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مقّدمة كتاب العهد الجديد
العالم  يقول  أمازيغيـين.  ال� قدماء  ادركها  قد  العجيب  السامي  الكتاب  هذا  قيمة  اإن 

كتابك  رسالة  اإن  رّب،  » يا  الرابع:  القرن  في  عاش  الّذي  اأوغسطينوس  اإفريقي  الشمال 

المقّدس جعلت قلبـي يخفق. هاته هي وعودك. ول� يمكن للمرء اأن يخاف من اأن ُيخَدع 

أمازيغية  اإذا كان الّذي يعد هو الحّق. « وقد ترجمت هذه الوعود اليوم بعون اللّه اإلى اللغة ال�

المعاصرة، حتّى يستمتع الجيل الحاضر بقسم مهّم من موروثه الثقافي والديني. 

اإن كتاب العهد الجديد يبّين كيف اأّن اللّه القادر على كّل شيء، وضع عهد السلام 

ه الرّب يسوع المسيح من اأجلنا في هذا العالم.  بينه وبين الجنس البشري بواسطة ما اأتمَّ

ول� تزال منافع هذا العهد سارية المفعول اإلى اليوم.

المسيح  يسوع  ربّنا  اأتباع  اأّول  كتبها  جزًءا،  وعشرين  سبعة  من  الكتاب  هذا  يتاألّف 

الكلمة  هذه  وتعني  نجيل «،  بـ» ال�إ اأحيانًا  الكامل  الكتاب  وُيدعى  سنة.  خمسين  خلال 

نا باأروع  » الخبر الساّر «. ول� شّك اّن هذه العبارة مناسبة كعنوان لهذا الكتاب الّذي ُيِمدُّ

خبر عن رحمة اللّه ومحّبته لنا.

أربعة ال�ُأولى على شهادة اربعة رجال كتبوا عن حياة المسيح، اأي  تحتوي ال�أجزاء ال�

الجزء  اأما  السماء.  اإلى  العالم  هذا  من  المجيد  وارتفاعه  ومعجزاته  وتعليمه  ول�دته  عن 

رسالتهم،  واأعلنوا  البعض،  ببعضهم  أّولون  ال� المسيحيون  اإلتقى  كيف  فيحكي  الخامس، 

واأّسسوا جماعات المؤمنين في بلدان عديدة. ويعقب هذا عدد من الرسائل التّي بعث بها 

الرسل المسيحيون لتوجيه المؤمنين وتشجيعهم. واأخيًرا نجد سفر الرؤيا الّذي يتحّدث عن 

نهاية العالم وعودة المسيح الجليلة ليخلّص كّل من يؤمن به.

اللّه  وضعه  الّذي  السلام  عهد  جوانب  كّل  عن  مجموعها  في  ال�أجزاء  هذه  وتعلن 

نسان، والّذي يستطيع جميع الناس اأن يدخلوا فيه ويختبروا اأمانه ونعمته. الرحيم مع ال�إ



4   

ضافة اإلى ذلك، يعلّمنا هذا الكتاب المقّدس مباديء مهّمة لحياتنا اليومّيـة، مثلاً  وبال�إ

الضمير  بطهارة  دائًما  نسلك  واأن  وتواضع،  بصبر  الناس  كّل  ونحترم  اأقاربنا،  نحّب  اأن 

العالم وفي  الغنية في هذا  اللّه  لبركة  الرئع  الفرح  القلب. كما تعلّمنا كيف نختبر  ونزاهة 

العالم ال�آتي. 

لقد اأنجز الترجمة فرقة من المترجمين من ضمنهم مسيحيون اأمازيغيون وعلماء دوليون 

اللاهوت من بلدان عديدة.  الترجمة، باستشارة علماء  اليونانية، وخبراء في مباديء  للغة 

ضافة اإلى الترجمات الموجودة  وقد كان ُيحال بشكل متواصل على ال�أصل اليوناني، بال�إ

نجليزية. اإلى اللغات المعاصرة ال�أخرى، كالعربية والفرنسية وال�إ

كلمات  نستعمل  اأن  حرصنا  كما  جملة،  كّل  ترجمة  في  شديًدا  حرًصا  بذلنا  لقد 

اأن يستمتعوا بشكلها  لغتهم  للذين يحّبون  يتسنّى  الخالصة، حتّى  » تاشلحيت « وتعابيرها 

لها مقابل مضبوط في  ليس  التّي  اليونانّيـة  الكلمات  اأن هناك كثير من  ال�أصيل. وبديهي 

تاشلحيت. ولذلك حاولنا اأن ندرك المعنى الكامل لكّل عبارة كما كتبها الكاتب ال�أصلي 

الموحى اإليه، واأن ننقل هذا المعنى اإلى اللغة التّي نتحّدث بها. وبهذا نتمنّى اأن يستطيع 

أّولون، واأن يختبر المشاعر التّي اختبروها. القاريء المعاصر اأن يفهم ما فهمه القّراء ال�

لقد ساهم اأمازيغيون من مناطق مختلفة في هذه الترجمة، حتّى يتسنّى لكّل من يقطن 

في جنوب المغرب اأن يفهمها بسهولة. ورغم هذا، ينبغي اأن نشير اإلى اأّن هناك تنويعاٍت 

اإذا ما وجدوا  اأن يكونوا متسامحين،  القّراء  جهوية في لغة تاشلحيت. لهذا فالمرجو من 

محلًيا.  عندهم  المستعملة  والتعابير  الكلمات  مع  تتوافق  ل�  النّص  في  وتعابير  كلمات 

ستعمال. وسيجد القاريء في نهاية الكتاب معجما يتضّمن الكلمات المحصورة ال�إ

لقد تطلب اإنجاز هذا العمل اإثنتي عشرة سنّـة من الجهد المتواصل، الّذي كان ثمرة 

وعونه.  تعالى  اللّه  باإرشاد  واعين  المّدة  هذه  طوال  كنّا  وقد  لهيـين.  ال�إ والمحّبـة  يمان  ال�إ

ننا اإليه نرفع حمدنا وشكرنا ودعواتنا ليبارك كّل من يقراأ هذا الكتاب. لذلك فاإ
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لماسيح  ن ‑ ياسوع  ءيفولکين   لخبار 

ن ‑ ماتّا ف ‑ وفوس 

يوس  ن ‑ داود  يوس  لماسيح  ن ‑ ياسوع  ن ‑ تلاليت  1 اّرا 

يورو  ءيسحاق  ءيسحاق.  يورو  2 ءيبراهيم  ن ‑ يبراهيم. 

يورو  3 ياهودا  د ‑ ايتماس.  ياهودا  يورو  ياعقوب  ياعقوب. 

فاريص د ‑ زاراح )تݣا ءينّاتسن تامار(. فاريص يورو حاصرون، 

يورو  ناحشون  ناحشون،  يورو  عاّميناداب  عاّميناداب،  يورو  4 ارام  ارام،  يورو  حاصرون 

ءينّاس  )تݣا  عوبيد  يورو  بوعاز  راحاب(.  ءينّاس  )تݣا  بوعاز  يورو  5 سالمون  سالمون. 

اݣلّيد.  داود  يورو  6 ياّسا  ياّسا،  يورو  عوبيد  راعوت(. 

داود يورو سوليمان )ءينّاس ن ‑ سوليمان تّکا ‑ تّين تݣا تامغارت ن ‑ وّريّا(. 7 سوليمان 

ياهوشافاط  ياهوشافاط،  يورو  8 اسا  اسا،  يورو  ابّيا  ابّيا،  يورو  راحبعام  راحبعام،  يورو 

يورو حازقـّيا،  احاز  احاز،  يورو  يوتام  يوتام،  يورو  9 عوّزيّا  يورو عوّزيّا،  يورام  يورام،  يورو 

ياکونّيا  يورو  11 يوشّيا  يوشّيا،  يورو  امون  امون،  يورو  ماناّسا  ماناّسا،  يورو  10 حازقـّيا 

ن ‑ بابيل.  س ‑ تمازيرت  ايت ‑ يودايا  کولّو  اوين  ايت ‑ بابيل  نکرن  لّيغ  غاکود  د ‑ ايتماس 

زاروبّابيل،  يورو  شالتيل  شالتيل،  يورو  ياکونّيا  س ‑ بابيل  ن ‑ ما ‑ تن ‑ يوين  12 تيݣيرا 

يورو  14 عازور  عازور،  يورو  الياقيم  الياقيم،  يورو  ابيهودا  ابيهودا،  يورو  13 زاروبّابيل 

يورو  اليعازر  اليعازر،  يورو  15 اليود  اليود.  يورو  اخيم  اخيم،  يورو  صادوق  صادوق، 

ءينّاس  لّي ‑ يݣان  ن ‑ ماريام  ارݣاز  يوسف  يورو  16 ياعقوب  ياعقوب.  يورو  ماتّان  ماتّان، 

لماسيح.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ن ‑ ياسوع 

1
لّي ‑ زغ ‑ يݣا  تاسوتين 

لماسيح
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د ‑ مراوت  کّوژط  داود.  ار  زغ ‑ يبراهيم  ا ‑ يّلان  ن ‑ تاسوت  د ‑ مراوت  17 کّوژط 

د ‑کّوژط  س ‑ بابيل.  ايت ‑ يودايا  ءيوين  لّيغ  اکود  ار  زغ ‑ داود  ا ‑ يّلان  ن ‑ تاسوت 

لماسيح.  ءيلول  لّيغ  اکود  ار  س ‑ بابيل  زغ ‑ لّيغ ‑ تن ‑ يوين  ا ‑ يّلان  ن ‑ تاسوت  د ‑ مراوت 

ماريام  ءينّاس  لماسيح.  ن ‑ ياسوع  ا ‑ تݣا ‑ تلاليت  18 غمکاد 

ءيس ‑ ا ‑ تربّو  ءيخف ‑ نس  تاف ‑ ن  ء ور ‑ تا ‑ سّت ‑ يـيوي.  ءي ‑ يوسف،  تّياوضالاب 

ءيݣا  لّي ‑ سّت ‑ ين ‑ يضالبن  يوسف  19 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  لقودوس  ن ‑ ّروح  زغ ‑ تحکيمت 

ء ور ‑ يري  اشکو  س ‑ تنتلا،  اد ‑ اس ‑ يفرو  ءيسوانݣم  ربّـي.  ا ‑ يرضو  ءيران  بّدا  واد 

س ‑ اس ‑ د ‑ يبان  غ ‑ مايان  20 ار ‑ سول ‑ يسوينݣيم  ن ‑ مّدن.  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ سّت ‑ يّشحّشم 

ن ‑ داود،  يوس  » وا ‑ يوسف  يـيني ‑ اس:  غ ‑ توارݣيت  ربّـي  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک 

زغ ‑ تحکيمت  نتّات  اشکو  تامغارت ‑ ّنک،  ا ‑ تݣ  ماريام  ا ‑ تاويت  اد ‑ ور ‑ تيکساّط 

ءيسم  تݣت ‑ اس  يان ‑ واّراو،  21 را ‑ تارو  ار ‑ تربّو.  اين ‑ س ‑ تّفوغ  لقودوس  ن ‑ ّروح 

زغ ‑ ّدنوب ‑ نسن.«  مّدن ‑ نس  را ‑ يّجنجم  اشکو  › ياسوع ‹ 

غايد  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يلس  ربّـي  سيدي  ءينّا  مايلّي  ا ‑ يافو  باش  ءيجرا  ماياد  22 کولّو 

راد ‑ اس ‑ تّينين  يان ‑ واّراو.  تارو  ار ‑ تربّو،  را ‑ تّفوغ  23 » ها ‑ يات ‑ تاعّيالت  ءينّا:  ءيزرين 

زغ ‑ يطس ءيسکر  24 لّيغ ‑ د ‑ يفاق يوسف  › ربّـي ديدنّغ ‹.  لمعنا ‑ نس  تݣا  › عيّمانّويل ‹.« 

25 والاينّي  تامغارت ‑ نس  ا ‑ تݣ  ماريام  ياوي  ربّـي.  ن ‑ سيدي  لمالاک  غمکلّي ‑ اس ‑ ينّا 

› ياسوع ‹.  ءيسم  غاکودان  ءيݣ ‑ اس  اّراو ‑ ان.  تورو  ايلّيغ  ء ور ‑ ديدس ‑ يݣين 

غ ‑ تمدينت  هيرودوس  ن ‑ وݣلّيد  غ ‑ ووّسان  ياسوع  1 ءيلول 

کرا  ‑ د  ء وشکان  ‑ يودايا.  ن  ‑ تمازيرت  غ  بيتلاحم   ‑ ن 

س ‑ تمدينت  غ ‑ ووّسان ‑ ان  زغ ‑ ّشرق  ن ‑ يماجوسين 

غوالّي ‑ د ‑ يلولن  ءيّلا  » مانيغ  2 ار ‑ سقسان:  ن ‑ وروشاليم 

اد ‑ اس ‑ نسجد.«  ناشک ‑ يد  غ ‑ ّشرق،  ءيتري ‑ نس  نژرا  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟  اݣلّيد  ا ‑ يݣ 

ايت ‑ وروشاليم.  د ‑کولّو  نتّا  باهرا  طّير ‑ اس  نّان،  ءي ‑ مايد  هيرودوس  ءيسفلد  3 لّيغ 

ءيسقسا ‑ تن:  کولّوتن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  4 ءيّسمون ‑ د 

لّماسيح تالاليت 

2
ءيماجوسين  ء وشکان ‑ د 

لماسيح اد ‑ ژرن 
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ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمازيرت  » غ ‑ بيتلاحم  5 ءينين ‑ اس:  ن ‑ ربّـي؟«  لماسيح  را ‑ يلال  » مانيغ 

ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمازيرت  6 › وا ‑ بيتلاحم  ءينّا:  ن ‑ نّابـي  ا ‑ يتياران ف ‑ وفوس  اشکو غمکاد 

ا ‑ زغ ‑ را ‑ د ‑ ياشک ‑ ونمغور  زغ ‑ݣيم  اشکو  ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمدينين  ا ‑ يݣُّران  کّمين  ء ورد 

ن ‑ ايت ‑ ياعقوب.‹ «  مّدن ‑ ينو  لّي ‑ را ‑ يکس 

س ‑ تنتلا.  س ‑ دارس  ءيماجوسين  ماد ‑ د ‑ يتاوين  غاکودان  هيرودوس  7 يازن 

يـيني ‑ اسن:  ءيلّما س ‑ بيتلاحم  8 يازن ‑ تن  ءيتري؟«  اد ‑ اون ‑ يبان  » ماناݣو  ءيسقسا ‑ تن: 

تاويم ‑ يّـي ‑ د  نّا ‑ تي ‑ توفام  غاکود  ماني.  غ ‑کرايݣاّت  س ‑ واّراو ‑ ان  تسيݣّلم  » زايدات 

نتني  سفلدن  10 لّيغ   ،9 نّکي.«  ء ولا  اد ‑ اس ‑ ن ‑ سجدغ  اد ‑ ّدوغ  باش  لخبار 

ءيتري  ءيبان ‑ اسن ‑ د ‑ داغ  د ‑ وغاراس ‑ نسن.  موّن ‑ داغ  ءي ‑ ماد ‑ اسن ‑ ينّا ‑ وݣلّيد، 

ايلّيغ  ءيتري  ءيزوور ‑ اسن  ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  باهرا  فرحن  غ ‑ ّشرق،  لّي ‑ يادلّي ‑ ژران 

س ‑ ژران  س ‑ تݣّمي،  نتني  11 کشمن  ءيبيّد.  ءيّلا ‑ وحشمي،  ن ‑ يلّيغ  ءيݣّي  ءيلکم 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس.  س ‑ واکال  کنون  ف ‑ يفاّدن ‑ نسن،  ضرن  ماريام.  د ‑ ينّاس  احشمي 

لّموّر.  د ‑ توّجوت  د ‑ لبخور  ن ‑ وورغ  تيوافکيو  فکن ‑ اس  ءيتلسان ‑ نسن،  رژمن 

ءيلّما  امژن  هيرودوس.  س ‑ دار  ا ‑ ور ‑ ووّرين  غ ‑ توارݣيت  غاکودان  ربّـي  12 ءيمل ‑ اسن 

س ‑ تمازيرت ‑ نسن.  ياضني  اغاراس 

ربّـي  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  ءيبان ‑ د  نتني  ّدان  13 لّيغ 

د ‑ ينّاس تروولم س ‑ تمازيرت  يـيني ‑ اس: » نکر تاويت احشمي  ءي ‑ يوسف غ ‑ توارݣيت 

را ‑ يسيݣّيل  هيرودوس  اشکو  ا ‑ دي ‑ تووّريم،  ارد ‑ اک ‑ ينيغ  غين  تقامام ‑ ن  ن ‑ ميصر، 

د ‑ ينّاس  احشمي  ياوي  غ ‑ يض ‑ ان  يوسف  14 ءينکر  ا ‑ ت ‑ ينغ.«  س ‑ وحشمي ‑ اد 

ءينّا  مايلّي  ا ‑ س ‑ يووفا  ءيّموت هيرودوس. غمکاد  ايلّيغ  15 قامان غين  فتون س ‑ ميصر. 

ءي ‑ يوي.«  ا ‑ زغ ‑ د ‑ غريغ  » زغ ‑ ميصر  ءيزرين:  غايد  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يلس  ربّـي  سيدي 

ءيس ‑ ت ‑ غضرن  ءيّسن  لّيغ  هيرودوس،  16 ءيّما 

ءينغ  س ‑ بيتلاحم  يازن  ءيريـين.  ݣيس  نکرن ‑ د  ءيماجوسين، 

ءيّسن  اشکو  ّداواتسن،  د ‑ ما ‑ يّکان  اسن  ءيسݣُـّ زغ ‑ سين  غ ‑ تسݣيو ‑ ان  ءيحشمين  کولّو 

س ‑ ميصر تارولا 

ءينغا  هيرودوس 

ءيحشماي
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ءيرمّيا  نّابـي  ما ‑ ينّا  ا ‑ يووفا  17 غاکودان  ءيتري.  اد ‑ اسن ‑ يبان  ماناݣو  زغ ‑ يماجوسين 

ار ‑ ّسغويّون  ن ‑ راما،  غ ‑ تمدينت  ا ‑ مي ‑ ن ‑ نسفلد  18 » تاغويّـيت  ءيزرين:  غايد 

ء ور ‑ سول ‑ لّين.«  اشکو  ا ‑ تصبر  ء ور ‑ تژضار  ف ‑ تاروا ‑ نس،  راحيل  ار ‑ تالّا  ار ‑ تنّواحن. 

ربّـي  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  ءيبان  هيرودوس  ءيّموت  19 لّيغ 

د ‑ ينّاس  احشمي  تاويت  20 » نکر  يـيني ‑ اس:  غ ‑ ميصر  ءي ‑ يوسف  غ ‑ توارݣيت 

هاتنين  احشمي،  اد ‑ نغن  رانين  غويلّي  اشکو  ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  س ‑ تمازيرت  تووّريم 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  س ‑ تمازيرت  د ‑ ينّاس  احشمي  ياوي  ءيلّما  21 ءينکر  ّموتن.« 

ن ‑ باباس  س ‑ تݣلديت  ءيغلي  ارخيلاوس  ءيس ‑ يووّري  يوسف  ءيسفلد  لّيغ  22 والاينّي 

ءيمل ‑ اس  س ‑ غين.  ا ‑ يّدو  ء ور ‑ يژضار  يـيکساض  ن ‑ يودايا،  غ ‑ تسݣيو  هيرودوس 

ءيزدغ  23 ءيّدو  ن ‑ جاليل،  س ‑ تسݣيو  ا ‑ يزري  ءيس ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  غ ‑ توارݣيت  ربّـي 

» راد ‑ اس ‑ تّينين  لانبيا:  نّان  مايلّي  ا ‑ س ‑ يووفا  غمکاد  ن ‑ ناصيرا.  غ ‑ تمدينت 

› ݣو ‑ ناصيرا ‹.«  ءي ‑ لماسيح 

غ ‑ لخلا  امسّدام  يوحانّا  ا ‑ د ‑ يبان  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

ما ‑ تسکارم  کولّو  2 » فلات  ار ‑ يتّيني:  ار ‑ يتبّراح  ن ‑ يودايا 

3 غواد  ن ‑ يݣـنّا.«  تاکمور ‑ د ‑ تݣلديت  اشکو  ُيخشن، 

ار ‑ يتّيني  غ ‑ لخلا  ار ‑ يتبّراح  » ها ‑ يان ‑ واوال  يـيني:  ءيزرين  غايد  ءيشاعيا  نّابـي  ا ‑ ف ‑ ينّا 

تاضوت  يوحانّا  4 ار ‑ يلّسا  تيغاراسين ‑ نس.‹ «  تّسنّم  ن ‑ سيديتنّغ،  اغاراس  › ّجوجادات 

5 فّوغن ‑ د  لّخلا.  د ‑ تاّمنت  تامورغي  ار ‑ يشتّا  ن ‑ يلم،  ار ‑ ياݣّس س ‑ وبّکاس  ن ‑ يرعامان 

ء ولا  کولّوّت  ن ‑ يودايا  تامازيرت  ء ولا  ن ‑ وروشاليم  زغ ‑ تمدينت  ݣّوتنين  مّدن  دارس 

ار ‑ تن ‑ يّسّدام  س ‑ ّدنوب ‑ نسن،  6 ار ‑ تقّران  ن ‑ وردون.  ن ‑ واسيف  تيسݣيو  کولّو 

ن ‑ وردون.  غ ‑ واسيف 

ءيرين  ءيصاّدوقين،  د ‑ وين  ن ‑ يفاريسين  لّمدهب  ݣّوتنين  مّدن  دارس  7 اشکين ‑ د 

سرسن  ءيساول  لّيغ ‑ تن ‑ يژرا،  نتّا  ءيّما  ف ‑ وفوس ‑ نس.  غ ‑ وامان  اد ‑ ّدمن  نتني  ء ولا 

ا ‑ س ‑ را ‑ تانفم  غمکاد  ءيزد  ماد ‑ اون ‑ ينّان  ن ‑ يفاغرن،  » وا ‑ تاروا  يـيني ‑ اسن: 

س ‑ ناصيرا ووّرين 

3
تابّراحت ن ‑ يوحانّا امسّدام
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ءيس ‑ تفلم  ا ‑ يبان  باش  افولکي  8 سکارات  ف ‑ ّدونيت؟  لّي ‑ را ‑ يتّوت  ءي ‑ لعقوبيت 

اشکو  ن ‑ يبراهيم، ‹  تاروا  نݣا  › نکُّني  ءي ‑ نݣراتون  9 ا ‑ ور ‑ تّينيم  ما ‑ ُيخشّن. 

زغ ‑ يژران ‑ اد.  ء ولا  ءي ‑ يبراهيم  تاروا  ا ‑ د ‑ يّسنکر  ءيژضار  ربّـي  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

لغلّت  نّا ‑ ور ‑ ياکّان  تاسغارت  کود  ن ‑ وسغار.  ف ‑ وݣّجا  ءيتّرس  10 هاي ‑ اݣلزيم 

غ ‑ وامان  ار ‑ُکن ‑ ّسّدامغ  11 نّکي  غ ‑ لعافيت.  ءيلوح ‑ ّت ‑ ين  را ‑ سّت ‑ يّبـي  ءيميمن، 

را ‑ د ‑ ياشک  غوالّي  يوݣُر ‑ يّـي  والاينّي  لُخشانت ‑ نّون،  ءيس ‑ تفلم  ا ‑ تملم  باش 

لقودوس  س ‑ ّروح  نتّا  را ‑ُکن ‑ يّسّدم  تورژيّـين ‑ نس.  اد ‑ اسيغ  ء ور ‑ ستهّلاغ  تيݣيرا ‑ نو، 

اليم  ءيجدر  غ ‑ وحانو،  ءيردن ‑ نس  ءيّسمون ‑ د  ا ‑ يزوّزر،  تاّزرت  12 ياسي  د ‑ لعافيت. 

لّي ‑ ور ‑ سار ‑ يخسين.«  س ‑ لعافيت 

‑ تمازيرت  زغ  ياسوع  ‑ يوشکا  ‑ د  ‑غ  ا  ‑ ان  ‑ ووّسان  13 غ 

ف ‑ وفوس  ا ‑ يّدم  باش  ن ‑ وردون  س ‑ واسيف  ن ‑ جاليل 

» ما ‑ س ‑ د ‑ داري ‑ توشکيت  يـيني ‑ اس:  ا ‑ ت ‑ يّسّدم.  يوحانّا  14 ء ور ‑ يري  ن ‑ يوحانّا. 

ياسوع  15 ءيّما  ف ‑ وفوس ‑ ّنک.«  اد ‑ ّدمغ  ا ‑ يحتاّجان  نّکين  ا ‑ک ‑ ّسّدمغ؟ 

کولّو  ا ‑ س ‑ را ‑ نّسافو  غمکاد  اشکو  نّيغ،  غمکلّي  غيلاد  » ا ‑ يـيلي  ءينّا ‑ ياس: 

غير  غ ‑ واسيف.  16 ءيّسّدم ‑ ت  اوال ‑ نس  يوحانّا  ءيقبل  غاکودان  ربّـي.«  ما ‑ يرضان 

زوند  ءيݣّوز ‑ د  ن ‑ ربّـي  ّروح  ءيژر  ءيݣنوان،  س ‑ رژمن  زغ ‑ وامان  ياسوع  ءينکر ‑ د 

ءيݣا  » غواد  يـيني:  زغ ‑ يݣنوان  يان ‑ واوال  17 ءيساول ‑ د  فّلاس.  ءيتّرس ‑ د  يان ‑ وتبير 

باهرا.«  سرس  فرحغ  ءيعّزان.  ءيوي 

س ‑ لخلا  لقودوس  ّروح  ياوي ‑ ت  غاکودان،  ياسوع  1 ءيّدو 

ا ‑ ياژوم  ن ‑ واّس  ءيد ‑ مراو  2 کّوژ  ءيبليس.  ا ‑ ت ‑ يتارم 

باهرا.  لاژ  ياغ ‑ ت  يووّري  ايلّيغ  ازال،  ء ولا  غ ‑ يـيض 

ءيني  ن ‑ ربّـي،  يوس  » ءيغ ‑ تݣيت  يـيني ‑ اس:  ءيبليس،  ءيلّما  سرس  3 ياشک ‑ يد 

ءي ‑ يژران ‑ اد اد ‑ ووّرين ݣن اغروم.« 4 ءيرار ‑ اس ياسوع: » هان ءيتيارا غ ‑ واّرا ن ‑ ربّـي 

زغ ‑ دار  نّا ‑ د ‑ يوشکان  اوال  س ‑کرايݣاّت  والاينّي  بنادم،  کا ‑ س ‑ ا ‑ يتّدر  اغروم  › ء ورد 

لّماسيح  ء ودوم 

ن ‑ يوحانّا ف ‑ وفوس 

4
لماسيح يورم  ءيبليس 
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ف ‑ يݣّي  ءيّسبيّد ‑ ت  ن ‑ وروشاليم،  س ‑ تمدينت  ءيبليس  ءيلّما  5 ياوي ‑ ت  ربّـي.‹ « 

لوح ‑ ن  ن ‑ ربّـي  يوس  » ءيغ ‑ تݣيت  6 يـيني ‑ اس:  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ وکفاف 

ا ‑ک ‑ݣابلن.  لمالايکا ‑ نس  › را ‑ د ‑ يازن  ءيتيارا  اشکو  س ‑ يـيزدار،  ءيخف ‑ ّنک 

را ‑ک ‑ اسين ف ‑ يفاّسن ‑ نسن باش ا ‑ ور ‑ يلکم ‑ وضار ‑ ّنک کرا ن ‑ وژرو.‹ « 7 ءيرار ‑ اس 

ءيبليس  ءيلّما  8 ياوي ‑ ت  سيديک.‹ «  ربّـي  › ا ‑ ور ‑ تارمت  ءيتيارا  » هان  ياسوع: 

ء ولا  ن ‑ ّدونيت  تيݣلداي  کولّو  ءيمل ‑ اس  ياتّوين،  س ‑ يان ‑ ودرار  ءيّسغلي ‑ ت 

ف ‑ يفاّدن ‑ ّنک  ءيغ ‑ تضرت  ماياد  کولّو  » راد ‑ اک ‑ فکغ  9 يـيني ‑ اس:  لمجد ‑ نسنت، 

ءيتيارا  اشکو  ا ‑ شيطان،  زغ ‑ݣيݣي  » ءيتّي ‑ ن  ياسوع:  10 ءيرار ‑ اس  تسجدت ‑ يّـي.« 

ءيبليس  11 ءيفل ‑ ت  ا ‑ تّعبادت.‹ «  واحدوت  د ‑ نتّان  ا ‑ مي ‑ تّسجادت،  سيديک  › ربّـي 

ار ‑ تي ‑ تعاواّن.  لمالايکا  دارس  اشکين ‑ د  غاکودان، 

امسّدام  يوحانّا  ءيس ‑ يتياماژ  ياسوع  ءيسفلد  12 لّيغ 

13 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم  ن ‑ جاليل.  س ‑ تمازيرت  يووّري  غ ‑ لحبس، 

غ ‑ تاما  تّلا  ن ‑کافرناحوم،  غ ‑ تمدينت  ءيزدغ  ءيزري  والاينّي  غ ‑ ناصيرا  ء ور ‑ يقاما 

ن ‑ نّابـي  ا ‑ س ‑ يووفا ‑ واوال  14 غمکان  نافتالي.  ء ولا  ن ‑ زابولون  غ ‑ تسݣا  ن ‑ ومدا 

غ ‑ تسݣا  امدا  لّي ‑ يوالان  ن ‑ نافتالي  د ‑ واکال  ن ‑ زابولون  15 » واي ‑ اکال  ءينّا:  ءيشاعيا 

ݣاورنين  غوين  16 هان  ن ‑ يبّرانيـين.  تازدغت  ن ‑ جاليل  وا ‑ تامازيرت  ن ‑ وردون.  ياضني 

نتني  لّموت،  ن ‑ ومالو  غ ‑ تمازيرت  زدغنين  غوين  ءيݣّوتن.  تيفاوت  ا ‑ يژران  غ ‑ تيّلاس 

کولّو  » فلات  ار ‑ يتّيني:  ار ‑ يتبّراح  ياسوع  ا ‑ يݣرا  17 غاکودان  تيفاوت.«  ا ‑ ف ‑ تسفاو 

ن ‑ يݣـنّا.«  تاکمور ‑ د ‑ تݣلديت  اشکو  ُيخشن،  ما ‑ تسکارم 

سين  ءيژر  ن ‑ جاليل،  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما  ياسوع  18 ءيفتو 

ن ‑ يسلمان  ءينݣُمارن  اندراوس.  د ‑ݣماس  بطُرس  لّي ‑ مي ‑ تّينين  سيمعان  ايتماتن، 

» اشکاد ‑ د  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  19 ءيساول سرسن  غ ‑ ومدا.  ّشبکت  اد ‑ݣان، ݣرن ‑ ين 

ّشبايک ‑ نسن،  فلن  20 غاکودان  ن ‑ مّدن.«  ءينݣُمارن  ا ‑ تݣم  رارغ ‑ُکن  ديدي،  مونات 

ياعقوب  ياضني،  ايتماتن  سين  س ‑ ن ‑ يژرا  ءيميّک  يان  ءيفتو  21 ءيزايد  ديدس.  موّن 

غمکاد ا ‑ س ‑ يݣرا 

لماسيح غ ‑ تبّراحت ‑ نس

ءيمزوورا ءيمحضارن 
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ار ‑ تعدالن  زابدي  د ‑ باباتسن  نتني  غ ‑ تاناوت  لّان  يوحانّا.  د ‑ݣماس  ن ‑ زابدي  يوس 

ديدس.  موّن  غاکودان،  باباتسن  ء ولا  تاناوت  22 فلن ‑ ين  ياسوع،  ءيغر ‑ اسن  ّشبايک. 

کولّوّت،  ن ‑ جاليل  تامازيرت  ار ‑ يتّکا  ياسوع  23 ءيزايد 

س ‑ لخبار  ار ‑ يتبّراح  ن ‑ تژالّيت،  غ ‑ تݣُّما  ار ‑ يّسلماد 

ء ولا  تاماضونت  زغ ‑کرايݣاّت  مّدن  ار ‑ يّجوّجي  ن ‑ يݣـنّا،  ن ‑ تݣلديت  ءيفولکين 

ن ‑ سوريّا،  غ ‑ تمازيرت  مّدن  کولّو  فّلاس  24 سفلدن  نّا ‑ݣيسن ‑ يّلان.  اطّان  کرايݣاّت 

اوين ‑ اس ‑ د کولّو ما ‑ يهرشن س ‑ مکنّا تݣا ‑ تماضونت ء ولا اطّان، ݣن ‑ يـيت ءيکوشامن 

25 ضفورن ‑ ت  کولّوتن.  ءيّجوّجي ‑ تن  ءيّسطار ‑ وسلاي،  غويلّي  نغد  ءيمجنان  نغد 

ن ‑ مراوت ‑ تمدينين  د ‑ تمازيرت  ن ‑ جاليل  زغ ‑ تسݣيو  ء وشکان ‑ د  ݣّوتنين،  مّدن 

ن ‑ وردون.  ن ‑ واسيف  ياضني  زغ ‑ تسݣا  ء ولا  ن ‑ يودايا  د ‑ تمازيرت  د ‑ وروشاليم 

س ‑ دارس،  ء وشکان ‑ د  ݣّوتنين  مّدن  ياسوع  ءيژرا  1 لّيغ 

فّلاس  ‑ د  موّن  ءيسکيوس،  ‑ وورير  يان   ‑ س  ءيغلي 

يـيني:  ‑ يّسلمــاد  ‑ تن  ار  2 ءيبدو  ‑ نس.  ءيمحضــارن 

يات،  ءيس ‑ ور ‑ݣين  ّسحّسانين  غويلّي  اد ‑ݣان  3 » ءيمبارکين 

اشکو  الّانين،  غويلّي  اد ‑ݣان  4 ءيمبارکين  ن ‑ يݣـنّا.  ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت  نتني  اشکو 

تصبارنين،  غويلّي  اد ‑ݣان  5 ءيمبارکين  ءيمطّاون ‑ نسن.  ربّـي  ا ‑ مي ‑ را ‑ يسفيض  نتني 

ياغ  غويلّي  اد ‑ݣان  6 ءيمبارکين  تيميخار ‑ نس.  ربّـي س ‑کولّو  ا ‑ را ‑ يّشکشم  نتني  اشکو 

اد ‑ݣان  7 ءيمبارکين  ا ‑ را ‑ يشبع.  نتني  اشکو  ربّـي،  ءي ‑ ما ‑ يرضان  ءيريفي  ء ولا  لاژ 

اد ‑ݣان  8 ءيمبارکين  ربّـي.  ا ‑ ف ‑ را ‑ د ‑ يحنّو  نتني  اشکو  غ ‑ ويـّياض،  تحنّونين  غويلّي 

غويلّي  اد ‑ݣان  9 ءيمبارکين  ربّـي.  ا ‑ را ‑ يژر  نتني  اشکو  ءيغوسن،  ء ول  دار  غويلّي 

اد ‑ݣان  10 ءيمبارکين  د ‑ تاروا ‑ نس.  ربّـي  ا ‑ را ‑ يݣ  نتني  اشکو  ّسلامت،  سکارنين 

ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت  نتني  اشکو  ربّـي،  ن ‑ ما ‑ يرضان  ف ‑ ّسيبت  ترفوفونّين  غويلّي 

کولّو  فّلاون  ءينين  ّسرفوفّن ‑ُکن  مّدن  ءيغ ‑ُکن ‑ رݣمن  ا ‑ تݣام  11 ءيمبارکين  ن ‑ يݣـنّا. 

اشکو  باهرا،  تفرحم  12 تهنّايات  وينو.  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  س ‑ تکرکاس  ما ‑ ُيخشّن 

لماسيح  ار ‑ يّسلماد 

ار ‑ يّجوّجي

5
غ ‑ يݣّي  لّماسيح  الّمود 

ن ‑ وورير
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لانبيا  ء ولا  اد ‑ ّسرفوفّن  غمکان  هان  غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  لباراکا  تݣّوت 

لّي ‑ُکن ‑ د ‑ زوارنين. 

ءيغ ‑ تلموس  والاينّي  ن ‑ ّدونيت.  تيسنت  تݣام  13 » کونّي 

‑ تݣي  ‑ سول  ور  ء  ‑ تّسمارغم؟  ‑ ستّي    را  ‑ ‑ س    ما تيسنت 

تيفاوت  تݣام  14 کونّي  فّلاس.  اُکلن  غ ‑ بّرا  مّدن  را ‑ سّت ‑ ين ‑ لوحن  ءي ‑ يات. 

15 ء ور ‑ ا ‑ ّسرغان  ا ‑ تنتل.  ء ور ‑ تژضار  ن ‑ وورير  ف ‑ يݣّي  نّا ‑ يّلان  تامدينت  ن ‑ ّدونيت. 

ياتّوين  ن ‑ ماني  ف ‑ يݣّي  والاينّي  لعبرت،  غ ‑ ّدو  ا ‑ ت ‑ ين ‑ سرسن  لقنديل  مّدن 

ا ‑ س ‑ د ‑ يّقان  16 غمکاد  ايت ‑ تݣّمي.  کولّو  اد ‑ يسفيون  باش  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ت ‑ ين ‑ سراسن 

الغن  لّي ‑ تسکارم  افولکي  اد ‑ ژرن  باش  ن ‑ مّدن،  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ تيسفيو  تيفاوت ‑ نّون 

غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ يّلان  باباتون 

ن ‑ موسا  ّشرع  اد ‑ ّسيتّيغ  ءيس ‑ د ‑ وشکيغ  17 » اد ‑ ور ‑ تغالم 

18 لحّق  ا ‑ تن ‑کّملغ.  ء وشکيغ ‑ د  ا ‑ تن ‑ ّسيتّيغ.  ء ور ‑ د ‑ وشکيغ  لّانبيا.  اّراتن  ء ولا 

کرا  نغد  لّحرف  کرا  ء ور ‑ را ‑ يـيتّي  د ‑ واکال  ءيݣنوان  ماد ‑ قامان  کولّو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

لّوصيت  کرا  ءيّسونفن  19 وانّا  ما ‑ݣيس ‑ يّلان.  کولّو  يافو  ارد  زغ ‑ ّشرع  ن ‑ تنقيّط 

واد  نتّان  را ‑ يݣ  اد ‑ اس ‑ انفن،  ءي ‑ مّدن  ءيّسلمد  ن ‑ ّشرع  زغ ‑ لوصّيات ‑ اد  ءيمّژين 

مّدن  ءيّسلمد  س ‑ لوصّيات ‑ اد  ءيسکارن  وانّا  ءيّما  ن ‑ يݣـنّا.  غ ‑ تݣلديت  ءيمّژين  کولّو 

ن ‑ يݣـنّا.  غ ‑ تݣلديت  ءيمّقورن  واد  نتّان  را ‑ يݣ  اد ‑ سرسنت ‑ سکارن، 

د ‑ يفاريسين  ن ‑ ّشرع  ن ‑ يمسلمدن  ار  ُـّ ء وݣ ربّـي  ءيغ ‑ ور ‑ ترضيم  20 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ن ‑ يݣـنّا.  س ‑ تݣلديت  ا ‑ تکشّم   ‑ را ‑ تيژضارم  ء ور ‑ اکُّ

› ا ‑ ور ‑ تنغت.  زرينين  ءي ‑ ويلّي  موسا  ءيس ‑ ينّا  21 » تسفلدم 

نّکي  22 ءيّما  لحوکم.‹  را ‑ فّلاس ‑ يتّوت  ءينغان،  وانّا 

ءيرݣمن  د ‑ وانّا  لحوکم.  فّلاس  ءيّلا  ݣماس،  ءيکورهان  وانّا  کولّو  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ا ‑ تݣيت ‹  واّش  › کّيـي  د ‑ وانّا ‑ ياس ‑ ينّان  زغ ‑ لمحکاما،  ا ‑ يزري  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ݣماس 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  ن ‑ توافکا  کرا  23 ءيغ ‑ تيويت  ن ‑ جهنّاما.  لعافيت  ءيستهّلا 

ن ‑ تيسنت  لمعنا 

د ‑ تيفاوت

ن ‑ موسا ف ‑ ّشرع  الّمود 

ف ‑ تاژيت  الّمود 

د ‑ وصراض
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غ ‑ تاما  تاوافکا ‑ ّنک  24 فل ‑ ن  غ ‑ݣماک،  ُيخشّن  کرا  ءيس ‑ تسکرت  تسوانݣمد ‑ د 

تاوافکا ‑ ّنک  تفکت  ءيلّما  تووّريد ‑ د  د ‑ݣماک،  تصالحت  تّدوت  ن ‑ تغرسي،  ن ‑ وژرو 

غ ‑ وغاراس  ديدس  مشاشکاد ‑ د  ن ‑ يان،  کرا  25 ءيغ ‑ اک ‑ يصرض  ءي ‑ ربّـي. 

ءيدحي ‑ک  ءي ‑ لقاضي،  ا ‑ ور ‑ک ‑ ين ‑ يدحي ‑ ومصراض ‑ ّنک  لمحکاما،  ء ور ‑ تا ‑ تلکيّم 

ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ،  26 لحّق  غ ‑ لحبس.  ءيلوح ‑ک ‑ ين  ءي ‑ ومخزني،  لقاضي 

ءيݣُّران. تاقاريّت  تفروت  ارد  زغ ‑ غين  ء ور ‑ را ‑ دي ‑ تّفوغت 

نّکي  28 ءيّما  › ا ‑ ور ‑ تزنوت.‹  موسا  ءيس ‑ ينّا  27 » تسفلدم 

سرس  ءيزنا  هان  ءيشتهو ‑ ّت،  ن ‑ تمغارت  غ ‑کرا  ءيّسماقّلن  وانّا  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

غ ‑ وول ‑ نس. 29 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ تّسطار تيط ‑ ّنک تافاسيت، ّسوکف ‑ ّت ‑ يد تلوحت ‑ سّت. 

ّدات ‑ ّنک  ا ‑ ن ‑کولّو ‑ تّياوݣار  ء ولا  غ ‑ ّدات ‑ ّنک  يان ‑ وݣـّزوم  ا ‑ک ‑ يخّصا  يوف 

يوف  تلوحت ‑ ت.  بّـي ‑ ت  افاسي،  30 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ يّسطار ‑ وفوس ‑ ّنک  غ ‑ جهنّاما. 

س ‑ جهنّاما.  ّدات ‑ ّنک  ا ‑کولّو ‑ تّدو  ء ولا  غ ‑ ّدات ‑ ّنک  يان ‑ وݣـّزوم  ا ‑ک ‑ يخّصا 

ءي ‑ تمغارت ‑ نس  ءيفران  › وانّا  موسا  31 » ءينّا ‑ داغ 

ءيفران  وانّا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  نّکي  32 ءيّما  لّفرا.‹  تابرات  اد ‑ اس ‑ يفک  ءيّقان ‑ ت ‑ يد 

ءيتاهلن  د ‑ وانّا  ا ‑ تزنو.  ءيرور ‑ ّت  هاتي  ّزنا،  بلا  ياضني  ف ‑کرا  ءي ‑ تمغارت ‑ نس 

ءيسکر.  اين  ّزنا  هان  تانّا ‑ د ‑ يفران، 

› ا ‑ ور ‑ تّفوغت  33 » تسفلدم ءيس ‑ ينّا موسا ءي ‑ ويلّي زرينين 

34 ءيّما  تاݣالّيت ‑ ّنک.‹  ا ‑ تّسافوت  فّلاک  ءيّلا  س ‑ ربّـي.  ف ‑ مايلّي ‑ س ‑ تݣّولّيت 

35 ء ولا  ن ‑ ربّـي،  لعرش  ءيݣا  اشکو  س ‑ يݣـنّا  لا  ا ‑ ور ‑ ّتݣالّام،  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  نّکي 

تݣا  ء ولا س ‑ وروشاليم اشکو  لّي ‑ ف ‑ يسرس ءيضارن ‑ نس،  اژرو  تݣا  س ‑ ّدونيت اشکو 

ء ور ‑ تژضارت  اشکو  س ‑ يخف ‑ ّنک  تݣّولّيت  36 ء ولا  ءيمّقورن.  ن ‑ وݣلّيد  تامدينت 

ا ‑ يݣ ‑ واوال ‑ نّون  فّلاون  37 ءيّلا  ءيضيلي.  نغد  ء ومليل  ا ‑ يݣ  يان ‑ ونژاض  ا ‑ ترارت 

ا ‑ د ‑ يّکا.  ءيبليس  هان  ءي ‑ مايان،  تزوويدم  اينّا  › ء وهو ‹.  نغد  › يـياه ‹ 

اخس  ء ولا  س ‑ تيط،  › تيط  موسا  ءيس ‑ ينّا  38 » تسفلدم 

ف ‑ ّزنا الّمود 

ف ‑ طّلاق الّمود 

ف ‑ تݣالّيت الّمود 

ف ‑ ّصبر الّمود 
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ءيسکرن  ݣيݣون  د ‑ يان  ا ‑ ور ‑ تّماغم  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  نّکي  39 ءيّما  س ‑ واخس.‹ 

اژلماض.  ݣلّب ‑ اس ‑ ن  افاسي،  ف ‑ ومادل  يان  ءيغ ‑ک ‑ يوت  ما ‑ ُيخشّن. 

اسلهام.  ء ولا  فک ‑ اس  اقّشاب،  اد ‑ اک ‑ ياوي  يـيري  يان  40 ءيغ ‑ اک ‑ يصرض 

ديدس  ّدو  کيليميتر،  يان  تاغاوسا ‑ نس  اد ‑ اس ‑ تاسيت  ن ‑ يان  کرا  41 ءيغ ‑ک ‑ يومر 

اد ‑ اس ‑ ترضلت،  د ‑ وانّا ‑ د ‑ يوشکان  فک ‑ اس.  42 وانّا ‑ زݣيک ‑ يضالبن،  سين. 

يات.  بلا  ا ‑ ور ‑ تي ‑ ترارت 

غ ‑ ومّداکُّل ‑ ّنک،  › ا ‑ تحنّوت  موسا  ءيس ‑ ينّا  43 » تسفلدم 

تضالبم  غ ‑ ينّواشن ‑ نّون،  حنّوات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  نّکي  44 ءيّما  انّواش ‑ ّنک.‹  تکرهوت 

لّي ‑ يّلان  باباتون  زوند  ا ‑ س ‑ را ‑ تݣم  45 غمکاد  غويلّي ‑ُکن ‑ ّسرفوفنّين.  ا ‑ يرحم  ربّـي 

ف ‑ ويلّي  ء ولا  اُأخشنّين  ف ‑ ويلّي  تافوکت ‑ نس  ار ‑ د ‑ يّساقلاي  نتّا  اشکو  غ ‑ يݣـنّا، 

غويلّي  ء ولا  س ‑ واوال ‑ نس  سکارنين  ءي ‑ ويلّي  انژار  ار ‑ د ‑ ياکّا  فولکينين، 

ما ‑ لّباراکا  تحنّونين،  ݣيݣون  غ ‑ ويلّي  غير  46 ءيغ ‑ ا ‑ تّحنّوم  ء ور ‑ سرس ‑ سکارنين. 

غير  47 ءيغد  نتني؟  ء ولا  ايت ‑ نّکاس  اد ‑ سکارن  غمکان  ءيس ‑ ورد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي؟ 

ءيس ‑ ورد  ياضني؟  ن ‑ مّدن  ار  ُـّ ء وݣ تسکرم  افولکي  مان  ا ‑ دا ‑ تّنسالّامّ،  ءيمّدوکُّال ‑ نّون 

فّلاون  ءيّلا  کونّي،  48 ءيّما  ربّـي؟  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  ء ولا  اد ‑ سکارن  غمکان 

ن ‑ يݣـنّا.  باباتون  ءيفولکي  کولّو  غمکلّي  ءيکّملن،  س ‑ وفولکي  ا ‑ تفولکيم 

ءيفولکيتن ‑ نّون  ا ‑ تسکارم  ا ‑ ور ‑ تّيريم  لعاقل  1 » رارات 

ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  اشکو  ا ‑ُکن ‑ ژرن.  باش  ن ‑ مّدن  غ ‑ لݣّدام 

لّي ‑ يّلان  باباتون  دار  لّباراکا  کرا  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ تيلي  غمکان 

مّدن.  ا ‑ک ‑ ژرن  باش  نّاقوس  ا ‑ ور ‑ توّت  ن ‑ ومژلوض،  ءي ‑کرا  2 ءيغ ‑ تفکيت  غ ‑ يݣـنّا. 

باش  غ ‑ تسواک  ء ولا  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما  ايت ‑ سين ‑ وودماون  اد ‑ سکارن  غمکان  هان 

کّيـي  3 ءيّما  کا ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  مايان  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق  ويـّياض.  ا ‑ تن ‑ الغن 

ما ‑ يسکر ‑ وفاسي.  اژلماض  ا ‑ ور ‑ يـيّسان ‑ وفوس ‑ ّنک  ءي ‑ يمژلاض،  نّا ‑ را ‑ تفکت  غاکود 

ما ‑ ينتلن.  لّي ‑ يتمنادن کولّو  باباک  دار  لباراکا  تيلي ‑ اک  غ ‑ تنتلا،  4 اکّا 

غ ‑ ينّواشن ‑ نّون حنّوات 

6
ف ‑ يفولکيتن الّمود 
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‑ وودماون  ‑ سين  ايت  زوند  ‑ تݣم  ‑ ور  ا  ‑ تّژالّم  ‑ را  5 » ءيغ 

باش  غ ‑ݣر ‑ تسواک  ء ولا  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما  ار ‑ تژالّان  اد ‑ تبّدادن  لّي ‑ دار ‑ يعّزا 

غاکود  کّيـي  6 ءيّما  کا ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  مايان  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق  مّدن.  ا ‑ تن ‑ ژرن 

لّي ‑ ينتلن،  ءي ‑ باباک  تّژالّت  تيفلوت  تّقنت  ا ‑ تّژالّت، کشم س ‑ تحانوت ‑ ّنک  نّا ‑ تريت 

ءيواليون  ا ‑ ور ‑ تّسيݣاتم  نّا ‑ تّژالّام  7 غاکود  ما ‑ ينتلن.  لّي ‑ يژّران  باباک  را ‑ک ‑ يبارک 

س ‑ توݣّت  ءيزد  غالن  ياضني،  ءي ‑ يلاهات  تژالّانين  غويلّي  سکارن  غمکلّي  خوانين 

ءيّسن  باباتون  اشکو  نتني،  زوند  8 ا ‑ ور ‑ تݣم  ا ‑ س ‑ راد ‑ اسن ‑ سفلدن.  ن ‑ يواليون 

ء ور ‑ تا ‑ ياس ‑ تي ‑ تضالبم.  ما ‑ُکن ‑ يخّصان 

لوقر  ا ‑ يـيلي  غ ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ يّلان  › وا ‑ باباتنّغ  غمکاد:  تژالّايات  کونّي  9 » ءيّما 

غمکلّي  غ ‑ ّدونيت  ما ‑ک ‑ يرضان  يـيلي  10 تاشک ‑ يد ‑ تݣلديت ‑ ّنک،  ءي ‑ يسم ‑ ّنک، 

12 تصامحت ‑ اغ  ءي ‑ واّس ‑ اد،  اغروم  غاّساد  11 فک ‑ اغ ‑ د  غ ‑ يݣـنّا.  ءيّلا 

ما ‑ ُيخشّن.  سکرنين  ݣينّغ  ءي ‑ ويلّي  نصامح  غمکلّي  لّي ‑ نسکر،  ف ‑ لُخشانت 

زغ ‑ يبليس.‹  تّجنجمت ‑ اغ  ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يجلّو،  13 ّسانف ‑ اغ 

راد ‑ اون ‑ يصامح  لّي ‑ݣيݣون ‑ سکارن،  ف ‑ ّدنوب  ءي ‑ مّدن  14 » ءيغ ‑ ا ‑ تّصاماحم 

ف ‑ ّدنوب  ءي ‑ ويـّياض  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ تّصاماحم  15 والاينّي  ن ‑ يݣـنّا.  باباتون 

ف ‑ ّدنوب ‑ نّون.  باباتون  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ يصامح  لّي ‑ݣيݣون ‑ سکارن، 

ايت ‑ سين ‑ وودماون  زوند  ا ‑ ور ‑ تسکارم  16 » ءيغ ‑ ا ‑ تّاژومّ 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  اد ‑ ّسبايّّن ءي ‑ مّدن ءيس ‑ اژومن. لحّق  لّي ‑کّرسنين ءيݣنزي ‑ نسن باش 

تسرفت  ء ودم ‑ ّنک  سيرد  نّا ‑ تّاژومت  غاکود  کّيـي  17 ءيّما  کا ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  مايان 

را ‑ک ‑ يبارک  لّي ‑ ينتلن.  باباک  ابلا  ءيس ‑ تاژومت  يان  18 ا ‑ ور ‑ يـيّسان  اّزار ‑ ّنک 

ما ‑ ينتلن.  کولّو  لّي ‑ يتمنادن  باباک 

ءيلّيغ  ‑ اد  ّدونيت   ‑ غ  ايدا  ‑ تّسمونوم  ‑ ور    ا  « 19

ا ‑ ت ‑ اُکرن.  ءيمّخارن  سرس  غزن ‑ ين  تانيݣت  تغوي ‑ ت  را ‑ تي ‑ تّش ‑ تووکّا 

تغوي ‑ ت  ء ولا  ء ور ‑ را ‑ تي ‑ تّش ‑ تووکّا  ءيلّيغ  غ ‑ يݣـنّا  ايدا  ّسمونوات ‑ ن  20 والاينّي 

ف ‑ تژالّيت الّمود 

ف ‑ وژوم الّمود 

ن ‑ يݣـنّا ايدا 
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ءيّلا ‑ وايدا ‑ ّنک  ءينّاغ  21 اشکو  ا ‑ ت ‑ اُکرن.  ءيمّخارن  سرس  غزان  ء ولا  تانيݣت 

ا ‑غ ‑ را ‑ يـيلي ‑ وول ‑ ّنک. 

ءيغ ‑ تسفاو  ن ‑ ّدات ‑ نس.  لقنديل  ا ‑ يݣان  ن ‑ بنادم  22 » تيط 

را ‑ تيلي ّدات کولّوّت  را ‑ تيلي ّدات کولّوّت غ ‑ تيفاوت. 23 ءيغ ‑ ور ‑ تسفاو تيط،  تيط، 

ا ‑ س ‑ راد ‑ يݣاتنت  منشک  لّي ‑ݣيک ‑ يّلان،  تيفاوت  ءيغ ‑ تخسي  والاينّي  غ ‑ تيّلاس. 

تيّلاس ‑ ّنک. 

ءيّما  ءيد ‑ سيديس.  سين  ا ‑ يقاسا  يان  24 » ء ور ‑ را ‑ يـيژضار 

ا ‑ تݣم  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  وايّاض.  ءيحݣر  يان  را ‑ يتوقّار  نغد  وايّاض،  يـيري  يان  را ‑ يکرهو 

د ‑ وين ‑ وايدا.  ن ‑ ربّـي  ءيسمݣان 

ءي ‑ تودرت ‑ نّون  تاغوفت  ا ‑ ور ‑ تاسيم  25 » راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ف ‑ ما ‑ راد ‑ اس ‑ تلسم.  ءي ‑ ّدات ‑ نّون  ء ولا  ما ‑ را ‑ تسوم،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ را ‑ تّشم 

ءيݣضاض  26 ژرات  تيملسيت؟  ّدات  ءيس ‑ ور ‑ توف  امّشو؟  تودرت  ءيس ‑ ور ‑ توف 

والاينّي  غ ‑ يحونا،  ّصابت  ء ولا ‑ دا ‑ ّسمونون  ء ولا ‑ دا ‑ مݣّرن  ء ور ‑ ا ‑کّرزن  ن ‑ يݣنوان، 

ءيس ‑ ور ‑ دارس ‑ تعّزام  کونّي  ءيّما  لّي ‑ حتاّجان.  امّشو  ار ‑ اسن ‑ ياکّا  ن ‑ يݣـنّا  باباتون 

س ‑ تاغوفت  ءي ‑ تودرت ‑ نس  تاساعت  ا ‑ يزايد  27 ما ‑ يژضارن  ن ‑ يݣضاض؟  ار  ُـّ ء وݣ

ن ‑ تاݣانت  ءيجّديݣن  ژرات  ف ‑ مالّسا؟  تاغوفت  ا ‑ تّاسيم  ايلّيغ  28 ماخ  لّي ‑ يوسي؟ 

راد ‑ اون ‑ ينيغ،  29 والاينّي  ء ولا ‑ دا ‑ ژطّان،  تاّمارا  ء ور ‑ ا ‑کّاتن  ا ‑ دي ‑ تمغاين.  مامنک 

زغ ‑ يجّديݣن ‑ اد.  يان  زوند  ء ور ‑ ّجو ‑ يلسي  ن ‑ تݣلديت ‑ نس  س ‑ لهيبت  سوليمان 

غ ‑ تاکات.  ازکّا  تّياوݣار ‑ ن  غاّساد  لّي ‑ يتمغاين  ن ‑ تاݣانت  توݣا  ربّـي  30 ار ‑ يّسلسا 

س ‑ ربّـي؟  ءيس ‑ ور ‑ تومينم  ار؟  ُـّ س ‑ وݣ کونّي  ء ولا  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ُکن ‑ يّسلس 

ء ولا  › ما ‑ را ‑ نسو؟‹  ء ولا  › ما ‑ را ‑ نّش؟‹  ء ولا ‑ دا ‑ تّينيم  تاغوفت  31 ا ‑ ور ‑ تاسيم 

ءيّما  ا ‑ س ‑ لهان.  تيغاوسيوين ‑ ان  ربّـي،  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  32 هان  › ما ‑ را ‑ نلس؟‹ 

زوار  33 لهوات  کولّوتنت.  ءيس ‑ تنتي ‑ تحتاّجام  ءيّسن  ن ‑ يݣـنّا  باباتون  کونّي، 

تيغاوسيوين ‑ ان  کولّو  س ‑ اون ‑ يزوويد  س ‑ ما ‑ ت ‑ يرضان  ء ولا  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣلديت 

ن ‑ ّدات لقنديل 

ن ‑ وايدا ءيسمݣان 

تاغوفت ا ‑ ور ‑ تّاسيم 
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ءي ‑ تاغوفت ‑ نس.  ءيژضار  ازکّا  اشکو  ءي ‑ وزکّا،  تاغوفت  34 ا ‑ ور ‑ تّاسيم  ياضني. 

تين ‑ وزکّا.  بلا ‑ دي ‑ تزوويدم  ن ‑ غاّساد  تقاّدا ‑ تّمارا 

ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يـيني  ءيس ‑ ُيخشن،  ف ‑ يان  1 » ا ‑ ور ‑ تينيم 

ف ‑ ويـّياض  تّينيم  غايلّي  2 اشکو  ءيس ‑ تُخشنم.  ربّـي 

ا ‑ را ‑ فّلاون ‑ يتياونّا، ء ولا لعبرت لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّعّبارم ءي ‑ ويـّياض 

غ ‑ تيط  لّي ‑ ن ‑ يّلان  ءيمّژين  ارفتوس  ا ‑ ن ‑ تّمنادت  3 ماخ  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ يتياوعّبار. 

4 مامنک  غ ‑ تيط ‑ ّنک؟  لّي ‑ يّلان  غ ‑ تݣّجديت   ‑ تيويت  ء ور ‑ ّت ‑ اکُّ ن ‑ݣماک، 

ا ‑ک ‑ يّلان  ارفتوس ‑ ان  اد ‑ اک ‑ د ‑ ّسيتّيغ  › ادج ‑ يّـي  ءي ‑ݣماک  ا ‑ تينيت  ا ‑ تريت 

زوار  ّسيتّي  5 وا ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  غ ‑ تيط؟  تّلا ‑ ياک ‑ تݣّجديت  کّيـي  ءيّما  غ ‑ تيط، ‹ 

زغ ‑ تيط  ارفتوس  ا ‑ دي ‑ تّسيتّيت  مامنک  ا ‑ تژرت  باش  زغ ‑ تيط ‑ ّنک،  تاݣّجديت 

ن ‑ݣماک. 

فّلاون.  اُکين ‑ د  ا ‑ ور ‑ نکرن  ربّـي،  وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ يضان  6 » ا ‑ ور ‑ تاکّام 

س ‑ يضارن ‑ نسن.  ا ‑ ور ‑ ت ‑ اّضرن  ن ‑ والفان،  غ ‑ لݣّدام  لجوهر ‑ نّون  ا ‑ ور ‑ تّلوحم 

را ‑ تافم،  دارس  سيݣّلات  راد ‑ اون ‑ يفک،  ربّـي  7 » ضالبات 

کولّو  8 اشکو  ‑ يرژم.  ‑ اون  راد  سرس  ‑ ن  ّسضوقّرات 

را ‑ دارس ‑ يــاف،  ءيسيݣّيلن  دارس  د ‑ وانّــا  راد ‑ اس ‑ يفک،  وانّا ‑ ت ‑ يضــالبن 

اغروم  يوس  ما ‑ مي ‑ يضالب  9 ءيس ‑ݣيݣون ‑ يّلا  راد ‑ اس ‑ يرژم.  د ‑ وانّا ‑ ن ‑ يّسضوقّورن 

کونّي،  11 ژرات  الݣّماض؟  ءيفک ‑ اس  اسلم  ءيضالب ‑ اس  10 نغد  اژرو؟  ءيفک ‑ اس 

ار  ُـّ ء وݣ ءي ‑ تاروا ‑ نّون.  فولکينين  تيميخار  ا ‑ تفکم  تيّسانم  ما ‑ ُيخشّن  دا ‑ تسکارم  واّخا 

12 سکارات  ءي ‑ ويلّي ‑ تي ‑ تضالابنين.  ما ‑ يفولکين  ن ‑ يݣـنّا  باباتون  ا ‑ را ‑ ياکّا  ن ‑ مايان 

ما ‑ يتياران  کولّو  ا ‑ يّسموّن  اوال ‑ اد  ا ‑ ت ‑ ديدون ‑ سکارن.  ترام  غمکنّا  د ‑کولّو ‑ مّدن 

لانبيا.  ء ولا  غ ‑ ّشرع 

ياضني  ءيمي  يوسعا  هان  ءينوکمان.  غ ‑ يمي  13 » کشمات 

14 والاينّي  ما ‑ݣيس ‑ يکّشمن.  ءيݣّوت  ءيرخو ‑ وغاراس ‑ نس،  س ‑ لهالاک،  لّي ‑ يتاوين 

7
ف ‑ يان ا ‑ ور ‑ تحکامّ 

سيݣّلات،  ضالبات، 

ّسضوقّرات

ءينوکمان ن ‑ يمي  لمعنا 
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ما ‑ ت ‑ يتافان.  ءيدروس  ءيشقو ‑ وغاراس ‑ نس،  س ‑ تودرت،  لّي ‑ يتاوين  ءيمي  ءينوکما 

ن ‑ مّدن  کرا  راد ‑ د ‑ دارون ‑ اشکين  اشکو  لعاقل  15 » رارات 

ء وّشاّن  ار ‑ ّسکيرکيسن.  والاينّي  لانبيا  ءيس ‑ݣان  ار ‑ تّينين 

نتني  16 ءيّما  ا ‑ُکن ‑ غوين.  باش  ن ‑ وولّي  تيملسيت  سرون  لسن ‑ د  اد ‑ݣان، 

اضيــل،  ــار  ُـّ ‑ وزݣ ‑ ياکّــا  ‑ ا  ء ور  اشکو  ‑ تّيّســانم،  ‑ تن  ‑ را  ‑ زغ  ا  ‑ نسن  ‑ لغلّت  زغ 

ءيفولکين.  لغلّت  ار ‑ تسکار  ءيفولکين  17 تاسغارت  ءيکوزارن.  ء ولا ‑ دا ‑ تاکّا ‑ تسکرا 

ا ‑ تفک  ءيفولکين  18 ء ور ‑ تژضار ‑ تسغارت  ُيخشّن.  لغلّت  ار ‑ تسکار  ُيخشّن  تاسغارت 

19 والاينّي  ءيفولکين.  لغلّت  ا ‑ تفک  ُيخشّن  تژضار ‑ تسغارت  ء ولا  ُيخشّن،  لغلّت 

ءيلوح ‑ ّت ‑ ين  را ‑ سّت ‑ يّبـي ‑ وفّلاح  ءيفولکين،  لغلّت  نّا ‑ ور ‑ ياکّان  تاسغارت  کرايݣاّت 

ا ‑ زغ ‑ را ‑ تن ‑ تّيّسانم.  زغ ‑ لغلّت ‑ نسن  نتني،  ء ولا  ا ‑ راد ‑ݣن  20 غمکان  غ ‑ لعافيت. 

21 » هان ء ورد کولّو وانّا ‑ يّـي ‑ يتّينين › وا ‑ سيدي، وا ‑ سيدي ‹ 

ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم  ن ‑ يݣـنّا.  س ‑ تݣلديت  ا ‑ را ‑ يکشم 

ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يـيني  22 ءيݣّوت  غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ يّلان  بابا  ما ‑ يتّيري  سکارنين  غويلّي  ابلا 

ا ‑ س ‑ نساول  س ‑ يسم ‑ ّنک  ها ‑ ياغ  وا ‑ سيدي،  › وا ‑ سيدي  لّحساب  غ ‑ واّس 

ا ‑ س ‑ نسکر  س ‑ يسم ‑ ّنک  لجنون.  ا ‑ س ‑ نّسوفغ  س ‑ يسم ‑ ّنک  ن ‑ ربّـي.  س ‑ يواليون 

ءيتّيات ‑ ن   ‑ُکن ‑ ّسينغ.  › ء ور ‑ اکُّ راد ‑ اسن ‑ ينيغ  23 غاکودان  د ‑ لمعجيزات.‹  کيݣان 

لُخشانت.‹  لّي ‑ يسکارن  کونّي  زغ ‑ݣيݣي 

‑ ينو  ‑ اد  ‑ يواليــون  ءي  ءيسفلدن  وانّــا  » کولّو   24

ف ‑ يسلي.  تيݣّمي ‑ نس  ءيبنا  لعاقل،  ءيطّافن  ارݣاز  ءيرواس  ار ‑ سرسن ‑ يسکار، 

والاينّي  تيݣّمي،  ار ‑کّاتن  ءينݣي ‑ د ‑ واسيف  ار ‑ يطّار ‑ ونژار  25 ار ‑ يصواض ‑ واضو 

ءيسفلدن  وانّا  کولّو  26 ءيّما  ف ‑ يسلي.  لّساس ‑ نس  ءيزݣا  اشکو  ء ور ‑ ّت ‑ ّسضيرن 

تيݣّمي ‑ نس  ءيبنا  ءينوفلن،  ارݣاز  ءيرواس  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ يسکار،  ءي ‑ يواليون ‑ اد ‑ ينو 

تضر ‑ د،  تيݣّمي  ء وتن  ءينݣي ‑ د ‑ واسيف  ءيضر ‑ ونژار  27 ءيصوض ‑ واضو  ف ‑ وملال. 

کولّوّت.«  تخلو 

ن ‑ تسغارين  لمعنا 

د ‑ لغلّت ‑ نسنت

ما ‑ را ‑ يکشم 

ن ‑ يݣـنّا؟ س ‑ تݣلديت 

ن ‑ سنات ‑ تݣُّما لمعنا 
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غ ‑ ولّمود ‑ نس،  مّدن  ار ‑ باهرا ‑ تعّجابن  ءيواليون ‑ اد،  ياسوع  ءيکّمل  28 لّيغ 

ما ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ اسن ‑ يتّيني  لحّق  دارس  غمکلّي  ار ‑ سرسن ‑ يساوال  29 اشکو 

ن ‑ ّشرع.  ءيمسلمدن ‑ نسن  زوند  نتّا  ء ور ‑ يݣي  ا ‑ ت ‑ سکارن. 

مّدن ݣّوتنين.  زغ ‑ وورير، ضفورن ‑ ت  ياسوع  1 لّيغ ‑ د ‑ يݣّوز 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ءيضر ‑ د  يان ‑ ونجدام  دارس  2 ياشک ‑ يد 

ا ‑ يّـي ‑ تّسغــوست  تژضــارت  » وا ‑ سيدي،  يـينــي ‑ اس: 

غوس.«  نّکي.  » ريغ  يـيني ‑ اس:  س ‑ وفوس ‑ نس  ياسوع  3 ءيݣّر ‑ اس  ءيغ ‑ تريت.« 

» اد ‑ ور ‑ تينيت  يـيني ‑ اس:  ياسوع  4 ءيزايد  ءيغوس.  غاکودان  لجدام  زغ ‑ݣيس  يـيتّي 

ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ونمغور  ءيخف ‑ ّنک  تملت  ّدو  والاينّي  ءي ‑ يان،  يات 

ءي ‑ مّدن.«  توݣّـا  ا ‑ تݣ  موسا  لّي ‑ ف ‑ يوّصا  تيغرسي  تفکت ‑ اس 

ياشک ‑ يد  ن ‑کافرناحوم.  س ‑ تمدينت  ياسوع  5 ءيکشم 

باهرا  ءيضالب ‑ ت  ن ‑ ّرومان،  ن ‑ يعسکرين  يا ‑ لّقبطان  دارس 

باهرا.«  ءيتياومّرات  غ ‑ تݣّمي  ءيݣن  ءيکوشم ‑ وخّدام ‑ ينو،  » وا ‑ سيدي،  6 يـيني ‑ اس: 

ءيساول ‑ د  لقبطان  8 ءيّما  ّجوّجيغ ‑ ت.«  » را ‑ ن ‑ اشکغ  ياسوع:  7 يـيني ‑ اس 

غير  ءيني  والاينّي  س ‑ تݣّمي ‑ نو،  ا ‑ تکشمت  ء ور ‑ ستهّلاغ  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس: 

س ‑ واوال  ار ‑ سکارغ  نّکي  ء ولا  9 ها ‑ يّـي  س ‑ يّجي ‑ وخّدام ‑ ينو.  يان ‑ واوال 

ءيّدو.  › ّدو ‹  ءي ‑ يان  ءيغ ‑ نّيغ  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ ينو.  ءيعسکرين  ءيلين  ن ‑ ما ‑ يّـي ‑ يوݣُرن، 

› سکر  ءي ‑ وخّدام ‑ ينو  ءيغ ‑ نّيغ  ياشک ‑ يد.  › اشک ‑ يد ‹  ءي ‑ وايّاض  ءيغ ‑ نّيغ 

يـيني ءي ‑ ويلّي  تاووري ‑ اد ‹ ءيسکر ‑ ّت.« 10 لّيغ ءيسفلد ياسوع ءي ‑ ماياد ءيتعّجب، 

غواد،  زوند  يومّن  ن ‑ يان  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ وفيغ  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  مونّين:  ديدس 

زغ ‑ ّشرق  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ءيبّرانيـين  ݣّوتن  11 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ايت ‑ ربّـي.  غ ‑ݣر  ء ولا 

ن ‑ تݣلديت  ءيمّقورن  ف ‑ يمنسي  د ‑ ياعقوب  د ‑ يسحاق  د ‑ يبراهيم  موّن ‑ د  لغرب  ء ولا 

ايت ‑ تݣلديت ‑ نس،  اد ‑ݣن  ءيزرين  غايد  ربّـي  غويلّي ‑ ف ‑ يقصاد  12 ءيّما  ن ‑ يݣـنّا. 

ء وخسان ‑ نسن.«  ار ‑ تݣژاژن  ا ‑غ ‑ راد ‑ الّان  غين  اݣّوݣنين.  غ ‑ تيّلاس  را ‑ تن ‑ يلوح 

8
لماسيح ءيّجوّجي انجدام

اخّدام  ءيّجوّجي  لماسيح 

لّقبطان
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غمکلّي  راد ‑ اک ‑ يـيلي  س ‑ تݣّمي.  » زايد  ءي ‑ لقبطان:  ياسوع  ءيلّما  13 يـيني 

ا ‑ يّجي ‑ وخّدام ‑ نس.  غاکودان  تومنت.« 

الت  تاضݣُـّ ياف ‑ ن  ن ‑ بطُرس،  س ‑ تݣّمي  ياسوع  14 ءيفتو 

ن ‑ بطُرس تݣن، توضن س ‑ تاولا. 15 ءيݣّر ‑ اس ءي ‑ وفوس، 

اوين ‑ د  16 لّيغ ‑ دي ‑ تروح ‑ تدݣُـّات  ار ‑ فّلاس ‑ تّسّخار.  تنکر  تاولا،  زݣيس  تيتّي 

ءي ‑ ياسوع مّدن ݣّوتنين لّي ‑غ ‑ لّان لجنون. ار ‑ زݣيسن ‑ يّسوفوغ لجنون س ‑ يان ‑ واوال، 

ءينّا  ءيشاعيا  ن ‑ نّابـي  ا ‑ س ‑ يووفا ‑ واوال  17 غمکان  ء وضنّين.  ويلّي  کولّو  ءيّجوّجي 

اطّان ‑ نّغ.«  ياسي  تيموضان ‑ نّغ،  ا ‑ يّسيتّين  » نتّان 

يـيني  فّلاس،  موّن ‑ د  ݣّوتنين  مّدن  ياسوع  18 ءيژر 

ن ‑ ومدا،  ياضني  س ‑ تسݣا  اد ‑ ديدس ‑ ّسودون  ف ‑ اد ‑ سکرن  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

‑ امسلمـد،  » واي  ‑ اس:  يـيني  ‑ ّشرع  ن  ‑ ومسلمـد  يان  ‑ يوشکـا  ‑ دارس  ‑ د  19 س 

» ءيبوغاغ  يـيني ‑ اس:  ياسوع  20 ءيرار ‑ اس  را ‑ تّدوت.«  س ‑ ينّاس  راد ‑ ديدک ‑ مونغ 

يوس  ءيّما  ء وسودن ‑ نسن،  دارسن  ن ‑ يݣنوان  ءيݣضاض  ء ولا  تانسيوين ‑ نسن،  دارسن 

ياضني  يان  ءيلّما  21 ءيساول ‑ د  اݣايّو ‑ نس.«  ا ‑ يسراس  مانيغ  ء ور ‑ دارس  ن ‑ بنادم 

اد ‑ ووّريغ  زوار  ادج ‑ يّـي  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  ءيتمونون  ديدس  ويلّي  زغ ‑ݣر 

غويلّي  فل  ديدي.  مون  » اشک ‑ يد  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  22 ءيّما  بابا.«  ارد ‑ ن ‑ مضلغ 

وينّا ‑ ياسن ‑ ّموتنين.«  ا ‑ ن ‑ مضلن  تودرت  ء ور ‑ طّافنين 

ديدس  ّسودون  س ‑ تاناوت،  ياسوع  23 ءيکشم 

ءيتجّهدن،  ءينکر ‑ د ‑ واضو  24 غاکودان  ءيمحضارن ‑ نس. 

ءيݣن.  ياسوع  ءيّما  س ‑ وامان.  ا ‑ تّعّمار  ايلّيغ  تاناوت  ار ‑کّاتنت  تاضانݣيوين  اتّوينت 

ها ‑ ياغ  ا ‑ سيدي.  » ّجنجم ‑ اغ  ءينين ‑ اس:  ّسفاقن ‑ ت  ءيمحضارن  25 ّدون 

ءينکر  ءيس ‑ ور ‑ تومينم؟«  تکسوضم؟  ايلّيغ  » ماخ  ياسوع:  26 يـيني ‑ اسن  را ‑ نهلک.« 

27 ءيضر ‑ اسن  باهرا.  ءيهنّا  س ‑ يووّري ‑ ومدا  اد ‑ زݣان،  تاضانݣيوين  ء ولا  اضو  يامر 

امدا؟«  ء ولا  ا ‑ سرس ‑ يسفليد ‑ واضو  ايلّيغ  » ما ‑ يݣا ‑ ورݣاز ‑ اد  ار ‑ تّينين:  لعجب 

مّدن  ءيّجوّجي  لماسيح 

ݣّوتنين

د ‑ لماسيح؟ ما ‑ را ‑ يمون 

اضو  يومر  لماسيح 

د ‑ ومدا
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ياضني  غ ‑ تسݣا  ن ‑ݣادارا  تامازيرت  ياسوع  ءيلکم  28 لّيغ 

ءيسمضال.  زغ ‑ݣر  ءيرݣازن  سين  دارس  فّوغن ‑ د  ن ‑ ومدا، 

29 غّوتن  اغاراس ‑ ان.  ا ‑ يک  يان  ء ور ‑ يژضار  باهرا.  شقون  لجنون،  ݣيسن  لّان 

ديدک؟  غ ‑ݣراتنّغ  ما ‑ يّلان  ن ‑ ربّـي،  » وا ‑ يوس  ءينين ‑ اس ‑ د:  س ‑ ّجهد 

غين  30 تّياوکسا  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم ‑ وزمز؟«  اد ‑ اغ ‑ تّسرفوفنت  ءيس ‑ دي ‑ توشکيت 

باهرا  لجنون  31 ضالبن ‑ ت  ء ور ‑ ن ‑ باهرا ‑ تاݣّوݣ.  ن ‑ والفان،  ءيݣّوتن  يات ‑ تووروت 

32 ءيرار ‑ اسن:  س ‑ والفان ‑ ان.«  ا ‑ نکشم  تازنت ‑ اغ  » ءيغ ‑ اغ ‑ تّسوفغت،  ءينين ‑ اس: 

س ‑ ّجهد  غاکودان  تاّزل ‑ تووروت  س ‑ والفان.  کشمن  زغ ‑ يرݣازن،  فّوغن  » زايدات.« 

ووّرين  ءيمکساون،  33 روولن  غ ‑ وامان.  کولّو  خسين ‑ ين  س ‑ ومدا،  زغ ‑ وجاريف 

ءي ‑ يمجنان.  ف ‑ ما ‑ يجران  ء ولا  مايان  ف ‑کولّو  لخبار  اوين  س ‑ تمدينت، 

ضالبن ‑ ت  لّيغ ‑ ت ‑ ين ‑ مناݣّـارن  ياسوع.  اد ‑ ژرن  ايت ‑ تمدينت  کولّو  34 اشکين ‑ د 

تامازيرت ‑ نسن.  ا ‑ يّفوغ  باهرا 

س ‑ تسݣا ‑ ياد  يووّري ‑ د  س ‑ تاناوت  ياسوع  1 ءيکشم 

2 اشکين ‑ د  لّي ‑غ ‑ يزدغ.  تامدينت  ءيروح ‑ د  ن ‑ ومدا، 

ءيکوشمن  يان ‑ ورݣاز  اوين ‑ اس ‑ د  ن ‑ مّدن  کرا  دارس 

ءيساول  اد ‑ باهرا ‑ سرس ‑ ومّن،  مامنک  ءيژرا  ياسوع  ف ‑ يمجدين ‑ نس.  ءيݣن 

کرا  غين  3 ءيلين  ّدنوب ‑ ّنک.«  فّلاک  ءيتّين  ا ‑ يوي،  » تهنّا  يـيني ‑ اس:  س ‑ وکوشام 

ءينّا.«  ايد  لّکوفر  اوال  » غواد،  د ‑ يخف ‑ نسن:  ءينين  ن ‑ ّشرع،  ن ‑ يمسلمدن 

ءيسوينݣيمن  تودجام  ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ماد ‑ سوانݣمن،  ءيّسن  ياسوع  4 ءيّما 

فّلاک  › ءيتّين  اد ‑ ينيغ  5 ما ‑ݣيسن ‑ يرخان،  س ‑ يخفاون ‑ نّون؟  اد ‑کشمن  اُأخشنّين 

ءيس ‑ داري  راد ‑ اون ‑ ملغ  غيلاد  6 ءيّما  ار ‑ تّيدوت ‹؟  › نکر  اد ‑ ينيغ  نغد  ّدنوب ‑ ّنک ‹ 

ءيساول  ن ‑ بنادم.«  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ّدنوب،  اد ‑ ّسيتّيغ  غ ‑ ّدونيت  تاژّضارت 

س ‑ تݣّمي.«  تّدوت  ءيمجدين ‑ ّنک،  تاسيت  » نکر،  يـيني ‑ اس:  س ‑ وکوشام  ءيلّما 

کولّوتن  مّدن ‑ ان  غووضن  8 لّيغ ‑ ت ‑ ژران،  س ‑ تݣّمي ‑ نس.  ءيّدو  غاکودان  7 ءينکر 

سين  ءيّجوّجي  لماسيح 

ءيمجنان

9
لماسيح ءيّجوّجي اکوشام
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ءي ‑ بنادم.  ءيݣّوتن  تاژّضارت ‑ اد  لّي ‑ يفکان  ربّـي  ار ‑ تالغن 

ءيسم ‑ نس  بو ‑ نّکاس  يان  س ‑ يژرا  زغ ‑ غين،  ياسوع  9 ءيفتو 

» اشک ‑ يد  ياسوع:  يـيني ‑ اس  ن ‑ نّکاس.  ءيقاريدن  ا ‑ تامژن  غ ‑ يلّيغ  ءيسکيوس  ماتّا، 

ن ‑ ماتّا،  غ ‑ تݣّمي  ياسوع  10 ءيݣاور  ديدس.  ءيمون  غاکودان  ءينکر  ديدي.«  مون 

اشکين ‑ د ءيد ‑ بو ‑ نّکاس ݣّوتنين د ‑ ويـّياض اُأخشنّين، درون د ‑ ياسوع د ‑ يمحضارن ‑ نس. 

ايلّيــغ  » ماخ  ‑ نس:  ءيمحضــارن  سقسان  ءيفاريسيــن،  ‑ ژران  ‑ ت  11 لّيغ 

لّيغ  ياسوع،  12 ءيّما  اُأخشنّين؟«  د ‑ ويـّياض  د ‑ ايت ‑ نّکاس  ا ‑ يشتّا ‑ ومسلمد ‑ نّون 

والاينّي  اطبيب  ا ‑ يحتاّجان  دوسنين  غويلّي  » ء ورد  ءيرار ‑ اسن:  ءي ‑ ماد ‑ نّان  ءيسفلد 

لحنانت،  دارون  › ريغ  لّي ‑ ينّان  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  تسوانݣّم  13 زايدات  ء وضنّين.  غويلّي 

ءيس ‑ فولکين،  غالنين  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ  ء ور ‑ د ‑ وشکيغ  نّکي،  ءيّما  تيغرسي.‹  ء ورد 

اُأخشنّين.«  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ  ء وشکيغ ‑ د  والاينّي 

ياسوع  س ‑ دار  امسّدام  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن  14 اشکين ‑ د 

ء ور ‑ ا ‑ تاژومن ءيمحضارن ‑ ّنک؟«  ايلّيغ  د ‑ يفاريسين. ماخ  نکُّني  » ار ‑ نتاژوم  ءينين ‑ اس: 

والاينّي  ديدسن؟  د ‑ وسلي  ءي ‑ ايت ‑ تمغرا  » ءيس ‑ را ‑ طّير  15 يـيني ‑ اسن: 

ا ‑ راد ‑ تاژومن.  غاکودان  لّي ‑غ ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يـيتّي ‑ وسلي.  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان 

اشکو  تاقديمت،  ءي ‑ تملسيت  لّجديد  ن ‑ تّوب  تادغارت  ما ‑ يتݣّـان  16 ء ور ‑ يلّي 

امان  ما ‑ يتݣّـان  17 ء ور ‑ يلّي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ تّبـي  زغ ‑ تقديمت،  لّجديد  را ‑ تّکيس ‑ تدغارت 

ءيقديمن،  ءيلماون  راد ‑ ستغن  اشکو  ءيقديمن،  غ ‑ يلماون  لّجديد  ءيکتين  ن ‑ واضيل 

غ ‑ يلماون  لّجديد  ن ‑ واضيل  امان  ار ‑ تݣّـان  والاينّي  ءيلماون.  خسرن  فّين ‑ وامان 

س ‑ سين.«  فولکين  ا ‑ س ‑ راد ‑ قامان  غمکان  لّجديد. 

يان ‑ ومغار،  س ‑ د ‑ يوشکا  ياسوع  ا ‑ يساوال  18 سول 

» تاساعت ‑ اد  يـيني ‑ اس:  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ءيضر ‑ د 

فّلاس  تݣت  اشک ‑ يد  والاينّي  ءيمّژين.  ءيلّي  تّموت 

نتّا  ديدس  ءيمون  ياسوع  19 ءينکر  تّدر.«  افوس ‑ ّنک 

ءي ‑ ماتّا لماسيح  ءيغرا 

ف ‑ وژوم اسقسي 

لماسيح ءيّجوّجي ءيلّيس 

ن ‑ ومغار د ‑ تمغارت 

لّي ‑ يݣّرن 

ءي ‑ تملسيت ‑ نس
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يـيلي ‑ بّدا ‑ݣيس ‑ وسݣُّرد  توضن،  يات ‑ تمغارت  غين  20 تّلا  د ‑ يمحضارن ‑ نس. 

ءي ‑ تاما  تݣّر  ن ‑ ياسوع  تيغوردين  تروح ‑ د  اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  سين  ن ‑ يداّمن 

ءي ‑ تملسيت ‑ نس  غير  » ءيغ ‑ ن ‑ݣّرغ  د ‑ يخف ‑ نس:  21 تيني  ن ‑ تملسيت ‑ نس، 

تّجيت غيلاد  ا ‑ يلّي،  » تهنّا  يـيني ‑ اس:  ءيّسماقّل ݣيس  ياسوع  راد ‑ ّجيغ.« 22 ءيݣراول 

ن ‑ ومغار  تيݣّمي  ياسوع  ءيلکم  23 لّيغ  ا ‑ تّجي ‑ تمغارت.  غاکودان  تومنت.«  اشکو 

» ءيتّيات.  24 يـيني ‑ اسن:  ار ‑ ّسغويّون.  ݣّوتنين  د ‑ مّدن  تاعّواّت  کّاتنين  غويلّي  ياف ‑ ن 

ّسوفغن  25 لّيغ  ار ‑ݣيس ‑ ضّصان.  نتني  ءيّما  تݣن.«  غير  ء ور ‑ تّموت.  تافروخت  هان 

تنکر ‑ د.  غ ‑ وفوس،  يامژ ‑ اس  س ‑ دار ‑ تفروخت.  ياسوع  ءيکشم  کولّوتن،  مّدن ‑ ان 

کولّوّت.  س ‑ تمازيرت ‑ ان  لخبار ‑ نس  ءيلّما  26 اوين 

ءيبوکاضن  سين  ضفورن ‑ ت  زغ ‑ غين،  ياسوع  27 ءيفتو 

28 لّيغ  ن ‑ داود.«  ا ‑ يوس  ݣينّغ  » حنّو  ار ‑ تّينين:  ار ‑ تغّواتن 

ءيسقسا ‑ تن:  ءيبوکاضن ‑ لّي.  روحن ‑ ت ‑ يد  س ‑ يات ‑ تݣّمي  ياسوع  ءيکشم 

ا ‑ سيدي.« 29 ءيݣّر  » ءيس ‑ تومنم ءيس ‑ ژضارغ اد ‑ سکرغ ماياد؟« ءينين ‑ اس: » نومن 

ءي ‑ والّن ‑ نسن يـيني ‑ اسن: » اد ‑ اون ‑ يـيلي ما ‑ س ‑ تومنم.« 30 ووّرين سفاون غاکودان. 

ءي ‑ يان  ا ‑ ور ‑ تينيم  لعاقل،  » رارات  يـيني ‑ اسن:  س ‑ لمعقول  ءيلّما  يوّصا ‑ تن 

کولّوّت.  غ ‑ تمازيرت ‑ ان  ف ‑ ياسوع  ار ‑ ساوالن  ّدان  نتني  31 ءيّما  ف ‑ ماياد.« 

ياضني،  ن ‑ مّدن  کرا  س ‑ د ‑ وشکان  نتني  ّدان  32 غير 

لجّن  33 لّيغ ‑ زݣيس ‑ يّفوغ  يا ‑ لّجّن.  ݣيس  يـيلي  اژنژوم،  يان ‑ ورݣاز  اوين ‑ اس ‑ د 

زوند  » ء ور ‑ ّجو ‑ يلّي  ار ‑ تّينين:  کولّوتن  مّدن  ار ‑ تعّجابن  ار ‑ يساوال.  يووّري ‑ وژنژوم 

ن ‑ وݣلّيد  » نتّان س ‑ تحکيمت  ار ‑ تّينين:  ءيفاريسين  34 ءيّما  ايت ‑ ربّـي.«  غ ‑ دار  ماياد 

لجنون.«  ا ‑ س ‑ ا ‑ يّسوفوغ  لّجنون 

ار ‑ يّسلماد  ءيدوران،  ء ولا  تيمدينين  کولّو  ياسوع  35 ار ‑ يتّکا 

ار ‑ يّجوّجي  ن ‑ يݣـنّا،  ن ‑ تݣلديت  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ يتبّراح  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما 

ءيمناد  36 لّيغ  نّا ‑ݣيسن ‑ يّلان.  اطّان  کرايݣاّت  ء ولا  تاماضونت  زغ ‑کرايݣاّت  مّدن 

سين  ءيّجوّجي  لماسيح 

ءيبوکاضن

اژنژوم ءيّجوّجي  لماسيح 

امکسا بلا  ء ولّي 



26  10 ماتّا  

زوند  لّي ‑غ ‑ لّان  د ‑ تاغوفت  تاّمارا  ءيژرا  اشکو  باهرا،  ݣيس  قامان  ݣّوتنين،  غ ‑ مّدن ‑ ان 

والاينّي دروسن  » تݣّوت ‑ تمݣرا  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  ءيلّما  37 يـيني  امکسا.  بلا  ء ولّي 

تامݣرا ‑ نس.«  اد ‑ ّسموّن  ءيخّدامن  ا ‑ يازن  بو ‑ تمݣرا  38 ضالبات  ءيخّدامن. 

د ‑ مراو  س ‑ سين  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  1 ءيغر ‑ د 

لجنون  اد ‑ ّسوفوغن  تاژّضارت  ءيفک ‑ اسن  س ‑ دارس، 

اطّان.  ء ولا  تاماضونت  کرايݣاّت  ار ‑ ّجوّجين  اُأخشنّين 

لّي ‑ مي ‑ تّينين  سيمعان  امزوارو  د ‑ مراو:  ن ‑ يرقّاسن س ‑ سين  ءيسماون  اد ‑ݣان  2 غمکاد 

يوحانّا،  د ‑ݣماس  نتّا  ن ‑ زابدي،  يوس  د ‑ ياعقوب  اندراوس،  د ‑ݣماس  نتّا  بطُرس، 

بو ‑ نّکاس،  ءيݣا  لّي ‑ ستّين ‑ يّکان  د ‑ ماتّا  د ‑ توما،  د ‑ بارتولاماوس،  3 د ‑ فيليّبوس، 

د ‑ ياهودا  نتني  اواطاني،  4 د ‑ سيمعان  د ‑ تاّداوس،  ن ‑ حالفا،  يوس  د ‑ ياعقوب 

تيݣيرا.  ياسوع  لّي ‑ را ‑ يّزنز  ءيسخاريوط 

د ‑ مراو  س ‑ سين  ءيرقّاسن ‑ نس  ياسوع  ا ‑ يوزن  5 غاکودان 

تکشّم  ء ولا  ياضني  س ‑ تميزار  » ا ‑ ور ‑ تّدوم  يوّصا ‑ تن: 

لّي ‑ يݣان  ءيجلان  ن ‑ تووروت  دار ‑ وولّي  ّدوات  6 والاينّي  ن ‑ ساميرا.  س ‑ تمدينين 

ن ‑ يݣـنّا.‹  › تاکمور ‑ د ‑ تݣلديت  ار ‑ تّينيم  غ ‑ وغاراس  7 ار ‑ تّبّراحم  ايت ‑ ربّـي، 

ءينجدامن،  ار ‑ تّسغوسم  ّموتنين،  غويلّي  ار ‑ تّسنکارم  ءيموضان ‑ نسن،  8 ّجوّجيات 

يات.  تفکام  بلا  تومژم  اشکو  يات،  بلا ‑ دا ‑ تّامژم  اکّايات  لجنون.  ار ‑ تّسوفوغم 

اقُراب  10 ا ‑ ور ‑ تاسيم  غ ‑ وبّکاس ‑ نّون.  اناس  ء ولا  نّوقرت  ء ولا  ء ورغ  9 ا ‑ ور ‑ تاويم 

ءيستهّلا  اخّدام  اشکو  اعمود،  نغد  تورژيّـين  نغد  ءيقشبان  سين  نغد  ءي ‑ وغاراس 

ݣيس  س ‑ مانوا  ݣيس  سيݣّلات  ادّوار،  نغد  نّا ‑ تلکّم  11 تامدينت  امّشو ‑ نس. 

نّا ‑ س ‑ تکشّم  12 تيݣّمي  زغ ‑ غين.  نّا ‑ را ‑ تموّدوم  اکود  ار  دارس  تݣاورم  ءيستهّلان، 

ايت ‑ تݣّمي ‑ ان  13 ءيغ ‑ ّت ‑ ستهّلان  ّسلامت.‹  › اد ‑ اون ‑ تيلي  ءينيات ‑ اسن 

ء ور ‑ را ‑ ن ‑ غين ‑ تقاما  ءيغ ‑ ور ‑ ّت ‑ ستهّلان  لّي ‑ س ‑ تنّام.  ّسلامت  راد ‑ اسن ‑ تيلي 

س ‑ واوال ‑ نّون،  سفلدن  ء ولا  مّدن  ءينّاغ ‑ُکن ‑ ور ‑ رين  14 والاينّي  ّسلامت ‑ نّون. 

10
لّماسيح ءيرقّاسن 

يوزن  لماسيح 

ءيرقّاسن ‑ نس
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15 لحّق  ن ‑ يضارن ‑ نّون.  اݣدرور  تّسوسم  تامدينت ‑ ان  ء ولا  زغ ‑ تݣّمي ‑ ان  فّوغات 

ار  ُـّ ء وݣ ف ‑ ايت ‑ تمدينت ‑ ان  لّحساب  غ ‑ واّس  را ‑ يشقو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ايت ‑عامورا. ء ولا  ن ‑ ايت ‑ سادوم 

رارات  غ ‑ݣر ‑ ووّشاّن.  ءيلّقاغن  زوند  غيلاد  16 » ء وزنغ ‑ُکن 

زغ ‑ بنادم،  لعاقل ‑ نّون  17 رارات  اتبير.  زوند  س ‑ ّسلامت  تزريم  الݣّماض،  زوند  لعاقل 

ن ‑ تژالّيت،  غ ‑ تݣُّما  ّسغورشن ‑ُکن  س ‑ لمحکامات،  را ‑ُکن ‑ ين ‑ دحاين  اشکو 

توݣّـا  ا ‑ فّلا ‑ تاکّام  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو،  د ‑ يݣلدان  لّحوکّام  س ‑ لݣّدام  18 جوّرن ‑ُکن 

س ‑ لمحکاما،  19 ءيغ ‑ُکن ‑ دحين  ياضني.  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ء ولا  ءي ‑ مّدن ‑ ان 

ربّـي  اشکو  ما ‑ ف ‑ را ‑ تساولم،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ را ‑ تينيم  تاغوفت  اد ‑ ور ‑ تاسيم 

والاينّي  ا ‑ را ‑ يساوال  کونّي  20 ء ورد  ما ‑ را ‑ تينيم.  غ ‑ تاساعت ‑ ان  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يمل 

ݣماس  ما ‑ را ‑ ن ‑ يدحي  21 را ‑ يـيلي  باباتون.  ن ‑ ربّـي  ّروح  را ‑ د ‑ زݣيݣون ‑ يساوال 

نغن ‑ تن.  ف ‑ ايت ‑ دارسن  تاروا  نکرن ‑ د  يوس،  ما ‑ را ‑ ن ‑ يدحي  يـيلي  ءي ‑ لموت، 

ءيزݣا  ءيبيّدن  وانّا  والاينّي  وينو،  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  مّدن  کولّو  22 را ‑ُکن ‑ تکرهون 

س ‑ تايّاض.  روولات  غ ‑ يات ‑ تمدينت،  23 ءيغ ‑ُکن ‑ ّسرفوفّن  را ‑ ينجم.  ءيسيݣُّرا  ار 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي  غ ‑ تمدينين  تابّراحت  ء ور ‑ تا ‑ را ‑ تکّملم  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق 

ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ارد ‑ د ‑ ووّريغ 

ء ور ‑ يوݣُر  اخّدام  امسلمد ‑ نس.  ء ور ‑ يوݣُر  24 » امحضار 

امسلمد ‑ نس،  ءيغ ‑ يرواس  25 را ‑ يقنعو ‑ ومحضار  سيديس. 

ف ‑ بو ‑ تݣّمي  مّدن  ءيغ ‑ ا ‑ تّينين  والاينّي  سيديس.  ءيغ ‑ يرواس  ءيقنعو ‑ وخّدام 

ف ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس.  ا ‑ ت ‑ ينين  ء ور ‑ راد ‑ حشمن  )شيطان(،  › بعل ‑ زابول ‹ 

26 » ا ‑ ور ‑ زݣيسن ‑ تيکساضم، اشکو کولّو ما ‑ يرݣسن را ‑ د ‑ يبان، د ‑کولّو ما ‑ ينتلن 

مي  اينّا  مّدن.  ءي ‑کولّو  ءينيات ‑ ت  ديدون،  غ ‑ݣريّـي  27 اينّا ‑ ياون ‑ نّيغ  را ‑ يتياوّسان. 

زغ ‑ ويلّي  28 ا ‑ ور ‑ تيکساضم  ن ‑ تݣُّما.  ف ‑ يݣّي  سرس  بّرحات  غ ‑ تنتلا،  تسفلدم 

زغ ‑ غوالّي  ءيکساضات  والاينّي  ّروح.  اد ‑ هلکن  ء ور ‑ ژضارن  اشکو  ّدات،  نّقانين 

غ ‑ݣر ‑ ووّشاّن ءيلّقاغن 

ا ‑ ور ‑ تيکساضم 

زغ ‑ بنادم
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سين ‑ واّجاوجن  29 ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ نّزان  غ ‑ جهنّاما.  ّدات  ء ولا  ّروح  ا ‑ يهلک  ءيژضارن 

ربّـي  ءيغ ‑ ور ‑ ت ‑ يودجي  س ‑ واکال  يان  ء ور ‑ را ‑ݣيسن ‑ يضر  والاينّي  س ‑ يات ‑ تقاريّت؟ 

باباتون.  ءيحاسب ‑ تن  ن ‑ يخف ‑ نّون  زغ ‑ ينژاضن  کونّي،  30 ءيّما  باباتون. 

ݣّوتنين.  ن ‑ واّجاوجن  ار  ُـّ ء وݣ دارس  تعّزام  اشکو  31 ا ‑ ور ‑ تيکساضم، 

غ ‑ دار  وينو  ءيݣا  را ‑ تّينيغ  نّکي  ء ولا  مّدن،  غ ‑ݣر  وينو  ءيس ‑ يݣا  ءيتّينين  32 » وانّا 

ء ولا  را ‑ تّينيغ  مّدن،  غ ‑ݣر  وينو  ء ور ‑ يݣي  ءيتّينين  وانّا  33 ءيّما  غ ‑ يݣـنّا.  ربّـي  بابا 

غ ‑ يݣـنّا. ربّـي  بابا  غ ‑ دار  وينو  ء ور ‑ يݣي  نّکي 

اد ‑ سکرغ لهنا غ ‑ ّدونيت.  34 » ا ‑ ور ‑ تغالم ءيس ‑ د ‑ وشکيغ 

د ‑ باباس،  افروخ  اد ‑ بضوغ  35 ء وشکيغ ‑ د  تيبضيت.  والاينّي  ا ‑ راد ‑ سکرغ  لهنا  ء ورد 

الت ‑ نس. 36 هان ايت ‑ تݣّمي ‑ نّون  بضوغ تافروخت د ‑ ينّاس، بضوغ تامغارت د ‑ تضݣُـّ

ء ور ‑ يستهّلا  ار ‑ ينو  ُـّ ء وݣ ءينّاس  نغد  باباس  ءيتّيرين  37 وانّا  ءينّواشن ‑ نّون.  ا ‑ را ‑ يݣ 

وينو.  ا ‑ يݣ  ء ور ‑ يستهّلا  ار ‑ ينو  ُـّ ء وݣ ءيلّيس  نغد  ءيويس  ءيتّيرين  وانّا  وينو.  ا ‑ يݣ 

39 وانّا  وينو.  ا ‑ يݣ  ء ور ‑ يستهّلا  ديدي،  ءيمون  اݣّجدي ‑ نس  ء ور ‑ يوسين  38 وانّا 

ف ‑ ّسيبت ‑ ينو  تودرت ‑ نس  ءيجلان  وانّا  ءيّما  را ‑ سّت ‑ يجلو.  غ ‑ تودرت ‑ نس  ءيغوين 

را ‑ سّت ‑ ياف. 

غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  ءيقبل  د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يقبلن،  ءيقبل ‑ يّـي.  40 » وانّا ‑ُکن ‑ يقبلن، 

ن ‑ نّابـي  لباراکا  نّابي،  ن ‑ ما ‑ يݣا  ف ‑ ّسيبت  ن ‑ نّابـي  س ‑کرا  ءيّسبّرکن  41 وانّا 

ربّـي،  ن ‑ ما ‑ يرضا  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  ءيرضان  س ‑ يان  ءيّسبّرکن  د ‑ وانّا  ا ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي. 

ءيفکان  وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  42 لحّق  ا ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي.  ربّـي  ءيرضان  ن ‑ يان  لباراکا 

واّخا ‑ ياس ‑ يفکا غير  امحضار ‑ ينو،  ن ‑ ما ‑ يݣا  ا ‑ يسو ف ‑ ّسيبت  ءي ‑ يان غ ‑ يمّژيـين ‑ اد 

لباراکا ‑ نس.«  راد ‑ اس ‑ تيلي  سّميضنين،  ن ‑ وامان  يا ‑ لّکاس 

لّي ‑ س ‑ يوّصا  ءيواليون ‑ ان  ياسوع  ءيکّمل  1 لّيغ 

ءيمحضارن ‑ نس س ‑ سين د ‑ مراو، ءيّدو ار ‑ يتبّراح ار ‑ يّسلماد 

ءيّلا  امسّدام  يوحانّا  2 ءيّما  ن ‑ تمازيرت ‑ ان.  غ ‑ تمدينين 

لباراکا ء ولا  تيبضيت 

11
اسقسي ن ‑ يوحانّا امسّدام
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ن ‑ يمحضارن ‑ نس  کرا  يازن  لماسيح،  ف ‑ ما ‑ يسکار  ءيسفلد  لّيغ  غ ‑ لحبس. 

س ‑ يان  ا ‑ سول ‑ نتقل  نغد  را ‑ د ‑ ياشک،  غوالّي  ا ‑ يݣان  کّيـين  3 » ءيزد  ا ‑ ت ‑ سقسان: 

تينيم ءي ‑ يوحانّا ف ‑ ما ‑ مي ‑ تسفلدم  يـيني ‑ اسن: » زايدات  ياضني؟« 4 ءيساول ياسوع 

ار ‑ تغوسن،  ار ‑ فتّون، ءينجدامن  ار ‑ تّيسفيون، ءيکوشامن  ء ولا ما ‑ تژرام. 5 ها ‑ يبوکاضن 

لخبار  ار ‑ تن ‑ يلّکم  ءيمژلاض  ء ولا  ار ‑ د ‑ نّکرن  ّموتنين  غويلّي  ار ‑ سفليدن،  ءيضرضار 

ما ‑ ف ‑ ا ‑ ياس ‑ طّيار.«  ء ور ‑ݣيݣي ‑ يوفين  وانّا  ا ‑ يݣا  6 امبارکي  ءيفولکين. 

7 لّيغ فتان نتني، ءيساول ياسوع ف ‑ يوحانّا ءي ‑ مّدن ݣّوتنين لّي ‑ د ‑ فّلاس ‑ مونّين. 

ن ‑ تاّژمايت  کرا  ءيزد  ا ‑ تژرم؟  ما ‑ ترام  س ‑ لخلا  ا ‑ تّيدوم  لّيغ  » غاکود  ءيسقسا ‑ تن: 

ءيبردان  ءيلسان  ن ‑ ورݣاز  کرا  ا ‑ تژرم  ءيزد  8 ما ‑ س ‑ ا ‑ تّيدوم؟  ار ‑ ّت ‑ يّسموّسو ‑ واضو؟ 

9 والاينّي  ا ‑غ ‑ لّان.  ن ‑ يݣلدان  غ ‑ تݣُّما  شوانين،  ءيبردان  دار  غويلّي  هان  شوانين؟ 

يان  ءيݣا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ا ‑ تي ‑ تژرم؟  ا ‑ تّيريم  يان ‑ نّابـي  ءيس ‑ ورد  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّيدوم؟ 

راد ‑ ازنغ  › هاتي  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ا ‑ ف ‑ يتيارا  يوحانّا  10 اشکو  غ ‑ لانبيا.  ءيمّقورن 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  11 لحّق  اغاراس ‑ ّنک.‹  ءيّجوجاد ‑ اک  اد ‑ اک ‑ يزوور،  ارقّاس ‑ ينو 

ءيمّژين  کولّو  واد  ءيّما  امسّدام.  يوحانّا  يوݣُرن  يان  ن ‑ تمغارين  غ ‑ تاروا  ء ور ‑ يلّي 

يوحانّا.  يوݣُر  ن ‑ يݣـنّا،  غ ‑ تݣلديت 

اد ‑کشمن  مّدن  ّماغن  س ‑ غاّساد  سول  امسّدام  ن ‑ يوحانّا  12 » زغ ‑ ووّسان 

لانبيا  ا ‑ سّت ‑ غوين س ‑ ّجهد. 13 کّان ‑ تّين  ايت ‑ يميغ  ار ‑ تّيرين  س ‑ تݣلديت ن ‑ يݣـنّا، 

يوحانّا.  ايلّيغ ‑ د ‑ يوشکا  ءي ‑ مّدن  ن ‑ ربّـي  اوال  ار ‑کولّو ‑ مالان  ن ‑ موسا  ّشرع  ء ولا 

ءيلّيا ‹  › نّابـي  ا ‑ يݣان  يوحانّا  ءيزد  تيّسانم  اوال ‑ نسن،  ا ‑ تامنم  ءيغ ‑ ترام  14 والاينّي 

فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  15 وانّا  را ‑ د ‑ ياشک.  لّي ‑ س ‑ نّان 

ا ‑ يسفلد. 

لّي ‑ سکيوسنين  تاروا  ترواس  تاسوت ‑ اد؟  ما ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ّسرواسغ  16 » والاينّي 

تاعّواّت  17 › نوت ‑ اون  ار ‑ تّينين  ءي ‑ يمّدوکُّال ‑ نسن  ار ‑ ن ‑ اقران  غ ‑ ّسوق 

ء ور ‑ ا ‑ يشتّا  يوحانّا  18 يوشکا ‑ د  ء ور ‑ ا ‑ تالّام.‹  امارݣ  ناسي ‑ اون  ء ور ‑ ا ‑ تّحوشم، 
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يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  19 اشکغ ‑ د  يا ‑ لّجّن.‹  › ءيّلا ݣيس  ار ‑ فّلاس ‑ تّينين  ء ولا ‑ دا ‑ يّسا، 

ءيݣ  اسکايري،  ءيݣ  بو ‑ وديس  ءيݣا  › غواد  ار ‑ فّلا ‑ تّينين  ار ‑ ّساغ،  ار ‑ شتّاغ  ن ‑ بنادم 

ويلّي  کولّو  ن ‑ ربّـي،  تاحکيمت  والاينّي  اُأخشنّين.‹  د ‑ ويـّياض  ن ‑ ايت ‑ نّکاس  امّداکُّل 

تُغژان.«  ار ‑ ّت ‑ ين ‑ تافان  سکارنين  سرس 

لّي ‑غ ‑ يسکر  ايت ‑ تمدينين  ياسوع  ار ‑ يتژي  20 غاکودان 

ُيخشن.  ماد ‑ سکارن  کولّو  اد ‑ فلن  ء ور ‑ رين  اشکو  د ‑ لمعجيزات ‑ نس،  کيݣان 

تاݣوضــي  ‑کورازيــن.  ‑ ايت  اي  ‑ يـيلي  ‑ اون  ‑ راد  ا  » تاݣوضــي  ‑ اسن:  21 يـيني 

مراد  غ ‑ دارون،  لّي ‑ سکرغ  لمعجيزات  هان  اي ‑ ايت ‑ بيتصايدا.  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي 

ݣن  غاکودان،  لخيش  لسان  ءيکون  د ‑ صايدا،  ن ‑ صور  غ ‑ تمدينين  ءيس ‑ تنت ‑ سکرغ 

22 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ُيخشن.  ماد ‑ سکارن  کولّو  فلن  ف ‑ يخفاون ‑ نسن،  ءيغد 

کونّي  23 ءيّما  د ‑ ايت ‑ صايدا.  ن ‑ ايت ‑ صور  ار  ُـّ ء وݣ لّحساب  را ‑ فّلاون ‑ يشقو ‑ واّس 

را ‑ُکن ‑ ين ‑ يلوح ربّـي غ ‑ تدروت  ا ‑ تلکم ءيݣنوان؟ هان  اي ‑ ايت ‑کافرناحوم، ءيس ‑ ترام 

غ ‑ تمدينت  ءيس ‑ تنت ‑ سکرغ  مراد  غ ‑ دارون،  لّي ‑ سکرغ  لمعجيزات  هان  ن ‑ واکال. 

را ‑ فّلاون ‑ يشقو ‑ واّس  24 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  س ‑ غاّساد.  سول  تقاما  ءيکون  ن ‑ سادوم، 

ن ‑ ايت ‑ سادوم.«  ار  ُـّ ء وݣ لّحساب 

سيديس  » وا ‑ بابا،  يـيني:  غ ‑ تاساعت ‑ ان  ياسوع  25 ءيّژاّل 

د ‑ لفهمت  ف ‑ ايت ‑ لعاقل  تيغاوسيوين ‑ اد  تّسنتلت  اشکو  ء ولّغ ‑ک  د ‑ واکال،  ن ‑ يݣـنّا 

ا ‑ بابا.«  ا ‑ س ‑ ترضيت  غمکاد  26 اشکو  ءي ‑ يبوجاديـين.  تّسملت ‑ تنت 

ما ‑ يّسّن  ء ور ‑ يلّي  ما ‑ يّلان.  بابا کولّو  ا ‑غ ‑ يݣا  » غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ ينو  ءيلّما:  27 يـيني 

د ‑ ويلّي  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ابلا  بابا  ما ‑ يّسّن  ءيّلا  ء ولا  باباس،  ابلا  ن ‑ ربّـي  يوس 

تاژايت  اسين  تاّمارا  کّاتنين  ويلّي  ا ‑کولّو  28 اشکاد ‑ د سري،  اد ‑ اسن ‑ ت ‑ ملغ.  قصادغ 

اشکو  ار ‑ زݣيݣي ‑ تّلمادم،  ءيحلاسن ‑ ينو  فّلاون  29 ݣات ‑ ن  ّسونفوغ ‑ اون.  ءيشقان، 

رخان  30 هاتي  ءي ‑ يخف ‑ نّون.  اسونفو  ݣيݣي  تافم  س ‑ ّصبر،  ءيعّمر  ءيهنّا ‑ وول ‑ ينو 

لّي ‑ راد ‑ فّلاون ‑ سرسغ.«  ءيفّسوس ‑ وسيتّي  ءيحلاسن ‑ ينو 

لّحساب اّس 

اشکاد ‑ د سري تسونفوم
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ءيفتا  ن ‑ وسونفو،  اّس  ءيݣا  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  1 يان ‑ واّس 

ياسوع غ ‑ يݣران غ ‑ݣر ءيمندي. ءينغ لاژ ءيمحضارن ‑ نس، 

کرا  2 ژرن ‑ تن  ار ‑ شتّان.  تيزلفين  ار ‑ تّکيسن  بدون 

‑ ّنک،  ءيمحضـارن  » ژر  ‑ د:  ‑ اس  ءينيـن  ‑ يفاريسيـن  ن 

ياسوع  3 ءيساول  ء ور ‑ݣيس ‑ يحّلان.«  غايلّي  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ار ‑ سکارن 

د ‑ ويلّي  نتّا  لاژ،  لّيغ ‑ ت ‑ باهرا ‑ ينغا  ما ‑ يسکر  ف ‑ داود  » ءيس ‑ ور ‑ تغريم  يـيني ‑ اسن: 

ءي ‑ ربّـي،  لّي ‑ يتياوفکان  اغروم  ءيّش  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  4 ءيکشم  مونّين؟  ديدس 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  غير  اسمون ‑ نس.  ء ولا  نتّا  ا ‑ ت ‑ يّش  ء ور ‑ يحّلا 

ءينمغورن  ا ‑ تخدامن  ف ‑ مامنک  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع  5 ءيس ‑ ور ‑ تغريم  ا ‑ مي ‑ يحّلا. 

6 ءيّما  ف ‑ مايان.  ربّـي  ء ور ‑ تن ‑ يژي  والاينّي  ن ‑ وسونفو؟  غ ‑ واّس  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  7 ءيتيارا  ن ‑ ربّـي.  تيݣّمي  ما ‑ يوݣُرن  غيد  ءيّلا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  غيلاد 

ءيکون  ن ‑ واوال ‑ ان،  لمعنا  ءيس ‑ تّسنم  مراد  تيغرسي.‹  ء ورد  لحنانت،  دارون  › ريغ 

ء ور ‑ تحکامّ ف ‑ غويد ء ور ‑ سکيرنين کرا ُيخشّن. 8 ءيّما نّکي لّي ‑ يݣان يوس ن ‑ بنادم، 

ن ‑ وسونفو.«  ن ‑ واّس  سيديس  ݣيغ 

غين  10 ءيّلا  ن ‑ تژالّيت.  س ‑ تݣّمي  ءيکشم  ياسوع  9 ءيفتو 

ران  ن ‑ مّدن  کرا  ء ولا  ءيلين  ءيّموت ‑ اس ‑ وفوس.  يان ‑ ورݣاز 

ا ‑ تّجوّجيت  » ءيس ‑ يحّلا  سقسان ‑ ت:  ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ صراضن.  غ ‑ ياسوع  اد ‑ افن 

ما ‑ يطّافن  » ءيس ‑ݣيݣون ‑ يّلا  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  11 ءيساول  ن ‑ وسونفو؟«  غ ‑ واّس 

غين؟  ‑ ت  ءيفل  ‑ وسونفــو  ن  ‑ واّس  غ  ‑ وݣضــي  غ  ‑ ن  ‑ اس  ءيضر  الّقــاغ 

ار  ُـّ ء وݣ ربّـي  دار  بنادم  ءيعّزا  12 والاينّي  ياسي ‑ ت ‑ يد؟  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ت ‑ يد ‑ يغوي 

ءيلّما  13 ءيساول  ن ‑ وسونفو.«  غ ‑ واّس  افولکي  ا ‑ نسکار  ءيحّلا  هاتي  ن ‑ ولّقاغ. 

س ‑ يّجي  ءيمدي ‑ اس ‑ ت ‑ يد  افوس ‑ ّنک.«  » مدي ‑ د  يـيني ‑ اس:  س ‑ ورݣاز ‑ لّي 

ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ تمشاوارن  غاکودان،  ءيفاريسين  14 فّوغن  وايّاض.  زوند  ءيدوس 

ياسوع.  ا ‑ راد ‑ نغن  ف ‑ مامنک 

ف ‑ واّس  اسقسي 

ن ‑ وسونفو

12

ءيّجوّجي  لماسيح 

ن ‑ وسونفو غ ‑ واّس 
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ضفورن ‑ ت  زغ ‑ غين.  ءيفتو  ماد ‑ قصادن،  ياسوع  15 ءيّسن 

مّدن ݣّوتنين، ءيّجوّجي کولّو ما ‑غ ‑ لّانت ‑ تموضان، 16 يـيني ‑ اسن ا ‑ ور ‑ فّلاس ‑ ساوالن. 

ءينّا:  ءيشاعيا  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يمي  ءيزرين  غايد  ربّـي  ما ‑ ينّا  ا ‑ س ‑ يووفا  17 غمکاد 

را ‑ ت ‑عّمرغ  باهرا.  سرس  فرحغ  ا ‑ داري ‑ يعّزان،  نتّان  لّي ‑ ژليغ.  18 » هاي ‑ اخّدام ‑ ينو 

لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  س ‑ لحّق  ايت ‑ تميزار  ءي ‑کولّو  ار ‑ يتبّراح  س ‑ ّروح ‑ ينو، 

20 تاّژمايت  غ ‑ تسواک.  اوال ‑ نس  ء ور ‑ را ‑ يتاّل  ء ولا ‑ دا ‑ يتغّوات.  19 ء ور ‑ را ‑ يتجاحاد 

ء ور ‑ را ‑ سّت ‑ يّسخسي،  اݣّو،  نّا ‑ يسکارن  تيفتيلت  ء ولا  ء ور ‑ را ‑ سّت ‑ يّبـي.  نّا ‑ يبرين، 

کولّو  ا ‑غ ‑ را ‑ ن ‑ رجون  21 غ ‑ يسم ‑ نس  ماني.  غ ‑کرايݣاّت  لحّق  ءيّزݣا  ارد 

ايت ‑ تميزار.« 

اوين ‑ اس ‑ د  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ن ‑ مّدن  کرا  22 ء وشکان ‑ د 

يا ‑ لّجّن.  ݣيس  يـيلي  اژنژوم  ءيݣ  ءيبوکضن،  يان ‑ ورݣاز 

غويلّي ‑ ت ‑ ژرانين،  23 ݣّوتن  يـيسفيو.  ار ‑ يساوال  يووّري ‑ وژنژوم  ياسوع،  ءيّجوّجي ‑ ت 

ا ‑ يݣان  غواد  » ءيزد  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان  کولّوتن  لعجب  ءيضر ‑ اسن 

ف ‑ ما ‑ يسکر  سفلدن  لّيغ  ءيفاريسين،  24 ءيّما  لّي ‑ س ‑ ا ‑ نتقل؟«  ن ‑ داود  يوس 

ا ‑ س ‑ ا ‑ يّسوفوغ  لّجنون  اݣلّيد  ن ‑ بعل ‑ زابول  س ‑ تحکيمت  غير  » غواد،  ار ‑ تّينين: 

نّا ‑ يتّماغن  » تاݣلديت  يـيني ‑ اسن:  ءيسوينݣيمن ‑ نسن  ءيّسن  ياسوع  25 ءيّما  لجنون.« 

ء ور ‑ تژضار  د ‑ يخف ‑ نس  نّا ‑ يتّماغن  تيݣّمي  نغد  تامدينت  را ‑ تخلو.  د ‑ يخف ‑ نس 

د ‑ يخف ‑ نس.  ار ‑ يتّماغ  هاتي  شيطان،  ءيغ ‑ ا ‑ يّسوفوغ  شيطان،  26 ء ولا  ا ‑ تقاما. 

ن ‑ بعل ‑ زابول  س ‑ تحکيمت  ءيغد  27 والاينّي  ا ‑ را ‑ تقاما ‑ تݣلديت ‑ نس؟  مامنک 

نتني  ايت ‑ دارون؟  ما ‑ س ‑ ا ‑ تن ‑ ّسوفوغن  ءينيات ‑ يّـي  لجنون،  ا ‑ س ‑ ا ‑ ّسوفوّغ 

ا ‑ س ‑ ا ‑ ّسوفوّغ  ن ‑ ربّـي  س ‑ ّروح  ءيغد  28 والاينّي  ءيس ‑ تجلام.  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يمل 

ن ‑ ربّـي.  ءيس ‑ د ‑ دارون ‑ توشکا ‑ تݣلديت  ءيّسانات  لجنون، 

ايدا ‑ نس  ا ‑ د ‑ ياُکر  ءيدوسن  ن ‑ يان  س ‑ تݣّمي  ا ‑ يکشم  29 » ما ‑ يژضارن 

ا ‑ راد ‑ اس ‑ د ‑ ياُکر  غاکودان  ءيغ ‑ ت ‑ يکرس،  ءيدوسن؟  غوالّي  ءيغ ‑ ور ‑ زوار ‑ يکرس 

ن ‑ ربّـي اخّدام 

ء ور ‑ ّسيّن  ن ‑ مّدن  کرا 

ياسوع ما ‑ يݣا 
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ايدا ‑ نس. 30 هان وانّا ء ور ‑ ديدي ‑ يلّين، ءيݣا ضيّض ‑ ينو. د ‑ وانّا ء ور ‑ ديدي ‑ يّسمونون، 

تيرݣّـام  کولّو  ء ولا  ن ‑ بنادم  ّدنوب  کولّو  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  31 ف ‑ ماياد  ار ‑ يّزمزار. 

ّروح  ءيرݣّمن  يان  والاينّي  فّلاسن،  اد ‑ اسن ‑ يصامح  ءيژضار  ربّـي،  نّا ‑ س ‑ رݣمن 

ءيژضار  ن ‑ بنادم،  غ ‑ يوس  ءيساولن  32 وانّا  ء ور ‑ سار ‑ اس ‑ فّلاس ‑ يصامح.  لقودوس 

لا  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ يصامح،  لقودوس،  ّروح  ءيرݣّمن  يان  والاينّي  اد ‑ اس ‑ يصامح.  ربّـي 

غ ‑ ليخرت.  ء ولا  غ ‑ ّدونيت 

ءيس ‑ تفولکي ‑ تسغارت.  تيّسانم  لغلّت،  33 » ءيغ ‑ تفولکي 

اشکو  ءيس ‑ تُخشن ‑ تسغارت.  تيّسانم  لغلّت،  ءيغ ‑ تُخشن 

مامنک  ن ‑ يفــاغرن،  34 وا ‑ تاروا  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ تّياوّســان ‑ تسغــارت.  زغ ‑ لغلّت ‑ نس 

اينّا ‑ س ‑ يعّمر ‑ وول  هاتي  تُخشنم؟  د ‑کونّي  س ‑ وفولکي  ا ‑ تساوالم  ا ‑ را ‑ تيژضارم 

زغ ‑ لخزين  ما ‑ يفولکين  ار ‑ د ‑ يّسوفوغ  ءيفولکين،  35 يان  ءيمي.  ا ‑ س ‑ ا ‑ د ‑ يساوال 

لُّخشانت ‑ نس.  زغ ‑ لخزين  ما ‑ ُيخشّن  ار ‑ د ‑ يّسوفوغ  ُيخشّن،  يان  ءيّما  ن ‑ وفولکي ‑ نس. 

ءيخوان  اوال  لّحوکم ف ‑کرايݣاّت  غ ‑ واّس  لحساب  مّدن  راد ‑ رارن  36 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ف ‑ يواليون ‑ نّون  ّرضا.  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  37 ف ‑ يواليون ‑ نّون  لّي ‑ س ‑ نّان. 

لهالاک.«  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي 

د ‑ يفاريسين  ن ‑ ّشرع  ن ‑ يمسلمدن  کرا  ءيلّما  38 ساولن ‑ د 

تاماتارت  اد ‑ اغ ‑ تݣ  لّمعجيزت  کرا  ا ‑ دارک ‑ نژر  نرا  » واي ‑ امسلمد،  ءينين ‑ اس: 

اياد،  ءيرور ‑ اسن: » تاسوت ُيخشّن ءيفسادن  نتّا  ا ‑ک ‑ يد ‑ يوزّن.« 39 ءيّما  ربّـي  ن ‑ يزد 

يونا.  ن ‑ نّابـي  تاماتارت  ابلا  ن ‑ تماتارت  کرا  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ تّياوفکا  تاماتارت.  تضالب 

ن ‑ وسلم  غ ‑ واحليݣ  د ‑کراض ‑ واضان  کراض ‑ ووّسان  يونا  40 غمکلّي ‑ ن ‑ يّکا 

را ‑ ن ‑کغ  ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  ا ‑ راد ‑ يّـي ‑ يجرو  غمکان  ءيمّقورن، 

ايت ‑ نينوا  راد ‑ نکرن  41 والاينّي  ن ‑ واکال.  غ ‑ تدروت  د ‑کراض ‑ واضان  کراض ‑ ووّسان 

کولّو  نتني  فلن  اشکو  سرسن،  اشتّکان  ن ‑ تاسوت ‑ اد،  مّدن  غ ‑ݣر  لّحساب  غ ‑ واّس 

غيد  ءيّلا  غيلاد  ءيّما  ن ‑ يونا.  ءي ‑ تبّراحت  سفلدن  لّيغ  غاکود  ُيخشن  ماد ‑ سکارن 

ء ولا  لُّخشانت  لخزين 

وين ‑ وفولکي

يونا ن ‑ نّابـي  تاماتارت 
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مّدن  غ ‑ݣر  لّحساب  غ ‑ واّس  لّجانوب  42 را ‑ تنکر ‑ تݣلّيّت  يونا.  ما ‑ يوݣُرن 

ا ‑ تسفلد  ن ‑ ّدونيت  زغ ‑ تّمي  نتّات  توشکا ‑ د  اشکو  سرسن،  تاشتّکا  ن ‑ تاسوت ‑ اد، 

سوليمان.  ما ‑ يوݣُرن  غيد  ءيّلا  غيلاد  ءيّما  ن ‑ سوليمان.  ءي ‑ تحکيمت 

‑ يزراي    را بنادم،   ‑ ن  ‑کرا  زغ  لجّن  ‑ يّفوغ  ءيغ   « 43

‑ مانيغ  س  ‑ يسيݣّيل  ار  ‑ وامان،  لّين   ‑ ‑ ور  غ  ‑ لخلا  غ 

س ‑ تݣّمي  › راد ‑ ووّريغ  د ‑ يخف ‑ نس:  44 را ‑ يـيني  مان،  ءيغ ‑ ور ‑ يوفي  ا ‑ يزّدغ. 

ءيلّما  45 ءيّدو  تنݣاّدا.  تّياراس  تخوا  تيݣّمي  ياف ‑ د  ياشک ‑ يد  لّي ‑غ ‑ تّين ‑کّيغ.‹ 

کولّوتن  کشمن  غ ‑ لُخشانت،  لّي ‑ ت ‑ يوݣُرن  ياضني  لّجنون  ّسا  ديدس  ياوي ‑ د 

غمکاد  ف ‑ يسيزوار ‑ نس.  ُيخشن  ءيسيݣُّرا ‑ نس  يووّري  ارد  غ ‑ ورݣاز ‑ ان  زدغن 

ُيخشّن.«  ءي ‑ تاسوت ‑ اد  ا ‑ را ‑ يـيلي 

ءينّاس  ‑ توشکا  ‑ دي  س  ياسوع  ‑ يساوال  ‑ سول  46 ار 

زغ ‑ݣر  يان  47 يـيني ‑ اس ‑ د  ا ‑ ديدس ‑ ساولن.  ضالبن  غ ‑ بّرا  بيّدن ‑ د  د ‑ ايتماس، 

ويلّي ‑ اس ‑ سفليدنين: » ها ‑ ينّاک د ‑ ايتماک بيّدن ‑ ين غ ‑ بّرا، ضالبن ا ‑ ديدک ‑ ساولن.« 

س ‑ دار  افوس ‑ نس  49 ءيمدي  ايتما؟«  ء ولا  ءينّا  » ما ‑ يݣان  ءينّا ‑ ياسن:  نتّا  48 ءيّما 

ربّـي  بابا  ما ‑ يرا  وانّا ءيسکارن  د ‑ ايتما. 50 اشکو  يـيني ‑ اسن: » ها ‑ ينّا  ءيمحضارن ‑ نس 

ءينّا.«  ءيݣ  ء ولّتما،  ءيݣ  ݣما،  ا ‑ يݣان  نتّان  ن ‑ يݣـنّا، 

غ ‑ تاما  ءيݣاور  ءيفتو  زغ ‑ تݣّمي،  ياسوع  ءيّفوغ  1 غاّسان 

ايلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  ݣّوتنين  مّدن  فّلاس  2 موّن ‑ د  ن ‑ ومدا. 

مّدن ‑ ان  بيّدن  ݣيس،  ءيسکيوس  تاناوت.  س ‑ يات  ا ‑ يکشم 

د ‑ تغاوسيوين.  ف ‑کيݣان  س ‑ لمعني  ار ‑ تن ‑ يّسلماد  3 ءيبدو  ن ‑ وامان.  غ ‑ تاما  کولّوتن 

کرا  ءيضر ‑ ن  4 لّيغ ‑ ت ‑ يلوح  امود.  ا ‑ ن ‑ يلوح  ءيّفوغ  » هاي ‑ افّلاح  يـيني ‑ اسن: 

غ ‑ يلّيغ  ءيژران  غ ‑ݣر  کرا  5 ءيضر ‑ ن  ݣرون ‑ ت.  ءيݣضاض  اشکين ‑ د  غ ‑ وغاراس 

6 والاينّي  ء ور ‑ ت ‑ باهرا ‑ يديل ‑ واکال.  اشکو  حاينا  ءيمغي ‑ د  ءيدروس ‑ واکال، 

کرا  7 ءيضر ‑ ن  ءيژوران.  دارس  ء ور  اشکو  يـيقار  تجدر ‑ ت،  تافوکت  لّيغ ‑ دي ‑ تغلي 

لّي ‑ يتّفوغن  لجّن 

زغ ‑ بنادم

ايتماس لّماسيح د ‑ ينّاس

13
د ‑ يکالّن ن ‑ وامود  لمعنا 
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ءيفک  ءيفولکين  غ ‑ واکال  8 ءيضر ‑ ن کرا  ءيّشقاّجي ‑ ت.  ار  ُـّ د ‑ وزݣ ءيغلي  ار،  ُـّ غ ‑ وزݣ

ءيد ‑ مراو.  کراض  يان  ءيفک  ءيد ‑ مراو،  سضيص  يان  ءيفک  مّيا،  يان  ءيفک  ّصابت. 

ا ‑ يسفلد.«  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  9 وانّا 

ا ‑ سرسن ‑ تساوالت  ايلّيغ  » ماخ  سقسان ‑ ت:  ءيمحضارن ‑ نس  دارس  10 اشکين ‑ د 

ف ‑ تݣلديت  ا ‑ تيّسانم  ءيتياوفکا ‑ ياون  » کونّي  ياسوع:  11 يـيني ‑ اسن  س ‑ لمعني؟« 

ن ‑ ربّـي ما ‑ ينتلن، ءيّما نتني ء ور ‑ اسن ‑ يتياوفکا. 12 اشکو وانّا دار ءيّلا، راد ‑ اس ‑ يزايد 

دارس  مايلّي  ء ولا  راد ‑ اس ‑ يّکيس  ء ور ‑ دار ‑ يلّي،  وانّا  ءيّما  ار.  ُـّ ء وݣ يـيلي ‑ اس  ربّـي، 

ء ور ‑ ا ‑ ژّران  ار ‑ تمنادن  اشکو  س ‑ لمعني.  ا ‑ ف ‑ ا ‑ سرسن ‑ ساوالغ  13 ماياد  ءيّلان. 

ݣيسن  14 ءيّلا  يات.  ء ولا ‑ دا ‑ تفهامن  ءي ‑ يات  ء ور ‑ ا ‑ تسّلان  ار ‑ سفليدن  يات، 

والاينّي  › راد ‑ باهرا ‑ تسفليدم  ءينّا:  ءيشاعيا  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يمي  ربّـي  غايلّي ‑ ف ‑ ينّا 

ما ‑ تمنادم.  ء ور ‑ را ‑ تيّسانم  والاينّي  راد ‑ باهرا ‑ تّمنادم  ما ‑ مي ‑ تسفلدم.  ء ور ‑ را ‑ تفهّم 

ّقنّت ‑ والّن ‑ نسن.  ءيمزݣان ‑ نسن،  ّژاين  ءيخف ‑ نسن،  ءيّقور  مّدن ‑ ان  15 ووّرين 

ء ولا فهمن غ ‑ يخف ‑ نسن.  ء ولا سفلدن ءيمزݣان ‑ نسن  اد ‑ ژرنت ‑ والّن ‑ نسن  ء ور ‑ رين 

تيمبارکّيـين  کونّي،  16 ءيّما  ا ‑ تن ‑ ّجوّجيغ.‹  اد ‑ د ‑ سري ‑ ووّرين  ء ور ‑ رين 

اشکو  ءيمزݣان ‑ نّون  اد ‑ݣان  ءيمبارکين  ار ‑ ژّرانت.  اشکو  اد ‑ݣانت ‑ والّن ‑ نّون 

ژوژضن  ربّـي  رضانين  د ‑ مّدن  لانبيا  ݣّوتن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  17 لحّق  ار ‑ سفليدن. 

تسفليدم  مي  ءي ‑ مايد  اد ‑ سفلدن  ژوژضن  ء ور ‑ ت ‑ ژرين،  والاينّي  تژّرام  مايد  اد ‑ ژرن 

ء ور ‑ اس ‑ سفلدن.  والاينّي 

نتّا  ءيݣا  غ ‑ وغاراس،  لّي ‑ يضرن  19 امود  ن ‑ وفّلاح.  لمعنا  ا ‑ تݣا  18 » غمکاد 

ءيبليس  ياشک ‑ يد  ء ور ‑ ت ‑ يفهيم.  ن ‑ يݣـنّا  ن ‑ تݣلديت  ءي ‑ واوال  ءيسفلدن  يان  زوند 

ءيژران،  غ ‑ݣر  لّي ‑ يضرن  امود  20 ءيّما  غ ‑ يخف ‑ نس.  لّي ‑ يّلان  اوال  ءيّکيس ‑ اس 

21 والاينّي  سرس،  ءيفرح  حاينا  يامژ ‑ ت  ءي ‑ واوال  ءيسفلدن  يان  زوند  نتّا  ءيݣا 

نغد  تاّساست  تيلي  ارد  ن ‑ ووّسان  کرا  غير  ءيقاما  س ‑ وول ‑ نس.  ء ور ‑ يکشيم ‑ واوال ‑ ان 

ءيݣا  ار،  ُـّ غ ‑ وزݣ لّي ‑ يضرن  امود  22 ءيّما  س ‑ يکنوکي.  ن ‑ واوال  ف ‑ ّسيبت  تارفوفنت 
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ءيلهو  ن ‑ ّدونيت  تيغوفيوين  ياسي  ءيّدا  والاينّي  ءي ‑ واوال،  ءيسفلدن  يان  زوند  نتّا 

امود  23 والاينّي  ّصابت.  ء ور ‑ د ‑ يـيوي  ايلّيغ  اوال  ا ‑ يّشقاّجين  غايان  س ‑ وايدا. 

ءيفهم ‑ ت،  ءي ‑ واوال  ءيسفلدن  يان  زوند  نتّا  ءيݣا  ءيفولکين،  غ ‑ واکال  لّي ‑ يضرن 

يـيلي  ءيد ‑ مراو،  سضيص  ما ‑ يفکان  يـيلي  مّيا،  ما ‑ يفکان  را ‑ يـيلي  ّصابت.  ءيفک 

ءيد ‑ مراو.«  کراض  ما ‑ يفکان 

يـيني ‑ اسن:  ياضني  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  ياسوع  24 ءيزايد 

غ ‑ يݣر ‑ نس.  ءيفولکين  امود  ءيلوح ‑ ن  ءيفتا  يان ‑ ورݣاز  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  » تاݣلديت 

ءيردن،  غ ‑ݣر  وازکّون  ءيلوح ‑ ن  يان ‑ ونّواش ‑ نس،  ياشک ‑ يد  غ ‑ يـيض  ءيݣن  25 لّيغ 

وازکّون.  ديدسن  ءيمغي  تيزلفين،  ّسوفغن  ءيردن  26 لّيغ ‑ د ‑ مغين  ءيفل ‑ ت.  ءيّدو 

امود  ءيس ‑ ورد  › وا ‑ سيدي،  ءينين ‑ اس:  ن ‑ يݣر  باب  س ‑ دار  ءيخّدامن  27 اشکين ‑ د 

› کرا  28 يـيني ‑ اسن:  وازکّون ‑ اد؟‹  ماني ‑ د ‑ يّکا  غ ‑ يݣر ‑ ّنک؟  ا ‑ تݣيت  ءيفولکين 

ا ‑ نّدو نسوّسي نّسوکف  ا ‑ يسکرن غاياد.‹ ءينين ‑ اس ءيخّدامن: › ءيس ‑ تريت  ن ‑ ونّواش 

تّسوکفم  ا ‑ ور ‑ يميل  وازکّون  ا ‑ ور ‑ تّسوکفم  › ء وهو،  29 ءيرار ‑ اسن:  وازکّون ‑ ان؟‹ 

راد ‑ ينيغ  غاکودان  تروح ‑ تمݣرا.  ارد  اد ‑کولّو ‑ مّقورن  30 ادجات ‑ تن  ءيردن.  ديدس 

ءيلّما  تزايدم  ا ‑ يجدر،  باش  اتين  ُـّ د ‑ تاݣ تݣم ‑ ت  وازکّون  ّسمونات ‑ زوار  ءي ‑ يشّوالن: 

غ ‑ وحانو ‑ نو.‹ «  تّسمونم ‑ تن ‑ د  ءيردن  تمݣرم 

» تاݣلديت  يـيني ‑ اسن:  ياضني  لمعنا ‑ ياد  31 يوت ‑ اسن 

غ ‑ واکال ‑ نس.  ءيّژو ‑ ّت  يان ‑ ورݣاز  يـيوي ‑ ّت  لّخردل،  تاقّايت  يات  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا 

ءيشّدران  را ‑ تاݣُر  ءيغ ‑ دي ‑ تمغي  والاينّي  لّي ‑ لّانين،  تاقّايـين  ف ‑کولّو  تمّژي  32 نتّات 

ار ‑ زّدغن  ن ‑ يݣنوان  ءيݣضاض  ار ‑ دي ‑ تّاشکين  تاسغارت.  تݣ  تووّري  کولّوتن، 

غ ‑ݣر ‑ تصطّوين ‑ نس.« 

يـيني ‑ اسن: » تاݣلديت  لمعنا ‑ ياد ياضني  33 يوت ‑ اسن ‑ داغ 

غ ‑کراّط  تݣ ‑ ّت ‑ ين  يات ‑ تمغارت  لّي ‑ دي ‑ توسي  تاخميرت  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا 

کولّوت.«  لعجين  تّسکتي  ن ‑ وݣّورن،  مّقورنين  لعبرات 

غ ‑ يݣر ن ‑ وازکّون  لمعنا 

ءيمّژين ن ‑ تاقّايت  لمعنا 

ن ‑ تخميرت لمعنا 
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ݣّوتنين  ‑ مّدن  ءي  ياسوع  ‑ ينّــا  ‑ ت  ‑ س  ا  ‑ لمعني  س  مايــاد،  34 کولّو 

ا ‑ س ‑ يووفا ‑  35 غمکاد  س ‑ لمعني.  ابلا  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ يساوال  لّي ‑ د ‑ فّلاس ‑ مونّين. 

ما ‑ ينتلن  ملغ ‑ اسن  ا ‑ س ‑ راد ‑ اسن ‑ ساولغ،  » س ‑ لمعني  لّي ‑ ينّان:  ن ‑ نّابـي  ‑ واوال 

ن ‑ ّدونيت.«  زغ ‑ يسيزوار 

س ‑ تݣّمي،  ءيکشم  مّدن ‑ ان  ياسوع  ءيفل  36 غاکودان 

» مل ‑ اغ  ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن ‑ نس  دارس  اشکين ‑ د 

» غوالّي  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  37 ءيساول  غ ‑ يݣر.«  ن ‑ وازکّون  س ‑ لمعنا  ما ‑ تقصادت 

اقّاين  ّدونيت.  تݣا ‑ ت  38 ءيݣر  ن ‑ بنادم،  يوس  ءيݣا ‑ ت  ءيفولکين  امود  ءيلوحن 

ݣان ‑ تن  ن ‑ وازکّون  اقّاين  ءيّما  ن ‑ يݣـنّا،  ايت ‑ تݣلديت  ݣان ‑ تن  ءيفولکين  ن ‑ وامود 

ءيسيݣُّرا  تݣا  تامݣرا  ءيبليس.  ءيݣا ‑ ت  لّي ‑ تن ‑ ين ‑ يلوحن  39 انّواش  ايت ‑ يبليس. 

غ ‑ لعافيت،  ا ‑ يجدر  وازکّون  ّسموّن  40 غمکلّي  لمالايکا.  ݣان  ءيشّوالن  ن ‑ ّدونيت، 

را ‑ يازن  ن ‑ بنادم  يوس  41 اشکو  ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يسيݣُّرا  ا ‑ را ‑ يجرو  غمکان 

ما ‑ يسکارن  کولّو  ء ولا  مّدن  ما ‑ يّسطارن  کولّو  زغ ‑ تݣلديت ‑ نس  ّسيتّين  لمالايکا ‑ نس، 

ار ‑ تݣژاژن  ا ‑غ ‑ راد ‑ الّان  غين  لّعافيت.  غ ‑ وفارنو  42 لوحن ‑ تن ‑ ين  لُخشانت، 

ا ‑ راد ‑ يسفيون زوند تافوکت  ء وخسان ‑ نسن. 43 ءيّما غويلّي ‑ ف ‑ يرضا ربّـي، غاکودان 

ا ‑ يسفلد.  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  وانّا  ن ‑ باباتسن.  غ ‑ تݣلديت 

ءيتياومضالن غ ‑ يݣر،  لکنز  ن ‑ يݣـنّا تݣا زوند  44 » تاݣلديت 

کولّو  ءيّزنز  باهرا،  ءيفرح  ءيّدو  ءيحضو ‑ ت ‑ داغ.  يان ‑ ورݣاز  ياف ‑ ت ‑ ين 

ءيݣر ‑ ان.  ءيسغ  ما ‑ دارس ‑ يّلان، 

46 لّيغ  ءيُغلان.  س ‑ لجوهر  ار ‑ يسيݣّيل  تّاجر  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  45 » تاݣلديت 

ما ‑ دارس ‑ يّلان  کولّو  ءيّزنز  ءيّدو  ءيݣّوت ‑ باهرا ‑ واتيݣ ‑ نس،  تالجوهرت  يات  يوفا 

تالجوهرت ‑ ان.  ءيسغ 

غ ‑ ومدا  ءينݣُمارن  لوحن ‑ ّت ‑ ين  ّشبکت،  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  47 » تاݣلديت 

اوين ‑ ّت ‑ يد  ّشبکت  تعّمر  48 لّيغ  ن ‑ يسلمان.  ّرهض  کرايݣاّت  ݣيس  ّسموّن ‑ د 

ءيساول لماسيح ف ‑ لمعنا 

ن ‑ وازکّون غ ‑ يݣر

ن ‑ يݣـنّا تاݣلديت 
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غويلّي  ءيّما  غ ‑ تيسّلا،  ار ‑ تن ‑ تݣان  شوانين  غويلّي  ار ‑ ژلاين  ݣاورن  س ‑ واکال، 

راد ‑ ّدون  ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يسيݣُّرا  ا ‑ را ‑ يجرو  49 غمکان  لوحن ‑ تن ‑ ين.  اُأخشنّين 

غ ‑ وفارنو  50 لوحن ‑ تن ‑ ين  ربّـي،  رضانين  ويلّي  زغ ‑ݣر  اُأخشنّين  مّدن  ژلين  لمالايکا 

ء وخسان ‑ نسن.«  ار ‑ تݣژاژن  ا ‑غ ‑ راد ‑ الّان  غين  لّعافيت. 

ءينين ‑ اس:  غيلا؟«  تيغاوسيوين ‑ اد  کولّو  » ءيس ‑ تفهّم  ياسوع:  51 يـيني ‑ اسن 

ف ‑ تݣلديت  لّي ‑ يلمدن  امسلمد  » کرايݣاّت  يـيني ‑ اسن:  52 ءيزايد  » نفهم ‑ تنت.« 

ء ولا  لّجديد  ما ‑ يݣان  زغ ‑ لخزين ‑ نس  لّي ‑ د ‑ يّسوفوغن  بو ‑ تݣّمي  زوند  ءيݣا  ن ‑ يݣـنّا، 

اقديم.«  ما ‑ يݣان 

‑ غين،  زغ  ءيفتو  ‑ اد،  لمعني  کولّو  ياسوع  ءيکّمل  53 لّيغ 

غ ‑ تݣّمي  ار ‑ يّسلماد  س ‑ تمازيرت ‑ نس.  54 يووّري ‑ د 

ماني ‑ د ‑کولّو ‑ سرس ‑  » ارݣاز ‑ اد،  ار ‑ تّينين:  مّدن  ار ‑ݣيس ‑ تعّجابن  ن ‑ تژالّيت، 

اياد؟  ن ‑ ونّجار  يوس  55 ءيس ‑ ورد  ءيسکار؟  لمعجيزات ‑ اد  ء ولا  ‑ تّکا ‑ تحکيمت ‑ اد 

د ‑ ياهودا  د ‑ سيمعان  د ‑ يوسف  ياعقوب  ءيس ‑ ورد  ءينّاس؟  ا ‑ يݣان  ماريام  ءيس ‑ ورد 

کولّو  ءيّما  غيد؟  ايد ‑ ديدنّغ ‑ يّلان  کولّوتنت  ءيستماس  56 ءيس ‑ ورد  ايتماس؟  ا ‑ يݣان 

» نّابـي  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  ءيّما  فّلاس.  بزݣن  57 نتني  ماني ‑ د ‑ سرس ‑ يّکا؟«  ماياد، 

ايت ‑ تمازيرت ‑ نس  ء ور ‑ ا ‑ تي ‑ توقّارن  والاينّي  مّدن،  ار ‑ تي ‑ توقّارن  نّا ‑ يّلان 

ء ور ‑ رين  اشکو  ݣّوتنين،  لّمعجيزات  کرا  58 ء ور ‑ غين ‑ يسکير  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس.« 

اد ‑ سرس ‑ امّن. 

‑کولّو  ف  هيرودوس  ‑ وݣلّيد  ءيسفلد  ‑ ان  ‑ ووّسان  1 غ 

‑ نس:  ‑ يخّدامن  ءي  فّلاس  2 يـيني  ياسوع.  ‑ يسکار  ما 

مايان  زغ ‑ لموت.  ءينکر ‑ د  اياد،  امسّدام  » يوحانّا 

کرسن ‑ ت  يوحانّا  اد ‑ امژن  ا ‑ يوزّن  هيرودوس  3 اشکو  لقّوات ‑ اد.«  ا ‑ ف ‑ݣيس ‑ لّانت 

4 اشکو  فيليّبوس.  ن ‑ݣماس  تامغارت  ن ‑ هيروديّا  ف ‑ ّسيبت  غ ‑ لحبس  لوحن ‑ ت ‑ ين 

تامغارت  ا ‑ تاويت  » ء ور ‑ اک ‑ يحّلا  ءي ‑ هيرودوس:  ار ‑ يتّيني  ءيّکا ‑ تّين  يوحانّا 

لماسيح 

د ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ نس

14
لموت ن ‑ يوحانّا امسّدام
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اشکو  زغ ‑ مّدن  ءيکسوض  والاينّي  يوحانّا  ا ‑ ينغ  هيرودوس  5 يـيري  ن ‑ݣماک.« 

لّي ‑غ ‑ يلول  لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ واّس  6 والاينّي  ا ‑ يݣا.  يان ‑ نّابـي  يوحانّا  ءيزد  ار ‑کولّو ‑ تّينين 

د ‑ ويلّي  ن ‑ هيرودوس  غ ‑ لݣّدام  ار ‑ تّحوش  ن ‑ هيروديّا  ءيلّيس  تکشم ‑ ن  هيرودوس، 

ارد ‑ اس ‑ يفک  ءيݣّـاّل ‑ اس  س ‑ تفروخت  7 ءيساول  تّسفراح ‑ ت.  ݣاورنين،  ديدس 

» فک ‑ يّـي ‑ د  تيني ‑ اس:  تووّري ‑ د  ءينّاس،  تسقسا ‑ ن  نتّات  8 تّفوغ  تضالب.  اينّا 

باهرا،  ءي ‑ وݣلّيد  9 طّير ‑ اس  امسّدام.«  ن ‑ يوحانّا  ءيخف  غ ‑ يات ‑ تقصريـيت 

يوّصا  ن ‑ ينبݣيون ‑ نس  غ ‑ لݣّدام  لّي ‑ س ‑ يݣّولّا  ن ‑ تݣالّيت  ف ‑ ّسيبت  والاينّي 

11 اوين ‑ د  غ ‑ لحبس.  ن ‑ يوحانّا  ءيخف  اد ‑ بّـين  10 يازن  اد ‑ اس ‑ يتياوفکا. 

تاوي ‑ ت ‑ تفروخت  ءي ‑ تفروخت  ءيفک ‑ ت  غ ‑ يات ‑ تقصريـيت،  ءيخف ‑ نس 

ّدات ‑ نس مضلن ‑ ّت ‑ ين.  اوين  ن ‑ يوحانّا،  ءيمحضارن  ءيلّما  12 اشکين ‑ د  ءي ‑ ينّاس. 

ءي ‑ ياسوع.  ءينين ‑ ت  ّدون 

ءيّسودو  ءيفتو  ءيجران،  ف ‑ مايد  ياسوع  ءيسفلد  13 لّيغ 

سفلدن  يان.  غ ‑ ور ‑ يلّي  س ‑ يان ‑ ودغار  تاناوت  غ ‑ يات 

ءيّفوغ  14 لّيغ  ضفورن ‑ ت.  زغ ‑ يدوران ‑ ان  ف ‑ وضار  فتون  ءيس ‑ يّدا،  مّدن 

زغ ‑ تاناوت ءيژر ‑ ن کيݣان د ‑ مّدن، قامان ݣيس باهرا، ءيّجوّجي ‑ اسن ءيموضان ‑ نسن. 

ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن ‑ نس  دارس  اشکين ‑ د  ن ‑ تافوکت  تاُکيا  تاکمور  15 لّيغ 

اد ‑ د ‑ سغن  اد ‑ ّدون س ‑ يدوران ‑ ان  مّدن  ازن  غ ‑ لخلا ‑ ياد.  يات  ء ور ‑ يلّي  » ياغ ‑ وزال، 

فکات ‑ اسن  اد ‑ ّدون.  » ء ور ‑ تن ‑ د ‑ يّقان  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  16 ءيساول  ماد ‑ شتّان.« 

‑ تنݣُــال  سّموست  غير  ‑ دارنّغ  » ء ور  ‑ اس:  17 ءينيــن  ‑ شتّــان.«  ماد  کونّي 

مّدن ‑ ان  19 يوّصا  س ‑ داري.«  » اويات ‑ تند ‑ د  18 يـيني ‑ اسن:  د ‑ سنات ‑ تسلمين.« 

ياّل  س ‑ سنات،  د ‑ تسلمين ‑ لّي  سّموست ‑ تنݣُال ‑ لّي  ياسي  غ ‑ توݣا.  اد ‑ݣاورن  ݣّوتنين 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس.  ءيفک ‑ تنت  تينݣُال  ءيّبـي  ربّـي.  ءيشکر  س ‑ يݣنوان  الّن ‑ نس 

ّسموّن ‑ د  شبعان.  ايلّيغ  کولّو  20 ّشن  ݣّوتنين.  ف ‑ مّدن ‑ ان  ءيمحضارن  بضون ‑ تنت 

راد ‑ݣن  ّشانين  21 غويلّي  ن ‑ تاسلّيت.  د ‑ مراوت  سنات  عّمرن  لّي ‑ د ‑ قامانين،  توفّاژ 

ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف سّموس 
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مّژينين.  د ‑ تاروا  تيمغارين  ء ولا  ءيلينت  ن ‑ ورݣاز،  ءيد ‑ والف  سّموس  ما ‑ يتݣّـان 

زوورن ‑ ت س ‑ تسݣا  اد ‑کشمن س ‑ تاناوت  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيلّما  ياسوع  22 يـيني 

د ‑ مّدن.  ا ‑ يمسافاض  غين  ءيقاما  نتّا  ءيّما  ن ‑ ومدا.  ياضني 

ءيغلي  د ‑ مّدن ‑ ان،  ياسوع  ن ‑ ما ‑ يمسافاض  23 تيغوردين 

24 ءيّما  واحدوت.  غين  ءيّلا  سول  تيّلاس،  ضرند ‑ د  ا ‑ غين ‑ يّژاّل.  واحدوت  س ‑ يان ‑ وورير 

ار ‑ ّت ‑کّاتنت  ف ‑ واکال.  تاناوت ‑ نسن  تاݣّوݣ ‑ ن  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ءيمحضارن ‑ نس 

ياشک ‑ يد  ن ‑ يـيض  غ ‑ طوژّونت  25 غاکودان  تيغوردين.  ار ‑ ّت ‑ يترارا ‑ واضو  تاضانݣيوين، 

ف ‑ يݣّي  ءيفتا  ءيمحضارن ‑ نس  26 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  ن ‑ وامان.  ف ‑ يݣّي  ءيفتو  ياسوع  دارسن 

27 غاکودان  اياد.«  ن ‑ واُغژن  » کرا  ءينين:  تاغويّـيت  ݣن  باهرا،  ءيکساضن  ن ‑ وامان 

28 يـيني ‑ اس  ايا.«  نّکين  تهنّايات،  » اد ‑ ور ‑ تيکساضم.  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ءيساول ‑ د 

ن ‑ وامان.«  ا ‑ ن ‑ دارک ‑ فتوغ ف ‑ يݣّي  امر ‑ يّـي  ايان،  کّيـي  ءيغد  » وا ‑ سيدي،  بطُرس: 

ن ‑ وامان  ف ‑ يݣّي  ءيفتو  زغ ‑ تاناوت  بطُرس  ءيّفوغ  » اشک ‑ يد.«  29 يـيني ‑ اس ‑ د: 

ءيغر  غ ‑ وامان.  س ‑ ا ‑ يتّدم  يـيکساض،  ءيتجّهد  اضو  ءيژرا  30 والاينّي  ياسوع.  س ‑ دار 

ياسوع  يـيني ‑ اس: » وا ‑ سيدي، ّجنجم ‑ يّـي.« 31 غاکودان ءيمدي ‑ اس ‑ ن  ءي ‑ ياسوع 

32 غلين  تشّکات؟«  ايلّيغ  ماخ  » ءيس ‑ ور ‑ تومينت؟  يـيني ‑ اس:  ݣيس  يامژ  افوس ‑ نس، 

ار ‑ تّينين:  غ ‑ تاناوت  لّانين  غويلّي  33 سجدن ‑ اس  ءيّبـي ‑ ن ‑ واضو.  س ‑ تاناوت،  ءيلّما 

ن ‑ ربّـي.«  يوس  تݣيت  کّيـي  » س ‑ ّصاحت 

ن ‑ غين،  مّدن  35 اُکزن ‑ ت  ن ‑ݣانيساراط.  تامازيرت  لکمن  امدا  بّـين  34 لّيغ 

کولّو  ار ‑ اس ‑ دي ‑ تاوين  ن ‑ تمازيرت ‑ ان.  تيسݣيو  س ‑کولّو  لخبار  ّسوفغن 

ءيموضان ‑ نسن  ا ‑ يادج  باهرا  36 ار ‑ زݣيس ‑ تضالابن  ما ‑غ ‑ لّانت ‑ تموضان. 

ءيّجي.  ماد ‑ اس ‑ يݣّرن  کولّو  ن ‑ تملسيت ‑ نس.  ءي ‑ تاما  غير  واّخا  اد ‑ اس ‑ݣّرن، 

ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ يفاريسين  کرا  1 اشکين ‑ د 

سقسان ‑ ت:  ياسوع.  س ‑ دار  ن ‑ وروشاليم  زغ ‑ تمدينت 

زغ ‑ لعادا  ءيمحضارن ‑ ّنک  ا ‑ تّفوغن  ايلّيغ  2 » ماخ 

ف ‑ ومدا لماسيح  ءيفتا 

15
زرينين ن ‑ ويلّي  لعادات 
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س ‑ يسيريد  ءيفاّسن ‑ نسن  بلا ‑ دا ‑ ّسغوسن  ار ‑ شتّان  ها ‑ نتني  لّي ‑ زرينين؟  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ 

ا ‑ ّتّفوغم  ايلّيغ  ماخ  کونّي،  » ءيّما  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  3 ءيساول  لّي ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن.« 

› اوي ‑ ّت  ا ‑ ينّان  ربّـي  4 هان  س ‑ لعادا ‑ نّون؟  ا ‑ تسکارم  باش  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ لوصيت 

ا ‑ يّمت.‹  فّلاس  ءيّلا  ءينّاس  نغد  باباس  ءيرݣمن  › وانّا  يـيني ‑ داغ  د ‑ ينّاک.‹  غ ‑ باباک 

مايلّي  ءي ‑ ربّـي  › فکيغ  ءينّاس  نغد  ءي ‑ باباس  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ينّا  کونّي،  5 ءيّما 

ء ور ‑ سول ‑ ت ‑ يخّصا  ار ‑ اس ‑ تّينيم  اوال ‑ اد  6 ءيغ ‑ ينّا  اد ‑ اون ‑ ت ‑ فکغ، ‹  ترام 

س ‑ لعادا ‑ نّون.  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  ا ‑ س ‑ تونفم  غمکاد  غ ‑ باباس.  ا ‑ سّت ‑ يتاوي 

ءيشاعيا،  ن ‑ نّابـي  ربّـي ف ‑ يمي  ا ‑ س ‑ فّلاون ‑ ينّا  7 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون، س ‑ لحّق 

9 بلا  فّلا.  ياݣّوݣ ‑ ن  ء ول ‑ نسن  ءيّما  س ‑ يلس ‑ نسن،  ار ‑ يّـي ‑ تالغن  8 › مّدن ‑ اد  ءينّا 

ن ‑ بنادم.‹ «  تينباضين  ابلا  غ ‑ ولّمود ‑ نسن  ء ور ‑ ا ‑ ّسلمادن  اشکو  ا ‑ يّـي ‑ تعبادن  لفايّت 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارس  ءي ‑ مّدن  ياسوع  10 ءيغر ‑ د 

ا ‑ ت ‑ يّسحرامن.  ا ‑ تيّسانم. 11 ء ورد مايلّي ءيکّشمن زغ ‑ يمي ن ‑ بنادم  » سفلدات ‑ يّـي 

دارس  12 اشکين ‑ د  ا ‑ ت ‑ يّسحرامن.«  نتّان  زغ ‑ يمي ‑ نس،  غايلّي ‑ د ‑ يتّفوغن  والاينّي 

ءيلّما ءيمحضارن ‑ نس ءينين ‑ اس: » ءيس ‑ ور ‑ تّسينت ءيس ‑ تّي ‑ تّسطّيرت ءي ‑ يفاريسين 

نّا ‑ ور ‑ يّژي  اسغار  کود  » را ‑ ياکوف  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  13 ءيساول  س ‑ واوال ‑ اد؟« 

ار ‑ زݣّورون  ءيبوکاضن  ݣان  نتني  زغ ‑ݣيسن.  تهنّايات  14 غير  ن ‑ يݣـنّا.  ربّـي  بابا 

غ ‑ وݣضي.«  س ‑ سين  را ‑ ن ‑ ضرن  ءي ‑ وايّاض  ءيغ ‑ يزوار ‑ وبوکاض  ءي ‑ يبوکاضن. 

ياسوع:  16 ءيرار ‑ اسن  س ‑ لمعنا ‑ ياد.«  ما ‑ تقصادت  » مل ‑ اغ  بطُرس:  15 يـيني ‑ اس 

زغ ‑ يمي  ما ‑ يکّشمن  کولّو  ءيزد  17 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ء ور ‑ تا ‑ تفهيّم؟  کونّي  ء ولا  » ءيزد 

زغ ‑ يمي،  غايلّي ‑ د ‑ يتّفوغن  18 ءيّما  س ‑ لخلا؟  زغ ‑ واحليݣ ‑ نس  ار ‑ يزراي  ن ‑ بنادم 

زغ ‑ وول ‑ نس  19 اشکو  بنادم.  ا ‑ يّسحرامن  نتّان  ا ‑ د ‑ يتّکا.  ء ول ‑ نس 

د ‑ تمّخارت  د ‑ لفساد  د ‑ ّزنا  تاناغا  ء ولا  اُأخشنّين  ءيسوينݣيمن  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ دي ‑ تّفوغن 

د ‑ توݣّـا ن ‑ تکرکاس د ‑ ترݣّـام. 20 غويد ا ‑ يّسحرامن بنادم. ءيّما يان ءيّشان ء ور ‑ يسيرد 

مايان.«  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ يّسحرم  ءيفاّسن ‑ نس، 

بنادم ءيّسحرامن  غايلّي 
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ءيفتو  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  زغ ‑ تمازيرت  ءيّفوغ  ياسوع  21 ءينکر 

ء ولّت ‑ تمازيرت ‑ ان  يات ‑ تمغارت  دارس  22 تاشک ‑ يد  د ‑ صايدا.  ن ‑ صور  س ‑ تسݣا 

ءيّلا  ها ‑ يلّي  ن ‑ داود.  ا ‑ يوس  زغ ‑ݣيݣي  » حنّو  ار ‑ تّيني:  ار ‑ اس ‑ دي ‑ تاقرا  ن ‑کانعان، 

موّن ‑ د  يات.  ء ور ‑ اس ‑ ينّي  ءيفّسا،  ياسوع  23 ءيّما  باهرا.«  تمّرت  يا ‑ لّجّن،  ݣيس 

سول ‑ اغ ‑ تضفار  اشکو  ا ‑ سيدي،  » ّسمسر ‑ ّت  ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن ‑ نس  ءيلّما 

ءيجلان  ن ‑ تووروت  ء ولّي  » غير  يـيني ‑ اس:  ياسوع  سرس  24 ءيساول  ار ‑ تّسغويّو.« 

لّي ‑ يݣان ايت ‑ ربّـي ا ‑ ف ‑ دي ‑ تيازانغ.« 25 ءيّما نتّات توشکا ‑ د تضر ‑ د غ ‑ لݣّدام ‑ نس 

اغروم  ا ‑ نامژ  » ء ور ‑ يشوي  26 يـيني ‑ اس:  عاون ‑ يّـي.«  » وا ‑ سيدي،  تيني ‑ اس: 

ءيضان  ء ولا  » وا ‑ سيدي،  27 تيني ‑ اس:  ءي ‑ يـيضان.«  نلوح ‑ ت ‑ ين  ن ‑ تاروا، 

ار ‑ شتّان ءيبروزيـين لّي ‑ طّارنين زغ ‑ لميدا ن ‑ سيديتسن.« 28 ءيساول ياسوع يـيني ‑ اس: 

غاکودان.  ءيلّيس  تّجي  تريت.«  غمکلّي  اد ‑ ام ‑ يـيلي  باهرا.  تومنت  » وا ‑ تامغارت، 

ن ‑ ومدا  زغ ‑ تاما  ءيزري  زغ ‑ غين  ياسوع  29 ءيفتو 

30 موّن ‑ د  ݣيس.  ءيݣاور  س ‑ يان ‑ وورير  ءيغلي  ن ‑ جاليل، 

فّلاس مّدن ݣّوتنين، اوين ‑ اس ‑ د ءيکوشامن د ‑ يبيضارن د ‑ يبوکاضن د ‑ يژنژام د ‑ ويـّياض 

ݣّوتنين، سرسن ‑ تن ‑ د غ ‑ دار ءيضارن ‑ نس ءيّجوّجي ‑ تن. 31 ار ‑کولّو ‑ تعّجابن مّدن ‑ ان 

د ‑ يبوکاضن  ار ‑ فتّون،  د ‑ يبيضارن  ار ‑ تدوسن،  د ‑ يکوشامن  ار ‑ ساوالن،  ءيژنژام  لّيغ ژران 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  ربّـي  ار ‑کولّو ‑ تالغن  ار ‑ تّيسفيون. 

س ‑ دارس،  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيلّما  ياسوع  32 ءيغر ‑ د 

اشکو  باهرا،  ݣيݣي  قامان  » ها ‑ مّدن ‑ اد  يـيني ‑ اسن: 

د ‑ نتني  ا ‑ تن ‑ ازنغ  ء ور ‑ ريغ  ماد ‑ شتّان.  ء ور ‑ دارسن  لّان،  ديدي  ايد  کراض ‑ ووّسان 

لخلا  » غير  ءيمحضارن ‑ نس:  33 ءينين ‑ اس  غ ‑ وغاراس.«  ا ‑ ور ‑ تغاشان  لاژ  ءينغا ‑ تن 

34 ءيسقسا ‑ تن  ݣّوتنين؟«  مّدن ‑ اد  کولّو  ما ‑ س ‑ ا ‑ نّشباع  اغروم  را ‑ ناف  مانيغ  اياد. 

ن ‑ تسلمين  د ‑کرا  ن ‑ تنݣُال  » ّسا  ءينين ‑ اس:  اد ‑ دارون؟«  » منّاوت ‑ تنݣُال  ياسوع: 

د ‑ تسلمين،  ن ‑ تنݣُال  ّسا  36 ياسي  س ‑ واکال  اد ‑ سکيوسن  مّدن  35 يوّصا  مّژينين.« 

باهرا لّي ‑ يومّن  تامغارت 

ءيّجوّجي  لماسيح 

ݣّوتنين ءيموضان 

کّوژ  ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف
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37 ّشن  ف ‑ مّدن.  بضون ‑ تنت  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس،  ءيفک  ءيّبـي ‑ تنت  ربّـي  ءيشکر 

ن ‑ تريالين.  ّسا  عّمرن  لّي ‑ د ‑ قامانين،  توفّاژ  ّسموّن ‑ د  شبعان.  ايلّيغ  مّدن ‑ ان  کولّو 

د ‑ تاروا  تيمغارين  ء ولا  ءيلينت  اد ‑ݣان،  ن ‑ ورݣاز  ءيد ‑ والف  کّوژ  ّشانين،  38 غويلّي 

ءيّسودو  س ‑ تاناوت  ءيکشم  د ‑ مّدن.  ءيمسافاض  ءيلّما،  ياسوع  39 ءينکر  مّژينين. 

ن ‑ ماݣادان.  س ‑ تسݣيو  غ ‑ ومدا 

لّمدهب  ن ‑ مّدن  د ‑کرا  ن ‑ يفاريسين  کرا  1 اشکين ‑ د 

زغ ‑ݣيس  ضالبن  ياسوع.  اد ‑ ارمن  ءيرين  ن ‑ يصاّدوقين، 

ربّـي  ن ‑ يزد  تاماتارت  اد ‑ اسن ‑ تݣ  لّمعجيزت  کرا  ا ‑ يسکر 

» ها ‑کونّي  يـيني ‑ اسن:  ءيساول  نتّا  2 ءيّما  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن. 

زيّک  3 ء ولا  ءيݣنوان.‹  اغن  ژݣُـّ اشکو  ازکّا  لحال  › را ‑ يصفو  ار ‑ تّينيم  غ ‑ تدݣُـّات 

تّسنم  کونّي  غ ‑ يݣنوان.‹  ءيمدلا  اغن  ژݣُـّ اشکو  غاّساد  › را ‑ يـيلي ‑ ونژار  ار ‑ تّينيم  صباح 

ءيجران  دارون  مايد  ن ‑کولّو  لمعنا   ‑ تّسينم  ء ور ‑ اکُّ والاينّي  ن ‑ يݣنوان،  لمعني 

غ ‑ ووّسان ‑ اد. 4 تاسوت ُيخشّن ءيفسادن اياد، تضالب تاماتارت. ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ تّياوفکا 

ءيّدو.  ءيلّما  ءيفل ‑ تن  يونا.«  ن ‑ نّابـي  تاماتارت  ابلا  ن ‑ تماتارت  کرا 

ءيمحضارن  کتين ‑ د  ن ‑ ومدا  ياضني  تاسݣا  لکمن  5 لّيغ 

ياسوع:  ‑ اسن  6 يـيني  اغروم.  يويــن   ‑ ‑ ديدسن  ور  ء 

د ‑ يصاّدوقين.«  ن ‑ يفاريسين  زغ ‑ تخميرت  لعاقل  ترارم  غ ‑ يخف ‑ نّون،  » اويات ‑ سّت 

مايان  اغروم،  » ء ور ‑ د ‑ نيوي  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان  نتني  7 ءيّما 

ا ‑ تّسمقسام  ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ما ‑ تّينين،  ياسوع  8 ءيّسن  اوال ‑ اد.«  ا ‑ ف ‑ ينّا 

9 ءيس ‑ ور ‑ تا ‑ تفهيّم؟  ءيس ‑ ور ‑ تومينم؟  ء ور ‑ دارون ‑ يلّي؟  ف ‑ وغروم  غمکاد 

ء ولا منشک  ءيد ‑ والف،  ءي ‑ سّموس  لّي ‑ بّـيغ  ءيس ‑ ور ‑ دي ‑ تسوانݣّم سّموست ‑ تنݣُال 

ء ولا  ءيد ‑ والف،  ءي ‑کّوژ  لّي ‑ بّـيغ  ن ‑ تنݣُال  ّسا  10 نغد  ن ‑ توفّاژ؟  ا ‑ توسيم  ن ‑ تاسلّيت 

اغروم  ءيس ‑ ورد  ء ور ‑ تّسينم  11 ماخ  ن ‑ توفّاژ؟  ا ‑ توسيم  ن ‑ تريالت  منشک 

ن ‑ يفاريسين  زغ ‑ تخميرت  لعاقل ‑ نّون  › رارات  لّيغ ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ساوالغ 

16
ضالبن  ءيفاريسين 

يات ‑ تماتارت

ن ‑ يفاريسين  تاخميرت 

د ‑ يصاّدوقين
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ن ‑ وغروم  تاخميرت  ءيس ‑ ورد  غاکودان  ءيمحضارن  12 فهمن  د ‑ يصاّدوقين ‹؟« 

د ‑ يصاّدوقين.  ن ‑ يفاريسين  الّمود  والاينّي  لعاقل  ا ‑ زݣيس ‑ تراران  ا ‑ ف ‑ اسن ‑ ينّا 

فيليّبـي.  ن ‑ قايصريّا  س ‑ تسݣيو  ءيّدو  ياسوع  13 ءيزايد 

ف ‑ يوس  مّدن  » ما ‑ تّينين  ءيمحضارن ‑ نس:  ءيسقسا 

تݣيت  ار ‑ يتّيني  » کرا  ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن  14 ساولن  نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ  ن ‑ بنادم؟ 

کرا  نغد  ءيرمّيا  تݣيت  ار ‑ يتّيني  کرا  ءيلّيا.  نّابـي  تݣيت  ار ‑ يتّيني  کرا  امسّدام.  يوحانّا 

ما ‑ فّلا ‑ تّينيم؟  کونّي،  » ءيّما  ياسوع:  15 يـيني ‑ اسن  ن ‑ زمان.«  زغ ‑ لانبيا  ن ‑ يان 

ن ‑ ربّـي  يوس  لماسيح  » تݣيت  يـيني ‑ اس:  بطُرس  16 ءيساول سيمعان  نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ 

اشکو  ن ‑ يونا،  يوس  ا ‑ سيمعان  ا ‑ تݣيت  » امبارکي  ياسوع:  17 يـيني ‑ اس  لّي ‑ يّدرن.« 

غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ يّلان  ربّـي  بابا  ءيملا ‑ ياک ‑ ت  والاينّي  ماياد،  اد ‑ اک ‑ يملان  بنادم  ء ورد 

امناݣّـار ‑ ينو،  لّي ‑ ف ‑ راد ‑ بنوغ  اژرو  تݣت  › بطُرس ‹،  تݣيت  کّيـي  18 راد ‑ اک ‑ ينيغ، 

ن ‑ يݣـنّا.  ن ‑ تݣلديت  تيسورا  19 راد ‑ اک ‑ فکغ  لّموت.  لقّوات  د ‑ ور ‑ سار ‑ ت ‑ نرينت 

ءيتياوفساي  غ ‑ ّدونيت  تفسيت  د ‑ اينّا  غ ‑ يݣـنّا،  ءيتياوکراس  غ ‑ ّدونيت  تکرست  اينّا 

» ا ‑ ور ‑ تينيم  س ‑ لمعقول:  يـيني ‑ اسن  ءيلّما  ءيمحضارن ‑ نس  20 يوّصا  غ ‑ يݣـنّا.« 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تقلن.«  لماسيح  ا ‑ يݣان  نّکين  ءيزد  ءي ‑ يان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ار ‑ يمالا  ياسوع  ا ‑ يبدا  21 زغ ‑ غاّسان 

اد ‑ ّدوغ  » ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  يـيني ‑ اسن:  ما ‑ راد ‑ اس ‑ يجرو، 

س ‑ تمدينت ن ‑ وروشاليم، رفوفنغ باهرا ف ‑ وفوس ن ‑ يمغارن 

والاينّي  را ‑ يّـي ‑ نغن،  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ ينمغورن  ن ‑ تمازيرت 

ا ‑ ت ‑ يژي  بطُرس  ءيلّما  22 ياوي ‑ ت  زغ ‑ لموت.«  را ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  ويس 

غايان.«  ءيجرا ‑ ياک  ء ولا  ا ‑ سيدي،  لخير  » اد ‑ اک ‑ يـيلي  يـيني ‑ اس:  ف ‑ واوال ‑ اد 

تابايّضرت  ا ‑ شيطان.  زغ ‑ݣيݣي  » ءيتّي ‑ ن  يـيني ‑ اس:  ياسوع  ݣيس  23 ءيݣراول ‑ د 

بنادم  س ‑ ما ‑ يرا  والاينّي  ربّـي،  س ‑ ما ‑ يرا  ء ور ‑ ا ‑ تسکارت  اشکو  اد ‑ يّـي ‑ تݣيت. 

کا ‑ س ‑ ا ‑ تسکارت.« 

ن ‑ بطُرس  توݣّـا 

ف ‑ لماسيح

لماسيح  ءيساول 

ء ولا  ف ‑ ورفوفن ‑ نس 

لموت
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ءيران  » وانّا  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيساول  ياسوع  24 ءيزايد 

ءيمون  اݣّجدي ‑ نس،  ياسي  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ يتّو  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ا ‑ ديدي ‑ يـيلي، 

ءيجلان  وانّا  ءيّما  را ‑ سّت ‑ يجلو.  تودرت ‑ نس  ا ‑ يّجنجم  ءيران  25 وانّا  ديدي. 

ءيغ ‑ يووّري  ءي ‑ بنادم  26 ما ‑ را ‑ يـيلي  را ‑ سّت ‑ ياف.  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو،  تودرت ‑ نس 

ا ‑ يّجنجم  باش  بنادم  ما ‑ را ‑ يفک  ءيخف ‑ نس؟  ءيخسر  کولّوّت  ّدونيت  ءيطّاف 

ن ‑ بابا  س ‑ لمجد  راد ‑ د ‑ اشکغ  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  27 ءيّما  ءيخف ‑ نس؟ 

28 لحّق  ف ‑ ما ‑ يسکر.  يان  ءي ‑کرايݣاّت  اد ‑ رارغ  باش  د ‑ لمالايکا ‑ نو،  ربّـي 

ن ‑ بنادم  يوس  ءيژر  ارد  ما ‑ ور ‑ را ‑ يّمت  غيد  بيّدنين  غ ‑ غويد  ءيّلا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

غ ‑ تݣلديت ‑ نس.«  يوشکا ‑ د 

بطُرس  ديدس  ياوي  ياسوع  ءيّدو  سضيص ‑ ووّسان،  1 زرين 

س ‑ يان ‑ وورير  واحدوتن  غلين  يوحانّا،  د ‑ݣماس  د ‑ ياعقوب 

غ ‑ لݣّدام ‑ نسن،  ن ‑ ياسوع  ّسيفت  2 تبّدل  ياتّوين. 

ار ‑ يّسمرقيقيـي ‑ وودم ‑ نس زوند تافوکت، ووّرينت ‑ تملسا ‑ نس 

ءيلّيا  نّابـي  ء ولا  موسا  نّابـي  ژران  3 غاکودان  ن ‑ واّس.  تيفاوت  زوند  باهرا  ملّولنت 

غيد.  ا ‑ نيلي  ءيفولکي  » وا ‑ سيديتنّغ،  يـيني ‑ اس:  بطُرس  4 ءينکر  د ‑ ياسوع.  ار ‑ ساوالن 

ن ‑ يلّيا؟«  د ‑ يان  ن ‑ موسا  د ‑ يان  يان ‑ ّنک  اد ‑ اون ‑ نسکر کراض ءيحشاش،  ءيس ‑ تريت 

ءيساول ‑ د  تدل ‑ تن.  ءيّسمرغان  يات ‑ تمدلوت  س ‑ د ‑ فّلاسن ‑ تݣّوز  ا ‑ يساوال  5 سول 

ا ‑ س ‑ باهرا ‑ فرحغ.  نتّان  ءيعّزان.  ءيوي  ءيݣا  » غواد  يـيني:  زغ ‑ تمدلوت  يان ‑ واوال 

س ‑ واکال  ضرن  ءي ‑ مايان  ءيمحضارن  سّلان  6 لّيغ  سرس.«  سفليدات 

فّلاسن  ءيسرس  س ‑ دارسن  ءيفتا ‑ د  ياسوع  7 ءيّما  باهرا.  ݣُّدن  ف ‑ وودماون ‑ نسن، 

يان،  ء ور ‑ ژرين  ّسماقّلن  8 لّيغ  اد ‑ ور ‑ تيکساضم.«  » نکرات.  يـيني ‑ اسن:  افوس ‑ نس 

واحدوت.  ياسوع  ابلا 

ءي ‑ يان  » اد ‑ ور ‑ تينيم  ياسوع:  يوّصا ‑ تن  ن ‑ وورير،  غ ‑ وݣسار  9 لّيغ ‑ د ‑ فتان 

ف ‑ ما ‑ تژرام ارد ‑ د ‑ ينکر يوس ن ‑ بنادم زغ ‑ لموت.« 10 سقسان ‑ ت ءيمحضارن ‑ نس: 

17
ء ولا  موسا  ءيبان ‑ د 

ءي ‑ لماسيح ءيلّيا 
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ءيزوور ‑ د  ا ‑ د ‑ ياشک  ءيلّيا  نّابـي  ءيّقان ‑ د  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  ا ‑ تّينين  ايلّيغ  » ماخ 

ا ‑ يّجوجاد  ا ‑ د ‑ يزوارن  ءيلّيا  » س ‑ ّصاحت  11 يـيني ‑ اسن:  لماسيح؟«  ءيݣان  غوالّي 

مّدن.  ء ور ‑ ت ‑ وُکزن  ءيلّيا،  يوشکا ‑ د ‑ ياد  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  12 والاينّي  کرا.  کرايݣاّت 

يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  ا ‑ س ‑ راد ‑ رفوفنغ  غمکان  ران.  غايلّي  کولّو  سرس  سکرن 

امسّدام  يوحانّا  ءيزد  غاکودان  ءيمحضارن  13 ّسّن  ف ‑ وفوس ‑ نسن.«  ن ‑ بنادم 

ا ‑ ف ‑ ا ‑ ياسن ‑ يساوال. 

يان ‑ ورݣاز  ياشک ‑ يد  ياضني،  مّدن  س ‑ دار  ووّرين  14 لّيغ 

15 » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  ن ‑ ياسوع  غ ‑ لݣّدام  ءيضر ‑ د 

ا ‑ ن ‑ يطّار  منّاوت ‑ توال  ار ‑ باهرا ‑ يترفوفون.  ءيّلا ‑ݣيس ‑ وسلاي  هان  غ ‑ يوي.  حنّو 

والاينّي  ءي ‑ يمحضارن ‑ ّنک  16 ءيويغ ‑ ت ‑ يد  غ ‑ وامان.  ء ولا  غ ‑ لعافيت 

» وا ‑ تاسوت ‑ اد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  17 ءيساول  ا ‑ ت ‑ ّجوّجين.«  نتني  ء ور ‑ ژضارن 

منشک  ا ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ قاماغ؟  منشک  ا ‑ تامنت.   ‑ تريت  ء ور ‑ اکُّ ءيجلان، 

زغ ‑ݣيس  ءيّفوغ  لجّن،  18 يامر  س ‑ داري.«  اويات ‑ ت ‑ يد  ا ‑ راد ‑ ديدون ‑ صبرغ؟ 

حاينا.  س ‑ يّجي ‑ وفروخ 

ايلّيغ  » ماخ  سقسان ‑ ت:  واحدوتن  ياسوع  س ‑ دار  ءيمحضارن  19 اشکين ‑ د 

ليمان ‑ نّون.  ءيدروس  » اشکو  20 يـيني ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ نّسوفغ؟«  نکُّني  ء ور ‑ نژضار 

لّخردل،  ءيمّژين  ن ‑ تاقّايت  ء ونشک  ليمان  ءيغ ‑ݣيݣون ‑ يّلا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق 

س ‑ ماد ‑ اس ‑ تنّام.  را ‑ يسکر  س ‑ غين ‹  زغ ‑ غيد  › ءيتّي  ءي ‑ وورير ‑ اد  را ‑ تينيم 

ابلا  ء ور ‑ را ‑ يتّفوغ  لجّن ‑ ان،  وان  21 والاينّي  ء ور ‑ تژضارم.  مي  کرا  ء ور ‑ را ‑ يـيلي 

ربّـي.«  ار ‑ تّضالابم  ءيغ ‑ تاژومّ 

غ ‑ تمازيرت  د ‑ ياسوع  ءيمحضارن  22 موّن ‑ داغ 

لّي ‑ يݣان  » نّکي  يـيني ‑ اسن:  سرسن  ءيساول  ن ‑ جاليل، 

ءيلّما  نکرغ ‑ د  23 نغن ‑ يّـي،  ن ‑ مّدن  ءيفاّسن  س ‑ݣر  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ دحين  ن ‑ بنادم  يوس 

ف ‑ ما ‑ ينّا.  باهرا  طّير ‑ اسن  نتني  ءيّما  کراض ‑ ووّسان.«  غ ‑ ويس 

افروخ  ءيّجوّجي  لماسيح 

امجنون

لماسيح  ءيساول ‑ داغ 

ف ‑ لموت ‑ نس
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غويلّي  اشکين ‑ د  ن ‑کافرناحوم.  س ‑ تمدينت  ءيلّما  24 ّدون 

ءينين ‑ اس:  بطُرس  لکمن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ّشرد  تامژنين 

25 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ربّـي؟«  ن ‑ تݣّمي  ّشرد  » ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ ياکّا ‑ ومسلمد ‑ نّون 

ءيزوور ‑ اس  ياسوع،  سرس  ءيساول  تيݣّمي  بطُرس  لّيغ ‑ د ‑ يروح  » ار ‑ ت ‑ ياکّا.« 

ءيݣلدان  ار ‑ زݣيسن ‑ تامژن  ا ‑ سيمعان،  تغالت  » مانوي  ءيسقسا ‑ ت:  غ ‑ واوال 

26 يـيني ‑ اس  زغ ‑ ويـّياض؟«  نغد  زغ ‑ تاروا ‑ نسن  ءيزد  ضابيـيت؟  ء ولا  ّشرد  ن ‑ ّدونيت 

ف ‑ تاروا  ء ور ‑ يلّي  غمکان  » ء ولا  يـيني ‑ اس:  ياسوع  ءيزايد  » زغ ‑ ويـّياض.«  بطُرس: 

تلوحت ‑ ن  س ‑ ومدا،  زايد  ءي ‑ مّدن ‑ ان.  ا ‑ سّت ‑ ور ‑ نّسطّيار  27 والاينّي  ن ‑ تݣلديت. 

ءيمي ‑ نس  ترژمت  نّا ‑ دي ‑ تومژت،  تامزواروت  تاسلمت  غ ‑ وامان.  توکّط  يات 

کّيـي.«  ء ولا  نّکي  ماد ‑ اغ ‑ ضفارن  سرس  تفروت  اوي ‑ ت  يان ‑ وقاريد.  را ‑ ن ‑ تافت 

غ ‑ تاساعت ‑ ان  ياسوع  س ‑ دار  ءيمحضارن  1 اشکين ‑ د 

ن ‑ يݣـنّا؟«  غ ‑ تݣلديت  انمغور  » ما ‑ را ‑ يݣ  سقسان ‑ ت: 

س ‑ دارس،  ءيمّژين  ءي ‑ يان ‑ واّراو  ياسوع  2 ءيغر ‑ د 

ءيغ ‑ ور ‑ تبّديلم  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  3 يـيني ‑ اسن:  س ‑ واّماس ‑ نسن  ياوي ‑ ت ‑ يد 

4 وانّا  ن ‑ يݣـنّا.  س ‑ تݣلديت  ء ور ‑ سار ‑ تکشيّم  مّژينين،  تاروا  زوند  تݣم  تووّريم 

5 د ‑ وانّا  ن ‑ يݣـنّا.  غ ‑ تݣلديت  ا ‑ يمّقورن  نتّان  اّراو ‑ اد،  زوند  ءيخف ‑ نس  ءيّژيمژين 

ءيقبل ‑ يّـي.  هاتي  س ‑ يسم ‑ ينو،  غواد  زوند  ءيمّژين  يان ‑ واّراو  ءيقبلن 

زغ ‑ يمّژيـيـن ‑ اد  يان  ءيّسضرن  وانّـا  6 » والاينّي 

ءيمّقورن  ن ‑ وزرݣ  ءيس ‑ اس ‑ يتياݣّـال ‑ وژرو  مراد  يوف ‑ اس  لّي ‑ سري ‑ ومنّين، 

ءي ‑ ّدونيت  ا ‑ را ‑ يـيلي  7 تاݣوضي  ن ‑ ومدا.  غ ‑ تدروت  ءيخسي ‑ ن  غ ‑ ومݣّرض ‑ نس 

مّدن،  ما ‑ يّسطارن  ا ‑ يـيلي  ءيّقان ‑ د ‑ نّيت  بنادم.  ما ‑ݣيس ‑ يّسطارن  ن ‑کولّو  ف ‑ ّسيبت 

8 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ يّسطار ‑ وفوس ‑ ّنک  ءي ‑ ويلّي ‑ تن ‑ ّسضرنين.  ا ‑ را ‑ يـيلي  تاݣوضي  والاينّي 

تݣيت  س ‑ تودرت  ا ‑ تکشمت  يوف ‑ اک  تلوحت ‑ ت ‑ ين.  بّـي ‑ ت  اضار ‑ ّنک،  نغد 

ءيضارن  د ‑ سين  ءيفاّسن  سين  ا ‑ دارک ‑ يلين  ء ولا  ن ‑ يان ‑ وفوس،  بلا  نغد  ابيضار 

ن ‑ تسلمت  لمعجيزت 

د ‑ وقاريد

18
انمغور؟ ما ‑ را ‑ يݣ 

بنادم ءيّسطارن  غايلّي 
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‑ ّنک  تيط  ‑ تّسطـار  ‑ک  ‑ ا  9 ءيغ  ‑ يخسيـن.  ‑ سار  ‑ ور  لّي  ‑ لعافيت  غ  ‑ ن  تّياوݣـارت 

ابوکاض،  تݣيت  س ‑ تودرت  ا ‑ تکشمت  يوف ‑ اک  تلوحت ‑ سّت ‑ ين.  ّسوکف ‑ ّت ‑ يد 

10 اويات ‑ سّت  ن ‑ جهنّاما.  غ ‑ لعافيت  تّياوݣارت ‑ ن  سنات ‑ والّن  ا ‑ دارک ‑ يلينت  ء ولا 

لمالايکا ‑ نسن  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  اشکو  غ ‑ يمّژيـين ‑ اد.  يان  ا ‑ ور ‑ تحݣرم  غ ‑ يخف ‑ نّون 

غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ يّلان  ربّـي  د ‑ بابا  ار ‑ ن ‑ بّدا ‑ تمونون 

باش  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  11 » ء وشکيغ ‑ د 

ما ‑ را ‑ يسکر  12 ما ‑ را ‑ تينيم؟  جلانين.  غويلّي  اد ‑ ّجنجامغ 

تژا  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يفل  ݣيسنت؟  يات  ءيغ ‑ اس ‑ تجلا  ن ‑ وولّي  ن ‑ يخف  مّيا  دار  يان 

ءيجلان؟  س ‑ تالّي  ار ‑ يسيݣّيل  ءيّدو  غ ‑ يورار،  فردنت   ) 99 ( د ‑ تژا  ن ‑ يد ‑ مراو 

د ‑ تژا  ن ‑ يد ‑ مراو  ن ‑ تژا  ار  ُـّ ء وݣ را ‑ سرس ‑ يفرح  نّا ‑ سّت ‑ يوفا  غاکود  13 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

يان  ا ‑ ور ‑ يتياوهلاک  غ ‑ يݣـنّا  لّي ‑ يّلان  باباتون  ا ‑ يرا  14 غمکاد  لّي ‑ ور ‑ جلينين. 

غ ‑ يمّژيـين ‑ اد. 

س ‑ دارس  ّدو  ُيخشّن،  کرا  ݣماک  15 » ءيغ ‑ݣيک ‑ يسکر 

واحدوکن.  ديدس  غ ‑ݣراک  ما ‑ يسکر  تينيت ‑ اس 

ّدو  ا ‑ سرک ‑ يسفلد،  ءيغ ‑ ياݣُي  16 والاينّي  ݣماک.  ترورد ‑ د  هاتي  ءيغ ‑ سرک ‑ يسفلد، 

ءيتياران  غمکلّي  ياضني  مّدن  سين  نغد  يان  ديدک  تاويت  سنات ‑ توال،  تيس  دارس 

17 ءيغ ‑ ياݣُي  ءيناݣان.‹  کراض  نغد  ن ‑ سين  س ‑ توݣّـا  نّا ‑ يّلان  › ا ‑ تزݣا ‑ تغاوسا  باش 

ا ‑ يسفلد  ءيغ ‑ ياݣُي  ن ‑ ايتماتن.  ءي ‑ ومناݣّـار  ءيني ‑ ت  نتني،  ء ولا  ا ‑ سرسن ‑ يسفلد 

نّکاس.  ءيتامژن  يان  زوند  نغد   ‑ يوميّن  ء ور ‑ اکُّ يان  زوند  دارک  ءيݣ ‑ يـيت  س ‑ ومناݣّـار، 

غ ‑ يݣـنّا،  ءيتياوکراس  غ ‑ ّدونيت  تکرسم  اينّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  18 » لحّق 

ياضني،  کرا  19 راد ‑ اون ‑ ينيغ  غ ‑ يݣـنّا.  ءيتياوفساي  غ ‑ ّدونيت  تفسيم  د ‑ اينّا 

ن ‑ يݣـنّا،  ربّـي  ءي ‑ بابا  ضالبن  ف ‑کرا  غ ‑ ّدونيت  ݣيݣون  سين  ءيغ ‑ د ‑ مشاشکان 

راد ‑ يليغ  س ‑ يسم ‑ ينو،  کراض  نغد  سين  ءينّاغ ‑ د ‑ موّن  20 اشکو  راد ‑ اسن ‑ يـيلي. 

غ ‑ واّماس ‑ نسن.«  نّکي 

ن ‑ تهرويت  لمعنا 

لّي ‑ يجلان

ف ‑ تاژيت  اوال 

د ‑ ومشاشکا
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‑ سيدي،    وا  « ‑ ت:    ءيسقســا بطُرس  ‑ يد  21 ياشک 

منّاوت ‑ توال  ُيخشّن،  کرا  ݣما  ءيغ ‑ ا ‑ باهرا ‑ݣيݣي ‑ يسکار 

ياسوع  22 ءيساول  ن ‑ توال؟«  ّسا  ار  ءيزد  اد ‑ اس ‑ صامحغ؟  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقاّن 

ف ‑ ّسا  ن ‑ يد ‑ مراو  ّسا  والاينّي  ا ‑ س ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ  ن ‑ توال  ّسا  » ء ورد  يـيني ‑ اس: 

ا ‑ ينحاساب  ءيرا  يان ‑ وݣلّيد  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  تاݣلديت  23 اشکو  ن ‑ توال. 

يان  ‑ د  ‑ اس  اويــن  ‑ يتنحاســاب  ‑ ديدسن  ار  ءيبدا  24 لّيغ  ‑ نس.  ‑ يخّدامن  د 

ء ور ‑ دارس ‑ يلّي  25 لّيغ  ن ‑ وورغ.  ن ‑ وقاريد  ءيد ‑ والف  مراو  ءيضفار ‑ اس ‑ وݣلّيد 

د ‑ تاروا ‑ نس  د ‑ تمغارت ‑ نس  نتّا  ا ‑ ينز  يامر ‑ وݣلّيد  غونشکان،  ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ يترارا 

26 غاکودان  لّي ‑ اس ‑ يضفار.  غونشک  ا ‑ زݣيس ‑ يامژ  ماد ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو  ء ولا 

› وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس  باهرا  ءيضالب ‑ ت  ن ‑ وݣلّيد  غ ‑ لݣّدام  ءيضر ‑ وخّدام ‑ لّي 

يوت  27 ءيحنّو ‑ݣيس ‑ وݣلّيد  کولّوت.‹  راد ‑ اک ‑ ت ‑ يد ‑ رارغ  ديدي،  صبر 

يان ‑ وخّدام  ءيمناݣّـار  ءيّفوغ  اخّدام ‑ ان،  28 ءيّما  ءيرژم ‑ اس.  ف ‑ لحساب ‑ نس 

يامژ ‑ ت  ن ‑ تقاريّت.  مّيا  ياضني  ءي ‑ وخّدام ‑ ان  ءيضفار  د ‑ نتّان  ياضني، 

29 ءيضر ‑ د ‑ وخّدام ‑ ان  ماد ‑ اک ‑ ضفارغ.‹  › رار ‑ يّـي ‑ د  يـيني ‑ اس  زغ ‑ وقرجوض 

ديدي،  › صبر  اس   ‑ يـينــي  باهرا  ‑ ت  ءيضــالب  نس   ‑   م ا لݣّد  ‑ غ  ياضنــي 

ءيلوح ‑ ت ‑ ين  ءيّدو  اد ‑ اس ‑ يصامح،  ياݣُي  نتّا  30 ءيّما  راد ‑ اک ‑ ت ‑ يد ‑ رارغ.‹ 

ژران  لّيغ  ياضني،  ءيخّدامن  31 ءيّما  ماد ‑ اس ‑ يضفار.  کولّو  ار ‑ د ‑ يفرو  غ ‑ لحبس 

ما ‑ يجران.  ف ‑کولّو  ءينين ‑ اس  س ‑ دار ‑ وݣلّيد  ّدون  باهرا،  طّير ‑ اسن  ما ‑ يسکر 

ء وتغ  ُيخشّن.  › واي ‑ اخّدام  يـيني ‑ اس  س ‑ دارس  ءي ‑ وخّدام ‑ لّي  32 ءيغر ‑ د ‑ وݣلّيد 

ء ولا  33 ءيس ‑ ور ‑ فّلاک ‑ يلّي  باهرا.  تضالبت ‑ يّـي  اشکو  کولّوت  ف ‑ لحساب ‑ ّنک 

34 ءيبزݣ ‑ فّلاس ‑ وݣلّيد  نّکي؟‹  حنّاغ  زݣيک  غمکلّي  زغ ‑ݣماک  ا ‑ تحنّوت  کّيـي 

35 غمکان  ماد ‑ اس ‑ يضفار.  کولّو  ار ‑ د ‑ يفرو  غ ‑ لحبس  ا ‑ يرفوفن  ءيدحي ‑ ت ‑ ين 

ءي ‑ݣماس  ء ور ‑ يصامحن  ݣيݣون  وانّا  ءي ‑کولّو  ن ‑ يݣـنّا  ربّـي  بابا  ا ‑ را ‑ يسکر 

ن ‑ وول ‑ نس.«  س ‑ نّيت 

ن ‑ وخّدام  لمعنا 

ا ‑ يصامح لّي ‑ ياݣُين 
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ءيّفوغ  ءي ‑ مّدن ‑ ان،  ما ‑ يتّيني  ياسوع  ءيکّمل  1 لّيغ 

ياضني  س ‑ تسݣا  ن ‑ يودايا  س ‑ تمازيرت  ءيّدو  جاليل 

ݣّوتنين  مّدن  2 ضفورن ‑ ت  ن ‑ وردون.  ن ‑ واسيف 

ا ‑ ت ‑ ارمن،  ءيرين  ن ‑ يفاريسين  کرا  3 اشکين ‑ د  ءيموضان.  ار ‑ غين ‑ يّجوّجي 

‑ ّسيــبت  ف  ‑ نس  ‑ تمغــارت  ءي  ‑ ورݣــاز  ‑ يفرو  ا  ‑ يحّلا  » ءيس  ‑ اس:  ءينيــن 

ا ‑ يخلق  مامنک  ف ‑ ربّـي  » ءيس ‑ ور ‑ تغريم  ياسوع:  4 ءيرار ‑ اسن  نّا ‑ دارس ‑ يّلان؟« 

بنادم غ ‑ يسيزوار؟ ءيسکر اوتم د ‑ تاوتمت، 5 يـيني فّلاسن › ماياد ا ‑ ف ‑ را ‑ يفل ‑ ورݣاز 

ّدات.‹  يات  ݣن  راد ‑ ووّرين  سين  هاتنين  د ‑ تمغارت ‑ نس.  ءيمون  د ‑ ينّاس  باباس 

ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ف ‑ مايان  اد ‑ݣان.  ّدات  يات  والاينّي  سين  6 ء ور ‑ سول ‑ݣين 

ءينين ‑ اس:  ءيلّما  7 سقسان ‑ ت  بنادم.«  ا ‑ ت ‑ ور ‑ يبضو  ربّـي،  ءيّسمون  اينّا 

ءيفرو  ا ‑ سّت ‑ يارا ‑ ورݣاز  لّفرا،  ف ‑ تبرات  موسا  يوّصا  ايلّيغ  ماخ  غمکاد،  » ءيغ ‑ يݣا 

‑ تفروم  ا  موســا  ‑ُکن  » يودج  ياسوع:  ‑ اسن  8 ءيرار  ‑ نس؟«  ‑ تمغــارت  ءي 

غ ‑ يسيزوار.  غمکان  ء ور ‑ يݣي  والاينّي  قّورن ‑ وولاون ‑ نّون،  اشکو  ءي ‑ تمغارت ‑ نّون 

ءيتاهل  ّزنا  بلا  ياضني  ف ‑کرا  ءي ‑ تمغارت ‑ نس  ءيفران  وانّا  9 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

غ ‑ݣر ‑ ورݣاز  غمکاد  » ءيغ ‑ يݣا  ءيمحضارن:  10 ءينين ‑ اس  ءيزنا.«  هاتين  تايّاض، 

» اوال ‑ اد،  ياسوع:  11 ءيرار ‑ اسن   ‑ يتاهل.«  ا ‑ ور ‑ اکُّ يوف ‑ اس  د ‑ تمغارت ‑ نس، 

لاسباب  12 لّان  ا ‑ ت ‑ يرين.  ربّـي  ءيفکا  مي  غويلّي  ابلا  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ يرين 

مّدن  سکرن ‑ اس  کرا  غمکان.  ءيلول  ݣيسن  کرا  اد ‑ تاهلن.  مّدن  لّي ‑ ور ‑ را ‑ يادج 

س ‑ تݣلديت  غير  د ‑ يخف ‑ نس  ا ‑ يلهو  ءيرا  اشکو  ا ‑ يتاهل  ياݣُي  کرا  غمکان. 

ءيقبل ‑ ت.«  اوال ‑ اد،  ا ‑ يقبل  ءيژضارن  وانّا  ن ‑ يݣـنّا. 

تاروا  اوين ‑ د  غ ‑ تاساعت ‑ ان  ن ‑ مّدن  کرا  13 اشکين ‑ د 

ءيفاّسن ‑ نس  ا ‑ ن ‑ فّلاسن ‑ يسرس  ياسوع  ءيرين  مّژينين، 

» ا ‑ تن ‑ د ‑ ور ‑ تاويم.«  ءينين ‑ اسن:  رارن ‑ تن  ءيمحضارن ‑ نس  نکرن  ءيبارک ‑ تن. 

ا ‑ د ‑ داري ‑ اشکين.  مّژينين  تاروا  » ادجات  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  14 ءيّما 

ءيساول لماسيح ف ‑ طّلاق

19

تاروا  ءيبارک  لماسيح 

مّژينين
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15 ءيسرس  ن ‑ يݣـنّا.«  ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت  غويد  زوند  اشکو  ا ‑ تن ‑ ور ‑ تحصارم، 

ياضني.  س ‑ ماني  ءيّدو  غاکودان  ءيفل ‑ تن  ءيفاّسن ‑ نس.  فّلاسن 

يـيني ‑ اس:  ياسوع  س ‑ دار  يان ‑ وعّيال  16 ياشک ‑ يد 

اد ‑ طّافغ  باش  ا ‑ راد ‑ سکرغ  افولکي  مان  » واي ‑ امسلمد، 

ف ‑ وفولکي؟  ا ‑ يّـي ‑ تسقسات  » ماخ  يـيني ‑ اس:  ياسوع  17 ءيساول  لّيخرت؟«  تودرت 

سکار  س ‑ تودرت،  ا ‑ تکشمت  ءيغ ‑ تريت  افولکي.  ا ‑ يݣان  واحدوت  يان 

ياسوع:  يـيني ‑ اس  » ما ‑ لّوصّيات؟«  18 ءيسقسا ‑ ت ‑ وعّيال:  س ‑ لوصّيات ‑ نس.« 

ن ‑ تکرکاس.‹  توݣّـا  ا ‑ ور ‑ تفکت  ا ‑ ور ‑ تاُکرت،  ا ‑ ور ‑ تزنوت.  » › ا ‑ ور ‑ تنغت. 

ءيخف ‑ ّنک.‹ «  زوند  ادجار ‑ ّنک  › تيريت  د ‑ ينّاک.‹  غ ‑ باباک  19 › اوي ‑ ّت 

20 ءيساول ‑ وعّيال يـيني ‑ اس: » ماياد ار ‑ ت ‑ سکارغ کولّوت. ما ‑ يّـي ‑ سول ‑ يخّصان؟« 

کولّو  تّزنزت  زايد  ءيکّملن،  واد  ا ‑ تݣت  » ءيغ ‑ تريت  ياسوع:  21 يـيني ‑ اس 

ءيلّما  تاشکيد ‑ د  غ ‑ يݣـنّا.  يـيلي ‑ اک ‑ وايدا  ءي ‑ يمژلاض  تفکت ‑ ت  ماد ‑ دارک ‑ يّلان، 

اشکو  طّير ‑ اس  ءيّدو  ءي ‑ ماياد،  ءيسفلد ‑ وعّيال  22 لّيغ  ديدي.«  تمونت 

ءيݣّوت ‑ وايدا ‑ نس. 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  23 ءيساول 

ن ‑ يݣـنّا.  س ‑ تݣلديت  ا ‑ يکشم  ءيݣّوت ‑ وايدا  دار  ءي ‑ يان  راد ‑ باهرا ‑ يشقو 

يان  ءيکشم  ء ولا  ن ‑ تاسمي  زغ ‑ تيط  ا ‑ يکشم  ف ‑ ورعام  را ‑ يرخو  24 ءينيغ ‑ اون، 

ءي ‑ ماياد،  ءيمحضارن  سفلدن  25 لّيغ  ن ‑ ربّـي.«  س ‑ تݣلديت  ءيݣّوتن  ايدا  دار 

ا ‑ ينجم؟«  ما ‑ را ‑ يـيژضار  غمکاد  » ءيغ ‑ يݣا  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  باهرا،  ݣُّدن 

ءيّما  ا ‑ يـيلي.  ء ور ‑ يژضار  بنادم  » غ ‑ دار  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ݣيسن  26 ءيّسماقّل 

يـيني ‑ اس:  بطُرس  27 ءيساول  نتّا.«  ا ‑ ت ‑ يسکر  ء ور ‑ يژضار  مي  کرا  ء ور ‑ يلّي  ربّـي، 

ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يـيلي  ديدک.  نمون  ناشک ‑ يد  ما ‑ دارنّغ ‑ يّلان،  کولّو  نفل ‑ ن  » ها ‑ نکُّني 

نّکي  راد ‑ݣاورغ  لّيغ  غاکود  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  ياسوع:  28 يـيني ‑ اسن  نکُّني؟« 

ء ولا  را ‑ تݣاورم  لّجديد،  غ ‑ ّدونيت  لّمجد ‑ ينو  ف ‑ لعرش  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان 

لماسيح  ءيساول 

بو ‑ وايدا د ‑ وعّيال 
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ايت ‑ ربّـي.  ف ‑کولّو  ار ‑ تّحکامّ  لّعرش  د ‑ مراو  ف ‑ سين  لّي ‑ ديدي ‑ يتمونون  کونّي 

ءينّاس  نغد  باباس  نغد  ءيستماس  نغد  ايتماس  نغد  تيݣّمي ‑ نس  وانّا ‑ ن ‑ يفلن  29 کولّو 

مايان  ما ‑ يوݣُرن  راد ‑ اس ‑ يـيلي  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو،  ءيݣران ‑ نس  نغد  تاروا ‑ نس  نغد 

ا ‑ را ‑ يݣُّرو،  د ‑ يمزوورا  کيݣان  30 والاينّي  ءيدومن.  تودرت  ءيطّاف  ن ‑ توال،  ف ‑ مّيا 

ا ‑ را ‑ يزوور.«  د ‑ يمݣّورا  د ‑کيݣان 

ن ‑ يݣر،  باب  يان ‑ ورݣاز  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  1 » تاݣلديت 

ءي ‑ يݣر ‑ نس  ءيخّدامن  ا ‑ د ‑ يکرو  صباح  زيّک  ءيّفوغ 

اد ‑ اسن ‑ يفک  د ‑ يخّدامن  2 ءيمشاشکا ‑ د  ن ‑ واضيل. 

س ‑ يݣر ‑ نس.  ءيلّما  يازن ‑ تن  ءي ‑ واّس،  يان ‑ وقاريد 

ء ور ‑ ا ‑ سکارن  غ ‑ تاسوقت  بيّدن  ويـّياض  ءيژر  تژا،  تيس  غ ‑ تاساعت  3 ءيّفوغ ‑ داغ 

راد ‑ اون ‑ فکغ  ن ‑ واضيل،  غ ‑ يݣر  کونّي  ء ولا  تخدمّ  › اشکاد ‑ د  4 يـيني ‑ اسن:  يات. 

تيس  غ ‑ تاساعت  5 ءيّفوغ ‑ داغ  س ‑ يݣر.  نتني  ء ولا  ّدون  نّا ‑ ياون ‑ يݣان.‹  تيغراد 

غمکان.  ءيسکر ‑ داغ  ن ‑ تدݣُـّات،  کراّط  غ ‑ تيس  ء ولا  د ‑ مراوت،  سنات 

ءيژر  س ‑ تاسوقت،  ءيّدو ‑ داغ  ن ‑ تدݣُـّات  سّموست  تيس  تاساعت  6 ما ‑ د ‑ ياد ‑ تروح 

کولّوت  اّس  غيد  تبيّدم  ايلّيغ  › ماخ  يـيني ‑ اسن:  غين.  بيّدن  سول  ن ‑ مّدن  کرا 

› واّخا،  يـيني ‑ اسن:  يان.‹  › ء ور ‑ اغ ‑ يـيوي  7 ءينين ‑ اس:  يات؟‹  ء ور ‑ ا ‑ تسکارم 

ءيساول  تافوکت  8 لّيغ ‑ ن ‑ تضر  ن ‑ واضيل.‹  غ ‑ يݣر ‑ ينو  تخدمّ  کونّي  ء ولا  اشکاد ‑ د 

تفکت ‑ اسن  ءي ‑ يخّدامن  › غر ‑ د  يـيني ‑ اس:  س ‑ ونݣابال ‑ نس  ن ‑ يݣر  باب 

زوارنين.‹  غويلّي  تلکمت  ارد  غ ‑ تووري  ُّرانين  ݣ زغ ‑ ويلّي  تبدوت  تيغراد ‑ نسن، 

ن ‑ تدݣُـّات،  تيس سّموست  ار  لّي ‑ ور ‑کشيمنين  ءيمݣّورا  دارس  ء وشکان ‑ د  9 غاکودان 

زوارنين، غالن  ءيلّما غويلّي  10 اشکين ‑ د  يان ‑ وقاريد.  يان ݣيسن  ءيفک ءي ‑کرايݣاّت 

ويـّياض.  زوند  ءي ‑ يان  يان ‑ وقاريد  ءيفکا ‑ ياسن  والاينّي  ار،  ُـّ ء وݣ ءيس ‑ راد ‑ اسن ‑ يفک 

ء ور ‑ خديمن  ُّرانين  ݣ › غويد  12 ءينين ‑ اس:  ن ‑ يݣر  ف ‑ باب  ار ‑ تنݣموݣن  11 بدون 

لّي ‑ يکلان  نکُّني  لّي ‑ اغ ‑ تفکيت  غونشک  تفکيت ‑ اسن  والاينّي  تاساعت،  يات  غير 

20
ن ‑ يخّدامن  لمعنا 

ن ‑ واضيل غ ‑ يݣر 
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ن ‑ يݣر،  باب  13 ءيرار ‑ اسن  ءيحّران.‹  غ ‑ تافوکت ‑ اد  کولّوت  اّس  تاّمارا  ار ‑ نّکات 

يان ‑ وقاريد  ءيس ‑ ورد  ف ‑ يات.  ء ور ‑ اک ‑ وُکيغ  › وا ‑ݣما،  ݣيسن:  ءي ‑ يان  يـيني 

اد ‑ فکغ  ريغ  اشکو  تّدوت.  ويّنک  ما ‑ يݣان  14 امژ  ا ‑ ف ‑ د ‑ ديدي ‑ تمشاشکات؟ 

س ‑ ما ‑ يݣان  ماد ‑ ريغ  اد ‑ سکارغ  15 ءيس ‑ ور ‑ يزري  کّيـي.  زوند  ءيݣُّران  ءي ‑ غواد 

16 يـيني ‑ اسن  افولکي؟‹ «  ن ‑ ماد ‑ سکرغ  ف ‑ ّسيبت  تانّواشت  ءيس ‑ توسيت  وينو؟ 

ءيمزوورا.«  ݣُّرون  ءيمݣّورا،  ا ‑ س ‑ راد ‑ زوورن  » غمکاد  ياسوع: 

ن ‑ وروشاليم.  ن ‑ تمدينت  د ‑ وغاراس  ياسوع  17 ءيمون 

ءيساول  واحدوتن،  ن ‑ ومحضار ‑ نس  د ‑ مراو  سين  ياوي 

را ‑ نّدو  18 » سفلدات،  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ وغاراس  سرسن 

ءيفاّسن  س ‑ݣر  را ‑ يّـي ‑ دحين  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ءيّما  س ‑ وروشاليم. 

س ‑ لموت،  راد ‑ فّلا ‑ حکامن  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ينمغورن 

ارد  ف ‑ وݣّجدي  اݣُلن ‑ يّـي  ّسغورشن ‑ يّـي  ا ‑ݣيݣي ‑ تطناژن  ءي ‑ يبّرانيـين  19 فکن ‑ يّـي 

زغ ‑ لموت.«  راد ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  والاينّي  ّمتغ. 

ياسوع،  س ‑ دار  ن ‑ زابدي  ن ‑ تاروا  ءينّاس  20 تاشک ‑ يد 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس  تکنو س ‑ واکال  د ‑ تاروا ‑ نس س ‑ سين.  نتّات 

» ما ‑ تريت  21 ءيرار ‑ اس:  کرا.  اد ‑ اس ‑ يفک  تضالب ‑ ت 

يان  اد ‑ سکيوسن  تاروا ‑ ياد ‑ ينو  ءي ‑ سين  » فک  تيني ‑ اس:  اد ‑ ام ‑ ت ‑ فکغ؟« 

ف ‑ وفاسيـي ‑ ّنک د ‑ يان ف ‑ وژلماض ‑ ّنک غاکود لّيغ را ‑ تکشمت س ‑ تݣلديت ‑ ّنک.« 

ا ‑ تسوم  ءيس ‑ تژضارم  تضالبم.  مايد  » ء ور ‑ تّسينم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  22 ءيساول 

23 ءيرار ‑ اسن  » نژضار ‑ اس.«  ءينين ‑ اس:  نّکي؟«  لّي ‑ راد ‑ سوغ  ن ‑ ورفوفن  لکاس 

والاينّي  کونّي،  را ‑ تي ‑ تسوم  نّکي  لّي ‑ راد ‑ سوغ  لکاس  » س ‑ ّصاحت،  ياسوع: 

ابلا  ا ‑ ت ‑ فکغ  باش  وينو  ء ور ‑ يݣي  ف ‑ وژلماض ‑ ينو  ء ولا  ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو  اسکيوس 

سين  نّان  ءي ‑ مايد  ياضني  مراو  سفلدن  24 لّيغ  ربّـي.«  بابا  ءي ‑ ويلّي ‑ مي ‑ ت ‑ يسکر 

» تّسنم  يـيني ‑ اسن:  کولّوتن  ءيغرا ‑ ياسن ‑ د  ياسوع  25 ءيّما  فّلاسن.  بزݣن  ايتماتن ‑ ان، 

تيس  لماسيح  ءيساول 

کراّط ‑ توال 

ف ‑ لموت ‑ نس

ن ‑ ياعقوب  ءينّاس 

تضالب  د ‑ يوحانّا 

زغ ‑ لماسيح
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ءينمغورن ‑ نسن  تيّسانم  ف ‑ ايت ‑ تميزار ‑ نسن،  ار ‑ تحکامن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءيݣلدان 

غمکان  ا ‑ ور ‑ يـيلي  کونّي  26 ءيّما  س ‑ يواليون ‑ نسن.  اد ‑ سکارن  مّدن  ار ‑ تامرن 

‑ نّون.  اخّدام  ‑ يݣ  ا  فّلاس  ءيّلا  ‑ يـيمغور،  ‑ݣيݣون  ا  ءيران  وانّا  ‑ݣراتون.  غ 

‑ ويـّياض.  ءي  ءيسمݣ  ‑ يݣ  ا  فّلاس  ءيّلا  ‑ يزوور،  ا  ءيران  ݣيݣون  ‑ وانّا  27 د 

مّدن.  اد ‑ فّلا ‑ تخدامن  ء ور ‑ د ‑ وشکيغ  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  28 ء ولا 

ما ‑ يݣّوتن.«  اد ‑ فوکّوغ  تودرت ‑ ينو  فکغ  اد ‑ تخدامغ،  ء وشکيغ ‑ د 

مّدن  ضفورن ‑ ت  ن ‑ اريحا،  زغ ‑ تمدينت  ءيلّما  29 زرين 

غ ‑ تاما  ݣاورن  ءيبوکاضن  سين  غين  30 ءيلين  ݣّوتن. 

» وا ‑ يوس  ار ‑ تّينين:  ار ‑ تغّواتن  ءيزرين،  ايد  ياسوع  ءيزد  سفلدن  لّيغ  ن ‑ وغاراس. 

زوويدن  نتني  ءيّما  اد ‑ فّسان.  ءينين ‑ اسن  مّدن  ݣيسن  31 اُکين  ݣينّغ.«  حنّو  ن ‑ داود، 

32 ءيبيّد  ن ‑ داود.«  ا ‑ يوس  ݣينّغ  حنّو  » وا ‑ سيدي،  ار ‑ تّينين:  ار  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ تغّواتن 

اد ‑ اون ‑ ت ‑ سکرغ؟«  » ما ‑ ترام  يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارس  ءيغر ‑ اسن ‑ د  ياسوع 

ءيݣّر  باهرا.  غ ‑ ياسوع  34 قامان  ا ‑ نيسفيو.«  » وا ‑ سيدي،  33 ءينين ‑ اس: 

غ ‑ وغاراس.  نکرن ضفورن ‑ ت  غاکودان.  ءيسفيون  ءي ‑ والّن ‑ نسن، 

اورير  لکمن  لّيغ  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  1 اکمورن ‑ ين 

سين  ياسوع  يازن  ن ‑ بيتفاجي،  غ ‑ تسݣا  ن ‑ ّزيتون 

س ‑ ودّوار ‑ ان  » زايدات  2 يـيني ‑ اسن:  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس 

نتّــات  تّقن  ‑ تغّيولت  يات  تـافم   ‑ ‑ ن    را ‑ نّون.  لّݣّدام 

ن ‑ يان،  کرا  3 ءيغ ‑ُکن ‑ يسقسا  س ‑ داري.  تاويم ‑ تن ‑ د  فسيات ‑ اسن  د ‑ وسنوس ‑ نس. 

ماياد  کولّو  4 ءيجرا  ا ‑ تن ‑ دي ‑ تاويم.«  را ‑ُکن ‑ يادج  سيديتنّغ، ‹  › ءيرا ‑ تن  تينيم ‑ اس 

ءي ‑ تمدينت  5 » ءينيات  ءينّا:  ءيزرين  غايد  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يلس  ربّـي  ما ‑ ينّا  ا ‑ يافو  باش 

ف ‑ وغّيول  ءيني  ءي ‑ يخف ‑ نس،  يودر  سرم.  يوشکا ‑ د  هاي ‑ اݣلّيد ‑ نّم  ن ‑ ايت ‑ ربّـي، 

غمکلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  سکرن  ءيمحضارن  6 ّدون  ن ‑ تغّيولت.«  ف ‑ وسنوس  ء ولا 

فّلاسن  فّلاسن ءيسلهامن ‑ نسن، ءيني  د ‑ وسنوس، ݣرن ‑ ين  تاغّيولت  ياسوع. 7 اوين ‑ د 

سين  ءيّجوّجي  لماسيح 

ءيبوکاضن

21
لماسيح  ءيکشم 

س ‑ وروشاليم
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ݣيسن  کرا  غ ‑ وغاراس.  ءيسلهامن ‑ نسن  ار ‑ ّسوان  ݣّوتنين،  مّدن  8 موّن ‑ د  ياسوع. 

غويلّي  باهرا  9 فرحن  غ ‑ وغاراس.  ار ‑ تنت ‑ ّسوان  زغ ‑ يسغارن،  تيصطّوين  ار ‑ د ‑ يتّبـي 

ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  ار ‑ تالّن  ُّرانين،  غويلّي ‑ اس ‑ݣ ء ولا  غ ‑ وغاراس  ءي ‑ ياسوع  زوارنين 

ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  غواد ‑ د ‑ يوشکان  ا ‑ يݣا  امبارکي  ن ‑ داود.  ءي ‑ يوس  » هوصانّا 

ياتّوين.«  غ ‑ يݣـنّا  هوصانّا  ربّـي. 

مّدن  ار ‑ ّسمقسان  کولّوّت.  تقربل ‑ تمدينت  ء وروشاليم،  ياسوع  10 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم 

ار ‑ تّينين:  مونّين  ديدس  ويلّي  کولّو  11 ساولن ‑ د  غواد؟«  » ما ‑ يݣا  ءي ‑ نݣراتسن: 

غ ‑ جاليل.«  ݣو ‑ ناصيرا  ياسوع  نّابـي  ءيݣا  » غواد 

ءينکر  ‑ ربّـي،  ن  ‑ تݣّمي  س  ياسوع  12 ءيکشم 

ار ‑ݣيس ‑ ساغن.  ّزنزانين  ݣيس  غويلّي  ار ‑ زݣيس ‑ يطّاي 

ءيتبيرن.  ّزنزانين  ن ‑ ويلّي  لُکراسا  ءيݣلّب  ءيقاريدن،  تصّرافنين  ن ‑ ويلّي  لميادي  ءيݣلّب 

تيݣّمي  راد ‑ اس ‑ تّينيم  › تيݣّمي ‑ نو  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتيارا  » هان  13 يـيني ‑ اسن: 

14 اشکين ‑ د  ن ‑ يمّخارن.«  ءيفري  تݣا  ترورم ‑ ّت  هاتي  کونّي،  ءيّما  ن ‑ تژالّيت.‹ 

ءينمغورن  15 ءيّما  ءيّجوّجي ‑ تن.  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  د ‑ يکوشامن  ءيبوکاضن  دارس 

لمعجيزات  ژران  لّيغ  باهرا  طّير ‑ اسن  ن ‑ ّشرع،  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

» هوصانّا  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  اوال ‑ نسن  ار ‑ تالّن  مّژينين  تاروا  ژرن  لّي ‑ يسکر، 

» ءيس ‑ ور ‑ تسفلدت  ءينين ‑ اس:  س ‑ ياسوع  ءيلّما  16 ساولن  ن ‑ داود.«  ءي ‑ يوس 

کونّي  ءيّما  » سفلدغ ‑ اسن.  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  مّدن ‑ اد؟«  تّينين  ءي ‑ مايد 

ا ‑کي ‑ تالغن  د ‑ واّزاّن  ءي ‑ يحشماي  › تفکيت  لّي ‑ ينّان  ن ‑ ربّـي  اّرا  ءيس ‑ ور ‑ تغريم 

س ‑ ودّوار  ءيّدو  تامدينت،  ءيّفوغ  غاکودان  17 ءيفل ‑ تن  د ‑ لحّق ‹؟«  س ‑ نّيـيت 

غين.  ءينس  ن ‑ بيتعانيا 

ياغ ‑ ت  س ‑ تمدينت،  ياسوع  يووّري ‑ د  صباح  18 زيّک 

ءيفتو  ن ‑ وغاراس،  غ ‑ تاما  تازارت  يات  19 ءيژر ‑ ن  لاژ. 

ا ‑ ور ‑ سار ‑ݣيم ‑ تيلي  » زايد  يـيني ‑ اس:  ءيفراون.  غير  ء ور ‑ ن ‑ݣيس ‑ يوفي  والاينّي  سرس 

لماسيح ار ‑ يطّاي ءيمزنزن 

زغ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي

لّي ‑ ور ‑ يسکيرن  تازارت 

لغلّت
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ءيضر ‑ اسن  مايان،  ءيمحضارن ‑ نس  ژران  20 لّيغ  غاکودان.  تازارت  تيقار  لغلّت.« 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  21 ءيساول  تازارت ‑ اد حاينا؟«  ا ‑ س ‑ تّقور  » مامنک  ءينين:  لعجب 

ماد ‑ سکرغ  زوند  را ‑ تسکرم  تشّکام  بلا  ءيغ ‑ تومنم  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق 

› ءيتّي  ءي ‑ وورير ‑ اد  ءيغ ‑ تنّام  ن ‑ ماياد.  ار  ُـّ ء وݣ راد ‑ نّيت ‑ تسکارم  ءي ‑ تازارت ‑ اد، 

نّا ‑ تّژالّام  22 غاکود  ماد ‑ اس ‑ تنّام.  راد ‑ اس ‑ يـيلي  غ ‑ ومدا ‹  تضرت ‑ ن  زغ ‑ غيد 

ءيغ ‑ نّيت ‑ تومنم.«  ما ‑ تضالبم  کولّو  راد ‑ اون ‑ يـيلي 

23 ءيکشم ‑ داغ ياسوع س ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي ار ‑ݣيس ‑ يّسلماد. 

سقسان ‑ ت:  ن ‑ تمازيرت ‑ ان  د ‑ يمغارن  ءينمغورن  اشکين ‑ د 

ايد ‑ س ‑ ا ‑ تي ‑ تسکارت؟«  ن ‑ مي  اوال  غاياد؟  کولّو  ا ‑ تسکارت  » ما ‑ک ‑ يد ‑ يوزّن 

يان ‑ وسقسي.  را ‑ُکن ‑ سقساغ  نّکي  » ء ولا  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  24 ءيساول 

اد ‑ سکارغ ماياد. 25 يوحانّا، ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن  رارات ‑ يّـي ‑ د ءينيغ ‑ اون ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن 

ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان  نتني  بدون  بنادم؟«  نغد  ربّـي  ءيزد  مّدن؟  ا ‑ يّسّدام 

ماد ‑ اون ‑ ينّا؟‹  ء ور ‑ تومينم  ايلّيغ  › ماخ  راد ‑ اغ ‑ يـيني  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹  › ربّـي  » ءيغ ‑ ننّا 

اشکو  ݣّوتنين،  زغ ‑ مّدن ‑ ان  را ‑ نيکساض  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹  › بنادم  ءيغ ‑ ننّا  26 والاينّي 

» ء ور ‑ نّسين  ءينين ‑ اس:  ءيلّما  27 ساولن  ا ‑ يݣا.«  يان ‑ نّابـي  يوحانّا  ءيزد  ار ‑کولّو ‑ تّينين 

ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ  نّکي  » ء ولا  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن.« 

ماياد.«  کولّو  اد ‑ سکارغ 

دارس  ها ‑ يان ‑ ورݣاز،  » ما ‑ را ‑ تينيم؟  يـيني ‑ اسن:  28 ءيزايد 

ا ‑ يوي،  › زايد  يـيني ‑ اس:  دار ‑ ومزوارو  ءيفتو  تاروا.  سين 

ءيک  › ء ور ‑ ريغ.‹  ءيرور ‑ اس:  نتّا  29 ءيّما  ن ‑ واضيل.‹  غ ‑ يݣر  غاّساد  تخدمت 

سين  ويس  دار  ءيلّما  30 ءيفتو ‑ ورݣاز  ءيخدم.  ءيّدو  ف ‑ واوال ‑ ان  تُݣراژ ‑ ت  ءيميّک 

سين:  ويس  يوس ‑ لّي  ءيرار ‑ اس  ءي ‑ ومزوارو.  ءينّا  غمکلّي  يـيني ‑ اس  تاروا ‑ نس، 

» مانوا  ياسوع:  31 ءيسقسا ‑ تن  ء ور ‑ يّدي.«  والاينّي  ا ‑ سيدي، ‹  ّديغ  › ها ‑ يّـي 

ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  » امزوارو.«  ءينين ‑ اس:  باباس؟«  ما ‑ يرا  ا ‑ يسکرن  غ ‑ سين ‑ اد 

ف ‑ ما ‑ د ‑ يوزّن  اسقسي 

لماسيح

د ‑ سين  ن ‑ ورݣاز  لمعنا 

تاروا ‑ نس



21 ماتّا  57

س ‑ تݣلديت  د ‑ ايت ‑ نّکاس  ار ‑ُکن ‑ زݣّورونت ‑ تمݣّـانين  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق 

ء ور ‑ تي ‑ تومينم.  ن ‑ وفولکي،  اغاراس  ءيمل ‑ اون  يوحانّا  دارون  32 يوشکا ‑ د  ن ‑ ربّـي. 

سول  ار ‑ تي ‑ تامّن،  تژرم ‑ تن  يوحانّا.  ء ومّن  نتني  د ‑ تمݣّـانين،  ايت ‑ نّکاس  ءيّما 

س ‑ وغاراس.«  تووّريم ‑ د  کونّي  ا ‑ تي ‑ تامنم  ء ور ‑ تريم 

ياضني.  لمعنا  ءي ‑ يات  » سفلدات  ياسوع:  33 يـيني ‑ اسن 

ءيّسلولّي ‑ اس  غ ‑ يݣر ‑ نس،  اضيل  ءيّژا  ها ‑ يان ‑ ورݣاز 

ءيفتو  اصن  ءي ‑ يخمُّ ءيفل ‑ ت  يا ‑ لّبرج،  ءيبنو  ءي ‑ لمعّصرت  اݣُضي  ءيغزا  ءيفريݣ 

اصن  ءيخمُّ س ‑ دار  ن ‑ يخّدامن ‑ نس  کرا  يازن  لّغلّت،  34 لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز  ءيموّدو. 

غوين  اصن  ءيخمُّ 35 والاينّي  غ ‑ لغلّت.  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکان  اد ‑ اس ‑ د ‑ اوين 

36 يازن ‑ اسن  س ‑ يژران.  يان  ء وتن  يان،  نغن  ݣيسن،  يان  ّسغورشن  ءيخّدامن ‑ ان، 

غمکلّي  نتني  ء ولا  سکرن ‑ اسن  زوارنين،  ن ‑ ويلّي  ار  ُـّ ء وݣ ياضني  ن ‑ يخّدامن  کرا  ءيلّما 

› راد ‑ وقّرن  د ‑ يخف ‑ نس  يـيني  يوس،  يازن ‑ اسن  37 غ ‑ يسيݣُّرا  ءي ‑ يمزوورا.  سکرن 

› غواد  ءينين  ژران يوس مشاوارن ءي ‑ نݣراتسن  لّيغ  اصن ‑ ان،  38 والاينّي ءيخمُّ ءيوي.‹ 

39 غوين ‑ ت  وينّغ.‹  لوورت  ءيݣ  ا ‑ ت ‑ ننغ  اشکاد ‑ د  ءيݣر.  ا ‑ را ‑ يوورت 

باب  » ما ‑ را ‑ يسکر  ياسوع:  40 ءيسقسا ‑ تن  نغن ‑ ت.«  ن ‑ يݣر  س ‑ بّرا  لوحن ‑ ت ‑ ين 

مّدن ‑ ان  » را ‑ يهلک  41 ءينين ‑ اس:  نّا ‑ د ‑ يووّري.«  غاکود  اصن ‑ ان  ءي ‑ يخمُّ ن ‑ يݣر 

لّي ‑ راد ‑ اس ‑ ياکّا  ياضني  اصن  ءي ‑ يخمُّ ءيݣر  ءيفک  ُيخشّن،  لموت  س ‑ يات  اُأخشنّين 

غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  » ءيس ‑ ور ‑ تغريم  ياسوع:  42 ءيرار ‑ اسن  غ ‑ وزمز ‑ نس.«  لغلّت 

ماياد،  ن ‑ وغژو.  ءيخف  ءيݣا  ا ‑ يووّرين  نتّان  ءيبنّاين،  لّي ‑ ن ‑ لوحن  › اژرو  ن ‑ ربّـي؟ 

43 ف ‑ مايان  ار ‑ݣيس ‑ نتعّجاب.‹  نژرا ‑ ت  ا ‑ ت ‑ يسکرن.  ربّـي  سيدي 

ءي ‑ مّدن  ءيفک ‑ ّت  زغ ‑ تݣلديت ‑ نس،  ربّـي  را ‑ُکن ‑ يّسوفغ  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

را ‑ يرژ،  ءيضرن  فّلاس  وانّا  اژرو ‑ اد،  44 ءيّما  لغلّت ‑ نس.  لّي ‑ را ‑ ياکّا  ياضني 

د ‑ واکال.«  را ‑ ت ‑ يلبج  د ‑ وانّا ‑ ف ‑ يضر 

ءيّساّن  ءي ‑ لمعني ‑ اد،  د ‑ يفاريسين  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  سفلدن  45 لّيغ 

اصن  ن ‑ يخمُّ لمعنا 

ن ‑ واضيل د ‑ يݣر 
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زغ ‑ مّدن،  کسوضن  والاينّي  ا ‑ ت ‑ امژن  46 ءيرين  ياسوع.  ا ‑ ف ‑ يساول  فّلاسن  ءيزد 

ا ‑ يݣا.  يان ‑ نّابـي  ءيزد  ار ‑کولّو ‑ تّينين  اشکو 

‑ اسن:  يـيني  ‑ لمعنــي  س  ياسوع  ‑ داغ  1 ءيســاول 

تامغرا  ءيسکر  يان ‑ وݣلّيد  زوند  تݣا  ن ‑ يݣـنّا  2 » تاݣلديت 

ءي ‑ ويلّي  اد ‑ د ‑ غرن  ءيخّدامن ‑ نس  3 يازن  ءي ‑ يوس. 

کرا  ءيلّما  4 يازن  س ‑ تمغرا.  اد ‑ د ‑ اشکين  ء ور ‑ رين  نتني  ءيّما  تياوعراضنين، 

توجاد،  › ها ‑ تيرمت  تياوعراضنين  ءي ‑ ويلّي  اد ‑ ينين  يوّصا ‑ تن  ياضني  ن ‑ يخّدامن 

س ‑ تمغرا.‹  اشکاد ‑ د  کولّو،  يوجاد  ضنينين.  ءي ‑ يݣايزن  ء ولا  ءي ‑ يموݣاين  غرسغ 

س ‑ يݣران ‑ نس،  کرا  ءيّدو  ء ور ‑ د ‑ وشکين،  ءي ‑ يخف ‑ نسن  رژمن  نتني  5 ءيّما 

ّسرفوفّن ‑ تن  ءيخّدامن ‑ ان  امژن  ويـّياض  6 نکرن  س ‑ تووري ‑ نس،  کرا  ءيّدو 

ءيمنغان ‑ ان،  هلکن  ءيمخزنيـين ‑ نس  يازن  باهرا،  ءي ‑ وݣلّيد  7 طّير ‑ اس  نغن ‑ تن. 

والاينّي  توجاد،  › تامغرا  ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  ءيلّما  8 يـيني  تامدينت ‑ نسن.  جدرن 

تعرضم  س ‑ يسواک،  غيلاد  9 زايدات  عرضغ.  مي  غويلّي  ء ور ‑ ّت ‑ ستهّلان 

ءيخّدامن  فّوغن  10 غاکودان  س ‑ تمغرا.‹  تاويم ‑ تن ‑ د  وانّا ‑ ن ‑ توفام،  ءي ‑کولّو 

ويد  ء ولا  اُأخشنّين  ويد  ݣن ‑ يـيت  ما ‑ ن ‑ وفان،  کولّو  ّسموّن ‑ د  س ‑ تسواک 

ءيکشم ‑ وݣلّيد  ما ‑ يّکا،  11 ءيّکا  س ‑ ينبݣيون.  ن ‑ تمغرا  تعّمر ‑ تݣّمي  ايلّيغ  شوانين، 

تيملسيت  ء ور ‑ يلسي  غ ‑ݣراتسن  يان ‑ ورݣاز  س ‑ ن ‑ يژرا  ايت ‑ تمغرا،  ا ‑ يّسماقّل 

س ‑ غيد  ا ‑ دي ‑ تکشمت  مامنک  › وا ‑ݣو ‑ دارنّغ،  12 ءيسقسا ‑ ت ‑ وݣلّيد:  ن ‑ تمغرا. 

ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  13 يـيني ‑ وݣلّيد  ءيفّسا.  غير  نتّا  ءيّما  ن ‑ تمغرا؟‹  تيملسيت  بلا 

غين  اݣّوݣنين.  غ ‑ تيّلاس  تلوحم ‑ ت ‑ ين  ءيضارن،  ء ولا  زغ ‑ يفاّسن  › کرفات ‑ ت 

ربّـي،  ما ‑ مي ‑ يعرض  ءيݣّوت  14 هان  ء وخسان ‑ نسن.‹  ار ‑ تݣژاژن  ا ‑غ ‑ راد ‑ الّان 

وينس.«  اد ‑ݣن  ما ‑ يژلي  يـيدروس 

‑ نݣراتسن  ءي  ‑ تمشاوارن  ار  ءيفاريسين  ءيلّما  15 ّدون 

‑ نس.  ‑ واوال  ف  ياسوع  ‑ ّسموتّلن  ‑ راد  ا  ‑ مامنک  ف 

22
ن ‑ ايت ‑ تمغرا لمعنا 

ف ‑ ضابيـيت  اسقسي 

ءي ‑ قايصر
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هيرودوس  ن ‑ وݣلّيد  ن ‑ يمّدوکُّال  د ‑کرا  ن ‑ مّدن ‑ نسن  کرا  دارس  16 ازّن ‑ د 

اغاراس  ار ‑ تّسلمادت  تّينيت،  ايد  لحّق  ءيزد  نّسن  » واي ‑ امسلمد،  ءينين ‑ اس: 

اشکو  مّدن،  ف ‑ ماد ‑ سوينݣيمن  ء ور ‑ ا ‑ تسکارت  ءيݣا.  غمکلّي  ن ‑ ربّـي 

ا ‑ ناکّا  ءيس ‑ يحّلا  ما ‑ را ‑ تينيت؟  غيلاد  17 ءيّما  ن ‑ مّدن.  ء ودماون  ء ور ‑ ا ‑ تّمنادت 

لّي ‑ݣيسن ‑ يّلان،  تانّواشت  ءيّسن  ياسوع  18 ءيّما  ء وهو؟«  نغد  ءي ‑ قايصر  ضابيـيت 

يان ‑ وقاريد  19 ملات ‑ يّـي ‑ د  ا ‑ يّـي ‑ تّارمّ؟  ماخ  » وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  يـيني ‑ اسن: 

ا ‑ يݣا ‑ وودم ‑ اد  » وين ‑ ميت  20 يـيني ‑ اسن:  يان ‑ وقاريد.  فکن ‑ اس ‑ د  ن ‑ ضابيـيت.« 

» فکات  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  قايصر.«  » وين  21 ءينين ‑ اس:  ءيّلان؟«  ݣيس  د ‑ يسم ‑ اد 

22 لّيغ سفلدن  ربّـي.«  وين  ما ‑ يݣان  تفکم ءي ‑ ربّـي  قايصر،  وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ قايصر 

فلن ‑ ت.  ّدون  ار ‑ݣيس ‑ تعّجابن،  ءي ‑ ماياد 

نتني  ‑ يصاّدوقين.  ن  کرا  غاّسان  دارس  ‑ د  23 اشکين 

‑ ينکر  د   ‑   را  ‑   ما يلّي   ‑ ور  ء   « تّينين   ‑ ار  ‑ نسن  ‑ لمدهب  غ 

ن ‑ يان  کرا  › ءيغ ‑ يّموت  موسا  ءينّا  24 » واي ‑ امسلمد،  سقسان‑ت:  زغ ‑ لموت.« 

ا ‑ سّت ‑ يتاهل  ن ‑ ورݣاز ‑ ان  ف ‑ݣماس  ءيّلا  تاروا،  بلا  تامغارت ‑ نس  ءيفل ‑ د 

ن ‑ ايتماتن.  ّسا  دارنّغ  25 لّان  لّي ‑ يّموتن.‹  ن ‑ݣماس  ف ‑ يسم  تاروا  ا ‑ ديدس ‑ يسکر 

26 ءيّمت  ءي ‑ݣماس.  تامغارت ‑ نس  ءيفل  تاروا،  بلا  ءيّمت  تامغارت  يـيوي ‑ ومزوارو 

س ‑ ّسا  کولّوتن  ايلّيغ ‑ ّت ‑ يوين  کراض،  د ‑ ويس  نتّا  ء ولا  تاروا  بلا  سين  ويس 

غ ‑ تنکرا  غيلاد،  28 ءيني ‑ اغ  تّمت ‑ تمغارت.  27 غ ‑ يسيݣُّرا  تاروا.  ء ور ‑ د ‑ فيلن 

تݣا  تّکا ‑ تّين  هاتّي  ا ‑ را ‑ تݣ؟  غ ‑ ّسا ‑ ياد  ن ‑ مانوا  تامغارت  کولّوتن،  لّي ‑غ ‑ راد ‑ نکرن 

اشکو  ا ‑ ف ‑ تجلام،  » غاياد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  29 ءيساول  کولّوتن.«  تامغارت ‑ نسن 

راد ‑ نکرن  لّيغ  30 غاکود  ن ‑ ربّـي.  تاژّضارت  تّسنم  ء ولا  ن ‑ ربّـي  اّراتن  ء ور ‑ تّسينم 

31 ءيّما  ا ‑ راد ‑ݣن.  ن ‑ يݣـنّا  لمالايکا  زوند  والاينّي  ء ولا ‑ دا ‑ تاهالنت،  ء ور ‑ را ‑ تاهالن 

ربّـي  ݣيغ  › نّکي  32 ءينّا  ربّـي؟  ما ‑ فّلاس ‑ ينّا  ءيس ‑ ور ‑ تغريم  ّموتنين،  ن ‑ ويلّي  تانکرا 

ءيملا ‑ ياغ  اوال ‑ ان  ن ‑ ياعقوب.‹  ربّـي  ݣغ  ن ‑ يسحاق،  ربّـي  ݣغ  ن ‑ يبراهيم، 

ف ‑ تنکرا  اسقسي 

زغ ‑ لموت
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ݣّوتنين  مّدن ‑ ان  سفلدن  33 لّيغ  ّموتن.«  واّخا  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ لݣّدام  نتني  ءيس ‑ ّدرن 

غ ‑ ولّمود ‑ نس.  تعّجبن  ياسوع،  ءينّا  ءي ‑ مايد 

ف ‑ مامنک  سفلدن  لّيغ  ءيفاريسين  فّلاس  34 موّن ‑ د 

ن ‑ ّشرع  يان ‑ ومسلمد  35 ءينکر  ءيصاّدوقين.  ا ‑ يّسفّسا 

36 » واي ‑ امسلمد،  ءيسقسا ‑ ت:  غ ‑ واوال ‑ نس.  ياسوع  ا ‑ يارم  يـيري  زغ ‑ݣيسن، 

ما ‑ لّوصيت ا ‑کولّو ‑ يهّيان غ ‑ ّشرع ن ‑ ربّـي؟« 37 ءيساول ياسوع يـيني ‑ اس: » › ا ‑ تّيريت 

لّعاقل ‑ ّنک.‹  د ‑ تّمي  ن ‑ وول ‑ ّنک  د ‑ تّمي  ن ‑ يخف ‑ ّنک  زغ ‑ تّمي  سيديک  ربّـي 

› ا ‑ تّيريت  سنات،  تيس  39 ترواس ‑ ّت  ءيهّيان.  ءيمّقورن  لوصيت  ا ‑ يݣان  38 ختاد 

ما ‑ يّلان  لّساس ن ‑کولّو  ا ‑ يݣان  ادجار ‑ ّنک زوند ءيخف ‑ ّنک.‹ 40 سنات لوصّيات ‑ اد 

لّانبيا.«  د ‑ واّراتن  غ ‑ ّشرع 

ءيسقسا ‑ تن  ءيفاريسين،  قامان  دارس  سول  41 غاکودان 

لماسيح؟  ءيݣان  ف ‑ والّي  کونّي  42 » ما ‑ تّينيم  ياسوع: 

داود.«  ن ‑ وݣلّيد  » زغ ‑ تاسوت  ءينين ‑ اس:  ا ‑ زغ ‑ را ‑ يݣ؟«  ن ‑ مي  تاسوت 

43 ءيرار ‑ اسن ياسوع: » ءيّما داود، لّيغ ‑ ت ‑ يݣّود ّروح لقودوس ا ‑ يساول ف ‑ لماسيح، 

سکيوس  ءي ‑ سيدي،  ءينّا  ربّـي  › ها ‑ سيدي  44 ءينّا  د ‑ سيديس  ءيݣ ‑ ت 

45 ها ‑ داود  ءيضارن ‑ ّنک.‹  غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ ّنک  ݣغ  ارد  ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو 

ا ‑ را ‑ يݣ  مامنک  د ‑ سيديس.  ءيݣ ‑ ت  لماسيح،  ءيݣان  غوالّي  ءيبدر  س ‑ يخف ‑ نس 

زغ ‑ غاّسان  اوال.  اد ‑ اس ‑ د ‑ يرار  يان  46 ء ور ‑ يژضار  زغ ‑ تاسوت ‑ نس؟«  يان  غير 

ا ‑ ت ‑ يسقسا.  يان  ء ور ‑ سول ‑ يزعم 

نتني  ݣّوتنين،  ‑ ان  ‑ مّدن  س  ياسوع  ‑ داغ  1 ءيساول 

‑ ّشرع  ن  2 » ءيمسلمدن  ‑ اسن:  يـيني  ‑ نس  ‑ يمحضارن  د 

‑ ّسلمادن.  ‑ ت  ار  ‑ موسا  ن  اوال  ‑ دار  ا  نتني  ‑ يفاريسين،  د 

‑ تّينين،  ‑ ما  س  ‑ تسکارم  ار  ‑ نسن  ‑ يواليون  س  3 سفليدات 

ء ور ‑ ا ‑ دي ‑ تمشاشکان  ءيسّکيرن ‑ نسن  اشکو  ماد ‑ سکارن  ا ‑ ور ‑ تسکارم  والاينّي 

لوصيت  ما ‑ يݣان 

ءيهّيان؟

ف ‑ ما ‑ يݣا  اسقسي 

لماسيح

23
ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن 

د ‑ يفاريسين
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ن ‑ مّدن.  ف ‑ تُغراض  ار ‑ تنت ‑ ين ‑ سراسن  ّژاينين  اتين  ُـّ تاݣ 4 ار ‑ تاّسن  د ‑ يواليون ‑ نسن. 

يان ‑ وضاض  ء ولا  ا ‑ ن ‑ݣن  ء ور ‑ رين  ءيمسلمدن ‑ ان  والاينّي  ا ‑ باهرا ‑ ّژاينت،  منشک 

ويـّياض.  ا ‑ تن ‑ ژرن  باش  ار ‑ تن ‑ سکارن  ءيسّکيرن ‑ نسن  5 کولّو  اد ‑ اسن ‑عاوّن. 

6 ءيعّزا  ن ‑ يسلهامن ‑ نسن.  تاميو  ار ‑ ّسيغّزيفن  ن ‑ يݣنزي ‑ نسن،  لحروز  ار ‑ ّسيمغورن 

اد ‑ زݣّورون  دارسن  ءيعّزو  غ ‑ يمنسيون،  مّقورنين  ف ‑ لُکراسا  اد ‑ تݣاوارن  دارسن 

غ ‑ لاسواق  مّدن  ا ‑ فّلاسن ‑ تسّلامن  دارسن  7 ءيعّزو  ن ‑ تژالّيت.  غ ‑ تݣُّما  س ‑ لݣّدام 

› امسلمد ‹،  اد ‑ اون ‑ يتّيني  يان  ا ‑ ور ‑ تادجم  کونّي،  8 ءيّما  › امسلمد ‹.  ار ‑ اسن ‑ تّينين 

ءي ‑ يان  9 ا ‑ ور ‑ تّينيم  ا ‑ تݣام.  ايتماتن  د ‑کونّي  کاد ‑ دارون ‑ يّلان،  يان ‑ ومسلمد  اشکو 

د ‑ باباتون  ا ‑ ت ‑ يݣان  کاد ‑ دارون ‑ يّلان،  باباتون  يان  اشکو  › بابا ‹،  غ ‑ ّدونيت ‑ اد 

يان ‑ ونمغور  اشکو  › انمغور ‹،  اد ‑ اون ‑ يتّيني  يان  10 ا ‑ ور ‑ تادجم  ن ‑ يݣـنّا. 

ا ‑ را ‑ يݣ  نتّان  ءيمّقورن،  ݣيݣون  11 وانّا  د ‑ لماسيح.  ا ‑ ت ‑ يݣان  کاد ‑ دارون ‑ يّلان، 

ءيّژيمژاين  وانّا  ءيّما  ربّـي،  را ‑ ت ‑ يّژيمژاي  ءيخف ‑ نس  ءيّسيمغورن  12 وانّا  اخّدام ‑ نّون. 

را ‑ ت ‑ يّسيمغور.  ءيخف ‑ نس 

ن ‑ ّشرع  ا ‑ يمسلمدن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  13 » تاݣوضي 

ن ‑ يݣـنّا  ن ‑ تݣلديت  ءيمي  ار ‑ تّقنم  ا ‑ تݣام.  ايت ‑ سين ‑ وودماون  د ‑ يفاريسين. 

اد ‑ د ‑کشمن.  رانين  غويلّي  ء ولا ‑ دا ‑ تّادجم  کونّي  ء ور ‑ ا ‑ دي ‑ تکّشّم  ف ‑ مّدن، 

ن ‑ ّشرع  ا ‑ يمسلمدن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي  14 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون، 

ا ‑ تّسبايّنم  باش  تيژولّا ‑ نّون  ار ‑ تّسيغّزيفم  ن ‑ تهّجالين،  تيݣُّما  ار ‑ تشتّام  د ‑ يفاريسين. 

ار.  ُـّ س ‑ وݣ لحوکم  ا ‑ س ‑ را ‑ فّلاون ‑ يتّوت  ف ‑ غايان  ءيس ‑ تفولکيم.  ءيخفاون ‑ نّون 

ن ‑ ّشرع  ا ‑ يمسلمدن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي  15 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون، 

د ‑ نتّا  س ‑ وغاراس ‑ نّون،  يان  غير  ا ‑ ترارم  باش  د ‑ يکالّن  ءيمدوان  ار ‑ ّتّبـيم  د ‑ يفاريسين. 

س ‑ سنات ‑ توال.  ار ‑ نّون  ُـّ ء وݣ ن ‑ جهنّاما  يوس  ءيݣا  تّسووّريم ‑ ت  ءيغ ‑ تي ‑ ترورم 

ءيݣّولّان  › يان  ار ‑ تّينيم  بوکضنين.  ا ‑ يݣّوادن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  16 » تاݣوضي 

لّي ‑ يّلان  س ‑ وورغ  ءيݣّولّان  يان  والاينّي  يات،  ء ور ‑ فّلاس ‑ يلّي  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي 

ايت ‑ سين ‑ وودماون
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17 واي ‑ ينافالن،  تاݣالّيت ‑ نس.‹  ا ‑ يّسافو  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي 

لّي ‑ يرورن  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  نغد  ء ورغ  ءيزد  ما ‑ يوݣُرن،  ءينيات ‑ يّـي  وا ‑ يبوکاضن، 

ن ‑ تغرسي،  س ‑ وژرو  ءيݣّولّان  › يان  18 ار ‑ تّينيم  ربّـي؟  وين  ا ‑ يݣ  ء ورغ ‑ ان 

ف ‑ وژرو  لّي ‑ يتّرسن  س ‑ توافکا  ءيݣّولّان  يان  والاينّي  يات،  ء ور ‑ فّلاس ‑ يلّي 

تاوافکا  ءيزد  ما ‑ يوݣُرن،  19 واي ‑ يبوکاضن،  تاݣالّيت ‑ نس.‹  ا ‑ يّسافو  ءيّقان ‑ ت ‑ يد 

نغد اژرو لّي ‑ يرورن تاوافکا ‑ يان ا ‑ تݣ تين ربّـي؟ 20 وانّا ءيݣّولّان س ‑ وژرو ن ‑ تغرسي، 

س ‑ تݣّمي  ءيݣّولّان  21 د ‑ وانّا  ما ‑ فّلاس ‑ يّلان.  س ‑کولّو  ء ولا  ا ‑ س ‑ يݣّولّا  س ‑ وژرو 

ءيݣّولّان  22 د ‑ وانّا  لّي ‑ݣيس ‑ يّلان.  س ‑ ربّـي  ء ولا  ا ‑ س ‑ يݣّولّا  س ‑ تݣّمي  ن ‑ ربّـي، 

ءيݣاورن.  فّلاس  س ‑ والّي  ء ولا  ا ‑ س ‑ يݣّولّا  ن ‑ ربّـي  س ‑ لعرش  س ‑ يݣـنّا، 

‑ يفاريسيـن.  د  ‑ ّشرع  ن  ‑ يمسلمدن    ا يـيلـي   ‑ اون   ‑ ‑ راد    ا تاݣوضـي   « 23

لّيقامت  مراوت  زغ ‑کرايݣاّت  يات  ءي ‑ ربّـي  ار ‑ تاکّام  ا ‑ تݣام.  ايت ‑ سين ‑ وودماون 

ء ولا  لحّق  زوند  ن ‑ ّشرع  تيمزوورا  تينباضين  ار ‑ تتّوم  والاينّي  د ‑ لکّمون،  د ‑ لبسباس 

تفلم  بلا  ا ‑ سرسنتي ‑ تسکارم،  ا ‑ فّلاون ‑ يّلان  ها ‑ تيغاوسيوين ‑ اد  لحنانت.  ء ولا  لامان 

ار ‑ تصراتم  زغ ‑ وامان،  تيزيت  ار ‑ تستايم  ها ‑کونّي  بوکضنين،  24 وا ‑ يݣّوادن  تيـّياض. 

ن ‑ ّشرع  ا ‑ يمسلمدن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي  25 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  ارعام. 

س ‑ تمّخارت  ءيعّمر  اݣُنس  ءيّما  زغ ‑ بّرا،  د ‑ تمکيلت  لکاس  ار ‑ تّسغوسم  د ‑ يفاريسين. 

زغ ‑ وݣُنس،  تيمکيلت  ء ولا  لکاس  زوار  ّسغوس  ابوکاض،  26 واي ‑ افاريسي  د ‑ لباضل. 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي  27 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  بّرا.  ء ولا  ءيلّما  ءيغوس 

ار ‑ تباّن  س ‑ لجير،  ملّولنين  ءيمّضالن  زوند  تݣام  د ‑ يفاريسين.  ن ‑ ّشرع  ا ‑ يمسلمدن 

د ‑کولّو  ّموتنين  ن ‑ ويلّي  س ‑ يخسان  ءيعّمر  اݣُنس ‑ نسن  ءيّما  ءيس ‑ فولکين،  زغ ‑ بّرا 

ءيعّمر  اݣُنس ‑ نّون  ءيّما  ءيس ‑ تفولکيم،  زغ ‑ بّرا  تبانم  28 ها ‑کونّي  ما ‑ يجلخن. 

لّي ‑ݣيݣون ‑ يرݣسن.  د ‑ لُخشانت  س ‑ ّدنوب 

‑ ّشرع  ن  ‑ يمسلمدن  ا  ‑ يـيلي  ‑ اون  ‑ راد  ا  29 » تاݣوضي 

ءيمّضالن  ار ‑ تبنّوم  ا ‑ تݣام.  ايت ‑ سين ‑ وودماون  د ‑ يفاريسين. 

لعقوبيت 

لّي ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يتّوت
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30 ار ‑ تّينيم  افولکي.  ن ‑ ويلّي سکرنين  لقوبّات  ار ‑ تکلّوم  لّي ‑ زرينين،  ءي ‑ لانبيا  شوانين 

غمکلّي   ‑ را ‑ نسکر  ء ور ‑ اکُّ ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ،  غ ‑ ووّسان ‑ ان  نکُّني  ءيس ‑ نّلا  › مراد 

توݣّـا  ا ‑ س ‑ ا ‑ تاکّام  س ‑ واوال ‑ اد  31 والاينّي  لانبيا.‹  ار ‑ نّقان  نتني،  سکارن 

غايلّي  تکّملم  32 زايدات  لانبيا.  نغانين  ن ‑ ويلّي  تاروا  ن ‑ يس ‑ تݣام  ف ‑ يخفاون ‑ نّون 

ا ‑ را ‑ تنجّم  مامنک  ن ‑ يفاغرن،  وا ‑ تاروا  33 وا ‑ يلݣّماضن،  ءيمزوورا ‑ نّون.  بدان 

تنغم  د ‑ يمسلمدن،  د ‑ ايت ‑ لفهمت  لانبيا  34 راد ‑ اون ‑ د ‑ ازنغ  ن ‑ جهنّاما؟  زغ ‑ لهالاک 

ار ‑ تن ‑ تطّايم  ن ‑ تژالّيت،  تّسغورشم کرا غ ‑ تݣُّما  تاݣُلم کرا ف ‑ وݣّجدي،  ݣيسن کرا، 

ن ‑کولّو  ف ‑ ّسيبت  لعقوبيت  ا ‑ ف ‑ را ‑ د ‑ تتّوت  35 کونّي  س ‑ تمدينت.  زغ ‑ تمدينت 

ار  ربّـي  لّي ‑ يرضان  ن ‑ هابيل  زغ ‑ يداّمن  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  لّي ‑ فّينين  غوسنين  ءيداّمن 

د ‑ ودغار  تامژلايت  غ ‑ݣر ‑ تحانوت  لّي ‑ تنغام  ن ‑ باراخيـّيا  يوس  ن ‑ زاکاريّا  ءيداّمن 

لعقوبيت ‑ ان.  ا ‑ ف ‑ را ‑ د ‑کولّو ‑ تتّوت  تاسوت ‑ اد  ايد ‑ اون ‑ نّيغ،  36 لحّق  ن ‑ تغرسي. 

ءينّقـان  ‑ تالّي  وا  ‑ وروشاليـم،  وا  ‑ وروشاليـم،  37 » وا 

غويلّي ‑ د ‑ سرم ‑ يوزن.  س ‑ يژران  ار ‑ تّکاّت  ن ‑ ربّـي  لانبيا 

ءيکّياون  غمکلّي ‑ دي ‑ تّسمونو ‑ تفولّوست  تاروا ‑ نّم  اد ‑ د ‑ ّسمونغ  اد ‑ ريغ  منّاوت ‑ توال 

غ ‑ واّماس ‑ نّون  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  38 هان  ء ور ‑ تريم.  کونّي  ءيّما  ءيفراون ‑ نس،  غ ‑ ّدو 

ا ‑ يݣا  › امبارکي  تينيم  ارد  ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ تژرم ‑ داغ  39 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  راد ‑کولّو ‑ تخلو. 

ربّـي.‹ «  ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  غواد ‑ د ‑ يوشکان 

ديدس  موّن  ءيفتو.  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ تݣّمي  ياسوع  1 ءيّفوغ 

ن ‑ تݣّمي  مّقورنين  ءيغوربان  ملن ‑ اس  ءيمحضارن ‑ نس، 

تّمنادم،  مايد  » کولّو  ءينّا ‑ ياسن:  نتّا  2 ءيّما  ن ‑ ربّـي. 

‑ واکال.  س  ‑ يتياوݣار  ‑کولّو  راد  ‑ ينيغ،  ‑ اون  ‑ راد  ا  لحّق 

ف ‑ وژرو.«  ء ور ‑ را ‑ݣيس ‑ يقاما ‑ وژرو 

‑ د  اشکين  ‑ ّزيتون  ن  ‑ وورير  غ  ياسوع  ءيسکيوس  3 لّيغ 

» ءيني ‑ اغ  سقسان ‑ ت:  واحدوتن  ءيمحضارن ‑ نس  دارس 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ وروشاليم

24
را ‑ يجرو  مايلّي 

ن ‑ ربّـي ءي ‑ تݣّمي 

مايلّي ‑ س ‑ را ‑ تݣُّرو 

ءي ‑ ّدونيت ‑ اد
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ن ‑ يس ‑ د ‑ ياکمور ‑ واّس  تاماتارت  ما ‑ را ‑ يݣ  غايد ‑ س ‑ تنّيت؟  ا ‑ را ‑ يـيلي  ماناݣو 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  4 ءيساول  ن ‑ ّدونيت؟«  ءيسيݣُّرا  ء ولا  کّيـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ دي ‑ تووّريت 

را ‑ د ‑ ياشک  غويلّي  ݣّوتن  5 اشکو  يان.  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يجلو  غ ‑ يخف ‑ نّون  » اويات ‑ سّت 

راد ‑ جلّون مّدن  نتني  لماسيح.  ا ‑ يݣان  نتّان  ءيزد  ار ‑ يتّيني  يان  اسين ‑ د ءيسم ‑ ينو، کود 

ݣّوتنين. 6 را ‑ تسفلدم ف ‑ يماغن ء ولا لخبارات ن ‑ يماغن. رارات لعاقل ا ‑ ور ‑ تغووضم، 

اشکو ءيّقان ‑ د ا ‑ يـيلي غايان، والاينّي ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يروح ءيسيݣُّرا. 7 را ‑ دي ‑ تنکر ‑ تقبيلت 

غ ‑کرا  ّزنزالات  ءيلينت  يـيلي ‑ وغني  س ‑ تݣلديت،  تنکر ‑ د ‑ تݣلديت  س ‑ تقبيلت 

ن ‑ تلاليت.  امزوارو  ازبّار  غير  ءيݣا  غايان  کولّو  8 والاينّي  ن ‑ تميزار. 

‑ُکن.  نغن  ‑ ّسرفوفـوّن  ‑ُکن  ار  ‑ لمحکامـات  س  ‑ دحـاين  ‑ُکن    را 9 » غاکودان 

10 ءيݣّوت  وينو.  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ّدونيت  تيميزار  غ ‑کولّو  را ‑ُکن ‑ تکرهون 

ار ‑ يتکرهو  کرا،  کرا  را ‑ ن ‑ يدحاي  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ءيضر  ما ‑ را ‑ توت ‑ تبايّضرت  ݣيݣون 

لانبيا،  ءيس ‑ݣان  ار ‑ تّينين  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ءيد ‑ بو ‑ تکرکاس  11 ݣّوتن  کرا.  کرا 

دار  غويلّي  ءيدروسن  ارد  لُخشانت  12 راد ‑ باهرا ‑ تّيݣات  د ‑ مّدن.  کيݣان  ار ‑ جلّون 

را ‑ ينجم.  ءيسيݣُّرا  ار  ءيزݣا  ءيبيّدن  وانّا  13 ءيّما  غ ‑ وول ‑ نسن.  لحنانت  تقاما 

لکمنت  ارد  ن ‑ يݣـنّا  ن ‑ تݣلديت  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ّدونيت  غ ‑کولّو  14 را ‑ تّبّراحم 

ءيسيݣُّرا.  ا ‑ را ‑ د ‑ يروح  غاکودان  تامازيرت.  کرايݣاّت  توݣّـا ‑ نّون 

امژلاي  غ ‑ ودغار  تنکر  لّي ‑ يفنّون  تاجلخيت  15 » را ‑ تژرم 

ا ‑ يـيّسان  فّلاس  ءيّلا  ياقران،  وانّا  ءيزرين.  غايد  دانيال  نّابـي  ءينّا  غمکلّي  ن ‑ ربّـي، 

اد ‑ روولن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمازيرت  لّانين  وينّا  16 غاکودان  لمعنا. 

ا ‑ د ‑ ياسي  ا ‑ ور ‑ يکشم  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ن ‑ تݣّمي،  غ ‑ يݣّي  ءيّلان  17 وانّا  س ‑ يدرارن. 

ا ‑ د ‑ ياوي  تيغوردين  ا ‑ ور ‑ يووّري  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  غ ‑ يݣران،  18 وانّا ‑ ن ‑ يّلان  کرا. 

تيلّي  ء ولا  ربّونين  ݣيسن  ف ‑ تيلّي  19 راد ‑ باهرا ‑ شقون ‑ ووّسان ‑ ان  تيملسيت ‑ نس. 

غ ‑ تݣرست  ا ‑ ور ‑ اون ‑ دي ‑ تاشک ‑ ترولا ‑ يان  ءي ‑ ربّـي  20 ضالبات  ّسنݣاينين.  ݣيسن 

ء ور ‑ ّجو ‑ تلّي  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  را ‑ تيلي ‑ تنوکموت  21 اشکو  ن ‑ وسونفو.  غ ‑ واّس  ء ولا 

شقانين راد ‑ يلين ‑ ووّسان 
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نتّات.  زوند  راد ‑ داغ ‑ تيلي  ء ولا  س ‑ غيلاد،  سول  ن ‑ ّدونيت  زغ ‑ يسيزوار  نتّات  زوند 

ف ‑ ّسيبت  والاينّي  يان.  ء ور ‑ را ‑ ينجم  ء وّسان ‑ ان  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ يّسيدروس  22 مراد 

ف ‑ ّسيبت ‑ نسن.  ء وّسان ‑ ان  ءيّسيدروس  هاتي  لّي ‑ يژلي،  ن ‑ مّدن ‑ نس 

23 » غاکودان ءيغ ‑ اون ‑ ينّا کرا ن ‑ يان › ها ‑ لماسيح ءيّلا غيد ‹ نغد › هاتين ءيّلا غين ‹ 

ف ‑ يخف ‑ نس  ار ‑ يتّيني  يان  کود  ن ‑ مّدن،  کرا  راد ‑ د ‑ نکرن  24 اشکو  ا ‑ ت ‑ ور ‑ تامنم. 

ءيزد لماسيح ا ‑ يݣا نغد کرا ن ‑ نّابي، والاينّي ار ‑ ّسکيرکيسن. راد ‑ سکارن تيميتار مّقورنين 

نّيغ ‑ اون ‑ ت  25 هاتي  ربّـي.  وين  ݣانين  غويلّي  ء ولا  اد ‑ جلّون  ءيغ ‑ وفان  د ‑ لمعجيزات 

س ‑ غين.  ا ‑ ور ‑ تّفوغم  غ ‑ لخلا ‹  › هاتين  ءيغ ‑ اون ‑ نّان  26 غاکودان  ء ور ‑ تا ‑ يجري. 

غمکلّي  27 اشکو  ا ‑ تن ‑ ور ‑ تامنم.  ن ‑ تݣّمي ‹  غ ‑ وݣُنس  › هاتي  ءيغ ‑ اون ‑ نّان 

کّاتن ‑ ووسماّن غ ‑ ّشرق ار ‑ ن ‑ تّيسفيون ءي ‑ لغرب، غمکان ا ‑ راد ‑ د ‑ اشکغ نّکي لّي ‑ يݣان 

ا ‑غ ‑ ا ‑ ن ‑ تمونون ءيݣادرن.  يوس ن ‑ بنادم. 28 ءينّاغ ءيّلا ميضروس، 

را ‑ تّلاس  ن ‑ ووّسان ‑ ان،  ن ‑ تنوکموت  تيݣيرا  29 » غاکودان 

زغ ‑ يݣنوان،  ءيتران  راد ‑ ضرن  ء ور ‑ را ‑ يفاو ‑ وايّور.  تافوکت، 

ن ‑ بنادم  ن ‑ يوس  ا ‑ را ‑ دي ‑ تبان ‑ تماتارت  30 غاکودان  ن ‑ يݣنوان.  تيفاوين  تياتّاينت 

ءيمدلا  غ ‑ݣر  فتيغ ‑ د  ژرن ‑ يّـي  ن ‑ ّدونيت،  ءيمزدغن  کولّو  ار ‑ الّان  غ ‑ يݣنوان، 

لمالايکا ‑ نو  ازنغ  ءيتجّهدن،  ّنّفار  31 را ‑ يتّوت  ءيݣّوتن.  د ‑ لمجد  س ‑ لقّوا  ن ‑ يݣنوان 

تّمي ياضني.  ار  اد ‑ ّسموّن غويلّي ݣانين وينو زغ ‑کرايݣاّت تاسݣا، زغ ‑ تّمي ن ‑ ّدونيت 

لمعنــا.  ‑ تيّســانم  ‑ را  ‑ زغ  ا  تازارت  » هاتي   32

ّصيف.  ءيس ‑ د ‑ ياکمور  تيّسانم  تيفراوين ‑ نس  تّسوفغ ‑ د  ءيغ ‑ لݣُّيغنت ‑ تصطّوين ‑ نس 

تيّسـانم  ‑ نّيغ،  ‑ اون  س  ‑ اد  تيميتـار  کولّو  ‑ تژرام  ءيغ  ‑ يـيلي.  ‑ را  ا  33 غمکان 

تاسوت ‑ اد  ء ور ‑ را ‑ تزري  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  34 لحّق  غ ‑ يمي.  هاتين  ءيس ‑ د ‑ ياکمور، 

ء ور ‑ سار ‑ يتّين  والاينّي  د ‑ واکال،  ءيݣنوان  35 راد ‑ يتّين  ماياد.  ءيجرو  کولّو  ارد 

لمالايکا  لا  يان،  ء ور ‑ تن ‑ يّسين  تاساعت ‑ ان،  ء ولا  اّس ‑ ان  36 والاينّي  ءيواليون ‑ ينو. 

ا ‑ يّسّن.  واحدوت  نتّان  غ ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ يّلان  بابا  غير  ن ‑ بنادم.  يوس  ء ولا  ن ‑ يݣـنّا 

ا ‑ را ‑ د ‑ يووّري  غمکاد 

لماسيح

ماياد؟ ا ‑ را ‑ يـيلي  ماناݣو 
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غ ‑ ووّسان ‑ ان  ا ‑ را ‑ يـيلي  ن ‑ نوح  غ ‑ ووّسان  ءيّلان  غايلّي  37 » زوند 

ن ‑ نوح،  38 غ ‑ ووّسان  ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  غ ‑ راد ‑ د ‑ اشکغ 

اّس  ار  ار ‑ تّاهالنت،  ار ‑ تّاهالن  ار ‑ ّسان  ار ‑ شتّان  ف ‑ ّدونيت،  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ غلين ‑ وامان 

غلين ‑ وامان  ايلّيغ  ء ور ‑ ّت ‑ݣيس ‑ يوين  39 مّدن ‑ ان  س ‑ واناو.  نوح  لّي ‑غ ‑ يکشم 

لّي ‑ يݣان  نّکي  غ ‑ راد ‑ د ‑ اشکغ  غ ‑ واّس ‑ ان  ا ‑ را ‑ يجرو  غمکان  کولّوتن.  تياوهلاکن 

يان.  ءيقاما  يان  را ‑ يـيتّي  غ ‑ يݣر،  ءيرݣازن  سين  راد ‑ يلين  40 غاکودان  ن ‑ بنادم.  يوس 

يات.  تقاما  يات  را ‑ تيتّي  س ‑ وزرݣ،  ار ‑ ّژاضنت  سنات ‑ تمغارين  41 راد ‑ يلينت 

43 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  سيديتون.  ا ‑ را ‑ د ‑ ياشک  اّس  مان  ء ور ‑ تّسينم  اشکو  42 ضوفات 

ا ‑ را ‑ د ‑ ياشک ‑ ومّخار،  غ ‑ يـيض  تاساعت  مان  بو ‑ تݣّمي  ءيس ‑ يّسن  مراد 

فّلاون  ءيّلا  کونّي  44 ء ولا  تيݣّمي ‑ نس.  ا ‑ ينقب  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ يادج  راد ‑ باهرا ‑ يضوف. 

لّي ‑ ور ‑ تغالم.  ن ‑ تاساعت  غ ‑کرا  ن ‑ بنادم  يوس  را ‑ د ‑ ياشک  اشکو  ا ‑ بّدا ‑ توجادم، 

نتّان  باب ‑ لعاقل؟  ءيفولکين  اخّدام  ءيݣان  45 » مانوا 

ياضني  ءي ‑ يخّدامن  ا ‑ ياکّا  باش  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس،  تيݣّمي  سيديس  ا ‑ مي ‑ را ‑ يفل 

نّا ‑ مي ‑ د ‑ يووّري  ا ‑ يݣا ‑ وخّدام  46 امبارکي  غ ‑ تاساعت ‑ نس.  يان  کرايݣاّت  اد ‑ شتّان 

سيديس  راد ‑ اس ‑ يفل  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  47 لحّق  مايان.  ار ‑ يسکار  ياف ‑ ت ‑ يد  سيديس 

يـيني  ءيغ ‑ ُيخشن ‑ وخّدام ‑ ان  48 والاينّي  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس.  کولّوت  ايدا ‑ نس 

د ‑ يخف ‑ نس › ءيماطل ‑ ن سيدي ‹ 49 ار ‑ يّکات ءيخّدامن ياضني ار ‑ يشتّا ار ‑ يّسا د ‑ ويلّي 

غ ‑ يان ‑ واّس  سيديس  را ‑ د ‑ يووّري  50 هان  س ‑ تيّسي،  ءيخفاون ‑ نسن  ّسنوفولنين 

سيديس،  را ‑ ت ‑ يبري  51 غاکودان  لّي ‑ ور ‑ يغال.  تاساعت  يات  ء ولا  لّي ‑ ف ‑ ور ‑ يسکير 

ءيݣ ‑ ت ‑ ين د ‑ ايت ‑ سين ‑ وودماون غ ‑ يلّيغ الّان ار ‑ تݣژاژن ء وخسان ‑ نسن.« 

زوند  ‑ يݣـنّــا  ن  ‑ تݣلديت  ‑ تݣ  را  ‑ ان  ‑ ووّســان  1 » غ 

ا ‑ ن ‑ مناݣّـارنت  فّوغنت  لقنادل  ء وسينت  مراوت ‑ تفرخين، 

سّموست  ءيست ‑ لعاقل،  ݣانت  ݣيسنت  2 سّموست  اسلي. 

3، 4 ءيست ‑ لعاقل،  غ ‑ ما ‑ را ‑ تند ‑ د ‑ يّقان.  ء ور ‑ سوانݣمنت 

ءيفولکين اخّدام 

25
ن ‑ مراوت ‑ تفرخين  لمعنا 

د ‑ لقنادل
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ختيلّي  ءيّما  ن ‑ ّزيت.  تابوقّالت  ديدسنت  اوينت  لقنادل ‑ نسنت  ء وسينت  لّيغ 

ياوي ‑ تنت  5 لّيغ ‑ ن ‑ يماطل ‑ وسلي،  ّزيت.  ء ور ‑ ديدسنت ‑ يوينت  ء ور ‑ سوانݣمنين 

يوّل  ن ‑ يان  ءي ‑کرا  سفلدنت  ن ‑ يـيض  6 غ ‑ طوّژونت  ݣـنّت.  کولّوتنت  ءيطس 

ا ‑ ت ‑ ين ‑ تمناݣّـارمت.‹  فّوغامد ‑ د  يوشکا ‑ د،  › هاي ‑ اسلي  ءينّا  اوال ‑ نس 

8 ءينينت  ءي ‑ لقنادل ‑ نسنت.  تيفتيلين  ّسنݣاّدانت  کولّوتنت،  7 نکرنت ‑ تفرخين 

زغ ‑ ّزيت ‑ نّونت  ءيميّک  › فکامت ‑ اغ  ءي ‑ تيـّياض  ء ور ‑ سوانݣمنين  ختيلّي  ءيلّما 

‑ اسنت  نّــانت  ‑ لعاقــل  ءيست  9 ءيّما  ‑ نّغ.‹  لقنــادل  ‑ خسين  ‑ اغ  راد  اشکو 

س ‑ دار  زايدامت  کونّينتي؟  ء ولا  نکُّنينتي  ّزيت ‑ اد  › ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑کولّو ‑ توودو 

س ‑ د ‑ يروح ‑ وسلي.  نتنتي،  10 ّدونت  ما ‑ُکنت ‑ يخّصان.‹  تسغمد ‑ د  ءيد ‑ بو ‑ ّزيت 

ن ‑ تݣّمي.  ءيمي  ءيّقن ‑ د  س ‑ تمغرا.  ديدس  مونّت  ء وجادنين  ختيلّي  نکرنت 

وا ‑ سيدي،  › وا ‑ سيدي،  ار ‑ تّينينت  ار ‑ اقرانت  ياضني  11 اشکيند ‑ د ‑ تفرخين ‑ لّي 

ء ور ‑ُکنت ‑ ّسينغ.‹ «  ا ‑ راد ‑ اونت ‑ ينيغ،  › لحّق  ءيرور ‑ اسند ‑ د  نتّا  12 ءيّما  رژم ‑ اغ.‹ 

مان  ء ولا  اّس  مان  ء ور ‑ تّسينم  اشکو  » ضوفات  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  13 ءيزايد 

ا ‑ راد ‑ د ‑ اشکغ.  تاساعت 

ءيرا  ‑ ورݣاز  يان  زوند  ‑ يݣـنّا  ن  ‑ تݣلديت  ‑ تݣ  14 » را 

ءيفل  ‑ دارس،  س  ‑ نس  ‑ يخّدامن  ءي  ‑ د  ءيغر  ‑ يموّدو،  ا 

‑ يان  ءي  15 ءيفک  ‑ نسن.  ‑ يفاّسن  غ  ‑ نس  ايدا  کولّو 

يات،  ءي ‑ وايّاض  ءيفک  سنات،  ءي ‑ وايّاض  ءيفک  ن ‑ نّوقرت،  لوزنات  سّموست 

مي  غوالّي  16 ءيّدو  ءيموّدو.  ءيلّما  ءيّفوغ  نّا ‑ مي ‑ يژضار،  د ‑ غونشک  يان  کرايݣاّت 

ايلّيغ ‑ د ‑ سرسنت ‑ يرور  ار ‑ يّزنزا  ار ‑ سرسنت ‑ يساغ  ن ‑ نّوقرت  لوزنات  سّموست  ءيفکا 

لوزنات،  سنات  دار  غوالّي  ء ولا  ا ‑ يسکر  17 غمکاد  ياضني.  لوزنات  سّموست 

ءيغزا  ءيّدا  لوزنت  يات  دار  غوالّي  18 ءيّما  ياضني.  سنات  سرسنت  ءيرار ‑ د 

سيديتسن،  س ‑ د ‑ يووّري  ما ‑ يزرين  19 ءيزري  ن ‑ سيديس.  نّوقرت  ءيحضو  غ ‑ واکال 

لوزنات،  سّموست  ءيفکا  مي  غوالّي  20 ياشک ‑ يد  د ‑ يخّدامن ‑ نس.  ءينحاساب 

ن ‑کراض  لمعنا 

د ‑ لوزنات  ءيخّدامن 

ن ‑ نّوقرت
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لوزنات  ها ‑ سّموست  › وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس  ياضني  سّموست  ديدسنت  ياسي ‑ د 

21 يـيني ‑ اس  نّيݣاتسنت.‹  ياضني  سّموست  سرسنت  رورغ ‑ د  لّي ‑ داري ‑ تفلت، 

ما ‑ک ‑ يد ‑ يّقاّن  تسکرت  ءيصلحن.  ءيفولکين  اي ‑ اخّدام  ماياد،  › ءيشوا  سيديس 

کشم ‑ د  ما ‑ يݣّوتن.  غ ‑ وفوس ‑ ّنک  راد ‑ فلغ  غيلاد  ءيّما  ءيدروسن.  س ‑ مايلّي 

يـيني ‑ اس  لوزنات  سنات  دار  غوالّي  ءيلّما  22 ياشک ‑ يد  د ‑ سيديک.‹  تفرحت 

ياضني  سنات  سرسنت  رورغ ‑ د  لّي ‑ داري ‑ تفلت،  لوزنات  ها ‑ سنات  › وا ‑ سيدي، 

ءيصلحن.  ءيفولکين  اي ‑ اخّدام  ماياد،  › ءيشوا  سيديس  23 يـيني ‑ اس  نّيݣاتسنت.‹ 

غ ‑ وفوس ‑ ّنک  راد ‑ فلغ  غيلاد  ءيّما  ءيدروسن.  س ‑ مايلّي  ما ‑ک ‑ يد ‑ يّقاّن  تسکرت 

ءيفکا  مي  غوالّي  ءيلّما  24 ياشک ‑ يد  د ‑ سيديک.‹  تفرحت  کشم ‑ د  ما ‑ يݣّوتن. 

ار ‑ تمݣّرت  ا ‑ تݣيت،  ءيشقان  ارݣاز  ءيزد  ّسنغ  › وا ‑ سيدي  يـيني ‑ اس  لوزنت  يات 

حضوغ  ّدوغ  غاکودان،  25 کسوضغ  ما ‑ ور ‑ تلوحت.  ار ‑ تّسمونوت  ما ‑ ور ‑ تکرزت، 

26 ءيرار ‑ اس  ءيويغ ‑ اک ‑ ّت ‑ يد.‹  ها ‑ لامانت ‑ ّنک  غ ‑ ّدو ‑ واکال.  لوزنت ‑ ّنک 

ما ‑ ور ‑کرزغ،  ءيس ‑ ا ‑ د ‑ مݣّرغ  ءيس ‑ تّسنت  ءيّدولّان،  ُيخشّن  › واي ‑ اخّدام  سيديس 

ا ‑ ن ‑ تسرست  فّلاک  ءيّلا  ماياد،  تّسنت  27 لّيغ  ما ‑ ور ‑ ن ‑ لوحغ؟  ار ‑ د ‑ ّسمونوغ 

نتّات  لامانت ‑ ينو  امژغ ‑ د  نّا ‑ د ‑ ووّريغ  اکود  ءيصّرارفين،  غ ‑ دار  نّوقرت ‑ ينو 

تفکم ‑ ّت  لوزنت ‑ ان،  › کّيّسات ‑ اس  ءيلّما:  28 يـيني  نّيݣاس.‹  ءيّکا  د ‑ ما ‑ دي ‑ ترور 

ار،  ُـّ ء وݣ راد ‑ اس ‑ يتياوفکا  ءيّلا،  دار  وانّا  29 اشکو  لوزنات.  مراوت  دار  ءي ‑ والّي 

ء ولا  راد ‑ اس ‑ يتياوکّاس  ء ور ‑ دار ‑ يلّي،  وانّا  ءيّما  ما ‑ يݣّوتن.  يـيلي ‑ اس 

لوحات ‑ ت ‑ ين غ ‑ توݣّوݣت  يات،  ء ور ‑ يسکيرن  اخّدام ‑ اد  30 ءيّما  ما ‑ دارس ‑ يّلان. 

ء وخسان ‑ نسن.‹ «  ار ‑ تݣژاژن  ا ‑غ ‑ راد ‑ الّان  غين  ن ‑ تيّلاس. 

راد ‑ د ‑ ووّريغ  لّيغ  » غاکود  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  31 ءيزايد 

س ‑ لمجد  لمالايکا  کولّو  ديدي  موّن ‑ د  س ‑ ّدونيت ‑ اد، 

ن ‑ تݣلديت ‑ ينو،  ف ‑ لعرش  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  راد ‑ سکيوسغ  ءيݣّوتن، 

را ‑ تن ‑ اطّوغ  ن ‑ ّدونيت.  ايت ‑ تميزار  کولّو  س ‑ لݣّدام ‑ ينو  32 اشکين ‑ د 

غ ‑ واّس  را ‑ يجرو  مايلّي 

لّحساب
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ءيهراي  33 راد ‑ݣغ  زغ ‑ واغاضن.  ءيهراي  ياطّو ‑ ومکسا  غمکلّي  ءي ‑ نݣراتسن 

لّي ‑ يݣان  نّکي  ءيلّما،  34 ساولغ  ف ‑ وژلماض ‑ ينو،  اغاضن  ݣغ  ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو، 

ربّـي،  ن ‑ بابا  ا ‑ يمبارکين  › اشکاد ‑ د  ءينيغ ‑ اسن  ف ‑ وفاسي  لّانين  س ‑ ويلّي  اݣلّيد، 

ياغ ‑ يّـي  35 اشکو  ن ‑ ّدونيت.  زغ ‑ يسيزوار  لّي ‑ اون ‑ يّجوجاد  س ‑ تݣلديت  کشمات 

اغريب  ݣيغ  اد ‑ سوغ،  تفکم ‑ يّـي  ءيريفي  ياغ ‑ يّـي  اد ‑ ّشغ،  تفکم ‑ يّـي  لاژ 

ء وضنغ  ماد ‑ لّساغ،  تفکم ‑ يّـي  36 ياغ ‑ يّـي ‑ وسّميض  س ‑ دارون،  تّشکشّم ‑ يّـي 

را ‑ يّـي ‑ سقسان  37 غاکودان  س ‑ داري.‹  تاشکيم ‑ ن  غ ‑ لحبس  لّيغ ‑ ن  تݣابلم ‑ يّـي، 

ا ‑ تّشت،  نفک ‑ اک  لاژ  ياغ ‑ک  ا ‑ک ‑ نژرا  ا ‑ سيدي،  › ماناݣو  ربّـي  ف ‑ يرضا  غويلّي 

اغريب  تݣيت  ا ‑ک ‑ نژرا  38 ماناݣو  ا ‑ تسوت؟  نفک ‑ اک  ءيريفي  ياغ ‑ک  نغد 

39 ماناݣو  ما ‑ تلّسات؟  نفک ‑ اک  ياغ ‑ک ‑ وسّميض  نغد  س ‑ دارنّغ،  نّشکشم ‑ک ‑ يد 

40 راد ‑ اسن ‑ رارغ،  دارک؟‹  ناشک ‑ ين  غ ‑ لحبس  تلّيت  نغد  توضنت  ا ‑ک ‑ نژرا 

غ ‑ يان  نّا ‑ تي ‑ تسکرم  غاکود  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  › لحّق  اݣلّيد،  لّي ‑ يݣان  نّکي 

ءي ‑ ويلّي  ءيلّما  41 ءينيغ  نّکي.‹  ݣيݣي  تسکرم ‑ ت  هاتي  مّژينين،  زغ ‑ ايتما ‑ ياد 

س ‑ لعافيت  تّدوم  ربّـي،  ءيخزا  ا ‑ ويلّي  زغ ‑ݣيݣي  › ءيتّيات ‑ ن  ف ‑ وژلماض  لّانين 

ياغ ‑ يّـي  42 اشکو  د ‑ لمالايکا ‑ نس.  ءي ‑ يبليس  تّياوسکار  لّي ‑ ور ‑ را ‑ سار ‑ يخسي، 

43 ݣيغ  اد ‑ سوغ،  ء ور ‑ يّـي ‑ تفکيم  ءيريفي  ياغ ‑ يّـي  اد ‑ ّشغ،  ء ور ‑ يّـي ‑ تفکيم  لاژ 

ء ور ‑ يّـي ‑ تفکيم  ياغ ‑ يّـي ‑ وسّميض  س ‑ دارون،  ء ور ‑ يّـي ‑ تّشکشيّم  اغريب 

44 غاکودان  ء ور ‑ يّـي ‑ تݣابلم.‹  غ ‑ لحبس  ءيليغ ‑ ن  ء وضنغ  ماد ‑ لّساغ، 

نغد  ءيريفي،  نغد  لاژ  ياغ ‑ک  ا ‑ک ‑ نژرا  ا ‑ سيدي  › ماناݣو  نتني  ء ولا  را ‑ يّـي ‑ سقسان 

غ ‑ لحبس  تلّيت  نغد  توضنت  نغد  ياغ ‑ک ‑ وسّميض  نغد  اغريب  تݣيت 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  › لحّق  45 راد ‑ اسن ‑ رارغ  ا ‑ک ‑ نعاون؟‹  ء ور ‑ ن ‑ دارک ‑ نوشکي 

نّکي.‹  ء ور ‑ ت ‑ݣيݣي ‑ تسکيرم  غ ‑ يمّژيـين ‑ اد،  غ ‑ يان  ء ور ‑ تي ‑ تسکيرم  لّيغ 

راد ‑ د ‑کشمن  ربّـي  غويلّي ‑ ف ‑ يرضا  ءيّما  لّيخرت.  س ‑ لعقوبيت  نتني  46 راد ‑ ّدون 

ءيدومن.«  س ‑ تودرت 
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يـيني  کولّوتن،  ‑ اد  ءيواليون  ياسوع  ءيکّمل  1 لّيغ 

ا ‑ يقامان  سين ‑ ووّسان  ءيزد  2 » تّسنم  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس: 

نّکي  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ ن ‑ دحين  غاکودان  ن ‑ وسورف.  ءي ‑ لعيد 

ف ‑ وݣّجدي.«  ا ‑ يّـي ‑ نغن  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان 

غ ‑ تݣّمي  ن ‑ تمازيرت ‑ ان  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  3 موّن ‑ د 

ف ‑ مامنک  4 مشاوارن  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  ءيهّيان  انمغور  لّي ‑ يݣان  ن ‑ قايافا 

» ء ورد  ءي ‑ نݣراتسن:  نّان  5 والاينّي  ا ‑ ت ‑ نغن.  س ‑ لحيلت  ياسوع  ا ‑ س ‑ راد ‑ امژن 

مّدن.«  ا ‑ ور ‑ دووين  باش  لّعيد  غ ‑ ووّسان 

ن ‑ سيمعان  غ ‑ تݣّمي  ن ‑ بيتعانيا  غ ‑ ودّوار  ياسوع  6 ءيّلا 

ار ‑ يشتّا.  7 ءيسکيوس  انجدام،  ءيݣا  لّي ‑ ستّين ‑ يّکان 

توّجوت  ݣيس  تيلي  ن ‑ وژرو  يات ‑ تبوقّالت  توسي ‑ د  يات ‑ تمغارت  دارس  تکشم ‑ د 

ژران  8 لّيغ  ن ‑ ياسوع.  ف ‑ يخف  تّفي ‑ ّت ‑ يد  ءيݣّوت ‑ باهرا ‑ واتيݣ ‑ نس.  ءيصفان، 

ا ‑ ستّي ‑ تجلا؟ 9 مراد  ءينين ءي ‑ نݣراتسن: » ماخ  فّلاس،  ما ‑ تسکر، بزݣن  ءيمحضارن 

ياسوع  10 ءيّما  نفک ‑ ت ءي ‑ يمژلاض.«  را ‑ دي ‑ تاوي کيݣان،  توّجوت ‑ اد  ءيس ‑ تنزا 

ءيّسن ماد ‑ سوانݣمن يـيني ‑ اسن: » ماخ ايلّيغ تشقام د ‑ تمغارت ‑ اد؟ هاتّي تسکر ݣيݣي 

ء ور ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يليغ.  نّکي  ءيّما  راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يلين،  11 ءيمژلاض  افولکي. 

13 لحّق  ءي ‑ ومّضال.  ّدات ‑ ينو  سرس  تژغور  تّفي،  فّلا  توّجوت ‑ اد  12 هاتّي 

ا ‑ تبّراحن مّدن س ‑ لخبار ‑ اد ءيفولکين غ ‑کولّو ّدونيت، را ‑ تّينين  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، ءينّاغ 

ار ‑ ّت ‑ يد ‑ سرس ‑کتّين.«  ختاد،  تسکر  ف ‑ مايد 

ن ‑ ومحضار،  د ‑ مراو  سين  زغ ‑ݣر  يان  ا ‑ ينکر  14 غاکودان 

ءينمغورن  س ‑ دار  ءيّدو  ءيسخاريوط،  ياهودا  ءيسم ‑ نس 

اد ‑ اون ‑ ت ‑ ّزنزغ؟«  ا ‑ راد ‑ يّـي ‑ تفکم  » منشک  15 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي 

ار ‑ يسوينݣيم  ا ‑ يووّري  16 غاکودان  ن ‑ نّوقرت.  ن ‑ وقاريد  ءيد ‑ مراو  کراض  فکن ‑ اس 

ياسوع.  اد ‑ امژن  ا ‑ را ‑ تن ‑ يعاون  مامنک 

ءينمغورن  سکرن 

لماسيح ف ‑ اد ‑ نغن 

26

لّي ‑ د ‑ يوسين  تامغارت 

ن ‑ توّجوت تابوقّالت 

ياهودا  ءيسکر 

لماسيح ف ‑ ا ‑ يّزنز 
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ن ‑ ورخصيص.  غ ‑ ووّسان  امزوارو  17 ءيلکم ‑ د ‑ واّس 

» ماني  سقسان ‑ ت:  ياسوع  س ‑ دار  ءيمحضارن  اشکين ‑ د 

» زايدات  18 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ وسورف؟«  لّعيد  ءيمنسي  اد ‑ اک ‑ ن ‑ݣيس ‑ نّجوجاد  تريت 

تلکم ‑ د  ءينّا ‑ ياک ‑ د ‑ ومسلمد:  › هاتي  تينيم ‑ اس  غ ‑ تمدينت  فلان  س ‑ دار 

تاساعت ‑ ينو. راد ‑ ّشغ ءيمنسي ن ‑ وسورف غ ‑ تݣّمي ‑ ّنک، نّکي د ‑ يمحضارن ‑ ينو.‹ « 

ن ‑ وسورف.  ءيمنسي  ّجوجادن  ياسوع،  س ‑ ما ‑ ف ‑ تن ‑ يوّصا  ءيمحضارن  19 سکرن 

د ‑ مراو.  د ‑ يمحضارن ‑ نس س ‑ سين  ا ‑ يّش  20 تروح ‑ د ‑ تدݣُـّات ءيسکيوس ياسوع 

غ ‑ݣراتون.«  يان  را ‑ يّـي ‑ يّزنز  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  ا ‑ شتّان  21 لّيغ 

ء ورد  » ياک،  ار ‑ يتّيني:  يان  کود  کولّوتن،  ار ‑ ت ‑ سقسان  بدون  باهرا،  22 طّير ‑ اسن 

غ ‑ وروکو ‑ اد  درانين  ديدي  زغ ‑ ويلّي  » يان  23 يـيني ‑ اسن:  ا ‑ سيدي؟«  نّکي 

را ‑ يّمت غمکلّي فّلاس ءيتياران، والاينّي تاݣوضي  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ يّزنز. 24 ها ‑ يوس ن ‑ بنادم 

مراد  ءي ‑ ورݣاز ‑ ان  يوف ‑ اس  ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يّزنزان  ءي ‑ ورݣاز  ا ‑ را ‑ يـيلي 

نّکي  » ءيزد  يـيني ‑ اس:  لّي ‑ را ‑ ت ‑ يّزنز  ياهودا  25 ءيساول   ‑ يلول.«  ءيس ‑ ور ‑ اکُّ

ا ‑ ت ‑ ينّان.«  » کّيـي  ءيرار ‑ اس:  ا ‑ سيدي؟« 

ربّـي  ءيشکر  تانݣولت،  ياسوع  ياسي  ا ‑ شتّان  26 لّيغ 

تݣا  ختاد  تّشم.  » امژات  يـيني ‑ اسن:  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيفک ‑ ّت  ءيّبـي ‑ ّت، 

» سوات  يـيني ‑ اسن:  ءيفک ‑ اسن ‑ ت  ربّـي  ءيشکر  لکاس،  27 ياسي  ّدات ‑ ينو.« 

ݣّوتنين  ن ‑ مّدن  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ را ‑ يّفي  ءيداّمن ‑ ينو  ݣان  28 غويد  کولّوکن.  زغ ‑ݣيس 

ّدنوب ‑ نّون.  ما ‑ س ‑ ا ‑ فّلاون ‑ يّسيتّي  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتون  لّجديد  لعهد  اد ‑ݣن  باش 

 ‑ ‑غ  لّي  اّس  ار  ‑ واضيل  ن  ‑ لغلّت  زغ  ‑ سوغ  ‑ راد  ‑ سول  ء ور  ‑ ينيغ،  ‑ اون  29 راد 

ربّـي.«  ن ‑ بابا  غ ‑ تݣلديت  زغ ‑ لجديد  ‑ را ‑ ت ‑ ديدون ‑ سوغ 

‑ ربّـي،  ن  ‑ يموريݣن  زغ  ‑ ومارݣ  يان  ءيلّما  30 اسين 

ياسوع:  ‑ اسن  31 يـيني  ّزيتون.   ‑ ن  ‑ وورير  س  فّوغن 

ءيتيارا  اشکو  ‑ تفلم،  ‑کولّو  ‑ يّـي  را  ‑ اد  ‑ يض  غ  ‑کونّي  » ها 

ّجوجادن  ءيمحضارن 

ن ‑ وسورف ءيمنسي 

ن ‑ سيديتنّغ ءيمنسي 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يجرو 

ءي ‑ بطُرس
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ن ‑ ماد ‑ د ‑ نکرغ  تيݣيرا  32 والاينّي  ن ‑ وولّي.‹  تمزر ‑ تووروت  امکسا،  › راد ‑ وتغ 

يـيني ‑ اس:  بطُرس  33 ءيساول  ن ‑ جاليل.«  س ‑ تمازيرت  را ‑ُکن ‑ زوورغ  زغ ‑ لموت 

‑ اس:  ءيرور  ياسوع  34 ءيّما  نّکي.«  ‑ فيلغ  ‑ک  ‑ سار  ء ور  ‑ فلن،  ‑کولّو  ‑ک  » واّخا 

کراّط ‑ توال  تينيت  ارد  ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس  غ ‑ يض ‑ اد  ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ،  » لحّق 

ء ور ‑ راد ‑ ينيغ  راد ‑ ديدک ‑ ّمتغ،  » واّخا  بطُرس:  35 يـيني ‑ اس  ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.« 

کولّوتن.  ءيمحضارن  اد ‑ نّان  غمکاد  ء ور ‑ک ‑ ّسينغ.« 

36 غاکودان ءيّدا ديدسن ياسوع س ‑ يان ‑ ودغار لّي ‑ مي ‑ تّينين 

غيد.  » ݣاورات  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  يـيني  › ݣاتسيماني ‹، 

ن ‑ زابدي.  تاروا  د ‑ سين  بطُرس  ديدس  37 ياوي  اد ‑ ّژالّغ.«  ءيميّک  يان  راد ‑ فتوغ 

ءيغووض ياسوع غ ‑ تاساعت ‑ ان، ّماغن ءيسوينݣيمن باهرا غ ‑ وول ‑ نس. 38 يـيني ‑ اسن: 

يان  ءيفتو  39 ءيزايد  ديدي.«  تاوزم  غيد  ݣاورات  لموت.  ار  تاغوفت ‑ اد  فّلا  » تّژاي 

لکاس ‑ اد  فّلا  ّسيتّي  » وا ‑ بابا،  يـيني:  ءيّژاّل  س ‑ واکال  ف ‑ وودم ‑ نس  ءيضر  ءيميّک 

نّکي.«  ماد ‑ ريغ  ء ورد  ما ‑ تريت،  ا ‑ يـيلي  والاينّي  ا ‑ يـيتّي.  ءيغ ‑ يژضار  ن ‑ ورفوفن 

يـيني ‑ اس:  س ‑ بطُرس  ءيساول  طّاسن.  ياف ‑ تن ‑ ين  ءيمحضارن  س ‑ دار  40 يووّري 

ا ‑ُکن ‑ يّسانف  ربّـي  تضالبم  41 اوزات  تاساعت؟  يات  ا ‑ ديدي ‑ تاوزم  » ءيس ‑ ور ‑ تژضارم 

ءيّما  افولکي،  ا ‑ يسکار  ار ‑ يتّيري  ن ‑ بنادم  ء ول  هاتي  ما ‑ را ‑ُکن ‑ يجلّو.  ءي ‑کولّو 

ءيغ ‑ ور ‑ يژضار  » وا ‑ بابا،  يـيني:  ءيّژاّل  سنات ‑ توال  تيس  42 ءيّدو  تضعف.«  ّدات ‑ نس 

43 يووّري ‑ داغ  کّيـي.«  ما ‑ تريت  ا ‑ يـيلي  بلا ‑ ت ‑ سويغ،  لکاس ‑ اد  اد ‑ يّـي ‑ يانف 

يـيني  ءيّژاّل  کراّط ‑ توال  تيس  ءيّدو  44 ءيفل ‑ تن  ءيطس.  ءينرا ‑ تن  طّاسن،  ياف ‑ تن ‑ ين 

يـيني ‑ اسن:  ءيمحضارن ‑ نس  س ‑ دار  ءيلّما  45 يووّري  تيمزوورا.  تيواليو  ءينّا  غمکلّي 

ءيفاّسن  س ‑ݣر  ن ‑ بنادم  يوس  ءينزا  تاساعت.  تلکم ‑ د  هاتي  تسونفوم.  غيلا  » طّاسات 

يوشکا ‑ د.«  ها ‑ والّي ‑ يّـي ‑ يّزنزان  ا ‑ نّدو.  اُأخشنّين. 46 نکرات  ن ‑ مّدن 

يان  لّي ‑ يݣان  ياهودا  س ‑ د ‑ يروح  ا ‑ يساوال  47 سول 

لکمامي  اسين ‑ د  د ‑ مّدن  کيݣان  ديدس  موّن ‑ د  ن ‑ ومحضار.  د ‑ مراو  زغ ‑ سين 

لماسيح  ار ‑ يتژالّا 

ف ‑ يخف ‑ نس

لماسيح ءيتياماژ 



26 ماتّا  73

ن ‑ تمازيرت ‑ ان.  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ء وزّن ‑ تن ‑ د  د ‑ يعماد. 

غوان  ّسودنغ،  » وانّا  يـيني ‑ اسن  تاماتارت ‑ اد  ءيملا ‑ ياسن ‑ ياد  ياسوع  ءيّزنزان  48 غوالّي 

يـيني ‑ اس:  ياسوع  س ‑ دار  ءيفتو  ياهودا  49 ياشک ‑ يد  امژات ‑ ت.«  ا ‑ ت ‑ يݣان. 

» ّسلام اي ‑ امسلمد،« ءيّسودن ‑ ت. 50 ءيساول ياسوع يـيني ‑ اس: » واي ‑ امّداکُّل ‑ ينو، 

ءيفاّسن  ݣرن ‑ ين  ويـّياض،  لکمن ‑ ت ‑ ين  س ‑ غيد؟«  ا ‑ ف ‑ دي ‑ توشکيت  ماياد  ءيزد 

فّلاس امژن ‑ ت. 51 ءينکر ءيلّما يان زغ ‑ ويلّي لّانين د ‑ ياسوع ءيلدي ‑ د لکوّميت ‑ نس، 

امّژوغ. 52 ءيّما ياسوع ءينّا ‑ ياس:  يوت اخّدام ن ‑ ونمغور ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي ءيّبـي ‑ اس 

س ‑ لکوّميت  لکوّميت،  يوسين  وانّا  کولّو  هان  س ‑ وغلاف ‑ نس.  لکوّميت ‑ ان  » رار 

يازن ‑ يّـي ‑ د  ربّـي،  بابا  اد ‑ ضالبغ  ءيس ‑ ژضارغ  53 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ا ‑ س ‑ را ‑ يّمت. 

مامنک  مايان،  ءيغ ‑ سکرغ  54 والاينّي  لّمالايکا؟  ن ‑ وکابار  د ‑ مراو  ن ‑ سين  ار  ُـّ ء وݣ

55 ءيساول  ماياد؟«  کولّو  ا ‑ يجرو  ءيس ‑ د ‑ يّقان  لّي ‑ ملانين  ن ‑ ربّـي  ا ‑ راد ‑ افون ‑ واّراتن 

س ‑ لکمامي  » ما ‑ س ‑ دي ‑ تّفوغم  يـيني ‑ اسن:  ݣّوتنين  س ‑ مّدن ‑ ان  غاکودان  ياسوع 

امّخار؟ ݣاورغ ‑ ن ‑ بّدا غ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي کرايݣاّت  ا ‑ يّـي ‑ تغويم زوند ءيغ ‑ݣيغ  د ‑ يعماد 

باش  ماياد  کولّو  ءيجرا  56 والاينّي  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ء ور ‑ يّـي ‑ تومژم  ار ‑ ّسلمادغ،  اّس 

فلن ‑ ت.  ءيمحضارن ‑ نس  کولّو  روولن  غاکودان  لّانبيا.«  غ ‑ واّراتن  ما ‑ يتياران  ا ‑ يافو 

قايافا  س ‑ دار  ءيوين ‑ ت  ياسوع  ء ومژنين  57 غويلّي 

ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  موّن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  انمغور 

اّماس  ار  زغ ‑ توݣّوݣت  بطُرس  58 ءيضفور ‑ ت  کولّوتن.  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن 

ما ‑ را ‑ يجرو.  ا ‑ يژر  د ‑ يمخزنيـين  ءيسکيوس  نتّا  ء ولا  ءيکشم  ن ‑ ونمغور،  ن ‑ تݣّمي 

س ‑کرا  ار ‑ سيݣّيلن  کولّوتن  لّمحکاما  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  59 ءيّما 

د ‑ مّدن  کيݣان  60 نکرن  ما ‑ ف ‑ ا ‑ ت ‑ نّقان.  ف ‑ ياسوع  ن ‑ تکرکاس  ن ‑ توݣّـا 

غ ‑ يسيݣُّرا  ءيزݣان.  ن ‑ توݣّـا  کرا  ء ور ‑ݣيسن ‑ وفين  والاينّي  ار ‑ فّلاس ‑ ّسکيرکيسن، 

اد ‑ خلوغ  ژضارغ  › نّکي  ءينّا  نسفلد ‑ اس  » ارݣاز ‑ اد  61 ءينين:  ءيناݣان  سين  نکرن 

ن ‑ تݣّمي  62 ءيبيّد ‑ ونمغور  غ ‑کراض ‑ ووّسان.‹ «  بنوغ ‑ ّت ‑ داغ  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي 

لماسيح  ءيبيّد 

غ ‑ لمحکاما
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مايد ‑ فّلاک ‑ تّينين  س ‑ يات؟  » ءيس ‑ ور ‑ را ‑ د ‑ فّلاسن ‑ ترارت  ياسوع:  ءيسقسا  ن ‑ ربّـي 

يـيني ‑ اس:  ءيساول ‑ داغ ‑ ونمغور  ءيفّسا.  غير  ياسوع  63 ءيّما  غ ‑ توݣّـا ‑ نسن؟«  غويد 

ن ‑ ربّـي؟«  لماسيح يوس  ا ‑ يݣان  ءيزد کّيـي  ءيني ‑ اغ،  لّي ‑ يّدرن.  ربّـي  » ݣيغ ‑ ن سرک 

را ‑ تژرم  ءيميّک  يان  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي  ا ‑ ت ‑ ينّان.  » کّيـي  ياسوع:  64 ءيرار ‑ اس 

ءيمدلا  غ ‑ݣر  ءيفتو ‑ د  ءيتجّهدن،  ن ‑ ربّـي  ف ‑ وفاسي  ءيسکيوس  ن ‑ بنادم  يوس 

تيملسا ‑ نس  ءيّبـي  ءي ‑ ماياد،  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءيسفلد ‑ ونمغور  65 لّيغ  ن ‑ يݣنوان.« 

ءي ‑ واوال ‑ نس  غيلاد  تسفلدم  کونّي  ءيناݣان؟  ما ‑ سول ‑ نرا  اياد.  » لکوفر  يـيني ‑ اسن: 

67 ّسوفسن  ا ‑ يّمت.«  » ءيّقان ‑ ت ‑ يد  رارن ‑ اس:  66 ما ‑ فّلاس ‑ تنّام؟«  لّکوفر. 

» وا ‑کّيـي ‑ اد  68 ار ‑ اس ‑ تّينين:  س ‑ يباريقن  يوت ‑ ت  کرا  ار ‑ ت ‑کّاتن.  غ ‑ وودم ‑ نس 

مانوا ‑ک ‑ يوتن.«  مل ‑ اغ  نّابـي  ءيغ ‑ تݣيت  لماسيح،  ءيݣان 

ن ‑ تݣّمي.  غ ‑ واّماس  غ ‑ بّرا  ءيݣاور  سول  بطُرس  69 ءيّما 

ݣو ‑ جاليل.«  د ‑ ياسوع  تلّيت  کّيـي  » ء ولا  تيني ‑ اس:  يات ‑ تخّدامت  تاشک ‑ يد 

71 ءيّفوغ  ما ‑ س ‑ تنّيت.«  » ء ور ‑ ّسينغ  ن ‑ ويلّي ‑ د ‑ يّلا:  غ ‑ لݣّدام  نتّا  70 ءيرار ‑ اس 

ءيّلا  » غواد  غين:  بيّدنين  ءي ‑ ويلّي  تيني  ياضني،  يات ‑ تخّدامت  تژر ‑ ت  س ‑ وغݣُّمي. 

ارݣاز ‑ ان.«  » ء ور ‑ ّسينغ  س ‑ تݣالّيت:  بطُرس  72 ءيرار ‑ داغ  ݣو ‑ ناصيرا.«  د ‑ ياسوع 

کّيـي  تݣيت  » س ‑ ّصاحت  غين:  بيّدنين  غويلّي  س ‑ اس ‑ نّان  ءيميّک  73 يان 

بطُرس  74 ءينکر  ايت ‑ جاليل.«  ساوالن  غمکلّي  ار ‑ تساوالت  اشکو  زغ ‑ݣيسن، 

ار ‑ يتݣالّا ار ‑ يتّيني س ‑ ّجهد: » نّکي ء ور ‑ ّسينغ ارݣاز ‑ ان ف ‑ ا ‑ تساوالم.« ءيغر ‑ وفولّوس 

ارد  » ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس  ياسوع:  مايلّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا  بطُرس  75 ءيکتي ‑ د  غاکودان. 

باهرا.  ار ‑ يالّا  ءيّفوغ  ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  موّن ‑ د  ّزمان  ءيفاو  1 لّيغ 

ف ‑ مامنک  مشاوارن  کولّوتن،  ن ‑ تمازيرت ‑ ان  د ‑ يمغارن 

دحين ‑ ت ‑ ين  اوين ‑ ت  2 کرفن ‑ ت  ياسوع.  ا ‑ راد ‑ نغن 

ن ‑ ّرومان.  لحاکم  ءي ‑ بيلاطوس 

لماسيح ءيناکر  بطُرس 

27
غ ‑ لݣّدام  لماسيح  ءيبيّد 

ن ‑ بيلاطوس
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ءيسفلد  لّيغ  ياسوع،  يّزنزان   ‑ لّي  ياهودا  3 ءيّما 

ن ‑ وقاريد ‑ لّي  ءيد ‑ مراو  کراض  ياوي  تُݣراژ ‑ ت.  س ‑ لموت  ءيس ‑ فّلاس ‑ حکامن 

ايد سکرغ.  ّدنوب  » هاتي  4 يـيني ‑ اسن:  د ‑ يمغارن  ءي ‑ ينمغورن  ءيرار ‑ تن  ن ‑ نّوقرت، 

» ماد ‑ اغ ‑ݣيس ‑ يّلان  رارن ‑ اس:  ُيخشّن.«  کرا  ء ور ‑ يسکيرن  يان  ءي ‑ لموت  ّزنزيغ 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  ءيقاريدن  ءيلوح ‑ ن  ياهودا  5 ءيّدو  ءي ‑ يخف ‑ ّنک.«  دبّر  نکُّني؟ 

ءينين:  ءيقاريدن ‑ ان  ءينمغورن  ياݣُل ءيخف ‑ نس س ‑ يان ‑ يزيکر ءيّمت. 6 اسين  ءيّفوغ 

ن ‑ يداّمن  اتيݣ  اشکو  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  غ ‑ ّصندوق  ا ‑ تن ‑ ين ‑ نݣ  » ء ور ‑ حّلان 

ن ‑ وفّخار ‹  › ءيݣر  سرسن  سغن  ءي ‑ نݣراتسن،  7 مشاوارن ‑ داغ  اد ‑ݣان.« 

› اکال  ءي ‑ يݣر ‑ ان  مّدن  ار ‑ تّينين  س ‑ غاّساد  8 سول  ءيغريبن.  ا ‑ݣيس ‑ تمضالن 

» راد ‑ د ‑ مشاشکان  لّي ‑ ينّان:  ءيرمّيا  ن ‑ نّابـي  ا ‑ س ‑ يووفا ‑ واوال  9 غمکاد  ن ‑ يداّمن ‹. 

ن ‑ نّوقرت،  ن ‑ وقاريد  ءيد ‑ مراو  ن ‑کراض  اتيݣ  ا ‑ د ‑ فّلاس ‑ فکن  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  مّدن ‑ ان 

ربّـي.«  سيدي  ا ‑ يّـي ‑ يوّصا  غمکاد  ن ‑ وفّخار.  ءيݣر  سرسن  10 سغن  ءيلّما  اوين ‑ تن 

ءيسقسا ‑ ت  بيلاطوس.  لّحاکم  غ ‑ لݣّدام  ياسوع  11 ءيبيّد 

ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  اݣلّيد  » ءيس ‑ تݣيت  يـيني ‑ اس:  لحاکم 

ءيرار ‑ اس ياسوع: » کّيـي ا ‑ ت ‑ ينّان.« 12 نکرن ءينمغورن ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي د ‑ يمغارن 

ء ور ‑ اسن ‑ يرور  نتّا  ءيّما  د ‑ تغاوسيوين،  س ‑کيݣان  ار ‑ سرس ‑ تاشتّکان  ن ‑ تمازيرت 

ءي ‑ منّاوت ‑ تغاوسيوين  » ءيس ‑ ور ‑ تسفلدت  بيلاطوس:  13 يـيني ‑ اس  س ‑ يات. 

ءيتعّجب  ايلّيغ  س ‑ يات  ء ور ‑ اسن ‑ يرور  ءيفّسا  نتّا  14 ءيّما  ايد ‑ فّلاک ‑ تّينين؟« 

باهرا.  بيلاطوس 

ار ‑ اسن ‑ݣيس ‑ يرّژم  ن ‑ وسورف  لعيد  غ ‑کرايݣاّت  لحاکم  15 ءيّکا ‑ تّين 

بارابّاس،  ءيسم ‑ نس  غ ‑ ووّسان ‑ ان  غ ‑ لحبس  يان  16 ءيّلا  نّا ‑ ران.  ءي ‑ يان ‑ وحّباس 

ترام  » مانوا  بيلاطوس:  ءيسقسا ‑ تن  ݣّوتنين،  مّدن  17 لّيغ ‑ د ‑ موّن  باهرا.  ءيتياوّسان 

18 اشکو  لماسيح؟«  لّي ‑ مي ‑ تّينيم  ياسوع  نغد  بارابّاس  ءيزد  اد ‑ اون ‑ اس ‑ رژمغ، 

کا ‑ ف ‑ ت ‑ يد ‑ دحين.  غايان  ياسوع،  ءيس ‑ حسادن  ءينمغورن ‑ نسن  ءيّسن  بيلاطوس 

ياهودا ءينغا ءيخف ‑ نس

ءيحکام  بيلاطوس 

س ‑ لموت ف ‑ لماسيح 
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لّحوکم  غ ‑ لکورسي  بيلاطوس  ءيسکيوس  سول  غ ‑ تاساعت ‑ ان  19 والاينّي 

ن ‑ ورݣاز ‑ ان  ّسوق  » اد ‑ ور ‑ تکشمت  تيني ‑ اس ‑ د:  س ‑ د ‑ سرس ‑ توزن ‑ تمغارت ‑ نس 

ف ‑ ّسيبت ‑ نس  غاّساد  ءيݣّوتن  تاغوفت  توشکا ‑ يّـي ‑ د  اشکو  ءيفولکين، 

ن ‑ تمازيرت ‑ ان  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  20 ءيّما  غ ‑ يات ‑ توارݣيت.« 

ءيدحي ‑ ن  ءي ‑ بارابّاس  اد ‑ اسن ‑ د ‑ يرژم  ا ‑ ت ‑ ضالبن  باش  مّدن  ّسهّيسن  زوويدن 

غ ‑ سين ‑ اد  ترام  » مانوا  لحاکم:  21 ءيسقسا ‑ تن ‑ داغ  س ‑ لموت.  ياسوع 

» ما ‑ ترام  بيلاطوس:  22 يـيني ‑ اسن  » بارابّاس.«  رارن ‑ اس:  اد ‑ اون ‑ اس ‑ رژمغ؟« 

» ا ‑ يتياݣّـال  کولّوتن:  رارن ‑ اس  لماسيح؟«  لّي ‑ مي ‑ تّينيم  ءي ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ سکرغ 

ار ‑ ّسغويّون  نتني  ءيّما  ُيخشّن؟«  ما ‑ يسکر  » ماخ؟  23 يـيني ‑ اسن:  ف ‑ وݣّجدي.« 

ا ‑ يّمت.«  ف ‑ وݣّجدي  » ا ‑ يتياݣّـال  ار ‑ تّينين:  ار  ُـّ س ‑ وݣ

ار.  ُـّ س ‑ وݣ دووين  مّدن  زوويدن  غير  يات،  ءيس ‑ ور ‑ يسوݣير  بيلاطوس  24 ءيژر 

ء ور ‑ فّلا ‑ لّين  » ها ‑ نّکي  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن  ءيفاّسن ‑ نس  ءيسيرد  امان  ياسي ‑ د 

کولّوتن:  25 رارن ‑ اس  ما ‑ را ‑ تسکرم.«  کونّي  ژرات  ن ‑ ورݣاز ‑ اد.  ءيداّمن 

ءي ‑ بارابّاس.  غاکودان  26 ءيرژم ‑ اسن  د ‑ تاروا ‑ نّغ.«  نکُّني  ءيداّمن ‑ نس  » ا ‑ فّلانّغ ‑ يلين 

ف ‑ وݣّجدي.  ا ‑ يّمت  ءيّسوفغ ‑ ت  ءيّسغورش ‑ ت  ياسوع،  ءيّما 

س ‑ طوّژونت  ياسوع  اوين  لّحاکم  ءيعسکرين  27 نکرن 

لّقصر، ّسموّن ‑ د کولّو لعسکر لّي ‑ يّلان غين. 28 کّيسن ‑ اس 

ار  ُـّ زغ ‑ وزݣ يان ‑ تّاج  29 سکرن  اغن،  ءيژݣُـّ يان ‑ وسلهام  ّسلسن ‑ اس  تيملسيت ‑ نس 

ار ‑ طّارن  افاسي.  غ ‑ وفوس ‑ نس  يات ‑ تغانيمت  ݣن ‑ اس  ف ‑ يخف،  ݣن ‑ اس ‑ ت 

اي ‑ اݣلّيد  فّلاک  » ّسلام  ار ‑ تّينين:  ار ‑ݣيس ‑ ضّصان  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ف ‑ يفاّدن ‑ نسن 

ار ‑ ت ‑ ين ‑ سرس ‑کّاتن  تاغانيمت ‑ لّي  اسين  30 ار ‑ فّلاس ‑ ّسوفوسن،  ن ‑ ايت ‑ يودايا.« 

ّسلسن ‑ اس  اسلهام  کّيسن ‑ اس  تاضصا،  شبعان  ݣيس  31 لّيغ  ف ‑ يخف. 

ف ‑ وݣّجدي.  ا ‑ ت ‑ نغن  اوين ‑ ت  تيملسيت ‑ نس، 

ݣو ‑کوريني  يان ‑ ورݣاز  مناݣّـارن  نتني،  فّوغن  32 لّيغ 

لّي ‑ يزرين  طّنژ 

ف ‑ لماسيح

ف ‑ وݣّجدي لماسيح 
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ادغار  33 لکمن  ن ‑ ياسوع.  اݣّجدي  ا ‑ ياسي  امرن ‑ ت  سيمعان،  ءيسم ‑ نس 

34 ءيرين  ن ‑ يخف ‹.  ن ‑ تُخشاشت  › ادغار  لمعنا ‑ نس  تݣا  › ݣولݣوتا ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

نتّا  ءيّما  ءيسّمومن،  لّي ‑غ ‑ يّلا ‑ وسافار  ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان  ءي ‑ ياسوع  اد ‑ فکن 

لّيغ ‑ ت ‑ يمضي ياݣُي ا ‑ ت ‑ يسو. 35 قّّن ‑ ت ف ‑ وݣّجدي الّن ‑ ت. بضون تيملسا ‑ نس 

يات  37 ݣن  ضوفن ‑ ت.  غين  36 ݣاورن  اسغار.  فّلاسنت  ݣرن ‑ د  ءي ‑ نݣراتسن 

ݣيس:  ءيتيارا  لّي ‑ س ‑ اس ‑ صرضن،  اصراض  ا ‑ تمل  ءيخف ‑ نس  غ ‑ نّيݣ  تالّوحت 

اݣُلن ‑ تن  ءيمّخارن  سين  38 اوين ‑ د  ن ‑ ايت ‑ يودايا.«  اݣلّيد  ياسوع  ءيݣا  » غواد 

ف ‑ وژلماض ‑ نس.  د ‑ يان  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وفاسي  يان  ف ‑ يݣّجدا، 

ار ‑ اس ‑ تّينين:  ءيخفاون ‑ نسن  ار ‑ ّسموّسون  لّي ‑ زراينين،  مّدن  39 ار ‑ ت ‑ رݣّمن 

ّجنجم  غ ‑کراض ‑ ووّسان،  تبنوت ‑ سّت  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  لّي ‑ را ‑ يخلو  40 » وا ‑کّيـي 

41 غمکاد ‑ داغ  ن ‑ ربّـي.«  يوس  ءيغ ‑ تݣيت  زغ ‑ وݣّجدي  ݣّوز ‑ د  ءيخف ‑ ّنک. 

د ‑ يمغارن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ا ‑ س ‑ ا ‑ݣيس ‑ تطناژن 

ا ‑ يّجنجم  ء ور ‑ يژضار  والاينّي  ويـّياض  ءيّجنجم  42 » هاتي  ار ‑ تّينين:  ن ‑ تمازيرت 

زغ ‑ وݣّجدي  ا ‑ د ‑ يݣّوز  ءينيات ‑ اس  ا ‑ يݣا؟  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  اݣلّيد  ءيزد  ءيخف ‑ نس. 

د ‑ يوس  ءيخف ‑ نس  ءيݣ  غ ‑ ربّـي،  ءيّستامن  43 هاتين  ا ‑ سرس ‑ نامن.  باش  غيلاد 

ءيمّخارن  44 ء ولا  ءيغ ‑ فّلاس ‑ يرضا.«  غيلاد  ربّـي  ا ‑ ت ‑ يّجنجم  ءينيات ‑ اس  ن ‑ ربّـي. 

نتني.  ء ولا  ار ‑ ت ‑ رݣّمن  ف ‑ يݣّجدا  لّي ‑ ديدس ‑ تياݣّـالنين 

ضرند ‑ د  د ‑ مراوت،  سنات  تيس  تاساعت  تلکم  45 لّيغ 

ن ‑ تدݣُـّات. 46 تاساعت تيس  تاساعت تيس کراّط  ار  تيّلاس ف ‑ تمازيرت ‑ ان کولّوّت 

لاما  الووي،  » الووي،  يـيني:  ءيتجّهدن  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  ياسوع  يوت  کراّط 

47 کرا  ا ‑ يّـي ‑ تفلت؟«  ماخ  وا ‑ ربّـي ‑ نو،  » وا ‑ ربّـي ‑ نو،  لمعنا ‑ نس  تݣا  شاباقتاني؟« 

ءيلّيا.«  ءي ‑ نّابـي  ار ‑ ياقرا  » هاتي  ءينين:  لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  غين،  بيّدنين  زغ ‑ ويلّي 

ءيݣ ‑ ت  لّخّل  س ‑ وامان  ءيعّمر ‑ ت  يان ‑ وشرويض  ياسي ‑ د  ݣيسن  يان  48 ياّزل 

» زݣايات،  ويـّياض:  49 ءينين  ا ‑ يسو.  ءي ‑ ياسوع  ءيمدي ‑ ت ‑ ين  غ ‑ يات ‑ تغانيمت 

لّماسيح لموت 
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يوت ‑ داغ  ياسوع  50 ءيّما  ا ‑ ت ‑ يّجنجم.«  ءيلّيا  ءيس ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ا ‑ نژر 

ّروح ‑ نس.  ءيدحي  ءيتجّهدن  س ‑ يات ‑ تغويّـيت 

تبضو  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  تامژلايت  ن ‑ تحانوت  لخاميا  يوت ‑ وشّريݣ  51 غاکودان 

ءيسمضال  52 رژمن  ءيجاريفن،  ستغن  ءيّماّس ‑ واکال  ءيزدار.  ار  زغ ‑ وفّلا  ف ‑ سين 

نکرن کيݣان د ‑ يمژلاين ن ‑ ربّـي لّي ‑ ّموتنين. 53 نتني، لّيغ ‑ د ‑ ينکر ياسوع زغ ‑ لموت، 

ݣّوتنين.  مّدن  ژرن ‑ تن  ن ‑ وروشاليم،  س ‑ تمدينت  کشمن ‑ د  زغ ‑ يسمضال  فّوغن ‑ د 

اکال  ژران  لّيغ  ياسوع،  ضوفنين  ديدس  د ‑ ويلّي  ن ‑ يعسکرين  لقبطان  54 ءيّما 

ءيݣا  » س ‑ ّصاحت  ار ‑ تّينين:  باهرا  ءيکساضن  ءيجران،  مايد  کولّو  ء ولا  ار ‑ يتموّسو 

ن ‑ ربّـي.«  يوس  غواد 

کولّو  ار ‑ تمنادنت  غ ‑ توݣّوݣت  بيّدنت  ݣّوتنين،  55 ءيلينت ‑ غين ‑ تمغارين 

56 تّلا  ار ‑ تي ‑ تعاوانّت.  ن ‑ جاليل  زغ ‑ تمازيرت  د ‑ ياسوع  نتنتي  مونّد ‑ د  ما ‑ يجران. 

تيلي  د ‑ يوسف،  ياعقوب  ن ‑ ايتماتن  ءينّاس  د ‑ ماريام  ء ولّت ‑ ماݣدالا،  ماريام  ݣيسنت 

ن ‑ زابدي.  ن ‑ تاروا  ءينّاس  ء ولا 

يان ‑ ورݣاز ءيسم ‑ نس  ياشک ‑ يد  57 لّيغ ‑ دي ‑ تروح ‑ تدݣُـّات 

ن ‑ ياسوع.  امحضار  نتّا  ء ولا  ءيݣ  لخير،  دارس  ءيݣّوت  ݣو ‑ راما،  ءيݣا  يوسف. 

بيلاطوس  يامر  ن ‑ ياسوع،  ّدات  زغ ‑ݣيس  ءيضالب  بيلاطوس  س ‑ دار  58 ءيکشم 

ءيشوان  غ ‑ لکتّان  ءيّسموتّل ‑ ّت  ّدات  ياوي  يوسف  59 ءيّدو  اد ‑ اس ‑ ّت ‑ فکن. 

غ ‑ وجاريف.  ءيتياوغزا  لّجديد  غ ‑ ومّضال ‑ نس  60 ءيسرس ‑ ّت ‑ ين  ءيغوسن، 

غين  61 تيلي  ءيّدو.  ن ‑ ومّضال  ءيمي  سرس  ءيّقن  ءيمّقورن  يان ‑ يفير  ءيّسکنوکي ‑ د 

ن ‑ ومّضال.  غ ‑ لݣّدام  ݣاورنت  ياضني،  د ‑ ماريام ‑ لّي  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام 

ءينمغورن  موّن ‑ د  ءي ‑ لعيد.  غ ‑ وجادن  62 ءيزري ‑ واّس ‑ ان 

بيلاطوس  س ‑ دار  ّدون  د ‑ يفاريسين،  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

ءينّا  ءيّدر،  سول  لّيغ  بو ‑ تکرکاس ‑ ان  ما ‑ ينّا  ء ور ‑ نتّو  » ا ‑ سيدي،  63 ءينين ‑ اس: 

ا ‑ تازنت  غيلاد  64 نضالب ‑ک  زغ ‑ لموت.‹  راد ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  › غ ‑ ويس 

لّماسيح تيمضلت 

ن ‑ يمخزنيـين  تيضاف 

ف ‑ ومّضال
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ّدون  ا ‑ ور ‑ يميل  کراض ‑ ووّسان،  ويس  ءيزري  ارد  امّضال ‑ نس  ا ‑ ن ‑ ضوفن  ءيعسکرين 

ار  ُـّ ء وݣ مّدن  جلون  زغ ‑ لموت،  ءيس ‑ د ‑ ينکر  ءينين  ّدات  اُکرن  ءيمحضارن ‑ نس 

زايدات  ءيمخزنيـين.  دارون  » هاتين  بيلاطوس:  65 ءيرار ‑ اسن  جلان.«  ن ‑ غمکلّي 

ءيفير  علّمن  ف ‑ ومّضال،  تيضاف  غوين  ءيلّما،  66 ّدون  ترام.«  غمکنّا  کونّي  تضوفم 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس.  ءيمخزنيـين  ّسبيّدن  ما ‑ ت ‑ يرّژمن،  ءيس ‑ يّلا  اد ‑ يّساّن  باش 

لّحّد،  ن ‑ واّس  صباح  زيّک  ن ‑ وسونفو،  ءيزري ‑ واّس  1 لّيغ 

ّدونت  ياضني  د ‑ ماريام ‑ لّي  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام  تنکر 

غ ‑ تاساعت ‑ ان  2 س ‑ يّموّسا ‑ واکال  امّضال.  اد ‑ ژرنت 

يا ‑ لّمالاک ن ‑ سيدي ربّـي زغ ‑ يݣنوان،  س ‑ ّجهد، ءيݣّوز ‑ د 

زوند  لمالاک  3 ار ‑ يّسمرقيقيـي  فّلاس.  ءيݣاور  ن ‑ ومّضال،  زغ ‑ يمي  ءيفير  ءيّسکنوکي 

امّضال  لّي ‑ ضوفنين  ءيمخزنيـين  4 ݣُّدن  ادفل.  زوند  تملّول ‑ تملسيت ‑ نس  ء وسماّن 

لمالاک  5 ءيساول  ءيغ ‑ ّموتن.  زوند  س ‑ واکال  ضرن  س ‑ تاودا،  ار ‑ ترݣيݣيـين 

ياسوع  ءيس ‑ ا ‑ تسيݣّيلمت  ّسنغ  » اد ‑ ور ‑ تيکساضمت.  يـيني ‑ اسنت:  س ‑ تمغارين 

غمکلّي ‑ س ‑ ينّا.  ءينکر ‑ ن  اشکو  غيد  6 ء ور ‑ سول ‑ يلّي  ف ‑ وݣّجدي.  لّي ‑ يّموتن 

غيلاد  » ّدوامت  ءيلّما:  7 يـيني ‑ اسنت  ءيلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ سرسن.«  ا ‑ تژرمت  اشکامد ‑ د 

را ‑ُکن ‑ يزوور  زغ ‑ لموت.  ءيس ‑ د ‑ ينکر  تينيمت ‑ اسن  ءيمحضارن ‑ نس،  س ‑ دار 

نّيغ ‑ اونت ‑ ت.«  ها ‑ يّـي  ا ‑غ ‑ را ‑ تي ‑ تژرم.  غين  ن ‑ جاليل.  س ‑ تمازيرت 

ّدونت  ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  ݣُّدنت  زغ ‑ دار ‑ ومّضال،  حاينا  8 فّوغند ‑ د ‑ تمغارين 

غ ‑ وغاراس  لّانت  9 سول  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس.  لخبار  اد ‑ اوينت  ار ‑ تاّزالنت 

روحنت ‑ ين  ّسلامت.«  » اد ‑ اونت ‑ تيلي  يـيني ‑ اسنت:  ياسوع  س ‑ اسنت ‑ يبان 

» اد ‑ ور ‑ تيکساضمت.  ياسوع:  10 يـيني ‑ اسنت  سجدنت ‑ اس.  ف ‑ يضارن  ضرنت ‑ اس ‑ ن 

ا ‑غ ‑ را ‑ يّـي ‑ ژرن.«  غين  س ‑ جاليل.  اد ‑ ّدون  ءي ‑ ايتما  تينيمت  زايدامت 

زغ ‑ يمخزنيـين  کرا  يووّري  ّدانت ‑ تمغارين،  11 لّيغ 

لّي ‑ ضوفنين امّضال س ‑ تمدينت، ءينين ءي ‑ ينمغورن ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي ف ‑ ما ‑ يجران. 

لّماسيح  تانکرا 

زغ ‑ لموت

28

ن ‑ يمخزنيـين توݣّـا 
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ءي ‑ يمخزنيـين  فکن  ءي ‑ نݣراتسن،  مشاوارن  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  نتني  12 موّن ‑ د 

› ء وشکان ‑ د ءيمحضارن ‑ نس  ءينين ‑ اسن: » ءينيات ءي ‑ مّدن  ءيقاريدن 13 ء وّصان ‑ تن 

زغ ‑ لحاکم.  14 ا ‑ ور ‑ تيکساضم  ّدات ‑ نس.‹  اُکرن  نݣن،  افن ‑ اغ ‑ د  غ ‑ يـيض، 

15 امژن  يات.«  ءيس ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يلّي  را ‑ ت ‑ نّسفهم  ءي ‑ غايان،  ءيسفلد  ءيغ ‑ يّفوغ 

سول  ايت ‑ يودايا  غ ‑ دار  ءيواليون ‑ اد  ءيلين  غمکلّي ‑ تن ‑ وّصان.  سکرن  ءيقاريدن، 

س ‑ غاّساد. 

ّدون  د ‑ مراو،  س ‑ يان  ءيمحضارن  ءيلّما  16 نکرن 

ياسوع.  لّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  س ‑ وورير  ن ‑ جاليل  س ‑ تمازيرت 

ما ‑ يشّکان.  ݣيسن  ءيّلا سول  والاينّي  س ‑ واکال سجدن ‑ اس،  غين ضرن  17 ژرن ‑ ت 

کولّو  ا ‑غ ‑ يتياوفکا  غ ‑ وفوس ‑ ينو  » هاتي  يـيني ‑ اسن:  ءيروح ‑ تن  ياسوع  18 ءيّما 

ترارم  تامازيرت،  س ‑کرايݣاّت  غيلاد  19 ّدوات  غ ‑ واکال.  ء ولا  غ ‑ يݣنوان  ما ‑ يّلان 

د ‑ ّروح  د ‑ يوس  ن ‑ بابا  س ‑ يسم  غ ‑ وامان  تّسّدمّ ‑ تن  ءيمحضارن ‑ ينو،  اد ‑ݣن  مّدن 

ديدون  بّدا  ها ‑ يّـي  ما ‑ ف ‑ُکن ‑ وّصاغ.  کولّو  اد ‑ سکارن  20 ار ‑ تن ‑ تّسلمادم  لقودوس، 

ن ‑ ّدونيت.«  ءيسيݣُّرا  ار 

لماسيح  ءيبان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس
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لماسيح  ن ‑ ياسوع  ءيفولکين   لخبار 

ن ‑ مارقُس ف ‑ وفوس 

2 ءيبدا  ن ‑ ربّـي.  يوس  لماسيح  ن ‑ ياسوع  ءيفولکين  1 لخبار 

غمکلّي ءيتياران غايد ءيزرين ف ‑ وفوس ن ‑ نّابـي ءيشاعيا، ءينّا 

3 ها ‑ يان ‑ واوال  اغاراس ‑ ّنک.  ءيّجوجاد ‑ اک  اد ‑ اک ‑ يزوور  ارقّاس ‑ ينو  » راد ‑ ازنغ  ربّـي: 

تيغاراسين ‑ نس.‹ «  تّسنّم  ن ‑ سيديتنّغ،  اغاراس  › ّجوجادات  ار ‑ يتّيني  غ ‑ لخلا  ار ‑ يتبّراح 

ار ‑ يتبّراح  غ ‑ لخلا  امسّدام  يوحانّا  ا ‑ س ‑ د ‑ يبان  4 غمکان 

ربّـي  اد ‑ اون ‑ يصامح  باش  غ ‑ وامان،  تّدمّ  ُيخشن،  ما ‑ تسکارم  کولّو  » فلات  ار ‑ يتّيني: 

ف ‑ ّدنوب ‑ نّون.« 5 فّوغن ‑ د س ‑ دارس مّدن ݣّوتنين زغ ‑ تمازيرت ن ‑ يودايا د ‑ يمزدغن 

ف ‑ وفوس ‑ نس  کولّوتن  ّدمن  س ‑ ّدنوب ‑ نسن،  ار ‑ تقّران  ن ‑ وروشاليم،  ن ‑ تمدينت 

س ‑ وبّکاس  ار ‑ ياݣّس  ن ‑ يرعامان  تاضوت  ار ‑ يلّسا  6 يوحانّا  ن ‑ وردون.  غ ‑ واسيف 

» را ‑ د ‑ ياشک  ار ‑ يتّيني:  7 ار ‑ يتبّراح  لّخلا.  د ‑ تاّمنت  تامورغي  ار ‑ يشتّا  ن ‑ يلم، 

ن ‑ تورژيّـين ‑ نس.  ءيفالان  اد ‑ رژمغ  اد ‑کنوغ  ء ور ‑ ستهّلاغ  يوݣُر ‑ يّـي.  يان  تيݣيرا ‑ نو 

ن ‑ ربّـي.«  لقودوس  س ‑ ّروح  را ‑ُکن ‑ يّسّدم  نتّا  ءيّما  غ ‑ وامان،  ّسّدمغ ‑ُکن  8 نّکي 

ن ‑ ناصيرا  تامدينت  ياسوع  ءيّفوغ  غ ‑ ووّسان ‑ ان  9 يان ‑ واّس 

لّي ‑ يّلان غ ‑ تمازيرت ن ‑ جاليل، ياشک ‑ يد ءيّدم غ ‑ واسيف 

رژمن،  ءيݣنوان  س ‑ يژرا  زغ ‑ وامان  ءينکر ‑ د  10 غير  ن ‑ يوحانّا.  ف ‑ وفوس  ن ‑ وردون 

يان ‑ واوال  11 ءيساول ‑ د  يان ‑ وتبير،  زوند  ن ‑ ربّـي  لقودوس  ّروح  فّلاس  ءيݣّوز ‑ د 

باهرا.«  سرک  فرحغ  ءيعّزان.  ءيوي  تݣيت  » کّيـي  يـيني:  زغ ‑ يݣنوان 

1

ن ‑ يوحانّا تابّراحت 

لّماسيح  ء ودوم 

ن ‑ يوحانّا ف ‑ وفوس 
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غاکودان  لقودوس  ّروح  ءيدحي ‑ ت  ياسوع  12 ءيّدو 

ار ‑ ت ‑ يتارم  ن ‑ واّس،  ءيد ‑ مراو  کّوژ  غ ‑ لخلا  لوحوش  غ ‑ دار  13 ءيّکا ‑ ن  س ‑ لخلا. 

