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Guide de prononciation 

Traduction Exemples Arabe Phonétique 
parole      أ أوال a 
partager     ب   بضو b 
oublier   ت  تّو t 
fille  ّث ثاربات θ 
l’oiseau    ج  أجضیض ʒ 
garder        ح  حضو ħ 
peau خ أسلیخ x 
aller      د  ّدو d 
montagne ر  أدرار r 
passer   ز زري z 
oignon   ژ   أژالیم zˤ 
parler   س   سیول s 
trois   ش  شراض ʃ 
presse à olives ص تاعّصارت sˤ 
descendre      ض  ضر ðˤ 
maladie (fièvre) ط   أطّان tˤ 
jeune homme ع  أعّریم ʕ 
couvrir  غ  غمس ɣ 
grotte ف  ئفري f 
être froid ق     قرف q 
sauver ك     فوّكو k 
jurer  ّݣ      ّݣال g/ ʝ 
apprendre ل      لمد l 
enterrer م  مضل m 
tirer ن  نزغ n 
non ه       ئھي h 
boire و  سو u 
visage  ؤ      ؤدم Ɂu 
mouche یـ / ي      ئزي i 
lion ئـ        ئزم Ɂi 
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 ثازوارایث نغد أوال أمزوارو خف "لینجیل ن ـ لوقا"

 

لوقا، ئݣان أمازان ن ـ رّبي، داخ ئتقّیس لینجیل ن ـ سیدنا عیسى 
 ."لینجیل" ماي ثیݣان: "أنغمیس ئژیلن" .لماسیح

لینجیل أد ّنا یاري لوقا دا یتّقیس خف ثودرث ن ـ سیدنا عیسى 
لماسیح، خف ثاللیّت نس ئݣان لموعجیزا، د ـ خف لموعجیزاث 

 .ّنا یݣا، د ـ لموث نس س ـ وار لحّق خف ئفاّسن ن ـ میّدن

ـ ووّسان دا ثسنعاث  ـ شراض ن  ثانشرا نس زݣ لموث ضارث ن 
 .و ّشیطان د ـ واّدجنونّ ئیس ئّرا لمعصیث، ییّرو جاھّنام، ییرّ 

د ـ ؤنغمیس ئژیلن نّتا: ئیس دیّدا سیدنا عیسى غر ّدونیث حما أد 
 .ئّجوجي ویّنا عصانین أّم نوكني
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1لوقا     

1  

 ماخف ئتّیاري واوال أد؟ 
میّدن ران أد أرین لقّیسث ن ـ ؤینّا  -زݣّوس ّكرن شیݣان ن  1

غاس ئمشینّا أخّت قّیسن وینّا ݣانین ئنیݣان نّا  2یجران غورنخ، 
نژانین س ـ والّن نسن ݣ ـ ؤیاد زݣ ثیزویري أھا یاغولن أر 

ـ واوال ن ـ ربّي،  ـ ئخف ئنو أود نّكین، فّیر ن  3تبّراحن س  نّیخ ݣ 
ـ ؤینّا یجران زݣ ثیزویري، ـ ماید سقساخ ألّیݣ  ؤمژخ ّصاحث ن 

حما  4ئژیل أداش تیّن أریخ س ـ ؤّمنداث أثاوفیلوس أمعزیز، 
 واوال نّا مي ثسلّید.  -أتّیسیند ّصاحث ن 

 -یحیى نّا دا یتغبّازن ݣ  -لماالك ئعلم س ـ ثاللیّت ن 
  وامان

أیث  -ثمازیرث ن  -لوقث نّاݣ ئݣا ھیرودوس أݣلّید ن  -ݣ  5
ووداین ئݣان زݣ  -ا، ئّال یان ؤنبداد ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي ن یاھود

ثمطّوطّ نس ئݣان زݣ ییرو  -أبیّا ئسم نس زاكاریّا، د  -ثربیعث ن 
 -ئلین ّسیّن نسن منان داث ن  6ھارون ئسم نس ألیصاباث. -ن 

لفرایض نّس كوّل س ـ وار  -ربّي، أر ؤحطّون ّشرع ن ـ موالنا د 
رسن لّین واراو ئّدخ ألیصاباث ؤر أر تّارو مشان ؤر غو 7أالّما. 

 ثݣا ثیݣّرث، أھا ئلین ّسین نسن وّسیرن. 
ربّي ئّدخ ثّال ثواال ݣ  -یان واّس ئّال زاكاریّا أر ئتّݣّا لخدمث ن  8

داي ییمشینّا ثݣا لقاعیدا ن ـ ئنبدادن ن ـ ثّدارث ن  9ثربیعث نس.  -
م غر ثّدارث ن ـ ربّي ـ ربّي، تّوݣران ییالن أھا یاسّد دیكس أد ئكش

لوقث ن  -ئلین میّدن كوّل أر تژاّالن بّرا ݣ  10أد ئسغوس لبخور. 
 ؤبّخر.  -

موالنا غر زاكاریّا ئبّد خف ؤفاسي  -شوي یفّغد یان لماالك ن  11
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1لوقا     

داي یھبض زاكاریّا لّیݣ  12لبخور.  -ؤسغوس ن  -ؤدغار ن  -ن 
اكریّا أد ؤر تݣّد، أز«مشان ئنّایاس لماالك:  13ثیانّاي أھا یݣّد. 

ھاثین ئسّال ربّي ئي ثوثرا نش، ھان ثامطّوطّ نش ألیصاباث ثّدا 
 -ثّدید أتفرحد عنوݣا، د  14أداش ثارو یان ؤربا، ثݣداس یحیى. 

ئّدخ ئّدا أد ئݣ  15ثاللیّت نس،  -میّدن ّدان أد فرحن س  -شیݣان ن 
أمقران غر موالنا، ؤسار ئسوي ّشراب ؤال شا ضنین نّا دا 

ربّي زݣ  -ّروح ن  -ّسوفوغن ئي یخف، ئّدا أد یتّوعّمر س ی
ثاروا ن ـ إسرائیل غر  -أھا یرار شیݣان ن  16مایس  -ّدیسث ن 

ئّدا أّد ئزویر موالنا س ـ ّروح د ـ  17موالنا ربّي نسن نّا أر تّعبادن. 
لوالدین غر أراو نس،  -ّجھد أّم وین نّبي إلیّا حما أد ئرار ؤالون ن 

وینّا منانین، حما أد ئّسوجد شان  -وینّا عصانین غر ثانّژي ن  -د 
 ». میّدن ئوجدن ئي موالنا

ماس تّیسینخ ئیس ئّدا ویاد أد «داي ینّایاس زاكریّا ئي لماالك:  18
ثمطّوطّ ئنو أود نتّاث  -و سثیّت؟ ئّدخ نّكین ݣیخ أمغار د ئجر

نّكین أید ئݣان جبرائیل «ئرار غیفس لماالك ئنّایاس:  19». ثوّسیر
ربّي، ھاثین یوزنید أداش ئنیخ أنغمیس أد ئژیلن.  -نّا یبّدان داث ن 

ھان شیݣّین ثّدید أتݣد أعنژول، ؤر تّیغید أتّسیولد أر أّس نّاݣ  20
 -واوال ئنو نّا یّدان أد ییلي ݣ  -، ئّدخ ؤر ثومیند س ئجرا ویاد
 ». لوقث نس

ـ ؤعطّر  21 یافد لحال میّدن ّالن أر تّعایانن زاكریّا، أھا رعبن ݣ 
مشان لّیݣ دیفّغ، ؤر ئیغي أداسن  22ثّدارث ن ـ ربّي.  -نّا نّیݣا ݣ 

ئسیول، داي ّسنن ئس أس ّدیسنعث ربّي شا لّیݣ نّیّال جاج. أھا 
 ؤضاض.  -عنژول أراسن ئساوال غاس س یݣ أ

لخدمث نس، ئّكر ئّدو غر ثّدارث نس.  -نتّا شّملن ووّسان ن  23
ؤینّا، أر تّارو ثمطّوطّ نس ألیصاباث، أھا ثفّر ئخف نس  -فّیر ن  24

ئحنّا دیݣي موالنا أھا « 25وایورن، أر تّیني:  -ؤر أر تفغ خمسا ن 
 -س لعیب ئنو زݣ ئنݣر ن ووّسان أد حما أد ئكّ  -یوشي ثاروا ݣ 

 ». میّدن
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1لوقا     

 سیدنا عیسى  -لماالك ئعلم س ـ ثاللیّت ن 
وایور نس ویّس ستّا، یازند ربّي  -داي نتّا ثّال ألیصاباث ݣ  26

ثمازیرث ن ـ لجالیل  -ثمدینث ݣ  -لماالك جبرائیل غر یوث ن 
ثعّریمث ئسم نس مریم،  -غر یوث ن  27ئسم نس نّاصیرا؛ 

سیدنا  -ؤرݣاز ئسم نس یوسف ئݣان زݣ ییرو ن  ئتّواتّرن ئي یان
 داود. 

أزول غیفم أثنّا خف ئرضا «یكشم غورس لماالك ئنّایاس:  28
داي ثشّوش مریم زݣ ؤینّاس ئنّا لماالك، ثقّیم أر تخّمام  a 29».ربّي

أمریم، أد ؤر تّݣّد، ھان «أھا ینّایاس لماالك:  30ݣ ـ ّسالم نس. 
ؤدیس، أھا ثارود  -قّنشمین أتّیلید س ھاثین ئ 31ربّي یرضا غیفم، 

ئّدا أد ئیݣ أكسواث، أراس قّارن  32یان ؤربا ثݣداس عیسى. 
ؤنافّال، أھا یݣیث موالنا ربّي د ـ أݣلّید ئمشینّا ثیݣا لجّد  -مّمیس ن 

داي ینبض خف أیث سیدنا یعقوب خف وابدا،  33نس سیدنا داود، 
 » أھا وسار ثلّي ثنݣیرا غر ثنباطّ نس!

نّكین  -میمش ئتّجرو ؤیاد د «مشان ثنّایاس مریم ئي لماالك:  34
ربّي  -ئّدا ّروح ن «داي ینّایاس لماالك:  35» سولخ ݣیخ ثاعّریمث؟

ؤنافالّ، خف ؤیاد أود ثاسلمیا  -أد غیفم ّدیرس، ئسمالو غیفم ّجھد ن 
 -نّا ثّدید أتّارود أتݣ ثازّداݣث ن ـ ربّي، أراس قّارن مّمیس ن 

 -ؤدیس ن  -ھان ألیصاباث ؤلث الھل نّم ثّال أود نتّاث س  36ربّي. 
ثوسر نس، ھاثین أیور نس ویّس ستّا أیاد، نتّاث نّا خف  -ؤربا ݣ 

ئّدخ ؤر ئلّي أود یان ؤسكین نّا یوعرن  37أر تّینین ثݣا ثیݣّرث. 
موالنا  -نّكینثین ثیسمغث ن «داي ثنّایاس مریم:  38». خف ربّي

 داي یّدو ّزیكس لماالك. ». ئتّواݣ ؤینّا ثنّیدأید ݣیخ، قبلخ أد ئي 

a ـ وّراثن ئّال دیكسن: موالنا یّال أݣّیدم، ھاثین ثانبارشث أي ثݣید ئنݣر ییتس ن 
 ثوثمین.  -ن 
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1لوقا     

 غر ألیصاباث  مریم -ثاوادا ن 
 -ثمدینث ݣ  -ووّسان نّا، ثّكر مریم ثاّزل غر یوث ن  -ݣ  39

 -ثكشم غر ثّدارث ن  40ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا،  -لعواري ن 
 -نتّا ثسّال ألیصاباث ئي ّسالم ن  41زاكاریّا ثسلّم خف ألیصاباث. 

 -ؤدیس نس. داي ثتّوعّمر ألیصاباث س  -مریم، ئفرفض ؤربا ݣ 
 -ثانبارشث أید ثݣید ݣ «أھا ثنّا س ـ ؤغویّي:  42ربّي  -ّروح ن 

ماخ ماتّا نّكین  43ؤدیس نّم!  -ؤنبارش أید ئݣا ییفس ن  -ثوثمین، د 
ھاثین غاس سّالخ ئي  44موالنا نو؟  -حما أد غوري تثّدو مایس ن 

أیاعریّت نّم  45ؤفراح.  -ؤدیس ئنو س  -ّسالم نّم، ئفرفض ؤربا ݣ 
 ». أثنّا یومنن ئس ئّدا أد ییلي وینّاسد ئنّا ربّي

 مریم  -ثایفّارث ن 
دا تحمادخ ئي موالنا زݣ وول ئنو كوّل. «داي ثنّا مریم:  46

ئّدخ  48ربّي یݣان أمفوّكو نو  -أر تّفراح ّروح ئنو شیݣان س  47
دیݣي یراعا، نّكین ثیسمغث نس ؤر ئواثان شا! ھاثین زݣ ّسیاد 

ّزماناث نّا دیّدان أد غیفي تّینین ثانبارشث  -غر داث ّدان میّدن ن 
ئّدخ ربّي یغین ئي ماید ئݣان شا یݣایي ئسّكین مقّورنین، نتّا  49

حمث نس دا تّضار خف وینّا داث تّݣدنین زݣ د ـ رّ  50ئصفا، 
أھا یسنعث ثیغیّت نس لّیݣ ئسلّوزع وینّامي  51ّزمان غر ّزمان. 
ئّكس ئنبّاضن زݣ ئید لعرش  52ووالون نسن.  -ثّال ثیخیثرث ݣ 

ئسݣیون وینّا ینغا  53نسن، أھا یّسیلي وینّاݣ ؤر ثلّي ثیخیثیرث. 
ئفاّسن ؤرانین.  -الّژ زݣ لخیر نس، أھا یازن ئمطّرحن س 

ئسعاون ثاروا ن ـ إسرائیل ئسمغ نس، ؤر ئتّو أداسن ئیݣ  54
 -ئي یمزوورا نّخ، ئي سیدنا براھیم د  55ّرحمث ئمشینّا یقّاول یاد 

داي ثقّیم مریم غر ألیصاباث أم شراض  56». ثاروا نس خف وابدا
 وایورن، أھا ثاغول غر ثاّدارث نس.  -ن 
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1لوقا     

 وامان  -یتغبّازن ݣ  نّا دا یحیى -ثااللیّت ن 
داي  58ثاوض لوقث نّاݣ غا ثارو ألیصاباث، أھا ثارو أربا.  57

الھل نس ئیس دیكس ئحنّا موالنا شیݣان،  -سلّین وادجارن نس د 
واّس ویّس ثمانیا، ّدوند حما أد زݣّنن ئي  -ݣ  59أھا فرحن أݣیدس. 

مشان  60ئبّاس،  -وربا أھا ییرین أداس ݣین زاكاریّا خف ییسم ن 
داي نّاناس:  61». ئھي، ݣاثاس یحیى«ثسیول مایس ثنّایاسن: 

أھا  62». ود یون زݣ الھل نّم نّا یݣان ئسم أدھاثین ؤر ئلّي أ«
ؤفوس خف ییسم نّا یرا أداس ئݣ.  -سقسان ئبّاس زاكاریّا س 

داي ». ئسم نس یحیى«ئتّراسن ثالّواحّت أھا یاري غیفس:  63
ݣ ـ وانسا، یاغول ئغي أد ئسیول، ئقّیم أر  64ھبضن كوّل نسن. 

اس ّالن، قّیمین داي خلعن وادّجارن نسن س ـ م 65ئتمّجاد ربّي. 
لعواري  -ماید ئݣان أنسا ݣ  -میدن أر تّمقّیسن ئسّكین أد كوّل ݣ 

كول وینّا سّالنین ئي ویاد قّیمان  66أیث یاھودا.  -ثمازیرث ن  -ن 
» ؤرّس ماغا یݣ ؤربا یاد أّداي یمغور؟«أر تخّمامن أر تّینین: 

ئّدخ ئالّ موالنا أݣّیدس. 

 زاكاریّا  -ثایفّارث ن 
ّروح ن ـ ربّي، أھا  -یتّوعّمر زاكاریّا ئبّاس ن ـ یحیى س  داي 67

ثاروا ن ـ  -أنبارش أید ئݣا موالنا، ربّي ن « 68یكاشف ئنّا: 
داي یوشاخ  69إسرائیل ئّدخ دیّدا أد ئسعاون میّدن نس أھا یفوّكوثن. 

ئمشینّا  70سیدنا داود أمزیلّز نس  -یان ؤمفوّكو یجھدن زݣ ییرو ن 
أداخ ئفوّكا  71النبیا نس نّا صفانین -ؤقمو ن  -ّوا س یقّاول زݣ واھ

س ـ ؤیاد  72زݣ وینّا ؤراخ حمیلنین كوّل.  -زݣ ئنضلیبن نّخ، د 
أس ئسنعث ّرحمث ئي لجدود نّخ، داي ؤر ئتّو ثاضا نس ئصفان 

ئس ئّدا أداخ ئفوّكا زݣ  74ئّدخ أس ئݣّوّال ئي بّاثنخ سیدنا براھیم  73
أھا نݣ وینس نمنو  75عبد ؤر نتّݣّد شا، ئنضلیبن نّخ، حما أث ن

ئد شݣّین أمّمي، ّدان أداش  76ثودرث نّخ كوّل.  -داثاس ؤّسان ن 
11 
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ؤنافّال، ئّدخ ثّدید أّد ثزویرد موالنا حما أداس ثحبّلد  -قّارن نّبي ن 
أھا ثینیداسن ئي میّدن نس ھاثین ئّال وفوّكا س ـ  77ئي وبرید 
داي یّدخ ئحنّا ربّي شیݣان ئّدا أد  78لمعصیّاث نسن.  -لغوفران ن 

حما أد  79غیفنخ دینقّر یان ؤسیّد زݣ ییݣنّا ئݣان أّم وین ثافوشث 
لموث، أھا  -ئموال ن  -ثالّسث د  -ئّسیّدا خف وینّا قّیمانین ݣ 

أر ئتّمغور سیدنا یحیى أر ئتّصحو ݣ  80». لھنا -ئسنعثاخ أبرید ن 
لخال أر أّسیّس نّاݣ ّدیسنعث ئخف نس  -ّروح نس. أر ئتّعیش ݣ  -

 ئي ثاروا ن ـ إسرائیل. 
 
2  

 سیدنا عیسى لماسیح  -ثااللیّت ن 
ووّسان نّا، ئنبض ؤݣلّید ن ـ ّرومان أوغوسطوس أد  -داي ݣ  1

أحاسب أد،  2ثمیزار نّا خف ئنبض كوّل.  -تّوحاسبن ئمزداغ ن 
كوّل، ئتّواݣ لّیݣ ئݣا كیرینیوس أنبّاض خف  ئݣان أمزوارو

ثمدینث نّا زݣ ئݣا  -داي یّدو كو یوّك غر  3سوریا.  -ثمازیرث ن 
 أدیكسّن ئزّممن ئسم نس. 

 -نّاصیرا، یّالن ݣ  -أھا یݣّافي یوسف أود نتّا زݣ ثمدینث ن  4
امي دا تّینین سیدنا داود نّ  -لجالیل، غر ثمدینث ن  -ثمازیرث ن 

أیث یاھودا، ئّدخ ئݣا زݣ  -ثمازیرث ن  -بیت الحم، ئّالن ݣ 
مریم نّا یتّر،  -حما أد ئزّمم ئسم نس نتّا د  5سیدنا داود،  -ییرو ن 
 -بیت الحم، ثیوضاس لوقث ن  -لّیݣ نّّالن ݣ  6ؤدیس.  -ثیلي س 
ئشرویضن  -داي ثارو مّمیس أمنزو، أھا ثتّلث ݣ  7ثاروا. 
 لفندق.  -یوث ثفراوث ئّدخ ؤر ؤفین أنسا ݣ  -ݣ  ثّسݣنث
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 لماالیكاث  -ئمكساون د 
 -ثمازیرث نّا أر نّسان ݣ  -ئمكساون ݣ  -یافد لحال ییتّس ن  8

ییݣران، أر تݣّین ثاواال خف وولّي نسن أر ثن حطّون ݣّیض. 
ربّي،  -داي یفّغد غورسن یان لماالك، أھا یّسیّدد غیفسن لعّز ن  9

أد ؤر تݣّداث! ھاثین «مشان ئنّایاسن لماالك:  10یݣان. داي ݣّدن ش
ھاثین  11ئویخاوند یان ؤنغمیس ئژیلن نّا غا یّسفرحن میّدن كوّل: 

سیدنا داود، وونّا  -ئلوالیاون أّسا، ݣ ـ بیت الحم ثامدینث ن
ھایاون ثاماثارث نّاس ثتّاكزم: ثّدام  12یتّفوّكان، نتّا لماسیح موالنا. 

یوث  -ثسلمیا یتّلن ݣ ـ ئشرویضن ثݣن ݣ  -ن أّن ثافیم یوث 
 ». ثفراوث

ـ لماالك یان ؤربیع أخاثار ن 13  -ئعسّكرین ن  -شوي یبّدد ثاما ن 
 -لعّز ئي ربّي سافّال ݣ « 14ییݣنّا، أر تسبّاحن ربّي أر تّینین: 

 ». لھنا خف واشال ئي وینّا خف ئرضا -ئݣنوان، د 
جنّا، داي میونّان ئمكساون نتّا ّدان ّزیكسن لماالیكاث غر أ 15

بیت الحم حما  -ّكراثاخ أنّدو دغي غر ثمدینث ن «ئنݣراتسن: 
ثاّزال،  -داي ّدون س 16». أنانّاي أیاد نّا یجران نّاس أخ ئعلم موالنا

ـ ثسلمیا ثجن ݣ  -أفینّن مریم د  نتّا أنّاینّت،  17ثفراوث.  -یوسف، د 
كوّل وینّا  18ؤربا یاد.  قّیمین أر تقّیسن أینّاسن ئنّا لماالك خف

ئید مریم تفّر أیاد  19سّالنین ئي وینّا نّان ئمكساون قّیمان ھبضن. 
 وول نس أر دیكس تخّمام.  -كوّل ݣ 

داي أغولن ئمكساون ئبردان نسن، أر تمّجادن ربّي، أرث  20
ؤینّا أنّاین كوّل ئّدخ ئجرا أم  -تسبّاحن خف ؤینّا مي سّالن د 

 ؤینّاسن ئنّا لماالك. 
لّیݣ ییوض واّس ویّس ثمانیا نّاݣ غا زݣّنن ئي وربا، ݣاناس  21

 عیسى أم ؤینّا أس ئݣا لماالك قبل أد ییلي ݣ ـ ؤدیس ن ـ مایس. 
سیدنا موسى، أوین  -ّشرع ن  -نتّا ثزّدیݣ مریم أم لقاعیدا ن  22

لقدس حما أث ݣین د ـ أمعلّم ئي موالنا،  -أربا غر ثمدینث ن 
كوّل ؤنّا یݣان أوثم «موالنا:  -ّشرع ن  -ئمشینّا یتّیارین ݣ  23
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أھا غرصن ئي ثمغروصث  24، »أمنزو أد ئتّوسثي ئي موالنا
موالنا: سیّن ن ـ ئید ݣوّرمنث نغد سیّن ن ئمشینّا دا یتّیني ّشرع ن ـ 

 ـ ئثبیرن. 
لقدس یان ؤرݣاز ئمنان دا یتّݣّدن ربّي ئسم نس  -داي ییلي ݣ  25

سیمعان، أر ئتّعایان ؤنّا غا یفوّكون ثاروا ن ـ إسرائیل، ییلي 
ربّي ئس  -یافثید لحال ئسنعثاس ّروح ن  26ربّي.  -أݣیدس ّروح ن 

أھا یحریث غر  27موالنا.  -ي لماسیح ن ؤر ئّدي أد ئمث أّل یانّا
ؤربا عیسى  -ربّي. نتّا یكشمّن یوسف د ـ مریم س  -ثاّدارث ن 

ئغیل  -یاسیث سیمعان ݣ  28حما أداس ݣین أینّا دا یتّیني ّشرع، 
 نس ئحمد ئي ربّي أھا ینّا: 

أ سیدي ربّي، ھاثین ثݣید أینّا یي ثقّاولد، دغي رژم ئي یسمغ « 29
نّامي  31ئّدخ أنّایخ س ـ والّن ئنو أفوّكا  30لمان.  - نش أد ئّمث ݣ

أد ئیݣ أسیّد ئّساّدان ئي لݣنوس، ئݣ لعّز  32ثحبّلد ئي میّدن كوّل، 
 ». ثاروا ن ـ إسرائیل میّدن نش -ن 

ؤینّا غیفس ئنّا  -مایس ھبضن ݣ  -ؤربا د  -ئقّیم ئبّاس ن  33
لباراكا، أھا  داي یتّر سیمعان ئي ربّي أدیݣسن ئیݣ 34سیمعان. 

 -ھان أربا یاد ئسثیث ربّي ئي وستوتّي د «ینّایاس ئي مریم: 
ئسبّدي ن ـ شیݣان ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أیث إسرائیل. ئّدا أد ئیݣ أّم 

حما أد تّوسنعثن  35شان ثماثارث نّا ؤر ّدین میّدن أد ئرین، 
 میّدن، ئید شّمینثین أد ئبّي ونّیري -شیݣان ن  -ئخّمیمن د ـ نّیث ن 

 ». ثاسا نّم أّم ثفاال
ثانّبیّت ئسم نس  -داي ثیلي ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي أود یوث ن  36

أشیر. ثیلي ثمقّور شیݣان.  -فانوئیل، زݣ ثقبیلث ن  -حنّا یلّیس ن 
 -ؤرݣاز نّس غاس سبعا ن  -لّیݣ ثݣا ثاعّریمث، ثیول أھا ثّك د 

زݣ ّسییّس ؤر ثعاوید ئول، ثیلي غورس أم  37ئسݣّاسن داي یّمث. 
ربّي،  -ثاّدارث ن  -ؤسݣّاس. ؤر أر ثبطّو د  -ربعا وثمانیین ن 

ـ ییض د  داي ثبّدد  38واّس أر تّاژوم أر تژاّال.  -أرث تّعباد ربّي س 
لوقث نّاݣ أر ئساوال سیمعان ئي مریم د ـ یوسف،  -أوّد نتّاث ݣ 

ثساوال خف ؤربا ئي وینّا أر تّعایانّین ثقّیم أر تسبّاح ربّي. ثقّیم أر 
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 -لّیݣ ئشّمل یوسف د  39لقدس.  -كوّل ؤنّا غا یفوّكون ثامدینث ن 
ربّي كوّل، أغولن غر ثمدینث نسن  -مریم أینّا غیفسن ئال ّشرع ن 

ییلي وربا أر ئتّمغور  40لجالیل.  -نّاصیرا یّالن ݣ ـ ثمازیرث ن 
 ا یرضو غیفس ربّي شیݣان. ثانّژي أھ -أر ئتّصحو، ئتّوعّمر س 

 ئّسلمادن ن ـ ّشرع  -أربا عیسى د 
تّدون ّكو أسݣّاس غر  أریافد لحال لوالدین ن ـ سیدنا عیسى  41

داي لّیݣ غورس ثّال ثناعّش ن ـ  42ؤزّروي.  -لعید ن  -لقدس ݣ 
نتّا زرین ووّسان  43ؤسݣّاس، ؤلین غر لقدس أم لقاعیدا أّن عیدن. 

لقدس،  -ردان نسن، ئقّیمّن سیدنا عیسى ݣ لعید، أغولن ئب -ن 
غالن ئیس ئّال یمون  44مایس ؤر ّسینن ئیس نّیقّیما.  -مشان ئبّاس د 

ؤشابار، داي ثاّمان أّس ألیض. نتّا وثن دیكس أنفا، ؤرث ؤفین.  -د 
نتّا  45ئمّدوّكال نسن،  -الھل نسن د  -قّیمین أرث ؤرّزون ئنݣر ن 

أھا أفینثیّن  46س أد غیفس رزون، ؤرث ؤفین، داي أغولن غر لقد
ربّي، ئقّیما أّماس ن  -ثّدارث ن  -ووّسان ݣ  -شراض ن  -فّیر ن 

داي  47ئّسلمادن ن ـ ّشرع، أر غورسن ئّسغاد أر ثن ئتسقسا.  -
ئي وینّاس أر غیفسن  -رعبن كوّل وینّا ّسغدنین ئي ثوسنا نس د 

 ئتّرارا. 
نتّا أنّاینث لوالدین نس أھا رعبن ھبضن. داي ثنّایاس مایس:  48

ئبّاش  -أمّمي، ّماخ ألّیݣ أخ ثݣید أیاد؟ ھاثین أرش نورّزو نّك د «
 ». نخلع غیفش

ّماخ ألّیݣ أر غیفي ثورّزوم؟ ئیس ؤر ثّسینم «داي ینّایاسن:  49
مشان نیثني ؤر  50» ئبّا؟ -ثاّدارث ن  -ئیس ئي یخّصا أد ئلیخ ݣ 

 رین شا ݣ ـ ؤینّاسن ئنّا. ف
ئّكر ئمون أݣّیدسن ّدون أغولن غر نّاصیرا أھا أراسن ئتݣّا س  51

ییلي سیدنا  52وول نس.  -ـ ّراي. داي ثفّر مایس ئسّكین أد كوّل ݣ 
اد ݣ ـ ثانّژي، أھا ئرضو عیسى أرئتّمغور ݣ ـ ثاغزي أر ئتّزای

میّدن.  -غیفس ربّي د 
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3  

 وامان  -سیدنا یحیى نّا دا یتغبّازن ݣ 

 ) 28-19:1، یوحنا 8-1:1، مرقوس 12-1:3(متى 
قایصار  -ؤسݣّاس ویّس خّمسطاعش زݣ ـ ثنباطّ ن  -ݣ  1

طیباریوس، أݣلّید ن ـ ّرومان، لّیݣ ئݣا بیالطوس لبونطي أنبّاض 
ث یاھودا، ئیݣ ھیرودوس أنبّاض خف أی -خف ثمازیرث ن 

لجالیل، أھا یݣ ݣماس فیلبّوس أنبّاض خف  -ثمازیرث ن
تراخونیتیس، ئیݣ لیسانیوس أنبّاض  -ئطوریا د  -ثمازیرث ن 

قیّافا  -ئݣا حنّان د  -لوقث نّا ݣ  -ݣ  2ئبیلینا؛  -خف ثمازیرث ن 
یس ن ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، ئسیول ربّي ئي سیدنا یحیى ممّ 

داي یّكر ئّدو غر ثمیزار كوّل نّا ّالنین ثانیال  3لخال.  -زاكاریا ݣ  -
لوردن، أر ئتّبّراح ئي میّدن أد تّوغبّزن ݣ ـ  -واسیف ن  -ن 

وامان حما أد سنعثن ئیس ران أد ثوبن أغولن غر ربّي حما أداسن 
 ئغفر. 

نّبي إشعیا لّیݣ غیفس ئنّا:  -لشثاب ن  -ئمشینا ئتّیارین ݣ  4
ھان یان ؤبّراح دا یتبّراخ ݣ ـ لخال أر ئتّیني: عدیالث أبرید ئي «

ماید ئݣان ثاالّت ثّدا  5موالنا، ثسطّعنام ئبردان نس أد منون، 
ثیّشوّت أد ئݣریݣرث، أھا طّعنان  -أتّادر، د ـ ماید ئݣان عاري د 

داي أنّاین میّدن كوّل  6نین، وھینن وینّا وعرنین، ئبردان نّا فرغ
 » ربّي! -أفوّكا ن 

شیݣان ن ـ لغاشي أید أر دیتّدون غر سیدنا یحیى حما أثن ئغبّز  7
ئفیغراون، مایداون  -أیاراو ن «ݣ ـ وامان أھا أراسن ئتّیني: 

ݣاث شان  8ئعلمن أتّرولم زݣ لعیقاب ن ـ ربّي نّا غا دیّدون؟ 
 -دا سنعاثنین ئیس تّوبم سثیّت، غوراون أد تّینیم ݣ ئسّكین نّا 

سیدنا براھیم أي نݣا، ئّدخ أداون  -ئخفاون نّون: ھاثین ثاروا ن 
ئنیخ: ھاثین ئغي ربّي أّد ئّسوفغ ثاروا ئي سیدنا براھیم زݣ ئژرا 
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ئسكال، ّكو أسكلو نّا  -ھان ّشاقور ئتّوسرس خف ئژوران ن  9یاد! 
 ». لعافیث -یلن ئّدا أد ئتّوابّي ئتّواݣر ݣ ؤر دا ئتّارون لغلّث ئژ

أھا ینّایاسن:  11» ئوا، ماي نتّݣّا؟«داي سقسانث میّدن نّاناس:  10
ونّا  -ؤنّا غر ّالن سیّن ن ـ ئعباّن، أد ئوش ئي ونّا غر ؤر ئلّي، د «

 ». وینّا غر ؤر ئلّي -غر ئّال ووتّشي، أث ئّشار د 
ئصنّاكن حما أد تّوغبّزن ݣ  -داي ّدوند غورس ألثو ییتّس ن  12

داي  13» أیاّسلماد، مایداخ ئخّصان أث نݣ؟«وامان، أھا نّاناس:  -
 ». ؤینّا یݣان لقانون -أد ؤر تّامژاث ݣ ـ ّصنّك ؤݣار ن «ینّایاسن: 

ني «ئعسكرین نّاناس:  -أھا سقسانث أود ییتس ن  14 ئي نوكُّ
واث خف أد ؤر تعّدا«داي ئنّایاسن: » مایداخ ئخّصان أث نݣ؟

 ». لمونا نّون -میّدن، ؤال ثݣّرام لباطل خف أود یوّك، أھا ثعنقم س 
یافد لحال میّدن أر تّعایانن لماسیح، قّیمین كوّل نسن أر تّینین  15

داي  16ݣ ـ ئخفاون نسن بار ئید سیدنا یحیى أید ئݣان لماسیح. 
نّكین دا كون تغبّازخ «ئسیوالسن سیدنا یحیى كوّل نسن ئنّایاسن: 

وامان، مشان ئّدا أدّ ئّدو ونّا غیفي یجھدن، ونّامي ؤر واثاخ أد  -ݣ 
ّروح ن  -واركسن نّس، نتّا یّدا أُكون ئغبّز ݣ  -ریخ أود ئفیالن ن 

ؤفوس نس حما أد  -نتّا أغر ثّال ثازرث ݣ  17لعافیث،  -ربّي د  -
ؤعریش نس؛ ئید ألیم  -ئّزدیݣ أنّرار نس، أھا ئسمون ئمندي ݣ 

 ». یوث لعافیث نّا ؤر دا ئخّسین -س  أث ئسغوس
ئسّكین  -أھا یقّیم سیدنا یحیى أر ئّسلماد ئي میّدن شیݣان ن  18

ئید  19یاضن أراسن ئتبّراح س ـ ئنغمیسن ژیلنین خف ربّي. 
 -أنبّاض ھیرودوس، ییّژي غیفس ئّدخ ییول ھیرودیا ثامطّوطّ ن 

ـ لفعایل ؤر ئحل -ݣماس فیلبّوسس، د  نّا یݣّا كوّل.  نیخف شیݣان ن 
داي یݣر ھیرودوس سیدنا ئحیى ݣ ـ لحبس، س ـ ؤیاد یزاید  20

 لمعصیث ضنین ئي ثینّا یݣا كوّل. 
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 وامان  -سیدنا عیسى ݣ  -أغبّز ن 

 ) 11-9:1، مرقوس 17-13:3(متى 
لّیݣ تّوغبّزن میّدن كوّل ݣ ـ وامان، ئتّوغبّز أود سیدنا  21

أھا یرسّد غیفس ّروح  22عیسى، داي نتّا أر ئتّژاّال یتّورژم ییݣنّا، 
ثثبیرث، ئسیولد یان واوال زݣ ییݣنّا أر  -ربّي ݣ ـ ّسیفث ن  -ن 

 ». شݣّین مّمي نّا غوري یعّزین، فرحخ ئّسك شیݣان«ئتّیني: 

 یسى لماسیح سیدنا ع -طاسیال ن 

 ) 17-1:1(متى 
لّیݣ ئسفاّل سیدنا عیسى لخدمث نس، ثّال غورس أم ثالثین ن  23

یوسف، ئیݣ  -ؤسݣّاس. میّدن كوّل أر تّیغالن ئیس ئݣا مّمیس ن  -
متّثاث، ئیݣ  -ئیݣ عالي ّمیس ن  24عالي،  - یوسف مّمیس ن

مالكي، ئیݣ  -الوي، ئیݣ الوي مّمیس ن  -متّثاث مّمیس ن 
ئیݣ یوسف  25یوسف،  -یانّا، ئیݣ یانّا مّمیس ن  -مالكي مّمیس ن 

عاموص، ئیݣ عاموص  -متّاثیا، ئیݣ متّاثیا مّمیس ن  -مّمیس ن 
حسلي، ئیݣ حسلي  -ناحوم، ئیݣ ناحوم مّمیس ن  -مّمیس ن 

مات، ئیݣ مات  -ئیݣ ناّجاي مّمیس ن  26ناّجاي،  -یس ن ممّ 
شیمعي، ئیݣ شیمعي  -متّاثیا، ئیݣ متّاثیا مّمیس ن  - مّمیس ن
ئیݣ یاھودا  27یاھودا،  -یوسف، ئیݣ یوسف مّمیس ن  -مّمیس ن 
ریسا، ئیݣ ریسا مّمیس  -یوحنّا، ئیݣ یوحنّا مّمیس ن  -مّمیس ن 

شالتیئیل، ئیݣ  - مّمیس ن زاروبابیل، ئیݣ زاروبابیل -ن 
مالكي، ئیݣ  -ئیݣ نیري مّمیس ن  28نیري،  -شالتیئیل مّمیس ن 

قوصام، ئیݣ قوصام  -أّدي، ئیݣ أّدي مّمیس ن  -مالكي مّمیس ن 
ئیݣ عیر  29عیر،  -مودام، ئیݣ مودام مّمیس ن  -مّمیس ن 
ألیعازار، ئیݣ  -یاشوع، ئیݣ یاشوع مّمیس ن  -مّمیس ن 

متّثاث، ئیݣ  - یوریم، ئیݣ یوریم مّمیس ن -یس ن ألیعازار ممّ 
18 
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شمعون، ئیݣ  - ئیݣ الوي مّمیس ن 30الوي،  -متّثاث مّمیس ن 
یوسف، ئیݣ  - یاھودا، ئیݣ یاھودا مّمیس ن - شمعون مّمیس ن
ئیݣ  31ألیاقیم،  -یونان، ئیݣ یونان مّمیس ن  -یوسف مّمیس ن 
مینان، ئیݣ مینان  -مالیا، ئیݣ مالیا مّمیس ن  -ألیاقیم مّمیس ن 

ناثان، ئیݣ ناثان مّمیس ن  -متّاثا، ئیݣ متّاثا مّمیس ن  -مّمیس ن 
 -یاّسى، ئیݣ یاّسى مّمیس ن  -ئیݣ داود مّمیس ن  32داود،  -

 -بوعاّز، ئیݣ بوعاّز مّمیس ن  -عوبید، ئیݣ عوبید مّمیس ن 
ئیݣ ناحشون  33ناحشون،  -ساالمون مّمیس ن ساالمون، ئیݣ 

أدمي، ئیݣ  -عّمیناداب، ئیݣ عّمیناداب مّمیس ن  -مّمیس ن 
حصرون، ئیݣ  -عرني، ئیݣ عرني مّمیس ن  -أدمي ممیس ن 

یاھودا،  -فارص، ئیݣ فارص مّمیس ن  -حصرون مّمیس ن 
إسحاق،  -یعقوب، ئیݣ یعقوب مّمیس ن  -ئیݣ یھودا مّمیس ن  34

تارح،  -براھیم، ئیݣ براھیم مّمیس ن  -سحاق مّمیس ن ئیݣ ئ
ساروج،  -ئیݣ ناحور مّمیس ن  35ناحور.  -ئیݣ تارح مّمیس ن 

فالج، ئیݣ  -راعو، ئیݣ راعو مّمیس ن  -ئیݣ ساروج ممیس ن 
ئیݣ شالح  36 شالح، -عابر، ئیݣ عابر مّمیس ن  -فالج مّمیس ن 

رفكشاد، ئیݣ أرفكشاد أ -قینان، ئیݣ قینان مّمیس ن  -مّمیس ن 
نوح، ئیݣ نوح مّمیس ن ـ  -سام، ئیݣ سام مّمیس ن  -مّمیس ن 

ماتوشالح، ئیݣ ماتوشالح مّمیس  -ئیݣ المك مّمیس ن  37المك، 
 - یارد، ئیݣ یارد مّمیس ن - ن ـ أخنوخ، ئیݣ أخنوخ مّمیس ن
ئیݣ قینان مّمیس ن  38قینان،  - ماھللئیل، ئیݣ ماھللئیل مّمیس ن

أدام،  -شیث، ئیݣ شیث مّمیس ن  -، ئیݣ أنوش مّمیس ن أنوش -
 ربّي.  -ئیݣ أدام مّمیس ن 

19 
 



4لوقا     

4  

 ّشیطان أر ئتجّراب سیدنا عیسى 

 ) 13-12: 1، مرقس 11-1: 4(متى 
داي یاغولّد سیدنا عیسى زݣ واسیف ن ـ لوردون ئتّوعّمر س  1

أرث  2لخال  -ّروح ن ـ ربّي، أھا یحریث ّروح ن ـ ربّي ݣ  -
ووّسان  -واّس، ؤر ئتّشي أود ئمیّق ݣ  -ئتّجّراب ّشیطان ربعین ن 

مش ثݣید «داي ینّایاس ّشیطان:  3نّا. نتّا زرین أھا ینغیث الّژ. 
». ئي وژرو یاد أد یاغول أد ئݣ أغروم ربّي، ئنییاس -مّمیس ن 

ھاثین ئتّیاري ݣ ـ لشثاب ن ـ «ئرار غیفس سیدنا عیسى ینّایاس:  4
 » ؤغروم أس دا یتّیدیر بنادم.  -ربّي: ؤرید غاس س 

داي یّسیلیث ّشیطان غر یان عاري نّا یعوّالن، ئسنعثاس  5
یاس: أھا ینّا 6ّدونیث كول ݣ ـ شان لوقث ئدروسن،  -ثیݣلّیدین ن 

لعّز نسنث ئّدخ ئي  -أداش ؤشخ ثانباطّ خف ثݣلّیدین أد كوّل د «
ئوا مش ثبندقد خف  7نّكین أثنث ؤشخ ئي ونّا ریخ.  -تّموشنث، د 

ئرار غیفس سیدنا  8». ئفاّدن نش داثي، أد ئݣ ؤیاد كوّل وینش
ھاثین ئتّیاري ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي: أد ؤر تّبنداق «عیسى ینّایاس: 
ـ غاس نتّا ییویل نس أغا تّعبادّ غاس ئي موال  ». نا یݣان ربّي نش، د 

لقدس، ئّسیلث غر ئخف  -داي یاویث ّشیطان غر ثمدینث ن  9
 -مش ثݣید مّمیس ن «ربّي أھا ینّایاس:  -ثاّدارث ن  -أنافّال ن 

ئّدخ ئتّیاري ݣ ـ  10ربّي، ئوا ݣر ئخف نش زݣ ّسیاد غر ساّدا، 
ییني ئي لماالیكاث نس أّك حضونث. لشثاب ن ـ ربّي: ئّدا ربّي أد 

ئفاّسن نسنث حما أد ؤر ئتّمناقّار ؤضار  -ّدانث أك أسینث ݣ  11
ھاثین «ئرار غیفس سیدنا عیسى ینّایاس:  12». شان ؤژرو -نش د 

ـ ربّي: أد ؤر تّجّراب موالنا ربّي نش  ». ئتّیاري ألثو ݣ ـ لشثاب ن 
لّیݣ ئشّمل ّشیطان أینّاس أرث ئتجّراب كوّل، ئّدو یحیداس  13

 أرد غورس یاف دیخ أبرید. 
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 نّاصیرا ؤر حمیلن سیدنا عیسى  -أیث ثمدینث ن 

 ) 6-1: 6، مارقوس 58-53: 13(ماتى 
 -لجالیل، ئتّوعّمر س  -یاغول سیدنا عیسى غر ثمازیرث ن  14

ئحیدان نّا  -س ݣ ربّي؛ داي یساقّا ؤنغمیس ن -ّروح ن  -ّجھد ن 
ثمزݣیدیوین ن ـ ووداین، أھا أر ئّس  -ئقّیم أر ئّسقرا ݣ  15كوّل. 

 ّسمغورن كوّل نسن. 
واّس ن  -نّاصیرا نّاݣ ئݣما. س  -داي یّكر ئّدو غر ثمدینث ن  16

ووداین أم ؤینّا یوالف، أھا یبّد حما  -ّسبث، ئكشم غر ثمزݣیدا ن  -
نّبي  -داي وشیناس لشثاب ن  17أد ئقرا شا زݣ واوال ن ـ ربّي، 

 ئشعیّا. نتّا یرژمث، یاف أنسا نّاݣ ئتّیاري: 
ربّي یّال غیفي ئّدخ ئي یسثي أد ئنیخ ئنغمیسن  -ّروح ن « 18

ژیلنین ئي لمساكین، أھا یازنید أد بّرحخ ئیس ّدان وینّا تّوامژنین أد 
أھا  19تّورژمن، د ـ ئدرغالن أد تّانّاین، فوّكاخ وینّا خف ئتّوعّدا 

 ». بّرحخ ئیس ییوض ؤسݣّاس نّاݣ ئتّرضو ربّي خف میّدن نس
ئسمون سیدنا عیسى لشثاب ئرارث ئي ومزیلّز ن ـ ثمزݣیدا  20

ثمزݣیدا كوّل.  -أھا یوث أغجدیم. أر دیكس سمقّولن وینّا ّالنین ݣ 
». ھاثین أّسا یجرا ویاد نّامي ثّسغدم«داي یسفاّل أراسن ئتّیني:  21
 -نسن أر غیفس تّینین أینّا یژیلن، أھا رعبن ݣ  قّیمین كولّ  22

ئیس «ئوالیون غودانین نّا أرد ئتفّغن زݣ ؤقمو نس، أر تّمیینین: 
 » یوسف أیاد؟ -ؤر ئید مّمیس ن 

ؤر دیكس ئلّي ّشك ثّدام أد ئي ثینیم لمیثال أد: «داي ینّایاسن:  23
ثمازیرث نش  -أیاضبیب ّجوجي ئخف نش، ئوا ݣ ـ داد ݣ 

». كافرناحوم -ثمدینث ن  -لمعجزاث أّم ثینّا مي نسّال ثݣیتّنث ݣ 
أداون ئنیخ سثیّت: ھاثین ؤر ئلّي أود یان نّبي نّا «ئزاید ئنّایاسن:  24

 -سثیّت أي داون تّینیخ: ھاثین ݣ  25مازیرث نس. دا تّیرین أیث ث
ستّا  -ئسݣّاسن د  -نّبي إیلیّا ؤر ئّویث ؤنژار شراض ن  -لوقث ن 

ثمازیرث كوّل.  -وایورن، أھا ییلي یان بوھیّوف ئحّران ݣ  -ن 
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ثوثمین نّامي ّموثن ئرݣزن ݣ  -یافد لحال ݣ ـ لوقث نّا شیݣان ن 
مشان ؤر یوزین ربّي نّبي  26ل، ثاروا ن ـ إسرائی -ـ ثمازیرث ن 

ثمطّوطّ نّا مي  -إیلیّا غر أود یوث دیكسنث، غاس غر یوث ن 
 -ثمازیرث ن  -صیرفا ݣ  -ثمدینث ن  -یّموث ؤرݣاز ثّال ݣ 

 -نّبي ألیشع شیݣان ن ـ وینّا ݣ  -أھا ییلي ݣ ـ لوقث ن  27صایدا. 
ـ إسرائیل، داي ؤر ئجّ  -ثمازیرث ن -ئّال لبرص ݣ  ي أود ثاروا ن 

 ». یوّك ّزیكسن غاس نوعمان أسوریاني
ثمزݣیدا ئي ویاد نّا ینّا سیدنا  -نتّا سّالن وینّا ّالنین كوّل ݣ  28

 -أھا ّكرن ّژوغرنث غر بّرا ن  29عیسى داي ألیناسن ئداّمن. 
عاري نّا خف ثتّوبنا ثمدینث نسن  -ثمدینث، أوینث غر ّزابوق ن 

یݣ ئسراح ئخف نس أھا یّدو مشان ئحیل ألّ  30حما أثیّن ݣرین. 
 ئبردان نس. 

