 

تۆن تۆنه دهاي أن برێك ”: يسٌوس إدے ٢٥
براك تے مرئٍيت و قْوئتے و :  كهٍي أندے

ِمڈهنۆكنه كهٍي و، هلكاب إبرشۆك كهي و با 
إمڈهن تے مرئيٍت كه ِون كابے يٍك . هسٍيكنه

 .أكێ؟ إبرش يے هآليٍك كا ِون كابے يٍك أكێ؟
بتا . شببنه، بتا يٍك أدٍينا يٍك شاوٍيناتێ كالي  ٢٦

لكن بابوٌكنه تێ . هّرۆب دێب هۆي كا داسيانے
. برێت هۆي إێفے بتا إقئودێس هۆي داسنٍي 

 براك تێ كاليتێ كا ِون كاب ك تكٍينه تێفێنه؟
آو برێك هۆي هنسٍيك اۆدۆر إمڈهنۆس  ٢٧

 دبلۆت نات قْومد كابے إكۆس إكتے إدقرٍين؟



كهٍي تهكسنه؟ تے دهره  نان هۆسے هلآلكا ٢٨
بتا ِونێت كا شقاميانے هآلكابے تِْكوكْوتے . شببه
 .كهيٍ 

لكن أن أندے هۆكنا وے هڈئه سلێامن  ٢٩
كَّسێ مهلّقهيێ قێب هلكاب داورٍيب، تێن تے 

 .دهر تئٍيتب يٍك إٍيربے إٍيفے
وے أنْكونه تے دهر ه تے درئات هۆي  ٣٠

يكتنے إكْوسے، لهٍيت تۆنئے هۆي تِتۆقٍيد 
برٌو إبيٍك برێك كهٍي قْودات كات . إكتٍينے  هن

نان نات هۆي براك بك . نات سكٍينے إندے
 .شلك إمٍيان تربٍين تكتٍينه تێفێنه؟

هنن ”براك با هسٍيكنه إقرۆيۆك باسكنايانه  ٣١
مرئٍيت متنْي بێت نربے نيَد؟ نات قْويئ نربے 

 “نيَد؟ هآلكاب نێتكْوے نربے نيَد؟
يٍك إكتێنه إێفێن دمٍيهاب  اٌودهي وے أنْكونه ٣٢

بابوٌكنه تێ برێت . يهسكنه تێن تێناتے كهيٍ 
هۆي إێفے برٌو إكتێن براك  كستێ تێن تێ ناتے 

 . كهٍي شنايت تِربٍينه تۆنه



لكن وے أنْكوناي تے هدئايێ وه برٌو هّرٍيو  ٣٣
. تۆنه، كستۆ  تۆراو إبيٍك سٌورے  براك داستێنه

 . إيَدنهمليه تانات تاروت برێتكته إكتنٍي 
لهيْت تكتے تندے تۆنه كهٍي با هسٍيكنا،  ٣٤

براك أمسے  . بتٌو إقرۆيۆ إٍيْقوئدے تندے
 .قْودات نات كهٍي تهسكنه تِربٍين تكتٍينه

 
 

٧  
 اۆدهي وے هٌونتے 

اۆدهي إێراو كهٍي با ”يسٌوس برێ كهٍي   ١
هٌونان وے أنْكونه برێك كهٍي كا هٌونٍينے 

 . هۆكنا
أكرا تِوارٍينه تێفێنه تئٍيتے  براك اۆدهي كهيٍ  ٢

وے أنْكونه، برٌو هن برێك كهٍي أكر إَورے 



براك اۆدهي إێراو تِورٍينے برٌو هن إٍيور . إندے
 .هۆكنه إندے إكتے

برٌوك تے هكۆت إراوك اۆقْوئد هۆي تێفے  ٣
إرهتنيه إدقرتنيه تێفيه، لكن إ كۆآلي إقْوئدۆك 

 برۆك هۆي إێفے  كا إرهتا
يها تے هكۆت {اراوۆك كهي  نان هۆي برٌوك ٤

، تنديا }إقْوئدۆك هۆي أنے أفرئے إشهه هێب
برٌوك إقْوئدۆك هۆي إێفے إكتے إكۆآلي كا 

 إرهتا؟
برٌوك نات كِتكتيه تێفيه، لكن أروٌكتے تكتيه  ٥

إدباي،  إكۆآلي إقْوئدۆك هۆي برٌوك فرئه . تێفيه
مليابے برٌوك كك تے هكۆت إراوۆك اۆقْوئدے 

 .نيه أدقرتنيه أكۆهۆي فرئيه إرهت
. وے أنكْونايت تۆنه إێ ياس كهٍي با هٍيوه  ٦

. برا شاوتے أقريٍت برۆك كهٍيۆك فر إيَدنه
جۆهراب كهنسرٍي سٌورے با قٍيده، برێ إێتنے 

 .إيَدنه
 



 براك أراتانه تِتيێونه تَيدنه

أراتانه تِتيێونه تيَدنه، سكانايانه ”يسٌوس   ٧
يۆكنه إتفدٍيق متێرنه تِيَدنه، إڈێفه كۆالنه كه

 .إندے
راتنٍي تك كا إتياو إندے، وے سكانايـنٍي بێن  ٨

مرّے إندے، وے إڈێفا كْولٍينے بێن كهي 
 .إتفدٍيق إندے

آو برێك هۆي وے اۆرٌو هڈٍيب راتنٍي اۆدۆر  ٩
 أوێب أنٍيو؟

 .ترے آشوب راتينے اۆدۆر كْوكْور إنٍيو ١٠
براك أماق تكتٍينه يے أرێك دايــٍيت نات  ١١

ه تۆنه تكتێنه تێفێنێك، أفالي بابوٌكنه تيون
تۆبرێت هۆي إێفے دايـٍيت نات اۆدهي برۆ 

 .راتٍينے إنٍيو تۆنه إبيٍك إكتێنے
اۆدهي برا برێك إورٍينے تهرونه تۆنه، برێ  ١٢

تٌون تٌونه تۆراب و إمالهے و . هن براك وێرنه
 .إدے“ هۆي إبهلے إێْقوداب كاب إكتٍينے



 
 إێڈفه أدهه شٌومتے

إڈێفه أدهه هۆي شٌومانه، إسلل تۆ ”ٌوس يس ١٣
نئێت أسۆبے ِونے إكتے و آلمابے إكتے، و اۆن 

 . برۆ قْوداب اٌودهي هۆي سكێنے
إمڈهنٍي سلل برٌو أدهه ڈێفه إكتے، سلل  ١٤

اۆن برۆ شلكه اٌودهي إمێرنه . أكرابے أكتے
 .إدے“ إيَدنه

 
 إمالهے هرايريێبه هۆي ِسفنه

ـێبه يے هے إمالهے هرايريــٍ ”يسٌوس  ١٥
دبلۆياب تئٍيتے برێك كهٍي يئێنے هۆي سفّنه، 

 .برا اۆسدك هۆي كراي أماق إكتٍينے
. برێ إشنهٍيسۆسنه برێ تكتێنه تێفێنه ١٦

تے نوێت .  بريۆس إشنهه بريۆس اۆفراي تنئے
هندے إنئب كا فرّے، ترے تے كاتئٌوت هۆي 

 .تنٍي كا تفّرے



نٍيو، هندے داٍييبے إكتے كا، داٍييبے فراي إ  ١٧
 .وے هندے أماقے إكتے كا، أماقے فراي إنٍيو

وے هندے إداٍييبے إكتے، أماقے فراي يٍك  ١٨
إنٍيوے، وے هندے أماقے إكتے داٍييبے فراي 

 .يٍك إنٍيوے
وے هندے داٍييبے فراي يٍك إنٍيوے،  ١٩

 .تتكئتے و تۆنئے هۆي تتۆقٍيدے
أفالي إمالهے يے هراي إشنهٍيسۆسنه  ٢٠

 .إدے“ .تِكتێنه
 

إبلوے، إبلوے  إيَدنه هێب ”يسٌوس  ٢١
اٌودهي ِكّسآ وے أنكْونايت  تے هڈئايے كا 

لكن بابے تێ برێت هۆي إێفے . شٌوميانے
 .هّرٍيوے تۆنه شقامێن اٌودهي، شٌومێن

وے هٌونتٍيت تۆينت هۆي قْودا اٌودهي  ٢٢
وے أنكْونه، وے أنكْونه ِهنن بريۆك اۆِسم {

هۆي تے وهٍيناي سۆنا، بريۆك اۆِسم -هۆي ألّمنا



اۆدهي هۆي نفرئے، بريۆك اۆِسم هۆي قْودات 
 }.نات با أكايت نتاكْوكْو

هۆسے قيٌقانه براك يے : إێن برێس كهٍي أنے ٢٣
أماق تكتٍينه تێفێنه أندے، أنے برێ دۆرهن 

 .كنابے كا أكے إێفے
أفالي إێن بهلے إنٍيب ”: يسٌوس إدے ٢٤

بے إێامسٍيوے وهايٍيس شقامٍينے و اۆتك أفهام
 .اۆتك إقوۆس إلٍيالو كهٍي إدئر تئٍيتے إكتے

اٌوبرے و اوٌكْوان و إبرام أكراب و إێيانے  ٢٥
اۆن اۆقو إٹئنے، برٌو ڈباب يٍك إكے، برٌو لٍيالو 

 .كهٍي إتدئرابے أكۆ
لكن إێن بهلے أنٍيب إێامسٍيوے و هايٍيس كا  ٢٦

شقامٍينے، اۆتك هاٍيل  إقوۆس تے إّسێت كهٍي 
 .تےإدئر تئٍيتے إك

أفالي اٌوبرێ و اوٌكْوان و إبرام أكراب و  ٢٧
“ كتئميه إكے كَّسوٌ إێيانے اۆدۆر اٌون اٌوقو ڈبيا و 

 .إدے



يسٌوس إێن بهلے هۆي فايسيه اۆدۆر  ٢٨
اٌودهي بريۆس إتئلٍيم ونّێت هۆي أجبميان 

 .إكێن
برٌو برێ أكرات قێب ألّمے  و بريۆس إدٍينے   ٢٩

 .دا تئٍيتے يٍك أكے أكۆ
 
 

٨  
 سٌوس تك اۆبهڈ إٍيربے مهێليهي 

يسٌوس اۆرباي تِْكويه اۆدۆر برۆ قْوداب  ١
 .اٌودهي هريٍئ سكيانے

قال اۆدۆر تك بهڈ إبرے إٍيفے إێيا، و يسٌوس  ٢
سێدنا برٌوك هّرٍيوه تكتيێك، ”سٌورے إڈبيا و 

“ برٌوك أنێب تِسنهٍيه  تے أكرات كهي تربيه
 .إدے



نے أ ”يسٌوس اۆتك وے أيۆ كهي داسيا و  ٣
. إدے“ أهّرٍيوے، اۆن تئه برٌوك نهس تكتيه

 . إقجێسۆ اٌوبهڈ كْوڈيا إكے
تۆن تۆنه تك كهٍي باسۆيا، ”يسٌوس اۆتك كهٍي  ٤

لكن  إ دٍينے تك بيا برۆ برٌوك نهس تكتيه تۆنه 
مليه إمالهے مٌوسه إدے تئٍيتے تۆنه . إرهسا
اٌودهي  كَّسوٌ . ت وے أنْكونه اۆقو هٍيوهمفرئا

 .إدے“ تۆنه إكتێنه إكتٍينے برٌوك تِنرئه
 
 يسٌوس إدابت رۆمانے هۆي إكشيه مهێليه 

يسٌوس تے مدٍينه كفرناهٌوم شٌومێ إٍيكتے   ٥
 اۆدۆر، دابت رۆمانے برۆك كهٍي إێيه و  

سێدنا،  إكشيايے إقوے هۆي بئٍينے برٌو ” ٦
هنتاتے كهٍي هن أدقرابے يٍك أكے، برٌو أكرات 

 .إدے“ لهنْي ِهسيــٍييــٍينے
أنے إندٍيف أندے برۆ ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٧

 .إدے“ مهێلنے أندے



سێدنا إنے ونّێت دايــٍيبے كا ”لكن إدابت  ٨
أكے برٌوك أنێب اۆقو هۆي، شٌومتنے أكۆ، برٌوك 

 .إبهلے ديه و إكشيا نرئابے إكتے
أنے دابتاب أنێب كهٍي إێفێن أبرے، برا أنێب  ٩

ه نات سكا إيَدنه هێب تۆنه أنے سكنے إێفے و 
كجر أنے وهٍي إێفێن إبرے، برێ كهٍي أنے 

برێ هۆي . سكانه إندے تۆنه برا  سكێن إێفێن
. أندے أكتيێك، برٌو قٍيقنٍي إكتے“ قٍيقا”قال كهٍي 
. أندے أكتيێك، برٌو إٍينے إكتے“ مئا”وێر كهٍي 

أندے “ تۆن تۆنات سكا”أنے إكشياي كهٍي 
 . إدے“ أكتيێك، برٌو سكنٍي إكتے

بهلے إمٍياسٍيو اۆدۆر ونّێت هۆي يسٌوس إێن  ١٠
إشببے و اۆدهي برۆس -أجبميه إٍيفے، برٌو يأقر

أنے أندٍي هۆكنا، ”هريٍئ سكٍينے إٍيفنٍي كهٍي 
كَّسۆ اۆدهي إرسائٍيلێب هۆي اۆن برۆس تئٍيتێب 

 !.إمٍيان هۆي إرهاب كا أكے إێفے
قْوداب : تۆت تۆنات كهٍي أنے أندے هۆكنا ١١

وے أنْكونايت  تے  اٌودهي كستۆ تے دنيايتٍ 



هڈئاي كهٍي إێنے إيَدنه، إمالهے أبرامے قێب و 
إسهاقي قێب و ياقٌويٍب قێب و وے أنْكونايتے 

 .تے هفله هدرنے إيَدنه
لكن وے أنْكوناي تے هڈئاي هۆي داتے  ١٢

برا . أستهلنٍي اۆدهي اۆٹنب هۆي إتۆقٍيدنه إيَدنه
 .ونّێت أكراب هساي إكتٍينه إيَدنه

برٌوك اۆن تئه ”إدابت كهٍي  مليه يسٌوس ١٣
بريسۆك وے إمٍيان تۆنه . إقوۆك كهٍي دفه

بێن اۆدۆر هۆي إكشيه . إدے“ إكْواس إێفے
 .نرئابے إكے إٍيفے

 
  يسٌوس قْوداب اۆدهي مهێليه 

برتس هۆي اۆقو إبے اۆدۆر، -يسٌوس سٍيمۆن ١٤
سٍيمۆيٍن  تے همت لهاتے تٍيفے أباكے تٍيربے 

 .إمرے



يے هۆي يأبك اۆدۆر تے يسٌوس بتۆ وے أ  ١٥
تكت تِنرئ تكے، بتٌو تأس تنقدٍي و يسٌوس 

 .ترمٍيته
بێن وے هواد هۆي قْوداب اۆدهي تے  ١٦

وهٍينايت هۆي تٍيفے يسٌوس كهٍي هاي إێيانے 
اۆدۆر برٌو برێ قالت كلامت قێب تے وهٍينايت 

هۆي إفرئه إدئے، برٌو إێ رو وێرت لهناي إٍيربٍين 
 .هن مهێليه

تئٍيتے وے أنكْونه هۆي إبهلے اۆن تئه  ١٧
سِدكے إكتنٍي إٍيفنٍي، سٌورے إمالهے إێساياس 

برٌو هنن هۆي لهابه اۆدهي {إدے تئٍيتے 
 .}مهێليه

 
 اۆدهي يسٌوس هريٍئ سكتے يهرو 

يسٌوس قْودابه اۆدهي برۆ إلواو إٍيفنٍي إرهيه  ١٨
تے فَلّوٌكات اۆبهر اۆدر اۆراو كهٍي ”اۆدۆر 

 .إدے“ سۆدفن



ۆدۆر قال هۆي إدٍينے إندے هۆي برۆ بێن ا ١٩
سێدنا، أن برٌوك تێبيه تێفيه اۆمهنٍي ”كهٍي إێيه 

 .إدے“ كَّسۆ قێبۆك أندٍيف أندے
تے بئشۆت تلئٍيت إبرٍين، ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٠

تا كلٍيت قواب إبرٍين، لكن إتكے وے اۆر قال 
“ مهنٍي هن إقرمۆس هۆي داسٍينے يٍك إبرے

 .إدے
إبلوے، إشه هێب ”س هۆي وێر يے ألّماميێ ٢١

 .إدے“ بابے أنبٍيس إدباي
سكا، يے _برٌوك أنے هريئ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٢

أيه اٌودهي، وے إمٍيان أنوب، يے أيآيێ به 
 .إدے“ إێبسنه بٌروك إشه

 
 يسٌوس إرام أكراب إسنقد 

-برٌو تے فلّوكات يئم يے ألّمام برۆ هريئٍ  ٢٣
 .سكيان



، آيم تے فلّوكات أكراب إبرام إێيه اۆبهر كهيٍ  ٢٤
اۆكْوبٌوس كهٍي إنقدنه، لكن يسٌوس دوے 

 .إٍيفے
أبلوے ”يے ألّممه برۆ إسبرئنه، و إدٍينے  ٢٥

 .إدے“ شڈهن هۆن آيم أياي هۆي إيَدنه إكتنٍي 
نآ نات كهٍي ترێكْوٍينه ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢٦

برٌوك يكا إبرام . إدے“ براك شلك إمٍيان تبارٍينه
دٍين إكێن سم إكێن و آێيام و إدنن برا إنق

 .إٍيفٍينے
اٌون آبے ”اٌودهي كِّسآ أجبميانے و إدٍينے  ٢٧

إبرام و آيم و هن برۆ إٍيسناكرٍينه إكتنٍي 
 .إدٍين“ ؟!إێفێن

 
 يسٌوس ملے إن داب هۆي تے وهٍيناي إفرئه 

برٌو اۆبهر اۆدر اۆراو كهٍي، جدارٍين إٍيدنه  ٢٨
ملۆب إنداب . اۆدهيــٍي وے هاش إكتم

ت هۆي تٍيفے برۆ كهٍي يے أمر أيه دهي وهٍيناي



برا ونّێت . هۆي داسامب إٍيفنٍي هۆي إفرئه
وهشابے إٍيكتٍينے أكۆ اٌودهي اۆمهنٍي هۆي كا 

 .هرٍيێريانے برێ أٍيراكْوٍينے
برٌوك وے أنكْونه ”آنده ملۆب ولٍيكيانے  ٢٩

وے اۆر ِهنن نآ نات هۆسۆن هّرٍيوه تكتيه 
ي أدابتے دهاي تێفيه؟ برٌوك ِهنن اۆدۆر هنكا

 .إدٍين“ إێتا؟
بێن اۆمهنٍي قْوا كهنسرٍياب إٍيفنٍي متٍينے برێس  ٣٠

 .هۆي سقٍيبے يٍك أكے اۆمهنٍي 
تے وهٍيناب يسٌوس ّونێت هۆي تهروے و  ٣١

برٌوك هنن تۆي هۆي فرئيه هۆن هرئے ”
 .إدٍين“ إكهنرساب شٌومسا هۆن

تے وهٍيناي يے إن . إدے“ دفنه”برٌو برێ  ٣٢
إكهنسرٍيا . رئه و إكهنسرٍياب شٌومتهده هۆي تف

كِّسا اۆرباي هۆي نئتے ڈابيان  و إبهرٍيب 
 .ڈبيانے و كِّسا إێ يام هۆي إٍييانے



إكهنسرٍياب إٍيشكْوين آنده ڈابيان قٍيقيان تے  ٣٣
مدٍينات إبێن و كَّسۆ إسكنه و إێنده تے 

 . وهٍينايت هۆي تٍيفے كهٍي داته تۆنه هدٍيديان
نات تفرئه يسٌوس أشٌوش كهٍي تے مديٍ  كَستوٌ  ٣٤

بنا سێدنا، هنێب وهاش ”برۆ إرهيانے  اۆدۆر، 
 .إدٍينے“ برٌوك هۆي قٍيقا

 
 

٩  
 يسٌوس قرمباب تك مهێليه 

يسٌوس تے فَلّوٌكات يئمٍي اۆبهر اۆدر اۆرا كهٍي   ١
 .اۆمهنٍي برٌو هۆي ڈهنٍيے إٍيفے إبے

دهي تك قرمبابے إٍيكتے برۆ كهٍي هايٍيس  ٢
يسٌوس . اٌوتك نئال كهٍي بئے إٍيفے. إێيانے

اٌودهي قْودا إمٍيان إٍيربٍينے تۆنه إرهيه اۆدۆر 



يها وے أرآوے برۆك تے ماقناتٌوك ”اۆتك كهٍي 
 . إدے“ أفۆماتے تكتے، بآ هسٍيكه

يسٌوس ”قلے إدٍينے ده هۆي إقرۆيۆسنه كهٍي  ٣
 .إدٍين“ !أقريۆس وے أنكْونه إكْوسے إێفے

ي تٍيفے تۆنه إكن يسٌوس برێس اۆقنئه هۆ  ٤
نان هۆي براك تۆن ”إٍيكتے برٌو برێس كهٍي 

 تئٍيتێت أماقت نات إقنۆك هۆي تێْكونه تكتٍينه؟
أنے اۆن اۆتك كهٍي تے ماقنايتٌوك أفۆماتے  ٥

أندے تٌونه المات كات تكتٍي هن، هنه برٌوك 
 يكا و هرٍيێرا أندے تٌونه المات كات تكتے؟

وے اۆر  لكن أنے برێك إرهسے أندے إتكے ٦
تے ماقنايت افۆتے تے أكرات كهٍي إبرے إێفے 

يها ”مليه يسٌوس اۆتك كهٍي . إدے“ تۆنات
“ برٌوك يكا إ نئالۆك يكسا إقوۆك كهٍي قٍيقا دفه

 .إدے
 .اٌوتك يكيا إقوۆ كهٍي قٍيقيه ٧



اٌودهي قْودابه تۆن تۆنه إرهيانے اۆدۆر برا  ٨
ونّێت أجبميان وے أنْكونه إسئككنه إكێن برۆ 

 .ۆن أكرات اۆدهي كهٍي إٍيهٍيوے أكۆت
 
 يسٌوس مٹاب ولٍيكيه 

متنابے -يسٌوس قٍيقتے يهرو اۆدۆر تلبات ٩
مٹا اۆمهنٍي تے . مٹابے إٍيدنه اۆسٍيمۆ إرهيه

يسٌوس برۆ كهٍي . تلبات هۆي إشوٍينے إٍيستئه
مٹا يكيه . إدے“ أس يكا برٌوك أنێب قێبے مئا”

 .برۆ قێب قٍيقيه
هۆي مرئٍيت متے اۆدۆر برۆ يسٌوس مٹا اۆقو  ١٠

متنٍي و رے -قێب يے ألّمامياسس و قْواب تلبات
 .دٍين كے إٍيربٍين اٌودهي و برۆ قێب متيانے

إفرٍيسے تۆن تۆنه إرهيانے اۆدۆر برا يے  ١١
إسێدنه بريٌوك نان هۆي  ”ألّمامب سكنايانے 

متێن و اۆدهي دٍينے كے إبرٍين و قێب -تلبات
 .إدٍين“ متٍينے إێفے؟



يسٌوس إێن بهلے إمٍياسٍيو إكے اۆدۆر،  ١٢
اٌودهي آفٍيامبه إكتنٍي مهێلناب كهٍي شنهت يٍك ”

 .إبرٍين إكتٍينے، لكن اٌودهي لهابے إكتنٍي نٌون
إێن بهلے وے أنْكونه إدے دايــٍيب براك  ١٣

فرئت دايــٍيبے لكن -مهردت{إفهامبه أكێنه، 
أنے برێك هۆي أهّرٍيو تۆنه براك  نئْكومنايێب 

أن أماقت نات . }.كتٍينه تۆنه تكتے تێفےت
سكاب اۆدهي ولٍيكتے أهرٍيو دايــٍيب اۆدهي 

 . إدٍين“ ولٍيكتے كا أهرٍيوے
 
 يسٌوس و تے باسكٍيت و 

يسٌوس  كهٍي يوانسے يے ألّممه إێيانے و  ١٤
نان هۆي ِهنن و إفرٍيٍيس و ”برۆ سكنيانے 

باسكٍيتنْي برۆك هۆي يے ألّممه كا 
 . إدٍين“باسكٍيتيانے؟



إدۆبه قێب إێفے اٌودهي ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٥
هساي إكتنٍي إێفێن؟ لكن اٌودر إٍينے هۆب و 

 .إدۆبنه هاي قٍيقمنٍي اۆدۆر، برا باسكٍيتێنے
تك هالك شئيابے سلهيات قيــٍيتے كهٍي يٍك  ١٦

تٌون تے سلهاي تے مئْقوٍير اۆدۆر وے . إندئے
نٍي ونت هالك كتئٍيتنے، و اون تئه تئٍيتے تے تلئ

 .كاتے تكتے
. تك هاب قيــٍيب َرس شئيابے  هۆي يٍك دنئيٍ  ١٧

و هه إقيــے اۆ رس  إ شئياب  كتئٍينے، اۆن تئه 
تئٍيتے وے  هه  إێتفٍيفے إكتے و اٌورس كتئامب 

لكن وے هه قيــٍيب رس قيــٍيب هۆي . تكتے
إدئنه، اۆن تئه تِئٍيتے وے ها  و اٌورس وإتدبٍينے 

 .إدے“ إكتٍينے
 
 
 

 



 يسٌوس ْقوده دهي مهێليه 

يسٌوس إێن بهلے إٍيدے إٍيفے إيهٌودے  ١٨
تے اۆتے اۆن تئه ”إدٍينے اۆقوے هدئه إێيه 

أياتے تكتے تێفێ، لكن برٌوك مئا وے أيۆكے 
بتۆ كهٍي داسا بتٌو شاوتے ڈهنٍيتے تكتے 

 .إدے“ تندے
يسٌوس يكيا برٌوس و يے ألّمامياسس اۆتك  ١٩

 .قێب قٍيقيانے
ۆر تكت بۆي بتۆ هۆي إتفرئه إٍيكتے بێن د ٢٠

متن ملۆب هوالب بتٌو يسٌوس هرئے إێته و 
 .برٍيسۆ وے هالكے تے شنكے تهته

أنے برٍيۆس وے هالك ”بتٌو إقرۆيۆ هۆي  ٢١
 .تِدے أكۆ“ تهنيێك هن،  نرئاتے أكتے أندے

يهێ بتٌوك أشرئاتے ”يسٌوس بتٌو كهي نكميا  ٢٢
. إدے“ ےأكے،  وے إمٍيانٌوك إسنرئ هۆكے إێف

 .تے تكت إقجێسۆ تِنرئ
 



يسٌوس اۆتك إدٍينے قو هۆي هڈئه اۆقوۆس  ٢٣
إكتم اۆدۆر قْوداب دهي واوٍين  و لۆهيت و 

 .إٍيدنه بێن تۆي إٍيفٍينے أمرے
براك تۆي هۆي ”يسٌوس اۆدهي كهٍي  ٢٤

قٍيقانه، بتٌو أياتے ك تكتے تێفے لكن بتٌو ِدوتنے 
 .ايدنهإدے اۆدۆر اٌودهي برۆ كهٍي إف“ تێفے

اٌودهي اۆقوٍيس إتفرئنه اۆدۆر يسٌوس اۆقو  ٢٥
شٌوميا تے اۆر وے أيے يأبكے، تٌور إقجێسۆ 

 .يكته تكے
 .اٌون سكنه كَّسۆ وے هاش هۆي إبرر إكے ٢٦
 

برۆ . يسٌوس بێن تۆي هۆي قٍيقے إٍيكتے ٢٧
ملۆب داب همشاي هريٍئ هرٍيێريان و برا 

دنه إيٍ “ منا هۆن-دائٌودٍي وے اۆر ِهنن نئْكو”
 .إٍيفٍينے

يسٌوس اۆقو شٌوميه اۆدۆر آن هميش برۆ  ٢٨
أنے تۆن تۆنه ”يسٌوس برێ كهٍي . كهٍي إێيان



“ سكنے أدقرنے تۆنه براك آمنتێنه تێفێنه؟
 . إدٍين“ أوۆ آمنْي نێفے”برا . إدے

براك ”يسٌوس برێس إێ قْوئد كهٍي تهيه و  ٢٩
 .إدے“آمنتے تٌونه برێك كهٍي به تكتے

. برا إرهيان. نداب آقْوئد إفدقنهملۆبے إێ  ٣٠
تۆن تۆنات تك ”يسٌوس برێ ونّێت سۆيه 

 .إدے“ باسۆيانه براك
لكن براس قٍيقيان إكێن إسكنه كَّسۆ بێن  ٣١

 .وے هاش هۆي إبررنه
 

آن براس قٍيقيان هريٍئ، دهي تك وهٍيناي  ٣٢
هۆي تٍيفے و برٌو قلّوسٍيبے إٍيكتے يسٌوس كهي 

 .هاي إێيانے
وهٍيانت اۆتك هۆي إفرئه إكے  يسٌوس تے ٣٣

اۆدۆر، بێن اٌوتك قلٌّوسٍيبے إقجێسۆ بهليه 
اٌودهي تۆن تۆنه هۆي ونێن أجبامبے . إدقريه

تۆن تۆنه تئٍيتێتے نات سٌور إرسائٍيل ”إٍيفنٍي و 
 .إدٍين“ هۆي ك تكتے تٍيفے



برٌو تے وهٍينايت، تے ”لكن إفرٍيسے  ٣٤
“ رئےوهٍينايتٍي وهڈئه تے أكرايٍت قێب هاي ف

 .إدٍين
 

يسٌوس كَّسۆ وے هاش هۆي هرٍيێرے و  ٣٥
إدٍينے إقوه هۆي إلّمے إٍيكتے، إسكنه وے 

أنْكونايت تے هدئايے هۆي إٍيهٍيوے، كستێ تے 
 .لهنايت مهێلے إٍيكتے

-يسٌوس اۆدهي إرهيه اۆدۆر برێ كهٍي نئكوْ  ٣٦
منايا إكے، براس ونّێت أكرات همٍينايت هۆي 

أويات إٍيهٍيوے تك يٍك هاي  إٍيفنٍي إٍيكتنٍي و برێ
بر أرقناب شْكواب يٍك إٍيربٍين تئٍيتێب . أكۆ