لمالايکا.  ار ‑ تي ‑ تعاواّن  شيطان، 

ياسوع  ياشک ‑ يد  غ ‑ لحبس  يوحانّا  ءيتياماژ  14 لّيغ 

» ءيکّمل  15 ار ‑ يتّيني:  ن ‑ ربّـي  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ يتبّراح  ن ‑ جاليل  س ‑ تمازيرت 

ّزمان، تاکمور ‑ د ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي. فلات کولّو ما ‑ تسکارم ُيخشن، تغويم غ ‑ لخبار ‑ اد 

اندراوس.  د ‑ݣماس  نتّا  سيمعان  ءيژر  ن ‑ جاليل،  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما  16 ءيفتو  ءيفولکين.« 

ياسوع  17 ءيساول  غ ‑ ومدا.  ّشبکت  ݣرن ‑ ين  اد ‑ݣان.  ن ‑ يسلمان  ءينݣُمارن 

18 فلن  ن ‑ مّدن.«  ءينݣُمارن  ا ‑ تݣم  رارغ ‑ُکن  ديدي،  مونات  » اشکاد ‑ د  يـيني ‑ اسن: 

ياعقوب  ءيميّک س ‑ ن ‑ يژرا  يان  ءيفتو  19 ءيزايد  ديدس.  موّن  غاکودان،  ّشبايک ‑ نسن 

ّشبايک.  ار ‑ تعدالن  غ ‑ تاناوت ‑ نسن  لّان  يوحانّا.  د ‑ݣماس  نتّا  ن ‑ زابدي  يوس 

موّن  د ‑ يخّدامن ‑ نس،  نتّا  غ ‑ تاناوت  زابدي  باباتسن  فلن ‑ ين  غاکودان،  20 ءيغر ‑ اسن 

د ‑ ياسوع. 

ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ن ‑کافرناحوم.  تامدينت  21 روحن 

مّدن.  ار ‑ يّسلماد  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  ياسوع  ءيکشم 

لحّق  دارس  غمکلّي  ار ‑ سرسن ‑ يساوال  اشکو  غ ‑ ولّمود ‑ نس  22 ار ‑ تعّجابن 

ن ‑ ّشرع.  ءيمسلمدن  زوند  نتّا  ء ور ‑ يݣي  ا ‑ ت ‑ سکارن.  ما ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ اسن ‑ يـيني 

ُيخشّن  يا ‑ لّجّن  لّي ‑غ ‑ يّلا  يان ‑ ورݣاز  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣّمي  ءيّلا  23 غ ‑ تاساعت ‑ ان 

غ ‑ݣراتنّغ  ما ‑ يّلان  ݣو ‑ ناصيرا،  » وا ‑ ياسوع  يـيني:  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  24 يوت  باهرا. 

ن ‑ ربّـي  امژلاي  کّيـي.  ما ‑ تݣيت  ّسنغ  اد ‑ اغ ‑ تهلکت؟  ءيس ‑ دي ‑ توشکيت  ديدک؟ 

زغ ‑ݣيس.«  تّفوغت  » فّسا،  يـيني ‑ اس:  لجّن  يامر  ياسوع  25 ءيساول  ا ‑ تݣيت.« 

زغ ‑ݣيس.  ءيّفوغ  ءيتجّهدن  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  يوت  باهرا،  لجّن  26 ءيّسمحاکّا ‑ ت 

کرا  ماياد؟  » ما ‑ يݣا  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان  کولّوتن  مّدن  27 ار ‑ تعّجابن 

اُأخشنّين،  لجنون  ا ‑ يتامر  ايلّيغ  ءيݣّوتن  تاژّضارت  دارس  هاتي  اياد.  لّجديد  ن ‑ ولّمود 

لماسيح يورم  شيطان 

ءيمزوورا ءيمحضارن 

لجّن  ءيّسوفغ  لماسيح 

ُيخشّن
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اوين  ف ‑ ياسوع،  مّدن  ار ‑ باهرا ‑ ساوالن  28 غاکودان  س ‑ واوال ‑ نس.«  ار ‑ سکارن 

کولّوّت.  ن ‑ جاليل  غ ‑ تمازيرت  ماني  س ‑کرايݣاّت  لخبار ‑ نس 

س ‑ تݣّمي  ياشک ‑ يد  ن ‑ تژالّيت  زغ ‑ تݣّمي  ءيّفوغ  29 لّيغ 

30 افن ‑ ين  د ‑ يوحانّا.  د ‑ ياعقوب  نتني  سرس  کشمن  د ‑ اندراوس.  ن ‑ سيمعان 

31 ياکمور  فّلاس.  ءينين ‑ اس  س ‑ تاولا،  توضن  تݣن  ن ‑ سيمعان  الت  تاضݣُـّ

تنکر  تاولا،  زݣيس  تيتّي  ءيّسنکر ‑ ّت ‑ يد.  غ ‑ وفوس  يامژ ‑ اس  س ‑ تاما ‑ نس 

ار ‑ فّلاسن ‑ تّسّخار. 

اشکين ‑ د  تافوکت  لّيغ ‑ ن ‑ تضر  ن ‑ غاّسان  32 غ ‑ تدݣُـّات 

ء ولا  کولّوتن  ءيموضان  اوين ‑ اس ‑ د  ياسوع،  س ‑ دار  مّدن 

غويلّي ‑غ ‑ لّان لجنون. 33 موّن ‑ د کولّو ايت ‑ تمدينت غ ‑ يمي ن ‑ تݣّمي. 34 ءيّجوّجي 

د ‑ لجنون.  کيݣان  ءيّسوفغ  لّي ‑ݣيسن ‑ لّانين  تيموضان  زغ ‑کولّو  ݣّوتنين  ءيموضان 

ما ‑ يݣا.  نتني  ّسّن  اشکو  ا ‑ فّلاس ‑ ساوالن،  لجنون  ء ور ‑ يودجي 

ءيفتو  ءيّفوغ  ن ‑ ّصباح،  غ ‑ تيّلاس  ياسوع  35 ءينکر ‑ د 

ديدس  د ‑ ويلّي  سيمعان  36 ءيضفور ‑ ت  ار ‑ غين ‑ يتژالّا.  يان،  غ ‑ ور ‑ يلّي  ماني  س ‑ يان 

ار ‑ سرک ‑ سيݣّيلن.«  کولّوتن  » ها ‑ مّدن  ءينين ‑ اس:  37 لّيغ ‑ ت ‑ ين ‑ وفان  لّانين. 

غين ‑ داغ،  ا ‑ ن ‑ تبّراحغ  ياضني  س ‑ يدوران ‑ ان  » ا ‑ نّدو  ءيرور ‑ اسن:  ياسوع  38 ءيّما 

ار ‑ يتبّراح  ن ‑ جاليل  تامازيرت  کولّو  ار ‑ يتّکا  39 ءيزايد  ا ‑ ف ‑ د ‑ وشکيغ.«  ماياد  اشکو 

لجنون.  ار ‑ يّسوفوغ  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما 

ءيضر  يان ‑ ونجدام،  دارس  يوشکا ‑ د  40 يان ‑ واّس 

ءيغ ‑ تريت.«  ا ‑ يّـي ‑ تّسغوست  » تژضارت  يـيني ‑ اس:  باهرا  ءيضالب ‑ ت  غ ‑ لݣّدام ‑ نس 

نّکي.  » ريغ  يـيني ‑ اس:  س ‑ وفوس ‑ نس،  ءيݣّر ‑ اس  باهرا،  ياسوع  ݣيس  41 ءيحنّو 

يوّصا ‑ ت  ياسوع  43 يازن ‑ ت  ءيغوس.  لجدام  زغ ‑ݣيس  يـيتّي  42 غاکودان  غوس.« 

تملت  ّدو  والاينّي  ءي ‑ يان،  يات  اد ‑ ور ‑ تينيت  لعاقل  » رار  44 يـيني ‑ اس:  س ‑ لمعقول 

تيغرسي  ف ‑ وسغوس ‑ ّنک  تفکت  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ونمغور  ءيخف ‑ ّنک 

ن ‑ سيمعان الت  تاضݣُـّ

ءيّجوّجي  لماسيح 

ݣّوتنين ءيموضان 

تابّراحت لّماسيح غ ‑ جاليل

لماسيح ءيّجوّجي انجدام
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ار ‑ يساوال  غاکودان  ءيّفوغ  نتّا  45 ءيّما  ءي ‑ مّدن.«  توݣّـا  ا ‑ تݣ  موسا،  لّي ‑ ف ‑ يوّصا 

ياسوع  ء ور ‑ سول ‑ يژضار  ايلّيغ  ن ‑ ماد ‑ اس ‑ يجران  لخبار  ار ‑ يتاوي  ف ‑ ياسوع،  باهرا 

مّدن  ار ‑ ن ‑ دارس ‑ تّاشکين  غ ‑ لخلا  ءيقاما  ن ‑ ودّوار.  س ‑کرا  ءيبايّن  ا ‑ يکشم 

تاسݣا.  زغ ‑کرايݣاّت 

کرا  زرين  ن ‑کافرناحوم.  س ‑ تمدينت  ياسوع  1 يووّري ‑ د 

2 موّن ‑ د  غ ‑ تݣّمي.  ءيس ‑ يّلا  مّدن  س ‑ سفلدن  ن ‑ ووّسان 

غ ‑ وݣُنس  ن ‑ وغژو  کرا  ء ور ‑ يقاما  ايلّيغ  ݣّوتنين  مّدن  فّلاس 

ء ولا غ ‑ يمي ن ‑ بّرا. ار ‑ تن ‑ يّسلماد س ‑ واوال ن ‑ ربّـي. 3 اشکين ‑ د کّوژ مّدن اسين ‑ د 

اسکو  ءي ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ ين ‑ ّساکمورن  4 ء ور ‑ ژضارن  ءيکوشمن.  يان ‑ ورݣاز 

غ ‑ يݣّي  يان ‑ ووزون  ّسيتّين  س ‑ وکفاف،  ءيلّما  غلين  ݣّوتنين.  س ‑ مّدن  تعّمر ‑ تݣّمي 

لّي ‑ ف ‑ يݣن ‑ وکوشام.  ءيمجدين  ّزوݣزن ‑ ين  انقوبّـي،  رژمن  ياسوع،  ءيّلا  ن ‑ يلّيغ 

يـيني ‑ اس:  س ‑ وکوشام  ءيساول  ا ‑ باهرا ‑ سرس ‑ ومّن،  مامنک  ءيژرا  5 ياسوع 

ن ‑ ّشرع،  ن ‑ يمسلمدن  کرا  غين  6 لّان  ّدنوب ‑ ّنک.«  فّلاک  ءيتّين  » واي ‑ يوي، 

لّکوفر  اوال  س ‑ غمکاد؟  غواد  ا ‑ يساول  7 » ماخ  د ‑ يخف ‑ نسن:  ار ‑ سوينݣيمن  ݣاورن 

ءيّسن  ياسوع  8 ءيّما  واحدوت؟«  ربّـي  ابلا  ّدنوب  ا ‑ يّسيتّي  ما ‑ يژضارن  ءينّا.  ايد 

د ‑ يخفاون ‑ نّون  ا ‑ تسوينݣيّم  ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ما ‑غ ‑ ا ‑ سوينݣيمن،  غ ‑ ّروح ‑ نس 

ّدنوب ‑ ّنک ‹  فّلاک  › ءيتّين  ءيکوشمن  ءي ‑ غواد  اد ‑ ينيغ  9 ما ‑ݣيسن ‑ يرخان،  غمکاد؟ 

راد ‑ اون ‑ ملغ  10 والاينّي  ار ‑ تّيدوت ‹؟  ءيمجدين ‑ ّنک  تاسيت  › نکر،  اد ‑ ينيغ  نغد 

ن ‑ بنادم.«  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ّدنوب،  اد ‑ ّسيتّيغ  غ ‑ ّدونيت  تاژّضارت  ءيس ‑ داري 

تّدوت  ءيمجدين ‑ ّنک،  تاسيت  نکر  11 » نّيغ ‑ اک،  يـيني ‑ اس:  غ ‑ وکوشام  ءيݣراول 

غ ‑ لݣّدام  ءيّفوغ  ءيمجدين ‑ نس  ياسي  غاکودان  12 ءينکر  س ‑ تݣّمي ‑ ّنک.« 

ماياد.«  » ء ور ‑ ّجو ‑ نژري زوند  ار ‑ تّينين:  ربّـي  ار ‑ تالغن  ار ‑ تعّجابن کولّوتن  ن ‑ مّدن ‑ ان. 

دارس  اشکين ‑ د  ن ‑ ومدا،  س ‑ تاما  ياسوع  13 ءيّفوغ ‑ داغ 

ءيژر  ءيميّک  يان  14 ءيفتو  ار ‑ تن ‑ يّسلماد.  ݣّوتنين  مّدن 

2
لّماسيح لقّوا 

لماسيح  ءيغرا ‑ د 

ءي ‑ لاوي
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يـيني ‑ اس:  ن ‑ نّکاس.  ءيقاريدن  ا ‑ تامژن  غ ‑ يلّيغ  ءيسکيوس  ن ‑ حالفا  يوس  لاوي 

ديدس.  ءيمون  لاوي  ءينکر  ديدي.«  مون  » اشک ‑ يد، 

ن ‑ لاوي،  غ ‑ تݣّمي  د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  15 ءيݣاور 

ءيݣّوت  اُأخشنّين.  د ‑ ويـّياض  ݣّوتنين  د ‑ يد ‑ بو ‑ نّکاس  ءيدرو 

ن ‑ يفاريسين،  لّمدهب  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  16 ءيّما  د ‑ ياسوع.  ما ‑ يتمونون  ݣيسن 

سقسان  نّکاس،  تامژنين  د ‑ ويلّي  اُأخشنّين  د ‑ مّدن  ار ‑ يشتّا  لّيغ ‑ ت ‑ ژران 

17 لّيغ  اُأخشنّين؟«  د ‑ مّدن ‑ ان  د ‑ يد ‑ بو ‑ نّکاس  ا ‑ يشتّا  ايلّيغ  » ماخ  ءيمحضارن ‑ نس: 

اطبيب  ا ‑ يحتاّجان  دوسنين  غويلّي  » ء ورد  يـيني ‑ اسن:  ءي ‑ ماد ‑ نّان  ياسوع  ءيسفلد 

ءيس ‑ فولکين،  غالنين  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ  ء ور ‑ د ‑ وشکيغ  ء وضنّين.  غويلّي  والاينّي 

اُأخشنّين.«  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ  ء وشکيغ ‑ د  والاينّي 

امسّدام،  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن  ار ‑ تاژومن  18 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ا ‑ تاژومن  ايلّيغ  » ماخ  ياسوع:  سقسان  ن ‑ مّدن  کرا  اشکين ‑ د  د ‑ يفاريسين.  نتني 

ء ور ‑ ا ‑ تاژومن؟«  کّيـي  ءيمحضارن ‑ ّنک  ءيّما  د ‑ يفاريسين،  نتني  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن 

ديدسن؟  د ‑ وسلي  اد ‑ اژومن  ايت ‑ تمغرا  » ءيس ‑ ژضارن  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  19 ءيساول 

راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان  20 والاينّي  اد ‑ اژومن.  ء ور ‑ ژضارن  ءيغ ‑ سول ‑ ديدسن ‑ يّلا ‑ وسلي 

ما ‑ يݣـنّون  21 ء ور ‑ يلّي  ا ‑غ ‑ راد ‑ تاژومن.  غ ‑ ووّسان ‑ ان  لّي ‑غ ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يـيتّي ‑ وسلي. 

تادغارت ن ‑ تّوب لّجديد ف ‑ تملسيت تاقديمت. ءيغ ‑ يسکر غمکان را ‑ تّکيس ‑ تدغارت 

ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان  ما ‑ يتݣّـان  22 ء ور ‑ يلّي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ تّبـي  زغ ‑ تقديمت  لّجديد 

ءيلماون  لّجديد  راد ‑ ستغن ‑ وامان  غمکان  ءيغ ‑ يسکر  ءيقديمن.  غ ‑ يلماون  لّجديد 

لّجديد  ن ‑ واضيل  امان  ار ‑ تݣّـان  والاينّي  ءيلماون.  خسرن  فّين ‑ وامان  ءيقديمن 

لّجديد.«  غ ‑ يلماون 

د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  ءيفتا  ن ‑ وسونفو  23 يان ‑ واّس 

ار ‑ تّکيسن  ا ‑ تّيدون  لّيغ  ءيمندي.  غ ‑ݣر  غ ‑ يݣران 

ايلّيغ  ماخ  » ژر،  ءينين ‑ اس:  ن ‑ يفاريسين  کرا  24 ساولن ‑ د  تيزلفين.  ءيمحضارن 

لماسيح  ءيّشا 

د ‑ يد ‑ بو ‑ نّکاس

ف ‑ وژوم اسقسي 

ف ‑ واّس  اسقسي 

ن ‑ وسونفو
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ياسوع:  25 ءيرار ‑ اسن  ء ور ‑ݣيس ‑ يحّلان؟«  غايلّي  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ا ‑ سکارن 

ديدس  د ‑ ويلّي  نتّا  لاژ،  لّيغ ‑ ت ‑ باهرا ‑ ينغا  ما ‑ يسکر غاکود  » ءيس ‑ ور ‑ تغريم ف ‑ داود 

ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  انمغور  ن ‑ ابياتار  غ ‑ ووّسان  ن ‑ ربّـي  26 ءيکشم س ‑ تݣّمي  مونّين؟ 

ءينمغورن  ابلا  يان  ا ‑ ت ‑ يّش  ء ور ‑ يحّلا  ءي ‑ ربّـي.  لّي ‑ يتياوفکان  اغروم  ءيّش 

ياسوع  27 ءيزايد  ءي ‑ وسمون ‑ نس.«  ءيفک ‑ ت  داود  ءيّشا ‑ ت  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي 

بنادم ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ن ‑ بنادم،  ن ‑ وسونفو ف ‑ ّسيبت  اّس  ءيسکر  » ربّـي  يـيني ‑ اسن: 

نّکي  ن ‑ وسونفو،  ن ‑ واّس  ء ولا  سيديس  ا ‑ ف ‑ݣيغ  28 ماياد  ن ‑ وسونفو.  ن ‑ واّس 

ن ‑ بنادم.«  يوس  لّي ‑ يݣان 

غين  ءيّلا  ن ‑ تژالّيت.  س ‑ تݣّمي  ياسوع  1 ءيکشم ‑ داغ 

ران  ن ‑ مّدن  کرا  2 ءيلين  ءيّموت ‑ اس ‑ وفوس.  يان ‑ ورݣاز 

ݣابلن ‑ ت  ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ صراضن،  غ ‑ ياسوع  اد ‑ افن 

ن ‑ وسونفو.  غ ‑ واّس  ءيس ‑ را ‑ ت ‑ يّجوّجي  اد ‑ ژرن 

س ‑ واّماس.«  » اشک ‑ يد  يـيني ‑ اس:  ءيّموت ‑ وفوس  مي  س ‑ والّي  ياسوع  3 ءيساول 

ا ‑ نسکار  ن ‑ وسونفو؟  غ ‑ واّس  » ما ‑ يحّلان  يـيني ‑ اسن:  س ‑ ويـّياض  ءيلّما  4 ءيساول 

ءيّما  ا ‑ ت ‑ نهلک؟«  نغد  يان  ا ‑ نّجنجم  ءيزد  ما ‑ ُيخشّن؟  ا ‑ نسکار  نغد  ما ‑ يفولکين 

باهرا.  قّورن ‑ وولاون ‑ نسن  اشکو  تُݣراژ ‑ ت  طّير ‑ اس  ݣيسن  5 ءيݣراول  فّسان.  نتني 

ءيمدي ‑ اس ‑ ت ‑ يد  افوس ‑ ّنک.«  » مدي ‑ د  يـيني ‑ اس:  س ‑ ورݣاز ‑ لّي  ءيساول 

ار ‑ تمشاوارن  ّدون  غاکودان،  ءيفاريسين  6 فّوغن  ءيدوس ‑ وفوس ‑ نس.  س ‑ يّجي، 

ياسوع.  ا ‑ راد ‑ نغن  ف ‑ مامنک  هيرودوس  ن ‑ وݣلّيد  د ‑ يمّدوکُّال 

ضفورن ‑ ت  س ‑ ومدا،  د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  7 ءيفتو 

سفلدن  8 لّيغ  ن ‑ جاليل.  زغ ‑ تمازيرت ‑ ان  ݣّوتنين  مّدن 

تامازيرت  ء ولا  ن ‑ وروشاليم  د ‑ تمدينت  زغ ‑ يودايا  اشکين ‑ د  ف ‑ ما ‑ يسکر،  ويـّياض 

د ‑ صايدا.  ن ‑ صور  تيسݣيو  ء ولا  ن ‑ وردون  ن ‑ واسيف  ياضني  د ‑ تسݣا  ن ‑ يدومّيا 

ا ‑ تيلي  تاناوت،  يات  اد ‑ اس ‑ د ‑ اوين  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  ءيلّما  9 يـيني 

3
لماسيح  ءيّجوّجي 

ن ‑ وسونفو غ ‑ واّس 

ءيساول لماسيح ءي ‑ مّدن 

غ ‑ تاما ن ‑ ومدا
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10 اشکو  باهرا.  مّدن  ءيغ ‑ ت ‑ ّسنوکمان  ا ‑ سرس ‑ يکشم  باش  غ ‑ تاما ‑ نس 

غ ‑ ووّسان ‑ ان ار ‑ يّجوّجي مّدن ݣّوتنين ايلّيغ ا ‑ د ‑ فّلاس ‑ طّارن کولّو ما ‑غ ‑ لّانت ‑ تموضان 

ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ضرن ‑ د  نّا ‑ ت ‑ ژران  غاکود  لجنون  11 ء ولا  اد ‑ اس ‑ݣّرن.  باش 

ار ‑ تن ‑ يتامر  ياسوع  12 ءيّما  ن ‑ ربّـي.«  يوس  تݣيت  » کّيـي  ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون 

ف ‑ ما ‑ يݣا.  ءي ‑ يان  ا ‑ ور ‑ ينين 

ءيرا،  ءي ‑ ويلّي  ءيغر ‑ د  س ‑ يان ‑ وورير  ياسوع  13 ءيغلي 

باش  ءيرقّاسن ‑ نس،  اد ‑ݣن  د ‑ مراو  سين  14 ءيستي  س ‑ دارس.  اشکين ‑ د 

اد ‑ ديدس ‑ تمونون يازن ‑ تن ءيلّما ا ‑ تبّراحن 15 تيلي ‑ اسن ‑ تژّضارت اد ‑ ّسوفوغن لجنون. 

يوس  ياعقوب  17 ءيستي  › بطُرس ‹.  لّجديد  ءيسم  ءيفک ‑ اس  سيمعان،  16 ءيستي 

تݣا  › بو ‑ انارجيس ‹،  لّجديد  ن ‑ ياعقوب، ءيفک ‑ اسن ءيسم  د ‑ يوحانّا ݣماس  ن ‑ زابدي 

د ‑ ماتّا  د ‑ بارتولاماوس  د ‑ فيليّبوس  اندراوس  18 ءيستي  ن ‑ يݣّيݣ ‹.  › تاروا  لمعنا ‑ نس 

د ‑ ياهودا  19 نتني  اواطاني،  د ‑ سيمعان  د ‑ تاّداوس  ن ‑ حالفا  يوس  د ‑ ياعقوب  د ‑ توما 

تيݣيرا.  ياسوع  لّي ‑ را ‑ يّزنز  ءيسخاريوط 

موّن ‑ د ‑ داغ  س ‑ تݣّمي.  غاکودان  ياسوع  20 يووّري ‑ د 

‑ ّشن  اد  ‑ ژضارن    ‑ اکُّ ء ور  ايلّيغ  ݣّوتنين  مّدن  فّلاس 

نتني  ‑ د  اشکين  فّلاس.  سفلدن  ‑ ياسوع  ن  ايتماس  21 ء ولا  اغروم. 

ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  22 ءيّما  ءيخف ‑ نس.«  » ءيّفوغ  نّان:  اشکو  ‑ اوين  ‑ ت  ا 

› بعل ‑ زابول.‹  ݣيس  » ءيّلا  ار ‑ تّينين:  ن ‑ وروشاليم،  زغ ‑ تمدينت  لّي ‑ د ‑ وشکانين 

ياسوع  23 ءيّما  لجنون.«  ا ‑ س ‑ ا ‑ يّسوفوغ  لّجنون  ن ‑ وݣلّيد  س ‑ تحکيمت  هاتي 

» مامنک  ‑ اسن:  يـيني  ‑ لمعني  س  ‑ يساوال  ‑ سرسن  ار  ‑ دارس،  س  ءيغرا ‑ ياسن ‑ د 

يات ‑ تݣلديت  24 ءيغ ‑ ا ‑ تّّماغ  ءيخف ‑ نس؟  ا ‑ يّسوفوغ  شيطان  ‑ يـيري  ‑ را  ا 

د ‑ يخف ‑ نس  يات ‑ تݣّمي  25 ءيغ ‑ ا ‑ تّّماغ  ء ور ‑ را ‑ تقاما ‑ تݣلديت ‑ ان.  د ‑ يخف ‑ نس 

ء ور ‑ را ‑ يقاما  د ‑ يخف ‑ نس  ءيغ ‑ يّماغ  شيطان،  26 ء ولا  ء ور ‑ را ‑ تقاما ‑ تݣّمي ‑ ان. 

ا ‑ د ‑ ياُکر  ن ‑ يان ‑ يدوسن  س ‑ تݣّمي  ا ‑ يکشم  يان  27 ء ور ‑ يژضار  را ‑ يضر.  والاينّي 

ن ‑ ورقّاس د ‑ مراو  سين 

ء ور ‑ ّسيّن  ن ‑ مّدن  کرا 

ياسوع ما ‑ يݣا 
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غـاکودان  ‑ يکرس،  ‑ ت  ءيغ  ءيدوسـن.  غوالّي  ‑ يکرس  ‑ زوار  ‑ ور  ءيغ  ‑ نس    ايدا

تيݣّمي ‑ نس.  ا ‑ راد ‑ اس ‑ د ‑ ياُکر 

اد ‑ اسن ‑ يصامح  ربّـي  ءيژضار  ن ‑ بنادم،  ّدنوب  کولّو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  28 » لحّق 

لقودوس  ّروح  ءيرݣّمن  يان  29 والاينّي  ربّـي.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ رݣّمن  تيرݣّـام  ء ولا  فّلاسن، 

30 ءيساول  ن ‑ ربّـي.«  لحوکم  راد ‑ بّدا ‑ فّلاس ‑ يـيلي  نتّا  ء ور ‑ سار ‑ اس ‑ فّلاس ‑ يصامح. 

ُيخشّن.«  يان ‑ ّروح  ݣيس  » ءيّلا  ار ‑ تّينين:  اشکو  غمکاد 

غ ‑ بّرا  بيّدن ‑ د  د ‑ ايتماس،  ن ‑ ياسوع  ءينّاس  31 تاشک ‑ يد 

ءيسکيوس  مّدن،  سوتلن ‑ اس  نتّا  32 ءيّما  ماد ‑ اس ‑ د ‑ ياقران.  ازّن ‑ د  ن ‑ تݣّمي، 

ار ‑ سرک ‑ سيݣّيلن.«  غ ‑ بّرا،  د ‑ ايتماک  » ها ‑ ينّاک  ءينين ‑ اس ‑ د:  غ ‑ واّماس ‑ نسن. 

غ ‑ ويلّي  34 ءيّسماقّل  ايتما؟«  ء ولا  ءينّا  » ما ‑ يݣان  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  33 ءيساول 

ربّـي،  ما ‑ يرا  ءيسکارن  وانّا  35 اشکو  د ‑ ايتما.  » ها ‑ ينّا  يـيني ‑ اسن:  سکيوسنين  ديدس 

ءينّا.«  ءيݣ  ء ولّتما  ءيݣ  ݣما  ا ‑ يݣان  نتّان 

فّلاس  موّن ‑ د  ن ‑ ومدا.  غ ‑ تاما  ار ‑ يّسلماد  ياسوع  1 ءيزايد 

س ‑ تاناوت،  ا ‑ يکشم  ايلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  ݣّوتنين  مّدن 

تاما  ار  مّدن  اکمورن ‑ د  غ ‑ ومدا،  ݣيس  ءيسکيوس 

يـيني ‑ اسن:  ݣّوتنين،  ف ‑ تغاوسيوين  س ‑ لمعني  2 ار ‑ تن ‑ يّسلماد  ن ‑ وامان. 

کرا  ءيضر ‑ ن  4 لّيغ ‑ ت ‑ يلوح  امود.  ا ‑ ن ‑ يلوح  ءيّفوغ  هاي ‑ افّلاح  3 » سفلدات، 

غ ‑ يلّيغ  ءيژران  غ ‑ݣر  کرا  5 ءيضر ‑ ن  ݣرون ‑ ت.  ءيݣضاض  اشکين ‑ د  غ ‑ وغاراس 

6 والاينّي  ء ور ‑ ت ‑ باهرا ‑ يديل ‑ واکال.  اشکو  حاينا  ءيمغي ‑ د  ءيدروس ‑ واکال، 

کرا  7 ءيضر ‑ ن  ءيژوران.  دارس  ء ور  اشکو  يـيقار  تجدر ‑ ت،  تافوکت  لّيغ ‑ دي ‑ تغلي 

کرا  8 ءيضر ‑ ن  ّصابت.  ء ور ‑ د ‑ يـيوي  ءيّشقاّجي ‑ ت  ار  ُـّ د ‑ وزݣ ءيغلي  ار،  ُـّ غ ‑ وزݣ

ءيد ‑ مراو،  کراض  يان  ءيفک  ّصابت،  ءيفک  يـيمغور  ءيمغي ‑ د  ءيفولکين،  غ ‑ واکال 

دار  » وانّا  9 يـيني ‑ اسن:  مّيا.«  وايّاض  ءيفک  ءيد ‑ مراو،  سضيص  وايّاض  ءيفک 

ا ‑ يسفلد.«  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان 

د ‑ ينّاس لّماسيح  ايتماس 

4
د ‑ يکالّن ن ‑ وامود  لمعنا 
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ءيمحضارن ‑ نس  دارس  اشکين ‑ د  ݣّوتنين  مّدن ‑ ان  زغ ‑ݣر  ياسوع  ءيّفوغ  10 لّيغ 

ف ‑ لمعني ‑ اد.  سقسان ‑ ت  زغ ‑ وسمون ‑ نس،  د ‑ ويـّياض  نتني  د ‑ مراو،  س ‑ سين 

ما ‑ ينتلن  ن ‑ ربّـي  ف ‑ تݣلديت  ا ‑ تيّسانم  ءيتياوفکا ‑ ياون  » کونّي  ياسوع:  11 يـيني ‑ اسن 

12 غمکلّي  س ‑ لمعني.  راد ‑ اسن ‑کولّو ‑ يتياونّا  ن ‑ بّرا  غوين  ءيّما  ياضني.  ف ‑ مّدن 

راد ‑ باهرا ‑ سفليدن  ماد ‑ منادن.  ء ور ‑ راد ‑ يّساّن  والاينّي  › راد ‑ باهرا ‑ تمنادن  ءيتياران 

ا ‑ فّلاسن ‑ ّسيتّيغ  ا ‑ د ‑ سري ‑ ووّرين  ء ور ‑ رين  ما ‑ مي ‑ سفلدن.  ء ور ‑ راد ‑ فهمن  والاينّي 

ّدنوب ‑ نسن.‹ « 

ا ‑ س ‑ را ‑ تيّسانم  مامنک  لمعنا ‑ ياد؟  ء ولا  » ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  يـيني ‑ اسن:  13 ءيزايد 

15 کرا  ن ‑ ربّـي.  اوال  ءيزراعن  واد  ءيݣا ‑ ت  14 افّلاح  کولّوتنت؟  ياضني  لمعني 

ياشک ‑ يد  ءي ‑ واوال  سفلدن  لّيغ  غ ‑ وغاراس.  لّي ‑ يضرن  امود  زوند  ݣان  ن ‑ مّدن 

امود  زوند  ݣان  ن ‑ مّدن  16 کرا  لّي ‑ دارسن ‑ يّلان.  اوال  ءيّکيس ‑ اسن  شيطان، 

17 والاينّي  فرحن سرس.  حاينا،  امژن ‑ ت  ءي ‑ واوال  ءيژران. سفلدن  غ ‑ݣر  لّي ‑ يضرن 

نغد  تاّساست  تيلي  ارد  ن ‑ ووّسان  قامان غير کرا  ء ور ‑ يکشيم ‑ واوال ‑ ان س ‑ وول ‑ نسن. 

لّي ‑ يضرن  امود  زوند  ݣان  ن ‑ مّدن  18 کرا  س ‑کنوکين.  ن ‑ واوال  ف ‑ ّسيبت  تارفوفنت 

لهون  ن ‑ ّدونيت  تيغوفيوين  اسين  ّدان  19 والاينّي  ءي ‑ واوال  سفلدن  ار.  ُـّ غ ‑ وزݣ

ء ور ‑ د ‑ يـيوي  ايلّيغ  اوال ‑ ان  ا ‑ يّشقاّجين  غايان  ياضني.  تيغاوسيوين  ءيرين  س ‑ وايدا 

ءيفولکين.  غ ‑ واکال  لّي ‑ يضرن  امود  زوند  ݣان  ن ‑ مّدن  کرا  20 والاينّي  ّصابت. 

ءيد ‑ مراو،  کراض  يان  ءيفک  ّصابت.  فکن  سرس  سکرن  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  سفلدن 

مّيا.«  وايّاض  ءيفک  ءيد ‑ مراو،  وايّاض سضيص  ءيفک 

» ءيس ‑ را ‑ دي ‑ تاويم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  21 ءيساول ‑ داغ 

ن ‑ ماني  ف ‑ يݣّي  ءيس ‑ ورد  تيسي؟  غ ‑ ّدو  نغد  لعبرت  غ ‑ ّدو  ا ‑ تي ‑ تسرسم  لقنديل 

تيݣيرا،  مّدن  را ‑ ت ‑ ژرن  ما ‑ ينتلن  کولّو  22 هان  ا ‑ ف ‑ را ‑ ت ‑ ين ‑ تسرسم؟  ياتّوين 

فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  23 يان  را ‑ ت ‑ ّزودفن.  ما ‑ يدلن  د ‑کولّو 

هاتي  تسفليدم.  مي  س ‑ مايد  لعاقل  » رارات  يـيني ‑ اسن:  24 ءيزايد  ا ‑ يسفلد.« 

د ‑ لعبرت لقنديل 
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ار.  ُـّ س ‑ وݣ ءيتياوفکا ‑ ياون  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ يتياوعّبار  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّعّبارم  س ‑ لعبرت 

راد ‑ اس ‑ يّکيس  ء ور ‑ دار ‑ يلّي،  وانّا  ءيّما  ربّـي،  راد ‑ اس ‑ يزايد  ءيّلا،  دار  وانّا  25 اشکو 

ءيّلان.«  دارس  مايلّي  ء ولا 

ا ‑ تݣا ‑ تݣلديت  » غمکاد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  26 ءيزايد 

غ ‑ واکال.  امود  ار ‑ يتلوح  يان ‑ ورݣاز  زوند  تݣا  ن ‑ ربّـي. 

ارݣاز ‑ ان  ءيّما  ار ‑ يتيمغور،  ءيمغي ‑ د ‑ وامود  ازال،  ء ولا  غ ‑ يـيض  ار ‑ ينّکر  27 ار ‑ يݣان 

اݣُلاس،  ݣانت  غ ‑ يسيزوار  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّسمغاين.  اکال  28 هاتي  مامنک.  ء ور ‑ يّسين 

29 ءيغ ‑ نوانت ‑ طمّژين  عّمرنين.  طومّژين  ݣنت  غ ‑ يسيݣُّرا  تيزلفين،  ݣنت  کرا  يان 

تروح ‑ تمݣرا.«  اشکو  اسّماود  را ‑ د ‑ ياسي 

تاݣلديت  » ما ‑ س ‑ را ‑ نّسرواس  ياسوع:  30 يـيني ‑ اسن 

ن ‑ ربّـي؟ ما ‑ لّمعنا ا ‑ س ‑ را ‑ فّلاس ‑ نساول؟ 31 ترواس يات تاقّايت لّخردل. لّيغ ‑ ن ‑ تضر 

کرا  يان  32 والاينّي  لّي ‑ لّانين.  ن ‑ يمادن  تاقّايـين  ف ‑کولّو  تمّژي  غ ‑ واکال، 

مّقورنين  تيصطّوين  ار ‑ تسکار  ءيمندي.  کولّو  تاݣُر  تووّري  ار ‑ تّيمغور،  ار ‑ دي ‑ تّمغاي 

غ ‑ ومالو ‑ نس.«  زدغن  ن ‑ يݣنوان،  ءيݣضاض  ا ‑ سرسنت ‑کّشمن  ايلّيغ 

اوال  ياوي ‑ اسن ‑ د  ختيد،  زوند  ݣّوتنين  س ‑ لمعني  ياسوع  33 ار ‑ سرسن ‑ يساوال 

س ‑ لمعني  غير  34 مّدن ‑ ان  ا ‑ ت ‑ فهمن.  ژضارن  مي  س ‑ ونشکنّا  ن ‑ ربّـي 

ار ‑ اسن ‑ يمالا  واحدوتن  لّان  لّيغ  ءيمحضارن ‑ نس،  والاينّي  ا ‑ س ‑ ا ‑ سرسن ‑ يساوال. 

ݣانت.  غمکلّي  ا ‑ تنت ‑ يّساّن  باش  کولّوتنت  تيغاوسيوين ‑ اد 

» ا ‑ نّدو  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ غاّسان  تلکم ‑ تدݣُـّات  35 لّيغ 

س ‑ تاناوت  ءيمحضارن  کشمن  غين،  مّدن  36 فلن  ن ‑ ومدا.«  ياضني  س ‑ تسݣا ‑ يان 

37 غاکودان  ياضني.  غ ‑ تاناوين  ن ‑ مّدن  کرا  ديدسن  موّن  ياسوع.  لّي ‑غ ‑ يّلا 

ا ‑ تّعّمار  ايلّيغ  تاناوت  ار ‑کّاتنت  تاضانݣيوين  اتّوينت  ءيتجّهدن،  ءينکر ‑ د ‑ واضو 

ف ‑ يات  ءيخف ‑ نس  ءيسرس  غ ‑ تاناوت،  غ ‑ تغوردين  ءيّلا  38 ياسوع  س ‑ وامان. 

يات  » ءيس ‑ ور ‑ اک ‑ݣينّغ ‑ يلّي  ءينين ‑ اس:  ّسفاقن ‑ ت ءيمحضارن ‑ نس  لمخّدا، ءيݣن. 

ن ‑ وامود  لمعنا 

لّي ‑ د ‑ يمغين

ءيمّژين ن ‑ تاقّايت  لمعنا 

لماسيح يومر اضو د ‑ ومدا
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تهنّات.«  » زݣا،  ءي ‑ ومدا:  يـيني  ا ‑ يفّسا،  اضو  يامر  ياسوع  39 ءينکر  را ‑ نهلک؟« 

ايلّيغ  » ماخ  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  40 يـيني  باهرا.  ءيهنّا  يووّري ‑ ومدا  س ‑ يّبـي ‑ واضو 

ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  ار  ُـّ س ‑ وݣ ݣُّدن  نتني  41 ءيّما  ءيس ‑ ور ‑ تومينم؟«  تکسوضم؟ 

امدا؟«  ء ولا  ا ‑ سرس ‑ يسفليد ‑ واضو  ايلّيغ  غواد  » ما ‑ يݣا 

ن ‑ ومدا  ياضني  غ ‑ تسݣا  ن ‑ݣاراسا  تامازيرت  1 لکمن 

‑ تانــاوت  زغ  ياسوع  ‑ يّفــوغ  ‑ د  2 بحرا  ‑ جاليــل.  ن 

ءيسمضال.  زغ ‑ݣر  ءيّفوغ ‑ د  يان ‑ ورݣاز  س ‑ ت ‑ يد ‑ يمناݣّـار 

ءيّلا ݣيس يا ‑ لّجّن ُيخشّن باهرا، 3 ءيزدغ غ ‑ݣر ءيسمضال، ء ور ‑ يژضار يان ا ‑ ت ‑ يّقن 

د ‑ ّسناسل،  س ‑ لݣيود  ا ‑ يتياوکّراف  4 منّاوت ‑ توال  س ‑ ّسناسل.  ا ‑ ت ‑ يکرف  نغد 

5 غ ‑ يـيض  ا ‑ ت ‑ يحصار.  يان  ء ور ‑ يژضار  ايلّيغ  لݣيود  ار ‑ يرّژا  ّسناسل  ار ‑ يتّبـي  والاينّي 

ار ‑ يّسياݣّـاس  ار ‑ يّسغويّو  غ ‑ يورار،  ء ولا  ءيسمضال  غ ‑ݣر  ار ‑ يتلّي  ازال  ء ولا 

ف ‑ يفاّدن  ءيضر  ياّزل ‑ د  سول ‑ ن ‑ ياݣّوݣ  ياسوع  ءيژرا  6 لّيغ  س ‑ يژران.  ءيخف ‑ نس 

اماتّوي،  ن ‑ ربّـي  يوس  » وا ‑ ياسوع  يـيني ‑ اس:  س ‑ ّجهد  7 ءيغّوت  غ ‑ لݣّدام ‑ نس، 

8 اشکو  ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ تّسرفوفنت.«  ربّـي  سيدي  ݣيغ ‑ ن سرک  ديدک؟  غ ‑ݣريّـي  ما ‑ يّلان 

ياسوع  9 ءيسقسا ‑ ت  زغ ‑ ورݣاز ‑ اد.«  فّوغ  ُيخشّن،  » وا ‑ لجّن ‑ ان  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع 

نکُّني  اشکو  › منّاو ‹  ءيسم ‑ ينو  » ءيݣا  يـيني ‑ اس:  ءيسم ‑ ّنک؟«  » ما ‑ يݣا  غاکودان: 

غين  11 تّلا  زغ ‑ تمازيرت ‑ ان.  لجنون  ا ‑ ور ‑ يطّاي  باهرا  10 ءيضالب ‑ ت  نݣّوت.« 

باهرا  لجنون  12 ضالبن ‑ ت  غ ‑ وورير ‑ ان.  تّياوکسا  ن ‑ والفان،  ءيݣّوتن  يات ‑ تووروت 

13 ءيرار ‑ اسن:  ا ‑ سرسن ‑ نکشم.«  ادج ‑ اغ  س ‑ والفان ‑ ان.  » ازن ‑ اغ  ءينين ‑ اس: 

س ‑ ّجهد  تاّزل ‑ تووروت  س ‑ والفان،  کشمن  غاکودان،  لجنون  فّوغن  » زايدات.« 

اد ‑ݣان، خسين ‑ ين کولّوتن غ ‑ ومدا.  زغ ‑ وجاريف س ‑ ومدا. سين ءيد ‑ والف ن ‑ يلف 

فّوغن ‑ د  غ ‑ يݣران.  ء ولا  غ ‑ تمدينت  ءي ‑ مّدن  لخبار  اوين  ءيمکساون  14 روولن 

کّان  غوالّي ‑غ ‑ تّين  افن ‑ د  ياسوع،  س ‑ دار  15 اشکين ‑ د  ما ‑ يّلان.  اد ‑ ژرن  کولّو 

باهرا.  ݣُّدن  س ‑ يخف ‑ نس.  يـيلي  تيملسيت ‑ نس  ءيلس  ءيسکيوس  لّجنون  › منّاو ‹ 

لماسيح ءيّجوّجي امجنون

5
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ءيلّما  17 نکرن  الفان.  ء ولا  ف ‑ ومجنون  نّان ‑ اسن  ما ‑ يجران،  ژرانين  غويلّي  16 ءيّما 

ءيّما  س ‑ تاناوت.  غاکودان  18 ءيکشم  تامازيرت ‑ نسن.  ا ‑ يّفوغ  باهرا  ياسوع  ضالبن 

19 والاينّي  اد ‑ ديدس ‑ يمون،  ا ‑ ت ‑ يادج  باهرا  ءيضالب ‑ ت  لجنون  غوالّي ‑غ ‑ تّين ‑کّان 

تينيت ‑ اسن  ايت ‑ دارک  س ‑ دار  س ‑ تݣّمي  » ّدو  يـيني ‑ اس:  ء ور ‑ ت ‑ يودجي،  ياسوع 

20 ءيّدو ‑ ورݣاز  ءيحنّا.«  ݣيک  غمکلّي  ء ولا  ءيفولکي  سيديک  ف ‑ مايد ‑ اک ‑ يسکر 

ياسوع،  ماد ‑ اس ‑ يسکر  ف ‑کولّو  ار ‑ يساوال  ن ‑ مراوت ‑ تمدينين  غ ‑ تمازيرت  ار ‑ يتلولّي 

کولّوتن.  مّدن  ار ‑ تعّجابن 

ن ‑ ومدا،  س ‑ تسݣا ‑ ياد  غ ‑ تاناوت  ياسوع  21 يووّري ‑ د 

22 ياشک ‑ يد  ن ‑ ومدا.  غ ‑ تاما  ݣّوتنين  مّدن  دارس  موّن ‑ د 

ءيسم ‑ نس  ءيݣا  ن ‑ تژالّيت،  ن ‑ تݣّمي  زغ ‑ يمغارن  يان 

ءيضارن ‑ نس.  غ ‑ دار  ءيضر ‑ د  ياسوع  ءيژرا  لّيغ  يايروس. 

اشک ‑ يد  ار ‑ تّمتات.  باهرا،  توضن  ءيمّژين  » ءيلّي  يـيني ‑ اس:  باهرا  23 ءيضالب ‑ ت 

ديدس،  ءيمون  ياسوع  24 ءيفتو  تّدر.«  ا ‑ تّجي  ءيفاّسن ‑ ّنک  فّلاس  تسرست 

يات ‑ تمغارت  غ ‑ݣراتسن  25 تّلا  باهرا.  ار ‑ ت ‑ ّسنوکمون  ݣّوتنين  مّدن  ضفورن ‑ ت 

غ ‑ دار  26 ترفوفن  اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  سين  ن ‑ يداّمن  يـيلي ‑ بّدا ‑ݣيس ‑ وسݣُّرد  توضن 

والاينّــي  تّجــي   ‑ ‑ ور  سول  يّلان،   ‑ ‑ دارس    ما کولّو  تفک  ݣّوتنيــن،  ءيطبيــبن 

غ ‑ݣر  تزري  ياسوع،  ف ‑ ما ‑ يسکار  نتّات  27 تسفلد  ار ‑ غير ‑ تّزاياد ‑ تماضونت ‑ نس. 

د ‑ يخف ‑ نس:  28 تيني  ءي ‑ تملسيت ‑ نس.  تݣّر  تيغوردين ‑ نس،  تروح  ايلّيغ  مّدن ‑ ان 

» ءيغ ‑ ن ‑ݣّرغ غير ءي ‑ تملسا ‑ نس راد ‑ ّجيغ.« 29 تݣّر ‑ اس، س ‑ بّـين ءيداّمن، تّسحّسا 

ءيس ‑ زݣيس ‑ تّفوغ  ياسوع  30 ءيّسحّسا  زغ ‑ تماضونت ‑ نس.  ءيس ‑ تّجي  غ ‑ ّدات ‑ نس 

ءي ‑ تملسيت ‑ ينو؟«  » ما ‑ د ‑ يݣّرن  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ مّدن ‑ ان  ءيݣراول  لّباراکا،  کرا 

باهرا.  ار ‑ک ‑ يد ‑ ّسنوکمون  کولّوتن،  مّدن ‑ اد  » ژر  ءيمحضارن ‑ نس:  31 رارن ‑ اس 

غ ‑ݣر  ار ‑ يّسموقّول  ياسوع  32 ءيّما  › ماد ‑ يّـي ‑ د ‑ يݣّرن؟‹ «  ا ‑ تنّيت  ماخ 

ار ‑ تّرݣيݣيـي  33 تيکساض ‑ تمغارت ‑ لّي  ماد ‑ اس ‑ يݣّرن.  ا ‑ يژر  غويلّي ‑ اس ‑ سوتلنين 

ءيّجوّجي  لماسيح 

ن ‑ يايروس  ءيلّيس 

لّي ‑ يݣّرن  د ‑ تمغارت 

ءي ‑ تملسيت ‑ نس
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تيني ‑ اس  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  تضر ‑ د  تاشک ‑ يد  ماد ‑ اس ‑ يجران.  تّسن  س ‑ تاودا، 

غيلاد  تّجيت  ها ‑کّمي  » وا ‑ يلّي،  ياسوع:  ءيلّما  34 يـيني ‑ اس  ماد ‑ اس ‑ يجران.  کولّو 

زغ ‑ تماضونت ‑ نّم.«  تدوست  س ‑ ّسلامت  زايد  تومنت.  اشکو 

يايروس  ا ‑ ديدس ‑ يساوال س ‑ د ‑ وشکان کرا ن ‑ مّدن زغ ‑ تݣّمي ن ‑ ومغار  35 سول 

ياسوع  36 ءيّما  امسلمد.«  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تّسيحلت  تّموت.  ءيلّيک  » هان  ءينين ‑ اس: 

امن.«  غير  » اد ‑ ور ‑ تيکساّط.  يـيني ‑ اس:  ءي ‑ ومغار،  ءي ‑ ماد ‑ نّان  ءيسفلد 

ݣماس  د ‑ يوحانّا  د ‑ ياعقوب  بطُرس  ابلا  ا ‑ ديدس ‑ يمون  يان  37 ء ور ‑ يودجي 

ار ‑ دي ‑ تّاشکين  ار ‑ تّيدون  مّدن  ياف ‑ ن  ن ‑ ومغار  تيݣّمي  لکمن  38 لّيغ  ن ‑ ياعقوب. 

هان  ّصضاع؟  تسکرم  ا ‑ تالّام  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  39 ءيکشم ‑ ن  ار ‑ ّسغويّون.  ار ‑ الّان 

تافروخت ء ور ‑ تّموت، غير تݣن.« 40 ءيّما نتني ار ‑ݣيس ‑ ضّصان. ءيّسوفغ ‑ تن کولّوتن 

کشمن  س ‑کراض،  د ‑ يمحضارن ‑ نس  نتني  د ‑ ينّاس  ن ‑ تفروخت  باباس  ياوي ‑ د 

تݣا  قومي.«  » طاليتا  يـيني ‑ اس:  غ ‑ وفوس  41 يامژ ‑ اس  تݣن ‑ تفروخت.  س ‑ يلّيغ 

نتّات  ار ‑ تفتّو.  تنکر ‑ تفروخت  42 غاکودان  نکر ‑ د.«  نّيغ ‑ ام،  » وا ‑ تافروخت  لمعنا ‑ نس 

43 يوّصا ‑ تن  مّدن.  ار ‑ باهرا ‑ تعّجابن  اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  ن ‑ سين  ءيلّيس  تݣا 

ما ‑ تشتّا.  اد ‑ اس ‑ فکن  يـيني ‑ اسن  ف ‑ ما ‑ يجران،  ءي ‑ يان  اد ‑ ور ‑ ينين 

س ‑ تمازيرت ‑ نس،  يووّري ‑ د  زغ ‑ غين  ياسوع  1 ءيّفوغ 

موّن ‑ د ديدس ءيمحضارن ‑ نس. 2 ءينکر غ ‑ واّس ن ‑ وسونفو 

مّدن  لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  ن ‑ تژالّيت.  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ يّسلماد 

» ارݣاز ‑ اد،  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  کولّوتن،  ار ‑ تعّجابن 

ء ولا  لّي ‑ اس ‑ يتياوفکان  تاحکيمت ‑ اد  ما ‑ تݣا  ماياد؟  کولّو  ماني ‑ د ‑ سرس ‑ يّکا 

ن ‑ ياعقوب  ݣماس  ن ‑ ماريام،  يوس  اياد،  انّجار  3 ءيس ‑ ورد  لّي ‑ يسکار؟  لمعجيزات 

بزݣن  نتني  ايد ‑ ديدنّغ ‑ يّلان غيد؟«  ءيستماس  ءيس ‑ ورد  د ‑ سيمعان؟  د ‑ ياهودا  د ‑ يوسي 

والاينّي  مّدن،  ار ‑ تي ‑ توقّارن  نّا ‑ يّلان،  » نّابـي  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  4 ءيّما  فّلاس. 

5 ء ور ‑ يوفي  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس.«  د ‑ ايت ‑ دارس  ايت ‑ تمازيرت ‑ نس  ء ور ‑ ا ‑ تي ‑ توقّارن 

6
لماسيح 

د ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ نس
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دروسنين  ن ‑ يموضان  ف ‑کرا  ءيفاّسن ‑ نس  ءيسرس  ابلا  لّمعجيزات  کرا  ا ‑ غين ‑ يسکر 

ءيّدو  ا ‑ سرس ‑ امّن.  ء ور ‑ رين  اشکو  غ ‑ مّدن ‑ ان،  ياسوع  6 ءيتعّجب  ءيّجوّجي ‑ تن. 

ار ‑ يّسلماد.  ن ‑ تمازيرت ‑ ان  ءيدوران  ار ‑ يتّکا 

د ‑ مراو س ‑ دارس،  7 ءيغر ‑ د ءي ‑ يمحضارن ‑ نس س ‑ سين 

اد ‑ ّسوفوغن  تاژّضارت  ءيفک ‑ اسن  س ‑ سين  سين  يازن ‑ تن 

يات  » ا ‑ ور ‑ تاسيم  8 يـيني ‑ اسن:  اُأخشنّين.  لجنون 

ءيقاريدن  نغد  اقُراب  نغد  اغروم  ا ‑ ور ‑ تاويم  اعمود.  ابلا  ءي ‑ وغاراس، 

سنات ‑ تملسا.«  اد ‑ ور ‑ تلسم  والاينّي  تورژيّـين ‑ نّون  9 قّنات  غ ‑ وبّکاس ‑ نّون. 

نّا ‑ را ‑ تموّدوم  اکود  ار  ݣيس  ݣاورات  نّا ‑ س ‑ تکشّم،  » تيݣّمي  10 يـيني ‑ اسن: 

فّوغات  ا ‑ سرون ‑ تسفلد،  تاݣُي  نّا ‑ُکن ‑ ور ‑ يرين  11 تامدينت  زغ ‑ تمدينت ‑ ان. 

تاماتارت  اد ‑ اسن ‑ يݣ  ءيضارن ‑ نّون،  لّي ‑ وسين  اݣدرور  تّسوسم  زغ ‑ݣيس 

ءي ‑ مّدن  ار ‑ تّينين  ار ‑ تبّراحن  ءيمحضارن  اد ‑ فتان  12 غاکودان  ما ‑غ ‑ ا ‑ سوينݣيمن.« 

کيݣان  ار ‑ ژّغورن  ݣّوتنين  لجنون  13 ار ‑ ّسوفوغن  ُيخشن،  ماد ‑ سکارن  کولّو  اد ‑ فلن 

ار ‑ تن ‑ ّجوّجين.  س ‑ ّزيت  د ‑ يموضان 

اشکو  ‑ ماياد  ف  هيرودوس  ‑ وݣلّيد  14 ءيسفلد 

اياد ‑ د ‑ ينکرن  امسّدام  » يوحانّا  ار ‑ يتّيني:  کرا  ف ‑ ياسوع.  مّدن  ار ‑ باهرا ‑ ساوالن 

ءيلّيا  » نّابـي  ويـّياض:  15 ار ‑ تّينين  لقّوات ‑ اد.«  ا ‑ ف ‑ݣيس ‑ لّانت  ماياد  زغ ‑ لموت. 

16 ءيّما  ن ‑ زمان.«  لانبيا  زوند  ا ‑ يݣا،  ن ‑ نّابـي  » کرا  ويـّياض:  ار ‑ تّينين  ا ‑ يݣا.« 

اياد،  ءيخف  لّي ‑ مي ‑ بّـيغ  » يوحانّا  يـيني:  ف ‑ ياسوع  ءيسفلد  لّيغ  هيرودوس، 

غ ‑ لحبس  کرسن ‑ ت ‑ ين  يوحانّا  اد ‑ امژن  ا ‑ يوزّن  هيرودوس  17 اشکو  ءينکر ‑ د.« 

ن ‑ݣماس  تامغارت  تݣا  واّخا  هيرودوس  يـيوي ‑ ّت  نتّات  ن ‑ هيروديّا.  ف ‑ ّسيبت 

» ء ور ‑ اک ‑ تحّلا ‑ تمغارت  ءي ‑ هيرودوس:  ار ‑ يتّيني  ءيّکا ‑ تّين  18 يوحانّا  فيليّبوس. 

يوحانّا  ا ‑ تنغ  تيري  ّسّم،  ار ‑ ّت ‑ يّژاض  هيروديّا،  تامغارت ‑ لّي  19 ءيّما  ن ‑ݣماک.« 

ارݣاز  ءيس ‑ يݣا  يـيّسان  يوحانّا،  ار ‑ يتوقّار  هيرودوس  20 ءيّما  ء ور ‑ تژضار.  والاينّي 

يوزن  لماسيح 

ءيمحضارن ‑ نس 

د ‑ مراو س ‑ سين 

لموت ن ‑ يوحانّا امسّدام



6 مارقُس  95

اد ‑ اس ‑ يسفليد  ار ‑ يتّيري  غ ‑ لامان.  ار ‑ فّلاس ‑ يتحصار  ربّـي.  وين  ءيݣ  ءيفولکين 

ار ‑ باهرا ‑ يتغووض.  نّا ‑ ياس ‑ يسفلد  غاکود  والاينّي 

لّي ‑غ ‑ يلول.  ن ‑ واّس  ءيمنسي  هيرودوس  ءيسکر  ءيروح ‑ وزمز.  21 يان ‑ واّس 

د ‑ يد ‑ بو ‑ وايدا  ن ‑ يمخزنيـين  د ‑ ينمغورن  ن ‑ تݣلديت ‑ نس  ءيمغارن  ءيّسمون 

غ ‑ لݣّدام ‑ نسن،  ار ‑ تّحوش  ن ‑ هيروديّا  ءيلّيس  22 تکشم ‑ ن  ن ‑ جاليل.  زغ ‑ تمازيرت 

يـيني ‑ اس:  س ‑ تفروخت  ءيساول ‑ وݣلّيد  ݣاورنين.  ديدس  د ‑ ويلّي  هيرودوس  تّسفرح 

» اينّا  ءيݣّـاّل ‑ اس:  23 ءيزايد  فکغ ‑ ام ‑ ت.«  تريت،  اينّا  زغ ‑ݣيݣي  » ضالب 

24 تّفوغ  ن ‑ تݣلديت ‑ ينو.«  مناّص  ءيݣا  واّخا  راد ‑ ام ‑ ت ‑ فکغ،  تضالبت  زغ ‑ݣيݣي 

» ءيخف  ءينّاس:  تيني ‑ اس  » ما ‑ راد ‑ ضالبغ؟«  تيني ‑ اس:  ءينّاس  تسقسا ‑ ن  نتّات 

تيني ‑ اس:  س ‑ دار ‑ وݣلّيد  تکشم ‑ داغ  25 تاّزل ‑ تفروخت  امسّدام.«  ن ‑ يوحانّا 

امسّدام.«  ن ‑ يوحانّا  ءيخف  غ ‑ يات ‑ تقصريـيت  غيلاد  اد ‑ يّـي ‑ تفکت  » ريغ 

لّي ‑ س ‑ يݣّولّا  ن ‑ تݣالّيت  ف ‑ ّسيبت  والاينّي  باهرا،  طّير ‑ اس  26 ءيݣُّد ‑ وݣلّيد 

امخزني  يازن  غاکودان  27 ءينکر  ا ‑ سّت ‑ يرار.  ء ور ‑ يري  ن ‑ ينبݣيون ‑ نس  غ ‑ لݣّدام 

ءيخف ‑ نس  ءيّبـي  س ‑ لحبس  ءيّدو  ن ‑ يوحانّا.«  ءيخف  » اوي ‑ د  يـيني ‑ اس: 

تفک ‑ ت ‑ تفروخت  ءي ‑ تفروخت  ءيفک ‑ ت  غ ‑ يات ‑ تقصريـيت  28 ياوي ‑ ت ‑ يد 

اوين  اشکين ‑ د  ف ‑ ماياد،  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن  سفلدن  29 لّيغ  ءي ‑ ينّاس. 

مضلن ‑ ّت ‑ ين.  ّدات ‑ نس 

ف ‑کولّو  ءينين ‑ اس  ياسوع،  لّي ‑ يوزن  ءيرقّاسن  30 ووّرين ‑ د 

ماد ‑ سکرن د ‑کولّو ماد ‑ ّسلمادن. 31 يـيني ‑ اسن: » اشکاد ‑ د 

اشکو  ءيميّک.«  ا ‑ تسونفوم  مّدن،  غ ‑ ور ‑ لّين  ن ‑ ماني  س ‑کرا  واحدوکن  کونّي 

اد ‑ شتّان.  مامنک  ء ور ‑ وفين  ايلّيغ  ار ‑ دي ‑ تّاشکين  ار ‑ تّيدون  مّدن  ݣّوتن  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

33 والاينّي  يان.  لّي ‑غ ‑ ور ‑ يلّي  س ‑ يان ‑ ودغار  واحدوتن  غ ‑ تاناوت  ءيلّما  32 ّسودون 

اّزلن  ءيدوران ‑ ان،  زغ ‑کولّو  اشکين ‑ د  ما ‑ تن ‑ يّسّن.  ءيݣّوت  ّدان،  لّيغ  مّدن  ژران ‑ تن 

ءيژر ‑ ن  زغ ‑ تاناوت  ياسوع  ءيّفوغ  34 لّيغ  س ‑ ودغار ‑ ان.  زوورن ‑ تن  ف ‑ وضار 

ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف سّموس 
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ءيبدو  امکسا.  بلا  ء ولّي  زوند  ݣان  نتني  اشکو  باهرا  ݣيس  قامان  ݣّوتنين،  مّدن ‑ ان 

د ‑ تغاوسيوين.  ف ‑کيݣان  ار ‑ تن ‑ يّسلماد 

» ياغ ‑ وزال،  ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن ‑ نس  دارس  اشکين ‑ د  ءيّدا ‑ واّس  35 لّيغ 

اکمورنين  د ‑ يدوران ‑ اد  س ‑ يݣران  اد ‑ ّدون  مّدن  36 ازن  غ ‑ لخلا ‑ ياد.  يات  ء ور ‑ يلّي 

کونّي  » فکات ‑ اسن  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  37 ءيّما  ماد ‑ شتّان.«  اد ‑ سغن  باش 

اتيݣ ‑ نس  هان  ماد ‑ شتّان؟  اد ‑ اسن ‑ د ‑ ناوي  » ءيس ‑ ا ‑ نّدو  ءينين ‑ اس:  ماد ‑ شتّان.« 

را ‑ يݣ سنات ءيد ‑ مّيا ن ‑ نّوقرت.« 38 يـيني ‑ اسن: » منّاوت ‑ تنݣُال اد ‑ دارون؟ زايدات 

39 يـيني ‑ اسن:  د ‑ سنات ‑ تسلمين.«  » سّموست ‑ تنݣُال  ءينين ‑ اس:  ّسّن  لّيغ  تژرم.« 

س ‑ تغاماتين  غمکاد  40 سکيوسن  د ‑ تغاماتين.«  تݣم ‑ تن  غ ‑ توݣا  مّدن  » ّسݣاورات 

د ‑ تسلمين ‑ لّي  سّموست ‑ تنݣُال ‑ لّي  41 ياسي  ءيد ‑ مراو.  سّموس  تين  ء ولا  ن ‑ مّيا 

ءيفک  تينݣُال  ءيّبـي  ربّـي.  ءيشکر  س ‑ يݣنوان  الّن ‑ نس  ياّل  س ‑ سنات، 

کولّوتن.  فّلاسن  سنات ‑ تسلمين  ءيبضو  ءي ‑ مّدن،  ا ‑ ن ‑ سراسن  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

د ‑ تسلمين،  ن ‑ توفّاژ  ءيقامان  مايلّي  43 ّسموّن ‑ د  شبعان.  ايلّيغ  مّدن ‑ ان  کولّو  42 ّشن 

ءيد ‑ والف  سّموس  تينݣُال،  ّشانين  44 غويلّي  ن ‑ تاسلّيت.  د ‑ مراوت  سنات  عّمرن 

اد ‑ݣان.  ن ‑ ورݣاز 

اد ‑کشمن  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  غاکودان  ياسوع  45 يـيني 

نتّا  ءيّما  ن ‑ بيتصايدا.  ن ‑ ومدا، س ‑ تمدينت  ياضني  ا ‑ ت ‑ زوورن س ‑ تسݣا  س ‑ تاناوت 

ءيّدو س ‑ يان ‑ وورير  ن ‑ ما ‑ ديدسن ‑ يبضا  46 تيغوردين  د ‑ مّدن.  ا ‑ يمسافاض  غين  ءيقاما 

ءيقاما ‑ ن  ياسوع  ءيّما  ن ‑ ومدا.  اّماس  تاناوت  تروح  تيّلاس،  47 ضرند ‑ د  ا ‑ يّژاّل. 

اشکو  ن ‑ تاناوت  س ‑ تُݣلا  باهرا  ّماغن  ءيمحضارن ‑ نس  48 ءيژر  غ ‑ واکال.  واحدوت 

ءيفتو  دارسن  ياشک ‑ يد  ن ‑ يـيض  غ ‑ طوّژونت  غاکودان  تيغوردين.  ار ‑ تن ‑ يترارا ‑ واضو 

ف ‑ يݣّي  ءيفتا  49 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  ءيغ ‑ را ‑ تن ‑ يزري.  زوند  ءيسکر  ن ‑ وامان.  ف ‑ يݣّي 

کولّوتن،  50 ژران ‑ ت  ار ‑ ّسغويّون.  ا ‑ يݣا،  ن ‑ واُغژن  کرا  ءيزد  غالن  ن ‑ وامان، 

تهنّايات،  » اد ‑ ور ‑ تيکساضم.  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ءيساول ‑ د  غاکودان  باهرا.  کسوضن 

ف ‑ ومدا لماسيح  ءيفتا 
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نّکين ايا.« 51 ءيغلي س ‑ دارسن غ ‑ تاناوت ءيّبـي ‑ ن ‑ واضو. ءيضر ‑ اسن لعجب باهرا، 

ءيخفاون ‑ نسن.  قّورن  ءي ‑ تنݣُال،  ن ‑ ما ‑ يجران  لمعنا  ء ور ‑ تا ‑ ّسيّن  52 اشکو 

تاناوت  قّّن  ن ‑ݣانيساراط،  تامازيرت  لکمن  امدا  بّـين  53 لّيغ 

س ‑ ت ‑ يد ‑ وُکزن  زغ ‑ تاناوت  فّوغن  54 غير  ف ‑ واکال. 

ءيموضان  ار ‑ دي ‑ تاوين  کولّوّت،  زغ ‑ تمازيرت ‑ ان  55 ار ‑ دي ‑ تاّزالن  مّدن. 

‑ يّدا  ‑ س    56 ءينّا ياسوع.  ݣيس  ءيّلا  سفلدن  مي  ‑ يلّي  س  ‑ نسن  ‑ يمجدان  ف 

غ ‑ لاسواق  ءيموضان  ار ‑ اس ‑ د ‑ سراسن  تيميزار،  نغد  تيمدينين  نغد  غ ‑ يدوران 

کولّو  ن ‑ تملسيت ‑ نس.  ءي ‑ تاما  غير  واّخا  اد ‑ اس ‑ݣّرن،  ا ‑ تن ‑ يادج  ار ‑ تي ‑ تضالابن 

ءيّجي.  ماد ‑ اس ‑ يݣّرن 

ن ‑ يمسلمدن  د ‑کرا  نتني  ف ‑ ياسوع  ءيفاريسين  1 موّن ‑ د 

2 ژران  ن ‑ وروشاليم.  زغ ‑ تمدينت  لّي ‑ د ‑ وشکانين  ن ‑ ّشرع 

س ‑ يفاّسن ‑ نسن  اغروم  ار ‑ شتّان  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس  کرا 

3 ءيفاريسين  مّدن ‑ ان.  سيريدن  غمکلّي  ء ور ‑ تن ‑ سيردن  اشکو  حرمن،  سول 

نتني  ء ور ‑ راد ‑ ّشن.  ءيفاّسن ‑ نسن  ءيغ ‑ ور ‑ باهرا ‑ سيردن  کولّوتن،  د ‑ ايت ‑ يودايا 

زغ ‑ ّسوق  نّا ‑ د ‑ وشکان  4 غاکود  لّي ‑ زرينين.  ن ‑ يمغارن  س ‑ لعادا  ار ‑ سکارن 

لکيسان  ار ‑ سيريدن  لّي ‑ تامژن،  ياضني  لعادات  ݣّوتنت  سيردن.  ارد  ء ور ‑ راد ‑ ّشن 

د ‑ يمسلمدن  ءيفاريسين  5 سقسان ‑ ت  د ‑ يبردان.  ن ‑ واناس  د ‑ يروکوتن  د ‑ تمکيلين 

ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ف ‑ لعادا  ءيمحضارن ‑ ّنک  ء ور ‑ ا ‑ فتّون  ايلّيغ  » ماخ  ءينين ‑ اس:  ن ‑ ّشرع 

ياسوع  6 ءيساول  حرمن.«  سول  س ‑ يفاّسن ‑ نسن  اغروم  ار ‑ شتّان  ها ‑ نتني  لّي ‑ زرينين؟ 

ف ‑ يمي  ربّـي  ا ‑ س ‑ فّلاون ‑ ينّا  س ‑ لحّق  » وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  يـيني ‑ اسن: 

ء ول ‑ نسن  ءيّما  س ‑ يلس ‑ نسن،  ار ‑ يّـي ‑ تالغن  › مّدن ‑ اد  ءينّا  ءيشاعيا،  ن ‑ نّابـي 

ابلا  غ ‑ ولّمود ‑ نسن  ء ور ‑ ا ‑ ّسلمادن  اشکو  ا ‑ يّـي ‑ تعبادن  لفايّت  7 بلا  فّلا.  ياݣّوݣ ‑ ن 

تينباضين ن ‑ بنادم.‹ 8 ها ‑کونّي ار ‑ تفالم لوصّيات ن ‑ ربّـي، ار ‑ تامژم لعادات ن ‑ بنادم.« 

ا ‑ تسکارم  باش  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ لوصّيات  ا ‑ س ‑ ا ‑ تّانفم  » غمکاد  يـيني ‑ اسن:  9 ءيزايد 

مّدن  ءيّجوّجي  لماسيح 

غ ‑ݣانيساراط

زرينين ن ‑ ويلّي  لعادات 

7



98  7 مارقُس  

يـيني ‑ داغ  د ‑ ينّاک.‹  غ ‑ باباک  › اوي ‑ ّت  ءينّا  موسا  10 يوّصا ‑ُکن  س ‑ لعادات ‑ نّون. 

کرا  ءيغ ‑ ينّا  کونّي،  11 ءيّما  ا ‑ يّمت.‹  فّلاس  ءيّلا  ءينّاس  نغد  باباس  ءيرݣمن  › وانّا 

ربّـي  وين  اد ‑ اون ‑ ت ‑ فکغ،  ترام  مايلّي  ءي ‑ ربّـي  › فکيغ  ءينّاس  نغد  ءي ‑ باباس  ن ‑ يان 

د ‑ ينّاس.  يات ف ‑ باباس  ا ‑ ور ‑ سول ‑ يسکار  ار ‑ اس ‑ تّينيم  اوال ‑ اد  12 ءيغ ‑ ينّا  ا ‑ يݣا، ‹ 

د ‑ تغاوسيوين  کيݣان  س ‑ لعادا ‑ نّون.  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  ا ‑ س ‑ ا ‑ تّانفم  13 غمکاد 

غاياد.«  زوند  ا ‑ تسکارم 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارس  ءي ‑ مّدن  ياسوع  14 ءيغر ‑ داغ 

ءيژضارن  ن ‑ بنادم  غ ‑ بّرا  يات  15 ء ور ‑ يلّي  ا ‑ تيّسانم.  کولّوکن  » سفلدات ‑ يّـي 

نتّان  زغ ‑ بنادم،  غايلّي ‑ د ‑ يتّفوغن  والاينّي  ءيغ ‑ سرس ‑ يکشم.  ا ‑ ت ‑ يّسحرم 

ا ‑ يسفلد.«  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  16 يان  ا ‑ ت ‑ يّسحرامن. 

ءيمحضارن ‑ نس  سقسان ‑ ت  س ‑ تݣّمي،  ءيکشم  مّدن ‑ ان  ءيفل  17 لّيغ 

ءيزد  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ء ور ‑ تفهيّم؟  کونّي  ء ولا  » ءيزد  18 يـيني ‑ اسن:  ف ‑ لمعنا ‑ ياد. 

ء ول  ء ورد  19 اشکو  ا ‑ ت ‑ يّسحرم؟  ء ور ‑ يژضار  زغ ‑ بّرا  س ‑ بنادم  ما ‑ يکّشمن  کولّو 

ياسوع  ءيملا  س ‑ لخلا.«  زغ ‑ ّدات  ار ‑ يزراي  س ‑ واحليݣ،  والاينّي  ا ‑ س ‑ ا ‑ يکّشم 

يـيني ‑ اسن:  20 ءيزايد  مّدن.  ماد ‑ شتّان  کولّو  ءيس ‑ يحّلا  س ‑ واوال ‑ اد 

ن ‑ وول  زغ ‑ وݣُنس  21 اشکو  ا ‑ ت ‑ يّسحرامن،  نتّان  زغ ‑ بنادم  » غايلّي ‑ د ‑ يتّفوغن 

د ‑ تناغا  د ‑ تمّخارت  د ‑ لفساد  اُأخشنّين  ءيسوينݣيمن  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ دي ‑ تّفوغن  ن ‑ بنادم، 

د ‑ لکيبر  د ‑ تکنداوت  د ‑ تنّواشت  د ‑ ّشهوات  د ‑ لُغّش  د ‑ لمونکر  22 د ‑ طّماع  د ‑ ّزنا 

بنــادم   ‑ ن  ‑ وݣُنس  زغ  تّفوغنت   ‑ ‑ دي  ار  اد   ‑ لُخشانــات  23 کولّو  ‑ ونوفل.  د 

ار ‑ ت ‑ ّسحرامنت.« 

ن ‑ صور  س ‑ تسݣا  ءيفتو  زغ ‑ غين  ءيّفوغ  ياسوع  24 ءينکر 

ء ور ‑ يژضار  والاينّي  مّدن،  ا ‑ ت ‑ اُکزن  ء ور ‑ يري  س ‑ يات ‑ تݣّمي.  ءيکشم  د ‑ صايدا. 

ءيّلا ‑ ياس  ءيمّژين  ءيلّيس  دارس  يات ‑ تمغارت،  فّلاس  تسفلد  25 غاکودان  ا ‑ يرݣس. 

26 تݣا  ن ‑ ياسوع.  ءيضارن  غ ‑ دار  تضر ‑ د  تاشک ‑ يد  باهرا.  ُيخشّن  يا ‑ لّجّن  ݣيس 

بنادم ءيّسحرامن  غايلّي 

باهرا لّي ‑ يومّن  تامغارت 
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ا ‑ يّسوفغ  باهرا  تضالب ‑ ت  ن ‑ ّشام.  زغ ‑ تمازيرت  ء ولّت ‑ فينيقّيا  تݣ  تابّرانيت  نتّات 

اشکو  اد ‑ زوار ‑ شبعان،  تاروا  » ادج  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  27 ءيّما  زغ ‑ يلّيس،  لجّن 

نتّات  28 تساول ‑ د  ءي ‑ يـيضان.«  نلوح ‑ ت ‑ ين  ن ‑ تاروا  اغروم  ا ‑ نامژ  ء ور ‑ يشوي 

لّي ‑ طّارنين  ءيبروزيـين  ار ‑ شتّان  لميدا  غ ‑ ّدو  ءيضان  ء ولا  » وا ‑ سيدي،  تيني ‑ اس: 

س ‑ يّـي ‑ تنّيت،  ن ‑ واوال ‑ اد  » ف ‑ ّسيبت  غاکودان:  ياسوع  29 يـيني ‑ اس  ءي ‑ تاروا.« 

تاف ‑ ن  30 تفتو س ‑ تݣّمي ‑ نس  زغ ‑ يلّيم.«  ءيّفوغ  لجّن  هان  زايد س ‑ تݣّمي.  نّيغ ‑ ام 

لجّن.  زغ ‑ݣيس  ءيّفوغ  ف ‑ تيسي،  تݣن  تافروخت 

ن ‑ صور،  زغ ‑ تسݣا ‑ يان  غاکودان  ياسوع  31 يووّري ‑ د 

ن ‑ مراوت ‑ تمدينين،  تامازيرت  ء ولا  زغ ‑ صايدا  ءيزري 

يان ‑ ورݣاز  اوين ‑ اس ‑ د  ن ‑ مّدن  ن ‑ جاليل. 32 اشکين ‑ د دارس کرا  ءيروح ‑ د س ‑ ومدا 

ياسوع  33 ياوي ‑ ت  افوس ‑ نس.  ا ‑ فّلاس ‑ يسرس  ضالبن ‑ ت  اضرضور.  اتيتاو  ءيݣا 

ءيّسوفس  ن ‑ ورݣاز،  غ ‑ يمزݣان  ءيضوضان ‑ نس  ءيݣ ‑ ن  واحدوت.  مّدن  زغ ‑ݣر 

يوت  س ‑ يݣنوان  الّن ‑ نس  34 ياّل  ن ‑ ورݣاز.  ءي ‑ يلس  ءيݣّر ‑ ن  ف ‑ يضوضان ‑ نس 

رژمن  35 غاکودان  › رژم ‹.  لمعنا ‑ نس  تݣا  » ءيفاتا.«  يـيني ‑ اس:  س ‑ ونفوس ‑ نس، 

مّدن ‑ ان  ياسوع  36 يوّصا  ءينم ‑ واوال ‑ نس.  ءيساول  ءيلس ‑ نس،  ءيفسي  ءيمزݣان ‑ نس 

ار ‑ تاوين  نتني  کرا ‑ س ‑ ا ‑ تن ‑ يتوّصا  والاينّي  ءيجران،  ف ‑ مايد  ءي ‑ يان  اد ‑ ور ‑ ينين 

ءيفولکي. هاتي  ما ‑ يسکار  ار ‑ تّينين: » کولّو  ار  ُـّ 37 ار ‑ تعّجابن س ‑ وݣ باهرا.  لخبار ‑ نس 

ار ‑ ساوالن.«  ءيژنژام  ء ولا  ار ‑ سفليدن  ءيضرضار  ار ‑ يترارا 

مّدن  ‑ داغ  ‑ موّن  ‑ د  لّيــغ  ‑ ان،  ‑ ووّســان  غ  ‑ واّس  1 يان 

ياسوع  ‑ د  ءيغر  ‑ شتّــان.  ماد  ‑ يلّــي  ‑ دارسن  ء ور  ݣّوتنين 

2 » ها ‑ مّدن ‑ اد  يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارس  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

لّان،  ديدي  ايد  کراض ‑ ووّسان  اشکو  باهرا،  ݣيݣي  قامان 

لاژ،  ءينغا ‑ تن  د ‑ نتني  س ‑ تݣُّما ‑ نسن،  3 ءيغ ‑ تن ‑ وزنغ  ماد ‑ شتّان.  ء ور ‑ دارسن 

4 ءينين ‑ اس  زغ ‑ توݣّـاݣ.«  يوشکا ‑ د  ݣيسن  کرا  اشکو  غ ‑ وغاراس،  راد ‑ تغاشان 

اتيتاو  ءيّجوّجي  لماسيح 

اضرضور

8
کّوژ  ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف
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کولّو  ما ‑ س ‑ ا ‑ نّشباع  غ ‑ لخلا ‑ ياد  اغروم  را ‑ ناف  » مانيغ  ءيمحضارن ‑ نس: 

» ّسا.«  ءينين ‑ اس:  اد ‑ دارون؟«  » منّاوت ‑ تنݣُال  ياسوع:  5 ءيسقسا ‑ تن  مّدن ‑ اد؟« 

ربّـي  ءيشکر  ن ‑ تنݣُال ‑ لّي  ّسا  ياسي  س ‑ واکال،  اد ‑ سکيوسن  مّدن  6 يوّصا 

7 ءيلينت  ف ‑ مّدن.  بضون ‑ تنت  ا ‑ تنت ‑ اطّون.  ءي ‑ يمحضارن  ءيفک  ءيّبـي ‑ تنت، 

ا ‑ تنت ‑ بضون  ءي ‑ يمحضارن  يـيني  ربّـي  ءيشکر  دروسنين.  ن ‑ تسلمين  کرا  دارسن 

عّمرن  لّي ‑ د ‑ قامانين،  توفّاژ  ّسموّن ‑ د  شبعان.  ايلّيغ  مّدن ‑ ان  کولّو  8 ّشن  نتنتي.  ء ولا 

غاکودان  ءيد ‑ والف.  کّوژ  ما ‑ يتݣّـان  راد ‑ݣن  ّشانين  9 غويلّي  ن ‑ تريالين.  ّسا 

ّسودون  د ‑ يمحضارن ‑ نس،  نتّا  س ‑ تاناوت  10 ءيکشم  ياسوع،  ديدسن  ءيمسافاض 

ن ‑ دالمانوتا.  س ‑ تسݣيو  غ ‑ ومدا 

ءيرين  ياسوع،  ‑ دار  س  ءيفاريسين  ‑ د  11 اشکين 

لّمعجيزت  کرا  زغ ‑ݣيس  ضالبن  اد ‑ ديدس ‑ تمجاحادن. 

12 ءيندر  ا ‑ ت ‑ ارمن.  ءيرين  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن،  ربّـي  ن ‑ يزد  تاماتارت  اد ‑ اسن ‑ تݣ 

لحّق  يات ‑ تماتارت؟  تاسوت ‑ اد  ا ‑ تّضالاب  ايلّيغ  » ماخ  يـيني:  غ ‑ ّروح ‑ نس  ياسوع 

13 ءيفل ‑ تن  ءي ‑ تاسوت ‑ اد.«  ن ‑ تماتارت  کرا  ء ور ‑ را ‑ تّياوفکا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ن ‑ ومدا.  ياضني  س ‑ تسݣا  ءيّسودو  س ‑ تاناوت  ءيکشم ‑ داغ 

14 تّون ءيمحضارن ء ور ‑ د ‑ ديدسن ‑ يوين اغروم. ء ور ‑ دارسن 

ياسوع  سرسن  15 ءيساول  غ ‑ تاناوت.  يات ‑ تنݣولت  غير 

تاخميرت  ء ولا  ن ‑ يفاريسين  زغ ‑ تخميرت  لعاقل ‑ نّون  رارات  » ژرات،  يـيني ‑ اسن: 

اغروم.  » ء ور ‑ دارنّغ  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان  16 بدون  ن ‑ هيرودوس.« 

ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ماد ‑ سوانݣمن،  ياسوع  17 ءيّسن  اوال ‑ اد.«  ا ‑ ف ‑ ينّا  مايان 

تفهّم؟  ء ولا  ءيس ‑ ور ‑ تا ‑ تّسينم  ء ور ‑ دارون ‑ يلّي؟  ف ‑ وغروم  غمکاد  ا ‑ تّسمقسام 

ءيمزݣان  ءيس ‑ دارون  ء ور ‑ ا ‑ تّمنادم؟  الّن  18 ءيس ‑ دارون  ءيخفاون ‑ نّون؟  ءيس ‑ قّورن 

سّموست ‑ تنݣُال  بّـيغ  لّيغ  19 ءينيات ‑ يّـي،  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ تسوينݣيّم؟  ء ور ‑ ا ‑ تسفليدم؟ 

ءينين ‑ اس:  س ‑ توفّاژ؟«  عّمرنت  ا ‑ توسيم  تيسّلا  منّاوت  ءيد ‑ والف،  ءي ‑ سّموس 

ضالبن  ءيفاريسين 

يات ‑ تماتارت

ن ‑ يفاريسين  تاخميرت 

هيرودوس د ‑ تين 
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ءيد ‑ والف،  ءي ‑کّوژ  ن ‑ تنݣُال  ّسا  بّـيغ  » لّيغ  20 يـيني ‑ اسن:  د ‑ مراوت.«  » سنات 

21 يـيني ‑ اسن:  » ّسا.«  ءينين ‑ اس:  س ‑ توفّاژ؟«  عّمرنت  ا ‑ توسيم  منّاوت ‑ تريال 

» ءيس ‑ ور ‑ تا ‑ تفهيّم؟« 

اوين ‑ د  ن ‑ مّدن  کرا  اشکين ‑ د  بيتصايدا،  22 لکمن 

اد ‑ اس ‑ يݣّر. 23 يامژ ياسوع ءي ‑ وبوکاض  يان ‑ وبوکاض ءي ‑ ياسوع، ضالبن ‑ ت باهرا 

فّلاس  ءيسرس  غ ‑ والّن ‑ نس  ءيّسوفس ‑ اس ‑ ن  ن ‑ ودّوار،  س ‑ بّرا  ياوي ‑ ت  غ ‑ وفوس 

الّن ‑ نس  يوّل ‑ د  24 ابوکاض  کرا ؟«  » ءيس ‑ تژريت  ءيسقسا ‑ ت:  ءيفاّسن ‑ نس. 

ءيفاّسن  ياسوع  25 ءيسرس ‑ ن ‑ داغ  ار ‑ فتّون.«  ءيسغارن  زوند  مّدن  » ژريغ  يـيني ‑ اس: 

ءيبايّن ‑ اس.  کرا  کرايݣاّت  ءيژر  يـيسفيو،  غاکودان  ءيّسماقّل ‑ د ‑ ورݣاز  ف ‑ والّن ‑ نس. 

س ‑ ودّوار.«  اد ‑ ور ‑ تووّريت  س ‑ تݣّمي ‑ ّنک.  » زري  يـيني ‑ اس:  ياسوع  26 يازن ‑ ت 

س ‑ يدوران  د ‑ يمحضارن ‑ نس  نتّا  ءيّدو  ياسوع  27 ءيزايد 

غ ‑ وغاراس  ديدسن  ءيساول  فيليّبـي.  ن ‑ قايصريّا  غ ‑ تسݣيو 

ءينين ‑ اس:  ءيمحضارن  28 ساولن  نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ  مّدن،  » ما ‑ فّلا ‑ تّينين  ءيسقسا ‑ تن: 

ار ‑ يتّيني  کرا  ءيلّيا،  نّابـي  تݣيت  ار ‑ يتّيني  کرا  امسّدام،  يوحانّا  تݣيت  ار ‑ يتّيني  » کرا 

کونّي،  » ءيّما  ياسوع:  29 يـيني ‑ اسن  ن ‑ زمان.«  زغ ‑ لانبيا  ن ‑ يان  کرا  تݣيت 

ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  » تݣيت  يـيني ‑ اس:  بطُرس  ءيساول  نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ  ما ‑ فّلا ‑ تّينيم؟ 

ءي ‑ يان.  ماياد  اد ‑ ور ‑ ينين  30 يوّصا ‑ تن 

‑ نس  ‑ يمحضــارن  ءي  ‑ يمالا  ار  ياسوع  ءيبدو   31

يوس  لّي ‑ يݣان  » ها ‑ نّکي  يـيني ‑ اسن:  ما ‑ راد ‑ اس ‑ يجرو 

را ‑ يّـي ‑ ن ‑ لوحن  اد ‑ باهرا ‑ رفوفنغ.  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  ن ‑ بنادم، 

ءيمغارن ن ‑ تمازيرت د ‑ ينمغورن ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي د ‑ يمسلمدن ن ‑ ّشرع. را ‑ يّـي ‑ نغن، 

ا ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا،  32 غمکاد  زغ ‑ لموت.«  را ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  ويس  والاينّي 

ف ‑ واوال ‑ اد.  ا ‑ ت ‑ يژي  بطُرس  ءيلّما  ياوي ‑ ت  يات.  ء ور ‑ فّلاسن ‑ يّسنتيل 

يـيني ‑ اس:  بطُرس  ءيّسفّسا  غ ‑ يمحضارن ‑ نس.  ءيّسماقّل  ياسوع،  33 ءيݣراول ‑ د 

لماسيح ءيّجوّجي ابوکاض

ن ‑ بطُرس  توݣّـا 

ف ‑ لماسيح

لماسيح  ءيساول 

ء ولا  ف ‑ ورفوفن ‑ نس 

لموت
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والاينّي  ربّـي،  س ‑ ما ‑ يرا  ء ور ‑ ا ‑ تسکارت  اشکو  ا ‑ شيطان،  زغ ‑ݣيݣي  » ءيتّي ‑ ن 

کا ‑ س ‑ ا ‑ تسکارت.«  بنادم  س ‑ ما ‑ يرا 

» وانّا  يـيني ‑ اسن:  د ‑ يمحضارن ‑ نس  نتني  س ‑ دارس  ءي ‑ مّدن  ياسوع  34 ءيغر ‑ د 

ءيمون  اݣّجدي ‑ نس،  ياسي  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ يتّو  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ا ‑ ديدي ‑ يـيلي،  ءيران 

ءيجلان  وانّا  ءيّما  را ‑ سّت ‑ يجلو.  تودرت ‑ نس  ا ‑ يّجنجم  ءيران  35 وانّا  ديدي. 

را ‑ سّت ‑ يّجنجم.  ءيفولکين،  لّخبار ‑ اد  ف ‑ ّسيبت  ء ولا  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو  تودرت ‑ نس 

ءيخف ‑ نس؟  ءيخسر  کولّوّت  ّدونيت  ءيطّاف  ءيغ ‑ يووّري  ءي ‑ بنادم  36 ما ‑ را ‑ يـيلي 

ء ولا  ء ور ‑ يّـي ‑ يّسين  ءينّان  38 وانّا  ءيخف ‑ نس؟  ا ‑ يّجنجم  باش  بنادم  37 ما ‑ را ‑ يفک 

ء ور ‑ ت ‑ ّسينغ  راد ‑ ينيغ  ُيخشّن،  ءيجلان  ن ‑ تاسوت ‑ اد  مّدن  غ ‑ݣر  اوال ‑ ينو  ءيّسن 

ن ‑ يݣـنّا  د ‑ لمالايکا  راد ‑ د ‑ اشکغ  لّيغ  غاکود  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا 

بابا.«  ن ‑ ربّـي  س ‑ لمجد 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  1 ءيساول 

تاݣلديت  ءيژر  ارد  ما ‑ ور ‑ را ‑ يّمت  غيد  بيّدنين  غ ‑ غويد  ءيّلا 

س ‑ لقّوا.«  توشکا ‑ د  ن ‑ ربّـي 

بطُرس  ديدس  ياوي  ياسوع  ءيّدو  سضيص ‑ ووّسان،  2 زرين 

واحدوتن.  ياتّوين  س ‑ يان ‑ وورير  غلين  د ‑ يوحانّا،  د ‑ ياعقوب 

ايلّيغ  باهرا  ملّولنت  3 ووّرينت ‑ تملسا ‑ نس  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن.  ن ‑ ياسوع  ّسيفت  تبّدل 

ملّولنت غمکان.  ارد  ا ‑ تنت ‑ يسيرد  ما ‑ يژضارن  ء ور ‑ يلّي غ ‑ ّدونيت ‑ اد  ا ‑ ّسمرقيقيـينت. 

بطُرس  5 ءينکر  د ‑ ياسوع.  ار ‑ ساوالن  موسا  نّابـي  ء ولا  ءيلّيا  نّابـي  ژران  4 غاکودان 

کراض  اد ‑ اون ‑ نسکر  ءيس ‑ تريت  غيد.  ا ‑ نيلي  ءيفولکي  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس: 

اشکو  ما ‑ يتّيني،  6 ء ور ‑ يّسين  ن ‑ يلّيا؟«  د ‑ يان  ن ‑ موسا  د ‑ يان  يان ‑ ّنک  ءيحشاش، 

يان ‑ واوال  ءيساول ‑ د  تدل ‑ تن.  يات ‑ تمدلوت  فّلاسن  تݣّوز ‑ د  7 غاکودان  باهرا.  ݣُّدن 

8 غاکودان  سرس.«  سفليدات  ءيعّزان.  ءيوي  ءيݣا  » غواد  يـيني ‑ اسن:  زغ ‑ تمدلوت 

واحدوت.  ياسوع  ابلا  ديدسن،  يان  ء ور ‑ سول ‑ ژرين  والاينّي  د ‑ غمک  غمک  ݣراولن 

9
ء ولا  موسا  ءيبان ‑ د 

ءي ‑ لماسيح ءيلّيا 



9 مارقُس  103

ءي ‑ يان  » اد ‑ ور ‑ تينيم  ياسوع:  يوّصا ‑ تن  ن ‑ وورير  غ ‑ وݣسار  9 لّيغ ‑ د ‑ فتان 

10 حضون  زغ ‑ لموت.«  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ارد ‑ د ‑ نکرغ  ف ‑ ما ‑ تژرام 

» راد ‑ نکرغ  لمعنا ‑ ياد  ءي ‑ نݣراتسن ف ‑ ما ‑ تݣا  ار ‑ ّسمقسان  غ ‑ يخفاون ‑ نسن  اوال ‑ اد 

ءيّقان ‑ د  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  ا ‑ تّينين  ايلّيغ  » ماخ  ءيلّما:  11 سقسان ‑ ت  زغ ‑ لموت.« 

ياسوع:  12 يـيني ‑ اسن  لماسيح؟«  ءيݣان  غوالّي  ءيزوور ‑ د  ا ‑ د ‑ ياشک  ءيلّيا  نّابـي 

ن ‑ بنادم،  يوس  ءيّما  کرا.  کرايݣاّت  ا ‑ يّجوجاد  ا ‑ د ‑ يزوارن  ءيلّيا  » س ‑ ّصاحت 

ءيس ‑ ور ‑ فّلاس ‑ يتيارا راد ‑ باهرا ‑ يرفوفن، لوحن ‑ ت ‑ ين مّدن؟ 13 والاينّي راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ءيتياران.«  فّلاس  غمکلّي  ران،  غايلّي  کولّو  سرس  سکرن  ءيلّيا،  يوشکا ‑ د ‑ ياد 

دارسن  ژرن ‑ ين  ياضني،  ءيمحضارن  س ‑ دار  ووّرين  14 لّيغ 

کرا  ار ‑ ديدسن ‑ تمجاحادن  سوتلن ‑ اسن،  ݣّوتنين  مّدن 

اّزلن ‑ د  کولّوتن،  تعّجبن  ياسوع  ژران  لّيغ  مّدن ‑ ان،  15 ءيّما  ن ‑ ّشرع.  ن ‑ يمسلمدن 

» ما ‑ ف ‑ ا ‑ ديدسن ‑ تّمجاحادم؟«  ءيسقسا ‑ تن:  نتّا  16 ءيّما  ار ‑ فّلاس ‑ تسّلامن.  س ‑ دارس 

ءيّلا  ءيويغ ‑ اک ‑ د ءيوي،  يـيني ‑ اس: » واي ‑ امسلمد،  مّدن ‑ ان  يان زغ ‑ݣر  17 ءيساول 

ارد ‑ اس ‑ د ‑ يک ‑ وکشکوش  ار ‑ سرس ‑ يّکات  18 ءينّاغ ‑ ت ‑ يغوي  اژنژوم.  يا ‑ لّجّن  ݣيس 

والاينّي  ا ‑ ت ‑ ّسوفغن  ءيمحضارن ‑ ّنک  ضالبغ  ءيقار.  ء وخسان ‑ نس  ار ‑ يتݣژاژ  ءيمي، 

 ‑ تريت  ء ور ‑ اکُّ » وا ‑ تاسوت ‑ اد،  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  19 ءيساول  ء ور ‑ ژضارن.« 

‑ صبرغ؟  ‑ ديدون  ‑ راد  ا  منشک  ‑ قامــاغ؟  ‑ ديدون  ‑ سول  ‑ را  ا  منشک  ‑ تــامنت.  ا 

س ‑ يوت  لجّن  ءيژرا ‑ ت  غير  20 اوين ‑ اس ‑ ت ‑ يد.  س ‑ داري.«  اويات ‑ ت ‑ يد 

21 ءيساول  ءيمي.  ءيک ‑ اس ‑ د ‑ وکشکوش  ار ‑ يتکنوکي  س ‑ واکال  ءيضر  س ‑ وفروخ، 

يـيني ‑ اس:  غمکاد؟«  س ‑ ا ‑ يتݣّـا  اياد  » منشک  ءيسقسا ‑ ت:  س ‑ باباس  ياسوع 

باش  غ ‑ وامان  ء ولا  غ ‑ تاکات  ا ‑ ت ‑ ين ‑ يتلوح  22 منّاوت ‑ توال  » زغ ‑ مّژيـي ‑ نس. 

تعاونت ‑ اغ.«  ݣينّغ  حنّو  کرا،  ا ‑ تسکرت  ءيغ ‑ تژضارت  والاينّي  ا ‑ ت ‑ يهلک. 

کرا  ء ور ‑ يلّي  يومّن،  يان  › ءيغ ‑ تژضارت ‹؟  » ما ‑ س ‑ تنّيت  ياسوع:  23 يـيني ‑ اس 

يـيني ‑ اس:  س ‑ ّجهد  ن ‑ وفروخ  باباس  24 ءيرار ‑ اس  ا ‑ ت ‑ يسکر.«  ء ور ‑ يژضار  مي 

افروخ  ءيّجوّجي  لماسيح 

امجنون
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مّدن  ءيژرا  ياسوع  25 ءيّما  ار.«  ُـّ س ‑ وݣ اد ‑ امنغ  عاون ‑ يّـي  ء ومنغ.  » ها ‑ يّـي 

فّوغ  نّيغ ‑ اک  اضرضور،  اژنژوم  » وا ‑ لجّن  يـيني ‑ اس:  لجّن  يامر  ار ‑ د ‑ دارسن ‑ تاّزالن، 

ءيّسمحاکّا  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  لجّن  26 يوت  ا ‑ سرس ‑ داغ ‑ ور ‑ تکشمت.«  زغ ‑ݣيس، 

افروخ ءيّفوغ. يووّري ‑ وفروخ زوند ءيغ ‑ يّموت ايلّيغ ءيݣّوت ما ‑ ينّان: » هاتي ءيّموت.« 

ف ‑ يضارن ‑ نس.  ءيبيّد  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد،  غ ‑ وفوس  يومژ ‑ اس  ياسوع  27 ءيّما 

د ‑ يمحضارن ‑ نس واحدوتن. سقسان ‑ ت:  نتّا  ياسوع س ‑ تݣّمي،  28 غاکودان ءيکشم 

لجّن ‑ ان  » وان  29 يـيني ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ نّسوفغ؟«  نکُّني  ء ور ‑ نژضار  ايلّيغ  » ماخ 

ربّـي.«  ءيغ ‑ ا ‑ تّضالابم  ابلا  ء ور ‑ را ‑ تي ‑ تّسوفوغم 

ء ور ‑ يري  ن ‑ جاليل.  ف ‑ تمازيرت  زرين  زغ ‑ غين  30 فّوغن 

‑ يّسلمـاد  ار  31 اشکو  مّدن،  يّسـاّن   ‑ ‑ فّلاس    ا ياسوع 

س ‑ݣر  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ دحين  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  » نّکي  يـيني ‑ اسن:  ءيمحضارن ‑ نس، 

زغ ‑ لموت.«  را ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  والاينّي  نغن ‑ يّـي.  ن ‑ مّدن  ءيفاّسن 

ء ور ‑ ژضارن  ءيکساضن  س ‑ واوال ‑ اد،  اد ‑ اسن ‑ يمل  ما ‑ يرا  ء ور ‑ ّسيّن  نتني  32 ءيّما 

ا ‑ ت ‑ فّلاس ‑ سقسان. 

د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  يـيلي  کافرناحوم.  33 روحن 

34 ءيّما  غ ‑ وغاراس؟«  ءي ‑ نݣراتون  » ما ‑ ف ‑ ا ‑ دي ‑ تساوالم  ءيسقسا ‑ تن:  غ ‑ تݣّمي، 

ا ‑ را ‑ يݣ  ݣيسن  ف ‑ مانوا  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ د ‑ ساوالن  غ ‑ وغاراس  اشکو  فّسان،  نتني 

س ‑ دارس  ن ‑ ومحضار  د ‑ مراو  ءي ‑ سين  ءيغر ‑ د  ياسوع  35 ءيسکيوس  انمغور. 

اخّدام ءي ‑ ويـّياض.«  ا ‑کولّو ‑ يݣُّرو، ءيݣ  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ يزوور،  ءيران  » وانّا  يـيني ‑ اسن: 

غ ‑ يغيل ‑ نس  ياسي ‑ ت  س ‑ واّماس ‑ نسن،  ياوي ‑ ت ‑ يد  ءيمّژين  يان ‑ واّراو  36 يامژ ‑ د 

ءيقبل ‑ يّـي.  هاتي  س ‑ يسم ‑ ينو،  غواد  زوند  ءيمّژين  يان ‑ واّراو  ءيقبلن  37 » وانّا  يـيني ‑ اسن: 

غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  ء ولا  ءيقبل  هاتين  کا ‑ يقبل،  نّکي  ء ورد  د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يقبلن، 

يان ‑ ورݣاز  نژرا  » واي ‑ امسلمد،  يوحانّا:  38 يـيني ‑ اس 

ء ور ‑ ا ‑ ديدنّغ ‑ يتمونو.«  اشکو  ء ور ‑ ت ‑ نودجي  س ‑ يسم ‑ ّنک.  لجنون  ار ‑ يّسوفوغ 

لماسيح  ءيساول ‑ داغ 

ف ‑ لموت ‑ نس

انمغور؟ ما ‑ را ‑ يݣ 

ما ‑ زݣينّغ ‑ يݣان؟
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س ‑ يسم ‑ ينو  لّمعجيزت  کرا  ءيسکرن  يان  اشکو  » ادجات ‑ ت،  ياسوع:  39 ءيرار ‑ اس 

وانّا ‑ ياغ ‑ ور ‑ يتضاّضان، هاتين ءيݣا  ا ‑ݣيݣي ‑ يرݣم. 40 اشکو  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار غاکودان 

س ‑ يسم ‑ ينو  ن ‑ وامان  لکاس  وانّا ‑ ياون ‑ يفکان  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  41 لحّق  زغ ‑ݣينّغ. 

لباراکا ‑ نس.«  راد ‑ اس ‑ تيلي  لماسيح،  وين  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت 

لّي ‑ سري ‑ ومنّين،  زغ ‑ يمّژيـين ‑ اد  يان  ءيّسضرن  42 » وانّا 

غ ‑ ومݣّرض ‑ نس  ءيمّقورن  ن ‑ وزرݣ  ءيس ‑ اس ‑ يتياݣّـال ‑ وژرو  مراد  يوف ‑ اس 

يوف ‑ اک  بّـي ‑ ت.  44 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ يّسطار ‑ وفوس ‑ ّنک،   ،43 غ ‑ ومدا.  ءيتياوݣار ‑ ن 

ءيفاّسن،  س ‑ سين  س ‑ جهنّاما  ا ‑ تّدوت  ء ولا  افوس  بلا  س ‑ تودرت  ا ‑ تکشمت 

بّـي ‑ ت.  46 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ يّسطار ‑ وضار ‑ ّنک،   ،45 لّي ‑ ور ‑ را ‑ يخسي.  س ‑ لعافيت 

ءيضارن  سين  ا ‑ دارک ‑ يلين  ء ولا  ابيضار  تݣيت  س ‑ تودرت  ا ‑ تکشمت  يوف ‑ اک 

يوف ‑ اک  ّسوکف ‑ ّت ‑ يد.  تيط ‑ ّنک  47 ءيغ ‑ ا ‑ک ‑ تّسطار  غ ‑ جهنّاما.  تّياوݣارت ‑ ن 

سنات ‑ والّن  ا ‑ دارک ‑ يلينت  ء ولا  ابوکاض  تݣيت  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣلديت  ا ‑ تکشمت 

‑ نسن  ‑ تووکّـا  ‑ تّمتات  ا   ‑ ء ور  ‑ يلّيغ  48 غ  ‑ جهنّامـا  ن  ‑ لعافيت  غ  ‑ ن  تّياوݣـارت 

50 تفولکي  س ‑ لعافيت.  يان  کرايݣاّت  49 را ‑ يمارغ  لعافيت،  ء ولا ‑ دا ‑ݣيس ‑ تخّسي 

تيسنت  طّافات  ما ‑ س ‑ را ‑ ستّي ‑ تّسمارغم؟  تيسنت  ءيغ ‑ تلموس  والاينّي  تيسنت، 

ءي ‑ نݣراتون.«  س ‑ ّسلامت  تݣم  غ ‑ يخفاون ‑ نّون، 

ءيلکم  ن ‑ يودايا  تيسݣيو  ءيک  زغ ‑ غين  ياسوع  1 ءيّفوغ 

مّدن  فّلاس  موّن ‑ د  ن ‑ وردون.  ن ‑ واسيف  ياضني  تاسݣا 

ءيّکا.  غ ‑ ينّا  غمکلّي ‑ بّدا ‑ يّسلماد  ار ‑ تن ‑ يّسلماد  ݣّوتنين 

‑ ارمن  ‑ ت    ا ءيرين  ‑ يفاريسيــن  ن  کرا  ‑ د  اشکين   2

3 يـيني ‑ اسن:  ءي ‑ تمغارت ‑ نس؟«  ا ‑ يفرو  ءي ‑ ورݣاز  » ءيس ‑ يحّلا  ءينين ‑ اس: 

لّفرا  تابرات  ا ‑ يارا  ارݣاز  يودجا  » موسا  4 ءينين ‑ اس:  موسا؟«  » ما ‑ س ‑ُکن ‑ يوّصا 

قّورن ‑ وولاون ‑ نّون،  اشکو  اوال ‑ ان  » يورا ‑ ياون  ياسوع:  5 ءيرار ‑ اسن  ءيفرو ‑ اس.« 

ءيسکر  › ربّـي  ءيتياران  غمکلّي  ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يسيزوار  غمکاد  ء ور ‑ يݣي  6 والاينّي 

بنادم ءيّسطارن  غايلّي 

10
لماسيح  ءيساول 

ف ‑ طّلاق
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ءيمون  د ‑ ينّاس  باباس  ا ‑ ف ‑ را ‑ يفل ‑ ورݣاز  › مايان  7 ءيتيارا ‑ داغ  د ‑ تاوتمت.‹  اوتم 

سين  ء ور ‑ سول ‑ݣين  ّدات.‹  يات  ݣن  راد ‑ ووّرين  سين  8 هاتنين  د ‑ تمغارت ‑ نس. 

ربّـي،  ءيّسمون  اينّا  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  9 ف ‑ مايان  اد ‑ݣان.  ّدات  يات  والاينّي 

بنادم.«  ا ‑ ت ‑ ور ‑ يبضو 

ف ‑ تغاوسا ‑ ياد.  ءيمحضارن ‑ نس  سقسان ‑ ت  س ‑ تݣّمي  ووّرين  10 لّيغ 

ياضني،  يات  ءيتاهل  ءي ‑ تمغارت ‑ نس  ءيفران  » وانّا  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  11 ءيساول 

ياضني،  يان  ءيتاهل ‑ ّت  ءي ‑ ورݣاز ‑ نس  12 ءيغ ‑ تفرا ‑ تمغارت  فّلاس.  ءيزنا  هاتين 

نتّات.«  ء ولا  تسکر  ايان  ّزنا  هاتين 

ءيرين  مّژينين،  تاروا  ار ‑ دي ‑ تاوين  مّدن  13 ار ‑ دي ‑ تّاشکين 

نکرن  ءيبارک ‑ تن.  ءيفاّسن ‑ نس  ا ‑ ن ‑ فّلاسن ‑ يسرس  ياسوع 

ءيژرا  لّيغ  ياسوع،  14 ءيّما  » ا ‑ تن ‑ د ‑ ور ‑ تاويم.«  ءينين ‑ اسن:  رارن ‑ تن  ءيمحضارن 

مايان طّير ‑ اس يـيني ‑ اسن: » ادجات تاروا مّژينين ا ‑ د ‑ داري ‑ اشکين. ا ‑ تن ‑ ور ‑ تحصارم، 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، وانّا ء ور ‑ يرين  ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي. 15 لحّق  اشکو زوند غويد 

16 ياسي ‑ تن  ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم.«  ءيمّژين  اّراو  زوند  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣلديت  ا ‑ يکشم 

ءيبارک ‑ تن.  ءيفاّسن ‑ نس  فّلاسن  ءيسرس  ف ‑ يفاّدن ‑ نس  ءيلّما 

س ‑ د ‑ يوّزل  س ‑ وغاراس  را ‑ د ‑ يّفوغ  ياسوع،  17 ءينکر 

ءيفولکين،  » واي ‑ امسلمد  ءيسقسا ‑ ت:  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ف ‑ يفاّدن  ءيضر  يان ‑ ورݣاز 

» ماخ  يـيني ‑ اس:  ياسوع  18 ءيساول  لّيخرت؟«  تودرت  اد ‑ طّافغ  باش  ما ‑ راد ‑ سکرغ 

واحدوت.  ربّـي  ابلا  ءيفولکين  يان  ء ور ‑ يلّي  ءيفولکين؟  د ‑ واد  ايلّيغ ‑ يّـي ‑ تݣيت 

ا ‑ ور ‑ تفکت  ا ‑ ور ‑ تاُکرت،  ا ‑ ور ‑ تزنوت،  › ا ‑ ور ‑ تنغت،  لوصّيات،  تّسنت  19 کّيـي 

20 ءيساول ‑ ورݣاز  د ‑ ينّاک.‹ «  غ ‑ باباک  اوي ‑ ّت  ا ‑ ور ‑ تُغّشوت.  ن ‑ تکرکاس،  توݣّـا 

سول  مّژيغ  زغ ‑ لّيغ  ار ‑ ت ‑ سکارغ  کولّوت  ماياد  » واي ‑ امسلمد،  يـيني ‑ اس: 

» يات ‑ تغاوسا  يـيني ‑ اس:  ءيحوبّو ‑ ت،  ياسوع  ݣيس  21 ءيّسماقّل  س ‑ غيلاد.« 

ءي ‑ يمژلاض  تفکت ‑ ت  ماد ‑ دارک ‑ يّلان،  کولّو  تّزنزت  زايد  اد ‑ اک ‑ يقامان. 

تاروا  ءيبارک  لماسيح 

مّژينين

ن ‑ بو ‑ وايدا اسقسي 
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تُݣراژ ‑ ت  نتّا  22 ءيّما  ديدي.«  تمونت  ءيلّما  تاشکيد ‑ د  غ ‑ يݣـنّا.  يـيلي ‑ اک ‑ وايدا 

باهرا.  ءيݣّوت ‑ وايدا ‑ نس  اشکو  طّير ‑ اس  ءيّدو  ف ‑ واوال ‑ اد، 

يـيني ‑ اسن:  غ ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيّسماقّل  ياسوع  23 ءيݣراول ‑ د 

اد ‑کشمن  ءيݣّوت ‑ وايدا  دار  ف ‑ ويلّي  ا ‑ س ‑ يشقا  » منشک 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ءيزايد  24 ݣُّدن ءيمحضارن ف ‑ واوال ‑ اد.  ن ‑ ربّـي.«  س ‑ تݣلديت 

اد ‑کشمن س ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي. 25 را ‑ يرخو ف ‑ ورعام  ا ‑ س ‑ يشقا  » وا ‑ تاروا، منشک 

ايدا ءيݣّوتن س ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي.«  ا ‑ يکشم زغ ‑ تيط ن ‑ تاسمي ء ولا ءيکشم يان دار 

ا ‑ ينجم؟«  ما ‑ را ‑ يـيژضار  غمکاد  » ءيغ ‑ يݣا  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  ار  ُـّ س ‑ وݣ 26 ݣُّدن 

والاينّي  ا ‑ يـيلي  ء ور ‑ يژضار  بنادم  » غ ‑ دار  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ݣيسن  27 ءيّسماقّل 

28 ءينکر  ا ‑ ت ‑ يسکر.«  ربّـي  ء ور ‑ يژضار  مي  کرا  ء ور ‑ يلّي  اشکو  ربّـي.  غ ‑ دار 

ديدک.«  نمون  ناشک ‑ يد  ما ‑ دارنّغ ‑ يّلان،  کولّو  نفل ‑ ن  » ها ‑ نکُّني  يـيني ‑ اس:  بطُرس 

ايتماس  نغد  تيݣّمي ‑ نس  وانّا ‑ ن ‑ يفلن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  ياسوع:  29 يـيني ‑ اسن 

ف ‑ ّسيبت ‑ ينو  ءيݣران ‑ نس  نغد  تاروا ‑ نس  نغد  ءينّاس  نغد  باباس  نغد  ءيستماس  نغد 

ن ‑ توال  مايان ف ‑ مّيا  ما ‑ يوݣُرن  30 راد ‑ اس ‑ يـيلي  ءيفولکين  لّخبار ‑ اد  ء ولا ف ‑ ّسيبت 

نتني  د ‑ يݣران  د ‑ تاروا  د ‑ ينّاتين  د ‑ تايتماتين  د ‑ ايتماتن  تيݣُّما  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  غيلاد 

د ‑ يمزوورا  کيݣان  31 والاينّي  ءيدومن.  تودرت  غ ‑ ليخرت  تيلي ‑ اس  د ‑ ترفوفنت، 

ا ‑ را ‑ يزوور.«  د ‑ يمݣّورا  د ‑کيݣان  ا ‑ را ‑ يݣُّرو، 

ن ‑ وروشاليم،  س ‑ تمدينت  اکمورن ‑ ين  د ‑ وغاراس  32 موّن 

مّدن  ءيّما  ءيمحضارن ‑ نس،  غووضن  ياسوع.  ءيزوور ‑ اسن 

ءيمحضارن ‑ نس  ياوي ‑ داغ  کسوضن.  ُّرانين  لّي ‑ اسن ‑ݣ

يـيني ‑ اسن:  راد ‑ اس ‑ يجرو،  ف ‑ غايلّي  سرسن  ءيساول  د ‑ مراو،  س ‑ سين 

ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ءيّما  س ‑ وروشاليم.  را ‑ نّدو  33 » سفلدات، 

ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ينمغورن  ءيفاّسن  س ‑ݣر  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ دحين 

فّلا  ّسوفسن  34 را ‑ݣيݣي ‑ تطناژن  ءي ‑ يبّرانيـين.  فکن ‑ يّـي  س ‑ لموت  راد ‑ فّلا ‑ حکامن 

ف ‑ وايدا  لّماسيح  اوال 

ن ‑ ربّـي د ‑ تݣلديت 

تيس  لماسيح  ءيساول 

کراّط ‑ توال 

ف ‑ لموت ‑ نس
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زغ ‑ لموت.«  راد ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  والاينّي  نغن ‑ يّـي.  ّسغورشن ‑ يّـي 

س ‑ دار  ن ‑ زابدي  تاروا  د ‑ يوحانّا  ياعقوب  35 ياشک ‑ يد 

اد ‑ اغ ‑ تسکرت  نرا  » واي ‑ امسلمد،  ءينين ‑ اس:  ياسوع 

» فک ‑ اغ  37 ءينين ‑ اس:  اد ‑ اون ‑ ت ‑ سکرغ؟«  » ما ‑ ترام  36 يـيني ‑ اسن:  کرا.« 

را ‑ تکشمت  لّيغ  غاکود  ف ‑ وژلماض ‑ ّنک  د ‑ يان  ف ‑ وفاسيـي ‑ ّنک  يان  ا ‑ نسکيوس 

مايد  » ء ور ‑ تّسينم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  38 ءيساول  ن ‑ تݣلديت ‑ ّنک.«  س ‑ لمجد 

س ‑ ودوم  تّدمّ  نّکي،  لّي ‑ راد ‑ سوغ  ن ‑ ورفوفن  لکاس  ا ‑ تسوم  ءيس ‑ تژضارم  تضالبم. 

» س ‑ ّصاحت،  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  » نژضار ‑ اس.«  39 ءينين ‑ اس:  لّي ‑ س ‑ راد ‑ ّدمغ؟« 

لّي ‑ س ‑ راد ‑ ّدمغ  ء ودوم  ء ولا  کونّي،  را ‑ تي ‑ تسوم  نّکي  لّي ‑ راد ‑ سوغ  لکاس 

‑ ينو  ‑ وژلماض  ف  ء ولا  ‑ ينو  ‑ وفاسيـي  ف  اسکيوس  40 والاينّي  ‑ تّدمّ،  ‑ سرس  را 

41 سفلدن  ربّـي.«  ءي ‑ ويلّي ‑ مي ‑ ت ‑ يسکر  ابلا  ا ‑ ت ‑ فکغ  باش  وينو  ء ور ‑ يݣي 

ياسوع  42 ءيّما  فّلاسن.  بزݣن  د ‑ يوحانّا،  ياعقوب  ءينّا  ءي ‑ مايد  ياضني  مراو 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءيݣلدان  ݣانين  غويلّي  » تّسنم  يـيني ‑ اسن:  کولّوتن  ءيغرا ‑ ياسن ‑ د 

اد ‑ سکارن  مّدن  ار ‑ تامرن  ءينمغورن ‑ نسن  تيّسانم  ف ‑ ايت ‑ تميزار ‑ نسن،  ار ‑ تحکامن 

ءيران  وانّا  غ ‑ݣراتون.  غمکان  ا ‑ ور ‑ يـيلي  کونّي  43 ءيّما  س ‑ يواليون ‑ نسن. 

ا ‑ يزوور،  ءيران  ݣيݣون  44 د ‑ وانّا  اخّدام ‑ نّون.  ا ‑ يݣ  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ݣيݣون ‑ يـيمغور، 

ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  45 ء ولا  ويـّياض.  ءي ‑کولّو  ءيسمݣ  ا ‑ يݣ  فّلاس  ءيّلا 

تودرت ‑ ينو  فکغ  اد ‑ تخدامغ،  ء وشکيغ ‑ د  مّدن.  اد ‑ فّلا ‑ تخدامن  ء ور ‑ د ‑ وشکيغ 

ما ‑ يݣّوتن.«  اد ‑ فوکّوغ 

زغ ‑ اريحا  ياسوع  ءيّفوغ  لّيغ  ن ‑ اريحا.  تامدينت  46 لکمن 

غين  يـيلي  ݣّوتنين،  د ‑ مّدن  د ‑ يمحضارن ‑ نس  نتّا 

ن ‑ وغاراس  غ ‑ تاما  ءيݣاور  ن ‑ تيماوس،  يوس  بارتيماوس  ءيسم ‑ نس  يان ‑ وبوکاض 

ار ‑ يتّيني:  ار ‑ يتغّوات  ءيزرين  ايد  ݣو ‑ ناصيرا  ياسوع  ءيزد  ءيسفلد  47 لّيغ  ار ‑ يتضالاب. 

ا ‑ يفّسا.  ءينين ‑ اس  مّدن  ݣيس  48 اُکين  ݣيݣي.«  حنّو  ن ‑ داود،  يوس  » وا ‑ ياسوع 

د ‑ يوحانّا  ياعقوب 

زغ ‑ لماسيح ضالبن 

ءيّجوّجي  لماسيح 

بارتيماوس ابوکاض 
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حنّو  ن ‑ داود،  يوس  » وا ‑ ياسوع  ار ‑ يتّيني:  ار  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ يتغّوات  ءيزوويد  نتّا  ءيّما 

يـيني ءي ‑ مّدن ‑ ان: » غرات ‑ اس ‑ د.« غرن ‑ د ءي ‑ وبوکاض  ݣيݣي.« 49 ءيبيّد ياسوع 

50 ياُکي ‑ وبوکاض  س ‑ دارس.«  ءيغرا ‑ ياک ‑ د  هاتي  تنکرت،  تهنّا.  » غير  ءينين ‑ اس: 

» ما ‑ تريت  ياسوع:  51 ءيسقسا ‑ ت  ياسوع.  س ‑ دار  ياشک ‑ يد  اسلهام ‑ نس،  ءيلوح 

52 ءيساول  اد ‑ يسفيوغ.«  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس ‑ وبوکاض:  اد ‑ اک ‑ ت ‑ سکرغ؟« 

غاکودان،  يـيسفيو  تومنت.«  اشکو  تّجيت  ها ‑کّيـي  غيلاد،  » زايد  يـيني ‑ اس:  ياسوع 

غ ‑ وغاراس.  ياسوع  ءيضفور 

اورير  لکمن  لّيغ  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  1 اکمورن ‑ ين 

سين  ياسوع  يازن  د ‑ بيتعانيا،  ن ‑ بيتفاجي  غ ‑ تسݣا  ن ‑ ّزيتون 

س ‑ ودّوار ‑ ان  » زايدات  2 يـيني ‑ اسن:  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس 

ءيّقّن،  يان ‑ وسنوس  را ‑ ن ‑ تافم  لّݣّدام ‑ نّون. کشمات سرس، 

› مايد  ن ‑ يان  کرا  3 ءيغ ‑ اون ‑ ينّا  تاويم ‑ ت ‑ يد.  فسيات ‑ اس  يان.  ء ور ‑ ّجو ‑ فّلاس ‑ يني 

افن ‑ ين  4 ّدون  را ‑ ت ‑ يد ‑ يرار.‹ «  ءيميّک  يان  سيديتنّغ،  › ءيرا ‑ ت  تينيم ‑ اس  تناولم؟‹ 

5 ساولن  فسين ‑ اس ‑ د.  ن ‑ يات ‑ تݣّمي.  ن ‑ يمي  غ ‑ تاما  غ ‑ وغاراس  ءيّقن  اسنوس 

ءي ‑ وسنوس ‑ اد؟«  ا ‑ تفسيم  ماخ  تناولم؟  » مايد  ءينين ‑ اسن:  غين  بيّدنين  غويلّي  سرسن 

اسنوس  7 اوين ‑ د  ادجن ‑ تن.  ياسوع،  س ‑ غمکلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  6 رارن ‑ اسن 

ݣّوتنين،  مّدن  8 موّن ‑ د  فّلاس.  ءيني  ءيسلهامن ‑ نسن،  فّلاس  ݣرن ‑ ين  ءي ‑ ياسوع 

زغ ‑ يسغارن  تيصطّوين  ار ‑ د ‑ يتّبـي  ݣيسن  کرا  غ ‑ وغاراس.  ءيسلهامن ‑ نسن  ار ‑ ّسوان 

ءي ‑ ياسوع  زوارنين  غويلّي  باهرا  9 فرحن  غ ‑ وغاراس.  ار ‑ تنت ‑ ّسوان  ن ‑ يݣران 

امبارکي  » هوصانّا،  ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  ار ‑ تالّن  ُّرانين،  غويلّي ‑ اس ‑ݣ ء ولا  غ ‑ وغاراس 

ا ‑ تݣا ‑ تݣلديت  10 تامبارکيت  ربّـي.  ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  غواد ‑ د ‑ يوشکان  ا ‑ يݣا 

ياتّوين.«  غ ‑ يݣـنّا  هوصانّا  لّي ‑ د ‑ يوشکان.  داود  ن ‑ باباتنّغ 

س ‑ تݣّمي  ءيکشم  ن ‑ وروشاليم،  تامدينت  ياسوع  11 ءيلکم 

نتّا  ءيلّما  ءيّفوغ  ما ‑ݣيس ‑ يّلان.  غ ‑کولّو  ار ‑ يتمناد  ن ‑ ربّـي 

11
لماسيح  ءيکشم 

س ‑ وروشاليم

لّي ‑ ور ‑ يسکيرن  تازارت 

لغلّت
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ازکّا  12 نديد  ياغ ‑ وزال.  اشکو  س ‑ بيتعانيا  ءيّدو  د ‑ مراو،  س ‑ سين  د ‑ يمحضارن ‑ نس 

غ ‑ توݣّوݣت.  ءيزݣزاون  تازارت  يات  13 ءيژر ‑ ن  لاژ.  ءينغ ‑ ت  زغ ‑ بيتعانيا  فّوغن  لّيغ 

غير  ء ور ‑ ن ‑ݣيس ‑ يوفي  لّيغ ‑ ّت ‑ يروح  کرا.  ياف ‑ ن ‑ݣيس  ا ‑ ور ‑ يميل  سرس  ءيفتو 

ا ‑ ور ‑ سار ‑ زݣيم ‑ يّش  » زايد  14 يـيني ‑ اس:  ايان.  ن ‑ يکوزارن  ازمز  ء ورد  اشکو  ءيفراون 

ءي ‑ ما ‑ ينّا.  ءيمحضارن ‑ نس  سفلدن  لغلّت.«  يان 

ياسوع  ءيکشم  ن ‑ وروشاليم،  تامدينت  15 لکمن ‑ د ‑ داغ 

ݣيس  غويلّي  ار ‑ زݣيس ‑ يطّاي  ءينکر  ن ‑ ربّـي.  س ‑ تݣّمي 

لميادي  ءيݣلّب  ساغنين.  ݣيس  غويلّي  ء ولا  ّزنزانين 

ءيتبيرن.  ّزنزانين  ن ‑ ويلّي  لُکراسا  ءيݣلّب  ءيقاريدن،  تصّرافنين  ن ‑ ويلّي 

ار ‑ تن ‑ يّسلماد  17 ءيبدو  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ تݣّمي  ما ‑ ينّزان  ا ‑ ياسي  يان  16 ء ور ‑ يودجي 

تيݣّمي  راد ‑ اس ‑ تّينيم  › تيݣّمي ‑ نو  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  » ءيس ‑ ور ‑ يتيارا  يـيني ‑ اسن: 

ءيفري  تݣا  ترورم ‑ ّت  هاتي  کونّي،  ءيّما  تيميزار؟‹  ن ‑کولّو  ءي ‑ مّدن  ن ‑ تژالّيت 

ن ‑ ّشرع،  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  18 سفلدن ‑ اس  ن ‑ يمّخارن.« 

اشکو  زغ ‑ݣيس  کسوضن  ا ‑ س ‑ را ‑ ت ‑ هلکن.  س ‑ مامنک  ار ‑ سيݣّيلن  بدون 

ياسوع  ءيّفوغ  19 لّيغ ‑ دي ‑ تلکم ‑ تدݣُـّات  غ ‑ ولّمود ‑ نس.  کولّوتن  مّدن  ار ‑ تعّجابن 

ن ‑ وروشاليم.  زغ ‑ تمدينت  د ‑ يمحضارن ‑ نس 

ژرن  غ ‑ وغاراس  زرين  لّيغ  ازکّا  ن ‑ نديد  صباح  20 زيّک 

بطُرس  21 ءيکتي ‑ د  زغ ‑ يژوران ‑ نس.  تّقور  تازارت ‑ لّي، 

هاتّي  ‑ تدعيت،  ‑ مي  لّي  تازارت  ّسماقّل.  ‑ امسلمد،  » واي  ‑ ياسوع:  ءي  يـيني 

23 لحّق  ‑ ربّـي.  س  » امنات  ‑ اسن:  يـيني  ياسوع  22 ءيساول  تّقور.« 

غ ‑ ومدا، ‹  تضرت ‑ ن  زغ ‑ غيد  › ءيتّي  ءي ‑ وورير ‑ اد  ءينّان  وانّا  ‑ ينيغ،  ‑ اون  ‑ راد  ا 

راد ‑ اس ‑ يـيلي.  هاتي  غ ‑ وول ‑ نس،  ءيشّکا  بلا  مايلّي ‑ س ‑ ينّا  ءيس ‑ را ‑ يـيلي  ءيغ ‑ يومن 

امنات  ءي ‑ ربّـي،  ءيغ ‑ ا ‑ تّژالّام  ما ‑ تضالبم  کولّو  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  24 ف ‑ ماياد 

ار ‑ تّژالّام،  نّا ‑ تبيّدم  26 غاکود   ،25 راد ‑ اون ‑ يـيلي.  هاتي  ءيس ‑ راد ‑ اون ‑ يتياوفکا، 

ار ‑ يطّاي  لماسيح 

زغ ‑ تݣّمي  ءيمزنزن 

ن ‑ ربّـي

لّماسيح  الّمود 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس
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باباتون  اد ‑ اون ‑ يصامح  باش  ُيخشّن،  کرا  ءيسکرن  ݣيݣون  ءي ‑ وانّا  صامحات 

ف ‑ ّدنوب ‑ نّون.«  کونّي  ء ولا  غ ‑ يݣـنّا  لّي ‑ يّلان 

ا ‑ يفتّو  لّيغ  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  27 اشکين ‑ د ‑ داغ 

ءينمغورن  مناݣّـارن ‑ ت ‑ يد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ياسوع 

28 ءينين ‑ اس:  ن ‑ تمازيرت.  د ‑ يمغارن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

ايد ‑ س ‑ ا ‑ تي ‑ تسکارت؟«  ن ‑ مي  اوال  غاياد؟  کولّو  ا ‑ تسکارت  » ما ‑ک ‑ يد ‑ يوزّن 

يان ‑ وسقسي.  را ‑ُکن ‑ سقساغ  نّکي  » ء ولا  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  29 ءيساول 

اد ‑ سکارغ ماياد. 30 يوحانّا، ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن  رارات ‑ يّـي ‑ د ءينيغ ‑ اون ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن 

ار ‑ ّسمقسان  31 بدون  رارات ‑ يّـي ‑ د.«  بنادم؟  نغد  ربّـي  ءيزد  مّدن؟  ا ‑ يّسّدام 

ايلّيغ  › ماخ  راد ‑ اغ ‑ يـيني  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹  › ربّـي  » ءيغ ‑ ننّا  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن 

نتني  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹؟«  › بنادم  ءيزد ‑ نّيت ‑ ا ‑ نيني  32 والاينّي  ماد ‑ اون ‑ ينّا؟‹  ء ور ‑ تومينم 

33 ساولن  ا ‑ يݣا.  يان ‑ نّابـي  يوحانّا  ءيزد  ار ‑کولّو ‑ تّينين  اشکو  زغ ‑ مّدن،  کسوضن 

نّکي  » ء ولا  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن.«  » ء ور ‑ نّسين  ءينين ‑ اس:  ءيلّما 

ماياد.«  کولّو  اد ‑ سکارغ  ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ لمعني  ار ‑ سرسن ‑ يساوال  ياسوع  1 ءيبدو 

ءيّسلولّي ‑ اس  غ ‑ يݣر ‑ نس،  اضيل  ءيّژا  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز 

ءيفريݣ ءيغزا اݣُضي ءي ‑ لمعّصرت، ءيبنو يا ‑ لّبرج ءيفل ‑ ت 

يازن  2 لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز  ءيموّدو.  ءيفتو  اصن  ءي ‑ يخمُّ

غ ‑ لغلّت  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکان  اد ‑ اس ‑ د ‑ ياوي  اصن  ءيخمُّ س ‑ دار  يان ‑ وخّدام ‑ نس 

يات.  ء ور ‑ د ‑ يـيوي  رارن ‑ ت  ّسغورشن ‑ ت  غوين ‑ ت  نتني  3 ءيّما  ن ‑ يݣر ‑ نس. 

وايّاض،  5 يازن  ّسرفوفّن ‑ ت.  ءيخف ‑ نس  رژن ‑ اس  ياضني،  اخّدام  4 يازن ‑ اسن 

نغان ‑ ت.  ݣيسن  کرا  ء وتن ‑ ت،  ݣيسن  کرا  ݣّوتنين،  ويـّياض  يازن  نغن ‑ ت. 

يـيني  غ ‑ يسيݣُّرا،  يازن ‑ اسن ‑ ت  باهرا.  دارس  ءيعّزا  يوس،  ءيݣا  يان  6 ءيقاما ‑ ياس 

ءي ‑ نݣراتسن  مشاوارن  اصن ‑ ان  ءيخمُّ 7 والاينّي  ءيوي.‹  › راد ‑ وقّرن  د ‑ يخف ‑ نس: 

ف ‑ ما ‑ د ‑ يوزّن  اسقسي 

لماسيح

12
اصن  ن ‑ يخمُّ لمعنا 

ن ‑ واضيل د ‑ يݣر 
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8 غوين ‑ ت  وينّغ.‹  لوورت  ا ‑ ت ‑ ننغ ءيݣ  اشکاد ‑ د  ءيݣر.  ا ‑ را ‑ يوورت  › غواد  ءينين: 

باب  » ما ‑ را ‑ يسکر  ياسوع:  9 ءيسقسا ‑ تن  ن ‑ يݣر.«  س ‑ بّرا  لوحن ‑ ت ‑ ين  نغن ‑ ت 

ءي ‑ ويـّياض.  ءيݣر  ءيفک  اصن ‑ ان،  ءيخمُّ ءيهلک  را ‑ د ‑ ياشک  ف ‑ غايان؟  ن ‑ يݣر 

نتّان  ءيبنّاين،  لّي ‑ ن ‑ لوحن  › اژرو  ن ‑ ربّـي؟  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  10 ءيس ‑ ور ‑ تغريم 

نژرا ‑ ت  ا ‑ ت ‑ يسکرن.  ربّـي  سيدي  11 ماياد،  ن ‑ وغژو.  ءيخف  ءيݣا  ا ‑ يووّرين 

ّسّن  اشکو  ياسوع  اد ‑ امژن  ءيرين  غاکودان،  ءينمغورن  12 نکرن  ار ‑ݣيس ‑ نتعّجاب.‹ « 

ّدون. فلن ‑ ت  زغ ‑ مّدن،  والاينّي کسوضن  لمعنا ‑ ياد،  ا ‑ ف ‑ يوت  نتني  ءيزد 

ن ‑ وݣلّيد  د ‑ يمّدوکُّال  ن ‑ يفاريسين  کرا  دارس  13 ازّن ‑ د 

ف ‑ واوال ‑ نس.  ݣّمرن ‑ ت  اد ‑ اس ‑ مدين  ءيرين  هيرودوس. 

ء ور ‑ ا ‑ تسکارت  تّينيت،  ايد  14 اشکين ‑ د ءينين ‑ اس: » واي ‑ امسلمد، نّسن ءيزد لحّق 

ار ‑ تّسلمادت  والاينّي  ن ‑ مّدن  ء ودماون  ء ور ‑ ا ‑ تّمنادت  اشکو  مّدن.  ف ‑ ماد ‑ سوينݣيمن 

نغد  ءي ‑ قايصر  ضابيـيت  ا ‑ ناکّا  ءيس ‑ يحّلا  ءيني ‑ اغ  ءيݣا.  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  اغاراس 

غ ‑ لحيلت ‑ نسن،  ماد ‑ ران  ءيّسن  ياسوع  ءيّما  ء وهو؟«  نغد  15 ا ‑ سّت ‑ ناکّا  ء وهو؟ 

ا ‑ ت ‑ ژرغ.« 16 فکن ‑ اس ‑ د  ا ‑ يّـي ‑ تّارمّ؟ ارايات ‑ يّـي ‑ د يان ‑ وقاريد  يـيني ‑ اسن: » ماخ 

ءيّلان؟«  ݣيس  د ‑ يسم ‑ اد  ا ‑ يݣا ‑ وودم ‑ اد  » وين ‑ ميت  يـيني ‑ اسن:  يان ‑ وقاريد. 

وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ قايصر  » فکات  ياسوع:  17 ءيرار ‑ اسن  قايصر.«  » وين  ءينين ‑ اس: 

ار ‑ݣيس ‑ تعّجابن.  نتني  ربّـي.«  وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ ربّـي  تفکم  قايصر، 

نتنــي  ‑ يصاّدوقيــن.  ن  کرا  دارس  ‑ د  18 اشکين 

ما ‑ را ‑ د ‑ ينکر  » ء ور ‑ يلّي  ار ‑ تّينين  غ ‑ لمدهب ‑ نسن 

› ءيغ ‑ يّموت  ءينّا  موسا  يورا ‑ ياغ  19 » واي ‑ امسلمد،  سقسان ‑ ت:  زغ ‑ لموت.« 

ا ‑ يتاهل  ن ‑ ورݣاز ‑ ان  ف ‑ݣماس  ءيّلا  تاروا،  بلا  تامغارت ‑ نس  ءيفل ‑ د  ن ‑ يان  کرا 

20 ها ‑ ّسا  لّي ‑ يّموتن.‹  ن ‑ݣماس  ف ‑ يسم  تاروا  ا ‑ ديدس ‑ يسکر  تامغارت ‑ ان 

ويس  21 ياوي ‑ ّت  تاروا،  ء ور ‑ د ‑ يفيل  ءيّمت  تامغارت  يـيوي ‑ ومزوارو  ن ‑ ايتماتن، 

نتّا،  ء ولا  کراض  ويس  ا ‑ يݣا  غمکاد  تاروا.  ء ور ‑ د ‑ يفيل  ءيّمت  سين 

ف ‑ ضابيـيت  اسقسي 

ءي ‑ قايصر

ف ‑ تنکرا  اسقسي 

زغ ‑ لموت
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تّمت ‑ تمغارت  غ ‑ يسيݣُّرا  تاروا.  ء ور ‑ د ‑ فيلن  س ‑ ّسا  کولّوتن  22 ايلّيغ ‑ ّت ‑ يوين 

ن ‑ مانوا  تامغارت  کولّوتن،  لّي ‑غ ‑ راد ‑ نکرن  غ ‑ تنکرا  23 ءيني ‑ اغ،  نتّات.  ء ولا 

ياسوع  24 ءيساول  س ‑ ّسا.«  تامغارت ‑ نسن  تݣا  تّکا ‑ تّين  هاتّي  ا ‑ را ‑ تݣ؟  ݣيسن 

ء ولا  ن ‑ ربّـي  اّراتن  ء ور ‑ تّسينم  اشکو  ا ‑ ف ‑ تجلام؟  غاياد  » ءيس ‑ ورد  يـيني ‑ اسن: 

ء ور ‑ را ‑ تاهالن  ّموتنين  غويلّي  راد ‑ نکرن  لّيغ  25 غاکود  ن ‑ ربّـي.  تاژّضارت  تّسنم 

تانکرا  26 ءيّما  ا ‑ راد ‑ݣن.  ن ‑ يݣـنّا  لمالايکا  زوند  والاينّي  ء ولا ‑ دا ‑ تاهالنت، 

غ ‑ تاما  ءيّلا  لّيغ  ن ‑ موسا،  غ ‑ واّرا  ءيس ‑ ور ‑ فّلاس ‑ تغريم  ّموتنين،  ن ‑ ويلّي 

ربّـي  ݣغ  ن ‑ يبراهيم  ربّـي  ݣيغ  › نّکي  يـيني ‑ اس  سرس  ءيساول  ربّـي  ارت؟  ن ‑ تزݣُـّ

نتني غ ‑ لݣّدام  ءيس ‑ ّدرن  ءيملا ‑ ياغ  27 اوال ‑ ان  ن ‑ ياعقوب.‹  ربّـي  ن ‑ يسحاق ݣغ 

باهرا.«  تجلام  کونّي  هان  ّموتن.  واّخا  ن ‑ ربّـي، 

‑ اسن  ءيسفلد  ‑ ّشرع  ن  ‑ ومسلمد  يان  ‑ يد  28 ياشک 

ياسوع  ‑ يرور  ‑ تن  ا  مامنک  ءيژرا  لّيغ  ‑ تمجاحادن.  ار 

ن ‑ ربّـي؟«  غ ‑ لوصّيات  ا ‑کولّو ‑ يهّيان  » ما ‑ لّوصيت  ءيسقسا ‑ ت:  س ‑ لمعقول، 

› سفلدات،  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ءيهّيان  » لوصيت  يـيني ‑ اس:  ياسوع  29 ءيساول 

ربّـي سيديک  30 ا ‑ تّيريت  ربّـي.  ا ‑ يݣان  واحدوت  نتّان  ربّـي سيديتنّغ،  اي ‑ ايت ‑ ربّـي. 

د ‑ تّمي  لّعاقل ‑ ّنک  د ‑ تّمي  ن ‑ وول ‑ ّنک  د ‑ تّمي  ن ‑ يخف ‑ ّنک  زغ ‑ تّمي 

زوند  ادجار ‑ ّنک  › ا ‑ تّيريت  ا ‑ سّت ‑ يݣان  سنات  31 تيس  ن ‑ تژّضارت ‑ ّنک.‹ 

32 يـيني ‑ اس ‑ ومسلمد  سنات ‑ اد.«  يوݣُرن  لّوصيت  کرا  ء ور ‑ تلّي  ءيخف ‑ ّنک.‹ 

ا ‑ س ‑ تنّيت ربّـي ءيݣا واحدوت، ء ور ‑ يلّي  ن ‑ ّشرع: » ءيفولکي اي ‑ امسلمد. س ‑ لحّق 

د ‑ تّمي  لّفهمت ‑ نس  د ‑ تّمي  ن ‑ يخف ‑ نس  زغ ‑ تّمي  يان  33 ءيغ ‑ ت ‑ يرا  نتّا.  ابلا 

تيغرسيو  کولّو  يوف  ماياد  ءيخف ‑ نس،  زوند  ادجار ‑ نس  يـيري  ن ‑ تژّضارت ‑ نس، 

ءيزد  ياسوع  ءيژرا  34 لّيغ  ءي ‑ ربّـي.«  لّي ‑ اکّان  تيوافکيو  ء ولا  مّدن  لّي ‑ جّدرن 

ف ‑ تݣلديت  کّيـي  » ء ور ‑ ن ‑ تاݣّوݣت  يـيني ‑ اس:  ا ‑ س ‑ د ‑ يساول  س ‑ لمعقول 

ا ‑ ت ‑ يسقسا.  يان  ء ور ‑ سول ‑ يزعم  غاکودان  ن ‑ ربّـي.« 

لوصيت  ما ‑ يݣان 

ءيهّيان؟
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مّدن:  ءيسقسا  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  ياسوع  35 ار ‑ يّسلماد 

لماسيح  › را ‑ يݣ  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  ا ‑ تّينين  ايلّيغ  » ماخ 

ا ‑ يساول  لّيغ ‑ ت ‑ يݣّود ّروح لقودوس  يان زغ ‑ تاسوت ن ‑ وݣلّيد داود ‹؟ 36 ءيّما داود، 

ݣغ  ارد  ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو  سکيوس  ءي ‑ سيدي،  ءينّا  ربّـي  › ها ‑ سيدي  ءينّا  ف ‑ لماسيح 

ءيݣان  غوالّي  ءيبدر  س ‑ يخف ‑ نس  37 ها ‑ داود  ءيضارن ‑ ّنک.‹  غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ ّنک 

زغ ‑ تاسوت ‑ نس؟«  يان  غير  ا ‑ را ‑ يݣ  مامنک  د ‑ سيديس.  ءيݣ ‑ ت  لماسيح، 

ماد ‑ اسن ‑ ينّا.  س ‑کولّو  فرحن  ݣّوتنين،  مّدن  ار ‑ اس ‑ سفليدن 

لعاقل ‑ نّون  » رارات  يـينـي ‑ اسن:  38 ار ‑ تن ‑ يّسلمـاد 

شوانين،  غّزيفنين  س ‑ تملسا  اد ‑ فتّون  دارسن  ءيعّزا  اشکو  ن ‑ ّشرع،  زغ ‑ يمسلمدن 

اد ‑ زݣّورون  دارسن  39 ءيعّزو  غ ‑ لاسواق،  مّدن  ا ‑ فّلاسن ‑ تسّلامن  دارسن  ءيعّزو 

تيݣُّما  40 ار ‑ شتّان  ن ‑ يمنسيون.  غ ‑ وسکيوس  ء ولا  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما  س ‑ لݣّدام 

ءيس ‑ فولکين.  ءيخفاون ‑ نسن  اد ‑ ّسبايّّن  باش  تيژولّا ‑ نسن  ار ‑ ّسيغّزيفن  ن ‑ تهّجالين، 

ار.«  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  لحوکم  را ‑ فّلاسن ‑ يتّوت  نتني 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  ن ‑ ّصندوق  غ ‑ ومنيد  ياسوع  41 ءيݣاور 

ار ‑ ن ‑ سراسن  د ‑ يد ‑ بو ‑ وايدا  کيݣان  غ ‑ ّصندوق.  ءيقاريدن  ار ‑ ن ‑ سراسن  غ ‑ مّدن  ار ‑ يتمناد 

سنات ‑ تقاريدين  تسرس ‑ ن  تامژلوّط،  تݣا  يات ‑ تهّجالت  42 تاشک ‑ يد  ما ‑ يݣّوتن. 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارس  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  43 ءيغر  ءيدروس ‑ واتيݣ ‑ نسنت. 

ن ‑ غويد  ار  ُـّ ء وݣ غ ‑ ّصندوق  تسرس ‑ ن  هاتّي  تامژلوّط،  تاهّجالت ‑ اد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق 

تحتاّجا،  واّخا  نتّات،  ءيّما  ءيݣّوتن،  دارسن  زغ ‑ مايلّي  فکان  نتني  44 اشکو  کولّوتن، 

کولّوّت.«  لمعيشت ‑ نس  تفک  ما ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو  تسرس ‑ ن 

‑ اس  يـيني  ‑ ربّـي،  ن  ‑ تݣّمي  زغ  ياسوع  ‑ يّفوغ  ‑ د  1 لّيغ 

غمکاد  ماتّا  اي ‑ امسلمد،  » ژر  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس:  يان 

ءيغوربان ‑ اد.«  فولکين  ماتّا غمکاد دوسن  ءيژران ‑ اد.  مّقورن 

غ ‑ يغوربان ‑ اد  » ءيس ‑ ا ‑ تّمنادت  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  2 ءيّما 

ف ‑ ما ‑ يݣا  اسقسي 

لماسيح

ن ‑ ّشرع ءيمسلمدن 

تامژلوّط تاهّجالت 

13
را ‑ يجرو  مايلّي 

ن ‑ ربّـي ءي ‑ تݣّمي 
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ف ‑ وژرو.«  ء ور ‑ را ‑ݣيسن ‑ يقاما ‑ وژرو  س ‑ واکال.  راد ‑کولّو ‑ تياوݣارن  مّقورنين؟ 

غ ‑ ومنيد  ن ‑ ّزيتون  غ ‑ وورير  ياسوع  ءيسکيوس  3 لّيغ 

د ‑ يوحانّا  د ‑ ياعقوب  بطُرس  ءيسقسا ‑ ت  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي 

غايد ‑ س ‑ تنّيت؟  ا ‑ را ‑ يـيلي  » ماناݣو  4 ءينين ‑ اس:  واحدوتن،  نتني  د ‑ اندراوس 

ياسوع  5 ءيساول  غاياد؟«  کولّو  ا ‑ يجرو  ن ‑ يس ‑ د ‑ ياکمور  تاماتارت  ما ‑ را ‑ يݣ 

غويلّي  ݣّوتن  6 اشکو  يان.  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يجلو  غ ‑ يخف ‑ نّون  » اويات ‑ سّت  يـيني ‑ اسن: 

نتني  لماسيح.  ا ‑ يݣان  نتّان  ءيزد  ار ‑ يتّيني  يان  کود  ءيسم ‑ ينو،  اسين ‑ د  را ‑ د ‑ ياشک 

ن ‑ يماغن  لخبارات  ء ولا  ف ‑ يماغن  7 ءيغ ‑ تسفلدم  ݣّوتنين.  مّدن  راد ‑ جلّون 

ءيسيݣُّرا.  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يروح  والاينّي  غايان،  ا ‑ يـيلي  ءيّقان ‑ د  اشکو  اد ‑ ور ‑ تغووضم، 

ّزنزالات  ءيلينت  س ‑ تݣلديت،  تنکر ‑ د ‑ تݣلديت  س ‑ تقبيلت  8 را ‑ دي ‑ تنکر ‑ تقبيلت 

ن ‑ تلاليت.  امزوارو  ازبّار  غير  ءيݣا  غاياد  والاينّي  يـيلي ‑ وغني.  ن ‑ تميزار  غ ‑کرا 

‑ دحاين  ‑ُکن    را ‑ نّون.  ‑ يخف  غ  ‑ سّت  اويات   « 9

ن ‑ تژالّيت.  غ ‑ تݣُّما  ّسغورشن ‑ُکن  س ‑ لمحکامات، 

فّلا.  توݣّـا  اد ‑ اسن ‑ تاکّام  د ‑ يݣلدان  لّحوکّام  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو  را ‑ تبّدادم 

ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم  ن ‑ ّدونيت  تيميزار  کولّو  ءيفولکين  لّخبار  ا ‑ تروح ‑ تبّراحت  10 ءيّقان ‑ د 

ف ‑ ما ‑ را ‑ تينيم.  تاغوفت  اد ‑ ور ‑ تاسيم  دحين ‑ُکن ‑ ين،  11 ءيغ ‑ُکن ‑ ومژن  ءيسيݣُّرا. 

والاينّي  ا ‑ يساوالن  کونّي  ء ورد  اشکو  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ربّـي  نّا ‑ ياون ‑ يملا  اوال  ءينيات 

يـيلي  ءي ‑ لموت،  ݣماس  ما ‑ را ‑ ن ‑ يدحي  12 را ‑ يـيلي  ن ‑ ربّـي.  لقودوس  ّروح 

13 را ‑ُکن ‑ تکرهون  نغن ‑ تن.  ف ‑ ايت ‑ دارسن  تاروا  نکرن ‑ د  يوس،  ما ‑ را ‑ ن ‑ يدحي 

را ‑ ينجم.  ءيسيݣُّرا  ار  ءيزݣا  ءيبيّدن  وانّا  ءيّما  وينو.  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  مّدن  کولّو 

يلّيغ   ‑ غ  تنکر  ‑ يفنّون  لّي  تاجلخيت  ‑ تژرم    را  « 14

غاکودان  لمعنا.  ا ‑ يـيّسان  فّلاس  ءيّلا  ياقران،  وانّا  ا ‑ݣيس ‑ تيلي.  لحّق  ء ور ‑ دارس 

ءيّلان  15 وانّا  س ‑ يدرارن.  اد ‑ روولن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ يودايا  غ ‑ تمازيرت  لّانين  وينّا 

16 وانّا ‑ ن ‑ يّلان  کرا.  ا ‑ د ‑ ياسي  اد ‑ ور ‑ يکشم  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ن ‑ تݣّمي  ف ‑ يݣّي 

مايلّي ‑ س ‑ را ‑ تݣُّرو 

ءي ‑ ّدونيت ‑ اد

ف ‑ لماسيح  توݣّـا 

ن ‑ مّدن غ ‑ لݣّدام 

شقانين راد ‑ يلين ‑ ووّسان 
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تيملسيت ‑ نس.  ا ‑ د ‑ ياوي  تيغوردين  ا ‑ ور ‑ يووّري  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  غ ‑ يݣران 

ّسنݣاينين.  ݣيسن  تيلّي  ء ولا  ربّونين  ݣيسن  ف ‑ تيلّي  17 راد ‑ باهرا ‑ شقون ‑ ووّسان ‑ ان 

غ ‑ ووّسان ‑ ان  19 اشکو  غ ‑ تݣرست  غايان  اد ‑ ور ‑ يجرو  ءي ‑ ربّـي  18 ضالبات 

سول  ّدونيت  ربّـي  غ ‑ يخلق  زغ ‑ يسيزوار  نتّات  زوند  ء ور ‑ ّجو ‑ تلّي  را ‑ تيلي ‑ تنوکموت، 

سيديتون  ءيس ‑ ور ‑ يّسيدروس  20 مراد  نتّات.  زوند  راد ‑ داغ ‑ تيلي  ء ولا  س ‑ غيلاد، 

هاتي  وينس،  اد ‑ݣن  ءيژلي  ن ‑ ويلّي  ف ‑ ّسيبت  والاينّي  يان.  ء ور ‑ را ‑ ينجم  ء وّسان ‑ ان 

ف ‑ ّسيبت ‑ نسن.  ء وّسان ‑ ان  ءيّسيدروس 

ءيّلا  › هاتين  نغد  غيد ‹  ءيّلا  › ها ‑ لماسيح  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ اون ‑ ينّا  21 » غاکودان 

ار ‑ يتّيني  يان  کود  ن ‑ مّدن،  کرا  راد ‑ د ‑ نکرن  22 اشکو  ا ‑ ت ‑ ور ‑ تامنم.  غين ‹ 

ار ‑ ّسکيرکيسن.  والاينّي  ن ‑ نّابي،  کرا  نغد  ا ‑ يݣا  لماسيح  ءيزد  ف ‑ يخف ‑ نس 

ربّـي.  وين  ݣانين  غويلّي  ء ولا  اد ‑ جلّون  ءيغ ‑ وفان  د ‑ لمعجيزات  تيميتار  راد ‑ سکارن 

ء ور ‑ تا ‑ يجري.  غاياد  کولّو  نّيغ ‑ اون  غ ‑ يخف ‑ نّون.  اويات ‑ سّت  کونّي،  23 ءيّما 

را ‑ تّلاس  ن ‑ تنوکموت ‑ ان،  غ ‑ تغوردين  24 » غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ءيتران  ‑ طّـارن  25 راد  ‑ وايّور.  يفـاو   ‑   را  ‑ ور  ء  تافوکت، 

نّکي  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ ژرن،  26 غاکودان  ن ‑ يݣنوان.  تيفاوين  ار ‑ تياتّاينت  زغ ‑ يݣنوان، 

27 غاکودان  ءيݣّوتن.  د ‑ لمجد  س ‑ لقّوا  غ ‑ يمدلا  فتيغ ‑ د  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان 

زغ ‑ تّمي  تاسݣا،  زغ ‑کرايݣاّت  وينو  ݣانين  غويلّي  اد ‑ ّسموّن  لمالايکا  راد ‑ ازنغ 

ن ‑ يݣنوان.  تّمي  ار  ن ‑ واکال 

ءيغ ‑ لݣُّيغنت ‑  لمعنا.  ا ‑ زغ ‑ را ‑ تيّسانم  تازارت  28 » هاتي 

ّصيف.  ‑ ياکمور  د   ‑ ءيس  تيّسانم  ‑ نس  تيفراوين  ‑ د  تّسوفغ  ‑ نس  ‑ تصطّوين 

تيّسانم  ‑ جّرونت،  ار  ‑ نّيغ  ‑ اون  س  ‑ اد  تيميتار  ‑ تژرام  ءيغ  ‑ يـيلي.  ‑ را  ا  29 غمکان 

ء ور ‑ را ‑ تزري ‑ تاسوت ‑ اد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  30 لحّق  غ ‑ يمي.  هاتين  ءيس ‑ د ‑ ياکمور، 

‑ يتّين  ‑ سار  ء ور  والاينّي  ‑ واکال  د  ءيݣنوان  ‑ يتّين  31 راد  ماياد.  ءيجرو  کولّو  ارد 

‑ ينو.  ءيواليون 

ا ‑ را ‑ د ‑ يووّري  غمکاد 

لماسيح

ماياد؟ ا ‑ را ‑ يـيلي  ماناݣو 
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يان،  ء ور ‑ تن ‑ يّسين  تاساعت ‑ ان  ء ولا  اّس ‑ ان  32 » والاينّي 

واحدوت  نتّان  غ ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ يّلان  بابا  غير  ن ‑ بنادم.  يوس  ء ولا  ن ‑ يݣـنّا  لمالايکا  لا 

ا ‑ را ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز ‑ ان.  ماناݣو  ء ور ‑ تّسينم  لعاقل ‑ نّون تضوفم اشکو  ا ‑ يّسّن. 33 رارات 

ءيفک  ا ‑ سّت ‑ݣابلن،  ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  تيݣّمي  ءيفل  ءيموّدا  يان ‑ ورݣاز  34 زوند 

ء ولا  35 ضوفات  ا ‑ يضوف.  ن ‑ يمي  انݣابال  يوّصا  تاووري ‑ نس.  يان  ءي ‑کرايݣاّت 

اّماس  نغد  غ ‑ تدݣُـّات  ءيزد  بو ‑ تݣّمي،  ا ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ماناݣو  ء ور ‑ تّسينم  اشکو  کونّي، 

36 ضوفات  ن ‑ تافوکت.  تاواغلا  نغد  ن ‑ وفولّوس  امزوارو  اوّدان  نغد  ن ‑ يـيض 

37 مايد ‑ اون ‑ نّيغ،  تݣنم.  ياف ‑ُکن ‑ د  لّي ‑ ور ‑ تغالم  ن ‑ تاساعت  غ ‑کرا  ا ‑ ور ‑ د ‑ ياشک 

مّدن: ضوفات.«  ءي ‑کولّو  را ‑ ت ‑ ينيغ 

د ‑ ووّسان  ن ‑ وسورف  ءي ‑ لعيد  ا ‑ يقامان  1 سين ‑ ووّسان 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ار ‑ سيݣّيلن  ن ‑ ورخصيص. 

ا ‑ راد ‑ امژن ياسوع س ‑ لحيلت  د ‑ يمسلمدن ن ‑ ّشرع مامنک 

غ ‑ ووّسان  » ء ورد  ءي ‑ نݣراتسن:  نّان  2 والاينّي  ا ‑ ت ‑ نغن. 

مّدن.«  ا ‑ ور ‑ دووين  باش  لّعيد 

ار ‑ يشتّا  ءيسکيوس  ن ‑ بيتعانيا،  غ ‑ ودّوار  ياسوع  3 ءيّلا 

انجدام.  ءيݣا  لّي ‑ ستّين ‑ يّکان  ن ‑ سيمعان  غ ‑ تݣّمي 

تيلي ‑ݣيس ‑ توّجوت  ن ‑ وژرو  يات ‑ تبوقّالت  توسي ‑ د  يات ‑ تمغارت  دارس  تکشم ‑ د 

تّفي ‑ ّت ‑ يد  ن ‑ تبوقّالت  ءيمي  ترژ  ءيݣّوت ‑ باهرا ‑ واتيݣ ‑ نس.  ءيصفان،  ن ‑ ناردين 

ءينين  فّلاس  ءيبزݣ  ݣيسن  کرا  غين،  لّانين  غويلّي  4 ءيّما  ن ‑ ياسوع.  ف ‑ يخف 

ار  ُـّ ء وݣ را ‑ دي ‑ تاوي  ءيس ‑ تنزا  5 مراد  توّجوت ‑ اد؟  ا ‑ تجلا  » ماخ  ءي ‑ نݣراتسن: 

ار ‑ فّلاس ‑ ّسنݣموݣن.  بدون  ءي ‑ يمژلاض.«  نفک ‑ تن  ن ‑ نّوقرت،  ءيد ‑ مّيا  ن ‑کراض 

تسکر  هاتّي  تشقام؟  ديدس  ايلّيغ  ماخ  » ادجات ‑ سّت.  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  6 ءيّما 

را ‑ تافم  نّا ‑ ترام  غاکود  راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يلين.  7 ءيمژلاض  افولکي.  ݣيݣي 

تسکر  8 هاتّي  ء ور ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يليغ.  نّکي  ءيّما  لخير.  ما ‑ س ‑ ا ‑ݣيسن ‑ تسکارم 

ار ‑ تّژالّام ضوفات 

14
ءينمغورن  سکرن 

لماسيح ف ‑ اد ‑ نغن 

لّي ‑ د ‑ يـيوين  تامغارت 

توّجوت
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ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  9 لحّق  ءي ‑ ومّضال.  ّدات ‑ ينو  تژغور  تزوار  نتّات  توفا.  مي  مايلّي 

تسکر  را ‑ تّينين ف ‑ مايد  ّدونيت،  غ ‑کولّو  ءيفولکين  مّدن س ‑ لخبار ‑ اد  ا ‑ تبّراحن  ءينّاغ 

ار ‑ ّت ‑ يد ‑ سرس ‑کتّين.«  ختاد، 

يان  لّي ‑ يݣان  ءيسخاريوط  ياهودا  ءينکر  10 غاکودان 

ءينمغورن  س ‑ دار  ءيّدو  ن ‑ ومحضار،  د ‑ مراو  زغ ‑ سين 

ءي ‑ ماد ‑ اسن ‑ ينّا،  سفلدن  11 لّيغ  ياسوع.  اد ‑ اسن ‑ يّزنز  باش  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

ا ‑ را ‑ تن ‑ يعاون  مامنک  ار ‑ يسوينݣيم  يووّري  ءيقاريدن.  اد ‑ اس ‑ فکن  ءينين ‑ اس  فرحن 

ياسوع.  اد ‑ امژن 

‑ ورخصيص  ن  ‑ ووّسان  ن  امزوارو  ‑ واّس  ‑ د  12 ءيلکم 

‑ ت  سقســان  يلّقــاغن.   ‑ ءي  مّدن  ‑ قّرسن    ا  ‑ ‑غ  لّي 

ءيمنسي  اد ‑ اک ‑ ن ‑ݣيس ‑ نّجوجاد  ا ‑ سرس ‑ نّدو  تريت  » ماني  ءيمحضارن ‑ نس: 

يـيني ‑ اسن:  غاکودان،  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس  سين  13 يازن  ن ‑ وسورف؟«  لّعيد 

ن ‑ وامان.  اݣدور  يوسي ‑ د  يان ‑ ورݣاز  را ‑ تمناݣّـارم  س ‑ تمدينت.  » زايدات 

› هاتي  ‑ ان  ‑ تݣّمي  ‑ بو  ءي  تينيم  ‑ يکشم،  ‑ س    نّا ‑ تݣّمي  س  ‑ ت  14 ضفورات 

نّکي  ن ‑ وسورف  ءيمنسي  لّي ‑غ ‑ راد ‑ ّشغ  ءيّلا ‑ وحانو  مانيغ  ءينّا ‑ ياک ‑ د ‑ ومسلمد، 

ءينݣاّدان.  ءيسوان  ءيمّقورن  ن ‑ وفّلا  يان ‑ وحانو  15 راد ‑ اون ‑ يمل  د ‑ يمحضارن ‑ ينو؟‹ 

افن ‑ ين  س ‑ تمدينت  ّدون  ءيمحضارن،  16 فّوغن  ا ‑غ ‑ راد ‑ اغ ‑ تّجوجادم.«  غين 

ن ‑ وسورف.  ءيمنسي  ّجوجادن  غمکلّي ‑ اسن ‑ ينّا. 

نتّا  تيݣّمي  ياسوع  ءيلکم  ‑ تدݣُـّات،  ‑ د  17 تروح 

سکيوسن  18 لّيغ  د ‑ مراو.  س ‑ سين  د ‑ يمحضارن ‑ نس 

کونّي  غ ‑ݣراتون،  يان  را ‑ يّـي ‑ يّزنز  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  ار ‑ شتّان 

يان  کود  کولّوتن،  ار ‑ ت ‑ سقسان  بدون  باهرا،  19 طّير ‑ اسن  لّي ‑ ديدي ‑ شتّانين.« 

د ‑ مراو  زغ ‑ سين  يان  » ءيݣا  20 يـيني ‑ اسن:  نّکي؟«  ء ورد  » ياک،  ار ‑ يتّيني: 

فّلاس  غمکلّي  را ‑ يّمت  ن ‑ بنادم  21 ها ‑ يوس  غ ‑ وروکو ‑ اد.  لّي ‑ ديدي ‑ درانين 

ياهودا  ءيسکر 

لماسيح ف ‑ ا ‑ يّزنز 

ّجوجادن  ءيمحضارن 

ن ‑ وسورف ءيمنسي 

لماسيح  ءيسکيوس 

د ‑ يمحضارن ‑ نس
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يوف ‑ اس  ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يّزنزان  ءي ‑ ورݣاز  ا ‑ را ‑ يـيلي  تاݣوضي  والاينّي  ءيتياران، 

 ‑ يلول.«  ءيس ‑ ور ‑ اکُّ مراد  ءي ‑ ورݣاز ‑ ان 

ربّـي  ءيشکر  تانݣولت،  ياسوع  ياسي  ا ‑ شتّان  22 لّيغ 

23 ياسي  ّدات ‑ ينو.«  تݣا  ختاد  » امژات.  يـيني ‑ اسن:  ءيفک ‑ اسن ‑ ّت  ءيّبـي ‑ ّت، 

24 يـيني ‑ اسن: » غويد  ربّـي ءيفک ‑ اسن ‑ ت. سون زغ ‑ݣيس کولّوتن.  لکاس، ءيشکر 

لّجديد  لعهد  اد ‑ݣن  باش  ݣّوتنين  ن ‑ مّدن  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ را ‑ يّفي  ءيداّمن ‑ ينو  ݣان 

زغ ‑ لغلّت  ء ور ‑ سول ‑ راد ‑ سوغ  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  25 لحّق  د ‑ ربّـي.  غ ‑ݣراتون 

ن ‑ ربّـي.«  غ ‑ تݣلديت  زغ ‑ لجديد  لّي ‑غ ‑ را ‑ ت ‑ سوغ  اّس  ار  ن ‑ واضيل 

فّوغن  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ يموريݣن  يان ‑ ومارݣ  ءيلّما  26 اسين 

» ها ‑کونّي  ياسوع:  27 يـيني ‑ اسن  ن ‑ ّزيتون.  س ‑ وورير 

امکسا،  › راد ‑ وتغ  ءيتيارا  اشکو  را ‑ يّـي ‑کولّو ‑ تفلم، 

س ‑ تمازيرت  را ‑ُکن ‑ زوورغ  زغ ‑ لموت  ن ‑ ما ‑ د ‑ نکرغ  تيݣيرا  28 والاينّي  مزرنت ‑ وولّي.‹ 

نّکي.«  ء ور ‑ سار ‑ک ‑ فيلغ  » واّخا ‑ک ‑کولّو ‑ فلن  يـيني ‑ اس:  بطُرس  29 ءيساول  ن ‑ جاليل.« 

ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس  غ ‑ يض ‑ اد  ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ،  » لحّق  ءيرور ‑ اس:  ياسوع  30 ءيّما 

س ‑ ّجهد:  ءينّا ‑ ياس  نتّا  31 ءيّما  ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت  ارد  سنات ‑ توال 

کولّوتن.  اد ‑ نّان  غمکاد  ء ور ‑ک ‑ ّسينغ.«  ء ور ‑ راد ‑ ينيغ  راد ‑ ديدک ‑ ّمتغ  » واّخا 

› ݣاتسيماني ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  س ‑ يان ‑ ودغار  32 اشکين ‑ د 

غيد،  » ݣاورات  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  ياسوع  يـيني 

ياسوع  ءيغووض  د ‑ يوحانّا.  د ‑ ياعقوب  بطُرس  ديدس  33 ياوي  راد ‑ ّژالّغ.« 

فّلا  » تّژاي  34 يـيني ‑ اسن:  غ ‑ وول ‑ نس.  باهرا  ءيسوينݣيمن  ّماغن  غ ‑ تاساعت ‑ ان، 

ءيضر  ءيميّک  يان  ءيفتو  35 ءيزايد  تاوزم.«  غيد  ݣاورات  لموت.  ار  تاغوفت ‑ اد 

ا ‑ تيتّي.«  ءيغ ‑ تژضار  ن ‑ ورفوفن  تاساعت ‑ اد  فّلا  » ّسيتّي  يـيني:  ءيّژاّل  س ‑ واکال 

ا ‑ تي ‑ تسکرت.  ء ور ‑ تژضارت  مي  کرا  ء ور ‑ يلّي  وا ‑ بابا،  » ابّا  يـيني:  36 ءيّژاّل ‑ داغ 

نّکي.«  ماد ‑ ريغ  ء ورد  ما ‑ تريت،  ا ‑ يـيلي  والاينّي  ن ‑ ورفوفن،  لکاس ‑ اد  فّلا  کّيس 

ن ‑ سيديتنّغ ءيمنسي 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يجرو 

ءي ‑ بطُرس

لماسيح  ار ‑ يتژالّا 

ف ‑ يخف ‑ نس
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س ‑ بطُرس  ءيساول  طّاسن.  ياف ‑ تن ‑ ين  ياسوع  37 يووّري 

تاساعت؟  يات  ا ‑ تاوزت  ءيس ‑ ور ‑ تژضارت  ءيس ‑ تطّاست؟  » وا ‑ سيمعان،  يـيني ‑ اس: 

ن ‑ بنادم  ء ول  هاتي  ما ‑ را ‑ُکن ‑ يجلّو.  ءي ‑کولّو  ا ‑ُکن ‑ يّسانف  ربّـي  تضالبم  38 اوزات 

يـيني  ا ‑ يّژاّل  39 ءيّدو ‑ داغ  تضعف.«  ّدات ‑ نس  ءيّما  افولکي،  ا ‑ يسکار  ار ‑ يتّيري 

ءيطس.  ءينرا ‑ تن  طّاسن،  ياف ‑ تن ‑ ين  40 يووّري  تامزواروت.  تاوالا  ءينّا  غمکلّي 

غيلا  » طّاسات  يـيني ‑ اسن:  کراّط ‑ توال  تيس  41 يووّري  ما ‑ راد ‑ اس ‑ ينين.  ء ور ‑ ّسيّن 

ءيفاّسن  س ‑ݣر  ن ‑ بنادم  يوس  ءينزا  تاساعت.  تلکم ‑ د  غونشکاد،  يوودا  تسونفوم. 

يوشکا ‑ د.«  ها ‑ والّي ‑ يّـي ‑ يّزنزان  ا ‑ نّدو.  42 نکرات  اُأخشنّين.  ن ‑ مّدن 

يان  لّي ‑ يݣان  ياهودا  س ‑ د ‑ يروح  ا ‑ يساوال  43 سول 

لکمامي  اسين ‑ د  د ‑ مّدن  کيݣان  ديدس  موّن ‑ د  ن ‑ ومحضار.  د ‑ مراو  زغ ‑ سين 

د ‑ يمغارن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ء وزّن ‑ تن ‑ د  د ‑ يعماد. 

يـيني ‑ اسن:  تاماتارت ‑ اد،  ءيملا ‑ ياسن ‑ ياد  ياسوع  ءيّزنزان  44 غوالّي  ن ‑ تمازيرت ‑ ان. 

45 ياشک ‑ يد  تضوفم ‑ ت.«  تاويم ‑ ت  امژات ‑ ت  ا ‑ ت ‑ يݣان.  غوان  ّسودنغ،  » وانّا 

46 ݣرن ‑ ين  ءيّسودن ‑ ت.  » واي ‑ امسلمد«،  يـيني ‑ اس:  ياسوع  س ‑ دار  ءيفتو  ياهودا 

ءيلدي ‑ د  د ‑ ياسوع  لّانين  زغ ‑ ويلّي  يان  ءيلّما  47 ءينکر  امژن ‑ ت.  ءيفاّسن  فّلاس 

48 ءيساول  امّژوغ.  ءيّبـي ‑ اس  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  اخّدام  يوت  لکوّميت، 

زوند  ا ‑ يّـي ‑ تغويم  د ‑ يعماد  س ‑ لکمامي  » ما ‑ س ‑ دي ‑ تّفوغم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ ّسلمادغ  اّس  کرايݣاّت  ديدون  49 لّيغ ‑ ن ‑ بّدا  امّخار؟  ءيغ ‑ݣيغ 

غ ‑ واّراتن  ما ‑ يتياران  ا ‑ يافو  باش  غمکاد  ءيجرا  والاينّي  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ء ور ‑ يّـي ‑ تومژم 

51 ءيضفور ‑ ت ‑ سول  ياسوع.  فلن  ءيمحضارن،  کولّو  روولن  50 غاکودان  ن ‑ ربّـي.« 

احايک  ءيفل  نتّا  ءيّما  مّدن ‑ ان،  52 غوين ‑ ت  احايک.  غير  ء ور ‑ يلسي  يان ‑ وعّيال 

يات.  ء ور ‑ يلسي  ءيروول 

موّن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  س ‑ دار ‑ ونمغور  ياسوع  53 اوين 

بطُرس  54 ءيّما  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  کولّوتن  ءينمغورن 

ءيمحضارن طّاسن 

لماسيح ءيتياماژ 

ءيبيّد لماسيح غ ‑ لمحکاما



14 مارقُس  121

ءيسکيوس  ن ‑ ونمغور،  ن ‑ تݣّمي  س ‑ واّماس  ءيکشم  زغ ‑ توݣّوݣت،  ءيضفار ‑ ت 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  55 ءيّما  ار ‑ ديدسن ‑ يرقّا.  لعافيت  غ ‑ دار  د ‑ يمخزنيـين 

والاينّي  ا ‑ ت ‑ نغن،  باش  ف ‑ ياسوع  س ‑ توݣّـا  ار ‑ سيݣّيلن  کولّوتن  لّمحکاما  د ‑ يمغارن 

والاينّي  ن ‑ تکرکاس،  توݣّـا  ار ‑ فّلاس ‑ اکّان  د ‑ مّدن  56 کيݣان  يات.  ء ور ‑ وفين 

58 » نکُّني  ءينين:  ار ‑ ّسکيرکيسن  ݣيسن  کرا  57 ءينکر  توݣّـا ‑ نسن.  ء ور ‑ نݣاّدانت 

ن ‑ بنادم،  ءيتياوسکارن س ‑ يفاّسن  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي ‑ اد  راد ‑ خلوغ  › نّکي  ءينّا  نسفلد ‑ اس 

59 ء ولا  ن ‑ بنادم.‹ «  س ‑ يفاّسن  ء ور ‑ يتياوسکارن  ياضني  يات  غ ‑کراض ‑ ووّسان  بنوغ 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  60 ءيبيّد ‑ ونمغور  توݣّـا ‑ نسن.  ء ور ‑ نݣاّدانت  غمکاد ‑ داغ، 

س ‑ يات؟  » ءيس ‑ ور ‑ را ‑ د ‑ فّلاسن ‑ ترارت  ياسوع:  ءيسقسا  غ ‑ واّماس ‑ نسن، 

يات.  ء ور ‑ ينّي  ءيفّسا،  غير  ياسوع  61 ءيّما  غ ‑ توݣّـا ‑ نسن؟«  غويد  مايد ‑ فّلاک ‑ تّينين 

ن ‑ ومبارکي؟«  يوس  لماسيح  ا ‑ يݣان  کّيـي  » ءيزد  ءيسقسا ‑ ت ‑ داغ ‑ ونمغور: 

62 يـيني ‑ اس ياسوع: » نّکي ا ‑ ت ‑ يݣان. را ‑ تژرم يوس ن ‑ بنادم ءيسکيوس ف ‑ وفاسي 

63 لّيغ ‑ اس ‑ يسفلد ‑ ونمغور  ن ‑ يݣنوان.«  غ ‑ يمدلا  ءيفتو ‑ د  ءيتجّهدن،  ن ‑ ربّـي 

64 کونّي  ءيناݣان ‑ اد؟  » ما ‑ سول ‑ نرا  يـيني ‑ اسن:  تيملسا ‑ نس  ءيّبـي  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي 

ءينين:  کولّوتن  فّلاس  حکامن  ما ‑ فّلاس ‑ تنّام؟«  لّکوفر.  ءي ‑ واوال ‑ نس  تسفلدم 

ء ودم  ار ‑ اس ‑ دالن  ار ‑ فّلاس ‑ ّسوفوسن  ݣيسن  کرا  65 ءينکر  ا ‑ يّمت.«  » ءيّقان ‑ ت ‑ يد 

امژن ‑ ت  مانوا ‑ک ‑ يوتن.«  مل ‑ اغ  » وا ‑ نّابي،  ار ‑ اس ‑ تّينين:  س ‑ يباريقن  ار ‑ ت ‑کّاتن 

ار ‑ ت ‑کّاتن.  ءيمخزنيـين 

ن ‑ تݣّمي.  غ ‑ واّماس  غ ‑ يـيزدار  ءيّلا ‑ سول  بطُرس  66 ءيّما 

تّسماقّل  ار ‑ يرقّا،  بطُرس  67 تژر  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  يات ‑ تخّدامت  تاشک ‑ يد 

نتّان:  68 ءيرار ‑ اس  ݣو ‑ ناصيرا.«  د ‑ ياسوع  تلّيت  کّيـي  » ء ولا  تيني ‑ اس:  ݣيس 

غاکودان.  ءيغر ‑ وفولّوس  س ‑ وغݣُّمي.  ءيّفوغ  ما ‑ س ‑ تنّيت.«  ء ور ‑ فهيمغ  » ء ور ‑ ّسينغ، 

يان  ءيݣا  » غواد  غين:  بيّدنين  ءي ‑ ويلّي  فّلاس  تيني  69 تژر ‑ ت ‑ داغ ‑ تخّدامت ‑ لّي، 

بيّدنين  غويلّي  س ‑ اس ‑ نّان  ءيميّک  يان  » ء وهو.«  بطُرس:  70 ءيرار ‑ داغ  زغ ‑ݣيسن.« 

لماسيح ءيناکر  بطُرس 
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71 ءينکر  ا ‑ تݣيت.«  ݣو ‑ جاليل  اشکو  زغ ‑ݣيسن  کّيـي  تݣيت  » س ‑ ّصاحت  غين: 

ف ‑ ا ‑ تساوالم.«  ارݣاز ‑ اد  ء ور ‑ ّسينغ  » نّکي  س ‑ ّجهد:  ار ‑ يتّيني  ار ‑ يتݣالّا  بطُرس 

مايلّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا  بطُرس  ءيکتي ‑ د  سنات ‑ توال.  تيس  غاکودان  72 ءيغر ‑ وفولّوس 

ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت  ارد  سنات ‑ توال  » ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس  ياسوع 

ار ‑ يالّا.  اوال ‑ ان  ءيسوانݣم ‑ د 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  موّن ‑ د  ّزمان  ءيفاو  1 لّيغ 

نتني  ن ‑ ّشرع،  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن 

ف ‑ ما ‑ راد ‑ سکرن.  مشاوارن  کولّوتن،  لّمحکاما  د ‑ يمغارن 

لحاکم  ءي ‑ بيلاطوس  دحين ‑ ت ‑ ين  اوين ‑ ت  ياسوع  کرفن 

ءيرار ‑ اس  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  اݣلّيد  » ءيس ‑ تݣيت  بيلاطوس:  2 ءيسقسا ‑ ت  ن ‑ ّرومان. 

ار ‑ سرس ‑ تاشتّکان  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  3 نکرن  ا ‑ ت ‑ ينّان.«  » کّيـي  ياسوع: 

س ‑ يات؟  » ءيس ‑ ور ‑ را ‑ دي ‑ ترارت  بيلاطوس:  4 يـيني ‑ اس  د ‑ تغاوسيوين.  س ‑کيݣان 

ءيتعّجب  ايلّيغ  يات  ء ور ‑ ينّي  ياسوع  5 ءيّما  ايد ‑ فّلاک ‑ تّينين.«  منّاوت ‑ تغاوسيوين  ژر 

بيلاطوس. 

ن ‑ وسورف  لعيد  غ ‑کرايݣاّت  لحاکم  6 ءيّکا ‑ تّين 

يان  7 ءيّلا  نّا ‑ ران.  ءي ‑ يان ‑ وحّباس  ار ‑ اسن ‑ݣيس ‑ يرّژم 

ّسنکرن  لّيغ  د ‑ ويـّياض  نتّا  ءيتياماژ  بارابّاس.  ءيسم ‑ نس  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  غ ‑ لحبس 

ار ‑ تضالابن  ݣّوتنين  مّدن  8 موّن ‑ د  ن ‑ مّدن.  کرا  نغن  ن ‑ ّرومان،  ف ‑ ّسولطا  ء ودووي 

بيلاطوس:  9 ءيسقسا ‑ تن  غ ‑ لعيد.  غمکلّي ‑ بّدا ‑ يسکار  اد ‑ اسن ‑ يسکر  بيلاطوس 

ءيّسن  بيلاطوس  10 اشکو  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  ءي ‑ وݣلّيد  اد ‑ اون ‑ رژمغ  » ءيس ‑ ترام 

کا ‑ ف ‑ ت ‑ يد ‑ دحين.  غايان  ياسوع،  ءيس ‑ حسادن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن 

اد ‑ اسن ‑ د ‑ يرژم  ا ‑ ت ‑ ضالبن  باش  غ ‑ تاساعت ‑ ان  مّدن  ّسهّيسن  ءينمغورن  11 والاينّي 

تّينيم  مي  ءي ‑ غواد  ا ‑ ت ‑ سکرغ  » ما ‑ ترام  بيلاطوس:  12 يـيني ‑ اسن  ءي ‑ بارابّاس. 

ف ‑ وݣّجدي.«  » اݣُل ‑ ت  ار ‑ ّسغويّون:  13 رارن ‑ اس  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  اݣلّيد 

15
غ ‑ لݣّدام  لماسيح  ءيبيّد 

ن ‑ بيلاطوس

ءيحکام  بيلاطوس 

س ‑ لموت ف ‑ لماسيح 
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ار  ُـّ ار ‑ ّسغويّون س ‑ وݣ نتني  ءيّما  ما ‑ يسکر ُيخشّن؟«  بيلاطوس: » ماخ؟  14 ءيسقسا ‑ تن 

ءيرژم ‑ اسن  مّدن،  ا ‑ يرضو  ءيرا  15 بيلاطوس  ا ‑ يّمت.«  ف ‑ وݣّجدي  » اݣُل ‑ ت  ار ‑ تّينين: 

ف ‑ وݣّجدي.  ا ‑ يّمت  ءيّسوفغ ‑ ت  ءيّسغورش ‑ ت  ياسوع،  ءيّما  ءي ‑ بارابّاس، 

ءيمّقورن  ن ‑ تݣّمي  س ‑ طوّژونت  ءيعسکرين  16 اوين ‑ ت 

لّي ‑ مي ‑ تّينين لقصر، ّسموّن ‑ د کولّو لعسکر لّي ‑ يّلان غين. 17 ّسلسن ‑ اس يان ‑ وسلهام 

18 ار ‑ فّلاس ‑ تسّلامن  ف ‑ يخف.  ݣن ‑ اس ‑ ت  ار  ُـّ زغ ‑ وزݣ يان ‑ تّاج  سکرن  اغن،  ءيژݣُـّ

ف ‑ يخف  19 ار ‑ ت ‑کّاتن  ن ‑ ايت ‑ يودايا.«  اي ‑ اݣلّيد  فّلاک  » ّسلام  ار ‑ تّينين: 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس.  ف ‑ يفاّدن ‑ نسن  ار ‑ طّارن  ار ‑ فّلاس ‑ ّسوفوسن  س ‑ يات ‑ تغانيمت 

تيملسيت ‑ نس،  ّسلسن ‑ اس  اژݣُـّاغ  اسلهام  کّيسن ‑ اس  تاضصا،  شبعان  ݣيس  20 لّيغ 

ف ‑ وݣّجدي.  ا ‑ ت ‑ نغن  ّسوفغن ‑ ت 

بحرا ‑ د ‑ يوشکا  د ‑ وغاراس،  ءيمون ‑ د  يان ‑ ورݣاز  21 امژن 

ݣو ‑کوريني،  سيمعان  ءيسم ‑ نس  ءيݣا  ن ‑ ياسوع.  اݣّجدي  ا ‑ ياسي  ءينين ‑ اس  زغ ‑ بّرا، 

لّي ‑ مي ‑ تّينين  س ‑ ودغار  ياسوع  22 اوين ‑ د  د ‑ روفوس.  ن ‑ الاکساندروس  باباس  ءيݣ 

اد ‑ اس ‑ فکن  23 ءيرين  ن ‑ يخف.‹  ن ‑ تُخشاشت  › ادغار  لمعنا ‑ نس  تݣا  › ݣولݣوتا ‹. 

24 قّّن ‑ ت  ء ور ‑ ت ‑ يسوي.  نتّا  ءيّما  لّموّر،  لّي ‑غ ‑ يّلا ‑ وسافار  ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان 

اسغار،  فّلاسنت  ݣرن ‑ د  ءي ‑ نݣراتسن  تيملسا ‑ نس  بضون  الّن ‑ ت.  غ ‑ وݣّجدي 

لّيغ ‑ ت ‑ وݣُلن  ن ‑ ّصباح  تژا  تيس  تاساعت  25 تݣا  د ‑ ما ‑ را ‑ ياوي.  يان  کرايݣاّت 

ءيتيارا  لّي ‑ س ‑ اس ‑ صرضن،  اصراض  ا ‑ تمل  تالّوحت  يات  26 سکرن  ف ‑ وݣّجدي. 

يان  ف ‑ يݣّجدا  اݣُلن ‑ تن  ءيمّخارن  سين  27 اوين ‑ د  ن ‑ ايت ‑ يودايا.«  » اݣلّيد  ݣيس 

غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  ا ‑ يووفا  28 غمکان  ف ‑ وژلماض ‑ نس.  د ‑ يان  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وفاسي 

ن ‑ ربّـي.«  زغ ‑ واوال  فّوغنين  زغ ‑ ويلّي  د ‑ يان  » را ‑ ت ‑ݣن  لّي ‑ ينّان  ن ‑ ربّـي 

‑ ّسموّسون  ار  ‑ زراينين  لّي  مّدن  ‑ رݣّمن  ‑ ت  29 ار 

تبنوت ‑ سّت  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  لّي ‑ را ‑ يخلو  » وا ‑کّيـي  ار ‑ اس ‑ تّينين:  ءيخفاون ‑ نسن 

31 غمکاد ‑ داغ  زغ ‑ وݣّجدي.«  تݣّوزد ‑ د  ءيخف ‑ ّنک  30 ّجنجم  غ ‑کراض ‑ ووّسان، 

طّنژ لّي ‑ يزرين ف ‑ لماسيح

ف ‑ وݣّجدي لماسيح 

لماسيح رݣمن 
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د ‑ يمسلمدن  نتني  ءي ‑ نݣراتسن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ا ‑ س ‑ ا ‑ݣيس ‑ تطناژن 

ءيخف ‑ نس.  ا ‑ يّجنجم  ء ور ‑ يژضار  والاينّي  ويـّياض  ءيّجنجم  » هاتي  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ّشرع 

ا ‑ ت ‑ نژر  باش  زغ ‑ وݣّجدي  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  اݣلّيد  لماسيح ‑ اد  ا ‑ د ‑ يݣّوز  32 ءينيات ‑ اس 

نتني.  ء ولا  ار ‑ ت ‑ رݣّمن  ف ‑ يݣّجدا  تياݣّـالنين  ديدس  غويلّي  ء ولا  سرس.«  نامن 

ضرند ‑ د  د ‑ مراوت  سنات  تيس  تاساعت  تلکم  33 لّيغ 

ن ‑ تدݣُـّات. 34 تاساعت تيس  تاساعت تيس کراّط  ار  تيّلاس ف ‑ تمازيرت ‑ ان کولّوّت 

لاما  الووي،  » الووي،  يـيني:  ءيتجّهدن  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  ياسوع  يوت  کراّط 

35 کرا  ا ‑ يّـي ‑ تفلت؟«  ماخ  وا ‑ ربّـي ‑ نو،  » وا ‑ ربّـي ‑ نو،  لمعنا ‑ نس  تݣا  شاباقتاني؟« 

ءيلّيا.«  ءي ‑ نّابـي  ار ‑ ياقرا  » هاتي  ءينين:  لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  غين،  بيّدنين  زغ ‑ ويلّي 

غ ‑ يات ‑ تغانيمت  ءيݣ ‑ ت  لّخّل  س ‑ وامان  يان ‑ وشرويض  ءيعّمر ‑ د  يان  36 ياّزل 

ءيس ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ا ‑ نژر  » زݣايات،  يـيني ‑ اسن:  ا ‑ يسو،  ءي ‑ ياسوع  ءيمدي ‑ ت ‑ ين 

ءيّسوفغ  ءيتجّهدن  س ‑ يات ‑ تغويّـيت  يوت  ياسوع  37 ءيّما  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّزوݣز.«  ءيلّيا 

ّروح ‑ نس. 38 غاکودان يوت ‑ وشّريݣ لخاميا ن ‑ تحانوت تامژلايت غ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي، 

ءيزدار.  ار  زغ ‑ وفّلا  ف ‑ سين  تبضو 

مامنک  ءيژرا  لّيغ  ن ‑ ياسوع،  غ ‑ تاما  لّي ‑ يبيّدن  ن ‑ يعسکرين  لقبطان  39 ءيّما 

يوس  ءيݣا ‑ ورݣاز ‑ اد  » س ‑ ّصاحت  يـيني:  ّروح ‑ نس،  ءيّسوفغ  س ‑ تغويّـيت  ا ‑ يوت 

کولّو  ار ‑ تمنادنت  غ ‑ توݣّوݣت  بيّدنت  ن ‑ تمغارين  کرا  غين  40 لّانت  ن ‑ ربّـي.« 

ياعقوب  ن ‑ ايتماتن  ءينّاس  د ‑ ماريام  ء ولّت ‑ ماݣدالا،  ماريام  ݣيسنت  تّلا  ما ‑ يجران. 

د ‑ ياسوع  ار ‑ تمونونت  41 کّانت ‑ ستّين  د ‑ سالوما.  نتنتي  د ‑ يوسف،  ءيمّژين 

لّي ‑ د ‑ ديدس ‑ وشکانين  تيـّياض ݣّوتنين  لّيغ ءيّلا غ ‑ جاليل. ءيلينت غين  ار ‑ تي ‑ تعاوانّت 

س ‑ وروشاليم. 

اّس  ءيݣ  ءي ‑ لعيد،  مّدن  ار ‑ توجادن  43 غاّسان   ،42

ݣو ‑ راما.  يوسف  ياشک ‑ يد  لّيغ ‑ دي ‑ تروح ‑ تدݣُـّات  ن ‑ وسونفو.  ءي ‑ واّس  لّي ‑ يقامان 

تاݣلديت  ار ‑ يترجو  نتّا  ء ولا  مّدن.  ار ‑ تي ‑ توقّارن  لّمحکاما،  زغ ‑ يمغارن  يان  نتّا  ءيݣا 

لّماسيح لموت 

لّماسيح تيمضلت 
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ّدات  زغ ‑ݣيس  ءيضالب  بيلاطوس  س ‑ دار  ءيکشم  ءيزعم  ا ‑ دي ‑ تاشک.  ن ‑ ربّـي 

ءي ‑ لقبطان  ءيغر  ءيس ‑ ياد ‑ يّموت.  ءيسفلد  لّيغ  بيلاطوس  44 ءيتعّجب  ن ‑ ياسوع. 

لقبطان  45 لّيغ ‑ اس ‑ ت ‑ ينّا  ايد ‑ س ‑ يّموت؟«  » منشک  ءيسقسا ‑ ت:  ن ‑ يعسکرين 

ّدات  ءيّزوݣز ‑ د  ءيشوان،  لکتّان  يوسف  46 ءيسغ ‑ د  ءي ‑ يوسف.  ّدات  ءيلّما  ءيفک 

ءيفري  ءيݣا  غ ‑ يان ‑ ومّضال،  ءيسرس ‑ ّت ‑ ين  ءيّسموتّل ‑ ّت،  زغ ‑ وݣّجدي  ن ‑ ياسوع 

ن ‑ ومّضال.  ءيمي  سرس  ءيّقن  يان ‑ يفير  ءيّسکنوکي ‑ د  غ ‑ وجاريف.  ءيتياوغزا 

ژرنت  ن ‑ يوسف،  ءينّاس  د ‑ ماريام  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام  47 ار ‑ ن ‑ݣيس ‑ تّمناد 

ن ‑ ياسوع.  ّدات  ءيلّيغ ‑ ن ‑ تتّرس 

ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام  تنکر  ن ‑ وسونفو،  ءيزري ‑ واّس  1 لّيغ 

سغنت  د ‑ سالوما،  نتنتي  ن ‑ ياعقوب  ءينّاس  د ‑ ماريام 

ّدات  اد ‑ ژغورنت  اد ‑ ّدونت  باش  ن ‑ توّجوت  ءيسافارن 

بحرا ‑ دي ‑ تغلي  لّحّد،  ن ‑ واّس  صباح  2 زيّک  ن ‑ ياسوع. 

» ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يّسکنوکي  ءي ‑ نݣراتسنت:  3 ار ‑ تّينينت  س ‑ ومّضال.  فتونت  تافوکت، 

س ‑ ن ‑ ژرانت  الّن ‑ نسنت  4 الّنت  باهرا.  ءيمّقور  اشکو  ن ‑ يفري؟«  زغ ‑ يمي  ءيفير 

ءيسکيوس  يان ‑ وعّيال  افنت ‑ ن  س ‑ ومّضال  5 کشمنت  زغ ‑ يمي.  يـيتّي  ءيفير 

ءيساول  نتّا  6 ءيّما  باهرا.  ݣُّدنت  لّيغ ‑ ت ‑ ژرانت  ءيملّولن.  اسلهام  ءيلسا  ف ‑ وفاسي، 

لّي ‑ يّموتن  ݣو ‑ ناصيرا  ياسوع  ار ‑ تسيݣّيلمت  » اد ‑ ور ‑ تيکساضمت.  يـيني ‑ اسنت: 

ها ‑ يلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ سرسن.  ژرامت،  ءينکر ‑ ن.  هاتي  غيد،  ء ور ‑ سول ‑ يلّي  ف ‑ وݣّجدي. 

د ‑ بطُرس،  نتني  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  اوال ‑ اد  تّسلکّمت  ّدوامت  غيلاد،  7 ءيّما 

ا ‑غ ‑ را ‑ تي ‑ تژرم  غين  ن ‑ جاليل.  س ‑ تمازيرت  را ‑ُکن ‑ يزوور  › ياسوع  تينيمت ‑ اسن: 

تاودا  ار ‑ سرسنتي ‑ تّکات  زغ ‑ ومّضال  8 فّوغند ‑ د ‑ تمغارين  غمکلّي ‑ س ‑ اون ‑ ينّا.‹ « 

باهرا.  اشکو کسوضنت  ءي ‑ يان  يات  ء ور ‑ نّينت  روولنت  ار ‑ ترݣيݣيـينت. 

ءيبان ‑ د  لّحّد،  ن ‑ واّس  صباح  زيّک  ياسوع  9 لّيغ ‑ د ‑ ينکر 

لّجنون،  ّسا  لّي ‑ زغ ‑ يّسوفغ  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ءي ‑ ماريام  زوار 

16
لّماسيح  تانکرا 

زغ ‑ لموت

ءيبان لماسيح ءي ‑ ماريام 

ء ولّت ‑ ماݣدالا
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ار ‑ الّان.  باهرا  تاغ ‑ تن ‑ تݣوضي  نتني  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس.  تيني ‑ ت  10 تّدو 

ء ور ‑ ّت ‑ وميّن.  نتني  ءيّما  نّکي.«  ژريغ ‑ ت  ءيّدر،  » يووّري  11 تيني ‑ اسن: 

ياضني  س ‑ مامنک  ياسوع  ءيبان ‑ د  ن ‑ مايان  12 تيغوردين 

غ ‑ بّرا  س ‑ يدوران  غ ‑ وغاراس  فتان  لّيغ  زغ ‑ݣيسن  ءي ‑ سين 

نتني.  ء ولا  ء ور ‑ تن ‑ وميّن  والاينّي  ءي ‑ ويـّياض،  ءينين ‑ ت  13 ووّرين ‑ د  ن ‑ تمدينت. 

ن ‑ ومحضار  د ‑ مراو  ءي ‑ يان  ياسوع  ءيبان ‑ د  14 غ ‑ يسيݣُّرا 

لّيغ سکيوسن ار ‑ شتّان. ءيژي ‑ تن اشکو قّورن ءيخفاون ‑ نسن 

لّيغ ‑ د ‑ ينکر  س ‑ ويلّي ‑ ت ‑ ژرانين  سفلدن  ء ولا  ء ور ‑ وميّن، 

کولّوّت،  س ‑ ّدونيت  ار ‑ تّيدوم  » فّوغات  غاکودان:  15 يـيني ‑ اسن  زغ ‑ لموت. 

هاتي  غ ‑ وامان،  ءيّدم  يومّن  16 وانّا  مّدن.  ءي ‑کولّو  ءيفولکين  س ‑ لخبار ‑ اد  ار ‑ تّبّراحم 

ربّـي  17 را ‑ يفک  ن ‑ ربّـي.  لحوکم  را ‑ فّلاس ‑ يـيلي  ء ور ‑ يوميّن،  وانّا  را ‑ ينجم. 

تيميتار ‑ اد ءي ‑ ويلّي ء ومنّين، راد ‑ ّسوفوغن لجنون س ‑ يسم ‑ ينو، راد ‑ ساوالن س ‑ يواليون 

ء ور ‑ را ‑ تن ‑ يضّرو.  ءينّقان  کرا  ءيغ ‑ سوان  ء ولا  ءيلݣّماضن  18 ءيغ ‑ وسين  لّجديد. 

ّجين.«  ف ‑ يموضان  ءيفاّسن ‑ نسن  راد ‑ سراسن 

ن ‑ ما ‑ سرسن ‑ يساول،  تيغوردين  ياسوع،  19 سيديتنّغ 

ار ‑ تبّراحن  فّوغن  نتني  20 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  ف ‑ وفاسي  ءيسکيوس  س ‑ يݣـنّا  ءيتيالال 

لّي ‑ يسکار  ءيواليون ‑ نسن س ‑ تميتار  ار ‑ يّزݣا  ار ‑ تن ‑ يتعاوان سيديتنّغ  ماني،  غ ‑کرايݣاّت 

ف ‑ وفوس ‑ نسن. 

ءي ‑ سين  لماسيح  ءيبان 

زغ ‑ يمحضارن ‑ نس

لماسيح  ءيبان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

د ‑ مراو س ‑ يان 

ءيتيالال لماسيح س ‑ يݣـنّا
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لماسيح  ن ‑ ياسوع  ءيفولکين   لخبار 

ن ‑ لوقا ف ‑ وفوس 

‑ تغاوسيويـن  ف  ‑ تـاران  ا  ݣرانين  غويلّي  1 ݣّوتن 

غويلّي ‑ تنت ‑ ژرانين  2 غمکلّي ‑ اغ ‑ نّان  لّي ‑ دارنّغ ‑ جرانين 

ا ‑ ف ‑ نّيغ  3 مايان  لخبار ‑ نسنت.  اوين ‑ اغ ‑ د  ءيناݣان  فّلاسنت  ݣن  زغ ‑ يسيزوار، 

اشکو  تاوفيلوس،  ءيعّزان  ا ‑ سيدي  ءيزݣان،  يان ‑ واّرا  اد ‑ اک ‑ ّسنݣاّداغ  را ‑ يفولکي 

لحّق  ا ‑ تيّسانت  4 باش  زغ ‑ يسيزوار،  ݣانت  غمکلّي  غ ‑ تغاوسيوين ‑ اد  باهرا  سيݣّلغ 

تسفلدت. مي  ف ‑ مايلّي  کولّوت 

ءيّلا  ن ‑ يودايا،  ن ‑ تمازيرت  اݣلّيد  ن ‑ هيرودوس  5 غ ‑ ووّسان 

ءيسم ‑ نس  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  زغ ‑ ينمغورن  يان ‑ ونمغور 

ن ‑ هارون،  زغ ‑ تاسوت  تامغارت  ءيطّاف  ن ‑ ابّيا،  زغ ‑ ّربعت  نتّا  ءيݣا  زاکاريّا. 

ربّـي.  سيدي  فّلاسن  ءيرضو  س ‑ سين  فولکين  6 نتني  اليصاباط.  ءيسم ‑ نس 

ء ور ‑ ا ‑ زݣيسنتي ‑ تّفوغن  لوصّيات ‑ نس،  ء ولا  ن ‑ ربّـي  س ‑ يواليون  ار ‑ بّدا ‑ سکارن 

اليصاباط  ء ور ‑ تژضار  اشکو  ن ‑ واّراو،  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ دارسن  7 والاينّي  س ‑ يات. 

ووّسرن. س ‑ سين  د ‑ نتني  ا ‑ تربّو، 

اشکو  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ينمغورن  تاووري ‑ نس  زاکاريّا  ءيسکر  8 يان ‑ واّس 

باش  سکارن،  بّدا  غمکلّي  اسغار  ءينمغورن  9 ݣرن ‑ د  ن ‑ ّربعت ‑ نس.  تلکم ‑ د ‑ توالا 

س ‑ تحانوت  ا ‑ يکشم  غ ‑ زاکاريّا  ياشک ‑ يد ‑ وسغار  ءي ‑ نݣراتسن.  تاووري  اد ‑ بضون 

لّبخور،  غ ‑ تاساعت  سرس  10 ءيکشم  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ يبّخر  تامژلايت 

1

لمالاک  ءيساول 

ءي ‑ زاکاريّا جيبرايّـيل 
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ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  غاکودان  11 ءيبان ‑ اس  ار ‑ تژالّان.  غ ‑ بّرا  ݣّوتنين  مّدن  موّن ‑ د 

زاکاريّا  12 لّيغ ‑ ت ‑ يژرا  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تبّخارن.  لّميدا  تافاسيت  غ ‑ تسݣا  ءيبيّد  ربّـي، 

اد ‑ ور ‑ تيکساّط.  » وا ‑ زاکاريّا،  يـيني ‑ اس:  لمالاک  13 ءيساول  يـيکساض.  ءيغووض 

اليصاباط  راد ‑ اک ‑ تارو ‑ تمغارت ‑ ّنک  ءي ‑ مايلّي ‑ اس ‑ تّضالابت.  ربّـي  ءيسفلد 

فرحن  تاضصا،  ء ولا  لفرح  14 راد ‑ اک ‑ يـيلي  › يوحانّا ‹.  ءيسم  تݣت ‑ اس  يان ‑ واّزان، 

ربّـي.  ن ‑ سيدي  غ ‑ يژري  ءيهّيان  واد  را ‑ يݣ  15 اشکو  ݣّوتنين س ‑ تلاليت ‑ نس.  مّدن 

غ ‑ واحليݣ  لقودوس  س ‑ ّروح  را ‑ يعّمر  ما ‑ يّسملّيلين.  ء ولا  ما ‑ يکتين  ء ور ‑ را ‑ يّسا 

ن ‑ ربّـي ‑ نسن.  س ‑ وغاراس  اد ‑ د ‑ ووّرين  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  د ‑ مّدن  کيݣان  16 ءيرار ‑ د  ن ‑ ينّاس، 

ء ولاون  ءيرار ‑ د  ءيلّيا،  نّابـي  زوند  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت  سيديتنّغ  17 را ‑ يزوور 

ا ‑ تحنّون غ ‑ تاروا ‑ نسن، ءيرار ‑ د غويلّي فّوغنين زغ ‑ واوال ن ‑ ربّـي اد ‑ د ‑ ووّرين  ن ‑ مّدن 

تينس.«  ا ‑ تݣ  تاسوت  يات  ءي ‑ سيديتنّغ  ءيّجوجاد  ن ‑ ويلّي ‑ ف ‑ يرضا،  س ‑ وغاراس 

ماياد؟  ءيس ‑ را ‑ يـيلي  ا ‑ س ‑ راد ‑ يّسانغ  » مامنک  ءي ‑ لمالاک:  زاکاريّا  18 يـيني 

ݣيغ  » نّکي  لمالاک:  19 يـيني ‑ اس  تووّسر.«  تامغارت ‑ ينو  ء ولا  ايد ‑ݣيغ،  افّقير  هاتي 

اويغ ‑ اک ‑ د  ا ‑ سرک ‑ ساولغ  يوزن ‑ يّـي ‑ د  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لݣّدام  ار ‑ تبّدادغ  جيبرايّـيل، 

نّا ‑غ ‑ يجرا  اّس  ار  ء ور ‑ را ‑ تساولت  اژنژوم،  را ‑ تݣت  20 والاينّي  ءيفولکين.  لخبار ‑ اد 

غ ‑ وزمز ‑ نس.«  لّي ‑ را ‑ يافو  اوال ‑ ينو  ء ور ‑ تومينت  اشکو  مايد ‑ اک ‑ نّيغ، 

ايلّيغ ‑ ن ‑ يماطل  » ماخ  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ ّسمقسان  س ‑ زاکاريّا  مّدن  21 ار ‑ تقلن 

ءيّساّن  ا ‑ سرسن ‑ يساول،  ء ور ‑ يژضار  22 لّيغ ‑ د ‑ يّفوغ  تامژلايت؟«  غ ‑ تحانوت 

زاکاريّا  ءيمل ‑ اسن  تامژلايت.  غ ‑ تحانوت  ربّـي  ءيّسبايّن ‑ اس ‑ ت ‑ يد  کرا  ءيس ‑ يژرا 

ا ‑ يساول.  ء ور ‑ يژضار  اشکو  ف ‑ ماد ‑ اس ‑ يجران،  س ‑ يفاّسن ‑ نس 

س ‑ تݣّمي ‑ نس.  يووّري  ن ‑ تووري ‑ نس،  ء وّسان  ءيکّمل  ءيلّما  23 ءيزايد 

غ ‑ تݣّمي ‑ نس  تقاما  اليصاباط.  س ‑ ا ‑ تربّو ‑ تمغارت ‑ نس  ن ‑ ووّسان  کرا  24 زرين 

ءيسفيض  ربّـي،  سيدي  ݣيݣي  ءيبارک  غيلاد  » هاتي  25 ار ‑ تّيني:  سّموس ‑ يـيرن. 

مّدن.«  غ ‑ݣر  لعار ‑ ينو 
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جيبرايّـيل  لمالاک  ربّـي  يازن  سضيص ‑ يـيرن،  ءيلّما  26 زرين 

ناصيرا،  ءيسم ‑ نس  ن ‑ جاليل  غ ‑ تمازيرت  س ‑ يات ‑ تمدينت 

زغ ‑ تاسوت  يوسف  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز  ءيضالب ‑ ّت ‑ ين  27 س ‑ يات ‑ تعّيالت 

يـيني ‑ اس:  لمالاک  سرس  28 ءيبيّد  ماريام.  ن ‑ تعّيالت  ءيسم  ءيݣ  داود.  ن ‑ وݣلّيد 

ا ‑ تامبارکيت. سيدي ربّـي ءيّلا ديدم.« 29 تغووض ماريام ف ‑ واوال ‑ نس،  » ّسلام فّلام 

ءيساول ‑ داغ  لمالاک  30 ءيّما  غمکان.  ءيساول  سرس  ايلّيغ  ماخ  ءيخف ‑ نس  تسقسا 

را ‑ تربّوت،  31 هاتي  فّلام.  ءيرضا  ربّـي  اشکو  اد ‑ ور ‑ تيکساّط،  » وا ‑ ماريام،  يـيني ‑ اس: 

ءيهّيان.  باهرا  واد  32 را ‑ يݣ  › ياسوع ‹.  ءيسم  تݣت ‑ اس  يان ‑ واّزان،  تاروت 

داود،  ن ‑ جّديس  لعرش  ربّـي  سيدي  راد ‑ اس ‑ يفک  ن ‑ وماتّوي ‹.  › يوس  راد ‑ اس ‑ تّينين 

تاݣلديت ‑ نس  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ن ‑ ياعقوب  ف ‑ تاروا  اݣلّيد  33 ءيݣ 

ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تّّمو.« 

کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ ّسينغ  ماياد؟  ا ‑ را ‑ يـيلي  » مامنک  ءي ‑ لمالاک:  ماريام  34 تيني ‑ اس 

لقودوس،  ّروح  ‑ يݣّوز  فّلام   ‑ د   ‑   را  « لمالاک:  ‑ اس  35 يـينــي  ‑ ورݣــاز.«  ن 

امژلاي  ءي ‑ واّزان  ا ‑ ف ‑ را ‑ تّينين  مايان  اماتّوي.  ن ‑ ربّـي  تدل ‑کم ‑ تحکيمت 

نتّات  ء ولا  زغ ‑ ايت ‑ دارم،  لّي ‑ يݣان  اليصاباط  36 هان  ن ‑ ربّـي ‹.  › يوس  لّي ‑ را ‑ تاروت 

ء ور ‑ تژضار  مّدن  ختالّي ‑ ف ‑ ا ‑ تّينين  هان  غ ‑ تووّسرت ‑ نس.  س ‑ يان ‑ واّزان  ار ‑ تربّو 

ء ور ‑ يژضار  مي  کرا  ء ور ‑ يلّي  37 اشکو  ءيّلان.  دارس  ايد  ويس سضيص ‑ يـيرن  ا ‑ تربّو، 

ربّـي.  ن ‑ سيدي  تاخّدامت  ݣيغ  » ها ‑ يّـي  تيني:  ماريام  38 تساول  ا ‑ ت ‑ يسکر.«  ربّـي 

غاکودان. لمالاک  ءيفل ‑ ّت  مايد ‑ يّـي ‑ تنّيت.«  اد ‑ يّـي ‑ يـيلي 

تّدو  ‑ ان  ‑ ووّسان  غ  تنکر  ماريام،  ‑ تماطيل  39 ء ور 

تيݣّمي  40 تلکم ‑ ن  ن ‑ يودايا،  غ ‑ يورار  س ‑ يات ‑ تمدينت 

ن ‑ زاکاريّا تغر س ‑ اليصاباط. 41 لّيغ تسفلد اليصاباط ءي ‑ واوال ن ‑ ماريام ءيّماّس ‑ واّزان 

» تامبارکيت  تيني:  اوال ‑ نس  42 تاّل  لقودوس،  س ‑ ّروح  تعّمر  غ ‑ واحليݣ ‑ نس، 

نّکي  43 ماد ‑ݣيغ  ن ‑ واحليݣ ‑ نّم.  ا ‑ يݣا ‑ واّراو  امبارکي  غ ‑ تمغارين.  ا ‑ تݣيت 

لمالاک  ءيساول 

ءي ‑ ماريام جيبرايّـيل 

س ‑ دار  ن ‑ ماريام  اموّدو 

اليصاباط
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ايلّيغ ‑ د ‑ داري ‑ توشکا ءينّاس ن ‑ سيدي؟ 44 غير سفلدغ ءي ‑ واوال ‑ نّم س ‑ يّموّسا ‑ واّزان 

ءيس ‑ راد ‑ ام ‑ يّسافو  تومنت  اشکو  ا ‑ تݣيت  45 تامبارکيت  غ ‑ واحليݣ ‑ ينو.  س ‑ لفرح 

لّي ‑ س ‑ ام ‑ ينّا.«  اوال  ربّـي  سيدي 

ربّـي،  سيدي  » يولغ ‑ وول ‑ ينو  تيني:  ماريام  46 تساول 

ن ‑ تخّدامت ‑ نس  لحالت  ءيژرا ‑ د  48 اشکو  انّجام ‑ ينو،  س ‑ ربّـي  ّروح ‑ ينو  47 تفرح 

49 اشکو  › تامبارکيت ‹،  راد ‑ يّـي ‑ تّيني  تاسوت  کرايݣاّت  زغ ‑ غيلاد  هاتي  ءيمّژين. 

50 تيلي  ءي ‑ يسم ‑ نس،  لوقر  ءيّلا  مّقورنين.  تيغاوسيوين  ݣيݣي  ءيسکر  ءيتجّهدن  ربّـي 

51 هاتي  ن ‑ تاسوتين.  تاسوت  زغ ‑کرايݣاّت  ويلّي ‑ ت ‑ وقّرنين  ف ‑کولّو  ّرحمت ‑ نس 

لّعاقل ‑ نسن.  مّقورنين ف ‑ يسوينݣيمن  ء ودماون  ءيّزمزر  ءيتجّهدن،  افوس ‑ نس  ءيمدي ‑ د 

53 ءيّشباع  س ‑ وفّلا.  ايت ‑ يـيزدار  ياّل ‑ د  زغ ‑ لعرش ‑ نسن،  ءيݣلدان  52 ءيلوح ‑ ن 

س ‑ تميخار غويلّي ءينغا لاژ، ءيرار ايت ‑ وايدا بلا يات. 54 ءيرحم ‑ اغ س ‑ ّرحمت ‑ نس 

لّي ‑ س ‑ ينّا  اوال  55 ءيّسافو  ءيخّدامن ‑ نس.  لّي ‑ يݣان  د ‑ ايت ‑ ياعقوب  ءيبيّد  ءيدومن، 

تاروا ‑ نس.«  ء ولا  ءيبراهيم  ء ور ‑ ّجو ‑ يتّو  ءي ‑ يمزوورا ‑ نّغ، 

کراض ‑ يـيرن،  ما ‑ يتݣّـان  اليصاباط  غ ‑ دار  ماريام  56 تݣاور 

لّيغ ‑ ّت ‑ يلکم ‑ وزمز تارو يان ‑ واّزان.  تووّري س ‑ تݣّمي ‑ نس. 57 ءيّما اليصاباط، غاکود 

‑ مامنک  ف  سفلدن  لّيغ  ‑ دارس  ايت  ء ولا  ‑ نس  ‑ وادجـارن  ‑ ديدس  58 فرحن 

اد ‑ ّژالّن  تام ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  ءيلّما  59 اشکين ‑ د  ربّـي.  اد ‑ باهرا ‑ݣيس ‑ يبارک 

ن ‑ باباس.  ءيسم  ءيݣا  اشکو  › زاکاريّا ‹  ءيسم  اد ‑ اس ‑ݣن  ءيرين  ءي ‑ واّزان. 

61 ءينين ‑ اس:  › يوحانّا ‹.«  ءيسم  راد ‑ اس ‑ نݣ  » ء وهو،  تيني:  ءينّاس  60 تساول ‑ د 

ءي ‑ باباس  62 سيلّفن  ءيسم ‑ اد.«  ءيطّافن  غ ‑ ايت ‑ دارم  يان  ء ور ‑ يلّي  » والاينّي 

باش  زاکاريّا  63 ءيسيلّف ‑ اسن  اد ‑ اس ‑ يݣ.  ءيرا  ءيسم  مان  ا ‑ ت ‑ سقسان 

کولّوتن.  تعّجبن  يوحانّا.«  » ءيسم ‑ نس  ݣيس:  يارا  تالّوحت،  يات  اد ‑ اس ‑ د ‑ اوين 

غويلّي  65 ݣُّدن  ربّـي.  ار ‑ يتالغ  ار ‑ يساوال  غاکودان  ن ‑ زاکاريّا  ءيلس  64 س ‑ يفسي 

ن ‑ يودايا  ن ‑ يورار  غ ‑ تمازيرت ‑ ان  ءيجران  مايد  ف ‑کولّو  لخبار  اوين  غين،  زدغنين 

تالغات ن ‑ ماريام ءي ‑ ربّـي

تالاليت ن ‑ يوحانّا امسّدام
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ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  ار ‑ باهرا ‑ سوينݣيمن  سفلدنين  فّلاس  66 غويلّي  کولّوّت. 

ن ‑ ربّـي. ءيّلا ‑ ديدس ‑ وفوس  اشکو  » ما ‑ را ‑ يݣ ‑ واّزان ‑ اد؟« 

ءيساول  لقودوس،  س ‑ ّروح  باباس  زاکاريّا  67 ءيعّمر 

سيدي  68 » اد ‑ باهرا ‑ نالغ  يـيني:  ربّـي  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يملا 

69 ءيّسمغي ‑ د  اد ‑ اغ ‑ يفوکّو.  س ‑ مّدن ‑ نس  ياکمور ‑ د  اشکو  ن ‑ ايت ‑ دارنّغ،  ربّـي 

ءينّا  70 غمکلّي  ءيتجّهدن،  انّجام  ءيݣان  يان  داود  ن ‑ وخّدام ‑ نس  تاسوتين  غ ‑ݣر 

زغ ‑ ينّواشن ‑ نّغ  اد ‑ اغ ‑ يّجنجم  71 باش  ءيزرين،  غايد  ءيمژلاين  لّانبيا ‑ نس  ف ‑ يمي 

ءي ‑ يمزوورا ‑ نّغ،  ءينّا  غمکلّي  ءيرحم ‑ اغ  72 هاتي  ويلّي ‑ اغ ‑کورهانين.  کولّو  ء ولا 

ءيزݣان.  س ‑ واوال  ءيبراهيم  ءي ‑ باباتنّغ  ءينّا  73 غمکلّي  ءيهّيان،  لعهد ‑ نس  ءيّسافو 

يات،  نکسوض  بلا  ا ‑ نتعباد  باش  ن ‑ ينّواشن ‑ نّغ،  ءيفاّسن  زغ ‑ݣر  74 راد ‑ اغ ‑ يفوکّو 

76 ءيّما  ن ‑ تودرت ‑ نّغ.  ء وّسان  کولّو  ما ‑ ت ‑ يرضان  ء ولا  ما ‑ يفولکين  75 ار ‑ نسکار 

سيديتنّغ  را ‑ تزوورت  اماتّوي ‹.  ن ‑ ربّـي  › نّابـي  راد ‑ اک ‑ تّينين  ا ‑ يوي،  کّيـي 

اد ‑ اس ‑ تّجوجادت اغاراس. 77 را ‑ تمالات ءي ‑ مّدن ‑ نس مامنک ا ‑ س ‑ را ‑ تن ‑ يّجنجم، 

ءيحنّو  ربّـي ‑ نّغ،  ءيرحم ‑ اغ  78 اشکو  ُيخشن.  ماد ‑ سکرن  ف ‑کولّو  ءيصامح ‑ اسن 

زدغنين  ف ‑ ويلّي  79 يـيسفيو  ا ‑ را ‑ ت ‑ يد ‑ فّلانّغ ‑ يّسغلي،  تافوکت  زوند  هاتي  ݣينّغ. 

ن ‑ ّسلامت.«  س ‑ وغاراس  ءيضارن ‑ نّغ  ءيّسلکم  لّموت،  د ‑ ومالو  غ ‑ تيّلاس 

غ ‑ لخلا  ءيقاما  غ ‑ ّروح ‑ نس.  ار ‑ يتدوس  ار ‑ يتيمغور  يوحانّا  80 ءيزايد ‑ وحشمي 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي. غ ‑ واّماس  غ ‑ تووري ‑ نس  لّي ‑غ ‑ يݣرا  اّس  ار 

زغ ‑ دار ‑ وݣلّيد  يا ‑ لّقانون  ا ‑غ ‑ د ‑ يّفوغ  1 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

غ ‑کرايݣاّت  مّدن  کولّو  يامر  ء وغوسطوس،  قايصر  ءيمّقورن 

ايان  تامزواروت  2 تاوالا  ءيسم ‑ نسن.  اد ‑ حاسبن  ماني 

ن ‑ سوريّا.  تامازيرت  کيرينيوس  لّي ‑غ ‑ يحکام  غ ‑ ووّسان  ءيجرا  مّدن،  غ ‑ حاسبن 

ءيسم ‑ نس. ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ يحاسب  س ‑ تمازيرت ‑ نس  يان  کرايݣاّت  مّدن  3 ار ‑ تموّدون 

ن‑داود  س ‑ تمدينت  ءيموّدو  غ ‑ جاليل  ن ‑ ناصيرا  تامدينت  ءيّفوغ  يوسف  4 ءينکر 

ّروح  ءيملا  مايلّي 

ءي ‑ زاکاريّا لقودوس 

2
لّماسيح تالاليت 
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ء ولا  ن ‑ داود  زغ ‑ تاسوت  نتّا  ءيݣا  اشکو  ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمازيرت  بيتلاحم  لّي‑مي‑تّينين 

ا ‑ تݣ  لّي ‑ ن ‑ يضالب  د ‑ ماريام  نتّا  ءيخف ‑ نس  ا ‑ ن ‑ يحاسب  5 ءيّدو  تاروا ‑ نس. 

لوقت  تلکم ‑ د  غين  لّي ‑غ ‑ لّان  6 غ ‑ ووّسان  ار ‑ تربّو.  د ‑ نتّات  تامغارت ‑ نس، 

تسرس ‑ ت ‑ ين  غ ‑ وحّزام  تّسموتّل ‑ ت  امزوارو،  اّراو ‑ نس  7 تارو  ن ‑ تلاليت. 

غ ‑ لِفندق. ءيخوان  ن ‑ تحانوت  کرا  ء ور ‑ وفين  اشکو  غ ‑ يان ‑ وسدس، 

8 ءيلين کرا ن ‑ يمکساون غ ‑ تمازيرت ‑ ان ݣابلن ء ولّي ‑ نسن 

ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  9 ءيبان ‑ اسن ‑ د  غ ‑ يـيض.  غ ‑ لخلا 

لمالاک  10 ءيساول  باهرا.  ءيکساضن  ربّـي،  ن ‑ سيدي  لمجد  فّلاسن  يـيسفيو  ربّـي، 

ءيݣّوتن  ف ‑ لفرح  ءيفولکين  لخبار  ءيويغ ‑ اون ‑ د  هاتي  » اد ‑ ور ‑ تيکساضم.  يـيني ‑ اسن: 

لّي ‑ را ‑ يـيلي ءي ‑کولّو ‑ مّدن. 11 اشکو غاّساد غ ‑ تمدينت ن ‑ داود ءيلول ‑ اون ‑ د ‑ ونّجام 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ يݣ تاماتارت: را ‑ ن ‑ تافم يان ‑ واّزان  لّي ‑ يݣان لماسيح سيديتنّغ. 12 غمکاد 

ݣّوتنين  لّمالايکا  ءيکابارن  ءيلّما  13 باّن ‑ د  غ ‑ وسدس.«  ءيتّرس ‑ ن  غ ‑ وحّزام  ءيموتّل 

تيلي  غ ‑ تاتّويت،  ءي ‑ ربّـي  لمجد  14 » ا ‑ يـيلي  ار ‑ تّينين:  ربّـي  ار ‑ تالغن  د ‑ لمالاک، 

غ ‑ ّدونيت.«  ءي ‑ ويلّي ‑ ف ‑ يرضا  ّسلامت 

» نکرات  ءي ‑ نݣراتسن:  ءيمکساون  ءينين  س ‑ يݣنوان  لمالايکا  ووّرين  15 لّيغ 

غاکودان  16 ّدون  ربّـي.«  سيدي  مايد ‑ ف ‑ اغ ‑ ينّا  ا ‑ نژر  س ‑ بيتلاحم  ا ‑ نّدو 

17 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  غ ‑ وسدس.  اّزان  ژرن  د ‑ يوسف،  ماريام  افن ‑ ين  س ‑ تيّزلا، 

18 ار ‑ تعّجابن  ف ‑ واّزان ‑ ان.  لمالاک  ف ‑ مايلّي ‑ اسن ‑ ينّا  ءيمکساون  ساولن ‑ اسن 

تيغاوسيوين ‑ ان  ار ‑ تّحضو  ماريام  19 ءيّما  ءي ‑ يواليون ‑ نسن.  سفلدنين  ويلّي  کولّو 

ربّـي  ار ‑ تشکارن  ءيمکساون،  ءيلّما  20 ووّرين  ار ‑ݣيسنتي ‑ تسوينݣيم.  غ ‑ وول ‑ نس 

مايان  کولّو  ءيّلا  ماد ‑ ژران.  ء ولا  ما ‑ مي ‑ سفلدن  ف ‑کولّو  ار ‑ تي ‑ تالغن 

لمالاک. غمکلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا 

ݣن ‑ اس  ءي ‑ واّزان.  لّي ‑غ ‑ راد ‑ ّژالّن  س ‑ د ‑ يروح ‑ واّس  ّسا ‑ ووّسان  21 زرين 

ماريام. ء ور ‑ تا ‑ دا ‑ تربّو  لمالاک  لّي ‑ س ‑ ينّا  ءيسم  ءيݣا  › ياسوع ‹،  ءيسم  غاکودان 

لمالايکا  باّن ‑ د 

ءي ‑ يمکساون
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غمکلّي  سکرن  ن ‑ وسغوس ‑ نسن  ء وّسان  کّملن  22 لّيغ 

ءيّلان غ ‑ ّشرع ن ‑ موسا، اوين اّزان س ‑ تمدينت ن ‑ وروشاليم 

» ا ‑ تژليم  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ ّشرع  ءيتيارا  23 اشکو  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ت ‑ ين ‑ سرسن 

ءي ‑ ربّـي  تيغرسي  ءيلّما  24 فکن  ربّـي.«  سيدي  وين  ا ‑ يݣ  ءيخفّدي  اوتم  کرايݣاّت 

مّژينين.«  ءيتبيرن  سين  نغد  ءيمالّيون  » سين  ّشرع:  غمکلّي ‑ س ‑ ينّا 

باهرا  ءيفولکي  سيمعان،  ءيسم ‑ نس  غ ‑ وروشاليم  يان ‑ ورݣاز  25 يـيلي 

اّس  ار ‑ بّدا ‑ يترجو  لقودوس.  ّروح  فّلاس  يـيلي  ن ‑ ربّـي،  ءيعّزو ‑ دارس ‑ وغاراس 

ارد  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يّمت  لقودوس  ّروح  26 ءيملا ‑ ياس  مّدن ‑ نس.  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يّجنجم 

يـيوي ‑ ت ّروح لقودوس ءيکشم س ‑ تݣّمي  ءيژر لماسيح ن ‑ سيدي ربّـي. 27 سيمعان، 

اد ‑کّملن  اّزان  اوين ‑ د  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ن ‑ ياسوع  ايت ‑ دارس  اشکين ‑ د  ن ‑ ربّـي. 

يالغ  ءيفاّسن ‑ نس،  غ ‑ݣر  سيمعان  28 ياسي ‑ ت  غ ‑ ّشرع.  ما ‑ يّلان  ف ‑ ّسيبت ‑ نس 

اخّدام ‑ ّنک  ادج  اوال.  تّسووفيت ‑ يّـي ‑ د  ربّـي  ا ‑ سيدي  29 » غمکاد  يـيني:  ربّـي 

انّجام  ژرانت ‑ والّن ‑ ينو  30 اشکو  س ‑ ّسلامت،  غيلاد  ّدونيت  ا ‑ ن ‑ فّوّغ 

اݣّوݣنين،  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  تيفاوت  32 را ‑ يݣ  مّدن.  ف ‑کولّو  31 لّي ‑ دي ‑ توزنت 

ن ‑ واّزان  د ‑ ينّاس  يوسف  33 ءيتعّجب  ءي ‑ ايت ‑ ربّـي.«  لمجد ‑ ّنک  ياوي ‑ د 

سيمعان. ف ‑ مايد ‑ فّلاس ‑ ينّا 

ءينّاس  س ‑ ماريام  ءيلّما  ءيساول  ا ‑ تن ‑ يبارک،  ربّـي  ءيضالب  سيمعان  34 ءيزايد 

د ‑ مّدن  کيݣان  د ‑ واد ‑ س ‑ راد ‑ ضرن  ربّـي  ءيݣا ‑ ت  » اّزان ‑ اد،  يـيني ‑ اس:  ن ‑ واّزان، 

لّي ‑ راد ‑ اݣُين  د ‑ يات ‑ تماتارت  ءيݣ ‑ ت  کيݣان ف ‑ ّسيبت ‑ نس.  نکرن  ن ‑ ايت ‑ ربّـي، 

کّمي،  ء ولا  ن ‑ وولاون ‑ نسن.  تينباضين  ا ‑ س ‑ راد ‑ ّسبايّّن  35 د ‑ غمکان  ݣّوتنين،  مّدن 

تاّژيت.«  زوند  ء ول ‑ نّم  تاغوفت  راد ‑ ام ‑ تّبـي 

36 تيلي غين يات ‑ تهّجالت ار ‑ تساوال س ‑ ماد ‑ اس ‑ د ‑ يمالا 

زغ ‑ تقبيلت  ن ‑ فانويل  ءيلّيس  حانّا  ءيسم ‑ نس  ءيݣا  ربّـي. 

37 تيلي  زغ ‑ لّيغ ‑ ّت ‑ يلا،  اسن  ن ‑ يسݣُـّ ّسا  د ‑ ورݣاز ‑ نس  تّزري  باهرا،  تمّقور  ن ‑ اشير. 

ن ‑ سيمعان  اوال 

ياسوع ف ‑ واّزان 

ربّـي  تشکر  حانّا 

ياسوع ف ‑ واّزان 
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ن ‑ ربّـي،  تيݣّمي  ء ور ‑ ا ‑ ّتّفوغ  اس.  ن ‑ وسݣُـّ  ) 84 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  تام  دارس 

38 تاشک ‑ يد  ازال.  ء ولا  غ ‑ يـيض  ار ‑ تي ‑ تّضالاب  ار ‑ تّاژوم  ربّـي  ار ‑ݣيس ‑ تّعباد 

اّس  ترجونين  ويلّي  ءي ‑کولّو  ف ‑ واّزان ‑ ان  تساول  ربّـي،  تالغ  غ ‑ تاساعت ‑ ان 

ايت ‑ وروشاليم. ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يفوکّو 

ربّـي،  ن ‑ سيدي  غ ‑ ّشرع  ءيّلان  فّلاسن  مايلّي  د ‑ ماريام  يوسف  ءيکّمل  39 لّيغ 

40 ار ‑ يتيمغور ‑ واّزان  ن ‑ جاليل.  غ ‑ تمازيرت  ن ‑ ناصيرا  س ‑ تمدينت ‑ نسن  ووّرين 

ن ‑ ربّـي. لباراکا  فّلاس  تيلي  تيݣات ‑ݣيس ‑ تحکيمت،  ار ‑ يتدوس. 

ن ‑ ياسوع  ايت ‑ دارس  ار ‑ تّيدون  اس  اسݣُـّ ار  اس  41 اسݣُـّ

42 لّيغ  ن ‑ وسورف.  غ ‑ لعيد  ن ‑ وروشاليم  س ‑ تمدينت 

کّملن ‑ ووّسان  لّيغ  43 غاکود  بّدا.  غمکلّي  ّدون  اس  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  سين  ءيرݣل 

ءيس ‑ ن ‑ يقاما ‑ وحشمي  ايت ‑ دارس  ء ور ‑ ّسيّن  س ‑ تمازيرت ‑ نسن.  اغاراس  امژن  لّعيد 

کولّوت  اّس  ّزرين  غ ‑ وکابار.  ءيس ‑ ديدسن ‑ يمون  44 غالن  غ ‑ وروشاليم،  ياسوع 

د ‑ يمّدوکُّال ‑ نسن.  ايت ‑ دارسن  غ ‑ݣر  ار ‑ سرس ‑ سيݣّيلن  ءيلّما  بدون  غ ‑ وغاراس، 

ويس  46 ار  ‑ سيݣّيلن.  ‑ سرس    ا ‑ وروشاليم  س  ووّرين  ‑ وفين  ‑ ور  ‑ ت  45 لّيغ 

‑ ربّـي،  ن  ‑ تݣّمي  غ  ‑ ّشرع  ن  ءيمسلمدن  ‑ݣر  غ  ‑ وفان  ‑ ين  ‑ ت  ا  ‑ ووّسان  کراض 

‑ تعّجابن    ‑کولّو ار  ‑ سفليدنين  ‑ اس  47 غويلّي  ‑ يسقسا.  ‑ تن  ار  ‑ يسفليد  ‑ اسن  ار 

ايت ‑ دارس  48 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  اوال.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يترارا  تاحکيمت  ء ولا  غ ‑ لفهمت ‑ نس 

غمکاد؟  ايلّيغ ‑ اغ ‑ تسکرت  ا ‑ يوي  » ماخ  ءينّاس:  تيني ‑ اس  لعجب،  ءيضر ‑ اسن 

نتّا  49 ءيّما  ار ‑ سرک ‑ نسيݣّيل.«  باهرا،  تاغوفت  فّلاک  نوسي  د ‑ باباک  ها ‑ نّکي 

اد ‑ يليغ  ءيس ‑ د ‑ يّقان  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ا ‑ سري ‑ تسيݣّيلم؟  ايلّيغ  » ماخ  ءينّا ‑ ياسن: 

51 ءيمون  لّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا.  اوال  ء ور ‑ فهيمن  نتني  50 ءيّما  ن ‑ بابا؟«  غ ‑ تݣّمي 

تحضا  ءينّاس  ءيّما  س ‑ يواليون ‑ نسن.  ار ‑ يسکار  س ‑ ناصيرا،  ووّرين  غاکودان،  ديدسن 

تاحکيمت،  ء ولا  غ ‑ تيّدي  ياسوع  52 ار ‑ يتزاياد  غ ‑ وول ‑ نس.  تيغاوسيوين ‑ ان  کولّو 

مّدن. ء ولا  ربّـي  سرس  ءيرضو 

ياسوع  احشمي 

ن ‑ ربّـي غ ‑ تݣّمي 
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ءيمّقورن  ن ‑ وݣلّيد  د ‑ مراو  سّموس  ويس  اس  1 غ ‑ وسݣُـّ

لحاکم  ݣو ‑ بونطوس  بيلاطوس  ءيݣا  طيباريوس،  قايصر 

ݣماس  ءيݣ  ن ‑ جاليل،  اݣلّيد  هيرودوس  ءيݣ  ف ‑ يودايا، 

ن ‑ ابيليني.  اݣلّيد  ليسانياس  ءيݣ  د ‑ تراخونيتيس،  ن ‑ يطورايا  اݣلّيد  فيليّبوس 

ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  هّيانين  ءينمغورن  د ‑ قايافا  حانّان  يݣا  لّيغ  2 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

تيسݣيو  3 ار ‑ يتّکا  غ ‑ لخلا.  ن ‑ زاکاريّا  يوس  س ‑ يوحانّا  ن ‑ ربّـي  ياشک ‑ يد ‑ واوال 

تّدمّ  ُيخشن،  ما ‑ تسکارم  کولّو  » فلات  ار ‑ يتّيني:  ار ‑ يتبّراح  ن ‑ وردون  ن ‑ واسيف 

ا ‑ س ‑ يووفا  4 غمکان  ف ‑ ّدنوب ‑ نّون.«  ربّـي  اد ‑ اون ‑ يصامح  باش  غ ‑ وامان، 

ار ‑ يتّيني  غ ‑ لخلا  ار ‑ يتبّراح  » ها ‑ يان ‑ واوال  ءينّا:  ءيشاعيا  ن ‑ نّابـي  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران 

تالات،  کرايݣاّت  5 را ‑ تنݣاّدا  تيغاراسين ‑ نس.  تّسنّم  ن ‑ سيديتنّغ،  اغاراس  › ّجوجادات 

نّا ‑ يشقان.  ترخو ‑ تغاراست  نّا ‑ يلولّين،  را ‑ ينم ‑ وغاراس  يورار.  ء ولا  ءيدرارن  استوان 

ربّـي.‹ «  لّي ‑ را ‑ د ‑ يازن  انّجام  مّدن  کولّو  6 راد ‑ ژرن 

نتّا  ءيّما  غ ‑ وامان.  ا ‑ تن ‑ يّسّدم  ءيرين  يوحانّا،  س ‑ دار  ݣّوتنين  مّدن  7 اشکين ‑ د 

ا ‑ س ‑ را ‑ تانفم  غمکاد  ءيزد  ماد ‑ اون ‑ ينّان  ن ‑ يفاغرن،  » وا ‑ تاروا  ءينّا ‑ ياسن: 

ءيس ‑ تفلم  ا ‑ يبان  باش  افولکي  8 سکارات  ف ‑ ّدونيت؟  لّي ‑ را ‑ يتّوت  ءي ‑ لعقوبيت 

ا ‑ ور ‑ تّينيم ءي ‑ نݣراتون › نکُّني نݣا تاروا ن ‑ يبراهيم، ‹ اشکو راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ما ‑ ُيخشّن. 

ءيتّرس  9 هاي ‑ اݣلزيم  زغ ‑ يژران ‑ اد.  ء ولا  ءي ‑ يبراهيم  تاروا  ا ‑ د ‑ يّسنکر  ءيژضار  ربّـي 

را ‑ سّت ‑ يّبـي  ءيميمن،  لغلّت  نّا ‑ ور ‑ ياکّان  تاسغارت  کود  ن ‑ وسغار.  ف ‑ وݣّجا 

غ ‑ لعافيت.«  ءيلوح ‑ ّت ‑ ين 

11 ءيرار ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ نسکر؟«  ماد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن  » ءيني ‑ اغ  مّدن:  10 سقسان ‑ ت 

ما ‑ يشتّا،  دار  وانّا  ء ور ‑ دار ‑ يلّي.  ءي ‑ وانّا  يان  ءيفک  ءيقشبان،  سين  ءيطّافن  » وانّا 

ءيقاريدن  تامژنين  زغ ‑ ويلّي  کرا  ءيلّما  دارس  12 اشکين ‑ د  د ‑ ويـّياض.«  ءيبضو ‑ ت 

ماد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن  » واي ‑ امسلمد،  سقسان ‑ ت:  ا ‑ تن ‑ يّسّدم،  ءيرين  ن ‑ نّکاس، 

ار  ُـّ ء وݣ مّدن  زغ ‑ دار  » ا ‑ ور ‑ تّامژم  13 ءيرار ‑ اسن:  نکُّني؟«  ا ‑ ت ‑ نسکر 

تابّراحت ن ‑ يوحانّا امسّدام

3
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» ءيّما  سقسان ‑ ت:  ن ‑ يعسکرين  کرا  ءيلّما  14 اشکين ‑ د  ن ‑ ما ‑ُکن ‑ د ‑ يوشکان.« 

ء ولا تّسضرم  » ا ‑ ور ‑ تّعّدام ف ‑ يان  ءيرار ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ نسکار؟«  ماد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن  نکُّني، 

س ‑ تغراد ‑ نّون.«  تقنعوم  زايدات  ف ‑ يان.  لباضل 

غواد  » ءيزد  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ ّسمقسان  غ ‑ يوحانّا،  مّدن  15 ار ‑ باهرا ‑ سوينݣيمن 

» ها ‑ يّـي  يـيني ‑ اسن:  يوحانّا  16 ءيساول  ربّـي؟«  لّي ‑ را ‑ د ‑ يازن  لماسيح  ا ‑ يݣان 

اد ‑ رژمغ  ء ور ‑ ستهّلاغ  يوݣُر ‑ يّـي،  يان  را ‑ د ‑ ياشک  والاينّي  غ ‑ وامان  ار ‑ُکن ‑ ّسّدامغ 

17 ياسي  د ‑ لعافيت،  لقودوس  س ‑ ّروح  نتّان  را ‑ُکن ‑ يّسّدم  ن ‑ تورژيّـين ‑ نس.  ءيفالان 

س ‑ لعافيت  اليم  ءيجدر  غ ‑ وحانو،  ءيردن ‑ نس  ءيّسمون ‑ د  ا ‑ يزوّزر،  تاّزرت 

ء ور ‑ سار ‑ يخسين.« 

ءيفولکين  ف ‑ لخبار  ءي ‑ مّدن  ار ‑ يتبّراح  ݣّوتنين  س ‑ يواليون  يوحانّا  18 ءيزايد 

هيرودوس  د ‑ وݣلّيد  يوحانّا  19 ءيژي  ن ‑ ربّـي.  س ‑ وغاراس  اد ‑ د ‑ ووّرين  ار ‑ اسن ‑ يتّيني 

ءيساول  ن ‑ݣماس.  تامغارت  تݣا  واّخا  هيرودوس  لّي ‑ يـيوي  ن ‑ هيروديّا  ف ‑ ّسيبت 

ار ‑ تنت ‑ يسکار. 20 ءيّما هيرودوس ءيزوويد  سرس يوحانّا ف ‑ منّاوت لُخشانات ياضني 

غ ‑ لحبس. يوحانّا  ءيلوح ‑ ن  غايان،  ءي ‑کولّو 

ءيّسّدم  مّدن ‑ ان،  کولّو  يوحانّا  ن ‑ ما ‑ يّسّدم  21 تيغوردين 

ءيݣنوان  س ‑ رژمن  ار ‑ يتژالّا،  ياسوع  ءيبيّد  نتّا.  ء ولا  ياسوع 

يان ‑ واوال  ءيساول ‑ د  ن ‑ يان ‑ وتبير،  غ ‑ ّسيفت  لقودوس  ّروح  فّلاس  22 ءيݣّوز ‑ د 

باهرا.«  سرک  فرحغ  ءيعّزان.  ءيوي  تݣيت  » کّيـي  يـيني:  زغ ‑ يݣنوان 

ما ‑ يتݣّـان  دارس  يـيلي  غ ‑ تووري ‑ نس  ياسوع  ءيݣرا  23 لّيغ 

ن ‑ يوسف  يوس  ار ‑ اس ‑ تّينين  اس.  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کراض 

‑ يانّاي  ن  يوس  ‑ مالکي  ن  يوس  ‑ لاوي  ن  يوس  ‑ ماتّات  ن  24 يوس  ‑عالي  ن  يوس 

ن ‑ حاسلي  يوس  ن ‑ ناحوم  يوس  ن ‑عاموس  يوس  ن ‑ ماتّيتيا  25 يوس  ن ‑ يوسف  يوس 

ن ‑ يوسيخ  يوس  ن ‑ شيمعي  يوس  ن ‑ ماتّيتيا  يوس  ن ‑ ماحات  26 يوس  ن ‑ ناݣّـاي  يوس 

ن ‑ نير  يوس  ن ‑ شالتيال  يوس  ن ‑ زروبّابل  يوس  ن ‑ ريسا  يوس  ن ‑ يوحانّا  27 يوس  ن ‑ يودا  يوس 

لّماسيح  ء ودوم 

ن ‑ يوحانّا ف ‑ وفوس 

لّي ‑ زغ ‑ يݣا  تاسوتين 

لماسيح
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‑عير  ن  يوس  ‑ الّمودام  ن  يوس  ‑ قوصم  ن  يوس  ‑ اّدي  ن  يوس  ‑ مالکي  ن  28 يوس 

ن ‑ لاوي  يوس  ن ‑ ماتّات  يوس  ن ‑ يوريم  يوس  ن ‑ اليعازر  يوس  ن ‑ ياشوع  29 يوس 

‑ الياقيم  ن  يوس  ‑ يونام  ن  يوس  ‑ يوسف  ن  يوس  ‑ ياهودا  ن  يوس  ‑ شيمعون  ن  30 يوس 

‑ داود  ن  يوس  ناتان   ‑ ن  يوس  ‑ ماتّاتا  ن  يوس  ‑ مانّا  ن  يوس  ‑ ماليا  ن  31 يوس 

ن ‑ ناحشون  يوس  ن ‑ شالاح  يوس  ن ‑ بوعاز  يوس  ن ‑عوبيد  يوس  ن ‑ يشاي  32 يوس 

ن ‑ فاريص  يوس  ن ‑ حاصرون  يوس  ن ‑ ارني  يوس  ن ‑ ادمين  يوس  ن ‑عميناداب  33 يوس 

ن ‑ تاراح  يوس  ن ‑ يبراهيم  يوس  ن ‑ يسحاق  يوس  ن ‑ ياعقوب  34 يوس  ن ‑ ياهودا  يوس 

ن ‑عابر  يوس  ن ‑ فالاݣ  يوس  ن ‑ راعو  يوس  ن ‑ ساروݣ  35 يوس  ن ‑ ناحور  يوس 

ن ‑ نوح  يوس  ن ‑ شام  يوس  ن ‑ ارفاکشاد  يوس  ن ‑ قينان  36 يوس  ن ‑ شالاح  يوس 

يوس ن ‑ لاماک 37 يوس ن ‑ ماتوشالاح يوس ن ‑ اخنوخ يوس ن ‑ ياراد يوس ن ‑ ماهالاليل 

ن ‑ ربّـي. يوس  ن ‑ ادام  يوس  ن ‑ شيت  يوس  ن ‑ انوس  38 يوس  ن ‑ قينان  يوس 

س ‑ ّروح  ءيعّمر  ن ‑ وردون،  زغ ‑ تسݣيو  ياسوع  1 ءيّفوغ 

ن ‑ واّس  ءيد ‑ مراو  کّوژ  ّروح  2 ار ‑ ت ‑ يتݣّواد  لقودوس. 

يات  ء ور ‑ ا ‑ يشتّا  ءيبليس.  ار ‑ ت ‑ يتارم  غ ‑ لخلا، 

غاکودان،  ءيبليس  سرس  3 ءيساول  باهرا.  لاژ  ياغ ‑ ت  يووّري  ايلّيغ  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

اغروم.«  ءيݣ  ا ‑ يووّري  ءي ‑ وژرو ‑ اد  ءيني  ن ‑ ربّـي،  يوس  » ءيغ ‑ تݣيت  يـيني ‑ اس: 

کا ‑ س ‑ ا ‑ يتّدر  اغروم  › ء ورد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتيارا  » هان  ياسوع:  4 ءيرار ‑ اس 

ءيمل ‑ اس  ياتّوين،  س ‑ ماني  ءيّسغلي ‑ ت  ءيبليس  ءيلّما  5 ياوي ‑ ت  بنادم.‹ « 

ا ‑ تحکامت  » راد ‑ اک ‑ فکغ  6 يـيني ‑ اس:  ن ‑ ّدونيت،  تيݣلداي  کولّو  غ ‑ يان ‑ وسماقّل 

ا ‑ ت ‑ فکغ  ا ‑ مي ‑ يتياوفکا  نّکي  اشکو  کولّوت،  لمجد ‑ نس  يـيلي ‑ اک  ماياد،  کولّو 

ياسوع:  8 ءيرار ‑ اس  ويّنک.«  را ‑ يݣ  ماياد  کولّو  7 ءيغ ‑ يّـي ‑ تسجدت،  ريغ.  ءي ‑ وانّا 

ا ‑ تّعبادت.‹ «  واحدوت  د ‑ نتّان  ا ‑ مي ‑ تّسجادت،  سيديک  › ربّـي  ءيتيارا  » هان 

ن ‑ وکفاف  ف ‑ يݣّي  ءيّسبيّد ‑ ت  ن ‑ وروشاليم،  س ‑ تمدينت  ءيبليس  ءيلّما  9 ياوي ‑ ت 

ءيخف ‑ ّنک  لوح ‑ ن  ن ‑ ربّـي،  يوس  » ءيغ ‑ تݣيت  يـيني ‑ اس:  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي 

4
لماسيح يورم  ءيبليس 
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ا ‑ک ‑ݣابلن.‹  لمالايکا ‑ نس  › را ‑ د ‑ يازن  ءيتيارا  10 اشکو  س ‑ يـيزدار،  زغ ‑ غيد 

کرا  ا ‑ ور ‑ يلکم ‑ وضار ‑ ّنک  باش  ف ‑ يفاّسن ‑ نسن  › را ‑ک ‑ اسين  11 ءيتيارا ‑ داغ 

سيديک.‹ «  ربّـي  › ا ‑ ور ‑ تارمت  ءيتيارا  » هان  ياسوع:  12 ءيرار ‑ اس  ن ‑ وژرو.‹ « 

ياضني. ازمز  ار  ءيفل ‑ ت  غايان،  س ‑کولّو  ءيبليس  13 لّيغ ‑ ت ‑ يورم 

ءيعّمر  ن ‑ جاليل،  س ‑ تمازيرت  ياسوع  14 يووّري 

ار ‑ فّلاس ‑ ساوالن  لقودوس.  ن ‑ ّروح  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت 

ن ‑ تژالّيت،  غ ‑ تݣُّما  15 ار ‑ تن ‑ يّسلماد  ن ‑ تمازيرت ‑ ان.  غ ‑کولّو ‑ تسݣيو  مّدن 

مّدن. کولّو  ار ‑ تي ‑ تالغن 

غ ‑ مّژيـي ‑ نس.  غ ‑ يلّيغ ‑ تّين ‑ يّکا  ن ‑ ناصيرا،  س ‑ تمدينت  ياسوع  16 ياشک ‑ يد 

ا ‑ يغر  ءينکر  ءيسکار.  بّدا  غمکلّي  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  ءيکشم 

اݣـّزوم  ݣيس  ياف ‑ ن  اّرا  ءيرژم  ءيشاعيا.  ن ‑ نّابـي  اّرا  17 فکن ‑ اس  ف ‑ مّدن، 

لّي ‑غ ‑ يتيارا: 18 » ءيّلا فّلا ّروح ن ‑ سيدي ربّـي. ءيژلي ‑ يّـي اد ‑ د ‑ اويغ لخبار ءيفولکين 

ءي ‑ يبوکاضن  ءينيغ  راد ‑ اون ‑ يفسي، ‹  › ربّـي  تياماژنين  ءي ‑ ويلّي  ءينيغ  ءي ‑ يمژلاض، 

لباضل،  غويلّي ‑ ف ‑ يضر  اد ‑ فوکّوغ  يازن ‑ يّـي ‑ د  ا ‑ تيسفيوم.‹  را ‑ُکن ‑ يرار  › ربّـي 

وينس.«  ݣانين  غويلّي  ربّـي  سيدي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يّجنجم  ءيس ‑ د ‑ يلکم ‑ وزمز  19 ملغ ‑ اون 

ويلّي  کولّو  ار ‑ݣيس ‑ تمنادن  ءيسکيوس.  ءي ‑ ومعاون  ءيرار ‑ ت ‑ يد  اّرا،  20 ءيّسمون 

لّانين غ ‑ تݣّمي ن ‑ تژالّيت. 21 يـيني ‑ اسن: » اّرا ‑ ياد ن ‑ ربّـي، غاّساد اد ‑ دارون ‑ يووفا.« 

ار ‑ تّينين  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يساوال،  شوانين  غ ‑ يواليون  کولّوتن  مّدن  22 ار ‑ تعّجابن 

يوس  » ءيس ‑ ورد  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ ّسمقسان  » ءيفولکي ‑ ورݣاز ‑ اد.«  ءي ‑ نݣراتسن: 

اياد؟«  ن ‑ يوسف 

› واي ‑ اطبيب،  لمعنا ‑ ياد  » ءيس ‑ ور ‑ راد ‑ يّـي ‑ تينيم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  23 ءيزايد 

تسکرت ‑ ت  › مايلّي ‑ ف ‑ نسفلد  ءيس ‑ ور ‑ راد ‑ يّـي ‑ تينيم  ءيخف ‑ ّنک ‹؟  ّجوّجي 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  24 لحّق  غ ‑ تمازيرت ‑ ّنک ‹؟  غيد  ء ولا  سکر ‑ ت  غ ‑کافرناحوم، 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  25 لحّق  ايت ‑ تمازيرت ‑ نس.  قبلن  ن ‑ نّابـي  کرا  ء ور ‑ يلّي 

ا ‑ س ‑ يݣرا  غمکاد 

غ ‑ تبّراحت ‑ نس لماسيح 
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کراض  ء ور ‑ يضر ‑ ونژار  لّيغ  ءيلّيا  ن ‑ نّابـي  غ ‑ ووّسان  ايت ‑ ربّـي  غ ‑ دار  ݣّوتنت ‑ تهّجالين 

26 ءيّما  کولّوّت.  غ ‑ تمازيرت  ءيشقان  يـيلي ‑ وغني  د ‑ سضيص ‑ يـيرن،  اسن  ءيسݣُـّ

س ‑ دار  يوزن ‑ ت  والاينّي  ݣيسنت،  س ‑ يات  ربّـي  ء ور ‑ ت ‑ يد ‑ يوزن  ءيلّيا، 

غ ‑ دار  ءينجدامن  27 ݣّوتن  ن ‑ صايدا.  غ ‑ تمازيرت  غ ‑ صارفا  تّلا ‑ ن  يات ‑ تهّجالت 

غير  ݣيسن.  ن ‑ يان  کرا  ء ور ‑ يّجوّجي  والاينّي  اليشاع،  ن ‑ نّابـي  غ ‑ ووّسان  ايت ‑ ربّـي 

ن ‑ تژالّيت ءي ‑ يواليون ‑ اد  ا ‑ يّجين.« 28 لّيغ سفلدن مّدن غ ‑ تݣّمي  نوعمان ݣو ‑ سوريّا 

ّسغلين ‑ ت  ن ‑ تمدينت ‑ نسن،  س ‑ بّرا  ّسوفغن ‑ ت  29 نکرن  باهرا.  ف ‑ ياسوع  بزݣن 

زغ ‑ وجاريف.  ا ‑ ت ‑ ين ‑ لوحن  ءيرين  لّي ‑ ف ‑ تّلا ‑ تمدينت،  ن ‑ وورير  س ‑ يݣّي 

ءيفتو. زغ ‑ݣراتسن  ياسوع  ءيزري  30 والاينّي 

يات ‑ تمدينت  تݣا  س ‑کافرناحوم،  ياسوع  31 ياشک ‑ يد 

غ ‑ ووّسان  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  ار ‑ يکّشم  غ ‑ جاليل. 

اشکو  غ ‑ ولّمود ‑ نس  کولّوتن  مّدن  32 ار ‑ تعّجابن  ار ‑ يّسلماد.  ن ‑ وسونفو 

33 ءيّلا  ما ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن.  اد ‑ اسن ‑ يتّيني  لحّق  دارس  غمکلّي  ار ‑ سرسن ‑ يساوال 

يوت  باهرا.  ُيخشّن  يا ‑ لّجّن  لّي ‑غ ‑ يّلا  يان ‑ ورݣاز  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣّمي ‑ ان 

ديدک؟  غ ‑ݣراتنّغ  ما ‑ يّلان  ݣو ‑ ناصيرا،  34 » وا ‑ ياسوع  يـيني ‑ اس:  س ‑ يات ‑ تغويّـيت 

ن ‑ ربّـي  امژلاي  کّيـي.  ما ‑ تݣيت  ّسنغ  اد ‑ اغ ‑ تهلکت؟  ءيس ‑ دي ‑ توشکيت 

زغ ‑ݣيس.«  تّفوغت  » فّسا،  يـيني ‑ اس:  لجّن  يامر  ياسوع  35 ءيساول  ا ‑ تݣيت.« 

ء ور ‑ ت ‑ يّسرفوفن  زغ ‑ݣيس،  ءيّفوغ  غ ‑ واّماس ‑ نسن  س ‑ واکال  لجّن  ءيلوح ‑ ت 

اوال ‑ اد؟  » ماتّا  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  لعجب  ءيضر ‑ اسن  36 مّدن ‑ ان  س ‑ يات. 

ار ‑ تّفوغن.«  اُأخشنّين  لجنون  ا ‑ س ‑ ا ‑ يتامر  ءيݣّوتن  د ‑ تژّضارت  س ‑ تحکيمت  هاتي 

ماني  س ‑کرايݣاّت  لخبار ‑ نس  اوين  ف ‑ ياسوع،  مّدن  37 ار ‑ باهرا ‑ ساوالن 

کولّوّت. غ ‑ تمازيرت ‑ ان 

ءيکشم  ءيزايد  ن ‑ تژالّيت  زغ ‑ تݣّمي  ياسوع  38 ءيّفوغ 

ن ‑ سيمعان  الت  تاضݣُـّ غين  ياف ‑ ن  ن ‑ سيمعان.  س ‑ تݣّمي 

لجّن  ءيّسوفغ  لماسيح 

ُيخشّن

مّدن  ءيّجوّجي  لماسيح 

ݣّوتنين
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تاولا  يامر  س ‑ تاما ‑ نس  39 ياکمور ‑ د  فّلاس.  ضالبن ‑ ت  ءيشقان،  س ‑ تاولا  توضن 

ار ‑ فّلاسن ‑ تّسّخار. غاکودان  تنکر  تيتّي ‑ زݣيس ‑ تاولا،  ا ‑ تيتّي. 

ار ‑ دي ‑ تاوين  ياسوع،  س ‑ دار  ݣّوتنين  مّدن  اشکين ‑ د  تافوکت  40 لّيغ ‑ ن ‑ تضر 

يان  ف ‑کرايݣاّت  ءيفاّسن ‑ نس  ار ‑ ن ‑ يسراس  ݣّوتنين.  س ‑ تموضان  ء وضنّين  غويلّي 

ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون  ݣّوتنين  زغ ‑ مّدن  لجنون  41 ار ‑ تّفوغن  ار ‑ تن ‑ يّجوّجي.  ݣيسن 

ء ور ‑ تن ‑ يودجي  اد ‑ فّسان.  لجنون  يومر  نتّا  ءيّما  ن ‑ ربّـي.«  يوس  تݣيت  » کّيـي 

ا ‑ يݣا. ن ‑ ربّـي  لماسيح  ءيزد  ّسّن  اشکو  ا ‑ فّلاس ‑ ساوالن، 

زغ ‑ تمدينت،  ياسوع  ءيّفوغ  تافوکت  42 لّيغ ‑ دي ‑ تغلي 

 ‑ ‑ سرس  ار  والاينّي  يان.  ‑ يلّي  ‑ ور  غ  ‑ ماني  ‑ يان  س  ءيّدو 

‑ ياسن:    ءينّا نتّا  43 ءيّما  ‑ يفل.  ‑ تن  ا  ‑ رين    ‑ اکُّ ء ور  ‑ ت  ضفورن  مّدن،  ‑ سيݣّيلن 

ءي ‑ تمدينين  ن ‑ ربّـي  ف ‑ تݣلديت  ءيفولکين  لخبار  ار ‑ تاويغ  اد ‑ ّدوغ  » ءيّقان ‑ يّـي ‑ د 

ار ‑ يتبّراح غ ‑ تݣُّما ن ‑ تژالّيت  ا ‑ ف ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزن ربّـي.« 44 ءيزايد  ياضني، اشکو ماياد 

کولّوّت. ن ‑ ايت ‑ يودايا  غ ‑ تمازيرت 

ن ‑ݣانيساراط،  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما  ياسوع  ءيبيّد  1 يان ‑ واّس 

اد ‑ دارس ‑ سفلدن  ار ‑ تّيرين  ݣّوتنين  مّدن  ار ‑ ت ‑ ّسنوکمون 

ءي ‑ واوال ن ‑ ربّـي. 2 ءيژر سنات ‑ تاناوين تّرسنت ف ‑ واکال 

ّشبايک ‑ نسن. 3 ءيکشم  ار ‑ سيريدن  فلن ‑ تنت ءينݣُمارن ن ‑ يسلمان،  غ ‑ تاما ن ‑ ومدا، 

ا ‑ سّت ‑ ين ‑ يّشکشم  ءيضالب ‑ ت  سيمعان،  تين  تݣ  غ ‑ تاناوين،  س ‑ يات  ياسوع 

يـيني  اوال ‑ نس  ءيکّمل  4 لّيغ  مّدن.  ار ‑ يّسلماد  غ ‑ تاناوت  ءيݣاور  س ‑ وامان.  ءيميّک 

ا ‑ دي ‑ تݣّمرم  ّشبايک ‑ نّون  تݣرم ‑ ن  تادروت  ار  س ‑ وݣُنس  » زايد ‑ ن  ءي ‑ سيمعان: 

ا ‑ سيدي،  تاّمارا  ار ‑ نّکات  کولّوت  » ءيض  يـيني ‑ اس:  سيمعان  5 ءيساول  ءيسلمان.« 

6 ݣرن ‑ تنت ‑ ين  ّشبايک.«  را ‑ ن ‑ݣرغ  کّيـي  لّيغ ‑ تي ‑ تنّيت  والاينّي  يات.  ء ور ‑ نومژ 

راد ‑ بّـينت.  ايلّيغ  ݣّوتنين  س ‑ يسلمان  عّمرنت  س ‑ تنت ‑ ين ‑ وفان  غاکودان، 

اد ‑ اسن ‑عاوّن.  اد ‑ د ‑ اشکين  ياضني  غ ‑ تاناوت  ءي ‑ يمّدوکُّال ‑ نسن  7 سيلّفن ‑ ين 

لّماسيح  تابّراحت 

ن ‑ تژالّيت غ ‑ تݣُّما 

5
ءيمزوورا ءيمحضارن 
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ار ‑ ديدسن ‑ ّسمونون ءيسلمان ايلّيغ عّمرنت سنات تاناوين ‑ لّي، فتونت  لّيغ ‑ تن ‑ د ‑ روحن 

ف ‑ يفاّدن  ءيضر ‑ ن  ءيجران  مايد  ءيژرا  لّيغ  بطُرس،  سيمعان  8 ءيّما  اد ‑ ّدمنت. 

9 اشکو  اد ‑ݣيغ.«  ُيخشّن  ارݣاز  ديدي.  نݣارا  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  ن ‑ ياسوع 

ءيمّدوکُّال ‑ نس  10 ار ‑ تعّجابن  لّي ‑ د ‑ ومژن.  ن ‑ يسلمان  غ ‑ توݣّت  لعجب  ءيضر ‑ اس 

س ‑ سيمعان  ءيساول  ياسوع  ءيّما  نتني.  ء ولا  ن ‑ زابدي  تاروا  د ‑ يوحانّا  ياعقوب 

11 ّسوفغن  ا ‑ را ‑ ّتݣّمارت.«  مّدن  س ‑ وفّلا  غيلاد  » اد ‑ ور ‑ تيکساّط.  يـيني ‑ اس: 

د ‑ ياسوع. موّن  ما ‑ دارسن ‑ يّلان،  کولّو  فلن  س ‑ واکال،  تاناوين ‑ نسن 

ياشک ‑ يد  غ ‑ يات ‑ تمدينت،  ياسوع  ءيّلا  12 يان ‑ واّس 

ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ءيضر  ياسوع  ءيژرا  لّيغ  باهرا.  يوضن  يان ‑ ونجدام  دارس 

ءيغ ‑ تريت.«  ا ‑ يّـي ‑ تّسغوست  تژضارت  » وا ‑ سيدي،  يـيني:  باهرا  ءيضالب ‑ ت 

يـيتّي  غاکودان  غوس.«  نّکي.  » ريغ  يـيني ‑ اس:  س ‑ وفوس ‑ نس  ياسوع  13 ءيݣّر ‑ اس 

ءي ‑ يان  » ا ‑ ور ‑ تينيت  يـيني ‑ اس:  ياسوع  14 يوّصا ‑ ت  ءيغوس.  لجدام  زغ ‑ݣيس 

تفکت ‑ اس  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ونمغور  ءيخف ‑ ّنک  تملت  ّدو  والاينّي  ف ‑ ماياد، 

15 والاينّي  ءي ‑ مّدن.«  توݣّـا  ا ‑ تݣ  موسا،  لّي ‑ ف ‑ يوّصا  تيغرسي  ف ‑ وسغوس ‑ ّنک 

ار ‑ دي ‑ تّاشکين  ماني.  س ‑کرايݣاّت  لخبار  اوين  ار،  ُـّ س ‑ وݣ مّدن  ار ‑ فّلاس ‑ ساوالن 

16 ءيّما  زغ ‑ تموضان ‑ نسن.  دارس  ّجين  ءي ‑ يواليون ‑ نس  اد ‑ سفلدن  باش  س ‑کيݣان 

ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ يّژاّل. ءيخوان  س ‑ ماني  ءيّدو  ار ‑ تن ‑ يفال  نتّا 

غ ‑ݣراتسن  ݣاورن  مّدن.  ار ‑ يّسلماد  ياسوع  17 يان ‑ واّس 

زغ ‑کولّو  ء وشکان ‑ د  ن ‑ ّشرع،  ن ‑ يمسلمدن  د ‑کرا  ن ‑ يفاريسين  لّمدهب  ن ‑ مّدن  کرا 

تيمدينين ن ‑ جاليل ء ولا زغ ‑ يودايا د ‑ تمدينت ن ‑ وروشاليم. ياسوع تّلا ‑ݣيس ‑ تحکيمت 

يان ‑ ورݣاز  اسين ‑ د  ن ‑ مّدن  18 اشکين ‑ د کرا  ءيموضان.  ا ‑ يّجوّجي  ن ‑ ربّـي  ءيتجّهدن 

ن ‑ ياسوع،  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ت ‑ ين ‑ سرسن  ءيرين  ف ‑ يمجدين ‑ نس.  ءيݣن  ءيکوشمن 

ݣّوتنين.  س ‑ مّدن  تعّمر ‑ تݣّمي  اشکو  ا ‑ ت ‑ ّشکشامن  مامنک  ء ور ‑ وفين  19 والاينّي 

لّي ‑ ف ‑ يݣن  ءيمجدين  ّزوݣزن  ن ‑ تݣّمي،  ف ‑ يݣّي  س ‑ وکفاف  ءيلّما  ّسغلين ‑ ت 

لماسيح ءيّجوّجي انجدام

لماسيح ءيّجوّجي اکوشام
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مامنک  ياسوع  20 ءيژر  ن ‑ ياسوع.  غ ‑ لݣّدام  ن ‑ مّدن  س ‑ واّماس  لياجور  زغ ‑ݣر 

فّلاک  ءيتّين  » واي ‑ ارݣاز،  يـيني ‑ اس:  س ‑ وکوشام  ءيساول  ا ‑ باهرا ‑ سرس ‑ ومّن، 

ار ‑ سوينݣيمن  د ‑ يفاريسين  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن ‑ لّي  21 بدون  ّدنوب ‑ ّنک.« 

ابلا  ّدنوب  ا ‑ يّسيتّي  ما ‑ يژضارن  ار ‑ يساوال س ‑ لکوفر؟  د ‑ يخفاون ‑ نسن: » ما ‑ يݣا غواد 

ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ما ‑غ ‑ ا ‑ سوينݣيمن،  ءيّسن  ياسوع  22 ءيّما  واحدوت؟«  ربّـي 

فّلاک  › ءيتّين  اد ‑ ينيغ  23 ما ‑ݣيسن ‑ يرخان،  غمکاد؟  د ‑ يخفاون ‑ نّون  ا ‑ تسوينݣيّم 

ءيس ‑ داري  راد ‑ اون ‑ ملغ  غيلاد  24 ءيّما  ار ‑ تّيدوت ‹؟  › نکر  اد ‑ ينيغ  نغد  ّدنوب ‑ ّنک ‹ 

ءيلّما  ءيساول  ن ‑ بنادم.«  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ّدنوب،  اد ‑ ّسيتّيغ  غ ‑ ّدونيت  تاژّضارت 

تّدوت  ءيمجدين ‑ ّنک،  تاسيت  نکر،  » نّيغ ‑ اک،  يـيني ‑ اس:  س ‑ وکوشام 

ءيّدو  مايلّي ‑ ف ‑ يݣن  ياسي  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن  غاکودان  25 ءينکر  س ‑ تݣّمي ‑ ّنک.« 

لعجب،  ءيضر ‑ اسن  کولّوتن  مّدن ‑ ان  26 غووضن  ربّـي.  ار ‑ يتالغ  س ‑ تݣّمي ‑ نس 

غاّساد.«  ا ‑ نژرا  هّيانين  » تيغاوسيوين  ار ‑ تّينين:  ربّـي  ار ‑ تالغن 

بو ‑ نّکاس  يان  ءيژر  ياسوع  ءيّفوغ  ن ‑ مايان  27 تيغوردين 

يـيني ‑ اس  ن ‑ نّکاس.  ءيقاريدن  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تامژن  غ ‑ تݣّمي  ءيݣاور  لاوي،  ءيسم ‑ نس 

ما ‑ دارس ‑ يّلان  کولّو  ءيفل  لاوي  28 ءينکر  ديدي.«  مون  » اشک ‑ يد،  ياسوع: 

ديدس. ءيمون 

ديدسن  ݣاورن  غ ‑ تݣّمي ‑ نس.  ءيمّقورن  يان ‑ يمنسي  لاوي  29 ءيسکر ‑ اس 

ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ءيفاريسين  30 ءيّما  ياضني.  د ‑ ينبݣيون  ݣّوتنين  ءيد ‑ بو ‑ نّکاس 

ايلّيغ  » ماخ  ءينين ‑ اسن:  ن ‑ ياسوع  ف ‑ يمحضارن  ار ‑ ّسنݣموݣن  زغ ‑ لمدهب ‑ نسن 

ياسوع  31 ءيساول  اُأخشنّين؟«  مّدن ‑ ان  ء ولا  نّکاس  تامژنين  د ‑ ويلّي  ار ‑ تّسام  ا ‑ تشتّام 

ء وضنّين.  غويلّي  والاينّي  اطبيب  ا ‑ يحتاّجان  دوسنين  غويلّي  » ء ورد  يـيني ‑ اسن: 

ء وشکيغ ‑ د  والاينّي  ءيس ‑ فولکين،  غالنين  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ  32 ء ور ‑ د ‑ وشکيغ 

لُخشانت ‑ نسن.«  اد ‑ فلن  اُأخشنّين،  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ غرغ 

ار ‑ تژالّان  ا ‑ باهرا ‑ تاژومن  ايلّيغ  » ماخ  33 سقسان ‑ ت: 

ءيغرا ‑ د لماسيح ءي ‑ لاوي

ف ‑ وژوم اسقسي 
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کّيـي  ءيمحضارن ‑ ّنک  ءيّما  ن ‑ يفاريسين،  ءيمحضارن  ء ولا  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن 

ءي ‑ ايت ‑ تمغرا  ا ‑ تينيم  » ءيس ‑ تژضارم  ياسوع:  34 ءيرار ‑ اسن  ار ‑ ّسان؟«  ار ‑ شتّان 

لّي ‑غ ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يـيتّي ‑ وسلي.  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان  35 والاينّي  ديدسن؟  د ‑ وسلي  اد ‑ اژومن 

ا ‑غ ‑ راد ‑ تاژومن.«  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

تادغارت  ما ‑ يتّبـين  » ء ور ‑ يلّي  يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  ياسوع  36 ءيزايد 

را ‑ يهلک  غمکان  ءيغ ‑ يسکر  تاقديمت.  ءي ‑ تملسيت  ءيݣ ‑ ّت  لّجديد  زغ ‑ تملسيت 

تاقديمت.  د ‑ تملسيت  لّجديد  ء ور ‑ را ‑ دي ‑ تمشاشکا ‑ تدغارت  لّجديد،  تيملسيت 

ءيقديمن.  غ ‑ يلماون  لّجديد  ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان  ما ‑ يتݣّـان  37 ء ور ‑ يلّي 

غ ‑ واکال  فّين ‑ وامان  ءيقديمن  ءيلماون  لّجديد  راد ‑ ستغن ‑ وامان  غمکان  ءيغ ‑ يسکر 

لّجديد.  غ ‑ يلماون  لّجديد  امان  ا ‑ بّدا ‑ تݣّـان  ءيّقان ‑ د  38 والاينّي  ءيلماون.  خسرن 

ار ‑ يتّيني  اشکو  لجديد،  وين  ء ور ‑ را ‑ يـيري  ءيقديمن  ن ‑ واضيل  امان  ءيسوان  39 وانّا 

ا ‑ يفولکين.‹ «  › اقديم 

‑ يݣران  غ  ياسوع  ءيفتا  ‑ وسونفو  ن  ‑ واّس  1 يان 

تيزلفين  ‑ نس  ءيمحضــارن  ‑ تّکيسـن  ار  ءيمندي.  ‑ݣر  غ 

ار ‑ تنت ‑ شتّان.  ءيفاّسن ‑ نسن  غ ‑ݣر  ار ‑ تنت ‑ ّجمجورون 

ايلّيغ  » ماخ  ءينين ‑ اسن:  ن ‑ يفاريسين  کرا  سرسن  2 ساولن 

ياسوع:  3 ءيرار ‑ اسن  ء ور ‑ݣيس ‑ يحّلان؟«  غايلّي  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ا ‑ تسکارم 

ديدس  د ‑ ويلّي  نتّا  باهرا،  لاژ  لّيغ ‑ ت ‑ ينغا  غاکود  ما ‑ يسکر  ف ‑ داود  » ءيس ‑ ور ‑ تغريم 

ء ور ‑ يحّلا  ءي ‑ ربّـي.  لّي ‑ يتياوفکان  اغروم  ياسي  ن ‑ ربّـي،  4 ءيکشم س ‑ تݣّمي  مونّين؟ 

ءيفک ‑ ت  داود  ءيّش ‑ ت  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ينمغورن  ابلا  ءي ‑ ومّشو 

ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  » ءيّما  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  5 ءيزايد  ءي ‑ وسمون ‑ نس.« 

ن ‑ وسونفو.«  ن ‑ واّس  سيديس  ݣيغ 

ياسوع  ءيکشم  ياضني  ‑ وسونفو  ن  ‑ واّس  6 يان 

‑ ورݣاز  يان  غين  ءيّلا  ‑ يّسلماد.  ار  تژالّيت   ‑ ن  س ‑ تݣّمي 

6
ف ‑ واّس  اسقسي 

ن ‑ وسونفو

ارݣاز 

لّي ‑ مي ‑ يّموت ‑ وفوس



144  6 لوقا  

اد ‑ افن  د ‑ يفاريسين ران  ءيّموت ‑ اس ‑ وفوس افاسي. 7 ءيلين کرا ن ‑ يمسلمدن ن ‑ ّشرع 

غ ‑ واّس  ءيس ‑ را ‑ ت ‑ يّجوّجي  اد ‑ ژرن  ݣابلن ‑ ت  ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ صراضن.  غ ‑ ياسوع 

س ‑ ورݣاز  ءيساول  ءيسوينݣيمن ‑ نسن،  ءيّسن  ياسوع  8 ءيّما  ن ‑ وسونفو. 

ءيبيّد  ءينکر ‑ د  س ‑ واّماس.«  » اشک ‑ يد  يـيني ‑ اس:  لّي ‑ مي ‑ يّموت ‑ وفوس 

غ ‑ واّس  ما ‑ يحّلان  » ينيات ‑ يّـي،  مّدن ‑ ان:  ءيسقسا  ياسوع  9 ءيزايد  غ ‑ واّماس ‑ نسن. 

نغد  يان  ا ‑ نّجنجم  ءيزد  ما ‑ ُيخشّن؟  ا ‑ نسکار  نغد  ما ‑ يفولکين  ا ‑ نسکار  ن ‑ وسونفو؟ 

يـيني ‑ اس:  س ‑ ورݣاز ‑ لّي  ءيلّما  ءيساول  کولّوتن،  ݣيسن  10 ءيݣراول  ا ‑ ت ‑ نهلک؟« 

11 ءيّما  ءيدوس ‑ وفوس ‑ نس.  س ‑ يّجي  ءيمدي ‑ اس ‑ ت ‑ يد  افوس ‑ ّنک.«  » مدي ‑ د 

ف ‑ ما ‑ راد ‑ سکرن  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ تمشاوارن  بدون  ءيريـين،  ݣيسن  نکرن ‑ د  نتني 

ءي ‑ ياسوع.

س ‑ يان ‑ وورير  ياسوع  ءيغلي  غ ‑ ووّسان ‑ ان  12 يان ‑ واّس 

ا ‑ يّژاّل. ءيّزري ءيض کولّوت ار ‑ يتژالّا ار ‑ يتضالاب ربّـي. 13 لّيغ ‑ د ‑ يغلي ‑ واّس ءيغر ‑ د 

ءيݣ ‑ تن  د ‑ مراو،  سين  زغ ‑ݣيسن  ءيستي  س ‑ دارس.  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

ءيستي  › بطُرس ‹،  لّجديد  ءيسم  ءيفک ‑ اس  سيمعان  14 ءيستي  د ‑ يرقّاسن ‑ نس. 

د ‑ بارتولاماوس  د ‑ فيليّبوس  د ‑ يوحانّا  ياعقوب  ءيستي  ن ‑ سيمعان.  ݣماس  اندراوس 

› اواطاني ‹  لّي ‑ مي ‑ تّينين  د ‑ سيمعان  ن ‑ حالفا  يوس  د ‑ ياعقوب  د ‑ توما  15 د ‑ ماتّا 

تيݣيرا. ياسوع  لّي ‑ را ‑ يّزنز  ءيسخاريوط  د ‑ ياهودا  نتني  ن ‑ ياعقوب،  يوس  16 د ‑ ياهودا 

غ ‑ يان ‑ ودغار  ءيبيّد  د ‑ يرقّاسن ‑ نس،  ياسوع  17 لّيغ ‑ د ‑ يݣّوز 

د ‑ مّدن  د ‑ يمحضارن ‑ نس  کيݣان  فّلاس  موّن ‑ د  ياستوان. 

زغ ‑ تمدينين  ء ولا  ء وروشاليم  ء ولا  ن ‑ يودايا  زغ ‑ تسݣيو  ء وشکان ‑ د  ݣّوتنين.  ياضني 

اد ‑ سفليدن  18 ءيرين  ءيمّقورن.  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما  لّي ‑ لّانين  د ‑ صايدا  ن ‑ صور 

ّسرفوفوّن  غويلّي  ء ولا  ار ‑ يّجوّجي  غاکودان  زغ ‑ تموضان ‑ نسن.  ّجين  ءي ‑ يواليون ‑ نس 

لجنون اُأخشنّين. 19 ار ‑ دي ‑ تاکمورن مّدن کولّوتن اد ‑ اس ‑ݣّرن، اشکو ار ‑ زݣيس ‑ ّتّفوغ 

کولّوتن. ار ‑ تن ‑ يّجوّجي  لباراکا. 

ن ‑ ورقّاس د ‑ مراو  سين 

لماسيح  ار ‑ يّسلماد 

ار ‑ يّجوّجي
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‑ اسن:  يـيني  ‑ نس  ‑ يمحضـارن  غ  ياسوع  20 ءيّسماقّل 

ن ‑ ربّـي.  ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت  کونّي  اشکو  حتاّجانين،  ا ‑ ويلّي  ا ‑ تݣام  » ءيمبارکين 

ءيمبارکين  ا ‑ را ‑ يشبع.  کونّي  اشکو  غيلاد،  لاژ  ياغ  ا ‑ ويلّي  ا ‑ تݣام  21 ءيمبارکين 

ا ‑ تݣام  22 ءيمبارکين  ا ‑ را ‑ يضّصا.  کونّي  اشکو  غيلاد،  الّانين  ا ‑ ويلّي  ا ‑ تݣام 

تُخشنم ‹  › کونّي  ار ‑ فّلاون ‑ تّينين  رݣمن ‑ُکن  ّسوفغن ‑ُکن  مّدن  ءيغ ‑ُکن ‑کورهان 

تفرحم  ءيغ ‑ ا ‑ سکارن غمکان،  23 تهنّايات  ن ‑ بنادم.  ن ‑ ما ‑ تݣام وين يوس  ف ‑ ّسيبت 

اد ‑ سکرن  غمکان  هان  غ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  لباراکا  تݣّوت  اشکو  باهرا، 

لّي ‑ زرينين. ءي ‑ لانبيا  ءيمزوورا ‑ نسن 

تکّمل  اشکو  ءيݣّوت ‑ وايدا،  دار  ا ‑ ويلّي  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  تاݣوضي  24 » والاينّي 

اشکو  غيلاد،  شبعانين  ا ‑ ويلّي  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  25 تاݣوضي  لّخير ‑ نّون.  تاغامت 

اشکو  غيلاد،  ضّصانين  ا ‑ ويلّي  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  تاݣوضي  لاژ.  را ‑ُکن ‑ ياغ 

مّدن.  کولّو  ءيغ ‑ ا ‑ُکن ‑ تالغن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  26 تاݣوضي  ار ‑ تالّام.  را ‑ُکن ‑ تيݣُراژ 

لانبيا  ءيزد  لّي ‑ يتّينين  ءي ‑ ايت ‑ تکرکاس  ءيمزوورا ‑ نسن  اد ‑ سکرن  غمکان  هان 

اد ‑ݣان.

حنّوات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ءيسفليدن،  سري  27 » وا ‑کونّي ‑ اد 

ا ‑ يبارک  ربّـي  28 ضالبات  غ ‑ ويلّي ‑ُکن ‑کورهانين.  افولکي  سکرات  غ ‑ ينّواشن ‑ نّون. 

29 ءيغ ‑ک ‑ يوت  غويلّي ‑ُکن ‑ ّسرفوفنّين.  ا ‑ يرحم  تضالبم ‑ ت  غويلّي ‑ُکن ‑ رݣمنين، 

ادج ‑ ت  اسلهام ‑ ّنک،  يان  ءيغ ‑ اک ‑ يـيوي  وايّاض.  مدي ‑ اس ‑ ن  ف ‑ ومادل،  يان 

يـيوين  د ‑ وانّا  فک ‑ اس.  ءيضالبن،  زݣيک  وانّا  30 کولّو  اقّشاب.  ء ولا  ا ‑ ياوي 

غمکلّي  د ‑ مّدن  31 سکارات  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يرار.  ا ‑ ت ‑ ور ‑ تضالبت  ويّنک،  ما ‑ يݣان 

افولکي  مان  تحنّونين،  ݣيݣون  غ ‑ ويلّي  32 ءيغ ‑ ا ‑ تّحنّوم  ا ‑ ت ‑ ديدون ‑ سکارن.  ترام 

تحنّونين.  ݣيسن  غ ‑ ويلّي  نتني  ء ولا  ار ‑ تحنّون  اُأخشنّين  غويلّي  اشکو  تسکرم؟ 

اشکو  تسکرم؟  افولکي  مان  لخير،  سکارنين  ݣيݣون  غ ‑ ويلّي  لخير  33 ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

غمکان. ار ‑ سکارن  نتني  ء ولا  اُأخشنّين  غويلّي 

تاݣوضي ء ولا  لباراکا 

غ ‑ ينّواشن ‑ نّون حنّوات 
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مان  تيݣيرا،  ءيس ‑ راد ‑ اون ‑ تن ‑ د ‑ رارن  ءي ‑ ويلّي ‑ س ‑ تّسنم  34 » ءيغ ‑ ا ‑ ترطّلم 

اُأخشنّين  ءي ‑ ويـّياض  نتني  ء ولا  ار ‑ رطّلن  اُأخشنّين  غويلّي  اشکو  تسکرم؟  افولکي 

غ ‑ ينّواشن ‑ نّون،  حنّوات  35 والاينّي  لّي ‑ اسن ‑ رضلن.  غونشک  ا ‑ د ‑ دارسن ‑ تامژن 

غمکاد  تيݣيرا.  ارطّال ‑ نّون  ا ‑ تامژم  بلا ‑ دا ‑ تسوينݣيّم  رطّلات  لخير.  ار ‑ اسن ‑ تسکارم 

ار ‑ يتفولکي  نتّا  اشکو  ءيݣّوتن.  لباراکا  تيلي ‑ اون  اماتّوي،  ن ‑ ربّـي  تاروا  ا ‑ س ‑ را ‑ تݣم 

غ ‑ ويـّياض  36 تحنّوات  ما ‑ ُيخشّن.  سکارنين  د ‑ ويلّي  د ‑ ويلّي ‑ ت ‑ ور ‑ تشکارنين 

باباتون. ربّـي  ءيتحنّو  غمکلّي 

ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يـيني  ءيس ‑ ُيخشن،  ف ‑ يان  37 ا ‑ ور ‑ تينيم 

صامحات  ربّـي.  ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يحکام  ف ‑ يان،  ا ‑ ور ‑ تحکامّ  ءيس ‑ تُخشنم.  ربّـي 

ربّـي  ف ‑ ا ‑ ياون ‑ ياکّا  ءي ‑ ويـّياض  38 اکّايات  ربّـي.  ف ‑ اد ‑ اون ‑ يصامح  ءي ‑ ويـّياض 

اشکو  غ ‑ وشلّيق ‑ نّون.  را ‑ ن ‑ تّفي  تّيادار،  ءيّموّسان  ءيعّمرن  ءيمّقورن  س ‑ لعبرت 

ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ يتياوعّبار.«  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّعّبارم  س ‑ لعبرت 

» ءيس ‑ يژضار ‑ وبوکاض  ءيسقسا ‑ تن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  ياسوع  39 ءيزايد 

40 امحضار  غ ‑ وݣضي؟  س ‑ سين  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ن ‑ ضرن  ءي ‑ وبوکاض؟  ا ‑ يزوور 

را ‑ يݣ  الّمود ‑ نس  ءيغ ‑ يکّمل  امحضار  کرايݣاّت  والاينّي  امسلمد ‑ نس،  ء ور ‑ يوݣُر 

ن ‑ݣماک  غ ‑ تيط  ءيمّژين  ارفتوس  ا ‑ ن ‑ تّمنادت  41 ماخ  امسلمد ‑ نس.  زوند 

ا ‑ تينيت  ا ‑ تريت  42 مامنک  غ ‑ تيط ‑ ّنک؟  لّي ‑ يّلان  غ ‑ تݣّجديت   ‑ تيويت  ء ور ‑ ّت ‑ اکُّ

ءيّما  غ ‑ تيط، ‹  ا ‑ک ‑ يّلان  ارفتوس ‑ ان  اد ‑ اک ‑ د ‑ ّسيتّيغ  ا ‑ݣما،  › ادج ‑ يّـي  ءي ‑ݣماک 

وا ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  غ ‑ تيط ‑ ّنک؟  لّي ‑ يّلان  تاݣّجديت   ‑ تژريت  ء ور ‑ اکُّ کّيـي 

زغ ‑ تيط  ارفتوس  ا ‑ تّسيتّيت  مامنک  ا ‑ تژرت  باش  زغ ‑ تيط ‑ ّنک  تاݣّجديت  ّسيتّي ‑ زوار 

ن ‑ݣماک.

ُيخشّن.  لغلّت  ء ور ‑ ا ‑ تاکّا  ءيفولکين  43 » تاسغارت 

44 کرايݣاّت  ءيفولکين.  لغلّت  ء ور ‑ ا ‑ تاکّا  ُيخشّن  تاسغارت 

ار،  ُـّ زغ ‑ وزݣ ءيکوزارن  ء ور ‑ ا ‑ نتّکيس  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ تّياوّسان.  زغ ‑ لغلّت ‑ نس  تاسغارت، 

ف ‑ يان ا ‑ ور ‑ تحکامّ 

تاسغارت  کرايݣاّت 

د ‑ لغلّت ‑ نس
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ما ‑ يفولکين  ار ‑ د ‑ يّسوفوغ  ءيفولکين،  45 يان  زغ ‑ وشّدير.  اضيل  ء ولا ‑ دا ‑ نتّکيس 

زغ ‑ لخزين ن ‑ وفولکي لّي ‑ يّسمون غ ‑ وول ‑ نس. يان ُيخشّن، ار ‑ د ‑ يّسوفوغ ما ‑ ُيخشّن 

اينّا ‑ س ‑ يعّمر ‑ وول  اشکو  غ ‑ وول ‑ نس.  لّي ‑ يّسمون  لُّخشانت  زغ ‑ لخزين 

ءيمي. ا ‑ س ‑ ا ‑ يساوال 

والاينّي  وا ‑ سيدي ‹  › وا ‑ سيدي  ا ‑ يّـي ‑ تّينيم  ايلّيغ  46 » ماخ 

ءي ‑ يواليون ‑ اد ‑ ينو  ءيسفلد  وانّا ‑ د ‑ داري ‑ يوشکان  47 کولّو  س ‑ واوال ‑ ينو؟  ء ور ‑ ا ‑ تسکارم 

ءيغزا  تيݣّمي،  لّي ‑ يبنان  ارݣاز  48 ءيرواس  ما ‑ يرواس.  راد ‑ اون ‑ ملغ  ار ‑ سرسن ‑ يسکار، 

ء ور ‑ ّت ‑ يّسموّسي  تيݣّمي  يوت  لّيغ ‑ د ‑ ينݣي ‑ واسيف  ف ‑ يسلي.  لّساس  ءيّزوݣز  باهرا 

ءي ‑ يواليون ‑ اد ‑ ينو  ءيسفلدن  وانّا  49 ءيّما  لّساس ‑ نس.  ءيدوس  اشکو 

ء ور ‑ يغزا  ف ‑ واکال  تيݣّمي ‑ نس  لّي ‑ يبنان  ارݣاز  ءيرواس  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ يسکار، 

کولّوّت.«  تخلو  تضر ‑ د،  تيݣّمي  يوت  لّيغ ‑ د ‑ ينݣي ‑ واسيف  لّساس. 

ءي ‑ مّدن ‑ ان،  ا ‑ يـيني  ما ‑ يرا  کولّو  ياسوع  ءيکّمل  1 لّيغ 

يا ‑ لّقبطان  غين  2 ءيّلا  ن ‑کافرناحوم.  س ‑ تمدينت  ءيّدو 

يوضن  يان ‑ وخّدام ‑ نس  دارس  يـيلي  ن ‑ ّرومان،  ن ‑ يعسکرين 

3 لّيغ  باهرا.  دارس  ءيعّزا  اخّدام ‑ ان  ا ‑ يّمت.  ءيفتو  باهرا 

س ‑ دارس  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ن ‑ يمغارن  کرا  يازن ‑ د  ف ‑ ياسوع  لقبطان  ءيسفلد 

ياسوع  روحن ‑ د  4 نتني  اخّدام ‑ نس.  ا ‑ يّجوّجي  ا ‑ ن ‑ دارس ‑ ياشک  ا ‑ زݣيس ‑ ضالبن 

ار ‑ يتحوبّو  5 اشکو  لخير ‑ اد،  اد ‑ اس ‑ تسکرت  » ءيستهّلا  ءينين ‑ اس:  باهرا  ضالبن ‑ ت 

ياسوع.  ديدسن  6 ءيمون  ن ‑ تژالّيت.«  تيݣّمي  ءيبنو ‑ اغ  ايت ‑ تمازيرت ‑ نّغ 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ يمّدوکُّال ‑ نس س ‑ ياسوع  لقبطان کرا  يازن ‑ د  لّيغ ‑ ن ‑ اکمورن س ‑ تݣّمي 

ا ‑ دي ‑ تکشمت  ء ور ‑ ستهّلاغ  ءيخف ‑ ّنک.  اد ‑ ور ‑ تّسيحلت  » وا ‑ سيدي، 

ءيني  غير  والاينّي  حشمغ،  اشکو  ا ‑ ف ‑ ور ‑ ن ‑ دارک ‑ وشکيغ  7 مايان  س ‑ تݣّمي ‑ نو. 

س ‑ واوال  ار ‑ سکارغ  نّکي  ء ولا  8 ها ‑ يّـي  س ‑ يّجي ‑ وخّدام ‑ ينو.  يان ‑ واوال 

ءيّدو،  › ّدو ‹  ءي ‑ يان:  ءيغ ‑ نّيغ  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ ينو.  ءيعسکرين  ءيلين  ن ‑ ما ‑ يّـي ‑ يوݣُرن، 

ن ‑ سنات ‑ تݣُّما لمعنا 

7
اخّدام  ءيّجوّجي  لماسيح 

لّقبطان
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› سکر  ءي ‑ وخّدام ‑ ينو  ءيغ ‑ نّيغ  ياشک ‑ يد،  › اشک ‑ يد ‹  ءي ‑ وايّاض  ءيغ ‑ نّيغ 

ءيݣراول  ءيتعّجب.  ءي ‑ ماياد  ياسوع  ءيسفلد  9 لّيغ  ءيسکر ‑ ّت.«  تاووري ‑ اد ‹ 

ء ور ‑ ّجو ‑ وفيغ  » راد ‑ اون ‑ ينيغ،  يـيني ‑ اسن:  لّي ‑ د ‑ ديدس ‑ مونّين  ݣّوتنين  غ ‑ مّدن ‑ ان 

لقبطان  غويلّي ‑ د ‑ يوزن  10 ّدون  ايت ‑ ربّـي.«  غ ‑ݣر  ء ولا  غواد،  زوند  يومّن  ن ‑ يان  کرا 

ءيّجي. اخّدام ‑ نس  افن ‑ ين  س ‑ تݣّمي ‑ نس،  ووّرين 

س ‑ يات ‑ تمدينت  ياسوع  ءيّدو  ن ‑ مايان  11 تيغوردين 

د ‑ ويـّياض  ءيمحضارن ‑ نس  ديدس  موّن  ناين،  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

يان ‑ وعّيال  ء وسين ‑ د  ن ‑ مّدن  ها ‑کرا  ن ‑ تمدينت،  ءيمي  12 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم  ݣّوتنين. 

ديدس  ءيلين  نتّان.  ابلا  ء ور ‑ دارس  د ‑ نتّات  ن ‑ يات ‑ تهّجالت،  يوس  ءيݣا  ءيّموت. 

يـيني ‑ اس:  باهرا،  ݣيس  تقاما  سيديتنّغ  13 لّيغ ‑ ّت ‑ يژرا  د ‑ ايت ‑ تمدينت ‑ ان.  کيݣان 

يـيني:  غويلّي ‑ ت ‑ وسينين،  س ‑ بيّدن  ءيݣّر ‑ اس،  نّعاش  14 ءيروح ‑ ن  » اد ‑ ور ‑ تالّات.« 

ار ‑ يساوال.  ءيبدو  ءيّموتن،  غوالّي  15 ءينکر ‑ د  نکر.«  نّيغ ‑ اک،  » واي ‑ اعّيال، 

ربّـي  ار ‑ تالغن  کولّوتن  مّدن ‑ ان  16 غووضن  ءي ‑ ينّاس.  ءيفک ‑ ت  ياسوع  ياوي ‑ ت 

مّدن ‑ نس.«  ا ‑ يعاون  ربّـي  ياکمور ‑ د  ءيمّقورن.  يان ‑ نّابـي  » يوشکا ‑ ياغ ‑ د  ار ‑ تّينين: 

ء ولا  کولّوّت  ن ‑ يودايا  س ‑ تمازيرت  لخبار ‑ نس  اوين  ف ‑ ياسوع  17 ار ‑ باهرا ‑ ساوالن 

لّي ‑ اس ‑ لولّينين. س ‑ تميزار 

ءي ‑ يوحانّا  ءينين  امسّدام  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن  18 ّدون 

19 يازن ‑ تن  س ‑ دارس،  زغ ‑ݣيسن  ءي ‑ سين  ءيلّما  ءيغر  تيغاوسيوين ‑ اد.  ف ‑کولّو 

را ‑ د ‑ ياشک،  غوالّي  ا ‑ يݣان  کّيـي  » ءيزد  ا ‑ ت ‑ سقسان  يوّصا ‑ تن  سيديتنّغ،  س ‑ دار 

ءينين ‑ اس:  ياسوع  س ‑ دار  20 اشکين ‑ د  ياضني؟«  س ‑ يان  ا ‑ سول ‑ نتقل  نغد 

نغد  را ‑ د ‑ ياشک،  غوالّي  ا ‑ يݣان  کّيـي  › ءيزد  ءينّا ‑ ياک  امسّدام  يوحانّا  » يوزن ‑ اغ ‑ د 

کيݣان  ياسوع  ار ‑ يّجوّجي  21 غ ‑ تاساعت ‑ ان  ياضني؟‹ «  س ‑ يان  ا ‑ سول ‑ نتقل 

ݣّوتنين  ءيبوکاضن  ار ‑ يترارا  اُأخشنّين،  د ‑ لجنون  د ‑ واطّان  غ ‑ لّانت ‑ تموضان  د ‑ مّدن 

ف ‑ ما ‑ تژرام  ءي ‑ يوحانّا  تينيم  » زايدات  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  22 ءيساول  اد ‑ يسفيون. 

يوس  ءيّجوّجي  لماسيح 

ن ‑ تهّجالت

اسقسي ن ‑ يوحانّا امسّدام
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ءينجدامن  ار ‑ فتّون،  ءيکوشامن  ار ‑ تّيسفيون،  ها ‑ يبوکاضن  ما ‑ مي ‑ تسفلدم.  ء ولا 

ار ‑ تن ‑ يلّکم  ءيمژلاض  ار ‑ د ‑ نّکرن،  ّموتنين  غويلّي  ار ‑ سفليدن،  ءيضرضار  ار ‑ تغوسن، 

ما ‑ ف ‑ ا ‑ ياس ‑ طّيار.«  ء ور ‑ݣيݣي ‑ يوفين  وانّا  ا ‑ يݣا  23 امبارکي  ءيفولکين.  لخبار 

ياسوع  ءيساول  يوحانّا،  غويلّي ‑ د ‑ يوزن  ّدان  24 لّيغ 

ا ‑ تّيدوم  لّيغ  » غاکود  ءيسقسا ‑ تن:  لّي ‑ د ‑ فّلاس ‑ مونّين،  ݣّوتنين  ءي ‑ مّدن  ف ‑ يوحانّا 

25 والاينّي  ار ‑ ّت ‑ يّسموّسو ‑ واضو؟  ن ‑ تاّژمايت  کرا  ءيزد  ا ‑ تژرم؟  ما ‑ ترام  س ‑ لخلا 

غويلّي  هان  شوانين؟  ءيبردان  ءيلسان  ن ‑ ورݣاز  کرا  ءيزد  ا ‑ تي ‑ تژرم؟  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّيدوم 

ا ‑غ ‑ لّان.  ن ‑ يݣلدان  غ ‑ تݣُّما  ُغلانين،  د ‑ تغاوسيوين  شوانين  ءيبردان  دار 

ءيݣا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  يان ‑ نّابي؟  ءيس ‑ ورد  ا ‑ تي ‑ تژرم؟  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّيدوم  26 ءينيات ‑ يّـي، 

› راد ‑ ازنغ  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ا ‑ ف ‑ يتيارا  يوحانّا  27 اشکو  غ ‑ لانبيا.  ءيمّقورن  يان 

ء ور ‑ يلّي  28 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  اغاراس ‑ ّنک.‹  ءيّجوجاد ‑ اک  اد ‑ اک ‑ يزوور  ارقّاس ‑ ينو 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣلديت  ءيمّژين  کولّو  واد  ءيّما  يوحانّا.  يوݣُرن  يان  ن ‑ تمغارين  غ ‑ تاروا 

ءينين  ءي ‑ ماياد،  د ‑ يد ‑ بو ‑ نّکاس  ݣّوتنين  مّدن ‑ ان  سفلدن  29 لّيغ  يوحانّا.«  يوݣُر 

ا ‑ ف ‑ ّدمن  ن ‑ يوحانّا  ف ‑ وفوس  اشکو  افولکي.«  ار ‑ بّدا ‑ يسکار  » ربّـي  ءي ‑ نݣراتسن: 

زغ ‑ ما ‑ݣيسن ‑ يقصاد  فّوغن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ءيفاريسين  30 والاينّي  غ ‑ وامان. 

ف ‑ وفوس ‑ نس. اد ‑ ّدمن  اݣُين  ربّـي، 

ن ‑ تاسوت ‑ اد؟  مّدن  » ما ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ّسرواسغ  ياسوع:  ءيلّما  31 يـيني ‑ اسن 

ار ‑ تّينين  ار ‑ ن ‑ ياقرا کرا س ‑کرا  لّي ‑ سکيوسنين غ ‑ ّسوق،  تاروا  32 رواسن  ماد ‑ رواسن؟ 

33 يوشکا ‑ د  ء ور ‑ ا ‑ تالّام.‹  امارݣ  ناسي ‑ اون  ء ور ‑ ا ‑ تّحوشم.  تاعّواّت  › نوت ‑ اون 

يوحانّا امسّدام ء ور ‑ ا ‑ يشتّا اغروم ء ولا ‑ دا ‑ يّسا امان ن ‑ واضيل ءيکتين، ار ‑ فّلاس ‑ تّينيم: 

ار ‑ ّساغ،  ار ‑ شتّاغ  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  34 اشکغ ‑ د  يا ‑ لّجّن.‹  ݣيس  › ءيّلا 

ن ‑ ايت ‑ نّکاس  امّداکُّل  ءيݣ  اسکايري،  ءيݣ  بو ‑ وديس  ءيݣا  › غواد  ار ‑ فّلا ‑ تّينيم: 

سکارنين  سرس  ويلّي  کولّو  ن ‑ ربّـي،  تاحکيمت  35 والاينّي  اُأخشنّين.‹  د ‑ ويـّياض 

تُغژان.«  ار ‑ ّت ‑ ين ‑ تافان 

ءيساول لماسيح ف ‑ يوحانّا
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ءيمکلي.  ا ‑ ديدس ‑ يّش  ياسوع  ءيضالب  36 يان ‑ وفاريسي 

يات ‑ تمغارت  غاکودان  37 تاشک ‑ يد  ا ‑ يّش.  ءيݣاور  ن ‑ وفاريسي  س ‑ تݣّمي  ءيکشم 

ءيس ‑ يّلا  ف ‑ ياسوع  تسفلد  ما ‑ ُيخشّن.  ءيسکارن  تاد  تݣا  ء ولّت ‑ تمدينت ‑ ان، 

ءيشوان.  توّجوت  لّي ‑غ ‑ تّلا  ن ‑ وژرو  يات ‑ تبوقّالت  تاسي ‑ د  ن ‑ وفاريسي،  غ ‑ تݣّمي 

ءيمطّاون ‑ نس  ار ‑ د ‑ طّارن  ار ‑ تالّا.  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ن ‑ ياسوع  غ ‑ تغوردين  38 تبيّد 

ار ‑ تن ‑ تسودون  س ‑ واّزار ‑ نس  ءيوورزان  ار ‑ اس ‑ تسفاض  ن ‑ ياسوع،  ف ‑ يوورزان 

د ‑ يخف ‑ نس:  يـيني  ماياد  ءيژرا  لّيغ  افاريسي،  39 ءيّما  س ‑ توّجوت.  ار ‑ تن ‑ تژّغور 

يـيّسان  ختاد ‑ اس ‑ يتݣّرن،  ما ‑ تݣا  را ‑ يـيّسان  نّابي،  ءيس ‑ يݣا ‑ ورݣاز ‑ اد  » مراد 

س ‑ وفاريسي  ياسوع  40 ءيساول  ا ‑ تݣا.«  تامغارت  ݣار  هاتّي  اشکو  ءيسّکيرن ‑ نس، 

اي ‑ امسلمد.«  » ءيني ‑ يّـي  ءيرار ‑ اس:  کرا.«  راد ‑ اک ‑ ينيغ  » وا ‑ سيمعان،  يـيني ‑ اس: 

سّموس  ءيضفار ‑ اس  يان  مّدن،  ءي ‑ سين  ءيضفار  » ها ‑ يان  ياسوع:  41 يـيني ‑ اس 

ءيد ‑ مّيا ن ‑ نّوقرت، وايّاض ءيضفار ‑ اس غير سّموس ءيد ‑ مراو. 42 نتني لّيغ ء ور ‑ دارسن 

ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ تراران، ءيصامح ‑ اسن س ‑ سين. مانوا ‑ س ‑ تنّيت را ‑ دارس ‑ يعّزو ‑ ورݣاز ‑ ان 

ار.«  ُـّ غ ‑ وݣ ءيصامح  مي  غوان  ءيزد  » ءيرواس ‑ يّـي  سيمعان:  43 يـيني ‑ اس  باهرا؟« 

ءي ‑ سيمعان:  يـيني  غ ‑ تمغارت ‑ لّي،  ءيلّما  44 ءيݣراول  » تُغژانت.«  ياسوع:  يـيني ‑ اس 

ء ور ‑ يّـي ‑ تفکيت  س ‑ تݣّمي ‑ ّنک،  ء وشکيغ ‑ د  ها ‑ يّـي  تامغارت ‑ اد؟  » ءيس ‑ تژريت 

ءيوورزان ‑ ينو  تسيرد  هاتّي  نتّات  ءيّما  ءيوورزان ‑ ينو،  ما ‑ س ‑ ا ‑ سيريدغ  امان 

ء ور ‑ ديدي ‑ تنسالّامت  45 کّيـي  س ‑ واّزار ‑ نس.  تسفيض ‑ تن  س ‑ يمطّاون ‑ نس، 

ءيوورزان ‑ ينو.  اد ‑ وکان ‑ تسودون  زغ ‑ ما ‑ د ‑کشمغ  نتّات  ءيّما  س ‑ يان ‑ وسودن، 

ار ‑ تژّغور  هاتّي  نتّات،  ءيّما  س ‑ ّزيت.  ءيخف ‑ ينو  ء ور ‑ يّـي ‑ تژغورت  46 کّيـي 

اد ‑ دارس ‑ يعّزا  س ‑کيݣان  47 راد ‑ اک ‑ ينيغ،  ءيشوان.  س ‑ توّجوت  ءيوورزان ‑ ينو 

مي  يان  ءيّما  لّي ‑ ف ‑ اس ‑ يصامح.  ّدنوب ‑ نس  ݣّوتن  اشکو  ربّـي،  وين  ما ‑ يݣان 

ءيلّما  48 يـيني  ا ‑ س ‑ راد ‑ دارس ‑ يعّزو.«  ءيميّک  غير  ف ‑ ما ‑ يدروسن،  ءيصامح 

درانين،  ديدس  غويلّي  49 لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  ّدنوب ‑ نّم.«  فّلام  » ءيتّين  ءي ‑ تمغارت: 

تنجم لّي ‑ يومّن  تامغارت 
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ياسوع  50 ءيّما  ّدنوب؟«  ا ‑ يّسيتّي  ايلّيغ  غواد  » ما ‑ يݣا  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  بدون 

س ‑ ّسلامت.«  زايد  تومنت.  اشکو  تنجمت  » ها ‑کّمي  ءي ‑ تمغارت:  ءينّا 

ء ولا  تيمدينين  ار ‑ يتّکا  ياسوع  ءيّدو  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

ف ‑ تݣلديت  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ يتبّراح  ءيدوران 

س ‑ سين  ءيمحضارن ‑ نس  ار ‑ ديدس ‑ تمونون  ن ‑ ربّـي. 

ءيّسوفغ  زغ ‑ تموضان ‑ نسنت  ياسوع  لّي ‑ يّجوّجي  ن ‑ تمغارين  د ‑کرا  2 نتني  د ‑ مراو، 

ءيّسوفغ  ء ولّت ‑ ماݣدالا،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ماريام  تّلا  اُأخشنّين.  لجنون  زغ ‑ݣيسنت 

غ ‑ تݣّمي  امغار  لّي ‑ يݣان  ن ‑ خوزي  تامغارت  يووانّا  3 تيلي  لجنون.  ّسا  زغ ‑ݣيس 

ياسوع  ار ‑ تعاوانّت  ݣّوتنين،  د ‑ تيـّياض  سوسانّا  تيلي  هيرودوس.  ن ‑ وݣلّيد 

وينسنت. زغ ‑ ما ‑ يݣان  د ‑ يمحضارن ‑ نس 

کولّوتنت  زغ ‑ تمدينين  ياسوع  س ‑ دار  مّدن  4 اشکين ‑ د 

يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  س ‑کيݣان  لّيغ ‑ د ‑ فّلاس ‑ موّن  ن ‑ تمازيرت ‑ ان. 

اُکلن  لّيغ ‑ ت ‑ يلوح ءيضر ‑ ن کرا غ ‑ وغاراس،  امود.  ا ‑ ن ‑ يلوح  5 » هاي ‑ افّلاح ءيّفوغ 

يـيقار  لّيغ ‑ د ‑ يمغي  ف ‑ يسلي.  کرا  6 ءيضر ‑ ن  ءيݣضاض.  ݣرون ‑ ت  مّدن،  فّلاس 

ءيّشقاّجي ‑ ت.  ار  ُـّ د ‑ وزݣ ءيغلي  ار،  ُـّ غ ‑ وزݣ کرا  7 ءيضر ‑ ن  امان.  ء ور ‑ دارس  اشکو 

8 ءيضر ‑ ن کرا غ ‑ واکال ءيفولکين ءيمغي ‑ د ءيفک ّصابت، ءيفک ف ‑ مّيا ن ‑ توال.« 

ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  » وانّا  يـيني ‑ اسن:  اوال ‑ نس  ياّل  ياسوع  ءيزايد 

ا ‑ يسفلد.«  فّلاس 

» کونّي  ياسوع:  10 يـيني ‑ اسن  ف ‑ لمعنا ‑ ياد.  ءيمحضارن ‑ نس  9 سقسان ‑ ت 

غير  نتني،  ءيّما  ف ‑ ويـّياض.  ما ‑ ينتلن  ن ‑ ربّـي  ف ‑ تݣلديت  ا ‑ تيّسانم  ءيتياوفکا ‑ ياون 

ء ور ‑ راد ‑ ژرن  والاينّي  › راد ‑ تمنادن  ءيتياران،  غمکلّي  ا ‑ س ‑ راد ‑ اسن ‑ يتياونّا.  س ‑ لمعني 

يات.‹ ء ور ‑ راد ‑ فهمن  والاينّي  راد ‑ سفليدن  يات. 

ءيضرن  12 غوالّي  ن ‑ ربّـي.  اوال  ءيݣا  امود  لمعنا ‑ ياد.  ا ‑ تݣا  11 » غمکاد 

اوال  ءيّکيس  ءيبليس  ياشک ‑ يد  ءي ‑ واوال  لّي ‑ سفلدنين  مّدن  زوند  ءيݣا  غ ‑ وغاراس 

8
د ‑ وسمون ‑ نس لماسيح 

د ‑ يکالّن ن ‑ وامود  لمعنا 
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زوند  ءيݣا  غ ‑ يسلي  ءيضرن  غوالّي  13 ءيّما  نجمن.  ا ‑ ور ‑ امّن  باش  زغ ‑ يخف ‑ نسن 

ء ور ‑ يکشيم ‑ واوال ‑ ان  والاينّي  سرس  فرحن  ءي ‑ واوال  لّي ‑ سفلدنين  مّدن 

14 ءيّما  س ‑کنوکين.  تاّساست  تيلي  ارد  ن ‑ ووّسان  کرا  غير  امّن  س ‑ وول ‑ نسن. 

اسين  ءيلّما  ّدون  ءي ‑ واوال،  لّي ‑ سفلدنين  مّدن  زوند  ءيݣا  ار  ُـّ غ ‑ وزݣ ءيضرن  غوالّي 

ا ‑ يّشقاّجين  تيغوفيوين ن ‑ ّدونيت ‑ اد لهون س ‑ وايدا رشقن س ‑ تغاوسيوين ياضني. غايان 

ءيݣا  ءيفولکين  غ ‑ واکال  ءيضرن  غوالّي  15 والاينّي  ّصابت.  ء ور ‑ د ‑ يـيوي  ايلّيغ  اوال 

ءيغوسن،  ن ‑ وول ‑ نسن  امژن ‑ ت س ‑ نّيـيت  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  لّي ‑ سفلدنين  مّدن  زوند 

ّصابت ‑ نسن. فکن  بلا ‑ دا ‑ ترماين،  ار ‑ سرس ‑ سکارن 

نغد  س ‑ تکينت  ءيدل ‑ ت  لقنديل  ما ‑ يّسرغان  16 » ء ور ‑ يلّي 

ا ‑ ف ‑ را ‑ ت ‑ ين ‑ يسرس،  ا ‑ ت ‑ ين ‑ يݣ غ ‑ ّدو تيسي. والاينّي ف ‑ يݣّي ن ‑ ماني ياتّوين 

مّدن  را ‑ ت ‑ ژرن  ما ‑ ينتلن،  17 کولّو  وانّا ‑ د ‑ يکشمن.  ءي ‑کولّو  تيفاوت  ا ‑ تبان  باش 

مي  غ ‑ مايد  18 اويات ‑ سّت  ّسبايّّن ‑ ت ‑ يد.  را ‑ ت ‑ ّزودفن  ما ‑ يدلن،  کولّو  تيݣيرا. 

ء ور ‑ دار ‑ يلّي،  وانّا  ءيّما  ربّـي.  راد ‑ اس ‑ يزايد  ءيّلا،  دار  وانّا  اشکو  تسفليدم، 

ءيس ‑ دارس ‑ يّلا.«  مايلّي ‑ س ‑ يغال  ء ولا  راد ‑ اس ‑ يّکيس 

مانيغ  ء ور ‑ وفين  د ‑ ايتماس،  ن ‑ ياسوع  ءينّاس  19 تاشک ‑ يد 

» ها ‑ ينّاک  يان:  20 يـيني ‑ اس ‑ د  لّي ‑ فّلاس ‑ مونّين.  مّدن  ݣّوتن  اشکو  ا ‑ ت ‑ ين ‑ لّکمن 

د ‑ ايتما  » ءينّا  ءينّا ‑ ياسن:  نتّا  21 ءيّما  ا ‑ک ‑ ژرن.«  ران  غ ‑ بّرا.  بيّدن ‑ ين  د ‑ ايتماک 

ار ‑ سرس ‑ سکارن.«  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  سفليدنين  غويد  ݣان ‑ تن 

نتّا  ‑ تاناوت  ‑ يات  س  ياسوع  ءيکشم  ‑ واّس  22 يان 

فتون  فّوغن  ن ‑ ومدا.«  ياضني  س ‑ تسݣا ‑ يان  » ا ‑ نّدو  يـيني ‑ اسن:  د ‑ يمحضارن ‑ نس، 

غ ‑ تاساعت ‑ ان  ءينکر ‑ د ‑ واضو  ياسوع.  ءيݣن  ا ‑ تّيدون  23 لّيغ  ف ‑ وامان. 

ءيمحضارن  24 ّدون  ا ‑ تّدم.  تفتو  س ‑ وامان،  تاناوت  ا ‑ تّعّمار  ايلّيغ  ءيدووي ‑ ومدا 

يامر  ياسوع  ءينکر  را ‑ نهلک.«  ها ‑ ياغ  وا ‑ سيدي،  » وا ‑ سيدي،  ءينين ‑ اس:  ّسفاقن ‑ ت 

ءيلّما  25 يـيني  باهرا.  ءيهنّا  يووّري ‑ ومدا  کولّو،  س ‑ زݣان  تاضانݣيوين،  ء ولا  اضو 

لّقنديل لمعنا 

د ‑ ينّاس لّماسيح  ايتماس 

لماسيح يومر اضو د ‑ ومدا
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ار ‑ تّينين  ار ‑ باهرا ‑ تعّجابن  غووضن  نتني  ءيّما  » ءيس ‑ ور ‑ تومينم؟«  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس: 

س ‑ واوال ‑ نس؟«  ار ‑ سکارن  د ‑ ومدا،  اضو  ا ‑ يتامر  ايلّيغ  غواد  » ما ‑ يݣا  ءي ‑ نݣراتسن: 

ف ‑ تمازيرت  تاݣّوݣ  ن ‑ݣاراسا،  تامازيرت  26 لکمن 

ياسوع زغ ‑ تاناوت س ‑ ت ‑ يد ‑ يمناݣّـار  ن ‑ ومدا. 27 ءيّفوغ  ن ‑ جاليل غ ‑ تسݣا ياضني 

ء ور ‑ ا ‑ يتّيري  يات.  ا ‑ ور ‑ يلّسا  کيݣان  لجنون.  ݣيس  لّان  ݣو ‑ تمدينت ‑ ان،  يان ‑ ورݣاز 

س ‑ يات ‑ تغويّـيت  يوت  ياسوع  ءيژرا  28 لّيغ  ءيسمضال.  غ ‑ݣر  غير  ار ‑ يزّدغ  تيݣّمي، 

اماتّوي،  ن ‑ ربّـي  يوس  » وا ‑ ياسوع  يـيني ‑ اس:  ءيغّوت  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ءيضر 

29 اشکو  ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ تّسرفوفنت.«  ضالبغ ‑ اک  ضالبغ ‑ اک،  ديدک؟  غ ‑ݣريّـي  ما ‑ يّلان 

لجّن.  ا ‑ ت ‑ يومژ  منّاوت ‑ توال  ارݣاز ‑ ان،  ا ‑ زݣيس ‑ يّفوغ.  لجّن  يومر  ياسوع 

لݣيود،  ء ولا  س ‑ ّسناسل  ءيضارن  ء ولا  زغ ‑ يفاّسن  ار ‑ ت ‑کّرفن  مّدن  ار ‑ تي ‑ تݣابالن 

ياسوع  30 ءيسقسا ‑ ت  س ‑ لخلا.  لجّن  ار ‑ ت ‑ يدحاي  ّسناسل،  ار ‑ يتّبـي  والاينّي 

ݣّوتن  اشکو  › منّاو ‹.«  ءيسم ‑ ينو  » ءيݣا  يـيني ‑ اس:  ءيسم ‑ ّنک؟«  » ما ‑ يݣا  غاکودان: 

س ‑ تدروت  ا ‑ تن ‑ ور ‑ يطّاي  باهرا  لجنون  31 ضالبن ‑ ت  لّي ‑ݣيس ‑ لّانين.  لجنون 

ضالبن ‑ ت  ن ‑ والفان.  ءيݣّوتن  يات ‑ تووروت  غ ‑ وورير ‑ ان  32 تّياوکسا  ن ‑ واکال. 

زغ ‑ ورݣاز کشمن  33 فّوغن  يادج ‑ تن.  اد ‑کشمن س ‑ والفان،  ا ‑ تن ‑ يادج  باهرا  لجنون 

کولّوتن. خسين ‑ ين  س ‑ ومدا،  زغ ‑ وجاريف  س ‑ ّجهد  تاّزل ‑ تووروت  س ‑ والفان، 

ء ولا  غ ‑ تمدينت  ءي ‑ مّدن  لخبار  اوين  روولن  ما ‑ يجران  ءيمکساون  ژران  34 لّيغ 

ارݣاز  افن ‑ د  ياسوع  س ‑ دار  اشکين ‑ د  ما ‑ يّلان،  اد ‑ ژرن  مّدن  35 فّوغن ‑ د  ءيݣران. 

يـيلي  تيملسيت ‑ نس  ءيلس  ن ‑ ياسوع  ءيضارن  غ ‑ دار  ءيسکيوس  لجنون  لّي ‑ زغ ‑ فّوغن 

نّان ‑ اسن  ما ‑ يجران  ژرانين  غويلّي  36 ءيّما  کسوضن.  د ‑ نتني  س ‑ يخف ‑ نس. 

ضالبن  غاکودان،  ن ‑ ايت ‑ݣاراسا  مّدن ‑ ان  37 نکرن  ا ‑ يّجي ‑ ومجنون.  ف ‑ مامنک 

س ‑ تاناوت  ياسوع  ءيکشم  باهرا.  کسوضن  اشکو  تامازيرت ‑ نسن  ا ‑ يّفوغ  زغ ‑ ياسوع 

ا ‑ ت ‑ يادج  باهرا  ياسوع  ءيضالب  لجنون  غوالّي ‑ زغ ‑ فّوغن  38 ءيّما  ا ‑ يووّري. 

تينيت ‑ اسن  س ‑ تݣّمي  39 » ووّري  يـيني ‑ اس:  يوزن ‑ ت  ياسوع  ءيّما  ا ‑ ديدس ‑ يمون. 

لماسيح ءيّجوّجي امجنون
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ار ‑ يساوال  کولّوّت  غ ‑ تمدينت  ار ‑ يتلولّي  ءيّدو ‑ ورݣاز ‑ ان  ربّـي.«  ف ‑ ماد ‑ اک ‑ يسکر 

ياسوع. ف ‑ ماد ‑ اس ‑ يسکر 

مّدن  فرحن  ن ‑ ومدا.  س ‑ تسݣا ‑ ياد  ياسوع  40 يووّري ‑ د 

41 ياشک ‑ يد  ار ‑کولّو ‑ سرس ‑ تقلن.  اشکو  لّيغ ‑ ت ‑ ژران 

زغ ‑ يمغارن  يان  ءيݣا  يايروس،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز 

ن ‑ ياسوع  ءيضارن  غ ‑ دار  ءيضر ‑ د  ن ‑ تژالّيت.  ن ‑ تݣّمي 

ءيلّيس،  ار ‑ اس ‑ تّمتات  42 اشکو  س ‑ تݣّمي ‑ نس  ا ‑ ديدس ‑ يمون  باهرا  ءيضالب ‑ ت 

ءيمون  ياسوع  ءيفتو  اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  ن ‑ سين  ءيلّيس  تݣ  نتّات.  ابلا  ء ور ‑ دارس 

غ ‑ݣراتسن  43 تيلي  تاسݣا.  زغ ‑کرايݣاّت  مّدن  ار ‑ ت ‑ باهرا ‑ ّسنوکمون  والاينّي  ديدس، 

اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  سين  ن ‑ يداّمن  ءيّلا ‑ بّدا ‑ݣيس ‑ وسݣُّرد  توضن،  يات ‑ تمغارت 

ا ‑ سّت ‑ يّجوّجي.  يان  ء ور ‑ يژضار  والاينّي  ءي ‑ يطبيبن،  ما ‑ دارس ‑ يّلان  کولّو  تفکا 

تيغوردين ن ‑ ياسوع. تݣّر ءي ‑ تاما ن ‑ تملسيت ‑ نس،  ايلّيغ تروح  44 تزري زغ ‑ݣر مّدن 

ار ‑کولّو ‑ تّينين:  » ماد ‑ يّـي ‑ د ‑ يݣّرن؟«  ياسوع:  45 يـيني ‑ اسن  تّجي.  ءيداّمن  س ‑ بّـين 

مّدن ‑ اد  ݣّوتن  ا ‑ سيدي،  » هاتي  بطُرس:  يـيني ‑ اس  نّکي.«  ء ورد  نّکي،  » ء ورد 

کرا  » ءيݣّر ‑ يّـي ‑ د  ءينّا:  ياسوع  46 ءيّما  باهرا.«  ار ‑ک ‑ دحاين  ار ‑ک ‑ يد ‑ ّسنوکمون 

تّسن ‑ تمغارت ‑ لّي  47 لّيغ  لّباراکا.«  کرا  ءيس ‑ زݣيݣي ‑ تّفوغ  ّسحّساغ  اشکو  ن ‑ يان، 

ن ‑ ياسوع  ءيضارن  غ ‑ دار  تضر  تاشک ‑ يد  مايد ‑ اس ‑ يجران،  ا ‑ تّسنتال  ءيس ‑ ور ‑ تژضار 

ء ولا  ما ‑ ف ‑ اس ‑ تݣّر  کولّوتن  ن ‑ مّدن ‑ ان  غ ‑ لݣّدام  تيني ‑ اس  س ‑ تاودا.  ار ‑ تّرݣيݣيـي 

اشکو  غيلاد  تّجيت  » واي ‑ يلّي،  ياسوع:  48 يـيني ‑ اس  حاينا.  ا ‑ س ‑ تّجي  مامنک 

س ‑ ّسلامت.«  زايد  تومنت. 

يايروس،  ن ‑ ومغار  زغ ‑ تݣّمي  يان  س ‑ د ‑ يوشکا  ياسوع  ا ‑ ديدس ‑ يساوال  49 سول 

ياسوع  50 ءيسفلد  امسلمد.«  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تّسيحلت  تّموت.  ءيلّيک  » هان  يـيني ‑ اس: 

را ‑ تّجي.«  امن،  غير  » اد ‑ ور ‑ تيکساّط.  يـيني ‑ اس:  س ‑ يايروس  ءيساول  ءي ‑ ما ‑ ينّا، 

بطُرس  ابلا  ا ‑ ديدس ‑ يکشم  يان  ء ور ‑ يودجي  ن ‑ يايروس  تيݣّمي  ياسوع  ءيلکم  51 لّيغ 

ءيّجوّجي  لماسيح 

ن ‑ يايروس  ءيلّيس 

لّي ‑ يݣّرن  د ‑ تمغارت 

ءي ‑ تملسيت ‑ نس
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غين  لّانين  ويلّي  52 کولّو  د ‑ ينّاس.  ن ‑ تفروخت  د ‑ باباس  نتني  د ‑ ياعقوب  د ‑ يوحانّا 

غير  ء ور ‑ تّموت.  هان  » اد ‑ ور ‑ تالّام.  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  ءيّما  ار ‑ ّسغويّون.  ار ‑ الّان 

يومژ ‑ اس  ياسوع  54 ءيّما  ءيس ‑ تّموت.  ّسّن  اشکو  53 ار ‑ݣيس ‑ ضّصان  تݣن.« 

تبيّد  ّروح ‑ نس  55 تووّري ‑ ّت ‑ يد  نکر ‑ د.«  » وا ‑ تافروخت،  يـيني:  ءيغر ‑ اس  غ ‑ وفوس 

باهرا،  ايت ‑ دارس  56 تعّجبن  ما ‑ تشتّا.«  » فکات ‑ اس  يـيني ‑ اسن:  ف ‑ يضارن ‑ نس. 

ف ‑ ما ‑ يجران. ءي ‑ يان  اد ‑ ور ‑ ينين  يوّصا ‑ تن  ياسوع  ءيّما 

د ‑ مراو  س ‑ سين  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  1 ءيغر ‑ د 

اد ‑ ّسوفوغن  د ‑ تژّضارت  تاحکيمت  ءيفک ‑ اسن  س ‑ دارس، 

ا ‑ تّيدون  2 يازن ‑ تن  تيموضان.  ار ‑ ّجوّجين  لجنون  کولّو 

مّدن.  ار ‑ ّجوّجين  ن ‑ ربّـي  ف ‑ تݣلديت  ار ‑ تبّراحن 

ا ‑ ور ‑ تاويم  ءي ‑ وغاراس.  يات  » ا ‑ ور ‑ تاسيم  3 يـيني ‑ اسن: 

4 تيݣّمي  ءيقشبان.  سين  نغد  ءيقاريدن  نغد  اغروم  نغد  اقُراب  نغد  اعمود 

5 تامدينت  زغ ‑ تمدينت ‑ ان.  نّا ‑ را ‑ تموّدوم  اکود  ار  ݣيس  ݣاورات  نّا ‑ س ‑ تکشّم، 

اد ‑ اسن ‑ يݣ  ن ‑ يضارن ‑ نّون،  اݣدرور  تّسوسم  زغ ‑ݣيس  فّوغات  نّا ‑ُکن ‑ ور ‑ يرين، 

ءيدوران  ار ‑ تّکان  ءيمحضارن  اد ‑ فتان  6 غاکودان  ما ‑غ ‑ ا ‑ سوينݣيمن.«  تاماتارت 

ماني. غ ‑کرايݣاّت  مّدن  ار ‑ ّجوّجين  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ تبّراحن 

ياسوع،  ما ‑ يسکار  ف ‑کولّو  هيرودوس  7 ءيسفلد ‑ وݣلّيد 

زغ ‑ لموت.«  ءينکر ‑ د  اياد،  امسّدام  » يوحانّا  ن ‑ مّدن:  کرا  ار ‑ تّينين  اشکو  ءيدوهدو 

کرا  » يووّري ‑ د  ويـّياض:  ار ‑ تّينين  ءيلّيا.«  نّابـي  » ءيبان ‑ د ‑ داغ  ويـّياض:  8 ار ‑ تّينين 

والاينّي  ءيخف،  بّـيغ ‑ اس  » يوحانّا  ءينّا:  هيرودوس  9 ءيّما  ن ‑ زمان.«  زغ ‑ لانبيا  ن ‑ يان 

ياسوع. ا ‑ يژر  باهرا  يـيري  ءي ‑ تغاوسيوين ‑ اد؟«  ف ‑ سفلدغ  غواد  ما ‑ يݣا 

‑ اس  ءينين  ياسوع  ‑ دار  س  ءيرقّاسن  ‑ ووّرين  د   ‑ 10 لّيغ 

س ‑ تسݣا  ّدون  واحدوتن  ياوي ‑ تن  ماد ‑ سکرن.  ف ‑کولّو 

ءيّدا  ف ‑ مانيس  ݣّوتنين  مّدن  11 سفلدن  بيتصايدا.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ن ‑ يات ‑ تمدينت 

9
يوزن  لماسيح 

ءيمحضارن ‑ نس 

د ‑ مراو س ‑ سين 

ن ‑ هيرودوس ادوهدو 

ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف سّموس 
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ءيّجوّجي  ن ‑ ربّـي،  ف ‑ تݣلديت  ار ‑ اسن ‑ يساوال  ياسوع  سرسن  ءيفرح  ضفورن ‑ ت. 

د ‑ مراو  س ‑ سين  ءيمحضارن ‑ نس  دارس  اشکين ‑ د  ءيّدا ‑ واّس  12 لّيغ  ء وضنّين.  غويلّي 

ماد ‑ شتّان  اد ‑ افن  اکمورنين  د ‑ يݣران ‑ اد  س ‑ يدوران  اد ‑ ّدون  مّدن  » ازن  ءينين ‑ اس: 

ءيرور ‑ اسن:  ياسوع  13 ءيّما  غ ‑ لخلا ‑ ياد.«  يات  ء ور ‑ يلّي  اشکو  ا ‑ نّسان،  مانيغ  ء ولا 

سّموست ‑ تنݣُال  غير  » ء ور ‑ دارنّغ  ءينين ‑ اس:  ماد ‑ شتّان.«  کونّي  » فکات ‑ اسن 

کولّوتن؟«  ءي ‑ مّدن ‑ اد  امّشو  ا ‑ د ‑ نسغ  ا ‑ نّدو  ءيس ‑ زݣينّغ ‑ تريت  د ‑ سنات ‑ تسلمين. 

يـيني  ياسوع  ن ‑ ورݣاز. ءيساول ‑ داغ  ءيد ‑ والف  ما ‑ يتݣّـان سّموس  ءيّلا غين  14 اشکو 

سّموس  اد ‑ يلين  د ‑ تغاماتين.  تݣم ‑ تن  مّدن،  » ّسݣاورات  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس: 

کولّوتن.  ّسݣاورن ‑ تن  ما ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  15 سکرن  تاغامت.«  غ ‑کرايݣاّت  ءيد ‑ مراو 

الّن ‑ نس  ياّل  س ‑ سنات،  د ‑ تسلمين ‑ لّي  سّموست ‑ تنݣُال ‑ لّي  ياسوع  16 ياسي 

ا ‑ ن ‑ سراسن  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس  ءيفک  ءيّبـي ‑ تنت،  ربّـي  ءيشکر  س ‑ يݣنوان 

سنات  عّمرن  لّي ‑ د ‑ قامانين،  توفّاژ  ّسموّن ‑ د  شبعان.  ايلّيغ  کولّوتن  17 ّشن  ءي ‑ مّدن. 

ن ‑ تاسلّيت. د ‑ مراوت 

دارس  اشکين ‑ د  واحدوت،  ياسوع  ار ‑ يتژالّا  18 يان ‑ واّس 

مّدن،  » ما ‑ فّلا ‑ تّينين  ءيسقسا ‑ تن:  ءيمحضارن ‑ نس. 

کرا  امسّدام.  يوحانّا  تݣيت  ار ‑ يتّيني  ݣيسن  » کرا  19 ءينين ‑ اس:  نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ 

ار ‑ يتّيني تݣيت کرا ن ‑ يان زغ ‑ لانبيا ن ‑ زمان ءينکر ‑ د  نّابـي ءيلّيا. کرا  ار ‑ يتّيني تݣيت 

نّکي؟«  ماد ‑ݣيغ  ما ‑ فّلا ‑ تّينيم؟  کونّي،  » ءيّما  ياسوع:  20 يـيني ‑ اسن  يووّري ‑ د.« 

س ‑ لمعقول  21 يوّصا ‑ تن  ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  » تݣيت  يـيني ‑ اس:  بطُرس  ءيساول ‑ د 

ءي ‑ يان. ماياد  اد ‑ ور ‑ ينين 

ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  » ها ‑ نّکي  22 يـيني ‑ اسن: 

ءيمغارن  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ لوحن  اد ‑ باهرا ‑ رفوفنغ.  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د 

والاينّي  را ‑ يّـي ‑ نغن،  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ ينمغورن  ن ‑ تمازيرت 

زغ ‑ لموت.«  را ‑ د ‑ نکرغ  کراض ‑ ووّسان  ويس 

توݣّـا ‑ نس  ءيفکا  بطُرس 

ف ‑ لماسيح

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ لموت ‑ نس



9 لوقا  157

ا ‑ يتّو  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  اد ‑ ديدي ‑ يـيلي،  ءيران  » وانّا  کولّوتن:  23 يـيني ‑ اسن 

وانّا  24 اشکو  ار ‑ ديدي ‑ يتمونو.  اّس  کرايݣاّت  اݣّجدي ‑ نس  ار ‑ يتاسي  ءيخف ‑ نس 

تودرت ‑ نس  ءيجلان  وانّا  ءيّما  را ‑ سّت ‑ يجلو،  تودرت ‑ نس  ا ‑ يّجنجم  ءيران 

ّدونيت  ءيطّاف  ءيغ ‑ يووّري  ءي ‑ بنادم  25 ما ‑ را ‑ يـيلي  را ‑ سّت ‑ يّجنجم.  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو 

ء ور ‑ يّـي ‑ يّسين  مّدن  غ ‑ݣر  ءيتّينين  26 وانّا  ءيخسر ‑ ت؟  ءيخف ‑ نس  ءيجلو  کولّوّت 

ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  ء ور ‑ ت ‑ ّسينغ  راد ‑ ينيغ  اوال ‑ ينو،  ءيّسن  ء ولا 

لّيغ راد ‑ د ‑ اشکغ س ‑ لمجد ‑ ينو ء ولا لمجد ن ‑ بابا ربّـي ء ولا وين لمالايکا ‑ نس  غاکود 

ءيژر  ارد  ما ‑ ور ‑ را ‑ يّمت  بيّدنين غيد  ءيّلا غ ‑ غويد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  27 لحّق  ن ‑ يݣـنّا. 