 ؤرݣاز نّاݣ ّالن وادّجنون  -أّجوجي ن 

 ) 28-21: 1(مرقس 
كافرناحوم، ئّالن ݣ  -ئّكر سیدنا عیسى ئضر غر ثمدینث ن  31

ـ ّسبث ئقّیم أر ئّسلماد میّدن ݣ  -ثمازیرث ن  - لجالیل، یان واّس ن 
واوال  - ثنباطّ ݣ داي رعبن زݣ ؤّسلمد نس ئّدخ ثّال  32ـ ثمزݣیدا. 

ثمزݣیدا یان ؤرݣاز نّاݣ ئّال دّجن، داي یسغوّي  -ییلي ݣ  33نس. 
یاح! مایداخ ثرید أعیسى «أر ئتّیني:  34س ـ ؤینّاس ؤشانث، 

ونّاصیرا؟ ئید ئیس تثّدید أداخ ثخلود؟ نّكین ّسنخ ماید ثمسد؟ 
ا ئفقّع غیفس سیدن 35» شݣّینثین أید ئݣان أزّداي نّا دیوزن ربّي!

داي ئسغر دّجن » سوسم، ثفّغد ّزݣ ؤرݣاز!«عیسى ینّایاس: 
داي  36میّدن أھا یفّغ ّزیكس ؤرث ئمّریث.  -واّماس ن  -أرݣاز ݣ 

ماتّا ؤیاد؟ ماتّا ثنباطّ أد «ھبضن میّدن كوّل أر تّمیینین ئنݣراتسن: 
ّجھد أد نّا یّالن ݣ ـ واوال ن ـ ؤرݣاز أد ألّیݣ داسن ئتّیني ئي  -د

 » أد فّغن أھا أرث تّضاعن! واّدجنون
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 داي یساقّا ونغمیس ن ـ سیدنا عیسى ݣ ـ ئحیدان نّا كوّل.  37

 میّدن  -سیدنا عیسى أر ئّجوجوي شیݣان ن 

 ) 34-29: 1، مرقس 17-14: 8(متى 
سیمعان،  -نتّا یفّغ سیدنا عیسى زݣ ثمزݣیدا، ئّدو غر ثاّدار ن  38

ثاوال یوعرن، أھا  -سیمعان ثومژّت یوث ن  -یافّن ثاضوݣّالث ن 
داي یتّوجي یحودر غورس، ئّژع  39تّرن ّزیكس أّت ئّجوجي. 

وانسا، داي ثّكر أر غیفسن ثزیلّیز أد  -ثاوال أھا ثرژماس ݣ 
افوشث، ؤنّا غر ئّال كوّل شان ث -س ـ أغلّوي ن  40تّشین. 

ئّال شان ییغنشا داّك ماتّا نتّا ییویثید غر سیدنا  -ؤموضین نّا ݣ 
عیسى، داي یسرس ئفاّسن نس خف ّكو یوّك دیݣسن أھا یّجوجیثن. 

ـ میّدن، أر سغویّون أر  41 أھا أر تفّغن أود وادّجنون زݣ شیݣان ن 
ان أر ثن ئتّنھار مش» ربّي! -شݣّین أید ئݣان مّمیس ن «تّینین: 

 سیدنا عیسى أد ؤر ساوالن ئّدخ ّسنن ئد نتّا أید ئݣان لماسیح. 

 ربّي  -سیدنا عیسى أر ئساوال خف ثݣلدیت ن 

 ) 39-35: 1(مرقس 
لّیݣ ئفّو لحال، ئفّغ سیدنا عیسى ئّدو غر یان وانسا یوران،  42

قّیمین میّدن أرث ؤرّزون. نتّا یوفانث، شبّرن دیكس حما أد ؤر 
ھاثین ئخّصایي أد بّرح س ـ «مشان ئنّایاسن:  43ّدو ّزیݣس. یتّ 

ربّي أود ݣ ـ ثمدینین ضنین  -ئنغمیسن ژیلنین خف ثݣلدیت ن 
أھا یّدو أر ئساوال خف ربّي ݣ  44». ئّدخ خف ؤیاد أخف دتّوازنخ

 أیث یاھودا كوّل. -ثمازیرث ن  -ثمزݣیدیوین ن  -
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5  

 سیدنا عیسى ئسثي ئمحضرن نس ئمزوورا 

 ) 20-16: 1، مرقس 22-18: 4(متى 
ؤݣلمام نّا مي دا تّینین  -یان واّس ئّال سیدنا عیسى ئبّدا ثاما ن  1

 -ن  جانّیسارث، أر غیفس تّمثحاین میّدن حما أد ّسغدن ئي واوال
 -ئمیّسي ن  -ثغّروبا بّدانث ݣ  -شوي یانّاي سناث ن  2ربّي. 

ؤݣلمام، فّغند ّزیكسنث ئصیّاضن حما أد ّسیردن ثیراتّسیوین نسن. 
داي یني سیدنا عیسى ݣ ـ یوث ّزیݣسن، ݣ ـ ثنّا یݣان ثین  3

وامان. ئقّیم أرد  -سیمعان، ئتّر ّزیكس أتّیسوّشم شوي غر جاج ن 
 زݣ جاج ن ـ ثغّرابوت. ئساوال ئي میّدن 

كشم غر أدغار نّا «نتّا یشّمل أوال نس، ئنّایاس ئي سیمعان:  4
داي ینّایاس  5». یغبان، ثݣریم ثیراتّسیوین نّون أد ثّصیّضم

أسیدي، ھاثین نوحل أّل یوفو نتصیّاض، أھا ؤر نومیژ «سیمعان: 
 ». شا، مشان دغي ݣ ـ ئي تنّید، ّدیخ أد ݣرخ ثیراتّسیوین

ئسلمان ألّیݣ  -أینّاسن ئنّا سیدنا عیسى أھا أمژن شیݣّان ن ݣین  6
شیّرن ئي یسموّن نسن نّا نّّالنین  7رانث ثراتّسیوین نسن أد بینث. 

ثغّرابوت یاضن حما أد ّدون أداسن عاونن. داي ّدوند أھا  -ݣ 
نتّا یانّاي سیمعان  8عّمرن ثیغّروبا ّسناث ألّیݣ رانث أد غلینث. 

ّدو «سیدنا عیسى أھا ینّایاس:  -یبندق داث ن  بطرس أینّا، داي
داي یھبض نتّا  9». ّزیݣي أموالنا! ھاثین ݣیخ أرݣاز ئعصان ربّي

أود یعقوب  10ئسلمان.  -ئسموّن نس كوّل ئّدخ ؤمژن شیݣان ن  -د 
سیمعان ݣ ـ ؤغّرابو  -زابادي نّا أّمونین د  -یوحنا أراو ن  -د 

غاس أد ؤر تݣّد، «سیمعان:  ھبضن، داي ینّایاس سیدنا عیسى ئي
 ». زݣ واّسا ثّدید أد تصیّاّد میّدن

نتّا حرینّد ثیغّروبا ّسناث غر ثاغارث، زرین كولشي أھا  11
 ثفارن سیدنا عیسى. 
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 ئّال لبرص  -ونّا ݣ  -أّجوجي ن 

 ) 45-40: 1، مرقس 4-1: 8(متى 
ثمدینث،  -یوث ن  -یوث ن ـ لمرث ئّال سیدنا عیسى ݣ  12

ئمناقّار د ـ یان ؤرݣاز نّا مي یتّشا لبرص ّصاحث. نتّا یانّاي سیدنا 
ـ أشال ئحودر داثاس أھا یسحوّژرث ئنّایاس:  عیسى، أھا یتّوتّي س 

 » أسیدي، مش ثرید ھاثین ثغید أد ئي ثّجوجید!«
ریخ، «ھا ینّایاس: یاژض سیدنا عیسى أفوس نّس ئّسیغث أ 13

داي  14ݣ ـ وانسا یّجي ورݣاز ئّكساس لبرص. » ئوا زدیݣ!
أد ؤر تّیني أیاد ئي یاود یوّك، «یوّصاث سیدنا عیسى ینّایاس: 

مشان ّدو سنعث ئخف نّش ئي ونبداد ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، ثاوید 
أݣیدش ثوّكي ئي ربّي خف ؤّجوجي نش أم ؤینّا یّالن ݣ ـ ّشرع ن 

وسى، حما أداسن ئیݣ ؤینّا ثماثارث كوّل نسن خف ـ سیدنا م
 ». ثوجیث نش

واّخا أمشیّس، أر ئتساقّا ؤنغمیس ن ـ ثنباطّ نس ؤݣار، أھا أر  15
میّدن أد ّسغدن ئي وّسلمد نس، تّوجوجین  -غورس تّدون شیݣان ن 

مشان نتّا أر ئتّدو غر لخال حما أد ئّژال  16زݣ ییغنشاثن نسن. 
 غاس نتّا. 

 ؤفوشال  -أّجوجي ن 

 ) 12-1: 2، مرقس 8-1: 9(متى 
 -یان واّس ئّال سیدنا عیسى أر ئّسلماد میّدن، ئلین ییتس ن  17

ووداین حاضرن، ّداند زݣ  -ّشرع ن  -ئّسلمادن ن  -یفّریسین د 
ثمازیرث ن ـ أیث  -لجالیل د  -ماید ئݣان ئغرم ݣ ـ ثمازیرث ن 

النا ّجھد أخاثار ئي سیدنا زݣ لقدس. أھا یوشاس مو -یاھودا، د 
میّدن  -شوي ھان ییتس ن  18عیسى حما أد ئّجوجي ئموضیّن. 

ؤسیند یان ؤرݣاز ئفوشلن زݣ ئضاّر ݣ ـ ثیّسي، أھا أر ؤرّزون 
25 
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نتّا ؤر  19بار أث ّسكشمن حما أث سیرس داث ن ـ سیدنا عیسى. 
 ؤفین ماني زݣ ئیث سیّكان ئّدخ ئعّدا لغاشي، أھا ّسیلینث غر أفالّ 

 -ّسقف، أھا ّسݣّلوالنثید س  -ئغرم،ّكسن شان ثاطّوبیّاثین زݣ  -ن 
نتّا یانّاي  20سیدناعیسى.  -میّدن داث ن  -ثیّسي نس غر أّماس ن 

أیارݣاز، ھاثین «سیدنا عیسى لیمان نسن أھا ینّایاس ئي وفوشال: 
 ». تّوغفرنثاش لمعصیّاث نش

أر تّینین ݣ ـ  ئفّریسین -ّشرع د  -داي قّیمین ئّسلمادن ن  21
ماید ئمس ؤرݣاز أد دا یساوالن س ـ لكوفر، ھاثین «ئخفاون نسن: 

 » غاس ربّي ییویل نس أید ئغین أد ئغفر لمعصیّاث!
ماخ «ؤینّا دمان، أھا ینّایاسن:  -داي یاشي سیدنا عیسى د  22

ماید ئوھنن، أد ئنیخ:  23ألّیݣ ثدمام أینّا ݣ ـ ووالون نّون؟ 
مشان ّدیخ  24ث نش ماد أد ئنیخ: بّد أر تّدود؟ تّوغفرنثاش لمعصیّا

بنادم خف واشال حما  -أداون سنعثخ ئیس ثّال ثنباطّ غر مّمیس ن 
داش تّینیخ: ّكر «داي ینّایاس ئي وفوشال: ». أد ئغفر لمعصیاث

 » بّد، أسي ثیّسي نش ثّدود غر ثّدارث نش!
أھا یّكر ݣ ـ وانسا داثاسن، یاسي أینّا خف ئمحض ئّدو غر  25

داي ھبضن كوّل نسن أھا ݣّدن،  26ثاّدارث نس أر ئتّمّجاد ربّي. 
» ھاثین نانّاي لعجایب أّساد. «قّیمین أر تمّجادن ربّي أر تّینین: 

 ئسثي یان ؤصنّاك  سیدنا عیسى

 ) 17-13: 2، مرقس 13-9: 9(متى 
فّیر ن ـ ؤینّا، یفّغ سیدنا عیسى أھا یانّاي یان ؤصنّاك ئسم نس  27

وانسا نّاݣ دا یتّامژ ّصنك، داي ینّایاس:  -الوي یّال ئقّیما ݣ 
 ئّكر الوي یادّج كولشي ئثفارث.  28» ثفاریي!«

ّزردا ثاخاثارث ݣ  -أھا یݣاس الوي ئي سیدنا عیسى یوث ن  29
ئنݣباون  -ئصنّاكن د  -ثاّدارث نس، ئلین أݣّیدسن شیݣان ن  -

ّشرع أر تالّمان  -ئّسلمادن ن  -داي ّكرن ئفّریسین د  30ضنین. 
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 -ّماخ ألّیݣ دا تتّام أر ثّسام د «ئمحضّر ن ـ سیدنا عیسى نّاناسن: 
 » نین ربّي؟ وینّا عصا -ئصنّاكن د 

ھاثین غاس «أھا یرار غیفسن سیدنا عیسى ینّایاسن:  31
نّكین  32ئموضین أیدا ئتّحدادّجان أضبیب، ؤرید وینّا صحانین. 

ؤرد ّدیخ أد غرخ ئي وینّا منانین حما أد ثوبن، مشان ئي وینّا 
 ». عصانین

 أژوم 

 ) 22-18: 2، مرقس 17-14: 9(متى 
وین ئفّریسین دا تّاژومن  -حیى د ی -ئمحضّر ن «أھا نّاناس:  33

 ». أر تژاّالن شیݣان، ئید ئمحضّر نش غاس دا تتّان أر ّسان
 -ئیس دا تّاژومن ئنبݣیون ن «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  34

مشان ثّدا أّد ثّدو لوقث نّاݣ  35ثمغرا أّداي ییلي یسلي أݣّیدسن؟ 
 ».ّزیكسن ئتّواسي یسلي، ثّساعت نّا ّدان أد أژومن

ؤر ئلّي ونّا یتبّین أنقّال زݣ لكتّان «أھا ینّایاسن أوال أد:  36
ؤجدید ئݣیث ئي لكتّان أقدیم، ئّدخ ئّدا لكتّان ؤجدید أد ئفلي، د ـ 

أھا ؤر  37ؤنقّال س ـ ئخف نس ؤر ئّدي أّد یاس خف لكتّان أقدیم. 
ئݣّدیدن ئقدیمن، ئّدا ّشراب  -ئلّي ؤنّا یتّݣّین ّشراب ؤجدید ݣ 

ئسطّیقس ئݣّدیدن ئقدیمن، داي ینّغل ّشراب، خسرن  ؤجدید أد
ئݣّدیدن ؤجدیدن.  -مشان دا تّݣّین ّشراب ؤجدید ݣ  38ئݣّدیدن. 

أھا ؤر ئلّي أود یوّك نّا یّسان ّشراب أقدیم ییري أد ئسو ؤجدید  39
 ». ضاراس ئّدخ ئّدا أد ییني، أقدیم أید یوفن
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 ّسبث  -واّس ن  -ماید ئزرین أد ئتّواݣ س 

 ) 28-23: 2، مرقس 8-1: 12(متى 
 -ییݣران ن  -ّسبث، ئّكا سیدناعیسى ئنݣر ن  -یان واّس ن  1

ئمندي، قّیمین ئمحضّر نس أر تّكسن ئبورخصن أر ثن سفروروین 
ئفّریسین:  -داي نّاناسن ییتّس ن  2ّسن نسن أر ثن تتّین. ئفا -س 

» واّس ن ـ ّسبث؟ -ّماخ ألّیّݣ دا تّݣّام أینّا یّسحرم ّشرع ݣ «
ـ لشثاب ن «ئرار غیفسن سیدنا عیسى ینّایاسن:  3 ئس ؤر ثقرام ݣ 

ـ ربّي ماید ئݣا سیدنا داود لّیݣ ثینغا الّژ نتّا د ـ ئسموّن نس؟ 
ربّي، یاسي أغروم نّا یتّواݣن د ـ ثوّكي ئي  -ن ئكشم غر ثاّدارث  4

ربّي، نّامي ؤر ئزري ووتّشي نّس غاس ئي ینبدادن ن ـ ثّدارث ن 
 ». ـ ربّي، أھا یتّش ّزیكس ئوش أود ئي یسمون نس

 -بنادم أید ئݣان باب ن  -ھاثین مّمیس ن «أھا ینّایاسن ألثو:  5
 ». ّسبث

 ؤكوشام  -أّجوجي ن 

 ) 6-1: 3قس ، مر14-9: 12(متى 
 -یان واّس ن ـ ّسبث ضنین، ئكشم سیدنا عیسى غر ثمزݣیدا ن  6

ووداین ئقّیم أر ئّسقرا میّدن. یافد لحال دیّس یان ؤرݣاز نّامي 
 -ّشرع د  -داي حضونث ئّسلمادن ن  7یّكوشم ؤفوس أفاسي. 

ئفّریسین حما أد راعان ئید أد ئّجوجي أرݣاز نّا س ـ واّس ن ـ 
مشان  8ّسبث، بار أد غیفس أمژن شان ّسیبّث نّا خف أس تدعون. 

العقّول نسن، داي ینّایاس ئي  -ئّسن سیدنا عیسى أینّا دمان ݣ 
 أھا یّكر ئبّد. » واّماس! -ّكر بّد ݣ «وكوشام: 

ریخ أكون سقساخ خف یان «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  9
28 
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ّسبث ماد أینّا ؤر  -واّس ن  -ؤسكین: ئس ئحّال أنݣ أینّا یژیلن ݣ 
» ئحلین؟ ئیس ئحّال أنفوّكا بنادم زݣ لموث ماد أث ناّدّج أد ئّمث 

ئحقّا دیكسن كوّل یوّك س ـ یوّك، أھا ینّایاس ئي ورݣاز:  10
طّید، یاغول ؤفوس نّس ئطّعنا. نتّا یوژ» أژضّد أفوس نش!«
داي یطیّراسن عنوݣّا، قّیمین أر تمداشارن ئنݣراتسن خف  11

 مایداس تّݣّین. 

 ثناعّش  -سیدنا عیسى دا یستّي ئمازاّن نس س 

 ) 19-13: 3، مرقس 4-1: 10(متى 
یان واّس ضارث ن ـ ؤینّا، یالي سیدنا عیسى غر عاري حما  12

نتّا ئفّو لحال،  13د ئال أر ئتّزاال ئي ربّي. أد ئّژاّل، أھا یقّیم ئض مای
ئغرد ئي یمحضّر نس، ئسثي ّزیكسن ثناعش ئݣاسن ئسم ن ـ 

 -ݣماس أندراووس، د  -سیمعان نّامي یݣا بطرس، د  14ئمازاّن: 
متّى، د  -د  15بارتولماووس،  -یوحنا، د ـ فیلیبّوس، د  -یعقوب، د 

سیمعان نّامي دا تّینین  -حالفا، د  -یعقوب مّمیس ن  -توما، د  -
یاھودا أسخاریوطي  -یعقوب، د  -یاھودا مّمیس ن  -د  16أمجاھد، 

 نّا ثیغدرن فّیر ن ـ ؤینّا. 

 سیدنا عیسى دا یّسلماد أر ئّجوجوي 

 ) 25-23: 4(متى 
یان واسكار. ئلین  -داي یسّرح أݣیدسن سیدنا عیسى، ئبّد ݣ  17

میّدن  -ع أخاثار ن دیّس شیݣان زݣ ئمحضّر نس د ـ یان ؤربی
زݣ  -أیث یاھودا د  -ثمازیرث ن  -زݣ ماید ئݣان ثانیال ݣ 

ّداند  18صایدا،  -ثّال صور د  -لبحر نّا ݣ  -لقدس، د ـ زݣ ییر ن 
ران أد ّسغدن ئي واوال نس، تّوّجوجین زݣ ییغنشاثن نسن. أھا 

ر داي أ 19وادّجنون ؤعرنین.  -تّّجوجین أود وینّا أر تّوھّوالنین س 
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ؤرّزون میّدن كوّل بار أد غورس أژضن ئّدخ أر ّزیكس دیتّفّغ یان 
 ّجھد نّا أر ثن ئّجوجوي كوّل نسن. 

 ثرّݣام  -لباراكاث د 

 ) 12-1: 5(متى 
أیاعریت «داي یبّرم سیدنا عیسى غر ئمحضّر نّس، أھا ینّا:  20

أیاعریت نّون  21ربّي ثینّون!  -نّون أییمژالض ئّدخ ثݣا ثݣلدیّت ن 
أوینّا ینغا الّژ دغي، ئّدخ كونیّن ئقّان أتدّجاونم. أیاعریت نّون أوینّا 

أیاعریت نّون مش ؤر  22ّصیم. دا تّرونین دغي، ئّدخ كونین ئقّان أتّ 
كون حمیلن میّدن أھا ؤر كون رین أر كون رݣمن، أھا أر كون 

واّس  -فرحاث ݣ  23بنادم.  -مّمیس ن  -تحقّارن ئّدخ دا تّامنم س 
ییݣنّا. ھاثین  -ئّدخ ئّدا الجر نّون أد ئمغور ݣ  bأھا ثصروّریم،نّا 

مشان أیاكون یاغن  24أمشید أید أر تݣّان أود لجدود نسن ئي النبیا. 
أیاكون یاغن  25أوینّا طّرحنین، ئّدخ ثفرحم أینّا كونیّن ئقّان دغي. 

ا أوینّا دّجیونّین دغي، ئّدخ ئقّنن أكون ئنغ الژ، أیاكون یاغن أوینّ 
أیاكون  26تّصینین دغي، ئّدخ كونین ئقّان أداون ئنّیري أھا ثروم. 

یاغن مش دا ییّسون ّسمغورن میّدن، ئّدخ أود لجدود نسن أر 
 ثحّالل.  -ّسمغورن س ـ النبیا ن 

 ئریاث ئنضلیبن نّون 

 ) 12: 7و 48-38: 5(متى 
مشان أداون ئنیخ أوینّا دا ّسغادنین: ئریاث ئنضلیبن نّون،  27

ثتّرم ئي ربّي أد ئیݣ  28ثݣیم لخیر ئي وینّا ؤر كون حمیلنین، 
وینّا  -لباراكا ݣ ـ وینّا دا كون رݣّمنین، ثتّرماس زݣ ثنیال ن 

ؤنّاش ئّوثن س ـ ؤباریق غر أݣّاي نش،  29داون تݣّینین لعار. 
b ثݣریم ثیلیلیوین 

30 
 

                                                           



6لوقا    

ؤنّاش ییوین أژنّار نش، ثادّجت أد یاوي  -د ثبّرمداسد أود وایّاض، 
ؤنّاش ییوین  -ؤنّاش ئتّرن شا، ثوشداسث، د  30أود ثاقبّوت نش. 

ئوا تݣّاواث ئي میّدن أكیس ثرام  31أیّدا نش، أد ؤر أسث تتّر. 
 أداون ثݣین. 

مش دا تّیریم غاس وینّا دا كون تّیرینین، ماتّا لفضل نّا  32
ود وینّا عصانین ربّي دا تّیرین وینّا دا ثن غورون ئّالن؟ ئّدخ ھان أ

داي مش دا تّݣّیم لخیر غاس ئي وینّا دا ونث تّݣّینین،  33تّیرینین. 
ماتّا لفضل نّا غورون ئّالن؟ ئّدخ ھان أود وینّا عصانین ربّي دا 

مش ثرضلم غاس ئي وینّا مي ثعّولم أداون  34تݣّین ئمشیّس. 
ن؟ ئّدخ ھان أود وینّا عصانین رارین، ماتّا لفضل نّا غورون ئالّ 

ربّي دا رطّلن ئي وینّا عصانین حما أداسن رارین أینّاسن رضلن. 
مشان ئریاث ئنضلیبن نّون، أھا ثیژیلم أݣیدسن، رضالث أھا  35

ؤر تعّواالث أداون ئتّورار، داي یوعّدو الجر نّون أھا ثݣیم أراو ن 
ئي  -ر داث تّحمادنین د ؤنافّال، ھاثین نتّا دا یاّكا أود ئي وینّا ؤ -

ئوا تݣّاواث ّرحمث ئي میّدن ئمشینّا ئݣا ربّي بّاثون  36وینّا ّخانین. 
 بو ّرحمث. 

 أد ؤر تحكاماث خف میّدن 

 ) 5-1: 7(متى 
أد ؤر تّحاساباث أو یوّك حما أد ؤر كون ئتّحاساب ربّي. أد « 37

حاث ؤر حّكماث خف أود یوّك حما أد ؤر غیفون ئحّكم ربّي. تّساما
ؤشاث، ئتّّموشاون: ثوّكي نّون ثّدا  38حما أداون ئسامح ربّي. 

ووّزور،  -أداون ثتّورار س ـ یان لعبار ئستّسان ئدّزان س 
ئشیمي، ئّدخ لعبار نّاس دا تّعبارم ئي وییّاض  -ئتّوسرساون ݣ 

 ». أس غاون ئتّوعبر
 ئید أد ییغي ؤدرغال أد یامژ أفوس ئي«أھا ینّایاسن أوال أد:  39

شان ؤحفور؟  -ودرغال؟ ئس ؤر ّدین أّن تّوتّین ّسین نسن ݣ 
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ھاثین ؤر ئلّي ومحضر نّا یوݣرن أّسلماد نس، مشان ؤنّا یشّملن  40

 ألّمود نس كوّل أد ئݣ أّم ؤّسلماد نس. 
ݣماش، أھا  -ثیطّ ن  -ماخ ألّیݣ دا تّانّاید أحشالف نّا یّالن ݣ  41

نغد میمش أید  42ثیطّ نش؟  -ؤحنیݣ نّا یّالن ݣ  -ؤر دا تّاشید د 
تّیغید أتّینید ئي ݣماش: أݣما، أدّجیي أد ّسوفغخ أحشالف نّا یّالن ݣ 

ثینش؟  -شݣّین ؤر دا تّانّاید أحنیݣ نّا یّالن ݣ  -ثیطّ نش، د  -
نافیق، ّسوفغ بعدا أحنیݣ زݣ ثیطّ نش حما أتّسیّدد أتّسوفغد ألمو

». ݣماش -ثیطّ ن  -أحشالف نّا یّالن ݣ 

 لغلّث نس  -أسكلو د 

 ) 35-33: 12و 20-16: 7(متى 
ھاثین ؤر ئلّي أود یان ؤسكلو یژیلن نّا دا یتّارون لغلّث نّا ؤر « 43

ارون لغلّث ئژیلن، ئحلین، ؤال یّال شان ؤسكلو نّا ؤر ئحلین نّا دا یتّ 
ئّدخ ّكو أسكلو یتّواّسن زݣ لغلّث نس. ھاثین ؤر دا نتّّكس  44

بنادم نّا یژیلن  c 45ئقوّران زݣ ئسنّان ؤال نّكس أضیل زݣ شّرمو.
بنادم نّا ؤر  -دا دیّسوفوغ أینّا یژیلن زݣ ـ وول نّس نّا یژیلن، د 

ـ وول نس نّا ؤر ئحلین، ئّدخ  ئحلین دا دیّسوفوغ أینّا ؤر ئحلین زݣ 
 ». أقمو دا یساوال س ـ ؤینّا یّالن ݣ ـ وول

 لبني خف ؤقشمیر 

 ) 27-24: 7(متى 
كونّي ؤر دا  -ما خف دا یي ثقّارم: "أموالنا، أموالنا" ، د « 46

كول ؤنّا دا غوري ّدیتّدون ئّسغد ئي واوال  47تّݣّام أینّا داون تّنیخ؟ 
ئرویس یان  48ئرویس: ئنو أھا أر ئیّس ئتّݣّا أداون ئنیخ ماید 

ثاّدارث، ئغز ئّسغبو ئیݣ لّساس خف  -ؤرݣاز نّا یبنان یوث ن 
c أفراس 
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واسیف ثنشل ثاّدارث نّا، داي ؤر  -ؤقشمیر، نتّا ثّداد لحملث ن 
ئد ونّا دا یي  49ّزیكس ثیوي شا ئّدخ ئّال لساس نس خف ؤقشمیر. 

 واوال ئنو، ئرویس یان ؤرݣاز نّا -یّسغادن أھا ؤر دا یتّݣّا س 
یبنان ثاّدارث نس خف واشال ؤراس ئݣي لّساس، نتّا ثنشلّت 

 ». لحملث ن ـ واسیف، دغیا ثاتّوي ؤر ّزیكس ئقّیمي شا
 
7  

 لعسكر  -ؤخاثار ن  -ئسمغ ن  -أّجوجي ن 

 ) 13-5: 8(متى 
نتّا یشّمل سیدنا عیسى أینّا أر ئتّیني ئي میّدن، ئّدو غر ثمدینث  1
لعسكر ن ـ ّرومان،  -ییلي دیّس یان ؤخاثار ن  2كافرناحوم.  -ن 

ئّال غورس یان ئسمغ ئعّزن غورس عنوݣا، داي یاغاسث شا ألّیݣ 
لعسكر ئي ماید أر تّینین میّدن  -نتّا یسّال ؤخاثار ن  3ییوض لموث. 

ووداین،  -ئخاثاّر ن  -خف سیدنا عیسى، یازن غورس ییتس ن 
نتّا ییوضنن ئمازاّن  4مغ نس. ئتّر ّزیكس أد ّدیّدو حما أد ئّجوجي ئس

ھاثین ئواثا ورݣاز «غر سیدنا عیسى، سحوّژرنث شیݣان نّاناس: 
ئّدخ ھاثین دا یتّیري میّدن نّخ، د ـ نتّا  5أد أداس ثݣد أینّاش ئتّر، 

 ». أیداخ ئبنان ثیمزݣیدا
داي یمون سیدنا عیسى أݣّیدسن. نتّا یدّجاورّن غر ثاّدارث،  6

ئمدوّكال نس ئنّایاسد:  -لعسكر ییتّس ن  - یازنّد غورس ؤخاثار ن
أسیدي، غاس أد ؤر تشقّا ئخف نش، ئّدخ ھاثین ؤر واثاخ أّد «

أیاد أخف دا تّحاسابخ ئخف ئنو ؤر واثاخ  7ثكشمد غر ثاّدارث ئنو. 
أود أّن ّدوخ غورش، مشان غاس ئني شان واوال داي یّجي یسمغ 

ئلین غوري یعسكرین دا  ھاثین أود نّكین ّالن غیفي ینبّاضن، 8ئنو. 
غیفسن تّنباضخ، دا تّینیخ ئي شا دیكسن: ّدو! داي یّدو، ئنیخاس ئي 
وایّاض: أورا! أھا یّدود، ئنیخاس ئي یسمغ ئنو: یݣ أیاد! داي 
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نتّا یسّال سیدنا عیسى ئي ویاد، ئرعب دیكس داي یبّرم  9». یݣیث
ؤر دّجین أداون ئنیخ: ھاثین «غر میّدن نّا ثید ئتفارن ئنّایاسن: 

ـ إسرائیل ـ ثاروا ن   ». ؤفیخ أود یوّك نّا غر ئّال لیمان أّم واد أود ݣ 
نتّا یاغولن ئمازاّن نّا یوزن ؤخاثار ن ـ لعسكرغر ثّدارث،  10

 أفینّن ئسمغ نس ئّجي. 

 ثمطّوط نّامي یّموث ؤرݣاز  -مّمیس ن  -أّسیدر ن 
ئسم  ثمدینث -س ـ أسّكا نس، ئّدو سیدنا عیسى غر یوث ن  11

نتّا  12میّدن.  -نس نایین، مونن أݣیدس ئمحضّر نس د ـ شیݣان ن 
ثمدینث، ئمناقّار د ـ میّدن ؤسیند  -ییوضّن غر ثاما ن ـ ثݣّورث ن 

أسبدر ن ـ یان ؤعّریم ئّموث، ئݣا أفرضي غر مایس ثیلي یّموثاس 
نتّا یانّایّت  13میّدن زݣ ثمدینث.  -ؤرݣاز، مونند أݣیدس شیݣان ن 

» أد ؤر تّرو!«ثاسا أھا ینّایاس:  -عیسى، ثّسنغیث ݣ سیدنا 
ئتّوجي غر أسبدر یاژض غیرس، داي بّدین وینّا ثوسینین. أھا  14

» أیاعّریم، داش تّینیخ: ّكر!«ینّایاس ئي وعّریم نّا یّموثن: 
ئݣّیور ؤمتّین ئقّیم أر ئساوال، أھا یرارث سیدنا عیسى ئي  15

 مایس. 
ھایاون یان «أر تمّجادن ربّي أر تّینین:  داي ݣّدن میّدن كوّل، 16

 » نّبي أخاثار ئّداد غورخ، ھاثین ؤر ئتّو ربّي میّدن نس!
 -ثمازیرث ن  -داي یساقّا ؤنغمیس أد خف سیدنا عیسى ݣ  17

 ݣ ـ ثمیزار نّا ّالنین ثانیال نس.  -أیث یاھودا س ـ ماس ثّال د 

 -ن ݣ سیدنا یحیى نّا دا یتغبّازن میدّ  -سیدنا عیسى د 
 وامان 

 ) 19-2: 11(متى 
سیدنا یحیى قّیسناس أیاد كوّل نّا یݣا  -ّكرن ئمحضرن ن  18
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یازنثن غر سیدنا  19سیدنا عیسى. داي یغرّد ئي سین ّزیكسن 
ئید شݣّین أید ئݣان لماسیح نّا نّیقّن أّد ئّدو «عیسى حما أث سقسان: 

 » ماد أنعاین شان یوّك ضنین؟
دنا یحیى ّسین غر سیدنا عیسى نّاناس: ّدون ئمحضّر ن ـ سی 20

ھاثین یوزناخّد غورش سیدنا یحیى نّا دا یتغبّازن أش نسقسا: «
"ئید شݣّینثین أید ئݣان لماسیح نّا نّیقّن أّد ئّدو ماد أنعاین شان یوّك 

 » ضنین؟"
لوقث نّا س ـ ئخف نس، ئّجوجي سیدنا عیسى  -داي ݣ  21

ن ن ـ ییغنشاثن، ئّسوفغ أدّجنون میّدن نّا ݣ ـ ّالن شیݣا -شیݣان ن 
داي  22ئدرغالن.  -زݣ وینّاݣ ّالن، ئرارد ئژري ئي شیݣان ن 

ّدویاث غر «ینّایاسن سیدنا عیسى ئي یمحضّر ن ـ سیدنا یحیى: 
ؤینّا مي ثسلّیم، ھان ئدرغالن دا  -أّسلماد نّون ثقّیسماس أینّا ثانّایم د 

 -ا یتّشا لبرص دا تّجین، د وینّ  -ئحیزان دا تّّدون، د  -تّانّاین، د 
ئمژالض  -ئمتّین دا تّكرن زݣ لموث، د  -ئضرضار دا تسّالن، د 

ونّا ؤر  -أیاعریّت ن  23دا ّسغادن ئي ینغمیسن ژیلنین خف ربّي. 
 ». دیݣي یشّكان

سیدنا یحیى، ئقّیم سیدنا عیسى أر ئساوال  -نتّا ّدان ئمازاّن ن  24
لّیݣ غورس ثّدام غر لخال، : «ئي میّدن خف سیدنا یحیى ینّایاسن

ئوا ماخف أر  25ماي ثانّایم؟ ئید شان ؤغانیم نّا دا یتّاوي وزݣو؟ 
ثورّزوم؟ ئید ئیس ثعّولم أتّانّایم شان ؤرݣاز نّا ینسان ئعبان نّا 

 -لݣّاغنین؟ ھان وینّا نسانین مرسیواث غودانین أھا بّرعن ّالن ݣ 
وم؟ ئید شان نّبي؟ یّیھ، ئوا ماخف أر ثورزّ  26لقصور ن ـ ئݣلّیدن! 

سیدنا یحیى أخف  27نّبي أید ئݣا.  -أداون ئنیخ: ھاثین ؤݣار ن 
ئتّیاري ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي: ّدیخ أّن أزنخ أمازان ئنو داثاش أداش 

أداون ئنیخ: ھاثین ؤر ئلّي ینݣر ن ـ میّدن كوّل  28ئحبّل ئي وبرید. 
ربّي  -ثݣلدیّت ن  -ؤنّا یوݣرن سیدنا یحیى، مشان أمّژیان كوّل ݣ 

نتّا سّالن میّدن كوّل ئي ویاد، أود ئصنّاكن ئغّشاشن  29». یوݣرث
ربّي ئّدخ ثنید یوفا لحال  -ئخفاون نسن، نّان ئمنا وبرید ن  -س 

 -ئّسلمادن ن  -ئید ئفّریسین د  30ئغبّزثن سیدنا یحیى ݣ ـ وامان. 
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ّشرع، ؤر رین أینّاسن ئرا ربّي، داي ؤر رین أثن ئغبّز سیدنا 
 یحیى ݣ ـ وامان. 

ماغر ّسرویسخ ثاروا ن ـ لوقث أد؟ ماید «سیدنا عیسى ینّا:  31
ّرحبث  -ئشیّران قّیمانین ݣ  -ݣان أّم شان ثربیعث ن  32رویسن؟ 

ن ـ ّسوق، أر تّمغران ئنݣراتسن أر تینین: "نݣایاون أحیدوس، أھا 
 ثشطّیحم، نوّوثاون أݣجدور، أھا ؤر ثروم ".  ؤر

ئّدخ دیّدا سیدنا یحیى ؤر أر ئتتّا أغروم ؤال أر ئّسا ّشراب، أھا  33
بنادم أر ئتتاّ أر ئّسا،  -ئّدود مّمیس ن  34ثنّام: "ئّال دیكس ّدجّن!" 

أھا ثنّام: "أرݣاز أد ؤر دا یتّیاوان زݣ ووتّشي أر ئّسا ّشراب، أر 
 -مشان ثانّژي ن  35وینّا عصانین ربّي".  -اكن د ئتّمون د ـ ئصنّ 

 ». ربّي دا تّیضھیر ݣ ـ وینّا ثفارنین أبرید نس

 سیدنا عیسى یسامحاس ئي ثمطّوطّ نّا یفسدن 
.داي ئغرا یان ؤفّریسي ئي سیدنا عیسى حما أد غورس ئتّش 36

ؤفّریّسي یسنّد غر ثاما  -یّدو سیدنا عیسى یكشم غر ثاّدارث ن 
ثمطّوطّ ئفسدن. لّیݣ ثّسن  -ثمدینث نّا یوث ن  -ثیلي ݣ  37لمیدا. 

ؤفّریسي، داي ثّدود، ثاویّد  -ثاّدارث ن  -ئیس ئّال سیدنا عیسى ݣ 
أھا ثوث خف ئفاّدن نس  38ّزھر نّا یغالن،  -ثالبوشت ن  -یوث ن 
ـ سیدنا عیسى ثقّیماس غر ئضاّر أر تّرو، ثسفاّل أراس  فّیر ن

 -ئمطّاون نس، أراسثن ثن ثّسفض س  -ثّسبزوي یضاّر س 
لّیݣ  39ؤشكوك نّس، أراس ثّسودوم ئضاّر أراسن تّامس ّزھر. 

ئخف نّس أھا  -یانّاي ؤفّریسي نّاس ئغران أینّا، ئسیول ئنݣراس د 
ّت یوزنثید ربّي، ألیݣ ئّسن مور ئݣي ؤرݣاز أد نّبي أھا سثی«ینّا: 

میمش أید ثݣّا  -ماید ثمس ثمطّوط أد نّا دا غورس ئطّاژضن د 
ئسیول سیدنا عیسى  40» ثودرث نس، ئّدخ ثݣا ثامطّوط ئفسدن!

واّخا «ئنّایاس سیمعان: ». أسیمعان، ریخ أداش ئنیخ شا«ینایاس: 
». أیاّسلماد، ئني أینّا ثرید

 -ئّال یان ؤرݣاز ئرضلن لفلوس ئي سین ن «داي ینّایاس:  41
36 

 



8لوقا     

میّدن. ئرضل ئي یوّك خمسیّا ن ـ ؤقّاریض ن ـ نّقّرث، ئرضل ئي 
نتّا ؤر غورسن ئلّي ماس أس تّراران  42وایّاض خمساالف. 

أمرواس، داي یسامحاسن ّسین نسن. ئوا یینیي، مان دیكسن أید 
 » ئّدان أث ییرین ؤݣار؟

 -عینخ ؤنّا مي یسامح ݣ «یمعان ئنّایاس: ئرارغیفس س 43
». سثیّت أي ثنّید«داي ینّایاس سیدنا عیسى: ». شیݣان ن ـ لفلوس

راعا ݣ ـ «ئبّرم غر ثمطّوطّ أھا ینّایاس ئي سیمعان أفّریسي:  44
ثمطّوط أد، لّیݣ ّدكشمخ غر ثاّدارث نش ؤر ئي ثوشید أود أمان أد 

طّوط أد ھاثین ثّسیردیثن ّسیردخ ئضاّر ئنو زݣ ؤݣضرور، ئید ثام
أود أسلّم  45ؤشكوك نس.  -ئمطّاون نس، أھا ثسفضیثن س  -س 

ؤر غیفي ثسلّیمد، ئید نتّاث زݣّوس ّدكّشمخ ؤر ثرّصا زݣ ؤّسودم 
شݣّین ؤر ثومیسد أود شان ّزیث ئي وقّرو نو،  46ئضاّر ئنو.  -ن 

اثین خف ؤیاد أداش ئنیخ: ھ 47ئید نتّاث ثومس ّزھر ئي یضاّر ئنو. 
تّوغفرنثاس لمعصیّاث نّس نّا عّدانین، أینّا خف مي یي ثسنعث 
أنشثید ن ـ ثایري؛ مشان ؤنّا مي یتّوغفر شا یدروسن، دا یسنعاث 

ھاثین «داي ینّایاس ئي ثمطّوطّ:  48». غاس شوي ن ـ ثایري
قّیمین وینّا ّالنین أݣیدس غر لمیدا أر  49». تّوغفرنثام لمعصیّاث نّم

ماید ئغال واد ݣ ـ ئخف نس ألّیݣ دا «خفاون نسن: ئ -تّینین ݣ 
أھا ینّایاس ئي ثمطّوطّ:  50» یتّغفار ئي میّدن لمعصیاث نسن؟

 » لمان! -ھان لیمان نّم ئفوّكاشم، مون د «
8  

 ثیوثمین نّا أر ئتّمونن د ـ سیدنا عیسى 
فّیر ن ـ ؤینّا، ئّدو سیدنا عیسى أر ئتّّكا ثیمدینین د ـ ئسوّن، أر  1

ربّي. موّن أݣّیدس  -ئتّبّراح س ـ ئنغمیسن ژیلنین خف ثݣلدیّت ن 
ثوثمین نّا یّجوجي  -ییتّسث ن  -د  2ثناعش،  -ئمحضّر نس س 

زݣ ییغنشاثن نسنث، ئّسوفغ ّزیكسنث أّدجنون: ثّال دیكسنث مریم 
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 -د  3وادّجنون،  -ن ثامجدالیث نّا زݣ ئّسوفغ سبعا ن نّا مي دا تّینی
سوسانّا، د  -ھیرودس، د  -خوزي ئݣان نّایب ن  -حنّا ثامطّوطّ ن 

 -ثیّاض عّدانین. كوّل نسنث أر سعاواننث سیدنا عیسى د  -
 ئمحضّر نس زݣ ؤینّا یݣان وینسنث. 

 ؤحّراث نّا أر ئزّرعن  -لقیسث ن 

 ) 9-1: 4، مرقس 9-1: 13(متى 
میّدن خف سیدنا عیسى ّداند  -یان واّس، ّمݣراون شیݣان ن  4

غورس زݣ ماید ئݣان ثامدینث، أھا یقّیساسن یان لقیسث، 
ئّدا یان ؤحّراث أد ئكرز. نتّا أر ئزّرع، أتّویناس شان  5« ئنّایاسن: 

أھا  6ییر ن ـ ؤبرید، داي تّوعفسن تّشینثن ئجضاض.  -ئفسان ݣ 
ف واشال بو یقشمیرن، نتّا مغیند قّارن ئّدخ أتّویناس ییتّس ضنین خ

د ـ ییتس ضنین أتّوین ئنݣر ن ـ ئسنّان، داي  7ؤر ؤفین ؤموغ. 
ئید شان ئفسان  8ّكرند أݣیدسن ئسنّان أھا ؤر ثن ّؤجین أّّد مغورن. 

ئنّا ». واشال ئژیلن، أھا مغیند ؤشین لغلّث ئعّدان -ضنین أتّوین ݣ 
نّا غر ّالن ئمّجان أھا یّسغد یرار لبال ؤ«أیاد داي یسغوّي ئنّایاسن: 

 » نس ئي وینّا نّیخ!