 .إٍيكتٍينے
إشاوويٍت قْودابے ”يسٌوس يے ألّماميێس كهٍي  ٣٧

 .إكتے لكن إ شقامناب شلك إكتنٍي إێفێن
تے درئايٍت وے أنْكونه إشاووٍيتے كهٍي  ٣٨

 .إدے“ شقاماناب كهٍي لنقٌوما دٍينه
 



١٠  
 ۆب لنقٌوميهيسٌوس إمتن مل 

يسٌوس يے ألّماميێ متن ملۆب كهيۆس ولٍيكيا  ١
برێ أكرات تے وهٍينايت قێب إٍيفرئنه و كستێ 

 . تے لهنْي قێب  مهێلني و إٍيهٍيو
: آن برآس إێسمه إكتٍينے يے ألّمامب هۆي ٢

برٌو  برتس إٍيسٍيم و، أندراوس اۆسنۆس  -سميُون
و، يآقوب سبێدٍي وے اۆرۆس و، يوانس 

 و، اۆسنۆس 
فليب و بارسۆملێۆس و، تۆمآب و، و مٹاب  ٣

متناب و، ياقٌوب هلفٍي وے اۆرۆس و، -تلبات
 تدۆس و، 

سميٌون سايلوت و، يهٌودآب و إسكريٌوتے  ٤
 .برۆس مليه يے أشے كهي سلَّميه إكتنٍي إێفێن

 



إێن برێس متن ملۆب يسٌوس لنقٌوميه  مليه  ٥
اۆدهي وے أنكْونه يٍك إكتێنے ”برێس كهٍي 

ۆي وهاش كهٍي بادٍيفنه، مدٍينات قالت هن ه
 . سامرٍيتے با شٌومانه

لكن  أرسآئيلێب اۆدهي كهٍي دفنه برا يے   ٦
 . أرقنه كْوڈابے إكتنٍي إێفێن تئٍيتے

وے : [برێس إسكنه دايــٍيبے قْوبنٍي و دٍينه  ٧
 ].أنْكوناي تے هڈئايے وے آي دِول إكتے إێفے

أيآب إكتنٍي اۆدهي لهابه إكتنٍي مهێآلنه،   ٨
شڈهنه، اۆبهڈ إبرين إێفێن سنهسنه، تے 

أنے برێك تۆن . وهٍينايت اۆدهي هۆي فرئنا
أكرات مهلّقآب أنٌو براك أهٍيو هۆكنه أكۆ، براك 

 . هن مهلّقآب أنٌو هٍيونه
مهلّقه قێبۆك براك با يكسانه،  دمرئاي  هۆي  ٩

با يكسانا و أشتێتٍيب  هۆي با يكسانه و بلۆي 
 . ههۆي بايكسان



إ سلل كهٍي  مرئٍيت بايكسانا، ملۆب هآلكے   ١٠
إ : بايكسانه، قڈئآت بايكسانه، كۆالي بايكسانه 

 . شقامانابے اٌوتك  تے مرئٍيتۆ أستهلٍينے أكۆ
تے مدٍينات بێت شٌومتێنه ترے وے هآش  ١١

بێن شٌومتێنه،  اۆتك براك قێب داتێنه تۆنه 
أستهلٍينے بێب، هۆي هرونه و برۆس قێب 

 . نه قٍيقتێنه اۆدۆر اۆكٍيكدايا
 دٍينه ] مأسق: [قَو هۆي شٌومتێن اۆدۆر ١٢
اۆن قَو هۆي اٌودهي أستهلێنے أكتٍينێك،  ١٣

إمأسقوٌكنه كهٍي دآيــٍينے أكتے،  كا أستهليانے 
 . إكتٍينێك إمأسقٌوك برێك كهيۆكنه إتئقرٍيے

أرێ تك قال دآيب كا رهبٍينے هۆكنه اۆدۆر،  ١٤
يٍك إسنآكرٍيے أكتيێك، ترے برێسۆك إبهلے 

بێب اۆقو ترے بێب وهاش هۆي فرئنه وهاش 
 . إرقدآيێك هۆي نفئنه دئٍينه

وے هٌونتٍي تۆ : أنے اۆسدك أندے هۆكنا ١٥
ينت سۆدۆمآ و أمورآ و بێن  تے مدٍينآتے كه 

 .إدے“دايے ك دمان هۆي دايێنے إيَدنه



 
أنے برێك يے أرقنه تئٍيتے إكراي إێبتك  ١٦

، تۆن تۆنه كهٍي براك إكْوكْوره أفندٍيق هۆكنه
تئٍيتے نبئ قنئٍي أكێن، و تے ْكوبهێرے تئٍيتے 

 .أساق أكێن
اۆدهي هۆي إقنئۆكنه دئٍينه، برا تے  ١٧

مهكامت كهٍي أستۆبنٍي هۆكنه برا يهٌودے دٍينے 
 .قواب هۆي إێٹبئنه هۆكنا

أنے سببٍي  هاكامب و هڈئاب سٌورے براك  ١٨
ئتے براك أنے بدهے اۆن تئه ت. هاكممنے تديَنه

تكتٍينه تيدنه برێ سٌورے  واۆدهي وے أنْكونه 
 . يٍك إكتێنه سٌور ے و

اۆدۆر هاي قٍيقێن هۆكنه هۆي براك إبيٍك   ١٩
بێن . تيَدنه إبهلے  و كك تيَدنه و با هسٍيكنه

 .اۆدۆر هۆي إبهلے برێك كهٍي أتياو إيَدنه
بێن دۆر إيفۆكنه كهي هدٍيدامێن إبهلے  ٢٠

بهلے يٍك أكێن أكۆ، لكن بابٍيسۆكنه برێسۆك إ 
 .آشٌوك برێك هۆي بهلٍيێن



بێن دۆر هۆي اٌوسن سنۆس تۆيت كهٍي  ٢١
يے أر إبابێسنه . نٌونے و إبابه وے اۆرۆس و

 . كهٍي يكێنے و إدێرنه
اٌودهي برێك إفنت  كَّسوٌ أنے اۆسٍيم سببٍي  ٢٢

هۆكنا، لكن تے نهدات اۆكٍيك إتأتٍيم بێن 
 .دےإنڈهٍينے إكتے إن

مدٍينات هۆي إرقدايێ وهٍي إدئن هۆكنه  ٢٣
اۆدۆر بێن تے مدٍينه هۆي، مدٍينات وێرت  كهٍي 

أن اۆسد أندٍي هۆكنا أكۆ، برێك كستێ . قٍيقان
مدٍينات إرسائٍيل هۆي كتامبه ك تكتٍينه هنكاي 

 .اتكے وے اۆر إقرتنے إندے
 

وے ألّممه إسێدنايۆس فقر كابے يٍك أكے،  ٢٤
 .فقر كابے يٍك أكےإكشيه  إبلويۆس 

وے ألّممه إسێدنايۆس تئٍيتے إكتے و  ٢٥
برا . إكشيه إبلويۆ تئٍيتے إكتے تٌونه ُمهاتے تكتے

إقويے وے أنْكونه بئلسبٌول إكتے إيدن 



إكتٍينێك، أفالي برا إقوے كناي دهي  ونّێت 
 .أماقت نات إيَاد إيَدنه

 
كْوابست وهٍي تێفے  َكستوٌ برێ با راكْوٍينه،  ٢٦

اٌودهي يك أكتێنه اۆن  كَستوٌ ل تندے و تتنقيٍ 
 .تئه، إتۆكنات إٍيكتے تندے

أن برێك كهٍي اۆٹنب هۆي أندے إبهلے براك  ٢٧
إبيٍك اۆن بئے هۆي دٍينا، و إشاشت هۆي أن 

 .برێك كهٍي أندے تۆنه اۆقو كهٍي دٍينه
إبرش إدێرنه برێس با راكْوٍينه، براس إێشوٌكه  ٢٨

لكن برۆ راكْوٍين . إدێرنا كا أقدريانے إكتٍينے
 .إێشٌوك و إبرش و إندٍيرے أقدرٍينے بێب

براس ملے ِقرش هۆي ملے كالي دبلے  ٢٩
إٍيدلبنه، لكن إێن إكالي هۆي قال هن تۆبٌورت 

 . كهي كا ڈبٍينے بابٌوكنه تۆن تۆنات با أكانے
اۆن تئه تئٍيتے،  إقرمايوٌكنه همے  هن برێك  ٣٠

 . هۆي ڈقْواے إكتے إێفے



ا راكْوٍين، براك دبل كالي كا هۆي أليا براك ب ٣١
 .كاب تكتٍينه تێفێنه

 

اۆدهي سٌورے أنے كهٍي بندهے بێن أنے  ٣٢
برۆ بابے تێ برێت هۆي إێفے سٌورے أن هن 

 .برۆ كهٍي أبندهے أكتے
اۆدهي سٌورے أنێب إتاوے بێن أن هن  ٣٣

برۆ بابے تێ برێت هۆي إێفے أتاوے أندے 
 .أكتے

 
مأسق أهّرٍيوے أكۆ يئابے  أنے تۆبٌورت كهيٍ  ٣٤

أكتے با هٍيسانه براك، أنے تۆبٌورتے كهٍي مأسق 
 . كا أهرٍيوے أن فناب كهٍي أهرٍيوے

أنے كالف و اۆر و إبابا و إێبتك، تے اۆرت و  ٣٥
تۆن دێت و إێبتك و وے اۆرٍي تے تكت و 

تٌوهام و إێبتك إدنئے أهرٍيو أكۆ يئابے أكتے 
 .إێفے



يے أشۆيێس إكتٍينے  اۆتك وے أياي دهيٌوس ٣٦
 .إيَدنه

بابۆس ترے دێتۆس ترے أنێب قْودا كا  ٣٧
وے اۆرۆس . أرێيــٍينے أنێب كا أستهلٍينے إكتے

ترے تے اۆرتۆس أنێب قْودا كا أرێيــٍينے أنێب 
 .كا أستهلٍينے أكتے

اٌوتك أنے جّآلي تۆيت دهاي مرآبے يٍك أكے  ٣٨
و أنێب هرئے كا سكٍينے أنێب كا أستهلٍينے 

 .تےإك
إمڈهنۆس ِدبيه هرٍيوے بێن، برۆس  ٣٩

كْوڈسٍينے إكتے و بێن أيٍن جّالي إمڈهنۆس 
 .كْوڈسٍينے أكتے إمڈهنۆس مرّے إكتے

 
برێك قبلٍيمٍينے إكتے، أنێ هن قبلٍيمٍينے  ٤٠

إكتے، أنێ قبلٍيمٍينے أنێ لنقٌوميه هن قبلٍيمٍينے 
 .إكتے

ێت مالهٍيب قبلٍيمٍينے اٌوتك، برٌو مالهٍيب إكتي ٤١
تۆنه إكتێن أكۆ، بێن مالهٍي هۆي وے إجر 



أرێ تك ِشبۆب قبلٍيمٍينے، اٌوتك برٌو . إستهلٍينے
تك شبۆبے تك إكتے تۆنه إكتێن  أكۆ، بێن تك 

 .شبۆ هۆي وے إجر أستهلٍينے إكتے
أنے برێك كهٍي أندٍي، إێن برێس دبلۆب  ٤٢

هۆي قال هن يم لئابے برێس إنهٍيو بێن،   برٌو 
ه إكتے تۆنه إكتێن أكۆ، بێن اۆتك أيٍن وے ألّمم

“ وے إجرٌوس دۆر هن كْوڈابے يٍك أكے إندے
 .إدے

 
 

١١  
 يسٌوس و يوانس إێمۆساب و 

يسٌوس تێن وسێت يے ألّماميێ متن ملۆب  ١
إٍيهٍيو هريٍئ برٌو إدف كستێ تے مدٍينات هۆي 

 .وے هاش  أجلٍيل هۆي اۆدهي أملێ



 
إدئے  يوانس برٌو اۆسجن هۆي إٍيفے، إمسٍيه ٢

برٌو ألّماميێ إفدق و . تێ نات إمٍياسٍيوے
 :يسٌوس سكنايانه إدے

برٌوك برۆس ِهنن نهاقْوت تكتيه هن، هنه ” ٣
 “وێر أبيٍك نهاقْوٍيت نكتے؟

قٍيقانه و ”يسٌوس برێس يے ألّممه كهٍي  ٤
يوانس تۆنات براك تێمسٍيونه تِفێنه و إرهتێنه 

 : تێفێنه يوانس كهٍي سۆيانه
هێن إكتٍينے، وقرمباب هرٍيێرێنے يے هميش إر  ٥

بهڈ إبرٍين إێفێن نرئابه إكتٍينے، و . إكتٍينے
إنْقوالي إێامسٍيونا إكتٍينے، و يے أيابه تۆيت 

يے هرقْوانے إسكناب . هۆي يكێنے إكتٍينے
 .دايــٍيبے إمرێن إكتٍينے

لبابيانے إكتٍينے اٌودهي وے إمٍيانٌوسنه أنێب  ٦
 . ك كۆڈشيان إێفێن

 



يے ألّممه قٍيقيانے اۆدۆر يسٌوس  يوانيسٍ  ٧
اۆدهي كهٍي يوانسٍيب هۆي هدٍيديه و برٌو 

براك برۆس كهٍي أمنقاي هۆي تفرئنه ”: إدے
اۆدۆر نا نات إرهتانه تٍيفٍينه، سيام إبرام برۆ 

 ِدقے إٍيفے؟
يٍك أكے، أفالن نا نات إرهتا تٍيفٍينه تفرئنه  ٨

 اۆدۆر؟ تك داورٍيب هالكاب أكْواي إٍيفے؟ يكٍ 
براس يے هالكاب داورٍيبے أكْواي يے . أكے

 . هڈئايێ إێقو هۆي إێفێن
لكن براك تفرئنه اۆدۆر نا نات إرهتا تكێنه؟  ٩

براك مالهٍيب إرهتانه؟ اوۆ هن مالهٍيبے إكتے 
 .إٍيفے، مالهٍيب هن هۆي ون كاب إكتے إٍيفے

برۆس هۆي وے أنكْونه اۆكتاب هۆي  ١٠
رے أفندٍيق أنے تے دٍيقوتے برۆك سوٌ {: إدے
 .برٌو برۆك كهٍي إسلل تنْكوٍيكے أكۆ. أكتے

كَّسۆ اۆدهي سٌور : أن اۆِسدكے أندے هۆكنا ١١
و اۆنتئه إێفێن و هۆي يوانس تئٍيتێبے  تك 

لكن وے أنْكونه تے . لوابے يك أكتے إێفے



هڈئايے هۆي اۆدس كابے إكتے برۆ هۆي وِن 
 .كابے إكتے إێفے

ن تئه اۆكٍيك يوانٍيس تے يــٍينات هۆي اۆ  ١٢
وے أنْكواي تے هڈئاي أكراتے قێب تنوٍينے 

تێفے، بتۆس هۆي شٌومتے إهرونه اٌودهي 
 .أكراب شقامێن

يوانس إێيه اۆكٍيك وے أنكْونه اۆدهي  ١٣
 . مالهيێ و تۆرا قێب إنفراد كتنٍي 

براك برێسۆ إبهلے آمنتنه تكتٍينێك، يوانس،   ١٤
تێنه إێليس بێب اٌودهي يهْقوتنه إكتے تۆنه تك

 .تٍيفٍينه
أنْقوالب إٍيربے تك كه أنێب سٍيناكرٍينه  ١٥

 .إدے“ هێب
 

اۆدهي اۆن دمان هۆي نآت نات ”يسٌوس  ١٦
إتئنه إندے؟ براس أر سٌوقٍيب إێستئنه أروێس 

 : كهٍي ولٍيكێن و إيَدنه إتئنه



كهيۆكنه . هنن كهيۆكنه كفنا، براك ك تِلقنه ١٧
 !لۆهكانا، برا ك واوتانه تِكتٍينه

يوانس ك متے إٍيفٍي و ك قْوئيه إٍيفے و إێيه  ١٨
} برۆ وهٍيناي هۆي تێفے تكتے{: اۆدۆر برا

 .إدٍين
إتكے وے اۆر برٌو متٍينے و قْوئٍينے بێن إێيه  ١٩

اٌون تك تے مرئٍيتے و هاب و {: اۆدۆر برا
أرێاناب برٌو شكارٍيبے إكتے و برٌو تلبات متنا و 

. إِدٍينه }أماق نات سكنه اۆدهي و أراوۆسنايے
 .اۆتك وے أفهامب إشنهٍيسۆ تكتێنه تێفێنه

 
 يے هاش يسٌوس إربنه إڈكْونه 

يسٌوس يے هاش برٌو قْودات نات بآ أكايت  ٢٠
هۆي إدئے بلٍيب إدنن، إێن يے هاش إدهيٌوس 

يسٌوس . وے أنْكونه كهٍي أقار يٍك إٍيفٍينے أكۆ
 :إدے



كۆرسنٍي بتٌوك تڈٍيْكوے، بێتسێڈا بتٌوك ” ٢١
ْوے، بتێك هۆي داماته تٌونه سٌور وسێڈا و تڈٍيك

هۆي دآماتے تٍيكتے تٍيفيێك، بتێس إدهيٌوسنه 
تۆت تے . شئٍي وے أنكْونه كهٍي إتقارنه إٍيفٍينے

مأقێر لوستے كهٍي براس كِيساب كهيۆ دئابے 
هاش إقرمايێس كهٍي دئيابه -إٍيكتٍينے، و نئێت

 .إٍيكتٍينے
ۆينت لكن أن برێك كهي أندے  وهٌوتنے ت ٢٢

اٌوشنه سٌور وسێڈا هۆي إكتنٍي إێفێن براك هۆي 
داتێنه تَيدنه اۆشنٍي كه المه كاب إٍيكتے إێفے 

 .إندے
بتٌوك كفرناهٌوم تۆبرێت كهٍي رێوے تندٍي؟  ٢٣

بتۆك .  يٍك أكے بتٌوك تۆنئێ هۆي ڈبتنے تندے
هۆي داته تٌونات سدٌوم هۆي داياتے تٍيكتے 

 .تٍيفيێك، بتٌو مسے تٍيفے تٍيكتے
وے هٌوتنے : لكن أن برێك كهٍي أندے ٢٤

تۆينت سدٌوم هۆي داتنے تٌوشنه، براك هۆي 



داتێنه تِيدنه اۆشنٍي كه المه كاب إكتٍي إێفے 
 .إدے“ إندے

 
 يسٌوس وے أنكْونه كهٍي سٍيلێليه 

بێن دۆر هۆي يسٌوس هدٍيديه و إدے  ٢٥
بابے أن برۆك أسئكٍيك، برٌوك تۆبرێت و ”

ونه، تێنت تێ نات برٌوك تۆبٌورت هۆي وے إنكْ 
اۆدهي يے أنجامبے إكتٍينے و يے أفهامب 
إكتٍينے و هۆي كْوڈشتات لكن إێن برێس 

 . دبلۆب كهٍي لوستا أكۆ
اوۆ بابے، تۆن تۆنات برٌوك هريّوا تۆنات  ٢٦

 .تكتے تێفے أكۆ
بابے كستۆ أنێ سۆيا هێب إكتے، تك وے  ٢٧

ن وے اۆر يٍك إكتێن إباب نٌون، تك إبابه يٍك إكتێ
 .اۆر و وے اۆر سۆيــٍينے اۆدهي و نٌون

 



نات -اٌودهي ديار إبرٍينے، ِدقات كَّسوٌ براك  ٢٨
يكساب إێفێن و أنے كهٍي مئانا، أنے برێك كهٍي 

 .فٍينتے أنٍيو أندے
أيٍن وهسال هندے براك يكسان، أيٍن هۆسے  ٢٩

ألّمامنه أنے مأِسقٍي تك أكتے أنے اۆقنئه هۆي 
هۆٍيس براك إشوٌكێكنه كهٍي  أنے. كِرباب كآ أكتے

 .فٍينتے مِتێرنه تيَدنه
هندے الماب إكتے إێفے برٌو -أنے وهسال ٣٠

شۆف إكتے إێفے، أنے برێك كهٍي داسنے تۆنات 
 .إدے“ شۆفتے تكتے أكۆ

 
 
 
 
 
 



١٢  
 تۆسبت هۆي إێكْواي 

بلٍينت يـٍينات هۆي يسٌوس قمهے درئات  ١
يے ألّمامياسس هرقْوٍيت . هۆي هسميه سبت

 .إٍيربٍين إٍيفنٍي أكۆ، قنقرات إكتئانا متيان إكێن
فرٍيسے تۆن تۆنات إرهيان اۆدۆر برۆ كهٍي  ٢
يے ألّماميێك شبب براس  تۆنات تۆسبت هۆي ”

 “إبيٍك كا شقاممته، إدئنے إێفێن
وے هڈئه دائٌود برٌوس و ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣

إێراواس و هرقْوٍيب إٍيربٍين إٍيفنٍي اۆدۆر شقاميه 
 براك أقرياب كا تكتٍينه تێفێنه؟ تۆنات

برٌوس وے أنكْونه اۆقو شٌوميا تے مفرئاتے  ٤
إێن يے . يے هڈے برٌوس يے أرواس و متيانے

هڈے إ فقرٍيے نٌون اٌودهي آراو متێن تٌونه كا 
 .تكتے تێفے



براك تۆراب هۆي أقريابه كا تكتٍينه تێفێنه؟  ٥
إدٍينے دا تۆسبت هۆي تے سبتٍي تے وسێت 

وے أنْكوناي اۆقو هۆي،   لكن براس إكتئنه 
 .أماقت سكاب اۆدهي يٍك إكتنٍي 

اۆن مهنٍي هۆي : لكن أن برێك كهٍي أندے ٦
 .قال وے أنْكونه اۆقو هۆي ِون كابے إێفے

لكن براك إێن بهلے إيدنه يهرونه تۆنه براك  ٧
فرئت دايــٍيبے لكن -مهردت{: تكتٍينه تٍيفٍينێك

اك  نئْكومنايێب أنے برێك هۆي أهّرٍيو تۆنه بر 
براك تك نات قْوباب }  .تكتٍينه تۆنه تكتے تێفے

 . براك برۆ كا هٌونتانه تٍيفٍينه,  يٍك إكتے كهيٍ 
إتكے وے اۆر تۆسبت هۆي وے أنْكونه  ٨

 .إدے“ إكتے إێفے أكۆ
 
 يسٌوس تۆسبت هۆي مهێليه 

يسٌوس إسللۆ هۆي قٍيقيه و إيهٌودے دٍينے  ٩
 .اۆقو إبے



و . إيۆس كا هنتاي إٍيفے بێن تۆي تك وے ١٠
دهي إٍيفنٍي يسٌوس دهاي كْوريامنٍي تۆنات براس 

آن براس يسٌوس . يسٌوس هاي هٌوننٍي يهرونه
تۆسبت هۆي إمهێلتے تكتٍيت نات ”: سكنايان

 .إدٍين“ هن، هنه كا تكتے؟
إن برێك هۆي قال إرقن ”يسٌوس برێك كهٍي  ١١

إٍيربے إٍيفيێك و اٌون وے أرقن تۆسبت دێله 
اٌون تك وے أرقنۆس أبكتٍيت إ . ۆي ڈبيێكه

 دێله هۆي يٍك فرنئے؟
أرێ اٌوتك وے أرقن هۆي دايــے كابے  ١٢

أفالي تۆسبت هۆي دايــٍيتے نات . أكتے إێفے
 . إدے“ إسكتے  تكتٍيت ناتے

أيۆك بك سٌوربێتے ”مليه يسٌوس اۆتك كهٍي  ١٣
اٌوتك وے أيۆس إبرر إدئے، . إدے“ برر دئيه

 .وے أيے اۆراو تئٍيتے إكے وے أيے إنرئيٍ 
إفرٍيسے إفرئنا  و هٍيداب إمررايانا و يسٌوس  ١٤

 .هاي إدٍيرنه هرب يهرونه



. لكن يسٌوس برا يهرونه تۆنات إكن إٍيفے ١٥
برۆ قْوداب اٌودهي . برٌو بێن تۆي هۆي قٍيقيه

 .هرئه إدفنه برٌو إدهيۆسنه إ لهابه مهێلسيه
با ”نه يسٌوس اۆدهي برٌو آبے إٍيكتے تۆ  ١٦

 .إدے“ هدٍيدان
تٌون تٌونات إمالهے إێساياس ديابے إٍيفے  ١٧

 :إبهلے ِسدك تْكواس
اٌون برٌوس إكشيايے أن وآسن إكتے إێفے، { ١٨

برٌو أنێب ونّێت أفرهاب إكْواسے هێب، أن برۆ 
كهٍي إشٌوكے داسنے إكتے، برٌو اۆدهي َكّسێ تے 

 .دنيات هۆي إێفێن اۆِسدك سكنه إنهٍيوے
تك يٍك إمدێراي كا ولٍيكيا و وے هسۆ برٌو  ١٩

 .تك إسٌوقٍيب كے إمٍياسٍيو
برٌوس كۆالي شئيابے هن يك كنتئے، برٌو  ٢٠

ملبات إٍييه تِندٍيت هن يٍك إندٍير برٌو اۆِسدك إێ 
 .قْوِرس إسقرٍيب اۆكٍيك

اٌودهي برٌو برێس إشڈهنٍيت تۆنات  كَّسوٌ  ٢١
 .إدے“ }سئيامێن



 
 بئلسبٌول هۆي تے أكرات 

يسٌوس كهٍي تك همشۆي كا بهليه وهٍينايت  ٢٢
يسٌوس . هۆي تٍيفے بێب برۆ كهٍي هاي إێيان

 . اۆتك مهێليه و اٌوتك بهليه و إرهيه إقدريا
اٌون برٌو ”اٌودهي أجبميان إكێن و إدٍين  كَّسوٌ  ٢٣

وے هدئه دائٌود هۆي وے اور إيكتے إندے 
 .إدٍين“ ؟

براس  إفرٍيسے إێن بهلے إمٍياسٍيونه اۆدۆر  ٢٤
اٌون تك تے وهٍينايت بلئسبٌول تے وهٍينايتٍي ”

وے هڈئه قێب هاي فرئے نٌون برٌو اوٌكنه 
 إدٍين“ أكرات كے إبرے إێفے

لكن يسٌوس برێسۆ اۆقنئه هۆي تٍيفے بێن  ٢٥
تے هڈئايے إقرۆيۆس  كَّسوٌ ”تۆنات إكن و إدے 

وے  كَّسوٌ . كهي تتأڈٍيڈ اۆدۆر بتٌو كتئمتنے
اب إقرۆيۆس كهٍي هاش ترے كِّسآ إنڈو 
 إتأڈٍيڈنه يٍك إنقدٍين 



تے وهٍينايت وهٍينايت فرئے اۆدۆر تتأڈٍيڈ  ٢٦
 أفال كك تے أكراتٌوسنه تنقدے؟. تكتے

أن تے وهٍينايت وهٍينايت قێب هاي أفرئے  ٢٧
سكنه نا نات قێب تے -أكتيێك برێك يے هريئٍ 

وهٍينايت إفرئنه إێفێن؟ إێن بهلے كهٍي براس 
 إيَدنه برێك هٌونے هۆكنا

لكن أن تے وهٍينايت وے أنْكونه إێ شٌوك  ٢٨
قێب هاي أفرئے إێفيێك، أفالي وے أنكْونه تے 

 .هڈئايێتۆس برێك إێبتك إتِْكوكْو إكتے
كك تك تك أكراب هۆي اۆقو شٌومێتٍيت بێن  ٢٩

اۆتك أكرابے هۆي إربے إتْقوهرٍي إدقرٍينے؟ برٌو 
 إبيٍك هنكاي اۆتك أكرابے هنْكوٍير مليه تۆن

 .هريٍئ برٌو إتْقوهرٍي إدقرٍينے إكتے
أنێب يٍك أو هێب إكتے، أيٍن يے أشے قێب  ٣٠

 .وأنێب قێبے يٍك إِيشاووے اٌوتك برٌو برٍير. إێفے
 كَستوٌ : تۆن تۆنات كهٍي أن أندے هۆكنا ٣١

ماقنايت وے أنْكونه نێويٍت و أفۆمێن لكن إێ 



شٌوك تقێقاب كهٍي نێوتے ترے أماق نات 
 .كا أفۆمٍينے إكتےسكٍينے برٌو 

أماق نات تكے وے اۆر كهٍي إندے بێن  ٣٢
أفۆمٍينے إكتے، لكن إێ شٌوك تقێقه كهٍي أماقت 

“ نات إندے بێن دۆر هن ك أفۆمٍينے إندے
 .إدے

  

 وے هندے إفرايۆ هۆي إتۆكنٍي إكتے 

براك دايــٍيبے هندٍيب ”يسٌوس أرێ إدے  ٣٣
إندے،  تئێدنه تكتٍينێك، إفرايٌوس دايــٍيبے إكتے

لكن أماق هندٍيب تئێدنه تكتٍينێك، إفرايٌوس 
أفالي وے هندے . أماقے إكتے إندے

 .إفرايۆس هۆي إتۆكنٍي إكتے
براك إكْوكْور هۆي يے أر كك براك دايے  ٣٤

إبهلے تَِيدنه إدقرتێنه، براك أماق أيٍك؟ اٌو يف 
 .اۆقنئه هۆي هۆي تێفے تۆنه هدٍيدٍينے إێفے



تے، برٌو دايــٍيتے نات اٌوتك إدايــٍيبے إك ٣٥
. فرئے تے دايــٍي نات برۆس هۆي تێفێت نايتٍ 
اٌوتك أماق إكتے، برٌو أماقتے نات فرئے تے 

 .ماقنايت برۆس هۆي تێفێت نايتٍ 
اۆدهي إبهلے أماق إيَدے : أن أندے هۆكنا ٣٦

كَّسێ كهٍي هٌومنێن إيَدنه و هٌونتے تۆينت 
 .هۆي

، برۆك إبهلے هۆك ترے هٌونێن هۆكے ٣٧
 .ترے إشڈهنٍي هۆكے

 
 إفرٍيسے أالمات يهرونه 

ينت قال هۆي، فرٍيٍيس و دٍينا إن دا و  ٣٨
سێدنا برٌوك أالمات إرهسا هۆن ”يسٌوس كهٍي 

برٌوك وے إنْكونه هۆي إێتا تكتيه تۆنه لوستنے 
 إدٍين“ بێت

أماق دهي إمٍيان كے ”يسٌوس برێ كهٍي  ٣٩
مالهے إبرٍين أالمات يهرونه إێفێن، لكن براس إ