توشکا ‑ د.«  ن ‑ ربّـي  تاݣلديت 

ءيفتو  ن ‑ مايان،  تيݣيرا  تام ‑ ووّسان  ما ‑ يتݣّـان  28 ءيزري 

بطُرس  ديدس  ياوي  ا ‑ يّژاّل،  س ‑ يان ‑ وورير  ءيغلي  ياسوع 

ووّرينت ‑ تملسا ‑ نس  ن ‑ وودم ‑ نس،  ّسيفت  تبّدل  ا ‑ يتژالّا  29 لّيغ  د ‑ ياعقوب.  د ‑ يوحانّا 

ملّولنت باهرا ايلّيغ ا ‑ ّسمرقيقيـينت. 30 بيّدن ‑ د ديدس سين ءيرݣازن ار ‑ ديدس ‑ ساوالن، 

د ‑ ياسوع  ار ‑ ساوالن  لّمجد،  س ‑ تيفاوت  31 باّن ‑ د  ءيلّيا.  نّابـي  ء ولا  موسا  نّابـي  ݣان 

32 ءيّما  غ ‑ وروشاليم.  ربّـي  ما ‑ݣيس ‑ يقصاد  ءيکّمل  ّدونيت  ا ‑ را ‑ يّفوغ  ف ‑ مامنک 

ن ‑ ياسوع  لمجد  ژرن  لّيغ ‑ د ‑ فاقن  يـيوي ‑ تن ‑ يـيطس.  لّانين،  ديدس  د ‑ ويلّي  بطُرس 

ياسوع  اد ‑ فلن  د ‑ يلّيا  موسا  33 ءيفتو  لّي ‑ ديدس ‑ بيّدنين.  ءيرݣازن  د ‑ سين  نتّا 

اد ‑ اون ‑ نسکر  غيد.  ا ‑ نيلي  ءيفولکي  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  بطُرس  س ‑ يساول 

ما ‑ يتّيني.  ء ور ‑ يّسين  نتّا  ن ‑ يلّيا؟«  د ‑ يان  ن ‑ موسا  د ‑ يان  يان ‑ ّنک  ءيحشاش،  کراض 

ءيکساضن  تدل ‑ تن.  يات ‑ تمدلوت  س ‑ د ‑ فّلاسن ‑ تݣّوز  ا ‑ يساوال  34 سول 

لّيغ ‑ د ‑ فّلاسن ‑ يضر ‑ ومالو. 35 غاکودان ءيساول ‑ د يان ‑ واوال زغ ‑ تمدلوت  ءيمحضارن 

ءيفّسا ‑ واوال ‑ ان  36 غير  سرس.«  سفليدات  امژلاي.  ءيوي  ءيݣا  » غواد  يـيني ‑ اسن: 

ءيمحضارن ف ‑ ماد ‑ ژران  ء ور ‑ ساولن  غ ‑ ووّسان ‑ ان  واحدوت.  ءيقاما  ياسوع  س ‑ ژران 

ءي ‑ يان. نّان ‑ ت  ء ولا 

ء ولا  موسا  ءيبان ‑ د 

ءي ‑ لماسيح ءيلّيا 
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مّدن  مناݣّـارن ‑ ت ‑ ين  زغ ‑ وورير،  ݣّوزن ‑ د  ازکّا  37 نديد 

ݣّوتنين. 38 ءينکر يان ‑ ورݣاز غ ‑ݣراتسن ءيغر ‑ د ءي ‑ ياسوع 

نتّان،  ابلا  ء ور ‑ داري  ءيوي.  اد ‑ يّـي ‑ تژرت  اشک ‑ يد  » واي ‑ امسلمد،  يـيني ‑ اس: 

ار ‑ سرس ‑ يّکات  ار ‑ باهرا ‑ يّسغويّو،  لجّن  نّا ‑ ت ‑ يغوي  اکود  يا ‑ لّجّن.  ݣيس  39 يـيلي 

اد ‑ اس ‑ يرژم.  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتّيري  ءيمي،  ارد ‑ اس ‑ د ‑ يک ‑ وکشکوش  ار ‑ ت ‑ يبّري 

ء ور ‑ ژضارن.«  والاينّي  ا ‑ ت ‑ زݣيس ‑ ّسوفغن،  زغ ‑ يمحضارن ‑ ّنک  باهرا  40 ضالبغ 

 ‑ تريت  ء ور ‑ اکُّ ءيجلان،  » وا ‑ تاسوت ‑ اد  کولّوتن:  يـيني ‑ اسن  ياسوع  41 ءيساول 

اوي ‑ د  ا ‑ راد ‑ ديدون ‑ صبرغ؟  منشک  ا ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ قاماغ؟  منشک  ا ‑ تامنت. 

اکال  لجّن  س ‑ سرس ‑ يوت  ياسوع  س ‑ دار  42 ءيفتو ‑ د ‑ وفروخ  س ‑ داري.«  يوک 

ءيّجوّجي ‑ ت  ا ‑ زݣيس ‑ يّفوغ،  لجّن  يامر  ياسوع  ءيساول ‑ داغ  ءيّسمحاکّا ‑ ت. 

» منشک  تّينين:   ‑ ار  کولّوتن  ‑ ان  مّدن  43 تعّجبن  باباس.   ‑ ءي  ‑ ت  ءيرار 

ن ‑ ربّـي.«  ايد ‑ س ‑ تݣّوت ‑ تژّضارت 

ياسوع،  ءيسکر  مايد  ‑کولّو  غ  مّدن  ‑ تعّجابن    ا سول 

44 » سفلدات  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس  س ‑ يساول 

ءيفاّسن  س ‑ݣر  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ دحين  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  ها ‑ نّکي  ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ. 

تنتل  س ‑ واوال ‑ اد.  اد ‑ اسن ‑ يمل  ما ‑ يرا  ء ور ‑ ّسيّن  ءيمحضارن  45 والاينّي  ن ‑ مّدن.« 

ا ‑ ت ‑ فّلاس ‑ سقسان. ء ور ‑ ژضارن  ءيکساضن  ء ور ‑ ت ‑ فهيمن،  ايلّيغ  لمعنا ‑ نس  فّلاسن 

ءي ‑ نݣراتسن ف ‑ مانوا  ار ‑ تمجاحادن  ءيمحضارن  46 بدون 

مامنک  ءيّسن  47 ياسوع  انمغور.  ا ‑ را ‑ يݣ  ݣيسن 

48 يـيني ‑ اسن:  غ ‑ تاما ‑ نس  ءيّسبيّد ‑ ت  ءيمّژين  يان ‑ واّراو  ياوي ‑ د  اد ‑ سوينݣيمن، 

د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يقبلن،  ءيقبل ‑ يّـي.  هاتي  س ‑ يسم ‑ ينو،  ءيمّژين  اّراو ‑ اد  ءيقبلن  » وانّا 

واد  ا ‑ يݣان  نتّان  ءيمّژين،  ݣيݣون  کولّو  وانّا  اشکو  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  ءيقبل 

لجنون  ار ‑ يّسوفوغ  يان ‑ ورݣاز  نژرا  » وا ‑ سيدي،  يوحانّا:  49 يـيني ‑ اس  ءيمّقورن.« 

ياسوع:  50 ءيرار ‑ اس  ء ور ‑ ا ‑ ديدنّغ ‑ يتمونو.«  اشکو  ء ور ‑ ت ‑ نودجي  س ‑ يسم ‑ ّنک. 

افروخ  ءيّجوّجي  لماسيح 

امجنون

لماسيح  ءيساول ‑ داغ 

ف ‑ لموت ‑ نس

لماسيح  ءيساول 

د ‑ يمحضارن ‑ نس
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زغ ‑ݣيݣون.«  ءيݣا  هاتين  وانّا ‑ُکن ‑ ور ‑ يتضاّضان،  اشکو  » ا ‑ ت ‑ ور ‑ تحصارم، 

س ‑ يݣـنّا،  ياسوع  لّي ‑غ ‑ را ‑ يتياتّاي  51 لّيغ ‑ د ‑ ياکمور ‑ وزمز 

کرا  52 يازن  ف ‑ وروشاليم.  ءيسکر  غ ‑ يخف ‑ نس  ءيغوي 

س ‑ يان ‑ ودّوار  اد ‑کشمن  باش  ن ‑ ساميرا،  س ‑ تمازيرت  ا ‑ ت ‑ زوورن  ن ‑ يرقّاسن 

ء ور ‑ ت ‑ رين اشکو  ايت ‑ تمازيرت ‑ ان  53 والاينّي  ا ‑ ينّسا.  مانيغ  اد ‑ اس ‑ݣيس ‑ ّجوجادن 

لّيغ  د ‑ يوحانّا،  ياعقوب  ءيمحضارن ‑ نس  54 ءيّما  ا ‑ ف ‑ يسکر.  ء وروشاليم  ءيزد  ّسّن 

ا ‑ د ‑ فّلاسن ‑ تݣّوز  س ‑ يݣنوان  ا ‑ نغر  ءيس ‑ تريت  » وا ‑ سيدي،  ءينين ‑ اس:  غايان  ژران 

ءيلّما  56 فتون  ءيّسفّسا ‑ تن.  ياسوع  ݣيسن  55 ءيݣراول  تهلک ‑ تن؟«  لعافيت 

ياضني. س ‑ يان ‑ ودّوار 

يان ‑ ورݣاز:  يـيني ‑ اس  غ ‑ وغاراس  ا ‑ تّيدون  57 لّيغ 

دارسن  » ءيبوغاغ  ياسوع:  58 ءيرار ‑ اس  را ‑ تّدوت.«  س ‑ ينّاس  » راد ‑ ديدک ‑ مونغ 

ن ‑ بنادم  يوس  ءيّما  ء وسودن ‑ نسن،  دارسن  ن ‑ يݣنوان  ءيݣضاض  ء ولا  تانسيوين ‑ نسن، 

ا ‑ يسراس اݣايّو ‑ نس.« 59 يـيني ياسوع ءي ‑ يان ياضني: » اشک ‑ يد،  ء ور ‑ دارس مانيغ 

ارد ‑ ن ‑ مضلغ  اد ‑ ووّريغ  زوار  ادج ‑ يّـي  » ا ‑ سيدي،  ءينّا ‑ ياس:  نتّا  ءيّما  ديدي.«  مون 

ا ‑ ن ‑ مضلن  تودرت  ء ور ‑ طّافنين  غويلّي  » فل  ياسوع:  60 ءيرار ‑ اس  بابا.« 

ن ‑ ربّـي.«  ف ‑ تݣلديت  ءي ‑ مّدن  لخبار  ار ‑ تّاويت  کّيـي،  زايد  وينّا ‑ ياسن ‑ ّموتنين. 

ادج ‑ يّـي  والاينّي  ا ‑ سيدي،  » راد ‑ ديدک ‑ مونغ  يـيني ‑ اس:  ياضني  يان  61 ياشک ‑ يد 

غ ‑ ووالّو  يومژن  » وانّا  ياسوع:  62 ءيرار ‑ اس  د ‑ ايت ‑ تݣّمي.«  ا ‑ ن ‑ مسافاضغ  زوار 

ن ‑ ربّـي.«  ءي ‑ تݣلديت   ‑ يݣي  ء ور ‑ اکُّ تيغوردين  ءيّسماقّل ‑ ن 

د ‑ سين  ن ‑ يد ‑ مراو  ّسا  سيديتنّغ  ءيستي  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

س ‑ سين  سين  يازن ‑ تن  ياضني،  ن ‑ ومحضار   ) 72 (

ماني  کرايݣاّت  ء ولا  تامدينت  س ‑کرايݣاّت  ا ‑ ت ‑ زوورن 

والاينّي  » تݣّوت ‑ تمݣرا  2 يـيني ‑ اسن:  نتّا.  لّي ‑ زغ ‑ را ‑ يزري 

ءيخّدامن  ا ‑ يازن  بو ‑ تمݣرا  ضالبات  ءيخّدامن.  دروسن 

ء ور ‑ رين  ايت ‑ ساميرا 

لماسيح

د ‑ لماسيح؟ ما ‑ را ‑ يمون 

10
ّسا  يوزن  لماسيح 

د ‑ سين  ن ‑ يد ‑ مراو 

ن ‑ ومحضار



160  10 لوقا  

غ ‑ݣر ‑ ووّشاّن.  ءيلّقاغن  زوند  غيلاد  ء وزنغ ‑ُکن  3 زايدات،  تامݣرا ‑ نس.  اد ‑ ّسموّن 

د ‑ يان  ار ‑ تنسالّامّ  ا ‑ ور ‑ تبيّدم  تورژيّـين.  ء ولا  اقُراب  ء ولا  اوّميس  4 ا ‑ ور ‑ تاسيم 

ّسلامت.‹  › اد ‑ اون ‑ تيلي  تينيم ‑ اسن:  نّا ‑ س ‑ تکشّم،  5 تيݣّمي  غ ‑ وغاراس. 

لّي ‑ س ‑ تنّام. ءيغ ‑ ور ‑ يلّي،  راد ‑ اس ‑ تيلي ّسلامت  يان ءيتّيرين ّسلامت  6 ءيغ ‑ݣيس ‑ يّلا 

ار ‑ تّسام  ار ‑ تشتّام  نّا ‑ س ‑ تکشّم  غ ‑ تݣّمي  7 قامايات  ّسلامت ‑ نّون.  ء ور ‑ را ‑ݣيس ‑ تقاما 

زغ ‑ تݣّمي  ا ‑ ور ‑ تّيدوم  تيغراد ‑ نس.  ءيستهّلا  اخّدام  اشکو  اينّا ‑ ياون ‑ د ‑ فکان، 

اينّا ‑ ياون ‑ د ‑ سرسن  شتّايات  ءيغ ‑ ن ‑ سرس ‑ تکشّم،  نّا ‑ُکن ‑ يران  8 تامدينت  س ‑ تݣّمي. 

ن ‑ ربّـي  › ها ‑ تاݣلديت  ار ‑ اسن ‑ تّينيم:  ءيموضان ‑ نسن  9 ار ‑ تّجوّجيم  ءيمزدغن ‑ نس 

زريات  ءيغ ‑ ن ‑ سرس ‑ تکشّم،  نّا ‑ ور ‑ُکن ‑ يرين  تامدينت  10 والاينّي  تاکمور ‑ اون ‑ د.‹ 

ءيضارن ‑ نّغ،  لّي ‑ وسين  ن ‑ تمدينت ‑ نّون  اݣدرور  11 › ء ولا  ار ‑ تّينيم:  غ ‑ تسواک ‑ نس 

ن ‑ ربّـي.‹  ءيس ‑ دي ‑ تاکمور ‑ تݣلديت  تيّسانم  سوانݣمات  والاينّي  ار ‑ ت ‑ نّسوسوس. 

ن ‑ ايت ‑ سادوم. ار  ُـّ ء وݣ ف ‑ ايت ‑ تمدينت ‑ ان  لّحساب  را ‑ يشقو ‑ واّس  12 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي  اي ‑ ايت ‑کورازين.  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  13 » تاݣوضي 

ءيس ‑ تنت ‑ سکرغ  مراد  غ ‑ دارون،  لّي ‑ سکرغ  لمعجيزات  هان  اي ‑ ايت ‑ بيتصايدا. 

غاکودان،  س ‑ واکال  ءيمزدغن ‑ نسنت  کنان  ءيکون  د ‑ صايدا  ن ‑ صور  غ ‑ تمدينين 

ُيخشن.  ماد ‑ سکارن  کولّو  فلن  ف ‑ يخفاون ‑ نسن،  ءيغد  ݣن  لخيش  لسن 

ار ن ‑ ايت ‑ صور د ‑ ايت ‑ صايدا. 15 ءيّما کونّي  ُـّ 14 را ‑ فّلاون ‑ يشقو ‑ واّس لّحساب ء وݣ

را ‑ُکن ‑ ين ‑ يلوح ربّـي غ ‑ تدروت  ا ‑ تلکّم ءيݣنوان؟ هان  اي ‑ ايت ‑کافرناحوم، ءيس ‑ ترام 

ءيسفليدن  » وانّا  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  ياسوع  ءيلّما  16 يـيني  ن ‑ واکال.« 

نّکي.  ء ولا  ء ور ‑ يّـي ‑ يري  وانّا ‑ُکن ‑ ور ‑ يرين،  سري.  ءيسفلد  س ‑ واوال ‑ نّون، 

غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  ء ور ‑ يري  د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ ور ‑ يرين، 

ار ‑ تّينين:  باهرا  فرحن  ن ‑ ومحضار،  د ‑ سين  ن ‑ يد ‑ مراو  ّسا  17 ووّرين ‑ د 

س ‑ واوال ‑ نّغ.«  ار ‑ سکارن  س ‑ يسم ‑ ّنک  ار ‑ تن ‑ نتامر  لجنون  ء ولا  » وا ‑ سيدي، 

19 هاتي  ء وسماّن.  زوند  زغ ‑ يݣنوان  ءيضر ‑ د  شيطان  » ژريغ  ياسوع:  18 يـيني ‑ اسن 
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تاحکيمت  کولّو  تنروم  د ‑ يغردميون،  ف ‑ يلݣّماضن  ا ‑ تاُکلم  تاژّضارت  فکيغ ‑ اون 

ا ‑ ور ‑ تفرحم  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  20 والاينّي  يات.  ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ يّسهرش  ن ‑ ونّواش، 

ن ‑ ما ‑ تياران  ف ‑ ّسيبت  فرحات  والاينّي  س ‑ واوال ‑ نّون،  ار ‑ سکارن  لّجنون  ف ‑ ّسيبت 

غ ‑ يݣـنّا.«  ءيسماون ‑ نّون 

ن ‑ ّروح  س ‑ لفرح  غ ‑ تاساعت ‑ ان  باهرا  ياسوع  21 ءيفرح 

تّسنتلت  اشکو  ء ولّغ ‑ک  د ‑ واکال،  ن ‑ يݣـنّا  سيديس  » وا ‑ بابا،  يـيني:  ءيّژاّل  لقودوس، 

اشکو  ءي ‑ يبوجاديـين.  تّسملت ‑ تنت  د ‑ لفهمت،  ف ‑ ايت ‑ لعاقل  تيغاوسيوين ‑ اد 

» غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ ينو  ءي ‑ مّدن ‑ ان:  ءيلّما  22 يـيني  ا ‑ بابا.«  ا ‑ س ‑ ترضيت  غمکاد 

ءيّلا  ء ولا  باباس،  ابلا  ن ‑ ربّـي  يوس  ما ‑ يّسّن  ء ور ‑ يلّي  ما ‑ يّلان.  کولّو  بابا  ا ‑غ ‑ يݣا 

اد ‑ اسن ‑ ت ‑ ملغ.«  قصادغ  د ‑ ويلّي  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ابلا  بابا  ما ‑ يّسّن 

» تيمبارکّيـين  واحدوتن:  يـيني ‑ اسن  ءيمحضارن ‑ نس  س ‑ دار  ياسوع  23 ءيݣراول ‑ د 

د ‑ يݣلدان  لانبيا  ݣّوتن  24 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  کونّي.  تژرام  مايد  ژرانين  اد ‑ݣانت ‑ والّن ‑ اد 

مي  ءي ‑ مايد  اد ‑ سفلدن  ژوژضن  ء ور ‑ ت ‑ ژرين،  والاينّي  تژّرام  مايد  اد ‑ ژرن  ژوژضن 

ء ور ‑ اس ‑ سفلدن.«  والاينّي  تسفليدم 

ياسوع  ا ‑ يارم  يـيري  ن ‑ ّشرع  يان ‑ ومسلمد  25 ياشک ‑ يد 

تودرت  اد ‑ طّافغ  باش  ما ‑ راد ‑ سکرغ  » واي ‑ امسلمد،  يـيني ‑ اس:  غ ‑ واوال ‑ نس، 

‑ تغريـت؟«  ‑ݣيس    ما ‑ ّشرع؟  غ  يتيـاران   ‑   ما  « ياسوع:  ‑ اس  26 ءيرار  لّيخرت؟« 

ن ‑ وول ‑ ّنک  د ‑ تّمي  ن ‑ يخف ‑ ّنک  زغ ‑ تّمي  سيديک  ربّـي  » › ا ‑ تّيريت  27 يـيني ‑ اس: 

زوند  ادجار ‑ ّنک  › تيريت  لّعاقل ‑ ّنک، ‹  د ‑ تّمي  ن ‑ تژّضارت ‑ ّنک  د ‑ تّمي 

تّدرت.«  ماياد  سکار  » تُغژانت.  يـيني ‑ اس:  ياسوع  28 ءيساول  ءيخف ‑ ّنک.‹ « 

ءيسقسا ‑ ت:  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ يّسبايّن  ءيرا  ن ‑ ّشرع  امسلمد ‑ لّي  29 والاينّي 

ار ‑ يتّيدو  يـيني ‑ اس: » ها ‑ يان ‑ ورݣاز ءيموّدا  » ما ‑ يݣان ادجار ‑ ينو؟« 30 ءيساول ياسوع 

کولّو  کّيسن ‑ اس  ءيمّخارن  امژن ‑ ت  ن ‑ اريحا.  س ‑ تمدينت  زغ ‑ وروشاليم  غ ‑ وغاراس 

31 ها ‑ يان  د ‑ تودرت.  لموت  غ ‑ݣر  فلن ‑ ت ‑ ين  ّسياݣّـاسن ‑ ت  ما ‑ دارس ‑ يّلان، 

باهرا لماسيح  ءيفرح 

ءيفولکين ݣو ‑ ساميرا 
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ءيمون  يانف ‑ اس  لّيغ ‑ ت ‑ ين ‑ يژرا  اغاراس ‑ ان.  ءيّکا ‑ د  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  زغ ‑ ينمغورن 

ءيمون ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  زغ ‑ يخّدامن  ياضني  32 ها ‑ يان  ياضني.  د ‑ تسݣا 

33 والاينّي  ياضني.  زغ ‑ تسݣا  نتّا  ء ولا  ءيزري  ا،  ُـّ ايلّيغ ‑ ن ‑ سرس ‑ يوݣ ءيّدو  د ‑ وغاراس، 

ءيقاما  لّيغ ‑ ت ‑ يژرا  ارݣاز ‑ ان.  ءيروح ‑ د  نتّا،  ء ولا  ءيموّدا  ݣو ‑ ساميرا  ها ‑ يان ‑ وبّراني 

ݣيس باهرا. 34 ءيّدو س ‑ دارس ءيݣ ّزيت د ‑ وامان ن ‑ واضيل ءيکتين ءي ‑ تيݣّـاس ‑ نس 

ءيݣابل ‑ ت ݣيس.  ءيّسلکم ‑ ت س ‑ يا ‑ لِّفندق  ءيّسني ‑ ت ف ‑ لبهيمت  ياّس ‑ اس ‑ تنت. 

يـيني ‑ اس:  ءي ‑ بو ‑ لِفندق  ءيفک ‑ تن  ن ‑ نّوقرت  ءيقاريدن  ءيلدي ‑ د سين  ازکّا  35 نديد 

راد ‑ اک ‑ ت ‑ زايدغ  ن ‑ مايد ‑ اک ‑ فکيغ،  ار  ُـّ ء وݣ ءيغ ‑ فّلاس ‑ تّسخسرت  ݣيس.  › تهالّا 

تنّيت  » مانوا  ياسوع:  36 ءيسقسا ‑ ت  غ ‑ وغاراس ‑ اد.‹ «  نّا ‑ د ‑ ووّريغ  غاکود 

ن ‑ يمّخارن؟«  غ ‑ يفاّسن  ءيضرن  ءي ‑ والّي  ادجار  ءيݣا  ا ‑ يووّرين  غ ‑کراض ‑ اد 

کّيـي  ء ولا  » زايد  ياسوع:  يـيني ‑ اس  ءيحنّان.«  ݣيس  » غوالّي  37 يـيني ‑ اس: 

مايان.«  زوند  ار ‑ تسکارت 

لّي ‑غ ‑ تزدغ  يان ‑ ودّوار  لکمن  ايلّيغ  د ‑ وغاراس  38 موّن ‑ داغ 

ياسوع  تّشکشم  مارتا.  ءيسم ‑ نس  يات ‑ تمغارت 

غ ‑ دار  نتّات  تسکيوس  ماريام،  ءيسم ‑ نس  39 تيلي ‑ دارس ‑ وولّتماس  س ‑ تݣّمي ‑ نس. 

ءيضارن ن ‑ سيديتنّغ ار ‑ تسفليد ءي ‑ ما ‑ يتّيني. 40 ءيّما مارتا تلها باهرا س ‑ اسي ‑ سرس، 

ءي ‑ وولّتما ‑ ياد  يات  ءيس ‑ ور ‑ تنّيت  » وا ‑ سيدي،  تيني ‑ اس:  س ‑ ياسوع  تاشک ‑ يد 

41 ءيساول  ا ‑ يّـي ‑ تعاون.«  ا ‑ تنکر  ءيني ‑ اس  واحدويّـي؟  غ ‑ يّـي ‑ ن ‑ تفل  ف ‑ تووري ‑ اد 

ءيخف ‑ نّم  تهّولت  باهرا،  توحلت  ها ‑کّمي  مارتا،  » مارتا،  يـيني ‑ اس:  سيديتنّغ  سرس 

تاغامت  تختار  ماريام  هاتّي  ا ‑ د ‑ يّقاّن.  يات ‑ تغاوسا  42 غير  د ‑ تغاوسيوين.  س ‑کيݣان 

ما ‑ راد ‑ اس ‑ ّت ‑ يّکيس.«  ء ور ‑ يلّي  لّي ‑ يفولکين. 

لّيغ ءيکّمل،  ار ‑ يتژالّا.  ياسوع غ ‑ يان ماني  ءيّلا  1 يان ‑ واّس 

‑ اس:  يـيني  ‑ نس  ‑ يمحضارن  زغ  يان  ‑ ت  ءيضالب 

ءيّسلمد  غمکلّي  ا ‑ نتژالّا،  مامنک  ّسلمد ‑ اغ  » وا ‑ سيديتنّغ، 

دار  لماسيح  ءيݣاور 

د ‑ ماريام مارتا 

11
الّمود لّماسيح ف ‑ تژالّيت
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تينيم  » ءيغ ‑ را ‑ تّژالّم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  2 ءيساول  ءيمحضارن ‑ نس.«  امسّدام  يوحانّا 

3 اکّا ‑ ياغ ‑ د  تاشک ‑ يد ‑ تݣلديت ‑ ّنک.  ءي ‑ يسم ‑ ّنک،  لوقر  ا ‑ يـيلي  › وا ‑ باباتنّغ، 

کرايݣاّت اّس اغروم ن ‑ واّس، 4 تصامحت ‑ اغ ف ‑ ّدنوب لّي ‑ نسکر، غمکلّي نتصاماح 

ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يجلّو.‹ «  تّسانفت ‑ اغ  لُخشانت.  ءيسکرن  ݣينّغ  وانّا  ءي ‑کولّو 

5 ءيزايد يـيني ‑ اسن: » ما ‑ را ‑ يجرو ءيغ ‑ يّدا يان ݣيݣون س ‑ تݣّمي ن ‑ ومّداکُّل ‑ نس 

يوشکا ‑ د  6 اشکو  کراّط ‑ تنݣُال  رضل ‑ يّـي  › وا ‑ݣما،  يـيني ‑ اس  ن ‑ يـيض  غ ‑ طوّژونت 

ا ‑ ت ‑ يّش.‹؟  ماد ‑ اس ‑ د ‑ سراسغ  ء ور ‑ داري  ءيموّدا ‑ د.  يان ‑ ونبݣي  داري 

7 راد ‑ اک ‑ د ‑ يرار ‑ ومّداکُّل ‑ ّنک زغ ‑ وݣُنس ن ‑ تݣّمي يـيني ‑ اک ‑ د: › ا ‑ يّـي ‑ ور ‑ تنفوت. 

اد ‑ اک ‑ فکغ  ا ‑ ن ‑ نکرغ  ء ور ‑ ژضارغ  غ ‑ تيسي،  د ‑ تاروا ‑ نو  ݣنغ  تيفلوت،  قّنغ ‑ ن 

ف ‑ ّسيبت  اد ‑ اک ‑ د ‑ يفک  ء ور ‑ ينکير  واّخا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  8 والاينّي  کرا.‹ 

ف ‑ ّسيبت  اينّا ‑ ف ‑ تلکمت  ءيفک ‑ اک ‑ د  را ‑ د ‑ ينکر  امّداکُّل ‑ نس،  ن ‑ ما ‑ تݣيت 

ربّـي  ضالبات  9 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  بلا ‑ دا ‑ تّحشامت.  ار ‑ تّضالابت  ن ‑ ما ‑ تزوويدت 

راد ‑ اون ‑ يرژم.  سرس  ّسضوقّرات ‑ ن  را ‑ تافم،  دارس  سيݣّلات  راد ‑ اون ‑ يفک، 

ءيسيݣّيلن  دارس  د ‑ وانّا  راد ‑ اس ‑ يفک،  وانّا ‑ ت ‑ يضالبن  کولّو  10 اشکو 

غ ‑ ويلّي  يان  11 ءيس ‑ يّلا  راد ‑ اس ‑ يرژم.  د ‑ وانّا ‑ ن ‑ يّسضوقّورن  را ‑ دارس ‑ ياف، 

12 نغد  الݣّماض؟  ءيفک ‑ اس  اسلم  يوس  ءيضالب ‑ اس  مّژينين،  تاروا  طّافنين  ݣيݣون 

دا ‑ تسکارم  واّخا  کونّي،  13 ژرات  ءيغردم؟  ءيفک ‑ اس  تاݣلايت  ءيضالب ‑ اس 

ا ‑ را ‑ ياکّا  ار ن ‑ مايان  ُـّ ا ‑ تفکم تيميخار فولکينين ءي ‑ تاروا ‑ نّون. ء وݣ ما ‑ ُيخشّن، تيّسانم 

ءي ‑ ويلّي ‑ تي ‑ تضالابنين.«  لقودوس  ّروح  ن ‑ يݣـنّا  باباتون 

زغ ‑ يان ‑ ورݣاز  لجّن  ياسوع  ءيّسوفغ  ياضني  14 يان ‑ واّس 

ار ‑ يساوال.  يووّري ‑ وژنژوم  لّيغ ‑ ت ‑ يّفوغ  اژنژوم. 

س ‑ تحکيمت  » نتّان  ار ‑ يتّيني:  ݣيسن  کرا  15 والاينّي  مّدن،  ار ‑کولّو ‑ تعّجابن 

اد ‑ ارمن  ويـّياض  16 ءيرين  لجنون.«  ا ‑ س ‑ ا ‑ يّسوفوغ  لّجنون  اݣلّيد  ن ‑ بعل ‑ زابول 

ربّـي  ن ‑ يزد  تاماتارت  اد ‑ اسن ‑ تݣ  لّمعجيزت  کرا  اد ‑ اسن ‑ يمل  ضالبن ‑ ت  ياسوع، 

ء ور ‑ ّسيّن  ن ‑ مّدن  کرا 

ياسوع ما ‑ يݣا 
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» تاݣلديت  يـيني ‑ اسن:  ءيسوينݣيمن ‑ نسن  ءيّسن  ياسوع  17 ءيّما  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن. 

را ‑ تضر.  د ‑ يخف ‑ نس  نّا ‑ يتّماغن  د ‑ تݣّمي  را ‑ تخلو،  د ‑ يخف ‑ نس  نّا ‑ يتّماغن 

ها ‑کونّي  ا ‑ را ‑ تقاما ‑ تݣلديت ‑ نس؟  مامنک  د ‑ يخف ‑ نس  ءيغ ‑ يّماغ  شيطان  18 ء ولا 

ءيغد  19 والاينّي  لجنون.  ا ‑ س ‑ ا ‑ ّسوفوّغ  ن ‑ بعل ‑ زابول  س ‑ تحکيمت  ءيزد  ار ‑ تّينيم 

ايت ‑ دارون؟  ما ‑ س ‑ ا ‑ تن ‑ ّسوفوغن  ءينيات ‑ يّـي  ا ‑ س ‑ ا ‑ تن ‑ ّسوفوّغ،  س ‑ بعل ‑ زابول 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تحکيمت  ءيغد  20 والاينّي  ءيس ‑ تجلام.  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يمل  نتني 

ن ‑ ربّـي. ءيس ‑ د ‑ دارون ‑ توشکا ‑ تݣلديت  ءيّسانات  لجنون،  ا ‑ س ‑ ا ‑ ّسوفوّغ 

ءيمقلاد ‑ نس،  ياسي  تيݣّمي ‑ نس  ءيضوف  ءيدوسن  يان  21 » ءيغ ‑ يّلا 

ا ‑ يروح ايدا ‑ نس. 22 والاينّي ءيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکا ما ‑ فّلاس ‑ يدوسن  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار يان 

23 هان  تيغاوسيوين ‑ نس.  ءيبضو  لّي ‑ ف ‑ يسکر  ءيمقلاد ‑ نس  ءيّکيس ‑ اس  را ‑ ت ‑ ينرو 

ار ‑ يّزمزار. ء ور ‑ ديدي ‑ يّسمونون،  د ‑ وانّا  ضيّض ‑ ينو.  ءيݣا  ء ور ‑ ديدي ‑ يلّين،  وانّا 

غ ‑ لخلا  را ‑ يزراي  ن ‑ بنادم،  زغ ‑کرا  لجّن  24 » ءيغ ‑ يّفوغ 

‑ يزّدغ.  ا  ‑ مانيـغ  س  ‑ يسيݣّيـل  ار  ‑ وامـان،  ‑ لّيـن  ‑ ور  غ 

لّي ‑غ ‑ تّين ‑کّيغ.‹  س ‑ تݣّمي  › راد ‑ ووّريغ  د ‑ يخف ‑ نس:  را ‑ يـيني  مان،  ءيغ ‑ ور ‑ يوفي 

لّجنون  ّسا  ياوي ‑ د  ءيلّما  26 ءيّدو  تنݣاّدا.  تّياراس  تيݣّمي  ياف ‑ د  25 ياشک ‑ يد 

يووّري  ارد  غ ‑ ورݣاز ‑ ان  زدغن  کولّوتن  کشمن  غ ‑ لُخشانت،  لّي ‑ ت ‑ يوݣُرن  ياضني 

ف ‑ يسيزوار ‑ نس.«  ُيخشن  ءيسيݣُّرا ‑ نس 

مّدن ‑ ان  زغ ‑ݣر  يات ‑ تمغارت  س ‑ اس ‑ دي ‑ تغرا  ياسوع  27 ار ‑ سول ‑ يساوال 

لّي ‑ک ‑ ّسنݣينين.«  تيّباتين  ء ولا  لّي ‑ک ‑ يورون  ا ‑ يݣا ‑ واحليݣ  » امبارکي  تيني ‑ اس: 

سفليدنين  غويلّي  اد ‑ݣان  ن ‑ يمبارکين  ار  ُـّ » ء وݣ يـيني ‑ اسن:  ياسوع  28 ءيساول 

ار ‑ سرس ‑ سکارن.«  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال 

‑ داغ  ءيساول  ‑ ياسوع،  ف  ݣّوتنين  مّدن  ‑ د  29 موّن 

ا ‑ تݣا.  ُيخشّن  تاسوت  » ها ‑ تاسوت ‑ اد،  يـيني ‑ اسن: 

ابلا  ن ‑ تماتارت  کرا  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ تّياوفکا  والاينّي  يات ‑ تماتارت،  ار ‑ تّضالاب 

ف ‑ لجّن  اوال 

زغ ‑ بنادم لّي ‑ يتّفوغن 

سوليمان  يوݣُر  لماسيح 

يونا ء ولا 
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غمکان  ءي ‑ ايت ‑ نينوا،  يات ‑ تماتارت  يونا  ءيݣا  30 غمکلّي  يونا.  ن ‑ نّابـي  تاماتارت 

ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ءي ‑ تاسوت ‑ اد،  يات ‑ تماتارت  ا ‑ س ‑ راد ‑ݣغ 

ن ‑ تاسوت ‑ اد،  مّدن  غ ‑ݣر  لّحساب  غ ‑ واّس  لّجانوب  را ‑ دي ‑ تنکر ‑ تݣلّيّت  31 هاتي 

ءي ‑ تحکيمت  ا ‑ تسفلد  ن ‑ ّدونيت  زغ ‑ تّمي  نتّات  توشکا ‑ د  اشکو  سرسن،  تاشتّکا 

ايت ‑ نينوا  32 راد ‑ نکرن  سوليمان.  ما ‑ يوݣُرن  غيد  ءيّلا  غيلاد  ءيّما  ن ‑ سوليمان. 

فلن  اشکو  سرسن،  اشتّکان  ن ‑ تاسوت ‑ اد،  مّدن  غ ‑ݣر  لّحساب  غ ‑ واّس  نتني  ء ولا 

غيد  ءيّلا  غيلاد  ءيّما  ن ‑ يونا.  ءي ‑ تبّراحت  سفلدن  لّيغ  غاکود  ّدنوب ‑ نسن  نتني 

يونا. ما ‑ يوݣُرن 

‑ ين  ‑ ت  ءيسرس  لقنديـل  ‑ يّسرغـان    ما يلّـي   ‑ ور  ء   « 33

ا ‑ ف ‑ را ‑ ت ‑ يسرس،  ياتّوين  ن ‑ ماني  ف ‑ يݣّي  والاينّي  لعبرت.  غ ‑ ّدو  نغد  غ ‑ وݣضي 

لقنديل  ا ‑ يݣان  34 تيط ‑ ّنک  وانّا ‑ د ‑ يکشمن.  ءي ‑کولّو  تيفاوت  ا ‑ تبان  باش 

ءيغ ‑ ور ‑ تسفاو  غ ‑ تيفاوت.  کولّوّت  ّدات  را ‑ تيلي  تيط،  ءيغ ‑ تسفاو  ن ‑ ّدات ‑ ّنک. 

اد ‑ ور ‑ تخسي  غ ‑ يخف ‑ ّنک  35 اوي ‑ ّت  غ ‑ تيّلاس.  کولّوّت  ّدات  را ‑ تيلي  تيط، 

ن ‑ ماني  کرا  بلا ‑ݣيس ‑ يّلا  ّدات ‑ ّنک  36 ءيغ ‑کولّو ‑ تفاو  لّي ‑ݣيک ‑ يّلان.  تيفاوت 

يا ‑ لّقنديل.«  ءيغ ‑ݣيک ‑ يرغا  زوند  راد ‑کولّو ‑ تفاوت  ءيّلاسن، 

‑ ت  ءيضالب  ‑ اد،  ءيواليون  ياسوع  ءيکّمل  37 لّيغ 

ياسوع  ءيکشم  ءيمکلي.  ا ‑ ديدس ‑ يّش  يان ‑ وفاريسي 

ء ور ‑ زوار ‑ يسيرد  اشکو  ءيتعّجب  افاريسي ‑ ان  38 ءيّما  ا ‑ يّش.  ءيسکيوس  س ‑ دارس 

يـيني ‑ اس:  سيديتنّغ  سرس  39 ءيساول  ايت ‑ يودايا.  سيريدن  غمکلّي  ا ‑ يّش  باش 

ءيعّمر  اݣُنس  ءيّما  زغ ‑ بّرا،  د ‑ تمکيلت  لکاس  ار ‑ تّسغوسم  ن ‑ يفاريسين  » وا ‑کونّي 

نتّان  ءيس ‑ ورد  بّرا،  لّي ‑ يسکرن  ربّـي  40 وا ‑ ينافالن،  د ‑ لُخشانت.  س ‑ تمّخارت 

غ ‑ يروکوتن ‑ نّون،  ما ‑ يّلان  ءي ‑ يمژلاض  فکات  41 والاينّي  اݣُنس؟  ا ‑ يسکرن 

کرا. کرايݣاّت  س ‑ اون ‑ يغوس 

يات  ءي ‑ ربّـي  ار ‑ تاکّام  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي.  تاݣوضي  42 » وا ‑ يفاريسين، 

لمعنا ن ‑ تيفاوت ن ‑ ّدات

لماسيح  ءيساول 

س ‑ يفاريسين
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ار ‑ تتّوم  والاينّي  ياضني،  ءيسافارن  د ‑کولّو  د ‑ وزوکُّني  لّيقامت  مراوت  زغ ‑کرايݣاّت 

بلا  ا ‑ سرسنتي ‑ تسکارم  ا ‑ فّلاون ‑ يّلان  ها ‑ تيغاوسيوين ‑ اد  ن ‑ ربّـي.  لحنانت  ء ولا  لحّق 

دارون  ءيعّزا  اشکو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  تاݣوضي  43 وا ‑ يفاريسين،  تيـّياض.  تفلم 

مّدن  ا ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  دارون  ءيعّزو  ن ‑ تژالّيت.  غ ‑ تݣُّما  س ‑ لݣّدام  ا ‑ تزݣّوروم 

ءيمّضالن  زوند  تݣام  اشکو  باهرا،  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  44 تاݣوضي  غ ‑ لاسواق. 

ماد ‑ݣان. ء ور ‑ ّسيّن  اشکو  مّدن،  ار ‑ فّلاسن ‑ تّيدون  ءيفير.  لّي ‑ مي ‑ ور ‑ يبيّد 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ ّشرع  زغ ‑ يمسلمدن  يان  45 ءيساول 

س ‑ واوال ‑ اد.«  نکُّني  ء ولا  ترݣمت ‑ اغ  » واي ‑ امسلمد، 

ن ‑ ّشرع.  ا ‑ يمسلمدن  کونّي  ء ولا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  » تاݣوضي  ياسوع:  46 ءيرار ‑ اس 

ا ‑ ن ‑ تݣم  ء ور ‑ تريم  والاينّي  لّي ‑ مي ‑ ور ‑ ژضارن،  تاژايت  ف ‑ مّدن  ار ‑ ن ‑ تسراسم 

ار ‑ تبنّوم  اشکو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  47 تاݣوضي  اد ‑ اسن ‑ تعاونم.  يان ‑ وضاض  ء ولا 

48 غمکاد  ن ‑ يمزوورا ‑ نّون.  ف ‑ وفوس  لّي ‑ ّموتنين  ءي ‑ لانبيا  شوانين  ءيمّضالن 

نغان  نتني  ف ‑ ماد ‑ سکرن.  توݣّـا  ار ‑ تاکّام  ن ‑ يمزوورا ‑ نّون،  ءيسّکيرن  ا ‑ س ‑ ا ‑ تّزݣام 

ن ‑ ربّـي:  ا ‑ ف ‑ تنّا ‑ تحکيمت  49 د ‑ غايان  ءيمّضالن ‑ نسن.  ار ‑ تبنّوم  د ‑کونّي  لانبيا 

تاسوت ‑ اد  50 ءيّما  کرا.‹  ّسرفوفّن  کرا  ݣيسن  نغن  د ‑ يرقّاسن،  لانبيا  › راد ‑ اسن ‑ ازنغ 

زغ ‑ يسيزوار  لّي ‑ فّينين  کولّوتن  لّانبيا  ن ‑ يداّمن  ف ‑ ّسيبت  لعقوبيت  را ‑ د ‑ فّلاس ‑ تتّوت 

لّي ‑ نغان  ن ‑ زاکاريّا  ءيداّمن  ار  ن ‑ هابيل  51 زغ ‑ يداّمن  س ‑ غيلاد،  سول  ن ‑ ّدونيت 

ف ‑ تاسوت ‑ اد  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ن ‑ ربّـي.  تامژلايت  د ‑ تحانوت  ن ‑ تغرسي  غ ‑ݣر ‑ ودغار 

ا ‑ يمسلمدن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  52 تاݣوضي  لعقوبيت ‑ ان.  ا ‑ ف ‑ را ‑ د ‑کولّو ‑ تتّوت 

ء ولا  کونّي،  ء ور ‑ دي ‑ تکشيّم  ن ‑ تواّسنا.  تاساروت  ءي ‑ مّدن  تّکيسم  اشکو  ن ‑ ّشرع، 

اد ‑ د ‑کشمن.«  رانين  غويلّي  تودجام 

ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  ار ‑ ت ‑ باهرا ‑ تژين  زغ ‑ تݣّمي ‑ ان  ياسوع  ءيّفوغ  53 لّيغ 

مدين ‑ اس  54 ݣابلن ‑ ت  ف ‑ منّاوت ‑ تغاوسيوين،  ار ‑ ت ‑ سقسان  د ‑ يفاريسين. 

ف ‑ واوال ‑ نس. ا ‑ ت ‑ غوين 

لماسيح  ءيساول 

ن ‑ ّشرع س ‑ يمسلمدن 
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غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ن ‑ مّدن  د ‑ يد ‑ والف  کيݣان  1 موّن ‑ د 

ار ‑ يساوال  ياسوع  ءيݣر  ف ‑ ينݣراتسن.  ا ‑ تاُکلن  ايلّيغ 

لعاقل ‑ نّون  » رارات  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس 

سين ‑ وودماون  نتني  اشکو  ن ‑ يفاريسين،  زغ ‑ تخميرت 

تنّام  3 اينّا  را ‑ يتياوّسان.  ما ‑ ينتلن  د ‑کولّو  را ‑ د ‑ يبايّن،  ما ‑ يرݣسن  2 کولّو  اد ‑ سکارن. 

ن ‑ تحانوت  غ ‑ وݣُنس  غ ‑ تنتلا  اينّا ‑ ف ‑ تساولم  مّدن.  کولّو  راد ‑ اس ‑ سفلدن  غ ‑ݣراتون 

ينيغ،   ‑ اون   ‑ راد  ينو   ‑ ال  ‑ يمّدوکُـّ   4 وا ‑ تݣُّمـا.  ن  ‑ يݣّي  ف  تبّراحن   ‑ ‑ سرس  راد 

ء ور ‑ سول ‑ ژضارن  ن ‑ مايان  تيغوردين  والاينّي  ّدات  نّقانين  غويلّي  ا ‑ ور ‑ تيکساضم 

ا ‑ ينغ  ءيژضارن  غوالّي  ءيکساضات  تيکساضم.  مانوا  5 راد ‑ اون ‑ ملغ  يات.  اد ‑ سکرن 

6 ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ نّزان  ا ‑ تيکساضم.  نتّان  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  غ ‑ جهنّاما.  سول  ءيلوح ‑ ن 

7 ءيّما  يان.  ء ور ‑ ا ‑ݣيسن ‑ يتـتّو  ربّـي  والاينّي  س ‑ سنات ‑ تقاريدين؟  سّموس ‑ واّجاوجن 

تعّزام  اشکو  ا ‑ ور ‑ تيکساضم،  ربّـي.  ءيحاسب ‑ تن  ن ‑ يخف ‑ نّون  زغ ‑ ينژاضن  کونّي 

ݣّوتنين. ن ‑ واّجاوجن  ار  ُـّ ء وݣ دارس 

لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  مّدن،  غ ‑ݣر  وينو  ءيس ‑ يݣا  ءيتّينين  وانّا  8 » راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ءيتّينين  وانّا  9 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  لمالايکا  غ ‑ دار  وينو  ءيݣا  را ‑ تّينيغ  ن ‑ بنادم  يوس 

لمالايکا  غ ‑ دار  وينو  ء ور ‑ يݣي  نّکي  ء ولا  را ‑ تّينيغ  مّدن،  غ ‑ݣر  وينو  ء ور ‑ يݣي 

والاينّي  اد ‑ اس ‑ يصامح.  ربّـي  ءيژضار  ن ‑ بنادم،  غ ‑ يوس  ءيساولن  10 وانّا  ن ‑ ربّـي. 

11 ءيغ ‑ُکن ‑ ين ‑ ّسبيّدن  ربّـي.  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ فّلاس ‑ يصامح  لقودوس،  ّروح  ءيرݣّمن  يان 

لحوکّام،  ء ولا  ن ‑ ينمغورن  غ ‑ لݣّدام  نغد  ا ‑ فّلاون ‑ حکامن،  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما 

ّروح  12 اشکو  ف ‑ ما ‑ س ‑ راد ‑ اسن ‑ ترارم،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ را ‑ تينيم  تاغوفت  اد ‑ ور ‑ تاسيم 

اد ‑ اسن ‑ تي ‑ تينيم.«  مايلّي ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن  غ ‑ تاساعت ‑ ان  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يمل  لقودوس 

يـيني ‑ اس:  مّدن ‑ ان  زغ ‑ݣر  يان ‑ ورݣاز  13 ءيساول ‑ د 

14 ءيرار ‑ اس  لوورت.«  ا ‑ ديدي ‑ يبضو  تينيت ‑ اس  س ‑ݣما  ساول  » واي ‑ امسلمد، 

ايدا ‑ نّون؟«  اد ‑ اون ‑ اطّوغ  باش  فّلاون  د ‑ لقاضي  ما ‑ يّـي ‑ يݣان  » واي ‑ ارݣاز،  ياسوع: 

ء ورد  ربّـي  ءيکساضات 

بنادم

12

انافال ن ‑ بو ‑ وايدا  لمعنا 
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اشکو  ءي ‑ يخف ‑ نّون،  ءيݣّوتن  کرا  ا ‑ ور ‑ تّيريم  لعاقل  » رارات  يـيني ‑ اسن:  15 ءيزايد 

ن ‑ وايدا.«  س ‑ توݣّت  ء ور ‑ تلّي  ن ‑ بنادم  تودرت 

ياسي  ءيݣّوت ‑ دارس ‑ وايدا،  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز  يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  16 يوت ‑ اسن 

يتّينـي:   ‑ ار  ‑ نس  ‑ يخف  د  17 ءيسوانݣم  ‑ نس.  ‑ واکـال  زغ  ءيݣّوتن  ّصابت 

› غمکاد  18 يـيني:  ّصابت ‑ اد.‹  کولّو  ا ‑ ّسمونوغ  مانيغ  ء ور ‑ داري  › ما ‑ راد ‑ سکرغ؟ 

ݣيسن  ّسمونغ ‑ ن  ما ‑ تن ‑ يوݣُرن،  بنوغ  ن ‑ يمندي،  ءيحونا  راد ‑ خلوغ  ا ‑ راد ‑ سکرغ، 

لخير  ءيݣّوت  د ‑ يخف ‑ ينو:  ءيلّما  19 ءينيغ  کولّوت،  د ‑ لخير ‑ ينو  ءيمندي 

ار ‑ تفراحغ.‹  ار ‑ ّساغ  ار ‑ شتّاغ  راد ‑ سونفوغ  اسن.  د ‑ يسݣُـّ کيݣان  ما ‑ س ‑ ا ‑ زرايغ 

ا ‑ را ‑ک ‑کّيسغ  غ ‑ يض ‑ اد  › واي ‑ انافال،  ربّـي:  ءينّا ‑ ياس  ارݣاز ‑ ان،  20 والاينّي 

ياسوع  21 ءيزايد  ماياد ‑ دي ‑ تّسمونت؟‹ «  کولّو  ا ‑ را ‑ يݣ  مي  وين  زغ ‑ تودرت. 

يات  بلا ‑ ياس ‑ يّلا  ءي ‑ يخف ‑ نس  ءيّسمونون  وانّا  کولّو  ا ‑ يݣا  » غمکان  يـيني ‑ اسن: 

ربّـي.«  غ ‑ دار 

» ماياد  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  22 ءيساول 

ء ولا  ف ‑ ما ‑ را ‑ تّشم،  ءي ‑ تودرت ‑ نّون  تاغوفت  ا ‑ ور ‑ تاسيم  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

توف  ّدات  ء ولا  امّشو،  توف  تودرت  23 اشکو  ف ‑ ما ‑ راد ‑ اس ‑ تلسم.  ءي ‑ ّدات ‑ نّون 

نغد  ءيحونا  ء ور ‑ دارسن  ء ولا ‑ دا ‑ مݣّرن،  ء ور ‑ ا ‑کّرزن  ءيهاقّاين،  24 ژرات  تيملسيت. 

کونّي،  ءيّما  لّي ‑ حتاّجان.  امّشو  ربّـي  ار ‑ اسن ‑ ياکّا  والاينّي  ما ‑غ ‑ ا ‑ ّسمونون،  لبروج 

تاساعت  يات  ا ‑ يزايد  25 ما ‑ يژضارن  ربّـي.  دار  ا ‑ تعّزام  ن ‑ يݣضاض  ار  ُـّ ء وݣ

مايد  ‑ تسکرم    ا ‑ تژضارم  ‑ ور  26 ءيغ  ‑ يوسي؟  لّي  ‑ تاغوفت  س  ‑ نس  ‑ تودرت  ءي 

ءيجّديݣن  27 ژرات  ياضني؟  ف ‑ تغاوسيوين ‑ ان  تاغوفت  ما ‑ ف ‑ ا ‑ تّاسيم  ءيدروسن 

راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي  ء ولا ‑ دا ‑ ژطّان  ء ور ‑ ا ‑ تلّمن  ا ‑ دي ‑ تمغاين.  مامنک  ن ‑ تاݣانت، 

‑ اد.  ‑ يجّديݣن  زغ  يان  زوند  ‑ يلسي  ‑ ّجو  ء ور  ‑ نس  ‑ تݣلديت  ن  ‑ لهيبت  س  سوليمان 

ازکّا  ‑ ن  تّياوݣار  ‑ تاݣانت  غ  غاّساد  ‑ يتمغاين  لّي  توݣا  ربّـي  ‑ يّسلسا    ا  ‑ 28 ءيغ 

س ‑ ربّـي؟  ءيس ‑ ور ‑ تومينم  ار؟  ُـّ س ‑ وݣ کونّي  ء ولا  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ُکن ‑ يّسلس  غ ‑ تاکات، 

تاغوفت ا ‑ ور ‑ تاسيم 
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س ‑ يات.  ءيخف ‑ نّون  ء ولا ‑ دا ‑ تّسيحيلم  ما ‑ تّسام،  ء ولا  س ‑ ما ‑ تشتّام  29 ا ‑ ور ‑ تلهوم 

باباتون  کونّي،  ء ولا  ا ‑ س ‑ ا ‑ تلهون.  تيغاوسيوين ‑ اد  کولّوتن،  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  30 ژرات 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣلديت  زوار  لهوات  31 والاينّي  ءيس ‑ تنتي ‑ تحتاّجام.  ءيّسن 

ياضني. تيغاوسيوين ‑ ان  کولّو  س ‑ اون ‑ يزوويد 

باباتون  ربّـي  ءيفرح  ءيمّژين.  ا ‑ تاوروت  32 » ا ‑ ور ‑ تيکساّط 

سکارات  ءي ‑ يمژلاض.  تبضوم ‑ ت  ما ‑ تطّافم  33 ّزنزات  تاݣلديت ‑ نس.  اد ‑ اون ‑ يفک 

ءيلّيـغ  ‑ يݣـنّـا  غ  ‑ وايدا  ‑ اون  يـيلي  ‑ يمدو،  ‑ را  ‑ ور  لّي  ءيقربـان  ‑ نّون  ‑ يخف  ءي 

34 اشکو  تّشا ‑ ت ‑ تووکّا.  ء ولا  ءيروح ‑ ت ‑ ومّخار،  ء ولا  يات،  ء ور ‑ را ‑ زݣيس ‑ يتياتّاي 

ا ‑غ ‑ را ‑ يـيلي ‑ وول ‑ نّون. ءيّلا ‑ وايدا ‑ نّون  ءينّاغ 

زوند  36 ا ‑ بّدا ‑ توجادم،  تيفاوين ‑ نّون  تّسرغم  35 » بکيسات 

اد ‑ اس ‑ رژمن  ءيرين  زغ ‑ دار ‑ تمغرا،  ارد ‑ د ‑ يووّري  س ‑ سيديتسن  لّي ‑ تقلنين  ءيخّدامن 

ءي ‑ يخّدامن ‑ ان  ا ‑ س ‑ را ‑ يفولکي  37 منشک  نّا ‑ د ‑ يّسضوقّر.  غاکود  ءيمي 

يـيني ‑ اسن  نتّا  را ‑ يبکيس  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ضوفن.  ياف ‑ تن ‑ د  سيديتسن  ءيغ ‑ د ‑ يوشکا 

ءيغ ‑ تن ‑ د ‑ يوفا  ا ‑ س ‑ را ‑ يفولکي  38 منشک  ماد ‑ شتّان.  ياوي ‑ اسن ‑ د  اد ‑ سکيوسن 

39 والاينّي  صباح.  زيّک  زيّک  نغد  ن ‑ يـيض  غ ‑ طوّژونت  واّخا ‑ د ‑ يوشکا  ء وجادن، 

ا ‑ را ‑ د ‑ ياشک ‑ ومّخار،  ماناݣو  بو ‑ تݣّمي  ءيس ‑ يّسن  مراد  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ا ‑ بّدا ‑ توجادم،  فّلاون  ءيّلا  کونّي  40 ء ولا  تيݣّمي ‑ نس.  ا ‑ ينقب  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ يادج 

لّي ‑ ور ‑ تغالم.«  ن ‑ تاساعت  غ ‑کرا  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  راد ‑ د ‑ اشکغ  اشکو 

لمعنا ‑ ياد  ا ‑ ف ‑ توّت  فّلانّغ  ءيزد  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  بطُرس  41 ءيسقسا ‑ ت 

باب  ءيفولکين  اخّدام  ءيݣان  » مانوا  يـيني:  سيديتنّغ  42 ءيساول  مّدن؟«  کولّو  نغد 

ياضني  ف ‑ يخّدامن  ا ‑ ياطّو  باش  تيݣّمي ‑ نس  سيديس  ا ‑ مي ‑ را ‑ يفل  نتّان  لّعاقل؟ 

نّا ‑ مي ‑ د ‑ يووّري  ا ‑ يݣا ‑ وخّدام  43 امبارکي  غ ‑ تاساعت ‑ نس.  يان  کرايݣاّت  اد ‑ شتّان، 

‑ يفل  ‑ اس  راد  ‑ ينيغ،  ‑ اون  ‑ راد  ا  44 لحّق  مايان.  ‑ يسکار  ار  ‑ يد  ‑ ت  ياف  سيديس 

يـيني  ءيغ ‑ يّدا ‑ وخّدام ‑ ان  45 والاينّي  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس.  کولّوت  ايدا ‑ نس  سيديس 

ن ‑ يݣـنّا ايدا 

لمعنا ن ‑ يخّدامن ضوفنين
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ار ‑ يّسا  ار ‑ يشتّا  د ‑ تخّدامين  ءيخّدامن  ار ‑ يّکات  سيدي ‹  › ءيماطل ‑ ن  د ‑ يخف ‑ نس: 

غ ‑ يان ‑ واّس  سيديس  را ‑ د ‑ يووّري  46 هان  س ‑ تيّسي،  ءيخف ‑ نس  ار ‑ يّسنوفول 

سيديس  را ‑ ت ‑ يبري  غاکودان  لّي ‑ ور ‑ يغال.  تاساعت  يات  ء ولا  لّي ‑ ف ‑ ور ‑ يسکير 

والاينّي  سيديس  ما ‑ زݣيس ‑ يرا  نّا ‑ يّسّن  47 اخّدام  ن ‑ ربّـي.  د ‑ ينّواشن  ءيݣ ‑ ت ‑ ين 

اخّدام  48 ءيّما  باهرا.  سيديس  را ‑ ت ‑ يّسغورش  ءيسکر ‑ ت،  ء ولا  ء ور ‑ ت ‑ يناول 

سيديس،  ما ‑ زݣيس ‑ يرا  ءيّسن  بلا  ما ‑ ف ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان ‑ وکوراي  نّا ‑ يسکرن 

ما ‑ يݣّوتن،  سيديس  ءيفکا  مي  وانّا  اشکو  ءيميّک.  غير  را ‑ ت ‑ يّسغورش 

ار. ُـّ ء وݣ را ‑ زݣيس ‑ يضالب  ار  ُـّ ء وݣ ءيفکا  مي  د ‑ وانّا  ما ‑ يݣّوتن،  را ‑ زݣيس ‑ يضالب 

امار  غ ‑ ّدونيت.  لعافيت  اد ‑ لوحغ  نّکي  49 » ء وشکيغ ‑ د 

س ‑ يان ‑ ودوم  50 راد ‑ سول ‑ ّدمغ  غيلاد.  ا ‑ تزند  يوفان 

ءيس ‑ د ‑ وشکيغ  51 ءيس ‑ تغالم  ءيکّمل.  ارد  ا ‑ س ‑ فّلا ‑ يّژاي  منشک  ءيشقان. 

52 غيلاد  تيبضيت.  والاينّي  لهنا  ء ورد  راد ‑ اون ‑ ينيغ  ء وهو،  غ ‑ ّدونيت؟  لهنا  اد ‑ سکرغ 

سين  ء ولا  د ‑ سين  کراض  راد ‑ بضون  غ ‑ يات ‑ تݣّمي  سّموس  ءيغ ‑ لّان  س ‑ وفّلا 

را ‑ تبضو ‑ تمغارت  د ‑ باباس.  ءيبضو ‑ وفروخ  د ‑ يوس،  53 را ‑ يبضو ‑ ورݣاز  د ‑کراض. 

ن ‑ يوس،  د ‑ تمغارت  الت  را ‑ تبضو ‑ تضݣُـّ د ‑ ينّاس.  تبضو ‑ تفروخت  د ‑ يلّيس، 

ن ‑ ورݣاز ‑ نس.«  د ‑ ينّاس  تبضو ‑ تسليت 

ݣّوتنين  س ‑ مّدن ‑ ان  ياسوع  ءيساول ‑ داغ  54 غاکودان 

زغ ‑ لغرب  ءيغلي ‑ د  امدلو  نّا ‑ تژرام  » غاکود  يـيني ‑ اسن: 

لجانوب  ءيّکا ‑ د  اضو  نّا ‑ تژرام  55 غاکود  س ‑ نّيت ‑ يّلا.  › را ‑ يـيلي ‑ ونژار، ‹  ار ‑ تّينيم: 

تّسنم  کونّي  56 وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  س ‑ نّيت ‑ يرغا.  لحال، ‹  › را ‑ يرغ  ار ‑ تّينيم: 

دارون  ماياد  ن ‑کولّو  لمعنا  ا ‑ تيّسانم  ء ور ‑ تژضارم  ماخ  د ‑ يݣنوان.  ن ‑ يکالّن  لمعني 

ءيجّرون غ ‑ ووّسان ‑ اد؟ 57 ماخ ايلّيغ ء ور ‑ ا ‑ تسوينݣيّم د ‑ يخف ‑ نّون غ ‑ ما ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن 

تيّقي ‑ ّنک  ݣ ‑ ن  س ‑ لمحکاما،  ن ‑ يان  کرا  58 ءيغ ‑ اک ‑ يصرض  ا ‑ تسکارم؟ 

ءيدحي ‑ک  لقاضي،  س ‑ دار  ا ‑ک ‑ ور ‑ يزوکر  غ ‑ وغاراس،  ا ‑ د ‑ ديدس ‑ تمشاشکات 

ف ‑ ّسيبت  تيبضيت 

لّماسيح

لمعنا  ء ور ‑ تّسينم 

ن ‑ ووّسان ‑ اد
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‑ ينيـغ،  ‑ اک  59 راد  ‑ لحبس.  غ  ‑ ومخـزني  ‑ ين  ‑ک  ءيلوح  ‑ ومخـزني،  ءي  لقاضي 

ءيݣُّران.«  تاقاريّت  تفروت  ارد  زغ ‑ غين  ء ور ‑ را ‑ تّفوغت 

ءينين ‑ اس  غاکودان  س ‑ ياسوع  ن ‑ مّدن  کرا  1 ساولن 

بيلاطوس ف ‑ يݣّي  لحاکم  ءينغا ‑ تن  ن ‑ ايت ‑ جاليل،  ف ‑کرا 

ياسوع  2 ءيساول  ءي ‑ ربّـي.  لّي ‑ ن ‑ ّساکمورن  ن ‑ تغرسيو 

ءيزد  ن ‑ ايت ‑ جاليل؟  ف ‑ مّدن ‑ ان  » ما ‑ تغالم  يـيني ‑ اسن: 

3 ء وهو،  غمکان؟  رفوفّن  ايلّيغ  غ ‑ جاليل  ن ‑ ويـّياض  ار  ُـّ ء وݣ ّدنوب  ا ‑ يسکرن  نتني 

نتني.  زوند  راد ‑کولّو ‑ تهلکم  ُيخشن  ما ‑ تسکارم  ءيغ ‑ ور ‑ تفيلم  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي 

د ‑ مراو؟  س ‑ تام  کولّو  ءينغ ‑ تن  غ ‑ سيلوام،  لبرج  لّي ‑ ف ‑ يضر  ف ‑ مّدن  4 ما ‑ تغالم 

والاينّي  5 ء وهو،  غ ‑ وروشاليم؟  ويـّياض  ن ‑کولّو  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ ُيخشّن  نتني  ءيزد 

نتني.«  زوند  راد ‑کولّو ‑ تهلکم  ُيخشّن،  ما ‑ تسکارم  ءيغ ‑ ور ‑ تفيلم  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

تّلا  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز،  يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  6 يوت ‑ اسن 

ار ‑ يتّيدو  ن ‑ واضيل.  غ ‑ يݣر  تّياوّژا  تازارت  يات  دارس 

ءي ‑ وخّدام ‑ نس:  7 يـيني  يات.  ء ور ‑ ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ يتافا  ءيکوزارن،  ار ‑ݣيس ‑ يسيݣّيل 

ء ور ‑ ّجو ‑ݣيس ‑ وفيغ  غ ‑ تازارت ‑ اد،  ءيکوزارن  سيݣّيلغ  اياد  اسن  ءيسݣُـّ کراض  › ژر، 

يـيني ‑ اس:  8 ءيساول ‑ وخّدام  اکال.‹  ا ‑ ور ‑ غير ‑ تامژ  بّـي ‑ ّت  غيلاد  زايد  يات. 

9 ءيغ ‑ تورو  امازير.  ݣغ ‑ اس  ا ‑ سّت ‑ نقشـغ  اسـاد،  غاسݣُـّ غير  ا ‑ سيدي  › ادج ‑ ّت 

ءيلّما.‹ «  تّبـيت ‑ سّت  ءيغ ‑ ور ‑ تورو،  ءيشوا.  اساد ‑ د ‑ يوشکان،  غاسݣُـّ

غ ‑ واّس  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ يات ‑ تݣّمي  ياسوع  10 ءيّلا 

يات ‑ تمغارت،  غين  11 تيلي  ار ‑ يّسلماد.  ن ‑ وسونفو 

ا ‑ تّسنم  ء ور ‑ تژضار  توکنيت،  تݣا  اس.  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  تام  يا ‑ لّجّن  ءيکرف ‑ ّت 

ها ‑کّمي  » وا ‑ تامغارت،  يـيني ‑ اس:  ءيغر ‑ اس  ياسوع  12 لّيغ ‑ ّت ‑ يژرا  تيّدي ‑ نس. 

غ ‑ تيّدي ‑ نس  س ‑ تنم  ءيفاّسن ‑ نس  فّلاس  13 ءيسرس ‑ ن  زغ ‑ وسکرف ‑ نّم.«  تفسيت 

باهرا ف ‑ ياسوع  طّير ‑ اس  ن ‑ تژالّيت  ن ‑ تݣّمي  انمغور  14 والاينّي  ربّـي.  ار ‑ تّالغ  حاينا، 

13
لماسيح  ءيساول 

لهالاک ء ولا  ف ‑ ّدنوب 

ن ‑ تازارت  لمعنا 

لغلّت لّي ‑ ور ‑ د ‑ يـيوين 

لماسيح ءيّجوّجي توکنيت 

ن ‑ وسونفو غ ‑ واّس 
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» سضيص ‑ ووّسان  ءي ‑ مّدن ‑ ان:  يـيني  ءينکر  ن ‑ وسونفو،  غ ‑ واّس  ءيّجوّجي  اشکو 

ء ورد  والاينّي  ا ‑ تّجيم،  ءيغ ‑ ترام  غ ‑ ووّسان ‑ ان  اشکاد ‑ د  ا ‑ݣيسن ‑ تّخدامّ.  ا ‑ يّلان 

مانوا  » وا ‑ يد ‑ بو ‑ سين ‑ وودماون،  ءيرور ‑ اس:  سيديتنّغ  15 ءيّما  ن ‑ وسونفو.«  غ ‑ واّس 

ن ‑ وسونفو  اّس  کرايݣاّت  اغّيول ‑ نس  نغد  ءي ‑ تموݣايت ‑ نس  ء ور ‑ يفّسين  ݣيݣون 

ن ‑ يبراهيم،  ءيلّيس  تݣا  16 ها ‑ تامغارت ‑ اد  ا ‑ يّسا؟  س ‑ مانيغ  زغ ‑ ّروا  ار ‑ ت ‑ يتاوي 

غ ‑ واّس  اد ‑ اس ‑ فسيغ  ءيس ‑ ور ‑ تريم  اياد.  اس  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  تام  ءيکرف ‑ ّت شيطان 

زغ ‑ واوال ‑ نس،  باهرا  حشمن  غويلّي ‑ ت ‑ ژينين،  17 لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  ن ‑ وسونفو؟« 

لّي ‑ يسکار. لعجايب  س ‑کولّو  کولّوتن  مّدن  فرحن 

ن ‑ ربّـي؟  ا ‑ تݣا ‑ تݣلديت  » مامنک  ياسوع:  18 يـيني ‑ اسن 

تاقّايت  يات  19 ترواس  ‑ ّسرواسغ؟  ‑ ّت  ‑ اون  ‑ راد  ‑ س  ما 

تووّري  تيمغور  تمغي ‑ د  غ ‑ يݣر ‑ نس.  ءيّژو ‑ ّت  يان ‑ ورݣاز  يـيوي ‑ ّت  لّخردل،  ءيمّژين 

تݣا تاسغارت ايلّيغ ا ‑ دي ‑ تّاشکين ءيݣضاض ن ‑ يݣنوان ار ‑ زّدغن غ ‑ݣر ءيفراون ‑ نس.« 

21 ترواس  ن ‑ ربّـي؟  تاݣلديت  » ما ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ّسرواسغ  يـيني ‑ اسن:  20 ءيزايد 

مّقورنين  لعبرات  غ ‑کراّط  تݣ ‑ ّت ‑ ين  يات ‑ تمغارت  لّي ‑ دي ‑ توسي  تاخميرت 

کولّوت.«  لعجين  تّسکتي  ن ‑ وݣّورن، 

‑ يتّکا  ار  ‑ وروشاليم،  ن  ‑ وغاراس  د  ياسوع  22 ءيمون 

يـيني ‑ اس:  يان  23 ءيسقسا ‑ ت  مّدن.  ار ‑ݣيسن ‑ يّسلماد  ءيدوران  ء ولا  تيمدينين 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ءيساول  ا ‑ را ‑ ينجم؟«  ءيدروسن  کرا  غير  ا ‑ سيدي  » ءيزد 

ءيݣّوت  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  اشکو  ءينوکمان.  غ ‑ يمي  ا ‑ تکشّم  تيّقي ‑ نّون  24 » ݣات ‑ ن 

نّا ‑غ ‑ ينکر  غاکود  25 اشکو  ء ور ‑ راد ‑ يژضارن.  والاينّي  ا ‑ ن ‑کشمن  ما ‑ را ‑ يسيݣّيل 

› رژم ‑ اغ  ار ‑ تّينيم:  ار ‑ ن ‑ سرس ‑ تّسضوقّورم  غ ‑ بّرا  را ‑ تبيّدم  ءيمي،  ءيّقن  بو ‑ تݣّمي 

کونّي.‹  ماني ‑ دي ‑ تّکام  › ء ور ‑ ّسينغ  راد ‑ اون ‑ يـيني:  نتّا  ءيّما  ا ‑ سيدي.‹ 

غ ‑ تمدينت ‑ نّغ.‹  تّسلمدت  ديک،  نسو  ديک  نّشا  › ها ‑ نکُّني  26 راد ‑ اس ‑ تّينيم: 

زغ ‑ݣيݣي  ءيتّيات ‑ ن  ماني ‑ دي ‑ تّکام.  › ء ور ‑ ّسينغ  راد ‑ اون ‑ يـيني:  نتّا  27 ءيّما 

ءيمّژين  ن ‑ تاقّايت  لمعنا 

تاخميرت ء ولا 

ءينوکمان ن ‑ يمي  لمعنا 
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ء وخسان ‑ نّون  ار ‑ ّتݣژاژم  ا ‑ س ‑ را ‑ تالّام  28 منشک  لُخشانت.‹  لّي ‑ يسکارن  کونّي 

غ ‑ تݣلديت  کولّوتن  د ‑ لانبيا  د ‑ ياعقوب  د ‑ يسحاق  ءيبراهيم  نّا ‑ تژرام  غاکود 

زغ ‑ ّشرق  ءيبّرانيـين  29 راد ‑ د ‑ اشکين  س ‑ بّرا.  ءيلوح ‑ُکن ‑ ين  کونّي  ءيّما  ن ‑ ربّـي، 

غ ‑ تݣلديت  ءيمّقورن  ف ‑ يمنسي  موّن ‑ د  لجانوب،  ء ولا  ّشامال  ء ولا  لغرب  ء ولا 

ن ‑ يمزوورا  کرا  ء ولا  لّي ‑ را ‑ يزوور،  ن ‑ يمݣّورا  کرا  لّان  30 س ‑ ّصاحت  ن ‑ ربّـي. 

لّي ‑ را ‑ يݣُّرو.« 

ءينين ‑ اس:  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ن ‑ يفاريسين  کرا  31 اشکين ‑ د 

ا ‑ ن ‑ تيتّيت  يوف  ا ‑ک ‑ ينغ.  ءيرا  هيرودوس  اݣلّيد  » هان 

» زايدات  ءيرور ‑ اسن:  ياسوع  32 ءيّما  ياضني.«  ن ‑ ماني  س ‑کرا  تفتوت  زغ ‑ غيد 

د ‑ وزکّا  غاّساد  مّدن  ار ‑ ّجوّجيغ  لجنون  ار ‑ ّسوفوّغ  › ها ‑ يّـي  ءي ‑ ووّشن ‑ ان:  تينيم 

د ‑ وغاراس ‑ ينو  اد ‑ مونغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  33 والاينّي  راد ‑کّملغ.  کراض ‑ ووّسان  ويس  ار 

ابلا  ا ‑ يّمت  نّابـي  ءيݣان  يان  ء ور ‑ يژضار  اشکو  د ‑ ناف ‑ وزکّا،  د ‑ وزکّا  غاّساد 

ن ‑ ربّـي  لانبيا  ءينّقان  وا ‑ تالّي  وا ‑ وروشاليم،  34 وا ‑ وروشاليم،  غ ‑ وروشاليم.‹ 

تاروا ‑ نّم  اد ‑ د ‑ ّسمونغ  اد ‑ ريغ  منّاوت ‑ توال  غويلّي ‑ د ‑ سرم ‑ يوزن.  س ‑ يژران  ار ‑ تّکاّت 

ء ور ‑ تريم.  کونّي  ءيّما  ءيفراون ‑ نس،  غ ‑ ّدو  ءيکّياون  غمکلّي ‑ دي ‑ تّسمونو ‑ تفولّوست 

را ‑ تخلو. راد ‑ اون ‑ ينيغ، ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ تژرم ‑ داغ  35 هان تيݣّمي ن ‑ ربّـي غ ‑ واّماس ‑ نّون 

ربّـي.‹ «  ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  غواد ‑ د ‑ يوشکان  ا ‑ يݣا  › امبارکي  تينيم:  ارد 

ن ‑ يان  غ ‑ تݣّمي  ا ‑ يّش  ياسوع  ءيّدا  ن ‑ وسونفو  1 يان ‑ واّس 

ما ‑ را ‑ يسکر.  اد ‑ ژرن  ݣابلن ‑ ت  ن ‑ يفاريسين.  زغ ‑ ينمغورن 

ءيضارن  بزݣن ‑ اس  يوضن  يان ‑ ورݣاز  دارس  2 ياشک ‑ يد 

ن ‑ ّشرع  ءي ‑ يمسلمدن  ياسوع  3 ءيساول  د ‑ يفاّسن. 

غ ‑ واّس  ا ‑ نّجوّجي  ءيس ‑ يحّلا  ن ‑ موسا؟  ّشرع  » ما ‑ يتّيني  ءيسقسا ‑ تن:  د ‑ يفاريسين 

ارݣاز ‑ لّي  ياوي ‑ د  ياسوع  ءينکر  فّسان.  نتني  4 ءيّما  ء وهو؟«  نغد  ن ‑ وسونفو 

ءيغ ‑ اون ‑ ين ‑ يضر  » ما ‑ را ‑ تسکرم  5 يـيني ‑ اسن:  ا ‑ يّدو.  يادج ‑ ت  ءيّجوّجي ‑ ت 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ وروشاليم

لماسيح ءيّجوّجي اماضون 

غ ‑ واّس ن ‑ وسونفو

14
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ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تاّزلم  ن ‑ وسونفو؟  غ ‑ واّس  غ ‑ وانو  تاموݣايت ‑ نّون  نغد  ءيويتون 

ف ‑ واوال ‑ اد. س ‑ يات  اد ‑ اس ‑ د ‑ رارن  6 ء ور ‑ ژضارن  ا ‑ تي ‑ دي ‑ تلديم؟« 

‑ نسن  ءيخف  ‑ ّزݣّورون  ار  ‑ ان  ءينبݣيون  ياسوع  7 ءيژر 

يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  لّݣّدام.  س ‑ وسکيوس 

8 » ءيغ ‑ اک ‑ يعرض کرا ن ‑ يان س ‑ تمغرا ا ‑ ور ‑ تامژت اسکيوس لّݣّدام، ا ‑ ور ‑ ن ‑ يکشم 

› نکر  ‑ اک:  يـينـي  ‑ يعرضن  ‑ اون  غوالّي  ‑ يد  9 يـاشک  ‑ يوݣُـرن  ‑ک  ‑ يان  ن  کرا 

س ‑ تغوردين  تووّريت  د ‑ يخف ‑ ّنک  را ‑ تحشمت  غاکودان  ا ‑ يسکيوس ‑ ورݣاز ‑ اد.‹ 

ن ‑کولّو مّدن ‑ ان. 10 والاينّي غاکود نّا ‑ ياک ‑ يعرض کرا ن ‑ يان، سکيوس غ ‑ تغوردين. 

را ‑ک ‑کولّو ‑ وقّرن  س ‑ لݣّدام، ‹  ا ‑ݣما  › اشک ‑ يد  يـيني ‑ اک  بو ‑ تݣّمي  ءيغ ‑ د ‑ يوشکا 

وانّا  ءيّما  ربّـي،  را ‑ ت ‑ يّژيمژاي  ءيخف ‑ نس  ءيّسيمغورن  وانّا  11 اشکو  ءينبݣيون. 

را ‑ ت ‑ يّسيمغور.«  ءيخف ‑ نس  ءيّژيمژاين 

» ءيغ ‑ تريت  ءي ‑ والّي ‑ اس ‑ يعرضن:  ءيلّما  ياسوع  12 يـيني 

نغد  ءي ‑ يمّدوکُّال ‑ ّنک  اد ‑ ور ‑ تعرضت  ن ‑ يمنسي  کرا  نغد  ن ‑ يمکلي  کرا  ا ‑ تسکرت 

نتني  ء ولا  اشکو  لخير.  لّي ‑ دار  ادجارن ‑ ّنک  نغد  ايت ‑ دارک  نغد  ايتماک 

ءيغ ‑ تريت  13 والاينّي  ماد ‑ اسن ‑ تفکيت.  زغ ‑ دارسن  تامژت  تيݣيرا،  راد ‑ اک ‑عرضن 

د ‑ يبيضارن  د ‑ يکوشامن  ءي ‑ يمژلاض  عرض  ءيمّقورن،  ن ‑ يمنسي  کرا  ا ‑ تسکرت 

ما ‑ س ‑ ا ‑ ياک ‑ تراران  ء ور ‑ دارسن  نتني  اشکو  ربّـي  14 را ‑ک ‑ يبارک  د ‑ يبوکاضن. 

غويلّي ‑ ف ‑ يرضا.«  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ نکرن  غ ‑ واّس  ا ‑ راد ‑ اک ‑ ت ‑ يرار  ربّـي  لخير. 

يـيني ‑ اس:  ياسوع،  ءينّا  ءي ‑ مايد  ءيسفلد  لّيغ  زغ ‑ ينبݣيون ‑ لّي  يان  15 ءيساول ‑ د 

ياسوع  16 ءيساول  ن ‑ ربّـي.«  غ ‑ تݣلديت  ءيمنسي  را ‑ يّش  وانّا  ا ‑ يݣا  » امبارکي 

د ‑ مّدن.  ءي ‑کيݣان  ءيعرض  ءيمّقورن،  ءيمنسي  ءيسکر  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز  يـيني ‑ اس: 

ءي ‑ ويلّي  ا ‑ ن ‑ يـيني  اخّدام ‑ نس  يازن  ن ‑ يمنسي،  تاساعت  17 لّيغ ‑ دي ‑ تلکم 

کولّوتن.  نتني  ار ‑ ّسعدارن  18 والاينّي  يوجاد.‹  ها ‑کولّو  › اشکاد ‑ د،  تياوعراضنين: 

ا ‑ ت ‑ ژرغ.  اد ‑ ّدوغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  يان ‑ يݣر،  سغيغ  › ا ‑ وّدي،  يـيني ‑ اس ‑ ومزوارو: 

ف ‑ وسکيوس  اوال 

ن ‑ يمنسيون

لمعنا ن ‑ يمنسي ءيمّقورن
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سّموست ‑ تيـيݣيو  سغيغ  › ا ‑ وّدي،  وايّاض:  19 يـيني  اد ‑ يّـي ‑ تصامحت.‹  ضالبغ ‑ اک 

اد ‑ يّـي ‑ تصامحت.‹  ضالبغ ‑ اک  ا ‑ تنت ‑ ين ‑ ارمغ.  غيلاد  راد ‑ ّدوغ  ن ‑ يزݣارن. 

ا ‑ ن ‑ اشکغ.‹  ء ور ‑ ژضارغ  تامغارت،  بحرا ‑ د ‑ يويغ  › ا ‑ وّدي،  ياضني:  وايّاض  20 يـيني 

باهرا،  ءي ‑ بو ‑ تݣّمي  طّير ‑ اس  ءي ‑ سيديس.  ءيواليون ‑ اد  يـيني  21 يووّري ‑ د ‑ وخّدام 

ن ‑ تمدينت،  تيسواک  ء ولا  غ ‑ يسواک  تاّزلت  › فّوغ  ءي ‑ وخّدام ‑ نس:  غاکودان  يـيني 

ءيميّک  22 يان  د ‑ يبيضارن.‹  د ‑ يبوکاضن  د ‑ يکوشامن  ءيمژلاض  تاويد ‑ د 

ماني  ءيقاما  سول  والاينّي  ا ‑ سيدي،  ما ‑ تنّيت  › سکرغ  يـيني ‑ اس:  يووّري ‑ د ‑ وخّدام 

› فّوغ ‑ داغ  ءي ‑ وخّدام ‑ نس:  بو ‑ تݣّمي  23 يـيني  ن ‑ يمنسي.‹  غ ‑ وحانو  ءيخوان 

24 اشکو  تعّمر ‑ تݣّمي ‑ نو.  ارد  اد ‑ د ‑کشمن  مّدن  تامرت  د ‑ تغاراسين،  س ‑ يغاراسن 

را ‑ يمضي  زغ‑ݣيسن  يان  ء ور ‑ يلّي  غ ‑ يسيزوار،  عرضغ  مي  غويلّي  راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ءيمنسي ‑ نو.‹ « 

ءيݣراول  غ ‑ وغاراس،  ف ‑ ياسوع  ݣّوتنين  مّدن  25 موّن ‑ د 

ء ور ‑ يژضار  26 » وانّا ‑ د ‑ سري ‑ يوشکان،  يـيني ‑ اسن:  ݣيسن 

د ‑ تمغارت ‑ نس  د ‑ ينّاس  ن ‑ باباس  ار  ُـّ ء وݣ ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ يّـي ‑ يتّيري  امحضار ‑ ينو  ا ‑ يݣ 

ء ور ‑ يوسين  27 وانّا  نتّا.  ء ولا  د ‑ يخف ‑ نس  د ‑ يستماس،  د ‑ ايتماس  د ‑ تاروا ‑ نس 

وانّا  28 ما ‑ را ‑ يسکر  امحضار ‑ ينو.  ا ‑ يݣ  ء ور ‑ يژضار  ديدي،  ءيمون  اݣّجدي ‑ نس 

ا ‑ يژر  لحساب ‑ نس  ءيسکر  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يسکيوس  يا ‑ لّبرج؟  ا ‑ يبنو  ءيران  ݣيݣون 

ياف ‑ ن  لّساس  29 ا ‑ ور ‑ يّزوݣز  ما ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑ يتکّمال؟  ءيقاريدن  ءيس ‑ دارس 

وينّا ‑ ت ‑ ژرانين  کولّو  را ‑ݣيس ‑ ضّصان  غاکودان  ا ‑ ت ‑ يکّمل.  ءيس ‑ ور ‑ يژضار 

ا ‑ يکّمل.‹ 31 ما ‑ را ‑ يسکر ‑ وݣلّيد  ء ور ‑ يژضار  ا ‑ يبنو والاينّي  › غواد ءيݣرا  30 ار ‑ تّينين: 

ا ‑ يمشاوار  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يسکيوس  ياضني؟  د ‑ وݣلّيد  ا ‑ يّماغ  ا ‑ يّفوغ  نّا ‑ يران 

ءيد ‑ والف غوالّي ‑ ت ‑ يد ‑ يمناݣّـارن  ا ‑ ينرو س ‑ مراو  ا ‑ يژر ءيس ‑ يژضار  د ‑ يمّدوکُّال ‑ نس 

ارقّـاس  يـازن   ‑ ‑ اس  راد  ‑ يژضـار،  ‑ ور  ‑ اس  32 ءيغ  ‑ والف؟  ‑ مراو  ءيد  ‑ سين  س 

33 غمکاد  ءي ‑ نݣراتسن.  ّسلامت  تيلي  ا ‑ د ‑ ديدس ‑ يمشاشکا  باش  سول ‑ ن ‑ ياݣّوݣ 

ا ‑ يݣ  ما ‑ يژضارن 

ءي ‑ لماسيح؟ امحضار 
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ا ‑ يݣ  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  ما ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو  ء ور ‑ يفيلن  ݣيݣون  وانّا  ا ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ، 

امحضار ‑ ينو.

ما ‑ س ‑ را ‑ ستّي ‑ تّسمارغم؟  تيسنت  ءيغ ‑ تلموس  والاينّي  تيسنت  34 » تفولکي 

مّدن  را ‑ سّت ‑ اوين  ن ‑ ومازير.  ءي ‑ وݣودي  تݣا  ء ولا  ءي ‑ واکال  35 ء ور ‑ سول ‑ تݣي 

ا ‑ يسفلد.«  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ سرسن ‑ يسفليد،  ءيمزݣان  دار  وانّا  س ‑ بّرا.  لوحن ‑ ّت ‑ ين 

د ‑ مّدن  د ‑ يد ‑ بو ‑ نّکاس  کيݣان  موّن ‑ د  1 يان ‑ واّس 

2 ار ‑ تنݣموݣن  ءي ‑ ياسوع.  اد ‑ سفليدن  ءيرين  اُأخشنّين، 

ارݣاز ‑ ان  » هان  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ءيفاريسين 

3 ءيساول  ار ‑ سرسن ‑ يتفراح.«  اُأخشنّين  د ‑ ويلّي  ار ‑ يشتّا 

مّيا  ءيطّافن  ݣيݣون  يان  4 » ما ‑ را ‑ يسکر  ءيسقسا ‑ تن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  ياسوع 

د ‑ تژا  ن ‑ يد ‑ مراو  تژا  را ‑ يفل  ݣيسنت؟  يات  ءيغ ‑ اس ‑ تجلا  ن ‑ وولّي  ن ‑ يخف 

ارد ‑ سّت ‑ ياف.  ءيجلان  س ‑ تالّي  ار ‑ يسيݣّيل  ءيّدو  غ ‑ لخلا،  فردنت   ) 99  (

6 ءيروح ‑ د  باهرا،  ءيفرح  ف ‑ تُغراض ‑ نس  را ‑ سّت ‑ يد ‑ ياسي  نّا ‑ سّت ‑ يوفا  5 غاکود 

تفرحم  › اشکاد ‑ د  يـيني ‑ اسن:  د ‑ وادجارن ‑ نس  ءي ‑ يمّدوکُّال ‑ نس  ءيغر ‑ د  تيݣّمي 

ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  7 غمکاد  لّي ‑ يّـي ‑ يجلان.‹  تاهرويت  ء وفيغ  ها ‑ يّـي  ديدي، 

يووّري ‑ د  ُيخشن  ما ‑ يسکار  کولّو  س ‑ يان ‑ ن ‑ يفلن  ايت ‑ يݣنوان  راد ‑ فرحن 

ءيس ‑ شوان  لّي ‑ غالنين  د ‑ تژا  ن ‑ يد ‑ مراو  ن ‑ تژا  ار  ُـّ ء وݣ ن ‑ ربّـي  س ‑ وغاراس 

ّدنوب ‑ نسن. اد ‑ فلن  ء ور ‑ تن ‑ يخّصا 

ن ‑ نّوقرت  ن ‑ وقاريد  مراو  نّا ‑ يطّافن  8 » ما ‑ را ‑ تسکر ‑ تمغارت 

تارس  لقنديل  را ‑ تّسرغ  ݣيسن؟  يان  ءيغ ‑ اس ‑ يجلا 

را ‑ دي ‑ تغر  نّا ‑ تي ‑ توفا  9 غاکود  ارد ‑ تي ‑ تاف.  ار ‑ سرس ‑ تسيݣّيل  تيݣّمي  کولّو 

ها ‑ يّـي  ديدي،  تفرحمت  › اشکامد ‑ د  تيني ‑ اسنت:  د ‑ تادجارين ‑ نس  ءي ‑ تمّدوکُّالين ‑ نس 

لمالايکا  ار ‑ تفراحن  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  10 غمکاد  لّي ‑ يّـي ‑ يجلان.‹  اقاريد  ء وفيغ 

ن ‑ ربّـي.«  س ‑ وغاراس  يووّري ‑ د  ُيخشن  ما ‑ يسکار  کولّو  س ‑ يان ‑ ن ‑ يفلن  ن ‑ ربّـي 

15
ن ‑ تهرويت  لمعنا 

لّي ‑ يجلان

ن ‑ وقاريد  لمعنا 

لّي ‑ يجلان
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سين  دارس  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  11 ءيزايد 

يـيني ‑ اس:  ءيضالب ‑ ت  ءيمّژين  غوالّي  12 ياشک ‑ يد  تاروا. 

باباس  ءينکر  غ ‑ لوورت.‹  ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوشکان  غيلاد  اد ‑ يّـي ‑ تفکت  › وا ‑ بابا، 

کولّو  ءيمّژين  يوس ‑ لّي  ءيّسمون  ن ‑ ووّسان،  کرا  13 زرين  ايدا ‑ نس.  ءيبضو ‑ اسن 

ايلّيغ  س ‑ ّشهوات ‑ نس  غين  ار ‑ يسکار  ياݣّوݣن.  س ‑ يات ‑ تمازيرت  ءيموّدو  ما ‑ يطّاف، 

يـيلي ‑ وغني  يووّري  يات.  14 ء ور ‑ سول ‑ دارس ‑ يقاما  ءيّلان،  دارس  مايلّي  کولّو  ءيّشا 

يان  غ ‑ دار  ا ‑ يخدم  15 ءيّدو  ف ‑ ما ‑ يشتّا.  باهرا  ءيلکم  غ ‑ تمازيرت ‑ ان،  ءيشقان 

ءيژوژض  16 يووّري  الفان.  ا ‑ يکّسا  س ‑ يݣران  يازن ‑ ت  ن ‑ تمازيرت ‑ ان،  غ ‑ يمزدغن 

يات.  ء ور ‑ اس ‑ فکين  والاينّي  لّي ‑ شتّان ‑ والفان،  س ‑ تکيضا  احليݣ ‑ نس  ا ‑ يعّمر 

کولّوتن  ن ‑ بابا  › ءيخّدامن  يـيني:  د ‑ يخف ‑ نس  ءيسوانݣم  17 غ ‑ يسيݣُّرا 

18 راد ‑ ّدوغ  س ‑ لاژ.  ار ‑ تمتاتغ  ها ‑ يّـي  نّکي  ءيّما  ار ‑ اسن ‑ د ‑ بّدا ‑ يتشاض ‑ وغروم، 

ء ولا  ربّـي  ءيرا  زغ ‑ مايلّي  باهرا  فّوّغ  وا ‑ بابا،  ءينيغ ‑ اس:  بابا  س ‑ دار  ووّريغ  غيلاد 

يان  زوند  ݣيݣي  سکر  يوک.  اد ‑ݣغ  19 ء ور ‑ سول ‑ ستهّلاغ  کّيـي.  ما ‑ تريت 

سول ‑ ن ‑ ياݣّوݣ  باباس.  س ‑ دار  ءيفتو  غاکودان  20 ءينکر  زغ ‑ يخّدامن ‑ ّنک.‹ 

ءيفاّسن ‑ نس  غ ‑ݣر  يامژ ‑ ت ‑ يد  س ‑ دارس  ياّزل  ݣيس  ءيحنّو  باباس،  س ‑ ت ‑ ين ‑ يوُکز 

ءيرا  زغ ‑ مايلّي  باهرا  فّوّغ  ها ‑ نّکي  › وا ‑ بابا،  ءينّا ‑ ياس:  يوس  21 ءيّما  ار ‑ ت ‑ يّسودون. 

باباس  22 والاينّي  يوک.‹  اد ‑ݣغ  ء ور ‑ سول ‑ ستهّلاغ  کّيـي.  ما ‑ تريت  ء ولا  ربّـي 

لّي ‑ يهّيان  اسلهام  تاويم ‑ د  › اّزلات  يـيني ‑ اسن:  ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  ءيغرا ‑ د 

غ ‑ يضارن ‑ نس،  د ‑ يدوکان  غ ‑ وضاض ‑ نس  تالخاتمت  تݣم ‑ اس  تّسلسم ‑ اس ‑ ت، 

هاتي  لّي ‑ يّموتن  ءيوي  24 اشکو  نفرح.  ا ‑ نّش  تغرسم ‑ اس  ءيضنين  ءيݣيز  23 تاويم ‑ د 

يوس  25 ءيّما  باهرا ءي ‑ نݣراتسن.  فرحن  زايدن  نوفا ‑ ت.‹  ءيجلان هاتي  ءيّدر، غوالّي 

س ‑ تݣّمي  ياکمور ‑ د  لّيغ ‑ د ‑ يوشکا  غ ‑ تاساعت ‑ ان.  غ ‑ يݣران  ءيّلا ‑ ن  لّي ‑ يمّقورن 

› مايد  ءيسقسا ‑ ت:  ءي ‑ يان ‑ وخّدام  26 ءيغر ‑ د  د ‑ تغوريت،  ءي ‑ وحواش  ءيسفلد 

اشکو  ءيضنين  ءي ‑ يݣيز  باباک  ءيغرس  ݣماک.  › يوشکا ‑ د  27 يـيني ‑ اس:  ءيّلان؟‹ 

ء ولا  ن ‑ ورݣاز  لمعنا 

لّي ‑ يجلان يوس 
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باهرا  طّير ‑ اس  ءيبزݣ  28 غاکودان  يات.‹  ء ور ‑ ت ‑ ياغ  يوس  دارس  يووّري ‑ د 

نتّا  29 ءيّما  باهرا،  ءيضالب ‑ ت  باباس  ءيّفوغ ‑ د  س ‑ تݣّمي.  ا ‑ يکشم   ‑ يري  ء ور ‑ اکُّ

ار ‑ بّدا ‑ سکارغ  تاّمارا،  کّاتغ  دارک  ايد  اسن  ءيسݣُـّ منّاو  › هاتي  ءيرور ‑ اس: 

نّکي  ا ‑ سرس ‑ فرحغ  تيکروت  غير  واّخا  ء ور ‑ ّجو ‑ يّـي ‑ تفکيت  والاينّي  س ‑ واوال ‑ ّنک، 

د ‑ تمݣّـانين،  لخير ‑ ّنک  کولّو  لّي ‑ ن ‑ يّشان  ها ‑ يوک  غيلاد  30 ءيّما  د ‑ يمّدوکُّال ‑ ينو. 

کّيـي  › وا ‑ يوي،  يـيني ‑ اس:  باباس  31 ءيساول  ءيضنين.‹  ءي ‑ يݣيز  تغرست ‑ اس 

ار ‑ نشتّا  ا ‑ نفرح  32 ءيفولکي  ويّنک.  ءيݣا  ماد ‑ داري ‑ يّلان  کولّو  ديدي.  تلّيت ‑ بّدا 

نوفا ‑ ت.‹ «  هاتي  ءيجلان  غوالّي  ءيّدر،  هاتي  لّي ‑ يّموتن  ݣماک  اشکو 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  1 ءيساول ‑ داغ 

ءيفل ‑ ت  ءيݣّوتن،  ايدا  ءيطّافن  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز 

بو ‑ وايدا  ءيسفلد  ا ‑ ت ‑ يݣابل.  ن ‑ وخّدام ‑ نس  غ ‑ وفوس 

2 ءيغر ‑ اس  ايدا ‑ نس.  ءيس ‑ ا ‑ ياس ‑ يّزمزار  ف ‑ وخّدام ‑ ان 

نحاساب  غيلاد،  اشک ‑ يد  سفليدغ؟  فّلاک  مي  غايد  › ما ‑ يݣا  يـيني ‑ اس:  س ‑ دارس 

ا ‑ داري ‑ تخدمت.‹  ء ور ‑ سول ‑ ريغ  اشکو  س ‑ وايدا ‑ نو،  س ‑ ما ‑ تسکرت  ديدي 

سيدي.  را ‑ يّـي ‑ يّسوفغ  › ما ‑ راد ‑ سکرغ؟  د ‑ يخف ‑ نس:  يـيني  3 ءيسوانݣم ‑ وخّدام، 

ما ‑ راد ‑ سکرغ  4 ّسنغ  مّدن.  ا ‑ تضالابغ  د ‑ ور ‑ رضيغ  اکال،  اد ‑ قّازغ  باش  ء ور ‑ دوسغ 

ءيلّما  5 يازن  زغ ‑ تووري.‹  ءيغ ‑ يّـي ‑ يّسوفغ  س ‑ دارسن  مّدن  ا ‑ يّـي ‑ ن ‑ ّشکشامن  باش 

س ‑کولّو ويلّي مي ءيضفار سيديس کرا، ءيساول سرسن يان س ‑ يان. ءيسقسا امزوارو: 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ ّزيت.‹  ن ‑ واطّارو  › مّيا  6 يـيني ‑ اس:  سيدي؟‹  اد ‑ اک ‑ يضفار  › منشک 

ن ‑ واطّارو.‹  ءيد ‑ مراو  سّموس  ݣيس  تارات  غيل  غيل  سکيوس  › ها ‑ لحساب ‑ ّنک، 

ن ‑ يردن.‹  ن ‑ وتلّيس  › مّيا  يـيني ‑ اس:  اد ‑ اک ‑ يضفار؟‹  › منشک  وايّاض:  7 ءيسقسا 

8 غاکودان  ن ‑ وتلّيس.‹  ءيد ‑ مراو  تام  ݣيس  ارا  › ها ‑ لحساب ‑ ّنک،  يـيني ‑ اس: 

ءيسکر.  غ ‑ مايد  باهرا  ءيسوانݣم  اشکو  ُيخشّن،  اخّدام ‑ نس ‑ لّي  بو ‑ وايدا  يولغ 

ن ‑ ايت ‑ تيفاوت.  ار  ُـّ ء وݣ غ ‑ تغاوسيوين ‑ نسن  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  ار ‑ سوينݣيمن  اشکو 

16
لّي ‑ يسوينݣيمن  اخّدام 

غ ‑ ما ‑ را ‑ يسکر
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ا ‑ُکن ‑ ين ‑ ّشکشمن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيمّدوکُّال س ‑ وايدا  9 راد ‑ اون ‑ ينيغ، سکارات ‑ اون 

نّا ‑ يتّما ‑ وايدا. غاکود  لّيخرت  س ‑ تݣُّما 

مّژينيـن  ‑ تغاوسيويـن  س  لحّق  ءيسکــارن  يان   « 10

ءيتّفوغن  يان  مّقورنين.  س ‑ تغاوسيوين  ء ولا  را ‑ ت ‑ يسکر 

مّقورنين.  س ‑ تغاوسيوين  ء ولا  را ‑ زݣيس ‑ يّفوغ  مّژينين  س ‑ تغاوسيوين  زغ ‑ لحّق 

غ ‑ وفوس ‑ نّون  ما ‑ را ‑ يفل  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  س ‑ وايدا  س ‑ نّيـيت  11 ءيغ ‑ ور ‑ تسکيرم 

ويـّياض  وين  س ‑ ما ‑ يݣان  س ‑ نّيـيت  12 ءيغ ‑ ور ‑ تسکيرم  ار؟  ُـّ س ‑ وݣ ءيهّيان  مايلّي 

وينّون؟ ما ‑ يݣان  ما ‑ راد ‑ اون ‑ يفک 

يـيري  يان  را ‑ يکرهو  ءيّما  ءيد ‑ سيديس.  سين  ا ‑ يقاسا  يان  13 » ء ور ‑ را ‑ يـيژضار 

ءيسمݣان  ا ‑ تݣم  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  وايّاض.  ءيحݣر  يان  را ‑ يتوقّار  نغد  وايّاض، 

ياسوع  ءينّا  مايد  ءي ‑کولّو  ءيفاريسين  سفلدن  14 لّيغ  د ‑ وين ‑ وايدا.«  ن ‑ ربّـي 

ءيرور ‑ اسن:  نتّا  15 ءيّما  ءيقاريدن.  دارسن  عّزان  نتني  اشکو  ار ‑ݣيس ‑ تطناژن، 

تفولکيم،  ا ‑ فّلاون ‑ تّينين  باش  ن ‑ مّدن  غ ‑ لݣّدام  ءيخفاون ‑ نّون  ار ‑ تمالام  » ها ‑کونّي 

مّدن،  دار  ءيعّزان  غايلّي  اشکو  غ ‑ وولاون ‑ نّون.  ما ‑ يّلان  ءيّسن  ربّـي  والاينّي 

ربّـي. دار  ا ‑ يݣا  تاجلخيت 

ءي ‑ مّدن  ار ‑ مالان  لانبيا  ء ولا  ن ‑ موسا  ّشرع  16 » ءيّکا ‑ تّين 

غيلاد  ءيّما  امسّدام.  يوحانّا  ايلّيغ ‑ د ‑ يوشکا  ربّـي  ما ‑ يرا 

مّدن  کولّو  ّماغن  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣلديت  ءيفولکين  س ‑ لخبار  غ ‑ ا ‑ تبّراحغ 

يات ‑ تنقيّط  تيتّي  ء ولا  د ‑ واکال  ءيݣنوان  اد ‑ يتّين  را ‑ يرخو  17 والاينّي  ا ‑ سرس ‑کشمن. 

د ‑ وانّا  ءيزنا.  هاتي  ياضني،  يات  ءيتاهل  ءي ‑ تمغارت ‑ نس  ءيفران  18 وانّا  زغ ‑ ّشرع. 

ءيسکر. ايان  ّزنا  نتّان  ء ولا  ءيفران،  تانّا  ءيتاهلن 

اسلهام  ار ‑ يلّسا  ءيݣّوتن،  ايدا  ءيطّافن  19 » ها ‑ يان ‑ ورݣاز 

ءيفرح  ار ‑ يّسا  ار ‑ يشتّا  شوانين،  د ‑ تملسا  اغ  اژݣُـّ

ليعازر،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ومژلوض  20 يـيلي ‑ داغ  اّس.  کرايݣاّت  د ‑ يخف ‑ نس 

د ‑ وايدا  ف ‑ ربّـي  اوال 

ن ‑ ّدونيت

ف ‑ ّشرع  لّماسيح  اوال 

د ‑ طّلاق

ن ‑ ومژلوض  لمعنا 

د ‑ بو ‑ وايدا
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21 ءيژوژض  ݣّوتنين،  س ‑ يحّبا  يوضن  ن ‑ ورݣاز ‑ ان.  ن ‑ تݣّمي  غ ‑ يمي  ار ‑ د ‑ يتّروس 

ار ‑ تلّحن  ار ‑ سرس ‑ تّيدون  ءيضان  ء ولا  ن ‑ بو ‑ وايدا.  زغ ‑ لميدا  اينّا ‑ د ‑ يطّارن  ا ‑ يّش 

ن ‑ يبراهيم.  س ‑ تاما  لمالايکا  اسين ‑ ت  22 ءيّمت ‑ يلّما ‑ ومژلوض ‑ لّي،  ءيحّبا ‑ نس. 

الّن ‑ نس  ياّل  ّموتنين.  ن ‑ ويلّي  غ ‑ ودغار  باهرا  23 ءيرفوفن  ءيتياومضال،  بو ‑ وايدا  ءيّمت 

› وا ‑ بابا  24 ءيغر ‑ اس:  غ ‑ تاما ‑ نس،  ليعازر  ءيژر ‑ ن  غ ‑ توݣّوݣت  ءيبراهيم  ءيژر ‑ ن 

ا ‑ د ‑ يّسايک  ءيبراهيم، حنّو ݣيݣي. ها ‑ يّـي غ ‑ لعافيت ‑ اد ار ‑ باهرا ‑ ترفوفونغ. ازن ليعازر 

ا ‑ يوي  › کتي ‑ د  ءيبراهيم:  25 ءيرار ‑ اس  ءيلس ‑ ينو.‹  ءيّسيلويغ  امان،  اضاض ‑ نس 

ليعازر  ءيفرح  غيلاد  ءيّما  تارفوفنت.  ليعازر  يامژ  غ ‑ ّدونيت،  تيميخار ‑ ّنک  ءيس ‑ تومژت 

ديدون.  غ ‑ݣراتنّغ  ءيدران  تالات  يات  تّلا  26 راد ‑ اک ‑ ينيغ،  کّيـي.  ترفوفنت  غيد، 

ء ولا  س ‑ دارون،  زغ ‑ دارنّغ  ا ‑ ن ‑ بّـين  رانين  غويد  ا ‑ ن ‑ ور ‑ بّـين  ءي ‑ غمکاد،  تّياوسکار 

› وا ‑ بابا ءيبراهيم،  بو ‑ وايدا:  ا ‑ د ‑ يّبـي زغ ‑ دارون س ‑ دارنّغ.‹ 27 يـيني ‑ اس  يان  ءيژضار 

غين  سول  لّان  28 اشکو  ن ‑ بابا،  س ‑ تݣّمي  ليعازر  ا ‑ تازنت  زغ ‑ݣيک  ضالبغ  والاينّي 

نتني  ء ولا  ا ‑ ور ‑ د ‑کشمن  نّکي،  زوند  ا ‑ ور ‑ سکارن  اد ‑ اسن ‑ يـيني  ايتما،  سّموس 

س ‑ ودغار ‑ اد ن ‑ ورفوفن ءيݣّوتن.‹ 29 ءيرار ‑ اس ءيبراهيم: › ايتماک، لّان ‑ دارسن ‑ واّراتن 

30 يـيني ‑ اس  نتني.‹  ءي ‑ ما ‑ تّينين  اد ‑ سفليدن  فّلاسن  ءيّلا  لانبيا.  وين  ء ولا  ن ‑ موسا 

زغ ‑ݣر  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ن ‑ دارسن ‑ يوشکا  والاينّي  ءيبراهيم،  ا ‑ بابا  › ء وهو  بو ‑ وايدا: 

31 ءيرار ‑ اس  ن ‑ ربّـي.‹  س ‑ وغاراس  ووّرين  ّدنوب ‑ نسن  راد ‑ فلن  ّموتنين  غويلّي 

 ‑ ينکر  واّخا ‑ د ‑ اکُّ ء ور ‑ راد ‑ ووّرين،  لانبيا  ء ولا  ءي ‑ موسا  › ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ سفليدن  ءيبراهيم: 

زغ ‑ لموت.‹ «  ن ‑ يان  کرا 

‑ اسن:  يـيني  ‑ نس  ‑ يمحضارن  س  ياسوع  1 ءيساول 

والاينّي  مّدن،  ما ‑ يّسطارن  تابايّضرين  اد ‑ يلينت  » ءيّقان ‑ د 

2 يوف ‑ اس  ءي ‑ وانّا ‑ تنت ‑ ين ‑ يسراسن.  ا ‑ را ‑ يـيلي  تاݣوضي 

ءيّسضر  ء ولا  غ ‑ ومدا،  ءيتياوݣار ‑ ن  غ ‑ ومݣّرض ‑ نس  ن ‑ وزرݣ  ءيغ ‑ اس ‑ يتياݣّـال ‑ وژرو 

زغ ‑ يمّژيـين ‑ اد. يان 

17
لّماسيح الّمود 
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باش  سرس  ساول  ُيخشّن،  کرا  ݣماک  ءيغ ‑ يسکر  غ ‑ يخف ‑ نّون.  3 اويات ‑ سّت 

صامح ‑ اس.  لُخشانت ‑ ان،  ءيفل  ݣماک  ءيغ ‑ تُݣراژ  ا ‑ ور ‑ ت ‑ سول ‑ يسکر. 

ن ‑ توال  ّسا  ار ‑ د ‑ يتّاشکي  غ ‑ يان ‑ واّس  ن ‑ توال  ّسا  لُخشانت  4 ءيغ ‑ ا ‑ ياک ‑ يسکار 

فّلاک  ءيّلا  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ ت ‑ سکرغ، ‹  ف ‑ ماد ‑ سکرغ،  › تُݣراژ ‑ يّـي  ار ‑ اک ‑ يتّيني: 

اد ‑ اس ‑ تّصاماحت.« 

6 ءيرار ‑ اسن  ار.«  ُـّ س ‑ وݣ نامن  ا ‑ نزايد  » عاون ‑ اغ  ءيرقّاسن ‑ نس:  5 ءينين ‑ اس 

را ‑ تينيم  لّخردل،  ءيمّژين  ن ‑ تاقّايت  ء ونشک  ليمان  ءيس ‑ݣيݣون ‑ يّلا  » مراد  سيديتنّغ: 

س ‑ ماد ‑ اس ‑ تنّام. را ‑ تسکر  غ ‑ ومدا ‹  تّياوّژات ‑ ن  › اکوف  ن ‑ يمرشيق  ءي ‑ تسغارت ‑ اد 

ء ولّي؟  ار ‑ يکّسا  نغد  ار ‑ يّکرز  يان ‑ وخّدام  ءيغ ‑ دارک ‑ يّلا  7 » ما ‑ را ‑ تسکرت 

تسونفوت  ݣاور  › ها ‑ يمنسي ‑ ّنک،  ءيس ‑ راد ‑ اس ‑ تينيت:  زغ ‑ يݣران  ءيغ ‑ د ‑ يووّري 

تبکيست  ءيمنسي ‑ نو،  › سکر ‑ يّـي  راد ‑ اس ‑ تينيت:  8 ء وهو،  ار ‑ تشتّات ‹؟ 

تسوت.‹  کّيـي  ء ولا  ا ‑ را ‑ تّشت  غاکودان  نّکي  سوغ  ّشغ  ارد  ار ‑ فّلا ‑ تّسّخارت، 

تاووري  ابلا  ء ور ‑ يسکير  اشکو  ءيسکر،  ف ‑ مايد  اخّدام ‑ ان  9 ء ور ‑ را ‑ تالغم 

ما ‑ ف ‑ُکن ‑ يوّصا  کولّو  تسکرم  لّيغ  غاکود  کونّي،  10 ء ولا  سيديس.  لّي ‑ ف ‑ ت ‑ يوّصا 

ابلا مايلّي  ء ور ‑ نسکير  › ءيخّدامن کا ‑ نݣا زوند ويـّياض.  ا ‑ تينيم:  سيديتون ءيّقان ‑ُکن ‑ د 

ءيّلان.‹ «  فّلانّغ 

ءيزري  ن ‑ وروشاليم،  غ ‑ وغاراس  ياسوع  11 ءيزايد 

يان ‑ ودّوار.  12 ءيلکم  د ‑ جاليل،  ن ‑ ساميرا  غ ‑ݣر ‑ تميزار 

ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  13 الّن  غ ‑ توݣّوݣت،  بيّدن ‑ ين  ءينجدامن.  مراو  مناݣّـارن ‑ ت ‑ يد 

» ّدوات  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  14 لّيغ ‑ تن ‑ يژرا  ݣينّغ.«  حنّو  وا ‑ سيدي،  » وا ‑ ياسوع، 

غوسن.  فتان  لّيغ  غاکودان،  ن ‑ ربّـي.«  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ينمغورن  ءيخفاون ‑ نّون  تملم 

ربّـي،  ار ‑ يتالغ  اوال ‑ نس  ياّل  يووّري ‑ د  ءيّجي،  ءيخف ‑ نس  ءيژرا  لّيغ  ݣيسن،  15 يان 

نتّا  ءيݣا  ار ‑ ت ‑ يتشکار.  ن ‑ ياسوع  ءيضارن  غ ‑ دار  ف ‑ وودم ‑ نس  16 ءيضر 

ياضني؟  تژا  مانزا  ا ‑ يغوسن؟  مراو  » ءيس ‑ ورد  يـيني:  ياسوع  17 ءيساول  ݣو ‑ ساميرا. 

لّي ‑ يّجوّجي  ءينجدامن 

لماسيح
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ءيلّما:  19 يـيني ‑ اس  ابّراني ‑ اد؟«  ابلا  ربّـي  ا ‑ يشکر  ما ‑ د ‑ يووّرين  18 ءيس ‑ ور ‑ يلّي 

ا ‑ ف ‑ تغوست.«  مايان  تومنت،  ها ‑کّيـي  د ‑ وغاراس ‑ ّنک.  مون  » نکر، 

» ماناݣو  ياسوع:  سقسان  ن ‑ يفاريسين  کرا  20 اشکين ‑ د 

ا ‑ را ‑ دي ‑ تاشک ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي؟« يـيني ‑ اسن: » تاݣلديت 

21 ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  ا ‑ سّت ‑ ّسماقّلن.  ن ‑ مّدن  ءي ‑ يژري  ء ور ‑ را ‑ دي ‑ تبان  ن ‑ ربّـي، 

ا ‑غ ‑ تّلا.«  اّماس ‑ نّون  ن ‑ ربّـي،  تاݣلديت  اشکو  › هاتّين ‹  نغد  › هاتّي ‹  ا ‑ يـيني  يان 

باهرا  لّي ‑غ ‑ را ‑ تژوژضم  » را ‑ د ‑ ياشک ‑ وزمز  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  ءيلّما  22 يـيني 

‑ نکرن  23 راد  ‑ تژرم.  ‑ تي  ‑ را  ء ور  ‑ بنادم،  ن  ‑ يوس  ن  ‑ ووّسان  غ  ‑ واّس  يان  ‑ تژرم  ا 

ا ‑ ور ‑ دارسن ‑ تّدوم  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي  › هاتي ‹.  نغد  › هاتين ‹  ءينين ‑ اون  مّدن 

ن ‑ يݣنوان  زغ ‑ يات ‑ تسݣا  کّاتن ‑ ووسماّن  غمکلّي  24 اشکو  تضفورم ‑ تن.  ء ولا 

يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ا ‑ راد ‑ د ‑ اشکغ  غمکان  ياضني،  ءي ‑ تسݣا  ءيسفيون ‑ ين 

لوحن ‑ يّـي ‑ ن  ا ‑ باهرا ‑ رفوفنغ،  زوار  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  25 والاينّي  غ ‑ واّس ‑ ينو.  ن ‑ بنادم 

ا ‑ را ‑ يـيلي  ن ‑ نوح  غ ‑ ووّسان  ءيّلان  غايلّي  26 زوند  ن ‑ تاسوت ‑ اد.  مّدن 

ار ‑ تّاهالن  ار ‑ ّسان  مّدن  27 ار ‑ شتّان  ن ‑ بنادم.  يوس  غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ݣّوتنين  غلين ‑ د ‑ سرسن ‑ وامان  س ‑ واناو  نوح  لّي ‑غ ‑ يکشم  اّس  ار  ار ‑ تّاهالنت 

ار ‑ شتّان  ن ‑ لوط.  غ ‑ ووّسان  ءيّلان  غمکلّي  28 راد ‑ داغ ‑ يـيلي  کولّوتن.  تياوهلاکن 

لوط  لّي ‑غ ‑ يّفوغ  غ ‑ واّس  29 والاينّي  ار ‑ بنّون،  ار ‑ تّژون  ار ‑ ّزنزان  ار ‑ ساغن  ار ‑ ّسان 

کولّوتن.  تياوهلاکن  زغ ‑ يݣنوان  د ‑ لکبريت  لعافيت  تضر ‑ د  ن ‑ سادوم  تامدينت 

ن ‑ بنادم. يوس  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ يبان  غ ‑ واّس  ا ‑ را ‑ د ‑ داغ ‑ يـيلي  30 غمکان 

ن ‑ تݣّمي،  غ ‑ يݣّي  ءيّلان  وانّا  راد ‑ اون ‑ فّلاس ‑ ينيغ:  غاّسان،  31 » ءيّما 

وانّا ‑ ن ‑ يّلان  ء ولا  زغ ‑ تݣّمي.  تيغاوسيوين ‑ نس  ا ‑ د ‑ ياسي  ا ‑ ور ‑ يݣّوز  ءيّقان ‑ ت ‑ يد 

ءي ‑ تمغارت  ما ‑ يجران  32 سوانݣماد ‑ د  کرا.  ا ‑ د ‑ ياوي  ا ‑ ور ‑ يووّري  غ ‑ يݣران، 

ءيجلان  د ‑ وانّا  را ‑ سّت ‑ يجلو.  تودرت ‑ نس  ا ‑ يّجنجم  ءيسيݣّيلن  33 وانّا  ن ‑ لوط. 

مّدن  سين  راد ‑ يلين  غ ‑ يض ‑ ان  34 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  را ‑ سّت ‑ يّجنجم.  تودرت ‑ نس 

ف ‑ تݣلديت  اسقسي 

ن ‑ ربّـي
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ار ‑ ّژاضنت،  سنات ‑ تمغارين  35، 36 راد ‑ يلينت  يان.  ءيقاما  يان  را ‑ يـيتّي  غ ‑ تيسي، 

مانيغ  » وا ‑ سيدي،  ءيمحضارن ‑ نس:  37 سقسان ‑ ت  يات.«  تقاما  يات  را ‑ تيتّي 

ءيݣادرن.«  ا ‑غ ‑ ا ‑ ن ‑ تمونون  ميضروس  ءيّلا  » ءينّاغ  يـيني ‑ اسن:  ماياد؟«  ا ‑ را ‑ يـيلي 

اد ‑ اسن ‑ يمل  يـيري  س ‑ يمحضارن ‑ نس،  ياسوع  1 ءيساول 

يوت ‑ اسن  بلا ‑ دا ‑ ترماين.  ا ‑ بّدا ‑ تژالّان  ءيس ‑ تن ‑ د ‑ يّقان 

غ ‑ يات ‑ تمدينت،  » ها ‑ يا ‑ لّقاضي  2 يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد، 

3 تيلي  غ ‑ مّدن.  ء ولا ‑ دا ‑ سّت ‑ يتاوي  ربّـي  ء ور ‑ يکسوض 

› فوکّو ‑ يّـي  ار ‑ اس ‑ تّيني:  ار ‑ بّدا ‑ تّسمومُّي غ ‑ دار لقاضي  يات ‑ تهّجالت غ ‑ تمدينت ‑ ان 

يـيني  ءيميل  اد ‑ اس ‑ يسفلد،  لقاضي  ء ور ‑ يري  5 منّاو ‑ ووّسان   ،4 زغ ‑ ونّواش ‑ ينو.‹ 

ربّـي  ء ور ‑کسوضغ  واّخا  ار ‑ بّدا ‑ يّـي ‑ تّسيحيل.  › تاهّجالت ‑ اد  د ‑ يخف ‑ نس: 

اد ‑ يّـي ‑ ترژ  ا ‑ ور ‑ سول ‑ دي ‑ تّاشکي  را ‑ سّت ‑ فوکّوغ،  غ ‑ مّدن  ء ولا ‑ دا ‑ ستّي ‑ تاويغ 

ربّـي  7 ءيّما  ُيخشّن،  لقاضي ‑ ان  ا ‑ س ‑ ينّا  ءيخف.‹ « 6 يـيني ‑ اسن سيديتنّغ: » غمکاد 

ءيس ‑ را ‑ يماطل  ازال؟  ء ولا  غ ‑ يـيض  لّي ‑ اس ‑ اقرانين  مّدن ‑ نس  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يفوکّو 

والاينّي  حاينا.  را ‑ تن ‑ يفوکّو  8 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ضالبن؟  زغ ‑ݣيس  مايلّي  اد ‑ اسن ‑ يفک 

ءيس ‑ راد ‑ د ‑ افغ  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  س ‑ ّدونيت ‑ اد  غ ‑ راد ‑ د ‑ ووّريغ  غاّسان 

ما ‑ سول ‑ يومّن؟« 

لّي ‑ يعجب  ن ‑ مّدن  س ‑کرا  ءيساول  ياسوع  9 ءيزايد 

ويـّياض.  ار ‑ تحݣارن  ءيس ‑ فولکين  غالن  ءيخف ‑ نسن، 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  کشمن  مّدن  10 » ها ‑ سين  يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن 

واحدوت،  11 ءيبيّد ‑ وفاريسي  بو ‑ نّکاس.  وايّاض  ءيݣ  افاريسي،  ءيݣا  يان  اد ‑ ّژالّن. 

مّدن  زوند  ء ور ‑ݣيغ  اشکو  ار ‑ک ‑ تشکارغ  › وا ‑ ربّـي،  يـيني:  د ‑ يخف ‑ نس  ءيّژاّل 

 ‑ݣيغ  ء ور ‑ اکُّ اشکو  ار ‑ک ‑ تشکارغ  ار ‑ تفسادن.  ار ‑ تُغّشان  ار ‑ تاُکرن  نتني  ياضني. 

تيس  ار ‑ اکّاغ  کراض ‑ ووّسان،  کرايݣاّت  ار ‑ تاژومغ  12 ها ‑ يّـي  بو ‑ نّکاس ‑ اد.  زوند 

ء ور ‑ يژضار  غ ‑ تغوردين.  ءيبيّد ‑ ن  بو ‑ نّکاس،  13 ءيّما  ما ‑ داري ‑ يّلان.‹  ن ‑کولّو  مراوت 

18
ن ‑ تهّجالت  لمعنا 

د ‑ لقاضي

ن ‑ وفاريسي  لمعنا 

د ‑ بو ‑ نّکاس
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صامح ‑ يّـي،  › وا ‑ ربّـي  ار ‑ يتّيني:  ف ‑ يدمارن ‑ نس  ار ‑ يّکات  س ‑ يݣّي.  الّن ‑ نس  ا ‑ ياّل 

س ‑ تݣُّما ‑ نسن،  ووّرين  لّيغ  14 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ُيخشن.‹  ماد ‑ سکرغ  ءيݣّوت 

ءيخف ‑ نس  ءيّسيمغورن  وانّا  اشکو  افاريسي.  ء ورد  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ يرضا  بو ‑ نّکاس ‑ ان 

را ‑ ت ‑ يّسيمغور.«  ءيخف ‑ نس  ءيّژيمژاين  وانّا  ءيّما  ربّـي،  را ‑ ت ‑ يّژيمژاي 

مّژينين  تاروا  ار ‑ دي ‑ تاوين  مّدن  15 ار ‑ دي ‑ تّاشکين 

ءيفاّسن ‑ نس  ا ‑ ن ‑ فّلاسن ‑ يسرس  ءيرين  ءي ‑ ياسوع، 

ءينين ‑ اسن:  رارن ‑ تن  سکارن،  مايد  ءيمحضارن ‑ نس  ژران  لّيغ  ءيبارک ‑ تن. 

» ادجات  يـيني:  س ‑ دارس  ءي ‑ تاروا  ءيغرا ‑ د  ياسوع  16 ءيّما  » ا ‑ تن ‑ د ‑ ور ‑ تاويم.« 

غويد  زوند  اشکو  ا ‑ تن ‑ ور ‑ تحصارم،  ا ‑ د ‑ داري ‑ اشکين.  مّژينين  تاروا 

ا ‑ يکشم  ء ور ‑ يرين  وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  17 لحّق  ن ‑ ربّـي.  ا ‑ مي ‑ تّلا ‑ تݣلديت 

ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم.«  ءيمّژين  اّراو  زوند  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣلديت 

ياسوع  ءيسقسا  ن ‑ تمازيرت ‑ ان،  يان ‑ ونمغور  18 ياشک ‑ يد 

باش  ما ‑ راد ‑ سکرغ  ءيفولکين،  » واي ‑ امسلمد  يـيني ‑ اس: 

ايلّيغ ‑ يّـي ‑ تݣيت  » ماخ  يـيني ‑ اس:  ياسوع  19 ءيساول  لّيخرت؟«  تودرت  اد ‑ طّافغ 

تّسنت  20 کّيـي  واحدوت.  ربّـي  ابلا  ءيفولکين  يان  ء ور ‑ يلّي  ءيفولکين؟  د ‑ واد 

ن ‑ تکرکاس.  توݣّـا  ا ‑ ور ‑ تفکت  ا ‑ ور ‑ تاُکرت،  ا ‑ ور ‑ تنغت،  › ا ‑ ور ‑ تزنوت،  لوصّيات، 

ار ‑ ت ‑ سکارغ  کولّوت  » ماياد  21 يـيني ‑ اس ‑ ونمغور:  د ‑ ينّاک.‹ «  غ ‑ باباک  اوي ‑ ّت 

يـيني ‑ اس:  ءي ‑ ماياد  ياسوع  ءيسفلد  22 لّيغ  س ‑ غيلاد.«  سول  مّژيغ  زغ ‑ لّيغ 

تفکت ‑ ت  ماد ‑ دارک ‑ يّلان  کولّو  تّزنزت  زايد  اد ‑ اک ‑ يقامان.  » يات ‑ تغاوسا 

23 ءيّما  ديدي.«  تمونت  ءيلّما  تاشکيد ‑ د  غ ‑ يݣـنّا.  يـيلي ‑ اک ‑ وايدا  ءي ‑ يمژلاض، 

24 ياسوع  ءيݣّوت ‑ دارس ‑ وايدا.  اشکو  باهرا  تُݣراژ ‑ ت  ءي ‑ واوال ‑ اد  ءيسفلد  لّيغ  نتّا 

ءيݣّوت ‑ وايدا  دار  ف ‑ ويلّي  ا ‑ س ‑ يشقا  » منشک  يـيني ‑ اسن:  ءيس ‑ تي ‑ تُݣراژ،  ءيژرا 

ن ‑ تاسمي  زغ ‑ تيط  ا ‑ يکشم  ف ‑ ورعام  25 را ‑ يرخو  ن ‑ ربّـي.  س ‑ تݣلديت  اد ‑کشمن 

ن ‑ ربّـي.«  س ‑ تݣلديت  ءيݣّوتن  ايدا  دار  يان  ءيکشم  ء ولا 

تاروا  ءيبارک  لماسيح 

مّژينين

ف ‑ تودرت  اسقسي 

لّيخرت
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ا ‑ ينجم؟«  ما ‑ را ‑ يـيژضار  غمکاد،  » ءيغ ‑ يݣا  غويلّي ‑ اس ‑ سفلدنين:  26 ءينين ‑ اس 

28 ءيساول  ربّـي.«  ءيژضار ‑ اس  بنادم،  ء ور ‑ يژضار  مي  » اينّا  ياسوع:  27 يـيني ‑ اسن 

29 يـيني ‑ اسن  ديدک.«  نمون  ناشک ‑ يد  تيݣُّما ‑ نّغ  نفل ‑ ن  » ها ‑ نکُّني  يـيني ‑ اس:  بطُرس 

ايتماس  نغد  تامغارت ‑ نس  نغد  تيݣّمي ‑ نس  وانّا ‑ ن ‑ يفلن  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق  ياسوع: 

30 راد ‑ اس ‑ يـيلي  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣلديت  ف ‑ ّسيبت  تاروا ‑ نس  نغد  ءينّاس  نغد  باباس  نغد 

ءيدومن.«  تودرت  غ ‑ ليخرت  تيلي ‑ اس  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  ماياد  ماد ‑ باهرا ‑ يوݣُرن 

واحدوتن،  ن ‑ ومحضار ‑ نس  د ‑ مراو  سين  ياسوع  31 ياوي 

غين  ءيجرو  س ‑ وروشاليم،  را ‑ نّدو  » ژرات،  يـيني ‑ اسن: 

32 را ‑ يّـي ‑ دحين  ن ‑ بنادم.  ف ‑ يوس  لانبيا  ماد ‑ وران  کولّو 

فّلا. 33 را ‑ يّـي ‑ ّسغورشن  ن ‑ يبّرانيـين، طنژن ݣيݣي رݣمن ‑ يّـي ّسوفسن  س ‑ݣر ءيفاّسن 

34 ءيّما  کراض ‑ ووّسان.«  غ ‑ ويس  زغ ‑ لموت  ءيلّما  نکرغ ‑ د  نغن ‑ يّـي، 

تنتل  اد ‑ اسن ‑ يـيني،  ما ‑ يرا  ء ور ‑ ّسيّن  تيغاوسيوين ‑ اد.  ء ور ‑ فهيمن  ءيمحضارن ‑ نس 

لمعنا. فّلاسن 

غين  ءيّلا  ن ‑ اريحا.  س ‑ تمدينت  ياسوع  35 ياکمور ‑ د 

ݣّوتنين  ءي ‑ مّدن  36 ءيسفلد  ار ‑ يتضالاب.  ن ‑ وغاراس  غ ‑ تاما  ءيݣاور  يان ‑ وبوکاض 

ار ‑ زراين غ ‑ وغاراس ءيسقسا ‑ تن ف ‑ ما ‑ يّلان. 37 ءينين ‑ اس: » ياسوع ݣو ‑ ناصيرا ايد 

حنّو  ن ‑ داود،  يوس  » وا ‑ ياسوع  يـيني:  ءيغر ‑ اس  غاکودان  اوال ‑ نس  38 ياّل  ءيزرين.« 

ا ‑ يفّسا.  ءينين ‑ اس  ݣيس  اُکين  غ ‑ لݣّدام ‑ نس،  لّي ‑ بيّدنين  مّدن  39 ݣراولن  ݣيݣي.« 

40 ءيبيّد  ݣيݣي.«  حنّو  ن ‑ داود،  » وا ‑ يوس  ار ‑ يتّيني:  ار ‑ يتغّوات  ءيزوويد  نتّا  ءيّما 

لّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يروح ‑ وبوکاض  س ‑ دارس.  ا ‑ ت ‑ يد ‑ اوين  ءي ‑ مّدن ‑ ان  يـيني  ياسوع 

» ا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  اد ‑ اک ‑ ت ‑ سکرغ؟«  41 » ما ‑ تريت  ياسوع:  ءيسقسا ‑ ت 

تومنت.«  اشکو  تّجيت  ها ‑کّيـي  غيلاد،  » ءيسفيو  ياسوع:  42 يـيني ‑ اس  اد ‑ يسفيوغ.« 

کولّوتن،  مّدن ‑ ان  ربّـي.  ار ‑ يتالغ  غ ‑ وغاراس  ياسوع  ءيضفور  غاکودان  43 يـيسفيو 

باهرا. ربّـي  الغن  لّيغ ‑ ت ‑ ژران 

تيس  لماسيح  ءيساول 

کراّط ‑ توال 

ف ‑ لموت ‑ نس

لماسيح ءيّجوّجي ابوکاض
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ءيفتو  ن ‑ اريحا،  س ‑ تمدينت  ءيکشم  ياسوع  1 ءيزايد 

تامژنين  ن ‑ ويلّي  يان ‑ ونمغور  غين  2 يـيلي  غ ‑ واّماس ‑ نس. 

زاکّــا،  ‑ نس  ءيسم  ءيݣ  نّکــاس،   ‑ ن  ءيقــاريدن 

والاينّي  ياسوع  ا ‑ يژر  باهرا  3 ءيرا  ءيݣّوت ‑ دارس ‑ وايدا. 

مّدن،  ءيزوور  4 ار ‑ يتاّزال  ءيݣـّزول.  اشکو  ا ‑ ت ‑ ين ‑ يژر  ء ور ‑ يژضار  غين،  مّدن  ݣّوتن 

ا ‑ زغ ‑ را ‑ يزري.  غين  اشکو  ياسوع،  ا ‑ يژر  ن ‑ يمرشيق  س ‑ يات ‑ تسغارت  ءيغلي 

غيل،  غيل  ݣّوز ‑ د  » وا ‑ زاکّا،  يـيني ‑ اس:  الّن ‑ نس  ياّل  ياسوع  5 لّيغ ‑ ت ‑ ين ‑ يلکم 

باهرا  ءيفرح  حاينا،  زاکّا  6 ءيݣّوز ‑ د  غاّساد.«  ا ‑غ ‑ راد ‑ݣاورغ  غ ‑ تݣّمي ‑ ّنک  اشکو 

ار ‑کولّو ‑ تنݣموݣن  ݣّوتنين،  مّدن ‑ ان  7 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  س ‑ دارس.  ياسوع  ءيّشکشم 

8 ءيّما  بو ‑ ّدنوب ‑ اد.«  غ ‑ دار  انبݣي  ا ‑ يݣ  ءيکشم  » هاتي  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن 

راد ‑ فکغ  ا ‑ سيدي،  » غيلاد  ءي ‑ سيديتنّغ:  يـيني  ف ‑ يضارن ‑ نس  ءيبيّد  ءينکر  زاکّا 

راد ‑ اس ‑ ت ‑ رارغ  س ‑ لُغّش  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ّشيغ  ءي ‑ يمژلاض.  ن ‑ وايدا ‑ نو  مناّص 

ن ‑ ربّـي  ءيلکم ‑ د ‑ وجنجم  » غاّساد  يـيني ‑ اس:  ياسوع  9 ءيساول  ف ‑کّوژط ‑ توال.« 

10 ء وشکيغ ‑ د  ءيبراهيم.  باباتنّغ  يومن  غمکلّي  نتّا  ء ولا  غواد  يومن  اشکو  تيݣّمي ‑ اد، 

ّجنجمغ ‑ تن.«  جلانين  س ‑ ويلّي  اد ‑ سيݣّلغ  ن ‑ بنادم  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي 

لّي ‑ اس ‑ سفليدنين،  س ‑ مّدن  ءيساول  ياسوع  11 ءيزايد 

ءيزد  نتني  غالن  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  ياکمور  اشکو  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن 

» ها ‑ يان ‑ ورݣاز  12 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ربّـي.  ا ‑غ ‑ را ‑ دي ‑ تبان ‑ تݣلديت  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ياݣّوݣن،  س ‑ يات ‑ تمازيرت  ف ‑ ا ‑ يموّدو  ءيسکر  ءيمّقورن،  ن ‑ تݣّمي  يوس  ءيݣا 

13 لّيغ  اݣلّيد.  فّلاس  ءيݣ  يووّري ‑ د  تامازيرت ‑ نس  ا ‑ يحکام  لحّق  اد ‑ اس ‑ فکن  باش 

ءي ‑کرايݣاّت  ءيفک  س ‑ دارس،  ءيخّدامن ‑ نس  ءي ‑ مراو  ءيغرا ‑ د  ء ور ‑ تا ‑ يّدي 

ار ‑ تّزنزام  ار ‑ تساغم  › زايدات  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ وورغ،  يان ‑ وقاريد  ݣيسن  يان 

ازّن  ايت ‑ تمازيرت ‑ نس،  ار ‑ تي ‑ تکرهون  ارݣاز ‑ ان،  14 ءيّما  ارد ‑ د ‑ ووّريغ.‹ 

ا ‑ فّلانّغ ‑ يحکام.‹  ارݣاز ‑ اد  › ء ور ‑ نري  ار ‑ تّينين:  ياݣّوݣن  س ‑ تمازيرت ‑ لّي  ءيرقّاسن 

زاکّا  بو ‑ نّکاس  ءينجم 

زغ ‑ ّدنوب ‑ نس

19

لمعنا ف ‑کراض ءيخّدامن
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س ‑ تمازيرت ‑ نس.  ءيلّما  يووّري  اݣلّيد،  ا ‑ يݣ  س ‑ اس ‑ يتياوفکا  ما ‑ يزرين  15 ءيزري 

منشک  اد ‑ اس ‑ ينين  ا ‑ دارس ‑کشمن  ءيقاريدن  لّي ‑ مي ‑ يفکا  ءي ‑ يخّدامن  ءيغر ‑ د 

رورغ ‑ د  ا ‑ سيدي،  › اقاريد ‑ ّنک  يـيني ‑ اس:  16 ءيکشم ‑ ومزوارو  اد ‑ د ‑ سرسن ‑ رورن. 

اخّدام  › ءيشوا.  17 يـيني ‑ اس ‑ وݣلّيد:  نّيݣاس.‹  ياضني  ءيقاريدن  مراو  سرس 

غيلاد  را ‑ک ‑ݣغ  ءيدروسن.  س ‑ مايد  س ‑ لمعقول  تسکرت  ا ‑ تݣيت.  ءيفولکين 

› اقاريد ‑ ّنک  يـيني ‑ اس:  سين  ويس  18 ءيکشم  ف ‑ مراوت ‑ تمدينين.‹  د ‑ لحاکم 

19 يـيني ‑ اس ‑ وݣلّيد:  نّيݣاس.‹  ياضني  ءيقاريدن  سّموس  سرس  رورغ ‑ د  ا ‑ سيدي، 

يـيني ‑ اس:  وايّاض  20 ءيکشم  ف ‑ سّموست ‑ تمدينين.‹  د ‑ لحاکم  › را ‑ک ‑ݣغ 

زغ ‑ݣيک  21 کسوضغ  غ ‑ يات ‑ تومُّيست.  حضيغ ‑ ت  ا ‑ سيدي.  › هاي ‑ اقاريد ‑ ّنک 

ما ‑ ور ‑ ن ‑ تسرست  ار ‑ دي ‑ تّاسيت  ا ‑ تݣيت،  ءيشقان  ارݣاز  ءيزد  ّسنغ  اشکو 

ُيخشّن،  › واي ‑ اخّدام  سيديس:  22 يـيني ‑ اس  ما ‑ ور ‑ تکرزت.‹  ار ‑ دي ‑ تمݣّرت 

اد ‑ݣيغ،  ءيشقان  ارݣاز  ءيزد  تّسنت  ا ‑ س ‑ راد ‑ فّلاک ‑ حکامغ.  تنّيت  س ‑ واوال ‑ اد 

ء ور ‑ ن ‑ تݣيت  ايلّيغ  23 ماخ  ما ‑ ور ‑کرزغ.  ار ‑ د ‑ مݣّرغ  ما ‑ ور ‑ ن ‑ سرسغ  ار ‑ دي ‑ تاسيغ 

نّيݣاس؟‹  ءيّکا  د ‑ ما ‑ د ‑ يرور  نتّا  امژغ ‑ ت ‑ يد  نّا ‑ د ‑ ووّريغ  اکود  غ ‑ لبانک،  اقاريد ‑ ينو 

ءي ‑ والّي  تفکم ‑ ت  اقاريد ‑ ان  › کّيسات ‑ اس  ن ‑ تاما ‑ نس:  ءي ‑ ويلّي  24 يـيني ‑ وݣلّيد 

ا ‑ سيدي.‹  اد ‑ دارس ‑ يّلان،  مراو  › ها ‑ نتّا  25 ءينين ‑ اس:  ءيقاريدن.‹  مراو  دار 

وانّا  ءيّما  ار.  ُـّ ء وݣ راد ‑ اس ‑ يتياوفکا  ءيّلا،  دار  وانّا  › راد ‑ اون ‑ ينيغ،  26 ءيرار ‑ اسن: 

ءينّواشن ‑ ان ‑ ينو  27 ءيّما  ما ‑ دارس ‑ يّلان.  ء ولا  راد ‑ اس ‑ يتياوکّاس  ء ور ‑ دار ‑ يلّي، 

غ ‑ لݣّدام ‑ ينو.‹ «  تنغم ‑ تن  اويات ‑ تن ‑ د  اݣلّيد ‑ نسن،  اد ‑ݣغ  لّي ‑ ور ‑ رينين 

غ ‑ وغاراس  ءيزايد  ءيواليون ‑ اد،  ياسوع  ءيکّمل  28 لّيغ 

ن ‑ ّزيتون  اورير  ءيلکم  29 لّيغ  ءيزوور ‑ اسن.  ن ‑ وروشاليم 

30 يـيني ‑ اسن:  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس  سين  يازن  د ‑ بيتعانيا،  ن ‑ بيتفاجي  غ ‑ تسݣا 

ءيّقّن  يان ‑ وسنوس  را ‑ ن ‑ تافم  سرس،  کشمات  لّݣّدام ‑ نّون.  س ‑ ودّوار ‑ ان  » زايدات 

کرا  31 ءيغ ‑ُکن ‑ يسقسا  س ‑ غيد.  تاويم ‑ ت ‑ يد  فسيات ‑ اس  يان.  ء ور ‑ ّجو ‑ فّلاس ‑ يني 

لماسيح  ءيکشم 

س ‑ وروشاليم
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ءيرقّاسن ‑ لّي  32 ّدون  سيديتنّغ.‹ «  › ءيرا ‑ ت  تينيم ‑ اس:  اد ‑ اس ‑ تفّسيم،  ماخ  ن ‑ يان 

ءينين ‑ اسن  ءي ‑ وسنوس،  فّسين  33 لّيغ  ياسوع.  مايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  کولّو  افن ‑ ين 

» ءيرا ‑ ت  34 ءينين ‑ اسن:  ءي ‑ وسنوس ‑ اد؟«  ا ‑ تفّسيم  » ماخ  ءيد ‑ باب ‑ نس: 

ّسنين  ءيسلهامن ‑ نسن،  فّلاس  ݣرن ‑ ين  ءي ‑ ياسوع.  اسنوس  35 اوين ‑ د  سيديتنّغ.« 

غ ‑ واکال  ءيسلهامن ‑ نسن  ار ‑ ّسوان  مّدن  اشکين ‑ د  غ ‑ وغاراس،  36 ءيّسودو  ياسوع. 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس.

کولّو  فرحن  س ‑ تمدينت،  ياکمور ‑ ن  ن ‑ ّزيتون،  ن ‑ وورير  اݣسار  ءيلکم  37 لّيغ 

ءيمحضارن ‑ ان ݣّوتنين، ار ‑ تالّن اوال ‑ نسن ار ‑ تالغن ربّـي ف ‑کولّو تيغاوسيوين لّي ‑ ژران 

ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  ا ‑ يݣا ‑ وݣلّيد ‑ اد ‑ د ‑ يوشکان  » امبارکي  38 ار ‑ تّينين:  مّقورنت 

ن ‑ يفاريسين  کرا  سرس  39 ساولن  غ ‑ تاتّويت.«  د ‑ لمجد  غ ‑ يݣـنّا  ّسلامت  ربّـي. 

اد ‑ فّسان.«  ءي ‑ يمحضارن ‑ ّنک  ءيني  » واي ‑ امسلمد،  ءينين ‑ اس:  مّدن ‑ ان  زغ ‑ݣر 

ءيژران ‑ اد  راد ‑ وتن  غويد،  ءيغ ‑ فّسان  » راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ياسوع:  40 ءيرار ‑ اسن 

تاغوريت.« 

ءيّسماقّل ‑ ن  ن ‑ وروشاليم  س ‑ تاما  ياسوع  41 لّيغ ‑ ن ‑ ياکمور 

اغاراس  ءيس ‑ تّسنت  » مراد  42 يـيني ‑ اس:  ار ‑ يالّا،  ݣيس 

غ ‑ را ‑کم ‑ د ‑ لکمن  43 راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان  فّلام.  ءينتل  والاينّي  غاّساد،  ن ‑ ّسلامت 

تاسݣا.  زغ ‑کرايݣاّت  حصارن ‑کم  فّلام،  رݣلن  اشبار  سوتلن ‑ ام  ءينّواشن ‑ نّم، 

ء ور ‑ تريت  اشکو  اژرو ف ‑ وايّاض،  ء ور ‑ را ‑ݣيم ‑ فلن  ݣيم،  د ‑ تاروا ‑ نّم  44 را ‑کم ‑ خلون 

ف ‑ ا ‑کم ‑ يّجنجم.«  ربّـي  ا ‑غ ‑ يسکر  غ ‑ وزمز ‑ اد  ءيزد  ا ‑ تيّسانت 

ار ‑ زݣيس ‑ يطّاي  ءينکر  ن ‑ ربّـي،  س ‑ تݣّمي  ياسوع  45 ءيکشم 

غ ‑ واّرا  ءيتيارا  » هان  46 يـيني ‑ اسن:  ّزنزانين،  ݣيس  غويلّي 

تݣا  ترورم ‑ ّت  هاتي  کونّي،  ءيّما  ن ‑ تژالّيت ‹  تيݣّمي  را ‑ تݣ  › تيݣّمي ‑ نو  ن ‑ ربّـي 

ءينمغورن  ءيّما  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ يّسلماد  اّس  47 کرايݣاّت  ن ‑ يمّخارن.«  ءيفري 

ار ‑ سيݣّيلن  ن ‑ تمازيرت ‑ ان  د ‑ يمغارن  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

لماسيح  ار ‑ يالّا 

ف ‑ وروشاليم

لماسيح ار ‑ يطّاي ءيمزنزن 

ن ‑ ربّـي زغ ‑ تݣّمي 



20 لوقا  189

کولّوتن  مّدن  اشکو  مامنک،  ء ور ‑ وفين  48 والاينّي  ا ‑ س ‑ را ‑ ت ‑ هلکن.  مامنک 

ءي ‑ يواليون ‑ نس. اد ‑ سفليدن  ار ‑ باهرا ‑ تّيرين 

مّدن  ار ‑ يّسلماد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ياسوع  ءيّلا  1 يان ‑ واّس 

ءينمغورن  اشکين ‑ د  ءيفولکين.  س ‑ لخبار  ار ‑ اسن ‑ يتبّراح 

د ‑ يمغارن.  ن ‑ ّشرع  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

لکمن ‑ د ياسوع 2 سقسان ‑ ت: » ءيني ‑ اغ، ما ‑ک ‑ يد ‑ يوزّن 

ياسوع  3 ءيساول  ايد ‑ س ‑ ا ‑ تي ‑ تسکارت؟«  ن ‑ مي  اوال  غاياد؟  کولّو  ا ‑ تسکارت 

امسّدام،  4 يوحانّا  ءينيات ‑ يّـي،  يان ‑ وسقسي.  را ‑ُکن ‑ سقساغ  نّکي  » ء ولا  يـيني ‑ اسن: 

ار ‑ ّسمقسان  5 بدون  بنادم؟«  نغد  ربّـي  ءيزد  مّدن؟  ا ‑ يّسّدام  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن 

ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹  › ربّـي  ءيغ ‑ ننّا  اشکو  » ما ‑ راد ‑ اس ‑ نيني؟  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن 

› بنادم  ءيغ ‑ ننّا  6 والاينّي  ماد ‑ اون ‑ ينّا؟‹  ء ور ‑ تومينم  ايلّيغ  › ماخ  راد ‑ اغ ‑ يـيني 

ءيزد  نتني  ار ‑ تّينين  اشکو  س ‑ يژران،  مّدن ‑ اد  کولّو  راد ‑ اغ ‑کّاتن  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن ‹ 

» ء ور ‑ نّسين  ءينين ‑ اس:  ءيلّما  7 ساولن  ا ‑ يݣا.«  يان ‑ نّابـي  يوحانّا  س ‑ ّصاحت 

ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن.« 8 ءيرار ‑ اسن ياسوع: » ء ولا نّکي ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن 

ماياد.«  کولّو  اد ‑ سکارغ 

لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  س ‑ مّدن،  ياسوع  9 ءيساول 

غ ‑ يݣر ‑ نس.  اضيل  ءيّژا  » ها ‑ يان ‑ ورݣاز  يـيني ‑ اسن: 

غين.  ءيݣاور ‑ ن  ياضني  س ‑ تمازيرت  ءيموّدو  ءيفتو  اصن،  ءي ‑ يخمُّ ءيفل ‑ ت 

اد ‑ اس ‑ د ‑ فکن  اصن،  ءيخمُّ س ‑ دار  يان ‑ وخّدام ‑ نس  يازن  10 لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز 

اخّدام ‑ ان،  غوين  اصن  ءيخمُّ والاينّي  ن ‑ يݣر ‑ نس.  غ ‑ لغلّت  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکان 

ّسغورشن ‑ ت  نتّا،  ء ولا  ياضني.  اخّدام  11 يازن  يات.  بلا  رارن ‑ ت  ّسغورشن ‑ ت 

نتّا،  ء ولا  کراض.  ويس  12 يازن  يات.  بلا  رارن ‑ ت  ّسرفوفّن ‑ ت  اصن  ءيخمُّ

يـيني:  د ‑ يخف ‑ نس  ن ‑ يݣر  باب  13 ءيسوانݣم  س ‑ بّرا.  لوحن ‑ ت ‑ ين  ّسياݣّـاسن ‑ ت 

14 ءيّما  را ‑ ت ‑ وقّرن.‹  نتّا،  ءيعّزان.  ءيوي  راد ‑ ازنغ  غيلاد؟  › ما ‑ راد ‑ سکرغ 

20
ف ‑ ما ‑ د ‑ يوزّن  اسقسي 

ياسوع

اصن  ن ‑ يخمُّ لمعنا 

ن ‑ واضيل د ‑ يݣر 
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ءيݣر.  ا ‑ را ‑ يوورت  › غواد  ءينين:  ءي ‑ نݣراتسن  مشاوارن  لّيغ ‑ ت ‑ ژران  اصن ‑ لّي،  ءيخمُّ

ن ‑ يݣر  س ‑ بّرا  لوحن ‑ ت ‑ ين  15 نکرن  وينّغ.‹  لوورت  ءيݣ  ا ‑ ت ‑ ننغ  اشکاد ‑ د 

ن ‑ واضيل؟  ن ‑ يݣر ‑ ان  باب  » ما ‑ راد ‑ اسن ‑ يسکر  ياسوع:  ءيسقسا ‑ تن  نغن ‑ ت.« 

مّدن  سفلدن  لّيغ  ءي ‑ ويـّياض.«  ءيݣر  ءيفک  اصن ‑ ان  ءيخمُّ ءيهلک  16 را ‑ د ‑ ياشک 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ݣيسن  17 ءيّسماقّل  ربّـي.«  » اد ‑ اغ ‑ ينّجا  ءينين:  ءي ‑ غايان 

ا ‑ يووّرين  نتّان  ءيبنّاين،  لّي ‑ ن ‑ لوحن  › اژرو  ن ‑ ربّـي؟  غ ‑ واّراتن  ءيتياران  مايد  » ما ‑ يݣا 

را ‑ يرژ،  ءيضرن  فّلاس  وانّا  کولّو  اژرو ‑ اد،  18 ءيّما  ن ‑ وغژو.‹  ءيخف  ءيݣا 

د ‑ واکال.«  را ‑ ت ‑ يلبج  د ‑ وانّا ‑ ف ‑ يضر 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ ينمغورن  ن ‑ ّشرع  ءيمسلمدن  19 ءيرين 

اد ‑ امژن ياسوع، اشکو ّسّن ءيزد نتني ا ‑ ف ‑ يوت لمعنا ‑ ياد، 

اد ‑ سکارن  ن ‑ يرݣازن  کرا  ازّن ‑ د  20 سول ‑ ت ‑ݣابلن،  زغ ‑ مّدن.  کسوضن  والاينّي 

ف ‑ واوال ‑ نس  ياسوع  اد ‑ امژن  غير  ران  والاينّي  ن ‑ ربّـي،  اغاراس  ءيغ ‑ ا ‑ تّيرين  زوند 

ا ‑ فّلاس ‑ يحکام. 21 اشکين ‑ د ءينين ‑ اس:  ا ‑ ت ‑ ين ‑ دحين ءي ‑ لحاکم ن ‑ ّرومان  باش 

ء ودماون  ء ور ‑ ا ‑ تّمنادت  ار ‑ تي ‑ تّسلمادت.  تّينيت  ايد  لحّق  ءيزد  نّسن  » واي ‑ امسلمد، 

ار ‑ تّسلمادت اغاراس ن ‑ ربّـي غمکلّي ءيݣا. 22 ءيني ‑ اغ، ءيس ‑ يحّلا  ن ‑ مّدن والاينّي 

ماد ‑ نّوان  ءيّسن  ياسوع  23 ءيّما  ء وهو؟«  نغد  ءي ‑ قايصر  ضابيـيت  ا ‑ ناکّا 

وين ‑ ميت  ءينيات ‑ يّـي،  يان ‑ وقاريد.  24 » ملات ‑ يّـي ‑ د  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ لحيلت ‑ نسن، 

25 ءيرار ‑ اسن:  قايصر.«  » وين  ءينين ‑ اس:  ءيّلان؟«  ݣيس  د ‑ يسم ‑ اد  ا ‑ يݣا ‑ وودم ‑ اد 

ربّـي.«  وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ ربّـي  تفکم  قايصر،  وين  ما ‑ يݣان  ءي ‑ قايصر  » فکات 

ا ‑ ت ‑ امژن  ء ور ‑ ژضارن  کولّو،  فّسان  ف ‑ مايد ‑ س ‑ اسن ‑ يرور.  لعجب  26 ءيضر ‑ اسن 

مّدن ‑ ان. ن ‑کولّو  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ واوال ‑ نس 

نتنــي  ‑ يصاّدوقيــن.  ن  کرا  دارس  ‑ د  27 اشکين 

‑ ينکر  د   ‑   را  ‑   ما يلّي   ‑ ور  ء   « تّينين   ‑ ار  ‑ نسن  ‑ لمدهب  غ 

کرا  › ءيغ ‑ يّموت  ءينّا  موسا  يورا ‑ ياغ  » واي ‑ امسلمد،  28 سقسان ‑ ت:  زغ ‑ لموت.« 

ف ‑ ضابيـيت  اسقسي 

ءي ‑ قايصر

ف ‑ تنکرا  اسقسي 

زغ ‑ لموت
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ا ‑ يتاهل  ن ‑ ورݣاز ‑ ان  ف ‑ݣماس  ءيّلا  تاروا،  بلا  تامغارت ‑ نس  ءيفل ‑ د  ن ‑ يان 

29 ها ‑ ّسا  لّي ‑ يّموتن.‹  ن ‑ݣماس  ف ‑ يسم  تاروا  ا ‑ ديدس ‑ يسکر  تامغارت ‑ ان 

ويس  30 ياوي ‑ ّت  تاروا.  ء ور ‑ د ‑ يفيل  ءيّمت  تامغارت،  يـيوي ‑ ومزوارو  ن ‑ ايتماتن. 

ء ور ‑ د ‑ فيلن  کولّوتن  ّمتن  س ‑ ّسا،  ايلّيغ ‑ ّت ‑ يوين  کراض،  ويس  ء ولا  31 نتّا  سين، 

غ ‑ تنکرا  33 ءيني ‑ اغ،  نتّات.  ء ولا  تّمت ‑ تمغارت  32 غ ‑ يسيݣُّرا  تاروا. 

تݣا  تّکا ‑ تّين  هاتّي  ا ‑ را ‑ تݣ؟  ݣيسن  ن ‑ مانوا  تامغارت  کولّوتن،  لّي ‑غ ‑ راد ‑ نکرن 

ار ‑ تاهالن  » ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  34 ءيساول  س ‑ ّسا.«  تامغارت ‑ نسن 

غ ‑ ليخرت،  ّدرن  زغ ‑ لموت  اد ‑ نکرن  ربّـي  ف ‑ يرضا  غويلّي  35 ءيّما  ار ‑ تاهالنت، 

اشکو  ا ‑ راد ‑ݣن  لمالايکا  زوند  36 هاتني  ء ولا ‑ دا ‑ تاهالنت.  ء ور ‑ را ‑ تاهالن  نتني 

تانکرا  لّيخرت. 37 ءيّما  لولن س ‑ تودرت  تاروا ن ‑ ربّـي اشکو  ء ور ‑ سول ‑ راد ‑ ّمتن. ݣن 

يـيني  لّي ‑ يجّدرن،  ارت  ن ‑ تزݣُـّ غ ‑ واّرا  موسا  ء ولا  فّلاس  يورا  ّموتنين،  ن ‑ ويلّي 

ربّـي  ءيݣ  ن ‑ يسحاق  ربّـي  ءيݣ  ن ‑ يبراهيم  ربّـي  ءيس ‑ يݣا  ربّـي  ف ‑ سيدي 

ّدرن  سول  اشکو  ّموتن،  واّخا  نتني  ءيس ‑ ّدرن  ءيملا ‑ ياغ  38 اوال ‑ ان  ن ‑ ياعقوب. 

مايد  » ُيغژان  ن ‑ ّشرع:  ن ‑ يمسلمدن  کرا  39 ءينين ‑ اس  ن ‑ ربّـي.«  غ ‑ لݣّدام  کولّوتن 

ا ‑ ت ‑ سقسان. ء ور ‑ سول ‑ زعمن  40 اشکو  اي ‑ امسلمد.«  تنّيت 

مّدن  ا ‑ تّينين  ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  41 ءيزايد 

› را ‑ يݣ لماسيح يان زغ ‑ تاسوت ن ‑ وݣلّيد داود ‹؟ 42 هاتي 

ءينّا  ربّـي  › ها ‑ سيدي  ءينّا:  ن ‑ يموريݣن  غ ‑ واّرا  ف ‑ لماسيح  ءيساول  نتّا  ء ولا  داود 

ءي ‑ سيدي، سکيوس ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو 43 ارد ݣغ ءينّواشن ‑ ّنک غ ‑ ّدو ءيضارن ‑ ّنک.‹ 

مامنک  د ‑ سيديس.  ءيݣ ‑ ت  لماسيح  ءيݣان  غوالّي  ءيبدر  س ‑ يخف ‑ نس  44 ها ‑ داود 

زغ ‑ تاسوت ‑ نس؟«  يان  غير  ا ‑ را ‑ يݣ 

‑ لݣّدام  غ  ‑ نس  ‑ يمحضارن  س  ياسوع  45 ءيساول 

‑ يمسلمدن  زغ  ‑ نّون  لعاقل  رارات   « 46 ‑ اسن:  يـينــي  کولّوتن  ‑ ان  ‑ مّدن  ن 

دارسن  ءيعّزو  شوانين،  غّزيفنين  س ‑ تملسا  اد ‑ فتّون  دارسن  ءيعّزا  اشکو  ن ‑ ّشرع، 

ف ‑ ما ‑ يݣا  اسقسي 

لماسيح

ن ‑ ّشرع ءيمسلمدن 
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غ ‑ تݣُّما  س ‑ لݣّدام  اد ‑ زݣّورون  دارسن  ءيعّزو  غ ‑ لاسواق،  مّدن  اد ‑ فّلاسن ‑ تسّلامن 

ن ‑ تهّجالين،  تيݣُّما  47 ار ‑ شتّان  ن ‑ يمنسيون.  غ ‑ وسکيوس  ء ولا  ن ‑ تژالّيت 

نتني  ءيس ‑ فولکين.  ءيخفاون ‑ نسن  اد ‑ ّسبايّّن  باش  تيژولّا ‑ نسن  ار ‑ ّسيغّزيفن 

ار.«  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  لحوکم  را ‑ فّلاسن ‑ يتّوت 

‑ سراسن  ‑ ن  ار  ‑ وايدا  بو   ‑ يد   ‑ غ  ياسوع  ‑ يتمناد  1 ار 

2 ءيژر ‑ ن  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ تݣّمي  غ ‑ ّصندوق  تيوافکيو ‑ نسن 

‑ ن  تسرس  ‑ يد  تاشک  تــامژلوّط،  تݣــا  ‑ تهّجــالت  يات 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  3 يـيني  ءيدروس ‑ واتيݣ ‑ نسنت.  غ ‑ ّصندوق  سنات ‑ تقاريدين 

کولّوتن،  ن ‑ غويد  ار  ُـّ ء وݣ تفکا  هاتّي  تامژلوّط،  تاهّجالت ‑ اد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  » لحّق 

تفکا  تحتاّجا،  واّخا  نتّات،  ءيّما  ءيݣّوتن،  دارسن  زغ ‑ مايلّي  فکان  نتني  4 اشکو 

کولّوّت.«  لمعيشت ‑ نس 

ن ‑ ربّـي،  ف ‑ تݣّمي  ءي ‑ نݣراتسن  ءيمحضارن  5 ساولن 

تيوافکيو  ء ولا  لّي ‑ س ‑ تغلي  ن ‑ يژران  غ ‑ وفولکي  ار ‑ تعّجابن 

تّمنادم،  مايد  6 » کولّو  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  ءيّما  ءي ‑ ربّـي.  مّدن  لّي ‑ݣيس ‑ اکّان 

ء ور ‑ را ‑ݣيس ‑ يقاما ‑ وژرو  س ‑ واکال.  غ ‑ راد ‑کولّو ‑ يتياوݣار  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان 

ف ‑ وژرو.« 

غايان؟  ا ‑ را ‑ يـيلي  ماناݣو  » واي ‑ امسلمد،  7 سقسان ‑ ت: 

‑ يجرو؟«    ا يــاکمور   ‑ د   ‑ ‑ يس  ن  تاماتــارت  ‑ يݣ    را  ‑   ما

ݣّوتن  اشکو  يان،  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يجلو  غ ‑ يخف ‑ نّون  » اويات ‑ سّت  ياسوع:  8 يـيني ‑ اسن 

لماسيح  ا ‑ يݣان  نتّان  ءيزد  ار ‑ يتّيني  يان  کود  ءيسم ‑ ينو،  اسين  را ‑ د ‑ ياشک  غويلّي 

9 ءيغ ‑ تسفلدم  ا ‑ تن ‑ ور ‑ تضفورم.  والاينّي  تاساعت.‹  تروح ‑ د  › هاتي  ار ‑ يتّيني: 

والاينّي  غايان،  ا ‑ يـيلي  ءيّقان ‑ د  اشکو  اد ‑ ور ‑ تغووضم،  ء ودووين  ء ولا  ف ‑ يماغن 

ءيسيݣُّرا.«  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يروح 

يـيني ‑ اسن: » را ‑ تنکر ‑ تقبيلت س ‑ تقبيلت، تنکر ‑ تݣلديت س ‑ تݣلديت،  10 ءيزايد 

21
تامژلوّط تاهّجالت 

را ‑ يجرو  مايلّي 

ن ‑ ربّـي ءي ‑ تݣّمي 

مايلّي ‑ س ‑ را ‑ تݣُّرو 

ءي ‑ ّدونيت ‑ اد
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د ‑ تميزار.  غ ‑کيݣان  د ‑ واطّان  يـيلي ‑ وغني  شقانين،  ّزنزالات  11 ءيلينت 

کونّي،  12 ءيّما  مّدن.  غووضن  باهرا  ارد  غ ‑ يݣنوان  تجّهدنين  راد ‑ د ‑ بانّت ‑ تميتار 

س ‑ تݣُّما  ار ‑ُکن ‑ ين ‑ دحاين  ار ‑ُکن ‑ ّسرفوفوّن  ا ‑ را ‑ُکن ‑ تامژن  غايان  ء ور ‑ تا ‑ يجري 

ن ‑ تژالّيت ء ولا لحبس. را ‑ُکن ‑ ين ‑ ّسبيّدادن غ ‑ لݣّدام ن ‑ يݣلدان د ‑ لحوکّام ف ‑ ّسيبت 

فّلا.  توݣّـا ‑ نّون  اد ‑ اسن ‑ݣيس ‑ تفکم  ا ‑ يهّياّن  13 تاساعت ‑ ان  وينو.  ن ‑ ما ‑ تݣام 

غ ‑ مامنک  ا ‑ ور ‑ تسوينݣيّم  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز ‑ ان  غ ‑ يخف ‑ نّون  نبضات  14 والاينّي 

باش  د ‑ تحکيمت  ءيواليون  راد ‑ اون ‑ د ‑ فکغ  15 اشکو  اوال.  ا ‑ س ‑ راد ‑ اسن ‑ ترارم 

16 ءيّما  غ ‑ ما ‑ تّينيم.  ا ‑ُکن ‑ ينرو  ء ولا  ا ‑ُکن ‑ يّسفّسا  زغ ‑ ينّواشن ‑ نّون  يان  ا ‑ ور ‑ يـيژضار 

ء ولا  د ‑ ايت ‑ تقبيلت ‑ نّون  د ‑ ايتماتون  ايت ‑ دارون  را ‑ُکن ‑ ين ‑ دحاين  کونّي 

ف ‑ ّسيبت  مّدن  کولّو  17 را ‑ُکن ‑ تکرهون  ݣيݣون.  کرا  راد ‑ نغن  ءيمّدوکُّال ‑ نّون. 

زغ ‑ يخف ‑ نّون.  ن ‑ ونژاض  کرا  ء ور ‑ را ‑ يتياوهلاک  18 والاينّي  وينو.  ن ‑ ما ‑ تݣام 

ا ‑ س ‑ را ‑ تنجّم. غمکاد  تزݣام،  19 بيّدات 

لحرکات  سوتلنت ‑ اس  ن ‑ وروشاليم  تامدينت  20 » ءيغ ‑ تژرام 

لّانين  وينّا  غاّسان،  21 ءيّما  غ ‑ را ‑ تخلو.  ءيس ‑ د ‑ ياکمور ‑ واّس  تيّسانم  ن ‑ يعسکرين، 

غ ‑ تمدينت،  لّانين  د ‑ وينّا  س ‑ يدرارن.  اد ‑ روولن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ يودايا،  غ ‑ تمازيرت 

ا ‑ ن ‑ ور ‑کشمن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  غ ‑ لخلا،  لّانين  د ‑ وينّا  ا ‑ سّت ‑ فّوغن.  ءيّقان ‑ تن ‑ د 

کولّو  ا ‑ݣيسن ‑ يجرو  لّعقوبيت،  ء وّسان  راد ‑ݣن ‑ ووّسان ‑ ان  22 اشکو  س ‑ تمدينت. 

ا ‑ س ‑ راد ‑ شقون ‑ ووّسان ‑ ان ف ‑ تيلّي  ما ‑ فّلاسن ‑ يتياران غ ‑ واّراتن ن ‑ ربّـي. 23 منشک 

غ ‑ تمازيرت ‑ اد،  تاّساست  را ‑ تيݣات  اشکو  ّسنݣاينين.  ݣيسن  تيلّي  ء ولا  ربّونين  ݣيسن 

يـيلي لغاضاب ن ‑ ربّـي ف ‑ مّدن ‑ اد. 24 را ‑ يّمت کرا غ ‑ يميغ، کرفن ويـّياض اوين ‑ تن 

ءيکّمل ‑ وزمز ‑ نسن. ارد  ف ‑ وروشاليم  ءيبّرانيـين  راد ‑ اُکلن  اݣّوݣنين.  س ‑ تميزار 

تيلي  د ‑ يتران،  د ‑ وايّور  غ ‑ تافوکت  25 » راد ‑ يلينت ‑ تميتار 

غووضن  ن ‑ ّدونيت،  د ‑ تميزار  غ ‑کيݣان  ءيݣّوتن  تاغوفت 

تغاشان  باهرا  26 راد ‑ يکساضن  تاضانݣيوين ‑ نس.  ء ولا  ن ‑ ومدا  غ ‑ يّجيج  مّدن 

شقانين راد ‑ يلين ‑ ووّسان 

ا ‑ را ‑ د ‑ يووّري  غمکاد 

لماسيح
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ن ‑ يݣنوان.  تيفاوين  را ‑ تياتّاينت  اشکو  ف ‑ ّدونيت،  ن ‑ ما ‑ را ‑ يزري  س ‑ تاغوفت 

غ ‑ يات ‑ تمدلوت  فتيغ ‑ د  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ ژرن،  27 غاکودان 

تالّم  نکرات  ار ‑ جّرونت،  تيغاوسيوين ‑ اد  نّا ‑ تژرام  28 غاکود  ءيݣّوتن.  د ‑ لمجد  س ‑ لقّوا 

لّي ‑غ ‑ را ‑ تنجّم.«  تاساعت  تاکمور ‑ د  اشکو  ءيخفاون ‑ نّون، 

» ژرات  يـيني ‑ اسن:  لمعنا ‑ ياد  يوت ‑ اسن  ياسوع  29 ءيزايد 

تيّسانم  ءيفراون ‑ نسن،  30 ءيغ ‑ ا ‑ د ‑ ّسوفوغن  کولّوتن.  ءيسغارن  ء ولا  تازارت 

تيميتار ‑ اد ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ  ءيغ ‑ تژرام  ا ‑ را ‑ يـيلي.  31 غمکان  ّصيف.  ءيس ‑ د ‑ ياکمور 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  32 لحّق  ن ‑ ربّـي.  ءيس ‑ دي ‑ تاکمور ‑ تݣلديت  تيّسانم  ار ‑ جّرونت، 

د ‑ واکال والاينّي  ء ور ‑ را ‑ تزري تاسوت ‑ اد ارد کولّو ءيجرو ماياد. 33 راد ‑ يتّين ءيݣنوان 

ءيواليون ‑ ينو. ء ور ‑ سار ‑ يتّين 

ء ولا  س ‑ ومّشو  ا ‑ ور ‑ تلهوم  غ ‑ يخف ‑ نّون  34 » اويات ‑ سّت 

ءيغوي ‑ُکن  ءيروح ‑ُکن ‑ د ‑ واّس ‑ ان  ا ‑ ور ‑ يميل  ن ‑ تودرت ‑ اد،  تيغوفيوين  ء ولا  تيّسي 

ءيمزدغن  ف ‑کولّو  را ‑ يزري ‑ واّس ‑ ان  35 اشکو  لّي ‑ تغوي ‑ تژقّورت.  اݣضيض  زوند 

ا ‑ تنجّم  ا ‑ُکن ‑ يّسدوس  ربّـي  ار ‑ تّضالابم  تضوفم ‑ بّدا  لعاقل  36 رارات  ن ‑ ّدونيت. 

تزݣام.«  ن ‑ بنادم  ن ‑ يوس  غ ‑ لݣّدام  تبيّدم  را ‑ يجرو،  غايلّي  زغ ‑کولّو 

ا ‑ ينّسا  ار ‑ يتّفوغ غ ‑ يـيض  ن ‑ ربّـي،  ياسوع غ ‑ تݣّمي  ار ‑ يّسلماد  37 اّس ف ‑ واّس 

ݣّوتنين  مّدن  ار ‑ دي ‑ تّاشکين  اّس  ن ‑کرايݣاّت  صباح  38 زيّک  ن ‑ ّزيتون.  غ ‑ وورير 

اد ‑ اس ‑ سفلدن. ار ‑ د ‑ دارس ‑ تمونون  ن ‑ ربّـي،  س ‑ تݣّمي 

لعيد  لّي ‑ مي ‑ تّينين ‑ داغ  ن ‑ ورخصيص  لعيد  1 ياکمور ‑ د 

د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  2 ءينمغورن  ن ‑ وسورف. 

والاينّي  ياسوع،  ا ‑ راد ‑ نغن  س ‑ مامنک  ار ‑ سيݣّيلن  ن ‑ ّشرع 

س ‑ ياهودا  شيطان  ا ‑ يکشم  3 غاکودان  زغ ‑ مّدن.  کسوضن 

ياهودا  4 ءيّدو  ن ‑ ومحضار.  د ‑ مراو  زغ ‑ سين  يان  ءيݣا  ءيسخاريوط،  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

ف ‑ مامنک  ديدسن  ءيمشاوار  ءيمخزنيـين،  د ‑ وين  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  س ‑ دار 

ماياد؟ ا ‑ را ‑ يـيلي  ماناݣو 

ار ‑ تّژالّام ضوفات 

22
ءينمغورن  سکرن 

لماسيح ف ‑ اد ‑ نغن 
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ءيقاريدن.  راد ‑ اس ‑ فکن  ءينين ‑ اس  نتني  5 فرحن  ياسوع.  ا ‑ راد ‑ اسن ‑ يّزنز 

ياسوع  اد ‑ امژن  ا ‑ را ‑ تن ‑ يعاون  مامنک  ار ‑ يسوينݣيم  يووّري  ديدسن،  6 ءيمشاشکا ‑ د 

مّدن. غ ‑ ور ‑ لّين  ن ‑ تاساعت  غ ‑کرا 

مّدن  ا ‑ قّرسن  لّي ‑غ  ن ‑ ورخصيص  7 ءيلکم ‑ د ‑ واّس 

بطُرس  يازن  ياسوع  8 ءينکر  ن ‑ وسورف.  لّعيد  ءي ‑ يلّقاغن 

ا ‑ ت ‑ نّش  ن ‑ وسورف  لّعيد  ءيمنسي  تّجوجادم ‑ اغ  » زايدات  يـيني ‑ اسن:  د ‑ يوحانّا 

10 يـيني ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ ين ‑ݣيس ‑ نّجوجاد؟«  تريت  » ماني  9 ءينين ‑ اس:  ءي ‑ نݣراتنّغ.« 

ن ‑ وامان.  اݣدور  يوسي ‑ د  يان ‑ ورݣاز  تمناݣّـارم  س ‑ تمدينت،  را ‑ ن ‑ تکشّم  » ژرات، 

› هاتي  ءي ‑ بو ‑ تݣّمي ‑ ان  11 تينيم  نّا ‑ س ‑ يکشم،  س ‑ تݣّمي  ضفورات ‑ ت 

نّکي  ن ‑ وسورف  ءيمنسي  لّي ‑غ ‑ راد ‑ ّشغ  ءيّلا ‑ وحانو  مانيغ  ءينّا ‑ ياک ‑ د ‑ ومسلمد، 

ءيمّقورن  ن ‑ وفّلا  يان ‑ وحانو  بو ‑ تݣّمي ‑ ان  12 راد ‑ اون ‑ يمل  د ‑ يمحضارن ‑ ينو؟‹ 

ّجوجادن  غمکلّي ‑ اسن ‑ ينّا،  افن ‑ ين  نتني  13 ّدون  ا ‑غ ‑ را ‑ تّجوجادم.«  غين  ءيسوان. 

ن ‑ وسورف. ءيمنسي 

ياسوع  ءيسکيوس  ن ‑ يمنسي،  تاساعت  14 لّيغ ‑ دي ‑ تلکم 

ءيمنسي ‑ اد  اد ‑ ديدون ‑ ّشغ  ا ‑ س ‑ ريغ  » منشک  15 يـيني ‑ اسن:  د ‑ يرقّاسن ‑ نس،  ا ‑ يّش 

يافو  ارد  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ ت ‑ ّشغ  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  16 اشکو  ء ور ‑ تا ‑ ّموتغ.  ن ‑ وسورف 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  يـيني  ربّـي،  ءيشکر  لکاس  17 ياسي  ن ‑ ربّـي.«  غ ‑ تݣلديت 

ء ور ‑ سول ‑ راد ‑ ّسوغ  18 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  کولّوکن.  زغ ‑ݣيس  تسوم  لکاس ‑ اد،  » امژات 

ءيشکر  تانݣولت،  19 ياسي  ن ‑ ربّـي.«  ارد ‑ دي ‑ تاشک ‑ تݣلديت  ن ‑ واضيل  زغ ‑ لغلّت 

تّياوفکا  ّدات ‑ ينو،  تݣا  » ختاد  يـيني ‑ اسن:  ءيفک ‑ اسن ‑ ّت  ءيّبـي ‑ ّت  ربّـي 

لکاس  ء ولا  20 ياسي  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ سرس ‑ تسوينݣيّم.«  ماياد  سکارات  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون. 

غ ‑ݣراتون  لّجديد  لعهد  ءيݣا  » لکاس ‑ اد  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ يمنسي،  غ ‑ يسيݣُّرا  غمکاد 

هاي ‑ افوس  21 والاينّي  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  لّي ‑ را ‑ يّفي  س ‑ يداّمن ‑ ينو  د ‑ ربّـي 

ن ‑ بنادم غمکلّي  يوس  22 را ‑ يّمت  غ ‑ لميدا ‑ ياد.  ديدي  ءيتّرس  ن ‑ والّي ‑ يّـي ‑ ن ‑ يّزنزان 

ّجوجادن  ءيمحضارن 

ن ‑ وسورف ءيمنسي 

ن ‑ سيديتنّغ ءيمنسي 
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نتني  23 بدون  لّي ‑ ت ‑ يّزنزان.«  ءي ‑ ورݣاز  ا ‑ را ‑ يـيلي  تاݣوضي  والاينّي  ربّـي،  ءيقصاد 

غايان. ا ‑ را ‑ يسکر  ݣيسن  ف ‑ مانوا  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ّسمقسان 

ݣيسن  ف ‑ مانوا  ءي ‑ نݣراتسن  ءيمحضارن  24 ار ‑ تژين 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  سرسن  25 ءيساول  انمغور.  ا ‑ را ‑ يݣ 

ءينمغورن ‑ نسن  ء ولا  ف ‑ ايت ‑ تميزار ‑ نسن،  ار ‑ تحکامن  ن ‑ ّدونيت  » ها ‑ يݣلدان 

ا ‑ ور ‑ يـيلي غمکان  ار ‑ تّيرين مّدن اد ‑ فّلاسن ‑ تّينين › ءيد ‑ بو ‑ لجوديت ‹. 26 ءيّما کونّي، 

ءيمّژين،  غوالّي  زوند  ا ‑ يݣ  فّلاس  ءيّلا  ءيمّقورن  ݣيݣون  غوالّي  اشکو  غ ‑ݣراتون، 

نغد  ار ‑ يشتّا  ءيݣاورن  غوالّي  ءيزد  27 ما ‑ يمّقورن؟  اخّدام.  زوند  ءيݣ ‑ ومزوارو 

نّکي  لّيغ  والاينّي  ار ‑ يشتّا؟  ءيݣاورن  غوالّي  ءيس ‑ ورد  امّشو؟  غوالّي ‑ اس ‑ د ‑ يسراسن 

اخّدام. زوند  غ ‑ݣراتون 

ا ‑ ديدي ‑ يبيّدن کولّو ء وّسان ‑ اد ن ‑ ترفوفنت ‑ ينو. 29 غمکلّي ‑ يّـي ‑ يفکا  28 » کونّي 

لميدا ‑ نو  غ ‑ دار  ار ‑ تّسام  30 ا ‑ تشتّام  کونّي  ء ولا  راد ‑ اون ‑ فکغ  تاݣلديت،  ربّـي  بابا 

ايت ‑ ربّـي.«  ف ‑کولّو  ار ‑ تّحکامّ  ف ‑ لعروش  تݣاورم  غ ‑ تݣلديت ‑ ينو، 

» سيمعان،  يـيني ‑ اس:  س ‑ بطُرس  ياسوع  31 ءيساول 

غمکلّي  ا ‑ُکن ‑ يزوّزر  ءيضالب  شيطان  هان  سيمعان، 

ربّـي  32 والاينّي ضالبغ  د ‑ يردن.  اليم  ءيبضو  ءيزوّزور ‑ وفّلاح 

33 يـيني ‑ اس  ايتماک.«  ّسدوس  تووّريت،  لّيغ  غاکود  ليمان ‑ ّنک.  ا ‑ ور ‑ يّمت  فّلاک 

ديدک.«  ّمتغ  س ‑ لحبس  اد ‑ ديدک ‑ ّدوغ  ء وجادغ  ها ‑ يّـي  » وا ‑ سيدي،  بطُرس: 

34 ءيّما ياسوع ءيرور ‑ اس: » وا ‑ بطُرس، راد ‑ اک ‑ ينيغ، غ ‑ يض ‑ اد ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس 

ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت  ارد 

بلا  لّي ‑غ ‑ُکن ‑ وزنغ  » غ ‑ ووّسان  يـيني ‑ اسن:  ءيمحضارن ‑ نس  ياسوع  35 ءيسقسا 

ءينين ‑ اس:  غ ‑ ووّسان ‑ ان؟«  ف ‑کرا  ءيس ‑ تلکّم  تورژيّـين  ء ولا  اوّميس  ء ولا  اقُراب 

ء ولا  اقُراب  دار  وانّا  غيلاد،  » ءيّما  36 يـيني ‑ اسن:  ف ‑ يات.«  ء ور ‑ نلکيم  » ء وهو، 

ا ‑ يّزنز  فّلاس  ءيّلا  لکوّميت  ء ور ‑ دار  وانّا  ا ‑ تن ‑ ديدس ‑ ياوي.  فّلاس  ءيّلا  اوّميس 

انمغور  ما ‑ را ‑ يݣ 

ن ‑ ربّـي؟ غ ‑ تݣلديت 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يجرو 

ءي ‑ بطُرس
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فّلا  مايلّي  ا ‑ يجرو  ءيّقان ‑ د  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  37 اشکو  ءيسغ ‑ ّت ‑ يد.  اسلهام ‑ نس 

ن ‑ ربّـي.‹  زغ ‑ ّشرع  فّوغنين  زغ ‑ ويلّي  د ‑ يان  › ݣان ‑ ت  ءيتيارا:  ءيزرين  غايد  ءيتياونّان 

ا ‑ سيدي،  » ژر  ءيمحضارن ‑ نس:  38 ءينين ‑ اس  ما ‑ فّلا ‑ يتياران.«  کولّو  را ‑ يافو  هاتي 

» يوودا.«  ءيرور ‑ اسن:  نتّا  ءيّما  لکمامي.«  ها ‑ سنات 

ن ‑ ّزيتون  س ‑ وورير  ءيّدو  زغ ‑ تمدينت  ياسوع  39 ءيّفوغ 

ءيمحضارن ‑ نس.  ديدس  موّن  س ‑ غين.  غمکلّي ‑ بّدا ‑ يتّيدو 

ءي ‑کولّو  ا ‑ُکن ‑ يّسانف  ربّـي  تضالبم  » ّژالّات  يـيني ‑ اسن:  ادغار ‑ ان  لکمن  40 لّيغ 

ءيد ‑ مراو  کّوژ  ما ‑ يتݣّـان  فّلاسن  ياݣّوݣ ‑ ن  ءيفتو  41 ءيفل ‑ تن  ما ‑ را ‑ُکن ‑ يجلّو.« 

ن ‑ وژّموژل، ءيضر ف ‑ يفاّدن ‑ نس ار ‑ يتژالّا، 42 يـيني: » وا ‑ بابا ضالبغ ‑ اک ءيغ ‑ تريت، 

نّکي.«  ماد ‑ ريغ  ء ورد  ما ‑ تريت،  ا ‑ يـيلي  والاينّي  ن ‑ ورفوفن.  لکاس ‑ اد  فّلا  کّيس 

ياسوع  44 ءيغووض  ءيّسدوس ‑ ت.  زغ ‑ يݣـنّا  يا ‑ لّمالاک  دارس  ءيݣّوز ‑ د  43 غاکودان 

ن ‑ يداّمن.  تيمّقا  زوند  ف ‑ واکال  لعرݣ  ا ‑ زݣيس ‑ يتاّدوم  ايلّيغ  ار  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ يتژالّا  باهرا، 

طّاسن.  ياف ‑ تن ‑ ين  ءيمحضارن ‑ نس،  س ‑ دار  يووّري  ءينکر  تاژالّيت  ءيکّمل  45 لّيغ 

ربّـي  تضالبم  نکرات  ا ‑ تطّاسم؟  » ماخ  46 يـيني ‑ اسن:  لّي ‑ وسين.  س ‑ تاغوفت  نهاتافن 

ما ‑ را ‑ُکن ‑ يجلّو.«  ءي ‑کولّو  ا ‑ُکن ‑ يّسانف 

ݣّوتنيـن،  مّدن  ‑ روحن  د   ‑ س  ‑ يسـاوال    ا 47 سول 

د ‑ مراو  زغ ‑ سين  يان  لّي ‑ يݣان  ياهودا  ءيزوور ‑ اسن ‑ د 

ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  48 ءيّما  ا ‑ ت ‑ يّسودن،  ياسوع  س ‑ دار  ءيفتو  ن ‑ ومحضار. 

ژران  49 لّيغ  ن ‑ بنادم؟«  يوس  ا ‑ تّزنزت  ا ‑ س ‑ تريت  س ‑ وسودن  ءيزد  » وا ‑ ياهودا، 

ا ‑ تن ‑ نطّاي  ءيس ‑ تريت  » وا ‑ سيدي،  ءينين ‑ اس:  ما ‑ را ‑ يجرو  ءيمحضارن ‑ نس 

ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  اخّدام  يوت  زغ ‑ يمحضارن  يان  50 ءينکر  س ‑ لکمامي ‑ اد؟« 

ءيݣّر ‑ ن  » زݣايات.«  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  51 ءيّما  افاسي.  امّژوغ  ءيّبـي ‑ اس  ن ‑ ربّـي 

ن ‑ تݣّمي  س ‑ ينمغورن  ياسوع  52 ءيساول  ءيّجوّجي ‑ ت.  ن ‑ وخّدام  ءي ‑ ومّژوغ 

ا ‑ ت ‑ امژن،  لّي ‑ د ‑ وشکانين  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  ءيمخزنيـين  د ‑ وين  ن ‑ ربّـي 

لماسيح  ار ‑ يتژالّا 

ف ‑ يخف ‑ نس

اد ‑ امژن  ء وشکان ‑ د 

لماسيح
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امّخار؟  ءيغ ‑ݣيغ  زوند  د ‑ يعماد  س ‑ لکمامي  » ما ‑ س ‑ دي ‑ تّفوغم  يـيني ‑ اسن: 

53 لّيغ ‑ ن ‑ بّدا ديدون کرايݣاّت اّس غ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي، ء ور ‑ يّـي ‑ تومژم غ ‑ ووّسان ‑ ان، 

ن ‑ تيّلاس.«  لقّوا  ا ‑ݣيس ‑ تحکام  اياد  تاساعت ‑ نّون  والاينّي 

ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  س ‑ تݣّمي  اوين ‑ ت  ياسوع  54 غوين 

غ ‑ واّماس  لعافيت  مّدن  55 ّسرغان  زغ ‑ توݣّوݣت.  بطُرس  ءيضفور ‑ ت  ن ‑ ربّـي، 

56 تژر ‑ ت  غ ‑ݣراتسن.  ءيسکيوس  بطُرس  ءيّدو  غ ‑ تاما ‑ نس.  ݣاورن  ن ‑ تݣّمي، 

ءيّلا  غواد  » ء ولا  ءي ‑ مّدن ‑ ان:  تيني  ݣيس  تّسماقّل  لّعافيت،  غ ‑ تيفاوت  يات ‑ تخّدامت 

ءيميّک  58 يان  نّکي.«  ء ور ‑ ت ‑ ّسينغ  » وا ‑ تامغارت،  بطُرس:  57 ءيرار ‑ اس  د ‑ ياسوع.« 

س ‑ ت ‑ يژرا يان ياضني يـيني ‑ اس: » ء ولا کّيـي تݣيت يان زغ ‑ݣيسن.« ءيرار ‑ اس ‑ داغ 

ياضني  يان  س ‑ يساول  تاساعت  يات  59 تزري  نّکي.«  ء ورد  » واي ‑ ارݣاز،  بطُرس: 

ݣو ‑ جاليل  اشکو  نتّا،  ء ولا  ديدس  ءيّلا  غواد  » س ‑ ّصاحت،  يـيني ‑ اسن:  س ‑ ّجهد 

تّينيت.«  مايد  ء ور ‑ ّسينغ  هان  » واي ‑ ارݣاز،  بطُرس:  60 ءيرار ‑ د ‑ داغ  ا ‑ يݣا.« 

غ ‑ بطُرس.  ءيّسماقّل  سيديتنّغ  61 ءيݣراول  س ‑ يغرا ‑ وفولّوس.  ا ‑ يساوال  سول  غاکودان 

ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس  » غ ‑ يض ‑ اد  سيديتنّغ:  لّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا  اوال  بطُرس  ءيسوانݣم ‑ د 

باهرا. ار ‑ يالّا  بطُرس  62 ءيّفوغ  ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت  ارد 

ار ‑ݣيس ‑ ضّصان  ياسوع،  لّي ‑ ضوفنين  ءيمخزنيـين  63 نکرن 

مل ‑ اغ  » وا ‑ نّابي،  ار ‑ اس ‑ تّينين:  س ‑ يان ‑ وشّداد  الّن ‑ نس  64 دلن ‑ اس  ار ‑ ت ‑کّاتن. 

اُأخشنّين. د ‑ يواليون  س ‑کيݣان  65 ار ‑ ت ‑ رݣّمن  مانوا ‑ک ‑ يوتن.« 

ݣان  لّمحکاما،  ءيمغارن  موّن ‑ د  66 لّيغ ‑ د ‑ يغلي ‑ واّس 

س ‑ لݣّدام ‑ نسن  ياسوع  اوين  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن 

ياسوع  ءيساول  ن ‑ ربّـي؟«  لماسيح  ا ‑ يݣان  کّيـين  ءيزد  » ءيني ‑ اغ،  67 سقسان ‑ ت: 

68 ءيغ ‑ُکن ‑ فّلاس ‑ سقساغ  ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ تامنم.  » ءيغ ‑ اون ‑ ت ‑ نّيغ،  يـيني ‑ اسن: 

ن ‑ بنادم  يوس  را ‑ ن ‑ يسکيوس  ءيميّک  يان  69 والاينّي  اوال.  ء ور ‑ را ‑ دي ‑ ترارم 

يوس  کّيـي  » ءيس ‑ تنّيت  کولّوتن:  70 سقسان ‑ ت  ءيتجّهدن.«  ن ‑ ربّـي  ف ‑ وفاسي 

لماسيح ءيناکر  بطُرس 

طّنژ لّي ‑ يزرين ف ‑ لماسيح

ءيبيّد لماسيح غ ‑ لمحکاما
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غاکودان  71 نکرن  اد ‑ݣيغ.«  » غمکلّي ‑ س ‑ تنّام  ءيرار ‑ اسن:  ا ‑ تݣيت؟«  ن ‑ ربّـي 

ءينّا.«  ءي ‑ غايد  کولّو  نسفلد  ن ‑ ويـّياض؟  توݣّـا  » ما ‑ س ‑ سول ‑ نرا  ار ‑ تّينين: 

س ‑ دار  ياسوع  اوين  کولّوتن،  لّمحکاما  ءيمغارن  1 نکرن 

ار ‑ تّينين:  2 ار ‑ سرس ‑ تاشتّکان  ن ‑ ّرومان.  لحاکم  بيلاطوس 

ار ‑ اسن ‑ يتّيني  ار ‑ يجلّو ايت ‑ تمازيرت ‑ نّغ،  » نوفا ‑ ن ارݣاز ‑ اد 

لماسيح  ءيس ‑ يݣا  ار ‑ يتّيني  ءي ‑ قايصر،  ا ‑ ور ‑ اکّان ضابيـيت 

اݣلّيد ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  بيلاطوس: » ءيس ‑ تݣيت  اݣلّيد.« 3 ءيسقسا ‑ ت  ن ‑ ربّـي ءيݣ 

ن ‑ تݣّمي  س ‑ ينمغورن  بيلاطوس  4 ءيساول  ا ‑ ت ‑ ينّان.«  » کّيـي  ياسوع:  ءيرار ‑ اس 

غ ‑ ورݣاز ‑ اد.«  لّعيب  کرا  » ء ور ‑ وفيغ  يـيني ‑ اسن:  کولّوتن  د ‑ مّدن ‑ ان  ن ‑ ربّـي 

غيد،  ار  زغ ‑ جاليل  ن ‑ يودايا،  تامازيرت  کولّو  » ار ‑ يتّکا  س ‑ ّجهد:  نتني  5 رارن ‑ اس 

س ‑ ولّمود ‑ نس.«  مّدن  ار ‑ يّسدووي 

» ءيزد  يـيني ‑ اسن:  ءي ‑ ماياد  بيلاطوس  ءيسفلد  6 لّيغ 

» زغ ‑ غين  7 ءينين ‑ اس  ا ‑ يݣا ‑ ورݣاز ‑ اد؟«  ݣو ‑ جاليل 

لّي ‑ يحکامن  هيرودوس  س ‑ دار  بيلاطوس  ءيلّما  يازن ‑ ت  ا ‑ زغ ‑ د ‑ يوشکا.« 

هيرودوس  8 ءيفرح  لّعيد.  غ ‑ ووّسان ‑ ان  غ ‑ وروشاليم  نتّا  ء ولا  ءيّلا  اشکو  تاسݣا ‑ يان، 

باهرا،  فّلاس  ءيسفلد  ا ‑ ت ‑ يژر.  يـيري  ا ‑ يتقل  کيݣان  اشکو  ياسوع،  ءيژرا  لّيغ  باهرا 

ف ‑ ما ‑ يݣّوتن،  هيرودوس  9 ءيسقسا ‑ ت  ف ‑ وفوس ‑ نس.  لّمعجيزت  کرا  ا ‑ يژر  يـيري 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  غين  10 بيّدن  يات.  ء ور ‑ اس ‑ ينّي  ياسوع  ءيّما 

نتّا  هيرودوس  ءيلّما  11 ءينکر  س ‑ ياسوع.  ار ‑ باهرا ‑ تاشتّکان  ن ‑ ّشرع،  د ‑ يمسلمدن 

ءيُغلان  يان ‑ وسلهام  ّسلسن ‑ اس  ار ‑ݣيس ‑ ضّصان.  ار ‑ݣيس ‑ تطناژن  د ‑ يعسکرين ‑ نس 

د ‑ بيلاطوس  هيرودوس  ا ‑ د ‑ يمشاشکا  12 غاّسان  بيلاطوس.  س ‑ دار  رارن ‑ ت ‑ داغ 

ءي ‑ نݣراتسن. تاژيت  واّخا ‑ ستّين ‑ تّکا 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءي ‑ ينمغورن  بيلاطوس  13 ءيغر 

کولّوتن.  ياضني  د ‑ مّدن  د ‑ يمغارن  نتني  س ‑ دارس، 

غ ‑ لݣّدام  لماسيح  ءيبيّد 

ن ‑ بيلاطوس
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ن ‑ هيرودوس  طّنژ 

ف ‑ لماسيح

ءيحکام  بيلاطوس 

س ‑ لموت ف ‑ لماسيح 
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مّدن  › ار ‑ يجلّو  فّلاس  تينيم  س ‑ داري،  تيويم ‑ ت ‑ يد  » ارݣاز ‑ اد،  14 يـيني ‑ اسن: 

والاينّي  ف ‑ ما ‑ يسکر،  غ ‑ لݣّدام ‑ نّون  باهرا  سقساغ ‑ ت  غيلاد  ها ‑ يّـي  کولّوتن.‹ 

هيرودوس  15 ء ولا  س ‑ ا ‑ سرس ‑ تّاشتّکام.  زغ ‑ غايلّي  لّعيب  کرا  غ ‑ ورݣاز ‑ اد  ء ور ‑ وفيغ 

کرا  ء ور ‑ يسکير  يات.  ء ور ‑ ن ‑ݣيس ‑ يوفي  اشکو  س ‑ داري  ءيرور ‑ ت ‑ يد 

اس  اسݣُـّ 17 کرايݣاّت  رژمغ ‑ اس.«  غيلاد  16 را ‑ ت ‑ ّسغورشغ  ما ‑ ف ‑ ا ‑ يتمتات. 

18 نکرن  ن ‑ وسورف.  غ ‑ لعيد  نّا ‑ ران  ءي ‑ يان ‑ وحّباس  اد ‑ اسن ‑ يرژم  لحاکم  ءيّقان ‑ د 

ترژمت ‑ اغ ‑ د  ارݣاز ‑ اد،  فّلانّغ  » ّسيتّي ‑ ن  ار ‑ تّينين:  ار ‑کولّو ‑ ّسغويّون  غاکودان  مّدن 

ءينغ  تامدينت ‑ ان  ءيّسدووي  ءيتياماژ اشکو  بارابّاس غ ‑ لحبس،  19 ءيّلا  ءي ‑ بارابّاس.« 

ن ‑ مّدن. کرا 

21 ءيّما  ءي ‑ ياسوع،  ا ‑ يرژم  ءيرا  اشکو  س ‑ مّدن ‑ ان  بيلاطوس  20 ءيساول ‑ داغ 

ا ‑ يّمت.«  ار ‑ ّسغويّون: » اݣُل ‑ ت ف ‑ وݣّجدي. اݣُل ‑ ت ف ‑ وݣّجدي  نتني رورن ‑ اس 

ء ور ‑ݣيس ‑ وفيغ  ءيسکر؟  » ما ‑ لّعيب  يـيني ‑ اسن:  کراّط ‑ توال  تيس  بيلاطوس  22 ءيزايد 

23 ءيّما  رژمغ ‑ اس.«  ء وکان،  را ‑ ت ‑ ّسغورشغ  ا ‑ يّمت.  ف ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  لّعيب  کرا 

ا ‑ يّمت  ياسوع  ا ‑ يّسوفغ  بيلاطوس  ار ‑ تضالابن  س ‑ ّجهد  ار ‑ باهرا ‑ ّسغويّون  نتني 

يوت  بيلاطوس  24 ءينکر  س ‑ يواليون ‑ نسن.  نران ‑ ت  ءيسيݣُّرا  ار  ف ‑ وݣّجدي. 

ا ‑ ت ‑ يݣان  مّدن،  ران  ءي ‑ والّي  25 ءيرژم  تضالابن.  غمکلّي  ف ‑ ياسوع  لحوکم 

ياسوع  ءيّسوفغ ‑ اسن  د ‑ تناغا.  ن ‑ ودووي  ف ‑ ّسيبت  غ ‑ لحبس  ءيتياماژن  د ‑ والّي 

ران. غمکلّي  ا ‑ سرس ‑ سکرن 

يان ‑ ورݣاز  مناݣّـارن  ياسوع.  اوين  ءيعسکرين  26 نکرن 

فّلاس  سرسن  امژن ‑ ت،  زغ ‑ بّرا.  بحرا ‑ د ‑ يوشکا  سيمعان،  ءيسم ‑ نس  ݣو ‑کوريني 

ءيلينت  د ‑ مّدن،  کيݣان  27 ضفورن ‑ ت  ن ‑ ياسوع.  غ ‑ تغوردين  ا ‑ ت ‑ ياسي  اݣّجدي 

ياسوع  ݣيسنت  28 ءيݣراول ‑ د  ار ‑ ّسغويّونت.  ار ‑ الّانت  ن ‑ تمغارين  کرا  ݣيسن 

ف ‑ يخفاون ‑ نّونت  الّامت  اد ‑ ور ‑ فّلا ‑ تالّامت.  » وا ‑ يست ‑ وروشاليم،  يـيني ‑ اسنت: 

› تيمبارکّيـين  مّدن  غ ‑ راد ‑ ينين  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان  29 اشکو  د ‑ تاروا ‑ نّونت. 

ف ‑ وݣّجدي لماسيح 
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تيمبارکّيـين  نّا ‑ ور ‑ وسينين.  ءيحلݣان  اد ‑ݣان  ءيمبارکين  ء ور ‑ تارونين.  ختينّا  اد ‑ݣانت 

› ضراد ‑ د  ءي ‑ يدرارن  مّدن  ا ‑ راد ‑ ينين  30 غاکودان  نّا ‑ ور ‑ ّسنݣاينين.‹  تيّباتين  اد ‑ݣانت 

د ‑ وکّشوض  غونشکاد  31 ءيغ ‑ ا ‑ سکارن  › حضوات ‑ اغ.‹  ءي ‑ يورار  ءينين  فّلانّغ، ‹ 

نّا ‑غ ‑ يّقور؟«  غاکود  ما ‑ را ‑ يـيلي  ءيزݣزاو، 

د ‑ ياسوع.  ا ‑ تن ‑ نغن  ءيمّخارن،  ݣان  ياضني  ءيرݣازن  سين  ءيعسکرين  32 اوين 

غ ‑ وݣّجدي  ياسوع  قّّن  ن ‑ يخف ‹  › تاُخشاشت  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ادغار  لکمن  33 لّيغ 

د ‑ يان  ف ‑ وفاسيـي ‑ نس  يان  ياضني،  غ ‑ يݣّجدا  ءيمّخارن  قّّن  الّن ‑ ت. 

 ‑ ّسيّن  ف ‑ وژلماض ‑ نس. 34 ءيّژاّل ياسوع يـيني: » وا ‑ بابا ربّـي، صامح ‑ اسن. ء ور ‑ اکُّ

35 بيّدن  ا ‑ تنت ‑ بضون.  ف ‑ تملسا ‑ نس  اسغار  ءيعسکرين  ݣرن ‑ د  سکارن.«  مايد 

ار ‑ تّينين:  ار ‑ݣيس ‑ تطناژن  ن ‑ تمازيرت  ءيمغارن  ءيّما  ما ‑ يجران،  کولّو  ار ‑ تمنادن  مّدن 

لماسيح  نتّا  ءيغ ‑ يݣا  ءيخف ‑ نس  ء ولا  ا ‑ يّجنجم  ءينيات ‑ اس  ويـّياض،  ءيّجنجم  » هاتي 

ن ‑ ربّـي.«  امژلاي 

لّخّل  امان  مدين ‑ اس ‑ ن  ار ‑ݣيس ‑ ضّصان،  نتني  ء ولا  ءيعسکرين  36 روحن ‑ ت ‑ ين 

اݣلّيد ن ‑ ايت ‑ يودايا.«  ا ‑ تن ‑ يسو، 37 ار ‑ اس ‑ تّينين: » ّجنجم ءيخف ‑ ّنک ءيغ ‑ تݣيت 

اݣلّيد  ءيݣا  » غواد  ݣيس  ءيتيارا  ءيخف ‑ نس،  غ ‑ نّيݣ  تالّوحت  يات  غين  38 تّلا 

لّي ‑ ديدس ‑ تياݣّـالنين  زغ ‑ يمّخارن  يان  ء ولا  39 ار ‑ ت ‑ يرݣّم  ن ‑ ايت ‑ يودايا.« 

تّجنجمت ‑ اغ  ءيخف ‑ ّنک  ّجنجم  ا ‑ تݣيت؟  ن ‑ ربّـي  لماسيح  » ءيس ‑ ورد  يـيني ‑ اس: 

ءيتّوت  ربّـي؟  » ءيس ‑ ور ‑ تکسوّط  يـيني ‑ اس:  ياضني  40 ءيّسفّسا ‑ ت ‑ ومّخار  ديدک.« 

ءيّما  ن ‑ ما ‑ نسکر.  غاياد ف ‑ ّسيبت  نستهّلا  41 د ‑ نکُّني  نتّان،  زوند  لحوکم ‑ اد  فّلاک 

غاکود  سوانݣم ‑ يّـي ‑ د  » وا ‑ ياسوع،  يـيني:  42 ءيزايد  ُيخشّن.«  کرا  ء ور ‑ يسکير  نتّان، 

ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ،  » لحّق  ياسوع:  43 يـيني ‑ اس  س ‑ تݣلديت ‑ ّنک.«  نّا ‑ تکشمت 

لّمجد.«  غ ‑ تالعرصت  غاّساد  را ‑ ديدي ‑ تيليت 

ضرند ‑ د  د ‑ مراوت  سنات  تيس  تاساعت  تلکم  44، 45 لّيغ 

کراّط  تيس  تاساعت  ار  تافوکت  ء ور ‑ سول ‑ تسفاو  کولّوّت،  ف ‑ تمازيرت ‑ ان  تيّلاس 

لّماسيح لموت 
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تبضو  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  تامژلايت  ن ‑ تحانوت  لخاميا  يوت ‑ وشّريݣ  ن ‑ تدݣُـّات. 

ا ‑غ ‑ فکيغ  ءيفاّسن ‑ ّنک  غ ‑ݣر  » وا ‑ بابا،  يـيني:  اوال ‑ نس  ياسوع  46 ياّل  ف ‑ سين. 

لّيغ  ن ‑ يعسکرين،  47 لقبطان  ّروح ‑ نس.  س ‑ يّسوفغ  اوال ‑ اد  ءينّا  غير  ّروح ‑ ينو.« 

ءيفولکين  ارݣاز  » س ‑ ّصاحت،  يـيني:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لمجد  ءيتعّجب  ءيجران  مايد  ءيژرا 

ووّرين  ماياد  ژران  لّيغ  ا ‑ݣيس ‑ ّسموقّولن،  غين  مونّين  ويلّي  48 کولّو  اياد.« 

ءيمّدوکُّال  49 بيّدن  غ ‑ يدمارن ‑ نسن.  ار ‑کّاتن  باهرا،  طّير ‑ اسن  س ‑ تݣُّما ‑ نسن 

لّي ‑ د ‑ ديدس ‑ مونّين زغ ‑ تمازيرت ن ‑ جاليل،  د ‑ تمغارين  نتني  ن ‑ ياسوع غ ‑ توݣّوݣت، 

ما ‑ يجران. کولّو  ار ‑ تمنادن 

ءيݣا  يوسف،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز  غين  50، 51 يـيلي 

ربّـي،  ا ‑ يرضو  ار ‑ باهرا ‑ يتّيري  ءيفولکين،  ارݣاز  ءيݣ  ن ‑ يودايا.  غ ‑ تمازيرت  ݣو ‑ راما 

والاينّي  لّمحکاما،  زغ ‑ يمغارن  يان  نتّا  ا ‑ دي ‑ تاشک. ءيݣ  ن ‑ ربّـي  تاݣلديت  ار ‑ يترجو 

س ‑ دار  52 ءيکشم  سکرن.  سرس  غايلّي  ء ولا  ف ‑ ياسوع  نّان  س ‑ غايلّي  ء ور ‑ يرضي 

زغ ‑ وݣّجدي  ّدات  53 ءيّزوݣز ‑ د  ن ‑ ياسوع.  ّدات  زغ ‑ݣيس  ءيضالب  بيلاطوس 

ءيفري  ءيݣان  غ ‑ يان ‑ ومّضال  ءيسرس ‑ ّت ‑ ين  ءيشوان،  غ ‑ لکتّان  ءيّسموتّل ‑ ّت 

مّدن  ار ‑ توجادن  54 غاّسان  يان.  ء ور ‑ ّجو ‑ ن ‑ݣيس ‑ يتّرس  غ ‑ وجاريف،  ءيتياوغزا 

ءي ‑ لعيد، ءيݣ اّس لّي ‑ يقامان ءي ‑ واّس ن ‑ وسونفو. 55 نکرنت ‑ تمغارين لّي ‑ د ‑ مونّين 

ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ تتّرس  مامنک  ء ولا  امّضال  ژرنت  يوسف،  ضفورنت  زغ ‑ جاليل  د ‑ ياسوع 

اّس  سونفونت  د ‑ يسافارن.  توّجوتين  ّجوجادنت  ءيلّما  56 ووّريند ‑ د  ن ‑ ياسوع.  ّدات 

ن ‑ ربّـي. ّشرع  ءيتّيني  غمکلّي  ن ‑ ّسبت 

س ‑ ومّضال،  ّدونت ‑ تمغارين  لّحّد  ن ‑ واّس  صباح  1 زيّک 

2 والاينّي  لّي ‑ ّجوجادنت.  توّجوتين  ديدسنت  اوينت 

ءيکنوکي ‑ د  ءيفير  ژرنت  س ‑ ومّضال  لّيغ ‑ ن ‑ اکمورنت 

ن ‑ سيديتنّغ  ّدات  ء ور ‑ ن ‑ݣيس ‑ وفينت  والاينّي  سرس،  3 کشمنت  ن ‑ يفري.  زغ ‑ يمي 

ءيرݣازن  سين  س ‑ اسند ‑ د ‑ باّن  غين،  بيّدنت  باهرا  4 دوهدونت  ياسوع. 

لّماسيح تيمضلت 
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زغ ‑ لموت لّماسيح  تانکرا 
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ساولن  اکال.  ار  کنونت  باهرا  5 ءيکساضنت ‑ تمغارين  ار ‑ ّسمرقيقيـينت ‑ تملسا ‑ نسن. 

ّموتنين؟  ءيّدرن غ ‑ݣر ‑ ويلّي  ا ‑ تسيݣّيلمت غوالّي  » ماخ  ءينين ‑ اسنت:  ءيرݣازن  سرسنت 

لّي ‑ س ‑ اون ‑ ينّا  اوال  6 سوانݣمامد ‑ د  زغ ‑ لموت.  ءينکر ‑ ن  هاتي  ء ور ‑ سول ‑ يلّي غيد. 

ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  › ءيّقان ‑ يّـي ‑ د،  7 ءينّا ‑ ياون:  غ ‑ جاليل،  ءيّلا  سول  لّيغ 

نکرغ ‑ د  ف ‑ وݣّجدي،  نغن ‑ يّـي  اُأخشنّين،  ن ‑ مّدن  ءيفاّسن  س ‑ݣر  ا ‑ ن ‑ تياودحايغ 

اوال ‑ ان. 8 کتيند ‑ د ‑ تمغارين  کراض ‑ ووّسان.‹ «  غ ‑ ويس  زغ ‑ لموت  ءيلّما 

د ‑ مراو  س ‑ يان  ءي ‑ يرقّاسن  ماياد  کولّو  ءينينت  زغ ‑ ومّضال،  9 ووّريند ‑ د 

ن ‑ ياعقوب،  ءينّاس  د ‑ ماريام  د ‑ يووانّا  ء ولّت ‑ ماݣدالا  د ‑ ويـّياض کولّوتن. 10 تّلا ماريام 

غالن  نتني  11 ءيّما  ءيجران.  ف ‑ مايد  ءي ‑ يرقّاسن  ءينينت  ياضني،  د ‑ تمغارين  نتنتي 

بطُرس  12 ءيّما  ء ور ‑ تنت ‑ وميّن.  ايد ‑ ف ‑ اسن ‑ نّانت،  ءيفّسوسن  ن ‑ توارݣيت  کرا  ءيزد 

ابلا  ء ور ‑ ن ‑ يژري  ا،  ُـّ ار ‑ ن ‑ سرس ‑ يتاݣ ءيکنو ‑ ن  س ‑ ومّضال.  ياّزل  غاکودان  ءينکر 

ءيجران. غ ‑ مايد  ار ‑ باهرا ‑ يسوينݣيم  س ‑ تݣّمي  يووّري ‑ د  لّکتّان.  ءيشّدادن 

غ ‑ وغاراس  زغ ‑ݣيسن  سين  اد ‑ فتان  13 غاّسان ‑ نّيت 

ف ‑ وروشاليم  ياݣّوݣ  ن ‑عيمواس،  س ‑ ودّوار  لّي ‑ يتاوين 

مايد  ف ‑کولّو  ءي ‑ نݣراتسن  14 ار ‑ ساوالن  کيليميتر.  د ‑ مراو  يان  س ‑ ما ‑ يتݣّـان 

ديدسن.  ءيمون  ياسوع  س ‑ د ‑ يوشکا  ار ‑ ّسمقسان  ا ‑ ساوالن  15 سول  ءيجران. 

ءي ‑ نݣراتون  ف ‑ ا ‑ تساوالم  » مايد  17 يـيني ‑ اسن:  ء ور ‑ ت ‑ وُکزن.  16 واّخا ‑ ت ‑ ژران 

کليوباس  ءيسم ‑ نس  ݣيسن  يان  18 ءيرار ‑ اس  ّسخوّزين.  نتني،  بيّدن  غ ‑ وغاراس؟« 

ا ‑ ور ‑ يسفلدن  ء وروشاليم  عّمرنين  ويلّي  غ ‑ݣر  واحدوک  کّيـي  غير  » ءيزد  يـيني ‑ اس: 

ءينين ‑ اس:  » ما ‑ يجران؟«  19 يـيني ‑ اس:  ء وّسان ‑ اد؟«  ءيجران  ݣيس  ف ‑ مايد 

س ‑ يسّکيرن ‑ نس  ءيمّقورن  يان ‑ نّابـي  ءيݣا  ݣو ‑ ناصيرا.  ءي ‑ ياسوع  ءيجران  » غايلّي 

ءينمغورن ‑ نّغ  20 والاينّي  کولّوتن.  مّدن  ء ولا  ربّـي  ءيفرح سرس  ء ولا س ‑ يواليون ‑ نس. 

هاتي  س ‑ لموت.  ا ‑ يتياوحکام  دحين ‑ ت ‑ ين  لّمحکاما،  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

اشکو  باهرا،  ݣيس  نرجا ‑ ن  نّکا ‑ تّين  نکُّني  21 ءيّما  ف ‑ وݣّجدي.  غيلاد  نغان ‑ ت 

لماسيح  ءيبان 

ن ‑عيمواس غ ‑ وغاراس 
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غاياد.  ايد ‑ س ‑ يجرا  کراض ‑ ووّسان  هاتي  ايت ‑ ربّـي.  ا ‑ را ‑ يّجنجم  نتّان  ءيزد  نغال 

ّدانت  باهرا.  ار ‑ݣيس ‑ نتعّجاب  لّخبار،  کرا  ءيويند ‑ د  ن ‑ يستماتنّغ  کرا  22 والاينّي 

ووّريند ‑ د  ّدات ‑ نس.  ء ور ‑ ن ‑ وفينت  23 والاينّي  س ‑ ومّضال ‑ نس  صباح  زيّک 

ءيّدر.  ءيس ‑ يووّري  ءينين ‑ اسنت  باّن ‑ اسند ‑ د  لّمالايکا  کرا  ءيس ‑ ژرانت  ءينينت ‑ اغ 

نّانت ‑ تمغارين،  غمکلّي  افن ‑ ين  س ‑ ومّضال،  ن ‑ يمّدوکُّال ‑ نّغ  کرا  ءيلّما  24 ّدون 

ياسوع.«  ء ور ‑ ژرين  والاينّي 

ءيس ‑ قّورن  ءيس ‑ ور ‑ تفهيّم؟  » وا ‑کونّي،  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  25 ءيساول 

لماسيح  26 ءيس ‑ ور ‑ د ‑ يّقان  لانبيا؟  ماد ‑ نّان  کولّو  ء ور ‑ تومينم  ايلّيغ  ءيخفاون ‑ نّون 

ف ‑ يواليون  ءيلّما  27 ءيساول ‑ اسن  س ‑ لمجد ‑ نس؟«  ءيکشم  غمکان  ا ‑ يرفوفن 

ن ‑ ربّـي. اّراتن  غ ‑کولّو  ما ‑ فّلاس ‑ يتياران  ءيمل ‑ اسن  کولّوتن،  لانبيا  وين  ء ولا  ن ‑ موسا 

ا ‑ يزايد  ءيغ ‑ يرا  زوند  ياسوع  ءيسکر  نتني،  لّي ‑ ران  س ‑ ودّوار  28 لّيغ ‑ ن ‑ اکمورن 

اشکو  ديدنّغ  » قاما  ءينين ‑ اس:  باهرا  ضالبن ‑ ت  نتني  29 ءيّما  ف ‑ وغاراس ‑ نس. 

ديدسن  30 لّيغ  ا ‑ دارسن ‑ ينس.  س ‑ تݣّمي  ديدسن  ءيکشم  ايا.«  تينوّشي  ءيّدا ‑ واّس، 

ءيفک ‑ اسن ‑ ت.  ءيّبـي ‑ ت  فّلاس،  ربّـي  ءيشکر  اغروم،  يامژ  غ ‑ يمنسي  ءيسکيوس 

ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ تي ‑ تمنادن.  س ‑ اسن ‑ ت ‑ لاح  ا ‑ يݣا،  ياسوع  ءيزد  اد ‑ ّسّن  31 غاکودان 

ءيساول  سرنّغ  لّيغ  ا ‑ س ‑ رغان ‑ وولاون ‑ نّغ  » منشک  ءي ‑ نݣراتسن:  نتني  32 ءينين 

ن ‑ ربّـي.«  غ ‑ واّراتن  ما ‑ يّلان  ءيّسفهم ‑ اغ  غ ‑ وغاراس 

موّن  د ‑ مراو  س ‑ يان  ءيرقّاسن  افن ‑ ين  س ‑ وروشاليم.  ووّرين  غاکودان  33 نکرن 

ءيبان ‑ د  زغ ‑ لموت.  ءينکر ‑ د سيديتنّغ  » س ‑ لحّق  34 ار ‑کولّو ‑ تّينين:  ياضني  د ‑ ايتماتن 

ف ‑ ماد ‑ اسن ‑ يجران  ءينين ‑ اسن  غاکودان  نتني  ء ولا  35 ساولن  ءي ‑ سيمعان.« 

اغروم. لّيغ ‑ اسن ‑ يّبـي  ياسوع  اد ‑ ّسّن  مامنک  ء ولا  غ ‑ وغاراس 

غ ‑ݣراتسن،  ياسوع  س ‑ د ‑ يبيّد  ا ‑ ساوالن  36 سول 

ءيکساضن،  37 ݣُّدن  ّسلامت.«  » اد ‑ اون ‑ تيلي  يـيني ‑ اسن: 

تغووضم،  ايلّيغ  » ماخ  38 يـيني ‑ اسن:  ايد ‑ اسن ‑ د ‑ يباّن.  ن ‑ ّروح  کرا  ءيزد  غالن 

لماسيح  ءيبان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس
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نتّان  ءيزد  تيّسانم  د ‑ يضارن ‑ ينو،  ءيفاّسن ‑ ينو  39 ژرات  غ ‑ وولاون ‑ نّون؟  ّشّک  ءيکشم 

د ‑ يخسان  تيفّيـي  ا ‑ يطّاف  ن ‑ ّروح  کرا  ء ور ‑ يژضار  اشکو  تژرم،  ݣّرات ‑ يّـي ‑ د  اد ‑ݣيغ. 

ءيفاّسن ‑ نس  ءيمدي ‑ اسن ‑ د  ماياد  ءينّا  40 لّيغ  نّکي.«  طّافغ ‑ تن  تمنادم  غمکلّي 

لعجب  ءيضر ‑ اسن  اشکو  ا ‑ ت ‑ امّن   ‑ زعمن  ء ور ‑ اکُّ نتني  41 ءيّما  د ‑ يضارن ‑ نس. 

42 فکن ‑ اس  ن ‑ ومّشو؟«  کرا  » ءيس ‑ دارون  ياسوع:  يـيني ‑ اسن  ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح 

غ ‑ لݣّدام ‑ نسن. ءيّش ‑ ت  43 ياسي ‑ ت  ءينوان،  ن ‑ وسلم  يان ‑ وݣـّزوم 

مايلّي ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ س ‑ يووفا  » غمکاد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  44 ءيساول ‑ داغ 

ما ‑ فّلا ‑ يتياران  کولّو  ا ‑ يجرو  ءيّقان ‑ د  نّيغ ‑ اون،  غ ‑ سول ‑ ديدون ‑ لّيغ.  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ءيرژم  45 ءيزايد  ن ‑ ربّـي.«  ءيموريݣن  ء ولا  لّانبيا  اّراتن  ء ولا  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع 

ءيّقان ‑ د  ا ‑ يتياران،  » غمکاد  46 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ربّـي،  اّراتن  اد ‑ فهمن  لعاقل ‑ نسن 

کراض ‑ ووّسان،  غ ‑ ويس  زغ ‑ لموت  ءينکر ‑ د  ا ‑ يرفوفن  ن ‑ ربّـي  لماسيح 

ن ‑ ّدونيت،  تيميزار  کولّو  تلکم  ارد  زغ ‑ وروشاليم  س ‑ يسم ‑ نس  47 تّفوغ ‑ تبّراحت 

ربّـي.  ءيصامح ‑ اسن  ّدنوب ‑ نسن  اد ‑ فلن  ا ‑ س ‑ ژضارن  ف ‑ مامنک  مّدن  کولّو  سفلدن 

راد ‑ اون ‑ د ‑ ازنغ  غيلاد  49 ءيّما  ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد.  ءيناݣان  تݣام  48 کونّي 

فّلاون  ارد  ‑ تمدينت  غ  قامايات  ‑ يفک.  ‑ ت  ‑ اون  راد  ربّـي  بابا  ‑ ينّا  ‑ ف  مايلّي 

زغ ‑ تاتّويت.«  ءيتجّهدن  تݣّوز ‑ تحکيمت 

ن ‑ بيتعانيا،  تاما  لکمن  ايلّيغ  فتون  غاکودان،  50 ءيزوار ‑ اسن 

س ‑ يݣنوان.  س ‑ فّلاسن ‑ يتيالال  ا ‑ تن ‑ يتباراک  51 سول  ءيبارک ‑ تن.  ءيفاّسن ‑ نس  ياّل 

ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  س ‑ وروشاليم  ءيلّما  ووّرين ‑ د  سجدن ‑ اس.  س ‑ واکال  52 ضرن 

ربّـي. ار ‑ تالغن  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  53 ار ‑ تقامان 

س ‑ يݣـنّا لماسيح  ءيتيالال 
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لماسيح  ن ‑ ياسوع  ءيفولکين   لخبار 

ن ‑ يوحانّا ف ‑ وفوس 

ربّـي  ما ‑ يّلان.  ن ‑کولّو  غ ‑ يسيزوار  1 ءيّلا ‑ واوال 

ربّـي  دار  2 ءيّلا  ربّـي.  ءيݣ ‑ واوال ‑ ان  ا ‑ دار ‑ يّلا ‑ واوال ‑ ان، 

ء ور ‑ يلّي  ما ‑ يّلان.  کولّو  ا ‑ س ‑ يخلق  3 سرس  غ ‑ يسيزوار، 

تودرت،  ا ‑غ ‑ تّلا  4 اوال ‑ ان  سرس.  ءيتياوخلاق  ابلا  ربّـي  ءيخلق ‑ ت  کرا 

تيّلاس  ءيّما  غ ‑ تيّلاس،  تيفاوت  5 ار ‑ تّيسفيو  ءي ‑ مّدن.  تيفاوت  تݣ ‑ تودرت ‑ ان 

يات.  ء ور ‑ اس ‑ سوݣيرنت 

7 يوشکا ‑ د  يوحانّا.  ءيسم ‑ نس  ءيݣا  ربّـي،  يوزن ‑ ت ‑ يد  يان ‑ ورݣاز،  6 ءيّکا ‑ تّين 

ف ‑ يمي ‑ نس.  مّدن  کولّو  اد ‑ امّن  باش  ف ‑ تيفاوت  توݣّـا  ءيفک  ءينيݣي،  ا ‑ يݣ 

9 اشکو  ف ‑ تيفاوت.  توݣّـا  ا ‑ ياکّا  يوشکا ‑ د  والاينّي  تيفاوت،  ا ‑ يݣان  نتّان  8 ء ورد 

لّي ‑ يتّيسفيون ف ‑کولّو مّدن.  ا ‑ س ‑ را ‑ د ‑ ياشک غوالّي ءيݣان تيفاوت لّحّق  س ‑ ّدونيت 

ء ور ‑ ت ‑ وُکزن  والاينّي  ّدونيت،  ا ‑ س ‑ تّياوخلاق  د ‑ سرس  س ‑ ّدونيت،  10 يوشکا ‑ د 

کولّو  12 ءيّما  مّدن ‑ نس.  ء ور ‑ ت ‑ رين  والاينّي  وينس،  دار  11 يوشکا ‑ د  ايت ‑ ّدونيت. 

ء ورد  13 نتني،  ن ‑ ربّـي.  تاروا  اد ‑ݣن  لحّق  ءيفکا ‑ ياسن  سرس،  امّن  وينّا ‑ ت ‑ رانين 

ن ‑ ورݣاز،  س ‑ تايري  نغد  ن ‑ ّدات  س ‑ تايري  نغد  ا ‑ س ‑ لولن  ن ‑ واحليݣ  س ‑ تلاليت 

د ‑ تاروا ‑ نس.  ا ‑ تن ‑ يݣان  ربّـي  والاينّي 

لمجد  ءيݣا  لمجد ‑ نس.  نژر  غ ‑ݣراتنّغ،  ءيزدغ  بنادم،  ءيݣا  يووّري  14 اوال ‑ ان 

فّلاس  ءيفکا  15 يوحانّا  د ‑ لحّق.  لباراکا  ݣيس  تيݣات  باباس،  دار  يان  ءيݣان  ن ‑ والّي 

1
ن ‑ تودرت اوال 
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تيݣيرا ‑ نو  › را ‑ د ‑ ياشک  غوالّي ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ يݣان  » غواد  يـيني:  اوال ‑ نس  ياّل  توݣّـا، 

لباراکات  لّانت ‑ اغ  کولّواغ،  16 نکُّني  ء ور ‑ تا ‑ لّيغ.‹ «  ءيّلا  اشکو  يوݣُر ‑ يّـي  يان 

ا ‑ ف ‑ د ‑ يتياوفکا  ن ‑ موسا  17 ف ‑ وفوس  لّي ‑ݣيس ‑ يّلان.  لّباراکا  زغ ‑ توݣّت  ݣّوتنين 

18 ربّـي،  د ‑ لحّق.  لباراکا  ا ‑ ف ‑ دي ‑ توشکا  لماسيح  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وفوس  ءيّما  ّشرع، 

نتّان  د ‑ باباس،  يـيلي ‑ بّدا  يوس  ءيݣان  غوالّي  والاينّي  يان،  ء ور ‑ ّجو ‑ ت ‑ يژري 

ا ‑ يݣا.  مامنک  اد ‑ اغ ‑ يملان 

غاکود  ‑ يوحانّا  ن  توݣّـا  ‑ݣانت  اد  19 غمکاد 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ يخّدامن  ن ‑ ينمغورن  کرا  ايت ‑ يودايا  لّيغ ‑ د ‑ سرس ‑ وزّن 

20 ءيساول  کّيـي؟«  » ما ‑ تݣيت  ءينين ‑ اس ‑ د:  يوحانّا  سقسان  زغ ‑ وروشاليم. 

لماسيح  ا ‑ يݣان  نّکي  » ء ورد  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يات.  ء ور ‑ اس ‑ يونف  لحّق،  ءيمل ‑ اسن 

» ء ورد  يـيني ‑ اسن:  ا ‑ تݣيت؟«  ءيلّيا  نّابـي  » ءيزد  21 سقسان ‑ ت ‑ داغ:  ن ‑ ربّـي.« 

لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک؟«  ءيمّقورن  نّابـي  » ءيس ‑ تݣيت  سقسان ‑ ت:  اد ‑ݣيغ.«  ءيلّيا 

ما ‑ را ‑ نيني  مل ‑ اغ  ما ‑ تݣيت.  » ءيني ‑ اغ  ءيلّما:  22 ضالبن ‑ اس  » ء وهو.«  يـيني ‑ اسن: 

يـيني ‑ اسن:  يوحانّا  23 ءيساول  ف ‑ يخف ‑ ّنک؟«  ما ‑ تّينيت  ءي ‑ ويلّي ‑ اغ ‑ د ‑ وزنّين. 

ن ‑ سيديتنّغ ‹،«  اغاراس  › ّسنمات  ار ‑ يتّيني  غ ‑ لخلا  ءيتبّراحن  غوالّي  » ݣيغ 

ءيشاعيا.  نّابـي  غمکلّي ‑ س ‑ ينّا 

ايت ‑ يودايا.  غ ‑ݣر ‑ ويلّي ‑ د ‑ وزّن  ن ‑ يفاريسين  زغ ‑ لمدهب  ن ‑ مّدن  کرا  24 لّان 

لماسيح  ء ور ‑ تݣيت  لّيغ  غ ‑ وامان  مّدن  ا ‑ تّسّدامت  ايلّيغ  » ماخ  يوحانّا:  25 سقسان 

» نّکي  يـيني ‑ اسن:  يوحانّا  26 ءيساول ‑ د  لّي ‑ يمّقورن؟«  نّابـي  نغد  ءيلّيا  نغد 

غوالّي  27 ءيݣ  ء ور ‑ تي ‑ توُکزم،  غ ‑ݣراتون  يان  ءيّلا  والاينّي  غ ‑ وامان  ار ‑ُکن ‑ ّسّدامغ 

ن ‑ تورژيّـين ‑ نس.«  ءيفالان  اد ‑ رژمغ  نّکي  ء ور ‑ ستهّلاغ  تيݣيرا ‑ نو.  را ‑ د ‑ ياشک 

غين  ن ‑ وردون.  ن ‑ واسيف  ياضني  غ ‑ تسݣا  غ ‑ بيتعانيا  ماياد  کولّو  28 ءيجرا 

غ ‑ وامان.  مّدن  يوحانّا  ا ‑غ ‑ ا ‑ يّسّدام 

س ‑ دارس،  ءيفتا ‑ د  ياسوع  يوحانّا  ءيژر ‑ ن  ازکّا  29 نديد 

تابّراحت ن ‑ يوحانّا امسّدام

ن ‑ ربّـي الّقاغ 
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ا ‑ يݣان  30 غواد  ن ‑ ّدونيت.  ّدنوب  لّي ‑ را ‑ يّسيتّي  ن ‑ ربّـي  الّقاغ  » هان  فّلاس:  يـيني 

ء ور ‑ تا ‑ لّيغ.‹  ءيّلا  اشکو  يوݣُر ‑ يّـي  يان  تيݣيرا ‑ نو  › راد ‑ ياشک  غوالّي ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ 

مّدن  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ّسّدامغ  ف ‑ ّسيبت ‑ نس  والاينّي  ء ور ‑ ت ‑ وُکزغ،  کّيغ ‑ تّين  نّکي  31 ء ولا 

يـيني:  توݣّـا ‑ نس  ءيفک  يوحانّا  32 ءيزايد  ايت ‑ ربّـي.«  دار  ا ‑ يتياوّسان  باش  غ ‑ وامان 

33 ار  فّلاس.  ءيتّرس ‑ د  يان ‑ وتبير  زوند  زغ ‑ يݣنوان  ءيݣّوز ‑ د  ن ‑ ربّـي  ّروح  » ژريغ 

غ ‑ وامان،  مّدن  اد ‑ ّسّدامغ  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن  ربّـي  والاينّي  ء ور ‑ ت ‑ وُکزغ،  غاکودان 

ا ‑ را ‑ يّسّدام  نتّان  ف ‑ يان ‑ ورݣاز.  ءيتّرس ‑ د  ءيݣّوز ‑ د  ّروح  › را ‑ تژرت  اد ‑ يّـي ‑ ينّان  نتّان 

غواد  توݣّـا ‑ نو،  فکغ ‑ اون  غيلاد،  ژريغ ‑ ت  34 ها ‑ يّـي  لقودوس.‹  س ‑ ّروح  مّدن 

ن ‑ ربّـي.«  يوس  ا ‑ يݣان 

‑ سين  د  ءيبيـّد  يوحانّـا  غين  ءيّلا  ازکّـا  35 نديد 

ءيساول  ءيفتا ‑ د.  ياسوع  36 ءيژر ‑ ن  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس. 

ءي ‑ ما ‑ ينّا،  ءيمحضارن ‑ لّي  37 لّيغ سفلدن سين  ن ‑ ربّـي.«  الّقاغ  » هان  يـيني:  يوحانّا 

يـيني ‑ اسن ‑ د:  ضفارن ‑ ت  ءيژر ‑ تن  ياسوع  38 ءيݣراول ‑ د  ياسوع.  ضفورن  ّدون 

لمعنا ‑ نس  تݣا  )اوال ‑ اد،  ا ‑ رابّـي؟«  تزدغت،  » مانيغ  ءينين ‑ اس:  » ما ‑ تسيݣّيلم؟« 

ءيلّيغ  ژرن  ديدس  موّن  ا ‑ تژرم.«  » اشکاد ‑ د  39 يـيني ‑ اسن ‑ د:  › اي ‑ امسلمد ‹.( 

ن ‑ تدݣُـّات.  کّوژط  تيس  تاساعت  تلکم ‑ د  اشکو  غاّسان  ديدس  ݣاورن  ءيزدغ، 

ءيمحضارن  غ ‑ سين  يان  ا ‑ يݣان  نتّان  بطُرس،  ن ‑ سيمعان  ݣماس  40 اندراوس 

ݣماس  ياف ‑ ن  غاکودان  41 ءيّدو  ياسوع.  ضفورن  ن ‑ يوحانّا  ءي ‑ واوال  لّي ‑ سفلدنين 

)اوال ‑ اد  ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  ءيݣان  غوالّي  نمناݣّـار  » ها ‑ ياغ  يـيني ‑ اس:  سيمعان 

ياسوع.  س ‑ دار  ءيلّما  42 ياوي ‑ ت ‑ يد  › امژلاي ‹.(  لمعنا ‑ نس  تݣا  › لماسيح ‹، 

والاينّي  ن ‑ يونا،  يوس  سيمعان  تݣيت  » کّيـي  يـيني ‑ اس:  ياسوع،  ݣيس  ءيّسماقّل 

ن ‑ بطُرس.  لمعنا  زوند  › اژرو ‹  لمعنا ‑ نس  تݣا  ءيسم ‑ اد،  کافا.«  راد ‑ اک ‑ نتّيني 

س ‑ تمازيرت  ف ‑ ا ‑ يّدو  ياسوع  ءيسکر  ازکّا  43 نديد 

فيليّبوس  44 ءيݣا  ديدي.«  مون  » اشک ‑ يد،  يـيني ‑ اس:  فيليّبوس  ءيمناݣّـار  ن ‑ جاليل. 

لّماسيح  ءيمحضارن 

ءيمزوورا

د ‑ ناتانايل فيليّبوس 
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ياف ‑ ن  فيليّبوس  45 ءيّدو  د ‑ بطُرس.  ن ‑ اندراوس  تامدينت  لّي ‑ يݣان  ݣو ‑ بيتصايدا 

لانبيا  ء ولا  غ ‑ ّشرع  موسا  غوالّي ‑ ف ‑ يورا  نمناݣّـار  » ها ‑ ياغ  يـيني ‑ اس:  ناتانايل 

ناتانايل:  46 ءيرار ‑ اس ‑ د  ن ‑ يوسف.«  يوس  ݣو ‑ ناصيرا  ياسوع  ءيݣا  غ ‑ واّراتن ‑ نسن. 

» اشک ‑ يد  فيليّبوس:  يـيني ‑ اس  زغ ‑ ناصيرا؟«  ءيفولکين  کرا  ا ‑ د ‑ ياشک  » ءيس ‑ يژضار 

ا ‑ تژرت.« 

ا ‑ يݣان  » غواد  فّلاس:  يـيني  س ‑ دارس،  ءيفتا ‑ د  ناتانايل  ءيژرا ‑ ن  47 ياسوع 

ناتانايل:  48 يـيني ‑ اس ‑ د  ءيصفو ‑ وول ‑ نس.«  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي،  س ‑ ّصاحت 

فيليّبوس،  ء ور ‑ تا ‑ ياک ‑ يغري  » لّيغ  ياسوع:  ءيرار ‑ اس  » ما ‑ س ‑ يّـي ‑ تّسنت؟« 

» واي ‑ امسلمد،  يـيني ‑ اس:  ناتانايل  49 ءيساول ‑ د  تازارت.«  غ ‑ ّدو  ژريغ ‑ک ‑ ين 

ياسوع:  50 ءيرار ‑ اس  ن ‑ ايت ‑ ربّـي.«  اݣلّيد  تݣت  ن ‑ ربّـي،  يوس  ا ‑ يݣان  کّيـي 

را ‑ سول ‑ تژرت  تازارت ‹؟  غ ‑ ّدو  › ژريغ ‑ک ‑ ين  لّيغ ‑ اک ‑ نّيغ  » ءيس ‑ سري ‑ تومنت 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اس:  ياسوع  51 ءيزايد  ن ‑ ماياد.«  ار  ُـّ ء وݣ

ف ‑ يوس  ار ‑ دي ‑ تݣّوزن  ار ‑ اقلاين  ن ‑ ربّـي  لمالايکا  تژرم  رژمن،  ءيݣنوان  را ‑ تژرم 

ن ‑ بنادم.« 

ن ‑ قانا  غ ‑ تمدينت  يات ‑ تمغرا  س ‑ تّلا  سين ‑ ووّسان  1 زرين 

ن ‑ ياسوع.  ءينّاس  غين  تيلي  ن ‑ جاليل،  غ ‑ تمازيرت 

س ‑ تمغرا.  د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  ء ولا  2 ءيتياوعراض 

» ء ور ‑ سول  ءي ‑ ياسوع:  ءينّاس  تيني ‑ اس  ءيکتين،  ن ‑ واضيل  3 لّيغ ‑ اسن ‑ تّمان ‑ وامان 

هان  ا ‑ تامغارت؟  » ماد ‑ داري ‑ تريت،  ياسوع:  4 يـيني ‑ اس  ن ‑ واضيل.«  امان  دارسن 

» سکرات  ءي ‑ يخّدامن:  تيني  تزوويد  ءينّاس  5 ءيّما  تاساعت ‑ ينو.«  ء ور ‑ تا ‑ دي ‑ تلکيم 

اينّا ‑ س ‑ اون ‑ ينّا.« 6 لّانت غين سضيصط ‑ تخاباتين مّقورنين ن ‑ وژرو، ار ‑ݣيسنتي ‑ تݣّـان 

ما ‑ يتݣّـان  را ‑ تّاسي  يات  کرايݣاّت  س ‑ يسيرد ‑ نسن.  ايت ‑ يودايا  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تغوسن  امان 

تيخاباتين  » عّمرات  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يخّدامن  ياسوع  7 ءيساول  ن ‑ ليترو.  مّيا 

تاويم  غيلاد،  » اسيات  يـيني ‑ اسن:  8 ءيزايد  ءيمي.  ار  عّمرن ‑ تنت  س ‑ وامان.« 

2
غ ‑ قانا تامغرا 
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ݣن  لّي ‑ يووّرين  امان  بو ‑ تمغرا  ءيمضي  9 لّيغ  امان.  اوين ‑ اس  ّدون  ءي ‑ بو ‑ تمغرا.« 

ا ‑ يّسّن.  لّي ‑ تن ‑ د ‑ وݣُمنين  ءيخّدامن  غير  ماني ‑ د ‑کّان.  ء ور ‑ يّسين  ن ‑ واضيل،  امان 

ءيحلان  ن ‑ واضيل  امان  مّدن  » ار ‑ بّدا ‑ دي ‑ تاوين  10 يـيني ‑ اس:  ءي ‑ وسلي  ءيغر 

ءيّما  ياضني.  ويـّياض  فکن ‑ اسن ‑ د  کرا  يان  ءينبݣيون  سون  ارد  ن ‑ تمغرا،  غ ‑ يسيزوار 

لمعجيزت  ا ‑ يݣان  11 ختاد  غيلاد.«  ار  ءيحلان  ن ‑ واضيل  امان  ُّريت ‑ ن  تّسوݣ کّيـي 

سرس  امّن  لمجد ‑ نس،  ءيّسبايّن ‑ د  ن ‑ جاليل،  غ ‑ قانا  ياسوع  ءيسکر ‑ ّت  تامزواروت، 

د ‑ ينّاس  نتّا  ن ‑کافرناحوم،  س ‑ تمدينت  غاکودان  ياسوع  12 ءيفتو  ءيمحضارن ‑ نس. 

ن ‑ ووّسان.  کرا  غين  ݣاورن  د ‑ يمحضارن ‑ نس.  د ‑ ايتماس 

ءيفتو  ايت ‑ يودايا،  غ ‑ دار  ن ‑ وسورف  لعيد  13 ياکمور ‑ د 

مّدن  ياف ‑ ن  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  14 ءيکشم  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  ياسوع 

لميادي ‑ نسن  غ ‑ دار  ويـّياض سکيوسن  ءيژر  د ‑ يتبيرن،  د ‑ وولّي  ءيزݣارن  ار ‑ݣيس ‑ ّزنزان 

کولّوتن  مّدن ‑ ان  سرسن  ءيطّاي  ءيفتل ‑ تن،  ءيزاکارن  15 ياسي  ءيقاريدن.  ار ‑ تصّرافن 

فّين  ن ‑ يصّرارفين  لميادي  ءيݣلّب  د ‑ يزݣارن،  د ‑ وولّي  نتني  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ تݣّمي 

غاياد  » ّسوفغات  ءيتبيرن:  ّزنزانين  ءي ‑ ويلّي  16 يـيني  ف ‑ واکال.  ءيقاريدن ‑ نسن 

ءيمحضارن ‑ نس  17 کتين ‑ د  ّسوق.«  ا ‑ تݣ  ن ‑ بابا  تيݣّمي  ا ‑ ور ‑ ترارم  زغ ‑ غيد. 

ء ول ‑ ينو.«  ا ‑ يجّدرن  ف ‑ تݣّمي ‑ ّنک  » تايري  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران 

اد ‑ اغ ‑ تݣ  لّمعجيزت  کرا  » مل ‑ اغ  ءينين ‑ اس:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  18 نکرن 

يـيني:  ياسوع  19 ءيرار ‑ اسن  غاياد.«  ا ‑ تسکارت  لحّق  ن ‑ يس ‑ دارک  تاماتارت 

» کّوژ  20 ءينين ‑ اس ‑ د:  غ ‑کراض ‑ ووّسان.«  بنوغ ‑ ّت  ن ‑ ربّـي،  تيݣّمي ‑ اد  » خلوات 

کّيـي  ا ‑ تريت  مامنک  تيݣّمي ‑ اد.  بنّون  ايد  اس  ن ‑ وسݣُـّ  ) 46 ( د ‑ سضيص  ءيد ‑ مراو 

ف ‑ ّدات ‑ نس  ءيساول  هاتي  ياسوع،  21 ءيّما  غ ‑کراض ‑ ووّسان؟«  ا ‑ ستّي ‑ تبنوت 

ءيمحضارن ‑ نس  کتين ‑ د  زغ ‑ لموت  22 لّيغ ‑ د ‑ ينکر  ن ‑ ربّـي.  تيݣّمي  ا ‑ يݣان 

ياسوع.  س ‑ ينّا  د ‑ واوال ‑ اد  ن ‑ ربّـي  اّرا  امّن  مايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا، 

مّدن  سرس  امّن  ن ‑ وسورف،  لّعيد  غ ‑ ووّسان  غ ‑ وروشاليم  ياسوع  ءيّلا  23 لّيغ 

لماسيح غ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي
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نتني،  ء ور ‑ݣيسن ‑ يومين  ياسوع  24 ءيّما  لّي ‑ يسکر.  لمعجيزات  ژران  لّيغ  ݣّوتنين 

توݣّـا  ماد ‑ اس ‑ ياکّان  25 ء ور ‑ يحتاّجا  اد ‑ݣان.  مامنک  مّدن  کولّو  ءيّسن  اشکو 

غ ‑ بنادم.  ما ‑ يّلان  ءيّسن  اشکو  ف ‑ بنادم، 

ءيݣا  ن ‑ يفاريسين،  زغ ‑ لمدهب  يان ‑ ورݣاز  1 ءيّلا 

‑ يمغــارن  زغ  يان  ءيݣ  نيقوديمــوس،  ‑ نس  ءيسم 

غ ‑ يـيض  ياسوع  س ‑ دار  2 يوشکا ‑ د  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

يـيني ‑ اس ‑ د: » واي ‑ امسلمد، نّسن ءيزد ربّـي ا ‑ک ‑ يد ‑ يوزّن 

لّي ‑ تسکارت  لمعجيزات  ا ‑ يسکار  يان  ء ور ‑ يژضار  اشکو  ا ‑ تّسلمادت، 

لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اس:  ياسوع  3 ءيساول  ربّـي.«  ءيغ ‑ ور ‑ ديدس ‑ يلّي 

ن ‑ ربّـي.«  تاݣلديت  ا ‑ يژر  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  زغ ‑ لجديد  ء ور ‑ يلولن  يان  ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ. 

ءيمّقور؟  د ‑ نتّان  ا ‑ د ‑ يلال  يان  ا ‑ را ‑ يـيژضار  » مامنک  نيقوديموس:  4 يـيني ‑ اس ‑ د 

ياسوع  5 ءيساول  تيس سنات ‑ توال؟«  ا ‑ د ‑ يلال  ن ‑ ينّاس  ءيس ‑ را ‑ يووّري س ‑ واحليݣ 

ء ور ‑ يژضار  د ‑ ّروح  س ‑ وامان  ء ور ‑ يلولن  يان  ايد ‑ اک ‑ تّينيغ،  » لحّق  يـيني ‑ اس: 

ءيلولن  اينّا  ا ‑ يݣا.  ّدات  وين  زغ ‑ ّدات،  ءيلولن  6 اينّا  ن ‑ ربّـي.  س ‑ تݣلديت  ا ‑ يکشم 

ا ‑ يݣا.  ّروح  وين  زغ ‑ ّروح، 

زغ ‑ لجديد.‹  ا ‑ تلالم  › ءيّقان ‑ُکن ‑ د  غ ‑ واوال ‑ اد ‑ اک ‑ نّيغ  7 » اد ‑ ور ‑ تعّجبت 

والاينّي  ءي ‑ تيّجيجت ‑ نس،  ار ‑ تسفليدت  ءيرا،  س ‑ ينّا  8 ار ‑ يصواض ‑ واضو 

دار  لقودوس  ّروح  ا ‑ يݣا  غمکاد  ءيفتا.  مانيس  ء ولا  ماني ‑ د ‑ يّکا  ء ور ‑ تّسينت 

ا ‑ يژضار  » مامنک  نيقوديموس:  9 يـيني ‑ اس ‑ د  ءيلولن.«  زغ ‑ݣيس  وانّا  کولّو 

سول  ن ‑ ايت ‑ ربّـي،  امسلمد  تݣيت  » کّيـي  ياسوع:  10 يـيني ‑ اس  ماياد؟«  ا ‑ يـيلي 

ف ‑ ما ‑ نّسن  ار ‑ نساوال  ايد ‑ اک ‑ تّينيغ،  11 لحّق  تيغاوسيوين ‑ اد؟  ء ور ‑ تّسينت 

12 ار ‑ اون ‑ تّينيغ  توݣّـا ‑ نّغ.  ا ‑ تامنم  ء ور ‑ تريم  کونّي  ءيّما  ف ‑ ما ‑ نژرا،  توݣّـا  ار ‑ ناکّا 

ءيغ ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ تامنم  مامنک  ء ور ‑ يّـي ‑ تومينم.  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ف ‑ تغاوسيوين 

ن ‑ يݣـنّا؟  ف ‑ تغاوسيوين 

لماسيح  ءيساول 

د ‑ نيقوديموس

3
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زغ ‑ يݣـنّا.  لّي ‑ د ‑ يݣّوزن  ن ‑ بنادم  يوس  ابلا  س ‑ يݣـنّا  يان  13 » ء ور ‑ يغلي 

غمکان  غ ‑ لخلا،  ن ‑ وݣّجدي  ف ‑ يݣّي  ن ‑ واناس  الݣّماض  موسا  يوّل  14 غمکلّي 

تودرت  ا ‑ تيلي  15 باش  ن ‑ بنادم،  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  اد ‑ تيالالغ  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان 

ف ‑ ّدونيت  ربّـي  ا ‑ س ‑ يحنّا  غونشکاد  16 اشکو  يومّن.«  سري  وانّا  ءي ‑کولّو  ءيدومن 

يومّن،  سرس  وانّا  کولّو  ءي ‑ لهالاک  ا ‑ د ‑ يّکيس  يوس،  ءيݣان  غوالّي  ايلّيغ ‑ د ‑ يفکا 

باش  س ‑ ّدونيت  يوس  ء ور ‑ د ‑ يوزن  ربّـي  17 اشکو  ءيدومن.  س ‑ تودرت  ءيّشکشم ‑ تن 

ف ‑ وفوس ‑ نس.  ّدونيت  ا ‑ تنجم  باش  يوزن ‑ ت ‑ يد  والاينّي  ف ‑ ّدونيت،  ا ‑ يحکام 

ا ‑ يامن، لحوکم  ء ور ‑ يرين  وانّا  ءيّما  ء ور ‑ را ‑ فّلاس ‑ يتّوت لحوکم.  يومّن،  18 وانّا سري 

ا ‑ ف ‑ يتّوت  19 غاياد  ن ‑ ربّـي.  يوس  ءيݣان  س ‑ واد  ء ور ‑ يومين  اشکو  ا ‑ فّلاس ‑ يّلان 

ن ‑ تيفاوت،  ار  ُـّ ء وݣ تيّلاس  مّدن  ءيرين  س ‑ ّدونيت  تيفاوت  تکشم ‑ د  اشکو  لحوکم، 

تيفاوت.  ار ‑ يتکرهو  ما ‑ ُيخشّن،  ءيسکارن  وانّا  20 کولّو  لُخشانت.  اد ‑ سکارن  ميارن 

وانّا  21 ءيّما  ءيسّکيرن ‑ نس.  ا ‑ ور ‑ د ‑ بايّّن  س ‑ تيفاوت  ا ‑ د ‑ يّفوغ  ء ور ‑ ا ‑ يتّيري 

ءيزد  ءيسّکيرن ‑ نس  اد ‑ د ‑ بايّّن  باش  س ‑ تيفاوت  ار ‑ د ‑ يتّفوغ  س ‑ لحّق،  ءيسکارن 

ا ‑ س ‑ ا ‑ يسکار.  ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال 

د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  ءيّدو  ن ‑ مايان  22 تيغوردين 

مّدن  ار ‑ يّسّدام  غين  ءيقاما  ن ‑ يودايا،  س ‑ تمازيرت 

ن ‑عينّون  غ ‑ تسݣا  يـيلي  مّدن،  ار ‑ يّسّدام  غ ‑ ووّسان ‑ ان  يوحانّا  23 ء ولا  غ ‑ وامان. 

مّدن  ار ‑ دي ‑ تّاشکين  زغ ‑ ساليم.  ء ور ‑ باهرا ‑ ياݣّوݣ  ا ‑غ ‑ݣّوتن ‑ وامان،  غين  اشکو 

يوحانّا  ء ور ‑ تا ‑ يتياماژ  24 غاکودان  ف ‑ وفوس ‑ نس.  غ ‑ وامان  ّدمن  يوحانّا،  س ‑ دار 

غ ‑ لحبس. 

ݣو ‑ يودايا،  ءيݣا  د ‑ يان ‑ ورݣاز  ن ‑ يوحانّا  ءيمحضارن  ار ‑ ساوالن  25 يان ‑ واّس 

ءينين ‑ اس:  س ‑ يوحانّا  26 اشکين ‑ د  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  ف ‑ وسغوس  ار ‑ تمجاحادن 

فّلاس  تفکت  ن ‑ وردون  ياضني  غ ‑ تسݣا  غوالّي ‑ک ‑ يمناݣّـارن  » واي ‑ امسلمد، 

27 ءيساول  کولّوتن.«  مّدن  ار ‑ دارس ‑ تّيدون  نتّا،  ء ولا  ار ‑ يّسّدام  هاتي  توݣّـا ‑ ّنک، 

امسّدام  يوحانّا  ءيساول 

ف ‑ لماسيح
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ربّـي.  ءيغ ‑ ور ‑ اس ‑ ت ‑ يفکي  کرا  ا ‑ يطّاف  يان  » ء ور ‑ يژضار  يـيني ‑ اسن:  يوحانّا 

ربّـي  يوزن ‑ يّـي ‑ د  والاينّي  لماسيح  ا ‑ يݣان  نّکين  › ء ورد  نّيغ  لّيغ  تسفلدم ‑ يّـي  28 کونّي 

ءيبيّد  ن ‑ وسلي  امّداکُّل  ءيّما  ا ‑ تݣا،  تين ‑ وسلي  29 تاسليت  ءي ‑ لماسيح.‹  اد ‑ زوورغ 

لفرح ‑ اد غيلا.  يووفا ݣيݣي  ار ‑ يسفليد ءي ‑ واوال ‑ نس ءيفرح سرس.  ن ‑ وسلي  غ ‑ تاما 

نّکي.«  ار ‑ تݣّوزغ  نتّا،  ا ‑ ياقلاي  30 ءيّقان ‑ د 

کولّو  ا ‑ يوݣُرن  نتّان  زغ ‑ وفّلا،  31 غوالّي ‑ د ‑ يوشکان 

ا ‑ يݣا،  ݣو ‑ ّدونيت  زغ ‑ ّدونيت،  ءيݣان  وانّا  ما ‑ يّلان. 

يوݣُر  زغ ‑ يݣـنّا،  ءيݣان  غوالّي  ءيّما  ن ‑ ّدونيت.  ف ‑ تغاوسيوين  غير  ار ‑ يساوال 

والاينّي  ما ‑ مي ‑ يسفلد،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ يژرا  توݣّـا  32 ار ‑ ياکّا  ما ‑ يّلان.  کولّو 

ءيزد  ءيملا  هاتي  توݣّـا ‑ نس،  يومّن  وانّا  33 ءيّما  توݣّـا ‑ نس.  ما ‑ يومّن  ء ور ‑ يلّي 

ن ‑ ربّـي،  س ‑ يواليون  ار ‑ بّدا ‑ يساوال  ربّـي،  34 غوالّي ‑ د ‑ يوزن  لحّق.  ا ‑ دار  ربّـي 

يوس،  دارس  ءيعّزا  35 ربّـي،  ن ‑ ّروح ‑ نس.  س ‑ تحکيمت  کولّو  ءيعّمر ‑ ت  اشکو 

را ‑ يّدر  ن ‑ ربّـي،  س ‑ يوس  يومّن  36 وانّا  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس.  ما ‑ يّلان  کولّو  ءيݣ 

والاينّي  تودرت  ء ور ‑ را ‑ يطّاف  س ‑ يوس  ء ور ‑ يسفليدن  وانّا  ءيّما  ءيدومن.  تودرت 

ن ‑ ربّـي.  لغاضاب  را ‑ فّلاس ‑ يقاما 

ءيمحضارن  ياسوع  ءيس ‑ ا ‑ يسکار  ءيفاريسين  1 سفلدن 

2 ء ورد  غ ‑ وامان.  ار ‑ تن ‑ يّسّدام  ن ‑ يوحانّا،  ار  ُـّ ء وݣ

ف ‑ وفوس  والاينّي  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تّدامن  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وفوس 

ف ‑ مايد  ياسوع  ءيسفلد  لّيغ  3 والاينّي  ن ‑ يمحضارن ‑ نس، 

ا ‑ يزري  4 ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ن ‑ جاليل.  اغاراس  يامژ  ن ‑ يودايا  تامازيرت  ءيّفوغ  تّينين 

سوخار.  ار ‑ اس ‑ تّينين  غ ‑ ساميرا  يات ‑ تمدينت  5 ءيلکم ‑ د  ن ‑ ساميرا.  زغ ‑ تمازيرت 

6 ءيّلا ‑ غين ‑ وانو  يوسف.  ءي ‑ يوس  ياعقوب  لّي ‑ يفکا  ن ‑ يݣر  غ ‑ تسݣا  تّلا 

لحال  ءيݣ  غ ‑ وغاراس،  ءيرمي  اشکو  ن ‑ وانو  غ ‑ تاما  ياسوع  ءيݣاور  ن ‑ ياعقوب. 

ن ‑ واّس.  طوّژونت 

ن ‑ والّي ‑ د ‑ يوشکان  توݣّـا 

زغ ‑ يݣـنّا

4
لماسيح  ءيساول 

س ‑ وولّت ‑ ساميرا
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ياسوع  سرس  ءيساول  ا ‑ ن ‑ تاݣُم.  ء ولّت ‑ ساميرا  يات ‑ تمغارت  7 تاشک ‑ يد 

8 ء ور ‑ ديدس ‑ لّين ءيمحضارن ‑ نس غ ‑ تاساعت ‑ ان،  اد ‑ سوغ.«  » فک ‑ يّـي  يـيني ‑ اس: 

» ماخ  9 تيني ‑ اس ‑ د ‑ تمغارت:  ماد ‑ شتّان.  اد ‑ د ‑ سغن  س ‑ تمدينت  ّدان  اشکو 

اشکو  ء ولّت ‑ ساميرا.«  ݣيغ  نّکي  ݣو ‑ يودايا،  تݣيت  کّيـي  ا ‑ تسوت؟  ا ‑ يّـي ‑ تضالبت 

يـيني ‑ اس:  ياسوع  10 ءيساول  ن ‑ ايت ‑ ساميرا.  زغ ‑ يروکوتن  ء ور ‑ ا ‑ ّسان  ايت ‑ يودايا 

اد ‑ سوغ، ‹  › فک ‑ يّـي  غواد ‑ ام ‑ ينّان  ما ‑ يݣا  ء ولا  ن ‑ ربّـي  تاوافکا  ءيس ‑ تّسنت  » مراد 

» وا ‑ سيدي،  11 ترار ‑ اس ‑ د ‑ تمغارت:  ن ‑ تودرت.«  امان  فکغ ‑ ام  تضالبت ‑ يّـي  ءيکون 

12 ءيس ‑ توݣُرت  ن ‑ تودرت؟  امان ‑ لّي  را ‑ تافت  مانيغ  ّدلو.  ء ور ‑ دارک  ءيدرا،  انو  هان 

د ‑ تاروا ‑ نس  نتّا  زغ ‑ݣيس  ءيسو  انو ‑ اد،  لّي ‑ اغ ‑ يفکان  ياعقوب  باباتنّغ 

زغ ‑ وامان ‑ اد  ءيسوان  وانّا  » کولّو  يـيني ‑ اس:  ياسوع  13 ءيساول  د ‑ لکسيبت ‑ نس؟« 

نّکي،  لّي ‑ راد ‑ اس ‑ فکغ  زغ ‑ وامان  ءيسوان  وانّا  14 ءيّما  راد ‑ داغ ‑ يروفو، 

تالعينت  يات  زوند  را ‑ زݣيس ‑ نݣين  لّي ‑ راد ‑ اس ‑ فکغ  امان  اشکو  ء ور ‑ سار ‑ يروفي. 

فک ‑ يّـي  » وا ‑ سيدي،  غاکودان:  15 تيني ‑ اس ‑ د ‑ تمغارت  ءيدومن.«  ن ‑ تودرت 

ا ‑ ن ‑ اݣُمغ.«  ء ولا ‑ دا ‑ د ‑ سول ‑ تّاشکيغ  ءيريفي  ا ‑ يّـي ‑ ور ‑ سول ‑ ياغ  امان ‑ اد، 

نتّات  ءيّما  تووّريد ‑ د.«  ءي ‑ ورݣاز ‑ نّم  غر ‑ د  » زايد  ياسوع:  16 يـيني ‑ اس 

ء ور ‑ دارم  تنّيت  لّيغ  » تُغژانت  ياسوع:  يـيني ‑ اس  ارݣاز.«  17 » ء ور ‑ داري  ترور ‑ اس ‑ د: 

غوالّي ‑ دا ‑ تلّيت  ءيّما  ءيرݣازن.  سّموس  تّاهالت  تّکيت ‑ ستّين  18 اشکو  ارݣاز، 

19 تيني ‑ اس ‑ د ‑ تمغارت:  ايد ‑ س ‑ تنّيت.«  لحّق  ء ور ‑کم ‑ يتاهيل.  غ ‑ ووّسان ‑ اد 

نکُّني  20 ها ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ا ‑ تݣيت.  ن ‑ نّابـي  کرا  ءيزد  غيلاد  ّسنغ  » وا ‑ سيدي، 

ا ‑غ ‑ د ‑ يّقان  › ء وروشاليم  ار ‑ تّينيم  کونّي  ءيّما  ن ‑ ودرار ‑ اد،  غ ‑ يݣّي  ربّـي  ار ‑ تعبادن 

ا ‑ تامغارت.  » امن ‑ يّـي  يـيني ‑ اس:  ياسوع  21 ءيساول  اد ‑ تعبادن.‹ «  مّدن 

نغد  غ ‑ ودرار ‑ اد  غير  ء ورد  باباتنّغ  ربّـي  غ ‑ را ‑ تّعبادم  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان 

دار  اشکو  ما ‑ نتعباد،  نّسن  نکُّني  ء ور ‑ تّسينم.  غوالّي  ار ‑ تّعبادم  22 کونّي  غ ‑ وروشاليم. 

ن ‑ ووّسان،  کرا  راد ‑ د ‑ اشکين  23 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  ا ‑ د ‑ يّکا ‑ وجنجم  ايت ‑ يودايا 
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غمکلّي  باباتنّغ  ربّـي  ار ‑ تعبادن  ن ‑ مّدن  کرا  لّي ‑غ ‑ راد ‑ يلين  لکمن ‑ د،  هاتني ‑ نّيت 

ا ‑ تي ‑ تعبادن.  باباتنّغ  ا ‑ يرا  ءيرا، س ‑ تحکيمت ن ‑ ّروح لقودوس ء ولا لحّق. زوند غويد 

س ‑ تحکيمت  ا ‑ تي ‑ تعبادن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ا ‑ تي ‑ تعبادن  رانين  وينّا  ّروح.  ءيݣا  24 ربّـي 

لماسيح  ءيس ‑ را ‑ د ‑ ياشک  » ّسنغ  25 تيني ‑ اس ‑ د ‑ تمغارت:  لحّق.«  ء ولا  ن ‑ ّروح 

کولّو  راد ‑ اغ ‑ د ‑ يمل  نّا ‑ د ‑ يوشکا  غاکود  ن ‑ ربّـي(.  د ‑ ومژلاي  )ا ‑ ت ‑ يݣان 

ا ‑ ت ‑ يݣان.«  ءيساوالن  ديدم  » نّکي ‑ اد  ياسوع:  26 يـيني ‑ اس  تيغاوسيوين ‑ اد.« 

لّيغ ‑ ت ‑ ين ‑ وفان  تعّجبن  ن ‑ ياسوع.  ءيمحضارن  اد ‑ د ‑ ووّرين  27 غاکودان 

» ماخ  ء ولا  » ما ‑ دارس ‑ تريت؟«  ء ور ‑ اس ‑ نّين  والاينّي  د ‑ يات ‑ تمغارت،  ار ‑ يساوال 

س ‑ تمدينت،  تفتو  اݣدور ‑ نس  تفل  28 تنکر ‑ تمغارت  ا ‑ ديدس ‑ تساوالت؟«  ايلّيغ 

ف ‑کولّو  ءيساول ‑ يّـي  يان ‑ ورݣاز  ا ‑ تژرم  29 » اشکاد ‑ د  ن ‑ غين:  ءي ‑ مّدن  ار ‑ تّيني 

مّدن  30 فّوغن ‑ د  ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  ا ‑ يݣان  غواد  ءيزد  حاقّان  ماد ‑ سکرغ. 

ياسوع.  س ‑ دار  فتون ‑ د  زغ ‑ تمدينت 

ءينين ‑ اس:  س ‑ ياسوع  ءيمحضارن  ساولن ‑ د  مّدن ‑ ان،  31 ء ور ‑ تا ‑ د ‑ روحن 

ما ‑ يّـي ‑ يّشباعن،  داري  » ءيّلا  ءينّا ‑ ياسن:  نتّا  32 ءيّما  اي ‑ امسلمد.«  ا ‑ تّشت  » هاک 

» ءيس ‑ يّلا  ءي ‑ نݣراتسن:  ءيمحضارن  33 سقسان  کونّي.«  ء ور ‑ تي ‑ تّسينم 

ار ‑ تشباعغ  » ها ‑ يّـي  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  34 ءيّما  ما ‑ يشتّا؟«  ماد ‑ اس ‑ د ‑ يـيوين 

35 ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ تّينيم  تاووري ‑ نس.  ّسافوغ  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  ما ‑ يرا  ءيغ ‑ ا ‑ سکارغ 

ا ‑ تژرم  الّن ‑ نّون  الّات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي  ءي ‑ تمݣرا ‹؟  ا ‑ سول ‑ يقامان  › کّوژ ‑ يـيرن 

تيغراد ‑ نس،  ار ‑ يتامژ  ءيمݣرن  غوالّي  36 غيلاد  ف ‑ تمݣرا.  لکمن  ملّولن،  ءيݣران 

غوالّي  ء ولا  ءيکرزن  غوالّي  ا ‑ يفرح  باش  ءيدومن،  ن ‑ تودرت  ّصابت  ار ‑ يّسمونو 

يان،  › ءيکرز ‑ ت  مّدن  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّينين  37 ُيغژان ‑ واوال  ءي ‑ نݣراتسن.  ءيمݣرن 

ويـّياض  تاّمارا.  غايلّي ‑ ف ‑ ور ‑ توتم  ا ‑ تمݣّرم  ء وزنغ ‑ُکن  38 ها ‑ يّـي  وايّاض.‹  ءيمݣر ‑ ت 

غايلّي ‑ ف ‑ ّت ‑ وتن.«  ار ‑ دي ‑ تّاويم  کونّي  ءيّما  تاّمارا،  ء وتن 

ءي ‑ توݣّـا  سفلدن  لّيغ  ن ‑ ساميرا  غ ‑ تمدينت ‑ ان  س ‑ ياسوع  ما ‑ يومّن  39 ءيݣّوت 
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ماد ‑ سکرغ.«  ف ‑کولّو  » ءيساول ‑ يّـي  تيني ‑ اسن  لّي ‑ فّلاس ‑ تفکا ‑ تمغارت ‑ لّي، 

ايت ‑ ساميرا  دار  غين  ءيقاما  اد ‑ دارسن ‑ يݣاور.  ضالبن ‑ ت  40 لّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ روحن 

لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  ء ومنّين  سرس  غويلّي  ار  ُـّ س ‑ وݣ 41 ار ‑ تّيݣاتن  سين ‑ ووّسان. 

ار ‑ يساوال. 42 ءينين ءي ‑ تمغارت ‑ ان: » ء ورد غير ف ‑ ّسيبت ن ‑ واوال ‑ نّم ا ‑ ف ‑ نومن 

انّجام  ا ‑ يݣان  غواد  س ‑ ّصاحت  ءيزد  نيّسان  نکُّني،  ء ولا  نسفلد ‑ اس  والاينّي  غيلاد 

ن ‑ ّدونيت.« 

اغاراس  يامژ  ياسوع،  ءيفتو  سين ‑ ووّسان  زرين  43 لّيغ 

ا ‑ يفکان  س ‑ يخف ‑ نس  44 نتّا  ن ‑ جاليل.  س ‑ تمازيرت 

45 لّيغ  ايت ‑ تمازيرت ‑ نس.«  ء وقّرن ‑ ت  ن ‑ نّابي،  کرا  » ء ور ‑ يلّي  ءينّا:  توݣّـا ‑ ياد 

س ‑ وروشاليم  نتني  ء ولا  ّدان  اشکو  ايت ‑ جاليل،  سرس  فرحن  جاليل  ءيلکم 

ياسوع  46 يووّري  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  غين  ءيسکر  مايلّي  کولّو  ژرن  لعيد،  ا ‑ ن ‑ ّزرين 

ءيکتين.  ن ‑ واضيل  امان  اد ‑ݣن  امان  ءيرور  غ ‑ يلّيغ  غ ‑ جاليل  ن ‑ قانا  س ‑ تمدينت 

ن ‑کافرناحوم.  غ ‑ تمدينت  يوس  يوضن ‑ اس  ن ‑ تمازيرت،  يان ‑ ونمغور  غين  ءيّلا 

س ‑ دارس  ءيّدو  س ‑ جاليل،  زغ ‑ يودايا  ياسوع  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  ءيسفلد  47 لّيغ 

ياسوع  48 ءيساول  ار ‑ يتمتات.  اشکو  يوس  ا ‑ يّجوّجي  ا ‑ د ‑ ياشک  ءيضالب ‑ ت 

ا ‑ تامنم.«   ‑ ا ‑ تّيريم  ء ور ‑ اکُّ د ‑ لقّوات  لمعجيزات  » ءيغ ‑ ور ‑ تژريم  يـيني:  غاکودان 

50 ءيرار ‑ اس  ءيوي.«  ء ور ‑ تا ‑ يّموت  ا ‑ سيدي  » اشک ‑ يد  49 يـيني ‑ اس ‑ د ‑ ونمغور: 

51 نتّان  ياسوع.  ماد ‑ اس ‑ ينّا  يامن  ءيفتو ‑ ورݣاز  يوک.«  را ‑ يّدر  » زايد،  ياسوع: 

» ها ‑ يوک  ءينين ‑ اس:  ءيخّدامن ‑ نس  مناݣّـارن ‑ ت ‑ يد  غ ‑ وغاراس  ءيفتا  سول 

زغ ‑ݣيس  » تيتّي  ءينين ‑ اس:  ا ‑ يّجي؟«  تاساعت  » مان  52 ءيسقسا ‑ تن:  ءيّدر.« 

ءيزد  53 ءيّسن  ن ‑ واّس.«  غ ‑ طوّژونت  ءيزوارن  غ ‑ تاساعت  ءيضݣام  تاولا 

کولّو  ء ولا  نتّا  سرس  يامن  يوک،«  » را ‑ يّدر  ياسوع  ا ‑غ ‑ اس ‑ ينّا  تاساعت ‑ ان 

ياسوع  ءيسکر ‑ ّت  لمعجيزات  سنات  تيس  ا ‑ يݣان  54 ختاد  ايت ‑ تݣّمي ‑ نس. 

س ‑ جاليل.  زغ ‑ يودايا  لّيغ ‑ د ‑ يوشکا 

يوس  ءيّجوّجي  لماسيح 

ن ‑ ونمغور
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ءيّدو  ايت ‑ يودايا،  دار  يا ‑ لّعيد  يـيلي  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

يان ‑ يفرض  2 ءيّلا  ن ‑ وروشاليم.  س ‑ تمدينت  ياسوع 

ار ‑ اس ‑ تّينين  ن ‑ وولّي،  ن ‑ يمي  غ ‑ تاما  غ ‑ وروشاليم 

ءيلحنين.  سّموس  ‑ اس  سوتلن  ‑ يودايا.  ‑ ايت  ن  ‑ واوال  س  ‑ بيتزاتا ‹  ن  › ءيفرض 

5 ءيّلا  د ‑ يکوشامن.  د ‑ يبيضارن  ءيبوکاضن  ݣّوتنين،  ءيموضان  4 ار ‑ݣيسن ‑ݣاّن   ،3

6 لّيغ ‑ ت ‑ يژرا  اس.  ن ‑ وسݣُـّ  ) 38 ( د ‑ تام  ءيد ‑ مراو  کراض  يوضن  يان ‑ ورݣاز  غين 

» ءيس ‑ تريت  يـيني ‑ اس:  ا ‑ غين ‑ يݣن،  اسن  د ‑ يسݣُـّ کيݣان  ءيزد  يـيّسان  ياسوع 

ا ‑ تّجيت؟« 7 ءيساول ‑ د ‑ وماضون يـيني ‑ اس: » وا ‑ سيدي، ء ور ‑ داري ما ‑ يّـي ‑ يّشکشامن 

کرا  س ‑ يّـي ‑ يزوار  نّا ‑ ن ‑ اکمورغ  غاکود  نّا ‑ݣيس ‑ ّموّسان ‑ وامان.  اکود  س ‑ يفرض 

اسي  » نکر،  يـيني ‑ اس:  ياسوع  8 ءيزايد  س ‑ وامان.«  ءيݣّوز  ياضني  ن ‑ يان 

ار ‑ يفتّو.  ءيمجدين ‑ نس  ياسي  غاکودان،  9 ءيّجي ‑ ورݣاز ‑ لّي  تّدوت.«  ءيمجدين ‑ ّنک 

ن ‑ وسونفو.  اّس  ءيݣا  د ‑ غاّسان 

ءينين ‑ اس:  لّي ‑ يّجين  س ‑ ورݣاز  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  10 ساولن 

‑ اسن:  11 ءيرار  ءيمجديـن.«  ‑ تـاسيت  ا  ءيحرم  ايـاد.  ‑ وسونفو  ن  » اّس 

12 سقسان ‑ ت:  تّدوت.‹ «  ءيمجدين ‑ ّنک  › اسي  ءينّا ‑ يّـي  » غوالّي ‑ يّـي ‑ يّجوّجين 

نتّا  13 ءيّما  تّدوت ‹؟«  ءيمجدين ‑ ّنک  › اسي  لّي ‑ اک ‑ ينّان  » ما ‑ يݣا ‑ ورݣاز 

غين.  لّي ‑ لّانين  ݣّوتنين  مّدن  زغ ‑ݣر  ءيماتّي ‑ ن  ياسوع  اشکو  ما ‑ يݣا،  ء ور ‑ يّسين 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ياسوع  س ‑ ن ‑ ديدس ‑ يمناݣّـار  ءيميّک  14 غير 

يوݣُرن  کرا  يـيلي ‑ اک  ا ‑ ور ‑ يميل  ّدنوب  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تسکارت  تّجيت.  » ها ‑کّيـي 

يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  س ‑ دار  لّي ‑ يّجين  15 ءيّدو ‑ ورݣاز  غايان.« 

اشکو  ف ‑ ياسوع،  تانّواشت  اد ‑ وسين  16 غاکودان  ا ‑ يّـي ‑ يّجوّجين.«  » ياسوع 

بابا  » ها ‑ ربّـي  ءينّا:  ءيرور ‑ اسن  ياسوع  17 ءيّما  ن ‑ وسونفو.  غ ‑ واّس  مايان  ءيسکر 

ءي ‑ واوال ‑ اد  سفلدن  18 لّيغ  نّکي.«  ء ولا  اد ‑ تخدامغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  ءيخدم ‑ بّدا، 

ن ‑ واّس  زغ ‑ لعادا  ن ‑ يس ‑ يّفوغ  ف ‑ ّسيبت  غير  ء ورد  ا ‑ ت ‑ نغن،  ار  ُـّ س ‑ وݣ ءيرين 

اکوشام ءيّجوّجي  لماسيح 

5
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‑ نس  ءيخف  ءيّسنݣاّدا  ‑ باباس،  د  ربّـي  ‑ يݣا  ‑ ما  ن  ‑ ّسيبت  ف  والاينّي  ‑ وسونفو  ن 

‑ ربّـي.  د 

لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  غاکودان  ياسوع  19 ءيزايد 

يات  اد ‑ سکرغ  ء ور ‑ ژضارغ  ن ‑ ربّـي  يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ. 

نتّا،  ءيسکار  اينّا  اشکو  ار ‑ ت ‑ يسکار.  بابا  مايلّي ‑ س ‑ ژريغ  ابلا  زغ ‑ يخف ‑ ينو 

کولّو  ار ‑ يّـي ‑ يمالا  دارس،  عّزاغ  بابا،  ربّـي  20 اشکو  نّکي.  ء ولا  اد ‑ سکارغ 

ما ‑ يسکار. راد ‑ يّـي ‑ سول ‑ يمالا کرا ن ‑ يسّکيرن ء وݣُرن غويد، راد ‑ باهرا ‑ݣيسن ‑ تّعّجابم 

غمکان  ار ‑ تن ‑ يّسّدر،  ّموتنين  غويلّي  بابا  21 غمکلّي ‑ د ‑ يّسنکار  کونّي. 

والاينّي  ف ‑ يان  بابا  22 ء ور ‑ ا ‑ يتحکام  نّکي.  ء ولا  ريغ  وانّا  ا ‑ س ‑ راد ‑ ّسّدرغ 

توقّارن  غمکلّي  ا ‑ يّـي ‑کولّو ‑ توقّارن  23 باش  مّدن،  ف ‑کولّو  اد ‑ تحکامغ  ءيفکا ‑ يّـي 

لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  بابا  ء ور ‑ يوقّر  ء ور ‑ يّـي ‑ يوقّرن،  يان  بابا. 

يامن  س ‑ واوال ‑ ينو  ءيسفلدن  وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  24 » لحّق 

ءيزري  اشکو  لحوکم،  ء ور ‑ را ‑ فّلاس ‑ يتّوت  ءيدومن.  تودرت  را ‑ يّدر  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن، 

ن ‑ ووّسان،  کرا  راد ‑ د ‑ اشکين  ايد ‑ اون ‑ تّينيغ،  25 لحّق  س ‑ تودرت.  زغ ‑ لموت 

ن ‑ ربّـي.  ن ‑ يوس  ءي ‑ واوال  ّموتنين  غويلّي  لّي ‑غ ‑ راد ‑ سفلدن  لکمن ‑ د،  هاتني ‑ نّيت 

ن ‑ تودرت  تّلا ‑ تژّضارت  غمکلّي  26 اشکو  را ‑ يّدر.  ءي ‑ واوال ‑ ان  ءيسفلدن  وانّا  د ‑کولّو 

يوس.  لّي ‑ يݣان  نّکي  ء ولا  تودرت  اد ‑ اکّاغ  تاژّضارت  اد ‑ يّـي ‑ يفکا  غمکان  بابا،  دار 

28 اد ‑ ور ‑ تّعّجابم  ن ‑ بنادم.  يوس  ݣيغ  اشکو  ف ‑ بنادم  لحوکم  اد ‑کّاتغ  27 ءيفک ‑ يّـي ‑ داغ 

غ ‑ يسمضال  لّانين  ويلّي  کولّو  لّي ‑غ ‑ راد ‑ سفلدن  تاساعت  را ‑ دي ‑ تاشک  اشکو  غ ‑ ماياد، 

اد ‑کشمن  افولکي  سکارنين  وينّا  نکرن ‑ د  ا ‑ راد ‑ د ‑ فّوغن،  29 غاکودان  ءي ‑ واوال ‑ ينو. 

لحوکم.  ا ‑ فّلاسن ‑ يتّوت  لُخشانت  سکارنين  وينّا  نکرن ‑ د  لّجديد،  س ‑ تودرت 

والاينّي  زغ ‑ يخف ‑ ينو،  يات  اد ‑ سکرغ  30 » ء ور ‑ ژضارغ 

ء ور ‑ ا ‑ سکارغ  اشکو  ا ‑ س ‑ ا ‑ تحکامغ  س ‑ لحّق  بابا.  س ‑ ماد ‑ يّـي ‑ يمالا  ار ‑ تحکامغ 

س ‑ ما ‑ تّيريغ نّکي والاينّي س ‑ ما ‑ يتّيري غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 31 مراد ءيس ‑ فکيغ توݣّـا 

لّماسيح لقّوا 

ف ‑ لماسيح توݣّـا 
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توݣّـا،  ياکّان  فّلا  وايّاض  ءيّلا  32 والاينّي  توݣّـا ‑ نو.  ء ور ‑ راد ‑ زݣانت  ف ‑ يخف ‑ ينو 

ا ‑ ياکّان  نتّان  لّي ‑ س ‑ توزنم،  33 يوحانّا  لّي ‑ فّلا ‑ ياکّا.  توݣّـا  اد ‑ݣانت  لحّق  ءيزد  ّسنغ 

باش  ماياد  نّيغ ‑ اون  والاينّي  ن ‑ بنادم،  توݣّـا  ا ‑ يحتاّجان  نّکي  34 ء ورد  ف ‑ لحّق.  توݣّـا 

ترضوم  ءيفاو،  ءيرغان  يا ‑ لّقنديل  زوند  ءيݣا  ءيّکا ‑ تّين  35 يوحانّا  زغ ‑ لهالاک.  ا ‑ تنجّم 

تين  ء وݣُرنت  لّي ‑ داري ‑ يّلان  توݣّـا  نّکي،  36 ءيّما  تاساعت.  يات  ا ‑ سرس ‑ تيسفيوم 

توݣّـا.  ا ‑ فّلا ‑ ياکّان  نتني  ا ‑ تن ‑ سکرغ،  بابا  لّي ‑ يّـي ‑ يفکا  ءيسّکيرن  اشکو  يوحانّا، 

37 ها ‑ بابا  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  بابا  ءيزد  ا ‑ يمالان  نتني  لّي ‑ سکارغ،  ءيسّکيرن 

ء ولا  ءي ‑ ّصوت ‑ نس،  ء ور ‑ ّجو ‑ تسفلدم  توݣّـا.  ا ‑ فّلا ‑ يفکان  نتّان  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن، 

ء ور ‑ يّـي ‑ تومنم  اشکو  غ ‑ وول ‑ نّون،   ‑ يزݣا ‑ واوال ‑ نس  38 ء ور ‑ اکُّ ّصورت ‑ نس.  تژرام 

ݣيسن  ءيزد  تغالم  اشکو  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّراتن  ار ‑ تسيݣّيلم  39 کونّي  لّي ‑ د ‑ يوزن.  نّکي 

ء ور ‑ تريم  ا ‑ فّلا ‑ ياکّان توݣّـا، 40 والاينّي  نتني  اغاراس ن ‑ تودرت ءيدومن.  ا ‑غ ‑ را ‑ تافم 

تودرت ‑ ان.  اد ‑ اون ‑ تيلي  ا ‑ د ‑ سري ‑ تاشکيم 

ا ‑ تݣام،  مامنک  ّسنغ  42 والاينّي  مّدن،  ف ‑ ا ‑ يّـي ‑ تالغن  41 » ء ور ‑ ا ‑ سکارغ 

کونّي  ءيّما  ن ‑ بابا،  س ‑ يسم  43 ء وشکيغ ‑ د  ن ‑ ربّـي.  تايري  ء ور ‑ݣيݣون ‑ تلّي 

غير  ار ‑ يساوال  ياضني  ن ‑ يان  کرا  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  مراد  ء ور ‑ ا ‑ سري ‑ تسفليدم. 

ا ‑ تّالغم  ا ‑ تّيريم  لّيغ  ا ‑ را ‑ تامنم  44 مامنک  را ‑ سرس ‑ تسفليدم.  زغ ‑ يخف ‑ نس، 

45 ا ‑ ور ‑ تغالم  واحدوت؟  لّي ‑ يݣان  ربّـي  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ يالغ  بلا ‑ دا ‑ تسکارم  ءي ‑ نݣراتون 

ا ‑ ت ‑ يݣان  ياشتّکان،  سرون  وايّاض  ءيّلا  بابا.  غ ‑ دار  ا ‑ را ‑ سرون ‑ ياشتّکا  نّکي  ءيزد 

يورا  اشکو  تومنم ‑ يّـي،  ءيکون  موسا  ءيس ‑ تومنم  46 مراد  لّي ‑غ ‑ ن ‑ ترجام.  د ‑ موسا 

ءيواليون ‑ ينو؟«  ا ‑ را ‑ تامنم  مامنک  ن ‑ موسا،  اّراتن  ءيغ ‑ ور ‑ تومينم  47 والاينّي  فّلا. 

ياضني  س ‑ تسݣا  ءيّبـي  ياسوع  ءيّدو  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

ن ‑ طاباريّا.  امدا  ار ‑ اس ‑ تّينين  ن ‑ جاليل،  ن ‑ ومدا 

2 ضفورن ‑ ت مّدن ݣّوتنين اشکو ژران لمعجيزات لّي ‑ يسکار 

س ‑ يان ‑ وورير،  ياسوع  3 ءيغلي  ءيموضان.  ار ‑ يّجوّجي 

6
ءيّشوشا  لماسيح 

ءيد ‑ والف سّموس 
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لعيد  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ن ‑ ايت ‑ يودايا  لعيد  4 ياکمور ‑ د  د ‑ يمحضارن ‑ نس.  نتّا  غين  ءيݣاور 

ن ‑ وسورف. 5 ار ‑ ن ‑ يّسموقّول ياسوع س ‑ ن ‑ يژرا مّدن ݣّوتنين فتان ‑ د س ‑ دارس، يـيني 

ما ‑ را ‑ يسکر  6 ءيّسن  مّدن ‑ اد؟«  ماد ‑ شتّان  اغروم  را ‑ د ‑ نسغ  » مانيزغ  ءي ‑ فيليّبوس: 

ار  ُـّ » ء وݣ فيليّبوس:  7 ءيرار ‑ اس ‑ د  ا ‑ ت ‑ يارم.  باش  غمکاد  فيليّبوس  ءيسقسا  والاينّي 

غير  ء ور ‑ را ‑ تن ‑ د ‑ ياشک  سول  ا ‑ را ‑ يغ ‑ يخّصا،  ن ‑ وغروم  ن ‑ نّوقرت  ءيد ‑ مّيا  ن ‑ سنات 

ݣماس  اندراوس  ءيسم ‑ نس  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس  يان  8 ءيساول ‑ د  ءي ‑ يان.«  ءيميّک 

سّموست ‑ تنݣُال  دارس  يان ‑ وفروخ،  غيد  9 » ءيّلا  يـيني ‑ اس:  بطُرس  ن ‑ سيمعان 

ن ‑ مّدن؟«  ءي ‑ غونشکاد  مايان  ما ‑ را ‑ يݣ  والاينّي  د ‑ سنات ‑ تسلمين.  ن ‑ طمّژين 

ݣاورن  توݣا.  ݣيس  تݣّوت  ادغار ‑ ان،  مّدن.«  » ّسݣاورات  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  10 ءيّما 

ياسوع  11 ياسي  ن ‑ ورݣاز.  ءيد ‑ والف  سّموس  ما ‑ يتݣّـان  راد ‑ݣن  کولّوتن،  مّدن ‑ ان 

تيسلمين،  ء ولا  ءيفک ‑ اسن  ءي ‑ مّدن،  ءيفک ‑ تنت  ربّـي،  ءيشکر  سّموست ‑ تنݣُال ‑ لّي 

» ّسمونات  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس:  يـيني  شبعان،  12 لّيغ  لّي ‑ يرا.  د ‑ غونشک  يان  کود 

ءي ‑ مّدن ‑ لّي  ما ‑ د ‑ يقامان  13 ّسموّن ‑ د  يات.«  ا ‑ ور ‑ يخسر  لّي ‑ قامانين  توفّاژ 

14 لّيغ  س ‑ توفّاژ.  تاسلّيت  د ‑ مراوت  سنات  عّمرن  ن ‑ طمّژين،  زغ ‑ سّموست ‑ تنݣُال 

نّابـي  ا ‑ يݣان  غواد  » س ‑ ّصاحت  ار ‑ تّينين:  ياسوع  لّي ‑ يسکر  لمعجيزت ‑ اد  ژران 

اد ‑ ران  مامنک  ءيّسن  ياسوع  15 ءيّما  س ‑ ّدونيت.«  را ‑ د ‑ ياشک  لّي ‑ ف ‑ نسفلد 

واحدوت س ‑ يورار.  ءيفتو  ءيفل ‑ تن  اݣلّيد ‑ نسن،  زغ ‑ݣيس  ا ‑ ت ‑ امژن سکرن 

س ‑ تاما  ءيمحضارن  ݣّوزن  16 لّيغ ‑ دي ‑ تروح ‑ تدݣُـّات، 

فتون  س ‑ تاناوت  کشمن  ياسوع.  ء ور ‑ تا ‑ تن ‑ د ‑ يلکيم  تيّلاس،  17 ضرنت  ن ‑ ومدا. 

غ ‑ ومدا، ءيرين اد ‑ بّـين س ‑ تسݣا ياضني س ‑ تمدينت ن ‑کافرناحوم. 18 ءينکر ‑ د ‑ واضو 

ما ‑ يتݣّـان سّموس  ءيتجّهدن ءيدووي ‑ ومدا. 19 ار ‑کّاتن ءيمحضارن س ‑ تُݣلا، ّسودون 

ياکمور ‑ د  ن ‑ وامان  ف ‑ يݣّي  ءيفتا ‑ د  ياسوع  س ‑ ا ‑ ن ‑ تمنادن  کيليميتر  سضيص  نغد 

ايا.«  نّکين  » اد ‑ ور ‑ تيکساضم.  ياسوع:  20 يـيني ‑ اسن  باهرا.  غووضن  س ‑ تاناوت، 

لّي ‑ ران.  تامازيرت  س ‑ لکمن  س ‑ تاناوت،  ّسغلين ‑ ت  غاکودان،  21 فرحن 

ف ‑ ومدا لماسيح  ءيفتا 
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غين  کا ‑ يّلان  تاناوت  يات  ءيزد  لّي ‑ ن ‑ قامانين  مّدن  کتين ‑ د  ازکّا  22 نديد 

ءيضݣام، ءيّساّن ءيس ‑ ور ‑ يني ياسوع د ‑ يمحضارن ‑ نس والاينّي ّسودان نتني واحدوتن. 

لکمنت  ن ‑ طاباريّا،  زغ ‑ تمدينت  ياضني  ن ‑ تاناوين  کرا  س ‑ ن ‑ وشکانت  23 غاکودان 

24 لّيغ  فّلاس.  ربّـي  ءيشکر  سيديتنّغ  لّي ‑ اسن ‑ يفکا  اغروم  لّي ‑غ ‑ ّشان  ن ‑ ودغار  تاما 

س ‑ تاناوين  کشمن  ءيمحضارن ‑ نس،  ء ولا  غين  ياسوع  ء ور ‑ سول ‑ يقاما  مّدن ‑ ان  ژران 

ا ‑ سرس ‑ سيݣّلن.  ن ‑کافرناحوم  س ‑ تسݣا  ّسودون 

ءينين ‑ اس:  ن ‑ ومدا  غ ‑ تسݣا ‑ ياد  ياسوع  25 لّيغ ‑ د ‑ وفان 

26 ءيساول  س ‑ غيد؟«  ا ‑ دي ‑ توشکيت  ماناݣو  » واي ‑ امسلمد، 

ء ور ‑ ا ‑ سري ‑ تسيݣّيلم  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  ياسوع 

ن ‑ ما ‑ تّشام  ف ‑ ّسيبت  والاينّي  لّي ‑ تژرام  لّمعجيزات  لمعنا  ن ‑ ما ‑ تّسنم  ف ‑ ّسيبت 

ف ‑ ومّشو  تخدامات  والاينّي  لّي ‑ يتخسارن،  ف ‑ ومّشو  27 ا ‑ ور ‑ تّخدامّ  تشبعام.  اغروم 

يوس  لّي ‑ يݣان  نّکي  ا ‑ راد ‑ اون ‑ فکغ  نتّان  ءيدومن.  ءي ‑ تودرت  لّي ‑ راد ‑ بّدا ‑ يقاما 

ن ‑ بنادم، اشکو ءيملا ربّـي بابا ءيس ‑ يّـي ‑ يژلي ءي ‑ ماياد.« 28 ءيّما نتني سقسان ‑ ت: 

ياسوع:  29 يـيني ‑ اسن  ءي ‑ ربّـي؟«  ا ‑ نتخدام  باش  ا ‑ ت ‑ نسکار  » ماد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن 

30 رارن ‑ اس ‑ د:  س ‑ غواد ‑ د ‑ يوزن.«  ا ‑ تامنم  ربّـي،  لّي ‑ زݣيݣون ‑ يرا  لخدمت  » ها 

ا ‑ را ‑ تخدمت  مامنک  سرک؟  نامن  ا ‑ سّت ‑ نژر  باش  ا ‑ را ‑ تسکرت  » ما ‑ لّمعجيزت 

› مانّا ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  اغروم  ار ‑ شتّان  غ ‑ لخلا  ءيمزوورا ‑ نّغ  31 کّان ‑ تّين  کّيـي؟ 

ياسوع  32 ءيساول  ا ‑ ت ‑ شتّان.‹ «  زغ ‑ يݣـنّا  اغروم  › ءيفکا ‑ ياسن ‑ د  ءيتياران  غمکلّي 

اغروم  اد ‑ اون ‑ د ‑ يفکان  موسا  ء ورد  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اسن: 

زغ ‑ يݣـنّا.  ءيصحان  اغروم  غيلاد  اد ‑ اون ‑ د ‑ ياکّان  نتّان  بابا.  ربّـي  والاينّي  زغ ‑ يݣـنّا 

تودرت  ار ‑ ياکّا  زغ ‑ يݣـنّا،  غواد ‑ د ‑ يݣّوزن  ءيݣا ‑ ت  ن ‑ ربّـي  اغروم  33 اشکو 

اغروم ‑ اد.«  اکّا ‑ ياغ ‑ بّدا  » وا ‑ سيدي،  34 ءينين ‑ اس ‑ د:  ءي ‑ ّدونيت.« 

ن ‑ تودرت.  اغروم  ا ‑ يݣان  » نّکي  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  35 ءيساول 

ء ور ‑ سار ‑ ت ‑ ياغ  يومّن،  سري  وانّا  لاژ.  ء ور ‑ سار ‑ ت ‑ ياغ  وانّا ‑ د ‑ سري ‑ يوشکان، 

اغروم  ءيݣا  لماسيح 

ن ‑ تودرت
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‑ تومينم.‹  ‑ سري  ء ور  ‑ يّـي،  › تژرام  يادلّي  ‑ اون  نّيغ  کونّي  36 ءيّما  ءيريفـي. 

د ‑ وانّا ‑ د ‑ سري ‑ يوشکان،  بابا.  وينّا ‑ يّـي ‑ ياکّا  کولّو  را ‑ د ‑ سري ‑ تّاشکين  37 والاينّي 

ما ‑ يرا  اد ‑ سکارغ  باش  زغ ‑ يݣـنّا  ݣّوزغ ‑ د  38 اشکو  ء ور ‑ سار ‑ ت ‑ رورغ. 

ءيرا  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  ا ‑ يرا  39 غمکاد  نّکي.  ماد ‑ ريغ  ء ورد  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن، 

ءيݣُّران  غ ‑ واّس  ا ‑ تن ‑ د ‑ ّسنکرغ  يـيري  زغ ‑ ويلّي ‑ يّـي ‑ يفکا،  يان  ا ‑ ور ‑ يتياوهلاک 

ءي ‑کولّو  ءيدومن  تودرت  ا ‑ يفک  ءيرا  بابا،  ا ‑ يرا  40 غمکاد ‑ نّيت  ن ‑ ّدونيت. 

ءيݣُّران.«  غ ‑ واّس  را ‑ ت ‑ يد ‑ ّسنکرغ  سري.  يامن  وانّا ‑ يّـي ‑ يژران 

ا ‑ يݣان  » نّکي  ءينّا  اشکو  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  ار ‑ فّلاس ‑ تنݣموݣن  41 بدون 

يوس  ياسوع  غواد  » ءيس ‑ ور ‑ يݣي  42 ار ‑ تّينين:  زغ ‑ يݣـنّا.«  لّي ‑ د ‑ يݣّوزن  اغروم 

زغ ‑ يݣـنّا ‹؟«  › ݣّوزغ ‑ د  ا ‑ يتّيني  ا ‑ را ‑ يـيري  مامنک  د ‑ ينّاس.  باباس  نّسن  ن ‑ يوسف؟ 

يان  44 ء ور ‑ يژضار  ءي ‑ نݣراتون.  » اد ‑ ور ‑ تنݣموݣم  ياسوع:  43 ءيرار ‑ اسن 

وانّا ‑ د ‑ سري ‑ يوشکان،  ءيّما  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  بابا  ابلا ‑ ت ‑ يد ‑ يلدي  ا ‑ د ‑ سري ‑ ياشک 

› ربّـي  لّانبيا،  غ ‑ واّرا  45 ءيتيارا  ن ‑ ّدونيت.  ءيݣُّران  غ ‑ واّس  را ‑ ت ‑ يد ‑ ّسنکرغ 

زغ ‑ݣيس،  ءيلمد  ءي ‑ بابا  ءيسفلدن  وانّا  کولّو  مّدن.‹  کولّو  ا ‑ را ‑ يّسلمد 

زغ ‑ ربّـي  لّي ‑ يݣان  نّکي  ابلا  بابا،  ءيژران  يان  46 ء ور ‑ يلّي  را ‑ د ‑ سري ‑ ياشک. 

تودرت  را ‑ يّدر  يومّن،  سري  وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  47 لحّق  ا ‑ ت ‑ يژران. 

واّخا  غ ‑ لخلا  ءيمزوورا ‑ نّون  49 ّموتن  ن ‑ تودرت.  اغروم  ا ‑ يݣان  48 نّکي  ءيدومن. 

زغ ‑ يݣـنّا  ءيݣّوز ‑ د ‑ وغروم ‑ اد  غيلاد  50 ءيّما  › مانّا ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  اغروم  دا ‑ شتّان 

لّي ‑ د ‑ يݣّوزن  ءيّدرن  اغروم  ݣيغ  51 نّکي  ءيّشان.  زݣيس  وانّا  ا ‑ ور ‑ يّمت  باش 

ءيݣا  لّي ‑ راد ‑ فکغ  اغروم  راد ‑ بّدا ‑ يّدر.  زغ ‑ وغروم ‑ اد،  ءيّشان  وانّا  زغ ‑ يݣـنّا. 

ّدونيت.«  ا ‑ سرس ‑ تّدر  را ‑ سّت ‑ فکغ  ّدات ‑ ينو، 

غواد  ا ‑ يژضار  » مامنک  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ تمجاحادن  مّدن ‑ ان  52 بدون 

» لحّق  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع  53 ءيّما  ا ‑ زݣيس ‑ نّش؟«  ّدات ‑ نس  اد ‑ اغ ‑ يفک 

ءيغ ‑ ور ‑ تسويم  ن ‑ بنادم،  ن ‑ يوس  زغ ‑ ّدات  ءيغ ‑ ور ‑ تّشيم  ايد ‑ اون ‑ تّينيغ، 
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ءيسو  زغ ‑ ّدات ‑ ينو  ءيّشان  54 وانّا  تودرت.  ء ور ‑ را ‑ݣيݣون ‑ تيلي  زغ ‑ يداّمن ‑ نس، 

ءيݣُّران  غ ‑ واّس  را ‑ ت ‑ يد ‑ ّسنکرغ  ءيدومن،  تودرت  را ‑ يّدر  زغ ‑ يداّمن ‑ ينو، 

لّحّق.  تيّسي  ءيداّمن ‑ ينو  ݣن  لّحّق،  امّشو  تݣا  ّدات ‑ ينو  55 اشکو  ن ‑ ّدونيت. 

زݣاغ  ݣيݣي  ءيزݣا  هاتي  ‑ ينو،  ‑ يداّمن  زغ  ءيسو  ‑ ينو  ‑ ّدات  زغ  ءيّشان  56 وانّا 

نّکي  ّدرغ  ‑ تودرت،  ن  تاحکيـمت  ‑ دار  لّي  بابـا  ‑ د  يّـي   ‑ 57 يوزن  ݣيس. 

58 غواد  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو.  نتّا  ء ولا  ءيّشان  زغ ‑ݣيݣي  وانّا  را ‑ يّدر  ف ‑ ّسيبت ‑ نس. 

ءيمزوورا ‑ نّون،  لّي ‑ ّشان  اغروم  زوند  ء ورد  زغ ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ د ‑ يݣّوزن  اغروم  ا ‑ يݣان 

59 غمکاد  راد ‑ بّدا ‑ يّدر.«  زغ ‑ وغروم ‑ اد  ءيّشان  وانّا  غ ‑ يسيݣُّرا.  سول  ّمتن 

غ ‑کافرناحوم.  ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣّمي  مّدن  ءيّسلمد  لّيغ  ياسوع  ا ‑ س ‑ اسن ‑ يساول 

ݣيسن  ءيݣّوت  ءيمحضارن ‑ نس،  60 لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن 

ما ‑ ينّان: » ءيشقا ‑ ولّمود ‑ اد. ما ‑ را ‑ يـيژضار اد ‑ اس ‑ يسفليد؟« 

‑ اسن:  يـينـي  ‑ تنݣموݣن،    ا  ‑ ‑ ف    ما ءيّسن  نّـان   ‑ ‑ ياس  بلا  ياسوع،  61 ءيّما 

لّي ‑ يݣان  نّکي  تيالالغ،  ءيغ ‑ يّـي ‑ تژرام  62 ما ‑ را ‑ تينيم  ماياد؟  » ءيس ‑ اون ‑ ّت ‑ يّسطّير 

ءيّما  تودرت،  ا ‑ ياکّان  ن ‑ ربّـي  ّروح  63 هاتي  لّيغ؟  تّين ‑کّيغ  س ‑ يلّيغ  ن ‑ بنادم،  يوس 

س ‑ يواليون ‑ اد ‑ اون ‑ تّينيغ،  تودرت  ء ولا  ّروح  راد ‑ اون ‑ يـيلي  يات.  ء ور ‑ تݣي  ّدات 

مانوي  زغ ‑ يسيزوار  ءيّسن  ياسوع  اشکو  ما ‑ ور ‑ يوميّن.«  غ ‑ݣراتون  ءيّلا  64 والاينّي 

» ماياد  يـيني ‑ اسن:  ءيلّما  65 ءيزايد  را ‑ ت ‑ يّزنز.  مانوا  يـيّسان  ء ور ‑ سرس ‑ ومنّين، 

زغ ‑ بابا.‹ «  ءيغ ‑ ور ‑ اس ‑ د ‑ يتياوفکا  ا ‑ د ‑ سري ‑ ياشک  يان  › ء ور ‑ يژضار  ا ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ 

ء ور ‑ ا ‑ سول ‑ ديدس ‑ تمونون.  فلن ‑ ت،  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس  ما ‑ يݣّوتن  66 غاکودان 

ء ولا  » ءيزد  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ومحضار  د ‑ مراو  س ‑ سين  ءيلّما  ياسوع  67 ءيساول ‑ د 

ميت  دار  » وا ‑ سيدي،  بطُرس:  سيمعان  68 يـيني ‑ اس  ا ‑ تووّريم؟«  ترام  کونّي 

ءيزد  نيّسان  نومن  69 ها ‑ ياغ  ءيدومن.  ن ‑ تودرت  ءيواليون  ا ‑ دار  کّيـي  ا ‑ س ‑ را ‑ نّدو؟ 

د ‑ مراو،  س ‑ سين  » کونّي  ياسوع:  70 يـيني ‑ اسن ‑ د  ن ‑ ربّـي.«  امژلاي  ا ‑ يݣان  کّيـي 

71 غمکاد  ءيبليس.«  وين  ءيݣا  ݣيݣون  يان  والاينّي  ا ‑ُکن ‑ يستين؟  نّکي  ءيس ‑ ورد 

ن ‑ تودرت  ءيواليون 

ءيدومن
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يان  ءيݣا  واّخا  ياسوع  لّي ‑ را ‑ يّزنز  ءيسخاريوط  ن ‑ سيمعان  يوس  ياهودا  ا ‑ س ‑ يبدر 

ن ‑ ومحضار ‑ نس.  د ‑ مراو  زغ ‑ سين 

غ ‑ تمازيرت  ياسوع  ار ‑ يتلولّي  ن ‑ مايان  1 تيغوردين 

اشکو  ن ‑ يودايا  س ‑ تمازيرت  ا ‑ يّفوغ  ء ور ‑ يري  ن ‑ جاليل. 

ار ‑ تّيرين ءيمغارن ن ‑ ايت ‑ يودايا ا ‑ ت ‑ نغن. 2 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

لعيـد  تّينيـن   ‑ ‑ مي  لّي  ‑ يودايـا  ‑ ايت  ن  لعيـد  ‑ د  ياکمور 

س ‑ يودايا  زغ ‑ غيد  » ّدو  ءينين ‑ اس:  ن ‑ ياسوع  ايتماس  3 ساولن ‑ د  ن ‑ يحشاش. 

ء ور ‑ ا ‑ يتحضو  ا ‑ يتياوّسان  ءيران  يان  4 اشکو  ما ‑ تسکارت.  ءيمحضارن ‑ ّنک  اد ‑ ژرن 

ا ‑ دي ‑ تّسبايّنت  ءيخّصا ‑ک  تيغاوسيوين ‑ اد،  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارت  ءيسّکيرن ‑ نس. 

ياسوع:  6 يـيني ‑ اسن  ايتماس.  ء ور ‑ سرس ‑ وميّن  5 اشکو  ءي ‑ ّدونيت.«  ءيخف ‑ ّنک 

ء ور ‑ݣيݣون ‑ يلّي  7 کونّي،  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم ‑ وزمز ‑ ينو.  والاينّي  ءيّلا ‑ بّدا،  » ازمز ‑ نّون 

لّي ‑ اکّاغ  ف ‑ توݣّـا  ار ‑ يّـي ‑ تکرهون  نّکي  ءيّما  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد،  ما ‑ ف ‑ ا ‑ُکن ‑ تکرهون 

نّکي  ء ور ‑ تا ‑ راد ‑ ّدوغ  غين.  لعيد  ا ‑ تّزريم  8 زايدات کونّي  لّي ‑ سکارن.  ف ‑ لُخشانات 

غ ‑ تمازيرت  سول  ءيݣاور  غمکاد،  9 ءينّا ‑ ياسن  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم ‑ وزمز ‑ ينو.«  اشکو 

نتّا  ء ولا  ءيفتو  غ ‑ وروشاليم،  لعيد  اد ‑ ّزرين  ايتماس  فتان  لّيغ  10 والاينّي  ن ‑ جاليل. 

مّدن.  ا ‑ ت ‑ ور ‑ اُکزن  باش  س ‑ تنتلا 

غ ‑ ووّسان  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  11 ار ‑ سرس ‑ سيݣّيلن 

12 ءيݣّوت  غوالّي؟«  مانزا   « تّينيــن:   ‑ ار  لّعيــد 

ار ‑ يتّيني:  کرا  ا ‑ يݣا.«  ءيفولکين  » ارݣاز  ار ‑ يتّيني:  ݣيسن  کرا  ما ‑ فّلاس ‑ يتنشموشن. 

اشکو کسوضن  اوال ‑ نس،  ا ‑ ياّل  يان  ء ور ‑ يژضار  13 والاينّي  مّدن.«  ار ‑ يجلّو  » ء وهو، 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يمغارن 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  ياسوع  ءيکشم  لّعيد،  غ ‑ ووّسان  مناّص  ءيروح  14 لّيغ 

» ارݣاز ‑ اد  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  15 ار ‑ݣيس ‑ تعّجابن  ار ‑ يّسلماد. 

ياسوع  16 ءيّما  ن ‑ ولّمود؟«  غونشکاد  ا ‑ س ‑ يّسن  مامنک  لمدرست.  ء ور ‑ د ‑ يّکي 

7
لماسيح  ءيساول 

د ‑ ايتماس

لماسيح  ءيساول 

د ‑ ايت ‑ وروشاليم
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17 وانّا  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  وين  ءيݣا  وينو.  ء ور ‑ يݣي  » الّمود ‑ اد  ءينّا:  ءيرور ‑ اسن 

ا ‑ زغ ‑ د ‑ يوشکا  ربّـي  دار  ءيزد  الّمود ‑ اد  ا ‑ را ‑ يـيّسان  نتّان  ربّـي،  ما ‑ يرا  ا ‑ يسکار  ءيران 

ار ‑ يتّيري  زغ ‑ يخف ‑ نس،  18 يان ‑ د ‑ يساوالن  زغ ‑ يخف ‑ ينو.  ار ‑ د ‑ ساوالغ  نغد 

ار ‑ يتّيني  نتّان  غوالّي ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن،  ا ‑ ت ‑ يالغ  ءيتّيرين  يان  والاينّي  مّدن.  ا ‑ ت ‑ الغن 

لحّق ء ور ‑ ا ‑ يّسکيرکيس. 19 موسا ءيفکا ‑ ياون ّشرع ن ‑ ربّـي، والاينّي ء ور ‑ݣيݣون ‑ يلّي 

مّدن ‑ ان:  20 رارن ‑ اس ‑ د  ا ‑ يّـي ‑ تنغم؟«  ا ‑ تّيريم  ايلّيغ  ماخ  س ‑ ّشرع.  ءيسکارن  يان 

ياسوع:  21 يـيني ‑ اسن  ا ‑ک ‑ ينغ؟«  ما ‑ يران  ا ‑ک ‑ يکشمن.  لّجّن  کرا  » کّيـي، 

ا ‑ تّژالّم  موسا  22 يوّصا ‑ُکن  ار ‑کولّو ‑ݣيس ‑ تّعّجابم.  کاد ‑ سکرغ،  » يان ‑ وسّکير 

ءيمزوورا ‑ نّون  والاينّي  غ ‑ تژالّيت ‑ ان  کا ‑ يزوارن  موسا  ء ورد  واّخا  ءي ‑ تاروا ‑ نّون، 

23 والاينّي  ن ‑ وسونفو.  غ ‑ واّس  ء ولا  ءي ‑ بنادم  ا ‑ تّژالّم  غيلاد  تميارم  ا ‑ زوار ‑ يّژولّان. 

ن ‑ موسا،  س ‑ ّشرع  ا ‑ تسکارم  باش  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ءي ‑ بنادم  ءيغ ‑ تّژولّام 

24 ا ‑ ور ‑ تّنباضم  ن ‑ وسونفو؟  غ ‑ واّس  کولّوت  بنادم  ّجوّجيغ  لّيغ  ما ‑ ف ‑ اون ‑ فّلا ‑ طّير 

س ‑ لحّق.«  تنباضات  والاينّي  ءي ‑ مّدن  س ‑ ما ‑ د ‑ يباّن 

» ءيس ‑ ورد  ار ‑ تّينين:  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ سقسان  ن ‑ ايت ‑ وروشاليم  کرا  25 بدون 

ن ‑ مّدن،  غ ‑ واّماس  ار ‑ يساوال  26 هاتي  ا ‑ ت ‑ نغن؟  ءيمغارن  اد ‑ ران  غواد 

ن ‑ ربّـي؟  لماسيح  ا ‑ يݣان  نتّان  س ‑ ّصاحت  ءيزد  ّسّن  حاقّان  يات.  ء ور ‑ اس ‑ نّين 

ء ور ‑ را ‑ يـيّسان  لماسيح،  ءيغ ‑ د ‑ يوشکا  مانيزغ ‑ د ‑ يوشکا.  نّسن  ارݣاز ‑ اد،  27 والاينّي 

مانيزغ ‑ د ‑ يوشکا.«  يان 

يـينـي:  ‑ نس  اوال  يـاّل  ‑ ربّـي،  ن  ‑ تݣّمي  غ  ياسوع  ‑ يّسلمـاد  28 ار 

لحّق  ءيخف ‑ ينو.  ء ور ‑ د ‑ وزنغ  مانيزغ ‑ د ‑ وشکيغ؟  ءيس ‑ تّسنم  » ءيس ‑ يّـي ‑ تّسنم؟ 

اشکو  نّکي  29 ّسنغ ‑ ت  کونّي.  ء ور ‑ تي ‑ تّسينم  والاينّي  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  ا ‑ يݣا 

ا ‑ ت ‑ غوين،  غاکودان  مّدن  30 نکرن  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  د ‑ نتّان  زغ ‑ݣيس،  ݣيغ 

ء ور ‑ تا ‑ دي ‑ تلکيم  اشکو  افوس  ا ‑ ن ‑ سرس ‑ يݣ  يان  ء ور ‑ يژضار  والاينّي 

ار ‑ تّينين:  ما ‑ سرس ‑ يومّن،  غ ‑ مّدن ‑ ان  ءيݣّوت  31 والاينّي  تاساعت ‑ نس. 
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ن ‑ مايلّي  ار  ُـّ ء وݣ لمعجيزات  ءيس ‑ را ‑ يسکر  ن ‑ ربّـي  لماسيح  » ءيغ ‑ د ‑ يوشکا 

ءيسکر ‑ ورݣاز ‑ اد؟« 

نتني  نکرن  ف ‑ ياسوع.  ءي ‑ نݣراتسن  مّدن  ءي ‑ ما ‑ تّينين  ءيفاريسين  32 سفلدن 

ياسوع  33 ءيساول  ا ‑ ت ‑ امژن.  ءيمخزنيـين  ازّن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  د ‑ ينمغورن 

ءيلّما  ووّريغ  ا ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ يليغ،  ءيدروسن  کرا  » غير  يـيني ‑ اسن:  س ‑ مّدن 

ءيلّيس  اشکو  ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ تافم،  والاينّي  34 را ‑ سري ‑ تسيݣّيلم  س ‑ والّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  ءيلّما  35 ّسمقسان  ا ‑ سرس ‑ تّدوم.«  ء ور ‑ تژضارم  راد ‑ ّدوغ 

ا ‑ يّدو  ءيس ‑ يرا  نکُّني؟  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ ناف  ايلّيغ  را ‑ يّدو  » مانيس  ءينين:  ءي ‑ نݣراتسن 

ايت ‑ تميزار ‑ ان؟  ا ‑ غين ‑ يّسلماد  ياضني  غ ‑ تميزار  لّي ‑ زدغنين  ايت ‑ دارنّغ  س ‑ دار 

ا ‑ نّدو  ءيس ‑ ور ‑ نژضار  يـيني  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ ناف،  را ‑ سرس ‑ نسيݣّيل  ءينّا  36 ها ‑ نتّا 

ن ‑ واوال ‑ اد؟«  لمعنا  ما ‑ تݣا  را ‑ يّدو.  س ‑ يلّيس 

ءيبيّد  ءيهّيان،  کولّو  اّس  ءيݣا  لّعيد،  ءيݣُّران  37 غ ‑ واّس 

ءيريفي،  ياغ  » وانّا  يـيني:  اوال ‑ نس  ياّل  ياسوع 

ا ‑ را ‑ يفتو  ن ‑ تودرت  ن ‑ وامان  › ءيسافّن  يومّن،  سري  38 وانّا  ءيسو.  ا ‑ د ‑ سري ‑ ياشک 

ن ‑ ربّـي  ف ‑ ّروح  ياسوع  ءينّا ‑ ت  39 اوال ‑ اد،  ءيتياران.«  غمکلّي  زغ ‑ وول ‑ نس ‹ 

ّروح،  ء ور ‑ تا ‑ ياسن ‑ د ‑ يتياوفکا  غ ‑ ووّسان ‑ ان  ء ومنّين.  سرس  ف ‑ ويلّي  لّي ‑ را ‑ د ‑ يݣّوز 

س ‑ لمجد.  ياسوع  ء ور ‑ تا ‑ يتيالال  اشکو 

ا ‑ يݣان  40 لّيغ سفلدن مّدن ءي ‑ واوال ‑ ان، کرا ݣيسن ءينّا: » س ‑ ّصاحت، غواد 

ءيّما  ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  ا ‑ يݣان  » غواد  ويـّياض:  41 ءينين  لّي ‑ س ‑ ا ‑ نتقل.«  نّابـي 

ا ‑ زغ ‑ را ‑ د ‑ ياشک لماسيح؟ 42 ءيس ‑ ور ‑ يتيارا  ن ‑ جاليل  تامازيرت  نّان: » ءيزد  ويـّياض 

ادّوار  غ ‑ بيتلاحم  ءيلال  داود،  ن ‑ وݣلّيد  زغ ‑ تاسوت  را ‑ يݣ  لماسيح  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ واّرا 

ف ‑ ّسيبت ‑ نس.  ءي ‑ نݣراتسن  مّدن ‑ ان  43 بضون  داود؟«  ءيزدغ  ءيّکا  لّي ‑غ ‑ تّين 

افوس ‑ نس.  يان  ء ور ‑ ن ‑ سرس ‑ يݣي  والاينّي  ا ‑ ت ‑ يغوي،  ءيرا  ݣيسن  44 کرا 

د ‑ يفاريسين.  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  س ‑ دار  ءيمخزنيـين  45 ووّرين 

ن ‑ وامان  ءيسافّن 

ن ‑ تودرت



8 يوحانّا  227

ءيمخزنيـين:  46 ءينين ‑ اسن  ء ور ‑ ت ‑ يد ‑ تيويم؟«  ايلّيغ  » ماخ  نتني:  سقسان ‑ تن 

» ءيزد  ءيفاريسين:  47 ءينين ‑ اسن  ارݣاز ‑ ان.«  زوند  ءيساوالن  يان  » ء ور ‑ ّجو ‑ يلّي 

ما ‑ سرس ‑ يومّن؟  ءيفاريسين  نغد  زغ ‑ يمغارن  48 ءيس ‑ يّلا  تجلام؟  کونّي  ء ولا 

50 ءيّلا  ا ‑ تن ‑ يوتن.«  تاݣات  ّشرع،  لّي ‑ ور ‑ ّسينّين  ياضني  مّدن ‑ ان  49 ءيّما 

دار  يوشکا ‑ د  ءيّکا ‑ تّين  نيقوديموس،  ءيسم ‑ نس  ءيفاريسين ‑ ان  غ ‑ݣر  يان 

ف ‑ يان  ّشرع ‑ نّغ  51 » ءيس ‑ را ‑ يحکام  يـيني ‑ اسن:  غاکودان  ءيساول  ياسوع. 

52 ءيّما  ما ‑ يسکار؟«  نّسن  ء ولا  ف ‑ يخف ‑ نس  ءي ‑ ما ‑ يتّيني  ء ور ‑ تا ‑ نسفلد 

تيّسانت  غ ‑ واّراتن  سيݣّيل  ا ‑ تݣيت؟  ݣو ‑ جاليل  کّيـي  ء ولا  » ءيزد  رورن ‑ اس:  نتني 

يان  کود  ءيفتو  53 نکرن  زغ ‑ جاليل.«  ن ‑ نّابـي  کرا  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

س ‑ تݣّمي ‑ نس. 

صباح  2 زيّک  ن ‑ ّزيتون.  س ‑ وورير  ءيّدا  ياسوع  1 ءيّما 

مّدن  فّلاس  موّن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  س ‑ تݣّمي  ءيکشم ‑ داغ 

سرس  3 اشکين ‑ د  ار ‑ تن ‑ يّسلماد.  غين  ءيݣاور  ݣّوتنين. 

اوين ‑ اس ‑ د  د ‑ يفاريسين،  ن ‑ ّشرع  ن ‑ يمسلمدن  کرا 

4 ءينين  ن ‑ مّدن،  غ ‑ واّماس  ّسبيّدن ‑ ّت ‑ يد  ف ‑ ّزنا.  لّي ‑ د ‑ ومژن  يات ‑ تمغارت 

موسا  5 يوّصا ‑ ياغ  ف ‑ ّزنا.  نومژ ‑ ّت ‑ يد  ها ‑ تامغارت ‑ اد  » واي ‑ امسلمد،  ءي ‑ ياسوع: 

ما ‑ را ‑ فّلاس ‑ تينيت؟«  کّيـي  ءيّما  تّمت.  ارد  س ‑ يژران  ختاد  زوند  ا ‑ نّکات  غ ‑ ّشرع 

ما ‑ س ‑ ا ‑ ياس ‑ صراضن.  ن ‑ واوال  کرا  ا ‑ فّلاس ‑ امژن  باش  غمکاد  ديدس  6 ساولن 

ار ‑ ت ‑ سقسان  7 زايدن  غ ‑ واکال.  س ‑ وضاض ‑ نس  ار ‑ يتارا  ءيُکنا  ياسوع  ءيّما 

ا ‑ يزوور  ّدنوب  ء ور ‑ ّجو ‑ يسکيرن  ݣيݣون  » وانّا  يـيني ‑ اسن:  ايلّيغ ‑ د ‑ ينم 

سفلدن  لّيغ  نتني،  9 ءيّما  غ ‑ واکال.  ار ‑ يتارا  8 ءيکنو ‑ داغ  اژرو.«  ا ‑ ن ‑ فّلاس ‑ يلوح 

ء ور ‑ يقاما  ايلّيغ  ءيمّژيـين،  ار  زغ ‑ يمّقورن  س ‑ يان،  يان  ار ‑ تّيدون  بدون  ءي ‑ غونشکان 

ياسوع  10 ءينم ‑ د  غ ‑ لݣّدام ‑ نس.  ا ‑ سول ‑ يبيّدن  د ‑ تمغارت ‑ ان  ياسوع،  غير 

11 تيني ‑ اس ‑ د:  يان؟«  ءيس ‑ ور ‑ فّلام ‑ يحکام  ا ‑ تامغارت؟  » مانزا ‑ تن  يـيني ‑ اس: 

8
لّي ‑ يتياماژن  تامغارت 

ف ‑ ّزنا
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زايد  ء ور ‑ را ‑ فّلام ‑ حکامغ.  نّکي  » ء ولا  ياسوع:  يـيني ‑ اس  ا ‑ سيدي.«  يان  » ء ور ‑ يلّي 

ّدنوب.«  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تسکارت  غيلاد، 

» نّکي  يـيني ‑ اسن:  س ‑ مّدن  ياسوع  12 ءيساول ‑ داغ 

ءيتمونون  ديدي  وانّا  ن ‑ ّدونيت.  تيفاوت  ا ‑ يݣان 

13 ءينين ‑ اس ‑ د  غ ‑ تيّلاس.«  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ يفتّو  ن ‑ تودرت،  تيفاوت  راد ‑ اس ‑ تيلي 

توݣّـا ‑ ياد.«  ء ور ‑ زݣانت  ف ‑ يخف ‑ ّنک.  توݣّـا  ار ‑ تاکّات  » ها ‑کّيـي  ءيفاريسين: 

اد ‑ݣانت  لحّق  هاتي  ف ‑ يخف ‑ ينو  توݣّـا ‑ ياد   ‑ فکيغ  » ءيغ ‑ اکُّ ياسوع:  14 ءيرار ‑ اسن 

کونّي  ء ور ‑ تّسينم  راد ‑ ّدوغ.  مانيس  ء ولا  مانيزغ ‑ د ‑ وشکيغ  ّسنغ  اشکو  توݣّـا ‑ نو، 

س ‑ تنباضين  ار ‑ تّحکامّ  15 کونّي  راد ‑ ّدوغ.  مانيس  تّسنم  ء ولا  مانيزغ ‑ د ‑ وشکيغ 

را ‑ ُيغژان  ءيس ‑ حکامغ  16 مراد  ف ‑ يان.  ء ور ‑ ا ‑ تحکامغ  نّکي  ءيّما  ن ‑ ّدونيت ‑ اد، 

لحوکم ‑ ينو، اشکو ء ورد واحدويّـي ا ‑ راد ‑ حکامغ. ءيّلا ‑ بّدا ديدي بابا لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

تيّسانم  ءيناݣان  ن ‑ سين  توݣّـا  › ءيغ ‑ د ‑ مشاشکانت  غ ‑ ّشرع ‑ نّون  17 ءيتيارا 

ياضني  ءينيݣي  ن ‑ يخف ‑ ينو،  ءينيݣي  ݣيغ  18 ها ‑ يّـي  ءيس ‑ ُيغژان ‑ واوال ‑ نسن.‹ 

ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  باباک؟«  » مانزا  19 ءينين ‑ اس ‑ د:  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  بابا  ءيݣا ‑ ت 

نتّا.«  ء ولا  بابا  را ‑ تيّسانم  ءيس ‑ يّـي ‑ تّسنم  مراد  بابا.  تّسنم  ء ولا  » ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينم 

لّي ‑غ ‑ يّلا  غ ‑ ودغار  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ا ‑ يّسلماد  لّيغ  ياسوع  ءينّا ‑ ت  ماياد،  20 کولّو 

تاساعت ‑ نس.  ء ور ‑ تا ‑ دي ‑ تروح  اشکو  ا ‑ ت ‑ يامژ،  يان  ء ور ‑ ينکير  ّصندوق. 

نّکي،  » راد ‑ ّدوغ  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  21 ءيساول ‑ داغ 

ء ور ‑ تژضارم  غ ‑ ّدنوب ‑ نّون.  سول  تّمتم  سري،  تسيݣّلم 

ءينين:  ن ‑ ايت ‑ يودايا ءي ‑ نݣراتسن  راد ‑ ّدوغ.« 22 سقسان مّدن ‑ ان  ا ‑ تّدوم س ‑ يلّيس 

» ماخ ايلّيغ ءينّا › ء ور ‑ تژضارم ا ‑ تّدوم س ‑ يلّيس راد ‑ ّدوغ ‹؟ ءيس ‑ را ‑ ينغ ءيخف ‑ نس؟« 

زغ ‑ يݣـنّا.  ݣيغ  نّکي  ءيّما  زغ ‑ واکال،  تݣام  » کونّي  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  23 ءيزايد 

24 ماياد  ّدونيت ‑ اد.  وين  ء ور ‑ݣيغ  نّکي  ءيّما  ّدونيت ‑ اد،  وين  تݣام  کونّي 

ءيّلان،  بّدا  غوالّي  ءيس ‑ݣيغ  ءيغ ‑ ور ‑ تومينم  غ ‑ ّدنوب ‑ نّون.  را ‑ تّمتم  ا ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ 

تيفاوت  ءيݣا  لماسيح 

ن ‑ ّدونيت

ما ‑ يومّن  ءيݣّوت 

س ‑ لماسيح
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ءيرار ‑ اسن  کّيـي؟«  » ما ‑ تݣيت  25 ءينين ‑ اس ‑ د:  غ ‑ ّدنوب ‑ نّون.«  راد ‑ نّيت ‑ تّمتم 

داري  يـيݣات  ما ‑ݣيݣون ‑ تّينيغ،  داري  26 ءيݣّوت  غ ‑ يسيزوار.  » نّيغ ‑ اون ‑ ت  ياسوع: 

دارس  مي  د ‑ مايلّي  ا ‑ يݣا،  لحّق  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  ءيّما  ما ‑ ف ‑ ا ‑ فّلاون ‑ تحکامغ. 

باباس  ربّـي  ءيزد  ء ور ‑ ّسيّن  نتني  27 ءيّما  ءي ‑ ّدونيت.«  تّينيغ  ايد  سفلدغ 

ايد ‑ ف ‑ ا ‑ يساوال. 

غاکودان  ف ‑ وݣّجدي،  ن ‑ بنادم  يوس  تالّم  » ار  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  28 ءيزايد 

بابا،  تيّسانم ءيس ‑ ا ‑ ساوالغ س ‑ ماد ‑ يّـي ‑ يملا  ءيّلان،  بّدا  ا ‑ را ‑ تيّسانم ءيس ‑ݣيغ غوالّي 

ديدي.  ءيّلا ‑ بّدا  29 غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن  زغ ‑ يخف ‑ ينو.  يات  ء ور ‑ ا ‑ سکارغ 

مّدن  سفلدن  30 لّيغ  ما ‑ ت ‑ يرضان.«  ار ‑ بّدا ‑ سکارغ  اشکو  واحدويّـي،  ء ور ‑ يّـي ‑ يفل 

ما ‑ سرس ‑ يومّن.  ءيݣّوت  ءي ‑ غونشکان، 

غ ‑ݣر  ء ومنّين  سرس  س ‑ ويلّي  ياسوع  31 ءيساول ‑ داغ 

‑ تزݣــام  ءيغ   « ‑ اسن:  يـيني  ‑ يودايــا  ‑ ايت  ن  ‑ ان  مّدن 

د ‑ لحّق  لحّق،  32 را ‑ تيّسانم  ا ‑ را ‑ تݣم.  ءيمحضارن ‑ ينو  س ‑ ّصاحت  غ ‑ واوال ‑ ينو، 

ن ‑ يبراهيم،  تاروا  نݣا  » نکُّني  33 رارن ‑ اس ‑ د:  زغ ‑ يسکراف.«  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يفسي 

ياسوع  34 ءيساول  › راد ‑ اون ‑ يفسي ‹؟«  ا ‑ تّينيت  ماخ  ماد ‑ اغ ‑ يکرسن.  ء ور ‑ ّجو ‑ يلّي 

ءيݣا  ّدنوب  ءيسکارن  وانّا  کولّو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  » لحّق  يـيني ‑ اسن: 

ءيسمݣ ءي ‑ ّدنوب. 35 يان ءيݣان ءيسمݣ ء ور ‑ راد ‑ بّدا ‑ يقاما غ ‑ تݣّمي ن ‑ سيديس، 

يوس،  36 ءيغ ‑ اون ‑ د ‑ يفسي  ݣو ‑ تݣّمي.  راد ‑ بّدا ‑ يݣ  ن ‑ تݣّمي  يوس  والاينّي 

ءيّما  ا ‑ تݣام،  تاروا ن ‑ يبراهيم  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ تيليم غ ‑ يسکراف. 37 ّسنغ ءيزد  س ‑ لحّق 

ا ‑ يتّيلي.  مانيغ  ء ور ‑ ن ‑ݣيݣون ‑ يوفي  اوال ‑ ينو  اشکو  ا ‑ يّـي ‑ تنغم  ار ‑ تّيريم  کونّي 

ما ‑ مي ‑ تسفلدم  ار ‑ تسکارم  کونّي  ءيّما  بابا،  غ ‑ دار  ف ‑ ماد ‑ ژريغ  38 ار ‑ ساوالغ 

زغ ‑ باباتون.« 

» مراد  ياسوع:  ءيرار ‑ اسن  باباتنّغ.«  ا ‑ يݣان  » ءيبراهيم  39 ءينين ‑ اس ‑ د: 

40 والاينّي  ءيبراهيم.  ءيسکار  غمکلّي  را ‑ تسکارم  ن ‑ يبراهيم  تاروا  ءيس ‑ تݣام 

ا ‑ يفسين  لماسيح 

زغ ‑ يسکراف ءي ‑ مّدن 
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غ ‑ دار  لّي ‑ مي ‑ سفلدغ  لحّق  لّي ‑ اون ‑ ينّان  نّکي  ا ‑ يّـي ‑ تنغم،  ار ‑ تّيريم  غيلاد  ها ‑کونّي 

باباتون.«  زوند  ار ‑ تسکارم  کونّي  41 ءيّما  ءيبراهيم.  ا ‑ يسکر  غمکان  ء ورد  ربّـي. 

ا ‑ ت ‑ يݣان  کا ‑ دارنّغ ‑ يّلان،  باباتنّغ  يان  ا ‑ نݣا.  لّفساد  تاروا  » ء ورد  رارن ‑ اس ‑ د: 

نّکي،  را ‑ يّـي ‑ تيريم  باباتون  ربّـي  ءيس ‑ يݣا  » مراد  ياسوع:  42 يـيني ‑ اسن  د ‑ ربّـي.« 

نتّان  والاينّي  ءيخف ‑ ينو  ء ور ‑ د ‑ وزنغ  دارس.  کغ ‑ د  زغ ‑ ربّـي  ء وشکيغ ‑ د  اشکو 

اشکو  ء ور ‑ ا ‑ تّفهامّ  مايد ‑ اون ‑ تّينيغ؟  ء ور ‑ ا ‑ تّفهامّ  ايلّيغ  43 ماخ  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

ار ‑ تّيريم  ا ‑ تݣام،  ءيبليس  باباتون  44 وين  س ‑ واوال ‑ ينو.  ا ‑ تسفليدم  ء ور ‑ ا ‑ تّيريم 

ء ور ‑ ّجو ‑ يسکير س ‑ لحّق  ءينّقان زغ ‑ يسيزوار،  واد  ءيݣا  باباتون.  ما ‑ يرضان  ا ‑ تسکارم 

س ‑ ما ‑ݣيس ‑ يّلان،  ار ‑ يسکار  نّا ‑ يّسکارکس  غاکود  ء ور ‑ دارس ‑ يلّي.  لحّق  اشکو 

نّکي  45 ءيّما  ما ‑ يّسکيرکيسن.  ن ‑کولّو  باباس  ءيݣ  ا ‑ يݣا،  بو ‑ تکرکاس  اشکو 

کرا  ا ‑ فّلا ‑ يّزݣان  ݣيݣون  46 مانوا  ا ‑ ف ‑ ور ‑ يّـي ‑ تومينم.  ماياد  لحّق،  ار ‑ اون ‑ تّينيغ 

ءيݣان  47 وانّا  ء ور ‑ يّـي ‑ تومينم؟  ايلّيغ  ماخ  لحّق  ا ‑ ياون ‑ تّينيغ  لّيغ  والاينّي  ن ‑ ّدنب؟ 

ماياد  ربّـي،  وين  ء ور ‑ تݣيم  کونّي  ن ‑ ربّـي.  س ‑ يواليون  را ‑ يسفليد  ربّـي،  وين 

ا ‑ ف ‑ ور ‑ ا ‑ تسفليدم.« 

‑ اس:  ءينين  ‑ يودايا  ‑ ايت  ن  ‑ ان  مّدن  ‑ د  48 ساولن 

ݣو ‑ ساميرا  تݣيت  ءيغ ‑ ا ‑ فّلاک ‑ نتّيني  » ءيس ‑ ور ‑ نُغژان 

نّکي  لّجّن.  کرا  » ء ور ‑ يّـي ‑ يکشيم  ياسوع:  49 يـيني ‑ اسن  يا ‑ لّجّن؟«  ءيکشم ‑ک 

ف ‑ ا ‑ يّـي ‑ توقّارن  50 ء ور ‑ ا ‑ سکارغ  ء ور ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّوقّارم.  کونّي  ءيّما  بابا،  ار ‑ توقّارغ 

لحّق  اياد،  51 لحّق  ا ‑ يّـي ‑ توقّارن.  مّدن  يـيري  ءيتحکامن،  يان  ءيّلا  والاينّي  مّدن، 

52 رارن ‑ اس ‑ د  ء ور ‑ سار ‑ يّموت.«  غ ‑ واوال ‑ ينو،  ءيزݣان  وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ. 

ء ولا  ءيبراهيم  ءيّموت  لّجّن.  کرا  ءيس ‑ک ‑ يکشم  غيلاد  ݣيک  » ءيبان  مّدن ‑ ان: 

ء ور ‑ سار ‑ يّموت.‹  غ ‑ واوال ‑ ينو،  ءيزݣان  › وانّا  ار ‑ تّينيت  کّيـي  ءيّما  لانبيا، 

 ‑ تغالت  ماد ‑ اکُّ لّي ‑ ّموتنين؟  لانبيا  ء ولا  ءيبراهيم  باباتنّغ  53 ءيس ‑ توݣُرت 

ءيخف ‑ ينو  ءيس ‑ ا ‑ تالّغ  » مراد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  54 ءيساول  کّيـي؟«  ءيس ‑ تي ‑ تݣيت 

لماسيح  ءيّلا 

ءيبراهيم ء ور ‑ تا ‑ يلّي 
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ا ‑ يّـي ‑ يتالغن.  نتّان  ربّـي ‑ نّون،  لّي ‑ مي ‑ تّينيم  بابا  والاينّي  يات،  ء ور ‑ يّـي ‑ يݣي 

› ء ور ‑ ت ‑ ّسينغ ‹  ءيس ‑ نّيغ  مراد  نّکي.  ّسنغ ‑ ت  والاينّي  کونّي،  55 ء ور ‑ تي ‑ تّسينم 

56 ءيفرح  غ ‑ واوال ‑ نس.  زݣاغ  ّسنغ ‑ ت  والاينّي  کونّي،  زوند  ّسکارکسغ  ءيکون 

باهرا.«  ءيفرح  ءيژرا ‑ تن  ء وّسان ‑ ينو،  ءيس ‑ را ‑ يژر  ءيّسن  لّيغ  ءيبراهيم  باباتون 

ء ور ‑ تا ‑ تّکيت سّموس  ءينين ‑ اس: » کّيـي  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  57 رارن ‑ اس ‑ د ‑ داغ 

» لحّق  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  58 ءيساول  ءيبراهيم؟«  ءيس ‑ تژريت  اس.  ءيد ‑ مراو ‑ وسݣُـّ

سفلدن  59 لّيغ  ءيبراهيم.«  ء ور ‑ تا ‑ يلّي  نّکي  لّيغ  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق  اياد، 

ءيّفوغ  ياسوع  فّلاسن  ءينتل  والاينّي  ما ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑کّاتن،  ءيژران  اسين  ءي ‑ مايان، 

ن ‑ ربّـي.  زغ ‑ تݣّمي 

ءيݣا  ‑ ورݣاز  يان  ءيژر  ‑ وغاراس  د  ياسوع  ءيفتا  1 لّيغ 

ءيمحضارن ‑ نس:  2 سقسان ‑ ت  ءيلول.  زغ ‑ لّيغ  ابوکاض 

ءيزد  ءيبوکض؟  غواد  ءيلول  ايلّيغ  ماخ  » واي ‑ امسلمد، 

ن ‑ ّدنوب  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  نغد  ن ‑ ّدنوب ‑ نس  ف ‑ ّسيبت 

ف ‑ ّسيبت  » ء ورد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  3 ءيساول ‑ د  ايت ‑ دارس؟«  سکرن ‑ تن 

ا ‑ݣيس ‑ يبايّن  باش  غمکاد  ءيلول  والاينّي  ن ‑ ايت ‑ دارس،  ّدنوب  نغد  ن ‑ ّدنوب ‑ نس 

ءيسّکيرن  ا ‑ نسکار  ءيّلا ‑ وزال،  ماحّد  فّلانّغ،  4 ءيّلا  ربّـي.  ما ‑ را ‑ يسکر 

يات.  ا ‑ݣيس ‑ يسکر  يان  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  را ‑ د ‑ ياشک ‑ يـيض،  ن ‑ والّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

ف ‑ واکال  ءيّسوفس  ماياد  ءينّا  6 لّيغ  ن ‑ ّدونيت.«  تيفاوت  ݣيغ  غ ‑ ّدونيت  کّيغ  5 کرا 

7 يـيني ‑ اس:  ن ‑ وبوکاض.  ءي ‑ والّن  ءيغم ‑ ّت  س ‑ يلوفسان ‑ نس،  تالّاغت  ياضر 

ءيّدو ‑ وبوکاض  › امازان ‹.  ن ‑ سيلوام  لمعنا  تݣا  ن ‑ سيلوام.«  غ ‑ يفرض  تسيردت  » زايد، 

ءيلّما ءيسيرد، يووّري ‑ د ءيسفاو. 8 ار ‑ ّسمقسان ‑ وادجارن ‑ نس نتني د ‑ ويلّي ‑ ت ‑ ژرانين 

اياد؟«  ار ‑ يتضالاب  ار ‑ تّينين ءي ‑ نݣراتسن: » ءيس ‑ ورد غوالّي ءيتݣاوارن  ار ‑ يتضالاب، 

ءيرور ‑ اسن:  نتّا  ءيّما  ءيرواس ‑ ت.«  غير  » ء وهو،  ءينّا:  کرا  ايا.«  » نتّان  ءينّا:  9 کرا 

تسفاوت؟«  ا ‑ س ‑ تووّريت  » مامنک  ءيلّما:  10 سقسان ‑ ت  اد ‑ݣيغ.«  » نتّان ‑ نّيت 

9
الّن  ءيرژم  لماسيح 

ءي ‑ وبوکاض
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ءي ‑ والّن ‑ ينو  ءيغم ‑ ّت  تالّاغت  يوضر  ياسوع  تّينين  مي  » غوالّي  11 يـيني ‑ اسن: 

» ءيّما  12 ءينين ‑ اس:  ءيسفيوغ.«  سيردغ  ّدوغ  تسيردت.‹  س ‑ سيلوام  › زايد  يـيني ‑ يّـي 

» ء ور ‑ ّسينغ.«  يـيني ‑ اسن:  غيلا؟«  ءيّکا  ماني  نتّا، 

ن ‑ وسونفو  14 اّس  ءيفاريسين.  س ‑ دار  ءيبوکض  ءيّکان  لّي ‑ ستّين  ارݣاز  13 اوين 

ءيفاريسين  15 سقسان ‑ ت  الّن ‑ نس.  ءيرژم  تالّاغت  ياسوع  غ ‑ يوضر  غاّسان  ا ‑ يݣا 

سيردغ  ءي ‑ والّن ‑ ينو،  تالّاغت  » ءيغما  يـيني ‑ اسن:  ءيسفاو.  ا ‑ س ‑ يووّري  ف ‑ مامنک 

ربّـي  ءيس ‑ ورد  ءيبان  » غوان،  ار ‑ يتّيني:  غ ‑ يفاريسين  16 کرا  ءيسفيوغ.« 

ءيّما  ما ‑ݣيس ‑ ور ‑ يحّلان.«  ن ‑ وسونفو  غ ‑ واّس  ار ‑ يسکار  اشکو  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوزّن 

زوند  ا ‑ يسکار  ءيس ‑ يژضار  ن ‑ ربّـي،  اغاراس  ءيّفوغن  » يان  ار ‑ تّينين:  ويـّياض 

ءيّکان  س ‑ والّي ‑ ستّين  17 ساولن ‑ داغ  ءي ‑ نݣراتسن.  نتني  بضون  لمعجيزات ‑ اد؟« 

ما ‑ را ‑ فّلاس ‑ تينيت؟«  الّن ‑ ّنک،  لّي ‑ مي ‑ يرژم  کّيـي  » ءيّما  ءينين ‑ اس:  ءيبوکض 

ا ‑ يݣا.«  » نّابـي  يـيني ‑ اسن: 

يووّري  ءيبوکض  ءيّکا  ءيس ‑ تّين  ء ور ‑ وميّن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءيمغارن  18 والاينّي 

اياد؟  ءيويتون  » ءيزد  19 سقسان ‑ تن:  ايت ‑ دارس،  ما ‑ د ‑ يتاوين  ءيلّما  ازّن  ءيسفاو. 