 ؤحّراث.  -لقیسث ن  -أّسفرو ن 

 ) 12-10: 4، مرقس 17-10: 13(متى 
داي سقسانث ئمحضّر نس خف ماید ئرا أد ییني س ـ ؤینّا  9

ثݣلدیت  -كونّي ؤدّجیخكون أتیسینم ّسّر ن «أھا ینّایاسن:  10یقّیس 
لقیساث حما أد  -اض داسن ساوالخ غاس س ربّي. ئید وییّ  -ن 

ئجرو ؤینّا ینّا ربّي ݣ ـ لشثاب نس: "دا تّراعان ݣ ـ ؤینّا دا تّݣّاخ 
مشان ؤر دا تّانّاین، أر ّسغادن ئي مایدا تّینیخ مشان ؤر دا 

 ». تّفرون"
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 ) 20-13: 4، مرقس 23-18: 13(متى  
ربّي.  -ھایاون معنا ن ـ لقیسث نّا قّیسخ: ئفسان نیثني أوال ن  11

ییر ن ـ ؤبرید، نیثني وینّا دا ّسغادنین ئي  -وینّا أتّوینین ݣ  12
واوال ن ـ ربّي، أھا یّدود ّشیطان ئّكسث زݣ ووالون نسن حما أد 

ئید ئفسان نّا أتّوینین خف واشال بو  13ؤر تّامنن أھا تّوفوّكان. 
 -نثني وینّا دا ّسغادنین أھا قبلن أوال ن ـ ربّي س  یقّشمیرن،

ؤفراح، مشان ؤر غورسن ئژوران، دا تّامنن غاس شوي، أھا 
ئد وینّا أتّوینین ئنݣر ن ـ ئسنّان،  14ؤژیّر.  -لوقث ن  -خّرمن ݣ 

 -نیثني وینّا دا ّسغادنین ئي واوال ن ـ ربّي مشان دا تطّواعارن ݣ 
ّشھواث نّس، أھا ؤر دا  -ح نّس د وطرّ  -ّدونیث د  -ؤنزݣوم ن 

ئد وینّا أتّوینین ݣ ـ واشال نّا یژیلن، نیثني  15تمغورن ؤال ثمرن. 
ـ ربّي، شبّرن دیكس،  وینّامي ژیلن ووالون أر ّسغادن ئي واوال ن 

 ». أر تݣّان ثامّسومانث حما أدیكسن ثیلي لغلّث

 النبا  -لقیسث ن 

 ) 15: 5، متى 25-21: 4(مرقس 
شان ثلولیت نغد  -ئلّي ؤنّا یّساغان النبا أھا یغمساس س ؤر « 16

شان ّسریر، مشان داّت ئسروس خف شا نّا  -أّت ئسیرس ّداو ن 
ئّدخ ھاثین ؤر ئلّي  17یھّزان حما أد أنّاین وینّا داد كتّشمنین أسیّد. 

شا نّا یفّرن نّا ؤر ئّدین أد ئتّواّسن. ال شا ینثلن نّا ؤر ئّدین أّد ئباین ؤ
ئوا راراث لبال نّون ئي میمش دا ثّسغادم. ئّدخ ھاثین ؤنّا غر ئّال  18

شا ئّدا أداس ئتّواوش ووݣار، ئد ؤنّا غر ؤر ئلّي شا، أود أینّا مي 
 ». یغال ئیس غورس ئّال ئّدا أداس ئتّییّكس
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 أیثماس  -سیدنا عیسى د  -مایس ن 

 ) 35-31: 3، مرقس 50-46: 12(متى 
أیماس، أھا  -مایس غر سیدنا عیسى د یوث ن ـ لمرث، ثّدود  19

داي علمناس  20ؤر ؤفین ما زݣ غورس ّكان ئّدخ ئعّدا لغاشي. 
أیثماش بّدان بّرا، ران أّك  -ھان مایش د «شان ییتس نّاناس: 

أیثما ݣانثن وینّا دا ّسغادنین ئي  -ئّما د «أھا ینّایاسن:  21». أنّاین
 ». ربّي أرث تّضاعن -واوال ن 

 یسبّدا ّشوط  سیدنا عیسى

 ) 41-35: 4، مرقس 27-23: 8(متى 
أوریو أننضو «یان واّس، ئنّا سیدنا عیسى ئي یمحضّر نس:  22

داي نین یان ؤغّرابوأھا كشمن أمان. » ؤݣلمام  -س ـ أجّماضین ن 
 -أر نطّون، یاوي ونوّدم سیدنا عیسى. داي ثنھم یوث ن  نتّا 23

ؤغّرابو س ـ وامان، ئلین ؤزݣو د ـ ؤنژار، أر ئتعّمار  -ّشوط ن 
داي تّوجین ئمحضّر غر سیدنا عیسى أرث  24لخاطار.  -ݣ 

داي » أیاّسلماد، أیاّسلماد! ھاثین نّدا أنخلو!«ئغویّان:  -تسفافان س 
ثمزازین. داي ثبّد ّشوط، یاغول كولشي  -یّكر ئنھر أزݣو د 

 داي ݣّدن قّیمین» ماني لیمان نّون؟«أھا ینّایاسن:  25ینّیرس. 
ماید ئمس ؤرݣاز أد ألّیݣ دا «ھبضن، أر تّمیینین ئنݣراسن: 

 » ثمزازین أرث تّضاعنث؟ -یساوال أود ئي وزݣو د 

 وادّجنون  -أّسوفغ ن 

 ) 20-1: 5، مرقس 34-28: 8(متى 
 -ئجّراسیّن، نّا یّالن بنید ن  -داي أوضنن غر ثمازیرث ن  26

نتّا یرس  27ؤݣلمام.  -لجالیل زݣ ؤجّماضین ن  -ثمازیرث ن 
40 
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سیدنا عیسى زݣ ؤغّرابو، ئنّالثید یان ؤرݣاز زݣ ثمدینث دیكس 
أّدجنون زݣ واھّوا، أر ئتّغیما حّژوضي، ؤر غورس ثلّي ثّدارث، 

نتّا یانّاي سیدنا عیسى، ئنفض  28ئسمضال.  -أر ئتّغیما غاس ݣ 
ماید ئي «یان ؤغویّي أخاثار:  -ئخف نس داثاس أھا ینّایاس س 

». ربّي أنافّال! عافاش أد ؤر ئي تمّراث -یس ن ثرید أعیسى ممّ 
ئنّا ورݣاز أیاد ئّدخ ئنبض سیدنا عیسى خف دّجن أد ئفّغ ّزیكس.  29

ئّكا أرث ئتّامژ دّجن مشثا ن ـ ثیلمّراث، أرث كّرفن میّدن س ـ 
ثیفرین حما أث سرّصان، مشان أر ئتّبّي ئكوراف، أرث ئحّري 

 دّجن غر لخال. 
ئنّایاس: » میسم نش؟«داي یسقساث سیدنا عیسى ینّایاس:  30

 -ئّدخ دیكس ّالن شیݣان ن » ئسم ئنو ثاربیعث ن ـ لعسكر«
داي سحوّژرن واّدجنون سیدنا عیسى حما أد ؤرثن  31وادّجنون. 

ییلفان أر  -ثواال ثخاثارث ن  -ثیلي دیّس یوث ن  32ئتّژع غر أقّا. 
ّزیكس وادّجنون أثن یادّج أد  ؤمادل ن ـ عاري، تّرن -تّاوغن ݣ 

داي فّغن وادّجنون زݣ ؤرݣاز  33كشمن ݣ ـ ییلفان،أھا یادّجیثن. 
 -ییلفان. نھمن ییلفان، أّزوفن زݣ وافّال ن  -ثواال ن -كشمن ݣ 

 ّزابوق س ـ أݣلمام أھا تّشینثن وامان. 
نتّا أنّاین ئمكساون ماید ئجران، ّدون رولن أھا قّیسن أینّا  34

فّغند میّدن  35ئسوّن نّا ّالنین ثاما نس.  -یجران ئي یایث ثمدینث د 
أد أنّاین ماید ئجران. ّدونّد غر سیدنا عیسى، أفینّد أرݣاز نّا زݣ 
فّغن وادّجنون ئّال یقّیماس س ـ ئضاّر ئلسا ئعباّن ییلي س ـ لعقل 

أھا قّیسناسن ألتو وینّا ݣانین ئنیݣان ماید ئݣا  36اي ݣّدن. نس، د
داي تّرن ّزیكس  37سیدنا عیسى ألّیݣ ئّجوجي بو وادّجنون. 

ئجّراسین كوّل أد ئّدو یبردان نس ئّدخ  -ثمازیرث ن  -ئمزداغ ن 
ݣّدن شیݣان، ئّكر ئني أغّرابو أھا یاغول غر أݣّماضین ن ـ ؤݣلمام 

 نّا زݣ دیّدا. 
أرݣاز نّا زݣ فّغن وادّجنون أر ئسحوّژور سیدنا عیسى  ئید 38

ّدو « 39أث یاّدج أد ئمون أݣّیدس. مشان ؤرث یوّدجي أھا ینّایاس: 
أھا یّدو أر » غر أیث ؤخام نش ثقیسداسن لعجایب نّاش ئݣا ربّي 
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 ثمدینث س ـ ماس ثّال ماید أس ئݣا سیدنا عیسى.  -ئتّقّیس ݣ 

د ـ ؤّجوجي ن ـ ثمطّوط نّا یایروس  -ئلّیس ن  -أسیدر ن 
 یزدین س ـ ئداّمن 

 ) 43-21: 5، مرقس 26-18: 9(متى 
لّیݣ یاغول سیدنا عیسى غر أݣّماضین ن ـ ؤݣلمام، رحبن  40

ان داي ھان ی 41ئیّس میّدن ئّدخ ّالن كول نسن أرث تّعایانن. 
ووداین،  -ثمزݣیدا ن  -ؤرݣاز ئسم نّس یایروس، ئݣان أخاثار ن 

سیدنا عیسى، ئتّر ّزیكس أد أݣّیدس  -ئّداد أھا یتّوتّي غر ئضارن ن 
ثرباّت  -ئدخ غورس ثال یوث ن  42ئمون غر ثاّدارث نس، 

ؤّسݣّاس، ثیوض لموث. نتّا  -ثافرضیث، غر ثّال أم ثناعش ن 
ثیلي ݣ ـ لغاشي یوث  43احامن میّدن. یمون أݣّیدس، أر غیفس تّمز

ؤّسݣّاس. ثسخسر  -ئداّمن أم ثناعّش ن  -ثمطّوطّ ئزدین س  -ن 
أینّا غورس ئّالن كوّل خف ئضبیبن، أھا ؤر ئغي أود یوّك أّت 

سیدنا عیسى ثاژضاس غر  -داي ثّكد زݣ ضارث ن  44ئّجوجي. 
داي  45وانسا.  -ئعبان نس أھا رّصاناس ئداّمن ݣ  -أشّضور ن 

أھا » ماید ئمس ؤنّا غوري یوژضن؟«ینّایاسن سیدنا عیسى: 
أسیدي، میّدن كوّل دا «نكرن كوّل نسن، داي ینّایاس بطرس: 

غیفش تّمزاحامن أرش ثّحین زݣ ماید ئݣان ثامناطّ، أر تّینید ماید 
ھاثین یوژض «مشان ئنّایاسن سیدنا عیسى:  46» غوري یوژضن؟

نتّا ثّسن  47». ھد ئفّغ ّزیݣيشان جّ  -غوري شا، ئّدخ ؤشیخ د 
ثمطّوطّ ئس یوشي أݣّیدس، ثّدود أر تّرݣیݣي ثتّوتّي غر ئضاّر نس 

 -میّدن كوّل ماخ ألّیݣ غورس ثوژض د  -أھا ثقّیساس داث ن 
أالالّ، ھان لیمان «داي ینّایاس:  48ماّكاس ألّیݣ ثّجي ݣ ـ وانسا. 

». نّم ئّجوجیشم، مون د ـ لمان
ؤخاثار  -ل، ئّدود یان ؤمازان زݣ ثاّدارث ن ئسول أر ئساوا 49

غاس أد ؤر تشقّا أّسلماد، ھاثین «ثمزݣیدا ینّایاس ئي یایروس:  -ن 
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نتّا یسّال سیدنا عیسى ئي ویاد أھا ینّایاس ئي  50». ثّموث ئلّیش
 ». أد ؤر تّݣّد شا، غاس أمن، ھاثین ثّدا یلّیش أتّجي«یایروس: 

یایروس، ؤر یودّجي أُود یوّك  لّیݣ نّییوض غر ثاّدارث ن ـ 51
 -ئبّاس ن  -یعقوب د ـ یوحنا د  -أد ئكشم أݣّیدس، غاس بطرس د 

ئلین میّدن كوّل أر ترون خف ثرباّت أر  52مایس.  -ثرباّت د 
أد ؤر تّرویاث،ھاثین ؤر «غیفس ّكاثن أݣجدور، أھا ینّایاسن: 

نن داي قّیمین أر غیفس تّصین ئّدخ سّ  53». ثّموث شا، غاس ثݣن
أ «مشان یومژ ثارباّت زݣ ؤفوس ئغراس:  54ئس ثّموث. 
وانسا، داي ینّایاسن  -أھا یعایتّید ّروح، ثّكر ݣ  55» ثارباّت، ّكر!

قّیمین لوالدین نس ھبضن، مشان ئوّصاثن  56أداس ؤشین ماید تتّا. 
 سیدنا عیسى أد ؤر تّینین ئي أود یوّك أینّا یجران. 

9  

 ثناعش  -حضّر نس س سیدنا عیسى دا یتّازن ئم

 ) 13-7: 6، مرقس 15-5: 10(متى 
ثناعش،  -یان واّس، ئغراد سیدنا عیسى ئي یمحضّر نس س  1

ثنباطّ أد تّژعن أدّجنون، أر ّجوجین ئغنشاثن  -ئوشاسن ّجھد د 
ربّي،  -أھا یازنثن حما أد سیولن ئي میّدن خف ثݣلدیّت ن  2كوّل، 

أد ؤر تّاویاث أݣّیدون أود «داي ینّایاسن:  3ّجوجین ئموضیّن. 
ئمیّق، ال ثاغریث، ؤال یاخریض، ؤال یاغروم، ؤال ییقّاریضن، 

دوّك ماتّا ثاّدارث نّاݣ أون ئتّورحب،  -د  4ؤال یاعبان أمشایض. 
ئید مش ؤر كون رین میّدن،  5ثقّیمیم دیكس أر تّدوم ئبردان نّون. 

ضرور زݣ ئضاّر نّون حما ثفّغم زݣ ثمدینث نسن، أھا ثنقّرم أݣ
 ». أداسن ئیݣ ؤینّا ثماثارث ئید ربّي أغاثن ئحاسبن

داي فّغن ئمحضّر، ّدون أر تّّكین خف ماید ئݣان ئغرم أر  6
ـ ربّي، أر ّجوجوین ئموضیّن ݣ   -ساوالن خف ئنغمیسن ژیلنین ن 

 ماید ئݣان أدغار. 
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 ؤنبّاض ھیرودس  -أحیّر ن 

 ) 29-14: 6، مرقس 12-1: 14(متى 
نتّا یسّال ھیرودوس أنبّاض ن ـ ثمازیرث ئي ماید أر ئتّجرون  7

ھاثین سیدنا یحیى «میّدن:  -كوّل، داي یحیّر ئّدخ أر تّینین ییتّس ن 
ھاثین نّبي إلیّا أیّد «أر تّینین ییتس ضنین:  8». أیدّ ئّكرن زݣ لموث

ھاثین شان یون زݣ النبیا «ئید وییّاض أر تّینین: ». یاغولن
 -نّك س «داي ینّا ھیرودس:  9». ورا أیّد ئّكرن زݣ لموثییمزو

ئخف ئنو أیداس ئبّین أقّرو ئي یحیى، ئوا ماید ئمس واد نّا خف مي 
 یقّیم أر یورّزو بار أث یانّاي. » دا تسّالخ ئي یسّكیّن أّم وید؟

 ؤرݣاز  -سیدنا عیسى یسوتّشا خمساالف ن 

 ) 14-1: 6، یوحنا 44-30: 6، مرقس 21-13: 14(متى 
نتّا أغولند ئمازاّن، قّیسناس ئي سیدنا عیسى أینّا ݣان كوّل. أھا  10

یاویثن، ّدون غاس نثني غر لخال ثانیال ن ـ یوث ن ـ ثمدینث ئسم 
ئّال أھا ثفارنث،  -مشان ّسنن میّدن ماني ݣ  11نس بیت صایدا. 

ربّي، أھا یّجوجي وینّا  -داي یرحباسن ئسیوالسن خف ثݣلدیّت ن 
 دیكسن.  یاغشا

ثناعش غر سیدنا  -نتّا یّدجاور ییض، تّوجین ئمحضّر س  12
ئغرمان نّا ّالنین  -أزن لغاشي أد ئّدو غر ئسوّن د «عیسى نّاناس: 

ݣ ـ ئحیدان أد، حما أد أفین مانیݣ نسان د ـ ماي تتّان، ئّدخ ھاثین 
 ». ؤر ئلّي ماید ئتّواتّان ݣ ـ لخال یاد

ماي «أھا نّاناس: » ونّي أد تّشین!ؤشاثاسن ك«داي ینّایاسن:  13
سیّن ن ـ ئسلمان أي  -ثوغریفین د  -تتّان؟، ھاثین غاس خمسا ن 

 -غورخ، ئوا غاس مشد أنّدو أّد نسغ ؤتّشي ئي وانشثید ن 
ؤرݣاز. داي ینّا سیدنا  -أم خمساالف ن  -ئّدخ ّالن س  14» لغاشي؟

ثاربیعث ثربّاع، ّكو  -غاس سغیماتّن س «عیسى ئي یمحضّر نس: 
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داي سغیمینثن كوّل أم ؤینّاسن  15». أدیكس ییلي خمسین ن ـ یوكّ 
 -سیّن ن  -ثوغریفین نّا د  -یاسي سیدنا عیسى خمسا ن  16ئنّا. 

ئسلمان، ئھّزا ألّن نّس س ـ ئݣنّا، ئتّر ئي ربّي أدیكسن ئیݣ لبراكا، 
داي تّشین  17ئبّیثن أھا یوش ئي یمحضرن أد ؤشین ئي لغاشي. 

سن ألّیݣ دّجیونن، أھا سمونن ئقّشران نّاد قّیمانین، عّمرن كوّل ن
 ثاّزݣاوث.  -ئّسن ثناعش ن 

 بطرس دا یتّیني ماید ئمس سیدنا عیسى 

 ) 29-27: 8، مرقس 19-13: 16(متى 
یان واّس، ئّال سیدنا عیسى أر ئتژاّال غاس نتّا، ئلین ئمحضّر  18

ماید دا غیفي تّینین میّدن ماید «نس أݣّیدس داي یسقساثن ئنّایاسن: 
ییتس دا تّینین: شݣّین سیدنا یحیى نّا دا «أھا نّاناس:  19» مسخ؟

یتغبّازن ݣ ـ وامان. أر تّینین ییتس ضنین: شݣّین نّبي إیلیّا، ئید 
دا تّینین: شݣین یوّك زݣ النبیا ییمزوورا یّكرد زݣ وییّاض 

 ». لموث
ئسیول بطرس » ئي كونّي مایدا غیفي تّینینم؟«داي ینّایاسن:  20

 ». شݣّینثین أید ئݣان لماسیح نّا دیوزن ربّي«ئنّایاس: 
ھاثین «أھا ینّا:  22داي ینھرثن أد ؤر تّینین أینّا ئي یاود یوّك.  21

بنادم شیݣان، أھا ؤرث تّیحمیلن  -ّمیس ن البّدا أد ئتّوكرفص م
ئّسلمادن  -ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، د  -ووداین د  -ئخاثاّر ن 

واّس ویّس  -ّشرع. أھا یتّونغ مشان ئّدا أّد ئّكر زݣ لموث ݣ  -ن 
 ». ّشراض

ؤنّا یران أد ئیݣ أمسثفر ئنو، «داي ینّایاسن ئي میّدن كوّل:  23
نس  dنس، یاسي أحنیݣ ن ـ ؤطّورق  ئخّصایاس أد ئتّو یخف

ئّدخ ؤنّا یران أد ئسراح ثودرث نس، ئّدا  24ّكویاّس أھا یثفاریي. 
أّت ئزل، ئید ؤنّا یوشان ثودرث نس غیفي، ئّدا أد غورس ثیلي 

d أیاد ماي ثیݣان: ئخّصایاس أد ئدعن ئي ومّرث نغد أود ئي لموث 
45 
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ئّدخ مایداس ئنفع ئي بنادم مش ئربح ّدونیث  25ثودرث ثارسلیث. 
ھاثین ؤنّا ؤر ئّسي یقّران  26كوّل أھا یزل ئخف نس نغد ئیث ئخال؟ 

بنادم أّداي  -واوال ئنو، ؤردا ییّس ئتقّرا مّمیس ن  -ؤال یقّرا س 
لماالیكاث نّا صفانین.  -ئبّاس د  -لعّز ن  -لعّز نس د  -دیّدو ݣ 

سثیّت أداون ئنیخ: ھاثین ّالن داد وینّا ؤر تّمثاثنین أرد أنّاین  27
 ». ربّي -ثاݣلدیّت ن 

 سیدنا عیسى  -ن ّسیفث  -أبّدل ن 

 ) 8-2: 9، مرقس 8-1: 17(متى 
ماید ئنّا سیدنا عیسى أیاد، ئمون  -ووّسان فّیر ن  -أّم ثمانیا ن  28

یوحنا د ـ یعقوب، یالي غر عاري حما أد ئّژال.  -بطرس د  -د 
لّیݣ أر ئتّژاّال، یاغول وودم نّس ئبّدل أھا ملولن ئعباّن نس أر  29

ئرݣزن أر أݣّیدس تّمساوالن،  -ن  داي ھان سینّ  30سفیقّیسن. 
ییݣنّا، قّیمین  -فّغند س ـ لعّز ن  31نّبي إلیّا،  -نیثني: سیدنا موسى د 

لقدس حما أد ئتّوشّمل ؤینّا یزّمم  -أر تّمساوالن خف لموث نس ݣ 
ییلي بطرس د ـ ئسموّن نس ّسین ییویثن ؤنوّدم، مشان  32ربّي. 

ئرݣزن ّسین نّا بّدانین  -عیسى د سیدنا  -فافاند أھا أنّاین لعّز ن 
لّیݣ ران ئرݣزن ّسیّن أد ّدون، ئنّایاس بطرس ئي  33أݣّیدس. 

أسیدي، ئژیل دغي ݣ ـ نّال داد. نّدا أنعدیل شراطّ «سیدنا عیسى: 
یوث ئي  -یوث ئي سیدنا موسى، د  -ثنولین، یوث نّش، د  -ن 

ئسول بطرس أر  34نتّا ؤر ئّسین ماید أر ئتّیني.  -د ». سیدنا إلیّا
ثسیݣنوّت أھا ثسمالو غیفسن، داي ݣّدن  -ئساوال، ثّدود یوث ن 

ئسیولد یان واوال زݣ ثسیݣنوّت  35ئمحضّر لیݣ أسن ثغمس. 
 » واد أید ئݣان مّمي نّا سثیخ، ّسغاداث غورس!«ئنّاد: 
نتّا یفسثا واوال نّا، أفینّن سیدنا عیسى یّال غاس نتّا، داي  36

یاود یوّك ݣ ـ لوقث نّا أود ئمیّق زݣ ؤینّا سوسمن ؤر قّیسن ئي 
 أنّاین. 
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 ّالن وادّجنون  -سیدنا عیسى یّجوجوي أربا نّا ݣ 

 ) 27-14: 9، مرقس 18-14: 17(متى 
أسّكا نس، ئضرد سیدنا عیسى د ـ ئمحضّر نس زݣ  -س  37

داي یسغویّد یان ؤرݣاز  38میّدن.  -عاري أھا نّالینثید شیݣان ن 
أسیدي، دا ّزیكش تّتّرخ أتّراعاد ݣ «ن أر ئتّیني: زݣ جاج ن ـ میدّ 

داث ئسغار یان دّجن أر دا  39ـ مّمي، ھاثین غاس نتّا أي غوري، 
یسغویّو، أرث ئّسفریریس أرد ّزیكس ّدفّغن ئكلوفّا، أھا ؤر داس 

تّرخ زݣ ئمحضّر نش أد ّزیكس  40ئّروژوم أرد ئیݣ ئثرساون. 
 ». ثّسوفغن، ئمیل ؤر غین

ألجیل أنفراراغ وار لیمان! أر «یول سیدنا عیسى ینّا: داي یس 41
داي » میلمي أݣّیدون تّغیماخ؟ د ـ أر میلمي ییكون تّساعافخ؟

 » أوید مّمیش غر داد!«ینّایاس ئي ورݣاز: 
نتّا یحاّدز وربا غر سیدنا عیسى، ئنفطّ دّجن أر ئسفوروض،  42

یبّاس. داي یّژع سیدنا عیسى دّجن أھا یّجوجي أربا یرارث ئي 
 ؤینّامي یغي سیدي ربّي أخاثار.  -داي ھبضن میّدن كوّل ݣ  43

سیدنا عیسى دا یساوال خف لموث نّس ثیلمرّت ثیّس 
 سناث 

 ) 32-30: 9، مرقس 23-22: 17(متى 

سولن میّدن كوّل ھبضن ݣ ـ ؤینّا أر ئتݣّا سیدنا عیسى، ئنّایاسن 
داون ئنیخ: راراث لبال نّون ئي ماي ریخ أ« 44ئي یمحضّر نس: 

مشان ؤر فرین شا ݣ ـ  45». بنادم ئّدا أد ئتّوغدر -ھان مّمیس ن 
ؤینّا ینّا ئّدخ ئتّوسنثل ّزیكسن حما أد ؤرث تّیسینن، أھا ݣّدن أث 

 سقسان. 
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 مامي یمقّور ّشان؟ 

 ) 37-33: 9، مرقس 5-1: 18(متى 
ئمحضّر خف مان دیكسن أمي  -داي یّكر یان ؤمغانّا یینݣر ن  46

مشان ئّسن سیدنا عیسى ماید ئّالن ݣ ـ ووالون  47یمقّور ّشان. 
أھا ینّایاسن:  48نسن، داي یاوید یان ؤربا أمّژیان ئسبّدیث ثاما نس، 

ؤنّا یرحبن ئي وربا أمّژیان أّم واد ݣ ـ وودم ئنو، ھاثین ئرحب «
ـ ؤنّا یي  -د  ئّسي أود نّكین؛ ّونّا ییّسي یرحبن، ھاثین ئرحب أود س 

مي یمقّور أّدیوزنن. ئّدخ ؤنّامي ثنّام دیݣون ؤر ئواثا شا، نتّا 
 ». ّشان

 ؤنّا ؤر ئݣین أنضلیب نّخ، ئݣا ّزیݣنخ 

 ) 40-38: 9(مرقس 
أیاّسلماد، ھاثین نانّاي یان ؤرݣاز أر «ئسیول یوحنّا ینّایاس:  49

ییسم نش أھا ؤرث نوّدجي، ئّدخ ؤر ئݣي  -یّسوفوغ أدّجنون س 
مشان ینّایاس سیدنا عیسى:  50». زݣ ئمسثفّر نش أّم نوكني

 ».حیداثاس یّدخ ؤنّا ؤر ئݣین ضّض نّون، ھاثین ئݣا ّزیݣون«

 أیث ّسامیرا ؤر قبیلن سیدنا عیسى 
نتّا ثّدجاور لوقث نّاݣ غا یتّواسي سیدنا عیسى غر ئݣنّا،  51

داي یازن ییتّس ن ـ ئمازاّن أد زویرن  52ئعّول أد ئعیّن لقدس. 
ثمازیرث ن ـ ّسامیرا  -داثاس، أھا ّدون كشمن غر یان ثغرمّت ݣ 

مشان ؤراس رحیبن ئمزداغ  53حما أداس حبّلن ئي شان ثاّدارث. 
نتّا ینّاي  54نن ئیس ئعّول أد ئّدو غر لقدس. ن ـ ثغرمّت نّا ئّدخ سّ 

أموالنا، ئیس «یعقوب د ـ یوحنا أینّا، أھا نّاناس ئي سیدنا عیسى: 
ثرید أنیني ئي لعافیث أّد ثضر زݣ ییݣنّا خف میّدن أد أھا 
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 eداي یبّرم غورسن سیدنا عیسى، یفقّع غیفسن. 55» ثخلوثن؟
 داي ّدون غر یوث ن ـ ثغرمّت یاضن.  56

 نا عیسى ماد ّدونیث سید

 ) 22-19: 8(متى 
ؤبرید، ئنّایاس یان ؤرݣاز ئي سیدنا  -داي نتّا أر تّّدون ݣ  57

أھا ینّایاس سیدنا  58». ّدیخ أّك ثفارخ دوّك ماني غر ثّدید«عیسى: 
ئجضاض غورسن لعشوش،  -ئكعبن غورسن ئفران، د «عیسى: 

تسنّاد أقّرو ئ -بنادم ؤر غورس ئلّي أود ماني ݣ  -ئید مّمیس ن 
 ». نس

أھا » ثفاریي!«داي ینّایاس سیدنا عیسى ئي یوّك ضنین:  59
». أسیدي، أدّجیي بعدا أد ّدوخ أد مضلخ ئبّا«ینّایاس ؤرݣاز: 

أدّج ئمتّیّن أد مضلن ئمتّین نسن، ئید «داي ینّایاس سیدنا عیسى:  60
 ». ربّي -شݣّین ّدو بّرح خف ـ ثݣلدیّت ن 

أسیدي ّدیخ أّك ثفارخ، مشان أدّجیي «اضن: أھا ینّایاس یون ی 61
داي ینّایاس  62». أ یث ؤخام ئنو -أد ّدوخ بعدا أد مسافاضخ د 

كوّل ؤنّا یݣان أفوس نس خف ئماّسن أر ئتّراعا «سیدنا عیسى: 
 ». ربّي -غر ضارث ؤر ئالق ئي ثݣلدیّت ن 

 
 

e :ھاثین ؤر ثّسینم ماتّا ّروح نّا زݣ «ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: ئنّایاسن
بنادم ؤر ّدیّدي حما أد ئخلو میّدن، مشان حما أثن  -ئّدخ مّمیس ن  56ثݣام،
 ». ئفوّكو
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10  

 ؤمحضر  -سیدنا عیسى یوزن ثناین ؤسبعین ن 

 ) 11-8: 6، مرقس 15-7: 10(متى 
ؤینّا یسثي سیدنا عیسى ثناین ؤسبعین ن ـ ؤمحضر  -فّیر ن  1

ضنین، أھا یازنثن سیّن سیّن أث زویرن غر ماید ئݣان ثامدینث د 
ثامݣرا «أھا ینّایاسن:  2ماید ئݣان أدغار نّا غر ئعّول أد ئّدو.  -

ثمݣرا  -ثعّدا، مشان دروسن ئشّوالن، ئوا تّراث ئي موالنا باب ن 
ئوا ّدویاث، ھایي  3أّد یازن ئشّوالن عّدانین غر ثمݣرا نس. 

أد ؤر تّاسیاث أݣیدون  4ووّشان.  -ؤزنخكون أم ئعلّوشن ئنݣر ن 
، ؤال یبوركسن ئمشویاض؛ أد ؤر تسالّماث لفلوس، ؤال یاخریض

داي ثاّدارث نّا غر ثكشمم، أھا ثینیم  f 5ؤبرید. -خف أود یوّك ݣ 
داي مش دیكس  6ثیزویري: "أزول خف أیث ثاّدارث أد".  -ݣ 

ئّال ونّا یران لھنا، ئّدا أد غیفس ّدیݣّز لھنا نّون، ئید مش ؤر دیكس 
ثاّدارث نّا غر  -قّیماث ݣ  7ل. ئلّي، ئّدا لھنا نّون أد غورون ّدیاغو

ثكشمم أد ؤر ّزیكس تّموتّیاث، ثّشیم ثسویم أینّا غاون ؤشین، ئّدخ 
داي مش ثّدام غر شان  8كوّل ؤنّا دا یخّدمن ئواثا ثیغراض نس. 

ثّجوجیم  9ثمدینث أھا رحبناون میّدن نس، ثّشیم أینّا غاون ؤشین، 
ربي ثقّربد  -اݣلدیّت ن ئموضیّن نّا دیكس ّالنین أھا ثینیم: "ھان ث

ئید مش ثّدام غر شان ثمدینث أھا ؤر كون رین میّدن  10غورون". 
"ھان أود أݣضرور ن ـ  11نس، فّغاث غر ئساراݣن نس أھا ثینیم: 

ثمدینث نّون نّا ینّضن ݣ ـ ئضاّر نّخ داونث نتنقّار، مشان ئسیناث 
ن أداون ئنیخ: ھا 12ربّي".  -ئیس تثقّرب غورون ثݣلدیّت ن 

لحساب ثّدا أتّاف  -واّس ن  -سادوم ݣ  -ثمدینث ن  -لحالث ن 
 ». ثمدینث نّا -لحالث ن 

fاث خف میّدن ݣ ـ ؤبرید أیاد ماي ثیݣان: أد ؤر تّلھویاث ݣ ـ ّسالم 
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 ثیمدینین نّا ؤر رینین أد أمننث 

 ) 24-20: 11(متى 
 -كورازین! أیاعندا نّم أثامدینث ن  -أیاعندا نّم أثامدینث ن « 13

صایدا لعجایب نّا  -صور د  -بیت صایدا! ئّدخ مور تّواݣّنث ݣ 
دیّكنث ئتواݣن، ألیݣ ثوبن ئمزداغ نسنث زݣ واھّوا، أھا نسین 
ثیخنشیین، قّیمین أر زوّزورن ثینیفسث خف ئقّرا نسن حما أد 

 -لحساب، ثّدا لحالث ن  -واّس ن  - مشان ݣ 14سنعثن ئیس ثوبن. 
ئید شّمینثین  15صایدا أتّوھین خف لحالث نكونث.  -صور د 

كافرناحوم، ئس ثغالد ئیس ثّدید أّن ثاوّض ئݣنّا؟  -أثامدینث ن 
 ». ھاثین ثّدید أتّضرد غر جاھنّام

ھاثین ؤنّا دا غورون «داي ینّا سیدنا عیسى ئي یمحضّر نس:  16
ؤنّا ؤر كون ئرین، ؤري  -یّسغاد أود نّكین، د ئّسغادن، دا غوري 
ؤنّا ؤر ئي یرین، ؤر ئري أود ربّي نّا یي  -یري أود نّكین، د 

 » ّدیوزنن. 

 ثناین ؤسبعبن ن ـ ؤمحضر أغولنّد 
ثناین ؤسبعین فرحن، أھا نّاناس ئي  -داي أغولنّد ئمحضّر س  17

ییسم  -أموالنا، ھان أود أدّجنون داخ تّضاعن س «سیدنا عیسى: 
ھاثین أنّایخ ّشیطان یاتّویّد زݣ ییݣنّا أم «أھا ینّایاسن:  18». نش

 -نّكین ؤشیخاون ثانباطّ نّاس غا تّعفاسم خف ئفیغراون د  19ووسم. 
م ّشیطان أنضلیب أھا ؤر كون ئتّاغ أود ئمیّق. ثغیرضام، ثیّرو

مشان أد ؤر تّفراحاث ئّدخ داكون تّضاعن وادّجنون، مشان  20
 ». ئݣنوان -فرحاث ئّدخ تّوارین ییسماون نّون ݣ 

51 
 



10لوقا     

 سیدنا عیسى  -أفراح ن 

 ) 17-16: 13، 27-25: 11(متى 
ؤفراح أھا ینّا:  -داي یعّمر ّروح ن ـ ربّي سیدنا عیسى س  21

واشال، ئّدخ ثّسنثلد أیاد خف  -ییݣنّا د  -اش تّحمادخ أیبّا باب ن د«
أیث ثوّسنا أھا ثسنعّت ئي ثسلمییوین. ئیّیھ، أیبّا،  -أیث ثانّژي د 

ئوشایي یبّا ثانباطّ خف ماید ئݣان شا، ؤر  22ئّدخ ئمشید أي ثرید. 
ئلّي أود یوّك ئّسنن سثیّت مّمیس غاس ئبّاس، ؤال یّال ونّا یّسن 

». ؤنّامي یرا مّمیس أث ئسنعث -یّت ئبّاس غاس مّمیس، د سث
أیاعریّت «داي یبّرم غر ئمحضّر نس أھا ینّایاسن غاس نیثني:  23

 -النبیا د  -أداون ئنیخ: شیݣان ن  24نّون ئّدخ ثانّایم أینّا دا تّانّایم! 
ا ئݣلّیدن أر تّینین أواید یانّاین أینّا دا تّانّایم أھا ؤر أنّاین شا، أھ

 ». ّسغدن ئي وینّامي دا ثّسغادم، مشان ؤر ّسغیدن ئي شا

 ثّال ّرحمث  -ؤسامري نّا ݣ  -لقیسث ن 
ّشرع أد ئجّرب سیدنا  -یان واّس ئرا یوّك زݣ ئّسلمادن ن  25

أیاّسلماد، ماي تّݣّاخ حما أد ّكوساخ ثودرث ن «عیسى أھا ینّایاس: 
ـ ّدجنث؟ - ـ سیدنا ماي دا «أھا ینّایاس:  26» وابدا ݣ  یتّیني ّشرع ن 

ئخّصایاش «داي ینّایاس ؤرݣاز:  27» موسى؟ ماي دیكس ثفرید؟
ّروح نّش  -س -وول نّش كوّل، د  -أد تّیرید موالنا ربّي نش س 

لعقل نش كوّل، أھا  -س  -ؤینّامي ثغید كوّل، د  -س  -كوّل، د 
داي ینّایاس سیدنا عیسى:  28». ثیرید أّدجار نش أم ئخف نش

مشان ئرا ورݣاز أد  29». أي ثنّید. ئوا یݣ أیاد داي ثیدیرد سثیتّ «
ئي ماني ونّا یݣّان «ئسراح ئخف نس أھا ینّایاس ئي سیدنا عیسى: 

 » أّدجار ئنو؟
ئّال «ئرار غیفس سیدنا عیسى س ـ یوث ن ـ لقیسث ینّایاس:  30

یان ؤرݣاز ئسّرحّد زݣ لقدس غر أریحا، حاطّرناس ئقطّاطعین 
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تّورسثنث، ّدون زرینث ݣ ـ ییر ن ـ ؤبرید ئنݣر أھا كّشضنث، س
داي ھان یان ووداي ئݣان أنبداد ن ـ  31لموث.  -ثودرث د  -ن 

ثّدارث ن ـ ربّي ئزري زݣ ؤبرید نّا. نتّا یانّایث، أھا یانف غر 
شوي ئّدود یوّك زݣ أیث الوي، نتّا ییوض غر  32ثمناط ضنین. 

ن ن ـ ؤبرید ئّدو ییبردان ثاما نس یانّایث، أھا یانف غر ثمناط ضنی
مشان ئزري یوّك زݣ أیث ّسامرا ( نّا ؤر أر تّیحمیلن  33نس. 

ـ ؤرݣاز، یانّایث أھا یّسنغیث ݣ   -ووداین)، نتّا ییوضن غر ثاما ن 
ئتّوجي غورس، ئسوّدماس شان ّزیث د ـ شان وامان ن ـ  34ثاسا. 

نس یاّساسثن. أھا یسنیث خف لبھیمث نس  نواضیل خف ئثرساو
 یاویث غر یان لفندق ئتنھّال دیكس. 

لفندق سیّن ن ـ ئقّاریضن  -أسّكا نس، ئوشاس ئي باب ن  -س  35
ن ـ نّقّرث أھا ینّایاس: "تنھّال ݣ ـ ؤرݣاز أد، داي مش غیفس 

 ». ثسخسرد ؤݣار ن ـ ؤیاد، ّدیخ أداش ثخلّصخ أّداي ّداغولخ"
ئوا مایداش «ّشرع:  -داي ینّایاس سیدنا عیسى ئي وّسلماد ن  36

شراض أد أید ئݣان أدّجار ن ـ وونّا  -ئضھرن؟ مان دیكسن ݣ 
ؤنّاس «أھا ینّایاس ؤّسلماد ن ـ ّشرع:  37» خف ضرن ئقطّاطعین؟

ئوا ّدو أود شݣّینثین «ایاس سیدنا عیسى: داي ینّ ». ئݣان ّرحمث
». ثݣد أم وامشید

 

 مریم  -مارثا د  -ثاّدارث ن  -سیدنا عیسى ݣ 
ییلي سیدنا عیسى د ـ ئمحضّر نس ؤمژن أبرید غر لقدس،  38

ثمطّوطّ ثّال  -أوضنن غر یوث ن ـ ثغرمّت، داي ثغراسن یوث ن 
ارث نس. ثزدغ دیّس ئسم نس مارثا حما أد غورس ّدون غر ثادّ 

ؤلثماس ئسم نس مریم، ثقّیمایاس ئي  -ثیلي غورس یوث ن  39
ئید مارثا،  40سیدنا عیسى غر ئضاّر أر ثّسغاد ئي ونّا أر ئتّیني. 

لعولث ن ـ ثّدارث. داي ثّدوّد مارثا غر سیدنا عیسى  -ثطّواعر ݣ 
أموالنا، ئس ؤر تّثیوید ݣ ـ ؤیاد نّا یي ثݣا ولثما، «ثنّایاس: 
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 » دا ّسعوالخ غاس نّكین؟ ئوا یینیاس أد ئي ثعاون!ثودّجایي 
أ مارثا، أ مارثا، شّمینثین دا تّاسید «داي ینّایاس سیدنا عیسى:  41

مشان غاس یان ؤسكین أید  42ئسّكین.  -أنزݣوم ئي شیݣان ن 
ئخّصان سثیّت، د ـ ؤلثمام مریم ثسثي ونّا ئژیلن أھا ؤسار أس 

 ». ثیّكیس أود یوكّ 
 

11  

 سیدنا عیسى  -ثژالّیّت ن 

 ) 11-7: 7، 13-9: 6(متى 
شان وانسا. نتّا  -یان واّس، ئقّیما سیدنا عیسى أر ئتژاّال ݣ  1

أموالنا، ّسلمداخ أنّژال «یشّمل، ئنّایاس یوّك زݣ ئمحضّر نس: 
أّداي «داي ینّایاسن:  2». ئمشینّا ئّسلمد سیدنا یحیى ئي یمحضّر نس

 دا تّژاّالم أھا ثینیم: 
 أیبّاثنخ نّا یّالن ݣ ـ ئݣنوان، 

 أد ئتّوّسمغور ییسم نش، 
  gثّدود ثݣلدیّت نش.

 أّكایاخ كویاّس أغروم نّاخ ئتقّدان.  3
 ثسامحداخ ݣ ـ لمعصیّاث نّخ،  4

 ئّدخ دا نتّساماح أود نوّكني ئي وینّا دا غیفنخ تّعّدانین كوّل، 
 ». ثحضوضاخ زݣ ّشیطان أد ؤر أخ ئتجّراب

ل «داي ینّایاسن دیخ ألثو:  5 مش ئّال غر شا دیݣون شان ؤمّداكُّ
ییض یینییاس: "أیا مّداكُول ئنو،  -واّماس ن  -أھا یّدود غورس ݣ 

ئّدخ غوري دیّدا یان ؤمّداكل ئنو  6ثوغریفین،  -رضلي شراطّ ن 
ئید أد غیفس  7زݣ تّیساع أھا ؤر غوري یلّي مایداس أّكاخ". 

g ییتس ن ـ واّراثن ئّال یكسن أود: أد ییلي ؤینّا ثرید خف واشال د ـ ݣ ئݣنوان 
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ارث أھا یینییاس: "أد ؤر ئي سطّوّروي! ثادّ  -ّدیرار زݣ جاج ن 
 -واراو ئنو ݣ  -ھاثین قّنخ یاد لباب، ئݣا لحال ݣّیض، ئلیخ نّك د 

 ثیّسي، ؤر غیخ أّن ّكرخ أداش ؤشخ أینّایي ثتّرد". 
أداون ئنیخ: "مغار ؤر ئّكیر أداس ئوش ئّدخ ئݣا أمّداّكل نس،  8

ئسطّوّري س ـ ثیثي  ھاثین ئّدا أد ئّكر أداس ئوش أینّا یرا ئّدخ ئیث
د ـ نّكین داون تّینیخ: "تّراث أھا یتّّموشاون، رزویاث  9ن ـ لباب". 

ئّدخ كول ؤنّا یتّرن ئّدا أد  10أھا ثافیم، ؤثاث لباب أھا یتّورژماون. 
ونّا ینقّرن لباب ئّدا أداس  -ونّا یرزان ئّدا أد یاف، د  -یامژ، د 
أسلم،  hئتّر دیݣون مّمیس ئي كونّي ألوالدین، ؤنّامي  11ئتّورژم. 

ئي مش أس ئتّر  12ؤسلم؟  -وانسا ن  -ئید أداس یوش ثیفیغرا ݣ 
داي مش ثّسنم كونّي نّا  13ثاݣالیث، ئید أداس ئوش ثیغیرضمث؟ 

یّخان أتّوشیم ئي واراو نّون أینّا یژیلن، ئوا مشثا أیدا یاّكا بّاثون نّا 
 » ث تتّرنین؟"ییݣنّا ّروح نس ئصفان ئي وینّا داس -یّالن ݣ 

 ّشیطان  -سیدنا عیسى د 

 ) 27-20: 3، مرقس 30-22: 12(متى 
یان واّس، ئّسوفغ سیدنا عیسى یان ّجن زݣ یان ؤرݣاز ئݣاث  14

د ـ أعنژول. نتّا یفّغ ّجن أھا یسیول ؤعنژول، داي رعبن میّدن. 
ھاثین دا یّسوفوغ أّدجنون س ـ ثنباطّ «مشان ییتّس ّزیكسن نّان:  15

ئید ییتس ضنین ران  16». وادّجنون -ئݣان أخاثار ن  iن ـ ّشیطان 
أث جّربن، أھا تّرن ّزیݣس شان ثماثارث زݣ ییݣنّا حما أد راعان 

كوّل «مشان ئّسن ماي دمان أھا ینّایاسن:  17ئیس ثید یوزن ربّي. 
ؤخام كوّل نّامي یبضا ّراي  -ئّكر بطّو ثّدا أتّخلو، د  ثاݣلّدیت نّاݣ

ئخف نس، میمش  -داي مش دا یتّناغ ّشیطان د  18یّدا أد ئمزّالع. 

h ـ واّراثن ئّال دیكسن: أغروم، ئید أداس یوش أژرو؟ نغد مش أس ئتّر  ییتس ن 
i ݣ ـ واّراثن ئمزوورا ئّال ییسم ن ـ بعلزبول ݣ ـ وانسا ن ـ ّشیطان ئّدخ

 أد غر ؤداین ئتواّسن س ـ ییسم 
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أي تّبداد ثݣلّدیت نس؟ ئّدخ دا تّینیم ھاثین دا ّسوفوغخ أّدجنون س ـ 
 -داي مش دا ّسوفوغخ نّكین أدّجنون س  19ثنباطّ ن ـ ّشیطان. 

، ماس داثن ّسوفوغن میّدن نّون؟ خف ؤیاد، ثنباطّ ن ـ ّشیطان
ئید  20نیثني س ـ ئخفاون نسن ّدان أكون حاسبن خف ؤینّا ثنّام. 

مشد ثانباطّ ن ـ ربّي أس دا ّسوفوغخ أدّجنون، ھاثین ثیوضّد 
 ربّي.  -غورون یاد ثݣلّدیت ن 

أّداي دا یتّعّساس شان ؤرݣاز نّا یوعرن خف ثاّدارث نس ییلي  21
مشان أّداي غیفس  22لمان.  -ا ؤیّدا نس كوّل أد ییلي ݣ یسنّح، ئدّ 

ئكشم شان یوّك نّا یوعرن ؤݣار نس، ئّدا أث ییّرو ئّكساس ّسناح 
 نس نّا خف ئعّول، أھا یبضو د ـ ئسموّن نس أینّاس ئّكس. 