يۆناس إمرے إٍيفے ت أالمات  نٌون وێر أالمات 
 .إمار يٍك إيَدنه

يۆناس وے آشۆب ِون اۆفئے هۆي مهٍيت  ٤٠
يـٍينات و مهٍيب هواد إسنے تئٍيتے، تك اۆر هن 

مهٍيت يــٍينات و مهٍيب هواد و تۆ بٌور فئے 
 .هۆي سّنے إندے

وے هٌونتٍيت تۆينت هۆي تے مدٍينات  ٤١
هي اۆن اۆدهي إێن برێس قێب نٍيناوا هۆي اٌود

اٌودهي نٍيناوا . يكێتٍيت برێس هٌونێن إيَدنه
هۆي براس إمالهے يۆناس إبهلے إمٍياسٍيونه 

اۆدۆر براس وے أنْكونه كهٍي يأقرنه، لكن تۆي 
 .يۆناس هۆي ِون كابے قال أێفے

وے هٌونتٍيت تۆينت  شِيباي وے هاش تے  ٤٢
 هڈئه  هۆي اۆن اۆدهي قێب يكێتٍيت برێس

هٌونتنے تِندے، بتٌو سقے هاش هۆي إێتا 
تٍيكتے وے هڈئه سلێامن ماسٍيوت تِهروے 

“ كه ِون كابے قال إێفے تۆي سلێامينٍ  لكن. أكۆ
 إدے



 تے وهٍينايت مفرئے 

وهٍينايت تك هۆي ”يسٌوس أرێ إدے  ٤٣
تتفرئے تكتے اۆدۆر، تے سبۆت تێبے فٍينتے 

 . هرٍيوے أكۆ، لكن فٍينتے يٍك مرّے
دۆر هۆي تے وهٍينايت إقرۆيۆس كهٍي بێن  ٤٤

أن إقوے هۆي أفرئه أكتے بێب كهٍي {تندے 
بتٌو إێتنے اۆدۆر اۆقو . تندے} أتأقرٍي أهرٍيو

 .نهسے، داورٍيبے إكتے مرّے
بێن اۆدۆر تے وهٍينايت تِندٍيفے أرسمات  ٤٥

تے . وهٍينايت برۆ هۆي أكره كاتے هاي إێتنے
. إێستئنه شٌومتنے و بێن تۆي كَستوٌ وهٍينايت 

بێن اٌوتك سٌور هۆي إٍيفے تۆشنه أماق كات 
تٌون تٌونه اۆن اۆدهي . شنهه هۆي دايـٍينے إكتے

 .إدے“ كهٍي تكتے تندے
 
 

 



 يسٌوس تۆن دێت وإسنا و 

يسٌوس إنقدے اۆدهي كهٍي بهلے إٍيد إٍيفے  ٤٦
اۆدۆر، برۆس تٌون دێت و إسنا و إێانے  اۆقو 

ب إبهلٍيتے يسٌوس قێ”تے مفرئه  هۆي إنقدنه 
 . إدٍين“ نهرو ِهنن

قال تك بێن تۆي إٍيفٍينے اۆدهي هۆي برۆ  ٤٧
دێتٌوك و إسناياك و برۆك يهرونه إبهلٍيتے ”كهٍي 

“ قێب، اۆقو تے مفرئات هۆي إنقدٍين إێفێن
 إدے

أنے تٌو ندے و إسنا ”يسٌوس اۆن اۆتك كهٍي  ٤٨
 . إدے“آبه إكتٍينه؟

آن ”: إدے مليه برٌو يے ألّماميێس تٌوليه و ٤٩
 .براس أنے تۆ ندێ و إسنا و إكتنٍي إێفێن

اٌودهي بابے تێ برێت هۆي  هرٍيوے  كَّسوٌ  ٥٠
تۆنات سكێن، براس إنے إسنا وكْوات و دێت و 

 “إكتنٍي إێفێن
 



١٣  
 تے درئاتے متال 

بێن تۆٍينت هۆي، يسٌوس اۆ قو هۆٍيس إفرئه  ١
و إبهرے در إبے و إسئه برٌو اۆدهي ألّمتے 

 . ۆيهرو أك
. بێن تۆي برۆ كهٍي قْوداب اٌودهي إمرّاينه  ٢

برٌو تے فَلّوٌكات كهٍي إسئه و اٌودهي اۆبهر اۆدر 
 . إنقدنه

يسٌوس اۆدهي قْوداب كْواي كهٍي هدٍيديه و  ٣
 درئے هّباتێس إدئيه يهرو أكۆ إفرئ، ”: برٌو إدے

برٌو تے درئات يئٍيد اۆدۆر هبّات إسلل اۆدر  ٤
هبات كاليت إێيان متيان كهٍي ڈبيانے بێن تے 

 .إدئنٍي 



هبات ورت أوێ كهٍي شلك بٌورت تٍيفے  ٥
اۆمهنٍي ڈبيان، ِوله تان يكينا لك تٌو بٌورت شكلت 

 أكۆ،
لكن تٌو ينت كهٍي تفرئے اۆدۆر اٌون وهندے  ٦

 .بلميه إكتے برٌو قدم يٍك إبرے إٍيفے أكۆ
وێرت هبات هۆي تے نوێت هۆي ڈبيان،   ٧

ے قێب يكيانے و لكن تے نوێت وے هند
 .إسكتنه إدرنه

لكن وێرت هبات تٌوبٌورت دايــٍيتے كهٍي  ٨
ڈبيان، اٌون وے هندے فراي هاي إێيه إكے، 

قال مهٍي متٌون هدٍيب فراي هاي إێيا، وێر 
 .أسْقور متٌون هدٍيب، وێر شێب هدٍيب

براك كِّسآّك أنقْوٍيل إبرٍين أنێ سناكرٍينه  ٩
 “ هێب

 
 
 
 



 كْواي هۆي هدٍيديه يسٌوس نان هۆي كهيٍ  

يے ألّممه برۆس كهٍي إێيان برۆ سكنايان  ١٠
“ برٌوك اۆدهي نان هۆي كْواي هۆي تنفرٍيده؟”

 .إدٍين
وے أنْكونه كستۆ تے ”يسٌوس برێ كهٍي  ١١

كنانات  تے هڈئايۆس هۆي  أنهٍيو هۆكنه ، لكن 
 .برێ يٍك إنهٍيو إێفے تۆن تۆنه

إندے، نات إبرے، ونّێت قْوده كات إتيێو  ١٢
نات يٍك برے تے دبلے بێت إبرے هن هۆي 

 .قٍيقے تِندے
: تۆن تۆنه كهٍي أنے برێ كْواي هۆي إنفرٍيد ١٣

براس إشببنا لكن كا إرهيان، إسناكرٍينا لكن يٍك 
 .إمٍياسٍيونه و كا أفهميانے

برێ هۆي إمالهے إێسياس إدے إبهلے  ١٤
دايــٍيب تٍيسناكرٍينا لكن كا كا {: ِسِدكے إكێن

 .}دايــٍيب تِيشابٍينا لك كا إرهتانه. متانهأفه



اٌون اٌودهي وے أنْكونه إێربنا، إبهليێ كا  ١٥
براس إقْوئدێسنه يهْكورنا، . إسناكرٍينه إێفێن

براس إقْوئدێسۆسنه كا إرهيان، يے إنْقولێسۆسنه 
. يك إمٍياسٍيونه، و إقنئايێسۆسنه كا أفهميان أكۆ

ك إن برێ براس أنێب كهٍي با إێيابه إٍيكتٍيێ
 .مهێلے أكۆ

لكن براك لبابتانه إقْوئداكنه إرهێن و يے  ١٦
 .أنْقوٍيالكنه إێمسٍيونه أكۆ

أن اۆسدك أندهۆكنه قْودا إمالهے و اۆدهي  ١٧
دايــٍيب و براك إرهتێنه ێتفێنه تۆنه إرهتے  

يهرونه لكن برا بتۆ إرهاب يٍك أكێن، وبراك 
برا تێمسٍيونه تێفێنه تۆنه إرهتے يهرونه لكن 

 .بتۆ ماسوابه يٍك أكێن
 

 : براك اۆن درّئے كْواي يهرونه تۆنه سناكرٍينه ١٨
تے هّبات إسلل اۆدر كهٍي تێفے تٌون، اۆتك  ١٩

وے أنْكونايت تے هڈئايے هۆي إسكنه 



إێمسٍيوے لكن برٌو كا أفهمٍينے، اٌوبلٍيس إٍينے 
 .بريۆ اۆِقنئه هۆي شٌومێن إبهلے تفٍينے إكتے

وے هۆي يكته، اۆتك إبهلے تے درئات يے أ  ٢٠
إمٍيسٍيو اۆدۆر برێ إقجێسۆ قبّلٍيمنے فرهات 

 .قێب، تكے
لكن  بريٌو وے إمٍيان قدم يٍك إبرے أكۆ اٌون  ٢١

تۆن تے ناتے . وے إمٍيان شلكت مندات سّنے
كهٍي اٌوتك  أدهه وے أنْكوناي إبهلے سبٍّي 

هۆي إێفے اۆدۆر، برٌو وے إنكْونه إبهلے هۆي 
 .إتأقرٍيے

تے درئات تے نوێت هۆي تێفے، بێن اۆتك   ٢٢
وے أنكْوناي إبهلے إمٍياسٍيو لكن تے دنيايٍت 

وهم وے هرا وے إمرايــٍي و تۆن تے كلمه 
إسكتنا، تۆن تۆنه سبٍي تٌون تے درئات فراي كا 

 .تِربے تكتے
تۆبٌور تے دايــٍيت هۆي أداي، اۆتك وے  ٢٣

ے أنكْوناي إبهلے إێامسٍيونه وبتۆ أفهمێن إكت
إێفے، برٌو فراي هاي إٍينے، قْود هۆي شێب 



هاي إێن ورے هۆي أسْقور متٌون هاي إێن، 
 .إدے“ ورے هۆي مهْي متٌون هاي إێن

 

 يسٌوس ْقوداب كْواي هدٍيديه 

يسٌوس برێ كْواي ورب كهٍي هدٍيديه و  ٢٤
وے أنْكونايت تے هدئايے تك دايــٍيت ”: إدے

 .هبّات هاشۆ هۆيس يئدے تنئے
اٌودهي دوٍينے إٍيفنٍي اۆدۆر وے كسّو  ٢٥

آشۆيٌوس إێيا سيام إقمهٍي إێبتك يئدے و 
 .قٍيقيه

إقمهي يكيا و إِون اۆدۆر تے قنقرات هۆي  ٢٦
 .لويان اۆدۆر اٌوسيام هن قێب يكيه

: درئايٍت وے أنكْوناي إكشيه إێيا إدٍين ٢٧
إبلويٌون وهاشۆك هۆي برٌوك دايــٍيت هبّات ”

نا مهنٍي هۆي اٌوسيا أدياب كا تكتيه؟ أفالي 
 “إێيه؟



. إدے“ آشے تۆن تۆنه سكاب إكتے”برٌو  ٢٨
ِهنن اۆسيام نێشوے تۆنه برٌوك ”إكشيه 
 . إدٍين“ هّرٍيوه؟

كا هّرو براك ”تے درئاتے وے إنْكونه  ٢٩
اۆسيام تێشوٍينے اۆدۆر إ قمهے تِفتكنه تۆنه كا 

 هرو أكۆ
إشنه دئٍينه براس هّداب ِون به إكتنٍي   ٣٠

تے تۆينت اۆكٍيك، بێن تۆينت أن إشاوٍينه إشاويٍ 
اۆسيام هّداب هْكورنا به إتٌولو، و إقمهي (كهٍي 

 إدے“ إياد أندے) أنٍيب اۆدے هۆي داسان
 

: يسٌوس برێس وێر كْواي كهٍي هدٍيديه ٣١
وے أنْكوناي تے هدئايے إسنفاي تے هبّه  تك ”

 .بتۆ يكسيا ِدرئات هۆي يئدے تنئے تێفے
هبّات هۆي تۆدس كاتے  بتٌو كستے تے ٣٢

تكتے، لكن بتٌوس تے درئات هۆي تۆ ِون كاتے 
بتٌو بڈقٍيل هندے . تكتے، بتٌو تِنوٍينے اۆدۆر



تكتے تێفے مليه تا كاليت بتٍيسۆ تے لنئقۆيه 
 .إدے“ كهٍي قوۆسنه إدئنه إكتٍينے

 
: يسٌوس أرێ وێر كْواي برێس كهٍي هدٍيديه ٣٣

ت وے أنكْوناي تے هڈئاي كهمرٍيات تك”
. يكستا و قْوداب دقٍيق هۆي تِدئے بێت تنئے

 .إدقٍيق  همراب إكتے كَّسوٌ مليه 
 

يسٌوس كستێ تێن تێ نات كْواي هۆي  ٣٤
اۆدهي سۆيه، برٌو نات كْواي أنٌو هدٍيداب يٍك 

 .أكے
اۆن تئه تئٍيتے وے أنْكونه إمالهے يف كهٍي  ٣٥

إبهلے ْكواي {: إدٍين إبهلے ِسِدك إكێن إٍيفنٍي 
 د أندےقێب أيا

سٌور كا لويان نات إٍيساي إندے، تے دنيه 
 }تِتْكوكْو اۆدر هۆي

 
 



 يسٌوس اۆسيامٍي إێكْواي إساي 

مليه يسٌوس اۆدهي هۆي قٍيقيه و اۆ قو  ٣٦
تے ” برٍيسۆ يے ألّممه إێيان و إدٍين . إبے

درئاتے إێ كْواي ِهنن سۆيا هۆن برٌوك نآ نات 
 “هاي هّرٍيوه تكتيه؟

اٌوتك تے هبات تے ”: يسٌوس برێ كهيٍ  ٣٧
 .دايــٍيتے يئدے برٌو إتكے وے اۆر إكتے إێفے

تے درئات تے دنيات تكتے تێفے، و تے  ٣٨
هبّات تے دايــٍيت وے إنكْونه تے هڈئايے 

اٌوسيام وے أماق . هۆي اۆدهي إكتنٍي إێفێن
 .هۆي يے أر إكتنٍي إێفێن

و إشاوو تے . و بتێس إبرر اۆبلٍيس إكتے ٣٩
 .إ شاووٍينه إملك إكتنٍي . هداد تكتےدنيايٍت تے ن

اٌوسيام إتفتٍيك و تۆنئێت هۆي إتۆلٍيو تئٍيتے  ٤٠
 .  تے دنيايٍت تے نهداد هۆي إكتے

إتكے وے اۆر إملكێس إٍيفدق إندے، براس  ٤١
تے هڈئايێتۆس هۆي كَّسۆ اۆدهي أماقت نات 



سكێن و اۆدهي أماقت نات سَكّسێن و إٍيفرئه 
 .إيَدنه

برێس أكرات نئێت هۆي إٍيقدنه و إملك إێن  ٤٢
إيَدنه، بێن تۆي أكرات وات وهسيايت إكنٍي 

 .إيَدنه
اٌودهي دايــٍيتے نات سكاب إكتنٍي  كَّسوٌ  ٤٣

بابۆسنه تے هڈئايے هۆي تۆينت تئٍيتے تلوێن 
 .إنْقوٍيل إبرے كه دايــٍيب ماسٍيونه. إيَدنه

 
 وێرے كْواي 

وے أنْكونه تے هڈئايے مهلّقآب درئات  ٤٤
تك اێن مهلّقه إمرے اۆدۆر . ۆي ڈمئامبه تنئےه

برٌوس تے فرهاتێس . برٌوس هن برێس ڈمئسيه
 .هۆي إدف و كستۆ تے ِدرئات إدلب إٍيهه

وے أنكْونه تے هڈئاے تێجرے لُئلُئاب  ٤٥
 .هّرٍيوے تنئے



برٌوس قال ونّێت أليابے إمرے اۆدۆر يأقر  ٤٦
وكستۆ إٍيربے تۆنه إدلب قٍيقسيه و يأقر بێن 

 .هر إدلب إٍيههجۆ 
 

وے أنْكونه تے هڈئايے تے شبكات اۆبهر  ٤٧
هۆي تتۆقٍيد، بتٌو قْودا جنساب آشۆ هۆي تئبك 

 .تنئے
تے شبكات أتاب تكے اۆدۆر آشۆب شۆكنا  ٤٨

إنده بتۆ إميێس إفرئنا و آشے دايــٍيبے بٍيلێب 
 .هۆي إدئٍينٍي و أماقے سقٍي إقدنه

ئٍيتێت تے دنيايٍت تے نهداد هۆي اۆن تئه ت ٤٩
إمالك يئێن إيَدنه براس اۆدهي . تكتے تندے

 . أمق، اۆدهي دايــٍيب هۆي واسێن إيَدنه
مليه برێس ونّێت أكرات نئێت هۆي إٍيقدنه  ٥٠

بێن تۆي ونّێت قْودات واوت و هسيايت . إيَدنه
 .و تٍيفے تندے

 



يسٌوس برێس “ براك تێن نات تَِكّنه تێفێنه؟ ٥١
 .إدٍين“ نێفے اۆ، ِهنن نكن”براس . سكنايه

 
إسێدنه وے إنكْونايت تے هڈئايت هۆي  ٥٢

برٌوس إقوٍيسۆس ِمراي قيــٍيب و ,  ألّممه إكتے
 .إدے“ ِشئياب و فرئے اۆتك تنئے تێفے

 
 أنارسا اٌودهي يسٌوس إربنه  

يسٌوس كَّسێ إێن كْواي فايسيه اۆدۆر برٌو  ٥٣
 . بێن تۆي هۆي قٍيقيه

تۆي  برٌوس وے هاشۆس كهٍي إێيه بێن ٥٤
براس . اۆدهي ألّميه إ يهٌودٍي دٍينے قو هۆي

اٌون تك نا مهنٍي هۆي ”. أجبامبه إكێن إٍيفنٍي 
إمرے إێفے تۆن قْودات تے كننات و تۆن تے 

 “أكرات تے با أكايت هايٍيس دنئے  و؟



برٌوس إ نجار وے اۆرۆس يٍك أكێ؟ و  ٥٥
تۆندے مريم يٍك إيَدنه؟ برۆس إسنا ياقٌوب، 

 و يهٌودا و يٍك أكێن إێفێن؟يٌوسف و سێمۆن 
برۆس كّستآ تا كْوات هنن قێب يٍك إێفێن؟  ٥٦

اٌون تك نا مهنٍي هۆي إمرے إێفے تۆن قْودات 
 .إدٍين“ تێ نات؟

لكن يسٌوس برێس . براس برۆس إربنه إكێن ٥٧
إمالهے همۆساب مّربے كَّسۆ مهنٍي وێر ”: كهيٍ 

“ هۆي، وے هاشيۆ وإدهيۆس قێب و نٌون
 إدے

بێن تۆي قْودات با أكايت دئيابے يٍك  يسٌوس ٥٨
 .أكے اٌودهي آمناب يٍك أكێن أكۆ

 
 
 
 



١٤ 
 يوانٍيس تۆيت 

بێن اۆدۆر وے هڈئه هێرۆد يسٌوسٍيب  ١
 إسكنه إمٍياسٍيو، 

اٌون برٌو ”برٌوس اۆدهي قێبۆس إٍيفنٍي كهٍي    ٢
يّوانس إ مۆسنُه، برٌو شاوے يےأيابه إێبتك 

رٌوس با أكايت تۆت تے نآتے دهاي ب. هۆي يكيه
 .إدے“ تۆنه سكٍينے

هێرۆدس اۆن يوانس إسئبك وه ِشنشله هۆي  ٣
إسهْكور وه هريٍئ اۆسجن شومسيه، هێرۆدياس، 

 . ِفلٍيبۆس إسنٍيت تے تكتے سببيٍ 
إسنٍيتۆك تے تكت تِنٍينه ”يوانس برۆس كهٍي  ٤

 .إٍيد أكۆ“ تٌونه دايــٍيت ك تكتے



 هێرۆدس برۆس مدر يهرو لكن اۆدهي بروٌ  ٥
إٍيراكْوے، اٌودهي يوانس مالهٍيبے إكتے إێفے 

 .إٍيدنه أكۆ
وے إٍيد هێرۆدس هۆي إفرئے هرۆدسيا تے  ٦

هێرۆدس تے اۆريٍت . اۆرت تِلق يے أمنه سٌوريٍ 
 . إملق ونّێت هۆي إمڈڈ

بتٌوك ”برٌوس هلفۆيا و تے اۆرت كهٍي  ٧
“ هرٍيوے تۆنات كستۆ إنے إيا هۆكے أندے

 إدے
برٌوك أنێب اۆن ”ر هريٍئ بتٌو تۆندے تنمكا ٨

تئه يوانس إمۆسنه إقرمه سٍينيايت كهي هے 
 .تِدے“ هێب

لكن برٌوس اۆدهي بێن . وهڈئه ونّێب قدبيه ٩
بتٌو هرٍيوێت ”إٍيفنٍي سٌورے  هلفۆيابے أكۆ 

 إدے“ تۆنات بتۆ هنٍي 
 .يوانس ُت أالت اۆسجن هۆي إسكتئه إدئے ١٠



يايٍن مليه يوانسے إقرمه سنيايت كهٍي هاي إێ ١١
بتٌو إقرمه تۆندے كهٍي . و تے اۆر كهٍي إهٍيونه

 .تهٍيو
يوانسے يے ألّممه إێيانے تے كناجات هاي  ١٢

مليه براس إدفنا يسٌوس . قٍيقيانے إبسنه
 .سۆيانے

 
 يسٌوس أي ألف دهي مرئٍيت متسيه 

يسٌوس تۆنات تكتے إمٍياسٍيو اۆدۆر، برٌو  ١٣
اوٌكنه فلّوٌكات يأم منقاي كهٍي  قٍيقيه برٌو 

اۆدهي تۆنه . إٍيكتے تۆنات يهرو أكۆ
إمٍياسٍيونه اۆدۆر قْوداب هاٍيش برۆ هريٍئ 

 . إێيانے رقدايێسنه كهيٍ 

يسٌوس تے فلّوٌكاتے إكْوبر و اۆدهي قْوداب  ١٤
إرهيه اۆدۆر برٌو برێس كهٍي نئْكومنايا، برێسۆ 

 .إلهاب هۆي مهێليه



وے هواد إێيه اۆدۆر يے ألّممه برۆس كهٍي  ١٥
اٌون مهنٍي منقاي إكتے، وے هواد دول ”ێيان و إ 

اۆدهي برٌوك كهٍي قٍيقانه ديه تۆن تے . إكتے
مدٍينآت بێتٍيت مرئٍيت إقرۆيۆسنه كهٍي بًآ 

 .إدٍين“ إمٍيارنه أكۆ
اٌودهي قٍيقتے دهاي ”يسٌوس برێس كهٍي  ١٦

براك برێس نان هۆي مرئٍيت ك . شنهه يٍك أكێن
 “تهٍيونه؟

أيب هدٍيٓب دبلۆب و ملے  ِهنن”لكن براس  ١٧
 . إدٍين“ آشۆب و نٌون نات وێرت ك نربے

إێن برێس أنێب كهٍي ”يسٌوس برێس كهٍي   ١٨
 . إدے“ هاي مئانه

مليه . يسٌوس اۆدهي اۆسيام كهٍي إسۆسئه  ١٩
برٌوس يے هڈے أي و وے آشۆب مُل و يكسيا 

إدے “ مريه”تۆبرێت إشبب، وے أنكْونه كهٍي 
برۆس إێن يے . دئےهرئے يے هڈے إكئته إ 

هڈٍيٓب و آشۆب و يے ألّممه كهٍي إهٍيو، يے 
 .ألّممه برێ اۆدهي كهٍي إهٍيونه



اٌودهي متيان، قبيان مليه يے ألّممه  كَّسوٌ  ٢٠
اۆقاف يكسيان اۆدۆر متن ملۆب بٍيلێب هۆي 

 . إتبنه
بێن دۆر تے مرئٍيت متيان اٌودهي أي ألفاب  ٢١

 .و هساب أنوٌ إٍيكتنٍي إٍيفنٍي، تێ مئات و أر  
 
 يسٌوس إێم كهٍي هرٍيێريه 

تے فَلّوٌكات ”مليه يسٌوس إقجێسۆ يے ألّممه  ٢٢
أنے اۆدهي قٍيقسنے . اۆبهر اۆدر اۆراو بێن

 . إدے“ اۆكٍيك
اۆدهي قٍيقسيه هريٍئ برٌو اۆربه إبے اوٌكنه  ٢٣

وے هواد إێيه اۆدۆر برٌوس . سٍيلێلتے يهرو أكۆ
 . اوٌكنه بێن تۆي إٍيفے

فَلٌّوكات إبهرے در هۆي سقٍيتے، اۆ بهر تے  ٢٤
اُ كلوا هۆي تٍيفے تٍيكتے، وآيم إٍيٹئنه تے 

 .فَلّوٌكات إبرام بتۆ إمنٍيف  أكۆ



إفجر هنكا يسٌوس إێ يم كهٍي هرٍيێرے يے  ٢٥
 .ألّماميێس كهٍي إێيه

يے ألّممه برۆس إێ يم كهٍي هرٍيێرے  ٢٦
 اٌون تك أياب”إرهيانے اۆدۆر ونّێت إراكْوٍينے 

براس إمرٍيكْواي . إدٍينے“ هۆي شٌوك إكتے إێفے
 .هۆي ولٍيكيانے

با راكْوٍين ”يسٌوس برێس إقجێسۆ إٍينفراد  ٢٧
 .إدے“ أنے برۆس أكتے إێفے

إبلوے برٌوك ”برتس برۆس كهٍي -سێمۆن ٢٨
برۆس تكتيه تێفيێك إێ يم كهٍي مئا دے 

 إدے“ هێب
-سێمۆن. إدے“ مئا”يسٌوس برۆس كهٍي  ٢٩

لّوٌكات هۆي تكْويه إێ يم كهٍي برتس تے فَ 
 . يسٌوس كهاي هرٍيێريه

لكن برٌوس إبرام أكرابے إرهيه اۆدۆر برٌو  ٣٠
إٍيراكْوے و إێ يم هۆي إكْوبر و برٌو ولٍيكيه 

 .إدے“إبلوے، شڈهن هێب”



يسٌوس إقجێسۆ وے أيۆس إبرر و سێمۆن  ٣١
“ برٌوك شلك إمٍيانے نان هۆي شّكٍيتا؟”يئبكے و 

 .إدے
 .تے فَلٌّوكات رێويان اۆدۆر إبرام إنقدبراس  ٣٢
تے فَلّوٌكات هۆي إٍيفنٍي برۆس سٌورے ڈبيان  ٣٣
برٌوك ِسدك وے إنْكونه اۆرۆس تكتيه ”و 

 .إدٍين“ تێفيه
 

اۆ بهر إكتئنه اۆدۆر جنرسٍيت إٍيدنه مهنٍي  ٣٤
 .إكتمن

اٌودهي برۆس إكَّنه وإسكنه إبررن وهاش  ٣٥
 .ب هاي إێيانےكَّسۆ هۆي، و كَّسۆ دهيۆسنه لها

اۆدهي لهاب برٌوك برێ ”اٌودهي برۆس كهٍي  ٣٦
اٌودهي  كَّسوٌ . إدٍين“ وے هالكۆك بٍيتهنٍي إشه

 . برٍيسۆ وے هالك إتهيان إنرئنه إٍيفنٍي 
 
 



١٥ 
 اۆدهيٍي تے آده هن وے أنكْونه إبهلے؟ 

القدسێ دٍينے إن دا و -فرٍيسے و اۆرشلٍيم   ١
 .يسٌوس كهٍي إێيان

نان هۆي يے ألّمامياسك ”انے و برۆس سكني ٢
تۆنات يے إێقرمه سكان إدٍين كالفێن و هنێت 
تے آدات إكتئنه،  براس يے أيێسنه يٍك إشْقوڈنه 

 .إدٍين“ تے مرئٍيتے متتے هنكاي أكۆ؟
براك نان هۆي وے ”يسٌوس برێس كهٍي  ٣

إنْكونه إبهلے كالفتێن براك تے آداتێك إبكه 
 مياد؟ 

ابۆك و دێتۆك و ب: وے أنْكونه إندے أكۆ ٤
داٍييب وێرنه، إبابا ترے تۆندێ أماق إندے 

 .مدر أستهلٍينے



سٌور أيٍن ”براك اۆتك إبابه و تۆندے كهٍي  ٥
مِترٍينه تے أويه اۆنتئه إنے وے أنْكواي كهٍي 

 “مفرئت أكْواس
إبابه و تۆندێ و ”براك اۆن اۆتك  ٦

. تِيدنه تێفێنه“ همۆيسهٍينے تٌونه كهٍي كِتهاي
أنْكوناي إبهلے كالفتانه تكتٍينه تے براك وے 

 .آداتێكنه جّالي
براك يے هرايري دهي، إمالهے إێسايس برێك  ٧

 :هۆي إدے إبهلے ِسدكے
آن دهي أنێب إيفۆسنه قێب إسئكٍيكنه {   ٨

 هێب
 }لكن برێسۆ إقنئه هۆسے سقٍيب إكتنٍي إێفێن

أيٍن كهٍي تے سٍيلێلتٌوسنه نفئه ك تربے،  ٩
 }.آداتێ إٍينے برێسۆ إتألٍيم إدهيٍ 

 
إێن بهلے ”يسٌوس اۆدهي كهيۆس ولٍيكيه  ١٠

 سناكرنا وَكّنه،



اۆتك اۆيف شٌومتے تٌونه برۆ ك  ١١
يـٍيواشستنے، لكن برۆ اۆيف هۆي تتفرئے تٌونه 

 .إدے“ برۆ يـٍيواشستنے
 

برٌوك إێن ”برٍيسۆ يے ألّممه كهٍي إێيانے  ١٢
بهلے قێب إفرٍيسے ونّێت هساي تِكواسه تۆن 

 .إدٍين“ ات برٌوك تِكتێنه؟تۆن
هندے بابے تے  كَّسوٌ ”يسٌوس برێ كهٍي  ١٣

برێت هۆي إێفے إديابے يٍك إكتے، إقدمٍي 
 .إتفتك إندے

إێن فرٍيسے هۆي سقٍينه، برا همشۆي دهي  ١٤
همشۆي دهي وێر سلۆلێن، َكّسآ دێالب هۆب 

 .إدے“ ڈبنے إيَدنه
 إدے“إێْكواي كهٍيۆن سايه”برتس -سێمۆن ١٥
براك إنے إندے بهلے مسے ك ”س يسوٌ  ١٦