20 ساولن  ءيسفاو؟«  ا ‑ س ‑ يووّري  مامنک  ءيبوکض؟  ءيلول  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تّينيم  غواد  ءيزد 

زغ ‑ تلاليت ‑ نس.  ءيبوکض  ا ‑ يݣا،  ءيويتنّغ  ءيزد  » نّسن  ءينين ‑ اسن:  ايت ‑ دارس 

الّن ‑ نس.  ما ‑ يرژمن  نّسن  ء ولا  ءيسفاو  ا ‑ س ‑ يووّري  مامنک  ء ور ‑ نّسين  21 والاينّي 

22 غمکاد  ف ‑ يخف ‑ نس.«  ا ‑ يساول  ءيژضار  ا ‑ يݣا،  ارݣاز  هاتي  سقسات ‑ ت. 

مشاشکان ‑ د  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يمغارن  کسوضن  اشکو  ايت ‑ دارس  ا ‑ س ‑ نّان 

ا ‑ يݣان  ياسوع  ءيزد  ءينّان  وانّا  ن ‑ تژالّيت  زغ ‑ تݣّمي  اد ‑ ّسوفغن  يادلّي  ءيمغارن 

» سقسات ‑ ت.  ايت ‑ دارس  ا ‑ ف ‑ نّان  23 مايان  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تقلن.  ن ‑ ربّـي  لماسيح 

ا ‑ يݣا.«  ارݣاز 

» نݣا ‑ ن  ءينين ‑ اس:  ءيبوکض،  ءيّکان  س ‑ والّي ‑ ستّين  ءيمغارن  24 ازّن ‑ داغ 

ن ‑ ربّـي.«  اغاراس  ءيس ‑ يّفوغ  غوان  نّسن  ا ‑ ور ‑ تّسکارکست.  ربّـي  سرک 
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تاغاوسا ‑ ياد  ء وهو.  نغد  اغاراس  ءيس ‑ يّفوغ  » ء ور ‑ ّسينغ  يـيني ‑ اسن:  نتّا  25 ءيساول 

26 ءينين ‑ اس:  سفاوغ.«  ها ‑ يّـي  غيلاد  ءيّما  بوکضغ،  کّيغ ‑ تّين  اد ‑ ّسنغ. 

» نّيغ ‑ اون ‑ ت ‑ ياد،  27 ءيرار ‑ اسن:  الّن ‑ ّنک؟«  ا ‑ يرژم  مامنک  » ماد ‑ اک ‑ يسکر؟ 

کونّي  ء ولا  ءيزد  سنات ‑ توال؟  تيس  ا ‑ تسفلدم  ترام  ايلّيغ  ماخ  ء ور ‑ سري ‑ تسفلدم. 

ا ‑ يݣان  » کّيـي  ءينين ‑ اس:  غاکودان  28 رݣمن ‑ ت  ءيمحضارن ‑ نس؟«  ا ‑ تݣم  ترام 

ا ‑ يساوالن  ربّـي  ءيزد  29 نّسن  ا ‑ نݣا.  ن ‑ موسا  ءيمحضارن  نکُّني  ءيّما  امحضار ‑ نس، 

30 ءيساول ‑ ورݣاز ‑ لّي  مانيزغ ‑ د ‑ يوشکا.«   ‑ نّسين  ء ور ‑ اکُّ غوان  ءيّما  س ‑ موسا، 

الّن ‑ ينو.  ءيرژم  د ‑ نتّا  مانيزغ ‑ د ‑ يوشکا،  ء ور ‑ تّسينم  ايا.  » لعجب  يـيني ‑ اسن: 

والاينّي  اغاراس ‑ نس،  ءيّفوغن  ءي ‑ يان  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يسفليد  31 نّسن 

32 زغ ‑ يسيزوار  ربّـي.  ا ‑ مي ‑ يسفليد  نتّان  ما ‑ ت ‑ يرضان،  ار ‑ يسکار  يان ‑ ت ‑ يتوقّارن 

ءيبوکض.  ءي ‑ يان ‑ د ‑ يلولن  الّن  ءيرژمن  ن ‑ يان  ف ‑کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ نسفلد  ن ‑ ّدونيت 

يات.«  ا ‑ يسکر  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  زغ ‑ ربّـي،  ءيس ‑ ور ‑ د ‑ يوشکي ‑ ورݣاز ‑ ان  33 مراد 

اد ‑ اغ ‑ تّسلمادت  تيريت  زغ ‑ تلاليت ‑ ّنک،  س ‑ ّدنوب  تعّمرت  » کّيـي  34 رارن ‑ اس: 

ن ‑ تژالّيت.  زغ ‑ تݣّمي  ءيلّما  ّسوفغن ‑ ت  نکُّني؟« 

‑ ين  ‑ ت  ياف  ‑ ّسوفغن،  ‑ ت  ءيس  ياسوع  35 ءيسفلد 

» ءيني ‑ يّـي  36 ءيرار ‑ اس ‑ د:  ن ‑ بنادم؟«  س ‑ يوس  » ءيس ‑ تومنت  ءيسقسا ‑ ت: 

ا ‑ سيدي مانوا ‑ ت ‑ يݣان، باش ا ‑ سرس ‑ امنغ.« 37 يـيني ‑ اس ياسوع: » تژريت ‑ ت ‑ ياد، 

ءيضر  ا ‑ سيدي.«  ء ومنغ  » ها ‑ يّـي  38 ءيرار ‑ اس ‑ د:  ءيساوالن.«  سرک  غواد  ءيݣا ‑ ت 

» ء وشکيغ ‑ د س ‑ ّدونيت  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  39 ءيزايد  غ ‑ لݣّدام ‑ نس.  ف ‑ يفاّدن ‑ نس 

سفاونين.«  غويلّي  بوکضن  ءيبوکاضن،  اد ‑ يسفيون  د ‑ لُخشانت،  افولکي  اد ‑ بضوغ 

نکُّني  ء ولا  » ءيزد  ءينين ‑ اس ‑ د:  غين،  لّي ‑ لّانين  ن ‑ يفاريسين  کرا  40 سفلدن ‑ اس 

ءيکون  س ‑ ّصاحت،  ءيس ‑ تبوکضم  » مراد  ياسوع:  41 ءيرار ‑ اسن  نبوکض؟« 

ا ‑ ف ‑ فّلاون ‑ يّلا  ف ‑ غايان  › نسفاو ‹،  ار ‑ تّينيم  والاينّي  لحوکم.  ء ور ‑ را ‑ فّلاون ‑ يـيلي 

لحوکم.« 

لّماسيح ف ‑ وبوکض اوال 
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ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  » لحّق  ياسوع:  1 يـيني ‑ اسن 

زغ ‑ ماني  س ‑ وولّي  ءيغلي  ن ‑ ّزريبت  ءيمي  ءيفلن  يان 

غوالّي  2 ءيّما  امّخار.  ءيݣ  ا ‑ يݣا،  ءيميکر  ياضني، 

ن ‑ وولّي.  امکسا  ءيݣا  ن ‑ ّزريبت،  زغ ‑ يمي  ءيکشمن 

ار ‑ ن ‑ ياقرا س ‑ تيلّي  ا ‑ س ‑ ا ‑ سفليدنت ‑ وولّي.  د ‑ واوال ‑ نس  ا ‑ مي ‑ يرّژم ‑ وبّواب،  3 نتّان 

س ‑ بّرا.  ار ‑ تند ‑ د ‑ يّسوفوغ  س ‑ يسم ‑ نس،  يات  کرايݣاّت  تينس،  ݣانين 

ء وُکزنت  اشکو  ضفورنت ‑ ت ‑ وولّي ‑ نس  ءيزوور ‑ اسنت،  را ‑ يفتو  4 ءيغ ‑ تند ‑ د ‑ يّسوفغ 

اشکو  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ ضفورنت  اغريب،  ءيݣان  زغ ‑ يان  5 راد ‑ روولنت  اوال ‑ نس. 

ء ور ‑ ّسيّن  نتني  ءيّما  لمعنا ‑ ياد،  يوت ‑ اسن  6 ياسوع  ن ‑ يغريبن.«  اوال  ء ور ‑ ا ‑ تيّسانّت 

اد ‑ اسن ‑ سرس ‑ يمل.  ما ‑ يرا 

ءيمي  ا ‑ يݣان  نّکي  ايد ‑ اون ‑ تّينيغ.  » لحّق  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  7 ءيزايد 

لّي ‑ زغ ‑ ا ‑کّشمنت ‑ وولّي. 8 کولّو ويلّي ‑ د ‑ وشکانين غايد ءيزرين، ءيماکارن د ‑ يمّخارن 

زغ ‑ݣيݣي  يان  ءيمي.  ݣيغ  نّکي  9 ءيّما  ء ور ‑ سرسن ‑ سفلدنت ‑ وولّي.  اد ‑ݣان، 

10 غاکود  ما ‑غ ‑ ا ‑ يّفرد.  ار ‑ يتافا  ار ‑ يکّشم  ار ‑ يتّفوغ  را ‑ ينجم،  ءيکشمن 

ء وشکيغ ‑ د  نّکي  ءيّما  ءيهلک.  ءينغ  ا ‑ ياُکر  ابلا  ء ور ‑ ا ‑ يتّيري  نّا ‑ د ‑ يوشکا ‑ ومّخار 

ءيفولکين.  امکسا  ا ‑ يݣان  11 نّکي  ءيکّملن.  تودرت  تيلي ‑ اون  تودرت،  اد ‑ اون ‑ تيلي 

امکسا،  زوند  ء ور ‑ يݣي  ءيمکيري  12 هان  ف ‑ وولّي.  ا ‑ يتمتاتن  ءيفولکين  امکسا 

ءيروول،  ء ولّي  را ‑ يفل  ءيفتا ‑ د،  ء وّشن  ءيغ ‑ ن ‑ يژرا  اد ‑ݣانت ‑ وولّي.  تينس  ء ورد  اشکو 

ء ور ‑ اس ‑ يلّي  کا ‑ يݣا،  ءيمکيري  اشکو  13 را ‑ يروول  ءيفتس ‑ تنت.  يامژ ‑ تنت ‑ ووّشن 

ّسنّت ‑ يّـي،  تينو  ء ولا  تينو  ّسنغ  ءيفولکين.  امکسا  ݣيغ  نّکي  14 ءيّما  غ ‑ وولّي.  يات 

ءي ‑ لموت  ءيخف ‑ ينو  راد ‑ فکغ  نّکي.  ءيّسانغ ‑ ت  بابا  ربّـي  15 غمکلّي ‑ يّـي ‑ يّسن 

غ ‑ ّزريبت ‑ اد،  ء ور ‑ ا ‑ دي ‑ تمونونت  ياضني،  ء ولّي  16 داري  ن ‑ وولّي.  ف ‑ ّسيبت 

تيلي  س ‑ واوال ‑ ينو،  راد ‑ سفلدنت  نتنتي.  ء ولا  ا ‑ تند ‑ د ‑ ّسمونغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د 

يات ‑ تووروت يـيلي يان ‑ ومکسا. 17 ها ‑ يّـي عّزاغ دار بابا، اشکو راد ‑ فکغ ءيخف ‑ ينو 

امکسا  ءيݣا  لماسيح 

ءيفولکين

10
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ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يّکيس  18 ء ور ‑ يلّي  لّجديد.  س ‑ تودرت  اد ‑ د ‑ نکرغ  باش  ءي ‑ لموت 

ءيژضارغ  ا ‑ سّت ‑ فکغ،  ژضارغ  نّکي.  را ‑ سّت ‑ فکغ  والاينّي  تودرت ‑ ينو 

بابا.«  ا ‑ س ‑ يّـي ‑ يوّصا  غمکاد  ا ‑ سّت ‑ امژغ ‑ داغ. 

ءي ‑ نݣراتسن.  بضون ‑ داغ  ءينّا  ءي ‑ مايد  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  سفلدن  19 لّيغ 

ماخ  ءيخف ‑ نس.  ءيّفوغ  ا ‑ ت ‑ يکشمن،  لّجّن  » کرا  ما ‑ يتّينين:  ݣيسن  20 ءيݣّوت 

لجّن  غ ‑ يّلا  يان  » ء وهو،  ار ‑ تّينين:  ويـّياض  21 ءيّما  ا ‑ ياس ‑ سول ‑ تسفليدم؟«  ايلّيغ 

ن ‑ يبوکاضن.«  الّن  اد ‑ رژمن  ء ور ‑ راد ‑ يژضارن  لجنون  غمکاد.  ء ور ‑ را ‑ يساوال 

‑ لعيد  س  ‑ وروشاليم  ايت  فرحن  ‑ ان  ‑ ووّسان  22 غ 

ءيݣ ‑ وزمز ‑ ان  ّسغوسن ‑ ّت،  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  لّي ‑غ ‑ د ‑ رورن 

› الحني  لّي ‑ مي ‑ تّينين  غ ‑ ودغار  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ياسوع  23 ار ‑ يفتّو  تاݣرست. 

ماناݣو  » ار  ءينين ‑ اس ‑ د:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ن ‑ مّدن  کرا  فّلاس  24 موّن ‑ د  ن ‑ سوليمان ‹. 

ن ‑ ربّـي،  لماسيح  ءيغ ‑ تݣيت  د ‑ ما ‑ يسوينݣيم؟  يان  کود  غمکاد،  ا ‑ راد ‑ اغ ‑ تادجت 

والاينّي  » نّيغ ‑ اون ‑ ت ‑ ياد  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  25 ءيساول  ا ‑ نيّسان.«  ءيني ‑ اغ ‑ ت 

ماد ‑ݣيغ.  ار ‑ يّسبايّان  بابا  ن ‑ ربّـي  س ‑ يسم  سکارغ  مايد  کولّو  ء ور ‑ يّـي ‑ تومينم. 

27 ار ‑ سفليدنت ‑ وولّي ‑ نو  زغ ‑ وولّي ‑ نو.  ء ور ‑ تݣيم  اشکو  کونّي  26 ء ور ‑ تومينم 

ءيدومن.  تودرت  28 ار ‑ اسنت ‑ اکّاغ  ار ‑ يّـي ‑ تضفورنت،  ّسنغ ‑ تنت  س ‑ واوال ‑ ينو، 

29 بابا  زغ ‑ وفوس ‑ ينو.  يان  ء ور ‑ راد ‑ يّـي ‑ تنت ‑ يّکيس  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تّهلکنت، 

زغ ‑ وفوس  ا ‑ تنت ‑ يّکيس  يان  ء ور ‑ يژضار  ما ‑ يّلان.  کولّو  يوݣُر  لّي ‑ يّـي ‑ تنت ‑ يفکان، 

ا ‑ نݣا.«  يان  د ‑ بابا،  30 نّکي  ن ‑ بابا. 

32 ءيّما  ما ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑کّاتن.  ءيژران  اسين ‑ داغ  غاکودان،  مّدن ‑ ان  31 نکرن 

بابا  لّي ‑ يّـي ‑ يفکا  د ‑ يفولکيتن  کيݣان  غ ‑ݣراتون  سکرغ  » ها ‑ يّـي  ءينّا ‑ ياسن:  ياسوع 

33 رارن ‑ اس ‑ د:  س ‑ يژران؟«  ا ‑ يّـي ‑ توتم  ا ‑ ف ‑ ترام  ݣيسن  ف ‑ مانوا  ا ‑ تن ‑ سکرغ. 

بنادم  لّکوفر.  ف ‑ يواليون ‑ اد  والاينّي  ا ‑ ف ‑ را ‑ک ‑ نوت  ن ‑ وفولکي  ف ‑کرا  » ء ورد 

يـيني ‑ اسن:  ياسوع  34 ءيساول  د ‑ ربّـي.«  ءيخف ‑ ّنک  ار ‑ ّتݣّـات  والاينّي  کا ‑ تݣيت 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ يخف ‑ نس
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ءيد ‑ ربّـي ‹؟  تݣام  › کونّي  ن ‑ مّدن  ءي ‑کرا  ربّـي  ءينّا  غ ‑ ّشرع ‑ نّون  » ءيس ‑ ور ‑ يتيارا 

› تݣام  ءينّا  لّيغ  والاينّي  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ واّراتن  ما ‑ يتياران  کولّو  ءيس ‑ ُيغژان  35 نّسن 

لّيغ  اياد ‹  › لکوفر  تنّام  ايلّيغ  36 ماخ  ءي ‑ واوال ‑ نس،  سفلدنين  ءي ‑ ويلّي  ءيد ‑ ربّـي ‹ 

37 مراد  س ‑ ّدونيت؟  يازن ‑ يّـي ‑ د  بابا  لّي ‑ يژلي  نّکي  ن ‑ ربّـي،  يوس  ءيس ‑ݣيغ  نّيغ 

38 والاينّي  ا ‑ سري ‑ تامنم.  ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  ن ‑ بابا،  ءيسّکيرن  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ سکارغ 

ءيسّکيرن ‑ ينو،  ا ‑ تامنم  ءيّقان ‑ُکن ‑ د  اوال ‑ ينو  ء ور ‑ تومينم  واّخا  ا ‑ تن ‑ سکارغ،  لّيغ 

ݣيس.«  ءيليغ  ݣيݣي  ءيّلا  ا ‑ نݣا،  يان  د ‑ بابا  نّکي  ءيزد  س ‑ ّصاحت  تيّسانم 

ءينجم ‑ اسن.  والاينّي  ا ‑ ت ‑ امژن،  39 نکرن ‑ داغ 

ءيّکا  س ‑ يلّيغ ‑ تّين  ن ‑ وردون،  ن ‑ واسيف  ياضني  س ‑ تسݣا  ياسوع  40 ءيّدو ‑ داغ 

ار ‑ تّينين:  ݣّوتنين  مّدن  41 ار ‑ ن ‑ دارس ‑ تّاشکين  غين،  ءيقاما  ار ‑ يّسّدام.  يوحانّا 

ف ‑ ورݣاز ‑ اد  يوحانّا  ما ‑ ينّا  کولّو  والاينّي  لّمعجيزت،  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ يسکير  » يوحانّا 

س ‑ ياسوع.  ما ‑ يومّن  غين  42 ءيݣّوت  ُيغژان.« 

ليعازر،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز  باهرا  يوضن  1 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

لّي ‑ يݣان ادّوار ن ‑ ماريام د ‑ وولّتماس مارتا.  ءيزدغ غ ‑ بيتعانيا 

ءيّفين  ختالّي  تݣا  ليعازر  ݣماس  يوضن  مي  2 ماريام ‑ اد 

تايتماتين ‑ لّي  3 ازنّد ‑ د  س ‑ واّزار ‑ نس.  تسفيض ‑ تن  ن ‑ ياسوع  ف ‑ يضارن  اسافار 

4 لّيغ  باهرا.«  يوضن  ءيعّزان  دارک  ها ‑ والّي  » وا ‑ سيديتنّغ،  ءينينت ‑ اس:  س ‑ ياسوع 

والاينّي  س ‑ لموت،  ء ور ‑ را ‑ تݣُّرو  » تاماضونت ‑ اد  يـيني:  ءي ‑ ماياد  ياسوع  ءيسفلد 

ف ‑ ّسيبت ‑ نس.«  ن ‑ ربّـي  يوس  ءيتمّجد  ن ‑ ربّـي،  لمجد  را ‑ سرس ‑ يبان 

ءيسفلد  لّيغ  6 والاينّي  ياسوع.  دار  عّزان  نتني  د ‑ ليعازر،  د ‑ وولّتماس  5 مارتا 

ءيس ‑ يوضن ليعازر ءيقاما غ ‑ يلّيغ ءيّلا سين ‑ ووّسان، 7 يـيني ءيلّما ءي ‑ يمحضارن ‑ نس: 

هان  » واي ‑ امسلمد،  نّان ‑ اس:  نتني  8 ءيّما  ن ‑ يودايا.«  س ‑ تمازيرت  » ا ‑ نووّري 

تريت  ايلّيغ  ماخ  س ‑ يژران.  ا ‑ک ‑ وتن  ايد ‑ س ‑ ران  ءيدروسن  کرا  غير  ايت ‑ يودايا 

د ‑ مراوت  سنات  » ءيس ‑ ورد  ياسوع:  9 ءيرار ‑ اسن  س ‑ غين؟«  ا ‑ سول ‑ تووّريت 

11
لّيعازر لموت 
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اشکو  ء ور ‑ را ‑ تي ‑ توت ‑ تبايّضرت  غ ‑ وزال  ءيفتّون  يان  غ ‑ وزال؟  ا ‑ يّلان  تاساعت 

غ ‑ يـيض  ءيفتّون  يان  10 ءيّما  غ ‑ ّدونيت ‑ اد.  لّي ‑ يّلان  س ‑ تيفاوت  ار ‑ يتّيسفيو 

ءيزايد  ياسوع،  ا ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  11 غمکاد  ء ور ‑ يسفاو.«  اشکو  را ‑ تي ‑ توت ‑ تبايّضرت، 

ا ‑ ت ‑ يد ‑ ّسفاقغ.«  راد ‑ ّدوغ  ءيطّاس.  ليعازر  امّداکُّل ‑ نّغ  » هان  يـيني ‑ اسن:  ءيلّما 

ياسوع،  13 والاينّي  را ‑ يّجي.«  ا ‑ سيدي،  » ءيغ ‑ يطّاس  ءيمحضارن:  12 ءينين ‑ اس 

ا ‑ ف ‑ يساول.  ءيطس  غير  ءيزد  غالن  نتني  ءيّما  مايان،  ا ‑ ف ‑ ينّا  ف ‑ لموت 

غمکاد  15 ءيشوا  ليعازر.  » ءيّموت  ءينمن:  س ‑ واوال  ءيلّما  ياسوع  14 يـيني ‑ اسن 

تامنم  ا ‑ س ‑ را ‑ تووّريم  غمکاد  اشکو  نّکي،  ء ور ‑ ديدس ‑ لّيغ  لّيغ  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون 

› اکنيو ‹،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  توما  16 ءينکر  س ‑ دارس.«  ا ‑ نّدو  غيلاد،  ءيّما  ار.  ُـّ س ‑ وݣ

ا ‑ ن ‑ ديدس ‑ نّمت.«  د ‑ ومسلمد  ا ‑ نمون  نکُّني،  ء ولا  » رواحات  ءي ‑ يمحضارن:  يـيني 

کّوژ ‑ ووّسان  ليعازر  ياف ‑ ن  ياسوع،  17 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم 

ياݣّوݣ  ن ‑ بيتعانيا  18 ادّوار ‑ ان  غ ‑ ومّضال.  ا ‑ ن ‑ يّکا 

ݣّوتنين  مّدن  19 ء وشکان ‑ د  کيليميتر.  کراض  س ‑ ما ‑ يتݣّـان  زغ ‑ وروشاليم 

تسفلد  20 لّيغ  ف ‑ݣماتسنت.  ا ‑ تنت ‑ صّبرن  د ‑ ماريام  مارتا  س ‑ دار  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

غ ‑ تݣّمي.  تقاما  ماريام  ءيّما  تمناݣّـار ‑ ت ‑ ين،  تفتو  ياسوع  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  مارتا 

ءيکون  غيد،  ءيس ‑ تلّيت  مراد  » وا ‑ سيدي،  ءي ‑ ياسوع:  مارتا  21 تيني ‑ اس ‑ د 

اينّا زغ ‑ݣيس   ‑ را ‑ يّمت ݣما. 22 والاينّي ّسنغ ء ولا غيلاد راد ‑ اک ‑ يفک ربّـي  ء ور ‑ اکُّ

24 تيني ‑ اس ‑ د  زغ ‑ لموت.«  ݣمام  » را ‑ د ‑ ينکر  ياسوع:  23 يـيني ‑ اس  تضالبت.« 

25 ءيساول  ن ‑ ّدونيت.«  ءيݣُّران  غ ‑ واّس  غ ‑ تنکرا  ءيس ‑ را ‑ د ‑ ينکر  » ّسنغ  مارتا: 

ءيّموت  واّخا  يومّن،  سري  وانّا  تودرت.  ء ولا  تانکرا  ا ‑ يݣان  » نّکي  يـيني ‑ اس:  ياسوع 

ماياد؟«  ءيس ‑ تومنت  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ يّمت.  يامن سري،  ءيّدرن  وانّا  26 ءيّما  ءيّدر.  سول 

ن ‑ ربّـي  يوس  لماسيح  ءيس ‑ تݣيت  امنغ  ا ‑ سيدي،  » ء ومنغ ‑ ت  27 تيني ‑ اس ‑ د: 

س ‑ ّدونيت.«  را ‑ د ‑ ياشک  لّي ‑ ف ‑ نسفلد 

ماريام،  ءي ‑ وولّتماس  تغر ‑ د  س ‑ تݣّمي.  تووّري  غمکاد  تنّا ‑ ياس  28 مارتا 

تانکرا  ءيݣا  لماسيح 

تودرت ء ولا 
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29 لّيغ  ار ‑ݣيم ‑ يسقسا.«  يوشکا ‑ د،  » هاي ‑ امسلمد  ديدس:  غ ‑ݣراس  تيني ‑ اس 

ادّوار،  ء ور ‑ تا ‑ ن ‑ يروح  30 ياسوع  س ‑ دارس.  تاّزل ‑ د  تنکر  ءي ‑ ماياد،  ماريام  تسفلد 

غ ‑ تݣّمي  لّي ‑ ن ‑ مونّين  مّدن  31 ءيّما  مارتا.  غ ‑ يلّيغ ‑ تي ‑ دي ‑ تمناݣّـار  سول  ءيّلا 

غالن  ضفورن ‑ ّت  س ‑ بّرا،  تاّزل  تنکر  لّيغ ‑ ّت ‑ ژران  ا ‑ سّت ‑ صّبرن،  ن ‑ ماريام 

ياسوع،  دار  لّيغ ‑ دي ‑ تلکم  ماريام،  32 ءيّما  ا ‑ ن ‑ غين ‑ تالّا.  س ‑ ومّضال  ءيس ‑ تّدا 

ءيس ‑ تلّيت  مراد  » وا ‑ سيدي،  تيني ‑ اس ‑ د:  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  تضر  تژرا ‑ ت  غير 

ء ولا  ءيژر  ار ‑ تالّا،  ياسوع  33 لّيغ ‑ ّت ‑ يژرا  ݣما.«   ‑ را ‑ يّمت  ء ور ‑ اکُّ ءيکون  غيد، 

34 يـيني ‑ اسن:  باهرا.  طّير ‑ اس  غ ‑ تاسا ‑ نس  بّـين  ار ‑ الّان،  غويلّي ‑ سّت ‑ ين ‑ ضفارنين 

35 ار ‑ يالّا  ا ‑ سيدي.«  ا ‑ تژرت  » اشک ‑ يد  ءينين ‑ اس:  » مانيغ ‑ ت ‑ ين ‑ تمضلم؟« 

ا ‑ دارس ‑ يعّزا.« 37 والاينّي کرا  ياسوع. 36 ءينين مّدن ءي ‑ نݣراتسن: » ژرات منشک 

ا ‑ يّسانف  ءيژضار  ءيس ‑ ور ‑ تّين ‑ يّکي  ن ‑ وبوکاض،  الّن  لّي ‑ يرژمن  » غواد  ءينّا:  ݣيسن 

ءي ‑ ورݣاز ‑ اد؟«  لموت 

غ ‑ تاسا ‑ نس.  ءيّبـي ‑ داغ  امّضال،  ياسوع  38 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم 

يان ‑ يفير  ف ‑ يمي ‑ نس  يـيلي  ءيفري،  ءيݣا  امّضال ‑ ان 

ن ‑ والّي  ء ولّتماس  مارتا  تساول ‑ د  ءيفير.«  » ّسيتّيات  ياسوع:  39 يـيني ‑ اسن  ءيمّقورن. 

ايد ‑ س ‑ ت ‑ ين ‑ نمضل.«  کّوژ ‑ ووّسان  اشکو  را ‑ يّجو  » وا ‑ سيدي،  تيني ‑ اس:  ءيّموتن 

ن ‑ ربّـي ‹؟«  لمجد  را ‑ تژرت  › ءيغ ‑ تومنت  » ءيس ‑ ام ‑ ور ‑ نّيغ  ياسوع:  40 ءيرار ‑ اس 

شکرغ ‑ک  » وا ‑ بابا،  يـيني:  س ‑ يݣنوان  الّن ‑ نس  ياسوع  ياّل  ءيلّما،  ءيفير  41 ّسيتّين 

ماياد  نّيغ  والاينّي  ءيس ‑ ا ‑ يّـي ‑ بّدا ‑ تسفليدت،  42 ّسنغ  تسفلدت ‑ يّـي.  اشکو 

43 لّيغ  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  کّيـي  ءيزد  اد ‑ امّن  باش  غيد،  بيّدنين  ن ‑ مّدن ‑ اد  ف ‑ ّسيبت 

غوالّي  44 ءيّفوغ ‑ د  فّوغ ‑ د.«  » وا ‑ ليعازر،  يـيني:  س ‑ ّجهد  اوال ‑ نس  ياّل  ماياد،  ءينّا 

لّکفن،  س ‑ يشّدادن  ءيضارن ‑ نس  ء ولا  زغ ‑ يفاّسن ‑ نس  ءيتياساس  ءيّموتن. 

» فسيات ‑ اس  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  ءيزايد  س ‑ يان ‑ وشرويض.  ءيدل ‑ وودم ‑ نس 

ترژمّ ‑ اس.« 

ءيّسنکر ‑ د  لماسيح 

زغ ‑ لموت ليعازر 
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لّيغ  د ‑ ماريام،  لّي ‑ د ‑ مونّين  ن ‑ ايت ‑ يودايا  45 مّدن ‑ ان 

ما ‑ سرس ‑ يومّن.  ݣيسن  يـيݣات  ياسوع  ما ‑ يسکر  ژران 

ف ‑ ما ‑ يسکر.  ءينين ‑ اسن  ءيفاريسين،  س ‑ دار  ءيّدا  زغ ‑ݣيسن  کرا  46 والاينّي 

ءيمغارن  ّسموّن  د ‑ يفاريسين،  نتني  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  اد ‑ نکرن  47 غاکودان 

لّي ‑ يسکار.  لمعجيزات  ݣّوتنت  ارݣاز ‑ ان،  هان  » ما ‑ را ‑ نسکر؟  ار ‑ تّينين:  لّمحکاما 

ن ‑ ّرومان  لعسکر  سرنّغ  ءينکر  مّدن،  کولّو  را ‑ سرس ‑ امّن  غمکاد،  48 ءيغ ‑ ت ‑ نودجا 

ءيسم ‑ نس  ݣيسن  يان  ءيلّما  49 ءيساول  تامازيرت ‑ نّغ.«  ء ولا  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  ءيهلک 

کونّي  » ءيزد  يـيني ‑ اسن:  اس ‑ ان،  غ ‑ وسݣُـّ ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  انمغور  ءيݣا  قايافا، 

يان ‑ ورݣاز  ءيغ ‑ يّموت  ءيس ‑ اون ‑ يوف  50 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  يات؟  ء ور ‑ ا ‑ تّفهامّ 

ء ورد  51 قايافا،  کولّوتن؟«  ايت ‑ تمازيرت ‑ نّغ  تياوهلاکن  ء ولا  ن ‑ مّدن ‑ نّغ  ف ‑ ّسيبت 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  انمغور  ءيݣا  اشکو  اوال ‑ اد،  ا ‑ زغ ‑ د ‑ ينّا  زغ ‑ يخف ‑ نس 

ياسوع  ءيس ‑ را ‑ يّمت  يـيني  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يملا  ءيساول  اس ‑ ان،  غ ‑ وسݣُـّ

ايت ‑ تمازيرت ‑ ان  غير  ء ورد  ياسوع،  52 ءيّما  ن ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ نس.  ف ‑ ّسيبت 

ّدونيت  غ ‑کولّو  لّي ‑ اکوتنين  ن ‑ ربّـي  تاروا  را ‑ د ‑ يّسمون  والاينّي  ا ‑ ف ‑ را ‑ يّمت، 

ف ‑ مامنک  ار ‑ تمشاوارن  ءيمغارن  اد ‑ بدان  53 غاّسان  يان.  اد ‑کولّو ‑ݣن  باش 

ياسوع.  ا ‑ س ‑ راد ‑ نغن 

ءيّدو  زغ ‑ غين  ءيّفوغ  ايت ‑ يودايا،  غ ‑ݣر  ياسوع  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتلولّي  54 غاکودان 

نتّا  غين  ءيقاما  افرايم.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  لّخلا س ‑ يات ‑ تمدينت  غ ‑ تاما  س ‑ يات ‑ تمازيرت 

غ ‑ ووّسان ‑ ان  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  ن ‑ وسورف  لعيد  55 ياکمور ‑ د  د ‑ يمحضارن ‑ نس. 

اد ‑ ّسغوسن  باش  ن ‑ وروشاليم،  س ‑ تمدينت  زغ ‑ يدوران  ݣّوتنين  مّدن  ار ‑ دي ‑ تّاشکين 

غ ‑ تݣّمي  ار ‑ تبّدادن  س ‑ ياسوع  56 ار ‑ سيݣّيلن  لعيد.  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يروح  ءيخفاون ‑ نسن 

نغد  س ‑ لعيد  ءيس ‑ را ‑ د ‑ ياشک  » ما ‑ تسوانݣّم؟  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  ن ‑ ربّـي 

وانّا  مّدن،  ء وّصان  د ‑ يفاريسين  نتني  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  57 ءيّما  ء وهو؟« 

ا ‑ ت ‑ امژن.  باش  اد ‑ اسن ‑ ت ‑ يـيني  ءيّلا،  مانيغ  ءيّسّن 

ءينمغورن  سکرن 

لماسيح ف ‑ اد ‑ امژن 
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ن ‑ وسورف،  ءي ‑ لعيد  سضيص ‑ ووّسان  قامان  سول  1 لّيغ 

ليعازر  س ‑ دار  ن ‑ بيتعانيا،  س ‑ ودّوار  ياسوع  ياشک ‑ يد 

ءيمنسي،  ءي ‑ ياسوع  2 سکرن  زغ ‑ لموت.  لّي ‑ د ‑ يّسنکر 

زغ ‑ غويلّي  يان  ليعازر  ءيݣ  مارتا،  ار ‑ فّلاسن ‑ تّسّخار 

د ‑ ياسوع. 3 تنکر ماريام تاوي ‑ د يات ‑ تبوقّالت ن ‑ توّجوت ن ‑ ناردين  ار ‑ شتّان  ݣاورنين 

ار ‑ اس ‑ تسفاض  ءيصفان، ءيݣّوت ‑ واتيݣ ‑ نس باهرا. تژغور سرس ءيوورزان ن ‑ ياسوع، 

ءيساول ‑ د  4 ءيميل  ن ‑ توّجوت ‑ ان.  س ‑ واضو  تعّمر ‑ تݣّمي  س ‑ واّزار ‑ نس.  ءيوورزان 

لّي ‑ را ‑ ت ‑ يّزنز،  ءيسخاريوط  د ‑ ياهودا  ا ‑ ت ‑ يݣان  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس،  يان 

ا ‑ ور ‑ تنز توّجوت ‑ اد؟ مراد ءيس ‑ تنزا را ‑ دي ‑ تاوي کراض ءيد ‑ مّيا  يـيني ‑ اسن: 5 » ماخ 

ايلّيغ  ا ‑ ت ‑ ين ‑ يݣان  ن ‑ يمژلاض  لهّم  6 ء ورد  ءي ‑ يمژلاض.«  نفک ‑ تن  ن ‑ نّوقرت، 

ّصندوق ‑ نسن،  ا ‑ دار ‑ يّلا  نتّان  ا ‑ يݣا.  امّخار  اشکو  ءينّا ‑ ت  غمکاد.  ءينّا 

» ادجات ‑ سّت  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  7 ءيساول  ار ‑ زݣيس ‑ يتاُکر.  کرا ‑ ن ‑ݣيس ‑ݣان 

ءيّما  ءيمژلاض،  8 راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يلين  ن ‑ تمضلت ‑ ينو.  اّس  ار  ماياد  اد ‑ اس ‑ يـيلي 

ء ور ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يليغ.«  نّکي 

اشکين ‑ د س ‑ دارس.  فّوغن ‑ د  ياسوع غ ‑ بيتعانيا،  ما ‑ يسفلدن ءيس ‑ يّلا  9 ءيݣّوت 

زغ ‑ لموت.  لّي ‑ د ‑ يّسنکر  ليعازر  ء ولا  اد ‑ ژرن  ران  والاينّي  کاد ‑ ران  ياسوع  غير  ء ورد 

11 اشکو  نتّا،  ء ولا  ليعازر  اد ‑ نغن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  10 مشاوارن 

س ‑ ياسوع.  ار ‑ تامّن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ݣّوتنين  مّدن  ايد ‑ س ‑ ووّرين  ف ‑ ّسيبت ‑ نس 

ياسوع  ‑ يومژ  ءيس  مّدن  سفلدن  ازکّـا  12 نديد 

‑ وروشاليم  غ  ءيݣّوت  ‑ وروشاليم.  س  ‑ ن  ياکمور  اغاراس 

اسين  ا ‑ ت ‑ يد ‑ مناݣّـارن،  غاکودان  13 فّوغن ‑ د  غين.  لعيد  اد ‑ ّزرين  ما ‑ د ‑ يوشکان 

ا ‑ يݣا  امبارکي  » هوصانّا،  ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  ار ‑ تالّن  ن ‑ تاينيوين،  تالضايـين 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي.«  ا ‑ يݣا ‑ وݣلّيد  امبارکي  ربّـي.  ن ‑ سيدي  س ‑ يسم  غواد ‑ د ‑ يوشکان 

ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ءيتياران  غمکلّي  فّلاس  ءيني  يان ‑ وسنوس  يوفا  14 ياسوع 

ءيوورزان  تژغور  ماريام 

لّماسيح

12

لماسيح  ءيکشم 

س ‑ وروشاليم
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ف ‑ وسنوس.«  ءيفتا ‑ د  هاي ‑ اݣلّيد ‑ نّون  اي ‑ ايت ‑ وروشاليم.  15 » اد ‑ ور ‑ تيکساضم 

تيغوردين  والاينّي  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ءيمحضارن ‑ نس  ء ور ‑ ت ‑ فهيمن  16 ماياد 

کتين ‑ د  ءيواليون ‑ اد،  ا ‑ ف ‑ تياران  فّلاس  ءيزد  فهمن  س ‑ لمجد  ياسوع  ن ‑ ما ‑ يتيالال 

مّدن.  ماد ‑ اس ‑ سکرن 

ا ‑ ن ‑ يغرا ءي ‑ ليعازر غ ‑ ومّضال  17 ار ‑ فّلاس ‑ اکّان توݣّـا کولّو ويلّي ژرانين مامنک 

مايان  لّي ‑ يسکر،  ف ‑ لمعجيزت  ما ‑ يسفلدن  18 ءيݣّوت  زغ ‑ لموت.  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد 

ءي ‑ نݣراتسن:  ءيفاريسين  19 ار ‑ تّينين  ا ‑ ت ‑ يد ‑ مناݣّـارن.  س ‑کيݣان  ا ‑ ف ‑ د ‑ موّن 

ّدونيت.«  کولّو  ار ‑ دارس ‑ تّاّزال  ءي ‑ يات.  ء ور ‑ نژضار  » هاتي 

غ ‑ݣر  ياضني  ن ‑ ايت ‑ تميزار  ن ‑ مّدن  کرا  غين  20 لّان 

لّعيد.  غ ‑ ووّسان  غ ‑ وروشاليم  اد ‑ تعبادن  ويلّي ‑ د ‑ وشکانين 

ءينين ‑ اس:  ن ‑ جاليل،  غ ‑ تمازيرت  ݣو ‑ بيتصايدا  لّي ‑ يݣان  فيليّبوس  دار  21 اشکين ‑ د 

ءيمون  ءي ‑ اندراوس.  يـيني ‑ ت  فيليّبوس  22 ءيّدو  ياسوع.«  ا ‑ نژر  نرا  » ا ‑ سيدي، 

» تلکم ‑ د  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  23 ءيساول  ءي ‑ ياسوع.  ءينين ‑ ت  اندراوس  ديدس 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  24 لحّق  ن ‑ بنادم.  يوس  لّي ‑غ ‑ را ‑ يتمّجد  تاساعت 

ءيغ ‑ يّموت  والاينّي  ا ‑ را ‑ يقاما.  واحدوت  ءيّمت،  غ ‑ واکال  ن ‑ يردن  ءيغ ‑ ور ‑ يضر ‑ واقّا 

وانّا  ءيّما  را ‑ سّت ‑ يجلو،  تودرت ‑ نس  تعّزا  دار  25 وانّا  ءيݣّوتن.  ّصابت  را ‑ د ‑ ياوي 

26 وانّا  لّي ‑ يدومن.  س ‑ تودرت  را ‑ يکشم  غ ‑ ّدونيت ‑ اد  غ ‑ تودرت ‑ نس  ءيصامحن 

غ ‑ ينّاغ  يـيلي ‑ وخّدام ‑ ينو  اد ‑ ديدي ‑ يتمونو،  فّلاس  ءيّلا  زغ ‑ يخّدامن ‑ ينو،  ا ‑ يݣ  ءيران 

ا ‑ را ‑ ت ‑ يوقّر.  بابا  ربّـي  اخّدام ‑ ينو،  ءيݣان  د ‑ وانّا  نّکي.  لّيغ 

بابا،   ‑   وا  ‹ ينيغ   ‑ اد  ءيزد  ينو.   ‑ ‑ وول    ءيغوفا 27 » هاتي 

مايــاد  اشکو  ء وهو،  اد ‹؟   ‑ تاســاعت  يّـي   ‑ ّســانف 

ا ‑ د ‑ يبان  ا ‑ بابا،  ضالبغ ‑ اک  28 والاينّي  غ ‑ تاساعت ‑ اد.  اد ‑ زريغ  ا ‑ ف ‑ د ‑ وشکيغ، 

» ّسبايّنغ  يـيني:  زغ ‑ يݣنوان  يان ‑ واوال  ا ‑ د ‑ يساول  غاکودان  ن ‑ يسم ‑ ّنک.«  لمجد 

د ‑ ياسوع  لّي ‑ بيّدنين  مّدن  29 کولّو  د ‑ را ‑ ت ‑ ين ‑ سول ‑ ّسبايّنغ.«  لمجد ‑ نس، 

ايت ‑ تميزار  ء وشکان ‑ د 

لماسيح اد ‑ ژرن  ياضني 

لّي ‑ د ‑ يتاوين  لموت 

تودرت
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لّمالاک  » کرا  ءينّا:  کرا  ءيّموّسان.«  ايد  » ءيݣّيݣ  ءينّا:  ݣيسن  کرا  سفلدن ‑ اس. 

‑ ينو  ‑ ّسيـبت  ف  ء ورد   « ‑ ياسن:    ءينّـا نتّـا  30 ءيّما  ‑ يساولن.«  ‑ سرس  ايد 

لحوکم  ا ‑ را ‑ يتّوت  غيلاد  31 اشکو  والاينّي ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  ا ‑ ف ‑ د ‑ يساول ‑ واوال ‑ اد 

راد ‑ تيالالغ  نّکي  32 ءيّما  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  ا ‑ را ‑ ن ‑ يتياوݣار ‑ وݣلّيد  غيلاد  ف ‑ ّدونيت. 

ا ‑ س ‑ يملا  33 س ‑ واوال ‑ اد  س ‑ داري.«  مّدن  کولّو  لديغ ‑ د  ن ‑ واکال،  ف ‑ يݣّي 

لّي ‑ س ‑ را ‑ يّمت.  لموت  ا ‑ را ‑ تݣ  مامنک  ياسوع 

ف ‑ لماسيح  غ ‑ ّشرع  ءي ‑ ما ‑ يتياران  » نسفلد  ءينين ‑ اس:  مّدن ‑ ان  34 ساولن ‑ د 

يوس  › ءيّقان ‑ د  ما ‑ ف ‑ ا ‑ تّينيت  کّيـي  ءيّما  ءيس ‑ راد ‑ بّدا ‑ يقاما.  ار ‑ يتّيني  ن ‑ ربّـي، 

ياسوع:  35 يـيني ‑ اسن  ن ‑ بنادم ‹؟«  › يوس  تّينيت  ما ‑ يݣا غواد مي  ا ‑ يتيالال ‹؟  ن ‑ بنادم 

تيفاوت،  ديدون  ماحّد  فتوات  تيفاوت.  ا ‑ راد ‑ سول ‑ ديدون ‑ تقاما  ءيدروسن  » کرا 

را ‑ يک.  ماني  ء ور ‑ يّسين  غ ‑ تيّلاس  ءيفتان  يان  اشکو  تيّلاس.  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ امژنت 

ايت ‑ تيفاوت.«  تݣم  ا ‑ تووّريم  تيفاوت،  تّلا  ديدون  سول  ماحّد  س ‑ تيفاوت  36 امنات 

زغ ‑ݣيسن.  ياݣّوݣ ‑ ن  ءيفتو  ماياد،  ياسوع  لّيغ ‑ اسن ‑ ينّا 

ء ور ‑ رين  والاينّي  مّدن ‑ ان،  غ ‑ دار  ياسوع  لّي ‑ يسکر  لمعجيزات  37 ݣّوتنت 

ربّـي،  » وا ‑ سيدي  ءينّا:  ءيشاعيا  ن ‑ نّابـي  ا ‑ س ‑ يووفا ‑ واوال  38 غمکاد  ا ‑ سرس ‑ امّن. 

39 ماياد  سيديتنّغ؟«  ن ‑ ربّـي  ما ‑ مي ‑ تبان ‑ تژّضارت  لخبار ‑ اد ‑ د ‑ نيوي؟  ما ‑ يومّن 

الّن ‑ نسن  ءيّسبوکض  40 » ربّـي  ءيشاعيا:  ءينّا ‑ داغ  اشکو  اد ‑ امّن،  ا ‑ ف ‑ ور ‑ ژضارن 

ووّرين ‑ د  ء ولا  ءيخف ‑ نسن  ءيفهم  ء ولا  ا ‑ ور ‑ ژرنت ‑ والّن ‑ نسن  ءيخف ‑ نسن،  ءيّسيقار 

ن ‑ سيديتنّغ  لمجد  ءيژرا  اشکو  ءيشاعيا  ا ‑ س ‑ ينّا  41 غمکاد  ا ‑ تن ‑ ّجوّجيغ.«  سري 

فّلاس.  ءيساول 

ء ولا  س ‑ ياسوع  ما ‑ يومّن  ءيݣّوت  والاينّي  مّدن ‑ اد،  اد ‑ݣان  42 غمکان 

کسوضن  اشکو  ا ‑ ت ‑ ينين  ء ور ‑ ژضارن  والاينّي  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يمغارن 

ا ‑ تن ‑ تالغن  دارسن  يوف  43 نتني  ن ‑ تژالّيت.  زغ ‑ تݣّمي  ا ‑ تن ‑ ّسوفغن  زغ ‑ يفاريسين 

ربّـي.  يولغ ‑ تن  ء ولا  مّدن 
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ء ورد  يومّن،  سري  » وانّا  يـيني:  اوال ‑ نس  ياسوع  44 ياّل 

س ‑ والّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  ء ولا  يومن  والاينّي  کا ‑ س ‑ يومن  نّکي 

تيفاوت  اد ‑ݣغ  46 ء وشکيغ ‑ د  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  ءيژرا  45 د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يژران، 

ءي ‑ يواليون ‑ ينو  ءيسفليدن  47 وانّا  ء ومنّين.  سري  وينّا  غ ‑ تيّلاس  ا ‑ ور ‑ قامان  ءي ‑ ّدونيت، 

س ‑ ّدونيت  ء وشکيغ ‑ د  اشکو  ا ‑ را ‑ فّلاس ‑ يحکام.  نّکي  ء ورد  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ يسکار، 

ا ‑ يسفلد  ياݣُي  وانّا ‑ يّـي ‑ يحݣرن  48 ءيّما  ا ‑ فّلاس ‑ حکامغ.  ء ورد  ّدونيت،  اد ‑ ّجنجمغ 

نتّان  لّي ‑ س ‑ نّيغ،  اوال  اشکو  ما ‑ فّلاس ‑ يتحکامن.  راد ‑ اس ‑ سول ‑ يـيلي  س ‑ واوال ‑ ينو، 

غير  ء ور ‑ ا ‑ ساوالغ  49 اشکو  ن ‑ ّدونيت.  ءيݣُّران  غ ‑ واّس  ا ‑ را ‑ فّلاس ‑ يحکام 

ء ولا  ف ‑ ما ‑ راد ‑ ينيغ  ا ‑ يّـي ‑ يوّصان  نتّان  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  بابا  ربّـي  زغ ‑ يخف ‑ ينو. 

کولّو  ءيدومن.  س ‑ تودرت  ا ‑ يتاوين  لوصيت ‑ نس  ءيزد  50 ّسنغ  ما ‑ س ‑ ا ‑ ساوالغ. 

ا ‑ تي ‑ تّينيغ.«  بابا،  غمکلّي ‑ يّـي ‑ ت ‑ يد ‑ يملا  مايد ‑ س ‑ ا ‑ تّينيغ، 

ياسوع  يـيّسان  ن ‑ وسورف،  ءي ‑ لعيد  يان ‑ واّس  1 ءيقاما 

ءيّدو  ّدونيت  لّي ‑غ ‑ را ‑ يّفوغ  تاساعت  ءيس ‑ دي ‑ تروح 

لّانيـن   ‑ لّي  ‑ وينس  غ  ‑ يحنّــا    بّدا  ‑ غمکلّي  باباس.   ‑ س 

2 ءيݣاور  تّمي.  ار  لحنانت ‑ نس  فّلاسن  ءيّسافو  غ ‑ ّدونيت، 

ن ‑ سيمعان  يوس  ياهودا  ديدسن  يـيلي  ءيمنسي.  ار ‑ ديدسن ‑ يشتّا  د ‑ يمحضارن ‑ نس 

3 ءيّما  ياسوع.  ا ‑ يّزنز  ار ‑ يسوينݣيم  ء ول ‑ نس  ءيبليس  لّي ‑ مي ‑ يّسموّسا  ءيسخاريوط 

يـيّسان  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس،  ما ‑ يّلان  کولّو  باباس  ربّـي  ءيس ‑ يݣا  ءيّسن  ياسوع 

ءيّکيس  زغ ‑ يمنسي  ءيلّما  4 ءينکر  ا ‑ س ‑ را ‑ يووّري.  د ‑ ربّـي  زغ ‑ ربّـي،  ءيس ‑ د ‑ يوشکا 

ار ‑ يسيريد  ءيبدو  غ ‑ واطّاص  امان  5 ءيّفي  لفوطا.  س ‑ يات  ءيبکيس  اسلهام ‑ نس 

‑ يبکيس.  ‑ س  لّي  ‑ لفوطـا  س  ‑ يسفاض  ‑ تن  ار  ‑ نس،  ‑ يمحضـارن  ءي  ءيضـارن 

تريت  ا ‑ سيدي،  » ءيزد  يـيني ‑ اس:  بطُرس  ءيساول ‑ د  بطُرس،  سيمعان  6 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم 

غيلاد،  سکارغ  مايد  » ء ور ‑ تّسينت  ياسوع:  7 يـيني ‑ اس  ءيضارن ‑ ينو؟«  ا ‑ تسيردت 

والاينّي را ‑ تيّسانت تيݣيرا.« 8 ءيرار ‑ اس ‑ د بطُرس: » ء وهو ا ‑ سيدي. ء ور ‑ سار ‑ تسيردت 

را ‑ يّجنجم  لماسيح 

ء ومنّين سرس  غويلّي 

13
ءيضارن  لماسيح  ءيسيرد 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس
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يات.«  ݣيݣي  ء ور ‑ دارک  » ءيغ ‑ ور ‑ک ‑ سيردغ  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  ءيّما  ءيضارن ‑ ينو.« 

ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ تسيردت  ا ‑ سيدي،  غمکاد  » ءيغ ‑ يݣا  بطُرس:  سيمعان  ءيلّما  9 يـيني ‑ اس ‑ د 

» يان  يـيني ‑ اس:  ياسوع  10 ءيساول  د ‑ وݣايّو.«  ءيفاّسن  ء ولا  سيرد ‑ يّـي  ءيضارن.  غير 

ّدات ‑ نس.  کولّو  تغوس  اشکو  ءيضارن ‑ نس،  ابلا  ا ‑ يسيرد  ء ور ‑ ت ‑ يخّصا  يارودن 

مايان  را ‑ ت ‑ يّزنز.  مانوا  ياسوع  11 ءيّسن  کولّوکن.«  ء ورد  والاينّي  کونّي،  تغوسم 

تغوسم.«  کولّوکن  » ء ورد  ا ‑ ف ‑ ينّا 

يـيني ‑ اسن:  ءيسکيوس  اسلهام ‑ نس  ءيلس  ءيضارن ‑ نسن،  ءيسيرد  12 لّيغ 

› سيدي ‹.  ء ولا  › امسلمد ‹  ار ‑ يّـي ‑ تّينيم  13 کونّي  ماد ‑ اون ‑ سکرغ؟  » ءيس ‑ تّسنم 

ءيضارن ‑ نّون،  ءيغ ‑ سيردغ  14 والاينّي  اد ‑ݣيغ.  غمکاد  اشکو  تّينيم،  غمکاد  ءيشوا 

ءيضارن  ا ‑ تسيريدم  کونّي  ء ولا  فّلاون  يـيلي  د ‑ ومسلمد ‑ نّون،  سيديتون  لّي ‑ يݣان  نّکي 

16 لحّق  غمکلّي ‑ اون ‑ سکرغ.  ا ‑ تسکارم  باش  لمعنا ‑ ياد  15 مليغ ‑ اون  ن ‑ ينݣراتون. 

ء ور ‑ يوݣُر  ارقّاس  سيديس.  ء ور ‑ يوݣُر  اخّدام  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد، 

ا ‑ را ‑ تݣم  ءيمبارکين  تيغاوسيوين ‑ اد،  ءيغ ‑ تّسنم  غيلاد  17 ءيّما  غوالّي ‑ ت ‑ يوزّن. 

ءيغ ‑ ا ‑ سرسنتي ‑ تسکارم. 

ءيّقان ‑ د  والاينّي  ستيغ.  غويد  ّسنغ  اشکو  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ساوالغ،  کولّوکن  18 » ء ورد 

نتّان  اغروم،  ءيشتّان  ديدي  › غوالّي  ءينّا،  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتياران  غمکلّي  ا ‑ يجرو 

غاکود  ا ‑ تي ‑ دي ‑ تسوانݣّم  باش  ء ور ‑ تا ‑ يجري،  19 نّيغ ‑ اون ‑ ت  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ يغضر.‹ 

وانّا  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  20 لحّق  ءيّلان.  بّدا  غوالّي  ءيس ‑ݣيغ  تامنم  نّا ‑ يجرا، 

غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.«  ءيقبل  د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يقبلن،  ءيقبل ‑ يّـي.  هاتي  ء وزنغ،  يان  ءيقبلن 

تاغوفت،  تاشک ‑ ت ‑ يد  ماياد  ياسوع  ءينّا  21 لّيغ 

يـيني ‑ اسن: » لحّق ايد ‑ اون ‑ تّينيغ. را ‑ يّـي ‑ يّزنز يان ݣيݣون.« 

ء ور ‑ ّسيّن  دوهدون  غ ‑کرا،  کرا  ار ‑ يتمناد  ءي ‑ غونشکان  ءيمحضارن  سفلدن  22 لّيغ 

ءيسکيوس  ياسوع  دار  ءيعّزا  يان ‑ ومحضار  ݣيسن  23 يـيلي  ا ‑ ف ‑ يساول.  ݣيسن  مانوا 

مانوا ‑ ف ‑ يساول.  ياسوع  ا ‑ يسقسا  بطُرس  سيمعان  24 ءينعت ‑ اس ‑ د  غ ‑ تاما ‑ نس. 

ف ‑ يان  لماسيح  ءيساول 

غ ‑ يمحضارن ‑ نس
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ا ‑ سيدي؟«  » مانوا  ءيسقسا ‑ ت:  ن ‑ ياسوع  ف ‑ يدمارن  25 ءيسنّد ‑ ن ‑ ومحضار ‑ لّي 

توفّاژط ‑ اد  راد ‑ ّسايکغ  مي  د ‑ غوان  » ا ‑ ت ‑ يݣان  يـيني ‑ اس:  ياسوع  26 ءيساول ‑ د 

ءيفک ‑ ّت  غ ‑ وروکو  ن ‑ وغروم  توفّاژط  ءيلّما  ءيّسايک  فکغ ‑ اس ‑ ّت.«  غ ‑ وروکو 

س ‑ ت ‑ يکشم  توفّاژط  ياهودا  يومژ  27 غير  ءيسخاريوط.  ن ‑ سيمعان  يوس  ءي ‑ ياهودا 

غيل.«  غيل  سکر ‑ ت  زايد  را ‑ تسکرت،  » غاياد  ياسوع:  يـيني ‑ اس  غاکودان.  شيطان 

ݣيسن  29 کرا  اوال ‑ اد.  ما ‑ ف ‑ اس ‑ ينّا  ء ور ‑ ّسيّن  لّي ‑ ديدس ‑ݣاورنين  ويـّياض  28 ءيّما 

غالن  ن ‑ يقاريدن ‑ نسن.  ّصندوق  ا ‑ دار ‑ يّلا  ياهودا  اشکو  ءيس ‑ اس ‑ ت ‑ ينّا  ءيغال 

ا ‑ ن ‑ يفک  نغد  ءي ‑ لعيد،  غايلّي ‑ تن ‑ يخّصان  ا ‑ د ‑ يسغ  ا ‑ يّدو  ياسوع  ءيس ‑ ت ‑ يوّصا 

ءيض.  لحال  ءيݣا  حاينا.  ءيّفوغ  توفّاژط،  ياهودا  يومژ  30 لّيغ  ءي ‑ يمژلاض.  کرا 

» غيلاد  ياسوع:  يـيني ‑ اسن  ياهودا  ءيّفوغ  31 لّيغ 

32 ءيغ ‑ د ‑ݣيݣي ‑ يبان  ݣيݣي.  ن ‑ ربّـي  لمجد  ءيبان ‑ د  ن ‑ بنادم،  يوس  ا ‑ را ‑ يتمّجد 

غير  33 وا ‑ تاروا ‑ نو،  ا ‑ را ‑ يّـي ‑ يمّجد.  غيلاد  نّکي،  ء ولا  را ‑ يّـي ‑ يمّجد  ن ‑ ربّـي،  لمجد 

غمکلّي ‑ س ‑ نّيغ  والاينّي  را ‑ سري ‑ تسيݣّيلم،  ا ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ قاماغ.  ءيدروسن  کرا 

› ء ور ‑ تژضارم  کونّي،  ء ولا  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ  غمکان  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  ءي ‑ يمغارن 

لّجديد.  لوصيت  يات  راد ‑ اون ‑ فکغ  غيلاد  34 ءيّما  راد ‑ ّدوغ.‹  س ‑ يلّيس  ا ‑ تّدوم 

کونّي  ء ولا  ا ‑ فّلاون ‑ يّلان  غمکان  تحنّوغ،  ݣيݣون  غمکلّي  ءي ‑ نݣراتون.  تحنّوات 

ءيمحضارن ‑ ينو  ءيزد  مّدن  کولّو  ا ‑ س ‑ راد ‑ يّساّن  35 غمکاد  ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ تّحنّوم 

ءي ‑ نݣراتون.«  ءيغ ‑ ا ‑ تّحنّوم  ا ‑ تݣام، 

» مانيس  ءيسقسا ‑ ت:  بطُرس  سيمعان  36 ءيساول ‑ د 

» ء ور ‑ تژضارت  ياسوع:  يـيني ‑ اس  ا ‑ سيدي؟«  را ‑ تّدوت 

والاينّي  راد ‑ ّدوغ،  س ‑ يلّيس  ا ‑ يّـي ‑ تضفورت  غيلاد 

ماخ  » وا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس ‑ د:  ءيزوويد  بطُرس  37 ءيّما  تيݣيرا.«  را ‑ يّـي ‑ ن ‑ تضفورت 

ّمتغ  ارد  ءيخف ‑ ينو  اد ‑ فکغ  ء وجادغ  ها ‑ يّـي  غيلاد؟  ا ‑ک ‑ ضفورغ  ء ور ‑ ژضارغ  ايلّيغ 

ا ‑ تفکت  » ءيس ‑ توجادت  يـيني ‑ اس:  ياسوع  38 ءيساول  ف ‑ ّسيبت ‑ ّنک.« 

لّجديد لوصيت 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يجرو 

ءي ‑ بطُرس
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ينيــغ.   ‑ ‑ اک  ‑ راد    ا لحّق  ايــاد،  لحّق  ينو؟   ‑ ّسيــبت   ‑ ف  تّمّت  ‑ ّنک  ءيخف 

ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.«  کراّط ‑ توال  تينيت  ارد  ء ور ‑ را ‑ يغر ‑ وفولّوس 

ا ‑ تکشم  تاغوفت  » اد ‑ ور ‑ تادجم  ياسوع:  1 يـيني ‑ اسن 

سري.  ء ولا  تامنم  س ‑ ربّـي،  امنات  س ‑ وولاون ‑ نّون. 

ءيس ‑ ور ‑ يݣي  مراد  ن ‑ بابا.  غ ‑ تݣّمي  2 ݣّوتنت ‑ تحونا 

‑ ّدوغ  راد  اشکو  ‑ ينيغ،  ‑ ت  ‑ اون  ‑ راد  ء ور  غمکاد 

اويغ ‑ُکن  راد ‑ د ‑ ووّريغ  ادغار  ّجوجادغ ‑ اون  3 ءيغ ‑ ّديغ  ادغار.  اد ‑ اون ‑ ين ‑ ّجوجادغ 

لّي ‑ يتاوين  اغاراس  تّسنم  4 هاتي  نّکي.  راد ‑ يليغ  غ ‑ يلّيغ  کونّي  ء ولا  تيليم  ديدي، 

را ‑ تّدوت،  مانيس  » ء ور ‑ نّسين  يـيني ‑ اس:  توما  5 ءيساول ‑ د  راد ‑ ّدوغ.«  س ‑ يلّيس 

» نّکي  يـيني ‑ اس:  ياسوع  6 ءيساول  اغاراس؟«  ا ‑ س ‑ را ‑ نيّسان  مامنک  ا ‑ سيدي. 

ابلا  بابا،  ربّـي  دار  يان  ء ور ‑ را ‑ ن ‑ يروح  تودرت.  ء ولا  لحّق  ء ولا  اغاراس  ا ‑ يݣان 

زغ ‑ غيلاد  بابا.  ء ولا  تّسنم  ءيکون  ءيس ‑ يّـي ‑ تّسنم،  7 مراد  نّکي.  ءيغ ‑ ت ‑ ّسروحغ 

تژرم ‑ ت.«  تّسنم ‑ ت 

9 ءيساول  س ‑ نقنعا.«  باباک  ربّـي  مل ‑ اغ  » وا ‑ سيدي،  فيليّبوس:  8 يـيني ‑ اس ‑ د 

ء ور ‑ تا ‑ ّجو ‑ يّـي ‑ تّسينت؟  ا ‑ فيليّبوس،  کّيغ  ديدون  ايد  » منشک  يـيني ‑ اس:  ياسوع 

10 ءيس ‑ ور ‑ تومينت  باباک ‹؟  ربّـي  › مل ‑ اغ  ما ‑ ف ‑ يّـي ‑ تنّيت  بابا.  ءيژرا  وانّا ‑ يّـي ‑ يژران، 

ءيواليون ‑ اد  ء ور ‑ ا ‑ ياون ‑ د ‑ تّينيغ  ݣيس؟  ءيليغ  ݣيݣي  ءيّلا  ا ‑ نݣا،  يان  د ‑ بابا  نّکي 

ما ‑ يرا.  ا ‑ݣيݣي ‑ يسکارن  نتّان  لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان،  بابا  والاينّي  زغ ‑ يخف ‑ ينو، 

ݣيس.‹  ءيليغ  ݣيݣي  ءيّلا  ا ‑ نݣا،  يان  د ‑ بابا  › نّکي  ءيغ ‑ اون ‑ نّيغ  11 امنات ‑ يّـي 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  12 لحّق  ن ‑ ماد ‑ سکارغ.  ف ‑ ّسيبت  امنات ‑ يّـي  نغد 

ما ‑ تن ‑ يوݣُرن،  را ‑ يسکار  لّي ‑ سکارغ.  ءيسّکيرن  زوند  را ‑ يسکار  يومّن،  سري  وانّا 

‑ سکرغ.  ‑ ت  را  ‑ ينو،  ‑ يسم  س  تضالبم  13 اينّا  ‑ بابا.  س  نّکي  ‑ ّدوغ  راد  اشکو 

‑ ينو،  ‑ يسم  س  کرا  ‑ تضالبم  14 ءيغ  ‑ يوس.  غ  ‑ بابا  ن  لمجد  ‑ يبان  ‑ د  ‑ را  ا  غمکاد 

را ‑ ت ‑ سکرغ. 

14
اغاراس  ءيݣا  لماسيح 

تودرت ء ولا  لحّق  ء ولا 
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‑ ينو.  ‑ لوصّيات  س  ‑ تسکارم  را  ‑ تّيريم،  ‑ يّـي  ‑ ا  15 » ءيغ 

ياضني  اعوين  ءيفک ‑ اون ‑ د  زغ ‑ بابا،  16 راد ‑ ضالبغ 

لّحّق.  د ‑ ّروح  17 ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يقاما، 

ءيّما  ّسّن ‑ ت.  ء ولا  ء ور ‑ ّجو ‑ ت ‑ ژرين  اشکو  ا ‑ ت ‑ قبلن  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  ء ور ‑ ژضارن 

س ‑ وݣُنس ‑ نّون.  را ‑ سول ‑ يکشم  غ ‑ݣراتون،  ءيّلا  اشکو  تّسنم ‑ ت  کونّي 

ءيميّک  يان  19 غير  را ‑ د ‑ دارون ‑ ووّريغ.  هاتي  ءيݣيݣيلن،  ا ‑ تݣم  18 ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ فلغ 

نّکي  ّدرغ  لّيغ  اشکو  را ‑ يّـي ‑ تژرم.  کونّي  ءيّما  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد،  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ يّـي ‑ ژرن 

ءيليغ  ݣيݣي  تيليم  غ ‑ بابا  ءيس ‑ لّيغ  ا ‑ را ‑ تيّسانم  20 غاّسان  کونّي.  ء ولا  را ‑ تّدرم 

ا ‑ يّـي ‑ يتّيرين.  نتّان  ار ‑ سرسنت ‑ يسکار،  س ‑ لوصّيات ‑ ينو  ءيسفليدن  21 وانّا  ݣيݣون. 

د ‑ وانّا ‑ يّـي ‑ يتّيرين، را ‑ ت ‑ يـيري بابا. را ‑ ت ‑ يريغ ء ولا نّکي، ّسبايّنغ ‑ اس ءيخف ‑ ينو.« 

ا ‑ سيدي  » مامنک  يـيني ‑ اس:  ءيسخاريوط،  ء ورد  ياضني  ياهودا  22 ءيسقسا ‑ ت 

‑ ّدونيـت؟«  ءي  ‑ تّسبـايّنت  ‑ تي  ‑ را  ء ور  ‑ ّنک،  ءيخف  ‑ تّسبـايّنت  ‑ دي  ‑ اغ  ‑ راد  ا 

بابا،  را ‑ ت ‑ يـيري  س ‑ واوال ‑ ينو.  را ‑ يسکار  » وانّا ‑ يّـي ‑ يتّيرين،  ياسوع:  23 يـيني ‑ اس 

ء ور ‑ را ‑ يسکار  ء ور ‑ يّـي ‑ يتّيرين،  وانّا  24 ءيّما  ديدس.  نيلي ‑ بّدا  دارس  ناشک ‑ يد 

بابا  وين  ݣان  وينو،  غير  ء ور ‑ݣين  تسفليدم  مي  ءيواليون ‑ اد  هاتي  س ‑ واوال ‑ ينو. 

لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

ا ‑ ت ‑ يݣان  اعوين  26 ءيّما  لّيغ.  ديدون  غ ‑ سول  غيلاد  ماياد  کولّو  25 » نّيغ ‑ اون 

ا ‑ را ‑ُکن ‑ يّسلماد  نتّان  س ‑ يسم ‑ ينو،  بابا  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ د ‑ يازن  لقودوس  د ‑ ّروح 

فلغ ‑ اون  غيلاد  27 ءيّما  ماد ‑ اون ‑ نّيغ.  کولّو  ءيّسکتي ‑ اون ‑ د  کرا  ف ‑کرايݣاّت 

اد ‑ اون ‑ تّي ‑ تفک  ّدونيت  ء ور ‑ را ‑ تيژضار  ايد ‑ اون ‑ فکيغ.  ّسلامت ‑ ينو  ّسلامت. 

ا ‑ تکشم  تاغوفت  تودجم  ء ولا  ا ‑ ور ‑ تيکساضم  نّکي.  غمکلّي ‑ اون ‑ ّت ‑ فکيغ 

س ‑ دارون.‹  ءيلّما  ووّريغ ‑ د  › راد ‑ ّدوغ،  نّيغ ‑ اون  28 تسفلدم ‑ يّـي  س ‑ وولاون ‑ نّون. 

بابا  اشکو  س ‑ بابا ‹  › راد ‑ ّدوغ  لّيغ ‑ اون ‑ نّيغ  تفرحم  ءيکون  ءيس ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريم  مراد 

نّا ‑ يجرا.  غاکود  ا ‑ يّـي ‑ تامنم  باش  ء ور ‑ تا ‑ يجري،  ماياد  کولّو  29 نّيغ ‑ اون  يوݣُر ‑ يّـي. 

لماسيح  ءيساول 

ف ‑ واعوين 

لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک
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غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيتحکامن  غوالّي  را ‑ د ‑ ياشک  باهرا.  30 ء ور ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ ساولغ 

ءيس ‑ ا ‑ تّيريغ  اد ‑ يّساّن  ايت ‑ ّدونيت  ءيّقان ‑ د  31 والاينّي  يات.  ء ور ‑ دارس ‑ فّلا  نتّا  ءيّما 

زغ ‑ غيد.«  ا ‑ نّفوغ  غيلاد،  نکرات  س ‑ لوصّيات ‑ نس.  ار ‑ بّدا ‑ سکارغ  بابا 

ّداليت ءيصحان، ءيݣ  ا ‑ يݣان  » نّکي  ياسوع:  1 يـيني ‑ اسن 

نّا ‑ ور ‑ يسکارن  تيصطّوين  2 ار ‑ زݣيݣي ‑ يتّکيس  بو ‑ يݣر.  بابا 

باش  لغلّت  نّا ‑ ياکّان  تاصطّا  کرايݣاّت  ار ‑ يفّرن  لغلّت. 

تّياوفرانم  غيلاد  3 ها ‑کونّي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ لغلّت ‑ نس  ا ‑ تيݣات 

ء ور ‑ را ‑ تيژضار ‑ تصطّا  ݣيݣون.  زݣاغ  ݣيݣي،  4 زݣايات  لّي ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ.  س ‑ يواليون 

لغلّت  ا ‑ تسکرم  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  کونّي  ء ولا  غ ‑ ّداليت.  ءيغ ‑ ور ‑ تزݣا  لغلّت  ا ‑ تفک 

ءيغ ‑ ور ‑ݣيݣي ‑ تزݣام. 

ݣيس،  زݣاغ  ءيزݣان  ݣيݣي  وانّا  تيصطّوين.  کونّي  تݣم  ّداليت،  ݣيغ  5 » نّکي 

ءي ‑ يات.  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  ءيغ ‑ݣيݣي ‑ ور ‑ تزݣام  ءيݣّوتن.  لغلّت  ا ‑ را ‑ يسکار  نتّان 

6 وانّا ء ور ‑ݣيݣي ‑ يزݣان، را ‑ ن ‑ يتياوݣار س ‑ بّرا زوند تاصطّا، ءيقار. وان تيصطّوين ‑ ان، 

زݣان  7 ءيغ ‑ݣيݣي ‑ تزݣام  اد ‑ جدرنت.  غ ‑ لعافيت  لوحن ‑ تنت ‑ ين  ار ‑ تنت ‑ ّسمونون 

ا ‑ س ‑ را ‑ يتمّجد  8 غمکاد  ءيتياوفکا ‑ ياون.  ترام  اينّا  را ‑ تضالبم  ءيواليون ‑ ينو،  ݣيݣون 

ءيمحضارن ‑ ينو.  ءيس ‑ تݣام  ݣيݣون  ءيبان  ءيݣّوتن،  لغلّت  را ‑ تسکارم  اشکو  بابا، 

غ ‑ تايري ‑ نو.  زݣايات ‑ بّدا  بابا.  غمکلّي ‑ يّـي ‑ يتّيري  ار ‑ُکن ‑ تّيريغ  9 ها ‑ يّـي 

سکارغ  غمکلّي  غ ‑ تايري ‑ نو،  را ‑ تزݣام  س ‑ لوصّيات ‑ ينو  10 ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

غ ‑ تايري ‑ نس.  زݣاغ  ن ‑ بابا  س ‑ لوصّيات 

تعّمرم  ءيّلان،  داري  لفرح ‑ اد  اد ‑ اون ‑ يـيلي  باش  نّيغ ‑ اون ‑ ت  ماياد،  11 » کولّو 

غمکلّي  ءي ‑ نݣراتون  تحنّوات  ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ وّصاغ.  12 غمکاد  ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح 

ءيّمت  ءيخف ‑ نس  ءيفکان  يان  تين  يوݣُرن  لحنانت  13 ء ور ‑ تلّي  تحنّوغ.  ݣيݣون 

ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  ءيمّدوکُّال ‑ ينو،  تݣام  14 کونّي  ن ‑ يمّدوکُّال ‑ نس.  ف ‑ ّسيبت 

ء ور ‑ يّسين  اخّدام  اشکو  د ‑ يخّدامن ‑ ينو،  15 ء ور ‑ سول ‑ُکن ‑ݣيغ  ما ‑ ف ‑ُکن ‑ وّصاغ. 

15
ّداليت  ءيݣا  لماسيح 

ءيصحان
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ما ‑ مي ‑ سفلدغ  کولّو  مليغ ‑ اون  اشکو  د ‑ يمّدوکُّال ‑ ينو،  ݣيغ ‑ُکن  سيديس.  ما ‑ يتناوال 

ا ‑ تّيدوم  ژليغ ‑ُکن  ا ‑ُکن ‑ يستين،  نّکي  والاينّي  کونّي  16 ء ور ‑ يّـي ‑ تستيم  زغ ‑ بابا. 

اينّا  بابا  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ يفک  غمکاد  لّي ‑ راد ‑ بّدا ‑ يدوم.  ءيݣّوتن  لغلّت  ار ‑ تسکارم 

ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ تّحنّوم  ار ‑ُکن ‑ توّصاغ  غيلاد  17 ءيّما  س ‑ يسم ‑ ينو.  تضالبم  زغ ‑ݣيس 

سوانݣماد ‑ د  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  مّدن  18 » ءيغ ‑ُکن ‑کورهان 

وين  ءيس ‑ تݣام  19 مراد  امزوارو.  نّکي  ءيس ‑ يّـي ‑کورهان 

زغ ‑ ّدونيت.  ژليغ ‑ُکن  والاينّي  مّدن ‑ نسن.  زوند  ايت ‑ ّدونيت  را ‑ُکن ‑ تّيرين  ّدونيت، 

20 سوانݣماد ‑ د  ايت ‑ ّدونيت.  ا ‑ ف ‑ ا ‑ُکن ‑ تکرهون  مايان  ّدونيت.  وين   ‑ تݣيم  ء ور ‑ اکُّ

ء ولا  را ‑ُکن ‑ ّسرفوفّن  ءيغ ‑ يّـي ‑ ّسرفوفّن،  سيديس.‹  ء ور ‑ يوݣُر  › اخّدام  مايلّي ‑ اون ‑ نّيغ، 

ماياد  21 کولّو  س ‑ واوال ‑ نّون.  ء ولا  راد ‑ سفلدن  س ‑ واوال ‑ ينو،  ءيغ ‑ سفلدن  کونّي. 

غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  ء ور ‑ ّسيّن  اشکو  وينو،  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  راد ‑ اون ‑ ت ‑ سکرن 

ءيّما  ّدنوب ‑ نسن.  ء ور ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يلين  سرسن،  ساولغ  ءيس ‑ ور ‑ د ‑ وشکيغ  22 مراد 

ءيس ‑ ُيخشن.‹  نسکر  مايد  › ء ور ‑ نّسين  اد ‑ ينين  ء ور ‑ ژضارن  غ ‑ د ‑ وشکيغ  غيلاد 

غ ‑ݣراتسن  ءيس ‑ ور ‑ سکيرغ  24 مراد  بابا.  ءيکورها  هاتي  23 وانّا ‑ يّـي ‑ يکورهان، 

والاينّي  ّدنوب ‑ نسن.  ء ور ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يلين  ياضني،  ن ‑ يان  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ يسکير  مايلّي 

باش  غمکاد  25 ءيجرا  بابا.  ء ولا  نّکي  سول  کرهون ‑ يّـي  ءيسّکيرن ‑ ينو،  ژران  غيلا 

ف ‑ مي.‹  ء ور ‑ يلّي  واّخا  › کورهان ‑ يّـي،  ار ‑ يتّيني  غ ‑ ّشرع ‑ نسن  ما ‑ يتياران  ا ‑ يافو 

ا ‑ ت ‑ يݣان  زغ ‑ بابا،  لّي ‑ د ‑ يّفوغن  لّحّق  ّروح  راد ‑ د ‑ سرون ‑ ياشک  26 » والاينّي 

کونّي  27 ء ولا  توݣّـا.  ا ‑ را ‑ فّلا ‑ ياکّا  نتّان  زغ ‑ بابا.  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ د ‑ ازنغ  د ‑ واعوين 

زغ ‑ يسيزوار.« ديدي  تّلام  اشکو  توݣّـا،  را ‑ فّلا ‑ تاکّام 

تضرم.  ا ‑ ور ‑ تدوهدوم  باش  ماياد  کولّو  1 » نّيغ ‑ اون 

راد ‑ د ‑ سول ‑ اشکين  ن ‑ تژالّيت.  زغ ‑ تݣُّما  2 را ‑ُکن ‑ ّسوفغن 

ءيس ‑ يسکر  وانّا ‑ُکن ‑ ينغان  غ ‑ را ‑ يسوانݣم  ن ‑ ووّسان  کرا 

ء ور ‑ ّسيّن  اشکو  غمکان  3 راد ‑ اون ‑ سکرن  ربّـي.  ما ‑ يرضان 

ف ‑ ّدونيت  لّماسيح  اوال 

لّحّق ّروح  ء ولا 

16
ف ‑ تحکيمت  الّمود 

لقودوس ن ‑ ّروح 
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ا ‑ دي ‑ تسوانݣّم  باش  ء ور ‑ تا ‑ يجري،  ماياد  4 نّيغ ‑ اون  نّکي.  ّسّن ‑ يّـي  ء ولا  بابا 

‑ نّيغ  ‑ اون  ء ور  زوارنين  ‑ ووّسان  غ  ‑ ان.  ‑ وزمز  ‑ يلکم  ‑ د  نّا  غاکود  ‑ نّيغ  ‑ اون  ماد 

س ‑ والّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  غ ‑ راد ‑ ّدوغ  غيلاد  5 ءيّما  لّيغ.  ديدون  سول  اشکو  تيغاوسيوين ‑ اد 

لّيغ ‑ اون ‑ ساولغ  6 تاغ ‑ُکن ‑ تݣوضي  راد ‑ ّدوغ.  مانيس  ݣيݣون  يان  ء ور ‑ يّـي ‑ يسقسا 

اشکو  اد ‑ ّدوغ.  يوف ‑ اون  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لحّق  7 والاينّي  ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد، 

راد ‑ اون ‑ ت ‑ يد ‑ ازنغ.  ءيغ ‑ ّديغ  والاينّي  ء ور ‑ را ‑ د ‑ سرون ‑ ياشک ‑ واعوين،  ءيغ ‑ ور ‑ ّديغ 

افولکي  ء ولا  لّي ‑ سکارن،  ف ‑ ّدنوب  ءي ‑ مّدن  لحّق  ار ‑ يّسبايّان  نتّا،  8 را ‑ د ‑ ياشک 

9 راد ‑ اسن ‑ يّسبايّان  ف ‑ ّدونيت.  لّي ‑ را ‑ يتّوت  لحوکم  ء ولا  ربّـي،  لّي ‑ س ‑ يرضا 

اشکو  افولکي  ما ‑ يݣان  10 راد ‑ اسن ‑ يّسبايّان  ء ور ‑ سري ‑ وميّن.  اشکو  ّدنوب  ما ‑ يݣان 

راد ‑ ّدوغ س ‑ بابا ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ سول ‑ تژرم. 11 راد ‑ اسن ‑ يّسبايّان ما ‑ يݣان لحوکم اشکو 

غ ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءيتحکامن  ف ‑ والّي  ن ‑ ربّـي  لحوکم  ءيتّوت ‑ ياد 

13 ءيّما  غيلاد.  ء ور ‑ اس ‑ تژضارم  والاينّي  ماد ‑ اون ‑ سول ‑ تّينيغ  داري  12 » ءيݣّوت 

ء ور ‑ را ‑ يساوال  کولّوت.  لحّق  راد ‑ اون ‑ يمل  لّحّق،  ّروح  نّا ‑ د ‑ يوشکا  غاکود 

زغ ‑ يخف ‑ نس، والاينّي راد ‑ اون ‑ يساوال ف ‑ مايلّي مي ءيسفليد ءيمل ‑ اون ما ‑ را ‑ يـيلي 

غ ‑ مايد ‑ د ‑ يفتان. 14 را ‑ يّـي ‑ يتمّجاد نّکي، اشکو را ‑ يامژ اوال ‑ ينو ءيمل ‑ اون ‑ ت ‑ يد. 

اوال ‑ ينو  › را ‑ يامژ  ا ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ  ماياد  وينو.  ءيݣا  بابا،  ما ‑ يطّاف  15 کولّو 

تيغوردين  ءيميّک  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ يّـي ‑ تژرم،  ءيميّک  يان  16 غير  ءيمل ‑ اون ‑ ت ‑ يد.‹ 

را ‑ يّـي ‑ داغ ‑ تژرم.«  ن ‑ مايان 

ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ سقسان  غ ‑ يمحضارن ‑ نس  17 کرا 

ء ور ‑ سول ‑ را ‑ يّـي ‑ تژرم،  ءيميّک  يان  › غير  غيلا  » مايد ‑ اغ ‑ يتّيني 

س ‑ بابا ‹؟  › راد ‑ ّدوغ  ءينّا  ايلّيغ  ماخ  را ‑ يّـي ‑ داغ ‑ تژرم ‹؟  ن ‑ مايان  تيغوردين  ءيميّک 

ما ‑ ف ‑ ا ‑ يساوال.«  ء ور ‑ نّسين  ءيميّک ‹؟  › غير  س ‑ واوال ‑ اد  18 ما ‑ يقصاد 

اوال ‑ اد  » ءيزد  يـيني ‑ اسن:  ا ‑ ت ‑ سقسان،  ءيس ‑ ران  ءيّسن  ياسوع  19 ءيّما 

ءيميّک  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ يّـي ‑ تژرم،  ءيميّک  يان  › غير  لّيغ ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ُکن ‑ يّسيحلن 

لّي ‑ را ‑ يݣُّرو  تاݣوضي 

س ‑ لفرح
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ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  20 لحّق  را ‑ يّـي ‑ داغ ‑ تژرم ‹؟  ن ‑ مايان  تيغوردين 

‑ تݣوضي.  ‑ُکن  تاغ  ‑ تالّام،  ار  کونّي  ‑ اون  طّير  ‑ اد،  ‑ ّدونيت  ن  مّدن  راد ‑ فرحن 

ا ‑ تارو،  ءيغ ‑ تاکمور  تامغارت  21 ء ولا  س ‑ لفرح.  را ‑ تݣُّرو ‑ تݣوضي ‑ نّون  والاينّي 

ار ‑ تتّو  اّراو ‑ نس  ءيغ ‑ تورو  والاينّي  تاساعت ‑ نس.  تلکم ‑ د  اشکو  ار ‑ تّي ‑ تّاغ ‑ تݣوضي، 

کونّي،  22 ء ولا  س ‑ ّدونيت.  لّي ‑ د ‑ يّفوغن  س ‑ بنادم  تفرح  اشکو  لّي ‑ تّزري،  تاکّرايت 

ء ور ‑ يلّي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ تفرحم  را ‑ُکن ‑ داغ ‑ ژرغ،  والاينّي  غيلاد،  تاغ ‑ُکن ‑ تݣوضي 

ء ور ‑ سول ‑ را ‑ زݣيݣي ‑ تضالبم  23 غ ‑ ووّسان ‑ ان  لفرح ‑ نّون.  ما ‑ راد ‑ اون ‑ يّکيس 

س ‑ يسم ‑ ينو،  ءي ‑ بابا  کرا  ءيغ ‑ تضالبم  ا ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  لحّق  اياد،  لحّق  يات. 

ضالبات  غيلاد.  ار  س ‑ يسم ‑ ينو  يات  24 ء ور ‑ ّجو ‑ تضالبم  راد ‑ اون ‑ ت ‑ يفک. 

ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  تعّمرم  يـيلي ‑ اون، 

والاينّي  ‑ لمعني،  س  ‑ ت  اون   ‑ نّيغ  ماياد  25 » کولّو 

س ‑ لمعني.  غ ‑ ور ‑ سول ‑ راد ‑ اون ‑ ساولغ  راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان 

ا ‑ را ‑ يتضالاب  نّکي  ء ورد  26 غ ‑ ووّسان ‑ ان  ءينمن.  س ‑ واوال  ف ‑ بابا  راد ‑ اون ‑ ينيغ 

بابا ف ‑ ّسيبت ‑ نّون والاينّي را ‑ تي ‑ تّضالابم کونّي س ‑ يسم ‑ ينو. 27 اشکو ار ‑ُکن ‑ يتّيري 

28 ء وشکيغ ‑ د ‑ نّيت  زغ ‑ ربّـي.  ءيس ‑ د ‑ وشکيغ  تامنم  ن ‑ ما ‑ يّـي ‑ تّيريم،  ف ‑ ّسيبت  بابا 

س ‑ بابا.«  ووّريغ  ّدونيت  راد ‑ داغ ‑ فّوّغ  س ‑ ّدونيت ‑ اد.  کشمغ ‑ د  زغ ‑ بابا، 

ء ورد  غيلاد،  ايد ‑ س ‑ ا ‑ تساوالت  ءينمن  » اوال  ءيمحضارن ‑ نس:  29 ءينين ‑ اس 

ن ‑ مّدن  ءيسوينݣيمن  ء ولا  تيّسانت  ما ‑ يّلان،  کولّو  ءيس ‑ تّسنت  غيلاد  30 نژرا  لمعني. 

زغ ‑ ربّـي.«  ءيس ‑ دي ‑ توشکيت  ا ‑ ف ‑ نومن  ف ‑ مايان  ء ور ‑ تا ‑ک ‑ فّلاسن ‑ سقسان. 

يات  32 را ‑ دي ‑ تاشک  غيلاد؟  » ءيس ‑ تومنم  يـيني ‑ اسن:  ياسوع  31 ءيساول ‑ د 

تيݣّمي ‑ نس  يان  کود  ءيروح  لّي ‑غ ‑ را ‑ تاکوتم،  تلکم ‑ د،  هاتي ‑ نّيت  تاساعت، 

بابا.  ديدي  ءيّلا ‑ بّدا  اشکو  ا ‑ راد ‑ قاماغ،  واحدويّـي  ء ورد  والاينّي  واحدويّـي.  تفلم ‑ يّـي 

تاکّرايت  غ ‑ وولاون ‑ نّون.  ّسلامت ‑ ينو  ا ‑ تيلي  باش  نّيغ ‑ اون ‑ ت  ماياد  33 کولّو 

ّدونيت.«  نريغ  ها ‑ يّـي  زعمات،  والاينّي  غ ‑ ّدونيت.  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي 

تاکّرايت  ءينرا  لماسيح 

ن ‑ ّدونيت
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س ‑ يݣنوان  الّن ‑ نس  ياّل  ءيواليون ‑ اد،  ياسوع  ءيکّمل  1 لّيغ 

غيلاد،  يوک  مّجد  تاساعت.  تلکم ‑ د  ربّـي،  » وا ‑ بابا  يـيني: 

کولّو  ءيس ‑ تݣيت  2 ّسنغ  لمجد ‑ ّنک.  ا ‑ د ‑ݣيݣي ‑ يبان 

ءي ‑کولّو  ءيدومن  تودرت  اد ‑ فکغ  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ ينو،  بنادم 

ربّـي  لّي ‑ يݣان  کّيـي  ا ‑ک ‑ يّساّن  ءيدومن،  تودرت  ا ‑ تݣا  3 غمکاد  ويلّي ‑ يّـي ‑ تفکيت. 

غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  لمجد ‑ ّنک  4 ّسبايّنغ ‑ د  لّي ‑ دي ‑ توزنت.  لماسيح  ياسوع  ءيّساّن  لّحّق، 

س ‑ لمجد  غ ‑ دارک  مّجد ‑ يّـي  ا ‑ بابا،  غيلاد  5 ءيّما  لّي ‑ يّـي ‑ تفکيت.  تاووري  کّملغ 

ّدونيت.  ء ور ‑ تا ‑ تلّي  لّيغ  غ ‑ دارک  لّي ‑ يّـي ‑ يّلان 

زغ ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءي ‑ ويلّي ‑ يّـي ‑ تفکيت  ا ‑ تݣيت  مامنک  ّسبايّنغ ‑ د  6 » ها ‑ يّـي 

ءيزد  7 ءيّساّن  غ ‑ واوال ‑ ّنک،  سول  زݣان  ا ‑ مي ‑ تن ‑ تفکيت.  د ‑ نّکي  اد ‑ݣان،  ويّنک 

لّي ‑ يّـي ‑ تمليت.  ءيواليون  نّيغ ‑ اسن  8 اشکو  مايد ‑ يّـي ‑ تفکيت  کولّو  ا ‑ د ‑ يّکا  دارک 

کّيـي  ءيزد  امّن  ا ‑ زغ ‑ د ‑ وشکيغ،  زغ ‑ݣيک  ءيزد س ‑ ّصاحت  ءيّساّن  ءيواليون ‑ ان  امژن 

ء ور ‑ ا ‑ تضالابغ  غيلاد.  ا ‑ ف ‑ ا ‑ک ‑ تضالابغ  9 ف ‑ ّسيبت ‑ نسن  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن. 

10 کولّو  اد ‑ݣان.  ويّنک  اشکو  ف ‑ ويلّي ‑ يّـي ‑ تفکيت،  والاينّي  ف ‑ ّدونيت 

نتني  ءيّما  وينو.  ءيݣا  ماد ‑ دارک ‑ يّلان،  کولّو  ء ولا  ويّنک.  ءيݣا  ماد ‑ داري ‑ يّلان، 

ء ور ‑ را ‑ سول ‑ قاماغ  را ‑ ن ‑ دارک ‑ ووّريغ،  غيلاد  11 ها ‑ يّـي  لمجد ‑ ينو.  ار ‑ݣيسن ‑ يتبان 

حضو ‑ تن ‑ بّدا  امژلاي،  ربّـي  وا ‑ بابا  ا ‑غ ‑ لّان.  ّدونيت  نتني  ءيّما  غ ‑ ّدونيت. 

يان  نݣا  غمکلّي  يان  ‑ݣن  ‑کولّو  اد  ‑ تفکيت،  ‑ يّـي  لّي  ‑ ّنک  ‑ يسم  ن  ‑ تحکيمت  س 

ار ‑ تن ‑ تحضوغ  غ ‑ ّدونيت  لّي ‑غ ‑ سول ‑ ديدسن ‑ لّيغ  12 غ ‑ ووّسان  ديک.  نّکي 

ء ور ‑ݣيسن ‑ يتياوهلاک  لّي ‑ يّـي ‑ تفکيت.  ن ‑ يسم ‑ ّنک  س ‑ تحکيمت  ار ‑ تن ‑ تݣابالغ 

ءيزرين.  غايد  ءيتياران  مايلّي  ا ‑ يافو  باش  ا ‑ يتياوهلاک  غوالّي ‑ د ‑ يّقاّن  ابلا  يان، 

غ ‑ ّدونيت  غ ‑ سول ‑ لّيغ  غيلاد  ءيّما  را ‑ ن ‑ دارک ‑ اشکغ،  ءيميّک  13 » يان 

ءيّلان.  داري  لفرح ‑ اد  کولّو  اد ‑ اسن ‑ يـيلي  باش  تيغاوسيوين ‑ اد  ار ‑ اسن ‑ اّدرغ 

ّدونيت،  وين  ء ور ‑ݣين  اشکو  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  مّدن  کرهون ‑ تن  اوال ‑ ّنک،  14 مليغ ‑ اسن 

لماسيح  ار ‑ يتژالّا 

ف ‑ يمحضارن ‑ نس

17
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زغ ‑ ّدونيت  ا ‑ تن ‑ تّسيتّيت  15 ء ور ‑ ا ‑ک ‑ تضالابغ  ّدونيت.  وين  نّکي  ء ور ‑ݣيغ  غمکلّي 

ء ور ‑ݣيغ  غمکلّي  ّدونيت،  وين  ء ور ‑ݣين  16 نتني  زغ ‑ يبليس.  ا ‑ تن ‑ تّسنتالت  والاينّي 

لّحّق.  س ‑ وژلاي  ءي ‑ يخف ‑ ّنک  ا ‑ تن ‑ تّژليت  17 ضالبغ ‑ک  ّدونيت.  وين  نّکي 

ء ولا  ا ‑ تن ‑ وزنغ  18 غمکلّي ‑ يّـي ‑ توزنت س ‑ ّدونيت، غمکان  لحّق.  ا ‑ يݣان  اوال ‑ ّنک 

باش  ءي ‑ وغاراس ‑ ّنک  ءيخف ‑ ينو  ا ‑ ف ‑ ّژليغ  19 ف ‑ ّسيبت ‑ نسن  غ ‑ ّدونيت.  نتني 

س ‑ لحّق.  ءي ‑ وغاراس ‑ ّنک  ءيخفاون ‑ نسن  نتني  ء ولا  اد ‑ ّژلين 

ف ‑ وينّا  ء ولا  ضالبغ ‑ک  والاينّي  کا ‑ ف ‑ ا ‑کي ‑ تضالابغ  غويد  20 » ء ورد 

يان،  کولّو  اد ‑ݣن  ا ‑ بابا،  21 ضالبغ ‑ک  ن ‑ غويد.  ن ‑ واوال  ف ‑ ّسيبت  را ‑ سري ‑ يامن 

امّن  اد ‑ ووّرين  باش  ديدنّغ،  يان  نتني  ء ولا  اد ‑ݣن  يان. ضالبغ  ديک  نّکي  نݣا  غمکلّي 

لّي ‑ يّـي ‑ تفکيت،  22 لمجد  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  کّيـي  ءيزد  ءيّساّن  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد، 

ء ولا  ديدسن  23 نّکي  يان،  نݣا  غمکلّي  يان  کولّوتن  اد ‑ݣن  باش  فکيغ ‑ اسن ‑ ت، 

ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  اد ‑ يّساّن  باش  ءيکّملن،  س ‑ تامونت  کولّو  اد ‑ موّن  ريغ  ديدي.  کّيـي 

نّکي.  غمکلّي ‑ يّـي ‑ تّيريت  ءيس ‑ ا ‑ تن ‑ تّيريت  ءيّساّن  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن،  کّيـي  ءيزد 

نّکي،  راد ‑ يليغ  غ ‑ يلّيغ  نتني  اد ‑ يلين  ريغ  غويد ‑ يّـي ‑ تفکيت،  24 » وا ‑ بابا، 

25 وا ‑ بابا  ّدونيت.  ء ور ‑ تا ‑ تلّي  دارک  عّزاغ  اشکو  لّي ‑ يّـي ‑ تفکيت،  لمجد  اد ‑ ژرن 

غويد،  ء ولا  نّکي.  ّسنغ ‑ک  والاينّي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  مّدن  ء ور ‑ک ‑ ّسيّن  ءيفولکين،  ربّـي 

ا ‑ تݣيت.  مامنک  26 مليغ ‑ اسن  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزّن.  کّيـي  ءيزد  نتني  ّسّن 

راد ‑ اسن ‑ سول ‑ مالاغ مامنک ا ‑ تݣيت، باش ا ‑ݣيسن ‑ تيلي تايري لّي ‑ س ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريت، 

نّکي.«  ݣيسن  ءيليغ 

1 ءيّژولّا ياسوع غمکان، ءيّفوغ ءيلّما نتّا د ‑ يمحضارن ‑ نس، 

کشمن  يان ‑ وورتي،  ءيّلا  س ‑ يلّيغ  ن ‑ قيدرون  تالات  بّـين 

ءيّسن  ياسوع  ف ‑ ا ‑ يّزنز  لّي ‑ يسکرن  2 ياهودا  سرس. 

ياهودا  3 ءيفتو  منّاوت ‑ توال.  د ‑ يمحضارن ‑ نس  ياسوع  ار ‑ݣيس ‑ يتمونو  اشکو  ء ورتي ‑ ان، 

ءينمغورن  ء وزّن ‑ تن  ن ‑ يمخزنيـين  ء ولا کرا  ن ‑ ّرومان  ياوي ديدس ءيعسکرين  س ‑ غين، 

18
لماسيح ءيتياماژ 
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4 ياسوع  د ‑ يمقلاد.  د ‑ يسوفا  لفنارات  ديدسن  اسين  د ‑ يفاريسين.  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

» ما ‑ س ‑ ا ‑ تسيݣّيلم؟«  يـيني ‑ اسن:  سرسن  ءيّفوغ  ما ‑ راد ‑ اس ‑ يجرو،  کولّو  ءيّسن 

ياهودا  ا ‑ ت ‑ يݣان.«  » نّکي  يـيني ‑ اسن:  ݣو ‑ ناصيرا.«  » ياسوع  5 ءينين ‑ اس: 

» نّکي  ءينّا  لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  نتني  6 ءيّما  ديدسن.  ءيبيّد  ف ‑ ا ‑ ت ‑ يّزنز  لّي ‑ يسکرن 

ياسوع:  7 ءيسقسا ‑ تن ‑ داغ  س ‑ واکال.  ضرن  تيغوردين  ووّرين  ا ‑ ت ‑ يݣان،« 

ياسوع:  8 يـيني ‑ اسن  ݣو ‑ ناصيرا.«  » ياسوع  ءينين ‑ اس:  » مانوا ‑ س ‑ ا ‑ تسيݣّيلم؟« 

غويد  ادجات  ا ‑ س ‑ ا ‑ تسيݣّيلم،  نّکي  ءيغد  غمکلّي ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ.  ا ‑ ت ‑ يݣان  » نّکي 

يان  » ء ور ‑ يتياوهلاک  لّي ‑ س ‑ يادلّي ‑ ينّا  ا ‑ س ‑ يووفا ‑ واوال  9 غمکاد  اد ‑ ّدون.«  ياضني 

لکوّميت،  يات  دارس  تّلا  بطُرس،  سيمعان  10 ءيّما  زغ ‑ ويلّي ‑ يّـي ‑ تفکيت.« 

امّژوغ  ءيّبـي ‑ اس  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  اخّدام  سرس  يوت  ءيلدي ‑ ّت ‑ يد 

ءي ‑ بطُرس:  ءينّا ‑ ياس  ياسوع  11 ءيّما  مالخوس.  ن ‑ وخّدام ‑ ان  ءيسم  ءيݣا  افاسي. 

لکاس ‑ اد  ءيس ‑ ور ‑ راد ‑ سوغ  ءيس ‑ تغالت  س ‑ وغلاف ‑ نس.  لکوّميت ‑ ان  » رار 

بابا؟«  ربّـي  لّي ‑ يّـي ‑ يفکا  ن ‑ ورفوفن 

د ‑ يمخزنيـين  د ‑ ومغار ‑ نسن  ءيعسکرين  سوتلن ‑ اس  غاکودان،  ياسوع  12 امژن 

ال  اضݣُـّ ءيݣا  حانّان،  س ‑ دار  13 اوين ‑ ت  س ‑ يزيکر.  کرسن ‑ ت  ن ‑ ايت ‑ يودايا، 

نتّان  14 قايافا،  اس ‑ ان.  غ ‑ وسݣُـّ ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  انمغور  لّي ‑ يݣان  ن ‑ قايافا 

ف ‑ ّسيبت  يان ‑ ورݣاز  ءيغ ‑ يّموت  » يوف  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءي ‑ يمغارن  يادلّي  ا ‑ ينّان 

کولّوتن.«  ن ‑ مّدن ‑ نّغ 

ضفارن  ياضني  د ‑ يان ‑ ومحضار  نتّا  بطُرس  سيمعان  15 ءيّما 

نتّا  ء ولا  ءيکشم  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  ءيّسن ‑ ت ‑ ونمغور  امحضار ‑ ان،  ياسوع. 

غ ‑ دار  غ ‑ بّرا  بطُرس  16 ءيقاما  ياسوع.  ءيّلا  س ‑ يلّيغ  ن ‑ ونمغور  ن ‑ تݣّمي  س ‑ واّماس 

سرس  ءيساول  ءيمي،  لّي ‑ يتݣابالن  س ‑ دار ‑ تخّدامت  ءيّفوغ ‑ يلّما ‑ ومحضار ‑ ان  ءيمي. 

ء ولا  » ءيس ‑ ور ‑ تݣيت  ءي ‑ بطُرس:  تنّا ‑ ياس  تاخّدامت ‑ لّي  17 ءيّما  بطُرس.  ءيّشکشم 

نّکي.«  ء ور ‑ زݣيسن ‑ݣيغ  » ء وهو،  ءيرار ‑ اس:  ن ‑ ورݣاز ‑ ان؟«  زغ ‑ يمحضارن  کّيـي 

لماسيح ءيناکر  بطُرس 
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بيّدن  ءيّلا ‑ وسّميض،  اشکو  ن ‑ ترݣين  لعافيت  يات  د ‑ يمخزنيـين  ءيخّدامن  18 سکرن 

ار ‑ ديدسن ‑ يرقّا.  ءيبيّد  بطُرس  دارسن  ءيّدو  ار ‑ رقّان.  غ ‑ تاما ‑ نس 

ياسوع  ءيسقسا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  19 ءينکر ‑ ونمغور 

ياسوع  20 ءيساول  الّمود ‑ نس.  ء ولا  ف ‑ يمحضارن ‑ نس 

ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما  ار ‑ ّسلمادغ  ن ‑ مّدن.  غ ‑ لݣّدام  الّمود ‑ ينو  ّسبايّنغ  » ها ‑ يّـي  يـيني ‑ اس: 

اوال ‑ ينو.  ء ور ‑ ّجو ‑ ّسنتيلغ  ايت ‑ يودايا.  ا ‑کولّو ‑ تمونون  غ ‑ يلّيغ  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي  ء ولا 

ما ‑ تّينيغ.«  ّسّن  اشکو  غويلّي ‑ يّـي ‑ سفليدنين،  سقسا  نّکي؟  ا ‑ يّـي ‑ تسقسات  21 ماخ 

» ماتّا  يـيني ‑ اس:  س ‑ وباريق  زغ ‑ يمخزنيـين  يان  يوت ‑ ت  ماياد  ياسوع  ءينّا  22 لّيغ 

» ءيغ ‑ يّلا کرا  ياسوع:  23 يـيني ‑ اس  ن ‑ ربّـي؟«  ن ‑ تݣّمي  تساوالت س ‑ ونمغور  غمکاد 

ايلّيغ ‑ يّـي ‑ توّت؟«  ماخ  ّصاحت  ءيغ ‑ نّيغ  والاينّي  مل ‑ يّـي ‑ ت.  غ ‑ ماد ‑ نّيغ،  ُيخشّن 

ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  انمغور  قايافا  س ‑ دار  ءيتياوکّراف  غمکلّي  حانّان  ءيلّما  24 يازن ‑ ت 

يرقّـا،   ‑ ار  ءيبيـّد  سول  بطُرس  سيمعـان  25 ءيّما 

کّيـي  ء ولا  ‑ تݣيت  ‑ ور  » ءيس  ‑ مّدن:  ن  کرا  سقسان ‑ ت 

26 ءيساول ‑ د  نّکي.«  ء ور ‑ زݣيسن ‑ݣيغ  » ء وهو،  ءيرار ‑ اسن:  زغ ‑ يمحضارن ‑ نس؟« 

بطُرس  ءيّبـي  مي  والّي  زغ ‑ ايت ‑ دار  ءيݣا  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ونمغور  يان ‑ وخّدام 

27 ءيرار ‑ داغ  غ ‑ وورتي ‑ ان؟«  ء ور ‑ک ‑ ديدس ‑ ژريغ  » ماخ،  يـيني ‑ اس:  امّژوغ، 

غاکودان.  ءيغر ‑ وفولّوس  نّکي.«  ء ورد  » ء وهو،  بطُرس: 

لّحاکم  قايافا س ‑ لقصر  زغ ‑ دار  ياسوع  اوين  ءيلّما  28 نکرن 

ء ور ‑کشيمن س ‑ لقصر،  مايان زيّک صباح.  يـيلي  ن ‑ ّرومان، 

ءيمغارن ‑ ان  ء ور ‑ رين  ن ‑ وسورف.  لّعيد  ءيمنسي  ا ‑ يّش  ءيران  ف ‑ وانّا  ءيحرم  اشکو 

بيلاطوس ءيّسن ماياد، ءيّفوغ ‑ د  اد ‑ ّسحرمن ءيخفاون ‑ نسن. 29 لحاکم  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

» مراد  30 رارن ‑ اس:  ءي ‑ ورݣاز ‑ اد؟«  » ما ‑ ف ‑ تصرضم  يـيني ‑ اسن:  س ‑ دارسن 

بيلاطوس:  31 يـيني ‑ اسن  ء ور ‑ راد ‑ اک ‑ ت ‑ يد ‑ ناوي.«  لُخشانت  ءيس ‑ ور ‑ يسکير 

ءينين ‑ اس:  غ ‑ ّشرع ‑ نّون.«  ءيّلان  س ‑ غايلّي  فّلاس  تحکامّ  کونّي  » اويات ‑ ت 

غ ‑ لݣّدام  لماسيح  ءيبيّد 

ن ‑ ونمغور

ءيناکر ‑ داغ  بطُرس 

لماسيح

غ ‑ لݣّدام  لماسيح  ءيبيّد 

ن ‑ بيلاطوس
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باش  ءيجرا  32 غمکاد  س ‑ لموت.«  ن ‑ يان  ف ‑کرا  ا ‑ نحکام  لحّق  » ء ور ‑ دارنّغ 

لّي ‑ س ‑ را ‑ يّمت.  لموت  ا ‑ را ‑ تݣ  ف ‑ مامنک  ياسوع  لّي ‑ س ‑ ينّا  ا ‑ يافو ‑ واوال 

اد ‑ ّشکشمن  ءيعسکرين  يوّصا  س ‑ لقصر،  لحاکم  بيلاطوس  33 ءيکشم ‑ داغ 

34 ءيرار ‑ اس  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  اݣلّيد  » ءيس ‑ تݣيت  ءيسقسا ‑ ت:  س ‑ دارس.  ياسوع 

اد ‑ اک ‑ ت ‑ ينّان؟«  ياضني  مّدن  غير  نغد  ويّنک،  ءيݣا  اسقسي ‑ اد  » ءيزد  ياسوع: 

د ‑ ينمغورن ‑ ّنک  مّدن ‑ ّنک  هان  زغ ‑ ايت ‑ يودايا؟  ݣيغ  » ماخ  بيلاطوس:  35 يـيني ‑ اس 

» تاݣلديت ‑ ينو  ياسوع:  36 ءيرار ‑ اس  ما ‑ تسکرت؟«  س ‑ داري.  ا ‑ک ‑ يد ‑ يـيوين 

راد ‑ ّماغن  ّدونيت ‑ اد،  تين  ءيس ‑ تݣا ‑ تݣلديت ‑ ينو  مراد  ّدونيت ‑ اد.  تين  ء ور ‑ تݣي 

تاݣلديت ‑ ينو  نّکي،  ءيّما  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يفاّسن  ا ‑ يّـي ‑ ّسنتالن  ءيخّدامن ‑ ينو 

ا ‑ تݣيت؟« ءيرار ‑ اس  ء ور ‑ تݣي زغ ‑ غيد.« 37 يـيني ‑ اس بيلاطوس: » ءيزد ‑ نّيت اݣلّيد 

اشکغ ‑ د  ءي ‑ ّدونيت،  ا ‑ ف ‑ د ‑ لولغ  ماياد  اݣلّيد.  ءيس ‑ݣيغ  ءينّان  ايد  » کّيـي  ياسوع: 

ءي ‑ واوال ‑ ينو.«  را ‑ يسفليد  لحّق  ءيران  وانّا  کولّو  ف ‑ لحّق.  توݣّـا  اد ‑ اکّاغ 

ءيّفوغ ‑ د  بيلاطوس  ءينکر  غاکودان  لحّق؟«  » ما ‑ يݣا  بيلاطوس:  ءيلّما  38 يـيني ‑ اس 

39 والاينّي  لّعيب.  کرا  » ء ور ‑ݣيس ‑ وفيغ  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  س ‑ دار 

تݣا  س ‑ مکلّي  ءي ‑ يان ‑ وحّباس  ار ‑ اون ‑ݣيس ‑ رّژمغ  ن ‑ وسورف  لعيد  کرايݣاّت 

40 غّوتن  ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  ءي ‑ وݣلّيد  اد ‑ اون ‑ ين ‑ رژمغ  غيلاد  ءيس ‑ ترام  لعادا ‑ نّون. 

اقطّاع.  ءيݣا  بارابّاس  ءيّما  ءي ‑ بارابّاس.«  رژم ‑ اغ ‑ د  غواد.  » ء ور ‑ نري  ار ‑ تّينين:  نتني 

ياسوع  اد ‑ اوين  ءيعسکرين  بيلاطوس  يوّصا  1 غاکودان 

ار  ُـّ ‑ وزݣ زغ  ‑ تّاج  يان  نتني  2 سکرن  ‑ ت.  ّسغورشن 

‑ وسلهــام  يان  ‑ اس  ّسلسن  ‑ يخف،  ف  ‑ ت  ‑ اس  ݣن 

ار ‑ اس ‑ تّينين:  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  3 ار ‑ ن ‑ تبّدادن  اغن،  ءيژݣُـّ

4 ءيّفوغ ‑ د ‑ داغ  س ‑ يباريقن.  ار ‑ ت ‑کّاتن  ن ‑ ايت ‑ يودايا.«  اي ‑ اݣلّيد  فّلاک  » ّسلام 

تيّسانم  راد ‑ اون ‑ ت ‑ يد ‑ ّسوفّغ،  » هاتي  يـيني ‑ اسن:  س ‑ مّدن  ءيساول  بيلاطوس 

ار  ُـّ ن ‑ وزݣ تّاج  ءيلس  ءيلّما،  ياسوع  5 ءيّفوغ ‑ د  لّعيب.«  کرا  ءيس ‑ ور ‑ݣيس ‑ وفيغ 

19
لّماسيح  تارفوفنت 

بيلاطوس غ ‑ دار 
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ءينمغورن  6 لّيغ ‑ ت ‑ ژران  » هاي ‑ ارݣاز.«  بيلاطوس:  يـيني ‑ اسن  اغن.  ءيژݣُـّ د ‑ وسلهام 

ف ‑ وݣّجدي.  » اݣُل ‑ ت  ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ يمخزنيـين 

تاݣُلم ‑ ت  کونّي  » اويات ‑ ت  بيلاطوس:  يـيني ‑ اسن  ا ‑ يّمت.«  ف ‑ وݣّجدي  اݣُل ‑ ت 

ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  7 ءيّما  لّعيب.«  کرا  ء ور ‑ݣيس ‑ وفيغ  ها ‑ يّـي  ف ‑ وݣّجدي. 

ءيّقان ‑ ت ‑ يد  غ ‑ ّشرع  س ‑ ما ‑ يّلان  ا ‑ س ‑ ا ‑ نسکار.  س ‑ ّشرع ‑ نّغ  » نکُّني  نّان ‑ اس: 

ءي ‑ مايد  ءيسفلد  لّيغ  8 بيلاطوس  ن ‑ ربّـي.«  د ‑ يوس  ءيخف ‑ نس  ءيݣا  اشکو  ا ‑ يّمت 

» ݣو ‑ ماني  ياسوع:  ءيسقسا  س ‑ لقصر  9 ءيکشم ‑ داغ  تاودا،  ݣيس  تزايد  نّان 

» ماخ  بيلاطوس:  10 يـيني ‑ اس  س ‑ يات.  ء ور ‑ اس ‑ يرور  ياسوع  ءيّما  ا ‑ تݣيت؟« 

ءيژضارغ  اد ‑ اک ‑ رژمغ  ءيس ‑ ژضارغ  ءيس ‑ ور ‑ تّسينت  ء ور ‑ را ‑ دي ‑ تساولت؟  ايلّيغ 

اد ‑ اک ‑ فّلا ‑ يفکان  » ربّـي  يـيني ‑ اس:  ياسوع  11 ءيساول  ف ‑ وݣّجدي؟«  ا ‑ک ‑ نّغ 

يات.  اد ‑ يّـي ‑ تسکرت  ء ور ‑ را ‑ تيژضارت  ءيس ‑ اک ‑ ّت ‑ ور ‑ يفکي،  مراد  تاژّضارت. 

12 غاکودان  ءيفاّسن ‑ ّنک.«  غ ‑ݣر  غوالّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يدحين  ا ‑ يجلا  ار ‑ ّنک  ُـّ ء وݣ والاينّي 

ا ‑ ّسغويّون مّدن ‑ ان  ا ‑ را ‑ يرژم ءي ‑ ياسوع، والاينّي سول  بيلاطوس مامنک  ار ‑ يسوينݣيم 

ن ‑ قايصر،  امّداکُّل  ء ور ‑ تݣيت  ءي ‑ ورݣاز ‑ اد  » ءيغ ‑ ترژمت  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ن ‑ قايصر.«  انّواش  ءيݣا  د ‑ وݣلّيد،  ءيخف ‑ نس  ءيݣان  وانّا  اشکو 

ياسوع  ياوي ‑ د  تّينين  ءي ‑ مايد  بيلاطوس  ءيسفلد  13 لّيغ 

س ‑ بّرا. ءيسکيوس غ ‑ لکورسي لّحوکم غ ‑ وسايس لّي ‑ مي ‑ تّينين › اسايس ن ‑ يفاريون ‹، 

غ ‑ واّس  مايان  14 يـيلي  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  س ‑ واوال  › ݣابّاتا ‹  ار ‑ اس ‑ داغ ‑ تّينين 

ءيساول ‑ داغ  ن ‑ واّس.  طوّژونت  تلکم ‑ د  ن ‑ وسورف،  ءي ‑ لعيد  مّدن  لّي ‑غ ‑ ا ‑ توجادن 

15 رارن ‑ اس  » هاي ‑ اݣلّيد ‑ نّون.«  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ ايت ‑ يودايا  س ‑ مّدن ‑ ان  بيلاطوس 

بيلاطوس:  يـيني ‑ اسن  ف ‑ وݣّجدي.«  اݣُل ‑ ت  ّسيتّي ‑ ت.  » ّسيتّي ‑ ت،  ار ‑ ّسغويّون: 

» ءيس ‑ ترام اد ‑ اݣُلغ اݣلّيد ‑ نّون ف ‑ وݣّجدي؟« رارن ‑ اس ءينمغورن ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي: 

ياسوع  ءيدحي ‑ اسن ‑ د  بيلاطوس  16 غاکودان  قايصر.«  ابلا  ن ‑ وݣلّيد  » ء ور ‑ دارنّغ کرا 

ا ‑ يّمت.  ف ‑ وݣّجدي  ا ‑ ت ‑ اݣُلن  ءيفاّسن ‑ نسن  غ ‑ݣر 

ف ‑ وݣّجدي لماسيح 
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› تاُخشاشت  لّي ‑ مي ‑ تّينين  س ‑ ودغار  اݣّجدي ‑ نس  ياسي  17 ءيّفوغ  ياسوع،  اوين 

ياسوع  18 قّّن  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  س ‑ واوال  › ݣولݣوتا ‹  ار ‑ اس ‑ داغ ‑ تّينين  ن ‑ يخف ‹، 

ف ‑ وفاسيـي ‑ نس  ف ‑ يݣّجدا  ياضني  سين  ديدس  اݣُلن  الّن ‑ ت.  ف ‑ وݣّجدي  غين 

تالّوحت  يات  بيلاطوس  19 يورا  غ ‑ واّماس.  ياسوع  يـيلي  ف ‑ وژلماض ‑ نس،  ء ولا 

اݣلّيد  ݣو ‑ ناصيرا،  » ياسوع  ݣيس  ءيتيارا  ن ‑ وݣّجدي.  ف ‑ يݣّي  ݣن ‑ ّت ‑ ين 

ايت ‑ يونان.  د ‑ وين  ايت ‑ روما  د ‑ وين  ن ‑ ايت ‑ يودايا  20 س ‑ يواليون  ن ‑ ايت ‑ يودايا« 

لّي ‑غ ‑ وݣُلن  زغ ‑ ودغار  ء ور ‑ تاݣّوݣ  تامدينت  اشکو  ن ‑ يودايا،  ݣّوتنين  مّدن  غرن ‑ ت 

› اݣلّيد  » اد ‑ ور ‑ تارات  ءي ‑ بيلاطوس:  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  21 ءينين  ياسوع. 

ن ‑ ايت ‑ يودايا ‹. ارا › غواد ءيݣا ءيخف ‑ نس د ‑ وݣلّيد ن ‑ ايت ‑ يودايا.‹ « 22 ءيرار ‑ اسن 

ء وريغ ‑ ت.«  » ماد ‑ وريغ،  بيلاطوس: 

تيملسا ‑ نس  اسين  ف ‑ وݣّجدي،  ياسوع  ء وݣُلن  لّيغ  ءيعسکرين،  23 ءيّما 

اقّشاب  ء ولا  اسين  د ‑ ما ‑ يـيوي.  اعسکري  کرايݣاّت  ف ‑کّوژط،  بضون ‑ تنت 

24 ءينين  ءيزدار.  ار  زغ ‑ وفّلا  ءيتياوژضا  ء ور ‑ يّتݣُني،  اقّشاب ‑ ان  ءيّما  ن ‑ ياسوع، 

را ‑ ت ‑ ياوي.«  مانوا  نژر  اسغار،  ا ‑ د ‑ فّلاس ‑ نݣر  » ا ‑ ت ‑ ور ‑ نّبـي.  ءي ‑ نݣراتسن: 

ءي ‑ نݣراتسن،  تيملسا ‑ نو  » بضان  ءينّا  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  ا ‑ س ‑ يووفا  غمکاد 

ءيعسکرين.  اد ‑ سکرن  غمکان  ف ‑ وقّشاب ‑ ينو.«  اسغار  ݣرن ‑ د 

ن ‑ ياسوع  د ‑ خالتيس  نتّات  ن ‑ وݣّجدي،  غ ‑ تاما  ن ‑ ياسوع  ءينّاس  25 تبيّد 

د ‑ ماريام تامغارت ن ‑کلوبا د ‑ ماريام ء ولّت ‑ ماݣدالا. 26 ياسوع ءيژرا ءينّاس د ‑ ومحضار 

يوم  هان  » وا ‑ تامغارت،  ءي ‑ ينّاس:  يـيني ‑ د  غ ‑ تاما ‑ نس.  ءيبيّد  لّي ‑ دارس ‑ يعّزان 

تاساعت ‑ ان  غ ‑ تاما ‑ ّنک.«  ءينّاک  » هان  ءي ‑ ومحضار:  27 يـيني ‑ د  غ ‑ تاما ‑ نّم.« 

اد ‑ دارس ‑ تزدغ.  ا ‑ سّت ‑ يـيوي ‑ ومحضار 

کولّو  ‑ يکّمل  ءيس  ياسوع  ءيّسن  28 غاکودان 

» هاتي  يـيني:  ءيساول ‑ د  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  ءيلّما  ءيّسافو  ما ‑ فّلاس ‑ يّلان، 

ف ‑ يان ‑ وشرويض،  مّدن  فّين ‑ ّت  لّخّل،  ن ‑ وامان  يات ‑ تبوقّالت  غين  29 تّلا  روفيغ.« 

لّماسيح لموت 
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ءيسوا  30 لّيغ  س ‑ يمي ‑ نس.  مدين ‑ اس ‑ ت ‑ ين  ن ‑ وزوکُّني،  ف ‑ يات ‑ تصطّا  ݣن ‑ ت 

ّروح ‑ نس.  ءيدحي  ءيخف ‑ نس  ءيّسکنو  » يووفا.«  يـيني:  لخّل  ياسوع 

ءي ‑ لعيد.  مّدن  ار ‑ݣيس ‑ توجادن  ن ‑ وسونفو،  ءي ‑ واّس  ا ‑ يقامان  31 غاّسان 

ّموتنين ف ‑ وݣّجدي غ ‑ واّس  ن ‑ ويلّي  ّدات  ا ‑ ن ‑ تقاما  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ء ور ‑ رين ءيمغارن 

ءيلّما.  کّيسن ‑ تن ‑ د  ءيضارن  اد ‑ اسن ‑ رژن  ا ‑ تن ‑ يادج  زغ ‑ بيلاطوس  ضالبن  لّعيد. 

ءيلّما  رژن  د ‑ ياسوع،  تياݣّـالنين  زغ ‑ ويلّي  ءي ‑ يان  ءيضارن  رژن  ءيعسکرين  32 ّدون 

ء ور ‑ رژين  ءيّموت،  افن ‑ ت ‑ ين  لّيغ ‑ ت ‑ لکمن  ياسوع،  33 ءيّما  ءي ‑ وايّاض.  ءيضارن 

غ ‑ تسݣا ‑ نس  ءيّسياݣّـاس ‑ ت  زغ ‑ يعسکرين  يان  ءيروح ‑ ن  34 غاکودان  ءيضارن ‑ نس. 

د ‑ وامان.  ءيداّمن  س ‑ د ‑ فّين  س ‑ وحريش، 

ءينّا  ء ولا کونّي.  ا ‑ تامنم  باش  فّلاس  توݣّـا ‑ نس  ماياد ءيفکا  ءيژران کولّو  35 غوالّي 

غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  ا ‑ يافو  باش  غمکاد  36 ءيجرا  ءينّا.  ايد  لحّق  ءيزد  يـيّسان  لحّق، 

غ ‑ واّرا  37 ءيتيارا ‑ داغ  غ ‑ يخسان ‑ نس.«  ن ‑ يخس  کرا  » ء ور ‑ را ‑ يرژ  ءينّا:  ن ‑ ربّـي 

ّسياݣّـاسن.«  غ ‑ غوالّي  » راد ‑ تمنادن  ياضني: 

ءيّکا ‑ تّين  ݣو ‑ راما.  يوسف  ياشک ‑ يد  ن ‑ مايان  38 تيغوردين 

ءيکسوض  اشکو  س ‑ تنتلا  والاينّي  ن ‑ ياسوع،  زغ ‑ يمحضارن  ءيݣا  نتّا  ء ولا 

ّدات  ا ‑ ياوي  ا ‑ ت ‑ يادج  زغ ‑ بيلاطوس  ءيضالب  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يمغارن 

39 ءيمون ‑ د  ّدات ‑ نس.  ءيّسيتّي  ءيلّما  ياشک ‑ يد  بيلاطوس،  يادج ‑ ت  ن ‑ ياسوع. 

ياوي ‑ د  ياسوع.  س ‑ دار  غ ‑ يـيض  ءيّدا  ءيّکان  لّي ‑ ستّين  نيقوديموس  ديدس 

ݣيسن  يـيلي  ن ‑ تمضلت،  ن ‑ يسافارن  کيلو  ءيد ‑ مراو  کراض  ما ‑ يتݣّـان  نيقوديموس 

س ‑ يشّدادن  کفّن ‑ ّت  ءيسافارن،  ݣن ‑ اس  ن ‑ ياسوع  ّدات  40 اسين  د ‑ ّصابرا.  لموّر 

ايت ‑ يودايا.  سکارن  غمکلّي  لّکتّان 

يان ‑ ومّضال  ݣيس  يـيلي  ياسوع،  لّي ‑غ ‑ يّموت  غ ‑ ودغار  يان ‑ وورتي  41 ءيّلا 

غ ‑ ومّضال ‑ لّي  ن ‑ ياسوع  ّدات  42 سرسن ‑ ين  يان.  ء ور ‑ ّجو ‑ ن ‑ݣيس ‑ يتياومضال  لّجديد 

لعيد.  را ‑ دارسن ‑ يݣ  د ‑ وزکّا  ياکمور ‑ د،  اشکو 

لّماسيح تيمضلت 
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تّدو  تيّلاس،  لّانت  سول  لّحّد،  ن ‑ واّس  صباح  1 زيّک 

امّضال  لّيغ ‑ ن ‑ تلکم  س ‑ ومّضال.  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام 

‑ نس.  ‑ يمي  زغ  ءيتياتّاي  ‑ يّقن  ‑ س  لّي  ءيفير  ‑ ن  تژر 

بطُرس  سيمعان  ‑ دار  س  ‑ تّاّزال  ‑ دي  ار  ‑ د  2 تووّري 

زغ ‑ ومّضال.  سيديتنّغ  » ّسيتّين  تيني ‑ اسن:  ياسوع  دار  لّي ‑ يعّزان  ياضني  د ‑ ومحضار 

مانيغ ‑ ت ‑ ين ‑ سرسن.«  ء ور ‑ نّسين 

4 امحضار  س ‑ ومّضال.  ار ‑ تاّزالن  فتون  ياضني،  د ‑ ومحضار  نتّا  بطُرس  3 ءينکر 

ݣيس  سول  لّکتّان  ءيشّدادن  ءيژر ‑ ن  5 ءيکنو  س ‑ دار ‑ ومّضال،  بطُرس  ءيزوار  ياضني 

ءيکشم  تيغوردين ‑ نس  بطُرس  سيمعان  6 ءيلکم ‑ د  ء ور ‑ سرس ‑ يکشيم.  والاينّي  تّرسن، 

ءي ‑ وݣايّو  لّي ‑ س ‑ ّسلولّين  اشرويض  7 ءيژر  ݣيس.  تّرسن  ءيشّدادن  ءيژر  س ‑ ومّضال، 

8 ءيزايد ‑ يلّما ‑  ن ‑ يشّدادن.  ف ‑ يݣّي  ء ور ‑ ن ‑ يتّرس  واحدوت  ءيموتّل  ن ‑ ياسوع، 

يامن.  ما ‑ يّلان  ءيژر  نتّا،  ء ولا  ءيکشم سرس  س ‑ دار ‑ ومّضال،  لّي ‑ د ‑ يزوارن  ‑ ومحضار 

لماسيح  ا ‑ د ‑ ينکر  ءيّقان ‑ د  لّي ‑غ ‑ يتيارا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ واّراتن  لمعنا  9 ء ور ‑ تا ‑ فهيمن 

س ‑ تݣّمي.  ءيمحضارن ‑ ان  ءيلّما  10 ووّرين ‑ د  زغ ‑ لموت. 

ا ‑ تالّا  سول  ار ‑ تالّا.  ن ‑ ومّضال  غ ‑ بّرا  تبيّد  ماريام  11 ءيّما 

لسان  لمالايکا  سين  12 تژر ‑ ن  س ‑ ومّضال،   ‑ ن  تاݣُّ تکنو 

ءيخف ‑ نس  غ ‑ دار  يان  ن ‑ ياسوع،  ّدات  غ ‑ يلّيغ ‑ ن ‑ سرسن  ݣاورن  ملّولنين.  تيملسا 

» وا ‑ تامغارت،  ءينين ‑ اس:  لمالايکا ‑ يان  13 ساولن ‑ د  ءيضارن ‑ نس.  غ ‑ دار  د ‑ يان 

مانيغ ‑ ت ‑ ين ‑ سرسن.«  ء ور ‑ ّسينغ  سيدي،  » ّسيتّين  تيني ‑ اسن:  ا ‑ تالّات؟«  ايلّيغ  ماخ 

ءيزد  ء ور ‑ تّسين  نتّات  ءيبيّد.  ياسوع  س ‑ تژرا  تيغوردين ‑ نس  تݣراول  ماياد،  تنّا  14 لّيغ 

ا ‑ تالّات؟  ايلّيغ  ماخ  » وا ‑ تامغارت،  يـيني ‑ اس:  15 ءيساول ‑ د  ا ‑ يݣا.  ياسوع 

تيني ‑ اس:  ن ‑ وورتي،  انݣابال  ءيس ‑ يݣا  تغال  نتّات  ءيّما  ما ‑ س ‑ ا ‑ تسيݣّيلت؟« 

اد ‑ ّدوغ  مانيغ ‑ ت ‑ ين ‑ تسرست،  ءيني ‑ يّـي  ا ‑ ت ‑ يوسين،  کّيـي  ءيغد  » ا ‑ سيدي، 

س ‑ واوال  تيني  ݣيس  تݣراول  » ماريام.«  ءينّا ‑ ياس ‑ د:  ياسوع  16 ءيّما  ا ‑ ت ‑ اويغ.« 

لّماسيح  تانکرا 

زغ ‑ لموت

20

ءي ‑ ماريام  لماسيح  ءيبان 

ء ولّت ‑ ماݣدالا
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ياسوع:  17 يـيني ‑ اس ‑ د  › امسلمد ‹.  لمعنا ‑ نس  تݣا  » رابّوني.«  ن ‑ ايت ‑ يودايا: 

ايتما  س ‑ دار  ّدو  والاينّي  س ‑ بابا.  ء ور ‑ تا ‑ تيالالغ  اشکو  » اد ‑ ور ‑ݣيݣي ‑ تامژت، 

ءيݣ  ربّـي ‑ نو  ءيݣا  باباتون،  ءيݣ  بابا  ءيݣان  س ‑ والّي  را ‑ تيالالغ  تينيت ‑ اسن 

تيني ‑ اسن:  ءيمحضارن  س ‑ دار  تفتو  ء ولّت ‑ ماݣدالا  ماريام  18 تنکر  ربّـي ‑ نّون.« 

ياسوع.  ف ‑ ماد ‑ اس ‑ ينّا  تساول ‑ اسن  سيديتنّغ.«  ژريغ  » ها ‑ يّـي 

غ ‑ تݣّمي،  ءيمحضارن  موّن  لّحّد،  ن ‑ واّس ‑ ان  19 تادݣُـّات 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  زغ ‑ يمغارن  کسوضن  اشکو  ءيماون  قّّن ‑ د 

ّسلامت.«  » اد ‑ اون ‑ تيلي  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ݣراتسن  ءيبيّد  ياسوع  ءيبان ‑ اسن ‑ د  غاکودان 

ءيمحضارن  فرحن  د ‑ تسݣا ‑ نس.  ءيفاّسن ‑ نس  ءيمل ‑ اسن  غمکاد  20 ءيساول ‑ اسن 

ّسلامت.  » اد ‑ اون ‑ تيلي  21 يـيني ‑ اسن ‑ داغ:  سيديتسن.  ژران  لّيغ  باهرا 

ݣيسن  22 ءيصوض  غيلاد.«  ا ‑ س ‑ را ‑ُکن ‑ ازنغ  غمکاد  بابا،  غمکلّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يوزن 

هاتي  ف ‑ ّدنوب ‑ نس،  تصامحم  مي  23 وانّا  لقودوس.  ّروح  » امژات  يـيني ‑ اسن: 

ّدنوب ‑ نس.«  قامان  فّلاس  سول  ء ور ‑ تصامحم،  مي  د ‑ وانّا  فّلاس.  تياتّاين 

توما،  ءيسم ‑ نس  ن ‑ ومحضار  د ‑ مراو  زغ ‑ سين  يان  24 ءيّما 

ياسوع.  لّيغ ‑ د ‑ دارسن ‑ يوشکا  غاکود  ء ور ‑ ديدسن ‑ يلّي  › اکنيو ‹،  ار ‑ اس ‑ داغ ‑ تّينين 

نّکي  » ء ور ‑ راد ‑ امنغ  ءيرور ‑ اسن ‑ د:  نتّا  ءيّما  سيديتنّغ.«  نژرا  » ها ‑ ياغ  25 نّان ‑ اس: 

افوس ‑ ينو  ݣغ  ن ‑ يمسمارن،  ءي ‑ لاترت  ݣّرغ ‑ ن  غ ‑ يفاّسن ‑ نس،  تيݣّـاس  ژرغ  ارد 

غ ‑ تسݣا ‑ نس.« 

يـيلي  ءيماون،  قّّن ‑ ين  غ ‑ تݣّمي  ءيمحضارن  موّن ‑ داغ  تام ‑ ووّسان،  26 زرين 

ديدسن ء ولا توما، س ‑ اسن ‑ د ‑ يبان ياسوع ءيبيّد غ ‑ݣراتسن يـيني ‑ اسن: » اد ‑ اون ‑ تيلي 

مدي ‑ د  تݣّرت ‑ اسن.  ءيفاّسن ‑ ينو،  » ژر  ءي ‑ توما:  ءيلّما  27 يـيني  ّسلامت.« 

28 ءيساول  امن.«  غير  اد ‑ ور ‑ تّشّکات،  ف ‑ تسݣا ‑ نو.  تݣت ‑ ت ‑ ين  افوس ‑ ّنک، 

» ءيس ‑ تومنت  ءينّا ‑ ياس:  ياسوع  29 ءيّما  وا ‑ ربّـي ‑ نو.«  » وا ‑ سيدي،  يـيني:  توما 

بلا ‑ يّـي ‑ ژران.«  ء ومنّين  سري  وينّا  اد ‑ݣان  ءيمبارکين  غ ‑ يّـي ‑ تژريت؟  غيلاد 

لماسيح  ءيبان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس

س ‑ توما لماسيح  ءيساول 
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ء ور ‑ تيارانت  ا ‑ يسکار ياسوع غ ‑ دار ءيمحضارن ‑ نس،  د ‑ تميتار ياضني  30 کيݣان 

ن ‑ ربّـي  يوس  ياسوع  ءيس ‑ يݣا  ا ‑ تامنم  باش  ختيد  تيارانت  31 والاينّي  غ ‑ واّرا ‑ ياد. 

ءيغ ‑ سرس ‑ تومنم.  س ‑ يسم ‑ نس  تودرت  تيلي ‑ اون  لماسيح ‑ نس،  ءيݣ 

ياسوع  ‑ داغ  ‑ د  ءيبــان  ‑ مايــان  ن  1 تيغورديــن 

غمکاد  ن ‑ طاباريّا.  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما  ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

د ‑ توما  بطُرس  سيمعان  غين  2 ءيّلا  ا ‑ س ‑ د ‑ يبان. 

غ ‑ تمازيرت  ݣو ‑ قانا  د ‑ ناتانايل  › اکنيو ‹  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

ءيمحضارن  د ‑ سين  ن ‑ زابدي  د ‑ تاروا  نتني  ن ‑ جاليل، 

ءينين ‑ اس:  ءيسلمان.«  اد ‑ݣمرغ  » راد ‑ ّدوغ  بطُرس:  سيمعان  3 ءينّا ‑ ياسن  ياضني. 

ء ور ‑ ومژن  کولّوت،  ءيض  ّزرين  تاناوت،  غ ‑ يات  ءيلّما  فّوغن  » را ‑ ديک ‑ نمون.« 

ء ور ‑ ّسيّن  والاينّي  ن ‑ وامان،  غ ‑ تاما  ياسوع  ءيبيّد  تافوکت  4 لّيغ ‑ دي ‑ تغلي  يات. 

کرا  ءيس ‑ تومژم  » وا ‑ يفرخان،  يـيني:  سرسن  5 ءيساول ‑ د  ا ‑ يݣا.  ياسوع  ءيزد 

ّشبکت  » لوحات ‑ ن  6 يـيني ‑ اسن ‑ د:  يات.«  » ء ور ‑ نومژ  ءينين ‑ اس:  ن ‑ يسلمان؟« 

س ‑ تعّمر  ّشبکت،  لوحن ‑ ين  کرا.«  س ‑ ن ‑ توفام  ن ‑ تاناوت،  تافاسيت  غ ‑ تسݣا 

س ‑ تاناوت.  ا ‑ سّت ‑ ّسغلين  ء ور ‑ ژضارن  ايلّيغ  ݣّوتنين  س ‑ يسلمان  غاکودان 

سيديتنّغ  » هاتي  ءي ‑ بطُرس:  يـيني  ياسوع  دار  لّي ‑ يعّزان  7 ءيساول ‑ د ‑ ومحضار 

غير  ءيلسا  اشکو  ءيبکيس  ايان،  سيديتسن  ءيزد  بطُرس  سيمعان  ءيسفلد  لّيغ  ايان.« 

را ‑ يـيلي  زغ ‑ واکال،  تاناوت  8 ء ور ‑ باهرا ‑ تاݣّوݣ  غ ‑ وامان.  ياُکي ‑ ن  ما ‑ يفّسوسن، 

لّي ‑ يعّمرن  ّشبکت  ياضني  ءيمحضارن  ار ‑ لّدين  ن ‑ ميترو.  مّيا  ما ‑ يتݣّـان  غ ‑ݣراتسن 

لعافيت  يات  افن ‑ ين  س ‑ واکال  فّوغن  9 لّيغ  اکال.  تاناوت  تروح  ايلّيغ  س ‑ يسلمان 

ياسوع  10 ءيساول ‑ د  يـيلي ‑ وغروم.  ن ‑ يسلمان،  کرا  فّلاس  تّرسن  ن ‑ ترݣين، 

تومژم.«  زغ ‑ يسلمان ‑ ان  کرا  » اوياد ‑ د  يـيني ‑ اسن: 

تعّمر  س ‑ واکال  ّشبکت  ءيلدي  س ‑ تاناوت،  ءيکشم  بطُرس  سيمعان  11 يووّري 

ن ‑ وسلم.   ) 153 ( د ‑کراض  ءيد ‑ مراو  د ‑ سّموس  مّيا  ݣيس  ءيّلا  مّقورنين.  س ‑ يسلمان 

21
لماسيح  ءيبان 

ءي ‑ يمحضارن ‑ نس 

ن ‑ ومدا غ ‑ تاما 
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» اشکاد ‑ د  ياسوع:  12 يـيني ‑ اسن ‑ د  ّشبکت.  ء ور ‑ تّبـي  س ‑ غونشکان،  تعّمر  واّخا 

ا ‑ ت ‑ يسقسا ما ‑ يݣا، اشکو ّسّن ءيزد سيديتسن  ا ‑ تّشم.« ء ور ‑ يزعم يان غ ‑ يمحضارن 

ءيسلمان.  ء ولا  ءيفک ‑ اسن  ءيفک ‑ اسن ‑ ت،  اغروم  ياسي  ياسوع  13 ءينکر  ا ‑ يݣا. 

ا ‑ يݣان تيس کراّط ‑ توال ن ‑ يس ‑ د ‑ يبان ياسوع ءي ‑ يمحضارن ‑ نس تيغوردين  14 ختاد 

زغ ‑ لموت.  ن ‑ ما ‑ د ‑ ينکر 

بطُرس  س ‑ سيمعان  ياسوع  ءيساول ‑ د  ّشان،  15 لّيغ 

ءيس ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريت  ن ‑ يونا،  يوس  » وا ‑ سيمعان  يـيني ‑ اس: 

تّسنت  ا ‑ سيدي،  » يـياه  بطُرس:  ءيرار ‑ اس  غويد؟«  ن ‑ ما ‑ يّـي ‑ تّيرين  ار  ُـّ ء وݣ

16 ءيسقسا ‑ ت  ءيلّقاغن ‑ ينو.«  » کس  ياسوع:  يـيني ‑ اس ‑ د  ءيس ‑ داري ‑ تعّزات.« 

ءيرار ‑ اس  ءيس ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريت؟«  ن ‑ يونا،  يوس  » وا ‑ سيمعان  سنات ‑ توال:  تيس  ياسوع 

» ݣابل  ياسوع:  يـيني ‑ اس ‑ د  ءيس ‑ داري ‑ تعّزات.«  تّسنت  ا ‑ سيدي،  » يـياه  بطُرس: 

ن ‑ يونا،  يوس  » وا ‑ سيمعان  کراّط ‑ توال:  تيس  ياسوع  17 ءيسقسا ‑ ت  ء ولّي ‑ نو.« 

کراّط ‑ توال  تيس  ءينّا ‑ ياس  اشکو  ءي ‑ بطُرس  ءيلّما  طّير  ءيس ‑ دارک ‑عّزاغ؟« 

تّسنت  ما ‑ يّلان.  کولّو  تّسنت  » ا ‑ سيدي،  يـيني ‑ اس:  ءيساول  » ءيس ‑ دارک ‑عّزاغ؟« 

لحّق  اياد،  18 لحّق  ء ولّي ‑ نو.  » کس  ياسوع:  يـيني ‑ اس ‑ د  ءيس ‑ داري ‑ تعّزات.« 

تريت،  س ‑ ينّا  تفتوت  ءي ‑ يخف ‑ ّنک  ار ‑ تّاݣّست  غ ‑ تمّژيت ‑ ّنک  ا ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ. 

ياسي ‑ک  ياضني  يان  ءيبکيس ‑ اک  ءيفاّسن  را ‑ ن ‑ تمديت  غ ‑ تووّسرت ‑ ّنک  والاينّي 

ا ‑ را ‑ تݣ لموت ن ‑ بطُرس  ا ‑ س ‑ يملا ياسوع مامنک  ء ور ‑ تريت.« 19 غمکاد  س ‑ يلّي 

ديدي.«  مون  کّيـي،  » اشک ‑ يد  يـيني ‑ اس:  ياسوع  ءيزايد  ربّـي.  لّي ‑ س ‑ را ‑ يتمّجد 

ءيݣ  ياسوع،  دار  لّي ‑ يعّزان  امحضار  ءيژر  تيغوردين ‑ نس  بطُرس  20 ءيݣراول 

ف ‑ مانوا  ءيسقسا ‑ ت  ن ‑ يمنسي  غ ‑ واّس  ن ‑ ياسوع  ف ‑ يدمارن  غوالّي ‑ ن ‑ يسنّدن 

ءيسقسا  ا ‑ د ‑ ديدسن ‑ يمون،  يوشکا ‑ د  امحضار ‑ ان  بطُرس  ءيژرا  21 لّيغ  را ‑ ت ‑ يّزنز. 

ياسوع:  22 يـيني ‑ اس  ما ‑ راد ‑ اس ‑ يجرو؟«  ا ‑ سيدي،  يـيني: » ءيّما غوان  فّلاس  ياسوع 

ديدي.«  مون  اشک ‑ يد  کّيـي؟  ما ‑ݣيس ‑ تريت  ارد ‑ د ‑ ووّريغ  ا ‑ سول ‑ يّدر  » ءيغ ‑ ريغ 

لماسيح  ءيساول 

س ‑ بطُرس
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23 زغ ‑ غاکودان ا ‑ يّفوغ لخبار غ ‑ دار ايتماتن، ار ‑ تّينين ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يّمت ‑ ومحضار ‑ لّي. 

ارد ‑ د ‑ ووّريغ  ا ‑ سول ‑ يّدر  » ءيغ ‑ ريغ  ءينّا  » ء ور ‑ را ‑ يّمت.«  ء ور ‑ ينّي  ياسوع  والاينّي 

ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد،  توݣّـا ‑ نس  ا ‑ يفکان  24 امحضار ‑ ان  کّيـي؟«  ما ‑ݣيس ‑ تريت 

ياضني  د ‑ تغاوسيوين  25 کيݣان  توݣّـا ‑ نس.  ءيس ‑ اُأغژانّت  نّسن  غ ‑ واّرا ‑ ياد.  يارا ‑ تنت 

ء ور ‑ را ‑ تامو  س ‑ يات،  يات  ءيغ ‑ تنت ‑کولّو ‑ نورا  ءيرواس ‑ يّـي  ياسوع.  ءيسکر ‑ تنت 

اّراتن ‑ ان.  کولّو  ّدونيت 
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ن ‑ يرقّاسن ءيسّکيرن 

ف ‑کولّو  امزوارو  غ ‑ واّرا ‑ نو  ء وريغ ‑ اک ‑ ن  1 وا ‑ تاوفيلوس، 

2 ار  زغ ‑ يسيزوار  ما ‑ يّسلماد  ء ولا  ياسوع  ما ‑ يسکر 

ءيستي  س ‑ ويلّي  ءيساول  ء ور ‑ تا ‑ يتيالال  لّيغ  والاينّي  س ‑ يݣـنّا.  لّي ‑غ ‑ يتيالال  اّس 

ف ‑ ما ‑ راد ‑ سکارن.  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  يوّصا ‑ تن  ءيرقّاسن ‑ نس،  اد ‑ݣن 

3 يوشکا ‑ د دارسن تيغوردين لّموت ‑ نس، ار ‑ اسن ‑ يمالا س ‑ تميتار ݣّوتنين ءيس ‑ د ‑ ينکر 

ار ‑ اسن ‑ يساوال  ن ‑ واّس،  ءيد ‑ مراو  کّوژ  ءيخف ‑ نس  ار ‑ اسن ‑ يّسبايّان  ءيّدر. 

ن ‑ ربّـي.  ف ‑ تݣلديت 

يـيني ‑ اسن:  غ ‑ ووّسان ‑ ان  ياسوع  ءيݣاور  ديدسن  4 لّيغ 

قلات  والاينّي  ن ‑ وروشاليم،  تامدينت  » اد ‑ ور ‑ تّفوغم 

5 ءيّکا ‑ تّين  فّلاس.  ساولغ ‑ اون  راد ‑ اون ‑ ّت ‑ يفک،  ربّـي  بابا  لّي ‑ ف ‑ ينّا  س ‑ لباراکا 

را ‑ تّدمّ  دروسنين،  ن ‑ ووّسان  ن ‑کرا  تيݣيرا  کونّي  ءيّما  غ ‑ وامان،  مّدن  ار ‑ يّسّدام  يوحانّا 

لقودوس.«  س ‑ ّروح 

ءيس ‑ را ‑ دي ‑ ترارت  » وا ‑ سيديتنّغ،  سقسان ‑ ت:  موّن  ديدس  لّيغ  6 غاکودان 

ا ‑ يسکار  ا ‑ دار اوال  تاݣلديت ءي ‑ ايت ‑ ربّـي غ ‑ ووّسان ‑ اد؟« 7 يـيني ‑ اسن: » بابا ربّـي 

را ‑ تعّمرم  8 والاينّي  ا ‑ راد ‑ يلين،  ماناݣو  کونّي  ء ور ‑ را ‑ تيّسانم  د ‑ يزماز.  ء وّسان 

توݣّـا  را ‑ فّلا ‑ تاکّام  لقودوس.  ّروح  نّا ‑ د ‑ فّلاون ‑ يݣّوز  غاکود  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت 

تيميزار اݣّوݣنين ن ‑ ّدونيت.«  ار  ء ولا ساميرا  تامازيرت ن ‑ يودايا  ء ولا کولّو  غ ‑ وروشاليم 

ءيتيالال  ‑ تمنادن  ‑ تي  ا   ‑ س  ماياد  ‑ ياسن    ءينّا 9 غير 

10 سول  يات ‑ تمدلوت.  ايلّيغ ‑ تي ‑ تّسنتل  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن 

1

لّماسيح  ءيواليون 

ءي ‑ يرقّاسن ‑ نس

لماسيح  ءيتيالال 

س ‑ يݣنوان
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ا ‑ ن ‑ ّسموقّولن غ ‑ يݣنوان س ‑ يلّيس ءيفتا، س ‑ د ‑ فّلاسن ‑ بيّدن سين ءيرݣازن س ‑ تملسا 

ملّولنين 11 ءينين ‑ اسن: » وا ‑ يرݣازن ايت ‑ جاليل، ماخ ايلّيغ تبيّدم غيد ار ‑ ن ‑ تّسموقّولم 

تي ‑ تژرام  غمکاد  را ‑ د ‑ يووّري  س ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ فّلاون ‑ يتيالالن  ياسوع  هاتي  غ ‑ يݣنوان؟ 

س ‑ يݣـنّا.«  ءيفتا 

اورير  لّي ‑ مي ‑ تّينين  زغ ‑ وورير  ءيرقّاسن  ءيلّما  12 ݣّوزن 

لکمن  13 لّيغ  کيليميتر.  س ‑ يان  غير  ء ور ‑ تاݣّوݣ  س ‑ وروشاليم.  ووّرين  ن ‑ ّزيتون، 

د ‑ ياعقوب  د ‑ يوحانّا  بطُرس  ءيّلا  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تݣاوارن.  ن ‑ وفّلا  س ‑ وحانو  غلين  تامدينت 

ن ‑ حالفا  يوس  د ‑ ياعقوب  د ‑ ماتّا  د ‑ بارتولاماوس  د ‑ توما  د ‑ فيليّبوس  د ‑ اندراوس 

س ‑ يان ‑ وول  14 ار ‑کولّو ‑ تمونون  ن ‑ ياعقوب.  يوس  د ‑ ياهودا  اواطاني  د ‑ سيمعان 

د ‑ ينّاس  ن ‑ ياسوع  د ‑ ايتماس  د ‑ تمغارين ‑ نسن  نتني  ربّـي،  ار ‑ تضالابن  اد ‑ تژالّان 

ماريام. 

غين  ءيّلا  ن ‑ ايتماتن.  غ ‑ واّماس  بطُرس  ءينکر  غ ‑ ووّسان ‑ ان  15 يان ‑ واّس 

ءيّقان ‑ د  » واي ‑ ايتما،  16 يـيني ‑ اسن:  ن ‑ يان.   ) 120 ( ءيد ‑ مراو  د ‑ سين  مّيا  ما ‑ يتݣّـان 

ءيساول  داود،  ن ‑ وݣلّيد  ف ‑ يمي  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّراتن  لقودوس  ّروح  ءينّا  مايلّي  ا ‑ يافو 

ءيݣا  ءيّکا ‑ تّين  ياهودا  17 اشکو  ياسوع.  ء ومژنين  ءي ‑ ويلّي  لّي ‑ يزوارن  ف ‑ ياهودا 

غ ‑ تووري ‑ نّغ.«  تاغامت ‑ نس  ياسي  زغ ‑ݣينّغ، 

غ ‑ يݣر ‑ نس  ءيضر ‑ ن  ف ‑ لباضل،  لّي ‑ يومژ  س ‑ تغراد  يان ‑ يݣر  ياهودا  18 ءيسغا 

کولّو  فّلاس  19 سفلدن  غ ‑ واکال.  فّين ‑ د ‑ وادان ‑ نس  ءيفرسي ‑ واحليݣ ‑ نس  ءيّمت، 

لمعنا ‑ نس  تݣا  › حاکال ‑ داما ‹.  س ‑ واوال ‑ نسن  ءي ‑ يݣر ‑ ان  ار ‑ تّينين  ايت ‑ وروشاليم، 

ن ‑ يداّمن ‹.  › ءيݣر 

› ا ‑ تخلو ‑ تݣّمي ‑ نس.  ن ‑ يموريݣن  غ ‑ واّرا  » ءيتيارا  يـيني ‑ اسن:  بطُرس  20 ءيزايد 

غ ‑ تووري.‹  تاغامت ‑ نس  ياضني  يان  › ا ‑ يامژ  ءيتيارا ‑ داغ  يان.‹  ا ‑ ور ‑ݣيس ‑ يزدغ 

ف ‑ تنکرا  توݣّـا  ا ‑ ديدنّغ ‑ ياکّا  ياضني  يان  ا ‑ نستي  ا ‑ ف ‑ د ‑ يّقان  21، 22 ف ‑ مايان 

کولّو  لّانين  ديدنّغ  زغ ‑ ويلّي  يان  ا ‑ يݣ  ءيّقان ‑ د  زغ ‑ لموت.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ 

استاي ن ‑ ورقّاس ياضني



2 ءيرقّاسن  267

ف ‑ وفوس  غ ‑ وامان  ءيّدم  لّيغ  زغ ‑ غاکود  ياسوع،  د ‑ سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ ا ‑ نتمونو  ء وّسان 

لّي ‑غ ‑ فّلانّغ ‑ يتيالال.«  اّس  ار  ن ‑ يوحانّا 

)تݣا  بارسابا  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يوسف  ءيݣا  يان  ءيرݣازن.  سين  23 اوين ‑ د 

ءينين:  ءيلّما  24 ّژالّن  ماتّياس.  ءيݣا  د ‑ وايّاض  يوسطوس(،  لکنيت ‑ نس 

ا ‑ يݣان  غ ‑ سين ‑ اد  مانوا  غيلاد  مل ‑ اغ  مّدن.  ن ‑کولّو  ء ولاون  تّسنت  » وا ‑ سيديتنّغ، 

لّي ‑ زغ ‑ يضر  تارقّاست ‑ اد  ء ولا  غ ‑ تووري ‑ اد  تاغامت  25 ا ‑ يامژ  تستيت  غوالّي 

ياشک ‑ يد ‑ وسغار  اسغار،  فّلاسن  26 ݣرن ‑ د  س ‑ يلّي ‑ اس ‑ يݣان.«  ا ‑ يّدو  ياهودا 

د ‑ مراو.  يان  غ ‑ݣر  ارقّاس  ا ‑ يݣ  ءيلّما  اوين ‑ ت  غ ‑ ماتّياس. 

سّموس  ن ‑ وين  لعيد  ايلّيغ ‑ د ‑ يروح  1 زرين ‑ ووّسان 

ءيلّما  2 سفلدن  غ ‑ يات ‑ تݣّمي.  کولّوتن  موّن  ءيد ‑ مراو. 

تيݣّمي  تعّمر  زغ ‑ يݣنوان  توشکا ‑ د  تيّجيجت  ءي ‑ يات 

بضونت  لّعافيت،  تيمزليوين  ءيرواس  کرا  3 ژرن  ءيتجّهدن.  اضو  زوند  لّي ‑غ ‑ݣاورن 

بدون  لقودوس،  س ‑ ّروح  کولّو  4 عّمرن  ݣيسن.  يان  ف ‑کرايݣاّت  يات  تتّرس 

لقودوس.  ّروح  غمکلّي ‑ اسن ‑ تن ‑ يفکا  ءيغريبن  س ‑ يواليون  ار ‑ ساوالن 

تيميزار  زغ ‑کولّو  ء وشکان ‑ د  غ ‑ وروشاليم،  ايت ‑ يودايا  لّان  5 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

موّن  ءي ‑ تاقّورت،  سفلدن  6 لّيغ  ربّـي.  اد ‑ ترضون  ار ‑ باهرا ‑ تّيرين  ن ‑ ّدونيت، 

يان  کرايݣاّت  اشکو  لعجب  ءيضر ‑ اسن  غين.  ما ‑ يبيّدن  ءيݣّوت  ايلّيغ  ف ‑ تݣّمي 

ار ‑ يسفليد ءي ‑ واوال ن ‑ دارس. 7 ار ‑ باهرا ‑ تعّجابن ار ‑ ّسمقسان ءي ‑ نݣراتسن: » غويد 

يان  کود  ا ‑ دارسن ‑ نسفليد  8 مامنک  اد ‑ݣان؟  ايت ‑ جاليل  ءيس ‑ ورد  ساوالنين،  کولّو 

د ‑کرا  زغ ‑ فارتّيا  يوشکا ‑ د  ݣينّغ  کرا  9 هاتي  لّي ‑غ ‑ يلول؟  ن ‑ تمازيرت  ءي ‑ واوال 

کابادوکّيا  ء ولا  يودايا  ء ولا  زغ ‑ ماسوبوطاميا  ويـّياض  اشکين ‑ د  ءيلامّيا،  ء ولا  زغ ‑ ماديّا 

ء ولا  بامفيلّيا  ء ولا  زغ ‑ فريجّيا  ياضني  ويـّياض  10 اشکين ‑ د  اسّيا.  ء ولا  بونتوس  ء ولا 

زغ ‑ تمدينت  يوشکا ‑ د  ݣينّغ  کرا  ن ‑کوريني.  غ ‑ تاما  ن ‑ ليبّيا  تيسݣيو  ء ولا  ميصر 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  اغاراس  لّي ‑ ومژنين  ءيبّرانيـين  ء ولا  ايت ‑ يودايا  ݣن  ن ‑ روما، 

2
لقودوس ن ‑ ّروح  ء وݣوز 
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والاينّي  ن ‑ واعرابن.  زغ ‑ تمازيرت  ء ولا  ن ‑کريت  زغ ‑ يݣزير  کرا  11 ياشک ‑ يد 

ن ‑ ربّـي.«  مّقورنين  ف ‑ يسّکيرن  ار ‑ اغ ‑ ساوالن  ن ‑ دارنّغ،  ءي ‑ واوال  ار ‑کولّو ‑ نسفليد 

ار ‑ ّسمقسان  ءيّلان،  مايد  اد ‑ فهمن  ݣاّمين  کولّوتن،  مّدن ‑ ان  12 ار ‑ تعّجابن 

غ ‑ يرقّاسن  ار ‑ تطناژن  ݣيسن  کرا  13 والاينّي  ن ‑ ماياد؟«  لمعنا  » ما ‑ تݣا  ءي ‑ نݣراتسن: 

مّدن ‑ اد.«  سوان  ايد  ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان  » هان  ار ‑ تّينين: 

د ‑ ويـّياض  نتّا  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن  ءيبيّد  بطُرس  14 ءينکر 

کولّو  ء ولا  ايت ‑ يودايا  » وا ‑ يرݣازن  يـيني ‑ اسن:  اوال ‑ نس  ياّل  د ‑ مراو،  س ‑ يان 

ءيمزدغن ن ‑ وروشاليم، سفلدات ‑ يّـي اد ‑ اون ‑ ينيغ ما ‑ يݣا ماياد. 15 مّدن ‑ اد ء ور ‑ سوين 

تژا  تيس  تاساعت  بحرا ‑ دي ‑ تلکم  هاتي  تغالم.  غمکلّي  ءيکتين  ن ‑ واضيل  امان 

ف ‑ يمي  ربّـي  مايلّي ‑ ف ‑ يساول  ءيݣا  غ ‑ دارنّغ  ءيجران  مايد  16 والاينّي  ن ‑ ّصباح. 

ءينّا:  يوّويل  ن ‑ نّابـي 

راد ‑ ساوالن  مّدن.  ف ‑کولّو  ّروح ‑ ينو  را ‑ ن ‑ ّزوݣزغ  ُّرانين  ݣ 17 › غ ‑ ووّسان 

ءيعّيالن ‑ نّون  راد ‑ تيسفيون  لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ اکّاغ.  س ‑ يواليون  د ‑ يستيتون  تاروا ‑ نّون 

18 هاتي  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ ّسبايّانغ.  ءيفّقيرن ‑ نّون  راد ‑ توارݣان  ماد ‑ اسن ‑ مالاغ. 

راد ‑ ساوالن  د ‑ تخّدامين ‑ ينو،  ف ‑ يخّدامن ‑ ينو  ّروح ‑ ينو  را ‑ ن ‑ ّزوݣزغ  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ء ولا  ن ‑ يݣنوان  غ ‑ تاتّويت  تيميتار  19 راد ‑ سکارغ  لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ مالاغ.  س ‑ يواليون 

ءيݣّوتن.  ن ‑ واݣّو  د ‑ يمدلا  د ‑ لعافيت  ءيداّمن  راد ‑ يلين  ن ‑ واکال.  لمعجيزات ف ‑ يݣّي 

ءيهّيان  ءيروح ‑ د ‑ يلّما ‑ واّس  ءيداّمن،  زوند  اغ ‑ وايّور  ُـّ ءيژݣ تافوکت  20 را ‑ تّلاس 

ءيزاوݣن  وانّا  21 د ‑کولّو  ءيݣّوتن.  س ‑ لمجد  ن ‑ بنادم  سيديس  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

را ‑ ينجم.‹  غ ‑ يسم ‑ نس، 

ݣو ‑ ناصيرا،  ياسوع  ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  سفلدات  ايت ‑ ربّـي،  22 » وا ‑ يرݣازن 

تجّهدنين.  د ‑ تميتار  د ‑ لمعجيزات  لقّوات  غ ‑ دارون  ءيسکر  ن ‑ ربّـي،  لباراکا  ݣيس  تّلا 

س ‑ݣر  لّيغ ‑ تي ‑ تدحيم  تنغام ‑ ت  کونّي  23 ءيّما  ربّـي.  ءيملا ‑ ياون ‑ ت  ماياد،  کولّو 

ءيفاّسن ن ‑ مّدن اُأخشنّين ا ‑ ت ‑ اݣُلن ف ‑ وݣّجدي. ءيّما ربّـي، ءيّسن ماياد ءيقصاد ‑ ت 

ن ‑ بطُرس تابّراحت 
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اشکو  لّموت،  زغ ‑ وژبّار  ءيرژم ‑ اس  ءيلّما  24 ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد  ء ور ‑ تا ‑ يجري، 

سيدي  › ار ‑ بّدا ‑ تمنادغ  داود:  ءينّا  فّلاس  25 غمکلّي  ا ‑ تي ‑ تامژ.  لموت  ء ور ‑ تژضار 

ار ‑ ت ‑ يتالغ  26 ءيفرح ‑ وول ‑ ينو،  ء ور ‑ سار ‑ اسوسغ.  ديدي،  يـيلي ‑ بّدا  غ ‑ لݣّدام ‑ ينو، 

27 ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ تفلت  غ ‑ ربّـي.  ّرجا ‑ نو  ݣيغ ‑ ن  ّدات ‑ ينو،  تضعف  واّخا  ءيلس ‑ ينو. 

غ ‑ ومّضال.  ا ‑ يرکم  امژلاي ‑ ّنک  را ‑ تادجت  ء ولا  ّموتنين،  ن ‑ ويلّي  غ ‑ ودغار 

س ‑ لفرح.‹  ا ‑غ ‑ را ‑ يّـي ‑ تعّمرت  غ ‑ دارک  ن ‑ تودرت.  اغاراس  28 تمليت ‑ يّـي ‑ د 

تّسنم  اشکو  داود  ف ‑ باباتنّغ  س ‑ ّزعامت  اد ‑ اون ‑ ساولغ  ژضارغ  29 » واي ‑ ايتما، 

30 ءيّما  س ‑ غاّساد.  سول  غ ‑ دارنّغ  يـيلي ‑ ومّضال ‑ نس  ءيتياومضال،  ءيس ‑ يّموت 

زغ ‑ تاروا  › يان  ءيزݣان:  س ‑ واوال  ربّـي  ءيس ‑ اس ‑ ينّا  يـيّسان  ا ‑ يݣا.  نّابـي  نتّان، 

ءيساول  ما ‑ را ‑ يـيلي،  داود  31 ءيّسن  کّيـي.‹  زوند  د ‑ وݣلّيد  ا ‑ راد ‑ݣغ  ن ‑ تاروا ‑ ّنک 

ء ولا  ّموتنين،  ن ‑ ويلّي  غ ‑ ودغار  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ت ‑ يفل  يـيني  لّماسيح  ف ‑ تنکرا 

غ ‑ ومّضال.  ّدات ‑ نس  را ‑ ترکم 

کولّواغ  نکُّني  نݣا  ّموتنين.  ويلّي  زغ ‑ݣر  ربّـي  ا ‑ د ‑ يّسنکر  ياسوع  32 » هاتي 

يامژ  باباتنّغ،  ن ‑ ربّـي  س ‑ وفاسي  ءيلّما  33 ءيتيالال  نژرا ‑ ت.  ف ‑ مايان،  ءيناݣان 

غيلاد  فّلانّغ  ءيّزوݣز ‑ ت ‑ يد  راد ‑ اغ ‑ ت ‑ يفک.  لّي ‑ ف ‑ ينّا  لقودوس  ّروح  زغ ‑ دارس 

والاينّي  ا ‑ يتيالالن س ‑ يݣـنّا،  نتّان  ء ورد  ار ‑ اس ‑ تسفليدم. 34 اشکو داود،  تژرام  غمکاد 

ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو  سکيوس  ءي ‑ سيدي،  ءينّا  ربّـي  › ها ‑ سيدي  ءينّا:  ف ‑ وايّاض  ءيساول 

کولّوکن،  36 واي ‑ ايت ‑ ربّـي  ءيضارن ‑ ّنک.‹  غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ ّنک  ݣغ  35 ارد 

د ‑ سيديس  ربّـي  ءيݣا ‑ ت  لّي ‑ تنغام ف ‑ وݣّجدي،  ياسوع  ماياد.  ا ‑ تيّسانم  ءيّقان ‑ُکن ‑ د 

د ‑ لماسيح ‑ نّغ.«  ءيݣ ‑ ت  ن ‑ بنادم 

د ‑ يرقّاسن  ءي ‑ بطُرس  ءينين  غ ‑ تاسا ‑ نسن.  ءيّبـي  ءي ‑ ماياد،  مّدن  سفلدن  37 لّيغ 

کولّو  » فلات  يـيني ‑ اسن:  بطُرس  38 ءيساول  ما ‑ را ‑ نسکر؟«  » واي ‑ ايتما،  ياضني: 

لماسيح،  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم  غ ‑ وامان  ݣيݣون  يان  کود  ءيّدم  ُيخشن،  ما ‑ تسکارم 

39 اشکو  لقودوس.  ن ‑ ّروح  لباراکا  ءيفک ‑ اون  ف ‑ ّدنوب ‑ نّون  ربّـي  اد ‑ اون ‑ يصامح 
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ء ولا  تاروا ‑ نّون  ء ولا  کونّي  ءينّا ‑ ياون ‑ ت  ءيفولکي،  ف ‑ ما ‑ را ‑ يسکر  ربّـي  ءينّا  مايلّي 

س ‑ دارس.«  سيديتنّغ  ربّـي  ما ‑ مي ‑ د ‑ يغرا  ءي ‑کولّو  يـيني ‑ ت  اݣّوݣنين،  ويـّياض  کولّو 

يـيني ‑ اسن:  ݣّوتنين  س ‑ يواليون  ءيّزعام ‑ تن  توݣّـا ‑ نس  ءيفک  بطُرس  40 ءيزايد 

ُيخشّن.«  ف ‑ تاسوت ‑ اد  لّي ‑ را ‑ د ‑ يضر  زغ ‑ لعقوبيت  ف ‑ ا ‑ تنجّم  کولّو  » سکرات 

غاّسان  ءيواليون ‑ نس.  ء ومنّين  ويلّي  کولّو  ءيلّما  41 ّسّدمن 

اد ‑ اسن ‑ يزوويد ربّـي ما ‑ يتݣّـان کراض ءيد ‑ والف ) 3000 ( ن ‑ يان. 42 ار ‑کولّو ‑ تلهون 

ءي ‑ ربّـي.  ار ‑ تژالّان  اغروم  ار ‑ تّبـين  ن ‑ ينݣراتسن  تامونت  ء ولا  ن ‑ يرقّاسن  س ‑ ولّمود 

لّي ‑ يسکار  تجّهدنين  د ‑ تميتار  لمعجيزات  ݣّوتنت  اشکو  کولّوتن،  مّدن  43 ار ‑ تغووضن 

ار ‑کولّو ‑ تمونون  س ‑ ياسوع  ء ومنّين  غويلّي  44 ءيّما  ن ‑ يرقّاسن.  ف ‑ يفاّسن  ربّـي 

ار ‑ ت ‑ اطّون  لّي ‑ طّافن،  د ‑ تغاوسيوين  ايدا ‑ نسن  45 ار ‑ ّزنزان  ءي ‑ نݣراتسن.  ار ‑ اکّان 

ف ‑ واّس  46 اّس  لّي ‑ ف ‑ يلکم.  د ‑ ونشک  يان  کود  حتاّجانين،  ݣيسن  ف ‑ ويلّي 

ار ‑ شتّان  غ ‑ تݣُّما ‑ نسن  اغروم  ار ‑ تّبـين  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  کولّوتن  ار ‑ تمونون 

ايت ‑ تمدينت  ءيّما  ربّـي.  47 ار ‑ تالغن  ءيݣّوتن،  د ‑ لفرح  س ‑ نّيـيت  ءي ‑ نݣراتسن 

سيديتنّغ  ار ‑ اسن ‑ يتزاياد  اّس  کرايݣاّت  ءيس ‑ باهرا ‑ فولکين.  ار ‑کولّو ‑ فّلاسن ‑ تّينين 

نجمنين.  غويلّي 

س ‑ تݣّمي  د ‑ يوحانّا  بطُرس  ءيّدا  غ ‑ ووّسان ‑ ان  1 يان ‑ واّس 

کراّط  تيس  تاساعت  تݣا  ن ‑ تژالّيت،  غ ‑ تاساعت  ن ‑ ربّـي 

ءيضارن  کوشمن ‑ اس  يان ‑ ورݣاز  غين  2 ءيّلا  ن ‑ تدݣُـّات. 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ يمي  غ ‑ تاما  ءيݣاور  ءيلول،  زغ ‑ لّيغ 

باش  ف ‑ واّس  اّس  مّدن  ار ‑ تي ‑ دي ‑ تاسين  ءيفولکين ‹.  › ءيمي  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

د ‑ يوحانّا  بطُرس  ءيژرا  لّيغ  3 نتّا،  ن ‑ ربّـي.  س ‑ تݣّمي  کشمنين  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ يتضالاب 

راد ‑کشمن، ءيضالب ‑ تن اد ‑ اس ‑ فکن کرا. 4 ّسماقّلن ݣيس، يـيني ‑ اس بطُرس: » مناد 

6 يـيني ‑ اس  کرا.  ءيس ‑ راد ‑ اس ‑ فکن  ءيغال  5 ار ‑ݣيسن ‑ يتمناد ‑ وکوشام،  ݣينّغ.« 

راد ‑ اک ‑ ت ‑ فکغ.  ءيّلان،  داري  مايد  والاينّي  ء ورغ،  ء ولا  نّوقرت  » ء ور ‑ داري  بطُرس: 

ن ‑ يمومّن تامونت 

3
لّي ‑ يووّرين  اکوشام 

ار ‑ يفتّو
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غ ‑ وفوس  بطُرس  7 يامژ ‑ اس  تفتوت.«  نکر  ݣو ‑ ناصيرا،  لماسيح  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم 

8 ياُکي  د ‑ يغشفان ‑ نس،  ءيضارن ‑ نس  دوسن  ووّرين  غاکودان  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد.  افاسي 

ار ‑ يتاُکي  ار ‑ يفتّو  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  ديدسن  ءيکشم  ءيفتو.  ف ‑ يضارن ‑ نس  ءيبيّد 

10 اُکزن ‑ ت  ربّـي.  ار ‑ يتالغ  ار ‑ يفتّو  غين  لّي ‑ لّانين  مّدن  9 ژرن ‑ ت  ربّـي.  ار ‑ يتالغ 

لعجب  ءيضر ‑ اسن  ءيفولکين.  ءيمي  غ ‑ دار  لّي ‑ يتݣاوارن  انضالاب  ءيس ‑ يݣا  ءيّساّن 

ماد ‑ اس ‑ يجران.  اد ‑ فهمن  ݣاّمين  کولّوتن، 

کولّو  اّزلن  د ‑ يوحانّا،  غ ‑ بطُرس  يومژ  سول  11 ژرن ‑ ت 

ن ‑ سوليمان ‹  › الحني  لّي ‑ مي ‑ تّينين  غ ‑ ولحني  لّان  س ‑ يلّيغ 

ماخ  ايت ‑ ربّـي،  » وا ‑ يرݣازن  يـيني ‑ اسن:  بطُرس  12 لّيغ ‑ تن ‑ يژرا  ار ‑ باهرا ‑ تعّجابن. 

س ‑ تحکيمت ‑ نّغ  ءيزد  ءيس ‑ تغالم  ا ‑ݣينّغ ‑ تّسموقّولم؟  ماخ  غ ‑ ماياد؟  ا ‑ تّعّجابم  ايلّيغ 

ف ‑ يضارن ‑ نس؟  ا ‑ يفتّو  ايلّيغ  ارݣاز ‑ اد  ا ‑ س ‑ نّجوّجي  س ‑ وفولکي ‑ نّغ  ء ولا 

ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  د ‑ ياعقوب،  د ‑ يسحاق  ن ‑ يبراهيم  ربّـي  13 راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ءي ‑ لموت،  کونّي  تدحيم ‑ ت ‑ ين  غاّساد.  ياسوع  ن ‑ وخّدام ‑ نس  لمجد  ءيّسبايّن ‑ د 

ترݣّم ‑ ت غ ‑ لݣّدام ن ‑ بيلاطوس واّخا ءيرا نتّان اد ‑ اس ‑ يرژم. 14 تلوحم ‑ ن س ‑ ومژلاي 

تنغام  ءينّقان.  ءي ‑ يان  اد ‑ اون ‑ د ‑ يرژم  تضالبم  س ‑ وفولکي ‑ نس،  لّي ‑ يعّمرن  ن ‑ ربّـي 

ءيناݣان  نکُّني  نݣا  زغ ‑ لموت.  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد  ربّـي  15 ءيّما  تودرت،  ياکّان  غوالّي 

تژرام  غواد  ءيّجي  ا ‑ س ‑ يووّري  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم  16 هاتي  نژرا ‑ ت.  ف ‑ مايان، 

غ ‑ لݣّدام ‑ نّون  ا ‑ ف ‑ يدوس  س ‑ ياسوع  ن ‑ ما ‑ نومن  ف ‑ ّسيبت  اشکو  تيّسانم ‑ ت. 

کولّوکن. 

د ‑ ينمغورن ‑ نّون،  کونّي  تسکرم  غايلّي  ّسنغ  اي ‑ ايتما،  غيلاد  17 » ءيّما 

ربّـي  ا ‑ س ‑ يّسووفا  غمکان  18 والاينّي  ما ‑ يݣا.  ء ور ‑ تّسينم  اشکو  تسکرم ‑ ت 

لماسيح  ا ‑ د ‑ يّقان  مامنک  ءيملا ‑ ياسن  کولّوتن،  لّانبيا  ف ‑ يمي  ءينّا  مايلّي 

تووّريم ‑ د  ُيخشن،  ما ‑ تسکارم  کولّو  فلات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  19 ماياد  ا ‑ يرفوفن. 

زغ ‑ دارس،  لّباراکا  ء وّسان  20 ءيفک ‑ اون  ّدنوب ‑ نّون،  ا ‑ فّلاون ‑ يّسيتّي  س ‑ ربّـي 

ن ‑ بطُرس  اوال 

ن ‑ ربّـي غ ‑ تݣّمي 
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ءيّقان ‑ ت ‑ يد  21 اشکو  لماسيح ‑ نّون.  ا ‑ يݣ  لّي ‑ يژلي  ياسوع  يازن ‑ اون ‑ د ‑ داغ 

زغ ‑ لجديد،  کرا  کرايݣاّت  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يسکر  ارد ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز  غ ‑ يݣـنّا  ا ‑ يقاما 

› ربّـي  موسا:  ءينّا  22 اشکو  ن ‑ زمان.  لانبيا  ن ‑ يمژلاين ‑ نس  ف ‑ يمي  ءينّا  غمکلّي 

سفليدات  نّکي.  زوند  نّابـي  ا ‑ يݣ  زغ ‑ ايتماتون  يان  راد ‑ اون ‑ د ‑ يفک  سيديتون 

ّسيتّيات ‑ ت ‑ ين  ن ‑ نّابي ‑ ان،  س ‑ واوال  ء ور ‑ يسفلدن  23 وانّا  ماد ‑ اون ‑ يتّيني.  س ‑کولّو 

ا ‑ يتّهلک.‹  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي 

زغ ‑ صامويل  ن ‑ ربّـي  اوال  لّي ‑ دار  لانبيا  کولّو  ا ‑ ف ‑ ساولن  ء وّسان ‑ اد  24 » هاتي 

توورتم  لانبيا،  مايلّي ‑ ف ‑ نّان  ا ‑ را ‑ يطّاف  25 اشکو کونّي  ُّرانين.  ويلّي ‑ اس ‑ݣ ء ولا کولّو 

› س ‑ تاروا ‑ ّنک  ءي ‑ يبراهيم:  ءينّا  غمکلّي  د ‑ يمزوورا ‑ نّغ.  ربّـي  لّي ‑ يسکر  لعهد 

اخّدام ‑ نس  ربّـي  ا ‑ س ‑ يژلي  26 غمکاد  ن ‑ ّدونيت.‹  مّدن  کولّو  ا ‑ س ‑ راد ‑ بارکغ 

کود  ءيّسووّري ‑ د  ءيبارک ‑ُکن،  کونّي  ا ‑ تزوورم  باش  س ‑ دارون  يازن ‑ ت ‑ يد  ياسوع، 

لّي ‑غ ‑ ا ‑ تّيدوم.«  اُأخشنّين  زغ ‑ يغاراسن  ݣيݣون  يان 

‑ ان،  ‑ مّدن  ءي  ‑ يوحانّا  د  بطُرس  ‑ يساوال  ا  1 سول 

ءيمون ‑ د  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  س ‑ د ‑ وشکان 

کرا  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ يمخزنيـين  لقبطان  ديدسن 

اشکو  ف ‑ يرقّاسن،  باهرا  2 طّير ‑ اسن  ن ‑ يصاّدوقين. 

ف ‑ ّسيبت  زغ ‑ لموت  اد ‑ د ‑ نکرن  ءيس ‑ ژضارن  ار ‑ اسن ‑ تّينين  ءي ‑ مّدن  ار ‑ تبّراحن 

ار  ا ‑ ن ‑ غين ‑ قامان  غ ‑ لحبس  امژن ‑ تن ݣن ‑ تن ‑ ين  3 اشکين ‑ د  ياسوع.  ن ‑ ما ‑ د ‑ ينکر 

ݣيسن  ءيݣّوت  ن ‑ ربّـي،  ءي ‑ واوال  سفليدنين  غويلّي  4 ءيّما  ياغ ‑ وزال.  اشکو  ّصباح 

ءيد ‑ والف  سّموس  ما ‑ يتݣّـان  ءيّلا  ايلّيغ  ءيمومّن  ار ‑ تّيݣاتن  غ ‑ تاساعت ‑ ان.  ما ‑ يومّن 

ن ‑ يان.   ) 5000 (

ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  نتني  غ ‑ وروشاليم،  لّمحکاما  ءيمغارن  موّن ‑ د  ازکّا  5 نديد 

ءيسم ‑ نس  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءيهّيان  6 يـيلي ‑ ديدسن ‑ ونمغور  ن ‑ ّشرع.  د ‑ يمسلمدن 

ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ايت ‑ ونمغور  د ‑ ويـّياض  د ‑ يسکاندر  د ‑ يوحانّا  قايافا  يـيلي  حانّان، 

4
د ‑ يوحانّا  بطُرس 

غ ‑ لمحکاما
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تاحکيمت  » مان  سقسان ‑ تن:  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن  ّسبيّدن ‑ تن  ءيرقّاسن  7 اوين ‑ د 

ا ‑ س ‑ تي ‑ تسکرم؟«  ن ‑ مي  س ‑ يسم  غاياد؟  ا ‑ س ‑ تسکرم 

د ‑ يمغارن  لّمحکاما  » وا ‑ يمغارن  يـيني ‑ اسن:  لقودوس  س ‑ ّروح  بطُرس  8 ءيعّمر 

ءي ‑ يان ‑ وکوشام  لّي ‑ يتياوسکارن  ف ‑ وفولکي  غاّساد  9 ءيغ ‑ اغ ‑ تسقسام  ن ‑ تمازيرت، 

کولّو  ء ولا  کونّي  ماياد  ا ‑ تيّسانم  10 ءيّقان ‑ُکن ‑ د  ا ‑ س ‑ يّجي،  ف ‑ مامنک  ء ولا 

لّي ‑ يّلان  س ‑ تحکيمت  ءيدوس  ءيّجي  غ ‑ لݣّدام ‑ نّون  ءيبيّد ‑ ورݣاز ‑ اد  ايت ‑ ربّـي. 

تنغام کونّي ف ‑ وݣّجدي،  د ‑ والّي  ا ‑ ت ‑ يݣان  س ‑ يسم ن ‑ ياسوع لماسيح ݣو ‑ ناصيرا، 

› اژرو  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ا ‑ ف ‑ يتيارا  11 نتّان  زغ ‑ لموت.  ربّـي  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد 

12 ء ور ‑ يژضار  ن ‑ وغژو.‹  ءيخف  ءيݣا  ا ‑ يووّرين  نتّان  ا ‑ يبنّاين،  کونّي  لّي ‑ ن ‑ تلوحم 

ن ‑ يسم  کرا  ءيݣنوان  غ ‑ ّدو  ء ور ‑ يلّي  اشکو  نتّان،  سرس  ابلا  زغ ‑ لهالاک  ا ‑ ينجم  يان 

بنادم.«  ما ‑ س ‑ ا ‑ يتنجام  ربّـي  ءيفکا ‑ ت  ياضني 

ّسّن  اشکو  لعجب،  ءيضر ‑ اسن  د ‑ يوحانّا  بطُرس  ا ‑ يزعم  مامنک  ژران  13 لّيغ 

ءيس ‑ تّين ‑کّان  غاکودان  فهمن  ء ور ‑ باهرا ‑ غرين.  ياضني  مّدن  زوند  غير  ءيس ‑ݣان 

لّي ‑ يّجين،  ارݣاز  ژران  اشکو  ما ‑ تّينين  ء ور ‑ دارسن  14 والاينّي  د ‑ ياسوع.  ار ‑ تمونون 

ءي ‑ نݣراتسن:  ّسمقسان  لّمحکاما،  زغ ‑ وحانو  ءيلّما  15 ّسوفغن ‑ تن  ديدسن.  ءيبيّد 

16 » ما ‑ را ‑ نسکر ءي ‑ مّدن ‑ اد؟ هاتي کولّو ءيمزدغن ن ‑ وروشاليم ّسّن ءيس ‑ تّياوسکار 

17 والاينّي  ء ور ‑ تلّي.  ا ‑ نيني  ء ور ‑ نژضار  ف ‑ وفوس ‑ نسن.  ءيمّقورن  لمعجيزت  يات 

باش  را ‑ تن ‑ نّسيوود  ار.  ُـّ س ‑ وݣ مّدن  غ ‑ دار  غاياد  ا ‑ ور ‑ يزايد  ءيخّصا 

س ‑ دارسن  ءيلّما  18 غرن ‑ اسن  ن ‑ ياسوع.«  س ‑ يسم  ءي ‑ يان  ا ‑ ور ‑ سول ‑ ساوالن 

ن ‑ ياسوع.«  س ‑ يسم  ء ولا ‑ دا ‑ تّسلمادم  » ا ‑ ور ‑ سول ‑ تساوالم  ءينين ‑ اسن: 

ءيزد  ربّـي،  غ ‑ دار  ما ‑ يفولکين  کونّي  » ءينيات  د ‑ يوحانّا:  بطُرس  19 ءيرار ‑ اسن 

ا ‑ نفّسا  ء ور ‑ نژضار  20 اشکو  ن ‑ ربّـي؟  س ‑ واوال  نغد  س ‑ واوال ‑ نّون  ا ‑ نسکار 

رژمن ‑ اسن  ار ‑ تن ‑ تهّديدن،  ءيمغارن  21 زايدن  ما ‑ مي ‑ نسفلد.«  ء ولا  ف ‑ ما ‑ نژرا 

ربّـي  ار ‑ تالغن  کولّوتن  د ‑ مّدن  ما ‑ س ‑ ا ‑ فّلاسن ‑ تحکامن،  ء ور ‑ وفين  اشکو  ءيلّما 
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ن ‑کّوژ  ار  ُـّ ء وݣ دارس  ءيّلا  س ‑ لمعجيزت ‑ اد،  لّي ‑ يّجين  22 ارݣاز  ف ‑ ما ‑ يجران. 

اس.  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو 

س ‑ دار  د ‑ يوحانّا  بطُرس  يووّري  23 لّيغ ‑ اسن ‑ رژمن 

د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  ماد ‑ اسن ‑ نّان  مّدن ‑ نسن، ساولن ‑ اسن ف ‑کولّو 

اوال ‑ نسن  الّن  کولّوتن  مشاشکان ‑ د  ءيمومّن،  24 لّيغ ‑ اسن ‑ سفلدن  ن ‑ تمازيرت. 

د ‑ يمدوان  د ‑ واکال  ءيݣنوان  تسکرت  ءيتجّهدن،  ربّـي  » وا ‑ سيدي  ءينين:  س ‑ ربّـي 

داود  باباتنّغ  ن ‑ وخّدام ‑ ّنک  ف ‑ يمي  25 تساولت  ما ‑ݣيسن ‑ يّلان.  کولّو  ء ولا 

ماخ  ن ‑ ّدونيت؟  هاجنت ‑ تميزار  ايلّيغ  › ماخ  ءينّا:  لّيغ  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت 

ءيݣلدان،  26 ء وشکان ‑ د  ف ‑ ما ‑ مي ‑ ور ‑ ژضارن؟  اد ‑ سکارن  مّدن  ايلّيغ ‑ د ‑ مشاشکان 

لماسيح ‑ نس.‹  ء ولا  ربّـي  د ‑ سيدي  اد ‑ ّماغن  باش  ن ‑ ّدونيت،  د ‑ ينمغورن  موّن ‑ د 

د ‑ يبّرانيـين  نتني  ݣو ‑ بونطوس،  د ‑ بيلاطوس  هيرودوس  ا ‑ س ‑ د ‑ يمون  27 غمکان 

ياسوع  امژلاي  ف ‑ وخّدام ‑ ّنک  اد ‑ د ‑ مشاشکان  باش  غ ‑ تمدينت ‑ اد،  د ‑ ايت ‑ ربّـي 

س ‑ تحکيمت ‑ ّنک  زغ ‑ يسيزوار  ما ‑ تقصادت  کولّو  28 سکرن  د ‑ لماسيح.  لّي ‑ تݣيت 

تعاونت ‑ اغ  اد ‑ اغ ‑ ّسيويدن،  ا ‑ تّيرين  مامنک  ژر  ا ‑ سيديتنّغ،  غيلاد  29 ءيّما  ءيتجّهدن. 

افوس ‑ ّنک  30 مدي ‑ د  س ‑ ّزعامت.  س ‑ واوال ‑ ّنک  ا ‑ نساوال  ن ‑ يخّدامن ‑ ّنک  نکُّني 

ن ‑ وخّدام ‑ ّنک  س ‑ يسم  تجّهدنين  د ‑ تميتار  لمعجيزات  ار ‑ تسکارت  ا ‑ تّجوّجيت، 

کولّوتن  عّمرن  لّي ‑غ ‑ لّان،  تّماّس ‑ تݣّمي  تاژالّيت ‑ اد،  کّملن  31 لّيغ  ياسوع.«  امژلاي 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ واوال  س ‑ ّزعامت  ار ‑ ساوالن  لقودوس  س ‑ ّروح 

ء ولا  غ ‑ ماد ‑ سوينݣيمن  اد ‑ݣان  يان  ءيمومّن،  32 کولّو 

والاينّي  اد ‑ݣانت،  تينس  غير  تيغاوسيوين ‑ نس  ما ‑ يتّينين  ء ور ‑ يلّي  ما ‑ س ‑ ا ‑ ّسحّسون. 

ا ‑ س ‑ اکّان  ءيݣّوتن  33 س ‑ تحکيمت  د ‑ ويـّياض.  ءيّلان  دارس  اينّا  ار ‑ ياطّو  يان  کود 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ لباراکا  کولّوتن  عّمرن  ياسوع،  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ تنکرا  توݣّـا ‑ نسن  ءيرقّاسن 

نغد  ءيݣران  طّافنين  غويلّي  اشکو  ءيحتاّجا.  ن ‑ يمومّن  غ ‑ ومناݣّـار  يان  34 ء ور ‑ يلّي 

غ ‑ لݣّدام  35 ار ‑ ت ‑ سراسن  ما ‑ݣيسن ‑ تامژن  ار ‑ دي ‑ تاوين  ار ‑ تن ‑ ّزنزان،  تيݣُّما 

ن ‑ يمومّن ّزعامت 

ن ‑ يمومّن لمعاونت 
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د ‑ ونشک  يان  کود  حتاّجانين،  ݣيسن  ف ‑ ويلّي  نتني  ار ‑ ت ‑ اطّون  ن ‑ يرقّاسن. 

لّي ‑ ف ‑ يلکم. 

فکان ‑ اس ‑ ّت  لکنيت ‑ اد،  بارنابا.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يوسف  ا ‑ يسکر  36 غمکان 

ءيݣ  ن ‑ لاوي،  زغ ‑ تقبيلت  نتّا  ءيݣا  ءيّزعامن ‹.  › واد  لمعنا ‑ نس  تݣا  ءيرقّاسن، 

ءيسرس ‑ تن  لّي ‑ݣيس ‑ يومژ  ءيقاريدن  ياوي ‑ د  يان ‑ يݣر ‑ نس،  37 ءيّزنزا  ݣو ‑ قوبروس. 

ن ‑ يرقّاسن.  غ ‑ لݣّدام 

د ‑ تمغارت ‑ نس  نتّا  حانانّيا،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز  1 ءيّلا 

کرا  ءي ‑ يخف ‑ نس  2 ءيحضو  يان ‑ يݣر،  ءيّزنزا  سافّيرا. 

غ ‑ لݣّدام  ما ‑ يقامان  ءيسرس  يومژ،  ݣيس  زغ ‑ مايلّي 

بطُرس  3 ءينکر  غ ‑ وݣايّو ‑ نس.  مايان  کولّو  ءيّلا  د ‑ تمغارت ‑ نس،  ن ‑ يرقّاسن. 

باش  س ‑ وول ‑ ّنک  ا ‑ يکشم  شيطان  تودجيت  ايلّيغ  ماخ  » وا ‑ حانانّيا،  يـيني ‑ اس: 

4 لّيغ  تومژت غ ‑ يݣر ‑ ّنک؟  لقودوس تحضوت کرا زغ ‑ مايلّي  ا ‑ تّسکارکست ف ‑ ّروح 

سول  ءيّلا  تومژت  ݣيس  مايلّي  هاتي  ءينزا  لّيغ  ءيّما  ا ‑ يݣا،  ويّنک  ء ور ‑ تا ‑ ينزي 

غ ‑ وول ‑ ّنک؟  غاياد  تقصادت  ايلّيغ  ماخ  تريت.  اينّا  ا ‑ سرس ‑ تسکرت  غ ‑ وفوس ‑ ّنک 

ءيسفلد  5 غير  ف ‑ ربّـي.«  تّسکارکست  والاينّي  ا ‑ ف ‑ تّسکارکست،  بنادم  ء ورد  هاتي 

سفلدنين  ويلّي  کولّو  غووضن  ءيّمت.  س ‑ واکال  س ‑ يضر  ءي ‑ ماياد  حانانّيا 

مضلن ‑ ت ‑ ين.  اسين ‑ ت  لکفن  لسن ‑ اس  ءيعّيالن،  ءيلّما  6 نکرن  ءي ‑ ما ‑ يجران. 

ما ‑ يجران.  ء ور ‑ تّسين  س ‑ دي ‑ تکشم ‑ تمغارت ‑ نس،  تاساعين  کراّط  7 زرينت 

تيني ‑ اس:  غ ‑ يݣر ‑ نّون؟«  ا ‑ تومژم  غونشکاد  ءيزد  » ءيني ‑ يّـي،  بطُرس:  8 ءيسقسا ‑ ّت 

ا ‑ ستّي ‑ تّزريم  تسوانݣّم  ايلّيغ  » ماخ  يـيني ‑ اس:  بطُرس  9 ءيزايد  ا ‑ يّلان.«  » غونشکان 

ء ولا  را ‑کم ‑ اسين  ارݣاز ‑ نّم.  غويلّي ‑ ن ‑ مضلنين  غ ‑ يمي،  هاتنين  ن ‑ ربّـي؟  ف ‑ ّروح 

ءيعّيالن  کشمن ‑ د  تّمت.  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  س ‑ واکال  ا ‑ تضر  10 غاکودان  کّمي.« 

11 غووضن کولّو  ن ‑ ورݣاز ‑ نس.  غ ‑ تاما  اسين ‑ ّت مضلن ‑ ّت ‑ ين  تّموت،  افن ‑ ّت ‑ يد 

ف ‑ ما ‑ يجران.  لّي ‑ سفلدنين  ويـّياض  کولّو  ء ولا  نتني  باهرا،  ايت ‑ ومناݣّـار 

د ‑ سافّيرا حانانّيا 

5
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ف ‑ يفاّسن  ݣّوتنين  د ‑ تميتار  لمعجيزات  ربّـي  12 ءيسکر 

غ ‑ ودغار  کولّوتن  ءيمومّن  ار ‑ ن ‑ تمونون  ايت ‑ تمدينت ‑ ان.  غ ‑ دار  ن ‑ يرقّاسن 

يان  ء ور ‑ يزعم  مّدن،  کولّو  دا ‑ تن ‑ تالغن  13 واّخا  ن ‑ سوليمان ‹.  › الحني  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

ء ولا  ءيرݣازن  ايت ‑ ومناݣّـار،  ار ‑ تّيݣاتن  14 والاينّي  ا ‑ ديدسن ‑ يمون.  امومن  ء ور ‑ يݣين 

تيمغارين لّي ‑ ومنّين س ‑ سيديتنّغ. 15 لّيغ ژران ايت ‑ تمدينت کولّو ماياد، ار ‑ د ‑ ّسوفوغن 

ءيمجدان ‑ نسن،  ء ولا  ف ‑ يبردان ‑ نسن  ار ‑ تن ‑ سراسن  س ‑ تسواک،  ءيموضان ‑ نسن 

16 ءيݣّوت  ݣيسن.  ف ‑کرا  ءيضر ‑ د ‑ ومالو ‑ نس  بطُرس  ا ‑ يزري  ار ‑ ترجون 

ما ‑ د ‑ يتّاشکين زغ ‑ يدوران ن ‑ تسݣيو ن ‑ وروشاليم، ار ‑ دي ‑ تاوين ءيموضان د ‑ يمجنان، 

ار ‑کولّو ‑ تّجين. 

کولّوتن  د ‑ يمّدوکُّال ‑ نس  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  انمغور  17 ءيّما 

مّدن  فرحن  اشکو  باهرا  طّير ‑ اسن  ن ‑ يصاّدوقين،  لّمدهب 

غ ‑ݣر  غ ‑ لحبس  ݣن ‑ تن ‑ ين  غاکودان  18 امژن ‑ تن  نتني.  ار ‑ نسن  ُـّ ء وݣ س ‑ يرقّاسن 

ربّـي،  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  يوشکا ‑ د  غ ‑ يض ‑ ان  19 والاينّي  لقانون.  فّوغنين  ويلّي 

غ ‑ تݣّمي  تبيّدم  20 » زايدات  يـيني ‑ اسن:  ءيرقّاسن  ءيّسوفغ ‑ د  لّحبس  تيفلوين  ءيرژم 

لّجديد.«  ن ‑ تودرت ‑ اد  وين ‑ وغاراس  ما ‑ يݣان  ف ‑کولّو  ءي ‑ مّدن  تساولم  ن ‑ ربّـي، 

ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  کشمن  س ‑ واوال ‑ نس،  ءيرقّاسن  سکرن  21 لّيغ ‑ د ‑ يغلي ‑ واّس، 

مّدن.  ار ‑ ّسلمادن 

لّيغ ءينکر ‑ ونمغور ن ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي د ‑ يمّدوکُّال ‑ نس، ّسموّن ‑ د ءيمغارن لّمحکاما 

لّيغ  22 والاينّي  ءيرقّاسن س ‑ دارسن.  اد ‑ د ‑ اوين  ازّن س ‑ لحبس  کولّوتن،  ن ‑ ايت ‑ ربّـي 

ءينين ‑ اسن:  س ‑ لمحکاما  ووّرين  ء ور ‑ تن ‑ ين ‑ وفين،  س ‑ لحبس  ءيمخزنيـين  کشمن 

غ ‑ تاما  کولّوتن  ءينݣابالن  بيّدن  رݣلنت ‑ تفلوين ‑ نس،  ءيّقن،  لحبس  23 » نوفا ‑ ن 

سفلدن  24 لّيغ  غ ‑ وݣُنس.«  يان  ء ور ‑ ن ‑ نوفي  لّيغ ‑ تن ‑ نرژم  والاينّي  ن ‑ يماون، 

اد ‑ فهمن  ݣاّمين  ءي ‑ ماد ‑ نّان،  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ يمخزنيـين  د ‑ لقبطان  ءينمغورن 

ءيکشم  25 غاکودان  ءي ‑ غاياد؟«  » ما ‑ را ‑ د ‑ يݣُّرو  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  ما ‑ يجران. 

ن ‑ يرقّاسن لمعجيزات 

د ‑ يوحانّا  بطُرس 

غ ‑ لحبس
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غ ‑ تݣّمي  بيّدن  غ ‑ لحبس،  غويلّي ‑ ن ‑ تݣام  » هان  يـيني ‑ اسن:  يان ‑ ورݣاز  دارسن 

اوين ‑ د  غاکودان،  د ‑ يمخزنيـين ‑ نس  لقبطان  26 ءيّفوغ  مّدن.«  ار ‑ ّسلمادن  ن ‑ ربّـي 

زغ ‑ ايت ‑ تمدينت  کسوضن  اشکو  ء ور ‑ تن ‑ ّسرفوفّن  والاينّي  س ‑ دارسن،  ءيرقّاسن 

س ‑ يژران.  ا ‑ݣيسن ‑ بّرمن 

ن ‑ ايت ‑ لمحکاما.  غ ‑ لݣّدام  ّسبيّدن ‑ تن ‑ ين  27 ّشکشمن ‑ تن 

28 » ءيس ‑ ور ‑ُکن ‑ نومر  يـيني ‑ اسن:  غاکودان  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينکر ‑ ونمغور 

ء وروشاليم  تعّمرم  هاتي  غيلاد؟  تسکرم  مايد  کونّي  ءيّما  س ‑ يسم ‑ ان؟  ا ‑ ور ‑ تّسلمادم 

ء ولا  بطُرس  29 ءيساول  ن ‑ ورݣاز ‑ ان.«  س ‑ يداّمن  اد ‑ اغ ‑ تقلّدم  تيريم  س ‑ ولّمود ‑ نّون، 

ن ‑ بنادم.  ن ‑ واوال  ار  ُـّ ء وݣ ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال  ا ‑ نسکار  » ءيّقان ‑ اغ ‑ د  ءينين:  ءيرقّاسن 

ف ‑ وݣّجدي.  لّي ‑ تنغام  ياسوع  ءيّسنکر ‑ د  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  30 اشکو 

ءي ‑ ايت ‑ ربّـي،  د ‑ ونّجام  اݣلّيد  ا ‑ يݣ  باش  س ‑ وفاسيـي ‑ نس  31 ءيّساتّوي ‑ ت 

فّلاسن  ءيّسيتّي  ما ‑ ُيخشّن،  زغ ‑کولّو  ما ‑ س ‑ ا ‑ دي ‑ تووّرين  اغاراس  ءيسکر ‑ اسن 

لقودوس  ّروح  ء ولا  نکُّني  توݣّـا ‑ نّغ  ار ‑ فّلاس ‑ ناکّا  ماياد،  32 کولّو  ّدنوب ‑ نسن. 

س ‑ واوال ‑ نس.«  سکارنين  ءي ‑ ويلّي  ربّـي  لّي ‑ د ‑ يوزن 

ءيرين  باهرا،  ءيريـين  ݣيسن  نکرن ‑ د  ءي ‑ ماياد،  ايت ‑ لمحکاما  سفلدن  33 لّيغ 

ءيسم ‑ نس  لّمحکاما،  غ ‑ واّماس  ݣيسن  يان  ءينکر  34 والاينّي  ءيرقّاسن.  اد ‑ نغن 

مّدن  ار ‑ تي ‑ توقّارن  ن ‑ ّشرع،  امسلمد  ءيݣ  ن ‑ يفاريسين،  زغ ‑ لمدهب  ءيݣا  ݣاماليال. 

کولّوتن. يـيني ‑ اسن اد ‑ ّسوفغن ءيرقّاسن يان ءيميّک. 35 ءيساول ءيلّما د ‑ ايت ‑ لمحکاما 

کرا  ء ور ‑ تا ‑ تسکيرم  باهرا  سوانݣمات  ايت ‑ ربّـي،  » وا ‑ يرݣازن  يـيني ‑ اسن: 

ءينّا  زرينين،  اسن ‑ اد  ءيسݣُـّ لّي ‑ د ‑ يوشکان  توداس  36 ا ‑ ور ‑ تتّوم  ءي ‑ مّدن ‑ اد. 

ن ‑ ورݣاز.   ) 400 ( ءيد ‑ مّيا  کّوژ  ما ‑ يتݣّـان  ديدس  ءيمون  ءيهّيان.  کرا  ءيس ‑ يݣا 

غ ‑ ما ‑ يناول.  يات  ء ور ‑ يقاما  لّانين،  ديدس  ويلّي  کولّو  اکوتن  ءيتياونغا،  والاينّي 

37 تيݣيرا ‑ نس يوشکا ‑ د ياهودا ݣو ‑ جاليل غ ‑ وزمز لّي ‑غ ‑ حاسبن کولّو ايت ‑ تمازيرت، 

مونّين.  ديدس  غويلّي  اکوتن  ءيتياونغا،  نتّان  ء ولا  ݣّوتنين.  مّدن  ديدس  ياوي 

غ ‑ لمحکاما ءيرقّاسن 
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اد ‑ ّدون.  ادجات ‑ تن  د ‑ مّدن ‑ اد.  اد ‑ ور ‑ تژيم  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  38 ف ‑ مايان 

39 والاينّي  را ‑ يضر.  بنادم  وين  ءيغ ‑ يݣا  سکارن،  مايد  ء ولا  ناولن  مايد  اشکو 

ءيخفاون ‑ نّون  ا ‑ ور ‑ ن ‑ تافم  هان  ا ‑ تن ‑ تنروم.  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  ربّـي،  وين  ءيغ ‑ يݣا 

د ‑ ربّـي.«  ءيس ‑ ا ‑ تّژيم  غ ‑ يسيݣُّرا 

ّسغورشن ‑ تن،  ءي ‑ يرقّاسن  40 غرن ‑ د  ݣاماليال،  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ ينّا  ءيلّما  سکرن 

ءيرقّاسن  41 فّوغن  رژمن ‑ اسن.  ن ‑ ياسوع،  س ‑ يسم  ا ‑ ور ‑ داغ ‑ ساوالن  امرن ‑ تن 

رفوفّن  ايلّيغ  د ‑ ويد ‑ ف ‑ يرضا  ربّـي  ءيݣا ‑ تن  اشکو  باهرا  فرحن  زغ ‑ لمحکاما، 

ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ ّسلمادن  ف ‑ واّس  اّس  ءيلّما  42 زايدن  ن ‑ ياسوع.  ف ‑ يسم 

نتّان  ءيزد  ار ‑ تّينين  ن ‑ ياسوع،  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ تبّراحن  ن ‑ مّدن،  غ ‑ تݣُّما  ء ولا 

ن ‑ ربّـي.  لماسيح  ا ‑ يݣان 

غويلّي  ءيّما  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ءيمحضارن  1 ار ‑ تّيݣاتن 

ف ‑ ويلّي  ار ‑ تنݣموݣن  ن ‑ يبّرانيـين  س ‑ واوال  ساوالنين 

تّينيــن:   ‑ ار  ‑ يودايــا  ‑ ايت  ن  ‑ واوال  س  ساوالنيــن 

ن ‑کرايݣاّت  غ ‑ لمعاونت  لّي ‑ تند ‑ د ‑ يوشکان  تاغامت  » ء ور ‑ ا ‑ تامژنت ‑ تهّجالين ‑ نّغ 

س ‑ دارسن  کولّوتن  ءي ‑ يمحضارن  غرن ‑ د  د ‑ مراو،  س ‑ سين  ءيرقّاسن  2 نکرن  اّس.« 

ا ‑ ناطّو  باش  ن ‑ ربّـي  ن ‑ واوال  تاووري  ا ‑ نفل  » ء ور ‑ را ‑ يفولکي  ءينين ‑ اسن: 

نّا ‑ س ‑ تّسنم  ن ‑ مّدن  ّسا  زغ ‑ݣيݣون  تستيم  اي ‑ ايتما،  زايدات  3 غير  ف ‑ لميادي. 

غ ‑ وفوس ‑ نسن،  تاووري ‑ اد  را ‑ نفل  تاحکيمت.  ء ولا  لقودوس  س ‑ ّروح  ءيس ‑عّمرن 

نّان  مايد  5 ءيعجب ‑ تن کولّوتن  ن ‑ ربّـي.«  ن ‑ واوال  د ‑ ولّمود  نکُّني س ‑ تژالّيت  4 نلهو 

ّروح  ء ولا  س ‑ ليمان  ءيعّمرن  ارݣاز  نتّان  )ءيݣا  ستيفانوس  ءيلّما  ستين  ءيرقّاسن. 

د ‑ بارميناس  د ‑ تيمون  د ‑ نيکانور  د ‑ بروخوروس  فيليّبوس  ء ولا  ستين  لقودوس(. 

6 اوين ‑ تن ‑ د  ن ‑ ايت ‑ ربّـي(.  اغاراس  يومژ  ݣو ‑ انطاکّيا  ابّراني  نتّان  )ءيݣا  د ‑ نيقولاوس 

ا ‑ تن ‑ ژلين  ءيفاّسن ‑ نسن  فّلاسن  سرسن  ربّـي،  ضالبن  نتني  ّژالّن  ءيرقّاسن.  س ‑ دار 

ءي ‑ تووري ‑ ان. 

6
ن ‑ يمعاواّن ن ‑ ّسا  استاي 
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غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال  ما ‑ يسفليدن  7 ءيݣّوت 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  د ‑ ينمغورن  کيݣان  غ ‑ وروشاليم.  ءيمحضارن  ار ‑ باهرا ‑ تّيݣاتن 

ا ‑ يومژن اغاراس لّماسيح ء ولا نتني. 8 ءيعّمر ستيفانوس س ‑ لباراکا ن ‑ ربّـي د ‑ تحکيمت 

9 والاينّي  ايت ‑ تمدينت.  غ ‑ دار  مّقورنين  د ‑ تميتار  لمعجيزات  ار ‑ يسکار  ءيتجّهدن، 

ن ‑ يسمݣان  › تيݣّمي  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ن ‑ تژالّيت  زغ ‑ تݣّمي  ن ‑ مّدن  کرا  سرس  نکرن 

د ‑ ويـّياض  د ‑ يسکانداريّا  ن ‑کوريني  زغ ‑ تمدينين  ايت ‑ يودايا  ݣن  لّي ‑ تياورژامنين ‹، 

نتّان  10 ءيّما  د ‑ ستيفانوس.  ار ‑ تمجاحادن  د ‑ اسّيا،  ن ‑کيليکّيا  زغ ‑ تميزار 

ايلّيغ  لقودوس،  ّروح  غمکلّي ‑ اس ‑ يمالا  ءيݣّوتن  س ‑ تحکيمت  ار ‑ ديدسن ‑ يساوال 

غ ‑ تنتلا  ن ‑ يرݣازن  د ‑کرا  سکرن  11 غاکودان  س ‑ يواليون.  ا ‑ ت ‑ نرون  ء ور ‑ ژضارن 

12 ّسهّيسن  ربّـي.«  ء ولا  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع  ار ‑ يرݣّم  » نسفلد ‑ اس  ءينين  اد ‑ د ‑ اشکين 

ستيفانوس  ء ومژن  ايلّيغ  ن ‑ ّشرع،  د ‑ يمسلمدن  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  ايت ‑ تمدينت 

ن ‑ تکرکاس  توݣّـا  ا ‑ فّلاس ‑ اکّان  ن ‑ مّدن  کرا  13 ّشکشمن  س ‑ لمحکاما.  اوين ‑ ت 

ن ‑ موسا.  ّشرع  ء ولا  ن ‑ ربّـي  تامژلايت  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ بّدا ‑ يرݣّم  » غواد  ار ‑ تّينين: 

را ‑ يخلو  فّلاس  يـيني  ݣو ‑ ناصيرا،  ياسوع  تّينين  مي  غوالّي  ءيبدر  14 نسفلد ‑ اس 

15 ءيّما  موسا.«  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يفل  د ‑ يغاراسن  ءيّسنݣارا ‑ ياغ  ن ‑ ربّـي  تيݣّمي 

ژرن  لّمحکاما،  غ ‑ وحانو  ݣاورنين  ويلّي  کولّو  ار ‑ݣيس ‑ ّسموقّولن  ستيفانوس، 

لّمالاک.  ء ودم  ءيرواس  ء ودم ‑ نس 

‑ ستيفانوس  س  ‑ ربّـي  ن  ‑ تݣّمي  ن  ‑ ونمغور  1 ءيساول 

تّينيــن  فّلاک  غايد  ُيغژان   ‑ » ءيس  ‑ ت:    ءيسقسـا

کولّوتن:  يـيني ‑ اسن  ستيفانوس  2 ءيساول  مّدن ‑ اد؟« 

ربّـي  ءيبان ‑ د  سفلدات ‑ يّـي.  د ‑ يد ‑ خالي،  » واي ‑ ايتما 

ا ‑ يزدغ  ء ور ‑ تا ‑ يّدي  ن ‑ ماسوبوطاميا،  غ ‑ تمازيرت  ءيبراهيم  ءي ‑ باباتنّغ  لّمجد 

تّدوت  د ‑ تمازيرت ‑ ّنک،  ايت ‑ دارک  › فل  3 يـيني ‑ اس:  ن ‑ حاران.  غ ‑ تمدينت 

ن ‑ ايت ‑کالدان  تامازيرت ‑ نس  ءيلّما  4 ءيّفوغ  لّي ‑ راد ‑ اک ‑ ملغ.‹  س ‑ تمازيرت 

د ‑ ايت ‑ يودايا ستيفانوس 

7
ن ‑ ستيفانوس  اوال 

غ ‑ لمحکاما
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س ‑ تمازيرت ‑ اد  ربّـي  ياوي ‑ ت ‑ يد  باباس،  ءيّموت  لّيغ  غ ‑ حاران.  ءيزدغ  ءيّدو 

وينس  ا ‑ يݣ  ن ‑ ودغار  کرا  ء ور ‑ اس ‑ݣيس ‑ يفکي  5 والاينّي  غيلاد.  لّي ‑غ ‑ تزدغم 

ربّـي:  ءينّا ‑ ياس  والاينّي  ء ور ‑ اس ‑ ت ‑ يفکي.  ءيمّژين  ن ‑ ووزون  کرا  غ ‑ ووّسان ‑ ان. 

غمکان  د ‑ تاروا ‑ ّنک.‹  کّيـي  تيّنک  ا ‑ تݣ  غ ‑ مايد ‑ د ‑ يفتان،  › راد ‑ اک ‑ ّت ‑ فکغ 

يـيني ‑ اس:  ربّـي  6 ءيساول ‑ داغ  ن ‑ واّراو.  کرا  ء ور ‑ تا ‑ دارس ‑ يلول  واّخا  اد ‑ اس ‑ ينّا 

اس  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مّيا  کّوژ  ياݣّوݣن.  غ ‑ يات ‑ تمازيرت  ءيغريبن  راد ‑ݣن  › تاروا ‑ ّنک 

ف ‑ تمازيرت  لحوکم  راد ‑ وتغ  7 والاينّي  غين.  ار ‑ ترفوفوّن  ءيسمݣان  ا ‑ راد ‑ݣن 

زغ ‑ غين،  راد ‑ فّوغن  ن ‑ ووّسان ‑ ان  تيݣيرا  ءيسمݣان.  اد ‑ݣن  لّي ‑ تن ‑ يرورن 

ءي ‑ يبراهيم  ربّـي  ءيلّما  8 ءيفک  غ ‑ تمازيرت ‑ اد.‹  ار ‑ يّـي ‑ تعبادن  اشکين ‑ د 

غاکودان  ن ‑ يحشماي ‑ نس.  تاژالّيت  تݣا  ديدس،  غ ‑ݣراس  لّي ‑ يسکر  لّعهد  تاماتارت 

ءي ‑ يوس  ءيسحاق  ءيّژاّل  تام ‑ ووّسان.  غ ‑ ويس  ءيسحاق  ءي ‑ يوس  ءيبراهيم  ءيّژولّا 

د ‑ يد ‑ باباتنّغ  ا ‑ تن ‑ يݣان  د ‑ مراو،  س ‑ سين  ءي ‑ تاروا ‑ نس  ياعقوب  ءيّژاّل  ياعقوب، 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  نکُّني 

ا ‑ يݣ  ّزنزن ‑ ت  يوسف،  ف ‑ݣماتسن  تانّواشت  ء وسين  ءيد ‑ باباتنّغ  9 » والاينّي 

زغ ‑کولّو  10 ءيفوکّو ‑ ت  ربّـي  ديدس  ءيّلا  نتّان،  ءيّما  ن ‑ ميصر.  غ ‑ تمازيرت  ءيسمݣ 

ءيفک ‑ اس  ن ‑ ميصر،  اݣلّيد  ن ‑ فيرعاون  غ ‑ لݣّدام  يوسف  ءيبيّد  لّيغ  تاّساسين ‑ نس. 

تامازيرت  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس  ءيفل  ءيرضا ‑ وݣلّيد،  فّلاس  ايلّيغ  ءيݣّوتن،  تاحکيمت  ربّـي 

غ ‑ ميصر  ءيّلا ‑ وغني  غ ‑ ووّسان ‑ ان  11 والاينّي  تيݣّمي ‑ نس.  کولّو  ء ولا  ن ‑ ميصر 

ءيد ‑ باباتنّغ  ء ور ‑ ژضارن  مّدن.  ار ‑ باهرا ‑ تاضّن  ن ‑کانعان،  غ ‑ تمازيرت ‑ اد  ء ولا  کولّوّت 

ءيد ‑ باباتنّغ  يازن  غ ‑ ميصر،  ءيمندي  ءيس ‑ يّلا  ياعقوب  12 ءيسفلد  ماد ‑ شتّان.  اد ‑ افن 

س ‑ اسن ‑ يملا  سنات ‑ توال  تيس  ءيلّما  13 ّدون  تامزواروت.  تاوالا  س ‑ غين  اد ‑ ّدون 

14 يازن  ن ‑ يوسف.  ايت ‑ دارس  ءيّسن  فيرعاون  يووّري  ا ‑ يݣا،  ݣماتسن  ءيزد  يوسف 

ّسا  ا ‑ د ‑ دارس ‑ اشکين.  ءيضالب ‑ تن  کولّوتن،  د ‑ مّدن ‑ نس  ياعقوب  س ‑ باباس  يوسف 

ءيّمت غين  ياعقوب س ‑ ميصر،  15 ءيّدو  اد ‑ݣان.  ن ‑ يان   ) 75 ( د ‑ سّموس  ن ‑ يد ‑ مراو 
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نتّان د ‑ يد ‑ باباتنّغ. 16 اوين ‑ تن ‑ د ءيلّما س ‑ تمدينت ن ‑ شاکيم، مضلن ‑ تن غ ‑ ومّضال 

ايت ‑ حامور.  دار  س ‑ نّوقرت  ءيسغا ‑ ت  ءيبراهيم  ءيّکا  لّي ‑ ستّين 

ياکمور ‑ د ‑ وزمز  باهرا.  غ ‑ ميصر  مّدن ‑ نّغ  ار ‑ تّيݣاتن  اسن،  ءيسݣُـّ 17 » زرين 

ياضني  يان ‑ وݣلّيد  18 ءينکر  ءي ‑ يبراهيم.  لّي ‑ س ‑ ينّا  اوال  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يّسافو 

ءيحکام ميصر، ء ور ‑ يّسين يوسف. 19 ار ‑ ّت ‑ يّزراي ف ‑ يمزوورا ‑ نّغ ار ‑ ديدسن ‑ يتشقو. 

غ ‑ لخلا.  اد ‑ ّمتن  فلن ‑ تن ‑ ين  نّا ‑ ياسن ‑ لولنين،  تاروا  اد ‑ ّسوفوغن  يامر ‑ تن 

ايت ‑ دارس  ربّان ‑ ت  ءيشوان.  باهرا  احشمي  ءيݣا  موسا،  ا ‑ يلول  20 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ءيلّيس  توفا ‑ ت  والاينّي  فلن ‑ ت ‑ ين.  ءيلّما  21 ّسوفغن ‑ ت  غ ‑ تݣّمي،  کراض ‑ يـيرن 

تاواّسنا  کولّو  موسا  22 ار ‑ ياقرا  تربّا ‑ ت.  د ‑ يوس  تݣ ‑ ت  تاسي ‑ ت  ن ‑ فيرعاون، 

د ‑ يسّکيرن ‑ نس.  غ ‑ يواليون ‑ نس  ءيتجّهدن  ارݣاز  ءيݣ  يووّري  ن ‑ ايت ‑ ميصر، 

ءيژر  ا ‑ يّدو  غ ‑ يخف ‑ نس  ءيضر ‑ د  اس،  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کّوژ  ءيرݣل  23 » لّيغ 

يان  ار ‑ ت ‑ يّسرفوفون  ݣيسن،  يان  24 ءيژر  د ‑ ايت ‑ ربّـي.  ا ‑ تن ‑ يݣان  ايتماس، 

يوت ‑ ت  ف ‑ ما ‑ يسکر.  ءي ‑ݣو ‑ ميصر  ءيرار  ا ‑ ت ‑ يعاون  موسا  ءيفتو  ݣو ‑ ميصر. 

ربّـي  ءيس ‑ يرا  ايتما ‑ ياد  › راد ‑ يّساّن  د ‑ يخف ‑ نس:  موسا  25 يـيني  ءينغ ‑ ت.  غاکودان 

ازکّا  26 نديد  غمکان.  نتني  ء ور ‑ ا ‑ سوينݣيمن  والاينّي  ف ‑ وفوس ‑ ينو، ‹  ا ‑ تن ‑ يفوکّو 

يـيري  دارسن  ءيفتو  ءي ‑ نݣراتسن،  ّماغن  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  ءيرݣازن  سين  موسا  س ‑ يژرا 

تّماغم  ايلّيغ  ا ‑ تݣام. ماخ  ايتماتن  › وا ‑ يرݣازن ژرات، هاتي  يـيني ‑ اسن:  ا ‑ تن ‑ يّسنݣاّدا. 

ءي ‑ نݣراتون؟‹ 27 والاينّي غوالّي ءيّسرفوفّن وايّاض ءينفر موسا يـيني ‑ اس: › ما ‑ک ‑ يݣان 

ݣو ‑ ميصر  تنغيت  غمکلّي  ا ‑ يّـي ‑ تنغت  28 ءيس ‑ تريت  فّلانّغ؟  لحاکم  ء ولا  د ‑ ومغار 

ءيݣاور  ءيّدو  ميصر  ءيّفوغ  ءيروول،  ءي ‑ ماياد  موسا  ءيسفلد  29 لّيغ  ءيضݣام؟‹ 

غين.  تاروا  سين  دارس  لالن ‑ ين  ن ‑ ماديان.  غ ‑ تمازيرت 

اس، ءيبان ‑ اس ‑ د ءيلّما يا ‑ لّمالاک س ‑ تمزيولت  30 » زرين کّوژ ءيد ‑ مراو ن ‑ وسݣُـّ

31 موسا،  ن ‑ سينا.  ن ‑ ودرار  غ ‑ تسݣا  غ ‑ لخلا  تّلا  ارت  غ ‑ يات ‑ تزݣُـّ لّعافيت 

ا ‑ يسفلد  غاکودان  ا ‑ سّت ‑ يّسماقّل.  سرس  ياکمور ‑ ن  غ ‑ ما ‑ يتمناد،  لعجب  ءيضر ‑ اس 



282  7 ءيرقّاسن  

ربّـي  ن ‑ يمزوورا ‑ ّنک،  ربّـي  ا ‑ يݣان  32 › نّکي  يـيني ‑ اس ‑ د:  ربّـي  ن ‑ سيدي  ءي ‑ واوال 

ء ور ‑ يژضار  باهرا،  ار ‑ يترݣيݣيـي  موسا  يـيکساض  د ‑ ياعقوب.‹  د ‑ يسحاق  ن ‑ يبراهيم 

هان  تورژيّـين ‑ ّنک.  › کّيس  يـيني ‑ اس:  ربّـي  سيدي  33 ءيساول ‑ داغ  الّن ‑ نس.  ا ‑ ياّل 

منشک  ژريغ  34 هاتي  ءي ‑ ربّـي ‑ ّنک.  ءيتياوژلاين  اکال  ءيݣا  غ ‑ تبيّدت  غين 

ا ‑ تن ‑ فوکّوغ.  ݣّوزغ ‑ د  ين ‑ نسن،  ءي ‑ يسمومُّ سفلدغ  غ ‑ ميصر،  مّدن ‑ ينو  اد ‑ ترفوفوّن 

س ‑ ميصر.‹  را ‑ک ‑ ازنغ  نکر،  غيلاد  ءيّما 

ء ولا  د ‑ ومغار  › ما ‑ک ‑ يݣان  ءينين ‑ اس:  ايت ‑ ربّـي  ا ‑ ن ‑ لوحن  نتّان  35 » موسا، 

لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يبان  د ‑ ونّجام  امغار  اد ‑ اسن ‑ يݣ  يوزن ‑ ت ‑ يد  ربّـي  ءيّما  فّلانّغ؟‹  لحاکم 

لمعجيزات  ءيسکر  زغ ‑ غين،  ءيّسوفغ ‑ تن ‑ د  36 غاکودان  ارت.  غ ‑ تزݣُـّ لمالاک 

اس  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کّوژ  ء ولا  اغ  اژݣُـّ غ ‑ دار ‑ ومدا  ء ولا  غ ‑ ميصر  تجّهدنين  د ‑ تميتار 

غ ‑ لخلا. 37 موسا، نتّان ا ‑ ينّان ءي ‑ ايت ‑ ربّـي: › راد ‑ اون ‑ يفک ربّـي يان زغ ‑ ايتماتون 

نّکي.‹  زوند  نّابـي  ا ‑ يݣ 

يـيلي  د ‑ يمزوورا ‑ نّغ،  يـيلي  غ ‑ لخلا،  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  غ ‑ ومناݣّـار  موسا  38 » ءيّلا 

ءيواليون  ربّـي  ا ‑ مي ‑ د ‑ يملا  نتّان  ن ‑ سينا.  غ ‑ ودرار  لّي ‑ سرس ‑ يساولن  د ‑ لمالاک 

اد ‑ سرس ‑ سفلدن.  ءيمزوورا ‑ نّغ  اݣُين  39 والاينّي  نکُّني.  اد ‑ اغ ‑ تن ‑ د ‑ يّسلکم  ّدرنين 

ن ‑ يلاهات  کرا  › سکر ‑ اغ  ءي ‑ هارون:  40 ءينين  اد ‑ ووّرين س ‑ ميصر.  ءيرين  نفرن ‑ ت 

ء ور ‑ نّسين  زغ ‑ ميصر،  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يّسوفغن  موسا  اشکو  ما ‑ ياغ ‑ يزݣّورون، 

ار ‑ ن ‑ سراسن  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ءيݣيز  زوند  يا ‑ لاصنام  41 سکرن  ماد ‑ اس ‑ يجران.‹ 

س ‑ يفاّسن ‑ نسن.  ّسنݣاّدان  س ‑ غايلّي  فرحن  لفيشتا  سکرن  غ ‑ لݣّدام ‑ نس،  تيغرسيو 

ءينّا  غمکلّي  ن ‑ يݣنوان،  ءيتران  اد ‑ تعبادن  ءيفل ‑ تن  غاکودان،  ربّـي  فّلاسن  42 يووّري 

تيغرسيو  ا ‑ مي ‑ ن ‑ تّساکمورم  نّکي  ءيزد  › واي ‑ ايت ‑ ربّـي،  ءيسقسا ‑ تن:  لّانبيا  غ ‑ واّرا 

ا ‑ توسيم،  ن ‑ مولوخ  اخّيام  43 هان  غ ‑ لخلا؟  اس  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کّوژ  د ‑ توافکيو 

ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ ّسيتّيغ  ف ‑ غايان  لّي ‑ تسکرم.  لاصنام  ار ‑ تّعبادم  رافان.  ن ‑ يلاه  د ‑ يتري 

ن ‑ بابيل.‹  س ‑ توݣّوݣت 
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اخّيام  ار ‑ ديدسن ‑ تاوين  غ ‑ لخلا  ءيمزوورا ‑ نّغ  لّي ‑غ ‑ لّان  44 » غ ‑ ووّسان 

غمکلّي ‑ س ‑ ينّا  ءيتياوسکار ‑ وخّيام ‑ ان  ربّـي.  ن ‑ يس ‑ ديدسن ‑ يّلا  لّي ‑غ ‑ لّانت ‑ تميتار 

ُّرانين،  ربّـي ءي ‑ موسا زوند مايلّي ‑ اس ‑ يملا. 45 فلن ‑ د ءيلّما اخّيام ‑ ان دار ويلّي ‑ اسن ‑ݣ

ربّـي  لّي ‑ يّسوفغ  ن ‑ مّدن  س ‑ تميزار  د ‑ ياشوع  لّيغ ‑ د ‑کشمن  نتني  اسين ‑ ت ‑ يد 

ربّـي.  فّلاس  ءيرضا  46 نتّان،  داود.  ن ‑ وݣلّيد  ء وّسان  ار  دارنّغ  ءيقاما  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن. 

لّي ‑ د ‑ يّسبايّّن  ربّـي  ا ‑ݣيس ‑ يزدغ  يات ‑ تݣّمي  ا ‑ يسکر  ا ‑ ت ‑ يادج  داود  ءيضالب ‑ ت 

تيݣّمي ‑ ان.  اد ‑ اس ‑ سول ‑ يبنان  سوليمان  47 والاينّي  ياعقوب.  ءي ‑ باباتنّغ  ءيخف ‑ نس 

ن ‑ بنادم.  س ‑ يفاّسن  تياوسکارنين  غ ‑ تݣُّما  ء ور ‑ ا ‑ يزّدغ  اماتّوي  ربّـي  48 ءيّما 

اژرو  ءيݣ ‑ واکال  لعرش ‑ ينو،  ءيݣا  49 › ءيݣـنّا  ن ‑ نّابي:  ف ‑ يمي  غمکلّي ‑ س ‑ ينّا 

تيݣّمي  مان  ربّـي:  سيدي  ا ‑ ينّا  غمکاد  ءيضارن ‑ ينو.  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ ن ‑ سراسغ 

کولّو  ا ‑ يسکرن  نّکي  50 ءيس ‑ ورد  ا ‑غ ‑ راد ‑ سونفوغ؟  تاحانوت  مان  ا ‑ راد ‑ يّـي ‑ تبنوم؟ 

ءيّلان؟‹ «  مايد 

زوند  ءيخفاون ‑ نّون،  قّورن  غمکاد  » ماتّا  يـيني ‑ اسن:  ستيفانوس  51 ءيزايد 

لقودوس  ّروح  ما ‑ يرا  تاݣُيم ‑ بّدا  ءي ‑ واوال ‑ نس.  تسفلدم  ء ولا  ربّـي  ءيغ ‑ ور ‑ تّسينم 

زوند ءيمزوورا ‑ نّون. 52 ءيس ‑ يّلا کرا ن ‑ نّابـي ء ور ‑ يرفوفّن ف ‑ يفاّسن ن ‑ يمزوورا ‑ نّون؟ 

س ‑ وفولکي  ءيعّمرن  يان  ن ‑ يس ‑ را ‑ د ‑ ياشک  لخبار  غويلّي ‑ د ‑ يوينين  ء ولا  نغان  نتني 

ربّـي  لّي ‑ مي ‑ يفکا  53 کونّي  تنغم ‑ ت  تّزنزام ‑ ت  غ ‑ د ‑ يوشکا،  غيلاد  ءيّما  ن ‑ ربّـي. 

ء ور ‑ ّجو ‑ سرس ‑ تسکيرم.«  والاينّي  لّمالايکا،  ف ‑ وفوس  ّشرع 

ݣيسن  نکرن ‑ د  ءي ‑ ماياد،  ايت ‑ لمحکاما  سفلدن  54 لّيغ 

لقودوس،  ءيعّمر س ‑ ّروح  55 ءيّما ستيفانوس  ء وخسان ‑ نسن.  ار ‑ تݣژاژن  باهرا،  ءيريـين 

ف ‑ وفاسي  ءيبيّد  ياسوع  ءيژر ‑ ن  ن ‑ ربّـي،  لمجد  ءيژر ‑ ن  غ ‑ يݣنوان  ار ‑ ن ‑ يّسموقّول 

ءيبيّد  ن ‑ بنادم  يوس  ژرغ  رژمن،  ءيݣنوان  ژريغ ‑ ن  » هاتي  56 يـيني:  ن ‑ ربّـي. 

اّزلن سرس کولّوتن.  ار ‑ تغّواتن س ‑ ّجهد،  ن ‑ ربّـي.« 57 قّّن ءيمزݣان ‑ نسن  ف ‑ وفاسي 

ءيناݣان  کّيسن  س ‑ يژران.  ار ‑ ت ‑کّاتن  ن ‑ تمدينت  س ‑ بّرا  58 دحين ‑ ت 

ن ‑ ستيفانوس لموت 
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شاول.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يان ‑ وعّيال  ءيضارن  غ ‑ دار  سرسن ‑ تن ‑ ين  ءيسلهامن ‑ نسن، 

ءي ‑ سيديتنّغ  ءيغرا  ستيفانوس  ءيّما  س ‑ يژران.  غ ‑ ستيفانوس  ار ‑ سول ‑کّاتن  59 زايدن 

يوت  60 ءيضر ف ‑ يفاّدن ‑ نس س ‑ واکال،  ّروح ‑ ينو.«  قبل  ياسوع،  » وا ‑ سيدي  يـيني: 

ءينّا  غير  لُخشانت ‑ اد.«  ا ‑ ور ‑ فّلاسن ‑ تحاسبت  » وا ‑ سيدي،  يـيني:  س ‑ يات ‑ تغويّـيت 

ستيفانوس.  نغان  لّيغ  ءيفرح  شاول  ءيّما  ءيّمت.  اوال ‑ اد 

ف ‑ ومناݣّـار  ءيشقان  ا ‑ تزراي ‑ ترفوفنت  1 زغ ‑ واّس ‑ ان 

‑ تسݣــيو  غ  کولّو  اکوتن  ‑ وروشــاليم،  غ  ‑ ايتمــاتن  ن 

2 ءيّما  ا ‑ يقامان.  ءيرقّاسن  غير  ساميرا.  ء ولا  ن ‑ يودايا 

ربّـي،  لّي ‑ توقّارنين  ن ‑ مّدن  کرا  مضلن ‑ ت  ستيفانوس، 

امناݣّـار  ا ‑ يهلک  تيّقي ‑ نس  ءيݣا ‑ ن  شاول  3 ءيّما  باهرا.  تاغ ‑ تن ‑ تݣوضي ‑ نس 

تيمغارين  ء ولا  ءيرݣازن  ار ‑ د ‑ يزوکور  س ‑ يات،  يات  س ‑ تݣُّما  ار ‑ يکّشم  کولّوت. 

غ ‑ لحبس.  ار ‑ تن ‑ ين ‑ يتلوح 

ار ‑ تبّراحن  ماني  کرايݣاّت  ار ‑ تّکان  اکوتنين،  غويلّي  4 ءيّما 

ار ‑ يتبّراح  غ ‑ ساميرا،  س ‑ يات ‑ تمدينت  فيليّبوس  5 ءيّدو  ن ‑ ربّـي.  س ‑ واوال 

تيميتار  ژرن  فيليّبوس  ءي ‑ ما ‑ يتّيني  سفلدن  لّيغ  ن ‑ غين،  مّدن  6 ݣّوتن  ف ‑ لماسيح. 

زݣيسن  فّوغن  ݣّوتنين،  7 مّدن  غ ‑ واوال ‑ نس.  کولّو  اوين ‑ ّت  لّي ‑ يسکار،  تجّهدنين 

8 فرحن  د ‑ يبيضارن.  د ‑ يکوشامن  کيݣان  ّجين  تجّهدنين،  س ‑ تغويّا  اُأخشنّين  لجنون 

باهرا.  ايت ‑ تمدينت ‑ ان 

ّسيحر  ار ‑ يسکار  سيمعون،  ءيسم ‑ نس  غ ‑ تمدينت ‑ ان  يان ‑ ورݣاز  9 يـيلي 

ا ‑ يݣا.  ءيمّقورن  واد  ءيزد  ار ‑ اسن ‑ يتّيني  ايت ‑ ساميرا.  ار ‑ݣيس ‑ تعّجابن 

ار ‑ تّينين:  ويـّياض،  ء ولا  مّقورنين  ء ودماون  کولّوتن،  مّدن  10 ار ‑ ّت ‑ݣيس ‑ تاوين 

امّقـور ‹.«   ‹ ‑ نس  ءيسم  ‑ مي  لّي  ‑ ربّـي  ن  ‑ تحکيــمت  ‑ݣيس  تّلا  اد   ‑ ارݣـاز   «

لّي ‑ يسکار.  غ ‑ ّسيحر  ار ‑ تعّجابن  اد ‑ ّزرين  کيݣان  اشکو  11 ار ‑ سرس ‑ سفليدن 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣلديت  ءيفولکين  ف ‑ لخبار  فيليّبوس  ءي ‑ ما ‑ ينّا  سفلدن  لّيغ  12 والاينّي 

8
لّي ‑ يزرين  تارفوفنت 

ف ‑ يمومّن

غ ‑ ساميرا فيليّبوس 
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ء ولا  ءيرݣازن  غ ‑ وامان،  ءيّسّدم ‑ تن  اوال ‑ نس.  امّن  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  ء ولا ف ‑ يسم 

ار ‑ يتمونو  تيمغارين. 13 يامن سيمعون ء ولا نتّان، ءيّسّدم ‑ ت فيليّبوس غ ‑ وامان. ءيزايد 

لّي ‑ دارس ‑ يژّرا.  مّقورنين  د ‑ تميتار  غ ‑ لقّوات  ار ‑ يتعّجاب  د ‑ فيليّبوس، 

14 سفلدن ءيرقّاسن غ ‑ وروشاليم ف ‑ ايت ‑ ساميرا ءيس ‑ قبلن 

‑ دارسن.  س  ‑ يوحانّا  د  بطُرس  ازّن  ‑ ربّـي،  ن  اوال 

ء ومنّين.  ءي ‑ ويلّي  لقودوس  ّروح  ا ‑ د ‑ يفک  زغ ‑ ربّـي  ضالبن  ّژالّن  15 لّيغ ‑ ن ‑ لکمن، 

غ ‑ وامان  نتني  ّدمن  غير  لقودوس.  ّروح  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ فّلاسن ‑ يݣّوز  غاکودان  16 اشکو 

س ‑ تن ‑ يکشم  ءيفاّسن ‑ نسن  ءيرقّاسن  فّلاسن  17 سرسن  ياسوع.  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم 

لقودوس.  ّروح 

ءيرقّاسن  سرسن  فّلاسن  لّيغ  لقودوس  ّروح  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  سيمعون  ءيژرا  18 غير 

ءيفاّسن ‑ نسن، ياوي ‑ د ءيقاريدن 19 يـيني ‑ اسن: » فکات ‑ يّـي ء ولا نّکي تاژّضارت ‑ اد، 

بطُرس:  20 ءيرار ‑ اس  ءيفاّسن ‑ ينو.«  س ‑ وانّا ‑ ف ‑ سرسغ  لقودوس  ّروح  ا ‑ يکشم  باش 

ا ‑ س ‑ تّلا ‑ توافکا  س ‑ يقاريدن  ءيزد  تغالت  اشکو  نّوقرت ‑ ّنک،  ء ولا  کّيـي  » ا ‑ تّهلکت 

اشکو  را ‑ݣيس ‑ تکشمت،  ء ولا  غ ‑ تووري ‑ اد  تاغامت  21 ء ور ‑ دارک  ن ‑ ربّـي. 

ربّـي  تضالبت  تناولت،  لُخشانت ‑ ان  22 فل  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ يژري  ء ور ‑ يغوس ‑ وول ‑ ّنک 

ءيس ‑ تعّمرت  ژريغ  23 اشکو  غ ‑ وول ‑ ّنک.  تنّوات  ف ‑ غاين  اد ‑ اک ‑ يصامح 

» ضالبات  سيمعون:  24 يـيني ‑ اسن  ن ‑ ّدنوب.«  س ‑ يسکراف  تياّساست  س ‑ واسّموم، 

تنّام.«  فّلا  غ ‑ غايد  کرا  ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ يـيلي  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو،  ربّـي 

س ‑ واوال  ءي ‑ مّدن ‑ ان  ساولن  توݣّـا ‑ نسن  فکن  د ‑ يوحانّا  بطُرس  25 ءيزايد 

س ‑ لخبار  ار ‑ تبّراحن  غ ‑ وغاراس  فتان  لّيغ  س ‑ وروشاليم.  ءيلّما  ووّرين  ن ‑ سيديتنّغ. 

ن ‑ ساميرا.  ݣّوتنين  غ ‑ يدوران  ءيفولکين 

ربّـي:  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  ءينّا ‑ ياس ‑ د  فيليّبوس،  26 ءيّما 

لّي ‑ يتاوين  س ‑ وغاراس  لّجانوب  س ‑ تسݣا  تّدوت  » نکر 

فيليّبوس  27 ءينکر  غ ‑ لخلا.  ءيّلا  اغاراس ‑ ان  ن ‑ غاّزا.«  س ‑ تمدينت  زغ ‑ وروشاليم 

لقودوس  ن ‑ ّروح  ء وݣوز 

ف ‑ ايت ‑ ساميرا

د ‑ لوازير  فيليّبوس 

ن ‑ حاباش
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کانداکا  غ ‑ دار  ن ‑ ّصندوق  لوازير  ءيݣ  ݣو ‑ حاباش  ءيݣا  يان ‑ ورݣاز،  ءيمناݣّـار  ءيّدو. 

يامژ  ربّـي،  ا ‑ݣيس ‑ يتعباد  س ‑ وروشاليم  غ ‑ ووّسان ‑ ان  يوشکا ‑ د  ن ‑ حاباش.  تاݣلّيّت 

اغاراس ‑ ان ءيلّما باش ا ‑ يووّري س ‑ تمازيرت ‑ نس. 28 غاّسان ءيّسودا غ ‑ لکوّريصا ‑ نس 

ءيشاعيا.  ن ‑ نّابـي  غ ‑ واّرا  ار ‑ ياقرا 

بو ‑ لکوّريصا ‑ يان،  دار  » فتو ‑ ن  لقودوس:  ّروح  ءينّا ‑ ياس  فيليّبوس،  29 غاکودان 

ن ‑ نّابـي  غ ‑ واّرا  ار ‑ ياقرا  ءيسفلد ‑ اس  س ‑ دارس،  فيليّبوس  30 ياّزل  ديدس.«  تمونت 

31 يـيني ‑ اس  تاقرات؟«  ن ‑ مايد  لمعنا  » ءيس ‑ تّسنت  فيليّبوس:  ءيسقسا ‑ ت  ءيشاعيا. 

ماد ‑ يّـي ‑ سّت ‑ يمالان؟«  ءيغ ‑ ور ‑ داري  لمعنا ‑ نس  ا ‑ س ‑ راد ‑ يّسانغ  » مامنک  لوازير: 

لّي ‑ ياقرا  32 اݣـّزوم  غ ‑ لکوّريصا.  ديدس  ءيّسودو  ا ‑ يغلي  ءيلّما  ءيضالب ‑ ت 

زوند  نغد  اد ‑ اس ‑ غرسن،  لّي ‑ لدين  ءيزيّمر  » زوند  غمکاد:  ءيݣا  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا 

ءيمي ‑ نس.  ء ور ‑ يرژيم  را ‑ ت ‑ يلاّس،  ن ‑ ويلّي  ءيفاّسن  غ ‑ݣر  لّي ‑ يفّسان  الّقاغ 

بّـين ‑ ت زغ ‑ تودرت  33 رݣمن ‑ ت ّسضرن فّلاس لباضل. ما ‑ را ‑ ياّدر تاروا ‑ نس؟ اشکو 

ما ‑ ف ‑ يساول  » ءيني ‑ يّـي،  فيليّبوس:  ءيسقسا  لوازير  34 ءيساول ‑ داغ  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.« 

35 ءيبدو  ياضني؟«  ن ‑ يان  کرا  نغد  ف ‑ يخف ‑ نس  ءيزد  ماياد؟  ءينّا  لّيغ  نّابـي 

36 زايدن  ف ‑ ياسوع.  ءيفولکين  لخبار  ار ‑ اس ‑ يمالا  زغ ‑ واّرا ‑ يان،  غاکودان  فيليّبوس 

ءي ‑ فيليّبوس:  لوازير  يـيني  امان،  ݣيس  يان ‑ ودغار  لکمن  ايلّيغ  غ ‑ وغاراس  ّسودون 

فيليّبوس:  37 يـيني ‑ اس  ا ‑ يّـي ‑ تّسّدمت؟«  ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يّکيس  ءيس ‑ يّلا  » هاي ‑ امان. 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ وول ‑ ّنک.«  س ‑ نّيـيت  ءيغ ‑ تومنت  ما ‑ راد ‑ اک ‑ ت ‑ يّکيس  » ء ور ‑ يلّي 

ن ‑ ربّـي.«  يوس  لماسيح  ياسوع  ءيس ‑ يݣا  ء ومنغ  » ها ‑ يّـي 

نتّا  س ‑ وامان  ءيݣّوز  لکوّريصا،  ا ‑ يّسبيّد  ءي ‑ وخّدام ‑ نس  لوازير  38 يـيني 

س ‑ ت ‑ يّسيتّي  زغ ‑ وامان  غلين ‑ د  غير  فيليّبوس،  39 ءيّما  ءيّسّدم ‑ ت.  د ‑ فيليّبوس، 

س ‑ لفرح  ف ‑ وغاراس ‑ نس  نتّا  ءيزايد  لوازير.  ء ور ‑ سول ‑ ت ‑ يژري  ن ‑ سيديتنّغ،  ّروح 

ار ‑ يتّکا  ءيزايد  ن ‑ اشدود،  غ ‑ تمدينت  ءيخف ‑ نس  يوفا ‑ ن  فيليّبوس  40 ءيّما  ءيݣّوتن. 

قايصريّا.  ءيروح  ايلّيغ  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ݣيسنت ‑ يتبّراح  تيمدينين  کولّو 
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ءيمحضارن  ما ‑ س ‑ ا ‑ يّسيويد  ار ‑ سول ‑ يسکار  شاول  1 ءيّما 

س ‑ دار ‑ ونمغور  ءيّدو  س ‑ لموت.  ار ‑ تن ‑ يتنّوا  ن ‑ سيديتنّغ 

تيبراتين  زغ ‑ݣيس  2 ءيضالب  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءيهّيان 

ن ‑ ديماشق،  غ ‑ تمدينت  ن ‑ تژالّيت  ن ‑ تݣُّما  ءي ‑ يمغارن 

تيمغارين،  نغد  ءيرݣازن  ݣن ‑ يـيت  لّماسيح  زغ ‑ ايت ‑ وغاراس  وانّا ‑ ن ‑ يوفا  ا ‑ يغوي  باش 

س ‑ ديماشق،  ايلّيغ ‑ ن ‑ ياکمور  شاول  3 ءيّسودو  س ‑ وروشاليم.  ياوي ‑ تن 

ءيسفلد  س ‑ واکال  4 ءيضر  زغ ‑ يݣنوان.  ءيتجّهدن  تيفاوت  يات  س ‑ د ‑ فّلاس ‑ تسفاو 

5 يـيني:  ا ‑ يّـي ‑ تّسرفوفونت؟«  ماخ  شاول،  » شاول،  ءينّا ‑ ياس:  ءي ‑ يان ‑ واوال 

لّي ‑ تّسرفوفونت.  ياسوع  ا ‑ يݣان  » نّکين  يـيني ‑ اس:  کّيـي؟«  ما ‑ تݣيت  » وا ‑ سيدي، 

ما ‑ک ‑ يد ‑ يّقاّن  راد ‑ اک ‑ يتياونّا  س ‑ تمدينت.  تکشمت  نکر  غيلاد  6 ءيّما 

نتني  سّلان  فّسان.  غين  بيّدن  ّسودانين،  ديدس  غويلّي  7 دوهدون  ا ‑ تي ‑ تسکارت.« 

ءيرژم  لّيغ  والاينّي  زغ ‑ واکال  شاول  8 ءينکر  يان.  ء ور ‑ ژرين  والاينّي  ءي ‑ واوال ‑ ان 

9 ءيّکا  س ‑ ديماشق.  اوين ‑ ت  افوس  امژن ‑ اس  يات.  ء ور ‑ يسفاو  الّن ‑ نس 

ء ولا ‑ دا ‑ يّسا.  ء ور ‑ ا ‑ يشتّا  ء ور ‑ يسفاو،  کراض ‑ ووّسان 

ءيبان ‑ اس ‑ د  حانانّيا،  ءيسم ‑ نس  غ ‑ ديماشق  لّماسيح  يان ‑ ومحضار  10 ءيّلا 

ا ‑ سيدي.«  » ها ‑ نّکي  يـيني:  » وا ‑ حانانّيا.«  يـيني ‑ اس:  غ ‑ توارݣيت  سيديتنّغ 

لّي ‑ مي ‑ تّينين  غ ‑ تسوکت  ن ‑ ياهودا  س ‑ تݣّمي  تّدوت  » نکر  سيديتنّغ:  11 يـيني ‑ اس 

اشکو  شاول.  ءيسم ‑ نس  ݣو ‑ طارسوس  غ ‑ يان ‑ ورݣاز  تسقسات  ءينمن ‹،  › تاسوکت 

يان ‑ ورݣاز ءيسم ‑ نس حانانّيا يوشکا ‑ د دارس، ءيسرس  ار ‑ يتژالّا، 12 ءيژر غ ‑ توارݣيت 

سفلدغ  » وا ‑ سيدي،  يـيني:  حانانّيا  13 ءيساول  ا ‑ يـيسفيو.«  باش  ءيفاّسن ‑ نس  فّلاس 

ءي ‑ يمژلاين ‑ ّنک  ُيخشن  ما ‑ يسکار  کولّو  ء ولا  ف ‑ ورݣاز ‑ ان  مّدن  ما ‑ تّينين  ءي ‑کولّو 

زغ ‑ ينمغورن  تيبراتين  ياوي ‑ د ديدس  يوشکا ‑ د س ‑ غيد،  14 هاتي غيلاد  غ ‑ وروشاليم. 

15 يـيني ‑ اس  س ‑ يسم ‑ ّنک.«  اقرانين  غويد  کولّو  ا ‑ يامژ  باش  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

لّي ‑ را ‑ ياسي  اروکو  ا ‑ يݣ  ستيغ ‑ ت  ارݣاز ‑ ان  اشکو  س ‑ دارس،  » ّدو  سيديتنّغ: 

يومن  يووّري  شاول 

س ‑ لماسيح

9
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16 راد ‑ اس ‑ ملغ  ايت ‑ ربّـي.  دار  ء ولا  د ‑ يݣلدان  اݣّوݣنين  ايت ‑ تميزار  دار  ءيسم ‑ ينو 

ف ‑ يسم ‑ ينو.«  ا ‑ سرس ‑ يرفوفن  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّقاّن  ن ‑ ترفوفنت  منشک 

ءيفاّسن ‑ نس  فّلاس  ءيسرس  شاول،  لّي ‑غ ‑ يّلا  س ‑ تݣّمي  ءيکشم  حانانّيا  17 ءيّدو 

د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  سيديتنّغ،  يوزن ‑ يّـي ‑ د  شاول،  » وا ‑ݣما  يـيني ‑ اس: 

باش  س ‑ دارک  يازن ‑ يّـي ‑ د  لّيغ ‑ دي ‑ تّسوديت.  غاکود  غ ‑ وغاراس  لّي ‑ اک ‑ د ‑ يباّن 

زغ ‑ والّن  کرا  س ‑ د ‑ يضر  ماياد  ءينّا  18 غير  لقودوس.«  س ‑ ّروح  تعّمرت  ا ‑ تيسفيوت 

غاکودان،  ءينکر  ءيسفاو.  يووّري  ن ‑ يسلمان،  ءي ‑ يکرضن  ءيرواس  ن ‑ شاول 

شاول  ءيݣاور  ءيدوس.  س ‑ يووّري  ءيلّما  19 ءيّش  غ ‑ وامان.  حانانّيا  ءيّسّدم ‑ ت 

غ ‑ تݣُّما  ار ‑ يتبّراح  20 ءيبدو  ن ‑ ووّسان.  کرا  غ ‑ ديماشق  لّماسيح  د ‑ يمحضارن 

کولّو  21 ار ‑ تعّجابن  ن ‑ ربّـي.«  يوس  ءيݣا  » ياسوع  ار ‑ يتّيني:  ن ‑ تژالّيت 

اقرانين  ا ‑ يتهلاکن غويلّي  ار ‑ تّينين ءي ‑ نݣراتسن: » ءيس ‑ ورد غواد  ويلّي ‑ اس ‑ سفليدنين 

ياوي ‑ تن  ا ‑ تن ‑ يامژ  باش  س ‑ غيد  ءيس ‑ ور ‑ د ‑ يوشکي  غ ‑ وروشاليم؟  س ‑ يسم ‑ اد 

ار ‑ يساوال  ار ‑ يتزاياد  شاول  22 ءيّما  ن ‑ ربّـي؟«  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  س ‑ دار 

ا ‑ يݣ  ربّـي  غوالّي ‑ د ‑ يوزن  ياسوع  ءيس ‑ يݣا  ار ‑ يمالا  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت 

ا ‑ فّلاس ‑ تراران  مامنک  غ ‑ ديماشق  لّي ‑ زدغنين  ايت ‑ يودايا  ء ور ‑ وفين  ايلّيغ  لماسيح، 

اوال. 

ا ‑ ت ‑ نغن.  23 زرين ‑ ووّسان ݣّوتنين س ‑ فّلاس ‑ مشاوارن کرا ن ‑ ايت ‑ يودايا، ءيرين 

شاول  ءيّما  ا ‑ ت ‑ هلکن.  باش  ازال  ء ولا  غ ‑ يـيض  ن ‑ تمدينت  ءيماون  24 ݣابلن 

ءيسفلد ءي ‑ غايلّي فّلاس نّوان. 25 اوين ‑ ت ءيمحضارن ‑ نس غ ‑ يـيض س ‑ يان ‑ واّرياح 

ن ‑ تمدينت.  س ‑ بّرا  غ ‑ يان ‑ وريال  ّزوݣزن ‑ ت  غ ‑ وُغراب،  ءيّلا 

ءيمحضارن  ا ‑ يژر  يـيري  س ‑ وروشاليم،  شاول  26 ءيّدو 

اشکو  کولّوتن،  زغ ‑ݣيس  کسوضن  نتني  ءيّما  ن ‑ سيديتنّغ. 

شاول  ياوي  بارنابا  27 ياشک ‑ يد  لّماسيح.  امحضار  ءيݣا  ءيس ‑ يووّري  ء ور ‑ ت ‑ وميّن 

ءيساول  غ ‑ وغاراس  سيديتنّغ  اد ‑ اس ‑ د ‑ يبان  ف ‑ مامنک  يـيني ‑ اسن  ءيرقّاسن،  س ‑ دار 

ن ‑ شاول  ّزعامت 

غ ‑ وروشاليم
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غ ‑ ديماشق.  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم  ار ‑ يساوال  شاول  ا ‑ يزعم  مامنک  ء ولا  سرس، 

س ‑ يسم  ار ‑ يساوال  ن ‑ وروشاليم  تامدينت  کولّو  ار ‑ يتّکا  شاول،  ديدسن  28 ءيقاما 

لّي ‑ د ‑کّانين  د ‑ ايت ‑ يودايا  ار ‑ يتمجاحاد  29 ار ‑ يّسمقسا  س ‑ ّزعامت.  ن ‑ سيديتنّغ 

ف ‑ مايلّي  ايتماتن  سفلدن  30 لّيغ  ف ‑ ا ‑ ت ‑ نغن.  سکرن  نتني  ءيّما  ياضني،  تيميزار 

ن ‑ طارسوس.  س ‑ تمدينت ‑ نس  ءيلّما  ازن ‑ ت  ن ‑ قايصريّا،  س ‑ لمرسا  اوين ‑ ت  نّوان، 

ء ولا  ن ‑ يودايا  غ ‑ تميزار  ايت ‑ ومناݣّـار  کولّو  دار  لحال  ءيهنّا  31 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ار ‑ سکارن  لقودوس.  ّروح  ار ‑ تن ‑ يّزعام  ار ‑ تدوسن،  ار ‑ تّيݣاتن  ساميرا.  ء ولا  جاليل 

سيديتنّغ.  ف ‑ اد ‑ رضون  کولّو 

32 غ ‑ ووّسان ‑ ان ار ‑ يتّکا بطُرس کرايݣاّت ماني، ياشک ‑ يد 

33 ياف ‑ ن  ن ‑ لوّدا.  غ ‑ ودّوار  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  س ‑ دار 

ا ‑ ينکر  ء ور ‑ يژضار  اسن  ءيسݣُـّ تام  عينياس.  ءيسم ‑ نس  ءيکوشمن،  يان ‑ ورݣاز  غين 

ياسوع  ءيّجوّجي ‑ک  هاتي  » وا ‑عينياس،  بطُرس:  34 يـيني ‑ اس  زغ ‑ تيسي ‑ نس. 

ف ‑ يضارن ‑ نس.  ءيبيّد  غاکودان،  ءينکر  اسّدول ‑ ّنک.«  تّسمونت  نکر  لماسيح. 

امّن  ووّرين  ن ‑ سارون،  غ ‑ وزاغار  زدغنين  غويلّي  ء ولا  ايت ‑ لوّدا  کولّو  35 ژرن ‑ ت 

س ‑ سيديتنّغ.  نتني  ء ولا 

تݣا  طابيتا.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يافّا،  غ ‑ تمدينت  لّماسيح  يات ‑ تمحضارت  36 تّلا 

ار ‑ تّعاوان  غ ‑ مّدن  افولکي  ار ‑ بّدا ‑ تسکار  نتّات  › تاژنکّط ‹.  ن ‑ يسم ‑ نس  لمعنا 

سرسنت ‑ سّت ‑ ين  سيردنت ‑ سّت  تّمت.  غ ‑ ووّسان ‑ ان  37 توضن  ءيمژلاض. 

ن ‑ لوّدا.  ف ‑ ودّوار  ء ور ‑ باهرا ‑ تاݣّوݣ  ن ‑ يافّا  38 تامدينت  ن ‑ وفّلا.  غ ‑ يان ‑ وحانو 

س ‑ دارس  ءيرݣازن  سين  ازّن  غ ‑ لوّدا،  بطُرس  ءيس ‑ يّلا  ءيمحضارن  سفلدن  لّيغ 

ءيروح  لّيغ  ديدسن.  ءيمون  بطُرس  39 ءينکر  غيل.«  غيل  » اشک ‑ يد  ضالبن ‑ ت: 

ءي ‑ بطُرس  لولّينت  کولّوتنت  اشکيند ‑ د ‑ تهّجالين  س ‑ وحانو.  ّسغلين ‑ ت  تيݣّمي 

ديدسنتي  سول  لّيغ  طابيتا  لّي ‑ تسکر  د ‑ يسلهامن  ءيقشبان  ار ‑ اس ‑ مالانت  ار ‑ الّانت 

ءيّژاّل  ف ‑ يفاّدن ‑ نس  يوتش  زغ ‑ وحانو،  کولّوتنت  ءيّسوفغ ‑ تنت  بطُرس  40 ءيّما  تّلا. 

د ‑ تنکرا  اّجوّجي 

ن ‑ بطُرس ف ‑ وفوس 



290  10 ءيرقّاسن  

نکر،«  » وا ‑ طابيتا،  يـيني ‑ اس:  ءيّموتن  غ ‑ تالّي  ءيلّما  ءيݣراول  ربّـي.  ءيضالب 

بطُرس  41 ءيمدي ‑ اس ‑ ن  غ ‑ تيسي ‑ نس.  تنکر  بطُرس،  تژر  الّن ‑ نس  س ‑ دي ‑ ترژم 

د ‑ تهّجالين،  ن ‑ ربّـي  س ‑ يمژلاين  ءيغر  ف ‑ يضارن ‑ نس.  ءيّسبيّد ‑ سّت  افوس ‑ نس 

ءيݣّوت  ايلّيغ  ايت ‑ يافّا ف ‑ ما ‑ يجران،  کولّو  42 ار ‑ سفليدن  تّدر.  ءيفک ‑ اسن ‑ ّت ‑ يد 

غ ‑ دار  يان ‑ منّاو ‑ ووّسان  غ ‑ يافّا  بطُرس  43 ءيݣاور  س ‑ سيديتنّغ.  يومن  ما ‑ يووّرين 

سيمعان.  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ودبّاغ 

ءيسم ‑ نس  ن ‑ قايصريّا  غ ‑ تمدينت  يان ‑ ورݣاز  1 ءيّلا 

ن ‑ ّرومان  ن ‑ يعسکرين  زغ ‑ ّربعت  لقبطان  ءيݣا  کورنيليوس، 

بّدا  يـيري  ربّـي  2 ار ‑ يتعباد  ن ‑ يطاليا ‹.  › ّربعت  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

ءي ‑ يمژلاض  ما ‑ يݣّوتن  ار ‑ ياکّا  ايت ‑ تݣّمي ‑ نس.  کولّو  ء ولا  نتّان  ا ‑ ت ‑ يرضو، 

کراّط  تيس  غ ‑ تاساعت  3 يان ‑ واّس  ربّـي.  ار ‑ يتضالاب  ار ‑ بّدا ‑ يتژالّا  ن ‑ ايت ‑ يودايا، 

يـيني ‑ اس:  دارس  يوشکا ‑ د  ن ‑ ربّـي،  يا ‑ لّمالاک  ءيبان ‑ اس ‑ د  ن ‑ تدݣُـّات 

» وا ‑کورنيليوس.« 4 ءيّسماقّل ݣيس کورنيليوس يـيکساض باهرا يـيني: » ماد ‑ داري ‑ تريت 

مايلّي  ء ولا  تيژولّا ‑ ّنک  ربّـي  ءيقبل  » هاتي  يـيني ‑ اس:  لمالاک  ءيزايد  ا ‑ سيدي؟« 

س ‑ تمدينت  ن ‑ يرݣازن  کرا  تازنت  غيلاد  5 نکر  فّلاک.  ءيرضو  ءي ‑ يمژلاض،  تاکّات 

ءيݣّوز  6 هاتين  بطُرس.  سيمعان  ءيسم ‑ نس  لّي ‑ مي  يان ‑ ورݣاز  اد ‑ د ‑ اوين  ن ‑ يافّا 

غ ‑ تݣّمي ن ‑ يان ‑ ودبّاغ ءيسم ‑ نس سيمعان غ ‑ تاما ن ‑ ومدا.« 7 لّيغ ‑ ت ‑ يفل لمالاک 

يان ‑ وعسکري ‑ نس  ء ولا  ن ‑ تݣّمي ‑ نس  ءيمقاسان  ءي ‑ سين  کورنيليوس  ءيغر 

س ‑ يافّا.  ءيلّما  يازن ‑ تن  ما ‑ يجران  ف ‑کولّو  8 يـيني ‑ اسن  ربّـي.  لّي ‑ يتعبادن 

9 نديد ازکّا سول لّان غ ‑ وغاراس اکمورن ‑ ين س ‑ يافّا، ءيغلي بطُرس س ‑ وکفاف 

ن ‑ واّس  غ ‑ طوّژونت  د ‑ مراوت  سنات  تيس  تاساعت  تݣا  ا ‑ يّژاّل.  ن ‑ تݣّمي 

ربّـي  س ‑ ا ‑ س ‑ د ‑ يّسبايّن  غ ‑ تيرمت  خدمن  سول  ما ‑ يشتّا.  يـيري  لاژ  10 س ‑ ت ‑ ياغ 

ءي ‑ ليزار  ءيرواس  کرا  فّلاس  ءيݣّوز ‑ د  رژمن،  ءيݣنوان  11 ءيژر  تاوارݣيت.  زوند  کرا 

کيݣان  ݣيس  12 ءيلين  س ‑ واکال.  ءيتّرس ‑ د  زغ ‑کّوژط ‑ تغمرين،  ءيتياماژ  ءيمّقورن 

10
ن ‑ بطُرس تاوارݣيت 
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» نکر  يـيني:  يان ‑ واوال  13 ءيساول ‑ د  ن ‑ تاݣانت.  د ‑ يݣضاض  د ‑ يبنکالن  د ‑ لوحوش 

ء ور ‑ ّجو ‑ ّشيغ  ا ‑ سيدي.  » حاشا  بطُرس:  14 ءيرار ‑ اس  تّشت.«  تغرست  ا ‑ بطُرس، 

يـيني ‑ اس:  ما ‑ ف ‑ ينّا ّشرع ن ‑ موسا ءيحرم نغد ءيرکا.« 15 ءيساول ‑ د ‑ داغ ‑ واوال ‑ ان 

ءيتيالال  کراّط ‑ توال،  غمکان  16 ءيجرو  د ‑ ما ‑ يحرمن.«  ربّـي  ما ‑ يّسحّلا  » ا ‑ ور ‑ تݣت 

س ‑ يݣنوان.  ليزار  ءيلّما 

س ‑ د ‑ روحن  ن ‑ توارݣيت ‑ ان  لمعنا  غ ‑ ما ‑ تݣا  بطُرس  ا ‑ يسوينݣيم  17 سول 

ايلّيغ ‑ ن ‑ بيّدن  ن ‑ سيمعان  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ سقسان  کورنيليوس.  لّي ‑ د ‑ يوزن  ءيرݣازن 

يان ‑ ورݣاز  » ءيس ‑ دارون  سقسان ‑ تن:  ءي ‑ ايت ‑ تݣّمي  18 غرن  غ ‑ يمي ‑ نس. 

ن ‑ توارݣيت  غ ‑ لمعنا  ا ‑ يسوينݣيم  سول  19 نتّان  بطُرس؟«  سيمعان  ءيسم ‑ نس 

غيلاد  20 نکر  ار ‑ سرک ‑ سيݣّيلن.  ءيرݣازن  » ها ‑کراض  لقودوس:  ّروح  س ‑ اس ‑ ينّا 

بطُرس  21 ءيݣّوز  ا ‑ تن ‑ د ‑ يوزّن.«  نّکي  اشکو  تشّکات،  بلا  ديدسن  تمونت  تݣّوزت، 

22 ءينين ‑ اس:  ماد ‑ داري ‑ ترام؟«  ا ‑ س ‑ ا ‑ تسيݣّيلم.  نّکي  » هاتي  يـيني ‑ اسن:  غاکودان 

ار ‑ تي ‑ توقّارن  ربّـي  ار ‑ يتعباد  ءيفولکين،  ارݣاز  ءيݣا  کورنيليوس.  لقبطان  » يوزن ‑ اغ ‑ د 

اد ‑ اک ‑ د ‑ يغر  يـيني ‑ اس  ن ‑ ربّـي،  يا ‑ لّمالاک  ءيبان ‑ اس ‑ د  ايت ‑ يودايا.  کولّو 

بطُرس  23 ءيّشکشم ‑ تن  ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اس ‑ تينيت.«  ا ‑ يسفلد  باش  س ‑ تݣّمي ‑ نس 

ء ولا  نتّان  ديدسن،  ءيمون  ازکّا  نديد  د ‑ ينبݣيون ‑ نس.  ءيݣ ‑ تن  س ‑ تݣّمي،  غاکودان 

ن ‑ يافّا.  زغ ‑ تمدينت  ياضني  ن ‑ ايتماتن  کرا 

نتّان  کورنيليوس،  ار ‑ سرس ‑ يتقل  ن ‑ قايصريّا.  تامدينت  ءيروح  ازکّا  24 نديد 

غ ‑ تݣّمي ‑ نس.  کولّوتن  ءيّسمون ‑ تن ‑ د  اشکو  د ‑ يمّدوکُّال ‑ نس،  د ‑ ايت ‑ دارس 

غ ‑ دار  س ‑ واکال  ءيکنو  کورنيليوس  س ‑ ت ‑ يد ‑ يمناݣّـار  تيݣّمي  بطُرس  25 ءيلکم 

کاد ‑ݣيغ.«  بنادم  نّکي  » نکر،  يـيني ‑ اس:  بطُرس  26 ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد  ءيضارن ‑ نس. 

ݣّوتنين  مّدن  ياف ‑ ن  س ‑ تݣّمي  ءيلّما  ءيکشم  ار ‑ ديدس ‑ يساوال،  27 ءيزايد 

يان  ءيس ‑ ور ‑ يودجي  ن ‑ موسا  ّشرع  » تّسنم  بطُرس:  28 يـيني ‑ اسن  ا ‑ غين ‑ يموّن. 

والاينّي  ديدسن.  ءيمون  ء ولا  ءيبّرانيـين  س ‑ دار  ا ‑ يکشم  زغ ‑ ايت ‑ يودايا  ءيݣان 
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29 ف ‑ مايان  ما ‑ يرکان.  ء ولا  د ‑ ما ‑ يحرمن  يان  ا ‑ ور ‑ݣغ  ربّـي  ءيملا ‑ يّـي 

غيلاد  ءيّما  د ‑ يخف ‑ ينو.  ء ور ‑ سول ‑ مشاوارغ  لّيغ ‑ ن ‑ سري ‑ توزنم،  ا ‑ ف ‑ د ‑ وشکيغ 

ما ‑ ف ‑ يّـي ‑ دي ‑ تغرام.«  اد ‑ يّـي ‑ تملم  ريغ 

ءيݣان  تاساعت ‑ اد  زوند  اياد،  » کراض ‑ ووّسان  يـيني ‑ اس:  کورنيليوس  30 ءيساول 

يان ‑ ورݣاز  غ ‑ تݣّمي ‑ نو، س ‑ ژريغ  ربّـي  ار ‑ تضالابغ  ار ‑ تژالّاغ  ن ‑ تدݣُـّات،  تيس کراّط 

ربّـي  › وا ‑کورنيليوس، ءيسفلد  ءيبيّد غ ‑ لݣّدام ‑ ينو س ‑ تملسا ّسمرغانين. 31 يـيني ‑ يّـي: 

تسقسات  غيلاد س ‑ يافّا  32 ازن  ءي ‑ يمژلاض.  تاکّات  مايلّي  ء ور ‑ يتّو  ءي ‑ تژولّا ‑ ّنک، 

غ ‑ تݣّمي  ءيݣّوز  بطُرس.  ار ‑ اس ‑ تّينين  سيمعان،  ءيسم ‑ نس  لّي ‑ مي  غ ‑ يان ‑ ورݣاز 

غاکودان.  سرک  33 ازنغ ‑ ن  ن ‑ ومدا.‹  غ ‑ تاما  سيمعان  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يان ‑ ودبّاغ 

کولّواغ  ها ‑ نکُّني  غيلاد  ءيّما  لّيغ ‑ د ‑ توشکيت.  ما ‑ يفولکين  ݣيݣي  تسکرت  هاتي 

غ ‑ لݣّدام ن ‑ ربّـي، نرا ا ‑ نسفلد ءي ‑کولّو ما ‑ ف ‑ک ‑ يوّصا سيديتنّغ اد ‑ اغ ‑ تي ‑ تملت.« 

س ‑ ّصاحت  ءيزد  غيلاد  » ّسنغ  يـيني:  بطُرس  34 ءيساول 

ار ‑ يتقبال  35 اشکو  س ‑ وودماون.  ربّـي  ء ور ‑ ا ‑ يسکار 

36 غمکاد  تݣا ‑ تمازيرت ‑ نس.  کرا  ما ‑ ت ‑ يرضان،  ار ‑ يسکار  وانّا ‑ ت ‑ يتوقّارن  کولّو 

لخبار  ءيمل ‑ اسن ‑ د  ن ‑ ايت ‑ ياعقوب،  ءي ‑ مّدن ‑ نس  ربّـي  لّي ‑ د ‑ يوزن  ا ‑ يݣا ‑ واوال 

سيديس  لّي ‑ يݣان  لماسيح  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وودم  ديدسن  غ ‑ݣراس  ن ‑ ّسلامت  ءيفولکين 

ءيبدو  ن ‑ يودايا،  تامازيرت  غ ‑کولّو  ف ‑ ما ‑ يجران  37 تسفلدم  ما ‑ يّلان.  ن ‑کولّو 

ف ‑ ياسوع  38 تيّسانم  غ ‑ وامان.  مّدن  ار ‑ يّسّدام  يوحانّا  ن ‑ ما ‑ يتبّراح  تيݣيرا  زغ ‑ جاليل 

ار ‑ يتّکا  ءيتجّهدن،  د ‑ تحکيمت  لقودوس  س ‑ ّروح  ربّـي  ءيس ‑ ت ‑ يعّمر  ݣو ‑ ناصيرا 

س ‑ يسکراف  تياوکّرافنين  ويلّي  کولّو  ار ‑ يّجوّجي  افولکي  ار ‑ يسکار  ماني  کرايݣاّت 

کولّو  نژرا  ءيناݣان،  فّلاس  نݣا  39 نکُّني  ربّـي.  ديدس  ءيّلا  اشکو  ن ‑ يبليس، 

ف ‑ وݣّجدي،  ءيلّما  نغن ‑ ت  غ ‑ وروشاليم.  ء ولا  ن ‑ يودايا  غ ‑ تمازيرت  ما ‑ يسکار 

ءيّسبايّن ‑ ت ‑ يد.  زغ ‑ لموت  ربّـي  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد  کراض ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  40 والاينّي 

ءيناݣان،  اد ‑ݣن  ربّـي  ءيستي  ءي ‑ ويلّي  غير  والاينّي  مّدن  ءي ‑کولّو  41 ء ور ‑ د ‑ يبان 

ن ‑ بطُرس  اوال 

ن ‑کورنيليوس غ ‑ تݣّمي 
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زغ ‑ لموت.  ن ‑ ما ‑ د ‑ ينکر  تيݣيرا  ديدس  نسو  لّي ‑ ديدس ‑ يّشان  د ‑ نکُّني  ا ‑ تن ‑ يݣان 

لحوکم  ا ‑ يوت  ربّـي  ا ‑ يژلي  نتّان  ن ‑ يزد  توݣّـا ‑ نّغ  ار ‑ ناکّا  ا ‑ نتبّراح  42 يوّصا ‑ ياغ 

ار ‑ اکّان  کولّوتن  لانبيا  ا ‑ ف ‑ ساولن  43 نتّان  ّموتنين.  غويلّي  ء ولا  ّدرنين  ف ‑ ويلّي 

سرس  وانّا  ف ‑کولّو  ّدنوب  ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ يّسيتّي  س ‑ يسم ‑ نس  ار ‑ تّينين:  توݣّـا ‑ نسن 

يومّن.« 

لقودوس  ّروح  س ‑ د ‑ يݣّوز  بطُرس  ا ‑ يساوال  44 سول 

ءيمومّن  45 ار ‑ تعّجابن  ويلّي ‑ اس ‑ سفليدنين.  ف ‑کولّو 

ن ‑ ّروح  لباراکا  ربّـي  ا ‑ يفکا  مامنک  ژران  لّيغ  د ‑ بطُرس  لّي ‑ د ‑ مونّين  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ار ‑ ساوالن س ‑ يواليون ءيغريبن  لقودوس ءي ‑ يبّرانيـين ء ولا نتني. 46 اشکو سفلدن ‑ اسن 

مّدن ‑ اد  ا ‑ نّسّدم  ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يّکيس  47 » ءيس ‑ يّلا  بطُرس:  ءيلّما  يـيني  ربّـي.  ار ‑ تالغن 

غمکلّي ‑ اغ ‑ ت ‑ يفکا  لقودوس  ّروح  ربّـي  ءيفکا ‑ ياسن  نتني،  ء ولا  اشکو  غ ‑ وامان؟ 

ءيلّما  لماسيح. ضالبن ‑ ت  ن ‑ ياسوع  اد ‑ ّدمن غ ‑ وامان س ‑ يسم  نکُّني.« 48 يوّصا ‑ تن 

ن ‑ ووّسان.  کرا  ا ‑ ديدسن ‑ يݣاور 

ن ‑ يودايا  تامازيرت  غ ‑کولّو  د ‑ ايتماتن  ءيرقّاسن  1 سفلدن 

2 لّيغ  ن ‑ ربّـي.  اوال  نتني  ء ولا  ءيس ‑ ومژن  ف ‑ يبّرانيـين 

تّيرينين  غويلّي  سرس  نکرن  س ‑ وروشاليم،  بطُرس  يووّري 

ايلّيغ  3 » ماخ  ءينين ‑ اس:  ءي ‑ ّدات ‑ نسن  مّدن  اد ‑ ّژالّن 

ار ‑ ديدسن ‑ تشتّات؟« 4 ءيساول بطُرس ءيمل ‑ اسن  تݣّوزت غ ‑ دار غويلّي ء ور ‑ ّژولّينين، 

يـيني ‑ اسن:  زغ ‑ يسيزوار  ما ‑ يجران  کولّو 

س ‑ يّـي ‑ د ‑ يّسبايّن  ربّـي،  ار ‑ تضالابغ  ار ‑ تژالّاغ  ن ‑ يافّا  غ ‑ تمدينت  نّکي  5 » لّيغ 

ءيتياماژ  ءيمّقورن  ءي ‑ ليزار  ءيرواس  فّلا،  ءيݣّوز ‑ د  کرا  ژرغ  تاوارݣيت.  زوند  کرا 

ݣيس  6 ّسماقّلغ  غ ‑ لݣّدام ‑ ينو.  ءيتّرس ‑ د  زغ ‑ يݣنوان  ءيݣّوز ‑ د  زغ ‑کّوژط ‑ تغمرين. 

7 س ‑ سفلدغ  ن ‑ تاݣانت،  د ‑ يݣضاض  د ‑ يبنکالن  لوحوش  ݣان  لمخلوقات، 

› حاشا  8 رارغ ‑ اس:  تّشت.‹  تغرست  ا ‑ بطُرس،  › نکر  ءينّا ‑ يّـي:  ءي ‑ يان ‑ واوال 

لقودوس  ن ‑ ّروح  ء وݣوز 

ف ‑ يبّرانيـين

11
بطُرس  ءيساول 

ف ‑ يبّرانيـين



294  11 ءيرقّاسن  

ءيرکا.‹  نغد  ءيحرم  ن ‑ موسا  ّشرع  کرا ‑ ف ‑ ينّا  ء ور ‑ ّجو ‑ مضيغ  ا ‑ سيدي. 

ربّـي  ما ‑ يّسحّلا  › ا ‑ ور ‑ تݣت  يـيني ‑ يّـي:  زغ ‑ يݣنوان  9 ءيساول ‑ د ‑ داغ ‑ واوال ‑ ان 

س ‑ يݣنوان.  ليزار  ءيلّما  ءيتيالال  کراّط ‑ توال،  ماياد  10 ءيجرو  د ‑ ما ‑ يحرمن.‹ 

سري  تيازاّن ‑ ين  لّي ‑غ ‑ݣّوزغ،  تيݣّمي  ءيرݣازن  کراض  ا ‑غ ‑ ن ‑ روحن  11 تاساعت ‑ ان 

ءيلّما  موّن  شّکاغ.  بلا  اد ‑ ديدسن ‑ مونغ  لقودوس  ّروح  12 يـيني ‑ يّـي  زغ ‑ قايصريّا. 

نتّان  13 يـيني ‑ اغ  ن ‑کورنيليوس.  س ‑ تݣّمي  نکشم  ايتماتن ‑ اد.  سضيص  ديدنّغ 

› ازن س ‑ يافّا، تسقسات  يـيني ‑ اس:  يا ‑ لّمالاک ءيبيّد غ ‑ تݣّمي ‑ نس  ا ‑ يژرا  ف ‑ مامنک 

14 راد ‑ اک ‑ د ‑ ياوي  بطُرس.  ار ‑ اس ‑ تّينين  سيمعان،  ءيسم ‑ نس  لّي ‑ مي  غ ‑ يان ‑ ورݣاز 

ايت ‑ تݣّمي ‑ ّنک.‹  کولّو  ء ولا  کّيـي  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّنجامت  اوال 

 ‑ ‑ د  غمکلّي  لقودوس  ّروح  ‑ يݣّوز  ‑ فّلاسن  ‑ د  س  ‑ ساوالغ،  ‑ اسن  ار  15 » بدوغ 

‑ ينّا:  ‑ اغ  ‑ س  لّي  ‑ سيديتنّغ  ن  اوال  ‑ د  16 کتيغ  ‑ يسيزوار.  غ  نکُّني  ‑ يݣّوز  ‑ فّلانّغ 

لقودوس.‹  س ‑ ّروح  را ‑ تّدمّ  کونّي  ءيّما  غ ‑ وامان،  مّدن  ار ‑ يّسّدام  يوحانّا  › ءيّکا ‑ تّين 

س ‑ سيديتنّغ  نومن  لّيغ  نکُّني  مايلّي ‑ اغ ‑ د ‑ يفکا  ربّـي  ءيس ‑ اسن ‑ د ‑ يفکا  17 ءيبايّن 

مّدن ‑ ان  سفلدن  18 لّيغ  ربّـي؟«  راد ‑ ضاّضغ  ايلّيغ  نّکي  ماد ‑ݣيغ  لماسيح.  ياسوع 

ربّـي  ءيفکا  » هاتي  ءينين:  ربّـي  الغن  ما ‑ تّينين.  ء ور ‑ سول ‑ دارسن  بطُرس  ءي ‑ ما ‑ ينّا 

س ‑ تودرت ‑ اد  کشمن ‑ د  ما ‑ ُيخشّن،  زغ ‑کولّو  اد ‑ د ‑ ووّرين  نتني  ء ولا  ءي ‑ يبّرانيـين 

ءيدومن.« 

تيݣيرا  ن ‑ ترفوفنت  ف ‑ ّسيبت  اکوتنين  غويلّي  19 ار ‑ تموّدون 

تامازيرت  ار  غ ‑ ووّسان ‑ ان  ار ‑ تّيدون  ن ‑ ستيفانوس،  لّموت 

غير  ن ‑ ربّـي  اوال  ار ‑ ّسلکامن  ن ‑ انطاکّيا،  د ‑ تمدينت  ن ‑ قوبروس  د ‑ يݣزير  ن ‑ فينيقّيا 

ن ‑ ايت ‑ قوبروس  ݣان  ݣيسن،  کرا  20 والاينّي  ايت ‑ يودايا.  ݣانين  ءي ‑ ويلّي 

نتني،  ء ولا  س ‑ يبّرانيـين  ار ‑ ساوالن  بدون  انطاکّيا  روحن  لّيغ  د ‑ ايت ‑کوريني، 

ايلّيغ  سيديتنّغ  21 ءيعاون ‑ تن  ياسوع.  ن ‑ سيديتنّغ  ءيفولکين  ف ‑ لخبار  ار ‑ اسن ‑ تّينين 

ن ‑ ومناݣّـار  ايتماتن  22 سفلدن  ن ‑ سيديتنّغ.  اغاراس  امژن  ݣّوتنين  مّدن  ء ومّن 

ن ‑ يمومّن  امناݣّـار 

غ ‑ انطاکّيا



12 ءيرقّاسن  295

مامنک  ءيژر  23 لّيغ ‑ ن ‑ يلکم،  س ‑ انطاکّيا.  بارنابا  ءيلّما  ازّن  ف ‑ ماياد،  غ ‑ وروشاليم 

ءيزݣان.  س ‑ وول  غ ‑ سيديتنّغ  اد ‑ امژن  کولّوتن  ءيّزعام ‑ تن  ءيفرح  ربّـي،  ا ‑ تن ‑ يبارک 

غويلّي  ءيݣاتن  ليمان.  ء ولا  لقودوس  س ‑ ّروح  ءيعّمر  ءيفولکين،  ارݣاز  بارنابا  24 ءيݣا 

غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ن ‑ سيديتنّغ  اغاراس  ء ومژنين 

س ‑ شاول.  ا ‑ يسيݣّل  ن ‑ طارسوس  س ‑ تمدينت  غاکودان  بارنابا  25 ءيّدو 

ار ‑ تمونون  اس  اسݣُـّ غين  قامان  س ‑ انطاکّيا.  ديدس  ياوي ‑ ت  26 لّيغ ‑ ت ‑ يوفا، 

مّدن  ا ‑غ ‑ بدان  ن ‑ انطاکّيا  غ ‑ تمدينت  ݣّوتنين.  مّدن  ار ‑ ّسلمادن  ن ‑ ايتماتن  د ‑ ومناݣّـار 

ن ‑ مّدن  کرا  ا ‑غ ‑ د ‑ وشکان  27 غ ‑ ووّسان ‑ ان  › ءيماسيحين ‹.  ءي ‑ يمحضارن  ار ‑ تّينين 

نّا ‑ ياسن ‑ يمالا ربّـي. 28 ءينکر يان ݣيسن  ار ‑ تّينين ءيواليون  زغ ‑ وروشاليم س ‑ انطاکّيا، 

را ‑ يـيلي ‑ وغني  کرا  » يان  يـيني ‑ اسن:  لقودوس  ّروح  ءيݣّود ‑ ت  اݣابوس،  ءيسم ‑ نس 

کلوديوس.(  ن ‑ وݣلّيد  غ ‑ ووّسان  غمکان  )ءيجرا ‑ نّيت  کولّوّت.«  غ ‑ ّدونيت  ءيشقان 

غ ‑ تمازيرت  ءي ‑ ايتماتن  لّمعاونت  کرا  ف ‑ اد ‑ ازّن  ءيمحضارن  29 مشاشکان ‑ د 

غمکان،  30 سکرن  لّي ‑ مي ‑ يژضار.  غونشک  ݣيسن  يان  کود  ءيفک  ن ‑ يودايا، 

د ‑ شاول.  ن ‑ بارنابا  ف ‑ وفوس  غ ‑ وروشاليم  ءي ‑ يمغارن  ازن ‑ ّت 

زغ ‑ ايتماتن  کرا  هيرودوس  ا ‑ يومژ ‑ وݣلّيد  1 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

ݣماس  ياعقوب  2 يامژ  ا ‑ تن ‑ يّسرفوفن.  يـيري  ن ‑ ومناݣّـار، 

اد ‑ فرحن  مامنک  ءيژرا  3 لّيغ  ءينغ ‑ ت س ‑ تاّژيت.  ن ‑ يوحانّا 

نتّان  ء ولا  بطُرس  يامژ  ءيزايد  س ‑ غايان،  ايت ‑ يودايا 

کّوژط  ار ‑ تي ‑ تݣابالن  غ ‑ لحبس،  4 ءيݣ ‑ ت ‑ ين  ن ‑ ورخصيص.  لّعيد  غ ‑ ووّسان 

ا ‑ فّلاس ‑ يوت  هيرودوس  يـيري  ّربعت.  غ ‑کرايݣاّت  کّوژ  ءيلين  ن ‑ يعسکرين،  ّربايع 

غ ‑ لحبس،  بطُرس  5 ءيقاما  ن ‑ وسورف.  لّعيد  تيݣيرا  مّدن  ن ‑کولّو  غ ‑ لݣّدام  لحوکم 

ربّـي.  ار ‑ باهرا ‑ فّلاس ‑ تضالابن  ار ‑ تژالّان  ايت ‑ ومناݣّـار  ءيّما 

لّي ‑غ ‑ را ‑ ت ‑ ين ‑ يّسحــاضر  اّس  لّي ‑ يزوارن  6 ءيض 

سين  غ ‑ݣر  بطُرس  ءيطّاس  ن ‑ مّدن،  غ ‑ لݣّدام  هيرودوس 

12
ف ‑ وفوس  تارفوفنت 

ن ‑ هيرودوس

بطُرس  ءيّفوغ  غمکلّي 

زغ ‑ لحبس
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غ ‑ يمي  تيضاف  غوين  ياضني  ءينݣابالن  ءيلين  ّسناسل.  س ‑ سنات  ءيّقن  ءيعسکرين، 

تّسمرغا  بطُرس.  لّي ‑غ ‑ يّلا  غ ‑ تحانوت  ربّـي  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  7 س ‑ يبيّد  لّحبس، 

ءيّسفاق ‑ ت ‑ يد  زغ ‑ تغروّط ‑ نس  لمالاک  ءيّسماّس ‑ ت  ءيتجّهدن.  س ‑ تيفاوت 

8 يـيني ‑ اس  زغ ‑ يفاّسن ‑ نس.  ّسناسل  س ‑ ضرنت  غيل،«  غيل  » نکر  يـيني ‑ اس: 

يـيني ‑ اس  مايان.  ءيسکر  بطُرس  ءينکر  تورژيّـين ‑ ّنک.«  تّقنت  » بکيس  لمالاک: 

ءيّفوغ  بطُرس  9 ءيضفور ‑ ت  تضفورت ‑ يّـي.«  اسلهام ‑ ّنک  » ّسمون  لمالاک: 

ءيزد  ءيغال  ا ‑ يݣا.  ّصاحت  ءيزد  لمالاک  ءيسکار  ماين  کولّو  ء ور ‑ يّسين  زغ ‑ تحانوت. 

سين،  ف ‑ ويس  زرين  زوارنين،  ف ‑ ينݣابالن  10 زرين  ايان.  ن ‑ توارݣيت  کرا  غير 

ترژم ‑ تفلوت  س ‑ تمدينت.  اد ‑ فّوغن  لّي ‑ يقامان  ن ‑ ووّزال  تيفلوت  لکمن 

ءيفل ‑ ت  لمالاک  س ‑ فّلاس ‑ يـيتّي  تاسوکت ‑ ان،  زرين ‑ ين  فّوغن.  ءي ‑ يخف ‑ نس، 

غين. 11 غاکودان ا ‑ يفهم بطُرس ماد ‑ اس ‑ يجران يـيني: » ّسنغ غيلاد ءيزد س ‑ ّصاحت 

ء ولا  ن ‑ هيرودوس  زغ ‑ وفوس  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يفوکّو  لمالاک ‑ نس  ربّـي  سيدي  يوزن ‑ د 

ا ‑ ت ‑ فّلا ‑ ّزرين.«  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  ماد ‑ ران  زغ ‑کولّو 

ءينّاس  ن ‑ ماريام  س ‑ تݣّمي  ءيفتو  ءي ‑ ماد ‑ اس ‑ يجران،  بطُرس  ءيفاق  12 لّيغ 

ار ‑ تژالّان  کولّو  موّن ‑ د  ݣّوتنين  مّدن  غين  لّان  مارقُس.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ن ‑ يوحانّا 

يات ‑ تخّدامت  تاشک ‑ يد  ن ‑ بّرا.  غ ‑ يمي  بطُرس  13 ءيّسضوقّر  ربّـي.  ار ‑ تضالابن 

باهرا  تفرح  ن ‑ بطُرس  اوال  توُکز  14 غير  ما ‑ يّسضوقّرن.  ا ‑ تژر  باش  رودا،  ءيسم ‑ نس 

ايد  بطُرس  » هاتي  تيني ‑ اسن:  س ‑ وݣُنس  س ‑ تيّزلا  تووّري  ءيس ‑ يّقن،  ءيمي  تتّو  ايلّيغ 

تيني ‑ اسن ‑ داغ:  ءيخف ‑ نّم؟«  » ءيس ‑ تّفوغت  15 رارن ‑ اس ‑ د:  غ ‑ يمي.«  ءيبيّدن 

ءيقاما  16 سول  کايان.«  لمالاک ‑ نس  حاقّان  » ء وهو،  رارن ‑ اس:  ا ‑ يݣا.«  » بطُرس 

ءيضر ‑ اسن  ا ‑ يݣا،  بطُرس  افن ‑ ت ‑ ين  رژمن ‑ اس  ار ‑ يّسضوقّور.  غ ‑ يمي  بطُرس 

لعجب. 17 ياّل افوس ‑ نس ا ‑ تن ‑ يّسفّسا، يـيني ‑ اسن ءيلّما ف ‑ مامنک ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّسوفغ 

د ‑ ايتماتن.«  ءي ‑ ياعقوب  ماياد  کولّو  » ءينيات  يوّصا ‑ تن:  زغ ‑ لحبس.  سيديتنّغ 

ياضني.  س ‑ ماني  ءيّدو  غاکودان،  ءيفل ‑ تن 
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ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ ّسمقسان  باهرا،  لّحبس  ءينݣابالن  دوهدون  لحال،  ءيفاو  18 لّيغ 

والاينّي  ما ‑ سرس ‑ يسيݣّيلن،  هيرودوس  19 يازن  بطُرس؟«  ءيّکا  ماني  غاياد؟  » ما ‑ يݣا 

ا ‑ تن ‑ نغن. ءيّفوغ هيرودوس  ء ور ‑ ت ‑ وفين. ءيسقسا ءينݣابالن باهرا، ءيّسوفغ ‑ تن ءيلّما 

غين.  ءيݣاور  س ‑ قايصريّا  ءيّدو  ن ‑ يودايا  تامازيرت 

ن ‑ صور  د ‑ يمزدغن  هيرودوس  ءيژي  20 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

اشکو  اد ‑ ديدس ‑ ساولن،  ءيرين  س ‑ يان ‑ واوال،  ايت ‑ تمدينين ‑ ان  اشکين ‑ د  د ‑ صايدا. 

د ‑ لوازير  زوار  مشاشکان ‑ د  ن ‑ وݣلّيد.  زغ ‑ تمازيرت  ماد ‑ شتّان  اد ‑ اوين  ءيّقان ‑ تن ‑ د 

ءيلکم ‑ واّس  21 لّيغ  ّسلامت.  زغ ‑ هيرودوس  اد ‑ ضالبن  باش  بلاستوس،  ءيسم ‑ نس 

غ ‑ لکورسي  ءيسکيوس  ن ‑ تݣلديت ‑ نس،  اسلهام  هيرودوس  ءيلسا  لّي ‑غ ‑ را ‑ تن ‑ يژر، 

اياد،  ن ‑ يان ‑ يلاه  ءينين: » اوال  اوال ‑ نسن  نتني  لّحوکم ءيساول ءي ‑ مّدن ‑ ان. 22 الّن 

س ‑ تووکّا  ربّـي  ن ‑ سيدي  يا ‑ لّمالاک  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يوت  23 غاکودان  ن ‑ بنادم.«  اوال  ء ورد 

ربّـي.  وين  لّي ‑ يݣان  لمجد  يومژ  اشکو  ءيّموت،  ايلّيغ  غ ‑ وݣُنس ‑ نس  ار ‑ ت ‑ تشتّا 

ما ‑ سرس ‑ يسفليدن.  ءيݣّوت  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ن ‑ ربّـي  24 ار ‑ باهرا ‑ يتزاياد ‑ واوال 

ووّرين س ‑ انطاکّيا.  لامانت ‑ نسن س ‑ وروشاليم،  ّسلکمن  لّيغ  د ‑ شاول،  بارنابا  25 ءيّما 

مارقُس.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يوحانّا  ديدسن  اوين 

غ ‑ انطاکّيا،  ن ‑ ايتماتن  غ ‑ ومناݣّـار  ن ‑ مّدن  کرا  1 لّان 

ءيّلا  ار ‑ ّسلمادن.  ربّـي  نّا ‑ ياسن ‑ يمالا  ءيواليون  ار ‑ تّينين 

لوکيوس  يـيلي  › اسݣّـان ‹،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  د ‑ سيمعان  بارنابا 

شاول.  يـيلي  غ ‑ يات ‑ تݣّمي،  هيرودوس  د ‑ وݣلّيد  لّي ‑ يمّقورن  د ‑ ماناين  ݣو ‑کوريني 

» فکات ‑ يّـي ‑ د  لقودوس:  ّروح  س ‑ اسن ‑ ينّا  سيديتنّغ،  ار ‑ تعبادن  اژومن  2 يان ‑ واّس 

غ ‑ وژوم  ءيلّما  3 زايدن  سرس.«  غريغ ‑ اسن  ن ‑ تووري،  کرا  اد ‑ قاسان  د ‑ شاول  بارنابا 

سافضن ‑ تن.  ءيفاّسن ‑ نسن  فّلاسن  سرسن  د ‑ تژالّيت، 

س ‑ لمرسا  لقودوس  ّروح  غمکلّي ‑ اسن ‑ يملا  نتني  4 ّدون 

ن ‑ قوبروس.  س ‑ يݣزير  غ ‑ ومدا  ّسودون  ن ‑ سالوکّيا، 

ن ‑ هيرودوس لموت 

13
اموّدو امزوارو ءي ‑ تبّراحت

د ‑ لحاکم  اسّحار 

غ ‑ قوبروس
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ن ‑ تژالّيت  غ ‑ تݣُّما  ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال  ار ‑ تبّراحن  ن ‑ سالاميس  س ‑ تمدينت  5 کشمن 

غ ‑ تووري.  ار ‑ تن ‑ يتعاوان  مارقُس،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يوحانّا  ديدسن  ءيوين  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

ݣيس  افن ‑ ين  ن ‑ بافوس،  تامدينت  لکمن  ايلّيغ  کولّوت  ءيݣزير  6 ار ‑ تّکان 

والاينّي  نّابـي  ءيس ‑ يݣا  ار ‑ يتّيني  بارياشوع،  ءيسم ‑ نس  ݣو ‑ يودايا  يان ‑ وسّحار 

سارجيوس ‑ بولُس.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يݣزير  لحاکم  دار  ار ‑ يتݣاوار  7 نتّان  ار ‑ يّسکيرکيس. 

اد ‑ د ‑ اشکين  ءيضالب ‑ تن  د ‑ شاول  س ‑ بارنابا  يازن  لّعاقل.  باب  لحاکم ‑ ان  ءيݣا 

اسّحار ‑ ان،  8 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  ءي ‑ واوال  ا ‑ زݣيسن ‑ يسفلد  ءيرا  اشکو  س ‑ دارس، 

لحاکم  ا ‑ يحصار  يـيري  سرسن  ءينکر  ن ‑ ايت ‑ يونان،  س ‑ واوال  اليماس  ءيسم ‑ نس 

س ‑ ّروح  ءيعّمر  بولُس  لّي ‑ مي ‑ نتّيني  شاول  9 غاکودان  لّماسيح.  اغاراس  ا ‑ ور ‑ يامژ 

امضاّض  تݣيت  ن ‑ يبليس،  » وا ‑ يوس  10 يـيني ‑ اس:  غ ‑ وسّحار  ءيمناد  لقودوس، 

ار ‑ بّدا ‑ تّسلولّيت  اُأخشنّين.  د ‑ تيّلاي  س ‑ تکرکاس  تعّمرت  ربّـي.  ما ‑ يرا  ءي ‑کولّو 

را ‑ تبوکضت  ن ‑ سيديتنّغ.  ءيّلا ‑ فّلاک ‑ وفوس  11 هاتي  ن ‑ سيديتنّغ.  اُأغژانّين  ءيغاراسن 

ار ‑ يتلّي  د ‑ تيّلاس،  ا ‑ فّلاس ‑ يضر ‑ ومدلو  غاکودان  ياضني.«  ازمز  ار  ء ور ‑ را ‑ تيسفيوت 

باهرا.  ءيتعّجب  ءيجران،  مايد  ءيژرا  لّيغ  لحاکم،  12 ءيّما  افوس.  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يتامژن 

ف ‑ سيديتنّغ.  س ‑ ماد ‑ اس ‑ ّسلمدن  يامن 

ّسودون  زغ ‑ بافوس،  د ‑ وسمون ‑ نس  بولُس  13 ءيّفوغ 

ن ‑ بامفيلّيا.  غ ‑ تمازيرت  ن ‑ بارݣا  س ‑ تمدينت  غ ‑ ومدا 

نتني  14 زايدن  س ‑ وروشاليم.  يووّري  مارقُس،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يوحانّا  ديدسن  ءيبضو 

غ ‑ واّس  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  کشمن  ن ‑ بيسيديّا.  ن ‑ انطاکّيا  س ‑ تمدينت  زغ ‑ بارݣا 

ن ‑ ماد ‑ غران  تيݣيرا  ن ‑ تژالّيت،  ن ‑ تݣّمي  15 ءيمغارن  ݣيس.  سکيوسن  ن ‑ وسونفو، 

تساولم  نکراد ‑ د  » واي ‑ ايتماتنّغ،  غرن ‑ اسن:  لّانبيا،  د ‑ واّراتن  ن ‑ موسا  زغ ‑ ّشرع 

مّدن ‑ نّغ.«  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّسدوسم  ن ‑ يواليون  کرا  ءيغ ‑ دارون 

د ‑ يبّرانيـين  » واي ‑ ايت ‑ ربّـي  يـيني ‑ اسن:  افوس ‑ نس  ياّل  بولُس  16 ءينکر 

ءيمزوورا ‑ نّغ،  ءيژلي  ن ‑ ايت ‑ دارنّغ  17 ربّـي  سفلدات ‑ يّـي.  ربّـي،  لّي ‑ تعبادنين 

غ ‑ انطاکّيا  تابّراحت 

ن ‑ بيسيديّا
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ءيّسوفغ ‑ تن ‑ د  ن ‑ ميصر.  غ ‑ تمازيرت  لّي ‑غ ‑ لّان  اسن  غ ‑ يسݣُـّ باهرا  ءيّسيݣات ‑ تن 

اس  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  18 ءيبيّد ديدسن کّوژ  ءيتجّهدن.  زغ ‑ غين س ‑ وفوس ‑ نس  ءيلّما 

تامازيرت ‑ ان  ّسا ن ‑ تݣلداي غ ‑ تمازيرت ن ‑کانعان، ءيفک ‑ اسن  غ ‑ لخلا. 19 ءيهلک 

ءيد ‑ مراو  د ‑ سّموس  ءيد ‑ مّيا  کّوژ  ما ‑ يتݣّـان  ا ‑ س ‑ يزري  20 غمکان  ا ‑ سّت ‑ وورتن. 

ار  ا ‑ فّلاسن ‑ تحکامن  تجّهدنين  ءيمغارن  ءيلّما  ءيفک ‑ اسن  اس.  ن ‑ وسݣُـّ  ) 450 (

اد ‑ اسن ‑ يݣ  يان  ا ‑ زݣيسن ‑ يژلي  غاکودان  21 ضالبن ‑ ت  صامويل.  ن ‑ نّابـي  ء وّسان 

نتّان  ءيزايد  ن ‑ بنيامين.  زغ ‑ تقبيلت  ن ‑ قيش  يوس  شاول  ربّـي  ءيمل ‑ اسن  اݣلّيد، 

داود  ءيݣ  ربّـي،  ءيلّما  22 ءيّسيتّي ‑ ت  اس.  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کّوژ  ار ‑ فّلاسن ‑ يتحکام 

› ء وفيغ ‑ ن غ ‑ داود يوس ن ‑ ياّسا  ا ‑ ف ‑ يفکا ربّـي توݣّـا ‑ نس ءينّا:  نتّان  د ‑ وݣلّيد ‑ نسن. 

ماد ‑ ريغ.‹  کولّو  را ‑ يسکار  س ‑ وول ‑ ينو.  ما ‑ ن ‑ ياکمورن 

انّجام  ا ‑ يݣ  ياضني  يان  ربّـي  ا ‑ زغ ‑ د ‑ يفکا  ن ‑ داود  زغ ‑ تاسوت  غيلاد،  23 ءيّما 

24 لّيغ  د ‑ ياسوع.  ا ‑ ت ‑ يݣان  ءيزرين،  غايد  غمکلّي ‑ س ‑ ينّا  ءي ‑ ايت ‑ ربّـي 

ار ‑ يتّيني  ار ‑ يتبّراح  امسّدام  يوحانّا  ءيّکا ‑ تّين  غ ‑ تووري ‑ نس،  ياسوع  ء ور ‑ تا ‑ يݣري 

غ ‑ وامان.  ار ‑ تن ‑ يّسّدام  ُيخشن  ماد ‑ سکارن  اد ‑ فلن  ايت ‑ ربّـي  ءي ‑کولّو 

› ما ‑ تّينيم  مّدن ‑ ان:  ءيسقسا  تاووري ‑ نس،  يوحانّا  ا ‑ يکّمل  25 لّيغ ‑ د ‑ ياکمور ‑ وزمز 

را ‑ د ‑ ياشک  والاينّي  غوالّي ‑ س ‑ ا ‑ تّقلم،  ا ‑ يݣان  نّکين  ء ورد  هاتي  نّکي؟  ݣيغ ‑ ت 

ن ‑ تورژيّـين ‑ نس.‹  ءيفالان  اد ‑ رژمغ  نّکي  ء ور ‑ ستهّلاغ  تيݣيرا ‑ نو. 

نکُّني  ربّـي،  لّي ‑ تعبادنين  د ‑ يبّرانيـين  ن ‑ يبراهيم  زغ ‑ تاسوت  26 » واي ‑ ايتما 

ءيمزدغن  27 ءيّما  ا ‑ راد ‑ اغ ‑ يّجنجم.  ف ‑ مامنک  اوال  ربّـي  ا ‑ مي ‑ د ‑ يوزن  کولّواغ 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تقلن.  انّجام  ا ‑ يݣان  ياسوع  ءيزد  ء ور ‑ ّسيّن  د ‑ ينمغورن ‑ نسن  ن ‑ وروشاليم 

ّسووفان  والاينّي  ن ‑ وسونفو،  اّس  کرايݣاّت  لّي ‑ اقران  لّانبيا  ءيواليون  ء ور ‑ فهيمن 

ضالبن  ما ‑ ف ‑ ا ‑ ت ‑ نّقان،  ء ور ‑ݣيس ‑ وفين  28 واّخا  حکامن.  فّلاس  لّيغ  ءيواليون ‑ ان 

ءيتياران  فّلاس  مايلّي  کولّو  نتني  سکرن  لّيغ  29 غاکود  ا ‑ ت ‑ ينغ.  زغ ‑ بيلاطوس 

غ ‑ ومّضال.  سرسن ‑ ت ‑ ين  زغ ‑ وݣّجدي،  ّزوݣزن ‑ ت  زغ ‑ يسيزوار، 
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د ‑ ووّسان  30 » ءيّما ربّـي هاتي ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد زغ ‑ لموت، 31 ار ‑ د ‑ يتبان کيݣان 

توݣّـا  ار ‑ اکّان  ءيناݣان،  نتني  ݣن  س ‑ وروشاليم.  زغ ‑ جاليل  مونّين  ديدس  ءي ‑ ويلّي 

لخبار ‑ اد  ناوي ‑ اون ‑ د  نوشکا ‑ د  نکُّني  32 ء ولا  ف ‑ ماد ‑ ژران.  ءي ‑ ايت ‑ ربّـي 

33 هاتي  ف ‑ ما ‑ را ‑ يسکر،  ءي ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  ءينّا  مايلّي  اشکو  ءيفولکين، 

ياسوع  ءيّسنکر ‑ د  اشکو  تاروا ‑ نسن.  لّي ‑ يݣان  نکُّني  غ ‑ دارنّغ  غيلاد  ءيسکر ‑ ت 

ءيوي.  تݣيت  › کّيـي  ربّـي:  ءينّا  ءيموريݣن،  سين  غ ‑ ويس  ءيتياران  زغ ‑ لموت غمکلّي 

زغ ‑ لموت  ا ‑ را ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکر  ف ‑ مامنک  ء ولا  34 ءيتيارا  غاّساد.‹  اد ‑ݣيغ  باباک 

زݣانين  صفانين  س ‑ لباراکات  را ‑ُکن ‑ بارکغ  › هاتي  يـيني:  ّدات ‑ نس،  ا ‑ ور ‑ سار ‑ ترکم 

امژلاي ‑ ّنک  › ء ور ‑ را ‑ تادجت  ياضني:  غ ‑ واّرا  35 يـيني ‑ داغ  ءي ‑ داود.‹  لّي ‑ ف ‑ نّيغ 

ءيّمت  ربّـي،  ما ‑ يرا  ءيس ‑ يسکر  غ ‑ ووّسان ‑ نس  داود  36 نّسن  غ ‑ ومّضال.‹  ا ‑ يرکم 

غواد ‑ د ‑ يّسنکر  37 ءيّما  ّدات ‑ نس.  ترکم  ءيمزوورا ‑ نس،  غ ‑ݣر  ءيتياومضال  ءيلّما 

ا ‑ يرکم.  ء ور ‑ ت ‑ يودجي  ربّـي، 

ف ‑ ّسيبت  اشکو  ءيفولکين.  لخبار ‑ اد  ا ‑ تيّسانم  نرا  39 » واي ‑ ايتما،   ،38

سرس  وانّا  کولّو  ّدنوب ‑ نّون.  ا ‑ فّلاون ‑ يّسيتّي  ربّـي  ا ‑ س ‑ يوجاد  ن ‑ غواد ‑ د ‑ ينکرن 

‑ موســا  ن  ّشرع  ‑ يژضـار  ور  ء  مي  غايلّي  ‑کولّو  زغ  ‑ يّسغوس  ‑ ت    را يومـّن، 

غمکلّي  اد ‑ اون ‑ ور ‑ يجرو  لعاقل ‑ نّون  رارات  غيلاد،  40 ءيّما  ا ‑ ت ‑ زݣيس ‑ يّسغوس. 

ءيهّيان  کرا  راد ‑ سکرغ  اشکو  تّهلکم.  ار ‑ تّعّجابم  ا ‑ يطنّاژن،  41 › ژرات  لانبيا:  نّان 

ء ور ‑ را ‑ تي ‑ تامنم.‹ «  ماد ‑ اون ‑ فّلاس ‑ ينّان،  ءيغ ‑ يّلا  غ ‑ ووّسان ‑ نّون. 

مّدن  ضالبن ‑ تن  ن ‑ تژالّيت.  زغ ‑ تݣّمي  د ‑ بارنابا  بولُس  ءيلّما  42 ءيّفوغ 

ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد.  ار  ُـّ س ‑ وݣ اد ‑ اسن ‑ ساولن  ن ‑ وسونفو  اّس ‑ ان  ءيمال  ا ‑ ن ‑ ووّرين 

زغ ‑ ايت ‑ يودايا  د ‑ بارنابا  د ‑ بولُس  ما ‑ يموّن  ݣيسن  ءيݣّوت  فّوغن،  کولّو  43 لّيغ 

د ‑ بارنابا،  بولُس  سرسن  ءيساول  ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  اغاراس  لّي ‑ ومژنين  د ‑ يبّرانيـين 

ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لباراکا  اد ‑ زݣان  ّزعامن ‑ تن 

اد ‑ سفلدن  ءيرين  کولّوتن،  ايت ‑ تمدينت  موّن ‑ د  ن ‑ وسونفو  اّس ‑ ان  44 ءيمال 
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ݣّوتنين،  مّدن ‑ ان  ژران  لّيغ  غين،  لّي ‑ زدغنين  ايت ‑ يودايا  45 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  ءي ‑ واوال 

46 ءيرار ‑ اسن  رݣمن ‑ ت.  ف ‑ واوال ‑ نس  د ‑ بولُس  ژين  ف ‑ يرقّاسن،  تانّواشت  اسين 

ن ‑ ربّـي  اوال  » نيوي ‑ اون ‑ د  ءينين ‑ اسن:  س ‑ ّزعامت  د ‑ بارنابا  بولُس  ءيلّما 

تݣم  ء ور ‑ تي ‑ تريم،  غيلاد  ءيّما  کونّي.  ا ‑ تزوورم  باش  غمکلّي ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن 

را ‑ُکن ‑ نفل غيلاد  ءيدومن.  اد ‑کشمن س ‑ تودرت  ء ور ‑ يستهّلان  د ‑ ويلّي  ءيخفاون ‑ نّون 

› ݣيغ ‑ک  ءينّا:  ربّـي.  سيدي  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يوّصا  غمکاد  47 اشکو  غ ‑ يبّرانيـين،  ناوي ‑ ّت 

48 لّيغ  ن ‑ واکال.‹ «  تّمي  ار  مّدن  ا ‑ تّجنجمت  اݣّوݣنين،  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  د ‑ تيفاوت 

امّن  ووّرين  ربّـي.  ن ‑ سيدي  اوال  الغن  باهرا  فرحن  ءي ‑ ماياد،  ءيبّرانيـين  سفلدن 

ءيدومن.  س ‑ تودرت  اد ‑کشمن  ربّـي  ءيژلي  ويلّي  کولّو  س ‑ ياسوع 

49 سفلدن مّدن ءي ‑ لخبار ن ‑ سيديتنّغ غ ‑کولّو تامازيرت ‑ ان. 50 ءيّما ايت ‑ يودايا 

د ‑ وودماون مّقورنين  لّي ‑ تعبادنين ربّـي  تيبّرانّيـين ءيست ‑ تݣُّما مّقورنين  تيمغارين  ّسهّيسن 

ّسمسرن ‑ تن  د ‑ بارنابا  بولُس  ار ‑ ّسرفوفوّن  ݣّوتنين  مّدن  نکرن  ايلّيغ  ن ‑ تمدينت ‑ ان، 

ن ‑ يضارن ‑ نسن  اݣدرور  د ‑ بارنابا  بولُس  فّلاسن  51 ءيّسوس  زغ ‑ تمازيرت ‑ ان. 

لّي ‑ فلن  ءيمحضارن  52 ءيّما  ن ‑ يقونّيا.  س ‑ تمدينت  فتون  تاماتارت،  اد ‑ اسن ‑ يݣ 

لقودوس.  س ‑ ّروح  ء ولا  س ‑ لفرح  نتني  عّمرن  غ ‑ انطاکّيا، 

تژالّيت   ‑ ن  ‑ تݣّمي  س  بارنابا   ‑ د  بولُس  1 ءيکشم 

ن ‑ ايت ‑ يودايا غ ‑ يقونّيا غمکلّي سکارن غ ‑ تمدينين ياضني، 

س ‑ ياسوع،  ما ‑ يومّن  ءيݣّوت  يووّري  ايلّيغ  ءي ‑ مّدن  ساولن 

ايت ‑ يودايا  2 ءيّما  ءيبّرانيـين.  ء ولا  زغ ‑ ايت ‑ يودايا  ݣان 

تانّواشت ف ‑ ايتماتن.  اد ‑ اسين  باش  ءيبّرانيـين  ار ‑ ّسهّياسن  نکرن  اد ‑ امّن،  لّي ‑ ور ‑ رينين 

س ‑ ّزعامت.  ف ‑ سيديتنّغ  ار ‑ ساوالن  د ‑ ووّسان،  کيݣان  د ‑ بارنابا  بولُس  غين  3 ءيقاما 

غ ‑ لݣّدام  تجّهدنين  د ‑ تميتار  لمعجيزات  اد ‑ سکارن  تاحکيمت  سيديتنّغ  ءيفک ‑ اسن 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحن.  لّباراکا  ا ‑ يݣا ‑ واوال  لحّق  ءيزد  اد ‑ يّساّن  باش  ن ‑ مّدن ‑ ان، 

د ‑ يرقّاسن.  ءيبيّد  کرا  د ‑ ايت ‑ يودايا،  ءيبيّد  کرا  ف ‑ سين.  بضان  4 ايت ‑ تمدينت ‑ ان 

14
ن ‑ بولُس  تابّراحت 

غ ‑ يقونّيا د ‑ بارنابا 
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سکرن  د ‑ يمغارن ‑ نسن،  د ‑ ايت ‑ يودايا  زغ ‑ يبّرانيـين  ن ‑ مّدن  کرا  ءيلّما  5 مشاوارن 

نتني  6 ءيّما  نغن ‑ تن.  س ‑ يژران  ا ‑ تن ‑کّاتن  ءيرين  د ‑ بارنابا،  بولُس  ف ‑ اد ‑ ّسرفوفّن 

غ ‑ تمازيرت  د ‑ داربا  ن ‑ ليسترا  س ‑ تمدينين  روولن  نّوان،  فّلاسن  ف ‑ غايلّي  سفلدن 

س ‑ لخبار  7 ار ‑ غين ‑ تبّراحن  ن ‑ تمازيرت ‑ ان،  ياضني  س ‑ تسݣيو  ء ولا  ن ‑ ليکونّيا 

ءيفولکين. 

زغ ‑ لّيغ  ءيضارن  کوشمن ‑ اس  غ ‑ ليسترا،  يان ‑ ورݣاز  8 ءيّلا 

ءي ‑ مايلّي  ار ‑ يسفليد  9 ءيسکيوس  ء ور ‑ ّجو ‑ يفتي.  ءيلول، 

ا ‑ يّجي.  ءيژضار  ايلّيغ  يومن  ءيژر ‑ ت  بولُس،  ݣيس  ءيّسماقّل  ءي ‑ مّدن.  بولُس  ءيتّيني 

س ‑ يوُکي  ف ‑ يضارن ‑ ّنک،«  تبيّدت  » نکر ‑ د،  ءيتجّهدن:  س ‑ واوال  10 يـيني ‑ اس 

ءينين  اوال ‑ نسن  الّن  بولُس،  ما ‑ يسکر  مّدن  ژران  11 لّيغ  ءيفتو.  ءيبيّد ف ‑ يضارن ‑ نس 

س ‑ ّسيفت  ووّرين  س ‑ دارنّغ،  ءيلاهات ‑ نّغ  ݣّوزن ‑ د  » هاتي  ن ‑ ايت ‑ ليکونّيا:  س ‑ واوال 

نتّان  اشکو  › هارماس ‹  بولُس  ءيݣ  › زافس ‹،  بارنابا  ءيس ‑ يݣا  12 غالن  ن ‑ بنادم.« 

ياشک ‑ يد ‑ ونمغور  ن ‑ تمدينت.  ن ‑ › زافس ‹ غ ‑ بّرا  13 تّلا ‑ تݣّمي  ار.  ُـّ ا ‑ يساوالن س ‑ وݣ

اتين  ُـّ تاݣ اݣُلن ‑ اسن  ياوي ‑ د ءيزݣارن س ‑ يمي ن ‑ تمدينت،  تعبادنين ءيلاه ‑ ان،  ن ‑ ويلّي 

ن ‑ بارنابا  غ ‑ لݣّدام  تيغرسيو  ا ‑ ن ‑ سرسن  ويـّياض  کولّو  ء ولا  نتّان  يـيري  ن ‑ يجّديݣن. 

ار ‑ تن ‑ تعبادن.  د ‑ بولُس 

س ‑ واّماس ‑ نسن  اّزلن  تيملسا ‑ نسن  بّـين  ءي ‑ مايان،  ءيرقّاسن  سفلدن  14 لّيغ 

نوشکا ‑ د  کونّي.  زوند  کا ‑ نݣا  بنادم  هاتي  را ‑ تناولم؟  15 » مايد  س ‑ ّجهد:  ءينين ‑ اسن 

تووّريم  لّي ‑ تسکارم،  خوانين  تيغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ تفلم  باش  ءيفولکين  لخبار  ناوي ‑ اون ‑ د 

کولّو  ء ولا  د ‑ يمدوان  د ‑ واکال  ءيݣنوان  ا ‑ يسکرن  نتّان  لّي ‑ يّدرن.  ربّـي  تيّسانم 

اد ‑ زايدن  تامازيرت  غ ‑کرايݣاّت  مّدن  يودجا  ءيزرين  مايد  16 کولّو  ما ‑ݣيسن ‑ يّلان. 

اشکو  نتّان،  ن ‑ يس ‑ يّلا  تاماتارت  بلا  ء ور ‑ُکن ‑ يفيل  17 والاينّي  نّا ‑ ران.  غ ‑ وغاراس 

تامݣرا  ء ولا  زغ ‑ يݣنوان  انژار  ار ‑ اون ‑ د ‑ ياکّا  ا ‑ باهرا ‑ يفولکي.  منشک  ءيملا ‑ ياون ‑ د 

ار ‑ يّشباع اديس ‑ نّون س ‑ ومّشو ءيعّمر ء ول ‑ نّون س ‑ لفرح.« 18 غمکاد  غ ‑ وزمز ‑ نس. 

ء ولا  غ ‑ ليسترا  تابّراحت 

داربا
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اد ‑ ور ‑ غرسن  کولّوتن  مّدن ‑ ان  ء ور ‑ حصارن  بحرا  والاينّي  د ‑ بولُس،  بارنابا  ا ‑ ينّا 

غ ‑ لݣّدام ‑ نسن. 

ّسهّيسن  د ‑ يقونّيا.  ن ‑ بيسيديّا  زغ ‑ انطاکّيا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا  ءيلّما  19 اشکين ‑ د 

ار ‑کّاتن بولُس س ‑ يژران. زوکرن ‑ ت س ‑ بّرا ن ‑ تمدينت،  ايلّيغ نکرن  مّدن ‑ ان ݣّوتنين، 

يووّري  بولُس  س ‑ ينکر  لولّين ‑ اس،  ءيمحضارن  ءيلّما  20 موّن ‑ د  ءيس ‑ يّموت.  غالن 

ن ‑ داربا.  س ‑ تمدينت  ّدون  د ‑ بارنابا  نتّان  ءيّفوغ  ازکّا  نديد  س ‑ تمدينت. 

غ ‑ داربا،  ءيفولکين  س ‑ لخبار  د ‑ بارنابا  بولُس  21 ار ‑ يتبّراح 

ءي ‑ لماسيح.  ءيمحضارن  ݣان  ما ‑ يووّرين  ءيݣّوت  ايلّيغ 

ووّرين ءيلّما نتني س ‑ تمدينين ن ‑ ليسترا د ‑ يقونّيا د ‑ انطاکّيا ن ‑ بيسيديّا، 22 ار ‑ ّسدوسن 

ار ‑ اسن ‑ تّينين:  لّماسيح،  غ ‑ وغاراس  اد ‑ زݣان  ار ‑ تن ‑ ّزعامن  ن ‑ يمحضارن  ء ولاون 

23 ءيستي  ن ‑ ربّـي.«  س ‑ تݣلديت  ا ‑ نکشم  ا ‑ س ‑ د ‑ يّقان  ءيݣّوتن  » س ‑ ترفوفنت 

ار ‑ تاژومن  ار ‑ تژالّان  ءيمغارن.  ماد ‑ اسن ‑ يتݣّـان  امناݣّـار  غ ‑کرايݣاّت  د ‑ بارنابا  بولُس 

لّي ‑ س ‑ ومّن.  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ وفوس  ار ‑ تن ‑ فالن 

25 ار ‑ تبّراحن  ن ‑ بامفيلّيا.  س ‑ تمازيرت  ن ‑ بيسيديّا  زغ ‑ تمازيرت  24 زرين 

اناو  26 امژن  ن ‑ اتّالّيا.  ءيلّما س ‑ لمرسا  زايدن  ن ‑ بارݣا،  ن ‑ ربّـي غ ‑ تمدينت  س ‑ واوال 

ايتماتن  ا ‑ زغ ‑ تن ‑ سافضن  تامدينت ‑ ان  انطاکّيا.  روحن  ايلّيغ  غ ‑ ومدا  ّسودون 

غمکان  غ ‑ تووري ‑ نسن.  ا ‑ يبارک  ن ‑ ربّـي  غ ‑ وفوس  لّيغ ‑ تن ‑ فکان  غ ‑ يسيزوار 

ايت ‑ ومناݣّـار.  ّسموّن ‑ د  س ‑ انطاکّيا،  کشمن  27 لّيغ  تاووري ‑ ان.  ا ‑ س ‑کّملن 

ا ‑ يرژم ءيمي ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ء ولا مامنک  ما ‑ سرسن ‑ يسکر ربّـي،  ءينين ‑ اسن ف ‑کولّو 

ن ‑ يـيرن.  کرا  ن ‑ غين  د ‑ يمحضارن  28 قامان  لّماسيح.  اغاراس  اد ‑ امژن  ياضني 

س ‑ انطاکّيا،  ن ‑ يودايا  زغ ‑ تمازيرت  ن ‑ مّدن  کرا  1 اشکين ‑ د 

» ءيغ ‑ ور ‑ تّژولّيم  ار ‑ تّينين:  ايتماتن  ار ‑ ّسلمادن  بدون 

‑ موسا،  ن  ّشرع  ءيتّيني  غمکلّي  ‑ نّون  ّدات   ‑ ءي 

د ‑ بارنابا  بولُس  ديدسن  2 ءيژي  ا ‑ تنجّم.«  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم 

د ‑ بارنابا  بولُس  يووّري 

س ‑ انطاکّيا

ن ‑ يرقّاسن  تامونت 

غ ‑ وروشاليم د ‑ يمغارن 

15



304  15 ءيرقّاسن  

ف ‑ اد ‑ ازّن  ن ‑ ومناݣّـار  ايتماتن  سکرن  ايلّيغ  ار ‑ ديدسن ‑ تمجاحادن،  ف ‑ واوال ‑ اد 

د ‑ يمغارن  ءيرقّاسن  اد ‑ سقسان  باش  س ‑ وروشاليم،  غ ‑ ويـّياض  د ‑کرا  د ‑ بارنابا  بولُس 

ف ‑ تغاوسا ‑ ياد. 

لخبار  اوين  د ‑ ساميرا،  ن ‑ فينيقّيا  غ ‑ تميزار  زرين  غاکودان،  3 سافضن ‑ تن 

ايتماتن  فرحن  لّماسيح.  اغاراس  ءيبّرانيـين  اد ‑ ومژن  ف ‑ مامنک  ءي ‑ ايت ‑ تميزار ‑ ان 

سرسن  ّسمرحبان  ء وروشاليم  روحن  4 لّيغ  ءي ‑ لخبار ‑ اد.  سفلدن  لّيغ  کولّوتن 

ف ‑کولّو  د ‑ بارنابا  بولُس  يـيني ‑ اسن  د ‑ يمغارن.  د ‑ يرقّاسن  ايت ‑ ومناݣّـار 

ن ‑ يفاريسين  لّمدهب  ن ‑ يمومّن  کرا  نکرن  5 والاينّي  ربّـي.  ما ‑ سرسن ‑ يسکر 

ار ‑ سکارن  ءي ‑ ّدات ‑ نسن  اد ‑ ّژالّن  ءيبّرانيـين  ا ‑ توّصام  » ءيّقان ‑ُکن ‑ د  ءينين ‑ اسن: 

ن ‑ موسا.«  س ‑ ّشرع 

ف ‑ تغاوسا ‑ ياد.  اد ‑ مشاوارن  باش  د ‑ يمغارن  ءيرقّاسن  ءيلّما  6 مناݣّـارن 

زوارنين  غ ‑ ووّسان  تّسنم  » واي ‑ ايتما،  يـيني ‑ اسن:  بطُرس  ءينکر  ايلّيغ  7 يـيݣات ‑ واوال 

ءيستي ‑ يّـي ربّـي زغ ‑ݣيݣون باش اد ‑ سفلدن ءيبّرانيـين ف ‑ يمي ‑ نو ءي ‑ لخبار ءيفولکين 

غاکودان  ءيمل ‑ اغ  مّدن،  ن ‑کولّو  غ ‑ وول  ما ‑ يّلان  ءيّسّن  8 ربّـي  سرس.  امّن 

لقودوس  ّروح  ءيفکا ‑ ياسن  نتني  ء ولا  اشکو  ف ‑ يبّرانيـين،  ءيس ‑ يرضا 

ء ولاون ‑ نسن  ءيّسغوس  اشکو  ديدنّغ،  9 ء ور ‑ تن ‑ يبضي  نکُّني.  غمکلّي ‑ اغ ‑ ت ‑ يفکا 

تݣم  د ‑ ربّـي،  ا ‑ تژيم  ترام  ايلّيغ  ماخ  غيلاد،  10 ءيّما  س ‑ ياسوع.  ء ومّن  لّيغ  نتني  ء ولا 

ءيمزوورا ‑ نّغ؟  ء ولا  نکُّني  ا ‑ سّت ‑ ناسي  لّي ‑ مي ‑ ور ‑ نژضار  ف ‑ يمحضارن ‑ ان  تاژايت 

د ‑ غمکاد  ا ‑ س ‑ ننجم،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لحنانت  ءيزد  نومن  11 ء وهو، 

نتني.«  ء ولا  ا ‑ س ‑ راد ‑ نجمن 

د ‑ بولُس  بارنابا  ءي ‑ ماد ‑ اسن ‑ يتّيني  ءيلّما  سفلدن  کولّوتن،  ايتماتن ‑ ان  12 فّسان 

ايت ‑ تميزار  غ ‑ݣر  ف ‑ وفوس ‑ نسن  ربّـي  لّي ‑ يسکر  تجّهدنين  د ‑ تميتار  ف ‑ لمعجيزات 

» واي ‑ ايتما  يـيني ‑ اسن:  ياعقوب  ءينکر  اوال ‑ نسن،  کّملن  13 لّيغ  ياضني. 

ربّـي غ ‑ يسيزوار ءيس ‑ يرا  اد ‑ اغ ‑ يملا  14 ءينّا ‑ ياغ سيمعان ف ‑ مامنک  سفلدات ‑ يّـي. 
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لانبيا  ء ولا  اد ‑ نّان  15 غمکاد  وينس.  اد ‑ݣن  ن ‑ مّدن  کرا  ءيبّرانيـين  زغ ‑ݣر  ا ‑ يژلي 

ءيُخلان  تيݣّمي  بنوغ  راد ‑ د ‑ ووّريغ،  ن ‑ مايان  16 › تيݣيرا  ءينّا:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّراتن 

اد ‑ ووّرين کولّو  را ‑ سّت ‑ يد ‑ ّسنکرغ 17 باش  لّي ‑ ضرنين.  بنوغ ءيغوربان ‑ نس  ن ‑ داود، 

لّي ‑ مي ‑ غريغ  ءيبّرانيـين  کولّو  ء ولا  ربّـي،  س ‑ سيدي  ار ‑ سيݣّيلن  ياضني  ايت ‑ تميزار 

ءيتياوّسان  ماياد،  کولّو  لّي ‑ يسکارن  ربّـي  سيدي  ا ‑ س ‑ ينّا  18 غمکاد  وينو.  اد ‑ݣن 

زغ ‑ يسيزوار.‹ «  دارس 

را ‑ ياف  نّکي:  ا ‑ ف ‑ راد ‑ ينيغ  » ف ‑ ماياد  يـيني ‑ اسن:  ياعقوب  19 ءيزايد 

20 والاينّي  ن ‑ ربّـي،  اغاراس  لّي ‑ ومژنين  ياضني  د ‑ ايت ‑ تميزار  ا ‑ ور ‑ نتشقو 

لفساد،  ء ولا  لّاصنام  ءي ‑ يرکان  اد ‑ تانفن  نيني ‑ اسن  يات ‑ تبرات  اد ‑ اسن ‑ نازن 

غ ‑کرايݣاّت  مّدن  ميارن  21 اشکو  ءيداّمن.  ء ولا  ن ‑ ما ‑ يقاّجين  تيفّيـي  ء ولا ‑ دا ‑ شتّان 

ار ‑ تن ‑ توّصان  ن ‑ تژالّيت،  غ ‑ تݣُّما  ن ‑ موسا  ّشرع  ا ‑ فّلاسن ‑ اقران  تامدينت 

س ‑ غيلاد.«  سول  ن ‑ تاسوتين  زغ ‑ تاسوت  ن ‑ وسونفو  اّس  کرايݣاّت  ا ‑ سرس ‑ سکارن، 

د ‑ ايت ‑ ومناݣّـار  د ‑ يمغارن  ءيرقّاسن  ءيلّما  22 مشاشکان ‑ د 

اد ‑ موّن  ن ‑ مّدن ‑ نسن  کرا  ف ‑ اد ‑ ستين  سکرن  کولّوتن، 

نتني،  د ‑ سيلا.  نتّان  بارسابا،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ياهودا  د ‑ بارنابا س ‑ انطاکّيا. ستين  د ‑ بولُس 

ءيواليون ‑ اد:  ݣيس  تياران  يات ‑ تبرات،  ديدسن  23 ازّن  کولّوتن.  ايتماتن  ار ‑ تن ‑ توقّارن 

غ ‑ انطاکّيا  ياضني  ن ‑ تميزار  ءي ‑ ايتماتنّغ  ءيمغارن،  ء ولا  ءيرقّاسن  » زغ ‑ ايتماتون 

ء وشکان ‑ ين  ن ‑ مّدن  ف ‑کرا  24 نسفلد  ّسلامت.  اد ‑ اون ‑ تيلي  د ‑کيليکّيا.  د ‑ سوريّا 

ف ‑ يواليون ‑ نسن.  تاغوفت  توسيم  ايلّيغ  کرا ‑ س ‑ اون ‑ ت ‑ ّسطّيرن  ءينين ‑ اون  زغ ‑ دارنّغ 

نمشاشکا ‑ د  غيلاد،  ا ‑ ف ‑ د ‑ نمناݣّـار  25 مايان  ا ‑ تن ‑ ين ‑ يوزّن.  نکُّني  ء ورد  والاينّي 

عّزانين  د ‑ ايتماتنّغ  ا ‑ ن ‑ موّن  س ‑ دارون،  نازن ‑ تن ‑ ين  ن ‑ مّدن  کرا  ا ‑ نستي  کولّواغ 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ يسم  ءيخفاون ‑ نسن  26 لّي ‑ فکانين  د ‑ بولُس  بارنابا 

مايد ‑ اون ‑ ين ‑ نورا.  ف ‑کولّو  اد ‑ اون ‑ ينين  د ‑ سيلا  ياهودا  ا ‑ ف ‑ ن ‑ نوزن  27 غمکاد 

کرا  ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ نݣ  ءيخف ‑ نّغ،  ء ولا  لقودوس  ّروح  ءيملا ‑ ياغ ‑ د  28 اشکو 

ءي ‑ يمومّن  تابرات 

ءيبّرانيـين
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ء ولا  ءي ‑ لاصنام  ما ‑ يتياوغراسن  29 ا ‑ ور ‑ تشتّام  هّيانين:  تيغاوسيوين ‑ اد  ابلا  ن ‑ تاژايت 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  افولکي  زغ ‑ لفساد.  تاݣّوݣم  ن ‑ ما ‑ يقاّجين،  تيفّيـي  ء ولا  ءيداّمن 

ربّـي.«  ا ‑ُکن ‑ يعاون  ءي ‑ تغاوسيوين ‑ اد.  ءيغ ‑ ا ‑ تّانفم 

ّسموّن ‑ د  تامدينت ‑ ان،  لّيغ ‑ ن ‑ لکمن  س ‑ انطاکّيا.  ءيلّما  30 سافضن ‑ تن 

س ‑ يواليون  فرحن  نتني،  31 لّيغ ‑ ّت ‑ غران  تابرات.  فکن ‑ اسن  کولّوتن  ايت ‑ ومناݣّـار 

س ‑ ايتماتن ‑ ان،  د ‑ سيلا  ياهودا  ءيلّما  32 ءيساول  لّي ‑ س ‑ تن ‑ ّزعامن.  ن ‑ يرقّاسن 

ءيواليون  ءيتّينين  زغ ‑ ويلّي  نتني  ء ولا  ݣان  اشکو  ار ‑ تن ‑ ّسدوسن،  ار ‑ تن ‑ ّزعامن 

سافضن ‑ تن  ن ‑ ووّسان،  کرا  ن ‑ ما ‑ دارسن ‑ݣاورن  33، 34 تيݣيرا  ربّـي.  نّا ‑ ياسن ‑ يمالا 

قامان  د ‑ بارنابا  بولُس  35 ءيّما  غويلّي ‑ تن ‑ وزنّين.  س ‑ دار  ووّرين  س ‑ ّسلامت،  ايتماتن 

ݣّوتنين.  د ‑ ويـّياض  نتني  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ واوال  ار ‑ تبّراحن  ار ‑ ّسلمادن  غ ‑ انطاکّيا، 

36 يان ‑ واّس ءيساول بولُس س ‑ بارنابا يـيني ‑ اس: » ا ‑ نووّري 

س ‑ واوال  لّي ‑غ ‑ نبّرح  کولّوتنت  غ ‑ تمدينين  ايتماتن  س ‑ دار 

يوحانّا  اد ‑ ديدسن ‑ اوين  بارنابا  37 ءيرا  اد ‑ݣان.«  مامنک  ا ‑ نژر  ن ‑ سيديتنّغ، 

ا ‑ ديدنّغ ‑ ناوي  » ء ور ‑ يشوي  ءينّا ‑ ياس:  بولُس  38 ءيّما  مارقُس.  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

تاووري.«  ء ور ‑ ديدنّغ ‑ يکّميل  ن ‑ بامفيلّيا،  غ ‑ تمازيرت  تاوالا ‑ لّي  غوالّي ‑ اغ ‑ ن ‑ يفلن 

يـيوي  بارنابا  يان.  يان  ءيفل  بضون  ف ‑ تغاوسا ‑ ياد،  اد ‑ د ‑ مشاشکان  39 ء ور ‑ ژضارن 

سيلا  ءيستي  بولُس  40 ءيّما  ن ‑ قوبروس.  س ‑ يݣزير  غ ‑ ومدا  ءيّسودو  مارقُس،  ديدس 

ا ‑ݣيسن ‑ يبارک،  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ وفوس  ايتماتن  ءيلّما  فکن ‑ تن  اسمون ‑ نس.  ا ‑ يݣ 

ءيمناݣّـارن  ار ‑ ّسدوسن  کيليکّيا  ء ولا  ن ‑ سوريّا  تامازيرت  41 ار ‑ تّکان  زغ ‑ غين.  فّوغن 

ن ‑ ايتماتن. 