وونّا  -وونّا ؤر ئݣین زݣ ثمناط ئنو، ھاثین ئݣا ّضض ئنو. د  23
 ». دا یتزّالعؤر دا یتّسمونن أݣّیدي، ھاثین 

 دّجن  -أعاید ن 

 ) 45-43: 12(متى 
أّداي یفّغ شان دّجن زݣ شان بنادم، دا یتّدو غر أنسیون نّا « 24

یخالن أر یورّزو أد ئسݣونفا، مشان أّداي ؤر یوفي أسݣونفا دا 
أھا یّدو  25یتّیني: "ّدیخ أد أغولخ غر ثاّدارث ئنو نّا زݣ دفّغخ". 

وادّجنون ضنین  -داي یّدو یاوید سبعا ن  26یافتّیّن ثزّدیݣ ثمون، 
ثوّخیث، أھا كشمن ݣ ـ بنادم نّا زدغن دیكس  -نّاث یوݣرن ݣ 

 ». كوّل نسن، داي یّخویاس لحال ئي بنادم نّا ؤݣار ن ـ ثیزویري

 سثیّت  -أفراح ن 
 -داي لّیݣ أر ئتّیني سیدنا عیسى أیاد، ثسغویّد یوث ن  27

مایش نّاش  -أیاعریّت ن «نّایاس: میّدن أھا ث -ثمطّوطّ زݣ جاج ن 
 -مشان أیاعریّت ن «داي ینّایاس:  28». یورون أھا ثّصوطّضش

 ». ربّي أر ئیّس تݣّین -وینّا دا ّسغادنین ئي واوال ن 
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 میّدن دا تتّرن شان ثماثارث ئݣان لموعجزا 

 ) 12-11: 8، مرقس 42-38: 12(متى 
 -میّدن ن «یتّیني: نتّا أر غیفس تّمزاحامن میّدن، ئقّیم أر  29

ّزمان أد ّخان، دا ّزیݣي تتّرن أداسن سنعثخ شان ثماثارث زݣ 
نّبي یونان.  -ربّي. مشان ؤر ّدیخ أداسن ؤشخ غاس ثماثارث ن 

ئّدخ مایداس ئجران ئي نّبي یونان ئݣایاسن ثاماثارث ئي میّدن  30
 -ن ن ـ ثمدینث ن ـ نیناوا، ئوا أود أینّا یّدان أداس ئجرو ئي مّمیس 

أّداي یاوض واّس ن ـ  31بنادم ئدا أد ئیݣ ثماثارث ئي میّدن أد. 
میدن ن  -سبأ أّد ثّكر نتّاث د  -ثمازیرث ن  -لحساب، ثّدا ثݣلّیّت ن 

 -ّزمان أد أھا ثحشم غیفسن، ئّدخ نتّاث ثّداد زݣ ؤبوض ن  -
سیدنا سولیمان. داي دغي ھان  -ّدونیث حما أتّسغد غر ثانّژي ن 

ن سیدنا سولیمان ئّال داد أھا ؤر ثریم أد غورس ثّسغدم. وونّا یوݣر
میّدن  -لحساب نثني د  -واّس ن  -أود أیث نیناوا ّدان أدّ ّكرن ݣ  32

ّزمان أد أھا حشمن غیفسن ئّدخ نثني ثوبن لّیݣ أسن  -ن 
نّیّصیوض نّبي یونان أوال ن ـ ربّي. داي دغي ھان وونّا یوݣرن 

 » ثریم أتّوبم! نّبي یونان ئالّ داد أھا ؤر

 ّصاحث  -أسیّد ن 

 ) 23-22: 6د  15: 5(متى 
ؤر ئلّي ونّا یّساغان النبا أھا یسرسّت ݣ ـ شان وانسا نّا « 33

تّمنیث، مشان داّت ئسروس خف شا نّا یھّزان  -ینثلن نغد ّداو ن 
ھاثین ألّن أید  34حما أد أنّاین میّدن نّا دا كتّشمنین غر ثّدارث أسیّد. 

ئݣان أسیّد ن ـ ّصاحث، أّداي یژیلنث والّن نش، ثّدا ّصاحث نش 
كوّل أدیكس ییلي وسیّد، ئید مش ّخانث والّن نش، ثّدا ّصاحث نّش 

ئوا رار لبال نش، ھان أسیّد نّا یّالن دیّك أد  35كوّل أتّسولّس. 
ي مش ثعّمرد س ـ ؤسیّد أھا ؤر دیكش ثلّ  36یاغول أد ئیݣ ثالّسث. 
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ثالّسث، ثّدا ثودرث نش كوّل أتّسیّدا أّمي غیفش ثّسیّد شان النبا س 
 ». ـ ؤسیّد نس

 ّشرع  -ئّسلمادن ن  -سیدنا عیسى دا یتّالّما ییفّریسین د 

 ) 47-45: 20، لوقا 40-38: 12، مرقس 36-1: 23(متى 
لّیݣ ئشّمل سیدنا عیسى أوال نس، ئتّر ّزیكس یان ؤفّریسي أد  37

داي  38ئمشلي. ئكشم سیدنا عیسى أھا یقّیم غر لمیدا. غورس ئتّش 
یرعب ؤفّریسي لّیݣ یانّاي سیدنا عیسى ؤر ئّسیرد ئفاّسن نّس 

مشان ئنّایاس سیدنا  39ووتّشي أم لقاعیدا ن ـ ووداین.  -داث ن 
ؤقصري  -كونّي دغي أییفّریسین دا ثّسیریدم أغّراف د «عیسى: 

أییحیاض،  40ثوّخیث.  -طّمع د  -زݣ بّرا، ئید جاج نّون ئعّمر س 
ھاثین  41ئس ؤرید وونا یعدیلن بّرا أید ئعدیلن أود جاج؟ 

ئخّصایاون أد تّاّكام ّصاداقا ئي یمژالض زݣ ؤینّا غورون ئّالن 
 حما أداون ئزدیݣ ماید ئݣان شا. 

مشان أیاعندانّون أییفّریسین! ئّدخ دا تّكسم لعشور ئي نّعناع د  42
ثایري  -لحق د  -ماید ئݣان ثوݣا، أھا ؤر دا تتّاویم ݣ  -ئورمي د  -

ربّي، ئخّصایاون بعدا أتّّزویرم لحّق د ـ ثایري ن ـ ربّي، داي  -ن 
 ثّكسم لعشور. 

وانسیون  -أیاعندانّون أییفّریسین! ئّدخ دا تّیریم أتقّیمیم ݣ  43
ثمزݣیدیوین، أراون ئتّیعجیب أد غیفون تسّالمن  -ئمزوورا ݣ 

أیاعندانّون! ئّدخ ثݣام أم ثمضلین نّا نثلنین،  44السواق.  -میّدن ݣ 
  j».دا غیفسنث ثتّعفاسن میّدن د ـ نثني ؤر ّسینن

ّشرع ئنّایاس ئي سیدنا عیسى:  -داي یسیول یان ؤّسلماد ن  45
اي دا تّینید أیاد داخ ثّكاّد أود نوّكني س ـ أیاّسلماد، ھاثین أدّ «

أیاعندانّون أود كونّي «أھا ینّایاس سیدنا عیسى:  46» واوال!
ّشرع، ئّدخ دا ثّساسایم أݣّاثن نّا ّژاینین ئي میّدن، أھا  -أییّسلمادن ن 

j خف لحساب ن ـ ووداین وونّا یتّعفاسن كوّل خف ثمضلین ؤر ئزّدیݣ 
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أیاعندانّون، دا  47ؤر دا تّاژضم أود أضاض حما أثن ثسعاونم. 
ھاثین  48یا، د ـ لجدود نّون أي ثن ئنغان. النب -ثعّدیلم ثیمضلین ن 

ؤیاد، دا ثسنعاثم ئیس ثمساسام د ـ ؤینّا ݣان لجدود نّون، ئّدخ  -س 
خف ؤیاد أخف ئنّا  49نیثني نغانثن،د ـ كونّي داسن ثبنّوم ثیمضلین. 

ئمازاّن أھا  -ربّي س ـ ثانّژي نس: "ّدیخ أد غورسن أزنخ النبیا د 
حما أد تّوحاسبن أیث  50وییّاض".  نغین ییتس ّزیݣسن، ّكرفصن

 -لجیل أد خف منغیوث ن ـ النبیا نّا تّونغانین زݣ ثیزویري ن 
نّبي زاكریّا نّا  -ھابیل أر منغیوث ن  -زݣ منغیوث ن  51ّدونیث، 

وانسا نّاخف دا  -یتّونغان ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي ئنݣر ن 
غاس  وانسا نّاغر دا یكتّشم -تّوغراصنث ثمغراص ئي ربّي د 

ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي. ئیّیھ، سثیت أیداون تّینیخ: ھاثین ئّدا 
 لجیل أد أد ئتّوحاسب خف ؤیاد كوّل. 

ّشرع! ئّدخ ثومژم ثاساروّت ن ـ  -أیاعندانّون أییسلمادن ن  52
 ». ثوسنا، أھا ؤر ثكشیمم ؤال ثوّدجام وینّا رانین أد كشمن -لباب ن 

ݣ ّسییّس، ؤلیناسن ئداّمن ئي لّیݣ ئفّغ سیدنا عیسى ز  53
ئفّریسین. قّیمین زݣ لوقث نّا أرث تژیّارن  -ّشرع د  -یّسلمادن ن 

أراس تݣّان ثیخنداّالسین بار  54أرث تسقسان خف ماید ئݣان شا، 
 أد غیفس أمژن شان واوال نّاخف أس تدعون. 
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12  

 أد ؤر تّݣداث! 
میّدن ألّیّݣ  -لوقث نّا، مونند شیݣان ن ـ والفیون ن  -داي ݣ  1

أر تّمعفاسن، ئبّرم سیدنا عیسى غر ئمحضّر نس أھا ینّایاسن 
ئفّریسین،  -حضویاث ئخفاون نّون زݣ ثمثونث ن «دیمزوورا: 

ھاثین ؤر ئلّي شا یفّرن نّا ؤر ئّدین أّد ئفّغ، ؤال  2ݣّان نّیفاق نسن. ئ
خف ؤیاد، ھان أینّا ثنّام كوّل  3شا یݣان ّسّر نّا ؤر ئّدین أد ئتواّسن. 

جاج ن  -ؤینّا ثنّام ݣ  -ثالّسث ئّدا أداس ئتّوسّال س ـ واّس، د  -ݣ 
أداون  4ئغرمان.  -لحّس ئقّنثین أد ئیّس ئتّوبّرح أفّال ن  -ثیّدار س  -

ئنیخ أییمعزیزن ئنو، أد ؤر تّݣّداث زݣ وینّا دا تّیرینین أكون 
نغین، ھاثین غاس ّصاحث أیدا نقّان، ضارث ن ـ ؤینّا، ؤر تّیغین 

مشان أداون سنعثخ ماید ئمس ؤنّا زݣ  5أد ݣین ؤݣار ن ـ ؤیاد. 
ث ݣ تّݣدم: ݣّداث زݣ ربّي نّا غر ثال ثنباطّ أد ئنغ بنادم أھا یݣری

 جاھنّام. ئیّیھ، داون تّینیخ: ݣّداث زݣ ربّي.  -
سیّن ن ـ  -ئجضاض س  -ئیس ؤر دا تّونزان خمسا ن  6

ئید  7واّریالن؟ واّخا یامشیّس ؤر دا یتتّو ربّي أود یوّك دیكسن. 
ئقّرا نّون تّوحاسبن كوّل، غاس أد ؤر  -كونّي أود ئنژضن ن 

 ئجضاض.  -تّݣداث، ھاثین كونّي ثوفم غورس شیݣان ن 
میّدن، ّدیخ أدیّس  -أداون ئنیخ: كوّل ؤنّا دا یّسي یتقّران داث ن  8

ئید ؤنّا دا یي یتّنكارن داث ن  9ربّي.  -لمالیكاث ن  -قّراخ داث ن 
وونّا  -د  10ربّي.  -لمالیكاث ن  -میّدن، ّدیخ أث نكرخ داث ن  -

أداس بنادم  -ینّان كوّل شان واوال نّا ؤر ئحلین خف مّمیس ن 
 ربّي ؤر ئّدي أداس ئتّوغفر.  -ئتّوغفر، ئید ؤنّا یرݣّمن ّروح ن 

أّداي كون حرین غر ثمزݣیدیوین د ـ غر داث ن ـ ئنبّاضن د ـ  11
لمخزن حما أد غیفون حشمن، أد ؤرتخّماماث ݣ ـ ماغا ثینیم نغد 

ئّدخ ئّدا ّروح ن ـ ربّي أداون  12ماس تّرارام خف ئخفاون نّون، 
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 ». لوقث نّا -ئسنعث مایداون ئخّصان أتّینیم ݣ 

 لقیسثن ـ ؤمطّرح ئغندفن 
أیاّسلماد، «داي ینّایاسد یوّك زݣ لغاشي ئي سیدنا عیسى:  13

». ئنییاس ئي ݣما أد أݣّیدي ئبضو ثاكاسوّت نّاخّد یودّجا یبّاثنخ
 -أسیدي، مایدي یݣان غیفون د «أھا ینّایاس سیدناعیسى:  14

راراث «داي ینّایاسن ئي میّدن:  15» ا دا یبطّون؟لقاضي نغد وونّ 
لبال نّون، حضویاث ئخفاون نّون زݣ طّمع، ئّدخ ثودرث ن ـ 

 ». بنادم ؤر ئید س ـ مشثا أید غورش ئّالن
یوسي «داي یقّیساسن لقیسث أد حما أداسن ئّسفرو أینّاسن ئنّا:  16

یݣ یان ؤرݣاز نّا یطّرحن شیݣان ن ـ ئمندي زݣ ییݣران نس ألّ 
ئخف نس: "ماي تݣّاخ؟،  -أھا ینّا ݣ  17ئعّمر طّارماث نس كوّل، 

ھاثین ؤر غوري یلّي شان وانسا نّاݣ تّسمونخ ئمندي نو كوّل". 
شوي ینّا: "ّدیخ أد ردلخ طّارماث ئنو، بنوخ ثینّا ثن یوݣرن أھا  18

أھا یینیخ ئي یخف  19ؤیّدا نو كوّل".  -سمونخ دیكسنث ئمندي نو د 
 -یخف ئنو، غورش لخیر ئعّدان ئفّرن ئي شیݣان ن ئنو: "أی

ئسݣّاسن نّا دیّدان، غاس سݣونفا، ثّشد، ثسود أھا ثبّرعد!" 
مشان ئنّایاس ربّي: "أیاحیوض، ھاثین ئضا س ـ ئخف نس ثّدید  20

 أتّمّد، ما مي غا ثزرید أیاد نّا ثسموند؟" 
ّدونیث ئي ھاثین أیاد أیداس ئتّجرون ئي ونّا یتّسموّن لمال ن ـ  21

 ». یخف نس، أھا یتّو أینّاث ئسقّرابن غر ربّي

 ربّي  -أمناث ݣ 

 ) 21: 19، 34-25: 6(متى 
خف ؤیاد أخف داون تّینیخ: «داي ینّایاسن ئي یمحضرن نس:  22

أد ؤر تّاسیاث أنزݣوم ئي ثودرث نّون ماي تتّام نغد ئي ّصاحث 
ثاف ّصاحث ئّدخ ھاثین ثوف ثودرث ؤتّشي،  23نّون ماي ثلّسام. 
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راعیواث ئھاقّارن، نثني ؤر دا زّرعن ؤر دا مݣّرن،  24ملسیوث. 
ؤال غورسن ئّال ؤعریش نغد طّارما، مشان ربّي دا ثن ئسوتّشا! 

داي مغار یوسي شا  25ئوا ھاثین كونّي ثوفم غورس ئجضاض. 
ـ ثّساعث ݣ  دیݣون أنزݣوم، ئید أد ییغي أد ئزاید غاس أود یوث ن 

ا لّیݣ ؤر ثغیم أود ئي وسّكین أد أمّژیان، ّماخ ئو 26ـ لعمر نس؟ 
راعیواث ئݣدّجوین ن  27ألّیݣ دا تّاسیم أنزݣوم ئي یسّكین ضنین؟ 

ـ لخال ماس دا تّمغورن، ؤر دا ّكاثن ثامارا ؤر دا زطّان، مشان 
لعّز نس كوّل ؤر دّجین  -أداون ئنیخ: ھاثین أود سیدنا سولیمان ݣ 

داي مش دا یّسلسا ربّي ئمشید ثوݣا نّا  28ئلسي شا یغودان أّم نثني. 
لعافیث، ئیس ؤر  -ییݣر أھا ثتّواݣر أسّكا ݣ  -دا یتّیلین أّساد ݣ 

أد ؤر تّاسیاث  29كون ئّسلسا كونّي ؤݣار أوینّا مي یدروس لیمان؟ 
ئّدخ أیاد أخف دا  30أنزݣوم ئي ماي تتّام نغد ماي ثّسام ؤال ثھّولم، 

ماس ّالن، مشان ئّال بّاثون ئّسن یاد  ّدونیث س ـ -ورّزون میّدن ن 
 -رزویاث بعدا أینّا یݣان وین ثݣلّدیت ن  31ئیس أون ئخّصا ویاد. 

 ربّي، د ـ ئسّكین أد كوّل ّدان أداون تتواوشّن. 
أد ؤر تّݣّد شا أثاواال ثامّژیانث! ئّدخ ئفرح بّاثون أداون ئوش  32

ا ئي یمژالض، أھا ّزنزاث أیّدا نّون ثوشیم ّصاداق 33ثاݣلّدیت نس. 
ثݣیم ئي یخفاون نّون ثیكمسین نّا ؤر ئفلّین ݣانین یان لخزین نّا ؤر 

یݣنوان، نّاݣ ؤر غورس دیتّدو ؤخّوان ؤالث ئتّشا  -ئتّقضون ݣ 
ئتّیلي لخزین نّون، أݣ ئتّیلي أود وول  -ئّدخ ماني ݣ  34واكوز. 

 ». نّون

 ئسمغان نّا فافانین  -لقیسث ن 
نّون حما أتّوجیدم، ثاّدجیم ئسیّدن نّون أغن.  أّساث ئفّكاسن« 35

أھا ثݣیم أّم ئسمغان نّا دا تعایانّین باب نسن أّد یاغول زݣ  36
ثمغرا. حما أّداي ّدیاوض، ئنقّر لباب أھا رژمناس ݣ ـ وانسا. 

ئسمغان نّا دا دیتّافا باب نسن ّالن فافان أّداي  -أیاعریّت ن  37
ھاثین ئّدا أد ئیݣ ثابانشا نس أھا  ّدیاغول. سثیّت أیداون تّینیخ:
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ئسمغان نّا ّدیوفا باب  -أیاعریّت ن  38یسغیمثن أر غیفسن ئتزیلّیز. 
مشان  39نسن فافان أھا وجدن ݣ ـ داّك ماتّا لوقث نّاݣ دیّدا. 

ثاّدارث میلمي أیّد ئتّدو  -ئسیناث أیاد: ھاثین ّمور ئّسین باب ن 
تّادّجا أداس ئكشم غر ثاّدارث وخّوان ألّیݣ ئقّیما یفافا أھا ؤرث ئ

خف ؤیاد ّسوجیداث أود كونّي ئخفاون نّون، ھان  40نّس أث یاشر. 
 ». شان لوقث نّا ؤر ثدمیم -بنادم ئّدا أد ّدیاغول ݣ  -مّمیس ن 

 ؤنبداد ئنّژین  -لقیسث ن 

 ) 51-45: 24(متى 
أموالنا، ئید غاس ئي نوّكني أمي دا «داي ینّایاس بطرس:  41

 » تّقیسد لقیسث أد، ماد ئي میّدن كوّل؟
ماتّا ونبداد ئنّژن نّاݣ ئتّامن باب «داي ینّایاس سیدنا عیسى:  42

نّس أث ئسبّد خف ئسمغان نس أداسن یاّكا أمور نسن ن ـ ووتّشي 
مش دیّدا باب نس ئوا أیاعریّت نس ئي یسمغ نّا  43لوقث نس؟  -ݣ 

سثیّت أداون ئنیخ: ھاثین ئّدا أث ئیݣ د ـ  44یافثید دا یتݣّا أیاد. 
ئخف نس:  -ئید مش ئنّا یسمغ نّا ݣ  45أنبداد خف ؤیّدا نس كوّل. 

"ئّدا باب ئنو أّن ئعطّر ؤر ّدیتّاغول دغیا"، ئقّیم أر ئّكاث ئمزیلّزن 
داي یّدود باب  46ب، ثمزیلّزین، أر ئتتّا، أر ئّسا، أر ئّسا ّشرا -د 

ݣ ـ یوث ن ـ ثاّساعت نّا  -یان واّس نّا خف ؤر ئعّویل د  -نس ݣ 
 ؤر ئّسین، أھا یبّي ّصاحث نس، ئݣیثیّن غر ئسمغان نّا عصانین. 

د ـ ئسمغ نّا یّسنن أنّا یرا باب نّس أھا ؤرث ئݣي، ئّدا أد  47
ا یݣ ئید ؤنّا ؤر ئّسینن ماید ئرا باب نس أھ 48ئتّواوث شیݣان. 

ماخف ئتّواواث، ئّدا أد ئتّواوث غاس شوي. كوّل ؤنّامي یتّموش 
ونّا یتّوامانن خف شیݣان، أد  -شیݣان، أد ّزیكس ئتواتّر شیݣان، د 

 ». ّزیكس ئتواتّر ووݣار
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 ّدونیث  -سیدنا عیسى د 

 ) 36-34: 10(متى 
واشال، غاس أومي ثوغ!  -نّكین ّدیخد أد ّسیغخ لعافیث ݣ « 49

ئخّصا أد غیفي ئیّك یان لعداب، أھا یلیخ ݣ ـ ثمارا ھاثین  50
ئیس ثغالم ئیسد ّدیخ أد ݣخ لھنا خف  51ثاخاثارث أرد ئزري! 

زݣ ّسیاد غر داث، ّدان  52واشال؟ ئھي، ھاثین ّدیخد أد ݣخ بطّو. 
ثاّدارث أھا بضون، شراض أد یي  -یوث ن  -أد ئلین خمسا ݣ 

ییرین سیّن ؤر ئي تّیرین ییرین د ـ سیّن ؤر ئي تّیرن، نغد أدي 
مّمیس، د ـ ئنݣر ن  -ئّدا أد ئّكر بطّو ئنݣر ن ـ ئبّاس د  53شراض. 
 ». ثیسلیّت نس -ئلّیس، د ـ ئنݣر ن ـ ثمغارث د  -ـ مایس د 

 
 ) 3-2: 16(متى 

أّداي ثانّایم ئسیݣنو یݣّافید زݣ «داي یبّرم غر میّدن ئنّایاسن:  54
ئّوث ؤنژار، أھا یوث ؤنژار سثیّت.  ؤغلّوي، دا تّینیم ھاثین ئّدا أد

ئید أّداي ییلي وحاّراف، دا تّینیم ئّدا أد ئحمو لحال، أھا یحمو.  55
 -ألمونافیقین! دا تّیسینم ماید ئّدا لحال أد ئیݣ زݣ ؤینّا ثانّایم ݣ  56

 ییݣنّا، أھا ؤر ثفریم مایدا یتّجّرون ݣ ـ لوقث أد.  -واشال د
 

 ) 26-25: 5(متى 
یݣ ؤر ثغیم أتّیسینم زݣ ئخفاون نّون ماید ئݣان لحّق؟ ّماخ ألّ  57

بو ّدعوث نش غر لمخزن، ئݣ ثامّسومانث  -مش ثّدید شݣ د  58
ؤبرید، ئّدخ ئّدا أش ئّژوغر  -أد أݣّیدس ثمساساد ماحّد ثسولم ݣ 

غر لقاضي أھا یوشیش لقاضي ئي ومخزني، داي یݣریش 
فّغد زݣ ّسییّس أداش ئنیخ: ھاثین ؤرد تّ  59لحبس.  -ؤمخزني ݣ 

 ». أّل تخلّسد أّلایر أنݣّارو نّا داش ئتّوثفارن
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13  

 تّوبث  -البوّدا ن 
میّدن أھا قّیسناس ئي سیدنا عیسى  -لوقث نّا ییتس ن  -ّدوند ݣ  1

ئیس ئنغا ونبّاض بیالطس ییتس ن ـ میّدن زݣ لجالیل نّا ّددانین 
غر ثّدارث ن ـ ربّي ݣ ـ لقدس حما أد ؤشین ثیمغراص ئي ربّي، 

داي ینّایاسن  2أھا یّشار ئداّمن نسن د ـ وین ن ـ ثمغراص نسن. 
الم ئیس ݣان ئجالیلین أد لمعصیّاث ؤݣار ن ئیس ثغ«سیدنا عیسى: 

داون تّینیخ ئھي،  3أیث لجالیل ضنین ألّیݣ أسن ئجرا ویاد؟  -
ئي  4مشان ھاثین مش ؤر تّوبم، ثّدام أود كونّي أتّخلوم كوّل نّون، 

سیلوام أھا ینغیثن؟  -میدن نّا خف یاتّوي لبرج ݣ  -ثمنطاعش ن 
میّدن كوّل نّا زدغنین ݣ  -ئیس ݣان أود نیثني لمعصیّاث ؤݣار ن 

داون تّینیخ ئھي، مشان ھاثین مش ؤر تّوبم، ثّدام أود  5لقدس؟  -
 ». كونّي أتّخلوم كوّل نّون

ثازارث ݣ  -ئّژا یان ؤرݣاز یوث ن «داي ینّایاسن لقیسث أد:  6
وورثي نس. یان واّس ئّدود أد ّزیكس ئّكس ئقوّران، ئمیل ؤر  -

 -ئي وبّحار: "ھاثین شراض ن  داي ینّایاس 7دیكس یوفي شا. 
ئسݣّاسن أیا دا دتّدوخ غر ثازارث أد بار أتّید أفخ ثیرو شا، ئمیل 
ؤر دا دیكس دتّافاخ أود یان ؤقوّرو. بّیت! غاس ثومژ أشال؟" 

داي ینّایاس ؤبّحار: "أسیدي، غاس أدّجیّت أسݣّاس أد دیخ ألثو،  8
ارو شا ییمال، بار أتّ  9ّدیخ أداس سضورخ أنقّش أھا ݣخاس لغبار، 

 ». داي مش ؤر ثیرو شا أھا ثبّیّت"

 ّسبث  -واّس ن  -ثمطّوطّ س  -أّجوجي ن 
 -یوث ن  -ّسبث، أر ئّسقرا سیدنا عیسى ݣ  -یان واّس ن  10

ثمطّوط نّاّ  -داي ثیلي دیّس یوث ن  11ثمزݣیدا ن ـ ووداین. 
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 -ؤسݣّاس أید أر تّدو س  -یسفوشل یان ّدجن: ثّمنطاعش ن 
نتّا یانّایّت سیدنا عیسى،  12، ؤر أر تّیغي أتبّد ثارضاراس. ؤحودر

». أثامطّوطّ، ھاثین ثّجید زݣ ییغنشا نّم«ئغراس أھا ینّایاس: 
ئسیرس غیفس ئفاّسن نس أھا ثاغول ثیّدي نس ثطّعنا ݣ ـ  13

 -مشان یطیّراس ئي وخاثار ن  14وانسا، ثقّیم أر تّحماد ئي ربّي. 
ـ ّسبث،  -ثمزݣیدا ئّدخ ئّجوجي سیدنا عیسى ثامطّوط نّا س  واّس ن 

ھاثین ستّا ن ـ ووّسان أݣ ئخّصا أتخّدمم، «أھا ینّایاسن ئي میّدن: 
 -واّس ن  -وّسان نّا أدیكسن ثتّوّجوجیم، ؤر ئید س  -ئوا أوریو ݣ 

افیقین، ئیس ؤر دا ألمون«داي ینّایاس سیدنا عیسى:  15» ّسبث!
یتّنورژوم ّكو یون دیݣون ئي وزݣر نس نغد ئي وغیول نس زݣ 

ئي ثمطّوط أد  16سبّث أھا یاویث أث ئّسو؟  -واّس ن  -لمدود ݣ 
 -سیدنا براھیم أھا یكرفّت ّشیطان ثمنطاعش ن  -ئݣان ئلّیس ن 

» ّسبث؟ -واّس ن  -ؤسݣّاس، ئیس ؤراس ئتّیاّكاس ؤشاریف أد ݣ 
ا أیاد، أھا یّسحشم وینّا أرث تغانّانین كوّل، داي فرحن نتّا ینّ  17

 میّدن كوّل س ـ ئسكیّن ئخاثاّر نّا أر ئتݣّا. 

 ییفس أمّژیان  -لقیسث ن 

 ) 32-30: 4، مرقس 32-31: 13(متى 
ربّي؟ ما  -میمش ثݣا ثݣلدیّت ن «ئقّیم سیدنا عیسى أر ئتّیني:  18

ھاثین تݣا أم شان ییفس أمّزیان نّا یوسي شان  19غر تّسرویسخ؟ 
ثبحیرث نس، أھا یمغید یاغول ئݣ ثاخلیّدجث  -یوّك ئّژوث ݣ 

 ». أھا زدغن ئجضاض ݣ ـ ئسضوان نس

 ثمثونث  -لقیسث ن 

 ) 33: 13(متى 
ربّي؟  -ما غر ّسرویسخ دیخ ثاݣلدیّت ن «أھا ینّا دیخ ألتو:  20
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 -شراطّ ن  -وطّ ثوݣّیّت ݣ ثݣا أم ثمثونث نّا ثوسي شان ثمطّ  21

 ». واݣّوّر أھا ثّسمثن أرشثي كولّ  -لعبراث ن 

 لباب ئقمرن 

 ) 23-21د 14-13: 7(متى 
ؤبرید  -ئسوّن لّیݣ ئّدا ݣ  -أر ئتّكا سیدنا عیسى ثیمدینین د  22

داي یسقساث شان یوّك ئنّایاس:  23غر لقدس، أر ئسقرا میّدن، 
داي ینّایاسن: » ّكانین؟أسیدي، ئیس دروسن وینّا غا تّوفو«
ݣاث ثامّسومانث أتّكشمم غر ّدجنث زݣ لباب نّا یقمرن ئّدخ « 24

ھاثین مشثا ن ـ یوّك أید ئّدان أد ئرزو أد ئكشم أھا ؤر ئتّیغي. 
ثاّدارث لباب، ؤر ئقّیمي وكتّشوم أھا ثقّیمیم  -أّداي یقّن باب ن  25

"داي یّدا أداوند ییني: بّرا أر ثّكاثم لباب أر تّینیم: "أموالنا رژماخ. 
أھا ثینیماس: "ھاثین نتّشا نسوا أݣیدش أھا  26"ؤر كون ّسینخ!" 

داي یینیاوند دیخ ألتو: "ؤر ّسینخ ما  27ئساراݣن نّخ".  -تّسقراد ݣ 
 زݣ ثݣام، ّدویاث ّزیݣي كوّل أوینّا دا تّݣّانین لمعصیّاث". 

أّداي  ثوغماس -ؤسّمغژاژ ن  -دیّس أݣ غا یلین ئمطّاون د  28
النبیا -سیدنا یعقوب، د  -سیدنا یسحاق، د  -ثانّایم سیدنا براھیم د 

ّدان أّد  29ُكونّي ثقّیمام بّرا نس.  -ربّي د  -ثݣلدیّت ن  -كوّل ّالن ݣ 
ّدون میّدن زݣ ماید ئݣان أنسا ݣ ـ ّدونیث أد أمژن أنسیون نسن 

نّا ݣانین داي وی 30ربّي.  -ثݣلدیّت ن  -ݣ ـ ثمغرا نّا غا ییلین ݣ 
دغي ئنݣّورا ّدان أد ݣین ئمزوورا، د ـ وینّا ݣانین دغي ئموزوورا 

 ». ّدان أد ݣین ئنݣّورا

 ھیرودوس  -سیدنا عیسى د 
فّغ ّسیاد، ّدو رول «ئفّریسین نّاناس:  -شوي ّدوند ییتّس ن  31

ّدویاث ئنییاثاس ئي «أھا ینّایاسن:  32» ھان ھیرودس ئرا أّك ئنغ!
یكعب نّا، ھان نّكین دا ّسوفوغخ أدّجنون أر ّجوجویخ ئموضین 
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واسّكا. داي ݣ ـ واّس ویّس ّشراض، ّدیخ أد شّملخ  -أّساد د 
واّسكا د  -ایي أد شّملخ أبرید ئنو أّساد د مشان ئخصّ  33لخدمث ئنو. 

ـ واسّكا ئّدخ ؤراس ئخّصا أود ئي یان نّبي أد ئتّونغ بّرا  - وانیݣن ن 
 ». لقدس -ن 

 لماسیح خف لقدس  -ئمطّاون ن 

 )  39-37:23(متى 
ألقدس، ألقدس! أتنّا ینقّین النبیا أھا ثرجم ئمازاّن ن ـ ربّي! « 34

أد سمونخ أراو نّم ئمشینّا دا تّسمون  ثیلمّرات أید ریخ -مشثا ن 
وافریون نس أھا ؤر ثریم.  -ثفولّوسث ئشیشاون نّس ّداو ن 

سثیّت أداون ئنیخ:  -ھایاون ثّدارث نّون أداون ثقّیم ثورا، د  35
تّینیم: "أنبارش أید ئݣا  -ھاثین ؤسار ئي ثانّایم أّل تثّدو لوقث نّا ݣ 

 » ونّا ّدیوزن ربّي!"
14  

 ّسبث  -واّس ن  -یان ؤموضین س  -أّجوجي ن 
یوّك  -ّسبث، ئكشم سیدنا عیسى غر ثاّدارث ن  -یان واّس ن  1

ئفّریسین حما أد غورس ئتّش، قّیمین میّدن  -زݣ ئخاثاّر ن 
ییلي دیّس یان ؤرݣاز نّا یاغشا، بزیناس ئضاّر د ـ  2حضونث. 

ّریسین ئف -ّشرع د  -داي یسقسا سیدنا عیسى ئّسلمادن ن  3ئفاّسن. 
ّسبث ماد  -واّس ن  -ئیس ئزري وّجوجي ن ـ میّدن س «ئنّایاسن: 

مشان فسثان ؤر نّین شا، داي یامژ أرݣاز ئجوجیث  4» ئھي؟
ؤنّا مي «داي یبّرم غورسن أھا ینّایاسن:  5یازنث ئبردان نس. 

واّس ن  -وانو س  -نس نغد أّزݣر نس ݣ  kیاتّوي دیݣون ؤغیول 

k"یتس ن ـ واّراثن ئتّواري دیكسن "مّمیس 
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داي ؤر غین أد غیفس  6» ّسبث، ئیس ؤر ثید ئنّزغ ݣ ـ وانسا؟ -
 رارین. 

 أوال خف ؤسنّبݣو 
نتّا یانّاي وینّامي یتّوغرا كوّل أر ستّین ئدغاّر نّا ژیلنین، داي  7

أّداي أش ئغر شان یون غر ثمغرا، أد ؤر « 8ینّایاسن لقیسث أد: 
ـ ثمغرا ئغراد  ؤدغار ئژیلن ئّدخ غوراش أد ییلي باب ن -تّغیما ݣ 

أھا یّدود غورش یینیاش: "ّكر أّدج  9ئي شان یوّك نّاش یوفن. 
أرݣاز أد أد ئقّیم ݣ ـ وانسا نش". داي ثحّشمد لوقث نّا أھا ثّدود 

مشان أّداش ئتّوغر، أھا ثّدود ثقّیمد ݣ ـ  10أتّقّیمد ݣ ـ یار أنسا. 
یینیاش:  شان ؤدغار نّا ؤر ئژیلن حما أّداي دیّدو ؤنّاش ئغران أھا

"أیامّداكول ئنو، ّكر ھایاش أنسا نّا یوفن واد" داي ئبورزاش داث 
ئّدخ ھاثین وونّا دا یسخاثارن ئخف  11ئنبݣیون ضنین كوّل.  -ن 

نس ئّدا أد ئیّس ئتّوّسمژیي، ئید وونّا دا یّسمژیین س ـ ئخف نس ئّدا 
 ». أد ئیّس ئتّوسخاثر

اي ثݣد شان ئمشلي نغد أدّ «داي ینّایاس أود ئي ونّاس ئغران:  12
ئمنسي أد ؤر قّار ئي یمّدوّكال نش ؤال أیتماش ؤال الھل نش ؤال 
أدّجاّر نش نّا طّّرحنین، ئدخ ّدان أود نیثني أداش غرین أھا 

مشان أّداي ثݣد شان ّزردا، أھا ثغرد ئي  13راریناش أینّا ثݣید. 
ربّي  داي یّدا 14ئدرغالن.  -ئحیزان، د  -ئفوشاّل، د  -یمژالض د 

واس نّاݣ دتّّكرن وینّا منانین زݣ لموث  -أّدیك ئیݣ لباراكا ݣ 
 ». ئّدخ ثغرید ئي وینّا غر ؤر ئلّي ماس أش تّراران

 ربّي؟  -ثݣلدیّت ن  -ماید ئتّتّان ݣ 

 ) 10-1: 22(متى 
أیاعریّت «نتّا یسّال یون زݣ وینّا قّیمانین ئي ویاد أھا ینّایاس:  15

 -ثݣلدیّت ن  -ونّا غا یامژن أنسا نس ݣ ثمغرا نّا غا ییلین ݣ  -ن 
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ئݣا یان ؤرݣاز یوث ن ـ «داي ینایاس سیدنا عیسى:  16» ربّي!
یازن ئسمغ نّس  17میّدن.  -ّزردا ثاخاثارث أھا یغر ئي شیݣان ن 

ووتّشي حما أد ییني ئي وینّامي ئغرا: "أوریو  -قث ن لو -أتّاین ن 
مشان قّیمان كوّل نسن أر ّكاثن ثیسعدار،  18ھاثین ئوجد كولشي!" 

داي ینّایاس ؤمزوارو: "ھاثین أبحرا سغیخ یان ییݣر ئخّصایي أد 
داي ینّایاس وایّاض: "أبحرا  19ّدوخ أث أنّایخ، عافاك سامحي". 

ئزݣاّر، ریخ أد ّدوخ دغي أثن  -تیوݣّاوین ن  -سغیخ خمسا ن 
أھا ینّایاس وایّاض: "نّكینثین أبحرا  20جّربخ، عافاك سامحي". 

 ییولخ، خف ؤیاد ھاثین ؤر تّیغیخ أنّّدوخ". 
یاغولّد ئسمغ غر باب نّس ئقّیاس أینّاس نّان، أھا یطیّراس ئي  21

ثاّدارث داي ینّایاس ئي یسمغ نس: "فّغ دغیا غر ئساراݣن  -باب ن 
 -ئفوشاّل د  -ئزنیقن نس أھا ثاویدّد لمساكین د  -ثمدینث د  - ن

 ئدرغالن د ـ ئحیزان". 
یاغولّد ئسمغ ئنّایاس: "أسیدي، ھاثین ݣیخ أینّایي ثنّید أھا  22

داي ینّایاس باب نس ئي یسمغ: "فّغ  23یسول ؤدغار ألتو یورا". 
ئفراݣن أھا ثݣد ّدرع ئي میّدن أّد  -ئنݣر ن  -بّرا د  -غر ئبردان ن 

ئّدخ أداون ئنیخ، ھاثین أود یوّك  24ّدون حما أتعّمر ثادارث ئنو". 
 » زݣ ئمزوورا ّداخ نّامي غریخ ؤر ئّدي أد یارم ؤتّشي نو!

 ى وونّا یران أد ئیݣ أمّسثفر ن ـ سیدنا عیس
میّدن أر تمونن د ـ سیدنا عیسى، داي یبّرم  -ئلین شیݣان ن  25

ؤنّا یران أد ئیݣ أمحضر ئنو، « 26غورسن أھا ینّایاسن: 
ؤݣار ن ـ  -مایس، د  -ئخّصایاس أدي ییري ؤݣار ن ـ ئبّاس د 

ئّسثماس، د ـ  -ؤݣار ن ـ أیثماس د  -واراو نس، د  -ثمطّوطّ نس د 
ؤنّا ؤر یوسین أحنیݣ نس ن ـ  -د  27ؤݣار أود ن ـ ئخف نس. 

مش  28ؤطّورق نس أھا یثفاریي، ؤر ئتّیغي أد ئݣ أمحضر ئنو. 
ئرا شا دیݣون أد ئبنو شان ثماالیث، ئیس ؤر ئتّغیما بعدا أد ئݣر 
لحساب، حما أد ئراعا ئید أداس ئقّدا ؤینّا غورس ئّالن ماد ئھي؟ 
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ن كوّل وینّا غا ئّدخ مش أس ئݣا لساس أھا ؤر ئغي أتّیشّمل، ّدا 29

أر تّینین: "أرݣاز أد أر ئبنّو  30یانّاینین أیاد أد غیفس تّصین، 
 ثماالیث أھا ؤر ئغي أتّیشّمل". 

شان ؤݣلّید یاضن،  -نغد مش ئرا شان ؤݣلّید أد ئكشم ئمنغي د  31
ئس ؤر ئتّغیما بعدا أد ئمشاوار د ـ ئخف نس ئید أد ییغي أد ئنّال س 

عشرین ألف؟  -نّا غورس دیّدان س عشراالف ن ـ ؤعسكري ؤ -
ئید مش ؤر ئغي، أد غورس یازن ئمازاّن أد ّزیكس ئتّر أد  32

 میوݣّان لھنا ماحّد نّیسول ݣ ـ تّیساع؟ 
ئوا أود كونّي، ؤنّا ؤر ئغین أد ئزري أیّدا نّس كوّل غیفي، ؤر  33

 ». ئتّیغي أد ئݣ أمحضر ئنو

 ثیسنث 

 ) 50: 9، مرقس 13: 5(متى 
ثژیل ثیسنث، مشان أّداي ؤر دیكس ثقّیمي ثیّمیرغّت  ھاثین« 34

ثیسنث نّاݣ ؤر ثلّي ثیّمیرغّت ؤر ثلیق  35نس، ماساس تّید نتّرارا؟ 
ال یي واشال ؤال أتّشار د ـ لغبار، مشان دا ییّس ݣّارن میّدن. ئوا 

 ». ّسغداث أوینّا غر ّالن ئمّجان
 

15  

 ؤحولي نّا یوّشكان  -لقیسث ن 

 ) 14-12: 18(متى 
وینّا فّغنین أبرید ن ـ  -یوث ن ـ لمرث، مونند ئصنّاكن كوّل د  1

داي وراسن  2ربّي حما أد ّسغدن ئي ماید أر ئتّیني سیدنا عیسى. 
ّشرع قّیمین أر تّینین:  -ئّسلمادن ن  -ئعجیب لحال ئي یفّریسین د 

 ھان أرݣاز أد دا یتّرحاب ئي وینّا عصانین ربّي أر ئتتّا«
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داي یقّیساسن سیدنا عیسى لقیسث أد أھا ینّایاسن:  3» أݣّیدسن!
ؤحولي، أھا یاّشكاس یون  -مش تّال غر شا دیݣون میّا ن « 4

لخال أھا یّدو أد ئرزو  -ّزیكسن، ئیس ؤر ئتّادّجا تّسعا وتّسعین ݣ 
داي أّداي ثیاف أھا یفرح  5خف وونّا یوّشكان أرد ئیث یاف؟ 

یاغول غر ثاّدارث نس أھا یغرد ئي  6یاسیث خف ئغیّر نس، 
وادّجارن نس یینیاسن: "فرحاث أݣّیدي ھاثین  -یمّدوّكال نس د 

أداون ئنیخ: ھاثین أمشیس أود  7ؤفیخ أحولي نو نّایي یوّشكان". 
 -ییݣنّا، دا یتّیلي ؤفراح س ـ یان ئمعصي نّا یثوبن ؤݣار ن  -ݣ 

  ».تسعا وتسعین منانین نّا ؤر ئحداّجان ئي تّوبث

 ؤقّاریض نّا یوّشكان  -لقیسث ن 
ئقاریضن ن ـ نقّرث غر شان  -نغد مش ّالن عشرا ن « 8

ثمطّوطّ، أھا یاّشكاس یان ؤقاریض، ئس ؤر ثّساغا أسیّد أھا 
داي أّداي تّاف، أھا  9ثشطّب ثاّدارث ثرزو عنوݣّا أرد ئیتّاف؟ 

ثادّجارین نس ثینیاسنث: "فرحمت  -ثغرد ئي ثمّدوّكال نس د 
 یدي ئّدخ ؤفیخ أقاریض نّایي یوشكان". أݣّ 

 -أداون ئنیخ: ھاثین ئمشید أي دا یتّیلي ؤفراح داث ن  10
 ». یان ئمعصي نّا یثوبن -ربّي س  -لمالیكاث ن 

 ؤربا نّا یوّشكان  -لقیسث ن 
ئّال یان ؤرݣاز «داي ینّایاسن سیدنا عیسى دیخ لقیسث أد:  11

أھا ینّایاس ؤمّژیان دیكسن: "أیبّا،  12واراو.  -غورس سیّن ن 
ؤشیي أمور ئنو زݣ ثكاسوّت" داي ئبضویاسن ئي واراو نس 

شان ووّسان  -مشان فّیر ن  13ّسین أینّا یݣان وینس كوّل. 
دروسنین، ئسمون ؤربا أمّژیان أینّا غورس ئّالن كوّل، ئّدو غر 

ا نتّ  14ثمازیرث نّا یبعدن أھا یسفسد أیّدا نس كوّل.  -یوث ن 
 -یسخسر أینّا غورس ئّالن كوّل، ئّكر یان بوھیّوف ئوعرن ݣ 
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أھا یّدو أد ئخدم غر یان  15ثمازیرث نّا، یاغول ؤر یوفي ماید ئتّشا. 
ثمازیرث نّا، یازنث غر ئݣران نس حما أداس ئكس  -ؤرݣاز ݣ 

أھا ینغیث الّژ ألّیّݣ أر ئتّیني أواید یوفان أد ئسݣیون  16ئلفان. 
ثیكیطّ نّا أر تتّان ییلفان. مشان أود یوّك  -أود س أدیس نّس غاس 

ئخّدامن  -نتّا یعایتّید ئخف نّس داي ینّا: "مشثا ن  17أسّت ئوشان. 
أید ئّالن غر ئبّا دا غیفسن ئتّشایاض ووتّشي، أر تّمثاثخ نّكینثین داد 

ّدیخ أد ّكرخ أد ّدوخ غر ئبّا أھا یینیخاس: أیبّا، عصیخ  18الّژ.  -س 
ؤر قّیمیخ واثاخ أد ݣخ مّمیش، ݣییي غاس  19ھا عصوخش. ربّي أ

 د ـ أّم یون زݣ ئخّدامن نش". 
داي یّكر یاغول غر ئبّاس. لّیݣ ئسول ألثو ؤر نّییویض غر  20

ثّدارث، یانّایث ئبّاس غر تّیساع أھا یّسنغیث ݣ ـ ثاسا، یاّزل 
داي ینّایاس مّمیس: "أیبّا، ھاثین  21ئݣراس ئغیل أرث ئّسودوم. 