 تكتێنه تێفێنه؟
اۆيفے شٌومتنے تٌونه، اۆفئے تێبے مليه إبرش  ١٧

 هۆي تتفرئے تۆنه ك تكتێنه تێفێنه؟



. لكن إيفے تتفرئے تٌونه اۆقئنه هۆي إێتنے ١٨
 .تٌون تٌونات اۆدهي يـٍيواشے تِكْوسے

تے أماقت نيات اۆدهي إمدار و توٌكهب و  ١٩
ِرسێ تے بدهات و اٌو نێو إسدئنه تٌوقْوهر و إقْو 

 .بلٍيت اۆقنئه هۆي إتفرئنے أكۆ
تان تانات اۆدهي يــٍيواشے إكْوسنٍي لكن  ٢٠

وے أيے با شْقوٍيڈ تے مرئے متتے اۆدهي 
 .إدے“ يـٍيواشے ك إكْوسے

 
 تے تكت تے كنئانٍيتٍي وے إمٍيانے 

يسٌوس بێن تۆي هۆي قٍيقيه سٌور و سێڈاب  ٢١
 .و يے هش كهيٍ 

قال هۆب تكت كنئانٍيتے بێن وهاش هۆي  ٢٢
تٌون تے تكتے يهٌودٍيتے (تٍيڈهن برۆ كهٍي إێته 

سێدنه، وے هڈئه دائوٍي ”تے تكتے ). ك تِكتے
تے اۆرتے . وے اۆر، أنێب نئكْوما هێب
 .تِدے“ وهٍينايت أتابتے تكتے تێفے



p\ 
يے ألّمامياسس .  يسٌوس نات ديابے يٍك أكے ٢٣

قے ديه، بتٌو هرئۆن تے تكتے قيٍ ”برۆس كهٍي 
 .إدٍين“ ولٍيكتنے أكۆ

أنے اۆدهي إرسئٍيلێب نٌون ورب ”يسٌوس  ٢٤
برا يے أرقنه . دهي دهاي لنقٌومامب كا أكتے

 إدے“ كْوڈابه تئٍيتے إكتنٍي أێفے
تے تكت دولتے تكے بتٌوس يسٌوس سٌورے  ٢٥

 .تدے“ سێدنا، اوه هێب”ڈبتا و 
 يے أرێ تے مرئے”يسٌوس تے تكت كهٍي  ٢٦

 .إدے“ إێ يس كهٍي مياو دايــٍيب يٍك أكے
ِسدكے، سێدنا، لكن آيس هن تے ”تے تكت  ٢٧

مرئے يے أنْكونايێسنه إرقد وهٍي ڈبتنے براس 
 .تِدے“ متێن
تكتٍي، بتٌوك ِون ”يسٌوس تے تكتے كهٍي  ٢٨

إمٍيان تِربے، بتٌوك هّرٍيوے تۆنات تِربے 
بێن دۆر هۆي تے تكتٍي تے اۆر . إدے“ تِندے

 .ات تكے تٍيفےنِرئ 



 
يسٌوس بێن تۆي هۆي قٍيقيه و برٌوس  ٢٩

أجلٍيلێ اۆبهر كهٍي إێيه و برٌو اۆربه رێويه بێن 
 .تۆي إسئه إٍيفے

قْودا اٌودهي برۆ كهٍي إێيان برێ دهي  ٣٠
كئامب همشاي و با هنتايي و قلٌّوسٍيب و 

قْوداب ورب و هاي إێيان بريۆ إرقده قێب 
 .نرئيسٌوس برێ كَّسێ إس. داسيان

اٌودهي إقلٌوسے هدٍيدٍين، و إبا هنتايي  ٣١
إِينرئنه و إكتئامبه هرٍيێرٍين و همشاي إرهيان 

اۆدۆر ونّێت هۆي أّجبميان و براس وإرسائٍيلێ 
 .وے أنْكونه إسئككنه

 
 يسٌوس فڈق ألفه مرئٍيت يهٍيو 

أن اۆن ”: يسٌوس يے ألّماميێ ولٍيكيا و إدے ٣٢
أنێب قێب اۆدهي نئْكومناين إێفے، براس 

. مهٍيت يــٍينات إێفێن و برا نات متێن يٍك إبرٍين



برا هرقْواب إكتنٍي قٍيقستے كا أهرٍيو، برا بلكن 
 .إسلل هۆي ڈبێن أكۆ

اٌون مهنٍي منقاي ”يے ألّممه برۆس كهٍي  ٣٣
نا مهنٍي هۆي هنن مرئٍيت اۆن دهي . إكتے

 .إدٍين“ ِمهتنے منێر نيَد؟
. إٍيربٍين سكنايه يسٌوس براس نا هدٍي مرئٍيت ٣٤

أرسم هڈي وه شلكت آشۆب دبُل ”يے ألّممه 
 .إدٍين“ نِربے

 يسٌوس اۆدهي إسۆسئے هريٍئ، ٣٥
يے هڈٍيب أرسمه و آشۆب يكسيه وے  ٣٦

إدے، برێس إكتئے يے ألّممه " مريه"أنْكونه 
 .يهٍي، براس  تے مرئے اۆدهي كهٍي يهٍينے

ممه مليه يے ألّ . اٌودهي متيان و قبيان كَّسوٌ  ٣٧
 .اٌوقفا هۆي أرسماب بٍيلێب إتِبنه

اٌودهي تے مرئٍيت متيان فڈق ألفابه إٍيفنٍي  ٣٨
 .تێ مئت و يے أر أنوٌ 



يسٌوس اۆدهي قٍيقسيه هريئ تے فَلّوٌكات  ٣٩
يئمے اۆبهرے در إبے تے مدٍينات مجدان 

 .إٍيدنه دول مهنٍي 
 
 

١٦ 
 أالمات تے برێتێ 

و برۆ فرٍيسے وسدوٌكے و يسٌوس كهٍي إێيان  ١
برٌوك ِهنن أآلمات تے ”جّربتے يهرونه أكۆ  

 .إدٍين“ برێت هۆي إرهسا هۆن
براك إنقرب إبدے إدرۆب ”يسٌوس برێ كهٍي  ٢

إكتے إێفيێك براك تٌوينت دايــٍيتے تكتے تندے 
 .تيَدنه

أرێ فجر إبدے ادرۆبے إكتے إێفيێك وبئلٌوك  ٣
براك . إێفے إكتيێك و برے إيامے إندے تيَدنه



كك تكتے تندے تۆ برێ تِشببنه اۆدۆر  تٌوينت
براك تے برێتے هۆي تے أالمات . تكتێنه

دايــٍيب إمئنايۆسنه تِكتێنه تێفێنه، لكن  تے 
أالمات تێ نات اۆن تئه إكتنٍي إێفێن براك ك 

 .تكتێنه
براك أماق دهيٌون أكۆ أالمات تهرونه تێفێنه،  ٤

لكن ت أالمات إمالهے يۆناس إتيێوے نٌون 
يسٌوس “ مات براك إيتاوے ك تيدنهوێرت أال 

 .إێن بهلے إدے هرئے برٌو قٍيقيه
 
يے ألّممه اۆبهر اۆدر اۆراو إبێن اۆدۆر براس  ٥

 .يے هڈے يكسنٍي إباڈنه
إفرٍيسے و إسادٌويٍك و ”يسٌوس برێ كهٍي  ٦

 .إدے“ إبريٍن تے كهمرٍيات إقنئوك هۆي داسانه
براس تۆن تۆنات هۆي بهلياننٍي إٍيفنٍي و إٍيدنه  ٧
برٌو ِهنن هڈٍيب كنربے أكۆ إندے إێن ”

 .إدٍين“ بهلے؟



يسٌوس برێس اۆقنئه هۆي تٍيفے تۆنه إكن و  ٨
نان براك برێك . براك شلك إمٍيان تربٍين”: إدے

إێبتك هۆي هڈٍيب ك تِربٍين تۆنه هۆي 
 هدٍيدتێنه؟

براك يے هڈے  براك مسے ك تكتێنه تێفێنه؟ ٩
أي، أي ألفه متينا كا شئتانه؟ مليه براك نآكا بٍيلے 

 تِتبنه اۆقاف هۆي؟
و يے أرسمه هڈيے، يے إفڈق ألفه دهي  ١٠

متيان كا شئتانه؟ و براك ناكا بٍيلے تِتبنه اۆقاف 
 هۆي؟

كك براك أنے هڈٍيب هۆي كا هدٍيدنے تۆنه  ١١
 كا تكتێنه؟ لكن براك تے كهمرٍيات تے فرٍيٍيس و

 ".سدوٌكے و إبرٍين بێت إقنئۆك هۆي داسانه
بێن دۆر براس إكَّنه يسٌوس برێس تے  ١٢

كهمرٍياتے تے هڈے هاي إدئنه هۆي كا 
هدٍيدے إٍيفے، لَِكْن برٌو إتألٍيم إفرٍيسيێب و 

 .إسدوكيێب و هۆي هدٍيدے إٍيفے
 



 يسٌوس آب إكتے؟ 

يسٌوس و يے ألّمامياسس و كيرسي فلٍيبٍي  ١٣
اش إكتمن اۆدۆر يسٌوس برێس إٍيدنێ وے ه

اٌودهي إتكے وے اۆر كك هۆي ”سكنايه 
 .إدے“ إيَدنه؟

اٌودهي برٌو يوانس إمۆسنا إكتے، ”يے ألّممه  ١٤
ورے برٌو إێلِس إكتے ورے جرماياس إكتے 

“ ورے برٌو مالهٍيے إێن مالهے هۆي إكتے إيَدنه
 .إدٍين

براك أنے آبے أكتے ”يسٌوس برێس كهٍي  ١٥
 .إدے“ تيَدنه

برٌوك إمسٍيهے وے ”برتس بهليه -سێمون ١٦
 .إدے“ أنْكونه دمٍيهه إڈهنٍيب واۆر تكيه تێفيه

سێمۆن يوانسے وے اۆر، ”يسٌوس برۆ كهٍي  ١٧
برٌوك تۆن تۆنه . برٌوك إتدهراب تكتيه تێفيه

إكنايٌوك تِكنه ك تكتيه لكن بابے تێ برێت 
 .إدے“ هۆي إێفے تۆن تۆنه إرهسيه هۆك



إٍيسم ) إلٍيالو ميادے إكتے(س أنے برۆك برت  ١٨
برٌوك أنے اۆدهي كهٍي إلٍيالو . هۆك إندے

. تئٍيتے تكتيه تنديه، إلٍيالو اۆقو إتفيــٍيك تئٍيتے
 .و تٌو يت توٌكنا هن برێ كا قرٍيب

أن برۆك تے برێتێ تے هڈئايے إمفتهه إياو  ١٩
هۆك أندے، برٌوك تے دنيات هۆي اۆدهي 

ۆي إێفێب هالل كَّسێ وے إنْكونه تێ برێت ه
إٍيكْواس تێ نات سۆيے تنديه تكتيه و  برٌوك 

برێ تێن نات وے أنْكونه تێ برێت هۆي هرام 
إٍيْكواس سۆيے تنديه، تٌون تٌونات اۆن تئه تئٍيتے 

 .إدے“ إٍيكتے تندے
أنے مسٍيهے ”يسٌوس يے ألّماميێس سٌويه  ٢٠

 .إدے“ إكتے تۆنه دهي باسۆيان
 
 يسٌوس تے يتۆ هۆي هدٍيديه 

-بێن اۆدۆرٍي هۆي يسٌوس برٌو اۆرشلٍيم ٢١
القدس يے ألّماميێ كهٍي إٍيبے إندٍي كك برۆ يے 



إێقرمه، إفقرٍيے هڈئا و إدٍينے إندا و برۆ أداب 
إٍيوێر إيَدنه تۆنه هۆي هدٍيديه و برٌو إبكے 

إتۆدٍير و تۆ ينت تے مهيات برٌو تۆيت هۆي 
 .  يكٍينے

إێن بهلے با ”برتس برۆ در هاي إبے قٍيقيه و  ٢٢
وے أنْكونه تۆن تۆنات يٍب إكْواسے، . ديه

 .إدے“ إبلوے
برٌوك أنے هۆي سقيه ”يسٌوس برۆ كهٍي  ٢٣

برٌوك إنێب  إسلل . برٌوك اۆبلٍيس تكتيه تێفيه
بريۆك اۆقنئه هۆي وے . أماق تستۆبيه هّرٍيوه

إنْكونايت نات هۆي يٍك هاينه لكن إدهيــٍيت 
 .إدے“ نات هۆي إێفێن إكتنٍي 

 
أنے قێب ”مليه يسٌوس يے ألّماميێس كهٍي  ٢٤

إێتے هّرٍيوے إقرۆيۆس با إيباڈٍين وأنے جّآلي 
تۆيت دهاي مرآبے بآ أكتے،  و أنے هرئے با 

 .هرٍيێرے



إمڈهنۆس دبے إندے، برٌو إمهڈنۆس  ٢٥
كْوڈسٍينے إكتے و اٌوتك أنے جّالي إ مڈهنۆس 

 .كْوڈٍيس إمڈهنۆس مرّے إكتے
يه برٌوك كستۆ تے دينات نات ريــٍيب مرّ  ٢٦

تِربيێك لكن إقرۆيۆك كْوڈسنيێك؟ برٌوك تۆيت 
هرئے مهلّقآب فرئيه و إمڈهنۆك شاوتے 

 .كتمريه تنديه
إتكے وے اۆر ِولّه إباباي إمتٌون هۆي  ٢٧

مليه كَّسۆ اۆدهي . إملكێس قێب إئے إندے
قال كه تے دايــٍينايت إتْكوكْو تئٍيتے إجر إياو 

 .إندے
هۆكنا اۆن مهنٍي اێفێن اۆدهي أن أندے  ٢٨

هۆي إتكے وے اۆر تے هڈئايێتۆس هۆي إٍينے 
 . إدے“اۆدۆر براس مسے ڈهنٍيب إكتنٍي إيَدنه

 
 



١٧ 
 يسٌوسے إمتٌون إسدكٍيب 

أسْقورت يـٍينات هرئے يسٌوس سێمۆن برتس و  ١
إسنا ياقٌوب و يوانس و إێكنه  إٍيها ِون رباب 

 .هاي رێويه
 كَّسوٌ ممه سٌورے بێن تۆي يسٌوس يے ألّ  ٢

إٍيفراس تۆ ينت تئٍيتے تلوٍينے، و يے . بدمليه
 .هالكاياس إ ميئے تئٍيتے إێرابه إٍيفنٍي 

قالهۆب إمالهے مٌوسا وه إێليس لويان براس  ٣
 .يسٌوس إٍينفردنه إٍيفنٍي 

إبلوے ِهنن تۆي ”سێمۆن برتس برۆ كهٍي  ٤
نێفے تٌونه دايــٍيتے ِهنن برێك كهٍي مهي لكێب 

شه هۆن، قال برۆك كهٍي وێر مٌوساب ندئے إ 
 .إدے“ كهٍي وێر إێليس كهٍي 



سێمۆن برتس مسے بهليے إٍيفے، ميئے هۆي  ٥
إبئلٌوك هۆي . إٍيفے بئلٌوك برێس كهٍي هسميه

اٌون برٌوس وے أۆرے إنے برۆس إرێينے ”ِهس 
إكتے، أنے برۆس ونّێت هۆي إفرهابے إكتے 

 إدے“ برۆ إبهلے سناكرنه. إێفے
 
ممه تۆن تۆنات إمٍياسٍيونه اۆدۆر برا يے ألّ  ٦

برا ونّێت . وے هاش إفرٍيێسنه قێب كهٍي ڈبيان
 .إٍيراكْوٍين

لكن يسٌوس برێس كهٍي إێيا و برێ تهيا و  ٧
 .إدے“ أس قدنه با راكْوٍينه”
براس يأس يكيانے اۆدۆر براس يسٌوس نٌون  ٨

 .وێر تك إرهاب يٍك أكێن
 
دۆر يسٌوس براس اۆربه هۆي إِيتْكوبرنه اۆ  ٩

تۆنه براك إرهتانه تك با سۆيان، ”برێس كهٍي 
 .إدے“ إتكے وے اۆر تۆيت هۆي إتئقرٍي اۆكٍيك



نان هۆي أفالي ”يے ألّممه برۆس سكنايان  ١٠
إدٍينے إنده هنكاي إبيٍك إمالهے إێليس إٍينے 

 .إدٍين“ إيَدنه؟
إێليس ِسدك إٍينے إندٍي ”يسٌوس برێس كهٍي  ١١

 .و إندےو برٌو نات كه تْكوكْ
إێليس شئٍي إێيا لكن : لكن أن أند هۆكنه ١٢

براس برۆس . براس برۆ كنابه يٍك أكێن إێفێن
اۆن . كستۆ تۆنات براس يهرونه هۆي سكيان

تئانێت إتكے وے اۆر هن براس أماق إٍيوێر 
 .إدے“ إيدنه

يے ألّممه يسٌوس برێس كهٍي يوانس إمۆسنه  ١٣
 .هۆي هدٍيدے تۆنه إكنه

 ے وهٍيناي هۆي تٍيفے مهێليهيسٌوس اۆر ت 
 

براس اۆدهي إكتمنه اۆدۆر تك يسٌوس كهٍي  ١٤
 . إێيا برۆ سٌورے ڈبيه



وے . منا هێب-سێدنا، أنێ نئكوْ ”اٌوتك  ١٥
برٌو . اۆرے أباكٍيب إبرے وبرٌو ونّێت إلهٍينے

 .دۆر كه تۆنئێت ترے إێ يم هۆي ڈبٍينے
أن برۆس يے ألّماميێك كهٍي هاي أن لكن  ١٦

 .إدے“ رۆ مهێلتے كا أدقريانبراس ب
براك اٌودهي أماق إمٍيان كے تربٍينه ”يسٌوس  ١٧

نا اۆدۆر اۆكٍيك أن برێك قێب إبيٍك دايَن أكتے؟ 
نا اۆدۆر اۆكٍيك أن برێك أمرتٍّيم؟ وے اۆر هاي 

 إدے“ مئانه
تے وهٍيناي وے . يسٌوس تے وهٍيناي إدننه ١٨

 .إكےاۆر هۆي تِفرئه و برٌو بێن اۆدۆر هۆي إنرئ 
 

مليه يے ألّممه يسٌوس آكنه إبێنٍيت سكنايان  ١٩
ِهنن نان هۆي تے وهٍيناي نٍيفرئه تۆنه كا ”

 .إدٍين“ أدقرنه نٍيفے؟
براك قْوداب إمٍيان ك ”يسٌوس برێس كهٍي  ٢٠

أن اۆسدك أندهۆكنا، براك  إمٍيان . تربٍين أكۆ
 إسنفه تے هبّه هدٍيب تٍيربٍينێك اۆن اۆربه تۆيسٍ 



برێك  كَستوٌ . دنێك برٌو إسنٍيكر هۆكنهتۆي بيه تيٍ 
لكن تٌون تے وهٍينايت . كهٍي المات تٍيكتے

 .إدے“ سٍيلێلت و باسكٍيت و أنٌو ك تتفرئے
 

 يسٌوس شاوتے تے يتۆ هۆي هدٍيديه

يسٌوس و يے ألّمامياسس و أجلٍيل هۆي  ٢٢
إتكے وے ”هرٍيێرٍين اۆدۆر يسٌوس برێس كهٍي 

 ے إندے،اۆر يے أُش كهٍي نٌومن
براس برۆ إٍيدار إيدنه لكن مهيت يـٍينات  ٢٣

“ هرئے برٌو شاوتے إمڈهن كهٍي يكے إندے
 .آن بهلے يے ألّممه قدب إتبنه. إدے

 
 
 تے لبه وے أنكْونه اۆ قو كهٍي  

يسٌوس و يے ألّمامياسس و كفرناهٌوم إكتمن  ٢٤
اۆدۆر وأنكْونه اۆقوے إتلبات متنه سێمۆن كهٍي 

 .إدٍين“ ك تے تلبات فرّئے؟إسێدنايوٌ ”إێيان 



 .إدے“ أوۆ تے تلبات برٌو فرئے”سێمۆن  ٢٥
سێمۆن اۆقو شٌوميه اۆدۆر يسٌوس برۆ سكنايا 

سێمۆن برٌوك وهاٍيش يے هڈئه آي تے تلبات ”
إياينه هٍيسنيه؟ يے أرێسۆسنه هۆي هن اۆدهي 

 .إدے“ إێراوێس هۆي؟
براس اۆدهي إێراوێس تے تلبات ”سێمۆن  ٢٦

 .إدے “هۆي إياينه
أفالي برێس يے أر تے تلبات يٍك ”يسٌوس  

 .أفرئنه
لكن ِهنن براس إتهسنٍي تۆنات كے إنهرو  ٢٧

أكۆ، برٌوك اۆبهر كهٍي دفات إ لٌولۆك هۆي ِقدا 
إدباي أنبٍيكێت تے آشۆياي اۆيف ِفدقا فڈق 

برٌوك إێن مهلّقه . دراكام هۆي إمٍيارے تِنديه
 إدے“ هنێت تے تلبات كهٍي فرئه

 
 



١٨ 
 ٌو ِون كه آبے؟ا 

بێن اۆدۆر هۆي يے ألّممه يسٌوس كهٍي إێيان  ١
وے أنْكوناي تے هڈئاي هۆي ”و برۆ سكنايان 
 .إدٍين“ اٌو ِون كه آبے؟

وے اۆر برێس إێبتك . يسٌوس اۆر دبُل ولِيكيه ٢
 .إسنقد

اۆسدك أند هۆكنه براك ”: مليه إدے ٣
بّدلێمتٍيت  اۆر إدبلے تئٍيتے إٍيكته بدٍينێك، وے 

 .نْكوناي تے هدئايت دۆرهن ك شٌومتانهأ 
تۆنه تۆنه كهٍي، إقرۆيۆ اۆن وے اۆر إدبلے  ٤

تئٍيتے إسۆدٍيس، برٌو وے أنْكونايت تے هدئايے 
 .هۆي اۆ ون كابے إكتے إندے

 



أرێ أيٍن اۆسٍيمٍي اۆن برۆ تئٍيتے اۆر دبلۆب  ٥
 .رهبٍينے أنێب رهبٍينے

 
لكن قال إێن برێ دبلے أنێب آمننٍي هۆي  ٦

أماق نات سكسٍينے، اۆن برۆ ِون أوێب ُت 
أآلتٍيب إتهْكوٍير اۆ بهر هۆي إتۆقٍيد تٌونه برۆ 

 .كهٍي دايــے كات تكتے
اٌودهي إڈكْونه  اۆدهي تے مقنايتے سَكّسێن  ٧

تے ناتے سبٍّي، تے ماقنايت إبيٍك إێتنے، لكن 
 .إڈكْو بێن بريۆ سبٍي إێتنے اٌوتك

 وے إيٌوك ترے إرقدٌوك ماقنايت ٨
برٌوك قرابا ترے . سكسٍينيٌوك، كتئات فدنه قده

كتئام تِنڈهٍينه تٌونه دهۆك دايــے كاتے تكتے، 
ملێ يے أيێك ترے ملێ إرقدايێك بريێ تۆنئێت 

 .با يايت شٌومتنيه تے نايٍت كه
إقْوئدٌوك أماقت نات سكسٍينے هۆك اۆدۆر  ٩

قال قْوئدے . برۆ سْكوه هۆك فرئات فدنه قده



دهۆك هنيــٍيس ملهێ قْوئدێك  تنڈهٍينه تٌونه
 .بريێ تۆنئے هۆي تِتۆقٍيدێت ُت نايٍت كه

 
 وے أرقن كْوڈاب إێمتال 

أنے أند . إێن برێ إدبلے با سٌوقانه  ١١-١٠
هۆكنه إێن برێسۆ دمٍيهه إملك بابيے قێب تے 

 .برێتێب إێفێن
براك كك سكتٍينه قال : أنے نات راتن هۆكنه ١٢

قالت أنۆت هۆي  بريۆك شێب أنٌوت إٍيربيێك و
كْوڈتيێك؟ براك أشڈق متٌون و أشڈق أنۆ اۆ 
رباي كهٍي إشتٍيت تے أنۆت قالت كْوڈات 

 كِتهرونه؟
أنے أند هۆكنه تۆن بتۆ مرّے اۆدۆر برٌو  ١٣

تۆن ُت أنۆت ُت إنقالت هۆي  تے أنۆت تێرو 
تے أّشڈق متٌون و أشڈقت و كْوڈاته يٍك أكێن 

 .ناتێ كه إفرهه كابے أكتے



تئه تئٍيتے بابوٌكنه تے برێت هۆي إێفے  اۆن ١٤
 .إێن برێس إدبلے قال هن هۆي كْوڈٍينے  كِهرو

 
 إسنٌوك أماقت نات هۆك سكٍينے اۆدۆر 

سنٌوك إماقت نات هۆك سكٍينيێك، برٌوك  ١٥
إكنايٌوك برۆ بيات تے أمقات نات برٌو سكيه 
إرهسا برٌو إسناكرٍيٌوك برٌو دمٍيهه سنۆك إكتے 

 .إندے
رٌو بٍيسناكرٍيٌوك تۆرا إندے تئٍيتے وهرب لكن ب ١٦

ملے ترے مهْي  بدهے قێبۆك برۆ هاي : هۆي
 .بيات كستۆ تے قديايت فايسانه

برٌو إبدهي إسناكرٍي تۆنه بٍيهرٍيوێك، أنے يے  ١٧
ألّممه سۆيا، اٌون برٌو إێن برێس  إسناكرٍي تۆنه 
بٍيهرٍيوێك، برۆ وإنْكونه يٍك إكتێن اۆتك ترے 

 .تئٍيتے برۆ آرشا تلبات متناب
 



أن اۆسدك أند هۆكنه، براك تے دنيات هۆي  ١٨
اۆدهي َكّسێ وے إنْكونه تێ برێت هۆي 

إێفێب هالل إٍيكْواس تێ نات سۆيے تنديه 
تكتيه و  براك برێ تێن نات وے أنْكونه تێ 
برێت هۆي هرام إٍيْكواس سۆيے تنديه، تٌون 

 .تٌونات اۆن تئه تئٍيتے إٍيكتے تندے
هۆي ملے نات براك تهرونه كهٍي برێك  ١٩

تافقسمێنێك، بابے تێ برێت هۆي إێفے تۆن 
 .تۆنه برێك كهٍي إدئه إندے

أنے اۆسمٍي ملے ترے مهْي هّداب إێنێك  ٢٠
 .إدے“ إنے برێس قێب إێفے إندے أكۆ

 
 إكشيه وے إفۆتے إرب 

سێمۆن برتس برۆس كهٍي إێيا و سكنايا ديێ   ٢١
ٌو أنێب كهٍي أن ناكه دۆرا إسن أفۆينے بر ”

 “أقلتنٍي اۆدۆر؟ أرسم دۆره؟



أن إند هۆك أرسم دۆر ”يسٌوس برۆس كهٍي  ٢٢
 يٍك أكێن لكن أرسمتٌون و أرسم دۆرا

أرێ وے أنْكونايت تے هڈئايے تۆن تئٍيتے  ٢٣
اٌون وے هڈئه . هڈئه إٍيفے إێن: تكتے تێفے

إكشيه برۆس قێب شقامنٍي ولٍيكيه هاسبتے 
 . كهيٍ 

هۆي،  برٌو أي متٌون مليٌون  برۆ إێن إكشيه ٢٤
 .  مهلّقه أشتێتے هۆي كهٍي إٍيربے دهاي إێيه

لكن اٌون إكشيه مهلّقآب يٍك إٍيربے هاي  ٢٥
برۆس تے تكتۆس و ”إكْويس أكۆ وے هڈئه 

يے أرێس و كستۆ تۆنات إبرے ودبلنات 
 .إدے“ إمهلّقآيێ أنے إتْكوسے

 
أنێب كهٍي ”إكشيه وے هڈئه سٌورے ڈبيه  ٢٦

“ نايا أنے كَّسێ مهلّقهيێك إْكواس إندےنئْكوم
 .إدے

وے هڈئه برۆس كهٍي نئْكومنايه و برۆ  ٢٧
 .كهٍي إٍيفنٍي إمهلّقه يئش و برۆ إفدق



 
لكن بێن إكشيه إفرئے اۆدۆر برٌو شێب   ٢٨

مهلّقه أشتێتے قێب برٌو إٍيربے كشيه وێر 
إمرے اۆدۆر برٌو اۆن إكشيه تے أالت يئبك و 

 .إدے“ وسے هێبإمهلّقآيے كْ”إسكت 
اٌون إكشيه اۆن إكشيه اۆراو سٌورے ڈبيات  ٢٩

أنێب كهٍي نئْكومنايا أنے كَّسێ مهلّقهيێك ”
 “إكْواس إندے

إدفت اۆن اۆتك سجن . لكن برٌوس إرب ٣٠
 .شٌومسيه َكّسێ مهلّقآب إٍيفرئه اۆكٍيك

إكشيه آرو اٌون إكشيه سكيه تۆنه إرهيان  ٣١
هڈئه كستۆ اۆدۆر ونّێت قدبيان و إدفنه وے 

 .تۆنه تِكێت سۆيان
وے هڈئه اۆن إكشيه وے إدباي ولٍيكيه و  ٣٢

برٌوك أنێب دهي . برٌوك أماق تكت تكيه تێفيه”
نئْكومنا تِدے هێب اۆدۆر أنے كَّسێ مهلّقه 

كهيۆك إٍيربے إشن هۆك، برٌوك قال قرش 
 . بٍيفرئے أد هۆك



أفالي برٌوك اۆن إكشيه إرواوۆك إبيٍك كا  ٣٣
 إدے“ ا؟نئكْومنات

وے هڈئه ونّێت هساي إكے إٍيفے اۆن  ٣٤
كشيه اۆسجن شٌومسيا إشٹابئے كَّسێ مهلّقه 

 .إكْوٍيس اۆكٍيك
 

بابے تێ برێت هۆي إێفے اۆن تئه تئٍيتے   ٣٥
إٍيوێر إندے  برێك اۆسن  سِدك هۆي كا 

 .يسٌوس إدے“ أفۆيــٍينے اۆتك
 
 
 