ءيروح  ن ‑ داربا  زغ ‑ تمدينت  ءيزري  ايلّيغ  بولُس  1 ار ‑ يتموّدو 

لّماسيح  يان ‑ ومحضار  غين  يـيلي  ن ‑ ليسترا.  تامدينت 

ن ‑ يات ‑ تمومنت  يوس  ءيݣ  تيموتاوس،  ءيسم ‑ نس 

2 ايتماتن  ݣو ‑ يونان.  ءيݣا  باباس  ءيّما  ء ولّت ‑ يودايا 

سين  ويس  اموّدو 

ءي ‑ تبّراحت ن ‑ بولُس 

16
ديدس  يـيوي  بولُس 

تيموتاوس
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ءيفولکين.  امومن  ءيس ‑ يݣا  ف ‑ تيموتاوس  ار ‑کولّو ‑ تّينين  غ ‑ يقونّيا  ء ولا  غ ‑ ليسترا 

اشکو  ءي ‑ ّدات ‑ نس،  غاکودان  ءيّژاّل ‑ اس  ا ‑ ت ‑ ديدس ‑ ياوي.  بولُس  3 يـيري 

ار ‑ تّکان  ءيلّما  4 ّدون  ابّراني.  باباس  ءيس ‑ يݣا  ّسّن  غ ‑ تمدينت ‑ ان  ايت ‑ يودايا 

د ‑ يمغارن  ءيرقّاسن  ف ‑ مايلّي ‑ ف ‑ د ‑ مشاشکان  ءي ‑ ايتماتن  لخبار  ار ‑ تاوين  تيمدينين، 

ا ‑ س ‑ ا ‑ تدوسن  5 غمکاد  س ‑ يواليون ‑ ان.  اد ‑ سکارن  ار ‑ تن ‑ توّصان  غ ‑ وروشاليم، 

ف ‑ واّس.  اّس  ار ‑ تّيݣاتن  لّماسيح،  غ ‑ وغاراس  ن ‑ ايتماتن  ءيمناݣّـارن 

س ‑ واوال  اد ‑ تبّراحن  لقودوس  ّروح  6 ء ور ‑ تن ‑ يودجي 

ار ‑ تّکان  غاکودان  زايدن  ن ‑ اسّيا.  غ ‑ تمازيرت  ن ‑ ربّـي 

اد ‑کشمن  ءيرين  ن ‑ ميسّيا  تاما  لکمن  7 لّيغ  ݣالاطّيا.  ء ولا  ن ‑ فريجّيا  تامازيرت 

غاکودان  8 زرين  ن ‑ ياسوع.  ّروح  ء ور ‑ تن ‑ يودجي  والاينّي  ن ‑ بيتينّيا،  س ‑ تمازيرت 

يان ‑ ورݣاز  بولُس  ا ‑ يوارݣا  9 غ ‑ يض ‑ ان  ن ‑ ترّواس.  س ‑ لمرسا  ّدون  ف ‑ ميسّيا، 

س ‑ ماکيدونّيا  » اشک ‑ يد  يـيني ‑ اس:  باهرا  ءيضالب ‑ ت  ءيبيّد  ݣو ‑ ماکيدونّيا 

غاکودان  ف ‑ ا ‑ نّدو  نسکر  تاوارݣيت ‑ ان،  بولُس  ءيژرا  10 لّيغ  تعاونت ‑ اغ.« 

اد ‑ اسن ‑ ناوي  غمکان  ربّـي  ءيس ‑ اغ ‑ ن ‑ يغرا  نّسن  اشکو  ن ‑ ماکيدونّيا،  س ‑ تمازيرت 

ءيفولکين.  لخبار 

ن ‑ ساموتراکي.  س ‑ يݣزير  زغ ‑ ترّواس  نّبـي  اناو  11 نامژ 

نتّات  تݣا  س ‑ فيليّبـي.  اغاراس  غين  12 نامژ  ن ‑ نيابوليس.  لمرسا  نلکم  ازکّا  نديد 

کرا  غين  نݣاور  ّرومان.  بنان ‑ ّت  ن ‑ ماکيدونّيا،  غ ‑ تسݣا ‑ يان  ءيمّقورن  تامدينت 

س ‑ تاما  نّدو  ن ‑ تمدينت  س ‑ بّرا  نّفوغ  ن ‑ وسونفو  13 غ ‑ واّس  ن ‑ ووّسان. 

غ ‑ ا ‑ تمونون  ن ‑ ماني  کرا  غين  را ‑ يـيلي  د ‑ يخف ‑ نّغ  ننّا  اشکو  ن ‑ واسيف، 

غين.  لّي ‑ ن ‑ مونّين  د ‑ تمغارين  ار ‑ نساوال  نسکيوس  ار ‑ݣيس ‑ تژالّان.  ايت ‑ يودايا 

تّوب  ار ‑ تّزنزا  ء ولّت ‑ تاياتيرا  تݣا  ليديّا،  ءيسم ‑ نس  يات ‑ تمغارت  ݣيسنت  14 تيلي 

غ ‑ تاساعت ‑ ان  غ ‑ وول ‑ نس  سيديتنّغ  ءيخدم  ربّـي.  تعبادنين  زغ ‑ تيلّي  تݣا  اژݣُـّاغ. 

نتّات  غ ‑ وامان  ءيلّما  15 نّسّدم ‑ ّت  بولُس.  ءينّا  مايلّي  س ‑کولّو  تومن  ايلّيغ 

ن ‑ بولُس  تاوارݣيت 

ن ‑ ترّواس غ ‑ تمدينت 

ليديّا تومن  غمکلّي 
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س ‑ سيديتنّغ،  يومّن  د ‑ تاد  » ءيغ ‑ يّـي ‑ تݣام  زغ ‑ݣينّغ:  تضالب  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس. 

ݣينّغ.  تامژ  غ ‑ تݣّمي ‑ نو.«  تݣّوزم  اشکاد ‑ د 

س ‑ نمناݣّـار  ن ‑ تژالّيت،  ادغار  نيري  نّفوغ  16 يان ‑ واّس 

لّي ‑ دار  يا ‑ لّجّن  ݣيس  ءيّلا  تيسمݣت.  تݣا  يات ‑ تفروخت 

ݣّوتنين  ءيقاريدن  ار ‑ فّلاس ‑ تامژن  ءيد ‑ باب ‑ نس  ما ‑ را ‑ يجرو.  اد ‑ اس ‑ يمالا  تاحکيمت 

بولُس  تضفار  نتّات،  17 ءيّما  ما ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  اد ‑ يّساّن  لّي ‑ رانين  زغ ‑ مّدن 

اماتّوي.  ن ‑ ربّـي  ءيخّدامن  ݣان  » مّدن ‑ اد  ار ‑ فّلانّغ ‑ تّيني:  ار ‑ تّغّوات  د ‑ وسمون ‑ نس 

کيݣان  غمکان  18 ار ‑ بّدا ‑ تسکار  ا ‑ تنجّم.«  ا ‑ را ‑ تيژضارم  ف ‑ مامنک  ار ‑ اون ‑ تبّراحن 

لجّن:  يامر  ݣيس  ءيݣراول  باهرا،  ءي ‑ بولُس  طّير ‑ اس  يان ‑ واّس  ار  د ‑ ووّسان. 

غاکودان.  لجّن  ءيّفوغ  زغ ‑ݣيس.«  فّوغ  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  » س ‑ يسم 

غوين  يات،  ءيس ‑ ور ‑ سول ‑ را ‑ فّلاس ‑ تامژن  ن ‑ تسمݣت  ءيد ‑ باب  ژران  19 لّيغ 

20 دحين ‑ تن ‑ ين  تحکامنين.  غويلّي  س ‑ دار  س ‑ ّسوق  زوکرن ‑ تن  د ‑ سيلا  بولُس 

ّسمروين  ايت ‑ يودايا،  ݣان  » غويد  ءينين:  ن ‑ ّرومان  لّمحکاما  ن ‑ يمغارن  س ‑ لݣّدام 

ا ‑ تنت ‑ نقبل  ء ور ‑ فّلانّغ ‑ يحّلا  ن ‑ تنباضين،  ف ‑کرا  21 ار ‑ تبّراحن  باهرا.  تامدينت ‑ نّغ 

ء ولا ‑ دا ‑ سرسنت ‑ نسکار نکُّني ن ‑ ايت ‑ روما.« 22 بزݣن فّلاسن غويلّي ‑ اسن ‑ سوتلنين. 

ّسغورشن ‑ تن.  تيملسا  اد ‑ فّلاسن ‑ بّـين  ءيمخزنيـين  ء وّصان  لّمحکاما  ءيمغارن  نکرن 

ا ‑ يّسدوس  لّحبس  انݣابال  ء وّصان  غ ‑ لحبس،  ݣرن ‑ تن ‑ ين  باهرا،  23 لّيغ ‑ تن ‑ وتن 

غ ‑ تحانوت  ءيݣ ‑ تن ‑ ين  ءي ‑ لوصيت ‑ اد،  ءيسفلد ‑ ونݣابال  24 لّيغ  ءي ‑ يمي. 

ّژاينين.  غ ‑ݣر ‑ تفرسا  ءيضارن ‑ نسن  ءيّقن  ن ‑ والّاغ، 

ربّـي.  ار ‑ تالغن  ار ‑ تّيريرن  د ‑ سيلا  بولُس  ار ‑ يتژالّا  ن ‑ يض ‑ ان  25 غ ‑ طوّژونت 

ندودين  س ‑ ّجهد،  26 س ‑ يّموّسا ‑ واکال  ياضني.  ءيحّباسن  ار ‑ اسن ‑ سفليدن 

ف ‑کرايݣاّت  ّسناسل  فسينت  کولّوتن،  لّحبس  ءيماون  رژمن  زغ ‑ لّساس،  ءيغوربان 

ءيس ‑ روولن  ءيغال  رژمن،  لّحبس  ءيماون  ءيژر  27 ءيتّفاق ‑ د ‑ ونݣابال،  يان. 

س ‑ ّجهد  بولُس  28 ءيغر ‑ اس  ءيخف ‑ نس.  ا ‑ ينغ  تاّژيت  ءيلدي ‑ د  ءيحّباسن. 

يومن ‑ ونݣابال  غمکلّي 

لّحبس
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29 ءيغر ‑ ونݣابال  کولّواغ.«  نّلا  هاتي  ءيخف ‑ ّنک.  » اد ‑ ور ‑ تهلکت  يـيني ‑ اس: 

غ ‑ لݣّدام  ف ‑ يفاّدن ‑ نس  ءيضر ‑ ن  س ‑ دارسن  ياّزل  تيفاوت،  ءي ‑ ماد ‑ اس ‑ د ‑ يتاوين 

لّحبس  س ‑ بّرا  ءيلّما  30 ياوي ‑ تن  تاودا.  ار ‑ سرس ‑ تّکات  د ‑ سيلا،  ن ‑ بولُس 

اد ‑ نجمغ؟«  باش  ا ‑ ت ‑ سکرغ  ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقاّن  » وا ‑ يد ‑ سيدي،  يـيني ‑ اسن: 

د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ ّنک.«  کّيـي  تنجمت  ياسوع  س ‑ سيديتنّغ  » امن  31 ءينين ‑ اس: 

33 ياوي ‑ تن  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس کولّوتن.  نتّان  ن ‑ سيديتنّغ  32 ساولن سرس س ‑ واوال 

غ ‑ وامان،  ءيلّما  ّسّدمن ‑ ت  تيݣّـاس ‑ نسن.  ءيسيرد ‑ اسن  غ ‑ يـيض،  غ ‑ تاساعت ‑ ان 

ءيسرس ‑ اسن ‑ ين  س ‑ تݣّمي  34 ءيّشکشم ‑ تن  کولّوتن.  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس  نتّا 

س ‑ ربّـي.  ء ومّن  ووّرين  اشکو  ايت ‑ تݣّمي ‑ نس  د ‑کولّو  نتّا  باهرا  ءيفرح  ماد ‑ شتّان، 

ن ‑ يمخزنيـين  کرا  ازّن  ن ‑ ّرومان،  لّمحکاما  ءيمغارن  نکرن  صباح  35 زيّک 

بولُس  س ‑ دار  36 ياشک ‑ يد ‑ ونݣابال  ءي ‑ يرݣازن ‑ ان.«  » رژمات  ءينين:  س ‑ لحبس 

تّدوم  غيلاد،  فّوغات  اد ‑ اون ‑ رژمن.  اوال  ء وزّن ‑ د  » ها ‑ يمغارن  يـيني ‑ اس: 

» ها ‑ نتني  يـيني ‑ اسن:  س ‑ يمخزنيـين  ءيساول  بولُس  37 ءيّما  س ‑ ّسلامت.« 

لقانون.  ءيّفوغن  کرا  ء ور ‑ݣينّغ ‑ وفين  واّخا  مّدن  ن ‑کولّو  غ ‑ لݣّدام  ّسغورشن ‑ اغ 

غ ‑ ايت ‑ روما.  تاغامت  طّافنين  زغ ‑ ويلّي  نݣا  د ‑ نکُّني  س ‑ لحبس،  دحين ‑ اغ ‑ د 

ءيمغارن ‑ ان  ءيخّصا  ء ور ‑ را ‑ نّفوغ.  نکُّني  س ‑ تنتلا؟  غيلاد  اد ‑ اغ ‑ ّسوفغن  ءيس ‑ ران 

ف ‑ ماد ‑ نّان.  ءي ‑ يمغارن  ءينين  ءيمخزنيـين  38 ّدون  ّسوفغن ‑ اغ ‑ ن.«  اد ‑ د ‑ اشکين 

ن ‑ ايت ‑ روما.  لحّق  ءيس ‑ دارسن  د ‑ سيلا  ف ‑ بولُس  سفلدن  لّيغ  نتني  ءيکساضن 

ضالبن ‑ تن  س ‑ بّرا  ءيلّما  اوين ‑ تن  اد ‑ اسن ‑ صامحن،  زغ ‑ݣيسن  ضالبن  39 اشکين ‑ د 

س ‑ تݣّمي  ءيلّما  ّدون  زغ ‑ لحبس،  ا ‑ س ‑ فّوغن  40 غمکان  تامدينت.  اد ‑ فّوغن 

اغاراس.  ءيلّما  امژن  ار ‑ تن ‑ ّزعامن،  د ‑ ايتماتن  ݣيس  مناݣّـارن  ن ‑ ليديّا. 

لکمن  ابولونّيا،  ء ولا  ن ‑ امفيبوليس  زغ ‑ تمدينت  1 زرين 

ن ‑ تژالّيت  يات ‑ تݣّمي  غين  تيلي  ن ‑ تاسالونيکي.  تامدينت 

ءيسکار  غمکلّي  بولُس  سرس  2 ءيکشم  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

17
غ ‑ تاسالونيکي ء ودووي 
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ار ‑ اسن ‑ يمالا  د ‑ مّدن،  ار ‑ غين ‑ يساوال  ن ‑ وسونفو  کراض ‑ ووّسان  ياضني.  غ ‑ تمدينين 

لماسيح  ءيݣان  غوالّي  » ءيّقان ‑ د  3 ار ‑ اسن ‑ يتّيني:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّراتن  ما ‑ يتياران 

ياسوع   « يتّينـي:   ‑ ‑ اسن  ار  ‑ لموت.«  زغ  ءيلّمـا  ‑ د  ءينکر  باهرا،  ‑ يرفوفـن    ا

کرا  4 امّن  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّقلم.«  لماسيح  ا ‑ يݣان  نتّان  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ ياون ‑ تبّراحغ، 

لّي ‑ تعبادنين  زغ ‑ يبّرانيـين  يان ‑ منّاو  ء ولا  نتني  س ‑ مايلّي ‑ اسن ‑ يتّيني،  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

بيّدن  کولّو  ووّرين  غ ‑ تمدينت ‑ ان،  مّقورنين  ءيست ‑ تݣُّما  ن ‑ تمغارين  د ‑کرا  ربّـي، 

د ‑ سيلا.  د ‑ بولُس 

ن ‑ يرݣازن  کرا  اوين ‑ د  تانّواشت.  فّلاسن  ء وسين  غ ‑ ايت ‑ يودايا  ويـّياض  5 ءيّما 

تامدينت  ّسدووين ‑ د  اد ‑ ديدسن ‑ موّن،  ݣّوتنين  ءي ‑ مّدن  غرن  زغ ‑ ّسوق،  اُأخشنّين 

ا ‑ تن ‑ ّسوفغن  باش  د ‑ سيلا  س ‑ بولُس  ار ‑ سيݣّيلن  ن ‑ ياسون،  س ‑ تݣّمي  اّزلن  کولّوّت. 

ياضني  ن ‑ ايتماتن  د ‑کرا  ياسون  زوکرن  ء ور ‑ تن ‑ وفين،  6 لّيغ  ن ‑ مّدن.  س ‑ واّماس 

کولّوّت،  ّدونيت  ّسݣراولنين  » غويلّي  ار ‑ تّينين:  ار ‑ تغّواتن  ن ‑ تمدينت،  ءيمغارن  س ‑ دار 

نتني  فّوغن  س ‑ تݣّمي ‑ نس.  ياسون  7 ءيّشکشم ‑ تن  س ‑ غيد،  ء ولا  ء وشکان ‑ د  هاتني 

8 لّيغ  ياسوع.«  ءيسم ‑ نس  ياضني  يان ‑ وݣلّيد  ءيّلا  ار ‑ تّينين  ن ‑ قايصر،  زغ ‑ لقانون 

ّضمانت  فّلاسن  ءيلّما  9 ضالبن  باهرا.  مروين  ءي ‑ ماياد،  د ‑ يمغارن ‑ نسن  مّدن  سفلدن 

رژمن ‑ اسن.  ياضني،  د ‑ ايتماتن  زغ ‑ ياسون 

بولُس  سافضن  ايتماتن  نکرن  تيّلاس،  10 لّيغ ‑ د ‑ ضرنت 

کشمن  تامدينت ‑ ان،  لکمن  لّيغ  س ‑ بيريّا.  د ‑ سيلا 

ءيخفاون ‑ نسن  ء ور ‑ قّورن  ن ‑ بيريّا،  11 مّدن ‑ ان  ن ‑ ايت ‑ يودايا.  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي 

ار ‑ ّت ‑ݣيس ‑ تاوين  ن ‑ سيديتنّغ  ءي ‑ واوال  اد ‑ سفليدن  ار ‑ تّيرين  ايت ‑ تاسالونيکي.  زوند 

ءيس ‑ ُيغژان  اد ‑ ژرن  باش  ف ‑ واّس،  اّس  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّراتن  ار ‑ سيݣّيلن  باهرا، 

کرا  ء ولا  زغ ‑ ايت ‑ يودايا  يومن  ما ‑ يووّرين  12 يـيݣات  بولُس.  مايلّي ‑ اسن ‑ يتّيني 

13 ءيّما  ݣّوتنين.  ءيبّرانيـين  د ‑ يرݣازن  مّقورنين  ءيست ‑ تݣُّما  تيبّرانّيـين  ن ‑ تمغارين 

ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال  بولُس  ا ‑ يتبّراح  ف ‑ مامنک  سفلدن  غ ‑ تاسالونيکي  ايت ‑ يودايا 

ار ‑ سيݣّيلن  ايت ‑ بيريّا 

ن ‑ ربّـي غ ‑ واّراتن 
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غاکودان،  ايتماتن  14 نکرن  تامدينت ‑ ان.  ء ولا  ّسدووين  مّدن  ّسهّيسن  ّدون  غ ‑ بيريّا. 

15 ءيّدو  غ ‑ بيريّا.  قامان  د ‑ تيموتاوس  سيلا  ءيّما  ن ‑ ومدا.  س ‑ تاما  بولُس  سافضن 

بولُس، اوين ‑ ت ءيمّدوکُّال ‑ نس ار تامدينت ن ‑ اتينا، فلن ‑ ت ‑ ين غين ووّرين س ‑ بيريّا. 

اد ‑ ور ‑ ماطلن.  ا ‑ ن ‑ دارس ‑ اشکين  د ‑ تيموتاوس  ءي ‑ سيلا  اد ‑ ينين  بولُس  يوّصا ‑ تن 

تامدينت ‑ ان  ءيژر  غ ‑ اتينا،  بولُس  ا ‑ سرسن ‑ يتقل  16 لّيغ 

س ‑ تݣّمي  17 ءيکشم  باهرا.  طّير ‑ اس  مّدن.  ار ‑ تن ‑ تعبادن  س ‑ لاصنام  تعّمر 

ء ولا  ار ‑ يساوال  ربّـي.  لّي ‑ تعبادنين  د ‑ يبّرانيـين  د ‑ ايت ‑ يودايا  ار ‑ يساوال  ن ‑ تژالّيت 

لّفالسافا،  ن ‑ يمسلمدن  کرا  18 ءيمناݣّـار  لّانين.  ݣيس  د ‑ وينّا  ف ‑ واّس  اّس  غ ‑ ّسوق 

ءيجروبّوجن،  » غواد  فّلاس:  ءينّا  ݣيسن  کرا  › رواقيـين ‹.  ء ولا  › ءيبيکوريـين ‹  ݣان 

ن ‑ يلاهات  ف ‑کرا  ءيس ‑ ا ‑ يساوال  » ءيرواس  ويـّياض:  ءينين  ا ‑ يـيني؟«  ما ‑ يرا 

ءيلاهات  ف ‑ سين  ءيس ‑ ا ‑ يساوال  نتني  غالن  ياضني.«  غ ‑ تميزار  مّدن  ار ‑ تن ‑ تعبادن 

ن ‑ يمغارن  س ‑ وسݣاور  ءيلّما  19 اوين ‑ ت  › تانکرا ‹.  ء ولا  › ياسوع ‹  ار ‑ ياّدر  اشکو 

ءي ‑ بولُس:  ءينين  › اريوس ‑ باݣوس ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  اسݣاور  ءيݣا  ن ‑ تمدينت ‑ ان، 

20 اشکو  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّبّراحت؟  لّجديد  ما ‑ يعنا ‑ ولّمود ‑ اد  اد ‑ اغ ‑ تملت  » ءيس ‑ تريت 

ا ‑ نيّسان  نرا  نتنتي.  ءي ‑ زوند  ء ور ‑ ّجو ‑ نسفلد  ن ‑ تغاوسيوين  ف ‑کرا  ار ‑ تساوالت 

زدغنين  ويلّي  کولّو  ء ولا  ايت ‑ اتينا  اد ‑ݣان  21 غمکاد  لمعنا ‑ نسنت.«  ما ‑ تݣا 

ف ‑ اينّا  ار ‑ ساوالن  اد ‑ سفليدن  ابلا  ءيخف ‑ نسن  ء ور ‑ ا ‑ ّسلهاون  غ ‑ تمدينت ‑ ان، 

لّجديد.  تاغاوسا  ءيݣان 

ژريغ ‑ُکن  » واي ‑ ايت ‑ اتينا،  يـيني ‑ اسن:  ن ‑ وسݣاور  غ ‑ واّماس  بولُس  22 ءيبيّد 

ار ‑ تمنادغ  غ ‑ تمدينت ‑ نّون  ا ‑ تفّجيجغ  23 لّيغ  ݣان.  مکنّا  ءيلاهات  ار ‑ باهرا ‑ تّوقّارم 

ءيواليون ‑ اد  ݣيس  تياران  تّژالّام،  لّي ‑ دار  غ ‑ يژران  يان  افغ ‑ ن  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تّعبادم.  ءيدغارن 

ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ساولغ.  نتّان  بلا ‑ تي ‑ تّسنم،  تّعبادم  غوالّي  هان  ء ور ‑ يتياوّساّن ‹.  › ءيلاه 

سيديس  ا ‑ يݣان  نتّان  ما ‑ݣيس ‑ يّلان،  کولّو  ء ولا  ّدونيت  لّي ‑ يسکرن  ربّـي  24 اشکو 

ن ‑ بنادم.  س ‑ يفاّسن  تياوسکارنين  غ ‑ تݣُّما  ء ور ‑ ا ‑ يزّدغ  وين ‑ واکال.  ء ولا  ن ‑ يݣـنّا 

تابّراحت ن ‑ بولُس غ ‑ اتينا
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ءي ‑کولّو  ا ‑ ياکّان  نتّان  يات.  ء ور ‑ يحتاّجا  اشکو  نکُّني،  نسکر  کرا  25 ء ور ‑ ت ‑ يخّصا 

کولّو  ن ‑ يان ‑ ورݣاز  زغ ‑ تاروا  26 ءيسکر  کرا.  کرايݣاّت  ء ولا  د ‑ ونفوس  تودرت  مّدن 

اسن  ءيسݣُـّ ءيحوّدا ‑ ياسن  کولّوّت.  ن ‑ ّدونيت  غ ‑ تميزار  اد ‑ زدغن  ن ‑ بنادم  تاسوتين 

باش  غمکان  27 ءيسکر ‑ اسن  ن ‑ يمزدغن ‑ نسن.  يووتّا  ءيݣلي ‑ اسن  ن ‑ تودرت، 

راد ‑ اون ‑ ينيغ،  والاينّي  ءيّساّن ‑ ت.  ديدس  مناݣّـارن  ا ‑ ور ‑ يميل  س ‑ ربّـي  اد ‑ سيݣّيلن 

غمکلّي  نيلي.‹  نفتو  ا ‑غ ‑ نّدر  › نتّان  28 اشکو  ݣينّغ  ف ‑ يان  ء ور ‑ ن ‑ ياݣّوݣ  نتّا  هان 

تاروا ‑ نس.‹  نݣا  نکُّني  › ء ولا  ن ‑ ايت ‑ ومارݣ ‑ نّون:  کرا  نّان 

کرا  زوند  نتّان  ءيس ‑ يݣا  ا ‑ ور ‑ نغال  فّلانّغ  ءيّلا  ن ‑ ربّـي،  تاروا  نکُّني  نݣا  29 » لّيغ 

30 غايد  ن ‑ بنادم.  لعاقل  ء ولا  اژرو س ‑ يفاّسن  نغد  نّوقرت  نغد  زغ ‑ وورغ  ءيتياوسکارن 

غ ‑کرايݣاّت  مّدن  يومر کولّو  غيلاد  ءيّما  مايان.  ء ور ‑ ّسينّين  د ‑ ويلّي  ربّـي  ءيصبر  ءيزرين 

لّي ‑غ ‑ را ‑ يوت  يان ‑ واّس  ءيقصاد  31 اشکو  ُيخشن.  ماد ‑ سکارن  کولّو  اد ‑ فلن  ماني 

سرس  ءيمل  لّي ‑ يژلي،  ن ‑ يان ‑ ورݣاز  ف ‑ وفوس  ّدونيت  ف ‑کولّو  س ‑ لحّق  لحوکم 

زغ ‑ لموت.«  لّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکر  مّدن  ءي ‑کولّو  تاماتارت 

ݣيسن  کرا  زغ ‑ لموت،  ف ‑ يان ‑ د ‑ ينکرن  بولُس  ءينّا  ءي ‑ مايد  سفلدن  32 لّيغ 

ف ‑ تغاوسا ‑ ياد.«  تساولت ‑ اغ  ياضني  تاوالا  » ار  نّان:  ويـّياض  ءيّما  ار ‑ يضّصا. 

موّن  س ‑ ما ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا،  يومن  ݣيسن  34 کرا  زغ ‑ دارسن.  بولُس  ءيلّما  33 ءيّفوغ 

تيلي  ديونيسيوس.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ وسݣاور ‑ ان  زغ ‑ يمغارن  يان  ݣيسن  ءيّلا  ديدس. 

ياضني.  ن ‑ مّدن  کرا  ءيلين  داماريس،  ءيسم ‑ نس  يات ‑ تمغارت 

س ‑ تمدينت  ءيّدو  زغ ‑ اتينا  بولُس  ءيّفوغ  ن ‑ مايان  1 تيݣيرا 

‑ يودايا  ݣو  ‑ ورݣاز  يان  غين  2 ءيمناݣّـار  ‑کورينتوس.  ن 

ن ‑ بونتوس.  زغ ‑ تمازيرت  لاصل ‑ نس  ءيݣ  اکيلا،  ءيسم ‑ نس 

د ‑ تمغارت ‑ نس  نتّا  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ن ‑ يطاليا  تامازيرت  ءيّکا ‑ د 

ن ‑ روما.  تامدينت  اد ‑ فّوغن  ايت ‑ يودايا  کولّو  يومر  کلوديوس  قايصر  اشکو  بريسکيّلا، 

يات  اشکو  ار ‑ ديدسن ‑ يتخدام،  دارسن  3 ءيݣاور  س ‑ تݣّمي،  بولُس  دارسن  ءيّدو 

18
ن ‑ بولُس  تاووري 

غ ‑کورينتوس
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ن ‑ وسونفو  اّس  4 کرايݣاّت  ءيخّيامن.  ار ‑ݣـنّون  د ‑ بولُس،  نتني  ا ‑ تݣا ‑ تووري ‑ نسن 

ءيݣ ‑ ن  د ‑ يبّرانيـين،  د ‑ ايت ‑ يودايا  ار ‑ يساوال  ن ‑ تژالّيت،  س ‑ تݣّمي  بولُس  ار ‑ يتّيدو 

نتّا.  زوند  اد ‑ امّن  ا ‑ تن ‑ يرار  تيّقي ‑ نس 

ءيلها  بولُس  افن ‑ ين  ن ‑ ماکيدونّيا،  زغ ‑ تمازيرت  د ‑ تيموتاوس  سيلا  5 لّيغ ‑ د ‑ يلکم 

يـيني ‑ اسن:  س ‑ لمعقول  س ‑ ايت ‑ يودايا  ار ‑ يساوال  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ واوال  س ‑ تبّراحت 

ا ‑ يݣان لماسيح لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّقلم.« 6 والاينّي ژين ديدس ايت ‑ يودايا رݣمن ‑ ت  » ياسوع 

بّراغ  نّکي  » ّدنوب ‑ نّون ف ‑ يخف ‑ نّون.  يـيني ‑ اسن:  تيملسا ‑ نس  ءيّسوس  فّلاسن  ايلّيغ 

ءيکشم  زغ ‑ دارسن،  7 ءيّفوغ  س ‑ يبّرانيـين.«  راد ‑ ّدوغ  زغ ‑ غيلاد  هاتي  ݣيݣون. 

تعبادنين  زغ ‑ ويلّي  يان  ءيݣا  تيتيوس ‑ يوسطوس.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يان ‑ وبّراني  س ‑ تݣّمي 

ن ‑ تݣّمي  امغار  8 ءيّما کريسبوس  ن ‑ تژالّيت.  ن ‑ تݣّمي  تيلي ‑ تݣّمي ‑ نس غ ‑ تاما  ربّـي، 

ويـّياض  ݣّوتن  س ‑ سيديتنّغ.  ء ومّن  ووّرين  کولّوتن،  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس  نتّا  ن ‑ تژالّيت، 

بولُس.  ءي ‑ ماد ‑ اسن ‑ يتّيني  سفلدن  لّيغ  ء ومّن  ووّرين  ن ‑کورينتوس  غ ‑ تمدينت ‑ ان 

غ ‑ وامان.  ايتماتن  ءيلّما  ّسّدمن ‑ تن 

يـيني ‑ اس:  غ ‑ توارݣيت  س ‑ بولُس  سيديتنّغ  ءيساول ‑ د  9 يان ‑ يـيض 

ديدک،  لّيغ  10 هاتي  ا ‑ ور ‑ تفّسات.  د ‑ مّدن  ار ‑ تساوالت  زايد  » اد ‑ ور ‑ تيکساّط. 

11 ءيقاما  غ ‑ تمدينت ‑ اد.«  مّدن ‑ ينو  ݣّوتن  اشکو  س ‑ݣار،  ما ‑ را ‑ک ‑ يلکم  ء ور ‑ يلّي 

ن ‑ ربّـي.  اوال  ار ‑ اسن ‑ يّسلماد  د ‑ مناّص،  اس  اسݣُـّ غين  بولُس 

نکرن  ن ‑ اخايا،  غ ‑ تمازيرت ‑ ان  لحاکم  ݣاليون  لّي ‑غ ‑ يݣا  غ ‑ ووّسان  12 والاينّي 

» ارݣاز ‑ اد  فّلاس:  13 ءينين  س ‑ لمحکاما  اوين ‑ ت  بولُس  غوين  کولّوتن  ايت ‑ يودايا 

ياضني.«  س ‑ مامنک  ربّـي  ار ‑ تعبادن  ن ‑ موسا  زغ ‑ ّشرع  اد ‑ فّوغن  مّدن  ار ‑ يترارا 

ءي ‑ ايت ‑ يودايا:  يـيني  غاکودان  ݣاليون  س ‑ ينکر  اوال،  ا ‑ فّلاسن ‑ يرار  بولُس  14 يـيري 

ُيخشّن،  لّباضل  کرا  نغد  لقانون  ءيّفوغن  کرا  تين  ءيس ‑ تݣا ‑ تغاوسا ‑ ياد  » مراد 

ء ولا  د ‑ يسماون  ن ‑ يواليون  تاغاوسا  غير  ختاد  ء ور ‑ تݣي  15 والاينّي  راد ‑ اون ‑ سفلدغ. 

نّکي  ء ور ‑ راد ‑ تحکامغ  ءي ‑ نݣراتون.  کونّي  تّسنفاصالم ‑ ت  زايدات  ّشرع ‑ نّون. 
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غوين  کولّو،  17 فّوغن  زغ ‑ لمحکاما.  16 ءيّسمسر ‑ تن  تيغاوسيوين ‑ اد.«  ف ‑ وان 

لحاکم  ءيّما  لّمحکاما.  غ ‑ تاما  ار ‑ ت ‑کّاتن  ن ‑ تژالّيت،  ن ‑ تݣّمي  امغار  سوستانيس 

 ‑ݣيسن ‑ يـيوي.  ء ور ‑ ّت ‑ اکُّ ݣاليون 

يان  غ ‑کورينتوس  ايتماتن  غ ‑ دار  بولُس  18 ءيقاما 

ا ‑غ ‑ يّسماکّرد  غين  ن ‑کانخاريّا.  س ‑ لمرسا  ءيّدو  لّيغ ‑ ديدسن ‑ يمسافاض،  منّاو ‑ ووّسان. 

ءيّسودو  اناو  ءيلّما  يامژ  ءي ‑ ربّـي.  ن ‑کرا ‑ س ‑ يقاول  تاماتارت  مايان  ءيݣ  اݣايّو ‑ نس، 

تامدينت  19 روحن  د ‑ بريسکيّلا.  اکيلا  ديدس  ياوي  ن ‑ سوريّا،  س ‑ تمازيرت  غ ‑ ومدا 

د ‑ ايت ‑ يودايا.  ار ‑ يساوال  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  نتّان  ءيکشم  ءيفل ‑ تن.  ن ‑ افسوس، 

21 ءيمسافاض  غين.  ا ‑ يماطل  ء ور ‑ يري  والاينّي  ا ‑ ديدسن ‑ يقاما،  زغ ‑ݣيس  20 ضالبن 

ءيّسودو  افسوس  ءيّفوغ  س ‑ دارون.«  راد ‑ د ‑ ووّريغ  ربّـي  » ءيغ ‑ يرا  يـيني ‑ اسن:  ديدسن 

ءينسالّام  س ‑ وروشاليم،  اغاراس  يامژ  ن ‑ قايصريّا.  لمرسا  ءيلکم  22 ايلّيغ  غ ‑ ومدا، 

کرا  ݣيس  23 ءيقاما  س ‑ انطاکّيا.  ءيلّما  ءيکّمل  ن ‑ غين،  ن ‑ ومناݣّـار  د ‑ ايتماتن 

ار ‑ يّسدوس  فريجّيا  ءلا  ن ‑ݣالاطّيا  تامازيرت  ار ‑ يتّکا  ءيلّما  ءيموّدو  ن ‑ ووّسان، 

کولّوتن.  ءيمحضارن 

ءيسم ‑ نس  ݣو ‑ يودايا  يان  ا ‑غ ‑ د ‑ يوشکا  24 غ ‑ ووّسان ‑ ان 

زغ ‑ تمدينت  لاصل ‑ نس  ءيݣا  س ‑ افسوس.  ابولُس 

باهرا.  ن ‑ ربّـي  اّراتن  يـيّسان  ا ‑ يساوال،  مامنک  ءيّسّن  باهرا  واد  ءيݣ  ن ‑ يسکانداريّا. 

س ‑ ّزعامت  س ‑ مّدن  ار ‑ يساوال  ن ‑ سيديتنّغ،  ن ‑ وغاراس  ف ‑ ولّمود  25 ءيسفلد 

والاينّي  ݣان،  غمکلّي  د ‑ يواليون ‑ نس  ن ‑ ياسوع  ف ‑ يسّکيرن  ار ‑ تن ‑ يّسلماد  ءيݣّوتن. 

ار ‑ يساوال  26 يان ‑ واّس  يوحانّا.  غوالّي ‑ س ‑ ا ‑ يّسّدام  ابلا  ف ‑ ودوم  ء ور ‑ يّسين 

اوين ‑ ت س ‑ تݣّمي،  د ‑ اکيلا.  بريسکيّلا  ن ‑ تژالّيت، تسفلد ‑ اس  س ‑ ّزعامت غ ‑ تݣّمي 

27 يـيري  ءيݣا.  غمکلّي  ا ‑ ت ‑ يـيّسان  باش  ن ‑ ربّـي  ف ‑ وغاراس  ار  ُـّ ء وݣ ملن ‑ اس 

اران  غمکان،  ا ‑ يسکر  ايتماتن  ّزعامن ‑ ت  ن ‑ اخايا.  س ‑ تمازيرت  امدا  ا ‑ يّبـي  ءيلّما 

لّيغ  س ‑ݣراتسن.  ا ‑ ت ‑ ين ‑ ّشکشمن  ضالبن ‑ تن  غ ‑ اخايا،  ءي ‑ يمحضارن  يات ‑ تبرات 

س ‑ انطاکّيا بولُس  يووّري 

ن ‑ ومسلمد  تابّراحت 

ابولُس
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28 اشکو  س ‑ لماسيح.  ء ومّن  ربّـي  ءيبارک  غويلّي  ار ‑ باهرا ‑ يتعاوان  اخايا،  نتّان  ءيروح 

نتني  ء ور ‑ ژضارن  ايلّيغ  مّدن،  ن ‑کولّو  غ ‑ لݣّدام  س ‑ ايت ‑ يودايا  ار ‑ يساوال 

لماسيح  ا ‑ يݣان  ياسوع  ءيزد  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ واّراتن  ار ‑ اسن ‑ يمالا  اوال.  ا ‑ فّلاس ‑ رارن 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تقلن. 

بولُس  ءيزري  غ ‑کورينتوس،  ابولُس  ءيّلا  لّيغ  1 غاکود 

ن ‑ افسوس.  تامدينت  ءيلکم  ن ‑ تمازيرت ‑ ان،  زغ ‑ طوّژونت 

‑ تن:    2 ءيسقســا ‑ يمحضــارن،  ن  کرا  غين  ‑ ن  ياف 

تومنم؟«  لّيغ  لقودوس  ّروح  » ءيس ‑ اون ‑ د ‑ يتياوفکا 

ءيلّما:  3 ءيسقسا ‑ تن  لقودوس.«  ن ‑ ّروح  کرا  ءيس ‑ يّلا  » ء ور ‑ ّجو ‑ نسفلد  ءينين ‑ اس: 

يوحانّا.«  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يّسّدام  » ء ودوم  ءينين ‑ اس:  لّي ‑ س ‑ تّدمّ؟«  » ما ‑ يݣا ‑ ودوم 

ّدنوب ‑ نسن  اد ‑ فلن  رانين  غويلّي  ار ‑ يّسّدام  يوحانّا  » ءيّکا ‑ تّين  بولُس:  4 يـيني ‑ اسن 

ا ‑ ت ‑ يݣان  تيݣيرا ‑ نس،  را ‑ د ‑ ياشک  ف ‑ والّي  ءيساول ‑ اسن  والاينّي  س ‑ ربّـي،  ووّرين 

ءي ‑ مايد ‑ اسن ‑ ينّا  ءيمحضارن ‑ ان  5 لّيغ سفلدن  اد ‑ سرس ‑ امّن.«  يوّصا ‑ تن  د ‑ ياسوع. 

فّلاسن  6 ءيسرس  ياسوع.  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  غ ‑ وامان  ءيّسّدم ‑ تن  بولُس، 

ءيغريبن  س ‑ يواليون  ار ‑ ساوالن  لقودوس،  ّروح  س ‑ د ‑ فّلاسن ‑ يݣّوز  ءيفاّسن ‑ نس، 

اد ‑ݣان.  ن ‑ ورݣاز  د ‑ مراو  سين  7 ما ‑ يتݣّـان  ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا  ار ‑ تبّراحن 

ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣّمي  بولُس  ا ‑ يکّشم  8 کراض ‑ يـيرن 

تيّقي ‑ نس  ءيݣ ‑ ن  س ‑ ّزعامت،  د ‑ مّدن  ار ‑ يساوال 

کرا  9 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  ف ‑ تݣلديت  مايلّي ‑ اسن ‑ يتّيني  ءيس ‑ ُيغژان  اد ‑ اسن ‑ يمل 

لّماسيح  غ ‑ وغاراس  ار ‑ رݣّمن  اد ‑ امّن.  ء ور ‑ رين  ءيخف ‑ نسن،  ّسيقارن  ووّرين  ݣيسن 

ديدس  ياوي  زغ ‑ دارسن،  بولُس  ا ‑ يّفوغ  غاکودان  ويـّياض.  ن ‑کولّو  غ ‑ لݣّدام 

ف ‑ واّس.  اّس  د ‑ مّدن  ار ‑ غين ‑ يساوال  ن ‑ تيرانّوس  س ‑ لمدرست  يووّري  ءيمحضارن، 

ءي ‑ واوال  ن ‑ اسّيا  ءيمزدغن  کولّو  سفلدن  ايلّيغ  اسن،  ءيسݣُـّ سين  ا ‑ يّزري  10 غمکان 

ءيبّرانيـين.  ء ولا  ايت ‑ يودايا  ن ‑ سيديتنّغ، 

19
کراض  ويس  اموّدو 

ءي ‑ تبّراحت ن ‑ بولُس 

ن ‑ بولُس  تابّراحت 

غ ‑ افسوس
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ن ‑ بولُس،  ف ‑ وفوس  لمعجيزات  ربّـي  11 ار ‑ يسکار 

ءيشرويضن  12 ار ‑ تّاوين  نتنتي.  زوند  مّدن  ء ور ‑ ّجو ‑ ژرين 

لجنون  ار ‑ زݣيسن ‑ تّفوغن  ار ‑ تّجين  ءي ‑ يموضان ‑ نسن،  زغ ‑ وفوس ‑ نس  تيباّنکيو  ء ولا 

غالن  لجنون.  ار ‑ ّسوفوغن  ار ‑ تلولّين  ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا  غين  13 ءيلين  اُأخشنّين. 

» فّوغات  ار ‑ تن ‑ تامرن:  ياسوع،  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  لجنون  اد ‑ ّسوفوغن  ءيس ‑ ژضارن 

ن ‑ ايتماتن،  ّسا  اد ‑ سکارن  14 غمکان  بولُس.«  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يتبّراح  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم 

ءيرور ‑ اسن  15 والاينّي  سکاوا.  ءيسم ‑ نس  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ يان ‑ ونمغور  تاروا 

کونّي؟«  ما ‑ تݣام  والاينّي  ما ‑ يݣا،  ّسنغ  بولُس  ء ولا  ّسنغ ‑ ت،  » ياسوع  لجّن ‑ ان: 

زغ ‑ تݣّمي،  روولن  کولّوتن.  ءينرو ‑ تن  ار ‑ݣيسن ‑ يّکات  16 ياُکي ‑ ن ‑ فّلاسن ‑ ومجنون 

بّـينت ‑ تملسا ‑ نسن.  تياݣّـاسن 

ف ‑ ما ‑ يجران،  ن ‑ افسوس  ءيمزدغن  کولّو  17 سفلدن 

ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ءيسم  ء وقّرن  ووّرين ءيکساضن کولّوتن،  ءيبّرانيـين.  ء ولا  ايت ‑ يودايا 

س ‑ يسّکيرن  ار ‑ تقّران  ما ‑ د ‑ يوشکان  ݣيسن  ءيݣّوت  ء ومنّين،  غويلّي  18 ءيّما  باهرا. 

ا ‑ د ‑ يّسموّن  د ‑ يسّحارن  19 کيݣان  ار ‑ تن ‑ سکارن.  لّي ‑ ستّين ‑کّان  اُأخشنّين 

افن ‑ ين  ن ‑ واّراتن ‑ ان،  اتيݣ  حاسبن  لّيغ  ن ‑ مّدن.  غ ‑ لݣّدام  جدرن ‑ تن  اّراتن ‑ نسن 

20 غمکان  ن ‑ نّوقرت.  ن ‑ وقاريد   ) 50.000 ( ن ‑ يد ‑ والف  ءيد ‑ مراو  سّموس 

ماني.  غ ‑کرايݣاّت  ءيتياوّسان  يووّري  س ‑ ّجهد،  ن ‑ سيديتنّغ  ا ‑ س ‑ ا ‑ يتزاياد ‑ واوال 

ّروح  ءيمل ‑ اس  بولُس،  ءيسوانݣم  ن ‑ مايان  21 تيݣيرا 

د ‑ اخايا  زغ ‑ ماکيدونّيا  ا ‑ يزري  ءيس ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  لقودوس 

تامدينت  ء ولا  اد ‑ ژرغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  غين،  ن ‑ ماد ‑کّيغ  » تيݣيرا  ءينّا:  س ‑ وروشاليم. 

ا ‑ ت ‑ زوورن  د ‑ اراستوس  تيموتاوس  ءيمعاواّن ‑ نس  سين  ءيلّما  22 يازن  ن ‑ روما.« 

غ ‑ ووّسان ‑ ان  23 والاينّي  غ ‑ اسّيا.  کرا  يان  سول ‑ ن ‑ يقاما  نتّا  ءيّما  س ‑ ماکيدونّيا، 

يان ‑ وسّياخ  غين  24 ءيّلا  لّماسيح.  ن ‑ وغاراس  ف ‑ ّسيبت  ءيݣّوتن  لفرتونت  تنکر 

لّي ‑غ ‑ ا ‑ تعبادن  تيݣّمي  زوند  زغ ‑ نّوقرت  مّژينين  تيݣُّما  ار ‑ يتعدال  ديميتريوس  ءيسم ‑ نس 

ءي ‑ تاروا  ءيجران  غايلّي 

ن ‑ سکاوا

لّي ‑ ومنّين ءيسّحارن 

ن ‑ يسّياخن  ء ودووي 

غ ‑ افسوس
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25 ءيّسمون ‑ تن ‑ د  ف ‑ تووري ‑ ان.  ما ‑ يݣّوتن  ءيسّياخن  ار ‑ تامژن  › ارطاميس ‹.  ءيلاها 

لخير ف ‑ تووري ‑ اد ‑ نّغ.  ءيس ‑ ا ‑ نتامژ  تّسنم  » وا ‑ يرݣازن،  يـيني ‑ اسن:  ديميتريوس  کولّو 

ءيلاهات  ار ‑ يتّيني  ءيسکار،  غايلّي  تژرم  بولُس  تّينين  مي  ءي ‑ غوان  تسفلدم  26 والاينّي 

ءيجلو ‑ تن  ݣّوتنين  مّدن  ءيرور  هاتي  اد ‑ݣان.  ءيلاهات  ء ورد  ن ‑ بنادم  ءيفاّسن  لّي ‑ سکرن 

ا ‑ را ‑ يخسر،  تاووري ‑ نّغ  ن ‑ اسّيا. 27 ء ورد غير  تامازيرت  ء ولا غ ‑کولّو  غيد غ ‑ افسوس 

ءينين  ارطاميس،  ءيمّقورن  ن ‑ يلاها  غ ‑ تݣّمي  ء ولا  ار ‑ رݣّمن  مّدن  راد ‑ ووّرين  والاينّي 

کولّوّت.«  ّدونيت  ء ولا  غ ‑ اسّيا  مّدن  تعبادن  کولّو  ختالّي  يات  ءيس ‑ ور ‑ تݣي 

ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون  ءيريـين  ݣيسن  نکرن ‑ د  ءي ‑ يواليون ‑ اد  سفلدن  28 لّيغ 

تقربل ‑ تمدينت  ايلّيغ  باهرا،  29 دووين  ن ‑ ايت ‑ افسوس.«  ارطاميس  ا ‑ تݣا  » تامّقورت 

ن ‑ بولُس،  زغ ‑ وسمون  ايت ‑ ماکيدونّيا  سين  غوين  ݣّوتنين  مّدن  نکرن  کولّوّت. 

لّي ‑غ ‑ ا ‑ تمونون  س ‑ وسايس  زوکرن ‑ تن  د ‑ اريستارخوس،  ݣايوس  ءيسماون ‑ نسن 

ا ‑ سرسن ‑ يساول،  ن ‑ مّدن ‑ ان  س ‑ واّماس  ا ‑ يفتو  ءيرا  30 بولُس  ايت ‑ تمدينت ‑ ان. 

ء ودماون  ݣان  ن ‑ بولُس،  ن ‑ يمّدوکُّال  31 کرا  ايتماتن.  ء ور ‑ ت ‑ ودجين  والاينّي 

ءيخف ‑ ّنک  » ا ‑ ور ‑ تّسبايّنت  ماد ‑ اس ‑ يتّينين:  ازّن ‑ اس  ن ‑ تمازيرت ‑ ان،  مّقورنين 

ءيݣّوت  د ‑ ما ‑ يتّيني.  يان  کود  ار ‑ ّسغويّون،  مّدن  32 مروين  ن ‑ تمدينت.«  غ ‑ وسايس 

ءيزد  ءينين  غاکودان  ݣيسن  کرا  33 ءينکر  ما ‑ ف ‑ ن ‑ موّن.  ما ‑ ور ‑ يّسيّن  ݣيسن 

ن ‑ مّدن  س ‑ لݣّدام  ايت ‑ يودايا  دحين ‑ ت ‑ ين  اوال،  اد ‑ دار  ءيسکاندر  يان ‑ ورݣاز 

ءيس ‑ ورد  اد ‑ اسن ‑ يمل  يـيري  ا ‑ تن ‑ يّسفّسا  افوس ‑ نس  ياّل  ا ‑ سرسن ‑ يساول. 

ايت ‑ يودايا ا ‑ يّسنکرن ء ودووي. 34 والاينّي لّيغ ژران ءيزد ݣو ‑ يودايا ا ‑ يݣا، نکرن ‑ داغ 

سنات  زايدن  ن ‑ ايت ‑ افسوس.«  ارطاميس  ا ‑ تݣا  » تامّقورت  ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون 

س ‑ واوال ‑ ان.  اد ‑ ّسغويّون  تاساعين 

يـيني ‑ اسن:  ءيّسفّسا ‑ تن  لّمحکاما.  ءينکر ‑ وکتاتبـي  ايلّيغ  غمکان  35 قامان 

تيݣّمي  ا ‑ يݣابلن  ن ‑ افسوس  تامدينت  ما ‑ ور ‑ يّسيّن  ءيس ‑ يّلا  » واي ‑ ايت ‑ افسوس. 

36 کولّو  زغ ‑ يݣـنّا؟  لّي ‑ د ‑ يضرن  ن ‑ ّصورت ‑ نس  د ‑ وژرو  تامّقورت  ن ‑ ارطاميس 
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فّلاون  ءيّلا  غيلاد  ءيّما  اد ‑ اسنت ‑ يانف.  يان  ء ور ‑ يژضار  تيغاوسيوين ‑ اد.  تّسن  ّدونيت 

ءيرݣازن ‑ اد  تيويم ‑ د  37 ها ‑کونّي  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ تّيݣُراژ.  کرا  ا ‑ ور ‑ تسکرم  ا ‑ تفّسام، 

غ ‑ يلاها ‑ نّغ.  ء ولا ‑ دا ‑ رݣّمن  لّي ‑غ ‑ ا ‑ نتعباد  تيݣُّما  ء ور ‑ وکيرن  واّخا  س ‑ غيد 

فّلاسن  ءيّلا  ن ‑ يان،  ءي ‑کرا  اد ‑ صرضن  ءيمّدوکُّال ‑ نس  ء ولا  ديميتريوس  38 ءيغ ‑ يرا 

ا ‑ݣيسن ‑ سفليدن  ء وّسان  لّمحکاما  ءيمغارن  سکرن  اشکو  س ‑ لمحکاما.  اد ‑ ّدون 

ياضني،  کرا  ءيغ ‑ ترام  39 نغد  ا ‑ ن ‑ دارسن ‑ تمصاراضم،  را ‑ تيژضارم  ءي ‑ مّدن. 

40 والاينّي  ن ‑ تمدينت.  ءيمغارن  غ ‑ دار  ءي ‑ نݣراتون  ا ‑ تي ‑ تّسنفاصالم  ءيخّصا ‑ُکن 

ا ‑ ور ‑ سرنّغ ‑ اشتّکان  ما ‑ ف ‑ ا ‑ نتيکساض،  ݣيس  ءيّلا  غاّساد،  ءيجران  دارنّغ  غايد 

ما ‑ نتّيني  ء ور ‑ دارنّغ  ا ‑ ف ‑ ينکر ‑ ودووي ‑ اد.  نتني  ءيزد  ءينين  ن ‑ ّرومان،  لحوکّام 

41 لّيغ  ݣّوتنين.«  مّدن ‑ اد  ما ‑ ف ‑ د ‑ موّن  ا ‑ نيني  ء ور ‑ نژضار  اشکو  ف ‑ يمرواين ‑ اد، 

س ‑ تݣُّما ‑ نسن.  ءيّسمسر ‑ تن  ماياد،  ءينّا 

ءيمحضارن،  ما ‑ د ‑ يّسمونون  بولُس  يازن  تهنّا ‑ تمدينت،  1 لّيغ 

يامژ  ديدسن،  ءيمسافاض  ءيّزعام ‑ تن.  سرسن  ءيساول 

تيسݣيو ‑ ان  2 ار ‑ يتّکا  ن ‑ ماکيدونّيا.  س ‑ تمازيرت  اغاراس 

تامازيرت  ءيلکم  ايلّيغ  ار ‑ تن ‑ يّزعام،  س ‑ مّدن  ار ‑ يساوال 

ا ‑ يووّري  امدا  ف ‑ ا ‑ يّبـي  ءيسکر  لّيغ  والاينّي  کراض ‑ يـيرن.  غين  3 ءيقاما  ن ‑ يونان. 

ءيس ‑ د ‑ فّلاس ‑ مشاشکان  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ف ‑کرا  ءيسفلد  ن ‑ سوريّا،  س ‑ تمازيرت 

زريغ  د ‑ وغاراس ‑ ينو  اد ‑ ووّريغ  » يوف  د ‑ يخف ‑ نس:  ءيلّما  يـيني  ا ‑ ت ‑ هلکن. 

ن ‑ بيروس  يوس  سوباتروس  ءيّلا  ن ‑ ايتماتن.  کرا  ديدس  4 موّن  زغ ‑ ماکيدونّيا.« 

زغ ‑ داربا  ݣايوس  يـيلي  زغ ‑ تاسالونيکي،  د ‑ ساکوندوس  اريستارخوس  يـيلي  زغ ‑ بيريّا، 

زوورن ‑ اغ  نتني  5 ّدون  زغ ‑ اسّيا.  د ‑ تروفيموس  تيخيکوس  يـيلي  د ‑ تيموتاوس،  نتّا 

ن ‑ ورخصيص  لعيد  ءيزري  لّيغ  نکُّني،  6 ءيّما  ار ‑ سرنّغ ‑ تقلن.  ن ‑ ترّواس  س ‑ تمدينت 

غ ‑ ترّواس.  ايلّيغ ‑ ن ‑ ديدسن ‑ نمناݣّـار  سّموس ‑ ووّسان  نّسودو  زغ ‑ فيليّبـي،  اناو  نامژ 

ن ‑ ووّسان.  ّسا  غين  نقاما 

20
ن ‑ بولُس  ءيلولّيـين 

اخايا ء ولا  غ ‑ ماکيدونّيا 
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اغروم.  ا ‑ نّبـي  کولّواغ  نمناݣّـار ‑ د  لّحّد  7 غ ‑ واّس 

ءيزايد  ازکّا.  نديد  اغاراس  ا ‑ يامژ  يـيري  بولُس،  ءيساول ‑ اغ 

ار ‑ يساوال ار طوّژونت ن ‑ يـيض. 8 ءيݣاتنت تيفاوين غ ‑ وحانو ن ‑ وفّلا لّي ‑غ ‑ نمناݣّـار. 

ار ‑ يتنوّدوم.  غ ‑ يان ‑ واّرياح  ءيسکيوس  افتيخوس،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ وعّيال  غين  9 يـيلي 

ءيضر  ف ‑ وعّيال ‑ ان،  ءيطس  ءيّسايک  ايلّيغ  ف ‑ واوال ‑ نس  بولُس  ءيزايد 

ءيݣّوز  بولُس  10 ءيّما  ءيّموت.  افن ‑ ت ‑ ين  اسين ‑ ت  س ‑ واکال.  زغ ‑ سنات ‑ تدوليو 

ءيّدر.«  هاتي  تاغوفت،  » اد ‑ ور ‑ تاسيم  يـيني ‑ اسن:  ݣيس،  يامژ  فّلاس  ءيکنو ‑ ن 

ار ‑ يساوال  ءيزايد  ديدنّغ.  ءيّش  اغروم  ءيّبـي  س ‑ وفّلا،  بولُس  ءيلّما  11 يووّري ‑ د 

ءيّدر،  اعّيال  12 ءيّما  د ‑ وغاراس.  ءيمون  ا ‑ يّفوغ  غاکودان  تافوکت.  ايلّيغ ‑ دي ‑ تغلي 

باهرا.  فّجيجن  ووّرين  س ‑ تݣّمي ‑ نس  اوين ‑ ت 

اشکو  ن ‑ اّسوس،  س ‑ لمرسا  نّسودو  اناو  نامژ  بولُس  13 نفل 

ف ‑ وضار ‑ نس.  ا ‑ ن ‑ ياشک  نتّان  يـيري  غين،  ا ‑ ن ‑ ديدس ‑ نمناݣّـار  ديدنّغ  ءيسکر 

س ‑ لمرسا  غ ‑ ومدا  نّسودو  غ ‑ واناو،  ديدنّغ  ناوي ‑ ت  غ ‑ اّسوس  14 لّيغ ‑ اغ ‑ ن ‑ يلکم 

نّبـي  ازکّا  نديد  ن ‑ خّيوس.  ن ‑ يݣزير  س ‑ تاما  نّسودو  نزايد  ازکّا  15 نديد  ن ‑ ميتيليني. 

ا ‑ يانف  بولُس  16 يـيري  ن ‑ ميليتوس.  لمرسا  نلکم  ازکّا  نديد  ن ‑ ساموس.  س ‑ يݣزير 

ا ‑ يـيلي غ ‑ وروشاليم  ا ‑ ور ‑ ن ‑ يماطل غ ‑ تمازيرت ن ‑ اسّيا، اشکو ءيرا باهرا  ءي ‑ افسوس 

ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ يـيلي.  ءيغ ‑ يژضار  ءيد ‑ مراو  سّموس  ن ‑ وين  غ ‑ لعيد 

‑ يمغارن  س  يازن  ‑ ميليتوس  غ  بولُس  ءيّلا  17 لّيغ 

اّد ‑ دارس ‑ اشکين.  ءيضالب ‑ اسن  غ ‑ افسوس،  ن ‑ ومناݣّـار 

امزوارو  زغ ‑ واّس  ماد ‑ سکارغ  کولّو  » تّسنم  يـيني ‑ اسن:  18 لّيغ ‑ د ‑ وشکان 

ءي ‑ سيديتنّغ  19 ار ‑ تخدامغ  ن ‑ اسّيا.  س ‑ تمازيرت  لّي ‑غ ‑ د ‑ دارون ‑کشمغ 

ايت ‑ يودايا.  لّي ‑ يّـي ‑ مّدين  غ ‑ ترفوفنت  ء ولا  د ‑ يمطّاون  ءيݣّوتن  س ‑ ّصبر 

ءيخف ‑ ينو.  ء ور ‑ حصارغ  ما ‑ را ‑ُکن ‑ ينفعا،  کولّو  ءيس ‑ ا ‑ ياون ‑ مالاغ  20 تّسنم 

21 ار ‑ بّدا ‑ تّينيغ  غ ‑ تݣُّما ‑ نّون.  ء ولا  ن ‑ مّدن  غ ‑ لݣّدام  ار ‑ اون ‑ ت ‑ ّسلمادغ 

بولُس  ءيساول 

غ ‑ ترّواس ءي ‑ ومناݣّـار 

س ‑ ميليتوس زغ ‑ ترّواس 

ن ‑ بولُس  اوال 

ن ‑ افسوس ءي ‑ يمغارن 
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ووّرين  ُيخشن،  ماد ‑ سکارن  کولّو  اد ‑ فلن  ءيبّرانيـين  ء ولا  ءي ‑ ايت ‑ يودايا  س ‑ لمعقول 

ياسوع.  س ‑ سيديتنّغ  امّن  س ‑ ربّـي 

ء ور ‑ ّسينغ  س ‑ وروشاليم.  اد ‑ ّدوغ  لقودوس  ّروح  ءيدحي ‑ يّـي  غيلاد  22 » ءيّما 

ار ‑ يّـي ‑ يتّيني  تامدينت  غ ‑کرايݣاّت  23 يات ‑ تغاوسا کاد ‑ ّسنغ:  ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يجرو غين. 

تارفوفنت.  ء ولا  ءيسکراف  ا ‑غ ‑ ا ‑ سري ‑ تقلن  غين  ءيزد  س ‑ لمعقول  لقودوس  ّروح 

ارد  ا ‑ تاّزالغ  ابلا  ء ور ‑ ريغ  کرا.  ءيس ‑ تݣا  تودرت ‑ ينو  ء ور ‑ ا ‑ تحاسابغ  نّکي  24 ءيّما 

ّسلکمغ  ياسوع،  سيديتنّغ  لّي ‑ يّـي ‑ يفکا  تاووري  کّملغ  ن ‑ وغاراس ‑ ينو،  تّمي  روحغ 

ن ‑ ربّـي.  ف ‑ لباراکا  ءيفولکين  لخبار 

ن ‑ ربّـي،  ف ‑ تݣلديت  ار ‑ اون ‑ تبّراحغ  لّي ‑ دار ‑ تلولّيغ  کولّوکن  کونّي  25 » ءيّما 

ءيغ ‑ يّلا  غاّساد:  راد ‑ اون ‑ ينيغ  26 والاينّي  ء ودم ‑ ينو.  ءيس ‑ ور ‑ سار ‑ را ‑ تژرم  ّسنغ 

ء ور ‑ حصارغ  27 اشکو  ءيداّمن ‑ نس.  ا ‑ ف ‑ لّان  نّکي  ء ورد  ما ‑ݣيݣون ‑ يتّهلکن، 

غيلاد  28 اويات ‑ سّت  ربّـي.  ما ‑ݣيݣون ‑ يرا  ف ‑کولّو  مليغ ‑ اون  والاينّي  ءيخف ‑ ينو 

لقودوس  ّروح  لّي ‑ ف ‑ُکن ‑ يرور  کولّوّت  غ ‑ تووروت  ء ولا  تاويم ‑ ّت  غ ‑ يخف ‑ نّون، 

29 ّسنغ  س ‑ يداّمن ‑ نس.  لّي ‑ يسغا  ن ‑ ربّـي  امناݣّـار  تکسم  ءينݣابالن،  اد ‑ اس ‑ تݣم 

ء وّسان لّي ‑غ ‑ را ‑ُکن ‑ فلغ نّکي، را ‑ ن ‑کشمن ‑ ووّشاّن شقانين س ‑ݣراتون، راد ‑ ّسياݣّـاسن 

باش  لحّق  ار ‑ ّسݣريويلن  غ ‑ݣراتون،  ن ‑ مّدن  کرا  ء ولا  30 راد ‑ نکرن  تاوروت. 

رارات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  31 ف ‑ مايان  ا ‑ تن ‑ تابعان.  ءيمحضارن  ا ‑ ن ‑ لّدين 

غ ‑ يـيض  اسن  ءيسݣُـّ کراض  ا ‑ ديدون ‑ سکارغ  مامنک  ار ‑ دي ‑ تسوينݣيّم  لعاقل ‑ نّون 

ءيمطّاون.  ار  ݣيݣون  يان  کرايݣاّت  ار ‑ بّدا ‑ تنصاحغ  ازال  ء ولا 

لّباراکا ‑ نس  اوال  دارون  فلغ  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ وفوس  را ‑ُکن ‑ فلغ  غيلاد  32 » ءيّما 

ءي ‑کولّو  لّي ‑ را ‑ يـيلي  ݣّوتنين  س ‑ تميخار  ءيّشکشم ‑ُکن  ا ‑ُکن ‑ يّسدوس  لّي ‑ يژضارن 

نغد  ء ورغ  نغد  نّوقرت  ا ‑ ن ‑ يضمعن  نّکي  33 ء ور ‑ ّجود  وينس.  اد ‑ݣن  ءيژلي  ويلّي 

ا ‑ س ‑ ا ‑ دي ‑ تراراغ  س ‑ يفاّسن ‑ ينو  ءيزد  34 تّسنم  ݣيݣون.  ن ‑ يان  ن ‑کرا  تيملسا 

ار ‑ اون ‑ سرس ‑ مالاغ  ماد ‑ سکارغ،  35 کولّو  اسمون ‑ ينو.  ء ولا  نّکي  ماد ‑ حتاّجاغ 
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غ ‑ واوال  ار ‑ نسوينݣيم  وينّا ضعفنين،  ا ‑ نعاون  باش  غمکاد  ا ‑ نتنهاتاف  ءيس ‑ فّلانّغ ‑ يّلا 

ءيتامژن.‹ «  ن ‑ والّي  ار  ُـّ ء وݣ ياکّان،  غوالّي  ا ‑ يݣا  › امبارکي  ءينّا  لّيغ  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ 

ءيضالب  ءيّژاّل  ديدسن ف ‑ يفاّدن ‑ نسن،  نتّا  ءيضر  اوال ‑ اد،  بولُس  ءيکّمل  36 غير 

اشکو  باهرا  38 طّير ‑ اسن  کولّوتن.  ار ‑ الّان  ار ‑ݣيس ‑ ّسودوّن  37 حّبلن ‑ ت ‑ يد  ربّـي. 

اناو.  ار  ءيلّما  ديدس  موّن  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ ت ‑ ژرن.  ءينّا ‑ ياسن 

س ‑ يݣزير  امدا  نّبـي  زغ ‑ غين  نّسودو  ا ‑ تن ‑ نفل،  1 غمکان 

نزايد  ن ‑ رودوس،  ءيݣزير  نلکم  ازکّا  نديد  ن ‑کوس. 

ا ‑ يّبـي  ءيرا  يان ‑ واناو  غين  2 ناف ‑ ن  ن ‑ باتارا.  س ‑ يݣزير 

ݣيس.  نّسودو  سرس  نغلي  ن ‑ فينيقّيا،  س ‑ تمازيرت 

ن ‑ سوريّا.  تامازيرت  نلکم  ايلّيغ  نزايد  ف ‑ وژلماض ‑ نّغ،  ن ‑ قوبروس  ءيݣزير  3 ار ‑ نتمناد 

اد ‑ سرسن  ن ‑ واناو  ءيد ‑ باب  اد ‑ ران  غين  اشکو  ن ‑ صور،  غ ‑ تمدينت  نݣّوز 

ن ‑ ووّسان.  ّسا  غ ‑ دارسن  نݣّوز  ن ‑ يمحضارن،  کرا  غين  4 ناف ‑ ن  ّسلاعت ‑ نسن. 

5 والاينّي  س ‑ وروشاليم.  ا ‑ ور ‑ يّدو  لقودوس  ّروح  مايلّي ‑ اسن ‑ يملا  ءي ‑ بولُس  ءينين 

نتني  ديدنّغ  موّن ‑ د  ف ‑ وموّدو ‑ نّغ.  ا ‑ نزايد  زغ ‑ دارسن  نّفوغ  کّملن ‑ ووّسان ‑ ان،  لّيغ 

ف ‑ يفاّدن ‑ نّغ  نوتش  ن ‑ تمدينت.  س ‑ بّرا  د ‑ تاروا ‑ نسن  تيمغارين ‑ نسن  ء ولا  کولّوتن 

ووّرين  س ‑ واناو،  نغلي ‑ داغ  ديدسن،  6 نمسافاض  ربّـي.  نضالب  نّژاّل  ن ‑ ومدا  غ ‑ تاما 

س ‑ تݣُّما ‑ نسن.  نتني 

غين  ء ولا  ننسالّام  ن ‑ بوتوليمايس.  س ‑ تمدينت  زغ ‑ صور  غ ‑ ومدا  7 نّسودو 

ن ‑ قايصريّا.  تامدينت  نلکم  ايلّيغ  نزايد  ازکّا  8 نديد  غاّسان.  ديدسن  نّزري  د ‑ ايتماتن، 

زغ ‑ ّسا  يان  نتّان  ءيݣ  ءيفولکين.  لّخبار  ابّراح  ن ‑ فيليّبوس  غ ‑ تݣّمي  غين  نݣّوز 

ءيستيس  کّوژط  دارس  9 ءيلينت  غ ‑ وروشاليم.  ايتماتن  لّي ‑ ستين  ن ‑ يرݣازن 

کرا  دارس  10 نݣاور  ربّـي.  نّا ‑ ياسنت ‑ يمالا  ءيواليون  ار ‑ تّينينت  ء ور ‑ تاهيلنت، 

ا ‑ د ‑ يوشکا يان ‑ ورݣاز زغ ‑ تمازيرت ن ‑ يودايا ءيسم ‑ نس اݣابوس،  ن ‑ ووّسان. غاکودان 

تاݣُست  ياسي  11 ءيروح ‑ اغ ‑ د،  ربّـي.  نّا ‑ ياس ‑ يمالا  ءيواليون  ءيتّينين  واد  ءيݣ 

21
ن ‑ بولُس  ارو  امݣُـّ اموّدو 

س ‑ وروشاليم
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» سفلدات  يـيني ‑ اغ:  ءيفاّسن  ء ولا  غ ‑ يضارن  ءيخف ‑ نس  سرس  ءيکرس  ن ‑ بولُس، 

بو ‑ تاݣُست ‑ اد  ايت ‑ يودايا  ا ‑ راد ‑کرسن  › غمکاد  لقودوس،  ّروح  ءينّا  ءي ‑ مايد 

ننکر  ءي ‑ ما ‑ ينّا،  نسفلد  12 لّيغ  ن ‑ يبّرانيـين.‹ «  غ ‑ يفاّسن  فکن ‑ ت  غ ‑ وروشاليم، 

س ‑ وروشاليم.  ا ‑ ور ‑ يّدو  باهرا  زغ ‑ بولُس  نضالب  ن ‑ غين  د ‑ ايتماتن  نکُّني 

ء وجادغ  ها ‑ نّکي  ء ول ‑ ينو؟  ار ‑ تّسياݣّـاسم  » ما ‑ ف ‑ ا ‑ تالّام  يـيني:  نتّان  13 ءيرار ‑ اغ ‑ د 

ياسوع.«  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ يسم  غ ‑ وروشاليم  ّمتغ  ارد  والاينّي  اد ‑ تياوکّرافغ  غير  ء ورد 

ما ‑ يرا  » ا ‑ يـيلي  نيني:  غاکودان  نفّسا  ا ‑ سرنّغ ‑ يسفلد،  ء ور ‑ سول ‑ يري  14 بولُس 

سيديتنّغ.« 

د ‑ وغاراس  نمون ‑ داغ  تيغاوسيوين ‑ نّغ  ءيلّما  نّسمون  ن ‑ ووّسان،  کرا  غين  15 نقاما 

اوين ‑ اغ ‑ د  ن ‑ ايت ‑ قايصريّا،  ن ‑ يمحضارن  کرا  ديدنّغ  16 موّن ‑ د  س ‑ وروشاليم. 

يان  ءيݣ  ݣو ‑ قوبروس  نتّا  ءيݣا  مناسون.  ءيسم ‑ نس  را ‑ دار ‑ نݣّوز،  ن ‑ والّي  س ‑ تݣّمي 

ن ‑ سيديتنّغ.  اغاراس  لّي ‑ ومژنين  زغ ‑ يمزوورا 

ّشکشمن ‑ اغ  ايتماتن  سرنّغ  فرحن  ء وروشاليم،  نلکم  17 لّيغ 

ياعقوب،  ا ‑ نژر  د ‑ بولُس  نمون  ازکّا  18 نديد  س ‑ دارسن. 

ار ‑ اسن ‑ يمالا کولّو ما ‑ يسکر  ءيلين غين ءيمغارن کولّوتن. 19 ءينسالّام بولُس ديدسن، 

ءي ‑ ما ‑ ينّا  سفلدن  20 لّيغ  ياضني.  ايت ‑ تميزار  غ ‑ دار  ف ‑ وفوس ‑ نس  ربّـي 

د ‑ وافضان  کيݣان  تژريت  » وا ‑ݣماتنّغ،  ءي ‑ بولُس:  ءيلّما  ءينين  ربّـي.  ار ‑کولّو ‑ تالغن 

باهرا.  ن ‑ موسا  ّشرع  ار ‑کولّو ‑ تّيرين  س ‑ سيديتنّغ،  امّن  ا ‑ د ‑ يووّرين  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ياضني  غ ‑ تميزار  لّي ‑ زدغنين  ايت ‑ يودايا  ءيس ‑ ا ‑ تّسلمادت  فّلاک  سفلدن  21 نتني 

ء ولا ‑ دا ‑ تامژن  ءي ‑ يحشماي ‑ نسن  ء ولا ‑ دا ‑ تژالّان  س ‑ ّشرع  ا ‑ ور ‑ سول ‑ سکارن 

راد ‑ يّساّن  اشکو  غيلاد؟  22 ما ‑ را ‑ نسکر  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ.  غ ‑ لعادات  سول 

ءيرݣازن  کّوژ  دارنّغ  لّان  راد ‑ اک ‑ نيني.  مايد  23 سکر  س ‑ غيد.  ءيس ‑ دي ‑ توشکيت 

ديدسن،  ءيخف ‑ ّنک  تّسغوست  24 اوي ‑ تن  ءيزݣان.  س ‑ واوال  ءي ‑ ربّـي  قاولن 

ا ‑ س ‑ راد ‑ ژرن  غمکاد  ن ‑ يݣويّا ‑ نسن.  ءي ‑ وسماکّرد  ما ‑ تن ‑ يخّصان  فّلاسن  تفکت 

بولُس  ءيساول 

د ‑ يمغارن د ‑ ياعقوب 
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ءيس ‑ ا ‑ تسکارت  راد ‑ يّساّن  سفلدن.  فّلاک  مي  غايلّي  يات  ء ور ‑ يݣي  کولّوتن  مّدن 

يات ‑ تبرات،  نوزن ‑ اسن  س ‑ لماسيح،  لّي ‑ ومنّين  ءيبّرانيـين  25 ءيّما  ن ‑ موسا.  س ‑ ّشرع 

ما ‑ يتياوغراسن  ا ‑ ور ‑ شتّان  نوّصا ‑ تن  ف ‑ مايلّي ‑ ف ‑ د ‑ نمشاشکا.  نيني ‑ اسن 

زغ ‑ لفساد.«  اݣّوݣن  ن ‑ ما ‑ يقاّجين،  تيفّيـي  ء ولا  ءيداّمن  ء ولا  ءي ‑ لاصنام 

ديدسن  ءيکّمل  ءيرݣازن ‑ لّي،  بولُس  ياوي  ازکّا  26 نديد 

ءيلّما  ءيکشم  ايت ‑ يودايا.  دار  ءيݣا  غمکلّي  اسغوس 

ء وّسان  ا ‑ راد ‑کّملن  اّس  ف ‑ مان  ءي ‑ ينمغورن  يـيني  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي 

ݣيسن.  يان  ف ‑کرايݣاّت  ءي ‑ ربّـي  تيغرسيو  ا ‑ ن ‑ ّساکمورن  باش  ن ‑ وسغوس ‑ نسن 

ژرن ‑ ت  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  بولُس  س ‑ يّلا  ن ‑ ووّسان،  ّسا  اد ‑کّملن  والو  27 ء ور ‑ يقاما 

غوين  کولّوتن،  مّدن  ّسهّيسن  ن ‑ اسّيا.  تامازيرت  لّي ‑ د ‑کّانين  ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا 

ارݣاز ‑ اد  ديدنّغ.  تبيّدم  اشکاد ‑ د  » واي ‑ ايت ‑ ربّـي،  ار ‑ تّينين:  28 ار ‑ تغّواتن  غ ‑ بولُس 

ء ولا  غ ‑ ايت ‑ دارنّغ  اد ‑ رݣّمن  مّدن  کولّو  ار ‑ يّسلماد  ماني،  کرايݣاّت  ءيتّکان  واد  ءيݣا 

ن ‑ يبّرانيـين س ‑ تݣّمي  کرا  ءيّشکشم ‑ د  غيلاد  هاتي  ن ‑ ربّـي.  تيݣّمي ‑ اد  ء ولا  ّشرع ‑ نّغ 

تروفيموس  ژران  اشکو  غمکان  نتني  29 نّان  امژلاي.«  ادغار  ءيّسحرم  ن ‑ ربّـي، 

س ‑ تݣّمي  ءيس ‑ ت ‑ يد ‑ ديدس ‑ يـيوي  غالن  غ ‑ تمدينت،  د ‑ بولُس  ءيمون  ݣو ‑ افسوس 

ن ‑ ربّـي. 

بولُس  امژن  ݣّوتنين،  مّدن  اّزلن ‑ د  کولّوّت.  تقربل ‑ تمدينت  30 تزايد 

ا ‑ ت ‑ نغن.  31 ءيرين  ءيفلوان  فّلاس  قّّن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ تݣّمي  زوکرن ‑ ت ‑ يد 

ن ‑ يس ‑کولّو ‑ تدووي  ءي ‑ لخبار  ن ‑ ّرومان  ن ‑ يعسکرين  ا ‑ يسفلد ‑ ونمغور  غاکودان 

س ‑ دارسن.  اّزلن ‑ د  د ‑ لقبطانات ‑ نسن  ن ‑ يعسکرين  کرا  32 ياوي ‑ د  ء وروشاليم. 

ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ ت ‑کّاتن.  زغ ‑ بولُس  رژمن  د ‑ يعسکرين ‑ نس  انمغور ‑ ان  مّدن  ژران  لّيغ 

س ‑ سنات  ا ‑ ت ‑کرسن  ءيعسکرين  يامر  غ ‑ بولُس،  يامژ  33 ءيروح ‑ تن ‑ ين ‑ ونمغور، 

34 بدون ‑ داغ  ما ‑ يسکر؟«  » ما ‑ يݣا ‑ ورݣاز ‑ اد؟  ءيلّما:  مّدن  ءيسقسا  ّسناسل. 

ء ودووي ‑ ان.  ما ‑ ف ‑ ينکر  ا ‑ يـيّسان  ء ور ‑ يژضار  ايلّيغ  د ‑ ما ‑ يتّيني،  کرا  کود  ار ‑ تغّواتن 

ن ‑ بولُس  تارفوفنت 

غ ‑ وروشاليم
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ن ‑ يسکفال،  س ‑ تاما  ءيعسکرين  35 ّسروحن ‑ ت  س ‑ لقصر.  بولُس  اد ‑ اوين  ءيلّما  يامر 

ݣيس  36 ّژون  بولُس.  اد ‑ اسين  ايلّيغ ‑ تن ‑ د ‑ يّقان  مّدن  ار ‑ تن ‑ باهرا ‑ ّسنوکمون  والاينّي 

نغات ‑ ت.«  » نغات ‑ ت،  ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون  کولّوتن  مّدن 

يـيني ‑ اس:  ن ‑ يعسکرين  س ‑ ونمغور  بولُس  ءيساول  لّقصر  ءيمي  37 لّيغ ‑ ن ‑ لکمن 

تّسنت  » ماخ،  ءيرار ‑ اس ‑ ونمغور:  کرا؟«  اد ‑ اک ‑ ينيغ  » ءيس ‑ راد ‑ يّـي ‑ تصامحت 

لّي ‑ يّسدووين  ا ‑ تݣيت  ݣو ‑ ميصر  38 ءيس ‑ ورد  ن ‑ ايت ‑ يونان؟  س ‑ واوال  ا ‑ تساولت 

د ‑کولّوتن  س ‑ لخلا،  ن ‑ يان  ءيد ‑ والف  کّوژ  ديدس  ياوي  ن ‑ ّرومان،  ف ‑ ّسولطا  مّدن 

زغ ‑ طارسوس  اد ‑ݣيغ  » ݣو ‑ يودايا  بولُس:  39 يـيني ‑ اس  ء وّزال؟«  ديدسن  ء وسين 

تامدينت  ء ورد  د ‑ نتّات  ن ‑ ايت ‑ تمدينت ‑ ان،  تاغامت  طّافغ  ن ‑کيليکّيا.  غ ‑ تمازيرت 

ءيبيّد  40 يادج ‑ ت ‑ يلّما ‑ ونمغور.  د ‑ مّدن ‑ اد.«  اد ‑ ساولغ  ادج ‑ يّـي  ا ‑ تݣا.  ءيمّژين 

ءيساول  کولّوتن،  فّسان  لّيغ  ا ‑ تن ‑ يّسفّسا.  افوس ‑ نس  ياّل  ن ‑ يسکفال  غ ‑ يݣّي  بولُس 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  س ‑ واوال  سرسن 

سفلدات ‑ يّـي.  د ‑ يد ‑ خالي،  » واي ‑ ايتما  1 يـيني ‑ اسن: 

ءيس ‑ ور ‑ ُيخشين.«  ماد ‑ سکرغ  ء ولا  ماد ‑ݣيغ  راد ‑ اون ‑ ملغ 

س ‑ واوال ‑ نسن  ار ‑ يساوال  لّيغ ‑ اس ‑ سفلدن  ار  ُـّ س ‑ وݣ 2 فّسان 

لولغ  نّکي ݣو ‑ يودايا،  يـيني ‑ اسن: 3 » ݣيغ  ءيزايد  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

کّيغ ‑ تّين  ن ‑ وروشاليم.  غ ‑ تمدينت ‑ اد  مّقورغ  ن ‑کيليکّيا،  غ ‑ تمازيرت  غ ‑ طارسوس 

ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ.  غ ‑ ّشرع  ما ‑ يّلان  کولّو  ار ‑ تلمادغ  ن ‑ݣاماليال،  غ ‑ ّدو ‑ وفوس  ار ‑ اقراغ 

ووّريغ  4 ايلّيغ  غاّساد،  غيد  لّي ‑ لّانين  کولّوکن  کونّي  زوند  ربّـي  اد ‑ رضوغ  باهرا  ءيريغ 

تيمغارين  ء ولا  ءيرݣازن  ار ‑ تامژغ  لموت،  ار  ايت ‑ وغاراس ‑ اد  ار ‑ ّسرفوفونغ 

د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  انمغور  5 سقسات  غ ‑ لحبس.  ار ‑ تن ‑ ين ‑ دحايغ 

تيبراتين  غ ‑ دارسن  ء ومژغ  اشکو  اياد.  ّصاحت  ءيزد  راد ‑ اون ‑ ينين  ن ‑ تمازيرت، 

زغ ‑ ايت ‑ وغاراس ‑ اد،  ءيّلان  غين  وانّا  اد ‑ امژغ  باش  غ ‑ ديماشق،  ءي ‑ يمّدوکُّال ‑ نسن 

ا ‑ فّلاسن ‑ نوت لحوکم.  اويغ ‑ تن ‑ د س ‑ وروشاليم  کرسغ ‑ تن س ‑ ّسناسل 

ن ‑ بولُس  اوال 

ءي ‑ ايت ‑ وروشاليم

22
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تسفاو ‑ د  ن ‑ واّس  غ ‑ طوّژونت  س ‑ ديماشق.  اکمورغ ‑ ن  ّسوديغ  6 » ها ‑ يان ‑ واّس 

ءي ‑ واوال  س ‑ سفلدغ  س ‑ واکال  7 ضرغ  زغ ‑ يݣنوان.  ءيتجّهدن  تيفاوت  يات  فّلا 

ما ‑ تݣيت  › وا ‑ سيدي،  8 ءينيغ:  ا ‑ يّـي ‑ تّسرفوفونت؟‹  ماخ  › شاول، شاول،  ءينّا ‑ يّـي ‑ د: 

9 غويلّي  لّي ‑ تّسرفوفونت.‹  ݣو ‑ ناصيرا  ياسوع  ا ‑ يݣان  › نّکي  ءيرار ‑ يّـي ‑ د:  کّيـي؟‹ 

10 ءينيغ  لّي ‑ د ‑ سري ‑ يساولن.  اوال  ء ور ‑ فهيمن  والاينّي  تيفاوت  ژران  لّانين  ديدي 

س ‑ ديماشق.  تّدوت  › نکر  سيديتنّغ:  يـيني ‑ يّـي ‑ د  ما ‑ راد ‑ سکرغ؟‹  › وا ‑ سيدي،  ءيلّما: 

11 سول  ا ‑ تي ‑ تسکرت.‹  ربّـي  مايلّي ‑ݣيک ‑ يقصاد  کولّو  ا ‑غ ‑ راد ‑ اک ‑ يتياونّا  غين 

ديدي  غويلّي  افوس  امژن ‑ يّـي  ءيتجّهدن،  ن ‑ تيفاوت ‑ ان  ف ‑ ّسيبت  نّکي  بوکضغ 

س ‑ ديماشق.  اوين ‑ يّـي  لّانين، 

ءيتّيرين  باهرا  يان  ءيݣ  حانانّيا،  ءيسم ‑ نس  يان ‑ ورݣاز  داري  12 » ياشک ‑ ين 

ايت ‑ يودايا  کولّو  ار ‑ تي ‑ توقّارن  غ ‑ ّشرع،  ما ‑ يّلان  س ‑کولّو  ار ‑ يسکار  ربّـي،  ا ‑ يرضو 

ءيسفيو، ‹  شاول  › وا ‑ݣما  يـيني ‑ يّـي:  غ ‑ تاما ‑ نو  13 ءيبيّد  غين.  لّي ‑ زدغنين 

ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  › ءيستي ‑ک  14 يـيني ‑ يّـي:  ار ‑ تي ‑ تمنادغ.  غاکودان  س ‑ سفاوغ 

تسفلدت  لّي ‑ س ‑ يرضا،  س ‑ وفولکي  ءيعّمرن  غوالّي  تژرت  ما ‑ يقصاد،  ا ‑ تيّسانت 

مّدن،  کولّو  غ ‑ دار  ءينيݣي ‑ نس  15 را ‑ تݣت  زغ ‑ يمي ‑ نس.  ءي ‑ واوال 

ايلّيغ  ماخ  غيلاد  16 ءيّما  ما ‑ مي ‑ تسفلدت.  ء ولا  ف ‑ ما ‑ تژريت  تساولت ‑ اسن 

ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  تغرت  غ ‑ وامان،  ا ‑ک ‑ ّسّدمغ  نکر  تݣاورت؟  سول 

زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک.‹  ا ‑ک ‑ يّسغوس 

‑ واّس  يان  ‑ تژالّاغ  ار  ‑ وروشاليم،  س  ‑ ووّريغ  ‑ د  17 » لّيغ 

غ ‑ توارݣيت  سيديتنّغ  س ‑ يّـي ‑ د ‑ يبان  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي 

ء ور ‑ راد ‑ سفلدن  اشکو  زغ ‑ وروشاليم،  تّفوغت  غيل  غيل  › زايد  18 يـيني ‑ يّـي: 

ار ‑کّشمغ  ا ‑ ستّين ‑کّيغ  مامنک  نتني  ّسّن  › وا ‑ سيدي،  19 ءينيغ:  فّلا.‹  س ‑ توݣّـا ‑ ّنک 

غاّسان  20 ء ولا  ار ‑ تن ‑کّاتغ.  ء ومنّين  سرک  غويلّي  ار ‑ تامژغ  ن ‑ تژالّيت  تيݣُّما  کولّو 

تيملسا  ݣابلغ  س ‑ لموت ‑ نس  فرحغ  غين،  نّکي  بيّدغ  ستيفانوس  ءينيݣي ‑ ّنک  غ ‑ نغان 

بولُس  ءيساول 

ف ‑ تووري ‑ نس
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را ‑ک ‑ ازنغ  اشکو  تدقوت،  › زاسد  ي:  سـيني ‑ سـق 21 نسسرول ‑ داغ  ني ‑ وسلقي ‑ ت ‑ نغرنيء.‹ 

قوݣنيء.‹ «  اݣ س ‑ تميزار 

نکان ‑ داغ  اوال ‑ اد  نسنقر  اسلقيغ  ني ‑ بولُس،  مدقن ‑ ان  22 ار ‑کولقو ‑ يفليدن 

ن ور ‑ اس ‑ سݣي  زغ ‑ دقونيت.  کقيسرت ‑ ت  غواد  » وان  ار ‑ تقينيء:  هد  س ‑ جق غوسقون  ار ‑ يق

اݣدرور  ار ‑ ترلقء  نسسلهرمء ‑ نسء  ويويء  ار ‑ يق برهاا  غوسقون  23 ار ‑ يق ا ‑ يول ‑ سقرمر.« 

س ‑ لقصا،  بولُس  کشمء  اد ‑ شق نسعسکاسء  ر ‑ ونمغور  24 سرما ‑ سلمق س ‑ نقيݣرتسء. 

غمکرن  مدقن  غوسقون  ا ‑ فلقاس ‑ يق اسلقيغ  مرخ  ارد ‑ ايء ‑ سمل  غورشء  ا ‑ ت ‑ يق ر ‑ تء  سوصق

س ‑ لقبطرن  بولُس  نسسرول  غورشء،  ا ‑ ت ‑ يق لقيغ ‑ ت ‑کايء  25 والاسنقي  هد.  س ‑ جق

ترغرمت  نسطقرفء  سرن  غورشم  ا ‑ تسق سـيني ‑ اس: » نسس ‑ سلقا غرسرد غ ‑ لقرنون  لقي ‑ سبيدقن غيء 

نسسکا ‑ ت؟«  ف ‑کاا  لحوکم  ن ور ‑ تر ‑ فلقاس ‑ وتء  د ‑ نتقرن  غ ‑ است ‑ رومر 

ن ‑ سعسکاسء  س ‑ دار ‑ ونمغور  سوورقي  ني ‑ مرسرد،  لقبطرن  نسسفلد  26 لقيغ 

ن ‑ است ‑ رومر.«  لحقق  دار  سرن  نسݣر  ارݣرز ‑ اد  را ‑ تسکات؟  » مرسد  سـيني ‑ اس: 

ترغرمت  دارک  » نسزد  نسسقسر ‑ ت:  بولُس  س ‑ دار  27 سرشک ‑ سد ‑ ونمغور 

» نکقي  سـيني ‑ اس:  28 نسزاسد ‑ ونمغور  داري.«  » تلقا  بولُس:  سـيني ‑ اس  غ ‑ است ‑ رومر؟« 

ر  » نسمق بولُس:  نساار ‑ اس  غ ‑ است ‑ رومر.«  ترغرمت  ا ‑ س ‑ ومژغ  قوتنيء  ݣ س ‑ سقررسدن 

يفلدن  29 لقيغ  سردلقي.«  ترغرمت  طقرفء  است ‑ داري  اشکو  س ‑ ترغرمت ‑ سنو،  لولغ  نکقي، 

ف ‑ بولُس  ء  نسسق لقيغ  سـيکسرض ‑ ونمغور  زغ ‑ݣيس،  نستقيء  ني ‑ مرسرد  نسعسکاسء 

نريل.  س ‑ يق نسکاس ‑ ت  د ‑ نتقرن  ن ‑ است ‑ رومر  لحقق  نسس ‑ دارس 

لحقق  رن  ا ‑ سـيسق ن ‑ سعسکاسء  نساا ‑ ونمغور  ازکقر  30 ندسد 

ي  ن ‑ ربـق ن ‑ تݣمقي  نسنمغورن  مون ‑ د  نسسق س ‑ بولُس.  است ‑ سوداسر  ن ‑ مر ‑ س ‑ ا ‑ ترشتکقرن 

 ‑ ت  بيدق نسسق سروي ‑ ت ‑ سد  ني ‑ بولُس  ر  نسلمق نساژم ‑ د  کولقوتء.  لقمحکرمر  د ‑ سمغررن 

ام ‑ نسء.  غ ‑ لݣدق

» واي ‑ استمر،  سـيني ‑ ايء:  غ ‑ است ‑ لمحکرمر  بولُس  مرّقل  1 نسسق

ار ‑ يکررغ  رد  س ‑ غريق يول  مرد ‑کقيغ  کولقو  ي  هر ‑ سـق

غ ‑ لمحکرمر بولُس 

23
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لّي ‑ يݣان  حانانّيا  غاکودان  2 ءينکر  ءيغوسن.«  س ‑ وول  ربّـي  ف ‑ اد ‑ ترضوغ 

ا ‑ ت ‑ وتن  ن ‑ بولُس  غ ‑ تاما  بيّدنين  غويلّي  يامر  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  ءيهّيان  انمغور 

هاتي  ءيجّيرن.  اي ‑ اُغراب  ربّـي،  » را ‑ک ‑ يد ‑ يوت  بولُس:  3 ءيرار ‑ اس  ف ‑ يمي ‑ نس. 

لّيغ ‑ تن ‑ تومرت  زغ ‑ ّشرع  تّفوغت  والاينّي  س ‑ ّشرع،  ا ‑ فّلا ‑ تحکامت  غيد  تسکيوست 

انمغور  ترݣمت  » ءيزد  غ ‑ تاما ‑ نس:  بيّدنين  غويلّي  4 ءينين ‑ اس  ا ‑ يّـي ‑ وتن.« 

انمغور  ءيزد  غواد  ء ور ‑ ّسينغ  » واي ‑ ايتما،  بولُس:  5 ءيرار ‑ اسن  ن ‑ ربّـي؟«  ءيهّيان 

انمغور  ءيݣان  يان  › ا ‑ ور ‑ ترݣمت  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واوال  ءيتيارا  اشکو  ا ‑ يݣا.  ءيهّيان 

ن ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ ّنک.‹ « 

ءيݣا  د ‑کرا  ن ‑ يصاّدوقين  زغ ‑ لمدهب  ءيݣا  ݣيسن  کرا  ءيزد  بولُس  6 ءيّسن 

نّکي  » واي ‑ ايتما،  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ لمحکاما  اوال ‑ نس  ياّل  ن ‑ يفاريسين.  زغ ‑ لمدهب 

ف ‑ ّسيبت  غاّساد  لحوکم  غ ‑ ّدو  بيّدغ  ن ‑ يفاريسين.  يوس  ݣغ  اد ‑ݣيغ،  افاريسي 

ءينّا  7 غير  ّموتنين.«  غويلّي  ءيس ‑ راد ‑ نکرن  ء ومنغ  اشکو  لّي ‑غ ‑ ن ‑ رجيغ،  ن ‑ ّرجا 

اوال ‑ اد س ‑ نکرن ءيفاريسين د ‑ يصاّدوقين ار ‑ تژين ءي ‑ نݣراتسن، بضون ايت ‑ لمحکاما 

ار ‑ تّينين  زغ ‑ لموت،  مّدن  ء ور ‑ راد ‑ نکرن  ار ‑ تّينين  ءيصاّدوقين  8 اشکو  ف ‑ سين. 

لّان.  غويد  کولّو  ار ‑ تّينين  ءيفاريسين  ءيّما  لّارواح.  کرا  نغد  لّمالايکا  کرا  ء ور ‑ لّين 

ن ‑ يفاريسين،  لّمدهب  ن ‑ ّشرع  ن ‑ يمسلمدن  کرا  نکرن  ايلّيغ  ار ‑ تغّواتن  کولّو  9 زايدن 

غ ‑ ورݣاز ‑ اد.  ُيخشّن  کرا   ‑ نوفي  » ء ور ‑ اکُّ ءينين ‑ اسن:  ف ‑ ويـّياض  باهرا  بزݣن 

ايلّيغ  غمکان  10 زايدن  لّمالاک.«  کرا  نغد  ن ‑ ّروح  کرا  ا ‑ سرس ‑ يساول  ء ور ‑ يشقي 

ن ‑ يعسکرين  ءيکسوض ‑ ونمغور  ايلّيغ  غ ‑ بولُس،  ار ‑کولّو ‑ لّدين  تيميغت.  روحن  ݣيس 

س ‑ يفاّدن  اد ‑ اسن ‑ ت ‑ يد ‑کّيسن  اد ‑ݣّوزن  ءيعسکرين  يامر  د ‑ يݣزمان.  ا ‑ ت ‑ݣن 

س ‑ لقصر.  اوين ‑ ت 

د ‑ يخف ‑ ّنک.  » زعم  يـيني ‑ اس:  ف ‑ بولُس  سيديتنّغ  ا ‑ يبيّد  11 غ ‑ يض ‑ ان 

ا ‑ تنت ‑ فّلا ‑ تفکت  ا ‑ک ‑ يد ‑ يّقاّن  غمکلّي فّلا تفکيت توݣّـا ‑ ّنک غ ‑ وروشاليم، غمکان 

غ ‑ روما.«  ء ولا 
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ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا  مشاوارن  غ ‑ ّصباح  ازکّا  12 نديد 

بولُس.  نغن  ارد  سوان  ء ولا  ء ور ‑ شتّان  ݣّـالّن  ءي ‑ نݣراتسن، 

ءينمغورن  س ‑ دار  14 اشکين ‑ د  ف ‑ غايان.  ا ‑ يݣّولّان  ءيد ‑ مراو  ن ‑کّوژ  ار  ُـّ 13 ء وݣ

نݣّـاّل  نمشاشکا ‑ د  » ها ‑ نکُّني  ءينين ‑ اسن:  ن ‑ تمازيرت  د ‑ يمغارن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي 

ء ولا  کونّي  ݣيݣون  15 نرا  بولُس.  ننغ  ارد  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ نّش  ءيمّقورن  تاݣالّيت 

بولُس  ا ‑ د ‑ ياوي  تضالبم ‑ ت  ن ‑ يعسکرين،  س ‑ ونمغور  غيلاد  ا ‑ تازنم  ايت ‑ لمحکاما 

ها ‑ نکُّني  ف ‑ ما ‑ يسکر.  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ تي ‑ تسقسام  ءيس ‑ ترام  تينيم ‑ اس  س ‑ لݣّدام ‑ نّون، 

ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم.«  ا ‑ ت ‑ ننغ  نوجاد 

ن ‑ بولُس.  ن ‑ وولّتماس  يوس  فّلاس  ءيسفلد  غايلّي ‑ ف ‑ د ‑ مشاشکان،  16 والاينّي 

بولُس غاکودان ءي ‑ يان  يـيني ‑ اس ‑ ت. 17 ءيغر  بولُس  ءيّدو س ‑ لقصر ءيکشم س ‑ دار 

ءيرا  اشکو  ءي ‑ ونمغور ‑ نّون،  اعّيال ‑ اد  » اوي  يـيني ‑ اس:  ن ‑ يعسکرين  زغ ‑ لقبطانات 

يـيني ‑ اس:  س ‑ دار ‑ ونمغور  ءيّشکشم ‑ ت  لقبطان  18 ياوي ‑ ت  کرا.«  اد ‑ اس ‑ يـيني 

ءيرا  اشکو  اعّيال ‑ اد،  اد ‑ اک ‑ د ‑ اويغ  ءيضالب ‑ يّـي  بولُس  » ءيغرا ‑ يّـي ‑ وحّباس 

واحدوت  ياوي ‑ ت  ن ‑ وعّيال،  غ ‑ وفوس  19 يامژ ‑ ونمغور  کرا.«  اد ‑ اک ‑ يـيني 

ءينمغورن  » مشاشکان ‑ د  20 يـيني ‑ اس:  » ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ تينيت؟«  ءيسقسا ‑ ت: 

س ‑ لمحکاما.  ازکّا  بولُس  اد ‑ اسن ‑ ين ‑ تاويت  ا ‑ زݣيک ‑ ضالبن  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ا ‑ تن ‑ ور ‑ تامنت  21 والاينّي  ف ‑ ما ‑ يسکر.  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ ت ‑ سقسان  ران  راد ‑ اک ‑ ينين 

ء ور ‑ شتّان  ݣّـالّن  ار ‑ سرس ‑ تقلن.  ن ‑ ورݣاز، رݣسن  ءيد ‑ مراو  ن ‑کّوژ  ار  ُـّ ء وݣ لّان  اشکو 

س ‑ واوال ‑ ّنک.«  ار ‑ غير ‑ تقلن  غيلاد،  ء وجادن  ارد ‑ ت ‑ نغن.  سوان  ء ولا 

ءيس ‑ يّـي ‑ دي ‑ تيويت  ءي ‑ يان  » اد ‑ ور ‑ تينيت  ءي ‑ وعّيال:  22 يـيني ‑ اس ‑ ونمغور 

ءيّدو.  ءيلّما  يادج ‑ ت  لخبار ‑ اد.« 

زغ ‑ لقبطانات ‑ نس  ءي ‑ سين  ن ‑ يعسکرين  23 ءيغر ‑ ونمغور 

 ) 200 ( ءيد ‑ مّيا  سين  » ّسموناد ‑ د  يـيني ‑ اسن:  يوّصا ‑ تن 

ن ‑ ويلّي   ) 200 ( ءيد ‑ مّيا  د ‑ سين  ن ‑ ومنّاي   ) 70 ( ن ‑ يد ‑ مراو  د ‑ ّسا  ن ‑ وعسکري 

ايت ‑ يودايا  سکرن 

بولُس ف ‑ اد ‑ نغن 

س ‑ دار  بولُس  ءيتيازان 

فيليکس لحاکم 
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تژا.  تيس  غ ‑ تاساعت  غ ‑ يض ‑ اد  س ‑ قايصريّا  اد ‑ ّدون  اد ‑ وجادن  احريش،  طّافنين 

غ ‑ لامان  ا ‑ تي ‑ تّسلکّم  باش  بولُس،  ما ‑غ ‑ ا ‑ يّسودو  ن ‑ واݣمارن  کرا  24 تزايدم 

26 » زغ ‑کلوديوس ‑ ليسياس،  يـيني:  يات ‑ تبرات  ءيلّما  25 يارا  فيليکس.«  ءي ‑ لحاکم 

‑ اد،  27 ارݣـاز  ّسلامت.  ‑ تيلي  ‑ اک  اد  فيليکس،  ءيعّزان  لحاکم  ‑ سيدي  ءي 

ءيطّافن  يان  ‑ يݣا  ءيس  ‑ ين  ‑ ت  افغ  ‑ نغن.  ‑ ت  ا  نتني  ءيرين  ‑ يودايا،  ايت  ‑ ت  غوين 

‑ يد.  ‑ ت  ‑ اسن  نّکيس  ‑ ينو  ‑ يعسکرين  د  نّکي  ‑ ن  نلکم  ‑ روما،  ‑ ايت  غ  تاغامت 

ما ‑ س ‑ ا ‑ سرس ‑ تاشتّکان.  اد ‑ يّسانغ  باش  غ ‑ لمحکاما ‑ نسن  28 ّسحاضرغ ‑ اسن ‑ ت ‑ ين 

غ ‑ لحبس.  ما ‑ ف ‑ ا ‑ يتّيلي  نغد  ما ‑ ف ‑ ا ‑ يتمتات  ءيس ‑ ور ‑ يسکير  29 افغ ‑ ت ‑ ين 

لّيغ ‑ يّـي ‑ د ‑ يلکم  30 والاينّي  ّشرع ‑ نسن.  وين  ءيݣان  ابلا س ‑کرا  ء ور ‑ ا ‑ سرس ‑ تاشتّکان 

ا ‑ ت ‑ نغن، ازنغ ‑ اک ‑ ت ‑ ين. ءينيغ ءي ‑ ويلّي  لخبار ن ‑ يزد کرا ݣيسن مشاوارن فّلاس 

س ‑ لݣّدام ‑ ّنک.«  اد ‑ اس ‑ صرضن  تاشتّکانين  سرس 

غ ‑ يـيض  بولُس  اوين  غمکلّي ‑ تن ‑ يوّصا ‑ ونمغور ‑ نسن،  ءيعسکرين  ءيلّما  31 سکرن 

ءيمنّاين  فلن  س ‑ لقصر،  نتني  ووّرين  ازکّا  32 نديد  ن ‑ انتيباتريس.  تامدينت  لکمن  ايلّيغ 

بولُس  ّشکشمن  ءي ‑ لحاکم،  تابرات  فکن  قايصريّا،  روحن  33 لّيغ  زغ ‑ غين.  ا ‑ ت ‑ اوين 

35 لّيغ  ا ‑ يݣا.  تامازيرت  ݣو ‑ مان  بولُس  ءيسقسا  تابرات،  لحاکم  ءيغرا  34 لّيغ  س ‑ دارس. 

نّا ‑ د ‑ وشکان  غاکود  » راد ‑ اک ‑ سفلدغ  يـيني ‑ اس:  ݣو ‑کيليکّيا  ءيس ‑ يݣا  ءيّسن 

ن ‑ هيرودوس.  غ ‑ لقصر  ا ‑ ت ‑ݣابلن  ءيلّما  يوّصا ‑ تن  غويلّي ‑ اک ‑ صرضنين.« 

لّي ‑ يݣان  حانانّيا  س ‑ د ‑ يوشکا  سّموس ‑ ووّسان،  1 زرين 

د ‑کرا  نتّا  س ‑ قايصريّا،  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءيهّيان  انمغور 

يا ‑ لّموحامي  ديدسن  اوين ‑ د  ن ‑ تمازيرت.  ن ‑ يمغارن 

ءينين ‑ اس  فيليکس  س ‑ دار  کشمن  تارتولّوس.  ءيسم ‑ نس 

ءيبدو  س ‑ دارسن،  غاکودان  بولُس  2 ءيّشکشم ‑ ن  ءي ‑ بولُس.  ف ‑ غايلّي ‑ ف ‑ صرضن 

اسن  منّاو ءيسݣُـّ فيليکس،  ءيعّزان سيدي  يـيني: » وا ‑ لحاکم  ار ‑ سرس ‑ يتاشتّکا  تارتولّوس 

اياد تهنّا ‑ تمازيرت ‑ نّغ ف ‑ وفوس ‑ ّنک. تݣريت غ ‑کولّو ما ‑ يخّصان باش اد ‑ اغ ‑ يـيݣات 

24
ن ‑ ايت ‑ يودايا  اصراض 

ءي ‑ بولُس
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ماني  غ ‑کرايݣاّت  ار ‑ک ‑ نتشکار  ماد ‑ اغ ‑ تسکارت،  س ‑کولّو  3 نفرح  لخير. 

را ‑ک ‑ نضالب  ا ‑ک ‑ ّسماطلغ.  ء ور ‑ ريغ  غيلاد  4 ءيّما  لوقت.  د ‑کرايݣاّت 

دارنّغ  ف ‑ مايلّي  دروسنين  ن ‑ يواليون  ءي ‑کرا  تسفلدت  افولکي ‑ اد،  اد ‑ اغ ‑ تسکرت 

غ ‑ݣر  ء ودووي  ار ‑ يّسنکار  بو ‑ يرّواين،  ءيݣا  ارݣاز ‑ اد  نوفا ‑ ن  5 اشکو  ءيجران. 

› ايت ‑ ناصيرا ‹.  تّينين  مي  ن ‑ ويلّي  زغ ‑ ينمغورن  ءيݣا  کولّوّت.  غ ‑ ّدونيت  ايت ‑ يودايا 

غاکودان.  نکُّني  نامژ ‑ ت  ن ‑ ربّـي،  تيݣّمي  ا ‑ يّسحرم  ءيرا  ايلّيغ  ا ‑ يسکار  6، 7 غمکان 

ءيلّما  9 نکرن  غايلّي ‑ س ‑ ا ‑ سرس ‑ نتاشتّکا.«  کولّو  را ‑ تيّسانت  8 ءيغ ‑ تي ‑ تسقسات 

ا ‑ يّلان.«  غمکان  » س ‑ ّصاحت  ءينين:  زغ ‑ ايت ‑ يودايا  ويـّياض 

ا ‑ يساول.  باش  س ‑ وفوس  ءي ‑ بولُس  لحاکم  10 ءينعت ‑ ن 

ايد  ݣّوتنين  اسن  ءيسݣُـّ ءيزد  ّسنغ  » وا ‑ سيدي،  يـيني: 

ف ‑ مّدن ‑ اد  اوال  اد ‑ رارغ  ار  ُـّ س ‑ وݣ ا ‑ ف ‑ فرحغ  ماياد  غ ‑ تمازيرت ‑ اد.  تحکامت 

ن ‑ واّس  د ‑ مراو  سين  غير  ءيزد  را ‑ تيّسانت  11 ءيغ ‑ تن ‑ تسقسات  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک. 

ايد ‑ ن ‑کشمغ س ‑ وروشاليم ا ‑ݣيس ‑ تعبادغ ربّـي. 12 ءيّما نتني، هاتني ء ور ‑ يّـي ‑ ن ‑ وفين 

مّدن  ار ‑ ّسهّياسغ  ء وفان ‑ يّـي ‑ ن  ء ولا  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  ن ‑ يان  د ‑کرا  ار ‑ تمجاحادغ 

ء ور ‑ ژضارن  ء ولا غ ‑ تمدينت. 13 غايلّي ‑ س ‑ ا ‑ سري ‑ تاشتّکان،  ن ‑ تژالّيت  لا غ ‑ تݣُّما 

غويد  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّينين  اغاراس  راد ‑ اک ‑ ّت ‑ ينيغ:  يات ‑ تغاوسا  14 والاينّي  ا ‑ ت ‑ ّزݣان. 

ما ‑ يتياران  س ‑کولّو  ء ومنغ  ها ‑ يّـي  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ.  ربّـي  ا ‑غ ‑ ا ‑ تعبادغ  نتّان  ءيجلا، 

غمکلّي ‑ ن ‑ݣيس ‑ رجان  غ ‑ ربّـي  ّرجا ‑ نو  15 ݣيغ  لّانبيا.  اّراتن  ء ولا  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع 

ما ‑ ُيخشّن.  ء ولا  ما ‑ يفولکين  زغ ‑ لموت،  مّدن  کولّو  ءيس ‑ راد ‑ نکرن  امنغ  نتني، 

ما ‑ يݣان  زغ ‑کولّو  ا ‑ بّدا ‑ يغوس ‑ وول ‑ ينو  باش  تيّقي ‑ نو  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ن ‑ تݣّـاغ  16 مايان 

بنادم.  وين  ء ولا  ن ‑ ربّـي  غ ‑ يژري  لعيب 

کرا  ايلّيغ ‑ ن ‑ يويغ  س ‑ وروشاليم،  ء ور ‑ ّديغ  اسن  ن ‑ يسݣُـّ يان ‑ منّاو  17 » زرين 

ءي ‑ ربّـي.  تيوافکيو  ّساکمورغ ‑ ن  ن ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ ينو  ءي ‑ يمژلاض  لّمعاونت 

س ‑ يسيرد  غوسغ  د ‑ نّکي  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ تݣّمي  س ‑ يّـي ‑ ن ‑ وفان  اد ‑ سکرغ  18 غمکان 

غ ‑ لݣّدام  ن ‑ بولُس  اوال 

ن ‑ فيليکس
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کرا  غين  لّان  19 والاينّي  د ‑ يان.  ء ولا ‑ دا ‑ تژيغ  س ‑ مّدن  ء ور ‑ ا ‑ ساوالغ  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

نتني  ء ولا  فّلاسن  ءيّلا  فّلا،  کرا  ءيغ ‑ دارسن  نتني  ن ‑ اسّيا.  زغ ‑ تمازيرت  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

اد ‑ فّلا ‑ ينين  غويد  ادج  20 نغد  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک.  صرضن ‑ يّـي  اد ‑ د ‑ اشکين 

21 ء ور ‑ سکيرغ  غ ‑ لمحکاما ‑ نسن.  بيّدغ  لّيغ  غاکود  لّعيب  کرا  ءيس ‑ݣيݣي ‑ وفان 

› ها ‑ يّـي  نّيغ ‑ اسن:  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن،  بيّدغ  لّيغ  س ‑ ّجهد  اد ‑ نّيغ  اوال ‑ اد  ابلا  يات، 

ّموتنين.‹ «  ن ‑ ويلّي  ن ‑ ماد ‑ ومنغ س ‑ تنکرا  غاّساد ف ‑ ّسيبت  لحوکم ‑ نّون  غ ‑ ّدو  بيّدغ 

» غاّساد  يـيني ‑ اسن:  لّماسيح،  ف ‑ وغاراس  ما ‑ يݣّوتن  ءيّسن  فيليکس  لحاکم  22 ءيّما 

س ‑ تغاوسا ‑ ياد ‑ نّون.«  راد ‑ داغ ‑ غرغ  ليسياس  ارد ‑ د ‑ ياشک ‑ ونمغور  غونشکاد،  يوودا 

يادج  ا ‑ ت ‑ ور ‑ يکرس،  يـيني ‑ اس  بولُس،  ا ‑ يݣابل  لقبطان  يوّصا  23 ءيزايد 

اينّا ‑ ت ‑ يخّصان.  اد ‑ اس ‑ دي ‑ تاوين  ءيمّدوکُّال ‑ نس 

نتّات  تݣا  تامغارت ‑ نس.  د ‑ دروسيلا  فيليکس  س ‑ د ‑ يوشکا  ن ‑ ووّسان،  کرا  24 زرين 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يـيلي  ار ‑ يساوال  ءيسفلد ‑ اس  بولُس.  اد ‑ د ‑ اوين  غاکودان  يازن  ء ولّت ‑ يودايا. 

ار ‑ يساوال  بولُس  ءيزوويد  لّيغ  25 والاينّي  ياسوع.  س ‑ لماسيح  يومّن  ءي ‑ يان 

غ ‑ يخف ‑ نس،  ا ‑ يحکام  يان  ا ‑ را ‑ يـيژضار  مامنک  ء ولا  ربّـي،  لّي ‑ س ‑ يرضا  ف ‑ وفولکي 

غيلاد،  » ّدو  يـيني ‑ اس:  فيليکس  يـيکساض  ف ‑ ّدونيت،  لّي ‑ را ‑ يتّوت  لعقوبيت  ء ولا 

بولُس  ءيس ‑ راد ‑ اس ‑ يفک  26 ءيغال  لوقت.«  نّا ‑ يّـي ‑ تطلق  اکود  را ‑ ن ‑ سرک ‑ ازنغ 

زرين  ايلّيغ  27 غمکان  ار ‑ ديدس ‑ يساوال.  ار ‑ سرس ‑ يتازن  د ‑ توال  کيݣان  ءيقاريدن. 

ءيسم ‑ نس  ءيݣ  ياضني،  يا ‑ لّحاکم  ياشک ‑ يد  تيݣيرا.  فيليکس  ءيّدو  اسن،  ءيسݣُـّ سين 

غ ‑ لحبس.  بولُس  ءيفل  ايت ‑ يودايا،  ا ‑ يرضو  ءيرا  فيليکس  ءيّما  بورکيوس ‑ فاستوس. 

ءيّدو  س ‑ يّفوغ  غ ‑ قايصريّا  کراض ‑ ووّسان  فاستوس  1 ءيقاما 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  دارس  2 ّدون  س ‑ وروشاليم. 

اشتّکان ‑ داغ س ‑ بولُس. 3 ضالبن  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  د ‑ يمغارن 

بولُس  ياوي ‑ اسن ‑ د  لخير ‑ اد  ا ‑ݣيسن ‑ يسکر  فاستوس 

ف ‑ اد ‑ اس ‑ مدين  سکرن  نتني  اشکو  س ‑ وروشاليم، 

25
بولُس  ءيّسغلي 

س ‑ دار  اصراض ‑ نس 

قايصر



332  25 ءيرقّاسن  

ءيّلا  بولُس  » هان  ءيرور ‑ اسن:  فاستوس  4 ءيّما  ء ور ‑ تا ‑ يلکيم.  نغن ‑ ت  غ ‑ وغاراس 

کرا  ديدي  5 ازنات  س ‑ غين.  نّکي  راد ‑ ووّريغ  ءيميّک  يان  غ ‑ قايصريّا.  غ ‑ لحبس 

ُيخشّن.«  کرا  ءيغ ‑ يسکر  غين  اد ‑ اس ‑ ن ‑ صرضن  ن ‑ يمغارن ‑ نّون 

س ‑ قايصريّا.  ءيلّما  ءيّدو  ن ‑ ووّسان،  تژا  ما ‑ يتݣّـان  غ ‑ وروشاليم  فاستوس  6 ءيقاما 

7 ءيکشم ‑ د  بولُس.  اد ‑ د ‑ اوين  ءيعسکرين  يامر  غ ‑ لمحکاما  ءيسکيوس  ازکّا  نديد 

ار ‑ سرس ‑ تاشتّکان  زغ ‑ وروشاليم،  لّي ‑ د ‑ وشکانين  ايت ‑ يودايا  سوتلن ‑ اس  بولُس 

بولُس  8 ءيساول  ا ‑ تنت ‑ ّزݣان.  ء ور ‑ ژضارن  والاينّي  مّقورنين  س ‑ تغاوسيوين 

ء ولا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  غ ‑ ّشرع  لا  لّعيب  کرا  » ء ور ‑ سکيرغ  يـيني ‑ اسن:  ف ‑ يخف ‑ نس 

غ ‑ قايصر.«  ء ولا  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي 

ا ‑ تّدوت  ا ‑ يرضو ايت ‑ يودايا، ءيسقسا بولُس: » ءيس ‑ تريت  9 والاينّي فاستوس ءيرا 

س ‑ وروشاليم ا ‑ تبيّدت غ ‑ لݣّدام ‑ ينو غين ترارت اوال ف ‑ يصراض ‑ نسن؟« 10 ءيساول 

غ ‑ يلّيغ ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان  ن ‑ قايصر  غ ‑ لمحکاما  غيد  بيّدغ  » ها ‑ يّـي  يـيني ‑ اس:  بولُس 

باهرا.  ماياد  تّسنت  کّيـي  لّعيب.  کرا  ء ور ‑ݣيسن ‑ سکيرغ  ايت ‑ يودايا،  ءيّما  اد ‑ بيّدغ. 

اد ‑ انفغ  ء ور ‑ راد ‑ يريغ  کرا ‑ ف ‑ ا ‑ تمتاتغ،  سکرغ  لقانون  ءيس ‑ فّوّغ  11 مراد 

يان  ء ور ‑ يژضار  تيکرکاس،  ابلا  غ ‑ يصراض ‑ نسن  ءيغ ‑ ور ‑ يلّي  والاينّي  ءي ‑ لموت. 

ءيفاّسن  س ‑ݣر  اصراض ‑ ينو  ء وسيغ  غيلاد  ها ‑ يّـي  ءي ‑ مّدن ‑ ان.  ا ‑ يّـي ‑ يدحي 

» تّسغليت  ءي ‑ بولُس:  ءيلّما  يـيني  د ‑ يمعاواّن ‑ نس،  فاستوس  12 ءيشاور  ن ‑ قايصر.« 

ا ‑ س ‑ را ‑ تّدوت.«  قايصر  س ‑ دار  هاتي  قايصر.  س ‑ دار  اصراض ‑ ّنک 

اݣريّباس  س ‑ د ‑ يوشکا ‑ وݣلّيد  ن ‑ ووّسان  کرا  13 زرين 

اد ‑ ّسمرحبان  ءيرين  س ‑ قايصريّا.  بارنيکي  د ‑ وولّتماس 

س ‑ فاستوس غ ‑ تمازيرت ‑ نسن. 14 ݣاورن دارس کرا ن ‑ ووّسان ايلّيغ ءيساول فاستوس 

فيليکس  يان ‑ ورݣاز، ءيفل ‑ ت ‑ يد  يـيني ‑ اس: » ءيّلا غيد  د ‑ وݣلّيد ف ‑ تغاوسا ن ‑ بولُس 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ءينمغورن  صرضن ‑ اس  س ‑ وروشاليم،  ّديغ  15 لّيغ  غ ‑ لحبس. 

رورغ ‑ اسن:  16 والاينّي  لحوکم،  ا ‑ فّلاس ‑ وتغ  ضالبن ‑ يّـي  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  د ‑ يمغارن 

غ ‑ لݣّدام  بولُس  ءيبيّد 

اݣريّباس ن ‑ وݣلّيد 
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س ‑ لموت  ف ‑ يان  ء ور ‑ ا ‑ نتحکام  غمکان.  ء ور ‑ ا ‑ نسکار  ن ‑ ايت ‑ روما  › نکُّني 

ءيغ ‑ ور ‑ زوار ‑ يبيّد غ ‑ لݣّدام ن ‑ ويلّي ‑ اس ‑ صرضنين، ءيساول ف ‑ يخف ‑ نس ف ‑ غايلّي 

ء ور ‑ ّسماطلغ  س ‑ غيد  لّيغ ‑ د ‑ ديدي ‑ موّن  17 والاينّي  س ‑ ا ‑ سرس ‑ تاشتّکان.‹ 

ارݣاز ‑ ان.  اد ‑ د ‑ ّسحاضرن  امرغ  غ ‑ لمحکاما،  ازکّا  نديد  سکيوسغ  تاغاوسا ‑ يان. 

ن ‑ يسّکيرن  س ‑کرا  ء ور ‑ سرس ‑ اشتّکان  ءيمصراضن ‑ نس،  لّيغ ‑ د ‑ نکرن  18 والاينّي 

ن ‑ يمجاحادن  کرا  ابلا  غ ‑ݣراتسن  يات  19 ء ور ‑ يلّي  نّکي.  غالغ  غمکلّي  اُأخشنّين 

ياسوع  ءيسم ‑ نس  ءيّموت  ف ‑ يان  ء ولا  ءيلاه ‑ نسن،  اد ‑ تعبادن  ف ‑ مامنک 

اد ‑ ّسنفاصالغ  مامنک  غاکودان  20 ء ور ‑ ّسينغ  ءيس ‑ يّدر.  بولُس  ار ‑ فّلاس ‑ يتّيني 

غين،  ا ‑ ن ‑ فّلاس ‑ حکامغ  س ‑ وروشاليم  ا ‑ يّدو  ءيس ‑ يرا  بولُس  سقساغ  تيغاوسيوين ‑ اد. 

امرغ  ف ‑ تغاوسا ‑ نس.  قايصر  ءيحکام  ارد  غيد  ا ‑ يقاما  ءيرا  ءينّا ‑ يّـي  21 والاينّي 

اݣريّباس  ءيلّما  22 ءيساول  قايصر.«  س ‑ دار  ارد ‑ ت ‑ ازنغ  غ ‑ لحبس  ا ‑ يقاما  غاکودان 

يـيني ‑ اس  ءي ‑ ورݣاز ‑ اد.«  اد ‑ سفلدغ  ريغ  نّکي  » ء ولا  ءي ‑ فاستوس:  يـيني ‑ اس 

راد ‑ اس ‑ تسفلدت.«  ّصباح  » ار  فاستوس: 

س ‑ وحانو  کشمن  ءيݣّوتن،  س ‑ لهيبت  د ‑ بارنيکي  اݣريّباس  ياشک ‑ يد  ازکّا  23 نديد 

فاستوس  ءينکر  ن ‑ تمدينت.  د ‑ يمغارن  ن ‑ يعسکرين  د ‑ ينمغورن  نتني  لّمحکاما،  ءيمّقورن 

کولّو  ء ولا  اݣريّباس  » واي ‑ اݣلّيد  فاستوس:  ءيلّما  24 يـيني  بولُس.  اد ‑ د ‑ ّشکشمن  يامر 

ايت ‑ يودايا  کولّو  لّي ‑ مي ‑ د ‑ صرضن  ارݣاز  ا ‑ يݣان  غواد  غاّساد،  لّانين  ديدنّغ  ويلّي 

ا ‑ يّمت.  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ار ‑ تّينين  ار ‑ سرس ‑ تغّواتن  غيد،  ء ولا  غ ‑ وروشاليم  س ‑ داري 

تاغاوسا ‑ نس  ءيّسغلي  لّيغ  والاينّي  لموت،  کرا ‑ ف ‑ يستهّلا  نّکي  25 ء ور ‑ݣيس ‑ وفيغ 

ء ور ‑ داري  نّکي  26 ءيّما  س ‑ دارس.  ف ‑ ا ‑ ت ‑ ازنغ  سکرغ  ن ‑ قايصر  ءيفاّسن  س ‑ݣر 

غيلاد،  ّسحاضرغ ‑ اون ‑ ت ‑ يد  هاتي  ءي ‑ قايصر.  ما ‑ س ‑ ا ‑ فّلاس ‑ تاراغ  ءيزݣان  کرا 

ناف  ا ‑ݣيس ‑ نسيݣّل  باش  اݣريّباس،  اي ‑ اݣلّيد  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک  ّسبيّدغ ‑ ت ‑ يد 

يان ‑ وحّباس  ا ‑ نازن  ءيس ‑ ور ‑ يشوي  ءيرواس ‑ يّـي  27 اشکو  ما ‑ س ‑ ا ‑ فّلاس ‑ تاراغ. 

مّدن.«  مايلّي ‑ ف ‑ ا ‑ ياس ‑ صراضن  ءيغ ‑ ور ‑ فّلاس ‑ نملي  ءي ‑ قايصر 
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» را ‑ک ‑ ادجغ  يـيني ‑ اس:  س ‑ بولُس  اݣريّباس  1 ءيساول 

افوس ‑ نس  بولُس  ياّل  ف ‑ يخف ‑ ّنک.«  غيلاد  ا ‑ تساولت 

نّکي  نّيغ  اݣريّباس،  2 » واي ‑ اݣلّيد  يـيني:  اوال  ا ‑ يرار 

ا ‑غ ‑ بيّدغ  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک  اشکو  غاّساد،  اد ‑ݣيغ  اساعدي 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  مّدن ‑ اد  ما ‑ س ‑ ا ‑ سري ‑ تاشتّکان  ف ‑کولّو  اوال  اد ‑ رارغ  باش 

لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تمجاحادن  ءيسوينݣيمن  ء ولا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  لعادات  تّسنت  کّيـي  3 اشکو 

تسفلدت  ا ‑ ديدي ‑ تصبرت،  ا ‑ ف ‑ را ‑ک ‑ ضالبغ  ف ‑ مايان  ءي ‑ نݣراتسن. 

مّژيغ  زغ ‑ لّيغ  اد ‑ݣيغ  مامنک  ّسّن  ايت ‑ يودايا  کولّو  4 اشکو  ءي ‑ ما ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ. 

اسن  د ‑ يسݣُـّ 5 کيݣان  غ ‑ وروشاليم.  ن ‑ مايان  تيݣيرا  ء ولا  غ ‑ تمازيرت ‑ ينو 

ءيس ‑ݣيغ  ءينين ‑ اک  نتني،  ءيغ ‑ ران  توݣّـا  اد ‑ اک ‑ فّلا ‑ فکن  ژضارن  ايد ‑ يّـي ‑ ّسّن. 

ءينوکمان  کولّو  لمدهب  لّي ‑ يݣان  ن ‑ يفاريسين  س ‑ تنباضين  ءيسکارن  واد 

ن ‑ ّرجا  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ فّلا ‑ تحکامت  غيد  بيّدغ  غيلاد  6 ءيّما  غ ‑ ّدين ‑ نّغ. 

7 اوال ‑ ان  ءي ‑ يمزوورا ‑ نّغ.  ربّـي  لّي ‑ ينّا  اوال  ء ومنغ  اشکو  لّي ‑ داري ‑ يّلان، 

غيلاد  ربّـي  ا ‑ تعبادن  لّيغ  د ‑ مراوت،  س ‑ سنات  ا ‑غ ‑ ا ‑ ن ‑کولّو ‑ ترجونت ‑ تقبيلين ‑ نّغ 

ف ‑ ّرجا ‑ ياد  هاتي  ءيعّزان،  واي ‑ اݣلّيد  ازال.  ء ولا  غ ‑ يـيض  س ‑ نّيـيت ‑ نسن 

ا ‑ تامنم  ء ور ‑ تريم  ايلّيغ  ماخ  کونّي،  8 ءيّما  ايت ‑ يودايا.  ا ‑ س ‑ ا ‑ سري ‑ تاشتّکان 

ّموتنين؟  غويلّي  ا ‑ د ‑ يّسنکر  ربّـي  ءيس ‑ يژضار 

کولّو  اد ‑ تضاّضاغ  تيّقي ‑ نو  ا ‑ ن ‑ݣغ  فّلا  ءيّلا  ار ‑ تّينيغ  نّکي  ء ولا  9 » کّيغ ‑ تّين 

غ ‑ وروشاليم.  اد ‑ سکارغ  10 غمکان  ݣو ‑ ناصيرا.  ن ‑ ياسوع  ءيسم  وين  ما ‑ يݣان 

ءي ‑ ما ‑ يݣّوتن  ا ‑ ن ‑ تّقنغ  اوال  اد ‑ يّـي ‑ فکن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  زغ ‑ ينمغورن  ضالبغ 

نتّات  ار ‑ تّينيغ  س ‑ لموت،  نّا ‑ فّلاسن ‑ حکامن  غاکود  غ ‑ لحبس.  ن ‑ ربّـي  غ ‑ يمژلاين 

ار ‑ تن ‑ ّسرفوفونغ  ن ‑ تژالّيت  س ‑ تݣُّما  اد ‑کّشمغ  د ‑ توال  11 کيݣان  اد ‑ اسن ‑ يݣان. 

ايلّيغ  باهرا  ءيريـين  ار ‑ يّـي ‑ سرسن ‑ تاسين  غ ‑ وغاراس ‑ اد.  اد ‑ رݣّمن  ا ‑ تن ‑ رارغ  باش 

ا ‑ تن ‑ ّسرفوفنغ.  باش  اݣّوݣنين  س ‑ تمدينين  ء ولا  ا ‑ سرسن ‑ تموّدوغ 

غ ‑ لݣّدام  ن ‑ بولُس  اوال 

ن ‑ اݣريّباس

26
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س ‑ واوال  س ‑ ديماشق  اغاراس  ا ‑ ف ‑ ومژغ  12 » غايان 

لوصيت ‑ نسن.  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ ينمغورن 

س ‑ يّـي ‑ دي ‑ تبان  ن ‑ واّس  غ ‑ طوّژونت  غ ‑ وغاراس ‑ ان  ّسوديغ  ءيعّزان،  13 واي ‑ اݣلّيد 

ء ولا  نّکي  فّلا  تسفاو  ن ‑ تافوکت،  ار  ُـّ ء وݣ تجّهد  زغ ‑ يݣنوان  تيفاوت  يات 

ءينّا ‑ يّـي ‑ د  ءي ‑ يان  س ‑ سفلدغ  س ‑ واکال،  کولّواغ  14 نضر  غويلّي ‑ د ‑ مونغ. 

ار ‑ تّسياݣّـاست  هان  ا ‑ يّـي ‑ تّسرفوفونت؟  ماخ  شاول،  › شاول  ن ‑ ايت ‑ يودايا:  س ‑ واوال 

ما ‑ تݣيت  › وا ‑ سيدي،  15 ءينيغ:  ف ‑ وکوراي.‹  ا ‑ تّسفوقوست  لّيغ  ءيخف ‑ ّنک 

لّي ‑ تّسرفوفونت.  ياسوع  ا ‑ يݣان  › نّکي  يـيني ‑ يّـي:  سيديتنّغ  ءيساول ‑ د  کّيـي؟‹ 

ا ‑ک ‑ݣغ  باش  ا ‑ ف ‑ اک ‑ د ‑ بانغ،  ماياد  اشکو  ف ‑ يضارن ‑ ّنک،  تبيّدت  16 نکر 

د ‑ وخّدام ‑ ينو ار ‑ تاکّات توݣّـا ف ‑ مامنک ا ‑ يّـي ‑ تژريت غاّساد ء ولا ف ‑ ما ‑ راد ‑ اک ‑ ملغ 

اݣّوݣنين.  ايت ‑ تميزار  ء ولا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  زغ ‑ يفاّسن  17 را ‑کي ‑ تفوکّوغ  تيݣيرا. 

ء ولا  س ‑ تيفاوت،  زغ ‑ تيّلاس  ترارت ‑ تن ‑ د  الّن ‑ نسن،  ا ‑ ترژمت  18 را ‑ک ‑ ازنغ 

تاغامت  طّافن  ووّرين  ّدنوب ‑ نسن،  ا ‑ فّلاسن ‑ يتّين  باش  س ‑ ربّـي،  ن ‑ شيطان  زغ ‑ لقّوا 

ن ‑ ماد ‑ سري ‑ ومّن.‹  ف ‑ ّسيبت  وينو  اد ‑ݣن  ژليغ  غويلّي  غ ‑ݣر 

‑ ونفغ  ور  ء  اݣريّباس،  ‑ اݣلّيد  اي  19 » غاکودان 

ار ‑ تبّراحغ  20 فّوّغ  ربّـي.  ءي ‑ مايلّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يّسبايّن 

ن ‑ يودايا  تامازيرت  غ ‑کولّو  ء ولا  غ ‑ وروشاليم  ار ‑ تبّراحغ  ءيلّما  ّدوغ  غ ‑ ديماشق، 

ما ‑ ُيخشّن  کولّو  اد ‑ فلن  ءيس ‑ تن ‑ يخّصا  ار ‑ اسن ‑ تّينيغ  ن ‑ يبّرانيـين.  تيميزار  ء ولا 

ما ‑ ُيخشّن.  ءيس ‑ فلن  ا ‑ يبان  باش  افولکي  ار ‑ سکارن  س ‑ ربّـي،  ووّرين 

غ ‑ تݣّمي  ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا  ا ‑ ف ‑ يّـي ‑ ومژن  ن ‑ تبّراحت ‑ اد  21 ف ‑ ّسيبت 

س ‑ غاّساد.  سول  ربّـي  ار ‑ بّدا ‑ يّـي ‑ يتعاوان  22 والاينّي  ا ‑ يّـي ‑ نغن.  ءيرين  ن ‑ ربّـي، 

ء ولا  ءي ‑ ما ‑ يمّقورن  مّدن،  ءي ‑کولّو  توݣّـا ‑ نو  ار ‑ اکّاغ  غيد  ا ‑ ف ‑ بيّدغ  مايان 

ء ولا  نتني  را ‑ يـيلي،  لانبيا  ف ‑ مايلّي ‑ ف ‑ نّان  ابلا  ء ور ‑ ا ‑ ساوالغ  ءي ‑ ما ‑ يمّژين. 

را ‑ د ‑ ينکر  ءي ‑ ويلّي  امزوارو  ءيݣ  لماسيح،  ءيس ‑ راد ‑ باهرا ‑ يرفوفن  23 نّان  موسا. 

بولُس  يووّري  غمکلّي 

س ‑ لماسيح يومن 

بولُس  ءيساول 

ف ‑ تبّراحت ‑ نس
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اݣّوݣنين.«  ايت ‑ تميزار  ء ولا  ءي ‑ ايت ‑ يودايا  تيفاوت  ا ‑ يّسبايّن  باش  زغ ‑ لموت، 

س ‑ ّجهد:  فاستوس  س ‑ اس ‑ ينّا  ف ‑ يخف ‑ نس  بولُس  ا ‑ يساوال  24 سول 

ا ‑ک ‑ يّسنوفلن.«  ءيݣّوتن  تيغري  هان  ءيخف ‑ ّنک.  تّفوغت  هاتين  » وا ‑ بولُس، 

مايد ‑ اون ‑ تّينيغ،  کولّو  فاستوس.  ا ‑ سيدي  » ء ور ‑ نوفلغ،  بولُس:  25 ءيرار ‑ اس 

ژضارغ  اݣريّباس،  ءيّسن ‑ تنت ‑ وݣلّيد  26 تيغاوسيوين ‑ اد،  ا ‑ يݣا.  د ‑ لمعقول  لحّق 

ء ورد  اشکو  ماياد،  ءيس ‑ ور ‑ فّلاس ‑ ينتيل  ّسنغ  س ‑ ّزعامت.  اد ‑ اس ‑ فّلاسنت ‑ ساولغ 

ءيواليون  ءيس ‑ تومنت  اݣريّباس،  27 واي ‑ اݣلّيد  ا ‑غ ‑ يجرا.  ءيّلاسن  ن ‑ توغژوت  غ ‑کرا 

يـيني ‑ اس:  س ‑ بولُس  اݣريّباس  ءيلّما  28 ءيساول  ءيس ‑ تن ‑ تومنت.«  ّسنغ  لّانبيا؟ 

29 يـيني ‑ اس  ءيݣـّزولن؟«  تاساعت  غ ‑ يات  اماسيحي  اد ‑ݣغ  ا ‑ يّـي ‑ ترارت  » ءيس ‑ تريت 

ماد ‑ݣيغ،  زوند  ا ‑ تݣت  ءي ‑ ربّـي  ضالبغ  ءيغ ‑ تغّزيف،  زوند  ءيغ ‑ تݣـّزول  » زوند  بولُس: 

ّسناسل ‑ اد.«  بلا  والاينّي  غاّساد،  سفليدنين  سري  غويد  کولّو  ء ولا  کّيـي 

ويـّياض  ء ولا  بارنيکي  ء ولا  د ‑ لحاکم  نتّان  غاکودان،  30 ءينکر ‑ وݣلّيد 

» ارݣاز ‑ اد  ءي ‑ نݣراتسن:  ار ‑ تّينين  زغ ‑ لمحکاما  31 فّوغن  لّي ‑ ديدس ‑ سکيوسنين، 

اݣريّباس  32 ءيساول  ء ولا کرا ‑ ف ‑ ا ‑ يتّيلي غ ‑ لحبس.«  ء ور ‑ يسکير کرا ‑ ف ‑ ا ‑ يتمتات 

ءيس ‑ ور ‑ يّسغلي  مراد  اد ‑ اس ‑ ترژمّ  تژضارم  » ارݣاز ‑ اد،  يـيني ‑ اس:  س ‑ فاستوس 

ن ‑ قايصر.«  ءيفاّسن  س ‑ݣر  تاغاوسا ‑ نس 

س ‑ تمازيرت  غ ‑ ومدا  ف ‑ اد ‑ اغ ‑ ازّن  غاکودان  1 سکرن 

غ ‑ وفوس  ياضني  ن ‑ يحّباسن  د ‑کرا  بولُس  فکن  ن ‑ يطاليا. 

ءيݣا  يوليوس،  ءيسم ‑ نس  ن ‑ يعسکرين  ن ‑ يا ‑ لّقبطان 

يـيري  ن ‑ ادراميتا،  تامدينت  ءيّکا ‑ د  س ‑ يان ‑ واناو  2 نغلي  ن ‑ قايصر ‹.  زغ ‑ › ّربعت 

ءيݣا ݣو ‑ ماکيدونّيا  اريستارخوس،  ديدنّغ  ءيمون  ن ‑ اسّيا.  لّي ‑ لّانين غ ‑ تسݣيو  لمرسات 

لمرسا  نلکم  ازکّا  3 نديد  غ ‑ ومدا.  نّسودو  نّفوغ  ن ‑ تاسالونيکي.  زغ ‑ تمدينت 

ءيمّدوکُّال ‑ نس  س ‑ دار  ا ‑ يّدو  يادج ‑ ت  غ ‑ بولُس،  لخير  ءيسکر  يوليوس  ن ‑ صايدا. 

نّفوغ غ ‑ ومدا، نزري  ما ‑ ت ‑ يخّصان. 4 نزايد ءيلّما  اد ‑ اس ‑ فکن  غ ‑ تمدينت ‑ ان باش 

27
س ‑ روما ن ‑ بولُس  اموّدو 
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غ ‑ تاما  امدا  5 نّبـي  ءيضاّض ‑ اغ ‑ واضو.  اشکو  ن ‑ قوبروس  ن ‑ يݣزير  ءينتلن  زغ ‑ تسݣا 

غين  6 ياف  ن ‑ ليکّيا.  غ ‑ تمازيرت  ن ‑ ميرا  لمرسا  نلکم  ايلّيغ  د ‑ بامفيلّيا  ن ‑کيليکّيا 

ءيّسغلي ‑ اغ  ن ‑ يطاليا،  تامازيرت  يـيري  ءيسکانداريّا  ءيّکا ‑ د  ياضني،  يان ‑ واناو  لقبطان 

سرس. 

تاما  ء ور ‑ نلکيم  بحرا  ايلّيغ  س ‑ يميّک،  غير  ء ور ‑ ا ‑ نتزاياد  د ‑ ووّسان  7 کيݣان 

تاسݣا  ءيلّما  نک  س ‑ تسݣا ‑ يان.  ا ‑ نکّمل  ء ور ‑ اغ ‑ يودجي ‑ واضو  ن ‑کنيدوس.  لّمرسا 

8 نزايد  ن ‑ سالموني.  ن ‑ وجاريف  زغ ‑ تاما  نزري  ن ‑کريت،  ن ‑ يݣزير  ءينتلن 

شوانين ‹،  › ءيد ‑ ونتال  لّي ‑ مي ‑ تّينين  يان ‑ ماني  نلکم  ايلّيغ  اکال  نحادا  س ‑ تکّرايت، 

ن ‑ لاسايّا.  س ‑ تمدينت  ياکمور 

نماطل  اشکو  غ ‑ وموّدو ‑ نّغ،  ءيغ ‑ نزوويد  لحال  ءيس ‑ را ‑ يشقو  غ ‑ وزمز ‑ ان  9 نّسن 

باهرا، ءيزري فّلانّغ لعيد ن ‑ وژوم. غاکودان ا ‑ ينکر بولُس ءيساول س ‑ مّدن س ‑ لمعقول 

ءيݣّوت  غيلاد.  باهرا  ءيس ‑ را ‑ يشقو ‑ وموّدو ‑ نّغ  ءيبان  10 » وا ‑ يرݣازن،  يـيني ‑ اسن: 

نکُّني.«  تودرت ‑ نّغ  ء ولا  والاينّي  اناو  ء ولا  ّسلاعت  غير  ء ورد  ما ‑ را ‑ يتّهلک،  ݣينّغ 

ن ‑ واناو  ّرايس  س ‑ ما ‑ ينّا  ءيسکر  ء ور ‑ سرس ‑ يسفلد.  ن ‑ يعسکرين  لقبطان  11 ءيّما 

ن ‑ تݣرست.  غ ‑ وزمز  ا ‑ݣيس ‑ نقاما  ء ور ‑ تشوي  لّي ‑غ ‑ نّلا،  لمرسا  تمّژي  د ‑ باب ‑ نس. 

ءيس ‑ نژضار  نارم  زغ ‑ غين،  ا ‑ نّسودو  غ ‑ ايت ‑ واناو  ما ‑ يݣّوتن  12 ءيمشاشکا ‑ د 

غ ‑ يݣزير  لمرسا  يات  فينيکس  تݣا  تاݣرست.  ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ نّزري  فينيکس  ا ‑ نروح 

اژلماض.  ء ولا  زغ ‑ وفاسي  ءيحکام ‑ ّت ‑ وغربـي  ن ‑کريت، 

‑ لجانوب،  زغ  ‑ وزوزوو  ن  ءيميّک  ‑ د  13 ءيصوض 

ءيرواس ‑ اسن ءيس ‑ يووّري لحال ءيݣا غمکلّي ران. ّسوکفن 

يات.  ء ور ‑ ديدس ‑ نمݣالّاي  ن ‑کريت،  اکال  نحادا  نزايد  ا ‑ نّسودو.  اݣّوس  ءيلّما 

ار ‑ د ‑ يصواض  ءي ‑ وسغلاي ‹  › اژلماض  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ءينکر ‑ د ‑ واضو  14 ءيميل 

ا ‑ نزايد  ء ور ‑ سول ‑ نژضار  ايلّيغ  اناو  15 ار ‑ يّکات  ن ‑ يݣزير.  زغ ‑ تسݣا  س ‑ ّجهد 

ن ‑ تݣزيرت  غ ‑ ونتال  نزري  16 لّيغ  ا ‑ ت ‑ يدحاي ‑ واضو.  اناو  نادج  س ‑ تسݣا ‑ يان، 

د ‑ ومدا  ءيتجّهدن  اضو 

ءيدووين
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س ‑ يݣّي  17 الّن ‑ ّت ‑ يد  لّي ‑ يزوکور ‑ واناو.  تاناوت  اد ‑ قّّن  ءيباحريـين  ّماغن  ن ‑کودا، 

کسوضن  ا ‑ ت ‑ ّسدوسن.  باش  ن ‑ واناو  ءي ‑ والّاغ  ءيزاکارن  ءيلّما  ّسلولّين  ن ‑ واناو، 

ءي ‑ لقلوع،  ادرن  ن ‑ سيرتيس.  غ ‑ تاما  غ ‑ ّدو ‑ وامان  لّي ‑ لّانين  ن ‑ وملال  يورار  ا ‑ يوت 

ايلّيغ  ار  ُـّ س ‑ وݣ د ‑ ومدا  ءيزوويد ‑ واضو  18 والاينّي  ا ‑ ت ‑ يدحاي ‑ واضو.  اناو  ادجن 

19 ويس  غ ‑ ومدا.  ّسلاعت  ار ‑ ن ‑ تلوحن  سين ‑ ووّسان  غ ‑ ويس  ءيباحريـين  نکرن 

20 منّاو ‑ ووّسان  غ ‑ ومدا.  لوحن ‑ تن ‑ ين  ن ‑ واناو  ءيماّسن  ء ولا  اسين  کراض ‑ ووّسان 

ننّا  ايلّيغ  س ‑ ّجهد  ار ‑ سول ‑ يصواض ‑ واضو  ءيتران،  ء ولا  تافوکت  ء ور ‑ ا ‑ ياغ ‑ تّبان 

ا ‑ ننجم.  ء ور ‑ نژضار 

21 نتني ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ شتّان يات غ ‑ ووّسان ‑ ان، ءينکر بولُس ءيبيّد غ ‑ واّماس ‑ نسن 

ء ولا  کريت  ء ور ‑ د ‑ نّفوغ  ءيکون  ءيس ‑ سري ‑ تسفلدم،  مراد  » وا ‑ يرݣازن،  يـيني: 

تهنّايات.  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  غيلاد  22 ءيّما  ماياد.  کولّو  تّسخسرم  ء ولا  غمکاد  ترفوفنم 

ءيبيّد ‑ د  غ ‑ يض ‑ اد  23 اشکو  ا ‑ را ‑ يتّهلک.  اناو  غير  ݣيݣون.  يان  ء ور ‑ را ‑ يّمت  هاتي 

› وا ‑ بولُس،  24 يـيني ‑ يّـي:  ار ‑ تي ‑ تعبادغ،  وينس  لّي ‑ مي ‑ݣيغ  ن ‑ ربّـي  يا ‑ لّمالاک  سري 

ربّـي  ءيفکا ‑ ياک  ن ‑ قايصر.  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ تبيّدت  ءيّقان ‑ک ‑ يد  هاتي  اد ‑ ور ‑ تيکساّط. 

اشکو  ا ‑ يرݣازن،  غيلاد  25 تهنّايات  موّدانين.‹  ديدک  زغ ‑ غويلّي  يان  ا ‑ ور ‑ يّمت 

ا ‑ ن ‑ نضر  ءيّقان ‑ د  26 والاينّي  غمکلّي ‑ س ‑ يّـي ‑ د ‑ ينّا.  ءيس ‑ را ‑ يـيلي  ربّـي  ء ومنغ 

ن ‑ يݣزير.«  غ ‑کرا 

غ ‑ واّماس  ا ‑ ياغ ‑ يدحاي ‑ واضو  ء وکان  سول  ن ‑ واّس،  د ‑ مراو  کّوژ  27 ويس 

ءيس ‑ ناکمور  ءي ‑ يباحريـين  ءيرواس  ن ‑ يض ‑ ان  غ ‑ طوّژونت  ن ‑ ادريّا.  ن ‑ ومدا 

ءيزيکر،  ݣرن ‑ ين  غين.  ن ‑ ومدا  تادروت  اد ‑ يّساّن  28 ءيرين  ن ‑ واکال.  س ‑کرا 

ءيميّک  ن ‑ ميترو.  ءيد ‑ مراو  کّوژ  ݣيس  افن ‑ ين  ن ‑ ووّزال،  کرا  غ ‑ يخف ‑ نس  يـيلي 

ا ‑ يوت ‑ واناو  ݣرن ‑ ت ‑ ين ‑ داغ، افن ‑ ين ݣيس کراض ءيد ‑ مراو ن ‑ ميترو. 29 کسوضن 

ار ‑ ن ‑ ترجون  زغ ‑ تغوردين ‑ نس،  ءيݣّوسن  کّوژ  لوحن ‑ ين  ن ‑ وجاريف،  کرا 

ا ‑ دي ‑ تاکمور ‑ تواغلا ن ‑ تافوکت. 30 سکرن ءيلّما ءيباحريـين ف ‑ اد ‑ روولن زغ ‑ واناو. 
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ن ‑ واناو.  زغ ‑ لݣّدام  ن ‑ يݣّوسن  کرا  ا ‑ ن ‑ لوحن  ءيغ ‑ ران  زوند  س ‑ وامان  تاناوت  زّوݣزن 

» ءيغ ‑ ور ‑ ديدون ‑ قامان  يـيني ‑ اسن:  د ‑ يعسکرين  س ‑ لقبطان  بولُس  ءيساول  31 والاينّي 

بّـين  غاکودان،  ءيعسکرين  32 نکرن  ا ‑ تنجّم.«  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  غ ‑ واناو  ءيباحريـين 

غ ‑ ومدا.  ادجن ‑ ّت ‑ ين  ن ‑ تاناوت،  ءيزاکارن 

اد ‑ ّشن  ءيضالب ‑ تن  کولّوتن  بولُس  سرسن  ءيساول  ا ‑ يفاو ‑ واّس  33 لّيغ ‑ د ‑ ياکمور 

يات.  ء ور ‑ تّشيم  باهرا  تاغوفت  توسيم  اياد  ن ‑ واّس  د ‑ مراو  کّوژ  » هاتي  يـيني ‑ اسن: 

ا ‑ تّسدوسم ءيخفاون ‑ نّون،  ن ‑ ومّشو. ءيخّصا ‑ُکن  ا ‑ تامژم ءيميّک  34 ضالبغ ‑ُکن غيلاد 

ياسي  ماياد،  35 لّيغ ‑ اسن ‑ ينّا  ن ‑ يݣويّا ‑ نّون.«  يان ‑ ونژاض   ‑ را ‑ يتّهلک  ء ور ‑ اکُّ اشکو 

نتني غاکودان،  ء ولا  ار ‑ يشتّا. 36 زعمن  اغروم، ءيشکر ربّـي غ ‑ لݣّدام ‑ نسن ءيّبـي ‑ ت 

 ) 276 ( د ‑ سضيص  ن ‑ يد ‑ مراو  د ‑ ّسا  ءيد ‑ مّيا  سين  نکُّني  37 نݣا  ار ‑ شتّان.  بدون 

اد ‑ ّسيفسوسن  باش  لّي ‑ قامانين  ءيردن  لوحن ‑ ين  کولّوتن،  شبعان  38 لّيغ  غ ‑ واناو. 

ف ‑ واناو. 

اکال  مان  ءيباحريـين  ء ور ‑ ّسيّن  39 لّيغ ‑ د ‑ يغلي ‑ واّس 

سوانݣمن  ءيجاريفن.  غ ‑ݣر  ن ‑ وملال  ياستوان  يات ‑ تدغارت  ژران  والاينّي  اد ‑ لکمن، 

رژمن  غ ‑ ومدا،  فلن ‑ تن  ن ‑ يݣّوسن  ءيزاکارن  40 بّـين  ءيغ ‑ ژضارن.  اناو  ا ‑ سرس ‑ اوين 

ن ‑ واناو  غ ‑ لݣّدام  ءيمّژين  لقلع  الّن  اناو.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تݣّوادن  ن ‑ تفلوين  ءي ‑ يزاکارن 

ءيزري ‑ واناو  41 والاينّي  س ‑ واکال،  ناکمور  س ‑ لݣّدام.  ا ‑ ت ‑ يدحي ‑ واضو  باش 

ء ور ‑ يژضار  زغ ‑ لݣّدام ‑ نس،  ءيتغز  املال  يوت  غ ‑ ور ‑ درين ‑ وامان.  ف ‑ يان ‑ ماني 

زغ ‑ تغوردين ‑ نس.  ا ‑ يفّسي  ايلّيغ  تاضانݣيوين  ار ‑ ّت ‑کّاتنت  ا ‑ سول ‑ يّماّس. 

ا ‑ ور ‑ݣيسن ‑ يعوم  ءيحّباسن  اد ‑ نغن  ءيرين  ءي ‑ نݣراتسن،  ءيعسکرين  42 مشاوارن 

ف ‑ بولُس  ا ‑ يحصار  ءيرا  لقبطان  43 ءيّما  ءيروول.  اکال  ءيلکم  ارد  ن ‑ يان  کرا 

ا ‑ ن ‑ يضر  ا ‑ يعوم  ءيّسّن  وانّا  يامر ‑ تن  غمکان.  اد ‑ سکرن  ء ور ‑ تن ‑ يودجي  غ ‑ لامان، 

ن ‑ يفرش  غ ‑کرا  ا ‑ يغوي  يان  کود  ءي ‑ ويـّياض  44 يـيني  س ‑ واکال.  ءيزوور  غ ‑ وامان 

س ‑ لامان.  اکال  ا ‑ س ‑کولّو ‑ نروح  غمکان  ن ‑ وکّشوض.  کرا  نغد  ن ‑ واناو 

اکال لکمن  غمکلّي 
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مي  غوالّي  ءيݣا  ءيݣزير ‑ ان  ناف ‑ ن  زغ ‑ ومدا،  ننجم  1 لّيغ 

ݣينّغ  سکرن  ءيمزدغن ‑ نس  2 اشکين ‑ د  ماليطا.  تّينين 

اشکو  کولّواغ  سرنّغ  ّسمرحبان  لعافيت  ّسرغن  افولکي، 

يـيري  ن ‑ يکّشوضن،  تاݣُـّات  يات  ءيّسمون ‑ د  3 بولُس  د ‑ وسّميض.  ءيّلا ‑ ونژار 

ف ‑ ّسيبت  يان ‑ ولݣّماض  زݣيسن  ءيّفوغ ‑ د  لّعافيت.  ف ‑ يݣّي  ا ‑ تن ‑ ين ‑ يسرس 

يوݣُل  الݣّماض  ژران  لّيغ  4 ايت ‑ يݣزير،  ن ‑ بولُس.  غ ‑ وفوس  ءيلبـي  ن ‑ ترغي، 

ن ‑ روح.  کرا  ءيس ‑ ينغا  ءيرواس  » ارݣاز ‑ اد،  ءي ‑ نݣراتسن:  ءينين  ن ‑ بولُس  غ ‑ وفوس 

بولُس  5 والاينّي  ا ‑ يسول.«  لحّق  ء ور ‑ ت ‑ يفيل  زغ ‑ ومدا  ءينجم  واّخا  هاتي، 

اد ‑ ژرن  مّدن ‑ ان  6 ار ‑ تقلن  يات.  ء ور ‑ ت ‑ ياغ  غ ‑ لعافيت،  الݣّماض  ءيّسوس ‑ ن 

ژرن  کرا  يان  قلن  لّيغ  والاينّي  ءيّمت.  س ‑ واکال  ا ‑ يضر  نغد  بولُس  ءيس ‑ را ‑ يوّف 

اياد.«  ن ‑ يلاه  » کرا  ار ‑ تّينين:  ووّرين  يات،  ء ور ‑ اس ‑ يجري 

ن ‑ يݣزير ‑ ان  لحاکم  وين  ݣان  لّي ‑غ ‑ نّلا،  غ ‑ تسݣا  ن ‑ يݣران  کرا  7 ءيلين 

د ‑ ينبݣيون ‑ نس  ءيݣ ‑ اغ  س ‑ تݣّمي ‑ نس  ءيّشکشم ‑ اغ  بوبليوس.  ءيسم ‑ نس 

باهرا.  ءيضر ‑ݣيس ‑ وديس  تاولا،  تّسݣن ‑ ت  باباس  دارس  8 يـيلي  کراض ‑ ووّسان. 

فّلاس  ءيسرس ‑ ن  ربّـي  ءيضالب  ءيّژاّل  لّي ‑غ ‑ يّلا،  س ‑ تحانوت  بولُس  ءيکشم 

کولّو  ار ‑ د ‑ دارس ‑ تّاشکين  ءي ‑ ماياد  مّدن  سفلدن  9 لّيغ  ءيّجوّجي ‑ ت.  ءيفاّسن ‑ نس، 

ار  ݣّوتنين،  س ‑ توافکيو  مّدن ‑ ان  10 ار ‑ اغ ‑ توقّارن  ّجين.  غ ‑ يݣزير ‑ ان،  ء وضنّين  وينّا 

ءي ‑ وموّدو ‑ نّغ.  ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يخّصا  کولّو  اوين ‑ اغ ‑ د  زغ ‑ دارسن،  لّي ‑غ ‑ را ‑ نّفوغ  اّس 

ءيلّما  نکشم  کراض ‑ يـيرن،  ا ‑ دارسن ‑ نݣاور  11 غمکان 

ن ‑ › سين  لعلاما  س ‑ يات  دارسن  ءيتياوّسان  س ‑ يان ‑ واناو، 

غ ‑ وزمز ‑ ان  غ ‑ يݣزير  نتّا  ء ولا  ءيقاما  ءيسکانداريّا،  ءيّکا ‑ د  ءيکنيون ‹.  ءيلاهات 

غين  نقاما  ن ‑ سيراکوسا،  تامدينت  نلکم  ايلّيغ  ݣيس  12 نّسودو  ن ‑ تݣرست. 

ازکّا  نديد  ن ‑ ريݣيون.  س ‑ لمرسا  زغ ‑ غين  ءيلّما  13 نزايد  کراض ‑ ووّسان. 

ن ‑ بوطيولي.  لمرسا  نلکم  ازکّا  نديد  زغ ‑ لجانوب.  ءيشوان  ءيصوض ‑ د ‑ واضو 

د ‑ ايت ‑ ماليطا بولُس 

28

بولُس  ءيلکم  غمکلّي 

س ‑ روما
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غمکان  ن ‑ ووّسان.  ّسا  اد ‑ دارسن ‑ نݣّوز  ضالبن ‑ اغ  ن ‑ ايتماتن،  کرا  غين  14 ناف ‑ ن 

ار  فّوغن ‑ د  ءيس ‑ ن ‑ نوشکا،  غ ‑ روما  ايتماتن  سفلدن  15 لّيغ  س ‑ روما.  ا ‑ س ‑ ناکمور 

لّيغ ‑ تن ‑ يژرا  اد ‑ اغ ‑ د ‑ مناݣّـارن.  لفنادق ‹ باش  ادّوار ن ‑ › کراض  ء ولا  › ّسوق ن ‑ ابّـيوس ‹ 

ءيزعم.  ربّـي  ءيشکر  بولُس، 

يودجا  لقبطان  ن ‑ روما،  س ‑ تمدينت  16 لّيغ ‑ ن ‑ نکشم 

يان ‑ وعسکري  فّلاس  ءيݣ  واحدوت،  ا ‑ يزدغ  بولُس 

ءيضالب  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  س ‑ يمغارن  بولُس  يازن  کراض ‑ ووّسان  17 زرين  ءيݣابل ‑ ت. 

ء ور ‑ ّجود  » واي ‑ ايتما،  يـيني ‑ اسن:  نتني  لّيغ ‑ د ‑ موّن  اّد ‑ دارس ‑ اشکين.  زغ ‑ݣيسن 

ء ومژن ‑ يّـي  والاينّي  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ،  لعادات  ء ولا  غ ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ نّغ  ا ‑ يرݣمن  نّکين 

ن ‑ ّرومان.  لّحوکّام  ءيفاّسن  س ‑ݣر  دحين ‑ يّـي  غ ‑ وروشاليم  ن ‑ ايت ‑ يودايا  کرا 

کرا ‑ س ‑ ا ‑ فّلا ‑ تحکامن  ء ور ‑ݣيݣي ‑ وفين  ف ‑ ماد ‑ سکرغ،  ّرومان  18 لّيغ ‑ يّـي ‑ سقسان 

ء ور ‑ قبيلن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ان  19 والاينّي  اد ‑ يّـي ‑ رژمن.  ءيرين  س ‑ لموت، 

ء ور ‑ داري  واّخا  قايصر  س ‑ دار  تاغاوسا ‑ نو  اد ‑ ّسغليغ  ايلّيغ ‑ يّـي ‑ يخّصا  مايان، 

ساولغ  ا ‑ُکن ‑ ژرغ  ا ‑ ف ‑ ضالبغ  20 مايان  س ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ ينو.  کرا ‑ س ‑ ا ‑ تاشتّکاغ 

لّي ‑غ ‑ ن ‑ رجان  ن ‑ ّرجا  ف ‑ ّسيبت  س ‑ ّسناسل  غيلاد  تياوکّرافغ  اشکو  ديدون. 

ن ‑ تبراتين  کرا  » ء ور ‑ اغ ‑ د ‑ فّلاک ‑ لکيمنت  غاکودان:  21 ءينين ‑ اس  ايت ‑ ربّـي.« 

اوال  نغد  لّخبار  کرا  زغ ‑ غين  لّي ‑ د ‑ وشکانين  ايتماتن  فّلاک  نّان  ء ولا  زغ ‑ يودايا، 

ءيس ‑ ا ‑ تّينين  نسفلد  اشکو  ءيسوينݣيمن ‑ ّنک،  اد ‑ اغ ‑ تملت  نرا  22 والاينّي  ُيخشّن. 

ء ور ‑ يشوي ‑ وغاراس ‑ ان.«  ماني  غ ‑کرايݣاّت  مّدن 

ءيلکم ‑ واّس ‑ ان،  لّيغ  اّد ‑ دارس ‑ داغ ‑ موّن.  باش  ياضني  اّس  ديدسن  23 ءيّزݣا 

زغ ‑ زيّک  س ‑ لمعقول  ار ‑ اسن ‑ يساوال  بولُس.  ءيزدغ  س ‑ يلّيغ  ما ‑ د ‑ يوشکان  ءيݣّوت 

زغ ‑ ّشرع  ار ‑ فّلاسن ‑ ياقرا  ن ‑ ربّـي.  ا ‑ تݣا ‑ تݣلديت  ف ‑ مامنک  ءيض  ار  صباح 

ن ‑ موسا د ‑ واّراتن لّانبيا باش اد ‑ اسن ‑ يمل ءيس ‑ ُيغژان ما ‑ يتّيني ف ‑ ياسوع. 24 يووّري 

25 ء ور ‑ د ‑ مشاشکان  اد ‑ امّن.  اݣُين  ويـّياض  ءيّما  اوال ‑ نس،  يومن  ݣيسن  کرا 

د ‑ ايت ‑ يودايا  بولُس 

غ ‑ روما
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ا ‑ س ‑ يساول  » س ‑ لحّق  اوال ‑ اد:  لّيغ ‑ اسن ‑ ينّا  زغ ‑ دارس  ءيلّما  فّوغن  ءي ‑ نݣراتسن، 

26 › ّدو  ءيشاعيا:  ن ‑ نّابـي  ف ‑ يمي  ءي ‑ يمزوورا ‑ نّون  ءينّا  لّيغ  لقودوس  ّروح 

ما ‑ مي ‑ تسفلدم.  ء ور ‑ را ‑ تفهّم  والاينّي  راد ‑ باهرا ‑ تسفليدم  تينيت ‑ اسن،  س ‑ مّدن ‑ ان 

ءيّقور  مّدن ‑ ان  27 ووّرين  ما ‑ تمنادم.  ء ور ‑ را ‑ تيّسانم  والاينّي  راد ‑ باهرا ‑ تّمنادم 

اد ‑ ژرنت ‑ والّن ‑ نسن  ء ور ‑ رينت  ّقنّت ‑ والّن ‑ نسن.  ءيمزݣان ‑ نسن،  ّژاين  ءيخف ‑ نسن، 

اد ‑ د ‑ سري ‑ ووّرين  ء ور ‑ رين  غ ‑ يݣويّا ‑ نسن.  فهمن  ء ولا  ءيمزݣان ‑ نسن  سفلدن  ء ولا 

ربّـي  ءيفکا ‑ ت  اجنجم ‑ اد  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  29 ف ‑ مايان   ،28 ا ‑ تن ‑ ّجوّجيغ.‹ 

ا ‑ را ‑ سرس ‑ يسفلد.«  نتني  ياضني.  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  غيلاد 

ار ‑ يّسمرحبا  لّي ‑ يُکرا،  غ ‑ تݣّمي  ءيزدغ  اسن،  ءيسݣُـّ سين  غين  بولُس  30 ءيقاما 

ف ‑ تݣلديت  س ‑ ّزعامت  31 ار ‑ اسن ‑ يساوال  وانّا ‑ ن ‑ دارس ‑ يوشکان.  س ‑کولّو 

يان. ء ور ‑ ت ‑ يحصار  لماسيح،  ياسوع  ف ‑ سيديتنّغ  ار ‑ تن ‑ يّسلماد  ن ‑ ربّـي، 
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ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس   تابرات 

غ ‑ روما

ءيژلي ‑ يّـي  ءيغرا ‑ يّـي ‑ د  ياسوع.  لّماسيح  اخّدام  1 زغ ‑ بولُس 

ن ‑ ربّـي.  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ تبّراحغ  ارقّاس ‑ نس  اد ‑ݣغ 

ءيملا ‑ ياسن  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ واّراتن  ءيزرين  غايد  لانبيا  غوالّي ‑ ف ‑ وران  ءيݣا  2 لخبار ‑ اد 

ا ‑ را ‑ يـيلي. 3، 4 ءيݣا لخبار ف ‑ يوس سيديتنّغ ياسوع لماسيح. نتّان زغ ‑ تسݣا  مامنک 

ءيس ‑ يݣا  ݣيس  ءيبان  ن ‑ ّروح  زغ ‑ تسݣا  ءيّما  ن ‑ داود.  زغ ‑ تاسوت  ءيݣا  ن ‑ ّدات 

يوس ن ‑ ربّـي امژلاي س ‑ تحکيمت ءيتجّهدن لّيغ ‑ د ‑ ينکر زغ ‑ لموت. 5 ف ‑ وودم ‑ نس 

مّدن  اد ‑ امّن  باش  س ‑ يسم ‑ نس،  تارقّاست ‑ اد  ءيفک ‑ اغ  ربّـي  ا ‑ ف ‑ اغ ‑ يبارک 

ءيغرا  مي  زغ ‑ ويلّي  تݣام  کونّي  6 ء ولا  س ‑ واوال ‑ نس.  سکرن  تامازيرت  غ ‑کرايݣاّت 

لماسيح.  ياسوع  وين  اد ‑ݣن  ربّـي 

اد ‑ݣن  لّي ‑ مي ‑ يغرا  ن ‑ روما  غ ‑ تمدينت  ربّـي  ويلّي ‑غ ‑ يحنّا  7 ءي ‑کولّو 

ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي  ءيمژلاين ‑ نس. 

لماسيح. 

فّلاون  ربّـي ‑ نو  ار ‑ تشکارغ  ءيݣا ‑ ت:  ءيزوارن  8 اوال 

ار ‑ سفليدن  اشکو  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وودم  کولّوکن 

س ‑ نّيـيت  لّي ‑ مي ‑ تخدامغ  9 ربّـي  ا ‑ سرس ‑ تومنم.  ف ‑ مامنک  ّدونيت  غ ‑کولّو  مّدن 

مامنک  ا ‑ يّسّن  نتّان  ن ‑ يوس،  ءيفولکين  لّخبار  س ‑ تبّراحت  ن ‑ وول ‑ ينو 

اغاراس  اد ‑ يّـي ‑ يّسنم  10 ار ‑ تي ‑ تضالابغ  نّا ‑ تژالّاغ،  غاکود  ا ‑ بّدا ‑ݣيݣون ‑ سوينݣيمغ 

1

بولُس  ءيفرح 

غ ‑ روما س ‑ ايتماتن 
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ا ‑ُکن ‑ ژرغ  باهرا  ريغ  11 اشکو  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن.  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ  باش  ءيغ ‑ يرا، 

12 ريغ ‑ نّيت  غ ‑ ليمان.  ما ‑ُکن ‑ يّسدوسن  لقودوس  ن ‑ ّروح  لّباراکا  کرا  اد ‑ اون ‑ ين ‑ اويغ 

لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  ديدون  نّکي  ءي ‑ نݣراتنّغ  ا ‑ نّزعام 

اد ‑ سکرغ  منّاوت ‑ توال  اي ‑ ايتما،  ا ‑ تيّسانم  13 ريغ 

غ ‑ دارون  لغلّت  اد ‑ يّـي ‑ تيلي  ريغ  کرا.  ار ‑ يّـي ‑ يتحصار  والاينّي  ف ‑ ا ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ 

کولّو  اد ‑ تعاوانغ  فّلا  ءيّلا  14 اشکو  ياضني.  ن ‑ تسݣيو  غ ‑ تميزار  غمکلّي ‑ يّـي ‑ تّلا 

مّدن، ايت ‑ تمدينت ء ولا ايت ‑ ودرار، غويلّي غرانين ء ولا غويلّي ء ور ‑ غرينين. 15 ماياد 

لّي ‑ زدغنين  کونّي  ء ولا  غ ‑ دارون  ءيفولکين  س ‑ لخبار  اد ‑ تبّراحغ  باهرا  ا ‑ ف ‑ ريغ 

غ ‑ روما. 

ءيتجّهدن  تاحکيمت  ءيݣا  اشکو  ءيفولکين،  س ‑ لخبار ‑ اد  16 ء ور ‑ ا ‑ تحشامغ 

ايت ‑ تميزار  ء ولا  ءيمزوورا  ايت ‑ يودايا  يومّن،  وانّا  کولّو  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يّجنجام  ن ‑ ربّـي 

غ ‑ݣراس  ّسلامت  ربّـي  ا ‑ س ‑ ا ‑ يسکار  مامنک  لخبار ‑ اد  17 ار ‑ اغ ‑ يمالا  ياضني. 

ربّـي:  ءينّا  ءيتياران،  غمکلّي  لّيمان ‑ نسن  ف ‑ ّسيبت  ار ‑ ّت ‑ يسکار  ء ومنّين،  د ‑ ويلّي 

تودرت.«  فکغ ‑ اس  ا ‑ ف ‑ راد ‑ رضوغ  نتّان  يومّن،  » وانّا 

ءيݣّوز ‑ د  ن ‑ ربّـي.  لغاضاب  غيلاد  ءيبان ‑ د  18 اشکو 

تيغوردين ‑ نسن،  لّي ‑ سرس ‑ رورنين  اُأخشنّين  ف ‑ مّدن  زغ ‑ يݣـنّا 

اشکو  ‑ يّلان  ‑ فّلاسن  ا  ‑ نس  19 لغاضاب  ‑ نسن.  ‑ لُخشانت  س  لحّق  ‑ ّسرݣاسن  ار 

20 اشکو  اد ‑ اسن ‑ ت ‑ يملان.  ربّـي ‑ نّيت  مّدن،  کولّو  ما ‑ فّلاس ‑ ّسّن  ف ‑ ربّـي  ّسّن 

ءيس ‑ دارس  ءيبان  يان،  ء ور ‑ يژري  غوالّي  ا ‑ يݣا  مامنک  ءيبان  ّدونيت،  ءيخلق  زغ ‑ لّيغ 

نتني  ّسّن  ءيتجّهدن.  ربّـي  ءيس ‑ يݣا  ءيبان  ءيّلان،  بّدا  ن ‑ والّي  ءيتجّهدن  تاحکيمت 

ّسّن  واّخا  21 والاينّي  ما ‑ تّينين.  ء ور ‑ دارسن  ما ‑ يسکر،  ژران  اشکو  ا ‑ يݣا  مامنک 

ء ولا ‑ دا ‑ تي ‑ تشکارن.  غمکلّي ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن  ء ور ‑ ت ‑ وقّيرن  ربّـي،  ا ‑ يݣا  مامنک  مّدن 

ء ور ‑ فهيمن  ايلّيغ  لعاقل ‑ نسن  ءيّلاس  يووّري  خوانين،  س ‑ يسوينݣيمن ‑ نسن  نتني  جلان 

23 ء ونفن  اد ‑ݣان.  ءينافالن  والاينّي  لعاقل،«  ا ‑ يطّافن  » نکُّني  22 ار ‑ تّينين:  يات. 

ءيفولکين لّخبار  تابّراحت 

ن ‑ ربّـي  لغاضاب 

ن ‑ بنادم ف ‑ لُخشانت 
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س ‑ يفاّسن ‑ نسن  لّي ‑ سکارن  تيغاوسيوين  ار ‑ تعبادن  لّي ‑ بّدا ‑ يّلان،  لّمجد  ءي ‑ ربّـي 

د ‑ يبنکالن.  د ‑ لوحوش  د ‑ يݣضاض  لّي ‑ يتمتاتن  س ‑ بنادم  ار ‑ تنت ‑ ّسرواسن 

ار ‑ تفسادن  غ ‑ ّشهوات ‑ نسن،  زايدن  يادج ‑ تن  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ تن ‑ يفل  24 ف ‑ غايان 

غ ‑ تکرکاس.  امژن  ن ‑ ربّـي  لحّق  25 اݣُين  ما ‑ يّشحّشامن،  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ سکارن 

ا ‑ يستهّلان  نتّان  غوالّي ‑ تنت ‑ يخلقن.  ء ورد  لمخلوقات،  ار ‑ ّسمقاسان  ار ‑ تعبادن 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ ت ‑ نتالغ 

‑ نسن  ‑ ّشهوات  س  ‑ سکـارن  اد  ‑ تن  يادج  ربّـي،  ‑ يفل  ‑ تن  ‑ ف  ا  26 غايـان 

ءي ‑ نݣراتسنت،  ار ‑ طّارنت  ووّرينت  تيمغارين ‑ نسن  ء ولا  لّي ‑ باهرا ‑ ّشحّشامنين. 

د ‑ يرݣازن،  ار ‑ طّارن  ءيرݣازن،  ء ولا  اد ‑ݣان  27 غمکان  ءيرݣازن.  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ تّيرينت 

ار ‑ تفسادن ءيرݣازن  ار ‑ جّدرن س ‑ ّشهوات ءي ‑ نݣراتسن،  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ تّيرين تيمغارين. 

ف ‑ ّدنوب ‑ نسن.  لّي ‑ اسن ‑ يݣان  لعقوبيت  ءي ‑ يخف ‑ نسن  ء ومژن  ايلّيغ  د ‑ يرݣازن 

اد ‑ زايدن  ا ‑ ف ‑ تن ‑ يفل  غايان  غ ‑ ربّـي.  ا ‑ سّت ‑ اوين  مّدن ‑ ان  28 اݣُين 

ما ‑ يݣان  س ‑کولّو  29 عّمرن  هرشنين.  د ‑ يسّکيرن ‑ نسن  رکانين  س ‑ يسوينݣيمن ‑ نسن 

ء وجادن ‑ بّدا  ما ‑ تن ‑ يوفن،  غ ‑کولّو  ار ‑ تنّواشن  د ‑ لعار.  د ‑ طّماع  د ‑ تشيطانت  لُخشانت 

30 ار ‑ رݣّمن  غ ‑ ويـّياض،  ار ‑ باهرا ‑ ساوالن  ار ‑ تژين.  ار ‑ تکنادن  ار ‑ تّماغن  اد ‑ نّقان. 

ءيخف ‑ نسن  ار ‑ ّسيمغورن  ار ‑ ّسفوّروݣن  يان،  ء ور ‑ ا ‑ توقّارن  ربّـي.  ار ‑ تکرهون  مّدن 

ار ‑ بّدا ‑ سيݣّيلن تيّلاي لّجديد. اݣُين اد ‑ سفليدن س ‑ ايت ‑ دارسن. 31 ءيّقور ‑ وول ‑ نسن 

غ ‑ يان.  ء ور ‑ ا ‑ تحنّون  مّدن،  د ‑کولّو  ار ‑ تشقون  غ ‑ واوال ‑ نسن.  ء ور ‑ ا ‑ تقامان  باهرا، 

تيغاوسيوين ‑ اد،  ءيسکارن  وانّا  ا ‑ د ‑ يّقاّن  لموت  لّي ‑ س ‑ ينّا  ن ‑ ربّـي  اوال  ّسّن  32 نتني 

نّا ‑ تنت ‑ سکارنين.  س ‑ ويـّياض  ار ‑ نّيت ‑ تفراحن  ار ‑ تنت ‑ سول ‑ سکارن  والاينّي 

اشکو  ما ‑ تّينيت.  ء ور ‑ دارک  ا ‑ بنادم،  کّيـي  1 ءيّما 

ء ولا  تحکامت  هاتين  ياضني،  ف ‑ مّدن  ءيغ ‑ ا ‑ تحکامت 

ار ‑ تسکارت  لّي ‑ يتحکامن،  کّيـي  اشکو  ف ‑ يخف ‑ ّنک، 

سکارنين  ف ‑ ويلّي  لحوکم  ربّـي  ا ‑ س ‑ ا ‑ يّکات  س ‑ لحّق  ءيزد  2 نّسن  نتني.  زوند 

2
ن ‑ ربّـي لحوکم 
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زغ ‑ لحوکم  ءيس ‑ را ‑ تنجمت  ءيس ‑ تغالت  ا ‑ بنادم،  کّيـي  3 ءيّما  تيغاوسيوين ‑ ان. 

ء ولا  غمکان  ار ‑ تسکارت  والاينّي  غمکان،  سکارنين  ف ‑ ويلّي  ار ‑ تحکامت  ن ‑ ربّـي؟ 

دارس  تݣّوت  اشکو  ء ور ‑ را ‑ فّلا ‑ يحکام  » ربّـي  د ‑ يخف ‑ ّنک  4 ءيس ‑ ا ‑ تّينيت  کّيـي. 

ار ‑ سول ‑ݣيک ‑ يتحنّو  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ تّسينت  والاينّي  ؟  د ‑ ّصبر«  د ‑ ومهال  لحنانت 

کّيـي  5 ءيّما  س ‑ وغاراس ‑ نس؟  تووّريت  ما ‑ ُيخشّن  کولّو  ا ‑ تفلت  ݣيک  ءيرا  اشکو 

ا ‑ دي ‑ تووّريت. هاتي ار ‑ تّسيݣاّت ف ‑ يخف ‑ ّنک لعقوبيت  ءيّقور ‑ وول ‑ ّنک ء ور ‑ تريت 

منشک  ءيمل  س ‑ لحّق  لحوکم  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يوت  غ ‑ واّس  لّي ‑ را ‑ فّلاک ‑ يضر 

ف ‑ ما ‑ يسکر.  يان  ءي ‑کرايݣاّت  را ‑ يرار  ربّـي  6 اشکو  لُخشانت.  ا ‑ باهرا ‑ يکورها 

ا ‑ تن ‑ يّساتّوي  ربّـي  غ ‑ دار  ار ‑ ن ‑ ترجون  افولکي  ار ‑ بّدا ‑ سکارن  ن ‑ مّدن  کرا  7 لّان 

تودرت  ربّـي  راد ‑ اسن ‑ يفک  نتني  ءيدومن.  تودرت  ءيفک ‑ اسن  ار ‑ تن ‑ يّسيمغور 

س ‑کولّو  ار ‑ سکارن  ف ‑ يخف ‑ نسن،  غير  ار ‑ تّماغن  ويـّياض  8 ءيّما  لّيخرت. 

لعقوبيت  ربّـي  را ‑ فّلاسن ‑ يوت  نتني  س ‑ لحّق.  اد ‑ سکارن  اݣُين  ما ‑ ُيخشّن، 

راد ‑ اس ‑ تيلي ‑ تّمارا  ما ‑ ُيخشّن،  نّا ‑ يسکارن  بنادم  9 کولّو  ءيتجّهدن.  س ‑ لغاضاب 

10 ءيّما  ياضني.  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ء ولا  تيلي  ءي ‑ ايت ‑ يودايا  زوار  را ‑ تيلي  د ‑ تݣوضي. 

ّسلامت.  ءيفک ‑ اس  ءيّسيمغور ‑ ت  ربّـي  را ‑ ت ‑ يّساتّوي  افولکي،  ءيسکارن  وانّا  کولّو 

را ‑ سّت ‑ يفک زوار ءي ‑ ايت ‑ يودايا ءيفک ‑ ّت ء ولا ءي ‑ ايت ‑ تميزار ياضني. 11 اشکو 

س ‑ وودماون.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ربّـي 

بلا  راد ‑کولّو ‑ تياوهلاکن  ن ‑ ربّـي،  ّشرع  ء ور ‑ ّسيّن  والاينّي  ّدنوب  سکارنين  12 وينّا 

ا ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يحکام.  ّشرع  ّدنوب،  ار ‑ سول ‑ سکارن  ّشرع  ّسنّين  وينّا  ءيّما  ّشرع. 

ف ‑ ويلّي  والاينّي  ءي ‑ ّشرع،  سفليدنين  غير  ف ‑ ويلّي  ء ور ‑ ا ‑ يترضو  ربّـي  13 اشکو 

غاکود  والاينّي  ّشرع،  ء ور ‑ ّسيّن  ياضني  ن ‑ تميزار  مّدن  14 هان  س ‑ ّشرع.  سکارنين 

ءيس ‑ ّسّن  ار ‑ مالان  ّشرع،  ءيتّيني  غمکلّي  اد ‑ سکارن  نّا ‑ ياسن ‑ ينّا ‑ وݣايّو ‑ نسن 

لمعنا  ءيس ‑ تّيارا  15 ار ‑ مالان  ّشرع.  ء ور ‑ ّسيّن  واّخا  ا ‑ ت ‑ سکارن،  ما ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن 

غ ‑ يݣويّا ‑ نسن.  لّي ‑ لّانين  س ‑ توݣّـا  ار ‑ ّسحّسون  غ ‑ وولاون ‑ نسن،  ن ‑ ّشرع 
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نغد  لُخشانت  ءيزد  سکارن  مايد  ءيّساّن  ارد  ءيسوينݣيمن ‑ نسن  ار ‑ݣيسن ‑ تّماغن 

س ‑ يسم  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يحکام  غ ‑ واّس  ماياد  کولّو  16 را ‑ݣيسن ‑ يبان  افولکي. 

ءيفولکين  لخبار  ا ‑ يتّيني  غمکاد  ن ‑ بنادم.  غ ‑ وول  ما ‑ ينتلن  ف ‑کولّو  ياسوع  لّماسيح 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ. 

يتّينيــن   ‑ لّي  کّيـي  ‑ تسکرت،    را  ‑   ما کّيـي  17 ءيّما 

ف ‑ ّشرع،  ار ‑ تبنّوت  ا ‑ تݣيت؟  ݣو ‑ يودايا  ف ‑ يخف ‑ ّنک 

ما ‑ را ‑ يفولکي  تيّسانت  ربّـي،  ما ‑ يرا  تّسنت  18 ار ‑ تّينيت  ربّـي.  وين  تݣيت  ار ‑ تّينيت 

ءي ‑ يبوکاضن  د ‑ ومزوار  ءيخف ‑ ّنک  تݣيت  19 کّيـي  ّشرع.  ءيملا ‑ ياک ‑ ت  اشکو 

ء ولا تيفاوت ءي ‑ ويلّي لّانين غ ‑ تيّلاس. 20 ءيعّزو دارک ا ‑ تملت اغاراس ءي ‑ يمجلان 

ف ‑ ّسيبت  د ‑ لحّق  تاواّسنا  کولّو  ءيس ‑ تطّافت  تغالت  ءيبوجاديـين.  ار ‑ تّسلمادت 

ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تّسلمادت  ويـّياض،  لّي ‑ يّسلمادن  کّيـي  21 ءيّما  ّشرع.  ن ‑ ما ‑ تّسنت 

ايد  کّيـي  ءيس ‑ ورد  والاينّي  » ا ‑ ور ‑ تاُکرم«  اد ‑ اسن ‑ تّينيت  تميارت  ءيخف ‑ ّنک؟ 

ءيتزنون؟  ايد  کّيـي  ءيس ‑ ورد  والاينّي  » ا ‑ ور ‑ تزنوم«  ا ‑ تّينيت  22 تميارت  ءيتاُکرن؟ 

غ ‑ تݣُّما  ما ‑ يتّيلين  ا ‑ يتاوين  کّيـي  ءيس ‑ ورد  والاينّي  ف ‑ لاصنام،  ار ‑ باهرا ‑ تّژيت 

ّشرع  تّسنت  اشکو  ياضني  مّدن  ءيس ‑ توفت  ف ‑ يخف ‑ ّنک  23 ار ‑ تّينيت  لّاصنام؟ 

24 غمکلّي  زغ ‑ ّشرع ‑ نس؟  تّفوغت  ربّـي  ا ‑ يتکنادن  کّيـي  ءيس ‑ ورد  والاينّي  ن ‑ ربّـي، 

ن ‑ ربّـي  غ ‑ يسم  ار ‑ رݣّمن  ياضني  » ايت ‑ تميزار  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ءيتياران 

کونّي.«  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون 

ءيغ ‑ ا ‑ تسکارت  ءي ‑ ّدات ‑ نسن،  تژالّانين  زغ ‑ ويلّي  ءيغ ‑ تݣيت  25 راد ‑ اک ‑ يشوو 

ء ور ‑ تݣي  ن ‑ ّدات ‑ ّنک  تاژالّيت  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ تسکارت س ‑ ّشرع، هان  والاينّي  س ‑ ّشرع. 

را ‑ فّلاس ‑ يرضو  س ‑ ّشرع  ءيغ ‑ ا ‑ يسکار  ءي ‑ ّدات،  ء ور ‑ يّژولّين  وانّا  26 ءيّما  يات. 

ياضني  ايت ‑ تميزار  ا ‑ س ‑ُکن ‑ وفن  27 غمکاد  ءي ‑ ّدات.  ءيغ ‑ يّژولّا  زوند  نتّا  ء ولا  ربّـي 

کونّي  ءيّما  ن ‑ ّدات،  تاژالّيت  ء ور ‑ دارسن  واّخا  س ‑ ّشرع  ار ‑ سکارن  نتني  اشکو 

غ ‑ݣر  ن ‑ ّشرع  ءيلين ‑ واّراتن  ءي ‑ ّدات  تّژولّام  واّخا  زغ ‑ ّشرع  تّفوغم  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ّشرع  ء ولا  ايت ‑ يودايا 

ن ‑ موسا
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غوالّي  ء ور ‑ ت ‑ يݣي  س ‑ لحّق؟  ن ‑ تژالّيت  باب  ݣو ‑ يودايا  28 ما ‑ يݣان  ءيفاّسن ‑ نّون. 

س ‑ لحّق  ݣو ‑ يودايا  29 ا ‑ يݣان  ءي ‑ مّدن.  لّي ‑ يتباّن  س ‑ تژالّيت  ّدات ‑ نس  ءيّسغوسن 

ء ورد  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ءيّسغوس ‑ ت  ء ول ‑ نس.  ءيّسغوسن  د ‑ والّي 

غمکاد،  ءيسکارن  وانّا  بّرا ‑ نس.  ء ورد  زغ ‑ وݣُنس ‑ نس  ءيبّدل  ن ‑ ّشرع،  س ‑ واّراتن 

ا ‑ را ‑ ت ‑ يالغ.  ربّـي  والاينّي  ا ‑ را ‑ ت ‑ يالغ  بنادم  ء ورد 

ءيس ‑ ور ‑ دارسن  ف ‑ ايت ‑ يودايا؟  ما ‑ را ‑ نيني  غيلاد،  1 ءيّما 

تاژالّيت  ءيّما  ياضني؟  ن ‑ مّدن  ار  ُـّ ء وݣ ن ‑ ربّـي  تيميخار 

تيميخار  اد ‑ دار  نتني  2 راد ‑ اون ‑ ينيغ،  لّفايّت؟  کرا  ءيس ‑ ور ‑ݣيس ‑ تلّي  ن ‑ ّدات، 

3 والاينّي  ءيواليون ‑ نس.  ربّـي  ا ‑ مي ‑ يفکا  نتني  تامزواروت:  تاماخيرت  س ‑کيݣان. 

نتّان  ‑ يّفوغ  ءيس  ‑ ربّـي،  ن  ‑ يواليون  غ  ‑ يودايا  ‑ ايت  ن  کرا  ‑ زݣان  ء ور  لّيغ 

ار ‑ بّدا ‑ يسکار س ‑ لحّق  ربّـي زغ ‑ واوال ‑ نس.  ء ور ‑ ا ‑ يتّفوغ  4 ء وهو،  زغ ‑ يواليون ‑ ان؟ 

يبــان   ‑   را  « ءيتياران:  غمکلّي  ‑ تکرکــاس.  س  مّدن  ‑ سکــارن    ‑کولّو   دا واّخا 

5 والاينّي  لحّق.«  ا ‑ دار  کّيـي  ءيزد  ءيمصراضن ‑ ّنک  ژرن  ءيس ‑ ُيغژان ‑ واوال ‑ ّنک، 

ءيزد  نکُّني،  لّي ‑ نسکار  لُّخشانت  ف ‑ ّسيبت  ار  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  لحّق  ءيغ ‑ ا ‑ يتبان 

مّدن  زوند  ساولغ  ها ‑ يّـي  ءيغضب.«  فّلانّغ  لّيغ  لحّق  ء ور ‑ يغوي  » ربّـي  را ‑ نيني 

ءيس ‑ ور ‑ دارس  مراد  ربّـي،  اشکو  غمکان.  ء ور ‑ را ‑ نيني  6 والاينّي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد، 

ف ‑ ّدونيت.  ا ‑ يحکام  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  لحّق 

تيموغرا  ءيغ ‑ نّسبايّن  والاينّي  لحّق.  ا ‑ دار  ربّـي  ءيزد  نمل  زغ ‑ لحّق،  7 ءيغ ‑ نّفوغ 

اُأخشنّين؟  د ‑ ويلّي  ءيݣ ‑ اغ  ا ‑ فّلانّغ ‑ يحکام  ءيرا  سول  ايلّيغ  ماخ  س ‑ غمکان،  ن ‑ ربّـي 

باش  لُخشانت  ا ‑ نسکار  » نکرات  ا ‑ نيني:  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ياف  غمکان  8 ءيغ ‑ يݣا 

غالن  ار ‑ݣينّغ ‑ رݣّمن،  ن ‑ مّدن  کرا  لّان ‑ نّيت  ؟  ار«  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  ا ‑ يبان ‑ وفولکي 

لّي ‑ اسن ‑ يݣان.  لحوکم  را ‑ فّلاسن ‑ يتّوت  نتني  ءيّما  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتّيني.  غمکان  ءيزد 

ياضني؟  مّدن  ءيس ‑ نوف  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  نکُّني  9 ءيّما 

يـيلي  نّيغ،  ن ‑ ربّـي ف ‑کولّو مّدن غمکلّي ‑ ياد  ءيّلا لحوکم  ء ور ‑ تن ‑ نوف، اشکو  ء وهو 

3

ّدنوب سکرن  مّدن  کولّو 
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ّدنوب.  ار ‑کولّو ‑ سکارن  اشکو  ياضني،  ف ‑ ايت ‑ تميزار  يـيلي ‑ داغ  ف ‑ ايت ‑ يودايا 

يان  11 ء ور ‑ يلّي  ءيفولکين،  يان  » ء ور ‑ يلّي  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ءيتياران  10 غمکلّي 

ء ور ‑ يلّي  جلان.  کولّوتن،  اغاراس  12 فّوغن  ربّـي.  ءيسيݣّيلن  يان  ء ور ‑ يلّي  ءيفهمن، 

امّضال  زوند  اقرجوض ‑ نسن  13 ار ‑ رّژمن  يان.   ‑ يلّي  ء ور ‑ اکُّ افولکي،  ءيسکارن  يان 

ءينفورن ‑ نسن.  ا ‑ يتّکان  ءيلݣّماضن  زوند  ّسّم  س ‑ يلس.  کا ‑ تاسين  تيکرکاس  ءيخوان. 

اد ‑ ّسياݣّـاسن  15 ار ‑ بّدا ‑ توجادن  د ‑ ترݣّـام.  نّعلات  ار ‑ د ‑ يّسوفوغ  14 ءيمي ‑ نسن 

ن ‑ ّسلامت  17 اغاراس  تّکان.  ماني  کولّو  د ‑ تݣوضي  تاّمارا  16 ار ‑ تاوين  ويـّياض. 

ربّـي.«   ‑ ا ‑ توقّارن  18 ء ور ‑ اکُّ ء ور ‑ ّجو ‑ ت ‑ ّسيّن. 

ّشرع،  دار  ن ‑ ويلّي  ف ‑ ّسيبت  ءيس ‑ يتيارا  نّسن  غ ‑ ّشرع،  ما ‑ يتياران  19 کولّو 

ن ‑ ربّـي.  لحوکم  غ ‑ ّدو  کولّوّت  ّدونيت  تيلي  يان،  ءي ‑کرايݣاّت  ءيمي  ا ‑ يّقن  باش 

ن ‑ ّشرع.  س ‑ يسّکيرن  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ا ‑ يسکر  يان  ء ور ‑ يژضار  20 اشکو 

ّدنوب.  ما ‑ يݣان  اد ‑ اغ ‑ يمالان  ّشرع  والاينّي 

لّي ‑ س ‑ يسکر  اغاراس  ربّـي  ءيملا ‑ ياغ  غيلاد  21 ءيّما 

ّشرع  ار ‑ نّيت ‑ يمالا  والاينّي  ا ‑ س ‑ ّت ‑ يسکر،  ّشرع  ء ورد  د ‑ مّدن.  غ ‑ݣراس  ّسلامت 

د ‑ ويلّي  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ار ‑ يسکار  ربّـي  22 اشکو  ا ‑ يݣا.  لحّق  ءيزد  لانبيا  ء ولا 

ا ‑ يݣا.  يان  بنادم  اشکو  يومّن،  وانّا  ءي ‑کولّو  ار ‑ ّت ‑ ياکّا  لماسيح.  س ‑ ياسوع  ء ومنّين 

24 والاينّي س ‑ ّرحمت ‑ نس  ن ‑ ربّـي.  اݣّوݣن ف ‑ لمجد  ّدنوب،  23 کولّو مّدن سکرن 

لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  ديدسن  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ءيسکر  لباراکا ‑ ياد،  ا ‑ س ‑ اسن ‑ يفکا 

ا ‑ يصامح  باش  س ‑ يداّمن ‑ نس  مّدن  ءيفرو  ا ‑ يّمت  لماسيح  25 يوزن ‑ د  ياسوع. 

ا ‑ س ‑ ا ‑ بّدا ‑ يسکار.  س ‑ لحّق  ءيزد  ربّـي  ا ‑ س ‑ يملا  غمکاد  ء ومنّين.  سرس  ءي ‑ وينّا 

ءيملا  غيلاد  26 ءيّما  ن ‑ مّدن.  ف ‑ ّدنوب  ء ور ‑ ا ‑ يتحکام  باهرا،  ءيصبر  ءيزرين  غايد 

س ‑ ياسوع.  يومّن  ءي ‑ وانّا  ّسلامت  ءيفک  لحّق،  ا ‑ يّزݣا  مامنک 

ا ‑ نشکر   ‑ نژضار  ء ور ‑ اکُّ ء وهو،  ءيخف ‑ نّغ؟  ا ‑ نتشکار  27 ءيس ‑ سول ‑ نژضار 

والاينّي  نسکار  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  ء ور ‑ ا ‑ فّلانّغ ‑ يترضو  اشکو  ءيخف ‑ نّغ، 

ن ‑ ربّـي ّرحمت 
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د ‑ مّدن  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ربّـي  ءيس ‑ يسکر  28 نلمد  ن ‑ ما ‑ نومن.  ف ‑ ّسيبت 

ن ‑ ّشرع.  ن ‑ يسّکيرن  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  لّيمان ‑ نسن،  ف ‑ ّسيبت 

ءيس ‑ ور ‑ يݣي وين  کا ‑ يݣا؟  ايت ‑ يودايا  وين  ربّـي  ءيزد  29 را ‑ُکن ‑ سقساغ غيلاد: 

ياضني،  ن ‑ ايت ‑ تميزار  ربّـي  ءيݣا  س ‑ ّصاحت،  نتني؟  ء ولا  ياضني  ايت ‑ تميزار 

ف ‑ ّسيبت  د ‑ ايت ‑ يودايا  غ ‑ݣراس  ّسلامت  را ‑ يسکر  نتّان.  ابلا  ء ور ‑ يلّي  30 اشکو 

ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت  ياضني  د ‑ ايت ‑ تميزار  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ءيسکر  ن ‑ ماد ‑ ومّن، 

ء وهو،  ّشرع؟  ا ‑ ن ‑ نلوح  ءيس ‑ را ‑ نيري  غمکاد  ءيغ ‑ ا ‑ نتامن  31 والاينّي  نتني.  ء ولا 

ار ‑ ت ‑ سول ‑ نّزݣا.  والاينّي  ّشرع،   ‑ را ‑ ن ‑ نلوح  ء ور ‑ اکُّ

زغ ‑ تسݣا  باباتنّغ  لّي ‑ يݣان  ف ‑ يبراهيم  1 ما ‑ را ‑ نيني 

ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  2 مراد  ماد ‑ اس ‑ يّلان؟  ن ‑ ّدات؟ 

را ‑ دارس ‑ يـيلي  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ فّلاس ‑ يرضا  ءيبراهيم  ءيسکار 

غ ‑ لݣّدام  ءيخف ‑ نس  ا ‑ يشکر  يان  ء ور ‑ يژضار  والاينّي  ءيخف ‑ نس.  ما ‑ س ‑ ا ‑ يتشکار 

ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يݣا  مايان  ربّـي،  يومن  » ءيبراهيم  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  3 ءيتيارا  ن ‑ ربّـي. 

اد ‑ݣانت،  تيّکي  ء ورد  تيغراد ‑ نس،  ار ‑ يتامژ  ءيتخدامن  4 وانّا  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا.« 

س ‑ والّي  يومّن  وانّا  5 ءيّما  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تنت ‑ يتامژ.  لّي ‑ يسکر  ف ‑ تووري  والاينّي 

ف ‑ ّسيبت  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا  ربّـي  را ‑ ت ‑ يݣ  اُأخشنّين،  ءي ‑ مّدن  ّسلامت  ياکّان 

ا ‑ يݣا  امبارکي  ءيزد  ءيملا  داود  6 ء ولا  ءيسکار.  ن ‑کرا  ء ورد ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ما ‑ يومن، 

ءيصامح  مي  وينّا  اد ‑ݣان  » ءيمبارکين  7 يـيني:  يات،  ءيسکر  بلا  ربّـي  وانّا ‑ ف ‑ يرضا 

وانّا  ا ‑ يݣا  8 امبارکي  غايلّي ‑ تن ‑ يّشحّشامن.  فّلاسن  ءيّسيتّي  ف ‑ ّدنوب ‑ نسن،  ربّـي 

لمعصيات ‑ نس.«  ربّـي  ء ور ‑ يحاسب  مي 

ّژولّانين  ءي ‑ ويلّي  غير  ءيس ‑ تّلا  داود؟  ف ‑ يساول  ف ‑ لباراکا ‑ ياد  9 ما ‑ را ‑ نيني 

نغرا  اشکو  ءي ‑ ّدات.  ء ور ‑ ّژولّينين  ءي ‑ ويلّي  ء ولا  تّلا  ء وهو،  ءي ‑ ّدات ‑ نسن؟ 

ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يݣا  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  نغر  ف ‑ يبراهيم،  ما ‑ يتياران 

غاکود  ءيزد  ربّـي؟  اد ‑ اس ‑ ت ‑ يفکا  ماناݣو  ّرضا ‑ ياد،  10 ءيّما  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا. 

4
ءيبراهيم باباتنّغ 
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ن ‑ ماد ‑ اس ‑ يّژولّا ؟  غ ‑ تغوردين  نغد  ءي ‑ ّدات ‑ نس،  ءيبراهيم  ء ور ‑ تا ‑ يّژولّي  لّيغ 

تاماتارت  ‑ ان  ‑ تژالّيت  ‑ ياس  11 تݣا  ‑ يّژولّي.  ‑ تا  ء ور  لّيغ  ربّـي  ‑ ت  ‑ ياس  ءيفکا 

ء ور ‑ تا ‑ يّژولّي  لّيغ  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  لّي ‑ اس ‑ يفکا  ّرضا  ما ‑ س ‑ ا ‑ د ‑ يکتّي 

ء ومنّين  ويلّي  ن ‑کولّو  باباتسن  ءيبراهيم  ءيݣا  ا ‑ س ‑ يووّري  غمکاد  ءي ‑ ّدات ‑ نس. 

ا ‑ تن ‑ يݣان د ‑ ويلّي ‑ ف ‑ يرضا ربّـي واّخا ء ور ‑ ّژولّين ءي ‑ ّدات. 12 ءيّما ءيبراهيم  ربّـي، 

والاينّي  ن ‑ تژالّيت  غير ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ءي ‑ ّدات،  ّژولّانين  ن ‑ ويلّي  ء ولا  باباتسن  ءيݣا 

ء ور ‑ تا ‑ يّژولّي  لّيغ  ءيبراهيم  يومن  غمکلّي  نتني  ء ولا  ربّـي  ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت 

ءي ‑ ّدات ‑ نس. 

تاروا ‑ نس،  ء ولا  ءي ‑ يبراهيم  ربّـي  ا ‑ س ‑ ينّا  ءيزݣان  13 اوال 

ا ‑ ف ‑ اس ‑ ينّا  ن ‑ ّشرع  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ّدونيت.«  کولّو  » را ‑ توورتم  يـيني ‑ اس: 

14 مراد  ربّـي.  فّلاس  ءيرضو  ءيبراهيم  ‑ يومن  ‑ ما  ن  ‑ ّسيبت  ف  والاينّي  ‑ ان،  اوال 

ء ومنّين  ءي ‑ ويلّي  يات  ء ور ‑ را ‑ يـيلي  ّدونيت  ا ‑ را ‑ يوورت  ايت ‑ ّشرع  ءيزد 

ن ‑ ربّـي ف ‑ ويلّي  لعقوبيت  را ‑ د ‑ ياوي  ّشرع  15 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  ء ولا ‑ را ‑ يزݣا ‑ واوال ‑ ان 

ء ور ‑ زݣيس ‑ فّوغن.  نتني  غويلّي ‑ ت ‑ ور ‑ ّسينّين،  والاينّي  ّشرع.  ّسنّين 

ربّـي  ا ‑ مي ‑ را ‑ يّسافو  نتني  ماياد.  کولّو  ا ‑ را ‑ يامژ  نتني  ء ومنّين،  غويلّي  16 ءيّما 

غير  ء ورد  ن ‑ يبراهيم،  تاروا  ݣانين  وينّا  ءي ‑کولّو  لباراکا ‑ نس  ا ‑ ياکّا  باش  اوال ‑ نس، 

يومن  غمکلّي  ء ومنّين  ءي ‑ ويلّي  را ‑ سّت ‑ ياکّا  والاينّي  س ‑ ّشرع،  سکارنين  ءي ‑ ويلّي 

» ݣيغ ‑ک  ءيتياران:  17 غمکلّي  کولّواغ،  باباتنّغ  ءيݣا  يووّري  ءيبراهيم  اشکو  ءيبراهيم. 

ربّـي  دار  باباتنّغ  ءيبراهيم  ا ‑ س ‑ يݣا  غمکاد  ݣّوتنين.«  ن ‑ ايت ‑ تميزار  د ‑ باباتسن 

ا ‑ يـيلي  ما ‑ ور ‑ يلّين  ار ‑ يتامر  ّموتنين،  د ‑ والّي ءيّسّدرن غويلّي  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ س ‑ يومن، 

س ‑ يّلا. 

ءيزوويد  ءيترجو،  غ ‑ مايلّي  يات  ء ور ‑ تا ‑ ياس ‑ يلّي  واّخا  ءيبراهيم،  18 ءيّما 

ن ‑ ايت ‑ تميزار  » باباتسن  ءيݣا  يووّري  ايلّيغ ‑ نّيت  ءيݣّوتن  س ‑ ليمان  ار ‑ سول ‑ يترجو 

ء ور ‑ يشّکا  19 نتّا  تاروا ‑ ّنک.«  ا ‑ راد ‑ݣن  » غونشکاد  ربّـي:  ءينّا ‑ ياس  ݣّوتنين.« 

ف ‑ يبراهيم ربّـي  ءيرضا 
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تووّسر  اس،  ن ‑ وسݣُـّ مّيا  ما ‑ يتݣّـان  ءيس ‑ دارس ‑ يّلا  ءيّسن  واّخا  ربّـي،  غ ‑ ماد ‑ اس ‑ ينّا 

ءيشّکا  بلا ‑ اکُّ  ربّـي  20 يومن  ا ‑ تربّو.  سارا  تژضار ‑ تمغارت ‑ نس  ء ولا  باهرا  ّدات ‑ نس 

21 يـيّسان  ربّـي،  ار ‑ يتالغ  غ ‑ ليمان ‑ نس  ءيدوس  ءيزايد  لّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا.  غ ‑ واوال 

22 ماياد  ءيزݣان.  س ‑ واوال  مايلّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا  ا ‑ يکّمل  ربّـي  ءيس ‑ يژضار  باهرا 

» ءيݣا ‑ ت  ءيتيارا  لّيغ  23 والاينّي  يومن.  اشکو  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا،  ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يݣا 

24 ءيتيارا  ا ‑ ف ‑ يتيارا ‑ واوال ‑ ان.  ن ‑ يبراهيم  ف ‑ ّسيبت  غير  ء ورد  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا،« 

نکُّني،  ء ولا  ف ‑ يرضا  د ‑ ويد  راد ‑ اغ ‑ يݣ  ربّـي  اشکو  نکُّني.  ء ولا  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ 

زغ ‑ لموت.  ياسوع  سيديتنّغ  لّي ‑ د ‑ يّسنکرن  نتّان  سرس  ن ‑ ما ‑ نومن  ف ‑ ّسيبت 

ّسلامت  ا ‑ يسکر  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد  ن ‑ ّدنوب ‑ نّغ،  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يّمت  25 ءيدحي ‑ ت 

ديدس.  غ ‑ݣراتنّغ 

ف ‑ وودم  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت  تّلا ‑ ياغ  غيلاد  1 ءيّما 

‑ ياغ    ءيݣــا اشکو  لماسيح،  ياسوع  ‑ سيديتــنّغ  ن 

2 ف ‑ وودم  ن ‑ ما ‑ سرس ‑ نومن.  ف ‑ ّسيبت  د ‑ ويد ‑ ف ‑ يرضا 

‑ نتفراح  ‑ باهرا  ار  نومن.  سرس  لّيغ  ‑ ياد  لباراکــا  ‑ تّلا  ‑ اغ  ‑ ف  ا  لّماسيـح 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ لمجد  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يّشکشم  نّسن  اشکو  س ‑ ّرجا ‑ ياد ‑ اغ ‑ يفکا، 

نّا ‑ دارنّغ ‑ يّلان،  ء ولا س ‑ ترفوفنت  ار ‑ نتفراح  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتفراح.  مايان  ء ورد غير  3 والاينّي 

اشکو نّسن ءيزد س ‑ ترفوفنت ا ‑ س ‑ را ‑ݣينّغ ‑ يتزاياد ّصبر. 4 ء ولا س ‑ ّصبر ا ‑ س ‑ را ‑ نتنرو 

ّرجا  5 ء ولا  ّرجا.  ا ‑ س ‑ را ‑ دارنّغ ‑ يـيلي  س ‑ تنري  ء ولا  نّا ‑ يّلان.  تاّساست 

س ‑ تحکيمت  س ‑ لحنانت ‑ نس  ء ولاون ‑ نّغ  ءيعّمر  ربّـي  اشکو  ء ور ‑ راد ‑ اغ ‑ يّژيݣُراژ، 

لّي ‑ اغ ‑ يفکا.  لقودوس  ن ‑ ّروح 

اد ‑ اغ ‑ يّجنجم  لماسيح  ءيّموت  نضعف،  سول  لّيغ  ربّـي،  لّي ‑ يقصاد  6 غاکود 

ن ‑ يان  کرا  ا ‑ يّمت  7 ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يشقو  س ‑ ربّـي.  تيغوردين ‑ نّغ  لّي ‑ ن ‑ يرورن  نکُّني 

ءيفولکين،  ف ‑ يان  ءيّمت  ارد  ما ‑ را ‑ يزعم  ا ‑ يـيلي  ءيژضار  لحّق؟  ءيسکارن  ف ‑ يان 

لّيغ  لماسيح  فّلانّغ  ءيّموت  اشکو  ا ‑ س ‑ݣينّغ ‑ يحنّا،  منشک  ءيملا ‑ ياغ  ربّـي  8 والاينّي 

5
د ‑ ربّـي غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت 
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د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت  غ ‑ يسکر  غيلاد  9 ءيّما  ّدنوب.  ا ‑ نتسالا  سول 

ن ‑ ربّـي.  زغ ‑ لغاضاب  لماسيح  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يّجنجم  باهرا  نّسن  س ‑ لموت ‑ نس، 

ديدس  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت  ءيسکر  د ‑ ربّـي،  تژينين  ويد  نݣا  سول  لّيغ  10 اشکو 

ار  ُـّ س ‑ وݣ نّسن  ديدس،  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت  غ ‑ تّلا  غيلاد  ءيّما  ن ‑ يوس.  س ‑ لموت 

ا ‑ دارنّغ ‑ يّلان.  مايان  غير  ء ورد  11 والاينّي  س ‑ تودرت ‑ نس.  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يّجنجم 

غيلاد  ّسلامت  ءيفکا ‑ ياغ  اشکو  س ‑ ربّـي،  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتفراح  ءيݣّوتن  س ‑ لفرح  نکُّني 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ ّسيبت  ديدس  غ ‑ݣراتنّغ 

ّدنوب  ا ‑ س ‑ د ‑کشمن  ادام  ن ‑ باباتنّغ  12 ف ‑ ّسيبت 

کولّو  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تمتاتن  مايان  لموت.  اوين ‑ د  س ‑ ّدونيت، 

ء ور ‑ تا ‑ يتياوفکا  غ ‑ ّدونيت  ّدنوب  13 کّان ‑ تّين  ّدنوب.  سکرن  کولّو  اشکو  مّدن، 

ار ‑کولّو ‑ تمتاتن  14 والاينّي  ّشرع،  ء ور ‑ يلّي  لّيغ  ّدنوب ‑ ان  ربّـي  ء ور ‑ ا ‑ يتحاساب  ّشرع. 

ار ‑ تّنرو  ن ‑ موسا،  غ ‑ ووّسان  د ‑ سول  ن ‑ ادام  زغ ‑ ووّسان  لموت  ار ‑ تن ‑ تّنرو  مّدن ‑ ان. 

س ‑ لمعصيت  ادام  ءيّفوغ  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  ن ‑ واوال  زغ ‑کرا  ء ور ‑ فّوغنين  غويلّي  ء ولا 

نتّان.  لّي ‑ يسکر 

لّي ‑ د ‑ يوشکان تيݣيرا ‑ نس. 15 والاينّي ء ورد يان اد ‑ݣان،  ءيرواس ادام ءي ‑ ياسوع 

ّموتنين  غويلّي  ݣّوتن  ن ‑ ادام.  لمعصيت  زوند  ء ور ‑ تݣي  ن ‑ ربّـي  تاوافکا  اشکو 

تاوافکا  ء ولا  ن ‑ ربّـي  لباراکا  ا ‑ تݣا  ار  ُـّ ء وݣ والاينّي  ن ‑ ورݣاز ‑ ان،  لّمعصيت  ف ‑ ّسيبت 

لماسيح.  د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  ياضني  ن ‑ ورݣاز  ݣّوتنين ف ‑ وودم  مّدن  لّي ‑ س ‑ يبارک 

يوت  يات ‑ توال،  ادام  ءيعاصا  لّيغ  اشکو  لمعصيت ‑ ان.  زوند  ء ور ‑ تݣي  16 تاوافکا ‑ ياد 

ݣّوتنين،  مّدن  غ ‑ باهرا ‑عاصان  غيلاد  ءيّما  ءيشقان.  س ‑ لعقوبيت  لحوکم  فّلاس  ربّـي 

ار ‑ تّنرو  لموت  17 تّکا ‑ تّين  ديدس.  غ ‑ݣراتنّغ  ن ‑ ّسلامت  تاوافکا ‑ ياد  ءيفکا ‑ ياغ 

س ‑ تودرت  ا ‑ را ‑ ننرو  ن ‑ مايان  ار  ُـّ ء وݣ والاينّي  ن ‑ ادام،  لّمعصيت  ف ‑ ّسيبت 

ءيݣّوتن  لباراکا  ربّـي  لّي ‑ مي ‑ يفکا  نکُّني  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ اغ ‑ يّلان 

ديدس.  غ ‑ݣراتنّغ  ن ‑ ّسلامت  د ‑ توافکا 

ء ولا  ادام  باباتنّغ 

لماسيح سيديتنّغ 
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ءيسکر  لّيغ  غاکود  مّدن.  ءي ‑کولّو  لعقوبيت  ا ‑ تّلا  ادام،  ءيعاصا  لّيغ  18 غاکود 

لّيغ  19 غاکود  مّدن.  ءي ‑کولّو  د ‑ تودرت  ّسلامت  ا ‑ تّلا  ربّـي،  ما ‑ يرضان  ياسوع 

لّيغ  غاکود  زغ ‑ واوال ‑ نس.  فّوغن  ݣّوتنين  مّدن  ا ‑ يرور  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ واوال  ادام  ءيّفوغ 

20 ءيفک  ربّـي.  فّلاسن  ءيرضو  ݣّوتنين  مّدن  ا ‑ يرور  ن ‑ ربّـي،  ياسوع س ‑ واوال  ءيسکر 

ّدنوب  لّي ‑ تّيݣاتن  غونشک  والاينّي  لمعصيات.  اد ‑ يݣاتن  باش  ّشرع  ربّـي  ءيلّما 

ءيّما  لموت،  ار ‑ دي ‑ تّاوي  ن ‑ ّدنوب  لقّوا  21 هاتي  ن ‑ ربّـي.  لحنانت  ا ‑ تݣا  ار ‑ ان  ُـّ ء وݣ

ن ‑ ياسوع  ف ‑ وودم  ءيدومن  د ‑ تودرت  ّسلامت  ار ‑ دي ‑ تّاوي  ن ‑ ربّـي  لّحنانت  لقّوا 

سيديتنّغ.  لماسيح 

باش  غ ‑ ّدنوب  ءيس ‑ ا ‑ نزايد  ف ‑ ماياد؟  1 ما ‑ را ‑ نيني 

غمکان  ء ورد  2 ء وهو،  ن ‑ ربّـي؟  لحنانت  ا ‑ تّيݣات 

مامنک  ءي ‑ ّدنوب.  نّموت  نکُّني  اشکو  ا ‑ را ‑ نسکار. 

وين  ا ‑ نݣ  باش  غ ‑ وامان  نّدم  لّيغ  3 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم؟  ا ‑ سول ‑ݣيسن ‑ نزايد؟  ا ‑ را ‑ نيري 

لّماسيح س ‑ ودوم ‑ ان. 4 نتياومضال ديدس س ‑ ودوم  ياسوع، نکشم س ‑ لموت  لماسيح 

ا ‑ نّدر س ‑ تودرت لّجديد، غمکلّي ‑ د ‑ ينکر نتّان زغ ‑ لموت  لّي ‑ يرواسن ءي ‑ لموت باش 

غ ‑ لموت ‑ نس،  لماسيح  زوند  نݣا  نووّري  لّيغ  5 اشکو  باباس.  ن ‑ ربّـي  س ‑ تحکيمت 

ءيّموت  مايد ‑ اغ ‑ يجران.  6 نّسن  لّجديد.  غ ‑ تودرت ‑ نس  ء ولا  نتّان  زوند  را ‑ نݣ 

باش  ف ‑ وݣّجدي  د ‑ لماسيح  ءيّموت  نݣا ‑ ت.  لّي ‑ ستّين ‑ نّکا  اقديم  بنادم  زغ ‑ݣينّغ 

وانّا  7 اشکو  ءي ‑ ّدنوب.  ءيسمݣان  ا ‑ ور ‑ سول ‑ نݣ  زغ ‑ وول ‑ نّغ  ن ‑ ّدنوب  لقّوا  ا ‑ تيتّي 

نامن  د ‑ لماسيح،  نّموت  8 لّيغ  ن ‑ ّدنوب.  زغ ‑ يسکراف  ءيتياوفساي  هاتي  ءيّموتن، 

غيلاد  سنات ‑ توال  تيس  لماسيح  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يّمت  نّسن  9 اشکو  ءيس ‑ را ‑ ديدس ‑ نّدر، 

ءيّموت  لّيغ  10 غاکود  ا ‑ تي ‑ تنرو.  لموت  ء ور ‑ سار ‑ تژضار  زغ ‑ لموت.  غ ‑ د ‑ ينکر 

ءيّدر  هاتي  غ ‑ يّدر،  غيلاد  ءيّما  ّدنوب.  ما ‑ يݣان  ءي ‑کولّو  يات ‑ توال  ءيّمت  لماسيح 

ّموتنين  د ‑ ويلّي  ءيخف ‑ نّون  ا ‑ تݣم  کونّي  ء ولا  ا ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  11 غمکاد  ءي ‑ ربّـي. 

ياسوع.  لماسيح  وين  ن ‑ ما ‑ تݣام  ءي ‑ ربّـي ف ‑ ّسيبت  تّدرم  ءي ‑ ّدنوب 

6
لّجديد تودرت 
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ء ولا ‑ دا ‑ُکن ‑ تراران  لّي ‑ را ‑ يّمت،  اد ‑ تحکامن غ ‑ ّدات ‑ نّون  ّدنوب  12 ا ‑ ور ‑ تادجم 

ا ‑ تسکارم س ‑ لُخشانت لّي ‑ يتّيري ‑ وول ن ‑ بنادم. 13 ا ‑ ور ‑ تاکّام ءيݣزمان ن ‑ ّدات ‑ نّون 

ءي ‑ ربّـي  ءيخفاون ‑ نّون  فکات  والاينّي  ّدنوب.  اد ‑ سکارن  لُّخشانت  ءيروکوتن  زوند 

ءي ‑ ربّـي  ءيݣزمان ‑ نّون  تفکم  لّجديد،  س ‑ تودرت  زغ ‑ لموت  نکرنين  غويلّي  زوند 

زوند ءيروکوتن ن ‑ وفولکي. 14 ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ نرون ّدنوب اشکو ء ور ‑ تݣيم غويلّي ‑ ف ‑ يّلا 

ن ‑ ربّـي.  لحنانت  غويلّي ‑ ف ‑ تّلا  تݣام  والاينّي  ّشرع، 

ّدنوب  ار ‑ نسکار  ءيس ‑ را ‑ نزايد  ف ‑ ماياد؟  15 ما ‑ را ‑ نيني 

ء ورد  ن ‑ ربّـي  لحنانت  غويلّي ‑ ف ‑ تّلا  ن ‑ ما ‑ نݣا  ف ‑ ّسيبت 

ءيغ ‑ تفکام  ماياد:  تّسنم  16 اشکو  ا ‑ را ‑ نسکار،  غمکان  ء ورد  ء وهو،  ّشرع؟ 

مي  ءي ‑ والّي  ءيسمݣان  تݣام  تووّريم  ما ‑ يرا،  ا ‑ تسکارم  ن ‑ يان  ءي ‑کرا  ءيخف ‑ نّون 

والاينّي  لموت،  راد ‑ اون ‑ تيلي  ّدنوب  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  س ‑ واوال ‑ نس.  تسکارم 

لّي ‑ س ‑ يرضا.  راد ‑ اون ‑ يـيلي ‑ وفولکي  ربّـي  ما ‑ يرا  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

لّي ‑ ستّين ‑ يّکان  کونّي  اشکو  ربّـي،  ا ‑ باهرا ‑ نتالغ  فّلانّغ  ءيّلا  غيلاد  17 ءيّما 

ن ‑ وول ‑ نّون  س ‑ نّيـيت  ار ‑ تسکارم  تووّريم  هاتي  ن ‑ ّدنوب،  ءيسمݣان  تݣام 

ن ‑ ّدنوب  زغ ‑ يسکراف  ربّـي  18 ءيفسي ‑ اون  لّي ‑ مي ‑ تسفلدم.  ن ‑ ولّمود  س ‑ تنباضين 

19 هاتي  س ‑ ما ‑ ت ‑ يرضان.  ار ‑ تسکارم  ن ‑ ربّـي  ءيسمݣان  تݣام  تووّريم  ايلّيغ 

ا ‑ تفهّم.  فّلاون  ءيشقا  تضعفم،  اشکو  رخانين  س ‑ يواليون  غيلاد  ار ‑ ديدون ‑ ساوالغ 

ا ‑ تّزايادم  باش  د ‑ لُخشانت  ءي ‑ لعيب  ءيسمݣان  ءيخفاون ‑ نّون  تفکام  تّکام ‑ تّين 

ءيخفاون ‑ نّون  ا ‑ تفکم  ءيّقان ‑ُکن ‑ د  غيلاد  ءيّما  ما ‑ ُيخشّن.  کولّو  ار ‑ تسکارم 

وينس.  ا ‑ تݣم  تّياوژلايم  ربّـي  لّي ‑ س ‑ يرضا  افولکي  ا ‑ تسکارم 

تّيريم  غمکلّي  ار ‑ سول ‑ تسکارم  ءي ‑ ّدنوب،  ءيسمݣان  تݣام  تّکام  تّين  20 لّيغ 

لّي ‑ ف ‑ُکن ‑ تُݣراژ  تسکارم  غايان  21 والاينّي  ربّـي.  س ‑ ما ‑ يرضان  بلا ‑ دا ‑ تّلهوم 

لموت.  ابلا  ء ور ‑ ا ‑ دي ‑ تاوين  ءيسّکيرن ‑ ان  تومژم؟  زݣيس  ما ‑ لّفايّت  غيلاد، 

ءيسمݣان  تݣم  تووّريم  ن ‑ ّدنوب.  زغ ‑ يسکراف  ءيفسي ‑ اون  ربّـي  22 والاينّي 

ء ولا  ن ‑ ّدنوب  تيغراد 

ن ‑ ربّـي تيّکي 
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23 اشکو  ءيدومن.  ن ‑ تودرت  لفايّت  تيلي ‑ اون  وينس  ا ‑ تݣم  تّياوژلايم  ن ‑ ربّـي، 

ءيدومن  تودرت  تݣا  ن ‑ ربّـي  تيّکي  والاينّي  ا ‑ سّت ‑ يݣان،  لموت  ن ‑ ّدنوب  تيغراد 

سيديتنّغ.  ياسوع  لّماسيح  ف ‑ وودم 

کونّي  اشکو  ما ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ  راد ‑ باهرا ‑ تفهّم  1 واي ‑ ايتما، 

ف ‑ ويلّي  ابلا  ّشرع  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ يتحکام  تيّسانم  ّشرع.  تّسنم 

کولّو  تامغارت ‑ نس  ا ‑ را ‑ يـيلي ‑ ورݣاز  2 غمکاد  ّدرنين. 

لّعقد  زغ ‑ يسکراف  تفسي ‑ تمغارت  ءيغ ‑ يّموت ‑ ورݣاز  والاينّي  ءيّدر،  ما ‑ يّکا 

سول  ياضني  ن ‑ ورݣاز  د ‑کرا  تزدغ  نتّات  3 ءيغ ‑ تّدا  لّي ‑ سّت ‑ ديدس ‑ يکرفن. 

ءيغ ‑ يّموت ‑ ورݣاز ‑ نس،  والاينّي  › تامݣّـانت ‹.  راد ‑ اس ‑ تّينين  ءيّدر ‑ ورݣاز ‑ نس، 

يان  ءيغ ‑ ّت ‑ يتاهل  تامݣّـانت  ء ور ‑ را ‑ تݣ  ن ‑ ّشرع.  زغ ‑ لعقد ‑ لّي  تفسي ‑ تمغارت 

ياضني. 

ءي ‑ ما ‑ يݣان  لّماسيح  س ‑ لموت  تّموتم  اي ‑ ايتما.  کونّي  ء ولا  ا ‑ تݣام  4 غمکاد 

باش  زغ ‑ لموت  د ‑ والّي ‑ د ‑ ينکرن  ا ‑ ت ‑ يݣان  ياضني،  يان  ءيطّاف ‑ُکن  ّشرع،  وين 

س ‑ ما ‑ يتّيري  ار ‑ نتلهو  نّکا ‑ تّين  ءيزرين  5 غايد  ءي ‑ ربّـي.  ءيفولکين  لغلّت  ا ‑ نسکار 

غ ‑ لُخشانت  ار  ُـّ س ‑ وݣ ا ‑ نسوينݣيم  ّشرع  ار ‑ اغ ‑ يترارا  ءي ‑ يخف ‑ نس،  بنادم 

غيلاد  6 ءيّما  لموت.  لّي ‑ د ‑ يتاوين  ُيخشّن  لغلّت  ا ‑ نسکار  ايلّيغ  لّي ‑ يتّيري ‑ وول ‑ نّغ، 

ء ورد  ن ‑ ربّـي  ءيخّدامن  ا ‑ نݣ  باش  ءي ‑ غايلّي ‑ اغ ‑ يکرفن،  نّمت  زغ ‑ ّشرع  نتياوفساي 

ن ‑ ّروح  لّجديد  س ‑ تنباضين  والاينّي  لّي ‑ يتياران  ن ‑ ّشرع  تيقديمين  س ‑ تنباضين 

لقودوس. 

غمکان  ء ورد  ء وهو،  ءيس ‑ ُيخشن؟  ما ‑ را ‑ فّلاس ‑ نيني؟  ّشرع،  7 ءيّما 

ا ‑ ينّان  ّشرع  ءيس ‑ ورد  مراد  ّدنوب.  ا ‑ يّـي ‑ يملان  ّشرع  اشکو  ا ‑ را ‑ نيني، 

ءيس ‑ باهرا ‑ ُيخشن  ء ور ‑ راد ‑ يّسانغ  ءيکون  ويـّياض«  وين  ما ‑ يݣان  » ا ‑ ور ‑ تّيريت 

ݣيݣي  مغين ‑ د  ءي ‑ لوصيت ‑ ان  سفلدغ  لّيغ  8 والاينّي  ويـّياض.  وين  ما ‑ يݣان  اد ‑ يريغ 

ّشرع  ء ور ‑ يلّي  ءينّاغ  والاينّي  ويـّياض.  وين  ءيݣان  کرا  کولّو  ا ‑ تّيريغ  رارن ‑ يّـي  ّدنوب، 

7
لموت ء ولا  ّشرع 



7 روما  357

ء ور ‑ تا ‑ ّسينغ  لّيغ  ّدرغ  کّيغ ‑ تّين  نّکي  9 ء ولا  اد ‑ د ‑ مغين.  ّدنوب  ء ور ‑ ژضارن 

ار ‑ݣيݣي ‑ تمغاين  ّدنوب  بدون  ءي ‑ لوصيت  سفلدغ  لّيغ  غاکود  والاينّي  ّشرع، 

ن ‑ تودرت،  اغاراس  ءي ‑ مّدن  لّي ‑ يملان  10 لوصيت  ءي ‑ لموت.  ايلّيغ ‑ يّـي ‑ ّسروحن 

ݣيݣي  مغين ‑ د  ءي ‑ لوصيت ‑ ان  سفلدغ  لّيغ  11 اشکو  لموت.  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يـيوين  نتّات 

نغن ‑ يّـي.  جلون ‑ يّـي  ّدنوب، 

ء ولا  ربّـي،  وين  ءيݣا  ّشرع  ا ‑ ف ‑ اون ‑ تّينيغ:  12 ماياد 

باهرا.  فولکين  اد ‑ݣان  لحّق  ربّـي.  تين  تݣا  لوصيت 

ا ‑ يݣا،  غمکان  ء ورد  ء وهو  لموت؟  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يـيوين  ءيفولکين  مايلّي  ءيزد  13 والاينّي 

باش  ءيفولکين  غ ‑ مايلّي  ّدنوب  کشمن  لموت.  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يـيوين  ّدنوب  اشکو 

ا ‑ نژر  باش  لوصيت ‑ نس:  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يفکا  ماياد  اد ‑ݣان.  مامنک  ّدنوب  اد ‑ يّسانغ 

ݣيغ  نّکي  ءيّما  ربّـي،  وين  ءيس ‑ يݣا  ّشرع  14 نّسن  ّدنوب.  ا ‑ باهرا ‑ اُأخشّن  منشک 

ماد ‑ سکارغ.  15 ء ور ‑ ا ‑ تفهامغ  ءي ‑ ّدنوب.  ءيسمݣ  ݣغ  ءيضعفن،  بنادم 

کاد ‑ سکارغ.  لّي ‑کورهيغ  لُخشانت  والاينّي  لّي ‑ ريغ،  افولکي  ء ور ‑ ا ‑ سکارغ 

ءيفولکي.  ّشرع  ءيس ‑ ّسنغ  ار ‑ مالاغ  ما ‑ ور ‑ ريغ  نّا ‑ سکارغ  16 اکود 

ن ‑ ّدنوب  لقّوا  والاينّي  غايان  ا ‑ يسکارن  نّکي  ءيس ‑ ورد  17 ار ‑ مالاغ ‑ داغ 

ءيفولکين  کرا  ءيس ‑ ور ‑ يلّي  18 ّسنغ  ا ‑ ت ‑ يسکارن.  نتّات  لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان، 

‑ تيژضـارغ.  ا   ‑ ء ور  افولکي  ‑ سکـارغ  اد  ‑ تّيريغ  دا  واّخـا  ‑ ينو.  ‑ اد  ‑ ّدات  غ 

اد ‑ سکارغ.  نتّات  لّي ‑ ور ‑ ريغ،  لُخشانت  والاينّي  لّي ‑ ريغ،  افولکي  19 ء ور ‑ ا ‑ سکارغ 

ن ‑ ّدنوب  لقّوا  والاينّي  ا ‑ ت ‑ يسکارن  نّکي  ء ورد  ء ور ‑ ريغ،  غايلّي  20 ءيغ ‑ ا ‑ سکارغ 

ا ‑ ت ‑ يسکارن.  نتّات  لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان، 

ار ‑ ن ‑ تافاغ  افولکي  اد ‑ سکرغ  نّا ‑ ريغ  اکود  ا ‑ بّدا ‑ݣيغ:  غمکاد  21 هاتي 

س ‑ تنباضين  ار ‑ تفراحغ  22 غ ‑ وول ‑ ينو  ءي ‑ لُخشانت.  غير  ء ور ‑ ژضارغ  ءيخف ‑ ينو 

ار ‑ تّماغنت  ياضني  ن ‑ تنباضين  کرا  ار ‑ ن ‑ تافاغ  غ ‑ وݣُنس ‑ ينو  23 والاينّي  ن ‑ ربّـي، 

غ ‑ وݣُنس ‑ ينو.  لّي ‑ لّانين  ن ‑ ّدنوب  ار ‑ يّـي ‑کّرفنت ‑ تنباضين  لّعاقل ‑ ينو.  د ‑ تنباضين 

غ ‑ وول  لّي ‑ يّلان  ءيميغ 

ن ‑ بنادم
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س ‑ لموت؟  لّي ‑ يّـي ‑ يتاوين  زغ ‑ ّدات ‑ اد  ما ‑ را ‑ يّـي ‑ يّجنجم  اد ‑ يّـي ‑ يّلان.  24 تاݣوضي 

سيديتنّغ  لماسيح  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وودم  اشکو  ربّـي،  راد ‑ باهرا ‑ تالّغ  25 والاينّي 

ن ‑ ربّـي  تينباضين  ار ‑ تّيريغ  نّکي:  اد ‑ سول ‑ݣيغ  غمکاد  والاينّي  ا ‑ ف ‑ راد ‑ نجمغ. 

ن ‑ ّدنوب.  س ‑ تنباضين  ار ‑ سول ‑ تسکار  ّدات ‑ ينو  والاينّي  س ‑ لعاقل ‑ ينو، 

ءيݣان  ءي ‑ وانّا  لعقوبيت  ء ور ‑ سول ‑ تلّي  غيلاد  1 ءيّما 

‑ ّروح  ن  تينباضيــن  2 اشکو  ياسوع.  لماسيـح  وين 

ياسوع،  لماسيح  وين  ݣانين  ءي ‑ ويلّي  تودرت  لّي ‑ د ‑ يـيوين 

د ‑ لموت.  ن ‑ ّدنوب  زغ ‑ تنباضين  ا ‑ يّـي ‑ يفسين  نتنتي 

بنادم  اشکو  ءي ‑ بنادم،  ا ‑ يفسي  ّشرع  3 ء ور ‑ يژضار 

يوس  يازن ‑ د  اد ‑ اغ ‑ يفسين،  ربّـي  والاينّي  س ‑ ّشرع.  ا ‑ يسکار  ء ور ‑ يژضار  ءيضعف 

لحوکم  ربّـي  ءيلّما  يوت  ّدنوب.  سکارنين  ويلّي  تين  زوند  ن ‑ بنادم  ّدات  ا ‑ يطّاف 

باش  مايان  ربّـي  4 ءيسکر  ف ‑ بنادم.  ّدنوب  ا ‑ يّسيتّي  باش  ن ‑ يوس  ف ‑ ّدات 

‑ يرا  ‑ ما  س  غيلاد  ‑ يسکارن  لّي  نکُّني  ‑ يّلان  ‑ فّلانّغ  لّي  ‑ ّشرع  ن  لحّق  ‑ يّسافو  ا 

ن ‑ بنادم.  ّدات  ما ‑ ترا  ء ورد  لقودوس  ّروح 

ءيّما  ّدات.  س ‑ ما ‑ ترا  ءيخف ‑ نسن  ار ‑ تلهون  غ ‑ ّدات  5 غويلّي ‑ سّت ‑ يتاوين 

ءيتلهون  6 وانّا  لقودوس.  ّروح  س ‑ ما ‑ يرا  ار ‑ تلهون  لقودوس  غ ‑ ّروح  غويلّي ‑ سّت ‑ يتاوين 

لقودوس  ّروح  س ‑ ما ‑ يرا  ءيتلهون  وانّا  لموت.  راد ‑ اس ‑ تيلي  ّدات  س ‑ ما ‑ ترا  ءيخف ‑ نس 

د ‑ ربّـي،  ار ‑ يتّماغ  هاتي  س ‑ ّدات،  ءيتلهون  7 يان  د ‑ ّسلامت.  تودرت  راد ‑ اس ‑ تيلي 

8 غويلّي  ا ‑ سرسنت ‑ يسکار.   ‑ يژضار  ء ور ‑ اکُّ ن ‑ ربّـي،  س ‑ تنباضين  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  اشکو 

ربّـي.  اد ‑ رضون  ء ور ‑ ژضارن  ن ‑ بنادم  ّدات  سکارنين س ‑ ما ‑ ترا 

ّدات،  س ‑ ما ‑ ترا  ء ور ‑ را ‑ تسکارم  ن ‑ ربّـي،  ّروح  ءيّلا  ءيغ ‑ݣيݣون  کونّي،  9 ءيّما 

 ‑ يݣي  ء ور ‑ اکُّ لّماسيح،  ّروح  وانّا ‑غ ‑ ور ‑ يلّي  ّروح.  س ‑ ما ‑ يرا  را ‑ تسکارم  والاينّي 

س ‑ تودرت  تّدرم  هاتي  لماسيح،  ءيّلا  ݣيݣون  لّيغ  کونّي،  10 ءيّما  لماسيح.  وين 

ف ‑ ّسيبت  ّدات ‑ نّون  را ‑ تّمت  واّخا  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتون  ّسلامت  تّلا  اشکو  ن ‑ ّروح. 

8
لّجديد  تودرت 

ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت 

لقودوس
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زغ ‑ لموت،  ياسوع  ن ‑ والّي ‑ د ‑ يّسنکرن  ّروح  ءيّلا  ݣيݣون  11 لّيغ  ن ‑ ّدنوب. 

زغ ‑ لموت  لماسيح  غوالّي ‑ د ‑ يّسنکرن  اشکو  لموت.  لّي ‑ ف ‑ تّلا  ّدات ‑ نّون  را ‑ يّسّدر 

لّي ‑ݣيݣون ‑ يّلان.  ن ‑ ّروح ‑ نس  س ‑ تحکيمت  کونّي  ء ولا  را ‑ُکن ‑ يّسّدر 

ما ‑ ترا  ء ورد  ن ‑ ربّـي  ّروح  س ‑ ما ‑ يرا  ا ‑ نسکار  فّلانّغ  ءيّلا  اي ‑ ايتما،  12 غمکاد 

والاينّي  لموت.  راد ‑ اون ‑ تيلي  ّدات،  س ‑ ما ‑ ترا  13 ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  ّدات ‑ نّغ. 

ءيغ ‑ ا ‑ تنّقام ءيسّکيرن ن ‑ ّدات س ‑ تحکيمت ن ‑ ّروح، راد ‑ اون ‑ تيلي تودرت. 14 کولّو 

لّي ‑ اون ‑ يفکا  ّروح  15 اشکو  ن ‑ ربّـي.  تاروا  ݣان  ن ‑ ربّـي،  س ‑ ّروح  سفليدنين  وينّا 

ا ‑ تݣم  ءيرور ‑ُکن  والاينّي  تيکساضم،  تووّريم ‑ داغ  ءيسمݣان  ا ‑ تݣم  ء ور ‑ُکن ‑ يرور  ربّـي 

ن ‑ ربّـي  ّروح  ءيمشاشکا ‑ د  16 هاتي  وا ‑ بابا.«  » ابّا،  ا ‑ سرس ‑ ناقرا:  ايلّيغ  ن ‑ ربّـي  تاروا 

نيّسان  تاروا ‑ نس،  نݣا  17 لّيغ  ا ‑ نݣا.  ن ‑ ربّـي  تاروا  ءيزد  ار ‑ اغ ‑ مالان  د ‑ ّروح ‑ نّغ 

لّماسيح.  غ ‑ لوورت  را ‑ نکشم  ن ‑ ربّـي،  ءي ‑ مّدن  لّي ‑ را ‑ يـيلي  لوورت  ءيس ‑ را ‑ نطّاف 

غ ‑ لمجد.  را ‑ ديدس ‑ نيلي  غ ‑ ورفوفن،  ءيغ ‑ ديدس ‑ نمون 

يات  ء ور ‑ تسوي  ن ‑ ووّسان ‑ اد  تارفوفنت  نّکي  18 ّسنغ 

غ ‑ لݣّدام لّمجد لّي ‑ راد ‑ اغ ‑ يفک ربّـي غ ‑ مايد ‑ د ‑ يوشکان. 

اّس ‑ ان غ ‑ راد ‑ د ‑ باّن  باهرا  يـيري  ار ‑ يتقل  ما ‑ يخلق ربّـي غ ‑ ّدونيت ‑ اد  19 اشکو کولّو 

ّدونيت  ء ورد  ما ‑ مي ‑ ور ‑ تژضار.  ا ‑ تّژوژض  ّدونيت  ءيرور  ربّـي  20 اشکو  ن ‑ ربّـي.  تاروا 

سول  ءيفکا ‑ ياس  والاينّي  اد ‑ اس ‑ ت ‑ يسکرن.  ربّـي  والاينّي  غمکان  ا ‑ تݣ  ا ‑ يران 

غ ‑ لمجد  نتّات  ء ولا  ا ‑ ن ‑ تکشم  باش  لّهالاک  زغ ‑ يسکراف  21 راد ‑ اس ‑ يفسي  ّرجا، 

زوند  س ‑ ونݣاژ  ار ‑ ينّدر  غ ‑ ّدونيت  ما ‑ يّلان  کولّو  ءيزد  22 نّسن  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تاروا 

لّي ‑ دار  نکُّني  ء ولا  ا ‑ ينّدرن.  ّدونيت  غير  ء ورد  23 والاينّي  لّي ‑ را ‑ يارو.  تامغارت 

س ‑ واّس  غ ‑ ا ‑ نتقل  غيلاد  غ ‑ وݣُنس ‑ نّغ  ار ‑ ننّدر  لقودوس،  ن ‑ ّروح  تيمنزا  لغّلات 

نکُّني  24 اشکو  زغ ‑ لهالاک.  ّدات ‑ نّغ  ءيفوکّو  د ‑ تاروا ‑ نس  ربّـي  لّي ‑غ ‑ راد ‑ اغ ‑ يݣ 

ّرجا  ء ور ‑ را ‑ دارنّغ ‑ يـيلي  مايلّي ‑ ن ‑ نترجو  ءيس ‑ نژرا  مراد  ا ‑ س ‑ ننجم.  س ‑ ّرجا ‑ ياد 

25 والاينّي  دارس.  يـيلي  غ ‑ ما ‑ يژّرا  ا ‑ ن ‑ يترجو  يان  ء ور ‑ يژضار  اشکو  ءيژري،  والاينّي 

ربّـي  لّي ‑ د ‑ يفکا  ّرجا 

مي ‑ د ‑ يغرا ءي ‑ ويلّي 
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ارد ‑ اغ ‑ يـيلي.  غ ‑ ّرجا  نزݣا  ار ‑ سرس ‑ نتقل  هاتي  ء ور ‑ تا ‑ نژري،  غ ‑ مايلّي  ا ‑ نترجو  لّيغ 

غ ‑ سول ‑ نضعف.  غيلاد  لقودوس  ّروح  اد ‑ اغ ‑ يتعاوان  26 غمکاد ‑ نّيت 

لقودوس  ّروح  والاينّي  غمکلّي ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن،  ءي ‑ ربّـي  ما ‑ س ‑ را ‑ نتژالّا  ء ور ‑ نّسين 

ربّـي  27 ءيّما  ءيواليون.  لّي ‑ وݣُرنين  تجّهدنين  س ‑ ونفوسن  ار ‑ ت ‑ فّلانّغ ‑ يتضالاب 

ار ‑ يتضالاب  ّروح  اشکو  ّروح.  ما ‑ يقصاد  ءيّسن  غ ‑ وولاون ‑ نّغ،  ما ‑ يّلان  لّي ‑ يژّران 

ربّـي.  ءيتّيري  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  ف ‑ يمژلاين 

نّسن  ءيقصاد،  غمکلّي  ءيغرا ‑ ياسن ‑ د  ربّـي  ءيتّيرين  غويلّي  28 ءيّما 

ربّـي  ءيّسن  غويلّي  29 اشکو  ماد ‑ اسن ‑ يجّرون.  غ ‑کولّو  افولکي  ءيس ‑ ا ‑ ياسن ‑ يسکار 

نتّان  ءيݣا  يوس  ا ‑ س ‑ يووّري  غمکاد  يوس.  زوند  اد ‑ݣن  ءيژلي ‑ تن  زغ ‑ يسيزوار، 

امزوارو غ ‑ ايتماتن ݣّوتنين. 30 ءيّما غويلّي ءيژلي، ءيغرا ‑ ياسن ‑ د. د ‑ ويلّي مي ‑ د ‑ يغرا، 

ءيّشکشم ‑ تن  ّسلامت،  ءيفکا  مي  د ‑ ويلّي  ديدسن.  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ءيفکا ‑ ياسن 

س ‑ لمجد ‑ نس. 

ءيبيّد  ديدنّغ  لّيغ  ماياد؟  ف ‑کولّو  ما ‑ را ‑ نيني  غيلاد  31 ءيّما 

والاينّي  غ ‑ دارس  يوس  ء ور ‑ ن ‑ يحضي  لّيغ  ربّـي،  32 ءيّما  ما ‑ راد ‑ اغ ‑ ينرو؟  ربّـي 

اد ‑ اغ ‑ ديدس ‑ يفک  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يـيري  کولّواغ،  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ءيدحي ‑ ت ‑ يد 

ربّـي  هان  ن ‑ ربّـي؟  س ‑ يمژلاين  ا ‑ ياشتّکا  33 ما ‑ يژضارن  کرا؟  کرايݣاّت 

ا ‑ فّلانّغ ‑ يّموتن،  ياسوع  لماسيح  هان  نُخشن؟  ا ‑ يـيني  34 ما ‑ يژضارن  ا ‑ فّلانّغ ‑ يرضان. 

ار ‑ ت ‑ فّلانّغ ‑ يتضالاب.  ن ‑ ربّـي،  ف ‑ وفاسي  يـيلي  زغ ‑ لموت  ءينکر ‑ د ‑ نّيت 

تارفوفنت  نغد  تانوکموت  نغد  تاّمارا  ءيزد  لّماسيح؟  د ‑ لحنانت  35 ما ‑ راد ‑ اغ ‑ يّسنݣارا 

کولّوت  » اّس  ءيتياران:  36 غمکلّي  تاّژيت؟  نغد  ّشّر  نغد  لهيف  نغد  لاژ  نغد 

غ ‑ توُکي ‑ تغرسي.«  د ‑ وولّي  ݣان ‑ اغ  ف ‑ ّسيبت ‑ ّنک.  اد ‑ اغ ‑ نغن  ار ‑ تّيرين 

38 اشکو  ءيحنّان.  ݣينّغ  ن ‑ والّي  س ‑ يسم  باهرا  ننرا ‑ ت  غايان،  کولّو  37 والاينّي 

ء ورد  د ‑ لحنانت ‑ نس،  اد ‑ اغ ‑ يّسنݣارا  ءيژضارن  کرا  ء ور ‑ يلّي  باهرا:  ماياد  ّسنغ 

ما ‑ را ‑ يـيلي،  نغد  ما ‑ يّلان  ء ورد  لارواح،  نغد  لمالايکا  نغد  تودرت  نغد  لموت 

ن ‑ ربّـي لحنانت 
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ربّـي،  ما ‑ يخلق  کولّو  تين ‑ تدروت.  نغد  ن ‑ تاتّويت  لقّوات  نغد  ّسولطات  39 ء ورد 

لّي ‑ س ‑ݣينّغ ‑ يحنّا  ن ‑ ربّـي  د ‑ لحنانت  اد ‑ اغ ‑ يّسنݣارا  ءيژضارن  کرا  ء ور ‑ݣيس ‑ يلّي 

سيديتنّغ.  ياسوع  لّماسيح  ف ‑ وودم 

ء ور ‑ ا ‑ ّسکيرکيسغ.  لّماسيح،  س ‑ يسم  ايد ‑ اون ‑ تّينيغ  1 لحّق 

ّروح  ‑ يتحکــام    ا  ‑ ‑غ  لّي  ينو   ‑ ‑ وول  غ  مايــاد  ّسنغ 

‑ تݣوضي  ‑ تتاغ  ‑ بّدا  ‑ يّـي  ار  باهرا  ‑ يّـي  2 طّير  لقودوس: 

ءيس ‑ ژضارغ  مراد  ن ‑ ّدات.  زغ ‑ تسݣا  ايتما  لّي ‑ݣانين  3 ف ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ ينو 

باش  د ‑ لماسيح  ء ولا  نݣاراغ  لهالاک  ار  ءيخف ‑ ينو  راد ‑ دحيغ  نّکي،  ا ‑ تن ‑ ّجنجمغ 

ءيفک ‑ اسن  د ‑ تاروا ‑ نس،  ءيݣ ‑ تن  ايت ‑ ربّـي،  ا ‑ يݣان  4 نتني  ا ‑ تن ‑ ّجنجمغ. 

ما ‑ س ‑ ا ‑ تي ‑ تعبادن،  اغاراس  ءيمل ‑ اسن  د ‑ ّشرع ‑ نس.  د ‑ يد ‑ لعهد ‑ نس  لمجد ‑ نس 

ءيد ‑ باباتنّغ  ا ‑ زغ ‑ݣان  5 زغ ‑ݣيسن  ءيفولکي.  ما ‑ راد ‑ اسن ‑ يسکر  ف ‑کولّو  يـيني ‑ اسن 

ءيݣ  ما ‑ يّلان،  ف ‑کولّو  ا ‑ ياتّوين  نتّان  ن ‑ ّدات.  زغ ‑ تسݣا  لماسيح  ء ولا  ءيمزوورا 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ ت ‑ نتالغ  لّي ‑ يستهّلان  ربّـي 

ربّـي  لّي ‑ يفکا  ءيواليون ‑ ان  لفايّت  بلا  ءيس ‑ ضرن  ء ور ‑ راد ‑ ينيغ  6 والاينّي 

وين  کولّوتن  ء ور ‑ݣين  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  مّدن ‑ ان  اشکو  ءيزرين.  غايد  ءي ‑ ايت ‑ دارس 

ربّـي:  ءينّا  اشکو  ايت ‑ يبراهيم.  کولّوتن  ء ور ‑ݣين  ن ‑ يبراهيم،  تاروا  7 ء ولا  ربّـي. 

ا ‑ س ‑ يملا  8 غمکاد  تاسوت ‑ ّنک.«  ا ‑ زغ ‑ را ‑ تيلي  ءيسحاق  ن ‑ يوک  » زغ ‑ تاروا 

مّدن،  کولّو  تلالن  غمکلّي  لولنين  غويلّي  ء ورد  ن ‑ ربّـي:  تاروا  ا ‑ را ‑ يݣ  ݣيسن  مانوي 

ءيزݣان  اوال ‑ اد  ءيفکا  ربّـي  9 اشکو  ن ‑ ربّـي.  س ‑ واوال  لولنين  غويلّي  والاينّي 

يان ‑ واّراو.«  ءي ‑ سارا  يـيلي  غ ‑ وزمز ‑ اد،  ءيمال  » راد ‑ د ‑ ووّريغ  ءينّا ‑ ياس:  ءي ‑ يبراهيم 

زغ ‑ ورݣاز ‑ نس  س ‑ يکنيون  ار ‑ تربّو  ريفقا  ءينّاتنّغ  تّفوغ  ياضني.  کرا  ءيّلا  10 والاينّي 

س ‑ ريفقا،  ربّـي  ءيساول  ء ور ‑ تا ‑ د ‑ لولن ‑ واّراضن ‑ ان  11، 12 لّيغ  باباتنّغ.  ءيسحاق 

را ‑ يݣ  » امزوارو  فّلاسن:  يـيني ‑ اس  ءيشوان.  کرا  ء ولا  ُيخشّن  کرا  ء ور ‑ تا ‑ سکيرن 

ء ورد  مايان،  ءيقصاد  اشکو  ربّـي  ا ‑ تن ‑ يبضا  غمکاد  سين.«  ءي ‑ ويس  اخّدام 

9
ن ‑ ايت ‑ ربّـي اژلاي 
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ءيّما  ياعقوب،  » ريغ  ربّـي:  ءينّا  ءيتياران  13 غمکلّي  نتني.  سکرن  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت 

ء ور ‑ ت ‑ ريغ.«  عيسو 

غمکان  ء ورد  س ‑ وودماون؟  ربّـي  ءيس ‑ ا ‑ يسکار  ف ‑ ماياد؟  14 ما ‑ را ‑ نيني 

حنّوغ  ا ‑ ت ‑ رحمغ،  ريغ  وانّا  » راد ‑ رحمغ  ءي ‑ موسا:  ربّـي  ءينّا  15 اشکو  ا ‑ را ‑ نيني. 

ما ‑ يسکار  نغد  بنادم  غ ‑ ما ‑ يرا  ء ور ‑ ن ‑ يقاما  16 ماياد  ا ‑ فّلاس ‑ حنّوغ.«  ريغ  ف ‑ وانّا 

ءي ‑ فيرعاون:  ربّـي  ءينّا  17 ءيتيارا ‑ داغ  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ ّرحمت  ءيقاما ‑ ن  والاينّي  بنادم 

ءيتجّهدن،  تاحکيمت ‑ ينو  ا ‑ݣيک ‑ ّسبايّنغ  باش  د ‑ وݣلّيد،  ا ‑ ف ‑ک ‑ݣيغ  » ماياد 

ا ‑ س ‑ نّسن ءيس ‑ ا ‑ يترحام  ّدونيت ف ‑ يسم ‑ ينو.« 18 غمکان  اد ‑ سفلدن مّدن غ ‑کولّو 

ا ‑ ت ‑ يّسيقار.  ءيرا  مي  ءي ‑ وانّا  ءيخف  ار ‑ يّسيقار  ا ‑ ت ‑ يرحم،  ءيرا  وانّا  ربّـي 

» لّيغ  يـيني ‑ يّـي ‑ د:  ن ‑ يان  کرا  را ‑ د ‑ يساول  19 والاينّي 

ا ‑ ياغ ‑ سول ‑ يتلاّما؟  ايلّيغ  ماخ  غمکاد،  ربّـي  ءيݣا 

ا ‑ بنادم،  کّيـي  20 ءيّما  ربّـي.«  ءيقصاد  فّلاس  غايلّي  ابلا  ا ‑ يسکر  يان  ء ور ‑ يژضار 

ءي ‑ وفّخار  ءيس ‑ را ‑ تيني ‑ تمکيلت  ءي ‑ ربّـي؟  اوال  ا ‑ ترارت  تريت  ايلّيغ  ما ‑ تݣيت 

س ‑ يدقّي  ا ‑ يسکر  لحّق  دارس  ءيّلا  21 افّخار،  غمکاد؟«  ايلّيغ ‑ يّـي ‑ تسکرت  » ماخ 

يات  تيلي  زغ ‑ يان ‑ وطّيب،  سنات ‑ تمکيلين  ا ‑ يسکر  ءيژضار  ءيرا.  مکنّا 

ءيرا  ربّـي.  ا ‑ يسکر  22 غمکاد  اّس.  ءي ‑کرايݣاّت  تايّاض  تيلي  ءي ‑ تمغريوين 

سول  ءيرا  والاينّي  ءيتجّهدن،  تاحکيمت ‑ نس  ء ولا  لغاضاب ‑ نس  ءي ‑ مّدن  ا ‑ يّسبايّن 

ءي ‑ لهالاک.  غير  ء ور ‑ݣينت  واّخا  لغاضاب  لّي ‑ ف ‑ يّلا  د ‑ تمکيلين  ا ‑ يصبر 

لّي ‑ ف ‑ يسکر  ءيرحم  ءي ‑ ويلّي  لّمجد ‑ نس  تيميخار  ا ‑ يّسبايّن  ءيرا  اشکو  23 ءيصبر 

ايت ‑ يودايا  زغ ‑ݣر  لّي ‑ مي ‑ يغرا  د ‑ نکُّني  24 ا ‑ تن ‑ يݣان  غ ‑ لمجد.  اد ‑کشمن 

هوشاع:  ن ‑ نّابـي  غ ‑ واّرا  ربّـي  ءينّا  غمکلّي  ياضني.  ايت ‑ تميزار  زغ ‑ݣر  ء ولا ‑ داغ 

ءيغريبن،  ݣانين  غويلّي  › مّدن ‑ ينو ‹.  راد ‑ اسن ‑ ينيغ  مّدن ‑ ينو،  ء ور ‑ݣينين  25 » غويلّي 

غين  مّدن ‑ ينو، ‹  › ء ور ‑ تݣيم  نّيغ  26 غ ‑ يلّيغ  › ايت ‑ داري ‹.  راد ‑ اسن ‑ ينيغ 

يوّل  ءيّکا ‑ تّين  ءيشاعيا  27 ء ولا  لّي ‑ يّلان.‹ «  ن ‑ ربّـي  تاروا  › تݣام  ا ‑غ ‑ راد ‑ ينيغ 

ء ولا  ن ‑ ربّـي  لغاضاب 

ّرحمت ‑ نس
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ن ‑ تاما  املال  زوند  ايت ‑ ربّـي  ݣّوتن  » واّخا  ن ‑ ايت ‑ ربّـي:  ف ‑ مّدن  يـيني  اوال ‑ نس 

س ‑ ّجهد  ء ور ‑ را ‑ يماطل.  ربّـي  28 اشکو  ما ‑ را ‑ݣيسن ‑ ينجم.  ءيدروس  ن ‑ ومدا، 

ربّـي  » سيدي  ءيشاعيا:  29 يـيني ‑ داغ  ّدونيت.«  ف ‑کولّو  لحوکم  ا ‑ س ‑ را ‑ يوت 

تامدينت  زوند  نخوا  ءيکون  غ ‑ تاروا ‑ نّغ،  کرا  ءيس ‑ ور ‑ اغ ‑ يفل  مراد  ءيتجّهدن، 

ن ‑عامورا.«  تامدينت  ء ولا  ن ‑ سادوم 

ء ور ‑ ا ‑ تناوالن  واّخا  ياضني.  ءيرضا ف ‑ ايت ‑ تميزار  ربّـي  30 ما ‑ را ‑ نيني ف ‑ ماياد؟ 

لّي ‑ تناوالنين  ما ‑ ت ‑ يرضان، ءيرضا فّلاسن ف ‑ ّسيبت ن ‑ ماد ‑ ومّن. 31 ءيّما ايت ‑ ربّـي 

اشکو  32 ماخ؟  ء ور ‑ فّلاسن ‑ يرضي.  ن ‑ ّشرع،  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  اد ‑ ترضون 

ا ‑ س ‑ وتن  غمکاد  س ‑ ليمان.  ء ورد  ربّـي،  اد ‑ ترضون  ا ‑ س ‑ ا ‑ تّيرين  س ‑ يسّکيرن ‑ نسن 

اژرو ن ‑ تبايّضرت. 33 غمکلّي ءيتياران: » هاتي را ‑ ن ‑ ّزوݣزغ غ ‑ݣر مّدن ‑ ينو يان ‑ وژرو 

فّلاس  وانّا  ءيّما  لّي ‑ را ‑ تن ‑ يّسکنوکي.  ءيفير  تابايّضرت، ءيݣ  راد ‑ اسن ‑ يݣ  ءيمّقورن. 

ء ور ‑ سار ‑ تي ‑ تُݣراژ.«  ءيتّکلن 

‑ نجمن  اد  تّيريــغ   ‑   ‑ باهرا   ا منشک  ايتمــا،   ‑ 1 واي 

فّلاسن.  ربّــي  ‑ تضالابغ    ‑ باهرا ار  ينو.   ‑ ‑ تمازيــرت  ايت 

ربّـي،  ن ‑ يس ‑ ا ‑ باهرا ‑ تّيرين  توݣّـا  ا ‑ فّلاسن ‑ فکغ  2 ژضارغ 

ربّـي  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يترضو  اغاراس  3 ء ور ‑ فهيمن  ءيݣا.  غمکلّي  ربّـي  ء ور ‑ ّسيّن  والاينّي 

 ‑ ومژن  ء ور ‑ اکُّ ايلّيغ  ياضني،  س ‑ مامنک  ربّـي  اد ‑ رضون  ار ‑ تّيرين  والاينّي  ف ‑ مّدن، 

ربّـي  غ ‑ݣر  ّسلامت  ا ‑ يسکر  باش  ّشرع،  ءيکّمل  لماسيح  4 اشکو  نتّا.  لّي ‑ يرا  اغاراس 

يومّن.  سرس  وانّا  د ‑کولّو 

ءيسکارن  » وانّا  ءينّا:  س ‑ ّشرع  ربّـي  اد ‑ ترضون  رانين  ف ‑ ويلّي  موسا  5 يورا 

ءي ‑ وانّا ‑ ف ‑ يرضا  ءينّا  6 والاينّي  ن ‑ ّشرع.«  ف ‑ ّسيبت  را ‑ يّدر  غ ‑ ّشرع  ما ‑ يّلان 

س ‑ يݣـنّا  › ما ‑ را ‑ يغلي  د ‑ يخف ‑ ّنک  » اد ‑ ور ‑ تّينيت  ن ‑ ما ‑ يومن:  ف ‑ ّسيبت  ربّـي 

ن ‑ واکال  س ‑ تدروت  › ما ‑ را ‑ يݣّوز  7 ء ولا ‑ دا ‑ تّينيت  ا ‑ د ‑ يݣّوز؟‹  لماسيح  ا ‑ يضالب 

» هاي ‑ اوال  ءينّا ‑ داغ:  8 اشکو  ّموتنين؟‹ «  ويلّي  زغ ‑ݣر  ا ‑ د ‑ يغلي  لماسيح  ا ‑ يضالب 

ا ‑ س ‑ راد ‑ نجمن غمکاد 

10
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ا ‑ ت ‑ يݣان  اوال ‑ ان  غ ‑ وول ‑ ّنک.«  يـيلي  غ ‑ يمي ‑ ّنک  يـيلي  ءيلکم ‑ک ‑ يد،  ن ‑ ربّـي 

ءيغ ‑ تنّيت  9 اشکو  ء ومنّين.  ف ‑ وينّا  ربّـي  ا ‑ يترضو  ف ‑ مامنک  د ‑ غواد ‑ س ‑ ا ‑ نتبّراح 

ربّـي  ءيس ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکر  تامنت  سيدي«  ا ‑ يݣان  » ياسوع  ن ‑ مّدن  غ ‑ لݣّدام 

ّسلامت  نطّاف  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتامن  س ‑ وول  10 اشکو  را ‑ تنجمت.  هاتي  زغ ‑ لموت، 

غ ‑ واّرا  11 ءيتيارا  ننجم.  ن ‑ مّدن  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑ نتّيني  س ‑ ينفورن  د ‑ ربّـي. 

ء ور ‑ ا ‑ يّژمژلاي  12 ربّـي  ء ور ‑ سار ‑ تي ‑ تُݣراژ.«  ءيتّکلن  فّلاس  » وانّا  ن ‑ ربّـي: 

ار ‑ ياکّا  کولّوتن.  سيديتسن  ءيݣا  والاينّي  ياضني،  زغ ‑ ايت ‑ تميزار  ايت ‑ يودايا 

غ ‑ يسم  ءيزاوݣن  » وانّا  ءيتيارا:  13 اشکو  زاوݣنين،  ݣيس  وينّا  ءي ‑کولّو  تيميخار ‑ نس 

را ‑ ينجم.«  ن ‑ سيديتنّغ، 

‑ وميــّن ؟  ‑ سرس  ‑ ور  ءيغ  ‑ نس  ‑ يسم  غ  ‑ زاوݣن  ‑ راد  ا  مامنک  14 والاينّـي 

ءيغ ‑ ور ‑ يلّي  ا ‑ راد ‑ سفلدن  مامنک  ءيغ ‑ ور ‑ فّلاس ‑ سفلدن؟  ا ‑ راد ‑ امّن  مامنک 

ما ‑ تن ‑ يوزّن؟  ءيغ ‑ ور ‑ يلّي  لخبار  ا ‑ را ‑ ن ‑ اوين  15 مامنک  لخبار؟  ماد ‑ اسن ‑ ين ‑ يـيوين 

ءيشوان.«  لخبار  غويد ‑ د ‑ يوينين  ا ‑ نژر  ا ‑ س ‑ يفولکي  » منشک  ءيتياران:  غمکلّي 

ءيشاعيا:  ءينّا ‑ داغ  ءيفولکين.  س ‑ لخبار  اد ‑ سفليدن  کولّوتن  ء ور ‑ ا ‑ تّيرين  16 والاينّي 

غويلّي  17 والاينّي  لّي ‑ اسن ‑ د ‑ نيوي؟«  اوال  ا ‑ يامن  ما ‑ يران  ربّـي،  » وا ‑ سيدي 

ا ‑ را ‑ يسفلد.  نتني  لّماسيح،  لخبار  مي ‑ ن ‑ نتاوي  غويلّي  ا ‑ را ‑ يامن.  نتني  سفليدنين، 

نّسن  ءيزرين؟  غايد  ف ‑ لخبار ‑ اد  ءيس ‑ ور ‑ سفلدن  ايت ‑ ربّـي  18 ءيّما 

ماني،  کرايݣاّت  کّانت  » تيميتار ‑ نسن  ءيتيارا:  اشکو  ءيس ‑ فّلاس ‑ سفلدن، 

‑ ربّــي،  ‑ ايت  ن  ‑ ان  مّدن  19 والاينّي  ‑ واکـال.«  ن  تّمي  ‑ نسن  ‑ تواغرا  تروح 

ءيس ‑ ت ‑ فهمن،  اد ‑ اغ ‑ يملان  موسا  سفلدن؟  مي  مايلّي  اد ‑ فهمن  ءيس ‑ ور ‑ ژضارن 

ءيغريبن.  غ ‑ دار  ما ‑ يّلان  ا ‑ تّيريم  » را ‑ُکن ‑ رارغ  ربّـي:  ا ‑ ف ‑ ينّا  ف ‑ يمي ‑ نس  اشکو 

ءيزعم  ءيشاعيا  20 ء ولا  يات.‹ «  › ء ور ‑ ّسيّن  تّينيم  مي  س ‑ ويلّي  راد ‑ اون ‑ ّت ‑ ّسطّيرغ 

ءي ‑ ويلّي  ءيخف ‑ ينو  ّسبايّنغ  ء ور ‑ سري ‑ سيݣّيلنين،  غويلّي  » ء وفان ‑ يّـي  ءينّا: 

اّس  » ها ‑ يّـي  ف ‑ ايت ‑ دارس:  ءينّا  ربّـي  ءيزوويد  21 والاينّي  ء ور ‑ݣيݣي ‑ سقسانين.« 
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اݣُين  تيغوردين ‑ نسن،  لّي ‑ سري ‑ رورنين  ءي ‑ مّدن  ءيفاّسن ‑ ينو  مديغ ‑ ن  کولّو 

س ‑ واوال ‑ ينو.«  اد ‑ سفليدن 

مّدن ‑ نس؟  ربّـي  ءيس ‑ ن ‑ يلوح  ما ‑ راد ‑ ينيغ؟  غيلاد،  1 ءيّما 

غ ‑ ايت ‑ ربّـي،  ݣيغ  نّکي  ء ولا  ء ور ‑ تن ‑ ين ‑ يلوح.  ء وهو، 

‑ بنياميـن.  ن  ‑ تقبيـلت  زغ  ‑ يبراهيـم  ن  ‑ تاسوت  زغ  ݣغ 

‑ يسيزوار.  زغ  ‑ يّسن  لّي  ‑ نس  مّدن  ‑ يلوح  ‑ ن  ء ور  2 ربّـي 

ف ‑ ربّـي  ءيلّيا  ار ‑ يّسمومُّي  ن ‑ ربّـي؟  غ ‑ واّرا  ءيلّيا  ف ‑ نّابـي  ما ‑ يتياران  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم 

نغان  هاتنين  ربّـي،  3 » وا ‑ سيدي  يـيني ‑ اس:  ايت ‑ ربّـي  لّي ‑ سکارن  ف ‑ لُخشانت 

ا ‑ يقامان،  نّکي  غير  تيغرسيو.  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ ياک ‑ ن ‑ نسراس  ءيکرکار  خلون  لانبيا ‑ ّنک، 

» سول  ءينّا ‑ ياس:  غاکودان؟  ربّـي  ما ‑ س ‑ اس ‑ ينّا  نتّا،  4 ءيّما  ا ‑ يّـي ‑ نغن.«  ءيرين 

ن ‑ بعل.«  غ ‑ لݣّدام  لّي ‑ ور ‑ يکنين  ن ‑ ورݣاز  ن ‑ يد ‑ والف  ّسا  ءي ‑ يخف ‑ ينو  حضيغ 

ءيژلي ‑ تن  ما ‑ يدروسن،  سول  ءيقاما  غ ‑ ووّسان ‑ اد.  نکُّني  ء ولا  اد ‑ دارنّغ ‑ يّلان  5 غمکان 

ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ا ‑ ف ‑ تن ‑ يژلي،  ن ‑ ّرحمت ‑ نس  6 ف ‑ ّسيبت  س ‑ ّرحمت ‑ نس.  ربّـي 

ماياد  ء ور ‑ را ‑ يـيلي  سکرن  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ءيس ‑ تن ‑ يژلي  مراد  ن ‑ يسّکيرن ‑ نسن. 

س ‑ ّرحمت. 

‑ ت  ءيفکـا  والاينّي  تّيريـن،  مايلّي  ‑ ربّـي  ‑ ايت  ءي  ‑ يفکي  ء ور  7 غاکودان 

فّلاسن  8 غمکلّي  ‑ نسن  ءيخف  ءيّقور  ويـّياض  ووّرين  ءيژلي.  ‑ݣيسن  زغ  ‑ ويلّي  ءي 

الّن ‑ نسن  ءيرار  ء ول ‑ نسن،  ربّـي  ار ‑ يّسهروّصي  س ‑ غاّساد  » سول  ءيتياران: 

اݣلّيد  9 ء ولا  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ سفليدن.«  ءيمزݣان ‑ نسن  ءيرار  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ تّيسفيونت، 

تاژقّورت  ن ‑ يمنسيون ‑ نسن  تامونت  » اد ‑ اسن ‑ تݣ  يـيني:  فّلاسن  ربّـي  ءيضالب  داود 

لّي ‑ اسن ‑ يݣان.  لعقوبيت  فّلاسن  تضر  اد ‑کنوکين،  ما ‑غ ‑ ا ‑ ن ‑ طّارن.  تاسرافت  ء ولا 

ن ‑ تّماريو.«  تاژايت  غ ‑ ّدو  ار ‑ بّدا ‑کنّون  ا ‑ ور ‑ يسفيون،  10 اد ‑ لّاسنت ‑ والّن ‑ نسن 

ء ور ‑ راد ‑ ينيغ  اد ‑ نکرن؟  ء ور ‑ سول ‑ ژضارن  ضرن  ءيس ‑ راد ‑ ينيغ:  11 والاينّي 

باش  ياضني،  ايت ‑ تميزار  نجمن  ووّرين  ايت ‑ يودايا  ضرن  لّيغ  اشکو  غمکان. 

11
ربّـي  ءيس ‑ ن ‑ يلوح 

مّدن ‑ نس؟
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تاضوري  12 هاتي  ياضني.  ايت ‑ تميزار  دار  ما ‑ يّلان  ار ‑ تّيرين  ايت ‑ يودايا  اد ‑ ووّرين 

ف ‑ ّسيبت  ء ولا  کولّوّت.  ءي ‑ ّدونيت  ن ‑ ربّـي  تيميخار  ا ‑ د ‑ يـيوين  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

ياضني.  ايت ‑ تميزار  ا ‑ را ‑ سرسنت ‑کشمن  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ تميخار  ن ‑ وفّوغ ‑ نسن 

کشمن ‑ داغ  ءيغ ‑ ووّرين  ار  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ تيݣات ‑ تماخيرت  منشک  والاينّي 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  مّدن  کولّو 

ياضني:  ن ‑ ايت ‑ تميزار  ءي ‑کونّي  غيلاد  13 راد ‑ اون ‑ ينيغ 

ءيس ‑ باهرا ‑ تهّيا ‑ ترقّاست ‑ اد  ءي ‑ ايت ‑ داري  ار ‑ بّدا ‑ مالاغ 

غ ‑ ايت ‑ يودايا  کرا  رارغ ‑ د  14 ا ‑ ور ‑ يميل  ياضني،  ايت ‑ تميزار  غ ‑ݣر  ءيّلان  داري 

ربّـي  15 لّيغ ‑ تن ‑ يّسوفغ  نتني.  ء ولا  اد ‑ نجمن  باش  ماد ‑ دارون ‑ يّلان،  اد ‑ امژن  اد ‑ يرين 

ءيغ ‑ تن ‑ د ‑ يّشکشم ‑ داغ  ما ‑ را ‑ يـيلي  والاينّي  ّدونيت،  زغ ‑کولّو  مّدن  ءيّشکشم ‑ د 

ّموتنين.  ءي ‑ ويلّي  لّجديد  تودرت  را ‑ تيلي  تيݣيرا؟  نتني  ء ولا 

وين  کولّوت  لعجين  را ‑ يݣ  ءي ‑ ربّـي،  تامزواروت  لّعجين  توّميت  16 ءيغ ‑ تّياوفکا 

ءيّبـي  غيلاد  17 ءيّما  ربّـي.  تين  راد ‑ݣنت ‑ تصطّوين  ربّـي،  وين  ءيغ ‑ يݣا ‑ وݣّجا  ربّـي. 

ن ‑ تزّمورت. غمکاد  يات ‑ تصطّا  ݣيس  ءيلّقم ‑ اس  زغ ‑ تازيتونت،  ن ‑ تصطّوين  کرا  ربّـي 

ن ‑ تازيتونت.  ءيصحان  غ ‑ تودرت  زغ ‑ تزّمورت  لّي ‑ يݣان  کّيـي  ء ولا  ا ‑ س ‑ تکشمت 

فّلاک  ءيّلا  ءيغ ‑ تنتي ‑ تحݣرت  لّي ‑ بّـينين.  تيصطّوين  ا ‑ ور ‑ تحݣرت  18 والاينّي 

19 ءيّما  ا ‑ک ‑ يوسين.  اݣّجا  والاينّي  اݣّجا،  ا ‑ يوسين  کّيـي  ء ورد  ماياد:  ا ‑ دي ‑ تکتيت 

ا ‑ يّـي ‑ ن ‑ݣيس ‑ يلّقم.«  باش  زغ ‑ تازيتونت  تيصطّوين  ءيّبـي  » ربّـي  را ‑ تينيت  کّيـي 

تومنت،  اشکو  ݣيس  تيليت  اد ‑ امنّت،  ء ور ‑ رينت  اشکو  ءيّبـي ‑ تنت  20 تُغژانت، 

21 اشکو  لعاقل.  ا ‑ ترارت  فّلاک  ءيّلا  ف ‑ ماياد.  ءيخف ‑ ّنک  اد ‑ ور ‑ تشکرت  والاينّي 

ءيس ‑ راد ‑ اک ‑ يصامح  تيصطّوين ‑ نس،  لّي ‑ݣانين  ءي ‑ ايت ‑ يودايا  ربّـي  ء ور ‑ يصامح  لّيغ 

مامنک  ء ولا  ربّـي  ا ‑ باهرا ‑ يتحنّو  مامنک  22 ژر  غ ‑ ليمان؟  ءيغ ‑ ور ‑ تزݣات  کّيـي 

غ ‑ لحنانت ‑ نس.  ءيغ ‑ تزݣات  را ‑ݣيک ‑ يتحنّو  ضرنين،  د ‑ ويلّي  ءيشقا  ا ‑ باهرا ‑ يتشقو. 

نتني  ء ولا  ويـّياض،  23 ءيّما  کّيـي.  ء ولا  را ‑ک ‑ يّبـي  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ تّزݣات  والاينّي 

ن ‑ ايت ‑ تميزار  اجنجم 

ياضني
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‑ يژضــارن    ا ربّــي  اشکو  تازيتونت،   ‑ ءي  يلّقم   ‑ ‑ تن    را امّن  ‑ ووّريــن  د   ‑ ءيغ 

لّيغ ‑ک ‑ يد ‑ يّبـي  مّدن  ما ‑ ور ‑ سکارن  ربّـي  24 ءيسکر  اد ‑ اس ‑ تن ‑ ين ‑ داغ ‑ يلّقم. 

ا ‑ د ‑ݣيس ‑ يلّقم  ار  ُـّ س ‑ وݣ را ‑ يرخو  والاينّي  ءي ‑ تازيتونت.  ءيلّقم ‑ک ‑ يد  زغ ‑ تزّمورت 

اد ‑ݣانت.  تازيتونت  تين  اشکو  لّي ‑ زݣيس ‑ بّـينين،  تيصطّوين 

باش  ءينتلن  يات ‑ تغاوسا  اد ‑ اون ‑ ملغ  ريغ  25 واي ‑ ايتما، 

غ ‑ ايت ‑ ربّـي  ن ‑کرا  ءيخف  ءيّقور  ما ‑ يّلان.  کولّو  ا ‑ يّسّن  کونّي  ءيزد  ا ‑ ور ‑ تغالم 

ا ‑ س ‑ راد ‑ نجمن  26 غمکاد  ياضني.  زغ ‑ ايت ‑ تميزار  ما ‑ را ‑ د ‑ يکشم  ارد ‑ د ‑ يکّمل 

» را ‑ د ‑ ياشک ‑ ونّجام  ربّـي:  ءينّا  ءيتياران،  غمکلّي  ايت ‑ ربّـي.  ݣانين  ويلّي  کولّو 

لعهد ‑ اد  27 راد ‑ اسن ‑ فکغ  ن ‑ ياعقوب.  ءي ‑ تاروا  لُخشانت  ءيّکيس  زغ ‑ وروشاليم، 

د ‑ ينّواشن ‑ نس  ربّـي  ءيݣا ‑ تن  نتني  28 ءيّما  ّدنوب ‑ نسن.«  نّا ‑ فّلاسن ‑ ّسيتّيغ  غاکود 

سول  ءيݣا ‑ تن  والاينّي  ءيفولکين.  س ‑ لخبار  اد ‑ سفليدن  اݣُين  اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون 

ربّـي  29 اشکو  ءيزرين.  غايد  لّي ‑ يژلي  ن ‑ يمزوورا ‑ نسن  ف ‑ ّسيبت  د ‑ يمّدوکُّال ‑ نس 

کونّي  30 ءيّما  ءيژلي.  غويلّي ‑ ياد  را ‑ ن ‑ يلوح  ء ولا  ءيفکا  مايلّي  ء ور ‑ را ‑ يّکيس 

تّلا ‑ ياون  والاينّي  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ واوال  تّفوغم  تّکام ‑ تّين  ياضني،  اي ‑ ايت ‑ تميزار 

ن ‑ وفّوغ ‑ نسن  31 ف ‑ ّسيبت  زغ ‑ واوال ‑ نس.  نتني  فّوغن  اشکو  غيلاد  ّرحمت ‑ نس 

32 اشکو  ديدون.  ّرحمت ‑ نس  نتني  ء ولا  تيلي ‑ اسن  ن ‑ ربّـي،  ّرحمت  ا ‑ ف ‑ اون ‑ تّلا 

باش  زغ ‑ واوال ‑ نس،  س ‑ وفّوغ  ا ‑ ن ‑ تياوکّرافن  مّدن  کولّو  يودجا  ربّـي 

تيݣيرا.  ّرحمت ‑ نس  اد ‑ اسن ‑کولّو ‑ يفک 

ء ولا  تيݣات ‑ تحکيمت ‑ نس  ن ‑ ربّـي،  س ‑ݣّوتنت ‑ تميخار  غونشکاد  33 ماتّا 

ا ‑ يفهم  ما ‑ يژضارن  ء ولا  ربّـي،  ما ‑ يقصاد  ا ‑ يـيّسان  ما ‑ يژضارن  تاواّسنا ‑ نس. 

ما ‑ را ‑ ت ‑ ينصح؟  ربّـي؟  ن ‑ سيدي  ءيسوينݣيمن  34 » ما ‑ يّسّن  ما ‑ يناول؟ 

ما ‑ يّلان  کولّو  36 اشکو  تاوافکا؟«  ا ‑ د ‑ يرار  ايلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  35 ماد ‑ اس ‑ يفکان 

غيلاد  ا ‑ باهرا ‑ نتالغ  نتّان  وينس.  ءيݣ  غ ‑ وفوس ‑ نس،  يـيلي  زغ ‑ ربّـي،  يوشکا ‑ د 

امين.  ءيفتان،  مايد  کولّو  ء ولا 

ن ‑ ايت ‑ يودايا اجنجم 
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‑ ّسيبت  ف  ايتما،   ‑ اي  ‑ ضالبغ  ‑ُکن    را  ‑ ‑ ف    ا 1 ماياد 

ءيخف ‑ نّون  اد ‑ اس ‑ تفکم  لّي ‑ يݣّوتن،  ن ‑ ربّـي  ن ‑ ّرحمت 

اشکو  لّي ‑ س ‑ را ‑ يرضو،  ءيژلين  ءيّدرن  تيغرسي  زوند 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  مّدن  زوند  2 ا ‑ ور ‑ تسکارم  ا ‑ تي ‑ تّعبادم.  ا ‑ س ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  غمکان 

لّعاقل ‑ نّون.  تينباضين  کولّو  ءيبّدل  لجديد،  ا ‑ تݣم  ا ‑ُکن ‑ يرار  ربّـي  ادجات  والاينّي 

کولّو  يوف  سرس  ءيرضو  ءيفولکي  ربّـي  ما ‑ݣيݣون ‑ يتّيري  ا ‑ س ‑ را ‑ تيّسانم  غمکان 

ءيّلان.  کرا 

يان  ءي ‑کرايݣاّت  اد ‑ ينيغ  ژضارغ  ايلّيغ  لباراکا ‑ ياد  اد ‑ يّـي ‑ يفکان  3 ربّـي 

والاينّي  ن ‑ ما ‑ تݣيت  ار  ُـّ ء وݣ ءيس ‑ تݣيت  د ‑ يخف ‑ ّنک  ا ‑ ور ‑ تغالت  ݣيݣون: 

4 اشکو  ليمان.  ربّـي  نّا ‑ ياس ‑ يفکا  د ‑ ونشک  يان  کرايݣاّت  س ‑ لمعقول،  سوينݣيم 

ما ‑ ت ‑ يد ‑ يّقاّن.  ار ‑ يسکار  اݣـّزوم  کرايݣاّت  ءيݣزمان،  ݣيس  ݣّوتن  ن ‑ بنادم،  ّدات 

زوند  نݣ  لماسيح،  وين  نݣا  کولّواغ  اشکو  ا ‑ نݣا،  ّدات  زوند  نݣّوت.  نکُّني  5 ء ولا 

نکُّني،  ءيّما  منّاوت ‑ توافکيو.  ءيبضو ‑ اغ  ربّـي  6 ءيبارک ‑ اغ  ن ‑ ّدات ‑ نس.  ءيݣزمان 

س ‑ يواليون  ا ‑ يساوال  ربّـي  ءيفکا  مي  يان  س ‑ ماد ‑ اغ ‑ يفکا.  ا ‑ نسکار  فّلانّغ  ءيّلا 

مي  7 يان  ليمان.  لّي ‑ݣيس ‑ يّلا  س ‑ ونشک  ا ‑ يساوال  فّلاس  ءيّلا  لّي ‑ اس ‑ يمالا، 

ءيّلا  ا ‑ يّسلماد،  ءيفکا  مي  يان  ا ‑ يتخدام.  فّلاس  ءيّلا  ءي ‑ ويـّياض،  ا ‑ يتخدام  ءيفکا 

ءيفکا  مي  يان  ا ‑ يتنصاح.  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ يتنصاح،  ءيفکا  مي  8 يان  ا ‑ يّسلماد.  فّلاس 

ءي ‑ ويـّياض،  اغاراس  ا ‑ يمالا  ءيفکا  مي  يان  س ‑ لخاطر.  ا ‑ ياکّا  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ ياکّا، 

ا ‑ يتعاوان  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ يتعاوان،  ءيفکا  مي  يان  س ‑ لمعقول.  ا ‑ ت ‑ يمالا  فّلاس  ءيّلا 

س ‑ لفرح. 

ار ‑ تّامژم  ُيخشّن،  اينّا  ار ‑ تّکرهوم  ءيصفان،  س ‑ نّيـيت  غ ‑ ينݣراتون  9 تحنّوات 

ار ‑ يتّيري  ايتماتن،  تمحوبّون  غمکلّي  ءي ‑ نݣراتون  10 تحوبّوات  ءيفولکين.  غ ‑ اينّا 

ءي ‑ سيديتنّغ  11 خدمات  ن ‑ يخف ‑ نس.  ار  ُـّ ء وݣ وايّاض  ا ‑ يوقّر  يان  کرايݣاّت 

تصبرم  غ ‑ ّرجا،  12 فرحات  بلا ‑ دا ‑ تّرمايم.  ءيتجّهدن  ن ‑ ّروح  س ‑ ّزعامت 

تينباضين ن ‑ تودرت لّجديد

12



13 روما  369

ار ‑ تّسمرحبام  نّا ‑ يحتاّجان  ءي ‑ يمژلاين  13 اکّايات  غ ‑ تژولّا.  تزايدم  غ ‑ ترفوفنت، 

تموّدونين.  س ‑ ويلّي 

ا ‑ تن ‑ يخزو  ا ‑ ور ‑ تي ‑ تّضالابم  وينّا ‑ُکن ‑ ّسرفوفنّين.  ا ‑ يبارک  ربّـي  14 ضالبات 

يالّان.  د ‑ وانّا  ار ‑ تالّام  ءيفرحن،  د ‑ وانّا  15 فرحات  ا ‑ تن ‑ يبارک.  والاينّي 

والاينّي  نّيݣاتون  غ ‑ ما ‑ يّکان  ا ‑ ور ‑ تسوينݣيّم  ءي ‑ نݣراتون.  16 تمشاشکاد ‑ د ‑ بّدا 

ما ‑ يّلان.  کولّو  ّسنّين  د ‑ ويد  ءيخف ‑ نّون  ا ‑ ور ‑ تݣم  ّداواتون.  د ‑ ما ‑ يّکان  تمونوات 

والاينّي  س ‑ لُخشانت،  اد ‑ اس ‑ ت ‑ ور ‑ ترارم  ما ‑ ُيخشّن  ماد ‑ اون ‑ يسکرن  17 ءيغ ‑ يّلا 

توݣّـا  مّدن  کولّو  ما ‑ ف ‑ راد ‑ اکّان  ا ‑ تسکارم  غ ‑ يخف ‑ نّون  تاويات ‑ سّت 

ا ‑ بّدا ‑ تيلي  ما ‑ مي ‑ تژضارم  کولّو  ا ‑ تسکارم  تيّقي ‑ نّون  18 ݣات ‑ ن  ن ‑ يس ‑ يفولکي. 

مّدن.  د ‑کولّو  غ ‑ݣراتون  ّسلامت 

ادجات  والاينّي  ُيخشّن،  ف ‑ ما ‑ يسکر  ءي ‑ يان  ا ‑ ور ‑ ترارم  عّزانين،  19 واي ‑ ايتما 

ا ‑ را ‑ يرار  نّکي  ربّـي،  سيدي  ا ‑ س ‑ ينّا  » غمکاد  ءيتيارا:  اشکو  ا ‑ فّلاس ‑ يحکام.  ربّـي 

غمکلّي  کّيـي، سکر  20 ءيّما  ماد ‑ اسن ‑ يݣان.«  فکغ ‑ اسن  ءي ‑ مّدن ف ‑ ماد ‑ سکرن، 

نغ ‑ ت ‑ ينغا  ا ‑ يّش،  تفکت ‑ اس  لاژ،  ءينغا ‑ ت  انّواش ‑ ّنک  » ءيغ ‑ تژريت  ءيتياران: 

تيرݣيشيــن  ‑ تّسݣوديــت  ‑ اس  ‑ راد  ‑ س  ا  غمکــاد  ‑ يسو.  ا  ‑ اس  تفکت  ءيريفي، 

لُخشانت  تنروات  والاينّي  ا ‑ُکن ‑ تنرو،  لُخشانت  21 ا ‑ ور ‑ تادجم  ف ‑ يخف ‑ نس.« 

س ‑ وفولکي. 

ن ‑ ويلّي  س ‑ واوال  ا ‑ يسکار  يان  ف ‑کرايݣاّت  1 ءيّلا 

ءيتحکامن  يان  ء ور ‑ يلّي  اشکو  تامازيرت.  تحکامنين 

حکامنين  غويلّي  ء ولا  ءي ‑ تووري ‑ ان.  ربّـي  بلا ‑ ت ‑ يژلي 

ربّـي،  ءيرا  مايلّي  ءيضاّض  هاتي  لحوکّام،  ءيضاّضن  2 يان  ا ‑ تن ‑ يژلين.  ربّـي  غيلاد، 

غويلّي  ء ور ‑ ا ‑ ّسيکساضن  لحوکّام  3 اشکو  لحوکم.  را ‑ فّلاس ‑ يتّوت  ءيضاّضن  د ‑ وانّا 

ا ‑ ور ‑ تيکساّط  ءيس ‑ تريت  لُخشانت.  سکارنين  غويلّي  والاينّي  افولکي  سکارنين 

ءيݣا  4 اشکو  س ‑ فّلاک ‑ يرضا،  افولکي  سکار  راد ‑ اک ‑ ينيغ،  ءيتحکامن؟  زغ ‑ والّي 

13
ّضاريبا ء ولا  لحوکّام 
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ءيّلا  ما ‑ ُيخشّن،  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارت  والاينّي  لخير.  ف ‑ ا ‑ݣيک ‑ يسکار  ن ‑ ربّـي  اخّدام 

اخّدام  ءيݣ  لحوکم،  ا ‑ يوت  لحّق  دارس  لحاکم  اشکو  ما ‑ ف ‑ ا ‑ تّيکساّط،  دارک 

ا ‑ ف ‑ فّلاون ‑ يّلا  ن ‑ ربّـي ف ‑ ا ‑ يّسضر لعقوبيت ف ‑ ويلّي سکارنين ما ‑ ُيخشّن. 5 مايان 

والاينّي  ن ‑ ربّـي،  ءي ‑ لغاضاب  ا ‑ تانفم  باش  غير  ء ورد  لّحوکّام،  س ‑ واوال  ا ‑ تسکارم 

ما ‑ ُيغژاّن.  ا ‑ بّدا ‑ تسکارم  غ ‑ وول ‑ نّون  ن ‑ ما ‑ تّيريم  ف ‑ ّسيبت 

ن ‑ ربّـي  ءيخّدامن  ݣان  اشکو  ءي ‑ لحوکّام،  ّضاريبا  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تاکّام  6 ف ‑ ماياد 

ءي ‑ ايت ‑ ضابيـيت،  ضابيـيت  ماد ‑ اون ‑ ضفارن،  7 اکّايات ‑ اسن  غ ‑ مايان.  ار ‑ تّي ‑ تاوين 

ّشوکر  ء ولا  لوقر،  ءيّلا  مي  ءي ‑ ويلّي  لوقر  اکّايات ‑ داغ  ءي ‑ ايت ‑ نّکاس.  نّکاس 

ّشوکر.  ءيّلا  مي  ءي ‑ ويلّي 

يات ‑ تمرواست  غير  ءي ‑ يان.  تامرواست  8 اد ‑ ور ‑ تاسيم 

کولّو  ءيکّمل  هان  غ ‑ ويـّياض،  ءيحنّان  وانّا  ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ تّحنّوم  ا ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن: 

» ا ‑ ور ‑ تاُکرت«  » ا ‑ ور ‑ تنغت«  » ا ‑ ور ‑ تزنوت«  لوصّيات  9 اشکو  غ ‑ ّشرع.  ما ‑ يتياران 

نّا ‑ لّانين  د ‑ تيـّياض  نتنتي  ا ‑ تنت ‑ نّسمون  نژضار  ويـّياض،«  وين  ما ‑ يݣان  » ا ‑ ور ‑ تيريت 

ا ‑ ت ‑ يݣان: » ا‑تّيريت ادجار ‑ ّنک زوند ءيخف ‑ ّنک.« 10 وانّا ءيتّيرين  س ‑ يان ‑ واوال، 

وانّا  ا ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ،  ماياد  ما ‑ ُيخشّن.  اد ‑ اس ‑ يسکر  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  ادجار ‑ نس، 

غ ‑ ّشرع.  ما ‑ يتياران  کولّو  ءيکّمل  غ ‑ ويـّياض،  ءيحنّان 

تاساعت  تلکم ‑ د  غ ‑ نّلا،  ازمز ‑ اد  ماتّا  تّسنم  اشکو  غ ‑ ماياد  11 اويات ‑ سّت 

ار  ُـّ ء وݣ غيلاد،  ن ‑ وجنجم ‑ نّغ  ياکمور ‑ د ‑ واّس  اشکو  زغ ‑ يـيطس.  ا ‑ تنکرم 

علاين  12 ءيفتا ‑ يـيض،  لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  نݣرا  لّيغ  غاکود  ن ‑ ما ‑ د ‑ ياکمور 

ن ‑ تيفاوت.  ءيمقلاد  نلس  ن ‑ تيّلاس  ءيسّکيرن  ا ‑ ن ‑ نلوح  فّلانّغ  ءيّلا  ا ‑ د ‑ يغلي ‑ واّس. 

اُأخشنّين  ف ‑ تيّلاي  ا ‑ ور ‑ تّمونوم  ايت ‑ وزال.  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  ا ‑ نسکار  فّلانّغ  13 يـيلي 

ء ولا ‑ دا ‑ تّفسادم.  ا ‑ ور ‑ تّشتهوم  س ‑ تيّسي.  ءيخفاون ‑ نّون  ء ولا ‑ دا ‑ تّسنوفولم 

لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  افولکي  14 لسات  ء ولا ‑ دا ‑ تّنّواشم.  ا ‑ ور ‑ تّّماغم 

ءي ‑ يخف ‑ نس.  بنادم  ما ‑ يتّيري  ء ولا  س ‑ ّدات  بلا ‑ دا ‑ تّلهوم 

د ‑ لحنانت تايري 
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والاينّي  غ ‑ ليمان،  ء ور ‑ يدوسن  وانّا  غ ‑ ينݣراتون  1 قبلات 

2 را ‑ يـيلي  ف ‑ يسوينݣيمن ‑ نس.  ا ‑ ور ‑ ديدس ‑ تّمجاحادم 

يـيلي  کرا،  کرايݣاّت  ا ‑ يشتّا  ءيس ‑ يحّلا  يومن  ن ‑ يان  کرا 

ابلا  ا ‑ يشتّا  ء ور ‑ يري  غ ‑ ليمان  ء ور ‑ يدوس  ياضني  يان 

فّلاس  ءيّلا  ءيشتّان کرايݣاّت کرا،  3 ءيّما غوالّي  لخضرت. 

ا ‑ ور ‑ يحکام  ءيتّکيسن  ف ‑ والّي  يـيلي  زغ ‑ ومّشو،  کرا  ءيتّکيسن  غوالّي  ا ‑ ور ‑ يحݣر 

ايلّيغ  کّيـي  4 ما ‑ تݣيت  ا ‑ ت ‑ يقبلن.  ربّـي  اشکو  کرا،  کرايݣاّت  ءيشتّان  ف ‑ والّي 

نتّان  نغد  ا ‑ را ‑ فّلاس ‑ يرضو  سيديس  ن ‑ وايّاض؟  ف ‑ وخّدام  ا ‑ تحکامت  تريت 

ا ‑ ت ‑ يݣ  ءيژضار  سيديس  اشکو  را ‑ فّلاس ‑ يرضو،  س ‑ ّصاحت  ا ‑ را ‑ ت ‑ يرݣم. 

د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا. 

» ء وّسان  وايّاض:  يـيني  ياضني،«  ء وّسان  يوف  » غاّساد  ن ‑ يان:  کرا  5 را ‑ يـيني 

ا ‑ يتنباض  مامنک  ا ‑ يـيّسان  يان  کرايݣاّت  ءيّقان ‑ د  والاينّي  اد ‑ݣان.«  يان  کولّوتن 

ءيشتّان  وانّا  سيديتنّغ.  ا ‑ يتوقّار  باش  ار ‑ ت ‑ يژلاي  اّس،  ءيژلاين  6 وانّا  غ ‑ يخف ‑ نس. 

کرا  ءيتّکيسن  وانّا  ف ‑ ما ‑ يشتّا.  ربّـي  ار ‑ يتشکار  سيديتنّغ،  ا ‑ يتوقّار  باش  ار ‑ يشتّا 

7 کولّواغ،  نتّا.  ء ولا  ربّـي  ار ‑ يتشکار  ا ‑ يتوقّار سيديتنّغ،  باش  ار ‑ ت ‑ يتّکيس  زغ ‑ ومّشو 

سيديتنّغ،  را ‑ نرضو  8 ءيغ ‑ نّدر  ا ‑ نترضو.  ءيخف ‑ نّغ  ء ورد  ءيغ ‑ نّموت،  ء ولا  ءيغ ‑ نّدر 

ا ‑ نݣا.  سيديتنّغ  وين  ءيغ ‑ نّموت،  ء ولا  ءيغ ‑ نّدر  اشکو  سيديتنّغ.  را ‑ نرضو  ءيغ ‑ نّموت 

ن ‑ ويلّي  سيديتسن  ا ‑ يݣ  باش  زغ ‑ لموت،  ءينکر ‑ د  لماسيح  ا ‑ ف ‑ يّموت  9 ماياد 

ّدرنين.  ن ‑ ويلّي  سيديتسن  ء ولا  ّموتنين 

ݣماک؟  ا ‑ تّحݣارت  ايلّيغ  ماخ  ف ‑ݣماک؟  ا ‑ تّحکامت  ايلّيغ  ماخ  کّيـي،  10 ءيّما 

ءيتياران:  11 غمکلّي  ا ‑ را ‑ فّلانّغ ‑ يحکام،  نتّان  ا ‑غ ‑ را ‑ نبيّد کولّواغ.  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام 

ا ‑غ ‑ را ‑ د ‑ يکنو  غ ‑ لݣّدام ‑ ينو  تودرت ‑ ينو.  زوند  › ءيزݣا ‑ واوال ‑ اد  ربّـي  سيدي  » ءينّا 

را ‑ يرار  ݣينّغ  يان  12 کرايݣاّت  ءي ‑ ربّـي.‹ «  ءيلس  کرايݣاّت  ءيقّرا  افود،  کرايݣاّت 

ا ‑ ور ‑ سول ‑ نتحکام  ا ‑ ف ‑ د ‑ يّقان  13 ماياد  ءي ‑ ربّـي.  ف ‑ يخف ‑ نس  لحساب 

سکارات 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يّسدوس 

ايتماتون

14
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ن ‑ تبايّضرت  کرا  ا ‑ ور ‑ سار ‑ نسرس  غ ‑ يخف ‑ نّغ  ا ‑ نتنباض  والاينّي  ف ‑ ينݣراتنّغ، 

را ‑ ت ‑ يّسضر.  کرا  ء ولا  ن ‑ݣماتنّغ  غ ‑ لݣّدام 

ء ور ‑ يلّي  ياسوع:  سيديتنّغ  ءيملا ‑ ياغ ‑ ت  اشکو  باهرا  ماياد  14 ّسنغ 

راد ‑ اس ‑ يتياوحرام.  ءيس ‑ يحرم،  ءيغالن  يان  والاينّي  ءيحرمن.  ن ‑ ومّشو  کرا 

لحنانت  ء ورد  کّيـي،  س ‑ ما ‑ تشتّات  ݣماک  ءيس ‑ را ‑ يتياݣّـاس  15 ءيغ ‑ تّسنت 

ف ‑ يّموت  غوالّي  ا ‑ يهلک  امّشو ‑ ّنک  ا ‑ ور ‑ تادجت  اين ‑ س ‑ ا ‑ ديدس ‑ تسکارت. 

17 اشکو  ءيفولکين.  دارون  غ ‑ مايلّي  اد ‑ رݣّمن  مّدن  16 ا ‑ ور ‑ تادجم  لماسيح. 

د ‑ لفرح  د ‑ ّسلامت  افولکي  والاينّي  تيّسي،  نغد  امّشو  ء ور ‑ تݣي  ن ‑ ربّـي  تاݣلديت 

غمکاد،  ءي ‑ لماسيح  ءيتخدامن  18 وانّا  لقودوس.  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ا ‑ تݣا، 

مّدن.  ار ‑ تي ‑ تالغن  ربّـي  را ‑ فّلاس ‑ يرضو 

ء ولا  ّسلامت  ‑ يتاوين  ‑ د  ما  ‑ نتّيري  ‑ بّدا  ا  فّلانّغ  ءيّلا  غيلاد  19 ءيّما 

ن ‑ ومّشو.  ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ربّـي  تاووري  20 ا ‑ ور ‑ تهلکت  ءي ‑ نݣراتنّغ.  ماد ‑ اغ ‑ يّسدوسن 

اين  لُخشانت  هان  وايّاض،  ءيّسطارن  کرا  ءيّشان  يان  والاينّي  ءيحّلا ‑کولّو ‑ ومّشو، 

ا ‑ تسکرت  نغد  ءيکتين  تيّسي  ا ‑ تسوت  نغد  تيفّيـي  ا ‑ ور ‑ تّشت  21 را ‑ ياف  ءيسکر. 

22 تينباضين  ن ‑ ما ‑ تسکارت.  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يضر  ݣماک  ءيغ ‑ يژضار  ياضني  کرا 

وانّا  ا ‑ يݣا  امبارکي  د ‑ ربّـي.  غ ‑ݣراک  غ ‑ وول ‑ ّنک  حضو ‑ تنت  نّا ‑ دارک ‑ لّانين، 

وانّا  23 ءيّما  ما ‑ يرا.  نّا ‑ يسکار  غاکود  غ ‑ يخف ‑ نس  ما ‑ س ‑ ا ‑ يتشّکو  ء ور ‑ دار 

لّيمان ‑ نس.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار س ‑ تنباضين  فّلاس لحوکم اشکو  ءيّلا  ءيشّکان غ ‑ ما ‑ يشتّا، 

اد ‑ اس ‑ يݣا.  ّدنوب  س ‑ ليمان،  ء ور ‑ يسکارن  وانّا 

غويلّي  ا ‑ نتعاوان  فّلانّغ  ءيّلا  غ ‑ ليمان،  لّي ‑ يدوسن  1 نکُّني 

ا ‑ نرضو  غير  ا ‑ ور ‑ نتّيري  ءيّژاين.  فّلاسن  غ ‑ اينّا  ضعفنين 

ݣماس  ا ‑ يترضو  يان  ف ‑کرايݣاّت  ءيّلا  2 هاتي  ءيخف ‑ نّغ. 

نتّا  ء ولا  لماسيح  3 اشکو  لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  ار ‑ ت ‑ يّسدوس  لخير  ار ‑ݣيس ‑ يسکار 

» فّلا  ءيتياران:  غمکلّي  ءيجرا ‑ ياس  ءيخف ‑ نس.  ار ‑ يترضو  ء ور ‑ تّين ‑ يّکي 

15
ءي ‑ نݣراتون تمعاوانات 
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غ ‑ ووّسان  ما ‑ يتياران  4 کولّو  رݣّمنين.«  ݣيک  ن ‑ ويلّي  ا ‑ ف ‑ ا ‑ د ‑ طّارنت ‑ ترݣّـام 

ن ‑ مايلّي  ف ‑ ّسيبت  غ ‑ ّرجا  نزݣا  نزعم  نصبر  نکُّني،  ا ‑ نلمد  باش  ءيتيارا  لّي ‑ زرينين، 

اد ‑ اون ‑ يفک  د ‑ ّزعامت،  ّصبر  لّي ‑ ياکّان  ربّـي  5 ضالبغ  غ ‑ واّراتن ‑ ان.  ناقرا 

ا ‑کولّو ‑ تّمونوم  6 باش  ياسوع،  لّماسيح  غ ‑ تامونت  ءي ‑ نݣراتون  ا ‑ بّدا ‑ دي ‑ تّمشاشکام 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  ربّـي  ا ‑ تّالغم  س ‑ يان ‑ واوال 

باش  لماسيح،  غمکلّي ‑ُکن ‑ يقبل  ءي ‑ نݣراتون  ا ‑ تّقبالم  ا ‑ ف ‑ اون ‑ نّيغ  7 ماياد 

ءي ‑ ايت ‑ يودايا  اخّدام  ءيݣا  يووّري  لماسيح  8 اشکو  ن ‑ ربّـي.  لمجد  ا ‑ݣيݣون ‑ يبايّن 

لّي ‑ س ‑ ينّا  زݣانين  ءيواليون  ءيّسافو  غ ‑ لحّق،  ربّـي  ءيس ‑ يقاما  ا ‑ يمل  باش 

ّرحمت  ياضني  ايت ‑ تميزار  اد ‑ ژرن  باش  غمکاد  9 ءيسکر  ءي ‑ لاجدود ‑ نسن. 

غ ‑ݣر  ا ‑ ف ‑ را ‑کي ‑ تشکارغ  » ماياد  ءيتياران:  غمکلّي  نتني.  ء ولا  الغن ‑ ت  ن ‑ ربّـي 

10 ءيتيارا ‑ داغ:  لّفرح.«  س ‑ يموريݣن  ءيسم ‑ ّنک  الّغ  اݣّوݣنين،  ايت ‑ تميزار 

» سّبحات  11 ءيتيارا ‑ داغ:  ن ‑ ربّـي.«  د ‑ مّدن  فرحات  اݣّوݣنين،  » واي ‑ ايت ‑ تميزار 

12 ءينّا ‑ داغ  ن ‑ ّدونيت.«  ءيمزدغن  ا ‑کولّو  تالغم ‑ ت  کولّوکن،  ا ‑ بنادم  ءي ‑ ربّـي 

ا ‑ يحکام  ربّـي  را ‑ ت ‑ يّساتّوي  ن ‑ ياّسا.  زغ ‑ تاسوت  يان  » را ‑ د ‑ ياشک  ءيشاعيا: 

لّي ‑ ياکّان  ربّـي  13 ضالبغ  ا ‑غ ‑ را ‑ ن ‑کولّو ‑ ترجون.«  نتّان  اݣّوݣنين.  غ ‑ ايت ‑ تميزار 

باش  غ ‑ سرس ‑ تومنم،  غيلاد  ءيݣّوتن  د ‑ ّسلامت  س ‑ لفرح  ا ‑ُکن ‑ يعّمر  ّرجا، 

لقودوس.  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ّرجا ‑ ياد  ا ‑ باهرا ‑ݣيݣون ‑ يتّيݣات 

ء ولا  س ‑ وفولکي  ءيس ‑ تعّمرم  نّکي  ّسنغ  14 واي ‑ ايتما، 

تاواّسنا، تيژضارم ا ‑ تّنصاحم ءي ‑ نݣراتون. 15 والاينّي س ‑ ّزعامت ايد ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ 

اد ‑ يّـي ‑ يفکان  ربّـي  اشکو  اد ‑ اون ‑ تنت ‑ يد ‑ ّسکتيغ  زعمغ  ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد. 

اݣّوݣنين.  ايت ‑ تميزار  غ ‑ݣر  ياسوع  لّماسيح  د ‑ وخّدام  16 ءيݣ ‑ يّـي  لباراکا ‑ ياد، 

ن ‑ ايت ‑ تميزار  مّدن  ار ‑ ّساکمورغ  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣّمي  يان ‑ ونمغور  زوند  ار ‑ تخدامغ 

ءيژلي ‑ تن  ربّـي  ا ‑ فّلاسن ‑ يرضو  باش  ءيفولکين،  لّخبار  س ‑ تبّراحت  ءي ‑ ربّـي 

ما ‑ س ‑ ا ‑ تفراحغ  داري  17 ءيّلا  لقودوس.  ن ‑ ّروح  س ‑ وسغوس  ءي ‑ يخف ‑ نس 

ن ‑ بولُس تاووري 
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18، 19 اشکو  ءي ‑ ربّـي،  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تخدامغ  غ ‑ تووري ‑ اد  ياسوع  لّماسيح  س ‑ يسم 

اشکو  ف ‑ وفوس ‑ ينو.  لماسيح  ما ‑ يسکر  ابلا  ف ‑ يات  اد ‑ ساولغ  ء ور ‑ راد ‑ زعمغ 

ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ء ولا  تجّهدنين  د ‑ تميتار  د ‑ لقّوات  د ‑ يسّکيرن  س ‑ يواليون 

ا ‑ س ‑ ّسلکمغ  غمکاد  ن ‑ ربّـي.  اغاراس  اد ‑ امژن  ايت ‑ تميزار  ا ‑ س ‑ يرور  لقودوس 

20 هاتي  ن ‑ يلّيريکون.  تاسݣا  ار  ن ‑ وروشاليم  زغ ‑ تسݣا  تيميزار  ءي ‑کولّو  لخبار ‑ نس 

ء ور ‑ ّجو ‑ سفلدن  غ ‑ ينّاغ  ءيفولکين  س ‑ لخبار  اد ‑ تبّراحغ  کاد ‑ ريغ:  يات ‑ تغاوسا 

21 غمکلّي  ياضني.  ن ‑ يان  ن ‑کرا  ف ‑ لّساس  اد ‑ بنّوغ  ء ور ‑ ريغ  اشکو  ف ‑ لماسيح، 

ء ور ‑ فّلاس ‑ سفلدنين  غويلّي  ا ‑ را ‑ ت ‑ يژر.  لخبار ‑ نس  ء ور ‑ يروح  » غويلّي  ءيتياران: 

ا ‑ را ‑ ت ‑ يـيّسان.« 

س ‑ دارون.  ء ور ‑ ا ‑ ن ‑ تّاشکيغ  ايلّيغ  ا ‑ يّـي ‑ يتّکيسن  22 مايان 

ا ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ.  تّيريغ  ايد  اسن  د ‑ يسݣُـّ 23 کيݣان 

ا ‑ُکن ‑ ين ‑ سليغ  24 ار ‑ باهرا ‑ ترجوغ  غ ‑ تسݣيو ‑ اد  تاووري ‑ نو  غ ‑کّملغ  غيلاد  والاينّي 

ءيلّما  تعاونم ‑ يّـي  غ ‑ݣراتون،  اد ‑ فرحغ  باش  س ‑ صبانيا،  نّا ‑غ ‑ راد ‑ موّدوغ  غاکود 

ءيمژلاين  اد ‑عاونغ  س ‑ وروشاليم  زوار  راد ‑ ّدوغ  غيلاد  25 ءيّما  ف ‑ وموّدو ‑ نو.  اد ‑کّملغ 

ءيس ‑ يفولکي  ءيبايّن ‑ اسن  د ‑ اخايا،  غ ‑ ماکيدونّيا  ايتماتن  26 اشکو  غين.  ن ‑ ربّـي 

غ ‑ وروشاليم.  ن ‑ ربّـي  غ ‑ يمژلاين  ژلضنين  ءي ‑ ويلّي  لّمعاونت  کرا  اد ‑ ازّن 

ن ‑ ايت ‑ تميزار  نتني  فّلاسن  ءيّلا  اشکو  ماياد،  اد ‑ سکرن  ءيس ‑ يفولکي  27 ءيبايّن ‑ اسن 

س ‑ لباراکات  ا ‑ تن ‑ تعاواّن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ءي ‑ ايت ‑ يودايا.  لخير  اد ‑ رارن  ياضني 

28 ءيغ ‑ اسن ‑ ين ‑ ّسلکمغ  ن ‑ ّروح.  لباراکات  زغ ‑ دارسن  ء ومژن  اشکو  ن ‑ ّدات، 

غاکود  29 ّسنغ  س ‑ صبانيا.  زريغ  را ‑ُکن ‑ سليغ  تاووري ‑ اد،  کّملغ  لامانت ‑ اد 

لّماسيح.  لباراکا  کولّو  را ‑ ن ‑ ديدي ‑ اويغ  نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ 

س ‑ لحنانت  ء ولا  لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  اي ‑ ايتما،  30 را ‑ُکن ‑ ضالبغ 

ف ‑ ّسيبت ‑ ينو.  ءي ‑ ربّـي  س ‑ تژالّيت  ديدي  تمعاوانم  ا ‑ تبکيسم  لقودوس،  ن ‑ ّروح 

تضالبم ‑ ت  ن ‑ يودايا.  غ ‑ تمازيرت  ء ور ‑ ومنّين  زغ ‑ ويلّي  ا ‑ يّـي ‑ يّجنجم  ربّـي  31 ضالبات 

ا ‑ يّدو  بولُس  ءيرا 

س ‑ روما
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ا ‑ تن ‑ سرس ‑عاونغ،  س ‑ مايلّي ‑ س ‑ ريغ  اد ‑ رضون  غ ‑ وروشاليم  ف ‑ يمژلاين ‑ نس  ء ولا 

غ ‑ݣراتون.  سونفوغ  ربّـي،  ءيرا  غمکلّي  ءيݣّوتن  س ‑ لفرح  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ  32 باش 

امين  کولّوکن.  ا ‑ ديدون ‑ يـيلي  ّسلامت  لّي ‑ بّدا ‑ ياکّان  ربّـي  33 ضالبغ 

لّي ‑ يݣان  فيبـي  ءيعّزان  ف ‑ وولّتماتنّغ  ا ‑ُکن ‑ وّصاغ  1 ريغ 

سرس  2 ّسمرحبات  غ ‑کانخاريّا.  ءي ‑ ومناݣّـار  تامعاونت 

ن ‑ ربّـي.  ءيمژلاين  ن ‑ سيديتنّغ غمکلّي ‑ س ‑ د ‑ يّقان  س ‑ يسم 

تعاون  نتّات  اشکو  س ‑ اينّا ‑ ن ‑ دارون ‑ تحتاّجا،  عاونات ‑ سّت 

نّکي.  ء ولا  تعاون ‑ يّـي  ݣّوتنين  مّدن 

لّماسيح  غ ‑ تووري  لّي ‑ ديدي ‑ خدمنين  د ‑ اکيلا  ف ‑ بريسکيّلا  3 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

ف ‑ ّسيبت ‑ ينو.  لموت  ار  ءيخف ‑ نسن  اد ‑ فکن  ء وجادن  کّان ‑ تّين  4 نتني  ياسوع. 

ءيمناݣّـارن  کولّو  ار ‑ تن ‑ تشکارن  والاينّي  نّکي  غير  ء ورد  باهرا،  ار ‑ تن ‑ تشکارغ 

لّي ‑ دارسن ‑ يتمونون  ف ‑ ومناݣّـار  5 ار ‑ ن ‑ داغ ‑ تسّلامغ  اݣّوݣنين.  ن ‑ ايت ‑ تميزار 

نتّان  ءيݣا  ابينيتوس.  ءيعّزان  ف ‑ ومّداکُّل ‑ ينو  ء ولا  ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  غ ‑ تݣّمي ‑ نسن. 

ن ‑ اسّيا.  غ ‑ تمازيرت  س ‑ لماسيح  لّي ‑ يومّن  امزوارو 

ء ولا  7 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  غ ‑ݣراتون.  لّي ‑ باهرا ‑ يتخدامن  ف ‑ ماريام  6 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

غ ‑ لحبس.  ديدي  کّان ‑ تّين  زغ ‑ ايت ‑ داري.  لّي ‑ݣانين  د ‑ يونياس  ف ‑ اندرونيکوس 

نّکي.  ء ور ‑ تا ‑ ت ‑ ومژغ  لّماسيح  اغاراس  ء ومژن  غ ‑ يرقّاسن،  نتني  تياوّساّن 

غ ‑ سيديتنّغ.  ءيعّزان  امّداکُّل ‑ ينو  لّي ‑ يݣان  ف ‑ امبلياتوس  8 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

نتّا  لّماسيح،  غ ‑ تووري  لّي ‑ ديدنّغ ‑ يتخدامن  ف ‑ وربانوس  ء ولا  9 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

ستاخيس.  ءيعّزان  د ‑ ومّداکُّل ‑ ينو 

ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  غ ‑ لماسيح.  ءيزݣا  لّي ‑ يتيارامن  ف ‑ ابالّيس  10 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

لّي ‑ يݣان  ف ‑ هيروديون  11 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  ن ‑ اريستوبولُس.  ف ‑ ايت ‑ تݣّمي  ء ولا 

زغ ‑ ايت ‑ تݣّمي  سيديتنّغ  وين  ݣانين  ف ‑ ويلّي  ء ولا  ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  زغ ‑ ايت ‑ داري. 

د ‑ تريفوسا.  تريفينا  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ تخّدامين  12 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  ن ‑ نارکيّسوس. 

16
بولُس  ءيسلّم ‑ ن 

ف ‑ ايتماتن
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ءي ‑ سيديتنّغ.  لّي ‑ باهرا ‑ يتخدامن  بارسيس  ءيعّزان  ف ‑ وولّتماتنّغ  ء ولا  ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  ن ‑ سيديتنّغ.  ءي ‑ تووري  لّي ‑ يتياوژلاين  ف ‑ روفوس  13 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

ف ‑ اسينکريتوس  14 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ  يوس.  زوند  لّي ‑ زݣيݣي ‑ يسکارن  ف ‑ ينّاس  ء ولا 

لّي ‑ ديدسن ‑ لّانين.  د ‑ ايتماتن  نتني  د ‑ هارماس  د ‑ باتروباس  د ‑ هارميس  د ‑ فليݣون 

د ‑ ولومباس  نتني  د ‑ وولّتماس،  د ‑ نيريوس  د ‑ يوليا  ف ‑ فيلولوݣوس  15 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

س ‑ ونسالّام  ءي ‑ نݣراتون  16 نسالّامات  لّي ‑ ديدسن ‑ لّانين.  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  د ‑کولّو 

لّماسيح.  ءيمناݣّـارن  کولّو  ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  ن ‑ تاݣُمات. 

اطّونين  غ ‑ ويلّي  ا ‑ ستّي ‑ تّاويم  اي ‑ ايتما،  17 ضالبغ ‑ُکن 

غايد  لّي ‑ تلمدم  زغ ‑ ولّمود  ار ‑ تّفوغن  ما ‑ تن ‑ يّسطارن،  ءيفيکش  ار ‑ اسن ‑ تݣّـان  ايتماتن 

سيديتنّغ  ء ورد  غمکاد  سکارنين  غويلّي  18 اشکو  انفات ‑ اسن  ءينيغ ‑ اون،  ءيزرين. 

لعاقل  ا ‑ س ‑ ا ‑ جلّون  ميمنين  شوانين  س ‑ يواليون  اديس ‑ نسن.  والاينّي  ا ‑ مي ‑ تخدامن 

کولّو  سفلدن  اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  فرحغ  کونّي،  19 ءيّما  لغشيم.  ءيݣان  ن ‑ وانّا 

کولّو  تيّسانم  ا ‑ تووّريم  ريغ  والاينّي  غ ‑ لماسيح.  ا ‑ تومژم  ف ‑ مامنک  مّدن 

يان  ّسلامت،  لّي ‑ بّدا ‑ ياکّان  ربّـي  20 ءيّما  ما ‑ ُيخشّن.  ءي ‑کولّو  تانفم  ما ‑ يفولکين، 

ءيضارن ‑ نّون.  غ ‑ ّدو  الّبـيج  ا ‑ يݣ  شيطان  را ‑ يرار  ءيميّک 

تيموتاوس  21 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام  ياسوع.  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي 

 ‑ زغ  ‑ݣانين  لّي  ‑ سوسيباتروس  د  ‑ ياسون  د  ‑ لوکيوس  د  نتّا  ‑ يتخدامن،  ‑ ديدي  لّي 

‑ ايت ‑ داري. 

ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامغ  س ‑ وفوس ‑ ينو،  تابرات ‑ اد  لّي ‑ يوران  تارتيوس  نّکي  22 ء ولا 

ن ‑ سيديتنّغ.  س ‑ يسم 

تيݣّمي ‑ نس  ء وّسان ‑ اد.  ݣّوزغ  لّي ‑ دار  ݣايوس  24 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام   ،23

لّي ‑ يݣان  اراستوس  ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام  ن ‑ ومناݣّـار.  ايتماتن  کولّو  ا ‑غ ‑ ا ‑ تمونون 

کوارتوس.  ݣماتنّغ  ء ولا  نتّا  ن ‑ تمدينت ‑ اد،  بو ‑ صندوق 

25 ءيّما غيلاد، ا ‑ نالغ ربّـي لّي ‑ يژضارن ا ‑ُکن ‑ يّزݣا غ ‑ ليمان ‑ نّون غمکلّي ‑ اون ‑ نّيغ 

لّحّق الّمود 
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ءينتلن  مايلّي  26 اشکو  ياسوع.  ف ‑ لماسيح  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ  ءيفولکين  س ‑ لخبار 

باش  لّانبيا،  غ ‑ واّراتن  ءيمل ‑ اغ ‑ ت  غيلاد،  ربّـي  ءيّسبايّن ‑ ت ‑ يد  ءيزرين،  غايد  کولّو 

غمکلّي  س ‑ واوال ‑ نس،  ار ‑ سکارن  ن ‑ ّدونيت  تيميزار  غ ‑کولّو  مّدن  امّن  اد ‑ ووّرين 

لّي ‑ بّدا ‑ يّلان.  ربّـي  يوّصا 

غيلاد  لماسيح  ف ‑ ياسوع  ا ‑ باهرا ‑ نتالغ  نتّان  تاحکيمت،  کولّو  لّي ‑ دار  27 ربّـي 

امين. مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا 
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ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس  تامزواروت  تابرات 

غ ‑کورينتوس

ربّـي  ءيرا  غمکلّي  ياسوع  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

سوستانيس.  د ‑ زغ ‑ݣماتنّغ  ءي ‑ تووري ‑ اد،  لّي ‑ يّـي ‑ يژلين 

ن ‑کورينتوس،  غ ‑ تمدينت  ن ‑ ربّـي  2 ءي ‑ ايت ‑ ومناݣّـار 

زوند  ءيمژلاين ‑ نس،  اد ‑ݣن  ياسوع  لّماسيح  ف ‑ وودم  ربّـي  ءيژلي  د ‑ ويلّي  ا ‑ تن ‑ يݣان 

لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ يسم  لّي ‑ زاوݣنين  ماني  غ ‑کرايݣاّت  ويـّياض  کولّو 

زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  3 اد ‑ اون ‑ تيلي  نکُّني.  ء ولا  ءيݣ سيديتنّغ  ءيݣ سيديتسن 

لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ 

لّباراکا  ف ‑ ّسيبت  ربّـي ‑ نو  4 ار ‑ بّدا ‑ فّلاون ‑ تشکارغ 

5 اشکو  ياسوع،  لّماسيح  ف ‑ وودم  لّي ‑ س ‑ُکن ‑ يبارک 

شوانين.  د ‑ يواليون  تݣّوت ‑ تواّسنا  دارون  ايلّيغ  لّماسيح  تيميخار  کولّو  ءيفکا ‑ ياون 

يات  7 ء ور ‑ اون ‑ لاح  ف ‑ لماسيح.  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ نيوي  توݣّـا  ݣيݣون  ءيّزݣا  6 ربّـي 

ارد ‑ د ‑ يووّري  لماسيح  ياسوع  س ‑ سيديتنّغ  غ ‑ ا ‑ تّقلم  غيلاد  ن ‑ ّروح  غ ‑ توافکيو 

لّعيب  کرا  ف ‑ ا ‑ ور ‑ݣيݣون ‑ يـيلي  ءيسيݣُّرا  ار  ا ‑ را ‑ُکن ‑ يّسدوس  8 نتّان  ءيبايّن. 

ءيقاما ‑ بّدا  9 ربّـي  لماسيح.  ياسوع  سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ يووّري  غ ‑ واّس 

سيديتنّغ.  لماسيح  ن ‑ ياسوع  غ ‑ تامونت  ا ‑ تکشّم  اد ‑ اون ‑ د ‑ يغران  نتّان  غ ‑ واوال ‑ نس. 

ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  غيلاد  را ‑ُکن ‑ ضالبغ  10 واي ‑ ايتما، 

ا ‑ تݣم  فّلاون  ءيّلا  ءي ‑ نݣراتون.  بلا ‑ دا ‑ تاطّوم  ا ‑ د ‑کولّو ‑ تمشاشکام  لماسيح،  ياسوع 

1

ف ‑ وودم  لباراکات 

لّماسيح

ن ‑ ينݣراتون امشاشکا 
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کرا  ءينّا ‑ يّـي  اي ‑ ايتما،  11 والاينّي  د ‑ تنباضين ‑ نّون.  غ ‑ يسوينݣيمن ‑ نّون  يان 

ما ‑ ف ‑ ا ‑ ساوالغ.  12 تّسنم  ءي ‑ نݣراتون.  ءيس ‑ ا ‑ تّـژيم  ن ‑ خلّوي  زغ ‑ ايت ‑ تݣّمي 

ابولُس.«  وين  » ݣيغ  ار ‑ يتّيني:  ݣيݣون  کرا  بولُس.«  وين  » ݣيغ  ار ‑ يتّيني:  ݣيݣون  کرا 

کرا ݣيݣون ار ‑ يتّيني: » ݣيغ وين بطُرس.« کرا ݣيݣون ار ‑ يتّيني: » ݣيغ وين لماسيح.« 

ا ‑ فّلاون ‑ يّموتن  بولُس  ءيزد  لماسيح؟  ءيس ‑ يبضا  را ‑ُکن ‑ سقساغ،  13 والاينّي 

شکرغ  14 ها ‑ يّـي  غ ‑ وامان؟  ا ‑ س ‑ تّدمّ  ن ‑ بولُس  س ‑ يسم  ءيزد  ف ‑ وݣّجدي؟ 

15 ف ‑ ا ‑ ور ‑ يـيني  د ‑ݣايوس،  کريسبوس  ابلا  يان ݣيݣون  ء ور ‑ ّسّديمغ  اشکو  ءي ‑ ربّـي 

ايت ‑ تݣّمي  ءيس ‑ ّسّدمغ  16 ّسنغ  ا ‑ س ‑ يّدم.  ن ‑ بولُس  س ‑ يسم  ءيزد  ن ‑ يان  کرا 

17 اشکو  ياضني.  کرا  ءيس ‑ ّسّدمغ  ء ور ‑ ّسينغ  ويـّياض  ءيّما  نتني،  ء ولا  ن ‑ ستيفاناس 

س ‑ لخبار  اد ‑ اسن ‑ تبّراحغ  يوزن ‑ يّـي  هاتي  مّدن،  اد ‑ ّسّدمغ  ء ور ‑ يّـي ‑ يوزن  لماسيح 

ءيفولکين. 

لموت  ف ‑ ا ‑ ور ‑ رارغ  ا ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ،  لّعاقل  ءيواليون  ء ورد 

لّماسيح ف ‑ وݣّجدي بلا لفايّت. 18 اشکو لخبار ن ‑ وݣّجدي ءيݣا زوند انوفل دار ويلّي 

لّي ‑ ينجمن.  نکُّني  ا ‑ دارنّغ ‑ يݣا  ن ‑ ربّـي  ءيتجّهدن  تاحکيمت  والاينّي  تياوهلاکنين، 

لفهمت  ّسضرغ  ن ‑ ايت ‑ لعاقل،  لعاقل  » راد ‑ خلوغ  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  19 ءيتيارا 

باب  ما ‑ يݣا  ن ‑ تغري؟  باب  ما ‑ يݣا  لّعاقل؟  باب  20 ما ‑ يݣا  ن ‑ ايت ‑ لفهمت.« 

21 اشکو  انوفل.  ءيݣا  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  لعاقل  ءيرور  ها ‑ ربّـي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد؟  ن ‑ يواليون 

اد ‑ ووّرين  ا ‑ ور ‑ يژضارن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  غ ‑ مّدن  ا ‑ س ‑ يقصاد  س ‑ تحکيمت ‑ نس  ربّـي 

س ‑ تبّراحت ‑ نّغ  ء ومنّين  وينّا  ا ‑ يّجنجم  ءيرضا  والاينّي  س ‑ لعاقل ‑ نسن،  ربّـي  ءيّساّن 

لمعجيزات.  ار ‑ زݣينّغ ‑ تضالابن  22 ايت ‑ يودايا  انوفل.«  » تݣا  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تّينين 

ار ‑ اسن ‑ نتبّراح  نکُّني  23 ءيّما  لّعاقل.  ءيواليون  ار ‑ زݣينّغ ‑ تّيرين  ياضني  ايت ‑ تميزار 

ءيݣ  ءي ‑ ايت ‑ يودايا،  تابايّضرت  ءيݣا  اوال ‑ اد  ف ‑ وݣّجدي.  لّي ‑ يّموتن  ف ‑ لماسيح 

تاژّضارت  ءيݣا  ف ‑ لماسيح  لخبار ‑ اد  24 والاينّي  ياضني.  ايت ‑ تميزار  دار  انوفل 

نغد  ايت ‑ يودايا  ݣن ‑ يـيت  ءيغرا،  مي  غ ‑ دار ‑ ويلّي  ن ‑ ربّـي  تاحکيمت  ء ولا  ن ‑ ربّـي 

د ‑ ونوفل تاحکيمت 



380  2 1 کورينتوس  

ن ‑ بنادم،  لعاقل  يوݣُر  ن ‑ ربّـي،  › انوفل ‹  تّينين  مي  مايد  25 اشکو  ياضني.  ايت ‑ تميزار 

ن ‑ بنادم.  تادواست  يوݣُر  ن ‑ ربّـي،  › ّضعف ‹  تّينين  مي  مايد  ء ولا 

ربّـي.  لّيغ ‑ اون ‑ د ‑ يغرا  تݣام ‑ ت  ما ‑ ستّين ‑ تّکام  سوانݣماد ‑ د  26 واي ‑ ايتما، 

ءيدروس  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  مّدن  غالن  غمکلّي  تاحکيمت  ما ‑ يطّافن  ݣيݣون  ءيدروس 

ءيمّقورن.  ن ‑ تݣّمي  يوس  ما ‑ يݣان  ݣيݣون  ءيدروس  س ‑ واوال.  ما ‑ ن ‑ يّلان  ݣيݣون 

ا ‑ يّشحّشم  باش  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد،  دار  انوفل  ءيݣان  مايلّي  ءيستي  ربّـي  27 والاينّي 

باش  ايت ‑ ّدونيت ‑ اد  دار  ما ‑ يضعفن  ءيستي  لعاقل.  ءيس ‑ دارسن  ءيتّينين  غويلّي 

لوحن ‑ ت ‑ ين  حݣرن  مايلّي  ءيستي  28 ربّـي  دوسنين.  غويلّي  ا ‑ يّشحّشم 

ايت ‑ ّدونيت ‑ اد، ءيستي مايلّي دارسن ء ور ‑ يݣين يات، باش ا ‑ يّسضر ماد ‑ دارسن ‑ يݣان 

کرا ءيهّيان. 29 غمکاد ا ‑ يقصاد ربّـي باش ا ‑ ور ‑ ياف بنادم ما ‑ ف ‑ ا ‑ يتالغ ءيخف ‑ نس 

تاحکيمت  ءيفک ‑ اغ  لماسيح.  وين  ا ‑ تݣم  اد ‑ اون ‑ يفکان  30 نتّان  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لݣّدام 

ءيفوکّو ‑ اغ  لّماسيح،  س ‑ وژلاي  ءيژلي ‑ اغ  لّماسيح،  افولکي  ءيفک ‑ اغ  لّماسيح، 

سيديتنّغ.«  يالغ  ا ‑ يالغ،  ءيران  » وانّا  ا ‑ ف ‑ يتيارا:  31 ماياد  لّماسيح.  ف ‑ وودم 

س ‑ يواليون  ء ورد  اي ‑ ايتما،  لّيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ  1 غاکود 

ا ‑ س ‑ ا ‑ ياون ‑ تبّراحغ  ن ‑ بنادم  س ‑ لعاقل  ء ولا  غّزيفنين 

سکرغ ‑ د  2 والاينّي  ربّـي.  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يّسبايّن  ف ‑ لحّق 

لماسيح  ف ‑ ياسوع  ابلا  ف ‑کرا  ف ‑ ا ‑ ور ‑ اون ‑ ساوالغ 

ار ‑ ترݣيݣيـيغ  ضعفغ  لّيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ،  3 غاکود  ف ‑ وݣّجدي.  د ‑ لموت ‑ نس 

طّير ‑ يّـي باهرا. 4 ء ورد س ‑ يواليون شوانين ء ولا س ‑ لعاقل ن ‑ بنادم ا ‑ س ‑ ا ‑ ياون ‑ ساوالغ 

ءيتجّهدن.  تاحکيمت  ء ولا  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تميتار  والاينّي  ار ‑ اون ‑ تبّراحغ، 

والاينّي  ن ‑ بنادم  لّعاقل  ف ‑ ّسيبت  س ‑ لماسيح  ا ‑ ور ‑ تامنم  باش  اد ‑ سکارغ  5 غمکان 

ن ‑ ربّـي.  ءيتجّهدن  ن ‑ تحکيمت  ف ‑ ّسيبت 

مّقورنين  ءي ‑ ويد  ا ‑ س ‑ ا ‑ نساوال  س ‑ لعاقل  6 س ‑ ّصاحت، 

ءينمغورن  وين  نغد  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  لعاقل  ء ور ‑ يݣي  والاينّي  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ وغاراس 

2
ن ‑ بولُس  تابّراحت 

ايت ‑کورينتوس غ ‑ دار 

ن ‑ ربّـي تاحکيمت 
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لّي ‑ ينتلن غايد  ن ‑ ربّـي  ار ‑ نساوال س ‑ تحکيمت  7 والاينّي  لّي ‑ راد ‑ لاح.  ن ‑ ّدونيت ‑ اد 

ءيقصاد  ّدونيت،  ء ور ‑ تا ‑ يخلق  ربّـي،  اشکو  غيلاد.  ءيّسبايّن ‑ ت ‑ يد  ءيزرين 

ماياد.  ءيّسن  ن ‑ ّدونيت  غ ‑ ينمغورن  يان  8 ء ور ‑ يلّي  س ‑ لمجد ‑ نس.  اد ‑ اغ ‑ يّشکشم 

9 والاينّي  ف ‑ وݣّجدي.  لّمجد  باب   ‑ راد ‑ نغن  ء ور ‑ اکُّ ءيکون  ماياد،  ءيس ‑ ّسّن  مراد 

ن ‑ بنادم  لعاقل  ءيسوانݣم  ء ولا  يان  ءيسفلد  ء ولا  يان  » ء ور ‑ ّجو ‑ يژري  ءيتيارا: 

ربّـي  ءيّسبايّن ‑ اغ ‑ ت ‑ يد  غيلاد  10 ءيّما  ءي ‑ ويلّي ‑ تي ‑ تّيرينين.«  ربّـي  ف ‑ ما ‑ يّجوجاد 

يـيّسان  ما ‑ يّلان،  کولّو  ار ‑ يسيݣّيل  لقودوس  ّروح  اشکو  ن ‑ ّروح ‑ نس.  س ‑ تحکيمت 

غ ‑ وول  لّي ‑ رݣسنين  ءيسوينݣيمن  11 ما ‑ يّسّن  لّي ‑ نتلنين.  ن ‑ ربّـي  تيغاوسيوين  ء ولا 

دار  ء ولا  ا ‑ يݣا  غمکاد  لّي ‑ݣيس ‑ يّلان.  ن ‑ بنادم  ّروح  ابلا  ء ور ‑ تن ‑ يّسين  ن ‑ بنادم؟ 

نکُّني  12 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  ّروح  ابلا  ن ‑ ربّـي  ءيسوينݣيمن  ما ‑ يّسّن  ء ور ‑ يلّي  ربّـي. 