عصیخ ربّي أھا عصوخش، ؤر قّیمیخ واثاخ أد ݣخ مّمیش". 
نس: "سّدرفاث، أویاثّد مرسیوث  داي ینّایاسن ئبّاس ئي یسمغان 22

ؤضاض،  -ئژیلن كوّل أھا ثّسلسیماسّت، ثݣیماس ثالخاثمث ݣ 
ثاویمّد یان ؤمݣّیز نّا یقّوان أھا ثغرصماس،  23ثاویماسّد ئدوكا. 

ئّدخ مّمي یاد ئّكا یمّوث أھا یاغول دغي یّدر،  24أنتّش، نفرح، 
یاّشك أھا یتّواف". داي قّیمین أر تّرشاقن. 

ییݣر، نتّا یّداد ئدّجاوردّ غر  -فد لحال مّمیس أخاثار ئّالّن ݣ یا 25
أھا یغرّد ئي  26ؤشطّح.  -ؤحیدوس د  -ثاّدارث، ئسّال ئي لھّز ن 

أھا ینّایاس  27یون زݣ ئمزیلّزن ئسقساث خف ماید ئجران. 
ؤمزیلّز: "ھاثین ݣماش أیّد یاغولن، داي یغرص ئبّاش ئي ومݣّیز 

أھا یحرق مّمیس أخاثار ؤر ئري  28لمان"  - ئقّوان ئّدخ ّدیاغول س
مشان ئنّایاس ئي  29أد ئكشم، داي یفّغد ئبّاس أرث ئسحوّژور. 

ئسݣّاسن أیاد، ؤر دّجین عصیخ  -یبّاّس: "أراش خّدمخ مشثا ن 
 -أوال نش أھا ؤر ّدجین ئي ثوشید أود ئغید حما أد فرحخ د 

نّا یتّشان ثازال نّش مشان لّیݣ ّدیاغول مّمیش أد  30ئمّدوّكال ئنو، 
 ثوثمین ئفسدن، أھا ثغصرداس ئي ومݣّیز ئقوان".  -ݣ 

ؤینّا  -داي ینّایاس ئبّاس: "أمّمي، شݣّین ثلّید أݣّیدي ّكویاّس، د  31
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مشان ئخّصایاخ أنفرح نرشق  32غوري یّالن كوّل وینّش أید ئݣا، 
 ». ئّدخ ݣماش ئّموث أھا یاغول ئّدر، یاّشك أھا یتّواف"

16  

 ؤنبداد نّا یݣان أخّوان  -یسث ن لق
ئّال یان ؤرݣاز «داي ینّا سیدنا عیسى ئي یمحضرن نّس:  1

ئطّرحن، ییلي غورس یان ؤنبداد. ئتّوینّایاس غیفس ئس داس 
أھا یغراسد ئنّایاس: "ماتّا ؤیاد نّامي دا  2ئسفساد أینّا یݣان وینس. 

ؤینّا خف  -تسّالخ غیفش، ئتوینّایي دایي تّاشرد؟ ؤشیي لحساب ن 
ثݣید كوّل أنبداد ئّدخ زݣ ّسیاد غر داث ؤر تقّیمید أتّݣّد أنبداد 

ئخف نس: "ھان سیدي نو یّدا أدي  -داي ینّا ونبداد ݣ  3غیري". 
ؤراس غیخ، أھا ؤر یّژع زݣ لخدمث، ماي تّݣّخ؟ ثاغوزي 

ئوا ّسنخ ماید تّݣّخ، حما أّداي تّواژعخ زݣ  4تّیرضوخ أد تّرخ. 
داي یغرّد ئي  5لخدمث أد ئّسي تّرحابن میّدن ݣ ـ ثاّدروین نسن". 

وینّا مي یثفار كوّل سیدي نس شان ؤمرواس أھا یسقسا أمزوارو 
 -ن  أھا ینّایاس: "میّا 6ینّایاس: "مشثا أیداش ئتّثفار سیدي نو؟" 

ّزیث ن ـ ّزیثون". داي ینّایاس ؤنبداد: "ھایاش  -ثبیدوزث ن 
تّوصیل نس بّیث، قّیم دغیا أخاش یوّك ضنین أري دیكس خمسین 

داي ینّایاس ئي یوّك ضنین: "ئي شݣّین مشثا  7ن ـ ثبیدوزث". 
ییردن". داي  -لعبرا ن  -أیداش ئتّوثفارن؟" أھا ینّایاس: "میّا ن 

ایاش تّوصیل نّش بّیث، أخاش یوّك ضنین أري ینّایاس ؤنبداد: "ھ
 دیكس ثمانیین ن ـ لعبرا". 

ّشي ݣ ـ ؤنبداد نس وار المین ئّدخ ئشوا.  -داي یرعب باب ن  8
ّدونیث أد شوان ئنݣراتسن ؤݣار ن ـ واراو  -سثیّت، ھاثین أراو ن 

 ؤسیّد.  -ن 
أد،  لمال ن ـ ّدونیث -نّكین داون تّینیخ: ݣاث لخیر ئي میّدن س  9

ثݣیم ئمّدوّكال حما أّداي قضونث أد غورون ییلي الجر ݣ ـ 
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شا یدروسن، ئّدا أد دیكس  -ئّال المین ݣ  -ھان ونّا ݣ  10ّدجنث. 
شا  -ؤر ئلّي المین ݣ  -شا یعّدان، ئید ؤنّا ݣ  -ییلي أود ݣ 

داي مش ؤر  11شا یعّدان.  -یدروسن، ؤر ئّدي أدیكس ییلي أود ݣ 
ال ن ـ ّدونیث، ماي ُكون ئّسامانن خف لكنز دیݣون المین ݣ ـ لم

د ـ مش ؤر دیݣون المین ݣ ـ ؤینّا ؤر ئݣّین  12أرسلي ن ـ ییݣنّا؟ 
 وینّون، ماید ئّدان أداون ئوش أینّاون ئتّوزّممن أد ئیݣ وینّون. 

ؤر ئتّیغیي أود یوّك أد ئیݣ ئسمغ ئي سیّن ن ـ ئید بابین، ئّدخ  13
ا ییري وایّاض، نغد أد ئقّیم غر یوّك أھا ئّدا أد ؤر ئتّیحمیل یوّك أھ

ربّي د وین  -یزري وایّاض. ھاثین ؤر تّیغیم أتّݣیم ئسمغان ن 
 ». ثیلمرتّ  -یوث ن  -لفلوس ݣ 

 مایدا یتّیني ّشرع خف وولوف 

 ) 12-11: 10، مرقس 32-31: 5و 13-12: 11(متى 
ف ئلین أود ئفّریسین أر ّسغادن ئي ویاد كوّل أھا أر تّصان خ 14

داي  15سیدنا عیسى ئدخ نیثني عّزین غورسن لفلوس شیݣان. 
كونّي دا تّیریم أتّسعنثم ئي میّدن ئیس ثمنام، مشان ئّال «ینّایاسن: 

ووالون نّون. ھاثین أینّامي دا  -ربّي ئّسن ثوّخیث نّا یّالن ݣ 
 ّسمغورن میّدن ّشان، ؤر ئحلي غر ربّي. 

ثوب ن ـ النبیا أر لوقث ن لش -ئقّیما ّشرع ن ـ سیدنا موسى د  16
 -ثݣلدیت ن  -ـ سیدنا یحیى. داي زݣ لوقث نّا أر ئتّوبّراح س

ربّي، د ـ ّكو یون أر ئتّݣّا ثامّسومانث حما أد غورس ئكشم. 
مشان ؤر ئید ئیس ؤر ئقّیمي ّشرع ن ـ سیدنا موسى، ئّدخ ھاثین  17

 - یوث ن -واشال أد ئوھین خف ؤتّوتّي ن  -ییݣنّا د  -ؤّكوس ن 
 ّشرع.  -ثنقّیط زݣ 

ؤنّا یلّفن كوّل ئي ثمطّوط نّس أھا یاول ثایّاض، ھاثین دا  18
 ». ؤنّا ییولن ثنّا یلّفن، أود نتّا دا یتّفساد -یتفساد، د 
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 لیعازار  -ؤرݣاز نّا یطّّرحن د  -لقّیسث ن 
ئّال یان ؤرݣاز ئطّّرحن، أر ئّروس مرسیواث نّا غالنین، أر « 19

ییلي یان ؤماثراو ئمحض داث ن ـ لباب نس  20 ئتبّراع كویاّس.
أر ئتّیني  21ئسم نس لیعازار، ثعّمر صاّحث نس س ـ ئثرساون. 

ؤنّا  -أواید ئتّشان غاس زݣ ؤینّا دا یتشایاضن خف لمیدا ن 
 یطّرحن. أود ئضان أرد تتّدون أھا أراس تلّغن ئثرساون نس. 

سیدنا  -ن داي یّمث ؤماثراو، أسینث لماالیكاث غر ثاما  22
ئّدو غر جاھنّم أر  23براھیم. أھا یّمث أود ؤنّا یطّرحن، ئتّومضل. 

ئتّوعّداب. نتّا یحقّا زݣ ّسییس أھا یانّاي غر تّیساع سیدنا براھیم د 
أھا یغراس ئنّایاس: "أیبّا براھیم  24ـ لیعازر یّال یقّیما ثاما نس. 

 - رحمیي، أزنّد لیعازار أد ئّسوّمغ ئخف ن ـ ؤضاض نس س
ؤحّدیق أد".  -وامان أدي یّسمیّض ییلّس ئّدخ ھاثین دا تّوعّدابخ ݣ 

داي ینّایاس سیدنا براھیم: "أمّمي، شثي ئیس غورش ئّكا وینّا  25
ش، ئید لعازار ؤر غورس ئّكي ݣ ـ نّ  ثودرث -ثرید كوّل ݣ 

ثودرث نس غاس ثامارا، دغي ھاثین دا یتّوسعوندا داد، ئید شݣّین 
ؤیاد كوّل، ھاثین ئّال یان واقّا نّا یغبان  -نّیݣ ن  -د  26دا تّوعّدابد. 

ئنݣراخ أݣّیدون، مغار ئّال ونّا یران أّن ئنضو غورون ؤر ئتّیغي، 
 ؤال یغي ؤنّا نیّالن دیّس أّد ئنضو غورخ". 

داي ینّایاس ؤنّا یطّرحن: "ئوا عافاش أیبّا براھیم أزن لیعازار  27
أیثما، ریخ  -ئّدخ ھاثین ّالن غوري خمسا ن  28ئبّا  -غر ثّدارث ن 

أھا  29أثن ئنھو حما ؤر دتّدون أود نیثني غر أنسا یاد ن ـ ؤعّدب". 
سیدنا موسى د  -ینّایاس سیدنا براھیم: "ھاثین ئّال غورسن ّشرع ن 

لشثوب ن ـ النبیا، ئخّصایاسن أد ضاعن أینّا دیكسن ئّالن".  -
ي أیبّا براھیم! ھاثین مش غورسن داي ینّایاس ؤنّا یطّرحن: "ئھ 30

أھا ینّایاس سیدنا  31ئّدا شان یون زݣ وینّا ّموثنین، ّدان أد ثوبن". 
النبیا، ؤر  -براھیم: "مش ؤر دا ّسغادن ئي وینّا ینّا سیدنا موسى د 

 ». ّدین أد أمنن مقّار دیّكر شان یوّك زݣ وینّا ّموثنین"
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17  

 مش ئّخا ݣماش أݣیدش 

 ) 42: 9، مرقس 22-21، 7-6: 18(متى 
البّدا أد جرون «یان واّس، ئنّا سیدنا عیسى ئي یمحضّر نس:  1

ئسّكین نّا یتّاوین بنادم غر لمعصیث، مشان أیاعندا نس ئي ونّا ثنید 
ؤزرݣ  -ھاثین أداس یاف مش أس ئتّواݣل ؤژرو ن  2 ئتّادّجان.

 -لبحر، ؤال یݣا ماس ئتّاوي شا ݣ  -غر حنݣي أھا یتّواݣر ݣ 
حضویاث ئخفاون نّون! مش دیّك  3ئمّژیان أد غر لمعصیث. 

ئخضا ݣماش أھا ثیّژید غیفس، ئید مش تّمݣراژ أھا ثسامحداس. 
ا یاغولّد واّس أھ -ثیلمّرات ݣ  -مغار دیّك ئخضا سبعا ن  4

 ». غورش ّكو ثیلمرت أداش ییني سامحیي، أھا ثسامحداس
زایداخ «یوث ن ـ ثیلمرث نّاناس ئمازاّن ئي سیدنا عیسى:  5

 -مور غورون ئلّي لیمان ئݣان أنشث ن «أھا ینّایاسن:  6» لیمان 
شان ییفس أمّژیان، ألیݣ أس ثنّام ئي وسكلو یاد ن ـ تّوّت، أّكوف 

 ». لبحر، أھا یضاعكون -ثتواّژوضّن ݣ 

 ئسمغ  -لخدمث ن 
مش ئّال غر شا دیݣون شان ئسمغ نّا دا یكّرزن نغد دا یكّسا « 7

ل زݣ ییݣر: أورا دغیا قّیم أتّشد؟ یولّي، ئید أداس ییني أّداي ّدیاغو
ئھي، مشان ئّدا أداس ییني: ݣیي یمنسي أھا ثزیلّزد غیفي أرد  8

ماخ ئیس  9ؤینّا ثّشد شݣّین ثسود.  -تّشخ سوخ، داي ضارث ن 
ئمشیس  10ئݣا یسمغ نّا شان ؤجمیل مش ئݣا أینّاس ئنّا باب نس؟ 

وكني غاس ئسمغان أود ُكونّي، أّداي ثݣیم أینّاون نّیخ، أھا ثینیم: ن
 ». أي نݣا، ؤر نلي أجمیل ئّدخ ؤر نݣي غاس أینّا غیفنخ ئالّن

77 
 



17لوقا     

 عشرا ن ـ ئرݣزن نّاݣ ئّال لبرص  -أّجوجي ن 
ثمازیرث ن  -لّیݣ ئّدا سیدنا عیسى غر لقدس، ئزري ئنݣر ن  11

نتّا یكشم غر یان ؤسون  12لجالیل،  -ثمازیرث ن  -ّسامیرا د  -
 -ئرݣزن ئّال دیكسن لبرص، أھا بّدین ݣ  -دیّس، نّالّینثید عشرا ن 

أسیدنا عیسى، أیاسلماد، «أر سغویّون أر تّینین:  13تّیساع. 
ّدویاث سنعثاث «داي یحقّا دیكسن أھا ینّایاسن:  14». رحماخ

ؤبرید  -نتّا ّدان ݣ » ئخفاون نّون ئي ینبدادن ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي!
 أھا ّجین. 

یس ئّجي ؤر دیكس ئقّیمي لبرص، نتّا یانّاي یوّك ّزیݣسن ئ 15
أھا یبندق  16ؤغویّي،  -یاغولّد غر سیدنا عیسى أر ئتمّجاد ربّي س 

سیدنا عیسى أرث ئتّشكار خف ؤینّاس  -س ـ أشال غر ئضاّر ن 
داي ینّا سیدنا عیسى:  17ئݣا، یافد لحال أرݣاز نّا یݣا ؤّسامیرا. 

ئیس ؤر  18 ئیس ؤرید عشرا أید ئّجین؟ ئوا ماني تّسعا ضنین؟«
داي ینّایاس  19» ئلّي مایّد یاغولن أد ئمّجد ربّي غاس أبّراني یاد؟

 ». ّكر ّدو، ھان لیمان نش ئفوّكاش«ئي وسامیري: 

 ربّي  -میلمي أغا ّدثّدو ثݣلّدیّت ن 

 ) 41-37، 28-23: 24(متى 
میلمي أغا «یان واّس، سقسان ئفّریسین سیدنا عیسى نّاناس:  20

 -ؤر ثّدي ثݣلّدیت ن «أھا ینّایاسن: » ربّي؟ - ّدثاوض ثݣلّدیت ن
ؤر تّیغیم  21ربّي أتّیضھیر س ـ شان ثماثارث نّا دا یتّویانّاین. 

ربّي ثّال  -أتّینیم: ھاتّین ثّال داد، نغد ھاتّین ثّال دیّن ئّدخ ثاݣلّدیّت ن 
 ». یینݣراثون

یم ثّدا أّد ثّدو لوقث نّاݣ تّین«داي ینّایاسن ئي یمحضّر نس:  22
بنادم أود غاس یان واّس، مشان ؤر  -أواید ئّالن د ـ مّمیس ن 

ھاثین ئّال داد، نغد ھاثین ئّال دیّن، «داي ّدان أداون ئنین:  23تّیغیم. 
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ئّدخ أّداي ّدیاغول مّمیس ن  24مشان أد ؤرثن تّامناث ؤال ثن تّفارم، 
ط ن ـ بنادم، ئّدا أد ئیݣ أم ووسم نّا دا یّكاثن ݣ ـ یوث ن ـ ثمنا -

مشان ئخّصایاس بعدا أد  25ؤجنا أھا یّسیّدن غر ثمناط ثایّاض. 
أّداي  26ّزمان أد.  -ئتّوعّدب شیݣان، أھا ؤرث تّیحمیلن میّدن ن 

سیدنا  -ّدیاغول مّمیس ن ـ بنادم، ثّدا ّدونیث أتݣ أم ݣ ـ لوقث ن 
 ّالن میّدن أر تّتّان أر ّسان، أر تّمیاوالن، أر أّسیّس نّاݣ 27نوح: 

ئكشم سیدنا نوح أغّرابو أھا ثقّوم ّدونیث س ـ وامان داي یخلون 
لوقث ن ـ لوط: ّالن میّدن أر  -ئمشینّا یجران أود ݣ  28كوّل نسن. 

مشان ݣ  29تتّان أر ّسان، أر ّساغن أر ّزنزان، أر تّّژون أر بنّون، 
سادوم، ئوثّد ربّي ثامدینث  -واّس نّاݣ ئفّغ لوط زݣ ثمدینث ن  -

لكبریث زݣ ییݣنّا، أھا خلون كوّل  -لعافیت د  -ژار ن س ـ ؤن
واّس نّاݣ دیتّدو  -ھاثین ئمشید أید ئّدان أد ئجرو ݣ  30نسن. 

كوّل وونّا یّالن أفّال ن ـ ئغرم ݣ ـ واّس نّا،  31بنادم.  -مّمیس ن 
ییلي وینّا یݣان وینس نس جاج ن ـ ثاّدارث، ؤراس ئخّصا أد 

ییݣر، ئخّصایاس أد ؤر  -ونّا یّالن ݣ  -ئسّرح أثید یاسي، د 
شثیاث مایداس ئجران ئي ثمطّوطّ ن ـ لوط.  32ئتّاغول غر ثّدارث. 

ئّدا أّت ئزل، ئید ونّا ھاثین ؤنّا یران أد ئسراح ثودرث نس  33
ییض  -أداون ئنیخ: ھاثین ݣ  34یزالن ثودرث نس ئّدا أّت ئسراح. 
ثیّسي، أھا یتّواسي  -یوث ن  -نّا، ّدان سین ن ـ میّدن أد ݣنن ݣ 

ثوثمین دا ّژاضنث س ـ یان  -ئلینث سناث ن  35یوّك ئقّیم وایّاض. 
قسانث داي س l 37 36». ؤزرݣ أھا ثتّواسي یوث ثقّیم ثایّاض

أھا ینّایاسن: » ئتّجرو ؤیاد أموالنا؟ -ماني ݣ «ئمحضرن نّاناس: 
 ». أنسا نّاݣ دا تّیلي ثمورضیسث أݣ دا تّموتّورن ئݣیدار«

 

l ییݣرأھا یتّواسي یون  -ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: ئلین سین ئرݣزن ݣ
 ئقّیم وایّاض 
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 لقاضي نّا یّخان  -ثنّامي ئّموث ؤرݣاز د  -لقیسث ن 
واّس ئقّیس سیدنا عیسى ئي یمحضّر نس یوث ن ـ لقیسث یان  1

حما أداسن ئسنعث ئیس أسن ئخّصا أد حضون ثاژالّیّت أھا ؤر 
ثمدینث یان  -یوث ن  -ئّال ݣ «داي ینّایاسن:  2ّزیكس تّوحیلن. 

 -ثیلي یوث ن  3لقاضي نّا ؤر دا یتّݣّدن ربّي ؤال یوقّر میّدن. 
ثمدینث نّا، ثقّیم أر غورس تّدو  -ثمطّوط نّامي یّموث ؤرݣاز ݣ 

داي ؤر دیكس  4أراس تّیني: "أمژي لحّق زݣ ؤنّا غیفي یتعّدان". 
ئخف نس: "مغار ؤر دا تّݣّدخ  -ؤینّا ینّا ݣ  -تّییوي، مشان فّیر ن 

خ ّدیخ أد أمژخ لحّق ئي ثمطّوط أد ئدّ  5ربّي ؤال وقّرخ أود یون، 
 ئي ثسطوّري، أھا حما ؤر دتّدو كویاّس أدي ثّسنغ ئخف". 

ّسغداث ئي ماي دا یتّیني لقاضي نّا «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  6
ئوا ئیس ؤر ئّدي ربّي أد یامژ لحّق ئي وینّا یسثي، وینّا  7یّخان. 

ـ ییض د  أداون  8واّس؟ ئیس ؤراسن ئّسغاد دغیا؟  -داس قّاّرین س 
 -ئنیخ: ھاثین ئّدا أداسن یامژ لحّق دغیا. مشان أّداي دیّدو مّمیس ن 

 » بنادم، ئید أّد یاف شان لیمان خف واشال؟

 ؤصنّاك  -ؤفّریسي د  -لقیسث ن 
ـ ئخفاون  9 داي یقّیس سیدنا عیسى لقیسث أد ئي وینّا أر تّینین ݣ 

ّدان سین ن « 10نسن ھاثین منان أھا أر تحقّارن وییّاض، ئنّایاسن: 
 -ئرݣزن غر ثّدارث ن ـ ربّي حما أد ّژالّین، یوّك أفّریسي د  -

داي یبّد ؤفّریسي أر ئتژاّال ئنݣراس د ـ ئخف  11وایّاض أصنّاك. 
نس أر ئتّیني: "أربّي، داش تحمادخ ئّدخ ؤر ݣیخ ئمعصي أم میّدن 

د. ضنین نّا دا تّاشرنین، أرتغّشان، أر تفسادن، ؤال ݣیخ أّم ؤصنّاك أ
ؤسبیع، أر تّّكسخ لعشور  -ثیلمّرات ݣ  -دا تّاژومخ سناث ن  12
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تّیساع ؤر  -ئید أصنّاك، ئبّدا ݣ  13خف ؤینّا داد تّراراخ كوّل". 
ئغي أود أد ئھّزا ألّن نس س ـ ئݣنّا، أر ئّكاث ئدماّر نس أر ئتّیني: 

 "أربّي رحمیي، ھاثین ݣیخ ئمعصي!" 
ّدا غر ثاّدارث نس ئرضا غیفس أداون ئنیخ: ھاثین أصنّاك أد ئ 14

ربّي، ؤر ئید أم ؤفّریسي. ئّدخ ؤنّا یّسمژین س ـ ئخف نس ئّدا أد 
ئیّس ئتّوسخاثر ئید ؤنّا یسخاثرن س ـ ئخف نس ئّدا أد ئیّس 

 ». ئتّوّسمژي

 سیدنا عیسى دا یسبارك ئشیّران 

 ) 16-13: 10، مرقس 15-13: 19(متى 
ي سیدنا عیسى أد غیفسن میّدن أراو نسن ئ -أویند ییتس ن  15

ئسیرس ئفاّسن حما أثن ئسبارك. نتّا أنّاین ئمحضّر أینّا قّیمین أر 
ئید سیدنا عیسى ئغرایاسن ئي یشیّران أھا ینّا:  16غیفسن تفقّاعن. 

أدّجاث ئشیّران أد غوري دّدون، ثحیداماسن ئّدخ ھاثین وینّا «
سثیّت أداون  17ݣانین أّم نثني أمي ثݣا ثݣلّدیّت ن ـ ربّي ثینسن. 

ئنیخ: ھاثین ؤنّا ؤر ئݣین أم شا ݣ ـ ئشیّران أد ؤر دا یكتّشم غر 
 ». ربّي -ثݣلّدیّت ن 

 وابدا؟  -ماي نتّّݣا حما نّكوسا ثودرث ن 

 ) 31-17: 10، مرقس 30-16: 19(متى 
ـ ووداین سیدنا عیسى  18 ـ ثیلمرّت، ئسقسا یان ؤخاثار ن  یوث ن 

 -ماي تݣّخ حما أد ّكوساخ ثودرث ن أیاّسلماد ئژیلن، «ینّایاس: 
ّماخ ألّیݣ ئي «داي ینّایاس سیدنا عیسى:  19» وابدا ݣ ـ ّدجنث؟

ثنّید ژیلخ؟ ؤر ئلّي أود یوّك نّا یژیلن غاس ربّي ئویل نس. 
شݣّین ثّسند لفرایض ن ـ ّشرع: أد ؤر تفساد، أد ؤر نقّا، أد ؤر  20

داي ینّایاس  21». مایش -تّاكر، أد ؤر زّال ّشھات نش، وقّر ئبّاش د 
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 ». أیاد كوّل دا ثتݣّخ زݣّوس مّژییخ«ؤرݣاز: 
ئسول ئقّیماش یان «نتّا یسّال سیدنا عیسى ئي ویاد أھا ینّایاس:  22

ؤسّكین: ّزنز أیّدا نش كوّل أھا ثبضوّت ئي یمژالض، داي ییلي 
نتّا یسّال ؤرݣاز  23». ییݣنّا، أھا ثّدودّد تّفاردي -غورش لكنز ݣ 

نّا، داي یقّیم دیكس لحال عنوݣّا ئّدخ ثید یوفا لحال ئطّّرح ئي وی
 شیݣان. 

لّیݣ ثیانّاي سیدنا عیسى ئّدا یقّیما دیكس لحال عنوݣا أھا  24
مشثا أید ئوعر خف وینّا طّرحنین أد «ینّایاسن ئي یمحضّر نس: 

ؤلغم  -ھاثین ئوھن ؤكتّشوم ن  25ربّي!  -كشمن غر ثݣلّدیت ن 
ونّا یطّّرحن غر  -ثݣني خف ؤكّشوم ن  -وّت ن ثسار -زݣ ثیطّ ن 
ئوا ماید ئمس «داي نّان وینّا أر ّسغادنین:  26». ربّي -ثݣلّدیت ن 

أینّامي ؤر «أھا ینّایاسن سیدنا عیسى:  27» ؤنّا یغین أد ئتّوفوّكا؟
 ». غین میّدن، ئغییاس ربّي

ھاثین نوّكني نزري أینّا یݣان وینّخ «داي ینّایاس بطرس:  28
أداون ئنیخ «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  29» كوّل، أھا نتفارش!

سثیّت: كوّل ؤنّا یزرین ثاّدارت نس، نغد ثامطّوط نس، نغد 
ربّي،  -أیثماس، نغد لوالدین نس، نغد أراو نس خف ثݣلّدیت ن 

ّدونیث، أھا ثیلي غورس ثودرث  - ؤیاد ݣ -ئّدا أد یامژ ؤݣار ن  30
 ». وابدا ݣ ـ ّدجنث -ن 

 سیدنا عیسى دا یساوال دیخ خف لموث نس 

 ) 34-32: 10، مرقس 19-17: 20(متى 
ثنعاش غر تّیساع أھا  -یاوي سیدنا عیسى ئمحضّر نس س  31
ھایاخ نّدا غر لقدس، ھاثین ئّدا أدیكس ئجرو ؤینّاس «سن: ینّایا

ئیس ئّدا أد ئتّوامژ  32بنادم،  -كاشفن النبیا كوّل خف مّمیس ن 
ئتّواوش ئي وینّا ؤر ݣینین ؤداین، أھا عّژرن دیكس، رݣمنث 

ّدان أث ھّرسن أھا نغینث، مشان ئّدا أّد ئّكر  33سوسفن غیفس، 
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داي ؤر فرین ئمحضّر  34». واّس ویّس ّشراض -زݣ لموث ݣ 
شا ݣ ـ ؤینّا ینّا. ئتوّسنثل ّزیكسن واوال نّا أھا ؤر ّسینن ماخف أر 

 یساوال. 

 سیدنا عیسى دا یّجوجوي أدرغال 

 ) 52-46: 10، مرقس 34-29: 20(متى 
أریحا، ئّال یان  -لّیݣ نّیدّجاور سیدنا عیسى غر ثمدینث ن  35

نتّا یسّال ئي لغاشي  36ئتتّر.  ؤبرید أر -ؤدرغال ئقّیما ݣ ـ ییر ن 
أھا نّاناس میّدن ھاثین سیدنا  37أر ئزّري، ئسقسا خف ماید ئجران. 

داي یسغوي ؤدرغال أر ئتّیني:  38عیسى ؤنّاصیرا أید ئزرین. 
داي نھرنث وینّا  39» سیدنا داود، رحمیي! -أسیدنا عیسى ئرو ن «

أر تّدونین داث ن ـ سیدنا عیسى حما أد ئسوسم، ئمیل ئزاید أر 
» سیدنا داود، رحمي! -أییرو ن «ئسغویّو ؤݣار أر ئتّیني: 

ئسّالیاس سیدنا عیسى، داي یبّد، أھا ینّایاسن أداس ثید أوین.  40
أھا ینّایاس » ماي ثرید أداش ݣخ؟« 41لّیݣ ثید ییوض، ئسقساث: 

 » أسیدي، ریخ أد تّانّایخ!«ؤدرغال: 
» تّانّاي، لیمان نش ئّجوجیش!«داي ینّایاس سیدنا عیسى:  42

یاغول ؤدرغال ݣ ـ وانسا أر ئتّانّاي أھا یثفار سیدنا عیسى أر  43
ئتّحماد ئي ربّي. نتّا أنّاین میّدن أینّا یجران، أھا حمدن ئي ربّي 

 كوّل نسن. 
19  

 ؤصنّاك  -سیدنا عیسى د 
أریحا، ئیّك زݣ واّماس  -ئكشم سیدنا عیسى غر ثمدینث ن  1

 -ییلي دیكس یان ؤرݣاز ئسم نس زاّكا، ئݣا المین ن  2نس. 
أر یورّزو بار أد یانّاي ماني ونّا  3ئصنّاكن أھا یطّرح شیݣان. 
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یݣان سیدنا عیسى، مشان ؤر ئغي أث یانّاي زݣ لغاشي ئّدخ 
ثازارث  -لي خف یوث ن أھا یاّزل، ئزویر غر داث یا 4ئݣّزول. 

ثّال ثاما ن ـ ؤبرید حما أثیانّاي، ئّدخ ئّدا سیدنا عیسى أد ئزري زݣ 
نتّا ییوض سیدنا عیسى غر أنسا نّا، ئھّزا الّن نس أھا  5ّسییس. 
». أزاّكا، سّرحّد دغیا ئّدخ البّدا أد ّكخ ثاّدارث نش أّسا«ینّایاس: 

 ؤفراح.  -عیسى س  أھا یسّرحّد زاّكا دغیا، ئرحباس ئي سیدنا 6
داي ؤراسن ئعجیب لحال ئي میّدن، قّیمین أر تّݣمݣمن أر  7

داي  8». ئّدا ئكشم غر أرݣاز یعصان ربّي أد غورس ئقّیم«تّینین: 
أموالنا، ّدیخ أد ؤشخ «یبّد زاّكا داث ن سیدنا عیسى أھا ینّایاس: 

أمناصف زݣ ؤینّا ئݣان وینو ئي یمژالض، داي مش ئّال مامي 
داي ینّایاس سیدنا  9». ییالن -شا أداسث غرمخ خف ربعا ن تّشیخ 

أّسا یّداد ؤفوّكا غر ثاّدارث أد ئّدخ أرݣاز أد أود نتّا ئݣا «عیسى: 
ھاثین مّمیس ن ـ بنادم ئّداد أد ئرزو خف  10سیدنا براھیم.  -ئرو ن 

 ». وینّا ؤشكانین حما أثن ئفوّكا

 ئمزیلّزن  -عشرا ن  -لقیسث ن 

 ) 30-14: 25(متى 
ّالن میّدن كوّل أر ّسغادن غر سیدنا عیسى، داي ئّدخ  11

نّیدّجاورغر لقدس، د ـ ئّدخ غالن ئیس ثیوض لوقث نّاݣ تّیلي 
ئّدا یان «ئنّایاسن:  12ربّي، یقّیساسن یوث ن ـ لقیسث.  -ثݣلّدیت ن 

ثمازیرث ئبعدن حما أّد  -ؤرݣاز نّامي یمقّور واّدور غر یوث ن 
داي داث ن ـ ما غا یّدو،  13تݣّا أݣلّید أھا یاغولّد. یامژ ّرسم نّاس ئ

ئغراد ئي عشرا زݣ ئسمغان نس، ئوشاس ئي ّكو یوّك دیكسن یان 
وورغ أھا ینّایاسن: "سبّباث ئّسن أر ّداغولخ".  -ؤقّاریض ن 

 -مشان ؤرث حمیلن أیث ثمازیرث نس، أھا أزنن ییتّس ن  14
نري أرݣاز أد أد ئیݣ ئمازاّن فّیراس حما أد ئنین: "ھاثین ؤر 

واّخا یامشیّس، یاغول ئݣا أݣلّید أھا یعایّد غر  15أݣلّید نّخ". 
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ثمازیرث نس، أھا یغرد ئي یسمغان نس نّامي یوشا ئقّاریضن حما 
داي یّدود  16أد یانّاي مشتا أیداس ّدیولین ئي ّكو یون دیكسن. 

ؤمزوارو ینّایاس: "أسیدي، ھاثین ئرورایید ؤقّاریض نش عشرا 
أھا ینّایاس ؤݣلّید: "صاحا نش، أییسمغ  17ن ـ ئقّاریضن ضنین". 

ؤینّا یدروسن، ّدیخ أداش ؤشخ  -ئژیلن! ئّدخ دیّك ئّال المین ݣ 
داي یّدود ویّس سیّن ئنّایاس:  18ثمدینین".  -ثانباطّ خف عشرا ن 

"أسیدي، أقّاریض نش ئرورایید خمسا ن ـ ئقّاریضن ضنین". 
: "ّدیخ شݣّین أداش ؤشخ ثانبّاطّ خف خمسا ن داي ینّایاس ؤݣلّید 19
 ثمدینین".  -

ئید ویّس شراض ینّایاس: "أسیدي، ھایاش أقّاریض نّایي  20
ݣّدخ ّزیكش ئّدخ ثݣید أرݣاز  21ؤشرویض،  -ثوشید كمسخث ݣ 

ئوعرن دا تّاسید أینّا ؤر ثسریسد أر ثمݣّرد أینّا ؤر ثكریزد". 
ؤینّا ثنّید أییسمغ  -یفش حشمخ س داي ینّایاس ؤݣلّید: "ّدیخ أد غ 22

نّا یّخان. ثّسند ئیس ݣیخ أرݣاز ئوعرن أھا أر تّاسیخ أینّا ؤر ئݣین 
ئوا ماخ ألّیݣ ؤر ثسریسد  23وینو أر مݣّرخ أینّا ؤر كریزخ، 

لفلوس ئنو غر ئسبّابن، حما أّداي ّدعایدخ أفخّد بعدا شا یولیید 
داي یبّرم غر وینّاس ضورنین ینّایاسن: "ّكساثاس  24ّزیكسن؟" 

 أقّاریض أھا ثوشیمث ئي ونّا غر ّالن عشرا". 
أھا نّاناس: "أسیدي، ھاثین ّالن غورس یاد عشرا ن ـ  25

داي ینّایاسن: "أداون ئنیخ: ھاثینن ؤنّا غر ئّال شا،  26ئقّاریضن!" 
د ئمیق نّا ئّدا أداس ئتّوزاید ووݣار، ئید ؤنّاݣ ؤر ئلّي شا، أو

ئید ئنضلیبن ئنو نّا ؤر ئرین أد  27غورس ئّالن ئّدا أداس ئتّواّكس. 
 ». ݣخ أݣلّید نسن، أویاتّنید غر داد أھا ثغرصماسن داثي"

 سیدنا عیسى ئكشم غر لقدس 

 ) 19-12: 12، یوحنا 11-1:11، مرقس 11-1: 21(متى 
ؤبرید ماید ئنّا سیدنا عیسى أیاد، ئثاّما ݣ ـ  -داي ضارث ن  28
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 -بیت فاجي د  -نتّا یدّجاورن غر أسون ن  29نس غر لقدس. 
بیت عانیا غر ثاما ن ـ عاري نّامي دا تّینین "عاري ن  -ؤسون ن 

ّدویاث «ئنّایاسن:  30ّزیثون"، أھا یازن ّسین زݣ ئمحضّر نس،  -
غر أسون أد نّا یّالن داثاون، أّداي نثاوضم، ثّدام أّن ثافیم یان 

ن، ؤر دّجین غیفس ئني أود یون، ّكساثاس ثاغوني ؤشنیض ئّال یقّ 
داي مش ُكون ئسقسا شا: "ّماخ ألّیݣ داس  31أھا ثاویمثید. 

ّدون  32». تّنورژومم؟" أھا ثینیماس: "ھاثین ئحداّجاث موالنا"
ئمحضرن ّسین أفینن أشنیض غاس أم ؤینّاسن ئنّا سیدنا عیسى. 

ّماخ ألّیّݣ دا «ن نس: نتّا أراس تّنورژومن، نّاناسن ئید بابی 33
ھاثین «أھا نّاناسن ئمحضّر:  34» تّنورژومم ئي وشنیض نّا؟

داي أوینّد أشنیض ئي سیدنا عیسى، ݣرین  35». ئحداّجاث موالنا
نتّا أر ئتّدو، أراس تّسون  36غیفس ئعباّن نسن أھا سنینث غیفس. 

لّیݣ نّدجاورن غر لقدس، زݣ  37ؤبرید.  -میّدن ئعباّن نسن ݣ 
ّزیثون، فرحن ئمحضّر نس كوّل  -ید نّا یسّرحن زݣ عاري ن ؤبر

ؤغویّي خف  -نّا ثید ئثفارن قیمین أر تسبّاحن ربّي س 
أنبارش أید ئݣا وݣلّید نّا «أر تّینین:  38لموعجیزاث نّا أنّاین كوّل. 

 » لعّز ئي ربّي أنافّال! -ییݣنّا د  -ّدیوزن موالنا. لھنا ݣ 
أیا «لغاشي:  -ئفّریسین زݣ جاج ن  -داي نّاناسد ییتس ن  39

أداون «أھا ینّایاسن:  40» ّسلماد، ئنییاسن ئمحضّر نش أد فسثین!
 » ئنیخ: ھاثین مش فسثان نثني، ّدان ئژرا أد سغویّن!

 سیدنا عیسى خف لقدس  -ئمطّاون ن 
لّیݣ نّییوض سیدنا عیسى غر ثاما ن ـ لقدس، یانّایّت أھا یرو  41

أومي ثّسند أود شم أّسا أبرید ن ـ لھنا! مشان «ئنّایاس:  42غیفس، 
ووّسان نّاݣ غیفم تقّنن  -ّدان أّد ّدون ییتّس ن  43دغي ئتییفّر ّزیݣم. 

ئنضلیبن نّم ثیݣورین كوّل أھا ضورنام، ژیّرنشم زݣ ماید ئݣان 
ّدان أشم ردلن، ئلین واراو نّم جاج نّم، داي ؤر دیݣم  44 ثامناطّ.

تّادّجان أود یان ؤژرو خف ؤژرو، ئّدخ ؤر ثّسیند لوقث نّاݣ 
86 

 



20لوقا     

 ». غورم ّدیّدا ربّي أشم ئفوّكا

 ربّي  -وینّا دا ّزنزانین زݣ ثّدارث ن  -ؤّژوع ن 

 ) 22-13: 2، یوحنا 19-15: 11، مرقس 17-12: 21(متى 
ربّي، ئقّیم أرد ئتّّژع وینّا أر  -ى غر ثّدارث ن ئّدو سیدنا عیس 45

دا یتّیني لشثاب ن ـ ربّي: ثاّدارث ئنو «أھا ینایاسن:  46ّزنزانین. 
 » ئخّوان! -ئفري ن  -ثین ثژالّیت أي ثݣا، مشان كونّي ثݣامّت د 

ربّي، ئلین ئنمغوّر ن ـ  -ثّدارث ن  -ئقّیم أر ئّسقرا كویاّس ݣ  47
میّدن أر  -ئخاثاّر ن  -ّشرع، د  -ئّسلمادن ن  - ثّدارث ن ـ ربّي، د
داي ؤر غورس ؤفین أبرید ئّدخ غیفس مونن  48ؤرّزون أث نغین. 

 میّدن كوّل ران أد ّسغدن ئي ماید أر ئتّیني. 
20  

 ثانباطّ نّا یّالن غر سیدنا عیسى 

 ) 33-27: 11، مرقس 27-23: 21(متى 
 -ثّدارث ن  -یان واّس، ئّال سیدنا عیسى أر ئّسقرا میّدن ݣ  1

ربّي أراسن ئساوال خف ئنغمیسن ژیلنین، ّدوندّ غورس ئنمغوّر ن 
ئخاثاّر ن ـ ووداین  -ّشرع د  -ئّسلمادن ن  -ـ ثّدارث ن ـ ربّي، د 

ئنیاخ، ماتّا ثنباطّ نّاس دا تݣّاد أیاد، نغد مایداش «أھا نّاناس:  2
 » اطّ أد؟ئوشان ثانب

أود نّكین أكون سقساخ یان ؤسقسي، ئنیاثي: «داي ینّایاسن:  3
مایداس ئوشان ئي یحیى ثانباطّ ناس أر یتغبّاز میّدن ݣ ـ وامان،  4

 » ئید ربّي ماد میّدن؟
مش ننّا ھاثین ربّي «داي مداشارن ئنݣراتسن، أر تّمیینین:  5

أیداس ئوشان ثانباطّ أد، ئّدا أداخ ییني ئوا ماخ ألّیݣ ؤر ئیّس 
ئید مش ننّا: میّدن أیداسّت ئوشان، ّدان میّدن كوّل أداخ  6ثومینم؟ 
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داي نّاناس:  7». رجمن ئّدخ ؤر غورسن ّشّك ئیس ئݣا یحیى نّبي
ئوا أود نّكین ؤر ّدیخ «ینّایاسن سیدنا عیسى:  أھا 8». ؤر نّسین«

 » أداون ئینیخ ماتّا ثنباطّ نّاس دا تݣّخ أیاد!

 ئبّحارن  -لقیسث ن 

 ) 12-1: 12، مرقس 46-33: 21(متى 
ئّژا یان «داي یبّرم سیدنا عیسى غر میّدن ئقّیساسن لقیسث أد:  9

ي یّدو ئبّحارن دا -ّدیلیث، ئوشیّت ئي ییتّس ن  -ؤرݣاز ؤرثي ن 
نتّا ثیوض  10غر یوث ن ـ ثمازیرث ئبعدن ئقّیمن دیكس شیݣان. 

لوقث ن ـ واضیل، یازن یان ؤمزیلّز غر ئبّحارن حما أداس ؤشین 
 -أمور نس زݣ واضیل، مشان ّكرن ئبّحارن ؤثنث رارینث س 

داي یازن یان ؤمزیلّز ضنین، ؤوثنث أود  11ؤفوس.  -ییري ن 
أھا یازن دیخ  12ؤفوس.  -ییري ن  -نتّا، كرفصنث أھا رارنث س 

أمزیلّز ویّس ّشراض، ستّورسثنث ݣرینیّس غر بّرا ن ـ وورثو. 
وورثي: "ماید تݣّخ دغي؟ ّدیخ أد غورسن  -داي ینا باب ن  13

نتّا أنّاینث ئبّحارن،  14أزنخ مّمي نّا غوري یعّزین بار أث وقّرن". 
راثاخ أثنّغ حما داي میونّان ئنݣراتسن: "واد أید ئݣان أمّكاسو! كّ 

وورثو أھا  -داي ّژوغرنث غر بّرا ن  15أتݣ ثكاسوّت ثینّخ". 
ھاثین  16وورثو ئي ئبّحارن أد؟  -نغینث. ئوا ما غاسن ئیݣ باب ن 

 ». ئّدا أّد ئّدو، داي ینغ ئبّحارن نّا أھا یوش ؤرثي ئي ییتس ضنین
شان م 17» أید ؤر نانّاي«نتّا سّالن میّدن ئي ؤیاد أھا نّاناس: 
ئوا ماي دا یتّیني لشثاب «ئراعا دیكسن سیدنا عیسى أھا ینّایاسن: 

 -ن ـ ربّي؟ ھان أژرو نّا ؤر رین ئبنّاین، أید یاغولن ئݣا لّساس ن 
ؤنّا  -كول وونّا یتّوتّین خف ؤژرو یاد ئّدا أد ئّرژ، د  18ثغمرث. 

 » خف ئتّوتّي ئّدا أث ئبرش!
ـ ربّي  ّشرع د ـ -لّیݣ سّالن ئّسلمادن ن  19 ـ ثّدارث ن  ئنمغوّر ن 

ئي ویاد، ران أد أمژن سیدنا عیسى ثّساعت نّا ئّدخ ّسنن ئید نثني 
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 أید أر ئّكاث س ـ واوال، مشان ݣّدن أد سّكرن میّدن ثیریّت. 

 ؤݣلّید ن ـ ّرومان قایصار  -ّضاریبا ن 

 ) 17-13: 12، مرقس 22-15: 22(متى 
ئرقّاسن أد ݣین أّم  -ن قّیمین أرث حطّون، أھا أزنن ییتّس  20

شان ئرݣزن نّا منانین حما أد غیفس أمژن شان واوال نّاس ثتّاوین 
داي سقسان ئرقّاسن سیدنا عیسى نّاناس:  21غر لمخزن. 

أیاّسلماد، ھاثین نّسن ئیس ئصحا ؤینّا دا تّینید د ـ ؤینّا دا ثّسلماّد، «
 -ئي میّدن س  ربّي -أھا ؤر دا تݣّاد ثودماوین، أر ثسنعاّد أبرید ن 

دغي یینیاخ، ئیس أخ ئزري أنوش ّضاریبا ئي وݣلّید ن ـ  22لحّق. 
 » ّرومان قایصار ماد ئھي؟

ثاحرامیّات نسن أھا ینّایاسن:  -داي یاشي سیدنا عیسى د  23
وین  -سنعثاثي یان ؤقاریض ن ـ لفلوس! وین مي وودم أد، د « 24

». وین قایصار«داي نّاناس: » مي ییسم أد نّا غیفس ئتّوارین؟
ئوا، ؤشاث أینّا ئݣان وین قایصار ئي قایصار «أھا ینّایاسن:  25

 » ثوشیم أینّا ئݣان وین ربّي ئي ربّي!
میّدن،  -داي ؤر غین أد غیفس أمژن أود یان واوال داث ن  26

 أھا ھبضن ݣ ـ ثراریت نّس ؤر ؤفین ماي نّان. 