 
 
 
 



١٩ 
 إفدق 

يسٌوس إێن بهلے إدے هرئے، برٌو أجلٍيل  ١
هۆي قٍيقيا يٌودياب وے أردنے اۆ بهر اۆدر 

 .اۆراو تێفێت إبے
قْوداب دهي برۆ هرئے سكيان، برٌو  ٢

 .إدهيۆسنه إلهاب مهێليه
فرٍيسے برۆ جّربتے يهرو أكۆ برۆ كهٍي إێينا و  ٣

اٌوتك تے تكتۆس مشے تكتٍيت ”: سكنايان ديێ
 .إدٍين“ ناتے دهاي كه فندٍيق تٌونه تكتے؟

براك إدباي وے إنْكونه ” يسٌوس برێس كهيٍ  ٤
تك و تكت و إدئے تۆنه أقرياب ك تكتٍينه 

 تێفێنه؟



تۆن تے ناتے كهٍي اٌوتك إبابه و تۆندێت و  ٥
إشتٍيت  تكت إندئرٍي، مليه برٌو قال برش تے 

 تكتيۆس قێب إكتے
. برا شاوتے ملے دهي يٍك أكێن لكن قال إكتنٍي  ٦

ے تۆن تے نايٍت ده وے أنْكونه هّداب هْكوراب
 .إدے“ تۆنه اٌودهي بِيسفّدٍيقنه

أفالي نانه هۆي إمالهے مٌوسه اٌوتك ”براس  ٧
تے تكتۆس إفدقێت ورقات كهي كنتٍيب هرئے 

 .إدٍين“ تے تكتۆس قٍيقسٍينے تۆنات أدقرٍينے؟
إمالهے مٌوسه تے ”يسٌوس برێس كهٍي  ٨

مئتێكنه اۆفدٌوق إهٍيو هۆكنه براك إقئنه إماقه 
ن تٌونه إدباي بك كتكتے لكن توٌ .  إكتنٍي أكۆ

 .تێفے
أن أندے هۆكنا تے تكتۆس كهبتے باكايت  ٩

نات وێر كهٍي فدقتٍيت تكت وێر إندئرٍي اٌوتك 
 .إدے“ تۆن تے كتے إنكهٍيب

 



تٌون تٌونه اۆتك و تے تكتۆس و ”يے ألّممه  ١٠
إێبتك تكتے تێفيێك، أفالي إدر ناو دايے كابے 

 .إدٍين“ إكتے
. اُودهي كا قبلميان ّسوٌ كَإێن بهلے ”يسٌوس  ١١

لكن اٌودهي وے إنْكونه تے أكرات إدئرے ناو 
 .هاي أمرتمٍّينێت هياب إكتيے قبلمێن إدقرێن

اٌودهي قْودے اۆدئار كا أدقريان براس  ١٢
كۆتێب إيٍك فراي أكۆ، ورے دهي برێ كۆتێب 
كْواسبه، ورے دهي آكنه اۆدئار رباب إكتنٍي 

اٌوتك . ّاليإێفێن وے أنْكونايت تے هڈئايے ج
 . اۆن تألٍيم قبلَمنٍي برٌو تۆن تۆنات بآ سكٍينے

 
 يسٌوس يے أر دبلۆب إدهر 

دهي يسٌوس كهٍي دبلے أر هاي إێيان، برٌو  ١٣
وے أيۆس كهٍي با داسے برٌو برێس إٍيدهر تۆنه 

يے ألّمامياسس اۆدهي إدننه . يهرونه أكۆ
 .إدٍين“ يسٌوس إشنه، قٍيقانه”



إدبلے إشنه با إٍينے ”يسٌوس برێس كهٍي  ١٤
برێس با سنقادنه، إێن برێس تئٍيتے اٌودهي 

“ وے أنْكونايت تے هڈئايے دهي إكتنٍي إێفێن
 .إدے

برٌو برێس يے أێس كهٍي داسيه هرئے برٌو  ١٥
 .بێن تۆي هۆي قٍيقيه

 
 اۆتك أڈمٍيب قباب 

نه نات ”تك أڈمے يسٌوس كهٍي إێيه  ١٦
نهٍيد دايــٍيتے أنے إبيٍك سكن أن إمڈهن با

 .إدے“ شٌومتے إهّرٍيوێك؟
برٌوك نان هۆي دايــٍيتے ”يسٌوس برۆ كهٍي  ١٧

نات راتنے هێب؟ وے أنكْونه اۆكنه نٌون وێرت 
برٌوك إمڈهن شٌومتے . نات دايــيتے كِت هاي

 .إدے“ هرٍيوێك، تۆرايت تے وسێت سكنار
يسٌوس . إدے“ ناتێس تے وسێت؟”اٌوتك  ١٨

 رٍي، قْوِرس با بهديه، با دٍير، با كهٍيب، با قْوه”



بابێك همۆسها، و إشووۆك إقرۆيۆك تئٍيتے  ١٩
 .إدے“ أرێيا
نان . أن تێن وسێت كستێ سكن”اٌوتك  ٢٠

 .إدے“ وێرت إبيٍك سكنے؟
ونّێت دايــٍيب وے أنْكونه سٌورے ”يسٌوس  ٢١

برٌوك أيك تِنديێك، كستۆ تِربے دلبا إمهلّقآ 
تێ برێت  اۆدهي يهرقْوانے هيا برٌوك قْودا مريا

 .إدے“ مليه إنێ هرئے سكا. هۆي إمار تنديه
اٌوتك وے إڈمے تۆن تۆنات إمٍياسٍيو اۆدۆر  ٢٢

ونّێت قدبابے إٍيكتے برٌوك ونّێت قْودا مهلّقه 
 .إٍيربے أكۆ

 
اۆسدك أندے ”يسٌوس يے ألّماميێس كهٍي  ٢٣

ونّێت أكرات ناُت تكتے تێفے قباب : هۆكنا
يێت شٌومێن اٌودهي وے أنْكوانايت تے هڈئا

 .تٌونه



دهي قبابه وے أنْكونايت تے هڈئايے  ٢٤
شٌومێن تے نايٍت كه اوٌكام تے كنسٌوبێتٍيت تلئے 

 .شٌومٍينے تٌونه المه كاتے تكتے تێفے
يے ألّممه  تۆن تۆنه إمٍياسٍيونه اۆدۆر وێنت  ٢٥

“ أفالي آو إنڈهنٍي إندے؟”أجبميان و إدٍين 
 .إدٍين

اٌودهي  تۆن ”يسٌوس برێس إشبب و إدے  ٢٦
تٌونات سكێن كا أدقريان إێفێن لكن وے 

 “أنْكونه كستۆ سكٍينے أدقرٍين إێفے
 

برٌوك شئا هنن كستۆ ”برتس برۆس كهٍي  ٢٧
تۆن تۆنه نان ! نئش بريۆك هرئے سكنٍي نێفے

 .إدے“ هۆي منار نيَد؟
أوۆ، أن أند هۆكنه، ”يسٌوس برێس كهٍي  ٢٨

تے دنيه . هبراك كِّسآك إيٍن هريٍئ سكتانه تێفێن
تے راوتٍيب إتكے وے اۆر تے هڈئاێتۆس تۆ 

ِونت هۆي إێستئے اۆدۆر، براك متن ملے هن 



متن ملے هڈئاب تكتٍيتنه تَيدنه براك إرسائٍيلێت 
 .تے قبٍيله تے متن ملے كهٍي هٌوتێنه تيَدنه

اٌودهي سناب و كْوات و باب ودێت و  كَّسوٌ  ٢٩
نْكونه أر و هاش و أيٍن جّالي إشابه، برێ وے إ 

شێب دۆر قْوده كات و برا إمڈهن با نهٍيد إياو 
 إندے

و قْوداب اٌودهي اۆن تئه سٌورے إێفێن  ٣٠
إكتنٍي هرئے داِن إيَدنا، و هريٍئ إێفێن إكتنٍي 

 .إدے“ سٌورے دان إيَدنه
 
 

٢٠ 
 وے إنبٍيت درئاتے شقاي إێ كْواي 

وے أنْكوناي تے هڈئايے اۆن تئه تئٍيتے  ١
برٌو فجر .   ێن درئاتے   إٍيربےتك إٍيفے إ . تكتے



كرٌومايت شقي أتليه تے درئاتۆس هۆي شقامنٍي 
 .أكۆ

برٌو برێ قێب تے إجره تافقسميه هرئے،  برێ  ٢
ينت قالت هۆي تے إجره إياو إٍيد تۆنه برێ تے 

 .درئاتۆس إستۆب إدئے
مليه تۆسئه أّشڈقت هرئے برٌو داب اۆسٌوق  ٣

 .يههۆي إنقدٍين براس كا شقاميان إره
تے درئاتے بێنه شقامنه تے ”إێن هن كهٍي  ٤

إجرات اٌون إشنهه أستهلٍينيێت إياو هۆكنه 
 . إدے“ إندے

اۆ دهٌور و تۆسئه  براس إدفنه شقامتے كهيٍ  ٥
مهيْت و برٌو إشاوتے اۆسٌوق إبے ورِب داب بێن 

تۆي إنقدٍين كا شقميان إمرے اۆدۆر إێن هن 
 .كهٍي إێرو هنكاي إدے إبهلے كهٍي إدے

مليه تۆ سئه إيْتے اۆدهٌور هرئے اٌوتك اۆ  ٦
سٌوق شاوتے كهٍي إدف داب بێن تۆي إنقدٍين 

براك نانه ”كا شقاميان إمرے اۆدۆر برێ كهٍي 



هۆي اۆن مهنٍي كستۆ تۆينت تنقدٍينه كا 
 . إدے“ شقامتانه؟

إدٍين برٌو “ِهنن تك أتاليۆن كٍيكے أكۆ”براس  ٧
“ نا شقامنبراك هن تے درئاتے بێ”برێس كهٍي 

 .إدے
وے هواد إێيه اۆدۆر، تے درئاتے أنْكونه، إ  ٨

إشقي ولٍيكا و إمهلّقايێسنه هيه، ”شقے وهدئه 
 “يے هرئے إێيان هنكاي إمهلّقايێسنه هيه

إشقي تۆسئه ُت أيه أتلميان إێينا و قال كه  ٩
 .قال كستۆ تے ينتٍيت إجره إێهێن

إ شقْي إ دباي إتلميان قْوده كاب مهلّقاب  ١٠
إياي إٍيدنه هٍيسنٍي، لكن برێس تے إجراتے تے 

 .إێرو تئٍيتێت إهنٍي 
إمهلّقايێسنه إٍيهێن اۆدۆر برا إرتيان، اۆتك  ١١

 .تے درئاتے وے أنْكونه قْورمييان
آن شقے تۆسئه إيْت أتلميان قات ”: برا  ١٢

لكن برٌوك برێ ِهنێت تے إجره . سئات شقاميان



ۆن بئے تے ِهنن كَّسۆ ا!. تئٍيت برێ هن تِهيه
 إدٍين “ ِينتٍيب شقامنه نكتے

يها اُ راوُويٍن ”تے درئاتے تك قال برێسۆ كهٍي  ١٣
إمهلّقه برۆ كهٍي . أن برۆك تلسايۆك كا أكتے
 .تافقتنێب أهٍيو هۆك أكتے

أن اۆتك . برٌوك اۆن تئه مهلّقايێك إٍيها  قٍيقا ١٤
وے أقياي أتلنێب تے أجره برۆك إهٍيوێت أياو 

 .نات أنے أهرٍيو أكۆأندے، تۆن تۆ 
إمهلّقه إنٍيبه أنے تۆنه ُت أهّرٍيوێت كا  ١٥

سكنے؟ هنه برٌوك دئاي تِربيه تێفيه  أن 
 هدرێب أكۆ؟ 

اۆن تئه تئٍيتے اٌودهي سٌورے ”يسٌوس  ١٦
إێفێن إكتنٍي هرئے داِن إيَدنا، و هريٍئ إێفێن 

 .إدے“ إكتنٍي سٌورے دان إيَدنه
 
 

 



 يهيسٌوس تے يتۆ شاوتے هۆي هدٍيد 

القدس إٍيبے، برٌو إمتنه ملے -يسٌوس اۆرشلٍيم ١٧
ألّممه در هاي إبے و برێس كهٍي إدے براس 

 :كَّسآ إسلل كهٍي إٍيفنٍي اۆدۆر
القدس نێبے نێفے، إتكے -ِهنن اۆرشلٍيم” ١٨

وے اۆر إفقرٍيے هڈئا و إدٍينے إن دا  كهٍي 
 .برا برۆس يت كهٍي هٌونے إيَدنه. نٌونم إندے

. ۆ اۆدهي ِقرباب كهٍي نٌون إيَدنهآن براس بر  ١٩
برٌو إمٍيٹبئه إندے إێتمے إندے و إمدر 

لكن، تۆ ينت تے . هندے كهٍي إتۆدر إندے
 .إدے“ مهيات برٌو تۆيت هۆي يكٍينے إندے

 
 تۆن دے تهرو تۆنات 

مليه سبێدے يے أرێت تٌون دێت، يے أرێ  ٢٠
قێب يسٌوس كهٍي  إێته و برۆ سٌورے ڈباتايت 

 . ۆ دهاي سكے تۆنه راتّهنات برٌو بت
 .إدے“ نان هّرٍيوے؟”يسٌوس بتٌوك  ٢١



 
برٌوك تے هڈئايێتۆك هۆي إێتنيه ”بتٌو برۆ كهٍي 

اۆدۆر، إێن يے إرے اۆن قال إمٍيْقودۆك اۆراو إ 
 تِدے“ ترهْقودۆك سۆسئا

براك تۆنات راتێنه كا ”يسٌوس برێس كهٍي  ٢٢
براك إنے قْوئے هاي أندے تے . تكتێنه

“ ے اۆكاس هاي قْوئتێنه تِيَدنه إدقرتێنه؟همٍينايت
 .إدٍين“ أوۆ، ِهنن قْويْن أدقرينْ ”براس  .إدے

براك أوۆ إنے قْوئے ”يسٌوس برێس كهٍي  ٢٣
لكن إيٍن ميْقود . إندے اۆكاس قْوئتێنه تيَدنه

كهٍي ترے ترهْقود كهٍي إسۆسئے إندے إنێب 
بابے برٌو هّرٍيو اۆدهي بێن تۆي . يٍك أكے إندے

 .إدے“ ے إندےإسۆسئ
 

يے ألّممه متن آرو إێن بهلے إمياسٍيونه  ٢٤
 . اۆدۆر، يے ألّمامب إملے كهٍي يهسێن

يے هڈئه ”: لكن برێس يسٌوس ولٍيكيه و  ٢٥
يے . إقربه إدهيۆسنه كهٍي يهڈئه تۆنه إرێيێن



هڈئاياسنه َوِون برێس أكرات هڈئايے كهٍي 
 إبرٍين

ون  برێك هۆي. براك برێس تئٍيتے با أكێنه ٢٦
 إكتے هّرٍيو إێرو َكّسێ كهٍي به ترمٍيے إٍيكته،

سٌورے داتے هّرٍيو، إێرو كهٍي كشياب به  ٢٧
 إٍيكتے،

اۆن تئه تئٍيتے إتكے وے اۆر برٌو ترمٍيمتے  ٢٨
هّرٍيو أكۆ يئابے يٍك أكے لكن برٌو اۆدهي ترمٍيا 

هّرٍيو أكۆ  و إمڈهنۆس قْوده دهيے جّالي هيه 
 .إدے “هريّو و يئاب إكتے إێفے

 
 يسٌوس ملے إن د هميش مهێليه 

يسٌوس و يے ألّمامياسس و أرٍيها هۆي  ٢٩
 . إتفرئنه اۆدۆر قْودا دهي برۆ هرئے سكيان

ملے إن دا هميش إسلل اۆدر كهٍي إٍيستئنه  ٣٠
براس يسٌوس براس إٍيفنٍي اۆمهنٍي هسمنٍي . إٍيفنٍي 

إبلوے، ”تۆنه إمٍياسٍيونه اۆدۆر براس ولٍيكيان 



“ دائٌودے وے اۆر نئْكومانا هۆن وے هڈئه
 . إدٍين

. إدٍين“ با ولٍيكانه”اٌودهي قْودا برێس إدنن  ٣١
إبلوے، ”لكن آن داب ونّێت كاب ولٍيكيان 

 .إدٍين“ وهڈئه دائٌودے وے اۆر نئكْومنا هۆن
نان أنے ”يسٌوس برێس إمٍياسٍيو اۆدۆر إنقد  ٣٢

 .إدے“ برێك كهٍي داينے تۆنه تهرونه؟
 إدٍين“ نن إرهنْي تۆنه نهروهِ ”براس  ٣٣
يسٌوس برێس دهاي نئْكومانايه و برێس إێ  ٣٤

براس إقجيێسۆ إرهيان و براس . قْوئد تهيه
 .يسٌوس هريٍئ سكيان

 
 
 
 
 



٢١ 
 القدس شٌومتے-يسٌوسے إنرسما اۆرشلٍيم 

القدس دولنه إٍيفنٍي  بێتفاجے -براس اۆرشلٍيم ١
إيَدنه اۆمهنٍي اۆربه سێتٌون إقدم إێفێ بێب 

 كتمنه اۆدۆر، يسٌوس ملے ألّممه لنقٌوميه و إ
بێن اۆمهنٍي سٌورۆكنه بێنه ”برێس كهٍي إدے  ٢

براك مێكت هْكوراتے إمار تَيدنه بتۆ قێب 
برێس فدقنا أنێب كهٍي هاي . هلْكوے إێفے

 .مئانه
وے {برێك كهٍي تك نات إندے هۆكنا  ٣

إبلوے كهٍي شنايت إبرے مليه برێ يئقر 
 .إدے“ دٍينه} إندے

 
اۆن تئه تئٍيتے وے إنْكوناي إبهلے، إمالهيۆ  ٤

 :يف كهٍي إدے ِسدكے إكتنٍي إێفێن



  
 القدس دهٍي كهٍي ديه-اۆرشلٍيم[ ٥

 وے هڈئايٌوك بتۆك كهٍي إٍينے
 برٌو كِرباب يك أكے، مێك أمابے إێفے

 ]مێك اۆر كهٍي إٍينے, برٌو هلْكوٍيب
 
 .يے ألّممه إدفنه يسٌوس إدے تۆنات سكيان ٦
ا تۆ مێك وے هلْكويۆس هاي إێيناے و بر  ٧

 .مليه يسٌوس يئم. هالكاب كهٍي داسيان إدئٍينے
 
قْوداب اٌودهي يے هالكايێسنه إسلل كهٍي  ٨

إبررنه، ورِب اٌودهي هندٍي لئنقۆيت إكتئنه و 
 .إسلل كهٍي إبررنه إدئنٍي 

اٌودهي برۆس سٌورے إدفنه و بلنٍي برۆس  ٩
 :هريٍئ سكنٍي و ولٍيكنٍي 

 برۆك نسأكٍيك، دائٌودے وے اۆر ِهنن ”
 أدهرابے وے إێفے اۆسٍيم هۆي إٍينے



“ ِهنن وے أنْكونه تێ برێتے هۆي نسأكٍيك
 .إٍيدنه إٍيفنٍي 

 كَّسوٌ القدس شٌوميه اۆدۆر -يسٌوس اۆرشلٍيم ١٠
اٌون آبے ”اٌودهي ونّێت إترقسنه و إٍيدنه 

 .“إكتے؟
اٌون برٌو ”: اٌودهي برۆس قێب إٍيفنٍي إدٍين ١١
 “ ٌوس، إمالهے إنارساي أجلٍيل هۆييس
 
 يسٌوس وے أنكْونه اۆقو هۆي 

يسٌوس وے أنْكونه اۆقو شٌوميا كَّسێ  ١٢
تے تربێسا .إبئيرشانه هۆي إٍيفنٍي هۆي إفرئه

اۆدهي إملهقه إٍيدلبنه إٍيربٍين و إبنربه اۆدهي 
 .كْوبهێرٍيت قٍيقسنٍي و إٍيربٍين إبئس 

إقَوے {ے وے أنْكونه ديابے إێف” يسٌوس  ١٣
، لكن براك قْوهراي أمر }إبيٍك سٍيلێلت قَو إكتے

 .إدے“ تْكواسننٍي تێفێنه



يسٌوس كهٍي همْيش دهي و قرمباب و وے  ١٤
 .برٌو برێس مهێليه. أنكْونه اۆقو هۆي إێيان

لكن إفقرٍيے هڈئا و إدٍينے إن دا برا ونّێت  ١٥
هساي إٍيكتنٍي إٍيفنٍي،  تێ نات برٌو إدئے با 

ٌو إدئيێت و،  يے أر وے أنْكونه اۆقو أكايت بر 
ِهنن برۆك نسأكٍيك  وے هڈئه دائٌود [هۆي 

 .إدٍينه تۆنه إرهيان اۆدۆر] وے اۆر كهيٍ 
برٌوك يے أر إيَدنه ”يے إن ده يسٌوس كهٍي  ١٦

 .إدٍين“ إبهلے كتٍيامسٍيونه تێفيه؟
برٌوك يے أر و . [أوو أنے إێامسٍيو إێفے”يسٌوس 

براك ] ك تسأكٍيكه تِدئيهإدبلۆب و برۆك إقرۆيۆ 
سٌورے وے هڈئه دائٌود كتابے إێفے تۆنه ك 

 .إدے“ تكتێنه تێفێنه؟
القدس هۆي قٍيقيه -مليه يسٌوس اۆرشلٍيم ١٧

 .برٌو بێن تۆي نايه. بێت أناي إبے
 
 



 يسٌوس تٍينے هندے يأت 

فجر يسٌوس برٌو تے مدٍينه إبے اۆدۆر برٌو  ١٨
 . هرقْوابے

إرهيه اۆدۆر برۆ إبے  إسللٍيب تٍينے هندے  ١٩
. لكن نات هۆي مراب يٍك أكے تێ رات نٌون

بتٌوك شاوتے فرئاي ”يسٌوس وے هندے كهٍي 
وے هندے . إدے“ كا هاي إێيے تندے
 .إقجێسۆ بلامب إكے

يے ألّممه تۆن تۆنات إرهيان اۆدۆر برا  ٢٠
كك اٌون تٍينے هندے وله ”ونّێت أجبميان و 

 .إدٍين“ بلامب إكتے إێفے؟
أن اۆسدك إندهۆكنه، ”ٌوس برێس كهٍي يس ٢١

براك إمٍيان تربٍينێك و شك بتربٍينێك و اۆن وے 
هندے أن إدئے تئٍيتێت تۆنه براك هن تدئنه 

يكا {براك اۆن اۆربه هن كهٍي .  أدقرتێنه تَيدنه
 .تيَدنێك برٌو سكٍينے إندے} اۆبهر هۆي فرا



براك إمٍيان تربٍينێك كستۆ تهرونه وے  ٢٢
سلێليت هۆي راتێنه تۆنه إياو هۆكنه أنْكونه تے 

 .إدے“ إندے
 
 يسٌوسے تے أكره 

يسٌوس وے أنْكونه اۆقو شٌوميه برٌو بێن  ٢٣
تۆي أملێ إفقرٍيے هڈئا و إدهيے إێقرما برۆ 

برٌوك نات أكرات ”كهٍي إێيان و برۆ سكنايان 
تربيه تێت تێ نات برٌوك هاي دنئيه؟ و آب 

 .دٍينإ “ برۆك تۆن تے أكرات إهٍيو هۆك؟
أن هن برێك نات راتنے ”يسٌوس برێس كهٍي  ٢٤

هۆكنا، تۆن تۆنات براك أنێب سۆتێن هێب 
تكتٍينێك، أن هن برێك نامهنٍي تے أكرات أمرے 

 .تێن تێ نات هاي أدنئے سۆي هۆكنا إندے
يوانس تے أكرات هاي إمٍيس آو برۆ إيهٍيو؟   ٢٥

وے أنكْونه تێ برێت هۆي إێفێب هن؟ هنه 
 .إدے“ تے أكرات يهٍيونه؟ اٌو دهي برۆ



وے أنْكونه {ِهنن ”برا إبتكێسنه هدٍيديان و 
نيدێك، برٌو أفال نان هۆي براك } برۆ إيهٍيو

يوانس آمناب ك تكتٍينه تٍيفٍينه؟ إياد هۆن 
 إندے،

اۆدهي } اٌودهي برۆ إيهٍيونه نيدێك{لكن  ٢٦
 .ِهنن نراكْوي براس يوانس مالهٍيب إيَدنه أكۆ

ٍي براس يسٌوس كهٍي إدٍين تۆن تۆنات كه ٢٧
يسٌوس برێس كهٍي  .إدٍين“ ِهنن كا نِكتێن نێفے”
أفال أن هن برێك كا سۆين هۆكنا آو تۆن ”

“ أكرات إٍيهاو هێب تێن نات قێب أدنئے إێفے
 .إدے

 

 يے أر ملے هۆي إێ كواي 

 :يسٌوس برێس كهيٍ  ٢٨
. تك إٍيفے إێن. أن برێك كْواي سۆهۆكنه إندے”

مليه براك تۆن براك . ربے إێنبرٌو مهلے أر إيٍ 
اٌون اٌوتك وے اۆرۆس . هٍيستێنه سۆيان هێب



برٌوك أمسے تے درئات هۆي {إسٌوركنه كهٍي 
 إدے} شقاما

إدے لكن } شقامتے كا أهّريٍو{وے اۆر  ٢٩
 .مليه هرئے إدف إشنهه كهيٍ 

دفه {مليه إبابه وے اۆر ريٍئ كنه كهٍي  ٣٠
} ندےأوۆ، شقامنے أ {وے اۆر . إدے} شقاما

 .إدے لكن دفابے يٍك أكے
“ إێن يے أر هۆي نايٌو إباباي إبهلے إسناكرٍي  ٣١

 .يسٌوس إدے
 

 .إدٍين“ أوۆ وے اۆر إسٌور كنه”براس 
إ تلبات : اۆسدك أند هۆكنا”يسٌوس برێس كهٍي 

متنا و تے رشمٌوتات و برێك هنكاي وے 
 .أنْكوناي تے هڈئايے شٌومێن إيَدنه

إێيا و إسلل وے  يوانس أمۆسنه برێك كهيٍ  ٣٢
أنْكوناي إرهسيه هۆكنا، لكن براك برۆ آمناب ك 

إتلبات متنه و تے رشمٌوتات وبرۆ . تكتٍينه تێفێنه
براك تۆن تۆنه إرهتان اۆدۆر هن تے . آمنيان



ماقنايتۆكنه إشاب كا تكتٍينه يوانس آمناب كا 
 .تكتٍينه

 
 إدرئے إدارناي كْواي 

. ماسٍيونهاۆن تئه إێن كْواي براك ”يسٌوس  ٣٣
تك قال هاشے أنْكونه إنبٍيت درئات إٍيربے، برٌو 

كلێب كهٍي إدئے و برٌو رێت إفرك وے هه 
. هۆي إدئێت مليه تقێقه قو هاي إتْقوئد إدئے

مليه برٌو تے دارئاتۆس دهي ورب كهٍي أتليه و 
 . برٌو هاش وێر كهٍي قٍيقيه

إشاووٍيتے اٌودۆر إێيه هۆب برٌو كشيايێس  ٣٤
 .ميه بريۆ وے أڈڈ برا يكسنٍي أكۆكهٍي لنقوٌ 

لكن آن ده إێن كشيه يئبكنه قال إٹابئنه،  ٣٥
 .قال إدرنه وێر أوێيێ قێديان

وے هاشے أنْكونه ورے كشياب، إكشيه  ٣٦
يے دباي قْوده كاب كهٍي لنقٌوميه لكن آن ده 

 .إێن كشيه هن إێرو إوێرنه تئٍيتے إوێرنه



أنێب { وے أقياي اٌوتك مليه إقرۆيۆس كهٍي  ٣٧
إدٍيت  وے } وے اۆر إبيٍك همۆيسهێن إيَدنه

 .اۆرۆ برێس كهٍي إفدق إدے
لكن إدرئے تے درئاتے وے أنْكوناي وے  ٣٨

كنه -إكْوسام”تك كهٍي -اۆر إرهيان اۆدۆر، تك
تۆي إٍينے، برٌو ِهنن ندارے تے درئات إقرۆيۆن 

 .إدٍين“ نياوے
اۆن تئه تئٍيتے برۆ يئبكنه و تے درئات هۆي  ٣٩
 .رئه و إدرنهإف

تے درئاتے وے أنْكونه إتئقرٍيے اۆدۆر براك  ٤٠
برٌو إێن إدرئے كك هۆي سكے إندے هٍيسێنے 

 .إدے“ تێفێنه؟
برٌو إێن درئے أماق إكتنٍي، ونّێت ”برا  ٤١

نفرٍيتے تۆ يت إدار إندے، و تے درئاتۆس 
ورے درئے، بلٍيب  برۆ إشاووے هۆي وے 

 .ٍينإد“ أّڈۆ إِيهاونه كهٍي أتلے إندے
 



براك مسے وے هڈئه ”يسٌوس برێ كهٍي  ٤٢
دائٌود سٌورے إكتب تۆنات أقرياب كتكتٍينه 

 : تێفێنه
 وے أوے إدئۆرنه إربنه {

 وے أوے إدايے كاب إكے إٍيفے
 اٌون وے أنْكوناي إشنهه إكتے إێفے

 برٌو إقْوئدێكنه كهٍي داورٍيبے؟
براك وے أنْكونه تے : أنے أندے إبهلے ٤٣

ك هۆي إياي إندے و دهي هڈئايێتۆس برێ
برا . ورِے إياو إندے تۆنه براك با تكتێنه أكۆ

تۆن تے هڈئايێت دايے فراي هۆي إٍيفرئ 
 .إيَدنه

اۆن وے أوے كهٍي ڈبٍينے اٌونقال اٌوتك برٌو  ٤٤
كتئمٍينے إندے و وے أوے كهٍي ڈبٍينے 

 .إدے“ اۆدهي َكّسێ إٍيدار إندے
 



واي إ فقرٍيے هڈئا و إفريٍيس و إێن كْ ٤٥
إمٍياسٍيونه اۆدۆر يسٌوس إێن بهلے برێس هاي 