باش  ربّـي  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يوزن  ّروح  ݣينّغ  ءيّلا  والاينّي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ّروح  ء ور ‑ݣينّغ ‑ تلّي 

ربّـي.  ماد ‑ اغ ‑ ياکّا  کولّو  ا ‑ نيّسان 

س ‑ يواليون  ء ورد  لقودوس،  ّروح  س ‑ مکلّي ‑ اغ ‑ يمالا  ف ‑ ماياد  13 ار ‑ نساوال 

ن ‑ ّروح  ف ‑ تغاوسيوين  لقودوس  ّروح  غويلّي ‑غ ‑ يّلا  ار ‑ نّسلماد  ن ‑ بنادم.  لّعاقل 

ن ‑ ّروح ‑ نس.  تيوافکيو  ء ور ‑ را ‑ يقبل  ن ‑ ربّـي،  ّروح  ء ور ‑ يلّي  دار  14 يان  لقودوس. 

س ‑ ّروح  اشکو  اد ‑ݣانت،  انوفل  ءيزد  را ‑ يغال  ا ‑ تنت ‑ يفهم،  ء ور ‑ يژضار 

نتّا  ءيّما  ما ‑ يّلان،  کولّو  ار ‑ يتفهام  ن ‑ ربّـي  ّروح  15 وانّا ‑غ ‑ يّلا  ا ‑ س ‑ ا ‑ تنت ‑ نتفهام. 

باش  ن ‑ سيديتنّغ  ءيسوينݣيمن  » ما ‑ يّسّن  16 ءيتيارا:  ياضني.  مّدن  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ فهمن 

لّماسيح.  ءيسوينݣيمن  ݣينّغ  لّان  نکُّني،  ءيّما  ما ‑ ت ‑ يد ‑ يّقاّن؟«  اد ‑ اس ‑ يمالا 

ء ور ‑ ژضارغ  غ ‑ ووّسان ‑ ان  اي ‑ ايتما،  کونّي  1 ءيّما 

لقودوس،  ّروح  دار  د ‑ ويلّي  ساوالغ  غمکلّي  اد ‑ ديدون ‑ ساولغ 

عّزونت ‑ دارون ‑ تغاوسيوين  غ ‑ لماسيح،  تمّژيم  سول  اشکو 

سول  ءي ‑ ومّشو.  ء ور ‑ تا ‑ تژضارم  اشکو  اد ‑ اون ‑ فکيغ،  اکُّفاي  2 غير  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  مّدن  زوند  ار ‑ سول ‑ تسکارم  3 اشکو  ء ور ‑ اس ‑ تژضارم،  س ‑ غيلاد 

3
ن ‑ ربّـي ءيخّدامن 
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وين  ءيزد  ݣيݣون  ءيبان  ءي ‑ نݣراتون،  ار ‑ تّژيم  کرا  ا ‑ ياݣُر  کرا  ءيغ ‑ ا ‑ يتّيري  اشکو 

کرا  4 اشکو  ن ‑ ّدونيت.  مّدن  سکارن  کولّو  غمکلّي  زوند  ار ‑ تسکارم  ا ‑ تݣام  ّدونيت 

ابولُس.«  وين  » ݣيغ  ار ‑ يتّيني:  ݣيݣون  کرا  بولُس.«  وين  » ݣيغ  ار ‑ يتّيني:  ݣيݣون 

بولُس؟  ء ولا  ابولُس  5 ما ‑ يݣا  ا ‑ تݣام.  ن ‑ ّدونيت  مّدن  زوند  غمکان،  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

ݣينّغ.  يان  ءي ‑کود  سيديتنّغ  ءيفکا  س ‑ مکلّي  ف ‑ يمي ‑ نّغ  تامنم  کا ‑ نݣا،  ءيخّدامن 

7 غوالّي  ا ‑ سّت ‑ يّسمّقورن.  ربّـي  والاينّي  ءيّسوا ‑ ّت،  ابولُس  تاسغارت،  ّژيغ  6 نّکي 

8 غوالّي  ا ‑ يّسمّقورن.  نتّان  ربّـي،  والاينّي  يات.  ء ور ‑ يݣي  ءيّسوان  غوالّي  ء ولا  ءيّژان 

تيغراد ‑ نس  ربّـي  راد ‑ اس ‑ يفک  يان،  کود  اد ‑ݣان.  يان  ءيّسوان،  د ‑ والّي  ءيّژان 

ءيݣر  تݣام  کونّي  ءيّما  د ‑ ربّـي.  تخدامنين  ويد  نݣا  9 نکُّني  لّي ‑ يسکر.  ف ‑ تووري 

لّي ‑ اس ‑ نبنّو.  تيݣّمي  تݣم  ن ‑ ربّـي، 

ءيغ ‑ݣيغ  زوند  لّساس  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ سرسغ  ءيفک ‑ يّـي  ݣيݣي  ءيبارک  10 ربّـي 

يان  ف ‑کود  ءيّلا  والاينّي  ياضني،  مّدن  ار ‑ فّلاس ‑ بنّون  غيلاد  ابنّاي.  لمعلّم 

ا ‑ يسرس کرا لّساس ياضني  ا ‑ يبنّو. 11 اشکو ء ور ‑ يژضار يان  ا ‑ سّت ‑ يتاوي غ ‑ مامنک 

يان  12 ءيغ ‑ ا ‑ يبنّو  لماسيح.  د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ يتّرسن،  لّساس  ابلا 

نغد  اساغور  نغد  اکّشوض  نغد  ُغلانين  ءيژران  نغد  نّوقرت  نغد  ف ‑ لّساس ‑ ان س ‑ وورغ 

را ‑ تّيارام  يان  ن ‑کود  تابنّايت  اشکو  ن ‑ تبنّايت ‑ نس.  13 را ‑ دي ‑ تبان ‑ تووري  اليم، 

ء وهو.  نغد  ءيس ‑ تدوس  را ‑ تبان  لماسيح.  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ واّس  س ‑ لعافيت 

تيغراد ‑ نس.  ربّـي  راد ‑ اس ‑ يفک  ف ‑ لّساس ‑ ان،  ءيبنا  مايلّي  ء ور ‑ يجدير  مي  14 وانّا 

والاينّي  يات،  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي  راد ‑ اس ‑ لاح.  ءيبنا  مايلّي  ءيجدر  مي  وانّا  15 ءيّما 

ءي ‑ لعافيت.  ءيغ ‑ نّيت ‑ ينجم  زوند  نتّا  را ‑ ينجم 

ّروح  ݣيݣون  ءيزدغ  ا ‑ تݣام،  ن ‑ ربّـي  تامژلايت  تيݣّمي  ءيزد  16 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم 

ربّـي.  را ‑ ت ‑ يهلک  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ّت ‑ يهلک  ن ‑ ربّـي،  تيݣّمي  17 والاينّي  ن ‑ ربّـي؟ 

ا ‑ تݣام.  تيݣّمي ‑ نس  د ‑کونّي  ربّـي،  تين  ا ‑ تݣ  ن ‑ ربّـي  تّياوژلاي ‑ تݣّمي  اشکو 

 ‑ يجلّو يان ءيخف ‑ نس. وانّا ءيغالن ءيس ‑ يطّاف لعاقل ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  18 ا ‑ ور ‑ اکُّ
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ا ‑ يطّاف لعاقل ءيصحان. 19 اشکو  ا ‑ يووّري زوند ءيغ ‑ ور ‑ يّسين يات باش  ءيخّصا ‑ ت 

اي  ار ‑ يقُّ » ربّـي  ءيتياران:  غمکلّي  ربّـي.  دار  انوفل  زوند  تݣا  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  تاحکيمت 

ءيس ‑ خوان  سيديتنّغ  » ءيّسن  20 ءيتيارا ‑ داغ:  غ ‑ تيّلاي ‑ نسن.«  ايت ‑ لعاقل 

غواد  ف ‑ ما ‑ يسکر  ا ‑ ور ‑ تّسفوّروݣم  21 ءيخّصا ‑ُکن  ن ‑ ايت ‑ لعاقل.«  ءيسوينݣيمن 

ابولُس  نغد  بولُس  22 ءيݣ ‑ يـيت  ا ‑ مي ‑ يّلا،  کونّي  ما ‑ يّلان،  کولّو  اشکو  غوان.  ء ولا 

غيلاد  ما ‑ يّلان  ءيݣ ‑ يـيت  لموت،  نغد  تودرت  نغد  ّدونيت  ءيݣ ‑ يـيت  بطُرس،  نغد 

ءي ‑ ربّـي.  لماسيح  يـيلي  ءي ‑ لماسيح،  23 تيليم  ا ‑ مي ‑ يّلا،  کونّي  ما ‑ را ‑ يـيلي.  نغد 

غير  ءيس ‑ نݣا  اد ‑ اغ ‑ تّمنادم  ا ‑ س ‑ يخّصا  1 غمکاد 

لامانت  ربّـي  ءيفل  دار  ويد  نݣ  لّماسيح،  ءيخّدامن 

ا ‑ يکّمل  فّلاس  ءيّلا  اخّدام،  2 ءيّما  ءينتلن.  ن ‑ ولّمود ‑ نس 

کرا  نغد  کونّي  ءيغ ‑ فّلا ‑ تحکامّ  ء ور ‑ يّـي ‑ يهّما  3 نّکي  سيديس.  لّي ‑ اس ‑ يفل  تاووري 

ءيس ‑ اُأخشنغ.  ء ولا  ءيس ‑ شويغ  يات ف ‑ يخف ‑ ينو،  ء ور ‑ نّيغ  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  لّمحکاما 

ءيس ‑ فولکيغ،  ء ور ‑ راد ‑ ينيغ  والاينّي  لّعيب،  کرا  ءيس ‑ ور ‑ݣيݣي ‑ يلّي  4 سوانݣمغ 

5 ماياد  واحدوت.  سيديتنّغ  ابلا  ا ‑ فّلا ‑ يحکام  ما ‑ يژضارن  ء ور ‑ يلّي  اشکو 

ء ور ‑ تا ‑ د ‑ يلکيم ‑ وزمز  اشکو  ءيس ‑ ُيخشن،  ف ‑ يان  ا ‑ ور ‑ تّينيم  ا ‑ ف ‑ُکن ‑ يخّصا 

غ ‑ تيّلاس،  ما ‑ يرݣسن  کولّو  را ‑ يفاو  سيديتنّغ  نّا ‑ د ‑ يوشکا  غاکود  والاينّي  لّحوکم. 

ربّـي  ا ‑ را ‑ يفک  غاکودان  ن ‑ مّدن.  غ ‑ وولاون  لّي ‑ نتلنين  ءيسوينݣيمن  ء ولا  ءيّسبايّن ‑ د 

د ‑ ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکان.  يان  ءي ‑کود  ّرضا ‑ نس 

مامنک  ا ‑ تيّسانم  باش  ء ولا ف ‑ ابولُس  غمکاد ف ‑ يخف ‑ ينو  ساولغ  6 واي ‑ ايتما، 

زغ ‑ ما ‑ يتياران،«  » ا ‑ ور ‑ ّتّفوغم  ا ‑ زݣينّغ ‑ تلمدم  ريغ  غ ‑ مّدن.  ا ‑ تّمنادم  ا ‑ُکن ‑ يخّصا 

د ‑ ويـّياض؟  ما ‑ک ‑ يبضان  7 اشکو  ما ‑ يتحݣارن.  ء ولا  ما ‑ يّسفوّروݣن  ءيّلا ݣيݣون  ء ولا 

ماخ  اد ‑ اک ‑ ت ‑ يفکان،  ربّـي  لّيغد  والاينّي  ربّـي؟  بلا ‑ ياک ‑ ت ‑ يفکا  ما ‑ دارک ‑ يّلان 

ا ‑ د ‑ يّکا؟  ءيخف ‑ ّنک  ءيغد  زوند  ا ‑ تّسفوّروݣت  ايلّيغ 

تݣام  تووّريم  بلا ‑ نّغ  ها ‑کونّي  لخير.  دارون  ءيݣّوت  تشبعام،  غيلاد  8 ها ‑کونّي 

4
لّماسيح ءيرقّاسن 
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ا ‑ ديدون ‑ نتحکام  باش  ن ‑ ّصاحت  ءيݣلدان  ا ‑ تݣم  يوفان  امار  ءيݣلدان.  زوند 

ن ‑ يرقّاسن  نکُّني ‑ اد  ربّـي  ءيس ‑ اغ ‑ ن ‑ يّسبيّد  ءيرواس ‑ يّـي  9 اشکو  غ ‑ تݣلديت ‑ نّون. 

باش  لّموت،  لحوکم  ءيغ ‑ فّلانّغ ‑ يتّوت  زوند  مّدن  ن ‑کولّو  غ ‑ تغوردين 

نݣا  10 نکُّني  ن ‑ ّدونيت.  مّدن  ء ولا  ن ‑ يݣنوان  لمالايکا  ا ‑کولّو ‑ݣينّغ ‑ ّسموقّولن 

نکُّني  غ ‑ لماسيح.  › ايت ‑ لعاقل ‹  تݣام  کونّي  ءيّما  لّماسيح،  ف ‑ يسم  › ءينافالن ‹ 

ار ‑ُکن ‑ توقّارن.  کونّي  ءيّما  مّدن،  ار ‑ اغ ‑ تحݣارن  نکُّني  تدوسم.  کونّي  ءيّما  نضعف، 

د ‑ يباريقن  ا ‑ نلّسا،  ءيدربالن  ءيريفي.  ء ولا  س ‑ لاژ  ار ‑ نتقاما  س ‑ غيلاد  11 سول 

ار ‑ نتخدام س ‑ يفاّسن ‑ نّغ. غاکود  12 ار ‑ نتنهاتاف  ا ‑ نتݣاوار.  مانيغ  دارنّغ  ء ولا  ا ‑ نشتّا، 

نّا ‑ ياغ ‑ ّسرفوفوّن  غاکود  ا ‑ تن ‑ يبارک.  ربّـي  ار ‑ نتضالاب  مّدن  نّا ‑ ياغ ‑ رݣّمن 

س ‑ غيلا  سول  ءيفولکين.  اوال  ار ‑ نترارا  نّا ‑ فّلانّغ ‑ ّسکيرکيسن  13 غاکود  ار ‑ نتصبار. 

امازير  زوند  دارسن  نݣ  غ ‑ ومّدوز،  مّدن  لّي ‑ ن ‑ لوحن  اّراس  زوند  دارسن  نݣا 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

زوند  ء وّصاغ ‑ُکن  والاينّي  ا ‑ُکن ‑ سرس ‑ ّشحّشامغ،  ء ورد  ماياد،  14 ء وريغ ‑ اون ‑ ين 

والاينّي  لّماسيح،  اغاراس  ماد ‑ اون ‑ يّسلمادن  دارون  15 ءيݣّوت  عّزانين.  تاروا 

ياسوع  غ ‑ لماسيح  باباتون  ݣيغ  ا ‑ يووّرين  نّکي  اشکو  ءيد ‑ باباتون.  ء ور ‑ݣّوتن 

ا ‑ يّـي ‑ تضفورم  غيلاد  16 ضالبغ ‑ُکن  ءيفولکين.  لخبار  لّيغ ‑ اون ‑ ين ‑ يويغ  زغ ‑ غاکود 

ءيعّزان  ءيوي  ءيݣا  تيموتاوس.  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ين ‑ ازنغ  17 ماياد  غ ‑ ماد ‑ سکارغ. 

تينباضين ‑ ينو  راد ‑ اون ‑ د ‑ يّسکتاي  ما ‑ فّلاس ‑ يّلان.  کولّو  ار ‑ بّدا ‑ يسکار  غ ‑ سيديتنّغ، 

ءيمناݣّـارن  غ ‑کولّو  ار ‑ سرسنت ‑ ّسلمادغ  ياسوع،  لّماسيح  غ ‑ وغاراس  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّيدوغ 

ماني.  غ ‑کرايݣاّت  ن ‑ ايتماتن 

ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ن ‑  غالن  ‑ يّسفوّروݣن،    ما ‑ݣراتون  غ  يّلا   ‑ ءيس  ّسنغ  18 والاينّي 

غاکودان  سيديتنّغ.  ءيغ ‑ يرا  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن  را ‑ ن ‑ اشکغ  19 والاينّي  ‑ دارون ‑ اشکغ. 

نغد  ا ‑ دارسن ‑ يّلان  ءيتجّهدن  تاحکيمت  ءيزد  ءيّسانغ  ءيد ‑ بو ‑ يسفوّروݣن ‑ ان  ا ‑ راد ‑ ژرغ 

تاحکيمت  والاينّي  س ‑ يواليون،  ء ور ‑ تلّي  ن ‑ ربّـي  تاݣلديت  20 اشکو  ءيواليون.  غير 
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س ‑ وکوراي  ءيزد  اد ‑ اون ‑ ين ‑ سرس ‑ اشکغ،  ا ‑ ترام  21 مامنک  ا ‑ س ‑ تّلا.  ءيتجّهدن 

ءيهنّان؟  ن ‑ وول ‑ ينو  س ‑ تايري  نغد 

ار  ُـّ ء وݣ باهرا،  ُيخشّن  لفساد  ءيس ‑ دارون  سفلدغ  1 اشکو 

هان  ن ‑ ربّـي.  اغاراس  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  ن ‑ ماد ‑ سکارن 

ن ‑ باباس.  د ‑ تمغارت  ار ‑ يݣان  يان ‑ ورݣاز  غ ‑ݣراتون  ءيّلا 

‑ تّسفوّروݣم.  ار  کونّي  والاينّي  تالّام،   ‑   ا فّلاون  2 ءيّلا 

‑ يتمونو.  ‑ ديدون  ‑ سول  ‑ ور    ا غايان،  ءيسکارن  غوالّي  ‑ تّسوفغم    ا فّلاون  ءيّلا 

زوند  ‑ نّکـي  ها  ‑ ينو.  ‑ وول  ‑ ديدون  ‑ ن  ءيّلا  ‑ ينو  ‑ وودم  ‑ يـاݣّوݣ  ‑ فّلاون  ‑ د  3 واّخـا 

لّي ‑ يسکارن  ف ‑ ورݣاز  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  لحوکم  ء وتغ  ءيغ ‑ ديدون ‑ لّيغ، 

ديدون  تيلي  ءيّلا ‑ ديدون ‑ وول ‑ ينو  غيلاد،  کولّوکن  4 ءيغ ‑ تمونم  ُيخشّن.  باهرا  غايلّي 

ارݣاز ‑ ان  ا ‑ ن ‑ تدحيم  5 ءيّقان ‑ُکن ‑ د  ياسوع،  ن ‑ سيديتنّغ  ءيتجّهدن  تاحکيمت  ء ولا 

ّروح ‑ نس  تنجم  ن ‑ ّدات ‑ نس  ّشهوات  ا ‑ تياوهلاکنت  باش  ن ‑ شيطان،  غ ‑ وفوس 

ياسوع.  سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ واّس 

ءيدروسن  » تاخميرت  ءيزد  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ءيسفوّروݣن ‑ نّون.  ء ور ‑ شوين  6 هان 

باش  تاقديمت،  تاخميرت ‑ ان  زغ ‑ݣيݣون  7 ّسيتّيات  ؟  ءيݣّوتن.«  لعجين  ا ‑ يّسکتاين 

لعيد  ءيلکم ‑ د  اشکو  غ ‑ ور ‑ تلّي ‑ تخميرت.  لّجديد  ارخصيص  ا ‑ بّدا ‑ تݣم 

ا ‑ نمون  فّلانّغ  8 يـيلي  لماسيح.  لّي ‑ يݣان  ءيتياوغراس ‑ ولّقاغ ‑ نّغ  ن ‑ وسورف ‑ نّغ، 

س ‑ تخميرت  ءيکتين  اغروم  ء ورد  د ‑ لحّق،  ن ‑ وفولکي  س ‑ ورخصيص  ف ‑ لعيد 

د ‑ لُخشانت.  ن ‑ تنّواشت  تاقديمت 

تفسادنين.  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ تّانفم  ݣيس  ءينيغ ‑ اون  يات ‑ تبرات،  9 ء وريغ ‑ اون ‑ ين ‑ ياد 

مّدن  نغد  لّي ‑ تفسادنين  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءي ‑ مّدن  ا ‑ تانفم  ء ور ‑ ريغ  10 والاينّي 

ݣيسن  غويلّي  نغد  ءي ‑ يخف ‑ نسن،  ما ‑ يݣّوتن  اد ‑ تامژن  لّي ‑ دار ‑ يعّزا  ن ‑ ّدونيت ‑ اد 

ا ‑ يانف  يان  ء ور ‑ يژضار  اشکو  ياضني.  ءيلاهات  تعبادنين  ݣيسن  غويلّي  نغد  تاُکرنين 

تابرات ‑ ان  ء وريغ ‑ اون  11 والاينّي  ّدونيت.   ‑ يّفوغ  ابلا ‑ اکُّ مّدن ‑ ان  ءي ‑کولّو 

ءيسکارن  وانّا  ّسوفغات 

ما ‑ ُيخشّن

5



386  6 1 کورينتوس  

ار ‑ يتفساد  والاينّي  امومن  د ‑ݣماتون  ءيخف ‑ نس  ءيݣان  ءي ‑ وانّا  ا ‑ تّانفم  اد ‑ اون ‑ ينيغ 

ار ‑ يرݣّم  نغد  ياضني  ءيلاهات  ار ‑ يتعباد  نغد  ءي ‑ يخف ‑ نس  ما ‑ يݣّوتن  ار ‑ يتامژ  نغد 

غواد،  وان  ار ‑ يتاُکر.  نغد  ءيکتين  س ‑ تيّسي  ءيخف ‑ نس  ار ‑ يّسنوفول  نغد  غ ‑ ويـّياض 

انفات ‑ اس. ء ولا تيرمت، ا ‑ ور ‑ ّت ‑ ديدس ‑ تدروم. 12 ايت ‑ بّرا، ء ور ‑ را ‑ فّلاسن ‑ حکامغ 

13 ربّـي  ا ‑ فّلاسن ‑ تّحکامّ؟  ءيس ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يلّي  لّماسيح،  ايت ‑ ومناݣّـار  والاينّي  نّکي، 

زغ ‑ݣراتون.«  ُيخشّن  وانّا  » ّسوفغات  کونّي  ءيّما  غ ‑ بّرا،  لّانين  ف ‑ ويلّي  ا ‑ را ‑ يحکام 

ءي ‑ݣماس  دارس کرا ‑ ف ‑ ا ‑ يصراض  يان ݣيݣون  1 ءيغ ‑ يّلا 

لّقاضي  کرا  س ‑ دار  ا ‑ ت ‑ ياوي  ءيس ‑ را ‑ يزعم  امومن، 

ءيمژلاين  س ‑ دار  ء ور ‑ ت ‑ يـيوي  ربّـي،  لّي ‑ ور ‑ يّسيّن 

لّماسيح  ءيمژلاين  ءيزد  2 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  لّماسيح؟ 

ا ‑ را ‑ يحکام ف ‑ ّدونيت کولّوّت؟ لّيغد کونّي ا ‑ را ‑ يحکام ف ‑ ّدونيت، ءيس ‑ ور ‑ تژضارم 

ا ‑ را ‑ يحکام  نکُّني  ءيزد  3 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  مّژينين؟  ف ‑ يصراض ‑ اد  ا ‑ تّحکامّ 

ن ‑ تودرت ‑ اد؟  ف ‑ تغاوسيوين  ا ‑ نتحکام  ءيس ‑ ور ‑ نژضار  غيلاد  ءيّما  ف ‑ لمالايکا؟ 

ء ور ‑ݣينين  ءي ‑ ويلّي  ا ‑ تي ‑ تّسلکّم  ا ‑ تّيريم  ماخ  ن ‑ وصراض،  کرا  4 ءيغ ‑ دارون ‑ يّلا 

تسکارم؟  غايد  5 ءيس ‑ُکن ‑ ور ‑ يّشحّشيم  ن ‑ ايتماتن؟  دار ‑ ومناݣّـار  يات 

ن ‑ ومناݣّـار؟  ايتماتن  ا ‑ يّسنفاصال  يـيژضار  لعاقل  ءيطّافن  يان  ءيس ‑ ور ‑ݣيݣون ‑ يلّي 

6 ءيّما کونّي، هان سول ‑ نّيت دارون ايتماتن ار ‑ صراضن ءي ‑ نݣراتسن. هان دار ‑ ويلّي 

ا ‑ س ‑ ا ‑ ياسن ‑ صراضن.  ربّـي  ء ور ‑ ّسينّين 

باهرا.  اغاراس  ءيس ‑ تّفوغم  ݣيݣون  ءيبان  ءي ‑ نݣراتون  غمکان  7 ءيغ ‑ ا ‑ تصراضم 

ا ‑ تادجم  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ياف  د ‑ وانّا ‑ فّلاون ‑ يتعّدان؟  ا ‑ تصبارم  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ياف 

تݣام  واّخا ‑ نّيت  ف ‑ ينݣراتون،  ار ‑ تّعّدام  ار ‑ تّاُکرم  کونّي  8 ءيّما  وانّا ‑ ياون ‑ يوُکرن؟ 

اُأخشنّين س ‑ تݣلديت ن ‑ ربّـي.  ء ور ‑ راد ‑کشمن مّدن  ايتماتن. 9 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم ماياد؟ 

ءيتعبادن  يان  نغد  ءيتفسادن  يان  ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم  ءيخف ‑ نّون.  اد ‑ ور ‑ تجلوم 

10 نغد  نتّا  زوند  د ‑ يوتمان  ءيتفسادن  يان  نغد  ءيتزنون  يان  نغد  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءيلاهات 

6
ا ‑ ور ‑ تصرضم 

ءي ‑ نݣراتون
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يان  نغد  ءي ‑ يخف ‑ نس  ما ‑ يݣّوتن  ا ‑ يتامژ  ءيعّزا  دار  يان  نغد  ويـّياض  ءيشتّان  يان 

ݣيݣون  کرا  کونّي،  11 ء ولا  ءيتاُکرن.  يان  نغد  ءيرݣّمن  يان  نغد  س ‑ تيّسي  ءيتنوفولن 

س ‑ ّروح  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  ءيسيرد ‑ُکن  والاينّي  غمکان،  ار ‑ يسکار  ءيّکا ‑ تّين 

د ‑ ربّـي.  غ ‑ݣراتون  ّسلامت  ءيسکر  ءيژلي ‑ُکن  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ، 

کرا.«  کرايݣاّت  داري  » ءيحّلا  ار ‑ تّينين:  ن ‑ مّدن  12 کرا 

داري  » ءيحّلا  کرا.  کرايݣاّت  ء ور ‑ را ‑ک ‑ ينفعا  والاينّي 

ءيسمݣ ‑ نس.  زوند  ا ‑ يّـي ‑ يکرس  يات  ء ور ‑ راد ‑ ادجغ  والاينّي  کرا،«  کرايݣاّت 

ربّـي  والاينّي  وين ‑ ومّشو،«  ءيݣ ‑ وديس  وين ‑ وديس،  » ءيݣا ‑ ومّشو  مّدن:  13 ار ‑ تّينين 

لفساد،  تين  ّدات ‑ نّغ  ءيس ‑ ور ‑ تݣي  ا ‑ س ‑ يبان  غمکاد  امّشو.  ء ولا  اديس  را ‑ يهلک 

ّدات  ءيّسنکر ‑ د  14 ربّـي  ن ‑ ّدات ‑ نّغ.  سيديس  نتّا  ءيݣ  سيديتنّغ،  تين  تݣا  والاينّي 

ءيتجّهدن.  س ‑ تحکيمت ‑ نس  نکُّني  ء ولا  راد ‑ اغ ‑ د ‑ يّسنکر  زغ ‑ لموت،  ن ‑ سيديتنّغ 

زغ ‑ يݣزمان  اݣـّزوم  ّدات ‑ نس  تݣا  ݣيݣون،  يان  کود  ماياد؟  15 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم 

حاشا.  ن ‑ تمݣّـانت؟  د ‑ ّدات  تزديم ‑ ت  لّماسيح  يان ‑ وݣـّزوم  ا ‑ تاويم  ءيس ‑ ترام  لّماسيح. 

غمکلّي  يات ‑ ّدات؟  ديدس  ءيݣا  يووّري  د ‑ تمݣّـانت  ءيزدين  يان  16 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم، 

نتّا  ءيݣا  يووّري  د ‑ سيديتنّغ  ءيزدين  يان  17 والاينّي  يان.«  سين  » راد ‑ݣن  ءيتياران: 

ديدس يان ‑ ّروح. 18 روولات زغ ‑کولّو ما ‑ يݣان لفساد. ّدنوب ياضني ء ور ‑ ا ‑ ّسُيخشاّن 

ّدات ‑ نس.  ء ولا  ار ‑ يّسُيخشان  هاتي  ءيتفسادن،  يان  والاينّي  ن ‑ بنادم،  ّدات 

لقودوس  ّروح  ݣيس  ءيزدغ  تامژلايت،  تيݣّمي  ءيس ‑ تݣا  ّدات ‑ نّون  19 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم 

ءيفک  ا ‑ُکن ‑ يسغان،  نتّان  20 اشکو  ءيخف ‑ نّون،  وين  ء ور ‑ تݣيم  ربّـي.  لّي ‑ اون ‑ يفکا 

س ‑ ّدات ‑ نّون.  ربّـي  ا ‑ تمّجدم  غيلاد  فّلاون  ءيّلا  اتيݣ ‑ نّون.  فّلاون 

راد ‑ اون ‑ فّلاسنت ‑ ينيغ:  لّي ‑ ف ‑ دي ‑ تورام،  تيغاوسيوين  1 ءيّما 

را ‑ ياف  2 والاينّي  تامغارت.  ا ‑ ور ‑ ياوي  ءي ‑ ورݣاز  ءيشوا 

کرايݣاّت  تيلي  س ‑ تمغارت ‑ نس،  ارݣاز  کرايݣاّت  ءيغ ‑ يّلا 

ف ‑ ورݣاز  3 ءيّلا  لفساد.  ن ‑ ا ‑ ور ‑ يـيلي  ف ‑ ّسيبت  س ‑ ورݣاز ‑ نس،  تامغارت 

ربّـي  تمّجدات 

س ‑ ّدات ‑ نّون

7
ف ‑ ليتّيهال ءيسقسيتن 
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ا ‑ تفک  ف ‑ تمغارت  يـيلي  ن ‑ تمغارت،  لحّق  ءي ‑ تمغارت ‑ نس  ا ‑ يفک 

ن ‑ تمغارت  ّدات  ء ور ‑ سول ‑ تݣي  4 اشکو  ن ‑ ورݣاز.  لحّق  ءي ‑ ورݣاز ‑ نس 

ن ‑ ورݣاز  ّدات  ء ور ‑ سول ‑ تݣي  تين ‑ ورݣاز ‑ نس.  تݣا  والاينّي  تين ‑ تمغارت، 

ءي ‑ نݣراتون،  ا ‑ ور ‑ تحصارم  فّلاون  5 ءيّلا  تين ‑ تمغارت ‑ نس.  تݣا  والاينّي  تين ‑ ورݣاز 

والاينّي  س ‑ تژالّيت.  ݣيسن  تلهوم  ن ‑ ووّسان  کرا  ا ‑ تژليم  ءيغ ‑ دي ‑ تمشاشکام  ابلا 

شيطان  ا ‑ ور ‑ُکن ‑ يغّرو  س ‑ ينݣراتون،  ا ‑ تووّريم  فّلاون  ءيّلا  ءيغ ‑ زرين ‑ ووّسان ‑ ان 

والاينّي  ء ور ‑ُکن ‑ سرس ‑ وميرغ،  6 مايد ‑ اون ‑ نّيغ  ا ‑ تصبرم.  ءيغ ‑ ور ‑ سول ‑ تژضارم 

نّکي،  زوند  اد ‑ݣن  مّدن  کولّو  7 ريغ  ءيغ ‑ ترام.  س ‑ غمکاد  ا ‑ تسکارم  ء ودجيغ ‑ُکن 

غمکاد،  ا ‑ يݣ  ءيتياوفکا ‑ ياس  يان  ربّـي.  د ‑ ماد ‑ اس ‑ يفکا  يان  کرايݣاّت  والاينّي 

غمکان.  ا ‑ يݣ  ءيتياوفکا ‑ ياس  د ‑ يان 

را ‑ يشوو  راد ‑ اسن ‑ ينيغ:  تيهّجالين،  ݣانين  ختيلّي  ء ولا  ء ور ‑ تاهلنين  غويلّي  8 ءيّما 

غ ‑ يخف ‑ نسن  اد ‑ نبضن  ءيغ ‑ ور ‑ ژضارن  9 والاينّي  نّکي.  زوند  واحدوتن  ءيغ ‑ قامان 

ّشهاوا.  ء ولا ‑ دا ‑ تن ‑ تجّدر  ءيغ ‑ تاهلن  را ‑ ياف  اد ‑ تاهلن.  فّلاسن  ءيّلا 

ا ‑ تن ‑ يوّصان  نّکي  ء ورد  لوصيت ‑ اد.  راد ‑ اسن ‑ فکغ  تاهلنين،  غويلّي  10 ءيّما 

ءيغ ‑ تي ‑ تفل  11 والاينّي  ارݣاز ‑ نس،  ا ‑ ور ‑ تفل  ف ‑ تمغارت  ءيّلا  سيديتنّغ.  والاينّي 

ف ‑ ورݣاز  يـيلي  س ‑ دار ‑ ورݣاز ‑ نس.  ا ‑ دي ‑ تووّري  نغد  واحدوّت  ا ‑ تقاما  فّلاس  ءيّلا 

ءي ‑ تمغارت ‑ نس.  ا ‑ ور ‑ يفرو 

وانّا ݣيݣون  ء ورد سيديتنّغ.  ا ‑ ت ‑ ينّان  نّکي  ماياد.  راد ‑ اسن ‑ ينيغ  ويـّياض  12 ءيّما 

ءيغ ‑ ترا  اد ‑ اس ‑ ور ‑ يفرو  فّلاس  ءيّلا  تامومنت،  ء ور ‑ يݣين  تامغارت  ءيطّافن 

فّلاس  ءيّلا  امومن،  ء ور ‑ يݣين  ارݣاز  ءيطّافن  ݣيݣونت  13 تانّا  ا ‑ ديدس ‑ تقاما. 

تامومنت  ن ‑ تمغارت  ف ‑ ّسيبت  14 اشکو  ا ‑ ديدس ‑ يقاما.  ءيغ ‑ يرا  اد ‑ اس ‑ ور ‑ تفرو 

ربّـي  ا ‑ ف ‑ يرضا  امومن  ن ‑ ورݣاز  ف ‑ ّسيبت  ء ولا  ف ‑ ورݣاز ‑ نس.  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يرضا 

ن ‑ ويلّي  تاروا  زوند  تاروا ‑ نسن  راد ‑ݣن  غمکاد  ءيس ‑ ور ‑ يݣي  مراد  ف ‑ تمغارت ‑ نس. 

15 ءيّما  ربّـي ف ‑ تاروا ‑ نسن.  ءيرضا  ءيزد س ‑ ّصاحت  نّسن  والاينّي  ربّـي،  ء ور ‑ ّسينّين 
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ء ولا  ءيرا.  غمکلّي  ءيسکر ‑ يـيت  ءي ‑ تمومنت،  ا ‑ يفرو  ءيغ ‑ يرا  لّي ‑ ور ‑ يوميّن،  ارݣاز 

ءيغ ‑ يّلا  ترا.  غمکلّي  تسکر ‑ يـيت  ءي ‑ ومومن  ا ‑ تفرو  ءيغ ‑ ترا  لّي ‑ ور ‑ يوميّن،  تامغارت 

اد ‑ اون ‑ تيلي  ݣيݣون  ءيقصاد  ربّـي  اشکو  ءيمومّن،  ء ور ‑ سول ‑ تياوکّرافن  غمکاد 

ّسلامت. 16 والاينّي سوانݣم ا ‑ تامغارت تامومنت، ءيس ‑ تّسنت ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تّجنجمت 

ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تّجنجمت  ءيس ‑ تّسنت  امومن،  اي ‑ ارݣاز  سوانݣم  ارݣاز ‑ نّم؟ 

تامغارت ‑ ّنک؟ 

غمکلّي ‑ ف ‑ ت ‑ يد ‑ يوفا  ا ‑ يقاما  يان  ف ‑کود  ءيّلا  17 والاينّي 

غ ‑ تاغامت  ءيقاما  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا،  غاکود  سيديتنّغ 

غ ‑ يمناݣّـارن  ا ‑ س ‑ ا ‑ توّصاغ  غمکاد  ربّـي.  لّي ‑ اس ‑ يفکا 

سيديتنّغ،  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا  غاکود  ن ‑ ّدات ‑ نس  تاژالّيت  ءيطّافن  18 وانّا  کولّوتن. 

تاژالّيت ‑ ان  ء ور ‑ يطّافن  وانّا  ءيّما  ء ور ‑ تّي ‑ طّافنين.  غويلّي  زوند  ا ‑ يݣ  ا ‑ ور ‑ يـيري 

ن ‑ ّدات  تاژالّيت  19 اشکو  ي ‑ ّدات ‑ نس.  ا ‑ يّژاّل  ا ‑ ور ‑ يـيري  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا،  غاکود 

ءيهّيان  تاغاوسا  ءيّما  ءيغ ‑ اس ‑ ور ‑ يّژولّي.  زوند  ءيغ ‑ اس ‑ يّژولّا  زوند  يات،  ء ور ‑ تݣي 

ا ‑ يقاما  يان  ف ‑کرايݣاّت  20 ءيّلا  ن ‑ ربّـي.  س ‑ لوصّيات  ا ‑ نسکار  ا ‑ سّت ‑ يݣان 

غاکود  ءيسمݣ  21 ءيغ ‑ تݣيت  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا.  غاکود  سيديتنّغ  غمکلّي ‑ ت ‑ يد ‑ يوفا 

ا ‑ س ‑ تووّريت  مامنک  ءيغ ‑ توفيت  والاينّي  اد ‑ اک ‑ ور ‑ طّير ف ‑ مايان.  لّيغ ‑ اک ‑ د ‑ يغرا، 

ءيسمݣ غاکود  ءيݣان  وانّا  22 اشکو  ما ‑ مي ‑ توفيت.  وين ءيخف ‑ ّنک، سکر  ا ‑ تݣت 

ن ‑ سيديتنّغ.  غ ‑ لݣّدام  ءيخف ‑ نس  وين  ءيݣا  يووّري  هاتي  سيديتنّغ،  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا 

ءيسمݣ  نتّا  ءيݣا  يووّري  لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا،  غاکود  ءيخف ‑ نس  وين  ءيݣان  وانّا  ءيّما 

ا ‑ ور ‑ تفکم  غيلاد  ءيّما  اتيݣ ‑ نّون.  فّلاون  ءيفک  لماسيح  23 ءيسغا ‑ُکن  لّماسيح. 

ا ‑ يقاما  يان  ف ‑کود  ءيّلا  24 واي ‑ ايتما،  ءي ‑ بنادم.  ءيسمݣان  ا ‑ تݣم  ءيخفاون ‑ نّون 

لّيغ ‑ اس ‑ د ‑ يغرا.  غاکود  غمکلّي ‑ ت ‑ يد ‑ يوفا  د ‑ ربّـي 

کرا  فّلاسن  ء ور ‑ داري  ء ور ‑ تا ‑ تاهلنين،  غويلّي  25 ءيّما 

ماد ‑ سوانݣمغ  راد ‑ اون ‑ ينيغ  والاينّي  زغ ‑ سيديتنّغ.  لّوصيت 

قامايات 

ف ‑ ايلّي ‑ ف ‑ُکن ‑ د ‑ يوفا 

سيديتنّغ

ف ‑ ويلّي  ءيسقسيتن 

ء ور ‑ تاهلنين
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26 هاتي  غ ‑ وغاراس ‑ نس.  ءيزݣان  د ‑ واد  ءيݣ ‑ يّـي  ربّـي  لّي ‑ ف ‑ يرحم  نّکي 

مّدن  اد ‑ قامان  را ‑ ياف  نّکي  نّيغ  غ ‑ ووّسان ‑ اد،  لّي ‑ يّلان  ن ‑ تنوکموت  ف ‑ ّسيبت 

تامغارت  ءيغ ‑ ور ‑ تطّافت  ا ‑ ور ‑ تّي ‑ تفلت.  تامغارت  27 ءيغ ‑ تطّافت  ݣان.  غمکلّي 

ءيغ ‑ تّاهل ‑ تفروخت  ايان.  ّدنوب  ء ورد  تامغارت  28 ءيغ ‑ تّاهلت  ا ‑ تّاهلت.  ا ‑ ور ‑ تيريت 

هاتي  ا ‑غ ‑ راد ‑ يلين.  ن ‑ ّدونيت  ءيشابوکن  تاهلنين،  غويلّي  والاينّي  ايان.  ّدنوب  ء ورد 

ءي ‑ غايان.  ا ‑ُکن ‑کّيسغ  ريغ 

ءيّلا  س ‑ وفّلا  غيلاد  ءيݣّوتن.  لوقت  ء ور ‑ سول ‑ تقاما  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  29 واي ‑ ايتما 

ف ‑ ويلّي  30 ءيّلا  ءيغ ‑ ّت ‑ ور ‑ طّافن.  زوند  اد ‑ سکارن  تامغارت  طّافنين  ف ‑ ويلّي 

زوند  اد ‑ سکارن  ضّصانين  ف ‑ ويلّي  ءيّلا  ءيغ ‑ ور ‑ الّان.  زوند  اد ‑ سکارن  الّانين 

وينسن.  يات  ءيغ ‑ ور ‑ يݣي  زوند  اد ‑ سکارن  ساغنين  ءيّلا ف ‑ ويلّي  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ ضّصان. 

ءيخف ‑ نسن س ‑ ّدونيت،  ا ‑ ور ‑ لهون  ن ‑ ّدونيت  تيغاوسيوين  سالانين  31 ءيّلا ف ‑ ويلّي 

ا ‑ تتّمو.  تاکمور  ّدونيت ‑ اد  اشکو 

س ‑ تغاوسيوين  ار ‑ يتلهو  نّا ‑ ور ‑ يتاهيلن،  ارݣاز  تاغوفت.  ا ‑ ور ‑ دارون ‑ تيلي  32 ريغ 

ءيتاهلن،  وانّا  33 ءيّما  سيديتنّغ.  ا ‑ يرضو  ار ‑ يتّيري  اشکو  ن ‑ سيديتنّغ، 

تامغارت ‑ نس.  ا ‑ يرضو  ار ‑ يتّيري  اشکو  ن ‑ ّدونيت  ار ‑ ت ‑ ّسلهاونت ‑ تغاوسيوين 

تامغارت  نغد  تافروخت  سنات ‑ تنباضين.  غ ‑ݣر  ءيخف ‑ نس  34 ار ‑ ن ‑ يتافا 

تينس  ا ‑ تݣ  ار ‑ تّيري  اشکو  ن ‑ سيديتنّغ،  س ‑ تغاوسيوين  ار ‑ تّلهو  نّا ‑ ور ‑ يتاهيلن، 

ار ‑ ّت ‑ ّسلهاونت ‑ تغاوسيوين  نّا ‑ يتاهلن  تامغارت  ءيّما  ءي ‑ سيديتنّغ.  کولّو  تّياوژلاي 

اد ‑ اون ‑ تيلي  باش  ماياد  35 نّيغ ‑ اون  ارݣاز ‑ نس.  ا ‑ تّرضو  ار ‑ تّيري  اشکو  ن ‑ ّدونيت 

ار ‑ بّدا ‑ تّلهوم  ما ‑ يفولکين  ا ‑ تسکارم  ريغ  والاينّي  ا ‑ ن ‑ فّلاون ‑ ّژيژايغ،  ء ور ‑ ريغ  ّسلامت. 

سيديتنّغ.  س ‑ ما ‑ يرضان 

د ‑ تالّي ‑ ن ‑ يضالب  ما ‑ ور ‑ يفولکين  ءيس ‑ ا ‑ يسکار  ءيغالن  وانّا  36 ءيّما 

ء ور ‑ را ‑ يݣ  اد ‑ تاهلن.  ادجات ‑ تن  ا ‑ سّت ‑ ياوي،  يـيري  ّشهاوا ‑ نس  ار ‑ فّلاس ‑ تّسايک 

ءيسکر  غ ‑ ما ‑ يرا  ءينبض  غ ‑ وول ‑ نس  ءيزݣا  ءيدوسن  وانّا  37 ءيّما  ّدنوب.  مايان 
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افولکي  ءيتاهلن،  38 غوالّي  مايان.  ءيفولکي ‑ نّيت  ا ‑ سّت ‑ ور ‑ يتاهل،  د ‑ يخف ‑ نس 

ار.  ُـّ س ‑ وݣ افولکي  ءيسکر  ء ور ‑ يتاهيلن  غوالّي  ءيّما  ءيسکر.  ايد 

ّدونيــت.   ‑ غ  ءيّلا  سول  ماحّد  ‑ نس  ‑ ورݣــاز  س  ‑ تمغــارت  39 تياوکّراف 

ءيغ ‑ يݣا  ترا،  وانّا  ا ‑ تّاهل  را ‑ تيژضار  غاکودان  را ‑ تّياوفساي ‑ تمغارت.  ءيغ ‑ يّموت ‑ ورݣاز 

واحدوّت.  ءيغ ‑ تقاما  ءيس ‑ را ‑ تفرح ‑ تمغارت  ءيرواس ‑ يّـي  40 والاينّي  سيديتنّغ.  وين 

ن ‑ ربّـي.  ّروح  ءيس ‑ يّـي ‑ ت ‑ يد ‑ يملا  ءيرواس ‑ يّـي  والاينّي  نّکي،  اد ‑ نّيغ  ماياد 

ما ‑ فّلاس ‑ تّينين  نّسن  لّاصنام،  ن ‑ تغرسيو  تيفّيـي  1 ءيّما 

ار ‑ تّسوّف  تاواّسنا  هاتي  › تاواّسنا ‹.«  کولّواغ  » نطّاف  مّدن: 

ءيس ‑ يّسن  ءيغالن  2 يان  ار ‑ تي ‑ تّسدوس.  تايري  ءيّما  بنادم، 

3 والاينّي  ا ‑ يـيّسان.  غمکلّي ‑ ت ‑ يخّصا  ء ور ‑ تا ‑ يّسين  کرا، 

ربّـي.  دار  ءيتياوّسان  هاتين  ربّـي،  ءيتّيرين  يان 

لاصنام  » کولّو  ءيزد  فّلاسن  نّسن  لّاصنام،  ن ‑ تغرسيو  تيفّيـي  شتّانين  غويلّي  4 ءيّما 

5 ء ور ‑ نتّو  کا ‑ يّلان.«  » يان ‑ ربّـي  ءيزد  نيّسان  يات.«  ء ور ‑ ا ‑ سکارن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد 

نتني  اشکو  › ءيد ‑ ربّـي ‹،  مّدن  لّي ‑ زغ ‑ ا ‑ سکارن  وين ‑ واکال  ء ولا  ن ‑ يݣنوان  لارواح 

اد ‑ دارنّغ ‑ يّلان  يان ‑ ربّـي  نکُّني،  6 ءيّما  د ‑ يد ‑ سيديتسن.  ءيد ‑ ربّـي ‑ نسن  دارسن  ݣّوتن 

د ‑ يان ‑ سيديتنّغ  ما ‑ يّلان.  کولّو  لّي ‑ يخلقن  د ‑ باباتنّغ  ا ‑ ت ‑ يݣان  وينس،  لّي ‑ مي ‑ نݣا 

کولّو  لّي ‑ س ‑ يتياوخلاق  لماسيح  د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ س ‑ نّلا،  اد ‑ دارنّغ ‑ يّلان 

ما ‑ يّلان. 

ءيميار  ݣيسن  کرا  اشکو  مّدن.  کولّو  ء ور ‑ ّت ‑ ّسيّن  تاواّسنا ‑ ياد  7 والاينّي 

لّاصنام  تيفّيـي  ءيزد  راد ‑ سوانݣمن  تيفّيـي ‑ ان  ار ‑ شتّان  غيلاد  ءيغ ‑ ّدان  باهرا.  لاصنام 

مامنک  ء ور ‑ تا ‑ ّسيّن  اشکو  ءيس ‑ را ‑ تن ‑ تّسرکو،  ار ‑ ّسحّسون  راد ‑ اسن ‑ طّير  ا ‑ تݣا. 

ا ‑ س ‑ را ‑ ت ‑ نرضو.  امّشو  ء ورد  ربّـي،  8 ءيّما  زغ ‑ ما ‑ ُيخشّن.  ما ‑ يفولکين  اد ‑ ّژمژلاين 

ءيّلا  9 والاينّي  ءيغ ‑ ور ‑ ت ‑ نّشي.  دارس  نشوا  ء ولا  ءيغ ‑ ت ‑ نّشا،  ء ور ‑ دارس ‑ نُخشين 

ءي ‑ ويلّي  تابايّضرت  ا ‑ ور ‑ ّتݣّـام  س ‑ لحّق ‑ نّون،  ا ‑ تسکارم  ءيغ ‑ ترام  لعاقل  ا ‑ ترارم  فّلاون 

اسقسي ف ‑ ما ‑ يتياوغراسن 

ءي ‑ لاصنام

8
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زغ ‑ ما ‑ ُيخشّن،  ما ‑ يفولکين  ء ور ‑ باهرا ‑ يّسيّن  يان  10 اشکو  ليمان ‑ نسن.  ءيضعف  مي 

ءيس ‑ ور ‑ را ‑ ت ‑ يّزعام  لّاصنام،  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ تشتّات  › تاواّسنا ‹  لّي ‑ دار  کّيـي  ءيغ ‑ک ‑ يژرا 

غوالّي  ا ‑ س ‑ را ‑ تهلکت  س ‑ تواّسنا ‑ ّنک  11 هاتي  لّاصنام؟  تيفّيـي  نتّا  ء ولا  ا ‑ يّش  مايان 

ن ‑ ّدنب  کرا  ءيسکرن  12 وانّا  لماسيح.  لّي ‑ ف ‑ يّموت  ݣماک  ءيݣان  ءيضعفن، 

زغ ‑ لُخشانت،  افولکي  اطّون  مامنک  ء ور ‑ تا ‑ ّسينّين  غويلّي  ءيّسياݣّـاس  ءي ‑ ايتماس، 

ݣما  ءيغ ‑ را ‑ يضر  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  13 ماياد  ّدنب.  ا ‑ مي ‑ يسکر  لماسيح  هاتين 

ݣما.  ا ‑ ور ‑ ّسضرغ  باش  تيفّيـي،  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑ ّشغ  ن ‑ ماد ‑ شتّاغ،  ف ‑ ّسيبت 

ءيس ‑ ور ‑ݣيغ  ريغ؟  غمکنّا  اد ‑ سکارغ  1 ءيس ‑ ور ‑ ژضارغ 

ءيس ‑ ور ‑ تݣيم  ياسوع؟  سيديتنّغ  ءيس ‑ ور ‑ ژريغ  ارقّاس؟ 

2 واّخا  ن ‑ سيديتنّغ؟  س ‑ يسم  لّي ‑ ف ‑ خدمغ  ّصابت  کونّي 

ݣيݣون  ءيبان  اشکو  ءيس ‑ ت ‑ݣيغ،  کونّي  تّسنم  د ‑ ورقّاس،  ما ‑ يّـي ‑ ور ‑ يݣين  ءيّلا 

لّي ‑ يّـي ‑ يفکا.  س ‑ ترقّاست  ف ‑ وفوس ‑ ينو  سيديتنّغ  ما ‑ يسکر 

لحّق  4 ءيس ‑ ور ‑ داري  تاشتّکانين.  سري  ءي ‑ ويلّي  اوال  ا ‑ س ‑ ا ‑ تراراغ  3 غمکاد 

ا ‑ ديدي ‑ تاويغ  لحّق  ءيس ‑ ور ‑ داري  5 ءيغ ‑ ا ‑ تموّدوغ  نّکي؟  ء ولا  ار ‑ ّساغ  اد ‑ شتّاغ 

غير  6 ءيزد  د ‑ بطُرس؟  ن ‑ سيديتنّغ  د ‑ ايتماس  ياضني  ءيرقّاسن  زوند  تامومنت  تامغارت 

7 مان  ما ‑ نشتّا؟  ا ‑ نتامژ  باش  ياضني  غ ‑ تووري  ا ‑ نتخدام  کا ‑ يخّصا  د ‑ بارنابا  نّکي 

اضيل  ما ‑ يّژان  ف ‑ يخف ‑ نس؟  ار ‑ سول ‑ يتصّيار  س ‑ يميغ  ءيکشمن  اعسکري 

زغ ‑ وکُّفاي ‑ نس؟  ء ور ‑ ا ‑ يّسا  تاوروت  ما ‑ يکسان  زغ ‑ لغلّت ‑ نس؟  ء ور ‑ ا ‑ يشتّا 

ار ‑ فّلاسنت ‑ يتّيني  تيغاوسيوين ‑ اد.  ا ‑ س ‑ نّسن  ن ‑ بنادم  لمعني  غير  ء ورد  8 والاينّي 

ءي ‑ وزݣر  اغامو  » ا ‑ ور ‑ تݣت  ا ‑غ ‑ يتيارا:  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع  9 اشکو  نتّا.  ء ولا  ّشرع 

نکُّني  10 ءيس ‑ ورد  غ ‑ واوال ‑ اد؟  ربّـي  ا ‑ يقصاد  ءيزݣارن  غير  ءيزد  لّي ‑ يسرواتن.« 

ءيّکرزن  غوالّي  اشکو  ا ‑ ف ‑ يتيارا ‑ واوال ‑ اد،  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  هاتي  غ ‑ ما ‑ ينّا؟  ا ‑ يعنا 

11 نکُّني  ن ‑ ّصابت.  غ ‑ تاغامت  ا ‑ ن ‑ ترجون  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ءيمݣّرن  غوالّي  ء ولا 

لّخير  کرا  ا ‑ دارون ‑ نمݣر  لحّق  ءيس ‑ ور ‑ دارنّغ  ن ‑ ّروح.  امود  دارون  نلوح ‑ ن 

ن ‑ ورقّاس تاووري 

9



9 1 کورينتوس  393

نکُّني  ءيّما  لّخير،  تاغامت  ار ‑ دارون ‑ تامژن  ويـّياض  12 لّان  ّدات؟  لّي ‑ تحتاّجا 

لحّق ‑ نّغ.  ء ور ‑ ّجو ‑ نضالب  والاينّي  تينسن؟  يوݣُرن  تاغامت  ءيس ‑ ور ‑ راد ‑ اغ ‑ تيلي 

لّماسيح.  ءيفولکين  لّخبار  تابّراحت  ا ‑ ور ‑ نتحصار  باش  کولّوت،  غ ‑ مايان  نصامح 

ما ‑ يتياوفکان  ءيزد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تݣّمي  تخدامنين  غويلّي  13 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم، 

ن ‑ وژرو  تاووري  سکارنين  غويلّي  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم،  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ شتّان؟  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ تݣّمي 

ء ولا  سيديتنّغ  ا ‑ يوّصا  14 غمکان  ا ‑ زغ ‑ ا ‑ شتّان؟  تيغرسيو ‑ ان  ءيزد  ن ‑ تغرسي 

ف ‑ ّسيبت  ماد ‑ حتاّجان  اد ‑ تامژن  باش  ءيفولکين،  س ‑ لخبار  غيلاد  تبّراحنين  ف ‑ ويلّي 

لحّق ‑ ينو.  ء ور ‑ ّجو ‑ ضالبغ  نّکي  15 ءيّما  لّي ‑ سکارن.  ن ‑ تبّراحت  ن ‑ تووري 

يوف  اشکو  ءي ‑ يخف ‑ ينو.  کرا  اد ‑ امژغ  باش  ء ور ‑ اون ‑ ّت ‑ ين ‑ وريغ  تابرات ‑ اد، 

سکارغ.  س ‑ مايد  ءيّلان  داري  لفرح ‑ اد  ن ‑ يان  کرا  فّلا  ءيّکيس  ء ولا  اد ‑ ّمتغ  داري 

ءيخف ‑ ينو  اد ‑ الّغ  ء ور ‑ ژضارغ  ءيفولکين،  س ‑ لخبار  ءيغ ‑ ا ‑ تبّراحغ  16 والاينّي 

ا ‑ راد ‑ يّـي ‑ يـيلي  تاݣوضي  غمکاد.  اد ‑ سکارغ  ءيّقان ‑ يّـي ‑ د  اشکو  سکرغ،  ف ‑ مايد 

تاووري ‑ اد،  ا ‑ يقصادن  نّکي  ءيزد  17 مراد  ءيفولکين.  س ‑ لخبار  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ تبّراحغ 

ربّـي  اشکو  تّقان ‑ يّـي ‑ د ‑ تووري ‑ اد،  والاينّي  تيغراد ‑ ينو.  ا ‑ فّلاس ‑ تامژغ  راد ‑ يريغ 

ا ‑ تنت ‑ يݣان  تيغراد ‑ ينو؟  ما ‑ يݣان  غيلاد  18 ءيّما  ا ‑ سّت ‑ سکارغ.  ا ‑ زݣيݣي ‑ يران 

يات،  حتاّجاغ  زݣيسن  بلا  ءي ‑ مّدن  ءيفولکين  لخبار  اد ‑ ّسلکامغ  ژضارغ  د ‑ ماياد. 

ن ‑ تبّراحت.  ف ‑ تووري ‑ اد  ماد ‑ ستهّلاغ  ء ولا ‑ دا ‑ زݣيسن ‑ تضالابغ 

ݣيغ  والاينّي  ريغ.  مکنّا  اد ‑ سکارغ  ژضارغ  ءيخف ‑ ينو،  وين  ݣيغ  19 نّکي 

ءي ‑ ربّـي.  ݣّوتنين  ويد  ا ‑ زݣيسن ‑ رارغ  باش  مّدن،  ءي ‑کولّو  د ‑ يسمݣ  ءيخف ‑ ينو 

ايت ‑ يودايا  اد ‑ رارغ  باش  ايت ‑ يودايا،  غ ‑ دار  د ‑ݣو ‑ يودايا  ءيخف ‑ ينو  20 ݣيغ 

ء ور ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان  واّخا  ايت ‑ ّشرع،  غ ‑ دار  د ‑ بو ‑ ّشرع  ءيخف ‑ ينو  ݣغ  ءي ‑ ربّـي. 

ء ور ‑ يّسيّن  د ‑ واد  ءيخف ‑ ينو  21 ݣغ  ءي ‑ ربّـي.  ايت ‑ ّشرع  ء ولا  اد ‑ رارغ  باش  ّشرع، 

ّشرع  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  ء ولا  اد ‑ رارغ  باش  ّشرع،  ء ور ‑ ّسينّين  ويلّي  غ ‑ دار  ّشرع 

ار ‑ بّدا ‑ سکارغ  اشکو  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ ّشرع  ا ‑ يّفوغن  نّکين  ء ور ‑ ّجود  والاينّي  ءي ‑ ربّـي. 
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باش  ضعفنين،  ويلّي  غ ‑ دار  ءيضعفن  د ‑ واد  ءيخف ‑ ينو  22 ݣغ  لّماسيح.  س ‑ ولّمود 

زغ ‑ݣيسن  ݣغ  ار ‑ تووّريغ  مّدن  کولّو  غ ‑ دار  ءي ‑ ربّـي.  ضعفنين  غويلّي  ء ولا  اد ‑ رارغ 

باش  ار ‑ ت ‑ سکارغ  ماياد،  23 کولّو  کرا.  اد ‑ زݣيسن ‑ ّجنجامغ  مامنک  اد ‑ افغ  باش 

غ ‑ تامونت ‑ نس.  ديدسن  کشمغ  ءي ‑ مّدن،  ءيفولکين  لخبار  اد ‑ ّسلکمغ 

ا ‑ را ‑ݣيسن ‑ يامژ  يان  غير  والاينّي  ن ‑ تيّزلا  شالا  ما ‑ يسکارن  ءيس ‑ يݣّوت  24 تّسنم 

ار ‑ يّسدوس  ءيتاّزالن  وانّا  25 کولّو  لکاس.  ا ‑ تامژم  باش  غيلاد  تاّزالات  لکاس. 

نکُّني  ءيّما  لّي ‑ ور ‑ را ‑ يدوم.  لّکاس  کرا  ا ‑ يامژ  باش  ار ‑ ت ‑ يّسدوس  ءيخف ‑ نس. 

نّکي  26 ء ور ‑ ا ‑ تاّزالغ  لّي ‑ راد ‑ بّدا ‑ يدوم.  لکاس  ا ‑ نامژ  باش  ءيخفاون ‑ نّغ  ار ‑ نّسدوس 

27 والاينّي  اضو.  غير  ءيّکاتن  يان  زوند  توکُّيمت  ء ولا ‑ دا ‑ سکارغ  لفايّت  بلا 

نّکي  غ ‑ يسيݣُّرا  ربّـي  ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ يّسوفغ  باش  ار ‑ݣيس ‑ تنباضغ،  ّدات ‑ ينو  ار ‑ ّسدوسغ 

ءي ‑ ويـّياض.  لّي ‑ ياد ‑ يتبّراحن 

ءي ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ما ‑ يجران  ا ‑ ور ‑ تتّوم  ريغ  1 واي ‑ ايتما، 

کولّو  زرين  ءيّسنتال ‑ تن ‑ ومدلو،  کولّوتن  نتني  ءيزرين.  غايد 

غ ‑ ومدلو  ن ‑ موسا  س ‑ يسم  کولّو  2 ّدمن  ن ‑ ومدا،  غ ‑ واّماس 

4 ار ‑کولّو ‑ ّسان  زغ ‑ يݣـنّا،  تيرمت  3 ار ‑کولّو ‑ شتّان  د ‑ ومدا. 

لماسيح  لّي ‑ بّدا ‑ ديدسن ‑ يتمونون.  ن ‑ يݣـنّا  زغ ‑ وژرو  ار ‑ ّسان  اشکو  زغ ‑ يݣـنّا،  تيّسي 

جلون  ّمتن  ربّـي،  ء ور ‑ فّلاسن ‑ يرضي  ما ‑ݣيسن ‑ يݣّوتن،  5 والاينّي  اژرو ‑ ان.  ا ‑ يݣان 

غ ‑ لخلا.  ءيمّضالن ‑ نسن 

نتني،  تّيرين  غمکلّي  ما ‑ ُيخشّن  ا ‑ ور ‑ نتّيري  ار ‑ اغ ‑ يمالا  6 غايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ تݣُّرا 

مّدن  » سکيوسن  ءيتياران:  غمکلّي  ݣيسن  کرا  زوند  ياضني  ءيلاهات  7 ء ولا ‑ دا ‑ نتعباد 

ءيتياوهلاک  ݣيسن،  کرا  زوند  8 ا ‑ ور ‑ نتفساد  ار ‑ تحوشن.«  نکرن  ار ‑ ّسان،  ار ‑ شتّان 

فّلانّغ  9 ءيّلا  غ ‑ يان ‑ واّس.   ) 23.000 ( ن ‑ يد ‑ والف  د ‑کراض  ءيد ‑ مراو  سين  ݣيسن 

کرا  زوند  10 ا ‑ ور ‑ نتنݣموݣ  ءيلݣّماضن.  نغن ‑ تن  ݣيسن،  کرا  زوند  ربّـي  ا ‑ ور ‑ نتارم 

باش  غمکان  ءيجرا  11 غايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ تݣُّرا،  لّموت.  لمالاک  ءيهلک ‑ تن  ݣيسن، 

10
ءي ‑ يلاهات  انفات 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد
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لعاقل  ا ‑ نرار  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  کولّو  ءيتيارا  نتني،  زوند  ا ‑ ور ‑ نسکار  اد ‑ اغ ‑ يمل 

ن ‑ ّدونيت.  ءيسيݣُّرا  لّي ‑ يّزراين  نکُّني 

کرا  13 ء ور ‑ فّلاون ‑ تزري  ا ‑ ور ‑ يضر.  لعاقل  ءيرار  ءيس ‑ يزݣا،  ءيتّينين  12 وانّا 

غ ‑ واوال ‑ نس،  ءيزݣا ‑ بّدا  ربّـي  ءيّما  ف ‑ مّدن.  ءيزراين  کولّو  ختالّي  ابلا  ن ‑ تاّساست 

ار ن ‑ ما ‑ مي ‑ تژضارم. هاتي غاکود نّا ‑ تزرايم غ ‑ تاّساست  ُـّ ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ يادج ا ‑ تّيارامّ ء وݣ

ماياد  عّزانين،  14 واي ‑ ايتما  زغ ‑ݣيس.  تنجّم  ا ‑ ستّي ‑ تنروم  مامنک  راد ‑ اون ‑ يمل 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءي ‑ يلاهات  تانفات  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ياون ‑ تّينيغ، 

غ ‑ ما ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ.  د ‑ يخف ‑ نّون  سوانݣمات  ايت ‑ لعاقل.  زوند  15 ار ‑ سرون ‑ ساوالغ 

ار ‑ نکّشم  نّا ‑ زݣيس ‑ نّسا  غاکود  ربّـي،  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ نتشکار  امبارکي  لکاس  16 هاتي 

غاکود  لّي ‑ نتّبـي،  ن ‑ وغروم  تانݣولت  ء ولا  لّماسيح.  ن ‑ يداّمن  غ ‑ تامونت 

ا ‑ يّلان اشکو  لّماسيح. 17 يات ‑ تنݣولت  ار ‑ نکّشم غ ‑ تامونت ن ‑ ّدات  نّا ‑ زݣيس ‑ نشتّا 

غ ‑ تنݣولت ‑ ان.  تاغامت  ار ‑کولّو ‑ نطّاف  لّي ‑ يݣّوتن،  نکُّني  ا ‑ نݣا  يان 

ار ‑کّشمن  تيغرسيو  شتّانين  غويلّي  ايت ‑ يودايا.  غ ‑ ماد ‑ سکارن  18 سوانݣمات 

کرا،  ءيس ‑ تݣا  غ ‑ واوال ‑ اد؟  ماد ‑ قصادغ  19 والاينّي  ن ‑ تغرسي.  ن ‑ وژرو  غ ‑ تامونت 

تيغرسيو  والاينّي  20 ء وهو،  لاصنام؟  کرا،  ءيس ‑ݣان  نغد  لّاصنام؟  ن ‑ تغرسيو  تيفّيـي 

ء ور ‑ ريغ  ءي ‑ ربّـي.  ء ورد  ءي ‑ لجنون  ار ‑ تنت ‑ اکّان  ايت ‑ لاصنام  لّي ‑ مي ‑ قّرسن 

زغ ‑ لکاس  ا ‑ تّسام  21 ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  لجنون.  وين  غ ‑ ما ‑ يݣان  کونّي  ا ‑ تکّشّم 

د ‑ لميدا  ن ‑ سيديتنّغ  زغ ‑ لميدا  ا ‑ تشتّام  ء ور ‑ را ‑ تيژضارم  لّجنون.  د ‑ لکاس  ن ‑ سيديتنّغ 

کونّي؟  ءيس ‑ فّلاس ‑ تجّهدم  ءي ‑ سيديتنّغ؟  ا ‑ ستّي ‑ تّسطّيارم  22 ءيس ‑ ترام  لّجنون. 

کرا.  کرايݣاّت  ء ور ‑ را ‑ ينفعا  والاينّي  کرا.«  کرايݣاّت  » ءيحّلا  مّدن:  23 ار ‑ تّينين 

کرا.  کرايݣاّت  ء ور ‑ راد ‑ اغ ‑ يّسدوس  والاينّي  کرا،«  کرايݣاّت  » ءيحّلا 

ءي ‑ يخف ‑ نس،  ما ‑ يفولکين  غير  يان  24 ا ‑ ور ‑ يسيݣّيل 

25 ءيحّلا ‑ ياون  ءي ‑ ويـّياض.  ا ‑ ت ‑ يسيݣّيل  والاينّي 

غ ‑ وول ‑ نّون،  تشّکام  ء ولا  بلا ‑ دا ‑ فّلاس ‑ تسقسام  غ ‑ ّسوق  نّا ‑ ينّزان  تيفّيـي  ا ‑ تشتّام 

ما ‑ يفولکين  سيݣّيلات 

ءي ‑ ويـّياض
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27 ءيغ ‑ اون ‑ يعرض  ما ‑ݣيس ‑ يّلان.«  کولّو  ء ولا  ا ‑ يݣا،  ربّـي  وين  » اکال  26 اشکو 

اينّا ‑ ياون ‑ ين ‑ يسرس  شتّايات  ا ‑ ديدس ‑ تمونم،  ءيغ ‑ ترام  ربّـي،  ء ور ‑ يّسيّن  ن ‑ يان  کرا 

ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ اون ‑ ينّا  28 والاينّي  غ ‑ وول ‑ نّون.  تشّکام  ء ولا  تسقسام  بلا 

ءيغ ‑ تّي ‑ تّشام،  اشکو  ا ‑ سّت ‑ ور ‑ تّشم.  فّلاون  ءيّلا  لاصنام،«  تين  تݣا  » تيفّيـي ‑ اد 

29 ّشّک ‑ اد  ّشّک.  را ‑ يـيلي  اشکو  ءي ‑ والّي ‑ اون ‑ ت ‑ ينّان،  تسکرم  اين  افولکي  ء ورد 

ء ول ‑ نّون.  ء ورد  نتّا  غ ‑ وول ‑ نس  را ‑ يـيلي 

ن ‑ يان  ف ‑ ّسيبت  ماد ‑ يّـي ‑ يحّلان  ءي ‑ يخف ‑ ينو  راد ‑کّيسغ  ايلّيغ  ماخ  والاينّي 

مّدن  را ‑ يّـي ‑ تژين  ايلّيغ  ماخ  ف ‑ ماد ‑ شتّاغ،  ربّـي  30 ءيغ ‑ ا ‑ تشکارغ  ءيشّکان؟ 

کولّو  ء ولا  ما ‑ تّسام  کولّو  ء ولا  ما ‑ تشتّام  کولّو  31 والاينّي  ربّـي؟  ف ‑ مايلّي ‑ ف ‑ ا ‑ تشکارغ 

32 ا ‑ ور ‑ تّي ‑ تّسطّيارم  ن ‑ ربّـي.  لمجد  ا ‑ سرس ‑ تمالام  فّلاون  ءيّلا  ما ‑ تسکارم، 

زوند  33 سکارات  ن ‑ ربّـي.  ايت ‑ ومناݣّـار  ء ولا  ياضني  ايت ‑ تميزار  ء ولا  ءي ‑ ايت ‑ يودايا 

ما ‑ يفولکين  غير  ء ور ‑ ا ‑ سيݣّيلغ  مّدن.  کولّو  ا ‑ بّدا ‑ ترضوغ  تيّقي ‑ نو  ار ‑ ن ‑ تݣّـاغ  نّکي، 

نجمن.  اد ‑ ووّرين  باش  ءي ‑ ويـّياض،  ما ‑ يفولکين  ار ‑ سيݣّيلغ  والاينّي  ءي ‑ يخف ‑ ينو 

لماسيح  تضفورغ  غمکلّي  غ ‑ ماد ‑ سکارغ  1 ضفورات ‑ يّـي 

ار ‑ تسکارم  اشکو  سرون  فرحغ  2 هاتي  غ ‑ ما ‑ يسکار. 

لّي ‑ اون ‑ ين ‑ ّسلکمغ.  الّمود  ار ‑ تّزݣام  ماد ‑ اون ‑ نّيغ  س ‑کولّو 

ءيخف  لماسيح  ءيݣا  ماياد:  ا ‑ تيّسانم  ريغ  3 والاينّي 

لّماسيح.  ءيخف  ربّـي  ءيݣ  ن ‑ تمغارت ‑ نس،  ءيخف  ءيݣ ‑ ورݣاز  ارݣاز،  ن ‑کرايݣاّت 

ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيغ ‑ ا ‑ يتّيني  نغد  ءيغ ‑ ا ‑ يتژالّا  اݣايّو ‑ نس  نّا ‑ يدالن  4 ارݣاز 

اݣايّو ‑ نس  نّا ‑ ور ‑ يدالن  تامغارت  5 ءيّما  ءيخف ‑ نس.  ءيݣان  غوالّي  ار ‑ يّشحّشام  هاتي 

ءيݣان  غوالّي  ار ‑ تّشحّشام  نتّات  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيغ ‑ ا ‑ تّيني  نغد  ءيغ ‑ ا ‑ تّژالّا 

نّا ‑ ور ‑ يدالن  6 تامغارت  اݣايّو ‑ نس.  ءيغ ‑ تّسماکّرد  زوند  غايان  را ‑ يݣ  ءيخف ‑ نس. 

ءي ‑ يات  ا ‑ را ‑ يݣ  لفضحت  غايان،  ءيّما  اّزار ‑ نس.  ا ‑ تلاّس  را ‑ ياف  اݣايّو ‑ نس، 

ءيس ‑ فّلاس ‑ يّلا  ا ‑ س ‑ يبان  غمکان  اݣايّو ‑ نس.  تّسماکّرد  نغد  اّزار ‑ نس  ءيلاّسن 

11
تادولي  ء ولا  تاژالّيت 

ن ‑ وݣايّو
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ارݣاز  ءيخلق  ربّـي  اشکو  اݣايّو ‑ نس  ا ‑ ور ‑ يدال  فّلاس  ءيّلا  7 ارݣاز،  ا ‑ تي ‑ تدل. 

لمجد  ݣيس  ءيبان  تامغارت،  ءيّما  ن ‑ ربّـي.  لمجد  ݣيس  ءيبان  ف ‑ ّصورت ‑ نس، 

ن ‑ ورݣاز. 8 غ ‑ يسيزوار ء ور ‑ يتياوسکار ‑ ورݣاز زغ ‑ تمغارت، والاينّي تّياوسکار ‑ تمغارت 

تامغارت  والاينّي  ن ‑ تمغارت،  ف ‑ ّسيبت  9 ء ور ‑ يتياوسکار ‑ ورݣاز  زغ ‑ ورݣاز. 

ا ‑ تّاسي  ف ‑ تمغارت  ا ‑ ف ‑ يّلا  10 ماياد  ن ‑ ورݣاز.  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يتياوسکارن 

ءيّقان ‑ ّت ‑ يد  تين ‑ ورݣاز ‑ نس.  ءيس ‑ تݣا  ا ‑ تمالا  باش  ف ‑ يخف ‑ نس،  تاماتارت ‑ اد 

د ‑ يرݣازن  ءيس ‑ ور ‑ نݣارانت ‑ تمغارين  نّسن  11 والاينّي  لّمالايکا.  ف ‑ ّسيبت  ماياد 

تّياوسکار ‑ تمغارت  د ‑ تمغارين. 12 اشکو  غ ‑ تامونت ن ‑ سيديتنّغ، ء ولا نݣاران ءيرݣازن 

ا ‑ ت ‑ يقصادن.  ربّـي  مايان،  کولّو  زغ ‑ تمغارت.  ار ‑ يتلول ‑ ورݣاز  زغ ‑ ورݣاز، 

د ‑ وݣايّو ‑ نس  ءي ‑ ربّـي  ءيغ ‑ تّژولّا ‑ تمغارت  ءيس ‑ را ‑ يفولکي  کونّي؟  13 ما ‑ تنّام 

مّدن.  ء ور ‑ را ‑ تي ‑ توقّارن  نّا ‑ دار ‑ يغّزيف ‑ واّزار،  ارݣاز  14 ءيس ‑ ور ‑ تّسينم،  ء ور ‑ يديل؟ 

اّزار ‑ نس  ربّـي  ءيفکا ‑ ياس  اشکو  ءيغّزيفن،  اّزار  نّا ‑ دار  تفولکي ‑ تمغارت  15 والاينّي 

ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ ينيغ  ف ‑ ماياد،  ا ‑ ديدنّغ ‑ يتژي  ما ‑ يران  16 ءيغ ‑ يّلا  يات ‑ تملسيت.  زوند 

ن ‑ ربّـي.  ءيمناݣّـارن  کولّو  ء ولا  نکُّني  ا ‑ نسکار  غمکاد  ابلا: 

ياضني،  ن ‑ تغاوسيوين  ف ‑کرا  را ‑ُکن ‑ وّصاغ  غيلاد  17 ءيّما 

لخير  ء ور ‑ ا ‑ تسکارم  نّا ‑ تمناݣّـارم  غاکود  اشکو  ا ‑ُکن ‑ فّلاسنت ‑ الّغ.  ء ور ‑ ژضارغ 

سفلدغ  ا ‑ سّت ‑ يݣان:  تامزواروت  18 تاغاوسا  ا ‑ تسکارم.  لُخشانت  والاينّي 

نّا ‑ ن ‑ تمناݣّـارم. ءيرواس ‑ يّـي ءيس ‑ ورد تيکرکاس ايان، 19 اشکو  ءيس ‑ ا ‑ تاطّوم غاکود 

20 والاينّي  ربّـي.  مانوي ‑ ف ‑ يرضا  ا ‑ݣيݣون ‑ يبان  باش  ف ‑کرا  کرا  ا ‑ ياطّو  ءيّقان ‑ د 

يان  کرايݣاّت  21 اشکو  ا ‑ تشتّام.  ن ‑ سيديتنّغ  ءيمنسي  ء ورد  ا ‑ ن ‑ تمناݣّـارم  لّيغ 

ار ‑ يتّيلي  لاژ،  ياغ  کرا  ار ‑ݣيݣون ‑ يتّيلي  س ‑ ويـّياض،  بلا ‑ دا ‑ يتقل  ار ‑ يشتّا  ار ‑ يتزاياد 

ا ‑ݣيسنتي ‑ تشتّام  تيݣُّما ‑ نّون  ء ور ‑ دارون  22 ماخ،  س ‑ تيّسي.  ءينوفل  کرا 

ء ور ‑ دار يات؟  غويلّي  ا ‑ تّشحّشامّ  تيريم  امناݣّـار ن ‑ ربّـي  ار ‑ݣيسنتي ‑ تّسام؟ ءيس ‑ تحݣرم 

ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ فّلاس ‑ الّغ.  ء وهو،  غايان؟  ف ‑ وان  ا ‑ُکن ‑ الّغ  ءيس ‑ ترام  ما ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ؟ 

ن ‑ سيديتنّغ ءيمنسي 
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ياسوع،  سيديتنّغ  مليغ ‑ اون ‑ ت.  ها ‑ يّـي  سيديتنّغ،  23 مايلّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يملا 

تݣا  » ختاد  يـيني:  ءيّبـي ‑ ّت  ربّـي  24 ءيشکر  تانݣولت  ياسي  غ ‑ را ‑ ينز،  غ ‑ يض ‑ ان 

ا ‑ يّـي ‑ د ‑ سرس ‑ تسوينݣيّم.«  ماياد  سکارات  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  تّياوفکا  ّدات ‑ ينو، 

لعهد  ءيݣا  » لکاس ‑ اد  يـيني:  ن ‑ يمنسي  غ ‑ يسيݣُّرا  غمکاد  لکاس  ء ولا  25 ياسي 

نّا ‑ زݣيس ‑ تّسام،  غاکود  ماياد  سکارات  س ‑ يداّمن ‑ ينو.  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتون  لّجديد 

زغ ‑ تنݣولت ‑ اد  نّا ‑غ ‑ ا ‑ تشتّام  غاکود  غيلاد  26 ءيّما  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ سرس ‑ تسوينݣيّم.« 

ارد ‑ د ‑ يووّري.  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ لموت  توݣّـا  ار ‑ تاکّام  زغ ‑ لکاس ‑ اد،  ار ‑ تّسام 

زغ ‑ لکاس ‑ نس  ءيسوا  نغد  ن ‑ سيديتنّغ  زغ ‑ تنݣولت  ءيّشان  يان  27 والاينّي 

زغ ‑ ّدات  ءيسکر  اشکو  ا ‑ را ‑ فّلاس ‑ يـيلي  ن ‑ ربّـي  لحوکم  بلا ‑ دا ‑ ت ‑ يتوقّار، 

يان  ف ‑کرايݣاّت  28 ءيّلا  يات.  ءيغ ‑ ور ‑ݣين  زوند  د ‑ يداّمن ‑ نس  ن ‑ سيديتنّغ 

وانّا  29 اشکو  زغ ‑ لکاس.  ءيسو  زغ ‑ تنݣولت  ءيلّما  ءيّش  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ زوار ‑ يارم 

ن ‑ ربّـي  لحوکم  هاتي  ن ‑ سيديتنّغ،  ن ‑ ّدات  لمعنا  ءيسوانݣم  بلا  ءيسو  ءيّشان 

ما ‑ يضعفن  ا ‑ ف ‑ݣيݣون ‑ يݣّوت  30 ماياد  ءيسو.  ءيغ ‑ يّشا  ف ‑ يخف ‑ نس  ا ‑ را ‑ يّزوݣز 

ء ور ‑ را ‑ فّلانّغ ‑ يتّوت  غ ‑ وولاون ‑ نّغ،  31 ءيغ ‑ ا ‑ نسيݣّيل  ما ‑ يّموتن.  يـيلي  ءيهرش، 

ا ‑ ور ‑ نتياوهلاک  باش  ار ‑ اغ ‑ يتربّا  سيديتنّغ،  ءيغ ‑ ا ‑ فّلانّغ ‑ يتحکام  32 والاينّي  لحوکم. 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  س ‑ لهالاک 

ا ‑ يقل  يان  ف ‑کود  ءيّلا  ا ‑ تّشم،  نّا ‑ تمناݣّـارم  غاکود  اي ‑ ايتما،  کونّي  33 ءيّما 

غ ‑ تݣّمي ‑ نس،  ا ‑ يّش  ءيخّصا ‑ ت  لاژ  ماد ‑ باهرا ‑ ياغ  34 ءيغ ‑ يّلا  س ‑ وايّاض. 

ياضني،  تيغاوسيوين  ءيّما  ا ‑ تمناݣّـارم.  لّيغ  ن ‑ ربّـي  لحوکم  ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يتّوت 

نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ.  غاکود  را ‑ُکن ‑ فّلاسنت ‑ وّصاغ 

ا ‑ تيّسانم  ريغ  اي ‑ ايتما،  لقودوس  ن ‑ ّروح  تيغاوسيوين  1 ءيّما 

غ ‑ ووّسان  ا ‑ تجلام  مامنک  2 سوانݣماد ‑ د  فّلاسنت.  لحّق 

ا ‑ تّعبادم  ما ‑ُکن ‑ يتاوين  ݣيݣون  يـيلي  ربّـي،  لّي ‑غ ‑ ور ‑ تا ‑ تّسينم 

يان  ماياد:  ا ‑ تيّسانم  ا ‑ ف ‑ ريغ  3 غايان  ءيژنژام.  لاصنام 

12
زغ ‑ ّروح  تيوافکيو 

لقودوس
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ء ولا  ف ‑ ياسوع،«  نّعلت  » تّلا  ء ور ‑ را ‑ يـيني  ن ‑ ربّـي  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ءيساوالن 

ا ‑ يتّيني » ياسوع ءيݣا سيدي« ابلا س ‑ تحکيمت ن ‑ ّروح لقودوس.  ءيژضار کرا ن ‑ يان 

يان  والاينّي  5 ݣّوتنت ‑ تووريو،  ا ‑ يّلان.  يان ‑ ّروح  والاينّي  4 ݣّوتنت ‑ توافکيو، 

غ ‑کرايݣاّت  ا ‑ تن ‑ يسکارن  يان ‑ ربّـي  والاينّي  ءيسّکيرن،  6 ݣّوتن  ا ‑ يّلان.  سيديتنّغ 

ويـّياض.  ا ‑ سرس ‑ يتعاوان  لقودوس  ن ‑ ّروح  تاحکيمت  يان  ءي ‑کود  7 ار ‑ ياکّا  يان. 

اوال  ار ‑ اس ‑ ياکّا  ياضني،  يان  لقودوس.  س ‑ ّروح  لّفهمت  اوال  ار ‑ اس ‑ ياکّا  8 يان، 

ا ‑ باهرا ‑ يامن.  س ‑ ّروح ‑ اد  ار ‑ اس ‑ ياکّا  ياضني،  9 يان  لقودوس.  س ‑ ّروح  ن ‑ تواّسنا 

ءي ‑ يان  10 ار ‑ ياکّا  ءيموضان.  ا ‑ يّجوّجي  س ‑ ّروح ‑ اد  ار ‑ اس ‑ ياکّا  ياضني،  يان 

ار ‑ ياکّا  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ا ‑ يتّيني  ءي ‑ يان  ار ‑ ياکّا  لمعجيزات،  ا ‑ يسکار 

ار ‑ ياکّا  ياضني.  لارواح  زغ ‑ وين  لقودوس  ّروح  وين  ما ‑ يݣان  ا ‑ يتاُکز  ءي ‑ يان 

ن ‑ يواليون  لمعنا  ا ‑ يـيّسان  ءي ‑ يان  ار ‑ ياکّا  ءيغريبن،  س ‑ يواليون  ا ‑ يساوال  ءي ‑ يان 

ار ‑ ياکّا  يان،  لّي ‑ يݣان  لقودوس  ّروح  ار ‑ ت ‑ يسکار  ماياد،  کولّو  11 والاينّي  ءيغريبن. 

نتّا.  ءيتّيري  غمکلّي  يان  ءي ‑کود 

ا ‑ يݣا  غمکاد  ݣّوتنين.  ءيݣزمان  تطّاف  ّدات  12 کرايݣاّت 

13 اشکو  ءيݣزمان ‑ نس.  ݣّوتن  اد ‑ دارس ‑ يّلان،  يات ‑ ّدات  واّخا  نتّا.  ء ولا  لماسيح 

نݣ ‑ يـيت  يات ‑ ّدات،  نݣ  ا ‑ نووّري  باش  ن ‑ يان ‑ ّروح  س ‑ ودوم  کولّواغ  نّدم 

ءيخف ‑ نّغ.  وين  نغد  ءيسمݣان  نݣ ‑ يـيت  ياضني،  ايت ‑ تميزار  نغد  ايت ‑ يودايا 

ء ورد  ݣّوتنين.  ءيݣزمان  تطّاف  ّدات  14 اشکو  ا ‑ زغ ‑ اغ ‑ يّسوا.  زغ ‑ يان ‑ ّروح  کولّواغ 

ء ور ‑ݣيغ  اشکو  زغ ‑ ّدات  » ء ور ‑ݣيغ  15 ءيغ ‑ ينّا ‑ وضار  ا ‑ تݣا.  يان ‑ وݣـّزوم  غير 

» ء ور ‑ݣيغ  16 ءيغ ‑ ينّا ‑ ومّژوغ  ا ‑ زغ ‑ يݣا؟  ّدات  ء ورد  س ‑ ّصاحت  ءيزد  افوس،« 

17 مراد  ا ‑ زغ ‑ يݣا؟  ّدات  ء ورد  س ‑ ّصاحت  ءيزد  تيط،«  ء ور ‑ݣيغ  اشکو  زغ ‑ ّدات 

امّژوغ،  کولّو  ّدات  ءيس ‑ تݣا  مراد  ما ‑ س ‑ را ‑ تسفليد؟  تيط،  کولّو  ّدات  ءيس ‑ تݣا 

اݣـّزوم  کرايݣاّت  ن ‑ ّدات،  ءيݣزمان  ربّـي  ءيسکر  18 والاينّي  ما ‑ س ‑ را ‑ تکّضو؟ 

ّدات.  ء ور ‑ را ‑ تيلي  يان ‑ وݣـّزوم،  ءيس ‑کولّو ‑ نݣا  19 مراد  نتّا.  غمکلّي ‑ ت ‑ يرا 

ن ‑ ّدات ءيݣزمان 
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‑ ّدات.  ‑ يـات  غ  کولّوتن  موّن  ءيݣزمـان،  ‑ݣّـوتن  ءيس  نّسن  20 والاينّي 

ء ولا ‑ را ‑ يـيژضار ‑ وݣايّو  ا ‑ تيني ءي ‑ وفوس » ء ور ‑ک ‑ حتاّجاغ،«  تيط  21 ء ور ‑ را ‑ تيژضار 

ءيݣزمان  اشکو  غمکان  22 ء ور ‑ ا ‑ تّينين  » ء ور ‑ُکن ‑ حتاّجاغ.«  ءي ‑ يضارن  ا ‑ يـيني 

لّي ‑ نتحݣار،  ءيݣزمان  23 ء ولا  باهرا.  نحتاّجا ‑ تن  ءيس ‑ ضعفن،  لّي ‑ ف ‑ نغال 

ار ‑ اسن ‑ نّسلسا  لّي ‑ اغ ‑ ّشحّشامنين،  ءيݣزمان  ء ولا  ار.  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ ّت ‑ݣيسن ‑ نتاوي 

ا ‑ ف ‑ يّسنݣاّدا  24 غمکاد  ياضني.  ءي ‑ يݣزمان  ا ‑ تن ‑ نّسلس  لّي ‑ ور ‑ د ‑ يّقاّن  ءيبردان 

ء ور ‑ݣين يات. 25 ءيسکر  لّي ‑ ف ‑ نغال  ار ءي ‑ يݣزمان  ُـّ لوقر س ‑ وݣ ربّـي ّدات، ءيفک 

ءي ‑ نݣراتسن.  ا ‑ ور ‑ سار ‑ بضون  ن ‑ ّدات،  ءيݣزمان  اد ‑کولّو ‑ تمعاواّن  باش  غمکاد 

يان ‑ وݣـّزوم،  يان ‑ وݣـّزوم يوضن، راد ‑ اضّن ءيݣزمان کولّوتن. ءيغ ‑ يتياووقّار  26 ءيغ ‑ يّلا 

کولّوتن.  ءيݣزمان  راد ‑ فرحن 

غ ‑ ّدات ‑ نس.  اݣـّزوم  ءيݣا  يان ݣيݣون  د ‑کرايݣاّت  لّماسيح،  ّدات  تݣام  27 کونّي 

سين  ويس  ءيرقّاسن.  ݣان  ءيمزوورا  ن ‑ ومناݣّـار:  غ ‑ يݣزمان  ربّـي  ا ‑ يسکر  28 غمکاد 

ݣان غويلّي ءيتّينين س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا ربّـي. ويس کراض ݣان ءيمسلمدن. ءيلين ‑ داغ 

د ‑ ويلّي  ءيموضان،  اد ‑ ّجوّجين  تاوافکا  دار  د ‑ ويلّي  لمعجيزات،  سکارنين  غويلّي 

ءيزد  29 والاينّي  ءيغريبن.  س ‑ يواليون  ساوالنين  د ‑ ويلّي  تݣّوادنين  د ‑ ويلّي  تعاوانّين 

ربّـي؟  کرا ‑ ياسن ‑ يمالا  ءيتّينين  ويد  کولّوتن  ءيس ‑ݣان  کولّوتن؟  اد ‑ݣان  ءيرقّاسن 

لمعجيزات؟  سکارنين  ويد  کولّوتن  ءيس ‑ݣان  ءيمسلمدن؟  کولّوتن  ءيس ‑ݣان 

ساوالنين  ويد  کولّوتن  ءيس ‑ݣان  ءيموضان؟  ّجوّجينين  ويد  کولّوتن  30 ءيس ‑ݣان 

ءيغريبن؟  ن ‑ يواليون  لمعني  ّسبايّانّين  ويد  کولّوتن  ءيس ‑ݣان  ءيغريبن؟  س ‑ يواليون 

غيلاد  ءيّما  تيمزوورا.  اد ‑ اون ‑ يلينت ‑ توافکيو  باهرا  ءيريات  والاينّي  31 ء وهو، 

مايان.  کولّو  لّي ‑ يوفن  يان ‑ وغاراس  راد ‑ اون ‑ ملغ 

لمالايکا  وين  ء ولا  ن ‑ بنادم  س ‑ يواليون  1 ءيغ ‑ ا ‑ ساوالغ 

د ‑ نّکي ء ور ‑ ا ‑ تحنّوغ، ء ور ‑ݣيغ ابلا زوند نّاقوس د ‑ تقرقاوين 

تّينيـغ   ‑   ا ‑ ژضـارغ  2 ءيغ  ‑ وقّريـان.  د  ‑ تصتنّــانايت  س 

13
لحنانت
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ما ‑ يّلان،  کولّو  ء ولا  ما ‑ ينتلن  ن ‑کولّو  لمعنا  ءيغ ‑ ّسنغ  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ يّـي ‑ يمالا 

کولّو  3 ءيغ ‑ فکيغ  يات.  ء ور ‑ݣيغ  بلا ‑ دا ‑ تحنّوغ،  يورار  ّسيتّيغ  ايلّيغ  ءيغ ‑ ومنغ 

يات.  ء ور ‑ راد ‑ يّـي ‑ يـيلي  بلا ‑ دا ‑ تحنّوغ،  اجّدار  ار  ّدات ‑ ينو  ء ولا  فکغ  ما ‑ داري ‑ يّلان 

ء ور ‑ ا ‑ يتحساد  د ‑ ويـّياض.  ار ‑ يتفولکي  ار ‑ يتصبار  لحنانت،  غ ‑ تّلا  يان  4 ءيّما 

ء ولا ‑ دا ‑ يترضو  5 ء ور ‑ يباّسل  ء ولا ‑ دا ‑ يتفّشيش.  اݣايّو ‑ نس  ء ولا ‑ دا ‑ يّسيمغور 

لّي ‑ݣيس ‑ سکرن.  لعيب  ء ولا ‑ دا ‑ د ‑ يسوينݣيم  د ‑ ويـّياض  ء ولا ‑ دا ‑ يتقلاقال  ءيخف ‑ نس 

7 ار ‑کولّو ‑ يتاسي  س ‑ لحّق.  ار ‑ يتفراح  والاينّي  س ‑ ما ‑ ُيخشّن،  6 ء ور ‑ ا ‑ يتفراح 

ار ‑کولّو ‑ يتصبار.  ار ‑کولّو ‑ يترجو  ار ‑کولّو ‑ يتامن 

ما ‑ يتّينين  غ ‑ ور ‑ را ‑ يـيلي  يان ‑ وزمز  را ‑ د ‑ ياشک  تّمي.  ء ور ‑ دارس  8 لحنانت 

ءيّلا  ء ولا  ءيغريبن،  س ‑ يواليون  ما ‑ يساوالن  ءيّلا  ء ولا  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا 

ماد ‑ اغ ‑ يمالا  ءيحوّدا  لّي ‑ دارنّغ ‑ يّلان،  تحوّدا ‑ تواّسنا  9 اشکو  تاواّسنا.  ما ‑ يطّافن 

11 غاکود  ما ‑ يحوّدان.  را ‑ يّسيتّي  تّمي،  ما ‑ ور ‑ دار  ءيغ ‑ د ‑ يوشکا  10 والاينّي  ربّـي. 

ار ‑ سوينݣيمغ  احشمي  زوند  ار ‑ ّسحّسوغ  احشمي  زوند  ار ‑ ساوالغ  احشمي  ݣيغ  لّيغ 

ن ‑ يحشماي.  تيغاوسيوين  فلغ ‑ ن  ارݣاز  ݣيغ  ووّريغ  لّيغ  والاينّي  احشمي،  زوند 

ءيّما  ءيّلاسن،  غ ‑ لمري  ءيغ ‑ ا ‑ نتمناد  زوند  ءيݣا  غيلاد،  نژّرا  مايد  کولّو  12 اشکو 

راد ‑ يّسانغ  غ ‑ وزمز ‑ ان  ءيّما  ءيميّک،  غيلاد  ّسنغ  س ‑ وودم.  ء ودم  را ‑ نژر  غ ‑ وزمز ‑ ان 

د ‑ ّرجا  ليمان  ءيقاما ‑ سول  غيلاد،  13 ءيّما  ربّـي.  غمکلّي ‑ يّـي ‑ يّسن  کولّو 

د ‑ لحنانت.  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ݣيسن  تامزواروت  والاينّي  س ‑کراض،  نتني  د ‑ لحنانت، 

اد ‑ اون ‑ يلينت ‑  باهرا  تيريم  س ‑ لحنانت،  کولّو  1 سکارات 

س ‑ ماد ‑ اون ‑ يمالا  ا ‑ تّينيم  ار  ُـّ س ‑ وݣ لقودوس،  ن ‑ ّروح  ‑ توافکيو 

ربّـي  ءيغريبن،  ‑ يواليون  س  ءيساوالن  2 يان  ربّـي. 

لمعنا  مّدن  ء ور ‑ ّسيّن  اشکو  مّدن،  ء ورد  اين ‑ د ‑ ا ‑ يساوال 

ف ‑ ما ‑ ينتلن.  ا ‑ س ‑ ا ‑ يساوال  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  نتّا  ن ‑ يواليون ‑ نس. 

ا ‑ تن ‑ يتعاوان  باش  ءي ‑ مّدن  ار ‑ يساوال  ربّـي  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيتّينين  يان  3 ءيّما 

14
سکارات 

ف ‑ ما ‑ را ‑ يّسدوس امناݣّـار
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ءيغريبن،  س ‑ يواليون  ءيساوالن  4 يان  ء ولاون ‑ نسن.  ار ‑ يّسفّجيج  ار ‑ تن ‑ يّزعام  نتني، 

ار ‑ يّسدوس  ربّـي  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيتّينين  يان  ءيّما  ءيخف ‑ نس،  غير  ار ‑ يّسدوس 

ريغ  والاينّي  ءيغريبن،  س ‑ يواليون  ا ‑کولّو ‑ تساوالم  5 ريغ  کولّوتن.  ن ‑ ومناݣّـار  ايتماتن 

يان  يوݣُر  ربّـي  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيتّينين  يان  ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اون ‑ يمالا  ا ‑ تّينيم  ار  ُـّ ء وݣ

ن ‑ يواليون ‑ ان  لمعنا  ا ‑ يّسبايّن  ما ‑ يژضارن  ءيغ ‑ ور ‑ يلّي  ءيغريبن  س ‑ يواليون  ءيساوالن 

ن ‑ ومناݣّـار.  ايتماتن  ا ‑ يّسدوس  باش 

غير  ‑ ساوالغ  ار  ‑ وشکيغ  ‑ دارون  ‑ ن  ءيغ  ‑ يـيلي  ‑ را  ا  ‑ لّفايّت  ما  ‑ ايتما،  6 واي 

ن ‑ واوال  کرا  ءيغ ‑ اون ‑ ين ‑ ّسلکمغ  ابلا  ء ور ‑ را ‑ تيلي  لفايّت  ءيغريبن؟  س ‑ يواليون 

7 ژرات  ن ‑ ولّمود.  کرا  نغد  ربّـي  کرا ‑ يّـي ‑ يملا  نغد  ن ‑ تواّسنا  کرا  نغد  زغ ‑ ربّـي 

ما ‑ را ‑ يـيّسان  ءيغ ‑ ور ‑ نݣاّدان  والاينّي  اد ‑ݣان،  بنادم  ء ورد  ّريباب،  ء ولا  تاعّواّت 

ما ‑ را ‑ ينکر  ءيغ ‑ ور ‑ ينم ‑ واوال ‑ نس  ّنّفار،  8 ء ولا  بو ‑ ّريباب؟  ء ولا  ما ‑ يقصاد ‑ وعّواد 

س ‑ يواليون  ءيغ ‑ ا ‑ تساوالم  ما ‑ تّينيم  ما ‑ را ‑ يفهم  کونّي،  9 ء ولا  ف ‑ يميغ؟  ءيسکر 

10 نّسن  غ ‑ لهاوا.  غير  ار ‑ تساوالم  ن ‑ ما ‑ تّينيم،  لمعنا  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ تّبان  ءيغريبن؟ 

کرايݣاّت  کولّوتنت.  ن ‑ ّدونيت  غ ‑ تميزار  مّدن  لّي ‑ س ‑ ا ‑ ساوالن  ءيواليون  ءيس ‑ݣّوتن 

ابّراني  راد ‑ دارس ‑ݣغ  ءيساوالن،  سري  يان  11 والاينّي  لّمعنا،  کرا  ءيطّاف  اوال 

ّسنغ  کونّي،  12 ءيّما  نتّا.  ء ولا  ابّراني  داري  ءيݣ  ن ‑ ما ‑ يتّيني،  لمعنا  ءيغ ‑ ور ‑ ّسينغ 

ا ‑ تسکارم  ار  ُـّ س ‑ وݣ ءيريات  والاينّي  لقودوس،  ن ‑ ّروح  تيغاوسيوين  ءيس ‑ ا ‑ باهرا ‑ تّيريم 

ن ‑ ايتماتن.  امناݣّـار  ف ‑ ما ‑ را ‑ يّسدوس 

ربّـي  ا ‑ يضالب  ءيغريبن  س ‑ يواليون  ءيساوالن  يان  ف ‑کود  ا ‑ ف ‑ يّلا  13 ماياد 

ء ول ‑ ينو  هاتي  ءيغريبن،  س ‑ يواليون  14 ءيغ ‑ ا ‑ تژالّاغ  لمعنا ‑ نسن.  اد ‑ اس ‑ يّسبايّن 

راد ‑ تژالّاغ  15 ما ‑ راد ‑ سکارغ؟  يات.  ء ور ‑ اس ‑ يلّي  لعاقل ‑ ينو  ءيّما  ا ‑ يتژالّان 

امارݣ  اسيغ  زغ ‑ وول ‑ ينو،  امارݣ  راد ‑ تاسيغ  س ‑ لعاقل ‑ ينو.  ء ولا  ّژالّغ  زغ ‑ وول ‑ ينو، 

ءيسفلد ‑ اک  زغ ‑ وول ‑ ّنک  غير  ربّـي  ءيغ ‑ ا ‑ تّشکارت  16 والاينّي  س ‑ لعاقل ‑ ينو.  ء ولا 

ءيغ ‑ ور ‑ يّسين  » امين«  ا ‑ يـيني  را ‑ يـيژضار  مامنک  ما ‑ يّلان،  ء ور ‑ يّسيّن  يان 
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غوالّي  ء ور ‑ سرس ‑ تعاونت  تفولکي ‑ تژالّيت ‑ ّنک  17 واّخا  ربّـي؟  ما ‑ ف ‑ ا ‑ تّشکارت 

ءيغريبن  س ‑ يواليون  ار ‑ ساوالغ  ءي ‑ ربّـي،  شکرغ ‑ ت  نّکي  18 ءيّما  ياضني. 

س ‑ لعاقل ‑ ينو  ءيواليون  سّموس  اد ‑ ينيغ  داري  يوف  19 والاينّي  کولّوکن.  ار ‑ نّون  ُـّ ء وݣ

ءيغريبن.  ن ‑ يواليون  ءيد ‑ والف  ن ‑ مراو  ار  ُـّ ء وݣ ويـّياض،  اد ‑ ّسلمادغ  باش  غ ‑ ومناݣّـار 

ا ‑ تمّژيم  فّلاون  ءيّلا  مّژينين.  تاروا  زوند  ا ‑ ور ‑ تسوينݣيّم  20 واي ‑ ايتما، 

ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  21 ءيتيارا  غ ‑ لعاقل ‑ نّون.  ءيمغورات  والاينّي  غ ‑ ما ‑ ُيخشّن، 

ا ‑ ف ‑ راد ‑ ساولغ  ن ‑ يبّرانيـين  ف ‑ ينفورن  ء ولا  ءيغريبن  ن ‑ ايت ‑ يواليون  » ف ‑ يمي 

ربّـي.«  سيدي  ا ‑ س ‑ ينّا  غمکاد  ء ور ‑ را ‑ سري ‑ سفلدن.  والاينّي  س ‑ مّدن ‑ ينو، 

والاينّي  ء ومنّين،  ءي ‑ ويلّي  تاماتارت  ء ور ‑ݣين  ءيغريبن  ءيواليون  ا ‑ ف ‑ نّسن  22 ماياد 

ا ‑ ت ‑ يتّيني  ربّـي  ءيملا  اينّا  ءيّما  ليمان.  ءيدروس  دار  ءي ‑ ويلّي  تاماتارت  ݣان 

ءيدروس  دار  ويلّي  ء ورد  ء ومنّين،  ءي ‑ ويلّي  تاماتارت  را ‑ يݣ  ءي ‑ ويـّياض،  يان 

س ‑ يواليون  ار ‑کولّو ‑ ساوالن  کولّوتن  ايت ‑ ومناݣّـار  ءيغ ‑ موّن  23 والاينّي  ليمان. 

کرا  نغد  ما ‑ يّلان  ء ور ‑ ّسيّن  ن ‑ مّدن  کرا  ءيغ ‑ ن ‑کشمن  ما ‑ را ‑ يجرو؟  ءيغريبن، 

24 والاينّي  ا ‑ݣيݣون ‑ يّلان.«  ن ‑ ّروح  » کرا  راد ‑ ينين  ليمان،  ءيدروس  دار  ن ‑ مّدن 

ءيدروس  دار  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ن ‑ يکشم  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اون ‑ ين ‑ يمالا  ءيغ ‑ ا ‑کولّو ‑ تّينيم 

يـيّسان  س ‑ ّدنوب ‑ نس  را ‑ يّسحّسو  ما ‑ يّلان،  ء ور ‑ يّسيّن  ن ‑ يان  کرا  نغد  ليمان 

س ‑ واکال  را ‑ يضر  غ ‑ وول ‑ نس.  ما ‑ ينتلن  کولّو  25 ءيبان  لحوکم،  ءيس ‑ فّلاس ‑ يّلا 

غ ‑ واّماس ‑ نّون.«  ربّـي  ءيّلا  » س ‑ ّصاحت  يـيني  ربّـي  يالغ 

ءي ‑ نݣراتون  نّا ‑ تمونم  غاکود  اي ‑ ايتما؟  26 ما ‑ را ‑ نسکار 

ن ‑ ولّمود  کرا  نغد  ن ‑ تالغات  کرا  را ‑ دارس ‑ تيلي  يان  کود 

ءيغريبن.  ن ‑ يواليون  لمعنا  نغد  ءيغريبن  ن ‑ يواليون  کرا  نغد  ربّـي  کرا ‑ ياس ‑ يّسبايّن  نغد 

ما ‑ يران  27 ءيغ ‑ يّلا  ايت ‑ ومناݣّـار.  ا ‑ سرس ‑ تّسدوسم  فّلاون  ءيّلا  ما ‑ تسکارم،  کولّو 

کراض،  نغد  مّدن  ن ‑ سين  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ ور ‑ ساوالن  ءيخّصا  ءيغريبن،  س ‑ يواليون  ا ‑ يساول 

28 والاينّي  ن ‑ يواليون ‑ نسن.  لمعنا  ا ‑ يّسبايّان  يان  ءيخّصا  س ‑ توالا ‑ نس.  يان  کود 

کولّو  سکارات 

ءيزݣان س ‑ تنباّط 
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ن ‑ ومناݣّـار  غ ‑ واّماس  اد ‑ فّسان  فّلاسن  ءيّلا  لمعنا،  ا ‑ يّسبايّن  ما ‑ يژضارن  ءيغ ‑ ور ‑ يلّي 

کراض  نغد  مّدن  سين  29 ادجات  س ‑ ربّـي.  ء ولا  س ‑ يخف ‑ نس  يان  کود  ءيساول 

ءيغ ‑ يّسبايّن  30 والاينّي  اوال ‑ نسن.  ويـّياض  ار ‑ توّزاّن  ربّـي،  ا ‑ تّينين س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا 

31 اشکو  ا ‑ يفّسا.  ءيساوالن  ف ‑ والّي  ءيّلا  غين،  ءيݣاورن  ءي ‑ يان  ياضني  کرا  ربّـي 

تزعّم.  اد ‑کولّو ‑ تلمدم  باش  س ‑ يان  يان  ربّـي  ماد ‑ اون ‑ يمالا  ا ‑کولّو ‑ تّينيم  تژضارم 

غ ‑ ّروح ‑ نس.  ا ‑ يتنباض  فّلاس  ءيّلا  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ءيتّينين  وانّا  32 ءيّما 

ا ‑ يݣا.  بو ‑ ّسلامت  بو ‑ يرّواين.  ء ور ‑ يݣي  ربّـي  33 اشکو 

ءيمناݣّـارن  غ ‑کولّو  تفّسانت  غمکلّي  غ ‑ دارون  اد ‑ تفّسانت  ف ‑ تمغارين  34 ءيّلا 

ن ‑ موسا،  ّشرع  ءيتّيني  غمکلّي  اد ‑ ساوالنت.  ء ور ‑ اسنت ‑ يتياوفکا  ن ‑ يمژلاين. 

فّلاسنت  ءيّلا  کرا،  اد ‑ يّسانّت  35 ءيغ ‑ رانت  ف ‑ ويـّياض.  ا ‑ تّحکامنت  ء ور ‑ يزري 

ن ‑ ومناݣّـار،  غ ‑ واّماس  ءيغ ‑ تساول ‑ تمغارت  غ ‑ تݣّمي.  ءيرݣازن ‑ نسنت  اد ‑ سقسانت 

تسکر.  اين  لعيب  هان 

واحدوکن  کونّي  ءيزد  ن ‑ ربّـي؟  ا ‑ زغ ‑ د ‑ يوشکا ‑ واوال  دارون  ءيزد  36 ما ‑ تنّام؟ 

نغد  اوال  ربّـي  ءيس ‑ ا ‑ ياس ‑ يمالا  ءيتّينين  ݣيݣون  37 وانّا  کا ‑ ت ‑ يّسّن؟ 

ن ‑ سيديتنّغ  لوصيت  ءيزد  ا ‑ يـيني  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  لقودوس،  ن ‑ ّروح  تّلا ‑ دارس ‑ تحکيمت 

غيلاد  39 ءيّما  نتّا.  ء ور ‑ يتياوقبال  ماياد،  38 ءيغ ‑ ور ‑ يقبيل  ايد ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ. 

ءيساوالن  يان  ا ‑ ور ‑ تحصارم  ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اون ‑ يمالا  ا ‑ تّينيم  باهرا  ءيريات  اي ‑ ايتما، 

ءيزݣان.  س ‑ تنباّط  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  کولّو  سکارات  40 والاينّي  ءيغريبن،  س ‑ يواليون 

ءيفولکين  لخبار  اد ‑ اون ‑ د ‑ ّسکتيغ  ريغ  1 واي ‑ ايتما، 

2 تنجّم  تزݣام ݣيس  تسفلدم سرس  لّي ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ تبّراحغ. 

ن ‑ تبّراحت ‑ ينو.  غ ‑ واوال  ءيغ ‑ سول ‑ تغويم  ف ‑ ّسيبت ‑ نس 

ءيهّيان  اوال  3 اشکو  لفايّت.  بلا  ليمان ‑ نّون  هان  غمکان،  ءيغ ‑ ور ‑ يݣي  هان 

لماسيح  ءيس ‑ يّموت  ءينيغ ‑ اون  کونّي،  ء ولا  ّسلکمغ ‑ اون ‑ ت ‑ ين  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يلکمن، 

ءيتيالال  4 ءيتياومضال،  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ واّراتن  ءيتياران  غمکلّي  ّدنوب ‑ نّغ  ا ‑ ياسي 

15
زغ ‑ لموت لّماسيح  تانکرا 



15 1 کورينتوس  405

ءيبان ‑ د  ءي ‑ بطُرس  غاکودان  5 ءيبان ‑ د  ءيتياران.  غمکلّي  کراض ‑ ووّسان  غ ‑ ويس 

ءيد ‑ مّيا  ن ‑ سّموس  ار  ُـّ ءي ‑ وݣ ءيلّما  6 ءيبان ‑ د  د ‑ مراو.  س ‑ سين  ءي ‑ يرقّاسن  ءيلّما 

ءيّموت.  کرا  والاينّي  ماد ‑ سول ‑ يسولن  ݣيسن  ءيݣّوت  غ ‑ يات ‑ توال.  زغ ‑ ايتماتن 

8 غ ‑ يسيݣُّرا  کولّوتن.  ءي ‑ يرقّاسن  ءيلّما  ءيبان ‑ د  ءي ‑ ياعقوب،  ءيلّما  7 ءيبان ‑ د 

مّژيغ  9 نّکي  ازمز ‑ نس.  بلا  ءيلولن  يان  ءيغ ‑ݣيغ  زوند  نّکي  ء ولا  ءيبان ‑ يّـي ‑ د 

ار ‑ ّسرفوفونغ  کّيغ ‑ تّين  اشکو  ارقّاس،  اد ‑ يّـي ‑ تّينين   ‑ ستهّلاغ  ء ور ‑ اکُّ غ ‑ يرقّاسن. 

ماد ‑ݣيغ  اد ‑ݣغ  ءيفک ‑ يّـي  افولکي  ءيسکر ‑ يّـي  ربّـي  10 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  امناݣّـار 

ار ن ‑کولّو  ُـّ ار ‑ تخدامغ ء وݣ افولکي، اشکو ووّريغ  اد ‑ يّـي ‑ يسکر  غيلاد. ء ورد بلا لفايّت 

لّي ‑ داري ‑ يّلان.  ن ‑ ربّـي  لباراکا  والاينّي  ا ‑ ت ‑ يسکارن  نّکي  ء ورد  واّخا  ويـّياض، 

ا ‑ س ‑ تومنم.  غمکاد  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتبّراح،  غمکاد  نتني،  زوند  نّکي  11 زوند 

ا ‑ يݣا ‑ واوال  غمکاد  زغ ‑ لموت.«  لماسيح  12 » ءينکر ‑ د 

ّموتنين  » غويلّي  ا ‑ يتّيني  ݣيݣون  کرا  ا ‑ را ‑ يـيري  مامنک  کونّي،  ءيّما  ن ‑ تبّراحت ‑ نّغ. 

‑ لموت،  زغ  ‑ ينکر  ‑ د  اد  بنادم  ‑ يژضار  ‑ ور  13 ءيغ  ‑ نکرن« ؟  ‑ د  اد  ‑ ژضارن  ء ور 

ء ور ‑ يلّي  لماسيح،  ءيغ ‑ ور ‑ د ‑ ينکير  14 والاينّي  لماسيح.   ‑ ينکير  ء ور ‑ د ‑ اکُّ

ّموتنين،  غويلّي  15 ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ نّکرن  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّامنم.  ءيّلا  ء ولا  ما ‑ ف ‑ ا ‑ نتبّراح 

ار ‑ نّسکيرکيس   ‑ يّسنکير ربّـي لماسيح. ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ نّکرن غويلّي ّموتنين، ها ‑ ياغ  ء ور ‑ اکُّ

ا ‑ د ‑ ينکر  بنادم  16 ءيغ ‑ ور ‑ يژضار  ءيّسنکر ‑ ت ‑ يد.  ار ‑ نتّيني  اشکو  ف ‑ ربّـي، 

تومنم  هاتين  لماسيح،  ءيغ ‑ ور ‑ د ‑ ينکير  17 والاينّي  لماسيح.  ء ور ‑ د ‑ ينکير  زغ ‑ لموت، 

لماسيح،  18 ءيغ ‑ ور ‑ د ‑ ينکير  ن ‑ ّدنوب ‑ نّون.  لحوکم  غ ‑ ّدو  سول  تيليم  لفايّت،  بلا 

غير  غ ‑ لماسيح  ّرجا ‑ نّغ  ءيس ‑ يحوّدا  19 مراد  ّمتن.  ء ومنّين  سرس  ويلّي  کولّو  تّهلکن 

مّدن.  ن ‑کولّو  ار  ُـّ ء وݣ ءيمطّاون  ا ‑ را ‑ د ‑ قّاّن  نکُّني  ءي ‑ تودرت ‑ اد، 

طّاسنين.  غ ‑ ويلّي  امنزو  ءيݣ  زغ ‑ لموت  لماسيح  ءينکر ‑ د  س ‑ لحّق  20 والاينّي 

ن ‑ يان ‑ ورݣاز  ف ‑ ّسيبت  غيلاد  ءيّما  لموت.  ا ‑ س ‑ تّلا  ن ‑ يان ‑ ورݣاز  21 ف ‑ ّسيبت 

ادام،  ن ‑ ما ‑ يسکر  ف ‑ ّسيبت  22 راد ‑کولّو ‑ نّمت  زغ ‑ لموت.  ا ‑ س ‑ تّلا ‑ تنکرا  ياضني 

ّموتنين ن ‑ ويلّي  تانکرا 
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يان  کرايݣاّت  23 را ‑ د ‑ ينکر  لماسيح.  ن ‑ ما ‑ يسکر  ف ‑ ّسيبت  راد ‑کولّو ‑ ننکر 

ݣانين  غويلّي  راد ‑ نکرن  تيݣيرا ‑ نس  امنزو.  ءيݣ  ا ‑ يزوارن  لماسيح  س ‑ توالا ‑ نس. 

ءيهلک  ءيسيݣُّرا،  ءيلّما  24 ءيروح ‑ د  س ‑ ّدونيت ‑ اد،  نّا ‑ د ‑ يووّري  غاکود  وينس 

لقّوات ن ‑ يݣنوان ءيرار ‑ د تاݣلديت ءي ‑ ربّـي  ء ولا  ء ولا ّسولطات  لماسيح کولّو لارواح 

ءيضارن ‑ نس.  غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ نس  کولّو  ربّـي  ءيݣ  ارد  لماسيح  25 را ‑ يحکام  باباس. 

» ءيرور ‑ د  ءيتيارا:  27 اشکو  د ‑ لموت.  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ را ‑ يهلک  ارو  امݣُـّ 26 انّواش 

کولّو ما ‑ يّلان غ ‑ ّدو ءيضارن ‑ نس.« نّسن ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يـيلي ربّـي غ ‑ ّدو ءيضارن ‑ نس، 

را ‑ يـيلي  لّيغ  28 غاکود  لّماسيح.  ءيضارن  غ ‑ ّدو  ما ‑ يّلان  کولّو  ا ‑ را ‑ يرار  ربّـي  والاينّي 

لحوکم  غ ‑ ّدو  ءيخف ‑ نس  را ‑ يفک  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ يوس  لّحوکم  غ ‑ ّدو  کولّو 

ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ يحکام  غمکاد  لحوکم ‑ نس.  غ ‑ ّدو  ما ‑ يّلان  کولّو  ن ‑ والّي ‑ د ‑ يرورن 

ما ‑ يّلان.  ف ‑کولّو 

ن ‑ مّدن  کرا  ا ‑ تّيرين  ايلّيغ  ماخ  ّموتنين،  غويلّي  ءيغ ‑ ور ‑ راد ‑ د ‑ نکرن  29 والاينّي 

ا ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي  ما ‑ لّفايّت  ءي ‑ ويلّي ‑ اسن ‑ ّموتنين؟  ن ‑ وامان  س ‑ ودوم  اد ‑ ّدمن 

ا ‑ نتّيري  ايلّيغ  ماخ  نکُّني،  30 ء ولا  زغ ‑ لموت؟  ءيغ ‑ ور ‑ راد ‑ د ‑ نکرن  غ ‑ ودوم ‑ ان 

اّس.  کرايݣاّت  د ‑ لموت  ار ‑ ن ‑ تمناݣّـارغ  31 واي ‑ ايتما،  ف ‑ لموت؟  ا ‑ بّدا ‑ نسکار 

سيديتنّغ.  ياسوع  لّماسيح  غ ‑ تامونت  باهرا  داري  تعّزام  اشکو  نّيغ ‑ اون ‑ ت 

باش  غير  ن ‑ افسوس  غ ‑ تمدينت  د ‑ لوحوش  ءيغ ‑ ّماّغ  ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يـيلي  32 والاينّي 

غمکلّي  ا ‑ نسکار  را ‑ ياف  ّموتنين  غويلّي  ءيغ ‑ ور ‑ راد ‑ نکرن  ءيخف ‑ ينو؟  اد ‑ رضوغ 

33 اد ‑ ور ‑ تجلوم  لموت.«  تّلا  ازکّا  اشکو  غاّساد  نسو  » ا ‑ نّش  مّدن:  تّينين 

س ‑ وغاراس  34 ووّرياد ‑ د  ءيزّديݣن.«  ء ول  ا ‑ يّژريژن  تامونت  » ݣار  ءيخف ‑ نّون. 

ربّـي.   ‑ يّسيّن  ما ‑ ور ‑ اکُّ ݣيݣون  ءيّلا  هان  ّدنوب.  ما ‑ يݣان  ءي ‑کولّو  تانفم  ءينمن، 

غايان؟  ءيس ‑ُکن ‑ ور ‑ باهرا ‑ يّشحّشيم 

ا ‑ راد ‑ نکرن  » مامنک  ن ‑ يان:  کرا  را ‑ يّـي ‑ يسقسا  35 والاينّي 

36 والاينّي  لّي ‑ س ‑ راد ‑ نکرن؟«  ّدات  ا ‑ را ‑ تݣ  مامنک  ّموتنين؟  غويلّي 

ن ‑ ايت ‑ يݣـنّا ّدات 
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37 ء ورد  ءيغ ‑ ور ‑ ياد ‑ يّموت.  ء ور ‑ را ‑ د ‑ ينکر  نّا ‑ تلوحت  امود  لعاقل؟  ءيس ‑ ور ‑ تطّافت 

کرا  وين  نغد  ن ‑ يردن  ءيمّژين  يان ‑ واقّا  غير  والاينّي  غ ‑ واکال،  ا ‑ ن ‑ تلوحت  اݣُلاس 

ءيفک  نتّا،  لّي ‑ يقصاد  ّدات  ربّـي  راد ‑ اس ‑ يفک  38 والاينّي  ياضني.  ن ‑ يمندي 

تّلا ‑ تفّيـي  ا ‑ تݣا.  ء ورد ‑ يات  تيفّيـي  39 اشکو  لّي ‑ اس ‑ يݣان.  ّدات  امود  ءي ‑کرايݣاّت 

40 ءيّلا  ءيسلمان.  تين  ء ولا  تيلي  ءيݣضاض  تين  تيلي  لبهايم  تين  تيلي  ن ‑ بنادم 

ن ‑ ما ‑ يزدغن  ءيّلا ‑ وفولکي  ف ‑ واکال.  ما ‑ يزدغن  يـيلي  غ ‑ يݣنوان،  ما ‑ يزدغن 

ن ‑ تافوکت  41 يـيلي ‑ وفولکي  ف ‑ واکال.  ن ‑ ما ‑ يزدغن  يـيلي ‑ وفولکي  غ ‑ يݣنوان، 

ف ‑ يتري.  ن ‑ يتري  ءيژلي ‑ ولا ‑ وفولکي  ن ‑ يتران،  يـيلي ‑ وفولکي  ن ‑ وايّور  يـيلي ‑ وفولکي 

غ ‑ واکال،  لّي ‑ يضرن  ّدات  تّموت  ّموتنين.  ن ‑ ويلّي  ا ‑ را ‑ تݣ ‑ تنکرا  42 غمکاد 

تنکر ‑ د  تخسر،  43 تّياومضال  لّي ‑ را ‑ د ‑ ينکر.  ّدات  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تّمت  والاينّي 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ّدات  44 تّياومضال  س ‑ لقّوا.  تنکر ‑ د  تضعف،  تّياومضال  تفولکي. 

تين ‑ يݣـنّا.  ء ولا  تيلي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ّدات  ءيس ‑ تّلا  نّسن  ن ‑ يݣـنّا.  ّدات  تݣ  تنکر ‑ د 

يا ‑ لّخلق  ءيݣا  يووّري  ادام  امزوارو  » ارݣاز  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ا ‑ يتياران  45 غمکاد 

ن ‑ ّروح  باب  46 ء ورد  ءيّسّدرن.  يان ‑ ّروح  ءيݣا  ارو  امݣُـّ ادام  ءيّما  ءيّدرن.« 

ن ‑ ّروح.  باب  ءيلّما  ءيݣُّرو ‑ اس ‑ د  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ن ‑ ّدات  باب  والاينّي  ا ‑ د ‑ يزوارن 

سين  ويس  ارݣاز  ءيّما  وين ‑ واکال.  ءيݣ  زغ ‑ يدقّي،  ءيتياوسکار  امزوارو  47 ارݣاز 

وين ‑ يݣـنّا  زوند  والاينّي  ايت ‑ واکال،  اد ‑ݣان  وين ‑ واکال  48 زوند  زغ ‑ يݣـنّا.  ءيݣا 

وين ‑ يݣـنّا.  زوند  را ‑ نݣ  تيݣيرا  وين ‑ واکال،  زوند  نݣا  49 غيلاد  ايت ‑ يݣـنّا.  اد ‑ݣان 

ا ‑ توورت  د ‑ يداّمن  ن ‑ تفّيـي  ّدات  ء ور ‑ تژضار  اي ‑ ايتما،  اد ‑ اون ‑ ينيغ  50 ريغ 

ما ‑ راد ‑ بّدا ‑ يّدر.  ا ‑ يوورت  لموت  وين  ما ‑ يݣان  ءيژضار  ء ولا  ن ‑ ربّـي،  تاݣلديت 

راد ‑ اغ ‑کولّو ‑ يبّدل  والاينّي  ء ور ‑ راد ‑کولّو ‑ نّمت،  ءينتلن.  کرا  52 راد ‑ اون ‑ ينيغ   ،51

نکرن ‑ د  ّنّفار  را ‑ يتّوت  اشکو  تيط.  ء ور ‑ تا ‑ تّموّسي  ءيݣُّران،  غ ‑ ّنّفار  حاينا  ربّـي، 

53 اشکو  راد ‑ اغ ‑ يبّدل.  غاکودان  ءيدومن.  س ‑ تودرت  ف ‑ اد ‑ ّدرن  ّموتنين  غويلّي 

ّدات ‑ اد ءيتمتاتن  ا ‑ تّياوبّدال س ‑ ما ‑ راد ‑ بّدا ‑ يدوم، ءيّقان ‑ د  ّدات ‑ اد ءيترکامن  ءيّقان ‑ د 
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ءيّدر  ما ‑ يترکامن  ءيدوم  غ ‑ يووّري  54 غاکودان  س ‑ ما ‑ راد ‑ بّدا ‑ يّدر.  ا ‑ تّياوبّدال 

ء ور ‑ سول ‑ فّلانّغ ‑ تلّي.«  لموت،  » ننرا  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  ما ‑ يتياران  را ‑ يـيلي  ما ‑ يتمتاتن، 

لّموت  56 اساقس  ما ‑ سول ‑ يّسيويد ‑ وساقس ‑ نّم؟«  وا ‑ لموت،  ما ‑ تنريت؟  » وا ‑ لموت، 

57 والاينّي  د ‑ ّشرع.  ا ‑ سّت ‑ يسکرن  ن ‑ ّدنوب  تاودا  ءيّما  د ‑ ّدنوب.  ا ‑ ت ‑ يݣان 

ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ وودم  مايان  کولّو  ا ‑ ننرو  ءيفکا ‑ ياغ  اشکو  ربّـي  ار ‑ باهرا ‑ نتالغ 

تزݣام  دوسات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ:  ماياد  عّزانين،  58 واي ‑ ايتما  لماسيح.  ياسوع 

ا ‑ س ‑ ا ‑ تّنهاتافم  لفايّت  بلا  ءيس ‑ ورد  تيّسانم  ن ‑ سيديتنّغ،  س ‑ تووري  ار ‑ بّدا ‑ تّلهوم 

ن ‑ سيديتنّغ.  س ‑ يسم 

ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين  لّي ‑ را ‑ تازنم  لمعاونت  1 ءيّما 

ء وّصاغ  غمکلّي  ا ‑ تسکارم  فّلاون  ءيّلا  غ ‑ وروشاليم، 

لّحّد  اّس  2 کرايݣاّت  ن ‑ݣالاطّيا.  غ ‑ تمازيرت  ءيمناݣّـارن 

غ ‑ ما ‑ يومژ  کرا  ا ‑ يّسيتّي  ݣيݣون  يان  ف ‑کود  ءيّلا 

ا ‑ تّسمونم  ا ‑ ور ‑ يخّصا  باش  ءيحضو ‑ ت،  نّا ‑ مي ‑ يژضار،  ء ونشک  غ ‑ تغراد ‑ نس، 

ن ‑ تواّسنا  تيبراتين  راد ‑ فکغ  3 لّيغ ‑ ن ‑ روحغ  نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ.  غاکود  ءيقاريدن 

4 ءيغ ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان  س ‑ وروشاليم.  تاوافکا ‑ نّون  ا ‑ ن ‑ اوين  ازنغ ‑ تن  تستيم،  ءي ‑ ويلّي 

را ‑ ن ‑ ديدسن ‑ مونغ.  نّکي،  ء ولا 

ا ‑ راد ‑کغ  ماکيدونّيا  اشکو  ن ‑ ماکيدونّيا،  تامازيرت  کّيغ  لّيغ  5 را ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ 

ءيلّما  تعاونم ‑ يّـي  تاݣرست،  را ‑ ن ‑ دارون ‑ ّزريغ  حاقّان  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ݣاورغ،  6 ريغ  زوار. 

غير  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ ّزريغ  7 ء ور ‑ ريغ  تيݣيرا.  راد ‑ فتوغ  س ‑ ينّاس  ف ‑ وموّدو ‑ نو  اد ‑کّملغ 

ربّـي.  ءيغ ‑ يرا  کيݣان  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ݣاورغ  ريغ  والاينّي  غيلاد،  دروسنين  ن ‑ ووّسان  کرا 

ءيد ‑ مراو،  سّموس  ن ‑ وين  لعيد  ءيزري  ارد  غ ‑ افسوس  ا ‑ ف ‑ راد ‑ قاماغ  8 مايان 

ءيهّيان  تاووري  اد ‑ سکارغ  يوسعان  يان ‑ يمي  غ ‑ لݣّدام ‑ ينو  ءيرژم  ربّـي  9 اشکو 

غويلّي ‑ اغ ‑ تضاّضانين.  ݣّوتن  واّخا ‑ نّيت 

غ ‑ دارون،  ف ‑ ا ‑ ور ‑ يحشم  ݣيس  اويات ‑ سّت  تيموتاوس،  10 ءيغ ‑ ن ‑ يوشکا 

16
ف ‑ وموّدو  بولُس  ءيسکر 

س ‑کورينتوس
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يان،  11 ا ‑ ت ‑ ور ‑ يحݣر  نّکي.  زوند  نتّا  ء ولا  ا ‑ يسکار  ن ‑ سيديتنّغ  تاووري  اشکو 

س ‑ داري.  ا ‑ د ‑ يووّري  باش  س ‑ ّسلامت  ف ‑ وموّدو ‑ نس  ا ‑ يکّمل  عاونات ‑ ت  والاينّي 

ياضني.  د ‑ ايتماتن  نتّا  ار ‑ سرس ‑ تقلغ  ها ‑ يّـي  اشکو 

ا ‑ ن ‑ يمون  را ‑ يفولکي  نّيغ ‑ اس  س ‑ لمعقول  ساولغ ‑ اس  ابولُس،  ݣماتنّغ  12 ءيّما 

غيلاد.  ا ‑ ن ‑ ياشک   ‑ يري  ء ور ‑ اکُّ والاينّي  س ‑ دارون،  ياضني  د ‑ ايتماتن 

نّا ‑ يوفا.  غاکود  را ‑ ن ‑ دارون ‑ ياشک 

ما ‑ تسکارم،  14 کولّو  تدوسم.  تزعّم  لّماسيح،  غ ‑ وغاراس  تزݣام  13 ضوفات 

د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس  ستيفاناس  ءيزد  تّسنم  15 واي ‑ ايتما،  س ‑ لحنانت.  سکارات ‑ ت 

ءيخفاون ‑ نسن  فکن  ن ‑ اخايا،  غ ‑ تمازيرت  لّماسيح  اغاراس  ءيس ‑ ومژن  ا ‑ يزوارن 

زوند  س ‑ مّدن  ا ‑ تسفليدم  غيلاد  16 ضالبغ ‑ُکن  لّماسيح.  ءي ‑ يمژلاين  اد ‑ تخدامن 

ف ‑ تووري ‑ اد.  ديدنّغ  ار ‑ يتنهاتاف  ءيتخدامن  وانّا  کولّو  ء ولا  غويد 

عّمرن  اشکو  د ‑ اخايکوس  د ‑ فورتوناتوس  ستيفاناس  غ ‑ د ‑ يوشکا  غيلاد  17 فرحغ 

ّسفّجيجن  غمکلّي  نّکي  ء ولا  ء ول ‑ ينو  18 ّسفّجيجن  لّي ‑ داري ‑ يخوان،  ادغار ‑ نّون 

غويد.  زوند  مّدن  توقّارات  وينّون. 

‑ اسّيـا.  ن  ‑ تمـازيرت  غ  ‑ ايتمـاتن  ن  ءيمناݣّــارن  ‑ تسّلامن  ‑ فّلاون  ‑ ن  19 ار 

د ‑ ومناݣّـار  نتني  ن ‑ سيديتنّغ،  س ‑ يسم  د ‑ بريسکيّلا  اکيلا  ار ‑ ن ‑ باهرا ‑ فّلاون ‑ يتسّلام 

نسالّامات  کولّوتن.  ايتماتن  20 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  غ ‑ تݣّمي ‑ نسن.  لّي ‑ يتمونون 

ينو   ‑ ‑ وفوس  س  بولُس،  21 نّکي  ‑ تاݣُمات.  ن  ‑ ونسالّام  س  ‑ نݣراتون  ءي 

ء ور ‑ يتّيرين  ف ‑ وانّا  ن ‑ ربّـي  لحوکم  22 ا ‑ يتّوت  ّسلام ‑ اد.  ا ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ 

سيديتنّغ. › ماراناتا ‹. )اشک ‑ يد ا ‑ سيديتنّغ.( 23 اد ‑ اون ‑ تيلي لباراکا ن ‑ سيديتنّغ ياسوع 

ياسوع. لّماسيح  غ ‑ تامونت  کولّوکن  24 ار ‑ُکن ‑ باهرا ‑ تّيريغ  لماسيح. 



410   

ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس  سنات ‑ تبراتين  تيس 

غ ‑کورينتوس

ربّـي،  ءيرا  غمکلّي  ياسوع  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ ومناݣّـار  تيموتاوس.  د ‑ زغ ‑ݣماتنّغ 

لباراکا  2 اد ‑ اون ‑ تيلي  ن ‑ اخايا.  غ ‑ تمازيرت  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  ء ولا کولّو  ن ‑کورينتوس 

لماسيح.  ياسوع  سيديتنّغ  ء ولا  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت 

لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  ربّـي  3 ار ‑ باهرا ‑ نتالغ 

ء ول ‑ نّغ.  لّي ‑ بّدا ‑ يّسفّجيجن  ءيحنّان  باباتنّغ  ءيݣا 

ويـّياض  ا ‑ نتعاوان  ا ‑ نيژضار  باش  لّي ‑ فّلانّغ ‑ يزراين،  تانوکموت  4 ار ‑ اغ ‑ يتعاوان غ ‑کولّو 

5 ء ونشک  ربّـي.  ‑ يتعاوان  ‑ اغ  ‑ س  لّي  ‑ لمعاونت  س  ‑ لّان،  ‑غ    نّا ‑ تنوکموت  غ 

غ ‑ تامونت  ربّـي  ا ‑ ياغ ‑ باهرا ‑ يّسفّجيج  لّماسيح،  ف ‑ يسم  تاّمارا  لّي ‑ باهرا ‑ نّکات 

تنجّم،  ا ‑ تّفّجيجم  باش  غ ‑ تنوکموت ‑ اد  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نزراي  6 ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  لّماسيح. 

زوند  ءي ‑ تّمارا  ا ‑ تصبرم  تدوسم  اد ‑ داغ ‑ تّفّجيجم  باش  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتفّجيج  د ‑ ّسيبت ‑ نّون 

تاّمارا  ءيغ ‑ ا ‑ تّکاتم  اشکو  تصبرم،  ءيس ‑ را ‑ تدوسم  7 نّسن  نکُّني.  غ ‑ نّلا  تاّمارا ‑ ياد 

نکُّني.  زوند  ربّـي  را ‑ُکن ‑ يّسفّجيج  نکُّني  زوند 

ن ‑ اسّيا.  غ ‑ تمازيرت  لّي ‑ فّلانّغ ‑ يزرين  ف ‑ تنوکموت  ا ‑ تيّسانم  نرا  8 واي ‑ ايتما، 

لموت  9 نيني  ا ‑ سول ‑ نّدر،   ‑ نژضار  ءيس ‑ ور ‑ اکُّ نغال  ايلّيغ  فّلانّغ  تّژاي  باهرا،  تشقا 

ا ‑ ور ‑ يـيلي  باش  تانوکموت ‑ ان  ا ‑ نّزري  ربّـي  يودجا ‑ ياغ  والاينّي  ايد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقاّن. 

10 ءيّکيس ‑ اغ ‑ د  ّموتنين.  غويلّي  لّي ‑ يّسنکارن  غ ‑ ربّـي  والاينّي  غ ‑ يخف ‑ نّغ  ّرجا ‑ نّغ 

1

ار ‑ بّدا ‑ يّسفّجيج  ربّـي 

ء ول ‑ نّغ
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ا ‑غ ‑ ن ‑ نݣا  نتّان  راد ‑ اغ ‑ د ‑ سول ‑ زݣيس ‑ يتّکيس.  هاتي  ءيشقان.  ءي ‑ لموت  غاکودان 

ا ‑ تّضالابم  کونّي  ء ولا  فّلاون  11 ءيّلا  اد ‑ اغ ‑ د ‑ سول ‑ زݣيس ‑ يتّکيس.  باش  ّرجا ‑ نّغ 

ربّـي  تشکارنين  غويلّي  ءيݣاتن  ا ‑ س ‑ راد ‑ اغ ‑ تّعاوانم،  غمکاد  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ.  ربّـي 

ݣّوتنين.  ن ‑ تژولّا  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ ياکّا  ف ‑ لباراکات 

س ‑ وفولکي  ءيزد  ءيملا ‑ ياغ ‑ وول ‑ نّغ  اشکو  غيلاد  12 نفرح 

ءيصفان.  س ‑ نّيـيت  مّدن  د ‑کولّو  ا ‑ س ‑ ا ‑ نسکار  ن ‑ ربّـي 

س ‑ لباراکا  والاينّي  ن ‑ بنادم  س ‑ لعاقل  غير  ء ورد  ا ‑ ديدون ‑ نسکر،  غمکان  کونّي،  ء ولا 

14 ءيّلا  تفهّم ‑ ت.  ا ‑ تي ‑ تغرم  را ‑ تيژضارم  ماد ‑ اون ‑ ين ‑ نتارا،  13 کولّو  ن ‑ ربّـي. 

سرون  نفرح  ا ‑ سرنّغ ‑ تفرحم  باش  ا ‑کولّو ‑ تفهّم  نرا  والاينّي  ما ‑ ور ‑ تا ‑ تفهيّم،  ݣيس 

ياسوع.  سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ واّس 

ف ‑ ا ‑ د ‑ دارون ‑کغ ‑ زوار  ا ‑ ف ‑ سکرغ  ف ‑ مايان  را ‑ تفهّم.  د ‑ يخف ‑ ينو  15 نّيغ 

س ‑ تمازيرت  زريغ  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ سليغ  16 سکرغ  سنات ‑ توال.  ا ‑ ديدي ‑ تفرحم  باش 

س ‑ تمازيرت  تازنم ‑ يّـي  زغ ‑ ماکيدونّيا،  س ‑ دارون  ءيلّما  ووّريغ ‑ د  ن ‑ ماکيدونّيا، 

يان  زوند  ءيس ‑ ا ‑ ساوالغ  مايان؟  ا ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ  ءيخوان  س ‑ واوال  17 ءيزد  ن ‑ يودايا. 

؟  ء وهو«  ء وهو  يـياه،  » يـياه  تونفوست  س ‑ يات  ار ‑ يتّيني  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ يرضو  ءيران 

ء ولا  ا ‑ ديدون ‑ نسکر  غمکان  ما ‑ يتّيني،  غ ‑کولّو  ربّـي  ءيزݣا  غمکلّي  18 والاينّي 

يوس  لماسيح  ياسوع  19 اشکو  » ء وهو«.  ا ‑ يݣ  » يـياه«   ‑ نرور  ء ور ‑ اکُّ نکُّني. 

ء ور ‑ݣيس ‑ يلّي  د ‑ تيموتاوس،  د ‑ سيلوانوس  نّکي  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ دارون ‑ نتبّراح  ن ‑ ربّـي 

ءيواليون  لّي ‑ݣان  غونشک  20 اشکو  ا ‑ بّدا ‑ يݣا.  » يـياه«  والاينّي  ء وهو«  » يـياه 

مايان  ا ‑ تن ‑کولّو ‑ يّسووفان.  لماسيح  ءيفولکي،  ف ‑ ما ‑ را ‑ يسکر  ربّـي  لّي ‑ س ‑ ينّا 

ربّـي  21 هاتي  ربّـي.  نّا ‑ نتالغ  غاکود  لّماسيح  س ‑ يسم  » امين«  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتّيني 

22 ءيمل ‑ اغ  کولّو،  ءيژلي ‑ اغ  لّماسيح،  غ ‑ تامونت  ديدون  نکُّني  اد ‑ اغ ‑ يّزݣان 

ن ‑ يس ‑ را ‑ يّسافو  تاماتارت  ا ‑ يݣ  باش  غ ‑ وول ‑ نّغ  ّروح ‑ نس  ءيݣ  وينس،  ءيس ‑ نݣا 

مايلّي ‑ س ‑ اغ ‑ ينّا.  کولّو 

ء ولا  ن ‑ بولُس  اموّدو 

تابرات ‑ نس
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س ‑کورينتوس  ء ور ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ  ايلّيغ  ماخ  ءيّسن  ء ول ‑ ينو.  ءيّسن  23 ربّـي 

ا ‑ نحکام  نکُّني  24 ء ور ‑ نري  اد ‑ اون ‑ ّت ‑ ّسطّيرغ.  ء ور ‑ ريغ  اشکو  غ ‑ ووّسان ‑ ان، 

ءيس ‑ تزݣام  نّسن  اشکو  ا ‑ تّفراحم،  باش  ا ‑ ديدون ‑ نتمعاوان  نرا  والاينّي  غ ‑ ليمان ‑ نّون، 

لّماسيح.  غ ‑ وغاراس 

  ‑ ‑ دارون  ‑ ن  ‑ را  ء ور  ‑ ان  ‑ ووّسـان  غ  ‑ ينو  ‑ يخف  د  1 نّيغ 

ءيغ ‑ ن ‑ وشکيغ  2 اشکو  ّسطّيرغ ‑ اون ‑ ّت ‑ داغ.  ‑ اشکغ 

کونّــي  ابلا  يّســفرح   ‑ يّـي   ‑   ا ‑ دارون  غ  ‑ افغ  ‑ ن    را  ‑   ما ‑ ّت،  اون   ‑ ّسطّيــرغ 

ء ور ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ،  تابرات ‑ ان،  ا ‑ ف ‑ ن ‑ وريغ  3 مايان  لّي ‑ مي ‑ سّت ‑ ّسطّيرغ؟ 

ّسنغ  اشکو  ا ‑ يّـي ‑ تّسفرحم.  لّي ‑ ف ‑ يّلا  کونّي  اد ‑ يّـي ‑ دارون ‑ طّير  ء ور ‑ ريغ  اشکو 

ݣّوتنيـن  ‑ يمطّـاون  س  4 والاينّي  ‑ تفرحم.    ‑کولّو ‑ ديدي    را نّکي  ‑ فرحغ  ءيغ 

باهرا.  تاغوفت  فّلاون  اسيغ  ݣيݣي،  تقامام  اشکو  تابرات ‑ ان،  ا ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ 

باش  ء وريغ ‑ اون ‑ ين  والاينّي  ار،  ُـّ س ‑ وݣ اد ‑ اون ‑ ّت ‑ ّسطّيرغ  باش  ء ور ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ 

اد ‑ داري ‑ تعّزام.  منشک  ا ‑ تيّسانم 

کونّي  ءي ‑ وايّاض،  ما ‑ سّت ‑ يّسطّيرن  ءيغ ‑ يّلا  5 والاينّي 

نّکي.  ن ‑ ماد ‑ يّـي ‑ ّت ‑ يّسطّير  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ مي ‑ سّت ‑ يّسطّير 

اشکو  ا ‑ س ‑ راد ‑ ينيغ  غمکان  س ‑کيݣان.  نغد  س ‑ يميّک  کولّوکن  ءيّسطّير ‑ اون ‑ ّت 

توودا ‑ ت  6 والاينّي  ن ‑ ماد ‑ اس ‑ يݣان.  ار  ُـّ ء وݣ ف ‑ ورݣاز ‑ ان  اد ‑ ينيغ  ء ور ‑ ريغ 

اد ‑ اس ‑ تصامحم  غيلاد  فّلاون  7 يـيلي  ݣيݣون.  ما ‑ يݣّوتن  لّي ‑ فّلاس ‑ يوت  لعقوبيت 

اد ‑ اس ‑ تملم  8 را ‑ُکن ‑ ضالبغ  باهرا.  ا ‑ ور ‑ تي ‑ تنرو ‑ تݣوضي  تّسفّجيجم ‑ ت، 

ا ‑ُکن ‑ ارمغ،  باش  تابرات ‑ ان،  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ  9 مايان  ءيس ‑ ا ‑ ت ‑ سول ‑ تّيريم. 

ءيسکر،  ف ‑کرا  تصامحم  مي  10 وانّا  س ‑ واوال ‑ ينو.  ءيس ‑ راد ‑ بّدا ‑ تسکارم  ءيّسانغ 

ف ‑کرا،  ءيغ ‑ نّيت ‑ صامحغ  نّکي،  د ‑ اينّا ‑ ف ‑ صامحغ  نّکي.  ء ولا  صامحغ ‑ اس  هاتي 

ا ‑ ور ‑ ّت ‑ فّلانّغ ‑ يّزري  11 باش  لّماسيح،  س ‑ يسم  ا ‑ ف ‑ فّلاس ‑ صامحغ  ّسيبت ‑ نّون 

تيّلاي ‑ نس.  نّسن  اشکو  شيطان، 

2

ءي ‑ والّي  صامحات 

ما ‑ ُيخشّن ءيسکرن 
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سيديتنّغ  ءيرژم  ن ‑ ترّواس،  تامدينت  لکمغ  لّيغ  12 غاکود 

لّماسيح.  لّخبار ءيفولکين  يان ‑ يمي ف ‑ تووري  غ ‑ لݣّدام ‑ ينو 

مّدن  ءيلّما  فلغ  تيطوس.  ݣماتنّغ  ء ور ‑ ن ‑ وفيغ  اشکو  ء ور ‑ يهنّا ‑ وول ‑ ينو،  13 والاينّي 

غ ‑ وکابار  لّي ‑ اغ ‑ بّدا ‑ يزݣّورون  ربّـي  14 ار ‑ باهرا ‑ نتالغ  موّدوغ س ‑ ماکيدونّيا.  ن ‑ غين، 

س ‑کرايݣاّت  ن ‑ تواّسنا ‑ نس  اضو  ار ‑ سرنّغ ‑ يّسلکام  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يتنرون  لّماسيح 

غويلّي  مّدن،  کولّو  غ ‑ݣر  لّماسيح  توّجوت  زوند  ربّـي  غ ‑ دار  نݣا  15 اشکو  ماني. 

ءي ‑ ويلّي  لّموت  اضو  توّجوت ‑ ان  16 تݣ  تياوهلاکنين.  غويلّي  ء ولا  نجمنين 

ما ‑ يژضارن  ءيس ‑ يّلا  والاينّي  نجمنين.  ءي ‑ ويلّي  ن ‑ تودرت  اضو  تݣ  تياوهلاکنين، 

س ‑ واوال  ار ‑ تبّراحن  ما ‑ يݣّوتن  زوند  نکُّني  17 ء ور ‑ نݣي  ءيهّيان؟  ءي ‑ تووري ‑ اد 

ن ‑ وول ‑ نّغ  س ‑ نّيـيت  نکُّني  اشکو  ءيقاريدن.  اد ‑ سرس ‑ قُّاين  باش  غير  ن ‑ ربّـي 

ار ‑ اغ ‑ بّدا ‑ يتمناد.  اد ‑ اغ ‑ يوزّن  ربّـي  ءيزد  نيّسان  لّماسيح،  س ‑ يسم  ا ‑ س ‑ ا ‑ نساوال 

باش  ءيخف ‑ نّغ  ا ‑ نالغ  ءيس ‑ نرا ‑ داغ  مايان  ننّا  1 لّيغ 

زغ ‑ ويـّياض  ن ‑ تواّسنا  تيبراتين  ءيس ‑ نحتاّجا  ا ‑ ديدنّغ ‑ تبيّدم؟ 

باش  زغ ‑ݣيݣون  تيبراتين  نغد  کونّي،  اد ‑ اغ ‑ تقبلم  باش 

ا ‑ يݣان  کونّي  2 والاينّي  ن ‑ مّدن؟  کرا  حتاّجان  غمکلّي  ويـّياض،  اد ‑ اغ ‑ قبلن 

ا ‑ نݣا.  مامنک  ءيّساّن  مّدن  کولّو  ا ‑ سّت ‑ اقران  باش  غ ‑ وولاون ‑ نّون  تّيارا  تابرات ‑ نّغ، 

ء ورد  س ‑ وفوس ‑ نّغ،  نتّا  يورا ‑ ّت  ا ‑ تݣام،  لّماسيح  تابرات  ءيزد  ݣيݣون  ءيبان  3 هاتي 

والاينّي  ن ‑ وژرو  ف ‑ تيلواح  ء ورد  لّي ‑ يّدرن،  ن ‑ ربّـي  س ‑ ّروح  والاينّي  س ‑ ّصمح 

ن ‑ بنادم.  ن ‑ وولاون  ف ‑ تيلواح 

ف ‑ ّسيبت  ربّـي  ءيس ‑ اغ ‑ يقبل  نّسن  اشکو  مايان  4 ننّا 

ءيژضار  ربّـي  والاينّي  کرا،  ا ‑ نسکر  ا ‑ يژضارن  نکُّني  ءيزد  5 ء ور ‑ ا ‑ نتّيني  لّماسيح. 

ءي ‑ مّدن  ما ‑ س ‑ ا ‑ نّسلکام  تاژّضارت  اد ‑ اغ ‑ يفکان  6 نتّان  ف ‑ وفوس ‑ نّغ.  ا ‑ ت ‑ يسکر 

لعهد لّجديد لّي ‑ د ‑ يوشکان س ‑ تحکيمت ن ‑ ّروح لقودوس ء ورد س ‑ لوصّيات تيارانين. 

تودرت.  ار ‑ د ‑ يتاوي  لقودوس  ّروح  ءيّما  لموت،  ار ‑ دي ‑ تاوينت  تيارانين  لوصّيات  اشکو 

لّماسيح  توّجوت  تلکم 

ماني کرايݣاّت 

3
ن ‑ تواّسنا تيبراتين 

لّجديد لّعهد  لمجد 
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ف ‑ تيلواح  ءيتياونقاش  لّيغ  غاکود  لموت،  لّي ‑ د ‑ يتاوين  ن ‑ ّشرع  لعهد ‑ ان  7 ءيّما 

ايت ‑ ربّـي  ء ور ‑ ژضارن  ايلّيغ  ءيتجّهدن،  س ‑ تيفاوت  ن ‑ ربّـي  لمجد  ءيبان ‑ د  ن ‑ وژرو 

ءيدروسن.  ءيميّک  يان  تيفاوت ‑ ان غير  ء ور ‑ تقاما  واّخا  ن ‑ موسا،  غ ‑ وودم  ا ‑ ن ‑ تمنادن 

ن ‑ مايان؟  ار  ُـّ ء وݣ لمجد  ءيس ‑ ور ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي  لقودوس،  ن ‑ ّروح  لعهد ‑ اد  8 ءيّما 

لمجد  را ‑ ت ‑ باهرا ‑ ياݣُر  مّدن،  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تهلاکن  ءي ‑ لعهد  لمجد  9 ءيغ ‑ يݣّوت 

س ‑ لمجد  غ ‑ ووّسان ‑ ان  مايلّي ‑ د ‑ يباّن  10 اشکو  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تنجامن.  ءي ‑ لعهد 

ما ‑ ت ‑ يوݣُرن  ا ‑ د ‑ يبان  تيݣيرا ‑ نس  اشکو  لمجد،  ء ور ‑ سول ‑ اس ‑ يلّي  ءيݣّوتن، 

لّمجد ‑ ان  ار  ُـّ ء وݣ والاينّي  ء ور ‑ يقامان،  مايلّي  ا ‑ س ‑ د ‑ يوشکا  11 س ‑ لمجد  غ ‑ لمجد. 

راد ‑ بّدا ‑ يدوم.  ءي ‑ مايد  لمجد  ا ‑ را ‑ يـيلي 

13 ء ور ‑ نݣي  ءيصحان.  ّرجا ‑ ياد  ءيّلا ‑ ياغ  اشکو  غيلاد،  باهرا  ار ‑ نتزعام  12 هاتي 

ا ‑ݣيس ‑ تلاح تيفاوت  لّيغ  ا ‑ ت ‑ ور ‑ ژرن ايت ‑ ربّـي  لّي ‑ يدلن ء ودم ‑ نس باش  زوند موسا 

اقديم  لّعهد  لمعنا  فّلاسن  تدل  س ‑ غاّسا  سول  ءيخفاون ‑ نسن.  قّورن  14 نتني  لّمجد. 

دا ‑ اقران  15 واّخا  اسّدول.  ا ‑ يّسيتّي  ا ‑ يژضارن  لماسيح  غير  اشکو  نّا ‑ ت ‑ اقران،  غاکود 

يومّن  يان  16 والاينّي  ف ‑ لعاقل ‑ نسن،  ءيقاما ‑ وسّدول ‑ ان  سول  ن ‑ موسا،  ّشرع 

ّروح  دار  د ‑ وانّا  ّروح.  ءيݣا  سيديتنّغ  17 هاتي  ءيتياتّاي ‑ فّلاس ‑ وسّدول.  س ‑ سيديتنّغ 

ن ‑ سيديتنّغ  لمجد  ار ‑ نتمناد  کولّواغ  18 نکُّني  زغ ‑ يسکراف.  ءيتياوفساي  ن ‑ سيديتنّغ، 

باش  ار ‑ اغ ‑ يتبّدال  ّروح  لّي ‑ يݣان  د ‑ سيديتنّغ  ءيتياتّاي ‑ فّلانّغ ‑ وسّدول.  اشکو  غيلاد، 

ف ‑ لمجد.  لمجد  ار ‑ اغ ‑ يتزاياد  نتّا،  زوند  ا ‑ نݣ 

س ‑ ّرحمت ‑ نس،  ءيهّيان  تاووري ‑ اد  ربّـي  1 لّيغ ‑ اغ ‑ يفکا 

ما ‑ يݣان  زغ ‑کولّو  2 ناݣّوݣ  بلا ‑ دا ‑ نترماي.  ار ‑ݣيس ‑ نتزاياد 

ف ‑ يان  کرا  ء ور ‑ ا ‑ نّزراي  ءيّشحّشامن.  ءينتلن  لعيب 

س ‑ لُغّش،  ن ‑ ربّـي  اوال  ء ولا ‑ دا ‑ نتبّدال  س ‑ تکرکاس 

اد ‑ يّساّن  باش  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ لݣّدام  مّدن  ءي ‑کولّو  لحّق  ار ‑ بّدا ‑ نتّيني  والاينّي 

ءيدل غير  ءيفولکين،  لخبار ‑ اد  3 ءيغ ‑ سول ‑ يدل  ا ‑ نسکار.  افولکي  ءيزد  غ ‑ وول ‑ نسن 

4
لّي ‑ يّلان  لکنز 

ن ‑ واکال غ ‑ تمکيلين 
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ّدونيت ‑ اد  لّي ‑ يحکامن  ءيبليس  اشکو  ء ور ‑ وميّن  4 نتني  تياوهلاکنين.  سول  ف ‑ ويلّي 

ّصورت  لّي ‑ يݣان  لّماسيح  لّمجد  لّخبار  تيفاوت  ا ‑ ور ‑ ژرن  لعاقل ‑ نسن  ءيّسبوکض 

ف ‑ ياسوع  ار ‑ نتبّراح  والاينّي  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتبّراح،  ف ‑ يخف ‑ نّغ  ء ورد  5 اشکو  ن ‑ ربّـي. 

لّماسيح.  س ‑ يسم  ءيخّدامن ‑ نّون  نکُّني  نݣ  سيديتنّغ،  نتّا  ءيس ‑ يݣا  ار ‑ نمالا  لماسيح، 

ا ‑ يفاون  نتّان  ن ‑ تيّلاس،«  زغ ‑ واّماس  تيفاوت  » را ‑ دي ‑ تيسفيو  لّي ‑ ينّان  ربّـي  6 اشکو 

لّماسيح.  غ ‑ وودم  لّي ‑ د ‑ يباّن  لّمجد ‑ نس  ن ‑ تواّسنا  س ‑ تيفاوت  غيلاد  غ ‑ وولاون ‑ نّغ 

ربّـي  ءيزد  ا ‑ يتبان  باش  ن ‑ واکال،  غ ‑ تمکيلين  نوسي ‑ ت  لکنز ‑ اد،  7 ءيّما 

‑ تنوکموت  ّتّکـا   ‑ ‑ دي  ‑ اغ  8 ار  نکُّنـي.  ء ورد  ءيتجّهدن  ‑ اد  ‑ تحکيمت  ‑ تّلا  ‑ مي  ا 

ء ور ‑ ا ‑ ياغ ‑ تلاح  والاينّي  ار ‑ باهرا ‑ نتدوهدو  ء ور ‑ ا ‑ ياغ ‑ تّامژ.  والاينّي  تاسݣا  کرايݣاّت 

ار ‑ باهرا ‑ نترفوفون  ماد ‑ اغ ‑ يتّيرين.  ءيّلا ‑ بّدا  والاينّي  ماد ‑ اغ ‑ يتکرهون  9 ءيݣّوت  ّرجا. 

باش  ف ‑ ّدات ‑ نّغ  ن ‑ ياسوع  لموت  10 نوسي ‑ بّدا  لهالاک.  ء ور ‑ ا ‑ نلّکم  والاينّي 

نسول  ماحّد  کولّو  11 اشکو  غ ‑ ّدات ‑ نّغ.  ن ‑ ياسوع  تودرت  ء ولا  ا ‑ تّبان 

تودرت  ا ‑ تّبايّان  باش  ن ‑ ياسوع،  ف ‑ ّسيبت  ءي ‑ لموت  مّدن  ار ‑ اغ ‑ ن ‑ دحاين 

ا ‑ تطّافم  باش  د ‑ لموت  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتّماغ  12 غمکاد  لّي ‑ يتمتاتن.  غ ‑ ّدات ‑ نّغ  ن ‑ ياسوع 

تودرت.  کونّي 

ءيّلا  نکُّني  ء ولا  ا ‑ ف ‑ ساولغ.«  مايان  ء ومنغ.  » ها ‑ يّـي  ءيتياران:  13 غمکلّي 

ربّـي  باهرا:  ماياد  14 نّسن  نومن.  اشکو  ار ‑ نساوال  غ ‑ وولاون ‑ نّغ،  ليمان ‑ اد  دارنّغ 

ديدون  ياوي ‑ اغ  د ‑ ياسوع،  نکُّني  ء ولا  راد ‑ اغ ‑ يّسنکر  ياسوع  سيديتنّغ  لّي ‑ د ‑ يّسنکرن 

ا ‑ تزايد  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  ار ‑ يجّرو  غيلاد،  ءيجّرون  مايد  15 کولّو  س ‑ دارس. 

ءيبايّن  غويلّي ‑ تي ‑ تشکارنين  باهرا  ءيݣاتن  د ‑ مّدن،  کيݣان  ار ‑ تّروح  ن ‑ ربّـي  لباراکا 

ار.  ُـّ س ‑ وݣ ن ‑ ربّـي  لمجد 

ار ‑ يتدوس ‑ وول ‑ نّغ  ّدات ‑ نّغ،  دا ‑ تّضعاف  واّخا   ‑ ا ‑ نترماي.  ا ‑ ف ‑ ور ‑ اکُّ 16 مايان 

دروسنين،  ء وّسان ‑ اد  غ ‑ ا ‑ نزراي  ءيفّسوسن  تانوکموت ‑ اد  17 اشکو  ف ‑ واّس.  اّس 

18 هاتـي  غايـاد.  کولّو  ‑ يوݣُرن    ‑ باهرا لّي  ءيدومن  ‑ لمجد  س  ‑ تݣُّرو  ‑ اغ  راد 
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يان.  ء ور ‑ ا ‑ يژّرا  غ ‑ مايلّي  ار ‑ ّت ‑ نتاوي  والاينّي  نژّرا،  غ ‑ مايلّي  ء ور ‑ ا ‑ سّت ‑ نتاوي 

راد ‑ بّدا ‑ يـيلي.  ء ور ‑ ا ‑ نژّرا  مايلّي  ءيّما  ء ور ‑ را ‑ يقاما،  نژّرا  مايلّي  اشکو 

ّدات ‑ نّغ  لّي ‑ يݣان  ءيغ ‑ تّياوهلاک ‑ تخّيامت  ماياد،  1 نّسن 

غ ‑ يݣـنّا.  يات ‑ تزدغت  ربّـي  راد ‑ اغ ‑ يفک  ن ‑ ّدونيت ‑ اد، 

س ‑ يفاّسن  لّي ‑ ور ‑ يتياوسکارن  يات ‑ تݣّمي  راد ‑ اغ ‑ يفک 

نژوژض  ار ‑ ننّدر،  غ ‑ ّدونيت ‑ اد  غ ‑ سول ‑ نقاما  غيلاد  2 ءيّما  راد ‑ بّدا ‑ تدوم.  ن ‑ بنادم، 

4 اشکو  تازدغت.  بلا  ا ‑ ور ‑ نقاما  ا ‑ سّت ‑ نلس  3 ار ‑ نتّيري  ن ‑ يݣـنّا.  ّدات ‑ نّغ  ا ‑ نلس 

ا ‑ نّکيس  ءيس ‑ نرا  ء ور ‑ نّيغ  س ‑ تاغوفت.  ار ‑ ننّدر  غ ‑ تخّيامت ‑ اد  نقاما  ماحّد 

ما ‑ يتمتاتن  ا ‑ نبّدل  باش  ياضني،  تازدغت  ا ‑ نلس  نرا  والاينّي  تاخّيامت ‑ اد، 

باش  ّروح ‑ نس  ءيفک ‑ اغ  ماياد،  ا ‑ فّلانّغ ‑ يقصادن  5 ربّـي  س ‑ ما ‑ راد ‑ بّدا ‑ يّدر. 

ا ‑ س ‑ ا ‑ بّدا ‑ نّزعام  6 غمکاد  مايلّي ‑ س ‑ اغ ‑ ينّا.  کولّو  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يّسافو  ا ‑ نيّسان 

غ ‑ سول ‑ نزدغ  غيلاد  زغ ‑ سيديتنّغ  ءيس ‑ د ‑ ناݣّوݣ  نّسن  اشکو  ء ولاون ‑ نّغ، 

نژّرا.  غ ‑ مايلّي  ء ورد  غ ‑ مايلّي ‑ س ‑ نومن،  ار ‑ ّت ‑ نتاوي  نکُّني  7 ءيّما  غ ‑ ّدات ‑ اد. 

9 والاينّي  سيديتنّغ.  دار  نروح  ّدات ‑ اد،  ا ‑ نفل  نيري  باهرا.  اد ‑ اغ ‑ يّزعامن  8 مايان 

سيديتنّغ.  ف ‑ ا ‑ نرضو  راد ‑ بّدا ‑ نسکار  ءيغ ‑ ّت ‑ نفل،  نغد  غ ‑ ّدات ‑ اد  ءيغ ‑ نقاما 

ءيرار  ا ‑ فّلانّغ ‑ يحکام،  لّماسيح  غ ‑ لݣّدام  کولّواغ  ا ‑ نبيّد  ءيّقان ‑ اغ ‑ د  10 اشکو 

نغد  ما ‑ يفولکين  ءيݣ ‑ يـيت  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  ف ‑ ما ‑ يسکر  يان  ءي ‑کرايݣاّت 

ما ‑ ُيخشّن. 

ا ‑ ف ‑ ا ‑ ن ‑ نتݣّـا  مايان  ربّـي.  ن ‑ سيدي  تيکساض  11 نّسن 

ربّـي  نتني.  ء ولا  اد ‑ امّن  باش  ويـّياض  ا ‑ نّسفهام  تيّقي ‑ نّغ 

غ ‑ وولاون ‑ نّون.  کونّي  ء ولا  ءيس ‑ اغ ‑ تّسنم  سوانݣمغ  ما ‑ݣينّغ ‑ يّلان.  کولّو  ءيّسن 

کرا  نملا ‑ ياون  والاينّي  ا ‑ ديدنّغ ‑ تبيّدم،  باش  ءيخف ‑ نّغ  12 ء ور ‑ ا ‑ نتالغ 

س ‑ وودماون  تفراحنين  ءي ‑ ويلّي  اوال  ترارم  مّدن،  غ ‑ دار  ما ‑ س ‑ ا ‑ سرنّغ ‑ تّفراحم 

ف ‑ ربّـي  ءيخف ‑ نّغ،  ءيس ‑ نّفوغ  13 ءيغ ‑ تغالم  غ ‑ وولاون.  س ‑ ما ‑ يّلان  ء ورد 

غ ‑ يݣـنّا تازدغت ‑ نّغ 

5

ّسلامت  ءيسکر  ربّـي 

ديدنّغ غ ‑ݣراس 
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ا ‑ ف ‑ نساول.  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  س ‑ لمعقول،  ءيغ ‑ نساول  والاينّي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ نّفوغ. 

‑ يّموت  ءيس  نومن  اشکو  لّماسيح،  لحنـانت  ‑ تدحـاي  ‑ اغ  ار  نکُّني  14 ءيّما 

15 ءيّموت  ءيس ‑کولّو ‑ ديدس ‑ ّموتن.  ا ‑ ف ‑ نّسن  مايان  مّدن.  ن ‑کولّو  ف ‑ ّسيبت  يان 

ا ‑ ور ‑ سول ‑ سکارن  ّدرنين  غويلّي  اد ‑ ووّرين  باش  مّدن  ن ‑کولّو  ف ‑ ّسيبت  نتّا 

زغ ‑ لموت  ءينکر ‑ د  ءيّموتن  غوالّي  اد ‑ رضون  والاينّي  ءيخف ‑ نسن  ف ‑ اد ‑ رضون 

ف ‑ ّسيبت ‑ نسن. 

نّکا ‑ تّين  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  مّدن  تمنادن  ݣيس  غمکلّي  غ ‑ يان  16 ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ نتمناد 

ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ݣيس ‑ نتمناد  والاينّي  نتني،  تمنادن  ݣيس  غمکلّي  غ ‑ لماسيح  ار ‑ نتمناد 

لاح  زغ ‑ لجديد.  ربّـي  ءيسکر ‑ ت  لماسيح،  وين  ءيݣان  وانّا  17 اشکو  غمکان. 

ءيسکر  لّيغ  مايان  ا ‑ يقصادن  18 ربّـي  لجديد.  وين  ءيݣ  يووّري  اقديم،  زغ ‑ݣيس 

ءي ‑ مّدن  ا ‑ نمالا  نکُّني  ءيژلي ‑ اغ  لّماسيح.  ف ‑ ّسيبت  ديدس  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت 

ّسلامت  ءيسکر  ربّـي  19 اشکو  ديدسن.  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ا ‑ يسکر  ا ‑ يرا  مامنک 

ّدنوب ‑ نسن.  ف ‑ مّدن  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتحاساب  لّماسيح،  ف ‑ وودم  د ‑ ّدونيت  غ ‑ݣراس 

ف ‑ ّسلامت ‑ اد.  لخبار  اد ‑ اسن ‑ نّسلکام  يازن ‑ اغ 

ربّـي.  ا ‑ ف ‑ ا ‑ سرون ‑ يساوال  ف ‑ يمي ‑ نّغ  لّماسيح.  ءيمازاّن  نݣا  20 نکُّني ‑ اد 

ّسلامت  اد ‑ اون ‑ تيلي  باش  س ‑ ربّـي  ا ‑ تووّريم  لّماسيح  س ‑ يسم  غيلاد  ار ‑ُکن ‑ نتضالاب 

زوند  ربّـي  ءيرور ‑ ت  ن ‑ ّدنب،  کرا  لّي ‑ ور ‑ ّجو ‑ يسکيرن  21 لماسيح  ديدس.  غ ‑ݣراتون 

ن ‑ ربّـي  س ‑ وفولکي  نکُّني  ا ‑ نعّمر  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ،  س ‑ ّدنوب  ءيغ ‑ يعّمر 

ف ‑ ّسيبت ‑ نس. 

ا ‑ ور ‑ تادجم  نضالب ‑ُکن  لّي ‑ د ‑ نخدم،  ن ‑ ربّـي  1 س ‑ يسم 

غ ‑ دارون.  لفايّت  بلا  ا ‑ تضر  لّي ‑ س ‑ تومنم  ّرحمت ‑ نس 

لّيغ ‑ د ‑ يلکم ‑ واّس  سفلدغ ‑ اون.  ن ‑ ّرضا  » لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز  ءينّا:  ربّـي  2 اشکو 

غاّساد  ا ‑ فّلاون ‑ يرضو.  ا ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز  غيلاد  هاتي  عاونغ ‑ُکن.«  ن ‑ وجنجم 

ا ‑ تنجّم.  ا ‑ د ‑ يلکم ‑ واّس 

6
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غ ‑ تووري ‑ نّغ  لّعيب  کرا  ا ‑ ور ‑ يـيلي  باش  کولّو  3 ار ‑ نسکار 

کولّو  4 ار ‑ نسکار  يان.  ما ‑ يّسطارن  ن ‑ تبايّضرت  کرا  ء ولا 

ار ‑ باهرا ‑ نترفوفون  ا ‑کولّو ‑ نصبر.  ندوس  ا ‑ نݣا،  ن ‑ ربّـي  ءيخّدامن  ءيزد  ا ‑ نمالا  باش 

ار ‑ اغ ‑ ن ‑ تلوحن  5 ار ‑ اغ ‑ ّسغوروشن  غ ‑ تنوکموت.  ار ‑ نزراي  تاّمارا  ار ‑ نّکات 

بلا  ار ‑ نتقاما  ن ‑ توال  کرا  باهرا.  ار ‑ نتنهاتاف  مّدن.  ار ‑ فّلانّغ ‑ ّسهّياسن  غ ‑ لحبس 

ءيس ‑ يغوس ‑ وول ‑ نّغ  ݣينّغ  ءيبان  6 والاينّي  س ‑ لاژ.  ار ‑ نتقاما  ن ‑ توال  کرا  ءيطس، 

ار ‑ نتحنّو  لقودوس،  س ‑ ّروح  نعّمر  ويـّياض،  ار ‑ نتعاوان  باهرا،  نصبر  ما ‑ ُيغژاّن  نيّسان 

س ‑ تحکيمت  کولّو  ار ‑ نسکار  س ‑ لحّق،  7 ار ‑ نساوال  ءيصفان،  س ‑ نّيـيت  غ ‑ مّدن 

ء ولا  غ ‑ وفاسيـي ‑ نّغ  ن ‑ ربّـي  ن ‑ وفولکي  ءيمقلاد  ناسي  ن ‑ ربّـي،  ءيتجّهدن 

ءيغ ‑ ا ‑ ياغ ‑ تالغن،  ء ولا  مّدن  ءيغ ‑ ا ‑ ياغ ‑ تحݣارن  ا ‑ نسکار  8 غمکان  غ ‑ وژلماض ‑ نّغ. 

نشوا.  ءيغ ‑ ا ‑ تّينين  ء ولا  نُخشن  ءيغ ‑ ا ‑ فّلانّغ ‑ تّينين 

9 ار ‑ تّينين  س ‑ لحّق.  ار ‑ نساوال  والاينّي  د ‑ ايت ‑ تکرکاس،  ار ‑ اغ ‑ تݣّـان  هاتي 

والاينّي  ار ‑ نتمتات،  ار ‑ تّينين  ماد ‑ اغ ‑ يّسّن.  ءيݣّوت  والاينّي  يان،  ء ور ‑ اغ ‑ يّسين 

ماد ‑ اغ ‑ ينغان.  ء ور ‑ يلّي  والاينّي  لعقوبيت،  فّلانّغ  تّلا ‑ د  ار ‑ تّينين  نّدر.  سول  ها ‑ ياغ 

ءيݣّوت  ءيمژلاض،  نݣا  واّخا  ار ‑ بّدا ‑ نتفراح.  لحال،  دا ‑ݣينّغ ‑ يتقاما  10 واّخا 

کرا.  کرايݣاّت  نطّاف  يات،  ء ور ‑ دارنّغ  واّخا  لخير.  ما ‑ زݣينّغ ‑ يتامژن 

اشکو  ايد ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ نساول،  ن ‑ وول ‑ نّغ  ن ‑کورينتوس، س ‑ نّيـيت  11 واي ‑ ايتما 

کونّي  والاينّي  تيغوردين،  ا ‑ ن ‑ سرون ‑ يرورن  نکُّني  12 ء ورد  باهرا.  دارنّغ  تعّزام 

ءي ‑ تاروا ‑ نس  يان  ءيتّيني  غمکلّي  13 راد ‑ اون ‑ ينيغ  تيغوردين.  ا ‑ د ‑ سرنّغ ‑ يرورن 

غمکلّي ‑ُکن ‑ نحوبّا.  ءيس ‑ اغ ‑ تحوبّام  تملم ‑ اغ  نکُّني،  زوند  سکرات  عّزانين، 

ء ور ‑ ومنّين  د ‑ ويلّي  غ ‑ وزاݣلو  تيليم  14 ا ‑ ور ‑ تووّريم 

‑ يرضــان    ما ‑ݣر  غ  تــامونت  تّلا   ‑ ءيس  ‑ لماسيــح.  س 

تيّلاس؟   ‑ د  تيفــاوت  ‑ݣر  غ  تامونت  تّلا   ‑ ءيس  ‑ يرضيــن؟  ‑ ور  ‑ ت    ما  ‑ د  ربّــي 

د ‑ يان  يومّن  يان  ءيس ‑ را ‑ يمرضا  د ‑ يبليس؟  لماسيح  15 ءيس ‑ را ‑ د ‑ يمشاشکا 

لّي ‑غ ‑ يزري  تانوکموت 

بولُس

د ‑ ويلّي  نݣارات 

ء ور ‑ ومنّين
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ن ‑ ّدونيت ‑ اد؟  ءيلاهات  د ‑ تين  ن ‑ ربّـي  16 ءيس ‑ را ‑ تّمعاوان ‑ تݣّمي  ء ور ‑ يوميّن؟ 

» راد ‑ݣاورغ  ربّـي:  ءينّا  غمکلّي  لّي ‑ يّدرن.  ن ‑ ربّـي  ايت ‑ تيݣّمي  نکُّني  نݣا  اشکو 

مّدن ‑ ينو.«  نتني  ݣن  ربّـي ‑ نسن،  راد ‑ݣغ  غ ‑ واّماس ‑ نسن.  زدّغ  د ‑ مّدن ‑ ينو، 

تانفم  ديدسن،  تنݣارام  زغ ‑ دارسن،  » فّوغاد ‑ د  ربّـي:  سيدي  ا ‑ ف ‑ ينّا  17 ف ‑ مايان 

تݣم  باباتون،  18 راد ‑ݣغ  را ‑ فّلاون ‑ رضوغ.  غمکان  ءيغ ‑ تسکرم  ما ‑ يرکان.  ءي ‑کولّو 

ما ‑ يّلان.«  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ربّـي  سيدي  ءينّا ‑ ت  ماياد  د ‑ يستي.  تاروا ‑ نو 

کولّو  راد ‑ اغ ‑ يسکر  ربّـي  لّيغ ‑ اغ ‑ ينّا  عّزانين،  1 واي ‑ ايتما 

زغ ‑کولّو  ناݣّوݣ  ا ‑ نغوس  فّلانّغ  يـيلي  ءيفولکين،  ماياد 

س ‑ وفولکي  ءي ‑ ربّـي  ا ‑ نتياوژلاي  فّلانّغ  يـيلي  ّدات ‑ نّغ.  ء ولا  ء ول ‑ نّغ  ما ‑ را ‑ يّسرکو 

ا ‑ ت ‑ نرضو.  ار ‑ باهرا ‑ نتّيري  ءيکّملن، 

ء ور ‑ ّجو ‑ نتعّدا  اشکو  ءيس ‑ اغ ‑ تحوبّام،  غيلاد  2 ملات ‑ اغ 

3 ء ور ‑ نّيغ  يان.  نّشا  ء ولا  يان  نّسخسر  ء ولا  ف ‑ يان 

نکُّني  ا ‑ نݣا  يان  باهرا.  ءيس ‑ دارنّغ ‑ تعّزام  يادلّي  مليغ ‑ اون  اشکو  ءيس ‑ تُخشنم، 

زعمغ  سرون،  فرحغ  ݣيݣون،  تيقغ  4 اشکو  ءيغ ‑ نّموت،  ء ولا  ءيغ ‑ نّدر  ديدون، 

ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  فرحغ  ءيشقان،  غ ‑ تنوکموت  دا ‑ نزراي  واّخا  باهرا. 

غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ا ‑ نسونفو  ء ور ‑ نژضار  ن ‑ ماکيدونّيا  تامازيرت ‑ اد  5 لّيغ ‑ د ‑ نروح 

زغ ‑ بّرا،  ءيشابوکن  سوتلن ‑ اغ  تاسݣا.  کرايݣاّت  تّکا ‑ ياغ ‑ د ‑ تنوکموت  اشکو 

ضعفنين،  ن ‑ ويلّي  ء ول  لّي ‑ يّسفّجيجن  ربّـي  6 والاينّي  غ ‑ وݣُنس.  تاغوفت  تيلي ‑ اغ 

غيلاد،  نتهنّا  7 هاتي  س ‑ دارنّغ.  تيطوس  يـيوي ‑ د  اشکو  نکُّني،  ء ولا  ءيّسفّجيج ‑ اغ 

تّسفّجيجم  ف ‑ مکلّي  ء ولا  نتهنّا  والاينّي  ن ‑ ما ‑ د ‑ يوشکا  ف ‑ ّسيبت  غير  ء ورد 

ءيجران،  ف ‑ مايلّي  تيݣُراژ ‑ُکن  باهرا،  ا ‑ يّـي ‑ تّيريم  ف ‑ مامنک  ءيمل ‑ اغ  ء ول ‑ نس. 

س ‑ لخبار ‑ اد.  باهرا  فرحغ  ها ‑ يّـي  ا ‑ ديدي ‑ تبيّدم.  توجادم 

واّخا ‑ يّـي ‑ فّلاس ‑ تُݣراژ  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ وزنغ،  ف ‑ تبرات  غيلاد  8 ء ور ‑ يّـي ‑ تُݣراژ 

ء ورد  فرحغ،  غيلاد  9 هاتي  کرا.  يان  لحال  ݣيݣون  ءيقاما  اشکو  غ ‑ ووّسان ‑ ان 

7

بولُس  ءيفرح 

س ‑ ايت ‑کورينتوس
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تسکرم  ايلّيغ  لحال  ن ‑ ما ‑ݣيݣون ‑ يقاما  ف ‑ ّسيبت  والاينّي  ن ‑ ماد ‑ اون ‑ طّير  ف ‑ ّسيبت 

ربّـي.  غ ‑ ما ‑ يرا  باهرا  تسوانݣّم  تووّريم  لّيغ ‑ اون ‑ طّير،  اشکو  ربّـي.  ما ‑ݣيݣون ‑ يرا 

هاتي  غ ‑ ربّـي،  ءيسوانݣم  طّير  مي  يان  10 اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ.  يات  ء ور ‑ اون ‑ يجلي 

مي  يان  ءيّما  ف ‑ مايان.  ء ور ‑ را ‑ تي ‑ تيݣُراژ  ءينجم.  اُأخشنّين  ءيسّکيرن ‑ نس  را ‑ يفل 

مايلّي  11 ژرات  لموت.  ابلا  مايان  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ د ‑ ياوي  غ ‑ ّدونيت،  ءيسوانݣم  طّير 

تيريم  باهرا،  لعاقل  ترورم  تووّريم  ربّـي.  غ ‑ ما ‑ يرا  تسوانݣّم  لّيغ ‑ اون ‑ طّير  غاکود  تسکرم 

اغاراس،  ءيّفوغن  ف ‑ والّي  تبزݣم  کونّي  ء ولا  لّعيب.  کرا  ءيس ‑ ور ‑ݣيݣون ‑ يلّي  ا ‑ تملم 

ءيبان  هاتي  ا ‑ فّلاس ‑ تحکامّ.  توجادم  اد ‑ اغ ‑ ترضوم،  تيريم  فّلاس.  تاغ ‑ُکن ‑ تݣوضي 

ءيجران.  دارون  غ ‑ مايلّي  ما ‑ فّلاون ‑ يّلان  کولّو  ءيس ‑ تسکرم  فّلاون 

ن ‑ والّي  ف ‑ ّسيبت  ء ور ‑ اون ‑ ّت ‑ ين ‑ وريغ  تابرات ‑ ان،  12 واّخا ‑ ياون ‑ ين ‑ وريغ 

باش  ء وريغ ‑ اون ‑ ّت ‑ ين  والاينّي  غوالّي ‑ مي ‑ ت ‑ يسکر،  نغد  ما ‑ ُيخشّن  ءيسکرن 

ف ‑کولّو  نتهنّا  غيلاد  13 ءيّما  اد ‑ اغ ‑ ترضوم.  ا ‑ را ‑ تيريم  منشک  ربّـي  اد ‑ اون ‑ يمل 

تيطوس  ا ‑کولّو ‑ تّسفرحم  منشک  نژرا  لّيغ  ار  ُـّ س ‑ وݣ نفرح  والاينّي  نکُّني  نتهنّا  مايان. 

ءيّما  ءي ‑ تيطوس،  ء ولّغ ‑ُکن  ءيزرين  14 غايد  تاغوفت.  ء ور ‑ سول ‑ فّلاون ‑ يوسي  ايلّيغ 

غ ‑کولّو  لحّق  نملا ‑ ياون ‑ ين  ف ‑ واوال ‑ ينو.  ءيس ‑ ور ‑ يّـي ‑ تّشحّشيّم  ءيبان  غيلاد 

ءي ‑ تيطوس.  ء ولا  ا ‑ فّلاون ‑ ننّا  لحّق  ءيزد  ءيبان  غيلاد  ءيّما  ءيزرين،  غايد  ماد ‑ اون ‑ ننّا 

ا ‑ تي ‑ تقبلم،  مامنک  ار ‑ د ‑ يسوينݣيم  اشکو  ار،  ُـّ س ‑ وݣ غيلاد  ءيحوبّا ‑ُکن  نتّا  15 ءيّما 

فرحغ  نّکي  16 ء ولا  باهرا.  توقّرم ‑ ت  کولّوکن،  سرس  تسفلدم  ءي ‑ يخف ‑ نّون  تادرم 

لامان.  ا ‑ باهرا ‑ݣيݣون ‑ݣغ  ء وفيغ  اشکو  س ‑کيݣان 

ربّـي  ا ‑ يبارک  منشک  ا ‑ تيّسانم  نرا  1 واي ‑ ايتما، 

زرين  2 واّخا  ن ‑ ماکيدونّيا.  غ ‑ تمازيرت  غ ‑ يمناݣّـارن 

اد ‑ فکن  رضون  باهرا.  فرحن  ءيشقان،  غ ‑ تنوکموت 

3 نّکي  باهرا.  ماد ‑ دارسن ‑ يّلان  ءيدروس  واّخا  کيݣان، 

ار  ُـّ ء وݣ فکن ‑ نّيت  لّي ‑ مي ‑ ژضارن،  ء ونشک  ن ‑ يس ‑ فکان  ءينيݣي  ݣيغ 

8
لّي ‑ را ‑ ياوي  لمعاونت 

س ‑ وروشاليم بولُس 
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کرا  اد ‑ فکن  ا ‑ تن ‑ نادج  باهرا  4 ضالبن ‑ اغ  س ‑ غمکان.  رضون  ن ‑ ما ‑ مي ‑ ژضارن، 

اد ‑ اسن ‑ تيلي  نتني  ءيرين  غ ‑ وروشاليم،  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين  لّي ‑ را ‑ ناوي  غ ‑ لمعاونت 

ءيّما  غونشکان،  ءيس ‑ راد ‑ سکرن  غ ‑ ووّسان ‑ ان  5 ء ور ‑ نغال  ن ‑ تامونت ‑ اد.  لباراکا 

نکُّني  ء ولا  ءيخف ‑ نسن  ءيلّما  فکن ‑ اغ  ءي ‑ سيديتنّغ،  زوار  ءيخف ‑ نسن  فکان  نتني 

غمکان.  ا ‑ تسکارم  ار ‑ اون ‑ يمالا  تيطوس  ءيبدا  کونّي،  6 ء ولا  ربّـي.  ءيرا  غمکلّي 

ن ‑ توافکا ‑ ياد.  لباراکا  ا ‑ تکّملم  ا ‑ُکن ‑ يعاون  غيلاد  نضالب ‑ ت 

تفهّم  ا ‑ تساوالم،  تيّسانم  ليمان ‑ نّون،  ءيدوس  کونّي.  ا ‑ تجّهدم  منشک  7 ژرات 

ا ‑ تجّهدم  ݣيݣون  نرا  غيلاد  ءيّما  ار ‑ اغ ‑ تّحوبّوم.  س ‑ نّيـيت،  ار ‑ تسکارم  ما ‑ ُيغژاّن، 

مليغ ‑ اون  والاينّي  ايد ‑ اون ‑ نّيغ،  لوصيت  8 ء ورد  ن ‑ توافکا ‑ ياد.  غ ‑ لباراکا  ء ولا 

مّدن  تحوبّام  س ‑ ّصاحت  ءيزد  اد ‑ اغ ‑ تملم  باش  س ‑ نّيـيت ‑ نسن،  ويـّياض  ماد ‑ سکرن 

ما ‑ يݣّوتن،  ءيطّاف  واّخا  لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لحنانت  9 تّسنم  کونّي.  ء ولا 

تطّافم  ا ‑ تووّريم  باش  ما ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو  ءيفل  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  يات  بلا  يووّري 

اس  اسݣُـّ تبدام  مايلّي  ا ‑ تکّملم  ءيس ‑ راد ‑ اون ‑ ياف  نّکي  10 سوانݣمغ  ما ‑ يݣّوتن. 

ار ‑ تي ‑ تسکارم  تبدوم  تناولم،  غ ‑ مايلّي  ويـّياض  ا ‑ يزوارن  کونّي  اشکو  لّي ‑ يزرين، 

ا ‑ تي ‑ تکّملم  تيريم  نّا ‑ مي ‑ تژضارم،  ء ونشک  غيلاد  11 کّملات ‑ ت  س ‑ نّيـيت ‑ نّون. 

ربّـي  را ‑ يرضو  س ‑ نّيـيت ‑ نّون،  ا ‑ تفکم  12 ءيغ ‑ ترام  غ ‑ يسيزوار.  غمکلّي ‑ تي ‑ تناولم 

ن ‑ ما ‑ مي ‑ تژضارم.  ار  ُـّ ء وݣ ء ور ‑ را ‑ يـيري  ا ‑ تفکم.  لّي ‑ مي ‑ تژضارم  س ‑ ونشک 

ريغ  14 والاينّي  ءي ‑ ويـّياض،  ّسرخوغ  ا ‑ فّلاون ‑ ّژوّژايغ  باش  مايان  13 ء ور ‑ نّيغ 

ا ‑ تعاونم  فّلاون  ءيّلا  لخير،  غ ‑ دارون ‑ يݣّوت  غيلاد  هاتي  ءي ‑ نݣراتنّغ.  ا ‑کولّو ‑ ننݣاّدا 

س ‑ لخير،  نتني  ووّرين  يات  بلا  تووّريم  ارد  ءيغ ‑ يّدا  اشکو  يات.  ء ور ‑ دار  غويلّي 

کيݣان،  ءيّسموّن  » غوالّي  ءيتياران:  15 غمکلّي  غاکودان.  نتني  را ‑ُکن ‑عاوّن 

يات.«  ء ور ‑ ت ‑ يخّصا  ءيميّک،  ءيّسموّن  غوالّي  ءيّما  يات.  ء ور ‑ اس ‑ يشاض 

ن ‑ تيطوس  غ ‑ وول  لّي ‑ يسکرن  ربّـي  16 ار ‑ نتالغ 

نکُّني.  نسوينݣيم  ݣيݣون  غمکلّي  ا ‑ باهرا ‑ݣيݣون ‑ يسوينݣيم 

تيطوس  يوزن  بولُس 

س ‑کورينتوس
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ءيسکر  باهرا،  نتّـا  ءيفرح  يــاشک،   ‑ ‑ دارون  ‑ ن    ا ‑ نضــالب  ‑ ت  17 لّيغ 

ايتماتن  لّي ‑ تالغن  ݣماتنّغ  ديدس  18 نازن ‑ ن  س ‑ لخاطر ‑ نس.  ف ‑ ا ‑ ن ‑ دارون ‑ ياشک 

19 ژلين ‑ ت  ءيفولکين.  لّخبار  ن ‑ تبّراحت ‑ نس  ف ‑ ّسيبت  کولّوتن  غ ‑ يمناݣّـارن 

ن ‑ توافکا ‑ ياد  غ ‑ لباراکا  ار ‑ اغ ‑ يتعاوان  اد ‑ ديدنّغ ‑ يموّدو  ن ‑ يمناݣّـارن  ايتماتن 

ا ‑ نّسلکم  20 نرا  ءيصفان.  تايري ‑ نّغ  ء ولا  ن ‑ سيديتنّغ  لمجد  لّي ‑ س ‑ را ‑ يبان 

لعاقل  21 نرار ‑ بّدا  ا ‑ را ‑ تلکم.  ف ‑ مامنک  يان  ءيشّکا  ݣينّغ  بلا  ءيݣّوتن  لامانت ‑ اد 

يان  ديدسن  22 نازن ‑ ن  مّدن.  وين  ء ولا  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ يژري  افولکي  ا ‑ نسکار  باش 

د ‑ نتّان،  ويـّياض.  ا ‑ يعاون  ا ‑ باهرا ‑ يتّيري  منشک  منّاوت ‑ توال  نژرا  ياضني،  ݣماتنّغ 

23 ءيّما  اد ‑ اون ‑ݣيس ‑ يعاون.  ار  ُـّ س ‑ وݣ يـيري  ءيفولکي،  ف ‑ ما ‑ تناولم  ءيسفلد  لّيغ 

ياضني،  ايتماتنّغ  ءيّما  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  ار ‑ ديدي ‑ يتخدام  اسمون ‑ ينو  ءيݣا  تيطوس، 

لّي ‑ سکارن.  غ ‑ تووري  لّماسيح  لمجد  ار ‑ يتبان  ن ‑ يمناݣّـارن  ءيمازاّن  ݣان  نتني 

ن ‑ ايتماتن  ءيمناݣّـارن  کولّو  اد ‑ يّساّن  باش  ا ‑ تن ‑ تّيريم،  منشک  24 ملات ‑ اسن 

غ ‑ دارسن.  غمکلّي ‑ُکن ‑ نتالغ  ءيس ‑ تستهّلام 

ف ‑ لمعاونت  اراغ ‑ اون ‑ ين  اد ‑ زايدغ  1 ء ور ‑ يّـي ‑ يخّصا 

ّسنغ  2 اشکو  غ ‑ وروشاليم،  ءي ‑ يمژلاين  لّي ‑ را ‑ ناوي 

غ ‑ دار  ء ولّغ ‑ُکن  هاتي  کرا.  ا ‑ تفکم  باهرا  ءيس ‑ ترام 

ايلّيغ  اد ‑عاوّن«  ايت ‑ اخايا  س ‑ وجادن  اياد  اس  » اسݣُـّ ءينيغ ‑ اسن:  ايت ‑ ماکيدونّيا 

لّيغ سفلدن ف ‑ ما ‑ تناولم کونّي  کرا  ا ‑ يفک  ءيرا  ما ‑ يووّرين  غ ‑ ايت ‑ ماکيدونّيا  ءيݣّوت 

ا ‑ توجادم  باش  ايتماتن ‑ اد  ء وزنغ ‑ اون ‑ ين  غيلاد  3 ءيّما  س ‑ نّيـيت ‑ نّون. 

4 والاينّي  نّيغ.  فّلاون  مايلّي  ءيس ‑ تستهّلام  ݣيݣون  ءيبان  غمکلّي ‑ اسن ‑ نّيغ، 

افن ‑ُکن ‑ ين  ن ‑ ايت ‑ ماکيدونّيا  کرا  ديدي  موّن ‑ ين  نّکي،  ءيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ 

کونّـي  ء ولا  ‑ تحشـّم    را ينو،   ‑ ‑ واوال  ف  ‑ حشمـغ    ‑ باهرا راد  ‑ توجـادم،  ور  ء 

ءيغ ‑ ضالبغ  ءيس ‑ را ‑ ياف  ا ‑ ف ‑ سوانݣمغ  5 مايان  س ‑ غمکان.  ءيغ ‑ تݣُّرا ‑ تغاوسا ‑ ياد 

لّي ‑ س ‑ تنّام  تاوافکا  اد ‑ ّجوجادن  باش  س ‑ دارون،  ا ‑ يّـي ‑ ن ‑ زوورن  ايتماتن ‑ اد 

9
لّحنانت تامݣرا 
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ء ورد  س ‑ لخاطر ‑ نّون  توجاد  نّکي  ا ‑ س ‑ را ‑ سّت ‑ ين ‑ افغ  غمکان  را ‑ ستّي ‑ تازنم. 

س ‑ بّزز. 

وانّا ‑ ن ‑ يلوحن  ءيّما  ما ‑ را ‑ يمݣر.  ءيدروس  ءيدروسن،  امود  وانّا ‑ ن ‑ يلوحن  6 اشکو 

ءيقصاد  مايلّي  ا ‑ يسکر  يان  ف ‑کود  7 ءيّلا  ما ‑ را ‑ يمݣر.  ءيݣّوت  ءيݣّوتن،  امود 

ربّـي  دار  ءيعّزا  اشکو  ن ‑ ويـّياض.  ف ‑ وودم  نغد  س ‑ بّزز  ا ‑ ور ‑ يفک  غ ‑ يخف ‑ نس. 

باش  ݣّوتنين  س ‑ تميخار ‑ نس  ا ‑ُکن ‑ يبارک  ءيژضار  8 ربّـي  س ‑ لفرح.  ياکّان  وانّا 

ما ‑ يݣان  غ ‑کولّو  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّعاوانم  يـيلي ‑ اون ‑ داغ  ما ‑ تحتاّجام،  کولّو  اد ‑ اون ‑ يـيلي 

ف ‑ يمژلاض.  لباراکات ‑ نس  » ار ‑ يّسوکوت  ءيتياران:  9 غمکلّي  افولکي. 

ءيّکرزن  ءي ‑ والّي  امود  لّي ‑ ياکّان  10 ربّـي  لحنانت ‑ نس.«  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تتّمو 

ما ‑ يݣّوتن،  ءيزايد ‑ اون  امود  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يفک  نتّان  ما ‑ يشتّا،  اغروم  ار ‑ اس ‑ يتزاياد 

باش  لخير  11 راد ‑ اون ‑ يّسيݣات  زغ ‑ لحنانت ‑ نّون.  ءيفولکين  تامݣرا  ءيسکر ‑ اون 

ݣّوتنين  مّدن  ا ‑ ف ‑ را ‑ تي ‑ تشکارن  غمکان  ءي ‑ ويـّياض.  ما ‑ تاکّام  ا ‑ بّدا ‑ دارون ‑ يـيلي 

ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  را ‑ تعّمر  لمعاونت ‑ اد  12 اشکو  ف ‑ وفوس ‑ نّغ.  ف ‑ ماد ‑ اسن ‑ تّازنم 

ما ‑ را ‑ ت ‑ يشکر  13 ءيݣّوت  ربّـي.  ار ‑کولّو ‑ تشکارن  ما ‑ س ‑ ا ‑ باهرا ‑ تفراحن  س ‑ لخير 

لّماسيح  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ءيس ‑ ا ‑ تسکارم  را ‑ سرس ‑ تملم  اشکو  ف ‑ لمعاونت ‑ نّون، 

نتني  14 را ‑ُکن ‑ باهرا ‑ تحوبّون  مّدن.  کولّو  ء ولا  ءيمژلاين ‑ ان  ا ‑ تّعاوانم  ار ‑ تّيريم 

15 ءيّما  ءيݣّوتن.  س ‑ لباراکا  ربّـي  ݣيݣون  ءيبارک  اشکو  ربّـي،  ار ‑ فّلاون ‑ تضالابن 

ن ‑ بنادم.  ءيسوينݣيمن  کولّو  ما ‑ يوݣُرن  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يفکان  ربّـي  ا ‑ باهرا ‑ نشکر  غيلاد، 

لّماسيح  س ‑ يسم  بولُس  نّکي  را ‑ُکن ‑ ضالبغ  غيلاد  1 ءيّما 

کرا  ار ‑ فّلا ‑ تّينين  اشکو  يان،  د ‑کود  ءيصبر  لّي ‑ بّدا ‑ يحنّان 

ديدون  شقوغ  نّا ‑ دارون ‑ لّيغ،  غاکود  ءيس ‑ ضعفغ  ن ‑ مّدن 

ا ‑ تسکرم  را ‑ُکن ‑ ضالبغ  2 والاينّي  نّا ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ.  غاکود 

نّا ‑ ن ‑ وشکيغ،  غاکود  اد ‑ ديدون ‑ شقوغ  ا ‑ ور ‑ يّـي ‑ يخّصا  باش  ما ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن، 

س ‑ ما ‑ يتّيري  ءيس ‑ ا ‑ نسکار  لّي ‑ غالنين  ن ‑ مّدن  د ‑کرا  اد ‑ شقوغ  غمکلّي ‑ يّـي ‑ يخّصا 

10
بولُس  لّي ‑ يرور  اوال 

ساوالنين ݣيس  ءي ‑ ويلّي 
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مّدن  س ‑ غايلّي ‑ س ‑ ا ‑ تّماغن  ء ور ‑ ا ‑ نتّماغ  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  نزدغ  3 واّخا  ءيخف ‑ نّغ. 

والاينّي  ّدونيت ‑ اد،  وين  ء ور ‑ݣين  نکُّني  لّي ‑ س ‑ ا ‑ نتّماغ  4 ءيمقلاد  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

دوسنيـن.  لبروج  ‑ نّسضــار  ‑ سرسن    ا ‑ ربّـي  ن  ءيتجّهدن  ‑ تحکيمت  ‑ݣيسن  تّلا 

ءيخف ‑ نس  ما ‑ يتالّن  ن ‑کولّو  ءيواليون  ار ‑ نخلّو  ن ‑ بنادم،  ءيسوينݣيمن  5 ار ‑ نّسݣريويل 

اد ‑ ووّرين  باش  ن ‑ مّدن  تينباضين  کولّو  ار ‑ نّکرس  ن ‑ ربّـي،  تاواّسنا  ا ‑ يضاّض 

لّماسيح،  س ‑ تنباضين  کولّو  ا ‑ تسکارم  ءيغ ‑ ترام  کونّي،  6 ءيّما  لّماسيح.  س ‑ تنباضين 

ء ور ‑ سرسنت ‑ يسکارن.  ف ‑ وانّا  ا ‑ نحکام  نکُّني  نوجاد 

ءيݣا  ما ‑ يتّينين  ءيس ‑ دارون ‑ يّلا  غ ‑ بّرا.  ما ‑ يّلان  غير  ار ‑ تژّرام  کونّي  7 والاينّي 

لّماسيح.  ءيخّدامن  نݣا  نکُّني  ء ولا  ماياد:  ا ‑ ور ‑ يتّو  فّلاس  ءيّلا  لّماسيح؟  اخّدام 

سيديتنّغ  اد ‑ اغ ‑ يژلي  ف ‑ مامنک  باهرا  دا ‑ ساوالغ  واّخا   ‑ راد ‑ حشمغ،  8 ء ور ‑ اکُّ

ف ‑ ا ‑ُکن ‑ نهلک  ء ورد  ءيژلي ‑ اغ  اشکو  ا ‑ تي ‑ تسکارم.  ما ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ اون ‑ نمالا 

س ‑ تبراتين ‑ ينو.  ا ‑ُکن ‑ ين ‑ ّسيويدغ  ءيس ‑ ريغ  9 ا ‑ ور ‑ تغالم  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ نعاون.  والاينّي 

غاکود  والاينّي  ديدنّغ،  ءيشقو  ءيتجّهد  بولُس  نّا ‑ ياغ ‑ د ‑ يورا  » غاکود  ما ‑ يتّينين  10 ءيّلا 

مّدن ‑ ان،  وان  11 ءيّما  ا ‑ يساوال.«  مامنک  ء ور ‑ يّسين  ءيضعف  نّا ‑ د ‑ دارنّغ ‑ يوشکا 

کولّو  ار ‑ بّدا ‑ نسکار  نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ نوشکا  غاکود  ماياد:  اد ‑ يّساّن  فّلاسن  ءيّلا 

لّيغ ‑ د ‑ ناݣّوݣ.  س ‑ مکلّي ‑ اون ‑ ين ‑ ننّا 

ءيخف ‑ نسن،  لّي ‑ تالغنين  ن ‑ مّدن  د ‑کرا  ءيخفاون ‑ نّغ  ا ‑ نّسنݣاّدا  12 ء ور ‑ نزعم 

نغد  کرا«  يوف  » کرا  ءي ‑ نݣراتسن  ا ‑ تّينين  لّيغ  اشکو  ءيس ‑ تن ‑ نوف.  را ‑ نيني  ء ولا 

» کرا يوݣُر کرا« ءيبان فّلاسن ءيس ‑ ور ‑ فهيمن يات. 13 ءيّما نکُّني ء ور ‑ را ‑ ن ‑ نتياݣّـال 

ربّـي  غ ‑ تووري ‑ اد ‑ اغ ‑ يفکا  نݣا  غمکلّي  را ‑ نݣ  والاينّي  س ‑ ما ‑ ن ‑ فّلانّغ ‑ ياݣّوݣن، 

س ‑ يلّي  يووتّا  ا ‑ نّسورف  14 ء ور ‑ نري  س ‑ دارون.  ء ولا  لّي ‑ س ‑ اغ ‑ ن ‑ يـيوي 

ا ‑ يزوارن  نکُّني  اشکو  غ ‑ دارون،  کرا  ءيفکا ‑ ياغ  والاينّي  ربّـي.  ء ور ‑ اغ ‑ يفکي 

 ‑ ا ‑ نتالغ  15 ء ور ‑ اکُّ لّماسيح.  ءيفولکين  لخبار  نّسلکم ‑ اون ‑ ين  ءيس ‑ ن ‑ نموّدا 

ار ‑ ن ‑ نترجو  والاينّي  ويـّياض،  ف ‑ ماد ‑ سکرن  ء ولا  ف ‑کرا ‑ ور ‑ نسکير  ءيخف ‑ نّغ 
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16 غمکان  غ ‑ ليمان.  ا ‑ تّزايادم  لّيغ  ا ‑ݣيس ‑ تيݣات ‑ تمݣرا  ن ‑ دارون  غ ‑ يݣر 

اݣّوݣن ‑ ين  ياضني  غ ‑ تميزار  ءيفولکين  س ‑ لخبار  ار ‑ نتبّراح  تيݣيرا،  ا ‑ س ‑ را ‑ نّدو 

ياضني.  ن ‑ مّدن  غ ‑ يݣران  ف ‑ ما ‑ يتياوسکارن  ءيخف ‑ نّغ  بلا ‑ دا ‑ نتالغ  فّلاون، 

ءيرضان  يان  ء ورد  18 اشکو  سيديتنّغ.«  يالغ  ا ‑ يالغ،  ءيران  » وانّا  ءيتياران:  17 غمکلّي 

سيديس.  ف ‑ يرضا  يان  والاينّي  ا ‑ را ‑ يتياوقبال،  ءيخف ‑ نس 

يان  زوند  ءيميّک  ار ‑ ساوالغ  ءيغ ‑ يّـي ‑ تژرام  ديدي  1 صبرات 

ار ‑ُکن ‑ تّيريغ  اشکو  ديدي  2 تصبرم  ءيخف ‑ نس.  ءيّفوغن 

زوند  ‑ لماسيـح  ءي  ‑ُکن  فکغ  ‑ ربّــي،  ن  تـايري   ‑ س 

ا ‑ ور ‑ تيليم  باش  لّعيب،  کرا  لّي ‑غ ‑ ور ‑ يلّي  يات ‑ تسليت 

ف ‑ يسوينݣيمن ‑ نّون  ن ‑ يان  کرا  ا ‑ُکن ‑ يجلّو  3 کسوضغ  ياضني.  ن ‑ يان  ءي ‑کرا 

ا ‑ تووّريم  ءيکساضغ  حّوا.  ف ‑ يّماتنّغ  س ‑ تکرکاس ‑ نس  غمکلّي ‑ سّت ‑ يّزري ‑ ولݣّماض 

4 اشکو  س ‑ نّيـيت ‑ نّون.  لماسيح  ار ‑ تّيريم  تّکام  لّي ‑ س ‑ تّين  ءيصفان  زغ ‑ تايري 

ياسوع  ء ور ‑ يݣي  ن ‑ ياسوع  س ‑کرا  ار ‑ يتبّراح  س ‑ وانّا ‑ ن ‑ دارون ‑ يوشکان  ار ‑ تسفليدم 

ّروح  ء ور ‑ يݣي  ن ‑ ّروح  کرا  وانّا ‑ ياون ‑ ياکّان  ار ‑ تّقبالم  هاتي  نکُّني.  لّي ‑ س ‑ اون ‑ نبّرح 

لخبار  ء ور ‑ يݣي  ءيفولکين  لّخبار  کرا  وانّا ‑ ياون ‑ ين ‑ يتاوين  ار ‑ تّامنم  يادلّي.  لّي ‑ تقبلم 

 ‑ وفن  ءيس ‑ ور ‑ يّـي ‑ اکُّ ءيرواس ‑ يّـي  5 والاينّي  ف ‑ يمي ‑ نّغ.  لّي ‑ س ‑ تومنم  ءيفولکين 

ء ور ‑ ّسينغ  ن ‑ مّدن  کرا  دا ‑ تّينين  6 واّخا  هّيانين.  د ‑ يرقّاسن  لّي ‑ تݣام  مّدن ‑ ان 

غ ‑کولّو  مايان  تژرام  کولّوکن  کونّي  ء ولا  ما ‑ ُيغژاّن.  باهرا  ّسنغ  ها ‑ يّـي  اد ‑ ساولغ، 

غ ‑ݣراتون.  ما ‑ نسکر 

ء ور ‑ ّجو ‑ زݣيݣون ‑ ضالبغ  ن ‑ ربّـي  ءيفولکين  لخبار  لّيغ ‑ اون ‑ ين ‑ يويغ  7 غاکود 

ءيس ‑ يعيب  ءيخفاون ‑ نّون.  کونّي  باش ‑ ا ‑ تالّم  ءي ‑ يخف ‑ ينو  ء ودرغ  ءيقاريدن. 

ياضني،  زغ ‑ يمناݣّـارن  ماد ‑ حتاّجاغ  ار ‑ تامژغ  8 غ ‑ ووّسان ‑ ان  سکرغ؟  ماين 

ف ‑کرا  لکمغ  لّيغ  غاکود  9 ءيّما  اد ‑ اون ‑ خدمغ.  باش  زغ ‑ لخير ‑ نسن  ار ‑ شتّاغ 

زغ ‑ ماکيدونّيا  لّي ‑ ن ‑ وشکانين  ايتماتن  اشکو  ف ‑ يات،  يان  ء ور ‑ ضالبغ  غ ‑ دارون 

يات  ء ور ‑ يضالب  بولُس 

ءي ‑ يخف ‑ نس

11
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ا ‑ راد ‑ بّدا ‑ سکارغ.  غ ‑ ووّسان ‑ ان  سکرغ  غمکلّي  ماد ‑ حتاّجاغ.  کولّو  ءيوين ‑ يّـي ‑ ن 

لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان،  لّماسيح  10 س ‑ لحّق  ءي ‑ يخف ‑ ينو.  يات  ء ور ‑ سار ‑ را ‑ زݣيݣون ‑ ضالبغ 

‑ اد.  ‑ واوال  ف  ‑ يّسفّسا  ‑ يّـي  ا  کولّوّت  ‑ اخايا  ن  ‑ تمازيرت  غ  يان  ‑ يـيژضار  ‑ را  ء ور 

مامنک  ا ‑ يّسّن  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ داري ‑ تعّزام؟  غمکاد؟  ايلّيغ ‑ اون ‑ ساولغ  11 ماخ 

باهرا.  ا ‑ داري ‑ تعّزام 

اد ‑ تالغن  ن ‑ مّدن  کرا  ا ‑ ور ‑ يژضارن  باش  ا ‑ راد ‑ بّدا ‑ سکارغ،  12 غمکان 

ء ورد  مّدن ‑ ان  وان  13 اشکو  اد ‑ سکارن.  نکُّني  زوند  ءيزد  ار ‑ تّينين  ءيخف ‑ نسن 

ّسيفت ‑ نسن  ار ‑ تبّدالن  ءيمغضارن  ءيخّدامن  ݣان  والاينّي  اد ‑ݣان،  ن ‑ ّصاحت  ءيرقّاسن 

نتّان  ء ولا  لّماسيح. 14 ء ور ‑ يݣي غاياد لعجب، اشکو شيطان  ءيرقّاسن  اد ‑ رواسن  باش 

ءيغ ‑ نژرا  15 ا ‑ ور ‑ نتعّجاب  ءيفاون.  يا ‑ لّمالاک  ا ‑ يرواس  باش  ّسيفت ‑ نس  ار ‑ يتبّدال 

نتني  ءيّما  ن ‑ وفولکي.  ءيخّدامن  اد ‑ رواسن  باش  ّسيفت ‑ نسن  ار ‑ تبّدالن  ءيخّدامن ‑ نس 

ماد ‑ اسن ‑ يݣان.  راد ‑ اسن ‑ يـيلي 

ءيخف ‑ ينو.  ءيس ‑ فّوّغ  ا ‑ ور ‑ تغالم  16 راد ‑ اون ‑ داغ ‑ ينيغ 

يان  زوند  ا ‑ يّـي ‑ يقبل  راد ‑ اس ‑ ينيغ  غمکان،  ما ‑ يغالن  ءيغ ‑ سول ‑ݣيݣون ‑ يّلا  والاينّي 

ن ‑ سيديتنّغ  اوال  17 ء ورد  ءيميّک.  يان  نّکي  ء ولا  ءيخف ‑ ينو  اد ‑ الّغ  باش  ءينوفلن، 

مّدن  18 ݣّوتن  ءينوفلن.  يان  زوند  ءيخف ‑ ينو  راد ‑ الّغ  هاتي  غيلاد،  ايد ‑ اون ‑ تّينيغ 

نّکي  ء ولا  راد ‑ ساولغ  هاتي  غ ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءيخفاون ‑ نسن ف ‑ ماد ‑ اسن ‑ يّلان  ار ‑ تالغن 

ءيخف ‑ نّون  لّي ‑ يݣان  کونّي  د ‑ ينافالن  ا ‑ تّصبارم  ار ‑ُکن ‑ يتعجاب  19 اشکو  غمکان، 

يـيري  د ‑ يسمݣان  ا ‑ُکن ‑ يݣ  ءيران  وانّا  د ‑کولّو  ار ‑ تّصبارم  20 هاتي  د ‑ ايت ‑ لعاقل. 

ء ور ‑ ّجو ‑ نزعم  نکُّني،  21 ءيّما  ف ‑ وودم.  يوت ‑ُکن  ءيحݣر ‑ُکن  ءيّش ‑ُکن  ا ‑ُکن ‑ يژيݣ 

اد ‑ اون ‑ ت ‑ ينيغ.  ها ‑ يّـي حشمغ  غمکان،  اد ‑ اون ‑ نسکر 

راد ‑ زعمغ  نّکي  ء ولا  ف ‑کرا،  ءيخف ‑ نس  ا ‑ يالغ  ما ‑ يزعمن  ءيغ ‑ يّلا  والاينّي 

22 ءيزد  ءينوفلن.  يان  زوند  غيلاد  ساولغ  ها ‑ يّـي  ف ‑ مايان.  ءيخف ‑ ينو  اد ‑ الّغ 

س ‑ يواليون  ار ‑ ساوالغ  نّکي  ء ولا  مّدن ‑ ان؟  ا ‑ س ‑ ا ‑ ساوالن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  س ‑ يواليون 

ن ‑ بولُس تارفوفنت 
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ءيزد  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي.  ݣيغ  نّکي  ء ولا  ا ‑ زغ ‑ݣان؟  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي  ءيزد  ن ‑ ايت ‑ يودايا. 

ن ‑ يبراهيم.  زغ ‑ تاسوت  ݣيغ  نّکي  ء ولا  ا ‑ زغ ‑ݣان؟  ن ‑ يبراهيم  زغ ‑ تاسوت 

ها ‑ يّـي  ار ‑ نسن.  ُـّ ء وݣ لّماسيح  اخّدام  نّکي  ء ولا  ݣيغ  لّماسيح؟  ءيخّدامن  23 ءيس ‑ݣان 

ار ‑ تّيليغ غ ‑ لحبس  ن ‑ مّدن ‑ ان،  ار  ُـّ ء وݣ ار ‑ تخدامغ  ءينوفلن.  يان  زوند  ار ‑ ساوالغ  غيلاد 

د ‑ لموت.  ا ‑ ن ‑ تمناݣّـارغ  منّاوت ‑ توال  ار ‑ نسن.  ُـّ ء وݣ اکوراي  ّشيغ  ار ‑ نسن.  ُـّ ء وݣ

د ‑ تژا  ءيد ‑ مراوت  کراّط  ار ‑ يّـي ‑ ّشوشان  ايت ‑ يودايا  ا ‑ يّـي ‑ ّسغورشن  24 سّموست ‑ توال 

س ‑ وکوراي.  ايت ‑ ّرومان  ا ‑ يّـي ‑ تنت ‑ ّشوشان  25 کراّط ‑ توال  ن ‑ ّضربت.   ) 39 (

کغ  غ ‑ ومدا،  تاناوت  اد ‑ يّـي ‑ ترژا  کراّط ‑ توال  س ‑ يژران.  مّدن  رجمن ‑ يّـي  يات ‑ توال 

د ‑ يقطّاعن.  ن ‑ يسافّن  غ ‑ لخاطار  زريغ  26 ار ‑ باهرا ‑ تموّدوغ.  غ ‑ وامان.  د ‑ واّس  ءيض 

زريغ  ياضني.  ايت ‑ تميزار  غ ‑ݣر  ء ولا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  مّدن ‑ ينو  غ ‑ݣر  غ ‑ لخاطار  زريغ 

ايت ‑ تکرکاس  غ ‑ݣر  زغ ‑ݣيس  زريغ  امدا.  ء ولا  لخلا  ء ولا  غ ‑ تمدينين  زغ ‑ݣيس 

منّاوت ‑ توال  تاّمارا.  ار ‑کّاتغ  تاکّرايت  27 ار ‑کّاتغ  ايت ‑ لماسيح.  ءيس ‑ݣان  لّي ‑ يتّينين 

ء ولا  ماد ‑ لّساغ  ء ولا  ماد ‑ شتّاغ  ء ور ‑ داري  سويغ.  ء ولا  ء ور ‑ ّشيغ  ءيطس،  اد ‑ ّسيّکيغ 

زوويدغ ‑ اسنت  والاينّي  ياضني،  تاّساسين  28 ݣّوتنت  ءي ‑ وسّميض.  ا ‑ تنتالغ  مانيغ 

ءيمناݣّـارن  ف ‑کولّو  اّس  کرايݣاّت  لّي ‑ بّدا ‑ تاسيغ  ن ‑ تاغوفت  تاژايت  کولّوتنت 

غاکود  س ‑ ّضعف ‑ نس.  ّسحّساغ  ها ‑ يّـي  ما ‑ يضعفن،  نّا ‑ يّلا  29 غاکود  ن ‑ ايتماتن. 

غ ‑ تاسا ‑ نو.  ار ‑ يتّبـي  ما ‑ يضرن،  نّا ‑ يّلا 

ف ‑ ّضعف ‑ ينو.  راد ‑ ساولغ  ف ‑ ماد ‑ سکرغ،  اد ‑ ساوالغ  30 ءيغ ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان 

ا ‑ يستهّلان  نتّان  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ ّسکيرکيسغ.  ا ‑ يّسّن  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  31 ربّـي 

غ ‑ تمدينت  کّيغ  تّين  32 لّيغ  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ ت ‑ نتالغ 

ءيعسکرين  يوّصا  حاريت،  غ ‑ ّدو ‑ وݣلّيد  لّي ‑ يّلان  لحاکم  ءينکر  ن ‑ ديماشق، 

ن ‑ مّدن  کرا  ݣان ‑ يّـي  33 والاينّي  ا ‑ يّـي ‑ امژن.  باش  ن ‑ تمدينت  ءيماون  اد ‑ ضوفن 

نجمغ  ن ‑ تمدينت،  غ ‑ وُغراب  ءيّلا  زغ ‑ يان ‑ واّرياح  ّزوݣزن ‑ يّـي  غ ‑ يان ‑ وريال، 

زغ ‑ وفوس ‑ نس. 
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واّخـا  ‑ سکرغ،  ‑ ماد  ف  ‑ سـاولغ  اد  ‑ د  ‑ يّـي  1 ءيّقـان 

ف ‑ توارݣيوين  راد ‑ اون ‑ ينيغ  لّفايّت.  کرا  ء ور ‑ݣيس ‑ تلّي 

ياضنــي  تيغــاوسيوين  ء ولا  سيديــتنّغ  ‑ يملا  ‑ يّـي  لّي 

کراض  س ‑ ويس  ءيتيالال  لماسيح،  وين  ءيݣا  يان ‑ ورݣاز  2 ّسنغ  لّي ‑ يّـي ‑ يّسبايّن. 

بلا  نغد  ا ‑ س ‑ يتيالال  س ‑ ّدات  ءيزد  ء ور ‑ ّسينغ  اياد.  اس  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  کّوژ  ءيݣنوان 

ء ور ‑ ّسينغ  لّمجد،  س ‑ تالعرصت  ءيس ‑ يتيالال ‑ ورݣاز ‑ ان  3 ّسنغ  ا ‑ يّسّن.  ربّـي  ّدات. 

ن ‑ تغاوسيوين،  ءي ‑کرا  ءيسفلد  نتّا  4 ءيّما  ا ‑ يّسّن.  ربّـي  ّدات.  بلا  نغد  س ‑ ّدات  ءيزد 

ا ‑ سرسنت ‑ يساول.  ءي ‑ بنادم  زرينت  ء ولا  ما ‑ س ‑ ا ‑ تنت ‑ ياّدر  ءيواليون  ء ور ‑ يوفي 

ابلا  ف ‑ يخف ‑ ينو  ء ور ‑ راد ‑ ساولغ  والاينّي  ا ‑ ف ‑ راد ‑ ساولغ،  ارݣاز ‑ ان  5 وان 

انافال  ء ورد  ف ‑ يخف ‑ ينو  اد ‑ ساولغ  ءيس ‑ ريغ  6 مراد  لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان.  ف ‑ ّضعف 

ف ‑ يخف ‑ ينو  ء ور ‑ راد ‑ ساوالغ  والاينّي  ا ‑ را ‑ تّينيغ.  لحّق  اشکو  ا ‑ راد ‑ݣغ، 

ما ‑ مي ‑ داري ‑ يسفليد.  ء ولا  ن ‑ ما ‑ݣيݣي ‑ يژّرا  ار  ُـّ ء وݣ ن ‑ يان  کرا  ا ‑ ور ‑ فّلا ‑ يغال 

باش  غ ‑ ّدات ‑ نو،  يان ‑ وسنّان  ءيتياوفکا ‑ يّـي  7 والاينّي 

اسنّان ‑ ان  ربّـي.  لّي ‑ يّـي ‑ يّسبايّن  ݣّوتنين  ن ‑ تغاوسيوين  ف ‑ ّسيبت  ءيخف ‑ ينو  ا ‑ ور ‑ الّغ 

ءيخف ‑ ينو.  ار ‑ تالّغ  ا ‑ ور ‑ ووّريغ  باش  ار ‑ يّـي ‑ يّسرفوفون  ن ‑ شيطان،  امازان  ءيݣا 

ا ‑ ت ‑ فّلا ‑ يّسيتّي 9 والاينّي ءينّا ‑ يّـي: » ء ور ‑ک ‑ يخّصا  8 کراّط ‑ توال اد ‑ ضالبغ سيديتنّغ 

ءيتجّهدن  ا ‑غ ‑ را ‑ تيلي ‑ تحکيمت ‑ ينو  ءيضعفن  يان  اشکو  لحنانت ‑ ينو.  ابلا 

اد ‑عّمرغ  باش  ما ‑ݣيݣي ‑ يضعفن،  ف ‑کولّو  اد ‑ ساوالغ  غيلاد  فرحغ  ار.«  ُـّ س ‑ وݣ

غاکود  ء ولا  نّا ‑ ضعفغ،  غاکود  نّکي  10 ار ‑ تقناعغ  لّماسيح.  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت 

غ ‑ تنوکموت  ار ‑ زرايغ  ار ‑ ترفوفونغ  تاّمارا  نّا ‑کّاتغ  غاکود  ء ولا  مّدن  نّا ‑ يّـي ‑ رݣمن 

تجّهدغ.  هاتي  نّا ‑ ضعفغ،  غاکود  اشکو  لّماسيح.  ف ‑ ّسيبت 

کونّي  والاينّي  ءيخف ‑ نس،  ءيّفوغن  يان  زوند  مايان  11 نّيغ 

ا ‑ يّـي ‑ تالغم  ء ور ‑ تريم  اد ‑ ساولغ غمکان، اشکو  ا ‑ يّـي ‑ يرورن 

لّي ‑ تݣام  مّدن ‑ ان   ‑ يّـي ‑ وفن  ء ور ‑ اکُّ نّکي،  يات  ء ور ‑ݣيغ  واّخا  ءيّلان.  فّلاون  غمکلّي 

بولُس لّي ‑ يژرا  تيوارݣيوين 

12

غ ‑ ّدات اسنّان 

بولُس  لّي ‑ يسکر  لخير 

غ ‑ ايت ‑کورينتوس
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ن ‑ ّصاحت،  ارقّاس  ءيݣان  ن ‑ يان  تيميتار  ݣيݣي  تژرام  12 کونّي  هّيانين.  د ‑ يرقّاسن 

13 ءيس ‑ يّلا  ءيݣّوتن.  س ‑ ّصبر  د ‑ لقّوات  د ‑ لعجايب  لمعجيزات  دارون  سکرغ  اشکو 

تاغاوسا ‑ ياد  غير  کونّي؟  ء ور ‑ اون ‑ ت ‑ سکيرغ  ياضني  ءي ‑ يمناݣّـارن  سکرغ ‑ ت  کرا 

باش  سکرغ  ݣيݣون  مايد  ءيس ‑ ُيخشن  ءيقاريدن.  ء ور ‑ زݣيݣون ‑ ومژغ  ا ‑ يّلان: 

اد ‑ يّـي ‑ تصامحم؟  ا ‑ُکن ‑ ضالبغ 

‑ توال.  کراّط  تيس  ‑ اشکـغ  ‑ دارون  ‑ ن    ا غيلاد  ء وجـادغ  يّـي   ‑   14 ها

ء ور ‑ يلّي  وينّون.  ما ‑ يݣان  ء ورد  اد ‑ ريغ  کونّي  اشکو  يات،  ء ور ‑ را ‑ زݣيݣون ‑ ضالبغ 

ف ‑ ايت ‑ دارسن  ءيّلا  والاينّي  ايت ‑ دارسن،  ما ‑ س ‑ ا ‑ تعاواّن  اد ‑ ّسمونون  ف ‑ تاروا 

فکغ  ماد ‑ داري ‑ يّلان،  کولّو  اد ‑ فکغ  نّکي  15 راد ‑ فرحغ  تاروا ‑ نسن.  اد ‑ تعاواّن 

داري  لّيغ  ءيميّک  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ دارون ‑عّزاغ  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  ءيخف ‑ ينو  ء ولا 

والاينّي  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  ءيس ‑ ور ‑ فّلاون ‑ ّژايغ  16 تّسنم  غونشکان؟  کونّي  تعّزام 

فّلاون  ءيّزري ‑ ّت  بو ‑ لحيلت،  ءيݣا  » بولُس  ما ‑ يتّينين  ءيس ‑ سول ‑ݣيݣون ‑ يّلا 

ن ‑ ويلّي ‑ اون ‑ ين ‑ وزنغ؟  ف ‑ وفوس  ءيس ‑ ّجو ‑ُکن ‑ ّشيغ  17 مامنک؟  ؟  س ‑ تکرکاس« 

ياضني.  ݣماتنّغ  ديدس  ازنغ ‑ ن  س ‑ دارون،  ا ‑ ن ‑ ياشک  تيطوس  ا ‑ يضالبن  18 نّکي 

ار ‑ بّدا ‑ نسکار  د ‑ تيطوس،  نّکي  ءيّما  تيطوس؟  ءيس ‑ ّجو ‑ُکن ‑ يّشا  ءينيات ‑ يّـي،  والاينّي 

زوند.  زوند  ار ‑ نتنباض  زوند،  زوند 

ء ور ‑ݣينّغ  تينيم  کونّي،  ا ‑ فّلانّغ ‑ تحکامّ  باش  ماياد  کولّو  ءيس ‑ ننّا  19 ءيس ‑ تغالم 

د ‑کولّو  لّماسيح.  س ‑ يسم  ا ‑غ ‑ ا ‑ نساوال  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  والاينّي  لّعيب؟  کرا 

20 والاينّي کسوضغ  ا ‑ُکن ‑ نّسدوس.  باش  ار ‑ ت ‑ نسکار  عّزانين،  اي ‑ ايتما  ما ‑ نسکار، 

ء ولا  تافم ‑ يّـي ‑ ن  نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ،  غاکود  ريغ  غمکلّي  ء ور ‑ تݣيم  ا ‑ُکن ‑ ين ‑ افغ 

ار ‑ تژيم ءي ‑ نݣراتون ء ولا ‑ دا ‑ تّيريم  ا ‑ُکن ‑ ين ‑ افغ  نّکي ء ور ‑ݣيغ غمکلّي ترام. ء ور ‑ ريغ 

ف ‑ يخف ‑ نس  غير  يان  کود  ء ولا ‑ دا ‑ يّکات  ء ولا ‑ دا ‑ تّقلاقالم  ويـّياض  وين  ما ‑ يݣان 

ءيخفاون ‑ نّون  ء ولا ‑ دا ‑ تّسيمغورم  غ ‑ ويـّياض  ء ولا ‑ دا ‑ تساوالم  ء ولا ‑ دا ‑ ترݣّّم 

ارد ‑ يّـي ‑ تيݣُراژ  ربّـي  ا ‑ يّـي ‑ يادج  21 کسوضغ  ماد ‑ دارون ‑ يّلان.  ء ولا ‑ دا ‑ تّسروايم 
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اد ‑ فلن  ار ‑ الّاغ ف ‑ ما ‑ݣيݣون ‑ يݣّوتن ء ور ‑ رين  نّا ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ،  غ ‑ݣراتون غاکود 

لُخشانت لّي ‑ ميارن غايد ءيزرين، ار ‑ سول ‑ تفسادن ار ‑ تزنون ار ‑ تشتهون ءي ‑ نݣراتسن. 

ءيس ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ.  کراّط ‑ توال  تيس  ا ‑ را ‑ يݣ  1 ختاد 

ف ‑ يمي  نّا ‑ يجران،  » تاغاوسا  ءيتياران:  غمکلّي  والاينّي 

2 ءيّما  ا ‑ س ‑ را ‑ تزݣا.«  کراض  نغد  ءيناݣان  ن ‑ سين 

غاکود  س ‑ لحّق  مايلّي ‑ س ‑ اون ‑ نّيغ  راد ‑ اون ‑ ينيغ  غ ‑ د ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ،  غيلاد 

سکارنين  ءي ‑ ويلّي  غاکودان  نّيغ ‑ ت  سنات ‑ توال.  تيس  لّيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ 

ءيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ ووّريغ  راد ‑ اون ‑ ت ‑ داغ ‑ ينيغ:  کولّوکن.  ءينيغ ‑ اون ‑ ت  ما ‑ ُيخشّن 

3 غمکاد  ما ‑ ُيخشّن.  ءيسکارن  د ‑ يان   ‑ راد ‑ رخوغ  ء ور ‑ اکُّ ياضني،  تاوالا 

لماسيح  ءيزد  ا ‑ تيّسانم  باش  لّي ‑ زݣيݣي ‑ تضالبم،  تاماتارت  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ ملغ 

لّيغ  ء ور ‑ يضعف  غ ‑ݣراتون.  نتّا  ءيتجّهد  اشکو  ف ‑ يمي ‑ نو.  ا ‑ يساوالن 

ءيّدر  غيلاد  ءيّما  ف ‑ وݣّجدي،  ا ‑ س ‑ يّموت  4 س ‑ ّضعف  ا ‑ ديدون ‑ يسکار. 

نتّان، والاينّي س ‑ تحکيمت  س ‑ تحکيمت ءيتجّهدن ن ‑ ربّـي. نضعف ء ولا نکُّني زوند 

غ ‑ تودرت ‑ نس.  ديدس  نمون  اشکو  ا ‑ س ‑ ا ‑ ديدون ‑ نسکار،  ن ‑ ربّـي  ءيتجّهدن 

مامنک  ژرات  لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  ءيس ‑ تزݣام  ا ‑ تژرم  غ ‑ يخف ‑ نّون  5 سيݣّلات 

غ ‑ وݣُنس ‑ نّون،  لماسيح  ياسوع  ءيّلا  ماياد؟  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ا ‑ تݣام. 

نکُّني  ءيزد  ا ‑ ور ‑ تسوينݣيّم  ݣيݣون  6 رجوغ ‑ ن  زغ ‑ وغاراس.  ءيغ ‑ نّيت ‑ ور ‑ تجليم 

ُيخشّن.  کرا  ا ‑ ور ‑ تسکارم  فّلاون  ربّـي  ار ‑ نتضالاب  غيلاد  7 ءيّما  ا ‑ يجلان. 

کرا  ءيغ ‑ غالن  واّخا  کرا،  ءيس ‑ نسکر  ا ‑ݣينّغ ‑ يبان  ف ‑ يخف ‑ نّغ  ء ور ‑ ا ‑ ت ‑ نتضالاب 

ءيس ‑ تسکرم  ا ‑ يبان  باش  فّلاون  ار ‑ ت ‑ نتضالاب  والاينّي  يات.  ء ور ‑ نسکير  ن ‑ مّدن 

ا ‑ سرس ‑ نسکار.  ابلا  ء ور ‑ نژضار  ءي ‑ لحّق.  يات  ء ور ‑ نّسوݣير  8 اشکو  افولکي. 

ربّـي  ار ‑ نتضالاب  والاينّي  کونّي،  تجّهدم  نّا ‑ نضعف  غاکود  ار ‑ نتفراح  نکُّني  9 ءيّما 

تابرات ‑ اد،  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ  10 مايان  ءيکّملن.  س ‑ وفولکي  تفولکيم  ا ‑ تووّريم 

ما ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ اون ‑ مالاغ  سيديتنّغ  ءيژلي ‑ يّـي  غ ‑ د ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ.  غيلاد 

13
سيݣّلات غ ‑ يخفاون ‑ نّون
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لّيغ  غاکود  والاينّي  ف ‑ ا ‑ُکن ‑عاونغ.  والاينّي  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ هلکغ  ء ورد  ا ‑ تي ‑ تسکارم، 

اد ‑ ديدون ‑ شقوغ.  ءيس ‑ يّـي ‑ يخّصا  ا ‑ ن ‑ افغ  ء ور ‑ ريغ  را ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ 

ف ‑ وفولکي،  ار ‑ تسکارم  فرحات،  ءيݣا ‑ ت:  ءيݣُّران  اوال ‑ ينو  11 واي ‑ ايتما، 

غمکاد  غ ‑ ّسلامت.  ار ‑ تزرايم  غ ‑ يسوينݣيمن ‑ نّون،  يان  تݣم  ءي ‑ نݣراتون،  ار ‑ تّزعامّ 

ءي ‑ نݣراتون  12 تنسالّامات  د ‑ ّسلامت.  لّحنانت  ربّـي  ا ‑ س ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يـيلي 

ن ‑ ربّـي.  ءيمژلاين  کولّو  13 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  ن ‑ تاݣُمات.  س ‑ ونسالّام 

تامونت  ء ولا  ن ‑ ربّـي  لحنانت  ء ولا  لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  14 اد ‑ اون ‑ تيلي 

کولّوکن.  لقودوس  ن ‑ ّروح 
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ءي ‑ يمناݣّـارن  ن ‑ بولُس   تابرات 

غ ‑ݣالاطّيا

تين  لّي ‑ ور ‑ يݣين  س ‑ ترقّاست  ارقّاس  ءيݣان  1 زغ ‑ بولُس 

سرس  ءيژلي ‑ يّـي  والاينّي  مّدن،  سرس  ژلين ‑ يّـي  ء ولا  بنادم 

نّکي  2 زغ ‑ݣيݣي  زغ ‑ لموت.  لّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکرن  باباتنّغ  د ‑ ربّـي  لماسيح  ياسوع 

ن ‑ݣالاطّيا.  غ ‑ تمازيرت  ءي ‑ يمناݣّـارن  لّي ‑ ديدي ‑ يّلان،  د ‑ ايتماتن 

لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  3 اد ‑ اون ‑ تيلي 

ءيفوکّو ‑ اغ  زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ.  اد ‑ اغ ‑ يّجنجم  باش  ءيّمت  ءيخف ‑ نس،  ا ‑ يفکان  4 نتّان 

ء ولا  غيلاد  5 ار ‑ ت ‑ باهرا ‑ نتالغ،  باباتنّغ.  ربّـي  ءيرا  غمکلّي  ُيخشّن  زغ ‑ ّدونيت ‑ اد 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو 

غير  اشکو  ݣيݣون.  لعجب  ءيضر ‑ يّـي  کونّي،  6 ءيّما 

لّماسيح.  س ‑ لباراکا  لّي ‑ اون ‑ يغران  ربّـي  س ‑ تفلم  تّزريم  ايد  ءيدروسن  لوقت  يات 

ءيفولکين ‹  › لخبار  ن ‑ مّدن  کرا  ار ‑ اس ‑ تّينين  ياضني،  س ‑ يان ‑ وغاراس  تووّريم 

غ ‑ دارون  ن ‑ مّدن  کرا  ءيس ‑ لّان  ّسنغ  ايان.  ءيفولکين  لخبار  ء ورد  7 والاينّي 

س ‑ تکرکاس.  لّماسيح  ءيفولکين  لخبار  ا ‑ تبّدالن  ءيرين  ار ‑ اون ‑ ّت ‑ ّسطّيارن، 

ءيفولکين ‹  › لخبار  ءيتّيني  مي  کرا  ار ‑ اون ‑ يمالا  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ن ‑ يوشکا  8 والاينّي 

‑ يهلک  ‑ ت  » ا  ‑ ينيغ  ‑ فّلاس  را  ‑ يسيزوار،  غ  ‑ نيوي  ‑ ين  ‑ اون  لّي  لخبار  ‑ يݣين  ء ور 

ءيزرين،  غايد  9 ننّا ‑ ياون  زغ ‑ يݣنوان.  لّمالاک  کرا  نغد  نّکي  واّخا  ربّـي« 

ءيتّيني  مي  کرا  ار ‑ اون ‑ يمالا  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ن ‑ يوشکا  غيلاد:  ءينيغ ‑ اون ‑ داغ 

1

لّماسيح ءيفولکين  لخبار 
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نّيغ  هاتي  زغ ‑ يسيزوار،  لّي ‑ تومژم  ءيفولکين  لخبار  ء ور ‑ يݣين  ءيفولکين ‹  › لخبار 

ربّـي.«  » ا ‑ ت ‑ يهلک  فّلاس 

نغد  اد ‑ فّلا ‑ رضون،  اد ‑ ريغ  مّدن  ءيزد  کونّي؟  10 ما ‑ تغالم 

ءيس ‑ ريغ  مراد  ء وهو،  ا ‑ يّـي ‑ تالغن؟  اد ‑ ريغ  مّدن  ءيزد  ربّـي؟ 

ماياد.  ا ‑ تيّسانم  ريغ  11 واي ‑ ايتما،  لّماسيح.  اخّدام  ء ور ‑ راد ‑ݣغ  مّدن  ا ‑ يّـي ‑ تالغن 

12 اشکو  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ.  ءيفولکين  لخبار  ا ‑ زغ ‑ د ‑ يوشکا  زغ ‑ بنادم  ء ورد 

ءيّسبايّن ‑ يّـي ‑ ت ‑ يد  والاينّي  مّدن،  ّسلمدن ‑ يّـي ‑ ت  ء ولا  مّدن  دار  ء ور ‑ ت ‑ ومژغ 

ار ‑ باهرا ‑ سکارغ  ا ‑ ستّين ‑کّيغ  ف ‑ مامنک  کونّي  13 تسفلدم  لماسيح.  ياسوع 

س ‑ ترفوفنت  ن ‑ ربّـي  ن ‑ ومناݣّـار  ايتماتن  ار ‑ ّسرفوفونغ  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  س ‑ تنباضين 

14 غ ‑ ووّسان ‑ ان  ا ‑ ور ‑ سول ‑ يقاما.  امناݣّـار  اد ‑ هلکغ  تيّقي ‑ نو  ار ‑ ن ‑ تݣّـاغ  ءيشقان، 

لعادات  باهرا  داري  عّزانت  اشکو  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  غ ‑ ينݣّـان ‑ ينو  ما ‑ يݣّوتن  زوارغ 

لّي ‑ زرينين.  ن ‑ يمزوورا ‑ نّغ 

اد ‑ يّـي ‑ يغر  ءيرضو  ݣيݣي  ءيحنّا  ء ور ‑ تا ‑ لولغ،  لّيغ  لّي ‑ يّـي ‑ يژلين  ربّـي  15 والاينّي 

اݣّوݣنين.  ايت ‑ تميزار  غ ‑ دار  ار ‑ فّلاس ‑ تبّراحغ  اد ‑ ّدوغ  باش  يوس،  16 ءيّسبايّن ‑ يّـي 

د ‑ يرقّاسن  اد ‑ ساولغ  س ‑ وروشاليم  ّديغ  17 ء ولا  ن ‑ بنادم  کرا  ء ور ‑ سقساغ 

ووّريغ  کرا  يان  ن ‑ واعرابن.  س ‑ تمازيرت  موّدوغ  فّوّغ  والاينّي  لّي ‑ يّـي ‑ زوارنين، 

س ‑ وروشاليم  س ‑ ّديغ  اسن  ءيسݣُـّ کراض  18 زرين  ن ‑ ديماشق.  س ‑ تمدينت 

19 والاينّي  ن ‑ واّس.  د ‑ مراو  سّموس  ديدس  ݣاورغ  د ‑ بطُرس.  ا ‑ غين ‑ ساولغ 

20 مايد ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ،  ن ‑ سيديتنّغ.  ݣماس  ياعقوب  ابلا  ياضني  ءيرقّاسن  ء ور ‑ ژريغ 

ن ‑ سوريّا  غ ‑ تميزار  ار ‑ تموّدوغ  ءيلّما  21 فّوّغ  ءيس ‑ ور ‑ݣيس ‑ ّسکارکسغ.  ءيّسن  ربّـي 

ن ‑ يودايا.  غ ‑ تمازيرت  ايت ‑ يمناݣّـارن  ء ور ‑ تا ‑ يّـي ‑ ّسيّن  22 غ ‑ ووّسان ‑ ان  د ‑کيليکّيا. 

ار ‑ يتبّراح  هاتي  ار ‑ اغ ‑ يّسرفوفون،  ءيّکان  » غوالّي ‑ ستّين  ار ‑ تّينين  فّلا،  23 غير سفلدن 

ربّـي  24 ار ‑ باهرا ‑ تالغن  ا ‑ ت ‑ يهلک.«  لّي ‑ ف ‑ يقصاد  ف ‑ وغاراس  غيلاد 

ف ‑ ّسيبت ‑ ينو. 

بولُس  ا ‑ يݣرا  غمکاد 

س ‑ لماسيح غ ‑ تبّراحت 
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س ‑ وروشاليم  س ‑ ووّريغ  اس  ن ‑ وسݣُـّ د ‑ مراو  کّوژ  1 زرين 

ربّـي  2 ءيملا ‑ يّـي  تيطوس.  ديدي  اويغ  د ‑ بارنابا،  نّکي 

غاکودان  مناݣّـارغ  س ‑ غين.  اد ‑ ّدوغ  ءيس ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان 

ديدسن  غ ‑ݣريّـي  نّيغ ‑ اسن  ءينمغورن.  تّينين  مي  د ‑ ويلّي 

اݣّوݣنين،  ايت ‑ تميزار  غ ‑ دار  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ  ءيفولکين  لّخبار  ا ‑ يݣا ‑ واوال  ف ‑ مامنک 

3 ءيّما  سکارغ.  سول  غ ‑ مايد  ء ولا  غ ‑ ماد ‑ سکرغ  لفايّت  ا ‑ ور ‑ را ‑ تيلي  کسوضغ  اشکو 

ݣو ‑ يونان.  ءيݣا  واّخا  تيطوس  ن ‑ وسمون ‑ ينو  ءي ‑ ّدات  ا ‑ نّژاّل  ء ور ‑ اغ ‑ وّصان  نتني 

س ‑ تنتلا،  دارنّغ  کشمن  ايتماتنّغ،  ءيغ ‑ݣان  زوند  سکرن  ن ‑ مّدن  کرا  غين  لّان  4 والاينّي 

ن ‑ ّشرع.  زغ ‑ يسکراف  لماسيح  غ ‑ اغ ‑ يرژم  غيلاد  ا ‑ نسکار  مامنک  اد ‑ ژرن  ءيرين 

يات   ‑ نقبيل  ء ور ‑ اکُّ نکُّني  5 ءيّما  ءيسمݣان.  زوند  اد ‑ اغ ‑کرسن ‑ داغ  ار ‑ تّيرين 

ءيفولکين.  لّخبار  لحّق  ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑کّيسن  باش  غ ‑ مايلّي ‑ اغ ‑ تّينين، 

ماد ‑ݣان  ء ور ‑ يّـي ‑ يهّما  )واّخا  کرا  ءيغ ‑ݣان  زوند  مّدن  غويلّي ‑ ف ‑ ا ‑ تّينين  6 ءيّما 

ياضني.  ن ‑ وسوينݣيم  کرا  ء ور ‑ يّـي ‑ نّين  نتني  س ‑ وودماون(،  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ربّـي  اشکو 

ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ءيفولکين  لخبار  اد ‑ ّسلکمغ  ربّـي  ءيس ‑ يّـي ‑ يفکا  ژران  7 والاينّي 

ربّـي  8 اشکو  ءي ‑ ايت ‑ يودايا.  ا ‑ ت ‑ يّسلکم  ءي ‑ بطُرس  ءيفکا  غمکلّي  ياضني، 

ء ولا  ار ‑ݣيݣي ‑ يتخدام  ءي ‑ ايت ‑ يودايا،  ارقّاس  ا ‑ يݣ  باش  غ ‑ بطُرس  لّي ‑ يتخدامن 

د ‑ يوحانّا  د ‑ بطُرس  ياعقوب  9 ءيّما  ياضني.  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ارقّاس  اد ‑ݣغ  باش  نّکي 

نّکي  افاسي  افوس ‑ نسن  مدين ‑ اغ ‑ د  ماياد،  ژران  لّيغ  ءينمغورن،  مّدن  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

غ ‑ تميزار  نکُّني  ار ‑ نتخدام  ءي ‑ نݣراتنّغ،  ا ‑ نتمعاوان  ديدنّغ  مشاشکان ‑ د  د ‑ بارنابا. 

ران  يات ‑ تغاوسا.  ابلا  10 ء ور ‑ݣينّغ ‑ رين  ايت ‑ يودايا.  غ ‑ دار  نتني  ار ‑ تخدامن  ياضني 

يادلّي  سوانݣمغ  نّکي  ءيّما  لّي ‑ دارسن ‑ يّلان.  غ ‑ يمژلاض  ا ‑ سّت ‑ نتاوي  ݣينّغ 

ا ‑ ت ‑ سکرغ.  باهرا  ءيريغ  ف ‑ مايان، 

س ‑ تمدينت  بطُرس  لّيغ ‑ د ‑ يوشکا  غاکود  11 والاينّي 

اشکو  ن ‑ ايتماتن،  غ ‑ لݣّدام  سرس  نکرغ  ن ‑ انطاکّيا، 

ن ‑ بولُس  امشاشکا 

ياضني د ‑ يرقّاسن 

2

ء ور ‑ يفرح  بولُس 

بطُرس س ‑ ما ‑ يسکر 
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ياضني،  ن ‑ تميزار  د ‑ ايتماتن  ار ‑ يشتّا  غ ‑ يسيزوار  12 نتّا  س ‑ لحّق.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار 

بطُرس  يووّري  ن ‑ ياعقوب،  ن ‑ يمّدوکُّال  کرا  لّيغ ‑ د ‑ وشکان  غاکود  والاينّي 

زغ ‑ ويلّي  ءيکسوض  اشکو  ء ولا ‑ دا ‑ ديدسن ‑ يتمونو،  د ‑ مّدن ‑ ان  ء ور ‑ ا ‑ سول ‑ يشتّا 

ء ور ‑ يتقبالن وينّا ء ور ‑ ّژولّينين ءي ‑ ّدات ‑ نسن. 13 غاکودان نکرن ويـّياض ن ‑ ايت ‑ يودايا 

14 ءيّما  بارنابا.  ء ولا  ايلّيغ ‑ تن ‑ يتابعا  بطُرس،  ءيسکر  غمکلّي  سين ‑ وودماون  سکرن 

س ‑ بطُرس  ساولغ  ءيفولکين،  لّخبار  غ ‑ لحّق  ء ور ‑ ا ‑ تامژن  ژريغ  لّيغ  نّکي، 

تميارت  والاينّي  ا ‑ تݣيت،  ݣو ‑ يودايا  » کّيـي  نّيغ ‑ اس:  کولّوتن  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن 

ا ‑ تّينيت  ا ‑ تريت  غيلاد  مامنک  ايت ‑ يودايا.  ء ورد  ياضني  ايت ‑ تميزار  زوند  ا ‑ تسکارت 

ن ‑ ايت ‑ يودايا؟«  س ‑ ّشرع  اد ‑ سکارن  ياضني  ايت ‑ تميزار  ءيّقان ‑ د 

ء ورد  زغ ‑ ايت ‑ يودايا،  ءيݣا  لاصل ‑ نّغ  15 ها ‑ نکُّني 

› ايت ‑ ّدنوب ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ياضني  زغ ‑ ايت ‑ تميزار 

س ‑ ياسوع  ء ومنّين  ف ‑ وينّا  ربّـي  را ‑ يرضو  باهرا.  تاغاوسا ‑ ياد  نّسن  16 والاينّي 

ماياد  ن ‑ موسا.  غ ‑ ّشرع  س ‑ ما ‑ يتياران  سکارنين  ف ‑ ويلّي  ء ورد  لماسيح، 

ف ‑ ّسيبت  لماسيح.  س ‑ ياسوع  ا ‑ نامن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  نکُّني  ء ولا  ا ‑ س ‑ اغ ‑ د ‑ يّقان 

ّشرع.  وين  ءيݣان  نسکار  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ فّلانّغ ‑ يرضا  لّماسيح 

ن ‑ ّشرع.  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  ا ‑ يرضو  يان  ء ور ‑ يژضار  اشکو 

ما ‑ را ‑ نيني  لّماسيح،  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  ا ‑ فّلانّغ ‑ يرضو  غ ‑ ا ‑ نترجو  غيلاد  17 والاينّي 

ءيس ‑ ا ‑ ياغ ‑ يفال  ياضني؟  ايت ‑ تميزار ‑ ان  زوند  غ ‑ يخف ‑ نّغ  ّدنوب  ءيغ ‑ ا ‑ سول ‑ نتافا 

ءيس ‑ ا ‑ بنّوغ  مراد  18 اشکو  ا ‑ نݣا.  غمکان  ء ورد  ء وهو،  غ ‑ ّدنوب؟  ا ‑ نتزاياد  لماسيح 

زوند  غيلاد  ݣيغ  19 والاينّي  اد ‑ سکارغ.  ّدنوب  ءيزد  را ‑ݣيݣي ‑ يبان  ُخليغ،  ف ‑ غايلّي 

ّموتغ  20 ها ‑ يّـي  ءي ‑ ربّـي.  ّدرغ  اد ‑ د ‑ نکرغ  باش  ّمتغ ‑ اس،  ّشرع  ءيغ ‑ يّـي ‑ ينغا 

ا ‑ݣيݣي ‑ يّدرن.  ا ‑ يّدرن والاينّي لماسيح  د ‑ لماسيح ف ‑ وݣّجدي ‑ نس. ء ورد سول نّکي 

ن ‑ ربّـي  س ‑ يوس  ن ‑ ماد ‑ ومنغ  ف ‑ ّسيبت  ار ‑ ت ‑ سکارغ  غيلاد،  ماد ‑ سکارغ  کولّو 

زوند  ن ‑ ربّـي  لحنانت ‑ اد  21 ء ور ‑ رورغ  فّلا.  تودرت ‑ نس  ءيفک  لّي ‑ݣيݣي ‑ يحنّان 

لّجديد ف ‑ ّسيبت  تودرت 

لّماسيح لّموت 
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بلا  ن ‑ ّشرع،  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  ا ‑ نرضو  ءيس ‑ نژضار  مراد  اشکو  يات.  ءيغ ‑ ور ‑ تݣي 

لّماسيح.  لموت  ا ‑ را ‑ تݣ  لفايّت 

ءيخف ‑ نّون؟  تّفوغم  ءيزد  ن ‑ ايت ‑ݣالاطّيا،  1 وا ‑کونّي 

مامنک  يادلّي  نملا ‑ ياون  ن ‑ يان؟  کرا  ءيس ‑ُکن ‑ يّسنوفل 

باهرا.  تيّسانم ‑ ت  ف ‑ وݣّجدي،  لماسيح  ياسوع  ا ‑ يّموت 

ن ‑ موسا  س ‑ ّشرع  ن ‑ ما ‑ تسکارم  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  را ‑ُکن ‑ سقساغ،  غيلاد  2 ءيّما 

ءي ‑ لخبار ‑ نّغ  ن ‑ ما ‑ تسفلدم  ف ‑ ّسيبت  نغد  لقودوس،  ّروح  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ين ‑ يوشکا 

لّجديد  غ ‑ تودرت ‑ اد  تݣرام  ءيخف ‑ نّون؟  3 ءيس ‑ نّيت ‑ تّفوغم  سرس؟  تامنم  ءيفولکين 

س ‑ يسّکيرن  ا ‑ݣيس ‑ تزايدم  ءيس ‑ ترام  غيلاد  ءيّما  لقودوس،  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت 

5 ءيزد  زرينين؟  غايد  ءيجران  دارون  مايلّي  کولّو  يات،  4 ءيس ‑ ور ‑ يݣي  ن ‑ بنادم؟ 

ف ‑ ّسيبت ن ‑ ما ‑ تسکارم س ‑ ّشرع ا ‑ ف ‑ اون ‑ ياکّا ربّـي ّروح لقودوس ار ‑ دارون ‑ يسکار 

سرس؟  تامنم  ءيفولکين  ءي ‑ لخبار  ن ‑ ما ‑ تسفلدم  ف ‑ ّسيبت  نغد  لمعجيزات، 

د ‑ واد  ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يݣا  مايان  ربّـي،  » يومن  فّلاس:  ءيتيارا  ءيبراهيم،  6 ء ولا 

ا ‑ تن ‑ يݣان د ‑ ويلّي ء ومنّين. 8 اشکو  ا ‑ تيّسانم ماياد. ايت ‑ يبراهيم،  ف ‑ يرضا.« 7 ريغ 

اݣّوݣنين  ف ‑ ايت ‑ تميزار  ء ولا  ربّـي  ا ‑ را ‑ يرضو  ف ‑ مامنک  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتيارا 

لّي ‑ را ‑ يـيلي  ءيفولکين  لخبار  ءيمل ‑ اس  ربّـي س ‑ يبراهيم  ءيساول  ماد ‑ ومّن.  ف ‑ ّسيبت 

9 غمکاد  ن ‑ ّدونيت.«  تيميزار  کولّو  ا ‑ س ‑ راد ‑ بارکغ  » س ‑ يسم ‑ ّنک  يـيني ‑ اس: 

لّي ‑ يومّن.  ءيبراهيم  ءيبارک  غمکلّي  يومّن  وانّا  کولّو  ربّـي  ءيس ‑ را ‑ يبارک  ا ‑ س ‑ نّسن 

غ ‑ ّدو  هاتي  ن ‑ ّشرع،  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  اد ‑ رضون  ءيتّيرين  ويلّي  10 کولّو 

س ‑ جهنّاما  لحوکم  را ‑ يوت  » ربّـي  ءيتيارا:  اشکو  ا ‑غ ‑ سول ‑ قامان.  لحوکم 

ن ‑ ّشرع.«  غ ‑ واّراتن  ما ‑ يتياران  س ‑کولّو  ء ور ‑ يسکارن  يان  ف ‑کرايݣاّت 

ن ‑ ّشرع،  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  ا ‑ يرضو  يان  ءيس ‑ ور ‑ يژضار  11 ءيملا ‑ ياغ ‑ واوال ‑ اد 

تودرت.«  فکغ ‑ اس  ا ‑ ف ‑ راد ‑ رضوغ  نتّان  يومّن،  » وانّا  ربّـي:  ءينّا  ءيتيارا ‑ داغ  والاينّي 

ءيتياران:  غمکلّي  اشکو  س ‑ ما ‑ يومن،  ّرجا  ء ور ‑ ا ‑ يتاوي  ف ‑ ّشرع،  ءيبنّون  12 وانّا 

3
ّشرع ء ولا لحوکم ن ‑ ربّـي
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ف ‑ ّسيبت ‑ نسن.«  تودرت  ربّـي  راد ‑ اس ‑ يفک  س ‑ يسّکيرن ‑ اد،  کولّو  ءيسکارن  » يان 

ف ‑ ّشرع.  ءيبنّون  ف ‑ ويلّي  لّي ‑ را ‑ يضر  زغ ‑ لعقوبيت  ءيفوکّا ‑ ياغ  لماسيح  13 ءيّما 

ءيتيارا:  اشکو  نکُّني.  ا ‑ ور ‑ فّلانّغ ‑ تضر  باش  لعقوبيت،  واد ‑ ف ‑ تضر  نتّا  ءيݣا  يووّري 

14 ءيّموت  ا ‑ فّلاس ‑ يّلان.«  ن ‑ ربّـي  لعقوبيت  ف ‑ وݣّجدي،  ءيتياݣّـالن  وانّا  » کولّو 

ربّـي  لّي ‑ ف ‑ ينّا  س ‑ لباراکا  اݣّوݣنين  ايت ‑ تميزار  ء ولا  اد ‑کشمن  باش  ياسوع  لماسيح 

کولّو  راد ‑ اغ ‑ ت ‑ يفک.  ربّـي  لّي ‑ ف ‑ ينّا  لقودوس  ّروح  کولّواغ  نامژ  ءي ‑ يبراهيم، 

ن ‑ ما ‑ نومن.  ف ‑ ّسيبت  راد ‑ اغ ‑ يـيلي  ماياد 

ءيغ ‑ د ‑ مشاشکان  مّدن  ماد ‑ سکارن  نّسن  15 واي ‑ ايتما، 

ء ور ‑ يژضار  لعهد،  ءيغ ‑ سکرن  ءي ‑ نݣراتسن.  لعهد  ار ‑ اکّان  ن ‑ تغاوسا.  ف ‑کرا 

ربّـي  ار ‑ يساوال  ءيزرين  16 غايد  کرا.  ء ولا ‑ ياس ‑ يزايد  ءي ‑ لعهد ‑ ان  ا ‑ يانف  يان 

د ‑ وامود ‑ نس.  نتّا  ءي ‑ يبراهيم،  ف ‑ ما ‑ راد ‑ اس ‑ يفک  ار ‑ اس ‑ يتّيني  س ‑ يبراهيم 

والاينّي  ݣّوتنين،  مّدن  ءيغ ‑ݣان  زوند  ءي ‑ يمادن ‑ ّنک«  » را ‑ ت ‑ فکغ  ء ور ‑ اس ‑ ينّي 

17 لمعنا ‑ ياد،  لماسيح.  ءيݣ  يان  ءيݣان  ءي ‑ وامود ‑ ّنک«  » را ‑ ت ‑ فکغ  ءينّا ‑ ياس 

يـيني ‑ اس  ءي ‑ يبراهيم،  يا ‑ لّعهد  ءيفکا  ربّـي  ماياد.  اد ‑ اون ‑ سرس ‑ ملغ  ريغ 

ءيفک  اس،  ن ‑ وسݣُـّ  ) 430 ( ءيد ‑ مراو  د ‑کراض  ءيد ‑ مّيا  کّوژ  زرين  راد ‑ اس ‑ ت ‑ يّزݣا. 

ا ‑ يّسانف ءي ‑ لعهد  ءيلّما ربّـي ّشرع ءي ‑ مّدن ‑ نس. والاينّي ء ور ‑ يژضار ّشرع ن ‑ موسا 

ءي ‑ يبراهيم.  ربّـي  لّي ‑ س ‑ ياد ‑ ينّا  اوال  ا ‑ يّکيس  ءيژضار  ء ولا  لّي ‑ ت ‑ يد ‑ يزوارن، 

س ‑ ّشرع،  سکارنين  ءي ‑ ويلّي  غير  لوورت ‑ نس  ءيس ‑ يفکا  مراد  ربّـي،  18 اشکو 

غمکان  ء ورد  والاينّي  ءي ‑ يبراهيم.  لّي ‑ س ‑ ياد ‑ ينّا  غ ‑ واوال   ‑ يقاما  ء ور ‑ اکُّ ءيکون 

ءي ‑ يبراهيم.  لوورت  ا ‑ س ‑ يفکا  ءيزݣان  س ‑ واوال ‑ نس  اشکو  ربّـي،  ا ‑ يسکر 

ربّـي  ايلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يزوويد  ماخ  ف ‑ ّشرع؟  ما ‑ را ‑ نيني  غيلاد  19 ءيّما 

ّشرع  ءيقاما  لّي ‑ سکارن.  ّدنوب  اد ‑ اسن ‑ يمالا  باش  ءيزوويد ‑ اسن ‑ ت  ءي ‑ مّدن ‑ نس؟ 

لّمالايکا  ف ‑ وفوس  ربّـي.  لّي ‑ ف ‑ ياد ‑ ينّا  ن ‑ يبراهيم  لّيغ ‑ د ‑ يوشکا ‑ وامود  اکود  ار  غير 

ءيّسبايّن ‑ ت ‑ يد  د ‑ نتّا  ءي ‑ موسا،  ّسبايّّن ‑ ت ‑ يد  د ‑ نتني  ّشرع،  ا ‑ ف ‑ اسن ‑ يفکا 

ن ‑ يبراهيم امود 
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غ ‑ݣراس  ءيفکا ‑ ياس ‑ ت  ءي ‑ يبراهيم،  ربّـي  لّي ‑ يفکا  اوال  20 والاينّي  ءي ‑ ويـّياض. 

ياضني.  يان  ء ور ‑ ت ‑ يخّصا  ديدس، 

ءيواليون  ّشرع  ءيس ‑ يّسونف  ما ‑ را ‑ نيني؟  غيلاد  21 ءيّما 

ء ور ‑ ت ‑ يّسونف.  ء وهو،  ءي ‑ يبراهيم؟  لّي ‑ س ‑ ياد ‑ ينّا  ن ‑ ربّـي 

را ‑ يرضو  تودرت،  ما ‑ س ‑ ا ‑ يتطّاف  ن ‑ ّشرع  کرا  ءيس ‑ اس ‑ يتياوفکا  مراد  بنادم،  اشکو 

مامنک  ار ‑ مالان  ن ‑ ربّـي  اّراتن  22 والاينّي  ءيسکارن س ‑ ّشرع.  يان  ربّـي ف ‑کرايݣاّت 

ربّـي  لّي ‑ ف ‑ ينّا  لوورت  ءيّما  ن ‑ ّدنوب.  لحوکم  غ ‑ ّدو  کولّوّت  ّدونيت  ا ‑ تّياماژ 

ار ‑ اسن ‑ ت ‑ ياکّا  لماسيح،  س ‑ ياسوع  ء ومنّين  ءي ‑ ويلّي  ار ‑ ت ‑ ياکّا  ءي ‑ يبراهيم، 

لّيمان ‑ نسن.  ف ‑ ّسيبت  غيلاد 

نتياوکّراف  ء ور ‑ تا ‑ سرس ‑ نومين،  لماسيح  لّي ‑غ ‑ ور ‑ تا ‑ د ‑ يوشکي  23 غ ‑ وزمز 

سول س ‑ يسکراف ن ‑ ّشرع. ار ‑ اغ ‑ تحصارن ‑ واّراتن ن ‑ ّشرع ار کيغ ‑ د ‑ يلکم ‑ وزمز ‑ اد 

ار ‑ اغ ‑ يتربّا  فّلانّغ،  انݣابال  ّشرع  ءيݣا  24 ءيّکا ‑ تّين  س ‑ لماسيح.  غ ‑ نومن 

25 ءيّما  ء ومنّين.  سرس  د ‑ ويلّي  ربّـي  غ ‑ݣر  ّسلامت  ءيسکر  لماسيح  ايلّيغ ‑ د ‑ يوشکا 

انݣابال ‑ نّغ.  ّشرع  ء ور ‑ سول ‑ يݣي  لّيمان،  غ ‑ د ‑ يلکم ‑ وزمز  غيلاد 

س ‑ لماسيح  ن ‑ ما ‑ تومنم  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ تݣام  ن ‑ ربّـي  تاروا  کولّوکن،  26 ها ‑کونّي 

ءيس ‑ يݣا  ا ‑ يمل  باش  ن ‑ وامان  س ‑ ودوم  ءيّدمن  ݣيݣون  وانّا  کولّو  27 اشکو  ياسوع. 

وين لماسيح، هاتي يووّري ءيّدر س ‑ تودرت لّماسيح. 28 ماياد ا ‑ ف ‑ ور ‑ ا ‑ سول ‑ نّژمژلاي 

ءيسمݣ  ء ولا  زغ ‑ تاوتمت  اوتم  ء ولا ‑ دا ‑ نّژمژلاي  زغ ‑ݣو ‑ يونان،  ݣو ‑ يودايا 

29 والاينّي  ياسوع.  غ ‑ لماسيح  يان  تݣام کولّو  اشکو  وين ءيخف ‑ نس،  زغ ‑ واد ‑ يݣان 

لّي ‑ ف ‑ اس ‑ ينّا  لوورت  را ‑ تامژم  ا ‑ تݣام.  ايت ‑ يبراهيم  هاتي  لماسيح،  وين  تݣام  لّيغ 

ءي ‑ تاروا ‑ نس.  را ‑ ت ‑ يفک  ربّـي 

سول  لّيغ  يوورتن.  وانّا  کولّو  ا ‑ يݣا  غمکاد  1 والاينّي 

واّخا  ن ‑ باباس،  غ ‑ تݣّمي  ءيسمݣ  زوند  ءيݣ  ءيمّژي، 

غ ‑ ّدو ‑ وفوس  سول  ءيّلا  2 اشکو  تيݣيرا.  ن ‑ باباس  ايدا  کولّو  را ‑ يطّاف 

لّي ‑ يتياوفکان  لوورت 

ء ومنّين ءي ‑ ويلّي 

4
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ءيروح ‑ وزمز  ارد  لّوورت ‑ نس،  لامانت  باباس  ءيفل  دار  د ‑ ويلّي  ن ‑ ويلّي ‑ ت ‑ يݣابلن 

غاکود  غمکان.  نݣا  نّکا ‑ تّين  نکُّني  3 ء ولا  ا ‑ ت ‑ݣيس ‑ يامژ.  باباس  لّي ‑ ف ‑ يقصاد 

4 والاينّي  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  لّارواح  غ ‑ ّدو ‑ ّسولطا  ءيسمݣان  زوند  نݣا  نمّژي،  سول  لّيغ 

زغ ‑ واحليݣ  ءيلول ‑ د  س ‑ ّدونيت.  يوس  يوزن ‑ د  ربّـي  لّيغ ‑ د ‑ يروح ‑ وزمز،  غاکود 

لّانين  وينّا  ا ‑ يفوکّو  5 باش  ّشرع،  غ ‑ ّدو  نتّا  ء ولا  يـيلي  يووّري  ن ‑ يات ‑ تمغارت، 

ن ‑ ربّـي.  تاروا  ا ‑ نݣ  ءيرار ‑ اغ  ّشرع  غ ‑ ّدو 

ن ‑ يوس  ّروح  يوزن ‑ د  اشکو  ن ‑ ربّـي،  تاروا  ءيس ‑ نݣا  اد ‑ اغ ‑ يملان  6 غمکاد 

ا ‑ سرس ‑ ناقرا: » ابّا، وا ‑ بابا.« 7 هاتي ء ور ‑ سول ‑ تݣيم  ءيزدغ غ ‑ وولاون ‑ نّغ، ءيرار ‑ اغ 

ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ تاروا  ءيݣان  د ‑ وانّا  ن ‑ ربّـي.  تاروا  تݣام  تووّريم  والاينّي  ءيسمݣان، 

ن ‑ ربّـي.  لباراکات  را ‑ يوورت 

ءيسمݣان  تݣام  تّکام ‑ تّين  ربّـي.  ء ور ‑ تّسينم  ءيزرين  8 غايد 

غ ‑ تّسنم  غيلاد  9 ءيّما  ربّـي.  لّي ‑ ور ‑ݣينين  لّقّوات  ءي ‑کرا 

ا ‑ تووّريم ‑ داغ  ترام  ايلّيغ  ماخ  ربّـي(،  غ ‑ُکن ‑ يّسن  غيلاد  اد ‑ ينيغ،  يوف  )نغد  ربّـي 

يات؟  اد ‑ سکرن  ژضارن  ء ولا  يات  لّي ‑ ور ‑ݣينين  ءي ‑ لارواح ‑ ان  ءيسمݣان  تݣم 

د ‑ يزماز ‑ نسن  د ‑ يـيرن ‑ نسن  لّعيد ‑ نسن  ف ‑ ووّسان  ار ‑ تسکارم  غيلاد  تووّريم  10 هان 

اد ‑ خدمغ  لفايّت  بلا  ءيزد  تاغوفت.  فّلاون  ء وسيغ  11 ها ‑ يّـي  اسن ‑ نسن.  د ‑ يسݣُـّ

غ ‑ݣراتون؟  نهاتافغ 

غمکلّي ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ تبّدادغ.  ا ‑ ديدي ‑ تبيّدم  زغ ‑ݣيݣون  ضالبغ  12 واي ‑ ايتما، 

ف ‑ ّسيبت  ءيزد  13 تّسنم  ُيخشّن.  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ݣيݣي ‑ تسکيرم  ءيزرين  غايد 

ءيفولکين.  لخبار  اويغ ‑ اون ‑ ين  غ ‑ يسيزوار،  ا ‑ ف ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ  ن ‑ ماد ‑ وضنغ 

والاينّي  ترورم ‑ يّـي،  ء ولا  ء ور ‑ يّـي ‑ تحݣيرم  تشقا ‑ تماضونت ‑ ينو،  فّلاون  14 واّخا 

ربّـي،  زغ ‑ دار  يا ‑ لّمالاک  ءيغ ‑ݣيغ  زوند  سري  تفرحم  س ‑ دارون  تّشکشّم ‑ يّـي ‑ ن 

لّي ‑ س ‑ سري ‑ تفرحم؟  لفرح ‑ نّون  15 ما ‑ س ‑ يݣُّرا  ياسوع.  لماسيح  ءيغ ‑ݣيغ  زوند ‑ نّيت 

تفکام ‑ يّـي ‑ تنت.  ءيکون  الّن ‑ نّون  ا ‑ تّسوکفم  ءيس ‑ تژضارم  مراد  غ ‑ ووّسان ‑ ان  ّسنغ 

تاغوفت  يوسي  بولُس 

ف ‑ ايت ‑ݣالاطّيا
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لحّق ؟  ن ‑ ماد ‑ اون ‑ نّيغ  ف ‑ ّسيبت  د ‑ ونّواش ‑ نّون  ءيس ‑ يّـي ‑ تݣام  غيلاد  16 ءيّما 

ء ور ‑ رين  ءيفولکين.  ف ‑کرا  ء ورد  والاينّي  باهرا،  ار ‑ ّت ‑ݣيݣون ‑ تاوين  17 مّدن ‑ ان 

ابلا ا ‑ُکن ‑ ديدي ‑ ّسنݣاران، باش ا ‑ سّت ‑ݣيسن ‑ تّاويم غير نتني. 18 ءيشوا ا ‑ ستّي ‑ تاويم 

زوند  ءيغ ‑ ن ‑ ديدون ‑ لّيغ  زوند  ءيشوا ‑ بّدا،  ءيفولکين.  کرا  ءيغ ‑ يݣا  غ ‑کرا، 

تامغارت  زوند  ݣيغ  غيلاد  ها ‑ يّـي  عّزانين،  19 وا ‑ تاروا ‑ نو  ءيغ ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ. 

لّماسيح.  تيمغور ‑ تحکيمت  ݣيݣون  ارد  ن ‑ تلاليت ‑ نّون  ءيزري ‑ فّلا ‑ ونݣاژ  لّي ‑ را ‑ يارو، 

ء وسيغ  هاتي  ياضني.  ف ‑ واوال  ساولغ ‑ اون  غيلاد،  ا ‑ ن ‑ ديدون ‑ يليغ  يوفان  20 امار 

باهرا.  تاغوفت  فّلاون 

س ‑ ّشرع،  کولّو  ا ‑ تسکارم  لّي ‑ يران  21 وا ‑کونّي 

ف ‑ يبراهيم  22 ءيملا ‑ ياغ  ما ‑ݣيس ‑ يتياران؟  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  ف ‑ ّشرع:  را ‑ُکن ‑ سقساغ 

تورو ‑ ت ‑ تمغارت ‑ نس.  د ‑ يان  تورو ‑ ت ‑ تسمݣت ‑ نس  يان  تاروا،  سين  ءيس ‑ دارس 

ن ‑ تمغارت ‑ نس،  يوس  ءيّما  تارونت ‑ توتمين،  غمکلّي  تورو ‑ ت  ن ‑ تسمݣت،  23 يوس 

ءيجران،  24 مايد  ءي ‑ يبراهيم.  ربّـي  لّي ‑ ينّا  ن ‑ يان ‑ واوال  ف ‑ ّسيبت  تورو ‑ ت 

ءيد ‑ لعهد.  ءي ‑ سين  رواسنت  سنات ‑ تمغارين ‑ ان  اشکو  ءينتلن.  لمعنا  يات  تّلا ‑ ياس 

غ ‑ ودرار  لّي ‑ يتياوسکارن  ن ‑ ّشرع  لعهد  زوند  لمعنا ‑ نس  تݣا  ءيسمݣان،  يورون  ختالّي 

ن ‑ سينا  ادرار  زوند  ن ‑ هاجار  لمعنا  25 تݣا  هاجار.  تيسمݣت  تݣا  نتّات  ن ‑ سينا. 

د ‑ يمزدغن ‑ نس  ن ‑ وروشاليم  تامدينت  زوند  تݣ  ن ‑ واعرابن،  غ ‑ تمازيرت  لّي ‑ يّلان 

ءيسمݣان.  لّي ‑ݣانين 

تݣا  نتّات  ءيݣـنّا.  تين  لّي ‑ يݣان  ياضني  ء وروشاليم  زوند  تݣا  تايّاض  26 ءيّما 

» وا ‑ تامغارت  ءيتيارا:  27 اشکو  تيسمݣت.   ‑ تݣي  ء ور ‑ اکُّ سارا،  ءينّاتنّغ 

تفرحت  غيلاد  نکر  لّي ‑ ف ‑ ور ‑ ّجو ‑ يزري ‑ ونݣاژ،  وا ‑کّمي  لّي ‑ ور ‑ ّجو ‑ يورون، 

ارݣاز.«  ءيطّافن  ن ‑ تالّي  ار  ُـّ ء وݣ را ‑ تاروت  لّي ‑ ن ‑ يفل ‑ ورݣاز  ار ‑ تّسغروّت. اشکو کّمي 

ن ‑ ربّـي.  ن ‑ واوال  ف ‑ ّسيبت  تلولم  ءيسحاق،  زوند  تݣام  اي ‑ ايتما،  28 کونّي 

ءيلولن  غوالّي  ار ‑ يّسرفوفون  مّدن  کولّو  زوند  ءيلولن  غوالّي  ءينکر  غمکلّي  29 والاينّي 

لمعنا ن ‑ هاجار ء ولا سارا
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ن ‑ ربّـي؟  30 ما ‑ يتّيني ‑ واّرا  غيلاد.  ء ولا  مّدن  اد ‑ سکارن  غمکان  ن ‑ ربّـي،  س ‑ ّروح 

ء ور ‑ را ‑ يطّاف  ن ‑ تسمݣت  يوس  اشکو  د ‑ يوس،  نتّات  تيسمݣت  » ّسمسر  ار ‑ يتّيني: 

ءيݣان  ن ‑ تالّي  يوس  وين  کولّوت  لوورت  را ‑ يݣ  ن ‑ باباس.  غ ‑ لوورت  تاغامت 

تاروا  ء ورد  ما ‑ را ‑ نيني؟  اي ‑ ايتما،  غيلاد  31 ءيّما  ءيسکراف.«  بلا  تامغارت 

ءيسکراف.  لّي ‑ ور ‑ ّجو ‑ دار  ن ‑ تمغارت  تاروا  نݣا  والاينّي  ا ‑ نݣا،  ن ‑ تسمݣت 

ءيسمݣان  ‑ نݣ  ‑ سول  ‑ ور  ا  باش  لماسيح  ‑ اغ  1 ءيرژم 

‑ داغ  ‑ تووّريـم  ‑ ور  ا  تزݣـام  غيلاد  بيّدات  ‑ يـات.  ءي 

بولُس،  نّکي  2 سفلدات ‑ يّـي  ن ‑ تسموݣيت.  س ‑ يسکراف 

ن ‑ ّدات  س ‑ تژالّيت  ا ‑ تّغوسم  ءيغ ‑ ترام  راد ‑ اون ‑ ينيغ: 

وانّا  ءي ‑کولّو  س ‑ لمعقول  3 را ‑ ت ‑ ينيغ ‑ داغ  غ ‑ لماسيح.  يات  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي 

ا ‑ بّدا ‑ تسکارت  ءيّقان ‑ک ‑ يد  غمکان  ءيغ ‑ تسکرت  ءي ‑ ّدات ‑ نس،  ا ‑ يّژاّل  ءيران 

هاتي  س ‑ ّشرع،  ربّـي  ا ‑ ترضوم  لّي ‑ يتّيرين  4 وا ‑کونّي  غ ‑ ّشرع.  ما ‑ يتياران  س ‑کولّو 

نّسن  نکُّني  5 ءيّما  زغ ‑ لباراکا ‑ نس.  تضرم  تووّريم  د ‑ لماسيح،  ءيخف ‑ نّون  تّسنݣارام 

ّرجا  ا ‑ يݣا  غمکاد  س ‑ لماسيح.  ن ‑ ما ‑ نومن  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  ءيس ‑ را ‑ فّلانّغ ‑ يرضو 

تاژالّيت  هان  لماسيح،  وين  ءيݣان  يان  6 اشکو  لقودوس.  ّروح  لّي ‑ اغ ‑ يفکا  ءيصحان 

اشکو  ءيغ ‑ اس ‑ ور ‑ يّژولّي.  زوند  ءيغ ‑ اس ‑ يّژولّا  زوند  يات،  ء ور ‑ دارس ‑ تݣي  ن ‑ ّدات 

س ‑ لحنانت ‑ نس.  ءيعّمر  س ‑ لماسيح،  يومن  هاتي  مايان.  ماد ‑ باهرا ‑ يوفن  دارس  ءيّلا 

ما ‑ُکن ‑ يحصارن  غيلاد  ءيّما  لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  ار ‑ تّزايادم  7 تّکام ‑ تّين 

لّي ‑ اون ‑ يغران،  ربّـي  ء ور ‑ د ‑کّين  8 ءيسوينݣيمن ‑ ان  س ‑ لحّق؟  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تسکارم 

ء ومنغ  نّکي  10 ءيّما  ءيݣّوتن.  لعجين  ا ‑ يّسکتاين  ءيدروسن  تاخميرت  9 والاينّي 

سيديتنّغ  وين  اشکو  ياضني،  ن ‑ وسوينݣيم  س ‑کرا  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تسفليدم  ݣيݣون 

11 واي ‑ ايتما،  را ‑ يݣ ‑ يـيت.  وانّا  ف ‑ والّي ‑ اون ‑ ّت ‑ يّسطّيرن،  نتّا  را ‑ يحکام  ا ‑ تݣام. 

ماياد  ءي ‑ ّدات ‑ نّون«.  ا ‑ تّژالّم  » ءيّقان ‑ُکن ‑ د  ءي ‑ مّدن  ا ‑ يتّينين  نّکين  ء ورد 

ء ور ‑ را ‑ يّـي ‑ يتژي  غمکان،  ءيس ‑ ا ‑ ياسن ‑ تّينيغ  مراد  اشکو  ا ‑ ف ‑ ا ‑ يّـي ‑ سول ‑ ّسرفوفوّن. 

5
ءيرژم ‑ اغ  لماسيح 

زغ ‑ يسکراف
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لّي ‑ُکن ‑ يّسندوديـين،  مّدن ‑ ان  12 ءيّما  لّماسيح.  ف ‑ وݣّجدي  نّا ‑ تبّراحغ  غاکود  يان 

کولّوت.  ءيݣيّوال ‑ نسن  اد ‑ بّـين  يوفان  امار 

ا ‑ ور ‑ تّينيم  والاينّي  زغ ‑ يسکراف.  ا ‑ ترژمّ  ربّـي  ءيغرا ‑ ياون  13 واي ‑ ايتما، 

ا ‑ تّحنّوم  فّلاون  ءيّلا  اشکو  ءيخف ‑ نّغ.«  ءيرا  اينّا  ا ‑ نسکار  نژضار  غيلاد،  » نتياورژام 

غ ‑ يان ‑ واوال  کولّوّت  ن ‑ ّشرع  لمعنا  تمون ‑ د  14 هاتي  ءي ‑ نݣراتون.  ار ‑ تّقاسام 

ءيغ ‑ ا ‑ تّلبايم  15 والاينّي  ءيخف ‑ ّنک.«  زوند  ادجار ‑ ّنک  » ا‑تّيريت  ار ‑ يتّيني: 

ءي ‑ نݣراتون.  را ‑ تهلکم  هان  ن ‑ ينݣراتون،  تيفّيـي  ار ‑ تشتّام  ءي ‑ نݣراتون 

س ‑ ماد ‑ اون ‑ يمالا  سکارات ‑ بّدا  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  16 والاينّي 

ءيخف ‑ نّون.  غ ‑ ما ‑ يتّيري  بلا ‑ دا ‑ تسوينݣيّم  لقودوس  ّروح 

لقودوس  ّروح  ء ولا  لقودوس،  ّروح  ما ‑ ور ‑ يتّيري  ار ‑ يتّيري  ن ‑ بنادم  ء ول  17 اشکو 

ء ور ‑ ا ‑ تسکارم  ايلّيغ  ار ‑ݣيݣون ‑ تّماغن  هاتني  ن ‑ بنادم.  ما ‑ ور ‑ يتّيري ‑ وول  ار ‑ يتّيري 

ما ‑ تّيريم. 18 والاينّي ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم ماد ‑ اون ‑ يمالا ّروح لقودوس، ء ور ‑ را ‑ سول ‑ تقامام 

ن ‑ ّشرع.  غ ‑ يسکراف 

ار ‑ تشتهون  ار ‑ تفسادن  ار ‑ تزنون  اد ‑ݣان.  مامنک  نّسن  ن ‑ بنادم،  ءيسّکيرن  19 هان 

ار ‑ تکرهون  ّسيحر،  ار ‑ سکارن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءيلاهات  20 ار ‑ تعبادن  ءي ‑ نݣراتسن، 

ار ‑ تّماغن  ويـّياض،  اد ‑ اݣُرن  ار ‑ تّيرين  ف ‑ ينݣراتسن،  ار ‑ تبزاݣن  ار ‑ تنّواشن  ار ‑ تژين 

اد ‑ امژن  21 ار ‑ تّيرين  ء ور ‑ ديدسن ‑ يبيّدن،  وانّا  ار ‑ رݣّمن  ء ور ‑ زݣيسن ‑ يݣين،  د ‑ وانّا 

کولّو  اُأخشنّين،  ف ‑ تيّلاي ‑ نسن  ار ‑ تمونون  س ‑ تيّسي  ار ‑ تنوفولن  وينسن،  ما ‑ ور ‑ يݣين 

غايد  غمکلّي ‑ اون ‑ نّيغ  س ‑ لمعقول  راد ‑ اون ‑ ينيغ  د ‑ ما ‑ تن ‑ يرواسن.  ءيسّکيرن ‑ اد 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ تݣلديت  ء ور ‑ راد ‑کشمن  غمکان  سکارنين  غويلّي  ءيزرين، 

د ‑ لهنا  د ‑ لفرح  لحنانت  تݣا  ن ‑ ّروح  لغلّت  22 ءيّما 

ار ‑ ديدسن ‑ نتبّداد 23 ار ‑ ديدسن ‑ نترخو  ار ‑ ديدسن ‑ نتفولکي  ار ‑ نتعاوان ويـّياض  د ‑ ّصبر، 

ن ‑ ّشرع  کرا  ء ور ‑ يلّي  تيغاوسيوين ‑ اد،  وان  هاتي  غ ‑ يخف ‑ نّغ.  اي  ار ‑ بّدا ‑ نقُّ

د ‑ واد  ءيݣا ءيخف ‑ نس  ياسوع،  لماسيح  وين  ءيݣان  وانّا  24 اشکو کولّو  تنت ‑ ياݣُين. 

ء ول  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ّروح 

ن ‑ بنادم

لقودوس ن ‑ ّروح  لغلّت 
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ء ولا  ءي ‑ يخف ‑ نس  بنادم  ما ‑ يتّيري  کولّو  ا ‑ݣيس ‑ يّمت  باش  ف ‑ وݣّجدي  ءيّموتن 

فّلانّغ  ءيّلا  لقودوس،  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  غ ‑ نّدر  غيلاد  25 ءيّما  ما ‑ ُيخشّن.  کولّو 

ا ‑ نسکار س ‑ ماد ‑ اغ ‑ يمالا ّروح لقودوس. 26 ا ‑ ور ‑ نّسيمغور ءيخف ‑ نّغ ء ولا ‑ دا ‑ نتژي 

ويـّياض.  وين  ما ‑ يݣان  ء ولا ‑ دا ‑ نتّيري  د ‑ يان 

غ ‑ ما ‑ ُيخشّن،  ءيضر  ن ‑ يان  ءيغ ‑ ن ‑ توفام کرا  1 واي ‑ ايتما، 

لقودوس  ن ‑ ّروح  لغلّت  لّي ‑غ ‑ تّلا  کونّي  فّلاون  ءيّلا 

والاينّي  ترارم ‑ ت س ‑ وغاراس.  ا ‑ ديدس ‑ تساولم س ‑ لحنانت 

2 تمعاوانات ءي ‑ نݣراتون غ ‑ اينّا  ء ولا کونّي.  ا ‑ ور ‑ تضرم  اويات ‑ سّت غ ‑ يخف ‑ نّون، 

ما ‑ يغالن  ءيغ ‑ يّلا  3 والاينّي  لّماسيح.  لوصيت  ا ‑ س ‑ را ‑ تّسافاوم  غمکاد  ءيّژاين.  فّلاون 

4 ءيّلا  يات.  ء ور ‑ يݣي  اشکو  ف ‑ يخف ‑ نس،  ءيّسکارکس  هاتي  کرا،  ءيس ‑ يݣا 

ء وهو.  نغد  ءيس ‑ يفولکي  ا ‑ يژر  باش  غ ‑ ما ‑ يسکار  ا ‑ يسوينݣيم  يان  ف ‑کود 

ءيغ ‑ يفولکي راد ‑ اس ‑ يـيلي ما ‑ س ‑ ا ‑ يتفراح د ‑ يخف ‑ نس بلا ‑ دا ‑ يتمناد غ ‑ ماد ‑ سکارن 

ما ‑ ت ‑ يد ‑ يوشکان.  را ‑ ياسي  يان  کود  5 اشکو  ويـّياض. 

نّا ‑ دارس ‑ يّلان  لخير  ا ‑ ياطّو  فّلاس  ءيّلا  ن ‑ ربّـي،  اوال  ءيتلمادن  وانّا  6 کولّو 

د ‑ ومسلمد ‑ نس. 7 اد ‑ ور ‑ تجلوم ءيخف ‑ نّون. ء ور ‑ يژضار يان ا ‑ سّت ‑ يّزري ف ‑ ربّـي. 

ن ‑ بنادم،  س ‑ ما ‑ يتّيري ‑ وول  ءيسکارن  يان  ا ‑ را ‑ تمݣرم.  نتّان  نّا ‑ ن ‑ تلوحم،  8 امود 

لقودوس،  ّروح  س ‑ ما ‑ يتّيري  ءيسکارن  يان  ءيّما  لموت.  ا ‑ زغ ‑ را ‑ يمݣر  زغ ‑ وول ‑ نس 

نسکار،  غ ‑ وفولکي ‑ اد  9 ا ‑ ور ‑ نترماي  ءيدومن.  تودرت  ا ‑ زغ ‑ را ‑ يمݣر  زغ ‑ ّروح 

ا ‑ نسکار افولکي  اشکو را ‑ نمݣر ّصابت غ ‑ وزمز ‑ نس ءيغ ‑ ور ‑ نهروّصي. 10 ءيّلا فّلانّغ 

س ‑ لماسيح.  لّي ‑ ومنّين  غ ‑ ايتماتنّغ  ار  ُـّ س ‑ وݣ نّا ‑ نوفا،  غاکود  مّدن  غ ‑کولّو 

س ‑ وفوس ‑ ينو.  نّکي  تيّرا ‑ ياد ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ  ايد ‑ س ‑ مّقورنت  منشک  11 ژرات 

س ‑ ما ‑ يݣان  مّدن  اد ‑ رضون  نتني  ران  ءي ‑ ّدات،  ا ‑ تّژالّم  غويلّي ‑ اون ‑ يتّينين  12 ءيّما 

وين ّدات، باش ا ‑ ور ‑ رفوفّن ف ‑ ّسيبت ن ‑ وݣّجدي لّماسيح. 13 ءيّما ايت ‑ تژالّيت ‑ ان، 

ا ‑ تّژالّم  ار ‑ݣيݣون ‑ تّيرين  والاينّي  غ ‑ ّشرع،  ما ‑ يتياران  کولّو  ء ور ‑ ا ‑ سکارن  نتني  ء ولا 

6
ن ‑ وفولکي ّصابت 
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14 ءيّما  ءي ‑ ّدات ‑ نّون.  ف ‑ ما ‑ يتياوسکارن  ءيخف ‑ نسن  اد ‑ الغن  باش  ءي ‑ ّدات 

س ‑ وݣّجدي  اشکو  لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  اݣّجدي  ابلا  ء ور ‑ راد ‑ الّغ  نّکي 

تاژالّيت  15 ءيّما  ّدونيت.  وين  ما ‑ يݣان  ءيّمت ‑ يّـي  ءي ‑ ّدونيت،  ا ‑ س ‑ ّموتغ  لّماسيح 

والاينّي  ءيغ ‑ اس ‑ ور ‑ تّژولّيم.  زوند  ءيغ ‑ اس ‑ تّژولّام  زوند  يات،  ء ور ‑ تݣي  ن ‑ ّدات 

لّي ‑ دارون ‑ يّلان.  لّجديد  تودرت  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ءيهّيان  تاغاوسا 

سکارنين  وينّا  ءي ‑کولّو  د ‑ ّرحمت ‑ نس  ن ‑ ربّـي  ّسلامت  16 اد ‑ اون ‑ تيلي 

ضالبغ ‑ اون  غيلاد،  17 ءيّما  ن ‑ ّصاحت.  د ‑ ايت ‑ ربّـي  ا ‑ تن ‑ يݣان  س ‑ تنباّط ‑ اد، 

نتني  غ ‑ ّدات ‑ ينو،  ء وسيغ  ءيبّراين ‑ اد  اشکو  ءي ‑ تکّرايـين ‑ ينو.  يان  ا ‑ ور ‑ سول ‑ يزايد 

لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  18 ا ‑ݣيݣون ‑ تيلي  اد ‑ݣان.  ن ‑ ياسوع  تيميتار 

امين.  اي ‑ ايتما. 
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ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس   تابرات 

غ ‑ افسوس

ربّـي.  ءيرا  غمکلّي  ياسوع  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

لّي ‑ زݣانين  ن ‑ افسوس  غ ‑ تمدينت  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين 

باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  2 اد ‑ اون ‑ تيلي  ياسوع.  لّماسيح  غ ‑ وغاراس 

لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ 

لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  ربّـي  3 ار ‑ باهرا ‑ نتالغ 

لباراکات  س ‑کولّو  لّماسيح  ف ‑ وودم  ءيبارک ‑ اغ  اشکو 

ءيژلي ‑ اغ  ّدونيت،  ء ور ‑ تا ‑ يخلق  4 لّيغ  ن ‑ يݣـنّا.  غ ‑ تݣلديت  لّي ‑ لّانين  ن ‑ ّروح 

ءيحنّو  لعيب.  ما ‑ يݣان  زغ ‑کولّو  غ ‑ يژري ‑ نس  نغوس  وينس،  ا ‑ نݣ  باش  د ‑ لماسيح 

ا ‑ يرا،  غمکان  لماسيح.  ن ‑ ياسوع  ف ‑ وودم  د ‑ تاروا ‑ نس  اد ‑ اغ ‑ يݣ  5 ءيقصاد  ݣينّغ 

لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يبارک  ءيݣّوتن  ف ‑ لحنانت ‑ اد  6 ار ‑ ت ‑ باهرا ‑ نتالغ  سرس.  ءيرضو 

فّلانّغ  ءيّسيتّي  س ‑ يداّمن ‑ نس،  زغ ‑ لهالاک  7 لّي ‑ اغ ‑ يفران  ءيعّزان  ن ‑ يوس  ف ‑ وودم 

8 ء ولا  لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يبارک،  ن ‑ ربّـي  لحنانت  س ‑ تݣّوت  غونشکاد  ماتّا  ّدنوب ‑ نّغ. 

تاغاوسا ‑ ياد  ءيّسبايّن ‑ اغ ‑ د  9 اشکو  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يّسبايّن.  د ‑ تحکيمت ‑ اد  تاواّسنا ‑ ياد 

لّماسيح،  ف ‑ وفوس  ءيقصاد ‑ ت  سرس  ءيرضو  ا ‑ يسکر  ما ‑ يرا  ءيمل ‑ اغ ‑ د  ءينتلن، 

غ ‑ يݣـنّا  ما ‑ يّلان  کولّو  را ‑ يّسمون  هاتي  ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يسيݣُّرا  ا ‑ ت ‑ يّسافو  10 يـيري 

لّماسيح.  غ ‑ ّدو ‑ وفوس  کولّو  ءيݣ ‑ ت  غ ‑ ّدونيت،  ء ولا 

ءيقصاد  غمکلّي  مّدن ‑ نس،  ا ‑ نݣ  باش  نکُّني  ء ولا  د ‑ لماسيح  ءيژلي ‑ اغ  11 ربّـي 

1

لباراکات 

ربّـي لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يبارک 
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ا ‑ د ‑ݣينّغ ‑ يبان  باش  12 ءيژلي ‑ اغ  ما ‑ يجّرون.  غ ‑کولّو  ما ‑ يرا  لّي ‑ بّدا ‑ يسکارن  نتّان 

کونّي،  13 ء ولا  غ ‑ لماسيح.  ّرجا ‑ نّغ  ءيس ‑ ن ‑ نݣا  لّي ‑ يزوارن  نکُّني  لمجد ‑ نس، 

ءيفولکين  د ‑ لخبار  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّحّق،  لّيغ ‑ُکن ‑ ين ‑ يلکم ‑ واوال  وينس  تݣام  تووّريم 

ربّـي  لّي ‑ ف ‑ ينّا  لقودوس  ّروح  ءيتياوفکا ‑ ياون  س ‑ لماسيح  تومنم  لّيغ  لّي ‑ س ‑ تنجّم. 

تاماتارت  14 ءيݣا  ا ‑ تݣام.  وينس  ءيزد  ا ‑ تيّسانم  باش  ءي ‑ مّدن ‑ نس،  را ‑ ت ‑ يفک 

ماتّا  ءي ‑ مّدن ‑ نس.  را ‑ تنت ‑ يفک  لّي ‑ ف ‑ ينّا  تيميخار  کولّو  ربّـي  ن ‑ يس ‑ را ‑ يّسافو 

باهرا.  ار ‑ ت ‑ نتالغ  ن ‑ ربّـي،  لمجد  س ‑ يݣّوت  غونشکاد 

اشکو  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ ا ‑ بّدا ‑ فّلاون ‑ تشکارغ  15، 16 ف ‑ ماياد 

دارون  عّزان  ياسوع،  س ‑ سيديتنّغ  ا ‑ تومنم  ف ‑ مامنک  سفلدغ 

باباتنّغ  17 ار ‑ تضالابغ  ار ‑ُکن ‑ د ‑ سوينݣيمغ،  نّا ‑ تژالّاغ  غاکود  کولّوتن.  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين 

ن ‑ تحکيمت  ّروح  اد ‑ اون ‑ ياکّا  لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ربّـي  لّي ‑ يݣان  ءيمّقورن 

لّعاقل ‑ نّون،  الّن  ا ‑ يرژم  18 ار ‑ تي ‑ تضالابغ  ءيݣا.  غمکلّي  ا ‑ تي ‑ تيّسانم  باش  د ‑ تواّسنا 

ݣّوتنين  لباراکات  ء ولا  لّي ‑ مي ‑ُکن ‑ يژلي،  ءيصحان  ّرجا ‑ ياد  ما ‑ يݣا  ا ‑ تيّسانم  باش 

لّي ‑ باهرا ‑ݣينّغ ‑ يتجّهدن  تاحکيمت ‑ نس  19 ء ولا  ءي ‑ يمژلاين ‑ نس،  لّي ‑ را ‑ يفک 

ءيتجّهدن  تݣا ‑ ت ‑ تحکيمت  لّي ‑ݣينّغ ‑ يّلان،  تاحکيمت  اشکو  لّي ‑ سرس ‑ يومّن.  نکُّني 

غ ‑ تاتّويت  ف ‑ وفاسيـي ‑ نس  ءيّسݣاور ‑ ت  زغ ‑ لموت،  لماسيح  20 لّي ‑ س ‑ د ‑ يّسنکر 

ء ولا  ّسولطات  ء ولا  لارواح  ء ولا  لمالايکا  ن ‑کولّو  21 ف ‑ وفّلا  ن ‑ يݣـنّا  ن ‑ تݣلديت 

ليخرت.  ء ولا  غ ‑ ّدونيت  ءيسم  ن ‑کرايݣاّت  ف ‑ وفّلا  ءيسم ‑ نس  ءيݣ  لقّوات، 

ءيضارن ‑ نس  غ ‑ ّدو  ما ‑ يّلان  کولّو  ءيسرس  ما ‑ يّلان،  ف ‑کولّو  د ‑ وݣايّو  22 ءيݣ ‑ ت 

د ‑ نتّان  لّماسيح،  ّدات  ءيݣا  23 امناݣّـار  وينس.  ݣانين  ن ‑ ويلّي  ن ‑ ومناݣّـار  س ‑ لخير 

ماني.  غ ‑کرايݣاّت  ما ‑ يّلان  کولّو  لّي ‑ يتکّمالن  لماسيح  ا ‑غ ‑ ا ‑ يتکّمال 

ءيغ ‑ تّموتم  زوند  تݣام  ءيزرين  غايد  کونّي  1 ءيّما 

ء ولا  ن ‑ ّدنوب ‑ نّون  ف ‑ ّسيبت  ربّـي،  وين  ءي ‑ ما ‑ يݣان 

غ ‑ وغاراس  ار ‑ تّيدوم  2 تّکام ‑ تّين  ُيخشن.  ما ‑ تسکارم  کولّو 

ربّـي  ءيضالب  بولُس 

ايت ‑ افسوس ا ‑ يبارک 

2
تودرت ء ولا  لموت 
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ّروح  تݣا  غ ‑ يݣنوان.  لّي ‑ يتجّهدن  ُيخشّن  لقّوا  ار ‑ تّضفارم  ن ‑ ّدونيت ‑ اد، 

کولّواغ  3 نّکا ‑ تّين  س ‑ ربّـي.  ء ور ‑ سفليدنين  غ ‑ غويلّي  غيلاد  لّي ‑ يتحکامن 

ءي ‑ يخف ‑ نس  بنادم  ما ‑ يرا  س ‑کولّو  ار ‑ نسکار  غ ‑ وغاراس ‑ ان  ار ‑ ديدسن ‑ نتّيدو 

غ ‑ ووّسان ‑ ان،  نکُّني  ء ولا  ّشهوات ‑ نّغ.  ء ولا  غ ‑ يسوينݣيمن ‑ نّغ  غير  ار ‑ ّت ‑ نتاوي 

ّرحمت،  دارس  تݣّوت  ربّـي،  4 ءيّما  مّدن.  کولّو  زوند  ن ‑ ربّـي  لغاضاب  فّلانّغ  ءيّلا 

سول  لّيغ  غاکود  د ‑ لماسيح  5 ءيّسّدر ‑ اغ  ءيݣّوتن،  س ‑ لحنانت ‑ نس  ݣينّغ  ءيحنّو 

6 ءيّسنکر ‑ اغ ‑ د  ا ‑ س ‑ تنجّم.  ن ‑ ربّـي  س ‑ لحنانت  هاتي  غ ‑ ّدنوب ‑ نّغ.  نّموت 

7 باش  ن ‑ يݣـنّا،  غ ‑ تݣلديت  ديدس  ءيّسݣاور ‑ اغ  ياسوع،  د ‑ لماسيح  ياّل ‑ اغ 

لحنانت ‑ نس  ا ‑ س ‑ باهرا ‑ تݣّوت  منشک  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ يمل، 

ا ‑ ف ‑ تنجّم  ف ‑ لحنانت ‑ نس  8 هاتي  ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يبارک 

تاوافکا  تݣا  والاينّي  کونّي،  تسکارم  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  تومنم.  سرس  لّيغ 

يان  ا ‑ ور ‑ يالغ  باش  ن ‑ يفولکيتن ‑ نّون،  ف ‑ ّسيبت  9 ء ورد  ربّـي.  ءيفکا ‑ ياون ‑ ّت 

لماسيح  د ‑ وين  ءيݣ ‑ اغ  غمکان،  اد ‑ اغ ‑ يسکرن  ربّـي  10 اشکو  ءيخف ‑ نس. 

ا ‑ تن ‑ نسکار.  لّي ‑ اغ ‑ زوار ‑ يّجوجاد  ءيفولکيتن  ا ‑ نتناوال  باش  ياسوع 

لّي ‑ ور ‑ يݣين  کونّي  ءيزرين،  غايد  ما ‑ تݣام  11 سوينݣيماد ‑ د 

اشکو  ء ور ‑ ّژولّينين ‹  › غويلّي  ار ‑ اون ‑ تّينين  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي. 

غ ‑ ووّسان ‑ ان،  لماسيح  12 ء ور ‑ تا ‑ تّسينم  نتني.  زوند  ءي ‑ ّدات ‑ نّون  ء ور ‑ ا ‑ تّژالّام 

غ ‑ يد ‑ لعهد  تاغامت  ء ور ‑ دارون  مّدن ‑ نس.  اد ‑ݣن  لّي ‑ يژلي  ن ‑ ايت ‑ ربّـي  غ ‑ بّرا  تيليم 

ربّـي  تّسنم  ء ولا  ّرجا،  ء ور ‑ دارون  ما ‑ راد ‑ اسن ‑ يسکر.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ ياسن ‑ يمالا 

لّماسيح  لّموت  ف ‑ ّسيبت  س ‑ دارس  ءيّساکمور ‑ُکن ‑ د  غيلاد  13 ءيّما  غ ‑ ّدونيت. 

غ ‑ݣر  ّسلامت  لماسيح  ءيسکر  14 اشکو  تاݣّوݣم ‑ ن.  ءيّکان  لّي ‑ ستّين  کونّي  ياسوع، 

ن ‑ تاژيت  اُغراب  ءيّسضر  يان،  اد ‑ݣن  سين  ءيرار  ياضني،  د ‑ ايت ‑ تميزار  ايت ‑ ربّـي 

باش  لفرايض ‑ نس،  ء ولا  س ‑ لوصّيات ‑ نس  ّشرع  15 ءيّسيتّي  لّي ‑ تن ‑ يّسنݣاران. 

لّي ‑ را ‑ يݣ  لّجديد  تاسوت  يات  زغ ‑ݣيسن  ءيسکر  س ‑ ّسلامت،  سين ‑ اد  ا ‑ يّسمون 

لّي ‑ اغ ‑ يسکر  ّسلامت 

لماسيح
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س ‑ لموت ‑ نس  د ‑ ربّـي  کولّواغ  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت  ا ‑ س ‑ يسکر  16 غمکان  تينس. 

ياوي ‑ د  لماسيح  17 لّيغ ‑ د ‑ يوشکا  ءي ‑ نݣراتنّغ.  تاژيت  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تيلي  ف ‑ وݣّجدي، 

لّي ‑ سرس ‑ اکمورنين.  ءي ‑ نکُّني  والا  لّي ‑ ن ‑ اݣّوݣنين،  ءي ‑کونّي  ن ‑ ّسلامت  لخبار 

باباتنّغ  ربّـي  س ‑ دار  ا ‑کولّو ‑ نکشم  غيلاد  ا ‑ ف ‑ نژضار  لّماسيح  18 ف ‑ ّسيبت 

کولّواغ.  لّي ‑ݣينّغ ‑ يّلان  س ‑ يان ‑ ّروح 

غيلاد  کونّي  ء ولا  تطّافم  اشکو  ءيغريبن،  ء ولا  ءيبّرانيـين  19 ء ور ‑ سول ‑ تݣيم 

20 لّي ‑ يبنّو  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ ايت ‑ تݣّمي  تݣم  ن ‑ ربّـي،  ءيمژلاين  غ ‑ݣر  تاغامت 

ن ‑ وغژو.  ءيمّقورن  اژرو  ياسوع  لماسيح  ءيݣ  د ‑ لانبيا،  ن ‑ يرقّاسن  ف ‑ لّساس 

تّياوژلاي  ن ‑ تژالّيت  يات ‑ تݣّمي  ار ‑ سرسن ‑ يبنّو  ءيژران،  ا ‑ د ‑ يّسموّن  21 نتّان 

ءيزدغ  يات ‑ تݣّمي،  ا ‑کولّو ‑ نݣ  باش  ار ‑ سرون ‑ يبنّو  کونّي  22 ء ولا  ءي ‑ سيديتنّغ. 

ن ‑ ربّـي.  ّروح  ݣيس 

لّي ‑ يݣان  بولُس  نّکي  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ ا ‑ فّلاون ‑ تضالابغ  1 مايان 

ن ‑ تووري  ف ‑ ّسيبت  ياسوع  لّماسيح  ف ‑ يسم  احّباس 

ياضنـي.  ‑ تميـزار  ن  کونّي  ‑ݣراتون  غ  ‑ سکـارغ  لّي 

ربّـي  ‑ يفک  ‑ يّـي  اد  ‑ مامنک  ف  ‑ تسفلدم  ‑ ور  2 ءيس 

تاغاوسا ‑ ياد  3 ءيملا ‑ يّـي ‑ د  کونّي؟  اد ‑ اون ‑ ّت ‑ ين ‑ ّسلکمغ س ‑ دارون  باش  لباراکا ‑ ياد 

4 ءيغ ‑ تغرام  غ ‑ تبرات ‑ اد.  کرا  فّلاس  ء وريغ ‑ اون ‑ ين  ءيزرين،  غايد  کولّو  لّي ‑ ينتلن 

5 ترݣس  نّکي.  غمکلّي ‑ سّت ‑ فهمغ  لّماسيح  تاغاوسا ‑ ياد  را ‑ تيّسانم  ء وريغ  مايلّي 

س ‑ تحکيمت  ربّـي  ءيّسبايّن ‑ اغ ‑ ّت ‑ يد  غيلاد  ءيّما  لّي ‑ زرينين،  تاسوتين  ف ‑کولّو 

6 ءيمل ‑ اغ ‑ د  لانبيا ‑ نس.  ء ولا  ءيرقّاسن ‑ نس  اد ‑ݣن  ءيژلي  ءي ‑ غويد  لقودوس  ن ‑ ّروح 

ن ‑ ايت ‑ ربّـي  غ ‑ لباراکات  ياضني  ايت ‑ تميزار  ن ‑ يس ‑ راد ‑کشمن  ءيفولکين  لخبار 

ربّـي  ما ‑ ينّا  کولّو  نتني  ء ولا  امژن  وينس،  ݣانين  ن ‑ ويلّي  غ ‑ ومناݣّـار  ء ولا 

ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ وودم  راد ‑ اغ ‑ ت ‑ يفک 

ءيفولکين  لّخبار  تاووري ‑ اد  اد ‑ سکارغ  ءيفک ‑ يّـي  ربّـي  7 ءيبارک ‑ يّـي 

3
غ ‑ݣر  ن ‑ بولُس  تاووري 

ياضني ايت ‑ تميزار 
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ءيمژلاين  غ ‑ݣر کولّو  باهرا  مّژيغ  8 واّخا  لّي ‑ݣيݣي ‑ يّلان.  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت ‑ نس 

ف ‑ تميخار  ن ‑ ّدونيت  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  اد ‑ تبّراحغ  لباراکا ‑ ياد  ءيفکا ‑ يّـي  ن ‑ ربّـي، 

ءي ‑کولّو  اد ‑ مالاغ  9 ءيفک ‑ يّـي  ن ‑ بنادم.  ءيسوينݣيمن  کولّو  لّي ‑ وݣُرنين  لّماسيح 

ربّـي  ءيقصاد ‑ سّت  ءيزرين،  غايد  کولّو  لّي ‑ فّلاسن ‑ ينتلن  ءيهّيان  تاغاوسا ‑ ياد  مّدن 

ن ‑ يمژلاين ‑ نس  ن ‑ ومناݣّـار  ف ‑ وفوس  غيلاد  10 اشکو  ما ‑ يّلان.  کولّو  لّي ‑ يخلقن 

منشک  ن ‑ يݣنوان  لقّوات  ء ولا  ءي ‑ ّسولطات  ا ‑ يّسبايّن  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يرا 

سيديتنّغ  ياسوع  لّماسيح  ف ‑ وفوس  11 لّي ‑ س ‑ يکّمل  ا ‑ باهرا ‑ تݣّوت ‑ تحکيمت ‑ نس 

ف ‑ ّسيبت  ء ولا  لماسيح  ن ‑ ما ‑ يسکر  12 ف ‑ ّسيبت  زغ ‑ يسيزوار.  ءيقصاد  مايلّي 

بلا ‑ دا ‑ نتحشام  غيلاد  س ‑ ربّـي  ا ‑ ن ‑ ناکمور  ا ‑ ف ‑ نژضار  ن ‑ ما ‑ سرس ‑ نومن 

ف ‑ ورفوفن ‑ اد  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ تيݣُراژ  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  13 ف ‑ مايان  ء ولا ‑ دا ‑ نتيکساض. 

کونّي.  لخير  اد ‑ اون ‑ يݣ  باش  ار ‑ ت ‑ ّزرايغ  اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  غ ‑ ا ‑ زرايغ 

ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ يفاّدن ‑ ينو  ا ‑ ف ‑ ضرغ  14 مايان 

غ ‑ يݣـنّا  تاروا  دار  ءي ‑کولّو ‑ وينّا  › باباتنّغ ‹  ءيسم ‑ اد ‑ نس  ا ‑ يفکان  15 نتّان  باباتنّغ. 

ءيّسدوس ‑ُکن  لّمجد ‑ نس،  زغ ‑ تميخار  اد ‑ اون ‑ ياکّا  16 ضالبغ ‑ ت  غ ‑ ّدونيت.  ء ولا 

لماسيح  ا ‑ يزدغ  17 باش  ن ‑ ّروح ‑ نس،  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت  غ ‑ وݣُنس ‑ نّون 

ءيّزݣا ‑ُکن  غ ‑ لحنانت  ا ‑ُکن ‑ يّژو  ضالبغ ‑ ت  تومنم.  سرس  غمکلّي  غ ‑ وول ‑ نّون 

منشک  ن ‑ ربّـي،  ءيمژلاين  کولّو  ء ولا  کونّي  ا ‑ تفهّم،  ا ‑ تيژضارم  18 باش  ݣيس، 

غ ‑ وول ‑ نّون  19 تّسحّسوم  لّماسيح،  لحنانت  تدرو  تاتّوي  تيغّزيف  ا ‑ س ‑ توسعا 

کولّو  تعّمرم  تووّريم  ارد  ن ‑ بنادم،  تاواّسنا  لّي ‑ باهرا ‑ يوݣُرن  س ‑ لحنانت ‑ نس 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ وفولکي 

ء ولا  ما ‑ نضالب  ن ‑کولّو  ار  ُـّ ء وݣ ا ‑ يسکر  لّي ‑ يژضارن  ربّـي  ا ‑ نالغ  غيلاد  20 ءيّما 

21 اد ‑ اس ‑ يـيلي  لّي ‑ݣينّغ ‑ يّلان.  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت ‑ نس  ما ‑ نسوينݣيم  کولّو 

ء ولا  غيلاد  ن ‑ تاسوتين،  تاسوت  غ ‑کود  ياسوع  غ ‑ لماسيح  ء ولا  غ ‑ ومناݣّـار  لمجد 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو 

لّماسيح لحنانت 
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احّباس  ءيݣان  نّکي ‑ اد  باهرا،  را ‑ُکن ‑ ضالبغ  غيلاد  1 ءيّما 

ءيّلا  غمکلّي  ا ‑ تسکارم  ضالبغ ‑ُکن  ن ‑ سيديتنّغ.  ف ‑ يسم 

اد ‑ݣن وينس. 2 ّژيمژايات ءيخف ‑ نّون  ربّـي  ءيژلي  ف ‑ ويلّي 

يان  ا ‑ بّدا ‑ تݣم  باش  کولّو  3 سکارات  ءي ‑ نݣراتون.  ار ‑ تّحنّوم  ار ‑ تّصبارم  ار ‑ تّرخوم 

ا ‑ تݣام،  4 يات ‑ ّدات  لقودوس.  ّروح  لّي ‑ س ‑ُکن ‑ د ‑ يّسمون  ن ‑ ّسلامت  غ ‑ تامونت 

يان  5 يـيلي  ربّـي.  لّي ‑ مي ‑ُکن ‑ يژلي  ّرجا  يان  دارون  غمکلّي  ّروح،  يان  ݣيݣون  يـيلي 

غ ‑ وامان.  لّي ‑ س ‑ تّدمّ  يان ‑ ودوم  ء ولا  لّي ‑ س ‑ تومنم  يان ‑ وغاراس  ء ولا  سيديتون 

افولکي،  ار ‑ سرون ‑ يسکار  ار ‑ُکن ‑ يتݣابال،  يان،  ن ‑کرايݣاّت  باباس  ربّـي  يان  6 يـيلي 

کولّوکن.  ار ‑ݣيݣون ‑ يتباراک 

لّي ‑ تّلا ‑ توافکا  س ‑ ونشک  لّباراکا  کرا  تّياوفکا ‑ ياس  ݣينّغ،  يان  7 کرايݣاّت 

غويلّي  ديدس  ياوي  س ‑ تاتّويت،  ياتّوي  لّيغ  » غاکود  ءيتياران:  8 غمکلّي  لّماسيح. 

› ياتّوي ‹؟  ماد ‑ اغ ‑ يملا ‑ واوال ‑ اد  9 والاينّي  ءي ‑ مّدن.«  لباراکات  ءيفک  ءينرا، 

10 اشکو  ن ‑ واکال.  س ‑ تدروت  زوار  ءيس ‑ يݣّوز  ف ‑ لماسيح  ءيملا ‑ ياغ 

کولّو  ا ‑ يکّمل  باش  ن ‑ يݣنوان  س ‑ يݣّي  تيݣيرا  ياتّوين  غوالّي  ا ‑ يݣان  غوالّي ‑ د ‑ يݣّوزن 

ماني.  غ ‑کرايݣاّت  ما ‑ يّلان 

ءي ‑ ويـّياض  ءيفک  ءيرقّاسن ‑ نس،  اد ‑ݣن  ݣينّغ  ءي ‑کرا  ا ‑ يفکان  11 نتّان 

س ‑ لخبار  اد ‑ تبّراحن  ءي ‑ ويـّياض  ءيفک  ربّـي،  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا  اد ‑ ساوالن 

اد ‑ يژضارن  12 باش  مّدن ‑ نس  ار ‑ ّسلمادن  اد ‑ تݣابالن  ءي ‑ ويـّياض  ءيفک  ءيفولکين، 

لّماسيح.  ّدات  ار ‑ ّسدوسن  ن ‑ ربّـي  تاووري  اد ‑ قاسان  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  کولّو 

نيّسان  يان،  نݣ  نووّري  ارد  لّماسيح  غ ‑ وغاراس  ا ‑ س ‑ راد ‑کولّو ‑ نتزاياد  13 غمکاد 

ءيکّملن.  س ‑ تموغرا ‑ نس  لماسيح  زوند  نيمغور  نووّري  ءيݣا،  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  يوس 

الّمود  ن ‑کرايݣاّت  ار ‑ تن ‑ يتاوي ‑ واضو  مّژينين،  تاروا  زوند  14 ء ور ‑ سول ‑ را ‑ نݣ 

س ‑ تکرکاس.  ف ‑ مّدن  لّي ‑ سّت ‑ ّزراينين  ن ‑ يمغضارن  س ‑ لحيلات  ار ‑ جلّون  لّجديد، 

لّي ‑ يݣان  لّماسيح  ار ‑ نتيمغور غ ‑ تامونت  ا ‑ نتّيني لحّق س ‑ لحنانت،  فّلانّغ  15 ءيّلا 

ن ‑ ّدات ءيݣزمان 

4
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ار ‑ تن ‑ يّسميالّا،  ءيݣزمان ‑ نس  ار ‑ يزّدي  غ ‑ ّدات  ا ‑ يحکامن  16 نتّان  ءيخف ‑ نّغ. 

س ‑ لحنانت  ار ‑ تّدوس  ّدات  ا ‑ س ‑ را ‑ تّيمغور  غمکاد  ءيرا.  غ ‑ يلّيغ  اݣـّزوم  کرايݣاّت 

غمکلّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّقاّن.  اݣـّزوم  کرايݣاّت  ءيغ ‑ ا ‑ يسکار 

ن ‑ سيديتنّغ،  س ‑ يسم  را ‑ُکن ‑ وّصاغ  غيلاد  17 ءيّما 

ربّـي.  ء ور ‑ ّسينّين  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تسکارم زوند غويلّي  ءينيغ ‑ اون 

اݣّوݣن ‑ ين  لعاقل ‑ نسن.  18 ءيّلاس  باهرا،  ءيسوينݣيمن ‑ نسن  جلان ‑ تن  نتني 

19 ووّرين  ءيقار ‑ وول ‑ نسن.  ءيخف ‑ نسن  ءيّقور  اشکو  ن ‑ ربّـي،  ف ‑ تودرت 

ار ‑ ّزراين  ّشهوات ‑ نسن،  ماد ‑ رانت  کولّو  ار ‑ سکارن  غ ‑ يات.  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ تحشامن 

20 ءيّما  اُأخشنّين.  غ ‑ يسّکيرن ‑ نسن  غير  ا ‑ تزايادن  ار ‑ تّيرين  غ ‑ ما ‑ يعيبن،  ء وّسان ‑ نسن 

باهرا  ءيس ‑ تسفلدم  ّسنغ  21 اشکو  ف ‑ لماسيح.  ا ‑ تلمدم  غمکان  ء ورد  کونّي، 

ءيس ‑ُکن ‑ يخّصا  22 تلمدم  نتّا.  غمکلّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسبايّن  لحّق  تلمدم  ف ‑ ياسوع، 

تّين ‑ تّکام  لّيغ  ءيزرين  غايد  تݣام  غمکلّي  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تݣم  زغ ‑ وݣُنس ‑ نّون،  ا ‑ تبّدلم 

ءيس ‑ ا ‑ُکن ‑ يتاوي  ء ور ‑ تّسينم  ءيس ‑ يشوا،  تغالم  ءيخف ‑ نّون،  ما ‑ يرا  ار ‑ تسکارم 

زغ ‑ لجديد  ا ‑ُکن ‑ يسکر  ربّـي  ا ‑ تادجم  ءيس ‑ُکن ‑ يخّصا  23 تلمدم  س ‑ لهالاک. 

اشکو  لّجديد.  مّدن  تݣم  ا ‑ تووّريم  24 باش  ما ‑ تسوينݣيّم،  ء ولا  ما ‑ تّيريم  غ ‑کولّو 

کولّو  ار ‑ تسکارم  نتّا،  ءيفولکي  غمکلّي  ا ‑ تفولکيم  باش  زغ ‑ لجديد  ربّـي  ءيسکر ‑ُکن 

ما ‑ ت ‑ يترضون. 

يان  ف ‑کود  ءيّلا  تيکرکاس.  کولّو  فّلاون  کّيسات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  25 مايان 

لّماسيح.  غ ‑ ّدات  يان  کولّواغ  نݣا  اشکو  س ‑ لحّق،  د ‑ݣماس  ا ‑ يساوال 

ّسيتّيات  ُيخشّن.  کرا  تسکرم  ارد  ا ‑ُکن ‑ يدحي  غايان  ا ‑ ور ‑ تادجم  26 ءيغ ‑ تقلاقلم 

مانيزغ  ءي ‑ يبليس  ا ‑ ور ‑ تادجم  27 باش  تافوکت،  ء ور ‑ تا ‑ ن ‑ تضر  اقلاقال ‑ ان 

يـيلي  ا ‑ ور ‑ سول ‑ يتاُکر.  ءيخّصا ‑ ت  امّخار،  ءيݣان  وانّا  28 ءيّما  ا ‑ ن ‑ سرون ‑ يکشم. 

باش  ءيشوان،  غ ‑کرا  س ‑ يفاّسن ‑ نس  ءيخدم  ن ‑ تووري،  غ ‑کرا  ا ‑ يݣر  فّلاس 

يات.  ء ور ‑ دار  ءي ‑ ويلّي  ما ‑ ياکّا  ا ‑ دارس ‑ يـيلي 

ن ‑ تودرت  تينباضين 

لّجديد
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ساوالات  ءينفورن ‑ نّون.  ا ‑ تّکان  اُأخشنّين  ن ‑ يواليون  کرا  29 ا ‑ ور ‑ تادجم 

اوين ‑ اسن ‑ د  حتاّجان،  غ ‑ مايلّي  سفليدنين  غويلّي  لّي ‑ را ‑ يعاون  شوانين  س ‑ يواليون 

ا ‑ يݣ  باش  لّي ‑ اون ‑ يفکا  ن ‑ ربّـي  لقودوس  ءي ‑ ّروح  30 ا ‑ ور ‑ تّي ‑ تّسطّيارم  لباراکا. 

زغ ‑ ّدونيت ‑ اد.  لّي ‑غ ‑ را ‑ُکن ‑ يفوکّو  ار ‑ د ‑ يروح ‑ واّس  وينس  ن ‑ يس ‑ تݣام  تاماتارت 

ء ولا ‑ دا ‑ تّغّواتم  ا ‑ ور ‑ ترݣّّم  يان.  ء ولا ‑ دا ‑ تّکرهوم  ء ولا ‑ دا ‑ تّّماغم  31 ا ‑ ور ‑ تّژيم 

ار ‑ تّصاماحم ءي ‑ نݣراتون  ار ‑ تّفولکيم  ا ‑ تّحنّوم  فّلاون  ء ولا ‑ دا ‑ تّنّواشم غ ‑ يان. 32 ءيّلا 

لّماسيح.  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  غمکلّي ‑ اون ‑ يصامح 

ربّــي  ضفورات  ‑ ينيــغ،  ‑ اون  ‑ راد  ‑ ف  ا  ‑ مايــان  1 ف 

عّزانين.  ف ‑ تاروا ‑ نس  ءيّلان  غمکلّي  غ ‑ ما ‑ يسکار، 

لماسيح،  ءيحنّا  ݣينّغ  غمکلّي  مّدن  غ ‑کولّو  2 تحنّوات 

ءيجّدرن  يات ‑ تغرسي  زوند  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ءيخف ‑ نس  ءيسرس 

ءيميمن.  س ‑ توّجوت 

ءيّلا  ء ولا  اُأخشنّين  ّشهوات  ء ولا  لفساد  ما ‑ ياّدرن  ا ‑ ور ‑ دارون ‑ يـيلي  3 والاينّي 

ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين  ء ور ‑ يوُکي  ءي ‑ يخف ‑ نس.  ا ‑ يّسمون  ف ‑ ما ‑ يرا  ما ‑ يساوالن 

تاضصا  ء ولا  ءيخوان  تاجّماعت  ء ولا  ءي ‑ يجرمان  4 انفات  س ‑ غمکان.  اد ‑ ساوالن 

ءيغ ‑ ا ‑ بّدا ‑ تّشکارم  را ‑ يشوو  والاينّي  غايان،  ف ‑ وان  ء ور ‑ تشوي ‑ تجّماعت  ف ‑ ما ‑ يعيبن. 

لّماسيح  غ ‑ تݣلديت  تاغامت  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تيلي  ا ‑ تيّسانم  ءيّقان ‑ُکن ‑ د  5 اشکو  ربّـي. 

ءيتّيرين  يان  نغد  لّي ‑ اُأخشنّين  س ‑ ّشهوات  ءيسکارن  يان  نغد  ءيتفسادن  ءي ‑ يان  د ‑ ربّـي 

زوند  ءيݣا  ءيݣّوتن،  ايدا  ءيتّيرين  يان  اشکو  ءي ‑ يخف ‑ نس.  ما ‑ يݣّوتن  ا ‑ يّسمون 

س ‑ يواليون  ا ‑ُکن ‑ يجلو  يان  6 ا ‑ ور ‑ تادجم  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءيلاهات  ءيغ ‑ ا ‑ يتعباد 

ف ‑ ويلّي  ن ‑ ربّـي  لغاضاب  ا ‑ ف ‑ را ‑ يضر  لُّخشانات ‑ ان  ف ‑ ّسيبت  اشکو  خوانين، 

غوين.  زوند  ءي ‑ مّدن  7 انفات ‑ بّدا  تيغوردين ‑ نسن.  رورنين  سرس 

س ‑ تيفاوت  تکشّم  تووّريم  غيلاد  ءيّما  غ ‑ تيّلاس،  تّلام  تّکام ‑ تّين  کونّي  8 ء ولا 

غ ‑ تيفاوت  9 اشکو  ايت ‑ تيفاوت،  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  سکارات  ن ‑ سيديتنّغ. 

5
ايت ‑ تيفاوت
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ا ‑ تيّسانم  10 سيݣّيلات  ربّـي.  ما ‑ يرضان  د ‑کولّو  د ‑ لحّق  ن ‑ وفولکي  ا ‑غ ‑ تّلا ‑ تمݣرا 

والاينّي  ن ‑ ايت ‑ تيّلاس ‑ ان  خوانين  غ ‑ يسّکيرن  11 ا ‑ ور ‑ تکشّم  سيديتنّغ.  ما ‑ يترضون 

ا ‑ ت ‑ نبدر.   ‑ نري  ء ور ‑ اکُّ غ ‑ تنتلا،  سکارن  غايلّي  12 اشکو  ّشحّشامات ‑ تن، 

14 ء ولا  ءيݣا،  غمکلّي  را ‑ د ‑ يبان  س ‑ تيفاوت  زغ ‑ تيّلاس  ما ‑ د ‑ يّفوغن  کولّو  13 ءيّما 

ا ‑ غوان  » فاق،  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتّيني:  ماياد  نتّا.  ء ولا  را ‑ يفاو  تيفاوت  کرا ‑غ ‑ تسفاو  کرايݣاّت 

لماسيح.«  اد ‑ اک ‑ يـيسفيو  زغ ‑ لموت  تنکرد ‑ د  ءيطّاسن، 

ّسنّين  غويلّي  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  ا ‑ بّدا ‑ تسکارم  غ ‑ يخف ‑ نّون  15 تاويات ‑ سّت 

نّا ‑ مي ‑ توفام  افولکي  16 سکارات  يات.  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  زوند  ء ورد  ما ‑ يّلان، 

17 ا ‑ ور ‑ تجلوم  غ ‑ ووّسان ‑ اد.  ما ‑ ُيخشّن  ءيݣّوت  اشکو  تاساعت،  کرايݣاّت 

ءيخف ‑ نّون  18 ا ‑ ور ‑ تّسنوفولم  ربّـي.  ما ‑ݣيݣون ‑ يتّيري  ژرات  والاينّي  د ‑ يخف ‑ نّون 

19 ار ‑ تساوالم  لقودوس  س ‑ ّروح  تعّمارات  والاينّي  مّدن،  لّي ‑ يتهلاکن  س ‑ تيّسي 

تالغاتين  ء ولا  تاهليلات  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ يموريݣن  س ‑ يواليون  ءي ‑ نݣراتون 

زغ ‑ وولاون ‑ نّون،  ءي ‑ سيديتنّغ  امارݣ  ار ‑ تّاسيم  ار ‑ تّيريرم  لقودوس،  ّروح  نّا ‑ ياون ‑ يمالا 

ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  کرا  ف ‑کرايݣاّت  باباتنّغ  ربّـي  20 ار ‑ بّدا ‑ تّشکارم 

لماسيح. 

غمکاد  س ‑ وايّاض.  ا ‑ يسفليد  يان  ف ‑کود  21 ءيّلا 

غمکلّي  س ‑ يرݣازن ‑ نّونت  سفليدامت  22 وا ‑ تيمغارين،  لماسيح.  ا ‑ س ‑ را ‑ تّوقّارم 

ءيݣا  غمکلّي  ن ‑ تمغارت،  ءيخف  ءيݣا  ارݣاز  23 اشکو  س ‑ سيديتنّغ.  تسفليدمت 

ءيݣ  لّماسيح،  ّدات  ءيݣ ‑ ومناݣّـار  وينس.  ݣانين  ن ‑ ويلّي  ن ‑ ومناݣّـار  ءيخف  لماسيح 

غمکلّي  س ‑ ورݣاز ‑ نس  ا ‑ بّدا ‑ تسفليد  ف ‑ تمغارت  ءيّلا  24 هاتي  انّجام ‑ نس.  نتّا 

س ‑ لماسيح.  ءيسفليد ‑ ومناݣّـار 

لماسيح  ءيحنّا  غمکلّي  غ ‑ تمغارين ‑ نّون،  تحنّوات  ا ‑ يرݣازن،  کونّي  25 ءيّما 

غ ‑ ومناݣّـار ءيفک تودرت ‑ نس فّلاس 26 باش ا ‑ ت ‑ يژلي س ‑ واوال ‑ نس، ءيّسغوس ‑ ت 

يات ‑ تسليت  زوند  ا ‑ ت ‑ ياوي  باش  ا ‑ يسکر  27 غمکان  ن ‑ وامان.  س ‑ وسيرد 

د ‑ يرݣازن تيمغارين 
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غايان،  زوند  ءيݣان  کرا  ء ولا  ن ‑ ينيضي  کرا  ء ولا  ن ‑ ترکّوت  کرا  غ ‑ ور ‑ تلّي  ءيفولکين 

ُيخشّن.  کرا  ءيّلا  ݣيس  بلا  ءيݣّوتن  س ‑ لمجد  امژلاي  امناݣّـار  ا ‑ زݣيس ‑ يسکر  باش 

يان  اشکو  ّدات ‑ نس.  زوند  غ ‑ تمغارت ‑ نس  ا ‑ يتحنّو  ف ‑ ورݣاز  ا ‑ س ‑ يّلا  28 غمکاد 

ما ‑ يتکرهون  29 ء ور ‑ يلّي  ا ‑غ ‑ ا ‑ يتحنّو.  ءيخف ‑ نس  هاتي  غ ‑ تمغارت ‑ نس،  ءيتحنّون 

ا ‑ س ‑ ا ‑ سّت ‑ يتاوي  غمکاد  ار ‑ ّت ‑ݣيس ‑ يتاوي.  ار ‑ ّت ‑ يّشوشا  والاينّي  ّدات ‑ نس، 

ن ‑ ّدات ‑ نس،  ءيݣزمان  نݣا  نکُّني  30 ءيّما  وينس.  ݣانين  ن ‑ ويلّي  غ ‑ ومناݣّـار  لماسيح 

ءيمون  د ‑ ينّاس  باباس  ا ‑ ف ‑ را ‑ يفل ‑ ورݣاز  » مايان  ءيتياران:  31 غمکلّي 

لمعنا  يات  ݣيس  تّلا  32 اوال ‑ اد  يان.«  ݣن  راد ‑ ووّرين  سين  هاتنين  د ‑ تمغارت ‑ نس. 

33 والاينّي  د ‑ ومناݣّـار ‑ نس.  لّماسيح  ف ‑ تامونت  ءيملا ‑ ياغ  اشکو  ءينتلن، 

زوند  غ ‑ تمغارت ‑ نس  ا ‑ بّدا ‑ يتحنّو  يان ݣيݣون  ءيس ‑ يّلا ف ‑کرايݣاّت  ءيملا ‑ ياغ ‑ داغ 

س ‑ ورݣاز ‑ نس.  ا ‑ بّدا ‑ تسفليد  ف ‑ تمغارت  يـيلي  ءيخف ‑ نس، 

سکارات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  مّژينين  ا ‑ تاروا  کونّي  1 ءيّما 

ماياد  اشکو  سيديتنّغ،  ءيرا  غمکلّي  ن ‑ ايت ‑ دارون  س ‑ واوال 

غ ‑ باباک  » اوي ‑ ّت  2 ءيتيارا:  ݣيݣون.  لحّق  ءيݣا 

سرس  غويلّي  را ‑ يبارک  ربّـي  لّي ‑ ف ‑ ينّا  تامزواروت  تݣا  لوصيت ‑ اد  د ‑ ينّاک.« 

تودرت ‑ ّنک  تغّزيف  لخير،  اد ‑ اک ‑ يـيلي  » باش  ءينّا:  ءيزوويد  3 اشکو  سکارنين، 

تاروا ‑ نّون،  ا ‑ ور ‑ تّسقلاقالم  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ا ‑ يد ‑ باباتسن  کونّي  4 ءيّما  ف ‑ واکال.« 

ا ‑ س ‑ سرس ‑ سکارن.  مامنک  ار ‑ اسن ‑ تمالام  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ ولّمود  ربّات ‑ تن  والاينّي 

س ‑ واوال  سکارات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ا ‑ يخّدامن  کونّي  5 ءيّما 

غ ‑ لݣّدام ‑ نسن.  ءي ‑ يخف ‑ نّون  ار ‑ تّادرم  ار ‑ تن ‑ تّوقّارم  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ن ‑ يد ‑ سيديتون 

لّماسيح.  س ‑ يواليون  زوند  ن ‑ وول ‑ نّون  س ‑ نّيـيت  س ‑ يواليون ‑ نسن  سکارات 

6 ا ‑ ور ‑ تسکارم غير باش ا ‑ُکن ‑ ژرن مّدن شکرن ‑ُکن، والاينّي خدمات غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن 

س ‑ لفرح  7 خدمات  س ‑ نّيـيت ‑ نّون.  ربّـي  ما ‑ يرا  ار ‑ بّدا ‑ تسکارم  لّماسيح،  ءيخّدامن 

سيديتنّغ  ءيس ‑ را ‑ يرار  8 تيّسانم  بنادم،  ء ورد  ا ‑ مي ‑ تّخدامّ  سيديتنّغ  ءيغد  زوند 

6
د ‑ ايت ‑ دارسن تاروا 

د ‑ يد ‑ سيديتسن ءيخّدامن 
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ءي ‑کرايݣاّت يان ف ‑ ما ‑ يسکار ءيفولکي، ءيݣ ‑ يـيت ءيسمݣ نغد وين ءيخف ‑ نس. 

ءي ‑ يخّدامن ‑ نّون  افولکي  سکارات  راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ا ‑ يد ‑ سيديتسن  کونّي  9 ءيّما 

ءيݣ  سيديتسن  ءيݣا  غ ‑ يݣـنّا،  يان  ءيس ‑ يّلا  تّسنم  اشکو  بلا ‑ دا ‑ تن ‑ تّسيويدم. 