 ئمتّیّن  -ثانشرا ن 

 ) 27-18: 12، مرقس 33-23: 22(متى 
داى دوند غر سیدنا عیسى یتس ن ـ ئصدوقّین، نثني ؤر دا  27

أیاّسلماد، « 28تّامنن ئیس دا تّكرن ئمتّین زݣ لموث، أھا سقسانث: 
دا یتّیني ّشرع ن ـ سیدنا موسى: مش ئّموث شان یوّك، ئزرید 
ثامطّوطّ أھا ؤر ّدیودّجي أراو، ئخّصایاس ئي ݣماس أد یاول 

واماثن.  -ئلین سبعا ن  29ثامطّوطّ نّا حما أد ئݣ أراو ئي ݣماس. 
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یاول ویّس ّسین  30ییول ؤمزوارو أھا یّمث ؤر ّدیودّجي أراو. 
ّدیوّدجا ݣماس أھا یّمث أود نتّا ؤر ّدیودّجي أراو.  ثامطّوطّ نّا

شوي یاولّت ویّس شراض، ألّیݣ ئیّت ئولن واوماثن س ـ سبعا  31
داي ثّمت أود ثمطّوطّ نّا  32أھا ّمتن كوّل نسن ؤر ّدودّجین أراو. 

أّداي یاوض واّس نّاݣ ّدتّكرن ئمتّین، مان دیكسن أمي  33فّیراسن. 
 ». سبعا نسن ّكان ئولنتّ  -ینس؟ ئّدخ س ثّدا ثمطّوطّ أتّیݣ ث

أیث ّدونیث أد دا تمیاوالن؛ «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  34
مشان وینّا یحاسب ربّي واثان أّد ّكرن زݣ لموث أھا ییلي  35

ؤسار ّموثن زݣ  36غورسن ثودرث ن ـ وابدا ؤر دا تّمیاوالن، 
ربّي،  -راو ن ؤینّا ئّدخ ݣّان أم لمالیكاث. نیثني ݣان أ -ضارث ن 

ّكرند زݣ لموث حما أد غورسن ثیلي یوث ن ـ ثودرث ثوجدیّت. 
ئید خف ثنشرا ن ـ ئمتّین، ھاثین أود سیدنا موسى ئسنعثاخ ئیس  37

دا تّكرن ئمتّین لیݣ ئسیول غر ثزݣّارث نّاݣ ثاغ لعافیث، أر ئقّار 
باد سیدنا ربّي نّا أر ئتّع -ئي ربّي: ربّي نّا أر ئتّعباد سیدنا براھیم، د 

مشان ربّي ؤر ئݣي  38ربّي نّا أر ئتّعباد سیدنا یعقوب.  -یسحاق، د 
وینّا ّدرنین. كول نسن ّدرن  -وینّا ّموثنین، ئݣا ربّي ن  -ربّي ن 
 ». غورس

أیاّسلماد، ئصحا «ّشرع:  -ئّسلمادن ن  -داي نّاناس ییتّس ن  39
داي ؤر غین ضارث ن ـ ؤینّا أث سقسان خف شا  40» وینّا ثنّید!
ضنین. 

 سیدنا داود  -لماسیح د 

 ) 37-35: 12، مرقس 46-41: 22(متى 
ماّكاس ألّیݣ دا «داي یسقساثن سیدنا عیسى أود نتّا ینّایاسن:  41

 -ئّدخ سیدنا داود س  42سیدنا داود؟  -تّینین ئݣا لماسیح ئرو ن 
ّزابور: "ئنّایاس موالنا ئي  -لشثاب ن  -ئخف نس دا یتّیني ݣ 

 -أرد ݣخ ئنضلیبن نش ّداو ن  43ؤفاسي نو  -موالنا نو: قّیم ݣ 
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داي مش داس ئقّار سیدنا داود ئي لماسیح موالنا،  44ئضاّر نش". 
 » ئوا ماّكاس أید ئتّݣ ئرو نس؟

 س سیدنا عیسى دا یتّوصا یمحضّر ن

 ) 54-37: 11، لوقا 40-38: 12، مرقس 36-1: 23(متى 
داي ینّایاسن ئي یمحضّر نس، ئلین میّدن كوّل أر ّسغادن:  45

ّشرع، ھاثین دا تّیرین أد ّساران  -أویاث بعیّت ئي یّسلمادن ن « 46
مرسیواث ثیغزافین، أر تّیرین أد غیفسن تسّالمن میّدن ݣ ـ  -س 

 -ئدغارن ئمزوورا ݣ  -السواق. أر تّیرین أد قّیمین ݣ 
 ثمغریوین.  -وانسیون ژیلنین ݣ  -ثمزݣیدیوین، د 

ثن ئرݣزن، أر سغزیفن أر تتّین أینّا ئݣان وین ثینّا مي ّمو 47
ثیژیالّ نسن حما أثن أنّاین میّدن. خف ؤیاد ئقّانثنیّن لعیقاب 

 » أخاثار!
 

21  

 ثنّامي یّموث ؤرݣاز  -ّصاداقا ن 

 ) 44-41: 12(مرقس 
ئسول سیدنا عیسى ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي، یانّاي وینّا طّرحنین  1

ثّدود  2ي. ربّ  -ثّدارث ن  -ّصندوق ن  -أر ݣّارن ّصاداقاث نسن ݣ 
أود یوث ن ـ ثمطّوطّ نّا مي یّموث ؤرݣاز أھا ؤر غورس شا ثݣر 

داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  3ݣ ـ ّصندوق سیّن ن ـ ئقّاریضن. 
سثیّت أداون ئنیخ: ھان ثامطّوط أد نّامي یّموث ؤرݣاز أھا ؤر «

ئّدخ نیثني ݣران زݣ  4وییّاض كوّل.  -غورس شا ثݣرا ؤݣار ن 
 ». یضن، ئید نتّاث ثݣرا أینّا غورس ئّالن كولّ ؤینّا غیفسن ئشا
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 ّدونیث.  -ثنݣیرا ن  -ثیمیثار ن 

 ) 13-1: 13، مرقس 14-1: 24(متى 
ربّي میمش أید  -قّیمین ییتّس أر ساوالن خف ثّدارث ن  5

س ـ ئسّكین غالنین نّا أر تّاّكان  -ثتّوسبربش س ـ ئژرا ژیلنین د 
ھاثین ثدا أّد ثّدو شان « 6ا عیسى: میّدن ئي ربّي، داي ینّایاسن سیدن

لوقث نّاݣ ؤر ئتّغیما أود یان ؤژرو خف وایّاض، أیاد كوّل نّا دا 
 ». تّانّایم ئّدا أد ئتّوردل

أیاّسلماد، میلمي أید ئتّجرو ؤیاد؟ ئیس «داي سقسانث نّاناس:  7
» ثّدا أتّیلي شان ثماثارث نّاس نتّیسین ئیس ئدّجاور ؤیاد أد ئجرو؟

أویاث بعیّت، غوراون أكون ئّسخضو شا! ئّدخ «ایاسن: أھا ینّ  8
ـ یون أغا دیّدون ئّسخدم ییسم ئنو أھا یینیاون: "ھاثین نّكین  مشثا ن 

داي  9"ھاثین ثیوض لوقث!" مشان أد ؤر ثتّامناث.  -لماسیح"، د 
ثیراثین، أد ؤر تّݣّداث؛ ئّدخ البّدا  -أّداي ثسلّیم ئیس ّكرن ئمنغان د 

ّدونیث ؤر ثّدي أتّیلي دغیا فّیر  -بعدا، ئید ثینݣیرا ن  أد ئجرو ویاد
 ». ن ـ ؤینّا

ّدان لݣنوس أد نّاغن ئنݣراتسن، ّمواثنث «داي ینّایاسن ألثو:  10
 -ّدان أد ئلین ئید ّزنزال نّا وعرنین، ییلي بوھیّوف، د  11ثݣلّیدین، 

ثمیزار، جرون ییتس ن ـ ئسّكین نّا دا  -شیݣان ن  -ییغنشاثن ݣ 
مشان  12خالعنین أھا ضھرنثّد ثمیثار ثیخاثارین زݣ ییݣنّا. سّ 

ؤیاد كوّل، ّدان میّدن أكون تّامژن أھا ّكرفصنكون،  -داث ن 
غر لحباساث. ّدان أكون  -أوینكون غر لمخزن ن ـ ووداین د 

داي  13ئنبّاضن خف نّیرث ئنو.  -ئݣلّیدن د  -حرین غر داث ن 
أد ؤر تخّماماث ݣ ـ  14لوقث نّا ثّدام أتّیغیم أداسن ثسیولم غیفي. 

ئّدخ ّدیخ أداون  15ماي ثّدام أتّینم حما أتّراریم خف ئخفاون نّون. 
ثانّژي نّاس ؤر تّیغین ئنضلیبن نّون أكون نّالین نغد  -ؤشخ أوال د 

 -، د أیثماثون -ّدان أود لوالدین نّون د  16أون نّان ھاثین ثخضام. 
ئمّدوّكال نّون أد ئّسون قرقرن، أھا سبّبن ݣ ـ  -الھل نّون، د 
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ّدان میّدن كوّل أد ؤر كون تّیحمیلن  17منغیوث ن ـ ییتس دیݣون. 
مشان أود یان یینژض ؤر ئّدي أد یاتّوي زݣ  18خف نّیرث ئنو، 

 ». س ـ ّصبر، ثدام أتفوّكام ئخفاون نّون 19ئقّرا نّون. 

 لقدس  -ثیخلي ن 

 ) 27-14: 13، مرقس 31-15: 24تى (م
مشان أّداي ثانّایم لقدس ئضوراس لعسكر، ثیسینم ئیس « 20

ـ ثخلي نس.  ـ ثمازیرث  21ثدّجاور لوقث ن  داي كوّل وینّا ّالنین ݣ 
وینّا ّالنین ݣ  -ن ـ أیث یاھودا ئخّصیاسن أد رولن غر لعواري، د 

ن بّرا نس أد ؤر وینّا ّالنی -لقدس ئخّصایاسن أد ّزیكس فّغن، د  -
ئّدخ لوقث نّا أید ئݣان ثین لعیقاب، ثنّا ݣ ـ  22غورس كتّشمن، 

أیاعندانسنث ئي ثینّا  23ئتجرو ؤینّا ینّا ربّي كوّل ݣ ـ لشثاب نس. 
لوقث نّا، ئّدخ ثّدا أتّیلي  -ثینّا دا سوطّوضنین ݣ  -دا تّارونین، د 

بّي میّدن أد. ثامارا ئحّرین ݣ ـ ثمازیرث أد أھا یعاقب ر -یوث ن 
ثفروثین، تّییمژن وییّاض،  -ّدان یتس ّزیكسن أد تّونغین س  24

تّواݣن د ـ ئحبّاسن أھا تّیاوین غر ثمیزار ن ـ ّدونیث كوّل، داي 
كشمن لݣنوس ئبّرانین لقدس رّكشنت أھا قّیمین دیكس أّل ثشّمل 

 ». لوقث نسن

 بنادم  -أّداي ّدیاغول مّمیس ن 
وایور  -ثافوكث د  -یمیثار ݣانین لعجب ݣ ّدانث أد ئلینث ث« 25

ثمارا،  -ییثران. د ـ خف واشال، ّدان لݣنوس كوّل أد ئلین ݣ  -د 
ّدان  26ثمزازین.  -لھّز ن  -أھا شّوشن س ـ ثاھیجت ن ـ لبحر د 

ّدونیث ئّدخ ئّدا  -میّدن أد ّمثن س ـ ؤخالع زݣ ؤینّا غا یجرون ݣ 
داي یانّاین میّدن كوّل مّمیس ن  27ییݣنّا س ـ ماس ئّال أد ئرݣیݣي. 

أّداي سفالّن  28لعّز أخاثار.  -ّجھد د  -ئسیݣنو س  -بنادم ئّداد ݣ  -
ئسّكین أد أد تّجرون، بّداث ثھّزام ئقّرا نّون ئّدخ ئدّجاور ؤفوّكا 
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 ». نّون

 ثازارث  -لقیسث ن 

 ) 31-28: 13، مرقس 35-32: 24(متى 
ئسكال  -ثازارث د  -ث ݣ راعیوا«داي یقّیساسن لقیسث أد:  29

أّداي دا دطّیقّیسن وافریون، دا تّیسینم ئس  30س ـ ماس ّالن. 
ئوا أود أّداي ثانّایم ئسّكین أد دا تّجرون، ثسینم  31ئدّجاور ؤنبدو. 

سثیّت أداون ئنیخ: ؤر دا یتّمثاث  32ربّي.  -ئیس ثدّجاور ثݣلّدیت ن 
غیما ال ییݣنّا ؤال ھاثین ؤر ئتّ  33لجیل أد أرد ئجرو ؤیاد كوّل. 

 ». یاشال، ئید أوال ئنو أد ئقّیم أبدا

 ثژالّیت  -أفافا د 
حضویاث ئخفاون نّون، غوراون أتّعّمرم ؤالون نّون س ـ « 34

ّشھواث د ـ ئنزݣومن ن ـ ّدونیث د ـ ّشراب، أھا یّوثكونید واّس ن ـ 
أم ثژقّورث، ئّدخ ئّدا أّد ئوث ئمزداغ ن ـ  35لحساب ݣ ـ مھویث، 

ئوا راراث لبال نّون ّكویاّس، أر تّژاّالم بار  36ّدونیث كوّل. 
أتّروحم زݣ ؤینّا یّدان أد ئجرو كوّل أھا ثغیم أتبّدیم داث ن مّمیس 

 ». بنادم -ن 
ربي،  -ثدارث ن  -ییلي سیدنا عیسى أر ئّسقرا س ـ واّس ݣ  37

 -عاري نّامي دا تّینین عاري ن  -أر ئتّدو ݣّیض أرّن ئنّسا ݣ 
 -أر غورس تّدون میّدن ثیفاوث زیّك غر ثّدارث ن  38یثون. زّ 

 ربّي حما أد غورس ّسغدن. 
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22  

 یاھودا ئسخاریوطي یرا أد ئّزنز سیدنا عیسى 

 ) 53-45: 11، یوحنا 11-10، 2-1: 14، مرقس 16-14د  5-1: 26(متى 
ؤزّروي.  -ؤراخصیس نّا مي دا تّینین لعید ن  -ئدّجاور لعید ن  1

ّشرع أر  -ئّسلمادن ن  -یافد لحال ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د  2
ؤرّزون میمش تّݣّین أد نغین سیدنا عیسى، مشان ݣّدن أد سّكرن 

یاھودا نّامي دا تّینین  -داي یكشم ّشیطان ݣ  3. میّدن ثیریتّ 
ؤمحضر ن ـ سیدنا  -ئسخاریوطي، یݣان یوّك زݣ ثناعش ن 

 -ئكسواثن ن  -یّدو غر ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د  4عیسى. 
ئعّساسن ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، ئمساوال أݣیدسن خف میمش ئتّّݣ 

قّاولناس أداس  داي فرحن، أھا 5أداسنث ئّصیوض ئي یفاّسن. 
ئقّیم یاھودا أر یورّزو بار أد یاف شان ؤبرید  6ؤشین شان لفلوس. 

 نّاس أسن ئّصاواض سیدنا عیسى ئي یفاّسن ؤرثن تّانّاین میّدن. 

 ئمحضّر نس  -سیدنا عیسى أر ئتحبّال ئي لعید نتّا د 

 ) 30-21: 13، یوحنا 21-12: 14، مرقس 25-17: 26(متى 
ؤراخصیس نّا ݣ دا غّرصن ئي  -لعید ن  -یاوض واّس ن  7

 -یازن سیدنا عیسى بطرس د  8ؤزّروي.  -لعید ن  -ینوݣوضن ن 
». لعید حما أنتشّ  -ّدویاث حبّالثاخ ئي یمنسي ن «یوحنا ینّایاسن: 

داي  10» ثرید أداس نحبّل؟ -ماني ݣ «أھا سقسانث نّاناس:  9
، ثّدام أتّمناقّارم د ـ یان ؤرݣاز أّداي ثكشمم غر ثمدینث«ینّایاسن: 

وامان. ثفاراّت غر ثاّدارث نّا غر ئّدا أد ئكشم،  -یوسین ثاقّاللث ن 
ثاّدارث: "ئنّایاش ؤّسلماد، مانیݣ تتّاخ  -ثینیماس ئي باب ن  11

ھاثین ئّدا أداون ئسنعث  12ئمحضّر ئنو؟"  -لعید نّكین د  -ئمنسي ن 
ان، ئوا دیّس أݣ غا ثحبّلم ئي ثمصریث ثاكسواّت نّا یسّ  -یوث ن 
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 -أھا ّدون أفینن أم ؤینّاسن ئنّا، داي حبّلن ئي یمنسي ن  13». یمنسي
 ؤزّروي ݣ ـ ثمصریث نّا.  -لعید ن 

 موالنا  -ئمنسي أنّݣارو ن 

 ) 25-23: 11كورنثوس  1، 26-22: 14، مرقس 30-26: 26(متى 
ثناعش أد  - نتّا ثیوض لوقث، ئقّیم سیدنا عیسى د ـ ئمازان س 14

ریخ س ـ وول ئنو أݣّیدون تّشخ ئمنسي یاد «أھا ینّایاسن:  15تّشین. 
ئّدخ أداون ئنیخ: ھاثین  16ؤزّروي قبل أد تّومّرثخ،  -لعید ن  -ن 

ربّي. لوقث نّا أد  -ؤسار عاویدخ أد ّزیكس تّشخ أر تثّدو ثݣلدیّت ن 
یسى یان داي یاسي سیدنا ع 17» ئتواّسن ماید ئݣان سثیّت لعید أد

ؤغّراف دیكس أمان ن ـ واضیل ئتّر ئي ربّي أدیكس ئیݣ لباراكا، 
أداون  18أمژاث أغّراف أد ثبضومث ئنݣراثون، «أھا ینّایاسن: 

 -واضیل أر تثّدو ثݣلدیّت ن  -ئنیخ: ؤسار سویخ زݣ وامان ن 
داي یاسي أغروم ئتّر ئي ربّي أدیكس ئیݣ لباراكا،  19». ربّي

واد أید ئݣان ّصاحث ئنو نّا «نّایاسن: ئبّیث ئوشاسنث أھا ی
 -فّیر ن  20». ئتّواوشن غیفون، ئوا تّݣّاواث أیاد حما أد ئي ثشثیم

أغّراف أد أید ئݣان ثاضا «ئمنسي یاسي دیخ أغّراف أھا ینّایاسن: 
 ثوجدیّت نّا یݣا ربّي أݣیدون س ـ ئداّمن ئنو نّا نّغالنین غیفون. 

ھاثین  22غدر ئّال أݣیدنخ غر لمیدا. مشان ھان ؤنّا یّدان أد ئي ی 21
بنادم ئخّصایاس أد ئّمث أم ؤینّا غیفس ئزّمم ربّي،  -مّمیس ن 

 » مشان أیاعندا نس ئي ونّا غا ثیغدرن!
قّیمین ئمحضّر أر تمسقسان ئنݣراتّسن خف مان دیكسن أید  23

 ئّدان أد ئݣ أیاد؟ 

 مامي یمقّور ّشان؟ 
اتّسن خف مان دیكسن أمي داي یّكر أود یان ؤمغانّا ئنݣر 24

ئݣلّیدن دا تّنباضن «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  25یمقّور ّشان. 
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خف لݣنوس نسن، د ـ وید نّا غر ثّال ثنباطّ دا تّیرین أداسن قّارن 
ئید كونّي ؤر ئخّصا أد ییلي ویاد ئنݣراثون،  26میّدن "أیث لخیر". 

ا ؤر ئواثان شا، ؤنّامي یمقّور ّشان دیݣون ئخّصایاس أد ئیݣ أم ؤنّ 
ئّدخ مامي ئمقّور  27د ـ ؤنمغور ئخّصایاس أد ئیݣ أّم ؤمزیلّز. 

ّشان، ئید وونّا یقّیمان غر لمیدا ماد ؤنّا دا یتزیلّیزن؟ ئیس ؤر ئید 
 ؤنّا یقّیمان غر لمیدا؟ مشان نّكینثین ݣیخ أم ؤمزیلّز ئنݣراثون. 

خف  29یّكان، ثماریوین نّا غیفي  -كونّي أید ئبّدان أݣّیدي ݣ  28
ؤیاد ّدیخ أداون ؤشخ ثانباطّ أتّݣیم ئݣلّیدن أكیس ئیّت ئوشا یبّا، 

ثݣلدیّت ئنو، أھا ثقّیمیم خف  -حما أتّشیم ثسویم خف لمیدا نو ݣ  30
 ». ثناعش -إسرائیل س  -ئید لعرش حما أتّنبضم خف ثقّبیلین ن 

 سیدنا عیسى یكاشاف ئیس ئّدا بطرس أث ئنكر 

 ) 38-36: 13، یوحنا 31-27: 14مرقس ، 35-31: 26(متى 
أوي بعیّت ھان ّشیطان ئرا أكون  mأ سیمعان، أ سیمعان،« 31

مشان ھاثین تّرخاس ئي ربّي زݣ ثنیال نش  32ئّسیّف أم ییردن. 
حما أد ئقّیم لیمان نش، داي أّداي تّوبد ثاغولدّد غیري، أھا 

 ». ثسّزعیمد أیثماش
أموالنا، ھاثین وجدخ أد ّدوخ أݣیدش «أھا ینّایاس بطرس:  33

مشان ینّایاس سیدنا عیسى:  34». أود غر لحبس أھا ّمثخ أݣیدش
أداش ئنیخ أبطرس: ؤر ئّدي ؤفولّوس أد ئسّكوع أّسا أرد ثنكرث «

 ». ثیلمّرات ئیس ئي ثّسند -شراطّ ن 

 سیدنا عیسى أر ئتوّصا یمحضّر نس 
لّیݣ كون ؤزنخ أتبّرحم س ـ ئنغمیسن ژیلنین «داي ینّایاسن:  35

أھا ؤر ثیویم أݣیدون ال لفلوس، ؤال یاّخریض، ؤال یبوركسن 

m سیمعان نّامي دا تّینین بطرس 
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داي  36». ئھي«أھا نّاناس: » ئمشویاض، ئساون ئخّصا شا؟
لفلوس نغد  -مشان دغي، ونّا غر ثّال شان ثكّموسث ن «ینایاسن: 

ثفروّت ئّزنز ئعباّن نس أھا ونّا غر ؤر ثلّي  -أخریض یاسیثن، د 
أداون ئنیخ: ھاثین ثیوض لوقث نّاݣ ئتجرو وینّا غیفي  37یسغیّت، 

ئتّیارین ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي لیݣ ئنّا: "ئتّوحاسب د ـ وینّا فّغنین 
ـ ربّي". ئّدخ أینّاس غیفي كاشفن النبیا كوّل ئّدا أد ئجرو  ». ّشرع ن 

 -غورنخ سناث ن  أموالنا! ھاثین ّالنث«داي نّاناس:  38
 ». باراكا ن ـ واوال خف ؤیاد«أھا ینّایاسن: ». ثفروثین

 ّزیثون  -عاري ن  -سیدناعیسى ݣ  -ثاژالّیت ن 

 ) 42-32: 14، مرقس 46-36: 26(متى 
ّزیثون، أھا ثفارنث  -داي یفّغ أم لقاعیدا نس ئّدو غر عاري ن  39

اّالث حما أد ژّ «نتّا ییوضّن غر دیّس، ئنّایاسن:  40ئمحضّر نس. 
داي یبعداسن شوي، ئقّیم خف ئفاّدن  41». ؤر كون ئتجّراب ّشیطان

أیبّا، مش ثرید، أسي ّزیݣي ثمارا یاد «أر ئتّیني:  42نس أر ئتّژاّال 
». نّا یي نّیقّان! مشان أد ییلي وینّا ثرید شݣ، ؤر ئید أینّا ریخ نّكین

داي  44ّجھد.  داي یفّغد غیرس یان لماالك زݣ ییݣنّا أھا یوشاس 43
لحّر ألّیݣ أر تّاّدوم  -شیݣان ن  -یژیّر وول نس، ئقّیم أر ئتّژاّال س 

ضارث ن ـ ماید  n 45ئداّمن. -ثیدي نس خف واشال أم ثمقّا ن 
أھا  46ؤطیّر.  -ئّژوّال، ئعایّد غر ئمحضّر نس، یافتنیّن ݣنن س 

تجّراب ّماخ ألّیݣ ثݣنم؟ ّكراث ّژاالّث حما أد ؤر كون ئ«ینّایاسن: 
 ». ّشیطان

n 44د ـ  43ییتس ن ـ واّراثن ؤر دیكسن ثلّي األیة  
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 سیدنا عیسى  -أماژ ن 

 ) 11-3: 18، یوحنا 50-43: 14، مرقس 56-47: 26(متى 
ئّال سیدنا عیسى أر ئساوال، داي ھان یان ؤربیع ن ـ میّدن  47

 -ئّداد، ئزویرثنید یاھودا ئسخاریوطي، ئݣان یوك زݣ ثناعش ن 
ایاس مشان ئنّ  48ؤمحضر، أھا یحادّز غر سیدنا عیسى أث ئّسودم. 

 -ؤّسودم أس غا ثغدرد مّمیس ن  -أیاھودا، ئید س «سیدنا عیسى: 
 » بنادم؟

أموالنا، «نتّا أنّاین ئمحضّر نس ماید ئّدان أد ئجرو أھا نّاناس:  49
 -ئّكر یون ّزیكسن ئّوث أمزیلّز ن  50» ثفروثین نخ؟ -ئید أنّوث س 

داي  51ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي أھا یبّیاس أمژوغ أفاسي. 
یاژضاس ئي ورݣاز » رّصیواث، باراكا!«ینّایاسن سیدنا عیسى: 

 س ـ أمژوغ أھا یّجوجیث. 
ـ ربّي، د  52 ـ ثّدارث ن   -داي ینّایاسن سیدنا عیسى ئي ینمغوّر ن 

ـ ووداین  -ربّي، د  -ثّدارث ن  -ئعّساسن ن  -ئكسواثن ن  ئخاثاّر ن 
 -غوري ّدثّدام س ّماخ ئیس ݣیخ أخّوان ألّیݣ «نّا غورس دّدانین: 

 -ثّدارث ن  -یاّك لّیخ أݣّیدون كویّاس ݣ  53ئغریان؟  -ثفروثین د 
ربّي، ماخ ألّیݣ ؤر ئي ثومیژم. مشان دغي ثّساعت نّون أیاد نّاݣ 

 ». دا تّنباض ثالّسث

 بطرس ئنكر سیدنا عیسى 

 ) 27-12: 18، یوحنا 72-66: 14، مرقس 75-69: 26(متى 
ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ  -داي أمژنث أوینث غر ثّدارث ن  54

حمون ئعّساسن لعافیث  55ربّي، أھا یثفارث بطرس زݣ تّیساع. 
ثاّدارث قّیمین ضورناس، ئقّیم أود بطرس  -ّرحبث ن  -ݣ 

ثمزیلّزث ئقّیما ثاما ن ـ لعافث  -داي ثانّایث یوث ن  56ئنݣراتّسن. 
ان أرݣاز أد أر ئتّمون د ـ ھ«أھا ثنژو دیكس، داي ثنّایاسن: 
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أثامطّوط، نّكین ؤر «مشان ئنكر بطرس أھا ینّایاس:  57» عیسى!
 » ثّسینخ!

أود شّݣ «ؤینّا أھا ینّایاس:  -شوي یانّایث یوّك ضنین فّیر ن  58
أیارݣاز، ھاثین ؤر ئید «طرس: مشان ئنّایاس ب» ثݣید ّزیكسن!

ماي ثزري أم ثّساعت، ئنّایاس یوّك ضنین:  -فّیر ن  59» نّكین!
سثیّت، ھاثین أود أرݣاز أد أسمون ن ـ عیسى أید ئݣا، ئّدخ ھاثین «

داي ینّایاس بطرس:  60» لجالیل! -أود نتّا ئݣا زݣ ثمازیرث ن 
ساوال أھا ئسول بطرس أر ئ» أیارݣاز، ؤر ّسینخ ماي دا تّینید!«

ئبّرم غورس سیدنا عیسى یحقّا دیكس أھا  61یسّكوع ؤفولّوس. 
ھاثین قبل أد «سیدنا عیسى لّیݣ أس ئنّا:  -یشثیّد بطرس أوال ن 

». ثیلمّراث -ئسّكوع ؤفولّوس ثیفاوث، ثّدید أدي ثنكرد شراطّ ن 
أھا یفّغ بطرس غر بّرا، یرو ییمطّاون حّرانین.  62

 ووداین  -اثاّر ن ئخ -سیدنا عیسى داث ن 

 ) 24-19: 18، یوحنا 65-55: 14، مرقس 68-59: 26(متى 
قّیمین ئعّساسن نّا حضانین سیدنا عیسى أر دیكس تعّژارن  63

كاشف! ماید «أراس غّمسن ئي وودم أراس تّینین:  64أرث ّكاثن. 
 قّیمین أرث رݣّمن شیݣان.  65» ئمس ؤنّاش ئّوثن؟

نتّا یفّو لحال، ّمݣراون ئخاثاّر ن ـ ووداین، د ـ ئنمغوّر ن ـ  66
ّشرع، أوینث غر لمݣلیس نسن،  -ثّدارث ن ـ ربّي، د ـ ئّسلمادن ن 

داي » مشد شݣین أید ئݣان لماسیح، ئنییاخث!«أھا نّاناس:  67
ئید  68مش أون نّیخ ؤر ثّدیم أد ئي ثامنم. «ینّایاسن سیدنا عیسى: 
مشان زݣ دغي،  69ر ثّدیم أد غیفي ثراریم. مش ئكون سقساخ، ؤ

ربّي ئغین ئي  -ئدیس أفاسي ن  -بنادم أد ئقّیم ݣ  -ئّدا مّمیس ن 
 -ئوا شّݣ أید ئݣان مّمیس ن «داي نّاناس كوّل نسن:  70». كولشي
كونّي س ـ ئخفاون نّون ثنّامث، نّكین أي «أھا ینّایاسن: » ربّي؟
غي یینیݣان! نوّكني س ـ ماي نرا د«داي نّاناس:  71». ثیݣان
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 » ئخفاون نّخ نسالّیاس ئنّاث س ـ ؤقمو نس!
 

23  

 سیدنا عیسى داث ن ـ ؤنبّاض بیالطوس 

 ) 38-28: 18، یوحنا 5-1: 15، مرقس 14-11: 27(متى 
داي ّكرن أیث لمݣلیس كوّل نسن، أوین سیدنا عیسى غر  1

أھا قّیمین أر غیفس تشثوان أر  2بیالطوس أنبّاض ن ـ ّرومان. 
ھاثین نوفاّن أرݣاز أد أر ئسحوّروش میّدن نّخ أد سّكرن «تّینین: 

ـ ّرومان، أھا  ثیریّت، أراسن ئتّیني أد ؤر أّكان ّضاریبا ئي ؤݣلّید ن 
داي یسقسا بیالطوس سیدنا  3». أر ئتّیني نتّا أید ئݣان لماسیح أݣلّید

أھا » ووداین؟ -ن أݣلّید ن ئید شݣّین أید ئݣا«عیسى ینّایاس: 
 ». ھان شّݣ ثنّیتّ «ینّایاس سیدنا عیسى: 

لغاشي  -داي یبّرم بیالطس غر ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د  4
» ؤرݣاز أد! -نّكین ؤر ؤفیخ أود یان لعیب ݣ «أھا ینّایاسن: 

ھاثین دا یسّكار «واوال نسن أھا نّاناس:  -مشان نثني ؤمژن ݣ  5
أیث  -ثمازیرث ن  -ئّسلمیدن نس ݣ  -ـ میّدن س ثیریّت ئنݣر ن 

لجالیل، دغي ھاثین ئّداد  -ثمازیرث ن  -یاھودا كوّل. ئسفالّن ݣ 
 . »غر داد

 سیدنا عیسى غر أݣلّید ھیرودوس 
ئید زݣ لجالیل أزݣ « لّیݣ ئسّال بیالطوس ئي وینّا، ئسقساثن: 6

ي یازنث نتّا نّاناس ھاثین ئݣا زݣ لجالیل، دا 7» ئݣا ورݣاز أد؟
غر ھیرودوس ئّدخ ثّال لجالیل لوقث نّا ّداو ن ـ ثنباط ن ـ 

 لقدس.  -ھیرودوس، یافثید لحال ݣ ـ ووّسان نّا یّال ݣ 
لّیݣ یانّاي ھیرودوس سیدنا عیسى، ئفرح شیݣان ئّدخ ئسّال  8
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ئي ماید أر غیفس تقّیسن میّدن، داي یرا أث یانّاي زݣ واھّوا، أر 
أھا یسقساث خف شیݣان  9ئتّیني أومي یݣا شان لمعجزث داثاس. 

أود یان  -ئسكین، مشان ؤر غیفس ئروري سیدنا عیسى س  -ن 
ّشرع  -ئّسلمادن ن  -ّكرن ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د  10واوال. 

 -داي یحقّر ھیرودوس د  11ن شیݣان. قّیمین أر غیفس تشثوا
ئعسكرین نس سیدنا عیسى قّیمین أر دیكس تعّجامن، أھا یّسلساس 

یافد  12یان ؤژنّار أسفاقّاس أّم وین ؤݣلّید، ئرارث غر بیالطس. 
ھیرودوس ّكان ݣان ئنضلیبن  -ؤینا بیالطوس د  -لحال داث ن 

 مشان زݣ واّس نّا، أغولن ݣان ئمدوّكال. 

 ؤطورق  -ى یتّوحشم غیفس س سیدنا عیس

 ) 16: 19-39: 18، یوحنا 15-6: 15، مرقس 26-15: 27(متى 
 -داي یغرّد بیالطوس ئي ینمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د  13

ثیویمّد غوري أرݣاز أد ئّدخ «أھا ینّایاسن:  14میّدن،  -ئنبّاضن، د 
اخث ثنّام دا یسحوّروش میّدن أد سّكرن ثیریّت، مشان ھاثین سقرّ 

داثاون أھا ؤر دیكس ؤفیخ أود یان لعیب زݣ ؤینّاس دا غیفس 
أود ھیرودس ؤر دیكس یوفي شا أھا یرارثید غورنخ.  15تشثوام. 

ّدیخ أث ئّرزخ  16ھاثین ؤر ئݣي ؤرݣاز أد شا نّاخف ئواثا لموث. 
مشان أر سغویّون میّدن كوّل أر تّینین:  o 18 17». أھا رژمخاس

یافّد لحال باراباس ئتّوامژ  19» ي باراباس!نغیث أھا ثرژمداخّد ئ«
 -ثیریّت نّا یّكان ݣ  -لحبس ئّدخ ئنغا شان یوّك أھا یاّمو ݣ  -ݣ 

 لقدس. 
داي یرا بیِالطس أد ئرژم ئي سیدنا عیسى، أھا یسیول دیخ ئي  20

طّورقث خف «مشان قّیمان أرسغویّون أر تّینین:  21میّدن. 
ھا ینّایاسن ثیلمرّت ثیّس أ 22» ئحنیݣن! طّورقث خف ئحنیݣن!

o ّكو لعید ئخّصایاس ئي بیالطس  -ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: داي ݣ
 أداسن ّدیرژم ئي یان ؤحبّاس. 
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ماخ؟ ماید ئّجرا ؤرݣاز أد؟ نّكین بعدا ؤر دیكس ؤفیخ أود «ّشراطّ: 
» یان لعیب نّاخف ئواثا لموث، ّدیخ أث ئّرزخ أھا رژمخاس!

واوال نسن أر سغویّون ؤݣار أراس تّینین أث  -داي قّارن ݣ  23
داي یݣاسن  24ئطورق. أھا ییّرون بیالطوس س ـ ئغویّان نسن، 

أھا یرژماسنّد ئي باراباس نّا أراس تتّرن، نّا یكشمن  25أینّا ران. 
لحبس ئّدخ ئسّكر ثیریّت أھا ینغ ّروح، داي یحشم خف سیدنا 

 عیسى ئمشینّا ران. 

 ؤطّورق  -سیدنا عیسى یتّواݣل خف ئحنیݣن ن 

 ) 27-17: 19، یوحنا 32-21: 15، مرقس 44-32: 27(متى 
أمژندّ یان ؤرݣاز ئݣان زݣ لقایراوان  نتّا ییویند سیدنا عیسى، 26

ئسم نس سیمعان، ئّال بحرا أیّد یاغول زݣ ییݣر أھا ّسیسیناس 
ؤطّورق، حما أثن یاسي أر ئتّدو ضارث ن ـ سیدنا  -ئحنیݣن ن 

لغاشي، ئلینث شیݣان ن ـ  -داي یثفارث شیݣان ن  27عیسى. 
شوي یبّرم  28ثوثمین أر سغیّونث، أر غیفس ّكانث أݣجدور. 

لقدس، أد ؤر غیفي  -أیّسیس ن «غورسنث سیدنا عیسى ینّایاسنث: 
خف واراو  -تّرومث شا، مشان رومث خف ئخفاون نكونث د 

ئّدخ دغیّك أدّ دوّن وووّسان نّاݣ تّینین میّدن: "أیاعریّت  29نكونث. 
ثوثمین نّا ؤر دا تّارونین، ثینّا ؤر ّدجین ؤرونین ؤال  -ن 

ان میّدن أد تّینین ئي لعواري: "أتّویاتّد لوقث نّا دّ  30ّسوطّضنث". 
ئّدخ مش دا تݣّان أیاد ئي  31ئي ثوریرین، غمسمثاخ!"  -غیفنخ، د 

 » وسكلو أزݣزا، ماغاس ݣین أّداي یقّار؟
أوین أود یان سین ن ـ ئقطّاطعین حما أثن طّورقن د ـ سیدنا  32

لّیݣ نّیوضن غر أدغار نّامي دا تّینین أقلقول، طّورقنث  33عیسى. 
ئقطّاطعین نّا، ئّالیاس یوّك خف ؤفاسي، ییلیاس  -سین ن  -نتّا د 

سامحاسن أیبّا «داي ینّا سیدنا عیسى:  34وایّاض خف ؤژلماض. 
أھا ݣرین ئعسكرین ئالن ». ئي میّدن أد ئّدخ ؤر ّسینن ماي دا تّݣّین
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بّدین میّدن أر تّراعان، أر دیكس  35خف ئعبان نس بضونثن. 
ئفوّكا وییّاض، ئوا یینیاس «تعّژارن ئخاثاّر ن ـ ووداین أر تّینین: 

 » أد ئفوّكو ئخف نس مش ئݣا سثیّت لماسیح نّا یسثي ربّي!
أر دیكس تعّجامن أود ئعسكرین أراس أّكان لخل أث ئسو.  36

فوّكو ییخف  ووداین، ئوا -مشد ثݣید أݣلّید ن «أراس تّینین:  37
ثیلي یوث ن ـ ثالّواحّت ثتّواݣل خف ؤحنیݣ نّیݣاس  38» نش!

 » ووداین! -واد أید ئݣان أݣلّید ن «ئتّیاري دیكس: 
أرت ئتّعایار یوك زݣ ئقطّاطعین نّا یتّوطورقن ثاما نس،  39

ئیس ؤر ئید شݣّین أید ئݣان لماسیح؟ ئوا فوّكا «أراس ئتّیني: 
ئیس «ییژي غیفس وایّاض ئنّایاس:  أھا 40» ییخف نش ثفوّكوداخ!

مشد نوّكني ھاثین  41» ؤر دا توݣّّد ربّي د ـ شّݣ دا تّمثاّد أّم نتّا؟
نواثا لموث خف ؤینّا یّخان نّا نݣا، ئید أرݣاز أد ھاثین ؤر ئݣي شا 

أسیدنا عیسى، «داي ینّایاس ئي سیدنا عیسى:  42». نّا ؤر ئحلین
أھا ینّایاس سیدنا  43». یت نششثیي أّداي تّثدود أتّنبض ݣ ـ ثݣلد

 -سثیّت أداش ئنیخ: ھاثین ثّدید أتّیلید أݣّیدي أّسا ݣ «عیسى: 
 » دّجنث!

 سیدنا عیسى  -لموث ن 

 ) 30-28: 19، یوحنا 41-33: 15، مرقس 46-45: 27(متى 
لّیݣ ثیوض لثناعّش ن ـ واّس، ثقّن ثالّسث خف ثمازیرث  44

داي ثّسولّس ثافوشث، شوي  45. كوّل ألّیݣ ثیوض تّالثا ن ـ ثدݣّاتّ 
داي  46ربّي زݣ واّماس.  -یفلي وسݣلف نّا یّالن ݣ ـ ثّدارث ن 

ئفاّسن  -أیبّا، دا تݣّخ ّروح ئنو ینݣر ن «یسغوّي سیدنا عیسى ینّا: 
 ئنّا أیاد، أھا یّسوفغ ئمان. » نش!
لعسكر ن ـ ّرومان ماید ئجران، ئمّجد  -نتّا یانّاي ؤخاثار ن  47

أود میّدن نّا دّدانین أد  48». سثیّت ئمنا ورݣاز أد«ا ینّا: ربّي أھ
فّرجن ݣ ـ ؤیاد، لّیݣ أنّاین ماید ئجران، أغولن ئبردان نسن 
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سیدنا عیسى، د  -ئید ئسموّن ن  49ئطیّراسن، أر ّكاثن ئدماّر نسن. 
 -لجالیل، بّدانّن ݣ  -ثوثمین نّا ثید ئثفارن زݣ ثمازیرث ن  -

 ݣ ـ ماید أر ئتّجرون. تّیساع أر تفّراجن 
 

 سیدنا عیسى  -ثانضال ن 

 ) 42-38: 19، یوحنا 47-42: 15، مرقس 61-57: 27(متى 
ییلي ݣ ـ لمݣلیس ن ـ ووداین یان ؤرݣاز ئژیلن ئمنان، ئسم  50

ئݣا زݣ ثمدینث ن ـ ّراما ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أیث  51نّس یوسف. 
یاھودا. ئݣا زݣ ثمدینث ن ـ ّراما ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا. 

ـ ؤینا ݣّان، یافثید لحال أود  -راي ن  -ؤر ئمساسا د  أیث لمݣلیس د 
ئّكر ئّدو غر بیالطس،  52ربّي أّد ثّدو.  -نتّا أر ئتّعایان ثاݣلدیت ن 

داي یّدو یسضرتّید زݣ وافّال  53دنا عیسى. سی -ئتّراس لݣنازث ن 
لكفن، یاسیّت ئسیرسث ݣ  -ن ـ ئحنیݣن ن ـ ؤطّورق أھا یتّلّت ݣ 

ؤقشمیر، ؤر دّجین دیكس  -ثمضلث ئتّوغزان ݣ  -یوث ن  -
ئیݣ لحال ثادݣّاّت وارضاراس ن ـ ّدجمعا،  54ئتّومضیل أود یون. 

 ثّدجاور ّسبث أتّكشم. 
ّد مونّین د ـ سیدنا عیسى زݣ لجالیل داي ّكرنث ثوثمین نّا 55

ماني ݣ ـ ثتّوسیرس  -ثفارنث یوسف ألّیّݣ أنّاینث ثیمضلث د 
داي أغولنث غر ثّدارث حبّلنث ئي  56لݣنازث ن ـ سیدنا عیسى. 

 -ّزھر نّا غا یامسنث ئي لݣنازث، أھا سݣونفانث ݣ  -الحنوض د 
 ّسبث أم ؤینّا ینّا ّشرع.  -واّس ن 
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24  

 سیدنا عیسى زݣ لموث  -ثانكرا ن 

 ) 10-1: 20، یوحنا 8-1: 16، مرقس 10-1: 28(متى 
لحّد زیّك، ّدانث ثوثمین غر ثمضلث، أوینث  -مشان ثیفاوث ن  1

أفینثّن أقشمیر نّاس ئتییقّن ؤقمو ن ـ  2الحنوض نّامي حبّلنث. 
داي كشمنث غر ثمضلث، مشان ؤر  3ثمضلث ئتوسّكنوّري. 

قّیمینث ھبضنث، أر تخّمامنث  4سیدنا عیسى.  -زث ن نّوفینث لݣنا
مرسیواث  -ؤینّا، شوي بّدیند غیفسنث سین ئید لماالك س  -ݣ 

أشال. داي  -داي ݣّدنث، سحودرنث ئقّرا نسنث س  5ثیسفّاقّاسین. 
ئمتّین؟  -ّماخ ألّیݣ دا ثورّزومث ؤنّا یّدرن ئنݣر ن «نّاناسنث: 

زݣ لموث! شثیمث مایدا كونث ئنّا  ھاثین ؤر ئلّي داد، ئّدا یّكر 6
بنادم أد  -ئنّایاكونث: "ئّدا مّمیس ن  7لجالیل،  -لّیݣ ئّال ݣ 

ئتّوغدر، ئتوّزنز ئي وینّا عصانین ربّي، ئتّوطّورق أھا یّكرد زݣ 
داي شثینثّد أوال ن ـ سیدنا  8». واّس ویّس شراض" -لموث ݣ 

ئي  -ضاعش د ح -ّكرنث أّزلینث قّیسنث ئي یمازاّن س  9عیسى. 
ثّال دیكسنث مریم ثامجدالیث، د  10وییّاض ضنین كوّل أینّا یجران. 

ثوثمین ضنین نّا مونّین  -یعقوب، د  -مریم مایس ن  -یوانّا، د  -
مشان غالن ئمازاّن ئید غاس أر  11أݣیدسنث غر ثمضلث. 

مشان ئّكر بطرس یاّزل غر  12سݣّژضیفنث داي ؤر ثنث ؤمینن. 
ّسیݣ أھا یانّاي لكفن یورا، داي یاغول ئبردان ثمضلث، ئحودر ئ

 ؤینّا یجران.  -نس ئرعب ݣ 

 عیمواس  -ؤبرید ن  -ݣ 

 ) 13-12: 16(مرقس 
داي یافّد لحال أّس نّا سیّن ن ـ ئمحضّر ّدان غر یان ؤسون  13
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 -أم حضاعش ن  -داس تّینین عیمواس، ئبعدن خف لقدس س 
ید خف ؤینّا یجران كوّل. قیمین أر تمقّیسن ݣ ـ ؤبر 14كیلومیتر. 