 .تٌولے يهرو تۆنه إكنه إٍيفنٍي 
برا برۆس يئبكنه تۆنه يهرونه لكن براس  ٤٦

اۆدهي قْوداب إٍيراْكوٍينے، آن براس برۆس برۆ 
 .مالهٍيبے إٍيْكوسٍينے أكۆ

 
 

٢٢ 
 وے هڈئه إدئے إدۆبانے ِدرار 

يسٌوس برێس شاوتے كْواي هۆي كهٍي  ١
 :رادے و إدےإنف
وے أنْكوناي تے هڈئايے اۆن تئه تئٍيتے ” ٢

وے هڈئه برٌو وے . هڈئه إيفے إێن:  تێفے
 .اۆرۆس كهٍي دۆبانيێ ِدرار  إدئے



برٌو كشيايێس إفدق اۆدهي اۆدرار كهٍي    ٣
ولٍيكامب إٍيفٍينے دهاي، إكشيه تے مرئے اٌودۆر 

لكن اٌودهي كِّسا وے . إێيابے إكتے إٍيدنه أكۆ
 .بنهآي إر 

لكن برٌو كشياب َورِب إفدق براس اۆدهي  ٤
مئانه تٌو شه تے داٍيتے كات تْكوايتے {:كهيٍ 

ِوله . أمارتے تكتے تێفے كَستوٌ . تكتے تێفێ
 }مئانه تے مرئٍيت كهٍي مئانه

لكن اٌودهي ولٍيكامبه إٍيفنٍي هۆي شنهايت  ٥
كے إدئنٍي، و برا قال ك مهنٍي قٍيقيانے، قال تے 

 وێر إدٍيكْوانۆس إبێ،درئاتۆس إبێ، 
ورے إێن بريێس إكشيه يئبكنه برێس إٹابئا  ٦

 .و برێس هن إدرنه
. مليه وے هڈئه هسايے إٍيكتے إٍيفے ٧

إڈێشۆس إفدق إێن نداب إمدۆرا إسۆدر و تے 
 .مدٍيناتۆسنه اۆ سۆلو



اۆن تئه تے مرئے ”: مليه إكشيا كهٍي إدے ٨
مراتے و اٌودهي أن ولٍيكن بتۆ كا أستهليانے 

 .إێفێن
تۆن تۆنات دهاي براك اۆسٌوق كهٍي دفنا و  ٩

إشارئايێب إێفێن َكّسۆ اۆدهي تے مرئے كهٍي 
 .ولٍيكان

أفال إكشيه إدفنه اۆدهي برا إمرٍين هاي  ١٠
إێيانے، اۆدهي دايــٍيب و إماق و كَّسێ، اۆن 

تئه تئٍيتے إدۆبانے اٌومهنٍي دهي أتاب إكے 
 .إٍيفے

كهٍي شٌوميه  لكن وے هڈئه اۆدهي إرهتے ١١
 .اۆدۆر تك إدۆبانے هلكاب أكْواي يٍك أكے إرهيه

يها إراوٌون برٌوك نان {وے هڈئه اۆتك كهٍي  ١٢
لكن . إدے} هۆ إدۆبسانے هلكاب ك تێتكْوايه

 .اٌوتك بهلے يٍك إٍيربے إٍيفے
برۆ {مليه وے هڈئه بلٍيب برۆ إتئونه كهٍي  ١٣

يے أيێ و إرقدا هْكورنا تے مفرئه هۆي اۆٹنب 



أكرابے هۆي ِقدنا اۆمهنٍي هسيايت و قْودات 
 إدے} واويٍت و إێفێن بێن

اۆن تئه براك إرهتێنه تێفێنه قْوداب  ١٤
 .ولٍيكمێن إكتنٍي لكن شلك واسێمێن إكتنٍي 

 
 إ رۆمن كهٍي تے تلبات اۆ فرئے 

ملياب فرٍيسے إمرّاراينه إكێن برا يسٌوس  ١٥
 .إبهليێس هۆي كڈٍيت كهٍي إدئنه تۆنه يهرونه

براس يے ألّمامێسنه و هێرۆدٍي اۆدهي و  ١٦
آن براس إێن بهلے يسٌوس . يسٌوس كهٍي إفدقنه

إسێدنه برٌوك دايــٍيب تكتيه  ”: كهٍي إٍيدنه أكۆ
. و سدك هۆي إلّمتنيه تۆن هنن نكتێن نێفے

برٌوك وے أنْكونه إسلل مرٍيكْواي أنٌو  ألّمتنيه و 
  . برٌوك اۆدهي َكّسێ قال تئٍيتے تِوريه

. أفال برٌوك تۆن تۆنات ِهنن سۆيا هۆن ١٧
وإمرباتۆر إرۆمانے تے تلبات كهٍي نفرئه تٌونه 

 “دايــٍيتے ناتے هن، هنه كا تكتے تێفے؟



لكن يسٌوس تے ماقناي برێ إقنئه هۆي  ١٨
براك يے هرايرئے، نان ”تٍيفے بێت إكن إٍيفے 
 .هۆي أنێب جّرمبتێنه؟

إدے و “ إمهلّقآب تے تلبايٍت إرهسان هێب ١٩
 .برۆ دٍيناريۆس إٍيهونه

تٌون آيت تے سوراتے تكتے؟ ”يسٌوس إدے  ٢٠
 “ اٌون آي سم إكتے؟

“ تان وے إمرباتۆرٍيت إكتنٍي إێفێن”براس  ٢١
أفال وے إمرباتۆر ”مليه يسٌوس برێ كهٍي . إدٍين

كهٍي تێ نات وے إمرباتۆرٍيت إكتنٍي هٍيونا، 
وے أنْكونه تێ نات وے أنْكونايت إكتنٍي 

 .إدے“ هٍيونه
براس إێن بهلٍيب إمٍياسٍيونه اۆدۆر براس  ٢٢

 .أجبميان إٍيفنٍي برۆ إشنه قٍيقيان
 
 

 



 إبهلے تۆيت هۆيٍيس إيكتے كهيٍ  

برا . بێن تۆينت سدوٌكے يسٌوس كهٍي إێيان ٢٣
 . برا برۆ  سكنايان. تۆيتے هۆي يكتے كا آمنيان

تك أر {سێدنا، إمالهے مٌوسه ديابے إێفے ” ٢٤
ے هنكا إيايێك، اۆن إتكے اٌوسن تے يٍك إبر 

تكتۆس با إندٍير و اۆر إسنے كْوسه إكتے هۆي 
 .با هّرٍيو

. أفال اۆن تئه أرسماب سن إبتكێن  إٍيفێن ٢٥
اٌوسن إسٌور كنه إدئر و إٍييه أر يٍك إٍيربے هنكا، 

 .مليه اٌون إمليه إسنٍيت تے تكت إدئر
اٌو اٌون اٌوسن هن إٍييه أر يٍك إٍيربے هنكا،  ٢٦

سن إمهيه تے تكت إدئر، اۆن تئه تئٍيتے كَّسآ 
 . إسنه تۆن تے تكت إدئرنه و إيان

 .مليه بتٌو تٍييه ٢٧
أفال برٌوك ِهنن سۆيا هۆن، تٌون تے تكت تۆ  ٢٨

يت  هۆي يكتے اۆدۆر آيت تے تكت إێن إسنه 



إێبتك تكتے تندے؟ بتٌو كِّسآ سنه أرسماب 
 .إدٍين“ .دئراب إٍيفنٍي أكۆ

براك قلت هۆي تێفێنه، ”برێس كهٍي  يسٌوس ٢٩
براك تۆرا ك تكتێنا و وے إنْكونايت تے أكرات 

 .ك تكتێنه تێفێنه أكۆ
يے أياب تۆيت هۆي يكێن اۆدۆر براس  ٣٠

براس إملك تێ برێت هۆي . دئراب يٍك أكێن
 .تئٍيتے إكتنٍي إيَدنه

أرێ، تۆيت هۆي إ يكتے بهلے كهٍي، براك  ٣١
إدے إبهلے  مسے وے أنْكونه برێك كهيٍ 

 أقرياب ك تكتٍينه تێفێنه؟
أن وے أنْكونه إبراهامي و إسهاقي و { ٣٢

برٌو وے إنْكونه إڈهنٍيب } ياقٌويٍب و إكتے إێفے
 . إدے“ هۆي إكتے إێفے يے أياب هۆي يٍك أكے

اٌودهي إێن بهلے إمٍياسٍيونه اۆدۆر براس  ٣٣
ونّێت أجبامب إكێن إٍيفنٍي برٌو هاي ألّمے وهرب 

 .هۆي
 



 تے وسێت هۆي تۆ ون كاتے 

لكن إفرٍيسے يسٌوس إ سدوٌكے دنسيه  ٣٤
تۆنات إمٍياسٍيونه اۆدۆر براس هن هّداب 

 .إّمررآينه
قال هۆي برێسۆ ونّێت إدٍينٍيت نات إكتنٍي  ٣٥

 .يسٌوس سكنايه برۆ جّربتے يهرو
سێدنا، تۆرا هۆي نات كێتات تے وسێت ” ٣٦

 .إدے“ ِونت كاتے تكتے تێفے؟
وے إێفے وے ”س برۆس كهٍي يسوٌ  ٣٧

أنْكونايۆك كَّسۆ إقنئۆك و كَّسۆ إشوٌكێك وكَّسۆ 
وے هٌومۆك و قێب أرێيا تِندے بێت تے وسے 

 .ونت كات تكتے تێفے
تٌون بتٌو تے وسے تے دبايت تۆ ِون كاتے  ٣٨

 .تكتے
تٌون بتٌوس . تے مليات بتٌو تئٍيت ِون تێفے  ٣٩

 . }إشووۆك إقرۆيۆك تئٍيتے أرێيا{: تندے



تان تے وسێت وے أساس إكتنٍي إێفێن  ٤٠
 .إدے“ كستێ تۆرا و إمالهے كتب و هۆي

 
 إمسٍيه آي وے اۆر إكتے؟ 

ملياب إفرٍيسے هّداب إٍيفنٍي اۆدۆر، يسٌوس  ٤١
 برێس سكنايه إێن بهلے إدے

براك إمسٍيه نان هۆي تكتێنه؟ برٌو آي ”:   ٤٢
 “ وے اۆر إكتے؟

ے اۆر إمسٍيه وے هڈئه دائٌودے و ”براس 
 .إدٍين“ إكتے

أفال برٌو كك،إێ شٌوك تقێقانێ، ”يسٌوس  ٤٣
إمسِيه إبلويے إنسٍيم؟ وے هڈئه دائٌود إدے 

 :أكۆ
 .إميْقودے سئا{: وے إێفے إبلويے دهآي{ ٤٤

 ؟}يے أشۆيێك إرقدايێك وهٍي داسنے اۆكيك 



أفال وهڈئه دائٌود إمسٍيه اۆن تئه تئٍيتے  ٤٥
ۆس وے اۆر إبلوے إنسٍيمێك، كك إمسٍيه بري

 “ إكتے؟
إفرٍيسے هۆي قال هن يسٌوس كهٍي نات  ٤٦

ديابے يٍك أكے و بێنت تۆينت هۆي برۆ هن تك 
 .نات شاوتے سكناتے قێب جرباب يٍك أكے إٍيفے

 
 

٢٣ 
 يسٌوس إفرٍيسے وے إدٍينے إن دا و هٌونيه 

مليه يسٌوس اۆدهي قْوداب و يے ألّماميێس  ١
 :كهٍي إدے

دا و إمالهے مٌوسا ألّميه  إفرٍيسے و إدٍينے إن” ٢
 إٍيفے تۆنات براس أملێن،   



برا أملێن هۆكنه تێن نات كستێ سناكره، لكن  ٣
برا سكێن تئٍيتے با سكانه برا تۆنات أملێن كا 

 .سكيان أكۆ
دقانايت اۆدهي كهٍي داسێنا لكن برا قالت  ٤

 .تٍيباليتٍي هن تێن تے دقانايت   كا هنتاسيان
اۆدهي إرهستے يهرو أكۆ سكێن تٌونه  كَستوٌ  ٥

برا تے سٍيلێلتے سندٌوك إسمرئنه، . سكێن إێفێن
دبلے سنِدك تۆرا هۆي كِتابت تٍيكتێب تے [*

و تے سٍيلێلت ]  ترۆتيۆ إ يهٌود كهٍي يهْكورنێب
 .هۆي يے هالكاب  إسْقومٍيدنه إدئٍينه

إدباي إمٍيسئے  أرێيێن مرئٍيت تێفێن اۆمهنٍي و  ٦
 .و هۆيإ يهٌودے دٍينے قوا هن 

إسٌوقٍيب، إدهيے سٌورے  إشۆمبتے و برێ  ٧
إيَدنه تۆنه أرێيێن } سێدنا، سێدنا{كهٍي اٌودهي 

 .إێفێن
إدنے هۆكنه با إٍيشنه براك } سێدنا{قال تك   ٨

قال سێدناب تِربٍين و براك كِّسآك سناب و كْوات 
 . و تكتٍينه تێفێنه



} بابا{تك قال هن تۆي اۆن وے هاش كهٍي  ٩
براك قال بابا تِربٍين، برٌو اۆن قال  تێ . با دٍين

 .برێيت هۆي إێفێب إكتے
} سێدنه إند هۆكنه با إٍيشنه{تك قال هن  ١٠

 .إمسٍيه باكاي وێر سێدناب كا تربٍينه أكۆ
برێك إێبتك اٌو ون كاب برێك كهٍي  ١١

 .شقامٍينب إكتے
كَّسآ اٌودهي إقرۆيۆ إسۆوٍين إتٌوِدس إيَدنه و  ١٢

 .رۆيۆ إسۆدٍيسنه إتٌوِون إيَدنهكَّسآ اٌودهي إق
 
يسٌوس إدٍينے إن و إفرٍيسے و كهٍي ده تڈكْونه  

 إدے
لكن براك إدٍينے إٍيندا و إفرٍيٍيس و تڈْكونه  ١٣

براك  وے أنْكونايت تے ! تێفێنه، براك إهرايرئے
هڈئايے اۆدهي سٌورے تهْكورنه براك كا 

 .شٌومتانه و اۆدهي يهرونه شٌومێن كا تئشنه
ونه براك إدٍينے إندا و إفرٍيٍيس و براك تڈكْ ١٤

تے مئت إنداياسنه إيابه إكتنٍي تۆن بتا إبرٍيب 



براك قْورسێ هۆي تياينا، ملياب براك تے 
سٍيلێلتے إ سٌوقٍيب تِسْقومٍيدنه، تۆنه كهٍي براك 

 .ونّێت أكراب هٌومننے تِيَدنه تكتٍينه
براك تِڈكونه إدٍينے إندا و إفرٍيٍيس و براك  ١٥
ايرئے بهراب تِكتئنا و قْوداب هاش سكتێنه هر 

قال تك إدٍينۆس سبدل مياد لكن اۆن برۆ 
،ملياب، ملے دۆر برێسۆك ناكه  برٌو تۆنئێت 

 .  شٌومٍينے تۆنه أستهلٍينے تِكْوسٍينه
وے {تِڈكْونه براك إمالهٍيقه همشيه، براك  ١٦

أنْكونه اۆقو هاي هلفۆيــنٍي تے هلفۆيتۆس 
ن إدمرئاب وے أنكْوناي اۆقو كنتئے أدقرٍينے لك

هۆي إێفێب هاي هلفۆيــنٍي اٌوتك تے 
 .تيَدنه} هلفۆيتۆس كنتئے كا أدقريه إكتے

نايٌوس ون كابے إێفے ! براك همْيش، هالے ١٧
إدمرئا هنه،  وے أنْكوناي اٌوقو اۆن دمرئاب 

 تقێقا إكْوسے ؟
وے أنْكونه اۆقوٍيب تے {براك تَيدنه هن  ١٨

ب  هلفۆيـنٍي تے هلفۆيتۆس مفرئتے اۆمهنٍي قێ



كنتئے أدقرٍين، لكن تے مفرئات وے أنكْونه 
اۆقوٍيب تے مفرئتے مهنٍي كهٍي تێفێب هاي 

} هلفۆيـنٍي بێن تے هلفۆيتۆس كنتئے كا أدقريه
 .تيَدنه

نايٌوس . براك ونّێت همشياب تكتٍينه تێفێنه ١٩
ِون كابے تے مفرئات هن، هنه وے أنْكوناي 

نٍي،  تے مفرئات بتۆ اۆقوے تے مفرئتے مه
 تقێقاتے إكْواسے؟

اۆن تئه تئٍيتے اٌوتك وے أنْكونه اۆقوے تے  ٢٠
مفرئتے مهنٍي هاي هلفۆيــنٍي برٌو برۆس و كستۆ 

 .تۆنات برۆس كهٍي تێفے هن هاي هلفۆيــنٍي 
وے أنْكوناي إقوے مشاكێ هلفۆيــنٍي  ٢١

اٌوتك وے أنْكوناي إقوے مشاكے و اۆن برۆ 
 .هلفۆتێنه هۆي إێفێ و هاي

تێ برێت هاي هلفۆيــنٍي اٌوتك، برٌو وے  ٢٢
أنْكوناي إكْورسے برۆ كهٍي إێسئے و هاي 

 .هلفۆيــنٍي 



تِڈكْونه براك فرٍيٍيس و إدٍينے إٍيندا و براك  ٢٣
هرايرئے براك كستێ تێ نات تے دبلۆت تێ 

نات اۆكٍيك، إ نئناء و تے كْوسربات تے سۆتاي و 
متنه، وأنْكونه كهٍي إ كمٌون و تئٍيتے هۆي تے 

براك  تێ نات تۆراب هۆي تێ . براك تٍيوهنه
تێ نات وأدل و : ِونت كات براك تِئشنه تِدئٍينه
تێن بتێ تێ نات . تے رهامت و اۆسدك و تئٍيتے

 . براك إبيٍك سكتٍينه تێ راو هن با إِيش
براك إێ يم إتنكالي هۆي تِفرئنه، لكن براك  ٢٤

 .اۆكام تِْكوتئنه
 و إ دٍينے إن دا براك تِڈكْونه، براك  إفرٍييس ٢٥

هرايرئے براك تے كْوبايت و تۆ دات و براك تے 
رساد تِسنهٍيسنه لكن برا اۆ فئے هۆي قْوهرات 

 .و متئتٍيات  و أتاب تكتٍينه تێفێنه
إدباي برٌوك . برٌوك فرٍيسے  وے همشاي ٢٦

تے كْوبايت و تۆ دات و اۆفئے سنهسنا تے 
 .تندے أكۆرساد هن نهست تِكتے 



تّڈكْونه براك إ فرٍيسے و إ دٍينے إن دا و  ٢٧
براك مِيمشه إێراماب تِتئنه، برا . براك هرايرئے

تے رساد داورٍيتے تكتے لكن اۆفئه هۆي برا 
دهي أياب هۆي مٍيتت و كَّسۆ يــٍيواش و و 

 .إتابه إكتٍينے إێفێن
اۆن تئه تئٍيتے ، براك تے رساد هۆي اۆدهي  ٢٨

تے تِكتٍينه لكن براك اۆفئے هۆي دايــٍيب تئيٍ 
 .هراب و ماقنايت أتاب تِكتٍينه تێفێنه

 
تڈكْونه براك فرٍيٍيس و دٍينے إن دا و براك  ٢٩

براك إمالهٍي و اۆدهي شبے و كهٍي  . قْورسے
 براك إ مِيمش داورٍيب تِدئنه، 

ِهنن هۆبێتێن تے يــٍينات {: و براك تيَدنه ٣٠
ب إمالهے كا نٍيدار هۆي نٍيفيێك، ِهنن هۆبێن قێ

 }  نٍيفے
اۆن تئه تئٍيتے براك إمالهے إدارنه اۆدهي  ٣١

 .إرێس تكتٍينه تۆنه كهٍي تبدهنه



أفال براك باباكنه سٌور سكيان تۆنه فايسنه،  ٣٢
 . أماقت به تكتے أكۆ كَستوٌ 

براك كْوكْوره كْوكْوراي أر، كك براك تۆ نئێتے  ٣٣
 إشٌومتے إسِترب تَيدنه؟

اتے كهٍي،  أنے برێك كهٍي مالهٍيٓب تۆن تے ن ٣٤
إێن . و شبے إندا و دٍينے إندا أفندٍيق إندے

-برێ هۆي براك قْوِدب برێس هۆي إمدر 
هندے تدێرنه تيَدنا، ورب إ ديٍنے قوايێكنه 
هۆي إٍيٹبئه تيَدنا و مدٍينايٍت ك مدٍينات كهٍي 

 إِيشك تيَدنه،
أون تئه تئِيتے اٌوبۆي كَّسۆ اۆدهي ِشبۆنێ  ٣٥

تۆبٌورت كهٍي إفف برێك كهٍي دايــٍينے أكۆ، 
آبٍيلے إشبۆناي إبۆيٍي و سكرٍيياس  باراكياسے 

برۆ براك إمٍيشاكْو و تے . وے اۆر اٌوبۆي اۆكٍيك
 .مفرئت اۆمهنٍي إێبتك تدرنه

تٌون اۆن  َكستوٌ أنے اۆسدك أند هۆكنه،  ٣٦
 .إدے“ إدمانے اۆدهي كهٍي دايے تندے

 



 قدبتےالقدس كهي إ -اۆرشلٍيم 

القدس، -القدس، اۆرشلٍيم-اۆرشلٍيم”يسٌوس  ٣٧
تے مدٍينات إمالهے تندٍيرت و بتۆ كهٍي 

أنے بتيێك . لنقٌومامبه قێدتێنے  وے أنكْوناي
يے أر كهيے إِيشوو تۆنه ونّێت أهرو توٌكاليت 
يے أرێ وے أنبٌوريۆ وهٍي تێشوو تئٍيتے، لكن 

 .بتٌوك تۆن تۆنات كِتهرو تێفے
 . ْكونه إ قوٌوك دهۆك إشابےشببے، وے أن ٣٨
أنێب شاوتے براك إرهنے كا : أن أندهۆكنه ٣٩

أدهرابے وے إێفے اۆسٍيم {تيَدنه، تۆ ِينت براك 
 .إدے“ تيَدنه اۆكٍيك} هۆي إٍينے

 
 

٢٤ 
 تے دنيايٍت تے نهدادت هۆي تے أآلمه  



يسٌوس وے أنْكوناي اۆقو هۆي إفرئے و برٌو  ١
ألّمام إێيان و برۆ قٍيقے إٍيفے اۆدۆر، برٍيسۆ يے 

 .وے أنْكوناي اۆقو هۆي قوه  هۆي هدٍيديان
براك إێن برێس كَّسێ ”يسٌوس برێس سكنايه  ٢

إرهتێنه؟ أن اۆسدك أند هۆكنا، قال أوێب هن 
كتئمتنے  َكستوٌ اۆراو كهٍي إنقده يٍك إندے، 

 “تندے
 
يسٌوس زٍيتٌون اۆربه كهٍي إٍيستئه اۆدۆر، يے  ٣

ن دهي وێر يٍك فاينه ألّمامب برۆ كهٍي إێيا
برٌوك ِهنن سۆيا هۆن نا دۆر ”اۆدۆر  و إدٍين 

 -برٍيسۆك وے شاوتے. تٌون تٌونات تكتے تندے
آيا هۆي نات أالمت تێفے و نات أالمات تێفے 

 “تے دنيايٍت تے نهدات هۆي؟
براك إقنئۆك دايـٍيب ”يسٌوس برێس كهٍي  ٤

برئاب كْواسنه، قال تك هن سلل أماقے كا 
 هۆكنه سلۆلنٍي 



قْوداب اٌودهي أنێب اۆسٍيم هۆي إێنے إيَدنه  ٥
براس } أن مسٍيه أكتے إێفے{أكۆ براس ديێ 

 . قْوداب اۆدهي قْورسێسنه آمنسێن إيَدنه
لكن آن براك،  فناب و فناب هۆي سكناب  ٦

تان تانات إبكے . إمٍياسٍيو تَيدنه، براك باراكْوٍينه
ك تكتے إدباي إكتنٍي لكن تٌون تٌونات تے نهدات 

 .تندے
قْوداب دهي قْوداب دهي إمٌوٹئنے إيَدنا،  ٧

قْودات . هڈئاب هڈئاب إمٌوٹئنے إيَدنه
هرقْوٍيت تكتے تندے، تٌوبٌورت قْودا مهنٍي هۆي 

 .إٹتنے تندے
تان تا نات كستا اۆفرايٍي هۆي تے لهناي   ٨

 .إدبه تئٍيتے  إكتٍينے
نا، براك إتئبك تيَدنه لهمنے تيَدنا و إتٌودر تيَد ٩

اٌودهي تے دنيات هۆي برێك  كَّسوٌ أنے جّالي 
 .إفتنه إيَدنه

قْوداب أنے هريٍئ سكێن إێفێن  هۆي،  إسلل  ١٠
تك يے -إدايــٍيبے هۆي إتفرئنه إيَدنه، براس تك



تك إفتنه -أشٌو أيے كهٍي نٌونێن إيَدنه، براس تك
 .إيَدنه

قْوداب مآلهٍيب هرّاي برێك كهٍي لوێنے  ١١
هے  قْوداب برێس هۆي آن مال. إيَدنه

 .قْورسێسنه آمنسێن  إيَدنه
بێن دۆر هۆي تے أمآقنايت  قْوداتے تكتے  ١٢ 

تندے أكۆ، اٌو رێر أنے هريٍئ سكێن إێفێن إێبتك 
 .هۆي كْوڈٍينے إندے

لكن تے نهدات اۆكٍيك و إمٍيآنۆس أنبٍيك  ١٣
 .  إكتے اٌوتك بێن إمڈهن مرّے إندے

يت تے هڈئايے إسكنه دايــٍيبے وے أنْكونا ١٤
تے دنيات هۆي كَّسۆ اۆدهي كهٍي  كَستوٌ هۆي 

و هدٍيدمنٍي اۆدۆر، بێن هۆب تے نهدات تكتے 
 .تندے

 
ينت قالت هۆي براك تۆنات شنقراتے  ١٥

اۆدهي وے أنْكونه هۆي قِيقستنے  وے 
أنْكونه اۆقو هۆي إمالهے دانيال إدے تئٍيتے 



ريــٍينے اٌودهي تٌون بتٌو أق كَّسوٌ . (إرهتێنه تَيدنه
 )إندے، بتۆ دايـٍيب با إكتێن إكتے

بێن دۆر هۆي يٌودياب هۆي إێفێن اٌودهي  ١٦
 .إێ ربا كهٍي ڈابێن إبكے

اۆقو كهٍي إێفے اٌوتك إبكے يٍك إتْكوبرٍي اۆ قو  ١٧
 .هۆي تێفے تۆنات اۆمياي كهيٍ 

تے درئات هۆي إێفے يٍب أقارے هالكۆس  ١٨
 .كهيٍ 

نت و بلٍيت تا إڈكْونه تا مئت شويات إكتيٍ  ١٩
 .مئت أر دئۆرێنت و بێن تے يــٍينا هۆي

قٍيقتے بريوٌكنه وياب -براك سٍيلێالنه إڈابتے ٢٠
 .ترے سبت  هۆي يٍك أكے أكۆ

بێن دۆر هۆي أكراب أدهه هۆي إێفے  ٢١
سٌور برۆس تئٍيتێب أدهه تے دنيه . إندے أكۆ

تكے هرئے دايابے يٍك أكے و برۆس تئٍيتے أدهه 
  .دايے يٍك إندے

بليت تے يٍينات وے أنْكونه  شلكت يٍينات  ٢٢
كْواساب يب أكايێك قال تك هن اۆدهي هۆي 



لكن وے أنْكونه .مڈهن كے إبرے إندے
اۆدهي برٌو واسابے إێفے جال تێن تے يٍينات 

 .شلكته إكْواسے إێفے
شببه، إ مسٍيه تۆي ترے [بێن هۆب قال تك  ٢٣

نه إندے هۆكنه اۆدۆر براك با أمنا]  بێن تۆي
 .برێس

قْوداب مسٍيهے قْورسێ و مآلهے   قْورسێ و  ٢٤
لوێن إيَدنا و براس قْودات نات با أكايت وه 

أآلمآت و قْودات إدئنه إيَدنه و قْوداب اۆدهي  
وے نْكونه واسآبے أكتے هن،  إسلل دايــٍيبے 

 .هۆي إفرئنه تۆنه يهرونه إيَدنه
 أفال أن تۆن تۆنات هنكا سۆين هۆكنآ،  ٢٥
. شبب إ مسٍيه بێن تۆي  إكتے[ن اٌودهْي اۆ  ٢٦

إيدنوٌكنه، برێس ] برٌو إمنقاي هۆي إێفێ إكتے
برٌو تۆي تے ڈمئيْت [ترے . براك كهٍي با قٍيقانه

 .إيدنٌوكنه  برێس براك با آمنآنه] هۆي إێفي



اٌون إ تلو اۆمهه كهٍي  إٍينے و برٌو مليه إ  ٢٧
تے إ تۆن تۆنات تئيٍ . ڈب اۆكٍيك هۆي  ِيئسنٍي -ين

 . تكے وے اۆرٍيس وے آي إكتے إندے
اۆتك بئنے مهنٍي كهٍي بێرێن إێفێن إرهٍينے  ٢٨

بێن، بێن مهنٍي هۆي كناجات تێفے تۆنات إكتێن 
إتكے وے اۆر وے آي تۆن تۆنات تئٍيتے . إێفے

 .يسٌوس إدے“  لوٍينے إكتے إندے
 
 يسٌوسے هۆي إمليه آي 

إقجيێسۆ بێن ”: يسٌوس أرێ بهليه و إدے ٢٩
 يٍينات أدهه هريٍئ،ت

 تٌوينت ڈبن هۆي تێفے تندے
 تٌو ترقت ميئۆس كا تِنٍيو

 يے هيْوكاب تۆ برێت هۆي ڈبێن إيَدنه
 .كّستآ تێ نات تێ برێتێ  هۆي ِدقمنے إيَدنه

مليه إ تكے وے اۆريت تے أالمات تے  ٣٠
برێتێب لوتنے تندے، مليه كَّسآ اٌودهي بٌورت 



إبئلوٌكے كهٍي  كهٍي إێفێن إ تكے  اۆر تے برێتێ
إٍينے  ِونت أكرآت و متٌون هۆي إرهێن اۆدۆر، 