س ‑ وودماون.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  کونّي،  ء ولا  سيديتون 

غ ‑ سيديتنّغ  دوسات  ءيݣا ‑ ت:  ءيݣُّران  10 اوال ‑ ينو 

ا ‑ تيژضارم  باش  ن ‑ ربّـي  ءيمقلاد  کولّو  11 اسيات  ءيتجّهدن.  س ‑ تدواست ‑ نس 

لارواح  والاينّي  ا ‑ د ‑ نتّماغ،  بنادم  ء ورد  12 اشکو  ن ‑ يبليس.  لحيلات  ا ‑ تّضاّضام 

ن ‑ تيّلاس  لقّوات  ء ولا  ن ‑ يݣنوان  ّسولطات  ء ولا  تجّهدنين  لجنون  ء ولا  اُأخشنّين 

باش  ن ‑ ربّـي،  ءيمقلاد  کولّو  اسيات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  13 مايان  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

تبيّدم.  سول  ءيسيݣُّرا  ار  تّماغم  ُيخشّن،  غ ‑ واّس  تزݣام  ا ‑ تبيّدم  ا ‑ تيژضارم 

ءي ‑ يدمارن ‑ نّون  تݣم  › لّحّق ‹،  س ‑ تاݣُست  بکيسات  تزݣام.  غيلاد  14 بيّدات 

س ‑ تبّراحت  ن ‑ › ّزعامت  تورژيّـين  ءي ‑ يضارن ‑ نّون  15 تّقنم  ن ‑ ربّـي ‹،  ن ‑ › ّرضا  اباّنک 

لّي ‑ يژضارن  غ ‑ ربّـي ‹  ن ‑ › تّيقا  تامسنتلت  16 تاسيم  ن ‑ ّسلامت ‹،  لّخبار 

17 ݣات  ءيبليس.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ُکن ‑ يّکات  جّدرنين  ءيژضکان  کولّو  ا ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تحصار 

ن ‑ ربّـي ‹  ن ‑ › واوال  تاّژيت  غ ‑ وفوس ‑ نّون  تامژم  ن ‑ › وجنجم ‹،  اسّدول  ف ‑ يخف ‑ نّون 

ّروح  غمکلّي ‑ اون ‑ يمالا  لوقت  غ ‑کرايݣاّت  18 ار ‑ تّژالّام  لقودوس،  ّروح  لّي ‑ اون ‑ يفکا 

بلا ‑ دا ‑ تّرمايم،  لعاقل  ترارم  کرا،  ف ‑کرايݣاّت  ربّـي  ار ‑ تّضالابم  لقودوس، 

وينس.  اد ‑ݣن  ءيژلي  ويلّي  کولّو  ا ‑ يتعاوان  ار ‑ بّدا ‑ تي ‑ تّضالبم 

نّا ‑ ساوالغ  غاکود  ما ‑ راد ‑ ينيغ  اد ‑ يّـي ‑ يمل  نّکي،  ء ولا  فّلا  ربّـي  19 ضالبات 

‑ ويلّي  ءي  ءيفولکيـن  ‑ لخبـار  ف  ‑ ّزعــامت  س  ‑ تبّراحغ  ا  باش  ‑ مّدن،  س 

ف ‑ ّسيبت  اد ‑ݣيغ  غ ‑ يسکراف ‹  › امازان  غيلاد  20 هاتي  ء ور ‑ ّجو ‑ فّلاس ‑ سفلدنين. 

غمکلّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقاّن. س ‑ ّزعامت  اد ‑ ساولغ  ا ‑ يّـي ‑ يعاون  ربّـي  ضالبات  لّخبار ‑ اد. 

ءيݣ  ءيعّزان،  ݣماتنّغ  ءيݣا  تيخيکوس.  ‑ ين  ‑ اون  ء وزنغ  غيلاد،  21 ءيّما 

ء ولا  ‑ݣيغ  اد  ‑ مامنک  ف  کولّو  ‑ يـيني  ‑ اون  راد  ‑ سيديتنّغ.  ن  ءيفولکين  اخّدام 

ن ‑ ربّـي ءيمقلاد 
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ءيّزعام  ا ‑ نݣا،  مامنک  ا ‑ تيّسانم  باش  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ت ‑ ين ‑ وزنغ،  22 ماياد  ماد ‑ سکارغ. 

ء ولاون ‑ نّون. 

ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  ربّـي  اي ‑ ايتما کولّوکن. ضالبغ  23 اد ‑ اون ‑ تيلي ّسلامت 

ا ‑ تّحنّوم ءي ‑ نݣراتون ار ‑ تّامنم باهرا. 24 ا ‑ تيلي لباراکا ءي ‑کولّو  لماسيح اد ‑ اون ‑ يفک 

ءيدومن. س ‑ تايري  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  ءيتّيرين  ويلّي 
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ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس   تابرات 

غ ‑ فيليّبـي

ياسوع،  لّماسيح  ءيخّدامن  د ‑ تيموتاوس،  1 زغ ‑ بولُس 

ن ‑ فيليّبـي  غ ‑ تمدينت  ياسوع  لّماسيح  ءيمژلاين  ءي ‑کولّو 

باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  2 اد ‑ اون ‑ تيلي  د ‑ يمعاواّن ‑ نّون.  ءينݣابالن  ء ولا 

لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ 

‑ سوينݣيـمغ.  ‑ فّلاون    نّا غاکود  ‑ نو  ربّـي  ‑ تشکـارغ  3 ار 

‑ نّون  ‑ ّسيـبت  ف  ‑ تضـالابغ  ‑ تي  نّا  غاکود  ‑ تفراحغ  4 ار 

امزوارو  زغ ‑ واّس  ءيفولکين  لّخبار  غ ‑ تووري  ار ‑ ديدي ‑ تّمعاوانم  5 اشکو  کولّوکن، 

افولکي  لّي ‑ݣيݣون ‑ يݣران  ربّـي  باهرا:  ماياد  ّسنغ  6 هاتي  س ‑ غاّساد.  سول 

ياسوع.  لماسيح  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ يووّري  غ ‑ واّس  ءيکّمل  ارد  را ‑ ت ‑ يّسافاو 

ء وسيغ ‑ُکن ‑ بّدا  اشکو  غمکان،  کولّوکن  ا ‑ݣيݣون ‑ سوينݣيمغ  7 ءيّقان ‑ يّـي ‑ د 

ن ‑ مّدن،  غ ‑ وولاون  ار ‑ ت ‑ ّزݣاغ  ءيفولکين  ف ‑ لخبار  ا ‑ تحاماغ  لّيغ  غ ‑ وول ‑ ينو. 

غ ‑ لباراکا  کولّوکن  ديدي  تکشّم  غ ‑ يسکراف،  ءيليغ  غ ‑ تياماژغ  غيلاد  ء ولا 

ا ‑ يّـي ‑ ينّقا ‑ ومارݣ ‑ نّون،  مامنک  يـيّسان  ءينيݣي،  ا ‑ فّلا ‑ يݣان  8 ربّـي  ن ‑ تووري ‑ اد. 

ياسوع.  لّماسيح  س ‑ تايري  ار ‑ُکن ‑ تّيريغ 

ن ‑ ينݣراتون،  لحنانت  باهرا  اد ‑ اون ‑ يّسيݣات  ربّـي  ار ‑ تضالابغ  غيلاد  9 ءيّما 

زغ ‑ ما ‑ ُيخشّن.  ما ‑ يشوان  ار ‑ تاطّوم  لحّق  وين  ما ‑ يݣان  کولّو  ا ‑ تيّسانم  ءيفک ‑ اون 

لعيب  ما ‑ يݣان  زغ ‑کولّو  تغوسم  افولکي،  ا ‑ بّدا ‑ تّناوالم  ا ‑ س ‑ را ‑ تيژضارم  10 غمکاد 

1

ربّـي  ءيضالب  بولُس 

ايت ‑ فيليّبـي ا ‑ يبارک 
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لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک لماسيح. 11 راد ‑ اون ‑ تيݣات  ء ولا کولّو ما ‑ يّشحّشامن مّدن ار اّس 

ن ‑ ربّـي،  لمجد  ݣيݣون  ءيبان  لماسيح،  ياسوع  لّي ‑ݣيݣون ‑ يسکار  ن ‑ وفولکي  ّصابت 

ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  مّدن  الغن ‑ ت 

ءيزوويد  غاياد ‑ يّـي ‑ يجران  ا ‑ تيّسانم  ريغ  12 واي ‑ ايتما، 

ءيمخزنيـين  کولّو  ّسّن  13 ايلّيغ  ءيفولکين،  لّخبار  غ ‑ تواّسنا 

ايتماتنّغ،  14 ء ولا  ا ‑ ف ‑ تياماژغ.  لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  ݣّوتنين  د ‑ ويـّياض  لّقصر 

زعمن  ن ‑ يسکراف ‑ ينو.  ف ‑ ّسيبت  غ ‑ سيديتنّغ  ءيدوس  ما ‑ يووّرين  ݣيسن  ءيݣّوت 

يات.  ء ور ‑ ا ‑ تيکساضن  ن ‑ ربّـي،  س ‑ واوال  ار  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ تبّراحن  باهرا 

غايان  ءيخف ‑ نسن،  ّسيمغورن  اد ‑ ّزوورن  ار ‑ تّيرين  ݣيسن  کرا  15 ّسنغ 

ءيصفان،  نّيـيت  ماد ‑ دار ‑ تّلا  سول  ءيّلا  والاينّي  ف ‑ لماسيح.  کا ‑ ف ‑ ا ‑ تبّراحن 

ربّـي  ّسّن ءيس ‑ يّـي ‑ د ‑ يـيوي  لّي ‑ݣيسن ‑ يّلان، اشکو  لّحنانت  16 ار ‑ تبّراحن ف ‑ ّسيبت 

س ‑ وول  ء ورد  ياضني  ويـّياض  17 ءيّما  ءيفولکين.  ف ‑ لخبار  اد ‑ تحاماغ  باش  س ‑ غيد 

ءي ‑ يخف ‑ نسن،  کرا  غير  اد ‑ امژن  ران  اشکو  ف ‑ لماسيح،  ا ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحن  ءيصفان 

ما ‑ راد ‑ ينيغ؟  نّکي،  18 ءيّما  غ ‑ لحبس.  تانوکموت  اد ‑ يّـي ‑ ّسيݣاتن  ءيرين 

ف ‑ يمي  ءيݣ ‑ يـيت  ف ‑ لماسيح،  ءي ‑ تبّراحت  مّدن  ءيغ ‑ ا ‑ سفليدن  ابلا ‑ اد ‑ فرحغ 

ءيصفان.  ء ول  دار  ويد  نغد  ن ‑ ايت ‑ سين ‑ وودماون 

ءيس ‑ را ‑ زݣيس ‑ نجمغ  ّسنغ  مايد ‑ يّـي ‑ يجران،  19 اشکو  راد ‑ سول ‑ فرحغ،  هاتي 

لماسيح.  ن ‑ ياسوع  ّروح  ار ‑ يّـي ‑ يتعاوان  ربّـي  ن ‑ ما ‑ فّلا ‑ تّضالابم  ف ‑ ّسيبت  تيݣيرا 

س ‑ ّزعامت  ما ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقاّن  کولّو  اد ‑ سکارغ  باهرا  ءيريغ  ّرجا،  ݣيݣي  20 ءيݣّوت 

ءيغ ‑ سولغ  لوقت،  کرايݣاّت  زوند  غيلاد  لّماسيح  ا ‑ݣيݣي ‑ تبان ‑ تموغرا  باش  ءيݣّوتن، 

تودرت ‑ ينو.  ا ‑ يݣان  لماسيح  ءيغ ‑ ّدرغ،  نّکي:  داري  21 اشکو  ءيغ ‑ ّموتغ.  ء ولا 

را ‑ݣيسن ‑ يريغ،  مانوا  22 ء ور ‑ ّسينغ  تودرت ‑ اد.  ما ‑ يوفن  راد ‑ يّـي ‑ يـيلي  ءيغ ‑ ّموتغ، 

23 ريغ  ءيفولکين.  غ ‑ تووري ‑ اد  اد ‑ زايدغ  راد ‑ يژضارغ  غ ‑ ّدات  ءيغ ‑ سولغ  اشکو 

اشکو  د ‑ لماسيح،  ءيليغ  ّدونيت ‑ اد  اد ‑ فّوّغ  باهرا  ريغ  س ‑ سين.  مايان  ء ولا  ماياد 

بولُس  ءيفرح 

س ‑ ماد ‑ اس ‑ يجران



2 فيليّبـي  459

غ ‑ ّدات.  اد ‑ قاماغ  را ‑ ياف  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  24 والاينّي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ مايان  ءيفولکي 

ا ‑ تّزايادم  باش  کولّوکن  ديدون  قاماغ  راد ‑ سولغ  غمکاد.  ءيس ‑ يوف  باهرا  25 ّسنغ 

س ‑ لماسيح  ا ‑ س ‑ راد ‑ باهرا ‑ تّفراحم  26 غمکاد  ن ‑ سيديتنّغ.  غ ‑ وغاراس  ار ‑ تّفراحم 

را ‑ ن ‑ داغ ‑ دارون ‑ اشکغ.  لّيغ  غاکود  ف ‑ ّسيبت ‑ ينو  ياسوع 

ءيفولکين  د ‑ لخبار  س ‑ ما ‑ د ‑ يمشاشکان  ا ‑ تسکارم  فّلاون  ءيّلا  27 والاينّي 

غ ‑ يان ‑ وغاراس،  ءيس ‑کولّو ‑ تزݣام  ا ‑ بّدا ‑ فّلاون ‑ سفليدغ  ريغ  اشکو  لّماسيح. 

باش  س ‑ يات ‑ تنباّط  ار ‑کولّو ‑ تّخدامّ  ءيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ وشکيغ،  نغد  ءيغ ‑ د ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ 

‑ تّيکساضم  ‑ دا  28 بلا  ءيݣـا  غمکلّي  ءيفولکيـن  لّخبـار  لحّق  ‑ تّسلمادم  ا 

لّهالاک  غ ‑ وغاراس  نتني  ءيس ‑ لّان  ا ‑ س ‑ راد ‑ ژرن  غمکاد  زغ ‑ ويلّي ‑ُکن ‑ ّسرفوفونّين. 

29 اشکو  ا ‑ را ‑ُکن ‑ يّجنجم.  ربّـي  اشکو  ن ‑ وجنجم،  غ ‑ وغاراس  کونّي  تيليم 

ف ‑ ّسيبت ‑ نس.  تارفوفنت  ء ولا  ءيفکا ‑ ياون  س ‑ لماسيح،  ا ‑ تامنم  لّيغ ‑ اون ‑ يفکا 

غيلاد  ء ولا  تسفلدم  نّکي،  سرس  ّماّغ  لّي ‑ تژرام  س ‑ يميغ  کونّي  ء ولا  30 تکشّم 

ءيس ‑ ا ‑ سول ‑ سرس ‑ تّماّغ. 

وين  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت  تزعّم  1 ءيس ‑ ور ‑ تدوسم 

ءيس ‑ ور ‑  تايري ‑ نس؟  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ُکن ‑ تّسفّجيج  لماسيح؟ 

ءيس ‑ ور ‑ دارون  ن ‑ ّروح ‑ نس؟  س ‑ تامونت  ‑ ا ‑ تّسحّسام 

دارون  2 لّيغ  ن ‑ ينݣراتون؟  ءيݣّوتن  لمحّبت  ء ولا  لحنانت 

يان  کولّو  تݣم  ‑ ينو،  لفرح  ‑ تکّملم  ‑ يّـي  اد  ‑ ضالبغ  ‑ُکن  را  مايان،  کولّو  ءيّلا 

‑ د  تمشاشکام  ‑ وغاراس،  يان   ‑ غ  تمونم  ‑ نّون،  تايري  ء ولا  نّون   ‑ ‑ يسوينݣيمن  غ 

ا ‑ تملم  ء ولا ‑ دا ‑ تّيريم  ءيخف ‑ نّون  ف ‑ ا ‑ تّزوورم  کرا  3 ا ‑ ور ‑ تسکارم  غ ‑ يات ‑ تنباّط. 

د ‑ ما ‑ُکن ‑ يوفن.  ويـّياض  ار ‑ بّدا ‑ ّتݣّـام  ءيخف ‑ نّون  ّژيمژايات  والاينّي  کرا،  ءيس ‑ تݣام 

والاينّي  ءي ‑ يخف ‑ نس،  غ ‑ ما ‑ يرا  غير  ا ‑ ور ‑ يسوينݣيم  ݣيݣون  يان  ف ‑کود  4 ءيّلا 

ويـّياض.  غ ‑ ما ‑ راد ‑ يرين  ء ولا  ا ‑ يسوينݣيم 

غمکلّي  نتّا  6 ءيݣا  ياسوع.  لماسيح  ءيسوينݣيم  غمکلّي  ا ‑ تسوينݣيّم  فّلاون  5 ءيّلا 

2
ء ولا  لّماسيح  ء وݣوز 

تاتّويت‑نس
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7 هاتي  ربّـي.  ءيݣا  غمکلّي  ا ‑ ن ‑ سول ‑ يقاما  غ ‑ مايان  ء ور ‑ يغوي  والاينّي  ربّـي،  ءيݣا 

غ ‑ ّصورت  ءيلول  ءيسمݣ،  زوند  ءيݣ  يووّري  ماد ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو  ءيفل ‑ ن 

کولّو  ءيسکر  ءي ‑ يخف ‑ نس،  يادر ‑ د  ن ‑ بنادم،  س ‑ ّسيفت  ءيݣا  8 لّيغ  ن ‑ بنادم. 

9 ف ‑ مايان  ف ‑ وݣّجدي.  ءيشقان  س ‑ لموت  ءيّموت  ايلّيغ  ربّـي  ما ‑ݣيس ‑ يرا 

کرايݣاّت  لّي ‑ يوݣُرن  ءيسم  ءيفک ‑ اس  ن ‑ يݣـنّا،  س ‑ تاتّويت  ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يوّل 

ء ولا غ ‑ واکال  ن ‑ ياسوع، غ ‑ يݣـنّا  افود س ‑ يسم  ا ‑ د ‑ يکنو کرايݣاّت  ءيسم، 10 باش 

سيديس  ا ‑ يݣان  لماسيح  » ياسوع  ءيلس:  کرايݣاّت  11 يـيني  غ ‑ ّدو ‑ واکال،  ء ولا 

باباتنّغ.  ن ‑ ربّـي  لمجد  ا ‑ س ‑ راد ‑کولّو ‑ وقّرن  غمکاد  ما ‑ يّلان.«  ن ‑کولّو 

اشکو  عّزانين،  اي ‑ ايتما  ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ وّصاغ  12 ف ‑ مايان 

غيلاد  ‑ يّلان،  ‑ فّلاون  ما  ‑ تسکارم  ا  ‑ ترام  ءيس  ّسنغ 

ف ‑ مايان  لّيغ ‑ ن ‑ ديدون ‑ لّيغ.  غاکود  غمکلّي ‑ تي ‑ تسکارم  غ ‑ د ‑ فّلاون ‑ اݣّوݣغ 

لّي ‑ س ‑ تنجّم،  اجنجم  ا ‑ تّسافوم  باش  کولّو  سکارات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ: 

ربّـي  13 اشکو  نتّــا.  ‑ يرا  ‑ ما  غ  ‑ تّــاويم  ‑ ستّي  ‑ بّدا  ار  ربّـي  ‑ تّوقّــارم  ‑ باهرا  ار 

ار ‑ سرس ‑ تسکارم.  ما ‑ ت ‑ يرضان  ا ‑ تّيريم  باش  ا ‑ بّدا ‑ݣيݣون ‑ يحکامن 

بلا  ا ‑ تغوسم  15 باش  ء ولا ‑ دا ‑ تّژيم،  بلا ‑ دا ‑ تّنݣموݣم  ماياد  غ ‑کولّو  14 زايدات 

ُيخشّن  ن ‑ تاسوت ‑ اد  غ ‑ واّماس  ن ‑ ربّـي  شوانين  تاروا  تݣم  لّعيب،  کرا  ءيّلا  ݣيݣون 

‑ نسن،  ‑ واّماس  غ  ‑ تفاوم  ا   ‑ ‑ س  ا  ‑ يݣنوان  غ  ءيتران  زوند  ‑کونّي  ها  ءيجلان. 

غ ‑ واّس  باهرا  ا ‑ س ‑ راد ‑ سرون ‑ فرحغ  مايان  ن ‑ تودرت.  اوال  16 ار ‑ اسن ‑ تمالام 

ار ‑ تنهاتافغ  ا ‑ س ‑ ا ‑ تاّزالغ  لفايّت  بلا  ءيس ‑ ورد  ژرغ  لماسيح،  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

امان  زوند  لّيمان ‑ نّون  ن ‑ توافکا  ف ‑ يݣّي  ءيداّمن ‑ ينو  ءيغ ‑ راد ‑ فّين  17 واّخا  غ ‑ دارون. 

س ‑ مايان،  رضيغ  ها ‑ يّـي  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ توافکيو ‑ نسن  مّدن  لّي ‑ تّفين  ن ‑ واضيل 

ديدي.  تفرحم  ا ‑ سرس ‑ ترضوم،  فّلاون  ءيّلا  کونّي  18 ء ولا  کولّوکن.  سرون  فرحغ 

اد ‑ اون ‑ ين ‑ ازنغ تيموتاوس  19 ار ‑ ترجوغ غ ‑ سيديتنّغ ياسوع 

س ‑کرا  نّکي  ء ولا  ا ‑ يّـي ‑ د ‑ يّسفرح  باش  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن 

غ ‑ تيّلاس  ءيتران 

ن ‑ ّدونيت

ف ‑ تيموتاوس  توݣّـا 

د ‑ ابافروديتوس
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باهرا  ار ‑ ّت ‑ يتاوي  نتّان،  زوند  ءيسوينݣيمن  يان  20 ء ور ‑ داري  زغ ‑ دارون.  لّخبار 

ما ‑ يݣان  ء ورد  وينس،  غ ‑ ما ‑ يݣان  ار ‑ يسوينݣيم  يان  کود  21 اشکو  ا ‑ تݣام.  غ ‑ مامنک 

تيّسانم  باهرا،  ءيس ‑ يفولکي  ف ‑ تيموتاوس  تّسنم  کونّي  22 ءيّما  لماسيح.  ياسوع  وين 

23 ار ‑ ترجوغ  ءيفولکين.  لّخبار  غ ‑ تووري  د ‑ باباس  اّراو  زوند  ا ‑ ديدي ‑ يتخدام  مامنک 

24 ها ‑ يّـي  غيد.  ما ‑ س ‑ راد ‑ يّـي ‑ تݣُّرو  ژرغ  ارد  ار ‑ تقلغ  والاينّي  غيلاد،  ا ‑ ت ‑ ين ‑ ازنغ 

غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن.  س ‑ دارون  نّکي  ء ولا  را ‑ ن ‑ اشکغ  غ ‑ سيديتنّغ  تيّقنغ 

ابافروديتوس  ݣماتنّغ  ء ولا  اد ‑ اون ‑ ين ‑ رارغ  ءيس ‑ را ‑ ياف  25 سوانݣمغ 

ا ‑ يّـي ‑ يعاون  توزنم ‑ ت ‑ يد  امازان ‑ نّون،  ءيݣا  غ ‑ تاما ‑ نو.  ار ‑ يتبّداد  لّي ‑ ديدي ‑ يتخدامن 

ءيّسن  لّيغ  طّير ‑ اس  کولّوکن،  ار ‑ ت ‑ ينّقا ‑ ومارݣ ‑ نّون  26 اشکو  غ ‑ ما ‑ يّـي ‑ يخّصان. 

ءيّلا ف ‑ لموت،  ايلّيغ  باهرا  يوضن  27 س ‑ ّصاحت  ءيس ‑ تسفلدم ف ‑ تماضونت ‑ نس. 

ءيّما ربّـي ءيحنّا ݣيس. ءيحنّو فّلا ء ولا نّکي لّيغ ‑ ت ‑ يّجوّجي، ءيّکيس فّلا تاغوفت ‑ ان 

ا ‑ تي ‑ تژرم  باش  غيلاد  اد ‑ اون ‑ ت ‑ ين ‑ ازنغ  ا ‑ ف ‑ ريغ  28 ماياد  ياضني.  زغ ‑ تغوفيوين 

س ‑ دارون،  29 ّشکشمات ‑ ت  نّکي.  تاغوفت ‑ نس  ا ‑ سول ‑ اسيغ  والا  ديدس،  تفرحم 

خدا  30 اشکو  غواد،  زوند  مّدن  تالغات  ن ‑ سيديتنّغ.  س ‑ يسم  باهرا  سرس  تفرحم 

ءيرا  اشکو  غ ‑ تودرت ‑ نس  ء ور ‑ يغوي  لّماسيح.  ن ‑ تووري  ف ‑ ّسيبت  ء ور ‑ يّموت 

کونّي.  ء ور ‑ تژضارم  مي  غ ‑ مايلّي  ا ‑ يّـي ‑ يتعاوان 

» فرحات  ءيݣا ‑ ت:  ءيݣُّران  اوال ‑ ينو  1 واي ‑ ايتما، 

ماياد،  اد ‑ اون ‑ داغ ‑ اراغ  ء ور ‑ فّلا ‑ يّژاي  غ ‑ سيديتنّغ.« 

لعاقل  2 رارات  ا ‑ ور ‑ تجلوم.  را ‑ُکن ‑ يعاون  والاينّي 

اد ‑ݣان،  ءيضان  زوند  اشکو  اُأخشنّين،  زغ ‑ ايت ‑ يسّکيرن ‑ ان 

د ‑ نکُّني ء ورد نتني.  ا ‑ تن ‑ يݣان  ار ‑ تّبـين ّدات ن ‑ مّدن. 3 ءيّما ايت ‑ تژالّيت ءيصحان، 

ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  ار ‑ نتزعام  ن ‑ ّروح ‑ نس،  س ‑ تحکيمت  ربّـي  ار ‑ نتعباد 

داري  ءيّلا  نّکي،  ءيس ‑ ريغ  4 مراد  ن ‑ بنادم.  ّدات  وين  ف ‑ ما ‑ يݣان  ء ور ‑ ا ‑ نبنّو 

ءيس ‑ دارس  ءيغالن  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ يّلا  اشکو  ما ‑ ف ‑ ا ‑ بنّوغ.  غ ‑ ّدات ‑ ينو 

3
ا ‑ س ‑ را ‑ نرضو  مامنک 

ربّـي؟
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5 ّژولّان ‑ يّـي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ مايان  داري  ءيّلا  ن ‑ ّدات،  ف ‑ يسّکيرن  کرا ‑ ف ‑ ا ‑ يبنّو 

ار ‑ ساوالغ  ن ‑ بنيامين،  زغ ‑ تقبيلت  زغ ‑ ايت ‑ ربّـي،  ݣغ  تام ‑ ووّسان،  غ ‑ ويس 

ار ‑ سکارغ س ‑ ّشرع  س ‑ يواليون ن ‑ ايت ‑ يودايا زغ ‑ مّژيـي ‑ ينو. کّيغ ‑ تّين ݣيغ افاريسي، 

لّماسيح.  ايت ‑ ومناݣّـار  ا ‑ ّسرفوفونغ  ايلّيغ  باهرا،  6 ءيعّزو ‑ داري ‑ وغاراس ‑ ان  کولّوت. 

ّشرع.  وين  لّي ‑ يݣان  س ‑ وفولکي  ربّـي  اد ‑ ترضوغ  باش  ما ‑ فّلا ‑ يّلان  کولّو  ار ‑ سکارغ 

غيلاد  حاسبغ ‑ ت  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  افولکي  ءيݣا ‑ يّـي  حاسبغ  کرا  کولّو  7 والاينّي 

ء ور ‑ݣينت  زوند  تيغاوسيوين ‑ ان  کولّو  8 حاسبغ  لّماسيح.  ف ‑ ّسيبت  يات  ء ور ‑ يݣي 

لّماسيح  د ‑ تواّسنا  ا ‑ سّت ‑ يݣان  باهرا،  ما ‑ تنت ‑ يوفن  غيلاد  داري  تّلا  اشکو  يات، 

د ‑ يرکان،  تيغاوسيوين ‑ ان  ا ‑ ف ‑ݣيغ  ف ‑ ّسيبت ‑ نس  سيدي.  ءيݣا  لّي ‑ يووّرين  ياسوع 

وينس.  نّکي  ء ولا  9 ݣغ  لماسيح،  اد ‑ يّـي ‑ يـيلي  باش  ما ‑ داري ‑ يّلان  کولّو  فلغ 

فّلا  ءيرضا  والاينّي  ن ‑ ّشرع،  س ‑ يسّکيرن  ربّـي  ف ‑ اد ‑ ترضوغ  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ سکارغ 

ربّـي ف ‑کولّو ‑ ويلّي  ا ‑ س ‑ ا ‑ يترضو  ف ‑ ّسيبت ن ‑ ماد ‑ ومنغ س ‑ لماسيح. اشکو غمکاد 

ءيتجّهدن  تاحکيمت  ء ولا  لماسيح  اد ‑ يّسانغ  ريغ  غيلاد  10 ءيّما  ء ومنّين.  سرس 

اد ‑ݣغ  ءيريغ  ن ‑ تّماريو ‑ نس،  تامونت  ء ولا  ءيّسانغ  زغ ‑ لموت،  لّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکرن 

ّموتنين.  ويلّي  زغ ‑ݣر  نّکي  ء ولا  نکرغ  11 ارد  غ ‑ لموت ‑ نس  نتّان  زوند 

کّملغ  ء ولا  ماياد  کولّو  ا ‑ يروحن  نّکين  ءيزد  12 ء ور ‑ نّيغ 

اد ‑ امژغ  باش  س ‑ لݣّدام  ار ‑ تزايادغ  والاينّي  ݣيس، 

غيلاد،  ءيس ‑ ت ‑ ومژغ  ء ور ‑ نّيغ  13 واي ‑ ايتما،  ياسوع.  لماسيح  مايلّي ‑ ف ‑ يّـي ‑ يومژ 

ار ‑ تّيدوغ  غ ‑ تغوردين،  ما ‑ يّلان  ار ‑ ن ‑ فالغ  کاد ‑ سکارغ:  يات ‑ تغاوسا  والاينّي 

لّي ‑ يݣان  لکاس  اد ‑ امژغ  باش  تّمي،  اد ‑ روحغ  14 ار ‑ تاّزالغ  غ ‑ لݣّدام.  س ‑ ما ‑ يّلان 

ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ وودم  ربّـي  لّي ‑ س ‑ يّـي ‑ د ‑ يغرا  ن ‑ وفّلا  تودرت 

15 ءيخّصا ‑ ياغ ا ‑ نسوينݣيم غمکان، کولّو وانّا ݣينّغ ءيمّقورن غ ‑ وغاراس ن ‑ ربّـي. 

تيغاوسيوين ‑ ان  ربّـي  راد ‑ اون ‑ يمل  ياضني،  ن ‑ يسوينݣيمن  کرا  ءيغ ‑ دارون  والاينّي 

لّي ‑ نلمد.  س ‑ تنباضين  ا ‑ بّدا ‑ نسکار  فّلانّغ  ءيّلا  غيلاد  16 ءيّما  ݣانت.  غمکلّي 

بولُس  لّي ‑ س ‑ يرا  تيّزلا 

تّمي ا ‑ يلکم 
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د ‑ وغاراس  مونّين  غويلّي  تضفورم  نّکي،  زوند  کولّوکن  سکارات  17 واي ‑ ايتما، 

غيلاد  ءينيغ ‑ اون ‑ ت ‑ داغ  د ‑ تواليو،  کيݣان  نّيغ ‑ اون ‑ ت  18 اشکو  لّي ‑ اون ‑ نملا. 

يات.  لّماسيح  ءيغ ‑ ور ‑ يݣي ‑ وݣّجدي  زوند  ما ‑ يسکارن  ءيݣّوت  س ‑ يمطّاون: 

غايلّي ‑ س ‑ ا ‑ تفراحن  اديس ‑ نسن.  ار ‑ تعبادن  اشکو  س ‑ لهالاک،  نتني  19 راد ‑ݣُّرون 

نݣا  نکُّني  20 ءيّما  ّدونيت ‑ اد.  وين  ما ‑ يݣان  غير  ار ‑ تسالان  اشکو  ا ‑ را ‑ تن ‑ يّشحّشم، 

ار ‑ سرس ‑ نتقل،  زغ ‑ يݣـنّا  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ ونّجام  ّرجا ‑ نّغ  نݣا ‑ ن  ايت ‑ يݣـنّا. 

ا ‑ تݣ  ن ‑ واکال  ّدات ‑ نّغ  ا ‑ را ‑ يرار  21 نتّان  لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  ا ‑ ت ‑ يݣان 

ما ‑ يّلان  کولّو  ا ‑ يݣ  لّي ‑ س ‑ يژضار  س ‑ تحکيمت  لّمجد  ّدات ‑ نس  زوند 

غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس. 

ار ‑ يّـي ‑ ينّقا ‑ ومارݣ ‑ نّون.  باهرا،  داري  تعّزام  1 واي ‑ ايتما، 

واي ‑ ايتما  ن ‑ يخف ‑ ينو.  تّاج  تݣم  ا ‑ س ‑ ا ‑ تفراحغ،  کونّي 

2 راد ‑ ضالبغ  غ ‑ سيديتنّغ.  غمکان  ا ‑ تزݣام  فّلاون  ءيّلا  عّزانين، 

غ ‑ تامونت  ءي ‑ نݣراتسنت  ا ‑ د ‑ مشاشکانت  زغ ‑ سينتيخا،  ء ولا  ضالبغ  زغ ‑ افوديّا، 

تيمغارين ‑ ان.  ا ‑ تعاونت  ءيفولکين،  اي ‑ امعاون ‑ ينو  کّيـي  ء ولا  3 ضالبغ ‑ک  ن ‑ سيديتنّغ. 

د ‑ يمعاواّن ‑ ينو  د ‑کليمانتوس  نّکي  غ ‑ تاما ‑ نو  ءيفولکين  لّخبار  غ ‑ تووري  نتنتي  خدمنت 

ءيدومن.  تودرت  طّافنين  ن ‑ ويلّي  غ ‑ واّرا  ءيسماون ‑ نسن  لّي ‑ مي ‑ تياران  ياضني 

مّدن  ءي ‑کولّو  5 ملات  فرحات.  را ‑ ت ‑ داغ ‑ ينيغ،  غ ‑ سيديتنّغ.  4 فرحات ‑ بّدا 

ف ‑کرا،  تاغوفت  6 ا ‑ ور ‑ تاسيم  سيديتنّغ.  ياکمور ‑ د  هاتي  ّصبر ‑ نّون.  ا ‑ يّلا  منشک 

ار ‑ اس ‑ تّينيم  ار ‑ تي ‑ تّشکارم  کرا،  ف ‑کرايݣاّت  ربّـي  ار ‑ تّضالابم  تّژالّات  والاينّي 

لّي ‑ يوݣُرن  ن ‑ ربّـي  ّسلامت  ا ‑ س ‑ راد ‑ اون ‑ تيلي  7 غمکاد  ف ‑ اينّا ‑ُکن ‑ يخّصان. 

ياسوع.  لّماسيح  غ ‑ تامونت  لعاقل ‑ نّون  ء ولا  ء ول ‑ نّون  را ‑ تݣابل  ن ‑ بنادم،  ءيسوينݣيمن 

ء ولا  لحّق  غ ‑ ما ‑ يݣان  ا ‑ تسوينݣيّم  ا ‑ ت ‑ يݣان:  ءيݣُّران  اوال ‑ ينو  8 واي ‑ ايتما، 

ما ‑ يشوان.  ء ولا  ما ‑ يميمن  ء ولا  ما ‑ يغوسن  ء ولا  ما ‑ ُيغژاّن  ء ولا  ما ‑ تّوقّارم  ما ‑غ ‑ يّلا 

غ ‑ تغاوسيوين ‑ اد.  سوينݣيمات  ما ‑ تّالغم،  کرا ‑غ ‑ يّلا  ء ولا  ءيفولکين  کرا  ءيغ ‑ يّلا 

4
د ‑ ّسلامت لفرح 
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سرس.  سکارات  ݣيݣي،  تژرم ‑ ت  تسفلدم ‑ اس  تامژم ‑ ت  ما ‑ زݣيݣي ‑ تلمدم  9 کولّو 

ن ‑ ّسلامت.  ربّـي  ا ‑ س ‑ راد ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ يـيلي  غمکاد 

تووّريم  اشکو  غ ‑ سيديتنّغ  باهرا  فرحغ  غيلاد  10 ءيّما 

ءيس ‑ ا ‑ بّدا ‑ݣيݣي ‑ تسوينݣيّم،  ّسنغ  ار ‑ݣيݣي ‑ تسوينݣيّم. 

کرا  ن ‑ حتاّجاغ  ف ‑ ّسيبت  11 ء ورد  غيلاد.  ار  کرا  ا ‑ تسکرم  ء ور ‑ تژضارم  والاينّي 

12 ءيغ ‑ داري ‑ يدروس  س ‑ اينّا ‑ داري ‑ يّلان.  اد ‑ قنعوغ  لمدغ  اشکو  مايان،  ا ‑ ف ‑ نّيغ 

ءيّسانغ  ءيعّزان،  کرا  لمدغ  اشکو  ما ‑ راد ‑ سکرغ.  ّسنغ  ءيغ ‑ داري ‑ يݣّوت،  ء ولا 

ءيغ ‑ قاماغ  زوند  تيرمت  ءيغ ‑ شبعاغ  زوند  کرا ‑ يّـي ‑ يجران.  س ‑کولّو  اد ‑ تقناعغ  مامنک 

13 ژضارغ  ما ‑ يدروسن.  ءيغ ‑ داري  زوند  ما ‑ يݣّوتن  ءيغ ‑ داري  زوند  س ‑ لاژ، 

لّي ‑ يّـي ‑ يّسدوسن.  لّماسيح  س ‑ تدواست  کرا  ءي ‑کرايݣاّت 

غ ‑ ديدي ‑ تبيّدم  غيلاد  ايد ‑ݣيݣي ‑ تسکرم  افولکي  کونّي،  14 ءيّما 

ن ‑ ماکيدونّيا  تامازيرت  فّوّغ  لّيغ  غاکود  ن ‑ فيليّبـي،  کونّي  15 تّسنم  غ ‑ تنوکموت ‑ ينو. 

غ ‑ › فک ‑ امژ ‹  ن ‑ ومناݣّـار  کرا  ء ور ‑ ديدي ‑ يبيّد  ءيفولکين،  لّخبار  زوارنين  غ ‑ ووّسان 

ن ‑ تاسالونيکي  غ ‑ تمدينت  لّيغ ‑ ن ‑ قاماغ  کونّي،  16 ءيّما  واحدوکن.  کونّي  ابلا 

17 ء ورد  حتاّجاغ.  لّيغ  غاکود  سنات  ء ولا  يات ‑ توال  غير  ء ورد  لمعاونت  تازنم ‑ يّـي ‑ ن 

ّصابت  اد ‑ دارون ‑ تيݣات  ريغ  والاينّي  ءي ‑ يخف ‑ ينو،  کرا  ا ‑ يران  نّکين 

زغ ‑ لخير،  ما ‑ يوفان  داري  يـيلي  شبعاغ،  ها ‑ يّـي  غيلاد  18 ءيّما  غ ‑ لحساب ‑ نّون. 

ءيميمن  توّجوت  زوند  ءيݣا  مايلّي ‑ يّـي ‑ دي ‑ توزنم.  ابافروديتوس  ءيّسروح ‑ يّـي ‑ د  اشکو 

لّي ‑ س ‑ يفرح ءيرضو سرس. 19 ربّـي  ء ولا زوند يات ‑ توافکا ءيتّرسن غ ‑ لݣّدام ن ‑ ربّـي 

ف ‑ وودم  لّمجد ‑ نس  زغ ‑ تميخار  ما ‑ تحتاّجام  کولّو  راد ‑ اون ‑ ياکّا  وينس  لّي ‑ مي ‑ݣيغ 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ بّدا ‑ نتالغ  باباتنّغ  20 ربّـي  ياسوع.  لّماسيح 

ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن ايتماتن  21 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ ف ‑کولّو ءيمژلاين لّماسيح ياسوع. 

ݣانين  غويد  باهرا  ن ‑ غيد،  ءيمژلاين  22 ار ‑ ن ‑کولّو ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  لّي ‑ ديدي ‑ لّانين. 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  23 ا ‑ݣيݣون ‑ تيلي  ن ‑ قايصر.  زغ ‑ تݣّمي 

ءيلمد ‑ ت  ءيعّزان  کرا 

بولُس
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ءي ‑ ومناݣّـار  ن ‑ بولُس   تابرات 

غ ‑کولوّسي

ربّـي،  ءيرا  غمکلّي  ياسوع  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

غ ‑ تمدينت  2 ءي ‑ ايتماتنّغ  تيموتاوس.  د ‑ زغ ‑ݣماتنّغ 

لّماسيح.  غ ‑ وغاراس  لّي ‑ زݣانين  ن ‑ ربّـي  د ‑ يمژلاين  ا ‑ تن ‑ يݣان  ن ‑کولوّسي، 

باباتنّغ.  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي 

لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  ربّـي  3 ار ‑ بّدا ‑ نتشکار 

ا ‑ تومنم س ‑ لماسيح  نّا ‑ ياس ‑ نتژالّا ف ‑ ّسيبت ‑ نّون. 4 اشکو نسفلد ف ‑ مامنک  غاکود 

ءيصحان  ّرجا  دارون  ءيّلا  5 اشکو  ن ‑ ربّـي،  ءيمژلاين  کولّو  دارون  عّزان  ياسوع، 

غاکود  فّلاس  تسفلدم  مايد ‑غ ‑ ا ‑ تّرجوم،  غ ‑ يݣـنّا.  ربّـي  ف ‑ مايلّي ‑ اون ‑ ين ‑ يحضا 

ّدونيت  ار ‑ يتّکا  6 لخبار ‑ اد  ءيفولکين.  لخبار  لّي ‑ يݣان  لّحّق  لّيغ ‑ُکن ‑ ين ‑ يلکم ‑ واوال 

غ ‑ دارون  ّصابت  ءيسکار  غمکلّي  ماني،  غ ‑کرايݣاّت  ّصابت  ار ‑ ياکّا  کولّوّت، 

سول  ءيݣا،  غمکلّي  لحّق  تيّسانم  ن ‑ ربّـي  ف ‑ لباراکا  لّي ‑غ ‑ تسفلدم  امزوارو  زغ ‑ واّس 

اخّدام  ءيݣ  لّي ‑ ديدنّغ ‑ يتمعاواّن،  ن ‑ ابافراس  ف ‑ يمي  7 ءيلکم ‑ُکن ‑ ين  س ‑ غيلاد. 

لقودوس  ّروح  ءيس ‑ُکن ‑ يعّمر  8 ءينّا ‑ ياغ ‑ د  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  لّماسيح  ءيفولکين  ءيعّزان 

ن ‑ ايتماتن.  س ‑ تايري 

زغ ‑ واّس  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  ربّـي  ار ‑ نتضالاب  ا ‑ ف ‑ ا ‑ بّدا ‑ نتژالّا  9 ف ‑ مايان 

کولّو  اد ‑ اون ‑ يّسبايّن  ار ‑ ت ‑ نتضالاب  س ‑ غاّساد.  سول  لّي ‑غ ‑ فّلاون ‑ نسفلد 

لقودوس.  ّروح  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يمالا  تاحکيمت  ء ولا  س ‑ تواّسنا  ما ‑ݣيݣون ‑ يتّيري 

1

ءيفولکين لخبار 
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سيديتنّغ،  وين  ݣانين  غويلّي  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  ا ‑ س ‑ راد ‑کولّو ‑ تݣم  10 غمکان 

تزايدم  افولکي،  ما ‑ يݣان  ن ‑کولّو  ّصابت  ݣيݣون  تيلي  س ‑ ما ‑ ت ‑ يرضان،  ار ‑ تسکارم 

س ‑ تحکيمت ‑ نس  ا ‑ُکن ‑ يّسدوس  ربّـي  11 ار ‑ نتضالاب  ءيݣا.  غمکلّي  ربّـي  تيّسانم 

باباتنّغ  ربّـي  ار ‑ تّشکارم  12 ار ‑ تّفراحم  بلا ‑ دا ‑ تّرمايم،  ا ‑ تّصبارم  باش  ءيتجّهدن 

غ ‑ تݣلديت  ءي ‑ يمژلاين ‑ نس  لّي ‑ را ‑ يـيلي  غ ‑ لوورت  تاغامت  لّي ‑ اون ‑ يفکان 

ءيّشکشم ‑ اغ ‑ د  ن ‑ تيّلاس،  زغ ‑ تݣلديت  کولّو  13 ءيّجنجم ‑ اغ ‑ د  ن ‑ تيفاوت. 

ّدنوب ‑ نّغ.  فّلانّغ  ءيّسيتّي  14 لّي ‑ اغ ‑ يفوکّان  ءيعّزان  ن ‑ يوس  س ‑ تݣلديت 

ا ‑ يݣا  مامنک  ءيمل ‑ اغ  ن ‑ ربّـي،  ّصورت  لماسيح  15 ءيݣا 

کولّو  ءيزوور  ءيخفّدي  ءيݣ  يان.  ء ور ‑ ّجو ‑ يژري  غوالّي 

ء ولا  غ ‑ يݣنوان  کرا  کرايݣاّت  ا ‑ س ‑ يتياوخلاق  سرس  16 اشکو  ربّـي.  ما ‑ يخلق 

ء ولا  لمالايکا  ء ور ‑ اسنت ‑ يباّن،  مايلّي  ء ولا  ن ‑ بنادم  ءي ‑ والّن  ءيباّن  مايلّي  غ ‑ واکال، 

کولّو  ا ‑ س ‑ يتياوخلاق  س ‑ لماسيح  ن ‑ يݣنوان.  لقّوات  ء ولا  ّسولطات  ء ولا  لارواح 

ا ‑ يّزݣان  د ‑ نتّان  ياضني،  کرا  ء ور ‑ تا ‑ يلّي  نتّا  17 ءيّلا  وينس.  کولّو  ءيݣ  ما ‑ يّلان، 

ا ‑ يـيلي.  غ ‑ يلّيغ ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  کرا  کرايݣاّت 

ا ‑ يݣان  نتّان  ن ‑ مّدن ‑ نس.  امناݣّـار  لّي ‑ يݣان  ن ‑ ّدات  ءيخف  لماسيح  18 ءيݣا 

انمغور  نتّان  ا ‑ يݣ  باش  زغ ‑ لموت،  ن ‑ ويلّي ‑ د ‑ نکرنين  ءيخفّدي  ءيݣ  امزوارو، 

ءيکّملن.  ا ‑ݣيس ‑ يـيلي ‑ وفولکي ‑ نس  ربّـي  ءيقصاد  19 اشکو  ما ‑ يّلان.  ن ‑کولّو 

غ ‑ واکال  ما ‑ يّلان  کولّو  ءي ‑ يخف ‑ نس  ا ‑ يرار  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يقصاد  20 ف ‑ وودم ‑ نس 

لّماسيح  ن ‑ يداّمن  ف ‑ ّسيبت  د ‑ مّدن  غ ‑ݣراس  ّسلامت  ءيسکر  غ ‑ يݣنوان،  ء ولا 

ف ‑ وݣّجدي.  ءيّموت  لّيغ  لّي ‑ فّينين 

ف ‑ ّسيبت  ءينّواشن ‑ نس  تݣم  زغ ‑ ربّـي،  تاݣّوݣم ‑ ن  تّکام ‑ تّين  کونّي  21 ءيّما 

ّسلامت  ءيسکر  غيلاد  22 ءيّما  لّي ‑ اُأخشنّين.  د ‑ يسّکيرن ‑ نّون  ن ‑ يسوينݣيمن ‑ نّون 

ن ‑ بنادم.  ّدات  ءيطّاف  لّيغ  غاکود  لّماسيح  لّموت  ف ‑ ّسيبت  ديدس  غ ‑ݣراتون 

23 غمکاد  لّعيب.  کرا  بلا ‑ݣيݣون ‑ يّلا  تفولکيم  تغوسم  را ‑ُکن ‑ يّشکشم س ‑ لݣّدام ‑ نس 

کولّو  ا ‑ يزوارن  لماسيح 

ما ‑ يّلان
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ءيصحان  ّرجا  تفلم  بلا  ݣيس  تامژم ‑ بّدا  غ ‑ لماسيح  تزݣام  ءيغ ‑ تزوويدم  ا ‑ را ‑ يسکر 

کولّو  ا ‑ مي ‑ ّتّکا ‑ تبّراحت ‑ نس  لخبار ‑ اد  ءيفولکين.  لّخبار  غ ‑ واوال  لّي ‑ ف ‑ تسفلدم 

بولُس.  نّکي  ء ولا  اخّدام ‑ نس  ݣغ  ووّريغ  ّدونيت، 

ف ‑ ّسيبت ‑ نّون.  غ ‑ ا ‑ زرايغ  س ‑ ترفوفنت ‑ اد  غيلاد  24 فرحغ 

لّماسيح  غ ‑ ترفوفنت  ما ‑ يقامان  س ‑ ّدات ‑ ينو  ار ‑ تکّمالغ  اشکو 

اخّدام  ݣيغ  25 ووّريغ  ن ‑ مّدن ‑ نس.  امناݣّـار  لّي ‑ يݣان  ن ‑ ّدات ‑ نس  ف ‑ ّسيبت 

کولّو  ّسلکمغ ‑ اون ‑ ين  تاووري ‑ اد،  اد ‑ سکارغ  ربّـي  لّيغ ‑ يّـي ‑ يژلي  ءي ‑ ومناݣّـار ‑ اد 

ن ‑ تاسوتين  مّدن  ء ور ‑ ت ‑ ّسيّن  ءيزرين،  غايد  کولّو  ءينتلن  مايلّي  26 اشکو  ءيواليون ‑ نس. 

اد ‑ اغ ‑ د ‑ يمل  27 ءيقصاد  ءي ‑ يمژلاين ‑ نس.  غيلاد  ربّـي  ءيّسبايّن ‑ ت ‑ يد  هاتي  لّي ‑ زرينين، 

غمکاد  ن ‑ ّدونيت.  تيميزار  کولّو  لّي ‑ س ‑ را ‑ يبارک  ءيهّيان  ءيفولکين  باهرا  تاغاوسا ‑ ياد 

ن ‑ يس ‑ را ‑ ن ‑ تکشّم  ءيصحان  ّرجا  اد ‑ اون ‑ يفک  غ ‑ وول ‑ نّون  لماسيح  ءيّلا  ا ‑ تݣا: 

کود  ار ‑ نتنصاح  مّدن،  ءي ‑کولّو  ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتبّراح  لماسيح  28 هاتي  س ‑ لمجد ‑ نس. 

يان  کود  ا ‑ ن ‑ نّشکشم  باش  تاحکيمت،  ما ‑ يݣان  س ‑کولّو  يان  کود  ار ‑ نّسلماد  يان، 

ار ‑کّاتغ  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تنهاتافغ  29 ف ‑ غمکان  غ ‑ لماسيح.  ءيمّقور  ن ‑ ربّـي  س ‑ لݣّدام 

ءيݣّوتن.  س ‑ تحکيمت ‑ نس  لّي ‑ يّـي ‑ يّسدوسن  لّماسيح  ّجهد  س ‑کولّو  تاکّرايت 

ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  اد ‑کّاتغ  ن ‑ تکّرايت  منشکا  ا ‑ تيّسانم  1 ريغ 

ف ‑کولّو  ء ولا  ن ‑ لاوديکّيا  ن ‑ ايتماتن  ف ‑ ّسيبت  ء ولا 

باش  ماياد  کولّو  ار ‑ سکارغ  2 والاينّي  ء ودم ‑ ينو.  ء ور ‑ ّجو ‑ ژرينين  ويـّياض 

لباراکا  تيلي ‑ اسن  ن ‑ ينݣراتسن،  س ‑ تايري  يان  کولّو  ݣن  اد ‑ زعمن ‑ وولاون ‑ نسن، 

لماسيح،  ءيّسبايّن ‑ اغ ‑ د  ربّـي  اشکو  ءيزرين.  غايد  ءينتلن  ف ‑ مايلّي  ءيکّملن  ن ‑ تواّسنا 

4 نّيغ ‑ اون  ءيهّيان.  تاواّسنا ‑ نس  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ا ‑غ ‑ تّلا ‑کولّو ‑ تحکيمت  3 د ‑ نتّان 

5 واّخا ‑ د ‑ فّلاون ‑ ياݣّوݣ ‑ وودم ‑ ينو،  س ‑ تکرکاس.  يان  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يجلو  باش  ماياد 

غ ‑ تامونت  ءيس ‑ تزݣام  غ ‑ فّلاون ‑ سفلدغ  غيلاد  فرحغ  هاتي  ءيّلا ‑ ن ‑ ديدون ‑ وول ‑ ينو. 

غ ‑ لماسيح.  کولّو  تامژم  ن ‑ ينݣراتون 

ء ولا  ن ‑ بولُس  تاووري 

تارفوفنت ‑ نس

2
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د ‑ مايان  د ‑ سيديتون.  ياسوع  لماسيح  ءيس ‑ تݣام  6 ّسنغ 

ن ‑ لّساس ‑ نّون  تادروت  7 ّزوݣزات  ما ‑ يرا.  سکارات ‑ بّدا  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، 

ار ‑ بّدا ‑ تّشکارم  تلمدم،  غمکلّي  ار ‑ تّدوسم  ݣيس  تامژم  ار ‑ فّلاس ‑ تبنّوم،  غ ‑ لماسيح 

ربّـي. 

ء ولا  ن ‑ بنادم  س ‑ يسوينݣيمن  يان  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يغوي  غ ‑ يخف ‑ نّون  8 اويات ‑ سّت 

س ‑ تکرکاس خوانين لّي ‑ مي ‑ تسفلدم زغ ‑ تاسوتين لّي ‑ زرينين. هان تينباضين ن ‑ ّدونيت 

ن ‑ ربّـي  ا ‑غ ‑ يّلا ‑کولّو ‑ وفولکي  نتّان  لماسيح،  9 ءيّما  لماسيح.  تين  ء ورد  اد ‑ݣانت، 

ف ‑ ّسيبت  ءيکّملن  تودرت  تّلا ‑ ياون  کونّي،  10 ء ولا  غ ‑ ّدات ‑ نس.  ءيکّملن 

ن ‑ يݣنوان.  لقّوات  ء ولا  ّسولطات  غ ‑کولّو  لّي ‑ يحکامن  لماسيح  وين  ن ‑ ما ‑ تݣام 

والاينّي  غ ‑ ّدات ‑ نسن،  مّدن  لّي ‑ تّبـين  س ‑ تژالّيت  ء ورد  ا ‑ُکن ‑ يّسغوسن،  11 نتّان 

س ‑ ودوم  تّدمّ  لّيغ  غاکود  12 اشکو  ن ‑ بنادم.  ء ول  زغ ‑ ما ‑ يّسرکان  ءيّسغوس ‑ُکن 

ءيتجّهدن  تومنم س ‑ تحکيمت  اشکو  ديدس،  تنکرم ‑ د  د ‑ لماسيح  تّياومضالم  ن ‑ وامان، 

زغ ‑ لموت.  لّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکرن  ن ‑ ربّـي 

ف ‑ ّسيبت  ربّـي  وين  ءي ‑ ما ‑ يݣان  ءيغ ‑ تّموتم  زوند  تݣام  ءيزرين  13 غايد 

ءيّسّدر ‑ُکن  غيلاد  ءيّما  س ‑ ّشرع.  ما ‑ ور ‑ ّجو ‑ تسکيرم  ف ‑ ّسيبت  ء ولا  ن ‑ ّدنوب ‑ نّون 

تالّوحت  14 ءيسفيض  لّي ‑ نسکر،  ّدنوب  ف ‑کولّو  ءيصامح ‑ اغ  د ‑ لماسيح.  ربّـي 

فّلانّغ،  ءيّکيس ‑ ت ‑ ين  لّي ‑ س ‑ ور ‑ نسکير.  س ‑ لوصّيات  لّي ‑ فّلانّغ ‑ يحکامن  لّحساب 

ّسولطات  لماسيح  ا ‑ ف ‑ ينرا  15 ف ‑ وݣّجدي  ف ‑ وݣّجدي.  تيݣوسين  يوت ‑ اس 

مّدن  ءي ‑کولّو  ءيمل  ءيمقلاد ‑ نسنت،  ءيّکيس ‑ اسنت  ن ‑ يݣنوان،  د ‑ لقّوات 

ءيس ‑ تنت ‑ ينرا. 

لوصّيات  اد ‑ اون ‑ ين ‑ يّشکشم  يان  ا ‑ ور ‑ تادجم  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  16 ف ‑ مايان 

کرا  ء ولا  ن ‑ وايّور  تالاليت  ء ولا  لّعيد  ف ‑کرا  ء ولا  ما ‑ را ‑ تّسام،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ را ‑ تشتّام 

ءيّما  ن ‑ ما ‑ را ‑ يـيلي.  امالو  غير  ݣانت  تيغاوسيوين ‑ ان  17 اشکو  ن ‑ وسونفو.  ن ‑ ووّسان 

راد ‑ اون ‑ تّينين  ا ‑ فّلاون ‑ تحکامن.  مّدن ‑ ان  18 ا ‑ ور ‑ تادجم  ا ‑ يصحان.  نتّان  لماسيح، 

د ‑ لماسيح تامونت 
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ف ‑ ماد ‑ ژّران  نتني  ار ‑ بنّون  لمالايکا.  ار ‑ تّعبادم  ءي ‑ يخف ‑ نّون  ا ‑ باهرا ‑ تّادرم 

ء ور ‑ ومژن  19 والاينّي  لّعاقل ‑ نسن،  س ‑ يسوينݣيمن  ار ‑ ّسفوّروݣن  غ ‑ توارݣيوين ‑ نسن، 

ار ‑ يّسميالّا  کولّوّت،  ّدات  ار ‑ يّسدوس  ن ‑ ومناݣّـار،  ءيخف  لّي ‑ يݣان  غ ‑ لماسيح 

ربّـي.  ءيرا  غمکلّي  ّدات  ا ‑ تّيمغور  باش  د ‑ يخسان ‑ نس  ءيݣزمان ‑ نس 

ءي ‑ تنباضين  کونّي  ا ‑ س ‑ تّموتم  لّماسيح  20 س ‑ لموت 

ايلّيغ  ماخ  ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ سقساغ،  مايان  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

س ‑ لوصّيات  ا ‑ تسکارم  ايلّيغ  ماخ  ّدونيت؟  وين  ءيغ ‑ تݣام  زوند  ا ‑ سول ‑ تسکارم 

ا ‑ ن ‑ ور ‑ ّتݣّرم  غواد،  ا ‑ ور ‑ تمضايم  غوان،  21 » ا ‑ ور ‑ تّاسيم  ار ‑ تّينين:  ن ‑ مّدن؟ 

نّشـا   ‑ ‑ تنت  ءيغ  ‑ زرايـنت.  ار  ‑ ان  تيغـاوسيوين  کولّو  22 والاينّي  ‑ غوان.«  ءي 

ن ‑ بنادم  د ‑ ولّمود  ن ‑ بنادم  ءيواليون  غير  لوصّيات ‑ ان،  هان  ء ور ‑ سول ‑ قامانت. 

مّدن  ار ‑ ترارانت  اشکو  لمعقول  ءيس ‑ݣانت  غالن  ن ‑ مّدن  23 کرا  اد ‑ݣانت. 

والاينّي  ّدات ‑ نسن،  ار ‑ ّسرفوفوّن  ءي ‑ يخف ‑ نسن  ار ‑ تادرن  اد ‑ باهرا ‑ تعبادن 

زغ ‑ بنادم.  اُأخشنّين  ّشهوات  اد ‑کّيسنت  لوصّيات ‑ ان  ء ور ‑ ژضارنت 

زغ ‑ لموت.  ربّـي  ا ‑ س ‑ُکن ‑ د ‑ يّسنکر  لّماسيح  1 س ‑ تنکرا 

وين  س ‑ ما ‑ يݣان  لعاقل  ا ‑ بّدا ‑ ترارم  ا ‑ ف ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  مايان 

ءيݣـنّا، اشکو غين ا ‑غ ‑ يّلا لماسيح، ءيسکيوس ف ‑ وفاسي ن ‑ ربّـي. 2 سوينݣيمات ‑ بّدا 

ف ‑ تودرت  تّموتم  3 اشکو  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  تيغاوسيوين  ء ورد  ن ‑ يݣـنّا  غ ‑ تغاوسيوين 

لماسيح.  ءيرݣس  غ ‑ يلّيغ  ربّـي  غ ‑ دار  لّجديد  تودرت ‑ نّون  ترݣس  لّي ‑ يزرين، 

ا ‑ ديدس ‑ تيليم  را ‑ُکن ‑ ياوي  را ‑ د ‑ يووّري  لّيغ  غاکود  تودرت ‑ نّون.  ا ‑ يݣان  4 لماسيح 

غ ‑ لمجد ‑ نس.  کونّي  ء ولا 

باش  سکارات  ‑ ينيغ،  ‑ اون  ‑ راد  ‑ ف  ا  ‑ مايان  5 ف 

ء ولا  لفساد  ّدونيت ‑ اد:  وين  ءيݣان  اينّا  ا ‑ݣيݣون ‑ يّمت 

ء ولا ‑ دا ‑ تّيريم  غ ‑ ما ‑ يعيبن  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تسوينݣيّم  ُيخشّن.  س ‑ تيط  اسماقّل  ء ولا  ّشهاوا 

ءيلاهات  ءيتعبادن  يان  زوند  ءيݣا  ويـّياض  وين  ءيتّيرين  يان  اشکو  وينّون،  ما ‑ ور ‑ يݣين 

ن ‑ تودرت  تينباضين 

لّجديد

3

ء ولا  ما ‑ ُيخشّن 

ما ‑ يفولکين
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ف ‑ ويلّي  ن ‑ ربّـي  لغاضاب  ا ‑ ف ‑ را ‑ يضر  غايان  ن ‑کولّو  6 ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

سرس رورنين تيغوردين ‑ نسن. 7 ء ولا کونّي غايد ءيزرين تّکام ‑ تّين ار ‑ تسکارم غمکان، 

ا ‑ ور ‑ تّژيم  ا ‑ تّکيسم کولّو غايان.  فّلاون  ءيّلا  8 ءيّما غيلاد،  تيغاوسيوين ‑ ان.  ار ‑ تّسالام 

ا ‑ ور ‑ تادجم کرا ن ‑ يواليون  ا ‑ ور ‑ تّنّواشم ء ولا ‑ دا ‑ ترݣّّم غ ‑ يان.  ء ولا ‑ دا ‑ تّوفّم ف ‑ يان. 

اشکو  ف ‑ ينݣراتون.  9 ء ولا ‑ دا ‑ تّسکيرکيسم  ءينفورن ‑ نّون،  ا ‑ تّکان  اُأخشنّين 

ار ‑ تن ‑ تسکارم.  لّي ‑ تميارم  س ‑ يسّکيرن  ءيزرين،  غايد  تݣام  غمکلّي  ء ور ‑ سول ‑ تݣيم 

ا ‑ تووّريم  باش  ار ‑ُکن ‑ يتبّدال  لّي ‑ُکن ‑ يخلقن  ربّـي  لّجديد.  مّدن  تݣام  تووّريم  10 هاتي 

ݣو ‑ يونان  ا ‑ ف ‑ ور ‑ ا ‑ نّژمژلاي  11 مايان  ءيݣا.  غمکلّي  تيّسانم ‑ ت  نتّان،  زوند  تݣم 

ء ولا  ء ور ‑ دار ‑ تلّي،  زغ ‑ والّي  ن ‑ ّدات  تاژالّيت  دار  غوالّي  ء ولا  زغ ‑ݣو ‑ يودايا، 

ءيخف ‑ نس.  وين  زغ ‑ واد ‑ يݣان  ءيسمݣ  ء ولا  زغ ‑ݣو ‑ تمازيرت ‑ ان،  ݣو ‑ تمازيرت ‑ اد 

کولّواغ.  ݣينّغ  لماسيح  يـيلي  لماسيح،  وين  کولّو  نݣا  اشکو 

ف ‑ مايان  وينس.  ا ‑ تݣم  ءيژلي ‑ُکن  ءيرا ‑ُکن  ا ‑ تݣام.  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  12 کونّي، 

ءيخف ‑ نّون،  ار ‑ تّژيمژايم  ار ‑ تّمعاوانم  س ‑ لحنانت،  ا ‑ تعّمرم  ا ‑ ف ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان 

يان  ءيغ ‑ يّلا  ف ‑ ينݣراتون.  13 بلا ‑ دا ‑ ياون ‑ تطّيار  ءي ‑ نݣراتون  ار ‑ تّصبارم  ار ‑ تّرخوم 

ءي ‑ نݣراتون  صامحات  اد ‑ اس ‑ يصامح.  فّلاس  ءيّلا  س ‑ وايّاض،  ما ‑ س ‑ ا ‑ يتاشتّکا  دار 

ءي ‑ نݣراتون،  ا ‑ باهرا ‑ تّيريم  ماياد  ءي ‑کولّو  14 زايدات  سيديتون.  غمکلّي ‑ اون ‑ يصامح 

15 ادجات  ءيکّملن.  س ‑ تامونت  ما ‑ يّلان  کولّو  ا ‑ تّسمون  ا ‑ يژضارن  تايري  اشکو 

ءيغرا ‑ ياون ‑ د  اشکو  ما ‑ݣيݣون ‑ يرا.  کولّو  ءي ‑ وولاون ‑ نّون  ا ‑ تمالا  لّماسيح  ّسلامت 

ربّـي.  ا ‑ بّدا ‑ تّشکارم  فّلاون  يـيلي  ن ‑ ّسلامت ‑ اد.  غ ‑ تامونت  يان  ا ‑کولّو ‑ تݣم  ربّـي 

ار ‑ تّنصاحم  ار ‑ تّسلمادم  ء ولاون ‑ نّون،  ا ‑ يعّمر  لّماسيح  اوال  16 ادجات 

ءيموريݣن  ار ‑ تّاسيم  ءي ‑ ربّـي  ار ‑ تّيريرم  تاحکيمت،  ما ‑ يݣان  س ‑کولّو  ءي ‑ نݣراتون 

زغ ‑ وولاون ‑ نّون.  ار ‑ تي ‑ تّشکارم  لقودوس،  ّروح  نّا ‑ ياون ‑ يمالا  د ‑ تالغاتين  د ‑ تاهليلات 

ياسوع،  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  سکارات ‑ ت  ما ‑ تسکارم،  کولّو  ء ولا  ما ‑ تّينيم  17 کولّو 

فّلاس.  ربّـي  ار ‑ تّشکارم 
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ا ‑ تسفليد  يات  ف ‑کرايݣاّت  ءيّلا  18 وا ‑ تيمغارين، 

کونّي  19 ءيّما  سيديتنّغ.  ءيرا  غمکلّي  س ‑ ورݣاز ‑ نس 

بلا ‑ دا ‑ ديدس ‑ يتشقو.  غ ‑ تمغارت ‑ نس  ا ‑ يتحنّو  يان  ف ‑کرايݣاّت  ءيّلا  ا ‑ يرݣازن، 

ربّـي  ءيرضا  اشکو  ن ‑ ايت ‑ دارون،  س ‑ واوال  سکارات ‑ بّدا  مّژينين،  20 وا ‑ تاروا 

ا ‑ ور ‑ غووضن  باش  تاروا ‑ نّون،  ا ‑ ور ‑ بّدا ‑ تّژيم  ا ‑ يد ‑ باباتسن،  21 ءيّما کونّي  س ‑ ماياد. 

يات.  ءيس ‑ ور ‑ݣين  غالن 

ا ‑ ور ‑ تّيريم  22 وا ‑ يخّدامن، سکارات ‑ بّدا س ‑ واوال ن ‑ يد ‑ سيديتون ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

ن ‑ وول ‑ نّون  س ‑ نّيـيت  خدمات  والاينّي  نّا ‑ݣيݣون ‑ تمنادن،  غاکود  ا ‑ تن ‑ ترضوم  غير 

س ‑ تيّقي ‑ نّون  ݣيس  خدمات  23 اينّا ‑غ ‑ ا ‑ تّخدامّ،  سيديتنّغ.  ا ‑ ترضوم  تّيريم  س ‑ مکلّي 

سيديتنّغ  ءيزد  تّسنم  24 اشکو  بنادم.  ء ورد  ا ‑ مي ‑ تّخدامّ  سيديتنّغ  ءيغد  زوند 

سيديتنّغ  اشکو  غ ‑ يݣـنّا.  س ‑ لوورت ‑ نّون  ءيّشکشم ‑ُکن  تيغراد ‑ نّون،  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يفک 

ربّـي  راد ‑ اس ‑ يرار  ما ‑ ُيخشّن،  ءيسکارن  وانّا  25 ءيّما  ا ‑ مي ‑ تّخدامّ.  نتّان  لماسيح، 

س ‑ وودماون.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ربّـي  هان  لّي ‑ يسکر.  ف ‑ لُخشانت 

د ‑ يخّدامن ‑ نّون  سکارات  ا ‑ يد ‑ سيديتسن،  کونّي  1 ءيّما 

ءيزد  ا ‑ ور ‑ تتّوم  ما ‑ تن ‑ د ‑ يوشکان.  ار ‑ اسن ‑ تاکّام  س ‑ لحّق، 

غ ‑ يݣـنّا.  سيديتون  ءيݣان  يان  ءيّلا ‑ ياون  کونّي  ء ولا 

لعاقل  ترارم  ربّـي،  ار ‑ تضالابم  ار ‑ بّدا ‑ تّژالّام  2 زايدات 

باش  نکُّني،  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ء ولا  3 ضالبات ‑ ت  باهرا.  ار ‑ تي ‑ تّشکارم  س ‑ ماد ‑ اس ‑ تّينيم 

مي  مايلّي  نمل ‑ اسن  س ‑ واوال ‑ نس،  ءي ‑ مّدن  ا ‑ نتبّراح  يان ‑ يمي  غ ‑ لݣّدام ‑ نّغ  ا ‑ يرژم 

4 والاينّي  غ ‑ لحبس،  نّکي  ا ‑ ف ‑ لّيغ  ن ‑ واوال ‑ اد  ف ‑ ّسيبت  ف ‑ لماسيح.  ء ور ‑ ّجو ‑ سفلدن 

غمکلّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يّقان.  مّدن  ما ‑ س ‑ ا ‑ ّسفهامغ  ءيواليون  اد ‑ تافاغ  ا ‑ يّـي ‑ يعاون  ربّـي  ضالبات 

افولکي  ار ‑ تسکارم  ربّـي،  وين  ء ور ‑ݣينين  ويلّي  د ‑کولّو  س ‑ تحکيمت  5 سکارات 

تيّسانم  ميمنين،  شوانين  س ‑ يواليون  6 ساوالات  تاساعت.  کرايݣاّت  نّا ‑ مي ‑ توفام 

نّا ‑ ت ‑ يخّصان.  اوال  يان  ءي ‑کرايݣاّت  ا ‑ تّرارام  مامنک 

ء ولا  ايت ‑ تݣّمي 

ايت ‑ تووري

4
ءي ‑ ايتماتن لوصيت 
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لخبار ‑ ينو.  ما ‑ يݣان  ف ‑کولّو  تيخيکوس  7 راد ‑ اون ‑ يـيني 

غ ‑ تووري  ار ‑ ديدنّغ ‑ يتمعاوان  ءيفولکين،  اخّدام  ءيݣ  ءيعّزان،  ݣماتنّغ  ءيݣا 

ءيّزعام  ا ‑ نݣا  مامنک  ا ‑ تيّسانم  باش  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ت ‑ ين ‑ وزنغ،  8 ماياد  ن ‑ سيديتنّغ. 

يان  لّي ‑ يݣان  ء ونيسيموس  ءيعّزان  ءيفولکين  ݣماتنّغ  ديدس  9 ازنغ ‑ ن  ء ولاون ‑ نّون. 

غيد.  ما ‑ دارنّغ ‑ يجران  ف ‑کولّو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيني  نتني  زغ ‑ݣيݣون. 

ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام  10 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام اريستارخوس، ءيّلا ديدي غ ‑ لحبس. 

س ‑ دارون،  ا ‑ ت ‑ ين ‑ تّشکشّم  فّلاس  نّيغ ‑ اون ‑ ياد  ن ‑ بارنابا.  ن ‑ وولّتماس  يوس  مارقُس 

ياشوع  ء ولا  11 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام  ءيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ يوشکا.  د ‑ ونبݣي ‑ نّون  تݣم ‑ ت 

ءيتمعاواّن  ديدي  غ ‑ غويلّي  ايت ‑ يودايا  ا ‑ يݣان  غير کراض ‑ اد  يوسطوس.  لّي ‑ مي ‑ تّينين 

باهرا.  ء ول ‑ ينو  ار ‑ يّـي ‑ ّسفّجيجن  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ تݣلديت  غ ‑ تووري 

لّماسيح  اخّدام  ءيݣ  نتّا،  ء ولا  زغ ‑ݣيݣون  ءيݣا  ابافراس.  12 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام 

تزݣام  ا ‑ تدوسم  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  باهرا  ا ‑ س ‑ ا ‑ يتژالّا  س ‑ نّيـيت ‑ نس  ياسوع. 

ءينيݣي  فّلاس  13 هاتي ݣيغ  ربّـي.  ما ‑ݣيݣون ‑ يرا  ار ‑ تسکارم کولّو  ن ‑ ربّـي  غ ‑ وغاراس 

ء ولا  ن ‑ ايت ‑ لاوديکّيا  ف ‑ ّسيبت  ء ولا  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون  باهرا  ا ‑ يتخدام  ن ‑ منشک 

ضيماص.  ء ولا  نتّان  لوقا،  ءيعّزان  14 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام ‑ وطبيب  ايت ‑ هيرابوليس. 

لّي ‑ يتمونون  د ‑ ومناݣّـار  ف ‑ نيمفا  ء ولا  ن ‑ لاوديکّيا  ف ‑ ايتماتن  15 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

غ ‑ تݣّمي ‑ نس. 

ءي ‑ ومناݣّـار  ا ‑ ستّي ‑ تازنم  ريغ  غ ‑ دارون،  تابرات ‑ اد  ن ‑ ما ‑ تغرام  16 تيغوردين 

تابرات  کونّي  ء ولا  ا ‑ تغرم  ءيريغ  نتني.  ء ولا  ا ‑ سّت ‑ غرن  باش  غ ‑ لاوديکّيا 

غ ‑ لاوديکّيا.  لّي ‑ دارسن ‑ يّلان 

باش  سيديتنّغ،  لّي ‑ ف ‑ ت ‑ يوّصا  س ‑ تووري  ا ‑ يتلهو  ءي ‑ ارخيّبوس  17 ءينيات 

ا ‑ سّت ‑ يکّمل. 

ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامغ.  بولُس  نّکي  اوال ‑ اد:  ا ‑ س ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ  18 س ‑ وفوس ‑ ينو 

ن ‑ ربّـي.  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي  غ ‑ لّيغ.  ءيسکراف ‑ اد  ا ‑ ور ‑ تتّوم 

ف ‑ ايتماتن توݣّـا 
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ءي ‑ ومناݣّـار ن ‑ بولُس  تامزواروت   تابرات 

غ ‑ تاسالونيکي

ن ‑ ويلّي  ءي ‑ ومناݣّـار  د ‑ تيموتاوس،  د ‑ سيلا  1 زغ ‑ بولُس 

لماسيح  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  ربّـي  وين  ݣانين 

د ‑ ّسلامت.  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي  ن ‑ تاسالونيکي.  غ ‑ تمدينت 

نّا ‑ نتژالّا  غاکود  کولّوکن.  فّلاون  ربّـي  2 ار ‑ بّدا ‑ نتشکار 

باباتنّغ  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  3 ار ‑ د ‑ نسوينݣيم  ار ‑ُکن ‑ د ‑ ناّدر، 

غ ‑ ّرجا  تزݣام  س ‑ لحنانت،  ار ‑ تّخدامّ  س ‑ ليمان ‑ نّون،  ا ‑کولّو ‑ تسکارم  مامنک 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ 

5 اشکو  وينس،  ا ‑ تݣم  ءيس ‑ُکن ‑ يژلي  نّسن  ربّـي،  لّي ‑ ف ‑ يحنّا  4 واي ‑ ايتماتنّغ 

ء ولا  س ‑ لقّوا  والاينّي  س ‑ يواليون  غير  ء ورد  ءيفولکين،  لخبار ‑ نّغ  ءيلکم ‑ اون ‑ ين 

مامنک  کونّي  تّسنم  لحّق.  ءيس ‑ يݣا  ايلّيغ ‑ اون ‑ يبان  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت 

لّي ‑ نّزري غ ‑ݣراتون، نسکر کولّو ف ‑ ا ‑ُکن ‑ نتعاوان. 6 تووّريم تسکرم  ا ‑ نݣا غ ‑ ووّسان 

تومژم  باهرا،  ترفوفنم  واّخا  سيديتنّغ.  ء ولا  نکُّني  نسکار  غمکلّي  کونّي  ء ولا 

ءيمومّن  ءي ‑کولّو  ا ‑ س ‑ تملام  7 غمکان  لقودوس.  ن ‑ ّروح  س ‑ لفرح  غ ‑ واوال ‑ نس 

8 والاينّي  نتني.  ء ولا  اد ‑ سکارن  ا ‑ تن ‑ د ‑ يّقان  مامنک  د ‑ اخايا  ن ‑ ماکيدونّيا  غ ‑ تميزار 

اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  ن ‑ سيديتنّغ  ا ‑ ن ‑ يلکم ‑ واوال  د ‑ اخايا  ماکيدونّيا  غير  ء ورد 

ايلّيغ  ن ‑ ربّـي،  اغاراس  ا ‑ تومژم  ف ‑ مامنک  ماني  غ ‑کرايݣاّت  مّدن  سفلدن 

مّدن ف ‑ مامنک  ار ‑کولّو ‑ تّينين  9 اشکو  ءيجران.  يات ف ‑ مايد  ا ‑ نيني  ء ور ‑ اغ ‑ يخّصا 

1
ن ‑ بولُس  لفرح 

س ‑ ايتماتن
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س ‑ ربّـي  تووّريم  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيلاهات  تفلم  لّيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ نوشکا،  اد ‑ اغ ‑ تقبلم 

غيلاد  ا ‑ تّقلم  ف ‑ مامنک  10 ار ‑ تّينين  لّي ‑ يّدرن.  لّحّق  ءي ‑ ربّـي  ا ‑ تّخدامّ  باش 

د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  زغ ‑ يݣـنّا،  ار ‑ د ‑ يووّري  زغ ‑ لموت  لّي ‑ د ‑ يّسنکر  س ‑ يوس 

ف ‑ ّدونيت.  لّي ‑ را ‑ يتّوت  زغ ‑ لغاضاب  لّي ‑ اغ ‑ يّجنجمن 

ا ‑ نّزري  لفايّت  بلا  ءيس ‑ ورد  کونّي  تّسنم  1 واي ‑ ايتماتنّغ، 

لّيغ  ف ‑ ماد ‑ اغ ‑ يجران  2 تسفلدم  غ ‑ݣراتون.  ء وّسان ‑ ان 

غ ‑ تمدينت  مّدن  ّسرفوفّن ‑ اغ  س ‑ دارون،  ء ور ‑ تا ‑ ن ‑ نروح 

باش  ربّـي ‑ نّغ  ءيّزعام ‑ اغ  والاينّي  باهرا،  رݣمن ‑ اغ  ن ‑ فيليّبـي 

باهرا.  ما ‑ ياغ ‑ يتژين  ءيّلا  واّخا  لّي ‑ اغ ‑ يملا  ءيفولکين  ف ‑ لخبار  اد ‑ اون ‑ نساول 

اد ‑ اغ ‑ سفليدن،  ا ‑ تن ‑ نتضالاب  لّيغ  ف ‑ مّدن  ء ور ‑ ا ‑ نّسکيرکيس  3 اشکو 

4 والاينّي  ا ‑ سّت ‑ فّلاسن ‑ نّزري.  ء ولا ‑ دا ‑ نتّيري  وينسن  ما ‑ يݣان  ء ولا ‑ دا ‑ نتّيري 

اد ‑ اسن ‑ نّسلکام  ءيفک ‑ اغ  لّي ‑ اغ ‑ يورمن  ربّـي  ءيرا  ݣينّغ  س ‑ مکلّي  ار ‑ نساوال 

ف ‑ ا ‑ نرضو  ار ‑ نسکار  والاينّي  بنادم  ف ‑ ا ‑ نترضو  ء ور ‑ ا ‑ نسکار  ءيفولکين.  لخبار ‑ اد 

س ‑ يواليون  غ ‑ ووّسان ‑ ان  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ُکن ‑ نتالغ  5 تّسنم  ء ول ‑ نّغ.  لّي ‑ يتارمن  ربّـي 

ربّـي  ف ‑ واوال ‑ نّغ.  کرا  ا ‑ نتامژ  باش  سين ‑ وودماون  ء ولا ‑ دا ‑ نسکار  خوانين 

ا ‑ فّلانّغ ‑ يݣان ءينيݣي. 6 ء ور ‑ ّجو ‑ نسکير ف ‑ اد ‑ اغ ‑ تالغم کونّي ء ولا ويـّياض. 7 واّخا 

نرخا ‑ بّدا  لّماسيح،  ءيرقّاسن  ن ‑ ما ‑ نݣا  ف ‑ ّسيبت  ما ‑ يݣّوتن  ا ‑ زݣيݣون ‑ نضالب  نژضار 

س ‑کيݣان  دارنّغ  8 تعّزام  مّژينين.  غ ‑ تاروا ‑ نس  لّي ‑ سّت ‑ يتاوين  تامغارت  زوند  ديدون 

ا ‑ فّلاون ‑ نفک  نفرح  والاينّي  ءيفولکين  لخبار  غير  ء ورد  اد ‑ اون ‑ ين ‑ نفک  نوجاد  ايلّيغ 

ءيس ‑ ور ‑ دي ‑ تسوانݣّم  9 واي ‑ ايتماتنّغ،  ا ‑ دارنّغ ‑ تعّزام.  غونشکاد  ءيخف ‑ نّغ.  ء ولا 

باش  ازال  ء ولا  غ ‑ يـيض  ار ‑ نتخدام  نّکا ‑ تّين  غ ‑ݣراتون؟  ار ‑ نتنهاتاف  ا ‑ نتخدام  منشک 

ن ‑ ربّـي.  ءيفولکين  ا ‑ ياون ‑ نتبّراح س ‑ لخبار  لّيغ  ا ‑ فّلاون ‑ ور ‑ نّژاي 

ن ‑ يس ‑ يشوا  ءينيݣي  فّلانّغ  ءيݣا  ربّـي  ء ولا  فّلانّغ،  ءيناݣان  تݣام  10 کونّي 

لّعيب  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ݣينّغ ‑ يلّي  لّي ‑ يومّن،  کونّي  غ ‑ݣراتون  ما ‑ نسکر  کولّو  ءيفولکي 

2
ن ‑ بولُس  تاووري 

غ ‑ تاسالونيکي
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ءيسکار ‑ ورݣاز  غمکلّي  ݣيݣون  يان  د ‑کرايݣاّت  ءيس ‑ ا ‑ نسکار  11 تيّسانم  غ ‑ دارون. 

نيني ‑ اون  12 ار ‑ُکن ‑ نتنصاح  ار ‑ فّلاون ‑ نّسفّجيج،  ار ‑ُکن ‑ نّزعام  عّزانين.  د ‑ تاروا ‑ نس 

ا ‑ تکشّم  لّي ‑ اون ‑ د ‑ يغران  ربّـي  وين  ݣانين  غويلّي  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  ا ‑ تسکارم 

لمجد ‑ نس.  ء ولا  س ‑ تݣلديت ‑ نس 

ءي ‑ واوال  تسفلدم  لّيغ  غاکود  اشکو  ربّـي،  ا ‑ ف ‑ ا ‑ بّدا ‑ نتشکار  13 ماياد ‑ داغ 

اوال  ء ورد  ا ‑ يݣا،  ن ‑ ربّـي  اوال  ءيزد  تامنم  ݣيس  تامژم  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ نيوي،  ن ‑ ربّـي 

کونّي  غ ‑ وولاون ‑ نّون  غيلاد  ءيخدم  ا ‑ يݣا،  ن ‑ ربّـي  اوال  س ‑ ّصاحت  ن ‑ بنادم. 

غ ‑ دار  ءيجران  غمکلّي  اي ‑ ايتما،  غ ‑ دارون  ءيجرا  14 اشکو  لّي ‑ سرس ‑ يومّن. 

ترفوفنم  ن ‑ يودايا.  غ ‑ تمازيرت  ياسوع  س ‑ لماسيح  لّي ‑ ومنّين  ن ‑ ربّـي  ءيمناݣّـارن 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  ف ‑ وفوس  نتني  رفوفّن  غمکلّي  ن ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ نّون  ف ‑ وفوس 

نکُّني.  ء ولا  ّسمسرن ‑ اغ  لانبيا،  ء ولا  ياسوع  سيديتنّغ  ا ‑ ينغان  ايت ‑ يودايا  15 اشکو 

ار ‑ ن ‑ تݣّـان  16 اشکو  مّدن،  غ ‑کولّو  ݣار  ار ‑ سکارن  ءي ‑ ربّـي  ار ‑ ّت ‑ ّسطّيارن 

س ‑ واوال  ياضني  ءي ‑ ايت ‑ تميزار  ا ‑ ور ‑ نتبّراح  ف ‑ اد ‑ اغ ‑ ّسفّسان  تيّقي ‑ نسن 

غيلاد  ءيّما  ن ‑ ّدنوب ‑ نسن.  لعبرت  ا ‑ س ‑ ا ‑ تعّمارن  غمکاد  لّي ‑ س ‑ راد ‑ نجمن. 

ن ‑ ربّـي.  لغاضاب  فّلاسن  ءيݣّوز ‑ د  غ ‑ تݣيرا 

واّخا ‑ د ‑  اي ‑ ايتماتنّغ.  ا ‑ ديدون ‑ ننݣارا  فّلانّغ  17 ءيشقا 

ءيقاما ‑ ن ‑ بّدا ‑ ديدون ‑ وول ‑ نّغ.  ‑ فّلاون ‑ ياݣّوݣ ‑ وودم ‑ نّغ، 

‑ توال  منّاوت  ‑ نژر.  ‑ُکن  ا   ‑ ف  کولّو  18 نسکر  ‑ نژر.  ‑ُکن  ا  ‑ نتّيري  ‑ باهرا  ا  منشک 

19 اشکو  شيطان.  ار ‑ اغ ‑ يتحصار  والاينّي  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ ووّريغ،  بولُس  نّکي  ژوژضغ 

ذ ‑ لفرح ‑ نّغ  ن ‑ ّرجا ‑ نّغ  تّاج  ما ‑ را ‑ يݣ  ياسوع،  سيديتنّغ  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود 

لمجد ‑ نّغ  ا ‑ يݣان  کونّي  20 يـياه،  کونّي؟  ابلا  غ ‑ لݣّدام ‑ نس،  لّي ‑ س ‑ را ‑ نزعم 

د ‑ لفرح ‑ نّغ. 

ءي ‑ يخف ‑ نّغ  نيني  ا ‑ سول ‑ نصبر،  ء ور ‑ نژضار  1 لّيغ 

2 غاکودان  ن ‑ اتينا.  غ ‑ تمدينت  واحدوياغ  ا ‑ نقاما  را ‑ ياف 

ا ‑ يژر  بولُس  ءيژوژض 

ايتماتن

3
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لّخبار  غ ‑ تووري  ديدنّغ  ن ‑ ربّـي  اخّدام  لّي ‑ يݣان  تيموتاوس  ݣماتنّغ  س ‑ دارون  نوزن ‑ ن 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ وغاراس  ءيّسدوس ‑ُکن  ا ‑ُکن ‑ يّزعام  نازن ‑ ت ‑ ين  لّماسيح.  ءيفولکين 

کونّي  تّسنم  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تزرايم.  ن ‑ ترفوفنت  ف ‑ ّسيبت  ݣيݣون  يان  ا ‑ ور ‑ يضر  3 باش 

ننّا ‑ ياون  لّي ‑غ ‑ ديدون ‑ نّلا  غ ‑ ووّسان  4 اشکو  غ ‑ ماياد،  ا ‑ نزري  ربّـي  ءيس ‑ يقصاد 

ا ‑ ف ‑ ت ‑ ين ‑ وزنغ  باهرا ءيس ‑ را ‑ نترفوفون. تژرم غيلاد ءيس ‑ يجرا غمکلّي ننّا. 5 ماياد 

‑ يّسانغ  اد  ‑ يّـي  ءيخّصا  ‑ صبرغ.  ‑ سول  اد  ‑ ژضارغ  ء ور  اشکو  ‑ دارون،  س 

ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يّسضر  کسوضغ  اشکو  ء وهو،  نغد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ وغاراس  ءيس ‑ سول ‑ تزݣام 

لفايّت.  بلا  غ ‑ݣراتون  تاووري ‑ نّغ  ء ولا  تضر  ءيبليس، 

‑ دارون،  زغ  تيموتـاوس  ‑ يووّري  ‑ د  غ  غيلاد  6 ءيّما 

ياوي ‑ اغ ‑ د لخبار ن ‑ يس ‑ تزݣام غ ‑ ليمان ‑ نّون ء ولا لحنانت 

تيريم  نّا ‑ݣينّغ ‑ تسوينݣيّم،  غاکود  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ءيس ‑ ا ‑ تّفراحم  يـيني ‑ اغ  ن ‑ ينݣراتون. 

نکُّني  ء ولا  نزري  واّخا  7 واي ‑ ايتماتنّغ،  ا ‑ُکن ‑ نژر.  باهرا  ما ‑ نرا  زوند  اد ‑ اغ ‑ تژرم  باهرا 

نسفلد  اشکو  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  غيلاد  نتهنّا  ها ‑ ياغ  ءيݣّوتن،  د ‑ ترفوفنت  غ ‑ تنوکموت 

تدوسم  تبيّدم  اشکو  س ‑ تودرت ‑ نّغ  8 نووّري  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ وغاراس  ءيس ‑ تزݣام 

ا ‑ باهرا ‑ نتفراح  منشک  فّلاون.  ربّـي  ا ‑ باهرا ‑ نتشکار  9 منشک  غ ‑ سيديتنّغ. 

ار ‑ نتضالاب  ازال  ء ولا  غ ‑ يـيض  10 ها ‑ ياغ  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ.  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون 

غ ‑ وغاراس  ا ‑ تزايدم  باش  ما ‑ُکن ‑ سول ‑ يخّصان  ا ‑ نکّمل  ا ‑ُکن ‑ نژر  اد ‑ اغ ‑ يفک  ربّـي 

لّماسيح. 

باش  اغاراس  اد ‑ اغ ‑ يّجوجاد  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  ربّـي  11 ار ‑ نتضالاب 

تايري  اد ‑ اون ‑ باهرا ‑ يّسيݣات  سيديتنّغ  12 ار ‑ نتضالاب  س ‑ دارون.  ا ‑ ن ‑ نووّري 

نکُّنـي.  ‑ نتّيــري  ‑ باهرا  ‑ُکن  غمکلّي  مّدن،  ‑کولّو  ن  تـايري  ء ولا  ‑ ينݣراتون  ن 

باباتنّغ  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ تبيّدم  باش  ا ‑ُکن ‑ يّسدوس  13 ار ‑ ت ‑ نتضالاب 

سيديتنّغ  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود  لّعيب  کرا  ءيّلا  ݣيݣون  بلا  غوسنين  س ‑ وولاون ‑ نّون 

کولّوتن.  د ‑ يمژلاين ‑ نس  ياسوع 

لخبار 

ن ‑ ايت ‑ تاسالونيکي
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ننصح ‑ُکن  را ‑ُکن ‑ نضالب،  اي ‑ ايتماتنّغ  غيلاد  1 ءيّما 

غ ‑ وغاراس  ا ‑ تّيدوم  ياسوع،  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم 

زايدات  ربّـي.  ما ‑ يرضان  ار ‑ بّدا ‑ تّناوالم  لّي ‑ زݣينّغ ‑ تلمدم، 

2 تّسنم  ار.  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ تي ‑ تسکارم  تسکارم،  ف ‑ مايد 

ربّـي  ءيرا  3 اشکو  ءيزرين،  غايد  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  مايلّي ‑ ف ‑ُکن ‑ نوّصا 

يان  ف ‑کود  4 ءيّلا  ءي ‑ لفساد.  ا ‑ تانفم  ݣيݣون  يـيري  ء ولاون ‑ نّون،  ا ‑ يّسغوس 

5 ا ‑ ور ‑ تݣم  ءيغوسن.  س ‑ وول  يـيلي ‑ ّت  تامغارت ‑ نس  ا ‑ را ‑ يوقّر  مامنک  ا ‑ يـيّسان 

ف ‑کود  6 ءيّلا  ّشهوات ‑ نسن.  ار ‑ تن ‑ تنرونت  ربّـي،  لّي ‑ ور ‑ ّسينّين  ايت ‑ تميزار  زوند 

س ‑ لمعقول،  يادلّي  ننّا ‑ ياون  اشکو  ف ‑ݣماس.  ءيتعّدا  ء ولا  زغ ‑ مايان  ا ‑ ور ‑ يّفوغ  يان 

7 اشکو  تيغاوسيوين ‑ ان.  وان  سکارنين  وينّا  ف ‑کولّو  لعقوبيت  سيديتنّغ  را ‑ يوت 

س ‑ واوال ‑ اد،  ا ‑ يسفلد  ياݣُين  8 وانّا  ا ‑ نرکو.   ‑ يري  ء ور ‑ اکُّ ا ‑ نغوس،  ربّـي  ءيغرا ‑ ياغ ‑ د 

لقودوس.  ّروح ‑ نس  کونّي  ء ولا  لّي ‑ اون ‑ يفکان  ربّـي  ياݣُي  والاينّي  ا ‑ ياݣُي  بنادم  ء ورد 

ربّـي  اشکو  ايتماتون،  ا ‑ تّحوبّوم  مامنک  ماد ‑ اون ‑ ين ‑ يتاران  ء ور ‑ تحتاّجام  9 والاينّي 

کولّو  ار ‑ تّحوبّوم  10 س ‑ ّصاحت  ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ تّحنّوم  مامنک  اد ‑ اون ‑ يّسلمدن 

اي ‑ ايتماتنّغ،  را ‑ُکن ‑ سول ‑ نضالب  والاينّي  کولّوّت،  ن ‑ ماکيدونّيا  غ ‑ تمازيرت  ايتماتن 

س ‑ تووري  ار ‑ تّلهوم  ا ‑ بّدا ‑ طّّرحم  11 ءيريات  ار.  ُـّ س ‑ وݣ ار ‑ تن ‑ تّحوبّوم  ا ‑ تزايدم 

12 غمکاد  ءيزرين.  غايد  غمکلّي ‑ اون ‑ ننّا  س ‑ يفاّسن ‑ نّون،  ار ‑ تّخدامّ  ن ‑ يخف ‑ نّون 

يان.  ء ور ‑ را ‑ تحتاّجام  لماسيح،  وين  لّي ‑ ور ‑ݣينين  مّدن  ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ توقّارن 

ءي ‑ ويلّي  ما ‑ را ‑ يجرو  ا ‑ تيّسانم  نرا  13 واي ‑ ايتماتنّغ، 

14 اشکو  ّرجا.  لّي ‑ ور ‑ دار  ياضني  مّدن  زوند  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ تاغ ‑ تݣوضي  باش  ّموتنين، 

ربّـي  ءيس ‑ را ‑ ديدس ‑ ياوي  نامن  زغ ‑ لموت.  ءينکر ‑ د  ياسوع،  ءيس ‑ يّموت  نومن 

ا ‑ راد ‑ اون ‑ نيني:  سيديتنّغ  15 مايلّي ‑ س ‑ اغ ‑ يملا  س ‑ ياسوع.  ء ومنّين  ّموتنين  ويلّي  کولّو 

غويلّي  ء ور ‑ را ‑ نزوور  سيديتنّغ،  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  اّس  ار  نسول  لّي ‑ را ‑ يقاما  نکُّني 

س ‑ تيّجيجت  ءيمّقورن،  لّمالاک  س ‑ واوال  ءيتجّهدن،  س ‑ لامر  16 اشکو  ّموتنين. 

ن ‑ وغاراس  تينباضين 

ن ‑ ربّـي

4

ّموتنين ن ‑ ويلّي  تانکرا 
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لّماسيح  مّدن  نکرن ‑ د  زغ ‑ يݣـنّا،  سيديتنّغ  ا ‑ س ‑ را ‑ د ‑ يݣّوز  ن ‑ ربّـي  ن ‑ نّّفار 

لّي ‑ يسولن،  نکُّني  ء ولا  را ‑ نتيالال  17 غاکودان  ا ‑ را ‑ يزوور.  نتني  لّي ‑ ّموتنين، 

غمکاد  غ ‑ يݣنوان.  د ‑ سيديتنّغ  نمناݣّـار  غ ‑ يمدلا،  راد ‑کولّو ‑ ديدسن ‑ نمون 

س ‑ يواليون ‑ اد.  ءي ‑ نݣراتون  18 ّزعامات  د ‑ سيديتنّغ.  ا ‑ س ‑ راد ‑ بّدا ‑ نيلي 

کرا  ‑ نارا  ‑ ين  ‑ اون  اد  ‑ يخّصـا  ‑ اغ  ء ور  ‑ ايتمـاتنّغ،  1 واي 

لّي ‑غ ‑ راد ‑ جرونت ‑ تغاوسيوين ‑ اد،  ءيزماز  ء ولا  ف ‑ ووّسان 

 ‑ ‑ س    ا يـيض   ‑ ن  امّخــار  زوند  ءيزد  تّسنم  2 اشکو 

» لاباس  مّدن  3 را ‑ تّينين  ن ‑ سيديتنّغ.  ‑ را ‑ د ‑ يلکم ‑ واّس 

اي ‑ ونݣاژ  تهنّا لوقت،« ءيميل ءيݣّوز ‑ د فّلاسن لهالاک. حاينا را ‑ تن ‑ يغوي غمکلّي ءيقُّ

ء ور ‑ تلّيم  اي ‑ ايتماتنّغ،  کونّي  4 ءيّما   ‑ راد ‑ نجمن.  ء ور ‑ اکُّ لّي ‑ را ‑ يارو،  تامغارت 

تݣام  کولّوکن  کونّي  5 اشکو  امّخار.  زوند  ء ور ‑ را ‑ُکن ‑ يامژ ‑ واّس ‑ ان  غ ‑ تيّلاس. 

6 ماياد  تيّلاس.  وين  نغد  ا ‑ نݣا  وين ‑ يـيض  ء ورد  هاتي  ايت ‑ وزال.  تݣم  ايت ‑ تيفاوت، 

لعاقل  ا ‑ بّدا ‑ نرار  فّلانّغ  ءيّلا  ياضني.  مّدن  زوند  ا ‑ ور ‑ نطّاس  ا ‑ ف ‑ اغ ‑ د ‑ يّقان 

ءيخف ‑ نسن  ار ‑ ّسنوفولن  مّدن  ا ‑غ ‑ ا ‑ طّاسن  غ ‑ يـيض  7 هاتي  غ ‑ يخف ‑ نّغ.  ار ‑ نتنباض 

نݣ  غ ‑ يخف ‑ نّغ،  ا ‑ نتنباض  فّلانّغ  يـيلي  وين ‑ وزال،  نݣا  نکُّني  8 ءيّما  س ‑ تيّسي. 

اسّدول  ءي ‑ يخف ‑ نّغ  نݣ  › لحنانت ‹،  ء ولا  غ ‑ ربّـي ‹  ن ‑ › تّيقا  اباّنک  ءي ‑ يدمارن ‑ نّغ 

والاينّي  لعقوبيت،  ا ‑ فّلانّغ ‑ يوت  ربّـي  ء ور ‑ يقصاد  9 اشکو  ن ‑ وجنجم ‹.  ن ‑ › ّرجا 

نتّان  10 ءيّموت  لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ف ‑ وودم  اد ‑ اغ ‑ يّجنجم  ءيقصاد 

ارد ‑ د ‑ ياشک.  ءيغ ‑ نّيت ‑ نسول  نغد  ءيغ ‑ نّموت  ا ‑ ديدس ‑ نّدر،  باش  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ 

ا ‑ تسکارم.  تميارم  غمکلّي  ءي ‑ نݣراتون  ار ‑ تّمعاوانم  ار ‑ تّزعامّ  11 زايدات 

غويلّي  ا ‑ تّوقّارم  را ‑ُکن ‑ نضالب  اي ‑ ايتماتنّغ،  غيلاد  12 ءيّما 

ار ‑ُکن ‑ تݣابالن  غ ‑ݣراتون،  ن ‑ ربّـي  تاووري  سکارنين 

ا ‑ س ‑ دارون ‑عّزان  منشک  13 ملات ‑ اسن  ار ‑ُکن ‑ تنصاحن.  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم 

14 را ‑ُکن ‑ نضالب  ءي ‑ نݣراتون.  س ‑ ّسلامت  ݣات  ن ‑ تووري ‑ نسن.  ف ‑ ّسيبت 

غمکلّي ‑ س ‑ را ‑ د ‑ يووّري 

لماسيح

5

ء ولا  لّفرح  تامونت 

ّسلامت
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ءيتيکساضن،  وانّا  ار ‑ تّزعامّ  ا ‑ يخدم،  ء ور ‑ يتّيرين  وانّا  ا ‑ تّنصاحم  اي ‑ ايتماتنّغ، 

ءيغ ‑ يّلا  لعاقل  15 رارات  يان.  د ‑کرايݣاّت  ار ‑ تّصبارم  ءيضعفن،  وانّا  ار ‑ تّعاوانم 

تيّقي ‑ نّون  ݣات ‑ ن  س ‑ لُخشانت.  اد ‑ اس ‑ ت ‑ ور ‑ ترارم  ُيخشّن،  کرا  ماد ‑ اون ‑ يسکرن 

16 فرحات ‑ بّدا،  مّدن.  د ‑کولّو  ء ولا  غ ‑ݣراتون  افولکي  ا ‑ تسکارم  ا ‑ بّدا ‑ تّيريم 

اشکو  لحال،  ءيݣا  غمکنّا  ربّـي  18 ار ‑ تّشکارم  لوقت،  غ ‑کرايݣاّت  17 ار ‑ تّژالّام 

ياسوع.  لّماسيح  غ ‑ تامونت  ا ‑ݣيݣون ‑ يرا  غمکاد 

ءيتّينين  ن ‑ يان  ءيواليون  20 ء ولا ‑ دا ‑ تّحݣارم  لقودوس،  ّروح  19 ا ‑ ور ‑ تّسخسيم 

غ ‑ ما ‑ يفولکين،  تامژم  کرا،  کرايݣاّت  21 ّسماقّلات  ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا 

ما ‑ ُيخشّن.  ءي ‑کولّو  22 تانفم 

زغ ‑کولّو  ا ‑ُکن ‑ يّسغوس  ّسلامت  لّي ‑ بّدا ‑ ياکّان  زغ ‑ ربّـي  ضالبغ  غيلاد  23 ءيّما 

کرا  زغ ‑کولّو  ّدات ‑ نّون  ء ولا  ّروح ‑ نّون  ء ولا  ء ول ‑ نّون  ءيّجنجم  ما ‑ݣيݣون ‑ ُيخشّن، 

ربّـي  ا ‑ را ‑ يسکر  24 غمکان  لماسيح.  ياسوع  سيديتنّغ  ارد ‑ د ‑ ياشک  لعيب  ءيݣان 

غ ‑ واوال ‑ نس.  ءيقاما ‑ بّدا  اشکو  لّي ‑ اون ‑ د ‑ يغران، 

26 نسالّامات  نکُّني.  ء ولا  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ربّـي  تضالبم  ّژالّات  25 واي ‑ ايتماتنّغ، 

ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  27 را ‑ُکن ‑ وّصاغ  ن ‑ تاݣُمات.  س ‑ ونسالّام  کولّوتن  د ‑ ايتماتن 

ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  28 اد ‑ اون ‑ تيلي  کولّوتن.  ف ‑ ايتماتن  تابرات ‑ اد  ا ‑ تغرم 

لماسيح. 
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ءي ‑ ومناݣّـار ن ‑ بولُس  سنات ‑ تبراتين   تيس 

غ ‑ تاسالونيکي

ن ‑ ويلّي  ءي ‑ ومناݣّـار  د ‑ تيموتاوس،  د ‑ سيلا  1 زغ ‑ بولُس 

لماسيح  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  ربّـي  وين  ݣانين 

باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  2 اد ‑ اون ‑ تيلي  ن ‑ تاسالونيکي.  غ ‑ تمدينت 

لماسيح.  ياسوع  د ‑ سيديتنّغ 

فّلاون،  ربّـي  ا ‑ بّدا ‑ نتشکار  ءيّقان ‑ اغ ‑ د  3 واي ‑ ايتماتنّغ، 

ار ‑ تّيمغورم  ار ‑ تّزايادم  اشکو  ا ‑ ت ‑ نتشکار،  ݣينّغ  لحّق  ءيݣ 

4 هاتي  غ ‑ ويـّياض.  ار ‑ باهرا ‑ يتحنّو  ݣيݣون  يان  کود  يووّري  غ ‑ ليمان ‑ نّون،  باهرا 

واّخا  تزݣام،  سول  غ ‑ ربّـي  تومژم  اشکو  ن ‑ ربّـي،  ءيمناݣّـارن  غ ‑ دار  ار ‑ُکن ‑ نتالغ 

ءيݣّوتن.  د ‑ تنوکموت  غ ‑ ترفوفنت  دا ‑ تزرايم 

ءيݣا ‑ُکن  اشکو  س ‑ لحّق،  ربّـي  ءيس ‑ ا ‑ يتحکام  ار ‑ يمالا  5 مايد ‑ اون ‑ يجّرون 

س ‑ لحّق  6 اشکو  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تّرفوفونم.  س ‑ تݣلديت ‑ نس  اد ‑کشمن  ستهّلانين  د ‑ ويد 

ديدنّغ  اسونفو  7 ءيفک ‑ اون  ءي ‑ ويلّي ‑ُکن ‑ ّسرفوفنّين،  تارفوفنت  ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ يرار 

لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  نّا ‑ د ‑ يووّري  غاکود  ا ‑ را ‑ يسکر  غمکاد  لّي ‑ يرفوفّن.  ءي ‑کونّي 

ا ‑ را ‑ يوت  8 غاکودان  ءيفنّون.  س ‑ لعافيت  تجّهدنين  د ‑ لمالايکا ‑ نس  ءيبايّن  زغ ‑ يݣـنّا 

س ‑ لخبار  اد ‑ سفليدن  اݣُين  تيغوردين ‑ نسن،  رورنين  سرس  ف ‑ ويلّي  لعقوبيت  ربّـي 

لّيخرت،  س ‑ لهالاک  لحوکم  9 را ‑ فّلاسن ‑ يوت  ياسوع.  ن ‑ سيديتنّغ  ءيفولکين 

10 غ ‑ واّس  ءيتجّهدن  ف ‑ لمجد ‑ نس  را ‑ تن ‑ ين ‑ يّساݣّوݣ  د ‑ سيديتنّغ.  ءيّسنݣارا ‑ تن 

1

ربّـي  ار ‑ يتحکام 

س ‑ لحّق
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غويلّي  کولّو  ݣيس  تعّجبن  ءيمژلاين ‑ نس،  ا ‑ ت ‑ الغن  سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

لّي ‑ اون ‑ ين ‑ نيوي.  توݣّـا  تومنم  اشکو  را ‑ زݣيسن ‑ تݣم،  کونّي  ء ولا  ء ومنّين.  سرس 

ا ‑ُکن ‑ يݣ  ربّـي ‑ نّغ  ار ‑ نتضالاب  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  ا ‑ ف ‑ ا ‑ بّدا ‑ نتژالّا  11 ماياد 

ا ‑ يّسافو  ار ‑ ت ‑ نتضالاب  لّي ‑ س ‑ اون ‑ د ‑ يغرا.  تودرت  ستهّلانين  د ‑ ويد 

ما ‑ تسکارم  کولّو  ء ولا  ءيفولکي  ما ‑ تّناوالم  کولّو  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت ‑ نس 

ن ‑ سيديتنّغ  ن ‑ يسم  لمجد  ا ‑ س ‑ را ‑ݣيݣون ‑ يبان  12 غمکاد  لّيمان ‑ نّون.  ف ‑ ّسيبت 

ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ  س ‑ لباراکا  ديدس  کونّي  ء ولا  لمجد  يـيلي ‑ اون  ياسوع، 

لماسيح. 

ف ‑ مامنک  اد ‑ اون ‑ نيني  غيلاد  نرا  1 واي ‑ ايتماتنّغ، 

باش  کولّواغ  نمون  لماسيح،  ياسوع  سيديتنّغ  ا ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

ء ولا  تاغوفت  اد ‑ ور ‑ تاسيم  2 والاينّي  ا ‑ ديدس ‑ نمناݣّـار. 

لّي ‑غ ‑ د ‑ يوشکا  » ءيزري ‑ واّس  ار ‑ يتّيني  ن ‑ يان  ءي ‑کرا  ءيغ ‑ تسفلدم  تغووضم 

نغد  لقودوس  ّروح  ءيملا ‑ ياس ‑ ت  ءيغ ‑ اون ‑ ينّا  واّخا  ا ‑ ور ‑ تي ‑ تامنم  سيديتنّغ.« 

3 اد ‑ ور ‑ تادجم  زغ ‑ دارنّغ.  ن ‑ تبرات  غ ‑کرا  ءيغرا ‑ ت  نغد  ءي ‑ لخبار ‑ نس  ءيسفلد 

اد ‑ ّماغن  ݣّوتنين  مّدن  موّن  ارد  ء ور ‑ را ‑ د ‑ يلکم ‑ واّس ‑ ان  اشکو  ا ‑ُکن ‑ يجلو،  يان 

4 را ‑ يّسيمغور  س ‑ لهالاک.  لّي ‑ را ‑ يݣُّرو  ن ‑ ربّـي  ءيبان ‑ د ‑ ونّواش  د ‑ ربّـي، 

را ‑ يکشم  ما ‑ مي ‑ تژالّان.  کولّو  ء ولا  مّدن  ماد ‑ تعبادن  ف ‑کولّو  ار ‑ يتژي  ءيخف ‑ نس 

ربّـي.  ا ‑ يݣان  نتّان  ءيزد  يـيني  ݣيس  ءيݣاور  ن ‑ ربّـي  س ‑ تݣّمي  ء ولا 

‑ ووّسان  غ  ‑ اد  ‑ تغاوسيوين  ف  باهرا  ‑ اون  نّيغ  ‑ تسوانݣّم؟  ‑ دي  ‑ ور  5 ءيس 

‑ يبـان  ‑ د  ‑ ور  ا  باش  غيلاد  ‑ يحصـارن  ‑ ت  ما  6 تيّسانم  ‑ لّيغ.  ‑ ديدون  ‑غ  لّي 

غايلّي  والاينّي  ار ‑ تّزاياد،  غيلاد  تبدا  ءينتلن  تانّواشت  7 اشکو  ارد ‑ د ‑ يلکم ‑ وزمز ‑ نس. 

ا ‑ را ‑ د ‑ يبان ‑ ونّواش  8 غاکودان  ما ‑ ت ‑ يحصارن.  ءيتياتّاي  ارد  ء ور ‑ را ‑ يجرو  را ‑ يجرو 

س ‑ يات  ءينغ ‑ ت  ءيݣّوتن،  س ‑ لمجد  ياسوع  سيديتنّغ  ءيلّما  ياشک ‑ يد  ن ‑ ربّـي، 

را ‑ دارس ‑ تيݣات ‑ تحکيمت  انّواش ‑ ان،  9 ءيّما  ءيهلک ‑ ت.  زغ ‑ يمي ‑ نس  تونفوست 

2
ن ‑ ربّـي انّواش 
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تجّهدنين.  د ‑ تميتار  د ‑ لقّوات  س ‑ لمعجيزات  تيکرکاس ‑ نس  را ‑ يّزݣا  ن ‑ شيطان، 

لّهالاک  غ ‑ وغاراس  لّانين  غويلّي  ا ‑ س ‑ را ‑ يجلّو  لُخشانت  ءيݣان  کرا  10 س ‑کولّو 

جلان  ايلّيغ  ربّـي  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ياسن ‑ يتزاياد  11 ف ‑ مايان  نجمن.  لحّق  اد ‑ يرين  اݣُين 

ويلّي  ف ‑کولّو  لعقوبيت  ا ‑ س ‑ را ‑ تضر  12 غمکاد  تيکرکاس ‑ ان.  امّن  ار  ُـّ س ‑ وݣ

س ‑ ما ‑ ُيخشّن.  فرحن  س ‑ لحّق  ء ور ‑ ومنّين 

فّلاون  ربّـي  ‑ نتشکـار  ‑ بّدا  ا  ‑ د  ‑ اغ  ءيّقـان  13 والاينّي 

‑ُکن  ءيژلي  اشکو  سيديتنّغ،  ‑ يحنّا  ‑ ف  لّي  ‑ ايتماتنّغ  اي 

ف ‑ ّسيبت  وينس  ا ‑ تݣم  باش  لقودوس  س ‑ ّروح  ءيّسغوس ‑ُکن  ا ‑ تنجّم،  زغ ‑ يسيزوار 

ءيفولکين  س ‑ لخبار  ربّـي  سرس  ءيغرا ‑ ياون ‑ د  ماياد،  14 کولّو  لحّق.  ن ‑ ما ‑ تومنم 

لماسيح.  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ لمجد  تاغامت  اد ‑ اون ‑ تيلي  باش  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ نيوي، 

زوند  لّي ‑ س ‑ُکن ‑ نّسلمد،  غ ‑ ولّمود  تامژم ‑ بّدا  زݣايات  اي ‑ ايتماتنّغ،  غيلاد  15 ءيّما 

س ‑ وفوس.  ماد ‑ اون ‑ ين ‑ نورا  زوند  س ‑ يمي،  ماد ‑ اون ‑ ننّا 

ءيبارک ‑ اغ  لّي ‑ فّلانّغ ‑ يحنّان  باباتنّغ  د ‑ ربّـي  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  16 ار ‑ نتالغ 

ا ‑ باهرا ‑ يّزعام  17 ار ‑ ت ‑ نتضالاب  ءيصحان.  ّرجا  ء ولا  ءيدومن  ّزعامت  ءيفک ‑ اغ 

ما ‑ يفولکين.  س ‑کولّو  ار ‑ تساوالم  ا ‑ تسکارم  باش  ء ولاون ‑ نّون  ءيّسدوس 

ربّـي  تضالبم  فّلانّغ  ّژالّات  اي ‑ ايتماتنّغ،  غيلاد  1 ءيّما 

غ ‑ ووّسان ‑ اد  ن ‑ سيديتنّغ  لخبار  ا ‑ نّسلکم  اد ‑ اغ ‑ يعاون 

ݣّوتنين  مّدن  ا ‑ سرس ‑ سفليدن  باش  س ‑کولّو ‑ تمازيرت ‑ اد 

اُأخشنّين،  شقانين  ءي ‑ مّدن  اد ‑ اغ ‑ يّسانف  2 ضالبات ‑ ت  غ ‑ دارون.  سفلدن  غمکلّي 

غ ‑ واوال ‑ نس،  ءيقاما ‑ بّدا  سيديتنّغ  3 ءيّما  اد ‑ امّن.  ء ور ‑ ا ‑کولّو ‑ تّيرين  اشکو 

سيديتنّغ  ءيّسهنّا ‑ ياغ  4 هاتي  ُيخشّن.  زغ ‑ والّي  ءيّسنتال ‑ُکن  را ‑ُکن ‑ يّسدوس 

راد ‑ بّدا ‑ تي ‑ تسکارم.  ماد ‑ اون ‑ ننّا  کولّو  ءيس ‑ ا ‑ تسکارم  نيّسان  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون، 

ربّـي،  ءيتحنّو  غمکلّي  ا ‑ تّحنّوم  باش  ا ‑ُکن ‑ يهدو  سيديتنّغ  نضالب  غيلاد،  5 ءيّما 

لماسيح.  ءيتصبار  غمکلّي  ار ‑ تّصبارم 

غ ‑ وغاراس  زݣايات 

ن ‑ ربّـي

3
ربّـي ضالبات 
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لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  6 واي ‑ ايتماتنّغ، 

ءي ‑ ايتماتن  ا ‑ تّانفم  نيني ‑ اون  غيلاد،  ا ‑ س ‑ را ‑ُکن ‑ نوّصا 

تّسنم  7 اشکو  لّي ‑ اون ‑ نّسلمد.  س ‑ ولّمود  ء ولا ‑ دا ‑ سکارن  اد ‑ تخدامن  نّا ‑ ياݣُين 

ءيس ‑ُکن ‑ يخّصا ا ‑ تسکارم غمکلّي نسکار نکُّني، ء ور ‑ نݣاور غ ‑ دارون بلا ‑ دا ‑ نتخدام. 

ار ‑ نتخدام غ ‑ يـيض  نّکا ‑ تّين  اتيݣ ‑ نس.  بلا ‑ ياس ‑ نفکا  8 ء ور ‑ ّجو ‑ نّشي اغروم ن ‑ يان 

لحّق  دارنّغ  9 واّخا  ݣيݣون.  ف ‑ يان  ا ‑ ور ‑ نّژاي  باش  تاکّرايت  ار ‑ نّکات  ازال،  ء ولا 

اد ‑ اون ‑ نمل  باش  ء ور ‑ ّجو ‑ ت ‑ نضالب. نسکر غمکان  ما ‑ نحتاّجا،  ا ‑ زݣيݣون ‑ نضالب 

» وانّا  ننّا ‑ ياون  نّلا  ديدون  لّيغ  10 غاکود  کونّي.  ء ولا  ا ‑ تسکارم  ا ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  مامنک 

کرا  ءيس ‑ لّان  نسفلد  غيلاد  11 ءيّما  ا ‑ ور ‑ يّش.«  ءيخّصا ‑ ت  ا ‑ يخدم،  ء ور ‑ يرين 

ن ‑ مّدن غ ‑ݣراتون ء ور ‑ ا ‑ سکارن يات، اݣُين تاووري، ار ‑کّشمن غير ّسوق ن ‑ ويـّياض. 

ننصح ‑ تن  لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  س ‑ يسم  غيلاد  را ‑ تن ‑ نوّصا  غوين،  12 زوند 

لّي ‑ سکارن.  ف ‑ تووري  ماد ‑ شتّان  اد ‑ امژن  باش  ف ‑ واّس  اّس  اد ‑ تخدامن 

ا ‑ يسفليد  ياݣُين  وانّا  14 ژرات  بلا ‑ دا ‑ تّرمايم.  افولکي  13 واي ‑ ايتماتنّغ، سکارات 

15 ا ‑ ور ‑ تي ‑ تݣم  ا ‑ تي ‑ تيݣُراژ.  باش  تانفم ‑ اس  غ ‑ تبرات ‑ اد،  س ‑ مايد ‑ اون ‑ نورا 

زغ ‑ ايتماتون.  ءيݣان  يان  زوند  نصحات ‑ ت  والاينّي  د ‑ ونّواش ‑ نّون، 

ّسلامت  اد ‑ اون ‑ ياکّا  ن ‑ ّسلامت  باب  لّي ‑ يݣان  سيديتنّغ  16 ار ‑ نتضالاب 

17 نّکي  کولّوکن.  سيديتنّغ  ا ‑ ديدون ‑ يـيلي  تاساعت.  د ‑کرايݣاّت  تاسݣا  غ ‑کرايݣاّت 

غ ‑کرايݣاّت  تاماتارت ‑ ينو  ءيݣ  ن ‑ ّسلام،  اوال ‑ اد  ا ‑ س ‑ وريغ  س ‑ وفوس ‑ ينو  بولُس، 

لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  ا ‑ س ‑ ا ‑ تاراغ. 18 اد ‑ اون ‑ تيلي  تابرات ‑ ينو. غمکاد 

کولّوکن. 

لّي ‑ د ‑ يّقاّن  تاووري 

ءيمومّن
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ن ‑ بولُس  تامزواروت   تابرات 

ءي ‑ تيموتاوس

ربّـي  يومر  غمکلّي  ياسوع،  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

انّجام ‑ نّغ د ‑ لماسيح ياسوع لّي ‑غ ‑ ن ‑ نرجا. 2 ءي ‑ تيموتاوس 

د ‑ ّسلامت زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّرحمت  لباراکا  اد ‑ اک ‑ تيلي  لّماسيح.  ءيوي ءيعّزان غ ‑ تاݣُمات 

سيديتنّغ.  ياسوع  د ‑ لماسيح  باباتنّغ 

غ ‑ تمدينت  ا ‑ ن ‑ تقامات  غيلاد  زغ ‑ݣيک  3 ضالبغ 

س ‑ تمازيرت  لّيغ ‑ ن ‑ زريغ  غاکود  غمکلّي ‑ اک ‑ نّيغ  ن ‑ افسوس 

ريغ  لحّق.  ما ‑ ور ‑ يݣين  ار ‑ ّسلمادن  ن ‑ مّدن  کرا  غين  لّان  اشکو  ن ‑ ماکيدونّيا. 

خوانين  س ‑ تحاجّيـين  ءيخف ‑ نسن  ا ‑ ور ‑ تلهون  4 تينيت ‑ اسن  اد ‑ فّسان،  ا ‑ تن ‑ تامرت 

ار ‑ ترارانت  تيغاوسيوين ‑ ان،  هان  لّي ‑ زرينين.  تاسوتين  ن ‑کولّو  ݣّوتنين  ء ولا س ‑ يسماون 

ار ‑ سکارن  اد ‑ امّن  ء ور ‑ ا ‑ تن ‑ تعاوانّت  ءي ‑ نݣراتسن.  اد ‑ تمجاحادن  مّدن 

ار ‑ نتعّمار  ا ‑ نزايد  ريغ  اشکو  ا ‑ س ‑ک ‑ وّصاغ  5 غمکان  ربّـي.  ما ‑ݣيسن ‑ يتّيري 

س ‑ لماسيح  امّن  لعيب  ءيس ‑ ور ‑ݣيسن  ءيّساّن  ءيغوسن  ء ول  دار  ن ‑ ويلّي  س ‑ لحنانت 

ءيخفاون ‑ نسن  ار ‑ جلّون  اغاراس ‑ اد،  فّوغن  ن ‑ مّدن  کرا  6 والاينّي  ءيکّملن.  س ‑ نّيـيت 

ء ور ‑ فهيمن  والاينّي  ن ‑ ّشرع،  ءيمسلمدن  اد ‑ݣن  7 ار ‑ تّيرين  خوانين.  س ‑ يمجاحادن 

س ‑ ّزعامت.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ ّسلمادن  تيغاوسيوين  ّسّن  ء ولا  ما ‑ تّينين 

ربّـي.  ما ‑ يرا  ءيسکارن  سرس  وانّا  غ ‑ دار  ّشرع  ءيس ‑ يفولکي  نکُّني  8 نّسن 

ربّـي  ا ‑ ف ‑ د ‑ يفکا  اُأخشنّين  ن ‑ ويلّي  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  ا ‑ نيّسان  ءيّقان ‑ د  9 والاينّي 

1

لّي ‑ فّوغنين  ءيمسلمدن 

ُيغژاّن زغ ‑ ولّمود 
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ء ور ‑ رينين  ف ‑ ويلّي  ءيفک ‑ ت ‑ يد  فولکينين.  ن ‑ ويلّي  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ّشرع، 

س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نسن  رورنين  ف ‑ ويلّي  ءيفک ‑ ت ‑ يد  زغ ‑ݣيس.  فّوغن  ّشرع 

ءيفک ‑ ت ‑ يد  اغاراس ‑ نس.  ء ولا ‑ دا ‑ تّيرين  ربّـي  ء ور ‑ ا ‑ توقّارن  ّدنوب،  ار ‑ تسالان 

10 ءيفک ‑ ت ‑ يد  ويـّياض.  نّقانين  غويلّي  ء ولا  ءينّاتسن  نغد  باباتسن  نّقانين  ف ‑ ويلّي 

ءيفک ‑ ت ‑ يد  نتني.  زوند  يوتمان  تشتهونين  غويلّي  ء ولا  تفسادنين  ف ‑ ويلّي 

توݣّـا  اکّانين  غويلّي  ء ولا  ّسکيرکيسنين  غويلّي  ء ولا  ءيحشماي  تاُکرنين  ف ‑ ويلّي 

ُيغژاّن.  زغ ‑ ولّمود  ءيّفوغن  اينّا  سکارنين  ويلّي  ف ‑کولّو  ءيفک ‑ ت ‑ يد  ن ‑ تکرکاس. 

امبارکي  ربّـي  لّي ‑ يّـي ‑ د ‑ يملا  ءيݣّوتن  لّمجد  ءيفولکين  لخبار  ءيݣا  11 الّمود ‑ اد 

اد ‑ سرس ‑ تبّراحغ. 

ءيݣا ‑ يّـي  اشکو  سيديتنّغ  ياسوع  لماسيح  12 ار ‑ تشکارغ 

باش  ءيّسدوس ‑ يّـي  ءيژلي ‑ يّـي  غ ‑ وفولکي.  ءيزݣان  د ‑ واد 

‑ ّسرفوفـونغ  ‑ ت  ار  لماسيـح  ‑ رݣّمغ  ار  ‑ تّين  13 کّيغ  ‑ نس.  تاووري  ‑ قاسـاغ  اد 

غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ماد ‑ سکارغ  ء ور ‑ ّسينغ  اشکو  ءيرحم ‑ يّـي ‑ د  والاينّي  ار ‑ ديدس ‑ تّماّغ، 

ءيݣّوتن،  س ‑ لحنانت ‑ نس  سيديتنّغ  ݣيݣي  ءيبارک  14 غاکودان  ء ور ‑ تا ‑ سرس ‑ ومينغ. 

ءيزݣان  15 اوال  ياسوع.  لماسيح  وين  ݣانين  ن ‑ ويلّي  د ‑ تايري  س ‑ ليمان  ءيعّمر ‑ يّـي 

باش  س ‑ ّدونيت  ياسوع  لماسيح  يوشکا ‑ د  ا ‑ ت ‑ يامن:  يان  کود  ءيّقان ‑ د  اياد، 

ف ‑ مايان  16 والاينّي  ا ‑کولّو ‑ݣيسن ‑ ُيخشّن.  د ‑ نّکي  اُأخشنّين،  مّدن  ا ‑ يّجنجم 

ياسوع  لماسيح  ءيس ‑ يژضار  ا ‑ يمل  باش  لّي ‑ݣيسن ‑ ُيخشّن،  نّکي  ا ‑ ف ‑ يّـي ‑ د ‑ يرحم 

س ‑ تودرت  نتني  ء ولا  کشمن  ويـّياض  ا ‑ سرس ‑ امّن  باش  کا ‑ يّلان،  د ‑ وانّا  ا ‑ يصبر 

لّي ‑ يدومن. ء ور ‑ را ‑ يّمت ء ولا ءيژرا ‑ ت  ءيدومن. 17 ءيّما غيلاد راد ‑ باهرا ‑ نتالغ اݣلّيد 

کولّو  ء ولا  غيلاد  د ‑ لوقر،  لمجد  يـيلي ‑ اس  ربّـي،  ا ‑ يݣان  واحدوت  نتّان  يان. 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان، 

ايتماتن  نّان  فّلاک  غمکلّي  لوصيت ‑ اد  فکيغ ‑ اک  تيموتاوس،  18 وا ‑ يوي 

باش  ‑ نسن  يواليون   ‑ غ  امژ  ربّــي.  ‑ يملا  ‑ اسن  لّي  يواليون   ‑ س  ءيزريــن  غايد 

لماسيح  ما ‑ يسکر 

ءي ‑ بولُس
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غ ‑ وغاراس  ءيخف ‑ ّنک  19 ّزݣا  ف ‑ وفولکي.  تاکّرايت  ار ‑ تّکاّت  ا ‑ تبکيست 

ن ‑ مّدن  کرا  هان  س ‑ وول ‑ ّنک.  ا ‑ يکشم  ُيخشّن  کرا  د ‑ ا ‑ ور ‑ تادجت  لّماسيح، 

تاناوت  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ترّژا  د ‑ غايان  غ ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا ‑ وول ‑ نسن.  ء ور ‑ ا ‑ ستّي ‑ تاوين 

ءي ‑ شيطان  نتني  دحيغ ‑ تن ‑ ين  د ‑ يسکاندر.  هيمينايوس  20 زݣيسن  لّيمان ‑ نسن، 

ربّـي.  ا ‑ ور ‑ رݣّمن  اد ‑ لمدن  باش 

اد ‑ تژالّان  زغ ‑ ايتماتن  ا ‑ ف ‑ راد ‑ ضالبغ  1 ف ‑ مايان 

ءيبارک ‑ تن،  ا ‑ تن ‑ يرحم  ربّـي  ار ‑ تضالابن  مّدن،  ف ‑کولّو 

2 ءيّلا  يان.  ءي ‑کرايݣاّت  ف ‑ ما ‑ يسکار  ار ‑ تي ‑ تشکارن 

س ‑ لهنا  ا ‑ نّدر  باش  تحکامنين،  ويلّي  کولّو  ء ولا  ف ‑ يݣلدان  اد ‑ تژالّان  فّلاسن 

ربّـي  سرس  ءيرضو  ماياد،  3 ءيشوا  ربّـي.  ما ‑ يرا  کولّو  ء ولا  افولکي  نسکر  د ‑ ّسلامت 

يان  ءيّلا  5 اشکو  لحّق.  ءيّساّن  ووّرين  اد ‑ نجمن  مّدن  کولّو  4 لّي ‑ يران  انّجام ‑ نّغ 

ياسوع  د ‑ لماسيح  ا ‑ ت ‑ يݣان  د ‑ بنادم،  ربّـي  غ ‑ݣر  لّي ‑ يبيّدن  يان  يـيلي  ربّـي، 

ربّـي  لّي ‑ يقصاد  غ ‑ وزمز  مّدن  کولّو  ا ‑ يفرو  ءيخف ‑ نس  6 ءيفکا  بنادم.  لّي ‑ يݣان 

غ ‑ݣر  د ‑ ورقّاس  د ‑ وبّراح  ا ‑ س ‑ يّـي ‑ يݣا  7 د ‑ غمکاد  ا‑نس.  ُـّ توݣ ا ‑ݣيس ‑ يّسبايّن 

نّيغ،  اياد  لحّق  لحّق.  ء ولا  لّيمان  اغاراس  اد ‑ اسن ‑ ّسلمادغ  باش  اݣّوݣنين،  ايت ‑ تميزار 

 ‑ ّسکارکسغ.  ء ور ‑ اکُّ

ار ‑ ن ‑ تݣّـان  ربّـي،  ار ‑ تضالابن  اد ‑ تژالّان  امناݣّـار  غ ‑کرايݣاّت  ءيرݣازن  8 ريغ 

9 ريغ  ء ولا ‑ دا ‑ تژين.  بلا ‑ دا ‑ تقلاقالن  افولکي  لّي ‑ س ‑ ا ‑ سکارن  ءيفاّسن ‑ نسن 

س ‑ تالّامين  ء ورد  لّي ‑ تنت ‑ يد ‑ يّقاّن،  ءينݣاّدان  مالّسا  لسنت  اد ‑ حشمنت ‑ تمغارين 

س ‑ يفولکيتن  10 والاينّي  ُغلانين،  تيملسا  نغد  لجوهر  نغد  ء ورغ  نغد  ن ‑ واّزار 

ف ‑ تمغارين  11 ءيّلا  ربّـي.  لّي ‑ توقّارنين  تيمغارين  غمکلّي ‑ د ‑ يّقان  لّي ‑ سکارنت 

ا ‑ تّسلماد  ن ‑ تمغارت  کرا  12 ء ور ‑ ودجيغ  بلا ‑ دا ‑ ساوالنت.  ار ‑ تحشامنت  اد ‑ لمدنت 

ادام  ءيسکر  ربّـي  13 اشکو  اد ‑ فّسانت.  ءيّقان ‑ تند ‑ د  غ ‑ يرݣازن.  ء ولا ‑ دا ‑ تّحکام 

غ ‑ يسيزوار  ءيبليس  ا ‑ ف ‑ ّت ‑ يّزري  ادام  14 ء ورد  حّوا.  ءيلّما  ءيسکر  غ ‑ يسيزوار، 

2
مّدن ف ‑کولّو  تيژولّا 
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15 والاينّي  ‑ ربّــي.  ن  ‑ واوال  زغ  تّفوغ  ‑ يّزري،  ‑ ّت  ‑ ف  ا  تامغـارت  والاينّي 

غ ‑ ويـّياض  ار ‑ تّحنّو  غ ‑ ليمان  ءيغ ‑ ا ‑ تّقاما  ن ‑ تاروا  س ‑ تلاليت  را ‑ تنجم ‑ تمغارت 

ءيغوسن.  س ‑ وول  غ ‑ يخف ‑ نس  ار ‑ تّزݣا 

ن ‑ ومناݣّـار،  انݣابال  ا ‑ يݣ  ءيران  وانّا  1 ءيزݣا ‑ واوال ‑ اد: 

ا ‑ يݣ  انݣابال  2 ءيّقان ‑ د  ءيرا.  ايد  ءيهّيان  تاووري  هاتي 

واد غ ‑ ور ‑ يلّي لعيب، ءيطّاف غير يات ‑ تمغارت، ءيزݣا ‑ بّدا 

ار ‑ يّسمرحبا س ‑ ويلّي  ار ‑ يتفولکي د ‑ مّدن  ار ‑ يتنباض غ ‑کولّو ما ‑ يسکار،  غ ‑ لعاقل ‑ نس 

تيّسي  ءيّساّن  باهرا  واد  3 ا ‑ ور ‑ يݣ  ويـّياض.  ا ‑ يّسلماد  مامنک  يـيّسان  تموّدونين، 

ءيتژين  واد  ء ورد  ءيتصبارن،  واد  ا ‑ يݣ  ءيّقان ‑ د  د ‑ مّدن.  ءيتّماغن  واد  نغد  ءيکتين، 

غ ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس  ءيتنباضن  واد  ا ‑ يݣ  4 ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيقاريدن.  عّزان  دار  واد  نغد 

5 اشکو  س ‑ نّيـيت ‑ نسن.  ار ‑ تي ‑ توقّارن  تاروا ‑ نس  ار ‑ سرس ‑ سفليدن  س ‑ ّسلامت، 

ا ‑ يݣابل  ا ‑ را ‑ يـيّسان  مامنک  غ ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس،  ا ‑ يتنباض  مامنک  ءيغ ‑ ور ‑ يّسين 

اد ‑ اس ‑ ور ‑ يمل  لّماسيح،  اغاراس  يومژن  بحرا  واد  6 ا ‑ ور ‑ يݣ  ن ‑ ربّـي؟  امناݣّـار 

ا ‑ يݣ  7 ءيّقان ‑ د  ن ‑ يبليس.  غ ‑ لهالاک  ءيضر  کرا،  ءيس ‑ يݣا  ءيخف ‑ نس 

ن ‑ مّدن،  غ ‑ ترݣّـام  تيݣيرا  ا ‑ ور ‑ يضر  باش  شوانين،  توݣّـا  ايت ‑ بّرا  واد ‑ ف ‑ اکّان 

ن ‑ يبليس.  تامژت ‑ ت ‑ يلّما ‑ تژقّورت 

ويد  اد ‑ݣن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ ومناݣّـار،  ءيمعاواّن  8 ء ولا 

ءيکتين  س ‑ تيّسي  تّبلانين  ويد  نغد  ّسکيرکيسنين  ويد  ا ‑ ور ‑ݣن  غ ‑ وفولکي.  زݣانين 

اد ‑ غوين  9 ءيّقان ‑ تن ‑ د  ءي ‑ يخف ‑ نسن.  ما ‑ يݣّوتن  اد ‑ ّسموّن  تّيرينين  ويد  نغد 

ءيخّصا ‑ تن  نتني  10 ء ولا  ربّـي.  لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يملا  غ ‑ ولّمود  ءيغوسن  س ‑ وول 

تاووري ‑ اد  اد ‑ قاسان  راد ‑ يژضارن  لّعيب،  کرا  ءيغ ‑ ور ‑ݣيسن ‑ يتيافا  اد ‑ زوار ‑ تيارامن. 

ن ‑ يمعاواّن. 

ار ‑ تنباضنت  غ ‑ وفولکي،  زݣانين  تيد  اد ‑ݣنت  ءيّقان ‑ تند ‑ د  تيمغارين،  11 ء ولا 

غ ‑ مّدن.  ساوالنين  تيد  ا ‑ ور ‑ݣنت  س ‑ لحّق.  ار ‑ سکارنت  غ ‑ يخف ‑ نسنت، 

ن ‑ ومناݣّـار ءينݣابالن 

3

ن ‑ ومناݣّـار ءيمعاواّن 
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غ ‑ تاروا ‑ نس  ار ‑ يتنباض  يات ‑ تمغارت،  غير  ا ‑ يطّاف  امعاون  12 ءيّقان ‑ د 

ن ‑ يمعاواّن  تاووري ‑ اد  سکارنين  13 وينّا  س ‑ ّسلامت.  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس 

ياسوع.  لّماسيح  غ ‑ وغاراس  باهرا  زعمن  مّدن،  دار  راد ‑عّزان  س ‑ نّيـيت ‑ نسن، 

ء وريغ ‑ اک ‑ ن  والاينّي  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن،  ا ‑ ن ‑ دارک ‑ اشکغ  14 ار ‑ ترجوغ 

ا ‑ تي ‑ تسکار  ما ‑ د ‑ يّقاّن  15 تژرت  ءيغ ‑ د ‑ ماطلغ،  ا ‑ تنتي ‑ تيّسانت  باش  تيغاوسيوين ‑ اد 

تݣ  لّي ‑ يّدرن،  ربّـي  وين  ݣانين  ن ‑ ويلّي  د ‑ ومناݣّـار  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ن ‑ ربّـي،  تاݣُمات 

لّحّق.  تانّالت  ء ولا  لّساس 

‑ نتعّجاب:  ‑ݣيس  ‑کولّو  ار  ربّـي،  ‑ يملا  ‑ د  ‑ اغ  16 مايلّي 

ءيلکم  لمالايکا.  ژرن ‑ ت  ن ‑ ّروح،  س ‑ تحکيمت  ءينرو  ن ‑ بنادم،  غ ‑ ّسيفت  ءيبان ‑ د 

س ‑ لمجد.  ءيتيالال  ّدونيت،  غ ‑کولّو  سرس  امّن  اݣّوݣنين،  تيميزار  لخبار ‑ نس 

ءيزݣان  ‑ واوال  س  غيلاد  لقودوس  ّروح  1 ءيساول 

اغاراس  ن ‑ مّدن  کرا  راد ‑ فلن  ُّرانين  ݣ غ ‑ ووّسان  يـيني: 

اُأخشنّين  لّارواح  س ‑ تکرکاس  ار ‑ سفليدن  لّماسيح، 

ايت ‑ سين ‑ وودماون  ّسکيرکيسنين  ءيمسلمدن  2 دار  لّجنون  س ‑ ولّمود  ء ولا 

ء ولا  ليتّيهال  ار ‑ ّسحرامن  3 ءيمسلمدن ‑ ان  باهرا.  لّي ‑ مي ‑ قّورن ‑ وولاون ‑ نسن 

لحّق،  ءيّساّن  ومنّين  سرس  ءي ‑ ويلّي  ءيفک ‑ ت  ءي ‑ ومّشو،  ربّـي  ءيخلق  کرا 

ربّـي.  ما ‑ يخلق  کولّو  ءيفولکي  4 اشکو  ار ‑ ت ‑ فّلاس ‑ تشکارن.  ا ‑ ت ‑ شتّان  باش 

5 اشکو  ما ‑ نشتّا.  ف ‑کولّو  ا ‑ ت ‑ نشکر  والاينّي  يات،  ا ‑ ور ‑ نّسحرام  ءيخّصا ‑ ياغ 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑ فّلاس ‑ نتشکار.  س ‑ تژالّيت  ء ولا  س ‑ واوال ‑ نس  ربّـي  ار ‑ ت ‑ يّسحّلا 

اخّدام  را ‑ تݣت  ءي ‑ ايتماتن  تيغاوسيوين ‑ اد  6 ءيغ ‑ ا ‑ تمالات 

ءيفولکين  س ‑ ولّمود  ء ولا  لّيمان  س ‑ تنباضين  تدوست  ياسوع،  لّماسيح  ءيشوان 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  لخرايف  ء ولا  خوانين  ءي ‑ تحاجّيـين  انف  7 والاينّي  لّي ‑ تومژت. 

ءيّسدوسن  يان  8 اشکو  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ وغاراس  ا ‑ تّاّزالت  ءيخف ‑ ّنک  ار ‑ تّسدوست 

ربّـي،  ّروح ‑ نس س ‑ ما ‑ يرضان  ءيّسدوسن  يان  والاينّي  ءيسکر،  اين  افولکي  ّدات ‑ نس، 

ليمان لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يملا ربّـي

4
ن ‑ تکرکاس ءيمسلمدن 

لّماسيح ءيشوان  اخّدام 
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9 ءيزݣا  ليخرت.  تين  ء ولا  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ءي ‑ تودرت ‑ نس  ار  ُـّ س ‑ وݣ راد ‑ اس ‑ يفولکي 

ا ‑ ف ‑ ا ‑ نتخدام  10 ف ‑ مايان  ا ‑ ت ‑ يامن.  يان  کود  ءيّقان ‑ د  مايد ‑ اک ‑ نّيغ، 

ا ‑ يّجنجامن  نتّان  لّي ‑ يّدرن.  غ ‑ ربّـي  ّرجا ‑ نّغ  نݣا  اشکو  تاکّرايت،  ار ‑ فّلاس ‑ نّکات 

ء ومنّين.  غويلّي  ار  ُـّ س ‑ وݣ مّدن،  کولّو 

12 اد ‑ ور ‑ تادجت  ا ‑ سرسنت ‑ سکارن.  ار ‑ تن ‑ تّوّصات  تيغاوسيوين ‑ اد  11 ّسلماد ‑ اسن 

ف ‑ وفولکي  سکار ‑ بّدا  والاينّي  ن ‑ ما ‑ سول ‑ تمّژيت،  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ک ‑ يحݣر  يان 

ن ‑ ربّـي  اوال  ار ‑ تّامنت  غ ‑ ويـّياض  ار ‑ تّحنّوت  د ‑ يسّکيرن ‑ ّنک،  س ‑ يواليون ‑ ّنک 

ء ولا  اد ‑ سکارن  ءيرين  ا ‑ تسکارت  مامنک  ءيمومّن  اد ‑ ژرن  باش  ءيغوسن،  س ‑ وول 

ار ‑ تن ‑ تّزعامت  اّراتن ن ‑ ربّـي ف ‑ ايتماتن  ار ‑ تاقرات  نتني غمکان. 13 لهو ءيخف ‑ ّنک 

لّي ‑ݣيک ‑ يّلان،  ن ‑ ّروح  تاوافکا  14 ا ‑ ور ‑ تتّوت  ارد ‑ ن ‑ اشکغ.  ار ‑ تن ‑ تّسلمادت 

سرسن  ءيمغارن،  لّيغ ‑ ن ‑ موّن  غاکود  لّي ‑ د ‑ يملا  س ‑ واوال  ربّـي  ءيفکا ‑ ياک ‑ ت 

باش  ار ‑ سرس ‑ تّلهوت،  ءي ‑ تووري ‑ اد  ءيخف ‑ ّنک  15 فک  ءيفاّسن ‑ نسن.  فّلاک 

غ ‑ يخف ‑ ّنک  16 اوي ‑ ّت ‑ بّدا  ا ‑ݣيس ‑ تّزايادت.  مامنک  مّدن  کولّو  اد ‑ ژرن 

ا ‑ س ‑ را ‑ تّجنجمت  غمکاد  اشکو  تيغاوسيوين ‑ اد،  غ ‑کولّو  تزݣات  د ‑ ولّمود ‑ ّنک، 

ءيمسفليدن ‑ ّنک.  ء ولا  تّجنجمت  ءيخف ‑ ّنک 

ُيخشّن،  کرا  ءيغ ‑ يسکر  ن ‑ وفّقير  کرا  1 ا ‑ ور ‑ تّشحّشمت 

باباک.  ءيغ ‑ يݣا  زوند  ما ‑ ت ‑ يخّصان  ّسفهم ‑ اس  والاينّي 

ار ‑ تسکارت  ءينّاک،  زوند  د ‑ تفّقيرين  ار ‑ تسکارت  ايتماک،  زوند  د ‑ يعّيالن  2 سکار 

ءيغوسن.  س ‑ وول  ءيستماک  زوند  د ‑ تفرخين 

تاهّجالت  4 والاينّي  يان.  دار  لّي ‑ ور  د ‑ تهّجالين  3 بيّد 

ربّـي  ءيس ‑ݣيسن ‑ يرا  اد ‑ يّساّن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ تاروا ‑ نس،  تاروا  نغد  تاروا ‑ نس  نّا ‑ دار 

اشکو  ءي ‑ ايت ‑ دارسن،  لخير  اد ‑ تراران  فّلاسن  ءيّلا  تينسن.  ݣانين  غ ‑ تيلّي  اد ‑ تهالّان 

ّرجا ‑ نس  تݣا  يان،  بلا  واحدوّت  نّا ‑ يقامان  تاهّجالت  5 ءيّما  س ‑ ماياد.  ءيرضا  ربّـي 

تاهّجالت  6 ءيّما  ازال.  ء ولا  غ ‑ يـيض  ار ‑ زݣيس ‑ تّضالاب  ار ‑ اس ‑ تّژالّا  غ ‑ ربّـي 

5

تيهّجالين
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7 ء وّصا ‑ تن  غ ‑ ّدات.  تسول  واّخا  غ ‑ ّروح  تّموت  هان  ءيخف ‑ نس،  ما ‑ يرا  نّا ‑ يسالان 

ء ور ‑ يتعاواّن  وانّا  8 اشکو  لعيب.  غ ‑ يّلا  کرا  ا ‑ ور ‑ يـيلي  باش  ف ‑ ماياد  کولّو 

 ‑ ّسينّين  ء ور ‑ اکُّ ن ‑ ويلّي  ار  ُـّ ء وݣ ُيخشن  لّماسيح،  اغاراس  ءيّفوغ  هان  تاݣُمات ‑ نس، 

ايت ‑ دارس.  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ يتعاوان  د ‑ باهرا  اغاراس، 

اس،  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  سضيص  ءيرݣلن  تانّا  ن ‑ تهّجالين  غ ‑ واّرا  9 ّشکشم 

تربّو  لّي ‑ تسکار،  مّدن ف ‑ لخير  10 ار ‑ تّي ‑ تالغن  يان ‑ ورݣاز،  غير  ءيّکا  دارس  ءيغ ‑ تّين 

ءيمژلاين  ار ‑ تّقاسا  تموّدونين  س ‑ ويلّي  ار ‑ تّسمرحبا  ف ‑ ما ‑ يفولکين،  تاروا ‑ نس 

ا ‑ تسکار  تيّقي ‑ نس  ار ‑ ن ‑ بّدا ‑ ّتݣّـا  غ ‑ تنوکموت،  لّانين  وينّا  ار ‑ تّعاوان  ن ‑ ربّـي، 

ن ‑ تهّجالين، اشکو  تيمّژيّـين غ ‑ واّرا  ا ‑ ور ‑ تّشکشمت  د ‑کولّو مّدن. 11 والاينّي  افولکي 

12 فّوغنت  لماسيح  تّونت  ارد  را ‑ تّيدونت  سنات ‑ توال.  تيس  اد ‑ تاهلنت  را ‑ تّيرينت 

نتنتي  اويند ‑ د ف ‑ يخف ‑ نسنت لحوکم ن ‑ ربّـي. 13 وان  لّي ‑ س ‑ اس ‑ نّانت  زغ ‑ واوال 

کاد ‑ سکارنت  غايان  ء ورد  س ‑ تايّاض.  زغ ‑ تݣّمي  ار ‑ تلولّينت  ءينيفسيسن  ار ‑ تميارنت 

ار ‑ تّينينت  وينسنت،  ما ‑ ور ‑ يݣين  ار ‑کّشمنت  ف ‑ مّدن  ار ‑ ساوالنت  والاينّي 

اد ‑ تاهلنت،  لّي ‑ مّژينين  تيهّجالين  ا ‑ ف ‑ ريغ  14 مايان  ا ‑ تي ‑ تّينينت.  ما ‑ ور ‑ تند ‑ د ‑ يّقاّن 

ءينّواشن ‑ نّغ  دار  ا ‑ ور ‑ يـيلي  باش  غ ‑ تݣّمي ‑ نسنت،  اوينت ‑ سّت  تاروا  ارونت 

ن ‑ شيطان.  اغاراس  امژنت  ءيجلا،  ݣيسنت  کرا  15 اشکو  ما ‑ س ‑ ا ‑ ياغ ‑ رݣّمن. 

ا ‑ تنتي ‑ تّعاوان  16 والاينّي تامغارت تامومنت نّا ‑ دار تيهّجالين ءيست ‑ دارس، ءيّلا فّلاس 

ا ‑ يتعاوان  ا ‑ س ‑ را ‑ يـيژضار ‑ ومناݣّـار  غمکاد  ن ‑ يمومّن.  ف ‑ ومناݣّـار  ا ‑ ور ‑ يّژاينت  باش 

يان.  نّا ‑ ور ‑ دار  تيهّجالين 

س ‑ نّيـيت  غ ‑ ومناݣّـار  لّي ‑ تنباضنين  ءيمغارن  17 ءيّما 

تخدامنين  غويلّي  س ‑کيݣان  باهرا،  ا ‑ تن ‑ توقّارن  ايتماتن  ءيّقان ‑ د  د ‑ وفولکي، 

ف ‑ تبّراحت د ‑ ولّمود. 18 اشکو ءيتيارا غ ‑ واّرا ن ‑ ربّـي: » ا ‑ ور ‑ تݣت اغامو ءي ‑ وزݣر 

19 ا ‑ ور ‑ تسفلدت س ‑ يان  تيغراد ‑ نس.«  ءيستهّلا  » اخّدام  ءيتيارا ‑ داغ:  لّي ‑ يسرواتن.« 

يان  20 ءيّما  ءيناݣان.  کراض  نغد  سين  ءيغ ‑ ور ‑ د ‑ يـيوي  س ‑ ومغار  ءيتاشتّکان 

ن ‑ ومناݣّـار ءيمغارن 
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اد ‑ يکساضن  باش  کولّوتن  غ ‑ لݣّدام ‑ نسن  ف ‑ ما ‑ يسکر  ءيني ‑ اس  ّدنوب،  ءيسکارن 

ويـّياض. 

ا ‑ک ‑ وّصاغ  ن ‑ يݣـنّا  د ‑ لمالايکا  ياسوع  د ‑ لماسيح  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  21 ها ‑ يّـي 

ا ‑ تّرضوت  ء ولا ‑ دا ‑ تّيريت  س ‑ وودماون  بلا ‑ دا ‑ تسکارت  تيغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ تّزݣات 

ا ‑ تي ‑ تژليت  ف ‑ يان  ءيفاّسن ‑ ّنک  ا ‑ تسرست  22 ا ‑ ور ‑ تزربت  ءيخف ‑ ّنک. 

ء ول ‑ ّنک  ݣابل  ن ‑ ويـّياض.  غ ‑ ّدنوب  ا ‑ ور ‑ يميل ‑ تکشمت  ن ‑ ربّـي،  ءي ‑ تووري 

ءيميّک  زايد ‑ اسن  والاينّي  امان،  غير  23 ا ‑ ور ‑ سول ‑ تّسات  ا ‑ بّدا ‑ يغوس. 

تّاضنت.  ايد  منّاوت ‑ توال  اشکو  ا ‑ يّجي ‑ وديس ‑ ّنک،  باش  ءيکتين  ن ‑ وين ‑ واضيل 

ءيس ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يتّوت  ار ‑ مالان  ّدنوب ‑ نسن،  ار ‑ݣيسن ‑ تباّن  ن ‑ مّدن،  24 کرا 

ء ولا  ا ‑ دي ‑ تباّن  25 غمکان  تيݣيرا.  ّدنوب ‑ نسن  راد ‑ باّن  ويـّياض  ءيّما  لحوکم. 

تيݣيرا.  را ‑ د ‑ يبان  لّي ‑ يرݣسن  افولکي  ء ولا  مّدن.  لّي ‑ سکارن  ءيفولکيتن 

فّلاسن  ءيّلا  ءيشقان،  ن ‑ تووري  غ ‑ وزاݣلو  لّانين  غويلّي  1 ءيّما 

اد ‑ توقّارن ءيد ‑ سيديتسن، باش ا ‑ ور ‑ د ‑ يرار يان تيرݣّـام ءي ‑ يسم 

ا ‑ ور ‑ يحݣر  ءيخّصا ‑ ت  امومن،  سيديس  ءيݣا  مي  2 وانّا  الّمود ‑ نّغ.  ء ولا  ن ‑ ربّـي 

د ‑ نّيـيت، اشکو  ار  ُـّ ا ‑ يتخدام س ‑ وݣ فّلاس  ءيّلا  ن ‑ ما ‑ يݣا ݣماس.  سيديس ف ‑ ّسيبت 

عّزانين.  زغ ‑ ايتماس  ءيݣ  امومن  ءيݣا  غ ‑ تووري ‑ نس  لخير  ءيتامژن  غوالّي 

اد ‑ سکارن  ار ‑ اسن ‑ تّينيت  ءي ‑ ايتماتن  تيغاوسيوين ‑ اد  ّسلماد 

ياضني  تينباضين  ار ‑ ّسلمادن  ن ‑ مّدن  کرا  3 هان  غمکاد. 

الّمود  ء ولا  لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  صحانين  د ‑ يواليون  ء ور ‑ د ‑ مشاشکانت 

يات.  ء ور ‑ ّسيّن  والاينّي  ءيخف ‑ نسن  ار ‑ باهرا ‑ ّسيمغورن  4 نتني  ربّـي.  لّي ‑ س ‑ يرضا 

ار ‑ تحسادن  ا ‑ تووّرين  ايلّيغ  ف ‑ يواليون،  ار ‑ تمجاحادن  اد ‑ تمحاکّان  ءيعجب ‑ تن 

ار ‑ تژين ار ‑ رݣّمن ار ‑ تّوهامن. 5 ء ور ‑ ا ‑ تيژضارن مّدن ‑ ان اد ‑ د ‑ مشاشکان، ءيجلو ‑ اسن 

غ ‑ وغاراس  ءي ‑ يخف ‑ نسن  ءيقاريدن  ءيس ‑ راد ‑ امژن  غالن  زغ ‑ لحّق.  فّوغن  لعاقل 

ن ‑ ربّـي. 

6

لّي ‑ اغ ‑ يّلان  لخير 

ن ‑ ربّـي غ ‑ وغاراس 
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ءيقنعو س ‑ ماد ‑ دارس ‑ يّلان.  ن ‑ ربّـي  د ‑ وغاراس  ءيموّن  ءي ‑ يان  لخير  6 ءيّلا ‑ نّيت 

يات.  ء ور ‑ را ‑ ناوي  ءيغ ‑ را ‑ سّت ‑ نّفوغ  يات.  ء ور ‑ د ‑ نيوي  ّدونيت ‑ اد  7 لّيغ ‑ د ‑ نکشم 

رانين  غويلّي  9 ءيّما  س ‑ مايان.  نقنعو  د ‑ ما ‑ نلّسا  ما ‑ نشتّا  ءيغ ‑ دارنّغ  8 والاينّي 

تاّساست.  ء ولا  ءيخف ‑ نسن س ‑ تژقّورت  ار ‑ ّشکشامن  هاتي  ءيݣّوتن،  ايدا  اد ‑ ّسمونون 

ار ‑ تن ‑ يتاوي  ار ‑ تن ‑ يّسياݣّـاس  ار ‑ تن ‑ يّسنوفول  طّماع،  ما ‑ يݣان  کولّو  ار ‑ تن ‑ يتنرو 

کرا  لّان  ما ‑ ُيخشّن.  کولّو  ار ‑ دي ‑ تّاوي  ن ‑ يقاريدن  تايري  10 اشکو  س ‑ لهالاک. 

ء ولاون ‑ نسن  ّسياݣّـاسن  لّماسيح،  اغاراس  فّوغن  ايلّيغ  ءيقاريدن  ار ‑ باهرا ‑ تّيرين  ن ‑ مّدن 

ءيݣّوتن.  س ‑ تݣوضي 

غايان.  زغ ‑کولّو  اݣّوݣ  ن ‑ ربّـي،  اي ‑ اخّدام  کّيـي  11 ءيّما 

کولّو  ء ولا  افولکي  ا ‑ بّدا ‑ تسکارت  تيّقي ‑ ّنک  تݣت ‑ ن 

د ‑کولّو  ار ‑ تّرخوت  ار ‑ تّصبارت  غ ‑ ويـّياض  ار ‑ تّحنّوت  اوال ‑ نس  امن  ربّـي.  ما ‑ يرضان 

مّدن. 12 بکيس ار ‑ تّکاّت تاکّرايت لّيمان، تامژت غ ‑ تودرت ءيدومن لّي ‑ س ‑ اک ‑ يغرا 

غيلاد  13 ءيّما  س ‑ لماسيح.  ا ‑ تومنت  ف ‑ مامنک  ݣّوتنين  ءي ‑ يناݣان  تنّيت  لّيغ  ربّـي 

لماسيح  ء ولا  کرا،  ءي ‑کرايݣاّت  تودرت  لّي ‑ ياکّان  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ء وّصاغ ‑ک 

14 ءينيغ ‑ اک  ݣو ‑ بونطوس،  بيلاطوس  غ ‑ دار  لّحّق  توݣّـا  لّي ‑ يفکان  ياسوع 

کرا ف ‑ ا ‑ يرݣّم  ء ولا  لّعيب  کرا  ا ‑ ور ‑ݣيک ‑ يـيلي  باش  ا ‑ بّدا ‑ تسکارت س ‑ تنباضين ‑ اد 

15 را ‑ د ‑ ياشک  ءيبايّن.  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  اّس  ار  يان، 

ن ‑ يݣلدان  اݣلّيد  ءيݣ  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يحکامن  امبارکي  ربّـي  لّي ‑ يرا  غ ‑ وزمز 

غ ‑ تيفاوت  ءيزدغ  ا ‑ بّدا ‑ يّدرن،  واحدوت  16 نتّان  ن ‑ ينمغورن.  انمغور  ءيݣ 

يان  ءيژضار  ء ولا  يان  ء ور ‑ ّجو ‑ ت ‑ يژري  ا ‑ ن ‑ سرس ‑ ياکمور.  يان  لّي ‑ س ‑ ور ‑ يژضار 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  د ‑ لقّوا،  لمجد  ا ‑ مي ‑ يّلا  نتّان  ا ‑ ت ‑ يژر. 

ءيخف ‑ نسن  ا ‑ ور ‑ ّسيمغورن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيݣّوت ‑ وايدا  دار  ءي ‑ ويلّي  17 ءيني 

اد ‑ݣن  تينيت ‑ اسن  ءيس ‑ راد ‑ دارسن ‑ يقاما.  ء ور ‑ ّسيّن  س ‑ مايلّي  ّرجا  ء ولا ‑ دا ‑ تاوين 

ا ‑ سرس ‑ نتفراح.  لخير  ما ‑ يݣان  کولّو  اد ‑ اغ ‑ ياکّا  لّي ‑ يرضان  غ ‑ ربّـي  ّرجا 

ءي ‑ وخّدام  لوصيت 

ن ‑ ربّـي
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ار ‑ تعاواّن  شوانين،  ءيسّکيرن  دارسن  ءيݣاتن  افولکي،  اد ‑ سکارن  18 ءيني ‑ اسن 

لّيخرت،  لخير  ءي ‑ يخف ‑ نسن  ا ‑ س ‑ راد ‑ ّسموّن  19 غمکان  ءي ‑ ويـّياض.  ار ‑ اکّان 

ءيصحان.  تودرت  لّي ‑ يݣان  تودرت  ما ‑ ف ‑ ا ‑ بنّون  ءيزݣان  لّساس  ا ‑ يݣ  باش 

ءيخوان  ءي ‑ تجّماعت  انف  ربّـي.  لّي ‑ اک ‑ يفکا  لامانت  ݣابل  20 وا ‑ تيموتاوس، 

والاينّي  لفهمت  ءيس ‑ دارسن  ار ‑ تّينين  ربّـي.  ء ور ‑ ّسينّين  ن ‑ ويلّي  د ‑ يمجاحادن 

لّماسيح.  زغ ‑ وغاراس  ݣيسن  کرا  ا ‑ يجلان  لفهمت ‑ ان  21 اشکو  يات.  ء ور ‑ فهيمن 

ن ‑ ربّـي.  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي 
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ن ‑ بولُس  سنات ‑ تبراتين   تيس 

ءي ‑ تيموتاوس

ربّـي،  ءيرا  غمکلّي  ياسوع  لّماسيح  ارقّاس  1 زغ ‑ بولُس 

را ‑ سّت ‑ يفک  لّي ‑ ف ‑ ينّا  لّجديد  ن ‑ تودرت  س ‑ ترقّاست 

اد ‑ اک ‑ تيلي  تيموتاوس.  ءيعّزان  2 ءي ‑ يوي  ياسوع.  لماسيح  وين  ݣانين  ءي ‑ ويلّي 

سيديتنّغ.  ياسوع  د ‑ لماسيح  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  د ‑ ّرحمت  لباراکا 

زوند  ءيغوسن  س ‑ وول  لّي ‑ مي ‑ تخدامغ  ربّـي  3 ار ‑ تشکارغ 

غاکود  ار ‑ک ‑ يد ‑ سوينݣيمغ  لّي ‑ زرينين.  ءيمزوورا ‑ نو 

ا ‑ک ‑ ژرغ  باهرا  ءيريغ  ءيمطّاون ‑ ّنک،  4 سوانݣمغ ‑ د  ازال.  ء ولا  غ ‑ يـيض  نّا ‑ تژالّاغ 

ا ‑ تومنت س ‑ لماسيح س ‑ نّيـيت ‑ ّنک،  مامنک  5 ء ور ‑ تّوغ  ءيݣّوتن.  لفرح  اد ‑ يّـي ‑ يـيلي 

ءيس ‑ تومنت  ّسنغ  افنيکي.  د ‑ ينّاک  نتّات  غ ‑ يسيزوار،  لوّويس  جّداک  تومن  غمکلّي 

لّباراکا  ا ‑ تصوّط ءي ‑ ترݣيت  ا ‑ ف ‑ را ‑ک ‑ ضالبغ  نتنتي. 6 مايان  ء ولا کّيـي غيلاد زوند 

ربّـي  لّي ‑ اغ ‑ يفکا  ّروح  7 اشکو  ءيفاّسن ‑ ينو.  سرسغ  فّلاک  لّيغ  ربّـي  لّي ‑ݣيک ‑ يݣا 

ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت  ار ‑ اغ ‑ يتعّمار  والاينّي  ا ‑ نتيکساض،  ء ور ‑ ا ‑ ياغ ‑ يترارا 

ن ‑ يخف ‑ نّغ.  د ‑ تنباّط  د ‑ لحنانت 

8 ف ‑ مايان ا ‑ ف ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ، ا ‑ ور ‑ تّحشامت ا ‑ تساوالت د ‑ مّدن ف ‑ سيديتنّغ، 

بکيس  والاينّي  ف ‑ يسم ‑ نس.  غ ‑ لحبس  لّي ‑ يّلان  نّکي  ء ولا ‑ دا ‑ فّلا ‑ تّحشامت 

ءيفولکين.  ف ‑ لخبار  ا ‑ ديدي ‑ تّرفوفونت  ن ‑ ربّـي  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت 

ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ءيمژلاين ‑ نس،  ا ‑ نݣ  ءيغر ‑ اغ  زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ  ربّـي  9 ءيّجنجم ‑ اغ 

1

ءيفولکين  لامانت 

ن ‑ ربّـي
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ف ‑ وودم  اد ‑ اغ ‑ يبارک  نتّان  ن ‑ ما ‑ يقصاد  ف ‑ ّسيبت  والاينّي  نکُّني  نسکار  ن ‑کرا 

غيلاد  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يبارک  10 غمکان  ّدونيت.  ء ور ‑ تا ‑ يخلق  ياسوع  لّماسيح 

لخبار  ءيّسبايّن ‑ اغ ‑ د  لّموت  لقّوا  ءينرو  ياسوع،  لماسيح  غ ‑ د ‑ يوشکا ‑ ونّجام ‑ نّغ 

ابّراح ‑ نس  اد ‑ݣغ  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يّـي ‑ يژلي  11 ف ‑ لخبار ‑ اد  ءيدومن.  ن ‑ تودرت  ءيفولکين 

والاينّي  غمکاد.  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ترفوفونغ  12 مايان  فّلاس.  د ‑ ومسلمد  د ‑ ورقّاس ‑ نس 

ا ‑ يݣابل  ءيس ‑ يژضار  ءيّسانغ  ووّريغ  غوالّي ‑ س ‑ ومنغ.  ّسنغ  اشکو   ‑ حشيمغ،  ء ور ‑ اکُّ

ءيݣُّران.  اّس  ار  لامانت ‑ ينو 

لّي ‑ مي ‑ داري ‑ تسفلدت، تعّمرت س ‑ ليمان د ‑ لحنانت  13 امژ ‑ بّدا غ ‑ ولّمود ُيغژاّن 

لّي ‑ اک ‑ يفکا  ءيفولکين  لامانت  14 ݣابل  ياسوع.  لّماسيح  غ ‑ تامونت  لّي ‑ اغ ‑ يّلان 

لّي ‑ݣينّغ ‑ يّلان.  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  تݣابلت ‑ سّت  ربّـي، 

فلن ‑ يّـي.  کولّو  اد ‑ ّدان  مامنک  ن ‑ اسّيا  غ ‑ تمازيرت  ف ‑ ايتماتن  15 تسفلدت 

ف ‑ ايت ‑ تݣّمي  ا ‑ يرحم  سيديتنّغ  ضالبغ  16 والاينّي  د ‑ هارموجانيس،  فيجاليس  زغ ‑ݣيسن 

ء ور ‑ ت ‑ ّشحّشيمنت  ف ‑ وول ‑ ينو،  ا ‑ يّسفّجيج  منّاوت ‑ توال  اشکو  ن ‑ ونيسيفوروس، 

س ‑ ا ‑ سري ‑ يسيݣّيل  ن ‑ روما  تامدينت  ءيلکم ‑ د  غير  17 نتّان  ّسناسل ‑ اد ‑ ينو. 

غ ‑ واّس  ّرحمت  اد ‑ اس ‑ يّسيݣت  سيديتنّغ  18 ضالبغ  ايلّيغ ‑ يّـي ‑ يوفا.  س ‑ لمعقول 

ن ‑ افسوس.  غ ‑ تمدينت  ء ولا  باهرا  ا ‑ يّـي ‑ يعاون  مامنک  تّسنت  لّحساب. 

ياسوع.  لّماسيح  س ‑ لباراکا  ار ‑ تّدوست  ا ‑ يوي،  1 زايد 

ݣّوتنين،  ءيناݣان  غ ‑ݣر  تسفليدت  زݣيݣي  مي  2 مايلّي 

اد ‑ ّسلمادن  ژضارن  زݣانين  ن ‑ مّدن  ءيفاّسن  غ ‑ݣر  اکّا ‑ ت 

اعسکري  زوند  ار ‑ ديدنّغ ‑ تّرفوفونت  3 بکيس  ويـّياض. 

ءيخف ‑ نس  ء ور ‑ را ‑ يلهو  غ ‑ يميغ  اعسکري  ءيݣان  4 يان  ياسوع.  لّماسيح  ءيفولکين 

5 ء ولا  انمغور ‑ نس.  ا ‑ يترضو  را ‑ يـيري  اشکو  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ياضني  س ‑ تغاوسيوين 

ءيغ ‑ يسکر  ابلا  ن ‑ ومزوارو  تّاج  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي  ن ‑ تيّزلا،  شالا  ءيسکرن  يان 

ا ‑ ياسي  ا ‑ يستهّلان  نتّان  س ‑ نّيـيت،  لّي ‑ يتخدامن  6 افّلاح  ن ‑ تيّزلا.  س ‑ ليمور 

2
ءيفولکين  اعسکري 

لّماسيح
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سيديتنّغ  را ‑ک ‑ يّسفهم  غ ‑ مايد ‑ اک ‑ نّيغ،  7 سوانݣم  غ ‑ تمݣرا.  تامزواروت  تاغامت 

ماياد.  کولّو 

ءينکر ‑ د  داود،  ن ‑ وݣلّيد  زغ ‑ تاسوت  ءيݣا  لماسيح.  ياسوع  8 سوانݣم ‑ د 

ف ‑ ّسيبت  9 هاتي  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تبّراحغ.  ءيفولکين  لخبار  ءيتّيني  غمکلّي  زغ ‑ لموت، 

والاينّي  لقانون.  ءيّفوغن  يان  زوند  س ‑ ّسناسل  قّنغ  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ترفوفونغ،  لّخبار ‑ اد 

باش  ا ‑ ف ‑ ا ‑کولّو ‑ تصبارغ،  10 ماياد  س ‑ ّسناسل.  ن ‑ ربّـي   ‑ يّقين ‑ واوال  ء ور ‑ اکُّ

ءيدومن.  س ‑ لمجد  کشمن  ياسوع،  لّماسيح  ف ‑ وودم  ن ‑ ربّـي  ءيمژلاين  اد ‑ تنجامن 

‑ نتصبـار  ا   ‑ 12 ءيغ  ‑ نّدر.  ‑ ديدس  را  ‑ نّموت  ‑ ديدس  » ءيغ  ‑ اد:  ‑ واوال  11 ءيزݣـا 

ار  13 ءيغ ‑ نّدا  ء ور ‑ اغ ‑ يّسين.  را ‑ يـيني  ء ور ‑ ت ‑ نّسين  ءيغ ‑ ننّا  را ‑ ديدس ‑ نتحکام. 

ا ‑ يّسکارکس  ء ور ‑ يژضار  اشکو  راد ‑ بّدا ‑ݣينّغ ‑ يامژ،  ءيغ ‑ ور ‑ سول ‑ ا ‑ݣيس ‑ نتامژ، 

ف ‑ يخف ‑ نس.« 

غ ‑ لݣّدام  تامرت ‑ تن  ماياد،  کولّو  14 ّسکتاي ‑ اسن ‑ د 

ءي ‑ يات.  ء ور ‑ ا ‑ تنفاعن  ءيمجاحادن  اشکو  ف ‑ يواليون،  اد ‑ ور ‑ تمجاحادن  ن ‑ ربّـي 

ربّـي  اد ‑ اون ‑ يفک  تيّقي ‑ ّنک  15 ݣ ‑ ن  غويلّي ‑ اسن ‑ سفليدنين.  ار ‑ غير ‑ تهلاکن 

ار ‑ تّسلمادت  لّي ‑ يسکر،  ء ور ‑ تي ‑ تّشحّشيم ‑ تووري  ءيشوان  اخّدام  زوند  ّرضا ‑ نس، 

ربّـي،  ء ور ‑ ّسينّين  ن ‑ ويلّي  ءيخوان  ءي ‑ تجّماعت  16 انف  ءيݣا.  غمکلّي  لّحّق  اوال 

زوند  ءيݣا  الّمود ‑ نسن  17 هان  ار.  ُـّ س ‑ وݣ زغ ‑ ربّـي  مّدن  ار ‑ غير ‑ تّساݣّوݣ  اشکو 

نتني  18 جلان  د ‑ فيليتوس،  هيمينايوس  زغ ‑ݣيسن  ن ‑ بنادم.  ّدات  لّي ‑ يشتّان  اطّان 

ء ور ‑ راد ‑ نکرن  ار ‑ تّينين  ا ‑ ور ‑ سول ‑ امّن.  ويـّياض  ء ولا  ار ‑ تراران  لّحّق،  زغ ‑ وغاراس 

لّساس  ءيدوس  19 والاينّي  ا ‑غ ‑ د ‑ نکرن.  غ ‑ ّدونيت ‑ اد  غير  والاينّي  غ ‑ ليخرت  مّدن 

ݣانين  مانوي  ءيّسن  ربّـي  » سيدي  ݣيس:  ءيتيارا  ء ور ‑ ا ‑ يتموّسو،  ربّـي  لّي ‑ يّزوݣز 

ا ‑ ياݣّوݣ  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ا ‑ يݣا،  ربّـي  سيدي  وين  ءينّان  » وانّا  ءيتيارا ‑ داغ:  وينس.« 

ما ‑ ُيخشّن.«  ف ‑کولّو 

ء ولا  وين ‑ وورغ  ما ‑ يݣان  ݣيسن  ءيّلا  ءيمّقورن.  غ ‑ تݣّمي  ءيروکوتن  20 ݣّوتن 

ءيغوس ءيصلحن  اروکو 
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ما ‑ يݣان  ݣيسن  يـيلي  اکال.  ء ولا  وين ‑ وکّشوض  ما ‑ يݣان  ݣيسن  يـيلي  نّوقرت، 

زغ ‑ يرکان،  ء ول ‑ نس  يان  21 ءيغ ‑ يسيرد  ءي ‑ واّراس.  ما ‑ يݣان  ء ولا  ءي ‑ ومّشو 

نّا ‑ يفولکين.  ءي ‑ تووري  يوجاد  ن ‑ سيديس،  غ ‑ وفوس  ءيغوس  ءيصلحن  اروکو  را ‑ يݣ 

لّي ‑ س ‑ يرضا  س ‑ وفولکي  ا ‑ تعّمرت  تيريت  ن ‑ يعّيالن،  زغ ‑ ّشهوات  22 اݣّوݣ 

ء ولا  کّيـي  س ‑ ّسلامت،  ار ‑ تزرايت  غ ‑ ويـّياض  ار ‑ تّحنّوت  اوال ‑ نس  ار ‑ تّامنت  ربّـي 

غ ‑ يمجاحادن  23 ا ‑ ور ‑ تکشمت  ءيغوسن.  س ‑ وول  ءي ‑ سيديتنّغ  اقرانين  وينّا  کولّو 

ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ دي ‑ تاوين  تّسنت  اشکو  ما ‑ ف ‑ ا ‑ ساوالن،  ء ور ‑ فهيمنين  ن ‑ ويلّي  خوانين 

د ‑کولّو  ا ‑ يتفولکي  فّلاس  ءيّلا  ا ‑ ور ‑ يتژي.  ن ‑ سيديتنّغ  اخّدام  24 ءيّقان ‑ د  تاژيت.  غير 

25 س ‑ لحنانت  ما ‑ يشقان.  ءي ‑کولّو  ار ‑ يتصبار  ا ‑ تن ‑ يّسلماد  مامنک  يـيّسان  مّدن، 

اد ‑ فلن  اد ‑ اسن ‑ يرار  غ ‑ ربّـي  ءيرجو ‑ ن  ءي ‑ وينّا ‑ ت ‑ ضاّضنين،  لحّق  ا ‑ س ‑ را ‑ يمالا 

ن ‑ يبليس  زغ ‑ تژقّورت  س ‑ لمعقول  26 نجمن  لحّق،  ءيّساّن  ووّرين  ما ‑ ُيخشّن  کولّو 

ما ‑ يرا.  اد ‑ سکارن  باش  لّي ‑ تن ‑ يغوين 

ءيزماز  راد ‑ يلين  ُّرانين  ݣ غ ‑ ووّسان  ماياد:  1 سوانݣم ‑ د 

ءيخفاون ‑ نسن  غير  مّدن  راد ‑ تسالان  2 اشکو  شقانين. 

اݣايّو ‑ نسن  ار ‑ ّسيمغورن  ار ‑ تالغن  ءيقاريدن،  ار ‑ تسالان 

يان  ء ولا ‑ دا ‑ تشکارن  س ‑ ايت ‑ دارسن  ء ور ‑ راد ‑ سفليدن  ويـّياض.  ار ‑ رݣّمن 

والاينّي  ءي ‑ يان،  ء ولا ‑ دا ‑ تصاماحن  3 ء ور ‑ راد ‑ تحوبّون  ربّـي.  ء ولا ‑ دا ‑ تّيرين 

ما ‑ يفولکين.  کولّو  ار ‑ تکرهون  ار ‑ تّماغن  ار ‑ تژين  غ ‑ ويـّياض  راد ‑ باهرا ‑ رݣّمن 

4 ء ور ‑ راد ‑ زݣان غ ‑ واوال ‑ نسن ء ولا ‑ دا ‑ تنباضن غ ‑ يخف ‑ نسن، والاينّي راد ‑ تحݣارن 

ويـّياض. راد ‑ تلهون س ‑کولّو ما ‑ تن ‑ يعجبن، ء ور ‑ را ‑ تلهون س ‑ ما ‑ يرا ربّـي. 5 راد ‑ ينين 

ء ومنّين  ن ‑ ويلّي  ءيتجّهدن  ء ور ‑ݣيسن ‑ تلّي ‑ تحکيمت  والاينّي  اد ‑ݣان،  ءيمومّن  ءيزد 

ءينݣُمارن،  زوند  س ‑ تݣُّما  ا ‑ يکّشمن  غويد  6 وان  ءي ‑ مّدن ‑ ان.  تانف  س ‑ ربّـي. 

ّدنوب ‑ نسنت،  فّلاسنت  ّژاين  لعاقل،  دار  لّي ‑ ور  ف ‑ تمغارين  ار ‑ ّت ‑ ّزراين 

ار ‑ تنت ‑ يتاوي کولّو کرا تّيرينت. 7 وان نتنتي ار ‑ بّدا ‑ تلمادنت والاينّي ء ور ‑ ّجو ‑ ژضارنت 

3
شقانين ءيزماز 
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ن ‑ ربّـي،  اغاراس  فّوغن  لعاقل ‑ نسن،  ءيهرش  مّدن ‑ ان  8 هان  لحّق.  اد ‑ يّسانّت 

9 والاينّي  موسا.  ار ‑ تضاّضان  د ‑ يامبريس  يانّيس  ءيّکا  ستّين  غمکلّي  لحّق  ار ‑ تضاّضان 

ء ور ‑ راد ‑ باهرا ‑ تزايادن غ ‑ غايان، اشکو را ‑ يبان ءي ‑کولّو مّدن ءيس ‑ فّوغن ءيخف ‑ نسن 

ءيرݣازن ‑ ان.  غ ‑ سين  ءيبان  غمکلّي 

اد ‑ سکارغ  ء ولا مامنک  ماد ‑ ّسلمادغ  تّسنت  10 ءيّما کّيـي، 

ن ‑ ربّـي  اوال  اد ‑ تامنغ  مامنک  تيّسانت  ماد ‑ قصادغ.  ء ولا 

اد ‑ ترفوفونغ  منشک  11 تيّسانت  بلا ‑ دا ‑ ترمايغ.  ار ‑ تزايادغ  ار ‑ تحنّوغ  ار ‑ تصبارغ 

د ‑ يقونّيا  ن ‑ انطاکّيا  غ ‑ تمدينين  ف ‑ ماد ‑ يّـي ‑ يجران  تسفلدت  تاّمارا.  ار ‑ باهرا ‑کّاتغ 

ءيفوکّا ‑ يّـي  غايان،  کولّو  والاينّي  لّي ‑ فّلا ‑ يزرين.  ءيݣّوتن  ف ‑ ترفوفنت  تسفلدت  د ‑ ليسترا. 

س ‑ يسم  ربّـي  ما ‑ يرضان  ا ‑ يسکار  ءيران  وانّا  کولّو  12 اشکو  زغ ‑ݣيس.  سيديتنّغ 

د ‑ ايت ‑ تکرکاس  اُأخشنّين  مّدن  13 ءيّما  ا ‑غ ‑ را ‑ يزري.  تارفوفنت  ياسوع،  لّماسيح 

ويـّياض.  ار ‑ جلّون  نتني  جلان  ار،  ُـّ س ‑ وݣ غ ‑ لُخشانت ‑ نسن  راد ‑ غير ‑ تزايادن 

اشکو  سرس،  تامنت  تلمدت  غ ‑ مايلّي  ا ‑ تّزايادت  ءيّقان ‑ک ‑ يد  کّيـي،  14 ءيّما 

ن ‑ ربّـي  اّراتن  ا ‑ زغ ‑ تّسنت  زغ ‑ مّژيـي ‑ ّنک  15 کّيـي  تلمدت.  دار  مانوي ‑ ت  تّسنت 

16 هاتي  تنجمت.  ياسوع  س ‑ لماسيح  ا ‑ تامنت  مامنک  ا ‑ک ‑ ّسفهمن  لّي ‑ ژضارنين 

ا ‑ سرس ‑ نّسلماد  کولّو  ءيشوا  ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّسبايّّن.  ربّـي  غ ‑ واّراتن ‑ اد،  ما ‑ يّلان  کولّو 

ا ‑ نسکار  مامنک  نمل  ءيجلان،  وانّا  نرار ‑ د  ما ‑ ُيخشّن،  ءيسکرن  وانّا  نّشحّشم  لحّق، 

ن ‑ ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ يوجاد ‑ وخّدام  17 غمکاد  ربّـي.  لّي ‑ س ‑ يرضا  افولکي 

ما ‑ يفولکين.  کولّو  ا ‑ يسکار  يـيژضار  ءي ‑ تووري ‑ نس، 

ياسوع  د ‑ لماسيح  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  غيلاد  1 را ‑ک ‑ وّصاغ 

لحوکم  يوت  س ‑ تݣلديت ‑ نس  ا ‑ يکشم  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک 

تبّراح  2 ءينيغ ‑ اک:  ّموتنين.  غويلّي  ء ولا  ّدرنين  ف ‑ ويلّي 

واد  ء ولا  ءيشقان  غ ‑ وزمز  تبّرحت سرس  ن ‑ ربّـي،  س ‑ واوال 

ءيرخان. رار ‑ د وينّا فّوغنين اغاراس، تّشحّشمت ‑ تن ف ‑ ّدنوب نّا ‑ سکارن، تّزعامت ‑ تن 

د ‑ ولّمود  ن ‑ ربّـي  اّراتن 

ُيغژاّن

4
اخّدام  مايلّي ‑ د ‑ يّقاّن 

ن ‑ ربّـي
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ن ‑ ووّسان  کرا  راد ‑ د ‑ اشکين  3 هان  بلا ‑ دا ‑ تّرمايت.  ار ‑ تّسلمادت  ف ‑ وفولکي، 

ار ‑ ّسيݣاتن  ءيݣويّا ‑ نسن  راد ‑ ترضون  ُيغژاّن.  س ‑ ولّمود  مّدن  غ ‑ ور ‑ راد ‑ سفليدن 

4 ء ور ‑ راد ‑ يرين  ما ‑ تن ‑ يعجبن.  لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ يتّيني  ءيمسلمدن  ءي ‑ يخف ‑ نسن 

کّيـي  5 ءيّما  خوانين.  غ ‑ تحاجّيـين  غير  را ‑ ستّي ‑ تاوين  والاينّي  س ‑ لحّق،  اد ‑ سفلدن 

ار ‑ تّخدامت  ءي ‑ ترفوفنت،  تصبرت  غ ‑ يخف ‑ ّنک،  ا ‑ بّدا ‑ تغويت  ءيخّصا ‑ک 

ن ‑ ربّـي.  اخّدام  ءيݣان  واد  ما ‑ د ‑ يّقاّن  کولّو  سکار  ءيفولکين.  لّخبار  س ‑ تبّراحت 

غ ‑ لݣّدام  تودرت ‑ ينو  لّي ‑غ ‑ را ‑ ن ‑ سرسغ  تاساعت  تلکم ‑ د  نّکي،  6 ءيّما 

اغاراس  کّملغ  لّي ‑کّاتغ،  تيکّرايـين  نريغ  7 ها ‑ يّـي  ّدونيت ‑ اد.  فّوّغ  ن ‑ ربّـي، 

ءيرضان  ن ‑ يان  غيلاد  تّاج  8 راد ‑ يّـي ‑ يـيلي  غ ‑ ليمان.  زݣاغ  سول  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تاّزالغ، 

اد ‑ يّـي ‑ ت ‑ يفک  باش  س ‑ لحّق،  لّي ‑ بّدا ‑ يحکامن  سيديتنّغ  ءيحضا ‑ يّـي ‑ ت  ربّـي. 

را ‑ ت ‑ يفک  والاينّي  ا ‑ مي ‑ را ‑ يـيلي،  نّکي  غير  ء ورد  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک.  غ ‑ واّس 

ار ‑ سرس ‑ تقلن.  ويلّي ‑ ن ‑ݣيس ‑ رجانين  ءي ‑کولّو 

 ‑ ‑ د  ‑ مايد  غ  ‑ تاشکت  ‑ داري  ‑ د  ا  ‑ ّنک  تيّقي  ‑ ن  9 ݣ 

يووّري  ن ‑ تاسالونيکي،  س ‑ تمدينت  ءيّدو  ضيماص  ءيفل ‑ يّـي  10 اشکو  ‑ ياکمورن. 

ن ‑ݣالاطّيا،  س ‑ تمازيرت  کريسکينس  ء ولا  ءيّدو  ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  تيغاوسيوين  ار ‑ يتّيري 

ا ‑ تزريت  ريغ  ا ‑ ديدي ‑ يقامان.  لوقا  11 غير  ن ‑ دالماطّيا.  س ‑ تمازيرت  تيطوس  ءيّدو 

12 ءيّما  غ ‑ تووري.  ا ‑ يّـي ‑ يعاون  ءيژضار  اشکو  ديدک،  تاويت ‑ ت ‑ يد  مارقُس  دار 

اسلهام  تاويت ‑ يّـي ‑ د  13 ءيغ ‑ دي ‑ توشکيت  س ‑ افسوس.  ء وزنغ ‑ ت  تيخيکوس 

باهرا  ريغ  اّراتن،  ء ولا  تاويد ‑ د  ن ‑ ترّواس.  غ ‑ تمدينت  کاربوس  غ ‑ دار  لّي ‑ ن ‑ فلغ 

ءيلم.  وين  ݣانين  غويلّي 

راد ‑ اس ‑ يرار  ن ‑ واناس.  لمعلّم  ءيسکاندر  اد ‑ يّـي ‑ يسکر  د ‑ لُخشانت  14 کيݣان 

اشکو  کّيـي،  ء ولا  لعاقل  ا ‑ زݣيس ‑ ترارت  15 ءيخّصا ‑ک  ف ‑ غايان.  سيديتنّغ 

ف ‑ وصراض ‑ نسن،  اوال  غ ‑ رورغ  تامزواروت  16 تاوالا  باهرا.  الّمود ‑ نّغ  ءيضاّض 

ف ‑ مايان.  ربّـي  ا ‑ ور ‑ تن ‑ يحاسب  کولّوتن.  فلن ‑ يّـي  يان.  ء ور ‑ ديدي ‑ يبيّد 

ن ‑ ايتماتن لاخبار 
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ءيفولکين  س ‑ لخبار  اد ‑ اسن ‑ تبّراحغ  ءيّسدوس ‑ يّـي  سيديتنّغ،  ديدي  ءيبيّد  17 والاينّي 

ن ‑ يـيزم.  زغ ‑ يمي  نّکي  نجمغ  کولّوتن،  ءيبّرانيـين  سفلدن ‑ اس  ءيݣا.  غمکلّي 

غ ‑ لامان  ءيّسروح ‑ يّـي ‑ ن  ما ‑ ُيخشّن،  زغ ‑کولّو  سيديتنّغ  18 را ‑ يّـي ‑ يّجنجم 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ باهرا ‑ نتالغ  نتّان  ن ‑ يݣـنّا.  س ‑ تݣلديت ‑ نس 

ن ‑ ونيسيفوروس.  د ‑ ايت ‑ تݣّمي  نتني  د ‑ اکيلا،  ف ‑ بريسکيّلا  19 ار ‑ ن ‑ تسّلامغ 

يوضن  فلغ ‑ ت ‑ ين  تروفيموس،  ءيّما  ن ‑کورينتوس،  غ ‑ تمدينت  اراستوس  20 ءيقاما 

ء ور ‑ تا ‑ دي ‑ تلکيم ‑ تݣرست.  ا ‑ دي ‑ تاشکت  تيّقي ‑ ّنک  21 ݣ ‑ ن  غ ‑ ميليتوس. 

کولّوتن.  ياضني  د ‑ ايتماتن  د ‑کلوديا  د ‑ لينوس  د ‑ بودينس  يوبولُس  ار ‑ ن ‑ فّلاک ‑ يتسّلام 

لباراکا ‑ نس.  تيلي ‑ اون  سيديتنّغ،  22 ا ‑ ن ‑ ديدک ‑ يـيلي 
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لماسيح  ن ‑ ياسوع  د ‑ ورقّاس  ن ‑ ربّـي  اخّدام  1 زغ ‑ بولُس 

مامنک  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين  اد ‑ مالاغ  لّي ‑ يّـي ‑ يژلين 

2 لّي ‑ يتاوين  ن ‑ وغاراس ‑ نس  لحّق  ما ‑ يݣان  کولّو  ءيّساّن  س ‑ واوال ‑ نس،  اد ‑ تامّن 

لّيغ  غاکود  ء ور ‑ ا ‑ يّسکيرکيس.  ربّـي  ءيدومن.  ن ‑ تودرت  ءيصحان  س ‑ ّرجا 

غ ‑ وزمز ‑ اد  3 ءيّسبايّن ‑ ّت ‑ يد  تودرت ‑ اد.  راد ‑ اغ ‑ تيلي  ا ‑ ينّا  يات  ء ور ‑ تا ‑ يخلق 

ا ‑ سرس ‑ تبّراحغ.  انّجام ‑ نّغ  ربّـي  لّي ‑ س ‑ يّـي ‑ يوّصا  س ‑ لخبار  لّي ‑ يقصاد 

4 ءي ‑ تيطوس ءيوي ءيعّزان غ ‑ تاݣُمات لّيمان ‑ نّغ. اد ‑ اک ‑ تيلي لباراکا د ‑ ّسلامت 

انّجام ‑ نّغ.  ياسوع  د ‑ لماسيح  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي 

باش  ن ‑کريت،  غ ‑ يݣزير  ا ‑ ف ‑ک ‑ ين ‑ فلغ  5 ماياد 

اد ‑ݣن  تامدينت  غ ‑کرايݣاّت  ن ‑ مّدن  کرا  تژليت  غ ‑ تووري،  ما ‑ يقامان  ا ‑ تکّملت 

غ ‑ ور ‑ يلّي  واد  ا ‑ يݣ  امغار  6 ءيّقان ‑ د  غمکلّي ‑ ف ‑ک ‑ وّصاغ.  ن ‑ ومناݣّـار  ءيمغارن 

ءيمومّن  اد ‑ݣن  تاروا ‑ نس  ءيّقان ‑ د  يات ‑ تمغارت.  غير  ءيطّاف  لعيب، 

زغ ‑ واوال  ء ولا ‑ دا ‑ تّفوغن  ما ‑ ُيخشّن  ءيس ‑ ا ‑ سکارن  مّدن  بلا ‑ دا ‑ سرسن ‑ تاشتّکان 

اشکو  لّعيب  کرا   ‑ يلّي  غ ‑ ور ‑ اکُّ واد  ا ‑ يݣ  انݣابال  7 ءيّقان ‑ د  ن ‑ ايت ‑ دارسن. 

نغد  ءيتقلاقالن  واد  نغد  ويـّياض  ءيتحݣارن  واد  ا ‑ ور ‑ يݣ  ا ‑ را ‑ يݣابل.  ن ‑ ربّـي  تاووري 

ما ‑ يݣّوتن  ا ‑ يّسمون  ءيتّيرين  واد  نغد  ءيتّماغن  واد  نغد  ءيکتين  تيّسي  ءيّسان  باهرا  واد 

دار  واد  ءيݣ  تموّدونين،  س ‑ ويلّي  ءيّسمرحبان  واد  ا ‑ يݣ  8 ءيّقان ‑ د  ءي ‑ يخف ‑ نس. 

س ‑ لحّق،  ار ‑ بّدا ‑ يسکار  غ ‑ وݣايّو ‑ نس  ار ‑ يتنباض  ما ‑ يفولکين،  کولّو  ءيعّزا 

زݣانين  غ ‑ يواليون  ا ‑ يامژ  9 ءيّقان ‑ ت ‑ يد  غ ‑ يخف ‑ نس.  ءيغوي  ءيغوس ‑ وول ‑ نس 

1

ن ‑ يمغارن اژلاي 
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ءيرار  ُيغژاّن،  س ‑ ولّمود  ويـّياض  ا ‑ يّزعام  ا ‑ س ‑ را ‑ يـيژضار  غمکاد  لّي ‑ س ‑ ا ‑ نّسلماد. 

ءي ‑ وانّا ‑ ت ‑ يضاّضن.  اوال 

س ‑ واوال ‑ نّغ،  اد ‑ سفليدن  ء ور ‑ رين  مّدن  ݣّوتن  10 اشکو 

ءيخوان.  س ‑ تجّماعت  ويـّياض  ار ‑ جلّون  ءي ‑ ّدات،  اد ‑ ّژالّن  تّيرينين  غويلّي  باهرا 

کولّوتن.  ن ‑ ايت ‑ تݣُّما  کرا  ار ‑ ّسݣراوالن  اشکو  ا ‑ تن ‑ تّسفّسات،  11 ءيّقان ‑ک ‑ يد 

يان  12 ءيّلا  ءي ‑ يخف ‑ نسن.  کرا  اد ‑ تامژن  باش  لحّق  ما ‑ ور ‑ يݣين  ار ‑ ّسلمادن 

» ايت ‑کريت  ءينّا:  فّلاسن  ءيساول  نتّا  ء ولا  › نّابي ‹،  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ݣو ‑کريت 

د ‑ ومّشو  ءيطس  غير  اد ‑ݣان.  اُأخشنّين  لوحوش  زوند  ار ‑ بّدا ‑ ّسکيرکيسن. 

ا ‑ تن ‑ تّشحّشمت  ا ‑ ف ‑ک ‑ يخّصا  غايان  توݣّـا ‑ ياد.  13 اُأغژانّت  ا ‑ ف ‑ ا ‑ سکارن.« 

14 ا ‑ ور ‑ سول ‑ تّي ‑ تاوين  لّماسيح،  غ ‑ وغاراس  اد ‑ زݣان  باش  س ‑ لمعقول، 

زغ ‑ لحّق.  لّي ‑ فّوغنين  ن ‑ مّدن  لوصّيات  ء ولا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  غ ‑ تحاجّيـين 

15 هاتي کولّو ما ‑ يّلان ءيغوس ءي ‑ ويلّي دار ء ول ءيغوسن، والاينّي ء ور ‑ يغوس يات 

دار ويلّي مي رکان ‑ وولاون ‑ نسن ء ور ‑ رين اد ‑ امّن. نتني ءيرکا لعاقل ‑ نسن ء ولا ول ‑ نسن. 

هان  ءيس ‑ ور ‑ ت ‑ ّسيّن.  ا ‑ يمالان  ءيسّکيرن ‑ نسن  والاينّي  ربّـي،  ءيس ‑ ّسّن  16 ار ‑ تّينين 

ءيحاشا ‑ تن ربّـي، ء ور ‑ ا ‑ سکارن س ‑ واوال ‑ نس ء ولا ژضارن ءي ‑ ما ‑ يفولکين. 

کولّو  اد ‑ سکارن  مّدن  ا ‑ تّسلمادت  فّلاک  ءيّلا  کّيـي،  1 ءيّما 

ءي ‑ يرݣازن  2 ءيني  ُيغژاّن.  د ‑ ولّمود  س ‑ ما ‑ د ‑ يمشاشکان 

د ‑ مّدن،  ار ‑ بّدا ‑ تفولکين  غ ‑ يخف ‑ نسن،  اد ‑ زݣان  مّقورنين 

ار ‑ تحنّون  لّماسيح  غ ‑ وغاراس  اد ‑ دوسن  تينيت ‑ اسن  ماد ‑ سکارن.  غ ‑کولّو  ار ‑ تنباضن 

بلا ‑ دا ‑ ترماين.  غمکاد  ار ‑ تزايادن  غ ‑ ويـّياض 

توقّارنين  ختيلّي  غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ سکارنت  مّقورنين  ءي ‑ تمغارين  ء ولا  3 ءيني 

ءيکتين.  س ‑ تيّسي  ء ولا ‑ دا ‑ تّبلونت  غ ‑ مّدن  ا ‑ ور ‑ ساوالنت  تينيت ‑ اسنت  ربّـي. 

4 ار ‑ اسنت ‑ مالانت  ف ‑ ما ‑ يفولکين  مّژينين  تيمغارين  اد ‑ ّسلمادنت  فّلاسنت  ءيّلا 

تاروا ‑ نسنت.  ء ولا  ءيرݣازن ‑ نسنت  لّي ‑ س ‑ راد ‑ تعاوانّت  تايري  ا ‑ تݣا  مامنک 

ف ‑ ايت ‑کريت توݣّـا 

2
ُيغژاّن الّمود 
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ماد ‑ سکارنت  غ ‑کولّو  اد ‑ تنباضنت  ا ‑ راد ‑ يژضارنت  مامنک  5 ار ‑ اسنت ‑ مالانت 

ار ‑ سفليدنت  د ‑ مّدن  ار ‑ تفولکينت  غ ‑ تݣّمي  ار ‑ تخدامنت  ءيغوسن،  س ‑ وول 

ن ‑ ربّـي.  ءي ‑ واوال  تيرݣّـام  يان  ا ‑ ور ‑ د ‑ يرار  باش  س ‑ يرݣازن ‑ نسنت 

فّلاک  ءيّلا  کّيـي  7 ء ولا  غ ‑ يخف ‑ نسن.  اد ‑ تنباضن  ءي ‑ يعّيالن  6 ءيني 

اد ‑ سکارن  ا ‑ تن ‑ د ‑ يّقان  اد ‑ اسن ‑ تمالات مامنک  باش  د ‑ مّدن  افولکي  ا ‑ بّدا ‑ تسکارت 

لّي ‑ ف ‑ ور ‑ يژضار  اُأغژانّين  8 س ‑ يواليون  د ‑ لمعقول  س ‑ لحّق  ّسلماد ‑ تن  نتني.  ء ولا 

ا ‑ک ‑ يضاّض،  ءيران  وانّا  را ‑ يتحشام  غمکان  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارت  ا ‑ فّلاسن ‑ يژي.  يان 

ُيخشن.  ما ‑ فّلانّغ ‑ يتّيني  ء ور ‑ را ‑ ياف  اشکو 

غ ‑کولّو  ار ‑ تن ‑ ترضون  س ‑ يد ‑ سيديتسن  اد ‑ سفليدن  ءي ‑ يخّدامن  9 ءيني 

فّلاسن  ءيّلا  10 ء ولا ‑ دا ‑ تن ‑ تاُکرن.  ءيخفاون ‑ نسن  ا ‑ ور ‑ فّلاسن ‑ ّسيقارن  ماد ‑ سکارن. 

ا ‑ س ‑ يفولکي ‑ ولّمود ‑ نّغ  منشک  مّدن  اد ‑ ژرن  باش  س ‑ نّيـيت ‑ نسن،  ا ‑ بّدا ‑ سکارن 

لّي ‑ اغ ‑ يّجنجمن.  ف ‑ ربّـي 

مّدن.  کولّو  ا ‑ سرس ‑ يّجنجم  غيلاد  لحنانت ‑ نس  ربّـي  11 ءيّسبايّن ‑ د 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  ّشهوات  ء ولا  ما ‑ ت ‑ ور ‑ يرضين  ءي ‑کولّو  ا ‑ نتانف  12 ار ‑ اغ ‑ يّسلماد 

ما ‑ ت ‑ يرضان  کولّو  ء ولا  س ‑ لحّق  ار ‑ نسکار  غ ‑ يخف ‑ نّغ  ا ‑ نتنباض  ار ‑ اغ ‑ يّسلماد 

امبارکي  اّس ‑ ان  ار ‑ نترجو  13 ار ‑ نتقل  غ ‑ ّدونيت.  غ ‑ سول ‑ نقاما  غيلاد 

لّي ‑ اغ ‑ يّجنجمن.  لماسيح  ياسوع  ءيمّقورن  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ  لمجد  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ يبان 

ا ‑ نݣ  باش  ءيّسغوس ‑ اغ  ما ‑ ُيخشّن،  زغ ‑کولّو  اد ‑ اغ ‑ يفرو  ءيخف ‑ نس  14 ءيفکا 

ما ‑ يفولکين.  اد ‑ سکارن  لّي ‑ باهرا ‑ يتّيرين  مّدن ‑ نس 

ار ‑ تّشحّشامت  غمکاد،  اد ‑ سکارن  ار ‑ اسن ‑ تّينيت  ءي ‑ ايتماتن،  تيغاوسيوين ‑ اد  15 ّسلماد 

ا ‑ک ‑ يحݣر.  يان  ا ‑ ور ‑ تادجت  لّي ‑ اک ‑ يتياوفکان.  س ‑ لامر  ما ‑ ُيخشن  ءيسکارن  وانّا 

س ‑ لحوکّام  اد ‑ سفليدن  ءيس ‑ فّلاسن ‑ يّلا  1 ّسکتي ‑ اسن ‑ د 

ار ‑ سکارن  تامازيرت،  تحکامنين  ويـّياض  کولّو  ء ولا 

ءيصلحن.  تاووري  ءيݣان  ءي ‑کرا  ء وجادن  س ‑ واوال ‑ نسن، 
ن ‑ وغاراس  تينباضين 

لّماسيح

3
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ار ‑ ترخون  اد ‑ تصبارن  فّلاسن  ءيّلا  د ‑ يان.  ژين  ء ولا  غ ‑ يان  ا ‑ ور ‑ رݣمن  2 تينيت ‑ اسن 

نتياوکّراف  ءيمجلان،  ءيمعصان  ءينافالن  نݣا  نّکا ‑ تّين  نکُّني  3 ء ولا  مّدن.  د ‑کولّو 

ء وّسان ‑ نّغ س ‑ تنّواشت  ار ‑ نّزراي  نّکا ‑ تّين  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّبلون مّدن.  ء ولا کولّو  غ ‑ ّشهوات 

ربّـي  4 والاينّي  نکُّني.  ء ولا  ار ‑ تن ‑ نتکرهو  مّدن  ار ‑ اغ ‑ تکرهون  اُأخشنّين،  د ‑ يسّکيرن 

ءيݣّوتن  5 س ‑ ّرحمت ‑ نس  بنادم.  ءيحوبّو  ا ‑ يفولکي  منشک  ءيّسبايّن ‑ د  انّجام ‑ نّغ 

ءيسيرد ‑ اغ  ءيّجنجم ‑ اغ  لّي ‑ نسکار.  ن ‑ يفولکيتن  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يّجنجم، 

6 لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يعّمر  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  لّجديد  ن ‑ تودرت  تالاليت  ءيفک ‑ اغ 

ءيسکر  ربّـي  ا ‑ س ‑ݣينّغ ‑ يحنّا  7 غمکاد  لماسيح.  ياسوع  ن ‑ ونّجام ‑ نّغ  ف ‑ وفوس 

غيلاد.  لّي ‑ ن ‑ نرجا  ءيدومن  ن ‑ تودرت  لوورت  ءيفک ‑ اغ  ديدس  غ ‑ݣراتنّغ  ّسلامت 

اياد.  ءيزݣان  8 اوال 

باش  ن ‑ ربّـي،  اوال  ء ومنّين  ويلّي  غ ‑ دار  تيغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ تّزݣات  زغ ‑ݣيک  ريغ 

مّدن.  کولّو  را ‑ ينفعا  ماياد،  ءيفولکي  شوانين.  س ‑ يسّکيرن  ءيخف ‑ نسن  اد ‑ تلهون 

ن ‑ تاسوتين  ف ‑ يسماون  تمجاحادنين  ن ‑ ويلّي  ءيخوان  ءي ‑ تجّماعت  انف  9 والاينّي 

س ‑ يات.   ‑ ا ‑ يتنفاع  ء ور ‑ اکُّ غايان  ن ‑ موسا.  ف ‑ ّشرع  ار ‑ تّماغن  ار ‑ تژين  لّي ‑ زرينين، 

سنات ‑ توال.  تيس  تينيت ‑ اس ‑ ت  ا ‑ يفّسا،  ءيني ‑ اس  ايتماتن،  ياطّون  وانّا  10 ءيّما 

غواد  وان  ءيّسبايّن  11 اشکو  ا ‑ ور ‑ سول ‑ ديدون ‑ يمون.  انف ‑ اس  ءيغ ‑ ور ‑ يفّسا، 

ف ‑ يخف ‑ نس.  لحوکم  ءيّزوݣز  س ‑ ّدنوب ‑ نس،  ن ‑ ربّـي  اغاراس  ءيس ‑ يّفوغ 

س ‑ داري  اشک ‑ ين  تيخيکوس،  نغد  ارتيماس  نّا ‑ ياک ‑ ن ‑ وزنغ  12 غاکود 

13 ݣ ‑ ن  غين.  تاݣرست  ا ‑ ن ‑ ّزريغ  ريغ  اشکو  ا ‑ ور ‑ تماطلت.  س ‑ نيکوبوليس، 

اد ‑کّملن ف ‑ وغاراس ‑ نسن،  د ‑ ابولُس، باش  نتّان  ا ‑ تعاونت لموحامي زيناس  تيّقي ‑ ّنک 

س ‑ تووري  اد ‑ تلهون  اد ‑ ميورن  ف ‑ مّدن ‑ نّغ  14 ءيّلا  اينّا ‑ تن ‑ يخّصان.  تفکت ‑ اسن 

لفايّت.  بلا  تودرت ‑ نسن  ا ‑ ور ‑ ّزرين  ف ‑کرا،  ءيلکمن  د ‑ وانّا  اد ‑ بيّدن  باش  ءيصلحن 

ف ‑ ايتماتنّغ  ار ‑ ن ‑ نتسّلام  لّانين.  ديدي  ويلّي  کولّو  15 ار ‑ ن ‑ فّلاک ‑ تسّلامن 

کولّوکن.  ن ‑ ربّـي  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي  س ‑ لماسيح.  لّي ‑ ومنّين  عّزانين 
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تيموتاوس.  د ‑ زغ ‑ݣماتنّغ  ياسوع،  لّماسيح  ف ‑ يسم  احّباس  1 زغ ‑ بولُس 

ابفّيا  2 د ‑ ولّتماتنّغ  غ ‑ تووري ‑ اد،  لّي ‑ ديدنّغ ‑ يتمعاوان  فيليمون  ءيعّزان  ءي ‑ ومّداکُّل ‑ نّغ 

ن ‑ ايتماتن  د ‑ ومناݣّـار  نکُّني،  زوند  ن ‑ ربّـي  س ‑ تووري  لّي ‑ ياݣّسن  د ‑ ارخيّبوس 

ياسوع  د ‑ سيديتنّغ  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  3 اد ‑ اون ‑ تيلي  غ ‑ تݣّمي ‑ ّنک. 

لماسيح. 

ار ‑ک ‑ يد ‑ سوينݣيمغ  فّلاک،  ربّـي ‑ نو  4 ار ‑ بّدا ‑ تشکارغ 

ياسوع،  ا ‑ باهرا ‑ تومنت س ‑ سيديتنّغ  ار ‑ سفليدغ ف ‑ مامنک  نّا ‑ تژالّاغ. 5 اشکو  غاکود 

ربّـي  6 ار ‑ تضالابغ  ن ‑ ربّـي.  ءيمژلاين  کولّو  اد ‑ دارک ‑عّزان  ف ‑ مامنک  ء ولا 

غ ‑ ديدنّغ ‑ تمونت  غيلاد  لّماسيح  ف ‑ وودم  لّي ‑ اغ ‑ لّانين  لباراکات  کولّو  اد ‑ اک ‑ يمالا 

ايتماتن،  دارک  عّزان  اشکو  باهرا  فرحغ  تهنّاغ،  ها ‑ يّـي  7 وا ‑ݣما  لّيمان.  غ ‑ وغاراس 

کولّوتن.  ن ‑ يمژلاين  ف ‑ وولاون  تّسفّجيجت 

لّماسيح  ‑ يسم  س  ‑ امرغ  ‑ک  ا  زعمغ  ‑ يژضارغ  8 راد 

ّسنغ  9 والاينّي  ‑ تسکرت،  ‑ تي  ا  ‑ يّقــاّن  ‑ يد  ‑ک  ‑ ما  ف 

ݣغ  افّقير  ءيݣان  نّکي ‑ اد  ا ‑ ت ‑ زݣيک ‑ ضالبغ،  ا ‑ ف ‑ ريغ  مايان  ءيس ‑ دارک ‑ نعّزا. 

ء ونيسيموس،  ف ‑ يوي  ا ‑ک ‑ ضالبغ  10 ريغ  ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ يسم  احّباس  غيلاد 

س ‑ ّسناسل.  غ ‑ تياوکّرافغ  غ ‑ ووّسان ‑ اد  لّماسيح  غ ‑ تاݣُمات  باباس  ݣيغ  ووّريغ  اشکو 

کّيـي.  ء ولا  نّکي  ءينفعا ‑ يّـي  غيلاد  ءيّما  س ‑ يات،  ء ور ‑ ا ‑ک ‑ يتنفاع  ءيزرين  11 غايد 

س ‑ دارک.  ا ‑ ن ‑ يووّري  غيلاد  ء وزنغ ‑ ت ‑ ين  تاسا ‑ نو،  زوند  نتّان  ءيݣا  12 واّخا 

غ ‑ تياوکّرافغ  غيلاد  ا ‑ يّـي ‑ يعاون  ءيژضار  اشکو  ا ‑ د ‑ ديدي ‑ يقاما،  نّکي  13 ريغ 

فيليمون ءيشکر  بولُس 

بولُس  ءيضالب 

ف ‑ ونيسيموس
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مراد  ا ‑ يّـي ‑ تعاونت  کّيـي  تّيريت  غمکلّي  ءيفولکين،  لّخبار  ف ‑ ّسيبت  س ‑ ّسناسل 

ا ‑ تسکرت  باش  س ‑ واوال ‑ ّنک،  ابلا  ماياد  ء ور ‑ ريغ  14 والاينّي  ءيس ‑ ديدي ‑ تلّيت. 

س ‑ بّزز.  ء ورد  س ‑ لخاطر  افولکي 

ديدک  ءيقاما  ا ‑ ن ‑ يووّري  باش  غيلاد؟  ار  ا ‑ ف ‑ ديدک ‑ ينݣارا  ماياد  15 ءيس ‑ ورد 

غيلاد  يووّري  اشکو  ن ‑ يسمݣ،  ار  ُـّ ء وݣ والاينّي  ءيسمݣ ‑ ّنک  غير  16 ا ‑ ور ‑ يݣ  بّدا، 

اشکو  ار،  ُـّ س ‑ وݣ را ‑ دارک ‑ يعّزا  والاينّي  نّکي،  داري  ءيعّزا  ءيعّزان.  ݣماک  ءيݣا 

ءيغ ‑ يّـي ‑ تݣيت  غيلاد،  17 ءيّما  غ ‑ سيديتنّغ.  ء ولا  غ ‑ ّدات  ويّنک  ا ‑ مي ‑ يݣا  کّيـي 

تريت  غمکلّي  ا ‑ سرس ‑ تّسمرحبات  ضالبغ ‑ک  لّماسيح،  غ ‑ تامونت  د ‑ ومّداکُّل ‑ ّنک 

اينّا ‑ ياس ‑ تضفارت،  نغد  ُيخشن  18 اينّا ‑ ياک ‑ يسکر  نّکي.  ا ‑ سري ‑ تّسمرحبات 

‑ اراغ:  ‑ ن  ‑ اک  ‑ راد  ‑ س  ا  ‑ ينو  ‑ وفـوس  س  بولُس،  19 نّکي  فّلا.  ‑ ت  حـاسب 

تودرت ‑ ّنک.  ا ‑ س ‑ اک ‑ تّلا  زغ ‑ نّکي  ءيزد  تّسنت  کّيـي  ءيّما  » راد ‑ اک ‑ ت ‑ فکغ.« 

تّسفرحت  ن ‑ سيديتنّغ،  ف ‑ وودم  افولکي ‑ اد  ا ‑ݣيݣي ‑ تسکرت  ا ‑ݣما،  20 ضالبغ ‑ک 

لّماسيح.  س ‑ يسم  ء ول ‑ ينو 

ن ‑ ماد ‑ ضالبغ.  ار  ُـّ ء وݣ را ‑ تسکرت  ماياد ‑ اک ‑ ن ‑ وريغ،  ءيس ‑ را ‑ تسکرت  21 ّسنغ 

رجيغ ‑ ن  اشکو  غ ‑ دارک،  ن ‑ ونبݣي  احانو  اد ‑ يّـي ‑ تّجوجادت  ريغ  غيلاد  22 ءيّما 

س ‑ دارون.  ا ‑ ن ‑ ووّريغ  يادج ‑ يّـي  تّضالابم،  زݣيس  مايلّي  اد ‑ اون ‑ يفک  غ ‑ ربّـي 

ياسوع.  لّماسيح  ف ‑ يسم  ديدي  احّباس  ءيݣا  ابافراس،  23 ار ‑ ن ‑ فّلاک ‑ يتسّلام 

د ‑ لوقا  د ‑ ضيماص  د ‑ اريستارخوس  مارقُس  ايتماتن  24 ار ‑ ن ‑ فّلاک ‑ تسّلامن 

ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  25 ا ‑ݣيݣون ‑ تيلي  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ تووري  لّي ‑ ديدي ‑ تمعاوانّين 

لماسيح. 
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س ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يساول  ݣّوتنين  لّانبيا  1 ف ‑ يمي 

2 ءيّما  د ‑ ماد ‑ اسن ‑ يملا.  ازمز  کرايݣاّت  ءيزرين،  غايد 

ن ‑ يان  ف ‑ يمي  سرنّغ  ءيساول ‑ د  ُّرانين  ݣ غ ‑ ووّسان ‑ اد 

کرا.  کرايݣاّت  ا ‑ يوورت  ءيژلي ‑ ت  ما ‑ يّلان،  کولّو  ا ‑ س ‑ يخلق  نتّان  يوس.  ءيݣان 

ما ‑ يّلان  غ ‑کولّو  ءيحکام  ن ‑ ّروح ‑ نس،  ّصورت  ءيݣ  ن ‑ ربّـي،  لمجد  ݣيس  3 ءيبان 

ءيسکيوس  ف ‑ بنادم  ّدنوب  ءيّسيتّي  لّيغ  غاکود  ن ‑ واوال ‑ نس.  س ‑ تحکيمت 

ن ‑ يݣنوان.  غ ‑ تاتّويت  لّمجد  ن ‑ ربّـي  ف ‑ وفاسي 

ءيسم  ءيفک ‑ اس  لمالايکا،  يوݣُرن  د ‑ واد  ربّـي  4 ءيݣا ‑ ت 

ربّـي  ا ‑ مي ‑ ينّا  غ ‑ لمالايکا  ن ‑ يان  کرا  ء ورد  5 اشکو  ءيسماون ‑ نسن.  لّي ‑ يوݣُرن 

لّمالاک  کرا  ء ورد  غاّساد.«  اد ‑ݣيغ  باباک  ءيوي.  تݣيت  » کّيـي  غ ‑ واّرا ‑ نس: 

را ‑ د ‑ يازن  لّيغ  غاکود  ربّـي،  6 والاينّي  ءيوي.«  نتّا  ءيݣ  باباس،  » راد ‑ݣغ  ا ‑ ف ‑ ينّا: 

ا ‑ تي ‑ تعبادن.«  ءيّقان ‑ تن ‑ د  ن ‑ ربّـي،  لمالايکا  » کولّو  ءينّا:  ءيخفّدي س ‑ ّدونيت  يوس 

ءيسکر  اضو،  زوند  لمالايکا ‑ نس  ءيسکر  » ربّـي  ا ‑ ف ‑ ينّا:  لمالايکا  7 هاتي 

ءينّا:  ف ‑ يوس  ءيساول  لّيغ  8 والاينّي  لّعافيت.«  تيمزليوين  زوند  ءيخّدامن ‑ نس 

ن ‑ تݣلديت ‑ ّنک  ءيݣا ‑ وعمود  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ يتّمو.  ا ‑ راد ‑ بّدا ‑ يدوم،  ا ‑ ربّـي  » لعرش ‑ ّنک 

ا ‑ ف ‑ک ‑ يژلي  مايان  لُخشانت.  ار ‑ تّکرهوت  س ‑ وفولکي،  9 ار ‑ تّرضوت  لّحّق.  اعمود 

ءينݣّـان ‑ ّنک.«  نّيݣ  ءيّسايک ‑ک  لّفرح  س ‑ وژغور  ربّـي ‑ ّنک  لّي ‑ يݣان  ربّـي 

غ ‑ يسيزوار.  ن ‑ ّدونيت  لّساس  ا ‑ يّزوݣزن  ربّـي  ا ‑ سيدي  » کّيـي  فّلاس:  10 يـيني ‑ داغ 

کّيـي  ءيّما  را ‑ تن ‑کولّو ‑ لاح،  11 نتني  ءيݣنوان.  ا ‑ ف ‑ تياوسکارن  ف ‑ وفوس ‑ ّنک 

1
لّماسيح تيموغرا 

لمالايکا يوݣُر  لماسيح 
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راد ‑ بّدا ‑ تقامات.  کّيـي  ءيّما  تيملسيت،  زوند  راد ‑کولّو ‑ مدون  نتني  راد ‑ بّدا ‑ تيليت. 

تݣيت  غمکلّي  کّيـي  ءيّما  تّکيست ‑ تن،  اسلهام  زوند  12 را ‑ تن ‑ تّسموتّلت 

ءي ‑کرا  ربّـي  13 ء ور ‑ ّجو ‑ ينّي  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تّمون.«  اسن ‑ ّنک  ءيسݣُـّ ا ‑ راد ‑ بّدا ‑ تݣت. 

ءيضارن ‑ ّنک.«  غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ ّنک  ݣغ  ارد  ف ‑ وفاسيـي ‑ ينو  » سکيوس  لّمالاک: 

ار ‑ تن ‑ د ‑ يتازن  ءي ‑ ربّـي،  لّي ‑ تخدامنين  لارواح  غير  ء ور ‑ݣين  لمالايکا  14 اشکو 

را ‑ ينجم.  غويلّي  اد ‑ قاسان 

ار  ُـّ ‑ وݣ س  نتاوي   ‑ ‑ سّت    ا يّلا   ‑   فّلانّغ  ‑ ‑ س    ا 1 مايان 

ّشرع  2 اشکو  زغ ‑ وغاراس.  ا ‑ ور ‑ نجلو  غ ‑ ما ‑ مي ‑ نسفلد، 

لّمالايکا،  ‑ يمي  ف  ‑ نّغ  ‑ يمزوورا  ءي  ‑ يوشکان  ‑ د  لّي 

وانّا  ف ‑کولّو  س ‑ لحّق  لعقوبيت  تضر  والاينّي  اد ‑ اس ‑ يانف،  ݣيسن  يان  ء ور ‑ يژضار 

ا ‑ را ‑ ننجم  مامنک  غيلاد،  3 ءيّما  ء ور ‑ سرس ‑ يسکارن.  وانّا  کولّو  ء ولا  ءيّفوغن  زݣيس 

فّلاس،  ءينّا ‑ ياغ  ا ‑ يزوارن  ياسوع  سيديتنّغ  ءيهّيان؟  غ ‑ وجنجم ‑ اد  ءيغ ‑ ور ‑ ّت ‑ نيوي 

4 ءيّزݣا ‑ ت  لحّق.  ءيس ‑ يݣا  ملن ‑ اغ  ءي ‑ سيديتنّغ  ء ولا غويلّي سفلدنين  فّلاس  ساولن 

لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ توافکيو  ء ولا  ݣّوتنين  د ‑ لقّوات  د ‑ لعجايب  س ‑ لمعجيزات  ربّـي 

ءيرا.  غمکلّي  ءي ‑ مّدن  لّي ‑ يفکا 

غ ‑ ّدونيت  اد ‑ تحکامن  ربّـي  ا ‑ مي ‑ يفکا  لمالايکا  5 ء ورد 

لّجديــد  ّدونيــت   ‑ د  ‑ يݣــان  ‑ سّت    ا يـيلي،   ‑   را  ‑ لّي 

بنادم  » ما ‑ يݣا  ن ‑ ربّـي:  غ ‑ واّرا  يان  ءينّا  غمکلّي  6 والاينّي  غيلاد.  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ نساوال 

کّيـي  ءيّما  ايلّيغ ‑ ّت ‑ݣيس ‑ تيويت؟  ن ‑ بنادم  يوس  ء ولا  ا ‑ݣيس ‑ تسوينݣيمت،  ايلّيغ 

د ‑ لهيبت،  لّمجد  تّاج  تفکت ‑ اس  ءيميّک،  يان  لّمالايکا  غ ‑ ّدو  تݣيت ‑ ت ‑ يد 

ءيس ‑ يرور  ربّـي  ا ‑ س ‑ يملا  غمکاد  ءيضارن ‑ نس.«  غ ‑ ّدو  ما ‑ يّلان  کولّو  8 ترارت 

ءيبان  غيلاد  ءيّما  ا ‑ ت ‑ يحکام.  باش  ن ‑ بنادم  ءيضارن  غ ‑ ّدو  ما ‑ يّلان  کولّو 

لّي ‑ يووّرين  ياسوع  نژرا  9 والاينّي  ن ‑ بنادم.  ءيضارن  غ ‑ ّدو  کولّو  ءيس ‑ ور ‑ تا ‑ يلّي 

ف ‑ ّسيبت  د ‑ لهيبت  س ‑ لمجد  ياتّوي  نژر ‑ ت  ءيميّک،  يان  لّمالايکا  غ ‑ ّدو  ءيّلا ‑ د 

2
ءيهّيان اجنجم 

ءيطّاف  يووّري  لماسيح 

ن ‑ بنادم ّدات 
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مّدن.  ءي ‑کولّو  ن ‑ ربّـي  ّرحمت  ا ‑ سرس ‑ يّسروح  لّي ‑ س ‑ يّموت  لّموت 

لّيغ  ما ‑ يفولکين  ءيسکر  وينس.  کولّو  ءيݣ  ما ‑ يّلان،  کولّو  ا ‑ يخلقن  10 ربّـي 

کشمن  تاروا ‑ نس  اد ‑ݣن  ݣّوتنين  مّدن  ءيرار  س ‑ ورفوفن،  انّجام ‑ نّغ  ا ‑ يمّجد  ءيقصاد 

غوالّي  اشکو  د ‑ ايتماس،  اد ‑ اغ ‑ يݣ  ياسوع  11 ء ور ‑ يحشيم  س ‑ لمجد ‑ نس.  ديدس 

ءي ‑ باباس:  نتّان  12 ءينّا  يان.  ءيݣا  باباتسن  ءيّسغوس،  غويلّي  ء ولا  ءيّسغوسن 

ن ‑ ومناݣّـار.«  غ ‑ واّماس  الّغ ‑ک  ما ‑ تسکرت،  ف ‑کولّو  ءي ‑ ايتما  » راد ‑ ينيغ 

د ‑ تاروا ‑ ياد  » ها ‑ نّکي  يـيني ‑ داغ:  نّکي غ ‑ ربّـي.«  ء ولا  » را ‑ ن ‑ رجوغ  13 يـيني ‑ داغ: 

لّي ‑ يّـي ‑ يفکا.«  ن ‑ ربّـي 

ا ‑ ف ‑ يووّري  مايان  د ‑ يداّمن.  ن ‑ تفّيـي  ّدات  نطّاف  تاروا،  ءيݣان  14 نکُّني ‑ اد 

لّموت.  لقّوا  لّي ‑ دار  ءيبليس  ءيهلک  ا ‑ يّمت  باش  نکُّني،  زوند  ّدات  ءيطّاف  نتّا  ء ولا 

لّموت.  ن ‑ تکساض  غ ‑ يسکراف  ء وّسان ‑ نسن  ّزراينين  ويلّي  ءي ‑کولّو  15 ءيفسي 

ف ‑ مّدن  » ءيسکر ‑ ت  والاينّي  مايان  ا ‑ ف ‑ يسکر  لمالايکا  ءيس ‑ ورد  16 ءيبان 

ءي ‑ ايتماس  ا ‑ يرواس  ياسوع  ا ‑ ف ‑ د ‑ يّقان  17 ماياد  ن ‑ يبراهيم.«  ن ‑ تاسوت 

کولّو  ءيسکر  ݣيسن  ءيحنّو  ءيهّيان  انمغور  اد ‑ اسن ‑ يݣ  باش  تاسݣا،  زغ ‑کرايݣاّت 

ّدنوب  لّي ‑ را ‑ يّسيتّي  تيغرسي  ا ‑ ن ‑ يسرس  د ‑ ربّـي  غ ‑ݣراتسن  ءيبيّد  حتاّجان،  مايلّي 

اشکو  لُخشانات،  تارمنت  وانّا  کولّو  ا ‑ يعاون  ءيژضار  غيلاد  18 ءيّما  ف ‑ بنادم. 

ما ‑ ُيخشّن.  ف ‑ ا ‑ يسکر  ءيتيارام  نتّا  ء ولا  ءيرفوفن 

اد ‑کشمن  ربّـي  لّي ‑ مي ‑ د ‑ يغرا  ءيمژلاين  1 واي ‑ ايتما 

ا ‑ يݣ  لّي ‑ د ‑ يتيازاّن  ياسوع  سوينݣيماد ‑ د  س ‑ تامونت ‑ اد، 

ما ‑ݣيس ‑ يرا  کولّو  2 ءيسکر  لّي ‑غ ‑ نومژ.  لّيمان  ءيهّيان  انمغور 

ما ‑ݣيس ‑ يرا  کولّو  موسا  ءيسکر  غمکلّي  ءي ‑ تووري ‑ اد،  لّي ‑ ت ‑ يژلين  ربّـي 

ار  ُـّ ء وݣ لوقر  ياسوع  ءيس ‑ يستهّلا  نّسن  3 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ ايت ‑ تݣّمي  غ ‑ واّماس 

4 کرايݣاّت  لّي ‑ يبنا.  ن ‑ تݣّمي  ار  ُـّ ء وݣ مّدن  ار ‑ تي ‑ توقّارن  ابنّاي،  اشکو  ن ‑ موسا. 

ما ‑ يّلان.  ن ‑کولّو  ابنّاي  ءيݣا  ربّـي  ءيّما  ن ‑ يان،  ن ‑کرا  ف ‑ وفوس  تّياوبنا  تيݣّمي 

3
موسا يوݣُر  لماسيح 
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ن ‑ ايت ‑ تݣّمي  غ ‑ واّماس  اخّدام  ءيݣ  ربّـي،  ما ‑ݣيس ‑ يرا  کولّو  ءيّسووفا  5 موسا 

ءيّسووفا  لماسيح  6 ء ولا  غ ‑ مايلّي ‑ د ‑ يفتان.  ربّـي  ما ‑ را ‑ يـيني  ءيمل ‑ اسن  ن ‑ ربّـي، 

کولّوّت  تيلي ‑ تݣّمي  ن ‑ تݣّمي،  يوس  ءيݣا  نتّا  ءيّما  ربّـي،  ما ‑ݣيس ‑ يرا  کولّو 

نامژ ‑ بّدا  نزعم،  ءيغ ‑ نزݣا  ا ‑ تن ‑ يݣان  نکُّني  ايت ‑ تݣّمي ‑ نس،  ءيّما  غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس. 

ءيّلان.  دارنّغ  غ ‑ ّرجا ‑ ياد 

ءيغ ‑ تسفلدم  » غاّساد  لقودوس:  ّروح  7 غمکلّي ‑ س ‑ ينّا 

زوند  ءيخف ‑ نّون  8 اد ‑ ور ‑ تّسيقارم  ءي ‑ واوال ‑ نس، 

9 کّوژ  غ ‑ لخلا.  لّي ‑غ ‑ ا ‑ يّـي ‑ تارمن  غ ‑ ووّسان  لّي ‑ݣيݣي ‑ رݣّمنين  ءيمزوورا ‑ نّون 

10 مايان  ماد ‑ سکارغ.  کولّو  ار ‑ تمنادن  ا ‑ يّـي ‑ تارمن،  اس  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو 

ء ور ‑ ّجو ‑ ّسيّن  ءيخفاون ‑ نسن.  › ار ‑ بّدا ‑ جلّون  فّلاسن  ءينيغ  مّدن ‑ ان  ا ‑ ف ‑ حاشاغ 

ء ور ‑ سار ‑ راد ‑کشمن  › نتني  ءيزݣان،  اوال ‑ اد  ا ‑ س ‑ نّيغ  11 س ‑ لغاضاب  اغاراس ‑ ينو.‹ 

يـيلــي   ‑ ‑ݣيݣون  ‑ ور    ا لعاقل  رارات  ايتمــا،   ‑ 12 واي  ‑ نو.‹ «  ‑ وسونفو  س 

لّي ‑ يّدرن.  س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نس  ءيرار  ا ‑ يامن  ياݣُي  ما ‑ مي ‑ ُيخشن ‑ وول ‑ نس 

13 والاينّي ّزعامات ءي ‑ نݣراتون کرايݣاّت اّس، ماحّد لّان ‑ ووّسان، ا ‑ ور ‑ݣيݣون ‑ يـيلي 

غ ‑ تامونت  راد ‑ بّدا ‑ نقاما  14 اشکو  ءيجلو.  ءيخف ‑ نس  ءيقار  ارد  ّدنوب  ما ‑ ن ‑ لّدين 

ءيسيݣُّرا.  ار  زغ ‑ يسيزوار  نومن  غمکلّي  ءيغ ‑ نزݣا  لّماسيح 

اد ‑ ور ‑ تّسيقارم  ءي ‑ واوال ‑ نس،  ءيغ ‑ تسفلدم  » غاّساد  ءينّا:  15 غمکلّي 

سفلدنين  مانوي  16 والاينّي  لّي ‑ݣيݣي ‑ رݣّمنين.«  ءيمزوورا ‑ نّون  زوند  ءيخف ‑ نّون 

زغ ‑ تمازيرت  موسا  د ‑ ويلّي ‑ د ‑ يّسوفغ  ا ‑ تن ‑ يݣان  ݣيس؟  رݣمن  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال 

د ‑ ويلّي  ا ‑ تن ‑ يݣان  اس؟  ن ‑ وسݣُـّ ءيد ‑ مراو  کّوژ  ربّـي  ءيحاشا  17 مانوي  ن ‑ ميصر. 

ءيزݣان  س ‑ واوال  ربّـي  ءينّا  مي  18 مانوي  غ ‑ لخلا.  ءيلّما  ّمتن  ّدنوب  سکرنين 

زغ ‑ واوال ‑ نس.  فّوغنين  د ‑ ويلّي  ا ‑ تن ‑ يݣان  س ‑ وسونفو ‑ نس؟  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑کشمن 

ا ‑ ف ‑ ور ‑ ژضارن  اد ‑ امّن  ن ‑ ماد ‑ اݣُين  ف ‑ ّسيبت  ءيزد  اد ‑ اغ ‑ يملان  19 غايان 

ن ‑ ربّـي.  س ‑ وسونفو  اد ‑ د ‑کشمن 

اد ‑ ور ‑ تّسيقارم 

ءيخف ‑ نّون
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ءيس ‑ را ‑ يفک  يـيني  ءيزݣان،  س ‑ واوال  ربّـي  1 ءيساول 

ا ‑ نرار  فّلانّغ  ءيّلا  غيلاد،  ءيّما  ءي ‑ مّدن ‑ نس.  اسونفو 

ا ‑ سرس ‑ يکشم.  ما ‑ ور ‑ را ‑ يـيژضار  ا ‑ ور ‑ݣينّغ ‑ يـيلي  لعاقل 

‑ نسفلــد،  ‑ مي  لّي  اد   ‑ ‑ وسونفو  ن  لخبــار  2 اشکو 

مايان  لّي ‑ مي ‑ سفلدن.  اوال  ء ور ‑ وميّن  والاينّي  ءيمزوورا ‑ نّغ  سفلدن ‑ اس ‑ ياد 

س ‑ وسونفو  غيلاد  نکشم  لّي ‑ ت ‑ يومّن،  نکُّني  3 ءيّما  لّفايّت.  کرا  ا ‑ ف ‑ ور ‑ زݣيس ‑ ومژن 

ء ور ‑ سار ‑ راد ‑کشمن  › نتني  ءيزݣان  اوال ‑ اد  ا ‑ س ‑ نّيغ  » س ‑ لغاضاب  لّي ‑ ف ‑ اسن ‑ ينّا: 

س ‑ وسونفو ‑ نو.‹ « 

غ ‑ يان ‑ وݣـّزوم  4 ءيتيارا  ّدونيت.  ءيخلق  زغ ‑ لّيغ  اسونفو ‑ اد  ربّـي  ءيقصاد 

5 والاينّي  ما ‑ يسکر.«  زغ ‑کولّو  ربّـي  ا ‑ يسونفا  ّسا ‑ ووّسان  » ويس  غ ‑ واّرا ‑ نس: 

غويلّي  ء ور ‑کشيمن  6 هاتي  س ‑ وسونفو ‑ نو.«  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑کشمن  » نتني  ءيتيارا ‑ داغ: 

ويـّياض  لّان  سول  والاينّي  ء ور ‑ سرس ‑ سکيرن.  اشکو  غ ‑ ووّسان ‑ ان  لخبار  ءيروح 

اشکو  › غاّساد ‹،  لّي ‑ مي ‑ ينّا  ياضني  اّس  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يسکر  7 ماياد  راد ‑کشمن. 

ءيواليون ‑ لّي:  يـيني  ن ‑ داود  ف ‑ يمي  ءيساول ‑ داغ  ݣّوتنين  اسن  ن ‑ يسݣُـّ تيغوردين 

8 مراد  ءيخف ‑ نّون.«  اد ‑ ور ‑ تّسيقارم  ءي ‑ واوال ‑ نس،  ءيغ ‑ تسفلدم  » غاّساد 

ف ‑ يان ‑ واّس  تيݣيرا  ربّـي  ء ور ‑ را ‑ يساول  س ‑ وسونفو،  ياشوع  ءيس ‑ تن ‑ يّشکشم 

غمکلّي  ءي ‑ مّدن ‑ نس،  ءيکّملن  اسونفو  ربّـي  را ‑ سول ‑ يفک  غيلاد  9 ءيّما  ياضني. 

نتّان  ن ‑ ربّـي،  س ‑ وسونفو  ءيکشمن  وانّا  10 اشکو  ّسا ‑ ووّسان.  غ ‑ ويس  نتّا  ءيسونفا 

فّلانّغ  ءيّلا  غيلاد  11 ءيّما  ربّـي.  ءيسونفا  غمکلّي  ما ‑ يسکر  زغ ‑کولّو  ا ‑ يسونفان 

نتني،  ضرن  غمکلّي  ݣينّغ  يان  ا ‑ ور ‑ يضر  س ‑ وسونفو ‑ اد،  ا ‑ نکشم  ا ‑ باهرا ‑ نتّيري 

ن ‑ ربّـي.  زغ ‑ واوال  فّوغن 

ار  ُـّ ء وݣ ءيمساد  ءيتجّهد،  ءيّدر  ن ‑ ربّـي  12 هاي ‑ اوال 

ءيبضو  ارد  ن ‑ بنادم  غ ‑ وݣُنس  ار ‑ يتّبـي  زغ ‑ سنات ‑ تسݣيو،  لّي ‑ يمسادن  ن ‑ تاّژيت 

ء ولا  ن ‑ وول  نّيـيت  ار ‑ يّسبايّان  ن ‑ يخسان،  زغ ‑ تّمي  اديف  ءيبضو  زغ ‑ ّروح،  نّفست 

لّي ‑ را ‑ يـيلي  اسونفو 

ن ‑ ربّـي ءي ‑ مّدن 

4

ن ‑ ربّـي اوال 
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کولّو  ءيبايّن  هاتي  ما ‑ يخلق.  غ ‑کولّو  ف ‑ ربّـي  يات  13 ء ور ‑ يرݣس  ما ‑ يقصاد. 

لحساب.  ا ‑ نرار  مي ‑ د ‑ يّقان  ن ‑ والّي  غ ‑ يژري 

ءيّلا ‑ ياغ  اشکو  غ ‑ نومژ،  غ ‑ ليمان ‑ اد  ا ‑ نزݣا  فّلانّغ  14 ءيّلا 

د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  س ‑ يݣـنّا،  لّي ‑ يکشمن  ءيهّيان  يان ‑ ونمغور 

ف ‑ ّضعف ‑ نّغ،  ا ‑ يحنّو  لّي ‑ يژضارن  ءيهّيان  يان ‑ ونمغور  15 ءيّلا ‑ ياغ  ن ‑ ربّـي.  يوس 

کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ يسکير  والاينّي  نکُّني،  زوند  تاسݣا  زغ ‑کرايݣاّت  نتّا  ء ولا  ءيتيارام  اشکو 

ن ‑ ربّـي  س ‑ لعرش  ا ‑ ن ‑ ناکمور  غيلاد  ا ‑ نزعم  ا ‑ ف ‑ راد ‑ ينيغ:  16 ف ‑ ماياد  ن ‑ ّدنب. 

لّي ‑غ ‑ نحتاّجا.  غ ‑ تاساعت  ءيعاون ‑ اغ  فّلانّغ  ءيحنّو  اد ‑ اغ ‑ يرحم  ءيحنّان، 

مّدن  زغ ‑ݣر  ءيتياوستاي  ءيهّيان،  انمغور  ءيݣان  وانّا  1 کولّو 

ياضني، ءيتياوژلاي ا ‑ يبيّد غ ‑ݣراتسن د ‑ ربّـي ار ‑ ن ‑ يّساکمور 

ما ‑ س ‑ ا ‑ ن ‑ فّلاسن ‑ يّسيتّي  ءي ‑ ربّـي  د ‑ توافکيو  تيغرسيو 

ء ور ‑ ّسينّين  د ‑ ويلّي  ا ‑ يترخو  2 ءيژضار ‑ ونمغور  ّدنوب ‑ نسن. 

ءيضعف.  نتّـان  ء ولا  بنادم  ءيݣـا  اشکو  جلانين،  زݣيس  ‑ ويلّي  د  اغاراس 

نتّا،  ف ‑ ّدنوب ‑ نس  تيغرسيو  ءي ‑ ربّـي  ا ‑ ن ‑ يّساکمور  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  3 مايان 

ن ‑ ويـّياض.  ف ‑ ّدنوب  غمکلّي ‑ تنت ‑ ين ‑ يّساکمور 

ا ‑ يژلاين  ربّـي  والاينّي  ءيهّيان،  ءي ‑ تووري ‑ ان  ءيخف ‑ نس  ما ‑ يژلين  4 ء ور ‑ يلّي 

ءيخف ‑ نس  ء ور ‑ يّسمّقور  لماسيح  5 ء ولا  هارون.  انمغور  ءيژلي  غمکلّي  ءيرا،  وانّا 

» کّيـي  يـيني ‑ اس:  ا ‑ ت ‑ سرس ‑ يژلين  ربّـي  والاينّي  ءيهّيان،  ن ‑ ونمغور  تاووري  ا ‑ يناول 

» را ‑ تݣت  ياضني:  غ ‑ وݣـّزوم  6 يـيني ‑ اس ‑ داغ  غاّساد.«  اد ‑ݣيغ  باباک  ءيوي.  تݣيت 

مالکيصادق.«  زوند  ءيدومن  انمغور 

س ‑ تغويّا  ار ‑ يتضالاب  ار ‑ يتژالّا  ن ‑ بنادم،  ّدات  ياسوع  لّي ‑غ ‑ يطّاف  7 غ ‑ ووّسان 

اشکو  ربّـي  ءيسفلد ‑ اس  ءي ‑ لموت.  ا ‑ ت ‑ يّسانف  ءيژضارن  ءي ‑ والّي  د ‑ يمطّاون 

ن ‑ ربّـي،  يوس  ءيݣا  واّخا  نتّا،  8 ءيّما  ما ‑ ت ‑ يرضان.  ا ‑ يسکر  ءيخف ‑ نس  ءيفکا 

کولّو  ءيکّمل  لّيغ  9 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  س ‑ واوال  ا ‑ يسکار  ا ‑ س ‑ ا ‑ يتلماد  س ‑ تّمارا 

انمغور ‑ نّغ  ءيݣا  لماسيح 

ءيهّيان

5
ء ولا  لّماسيح  اژلاي 

تاّمارا ‑ نس
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ءيدومن،  س ‑ وجنجم  س ‑ واوال ‑ نس  سکارنين  غويلّي  ءيّجنجم  ما ‑ فّلاس ‑ يّلان، 

مالکيصادق.  زوند  ءيهّيان  د ‑ ونمغور  ربّـي  10 ءيݣ ‑ ت 

را ‑ يشقو  11 ءيݣّوت داري ماد ‑ اون ‑ تّينيغ ف ‑ ماياد، والاينّي 

ّزرينين  وينّا  ف ‑کولّو  ءيّلا  12 هان  ءيمزݣان ‑ نّون.  ّژاين  ووّرين  اشکو  ا ‑ تي ‑ تفهّم، 

کونّي،  ءيّما  ويـّياض.  اد ‑ ّسلمادن  اد ‑ يژضارن  کونّي،  لّي ‑ تّزريم  لّوقت  ء ونشک ‑ اد 

هاتي سول تحتاّجام ماد ‑ اون ‑ يّسلمادن تينباضين تيمزوورا ن ‑ وغاراس ن ‑ ربّـي. ها ‑کونّي 

غير  ء ور ‑ يّسان  وانّا  13 اشکو  ءي ‑ ومّشو.  ء ور ‑ تا ‑ تژضارم  سول ‑ُکن ‑ يخّصا ‑ وکُّفاي، 

امّشو  14 ءيّما  ءيمّژي.  اشکو سول  ربّـي،  ا ‑ س ‑ را ‑ يرضو  مامنک  ء ور ‑ تا ‑ يّسين  اکُّفاي 

زغ ‑ ما ‑ ُيخشّن.  ما ‑ يشوان  ار ‑ اطّون  اد ‑ سوينݣيمن  لّي ‑ ميارنين  ءيمّقورن  وين  ءيݣا 

تيمزوورا  ‑ ان  ‑ تغاوسيوين  زغ  ‑ نزري    ا غيلاد،  1 ءيّما 

ءيمّقورن.  وين  س ‑ ما ‑ يݣان  نزايد  ف ‑ لماسيح،  ن ‑ ولّمود 

ا ‑ س ‑ را ‑ د ‑ نووّري  ف ‑ مامنک  ءيزرين  غايد  لّي ‑ ياد ‑ نّزوݣز  لّساس  ا ‑ نّزوݣز  ا ‑ ور ‑ داغ ‑ نتّيري 

غير  2 ا ‑ ور ‑ داغ ‑ نساوال  ربّـي.  س ‑ ما ‑ يسکر  نامن  ن ‑ بنادم  خوانين  زغ ‑ يسّکيرن 

لّيخرت.  لحوکم  نغد  ّموتنين  ن ‑ ويلّي  تانکرا  نغد  ن ‑ يفاّسن  اسروس  نغد  ف ‑ يسيريدن 

3 را ‑ نزري زغ ‑ تغاوسيوين ‑ ان، نزايد س ‑کرا ياضني ءيغ ‑ يرا ربّـي. 

ن ‑ يݣـنّا،  لباراکا  مضين  تيفاوت،  ژرانين  غويلّي  4 ءيّما 

س ‑ واوال  5 فرحن  لقودوس،  ن ‑ ّروح  س ‑ تامونت  کشمن 

تيغوردين ‑ نسن  نتني  6 ءيغ ‑ رورن  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک،  ن ‑ وزمز  لقّوات  ء ولا  ن ‑ ربّـي 

س ‑ وغاراس.  ا ‑ د ‑ داغ ‑ ووّرين  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑ يژضارن  مايان،  ن ‑کولّو  تيݣيرا  س ‑ ربّـي 

تيس  ف ‑ وݣّجدي  اݣُلن ‑ ت  ن ‑ ربّـي،  يوس  ءيس ‑ حݣرن  مّدن  ءي ‑کولّو  ملان  اشکو 

ار ‑ ياکّا ّصابت ءيشوان  لّي ‑ د ‑ فّلاس ‑ يطّارن،  انژار  نّا ‑ يّسان  سنات ‑ توال. 7 اشکو اکال 

ابلا  نّا ‑ ور ‑ يّسمغاين  اکال  8 ءيّما  ن ‑ ربّـي.  لباراکا  را ‑ݣيس ‑ تيلي  ءي ‑ ويلّي ‑ ت ‑کرزنين، 

د ‑ وجّدار  نّعلت،  سرس  تاکمور ‑ د  س ‑ يات.  ء ور ‑ ينفعا  د ‑ تسکرا،  ار  ُـّ ازݣ

ا ‑ س ‑ راد ‑ اس ‑ تݣُّرو. 

د ‑ ومّشو اکُّفاي 

6

ء ولا  ن ‑ يکالّن  لمعنا 

ّصابت
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ما ‑ يوفن  ءيس ‑ݣيݣون ‑ يّلا  نّسن  غمکاد،  نساول  سرون  واّخا  عّزانين،  9 واي ‑ ايتما 

غايان، اشکو تݣام ويد ءيّجنجم ربّـي. 10 نتّان، س ‑ لحّق ا ‑ س ‑ ا ‑ يتحکام. ء ور ‑ را ‑ يتّو 

تعاوانم  س ‑ لفرح  ءيسم ‑ نس  ا ‑ توسيم  مامنک  ءيتّو  ء ولا  لّي ‑ تسکرم  تاووري 

ا ‑ يتزاياد  ݣيݣون  يان  کود  نرا  غيلاد  11 ءيّما  ار ‑ تن ‑ سول ‑ تّعاوانم.  ءيمژلاين ‑ نس، 

لّي ‑ ن ‑ نترجو.  س ‑ لباراکا  کولّوکن  ا ‑ تکشّم  باش  ءيسيݣُّرا،  ار  س ‑ ّزعامت  غمکان 

ء ومنّين صبرن  ويلّي  کولّو  زوند  والاينّي سکارات  ما ‑ُکن ‑ د ‑ يّقاّن،  تفلم  12 ا ‑ ور ‑ تّرمايم 

ربّـي.  لّي ‑ ف ‑ اسن ‑ ينّا  س ‑ تميخار  ايلّيغ کشمن 

ف ‑ ما ‑ راد ‑ اس ‑ يفک،  س ‑ يبراهيم  ربّـي  ءيساول  13 لّيغ 

ن ‑ يسم  کرا  ء ور ‑ يلّي  اشکو  س ‑ يسم ‑ نس،  يـيني ‑ اس ‑ ت 

ݣّوتنين.«  تاروا  فکغ ‑ اک  » را ‑ک ‑ بارکغ  14 يـيني ‑ اس:  ن ‑ ربّـي.  ءيسم  يوݣُرن 

15 ءيقل ءيبراهيم ءيصبر ايلّيغ ‑ اس ‑ يتياوفکا مايلّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا ربّـي. 16 هاتي س ‑ يسم 

‑ نســن،  ءيواليون  ‑ ّزݣــان  اد  باش  مّدن،  اقران   ‑ ‑ س    ا ‑ يوݣُرن  ‑ تن    ما  ‑ ن 

ءي ‑ ويلّي  ا ‑ يّسمل  يـيري  ربّـي،  ا ‑ يسکر  17 غمکان  ويـّياض.  ا ‑ ور ‑ سول ‑ݣيسن ‑ تشّکون 

مايان  لّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا.  غ ‑ واوال  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ يووّري  تيميخار ‑ نس  را ‑ يوورت 

ما ‑ يژضارن  ء ور ‑ يلّي  سين ‑ اد،  18 اشکو  ءي ‑ واوال ‑ نس.  ءيسم ‑ نس  ا ‑ ف ‑ يزوويد 

ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ا ‑ يسکر  غمکان  ا ‑ فّلاسن ‑ يّسکارکس.  ربّـي  ءيژضار  ء ولا  ا ‑ تن ‑ يݣلّب 

لّي ‑ اغ ‑ يفکا.  غ ‑ ّرجا  ار  ُـّ س ‑ وݣ نامژ  ا ‑ باهرا ‑ نزعم  باش  لّي ‑ݣيس ‑ يزاوݣن،  نکُّني 

زغ ‑ لخاميا  ارد ‑ اغ ‑ يّشکشم  ݣيس ‑ وولاون ‑ نّغ  ّسرصان  اياد،  ءيزݣان  ءيصحان  19 ّرجا 

ا ‑ بّدا ‑ يݣ  لّي ‑ اغ ‑ يزوارن  ياسوع  ءيکشم  20 س ‑ يلّيس  ءيتياوقداسن،  س ‑ تحانوت 

مالکيصادق.  ءيݣا  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ءيهّيان  انمغور 

ن ‑ ساليم،  ن ‑ تمدينت  اݣلّيد  ءيݣا  ءيّکا ‑ تّين  1 مالکيصادق 

نتّان  اماتّوي.  د ‑ ربّـي  مّدن  غ ‑ݣر  ءيبيّدن  انمغور  ءيݣ 

ءيبراهيم  لّيغ ‑ د ‑ يووّري  ءيبارک ‑ ت  ءيبراهيم  ا ‑ ن ‑ يمناݣّـارن 

زغ ‑ يميغ لّي ‑غ ‑ ينرا ءيݣلدان ياضني. 2 ءيفک ‑ اس ءيبراهيم 

اوال ‑ نس  ربّـي  ءيّزݣا 

س ‑ يسم ‑ نس

7
ءيمناݣّـار  مالکيصادق 

ءيبراهيم
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لمعنا  تݣا  مالکيصادق،  ءي ‑ يݣلدان ‑ لّي.  ما ‑ د ‑ يّکيس  زغ ‑کولّو  مراوت  تيس 

لمعنا ‑ نس  تݣا  ن ‑ ساليم،  اݣلّيد  نتّا  ءيݣ  ربّـي ‹.  لّي ‑ يرضان  › اݣلّيد  ن ‑ يسم ‑ نس 

ء ولا  ءيمزوورا ‑ نس،  نغد  ءينّاس  نغد  ف ‑ باباس  يات  3 ء ور ‑ يتيارا  ن ‑ ّسلامت ‹.  › اݣلّيد 

ن ‑ ربّـي اشکو  ءيرواس ءي ‑ يوس  والاينّي  لموت ‑ نس،  نغد  يات ف ‑ تلاليت ‑ نس  ءيتيارا 

د ‑ ربّـي.  مّدن  غ ‑ݣر  ءيبيّدن  انمغور  ءيݣا ‑ بّدا 

نتّان  اشکو  مالکيصادق،  ا ‑ س ‑ يمّقور  منشک  4 ژرات 

5 نّسن  ءي ‑ يݣلدان.  ما ‑ د ‑ يّکيس  زغ ‑کولّو  مراوت  تيس  ءيبراهيم  باباتنّغ  ا ‑ مي ‑ يفکا 

ن ‑ تݣّمي  تاووري  ف ‑ اد ‑ سکارن  ن ‑ موسا  غ ‑ ّشرع  ا ‑ يتياوژلاين  ايت ‑ لاوي  ءيزد 

نتني  ݣان  واّخا  ما ‑ دارسن ‑ يّلان،  زغ ‑کولّو  مراوت  تيس  مّدن  ار ‑ اسن ‑ اکّان  ن ‑ ربّـي، 

ايتماتسن زغ ‑ تاسوت ن ‑ يبراهيم. 6 ءيّما مالکيصادق، واّخا ء ور ‑ يݣي زغ ‑ ايت ‑ لاوي، 

ربّـي  لّي ‑ يستي  ءي ‑ يبراهيم  لباراکا ‑ نس  ءيلّما  ءيفک  مراوت،  تيس  زغ ‑ يبراهيم  يومژ 

اشکو  ءيبراهيم،  مالکيصادق  ءيس ‑ يوݣُر  7 ءيبان  ما ‑ ف ‑ اس ‑ ينّا.  کولّو  ا ‑ يوورت 

ايت ‑ لاوي  8 ءيّما  ّداواس.  ءيّکان  ءي ‑ والّي  لباراکا  ا ‑ ياکّان  ءيمّقورن  غوالّي 

مي  غوالّي  والاينّي  ار ‑ تمتاتن.  کاد ‑ݣان  بنادم  نتني  غيلاد،  مراوت  تيس  لّي ‑ تامژنين 

تيس  لّي ‑ تامژنين  9 ايت ‑ لاوي  ءيس ‑ يّدر.  فّلاس  ءيتيارا  مراوت،  تيس  ءيبراهيم  ءيفکا 

ءي ‑ مالکيصادق  مراوت  تيس  ا ‑ يفکان  نتني  ءيزد  ا ‑ فّلاسن ‑ نيني  نژضار  مراوت، 

ن ‑ ّدات  غ ‑ وݣُنس  لاوي  سول ‑ ن ‑ يّلا  10 اشکو  ءيبراهيم.  ن ‑ باباتسن  ف ‑ وفوس 

د ‑ مالکيصادق.  ا ‑ يمناݣّـار  ء ور ‑ تا ‑ ّجو ‑ د ‑ يلول،  ن ‑ يبراهيم، 

نتني  ݣان  ّشرع.  اد ‑ ّزݣان  باش  زغ ‑ ايت ‑ لاوي  ءينمغورن  ءيسکر  11 ربّـي 

مّدن  اد ‑ ّشکشمن  ءيس ‑ ژضارن  مراد  والاينّي  هارون.  ن ‑ ونمغور  زغ ‑ تاسوت 

يان ‑ ونمغور  اد ‑ اسن ‑ د ‑ ياشک  مّدن  ء ور ‑ راد ‑ حتاّجان  ربّـي،  س ‑کولّو ‑ ما ‑ يقصاد 

ءينمغورن ‑ ان  ربّـي  ءيبّدل  لّيغ  12 والاينّي  مالکيصادق.  زوند  ءيݣان  ياضني 

13 ء ور ‑ يݣي ‑ ونمغور ‑ اد  نتّا.  ء ولا  ّشرع  ا ‑ يتياوبّدال  ءيّقان ‑ د  ياضني،  س ‑ ونمغور ‑ اد 

لّي ‑ زغ ‑ ور ‑ ّجو ‑ يخديم  ياضني  زغ ‑ يات ‑ تقبيلت  ءيݣا  والاينّي  ن ‑ لاوي،  زغ ‑ تقبيلت 

ن ‑ ايت ‑ لاوي ءينمغورن 
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ءيس ‑ يݣا  نّسن  سيديتنّغ،  14 ءيّما  ن ‑ تغرسي.  ن ‑ وژرو  غ ‑ تووري  ن ‑ يان  کرا 

زغ ‑ تقبيلت ‑ ان.  ن ‑ ينمغورن  کرا  موسا  ء ور ‑ ّجو ‑ يسکير  ن ‑ ياهودا.  زغ ‑ تقبيلت 

زوند  ء ورد  مالکيصادق،  زوند  يان ‑ ونمغور  سيديتنّغ  ءيس ‑ يݣا  مايان  15 ءيملا ‑ ياغ 

ء ورد  ءيدومن،  ن ‑ تودرت  س ‑ تحکيمت  انمغور  ءيݣا  16 يووّري  ايت ‑ لاوي. 

ءيدومن  انمغور  » را ‑ تݣت  ءيتياران:  17 غمکلّي  ن ‑ بنادم.  ن ‑ تاسوتين  س ‑ لوورت 

اشکو  د ‑ ينمغورن ‑ نس،  ايت ‑ لاوي  ربّـي  18 ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتݣّـا  مالکيصادق.«  زوند 

ن ‑ موسا  ّشرع  19 هان  ءيرا.  غمکلّي  د ‑ مّدن  غ ‑ݣراس  اد ‑ بيّدن  ء ور ‑ ژضارن 

مايان،  لّي ‑ يوفن  ءيصحان  يان ‑ ّرجا  غيلاد  ءيفکا ‑ ياغ  ربّـي  والاينّي  يات،  ء ور ‑ يکّميل 

ءي ‑ ربّـي.  ار ‑ ن ‑ سرس ‑ نتاکمور 

اوال ‑ نس  ءيّزݣا  ف ‑ ّرجا ‑ ياد،  ربّـي  ءيساول  20 لّيغ 

س ‑ يسم ‑ نس،  اژلاي ‑ نسن  ربّـي  ء ور ‑ يّزݣا  ياضني،  ءينمغورن  س ‑ يسم ‑ نس. 

ءيتياران:  غمکلّي  ن ‑ ياسوع.  اژلاي  ا ‑ س ‑ يّزݣا  س ‑ يسم ‑ نس  21 والاينّي 

يـيني ‑ اس  غ ‑ واوال ‑ نس،  ء ور ‑ را ‑ يووّري  ربّـي،  سيدي  ا ‑ س ‑ د ‑ يساول  » س ‑ يسم ‑ نس 

ن ‑ يا ‑ لّعهد  ياسوع ءيݣا ّضامن  ا ‑ س ‑ يووّري  انمغور ءيدومن.‹ « 22 غمکان  › را ‑ تݣت 

ياضني.  لعهد ‑ ان  لّي ‑ باهرا ‑ يوفن 

23 ووّرين ݣّوتن ءينمغورن ن ‑ ّشرع باهرا، اشکو ار ‑ تمتاتن ار ‑ د ‑ فالن تاووري ‑ نسن 

انمغور  ءيݣ  ء ور ‑ سار ‑ يتّمين،  واد  ءيݣا  ياسوع  24 ءيّما  ءي ‑ ماد ‑ اسن ‑ يݣُّران. 

ء ولا  غيلاد  ءي ‑ ربّـي  وينّا ‑ ن ‑ يّسروح  کولّو  ا ‑ يّجنجم  ا ‑ ف ‑ يژضار  25 ماياد  ءيدومن. 

انمغور ‑ اد  26 وان  فّلاسن.  ربّـي  ا ‑ يتضالاب  ءيّدر ‑ بّدا  اشکو  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو 

لّعيب،  کرا  ء ور ‑ݣيس ‑ يلّي  ءيغوس ‑ وول ‑ نس،  ن ‑ ربّـي،  س ‑ وفولکي  ءيعّمر  ا ‑ نحتاّجا، 

27 ء ور ‑ يݣي  ن ‑ يݣنوان.  س ‑ يݣّي  ءيتيالال  ّدنوب،  ما ‑ يسکارن  زغ ‑کولّو  ءيتياوژلاي 

اّس  ءي ‑ ربّـي  تيغرسيو  ا ‑ ن ‑ يّساکمور  ء ور ‑ ت ‑ يخّصا  اشکو  ن ‑ ّشرع،  ءينمغورن  زوند 

ياسوع،  اشکو  ياضني.  ن ‑ مّدن  ف ‑ ّدنوب  ء ولا  نتّا  ف ‑ ّدنوب ‑ نس  ف ‑ واّس 

ءيخف ‑ نس  ءيفکا  لّيغ  کولّواغ  ف ‑ ّدنوب ‑ نّغ  يات ‑ توال  ا ‑ ن ‑ يّساکمور  يات ‑ تغرسي 

لّي ‑ نحتاّجا انمغور 
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ن ‑ ربّـي،  يوس  ءيّما  کاد ‑ݣان.  بنادم  اشکو  ن ‑ ّشرع  ءينمغورن  28 ضعفن  ءيّمت. 

ما ‑ سرس ‑ يقصاد.  کولّو  ربّـي  سرس  ءيکّمل  ن ‑ ّشرع،  تيݣيرا  س ‑ يسم ‑ نس  ءيتياوژلاي 

ءيهّيان  انمغور  ‑ دارنّغ  ءيس  ‑ ياغ  ءيملا  ماياد  1 کولّو 

لّمجد  ‑ ربّـي  ن  لّعرش  ‑ وفاسي  ف  ءيسکيوس  ‑ نحتاّجا،  لّي 

تامژلايت  ‑ تحانوت  ن  تاووري  ‑ يسکار  2 ار  ‑ يݣـنّا.  غ 

غ ‑ غوالّي  ء ورد  ربّـي،  سيدي  لّي ‑ يبنا  ءيصحان  غ ‑ وخّيام 

‑ بنادم.  ن  ‑ يفاّسن  س  ءيتّبنان 

د ‑ تغرسيو  تيوافکيو  ف ‑ ا ‑ ن ‑ يّساکمور  ءيتياوژلاي  هاتي  نّا ‑ يّلان،  3 انمغور 

4 مراد  کرا.  ا ‑ ن ‑ يّساکمور  نتّا  ء ولا  ياسوع  ا ‑ ف ‑ د ‑ يّقان  مايان  ءي ‑ ربّـي. 

ن ‑ ربّـي  ن ‑ تݣّمي  تاووري  ء ور ‑ را ‑ يسکار  غ ‑ ّدونيت ‑ اد  ياسوع  ءيس ‑ را ‑ يقاما 

س ‑ مکلّي ‑ ف ‑ يوّصا  تيوافکيو  غويلّي ‑ ن ‑ ّساکمورنين  ݣيس  لّان  اشکو  غ ‑ ّدونيت ‑ اد، 

زوند  ابلا  ء ور ‑ تݣي  تاووري ‑ نسن  لّي ‑غ ‑ ا ‑ سکارن  تامژلايت  5 تاحانوت  ّشرع. 

لّيغ  موسا  ربّـي  ا ‑ ف ‑ يوّصا  مايان  غ ‑ يݣـنّا.  ن ‑ ما ‑ يّلان  يان ‑ ومالو  ء ولا  يات ‑ تماتارت 

ا ‑ تسکرت کولّو زوند مايلّي ‑ اک ‑ مليغ  يـيني ‑ اس: » رار لعاقل  ءيسکر ف ‑ ا ‑ يبنو اخّيام، 

ياضني،  ءينمغورن ‑ ان  تين  توݣُر  ن ‑ ياسوع  تاووري  6 ءيّما  ن ‑ ودرار.«  ف ‑ يݣّي 

لّي ‑ د ‑ سرس ‑ يفکا  لّي ‑ د ‑ يـيوي ياسوع لعهد ‑ نسن، اشکو لباراکات  غمکلّي يوݣُر لعهد 

اقديم.  لعهد ‑ ان  تين  ء وݣُرنت  ربّـي 

ربّـي،  ما ‑ يقصاد  کولّو  ءيس ‑ يکّمل  مراد  اقديم،  7 لعهد 

ءيکون ء ور ‑ را ‑ يسکر يا ‑ لّعهد لّجديد. 8 والاينّي سيدي ربّـي 

» راد ‑ د ‑ اشکين ‑ ووّسان  ءيلّما:  يـيني  ما ‑ݣيسن ‑ يرا.  کولّو  ء ور ‑ ّسووفين  مّدن ‑ نس  ءيژرا 

د ‑ ايت ‑ يودايا.  ن ‑ ايت ‑ ياعقوب  د ‑ مّدن ‑ ينو  لّجديد  يا ‑ لّعهد  لّي ‑غ ‑ راد ‑ سکرغ 

افوس  لّيغ ‑ اسن ‑ ومژغ  د ‑ يمزوورا ‑ نسن  لّي ‑ سکرغ  لعهد  زوند  9 ء ور ‑ را ‑ يݣ 

ف ‑ مايان  ف ‑ لعهد ‑ ان.  ء ور ‑ سول ‑ قامان  نتني  اشکو  زغ ‑ ميصر.  ّسوفّغ ‑ تن ‑ د 

لّي ‑ راد ‑ سکرغ  لعهد  ا ‑ را ‑ يݣ  غمکاد  10 والاينّي  فلغ ‑ تن.  ا ‑ ف ‑ ووّريغ 

ن ‑ ونمغور ‑ نّغ  تاووري 

غ ‑ يݣـنّا

8

لعهد  ء ولا  اقديم  لعهد 

لّجديد
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اراغ ‑ تنت  غ ‑ يخفاون ‑ نسن،  تينباضين ‑ ينو  را ‑ ن ‑ݣغ  غ ‑ ووّسان ‑ ان.  د ‑ مّدن ‑ ينو 

يان  11 ء ور ‑ را ‑ يـيني  مّدن ‑ ينو.  نتني  ݣن  ربّـي ‑ نسن،  راد ‑ݣغ  ف ‑ وولاون ‑ نسن. 

سيدي  ا ‑ تيّسانت  › ءيخّصا ‑ک  ءي ‑ݣو ‑ تݣّمي ‑ نس  ء ولا  ءي ‑ݣو ‑ تمازيرت ‑ نس 

12 را ‑ فّلاسن ‑ ّسيتّيغ  ءيمّقورن.  ار  زغ ‑ يمّژيـين  کولّوتن،  را ‑ يّـي ‑ يّساّن  اشکو  ربّـي، ‹ 

لعهد ‑ اد،  13 ءيّما  لّي ‑ سکرن.«  لُخشانات  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑ د ‑ سوانݣمغ  ّدنوب ‑ نسن، 

هاتي  اقديم،  ءيݣان  اينّا  اقديم.  ءيس ‑ يݣا  ءيبان ‑ ومزوارو  د ‑ لجديد،  ربّـي  لّيغ ‑ ت ‑ يݣا 

را ‑ ت ‑ لاح.  ءيميّک  غير  ءيمدا. 

‑ مامنک  ف  لوصّيات  ݣيس  لّانت  امزوارو،  1 لعهد 

‑ سکرن  ‑ راد  ‑ س  ا  مامنک  ء ولا  مّدن،  ‑ تعبادن  ‑ را  ‑ س  ا 

2 ّسغلين  غ ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءي ‑ ربّـي  ءيتياوژلاين  يان ‑ ودغار 

‑ تحـانوت،  يات  ݣيس  تيلـي  ‑ وخّيـام،  يان  غمکـان 

لّي ‑ ف ‑ ا ‑ سراسن  طّبلا  ء ولا  لحسکا  لّي ‑غ ‑ تّلا  تامژلايت ‹،  › تاحانوت  ار ‑ اس ‑ تّينين 

سنات  ن ‑ تيس  غ ‑ تغوردين  ن ‑ تحانوت ‑ ان،  3 غ ‑ وݣَنس  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ لݣّدام  اغروم 

ءيتياوقداسن ‹.  › تاحانوت  ار ‑ اس ‑ تّينين  ياضني،  يات ‑ تحانوت  ا ‑غ ‑ ن ‑ تّلا  لخوامي، 

لّي ‑ يدلن  لّعهد  ّصندوق  ء ولا  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تبّخارن،  ن ‑ وورغ  طّبلا  ݣيس  4 تّلا 

ن ‑ وورغ  تاطّاست  يات  ا ‑غ ‑ تّلا  غ ‑ ّصندوق ‑ ان  تاسݣا.  زغ ‑کرايݣاّت  س ‑ وورغ 

ن ‑ وژرو  تيلواح  ء ولا  لّي ‑ يمغين،  ن ‑ هارون  اعمود  ء ولا  ن ‑ › مانّا ‹،  اغروم  توسي 

ن ‑ ّصندوق،  ف ‑ وفّلا  › کاروبيم ‹  سين  5 لّان  لّعهد.  لوصّيات  لّي ‑ ف ‑ تيارانت 

ّدنوب  ءيلّي ‑ زغ ‑ ا ‑ تيتّين  س ‑ يفراون ‑ نسن  نتني  دلن  ن ‑ ربّـي.  لمجد  ار ‑ ّسبايّاّن 

اد ‑ݣانت.  ف ‑ مامنک  غيلاد  ء ور ‑ راد ‑ باهرا ‑ نساول  تيغاوسيوين ‑ ان،  ءيّما  ن ‑ مّدن. 

س ‑ تحانوت  ءينمغورن  ار ‑کّشمن  نݣاّدانت ‑ تغاوسيوين ‑ ان،  کولّو  لّيغ  6 والاينّي 

تامزواروت اد ‑ سکارن تاووري ‑ نسن. 7 ءيّما تاحانوت تيس سنات، ء ور ‑ ا ‑ سرس ‑ يکّشم 

اس،  اسݣُـّ غ ‑کرايݣاّت  يات ‑ توال  ا ‑ سرس ‑ يکّشمن  ءيهّيان  انمغور  غير  يان. 

ء ولا  ن ‑ ّدنوب ‑ نس  ار ‑ تن ‑ ين ‑ يّساکمور ءي ‑ ربّـي ف ‑ ّسيبت  ار ‑ ديدس ‑ يتاوي ءيداّمن، 

9
ن ‑ ربّـي  اخّيام 

غ ‑ ّدونيت ‑ اد
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ّروح  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يملا  8 غمکاد  ءيس ‑ تن ‑ سکرن.  ّسّن  بلا  مّدن ‑ نس  لّي ‑ سکرن  ّدنوب 

سول  ماحّد  ءيتياوقداسن،  س ‑ تحانوت  لّي ‑ يتاوين  ءيس ‑ ور ‑ تا ‑ يوجاد ‑ وغاراس  لقودوس 

ايت ‑ يودايا  اد ‑ݣان  مامنک  تملا ‑ ياغ  ن ‑ وخّيام.9 لمعنا ‑ ياد  تامزواروت  تقاما ‑ تحانوت 

اد ‑ ّسغوسنت  لّي ‑ ور ‑ ژضارنين  د ‑ تغرسيو  تيوافکيو  ار ‑ ن ‑ ّساکمورن  س ‑ غاّساد.  سول 

د ‑ تيّسي  تين ‑ ومّشو  غير  ء ور ‑ݣينت  10 اشکو  ن ‑ ويلّي ‑ سرسنتي ‑ تعبادنين.  ء ولاون 

اکود  ار  غير  ء ور ‑ راد ‑ قامانت  اد ‑ݣانت.  ّدات  تين  غير  تيغاوسيوين ‑ ان،  د ‑ يسيريدن. 

لجديد.  ءيݣان  س ‑کرا  مايان  کولّو  ربّـي  نّا ‑ يبّدل 

لّباراکات  ءيهّيان  انمغور  ا ‑ يݣ  يوشکا ‑ د  لماسيح  11 ءيّما 

غوالّي ‑ ستّين ‑ يّکان،  يوف  تاووري ‑ نس  لّي ‑غ ‑ يسکر  اخّيام  غيلاد.  لّي ‑ اغ ‑ يّلان 

ن ‑ بنادم.  س ‑ يفاّسن  ءيتياوسکار  ء ولا  ا ‑غ ‑ يّلا،  غ ‑ ّدونيت ‑ اد  ء ورد  باهرا.  ياݣُر ‑ ت 

ا ‑ سرس ‑ يکشم نتّا، ء ورد س ‑ يداّمن ن ‑ واغاضن ء ولا وين ءيموݣاين  12 غير يات ‑ توال 

س ‑ وجنجم  زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يفرا  غمکاد  ن ‑ ّدات ‑ نس.  س ‑ يداّمن  والاينّي 

ءيدومن. 

ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءينمغورن  ار ‑ تي ‑ تروّشن  ءيحرمن،  کرا  ءيسکرن  وانّا  13 نّسن 

باش  ءيتياوجدارن،  ن ‑ تݣيزت  س ‑ يغد  نغد  ءيموݣاين  وين  نغد  ن ‑ واغاضن  س ‑ يداّمن 

ا ‑ راد ‑ اغ ‑ يّسغوس  ن ‑ غمکان  ار  ُـّ ء وݣ 14 والاينّي  زغ ‑ لحرام.  ّدات ‑ نسن  ا ‑ تغوس 

غ ‑ لݣّدام  لّي ‑کولّو ‑ يصفان  ءيخف ‑ نس  ءيسرس ‑ ن  اشکو  س ‑ يداّمن ‑ نس.  لماسيح 

ّموتنين  زغ ‑ يسّکيرن  ء ولاون ‑ نّغ  ءيّسغوس  لّي ‑ يدومن.  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ن ‑ ربّـي 

يا ‑ لّعهد  لماسيح  ا ‑ يسکر  15 غمکان  لّي ‑ يّدرن.  ن ‑ ربّـي  ءيخّدامن  نݣ  ا ‑ نووّري  باش 

س ‑ لوورت  ربّـي  مي ‑ د ‑ يغرا  غويلّي  سرس  ءيّشکشم  د ‑ بنادم،  ربّـي  غ ‑ݣر  لّجديد 

زغ ‑ ّدنوب  مّدن  ا ‑ يفرو  باش  لماسيح  ءيّموت  راد ‑ اسن ‑ يـيلي.  لّي ‑ ف ‑ اسن ‑ ينّا  ءيدومن 

امزوارو.  غ ‑ لعهد  لّان  سول  لّيغ  لّي ‑ سکرن 

ءيس ‑ ور ‑ ژضارن  ف ‑ لوورت  نّا ‑ يّلان  لوصيت  16 نّسن 

اد ‑ سرس ‑ سکرن مّدن ارد ءيّساّن ءيس ‑ يّموت غوالّي يوّصان 

لّماسيح ءيداّمن 

اروّش  ء ولا  لوورت 

س ‑ يداّمن
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لّوصيت.  باب  ءيّدر  سول  ماحّد  يات  ء ور ‑ تݣي  لوصيت  17 اشکو  ف ‑ لوورت. 

ن ‑ ربّـي  لعهد  ء ولا  ا ‑ ف ‑ د ‑ يّقان  18 مايان  ءيّمت.  ارد  مّدن  ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ سکرن 

لّي ‑ س ‑ يوّصا  ءيواليون ‑ نس  موسا  ءيکّمل  19 لّيغ  لّموت.  س ‑ يداّمن  ا ‑ يزݣا  امزوارو 

وين ‑ واغاضن  ء ولا  ن ‑ يموݣاين  ءيداّمن  ياوي  ن ‑ ّشرع،  ف ‑ لوصّيات  مّدن ‑ نس  کولّو 

اغن،  ءيژݣُـّ س ‑ تاضوت  ياّس ‑ تنت  ن ‑ وزوکُّني  تيصطّوين  ياسي  امان،  ءيزايد ‑ اسن 

ا ‑ يّزݣان  » ءيداّمن ‑ اد  20 يـيني ‑ اسن:  کولّوتن  مّدن  ء ولا  ن ‑ ّشرع  اّرا  سرسن  ءيروّش 

س ‑ يداّمن  اخّيام  ار ‑ يتروّش  21 ءيزايد  ا ‑ سرس ‑ تسکارم.«  ربّـي  لّي ‑ ف ‑ُکن ‑ يوّصا  لعهد 

ءيّقان ‑ د  ّشرع،  ا ‑ يݣا  22 غمکان  مّدن.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ݣيس ‑ تعبادن  ءيروکوتن  کولّو  ء ولا 

غمکان.  ما ‑ ور ‑ يتغوسن  ءيدروس  ن ‑ يداّمن.  س ‑ وروّش  ا ‑ يتغوس  کرا ‑ يّلان  کرايݣاّت 

ّدنوب.  ء ور ‑ را ‑ تيتّين  ءيداّمن،  ءيغ ‑ ور ‑ فّين 

واّخا  ا ‑ تغوسنت ‑ تغاوسيوين ‑ ان،  ا ‑ س ‑ د ‑ يّقان  23 غمکان 

والاينّي  غ ‑ يݣـنّا.  ما ‑ يّلان  ءيرواسن  امالو  غير  ء ور ‑ݣينت 

24 اشکو  ختين.  يوفن  ن ‑ تغرسي  س ‑کرا  اد ‑ غوسنت  ن ‑ يݣـنّا  تيغاوسيوين  ءيّقان ‑ د 

تݣ  ن ‑ بنادم،  س ‑ يفاّسن  لّي ‑ يتياوسکارن  تامژلايت  س ‑ تحانوت  ء ور ‑ يکشيم  لماسيح 

ݣيس  يـيلي  نتّا،  ا ‑ س ‑ يکشم  س ‑ يݣـنّا  والاينّي  غ ‑ يݣـنّا.  ءيّلان  ن ‑ تالّي  امالو  غير 

غيلاد، ءيبيّد ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ غ ‑ لݣّدام ن ‑ ربّـي. 25 نّسن ءيس ‑ ا ‑ يکّشم ‑ ونمغور ءيهّيان 

ءيداّمن  ار ‑ ديدس ‑ يتاوي  ءيتياوقداسن،  س ‑ تحانوت  اس  اسݣُـّ کرايݣاّت  ن ‑ ايت ‑ يودايا 

س ‑ يݣـنّا  ا ‑ يکشم  د ‑ تواليو  کيݣان  ء ورد  لماسيح،  ءيّما  وينس.  لّي ‑ ور ‑ݣينين 

زغ ‑ لّيغ  د ‑ تواليو  ا ‑ يّمت کيݣان  ء ور ‑ ت ‑ يد ‑ يّقان  26 اشکو  ءيخف ‑ نس.  ا ‑ ن ‑ يسرس 

ا ‑ يّمت  باش  ن ‑ ّدونيت،  غ ‑ يسيݣُّرا  ا ‑ د ‑ يوشکا  يات ‑ توال  والاينّي  ّدونيت.  تّياوخلاق 

ءيلّما  لکمن  يات ‑ توال،  اد ‑ ّمتن  مّدن  کولّو  27 ءيّقان ‑ د  ف ‑ بنادم.  ّدنوب  ءيّسيتّي 

ا ‑ ياسي  باش  يات ‑ توال  ءيخف ‑ نس  نتّا  ء ولا  لماسيح  ا ‑ س ‑ يفکا  28 غمکان  لحوکم. 

ّدنوب  ا ‑ ياسي  باش  ء ورد  سنات ‑ توال،  تيس  را ‑ د ‑ يووّري  ݣّوتنين.  ن ‑ مّدن  ّدنوب 

ݣيس.  رجون ‑ ين  تقلنين  سرس  وينّا  کولّو  ا ‑ يّجنجم  باش  والاينّي 

ّدنوب  ءيّسيتّي  لماسيح 

ف ‑ بنادم
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لّباراکات  امالو  زوند  غير  ءيݣا  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ّشرع  1 ءيّما 

غمکلّي  لباراکات ‑ ان  ا ‑ د ‑ يّسبايّن  ء ور ‑ يژضار  لّي ‑ را ‑ يـيلي. 

س ‑ وسغوس  ا ‑ يّسغوس  ء ور ‑ يژضار  ّشرع  اشکو  ݣانت. 

ءي ‑ ربّـي  تيغرسيو  غويلّي ‑ ن ‑ بّدا ‑ ّساکمورنين  ءيکّملن 

ءيکون  غمکان،  تعبادنين  غويلّي  غوسن  ءيس ‑ ووّرين  2 مراد  اس.  اسݣُـّ ار  اس  اسݣُـّ

‑ تزايـادن  ا  ‑ تّيرين  ‑ دا  ء ولا  ّدنوب  ‑ تقامـان  ‑ݣيسن  ا   ‑ ءيس  ‑ ّسحّسـان  ا   ‑ ‑ سول  ء ور 

ا ‑ تن ‑ د ‑ يتراران  نتنتي  تيغرسيو ‑ ان،  3 والاينّي  ياضني.  تيغرسيو  ار ‑ ن ‑ ّساکمورن 

ءيداّمن  ء ور ‑ ژضارن  4 اشکو  اس،  اسݣُـّ ار  اس  اسݣُـّ غ ‑ ّدنوب ‑ نسن  اد ‑ سوينݣيمن 

ّدنوب.  اد ‑ ّسيتّين  د ‑ واغاضن  ن ‑ يموݣاين 

» تيغرسيو  س ‑ ّدونيت:  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود  لماسيح  ا ‑ ف ‑ ينّا  5 مايان 

6 لبهايم  يات ‑ ّدات.  ݣيݣي  تقصادت  والاينّي  ء ور ‑ ا ‑ تنتي ‑ تّيريت  د ‑ توافکيو، 

› ها ‑ يّـي  نّيغ ‑ اک  7 والاينّي  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ تّرضوت،  ن ‑ ّدنوب،  اتيݣ  ء ولا  تياوجدارنين 

غ ‑ واّرا ‑ ّنک.‹ «  ءيتياران  فّلا  غمکلّي  ا ‑ ربّـي،  ما ‑ تريت  اد ‑ سکرغ  ء وشکيغ ‑ د 

لبهايم  ء ولا  تيوافکيو  ء ولا  تيغرسيو  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ يتّيري  ربّـي  ا ‑ س ‑ يملا  8 غمکان 

واّخا  ء ور ‑ ا ‑ سرسن ‑ يترضو،  ف ‑ ّدنوب ‑ نسن.  مّدن  لّي ‑ اکّان  اتيݣ  ء ولا  تياوجدارنين 

يـيني  لماسيح  ءيلّما  9 ءيزايد  ّشرع.  ءيتّيني  غمکلّي  مّدن  دا ‑ ياس ‑ تن ‑ ين ‑ ّساکمورن 

تيغرسيو  کولّو  ا ‑ س ‑ يّسونف  غمکان  ما ‑ تريت.«  اد ‑ سکرغ  ء وشکيغ ‑ د  » ها ‑ يّـي 

ءيرا  ݣيس  مايلّي  لماسيح  ياسوع  ءيسکر  10 لّيغ  ياضني.  تيغرسي  ا ‑ يّزݣا  باش  تيمزوورا 

غمکاد  ّدات ‑ نس.  لّي ‑ يݣان  تيغرسي  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  يات ‑ توال  ءيسرس ‑ ن  ربّـي، 

زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ.  نکُّني  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يّسغوس 

تاووري ‑ نسن،  ار ‑ سکارن  ن ‑ ايت ‑ يودايا  ءينمغورن  ار ‑ تبّدادن  ف ‑ واّس  11 اّس 

12 ءيّما  ّدنوب.  اد ‑ ّسيتّينت  لّي ‑ ور ‑ ژضارنين  د ‑ تغرسيو  کيݣان  ار ‑ ن ‑ ّساکمورن 

ءيسکيوس  تاسوتين،  ن ‑کولّو  ف ‑ ّدنوب  يات ‑ تغرسي  ا ‑ ن ‑ يسرس  يات ‑ توال  لماسيح، 

غ ‑ ّدو  ءينّواشن ‑ نس  کولّو  ربّـي  ءيݣ  ارد  13 ار ‑ يتقل  ن ‑ ربّـي  ف ‑ وفاسي  ءيلّما 

لّماسيح  لموت 

زغ ‑ ّدنوب تّسغوس ‑ اغ 

10
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ن ‑ ربّـي س ‑ وسغوس  ءيمژلاين  ا ‑ س ‑ يّسغوس  14 اشکو س ‑ يات ‑ تغرسي  ءيضارن ‑ نس. 

ءينّا:  ف ‑ ماياد  توݣّـا  ءيفکا ‑ ياغ  لقودوس  ّروح  15 ء ولا  لّي ‑ ور ‑ سار ‑ يتّمين.  ءيکّملن 

غ ‑ ووّسان ‑ ان.  لّي ‑ راد ‑ ديدسن ‑ سکرغ  لعهد  ا ‑ يݣا  › غمکاد  ا ‑ ينّان  ربّـي  16 » سيدي 

17 ءيزايد  غ ‑ يخفاون ‑ نسن.‹ «  ݣغ ‑ تنت  ف ‑ وولاون ‑ نسن،  تينباضين ‑ ينو  را ‑ ن ‑ اراغ 

لّي ‑ سکرن.«  لُخشانات  ء ولا  ّدنوب ‑ نسن  » ء ور ‑ سول ‑ راد ‑ د ‑کتيغ  يـيني:  ءيلّما 

لّي ‑ نسکر.  ّدنوب  کولّو  لماسيح  ءيس ‑ فّلانّغ ‑ يّسيتّي  ا ‑ س ‑ يملا  18 غمکاد 

ياضني.  ن ‑ تغرسيو  کرا  ا ‑ ن ‑ نّساکمور  ء ور ‑ اغ ‑ سول ‑ يخّصا 

ا ‑ نکشم  نژضار  اي ‑ ايتما،  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ  19 ف ‑ مايان 

ف ‑ ّسيبت  ءيتياوقداسن ‹  س ‑ › تحانوت  س ‑ ّزعامت  غيلاد 

يان ‑ وغاراس  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يّجوجاد  س ‑ لموت ‑ نس  20 اشکو  ن ‑ ياسوع.  ن ‑ يداّمن 

21 لّيغ ‑ اغ ‑ يّلا  س ‑ وݣُنس.  زغ ‑ لخاميا  ا ‑ سرس ‑ نزري  س ‑ تودرت،  لّي ‑ يتاوين  لّجديد 

‑ ناکمور  ‑ ن  ا  فّلانّغ  22 ءيّلا  ‑ ربّـي،  ن  مّدن  ‑ يتݣابـالن  لّي  ءيهّيـان  ‑ ونمغور  يان 

ّدنوب  ‑کولّو  زغ  نغوس  ‑ يقبل،  ‑ اغ  راد  نامن  ءيکّملن،  ‑ نّيـيت  س  ‑ ربّـي  س 

23 ءيّلا  غوسنين.  س ‑ وامان  ّدات ‑ نّغ  ء ولا  تارود  ن ‑ بنادم،  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يّسحّسا ‑ وول 

اوال ‑ نس  لّي ‑ يفکان  ربّـي  اشکو  بلا ‑ ياس ‑ نرژم،  لّي ‑ س ‑ نومن  غ ‑ ّرجا  ا ‑ نامژ  فّلانّغ 

ا ‑ نتمعاوان  باش  غ ‑ ينݣراتنّغ  ا ‑ سّت ‑ نتاوي  فّلانّغ  24 ءيّلا  راد ‑ بّدا ‑ݣيس ‑ يزݣا. 

ف ‑ ومناݣّـار  25 ا ‑ ور ‑ نّسيّکي  ما ‑ يفولکين.  کولّو  ار ‑ نسکار  ا ‑ نتحنّو  مامنک  ا ‑ نيّسان 

غيلاد  ءي ‑ نݣراتنّغ،  ا ‑ نّزعام  والاينّي  ن ‑ مّدن،  کرا  سکارن  غمکلّي  ن ‑ ينݣراتنّغ 

سيديتنّغ.  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ءيس ‑ ا ‑ د ‑ يتاکمور ‑ واّس  ار ‑ تّمنادم  اشکو  ار  ُـّ س ‑ وݣ

ن ‑ ما ‑ نّسن  تيݣيرا  ّدنوب  ار ‑ نسکار  ءيغ ‑ ننکر  26 والاينّي 

‑ تغرسي  ن  کرا  تيلي   ‑   ‑ دارنّغ ‑ سول    را  ‑ ور  ء  لحّق، 

ا ‑ نتقل  ا ‑ س ‑ راد ‑ اغ ‑ د ‑ يّقان  ݣّوتنين  س ‑ تکساض  27 هان  ّدنوب.  ما ‑ فّلانّغ ‑ يّسيتّين 

فّوغنين  ويلّي  کولّو  لّي ‑ س ‑ را ‑ يهلک  ءيتجّهدن  لعافيت  ء ولا  ن ‑ ربّـي  س ‑ لحوکم 

س ‑ ّشرع  تيغوردين ‑ نس  ءيرورن  يان  ربّـي  ءيس ‑ ور ‑ يرحيم  28 نّسن  زغ ‑ واوال ‑ نس. 

س ‑ ربّـي  اکمورات ‑ ن 

ءي ‑ نݣراتون ار ‑ تّزعامّ 

لّي ‑ را ‑ يتّوت  لحوکم 

ربّـي ء ور ‑ رينين  ف ‑ ويلّي 
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ءيناݣان.  کراض  نغد  ن ‑ سين  ف ‑ توݣّـا  ا ‑ يّمت  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  اشکو  ن ‑ موسا، 

ن ‑ ربّـي  يوس  يوّضرن  ءي ‑ وانّا  ا ‑ را ‑ يـيلي  لّعقوبيت ‑ ان  ار  ُـّ ء وݣ 29 والاينّي 

ن ‑ ّرحمت.  ّروح  ءيرݣم  لّي ‑ ت ‑ يّسغوسن،  لّعهد  ءيداّمن  ءيحݣر  س ‑ يضارن ‑ نس، 

فکغ ‑ اسن  ف ‑ ماد ‑ سکرن،  ا ‑ راد ‑ اسن ‑ يرار  » نّکي  ا ‑ ينّان:  ربّـي  ءيزد  نّسن  30 اشکو 

ف ‑ مّدن ‑ نس.«  لحوکم  را ‑ يوت  سيديتون  » ربّـي  يـيني ‑ داغ:  ماد ‑ اسن ‑ يݣان.« 

لّي ‑ يّدرن.  ن ‑ ربّـي  غ ‑ وفوس  ءيضرن  ءي ‑ وانّا  ا ‑ را ‑ يـيلي  ءيݣّوتن  تيکساض  31 هان 

تسفاوم  لّي ‑غ ‑ تووّريم  ءيمزوورا  ء وّسان  32 سوانݣماد ‑ د 

ن ‑ يزماز  33 کرا  تاّمارا ءيشقان.  ا ‑ تّکاتم  لّيغ  تزݣام غاکود  لّماسيح، تصبرم  س ‑ تيفاوت 

ار ‑ تبّدادم  ياضني  ءيزماز  ن ‑ مّدن.  غ ‑ لݣّدام  د ‑ ترفوفنت  ار ‑ فّلاون ‑ زراينت ‑ ترݣّـام 

تصبرم  غ ‑ لحبس،  لّي ‑ ن ‑ لّانين  ايتماتون  34 ار ‑ تّعاوانم  د ‑ ويلّي ‑ ف ‑ ا ‑ زراينت. 

مايان،  يوفن  کرا  ءيس ‑ تطّافم  تّسنم  اشکو  تفرحم  ايدا ‑ نّون،  د ‑ ويلّي ‑ اون ‑کّيسنين 

ف ‑ ّزعامت ‑ ان  ا ‑ ور ‑ دي ‑ تووّريم  غيلاد،  35 ءيّما  ءيدومن.  د ‑ وايدا  ا ‑ ت ‑ يݣان 

ا ‑ تصبرم  36 ءيخّصا ‑ُکن  ءيݣّوتن.  لباراکا  راد ‑ اون ‑ݣيس ‑ تيلي  اشکو  ءيّلان،  ݣيݣون 

س ‑ مايلّي ‑ س ‑ اون ‑ ينّا  تيݣيرا  تکشّم  ربّـي،  ما ‑ݣيݣون ‑ يرا  کولّو  تکّملم  ارد 

را ‑ د ‑ ياشک،  غوالّي  را ‑ د ‑ يروح  ءيميّک  » يان  ءينّا:  37 اشکو  راد ‑ اون ‑ يـيلي. 

والاينّي  تودرت.  فکغ ‑ اس  ا ‑ ف ‑ راد ‑ رضوغ  نتّان  يومّن،  38 وانّا  ء ور ‑ را ‑ ن ‑ يماطل. 

زغ ‑ ويلّي  ء ور ‑ نݣي  نکُّني  39 ءيّما  ّرضا ‑ نو.«  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي  تيغوردين  ءيغ ‑ يووّري 

نجمن.  ء ومنّين  زغ ‑ ويلّي  نݣا  هاتي  تياوهلاکن،  تيغوردين  ووّرينين 

راد ‑ اس ‑ يـيلي  ءيّسن  هاتي  ن ‑ ربّـي،  اوال  يومّن  1 يان 

ء ور ‑ يژري.  غ ‑ مايلّي  ء ور ‑ ا ‑ يتشّکو  مايلّي ‑ ن ‑ يترجو. 

لّي ‑ زرينين.  ف ‑ يمزوورا ‑ نّغ  ربّـي  ا ‑ س ‑ يرضا  2 مايان 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ نومن  ف ‑ ّسيبت  نکُّني،  3 ء ولا 

ما ‑ نتمناد  کولّو  ءيسکر  س ‑ واوال ‑ نس،  ما ‑ يّلان  کولّو  ا ‑ يخلقن  نتّان  ءيزد  ا ‑ ف ‑ نّسن 

زغ ‑ ما ‑ ور ‑ يتياوژّران. 

لباراکا ء ولا  ّصبر 

11
اوال  ء ومنّين  غويلّي 

ن ‑ ربّـي
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غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ف ‑ ن ‑ يسرس  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  هابيل،  4 ء ولا 

ءيس ‑ فّلاس ‑ يرضا  ربّـي  ءيمل ‑ اس  قاين.  ݣماس  تين  لّي ‑ يوفن  يات ‑ توافکا  ن ‑ ربّـي 

واّخا  هابيل سول س ‑ غيلاد  ار ‑ يساوال  مايلّي ‑ اس ‑ يفکا.  ءيقبل  لّيمان ‑ نس،  ف ‑ ّسيبت 

ربّـي.  يومن  اشکو  ءيّموت، 

س ‑ يݣـنّا  ا ‑ ف ‑ يتيالال  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  اخنوخ،  5 ء ولا 

لّيغ  زغ ‑ ّدونيت.  ءيّسيتّي ‑ ت  ربّـي  اشکو  ا ‑ ت ‑ افن  مّدن  ء ور ‑ ژضارن  ء ور ‑ يّموت. 

ربّـي،  ء ور ‑ يوميّن  يان  6 والاينّي  ءيس ‑ فّلاس ‑ يرضا.  ربّـي  ءيملا ‑ ياس  ء ور ‑ تا ‑ يتيالال، 

ا ‑ ن ‑ ياکمور س ‑ ربّـي، ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ا ‑ يامژ ّرضا ‑ نس. اشکو وانّا ءيران  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار 

وانّا ‑ ت ‑ يسيݣّيلن.  ا ‑ يبارک  يوجاد  ربّـي،  ءيس ‑ يّلا  ا ‑ يامن 

باهرا  ا ‑ ف ‑ ّت ‑ يـيوي  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  نوح،  7 ء ولا 

يان ‑ واناو،  ءيبنو  ءينکر  لّي ‑ ور ‑ تا ‑ يژري.  ن ‑ تغاوسيوين  ف ‑کرا  ربّـي  غ ‑ مايلّي ‑ اس ‑ ينّا 

ءيݣا ‑ ت  نتّا  ءيّما  ا ‑ تّياوهلاک،  ّدونيت  ءيفل  د ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس.  نتّا  ݣيس  ءينجم 

ن ‑ ما ‑ ت ‑ يومن.  ف ‑ ّسيبت  ف ‑ يرضا  د ‑ واد  ربّـي 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ءيبراهيم،  8 ء ولا 

تينس.  لّي ‑ را ‑ يݣ  س ‑ تمازيرت  ا ‑ يّفوغ  لّيغ ‑ اس ‑ يغرا  س ‑ مايلّي ‑ اس ‑ ينّا  ا ‑ ف ‑ يسکر 

ا ‑ ف ‑ يسکر  ربّـي  ن ‑ ما ‑ يومن  9 ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يتّيدو.  مانيس  ء ور ‑ يّسين  واّخا  ءيّفوغ  ءينکر 

ن ‑ ايت ‑ تمازيرت ‑ ان.  غ ‑ واّماس  اغريب  ءيݣ  ربّـي،  لّي ‑ راد ‑ اس ‑ يفک  غ ‑ تمازيرت  تاکات 

لّي ‑ راد ‑کولّو ‑ ديدس ‑ يطّاف  ياعقوب  ء ولا  ءيسحاق  ء ولا  نتّان  غ ‑ يخّيامن،  ءيزدغ 

ار ‑ ن ‑ يترجو غ ‑ تمدينت ياضني،  مايلّي ‑ س ‑ اس ‑ ينّا ربّـي راد ‑ اس ‑ ت ‑ يفک. 10 اشکو 

11 ف ‑ ّسيبت  ءيدومن.  ف ‑ لّساس  ءيبنو ‑ ّت  ربّـي  ءيسکر  د ‑ تالّي  ا ‑ سّت ‑ يݣان 

تژضار ‑ تمغارت ‑ نس  ء ولا  يان،  لّي ‑غ ‑ ور ‑ ا ‑ يتارو  غ ‑ تيزي  ا ‑ ف ‑ يورو  ربّـي  ن ‑ ما ‑ يومن 

ربّـي  ءيس ‑ يزݣا  يومن  اشکو  ن ‑ يان ‑ واّراو،  باباس  ءيݣا  يووّري  ا ‑ تربّو.  سارا 

تيزي  لّي ‑ يّسورفن  ن ‑ يان ‑ ورݣاز  تاسوت  ا ‑ س ‑ تووّري  12 غمکاد  غ ‑ واوال ‑ نس. 

ن ‑ ومدا.  ن ‑ تاما  املال  نغد  ن ‑ يݣنوان  ءيتران  زوند  تݣّوت  ن ‑ تودرت، 

ن ‑ يبراهيم ليمان 
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مايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  ء ور ‑ تا ‑ ومژن  ّموتن،  ايلّيغ  ن ‑ ربّـي  اوال  ء ومّن  مّدن ‑ ان  13 کولّو 

ء ور ‑ ا ‑ تحشامن  سرس،  فرحن  غ ‑ توݣّوݣت  ژران ‑ ت ‑ ين  والاينّي  راد ‑ اسن ‑ ت ‑ يفک. 

ءيبان  غمکان،  ءيتّينين  وينّا  14 کولّو  غ ‑ ّدونيت.  اد ‑ݣان  د ‑ يغريبن  ءيبّرانيـين  ءيزد  ا ‑ تّينين 

ءيس ‑ ا ‑ سوينݣيمن  مراد  15 اشکو  تينسن.  ا ‑ تݣ  ياضني  يات ‑ تمازيرت  ءيس ‑ ا ‑ تّيرين  ݣيسن 

ا ‑ سرس ‑ ووّرين.  ژضارن  ءيکون  لّي ‑ زغ ‑ د ‑ وشکان،  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  غ ‑ تمازيرت 

د ‑ تين ‑ يݣـنّا.  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ختاد،  لّي ‑ يوفن  يات ‑ تمازيرت  ار ‑ تّيرين  16 والاينّي 

يات ‑ تمدينت.  ءيّجوجاد ‑ اسن  اشکو  ربّـي ‑ نسن،  ءيس ‑ يݣا  ا ‑ تّينين  لّيغ  ربّـي  ء ور ‑ تُݣراژ 

ءيسحاق  ا ‑ ف ‑ ن ‑ يسرس  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  17 ءيبراهيم، 

يان  لّي ‑ دارس ‑ يݣان  ءي ‑ يوس  ا ‑ يغرس  يوجاد  ربّـي.  لّيغ ‑ ت ‑ يورم  ن ‑ وکرکور  ف ‑ يݣّي 

ءيسحاق  ن ‑ يوک  » زغ ‑ تاروا  ءيزݣان:  س ‑ واوال ‑ نس  ربّـي  18 واّخا ‑ ياس ‑ ينّا 

ا ‑ د ‑ يّسنکر  ربّـي  ءيس ‑ يژضار  ءيبراهيم  يومن  19 والاينّي  تاسوت ‑ ّنک.«  ا ‑ زغ ‑ را ‑ تيلي 

زغ ‑ لموت.  ءيسحاق  ءيرار ‑ اس ‑ د  مايان،  زوند  ربّـي  ءيسکر ‑ نّيت  ءيّموتن.  يان  ء ولا 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ءيسحاق  20 ء ولا 

لباراکــات   ‑ ف  ‑عيسو  د  ‑ ياعقوب  ءي  ينّــا   ‑ ‑ ف    ا

لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي. 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يّمت،  علاين  لّيغ  ياعقوب  21 ء ولا 

ءيکنو  لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي،  ف ‑ لباراکات  ن ‑ يوسف  تاروا  ءي ‑ سين  ا ‑ ف ‑ ينّا 

ربّـي.  يالغ  ن ‑ وعّکاز ‑ نس  ف ‑ يخف 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يّمت،  ا ‑ د ‑ يتاکمور  لّيغ  يوسف  22 ء ولا 

ءيلّما  يوّصا ‑ تن  زغ ‑ ميصر،  ايت ‑ ربّـي  لّي ‑ س ‑ راد ‑ فّوغن  ف ‑ وفّوغ  ا ‑ ف ‑ يساول 

ف ‑ يخسان ‑ نس. 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت  د ‑ ينّاس،  ن ‑ موسا  باباس  23 ء ولا 

اّراو  ءيس ‑ يݣا  ژران  اشکو  ن ‑ تلاليت ‑ نس،  تيغوردين  کراض ‑ يـيرن  ا ‑ ف ‑ ت ‑ حضان 

ن ‑ وݣلّيد.  لامر  ء ور ‑کسوضن  د ‑ نتني  ءيفولکين، 

غويلّي  ربّـي  ءيبارک 

اوال ‑ نس ء ومنّين 
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اوال  ن ‑ ما ‑ يومن  ف ‑ ّسيبت  لّيغ ‑ د ‑ يمّقور،  موسا  24 ء ولا 

25 يوف  ن ‑ فيرعاون.«  ن ‑ يلّيس  » يوس  مّدن  اد ‑ اس ‑ تّينين  ا ‑ ف ‑ ور ‑ يري  ن ‑ ربّـي 

تاساعت  يات  غ ‑ ّدنوب  ء ولا ‑ دا ‑ يتفّجيج  غ ‑ ترفوفنت،  د ‑ ايت ‑ ربّـي  ا ‑ يتمونو  دارس 

ار  ُـّ ء وݣ ءيس ‑ تعّزا  لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  لّي ‑غ ‑ يّلا  تادالّيت  نتّا  26 ءيحاسب  ءيدروسن. 

27 ف ‑ ّسيبت  تيݣيرا.  لّي ‑ را ‑ يـيلي  غ ‑ لباراکا  ار ‑ ن ‑ يترجو  اشکو  ن ‑ ميصر،  ن ‑ تميخار 

ن ‑ وݣلّيد.  لغاضاب  ء ور ‑ يکسوض  زغ ‑ ميصر،  ا ‑ ف ‑ يّفوغ  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ما ‑ يومن 

لّي ‑ ور ‑ ّجو ‑ يژري يان. 28 ف ‑ ّسيبت  ءيزݣا نتّا غ ‑ مايلّي ءيقصاد زوند ءيغ ‑ ا ‑ يژّرا ربّـي 

اد ‑ تروّشن  يـيني ‑ اسن  ن ‑ وسورف،  ف ‑ واّس  ايت ‑ ربّـي  ا ‑ ف ‑ يوّصا  ربّـي  ن ‑ ما ‑ يومن 

زوند  ءيخفّدي  ءيويتسن  لّموت  لمالاک  ا ‑ ور ‑ ينغ  باش  س ‑ يداّمن،  تيݣُّما ‑ نسن 

ن ‑ ايت ‑ ميصر.  ءيخفّديتن 

ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت  مّدن ‑ ان،  29 ء ولا 

ءيغ ‑ زرين  زوند  اغن  ءيژݣُـّ ن ‑ ومدا  زغ ‑ واّماس  ا ‑ ف ‑ زرين 

ّسخسين ‑ تن ‑کولّو ‑ وامان.  نتني،  زوند  اد ‑ سکرن  ايت ‑ ميصر  ران  لّيغ  ف ‑ واکال. 

ن ‑ تمدينت  ءيغوربان  ا ‑ ف ‑ اسن ‑ د ‑ ضرن  ن ‑ ربّـي  اوال  مّدن  ن ‑ ماد ‑ ومّن  30 ف ‑ ّسيبت 

راحاب، ف ‑ ّسيبت  تامݣّـانت  31 ء ولا  ّسا ‑ ووّسان.  ن ‑ ماد ‑ اس ‑ تلولّين  تيݣيرا  ن ‑ اريحا 

ربّـي.  ء ور ‑ رينين  د ‑ ويلّي  تيݣيرا  ء ور ‑ تّموت  ءيمازاّن،  ا ‑ ف ‑ تعاون  ن ‑ ما ‑ تومن 

ما ‑ يسکر  ما ‑غ ‑ ا ‑ ياون ‑ ين ‑ سول ‑ اّدرغ  لوقت  ء ور ‑ تومي  32 ما ‑ راد ‑ اون ‑ سول ‑ ينيغ؟ 

لانبيا.  ء ولا  صامويل  ء ولا  داود  ء ولا  ءيفتاح  ء ولا  شامشون  ء ولا  باراق  ء ولا  جيدعون 

لحّق،  ّزݣان  تيݣلداي،  ا ‑ ف ‑ نران  ن ‑ ربّـي  اوال  ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت  33 نتني، 

ءيّسديّدين،  لعافيت  34 ّسخسين  ن ‑ يزماون،  ءيماون  قّّن  ربّـي،  ما ‑ ف ‑ اسن ‑ ينّا  امژن 

نرون  غ ‑ يميغ،  تجّهدن  غ ‑ ّضعف ‑ نسن،  دوسن  ووّرين  ءينّقان،  زغ ‑ تاّژيت  نجمن 

ءيعسکرين ن ‑ يبّرانيـين. 35 ء ولا کرا ن ‑ تمغارين، نکرن ‑ اسند ‑ د غويلّي ‑ اسنت ‑ ّموتنين. 

ار  د ‑ ويلّي ‑ تن ‑کّاتنين  صبرن  انورژم،  اݣُين  ويـّياض  ءيّما 

تودرت  لّي ‑ يوفن  س ‑ تودرت  اد ‑ د ‑ نکرن  باش  لموت، 

ن ‑ موسا ليمان 

اوال  ء ومنّين  ويـّياض 

ن ‑ ربّـي

ن ‑ ويلّي  تارفوفنت 

ء ومنّين
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ݣيسن،  کرا  ّسغورشن ‑ ت.  ݣيسن،  کرا  رݣمن ‑ ت.  ݣيسن،  36 کرا  ن ‑ ّدونيت ‑ اد. 

بّـين ‑ تن  س ‑ يژران،  37 ء وتن ‑ تن  غ ‑ لحبس.  لوحن ‑ ت ‑ ين  س ‑ ّسناسل  کرفن ‑ ت 

د ‑ واغاضن.  ن ‑ وولّي  ءيلماون  ار ‑ لّسان  ار ‑ تلولّين  س ‑ تاّژيت.  غرسن ‑ اسن  س ‑ لمناشر، 

ّدونيت.  ء ور ‑ تن ‑ تستهّلا  غويد،  38 وان  ءي ‑ تّمارا.  تارفوفنت  زايدن ‑ د  ژلضن، 

غ ‑ ّدو ‑ واکال.  د ‑ يݣُضيان  غ ‑ يفران  ار ‑ نّسان  د ‑ يدرارن،  لخلا  ار ‑ تّکان 

والاينّي  اوال ‑ نس،  ن ‑ ماد ‑ ومّن  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  فّلاسن  ءيرضا  مّدن ‑ ان،  39 کولّو 

يوفن  کرا  ربّـي  ءيقصاد  40 اشکو  راد ‑ اسن ‑ ت ‑ يفک.  مايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا  ء ور ‑ ومژن 

غمکان  ءيّسافو ‑ اسن  لّي ‑ راد ‑ اغ ‑ يـيلي،  س ‑ لباراکا  اد ‑ ديدنّغ ‑کشمن  يـيري  مايان. 

مايلّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا.  کولّو 

‑ يناݣــان،  ن  ‑ اد  ‑ تمدلوت  ‑ تلولّي  ‑ اغ  غ  غيلاد  1 ءيّما 

نفل  يّژوّژاين،   ‑ اغ   ‑ ماد  کولّو  نلوح   ‑   ا فّلانّغ  ءيّلا 

ا ‑ نتاّزال  باش  اد ‑ اغ ‑ ّسموکروسن،  لّي ‑ بّدا ‑ تّيرينين  ّدنوب 

ا ‑ ن ‑ نتمناد  فّلانّغ  2 ءيّلا  غ ‑ لݣّدام ‑ نّغ.  لّي ‑ يرژمن  غ ‑ وغاراس  بلا ‑ دا ‑ نترماي 

ءيصبر  تّمي.  ار  راد ‑ اغ ‑ݣيس ‑ ياوي  س ‑ نومن،  اغاراس ‑ اد  لّي ‑ اغ ‑ يسکرن  غ ‑ ياسوع 

لفرح  ءيژرا ‑ ن  اشکو  غ ‑ تدالّيت،  ء ور ‑ ّت ‑ يـيوي  ف ‑ وݣّجدي،  ءي ‑ لموت  نتّان 

ن ‑ ربّـي.  لّعرش  ف ‑ وفاسي  ءيلّما  ءيسکيوس  تيݣيرا.  لّي ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي 

ءيݣّوتن  ءي ‑ تنّواشت  لّي ‑ يصبرن  ياسوع  3 سوانݣماد ‑ د 

ا ‑ ور ‑ يرمي ‑ وول ‑ نّون  باش  اُأخشنّين،  ن ‑ مّدن  ف ‑ يفاّسن 

تيزي  ء ور ‑ تا ‑ݣيس ‑ تلکيّم  د ‑ لُخشانت،  غ ‑ ا ‑ تّّماغم  غ ‑ يميغ ‑ اد  4 اشکو  ءيهروّصي. 

يـيني:  د ‑ تاروا ‑ نس؟  لّيغ ‑ُکن ‑ يݣا  ربّـي  لّي ‑ س ‑ُکن ‑ يّزعام  اوال  5 ءيس ‑ تتّوم  لّموت. 

ء ور ‑ يݣي  › غاياد  د ‑ يخف ‑ ّنک  اد ‑ ور ‑ تينيت  ربّـي،  سيدي  ءيغ ‑ک ‑ يصلح  » وا ‑ يوي، 

ربّـي  سيدي  6 اشکو  يات.‹  ء ور ‑ݣيغ  › نّکي  اد ‑ ور ‑ تينيت  ءيغ ‑ک ‑ يژي،  نغد  يات.‹ 

ا ‑ تصبرم  فّلاون  7 ءيّلا  د ‑ يوس.«  ءيݣا  وانّا  ار ‑ يّسروات  ءيعّزان،  دارس  وانّا  ار ‑ يتربّا 

د ‑ تاروا ‑ نس.  ءيسکار ‑ ورݣاز  غمکلّي  ار ‑ ديدون ‑ يسکار  اشکو  ءيغ ‑ ا ‑ُکن ‑ يتربّا، 

12
ياسوع سوانݣماد ‑ د 

دارس  وانّا  ار ‑ يتربّا  ربّـي 

ءيعّزان
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غمکلّي  ربّـي  ءيس ‑ ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يتربّا  8 مراد  ن ‑ باباس؟  ف ‑ وفوس  ما ‑ ور ‑ يتّربّان  ءيس ‑ يّلا 

ا ‑ را ‑ تݣم.  ن ‑ تسوکت  تاروا  زوند  والاينّي  تاروا ‑ نس،  ء ور ‑ را ‑ تݣم  مّدن،  کولّو  تّربّان 

والاينّي  ار ‑ تن ‑ نتوقّار،  ار ‑ اغ ‑ تربّان  ن ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيد ‑ باباتنّغ  دارنّغ  کولّواغ  9 نکُّني 

ءيس ‑ ور ‑ يوف ا ‑ نسفليد ء ولا س ‑ باباتنّغ ن ‑ يݣـنّا باش ا ‑ نّدر؟ 10 يات لوقت ءيدروسن 

س ‑ مکلّي  ار ‑ اغ ‑ يتربّا  ربّـي  ءيّما  ءيشوا،  س ‑ مکلّي ‑ اسن ‑ يبان  نتني  اد ‑ اغ ‑ تربّان 

غاکود  ما ‑ يتفراحن  11 ء ور ‑ يلّي  نتّا.  ءيفولکي  غمکلّي  ا ‑ نفولکي  باش  راد ‑ اغ ‑ يصلح 

لغلّت  راد ‑ اس ‑ تيلي  والاينّي  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  ار ‑ اس ‑ تطّيار  باباس.  ا ‑ ت ‑ يتربّا  لّيغ 

غمکاد.  ءيتّربّان  ءي ‑ وانّا  تيݣيرا  د ‑ لهنا  ن ‑ وفولکي 

الوانين،  ءيفاّسن ‑ نّون  الّات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  12 ف ‑ مايان 

تيغاراسين  13 ّسنݣاّدات  تغاشانين.  ءيفاّدن ‑ نّون  تّزݣام 

تيّقي ‑ نّون  14 ݣات ‑ ن  ا ‑ يّجي.  والاينّي  ءيّسبيضيرن  يان  ا ‑ ور ‑ يضر  ءي ‑ يضارن ‑ نّون، 

ء ور ‑ سار ‑ را ‑ يژر  غ ‑ ور ‑ يلّي  يان  اشکو  س ‑ وفولکي  تعّمرم  مّدن،  ءي ‑کولّو  ّسلامت  ا ‑ تݣم 

ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ لباراکا  ݣيݣون  يان  ا ‑ ور ‑ يجلو  غ ‑ يخفاون ‑ نّون  15 اويات ‑ سّت  سيديتنّغ. 

ما ‑ يݣّوتن.  ءيّسهرش  مّدن  ءيّسدووي  ارد  غ ‑ݣراتون،  ن ‑ واسّموم  ءيمغي ‑ د ‑ وامود  ء ولا 

زوند  س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نس  ءيتراران  يان  ء ولا  ءيتفسادن،  ݣيݣون  يان  16 ا ‑ ور ‑ يـيلي 

ءيس ‑ يووّري  17 تّسنم  تيرمت.  ف ‑ يات  لحّق ‑ نس  ءيّزنز  ءيخفّدي  لّي ‑ يݣان  عيسو 

ء ور ‑ اس ‑ ّت ‑ يفکي.  باباس  والاينّي  ن ‑ باباس،  لباراکا  ا ‑ يوورت  باهرا  ءيرا  تيݣيرا 

يات.  ء ور ‑ اس ‑ يسوݣير  س ‑ يمطّاون،  باهرا  واّخا ‑ ياس ‑ ّت ‑ يضالب 

غمکلّي ‑ ن ‑ اکمورن  ن ‑ ّدونيت ‑ اد  ن ‑ ودرار  س ‑کرا  کونّي  18 ء ور ‑ ن ‑ تاکمورم 

د ‑ يݣّيݣ.  د ‑ ومالو  د ‑ تيّلاس  لّعافيت  تيمزليوين  ار ‑ ن ‑ݣيس ‑ ّسموقّولن  ءيمزوورا ‑ نّون، 

لّيغ  نتني،  لّي ‑ يتبّراحن.  اوال  ء ولا  ن ‑ ّنّفار  ءي ‑ تيّجيجت  کونّي  تسفلدم  19 ء ولا 

ݣُّدن  20 اشکو  اد ‑ اسن ‑ ور ‑ سول ‑ يساول،  باهرا  ضالبن ‑ ت  ءي ‑ واوال ‑ ان،  سفلدن 

لبهيمت  ءيݣ ‑ يـيت  ادرار ‑ اد،  » وانّا ‑ د ‑ يروحن  لّي ‑ س ‑ اسن ‑ ينّا:  ن ‑ ربّـي  ف ‑ لوصيت 

ءيکسوض  موسا  21 ء ولا  ءيّمت.«  ارد  س ‑ يژران  ا ‑ تي ‑ تّکاتم  ءيّقان ‑ د  بنادم،  نغد 

اويات ‑ سّت 

غ ‑ ما ‑ س ‑ ا ‑ تّرضوم ربّـي
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تاودا.«  » ار ‑ سري ‑ تّکات  يـيني:  مايلّي ‑ ن ‑ يژرا  زغ ‑کولّو  باهرا 

ن ‑ يݣـنّا،  د ‑ وروشاليم  ا ‑ ت ‑ يݣان  ياضني،  کونّي س ‑ ودرار  تاکمورم ‑ د  22 والاينّي 

موّن ‑ د  لّمالايکا  د ‑ وافضان  س ‑کيݣان  تاکمورم ‑ د  لّي ‑ يّدرن.  ن ‑ ربّـي  تامدينت  ءيݣ 

د ‑ تاروا ‑ نس  ربّـي  ءيݣا  ن ‑ ويلّي  س ‑ ومناݣّـار  23 ء ولا  ءيݣّوتن،  س ‑ لفرح  کولّو 

لّي ‑ يتحکامن  س ‑ ربّـي  تاکمورم ‑ د  غ ‑ يݣـنّا.  ءيسماون ‑ نسن  لّي ‑ مي ‑ تياران  ءيخفّديتن 

ماد ‑ اسن ‑ ينّا.  کولّو  ءيّسافو ‑ اسن  لّي ‑ ف ‑ يرضا  ن ‑ مّدن  س ‑ لارواح  ء ولا  مّدن،  ف ‑کولّو 

ء ولا  د ‑ بنادم،  ربّـي  غ ‑ݣر  لّجديد  لعهد  لّي ‑ يسکرن  س ‑ ياسوع  24 تاکمورم ‑ د 

ن ‑ هابيل.  ن ‑ يداّمن  ار  ُـّ ء وݣ ّرجا  لّي ‑ يفکان  ن ‑ يداّمن ‑ نس  س ‑ وروّش 

ا ‑ يضرن ف ‑ ويلّي  باهرا غ ‑ غوالّي سرون ءيساوالن. اشکو لهالاک  25 اويات ‑ سّت 

ن ‑ غايان  ار  ُـّ ء وݣ والاينّي  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  لّي ‑ تن ‑ يومرن  س ‑ موسا  اد ‑ سفليدن  اݣُينين 

26 لّيغ  زغ ‑ يݣـنّا.  س ‑ والّي ‑ اغ ‑ د ‑ يومرن  تيغوردين ‑ نّغ  ءيغ ‑ نرور  نکُّني  ا ‑ راد ‑ اغ ‑ يـيلي 

ءينّا ‑ ياغ  غيلاد  ءيّما  س ‑ واوال ‑ نس.  ءيّموّسا ‑ واکال  غ ‑ ووّسان ‑ ان،  ربّـي  ءيساول 

ء ولا ءيݣنوان.« 27 س ‑ واوال ‑ ان  ف ‑ ما ‑ را ‑ يسکر: » راد ‑ داغ ‑ ّسماّسغ اکال، ّسماّسغ 

غير  ا ‑ ور ‑ يقاما  باش  ءيتياتّاي  ما ‑ يتياوخلاقن،  کولّو  ءيس ‑ را ‑ يّماّس  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يملا 

يات ‑ تݣلديت  ربّـي  غ ‑ اغ ‑ يفکا  غيلاد  28 ءيّما  ءيزݣان.  لّساس  ما ‑ يطّافن 

غمکلّي ‑ زݣينّغ ‑ يرا،  ار ‑ ت ‑ نتعباد  ا ‑ ت ‑ نتشکار  فّلانّغ  ءيّلا  لّي ‑ ور ‑ سار ‑ را ‑ يّماّس، 

ءيرواس  ربّـي ‑ نّغ  29 اشکو  غ ‑ ما ‑ س ‑ ا ‑ ت ‑ نترضو.  باهرا  ار ‑ ّت ‑ نتاوي  ار ‑ ت ‑ نتوقّار 

ءيفنّون.  ءي ‑ لعافيت 

تمحوبّون  غمکلّي  ءي ‑ نݣراتون  ار ‑ بّدا ‑ تّحوبّوم  1 زايدات 

غايد  اشکو  س ‑ يغريبن،  ا ‑ تّسمرحبام  2 ا ‑ ور ‑ تتّوم  ايتماتن. 

ءيزد  ء ور ‑ ّسيّن  س ‑ لمالايکا،  ن ‑ مّدن  کرا  ّسمرحبان  ءيزرين 

لّي ‑ ن ‑ لّانين  غ ‑ ايتماتون  3 سوينݣيمات  اد ‑ݣان.  لمالايکا 

زوند  ترفوفونّين  غ ‑ غويلّي  ار ‑ تسوينݣيّم  ءيغ ‑ ن ‑ ديدسن ‑ تّلام،  زوند  غ ‑ لحبس 

ءيغ ‑ ا ‑ ديدسن ‑ تّرفوفونم. 

13
ار ‑ تّفولکيم  حوبّوات 

ءي ‑ نݣراتون
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ء ولا ‑ دا ‑ يّشکشام  ءيهّيان،  ءيفولکين  د ‑ تغاوسا  ليتّيهال  ا ‑ يݣ  يان  ف ‑کود  4 ءيّلا 

ء ولا  ءيفسادن  ف ‑ وانّا  لحوکم  را ‑ يوت  ربّـي  اشکو  س ‑ تيسي ‑ نسن.  ما ‑ يهرشن  يان 

س ‑ ونشک  تقنعوم  ءيقاريدن،  بلا ‑ دا ‑ تّحوبّوم  تودرت ‑ نّون  5 زريات  ءيزنان.  وانّا 

فّلاک.«  ووّريغ ‑ د  ء ولا  » ء ور ‑ سار ‑ک ‑ ين ‑ فلغ  ربّـي:  ءينّا  اشکو  نّا ‑ دارون ‑ يّلان. 

يات.  ء ور ‑کسوضغ  اعوين ‑ ينو.  ا ‑ يݣان  ربّـي  » سيدي  ا ‑ نتّيني:  اد ‑ اغ ‑ يّزعامن  6 مايان 

بنادم؟«  ما ‑ راد ‑ يّـي ‑ يسکر 

ار ‑ دي ‑ تسوينݣيّم  ن ‑ ربّـي،  اوال  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ ّسلکمنين  ءيمغارن  7 سوينݣيماد ‑ د 

ياسوع  8 ءيّما  نتني.  ء ومّن  غمکلّي  ن ‑ ربّـي  اوال  تامنم  ن ‑ تودرت ‑ نسن،  لفايّت 

کولّو  زوند  غاّس  زوند  ءيضݣام  زوند  ا ‑ راد ‑ بّدا ‑ يݣ،  ءيݣا  غمکلّي  لماسيح، 

لّحّق.  زغ ‑ وغاراس  ا ‑ُکن ‑ جلّون  ءيغريبن  ن ‑ يلّمودن  کرا  9 ا ‑ ور ‑ تادجم  ما ‑ د ‑ يفتان. 

ن ‑ ومّشو  س ‑ تنباضين  ء ورد  ن ‑ ربّـي،  س ‑ لباراکا  ء ولاون ‑ نّون  ا ‑ تّسدوسم  را ‑ يشوو 

سکارنين.  سرسنت  ءي ‑ ويلّي  لّفايّت  کرا  لّي ‑غ ‑ ور ‑ تلّي 

زغ ‑ تغرسي  اد ‑ ّشن  ن ‑ ربّـي  ن ‑ وخّيام  تاووري  سکارنين  غويلّي  10 ء ور ‑ ژضارن 

لّي ‑ دارنّغ ‑ يّلان. 11 انمغور ‑ نسن ءيهّيان ار ‑ يتاوي ءيداّمن لّبهايم س ‑ تحانوت تامژلايت 

ن ‑ تغرسيو ‑ ان  د ‑ يخسان  تيفّيـي  ءيّما  ف ‑ مّدن ‑ نس.  ّدنوب  ا ‑ غين ‑ يّسيتّي  باش 

ا ‑ ف ‑ يّموت  12 مايان  ءيخّيامن ‑ نسن.  لّي ‑غ ‑ بنان  ن ‑ ودغار  غ ‑ بّرا  مّدن  ار ‑ تن ‑ جّدرن 

غيلاد  13 ءيّما  س ‑ يداّمن ‑ نس.  مّدن  ا ‑ يّسغوس  باش  ن ‑ تمدينت  غ ‑ بّرا  ياسوع  ء ولا 

غ ‑ ترݣّـام  ا ‑ ن ‑ ديدس ‑ نيلي  ن ‑ يخّيامن  س ‑ بّرا  ا ‑ دارس ‑ نّفوغ  فّلانّغ  ءيّلا 

غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  ءيدومن  ن ‑ تمدينت  کرا  ء ور ‑ دارنّغ  14 اشکو  لّي ‑ س ‑ ت ‑ رݣمن. 

ءيّلا  غيلاد  15 ءيّما  غ ‑ مايد ‑ د ‑ يفتان.  لّي ‑ راد ‑ اغ ‑ يـيلي  تامدينت  ار ‑ ن ‑ نترجو  والاينّي 

ا ‑ سّت ‑ يݣان  ا ‑ ن ‑ بّدا ‑ نّساکمور ءي ‑ ربّـي تاوافکا ن ‑ ّشوکر ف ‑ وودم ن ‑ ياسوع،  فّلانّغ 

ءيسم ‑ نس.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ نتوقّار  ن ‑ ينفورن ‑ نّغ  د ‑ لغلّت 

تيوافکيو ‑ ان  وان  اشکو  ءي ‑ نݣراتون،  ار ‑ تمعاوانم  افولکي  ا ‑ تسکارم  16 ا ‑ ور ‑ تتّوم 

ار ‑ تسکارم س ‑ واوال ‑ نسن، اشکو  ا ‑ س ‑ ا ‑ يترضو ربّـي. 17 سفليدات س ‑ يمغارن ‑ نّون 
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سکارات  ءي ‑ ربّـي.  لحساب  اد ‑ فّلاون ‑ فکن  ءيّقان ‑ تن ‑ د  لعاقل.  ار ‑ بّدا ‑ سرون ‑ تراران 

اشکو  ا ‑ تن ‑ فّلاس ‑ تيݣُراژ.  ء ورد  س ‑ تووري ‑ نسن،  اد ‑ فرحن  باش  س ‑ واوال ‑ نسن 

لفايّت.  ء ور ‑ راد ‑ اون ‑ تيلي  ءيغ ‑ تن ‑ تّژيݣُراژم 

ءيس ‑ يغوس ‑ وول ‑ نّغ،  نّسن  نکُّني.  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ  ربّـي  ار ‑ تّضالابم  18 ّژالّات 

س ‑ لمعقول  ا ‑ س ‑ُکن ‑ وّصاغ  19 غمکاد  ما ‑ نتناوال.  غ ‑کولّو  افولکي  ا ‑ نسکار  نيري 

غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن.  س ‑ دارون  ا ‑ يّـي ‑ ن ‑ يّسووّري  باش  فّلا  ربّـي  ا ‑ تضالبم 

امکسا  زغ ‑ لموت  لّي ‑ د ‑ يّسنکرن  ن ‑ ّسلامت  ءي ‑ ربّـي  ضالبغ  غيلاد،  20 ءيّما 

غ ‑ݣراتنّغ  ءيدومن  لعهد ‑ اد  ءيسکر  ء ولّي ‑ نس،  لّي ‑ يتݣابالن  ياسوع  سيديتنّغ  ءيمّقورن 

باش  افولکي،  ما ‑ يݣان  کولّو  اد ‑ اون ‑ ياکّا  21 ضالبغ ‑ اس  س ‑ يداّمن ‑ نس.  د ‑ ربّـي 

س ‑ يسم  ما ‑ ت ‑ يترضون  کولّو  ا ‑ݣينّغ ‑ يسکر  ضالبغ ‑ اس  ما ‑ يتّيري.  ا ‑ تسکارم 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ باهرا ‑ نتالغ  نتّان  لماسيح.  ن ‑ ياسوع 

اشکو  لّي ‑ س ‑ُکن ‑ وّصاغ،  ءيواليون ‑ اد  ا ‑ تقبلم  اد ‑ اون ‑ ضالبغ  ريغ  22 واي ‑ ايتما، 

ݣماتنّغ  ءيس ‑ د ‑ يّفوغ  ا ‑ تيّسانم  ريغ  غيلاد  23 ءيّما  ء ور ‑ باهرا ‑ تغّزيف ‑ تبرات ‑ اد. 

را ‑ ن ‑ ديدي ‑ يمون  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن،  ءيغ ‑ د ‑ داري ‑ يوشکا  زغ ‑ لحبس.  تيموتاوس 

ءيمژلاين  ف ‑کولّو  ء ولا  کولّوتن  ف ‑ يمغارن ‑ نّون  24 سلّمات ‑ ن  ا ‑ُکن ‑ نژر.  س ‑ دارون 

ن ‑ ربّـي  لباراکا  25 اد ‑ اون ‑ تيلي  ن ‑ يطاليا.  ايتماتن  ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  ن ‑ ربّـي. 

کولّوکن. 



532   

ن ‑ ياعقوب تابرات 

ياسوع  ‑ سيديتنّغ  د  ربّـي   ‑ ن  اخّدام  ياعقوب   ‑ 1 زغ 

کولّوّت.  غ ‑ ّدونيت  لّي ‑ اکوتنين  ءي ‑ ايت ‑ ربّـي  لماسيح، 

ّسلامت.  اد ‑ اون ‑ تيلي 

س ‑ تنوکموت  نّا ‑ تّيارامّ  غاکود  اي ‑ ايتما  باهرا  2 فرحات 

‑ تنوکموت  غ  ‑ تزريــم  ءيغ  تّسنم  3 اشکو  يّلان،   ‑   نّا

ا ‑ تّصبارم  ا ‑ تيژضارم  باش  مايان  را ‑ُکن ‑ يّسدوس  لّماسيح،  غ ‑ وغاراس  سول ‑ تزݣام 

تکّملم  ا ‑ تيمغورم  باش  تّمي  تلکّم  ارد  تصبرم  زايدات  غيلاد،  4 ءيّما  ار.  ُـّ س ‑ وݣ

ءيّلا  تاحکيمت،  ء ور ‑ يطّاف  ݣيݣون  کرا  ءيغ ‑ يّلا  5 والاينّي  يات.  بلا ‑ُکن ‑ يخّصا 

بلا ‑ دا ‑ تي ‑ تيݣُراژ،  مّدن  ءي ‑کولّو  ما ‑ يݣّوتن  لّي ‑ ياکّان  ربّـي  ا ‑ يضالب  فّلاس 

اشکو  ءيشّکا.  بلا  ا ‑ يامن  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيغ ‑ يضالب،  6 والاينّي  راد ‑ اس ‑ ّت ‑ يفک. 

ار ‑ ّت ‑ يتاوي  ار ‑ ّت ‑ يّسموّسو ‑ واضو  ن ‑ ومدا،  تاضانݣت  زوند  ءيݣا  ءيشّکان  يان 

کرا  ءيس ‑ را ‑ يامژ  ا ‑ ور ‑ يغال  غمکان،  ءيݣان  7 وانّا  د ‑ ختا.  س ‑ تسݣا ‑ يا 

ء ور ‑ ا ‑ يتزݣا  سنات ‑ تنباضين،  غ ‑ݣر  ءيخف ‑ نس  ار ‑ ن ‑ يتافا  8 اشکو  زغ ‑ سيديتنّغ، 

ما ‑ را ‑ يسکر.  غ ‑کولّو 

ءيغ ‑ ت ‑ يوّل  ا ‑ يفرح  فّلاس  ءيّلا  لخير،  ءيدروس  دار  ݣيݣون  وانّا  9 واي ‑ ايتما، 

ربّـي.  ءيغ ‑ ت ‑ يّزوݣز  ا ‑ يفرح  فّلاس  ءيّلا  ءيݣّوت،  دار  ݣيݣون  وانّا  10 ءيّما  ربّـي. 

تافوکت  11 ار ‑ دي ‑ تاقلاي  ن ‑ توݣا،  اجّديݣ  زوند  بو ‑ وايدا  را ‑ يزري  اشکو 

غمکان  افولکي ‑ نس.  لاح  ءيضر ‑ وجّديݣ ‑ نس  توݣا  تجدر  ءيحّران،  س ‑ ترغي ‑ نس 

تاووري ‑ نس.  ا ‑ سول ‑ يتسالا  لّيغ  بو ‑ وايدا  ا ‑ س ‑ راد ‑ لاح 

1
ن ‑ ربّـي  لباراکات 

ن ‑ تنوکموت غ ‑ ووّسان 
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لّيغ  اشکو  ن ‑ تنوکموت.  غ ‑ تاساعت  ءيزݣان  ءيصبرن  وانّا  ا ‑ يݣا  12 امبارکي 

ءيتيارام سول ‑ يزݣا، راد ‑ اس ‑ يـيلي تّاج ن ‑ تودرت ءيدومن لّي ‑ ف ‑ ينّا ربّـي را ‑ ت ‑ يفک 

» ربّـي  اد ‑ ور ‑ يـيني  ن ‑ يان،  کرا  ءيغ ‑ يتيارام  13 والاينّي  ربّـي.  رانين  ءي ‑ ويلّي 

ا ‑ يسکر  يان  ء ولا ‑ دا ‑ يلّدي  ما ‑ ُيخشّن  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ربّـي  اشکو  ايد ‑ يّـي ‑ يتارمن،« 

ا ‑ ت ‑ ين ‑ يلدين  ّشهوات ‑ نس  هان  ن ‑ يان،  کرا  ءيغ ‑ يتيارام  14 والاينّي  لُخشانت. 

ّدنوب.  راد ‑ ارونت  ّشهوات  ءيغ ‑ݣيس ‑ قامانت  15 غاکودان  ارد ‑ تي ‑ تغوي ‑ تژقّورت. 

لموت.  راد ‑ د ‑ اوين  ءيغ ‑ݣيس ‑ زوويدن  ّدنوب،  ء ولا 

تاوافکا  ما ‑ يݣان  17 کولّو  ءيخف ‑ نّون.  ا ‑ ور ‑ تجلوم  عّزانين،  16 واي ‑ ايتما 

زغ ‑ ربّـي  ا ‑ زغ ‑ د ‑ يوشکا،  زغ ‑ وفّلا  ءيفولکين،  لباراکا  ما ‑ يݣان  کولّو  ء ولا  ءيشوان 

ء ولا ‑ دا ‑ يتبّدال  ء ور ‑ ا ‑ يتموتّي  نتّان  ءيّما  ن ‑ يݣنوان.  تيفاوين  لّي ‑ يسکرن 

لّحّق،  س ‑ واوال  لّجديد  تودرت  ءيفک ‑ اغ  ما ‑ يقصاد،  18 ءيسکر  ء ولا ‑ دا ‑ يتّلاس. 

ما ‑ يخلق.  ن ‑کولّو  تامنزوت  لغلّت  نݣ  ا ‑ نووّري  باش 

ف ‑کود  ءيّلا  غ ‑ ماياد:  سوانݣمات  عّزانين،  19 واي ‑ ايتما 

يـيّژاي  ا ‑ يساول،  يـيّژاي  ا ‑ يسفلد،  ا ‑ يـيفسوس  يان 

لّي ‑ يترضون  افولکي  ا ‑ يسکار  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  ءيتقلاقالن  يان  20 اشکو  ا ‑ ور ‑ يقلاقل. 

غ ‑ مّدن.  لّي ‑ يݣّوتن  لُخشانت  ء ولا  رکانين  ءيسّکيرن  زغ ‑ݣيݣون  21 کّيسات  ربّـي. 

ءيژضار ‑ واوال ‑ ان  اشکو  ربّـي،  لّي ‑ݣيݣون ‑ يتّژو  اوال  ار ‑ تّقبالم  ءي ‑ يخف ‑ نّون  تادرات 

ا ‑ُکن ‑ يّجنجم. 