ّالن أر تمساوالن أر تمداشارن ألیݣ غیفسن دیبّدا سیدنا عیسى  15
مشان ؤرث ؤكیزن أّمي أسن  16ئخف نس، أر ئتّدو أݣیدسن.  -س 

ماكون یاغن، ّكود «داي یسقساثن، ئنّایاسن:  17تّییقّننث واللّن. 
ینّایاس  داي 18أھا بّدین، ئضھر غیفسن ؤطیّر. » تّدّوم تمساوالم؟

لقدس أید  -غاس شݣّین عینخ ݣ «یون دیكسن، ئسم نس كلیوباس: 
داي ینّایاسن:  19» ووّسان أد! -ؤر ئّسینن ماید دیكس ئجران ݣ 

أینّاس ئجران ئي سیدنا عیسى «أھا نّاناس: » ّماخ ماید ئجران؟«
ؤنّاصیرا. ئݣان یان نّبي یݣان لموعجزاث ثیخاثارین، ئیݣ أّسلماد 

مشان ؤمژنث ئنمغوّر ن ـ  20رن غر ربّي د ـ میّدن. أخاثار ئمقّو
ـ ربّي، د  ئنبّاضن نّخ أھا وشینث ئي یرومانین أد غیفس  -ثّدارث ن 

نوكني أر نتّیني أومید نتّا أغا  21حشمن س ـ لموث أھا طّورقنث. 
ووّسان أیاد س ـ  -یفوّكان ثاروا ن ـ إسرائیل، ئمیل ّشراض ن 

ثوثمین زݣ ؤݣراو نّخ،  -ثو ییتّسث ن سحیّرنثاخ أل 22ئجرا ویاد. 
أغولنثد أر تّینینث ھاثین ؤر  23ئّدخ ّدانث غر ثمضلث أّسا زیّك 

ئیث لماالك،  -نّوفینث لݣنازث نس، أھا فّغنّد غیرسن سیّن ن 
ئسموّن  -أھا ّدون ییتّس ن  24نّاناسنث ھاثین ئّال سیدنا عیسى یّدر. 

انث ثوثمین، ئید نتّا ؤر نّخ غر ثمضلث، أفینّن غاس أم ؤینّاسن نّ 
 ». ثانّاین

أییحیاض، ھاثین ّژایناون وانّلیثن «داي ینّایاسن سیدنا عیسى:  25
أھا ؤر ثومینم س ـ ؤینّا نّان النبیا كوّل ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي! 

ئیس ؤر كاشیفن النبیا ئیس ئّدا لماسیح أد غیفس ئیّك ؤیاد كوّل  26
داي یقّیم أراسن ئتقّیس ماي غیفس  27» قبل أد ئّدو غر لعّز نس؟

نّان النبیا كوّل، ئسفاّالسن زݣ سیدنا موسى ألّیݣ أسن ئسنعث أینّا 
 غیفس ئنّا لشثاب ن ـ ربّي كوّل. 

نتّا ّدجاورنّن غر أسون نّا غر ّدان، داي ئیݣ سیدنا عیسى  28
أھا شبّرن دیكس نّاناس:  29أّماني ئثاّما غر شان وانسا نّا یبعدن. 

داي ». غورخ ئضا ئّدخ ئّدا لحال أھا ثّدجاور ثالّسث أتقّنقّیم «
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نتّا قّیمان غر لمیدا أد تّشین، یاسي سیدنا  30یكشم أد ئقّیم غیرسن. 
عیسى أغروم ئتّر ئي ربّي أدیكس ئیݣ لبركا، ئبّیث ئوشاسن. 

أھا  32أغولن والّن نسن رزمنث أھا أكزنث، شوي ینثل ّزیكسن.  31
ئیس ؤر أر رّكمن ووالون نّخ «وایّاض:  ینّایاس یون دیكسن ئي
ؤبرید، أراخ ئسنعاث ماید ئنّا لشثاب ن ـ  -لّیݣ أراخ ئساوال ݣ 

داي ّكرن ݣ ـ وانسا أغولن غر لقدس، أفینن ئمحضّر  33» ربّي؟
حضاعش د ـ ئمسثفّر ضنین ن ـ سیدنا عیسى ّالن مݣراون.  -س 

أھا یفّغد غر  ھاثین سثیّت ئّكر موالنا زݣ لموث،«أر تّینین:  34
ؤبرید لّیݣ  -داي قّیسناسن أود نثني أینّا یجران ݣ  35» سیمعان!

 غیرسن دیفّغ سیدنا عیسى أھا ؤرث ؤكیزن ألّیݣ ئبّي یاغروم. 

 سیدنا عیسى ئفّغد غر ئمحضّر 

، ئسّكین نّا ݣان 23-19: 20، یوحنا 18-14: 16، مرقس 20-16: 28(متى 
 ) 8-6: 1ئمازاّن (أعمال) 

 -ئخف نس ݣ  -أر تّقّیسن أیاد، ئبّدد سیدنا عیسى س  نتّا 36
داي خلعن، غالن س  37» أزول غیفون!«واّماس نسن أھا ینّایاسن: 

ماي كون «داي ینّایاسن:  38ـ ؤھباض ئید لخیالث نس أید أنّاین. 
یاغن ألّیݣ تشّوشم؟ ّماخ ألّیݣ ئكشم ّشّك ؤالون نّون؟ 

، ھاثین نّكین س ـ ئخف ئنو ئضاّر ئنو -راعیواث ئفاّسن ئنو د  39
أیاد، أژضاث غوري، ثنژوم دیݣي، ھان لخایالث ؤر دا غورس 

ئنّا أیاد أھا  40». ئتّیلّي وكسوم، ؤال ییغصان أم ؤینّا دا تّانّایم
سولن ألثو ؤر ؤمینن أینّا  41ئضارن نس.  -یسنعثاسن ئفاّسن نس د 

ن ئّال داد ئیس غورو«أنّاین ئّدخ فرحن أھا ھبضن، داي ینّایاسن: 
أھا ؤشیناس یوث ن ـ لقرطّ ن ـ ؤسلم نّا یشنفن،  42» ماید ئتّواتّان؟

ھاثین أیاد أخف «أھا ینّایاسن:  44داي یامژّت ئتّشیّت داثاسن.  43
أون سیولخ لّیݣ لّیخ أݣّیدون، ئیس نّیقّن أد ئجرو وینّا غیفي 

ݣ لشثوب ن ـ  -سیدنا موسى، د  -ّشرع ن  -یتّوارین كوّل ݣ 
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داي یرزماسن أنّلیثن حما أد فرون أینّا  45». ّژابور -بیا، د الن
ھاثین أیاد أید ئنّا «أھا ینّایاسن:  46یتّیارین ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي. 

لشثاب ن ـ ربّي، ئیس نّیقن لماسیح أد ئتومّرث، أھا یّكرد زݣ 
أھا یتّوبّرح س ـ ثنباط نس ئي  47واّس ویّس ّشراض.  -لموث ݣ 

ثوبن حما أداسن تّوغفرنث لمعصیاث نسن، لݣنوس كوّل أد 
ھان كونّي ثݣام ئنیݣان  48لقدس.  -ئتّوسفال ؤیاد زݣ ثمدینث ن 

ھاثین ّدیخ أداون ّدازنخ أینّاون ئقّاول ئبّا،  49خف ؤینّا یجران كوّل. 
 ». لقدس أرد غیفون ّدیرس لجھد زݣ ییݣنّا -قّیماث ݣ 

 عیسى غر ئݣنّا  -أساي ن 

 ) 11-9: 1ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن (أعمال) ، 20-19: 16(مرقس 
بیت عانیا، یاسي ؤراون  -داي یاویثن أر ثاما ن ـ ئغرم ن  50

نتّا أرثن ئسباراش، ئزریثن أھا  51نّس، ئیݣ دیكسن لباراكا. 
داي بندقناس، أغولنّد غر لقدس فرحن  52ئݣنّا.  -ئتّواسي س 

ربّي حما أد  -ثّدارث ن  -أھا أر تّمونن كویّاس ݣ  53شیݣان. 
 سبّحن ربّي مّجدنث. 

 

109 
 



   

 
 
 
 
 
 

110 
 



   

 

Iskkin nna gan 
imazann 

 

 

 ئسّكین نّا ݣان ئمازانّ 
 

 

  

111 
 



   

 ثازوارایث نغد أوال أمزوارو خف

 "ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن" 

 

لشثاب أد دا یتّقیس لقیسث ن ـ ئمازاّن ّنا یوزن سیدنا عیسى 
لماسیح غر ماید ئݣان أنسا حما أد بّرحن س ـ ئنغمیسن ئژیلن 

أر ئساوال خف  .خف لغوفران ن ـ لمعصیاث س ـ سیدنا عیسى
ئسّكین ئخاثاّر ّنا ݣان ئمازاّن س ـ ّجھد ن ـ ّروح ن ـ رّبي ّناس 

 .ّتوعّمرن

ـ سیدنا عیسى أر  ـ ثمیزار ّنا زݣ ّكان كوّل، أر ّتامنن میّدن س  ݣ 
ـ ئݣراون، أھا أر ّتمییرین ئنݣراتسن، أر ّتیرین رّبي أر  ّتمونن ݣ 

 .ثّتعبادن س ـ لیمان س ـ سیدنا عیسى لماسیح

ـ ؤݣراو ن  لشثاب ن ـ "أیّنا ݣان ئمازاّن" نّتا أمزروي نغد ّتاریخ ن 
لماسیح، میمش أید ئسفاّل ؤݣراو أد أھا أر ئّتمغور، ـ ئمومّن س ـ 

 د ـ ؤیّنا أر غیفس ئّتّكان، د ـ ماّتا لفایّت ّنا نّتیغي نوكني أّزیكس
  .ّتناوي أّسا
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أد غیفسن دیسوّݣز ربّي ّروح نس أّم  تّعایاننئمازاّن دا 
 ؤینّاسن ئقّاول 

1  
لشثاب ئنو أمزوارو ماید أر ئتݣّا  -ؤریخاش أثاوفیلوس ݣ  1

ماید أر ئّسلماد ئي میّدن زݣّوس ئسفاّل  -سیدنا عیسى كوّل د 
أر أّس نّا ݣ ـ ئتّواسي غر ئݣنّا. داث ن ـ ماید  2لخدمث نس، 

ّجھد ن ـ ّروح ن ـ ربّي وینّا یسثي أد  -ئتّواسي غر ئݣنّا، ئوّصا س 
ن ـ ماید غیفس ئّكا ومّرث ن ـ لموث، ئفّغد  فّیر 3ݣین ئمازاّن نس. 

غیرسن شیݣان ن ـ ثیلمّرات ݣ ـ ربعین ن ـ واّس، یّصوحایاسن 
ثمیثار ئیس دیّكر زݣ لموث، أھا یسیوالسن خف  -شیݣان ن  -س 

نتّا أر ئتتّا أݣیدسن ݣ ـ ووّسان نّا، یوّصاثن  4ربّي.  -ثݣلّدیت ن 
ناث أداوند یازن ئبّا أینّاون أد ؤر تّفّغاث زݣ لقدس، عای«ئنّایاسن: 

 -مشد یحیى أر ئتغبّاز میّدن ݣ  5ئقاول، نّا خف أون سیولخ یاد. 
 -ّروح نس ضارث ن  -ئید كونّي ئّدا ربّي أكون ئغبّز ݣ  pوامان،

 ». شان ووّسان دروسنین
نتّا ّمݣراون ئمازاّن دیخ د ـ سیدنا عیسى سقسانث نّاناس:  6
» رد ثاݣلّدیت ئي ثاروا ن ـ إسرائیل؟أموالنا، ئید دغي أݣ غا ثرا«
مایداون ئّدان ݣ ـ ؤیاد أتّیسینم، ئّدخ ّزماناث د ـ «أھا ینّایاسن:  7

مشان أّداي غیفون  8ثنباطّ نس،  -الوقّاث ئبّا أي داثن ئسرّسان س 
ّدیضر ّروح ن ـ ربّي، ئّدا أداون ئوش ّجھد، أھا ثݣیم ئنیݣان ئنو، 

لقدس، ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أیث  -ثقّیسماسن ئي میّدن غیفي ݣ 
ݣ ـ ماید ئݣان أنسا ݣ ـ  -یاھودا س ـ ماس ثّال، ݣ ـ ّسامیرا، د 

نتّا ینّا سیدنا عیسى أیاد، ئتّواسي غر ئݣنّا، قّیمین  9». ّدونیث كولّ 
نثني أر دیكس تّراعان. شوي ثاسیث یوث ن ـ ثسیݣنوت زݣ 

p حما أد زدیݣن زݣ لمعصیّاث نسن 
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ولن س ـ ئݣنّا نیثني سولن أر سموقّ  10منیداسن ؤر یاد أرث تّانّاین. 
ملسیواث ثیمّاللین بّداند  -بار أثانّاین، ھان سیّن ن ـ ئید لماالك س 

أیایث لجالیل، ماكون یاغن ألّیݣ ثبّدام دا «أھا نّاناسن:  11غیفسن، 
ثسموقّولم س ـ ئݣنّا؟ ھان سیدنا عیسى یاد نّا ّزیݣون ئتّواسین غر 

 ». ایم ئّدائݣنّا، ئقّنثین یان واّس أّد یاغول ئمشینّا تّانّ 

 ماتیاس ئتّوسثي أد یامژ لخدمث ن ـ یاھودا 
داي عایدن ئمازاّن غر لقدس ئّدخ ثنید یوفا لحال ّالن ݣ ـ  12

عاري نّامي دا تّینین "عاري ن ـ ّزیثون" ؤر ئبعیدن خف لقدس 
نتّا ییوضنّن، ألین غر  13غاس س ـ أّم ثمنمیّا ن ـ ؤحوریف. 

د ـ یوحنّا، د ـ یعقوب، د ـ  ثمصریث نّاݣ قّیمان. ئّال بطرس،
أندراوس، د ـ فیلبّوس، د ـ توما، د ـ بارتولماوس، د ـ متّى، د ـ 

یاھودا مّمیس  -حالفا، د ـ سیمعان لموجاھید، د  -یعقوب مّمیس ن 
ئلین كوّل نسن أر تژاّالن كویّاس ئموناسن ّراي،  14یعقوب.  -ن 

 -دنا عیسى، د سی -أیثماس ن  -ثوثمین، د  -ییتسث ن  -نیثني د 
 مریم مایس. 

عشرین ن ـ یوّك،  -یان واّس، مݣراون ئمومّن س ـ أم میّا د  15
أیایثما، ھاثین « 16واّماس نسن أھا ینّایاسن:  -داي یبّد بطرس ݣ 

البّدا أد ئجرو ویاد نّاس ئجران ئي یاھودا أسخریوطي نّا یوشان 
ثماثارث ئي وینّا ییوي حما أد أمژن سیدنا عیسى، ئّدخ أیاد أس 
ئكاشف ّروح ن ـ ربّي س ـ ؤقمو ن ـ نّبي داود ݣ ـ لشثاب ن ـ 

لخدمث  -یاھودا یّكا یݣا یوك ّزیݣنخ، ئتّوسثي أد یاّمو ݣ  17ربّي. 
ئقّاریضن نّا یومژ خف لغضر  -ئسغا ییݣر س  18ن ـ ربّي أݣیدنخ. 

نس، ئتّوتّي خف وودم نس أھا یطّیقس ؤدیس نس فّغناسد 
لقدس كوّل ئي ویاد نّاس  -داي سّالن ئمزداغ ن  19ئصرمان. 

واوال  -ئجران، أھا ݣیناس ثانقّوبث ئي ییݣر نّا، أراس تّینین س 
ئزاید بطرس  20ئداّمن".  -نسن: "حقل داما"، زعما "ئݣر ن 

ّژابور دا یتّیني: "أومي ثخال ثّدارث نس  -ئنّایاسن: ھان لشثاب ن 
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أد ؤر دیكس ئزّدغ أود یوّك"، أر ئتّیني ألثو: "أھا یامژ شان یوّك 
ئوا یخّصایاخ أنسثي شان یوّك أد ییلي ݣ  21ضنین لخدمث نس". 

تمونّین لوقث  ـ وانسا نس، ئخّصا أد ئیݣ یوّك زݣ وینّا أر أݣّیدنخ
زݣوس ئیث ئغبّز سیدنا یحیى  22كوّل نّا یّكا موالنا عیسى أݣیدنخ، 

ݣ ـ وامان أر أّس نّاݣ ئیث ئّسیلي ربّي غر ئݣنّا، داي ونّا غا 
سیدنا عیسى  -نسثي ئّدا أد ئیݣ أود نتّا ئنیݣي أݣیدنخ خف ثنشرا ن 

 ». زݣ لموث
نین بارسابا داي سثین سیّن ن ـ ئرݣزن: یوسف نّامي دا تّی 23

أھا ّژالّین كوّل نسن أر  24ماتیاس.  -أراس قّارن أود یوستوس، د 
ـ ووالون ن «تّینین:  میّدن كوّل،  -أموالنا ھاثین ثّسند ماید ئّالن ݣ 

حما أد ئیݣ  25سیّن أد أي ثسثید  -ئوا سنعثاخ مان دیكسن ݣ 
غر یاھودا نّا یزرین لخدمث أد حما أد ئّدو  -وانسا ن  -أمازان ݣ 
 -ماتیاس،أھا یاّمو د  -داي ݣرین ئالن، یاسّد ݣ  26». أنسا نّا یواثا

 ئمازاّن س ـ حضاعش. 
 
2  

 ربّي خف ئمومّن  -أسوّݣز ن ـ ّروح ن 
نتّا ییوض واّس ن ـ لعید ن ـ ووداین نّامي دا تّینین لعید ن ـ  1

خمسین، یافد لحال وینّا یومنّین س ـ سیدنا عیسى مونن كوّل نسن 
شوي سّالن ئي شان ؤصوض ئݣان أّم وین  2یان وانسا.  -ݣ 

ؤزوو یجھدن ئّكاد زݣ ییݣنّا، أھا سّالناس وینّا ّالنین كوّل ݣ ـ 
داي فّغند غورسن شان ییلّساون ݣانین أم وین  3ثّدارث نّاݣ قّیمان. 

داي  4لعافیث، أھا بضون، ئرس خف ّكو یوّك دیكسن یان ییلّس. 
ربّي، قّیمین أر ساوالن س ـ  -ّروح ن  -تّوعّمرن كوّل نسن س 

واوال ن ـ لݣنوس ضنین ئمشینّا أسن ئسنعث ّروح ن ـ ربّي أد 
 ئیّس سیولن. 
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ـ ووّسان نّ  5 ـ ووداین نّا دا تّعبادنین یافد لحال لقدس ݣ  ا ثعّمر س 

لّیݣ سّالن ئي  6ربّي، ّداند زݣ ماید ئݣان ثامازیرث ݣ ـ ّدونیث. 
وینّا، أّزلیند شیݣان ّزیكسن حما أد أنّاین ماید ئجران، داي رعبن 

واوال ن  -ئّدخ ّكو یوّك دیكسن أر ئتسّال ئي یمومّن أر ساوالن س 
ئیس ؤر «میینین ئنݣراتسن: قّیمین ھبضن، أر تّ  7ـ ثمازیرث نس. 

ئوا ماّكاس ألّیݣ  8ئید أیث لجالیل أید ݣان وید كوّل نّا دا ساوالنین؟ 
مشد ییتس  9ثمازیرث نس؟  -دا یتسالّ ّكو یوّك دیݣنخ ئي واوال ن 

ّزیݣنخ ݣان زݣ ثمازیرث ن ـ فارثیّا، د ـ ماّدیا، د ـ عیالم. د ـ 
ین ئسافّن، د ـ ئنݣر ن ـ س -ییتس ضنین ݣان زݣ ثمازیرث ن 

ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا، د ـ كابدوكیّا، د ـ بونتوس، د ـ أسیّا. 
ـ بامفیلیّا، د  10 ـ فریجیّا، د  ئلین دیݣنخ وینّا دّدانین زݣ ثمازیرث ن 

ـ میصر، د ـ زݣ ثنیال ن ـ لقایراوان ݣ ـ لیبیا. ئلین دیݣنخ شیݣان 
انین نّا ثفارنین ّدین ال یوداین ؤال یبرّ  11ن ـ وینّا دّدانین زݣ روما 

ن ـ ووداین، ئلین أود وینّا دّدانین زݣ ثݣزیرث ن ـ كریّت د ـ 
ثمیزار ن ـ واعرابن. واّخا ییمشیّس ّكو یوّك دیݣنخ أراسن ئتسّال 

واوال ن ـ ثمازیرث نس خف ئسّكین ئخاثاّر نّا یݣا  -دا ساوالن س 
ان، داي ھبضن كوّل نسن ؤر فرین شا ݣ ـ ؤینّا یجر 12». ربّي

ئید ییتس ضنین  13» ئوا ماتّا ویاد؟«قّیمین أر تّمسقسان ئنݣراتسن: 
ھاثین وید فّغن ئخفاون نسن س ـ «أر غیفسن تّصان أر تّینین: 

 ». ّشراب

 بطرس دا یساوال ئي میّدن خف ئنغمیسن ژیلنین 
داي یبّد بطرس نتّا د ـ ئمازاّن س ـ حضاعّش ئسیول ئي میّدن  14
 -أوینّا ّالنین كوّل ݣ  -أیایثما یوداین د : «ؤغویّي ینّایاسن -س 

لقدس، راراث لبال نّون ئي وینّا ّدیخ أداون ئنیخ حما أتّیسینم ماید 
ھاثین میّدن أد ؤر فّیغن شا ییخفاون نسن س ـ  15ئجران سثیّت: 

مشان  16ثیفاوث أیاد.  -ّشراب ئمشینّا ثغالم، ئّدخ بحرا لتّسعود ن 
 أد ئكاشف ئیّس نّبي یوئیل مشثا أیاد لّیݣ ئنّا: أیاد نّا ثنّایم ثیفاوث 
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ووّسان ئنّكورا ّدیخ أد ؤشخ زݣ ّروح ئنو ئي  -"ئنّا ربّي: ݣ  17

ثین نّون س ـ اثشیرّ  -میّدن كوّل، داي أر تكاشافن ئشیّران نّون د 
واوال ئنو، أھا یانّاین ئعّریمن نّون أینّا غاسن سنعثخ، وارݣان 

ووّسان نّا، ّدیخ أد ؤشخ زݣ ّروح  -ݣ  18ئمغارن نّون ثیویرݣا. 
ئنو أود ئي یسمغان ئنو، ئوثمان د ـ تّوثمین، أھا أر تكاشافن كوّل 

ؤجنّا، د  -ّدیخ أد ݣخ لموعجزاث سافّال ݣ  19نسن س ـ واوال ئنو. 
 -لعافیث د  -واشال، ّدان أد ئلین ئداّمن د  -لعجایب ساّدا ݣ  -

ّسولس، ئزویغ وایور أم ئداّمن ثّدا ثافوشث أت 20واݣّو.  -شیݣان ن 
موالنا یݣان أّس أخاثار ن ـ لعّز.  -ماي دیتّدو واّس ن  -داث ن 

 ». مشان كوّل ونّا یغران ئي موالنا یّدا أد ئفوّكا" 21
أثاروا ن ـ إسرائیل، ّسغداث ئي ماي «ئزاید بطرس ئنّایاسن:  22

 ریخ أداون ئنیخ: ھاثین ئّصوحایاون ربّي ئیس ّدیوزن سیدنا
لعجایب د ـ تّمیثار نّا یݣا خف ؤفوس  -لموعجیزاث د  -عیسى س 

د ـ ربّي س ـ ئخف نس  23نس ئنݣراثون، ئمشینّا ثّسنم كوّل نّون. 
ئّال یزّمم یاد زݣ ثیزویري أینّا یّدان أد ئجرو، ییلي ئّسن ئید 
أتّامژم، ثوشیمث ئي وینّا فّغنین ّشرع ن ـ ربّي أداس ّدزین ئمسماّر 
ݣ ـ ئفاّسن د ـ ئضاّر خف ئحنیݣن ن ـ ؤطّورق، أھا نغینث. 

موث مشان ئسّكرثید ربّي زݣ لموث، ئفوّكوثید زݣ ثنباطّ ن ـ ل 24
ھاثین ئكاشف غیفس سیدنا داود أھا  25ئّدخ ؤر تّیغي أثیّن ثامژ. 

ینّا: "دا تّانّایخ موالنا داثي كویّاس، ئّال خف ؤفاسي نو حما أد ؤر 
خف ؤیاد ئفرح وول ئنو أرش ئتمّجاد ؤقمو نو س ـ  26تݣّدخ. 

ؤفراح، داي أود ّصاحث ئنو ثّدا أتّسݣونفا س ـ ّرجا نّا غوري 
ئمتّین، ؤال  -واّماس ن  -خ ؤر ثّدید أدي ثاّدّجد ݣ ئدّ  27یّالن. 

ثسنعّدي أبرید  28ثزرید أزّداي نش نّا ثسثید أد ئرشو ݣ ـ ثمضلث. 
ؤفراح أّداي ثیلید  -ثودرث، أھا ثّدید أتّعّمرد ؤول ئنو س  -ن 

 ». أݣیدي"
أیایثما یخّصا أداون ئنیخ س ـ «ئزاید بطرس ئنّیاسن:  29

نخ أمزوارو سیدنا داود ئّموث أھا یتّومضل،  طّایطاي، ھان ئبّاثنخ
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سیدنا داود ئݣا نّبي،  30ثمضلث نّس ثسول غورخ غر دغي.  -د 
ـ ثݣالّیت ئیس ئّدا یوّك زݣ ییرو نس  یسین ئیس أس ئقّاول ربي س 

د ـ سیدنا داود ئسنعثاس ربّي أینّا  31أد ئیݣ أݣلید ئمشینّا ثیݣا نتّا. 
لماسیح لّیݣ ئنّا: "ؤرث  -ن  غا یجرون، داي یكاشف س ـ ثنشرا

ئمتّین، د ـ لݣنازث نس ؤر ثرشي ݣ ـ  -یودّجي ربّي ئنݣر ن 
سیدنا عیسى یاد س ـ ئخف نس ئسّكرثید ربّي  -د  32ثمضلث". 

لّیݣ ئیث  33نوّكني كوّل نّخ نݣا ئنیݣان خف ؤیاد.  -زݣ لموث، د 
ـ لعّز، ئو شاس ئّسیلي ربّي ئبّاس غر ئدیس نس أفاسي ئݣان أنسا ن 

ّروح نس ئمشینّا ئقّاول أھا یسوݣّزثید غیفنخ ئمشینّا دا تّانّایم دغي 
داي ئّدخ سیدنا داود ؤر یولي غر ئݣنّا، ؤر ئید  34أراس تسّالم. 

ئخف نس أخف أر ئساوال لّیݣ ئنّا: "ئنّا موالنا ئي موالنا نو: قّیم 
 أرد ݣخ ئنضلیبن نش ّداو ن ـ ئضاّر نش".  35خف ؤفاسي نو 

ـ إسرائیل كوّل نّون أتّیسینم ئید سثیّت  36 ئوا یخّصایاون أثاروا ن 
سیدنا عیسى یاد نّا ثطّورقم خف ئحنیݣن أید ئسثي ربّي ئیݣّیث د ـ 

 ». موالنا د ـ لماسیح
نتّا سّالن ئي ویاد نّاسن ئنّا بطرس، ئقّیم دیكسن لحال أھا  37

» ماي نتݣّا أیایثماثنخ؟«ئمازاّن ضنین نّاناسن:  -سقسانث نتّا د 
ّكو یوّك دیݣون أد  -ثوباث ئي ربّي، د «داي ینّایاسن بطرس:  38

سیدنا عیسى لماسیح حما أداون  -ییسم ن  -ئتّوغبّز ݣ ـ وامان س 
نّون. داي یّدا أداون ئتّوش ّروح ن ـ ربّي.  ئغفر ربّي لمعصیاث

ئّدخ أیاد ئقّاوالونث ربّي كونّي د ـ ثاروا نّون، ئقّاولث أود ئي  39
 ». لݣنوس ضنین، ئي وینّا یسثي كوّل موالنا ربّي نّخ أد ݣین وینس

ئقّیم بطرس أراسن ئساوال شیݣان أرثن ئتّنھو أراسن ئتّیني:  40
» عیقاب نّا نّیقّان لجیل أد أنفراراغ!فوّكویاث ئخفاون نّون زݣ ل«
كوّل وینّا یومنّین أوال ن ـ بطرس تّوغبّزن ݣ ـ وامان، داي ݣ  41

 ؤݣراو ن ـ ئمومّن.  -ـ واّس نّا ثزاید أّم تلتاالف ن ـ یوّك ݣ 
ئلین كویّاس أر ّسغادن غر أینّا أراسن ّسلمادن ئمازاّن، ݣین  42

م حما أد شثین سیدنا كوّل نسن أم واوماثن، أر تّشارن أغرو
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 -لعجایب د  -أھا تّوݣینث شیݣان ن  43عیسى، أر تژاّالن. 
ئمازاّن، داي ھبضن میّدن كوّل.  -لموعجیزاث خف ئفاّسن ن 

أر تّمونن ئمومّن كوّل نسن ݣین أّم یوّك، أر تّشارن أینّا غورسن  44
أر زنزان ئݣران نسن د ـ ؤینّا یݣان وینسن أر بطّون  45ئّالن، 
أر  46ؤینّا یخّصان ئي ّكو یوك دیكسن.  -نس خف لحساب ن  أثیݣ

ثّدارث ن ـ ربّي س ـ یان ّراي، أر تّشورن  -تمݣراون كویّاس ݣ 
ـ ثازدݣي ن  -ثیّدار نسن، أر تتّین س  -أغروم ݣ  وول،  -ؤفراح د 

أر تمّجادن ربّي. داي رضون غیفسن میّدن كوّل، أر ئتّزایاد  47
 نسن وینّا یفوّكا.  موالنا ّكویاس ݣ ـ ؤݣراو

 
3  

 ؤرݣاز ئفوشلن زݣ ئضاّر  -أّجوجي ن 
یوحنّا غر ثّدارث ن ـ ربّي أد ّژالّین  -یان واّس، ئّدا بطرس د  1

داي ھان ییتس ن ـ میّدن ؤسیند یان  2تّالثا ن ـ ثدݣّاّت.  -ثژالّیت ن 
ؤرݣاز ئفوشلن زݣ ئضاّر زݣّوس ئلوال، سرسنث ثاما ن ـ 

ن ـ ربّي نّامي دا تّینین "ثاݣّورث ئغودان".  ثاݣّورث ن ـ ثّدارث
ّكویّاس دا ثید تّاسین سرسنث دیّس حما أد ئتتّر ئي وینّا دا كتّشمنین 

ـ ربّي.  یوحنّا ران أد كّشمن،  -لّیݣ یانّاي بطرس د  3غر ثّدارث ن 
سكسو «حقّان دیكسن، أھا ینّایاس بطرس:  4ئتّراسن شان ّصاداقا. 

دیكسن ؤفوشال، ئغال ئیس ران أداس  داي یسموقّل 5» دیݣنخ!
ؤر غوري لفلوس، مشان «ئمیل ئنّایاس بطرس:  6ؤشین شا. 

سیدنا عیسى لماسیح  -ثنباطّ ن  -أداش ؤشخ أینّا غوري یّالن: س 
یامژ بطرس أفوشال زݣ  7» ؤنّاصیرا، داش تّینیخ ّكر بّد أر تّدود!

سن ؤفوس نس أفاسي ئسبّدیث، أغولن ئضاّر نس د ـ ثكّعین ن
داي ینقّز ئبّد خف ئضار نس أر ئتّدو. ئكشم  8صحون ݣ ـ وانسا، 

أݣّیدسن غر ثّدارث ن ـ ربّي أر ئتّدو أر ئتّنقّاز س ـ ؤفراح أر 
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أھا یانّاینث وینّا ّالنین دیّس كوّل أر ئتّدو، أر ئتّمّجاد  9ئتمّجاد ربّي. 
 -ثاما ن  أكزنث ئید نتّا أماثراو ّداخ أفوشال نّا أر ئتّغیمان 10ربّي. 

 داي ھبضن، قّیمین رعبن ݣ ـ ؤینّاس ئجران. » ثݣّورث ئغودان«

 ثّدارث ن ـ ربّي  -بطرس ݣ  -أوال ن 
ئسول ؤفوشال نّا یّجین ئنّض ݣ ـ بطرس د ـ یوحنّا ؤر أر  11

أݣیدسن ئبطّو، أّزلین غورسن میّدن كوّل غر أسقّیف ن ـ ثّدارث ن 
نتّا  12ـ ربّي نّامي دا تّینین: "أسقّیف ن ـ سولیمان" قّیمین ھبضن. 

أثاروا ن ـ إسرائیل، ماكون یاغن «یانّاي بطرس أینّا داي ینّایاسن: 
ؤیاد؟ د ـ ماخ ألّیݣ دا دیݣنخ ثسموقّولم؟ ئیس  -ݣ ألّیݣ ثھبضم 

ثغالم ئیس نّجوجي أرݣاز أد س ـ ّجھد نّخ نغد ئّدخ دا نتعباد ربّي 
 -ھاثین ربّي نّا أر ئتعباد سیدنا براھیم د ـ ئسحاق د  13شیݣان. 

یعقوب د ـ ئمزوورا نّخ أید ئّجوجین أرݣاز أد حما أد ئّسمغور س ـ 
نّا ثوشام كونّي ئي ؤنبّاض بیالطوس،  ؤمزیلّز نس سیدنا عیسى

ئیّیھ، ثنشرم  14أھا ثنشرمث داثاس مغار ئعّول نتّا أداس ئرژم 
سیدنا عیسى یݣان أزّداي ن ـ ربّي نّا یمنان، أھا ثتّرم زݣ 

ثنغام  15بیالطوس أداون ّدیرژم ݣ ـ وانسا نس ئي بو الرواح. 
وّكني نݣا باب ن ـ ثودرث، مشان ربّي یسّكرثید زݣ لموث، د ـ ن

سیدنا عیسى أید ئّجوجین  -ھاثین لیمان س  16ئنیݣان خف ؤیاد. 
سیدنا عیسى  -لیمان س  -أرݣاز أد نّا دا تّانّایم أھا ثیسینمث، د 

 أیداس ئوشان ثوجیث ئمشینّا ثانّایم كوّل نّون. 
ئنمغوّر نّون ئي  -دغي أیایثما، نّكین ّسنخ ئید أینّا ثݣام كونّي د  17

مشان س ـ ؤیاد، ئݣا  18سیدنا عیسى ثݣامث ئّدخ ؤر ثفریم شا. 
ربّي أینّاس كاشفن النبیا نس مشثا أیاد لّیݣ نّان ئّدا لماسیح أد 

ئوا ثوباث، ثاغولم غر ربّي حما  19غیفس ثّك ثمارا یاد كوّل. 
حما أد غیفون ّدیسوݣّز موالنا  20معصیّاث نّون. أداون ئغفر ل

لھنا أّداي أون ّدیازن دیخ سیدنا عیسى لماسیح نّاون  -ؤّسان ن 
 -مشان ئقّانثیّن أنّیقّیم ݣ  21ئسثي یاد حما أد ئیݣ أمفوّكو نّون. 
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ؤجنّا أرد یاوض ّزمان نّاݣ ئعّدیل ربّي كولشي أد ئیݣ ؤجدید، أم 
ھان سیدنا موسى  22نانین زݣ واھّوا. ؤینّاس كاشفن النبیا نس م

ینّا: "ئّدا موالنا ربّي نّون أداونّد یازن یان نّبي ییمشینّا یید یوزن، 
ئّدا أد ئیݣ زݣ میّدن نّون، ئوا ّسغداث ئي وینّا یّدا أداون ییني 

ئید ؤنّا ؤر ئرین أداس ئّسغد ئي نّبي یاد، ئّدا أد ئتّییّكس  23كوّل. 
 زݣ میّدن ن ـ ربّي أھا یتّوخلو". 

ـ النبیا كوّل نّا دّدانین ضاراس كاشفن س  24 أود نّبي صاموئیل د 
ھاثین كونّي أمي ینّا ربّي ئي  25ـ ؤینّا دا یتجّرون ݣ ـ ووّسان أد. 

ا نّا یقّاول ربّي ئي النبیا نس أداون سیولن، ثاّموم ݣ ـ ثاض
یمزوورا نّون لّیݣ أس ئنّا ئي سیدنا براھیم: "س ـ ییرو نش ّدیخ 

ھاثین كونّي  26ّدونیث كوّل".  -أد ݣخ لباراكا ݣ ـ لݣنوس ن 
دیمزوورا أمي ّدیوزن ربّي أمزیلّز نس سیدنا عیسى حما أد ئݣون 
ئیݣ لباراكا أّداي ّدیرار ّكو یوّك دیݣون زݣ لفعایل نس نّا 

 ». انینخّ 
 
4  

 لمݣلیس ن ـ ووداین  -یوحنّا ݣ  -بطرس د 
یوحنّا أر ساوالن ئي میّدن، بّدیند غیفسن  -ئسول بطرس د  1

ئعّساسن ن  -ؤخاثار ن  -ئنبدادن ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، د  -ییتس ن 
ئرݣزن زݣ ثربیعث ن ـ  -ییتس ن  -ثّدارث ن ـ ربّي، د  -

أر ئّسلماد بطرس د ـ یوحنّا ئطیّراسن شیݣان ئّدخ  2ئصّدوقّین. 
میّدن، أراسن تّینین ھاثین ّدان ئمتّین أد تّكرن زݣ لموث ئمشینّا 

لحبس أر أسّكا نس  -أھا یامژنثن ݣرینثن ݣ  3دیّكر سیدنا عیسى. 
مشان شیݣان زݣ وینّا ّسغدنین ئي واوال  4ئّدخ ییوض یاد ییض. 

أّم  -ّالن س  نسن ؤمنن، أغولن وینّا دا تّامنّین س ـ سیدنا عیسى
 خمساالف ن ـ ؤرݣاز، بال ثیوثمین د ـ ئشیّران. 

121 
 



  4 ئمازانّ   
ئخثارّن ن ـ  -أسكا نس، ّمݣراون ئخاثاّر ن ـ ّدین، د  -س  5

ییلي أݣیدسن حنّان  6لقدس،  -ّشرع ݣ  -ئّسلمادن ن  -ووداین د 
ئݣان أنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، ییلي قیافا، د ـ یوحنّا، د ـ 

ضنین نّا مسنین ئي ونمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ألیسكاندر، د ـ ییتس 
یوحنّا، سبّدینثن داثاسن أھا سقسانثن:  -أویند بطرس د  7ربّي. 

» ماتّا ّجھد نّاس ثّجوجیم أرݣاز أد، د ـ ییسم ن ـ مي أي ثّسخدمم؟«
داي یعّمر بطرس س ـ ّروح ن ـ ربّي أھا یرار غیفسن ئنّایاسن:  8
مش ئید ئیس داخ ثسقسام أّسا خف  9ئخاثاّر نّخ،  -أیینمغوّر نّخ د «

ئوا ییسیناث كوّل  10لخیر نّا نݣا ئي وفاشال، د ـ میمش أید ئّجي، 
إسرائیل س ـ ماس ّالن ئیس ئّجي ؤرݣاز أد  -نّون، ئسینن میّدن ن 
سیدنا عیسى لماسیح  -ثنباطّ ن ـ ییسم ن  -نّا یبّدان داثاون س 

شان ئسّكرثید ربّي ؤنّاصیرا، نّا ثطّورقم كونّي خف ئحنیݣن، م
 qسیدنا عیسى یاد أخف ئتیینّا ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي: 11زݣ لموث. 

 -"ھان أژرو نّا ؤر ثریم أییبنّاین أید یاغولن ئݣا یاژرو ن 
ھاثین ؤر ئلّي أود یوّك نّاخ ئتفوّكان زݣ ؤینّاخ نّیقّان  12ثغمرث". 

ـ أغّالییّن غاس سیدنا عیسى، ئّدخ ؤر ئلّي شان یوّك ضنین ݣ 
 ». ّدونیث كوّل نّا یوشا ربّي ئي میّدن حما أثن ئفوّكا

یوحنّا، داي  -بطرس د  -نتّا أنّاین أیث لمݣلیس ّزعامث ن  13
ـ ئرݣزن ؤر قّرانین شا أّم ؤماثا  ھبضن ئّدخ ّسنن ئیس ݣان ییتس ن 
ن ـ میّدن، أغولن ّسنن ئیس ّكان أر تّمونن د ـ سیدنا عیسى. 

مشان ؤر ؤفین ماي نّان ئّدخ ئّال وفوشال نّا یّجین ئبّدا أݣّیدسن.  14
داي ّسوفغن بطرس د ـ یوحنّا غر بّرا ن ـ لمݣلیس، قّیمین أر  15

ماي نتّݣّا ئي یرݣزن أد؟ «أر تّمسقسان:  16تمداشارن ئنݣراتسن، 
لقدس كوّل ّسنن ئیس ݣان لموعجیزا ثخاثارث،  -ھان ئمزداغ ن 
مشان حما أد ؤر ئتساقّا ویاد أد ؤݣار  17ؤر ثجري. ؤر نتّیغي أنیني 

میّدن، ئخّصایاخ أثن نّسیݣّد حما أد ؤسار ساوالن ئي  -ئنݣر ن 
 ». یاود یوّك خف عیسى زݣ ضارث ن ـ واّسا

q 22:  118ّزابور  
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داي رارینثنید غر جاج ن ـ لمݣلیس أھا نھرنثن أد ؤسار  18

ساوالن ئي یاود یوّك خف عیسى، ؤال ّسلمدن میّدن غیفس. 
ئوا مایداون ئضھرن كونّي، «یوحنّا:  -مشان ئنّایاسن بطرس د  19

ھاثین ؤر نتّیغي  20ئید أد ییري ربّي أكون نضاع ماد أثنضاع نتّا؟ 
داي  21». ؤینّامي نسّال  -نّاي د أنفسث أد ؤر نساوال خف ؤینّا نا

ّسیݣّدنثن دیخ ألثو أھا رژمناسن، ؤر ؤفین میمش ݣان أثن 
كرفصن، ݣّدن أد سّكرن میّدن ثیریّت ئّدخ كوّل نسن أر تمّجادن 

ئّدخ أرݣاز نّا یتّوّجوجین س ـ لموعجزا  22ربّي خف ؤینّا یجران. 
ؤسݣّاس.  -یاد ثّال غورس ؤݣار ن ـ ربعین ن 

  ئمومنّ  -ن  یتثاژالّ 
یوحنّا، أغولن غر  -غاس رژمن أیث لمݣلیس ئي بطرس د  23

ئسموّن نسن أھا قّیسناسن أینّاسن نّان ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي 
نتّا سّالن ئمومّن كوّل ئي وینّا، ّكرن أر  24ووداین.  -ئخاثاّر ن  -د 

 -د  أسیدي ربّي، أونّا یخلقن ئݣنّا«تژاّالن كوّل نسن أر تّینین: 
شّݣ أیداس ئسنعثن  25لبحر ؤال ماي دیكسن ئّالن.  -واشال د 

ـ ّروح نش ئي یبّاثنخ سیدنا داوود أمازان نش أد ییني:  مشثا أیاد س 
"ّماخ ألّیݣ ھیجن لݣنوس، أر ݣّارن میّدن لحساباث نّا ؤر ئنفیعن 

ّدونیث ئي یمنغي، أھا مساسان ئنبّاضن  -حبّلن ئݣلّیدن ن  26شا؟ 
أیاد س ـ ئخف نس أید ئجران  27لماسیح نّا یسثي".  -خف موالنا د 

ؤنبّاض  -ثمدینث أد، لّیݣ ئّمݣراو ؤݣلّید ھیرودوس، د  -ݣ 
إسرائیل حما أد ݣین  -میّدن ن  -ئبّرانین، د  -بیالطس لبونطي، د 

لماسیح  -أمزیلّز نش أزّداي نّا ثݣید د ثاموّدوت ئي سیدنا عیسى، 
لخاضر نش  -ثنباطّ نش د  -أھا ݣین أینّا ثزّممد یاد س  28نّا ثسثید. 
ئوا راعا أربّي دغي، ھاثین دا تتݣاّالن دیݣنخ. نوّكني  29أد ئجرو. 

نݣا یمزیلّزن نش، سعاوناخ أنیغي أنبّرح س ـ واوال نش س ـ 
 -، ثݣد لموعجیزاث د سوݣّزد ثوجیث زݣ غورش 30طّایطّاي. 

ؤمزیلّز نش أزّداي سیدنا  -لعجایب حما أتّسمغورد ئسم ن 
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نتّا ّژوّالن، ئرݣیݣي وانسا نّاݣ ّمݣراون، داي  31». عیسى
ّروح ن ـ ربّي، قّیمین أر تبّراحن س ـ  -تّوعّمرن كوّل نسن س 

 ربّي س ـ طّایطاي.  -واوال ن 

 ثوّشرشا ینݣر ن ـ ئمومّن 
ا تّامنّین س ـ سیدنا عیسى ئموناسن ّراي ݣین أّم كوّل وینّا د 32

یوّك، أود یوّك دیكسن أر ئتّینین ھان أیّدا نس ئݣا وینس غاس نتّا، 
ئلین ئمازاّن أر تّینین  33مشان أر تّشورن أینّا غیرسن ئّالن كوّل. 

 -یان لجھد أخاثار ئیس ݣان ئنیݣان خف ثنشرا ن  -ئي میّدن س 
یݣ دیكسن ربّي لباراكا شیݣان.  سیدنا عیسى زݣ لموث، أھا

أود یوّك دیكسن نّامي یخّصا شا، ئّدخ كوّل وینّا غر ّالن ییݣران  34
ئي یمازاّن، أر  35نغد ئغرمان أر ثن ّزنزان، أر ّدتّاوین أثیݣ نسن 

أمشید أید ئݣا  36ثبطّون نثني أر أّكان ئي ّكو یون أینّاس ئخّصان. 
ا معنى "بو ثرݣازث" ئݣان یوسف نّامي أر قّارن ئمازاّن برناب

ـ قوبروص،  ـ أیث الوي، ئالل ݣ  ئّال غیرس یان  37زݣ ثقبیلث ن 
 ییݣر ئّكر ئّزنزیث أھا یاوید أینّاس ثیّزنزا ئي یمازاّن. 

5  

 سافیرا  -حانانیا د 
ثمطّوط  -ییلي أود یان ؤرݣاز أراس تّینین حانانیا، ئّزنزا نتّا د  1

ییݣر ئي  -ینف شا زݣ واثیݣ ن مشان ئسّ  2نس سافیرا یان ییݣر، 
یخف نس، ثیلي ثمطّوط نس ثّسن، أھا یاوید أینّا یقّیمان ئي یمازاّن 

أحانانیا، ّماخ «داي ینّایاس بطرس:  3أّمید غاس أینّا أس ثیّزنزا. 
 -ألّیݣ ثودّجید ّشیطان أد ئعّمر ؤول نّش أھا ثسحیلّلد خف ّروح ن 

ماخ  4ي یخف نش؟ ییݣر ئ -ربّي، ثّسینفد شوي زݣ واثیݣ ن 
ئیس ؤر ئید وینش أید ئݣا داث ن ـ ماي تّّزنزید، د ـ ضارث ن ـ 
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ماي تّزنزید، أینّاس تّزنزید كوّل وینش أید ئݣا أد ئیّس ثݣد أینّا 
ثرید. ئوا ماخ ألّیݣ ثدمید لغّش ݣ ـ وول نش؟ ھاثین ؤر ئید میّدن 

یون غاس ئسّال حانانیا ئي یوال 5». أخف ثسحیلّلد مشان خف ربّي
أد، ئتوتّي س ـ أشال ئّمث. داي ݣّدن شیݣان وینّا سّالنین كوّل ئي 

ئعّریمن ّكفننث، أسینث غر بّرا أوینث أث  -ّدوند ییتس ن  6ویاد. 
 مضلن. 