 .واوێن إيَدنه
ون هسے نهاسۆ قێب برٌو إماالكێس فندٍيق   ٣١

براس إدهيۆس واسامبه كستۆ تۆ بٌورت . إندے
 .هۆي إێشووٍين أكۆ

:  إ تٍينٍي وے هندے إێ كْواي هۆي أملآمنه” ٣٢
  إ تٍيني وے هندے تے لئنقؤيه نئْكوت إكتنٍي 

و رت هآي إێتني هۆب، إ مهقآي دوآلبے  إكتے 
 .تۆن براك تۆنه تكتێنه تێفێنه

تۆن تۆنه كهٍي، براك تێن تێ نات كستێ  ٣٣
إرهتێن اۆدۆر إتكے وے اۆرے آي اٌودۆر 

 .ونّێت دول إێفے تۆن براك تكتێنه تيَدنه
اٌودهي اۆن إدمان : أن اۆسدك أند هۆكنآ ٣٤

كستا إيكتٍينه  هۆي أيابه يٍك أكێن تان تا نات 
 . إيَدنه اۆكٍيك



تا برێت و تے تٌوبٌورت  و هن كْوڈێن نٌون،   ٣٥
“ آن بهلے أن أندے دۆر هن ك كْوڈيآن إكتنٍي 

 .يسٌوس إدے
 
 تك قال هن يٍك إكتێن تۆ ينت ترے اۆدۆر 

لكن بێن تۆينت ترے بێن اۆدۆر تك قال ” ٣٦
هن يٍك إكتێن، إمالك تێ برێتێ هۆي يٍك إكتێنا، 

كے وے اۆر يٍك إكتێن، لكن إباب اوٌكنه وے إت
 .إكتێن إێفے

إتكے وے اۆرے إٍينے اۆدۆر تے دنيات  ٣٧
إمالهے نۆهٍيب هۆي إ دمان تئٍيتے،  إ كتے 

 .إندے
بلٍينت  تے ٍيينات هۆي، اۆ كْوان سٌورے   ٣٨

اٌودهْي متنٍي و قْوئنٍي إٍيفنٍي، براس إٍيدئرنآ إٍيكتنٍي، 
كات ِونت  رێويه اۆدۆر و إسدئرنآ،  نۆه تے فَلٌّو 

 اۆكٍيك، 



برآس نات يٍك إكتٍينه إٍيفنٍي اوٌكْوآن برێس  ٣٩
ێ هآي قٍيقيه اۆدۆر  كهيس  إێيآيت كسِّ

إتكے  اۆر إيْني اۆدۆر هن اۆن تئه تئٍيتے .اۆكٍيك
 .إٍيكته تِندے

إتكے وے اۆر إٍينے إندے اۆدۆر ملے   ٤٠
إنداب  تے درئآتٍيب إێفێن إێبتك اٌون قآل 

 .نے اٌوراو إتٌوئش إندےيكميٍ 
ملۆت مئت هّداب هّرۆب  هٌوقێنت تۆن   ٤١

قآلت  يكمتنے تندے، و تٌوراوت تِتۆإِيش 
 .تندے

أفآل براك برئاب إكێنه إبلويوٌكنه أقرت إٍينے  ٤٢
 .هۆي اۆدۆر براك كا تكتێنه أكۆ

إ قوي كِنه  : لكن براك تۆن تۆنات إبكے كَّنه ٤٣
نے إٍيد إكتٍينێك، نادۆر وے هوادٍيب إ قْوهره إيٍ 

برٌو كا دويه و برٌو إقْوهر يهقدت و إ قوۆ كے 
 . إسْقوهر إٍيفے



برآك هن دمٍيهاب  أمار أكێنه، إ تكے  اۆر  ٤٤
يسٌوس “ برآك بت سئٍيني اۆدۆر إٍينے أندے أكۆ

 .إدے
 
 إ كشيه دايــٍيبے هۆي إێ كْواي 

أفآلي  آبے  إكتے إێفے بێن إ كشيه ” ٤٥
ه؟ اٌون برٌو إكشيه إبلويٌو برۆ  دايــٍيبے وے أفهم

إكشيه إێ راو كهٍي   هدابے إٍيكْواسے برٌو إێن 
كشياب تے مرئے  إدۆرٌوس إٍينے اۆدۆر إنٍيوے 

 . أكۆ
لبآبيه بێن إ كشيه إ بلويٌوس أقرتے إٍينے  ٤٦

 .اۆدۆر برٌو مسے بك شقامٍينے إێفے مّرے
إ بلوي اۆن إ كشيه : أن اۆسدك أند هۆكنآ ٤٧

ات برٌو إبرے كهٍي هڈئابے إكوسے كستێ تێ ن
 .إندے

لكن اٌون إكشيه أمآق إكتے إێفيێك و  ٤٨
 ]  إ بلوي ولّه إٍي كے إندے: [إقريۆس كهيٍ 



كشيه إێرو إێٹبئے إێفيێك و تے مآقنآيتے  ٤٩
 اۆدهي قێب متيێك و قْوئٍينے إێفيێك و،

اۆن إ كشيآي بلوي ِينت قالت إكشيه  يك  ٥٠
ے أكتێنێب و أقرتے  إٍي إكتێنێت، دۆر قال برٌو ك

 إندے 
و إبلوے  برۆ رفتٍيت اۆدهي هرايرئے قێب  ٥١

إٍيقدنے إندے و بێن تۆي قْودات واوت 
 .وهسيايت إكتنٍي إيَدنه

 
 

٢٥ 
 متنت تے آقراتێ إێ متال

بێن دۆر هۆي تے وے أنكْونايت تے  ”يسٌوس  ١
متنت : هڈئآيێت تۆن تۆنات تئٍيتے تكتے تێفے



يكسيانٍيت بتا إفرئن،   إ   آقرت  تے ملبآتێسنه
 .      دۆبه أششتے يهرونه أكۆ

أيْت بتێس هۆي  أنجام إٍيفنٍي،  و أيْت أقامت  ٢
 .إٍيكتنٍي إٍيفنٍي 

تے آقرت أقامت تے  ملبتێسنه يكسيآن اۆدۆر،   ٣
 . ملبآب شويات قێبۆس يكسات يٍك أكێن إٍيفنٍي 

لكن تے آقرت  تے أنجامت تے ملبآتێسنه   ٤
ملبآب شويات قێبۆسنه هۆي  قێب كرۆرات

 .تٍيفيے يكسيآن
إ دۆبه وله إێيات إرب هۆب، كستآ تے آقرت  ٥

 .نرٍيتٍيت إٍيفنٍي أكۆ بتاس دويآن
إ دۆبه إێيَه، [قآل هۆب وے هوإد إتربێب  ٦

 إٍيد ِهس إمٍيآسٍيونه، ] بێنآت أششنه
كستآ تے آقرت  يكيان و تے ملبآتێسنه  ٧

 .إسۆمرنه إدئنٍي 
شلك :  [ مت تے أنجامت كهيٍ تے آقرت أقا ٨

 ]ملباب هنٍي هۆن تے ملبآتآن إيه إيَدنه أكۆ



كِن هرو، إملباب ِهنن و ”تے آقرت أنجامت  ٩
بتاك دفنا و  ملباب . بتێك و مهاب يٍك إێفے

 .إدٍين“ إقرۆيۆك كهٍي دلبنه
تے آقرت أقامت إدفنه ملباب دلبه يهرو  ١٠

برۆ  اۆدۆر، إدۆبه إێيه، تے آقرت أمارت إٍيفنٍي 
برێس . قێب إدفنه و قێب تے مرئے متيان إكێن

 .هريٍئ إڈێفه يهركْو إٍيفے
[ مليابٍيت  تے آقرت تے أقامت إێيان و  ١١

 .  إدين]  إبلوے، بلوے، إ ڈێفه كهيۆن ِفِدقه
اۆسدك أندے هۆكنآ أن بتێك كآ : [إ دۆبه ١٢

 . إدے] أكتێن إێفے
نه أفآل اۆن تئه تئٍيتے برآك هن دآيٍيب قْوئد ١٣

يسٌوس “ تۆين و تۆ سئآ و كآ تكتێنه تێفێنه أكۆ
 .إدے

 
 

 



 مهيب كشياب هۆي إێ كْواي 

وے أنْكوناي تے هڈئايے ”يسٌوس إدے  ١٤
تك إٍيبآبتے يهرو : اۆن تئه تئٍيتے تێفے تكتے

اۆدۆر مهٍي إكشيآيێ ولٍيكيا و كَّسێ مهلقآيێ 
 . برێ كهٍي نٌونيه إدئے

أشتێتٍي  إێن إكشيه هۆي قآل أيْت جنێهٍيت ١٥
نٌونيه، وێر ملۆت جنێهٍيت نٌونيه، إ مهيه قآلت 

قالت جنێهٍيت متن أيْب هوالب (جنێهٍيت نٌونيه 
برٌو قآل كا  *). شقامتے ماهيات تٍيكتے تٍيفے

و برٌو . تے أكراتۆس هدٍيت  مهلّقآب نٌونيه
 .مليابٍيت تے إٍيبابتۆس كهٍي قٍيقيه

قٍيقيا  إقجێسۆ إ كشيه أْي جنێهٍيت نٌومنابے،  ١٦
برٌو   أْي  جنێهٍيت . و إێن مهلّقآب قێب شقاميه

 ورت أنفئميه، 
إ كشيه اٌوراو ملۆت  جنێهٍيت نٌومنابے، اۆن إ  ١٧

 . راو تئٍيتے شقآميآت  ملۆت جنێهٍيت أنفئميه



لكن إ كشيه  جنێهٍيت قآلت نٌومنابے، برٌو  ١٨
إدفت تۆ بٌورت هۆي دێآلب إفركت إبلوے 

 .ےإمهلّقه هۆي إبس إدئ
 

قْومد  دمان  هريٍئ اٌوتك أقر إێيه و إكشيه   ١٩
 هاسبيه، 

إ كشيه  جنێهٍيت نٌومنابے إٍيكتے إێيآت أْي  ٢٠
جنێهٍيت اۆتك نٌونيا، ومليه إٍيت جنێهٍيت تێ 
إ [ راوت برٌو إشنهه هۆي أنفئميه هن نٌونيه و 

بلوے برٌوك أنێب أٍيت جنێهٍيت نٌونتا هێب تآن 
إێن مهلّقآب هآي  أيْت جنێهٍيت وێرت أنے

 . إدے] شقآمن إنفئمن
برٌوك دآيٍيب شقامتا،  برٌوك كشياب [ إ بلوي  ٢١

برٌوك شلكت نآت .دايٍيب سدكٍيب تكتيه تێفيه 
هۆي ِسدكٍيب تكيه أكۆ، أنے برۆك  قْودات نآت 

برٌوك مئآ و  إ .كهٍي هڈئاب أكْوس هۆك أندے 
 . إدے“ بلويۆك قێب مڈڈه



ے  جنێهٍيت نٌومنابے  أرێ إ كشيه تے ملۆت ت ٢٢
إ بلوے برٌوك ملۆت جنێهٍيت نٌونتا [إێيه و برٌو  

هێب، شببه تآن ملۆت جنێهي وێرت إكتنٍي 
] إێفێن، أن إملقاب قێب شقآمن و أنفئمن

 .إدے
برٌوك  دآيٍيب شقامتا تكتيه، [بهۆب إ بلوي   ٢٣

. برٌوك دآيٍيب و سدكٍيب و كشياب تكتيه تێفيه
دكے تكتيه أكۆ، أن و برٌوك شلك نات هۆي سِ 

برۆك قْودات نات كهٍي هڈئاب أكْوس هۆك 
 . إدے“ برٌوك مئا و إبلويۆك قێب مڈڈ. أندے

مليه إ كشيه قالت جنێهٍيت نٌومنابے إێيه و   ٢٤
قنئه تِربے تۆنات، و -إ بلويويْن أنے  برٌوك هدل[

برٌوك هۆي شقآمآب كا تكتيه شاوے تێشوويه 
هنٍي تێشوويه تۆنآ و برٌوك أدياب كا تكيه م

 .  أكتٍينے أكۆ
أن برۆك أركْوے إٍيفے أكۆ تۆن  جنێهٍيت  ٢٥

اۆن تئه  تے جنێهٍيت . برٍيتۆك أِبس أدئے
 .إدے] برٍيتٌوك تۆي تێفے تكتے



برٌوك أمآق و نربه و إ كشيه تكتيه [إبلوي   ٢٦
أنے هۆي شقآمآب كا أكتے شاوے ! تێفيه

إێشووے هۆي إديابے كا أكے مهنٍي إێشووے 
 نآت و تِكنه؟  تۆ 
تۆن تۆنات كهٍي،  أنے مهلّقه إمهلّقآب هاي  ٢٧

شقامێن اۆمهنٍي دآسآب تٍيكتيێك، أنے مهلّقآب 
 .] هۆي أنفئمے أن أقرتے إٍيے اۆدۆر أكۆ

اۆن برۆس تے جنهٍيت هۆي إٍيهآنآت، بتۆ [   ٢٨
 إ كشيه متنت تے جنێهٍيت إبرے بێن نٌونان، 

و إندے و اٌوتك  إبرے، قْوده كات إتّيێ  ٢٩
لكن . برٌوك ونّێت  قْودات نات إبرے إندے

اٌوتك نات كے إبرے بێن نات شلكت إبرے 
 . هۆي قٍيقمے تندے

أرێ اۆن إ كشيه  نات كهٍي دايٍيبے يٍك أكتے،  ٣٠
تے مفرئه هۆي ِقدنه اۆ ٹنب هۆي، اۆمهنٍي 

 .هسيايت و قْودا واوتے و إێفێن
 



وے أنكْونه اۆدهي شبے اۆدهي أماق هۆي  
 اسے إندےو 

إ تكے  اۆر إ متٌونۆس كَّسێ إمالكێس قێب ” ٣١
هۆي إٍينے اۆدۆر، برٌو إ كْورسيۆس تے 

 هڈئايێتٍيب كهٍي سئا إندے، 
و اٌودهْي تے دنيات هۆي برۆ  سٌورے  ٣٢ كسُّ

إمررٍين إيَدنه، مليه برٌوس اۆدهي وآسٍينے إدنے 
 إشاكْوه تے أنۆت و تێ نئيت و واسٍينے تئٍيتے، 

ت وے أيے إمٍيْكواب در داسٍينے تے أنۆ  ٣٣
إندے، تێ نائيت وے أيے إتلهاب  در كهٍي 

 . داسٍينے إدنے
مليه وے هڈئه اۆدهي وے أيے مٍيْكواب  ٣٤

برآك مئانه، أنے }در كهٍي إێفێن إكتنٍي كهٍي 
إبابه دهرابے إكتے، و تے هڈئايێت برێك كهٍي 

تے دنيات تِتْكوكْو اۆدۆر هنكا برێك كهٍي 
 وسامانه، أتۆمراتے ْك



برآك أنے هرقْوابے إٍيكتے إٍيفے اۆدر أنێب  ٣٥
مرئٍيت تِهٍيون هێب، أنے يْوبے إٍيكتے إٍيفے 

اۆدۆر أنێب قْوئه تهٍيونه،  ِقربه تك إٍيكے إٍيفے 
اۆدۆر براك أنێب أمنه تئٍيتے أقوۆكنه شٌومستان 

 هێب، 
أن ربۆبآبے إٍيكتے إٍيفے هالكاب تهٍيونه  ٣٦

إٍيفے، براك  أنێب كستۆ هێب، لهآب إٍيكتے 
دهاي شنه إٍيربے كهيے تدئٍينه، أنے هبسٍيب 
} .هۆي إٍيفے اۆدۆر براك أنێب كهٍي تنقدنه أكۆ

 .إ ملك أندے
إبلوے، [بێن هۆب يے إێن داب شبے    ٣٧

ِهنن برۆك نآ اۆدۆر هرقْوب أيٍك تٍيفيه 
إرِهنآهۆك ومرئٍيت نهٍيو هۆك؟ و ِهنن برۆك نآ 

 ٍيفيه قْوئه نهٍيو هۆك؟ دۆر  ِيوێبے أيٍك ت
نآ دۆر ِهنن برۆك  قرباب تك تٍيكتيه تٍيفيه  ٣٨

إرهنآهۆك و أمنه تئٍيتے إقوۆن شٌوسمنه هۆك؟  
ِهنن برۆك نآ دۆر ربۆبابے  تٍيكتيه تٍيفيه 

 هالكاب نهٍيو هۆك؟ 



هنن برۆك نآ دۆر لهآبے تٍيكتيه تٍيفيه،   ٣٩
 ٤٠]  ترے وے هبس هۆي تٍيفيه كهيۆك ننقد؟

: اۆسدك أندے هۆكنآ[هڈئه برێس كهٍي وے 
برآك تێن تێ نات قآل إنێ إسنه دبلۆب إێبتك 

كهٍي براك تدئٍينه تێفێن أكۆ أنے كهٍي داتانه 
 .أندے] تنئے تكتے

مليه وے هڈئه اۆدهي وے أيے تلهاب   ٤١
هۆُس سقنٍي براك، : [در كهٍي إێفێن كهٍي إندے

يے يے أتۆئتاب تكتٍينه تێفێنه، تۆ نئێت كا تيا
شٌومانه، بتٌو اۆبلِيس و إمالكێس و كهٍي 

 .أتۆمراتے تكتے تێفے
براك أن هرقْوابے إٍيكتے إٍيفے و أنێب   ٤٢

براك أن يۆێبے . مرئٍيت هياي كا تكتٍينه أكۆ
 إٍيتكتے إٍيفے و قْوئه هياي كا تكتٍينه أكۆ، 

أنے قرباب تك إٍيكتے إٍيفے براك أنێب أمنه  ٤٣
اكا تكتٍينه أكۆ، أن تئٍيتے قوۆكنه شٌومساي ك

ربۆبابے إٍيكتے إٍيفے براك أنێن هالك هياي كا 
أنے هبس هۆي إٍيفے و أنے  لهابے . تكتٍينه أكۆ



إٍيكتے إٍيفے براك أنے كهٍي قداب كا تكتٍينه 
 ] أكۆ
إ بلوے : [آن براس وے هڈئه كهٍي  إيَدنه  ٤٤

هنن برۆك  نآ دۆر هرقْواب تٍيكته، ترے يوێب 
باب تك تٍيكيه، ترے ربۆبآب تٍيكتيه، ترے قر 

تٍيكتيه، ترے لهآب تٍيكتيه ترے هبس هۆي 
تٍيفيه، هنن برۆك إرِهنآ هۆك و برۆك أويات كا 

 ] نهٍيوے هۆك؟
أن اۆسدك [بهۆب وے هڈئه برێس كهٍي  ٤٥

برآك قآل هن إێن برێس  دبلۆب : أند هۆكنه
إێبتك تۆن تۆنات دهآي دآياب كا تكتٍينه تێفێنه 

أنے كهٍي داياب كا تكتٍينه  أكۆ، تۆن تۆنات
 ]  تئنے

وأنْكونه إێن برێس سقے مهنٍي إستۆب، بێن  ٤٦
اٌودهْي .  تۆي براس بانهٍيد لهمتے  لهمٍينے أكۆ

 .إدے يسٌوس“ شبے إ مڈهن كا إنهٍيد شٌومێن
 



٢٦ 
إدٍينے دا و إێ قرماب و يسٌوس هاي إدٍيرنه  

 هرب يهرونه

ه يسٌوس  كّسِتێ تێن تێ نات إدے فآيسي ١
 اۆدۆر، يے ألّماميێ كهٍي 

برآك تكتێنه  ملۆت ينآتے هريئ إباسكاي ” ٢
وے إٍيد إٍي إندے، إ تكے وے اۆر نٌومنے 

 “هندے كهٍي إدێرنه أكۆ-إندے إمدر
 
بهۆب إفقرٍييے هدئا و إدهے إێقرما و، إ   ٣

فقرٍيے هڈئاي هڈئه  قآفياس، إيدنه بێب 
 إقوٍيب هۆي هّداب إّمررآينه، 

يسٌوس هآي قْوِرس قێب أبكنه و هرب اۆن   ٤
 . هاي إدٍيرنه يهرونه



تۆت تۆنات  و إٍيدٍيب هنن ”لكن براس إدٍين  ٥
“ إبكے كاسكنے، اۆدهي كهيۆن يكنے إيَدنه أكۆ

 .إدٍين
 
 تكت شْكوٍين يسٌوٍيس إقرمه كهٍي تفف 

يسٌوس بێت آنے إٍيدنه مهنٍي سٍيمۆن اۆ بهڈ ٦
 .إٍيربے اۆقو هۆي إٍيفے اۆدۆر

أليآت شْكوٍين كراۆرت  يكسآت برۆ تكت  ٧
كهٍي إێتآيت تۆنه شْكوٍينت برۆ إ قرمه كهٍي 

 . تِفف يسٌوس مرئٍيت كهٍي إٍيستئه
يے ألّممه تۆن تۆنات إرهيآن هۆب يهسێنيت  ٨
 تٌوت تے تكت نآنا هۆي تے شْكوين بك دنبرٍي؟”
تٌون شْكوٍينت دلبآت تكتے تٍيفيێك،  قْوداب  ٩

مهلّقه اۆدهي يے مهلّقه هاي إمرنه، و إ
 إدٍين   “ هرقوانے إتيــٍيونه تٌونه دايے كاتے

بهۆب يسٌوس يے ألّماميێسۆ إبهلے  إكن  ١٠
نآنا هۆي تۆن تے تكت براك إنقلهتێنه ”إٍيفے و 



تێفێنه؟  بتٌو أنێب كهٍي  دآيٍيت نات سكته 
 . تێفے

اٌودهْي يے هركْوه دميه برێك قێبۆكنه إێفێن  ١١
 . برێك قێب دآي كا أندے إكتنٍي لكن أنے دميه

بتٌو تے شْكوين أنٍيب إ برشي ده تِفف  ١٢
 . هۆب، أنێب اۆباس كهٍي تسۆمرهێب تێفے

كّستۆ تۆن تے : أن اۆسدك أندے هۆكنآ ١٣
دنياتٍيب إسكنه دايے هۆي هدٍيدمنٍي مهني كه، 

تۆن تے تكتے سكته تێفے، اٌودهي شئێن و 
 .إدے“ هۆي  هدٍيدێن إيَدن

 
يے إشے كهٍي قێب نٌونے  وے  يهٌودا يسٌوس 

 .هرب يهرو

بێن هۆب قآل يے ألّممه متنه ملۆب هۆي،  ١٤
برۆ يهودا إسكاريۆت إٍيدنه إفقرٍييے هڈئه كهٍي 

 إێيه و  



ي ” ١٥ اۆن برۆ أنے برێك  نٌون أكتيێك نان هدِّ
. إدے“ مهلّقآب براك أنێب تياونه  هێب؟

مهيْت متون مهلّقآب أشتێتٍي برۆس كهٍي 
 .  إهٍيونه

بێن إ دۆرٍي يهودا هِرب يسٌوس قێب هآي  ١٦
 .نٌونتے يهرو

 

 إباسكاي وے إٍيد مرئٍيت 

يے هڈے يے همرات أنو إٍيد تۆِين تۆن  ١٧
قالت  هۆي يے ألّممه يسٌوسے كهٍي إێيانيت 

إباسكاي وے إيدٍي تے مرئٍيت نآ اۆمهنٍي ”
 . إدين“ بريۆك كهٍي  هنن نسۆمري هرٍيوه؟

ُت مدٍينآتٍيب اۆتك ” يسٌوس يے ألّممه ١٨
إ سێدنآيون {اۆسمۆ بك وبك إيَدنه اۆقو  بێنآ، 

أيٍن اٌودۆر دول إكتٍي إێفے، أنے يے ألّماميے 
قێب بريۆك  اۆقو هۆي إباسكاي إٍيد تے مرئٍيتے 

 إدے“ إد هۆك دٍينه}  متتے أهّرٍيو



يے ألّممه تۆنه يسٌوس إدے سكيانے، بێن  ١٩
 . إسۆمرنهتۆي إباسكاي وے إٍيد تے مرئٍيت 

وے هوآد  إێيه اۆدۆر يسٌوس متنه ملۆب  ٢٠
 .إێبتك إسئه

أن اۆسدك أندے ”برا  متێ إٍيفنٍي، يسٌوس   ٢١
قآل برێك هۆي أنێب يے أشے : هۆكنآ إێفے

 . إدے“ كهٍي نٌوننٍي هێب إندے
ا ونّێت قدباب إكێن و براس  ٢٢ بێن هۆب، كسَّ

إبلوے أنێب ” قآل كه قال كه برۆ سكنآيان و 
 .إدٍين“ے؟أكت
برٌو  قآل تے دآتٍيب أنے قێبے  ”يسٌوس   ٢٣

متيه إكے، برٌو أنێب يے أشے كهٍي نٌوننٍي هێب 
 . إندے

إ تكے وے اۆر  إبكے إياي تونه كتابتے  ٢٤
تئٍيتے إندے، لكن إڈكْو بێن اٌوتك إ تكے وے 
اۆر يے أشے كهٍي نٌوننٍي إندے، اۆن برۆ فرايے 

“ كاتے تێفے يٍك أكے تۆنه برۆ كهٍي دايـٍيت
 . إدے



بێن هۆب يهٌوده برۆ يے أشے كهٍي نٌونيه،  ٢٥
إدے، “ إبلوے اٌون تك أنێب إكتے إێفێ؟”

“ إێن بهلے برٌوك تِديه تێفيه”يسٌوس  برۆ كهٍي 
 .إدے

برا متنٍي إٍيفنٍي اۆدۆر يسٌوس هڈٍيب يكسيه و  ٢٦
إكتئه و برۆ إدهر و مليه يے ألّممه يهٍيو 

 إدے“ أنے إبرش إكتے إێفےإٍيهانه، متانه، اٌون ”
مليه برٌو كاس يكسيه برٌو وے إنْكونه  ٢٧

قْوئانه، ”إد هريٍئ برێس كهٍي يهٍيو “ مريه”
 كّسآك،

اٌون برٌو أنے اۆبۆي إكتے اۆن برٍيسۆ وے  ٢٨
اٌون بۆي إێتفٍيف . أنْكونه برێك قێب قلد دنئے

إندے قْوداب دهي تے ماقنايتۆسنه أفۆمتنے 
 .أكۆ
ا، أن شاوتے هاب قْوئے كادے، أن أند هۆكن ٢٩

برێك قێب قيے هاب قْوئنے اۆكٍيك بابٍيتے تے 
 .إدے“ هڈئايے هۆي



مليه براس كْول وے أنْكونه كهٍي  كفيان  ٣٠
 .هريٍئ اۆربه سيتٌون رێويان

 
 .إدے- يسٌوس سٍيمۆن برتٍيس تويات هنكا 

براك اۆن وے هواد ”يسٌوس يے ألّممه كهٍي  ٣١
تٌون . ه هێب تيَدنههۆي كِّسآك أنێب تێربن

 :تٌونات كتابتے تێفے
 أنے إشاكْونه أنٹئے إندے

 .تے أنۆت إتربٍيرنه إيَدنه
لكن أنے تۆ يت هۆي يكن  هريٍئ أنے برێك  ٣٢

 .إدے“ هنكاي أجلٍيل كهٍي أندٍيف أندے
ِكّسآ برۆ إێربنێك ”برتس برۆ كهٍي -سێمۆن  ٣٣

 .إدے“هن، أن برۆك دۆر هن كا أنرٍيب هۆك
اۆسدك أند هۆك، اۆن ”برۆس كهٍي يسٌوس  ٣٤

وے هواد هۆي برٌوك أنێب، اوٌكالي  ولٍيكنٍي 
 إدے“ هنكاي،  مهٍي دۆر تتويه تنديه



أن برۆك قێب ”برتس إدے -لكن سێمٌون ٣٥
إٍييه إنديێك هن، أن برۆك كا أتوے  هۆك 

 .يے ألّمام كِّسآ تۆن تۆنات تۆكنه إدٍين“  أندے
 
 يسٌوس جتسامنے هۆي 

ٌوس يے ألّماميێ قێب جتسامنے مليه يس ٣٦
تۆي سئه براك، ”: إيَدنه مهنٍي إبے و برٌو إدے

 “أنے بێن تۆي أندٍيف و سلێلن اۆكٍيك
برتس و إملے أر -مليه برٌوس سێمٌون ٣٧

سبێدٍيب قێبۆ هاي قٍيقيه، يسٌوس بێن دۆر 
 .ونّێت هساي تے هۆي نفنٍي 

أنے تٌوسێت واوتنے تێفے، أنے إٍيه ”يسٌوس   ٣٨
براك تۆي سئنا و برئاب إكێنه، أنے . تئٍيتےإندے 

 إدے“ برئابے أكتے إێفے تئٍيتے
دبُل سٌور باي يسٌوس هرٍيێريه و سجديه و  ٣٩

بابے، برٌوك هرٍيو تێفيێك تۆن ”:سٍيلێليه ديێ
لكن أن . همٍينايتے اۆكاس هۆيسے قٍيقسا



هرٍيوے تۆنات يٍب أكاي برٌوك هرٍيوه تۆنات به 
 إدے“ تكتے 

مليه يے ألّممه كهٍي يأقر اۆدۆر يسٌوس  ٤٠
برتس كهٍي -براس دوٍين إمرے برٌو سێمٌون

براك قالت سائت هن تتْقوٍيدنه كا أدقرتانه ”
 “ أنے أتقْوئٍيد إێفے تئٍيتے؟

براك بأراب أكێن وسٍيلێالن كا ”يسٌوس  ٤١
براك إقرۆكنه يهّرو لكن برێك . جرمبتان أكۆ

 “إبرش إياي إكتے إێفے
 

بابے، ”: قٍيقيه و سٍيلێليه ديێ يسٌوس شاوتے ٤٢
هرب وێر يٍك إێفے إكتيێك و أنے  تێن تێ نات  

لهنے هۆي إبيٍك إكتيێك، أفال برٌوك هرٍيوه 
 “ تۆنات به تكتے

يسٌوس شاوتے أقر اۆدۆر برێ دوٍينے إمرے،  ٤٣
 .براس نريٍت أكرات إٍيربٍين أكۆ

دۆر تۆنات تۆكنه -برٌو قٍيقيه و سٍيلێليه مهي ٤٤
 .إدے



: يسٌوس يے ألّماميێس كهٍي يأقر و إدے ٤٥
براك مسے دوتێنه تێفێنه؟ شببنه تٌوسئات ”