ء وکان.  سفليدنين  ويد  ء ورد  ن ‑ ربّـي،  س ‑ واوال  سکارنين  ويد  ا ‑ تݣم  فّلاون  22 ءيّلا 

بلا ‑ دا ‑ سرس ‑ يسکار،  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ واوال  ءيسفليدن  يان  23 اشکو  ءيخف ‑ نّون،  ا ‑ ور ‑ تجلّوم 

ا ‑ ن ءيژر ءيخف ‑ نس  ُـّ ان س ‑ لمري ا ‑ يژر ء ودم ‑ نس. 24 غير يوݣ ءيݣا زوند يان ‑ ن ‑ يوݣُـّ

يـيتّي، س ‑ يتّو مان ء ودم ا ‑ يسکر. 25 ءيّما وانّا ءيتمنادن غ ‑ ولّمود ءيفولکين لّي ‑ يرژمن 

مي  مايلّي  بلا ‑ دا ‑ يتـتّو  ار ‑ سرس ‑ يسکار  ار ‑ ّت ‑ݣيس ‑ يتاوي  زغ ‑ يسکراف،  ءي ‑ مّدن 

ما ‑ يسکار.  غ ‑کولّو  ربّـي  ا ‑ را ‑ يبارک  نتّان  ءيسفلد، 

د ‑ ليمان  ن ‑ ربّـي  اوال 

ءيصحان
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ء ور ‑ ا ‑ يتنباض  والاينّي  ا ‑ يݣا  امومن  ءيزد  ءيغالن  ن ‑ يان  کرا  26 ءيغ ‑ يّلا 

يان  27 ءيّما  يات.  ء ور ‑ يݣي  ليمان ‑ نس  د ‑ يخف ‑ نس.  ءيجلا  هاتين  غ ‑ يلس ‑ نس، 

ار ‑ يتعاوان  ا ‑ را ‑ يݣ:  غمکاد  باباتنّغ،  ن ‑ ربّـي  غ ‑ يژري  ءيصحان  ءيفولکين  ليمان  دار 

ن ‑ ّدونيت.  ءي ‑ يرکان  ار ‑ يتانف  غ ‑ تنوکموت ‑ نسن،  د ‑ تهّجالين  ءيݣيݣيلن 

غ ‑ تومژم  غيلاد  س ‑ وودماون  ا ‑ ور ‑ تسکارم  1 واي ‑ ايتما، 

لّمجد.  باب  لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  اغاراس 

‑ نّون  ‑ ومناݣّــار  غ  ‑ تسکرم  ‑ را  ما  ‑ سقســاغ،  ‑ُکن  2 را 

د ‑ تملسيت  ن ‑ وورغ  تالخاتمت  دار  يان  ءيغ ‑ ن ‑ يکشم 

3 ءيس ‑ را ‑ تنسالّامّ  بّـينين؟  س ‑ يبردان ‑ نس  يان ‑ ومژلوض  ء ولا  ءيکشم ‑ ن  ُيغلان، 

تينيم  غ ‑ لݣّدام،«  ا ‑ تسکيوست  ا ‑ سيدي  » زايد  تينيم ‑ اس  ءيشوان  د ‑ بو ‑ تملسيت 

ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  4 والاينّي  ؟  غين«  » ݣاور ‑ ن  نغد  غ ‑ تغوردين«  » بيّد  ءي ‑ ومژلوض 

س ‑ تنباضين  ف ‑ ينݣراتون  ار ‑ تّحکامّ  تسکارم،  اين  ء ودماون ‑ نّيت  ءيس ‑ ورد  غمکان 

اُأخشنّين؟ 

دار  غويلّي  ءيستي  ربّـي  ماياد؟  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  عّزانين.  اي ‑ ايتما  5 سفلدات 

ن ‑ تݣلديت  س ‑ لوورت  کشمن  ليمان،  اد ‑ دارسن ‑ يـيݣات  غ ‑ ّدونيت  ما ‑ يدروسن 

ءيمژلاض.  ار ‑ تّحݣارم  کونّي  6 ءيّما  ربّـي.  رانين  ءي ‑ ويلّي  را ‑ ت ‑ يفک  لّي ‑ ف ‑ ينّا 

ءيس ‑ ورد  س ‑ لمحکامات؟  ار ‑ُکن ‑ زوکورن  مانوي ‑ُکن ‑ ّسرفوفونّين  را ‑ُکن ‑ سقساغ، 

مي  ن ‑ والّي  ءيفولکين  ءيسم  ا ‑ يرݣّمن  نتني  7 ءيس ‑ ورد  ءيݣّوت ‑ وايدا؟  دار  غويلّي 

وينس؟  تݣام 

ن ‑ تݣلديت  ءيهّيان  س ‑ لوصيت  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم  تسکارم  ايد  افولکي  8 هاتي 

9 والاينّي  ءيخف ‑ ّنک.«  زوند  ادجار ‑ ّنک  » ا‑تّيريت  ءيتياران  غمکلّي  ن ‑ ربّـي 

اشکو  ن ‑ ربّـي  ّشرع  فّلاون  ءيحکام  ايان،  ّدنوب  هان  س ‑ وودماون  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

ءيغ ‑ زݣيس ‑ يّفوغ  ن ‑ ربّـي،  س ‑ ّشرع  کولّو  ءيسکارن  يان  10 اشکو  زغ ‑ݣيس.  تّفوغم 

11 اشکو  کولّوت.  يان ‑ زݣيس ‑ يّفوغن  زوند  ءيݣا  يووّري  هاتي  س ‑ يات ‑ تغاوسا،  غير 

2
ء ولا  ءيݣّوت  دار  غويلّي 

ءيدروس دار  غويلّي 
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والاينّي  ءي ‑ ّزنا  ءيغ ‑ تونفت  » ا ‑ ور ‑ تنغت.«  ءينّا ‑ داغ  » ا ‑ ور ‑ تزنوت«  لّي ‑ ينّان  ربّـي 

ار ‑ تسکارم  12 ساوالات  زغ ‑ ّشرع.  ءيّفوغن  واد  تݣيت  تووّريت  هاتي  تنغيت، 

لّي ‑ اغ ‑ يرژمن  س ‑ لوصيت  ربّـي  لّي ‑ ف ‑ را ‑ يحکام  مّدن  س ‑ مکلّي ‑ د ‑ يّقاّن 

ربّـي  را ‑ فّلاس ‑ يحکام  ء ور ‑ يتصاماحن،  وانّا  13 اشکو  زغ ‑ يسکراف ‑ ان. 

لحوکم.  ء ور ‑ را ‑ ت ‑ يلکم  ءيتصاماحن،  وانّا  ءيّما  بلا ‑ ياس ‑ يصامح. 

ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ ينّا  ا ‑ را ‑ يـيلي  ما ‑ لّفايّت  14 واي ‑ ايتما، 

ءيفولکيتن؟  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  والاينّي  ء ومنغ«  » ها ‑ يّـي 

ݣماتون  دارون  ءيغ  ءيّلان  ݣيݣون  15 ما ‑ لّفايّت  ليمان ‑ ان؟  وان  ءيس ‑ را ‑ ت ‑ يّجنجم 

س ‑ ّسلامت،  » زايد  16 تينيم ‑ اس:  ما ‑ يشتّا  نغد  ف ‑ ما ‑ يلّسا  ءيلکم  ء ولّتماتون  نغد 

کونّي  بلا ‑ ياس ‑ تفکام  ما ‑ تشتّات،«  ء ولا  ما ‑ تلّسات  ربّـي  اد ‑ اک ‑ د ‑ ياوي 

ا ‑ يݣا وانّا يومّن ء ور ‑ ا ‑ يسکار افولکي.  مايلّي ‑ ف ‑ تلکم ّدات ‑ نس؟ 17 والاينّي غمکان 

ليمان ‑ نس.  ءيّموت  هاتي 

ءيّما  ا ‑ دارک ‑ يّلان،  » ليمان  ءينّا ‑ يّـي  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ يّلا  ما ‑ راد ‑ ينيغ  18 والاينّي 

ءيفولکيتن،  بلا  ليمان ‑ ّنک  » مل ‑ يّـي  راد ‑ اس ‑ رارغ  ؟  ءيفولکيتن«  داري  لّان  نّکي 

ا ‑ يݣا.  يان  ربّـي  ءيزد  تومنت  19 کّيـي  لّي ‑ سکارغ.  س ‑ يفولکيتن  ليمان ‑ ينو  ملغ ‑ اک 

س ‑ تکساض.«  ار ‑ ترݣيݣيـين  س ‑ مايان،  ء ومّن  اُأخشنّين  لجنون  ء ولا  تُغژانت. 

بلا  ليمان  ءيزد  ملغ ‑ اک  اد ‑ زايدغ  ءيس ‑ تريت  ءيفّسوسن،  20 واي ‑ ارݣاز 

سرس  ءيرضا  ءيبراهيم؟  س ‑ باباتنّغ  ربّـي  21 ما ‑ س ‑ يرضا  يات؟  ء ور ‑ يݣي  ءيفولکيتن 

ءيفک ‑ ت  ف ‑ وکرکور  اد ‑ اس ‑ يغرس  ءيسحاق  يوس  يـيوي  ن ‑ ما ‑ يسکر.  ف ‑ ّسيبت 

ليمان ‑ نس  ءيکّمل  ءيسکر،  ءيبراهيم  يومن  مايان؟  22 ءيس ‑ ور ‑ تفهيمت  ءي ‑ ربّـي. 

» ءيبراهيم  لّي ‑ ينّان:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتياران  غمکلّي  23 ءيجرا  س ‑ يسّکيرن ‑ نس. 

ف ‑ يبراهيم  يـيني ‑ داغ  د ‑ واد ‑ ف ‑ يرضا.«  ربّـي  ا ‑ ف ‑ ت ‑ يݣا  مايان  ربّـي.  يومن 

ار ‑ سرنّغ ‑ يترضو ف ‑ ّسيبت  ءيس ‑ يݣا امّداکُّل ن ‑ ربّـي. 24 ءيس ‑ ور ‑ تژريم غيلاد؟ ربّـي 

تامݣّـانت  ء ولا  ا ‑ تݣا  25 غمکان  ء وکان.  ن ‑ ما ‑ نومن  ف ‑ ّسيبت  ء ورد  ن ‑ ما ‑ نسکار 

د ‑ والّي  يومّن  غوالّي 

ءيسکارن
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ءيمازاّن،  تّسرݣس  اشکو  تسکر.  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ربّـي  سرس  ءيرضا  راحاب، 

غ ‑ ور ‑ لّين  ليمان  ءيّموت  26 هان  ياضني.  ف ‑ يان ‑ وغاراس  اد ‑ ّدون  تعاون ‑ تن 

ن ‑ تودرت.  ّروح  نّا ‑غ ‑ ور ‑ تلّي  ّدات  تّمتات  غمکلّي  ءيفولکيتن، 

اشکو  ءيمسلمدن،  ا ‑کولّو ‑ تݣم  ا ‑ ور ‑ تيريم  1 واي ‑ ايتما، 

ار  ُـّ ء وݣ لحساب  ءيتابعا ‑ ياغ  ءيّسلمادن،  نکُّني ‑ اد  تّسنمم 

ا ‑ س ‑ ا ‑ نتمزاݣال کولّواغ. ءيغ ‑ يّلا  ن ‑ ويـّياض. 2 س ‑کيݣان 

ا ‑ يتنباض غ ‑ ّدات ‑ نس  ما ‑ ور ‑ يتمزاݣالن غ ‑ ما ‑ يتّيني، را ‑ يݣ نتّان واد ءيکّملن يـيژضار 

غ ‑ ّدات ‑ نس  ما ‑ س ‑ ا ‑ نتحکام  غ ‑ يمي  اغامو  ار ‑ اس ‑ نتݣّـا  اݣمار،  3 ء ولا  کولّوّت. 

باهرا  ءيمّقور  واّخا  غ ‑ ومدا،  اناو  4 ء ولا  نرا.  س ‑ ينّا  ا ‑ فّلاس ‑ نتّيدو  باش  کولّوّت 

ءيمّژين  س ‑ يات ‑ تفلوت  باب ‑ نس  ار ‑ ت ‑ يّسلولّي  لّي ‑ ت ‑ يدحاين،  ءيتجّهد ‑ واضو 

ا ‑ يݣا ءيلس ن ‑ بنادم. واّخا ءيمّژي، ار ‑ يّسفوّروݣ  ا ‑ يتّيدو س ‑ ينّا ءيرا. 5 غمکان  باش 

مّقورنين.  ف ‑ تغاوسيوين 

ا ‑ يجّدر  غمکان  6 زوند  ءيمّژين.  ار ‑ تّي ‑ تجّدر ‑ تسافوت  تاݣانت  ا ‑ تّلا  منشک 

بنادم  ار ‑ يّسُيخشان  ن ‑ ّدات ‑ نّغ،  غ ‑ وݣُنس  س ‑ لُخشانت  ءيعّمر  اشکو  ءيلس، 

7 ژرات  زغ ‑ جهنّاما.  لّي ‑ د ‑ يّفوغن  س ‑ لعافيت  ءي ‑ ّدونيت  ار ‑ يتزناد  کولّوت. 

د ‑ يفاغرن  د ‑ يݣضاض  ن ‑ تاݣانت  لوحوش  ا ‑ تن ‑ يامژ.  بنادم  ءيژضار  لوحوش، 

ءيلس ‑ نس.  ا ‑ يامژ  ءيژضارن  يان  ء ور ‑ يلّي  8 والاينّي  ار ‑ تن ‑ نتامژ کولّوتن.  د ‑ يسلمان، 

9 س ‑ يلس  لّي ‑ ينّقان.  س ‑ ّسّم  ءيعّمر  ا ‑ يزݣا،  ياݣُي  س ‑ ما ‑ ُيخشّن،  ار ‑ بّدا ‑ يلّدي 

لّي ‑ يتياوسکارن  بنادم  ا ‑ س ‑ ا ‑ نرݣّم  س ‑ يلس ‑ داغ  باباتنّغ.  ربّـي  سيدي  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتالغ 

تارݣّيمت.  ء ولا  ّشوکر  لا  ا ‑ د ‑ يتّکا  يان ‑ يمي  10 هان  ن ‑ ربّـي.  ف ‑ ّصورت 

تالعينت  11 ءيس ‑ تّلا  غايان.  زوند  ا ‑ݣيݣون ‑ يـيلي   ‑ يشوي  ء ور ‑ اکُّ واي ‑ ايتما، 

تازارت  تّلا  اي ‑ ايتما،  12 ءيزد  سّمومنين؟  ويد  ء ولا  ميمنين  دي ‑ تّکان ‑ وامان 

ميمنين  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑ فتون ‑ وامان  ءيکوزارن؟  ءيسکارن  ّداليت  نغد  ّزيت،  ءيسکارن 

ءيسّمومن.  زغ ‑ تالعينت 

3
ن ‑ بنادم ءيلس 
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ءيّلا  ما ‑ يّلان؟  يـيّسان  تاحکيمت  اد ‑ دار  ݣيݣون  13 مانوا 

ار ‑ يتفولکي  س ‑ ما ‑ يسکار،  تاحکيمت ‑ نس  ا ‑ يمل  فّلاس 

14 والاينّي  لّي ‑ يصحان.  س ‑ تحکيمت  ءيخف ‑ نس  ار ‑ يّژيمژاي  د ‑ مّدن 

ا ‑ ور ‑ تالغم  ويـّياض،  تزوورم  ا ‑ تاݣُرم  ار ‑ تّيريم  نغد  غ ‑ وول ‑ نّون  ءيغ ‑ تّلا ‑ تنّواشت 

ءيݣـنّا  ء ورد  تاحکيمت ‑ ان،  وان  15 اشکو  ف ‑ لحّق.  تّسکارکسم  ء ولا  ءيخف ‑ نّون 

ا ‑ تݣا، والاينّي تݣا  ا ‑ دي ‑ تّکا، والاينّي توشکا ‑ د زغ ‑ ّدونيت. ء ورد تين ّروح لقودوس 

ء ولا  تاژيت  را ‑ تيݣات  ويـّياض،  زوورن  اد ‑ اݣُرن  مّدن  16 ءيغ ‑ ا ‑ تّيرين  ءيبليس.  تين 

ا ‑ را ‑ يݣ.  کولّو ما ‑ ُيخشّن. 17 والاينّي يان دار تاحکيمت لّي ‑ د ‑ يّکان ءيݣـنّا، غمکاد 

ار ‑ سرسن ‑ يسفليد،  د ‑ مّدن،  ار ‑ يترخو  ّسلامت،  يـيري  ءيغوس ‑ وول ‑ نس،  امزوارو 

س ‑ وودماون  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ن ‑ وفولکي.  ّصابت  ار ‑ د ‑ يتاوي  ار ‑ݣيسن ‑ يتحنّو، 

ن ‑ وفولکي،  تامݣرا  18 هاتي  ء ور ‑ يݣي.  کرا  ءيغ ‑ يݣا  زوند  ء ولا ‑ دا ‑ يسکار 

س ‑ ّسلامت.  ار ‑ ت ‑ ين ‑ تلوحن  ن ‑ ّسلامت  امود  غويلّي ‑ د ‑ يوينين  ار ‑ ّت ‑ مݣّرن 

ءيس ‑ ورد  ءي ‑ نݣراتون؟  ار ‑ تّژيم  ا ‑ تّّماغم  ايلّيغ  1 ماخ 

ن ‑ ما ‑ يتّيري  ءيسوينݣيمن  ن ‑ ما ‑ݣيݣون ‑ تّماغن  ف ‑ ّسيبت 

ار ‑ تنّکرم  غاکودان  ء ور ‑ تلکيّم،  کرا  2 ار ‑ تّيريم  ءيخف ‑ نّون؟ 

ار ‑ تّماغم  غاکودان  ما ‑ مي ‑ ور ‑ تژضارم،  ار ‑ تّژوژضم  ا ‑ تنّقام. 

زغ ‑ ربّـي.  ء ور ‑ ا ‑ تي ‑ تّضالابم  اشکو  ما ‑ تّيريم  ء ور ‑ ا ‑ تطّافم  هان  ار ‑ فّلاس ‑ تّکاتم. 

ف ‑ وفولکي  ء ورد  اشکو  ء ور ‑ ا ‑ ياون ‑ ت ‑ ياکّا،  زغ ‑ ربّـي  کرا  ءيغ ‑ ا ‑ تّضالابم  3 والاينّي 

اغاراس  تّفوغم  4 هان  ءيخف ‑ نّون.  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّسفراحم  غير  والاينّي  ا ‑ ف ‑ ا ‑ تي ‑ تّضالابم 

يان  س ‑ ربّـي.  تيغوردين ‑ نس  ءيرور  ّدونيت،  تعّزا  دار  وانّا  ماياد؟  ءيس ‑ ور ‑ تّسينم  باهرا. 

5 ءيس ‑ تغالم  د ‑ ربّـي.  ءيژين  د ‑ واد  ءيخف ‑ نس  ءيݣا  ّدونيت،  وين  ما ‑ يݣان  ءيعّزا  دار 

ار ‑ يتّيري  ربّـي  لّي ‑ݣينّغ ‑ يݣا  » ء ول  ءينّا:  ن ‑ ربّـي  غ ‑ واّرا  ءيتياران  مايلّي  ءيس ‑ ور ‑ ُيغژان 

» ربّـي  ءيتياران:  غمکلّي  لّي ‑ اغ ‑ ياکّا،  لباراکا  ا ‑ تݣا  ار  ُـّ ء وݣ 6 والاينّي  ؟  کيݣان« 

ءيخف ‑ نس.«  ءيّژيمژاين  وانّا  ار ‑ يتباراک  والاينّي  ءيخف ‑ نس،  ءيّسيمغورن  وانّا  ار ‑ يتضاّضا 

لّي ‑ د ‑ يّکان  تاحکيمت 

ءيݣـنّا

4
ن ‑ ّدونيت  لُخشانت 

ن ‑ ربّـي لباراکا  ء ولا 
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ن ‑ ربّـي. ضاّضات  غ ‑ ّدو ‑ وفوس  ءيخف ‑ نّون  فکات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  7 مايان 

وا ‑کونّي  سرون.  ياکمور ‑ د  س ‑ ربّـي،  8 اکمورات ‑ ن  زغ ‑ݣيݣون.  س ‑ يروول  ءيبليس 

ءيغاراسن،  ف ‑ سين  لّي ‑ يّکاتن  وا ‑کونّي  ءيفاّسن ‑ نّون.  سيردات  ّدنوب،  لّي ‑ يسکارن 

تسکرم  تاضصا،  کّيسات  ار ‑ تالّام.  طّير ‑ اون  9 تيݣُراژ ‑ُکن  ء ولاون ‑ نّون  ّسغوسات 

ن ‑ سيديتون  غ ‑ لݣّدام  10 کنوات  ف ‑ تݣوضي.  تسکرم  لفرح،  ّسيتّيات  ف ‑ يمطّاون. 

ياّل ‑ُکن. 

ءينّا  نغد  غ ‑ݣماس،  ءيرݣمن  وانّا  اشکو  ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ ور ‑ ترݣّّم  11 واي ‑ ايتما، 

ن ‑ ربّـي،  لوصّيات  يوݣُرن  د ‑ واد  ءيخف ‑ نس  ءيݣا  هاتي  ءيس ‑ ُيخشن،  فّلاس 

ن ‑ ّشرع  ف ‑ يݣّي  ءيخف ‑ ّنک  ءيغ ‑ تݣيت  يات.  ءيغ ‑ ور ‑ݣينت  زوند  ءيرار ‑ تنت 

فّلاس ءيتحکامن. 12 هان  واد  والاينّي  ء ور ‑ سول ‑ تݣيت واد سرس ءيسکارن  ن ‑ ربّـي، 

ا ‑ يّکات  ا ‑ يژضارن  واحدوت  د ‑ نتّان  لوصّيات،  ا ‑ ياکّا  ا ‑ يژضارن  واحدوت  ربّـي 

لحوکم ار ‑ يّجنجام ار ‑ يتهلاک. والاينّي ما ‑ تݣيت کّيـي ايلّيغ تريت ا ‑ تينيت ف ‑ وايّاض 

ءيس ‑ ُيخشن؟ 

ياضني،  س ‑ تمدينت  ازکّا  نغد  غاّساد  » را ‑ نّدو  لّي ‑ يتّينين  ا ‑کونّي  13 سفلدات، 

14 والاينّي  ءيقاريدن.«  ار ‑ نتامژ  ار ‑ نّزنزا  ار ‑ نساغ  اس  يان ‑ وسݣُـّ ݣيس  نݣاور ‑ ن 

زوند  تݣا  تودرت ‑ نّون  هاتي  تودرت ‑ نّون؟   ‑ تݣا  ماد ‑ اکُّ ازکّا.  ما ‑ را ‑ يـيلي  ء ور ‑ تّسينم 

ا ‑ تّينيم  فّلاون  ءيّلا  15 والاينّي  س ‑ ّت ‑ لاح.  کرا  يان  لّي ‑ د ‑ يباّن  ءيمّژين  تامدلوت 

ار ‑ تّالغم  کونّي  16 ءيّما  غمکا.«  ء ولا  غمکا  نسکر  را ‑ نّدر  سيديتنّغ،  » ءيغ ‑ يرا 

17 ءيّما  ءيسفوّروݣن ‑ ان.  اُأخشّن  هان  ف ‑ ما ‑ را ‑ تسکرم.  ار ‑ تّسفوّروݣم  ءيخف ‑ نّون 

غايان.  اد ‑ اس ‑ يݣا  ّدنوب  ء ور ‑ ت ‑ يسکير،  افولکي  ا ‑ يسکر  ءيّسّن  يان 

ار ‑ تّسغويّوم  غيلاد  الّات  اي ‑ يد ‑ بو ‑ وايدا.  1 سفلدات 

ءيمدا،  ايدا ‑ نّون  2 هان  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي.  ف ‑ تݣوضي 

نّوقرت ‑ نّون تغويت ‑ تن تانيݣت.  تّشا ‑ تن ‑ تووکّا. 3 هان ء ورغ ‑ نّون ء ولا  د ‑ يبردان ‑ نّون 

غ ‑ واّس  توݣّـا  فّلاون  تفک  لعافيت،  زوند  تيفّيـي ‑ نّون  تانيݣت ‑ ان  ا ‑ را ‑ تّش  غمکان 

5
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4 هان  ُّرانين.  ݣ غ ‑ ووّسان  ءي ‑ يخف ‑ نّون  کيݣان  تّسمونم  کونّي  اشکو  لّحساب. 

لکمنت  ءيشّوالن،  ين  ار ‑ ّسمومُّ غ ‑ يݣران ‑ نّون.  مݣّرنين  ءي ‑ ويلّي  لّي ‑ ور ‑ تفکيم  تيغراد 

غ ‑ ّدونيت  ء وّسان ‑ نّون  5 تّزريم  ءيتجّهدن.  ربّـي  ن ‑ سيدي  ءيمزݣان  تغويّا ‑ نسن 

ن ‑ تغرسي.  ءي ‑ واّس  ّدات ‑ نّون  ار ‑ تّعالافم  ار ‑ تّفراحم  ار ‑ تشتّام  ما ‑ تّيريم،  س ‑کولّو 

ء ور ‑ ن ‑ رورن ف ‑ يخف ‑ نسن س ‑ يات.  تنغم ‑ تن،  لباضل ف ‑ ايت ‑ وفولکي  6 تّسضرم 

سيديتنّغ،  ارد ‑ د ‑ ياشک  صبرات  اي ‑ ايتما،  کونّي  7 ءيّما 

ارد  ار ‑ يتصبار  غ ‑ يݣر ‑ نس،  ءيعّزان  ّصابت  ارد ‑ اس ‑ دي ‑ تغلي  لّي ‑ يتقلن  افّلاح  زوند 

ار ‑ تّزعامّ  ا ‑ تّصبارم  فّلاون  ءيّلا  کونّي،  8 ء ولا  اماّژوژ.  ء ولا  امنزو  ءيضر ‑ ونژار 

سيديتنّغ.  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  ياکمور ‑ د ‑ واّس  اشکو  ء ولاون ‑ نّون، 

ها ‑ لقاضي  لحوکم.  ا ‑ ور ‑ فّلاون ‑ يتّوت  ءي ‑ نݣراتون  ا ‑ ور ‑ تّنݣموݣم  9 واي ‑ ايتما، 

س ‑ يسم  لّي ‑ ساوالنين  غ ‑ لانبيا  اي ‑ ايتما  10 سوانݣمات  غ ‑ يمي.  ءيبيّد ‑ د  ءيمّقورن 

11 نݣا ‑ تن  غ ‑کولّو ‑ تّماريو ‑ نسن.  نتني  صبرن  اشکو  ءيزرين،  غايد  ن ‑ سيديتنّغ 

ءيزݣا،  ءيصبر  غمکلّي  کونّي ف ‑ ايّوب  تسفلدم  زݣان.  اشکو صبرن سول  د ‑ يمبارکين 

ار ‑ باهرا ‑ يتحنّا  سيديتنّغ  اشکو  تيݣيرا.  ربّـي  سيدي  ا ‑ ت ‑ يبارک  مامنک  تيّسانم 

افولکي.  ار ‑ بّدا ‑ يسکار 

ء ولا  س ‑ يݣـنّا  لا  ا ‑ ور ‑ ّتݣالّام،  غمکا:  تݣا  اي ‑ ايتما،  ءيهّيان  تاغاوسا  12 ءيّما 

تينيم  » يـياه«  ءيغ ‑ يݣا ‑ واوال ‑ نّون  والاينّي  ياضني.  ن ‑ تݣالّيت  س ‑کرا  ء ولا  س ‑ واکال 

لحوکم.  ا ‑ فّلاون ‑ ور ‑ يتّوت  باش  » ء وهو«  تينيم  » ء وهو«  ءيغ ‑ يݣا  » يـياه.« 

ءي ‑ ربّـي  ا ‑ يضالب  فّلاس  ءيّلا  تاّمارا،  يوتن  ݣيݣون  ن ‑ يان  کرا  13 ءيغ ‑ يّلا 

س ‑ ومارݣ  ربّـي  ا ‑ يالغ  فّلاس  ءيّلا  ءيفرحن،  ݣيݣون  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ يّلا  ف ‑ غايان. 

س ‑ يمغارن  ا ‑ يازن  فّلاس  ءيّلا  يوضّن،  ݣيݣون  ن ‑ يان  کرا  14 ءيغ ‑ يّلا  لّفرح. 

س ‑ يسم  س ‑ ّزيت  ژغورن ‑ ت  فّلاس  ربّـي  ضالبن  ا ‑ ن ‑ دارس ‑ اشکين  باش  ن ‑ ومناݣّـار 

اماضون  ءيّجوّجي  ء ومنّين،  ما ‑ زݣيس ‑ ضالبن غويلّي  15 را ‑ يسکر سيديتنّغ  ن ‑ سيديتنّغ. 

16 ف ‑ ماياد  را ‑ تن ‑ فّلاس ‑ يّسيتّي.  ن ‑ ّدنوب  کرا  ءيغ ‑ يسکر  ءيّسدوس ‑ ت. 

د ‑ وجنجم ّصبر 
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ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ، قّرات س ‑ ّدنوب ‑ نّون ءي ‑ نݣراتون، ار ‑ تّضالابم ربّـي ف ‑ ينݣراتون 

نّابـي  17 ء ولا  کيݣان.  ار ‑ دي ‑ تّاوي  ربّـي  ءيرضان  ن ‑ يان  تاژالّيت  هاتي  ا ‑ تّجيم.  باش 

ا ‑ ور ‑ يـيلي ‑ ونژار،  ءي ‑ ربّـي  باهرا  ءيضالب  نتّا  ءيّما  نکُّني،  زوند  بنادم  ءيݣا  ءيلّيا 

18 ءيضالب ‑ ت ‑ داغ  د ‑ مناّص.  اسن  ءيسݣُـّ کراض  ف ‑ واکال  س ‑ ور ‑ د ‑ يضر ‑ ونژار 

ّصابت ‑ نسن.  ءيکالّن  اوين ‑ د  انژار،  ءيݣنوان  س ‑ د ‑ فکان 

وايّاض  ءيرار ‑ ت ‑ يد  زغ ‑ لحّق  ءيّفوغن  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ݣيݣون ‑ يّلا  19 واي ‑ ايتما، 

زغ ‑ ما ‑ ُيخشّن،  ءيجلان  يان  وانّا ‑ د ‑ يرورن  ماياد:  20 سوانݣمات  س ‑ وغاراس، 

د ‑ ّدنوب.  زغ ‑کيݣان  ءيّساݣّوݣ ‑ ت  لّيخرت،  ءي ‑ لموت  را ‑ ت ‑ يّسانف 
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ن ‑ بطُرس تامزواروت  تابرات 

ءي ‑ يمژلاين  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  ارقّاس  1 زغ ‑ بطُرس 

ء ولا  ن ‑ بونتوس  غ ‑ تميزار  ءيغريبن  لّي ‑ اکوتنين، ݣن  ن ‑ ربّـي 

س ‑ تحکيمت  باباتنّغ  ربّـي  2 ءيژلي ‑ُکن  بيتينّيا.  ء ولا  اسّيا  ء ولا  کابادوکّيا  ء ولا  ݣالاطّيا 

ن ‑ ياسوع  س ‑ يواليون  ا ‑ تسکارم  باش  زغ ‑ يسيزوار،  ءيقصاد  غمکلّي  لقودوس  ن ‑ ّروح 

د ‑ ّسلامت.  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيݣات  س ‑ يداّمن ‑ نس.  تغوسم  لماسيح 

لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  باباس  ربّـي  3 ار ‑ باهرا ‑ نتالغ 

لّجديد.  ن ‑ تودرت  تالاليت  ا ‑ نلال  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يفکا  ءيݣّوتن  س ‑ ّرحمت ‑ نس  اشکو 

4 ءيفک ‑ اغ  زغ ‑ لموت.  لماسيح  ياسوع  لّيغ ‑ د ‑ يّسنکر  ءيّدرن  س ‑ ّرجا  ءيعّمر ‑ اغ 

غ ‑ يݣـنّا.  ءيحضا ‑ ياون ‑ ت  را ‑ يمدو،  ء ولا  را ‑ يخسر  ء ولا  لّي ‑ ور ‑ را ‑ يفنو  يا ‑ لّوورت 

تنجّم  ارد  لّي ‑ سرس ‑ ومنّين،  کونّي  ا ‑ س ‑ ا ‑ُکن ‑ يّسنتال  ءيتجّهدن  5 س ‑ تحکيمت ‑ نس 

ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يسيݣُّرا  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  ءيکّملن  س ‑ وجنجم 

ف ‑ ّسيبت  يات ‑ تاساعت  اد ‑ اون ‑ طّير  ءيغ ‑ د ‑ يّقان  واّخا  ماياد،  س ‑کولّو  6 فرحات 

ا ‑ تيّسانم  باش  مايان  فّلاون  7 ءيزري  لّي ‑ُکن ‑ يتارمن.  تاّساست  ء ولا  ن ‑ تنوکموت 

لّي ‑ يفنّون  ن ‑ وورغ  ار  ُـّ ء وݣ باهرا،  ليمان ‑ نّون  ءيعّزا  اشکو  ليمان ‑ نّون.  ءيس ‑ يصحا 

ءيّساتّوي ‑ُکن  ربّـي  ا ‑ س ‑ را ‑ُکن ‑ يالغ  غمکان  اشکو  س ‑ لعافيت.  واّخا ‑ دا ‑ يتصفو 

واّخا  8 نتّان،  ءيبايّن.  لماسيح  ياسوع  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود  ءيّسيمغور ‑ُکن 

سرس.  تومنم  غيلاد،  ء ور ‑ ا ‑ تي ‑ تّمنادم  واّخا  باهرا.  دارون  ءيعّزا  ء ور ‑ ّجو ‑ تي ‑ تژريم، 

9 اشکو  ماد ‑ اس ‑ تّينيم.  ءيواليون   ‑ توفيم  ء ور ‑ اکُّ ايلّيغ  ءيݣّوتن  س ‑ لفرح  ار ‑ سرس ‑ تّفراحم 

ن ‑ يخف ‑ نّون.  اجنجم  ءيفک ‑ اون  غ ‑ ليمان ‑ نّون،  ترام  مايلّي  غيلاد  ءيفکا ‑ ياون  ربّـي 

1

ءيّدرن ّرجا 
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ار ‑ سوينݣيمن  لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي،  ف ‑ لباراکا  ءيزرين  غايد  لّي ‑ ساولنين  لانبيا  10 هاتي 

مامنک  ء ولا  ا ‑غ ‑ را ‑ يـيلي  ازمز  مان  11 ار ‑ سقسان  ف ‑ وجنجم ‑ اد.  ار ‑ سقسان 

ارفوفن  ا ‑ ياسن ‑ يمالا  لّيغ  لّي ‑ݣيسن ‑ يّلان  لّماسيح  ّروح  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ يتّيني  ا ‑ را ‑ يݣ ‑ وزمز 

ءيّسبايّن ‑ اسن ‑ د  12 والاينّي  تيݣيرا.  لّي ‑ راد ‑ اس ‑ يـيلي  لمجد  ء ولا  لماسيح  لّي ‑غ ‑ را ‑ يزري 

والاينّي  ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ ف ‑ ا ‑ ساوالن  ن ‑ يخف ‑ نسن  ف ‑ ّسيبت  ءيس ‑ ورد  ربّـي 

ن ‑ ويلّي ‑ اون ‑ ين ‑ يوينين  ف ‑ يمي  ماياد  ف ‑کولّو  تسفلدم  غيلاد  ءيّما  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون. 

لّي ‑ د ‑ يتيازاّن  لقودوس  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت  ار ‑ دارون ‑ تبّراحن  ءيفولکين،  لخبار 

اد ‑ݣانت.  مامنک  اد ‑ يّساّن  ار ‑ باهرا ‑ تّيرين  لمالايکا  ء ولا  تيغاوسيوين ‑ اد،  ءيّما  زغ ‑ يݣـنّا. 

ءيخف ‑ نّون  بکيسات  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  13 ف ‑ مايان 

لّي ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  ف ‑ لباراکا  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تّرجوم  غ ‑ ّرجا  باهرا  تزݣام  لعاقل،  ترارم 

ن ‑ ربّـي،  س ‑ واوال  14 سکارات  ءيبايّن.  لماسيح  ياسوع  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود 

ستّين  س ‑ غايلّي  ا ‑ ور ‑ سول ‑ تّلهوم  ن ‑ ايت ‑ دارسن.  س ‑ واوال  تاروا  سکارن  غمکلّي 

کولّو  سکارات  15 والاينّي  لحّق.  ء ور ‑ تا ‑ تّسينم  لّيغ  ءي ‑ يخف ‑ نّون  ار ‑ تّيريم  تّکام 

ءينّا  ءيتيارا  16 اشکو  لّي ‑ اون ‑ د ‑ يغران.  ربّـي  ءيغوس  غمکلّي  ءيغوسن،  س ‑ وول 

ءيغوسن.«  واد  نّکي  ݣيغ  اشکو  ا ‑ تغوسم،  فّلاون  » ءيّلا  ربّـي: 

ا ‑ يتراران  نتّان  ءيزد  ا ‑ ور ‑ تتّوم  والاينّي  باباتنّغ،«  » وا ‑ ربّـي  ا ‑ تّينيم:  17 تميارم کونّي 

باهرا  ݣيس  اويات ‑ سّت  ء ودماون.  ء ور ‑ ا ‑ يتمناد  ف ‑ ما ‑ يسکار،  يان  ءي ‑کرايݣاّت 

ءيس ‑ُکن ‑ د ‑ يفرا  تّسنم  18 اشکو  غ ‑ ّدونيت.  ءيغريبن  زوند  تّزرايم  ء وّسان ‑ اد  کولّو 

زوند  س ‑ ما ‑ يفنّون  ء ورد  اشکو  ءيمزوورا ‑ نّون.  لّي ‑ اون ‑ د ‑ فلن  خوانين  زغ ‑ تنباضين 

زوند  لّماسيح  عّزانين  س ‑ يداّمن  19 والاينّي  ا ‑ س ‑ُکن ‑ د ‑ يفرا،  ء ورغ  نغد  نّوقرت 

لّيغ  ربّـي  سرس  ءيقصاد ‑ ت  20 ماياد،  لعيب.  بلا  ءيغوسن  ن ‑ يان ‑ ولّقاغ  ءيداّمن 

ُّرانين.  ݣ ءيبايّن ‑ د ف ‑ ّسيبت ‑ نّون غ ‑ ووّسان ‑ اد  ءيلّما  يازن ‑ ت ‑ يد  يات،  ء ور ‑ تا ‑ يخلق 

زغ ‑ لموت  لّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسنکرن  س ‑ ربّـي  ا ‑ س ‑ تومنم  لّماسيح  ف ‑ ّسيبت  21 هاتي 

غ ‑ ربّـي.  د ‑ ّرجا ‑ نّون  ليمان ‑ نّون  ا ‑ س ‑ يزݣا  د ‑ غمکاد  س ‑ لمجد.  ءيّساتّوي ‑ ت 

ن ‑ وول ء وغوس 
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ايتماتون  ار ‑ تّحوبّوم  لّحّق،  اغاراس  تومژم  لّيغ  ء ولاون ‑ نّون  تّسغوسم  22 هاتي 

ن ‑ وول ‑ نّون.  زغ ‑ تّمي  ءي ‑ نݣراتون  تحنّوات  غيلاد،  ءيّما  ءيصفان.  س ‑ نّيـيت 

والاينّي  لّي ‑ يفنّون  س ‑ وامود  ء ورد  لّجديد،  ن ‑ تودرت  تالاليت  تلولم  23 اشکو 

اوال ءيّدرن ءيقاما ‑ بّدا.  د ‑ واوال ن ‑ ربّـي، ءيݣ  ا ‑ ت ‑ يݣان  لّي ‑ ور ‑ را ‑ يفنو،  س ‑ وامود 

ن ‑ توݣا.  اجّديݣ  زوند  لهيبت ‑ نس  تݣ  توݣا،  زوند  ءيݣا  » بنادم  ءيتيارا:  24 اشکو 

ءيݣا  اوال ‑ اد  ءيزݣا ‑ بّدا.«  ن ‑ سيديتنّغ  اوال  25 ءيّما  ياسوس ‑ وجّديݣ،  توݣا  تسّلاو 

لّي ‑ مي ‑ تسفلدم.  ءيفولکين  لخبار 

‑کولّو  س  ‑ ن  لوحـات  ‑ ينيـغ،  ‑ اون  ‑ راد  ‑ ف  ا  ‑ ماياد  1 ف 

غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ور ‑ تسکارم  تيکرکاس.  ء ولا  تانّواشت  ما ‑ يݣان 

طّافنين  ف ‑ ويـّياض  اد ‑ اون ‑ ور ‑ طّير  ما ‑ ور ‑ تݣيم.  ن ‑ مّدن 

بحرا  تاروا  زوند  ݣات  2 والاينّي  غ ‑ يان.  ء ولا ‑ دا ‑ ترݣّّم  ءي ‑ يخف ‑ نّون،  ترام  کرا 

اجنجم  تنجّم  ا ‑ سرس ‑ تيمغورم  باش  ءيغوسن،  ن ‑ واوال  اکُّفاي  ا ‑ تسوم  تيريم  لولنين، 

ن ‑ سيديتنّغ.«  افولکي  » تمضيم  3 اشکو  ءيکّملن. 

والاينّي  مّدن،  لوحن ‑ ت ‑ ين  ءيّدرن.  اژرو  ءيݣان  س ‑ والّي  غيلاد  4 اکموراد ‑ د 

ّدرنين،  ءيژران  زوند  ءي ‑ لماسيح  ءيخف ‑ نّون  5 فکات  دارس.  ءيعّزو  ربّـي،  ءيژلي ‑ ت 

تيوافکيو  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ن ‑ݣيس ‑ تسراسم  ن ‑ ّروح،  يات ‑ تݣّمي  ا ‑ سرون ‑ يبنّو  باش 

لماسيح.  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم  ار ‑ اس ‑ تنتي ‑ تاکّام  اشکو  لّي ‑ س ‑ را ‑ يترضو  ن ‑ ّروح 

يان ‑ وژرو ءيمّقورن  را ‑ ن ‑ ّزوݣزغ غ ‑ݣر مّدن ‑ ينو  ربّـي: » هاتي  ءينّا  ءيتياران،  6 غمکلّي 

ء ور ‑ سار ‑ تي ‑ تُݣراژ.«  يومّن  سرس  وانّا  داري.  ءيعّزو  ژليغ ‑ ت  وين ‑ وغژو.  ءيݣان 

ف ‑ ويلّي  ءيتيارا ‑ داغ  والاينّي  لّي ‑ سرس ‑ يومّن.  کونّي  ا ‑ ف ‑ دارون ‑ يعّزا  7 مايان 

ءيݣا  ا ‑ يووّرين  نتّان  ءيبنّاين،  لّي ‑ ن ‑ لوحن  » اژرو  فّلاسن:  ربّـي  ءينّا  اد ‑ امّن،  ء ور ‑ رينين 

ءيفير  ءيݣ  ءي ‑ مّدن،  تابايّضرت  را ‑ يݣ  » اژرو ‑ اد  8 ءيتيارا ‑ داغ:  ن ‑ وغژو.«  ءيخف 

س ‑ واوال  اد ‑ سکارن  اݣُين  اشکو  غيلاد  ار ‑ طّارن  نتني  لّي ‑ را ‑ تن ‑ يّسکنوکي.« 

ا ‑ تن ‑ د ‑ يّقاّن.  غمکان  ن ‑ ربّـي. 

2
ءيّدرن اژرو 
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ايت ‑ تݣلديت  تݣم  تياوژلاينين،  مّدن  تݣام  کونّي،  9 ءيّما 

ايت ‑ ربّـي،  تݣم  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يترضو.  تيوافکيو  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ار ‑ ن ‑ تسراسم  ن ‑ ربّـي، 

ما ‑ يسکر  ف ‑کولّو  ءي ‑ مّدن  لخبار  ا ‑ تّاويم  باش  وينس،  ا ‑ تݣم  ءيژلي ‑ُکن 

ء ور ‑ تݣيم  ءيزرين  10 غايد  لّمجد ‑ نس.  س ‑ تيفاوت  زغ ‑ تيّلاس  غوالّي ‑ اون ‑ د ‑ يغران 

ءيّما  ن ‑ ربّـي،  ّرحمت  ء ور ‑ تّسينم  ءيزرين  غايد  ا ‑ تݣام.  ايت ‑ ربّـي  غيلاد  ءيّما  يات، 

ا ‑ فّلاون ‑ يّلان.  ّرحمت ‑ نس  غيلاد 

ءيخف ‑ نّون  ا ‑ تݣم  غيلاد  ضالبغ ‑ُکن  عّزانين،  11 واي ‑ ايتما 

اشکو  ن ‑ بنادم،  ّدات  س ‑ ما ‑ تّيري  تلوحم  غ ‑ ّدونيت ‑ اد،  د ‑ يبّرانيـين  د ‑ يغريبن 

غ ‑ݣر ‑ ويلّي  افولکي  12 سکارات  ءيصفان.  د ‑ وول  ار ‑ تّماغنت  ن ‑ ّدات  تيغاوسيوين 

ما ‑ تسکارم،  کولّو  ءيس ‑ يفولکي  راد ‑ ژرن  ءيغ ‑ ا ‑ݣيݣون ‑ رݣّمن  واّخا  ربّـي.  ء ور ‑ ّسينّين 

لحوکم.  ا ‑ يوت  لّي ‑غ ‑ را ‑ د ‑ ياشک  غ ‑ واّس  لحّق  اد ‑ دار  ربّـي  ءيزد  ءيلّما  ءينين 

مّدن.  غ ‑ دار  ءيتحکامن  ّسولطا  س ‑کرايݣاّت  ن ‑ سيديتنّغ  13 سفليدات ف ‑ ّسيبت 

لعقوبيت  اد ‑ وتن  س ‑ ويلّي ‑ د ‑ يتازن  14 ء ولا  اݣلّيد،  لّي ‑ يݣان  س ‑ ومزوارو  سفليدات 

ءيرا  ربّـي  15 اشکو  افولکي.  سکارنين  غويلّي  الغن  ما ‑ ُيخشّن،  سکارنين  ف ‑ ويلّي 

ّسيبت  فّسوسنين  مّدن  ا ‑ ور ‑ افن  باش  ما ‑ يفولکين،  ا ‑ بّدا ‑ تسکارم  ݣيݣون 

ترام،  ء وّسان ‑ نّون مکنّا  16 ّزريات  ما ‑ س ‑ ا ‑ݣيݣون ‑ ساوالن س ‑ تنّواشت ‑ نسن ءيخوان. 

ا ‑ نسکر  نکرات  نرا.  مکنّا  ا ‑ نسکر  نژضار  » ها ‑ ياغ  د ‑ يخف ‑ نّون:  ا ‑ ور ‑ تّينيم  والاينّي 

کولّو  17 ء وقّرات  ن ‑ ربّـي.  ءيخّدامن  ء وّسان ‑ نّون غمکلّي ‑ د ‑ يّقاّن  ّزريات  ما ‑ ُيخشّن.« 

اݣلّيد.  ار ‑ تّوقّارم  غ ‑ ربّـي،  باهرا  تاويات ‑ سّت  غ ‑ لماسيح.  ايتماتون  ار ‑ تّيريم  مّدن، 

ار ‑ تن ‑ بّدا ‑ تّوقّارم.  س ‑ يد ‑ سيديتون  سفليدات  18 وا ‑ يخّدامن، 

ربّـي  19 اشکو  شقانين.  س ‑ ويلّي  ء ولا  سفليدات  والاينّي  شوانين  رخانين  غويلّي  غير  ء ورد 

20 والاينّي  ربّـي.  ا ‑ يرضو  ن ‑ ما ‑ س ‑ يرا  ف ‑ ّسيبت  ءي ‑ لباضل  ءيصبر  ءيرفوفّن  يان  را ‑ يبارک 

ف ‑ ّسيبت  لّي ‑ تّشام  ءي ‑ وکوراي  تصبرم  ما ‑ ُيخشّن  ءيغ ‑ تسکرم  ءيّلان  دارون  ما ‑ لّفايّت 

ربّـي.  را ‑ُکن ‑ يبارک  تصبرم،  ترفوفنم  افولکي  ءيغ ‑ تسکرم  والاينّي  لُّخشانت ‑ نّون؟ 

ن ‑ ربّـي تياوژلاينين  مّدن 

ن ‑ ربّـي ءيخّدامن 

د ‑ يد ‑ سيديتسن ءيخّدامن 
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لماسيح  اشکو  ماياد،  ا ‑ تّزرايم  ءيغرا ‑ ياون ‑ د  21 ربّـي 

لاترت ‑ نس.  ا ‑ تضفورم  باش  ما ‑ يفولکين  ءيمل ‑ اون  ف ‑ ّسيبت ‑ نّون،  نتّا  ء ولا  ءيرفوفن 

ء ور ‑ ّجو ‑کّينت ‑ تکرکاس  ن ‑ ّدنب.  کرا   ‑ يسکير  » ء ور ‑ اکُّ فّلاس:  22 ءيتيارا 

لّيغ ‑ ت ‑ ّسرفوفّن  س ‑ ترݣّـام.  ء ور ‑ اسن ‑ د ‑ يرور  23 لّيغ ‑ ت ‑ رݣمن،  ءيمي ‑ نس.« 

ا ‑ يوسين  24 نتّان  س ‑ لحّق.  لّي ‑ يتحکامن  س ‑ ربّـي  ءيتعنّا  والاينّي  ء ور ‑ تن ‑ يهّديد، 

ءي ‑ ما ‑ يرضان  نّدر  ءي ‑ ّدنوب  ا ‑ نّمت  باش  ف ‑ وݣّجدي،  غ ‑ ّدات ‑ نس  ّدنوب ‑ نّغ 

غيلاد  ءيّما  ء ولّي،  زوند  تجلام  ءيزرين  25 غايد  ا ‑ س ‑ تّجيم.  س ‑ تيݣّـاس ‑ نس  ربّـي. 

ء ولاون ‑ نّون.  لّي ‑ يتݣابالن  س ‑ دار ‑ ومکسا  تووّريم ‑ د 

فّلاونت  ءيّلا  ا ‑ تيمغارين،  کونّينتي  ء ولا  1 غمکان 

ءيغ ‑ ور ‑ يري ‑ ورݣاز  اشکو  س ‑ يرݣازن ‑ نّونت.  ا ‑ تسفليدمت 

لّيغ  يات  بلا ‑ ياس ‑ تنّيت  را ‑ سرس ‑ يووّري  ن ‑ ربّـي،  اوال 

س ‑ لوقر  ا ‑ يغوس ‑ وول ‑ نّم  مامنک  را ‑ يژر  2 اشکو  ا ‑ تسکارت،  مامنک  ا ‑ يتمناد 

زوند  مّدن،  غ ‑ دار  ن ‑ يژري  افولکي  ا ‑ ور ‑ يݣ ‑ وفولکي ‑ نّونت  3 والاينّي  ءيݣّوتن. 

ءيخّصا  4 والاينّي  ُغلانين.  تيملسا  نغد  ن ‑ وورغ  ءيُکلان  نغد  ن ‑ واّزار  تالّامين 

س ‑ لحنانت.  ءيعّمرن  ءيهنّان  ن ‑ وول  ءينتلن  افولکي  ا ‑ يݣ ‑ وفولکي ‑ نّونت 

ا ‑ ستّين  غمکان  5 اشکو  ربّـي.  دار  باهرا  ءيعّزو  ء ور ‑ سار ‑ يضر ‑ وفولکي ‑ اد، 

کّانت ‑ تمغارين تيمومنين لّي ‑ ترجونين غ ‑ ربّـي غايد ءيزرين. غمکان ا ‑ س ‑ ا ‑ ّسفولکينت 

سارا،  ا ‑ تݣا  6 غمکان ‑ نّيت  س ‑ يرݣازن ‑ نسنت.  ار ‑ سفليدنت  ءيخفاون ‑ نسنت 

ن ‑ سارا  ءيستيس  غيلاد،  کونّينتي  ء ولا  » سيدي.«  ار ‑ اس ‑ تّيني  س ‑ يبراهيم  ار ‑ تسفليد 

يات.  بلا ‑ دا ‑ تّيکساضمت  افولکي  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارمت  ا ‑ تݣامت، 

تزدغم  غ ‑ تمغارين ‑ نّون،  ا ‑ تسوينݣيّم  فّلاون  ءيّلا  ا ‑ يرݣازن،  کونّي  ء ولا  7 غمکان 

اشکو  ار ‑ تنتي ‑ تّوقّارم  کونّي،  زوند  ءيس ‑ ور ‑ باهرا ‑ دوسنت  بلا ‑ دا ‑ تتّوم  ديدسنت 

باش  غمکان  سکارات  ءيدومن.  ن ‑ تودرت  لباراکا  ديدون  نتنتي  ء ولا  وورتنت 

ءي ‑ ربّـي.  تيژولّا ‑ نّون  ما ‑ يتحصارن  ا ‑ ور ‑ دارون ‑ يـيلي 

لّماسيح ارفوفن 

3
د ‑ يرݣازن تيمغارين 
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يان  ‑ تݣم    ‑کولّو   ا ينيـغ،   ‑ اون   ‑ راد  غيلاد  8 ءيّما 

ار ‑ تّحوبّوم  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّسحّسوم،  ء ولا  غ ‑ ما ‑ تسوينݣيّم 

ار ‑ تّحنّوم  ءي ‑ يخف ‑ نّون  ار ‑ دي ‑ تّادرم  ن ‑ ايتماتن،  س ‑ تايري  ءي ‑ نݣراتون 

س ‑ لُخشانت.  اد ‑ اس ‑ ور ‑ ترارم  ُيخشّن،  کرا  ماد ‑ اون ‑ يسکرن  9 ءيغ ‑ يّلا  ءي ‑ نݣراتون. 

ءينيات ‑ اس:  والاينّي  س ‑ ترݣّـام،  اد ‑ اس ‑ ور ‑ ترارم  ما ‑ُکن ‑ يرݣمن،  ءيغ ‑ يّلا 

» وانّا  10 ءيتيارا:  لباراکا.  اد ‑ اون ‑ تيلي  ربّـي  ءيغرا ‑ ياون ‑ د  اشکو  ربّـي.«  » ا ‑ک ‑ يبارک 

ما ‑ ُيخشّن  ا ‑ يّکيس  فّلاس  ءيّلا  لّخير،  ء وّسان  تودرت ‑ نس س ‑ لفرح ءيژر  ا ‑ يّزري  ءيران 

کرا  کولّو  ا ‑ يفل  فّلاس  11 ءيّلا  زغ ‑ يمي ‑ نس.  تيکرکاس  ءيّکيس  زغ ‑ يلس ‑ نس، 

ار ‑ݣيس ‑ يتاّزال.  س ‑ ّسلامت  ار ‑ يسيݣّيل  افولکي،  ار ‑ يسکار  لُخشانت  ءيݣان 

ءيّما  ءي ‑ ماد ‑ اس ‑ تّينين.  ار ‑ يسفليد  غويلّي ‑ ف ‑ يرضا،  ار ‑ يتݣابال  سيديتنّغ  12 اشکو 

ار ‑ تن ‑ يتضاّضا.«  ما ‑ ُيخشّن،  سکارنين  غويلّي 

ارد  ءيغ ‑ يّدا  14 والاينّي  افولکي؟  ا ‑ تسکارم  ءيغ ‑ ترام  را ‑ُکن ‑ يّسرفوفن  13 مانوا 

ء ولا ‑ دا ‑ تّاسيم  يان  ا ‑ ور ‑ تّيکساضم  ا ‑ تݣام.  ءيمبارکين  هاتي  لّحّق،  ف ‑ ّسيبت  ترفوفنم 

غ ‑کرايݣاّت  توجادم  ن ‑ وول ‑ نّون،  د ‑ سيديس  لماسيح  ݣات  15 والاينّي  تاغوفت، 

لّي ‑ݣيݣون ‑ يّلان.  ف ‑ ّرجا  وانّا ‑ُکن ‑ يسقسان  ءي ‑کولّو  اوال  ا ‑ دي ‑ ترارم  تاساعت 

کرا  زغ ‑کولّو  ءيغوسن  س ‑ وول  ء ولا  د ‑ لوقر  س ‑ ّصبر  ديدس  ساولات  16 والاينّي 

ف ‑ وفولکي  ءيغ ‑ ا ‑ݣيݣون ‑ رݣّمن  ءينّواشن ‑ نّون  اد ‑ تحشامن  باش  لعيب،  ءيݣان 

ربّـي ف ‑ ّسيبت  ءيغ ‑ يرا  ا ‑ ترفوفنم  17 اشکو يوف ‑ اون  لّماسيح.  لّي ‑ تسکارم س ‑ يسم 

ُيخشن.  تسکرم  ن ‑کرا  ف ‑ ّسيبت  ترفوفنم  ء ولا  لّي ‑ تسکارم،  ن ‑ وفولکي 

غوالّي  ءيّمت  ن ‑ ّدنوب،  ف ‑ ّسيبت  ا ‑ يّموت  يات ‑ توال  لماسيح،  18 اشکو 

مّدن  نغان ‑ ت  ءي ‑ ربّـي.  اد ‑ اغ ‑ د ‑ يرار  باش  اُأخشنّين،  ن ‑ ويلّي  ف ‑ ّسيبت  ءيفولکين 

ءي ‑ لارواح  لخبار  ياوي  ءيلّما  19 ءيّدو  غ ‑ ّروح ‑ نس.  ربّـي  ءيّسّدر ‑ ت  غ ‑ ّدات ‑ نس، 

غ ‑ ووّسان  س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نسن  رورنين  د ‑ ويلّي  20 ا ‑ تن ‑ يݣان  تياوکّرافنين، 

کرا  ݣيس  نجمن  اناو،  نوح  ا ‑غ ‑ يسکر  غ ‑ ووّسان ‑ ان  باهرا.  لّي ‑غ ‑ ديدسن ‑ يصبر 

ف ‑ ّسيبت  تارفوفنت 

ن ‑ وفولکي
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غ ‑ ووّسان ‑ ان  ءيجران  21 مايلّي  اد ‑ݣان.  مّدن  تام  زغ ‑ وامان،  دروسنين  ن ‑ مّدن 

ن ‑ ّدات ‑ نّون  ن ‑ يرکان  س ‑ يريد  ء ورد  کونّي،  لّي ‑ س ‑ تنجّم  غ ‑ وامان  ءي ‑ ودوم  ءيرواس 

ءي ‑ ربّـي،  ءيخف ‑ نّون  تفکم  ءيغوس ‑ وول ‑ نّون،  ن ‑ يس ‑ يووّري  تاماتارت  ءيݣا  والاينّي 

ا ‑ يکشمن  22 نتّان  زغ ‑ لموت.  لماسيح  ياسوع  ن ‑ ما ‑ د ‑ ينکر  ف ‑ ّسيبت  تنجّم 

لمالايکا  کولّو  ءيلين  ن ‑ ربّـي،  ف ‑ وفاسي  غيلاد  ءيسکيوس  س ‑ يݣـنّا،  ءيلّما 

غ ‑ ّدو ‑ وفوس ‑ نس.  ن ‑ يݣنوان  د ‑ لقّوات  د ‑ ّسولطات 

لماسيح  ءيرفوفن  لّيغ  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  1 مايان 

کونّي.  ء ولا  ا ‑ ترفوفنم  ا ‑ تبکيسم  فّلاون  ءيّلا  غ ‑ ّدات ‑ نس، 

س ‑ ّدنوب.  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتلهو  غ ‑ ّدات ‑ نس  ءيرفوفّن  وانّا  اشکو 

ار ‑ يّزراي  والاينّي  ءي ‑ يخف ‑ نس،  بنادم  غ ‑ ما ‑ يتّيري  ء وّسان ‑ نس  2 ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يّزراي 

ار ‑ تسکارم  تّکام ‑ تّين  ماد ‑ اس ‑ يقامان غ ‑ ّدونيت ‑ اد غ ‑ ما ‑ يرضان ربّـي. 3 غايد ءيزرين 

نتني  هان  غ ‑ ما ‑ ُيخشّن.  يوودا ‑ُکن  غيلاد  ءيّما  ربّـي،  ء ور ‑ ّسينّين  غويلّي  دار  ما ‑ يعّزان 

ار ‑ تمونون ف ‑ لُخشانت،  ار ‑ ّسنوفولن ءيخف ‑ نسن س ‑ تيّسي،  ار ‑ تشتهون،  ار ‑ تفسادن 

ار ‑ تعبادن ءيلاهات ن ‑ ّدونيت ‑ اد س ‑ تجلخيت ‑ نسن.  ار ‑ سکارن لعيب ءي ‑ نݣراتسن، 

‑ تّمونوم  ‑ ديدسن  ا  ‑ تّيريـم  ا   ‑ ء ور  اشکو  ‑ رݣّمن،  ‑ُکن  ار  ‑ تعّجـابن  ‑ݣيݣون  4 ار 

ا ‑ يوت  يوجادن  غوالّي  غ ‑ دار  لحساب  ءيّقان ‑ تن ‑ د  5 والاينّي  ف ‑ تيّلاي ‑ نسن. 

لخبار  ا ‑ ياوي  لماسيح  ا ‑ ف ‑ يّدا  6 مايان  ّموتنين.  غويلّي  ء ولا  ّدرنين  ف ‑ ويلّي  لحوکم 

غمکلّي  ن ‑ ّدات  لّموت  لحوکم  لّي ‑ ف ‑ يضر  نتني  ء ولا  ّموتنين  ءي ‑ ويلّي  ءيفولکين 

ربّـي.  ءيّدر  غمکلّي  ن ‑ ّروح  س ‑ تودرت  ّدرن  اد ‑ ووّرين  باش  مّدن،  ف ‑کولّو  ءيطّار 

لعاقل  رارات  ما ‑ يّلان.  ن ‑کولّو  ءيسيݣُّرا  ياکمور ‑ د  7 هاتي 

ءيهّيان  تاغاوسا  8 والاينّي  ربّـي.  ار ‑ تضالابم  ا ‑ تّژالّام  باش  غ ‑ يخف ‑ نّون  تغويم 

د ‑ ّدنوب.  کيݣان  ار ‑ تّسنتال  لحنانت  اشکو  ءي ‑ نݣراتون،  ا ‑ تّحنّوم  ا ‑ سّت ‑ يݣان، 

ف ‑کرايݣاّت  10 ءيّلا  بلا ‑ دا ‑ تّنݣموݣم.  غ ‑ تݣُّما ‑ نّون  س ‑ ينݣراتون  9 ّسمرحبات 

ويـّياض  ار ‑ سرس ‑ يتعاوان  ربّـي،  نّا ‑ ياس ‑ يفکا  ن ‑ ّروح  س ‑ توافکا  ا ‑ يسکار  يان 

4
لّجديد تودرت 

لمعاونت ء ولا  لحنانت 
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ن ‑ ربّـي  س ‑ لباراکات  ءي ‑ نݣراتون  ا ‑کولّو ‑ تّمعاوانم  باش  ن ‑ وول ‑ نس،  س ‑ نّيـيت 

وانّا  ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اس ‑ يمالا  ا ‑ يساوال  فّلاس  ءيّلا  ءيساوالن،  11 وانّا  لّي ‑ݣّوتنين. 

غمکاد  ربّـي.  لّي ‑ اس ‑ ياکّا  س ‑ تژّضارت  ويـّياض  ا ‑ يتعاوان  فّلاس  ءيّلا  ءيتعاواّن، 

نتّان  لماسيح.  ن ‑ ياسوع  س ‑ يسم  ف ‑ ما ‑ تسکارم  ربّـي  مّدن  ا ‑ س ‑ راد ‑کولّو ‑ الغن 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  د ‑ لقّوا  لمجد  ا ‑ مي ‑ يّلا 

ن ‑ ترفوفنت  غ ‑ لعافيت  ا ‑ ور ‑ تّعّجابم  عّزانين،  12 واي ‑ ايتما 

لجديد.  ءيݣان  کرا  ءيغ ‑ اون ‑ يجرا  زوند  لّي ‑ُکن ‑ يتارمن، 

ار غاکود  ُـّ ا ‑ تفرحم س ‑ وݣ باش  د ‑ لماسيح غ ‑ ترفوفنت،  لّيغ تکشّم  13 والاينّي فرحات 

ءيغ ‑ ا ‑ُکن ‑ رݣّمن  ا ‑ تݣام  14 ءيمبارکين  مّدن.  ءي ‑کولّو  لمجد ‑ نس  را ‑ د ‑ يبان  لّيغ 

لّي ‑ يݣان  لّمجد  ّروح  فّلاون  ءيݣّوز ‑ د  اشکو  لماسيح،  وين  ن ‑ ما ‑ تݣام  ف ‑ ّسيبت 

نغد  ن ‑ ما ‑ ينغا  ف ‑ ّسيبت  ݣيݣون  يان  ا ‑ ور ‑ يرفوفن  ءيخّصا  15 والاينّي  ن ‑ ربّـي.  ّروح 

يوُکر نغد ءيّفوغ زغ ‑ لقانون نغد ءيکشم ما ‑ يݣان وين ويـّياض. 16 والاينّي ءيغ ‑ يرفوفن 

اشکو  ربّـي  ا ‑ يالغ  والاينّي  ا ‑ ور ‑ يحشم،  فّلاس  ءيّلا  اماسيحي،  ن ‑ ما ‑ يݣا  ف ‑ ّسيبت 

لماسيح.  وين  لّي ‑ يݣان  ءيسم  ار ‑ اس ‑ تݣّـان  مّدن 

زوار  را ‑ ت ‑ يوت  لحوکم،  ربّـي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يوت  ءيلکم ‑ د ‑ وزمز  غيلاد  17 هاتي 

ءي ‑ ويلّي  ما ‑ س ‑ را ‑ تݣُّرو  نکُّني،  ءيغ ‑ سرنّغ ‑ يبدا  والاينّي  ف ‑ ايت ‑ تݣّمي ‑ نس. 

يان  ا ‑ ينجم  » ءيغ ‑ يشقا  ءيتياران:  18 غمکلّي  ن ‑ ربّـي؟  ءيفولکين  لخبار  اݣُينين 

ءيسالان  يان  ء ولا  س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نس  ءيرورن  ءي ‑ يان  ما ‑ را ‑ يجرو  ءيفولکين 

فکات  ربّـي:  ف ‑ ما ‑ يرا  رفوفنّين  وينّا  ءي ‑کولّو  ا ‑ ف ‑ راد ‑ ينيغ  19 ماياد  ّدنوب؟« 

تزايدم  غ ‑ واوال ‑ نس،  لّي ‑ بّدا ‑ يزݣان  ن ‑ والّي ‑ُکن ‑ يخلقن  غ ‑ وفوس  ءيخفاون ‑ نّون 

افولکي.  ار ‑ تسکارم 

امغار  ءيݣان  نّکي ‑ اد  غ ‑ݣراتون،  ءيمغارن  1 راد ‑ ضالبغ 

تاغامت  لّماسيح، طّافغ  زوند کونّي، ݣغ ءينيݣي ف ‑ ورفوفن 

تاوروت  ا ‑ تکسم  2 ضالبغ ‑ُکن  لّي ‑ را ‑ د ‑ يبان.  غ ‑ لمجد 

ف ‑ ّسيبت  تارفوفنت 

لّماسيح

ن ‑ ربّـي تاوروت 

5
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س ‑ لفرح  والاينّي  س ‑ بّزز  ء ورد  تݣابلم ‑ ّت  ءيفاّسن ‑ نّون.  غ ‑ݣر  لّي ‑ يفل  ن ‑ ربّـي 

ءيصفان.  والاينّي س ‑ نّيـيت  ءي ‑ يخف ‑ نّون  کرا  ا ‑ تامژم  باش  ء ورد  ربّـي،  ءيرا  غمکلّي 

ءي ‑ تووروت  مالات  والاينّي  ربّـي،  ف ‑ ويلّي ‑ اون ‑ يفکا  ءيخف ‑ نّون  3 ا ‑ ور ‑ تّسيمغورم 

لّيغ  4 غاکود  غمکان.  نتني  ء ولا  اد ‑ سکارن  باش  لّي ‑ س ‑ ا ‑ تسکارم  افولکي 

لّي ‑ ور ‑ را ‑ سار ‑ يمدو.  لّمجد  تّاج  راد ‑ اون ‑ يفک  ءيمّقورن  را ‑ د ‑ ياشک ‑ ومکسا 

بکيسات  س ‑ يمغارن ‑ نّون.  ا ‑ تسفليدم  فّلاون  ءيّلا  ا ‑ يعّيالن،  کونّي  ء ولا  5 غمکان 

» ربّـي  ءيتيارا:  اشکو  ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ تّخدامّ  باش  ن ‑ ّصبر  س ‑ تباّنکا  کولّوکن 

ءيخف ‑ نس.«  ءيّژيمژاين  وانّا  ار ‑ يتباراک  ءيخف ‑ نس،  ءيّسيمغورن  وانّا  ار ‑ يتضاّضا 

ا ‑ُکن ‑ ياّل غ ‑ وزمز نّا ‑ يرا. 7 لوحات ‑ ن  6 کنوات غ ‑ ّدو ‑ وفوس ءيتجّهدن ن ‑ ربّـي باش 

ترارم  غ ‑ يخف ‑ نّون  8 امژات  ار ‑ݣيݣون ‑ يتهّلا.  اشکو  ف ‑ ربّـي  تيغوفيوين ‑ نّون  کولّو 

اي.  لعاقل، اشکو ار ‑ يتلّي ‑ ونّواش ‑ نّون ءيبليس زوند ءيزم، ار ‑ ينّدر ار ‑ يسيݣّيل س ‑ ما ‑ يقُّ

کولّوّت  غ ‑ ّدونيت  ايتماتون  ءيزد  تيّسانم  غ ‑ ليمان ‑ نّون،  تزݣام  ءيبليس  9 ضاّضات 

اد ‑ اغ ‑ يبارک،  لّي ‑ بّدا ‑ يران  ربّـي  10 والاينّي  کونّي.  زوند  غ ‑ ترفوفنت  ار ‑ زراين 

تيݣيرا  لّماسيح.  غ ‑ تامونت  ءيدومن  س ‑ لمجد ‑ نس  ا ‑ تکشّم  ءيغرا ‑ ياون ‑ د 

ءيّزݣا ‑ُکن  ءيّسدوس ‑ُکن  ءيکّملن  س ‑ ّسلامت  را ‑ُکن ‑ ياوي  ءيميّک،  يان  ن ‑ ما ‑ ترفوفنم 

کولّو  ء ولا  غيلاد  لقّوا  ا ‑ مي ‑ تّلا  11 نتّان  ءيصحان.  ف ‑ لّساس  ءيّسبيّد ‑ُکن 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان، 

لّي ‑ داري ‑ يݣان  ن ‑ سيلوانوس  ف ‑ وفوس  ء وريغ ‑ اون ‑ ّت ‑ ين  ءيݣـّزولن  12 تابرات ‑ اد 

ا ‑ تݣا  غمکاد  ءيزد  ملغ ‑ اون  ا ‑ُکن ‑ زّعامغ،  باش  اراغ ‑ ّت ‑ ين  ءيزݣان.  ءيفولکين  ݣما 

ايتماتون  13 ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ تسّلامن  غ ‑ لباراکا ‑ ياد.  زݣايات  س ‑ لحّق.  ن ‑ ربّـي  لباراکا 

ار ‑ ن ‑ فّلاون ‑ يتسّلام  کونّي.  غمکلّي ‑ُکن ‑ يژلي  ربّـي  ءيژلي ‑ تن  ن ‑ بابيل،  غ ‑ تمدينت 

ن ‑ تاݣُمات.  س ‑ ونسالّام  ءي ‑ نݣراتون  14 نسالّامات  نتّا.  ء ولا  مارقُس  ءيوي 

لماسيح.  وين  لّي ‑ يݣان  کونّي  کولّوکن  ّسلامت  اد ‑ اون ‑ تيلي 
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لماسيح.  ن ‑ ياسوع  د ‑ ورقّاس  اخّدام  بطُرس  1 زغ ‑ سيمعان 

لّي ‑ اغ ‑ د ‑ يتياوفکان  ءيعّزان  ليمان  ءيتياوفکا  مي  ءي ‑ ويلّي 

2 ا ‑ فّلاون ‑ تيݣات  لماسيح.  ياسوع  د ‑ ونّجام ‑ نّغ  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ  س ‑ وفولکي  نکُّني  ء ولا 

ياسوع.  سيديتنّغ  ء ولا  ربّـي  غ ‑ تّسنم  غيلاد  د ‑ ّسلامت  لباراکا 

ربّـي کولّو  ا ‑ س ‑ اغ ‑ د ‑ يفکا  ءيتجّهدن  3 س ‑ تحکيمت ‑ نس 

اشکو  ار ‑ ت ‑ نترضو.  غ ‑ ّدونيت  ا ‑ نّدر  باش  ما ‑ نحتاّجا 

د ‑ وفولکي ‑ نس. 4 د ‑ غمکاد  ا ‑ نکشم س ‑ لمجد ‑ نس  نّسن غوالّي ‑ اغ ‑ د ‑ يغران  نووّري 

ا ‑ تووّريم  باش  راد ‑ اغ ‑ تنت ‑ يفک،  لّي ‑ ف ‑ ينّا  عّزانين  هّيانين  لباراکات  ا ‑ س ‑ اغ ‑ لّانت 

ف ‑ ّسيبت  س ‑ لهالاک  غ ‑ ّدونيت  ما ‑ يتاوين  زغ ‑کولّو  تنجّم  ربّـي،  ءيݣا  غمکلّي  تݣم 

ءي ‑ يخف ‑ نس.  بنادم  ءيتّيري  ن ‑ مايلّي 

ف ‑ ليمان ‑ نّون  ا ‑ تزايدم  تيّقي  ا ‑ ن ‑ تݣم  ا ‑ ف ‑ُکن ‑ د ‑ يّقان  5 ف ‑ مايان 

ن ‑ ربّـي  6 تزايدم ف ‑ تواّسنا  ربّـي،  ا ‑ باهرا ‑ تيّسانم  تزايدم ف ‑ وفولکي  ا ‑ باهرا ‑ تفولکيم، 

ف ‑ مايان  تزايدم  غ ‑ لحّق،  ا ‑ باهرا ‑ تزݣام  ف ‑ مايان  تزايدم  غ ‑ يخف ‑ نّون،  ا ‑ بّدا ‑ تغويم 

ف ‑ مايان  تزايدم  مّدن،  ا ‑ باهرا ‑ تّحوبّوم  ف ‑ مايان  7 تزايدم  ربّـي،  ا ‑ بّدا ‑ ترضوم 

را ‑ تيژضارم  کولّو ‑ تغاوسيوين ‑ اد،  8 ءيغ ‑ ا ‑ݣيݣون ‑ تّيݣاتنت  غ ‑ ويـّياض.  ا ‑ بّدا ‑ تحنّوم 

لماسيح.  ياسوع  سيديتنّغ  غ ‑ تّسنم  غيلاد  ءيݣّوتن  لغلّت  ار ‑ دي ‑ تّاويم  ءي ‑کيݣان 

ءيتّو  يات،  ء ور ‑ ا ‑ يتّيسفيو  ءيبوکض  هاتي  تيغاوسيوين ‑ اد،  ء ور ‑ دار  وانّا  9 ءيّما 

ءيزرين.  غايد  لّي ‑ يسکر  زغ ‑ ّدنوب  لماسيح  ءيس ‑ ت ‑ يّسغوس 

ار  ُـّ س ‑ وݣ تيّقي ‑ نّون  ݣات ‑ ن  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اون ‑ ينيغ،  ف ‑ مايان  10 واي ‑ ايتما، 

1

تيمغورم  زايدات 

ن ‑ ربّـي غ ‑ وفولکي 
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اشکو  سرس.  ءيژلي ‑ُکن ‑ د  ربّـي  لّي ‑ س ‑ اون ‑ د ‑ يغرا  غ ‑ وغاراس  ا ‑ باهرا ‑ تزݣام 

ءيݣّوتن  س ‑ لفرح  را ‑ تکشّم  11 هاتي  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ تجلوم،  س ‑ غمکان  ءيغ ‑ ا ‑ تسکارم 

لماسيح.  ياسوع  سيديتنّغ  ن ‑ ونّجام  ءيدومن  س ‑ تݣلديت 

غ ‑ لحّق  تزݣام  واّخا ‑ تنتي ‑ تّسنم  تيغاوسيوين ‑ اد،  ا ‑ ياون ‑ د ‑ ّسکتايغ  12 ريغ ‑ بّدا 

کولّو  غ ‑ يخف ‑ نّون  ما ‑ يّلان  ا ‑ بّدا ‑ ّسرغاغ  ءيس ‑ يشوا  سوانݣمغ  13 اشکو  لّي ‑ مي ‑ تسفلدم. 

راد ‑ خووغ  ءيميّک  يان  ّسنغ  14 اشکو  ّدات ‑ ينو.  لّي ‑ يݣان  غ ‑ وخّيام ‑ اد  ماد ‑ سولغ 

تيّقي ‑ نو  را ‑ ن ‑ تݣّـاغ  15 والاينّي  لماسيح،  ياسوع  سيديتنّغ  ءيملا ‑ يّـي ‑ ت ‑ يد  ماياد،  اخّيام ‑ اد. 

ء ور ‑ را ‑ سول ‑ ديدون ‑ يليغ.  لّيغ  غاکود  غ ‑ تغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ بّدا ‑ تسوينݣيّم  ا ‑ تيژضارم  باش 

س ‑ لعاقل  تياوسکارنين  ن ‑ تحاجّيـين  ف ‑کرا  16 ء ور ‑ ا ‑ نبنّو 

لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  ا ‑ د ‑ يوشکا  ف ‑ مامنک  لّيغ ‑ اون ‑ نساول  غاکود  ن ‑ بنادم 

س ‑ تحکيمت ءيتجّهدن. اشکو نکُّني نژرا تيموغرا ‑ نس، 17، 18 نيلي ديدس ف ‑ وورير 

لّماسيح  لمجد  باباتنّغ  ربّـي  لّيغ ‑ د ‑ يّسبايّن  زغ ‑ يݣنوان  ءي ‑ واوال  نسفلد  امژلاي، 

د ‑ لهيبت ‑ نس. ءيساول ‑ د ‑ واوال زغ ‑ لمجد ن ‑ تاتّويت ءينّا: » غواد ءيݣا ءيوي ءيعّزان. 

باهرا.«  سرس  فرحغ 

ا ‑ را ‑ تسکارم  افولکي  ار.  ُـّ س ‑ وݣ لّانبيا  ءيواليون  ا ‑ دارنّغ ‑ يّزݣان  19 مايان 

لّقنديل،  تيفاوت  زوند  ءيݣا ‑ واوال ‑ نسن  اشکو  نتني،  غ ‑ ماد ‑ نّان  ءيغ ‑ ا ‑ ستّي ‑ تّاويم 

غ ‑ وولاون ‑ نّون.  ن ‑ ّصباح  ءيتري  ءيغلي ‑ د  ءيفاو ‑ واّس  ارد  غ ‑ تيّلاس  ار ‑ يتّيسفيو 

ا ‑ تيّسانم ءيس ‑ ور ‑ يژضار يان س ‑ يخف ‑ نس  ا ‑ سّت ‑ يݣان،  20 والاينّي تاغاوسا ءيهّيان 

کرا  ء ور ‑ د ‑ يوشکي  21 اشکو  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ واّراتن  لانبيا  ن ‑ ماد ‑ نّان  لمعنا  ا ‑ يفهم 

س ‑ يواليون  مّدن ‑ ان  ار ‑ ساوالن  والاينّي  ن ‑ بنادم،  زغ ‑ لعاقل  ن ‑ ربّـي  ن ‑ واوال 

لقودوس.  ّروح  غمکلّي ‑ تن ‑ يتݣّواد  ربّـي  لّي ‑ اسن ‑ د ‑ يمالا 

ايت ‑ ربّـي  غ ‑ݣر  ن ‑ مّدن  کرا  کّان ‑ تّين  ءيزرين  1 غايد 

غمکان  ار ‑ ّسکيرکيسن.  والاينّي  اد ‑ݣان  لانبيا  ءيزد  ار ‑ تّينين 

غ ‑ دارون.  ايت ‑ تکرکاس  ءيمسلمدن  ا ‑ س ‑ راد ‑ داغ ‑ يلين 

لّماسيح ف ‑ تموغرا  توݣّـا 

2
ن ‑ تکرکاس ءيمسلمدن 
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س ‑ لهالاک.  ار ‑ تّاوين  ء ور ‑ اُأغژانّين  ءيسوينݣيمن  ا ‑ س ‑ را ‑ ن ‑ ّشکشامن  س ‑ تنتلا 

وينس.  اد ‑ݣن  لّي ‑ تن ‑ يفران  ءيتجّهدن  س ‑ سيديتسن  تيغوردين ‑ نسن  راد ‑ تراران 

ما ‑ را ‑ يتامژ  2 ءيݣّوت  غ ‑ يات ‑ تاساعت.  ف ‑ يخف ‑ نسن  لهالاک  راد ‑ ّزوݣزن 

لّحّق.  غ ‑ وغاراس  مّدن  ا ‑ ف ‑ راد ‑ رݣّمن  ف ‑ ّسيبت ‑ نسن  لّفساد.  اغاراس ‑ نسن 

والاينّي  ويـّياض.  وين  ما ‑ يݣان  ار ‑ بّدا ‑ تّيرين  اشکو  خوانين،  س ‑ يواليون  3 را ‑ُکن ‑ شتّان 

غوالّي  ء ور ‑ ا ‑ يݣان  لحوکم.  را ‑ فّلاسن ‑ يوت  غوالّي  ا ‑ݣيسن ‑ يتمناد  زغ ‑ يسيزوار 

را ‑ تن ‑ يهلک. 

والاينّي  زغ ‑ واوال ‑ نس،  لّي ‑ فّوغنين  ءي ‑ لمالايکا  ربّـي  ء ور ‑ يصامح  4 اشکو 

ا ‑ غين ‑ تياماژن  ن ‑ تيّلاس  س ‑ توݣّوݣت  ءيدحي ‑ تن ‑ ين  غ ‑ تدروت،  ءيلوح ‑ تن ‑ ين 

امان  يوّل ‑ د  والاينّي  ن ‑ ّدونيت،  ءي ‑ يسيزوار  ربّـي  5 ء ور ‑ يصامح  لّحساب.  اّس  ار 

ء ور ‑ زݣيسن ‑ يّجنجم  تيغوردين ‑ نسن.  رورنين  سرس  ن ‑ ويلّي  ّدونيت  کولّو  دلن  ايلّيغ 

6 يوت  ياضني.  ن ‑ مّدن  د ‑ ّسا  نتّا  ربّـي،  ءيرضان  س ‑ مايلّي  لّي ‑ يتبّراحن  نوح  ابلا 

س ‑ لعافيت،  ءيهلک ‑ تنت  د ‑عامورا،  ن ‑ سادوم  ف ‑ تمدينين  لحوکم  ربّـي  ءيلّما 

ءي ‑ تمدينين ‑ ان،  ما ‑ يجران  تيغوردين  رورنين  سرس  ويلّي  کولّو  اد ‑ ژرن  باش 

ارݣاز  لّي ‑ يݣان  لوط  ءيّجنجم  7 والاينّي  نتني.  ء ولا  ما ‑ راد ‑ اسن ‑ يجرو  ءيّساّن 

اُأخشنّين.  مّدن ‑ ان  اد ‑ فسادن  ف ‑ مامنک  باهرا  ءي ‑ لوط  طّير ‑ اس  اشکو  ءيفولکين، 

ار ‑ تي ‑ تّاغ ‑ تݣوضي  ف ‑ واّس  اّس  غ ‑ݣراتسن.  ءيفولکين  8 ءيزدغ ‑ ورݣاز ‑ ان 

اُأخشنّين.  ءي ‑ يسّکيرن ‑ نسن  ار ‑ يسفليد  ا ‑ يتمناد  لّيغ  غاکود  ءيفولکين  غ ‑ وول ‑ نس 

توقّارنين  غويلّي  ا ‑ يّجنجام  مامنک  سيديتنّغ  ءيس ‑ يّسن  ءيملا ‑ ياغ  مايان  9 کولّو 

اّس  ار  اُأخشنّين  غويلّي  ا ‑ يتحضو  مامنک  يـيّسان  نّا ‑ تن ‑ يتارمن،  زغ ‑ تنوکموت  ربّـي 

ار  ُـّ س ‑ وݣ 10 را ‑ سّت ‑ يوت  لّي ‑ اسن ‑ يݣان.  لعقوبيت  لّي ‑غ ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يوت  لّحساب 

ءيحکامن.  فّلاسن  غوالّي  لّي ‑ باهرا ‑ رکانين حݣرن  س ‑ ّشهوات  سکارنين  ف ‑ ويلّي 

ء ولا  ار ‑ رݣّمن  ءيخفاون ‑ نسن،  ار ‑ ّزعامن  باهرا.  شقان  ءيمسلمدن ‑ ان  ءيّما 

تجّهدن  لمالايکا  11 واّخا ‑ تن ‑ وݣُرن  بلا ‑ دا ‑ تيکساضن.  ن ‑ يݣنوان  غ ‑ ينمغورن 
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12 والاينّي ءيمسلمدن ‑ ان  ربّـي.  نتني غ ‑ مّدن ‑ ان غ ‑ دار  ء ور ‑ ا ‑ رݣّمن  باهرا،  فّلاسن 

والاينّي  لّي ‑ سکارنين  شقانين  لوحوش  زوند  ݣن  غ ‑ ما ‑ ور ‑ فهيمن،  ار ‑ رݣّمن 

ء ولا  تياوهلاکن.  ا ‑ تياماژن  باش  غير  ار ‑ تلالن  ا ‑ سکارن،  ايلّيغ  ماخ  ء ور ‑ ّسيّن 

ف ‑ ورفوفن  ارفوفن  ربّـي  13 راد ‑ اسن ‑ د ‑ يرار  لوحوش.  زوند  را ‑ تياوهلاکن  مّدن ‑ ان 

ء ولا  ءيخف ‑ نسن  ما ‑ يتّيري  اد ‑ سکارن  ءيعجب ‑ تن  نتني  ءي ‑ ويـّياض.  لّي ‑ سکارن 

ار ‑ تفراحن  غ ‑ دارون،  اد ‑ݣان  د ‑ لعار  ءيرکان  ن ‑ مّدن.  غ ‑ لݣّدام  غ ‑ وزال 

اد ‑ ژرن  14 ار ‑ بّدا ‑ تّيرين  ف ‑ يمنسيون ‑ نّون.  ا ‑ ديدون ‑ تمونون  لّيغ  س ‑ تيّلاي ‑ نسن 

ميورن  ء ور ‑ زݣانين،  غويلّي  ار ‑ ن ‑ لّدين  زغ ‑ ّدنوب،  ء ور ‑ ا ‑ تشباعن  لفساد، 

اغاراس  15 فّوغن  اد ‑ݣان.  ن ‑ خزيت  تاروا  ءي ‑ يخف ‑ نسن.  ماد ‑ ران  اد ‑ ّسمونون 

ءيقاريدن  ا ‑ يامژ  ءيعّزا  لّي ‑ دار  ن ‑ باعور  يوس  ن ‑ بالعام  د ‑ وغاراس  موّن  لّي ‑ ينمن، 

واّخا  لّي ‑ يسکر.  ف ‑ ّدنوب  ء وغّيول ‑ نس  ء ولا  ديدس  ءيژي  16 نتّا،  س ‑ ما ‑ ُيخشّن. 

ا ‑ تحصار  باش  ن ‑ بنادم،  س ‑ واوال  لبهيمت ‑ ان  سرس  تساول  لبهايم،  ء ور ‑ ا ‑ ساوالنت 

غ ‑ ونوفل ‑ نس.  نّابي ‑ ان 

17 ءيّما مّدن ‑ ان، زوند لعيون قّورنين اد ‑ݣان، ء ولا زوند ءيمدلا ءيدحي ‑ تن ‑ واضو 

ار ‑ ّسفوّروݣن  18 اشکو  اݣّوݣنين.  غ ‑ تيّلاس  ادغار  ربّـي  ءيسکر ‑ اسن  ءيتجّهدن. 

لّي ‑ بحرا ‑ د ‑ ووّرينين  مّدن  ا ‑ س ‑ ا ‑ ن ‑ لّدين  اُأخشنّين  س ‑ ّشهوات  خوانين.  س ‑ يواليون 

سول  نتني  ءيّما  زغ ‑ يسکراف،  راد ‑ اسن ‑ فّسين  19 ار ‑ تّينين  جلانين.  ويلّي  زغ ‑ݣر 

ءيسمݣ  ءيݣا  کرا،  ءينرا  وانّا  کولّو  اشکو  ءي ‑ لفساد.  ءيسمݣان  ݣان 

س ‑ تواّسنا  ن ‑ ّدونيت  زغ ‑ يرکان  مّدن  20 ءيغ ‑ د ‑ نجمن  ءي ‑ غايلّي ‑ ت ‑ ينران. 

س ‑ يرکان ‑ ان  تياّساسن ‑ داغ  تيݣيرا  ووّرين  والاينّي  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  ن ‑ ونّجام 

ن ‑ يسيزوار ‑ نسن.  ار  ُـّ ء وݣ ُيخشن  ن ‑ مّدن ‑ ان  ءيسيݣُّرا  يووّري  هاتي  ايلّيغ ‑ تن ‑ نران، 

رارن  ارد ‑ ت ‑ يّساّن  ء ولا  ن ‑ وفولکي،  اغاراس   ‑ ّسيّن  ءيس ‑ ور ‑ اکُّ مراد  21 يوف ‑ اسن 

لمعنا ‑ ياد  زوند  نتني  22 سکرن  ربّـي.  لّي ‑ ف ‑ تن ‑ يوّصا  س ‑ واوال  تيغوردين  ءيلّما 

غ ‑ تالّاغت.  ا ‑ ترورض  لّي ‑ يارودن  تيلفت  تووّري  س ‑ يراران ‑ نس،  يوضا ‑ ويدي  ءيّلان: 
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سنات ‑ تبراتين  تيس  تݣا  تابرات ‑ اد  عّزانين،  1 واي ‑ ايتما 

تيغاوسيوين ‑ اد  سرسنت  ّسکتيغ ‑ اون ‑ د  لّي ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ. 

ءيواليون  ا ‑ دي ‑ تکتيم  2 ريغ  غ ‑ ما ‑ ُيغژاّن.  ا ‑ تسوينݣيّم  باش 

الّمود  تکتيم ‑ د  ءيزرين،  غايد  ن ‑ ربّـي  لانبيا  لّي ‑ س ‑ نّان 

ءيهّيان  تاغاوسا  3 والاينّي  ن ‑ يرقّاسن ‑ نّون.  ف ‑ يمي  سيديتنّغ  لّي ‑ ف ‑ُکن ‑ يوّصا ‑ ونّجام 

ُّرانين  ݣ غ ‑ ووّسان ‑ اد  ن ‑ يطنّاژن  کرا  ءيس ‑ راد ‑ د ‑ اشکين  ا ‑ تيّسانم  ا ‑ سّت ‑ يݣان، 

» مانزا  4 ار ‑ تّينين:  ءي ‑ يخف ‑ نسن  ما ‑ تّيرين  ف ‑کولّو  ار ‑ سکارن  ار ‑ باهرا ‑ تطناژن 

ءيمزوورا ‑ نّغ،  س ‑ زرين  اياد  منشک  ژرات،  را ‑ د ‑ ياشک؟  ءيس ‑ ور ‑ ينّي  سيديتون؟ 

سول  ّدونيت  تّياوخلاق  غايکلّي  زغ ‑ يسيزوار،  ءيݣا  غمکلّي  کولّو  ءيقاما  سول  والاينّي 

ربّـي  ا ‑ س ‑ يخلق  س ‑ واوال ‑ نس  ءيزد  اد ‑ تّون  ار ‑ تّيرين  نتني  5 ءيّما  س ‑ غيلاد.« 

ءيلّما  6 تدل  س ‑ وامان.  ءيسکر ‑ تن  غ ‑ݣر ‑ وامان  ءيکالّن  ءيسکر  غ ‑ يسيزوار،  ءيݣنوان 

س ‑ واوال ‑ نس  غيلاد  7 ءيّما  کولّوّت.  تّياوهلاک  س ‑ وامان،  ن ‑ ووّسان ‑ ان  ّدونيت 

لّحساب  غ ‑ واّس  س ‑ لعافيت  ا ‑ تياوهلاکن  باش  د ‑ واکال،  ءيݣنوان  ربّـي  ا ‑ س ‑ يحضا 

تيغوردين.  رورنين  سرس  غويلّي  لّي ‑غ ‑ را ‑ يهلک 

زوند  سيديتنّغ  دار  يان ‑ واّس  ءيݣا  تاغاوسا ‑ ياد:  ا ‑ ور ‑ تتّوم  عّزانين،  8 واي ‑ ايتما 

سيديتنّغ  9 ء ور ‑ يماطل  يان ‑ واّس.  زوند  اس  ن ‑ وسݣُـّ الف  ءيݣ  اس،  ن ‑ وسݣُـّ الف 

ار ‑ ديدون ‑ يتصبار.  اشکو  ءيماطل.  ن ‑ مّدن  کرا  دا ‑ تّينين  واّخا  مايلّي ‑ س ‑ ينّا،  ا ‑ يسکر 

ءيسّکيرن ‑ نسن  فلن  اد ‑ ووّرين  مّدن  کولّو  ءيرا  والاينّي  يان،  ا ‑ يتياوهلاک  نتّا  ء ور ‑ يري 

اُأخشنّين. 

ءيݣنوان  راد ‑ يتّين  امّخار.  زوند  را ‑ د ‑ ياشک  ن ‑ سيديتنّغ  اّس  10 والاينّي 

اکال  تجدر  س ‑ لعافيت،  ما ‑ݣيسن ‑ يّلان  کولّو  ءيفنو  ءيتجّهدن،  س ‑ يّجيج 

ف ‑ مايان  ما ‑ يّلان.  کولّو  11 را ‑ يتياوهلاک  مّدن.  ما ‑ݣيس ‑ سکرن  کولّو  ء ولا 

افولکي  ا ‑ تسکارم  ءيس ‑ ور ‑ را ‑ تّيريم  زغ ‑ را ‑ تݣم؟  مّدن  مان  ا ‑ ف ‑ را ‑ُکن ‑ سقساغ: 

غاّسان  ار ‑ ت ‑ يد ‑ تّساکمورم؟  ن ‑ ربّـي،  س ‑ واّس  غ ‑ ا ‑ تّقلم  12 غيلاد  ربّـي  ار ‑ تّرضوم 

ءيميّک  يان 

لماسيح را ‑ د ‑ ياشک 

3
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ءيݣّوتن.  س ‑ ترغي  ما ‑ يّلان  کولّو  ءيفسي  س ‑ لعافيت،  ءيݣنوان  ا ‑ را ‑ تياوهلاکن 

لّجديد  ءيݣـنّا  ار ‑ ن ‑ نترجو  ربّـي،  س ‑ مايلّي ‑ س ‑ اغ ‑ ينّا  ار ‑ نتقل  نکُّني  13 ءيّما 

ربّـي.  ما ‑ يرضان  س ‑کولّو  عّمرن  لّجديد،  د ‑ واکال 

تيّقي ‑ نّون  ݣات ‑ ن  عّزانين،  اي ‑ ايتما  س ‑ ماياد،  غ ‑ ا ‑ تّقلم  غيلاد  14 ءيّما 

ُيخشّن  کرا  ء ولا  لّعيب  کرا  ءيّلا  ݣيݣون  بلا  د ‑ ربّـي،  غ ‑ݣراتون  ّسلامت  ا ‑ بّدا ‑ تيلي 

ا ‑ تووّريم  باش  سيديتنّغ  ا ‑ ديدون ‑ يصبر  ف ‑ مامنک  15 سوينݣيمات  غ ‑ وولاون ‑ نّون. 

لّي ‑ اس ‑ يفکا  س ‑ تحکيمت  بولُس  ءيعّزان  ݣماتنّغ  ء ولا  غمکلّي ‑ اون ‑ ين ‑ يورا  تنجّم، 

غ ‑ ما ‑ يتارا،  کرا  تيبراتين ‑ نس.  غ ‑کولّو  ف ‑ تغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ يتّيني  16 غمکاد  ربّـي. 

ار ‑ ّسلولّين  فّسوسنين  د ‑ مّدن  ن ‑ يبوجاديـين  کرا  ءيّما  ا ‑ ت ‑ نفهم،  ء ور ‑ يرخي 

ار ‑ دي ‑ تراران  ن ‑ ربّـي.  غ ‑ واّراتن  ياضني  ءيݣزمان  ماد ‑ ّسلولّين  زوند  ءيواليون ‑ نس 

ف ‑ يخفاون ‑ نسن.  لهالاک 

رارات  ء ور ‑ تا ‑ يجري،  ماياد  کولّو  تّسنم  لّيغ  عّزانين،  اي ‑ ايتما  کونّي  17 ءيّما 

تضرم  ء ولا  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ واوال  ءيّفوغن  ءيجلان  کرا  ا ‑ُکن ‑ ور ‑ يلدي  لعاقل 

سيديتنّغ  ن ‑ ونّجام  د ‑ تواّسنا  غ ‑ لباراکا  ار ‑ تّيمغورم  18 زايدات  غ ‑ تّلام.  زغ ‑ لامان ‑ اد 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان.  کولّو  ء ولا  غيلاد  ا ‑ بّدا ‑ نتالغ  نتّان  لماسيح.  ياسوع 
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نّسماقّل  نژر ‑ ت  نسفلد ‑ اس  زغ ‑ يسيزوار،  ءيّلان  1 غوالّي 

2 تبان ‑ د  ن ‑ تودرت.  اوال  نتّان  ءيݣا  نݣّر ‑ اس.  ݣيس 

ءيناݣان.  فّلاس  نݣ  نکُّني،  نژر ‑ ّت  ءي ‑ مّدن،  تودرت ‑ ان 

ربّـي  غ ‑ دار  ءيّلا  ءيّکا ‑ تّين  ءيدومن،  تودرت  ءيݣان  ف ‑ والّي  لخبار  ناوي ‑ اون ‑ ين 

ما ‑ مي ‑ نسفلد،  ء ولا  ف ‑ ما ‑ نژرا  لخبار  3 ناوي ‑ اون ‑ ين  ءيلّما.  ءيبان ‑ اغ ‑ د  باباتنّغ 

تامونت  غيلاد  تّلا ‑ ياغ  اشکو  ءيّلان.  دارنّغ  غ ‑ تامونت ‑ اد  کونّي  ء ولا  ا ‑ تکشّم  باش 

باش  نورا ‑ ياون ‑ ت ‑ ين  ماياد،  4 کولّو  لماسيح.  ياسوع  د ‑ يوس  باباتنّغ  د ‑ ربّـي 

ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  ا ‑کولّو ‑ نفرح 

‑ نسفلـد  ‑ دارس  ‑ مي  لّي  لخبـار  ‑ يݣـا    ا 5 غمکاد 

» تّلا  6 ءيغ ‑ ننّا  تيّلاس.  ء ور ‑ اّک ‑ݣيس ‑ لّينت  تيفاوت،  ءيݣا  ربّـي  ناوي ‑ اون ‑ ت ‑ ين: 

نّسکارکس  هاتي  غ ‑ تيّلاس،  ار ‑ سول ‑ نتّيدو  والاينّي  د ‑ ربّـي«  تامونت  دارنّغ 

نتّا  ءيّلا  غمکلّي  غ ‑ تيفاوت  ءيغ ‑ ا ‑ نتّيدو  7 والاينّي  س ‑ لحّق.  ء ور ‑ ا ‑ نسکار 

يوس  ن ‑ ياسوع  ءيداّمن  ار ‑ اغ ‑ ّسغوسن  ءي ‑ نݣراتنّغ،  تامونت  دارنّغ  تّلا  غ ‑ تيفاوت، 

هاتي  ّدنوب،«  » ء ور ‑ ا ‑ نسکار  8 ءيغ ‑ ننّا  نّا ‑ݣينّغ ‑ يّلان.  ّدنوب  زغ ‑کولّو  ن ‑ ربّـي 

س ‑ ّدنوب ‑ نّغ،  ءيغ ‑ ا ‑ نتقّرا  9 والاينّي  لحّق.  ء ور ‑ݣينّغ  ف ‑ يخف ‑ نّغ،  نّسکارکس 

زغ ‑کولّو  ءيّسغوس ‑ اغ  ّدنوب ‑ نّغ  فّلانّغ  ءيّسيتّي  لحّق  ءيّزݣا  اوال ‑ نس  را ‑ يّسافو 

ربّـي  نݣا  هاتي  ّدنوب،«  » ء ور ‑ نسکير  ءيغ ‑ ننّا  10 والاينّي  ما ‑ݣينّغ ‑ ُيخشّن. 

ء ور ‑ݣينّغ ‑ يزݣا ‑ واوال ‑ نس.  د ‑ بو ‑ تکرکاس، 

1
ن ‑ تودرت اوال 

تيفاوت ءيݣا  ربّـي 
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ا ‑ ور ‑ تسکرم  باش  ماياد  ء وريغ ‑ اون ‑ ين  عّزانين،  1 وا ‑ تاروا ‑ نو 

ءيسکر  ارد  ݣيݣون  ن ‑ يان  کرا  ءيغ ‑ يّدا  والاينّي  ّدنوب. 

ربّـي  غ ‑ دار  يان ‑ ديدنّغ ‑ يبيّدن  سول  ءيّلا ‑ ياغ  ّدنوب، 

ن ‑ ربّـي.  غ ‑ يژري  ءيکّملن  لّي ‑غ ‑ يّلا ‑ وفولکي  لماسيح  د ‑ ياسوع  ا ‑ ت ‑ يݣان  باباتنّغ، 

والاينّي  نکُّني  ّدنوب ‑ نّغ  غير  ء ورد  زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ،  اد ‑ اغ ‑ يفرو  باش  نتّان  2 ءيّموت 

کولّوّت.  ن ‑ ّدونيت  ّدنوب 

ݣينّغ  ءيبان  اشکو  ن ‑ ربّـي:  تاواّسنا  ءيس ‑ دارنّغ  ا ‑ س ‑ را ‑ نيّسان  3 غمکاد 

بلا ‑ دا ‑ يسکار  ربّـي«  » ّسنغ  ءينّان  4 يان  س ‑ مايلّي ‑ ف ‑ اغ ‑ يوّصا.  ءيس ‑ ا ‑ نسکار 

ءيسکارن  وانّا  کولّو  5 ءيّما  لحّق.  ء ور ‑ݣيس  ار ‑ يّسکيرکيس  هاتي  س ‑ لوصّيات ‑ نس، 

ا ‑ س ‑ را ‑ نيّسان  غمکاد  ن ‑ ربّـي.  لحنانت  ݣيس  تووفا  هاتي  ن ‑ ربّـي،  س ‑ واوال 

ا ‑ يسکار  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  لماسيح،  وين  ءيس ‑ يݣا  ءيتّينين  وانّا  6 اشکو  وينس:  ءيس ‑ نݣا 

لماسيح.  ءيسکار  غمکلّي 

لّجديد  لّوصيت  کرا  ء ورد  عّزانين،  7 واي ‑ ايتما 

غايد  ربّـي  ختالّي ‑ ف ‑ُکن ‑ يوّصا  تݣ  تاقديمت.  لوصيت  والاينّي  اياد ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ 

لجديد،  تين  تݣا  لوصيت ‑ اد ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ  8 والاينّي  زغ ‑ يسيزوار.  دارون  تيلي  ءيزرين، 

تيّلاس  ار ‑ زراينت  اشکو  کونّي.  ݣيݣون  ء ولا  غ ‑ لماسيح  لحّق  ءيس ‑ تݣا  ءيبان 

ا ‑ يتکرهو  سول  والاينّي  غ ‑ تيفاوت  ءيّلا  ءينّان  9 وانّا  لّحّق.  تيفاوت  ار ‑ دي ‑ تّيسفيو 

ءيّلا  غ ‑ݣماس،  ءيتحنّون  وانّا  10 ءيّما  غ ‑ تيّلاس.  ءيّلا  سول  هاتين  ݣماس، 

ءيّلا  سول  ݣماس،  ءيکورهان  يان  11 والاينّي  لّعيب.  کرا  ء ور ‑ݣيس  غ ‑ تيفاوت، 

تيّلاس.  ّسبوکضنت ‑ ت  اشکو  ا ‑ يتّيدو  مانيس  ء ور ‑ يّسين  غ ‑ تيّلاس.  ار ‑ يتّيدو  غ ‑ تيّلاس 

ف ‑ يسم  ّدنوب ‑ نّون  فّلاون  ءيّسيتّي  ربّـي  اشکو  عّزانين،  ا ‑ تاروا  12 ء وريغ ‑ اون ‑ ين 

زغ ‑ يسيزوار.  ءيّلان  غوالّي  تّسنم  اشکو  ا ‑ يد ‑ باباتسن،  13 اراغ ‑ اون ‑ ين  لّماسيح. 

تّسنم  اشکو  ا ‑ تاروا،  اراغ ‑ اون ‑ ين  ءيبليس.  تنرام  اشکو  ا ‑ يعّيالن،  14 اراغ ‑ اون ‑ ين 

زغ ‑ يسيزوار.  ءيّلان  غوالّي  تّسنم  اشکو  ا ‑ يد ‑ باباتسن،  اراغ ‑ اون ‑ ين  باباتنّغ. 

ا ‑ ديدنّغ ‑ يبيّدن لماسيح 

2

تيّلاس ء ولا  تيفاوت 
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ءيبليس.  تنروم  ن ‑ ربّـي  ءيزݣا ‑ݣيݣون ‑ واوال  تدوسم  اشکو  ا ‑ يعّيالن،  اراغ ‑ اون ‑ ين 

ّدونيت،  يان  ءيغ ‑ ا ‑ يتّيري  غ ‑ ّدونيت.  ءيّلان  کرا  ء ولا  ّدونيت  15 ا ‑ ور ‑ تّيريم 

غايلّي  )ءيݣا  غ ‑ ّدونيت  ما ‑ يّلان  کولّو  16 اشکو  باباتنّغ.  ن ‑ ربّـي  تايري  ء ور ‑ݣيس ‑ تلّي 

ءيخف ‑ نس(،  بنادم  غايلّي ‑ س ‑ ا ‑ يّسيمغور  ء ولا  تيط،  تّيري  غايلّي  ء ولا  ّدات،  تّيري 

کولّو  ء ولا  ّدونيت  17 ار ‑ تزراي  ّدونيت.  ءيّکا ‑ د  والاينّي  ا ‑ د ‑ يّکا  باباتنّغ  ء ورد 

ءيدومن.  تودرت  را ‑ يّدر  ربّـي،  س ‑ ما ‑ يرا  ءيسکارن  يان  ءيّما  مّدن،  ما ‑ݣيس ‑ تّيرين 

کونّي  تسفلدم  اياد.  ءيݣُّران  تاساعت  عّزانين،  18 وا ‑ تاروا 

د ‑ ينّواشن  کيݣان  ء وشکان ‑ د  غيلاد  هاتي  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک.  لّماسيح  ف ‑ ونّواش 

نتني  19 فّوغن  ءيلکمن.  ايد  ءيݣُّران  تاساعت  ءيزد  ا ‑ ف ‑ نّسن  غايان  لّماسيح. 

ديدنّغ  ءيکون  ءيس ‑ زݣينّغ ‑ݣان  مراد  ا ‑ زغ ‑ݣان.  زغ ‑ݣينّغ  ء ورد  والاينّي  زغ ‑ دارنّغ 

زغ ‑ دارنّغ.  فّوغن  اشکو  زغ ‑ݣينّغ،  ء ور ‑ݣين  کولّوتن  نّسن  والاينّي  قامان، 

غوالّي  لّي ‑ اون ‑ يفکا  ّروح  ݣيݣون  ءيّلا  اشکو  کولّوکن،  لحّق  تّسنم  20 کونّي 

زوند  ء ورد  لحّق،  تّسنم  اشکو  ا ‑ ف ‑ اون ‑ ين ‑ وريغ،  21 ماياد  ن ‑ ربّـي.  امژلاي  ءيݣان 

22 مانوا  زغ ‑ لحّق.  ن ‑ تکرکاس  کرا  ء ور ‑ ّجو ‑ د ‑ وشکينت  اشکو  ءيغ ‑ ور ‑ تي ‑ تّسينم، 

يان  ن ‑ ربّـي.«  لماسيح  ء ور ‑ يݣي  » ياسوع  ءينّان  وانّا  ءيݣا ‑ ت  بو ‑ تکرکاس؟  ءيݣان 

ء ولا  باباتنّغ  س ‑ ربّـي  تيغوردين ‑ نس  ءيرار  لّماسيح،  انّواش  ءيݣا  غمکان،  ءينّان 

ء ولا  ءيرور ‑ ّت  ن ‑ ربّـي،  س ‑ يوس  تيغوردين ‑ نس  ءيرورن  يان  23 اشکو  س ‑ يوس. 

باباتنّغ.  ربّـي  ء ولا  ار ‑ يتّيري  ن ‑ ربّـي،  يوس  ءيتّيرين  يان  ءيّما  باباتنّغ.  س ‑ ربّـي 

ا ‑ س ‑ راد ‑ بّدا ‑ تزݣام  غمکان  غ ‑ يسيزوار.  تسفلدم  مي  غ ‑ مايلّي  24 زݣايات ‑ بّدا 

ماياد،  ا ‑ س ‑ اغ ‑ يملا  ءيزݣان  س ‑ واوال  25 اشکو  غ ‑ يوس.  ء ولا  باباتنّغ  غ ‑ ربّـي 

ءيدومن.  تودرت  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يفک  يـيني ‑ اغ 

ءيّلا ‑ بّدا  کونّي،  27 ءيّما  ا ‑ُکن ‑ جلّون.  رانين  ف ‑ ويلّي  تيغاوسيوين ‑ اد  26 ء وريغ ‑ اون ‑ ين 

ّروح ‑ نس  اشکو  ما ‑ُکن ‑ يّسلمادن،  ء ور ‑ تحتاّجام  لماسيح.  لّي ‑ اون ‑ يفکا  ّروح  ݣيݣون 

ءيّلا  والاينّي  تيکرکاس.  بلا  لحّق  ار ‑ اون ‑ يمالا  کرا،  ف ‑کرايݣاّت  ار ‑ُکن ‑ يّسلماد 

د ‑ تکرکاس لحّق 
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تزݣام  زايدات  عّزانين،  ا ‑ تاروا  غيلاد  28 ءيّما  غمکلّي ‑ اون ‑ يّسلماد.  ا ‑ݣيس ‑ تزݣام  فّلاون 

ا ‑ زݣيس ‑ نرݣس.  ء ور ‑ را ‑ نيري  ءيبايّن ‑ د،  نّا ‑ د ‑ يوورّي  غاکود  ا ‑ يزعم ‑ وول ‑ نّغ  باش  غ ‑ لماسيح، 

ءيلول  ءيس ‑ يووّري  تيّسانم  ربّـي،  ما ‑ يرضان  کولّو  لماسيح  ءيس ‑ يسکر  29 تّسنم 

ربّـي.  زغ ‑ دار  لّجديد  س ‑ تلاليت  ما ‑ ت ‑ يرضان  ءيسکارن  يان  کرايݣاّت 

ايلّيغ ‑ اغ ‑ يݣا  باباتنّغ  ربّـي  غونشکا ‑ س ‑ اغ ‑ يرا  ماتّا  1 ژرات 

ا ‑ ف ‑ ور ‑ تّسين  ماياد  نکُّني.  ا ‑ نݣا  غمکان  اشکو  د ‑ تاروا ‑ نس. 

ّدونيت ما ‑ نݣا، اشکو ء ور ‑ تّسين ربّـي. 2 واي ‑ ايتما عّزانين، نݣا 

نّسن  والاينّي  غ ‑ مايد ‑ د ‑ يفتان،  ما ‑ را ‑ نݣ  ء ور ‑ تا ‑ ياغ ‑ يّسبايّن  غيلاد.  ن ‑ ربّـي  تاروا 

ءيݣا.  غمکلّي  را ‑ ت ‑ نژر  اشکو  نتّان،  زوند  را ‑ نݣ  لماسيح  را ‑ د ‑ ياشک  لّيغ  غاکود  ماياد: 

نتّا.  ءيغوس  غمکلّي  ء ول ‑ نس  ار ‑ يّسغوس  غ ‑ لماسيح  ّرجا ‑ ياد  دار  وانّا  3 کولّو 

ّدنوب  اشکو  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ ّشرع  ءيّفوغ  هاتي  ّدنوب،  ءيسکارن  يان  4 کرايݣاّت 

ا ‑ فّلانّغ ‑ يّسيتّي  باش  لماسيح  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  کونّي  5 تّسنم  ن ‑ ّشرع.  ء وفّوغ  ا ‑ يݣان 

غ ‑ لماسيح  ءيزݣان  6 وانّا  نتّا.  ن ‑ ّدنوب  کرا  ءيس ‑ ور ‑ ّجو ‑ يسکير  تيّسانم  ّدنوب ‑ نّغ، 

مامنک  ءيّسن  ء ولا  ء ور ‑ تا ‑ يفهيم  غ ‑ ّدنوب  ءيتزايادن  وانّا  ءيّما  ّدنوب.  ء ور ‑ ا ‑ يسکار 

لماسيح.  ا ‑ يݣا 

س ‑ لحّق،  ءيسکارن  وانّا  ا ‑ُکن ‑ يجلّو.  يان  ا ‑ ور ‑ تادجم  عّزانين،  7 وا ‑ تاروا 

وين  ّدنوب،  ءيسکارن  وانّا  8 ءيّما  س ‑ لماسيح.  ءيفرح  غمکلّي  ربّـي  را ‑ سرس ‑ يفرح 

ا ‑ ف ‑ د ‑ يوشکا  ماياد  زغ ‑ يسيزوار.  ّدنوب  ار ‑ يسکار  ءيبليس  اشکو  ا ‑ يݣا،  ءيبليس 

تالاليت  وانّا ‑ د ‑ يلولن  9 ءيّما  ن ‑ يبليس.  ءيسّکيرن  ا ‑ يهلک  يوشکا ‑ د  ن ‑ ربّـي:  يوس 

امود ‑ نس.  ݣيس  ءيّژا  ربّـي  اشکو  ّدنوب،  ء ور ‑ ا ‑ يسکار  ربّـي،  زغ ‑ دار  لّجديد 

10 غمکاد  ن ‑ ربّـي.  زغ ‑ تاروا  ءيݣا  يووّري  اشکو  غ ‑ ّدنوب،  ا ‑ يزايد  ء ور ‑ يژضار 

ا ‑ س ‑ ا ‑ نتيّسان تاروا ن ‑ ربّـي زغ ‑ تاروا ن ‑ يبليس: وانّا ء ور ‑ يسکارن س ‑ لحّق ء ور ‑ يݣي 

ربّـي.  وين  ء ور ‑ يݣي  غ ‑ݣماس  ء ور ‑ يتحنّون  د ‑ وانّا  ربّـي،  وين 

ءيّلا  زغ ‑ يسيزوار:  لّي ‑ مي ‑ تسفلدم  ا ‑ يݣا ‑ واوال  11 غمکاد 

3
ن ‑ ربّـي تاروا 

تايري ء ولا  لکوره 
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ݣماس.  ءينغ  ءيبليس  وين  لّي ‑ يݣان  قاين  زوند  12 ا ‑ ور ‑ نݣ  ءي ‑ نݣراتنّغ.  ا ‑ نتّيري  فّلانّغ 

ما ‑ يفولکين.  ار ‑ يسکار  ݣماس  ءيّما  ما ‑ ُيخشّن،  ار ‑ يسکار  قاين  اشکو  ايلّيغ ‑ ت ‑ ينغا؟  ماخ 

نّسن  14 والاينّي  ايت ‑ ّدونيت.  ءيغ ‑ُکن ‑کورهان  ا ‑ ور ‑ تّعّجابم  13 واي ‑ ايتما، 

والاينّي  ن ‑ ايتماتنّغ.  تايري  ݣينّغ  تّلا  اشکو  س ‑ تودرت،  زغ ‑ لموت  نکُّني  ءيس ‑ نزري 

ݣماس،  ءيکورهان  15 يان  غ ‑ لموت.  ءيقاما  سول  هاتي  ايتماس،  ء ور ‑ يتّيرين  يان 

ءيدومن.  تودرت   ‑ راد ‑ اس ‑ تيلي  ء ور ‑ اکُّ ءينغان،  د ‑ وانّا  ءيغ ‑ ت ‑ ينغا.  زوند  ءيݣا 

لماسيح  لحنانت:  ا ‑ تݣا  مامنک  ا ‑ س ‑ نّسن  16 غمکاد 

ءيخف ‑ نّغ  ا ‑ ناکّا  فّلانّغ  ءيّلا  نکُّني،  ءيّما  ف ‑ ّسيبت ‑ نّغ.  ءيخف ‑ نس  ءيفکا 

والاينّي  ءيحتاّجا  ݣماس  ءيژر  لخير  ءيطّافن  يان  17 ءيغ ‑ يّلا  ن ‑ ايتماتنّغ.  ف ‑ ّسيبت 

18 وا ‑ تاروا  ن ‑ ربّـي؟  لحنانت  ݣيس  تّلا  ا ‑ را ‑ يـيني  مامنک  ء ول ‑ نس،  فّلاس  ءيّسيقار 

س ‑ يسّکيرن  والاينّي  س ‑ يلس  ء ولا  س ‑ يواليون  غير  لحنانت  ا ‑ ور ‑ نمالا  عّزانين، 

غ ‑ لݣّدام  ء ول ‑ نّغ  نّسهنّو  لحّق  وين  ءيس ‑ نݣا  ا ‑ س ‑ را ‑ نيّسان  19 غمکاد  د ‑ لحّق. 

ءيمّقور  ربّـي  20 اشکو  ن ‑ ما ‑ ور ‑ نفولکي.  ف ‑ ّسيبت  ءيغ ‑ ا ‑ يتغووض ‑ وول ‑ نّغ  ن ‑ ربّـي 

ما ‑ݣينّغ ‑ يّلان.  کولّو  يـيّسان  ف ‑ وول ‑ نّغ، 

نژضار  ءيغ ‑ ور ‑ يغووض ‑ وول ‑ نّغ،  عّزانين،  21 واي ‑ ايتما 

ار ‑ نسکار  اشکو  نضالب،  زݣيس  اينّا  دارس  22 نامژ  س ‑ ربّـي  نّا ‑ نتاکمور  غاکود  ا ‑ نزعم 

يـيني ‑ اغ  لوصيت ‑ نس،  ا ‑ تݣا  23 غمکاد  س ‑ ما ‑ ت ‑ يرضان.  ء ولا  س ‑ ما ‑ ف ‑ اغ ‑ يوّصا 

غمکلّي ‑ س ‑ اغ ‑ يوّصا  ءي ‑ نݣراتنّغ  ار ‑ نتحنّو  لماسيح،  ياسوع  ن ‑ يوس  س ‑ يسم  ا ‑ نامن 

ݣيس.  ربّـي  ءيزݣا  غ ‑ ربّـي  ا ‑ يزݣان  نتّان  س ‑ لوصّيات ‑ نس،  ءيسکارن  24 وانّا  لماسيح. 

ّروح ‑ نس.  ءيفکا ‑ ياغ  اشکو  ءيس ‑ݣينّغ ‑ يزݣا،  ا ‑ س ‑ نّسن  غمکاد 

ءينّان  وانّا  کولّو  ‑ تامنم  ‑ ور  ا  عّزانين،  ‑ ايتما  1 واي 

ا ‑ تژرم  ّروح ‑ ان  ارمات  والاينّي  لقودوس،«  ّروح  » ءيّلا ‑ݣيݣي 

لّي ‑ تّکانين  مّدن  ݣّوتن  اشکو  ء وهو.  نغد  ربّـي  وين  ءيس ‑ يݣا 

ربّـي  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا  ءيس ‑ ا ‑ ساوالن  ار ‑ تّينين  ّدونيت، 

ن ‑ ربّـي لحنانت 

ن ‑ ربّـي لّݣّدام  ّزعامت 

4
ما ‑ س ‑ را ‑ نيّسان ّروح 

لّحّق زغ ‑ وين ‑ تکرکاس؟
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ا ‑ݣيسن ‑ يساوالن  ن ‑ ربّـي  ّروح  ءيزد  ا ‑ س ‑ را ‑ تيّسانم  2 غمکاد  ار ‑ ّسکيرکيسن.  والاينّي 

يووّري  زغ ‑ ربّـي،  يوشکا ‑ د  لماسيح  » ياسوع  ّروح ‑ ان  ءيغ ‑ ا ‑ يتّيني  ء وهو:  نغد 

س ‑ ّدات ن ‑ بنادم« را ‑ تيّسانم ّروح ‑ ان، ءيزد وين ربّـي ا ‑ يݣا. 3 ءيّما ّروح نّا ‑ ور ‑ يتّينين 

لّماسيح  ن ‑ ونّواش  ّروح  ءيݣا  والاينّي  ا ‑ يݣا  ربّـي  وين  ء ورد  ف ‑ ياسوع،  لحّق 

ا ‑ تاروا  کونّي  4 ءيّما  غ ‑ ّدونيت.  غيلاد  ءيّلا ‑ نّيت  را ‑ د ‑ ياشک،  لّي ‑ ف ‑ تسفلدم 

لّي ‑ يّلان  ّروح  يوݣُر  لّي ‑ݣيݣون ‑ يّلان  ّروح  اشکو  تنروم ‑ تن  ا ‑ تݣام،  ربّـي  وين  عّزانين، 

ّدونيت،  وين  س ‑ ما ‑ يݣان  ار ‑ ساوالن  ّدونيت،  وين  ݣان  5 نتني  غ ‑ ّدونيت. 

ار ‑ سرنّغ ‑ سفليدن غويلّي  ار ‑ سرسن ‑ سفليدن ايت ‑ ّدونيت. 6 ءيّما نکُّني نݣا وين ربّـي، 

غمکان  اد ‑ سرنّغ ‑ سفليدن.  ء ور ‑ رين  ربّـي  ء ور ‑ ّسينّين  وينّا  ءيّما  ربّـي.  ّسنّين 

ن ‑ تکرکاس.  زغ ‑ ّروح  لّحّق  ّروح  ا ‑ س ‑ را ‑ نتيّسان 

ءي ‑ نݣراتنّغ،  ا ‑ نتحنّو  فّلانّغ  ءيّلا  عّزانين،  7 واي ‑ ايتما 

ربّـي.  يـيّسان  ربّـي  زغ ‑ دار  ءيلول ‑ د  ءيتحنّون، هاتي  يان  ربّـي.  تين  تݣا  لحنانت  اشکو 

9 غمکاد  لحنانت.  ءيݣا  ربّـي  اشکو  ربّـي.  ء ور ‑ يّسين  ء ور ‑ يتحنّون،  يان  8 ءيّما 

باش  س ‑ ّدونيت،  يوس  ءيݣان  غوالّي  يوزن ‑ د  لحنانت ‑ نس:  ربّـي  ا ‑ س ‑ اغ ‑ د ‑ يّسبايّن 

لّي ‑ س ‑ نرا  تايري  ء ورد  تايري:  ا ‑ تݣا  10 غمکاد  ف ‑ ّسيبت ‑ نس.  تودرت  اد ‑ اغ ‑ تيلي 

اد ‑ اغ ‑ يفرو  باش  ا ‑ يّمت  يوس  ايلّيغ ‑ د ‑ يوزن  نتّان،  لّي ‑ س ‑ اغ ‑ يرا  تايري  والاينّي  ربّـي 

فّلانّغ  ءيّلا  غونشکان،  ربّـي  لّيغ ‑ اغ ‑ يرا  عّزانين،  11 واي ‑ ايتما  زغ ‑ ّدنوب ‑ نّغ. 

ءيغ ‑ ا ‑ نتّيري  والاينّي  ربّـي،  ما ‑ يژران  12 ء ور ‑ ّجو ‑ يلّي  ءي ‑ نݣراتنّغ.  ا ‑ نتّيري 

لحنانت ‑ نس.  ݣينّغ  تووفا  ربّـي،  ݣينّغ  ءيزݣا  ءي ‑ نݣراتنّغ، 

اشکو  ݣينّغ:  ءيزݣا  غ ‑ ربّـي  ءيس ‑ نزݣا  ا ‑ نّسن  13 غمکاد 

باش  يوس  يوزن ‑ د  باباتنّغ  14 ربّـي  ّروح ‑ نس.  ءيفکا ‑ ياغ 

ا ‑ يݣ انّجام ن ‑ ّدونيت. نژرا ‑ ت نکُّني، نݣ فّلاس ءيناݣان. 15 وانّا ءيتّينين س ‑ نّيـيت 

نتّا  ء ولا  ءيزݣا  ربّـي،  ݣيس  ءيزݣا  هاتي  ن ‑ ربّـي،«  يوس  ءيݣا  » ياسوع  ن ‑ وول ‑ نس 

ءيݣا  ربّـي  سرس.  نامن  ربّـي،  لّي ‑ س ‑ݣينّغ ‑ يحنّا  لحنانت  نّسن  16 نکُّني  غ ‑ ربّـي. 

لحنانت ءيݣا  ربّـي 

ا ‑ ن ‑ يتلوحن  لحنانت 

س ‑ بّرا تيکساض 
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17 هاتي  ݣيس.  ربّـي  ءيزݣا  غ ‑ ربّـي،  ءيزݣا  غ ‑ لحنانت،  ءيزݣان  يان  لحنانت. 

اشکو  لّحساب،  غ ‑ واّس  ء ول ‑ نّغ  ا ‑ نّسهنّو  باش  لحنانت ‑ نس،  ݣينّغ  ربّـي  ءيّسووفا 

والاينّي  تيکساض،  ء ور ‑ݣيس  18 لحنانت  غ ‑ ّدونيت ‑ اد.  نتّان  ما ‑ يݣا  زوند  نݣا  نووّري 

ء ور ‑ تا ‑ݣيس ‑ تووفي  ءيکسوضن،  يان  ءيّما  س ‑ بّرا.  تيکساض  ار ‑ ن ‑ تّلوح  ءيکّملن  لحنانت 

غ ‑ لعقوبيت.  ار ‑ سول ‑ يسوينݣيم  ءيکسوضن  وانّا  اشکو  ءيکّملن،  لحنانت 

کرا  20 ءيغ ‑ ا ‑ يتّيني  ءيس ‑ فّلانّغ ‑ يحنّا.  ا ‑ يزوارن  ربّـي  اشکو  نکُّني  19 ار ‑ نتحنّو 

اشکو  ار ‑ يّسکيرکيس.  هاتي  ݣماس،  ا ‑ يتکرهو  سول  والاينّي  ربّـي«  » ار ‑ تّيريغ  ن ‑ يان 

لّي ‑ ور ‑ ا ‑ يتمناد؟  ربّـي  ا ‑ را ‑ يـيري  مامنک  لّي ‑ يتمناد،  ݣماس  ءيغ ‑ ور ‑ ا ‑ يتّيري 

ء ولا  ا ‑ يتّيري  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ربّـي،  ءيتّيرين  وانّا  لوصيت ‑ نس:  ا ‑ تݣا  21 غمکاد 

ݣماس. 

ن ‑ ربّـي،  لماسيح  ا ‑ يݣان  ياسوع  ءيزد  يومّن  وانّا  1 کولّو 

وانّا  کولّو  ربّـي.  زغ ‑ دار  لّجديد  تالاليت  ءيلول ‑ د  هاتي 

2 غمکاد  يوس.  ار ‑ يتّيري  باباتنّغ،  ربّـي  ءيتّيرين 

ربّـي،  ءيس ‑ ا ‑ نتّيري  ݣينّغ  ءيبان  اشکو  ن ‑ ربّـي:  تاروا  ءيس ‑ ا ‑ نتّيري  ا ‑ س ‑ را ‑ نيّسان 

ربّـي:  ءيس ‑ ا ‑ نتّيري  ا ‑ س ‑ ا ‑ نمالا  3 غمکاد  س ‑ ما ‑ ف ‑ اغ ‑ يوّصا.  ار ‑ نسکار 

کولّو  4 اشکو  مايلّي ‑ ف ‑ اغ ‑ يوّصا،  ء ور ‑ فّلانّغ ‑ يّژاي  س ‑ لوصّيات ‑ نس.  ار ‑ نسکار 

نومن  اشکو  ّدونيت،  ا ‑ س ‑ ا ‑ نتنرو  ماياد  ّدونيت.  ار ‑ يتنرو  ربّـي  زغ ‑ دار  وانّا ‑ د ‑ يلولن 

يوس  ن ‑ يس ‑ يݣا  س ‑ ياسوع  يومّن  وانّا  ّدونيت؟  را ‑ ينرو  5 مانوا  ن ‑ ربّـي.  اوال 

ن ‑ ربّـي. 

د ‑ يداّمن.  س ‑ وامان  ا ‑ د ‑ يوشکان  نتّان  لماسيح،  6 ياسوع 

لقودوس  ّروح  د ‑ يداّمن.  س ‑ وامان  والاينّي  ا ‑ س ‑ د ‑ يوشکا  س ‑ وامان  غير  ء ورد 

ءيناݣان:  کراض  7 لّان  لحّق.  ءيݣا  لقودوس  ّروح  اشکو  ف ‑ ماياد،  توݣّـا  ا ‑ ياکّان 

س ‑ توݣّـا  ا ‑ نسفليد  9 نميار  توݣّـا ‑ نسن.  مشاشکاند ‑ د  د ‑ يداّمن.  د ‑ وامان  8 ّروح 

ءيفک  ءينيݣي،  ا ‑ يݣان  ربّـي  بنادم.  تين  ء وݣُرنت  ن ‑ ربّـي  توݣّـا  والاينّي  ن ‑ بنادم، 

5
ّدونيت؟ ما ‑ را ‑ ينرو 

ف ‑ لماسيح توݣّـا 
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ن ‑ ربّـي  توݣّـا  لّانت  ن ‑ ربّـي،  س ‑ يوس  يومّن  وانّا  10 ءيّما  ف ‑ يوس.  توݣّـا 

د ‑ بو ‑ تکرکاس  ء ور ‑ يسفليدن س ‑ ما ‑ يتّيني ربّـي، ءيݣا ربّـي  يان  غ ‑ وول ‑ نس. والاينّي 

ءيفکا ‑ ياغ  توݣّـا:  اد ‑ݣانت  11 غمکاد  ف ‑ يوس.  لّي ‑ يفکا  توݣّـا  ء ور ‑ يومين  اشکو 

ءيموّن  12 وانّا  ن ‑ يوس.  ف ‑ ّسيبت  تودرت ‑ اد  تيلي ‑ اغ  ءيدومن،  تودرت  ربّـي 

ن ‑ ربّـي،  د ‑ يوس  ء ور ‑ يموّن  وانّا  ءيّما  تودرت.  تّلا ‑ ياس  ن ‑ ربّـي،  د ‑ يوس 

تودرت.  ء ور ‑ راد ‑ اس ‑ تيلي 

لّي ‑ ومنّين  ءي ‑کونّي  تيغاوسيوين ‑ اد  13 ء وريغ ‑ اون ‑ ين 

14 ماياد  ءيدومن.  تودرت  ءيس ‑ تطّافم  ا ‑ تيّسانم  باش  ن ‑ ربّـي،  ن ‑ يوس  س ‑ يسم 

ءيس ‑ ا ‑ ياغ ‑ يسفليد  نّسن  اشکو  س ‑ ربّـي،  نّا ‑ ن ‑ نتاکمور  غاکود  ا ‑ ياغ ‑ يّزعامن 

غاکود  ءيس ‑ ا ‑ ياغ ‑ يسفليد  نّسن  15 لّيغ  ما ‑ ت ‑ يرضان.  ءيغ ‑ زݣيس ‑ نضالب 

نضالب.  زݣيس  مايلّي  ءيس ‑ راد ‑ اغ ‑ يـيلي  نيّسان  نّا ‑ زݣيس ‑ نضالب، 

زغ ‑ ّدنوب  لّي ‑ ور ‑ يݣين  ُيخشّن  کرا  ءيسکر  ݣماس  ما ‑ يژران  16 ءيغ ‑ يّلا 

ربّـي  راد ‑ اس ‑ د ‑ يرار  ف ‑ݣماس.  ربّـي  ا ‑ يضالب  فّلاس  ءيّلا  س ‑ لهالاک،  لّي ‑ يتاوين 

س ‑ لهالاک.  لّي ‑ ور ‑ يتاوين  ّدنوب  سکرنين  ف ‑ ويلّي  غير  ماياد  نّيغ ‑ اون  س ‑ تودرت. 

ا ‑ تّضالابم  ء ور ‑ اون ‑ نّيغ  س ‑ لهالاک،  لّي ‑ را ‑ ياوي  ن ‑ ّدنوب  کرا  لّان  اشکو 

ء ور ‑ ا ‑کولّو ‑ تاوين  والاينّي  ّدنوب،  ݣان  اُأخشنّين  ءيسّکيرن  17 کولّو  ف ‑ ّدنوب ‑ ان. 

س ‑ لهالاک.  ّدنوب ‑ ان 

ّدنوب.  ءيس ‑ ور ‑ ا ‑ سکارن  لّجديد  تالاليت  ربّـي  ءيفکا  مي  غويلّي  18 نّسن 

تاروا  ءيس ‑ نݣا  19 نّسن  ا ‑ تن ‑ يلکم.  ءيبليس  ء ور ‑ يژضار  ن ‑ ربّـي،  يوس  ار ‑ تن ‑ يّسنتال 

يوس  ءيس ‑ د ‑ يوشکا  20 نّسن  ن ‑ يبليس.  غ ‑ ّدو ‑ وفوس  کولّوّت  ّدونيت  تيلي  ن ‑ ربّـي، 

وين  نݣا  غيلاد  ءيّما  لحّق.  ءيݣان  غوالّي  ا ‑ نيّسان  باش  لفهمت  اد ‑ اغ ‑ يفک  ن ‑ ربّـي 

ءيݣ  لّحّق،  ربّـي  ا ‑ يݣان  نتّان  لماسيح.  ياسوع  يوس  د ‑ وين  لحّق  ءيݣان  غوالّي 

ن ‑ ّدونيت ‑ اد.  ءي ‑ يلاهات  تانفات  عّزانين،  21 وا ‑ تاروا  ءيدومن.  تودرت 

ءيدومن تودرت 
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نّکي  س ‑ لحّق،  داري  تعّزام  د ‑ تاروا ‑ نس.  تامژلايت  ءي ‑ تمغارت  1 زغ ‑ ومغار 

ء ولا کولّو ويلّي ّسنّين لحّق. 2 اشکو لحّق ا ‑ݣينّغ ‑ يزݣان کولّواغ، راد ‑ بّدا ‑ ديدنّغ ‑ يـيلي. 

يوس  لماسيح  د ‑ ياسوع  باباتنّغ  زغ ‑ ربّـي  د ‑ ّسلامت  د ‑ ّرحمت  لباراکا  3 راد ‑ اغ ‑ تيلي 

د ‑ لحنانت.  س ‑ لحّق  ن ‑ باباتنّغ 

ار ‑ تّيدون  ن ‑ تاروا ‑ نّم  کرا  لّيغ ‑ ن ‑ وفيغ  باهرا  4 فرحغ 

ءيعّزان،  ا ‑ تامغارت  غيلاد  5 ءيّما  باباتنّغ.  ربّـي  غمکلّي ‑ اغ ‑ يوّصا  لّحّق  غ ‑ وغاراس 

لّي ‑ دارنّغ ‑ يّلان  ف ‑ لوصيت  والاينّي  لّجديد  لّوصيت  ف ‑کرا  ء ور ‑ راد ‑ ام ‑ ن ‑ اراغ 

6 غمکاد  ءي ‑ نݣراتنّغ.  ا ‑کولّو ‑ نتحنّو  را ‑ زݣيم ‑ ضالبغ  اشکو  زغ ‑ يسيزوار. 

د ‑ غمکاد  ن ‑ ربّـي.  س ‑ لوصّيات  را ‑ نسکار  لّي ‑ݣينّغ ‑ يّلان:  لحنانت  ا ‑ س ‑ را ‑ نمالا 

ءي ‑ نݣراتون.  ا ‑ بّدا ‑ تّحنّوم  زغ ‑ يسيزوار:  لّي ‑ مي ‑ تسفلدم  لوصيت ‑ نس  ا ‑ تݣا 

اݣُين  ّدونيت،  ار ‑ تّکان  د ‑ ايت ‑ تکرکاس  کيݣان  7 هان 

وان  ن ‑ بنادم.«  س ‑ ّدات  يووّري  زغ ‑ ربّـي،  لماسيح  ياسوع  » يوشکا ‑ د  اد ‑ ينين: 

لباراکا  دا ‑ تجلوم  8 هان  لّماسيح.  ءينّواشن  ݣن  اد ‑ݣان،  ايت ‑ تکرکاس  مّدن ‑ ان، 

وانّا  9 اشکو  ما ‑ُکن ‑ د ‑ يوشکان.  غ ‑کولّو  ا ‑ تکشّم  لعاقل  رارات  لّي ‑ ف ‑ ا ‑ تّخدامّ. 

ءيّما  د ‑ ربّـي.  ءيخف ‑ نس  ءيّسنݣارا  هاتي  زغ ‑ݣيس،  ءيّفوغ  لّماسيح  الّمود  ءيّسورفن 

يوس.  د ‑ وين  باباتنّغ  ن ‑ ربّـي  غ ‑ تامونت  نتّا  را ‑ يقاما  لّماسيح،  غ ‑ ولّمود  ءيزݣان  وانّا 

ا ‑ ت ‑ ور ‑ تّشکشّم  الّمود ‑ اد،  ء ور ‑ ن ‑ يـيوي  ن ‑ يان  کرا  10 ءيغ ‑ ن ‑ دارون ‑ يوشکا 

ءيعاون ‑ ت  هاتي  ءيّسمرحبان،  سرس  وانّا  11 اشکو  سرس.  تّسمرحبام  ء ولا  س ‑ تݣّمي 

اُأخشنّين.  غ ‑ يسّکيرن ‑ نس 

د ‑ لحنانت لحّق 

لّحّق غ ‑ ولّمود  زݣايات 



2 يوحانّا  565

غ ‑ تيوريقين  ءيغ ‑ ورد  يوف  والاينّي  اد ‑ اون ‑ ت ‑ ين ‑ اراغ،  ما ‑ داري  12 ءيݣّوت 

باش  س ‑ وودم،  ء ودم  ديدون  ساولغ  ا ‑ ن ‑ دارون ‑ اشکغ  ار ‑ ترجوغ  والاينّي  س ‑ ّصمح. 

ءيݣّوتن.  س ‑ لفرح  ا ‑کولّو ‑ نفرح 

تامژلايت.  ن ‑ وولّتمام ‑ اد  تاروا  13 ار ‑ ن ‑ فّلام ‑ تسّلامن 
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س ‑ لحّق.  داري  تعّزات  ݣايوس.  ءيعّزان  ءي ‑ݣما  1 زغ ‑ ومغار 

غ ‑ ّدات ‑ ّنک  تدوست  س ‑ لخير،  ا ‑ تيليت  فّلاک  ربّـي  ضالبغ  ءيعّزان،  2 وا ‑ݣما 

ن ‑ ايتماتن  کرا  لّيغ ‑ د ‑ وشکان  باهرا  3 فرحغ  غ ‑ ّروح ‑ ّنک.  تدوست  غمکلّي 

4 ء ور ‑ يلّي  لّحّق.  غ ‑ وغاراس  ار ‑ تّيدوت  غ ‑ لحّق،  ا ‑ تزݣات  ف ‑ مامنک  ساولن ‑ يّـي 

غ ‑ وغاراس  ءيس ‑ سول ‑ ا ‑ تّيدون  ف ‑ تاروا ‑ نو  ءيغ ‑ سفلدغ  زوند  ما ‑ يّـي ‑ يّسفراحن 

لّحّق. 

ا ‑ تّعاوانت  لّيغ  تسکارت  ايان  افولکي  ءيعّزان،  5 وا ‑ݣما 

غ ‑ لݣّدام  6 ساولن ‑ اغ ‑ د  ءيغريبن.  ݣانين  دارک  غويلّي  باهرا  ايتماتنّغ، 

ا ‑ را ‑ تسکرت ‑ داغ  افولکي  ا ‑ݣيسن ‑ تّحنّوت.  ف ‑ مامنک  کولّوتن  ن ‑ ايت ‑ ومناݣّـار 

ربّـي.  ءيرا  غمکلّي  غيلاد  ف ‑ وموّدو ‑ نسن  اد ‑کّملن  تعاونت ‑ تن  ءيغ ‑ تزوويدت 

زغ ‑ ويلّي  يات  بلا ‑ دا ‑ تامژن  لّماسيح  ف ‑ يسم  ار ‑ تموّدون  نتني  فّوغن  7 اشکو 

باش  نتني،  زوند  د ‑ مّدن  ا ‑ نتبّداد  فّلانّغ  ءيّلا  8 هاتي  ربّـي.  ء ور ‑ ّسينّين 

لّحّق.  غ ‑ تووري  ا ‑ ديدسن ‑ نتمعاوان 

والاينّي  ن ‑ دارون،  ءي ‑ ايت ‑ ومناݣّـار  کرا  9 ء وريغ ‑ ن 

انمغــور،  ‑ يݣ  ‑ݣيݣون    ا يعّزا   ‑ ‑ دار  لّي  ديـّيوتريفيـس 

راد ‑ اک ‑ ملغ  س ‑ دارون  10 ءيغ ‑ ن ‑ وشکيغ  نکُّني.  س ‑ ما ‑ نتّيني  ء ور ‑ ا ‑ يسفليد 

هان  غايان.  غير  ء ور ‑ ت ‑ يوودي  والاينّي  س ‑ تکرکاس،  ار ‑ݣينّغ ‑ يساوال  ما ‑ يسکار. 

د ‑ وينّا  ار ‑ يتژي  س ‑ دارون،  لّي ‑ ن ‑ وشکانين  ايتماتن  ء ور ‑ ا ‑ ن ‑ يتقبال  ءيزوويد ‑ اس 

زغ ‑ ومناݣّـار.  نتني  ء ولا  ار ‑ تن ‑ يّسوفوغ  ا ‑ تن ‑ قبلن  رانين 

تموّدونين غويلّي 

يان  ء ولا  ُيخشّن  يان 

ءيفولکين
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غويلّي  زوند  والاينّي  اُأخشنّين  مّدن  زوند  ا ‑ ور ‑ تسکارت  ءيعّزان،  11 وا ‑ݣما 

ما ‑ ُيخشّن،  ءيسکارن  وانّا  ءيّما  ا ‑ يݣا.  ربّـي  وين  افولکي،  ءيسکارن  وانّا  شوانين. 

ءيس ‑ يفولکي.  مّدن  کولّو  ار ‑ فّلاس ‑ تّينين  ديميتريوس،  12 والاينّي  ربّـي.  ء ور ‑ يّسين 

تّسنت  ن ‑ يس ‑ يفولکي.  توݣّـا  ار ‑ فّلاس ‑ ناکّا  نکُّني  ء ولا  لحّق.  ءيّزݣا ‑ تنت  توݣّـا ‑ ياد، 

توݣّـا ‑ نّغ.  اد ‑ݣانت  لحّق  ءيزد 

اد ‑ اک ‑ ت ‑ اراغ  ء ور ‑ ريغ  والاينّي  اد ‑ اک ‑ ت ‑ ين ‑ اراغ،  ما ‑ داري  13 ءيݣّوت 

نساول  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن،  ا ‑ک ‑ ژرغ  ار ‑ ترجوغ  14 والاينّي  ّصمح.  ء ولا  س ‑ لقلم 

ار ‑ ن ‑ فّلاک ‑ تسّلامن  ّسلامت.  15 اد ‑ اک ‑ تيلي  س ‑ وودم.  ء ودم  ديک  نّکي 

س ‑ يسم ‑ نس.  يان  کرايݣاّت  ف ‑ يمّدوکُّال ‑ نّغ  سلّم  کولّوتن.  ءيمّدوکُّال ‑ ّنک 
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ءي ‑ ويلّي ‑ ف ‑ يحنّا  ن ‑ ياعقوب.  ݣماس  ياهودا  لماسيح،  ن ‑ ياسوع  1 زغ ‑ وخّدام 

ّرحمت  2 اد ‑ اون ‑ تيݣات  لماسيح.  ياسوع  ار ‑ تن ‑ يّسنتال  ءيغر ‑ اسن ‑ د،  باباتنّغ  ربّـي 

د ‑ لحنانت.  د ‑ ّسلامت 

س ‑ لفرح  ف ‑ اد ‑ اون ‑ ين ‑ اراغ  سکرغ  عّزانين،  3 واي ‑ ايتما 

ءيس ‑ يّـي ‑ يخّصا  ء وفيغ ‑ ن  والاينّي  ديدون،  نکُّني  لّي ‑ س ‑کولّو ‑ ننجم  ف ‑ وجنجم 

لّي ‑ د ‑ يّسبايّن  ءيزݣان  لّيمان  ف ‑ ولّمود  ا ‑ تّجاحادم  ف ‑ ا ‑ُکن ‑ ّزعامغ  اد ‑ اون ‑ ين ‑ اراغ 

ءيتيارا  س ‑ تنتلا.  س ‑ݣراتون  ن ‑ مّدن  کرا  کشمن ‑ ين  4 اشکو  ءي ‑ يمژلاين ‑ نس.  ربّـي 

ربّـي.  ء ور ‑ ا ‑ توقّارن  نتني  لّي ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يضر.  ف ‑ لحوکم  زغ ‑ يسيزوار  فّلاسن 

تيغوردين ‑ نسن  رارن  ن ‑ ربّـي.  لباراکا  ا ‑ تݣا  غمکان  ءيزد  ار ‑ تّينين  ار ‑ تفسادن 

سيديتنّغ.  ءيݣ  باب ‑ نّغ  ا ‑ يݣان  واحدوت  د ‑ نتّان  لماسيح،  س ‑ ياسوع 

ربّـي  ءيس ‑ يّجنجم  تّسنم  ءيزرين.  مايلّي مي تسفلدم غايد  اد ‑ اون ‑ د ‑ ّسکتيغ  5 ريغ 

ءيهلک  ن ‑ مايان  تيݣيرا  والاينّي  ن ‑ ميصر،  زغ ‑ تمازيرت  ءيّسوفغ ‑ تن ‑ د  مّدن ‑ نس 

زغ ‑ تزدغت ‑ نسن،  لّي ‑ فّوغنين  ف ‑ لمالايکا  6 تسفلدم  اوال ‑ نس.  ء ور ‑ ومنّين  غويلّي 

اݣّوݣنين  غ ‑ تيّلاس  ربّـي  ءيس ‑ تن ‑ ين ‑ يحضا  تيّسانم  ربّـي.  غ ‑ يلّيغ ‑ تن ‑ يݣا  قامان  ء ور 

7 تيّسانم  لحوکم.  لّي ‑غ ‑ را ‑ فّلاسن ‑ يوت  لّحساب  ءيمّقورن  اّس  ار  ا ‑ ن ‑ غين ‑ تياوکّرافن 

لّي ‑ ن ‑ تاما ‑ نسنت ف ‑ ّسيبت  د ‑ تيـّياض  د ‑عامورا  ن ‑ سادوم  تيمدينين  ربّـي  ءيس ‑ يهلک 

مّدن  ءيّقان ‑ د  ءي ‑ نݣراتسن.  يوتمان  ار ‑ تفسادن  لّي ‑ سکارن،  اُأخشنّين  ن ‑ ّشهوات 

س ‑ لعافيت  نتني  ء ولا  ا ‑ ور ‑ تياوهلاکن  باش  ماد ‑ اسن ‑ يجران  اد ‑ سوينݣيمن 

لّي ‑ ور ‑ يخسين. 

لّيمان الّمود 
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غمکان  ايت ‑ توارݣيوين ‑ ان  ار ‑ سکارن  غيلاد  8 ءيّما 

ار ‑ رݣّمن  ءيتحکامن،  غوالّي  ء ور ‑ ا ‑ توقّارن  ّدات ‑ نسن،  ار ‑ ّسُيخشاّن  غ ‑ دارون. 

د ‑ يبليس  ءيّماغ  لّيغ  ميخايل  ءيمّقورن  لمالاک  ا ‑ يسکر  غمکان  9 ء ورد  ايت ‑ يݣنوان. 

ء ور ‑ اس ‑ ينّي  ءيبليس.  ا ‑ يرݣم  نتّا  ء ور ‑ يزعم  ن ‑ موسا.  ّدات  ا ‑ را ‑ يامژ  ݣيسن  ف ‑ مانوا 

ّسّن  غايلّي  ءيّما  غ ‑ ما ‑ ور ‑ ّسيّن.  ار ‑ رݣّمن  10 مّدن ‑ ان  ربّـي.«  » ا ‑ک ‑ يّسفّسا  ابلا: 

زغ ‑ يخف ‑ نسن زوند لوحوش بلا لعاقل، غايان ا ‑ تن ‑ يتاوين س ‑ لهالاک. 11 تاݣوضي 

اد ‑ ّسکيرکيسن  ءيخف ‑ نسن  ّزنزن  ن ‑ قاين،  اغاراس  ء ومژن  اشکو  ا ‑ راد ‑ اسن ‑ يـيلي، 

قوراح  ءيتياوهلاک  قوراح. هان غمکلّي  زوند  ن ‑ ربّـي  د ‑ ينمغورن  ار ‑ تژين  بالعام،  زوند 

ا ‑ ديدون ‑ تمونون  لّيغ  غ ‑ دارون  اد ‑ݣان  12 ءيرکان  نتني.  ء ولا  ا ‑ راد ‑ تياوهلاکن 

غير  ار ‑ تسالان  بلا ‑ دا ‑ تحشامن،  ءي ‑ نݣراتسن  ار ‑ ضّصان  ار ‑ شتّان  ف ‑ يمنسيون ‑ نّون، 

ݣن  ار ‑ تنت ‑ يدحاي ‑ واضو.  لّي ‑غ ‑ ور ‑ لّين ‑ وامان،  تيمدلا  زوند  ݣان  ءيخفاون ‑ نسن. 

زغ ‑ يژوران.  اکوفن  ف ‑ سنات ‑ توال،  ّموتن  غ ‑ وزمز ‑ نس،  لغلّت  بلا  ءيسغارن  زوند 

اُأخشنّين.  ن ‑ تيّلاي ‑ نسن  س ‑ وکشکوش  ءيدووين  ن ‑ ومدا  تاضانݣيوين  زوند  13 ݣن 

اݣّوݣنين  تيّلاس  فّلاسن  ربّـي  ءيسکر  غ ‑ يݣنوان،  جلانين  ءيتران  زوند  ݣن 

ا ‑ ن ‑ݣيسنت ‑ بّدا ‑ قامان. 

تاسوتين  سضيصط  زغ ‑ تيس  لّي ‑ يݣان  اخنوخ  ا ‑ ف ‑ يساول  14 مّدن ‑ ان 

را ‑ د ‑ ياشک، موّن ‑ د  ءينّا: » ژرات سيديتنّغ  اوال  ربّـي  ن ‑ ادام. ءيملا ‑ ياس  غ ‑ تغوردين 

ا ‑ يحکام ف ‑کولّو مّدن. را ‑ يهلک  ديدس کيݣان د ‑ وافضان ن ‑ يمژلاين ‑ نس، 15 باش 

لّي ‑ سکارن  اُأخشنّين  ن ‑ يسّکيرن ‑ نسن  ف ‑ ّسيبت  تيغوردين  رورنين  سرس  ويلّي  کولّو 

16 هان  لّي ‑ س ‑ ت ‑ رݣمن.«  تيرݣّـام  ف ‑کولّو  ء ولا  لّي ‑ݣيسن ‑ يّلان،  س ‑ لُخشانت 

ار ‑ ّسفوّروݣن  ءيخف ‑ نسن،  ما ‑ يتّيري  کولّو  ار ‑ سکارن  ار ‑ تژين  ار ‑ تنݣموݣن  نتني 

ا ‑ تن ‑ شتّان.  باش  مّدن  ار ‑ تالغن 

لماسيح  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  ن ‑ يرقّاسن  ءيواليون  سوانݣماد ‑ د  عّزانين،  17 واي ‑ ايتما 

ا ‑ راد ‑ د ‑ اشکين  ُّرانين  ݣ » غ ‑ ووّسان  18 نّان ‑ اون:  ف ‑ ما ‑ را ‑ يجرو.  لّي ‑ س ‑ اون ‑ نّان 

اُأخشنّين مّدن 
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غيلاد  19 ءيّما  ءيخف ‑ نسن.«  لّي ‑ يتّيري  س ‑ لُخشانت  راد ‑ سکارن  ن ‑ يطنّاژن.  کرا 

ء ور ‑ دارسن  ن ‑ بنادم،  س ‑ ما ‑ يتّيري ‑ وول  ار ‑ سکارن  ايتماتن،  ا ‑ ياطّون  نتني  ءيزد  تژرام 

لقودوس.  ّروح 

ءيخفاون ‑ نّون  ّسدوسات  عّزانين،  اي ‑ ايتما  کونّي  20 ءيّما 

لقودوس.  ّروح  غمکلّي ‑ اون ‑ يمالا  ار ‑ تّژالّام  ربّـي،  لّي ‑ اون ‑ يفکا  ءيعّزان  غ ‑ ليمان 

لّيخرت  س ‑ تودرت  غ ‑ ا ‑ تّقلم  غيلاد  ن ‑ ربّـي  غ ‑ لحنانت  ءيخفاون ‑ نّون  21 تحضوم 

س ‑ ّرحمت ‑ نس.  لماسيح  ياسوع  سيديتنّغ  لّي ‑ س ‑ را ‑ُکن ‑ ين ‑ يّشکشم 

ار ‑ تن ‑ تّفوکّوم.  ءي ‑ لعافيت  کرا  23 تّکيسم ‑ د  ءيشّکان،  غ ‑ وانّا  22 حنّوات 

نّا ‑ يمسلن  تيملسيت  ء ولا  ار ‑ تّکرهوم  زغ ‑ ماد ‑ سکارن،  تيکساضم  غ ‑ ويـّياض  تحنّوم 

ن ‑ ّدات.  س ‑ يرکان 

ءيّسلکم ‑ُکن ‑ ين  ا ‑ ور ‑ تضرم،  باش  ا ‑ُکن ‑ ينّجا  ءيژضارن  غوالّي  25 ءيّما   ،24

ا ‑ مي ‑ يّلا  نتّان  لّعيب،  کرا  ءيّلا  ݣيݣون  بلا  ءيݣّوتن  س ‑ لفرح  لّمجد ‑ نس  س ‑ لݣّدام 

کولّو  ء ولا  ءيزرين  غايد  کولّو  ء ولا  غيلاد  د ‑ لقّوا  د ‑ تژّضارت  د ‑ تموغرا  لمجد 

س ‑ يسم  انّجام ‑ نّغ  ربّـي  ءيݣان  غوالّي  ا ‑ ف ‑ راد ‑ بّدا ‑ نتالغ  د ‑ غمکاد  مايد ‑ د ‑ يفتان. 

امين.  لماسيح،  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ 

لّيمان تينباضين 
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غمکلّي ‑ ت ‑ يد ‑ يّسبايّن ياسوع لماسيح ءي ‑ يوحانّا

لماسيح،  ياسوع  مايلّي ‑ د ‑ يّسبايّن  ݣيس  ءيتيارا  1 اّرا ‑ ياد، 

ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  ا ‑ د ‑ يمل  باش  ربّـي  ءيفک ‑ اس ‑ ت 

ا ‑ ت ‑ يد ‑ يّسبايّن  يا ‑ لّمالاک  يازن ‑ د  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن.  ا ‑ يجرو  ما ‑ د ‑ يّقاّن 

ف ‑ واوال ‑ اد  توݣّـا ‑ نس  ءيفک  ما ‑ يژرا،  کولّو  يوحانّا  2 ار ‑ ياّدر  يوحانّا.  ءي ‑ وخّدام ‑ نس 

ءيواليون ‑ اد  ياقران  وانّا  ا ‑ يݣا  3 امبارکي  لماسيح.  ن ‑ ياسوع  لخبار ‑ اد  ء ولا  ن ‑ ربّـي 

اشکو  ءيتياران،  س ‑ مايد  ار ‑ سکارن  وينّا ‑ ياسن ‑ سفليدنين  اد ‑ݣان  ءيمبارکين  ن ‑ ربّـي. 

لّي ‑غ ‑ راد ‑کولّو ‑ جرونت ‑ تغاوسيوين ‑ اد.  ياکمور ‑ د ‑ وزمز 

ن ‑ ايتماتن  ن ‑ يمناݣّـارن  ءي ‑ ّسا  ن ‑ يوحانّا  4 ف ‑ وفوس 

ءيّلا  ءيّکا ‑ تّين  ءيّلان  زغ ‑ والّي  د ‑ ّسلامت  لباراکا  اد ‑ اون ‑ تيلي  ن ‑ اسّيا.  غ ‑ تمازيرت 

زغ ‑ ياسوع  5 ء ولا  لعرش ‑ نس،  لّي ‑ يوالان  لّارواح  زغ ‑ ّسا  ء ولا  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي، 

ءيݣ  زغ ‑ لموت،  لّي ‑ د ‑ ينکرن  امزوارو  ءيݣ  ءيصحان،  ءينيݣي  لّي ‑ يݣان  لماسيح 

س ‑ يداّمن ‑ نس  ءيفسي ‑ اغ  ا ‑ݣينّغ ‑ يحنّان  نتّان  ن ‑ ّدونيت.  غ ‑ يݣلدان  ءيحکامن  واد 

باباس  ن ‑ ربّـي  ايت ‑ تݣلديت  ا ‑ نݣ  6 ءيرار ‑ اغ  ن ‑ ّدنوب ‑ نّغ،  زغ ‑ يسکراف 

لمجد  ا ‑ مي ‑ يّلا  نتّان  ما ‑ س ‑ ا ‑ يترضو.  تيوافکيو  غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ف ‑ ا ‑ ن ‑ نسراس 

امين.  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  د ‑ لقّوا، 

ء ولا  ژرن ‑ ت  مّدن،  کولّو  ژرن ‑ ت  ءيمدلا،  غ ‑ݣر  غيلاد  را ‑ د ‑ يفتو  7 هاتي 

1

لماسيح ن ‑ ياسوع  لمجد 
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غمکاد  ف ‑ ّسيبت ‑ نس.  ن ‑ ّدونيت  راد ‑ الّانت ‑کولّو ‑ تميزار  غويلّي ‑ ت ‑ ّسياݣّـاسنين. 

امين.  ا ‑ را ‑ يـيلي، 

ربّـي  سيدي  ا ‑ س ‑ ينّا  غمکاد  ءيݣُّران.«  واد  ݣغ  ءيزوارن،  واد  ݣيغ  8 » نّکي 

راد ‑ بّدا ‑ يـيلي.  يـيلي،  ءيّلا،  ءيّکا ‑ تّين  ما ‑ يّلان.  کولّو  لّي ‑ يحکامن 

غ ‑ تنوکموت  د ‑ وسمون ‑ نّون  ݣماتون  يوحانّا  نّکي  9 ءيّما 

ن ‑ باطموس  غ ‑ يݣزير  لّيغ  ن ‑ ياسوع،  س ‑ يسم  لّي ‑ اغ ‑ يّلان  ّصبر  ء ولا  تاݣلديت  ء ولا 

10 هاتي  ن ‑ ياسوع.  ف ‑ توݣّـا  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ن ‑ واوال  ن ‑ تبّراحت  ف ‑ ّسيبت  تياماژغ 

زوند  ءيتجّهدن  ءي ‑ واوال  س ‑ سفلدغ  لقودوس،  ّروح  يـيوي ‑ يّـي  ن ‑ سيديتنّغ  غ ‑ واّس 

غ ‑ يان ‑ واّرا،  را ‑ تژرت  مايد  » ارا  11 يـيني ‑ يّـي:  غ ‑ تغوردين ‑ ينو  ءيساول ‑ د  ّنّفار 

تياتيرا  ء ولا  بارݣاموس  ء ولا  سميرنا  ء ولا  ءي ‑ افسوس  ن ‑ يمناݣّـارن،  س ‑ ّسا  تازنت ‑ ت 

لاوديکّيا.«  ء ولا  فيلادالفيا  ء ولا  سارديس  ء ولا 

ن ‑ وورغ،  لّحساکي  ّسا  س ‑ ژريغ  ما ‑ د ‑ سري ‑ يساولن،  اد ‑ ژرغ  12 ݣراولغ 

ءيبکيس  ءيغّزيفن،  تشامير  ءيلسا  ءي ‑ بنادم.  ءيرواس  يان  لحساکي  غ ‑ݣر  13 ژرغ 

تاضوت  زوند  14 ءيملّول ‑ باهرا ‑ واّزار ‑ نس  ن ‑ وورغ.  س ‑ يان ‑ وبّکاس  زغ ‑ واّماس ‑ نس 

15 ار ‑ ّسمرقيقيـين  لّعافيت.  ءيسوفا  زوند  ار ‑ د ‑ ّسوفونت ‑ والّن ‑ نس  ادفل،  نغد  ءيصفان 

زوند  ءيتجّهد ‑ واوال ‑ نس  س ‑ ّسقل.  ءيتياومزاين  ءيصفان  اناس  زوند  ءيضارن ‑ نس 

افاسي،  غ ‑ وفوس ‑ نس  ن ‑ يتران  ّسا  16 ياسي  ݣّوتنين.  ن ‑ وامان  ن ‑ يسافّن  ءيّجيج 

ءيّفوغ ‑ د زغ ‑ يمي ‑ نس زوند يات تاّژيت ءيمسادن زغ ‑ سنات ‑ تسݣيو. ءيفاو ‑ وودم ‑ نس 

ن ‑ واّس.  ن ‑ طوّژونت  تافوکت  زوند 

فّلا  ءيسرس ‑ د  ءيغ ‑ ّموتغ.  زوند  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ضرغ ‑ ن  ژريغ ‑ ت  17 غير 

ارو،  امݣُـّ ء ولا  امزوارو  ا ‑ يݣان  نّکي  » اد ‑ ور ‑ تيکساّط.  يـيني ‑ يّـي:  افاسي  افوس ‑ نس 

کولّو  ء ولا  غيلاد  ّدرغ  ها ‑ يّـي  والاينّي  ّموتغ،  کّيغ ‑ تّين  ن ‑ تودرت.  باب  18 ݣغ 

ارا  کّيـي،  19 ءيّما  ّموتنين.  ن ‑ ويلّي  ادغار  ء ولا  لّموت  تيسورا  طّافغ  مايد ‑ د ‑ يفتان. 

ن ‑ ّسا  لمعنا  ا ‑ تݣا  20 غمکاد  تيݣيرا.  ما ‑ را ‑ يـيلي  ء ولا  غيلاد  ما ‑ يّلان  تژريت،  مايد 

ءي ‑ يوحانّا لماسيح  ءيبان 



2 انورژم  573

افاسي ء ولا ّسا لّحساکي ن ‑ وورغ. ّسا ن ‑ يتران ‑ ان،  لّي ‑ تژريت غ ‑ وفوس ‑ ينو  ن ‑ يتران 

س ‑ ّسا.  ءيمناݣّـارن  ݣانت  لّحساکي  ّسا  ءيّما  ن ‑ يمناݣّـارن،  ن ‑ ّسا  لمالايکا  ݣان 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  1 » ارا 

ن ‑ افسوس: ها ‑ ما ‑ ينّا واد يوسين ّسا ن ‑ يتران غ ‑ وفوس ‑ نس 

کولّو  2 ّسنغ  ن ‑ وورغ.  لّحساکي  ّسا  غ ‑ݣر  ار ‑ يتّيدو  افاسي 

مامنک  ّسنغ  تصبرت.  ا ‑ تّنهاتافت  مامنک  ء ولا  ما ‑ تسکارت 

اد ‑ݣان،  ءيرقّاسن  ءيزد  ءيتّينين  غويلّي  ء ولا  تارمت  اُأخشنّين،  د ‑ مّدن  ا ‑ تنݣارات 

تصبرت  ءيس ‑ تزݣات  3 ّسنغ  ءيرقّاسن.  ء ور ‑ݣين  ءيس ‑ ا ‑ ّسکيرکيسن  تافت ‑ تن ‑ ين 

بلا ‑ دا ‑ تّرمايت.  ن ‑ يسم ‑ ينو  ف ‑ ّسيبت  ءي ‑ تنوکموت 

غونشک  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريت  فّلاک:  کرا  داري  سول  ءيّلا  4 » والاينّي 

ووّري ‑ د  مانيزغ ‑ ن ‑ تضرت.  5 سوانݣم ‑ د  غ ‑ يسيزوار.  لّي ‑ س ‑ ا ‑ يّـي ‑ تّيريت 

ءيغ ‑ ور ‑ دي ‑ تووّريت  غ ‑ يسيزوار.  تسکارت  غمکلّي  ار ‑ تسکارت  زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک 

زغ ‑ ودغار ‑ نس.  لحسکا ‑ ّنک  ّسيتّيغ ‑ اک  را ‑ ن ‑ سرک ‑ اشکغ  زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک، 

ن ‑ مّدن ‑ ان  ءيسّکيرن  ار ‑ تّکرهوت  اشکو  ما ‑ يفولکين،  ءيقاما  ݣيک  سول  6 والاينّي 

ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان،  دار  7 وانّا  نّکي.  غمکلّي ‑ تن ‑ تکرهوغ  ن ‑ نيکولاوين 

ا ‑ يّش  راد ‑ اس ‑ فکغ  ءينران،  وانّا  کولّو  ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد 

ن ‑ ربّـي.  لّمجد  غ ‑ تالعرصت  لّي ‑ يّلان  ن ‑ تودرت  ن ‑ وسغار  زغ ‑ لغلّت 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  8 » ارا 

ارو،  امݣُـّ ءيݣ  امزوارو  ءيݣان  غوالّي  ها ‑ ما ‑ ينّا  ن ‑ سميرنا: 

والاينّي  ار ‑ تّژلاّط،  غ ‑ تاّساست  ا ‑ تزريت  مامنک  9 ّسنغ  ءيّدر.  يووّري  ءيّمت 

ءيتّينين  غويلّي  ءيس ‑ ا ‑ݣيک ‑ رݣّمن  ّسنغ  اد ‑ اک ‑ يّلان.  ءيݣّوتن  لخير  س ‑ ّصاحت 

ن ‑ تژالّيت  ايت ‑ تݣّمي  هاتي  ايت ‑ يودايا.  ء ور ‑ݣين  والاينّي  ايت ‑ يودايا  ءيس ‑ݣان 

لّي ‑ را ‑ فّلاک ‑ يزري.  تانوکموت  اد ‑ ور ‑ تيکساّط  غيلاد،  10 ءيّما  اد ‑ݣان.  ن ‑ شيطان 

مراو ‑ ووّسان.  را ‑ ترفوفنت  غ ‑ لحبس.  ݣيݣون  کرا  ءيلوح ‑ ن  ءيبليس  را ‑ک ‑ يارم  هاتي 

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ افسوس

2

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ سميرنا



574  2 انورژم  

ءيمزݣان،  دار  11 وانّا  ن ‑ تودرت.  تّاج  فکغ ‑ اک  لموت،  ار  غ ‑ وغاراس ‑ ينو  زݣا 

وانّا  کولّو  ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد  ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد 

سنات.  تيس  لموت   ‑ را ‑ تي ‑ تلکم  ء ور ‑ اکُّ ءينران، 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  12 » ارا 

ءيمسادن  تاّژيت  دار  غوالّي  ها ‑ ما ‑ ينّا  ن ‑ بارݣاموس: 

ن ‑ شيطان.  لعرش  ءيّلا  ءيلّيغ  ءيزد  تزدغت  مانيغ  13 ّسنغ  زغ ‑ سنات ‑ تسݣيو. 

ء ولا  ݣيݣي  تامژت  زغ ‑ وغاراس ‑ ينو.   ‑ تووّريت  ء ور ‑ اکُّ غ ‑ يسم ‑ ينو،  تغويت ‑ بّدا 

شيطان.  غ ‑ يزدغ  غين  انتيباس  ءيزݣان  ءينيݣي ‑ نو  لّي ‑غ ‑ نغان  غ ‑ ووّسان 

کرا  غ ‑ݣراتون  لّان  فّلاک.  ن ‑ تغاوسيوين  کرا  داري  سول  لّانت  14 » والاينّي 

ايت ‑ ربّـي،  ا ‑ يجلّو  مامنک  بالاق  ءي ‑ وݣلّيد  لّي ‑ يملان  ن ‑ بالعام  الّمود  ء ومژن  ن ‑ مّدن 

کرا  غ ‑ݣراتون  15 ءيلين ‑ داغ  ار ‑ تفسادن.  ءي ‑ لاصنام  ما ‑ يتياوغراسن  ا ‑ شتّان  ايلّيغ 

ووّري ‑ د  ا ‑ ف ‑ راد ‑ اک ‑ ينيغ:  16 ف ‑ مايان  ن ‑ نيکولاوين.  الّمود  ء ومژن  ن ‑ مّدن 

ّماّغ  غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن،  را ‑ ن ‑ سرک ‑ اشکغ  ءيغ ‑ ور ‑ دي ‑ تووّريت  زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک. 

ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان،  دار  17 وانّا  ن ‑ يمي ‑ نو.  س ‑ تاّژيت  د ‑ مّدن ‑ ان 

راد ‑ اس ‑ فکغ  ءينران،  وانّا  کولّو  ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد 

ݣيس  ءيتيارا  ء ومليل،  يان ‑ وژرو  ء ولا  فکغ ‑ اس  › مانّا ‹.  لّي ‑ مي ‑ تّينين  ءينتلن  زغ ‑ وغروم 

ءيتياوفکا.  مي  غوالّي  ابلا  يان  ء ور ‑ ت ‑ يّسين  لّجديد  يان ‑ يسم 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  18 » ارا 

لّي ‑ مي ‑ ّسوفونت ‑ والّن  ن ‑ ربّـي  يوس  ها ‑ ما ‑ ينّا  ن ‑ تياتيرا: 

س ‑ ّسقل.  ءيتياومزاين  اناس  زوند  ءيضارن ‑ نس  ار ‑ ّسمرقيقيـين  لّعافيت،  ءيسوفا  زوند 

غ ‑ وغاراس ‑ ينو  تزݣات  ا ‑ يّـي ‑ تّيريت،  مامنک  ء ولا  ما ‑ تسکارت  کولّو  19 ّسنغ 

ّسنغ  نّا ‑ فّلاک ‑ يزرين.  غ ‑ تنوکموت  ار ‑ تّصبارت  باهرا،  تاووري ‑ نو  ار ‑ تسکارت 

غ ‑ يسيزوار.  تسکارت  ن ‑ مايلّي  ار  ُـّ ء وݣ غيلاد  ءيس ‑ ا ‑ تسکارت 

› ءيزابيل ‹  تامغارت ‑ ان  ء ور ‑ ا ‑ تّسفّسات  فّلاک.  کرا  داري  سول  ءيّلا  20 » والاينّي 

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ بارݣاموس

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ تياتيرا
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ءيخّدامن ‑ ينو  ار ‑ باهرا ‑ تجلّو  نتّات  ن ‑ ربّـي.  س ‑ يواليون  ءيس ‑ ا ‑ تساوال  لّي ‑ يتّينين 

ءي ‑ لاصنام.  ما ‑ يتياوغراسن  ار ‑ شتّان  اد ‑ فسادن  ار ‑ تن ‑ تّرارا  س ‑ ولّمود ‑ نس 

زغ ‑ لفساد  ا ‑ دي ‑ تووّري  ء ور ‑ تري  والاينّي  ّدنوب ‑ نس،  ا ‑ تفل  امهال  21 فکيغ ‑ اس 

نتّات  ا ‑ݣيس ‑ تاضن  ن ‑ واطّان  ف ‑ تيسي  را ‑ سّت ‑ ين ‑ لوحغ  22 هان  لّي ‑ تسکار. 

زغ ‑ يسّکيرن ‑ نس.  ءيغ ‑ ور ‑ د ‑ ووّرين  ا ‑ راد ‑ اسن ‑ سکرغ  غمکاد  تفسادنين.  ديدس  د ‑ ويلّي 

کولّوتن  ايت ‑ يمناݣّـارن  ا ‑ راد ‑ ژرن  غاکودان  س ‑ لموت.  تاروا ‑ نس  23 راد ‑ وتغ 

راد ‑ رارغ  ما ‑ تّيرين غ ‑ وول ‑ نسن.  ء ولا  ماد ‑ سوينݣيمن مّدن  ءيس ‑ݣيغ واد ءيّسّن کولّو 

ف ‑ ما ‑ يسکر.  ݣيݣون  يان  ءي ‑کرايݣاّت 

ما ‑ مي ‑ تّينين  لمدن  ء ولا  الّمود ‑ ان  لّي ‑ ور ‑ ومژنين  غ ‑ تياتيرا  ويـّياض  24 » ءيّما 

ياضني.  ن ‑ تاژايت  کرا  ء ور ‑ را ‑ ن ‑ فّلاون ‑ زايدغ  ن ‑ شيطان ‹،  نتلنين  › تيغاوسيوين 

ار ‑ يسکار  ءينران  وانّا  26، 27 کولّو  ارد ‑ ن ‑ اشکغ.  غ ‑ ما ‑ دارون ‑ يّلان  امژات  25 غير 

غمکلّي ‑ يّـي ‑ يفکا  ن ‑ ّدونيت  ف ‑ تميزار  تاژّضارت  راد ‑ اس ‑ فکغ  ءيسيݣُّرا،  ار  ماد ‑ ريغ 

ن ‑ يدقّي.  ءيروکوتن  زوند  ءيرژ ‑ تنت  ن ‑ ووّزال،  س ‑ وعمود  را ‑ تنت ‑ يحکام  ربّـي.  بابا 

ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان،  دار  29 وانّا  صباح.  زيّک  لّي ‑ يفاون  ءيتري  28 راد ‑ اس ‑ فکغ 

ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد  ا ‑ يسفلد 

ن ‑ سارديس:  غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  1 » ارا 

ّسنغ  ن ‑ يتران.  ّسا  ء ولا  ن ‑ ربّـي  لّارواح  ّسا  دار  غوالّي  ها ‑ ما ‑ ينّا 

تّموّت.  والاينّي  ءيس ‑ تّدرت  مّدن  ار ‑ تّينين  ما ‑ تسکارت.  کولّو 

ء وفيغ ‑ ن  ء ور ‑ تا ‑ يّموت.  ما ‑ݣيک ‑ يقامان  تّسدوست  لعاقل  2 رار 

مايلّي تسکارت ء ور ‑ تا ‑ يکّميل غ ‑ يژري ن ‑ ربّـي ‑ نو. 3 سوانݣم ‑ د ما ‑ تلمدت ء ولا مايلّي مي 

لعاقل،  ءيغ ‑ ور ‑ ترورت  زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک.  تووّريد ‑ د  سرس،  سکار  ءيزرين.  غايد  تسفلدت 

غ ‑ را ‑ک ‑ ين ‑ لکمغ.  تاساعت  مان  ء ور ‑ را ‑ تيّسانت  امّخار،  زوند  را ‑ ن ‑ سرک ‑ اشکغ  هاتي 

تيملسا ‑ نسن.  لّي ‑ ور ‑ ّسرکينين  دروسنين  ن ‑ مّدن  کرا  غ ‑ سارديس  دارک  سول  لّان  4 والاينّي 

ءينران،  وانّا  5 کولّو  ا ‑ يستهّلان.  نتني  اشکو  تومليلين،  س ‑ تملسا  ا ‑ را ‑ ديدي ‑ يمون  نتني 

3
ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ سارديس
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لمالايکا ‑ نس،  ء ولا  ربّـي  بابا  غ ‑ دار  ءيسم ‑ نس  راد ‑ اّدرغ  تومليلت.  تيملسيت  نتّا  ء ولا  را ‑ يلس 

دار  6 وانّا  ن ‑ تودرت.  زغ ‑ واّرا  ءيسم ‑ نس  ء ور ‑ سار ‑کّيسغ  ا ‑ يݣا.  وينو  ءيزد  فّلاس  ءينيغ 

ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد  ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان، 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  7 » ارا 

لحّق،  ءيݣ  امژلاي  ءيݣان  غوالّي  ها ‑ ما ‑ ينّا  ن ‑ فيلادالفيا: 

د ‑ اينّا  ا ‑ ت ‑ يّقن.  يان  ء ور ‑ يژضار  نّکي،  رژمغ  اينّا  داود.  ن ‑ وݣلّيد  تاساروت  ءيطّاف 

يان ‑ يمي  رژمغ  هاتي  ما ‑ تسکارت.  کولّو  8 ّسنغ  ا ‑ ت ‑ يرژم.  يان  ء ور ‑ يژضار  قّنغ، 

ءي ‑ ما ‑ يݣّوتن  ءيس ‑ ور ‑ تژضارت  ّسنغ  ا ‑ ت ‑ يّقن.  يان  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک، 

مّدن ‑ ان  9 ءيّما  ء ور ‑ يّـي ‑ تّسينت.  ء ور ‑ تنّيت  غ ‑ واوال ‑ ينو،  تومژت  والاينّي 

اد ‑ݣان  ايت ‑ يودايا  ءيزد  ار ‑ تّينين  ار ‑ ّسکيرکيسن  ن ‑ شيطان،  ن ‑ تژالّيت  ن ‑ ايت ‑ تݣّمي 

غ ‑ دار  س ‑ واکال  اد ‑کنون  را ‑ تن ‑ د ‑ اويغ  ايت ‑ يودايا.   ‑ݣين  ء ور ‑ اکُّ والاينّي 

تزݣات  تصبرت  10 هاتي  ا ‑ داري ‑ يعّزان.  کّيـي  ءيزد  اد ‑ يّساّن  باش  ءيضارن ‑ ّنک، 

ن ‑ تنوکموت  غ ‑ تاساعت  ا ‑ ف ‑ را ‑ک ‑ ّسنتالغ  ف ‑ مايان  غمکلّي ‑ک ‑ وّصاغ. 

لّي ‑ را ‑ يزري ف ‑ ّدونيت ا ‑ تارم کولّو ويلّي ݣيس زدغنين. 11 غير ءيميّک را ‑ ن ‑ اشکغ. 

وانّا  12 کولّو  تّاج ‑ ّنک.  اد ‑ اک ‑ ياُکر  يان  ا ‑ ور ‑ تادجت  غ ‑ ما ‑ دارک ‑ يّلان،  امژ 

ءينران، را ‑ ت ‑ݣغ د ‑ تانّالت غ ‑ تݣّمي ن ‑ ربّـي ‑ نو، ء ور ‑ سار ‑ ّت ‑ يّفوغ. را ‑ فّلاس ‑ اراغ 

لّجديد  د ‑ وروشاليم  ا ‑ سّت ‑ يݣان  ن ‑ ربّـي ‑ نو،  ن ‑ تمدينت  د ‑ يسم  ن ‑ ربّـي ‑ نو  ءيسم 

لّي ‑ را ‑ د ‑ يݣّوز زغ ‑ يݣـنّا زغ ‑ دار ربّـي ‑ نو، اراغ فّلاس ء ولا ءيسم ‑ ينو لّجديد. 13 وانّا 

ءي ‑ يمناݣّـارن.  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد  ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان،  دار 

غ ‑ تمدينت  ن ‑ ومناݣّـار  ءي ‑ لمالاک  اوال ‑ اد  14 » ارا 

ءينيݣي  ءيݣ  › امين ‹  ءيݣان  غوالّي  ها ‑ ما ‑ ينّا  ن ‑ لاوديکّيا: 

ّسنغ  ما ‑ تسکارت.  کولّو  15 ّسنغ  ربّـي.  ما ‑ يخلق  کولّو  ءيزوور  ءيزݣان،  ءيصحان 

16 والاينّي  ا ‑ ترغت.  نغد  ا ‑ تسّميّط  غير  يوفان  امار  ترغيت.  ء ولا  ءيس ‑ ور ‑ تسّميّط 

زغ ‑ يمي ‑ نو.  ا ‑ ف ‑ را ‑ک ‑ ّسوفسغ  غايان  ترغيت.  ء ولا  ء ور ‑ تسّميّط  تولبيت، 

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ فيلادالفيا

ءي ‑ ومناݣّـار  تابرات 

غ ‑ لاوديکّيا



4 انورژم  577

يات.«  ء ور ‑ حتاّجاغ  لخير.  داري  ءيݣّوت  ݣيݣي.  » لاباس  ار ‑ تّينيت  17 ها ‑کّيـي 

بلا  تقامات  تبوکضت  تژلضت  تهرشت  ا ‑ تضعفت  مامنک   ‑ تّسينت  ء ور ‑ اکُّ والاينّي 

لّي ‑ يصفان  ء ورغ  ا ‑ زغ ‑ داري ‑ تسغت  يوف ‑ اک  18 راد ‑ اک ‑ ينيغ  تيملسيت. 

تومليلين  تيملسا  ء ولا  زغ ‑ داري  تسغت  لخير.  ف ‑ ا ‑ دارک ‑ نّيت ‑ يـيلي  س ‑ لعافيت 

ءي ‑ والّن ‑ ّنک  اسافار  ء ولا  زغ ‑ داري  تسغت  ن ‑ ّدات ‑ ّنک.  لعيب  تدلت  ف ‑ ا ‑ تلست 

اوي ‑ ّت  ار ‑ تن ‑ تربّاغ.  ار ‑ تن ‑ تژيغ  عّزانين  داري  19 وينّا  ف ‑ ا ‑ تيسفيوت. 

غ ‑ يمي  بيّدغ  20 ها ‑ يّـي  زغ ‑ ّدنوب ‑ ّنک.  تووّريد ‑ د  غيلاد،  غ ‑ يخف ‑ ّنک 

ّشغ  را ‑ دارس ‑کشمغ  ءيرژم ‑ يّـي،  ءي ‑ واوال ‑ ينو  ما ‑ يسفلدن  ءيغ ‑ يّلا  ار ‑ ّسضوقّورغ. 

ا ‑ ديدي ‑ يسکيوس  راد ‑ اس ‑ فکغ  ءينران،  وانّا  21 کولّو  ديدي.  ءيّش  ديدس 

دار  22 وانّا  ف ‑ لعرش ‑ نس.  ربّـي  د ‑ بابا  سکيوسغ  نّکي  نريغ  غمکلّي  ف ‑ لعرش ‑ ينو 

ءي ‑ يمناݣّـارن.«  لقودوس  ّروح  ءيتّيني  ءي ‑ مايد  ا ‑ يسفلد  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان، 

سفلدغ  غ ‑ يݣـنّا.  ءيرژم  يان ‑ يمي  ياضني،  کرا  ءيلّما  1 ژرغ 

زوند  ءيݣا  سري،  ءيساول ‑ د  لّي ‑ ستّين ‑ يّکان  ءي ‑ واوال 

ما ‑ د ‑ يّقاّن  اد ‑ اک ‑ ملغ  س ‑ غيد  » غلي ‑ د  يـيني ‑ يّـي:  ّنّفار، 

غ ‑ يݣـنّا،  يا ‑ لّعرش  س ‑ ژريغ  غاکودان،  لقودوس  ّروح  2 ياوي ‑ يّـي  تيݣيرا.«  ا ‑ يجرو 

ار ‑ زݣيس ‑کّاتن  ف ‑ لعرش،  ءيسکيوسن  3 غوالّي  ءيسکيوسن.  فّلاس  غوالّي  ء ولا  ژرغ 

ار ‑ تّيسفيو  ءي ‑ لعرش،  تسوتل  ن ‑ ونژار  تيلي ‑ تسليت  د ‑ وقرفي  اغ  ن ‑ وژݣُـّ لالوان 

لولّين  لّعرش   ) 24 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  4 ژرغ  تازݣزاوت.  س ‑ تيفاوت 

تيملسا  لسن  ن ‑ ومغار،   ) 24 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  فّلاسن  سکيوسن  ءي ‑ لعرش ‑ ان، 

5 ار ‑ د ‑کّاتن ‑ ووسماّن  ن ‑ وورغ.  يان ‑ تّاج  ف ‑ يخف ‑ نس  ءيّلا  يان،  کود  تومليلين. 

لّعرش،  غ ‑ لݣّدام  ن ‑ يسوفا  ّسا  ار ‑ ّسوفون  ن ‑ يݣّيݣ.  يـيݣات ‑ وقّريان  لعرش،  زغ ‑ دار 

ءيرواس  کرا  لّعرش  غ ‑ لݣّدام  ء ولا  6 يـيلي  ن ‑ ربّـي.  لّارواح  د ‑ ّسا  ا ‑ تن ‑ يݣان 

ادفل.  زوند  ءيصفان  ن ‑ ّجاج  يات ‑ تمدا 

غ ‑ تسݣا.  يات  کرايݣاّت  ءي ‑ لعرش،  لولّينت  ّدرنين،  لمخلوقات  کّوژط  ژرغ 

4
ن ‑ ربّـي لعرش 
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ءيزم.  ترواس  7 تامزواروت  تيغوردين.  ء ولا  زغ ‑ لݣّدام  لان ‑ تنت  ݣّوتنت ‑ݣيسنت ‑ والّن، 

کّوژط  تيس  ن ‑ ورݣاز.  ء ودم  ءيرواس ‑ وودم ‑ نس  کراّط،  تيس  ازݣر.  ترواس  سنات  تيس 

ءيفراون،  سضيص  تطّاف  غ ‑ لمخلوقات ‑ ان  يات  8 کرايݣاّت  يوويلن.  ءيݣيدر  ترواس 

ازال  ء ولا  غ ‑ يـيض  ار ‑ تّيريرنت  ماني.  زغ ‑کرايݣاّت  ءيݣاتنت ‑ݣيسنت ‑ والّن 

لّي ‑ يحکامن  ربّـي  ا ‑ يݣا سيدي  امژلاي  امژلاي،  » امژلاي،  ار ‑ تّينينت:  بلا ‑ دا ‑ تفّسانت 

ار ‑ تالغنت  ماد ‑کّانت  9 کولّو  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي.«  يـيلي،  ءيّلا،  ءيّکا ‑ تّين  ما ‑ يّلان.  کولّو 

ءيّلان  بّدا  غوالّي  ءيݣ  ف ‑ لعرش،  ءيسکيوسن  غوالّي  ار ‑ تحمادنت  ار ‑ تمّجادنت 

ن ‑ والّي  غ ‑ لݣّدام  ن ‑ ومغار  د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  10 ار ‑ ن ‑ طّارن  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي. 

ار ‑ ن ‑ تلوحن  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي،  ءيّلان  بّدا  ءي ‑ والّي  سجدن  ف ‑ لعرش،  ءيسکيوسن 

لمجد  ا ‑ يستهّلان  کّيـي  سيديتنّغ،  11 » وا ‑ ربّـي  ار ‑ تّينين:  لّعرش  غ ‑ لݣّدام  تّاج ‑ نسن 

يـيلي،  ءيتياوخلاق  هاتي  ما ‑ يّلان.  کولّو  ا ‑ يخلقن  کّيـي  اشکو  د ‑ لحوکم،  د ‑ تّوقير 

ا ‑ ت ‑ يران.«  کّيـي  اشکو 

ن ‑ والّي  افاسي  غ ‑ وفوس  ءيموتّلن  يان ‑ واّرا  ءيلّما  1 ژرغ 

ءيّقن  زغ ‑ سنات ‑ تسݣيو،  ءيتيارا  ف ‑ لعرش،  ءيسکيوسن 

يوّل  ءيتجّهدن  يا ‑ لّمالاک  2 ژرغ ‑ ن  ن ‑ طّوابع.  س ‑ ّسا 

ءيفسي  اّرا ‑ ياد،  ا ‑ يرژم  » ما ‑ يستهّلان  يـيني:  اوال ‑ نس 

ء ولا  غ ‑ واکال  ء ولا  غ ‑ يݣـنّا  يان  ء ور ‑ يلّي  3 والاينّي  لّي ‑ فّلاس ‑ يّلان؟«  طّوابع 

اشکو  باهرا  4 ار ‑ الّاغ  ݣيس.  ءيّسماقّل  ء ولا  اّرا ‑ يان  ا ‑ يرژم  ءيژضارن  غ ‑ ّدو ‑ واکال 

ءيساول ‑ د  5 غاکودان  ا ‑ݣيس ‑ يّسماقّل.  ء ولا  اّرا ‑ يان  ا ‑ يرژم  ءيستهّلان  يان  ء ور ‑ يتيافا 

ن ‑ ياهودا،  ن ‑ تقبيلت  هاي ‑ يزم  » اد ‑ ور ‑ تالّات.  يـيني ‑ يّـي ‑ د:  زغ ‑ يمغارن  يان  سري 

اّرا.«  ا ‑ يفسي ّسا ن ‑ طّوابع ‑ اد، ءيرژم  يـيژضار  ا ‑ ينران،  نتّان  هاي ‑ اژور ن ‑ وݣلّيد داود، 

کّوژط  غ ‑ݣر  لعرش  غ ‑ دار  ءيبيّد  يان ‑ ولّقاغ،  ءيلّما  6 ژرغ 

ن ‑ تاسکيوين  ّسا  ءيطّاف  ءيس ‑ يتياوغراس،  ءيرواس  ءيمغارن.  لولّين ‑ اس  لمخلوقات، 

ّدونيت.  کولّو  اد ‑کن  لّي ‑ يوزن  ن ‑ ربّـي  لّارواح  د ‑ ّسا  ا ‑ تن ‑ يݣان  ن ‑ والّن،  د ‑ ّسا 

5
س ‑ ّسا  لّي ‑ يّقّن  اّرا 

ن ‑ طّوابع

لّي ‑ يستهّلان الّقاغ 
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ف ‑ لعرش.  ءيسکيوسن  ن ‑ والّي  افاسي  زغ ‑ وفوس  اّرا ‑ يان  7 ياسي ‑ د ‑ ولّقاغ 

 ) 24 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  ء ولا  لمخلوقات  کّوژط  ضرنت ‑ ن  اّرا،  8 لّيغ ‑ د ‑ يوسي 

ن ‑ ومغار غ ‑ لݣّدام ن ‑ ولّقاغ. کرايݣاّت يان يوسي لوتار، اسين ء ولا تاطّاسين ن ‑ وورغ 

يان ‑ ومارݣ  9 ار ‑ تّيريرن  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ يمژلاين  تيژولّا  لّي ‑ يݣان  س ‑ لبخور  عّمرنين 

اشکو  طّوابع ‑ نس،  تفسيت  اّرا ‑ ياد  ا ‑ تاسيت  ا ‑ يستهّلان  » کّيـي  ار ‑ تّينين:  لّجديد 

لّوغا  کرايݣاّت  ء ولا  تاقبيلت  زغ ‑کرايݣاّت  س ‑ يداّمن ‑ ّنک  مّدن  تفروت  تّياوغراست 

ربّـي.  وين  کولّو  اد ‑ݣن  ترارت ‑ تن  تامازيرت،  کرايݣاّت  ء ولا  تاسوت  کرايݣاّت  ء ولا 

غ ‑ لݣّدام ‑ نس  ف ‑ ا ‑ ن ‑ سراسن  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ  ايت ‑ تݣلديت  زغ ‑ݣيسن  10 تسکرت 

غ ‑ ّدونيت.«  ا ‑ را ‑ يحکام  د ‑ نتني  ما ‑ س ‑ ا ‑ يترضو.  تيوافکيو 

د ‑ يد ‑ والف  ن ‑ وافضان  ن ‑ وافضان  ءي ‑ واقّور  س ‑ سفلدغ  11 ّسماقّلغ ‑ ن ‑ داغ 

12 ار ‑ تّينين  د ‑ يمغارن.  د ‑ لمخلوقات  ءي ‑ لعرش  سوتلن  لّمالايکا،  ن ‑ يد ‑ والف 

د ‑ لخير  لحوکم  ا ‑ يامژ  لّي ‑ يتياوغراسن  » ءيستهّلا ‑ ولّقاغ  ءيتجّهدن:  س ‑ واوال 

ءي ‑کولّو  غاکودان  13 سفلدغ  د ‑ لحمد.«  د ‑ لمجد  د ‑ تّوقير  د ‑ تژّضارت  د ‑ تحکيمت 

سفلدغ  غ ‑ ومدا،  ء ولا  غ ‑ ّدو ‑ واکال  ء ولا  غ ‑ واکال  ء ولا  غ ‑ يݣـنّا  ربّـي  ما ‑ يخلق 

د ‑ لقّوا  د ‑ لمجد  د ‑ تّوقير  لحمد  » ا ‑ يـيلي  ار ‑ تّينين:  ماني  غ ‑کرايݣاّت  ما ‑ يّدرن  ءي ‑کولّو 

مايد ‑ د ‑ يفتان.«  کولّو  ء ولا  غيلاد  ءي ‑ ولّقاغ،  ء ولا  ف ‑ لعرش  ءيسکيوسن  ءي ‑ والّي 

ءيمغارن سجدن ‑ اس.  ضرن ‑ ين  » امين.«  لمخلوقات:  کّوژط  14 ءينينت 

س ‑ سفلدغ  ن ‑ طّوابع،  زغ ‑ ّسا  يان  ءيفسي  الّقاغ  1 ژرغ ‑ ن 

ءيتجّهدن  س ‑ واوال  تساول  لمخلوقات  زغ ‑کّوژط  ءي ‑ يات 

س ‑ ن ‑ ژريغ  2 ّسماقّلغ ‑ ن  » فّوغ ‑ د.«  تيني:  ءيݣّيݣ  زوند 

يان ‑ تّاج،  ءيتّفک ‑ اس  ن ‑ يميغ.  يا ‑ لّقوس  يوسي ‑ ومنّاي ‑ نس  ء ومليل،  يان ‑ وايّـيس 

ءيتنرون.  بّدا  واد  ءيݣ  ا ‑ ينرو،  ءيّفوغ ‑ د 

تنّا:  لمخلوقات  سنات  ءي ‑ تيس  س ‑ سفلدغ  طّوابع،  سين  ويس  3 ءيفسي ‑ ولّقاغ 

ا ‑ يّکيس  ءي ‑ ومنّاي ‑ نس  ءيتّفک  اژݣُـّاغ.  ءيݣا  ياضني  4 ءيّفوغ ‑ د ‑ وايّـيس  » فّوغ ‑ د.« 

6
طّوابع ءيفسي  الّقاغ 
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ءيمّقورن.  تاژّيت  يات  تّفک ‑ اس  ءي ‑ نݣراتسن،  مّدن  ف ‑ اد ‑ نّقان  ف ‑ ّدونيت  ّسلامت 

تنّا:  لمخلوقات  کراّط  ءي ‑ تيس  س ‑ سفلدغ  طّوابع،  کراض  ويس  5 ءيفسي ‑ ولّقاغ 

يا ‑ لّميزان  يوسي ‑ ومنّاي ‑ نس  ءيضيلي،  ايّـيس  س ‑ ژريغ  ّسماقّلغ  » فّوغ ‑ د.« 

» غير  يـيني:  لمخلوقات  کّوژط  زغ ‑ݣر  اوال  ءيرواس  ءي ‑کرا  6 سفلدغ  غ ‑ وفوس ‑ نس. 

س ‑ وقاريد  ن ‑ طمّژين  ءيد ‑کيلو  کراض  غير  ن ‑ نّوقرت.  س ‑ وقاريد  ن ‑ يردن  کيلو 

اضيل.«  ء ولا  ّزيت  ا ‑ ور ‑ تّسوکفم  والاينّي  ن ‑ نّوقرت. 

تنّا:  لمخلوقات  کّوژط  ءي ‑ تيس  س ‑ سفلدغ  طّوابع،  کّوژ  ويس  7 ءيفسي ‑ ولّقاغ 

› لموت ‹،  ن ‑ ومنّاي ‑ نس  ءيسم  ءيݣ  اوراغ،  ايّـيس  س ‑ ژريغ  8 ّسماقّلغ  » فّوغ ‑ د.« 

ءيݣزمان  زغ ‑کّوژ  ف ‑ يان ‑ وݣـّزوم  اد ‑ حکامن  ءيتّفک ‑ اسن  ءيضفور ‑ ت ‑ › ومّضال ‹. 

د ‑ لوحوش  د ‑ واطّان  د ‑ وغني  س ‑ تاّژيت  زدغنين  ݣيس  غويلّي  اد ‑ نغن  ن ‑ ّدونيت، 

ن ‑ ّدونيت. 

ّموتنين ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ويلّي  لارواح  9 ءيفسي ‑ ولّقاغ ويس سّموس طّوابع، س ‑ ژريغ 

غ ‑ ّدو ‑ وژرو  لّي ‑ فّلاس ‑ فکان.  توݣّـا ‑ نسن  ء ولا  ن ‑ ربّـي  س ‑ واوال  ن ‑ تبّراحت ‑ نسن 

تݣيت  ءيتجّهدن،  ربّـي  » وا ‑ سيدي  ءينين:  اوال ‑ نسن  10 الّن  ا ‑غ ‑ لّان،  ن ‑ تغرسي 

ف ‑ مّدن  لّي ‑ يّلان  لعقوبيت  ا ‑ را ‑ ن ‑ تّسماطلت  ماناݣو  ار  لحّق.  تݣت  امژلاي 

يان  ءي ‑کرايݣاّت  ا ‑ يتياوفکا  11 غاکودان  ف ‑ يداّمن ‑ نّغ؟«  ترارت ‑ اسن  ن ‑ ّدونيت، 

غونشک  ءيکّمل  ارد  ءيميّک  سول  اد ‑ قلن  ربّـي  يـيني ‑ اسن  تومليلت،  تيملسيت  ݣيسن 

نتني.  غمکلّي ‑ تن ‑ نغان  مّدن  لّي ‑ راد ‑ نغن  د ‑ يمعاواّن ‑ نسن  زغ ‑ ايتماتسن  لّي ‑ د ‑ يّقاّن 

ءيّموّسا س ‑ ّجهد،  اکال  ژرغ  ّسماقّلغ ‑ ن  طّوابع.  ويس سضيص  12 ءيفسي ‑ ولّقاغ 

زوند  کولّوت  اغ ‑ وايّور  ُـّ ءيژݣ يووّري  ءيضلان،  اخنيف  زوند  تافوکت  تّلاس  تووّري 

ءيقوراين  غمکلّي ‑ د ‑ يتلوح ‑ واضو  س ‑ واکال  زغ ‑ يݣنوان  ءيتران  13 ضرن ‑ د  ءيداّمن. 

ف ‑ يعماد ‑ نس،  ءيموتّلن  ن ‑ واّرا  کرا  زوند  موتّلن  ءيݣنوان،  14 ءيتّين  زغ ‑ وازار. 

ن ‑ ّدونيت  ءيݣلدان  15 روولن  ءيّلا.  زغ ‑ يلّيغ  د ‑ يݣزير  ادرار  ما ‑ يݣان  کولّو  ءيتياتّاي 

ء ولا  نتني  د ‑ ايت ‑ ّسولطا،  ايت ‑ وايدا  روولن  لّعسکر،  د ‑ ينمغورن  ن ‑ تميزار  د ‑ ينمغورن 
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ء ولا  غ ‑ يفران  رݣسن  ءيخف ‑ نسن،  وين  ݣانين  غويلّي  ء ولا  ءيسمݣان  مّدن  کولّو 

ار ‑ اسن ‑ تّينين:  د ‑ يجاريفن  ءي ‑ يدرارن  16 ار ‑ اقران  ن ‑ يدرارن.  ءيجاريفن  غ ‑ݣر 

ء ولا  ف ‑ لعرش  ءيسکيوسن  ن ‑ والّي  زغ ‑ وودم  تّسنتالم ‑ اغ  فّلانّغ  » ضراد ‑ د 

اّس  ءيݣ  لّي ‑ باهرا ‑ يشقان  ءيلکم ‑ د ‑ واّس  17 اشکو  ن ‑ ولّقاغ.  زغ ‑ لغاضاب 

ا ‑ݣيس ‑ يبيّد؟«  ما ‑ را ‑ يـيژضار  لّغاضاب ‑ نسن. 

بيّدن  لمالايکا  کّوژ  ژرغ  مايان،  ءيزري  1 لّيغ 

ا ‑ ور ‑ يوت  اضو  حصارن ‑ ين  ن ‑ ّدونيت،  غ ‑کّوژط ‑ تسݣيو 

ءيلّما  2 ژرغ ‑ ن  ن ‑ وسغار.  کرا  ء ولا  امدا  ء ولا  اکال 

ن ‑ ربّـي  طّابع  ياسي ‑ د  تافوکت،  ا ‑ دي ‑ تاقلاي  زغ ‑ يلّيغ  ءيغلي ‑ د  ياضني  يا ‑ لّمالاک 

لّي ‑ يوّصا  لمالايکا  ءي ‑کّوژ  ءيتجّهدن  س ‑ واوال  لمالاک ‑ ان  ءيغر  ن ‑ تودرت.  باب 

ء ولا  امدا  ء ولا  اکال  » اد ‑ ور ‑ تهلکم  3 يـيني ‑ اسن:  د ‑ ومدا،  اکال  اد ‑ هلکن  ربّـي 

ءيلّما  4 سفلدغ  ن ‑ ربّـي ‑ نّغ.«  ءيخّدامن  ن ‑کولّو  ف ‑ يݣنزي  طّابع  نݣ  ارد  ءيسغارن 

د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  د ‑کّوژ  مّيا  طّابع. ݣان  غويلّي ‑ مي ‑ݣان  اد ‑ݣان  منّاو  ءيملا ‑ يّـي  ءي ‑کرا 

سين  5 يـيلي  ن ‑ ايت ‑ ربّـي،  تيقبيلين  زغ ‑کولّو  نتني  ݣان   .) 144.000 ( ن ‑ والف 

د ‑ݣاد 6 د ‑ اشير  د ‑ راوبين  د ‑ مراو ‑ والف ) 12.000 ( زغ ‑کرايݣاّت تاقبيلت: زغ ‑ ياهودا 

د ‑ يوسف  8 د ‑ زابولون  د ‑ ياّساکار  د ‑ لاوي  7 د ‑ شيمعون  د ‑ ماناّسي  د ‑ نافتالي 

د ‑ بنيامين. 

باهرا،  ݣّوتنين  مّدن  ژرغ  ّسماقّلغ ‑ ن  مايان  ءيزري  9 لّيغ 

د ‑ تاسوتين  د ‑ تقبيلين  تيميزار  زغ ‑کولّو  نتني  ݣان  ا ‑ تن ‑ يحاسب.  يان  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار 

اسين  تومليلين،  س ‑ تملسا  الّقاغ  ء ولا  لّعرش  غ ‑ لݣّدام  بيّدن  ن ‑ ّدونيت.  د ‑ لّوغات 

لّي ‑ يسکيوسن  » ربّـي ‑ نّغ  ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  10 الّن  غ ‑ وفوس ‑ نسن.  تالضايـين 

لولّين  لمالايکا،  کولّو  غين  11 بيّدن  اد ‑ اغ ‑ يّجنجمن.«  د ‑ ولّقاغ  نتّان  ف ‑ لعرش، 

غ ‑ لݣّدام  ف ‑ وودم ‑ نسن  ضرن ‑ ين  لمخلوقات،  کّوژط  ء ولا  ءيمغارن  ء ولا  ءي ‑ لعرش 

د ‑ تحکيمت  د ‑ لمجد  لحمد  ا ‑ يـيلي  » امين.  12 ءينين:  ءي ‑ ربّـي  سجدن  لّعرش 

7
لمالايکا کّوژ 

غ ‑ يݣـنّا ݣّوتنين  مّدن 
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امين.«  مايد ‑ د ‑ يفتان،  کولّو  ء ولا  غيلاد  ءي ‑ ربّـي ‑ نّغ  د ‑ لقّوا  د ‑ لحوکم  د ‑ تّوقير  د ‑ ّشوکر 

تيملسا  لسانين  غويد  ماد ‑ݣان  » ءيس ‑ تّسنت  زغ ‑ يمغارن:  يان  13 ءيسقسا ‑ يّـي 

يـيني ‑ يّـي:  ا ‑ سيدي.«  ا ‑ يّسّن  » کّيـي  14 ءينيغ ‑ اس:  مانيزغ ‑ د ‑ وشکان؟«  تومليلين؟ 

تيملسا ‑ نسن  سيردن  لّي ‑ باهرا ‑ يشقان،  زغ ‑ ونوکمو  غويلّي ‑ د ‑ فّوغنين  ݣان  » نتني 

لّعرش  غ ‑ لݣّدام  ا ‑ ف ‑ بيّدن  15 ف ‑ مايان  باهرا.  ملّولنت  ايلّيغ  ن ‑ ولّقاغ  س ‑ يداّمن 

ازال. غوالّي ءيسکيوسن ف ‑ لعرش  ء ولا  ار ‑ تي ‑ تعبادن غ ‑ ونتال ‑ نس غ ‑ يـيض  ن ‑ ربّـي 

ءيريفي.  ء ولا  لاژ  16 ء ور ‑ سار ‑ تن ‑ ينغي  غ ‑ دارس.  راد ‑ بّدا ‑ تن ‑ يّسنتال 

نتّان  غ ‑ لعرش،  لّي ‑ يّلان  الّقاغ  17 اشکو  ءيجاوان.  ء ولا  تافوکت  ء ور ‑ سار ‑ تن ‑ توت 

ربّـي  راد ‑ اسن ‑ يسفيض  ن ‑ تودرت.  ن ‑ وامان  س ‑ تالعينين  ءيزوور ‑ اسن  ا ‑ را ‑ تن ‑ يکس 

ءيمطّاون ‑ نسن.«  کولّو 

کولّو  س ‑ يفّسا  ن ‑ طّوابع،  ّسا  ويس  ءيلّما  1 ءيفسي ‑ ولّقاغ 

ن ‑ تاساعت.  مناّص  ما ‑ يتݣّـان  ءيزري  ايلّيغ  غ ‑ يݣـنّا  ما ‑ يّلان 

ن ‑ ربّـي،  غ ‑ لݣّدام  لّي ‑ بيّدنين  لّمالايکا  ّسا  ءيلّما  2 ژرغ 

ءيبيّد  ياضني  يا ‑ لّمالاک  3 ءيّدو  ن ‑ ّنّفارات.  ّسا  تّفکن ‑ اسن 

ءيݣّوتن  لبخور  ءيتّفک ‑ اس  ن ‑ وورغ.  تاطّاست  ياسي  ن ‑ تغرسي،  ن ‑ وژرو  غ ‑ تاما 

ءي ‑ ربّـي  ا ‑ تنت ‑ ين ‑ يّساکمور  باش  ن ‑ ربّـي،  ن ‑کولّو ‑ يمژلاين  تيژولّا  ا ‑ ديدس ‑ يّسمون 

د ‑ تژولّا  لّبخور  4 ار ‑ ياقلاي ‑ واݣّو  لّعرش.  غ ‑ لݣّدام  لّي ‑ يّلان  ن ‑ وورغ  ف ‑ طّبلا 

ءيعّمر  ءيلّما،  لمالاک  5 ءيّدو  ن ‑ ربّـي.  س ‑ لݣّدام  لّمالاک  زغ ‑ وفوس  ن ‑ يمژلاين 

ءيّماّس  ف ‑ ّدونيت.  ءيلوح ‑ ّت ‑ ين  طّبلا،  زغ ‑ دار  لّعافيت  س ‑ تيرݣين  تاطّاست 

ءيّماّس ‑ واکال.  ء وتن ‑ ووسماّن  ءيتجّهدن،  س ‑ وقّريان  ءيݣّيݣ 

سکرن  ن ‑ ّنّفارات،  ّسا  لّي ‑ دار  لّمالايکا  ّسا  ءيلّما  6 نکرن 

س ‑ يضر  ّنّفار ‑ نس،  امزوارو  لمالاک  7 يوت  ف ‑ ا ‑ تن ‑ وتن. 

ء ولا  غ ‑ ّدونيت  تولوت  ءيجدر  د ‑ يداّمن.  خلضن  ف ‑ ّدونيت  د ‑ لعافيت  ءيبروري 

کولّوّت.  ءيزݣزاون  توݣا  ء ولا  تجدر  غ ‑ يسغارن،  تولوت 

8
ء ولا  ن ‑ طّوابع  ّسا  ويس 

ن ‑ وورغ تاطّاست 

ّسا  لّي ‑ دار  لّمالايکا  ّسا 

ن ‑ نّّفارات
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ّنّفار ‑ نس، س ‑ يتياتّاي کرا ءيرواسن يان ‑ ودرار ءيمّقورن  8 يوت ويس سين لّمالايکا 

زوند  غ ‑ ومدا  تولوت  اغ  ءيژݣُـّ 9 يووّري  غ ‑ ومدا.  ءيتّلوح ‑ ن  س ‑ لعافيت،  ءيجّدرن 

تولوت  ء ولا  ءيتّهلک  غ ‑ ومدا،  لّي ‑ لّانين  غ ‑ لمخلوقات  تولوت  ءيّمت  ءيداّمن، 

امدا.  لّي ‑ تّکانين  غ ‑ واناون 

ءيمّقورن زغ ‑ يݣنوان  يان ‑ يتري  ّنّفار ‑ نس، س ‑ يضر  لّمالايکا  10 يوت ويس کراض 

11 ءيݣا ءيسم  ن ‑ وامان.  د ‑ تالعينين  ن ‑ يسافّن  اسافو، ءيضر ف ‑ تولوت  ار ‑ يجّدر زوند 

غ ‑ مّدن  ما ‑ يݣّوتن  ءيّمت  غ ‑ وامان،  تولوت  ءيسّموم  يووّري  › اسّموم ‹،  ن ‑ يتري 

باهرا.  سّمومن  ووّرين  اشکو  امان ‑ ان،  لّي ‑ سوانين 

تولوت ‑ نس،  ءيّلاس  تافوکت  س ‑ تتّوت  ّنّفار ‑ نس،  لّمالايکا  کّوژ  ويس  12 يوت 

تولوت ‑ نسن.  ءيّلاس  نتني  ء ولا  ءيتران  تّوتن  تولوت ‑ نس،  ءيّلاس  نتّا  ء ولا  ءيتّوت ‑ وايّور 

ن ‑ يـيض.  تولوت  ء ولا  ن ‑ وزال  غ ‑ تولوت  تيفاوت  ار ‑ تلاح 

سفلدغ ‑ اس  ن ‑ يݣنوان،  غ ‑ واّماس  يوويل  يان ‑ يݣيدر  س ‑ ژريغ  13 ّسماقّلغ ‑ ن ‑ داغ 

ءي ‑ يمزدغن  ا ‑ را ‑ يـيلي  تاݣوضي  تاݣوضي  » تاݣوضي  ءيتجّهدن:  س ‑ واوال  ءينّا 

ياضني.«  لمالايکا  کراض  لّي ‑ راد ‑ وتن  ن ‑ ّنّفارات  ف ‑ ّسيبت  ن ‑ ّدونيت 

يان ‑ يتري  س ‑ ژريغ  ّنّفار ‑ نس،  لّمالايکا  سّموس  ويس  1 يوت 

يات ‑ تساروت  تّفک ‑ اس  س ‑ واکال.  زغ ‑ يݣنوان  ءيضر 

ن ‑ تدروت،  ءيمي  ءيرژم  2 ءيّدو  ن ‑ واکال.  تين ‑ تدروت  ءيݣان  ءي ‑ يتري ‑ ان، 

تّلاس  ايلّيغ  ءيمّقورن،  ن ‑ وفارنو  اݣّو  زوند  ءيݣّوتن  ن ‑ واݣّو  کرا  زغ ‑ݣيس  ءيغلي ‑ د 

ن ‑ واکال.  زغ ‑ تدروت  لّي ‑ د ‑ يغلين  س ‑ واݣّو  کولّو  لحال  ءيّلاس  تافوکت 

ا ‑ تّقس  تّفک ‑ اس ‑ تژّضارت  ف ‑ واکال،  تتّرس  زغ ‑ واݣّو،  3 تّفوغ ‑ د ‑ يلّما ‑ تمورغي 

تيفراوين  والا  ءيسغارن  والا  ن ‑ واکال  توݣا  ا ‑ ور ‑ تهلک  4 ءيتياونّا ‑ ياس  ءيغردم.  زوند 

ف ‑ يݣنزي ‑ نسن.  ن ‑ ربّـي  طّابع  لّي ‑ ور ‑ دار  مّدن  غير  ا ‑ تهلک  والاينّي  ن ‑ يسافارن، 

سّموس ‑ يـيرن،  ا ‑ تن ‑ تّسمحاکّا  ءيتياوفکا ‑ ياس  والاينّي  ا ‑ تن ‑ تنغ،  5 ء ور ‑ تژضار 

6 غ ‑ ووّسان ‑ ان  بنادم.  ءيغ ‑ يّقس  ن ‑ يغردم  ّسّم  ءيّژاض  غمکلّي  زوند  ار ‑ تن ‑ تّژاض 

9
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راد ‑ باهرا ‑ ژوژضن  اد ‑ ّمتن.  ء ور ‑ راد ‑ يژضارن  والاينّي  اد ‑ ّمتن،  مّدن  راد ‑ باهرا ‑ يرين 

ء ور ‑ را ‑ سّت ‑ افن.  والاينّي  لموت، 

ءيّلا  يات،  کود  ءي ‑ يميغ.  ء وجادنين  ءي ‑ يـيّسان  7 ترواس ‑ تمورغي ‑ ان 

ن ‑ بنادم،  ء ودم  زوند  ݣن ‑ وودماون ‑ نسنت  ن ‑ وورغ.  تّاج  ءيرواسن  کرا  ف ‑ يخف ‑ نس 

ء وخسان  زوند  ݣن ‑ ووخسان ‑ نسنت  ن ‑ تمغارت،  اّزار  زوند  8 ءيݣ ‑ واّزار ‑ نسنت 

ءيّجيج  ءيݣ  ن ‑ ووّزال.  اباّنک  ءيرواسن  کرا  ف ‑ يدمارن ‑ نسنت  9 لسنت  ن ‑ يزم. 

س ‑ يميغ.  ار ‑کولّو ‑ تاّزالن  ݣّوتنين  د ‑ يـيّسان  لّکرارص  ءيّجيج  زوند  ن ‑ يفراون ‑ نسنت 

غ ‑ تمغيلت ‑ نسنت  ءيغردم.  زوند  د ‑ وساقس  تيمغيلت  تطّاف  يات  10 کود 

11 تامورغي ‑ ان،  سّموس ‑ يـيرن.  مّدن  لّي ‑ س ‑ راد ‑ ّسمحاکّانت  ا ‑غ ‑ تّلا ‑ تژّضارت 

ءيسم ‑ نس  ءيݣ  ن ‑ واکال.  ن ‑ تدروت  لمالاک  ءيݣا  لّي ‑ݣيس ‑ يحکامن  اݣلّيد 

س ‑ واوال  ءيفنّون(  )غوالّي  › ابولّيون ‹  ءيݣ  ن ‑ ايت ‑ يودايا،  س ‑ واوال  › اباّدون ‹ 

راد ‑ سول ‑ يلينت  تامزواروت.  ا ‑ تزري ‑ تݣوضي  12 غمکاد  ن ‑ ايت ‑ يونان. 

ياضني.  سنات ‑ تݣوضيوين 

ءي ‑ يان ‑ واوال  س ‑ سفلدغ  ّنّفار ‑ نس،  لّمالايکا  سضيص  ويس  13 يوت 

غ ‑ لݣّدام  لّي ‑ يّلان  ن ‑ وورغ  ن ‑ طّبلا  ن ‑ تغمرين  کّوژ ‑ واسکاون  زغ ‑ دار  ءيساول ‑ د 

يـيني ‑ اس:  ّنّفار  لّي ‑ يوسين  سضيص  ويس  ءي ‑ لمالاک ‑ ان  14 ءيغر  ن ‑ ربّـي. 

ءيمّقورن.«  ن ‑ فورات  غ ‑ دار ‑ واسيف  لّي ‑ تياماژنين  لمالايکا  ءي ‑کّوژ  » رژم ‑ د 

ن ‑ واّس ‑ ان  ءي ‑ تاساعت ‑ ان  لّي ‑ وجادنين  لمالايکا  ءي ‑کّوژ  ءيلّما  15 ءيرژم 

ءي ‑کرا  16 سفلدغ  ن ‑ بنادم.  تولوت  اد ‑ نغن  باش  اس ‑ ان  ن ‑ وسݣُـّ ن ‑ وايّور ‑ ان 

ن ‑ يد ‑ ميليون  ءيد ‑ مّيا  سين  ݣان  ن ‑ يميغ.  ن ‑ يـيّسان  ءيمنّاين  اد ‑ݣان  منّاو  ءيملا ‑ يّـي 

لّي ‑ ژريغ.  غ ‑ توارݣيت  ا ‑ س ‑ يّـي ‑ د ‑ باّن ‑ يـيّسان  17 غمکاد   .) 200.000.000 (

ݣن  د ‑ ووراغ،  د ‑ وژرقي  اغ  ݣيس ‑ وژݣُـّ ءيّلا  اباّنک  ءيلسا  امنّاي  کرايݣاّت 

د ‑ لکبريت  د ‑ واݣّو  لعافيت  ار ‑ دي ‑ ّتّفوغ  ن ‑ يزم،  اݣايّو  زوند  ن ‑ يـيّسان  ءيݣويّا 

س ‑کراّط ‑ تݣوضيوين ‑ ان،  ن ‑ بنادم  تولوت  ا ‑ يّموت  18 غاکودان  زغ ‑ يمي ‑ نسن. 
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19 اشکو  زغ ‑ يماون ‑ نسن.  لّي ‑ د ‑ يتّفوغن  د ‑ لکبريت  د ‑ واݣّو  س ‑ لعافيت 

يان،  کود  ن ‑ يـيّسان ‑ ان.  ا ‑غ ‑ تّلا ‑ تژّضارت  د ‑ تمغيلت ‑ نسن  غ ‑ يمي ‑ نسن 

مّدن.  ما ‑ س ‑ ا ‑ يّسياݣّـاس  الݣّماض  زوند  ءيخف  تطّاف  تيمغيلت ‑ نس 

اد ‑ فلن  ء ور ‑ تا ‑ رين  سول  س ‑ تݣوضيوين ‑ ان،  ء ور ‑ ّموتنين  ويلّي  کولّو  20 ءيّما 

ن ‑ وورغ  لاصنام  ء ولا  لجنون  ار ‑ تعبادن  نتني  زوويدن  س ‑ يفاّسن ‑ نسن.  سکارن  غايلّي 

ء ولا ‑ دا ‑ سفليدن  لّي ‑ ور ‑ تمنادنين  د ‑ وکّشوض  د ‑ وژرو  د ‑ واناس  د ‑ نّوقرت 

ار ‑ سکارن  ار ‑ نّقان  ف ‑ يسّکيرن ‑ نسن،   ‑ تُݣراژ  ء ور ‑ تن ‑ اکُّ 21 نتني  ء ولا ‑ دا ‑ فتّون. 

ار ‑ تاُکرن.  ار ‑ تفسادن  ّسيحر 

ءيݣّوز ‑ د  باهرا  ءيتجّهد  ياضني،  يا ‑ لّمالاک  ءيلّما  1 ژرغ 

تيملسيــت،  زوند  ‑ ومدلو  ‑ اس  ءيسوتل  ‑ يݣـنّــا.  زغ 

يـيسفيو ‑ وودم ‑ نس  ءي ‑ يخف ‑ نس،  ن ‑ ونژار  تلولّي ‑ تسليت 

لّعافيت.  تانّالين  زوند  ءيضارن ‑ نس  ݣن  تافوکت،  زوند 

افاسي  اضار ‑ نس  ءيسرس ‑ ن  ءيرژمن.  ءيمّژين  يان ‑ واّرا  غ ‑ وفوس ‑ نس  2 ياسي 

س ‑ يان ‑ واوال  3 ءيساول  ف ‑ واکال.  اژلماض  اضار ‑ نس  ءيسرس ‑ د  ف ‑ ومدا، 

ّسا  ء وتن  4 لّيغ  ن ‑ يݣّيݣن.  ّسا  ء وتن  ءيساول  لّيغ  ن ‑ يزم.  تاندرا  زوند  ءيتجّهدن 

ءينّا ‑ يّـي:  زغ ‑ يݣـنّا  ءي ‑ يان ‑ واوال  سفلدغ  والاينّي  اد ‑ اراغ،  ݣغ ‑ ن  ن ‑ يݣّيݣن 

لّي ‑ ژريغ  لمالاک  5 ءيّما  ا ‑ ت ‑ ور ‑ تارات.«  ن ‑ يݣّيݣن،  ّسا  نّان  مايد  » حضو 

س ‑ ربّـي  6 ءيݣّـاّل  س ‑ يݣـنّا،  افاسي  افوس ‑ نس  يوّل  د ‑ واکال،  ف ‑ ومدا  ءيبيّد 

کولّو  ء ولا  د ‑ ومدا  د ‑ واکال  ءيݣـنّا  ءيسکرن  غوالّي  ءيݣ  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي،  لّي ‑ بّدا ‑ يّلان 

را ‑ يوت  لّيغ  غاکود  7 اشکو  ء ور ‑ را ‑ سول ‑ يماطل.  » هاتي  يـيني:  ما ‑ݣيسن ‑ يّلان. 

د ‑ لباراکا  ا ‑ ت ‑ يݣان  ءيقصاد،  مايلّي  ربّـي  را ‑ يّسافو  ّنّفار ‑ نس،  لّمالايکا  ّسا  ويس 

لانبيا.«  ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  لّي ‑ ف ‑ يساول  ءينتلن 

يـيني ‑ يّـي ‑ د:  زغ ‑ يݣـنّا  لّي ‑ مي ‑ سفلدغ  ءيساول ‑ د ‑ داغ ‑ سري ‑ واوال  8 غاکودان 

اکال.«  ء ولا  ف ‑ ومدا  لّي ‑ يبيّدن  لّمالاک  غ ‑ وفوس  لّي ‑ يرژمن  اّرا  تامژت  » ّدو، 

10
اّرا  لّي ‑ يوسين  لمالاک 

ءيمّژين
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» امژ ‑ ت  يـيني ‑ يّـي:  ءيمّژين،  اّرا ‑ لّي  اد ‑ يّـي ‑ يفک  ضالبغ ‑ ت  لمالاک  س ‑ دار  9 فتوغ 

غ ‑ يمي ‑ ّنک.«  تاّمنت  زوند  را ‑ يميم  والاينّي  غ ‑ وديس ‑ ّنک  را ‑ يسّموم  تّشت ‑ ت. 

غ ‑ يمي ‑ نو،  تاّمنت  زوند  ءيميم  ّشغ ‑ ت.  لّمالاک  زغ ‑ وفوس  ءيمّژين  اّرا ‑ لّي  10 امژغ 

غاکودان:  11 يـيني ‑ يّـي  غ ‑ وديس ‑ ينو.  ءيسّموم  يووّري  لّيغ ‑ ت ‑ ّشيغ  والاينّي 

ن ‑کيݣان  ف ‑ مّدن  ربّـي  س ‑ ما ‑ راد ‑ اک ‑ يمل  ار ‑ تّبّراحت  ا ‑ تزايدت  » ءيّقان ‑ک ‑ يد 

د ‑ يݣلدان.«  د ‑ لّوغات  د ‑ تاسوتين  د ‑ تميزار 

يـيني ‑ يّـي  ما ‑ س ‑ ا ‑ ّسغالغ،  يات ‑ تغانيمت  ءيلّما  1 تّفک ‑ يّـي 

د ‑ وژرو  ن ‑ ربّـي ‑ ّنک  تيݣّمي  تّسغلت  » نکر  ربّـي: 

2 والاينّي  تعبادنين.  ݣيس  ويلّي  کولّو  تحاسبت  ن ‑ تغرسي، 

اد ‑ ور ‑ تّسغلت تارݣّيت ‑ ان ءيّلان غ ‑ بّرا ن ‑ تݣّمي، اشکو فلغ ‑ ّت ءي ‑ ويلّي ء ور ‑ݣينين 

مّدن ‑ ينو. راد ‑ اُکلن نتني ف ‑ تمدينت تامژلايت کّوژ ءيد ‑ مراو د ‑ سين ) 42 ( ن ‑ وايّور. 

د ‑ سضيص  د ‑ سين ‑ يد ‑ مّيا  الف  اد ‑ تبّراحن  ءيناݣان ‑ ينو  سين  راد ‑ ازنغ  3 والاينّي 

ن ‑ تݣوضي  لخيش  لّي ‑ راد ‑ اسن ‑ مالاغ.  س ‑ يواليون  ن ‑ واّس   ) 1260 ( ءيد ‑ مراو 

غ ‑ لݣّدام  بيّدن  لقنادل،  سين  ء ولا  سنات ‑ تيزوتنا  زوند  نتني  4 راد ‑ݣن  ا ‑ راد ‑ لسن.« 

ن ‑ ربّـي لّي ‑ يحکامن کولّو ّدونيت. 5 ءيغ ‑ يناول کرا ن ‑ يان ا ‑ تن ‑ يهلک، را ‑ دي ‑ تّفوغ 

ءيران  وانّا  ا ‑ يّمت  ءيّقان ‑ د  غويلّي ‑ تن ‑کورهانين.  تسو ‑ ن  زغ ‑ يمي ‑ نسن  لعافيت 

غ ‑ ووّسان  ا ‑ ور ‑ يضر ‑ ونژار  ءيݣنوان  اد ‑ قّّن  6 راد ‑ اسن ‑ تيلي ‑ تژّضارت  ا ‑ تن ‑ يهلک. 

اد ‑ رارن  راد ‑ اسن ‑ تيلي ‑ تژّضارت  ربّـي.  لّي ‑ اسن ‑ يمالا  س ‑ يواليون  لّي ‑غ ‑ ا ‑ تبّراحن 

ف ‑ ّدونيت  راد ‑ اسن ‑ تيلي ‑ تژّضارت  ءيداّمن.  زوند  اغن  اد ‑ ژݣُـّ ن ‑ تالعينين  امان 

نّا ‑ ران.  غاکود  تاݣوضي  ءيݣان  کرا  س ‑کولّو  ا ‑ سّت ‑ وتن 

راد ‑ سرسن ‑ ينکر ‑ واُغژن  س ‑ توݣّـا ‑ نسن،  تابّراحت  راد ‑کّملن  لّيغ  7 غاکود 

غ ‑ وسوک  ّدات ‑ نسن  8 تقاما  ءينغ ‑ تن.  ءينرو ‑ تن  ن ‑ واکال،  زغ ‑ تدروت  لّي ‑ د ‑ يغلين 

لمعنا  مّدن  ار ‑ سرس ‑کّاتن  ف ‑ وݣّجدي،  سيديتسن  لّي ‑غ ‑ وݣُلن  ءيمّقورن  ن ‑ تمدينت 

زغ ‑کولّو  مّدن  ا ‑ را ‑ ن ‑ تمونون  د ‑ مناّص  9 کراض ‑ ووّسان  › ميصر ‹.  ء ولا  ن ‑ › سادوم ‹ 

ءيناݣان سين 

11
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ا ‑ تن ‑ مضلن.  اݣُين  غ ‑ ّدات ‑ نسن،  اد ‑ ّسموقّولن  د ‑ تميزار  د ‑ لّوغات  د ‑ تقبيلين  تاسوتين 

ءي ‑ نݣراتسن  راد ‑ باهرا ‑ ضّصان  س ‑ لموت ‑ نسن.  ن ‑ ّدونيت  ءيمزدغن  10 راد ‑ فرحن 

لّي ‑ ّزوݣوزنين  ءيناݣان  سين  ء ور ‑ سول ‑ ّدرن  اشکو  ءي ‑ نݣراتسن،  تاّراݣين  ار ‑ اکّان 

ءيرار ‑ د  د ‑ مناّص،  ن ‑کراض ‑ ووّسان  تيغوردين  11 والاينّي  ف ‑ بنادم.  ءيݣّوتن  تاّمارا 

ݣيسن ربّـي ّروح ن ‑ تودرت، بيّدن ف ‑ يضارن ‑ نسن. ضرنت ‑ تکساض ݣّوتنين غ ‑کولّو 

زغ ‑ يݣـنّا  ءيتجّهدن  ءي ‑ يان ‑ واوال  ءيناݣان ‑ لّي  سفلدن  12 غاکودان  ويلّي ‑ تن ‑ ژرانين. 

غ ‑ لݣّدام  غ ‑ يات ‑ تمدلوت  س ‑ يݣـنّا  ءيلّما  تيالالن  س ‑ غيد.«  » غلياد ‑ د  يـيني ‑ اسن: 

يان ‑ وݣـّزوم  ءيضر  غ ‑ تاساعت ‑ ان،  باهرا  13 ءيّماّس ‑ واکال  ن ‑ ويلّي ‑ تن ‑کورهانين. 

لّيغ  ن ‑ مّدن   ) 7000 ( ن ‑ يد ‑ والف  ّسا  ّمتن  ن ‑ تمدينت،  ءيݣزمان  زغ ‑ مراو 

ربّـي  ا ‑ باهرا ‑ يتجّهد  » منشک  ار ‑ تّينين:  سولنين  غويلّي  باهرا  کسوضن  ءيّموّسا ‑ واکال. 

کراّط ‑ تݣوضيوين،  تيس  ءيّما  سنات ‑ تݣوضيوين.  تيس  ا ‑ تزري  14 غمکاد  ن ‑ يݣـنّا.« 

تاکمور ‑ د.  هاتي 

س ‑ سفلدغ  ّنّفار ‑ نس،  لّمالايکا  ّسا  ويس  ءيلّما  15 يوت 

تووّري  ن ‑ ّدونيت  تاݣلديت  » هاتي  ار ‑ تّينين:  غ ‑ يݣـنّا  تجّهدنين  س ‑ يواليون  ءي ‑ واقّور 

ء ولا  غيلاد  ا ‑ سّت ‑ يحکامن  نتّان  لماسيح ‑ نس.  تين  ء ولا  ن ‑ سيديتنّغ  تاݣلديت  تݣا 

لّي ‑ سکيوسنين  ن ‑ ومغار   ) 24 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  16 ءيّما  مايد ‑ د ‑ يفتان.«  کولّو 

سجدن ‑ اس  ف ‑ وودماون ‑ نسن  ضرن ‑ ين  ن ‑ ربّـي،  غ ‑ لݣّدام  ف ‑ لعروش ‑ نسن 

ءيّلان  غوالّي  ءيݣ  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ربّـي  ا ‑ سيدي  » نشکر ‑ک  17 ءينين: 

غ ‑ لحوکم.  تݣرت  ءيتجّهدن  س ‑ تحکيمت ‑ ّنک  تنکرت  اشکو  بّدا،  يـيلي 

ازمز  ءيݣ  لّغاضاب ‑ ّنک.  ءيلکم ‑ د ‑ وزمز  والاينّي  ن ‑ ّدونيت  18 هاجنت ‑ تميزار 

ء ولا  لانبيا  ءي ‑ يخّدامن ‑ ّنک  لخير  ترارت  ّموتنين،  ف ‑ ويلّي  لحوکم  لّي ‑غ ‑ را ‑ توت 

ءيݣ  ما ‑ يمّقورن.  ء ولا  ما ‑ يمّژين  ءيسم ‑ ّنک،  ء وقّرنين  ويلّي  کولّو  ء ولا  ءيمژلاين ‑ ّنک 

ّدونيت.«  تهلاکنين  غويلّي  لّي ‑غ ‑ را ‑ تهلکت  ازمز 

ن ‑ ربّـي  لّعهد  ّصندوق  ژرغ ‑ ن  غ ‑ يݣـنّا،  ن ‑ ربّـي  ا ‑ تّياورژام ‑ تݣّمي  19 غاکودان 

ن ‑ نّّفارات ّسا  ويس 



588  12 انورژم  

ءيتجّهدن.  س ‑ وقّريان  ءيݣّيݣ  ءيّماّس  ء وتن ‑ ووسماّن،  ن ‑ تݣّمي.  غ ‑ وݣُنس 

ءيشقان.  ءيبروري  ءيضر  نتّا،  ء ولا  ءيّماّس ‑ واکال 

زوند  تݣا  غ ‑ يݣنوان.  ءيمّقورن  يات ‑ تماتارت  ءيلّما  1 تبان 

‑ ّدو  غ  ‑ وايّور  يـيلي  تافوکت،  ءيلسـان  ‑ تمغـارت  يات 

د ‑ مراو  يـيلي ف ‑ يخف ‑ نس يان ‑ تّاج ن ‑ سين  ءيضارن ‑ نس، 

ن ‑ تلاليت.  س ‑ ونݣاژ  ار ‑ تّسغويّو  ا ‑ تارو،  تاکمور  2 ار ‑ تربّو  ن ‑ يتري. 

ءيمّقور  اژݣُـّاغ،  يان ‑ ولݣّماض  زوند  تݣا  غ ‑ يݣنوان.  ياضني  3 تبان ‑ يلّما ‑ تماتارت 

مّژينين  ن ‑ تّيجان  ّسا  ءيلين  د ‑ مراو ‑ واسکاون،  ن ‑ يخفاون  ّسا  ءيطّاف  باهرا. 

زغ ‑ يݣنوان،  ن ‑ يتران  تولوت  سرس  ءيجوّر  ءيمغيل ‑ نس  4 ءيّسماّس  ف ‑ يخفاون ‑ نس. 

اّراو ‑ نس  ا ‑ يّش  يـيري  لّي ‑ را ‑ يارو،  ن ‑ تمغارت  غ ‑ لݣّدام  ءيبيّد  س ‑ واکال.  ءيلوح ‑ تن 

غاکود نّا ‑ تي ‑ تورو. 5 تارو يان ‑ واّراو، ءيݣ يوس لّي ‑ را ‑ يحکام کولّو تيميزار ن ‑ ّدونيت 

‑ ربّــي.  ن  ‑ لعرش  س  غاکودان  ‑ نس  ‑ واّراو  ءيتياتّــاي  ‑ ووّزال.  ن  ‑ وعمود  س 

ا ‑غ ‑ را ‑ د ‑ اس ‑ يفک  غين  ربّـي.  س ‑ يلّي ‑ اس ‑ يّجوجاد  س ‑ لخلا،  6 تروول ‑ تمغارت 

ن ‑ واّس.   ) 1260 ( ءيد ‑ مراو  د ‑ سضيص  ءيد ‑ مّيا  د ‑ سين  الف  ما ‑ تحتاّجا  کولّو 

د ‑ لمالايکا  ميخايل  ءيمّقورن  لمالاک  ءينکر  غ ‑ يݣـنّا.  ءيميغ  ءينکر  7 غاکودان 

‑ ولݣّمـاض  ‑ فّلاسن  ءيرار  ‑ ولݣّمـاض.  د  ّمـاغن  ‑ نس  ‑ وفـوس  ّدو   ‑ غ  لّانين   ‑ لّي 

اد ‑ قامان  ء ور ‑ ژضارن  ء ور ‑ تن ‑ نرين،  8 والاينّي  ديدسن  ّماغن  د ‑ لمالايکا ‑ نس، 

› ءيبليس ‹  ا ‑ مي ‑ تّينين  نتّان  ءيمّقورن س ‑ يـيزدار.  9 ءيتياوݣار ‑ ن ‑ ولݣّماض ‑ ان  غ ‑ يݣـنّا. 

ءيتياوݣار ‑ ن  ن ‑ ّدونيت.  ءيمزدغن  کولّو  لّي ‑ يجلّون  اقديم  ابنکال  ءيݣ  › شيطان ‹،  ء ولا 

د ‑ لمالايکا ‑ نس.  نتّا  س ‑ واکال 

» غيلاد  يـيني:  غ ‑ يݣـنّا  ءيساول  ءيتجّهدن  ءي ‑ يان ‑ واوال  ءيلّما  10 سفلدغ 

تاشک ‑ يد ‑ تݣلديت ‑ نس،  ءيتجّهدن،  تبان ‑ د ‑ تحکيمت ‑ نس  ربّـي ‑ نّغ،  اد ‑ اغ ‑ يّجنجم 

ن ‑ ربّـي ‑ نّغ  غ ‑ لݣّدام  س ‑ ايتماتنّغ  ءيتاشتّکان  غوالّي  اشکو  لحوکم.  لماسيح ‑ نس  يامژ 

غ ‑ يـيض ء ولا ازال، هاتي ءيتياولواح س ‑ يـيزدار. 11 نران ‑ ت نتني س ‑ يداّمن ن ‑ ولّقاغ 

12
د ‑ ولݣّماض تامغارت 
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لموت.  ار  ءيخف ‑ نسن  اد ‑ فکن  ء وجادن  اشکو  ن ‑ توݣّـا ‑ نسن،  س ‑ واوال  ء ولا 

د ‑ ومدا،  اي ‑ اکال  کونّي  ءيّما  ما ‑ݣيسن ‑ يّلان.  کولّو  ء ولا  اي ‑ يݣنوان  12 فرحات 

باهرا  ءيريـين  ݣيس  نکرن ‑ د  ءيبليس،  سرون  ءيݣّوز  اشکو  ا ‑ راد ‑ اون ‑ يـيلي  تاݣوضي 

ءيدروسن.«  لوقت  غير  ءيس ‑ ور ‑ اس ‑ تقاما  ءيّسن  اشکو 

ءيّدو  س ‑ واکال،  ءيس ‑ ن ‑ يتياولواح  ءيخف ‑ نس  ءيژرا  لّيغ  الݣّماض،  13 ءيّما 

زوند  ءيفراون  سين  تياوفکان ‑ اس  نتّات  14 ءيّما  اّراو.  لّي ‑ يورون  تامغارت  ار ‑ يطّاي 

س ‑ يلّيغ  س ‑ لخلا  زغ ‑ دار ‑ وبنکال  ا ‑ تايّل  باش  ءيمّقورن  ن ‑ يݣيدر  ءيفراون 

ءينݣي ‑ د  15 والاينّي  د ‑ مناّص.  اسن  ءيسݣُـّ کراض  ما ‑ تحتاّجا  کولّو  راد ‑ اس ‑ يتياوفکا 

تامغارت.  ا ‑ ياوي ‑ ونݣّـاي ‑ نس  باش  ءيتجّهدن  اسيف  زوند  س ‑ وامان  ن ‑ وبنکال  ءيمي 

انݣّـاي  ءيسو  ءيمي ‑ نس  ءيرژم  اشکو  غيلان،  ءي ‑ تمغارت  افولکي  ا ‑ يسکرن  16 اکال 

ءيريـين  ݣيس  نکرن ‑ د  الݣّماض،  17 ءيّما  ن ‑ ولݣّماض.  زغ ‑ يمي  لّي ‑ د ‑ يّفوغن 

ن ‑ تمغارت،  ياضني  د ‑ تاروا  ا ‑ يتّماغ  ءيّدو  ف ‑ تمغارت.  باهرا  طّير ‑ اس  ݣّوتنين، 

ن ‑ ياسوع.  غ ‑ توݣّـا  ار ‑ تامژن  ن ‑ ربّـي  س ‑ لوصّيات  سکارنين  ويلّي  د ‑کولّو  ا ‑ تن ‑ يݣان 

ن ‑ ومدا.  غ ‑ تاما  ف ‑ وملال  18 ءيبيّد 

ءيطّاف  زغ ‑ ومدا.  ءيغلي ‑ د  يان ‑ واُغژن  ءيلّما  1 ژرغ 

يـيلي ف ‑کرايݣاّت ءيسک  د ‑ ّسا ن ‑ يخفاون،  مراو ‑ واسکاون 

يان ‑ يسم  ءيخف  ف ‑کرايݣاّت  ءيتيارا  ءيمّژين،  يان ‑ تّاج 

صحون  اݣرزام،  زوند  2 ءيݣ ‑ واُغژن ‑ ان  ن ‑ ربّـي.  ءي ‑ يسم  تارݣّيمت  ءيݣان 

ن ‑ يزم.  ءيمي  زوند  ءيمي ‑ نس  ءيݣ  مّقورنين،  ءيلين ‑ݣيسن ‑ واخّباشن  ءيضارن ‑ نس 

ن ‑ تݣلديت ‑ نس.  ءيتجّهدن  تاژّضارت  ء ولا  لحوکم ‑ نس  ءيفک ‑ اس ‑ ولݣّماض 

ءيّجي ‑ واݣّـاس ‑ لّي  والاينّي  را ‑ يّمت،  زغ ‑ يخفاون ‑ نس  يان  ءيس ‑ يتياݣّـاس  3 ءيرواس 

ووّرين  غ ‑ واُغژن ‑ ان،  ن ‑ ّدونيت  ءيمزدغن  کولّو  ار ‑ تعّجابن  ء ور ‑ يّموت.  ءيشقان 

ار ‑ تعبادن  ءي ‑ واُغژن،  تاژّضارت ‑ نس  ءيفکا  اشکو  الݣّماض  4 ار ‑ تعبادن  ضفورن ‑ ت. 

ا ‑ ت ‑ ينرو؟«  ما ‑ يژضارن  اُغژن؟  زوند  » ما ‑ يتجّهدن  ار ‑ تّينين:  نتّا  ء ولا  اُغژن 

13
زغ ‑ ومدا لّي ‑ يغلين  اُغژن 
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ءيتّفک ‑ اس  ربّـي،  ار ‑ يرݣّم  ار ‑ يّسفوّروݣ  ا ‑ يساوال  ءي ‑ واُغژن  5 ءيتياوفکا 

س ‑ ترݣّـام،  ءيمي ‑ نس  6 ءيرژم  ن ‑ وايّور.   ) 42 ( د ‑ سين  ءيد ‑ مراو  کّوژ  ا ‑ يحکام 

7 ءيتّفک ‑ اس  ايت ‑ يݣـنّا.  کولّو  ء ولا  تازدغت ‑ نس  ء ولا  ن ‑ ربّـي  غ ‑ يسم  ار ‑ يرݣّم 

ن ‑کرايݣاّت  غ ‑ مّدن  ا ‑ يحکام  ءيتّفک ‑ اس  ءينرو ‑ تن،  ن ‑ ربّـي  د ‑ يمژلاين  ا ‑ يتّماغ 

ن ‑ ّدونيت،  ءيمزدغن  کولّو  8 را ‑ تي ‑ تعبادن  د ‑ تمازيرت.  د ‑ لّوغا  د ‑ تاسوت  تاقبيلت 

ن ‑ ولّقاغ  ن ‑ تودرت  غ ‑ واّرا  ن ‑ ّدونيت  زغ ‑ يسيزوار  ءيسم ‑ نسن  ءيتيارا  مي  غويلّي  ابلا 

10 » وانّا ‑ د ‑ يّقاّن  ا ‑ يسفلد.  ءيّقان ‑ ت ‑ يد  ءيمزݣان،  دار  9 وانّا  لّي ‑ يتياوغراسن. 

مايان  س ‑ تاّژيت.  را ‑ يّمت  س ‑ تاّژيت  ا ‑ يّمت  وانّا ‑ د ‑ يّقاّن  را ‑ يتياماژ.  ا ‑ يتياماژ 

غ ‑ وغاراس ‑ نس.«  زݣان  ا ‑ݣيس ‑ امژن،  ن ‑ ربّـي  ف ‑ يمژلاين  ا ‑ ف ‑ يّلا 

ءيطّاف  زغ ‑ واکال.  ءيّفوغ ‑ د  ياضني  اُغژن  ءيلّما  11 ژرغ 

زوند  ار ‑ يساوال  ن ‑ ولّقاغ،  اسکاون  زوند  سين ‑ واسکاون 

تاژّضارت ‑ نس.  کولّو  ءيطّاف  امزوارو،  ن ‑ واُغژن  س ‑ يسم  12 ار ‑ يتحکام  الݣّماض. 

لّي ‑ مي ‑ يّجي ‑ واݣّـاس ‑ نس  امزوارو  اُغژن  اد ‑ تعبادن  د ‑ يمزدغن ‑ نس  ّدونيت  ار ‑ يتامر 

اکال  ار  لعافيت زغ ‑ يݣـنّا  ار ‑ د ‑ يّزوݣوز  مّقورنين،  تيميتار  ار ‑ يسکار  13 ءيزايد  ءيشقان. 

ن ‑ واُغژن  غ ‑ تاما  لمعجيزات  ا ‑ يسکار  14 ءيتياوفکا ‑ ياس  مّدن.  کولّو  ا ‑ سّت ‑ ژرن 

امزوارو، ار ‑ سرسنت ‑ يجلّو کولّو ءيمزدغن ن ‑ ّدونيت. يوّصا ‑ تن اد ‑ سکرن يات ‑ ّصورت 

15 ءيتّفک ‑ اس  ءيّدر.  يووّري ‑ داغ  لّي ‑ يتياݣّـاسن س ‑ تاّژيت  امزوارو  ن ‑ واُغژن  ءيمّقورن 

ّصورت  ار ‑ تساوال  تووّري  ايلّيغ  امزوارو،  ن ‑ واُغژن  غ ‑ ّصورت ‑ لّي  ن ‑ ّروح  کرا  ا ‑ يزرع 

کولّو  ار ‑ يتامر  16 ءيزايد ‑ واُغژن ‑ لّي  ا ‑ سّت ‑ يتعباد.  ياݣُين  وانّا  اد ‑ نغن  مّدن  ار ‑ تّامر 

غويلّي  ء ولا  ءيسمݣان  ءيمژلاض،  ء ولا  ايت ‑ وايدا  ما ‑ يمّقورن،  ء ولا  ما ‑ يمّژين  مّدن، 

نغد  افاسي  ف ‑ وفوس ‑ نسن  طّابع  اد ‑ قبلن  يـيني ‑ اسن  ءيخف ‑ نس،  وين  ݣانين 

ءيّزنزا  ء ولا  ا ‑ يسغ  يان  ا ‑ ور ‑ يـيژضار  باش  ا ‑ س ‑ ا ‑ يتامر  17 غمکان  ف ‑ يݣنزي ‑ نسن. 

ءيسم ‑ نس.  لّي ‑ يمالان  نّمرا  نغد  امزوارو  ن ‑ واُغژن  ن ‑ يسم  طّابع  ءيّلا  دارس  بلا 

ن ‑ واُغژن،  نّمرا  ا ‑ يحاسب  فّلاس  ءيّلا  لعاقل،  دار  وانّا  لمعنا ‑ ياد؟  18 ما ‑ را ‑ يفهم 

لّي ‑ يّفوغن  اُغژن 

زغ ‑ واکال
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ءيد ‑ مراو  د ‑ سضيص  ءيد ‑ مّيا  سضيص  تݣ  ن ‑ بنادم،  ن ‑ يسم  نّمرا  نتّات  تݣا  اشکو 

 .) 666 ( د ‑ سضيص 

ف ‑ يݣّي  ءيبيّد  الّقاغ  س ‑ ژريغ  غاکودان  1 ّسماقّلغ ‑ ن 

د ‑کّوژ  مّيا  ديدس  بيّدن  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ تݣّمي  ن ‑ وورير 

لّي ‑ مي ‑ يتيارا  ن ‑ مّدن   ) 144.000 ( د ‑کّوژ ‑ والف  ءيد ‑ مراو 

ن ‑ باباس.  ءيسم  ء ولا  ن ‑ ولّقاغ  ءيسم  ف ‑ يݣنزي ‑ نسن 

ن ‑ وامان  ن ‑ يسافّن  ءيّجيج  زوند  غ ‑ يݣـنّا  ءيساول  ءي ‑ يان ‑ واوال  ءيلّما  2 سفلدغ 

ار ‑ تن ‑کّاتن  لّوتارات  لحّس  ءيرواس  ءيتجّهدن.  ن ‑ يݣّيݣ  اقّريان  زوند  ء ولا  ݣّوتنين 

کّوژط  غ ‑ دار  لّعرش  غ ‑ لݣّدام  لّجديد  يان ‑ ومارݣ  3 ار ‑کولّو ‑ تاسين  ءيد ‑ باب ‑ نسن. 

ءيد ‑ مراو  د ‑کّوژ  مّيا  ابلا  امارݣ ‑ ان،  ا ‑ يـيّسان  يان  ء ور ‑ يژضار  د ‑ يمغارن.  لمخلوقات 

غويلّي  ݣان  4 نتني  زغ ‑ ّدونيت.  ربّـي  لّي ‑ يفرا  ن ‑ مّدن   ) 144.000 ( د ‑کّوژ ‑ والف 

د ‑ ولّقاغ  غويلّي ‑ بّدا ‑ يتمونون  ݣن  د ‑ تمغارين.  ءيخف ‑ نسن  ء ور ‑ ّسرکين  غوسنين، 

5 کرا  د ‑ ولّقاغ.  ربّـي  وين  اد ‑ݣن  لّي ‑ يفرا  ن ‑ بنادم  ءيمنزا  ݣن  ا ‑ يتّيدو.  س ‑ ينّاس 

ء ور ‑ݣيسن ‑ يلّي.  ُيخشّن  کرا  ءيمي ‑ نسن.  ء ور ‑ تّکي  ن ‑ تکرکيست 

6 ژرغ ءيلّما يا ‑ لّمالاک ياضني يوويل غ ‑ واّماس ن ‑ يݣنوان، 

ا ‑ سرس ‑ يتبّراح  لّي ‑ راد ‑ بّدا ‑ يـيلي،  ءيفولکين  لخبار  ياوي ‑ د 

د ‑ تمازيرت.  د ‑ لّوغا  د ‑ تقبيلت  تاسوت  ن ‑کرايݣاّت  ن ‑ ّدونيت  ءيمزدغن  ءي ‑کولّو 

تاساعت  تلکم ‑ د  اشکو  ار ‑ تي ‑ تّالغم،  ربّـي  ا ‑ تّعبادم  » ضرات  يـيني:  اوال ‑ نس  7 ياّل 

ءيسکر  د ‑ واکال،  ءيݣنوان  ءيسکرن  ءي ‑ والّي  سجدات  ف ‑ بنادم.  لحوکم  ا ‑ يوت 

ن ‑ وامان.«  تالعينين  ء ولا  امدا 

ن ‑ بابيل  تّهلک ‑ تمدينت  » تّهلک،  يـيني:  سين  ويس  لمالاک  8 ءيݣُّرو ‑ اس ‑ د 

لّفساد ‑ نس  ءيکتين  ن ‑ ّدونيت س ‑ تيّسي  تيميزار  کولّو  ءيّسوان  ختالّي  تّهلک  ءيتجّهدن. 

ءيّسنوفولن.« 

اُغژن  تعبادنين  » وينّا  يـيني:  اوال ‑ نس  ياّل  کراض،  ويس  لمالاک  9 ءيݣُّرو ‑ اسن ‑ د 

14
ءيفرا  د ‑ ويلّي  الّقاغ 

زغ ‑ ّدونيت

وويلن  لمالايکا  کراض 

ن ‑ يݣنوان غ ‑ واّماس 
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ف ‑ وفوس ‑ نسن،  ء ولا  ف ‑ يݣنزي ‑ نسن  طّابع ‑ نس  قبلنين  د ‑ وينّا  ّصورت ‑ نس،  ء ولا 

لکاس  لّي ‑ س ‑ يعّمر  ن ‑ ربّـي  ن ‑ ّسخط  ءيحّران  زغ ‑ تيّسي  راد ‑ سون  10 نتني 

ء ولا  ن ‑ ربّـي  لّمالايکا  غ ‑ لݣّدام  د ‑ لکبريت  س ‑ لعافيت  راد ‑ رفوفّن  لّغاضاب ‑ نس. 

ء ور ‑ سار ‑ يتّمي.  ن ‑ ورفوفن ‑ نسن،  11 راد ‑ بّدا ‑ ياقلاي ‑ واݣّو  ن ‑ ولّقاغ.  غ ‑ لݣّدام 

ء ولا  اُغژن  تعبادنين  ءي ‑ ويلّي  ازال،  ء ولا  غ ‑ يـيض  لا  ّراحت،  ء ور ‑ سار ‑ راد ‑ اسن ‑ تيلي 

ا ‑ ف ‑ يّلا ف ‑ يمژلاين  ن ‑ يسم ‑ نس.« 12 مايان  قبلنين طّابع  ء ولا غويلّي  ّصورت ‑ نس، 

ن ‑ ربّـي غوين ‑ بّدا  د ‑ ويلّي سکارنين س ‑ لوصّيات  ا ‑ تن ‑ يݣان  زݣان،  اد ‑ صبرن  ن ‑ ربّـي 

غ ‑ ياسوع. 

مايا،  » ارا  يـيني ‑ يّـي:  غ ‑ يݣـنّا  ءيساول  ءي ‑ يان ‑ واوال  ءيلّما  13 سفلدغ 

ّموتنين ف ‑ يسم ن ‑ سيديتنّغ زغ ‑ غيلاد س ‑ وفّلا.‹ « ءيساول ‑ د  وينّا  اد ‑ݣان  › ءيمبارکين 

ّروح ن ‑ ربّـي يـيني: » س ‑ ّصاحت، راد ‑ سونفون نتني زغ ‑ ونهاتاف ‑ نسن، اوين ديدسن 

ءيفولکي.«  ماد ‑ سکارن  ن ‑کولّو  لحساب 

تومليلت،  يات ‑ تمدلوت  س ‑ ژريغ  ءيلّما  14 ّسماقّلغ ‑ ن 

ن ‑ وورغ  تّاج  يـيلي  بنادم.  ءيرواس  يان  فّلاس  ءيسکيوس 

يا ‑ لّمالاک  15 ءيّفوغ ‑ د  غ ‑ وفوس ‑ نس.  ءيمسادن  يـيلي ‑ وسّماود  ف ‑ يخف ‑ نس، 

ف ‑ تمدلوت:  ءيسکيوسن  ءي ‑ والّي  يـيني  اوال ‑ نس  ياّل  ن ‑ ربّـي،  زغ ‑ تݣّمي 

ا ‑ يمݣر، اشکو ءيلکم ‑ وزمز ن ‑ تمݣرا، تنو ّصابت ن ‑ ّدونيت.«  » لوح ‑ ن اسّماود ‑ ّنک 

ءيمݣر  ف ‑ ّدونيت  اسّماود ‑ نس  ءيلوح ‑ ن  ف ‑ تمدلوت  ءيسکيوسن  غوالّي  16 ءينکر 

ّصابت ‑ نس. 

نتّا  ء ولا  غ ‑ يݣـنّا،  ن ‑ ربّـي  زغ ‑ تݣّمي  ياضني  يا ‑ لّمالاک  ءيّفوغ ‑ د  17 غاکودان 

لّبخور،  طّبلا  زغ ‑ دار  ياضني  يا ‑ لّمالاک  ءيلّما  18 ءيّفوغ ‑ د  ءيمسادن.  اسّماود  يوسي 

يـيني ‑ اس  ءيمسادن  اسّماود  يوسين  س ‑ والّي  ءيساول  لعافيت.  ءيݣابلن  غوالّي  ءيݣ 

ن ‑ ّدونيت،  زغ ‑ ّداليت  تيزرمين  تّسمونت  اسّماود ‑ ّنک،  » لوح ‑ ن  ءيتجّهدن:  س ‑ واوال 

ءيّسمون  ف ‑ ّدونيت  اسّماود ‑ نس  ءيلوح ‑ ن  لمالاک  19 ءيّدو  ءينوا ‑ واضيل.«  اشکو 

ن ‑ ّصابت  تامݣرا 

ن ‑ ّدونيت
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20 تّلا  ن ‑ ربّـي.  ن ‑ ّسخط  ءيمّقورن  غ ‑ لمعّصرت  ن ‑ ّدونيت  اضيل  ءيلوح ‑ ن  اضيل. 

نݣين  ءيداّمن،  زغ ‑ݣيس  فّوغن  اضيل.  ار ‑ݣيس ‑ تاّضرن  ن ‑ تمدينت،  غ ‑ بّرا  لمعّصرت 

ءيلکم ‑ ونݣّـاي ‑ نس  ن ‑ واݣمار.  تيّدي  س ‑ ما ‑ يتݣّـان  ءيدرا  ايلّيغ  اسيف،  زوند 

ن ‑کيليميتر.  ءيد ‑ مّيا  کراض  ما ‑ يتݣّـان 

تعّجبغ  باهرا،  تمّقور  تاماتارت ياضني غ ‑ يݣـنّا،  ءيلّما  1 ژرغ 

ن ‑ تݣوضيوين.  ّسا  اسين  لّمالايکا  ّسا  تݣا  ݣيس س ‑کيݣان. 

ءيحوّدا  ربّـي  اشکو  اد ‑ݣانت،  غ ‑ تݣوضيوين  تيمݣّورا 

ّسخط ‑ نس.  سرسنت 

نرانين  غويلّي  ژرغ  س ‑ لعافيت.  ءيخلضن  ن ‑ ّجاج  تامدا  ءيرواس ‑ يّـي  کرا  2 ژرغ 

اسين  ن ‑ ّجاج  ن ‑ تمدا  غ ‑ تاما  بيّدن  ن ‑ يسم ‑ نس،  نّمرا  ء ولا  ّصورت ‑ نس  ء ولا  اُغژن 

د ‑ ومارݣ  ن ‑ ربّـي  اخّدام  ن ‑ موسا  امارݣ  اسين  3 ار ‑ تّيريرن  ن ‑ ربّـي.  لوتارات 

کولّو  ءيمّقور  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ربّـي  » وا ‑ سيدي  ار ‑ تّينين:  ن ‑ ولّقاغ 

لحّق  ما ‑ تّنباّط.  کولّو  ُيغژان  ن ‑ تاسوتين،  واي ‑ اݣلّيد  ا ‑ يݣا.  لعجب  ما ‑ تسکارت، 

لمجد  ما ‑ ور ‑ را ‑ يوقّر  غ ‑ لݣّدام ‑ ّنک؟  ما ‑ ور ‑ را ‑ يضر  ربّـي،  4 وا ‑ سيدي  ا ‑ يݣا. 

اد ‑ اک ‑ سجدن  مّدن  راد ‑ د ‑ اشکين  ا ‑ يصفان.  واحدوک  کّيـي  اشکو  ن ‑ يسم ‑ ّنک؟ 

ن ‑ تنباضين ‑ ّنک.«  لحّق  ءيبايّن ‑ اسن ‑ د  اشکو  ن ‑ ّدونيت.  تيميزار  زغ ‑کولّو 

غ ‑ وخّيام  ترژم  تامژلايت  تاحانوت  س ‑ ژريغ  ّسماقّلغ ‑ ن  مايان  ءيزري  5 لّيغ 

ن ‑ تݣوضيوين،  ّسا  لّي ‑ را ‑ ياسي  لّمالايکا  ّسا  6 ژرغ  غ ‑ يݣـنّا.  ن ‑ ربّـي  ن ‑ تميتار 

بکيسن  ار ‑ ّسمرقيقيـينت.  ءيصفان  لّکتّان  تيملسا  لسن  تامژلايت.  زغ ‑ تحانوت  فّوغن ‑ د 

تفک  لمخلوقات  زغ ‑کّوژط  يات  7 تّدو  ن ‑ وورغ.  س ‑ يبّکاسن  زغ ‑ واّماس ‑ نسن 

لّي ‑ بّدا ‑ يّلان  ن ‑ ربّـي  س ‑ ّسخط  عّمرنت  ن ‑ وورغ،  ن ‑ تاطّاسين  ّسا  لّمالايکا  ءي ‑ ّسا 

ن ‑ ربّـي  لّمجد  س ‑ واݣّو  تامژلايت  تعّمر ‑ تحانوت  8 تووّري  راد ‑ بّدا ‑ يـيلي. 

تامژلايت  س ‑ تحانوت ‑ ان  ا ‑ يکشم  يان  ء ور ‑ را ‑ يـيژضار  ءيتجّهدن.  د ‑ تحکيمت ‑ نس 

لّمالايکا.  ّسا  لّي ‑ وسين  ن ‑ تݣوضيوين  ّسا  کّملنت  ارد 

15
نرانين  ن ‑ ويلّي  امارݣ 

اُغژن
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زغ ‑ تحانوت  ءيساول ‑ د  ءيتجّهدن  ءي ‑ يان ‑ واوال  1 سفلدغ 

تّفيم ‑ ن  » ّدوات  لّمالايکا:  ءي ‑ ّسا  يـيني  تامژلايت، 

ن ‑ ربّـي.«  ن ‑ ّسخط  ن ‑ تاطّاسين  ّسا  ف ‑ ّدونيت 

تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  امزوارو  لمالاک  2 ءيّدو 

ن ‑ واُغژن  طّابع  لّي ‑ دار  غ ‑ مّدن  اُأخشنّين  شقانين  ءيحّبا  س ‑ ووّرين  ف ‑ ّدونيت، 

ّصورت ‑ نس.  ار ‑ تعبادن 

س ‑ يووّري  ف ‑ ومدا،  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  سين  ويس  لمالاک  3 ءيّدو 

غ ‑ ومدا.  ما ‑ يّدرن  کولّو  ءيّمت  ن ‑ ينيغي،  ءيداّمن  زوند  ءيݣ ‑ ومدا 

د ‑ تالعينين  ف ‑ يسافّن  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  کراض  ويس  لمالاک  4 ءيّدو 

لّي ‑ يݣابلن  ءي ‑ لمالاک  5 سفلدغ  ءيداّمن.  زوند  اغن  ژݣُـّ کولّو  س ‑ ووّرين  ن ‑ وامان، 

ا ‑ س ‑ توّت  س ‑ لحّق  ءيّلا،  بّدا  ءيّکا ‑ تّين  لّي ‑ يّلان  امژلاي  » وا ‑ ربّـي  ءينّا:  امان 

غيلا  هاتني  د ‑ لانبيا.  ن ‑ يمژلاين ‑ ّنک  ءيداّمن  نتني  فّين  6 اشکو  ف ‑ بنادم،  لحوکم ‑ اد 

ءيساول ‑ د  ءي ‑کرا  7 سفلدغ  اد ‑ اسن ‑ يݣان.«  غمکان  اد ‑ اسن ‑ تّسوات.  ءيداّمن 

ُيغژان  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ربّـي  ا ‑ سيدي  » س ‑ ّصاحت  ءينّا:  لّبخور  زغ ‑ طّبلا 

ا ‑ س ‑ ا ‑ تّحکامت.«  س ‑ لحّق  لحوکم ‑ ّنک. 

س ‑ اس ‑ يتياوفکا  ف ‑ تافوکت،  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  کّوژ  ويس  لمالاک  8 ءيّدو 

ايلّيغ رݣمن ءيسم  9 تجدر مّدن س ‑ ترغي ‑ نس ءيحّران،  بنادم س ‑ لعافيت ‑ نس.  ا ‑ تقد 

اد ‑ فلن  ء ور ‑ رين  والاينّي  س ‑ تݣوضيوين ‑ ان،  ا ‑ تن ‑ يوت  تاژّضارت  لّي ‑ دار  ن ‑ ربّـي 

لمجد ‑ نس.  ء وقّرن  ّدنوب ‑ نسن 

ن ‑ واُغژن،  ف ‑ لعرش  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  سّموس  ويس  لمالاک  10 ءيّدو 

لّي ‑ تن ‑ يبّرين.  س ‑ واطّان  ءيلس ‑ نسن  ار ‑ݣلّين  مّدن  س ‑ ووّرين  تّلاس ‑ تݣلديت ‑ نس 

والاينّي  لّي ‑ݣيسن ‑ يّلان،  د ‑ يحّبا  ن ‑ واطّان  ف ‑ ّسيبت  ن ‑ يݣـنّا  ربّـي  11 ار ‑ رݣّمن 

اُأخشنّين.  ءيسّکيرن ‑ نسن  اد ‑ فلن  ء ور ‑ تا ‑ ّجو ‑ رين 

ن ‑ فورات  ف ‑ واسيف  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  سضيص  ويس  لمالاک  12 ءيّدو 

ن ‑ تاطّاسين  ّسا 

ن ‑ ربّـي ن ‑ ّسخط 

16
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ءي ‑ يݣلدان  يوجاد  اغاراس  ا ‑ يݣ  باش  زغ ‑ وامان،  ءيّقور  س ‑ يووّري  ءيمّقورن، 

اُأخشنّين زوند  ءيلّما کراض لجنون  ن ‑ تافوکت. 13 ژرغ  لّي ‑ را ‑ د ‑ ياشک زغ ‑ وسغلاي 

بو ‑ تکرکاس.  نّابـي  د ‑ وين  د ‑ وين ‑ واُغژن  کراض ءيݣُرا، فّوغن ‑ د زغ ‑ يمي ن ‑ ولݣّماض 

ءيݣلدان  کولّو  دار  ار ‑ تّکان  لمعجيزات  ار ‑ سکارن  اد ‑ݣان،  لّجنون  لارواح  14 نتني 

ن ‑ ربّـي  لّحساب  غ ‑ واّس  لّي ‑ س ‑ راد ‑ ّماغن  ءي ‑ يميغ  ا ‑ تن ‑ ّسمونوّن  ن ‑ ّدونيت 

امّخار.  زوند  را ‑ ن ‑ اشکغ  » هاتي  سيديتنّغ:  15 ءينّا  ما ‑ يّلان.  کولّو  لّي ‑ يحکامن 

ءيحشم  يات  بلا  ا ‑ ور ‑ يّفوغ  تيملسا ‑ نس  ديدس  ياوي  ءيضوفن  وانّا  ا ‑ را ‑ يݣ  امبارکي 

غ ‑ لݣّدام ن ‑ مّدن.« 16 راد ‑ ّسموّن ءيݣلدان ‑ لّي غ ‑ ودغار لّي ‑ مي ‑ تّينين › هارماݣاّدون ‹ 

ن ‑ ايت ‑ يودايا.  س ‑ واوال 

س ‑ د ‑ يساول  ف ‑ يݣنوان،  تاطّاست ‑ نس  ءيّفي ‑ ن  ّسا  ويس  لمالاک  17 ءيّدو 

ءيکّمل.«  » هاتي  يـيني:  تامژلايت  غ ‑ تحانوت  لعرش  زغ ‑ دار  ءيتجّهدن  يان ‑ واوال 

نتّا  ء ولا  ءيّماّس ‑ واکال  ءيتجّهدن،  س ‑ وقّريان  ءيݣّيݣ  ءيّماّس  18 ار ‑کّاتن ‑ ووسماّن، 

غ ‑ ّدونيت.  بنادم  ءيتياوخلاق  زغ ‑ لّيغ  غمکان  ء ور ‑ ّجو ‑ يّموّسي ‑ واکال  باهرا. 

ن ‑ تميزار  تيمدينين  کولّو  تّهلکنت  ف ‑کراّط ‑ توال،  ءيمّقورن  19 تبضو ‑ تمدينت 

لکاس  کولّو  ءيّسوا ‑ ياس  ءيمّقورن،  ن ‑ بابيل  تامدينت  ربّـي  ء ور ‑ يتّو  ن ‑ ّدونيت. 

ءيدرارن.  کولّو  استوان  ءيݣزيرن،  لاح  20 غاکودان  لّغاضاب ‑ نس.  ن ‑ ّسخط 

س ‑کّوژ  ياکمور ‑ ن  باهرا  ءيضني  ءيژران،  زوند  زغ ‑ يݣنوان  ءيبروري  21 ار ‑ ن ‑ يطّار 

ن ‑ يبروري،  ف ‑ تݣوضي ‑ ان  ربّـي  رݣمن  ايلّيغ  ف ‑ مّدن  ار ‑ ن ‑ يطّار  ن ‑کيلو.  ءيد ‑ مراو 

باهرا.  ءيشقا  اشکو 

ّسا  لّي ‑ وسينين  لّمالايکا  زغ ‑ ّسا  يان  داري  1 ياشک ‑ يد 

لعقوبيت  اد ‑ اک ‑ ملغ  » اشک ‑ يد  يـيني ‑ يّـي:  ن ‑ تاطّاسين 

غ ‑ ݣر  لّي ‑ يسکيوسن  ءيمّقورن  ف ‑ تمݣّـانت  لّي ‑ را ‑ يضر 

ن ‑ ّدونيت،  ءيݣلدان  ديدس  2 فسادن  ن ‑ وامان.  ءيسافّن 

لّفساد ‑ نس.«  ءيکتين  س ‑ تيّسي  ن ‑ ّدونيت  ءيمزدغن  تّسنوفل 

17
لّي ‑ را ‑ يضر  لعقوبيت 

ُيخشّن ف ‑ تمدينت 
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ءيخوان.  ماني  س ‑ يان  ياوي ‑ يّـي  ن ‑ ّروح،  س ‑ تحکيمت  غاکودان  3 ياسي ‑ يّـي 

ن ‑ يخفاون  ّسا  ءيطّاف  اژݣُـّاغ.  ف ‑ يان ‑ واُغژن  تني  يات ‑ تمغارت  غين  ژرغ 

ءي ‑ ربّـي.  تيرݣّـام  کولّو  ݣان  د ‑ يسماون،  کيݣان  فّلاس  تياران  د ‑ مراو ‑ واسکاون، 

د ‑ لجوهر  ن ‑ وورغ  ءيُکلان  تݣ ‑ ن  اغن،  د ‑ ما ‑ يژݣُـّ ما ‑ يضلان  4 تلس ‑ تمغارت ‑ ان 

س ‑ تجلخيت  ءيعّمرن  ن ‑ وورغ  يا ‑ لّکاس  غ ‑ وفوس ‑ نس  تاسي  ُغلانين.  د ‑ تژراتين 

ءيݣا  ءينتلن،  س ‑ لمعنا  ءيسم  يان  ف ‑ يݣنزي ‑ نس  5 ءيتيارا  لّفساد ‑ نس.  د ‑ يرکان 

ن ‑ ّدونيت.«  تاجلخيت  ما ‑ يݣان  کولّو  ء ولا  ن ‑ تمݣّـانين  ءينّاس  ءيمّقورن،  » بابيل 

ءيناݣان  د ‑ وين  ن ‑ ربّـي  ن ‑ يمژلاين  ن ‑ يداّمن  س ‑ تيّسي  تنوفل  تامغارت ‑ ان  6 ژرغ 

باهرا.  ݣيس  تعّجبغ  لّيغ ‑ ّت ‑ ژريغ،  ن ‑ ياسوع. 

لمعنا ‑ ياد  راد ‑ اک ‑ ملغ  تّعّجبت؟  ݣيس  ايلّيغ  » ماخ  لمالاک:  7 يـيني ‑ يّـي 

ن ‑ يخفاون  ّسا  لّي ‑ يطّافن  لّي ‑ ف ‑ تني  اُغژن  ء ولا  ن ‑ تمغارت  ءينتلن  فّلاک 

را ‑ د ‑ يغلي  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتبان،  ءيّلا،  ءيّکا ‑ تّين  8 اُغژن ‑ ان  د ‑ مراو ‑ واسکاون. 

ن ‑ ّدونيت  ءيمزدغن  را ‑ݣيس ‑ تعّجابن  س ‑ لهالاک.  ءيفتو  ن ‑ واکال  زغ ‑ تدروت 

اشکو  ن ‑ ّدونيت.  زغ ‑ يسيزوار  ن ‑ تودرت  غ ‑ واّرا  ءيسم ‑ نسن  لّي ‑ مي ‑ ور ‑ يتيارا 

را ‑ د ‑ داغ ‑ يبان.  ء ور ‑ سول ‑ ا ‑ يتبان،  ءيّلا،  لّي ‑ ستّين ‑ يّکان  اُغژن  راد ‑ ژرن 

ݣان  ن ‑ يخفاون ‑ لّي،  ّسا  اشکو  لمعنا ‑ ياد؟  ا ‑ يفهم  باش  لعاقل  9 » ما ‑ يطّافن 

ضرن  ن ‑ يݣلدان،  ّسا  ء ولا  10 ݣن  لّي ‑ ف ‑ تسکيوس ‑ تمغارت.  ن ‑ يورار  ّسا 

نّا ‑ د ‑ يوشکا  غاکود  وايّاض.  را ‑ د ‑ سول ‑ ياشک  يان،  ءيسول  سّموس،  زغ ‑ݣيسن 

ءيّلا  ءيّکان  لّي ‑ ستّين  اُغژن  11 ءيّما  ءيدروسن.  لوقت  يات  ا ‑ يحکام  راد ‑ اس ‑ يتياوفکا 

زغ ‑ ّسا  يان  ءيݣا  ءيّکا ‑ تّين  ءيݣلدان.  تام  ويس  ا ‑ را ‑ يݣ  نتّان  ء ور ‑ ا ‑ سول ‑ يتبان، 

س ‑ لهالاک.  ءيلّما  ءيفتو  را ‑ د ‑ يووّري،  لّي ‑ زرينين.  ن ‑ يݣلدان 

12 » ءيّما مراو ‑ واسکاون لّي ‑ تژريت، نتني ݣان مراو ءيݣلدان لّي ‑ ور ‑ تا ‑ حکامنين. 

ءيدروسن.  تاساعت  يات  د ‑ واُغژن  نتني  اد ‑ حکامن  راد ‑ اسن ‑ تّياوفکا ‑ تژّضارت 

غ ‑ وفوس  تيݣلداي ‑ نسن  ء ولا  تاژّضارت  راد ‑ فلن  کا ‑ دارسن ‑ يّلان،  13 يات ‑ تنباّط 
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د ‑ مّدن ‑ نس  نتّا  را ‑ تن ‑ ينرو ‑ ولّقاغ  والاينّي  د ‑ ولّقاغ،  14 راد ‑ ّماغن  ن ‑ واُغژن. 

انمغور  نتّا  ءيݣا  اشکو  ݣيس.  غوين ‑ بّدا  وينس،  اد ‑ݣن  ءيژلي ‑ تن  لّي ‑ مي ‑ يغرا، 

ن ‑ يݣلدان.«  اݣلّيد  ءيݣ  ن ‑ ينمغورن، 

تسکيوس ‑ تمݣّـانت  لّي ‑ تژريت  ن ‑ وامان  » ءيسافّن  يـيني ‑ يّـي:  لمالاک  15 ءيزايد 

ن ‑ ّدونيت.  د ‑ لّوغات  د ‑ تميزار  د ‑ تقبيلين  ن ‑ تاسوتين  مّدن  ݣان  نتني  غ ‑ݣراتسن، 

16 والاينّي مراو ‑ واسکاون د ‑ واُغژن لّي ‑ تژريت، نتني راد ‑کرهون تامݣّـانت، کّيسن ‑ اس 

کولّو  جدرن ‑ ّت  تيفّيـي ‑ نس  راد ‑ ّشن  يات.  بلا  فلن ‑ ّت  ما ‑ دارس ‑ يّلان،  کولّو 

نتّا،  ما ‑ݣيسن ‑ يقصاد  اد ‑ سکارن  غ ‑ وولاون ‑ نسن  ربّـي  ءيسکر  17 اشکو  س ‑ لعافيت. 

کولّو  ارد  ن ‑ واُغژن  غ ‑ وفوس  تيݣلداي ‑ نسن  ء ولا  تاژّضارت  اد ‑ فلن  مشاشکان ‑ د 

ا ‑ يݣان  نتّات  لّي ‑ تژريت،  تامغارت  18 ءيّما  را ‑ يجرو.  ربّـي  مايلّي ‑ ياد ‑ ينّا  ءيجرو 

ّدونيت.«  ءيݣلدان  غ ‑کولّو  لّي ‑ يحکامن  ءيمّقورن  تامدينت 

باهرا،  ءيتجّهد  ياضني  يا ‑ لّمالاک  ژرغ  مايان  ءيزري  1 لّيغ 

س ‑ نّور  ّدونيت  کولّو  ءيسفاو  زغ ‑ يݣـنّا،  ءيݣّوز ‑ د 

بابيل  تّهلک  » تّهلک،  يـيني:  اوال ‑ نس  2 ياّل  لّي ‑ݣيس ‑ يّلان. 

س ‑کولّو  تعّمر  لّجنون،  تازدغت  ابلا  غيلاد  ء ور ‑ تݣي  ءيمّقورن. 

لّي ‑ يّسمسار  ء ور ‑ يحّلان  اݣضيض  ءيݣان  کرا  کولّو  ء ولا  ُيخشّن  ّروح  ءيݣان  کرا 

فسادن  لّفساد ‑ نس،  ءيکتين  س ‑ تيّسي  ن ‑ ّدونيت  تيميزار  کولّو  تّسوا  3 اشکو  بنادم. 

ن ‑ ّشهوات ‑ نس.«  زغ ‑ توݣّت  ن ‑ ّدونيت  ءيسّبابن  تّسربح  ن ‑ ّدونيت.  ءيݣلدان  ديدس 

فّوغاد ‑ د  » وا ‑ مّدن ‑ ينو،  ءينّا:  زغ ‑ يݣـنّا  ياضني  ءي ‑ واوال  ءيلّما  4 سفلدغ 

‑ تکشـّم  ‑ ديدس  ‑ ور  ا  باش  ‑ نس  ‑ ّدنـوب  غ  ‑ تمـونم  ‑ ديدس  ‑ ور  ا  ‑ دارس،  زغ 

کولّو  ربّـي ‑ نّون  ء ور ‑ يتّو  ءيݣـنّا.  ار  ݣودين  ّدنوب ‑ نس  5 هان  غ ‑ تݣوضيوين ‑ نس. 

ترارم ‑ اس  غمکلّي ‑ اون ‑ تسکر،  سکرات ‑ اس  غيلاد  6 ءيّما  ُيخشن.  ما ‑ تسکر 

ءيحّران  ‑ تيّسي  س  لکـاس  ‑ اس  تعّمـرم  ‑ نس،  ‑ يسّکيرن  ف  ‑ توال  ‑ سنـات  ف 

د ‑ تݣوضي  تارفوفنت  7 تعّبرم ‑ اس  نتّات،  لّي ‑ اون ‑ تّسوا  ف ‑ تيّسي  ف ‑ سنات ‑ توال 

ن ‑ تمدينت  لهالاک 

ن ‑ بابيل

18
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نتّات  ار ‑ تّيني  اشکو  د ‑ لخير.  لمجد  ءي ‑ يخف ‑ نس  لّي ‑ س ‑ تعّبر  س ‑ لعبرت 

تاهّجالت،  ء ور ‑ݣيغ  ف ‑ لعرش ‑ ينو.  اد ‑ݣيغ  تاݣلّيّت  › ها ‑ يّـي  غ ‑ وول ‑ نس: 

ا ‑ ف ‑ را ‑ سّت ‑ وتنت ‑کولّو ‑ تݣوضيوين ‑ نس  8 ف ‑ غايان  الّن ‑ ينو.‹  ءيمطّاون  ء ور ‑ سار ‑کّين 

اشکو  لعافيت.  ار ‑ تّي ‑ تجّدر  د ‑ وغني،  د ‑ تاغوفت  را ‑ فّلاس ‑ يضر ‑ واطّان  غ ‑ يان ‑ واّس. 

باهرا.  ءيتجّهد  هاتي  لعقوبيت،  لّي ‑ را ‑ فّلاس ‑ يّزوݣز  سيديتون  ربّـي 

راد ‑ ّسغويّون  لخير،  ديدس  ّشن  لّي ‑ ديدس ‑ فسادنين  ن ‑ ّدونيت  ءيݣلدان  9 » ءيّما 

ار ‑ تّي ‑ تجّدر. 10 را ‑ ن ‑ بيّدن غ ‑ توݣّوݣت،  لّعافيت  نّا ‑ ژران اݣّو  ار ‑ فّلاس ‑ الّان غاکود 

تاݣوضي  › تاݣوضي،  ار ‑ تّينين:  نتني،  ء ولا  ا ‑ ور ‑ ديدس ‑ رفوفّن  ءيکساضن 

تاساعت  ءيتجّهدن،  ن ‑ بابيل  وا ‑ تامدينت  ءيمّقورن.  ا ‑ تامدينت  ايد ‑ فّلام ‑ يضرن 

لعقوبيت ‑ نّم.‹  ا ‑غ ‑ فّلام ‑ تݣّوز  ءيدروسن 

ء ور ‑ سول ‑ يلّي  اشکو  ار ‑ فّلاس ‑ الّان،  ن ‑ ّدونيت  ءيسّبابن  11 » راد ‑ ّسغويّون 

د ‑ لکتّان  د ‑ لجوهر  ُغلانين  د ‑ تژراتين  د ‑ نّوقرت  12 ن ‑ وورغ  ّسلاعت ‑ نسن  ما ‑ يساغن 

د ‑ ّسلاعت  لقماري  د ‑ يکّشوضن  اغ  اژݣُـّ د ‑ تّوب  ءيضيلي  د ‑ تّوب  د ‑ لحرير  ءيشوان 

لّعاج د ‑ وکّشوض ُيغلان د ‑ ّسلاعت ن ‑ واناس د ‑ ووّزال د ‑ ّرخام 13 د ‑ لقرفا د ‑ لحنوض 

د ‑ ّزيت  ءيکتين  ن ‑ واضيل  د ‑ وامان  د ‑ لبخور  لموّر  د ‑ وسافار  ءيميمن  د ‑ توّجوت 

د ‑ مّدن  د ‑ يسمݣان  د ‑ لکرارص  د ‑ يـيّسان  د ‑ وولّي  د ‑ يموݣاين  د ‑ يردن  د ‑ وݣّورن 

غ ‑ يميغ.  تياماژنين 

کولّو  فّلام  ءيتياتّاي  لّي ‑ تّيريت.  تيميخار  کولّو  › لاح ‑ ام  14 » راد ‑ اس ‑ ينين: 

15 ء ولا  ء ور ‑ سار ‑ تي ‑ تژريت ‑ داغ.‹  ءيخف ‑ نّم.  سرس  تّسفولکيت  ما ‑ س ‑ ترضيت، 

ءيکساضن  غ ‑ توݣّوݣت،  راد ‑ بيّدن  لّي ‑ݣيس ‑ ّزنزان،  س ‑ ّسلاعت  لّي ‑ ربحنين  ءيسّبابن 

ار ‑ تّينين:  ار ‑ الّان  ار ‑ ّسغويّون  ديدس.  نتني  ء ولا  لعقوبيت  ا ‑ ور ‑ فّلاسن ‑ تضر 

ءيشوان  لکتّان  لّي ‑ يلسان  ءيمّقورن  ف ‑ تمدينت  ءيضرن  ايد  تاݣوضي  16 › تاݣوضي، 

ُغلانين.  د ‑ تژراتين  د ‑ لجوهر  ن ‑ وورغ  د ‑ يُکلان  اغ  اژݣُـّ د ‑ تّوب  ءيضيلي  د ‑ تّوب 

تيميخار ‑ ان.‹  ا ‑غ ‑کولّو ‑ لاح  ءيدروسن  تاساعت  غير  17 هاتي 
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ݣيسن  د ‑ ويلّي  ن ‑ واناون  ّروايس  امدا،  تّکانين  ويلّي  کولّو  غ ‑ توݣّوݣت  » بيّدن ‑ ين 

لّي ‑ س ‑ ا ‑ تجّدر  لّعافيت  اݣّو  ا ‑ تمنادن  18 لّيغ  تخدامنين.  ݣيسن  د ‑ ويلّي  ّسودونين 

ءيمّقورن؟‹  تامدينت ‑ اد  زوند  ن ‑ تمدينت  کرا  › ءيس ‑ ّجو ‑ تّلا  ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون 

ار ‑ تّينين:  ار ‑ ّسغويّون  ن ‑ يݣويّا ‑ نسن  ف ‑ يݣّي  اݣدرور  ار ‑ تلوحن  19 ار ‑ الّان 

س ‑ تميخار ‑ نس  لّي ‑ يّسرباحن  ءيمّقورن  ف ‑ تمدينت  ءيضرن  ايد  تاݣوضي  › تاݣوضي، 

کولّو  ا ‑غ ‑ لاح  ءيدروسن  تاساعت  غير  هاتي  ف ‑ ومدا.  اناون  دار  ويلّي  کولّو 

اي ‑ يمژلاين  تفرحم  س ‑ لهالاک ‑ نس،  اي ‑ ايت ‑ يݣـنّا  20 فرحات  ما ‑ݣيس ‑ يّلان.‹ 

لعقوبيت  ربّـي ‑ نّون  فّلاس  ءيّزوݣز ‑ د  اشکو  د ‑ لانبيا،  د ‑ يرقّاسن ‑ نس  ن ‑ ربّـي 

ف ‑ غايلّي ‑ اون ‑ تسکر.« 

اژرو  زوند  ءيمّقورن  يان ‑ وژرو  ياسي  ءيتجّهدن،  يا ‑ لّمالاک  ا ‑ ينکر  21 غاکودان 

ا ‑ س ‑ را ‑ ن ‑ تّياولواح ‑ تمدينت  » غمکاد  يـيني:  غ ‑ ومدا  ءيلوح ‑ ت ‑ ين  ن ‑ وزرݣ، 

22 ء ور ‑ سول ‑ را ‑ݣيم ‑ سفلدن  يان.  ء ور ‑ سار ‑کم ‑ يژري  س ‑ ّجهد.  ءيمّقورن  ن ‑ بابيل 

ايت ‑ ّنّفار.  نغد  ايت ‑ تعّواّت  نغد  ايت ‑ ومارݣ  نغد  ن ‑ ايت ‑ لوتار  ءي ‑ لحّس 

ن ‑ وزرݣ،  ءي ‑ تاقّورت  را ‑ݣيم ‑ سّلان  والا  ايت ‑ تووري،  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ݣيم ‑ يلين 

ن ‑ وسلي  ءي ‑ واوال  را ‑ݣيم ‑ سفلدن  والا  لّقنادل،  تيفاوت  را ‑ݣيم ‑ تفاو  23 والا 

س ‑ ّسيحر ‑ نّم  اد ‑ݣان.  ن ‑ ّدونيت  ءينمغورن  ءيسّبابن ‑ نّم،  اشکو  د ‑ تسليت. 

ݣيس  يوفا ‑ ن  اشکو  ف ‑ بابيل  ا ‑ يضرن  24 لعقوبيت  تيميزار.  کولّو  ا ‑ س ‑ ا ‑ تجلّوت 

غ ‑ ّدونيت.«  لّي ‑ تياونغانين  مّدن  کولّو  د ‑ وين  د ‑ يمژلاين ‑ نس  لّانبيا  ءيداّمن  ربّـي ‑ نّون 

ءيرواس ‑ يّـي  ءيتجّهدن  ءي ‑کرا  سفلدغ  مايان  ءيزري  1 لّيغ 

ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  تاقّورت ن ‑ مّدن ݣّوتنين غ ‑ يݣـنّا، ء ولّن 

د ‑ لقّوا.  لّمجد  باب  ءيݣ  ا ‑ يّجنجامن،  ربّـي ‑ نّغ  » هالّيلويا، 

ا ‑ س ‑ ا ‑ يتحکام. يوت لعقوبيت ف ‑ تمݣّـانت ءيمّقورن  2 ُيغژان لحوکم ‑ نس، س ‑ لحّق 

لّي ‑ يّسرکان کولّو ّدونيت س ‑ لفساد ‑ نس. ءيرار ‑ اس ربّـي ف ‑ يداّمن ن ‑ يخّدامن ‑ نس.« 

ء ور ‑ سار ‑ يتّمي.«  ار ‑ بّدا ‑ ياقلاي ‑ واݣّو ‑ نس،  » هالّيلويا،  ار ‑ تّينين:  اوال ‑ نسن  3 الّن ‑ داغ 

19
ن ‑ ولّقاغ تامغرا 
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غ ‑ لݣّدام  لمخلوقات  د ‑کّوژط  ن ‑ ومغار   ) 24 ( د ‑کّوژ  ءيد ‑ مراو  سين  ءيلّما  4 ضرن ‑ ين 

هالّيلويا.«  » امين،  ار ‑ تّينين:  ف ‑ لعرش، سجدن ‑ اس  لّي ‑ يسکيوسن  ن ‑ ربّـي 

5 ءيساول ‑ د ءيلّما يان ‑ واوال زغ ‑ دار لعرش يـيني: » الغات ربّـي ‑ نّغ ا ‑ يخّدامن ‑ نس 

مّژينين.« 6 سفلدغ ءيلّما ءي ‑کرا  ء ولا غويلّي  لّي ‑ ت ‑ وقّرنين، غويلّي مّقورنين  کولّوکن 

ݣّوتنين  ن ‑ وامان  ن ‑ يسافّن  ءيّجيجن  زوند  باهرا،  ݣّوتنين  ن ‑ مّدن  ءيواليون  ءيرواس ‑ يّـي 

ءيتجّهدن،  سيديتنّغ  ربّـي  » هالّيلويا.  ار ‑ تّينين:  ءيتجّهدن،  ن ‑ يݣّيݣ  اقّريان  زوند  ء ولا 

نيني منشک  اوال ‑ نّغ س ‑ لفرح،  ناّل  7 ا ‑ نفرح غيلاد،  ما ‑ يّلان.  ا ‑ يحکامن کولّو  نتّان 

تّجوجاد  ها ‑ تاسليت ‑ نس  ن ‑ ولّقاغ.  تروح ‑ د ‑ تمغرا  اشکو  لمجد ‑ نس.  ا ‑ باهرا ‑ يݣّوت 

ءيّسمرقيقيـين.«  ءيغوسن  ءيشوان  لّکتّان  تيملسيت  ربّـي  8 ءيفک ‑ اس  ءيخف ‑ نس، 

ن ‑ ربّـي.«  ءيمژلاين  لّي ‑ سکرن  » ءيفولکيتن  تݣا  لّکتّان  لمعنا 

ءيغرا  مي  غويلّي  اد ‑ݣان  › ءيمبارکين  اوال ‑ اد،  » ارا  لمالاک:  ءيلّما  9 يـيني ‑ يّـي 

ݣان  » غويد  يـيني ‑ يّـي:  ءيزايد  ن ‑ ولّقاغ.‹ «  ن ‑ تمغرا  س ‑ يمنسي  اد ‑ د ‑ اشکين  ربّـي 

ءيريغ  ءيضارن ‑ نس  غ ‑ دار  ضرغ ‑ ن  نّکي  10 ءيّما  اد ‑ݣان.«  لحّق  ن ‑ ربّـي.  ءيواليون 

زوند  کاد ‑ݣيغ،  اخّدام  اشکو  غمکان.  » ا ‑ ور ‑ تسکرت  س ‑ يّـي ‑ ينّا:  اد ‑ اس ‑ سجدغ، 

اشکو  ا ‑ تّعبادت.«  واحدوت  ربّـي  ن ‑ ياسوع.  غ ‑ توݣّـا  لّي ‑ ومژنين  د ‑ ايتماک  کّيـي 

ربّـي.  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا  ساوالنين  غويلّي  ا ‑ يدحاين  ن ‑ ياسوع  توݣّـا 

يان ‑ وايّـيس  س ‑ يّـي ‑ د ‑ يبان  رژمن،  ءيݣـنّا  ءيلّما  11 ژرغ 

غ ‑ واوال ‑ نس ‹.  ءيزݣان  › غوالّي  ء ولا  › لحّق ‹  ار ‑ اس ‑ تّينين  امنّاي ‑ نس،  ء ومليل. 

زوند  12 ار ‑ د ‑ ّسوفونت ‑ والّن ‑ نس  ار ‑ سرس ‑ يتّماغ.  لحوکم  ا ‑ س ‑ ا ‑ يّکات  س ‑ لحّق 

يان ‑ يسم  فّلاس  ءيتيارا  ݣّوتنين.  تّيجان  ف ‑ يخف ‑ نس  ءيلين  لّعافيت،  ءيسوفا 

› اوال  ءيسم ‑ نس  13 ءيّمغ ‑ وقّشاب ‑ نس س ‑ يداّمن، ءيݣ  نتّان.  ابلا  يان  لّي ‑ ور ‑ يّسين 

ءيملّولن،  ءيغوسن  ءيشوان  لکتّان  لسن  ن ‑ يݣـنّا،  لجيوش  14 ضفورن ‑ ت  ن ‑ ربّـي ‹. 

ءيمسادن.  تاّژيت  يات  زوند  زغ ‑ يمي ‑ نس  15 ءيّفوغ ‑ د  ء ومليلن.  ف ‑ يـيّسان  نين 

اضيل  ياّضر  ن ‑ ووّزال،  س ‑ وعمود  را ‑ تنت ‑ يحکام  ن ‑ ّدونيت.  تيميزار  را ‑ سرس ‑ يوت 

ء ومليل ف ‑ وايّـيس  امنّاي 
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يان  16 ءيتيارا  ما ‑ يّلان.  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ن ‑ ربّـي  لّغاضاب  ن ‑ ّسخط  غ ‑ لمعّصرت 

د ‑ ونمغور  ن ‑ يݣلدان  › اݣلّيد  ءيݣا  ن ‑ ومصاض ‑ نس،  ف ‑ وفّلا  غ ‑ وقّشاب ‑ نس  ءيسم 

ن ‑ ينمغورن ‹. 

س ‑ يݣضاض  ءيغر  اوال ‑ نس  ياّل  ف ‑ تافوکت،  ءيبيّد  يا ‑ لّمالاک  ءيلّما  17 ژرغ 

ءيمّقورن  ف ‑ يمنسي  تمونم  » اشکاد ‑ د  يـيني ‑ اسن:  غ ‑ يݣنوان  لّي ‑ تايّلالنين  کولّوتن 

لّعسکر،  د ‑ ينمغورن  د ‑ يعسکرين  ن ‑ يݣلدان  تيفّيـي  18 ا ‑ تشتّام  ربّـي،  لّي ‑ اون ‑ يّجوجاد 

غويلّي  ء ولا  ءيسمݣان  مّدن،  ن ‑کولّو  تيفّيـي  ار ‑ تشتّام  ءيمنّاين ‑ نسن،  ء ولا  د ‑ يـيّسان 

ما ‑ يمّقورن.«  ء ولا  ما ‑ يمّژين  ءيخف ‑ نسن،  وين  ݣانين 

کولّوتن  موّن ‑ د  د ‑ لجيوش ‑ نسن.  ن ‑ ّدونيت  د ‑ يݣلدان  نتّان  اُغژن،  ءيلّما  19 ژرغ 

ء ولا  يامژ  اُغژن،  يومژ  نتّا  20 ءيّما  د ‑ لجيش ‑ نس.  ف ‑ وايّـيس  ءينين  د ‑ والّي  اد ‑ ّماغن 

غويلّي  سرسنت  ءيجلو  ن ‑ واُغژن  س ‑ يسم  لمعجيزات  لّي ‑ يسکرن  بو ‑ تکرکاس  نّابـي 

ا ‑ تن ‑ ين ‑ يلوح  ّدرن  سول  غاکودان  ّصورت ‑ نس.  تعبادنين  د ‑ ويلّي  ن ‑ واُغژن  طّابع  دار 

ءينين  غوالّي  ءيلّما  21 ءيزايد  س ‑ لکبريت.  لّي ‑ يجّدرن  لّعافيت  غ ‑ تمدا  س ‑ سين 

زغ ‑ يمي ‑ نس.  لّي ‑ د ‑ يّفوغن  س ‑ تاّژيت  زغ ‑ لجيوش ‑ نسن  ما ‑ يقامان  ءينغ  ف ‑ وايّـيس 

شبعان.  ايلّيغ  تيفّيـي ‑ نسن  ار ‑ شتّان  کولّوتن  ءيݣضاض  فّلاسن  موّن ‑ د 

يوسي  زغ ‑ يݣـنّا،  ءيݣّوز ‑ د  يا ‑ لّمالاک  ءيلّما  1 ژرغ 

غ ‑ وفوس ‑ نس  تيلي  ن ‑ واکال،  ن ‑ تدروت  تاساروت 

لّي ‑ مي ‑ تّينين  الݣّماض  2 يامژ  ءيمّقورن.  يات ‑ ّسنسلت 

غ ‑ يسکراف  ا ‑ يقاما  باش  ءيکرس ‑ ت  › شيطان ‹،  ء ولا  › ءيبليس ‹  ء ولا  اقديم ‹  › ابنکال 

ءيمي  فّلاس  ءيّقن ‑ ن  ن ‑ واکال،  غ ‑ تدروت  3 ءيلوح ‑ ت ‑ ين  اس.  ن ‑ وسݣُـّ الف 

ءيزري ‑ والف  ارد  ن ‑ ّدونيت  تيميزار  ا ‑ ور ‑ سول ‑ يجلّو  باش  طّابع  ءيسکر ‑ اس  ن ‑ تدروت، 

ءيدروسن.  لوقت  يات  زغ ‑ يسکراف  ا ‑ ينورژم  را ‑ د ‑ يّقان  ن ‑ مايان  تيݣيرا  اس.  ن ‑ وسݣُـّ

لحّق  سکيوسنين  فّلاسن  ءي ‑ ويلّي  ءيتياوفکا  غ ‑ يݣـنّا.  لّعروش  کرا  ءيلّما  4 ژرغ 

ن ‑ توݣّـا ‑ نسن  ف ‑ ّسيبت  ءيخف ‑ نسن  ءيتياوبّاي  مي  ن ‑ ويلّي  لارواح  ژرغ  اد ‑ تحکامن. 

20
ن ‑ وسݣُـّاس الف 
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قبلن  ء ولا  ّصورت ‑ نس،  ء ولا  اُغژن  ء ور ‑ ا ‑ تعبادن  ن ‑ ربّـي.  ف ‑ واوال  ء ولا  ف ‑ ياسوع 

ار ‑ تحکامن  زغ ‑ لموت  نتني  نکرن  ف ‑ وفوس ‑ نسن.  ء ولا  ف ‑ يݣنزي ‑ نسن  طّابع ‑ نس 

قامان  سول  ويـّياض  ءيّما  تامزواروت.  ا ‑ تݣا ‑ تنکرا  5 غمکاد  اس.  ن ‑ وسݣُـّ الف  د ‑ لماسيح 

اد ‑ݣان  د ‑ يمژلاين  6 ءيمبارکين  اس.  ن ‑ وسݣُـّ ءيزري ‑ والف  ارد  ء ور ‑ راد ‑ نکرن  غ ‑ لموت، 

ا ‑ تن ‑ تلکم.  سنات  تيس  لموت  ء ور ‑ را ‑ تيژضار  تامزواروت.  غ ‑ تنکرا  غويلّي ‑ د ‑ نکرنين 

اس.  ن ‑ وسݣُـّ الف  را ‑ ديدس ‑ حکامن  د ‑ لماسيح،  ن ‑ ربّـي  ءينمغورن  راد ‑ݣن 

شيطان  را ‑ يتياوفساي  اس  ن ‑ وسݣُـّ نّا ‑ يکّمل ‑ والف  7 غاکود 

ءيّسمون  ن ‑ ّدونيت،  تيميزار  کولّو  ا ‑ يجلو  8 ءيّفوغ ‑ د  زغ ‑ يسکراف ‑ نس، 

زوند  ءيݣاتن  اد ‑ݣان،  › ماݣوݣ ‹  ء ولا  › ݣوݣ ‹  نتني  ءي ‑ يميغ.  ءيمزدغن ‑ نسنت 

ءي ‑ ونتال  سوتلن  کولّوّت،  ّدونيت  کن  ارد  9 ار ‑ ّزيݣّيزن  ن ‑ ومدا،  ن ‑ تاما  املال 

فّلاسن  تضر ‑ د  ءيميل  لّي ‑ دارس ‑ يعّزان.  د ‑ تمدينت  ا ‑ ت ‑ يݣان  ن ‑ ربّـي  ن ‑ يمژلاين 

لّعافيت  غ ‑ تمدا  لّي ‑ تن ‑ يجلان  ءيبليس  10 ءيتّلوح ‑ ن  تهلک ‑ تن.  زغ ‑ يݣـنّا  لعافيت 

غ ‑ يـيض  راد ‑کولّو ‑ غين ‑ ترفوفوّن  بو ‑ تکرکاس.  د ‑ نّابـي  لّي ‑غ ‑ يّلا ‑ واُغژن  د ‑ لکبريت 

ء ور ‑ سار ‑ يتّمين.  س ‑ ورفوفن  ازال  ء ولا 

غوالّي  ء ولا  ژرغ  ءيملّولن،  ءيمّقورن  يا ‑ لّعرش  ءيلّما  11 ژرغ 

زغ ‑ݣيس  روولن  نتّا،  لّيغ ‑ د ‑ يبان  ءيسکيوسن.  فّلاس 

ء ولا  ما ‑ يمّقورن  ّموتنين،  غويلّي  12 س ‑ ژريغ  کولّو.  لاح ‑ تن  د ‑ واکال،  ءيݣنوان 

ما ‑ يمّژين، بيّدن کولّو غ ‑ لݣّدام لّعرش. تياورژامن کرا ن ‑ واّراتن غاکودان، س ‑ يتياورژام 

ّموتنين،  ف ‑ ويلّي  غاکودان  لحوکم  ربّـي  يوت  ن ‑ تودرت.  اّرا  ءيݣان  ياضني  يان ‑ واّرا 

کولّو  13 ءيدحي ‑ د ‑ ومدا  غ ‑ واّراتن.  ءيتياران  غمکلّي  سکرن  ف ‑ غايلّي  ءيرار ‑ اسن 

ءيحکام  لّانين،  ݣيس  ويلّي  کولّو  لّموت  د ‑ ودغار  لموت  تدحي ‑ د  ّموتنين،  ݣيس  ويلّي 

لّموت  د ‑ ودغار  لموت  ءيلّما  14 تتّلوح ‑ ن  سکرن.  ف ‑ غايلّي  کولّوتن  فّلاسن  ربّـي 

ء ور ‑ يتيارا  مي  15 وانّا  لّعافيت.  ا ‑ تݣا ‑ تمدا  سنات  تيس  لموت  لّعافيت.  غ ‑ تمدا 

لّعافيت.  غ ‑ تمدا  ءيتّلوح ‑ ن  ن ‑ تودرت،  غ ‑ واّرا  ءيسم ‑ نس 

ن ‑ يبليس لهالاک 

ء ولا  لّحوکم  اّراتن 

سنات تيس  لموت 
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لّجديد.  ‑ واکال  د  لّجديد  ءيݣـنّا  ءيلّما  1 ژرغ 

ءيقديمن،  ءيکالّن  ء ولا  ءيقديمن  ءيݣنوان  ء ور ‑ سول ‑ قامان 

ا ‑ سّت ‑ يݣان  تامژلايت،  تامدينت  2 ژرغ  امدا.  ء ولا  لاح 

ربّـي.  زغ ‑ دار  زغ ‑ يݣـنّا  تݣّوز ‑ د  لّجديد،  د ‑ وروشاليم 

ا ‑ تمناݣّـار  توجاد  ن ‑ تمغرا،  تيملسيت  ءيلسان  يات ‑ تسليت  زوند  باهرا  تفولکي 

يـيني:  لعرش  زغ ‑ دار  ءيساول ‑ د  ءيتجّهدن  ءي ‑ يان ‑ واوال  3 سفلدغ  اسلي ‑ نس. 

ݣن  غ ‑ واّماس ‑ نسن،  غيلاد  ءيزدغ  ن ‑ ربّـي،  ا ‑غ ‑ را ‑ تيلي ‑ تزدغت  بنادم  غ ‑ݣر  » هاتي 

کولّو  4 را ‑ يسفيض  ربّـي ‑ نسن.  ءيݣ  راد ‑ ديدسن ‑ يـيلي،  ربّـي  ايت ‑ دارس. 

اشکو  اطّان،  ء ولا  تيغويّا  ء ولا  تاݣوضي  ء ولا  لموت  ء ور ‑ سول ‑ را ‑ تيلي  ءيمطّاون ‑ نسن. 

ء ور ‑ سول ‑ تقاما.«  تاقديمت  ّدونيت 

غيلاد  کولّو  » سکرغ  يـيني:  ف ‑ لعرش  ءيسکيوسن  غوالّي  5 ءيساول ‑ د 

اد ‑ݣان.«  لحّق  ءيواليون ‑ اد،  اُأغژاّن  اشکو  ماياد.  » ارا  يـيني ‑ يّـي ‑ داغ:  زغ ‑ لجديد.« 

ݣغ  ءيسيزوار  ݣغ  ارو.  امݣُـّ ݣغ  امزوارو  ݣيغ  نّکي  ءيکّمل.  » هاتي  يـيني ‑ يّـي:  6 ءيزايد 

ݣيس  بلا  ن ‑ تودرت  ن ‑ وامان  زغ ‑ تالعينت  را ‑ ت ‑ ّسوغ  ءيريفي،  ياغ  وانّا  ءيسيݣُّرا. 

نتّا  ربّـي ‑ نس، ءيݣ  راد ‑ݣغ  راد ‑ اس ‑ فکغ لوورت ‑ اد:  وانّا ءينران،  ءيفکا يات. 7 ءيّما 

ءيخفاون ‑ نسن  ّسرکان  زغ ‑ وغاراس ‑ ينو  ووّرين  زغ ‑ لحّق  روولنين  غويلّي  8 ءيّما  ءيوي. 

نتني  راد ‑ فتون  ن ‑ ّدونيت،  ءيلاهات  ار ‑ تعبادن  ّسيحر  ار ‑ سکارن  ار ‑ تفسادن  ار ‑ نّقان 

د ‑ لکبريت.  س ‑ لعافيت  لّي ‑ يجّدرن  غ ‑ تمدا  س ‑ ودغار ‑ نسن  ايت ‑ تکرکاس  د ‑کولّو 

سنات.«  تيس  لموت  ا ‑ را ‑ تݣ  غمکاد 

ّسا  لّي ‑ وسينين  لّمالايکا  زغ ‑ ّسا  يان  ءيلّما  9 ياشک ‑ يد 

يـيني ‑ يّـي:  سري  ءيساول ‑ د  ُّرانين.  ݣ ن ‑ تݣوضيوين  س ‑ ّسا  لّي ‑عّمرنين  ن ‑ تاطّاسين 

10 ياوي ‑ يّـي  ن ‑ ولّقاغ.«  تامغارت  لّي ‑ يݣان  تاسليت  ملغ ‑ اک  » اشک ‑ يد 

تامدينت  ءيمل ‑ يّـي ‑ د  ياتّوين،  ءيمّقورن  ن ‑ يان ‑ ودرار  ءيݣّي  ار  ن ‑ ّروح  س ‑ تحکيمت 

تامژلايت ن ‑ › وروشاليم ‹ تݣّوز ‑ د زغ ‑ يݣـنّا زغ ‑ دار ربّـي. 11 ار ‑ تّسمرقيقيـي س ‑ لمجد 

ء ولا  لّجديد  ءيݣـنّا 

لّجديد اکال 

21

لّجديد ء وروشاليم 
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ءيصفان.  ادفل  زوند  ء ولا  باهرا،  ءُيغلان  تاقرفيت  يات ‑ تژروت  زوند  ن ‑ ربّـي 

غين  بيّدن  ن ‑ يمي.  د ‑ مراو  سين  ءيلا  ياتّوين،  ءيمّقورن  يان ‑ وُغراب  12 ءيلولّي ‑ اس 

ءيسم  ݣيس  ءيتيارا  ءيمي  کرايݣاّت  ن ‑ يماون.  غ ‑ لݣّدام  لّمالاک  د ‑ مراو  سين 

ءيماون  کراض  13 لّان  ن ‑ ايت ‑ ربّـي.  ن ‑ تقبيلت  د ‑ مراوت  زغ ‑ سنات  ن ‑ تقبيلت 

ءيلين  تاژلماّط،  غ ‑ تسݣا  ءيماون  کراض  ءيلين  تافوکت،  لّي ‑ زغ ‑ ا ‑ تاقلاي  غ ‑ تسݣا 

لّي ‑غ ‑ ا ‑ ن ‑ تطّار  غ ‑ تسݣا  ءيماون  کراض  ءيلين  تافاسيت،  غ ‑ تسݣا  ءيماون  کراض 

تياران  ن ‑ تمدينت،  ن ‑ وُغراب  غ ‑ لّساس  ن ‑ وژرو  د ‑ مراو  سين  14 لّان  تافوکت. 

ن ‑ ولّقاغ.  ن ‑ ورقّاس  د ‑ مراو  ن ‑ سين  ءيسماون  ݣيسن 

ما ‑ س ‑ ا ‑ يّسغال،  ن ‑ وورغ  يان ‑ وعمود  دارس  ءيّلا  لّي ‑ د ‑ سري ‑ يساولن،  15 لمالاک 

16 تنݣاّدا ‑ تغزي  د ‑ وُغراب ‑ نس.  د ‑ يماون ‑ نس  تامدينت  ا ‑ سرس ‑ يّسغل  يـيري 

سين  س ‑ وعمود ‑ نس.  تامدينت  ءيّسغل  لمالاک  ءيّدو  زغ ‑کّوژط ‑ تسݣيو.  ن ‑ تمدينت 

ء ولا  تاسݣا  غ ‑کرايݣاّت  ا ‑ يّلان  ن ‑کيليميتر   ) 2200 ( ءيد ‑ مّيا  د ‑ سين  ءيد ‑ والف 

د ‑ سين ) 72 (  لّي ‑ اس ‑ يسوتلن. ّسا ن ‑ يد ‑ مراو  اُغراب  غ ‑ تيّدي ‑ نس. 17 ءيّسغل ء ولا 

18 ءيتياوبنا ‑ وُغراب ‑ نس  مّدن.  س ‑ مکلّي ‑ س ‑ ا ‑ ّسغالن  تيّدي ‑ نس  ا ‑غ ‑ ن ‑ تّلا  ميترو 

زوند  تفاو  ءيصفان،  باهرا  زغ ‑ وورغ  تّياوسکار ‑ تمدينت  ُغلانين.  ءيقرفين  س ‑ يژران 

ُغلانين.  د ‑ يژران  زغ ‑کيݣان  ن ‑ تمدينت  ن ‑ وُغراب  لّساس  19 ءيتياوسکار  ّجاج. 

کّوژ  ويس  اقهاوي،  ءيݣا  کراض  ويس  اژرقي،  ءيݣا  سين  ويس  اقرفي،  ءيݣا  امزوارو 

ءيݣا  ّسا  اژݣُـّاغ، ويس  ءيݣا  ابرار، ويس سضيص  ءيݣا  20 ويس سّموس  ازݣزاو،  ءيݣا 

اخرشوفي، ويس  ءيݣا  مراو  اوراغ، ويس  ءيݣا  تژا  ء ومليل، ويس  ءيݣا  تام  اشيبي، ويس 

ءيماون ‑ ان  21 ءيّما  ءيضيلي.  ءيݣا  د ‑ مراو  سين  ويس  امشماشي،  ءيݣا  د ‑ مراو  يان 

ءيّما  تالجوهرت.  ءيݣا  ءيمي  کرايݣاّت  لّجوهر،  د ‑ مراو  سين  ݣان  د ‑ مراو  س ‑ سين 

ّجاج.  زوند  ءيفاو  ءيصفان،  وين ‑ وورغ  ءيݣا  ن ‑ تمدينت  اسوک 

ار ‑ݣيس ‑ تعبادن  اشکو  غ ‑ تمدينت،  مّدن  غ ‑ ا ‑ تعبادن  ن ‑ تݣّمي  کرا  22 ء ور ‑ ژريغ 

نتني.  لّان  غ ‑ يلّيغ  د ‑ ولّقاغ،  نتّان  ما ‑ يّلان،  کولّو  لّي ‑ يحکامن  ربّـي  سيدي 



22 انورژم  605

ن ‑ ربّـي  لمجد  اشکو  ايّور،  ء ولا  تافوکت  اد ‑ اس ‑ تّيسفيو  23 ء ور ‑ تحتاّجا ‑ تمدينت 

ن ‑ تمدينت  24 س ‑ تيفاوت  لقنديل ‑ نس.  ءيݣ ‑ ولّقاغ  تيفاوت ‑ نس،  ءيݣا 

تيرّزيفين  ن ‑ ّدونيت  ءيݣلدان  راد ‑ اس ‑ د ‑ اوين  کولّوتن،  ايت ‑ تميزار  ا ‑ س ‑ را ‑ تّيدون 

ءيض.  ءيّلا  سار  ء ولا  غ ‑ وزال،  ن ‑ تمدينت  ءيماون  25 ء ور ‑ سار ‑ قّيّن  لّمجد ‑ نسن. 

27 والاينّي  ن ‑ ّدونيت.  تيميزار  زغ ‑کولّو  ا ‑ راد ‑ اس ‑ د ‑ اوين  تيميخار  ء ولا  26 تيرّزيفين 

ما ‑ يّسکيرکيسن.  ء ولا  ما ‑ يّسرکاون  ء ولا  ما ‑ يجلخن  ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم 

ن ‑ تودرت  غ ‑ واّرا  ءيسماون ‑ نسن  تياران  مي  غويلّي  ابلا  ء ور ‑ را ‑ سرس ‑ يکشم 

ن ‑ ولّقاغ. 

ن ‑ تودرت.  ن ‑ وامان  اسيف  لمالاک  ءيلّما  1 ءيمل ‑ يّـي 

زغ ‑ دار  ءيّفي ‑ د  ءيصفان،  ادفل  زوند  ار ‑ يّسمرقيقيـي 

يـيلي ‑ وسغار  ن ‑ تمدينت.  ن ‑ وسوک  غ ‑ واّماس  2 ءيفتو  د ‑ ولّقاغ،  ن ‑ ربّـي  لعرش 

سنات  ايّور،  کرايݣاّت  لغلّت ‑ نس  ار ‑ ياکّا  ن ‑ واسيف.  غ ‑ سنات ‑ تسݣيو  ن ‑ تودرت 

زغ ‑کولّو  مّدن  ما ‑ س ‑ ا ‑ تّجين  اسافار  ءيفراون ‑ نس  ݣن  اس.  غ ‑ وسݣُـّ د ‑ مراوت ‑ توال 

ن ‑ ربّـي  لعرش  ا ‑غ ‑ را ‑ يـيلي  غين  تاݣات.  3 ء ور ‑ سار ‑ را ‑ تيلي  ن ‑ ّدونيت،  تيميزار 

ءيسم ‑ نس  ءيتيارا  ء ودم ‑ نس،  4 ار ‑ تمنادن  ءيخّدامن ‑ نس،  را ‑ تي ‑ تعبادن  د ‑ ولّقاغ. 

لّقنادل  تيفاوت  را ‑ سول ‑ حتاّجان  والا  ءيض،  5 ء ور ‑ سول ‑ را ‑ يـيلي  ف ‑ يݣنزي ‑ نسن. 

ا ‑ را ‑ يحکام.  د ‑ نتني  تيفاوت ‑ نسن،  ا ‑ يݣان  ربّـي  سيدي  اشکو  تافوکت.  تين  ء ولا 

لحوکم ‑ نسن.  ء ور ‑ را ‑ سار ‑ يتّمو 

لحّق  ءيواليون ‑ اد،  » اُأغژاّن  لمالاک:  ءيلّما  6 يـيني ‑ يّـي 

غويلّي  س ‑ ّروح ‑ نس  لّي ‑ يدحاين  ربّـي  سيدي  اد ‑ݣان. 

ءي ‑ يخّدامن ‑ نس  ا ‑ د ‑ يمل  غيلاد  لمالاک ‑ نس  يوزن ‑ د  س ‑ ماد ‑ اسن ‑ يمالا،  ساوالنين 

غ ‑ مايد ‑ د ‑ ياکمورن.«  ا ‑ يجرو  ما ‑ د ‑ يّقاّن 

وانّا  ا ‑ يݣا  امبارکي  را ‑ ن ‑ اشکغ.«  ءيميّک  يان  غير  » هاتي  ياسوع:  7 ءينّا 

غ ‑ واّرا ‑ ياد.  ربّـي  لّي ‑ د ‑ يّسبايّن  س ‑ يواليون  ءيسکارن 

22

ءيميّک  غير 

لماسيح را ‑ د ‑ ياشک 
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مي  مايد  کولّو  ءيزري  لّيغ  ژرغ ‑ تنت.  ءي ‑ تغاوسيوين ‑ اد  سفلدغ  يوحانّا  8 نّکي 

لّي ‑ يّـي ‑ تنت ‑ يملان،  لّمالاک  ءيضارن  غ ‑ دار  اد ‑ سجدغ  ضرغ ‑ ن  ژرغ ‑ ت،  سفلدغ 

د ‑ ايتماک  کّيـي  زوند  اخّدام کاد ‑ݣيغ،  اشکو  » ا ‑ ور ‑ تسکرت غمکان،  9 س ‑ يّـي ‑ ينّا: 

ا ‑ تّعبادت.«  واحدوت  ربّـي  ن ‑ واّرا ‑ ياد.  س ‑ يواليون  سکارنين  ويلّي  کولّو  ء ولا  لانبيا 

ا ‑ تن ‑ ور ‑ تّقنت  ربّـي،  لّي ‑ اک ‑ يّسبايّن  ن ‑ واّرا ‑ ياد  » ءيواليون  يـيني ‑ يّـي:  10 ءيزايد 

ءيتياران.  مايد  لّي ‑غ ‑ راد ‑کولّو ‑ يجرو  ياکمور ‑ د ‑ وزمز  اشکو  تحضوت ‑ تن.  س ‑ طّابع 

ما ‑ يّسرکاون،  ءيسکارن  وانّا  غ ‑ ما ‑ ُيخشّن.  را ‑ يقاما  ما ‑ ُيخشّن،  ءيسکارن  11 وانّا 

ءيرضان  وانّا  غ ‑ وفولکي.  را ‑ يقاما  افولکي،  ءيسکارن  وانّا  غ ‑ ما ‑ يّسرکاون.  را ‑ يقاما 

ربّـي.«  غ ‑ ما ‑ يرضان  را ‑ يقاما  ربّـي، 

مّدن  ءي ‑کولّو  فکغ  را ‑ ن ‑ اشکغ،  ءيميّک  يان  غير  » هاتي  ياسوع:  12 ءينّا 

ارو.  امݣُـّ ݣغ  امزوارو  13 ݣيغ  ف ‑ ما ‑ يسکر.  يان  ءي ‑کرايݣاّت  رارغ  ماد ‑ ستهّلان، 

ءيسيݣُّرا.«  ݣغ  ءيسيزوار  ݣغ  ءيݣُّران.  غوالّي  ݣغ  ءيزوارن  غوالّي  ݣغ 

اد ‑کشمن  لحّق  اد ‑ اسن ‑ يـيلي  تيملسا ‑ نسن  سيردنين  غويلّي  اد ‑ݣان  14 ءيمبارکين 

را ‑ ن ‑ قامان  رکانين  غويلّي  15 ءيّما  ن ‑ تودرت.  زغ ‑ وسغار  ّشن  ن ‑ تمدينت  زغ ‑ يماون 

د ‑ ويلّي  نّقانين  د ‑ ويلّي  تفسادنين  د ‑ ويلّي  ّسيحر  سکارنين  غويلّي  ݣان ‑ تن  غ ‑ بّرا. 

ار ‑ تفراحن  ّسکيرکيسنين  ويلّي  کولّو  ء ولا  نتني  ن ‑ ّدونيت،  ءيلاهات  تعبادنين 

س ‑ تکرکاس. 

ءي ‑ يمناݣّـارن  تيغاوسيوين ‑ اد  ا ‑ يمل  لمالاک ‑ ينو  ء وزنغ ‑ اون ‑ ين  ياسوع  16 » نّکي 

زيّک ّصباح.«  لّي ‑ يسفاون  ءيتري  اݣُلاس ‑ نس. ݣغ  ن ‑ داود ݣغ  اژور  ن ‑ ايتماتن. ݣيغ 

ءيسفلدن،  وانّا  » اشک ‑ يد.«  ءينين ‑ اس:  تاسليت  ء ولا  ن ‑ ربّـي  ّروح  17 ءيساول ‑ د 

ءيسو  ا ‑ د ‑ ياشک،  ءيژضار  ءيريفي،  ياغ  د ‑ وانّا  » اشک ‑ يد.«  ا ‑ يـيني:  فّلاس  ءيّلا 

يات.  ءيفکا  بلا  ءيران  وانّا  کولّو  ن ‑ تودرت،  زغ ‑ وامان 

لّي ‑ د ‑ يّسبايّن  ءي ‑ يواليون  ءيسفلدن  وانّا  ءي ‑کولّو  غ ‑ ما ‑ راد ‑ ينيغ  18 اويات ‑ سّت 

کولّو  ربّـي  راد ‑ اس ‑ يزايد  کرا،  ارد ‑ اسن ‑ يزايد  يان  ءيغ ‑ يّدا  غ ‑ واّرا ‑ ياد:  ربّـي 
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زغ ‑ يواليون  کرا  ءيّکيس  ارد  يان  19 ءيغ ‑ يّدا  غ ‑ واّرا ‑ ياد.  لّي ‑ يبدر  تيݣوضيوين 

ء ولا  ن ‑ تودرت  ن ‑ وسغار  تاغامت  راد ‑ اس ‑ يّکيس  غ ‑ واّرا ‑ ياد،  ربّـي  لّي ‑ د ‑ يّسبايّن 

غ ‑ واّرا ‑ ياد.  لّي ‑ يبدر  تامژلايت  غ ‑ تمدينت 

ءيميّک  غير  اياد.  » لحّق  يـيني:  تيغاوسيوين ‑ اد  غوالّي ‑ د ‑ يّسبايّّن  20 ءيساول 

ياسوع.  ا ‑ سيديتنّغ  اشک ‑ يد  امين.  را ‑ ن ‑ اشکغ.« 

امين.  کولّوتن.  ن ‑ ربّـي  ءي ‑ يمژلاين  ياسوع  ن ‑ سيديتنّغ  لباراکا  21 ا ‑ تيلي 





 609

اماوال

الصدرية اباّنکا		

الَثَمن القيمة،	 اتيݣ	

المحّل المکان،	 ادغار	

النجاة الخلاص،	 نقاذ،	 ال�إ اجنجم		

الَحربة احريش	

الکرش البطن،	 اديس		 احليݣ،	

الکتب ( ) الکتابات،	 الکتاب	 ) اّراتن (		 اّرا	

الهيَشرة ة،	 الَقشَّ ارفتوس		

ضطهاد ال�إ العذاب،	 ألم،	 ال� ارفوفن		

المبّشر الرسول،	 ارقّاس		

الغد غدا،	 ازّکا	

السنة فصول	 من	 فصل	 تاريخي،	 عصر	 الزمان،	 ازمز		

التقديس الفرز،	 اژل�ي		

السبت يوم	 الراحة،	 يوم	 ن - وسونفو		 اّس	

القاعة الساحة،	 اسايس		

الُقرعة الشجر،	 اسغار	

الحموضة المرارة،	 اسّموم		

المرافقة اسمون		

حالًيا تُرکّيا	 تسّمى	 التّي	 المنطقة	 اسّيا		
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الُعلّيق اشّدير	

ّدعاء ال�إ اصراض		

الداء الِعلّة،	 اطّان	

السور الحائط،	 اُغراب	

الوحش الغول،	 اُغژن	

المجاعة اغني	

يّدوي ( لعامل	 يومية	 ) اُأجرة	 الفلس	 اقاريد		

القريقعة القرقعة،	 اقّريان		

الَزَبد اکشکوش	

السطاح السطح،	 اکفاف		

الحليب اکّفاي		

قراب اکمورنين	

مشتّـتين متفّرقين،	 اکوتنين	

الجرحات الجروح،	 اݣّـاسن		

الصليب الخشبة،	 اݣّجدي		

الطرف الُجزء،	 الِقسم،	 اݣـّزوم	

النبت	 النبتة،	 اݣُلاس	

الرواق الحني	

الحلالف الخنازير،	 الفان		

الخروف الّقاغ		

التعليم الّمود		

المرفوع العالي،	 اماتُّي		

الظّل امالو		

المسيح (	 اأتباع	 ) من	 التلميذ	 امحضار		
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شرير روح	 تملکه	 شخص	 امجنون	

البحر امدا		

للّه مفروز	 مقّدس،	 القّديس،	 امژل�ي		

ُيْغِطس (	 ) الّذي	 المعمدان	 امسّدام		

الُمَعلِّم امسلمد		

القبر امّضال		

المحلّية ( بالکنيسة	 المسؤلين	 ) احد	 الشيخ	 امغار		

المؤمنين جماعة	 الکنيسة،	 امناݣّـار		

الباکورة	 المبّکر،	 تامنزوت	 امنزو،	

الَسَفر اموّدو		

السفينة اناو		

المنّجي المخلّص،	 انّجام		

المحلّية ( بالکنيسة	 المسؤلين	 ) احد	 الناظر	 انݣابال		

ال�ٓلم الوجع،	 انݣاژ		

اليهودية للعبادة	 الَکَهَنة	  رئيس	 ن - ربّـي	 ن - تݣّمي	 انمغور	 ءيهّيان،	 انمغور	

العدو انّواش		

الُحْمق انوفل		

الجبيل الکدية،	 اورير		

اإسرائل ( ) بنو	 ال�أول	 اللّه	 شعب	 ايت - ربّـي		

اليهودية منطقة	 سّکان	 اليهود،	 ايت - يودايا		

الممتلکات المال،	 ايدا		

الَعْود الَفَرس،	 اݣمار		 ايّـيس،	

الشيطان بعل - زابول		

العثرة حجر	 تابايّضرت		
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السماوات اعلا	 العلو،	 تاتُّيت		

النجاسة الرجاسة،	 تاجلخيت		

التحقير ذل�ل،	 ال�إ تادالّيت		

الُعمق تادروت	

الثبات القّوة،	 تادواست		

ضطهاد ال�إ العذاب،	 ألم،	 ال� تارفوفنت		

النير تازاݣلوت	

للّه الدعاء	 الصلاة،	 تاژالّيت		

الختانة الختان،	 ءي - ّدات		 تاژالّيت	

القدرة القّوة،	 تاژّضارت		

المصيدة تاژقّورت		

النزاع الخصومة،	 الخصام،	 تاژيت		

السيف تاّژيت		

الشجرة تاسغارت		

العبودية تاسموݣيت		

القوم الشعب،	 النسل،	 الجيل،	 تاسوت		

الزنقة تاسوکت		

ال�أمواج تاضانݣيوين		

الزوج اُأخت	 الکنّـة،	 الَحماة،	 الت		 تاضݣُـّ

النصيب تاغامت		

الهّم تاغوفت		

العناء تاکّرايت		

اللعنة تاݣات	

الليالي الشتاإ،	 فصل	 تاݣرست		
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الَمَلکوت المملکة،	 تاݣلديت		

ال�ُأخوة تاݣُمات		

الُحزن الويل،	 تاݣوضي		

ة الُهوَّ الواد،	 تال�ت	

الول�دة تال�ليت		

البرهان الدليل،	 ال�ٓية،	 شارة،	 ال�إ تاماتارت		

الَمَرض تاماضونت		

الضبابة السحابة،	 تامدلوت		

الَدين تامرواست	

المقّدسة المفروزة،	 تامژل�يت		

الفقيرة تامژلوّط		

الروحية الشرکة	 المرافقة،	 تامونت		

القتل تاناغا		

الفلوکة المرکب،	 تاناوت		

المبداأ تانباّط		

القيامة تانکرا		

الخبث العداوة،	 تانّواشت		

الضيق تانوکموت		

الرؤيا الُحلم،	 تاوارݣيت		

المعرفة تاواّسنا		

الموهبة العطية،	 تاوافکا		

الُرعب تاودا	

الدود السوس،	 تاوکّا	

الُحّمى تاول�	
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المحّبـة تايري		

تجتهد	 جادل،	 تجاحاد	

سخف تغاشا	

تجادل تمجاحاد		

الحياة تودرت		

النعايل ال�أحذية،	 تورژيـين		

الخبز اأجزاء	 توفّاژ		

الربيع الُعشب،	 توݣا		

الشاهد اأقوال	 الشهادة،	 ا		 ُـّ توݣ

بعيد مکان	 توݣّوݣت		

الهدايا تيرّزيفين	

الجري الرکض،	 تيّزل�		

اللّه اإلى	 الدعاء	 الصلوات،	 تيژولّ�		

النوم فراش	 السرير،	 تيسي		

المشروب رب،	 الشُّ تيّسي		

الشجر اأغصان	 تيصطّوين		

الهموم تيغوفيوين		

الَدفّة تيفلوت	

الجهد تيّقي	

العطاء تيّکي		

العناء تيّکراين	

الجرحات الجروح،	 تيݣّـاس		

الفلوکة قّدافات	 المجاذيف،	 تيݣلاتين		

اأورشليم في	 اليهوديّـة	 العبادة	 هيکل	 اللّه،	 بيت	 ن - ربّـي	 تيݣّمي	
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ال�أحزان الويلات،	 تيݣوضيوين	

الشريرة	 أفعال	 ال� الرذائل،	 تيلاّي		

النار لهيب	 تيمزليوين		

ال�أمراض تيموضان		

العظمة تيموغرا		

البراهين ل،	 الدل�إ ال�ٓيات،	 شارات،	 ال�إ تيميتار		

الضوابط المباديٴ،	 تينباضين		

المواهب العطايا،	 تيوافکيو		

خلّص اأنقذ،	 نّجى،	 ّجنجام		 ّجنجم،	

عنّق عانق،	 َحَضَن،	 حّبل		

تعّمدوا َغَطسوا،	 ّدمن	

تحّيروا دوهدون	

تعّذبوا تاأ لّموا،	 ار - ترفوفوّن		 رفوفّن،	

اللّه روح	 لقودوس		 ّروح	

َدَهنوا ار - ژوغورن		 ژغورن،	

عّمدوا اْغَطسوا،	 ار - ّسّدامن		 ّسّدمن،	

عّذبوا األّموا،	 ّسرفوفوّن		 ّسرفوفّن،	

اأخفى خّباأ،	 ّسرݣاس		 ّسرݣس،	

علّموا ار - ّسلمادن		 ّسلمدن،	

لمعوا ار - ّسمرقيقين		 ّسمرغان،	

باس قـّبل،	 ّسودن		

لِموسى (	 به	 اللّه	 اوحى	 الّذي	 ) الناموس	 التوراة	 ّشرع		

جرحوا ّسياݣّـاسن	

دعوى رفع	 صرض،	صراض		
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الضريبة الِجزية،	 ّضابيت		

َتِبع ضفار،	ضفور		

عّس راقب،	حرس،	 ضوف		

سَتهِزئوا سخروا،	 ار - تطناژن	 طّنژن،	

قّدام ْمقاَبْل،	 امام،	 غ - ومنيد		

دهشوا حاروا،	 ُذِهلوا،	 غووضن		

طلّق ءي - 		 فرو	

الرومانية	 مبراطورية	 ال�إ على	 يحکم	 سلطان	 قايصار		

تقلّق اغتاظ،	غضب،	 قلاقل		

ربط کرس		

حالًيا	 ليبيا	 في	 لِبنغازي	 قريبة	 مدينة	 کوريني		

اتّخلعوا اتفزعوا،	 ݣُّدن		

سّيبوا رماوا،	 ݣرن	

القباحة	 الُخبث،	 الخباثة،	 لخشانت	

الطلاق لفرا		

الرومانية (	 مبراطورية	 ال�إ ) في	 جندي	 مائة	 قائد	 لقبطان		

أمثال ( ) ال� المثل	 ) لمعني (		 لمعنا	

الجيفة ميضروس	

ُخِلَص تنجام		 نجم،	

الصنک المکس،	 الضراإب،	 جابـي	 ّنّکاس	

فوق نّيݣ	

الخرطال الزوان،	 وازکّون		

المعموديّـة الَغْطس،	 ء ودوم		

الذهب ء ورغ		
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الُقدس مدينة	 ء وروشاليم		

الرکنة القنت،	 الزاوية،	 ء وغژو		

) القلوب ( القلب	 ) ء ول�ون (	 ء ول	

ال�أعشاش ء وسودن		

عجزوا ووّسرن	

قرب ياکمور	

ملابس ءيبردان	

الخبز فرتات	 الُفتات،	 ءيبروزيـين		

ُيکتب ءيتيارا	

تعلّق ءيتياݣّـال	

النوايل ءيحشاش		

الشخص الراس،	 ءيخف	

الدشور القرى،	 ءيدوران		

ثابت صحيح،	 ءيدوس	

المبّشرون الُرُسل،	 ءيرقّاسن		

) اوساخ ( موّسخ	 َوِسخ،	 ) ءيرکان (	 ءيرکا	

اأخفى خباأ،	 ءيرݣس	

حّث شّجع،	 ءيـّزعام	

ال�أشجار ءيسغارن		

دّور ءيّسلولّي	

ملّح ءيّسمارغ	

المقبرة الروضة،	 ءيسمضال		

فّرق شتّت،	 ءيّسوکت	

ال�أموات قيامة	 ينکرون	 الّذين	 اليهود	 حّکام	 ءيصاّدوقين		
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سالم،	صحيح ُيغژاّن		

موسى شرع	 على	 شّددت	 التّي	 اليهوديّـة	 الطائفة	 ءيفاريسين		

الِبکر ءيفخّدي	

الفطحة الحجرة	 ءيفير		

يبدا	 ِب،	 يقوم	 س - 	 ءيݣرا	

ال�أطراف ال�أجزاإ،	 ال�قسام،	 ءيݣزمان		

الطيور ءيݣضاض		

العجل ءيݣيز	

أرِوقة ال� ءيلحنين	

الحلّوف الخنزير،	 ءيلف		

الخرفان ءيلّقاغن		

الحّيات أفاعي،	 ال� ءيلݣّماضن		

يدور ءيلولّي	

الحروب ءيماغن	

مالح يملح،	 ءيمارغ	

القّش من	 فراش	 ر  (،	 ) الحصاإ الحصيرة	 ) ءيمجداّن (		 ءيمجدين	

المسيح ( ) اأتباع	 التلاميذ	 الحواريون،	 ءيمحضارن		

الضباب السحاب،	 ءيمدل�		

الفقراء ءيمژل�ض		

للّه مفروزين	 القّديسين،	 ءيمژل�ين		

الُمَعلِّمين ءيمسلمدن		

الکنيسة ( تدبير	 في	 يعاونون	 ) اأشخاص	 المدبّرون	 ءيمعاواّن		

المحلّية ( بالکنيسة	 المسؤلون	 ) النظّار	 الشيوخ	 ءيمغارن		

اسِلحة ءيمقلاد	
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المؤمنين جماعات	 الکنائس،	 ءيمناݣّـارن		

الزبور المزامير،	 ن - ربّـي		 ءيموريݣن	

المرضى ءيموضان		

الحرب ءيميغ	

الشهود ءيناݣان		

في تحّکم	 نظّم،	 ضبط،	 ار - يتنباض	 ءينبض،	

الشعرات ءينژاضن	

المحلّية ( بالکنيسة	 المسؤلون	 ) الشيوخ	 النظّار	 ءينݣابالن		

ضّيـق ءينوکما	

ال�أعداء ءينّواشن		

الشاهد ءينيݣي		

عظيم ُمِهّم،	 ءيهّيان		

الجبيلات الکديات،	 يورار		

		 بمعنى المسيحيـين	 عند	 مفهومة	 ) عبارة	 اللّه	 اإبن	 ن - ربّـي		 يوس	

اأو	جسدي ( ماّدي	 بمعنى	 وليس	 ورمزي	 روحي	 	

جاز قفز،	 يوُکي	

غريق ال�إ بلاد	 يونان		
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