دولتے تكتے تێفے و إتكے وے اۆر تے 
 .ماقنايت سكێن كهٍي نٌومنيه

اٌو قال أنێب نٌويٍن هێب . أس قدنه، قٍيقنے ٤٦
 “ إێيه

 
 يسٌوسے وے أبٌوك 

يسٌوس مسے بهليے اۆدۆر، يهٌودا، برٌوس يے  ٤٧
. متن ملے هۆي قال إٍيكتے إٍيفے، إكتمألّممه 

برۆ قێب قْودا اۆدهي كۆالي و بأڈڈاب و إٍيربٍين 
إێن برێس إ فقرٍيے هڈئا و اُدهيٍي يے . إێيان

 .إێقرما و فڈقاب إٍيفنٍي 
اۆ تك أنے كهٍي {يهٌودا إێن دهي كهي برٌو  ٤٨

 .سٌور ديابے إٍيفے} شۆبن أكتے برۆس أبكنه
إبلوي، ”إبے و  برٌو إقجێسۆ يسٌوس كهيٍ  ٤٩

 .إدے و برۆس شۆبه إكے“ دبايوا



يها وے أراوے، برٌوك ”يسٌوس برۆس كهٍي  ٥٠
 .إدے“ تۆنات كهٍي إێتا سكا

 
 .أن دا سٌورے إكتمنه و يسٌوس يأبكنه 

بێن دۆر هۆي قال برۆس قێب إٍيفنٍي اۆدهي  ٥١
هۆي بأڈڈ إفرئه و إفقرٍي هڈئاي كشيه إٹئه و 

 .وے إنْقوٍيل إكتئه
إ بأڈڈ تے ”ن يسٌوس برۆس كهٍي لك ٥٢

مشممتۆس هۆي داسه، إبأڈڈ إفرئنه اٌودهي 
 .بأڈڈ قێب إيايــنٍي أكۆ

أن بابے، ولِيكنے تۆنه كا أدقرنے براك  ٥٣
برٌو إنێب كهٍي متن ملے ڈێش مالك . هِيسێنه؟

 هۆي قْودا كاب لنقٌومے
لكن كك تۆرا هۆي إبهلے ِسدك إٍيكتنٍي  ٥٤

ٌوناتے بك إبيٍك تكتے إٍيدنه؟ آن بهلے تٌون ت
 .تندے إيَدنه



براك إنے كهٍي ”يسٌوس اۆدهي قْوداب كهٍي  ٥٥
نان هۆي كۆالي و بأڈڈ قێب أنێب اۆتك أماق 
تئٍيتے أبك تهرونه أكۆ؟ أنے وے أنْكونه اۆقو 

هۆي يتنت كه ينت كه ألّمے إٍيفے براك أنێب 
 أبكاب كا تكتٍينه 

إمالهے تكتے تێفے،   كَستوٌ لكن تٌون تٌونات  ٥٦
تۆن تۆنات هريٍئ . “إدٍين بهلے ِسدكے إكتنٍي أكۆ

كَّسآ يے ألّمامياسس برۆس هۆي إشنه و ڈاباي 
 .قٍيقيان

 

 يسٌوس يے إێ قرما سٌورے  

اٌودهي يسٌوس يأبكنه برۆ كيافاس، إفقرٍيے  ٥٧
بێن . هڈئاي هڈئه إٍيكتے إٍيفے، اۆ قو إستۆبنه

 .تۆي إدٍينے إن دا و  إێ قرما و إٍيفنٍي 
برتس يسٌوس سقے مهنٍي هۆي -لكن سێمٌون ٥٨

هرئے إدف، و برٌو إفقرٍيے هڈئاي هڈئه إ 



برٌو بێن تۆي إكجر . قوے وے هۆش شٌوميه
 . قێب إسئه تۆن تٍيكتے تٍيد إِيشبب يهرو

يے إێقرما مجلس  كَّسوٌ كَّسآ إفقرٍيے هڈئا و  ٥٩
و يسٌوس إدٍيرنه تۆنات يهرونه إٍيفنٍي أكۆ، دهي 

 .يسٌوس هۆي هدٍيديٍن يهرونهبراس قْورس 
لكن كَّسێ إبدهٍيب قْورسێب هۆي، قالت  ٦٠

نات هن يسٌوس هاي إدٍيرنه مرياب يٍك أكێن 
 .مليه ملے بدهٍيب إێيان. إٍيفنٍي 

أنے وے أنْكونه اۆ قو {برٌو  ”: و براس إدٍين ٦١
كتئنے تۆنا و مهٍيت يــٍينات هۆي شاوے 

 “ دےإ } أتنْكوٍيكْو تۆن كهٍي أدقراب أكتے
إ فقرٍيے هڈئايے هڈئه إس إنقد و يسٌوس  ٦٢

برٌوك نان هۆي إ قرۆيۆك ك تێشتٍيمه ”: كهيٍ 
تێفيه؟ برٌوك براس  برۆك كهٍي إدئنے تے 

 إدے“ بدهات كا تێمسٍيوه؟
إفقرٍي هڈئاي . لكن يسٌوس بهلياب يٍك أكے ٦٣

برٌوك وے إێفے دمٍيهه ”هڈئه برۆ كهٍي إدے 
برٌوك : سۆيا هۆنڈهنٍيبے إێفے هاي هلفۆيا و 



“ إمسٍيه وے إنْكونه وے اۆر تكتيه تێفيه؟
 .إدے

لكن . إێن بهلٍيب برٌوك تنديه تێفيه”يسٌوس  ٦٤
براكنه شلك دۆر هۆي :  إن إندٍي هۆكنا بهلے

إتكے وے اۆر وے أنْكونه وے  أكرا كاب وے 
أيے إمِيْكوه كهٍي إێستئے و برٌو تێ برێت هۆي 

 إدے“ نهإبألٌوك قێب إٍينے إرهنے تِيد
إ فقرٍي هڈئاي هڈئه هسيايت هۆي يے  ٦٥

. برٌوك كفٌور بهلے إندے”هلكايێس إشتت و 
هنن نان هۆي وێرت بدهات نهرو نێفێ؟ براك 

 كفٌور بهلے متاسٍيونه تێفێه،
برٌو ”براس . إدے“ براك كك تيَدنه تێفێنه؟ ٦٦

 إدٍين“ إبيٍك إتۆدٍير
ے مليه براس يسٌوس إێ فرٍي كهٍي تفۆيان و ي ٦٧

أيێسنه دبالبه هاي إڈئنه  و وێر دهي برۆ يے 
 . أيێسنه بررابه كهٍي إٹئنه



برٌوك إ مسٍيهے تكتيه ”و براس إٍيدنه  ٦٨
ِهنن برٌوك مالهے تئٍيتے سۆيا هۆن آ و ! تێفيێك

 “ برۆك إٹئه؟
 
 برتس يسٌوس إتوے-سێمٌون 

برتس إ قوے وے هۆش إٍيستئه -سێمٌون ٦٩
برٌوك ” تدے  اۆدۆر اۆرت كشيات برۆ تكتم و

اۆدهي يسٌوس إجلٍيلێ هۆي قێب قال تِيكيه 
 .تدے“ تٍيفيه

: لكن برٌو كَّسۆ اۆدهي سٌورے إتوے ديێ ٧٠
 .إدے“ أن بتٌوك هۆي بهلٍيتنے تۆنات كا أكتێن”

مليه برٌوس إ ڈێفه كهٍي هرٍيێرے،  بێن تۆي  ٧١
برۆس وێرت اۆرت و بتٌو اۆدهي كهٍي تدے 

 “ ێب إٍيكتے إٍيفےاٌون برٌو يسٌوس إنارساي ق”
أن اۆن ”برتس شاوتے هلفۆيه و -سێمۆن ٧٢

 .إدے“ اۆتك كا أكتێن



شلك دۆر هريٍئ اٌودهي بێن تۆي إنقدٍينه  ٧٣
برٌوك إبكے قال برێس هۆي ”إٍيفنٍي برۆس كهٍي 

تكتيه تێفيه، برٌوك برێس تئٍيتے بهلٍيتنيه تێفيه 
 .إدٍين“ أكۆ
برتس إقرۆيۆس يأت و شاوتے -سێمٌون ٧٤

 .إدے“ أن اۆن تك كا أكتێن إێفے”ۆيا و هلف
 .بێن دۆر هۆي كالي ولٍيكيه

برتس يسٌوس ديابے إٍيفے إبهلے -و سێمٌون ٧٥
دۆر -برٌوك اوٌكالي كا ولٍيكيه هنكاي مهيٍ {شئيه 

برٌوس إفرئه و ونّێت .   }أنێب تتوے تنديه
 .واويه

 
 
 
 
 



٢٧  
 يهٌودا إقرۆيۆس إشئق 

هڈئا و  تۆينت تے مليات كرٌوماب أفقرٍيے ١
برٌوس ”اۆدهيے يے إێ قرما و هّداب إسئنا و 

 .إدٍين“ إبكے إتۆدٍير
براس يسٌوس يهْكورنه و مليه برۆ بێالتس  ٢

 .وے هاكم إستۆبنه و بێالتس برۆس نٌونيان
يهٌودا، برٌو يسٌوس يے أشے كهٍي نٌونابے إٍيفے  ٣

إٍيكتے،  يسٌوس تۆ يت كهٍي هكميان تۆنات 
ونّێت قدبيه تۆنات برٌو إمٍياسٍيو اۆدۆر، برۆ 

برٌو مهٍي متٌون مهلّقآب إشتێتے . سكيه كهيٍ 
 .إفقرٍيے هڈئا و  إێقرما كهٍي أقرتے يهٍيوے

تك . أن ونّێت أماقت نات سكن إێفے”برٌوس  ٤
براس . إدے“ نات قْوباب يٍك إكتے نٌونن أكۆ



تۆن تۆنات ِهنن نات هۆي شاواب كا نكتے، ”
 . إدٍين“ فےتۆن  سكتا بريۆك شنهه تكتے إێ

يهٌودا إمهلّقآب وے إنْكونه اۆقو هۆي إقد و  ٥
 .مليه برٌوس إقرۆيۆس إشئق إدئے. برٌو قٍيقيه

إفقرٍيے هڈئه إێن مهلّقآب يكسيان و إدٍين  ٦
إێن مهلّقآب ِهنن تك مدر كهٍي نفرئه أكۆ ”

براس وے أنْكونه اۆ قوٍي إمهلّقآب قێب كا 
 .إدٍين“ داسمێن

إێن ملهقاب قێب ”س تۆن تۆنات كهٍي برا ٧
بٌورت هاي با ندلب اۆتك ٹنٍي شقامے إٍيربے 

“ هۆي بێن تۆي قرباب اۆدهي با إتۆبٍيسنه
 .إدٍين

إ (تۆن تۆنات كهٍي أمسے اۆكٍيك بێن مهنٍي  ٨
 .إتۆسٍيم إكتے) بۆيے اۆمهنٍي 

اۆن تئه تئٍيتے إمالهے جرماياس إدے بهلے  ٩
براس {  :برٌو دياب إٍيفے أكۆ. ِسدكے إكێن إٍيفنٍي 

مهٍي متٌون مهلّقآب أشتێتے يكسيان، اٌون مَتَن 
 .إرسائٍيلے اٌودهي برۆس كهٍي داسيان إكتے



براس إێن مهلّقآب اۆٹنٍي شقامے اۆتكے  ١٠
وهاش هاي إدلبنه، وے أنْكونه أنێب إد هێب 

 }تئٍيتے
 
 يسٌوس بٍيالتس سٌورے 

وے . يسٌوس وے هاكم سٌورے إسنقدنه ١١
إ يهٌود هۆي وهڈئه تكتيه برٌوك ”هاكم يسٌوس  

إێن بهلٍيب برٌوك تنديه ”يسٌوس . إدے“ تێفيه؟
 .إدے“ تێفيه

برۆ إفقرٍيے هڈئا و إێقرما و هٌونيان اۆدۆر  ١٢
 .برٌو نات ديابے يٍك أكے

براس كك برۆك هٌونێن ”بٍيالتس برۆس كهٍي  ١٣
 إدے“ برٌوك كا إرهتنيه تێفيه؟

. فےلكن يسٌوس نات قالت هن ديابے يٍك إيٍ  ١٤
 .وے هاكم ونّێت أجبامبے إكے



وے هاكم وے إٍيد هۆي كه اۆسجن هۆي  ١٥
إٍيفنٍي إێن داب هۆي تك قال، اٌودهي يهرونه 

 .برٌو  إٍيفرئه
بێن دۆر هۆي تك قال  أماق ونّێت أتۆكناب  ١٦

 يسٌوس باراباس إٍيدنه اۆسجن هۆي إٍيفے
بٍيالتس،  اٌودهي هّداب إمرّاينه اۆدۆر،  ١٧

براك أن آب برێك كهٍي ”إدے  برێس كهيٍ 
أفنقدٍيق تۆنات تهرونه؟ يسٌوس براباس هن 

 “ يسٌوس اۆراو إمسٍيه إيَدنه؟
بٍيالتس إكتنٍي إٍيفے إێقرمه برۆس يسٌوس   ١٨

كهٍي هاي إێياب إٍيفنٍي،  براس دئاي يسٌوٍيس 
 .إبرٍين أكۆ

بٍيالتس إقادے إ ْكورسے كهٍي إٍيستئه اۆدۆر  ١٩
تٌون تے . دٍيْقوات تفدق تے تكتٌوس برۆ كهيٍ 

اۆن تك نات قْوباب يٍك أكے {: دٍيْقوت تٍيد تٍيفے
مدر برٌوك هۆي باشٌوما، أنے بريۆس سببٍي 

 .تدے} أماقت هوسۆت إٍيربے أكتے إێفے



لكن إفقرٍيے هڈئا و يے إێقرما و اۆدهي  ٢٠
} براباس هنن كهٍي فدقا و يسٌوس درا{”كهي 
 .إدٍين“ دٍينه

إێن ملے هۆي برێك كهٍي  نايۆس”بٍيالتس  ٢١
اۆدهي . إدے“ أنفدٍيق تۆنات براك تهرونه؟

 .إدٍين“ براباس”
اۆن يسٌوس إمسٍيه إيَدنه كك ”بٍيالتس  ٢٢

 براس كَّسآ. إدے“ أورے تۆنات براك تهرونه؟
 .إدٍين“ برۆ إمدر هندے كهٍي در”

“ نانا هۆي؟ برٌو نآ نات قْوبّاُب؟”بٍيالتس  ٢٣
برۆ مدر ”ۆي لكن اۆدهي ون كاب ِهس ه

 .ولِيكيان“ هندے كهٍي در
بٍيالتس برٌو نات سكے كا أدقريه تۆنات  ٢٤

إرهيه اۆدۆر، و اٌودهي ونّێت هساي إٍيكتنٍي، 
: برٌو شلك يم يكسيه و يے أيێس إشْقوڈ ديێ

اۆن تكے بۆي، أنے هۆي سقٍيب أكتے، اٌون ”
 “  برٌوس برێك كهٍي إێفے إندے



ي ِهنن كهي و بريٌو اٌوبۆ ”اٌودهي  كَّسوٌ  ٢٥
“ هنێب يے أر كهٍي و به دايــٍينے برٌوك إشه

 .إدٍين
مليه برٌو برێس كهٍي باراباس إفدق و  ٢٦

يسٌوس كْورباج قێب ٹابئنا و إ مدر ”إڈێشۆس 
 .إدے“ هندے كهٍي درنه

 
 كجر يسٌوس هاي كشيان 

وے هاكمے إكجر يسٌوس وے هاكم هۆي  ٢٧
كْوالل  إٍيفے اۆ قو شٌومسيان و كجر إێ راو برۆ

 .إسنقدنه
مليه برۆ يے هالكه هۆي إفرئنه إدئنٍي و برۆ  ٢٨

أدرے هالك كهٍي إستْكواينه وے هڈئابے 
 .تئٍيتے

إ كجر كُلٌولٍيت نوێت هۆي إدئنٍي، يسٌوس  ٢٩
إقرمه كهٍي دآسيايٍن و كۆالي بريۆ وے أيے 

مٍيكوه هۆي إدئنٍي وے هڈئا كۆالي تئٍيتے و 



يهٌود وے  إ”سٌورے ڈبيان وهاي كشيان و 
 .إدٍين“ !هڈئه دبآي تكتيه

كجر يسٌوس كهٍي تفۆيان إكۆالي هۆي يهێن  ٣٠
 .و دۆر كه دۆر كه إقرمه بريۆ إٹئنه

مليه يسٌوس هاي كشيان هريٍئ براس برۆ  ٣١
وے هالك أدرۆب هۆي إفرئنه و هالكايێس 

مليه برۆ مدر هندے كهٍي هاي . إستْكواينه
 .قٍيقيان

 
 يٍ يسٌوس إمدر هندے كه 

القدس هۆي إتفرئنه اۆدۆر -براس اۆرشلٍيم ٣٢
إسلل كهٍي تك سرٍيٍين إيَدنه تے مدٍينه هۆي، 

اۆسٍيمۆ سێمٌون إٍيدنه إمرٍين اۆدۆر برۆ يسٌوس 
 .إمدر هندے يكسٍيسيان

إقرماي تے (مليه قۆلقۆٹا إيَدنه مهنٍي إكتمنه  ٣٣
 .مياد إكتے إێفے) مٍيتات



همٍيبے  بێن تۆي يسٌوس هاب، هندٍيب وێر ٣٤
هۆي إٍيفے إٍيهون اۆدۆر، يسٌوس وے هاب 

 .متسيه هرئے برٌو  إرب
مليه كجر يسٌوس إ مدر هندے كهٍي إدئنٍي  ٣٥

هريٍئ برا يے هالكايێس رشفٍيت كهٍي إقدنا و 
 .إمئڈڈانه

 .مليه براس إسئنا برۆس إقْوئدنه ٣٦
يسٌوس إقرما كهٍي براس تے هٌونتے كتابات  ٣٧

: تٌون كتابات تٍيد. كهٍي تفے هندے داسيان
اٌون برٌو يسٌوس إيهٌودٍي وے هڈئه إكتے {

 .}إێفے
كجر ملے دا قْوهراب ملے مدرهندٍيب كهٍي  ٣٨

إدئنٍي، قال  يسٌوٍيس إميْقود وێر يسٌوٍيس 
 .  إترهْقود

اٌودهي برۆس اۆدر هسمنٍي برۆ إماق بهلے  ٣٩
كهٍي إٍيدٍينه، و براس إقرمايۆس در كه در كه 

 .كهٍي إٍيقدنه



أن وے أنكْونه اۆقو [يها برٌوك ”براس إٍيدنه  ٤٠
] كتئنے مهٍيت يــٍينات هرئے تنْكوے أدقرن

اۆن مدر .  تديه برۆك إكتٍي؟ إقرۆيۆك شڈهنه
هندے هۆي كْوبر أفال برٌوك وے أنكْونه وے 

 “ اۆر تكتيه تێفيێك
فقرٍيے هڈئا و إدٍينے إن دا و إێقرما و تێن  ٤١

 :دٍينتئٍيتے نات يسٌوس كهٍي إ 
برٌوس دهي ورے إشڈهن، لكن إقرۆيۆس ” ٤٢

برٌو إرسائٍيلێ وے . إشڈهنٍي تۆنات كا أدقريه
هڈئه إكتيێك إێفيێك برٌو إ مدر هندے هۆي 

 .به إتْكوبرٍي ِهنن برۆ آمنے نيَد أكۆ
أفال برۆ وے أنكْونه . برٌو وے أنْكونه آمننٍي  ٤٣

أن وے أنْكونه وے [برٌو . به إشڈهنٍي هّرٍيوێك
 .ديابے أكۆ] أكتے إێفے اۆر
إملے قْوهراب إمدر هنديێسنه كهٍي  ٤٤

 .داسامبه هن برۆ كهٍي أماق إدٍين
 
 



 يسٌوسے تۆيت هۆي 

اۆدهٌورٍي  تۆسئات مهٍيت اۆكٍيك ٹنب كَّسۆ  ٤٥
 .وے هاش كهٍي ڈبيه

تۆسئات مهٍيت يسٌوس ون ِهس هۆي  ٤٦
آب بهلٍيب  ) إلۆي، إلۆي ملا شبقتنے؟: (ولٍيكيه

ونايے، وے أنْكونايے نانا هۆي أنێب وے أنكْ ”
 .مياد إكتنٍي إێفێن إدے“ تِئش تدئيه؟

اۆدهي بێن تۆي إنقدٍين هۆي قلٍيب إێن  ٤٧
“ برٌو إێليێس ولٍيكنٍي ”بهلٍيب إمٍياسٍيونه اۆدۆر 

 .إدٍين
إقجێسۆ  برێس هۆي قال ڈابيه هالكے كهٍي  ٤٨

همٍيب هاب إدئے وهندٍيب هۆي يهْكور و 
 .ے برٌو به قْوئے أكۆيسٌوسے سٌور إدئ

إێليێس إٍينيێك . برۆ إشه”لكن اٌودهي ورے  ٤٩
“ و برۆ إێليێس إشڈهٍينێك ِهنن نشبب نهرو أكۆ

 .إدٍين



يسٌوس ِون هس هۆي شاوتے ولِيكيه و برٌو  ٥٠
 .إشوٌكێس نٌونيه

بێن دۆر هۆي وے هالك إێ مشاكْو  ٥١
سٌورے هربٍيبه إٍيفے ملے مهنٍي هۆي إشتت 

اٌون وے هالك ملۆب مهنٍي إِڈڈ . كهٍيسے نئتے
 .تٌو بٌورت ترقسے و إلٍيالو كتئميان.  إِيفے

مٍيمشاب إفدقنه و قْوداب اٌودهي شبے تۆ  ٥٢
 .يت هۆي يكيان

مليه يسٌوس تۆيت هۆي يكيه اۆدۆر براس  ٥٣
إمٍيمشاب هۆي قٍيقيان و قْوداب اٌودهي برێس 

 .القدس هۆي إرهيان-اۆرشلٍيم
إتْقوئدنه إٍيفنٍي إدابت و كجر يسٌوس  ٥٤

تٌوبٌورت ترقس تۆنات هسٍييان و كستێ تێ نات 
برا ونّێت أكراب مرٍيكْواي إٍيربٍين و . ورت إرهيان

“ اٌون تك ِسدك وے أنْكونا اۆر إٍيكتے إێفے”
 .إدٍين



قْودات مئات يسٌوس قێب أجلٍيلێ هۆي  ٥٥
إێيان إٍيفنٍيت برۆ كهٍي شقامتے دهاي، بێن تۆي 

 .شببنهسقے مهنٍي هۆي إيِ 
تێن مئت إێبتك مريم مقدلێن و، مريم  ٥٦

ياقٌوب و يٌوسف تٌوندێت،  سبێدے تے تكت و 
 .إٍيفنٍي 

 
 يسٌوسے اۆباس 

بێن أِرسٍيب  يے ألّممه هۆي قال قباب  ٥٧
اۆسٍيمۆ يٌوسف إٍيد برٌو إرمٍياٹا إٍيدنه هاش  

 هۆي
. برٌو بٍيالتس إبے و يسٌوس تے كناجات راتيه ٥٨

تے كناجات برۆس ”كهٍي بٍيالتس كجرێس 
 .إدے“ هٍيونه

يٌوسف تے كناجات يكسيه و قْومدت هالك  ٥٩
 .هۆي يأڈب



مليه برۆس إمٍيمشۆس اۆكنا هۆي داسيه  ٦٠
بێن . اٌون مٍيمش لٍيالو هۆي فراكے إٍيفے. إدئے

.  تۆي سور تك هۆي داسامبے يٍك أكے إٍيفے
مليه برٌوس قٍيقيه اۆدۆر ِون أوێب إمِيمش يف 

 .الێلسيهكهٍي كْو 
مريم مجدلێن و مريم وێرت و إمٍيمش  ٦١

 .سٌورے  إٍيفنٍي 
 
 كجر إمِيمش إْقوئدنه إٍيفنٍي  

تۆ ينت تے مليات، بتٌو سبتے، إ فقرٍيے  ٦٢
 .هڈئا وإ فرٍيسے و  بٍيالتس كهٍي إدفنه

سێدنا، ِهنن شئنٍي نێفے ، اٌون وے ”و إدٍين  ٦٣
أن مهٍيت ٍيينات هريٍئ تۆيت هۆي [هرايرئے، 

 .إدے تۆنه] كے أندےي
برٌوك إمِيمش أكرا سْقوئد تێن مهٍيت  ٦٤

يــٍينات هۆي يے ألّمامياسس تے كناجات يٍك 
براس تے كناجات يَكّسێتٍيت . قْوهرنه أكۆ



إيَدنێك، } برٌو تۆ يت هۆي يكيه{اۆدهي كهٍي 
تٌون قْورس  سٌور إٍيفے قْورس هۆي ون كاب 

 إدٍين “ إكتے إندے
أوۆ، براك كجر هاي ” بٍيالتس برێس كهيٍ  ٦٥

“ قٍيقانا و إمِيمش براك تهرونه وهربے سْقوئدنه
 .إدے

براس إمٍيمش دايــٍيب أّسيان كجر كهٍي  ٦٦
 .إسنقدنه براس إتْقوئده أكۆ

 
 
 

٢٨ 
 تۆ يت هۆي يكتے  

تۆسبت هرئے كرٌومات تۆ هد مريم مقدلێن  ١
 .و مريم وێرت و إدفنه إمٍيمش شبٌوب كهيٍ 



رت ترقس و إنْكونا مالك تێ قال اۆدۆر، تٌوبوٌ  ٢
برێت هۆي إێيا وے أوے سقے مهنٍي كْولێلسيا 

 .و كهٍي إسئه
إ مالكے آفرٍي تلو تئٍيتے بٌوبنٍي، وهالكاياس  ٣

 .ونّێت إێراب إٍيكتنٍي 
كجر مٍيامش إتْقوئدنه إٍيفنٍي برٍيسۆ مرٍيكْواي  ٤

 .هۆي إڈئيان، براس أياب تئٍيتے ڈبيان
بتاك يسٌوس، . راْكوٍين با”إمالك تێ مئت كهٍي  ٥

بێن إمدر هندے كهٍي إدرنه،  تهرونه تۆنات أن 
 أكتێن إێفے

وے أنْكونه برۆ تۆ . برٌوس تۆي يٍك هاي إكتے ٦
يت هۆي يكسيه يسٌوس سٌورے ديابے إٍيفے 

مئان بتاك برٌو إبرش سٌور بئے اۆمهنٍي . تئٍيتے
 .شببنه

اۆن تئه وله يے ألّماميێس سۆيان برٌو تۆيت  ٧
يكميه تۆنات برٌوس برێك سٌورے أجلٍيل  هۆي

كهٍي إٍيدف إندے براك برۆس بێن تۆي إرهن 



أن تێن تێ نات بتێك كهٍي سۆتٍيب كهٍي . تيَدنه
 .إدے“ يئابے إێفے

بتا ونّێت مرٍيكْواي هۆي إٍيفنٍي لكن أكرات  ٨
تا مئت وله ڈابيان قٍيقيان . فرهات إٍيربٍين هن

 .إمِيمش هۆي يے ألّممه سۆتے كهيٍ 
قال اۆدر، بتا إٍيدفنه اۆدۆر يسٌوس بتێ إماراي  ٩
بتاس برۆس كهٍي  برۆس . إدے“ دبايتانه”

 .سٌورٍي ڈبيان بريێس إرقداب يأبكنا 
با راكْوٍين، بتاك دفنا أيٍن ”يسٌوس بتێس كهٍي  ١٠

إسناب أجلٍيل إێبنٍي تۆنات سۆيان برا أنے بێن 
 .إدے“ تۆي إرهنے إيدنه هێب

 تإكجر إدٍين تۆنا 

تا مئت إسلل كهٍي إٍيفنٍي اۆدۆر، شلك كجر  ١١
بلنٍي إمٍيمش إتْقوئدنه إٍيفنٍي هۆي تے مدٍينات 

كهٍي إدفنه، إفقرٍي هڈئه كستۆ تۆنات تكے 
 .سۆيان



فقرٍيے هڈئه يے إێقرمه قێب إمراينه و إێن  ١٢
 .كجر بلسٍيت يهٍيونه تۆنه كهٍي إبرسنه

ے إبيٍك براك اۆن تئٍيت”براس إكجر كهٍي إدٍين  ١٣
يسٌوسے يے ألّممه وے هواد هۆي {تيَدنه 

إێيان ِهنن دونے اۆدۆر و براس تے كناجات 
 } قْوهرنه

وے هاكم تۆن تۆنات إێمسٍيو إكتيێك، ِهنن  ١٤
دايـٍيتے تكتے  كَستوٌ برێك قێب ننقد نيَد، و 

 .إدٍين“ تندے
كجر تے بلسٍيت إێهێن و تۆنات برێ فقرٍي  ١٥

اۆدهي بتك إبررنا و  آن بهلے. سۆيان هدٍيديان
 .مسے يهٌود إێن بهلے هدٍيدێن إێفێن

 يسٌوس يے ألّممه إبيٍك سكنٍي تۆنات 

يے ألّممه متن قْور أجلٍيل إبێن كهٍي، اۆربه  ١٦
 . إبێن يسٌوس سۆيه تئٍيتے



برۆس إرهيان اۆدۆر برۆس سٌورے ڈبيان  ١٧
لكن شلك برێس هۆي ألّممه اٌون يسٌوس إٍيكتے 

 .به يٍك إٍيفنٍي إٍيفے تۆنا آمنا
يسٌوس يے ألّماميێس كهٍي إێيا و برێس كهٍي  ١٨

أنێب وے أنْكونا كستۆ أكرات تێ ”:  إدے
 .برێت هۆي وه تۆ بٌورت هۆي إٍيهو هێب

تۆنا تۆنات كهٍي براك كَّسۆ اۆدهي تے  ١٩
دنيات هۆي بێنا كَّسێ ألّمام كْواسٍينا، و برێس 

هاي  إبابا و وے اۆر إێ شٌوك تقێقاب و اۆسٍيم
 .مسنه

أن برێك كهٍي كستۆ سۆين تۆنات براك  ٢٠
أن . برێس إبكے إسناكرنه إكتنٍي تۆنات ألاّمنه

أن برێك دمٍيهه قێب إێفے إِيكتے : أندے هۆكنا
  .إدے“ إندے تے دنياتٍے تِنهداد اۆكٍيك