ثاّساعین، ثّدود ثمطّوط ن ـ حانانیا ؤر  -زرینث أم شراطّ ن  7
ئنیي، ئید «داي یسقساّت بطرس ئنّایاس:  8ثّسین ماید ئجران. 

ئییّھ، أثیݣ نّا أس «أھا ثنّایاس:  »أد أس ثّزنزام ئیݣر؟ أثیݣ
 -ّماخ ألّیݣ ثمساساد شّم د «داي ینّایاس بطرس:  9». ثنّزنزا

ربّي؟ ھان وینّا مضلّین أرݣاز نّم  -ؤرݣاز نّم أتغّشام ّروح ن 
 -داي ثتّوتّي ݣ  10». ئوضنض غر لباب، ّدان أشم أسین أود شّمین

ّمث. نتّا كشمنّد ئعّریمن أفنتّید ثّموث، وانسا غر ئضاّر نس أھا ث
أݣراو ن ـ ئمومّن  11ؤرݣاز نس.  -أسینّت أوینّت مضلنّت ثاما ن 

وینّا سالّنین كوّل ئي ماید  -س ـ سیدنا عیسى س ـ ماس ّالن د 
 ئجران ݣّدن شیݣان. 

 لموعجزاث نّا یتّوݣان خف ئفاّسن ن ـ ئمازاّن 
ـ ئمازاّن شیݣان ن  12 لموعجزاث د  -داي تّواݣنث خف ئفاّسن ن 

میّدن. ئلین وینّا أر تّامنّین س ـ سیدنا عیسى  -لعجایب بنید ن  -
أود  13سولیمان ݣین أّم یوّك.  -ؤسقّیف ن  -كوّل أر تّمݣراون ݣ 

یوّك ؤر ئݣین زݣ ؤݣراو نسن ؤر أر ئتّزعیم أد غورسن ئّدو غر 
ئرݣزن د  -أھا أمنن شیݣان ن  14ارن میّدن. دیّس، مشان أر ثن توقّ 

داي ّكرن میّدن أرد  15ثوثمین س ـ سیدنا عیسى، أّمون أݣیدسن.  -
 -تّاسین ئموضین نسن غر ئبردان، أرثن سروسن خف ئسّدارین د 

ثیّسیوین حما أّداي یزري بطرس، بار أتّسیغ غاس أود ثیلي نس شا 
میّدن زݣ ثمدینین  -ن  أر دتّدون شیݣان 16دیكسن أھا ثّجوجیث. 

وینّا أر سغارن  -لقدس، أر دتّاسین ئموضیّن د  -نّا یّالن ثانیال ن 
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 وادّجنون، أر تّجین كوّل نسن. 

 لحبس  -ئمازاّن ݣ 
مشان أنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي نتّا د ـ ئسموّن نس ݣانین  17

داي ّكرن  18ئصّدوقین ئنغاثن لحّر ن ـ ئمازاّن،  -زݣ ثربیعث ن 
مشان ݣّیض، یوزند موالنا یان  19لحبس.  -مژنثن ݣریثن ݣ أ

لحبس ئّسوفغ ئمازاّن أھا ینّایاسن:  -لماالك، ئرژم لبیبان ن 
ّدویاث غر ثّدارث ن ـ ربّي، ثسیولم ئي میّدن خف ؤینّا یݣان « 20

ـ ربّي داي ݣین ئمازاّن أینّاسن  21». كوّل وین ثودرث أد ثوجدیت د 
ن غر ثّدارث ن ـ ربّي ئسول لحال ؤر ئفّو ئنّا لماالك، ّدون كشم

 قّیمین أر ّسقران میّدن. 
ئسموّن نس سمونند  -داي یّكر ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د 

ئخاثاّر ن ـ ووداین كوّل أد ݣین لمݣلیس، أھا أزنن أّداوین ئمازاّن 
مشان لّیݣ ّدان ئعّساسن غر لحبس، ؤر نّوفین  22زݣ لحبس. 

ھاثین نوفاّن «نّاناسن:  23لنّد غر أیث لمݣلیس، ئمازاّن. أھا یاغو
ئعّساسن ّالن بّدان داثاسن، مشان لّیݣ  -لبیبان ن ـ لحبس رݣلن، د 

 -نتّا یسّال ؤخاثار ن  24». نرژم ؤر نّوفي أود یوّك دیكسن جاج
ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي ئي  -ئعّساسن ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د 

شوي  25تمسقسان خف ماید ئجران؟ یوالیون أد، داي رعبن أر 
لحبس ّالن ݣ  -ھان ئرݣزن نّا ثݣرام ݣ «ئّدود شان یوّك ئنّایاسن: 

 » ـ ثّدارث ن ـ ربّي دا ّسلمادن میّدن!
ئرݣزن نس راریند  -ئعّساسن نتّا د  -داي یّدو ؤخاثار ن  26

ئژرا  -ئمازاّن بال أداسن ݣین ّدرع ئّدخ ݣّدن أثن نغین میّدن س 
أیث  -لّیݣ ثن ّسكشمن سبّدینثن داث ن  27ئمازاّن. مش كرفصن 

ئیس ؤراون « 28لمݣلیس، ئنّایاسن ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي: 
ننّي أد ؤسار ساواالث ئي میّدن خف عیسى یاد، أھا ثّكرم أر 
ثّسلمادم میّدن غیفس ݣ ـ ماید ئݣان أنسا ݣ ـ لقدس، ثیریم أداخ 

ئمازاّن ضنین  -ن بطرس د ئرار غیفس 29». ثّسیّسیم منغیوث نس
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كونّي ثنغام  30ئخّصایاخ أنضاع ربّي ؤر ئید میّدن. «نّاناسن: 
سیدنا عیسى لّیݣ تّوݣلم خف ئحنیݣن ن ـ ؤطّورق، مشان ربّي نّا 

أھا یّسیلیث غر  31أر تّعبادن ئمزوورا نّخ ئسّكرثید زݣ لموث. 
ا یتّفوّكان أفاسي نس ئݣان أنسا ن ـ لعّز، ئیݣّیث د ـ أنمغور د ـ وونّ 

د  32بار أد ثوبن میّدن ن ـ إسرائیل، تّوغفرنثاسن لمعصیّاث نسن. 
ربّي نّا  -ـ نوّكني نݣا یینیݣان خف ؤیاد كوّل، ئݣّیث أود ّروح ن 

 ». یوشا ربّي ئي وینّا دا تّضاعنین أوال نس
نتّا سّالن أیث لمݣلیس ئي یوالیون أد، أھا یطیّراسن شیݣان  33

مشان ئّال دیكسن یان ؤفّریسي ئسم نس  34ّن. ئرین أد نغین ئمازا
ّشرع، أرث تّوقّارن میّدن كوّل. ئّكر  -غاماالئیل ئݣان أّسلماد ن 

ئبّد أھا ینّایاسن ئي یایث لمݣلیس أد ّسوفغن ئمازاّن شوي غر بّرا. 
أثاروا ن ـ إسرائیل، راراث لبال نّون ئي وینّا «داي ینّایاسن:  35

ئیس ثتّوم توداس نّا یّكان مشثا  36ن أد. خف ثعّولم أتّݣیم ئي یرݣز
أیاد، أر ئتّیني خف ئخف نس ئݣا أخاثار، أھا ثفارنث أم ربعمیّا ن 

ؤرݣاز، مشان ئتّونغا داي مزّالعن ئمسثفّر نس كوّل أّماني ؤر  -
ووّسان نّاݣ  -فّیر ن ـ ؤینّا، ئّكرد یاھودا أجالیلي ݣ  37دّجین ّكین. 

میّدن،  -رث أھا ثفارنث شیݣان ن أر ئتحاساب لمخزن أیث تمازی
ئوا مش  38مشان ئتّونغا أود نتّا داي مزّالعن وینّاث ثفارنین كوّل. 

ـ تّیساع ئي میّدن أد ثحیدماسن أد  ـ ّراي، ّكاث س  ئي ثݣام دغي س 
ّدون، ئّدخ مش دیّكا ویاد نّا دا ّسلمادن زݣ میّدن ؤر ئّدي أد ئقّیم. 

ئید مش دیّكا سثیّت زݣ ربّي، ھاثین ؤر تّیغیم أثن ثسبّدیم، غاس  39
ّراي ئي  -داي ݣین أیث لمݣلیس س  40». ربّي -مش ثرام أتّنّاغم د 

غاماالئیل، غرینّد ئي یمازاّن، ھّرسنثن أھا نّاناسن أد ؤسار 
داي فّغن ئمازاّن زݣ  41ساوالن خف سیدنا عیسى، رژمناسن. 

ئثن یانّاي ربّي واثان أد تّوحقّرن خف  لمݣلس فرحن شیݣان ئّدخ
 -ثّدارث ن ـ ربّي د  -ئلین ّكویاّس أر ّسلمادن ݣ  42سیدنا عیسى. 

ثیّدار نسن. ؤر دّجین بّدین زݣ ؤبّرح ئید سیدنا عیسى أید  -ݣ 
 ئݣان لماسیح ن ـ ربّي. 
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6  

 سبعا ن ـ ئرݣزن تّوسثین حما أد سعاونن ئمازاّن 
داي ݣ ـ ووّسان نّا لّیݣ عّدان ئمومّن شیݣان، ّكرن ووداین  1

ئبّرانین أر تشثوان خف ؤداین أیت تمازیرث ئّدخ ؤر أر تّاّكان ئي 
 -نّامي ّموثن ئرݣزن ّزكسن أمور نسنث زݣ لموعاوناث ن 

ثناعش ئي وݣراو ن ـ ئمومّن  -داي غرینّد ئمازاّن س  2كویّاس. 
خ ئعدیل نوكني أنزري أبّرح س ـ ھاثین ؤرا«كوّل أھا نّاناسن: 

ئوا سثیاث أیایثما  3واوال ن ـ ربّي، نقّیم أر نبطّو لموعاواناث. 
ئرݣزن ّزیݣون، ئتّواّسنن ئیس ݣان لمعقول أھا عّمرن  -سبعا ن 

ربّي ثیلي غورسن ثانّژي، داي نݣیثن أد قّابلن  -ّروح ن  -س 
بّرح س ـ واوال ن ئید نوّكني نّدا أنحضو تژالّیت د ـ ؤ 4ئسّكین أد. 

داي یعجباسن ّراي ن ـ ئمازاّن كوّل نسن، أھا سثین  5». ـ ربّي
 -ّروح ن  -ستیفانوس ئݣان أرݣاز غر ئّال لیمان أخاثار ئعّمرن س 

ربّي، سثین فیلیبّوس، د ـ بوروخورس، د ـ نیكانور، د ـ تیمون، د 
ن ـ  نیقوالوس ئݣان زݣ أنطاكیّا، نّا یثفارن ّدین -ـ بارمیناس، د 

ووداین مشثا أیاد یاغول فّیر ن ـ ؤینّا أر ئتّامن س ـ سیدنا عیسى. 
ئمازاّن، سیرسن  -داي أویند ئمومّن سبعا یاد نّا سثین غر داث ن  6

داي أر  7غیفسن ئمازاّن ئفاّسن نسن أھا ّژالّین زݣ ثنیال نس. 
ربّي ݣ ـ ماید ئݣان أنسا، أر تعّدون ئمومن  -ئتساقّا واوال ن 

لقدس، أمنن أود شیݣان ن ـ ئنبدادن ن ـ ثّدارث ن ـ  -شیݣان ݣ 
 ربّي. 

 ستیفانوس ئتّییمژ 
یݣان ن ـ لباراكا، ئوشاس ییلي ستیفانوس ئݣا دیكس ربّي ش 8

میّدن.  -ّجھد أد ئیݣ لموعجیزاث د ـ لعجایب ثیخاثارین ئنݣر ن 
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داي ّكرن یان واّس ییتس ن ـ ووداین زݣ لقیراوان د ـ  9

لیسكانداریّا، ݣانین زݣ ثمزݣیدا نّامي دا تّینین "ثیمزݣیدا ن ـ 
أسیّا  -ئسمغان تّورژمنین" د ـ ییتس ضنین ݣانین زݣ كیلیكیّا د 

مشان ؤر غین أث ئّرون س ـ  10قّیمین أر تمغانّان د ـ ستیفانوس. 
داي ّكرن  11ثانّژي نّاس ئوشا ّروح ن ـ ربّي ݣ ـ واوال. 

ھاثین نسّالیاس ئي ستیفانوس «میّدن أد ئنین:  -سحوّرشن ییتّس ن 
داي  12». ربّي -أر ئتقّیس أینّا ؤر ئرحلین خف سیدنا موسى د 

 -ئّسلمادن ن  -ئخاثاّر د  -ا نّان میّدن د سّكرند غیفس س ـ ؤیاد نّ 
 -أھا أویند ئنیݣان ن  13ّشرع، ّكرن أمژنث ّژوغنث غر لمݣلیس. 

ھان أرݣاز أد ؤر دا یتبّدا زݣ واوال «ثحّالل حما أد غیفس ئنین: 
د  14ّشرع ن ـ سیدنا موسى.  -نّا ور ئحلین خف ثّدارث ن ـ ربّي د 

واد نّامي دا تّینین عیسى وناصیرا أد  ـ نوكني نسّالیاس دا یتّیني یّدا
ئردل ثّدارث أد ن ـ ربّي أھا یبّدل لقاعیداث نّا نّكوسا زݣ سیدنا 

لمݣلیس ݣ ـ  -داي سموقّلن وینّا ّالنین كوّل ݣ  15». موسى
 ستیفانوس أھا یانّاین ؤودم نس ئݣا أّم وین شان لماالك. 

 
7  

 ستیفانوس  -أوال ن 
داي یسقسا ونمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي ستیفانوس ئنّایاس:  1
ئرار غیفس ستیفانوس  2» ئیس ئصحا ؤیاد نّا غیفش نّان ئنیݣان؟«

ئخاثاّر نّخ كوّل: ھاثین ئفّغد ربّي  -ّسغداث أیایثما د «أر ئتّیني: 
ـ لعّز غر ئبّاثنخ براھیم لّیݣ ئزدغ ݣ  ـ ئنݣر  -باب ن  ثمازیرث ن 

حاران.  -ماید ئّموتّي غر ثمدینث ن  -داث ن  r ن ـ سین ئسافّن
الھل نش، ثّدود غر  -داي ینّایاس: "زري ثمازیرث نش د  3

أھا یّكر سیدنا براھیم ئݣّادج زݣ  4ثمازیرث نّا ّدیخ أداش سنعثخ". 
r نّامي دا تّینین دغي لعیراق 
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ماید  -حاران. ضارث ن  -ئّكلدانین ئّدو یزدغ ݣ  -ثمازیرث ن 
غر ثمازیرث أد نّاݣ  ئّموث ئبّاس، ئسموتّیثید ربّي زݣ ّسییس

أھا وراس ئوشي ّزیكس أود لقرط، أود ماني  5ثزدغم كونّي دغي. 
ـ ئسروس أضار. مشان ئقاوالس أداس تّیوش أتّݣ ثینس، ثیݣ  ݣ 
ثین ثاروا نس فّیراس، واّخا ثید یوفا لحال لوقث نّا یسول ؤر 

 -ئسیوالس ربّي دیخ ئنّایاس: "ثّدا ثاروا نش أتزدغ ݣ  6یورو. 
ازیرث ثابّرانیث ݣین دیكس ئسمغان، تّوكرفصن ربعمیّا ن شان ثم

ئسمغان.  -مشان ّدیخ أد عاقبخ لقوم نّا غاثن ئݣین د  7ؤسݣّاس.  -
 -ؤینّا، ّدان أد فّغن زݣ ثمازیرث نّا ّدوند أد ئي عبدن ݣ  -فّیر ن 

داي ینّایاس ربّي ئي سیدنا براھیم أد ئزݣن ئي یوثمان  8وانسا أد". 
حما أد ئیݣ ؤزݣن ثماثارث خف ثاضا نّا یݣا ݣ ـ واراو نس 

واّس ویس  -أݣیدس. نتّا یورو سیدنا براھیم ئسحاق، ئزݣناس ݣ 
 -ثمانیا. ئزݣن ئسحاق ئي یعقوب، ئزݣن یعقوب ئي واراو نس س 

 ثناعش ݣانین لجدود نّخ ئمزوورا. 
د ـ سیدنا یوسف ئݣا یوّك ّزیكسن، حسدنث أیثماس ّكرن  9

ثمازیرث ن ـ میصر، مشان ئّال ربّي  -ݣ  ّزنزینث أھا یݣ ئسمغ
ئفوّكوث زݣ ثماریوین نّا غیفس ئّكان كوّل، ئوشاس  10أݣّیدس. 

فرعون أݣلّید ن ـ میصر. داي یرضو غیفس  -ثانّژي داث ن 
أنبداد  -میصر د  -أنبّاض خف ثمازیرث ن  -فرعون أھا یݣیث د 

ید ئݣان ما -شوي یّكر بوھیّوف ݣ  11خف ؤینّا یݣان وینس كوّل. 
كنعان، ثّك ثمارا ثخاثارث خف  -أنسا ݣ ـ ثمازیرث ن ـ میصر د 

نتّا یسّال  12لجدود نّخ د ـ واراو نسن ئّدخ ؤر ؤفین ماي تّشان. 
سیدنا یعقوب ئیس ّالن ییردن ݣ ـ میصر، یازن لجدود نّخ غر 

ثوادا نسن ثیّس سناث ئّسیكز  -ݣ  13دیّس ثیّكلث ثامزواروّت. 
نس ئي یایثماس، یاغول فرعون ئّسن ماي سیدنا یوسف ئخف 

داي یازن سیدنا یوسف غر ئبّاس یعقوب  14مسن أیث ؤخام نس. 
یوّك.  -خمسا ؤسبعین ن  -الھل نس كوّل، ئلین س -أّد ئّدو نتّا د 

واراو نس، زدغن  -أھا یضر سیدنا یعقوب غر میصر نتّا د  15
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كیم، تّورارینث لݣنازاث نسن غر شا 16دیݣس ألّیݣ ّموثن. 
ثمضلث نّا یسغا سیدنا براھیم زݣ ثقبیلث ن ـ أیث  -تّومضلن ݣ 

 حّمور . 
داي لّیݣ ثّدّجاوار لوقث نّاݣ ئتݣّا ربّي أینّاس ئقّاول ئي سیدنا  17

شوي  18میصر.  -براھیم، یوفاد لحال میّدن نّخ عّدان شیݣان ݣ 
أر ئتّنباض یان ؤݣلّید ضنین خف ثمازیرث ن ـ میصر ؤر ئّسین 

ئیݣ ثاخنداّالسث ئي لجدود نّخ،  19ئمیّق خف سیدنا یوسف. أود 
ئسیّك غیفسن ثمارا، ئݣاسن ّدرع أد ݣرین س ـ ثسلمییوین نسن 

لوقث نّا أݣ ئلوال سیدنا موسى. ئوشاس  -داي ݣ  20حما أد ّمثنث. 
 -ئبّاس شراض ن  -ثاّدارث ن  -ربّي ّزین عنوݣّا، ئݣم ݣ 

نس ݣرین ئیّس، داي ثافث ئلّیس  نتّا تّوژیرن أیث ؤخام 21وایورن. 
ئلمد سیدنا  22أّم مّمیس.  -فرعون ثاسیث ثّسݣمیث ثݣیث د  -ن 

ؤینّا أر ئتّیني د ـ  -أیث میصر، یاغول ئجھد ݣ  -موسى ثوسنا ن 
ؤسݣّاس، ئخّمم أد ئّدو  -لّیݣ غیرس ثّال ربعین ن  23ؤینّا أر ئتݣّا. 

یان  24سرائیل. میّدن نس ثاروا ن ـ إ -أد ئّسیݣ خف لحالث ن 
واّس، یانّاي یوّك دیكسن أرث ئتّكرفاص یان ؤمیصري، داي یّكر 

ئغال ئیس ّدان میّدن نس أد فرون  25غیفس أھا ینغ أمیصري . 
ئیس ئّدا ربّي أثن ئفوّكا خف ؤفوس نس، ئمیل نیثني ؤر فرین شا. 

أسكا نس، یانّاي سیّن زݣ میّدن نس أر تّناغن ئنݣراتسن،  -س  26
ییري أثن ئسمصاالح أھا ینّایاسن: "أییرݣزن، ماخ ألیݣ دا تّناغم، 

مشان ئدحیث ؤنّا أر ئتعّدان خف ؤسمون  27ھاثین ثݣام أوماثن؟" 
نس أھا ینّایاس: "ماش ئݣان أد غیفنخ ثنبّض أھا ثحشمد غیفنخ؟ 

نتّا  29ي ثنغد أكیّس ثنغید أمیصري أّسنّاط؟" ئید ئیس ثرید أد ئ 28
مدیان.  -یسّال سیدنا موسى ئي ویاد، داي یرول غر ثمازیرث ن 

 ئݣّن دیكس أبّراني، یاروّن دیكس سیّن ن ـ ئشیّران. 
ؤسݣّاس، ئفّغد یان لماالك غر سیدنا  -لّیݣ ثزري ربعین ن  30

ثزݣّوارث یوث ن ـ  -موسى ݣ ـ یان ؤحّدیق ن ـ لعافیث یاغن ݣ 
لّیݣ ینّاي سینا موسى أینّا  31سینا.  -عاري ن  -ݣ ـ لخال ن 

131 
 



  7 ئمازانّ   

یھبض، داي غاس یتّوجي غر ثزݣّوارث حما أد ئنژو مزیان، ئسّال 
"ھاثین نّكین ربّي نّا أر تعبادن ئمزوورا نش،  32ئي موالنا ینّایاس: 

یعقوب". داي یݣّد سیدنا  -ئسحاق د  -ربّي نّا أر ئتّعباد براھیم د 
وسى ثاسیث ثرݣاݣیّت أھا ؤر یاد ئغي أد ئراعا غر ثزݣّارث. م

داي ینّایاس موالنا: "ّكس ئدوكا نش ئّدخ ھان أنسا نّاݣ ثبّدید  33
ھاثین أنّایخ ثمارا نّا دا یتّكان خف میّدن ئنو  34ئزّدیݣ، لّیخ دیݣس. 

میصر، سّالخ ئي ؤنّدور نسن أھا ضرخّد أثن فوّكاخ. دغي  -ݣ 
 رارخ غر میصر". أورا، ّدیخ أش 

ھاثین سیدنا موسى یاد س ـ ئخف نس أید ؤر رین میّدن نس  35
أھا نّاناس: "ماش ئݣان أد غیفنخ ثنبّض أھا ثحشمد غیفنخ؟" نتّا أیّد 

 -لعوان ن  -یوزن ربّي أد ئݣ أنمغور نسن أھا یفوّكوثنید س 
نتّا أي  36ثزݣّارث نّاݣ ثاغ لعافیث.  -لماالك نّا غیرس ّدیفّغن ݣ 

لعجایب د ـ لموعجیزاث  -ثنید ئّسوفغن زݣ میصر س ـ شیݣّان ن 
نّا دیكس ئݣا، ئݣّیثنث أود ݣ ـ لبحر أزوݣّاغ، د ـ ݣ ـ لخال ربعین 

سیدنا موسى أید ئنّان ئي ثاروا ن ـ إسرائیل:  -د  37ن ـ ؤسݣّاس. 
"ئّدا موالنا ربّي نّون أداونّد یازن یان نّبي غاس ئمشینّا یید یوزن 

لخال، ئیݣ أمازان  -د ـ نتّا أید ئّالن د ـ میّدن نّخ ݣ  s 38نّكین".
سینا،  -لماالك نّا أراس ئساوالن خف عاري ن  -ئنݣراتسن د 

یامژد ّزیكس ئوالیون نّا دا یاّكانین ثودرث حما أداخ ثنید 
ئمیل ؤر رین ئمزوورا نّخ أداس ݣین س ـ ّراي ئي  39ئّصیوض. 

ین أواید یاغولن غر میصر. سیدنا موسى أھا ؤرث رین، أر تّین
داي نّاناس ئي ھارون: "عدیالخ شان ئید ربّي أداخ سنعاثن  40

أبرید ئّدخ ؤر نّسین مایداس ئجران ئي موسى یاد نّاخ ّدیّسوفغن 
أھا عدیلن لوقث نّا یان الصنام ئݣان أم ؤݣندوز،  41زݣ میصر". 

ؤینّا عدیلن س ـ ئفاّسن  -غرصناس ئي ثمغروصث، أھا فرحن س 
داي یبّرم ّزیكسن ربّي، یادّجیثن أر تعبادن ثافوشث د ـ  42نسن. 

s ـ واّراثن ئّال دیكسن: ئّدا أد ئیݣ زݣ میّدن نّون، ئوا ّسغداث ئي وینّا ییتس ن 
 یّدا أداون ییني كوّل 
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النبیا: "أمیّدن ن  -لشثاب ن  -وایور د ـ ییثران ئمشینّا ئتّیارین ݣ 
إسرائیل، ئید نّكین أمي ثݣام ثیمغراص نغد ئي ثوشام ثوّكیوین  -

ئھي، مشان ثیویمّت  43لخال؟  -ؤسݣّاس نّا ثّكام ݣ  -ربعین ن 
ـ الص ییثري ن  -مالوخ، د  -نام نّون نّا ثوسیم: ثاخامث ن غاس ݣ 

ربّي نّون رامفان نّا ثعدیلم أرثن تّعبادم. خف ؤیاد ّدیخ أكونیّن  -
 بابیلون".  -زلخ ؤنیّن ئي ثمازیرث ن 

أھا أسین ئمزوورا نّخ أݣیدسن ݣ ـ لخال ثخامث نّا داسن  44
ا ربّي ئي ئسنعاثن ئیس ئّال ربّي أݣیدسن. ثتّوعدیل ئمشینّاس ئنّ 

فّیر ن ـ ؤینّا، أمژنت ّزیكسن  45سیدنا موسى لّیݣ أسّت ئسنعث. 
واراو نسن ݣانین لجدود نّخ، أسینت أݣیدسن لّیݣ كشمن ثمازیرث 

یاشوع.  -لݣنوس نّا یّسوفغ ربّي زݣ داثاسن ّداو ن ـ ثنباطّ ن  -ن 
ئرضو ربّي خف  46سیدنا داود.  -ثقّیم غورسن دیّس أر لوقث ن 

اود، داي یتّراس ئي ربّي أث یادّج أد ئبنو شان ثّدارث نّاݣ سیدنا د
ئمیل ݣ ـ ثینݣیرا، سیدنا سولیمان  47تّعبادن میّدن ربّي ن ـ یعقوب 

مشان ربّي أنافّال ؤر دا یزّدغ ݣ  48أیداس ئبنان ئي ربّي ثاّدارث. 
 ثیّدار نّا یعدیل بنادم. ئمشینّا ینّا نّبي نّا ینّان:  -

أجنّا أید ئݣان لعرش ئنو، ئیݣ واشال أنسا نّاݣ دا "ئنّا ربّي:  49
ماتّا  -سروسخ ئضاّر ئنو. ئوا ماتّا ثاّدارث نّا ثّدام أد ئي ثبنوم ؟ د 

ئیس ؤر ئید نّكین أید ئعدیلن أیاد كوّل نّا  50ودغار نّاݣ تسݣونفاخ؟ 
 » یّالن؟"

ھاثین عصاناون وانّلیثن، ؤر ثریم «ئزاید ستیفانوس ئنّایاسن:  51
رژمم ؤالون نّون د ـ ئمّجاّن نّون ئي واوال ن ـ ربّي. غاس أم  أتّ 

مان ݣ ـ  52ربّي.  -كونّي أم لجدود نّون، ثسولم دا تّناالم ّروح ن 
النبیا أید ؤر ؤمریّثن لجدود نّون؟ نغان وینّا كاشفنین ئیس ئّدا أّد 
ئّدو ؤفرضي نّا یمنان داث ن ـ ربّي، نّا ثغضرم أھا ثنغیمث. 

ربّي نّاود یوزن د ـ لماالیكاث، ئمیل  -كونّي أید یومژن ّشرع ن  53
 » ؤر داث تّضاعم؟
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 ستیفانوس  -منغیوث ن 
نتّا سّالن أیث لمݣلیس ئي وینّا ینّا ستیفانوس، أھا یطیّراسن  54

مشان ئھّزا  55یفس سّمغژاژن ثیغماس. شیݣان، قّیمین أر غ
ربّي، أھا  -ّروح ن  -ستیفانوس ألّن نس غر أجنّا، د ـ نتّا یعّمر س 

ربّي.  -سیدنا عیسى یّال یبّدا خف ؤفاسي ن  -ربّي د  -یانّاي لعّز ن 
 -مّمیس ن  -راعیواث، ھاثین دا تّانّایخ أجنّا یرژم د «داي ینّا:  56

داي قّنن أیث لمݣلیس ئمّجان  57». ربّي -بنادم ئبّدا خف ؤفاسي ن 
ؤینّامي غین، حوفن غیفس كوّل نسن.  -نسن أھا سغویّن س 

ثمدینث، قّیمین أر ثّكاثن س ـ ئنݣما حما  -ّژوغرنث غر بّرا ن  58
یان ؤعّریم  -أث نغین. ّكسن ئنیݣان ئژنّار نسن سیرسنثن ثاما ن 

أر ّكاتن لّیݣ  59داس تّینین شاوول حما أداسن ثن ئحضو. 
أموالنا عیسى أویّن «ئنݣما، أر ئقّار أر ئتّیني:  -ستیفانوس س 

أموالنا «داي یتّوتّي خف ئفاّدن نس أھا یسغوّي ئنّا:  60». ّروح ئنو
 غاس ئنّا ستیفانوس أیاد ئّسوفغ ئمان. ». غفراسن أیاد نّا ݣان

 
8  

 شاوول دا یتّكرفاص أݣراو ن ـ ئمومّن 
واّس نّا  -ییلي شاوول ئمساسا خف منغیوث ن ـ ستیفانوس. ݣ  1

لقدس شیݣان. داي  -س ـ ئخف نس تّوكرفصن ئمومّن نّا ّالنین ݣ 
ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا د ـ  -ثنیال ن  -مزّالعن كوّل نسن ݣ 

ّكرن ییتس ن ـ  2ّسامیرا، ؤر ئقّیمي ݣ ـ لقدس غاس ئمازاّن. 
ي مضلن ستیفانوس، أھا رون غیفس ئرݣزن نّا دا تّامنین س ـ ربّ 

 ئغویّان.  -س 
ئید شاوول ئرا أد ئخلّو أݣراو ن ـ ئمومّن، ئّكر أر ئتّكا ثاّدروین  3
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یوث س ـ یوث أرثنید ئّژوغور، ئرݣزن د ـ ثوثمین، أر ثن ئݣّار 
 لحبس.  -ݣ 
ئید ئمومّن نّا مزّالعنین، قّیمان أر تموتّوین زݣ ؤدغار غر  4

ئّكر  5ـ ئنغمیسن ژیلنین خف سیدنا عیسى.  أدغار أر تبّراحن س
ثمازیرث  -ثمدینث ݣ  -ؤنّامي دا تّینین فیلیبّوس ئّدو غر یوث ن 

داي  6ن ـ ّسامیرا، ئقّیم أر ئساوال ئي یمزداغ نس خف لماسیح. 
مونن غیفس شیݣان ن ـ میّدن رارین ثاغضفث ئي ماید أر ئتّیني، 

ئّدخ أر ئتّژع  7أر ئتݣّا،  أر غورس ّسغادن أر تّانّاین لمعجزاث نّا
أّدجنون زݣ ن ـ وینّاݣ ّالن، أر ّزیكسن تفّغن س ـ ؤغویّي. أھا 

داي فرحن میّدن ن  8ئحیزان.  -ئفوشاّل د  -یّجوجي أود شیݣان ن 
 ـ ثمدینث نّا س ـ ماس ّالن. 

ثمدینث نّا یان بو یحرݣا ئسم نس سیمون.  -یافد لحال ݣ  9
ـ ثحرݣا نس، أر ئتّیني خف ئخف  ّسامیرا س -ئّسھبض ئمزداغ ن 

أرث تثفارن میّدن كوّل زݣ ؤمّژیان  10نس ؤر ئلّي ماي ثیوݣرن. 
ربّي نّامي  -أرݣاز أد أید ئݣان ّجھد ن «أر أخاثار أر غیفس تّینین: 

أرث تثفارن ئّدخ ئثن ئّسھبض زݣ  11». دا تّینین "ّجھد أخاثار"
فیلیبّوس خف  مشان لّیݣ أسن ئسیول 12ثحرݣا نس.  -واھّوا س 

خف سیدنا عیسى لماسیح، كوّل وینّا ییّس  -ربّي د  -ثݣلّدیت ن 
أود سیمون  13ؤمنّین تّوغبّزن ݣ ـ وامان س ـ ئرݣزن د ـ ثوثمین. 

ئخف نس یومن س ـ سیدنا عیسى أھا یتّوغبّز ݣ وامان، ئقّیم  -س 
 أر ئتّثفار فیلیبّوس غر أینّا غر ئّدا، أر ئتّرعاب ݣ ـ لموعجیزاث د

 لعجایب ثیخاثارین نّا أر ئتّݣّا داثاس.  -
لقدس ئیس ؤمنن أیث ّسامیرا س ـ  -لّیݣ سّالن ئمازاّن ݣ  14

غاس ئوضنّن  15یوحنّا.  -ربّي، داي أزنّاسن بطرس د  -واوال ن 
غر ّسامیرا، ّژالّین زݣ ثنیال ن ـ وینّا بحرا ؤمومنّین حما أد 

ئّدخ ثنید یوفا لحال ئسول ؤر  16ربّي،  -غیفسن ّدیضر ّروح ن 
ـ وامان س  ییسم  -ّدیضیر خف أود یوّك دیكسن، مغار تّوغبّزن ݣ 

داي ئسیرس غیفسن بطرس د ـ یوحنّا ئفاّسن  17موالنا عیسى.  -ن
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نتّا یانّاي سیمون ئیس  18ربّي.  -ضرّد غیفسن ّروح ن نسن، أھا ی
ّدیضر ّروح ن ـ ربّي خف ئمومن لیݣ ئسرس بطرس د ـ یوحنّا 

ؤشاثي «ئنّایاسن:  19ئفاّسن نسن غیفسن، ییري أداسن یوش لفلوس 
أود نّكین ثانباط أد حما غاس ونّا خف سرسخ ئفاّسن ئنو أد غیفس 

ّدو «ر غیفس بطرس ئنّایاس: داي یرا 20». ربّي -ّدیضر ّروح ن 
غر جھنّام شݣّین د ـ لفلوس نش ئّدخ ثغالد ئید أتّیغید أتّسغد ثوّكي ن 

لخدمث نّخ ئّدخ  -ؤر غورش ئلّي ومور ݣ  21ربّي س ـ لفلوس.  -
ھاثین ئّخا ویاد نّا  22ئّسن ربّي ئیس ؤر ئمني وول نش داثاس. 

ر أینّا ثدمید ݣ ثݣید، ئوا ثوب ئي ربي، أھا ثتّرداس بار أداش ئغف
ئّدخ ھاثین ئمشینّا أنّایخ، ئحّرا وول نش س ـ لحسد  23ـ وول نش. 

عافاون تّراثاس «داي ینّایاسن سیمون:  24». أھا ثشرفش لمعصیث
كونّي ئي موالنا زݣ ثنیال نو حما أد ؤري یتّاغ شا زݣ ؤیاد نّا 

یوحنّا ئي میّدن خف  -ماید ئسیول بطرس د  -ضارث ن  25». ثنّام
اوال ن ـ موالنا د ـ ؤینّامي ّسغدن د ـ ؤینّا ݣ نژان كوّل، أغولن و

 -غر لقدس. أر تبّراحن س ـ ئنغمیسن ژیلنین ݣ ـ شیݣان ن 
ثغرمین نّا خف أر تّكان ݣ ـ ثمازیرث ن ـ ّسامیرا. 

 فیلیبّوس د ـ لوازیر ن ـ ثݣلّیت ن ـ ثمازیرث ن ـ لحاباشا 
موالنا ئي فیلیبّوس ئنّایاس:  -شوي ئسیوالس یان لماالك ن  26

ؤفاسي، ثّكد زݣ ؤبرید نّا یخالن نّا یضرن زݣ  -ّكر ّدو ثانیال ن «
 -ئّكر فیلیبّوس ئّدو. داي یمناقّار ݣ ـ ؤبرید د  27». لقدس غر غاّزا

یان ؤرݣاز زݣ ئخاثاّر ن ـ ثمازیرث ن ـ لحاباشا، ئݣ لوازیر ن 
لحاباشا ئیݣ أنبداد خف ؤینّا یݣان وینس  -كنداكا ثاݣلّیت ن  -

ییلي یاغول  28كوّل. یوفاثید لحال ئّدا غر لقدس أد ئعبد ربّي. 
نّبي  -لشثاب ن  -ئتقّرا ݣ ئبردان نس ئني خف لكوتّشي نس، أر 

أّزل ّسیكلن «داي ینّایاس ّروح ن ـ ربّي ئي فیلیبّوس:  29ئشعیا. 
ـ لكوتّشي، ئسالّیاس ئي  30». لكوتّشي یاد یاّزل فیلیبّوس غر ثاما ن 

ئیس «نّبي ئشعیا، داي یسقساث:  -ورݣاز أر ئتقّرا ݣ ـ لشثاب ن 
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ؤرݣاز ئنّایاس: ئرار غیفس  31» ثفرید شا ݣ ـ ؤینّا دا تقّراد؟
أھا یّسوثر » میمش تݣّخ أث فروخ مش ؤر ئیث ئسنعیث شا؟«

ییلي أر  32زݣ فیلیبّوس أد ئني أݣیدس ݣ ـ لكوتّشي ئقّیم ثاما نس. 
ئݣا أم ثیخسي نّا یتّوحرین «لشثاب أمور نّا دا یتّینین:  -ئتقّرا ݣ 

 وینّا -ئفاّسن ن  -غر ثغرصا، د ـ أّم ؤعلّوش نّا یفسثان ئنݣر ن 
ئتّوكرفص أھا ؤر غیفس  33داث تلّسنین. ؤر ئنّي أود یان واوال. 

ئتّوحشیم س ـ لحّق، ئوا ماغا یسیولن خف ثاروا نس؟ ئّدخ ثودرث 
داي یسقسا ؤرݣاز  34». واشال -نس ثتّواّكس زݣ خف وودم ن 

ئنیي، ماخف دا یساوال نّبي ئشعیا؟ ئید خف «فیلیبّوس ئنّایاس: 
داي یسفاّل فیلیبّوس زݣ  35» ضنین؟ئخف نس ماد خف شان یوّك 

ؤمور أد نّیث ݣ ـ لشثاب ن ـ ربّي أراس ئتّیني ئنغمیسن ژیلنین 
ؤبرید، أوضن غر یان  -نتّا أر تّدون ݣ  36خف سیدنا عیسى. 

ھایاش «ؤدغار ّالن دیكس وامان، أھا ینّایاس ؤرݣاز ئي فیلیبّوس: 
داي  t 38 37» ؤغبّز؟أمان ّالن داد، ئیس ئّال شا نّا یتّكان ئنݣري د ـ 

یسبّد ؤرݣاز لكوتّشي، ئضر نتّا د ـ فیلیبّوس غر أمان، أھا یغبّزث 
ربّي فیلیبّوس  -نتّا فّغنّد زݣ وامان، یاسي ّروح ن  39فیلیبّوس. 

زݣ ثاما ن ـ ؤرݣاز، ؤر یاد أرث ئتّانّاي. ئّدو ورݣاز ئبردان نس 
أشدود.  -ثمدینث ن  -ئید فیلیبّوس یوفاّن ئخف نس ݣ  40ئفرح. 

داي یّكر ئّدو أر ئتبّراح س ـ ئنغمیسن ژیلنین خف لماسیح ݣ ـ 
ثمدینین كوّل ألّیݣ نّییوض غر قایصاریّا. 

t :مش دا تّامند زݣ وول نش كوّل، ثغید أد «ئرار غیفس فیلیبّوس ئنّایاس
نّكین دا تّامنخ ئید سیدنا عیسى أید ئݣان «أھا ینّایاس ؤرݣاز: » تّوغبّزد

 ». ربّي -لماسیح مّمیس ن 
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9  

 سیدنا عیسى لماسیح -شاوول یاغول یومن س 

 ) 18-12:26، 16-6: 22(ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن (أعمال) 
ـ ئمومّن س  -ئید شاوول غاس أر ئتّصوض، أرت ئتّݣاّال ݣ  1

سیدنا عیسى أثن ئنغ. داي یّكر ئّدو غر أنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ 
ئتّر ّزیكس شان ثبراثین أثنث یاوي ئي یخاثاّر ن ـ  2ربّي، 

ثمزݣیدیوین ن ـ ووداین نّا ّالنین ݣ ـ دیماشق، حما أدیدس بّدین أد 
موالنا، ال ییرݣزن  -یامژ وینّا یوفا دیّس كوّل نّا ثفارنین أبرید ن 

ئّكر شاوول ئّدو غر  3ین، أھا یرارثن شرفن غر لقدس. ؤال ثیوثم
دیماشق. نتّا یدّجاورّن، ھان یان ؤسیّد ئنقّرد غیفس زݣ ییݣنّا أّم 

أشال، ئسّال ئي شان واوال أراس ئتّیني:  -داي یتّوتّي س  4ووسم . 
داي ینّایاس  5» أشاوول، أشاوول، ماخ ألّیݣ دا یي تّكرفاصد؟«

نّكین «ئرارد غیفس واوال ئنّایاس: » ي؟ماي ثمسد أسید«شاوول: 
ّكر بدّ ثكشمد غر دیماشق، ئّدا أداش « u 6 v».عیسى نّا دا تّكرفاصد

شاوول بّدان  -ئید ئسموّن ن  7». ئتّویني دیّن ماید غیفش ئّالن أتّݣد
ؤھباض ئّدخ أر تسّالن ئي  -ݣ ـ وانسا یبّي دیكسن واوال س 

تّا یّكر شاوول زݣ واشال ئرژم ن 8واوال مشان ؤر أنّاین أود یوّك. 
ألّن نس، یافّن ئخف نس ؤر أر ئتّانّاي. داي أمژناس ئسموّن نس 

ووّسان  -ئقّیم شراض ن  9أفوس ألّیݣ ثیّن ّصیوضن غر دیماشق. 
 ؤر أر ئتّانّاي، ؤر أر ئتتّا ؤر أر ئّسا. 

شق یان ؤمومن س ـ لماسیح ئسم نس حانانیا، امید -ییلي ݣ  10
ئرار غیفس حانانیا: » أحانانیا!«ئفّغد غیرس لماسیح أھا یغراس: 

u :ھاثین ؤر تّیغید أدي ثیّرود«ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن .« 
v :ـ واّراثن ئّال دیكسن: داي یݣّد شاوول ثاسیث ثرݣاݣیت أھا یسقساث ییتس ن 
 ئرار غیفس موالنا ینّایاس: » أموالنا، ماي ثرید أد ݣخ؟«
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ّكر ّدو غر أزنیق «داي ینّایاس موالنا:  11». ھایاش نّكین أموالنا«
یاھودا  -ثاّدارث ن  -نّامي دا تّینین "أزنیق ئطّعنان"، ثسقساد ݣ 

رسوس ئسم نس شاوول. خف یان ؤرݣاز ئݣان زݣ ثمدینث ط
ھاثین ئسنعثاسد ربّي یان ؤرݣاز ئسم  12ھاثین ئّال دغي دا یتژاّال، 

نس حانانیا یكشمد غیرس، ئسرس غیفس ئفاّسن نس حما أد یاغول 
مشان أموالنا ھاثین قّیسني «داي ینّایاس حانانیا:  13». أد ئتّانّاي

ّن نش ݣ میّدن خف ثمارا نّا یسیّكا ؤرݣاز أد خف ئموم -شیݣان ن 
ھایاشث ئّداد أود غر داد س ـ ثنباط نّاس ؤشان ئنمغوّر  14لقدس.  -

ئرار  15». ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي حما أد یامژ وینّا دا یّسك تّامنّین
ّكر ّدو، ئّدخ أرݣاز أد نّكین أیث «موالنا خف حانانیا ینّایاس: 

 ئݣلّیدن نسن -ئسثین أد ئیݣ أمازان ئنو غر لݣنوس ن ـ ّدونیث د 
ئخف  -د ـ نّكین س  16ثاروا ن ـ إسرائیل أداسن ئسیول غیفي.  -د 

ئّدو  17». ثمارا أي ثینّیقّاّن غیفي -ئنو ّدیخ أداس سنعثخ مشثا ن 
حانانیا غر ثاّدارث نّاݣ ئّال شاوول ئكشم غورس، ئسرس غیفس 

أݣما شاوول، ھاثین یوزنید غورش «ئفاّسن نس أھا ینّایاس: 
ؤبرید غر داد.  -دیفّغن لّیݣ تثّدید ݣ  موالنا عیسى نّا غیرش

 -ّروح ن  -یوزنید حما أداش ّدیعاید ئژري نش أھا ثعّمرد س 
ـ شاوول شا یݣان أم  -داي ݣ  18». ربّي وانسا یاتّوید زݣ والّلن ن 

ؤسلم، یاغول أر ئتّانّاي. أھا یّكر ئتّوغبّز ݣ ـ وامان  -ئساّرن ن 
ـ سیدنا عیسى لماسیح.  ـ ییسم ن  ـ ؤینّا یتّشا شا، یاغول  19س  فّیر ن 

 ئݣ الباس. 

 دیماشق  -شاوول دا یتبّراح س ـ سیدنا عیسى ݣ 

ئّكر  20دیماشق.  -ووّسان غر ئمومّن ݣ  -ئقّیم شاوول ییتس ن 
ثمزݣیدیوین أراسن ئتّیني  -ݣ ـ وانسا أر ئساوال ئي میّدن ݣ 

وینّا داي ھبضن  21ربّي.  -ھاثین سیدنا عیسى سثیّت ئݣا مّمیس ن 
ئیس ؤر ئید واد أید أر ئخلّون وینّا «أراس ّسغادنین كوّل أر تّینین: 

واّدخ نّامي دا تّینین عیسى ݣ ـ لقدس؟ أھا یّدود غر  -دا تّامنّین س 
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داد غاس حما أثن یامژ ئشرفثن ئرارثن غر ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن 
 مشان ئزاید شاوول أر ئساوال س ـ یان ّجھد أخاثار، 22» ـ ربّي؟

شق ماس غیفس تّراران امید -داي ؤر ّسینن ووداین نّا زدغنین ݣ 
ئّدخ أراسن ئسنعاث س ـ ثمیثار ئید سیدنا عیسى أید ئݣان سثیّت 

 لماسیح. 
نتّا ثزري شان لوقث، مساسان ووداین خف شاوول أث نغین،  23

مشان ئتّونایاس ئیس غیفس مساسان، أر حطّون ثیݣّورین ن ـ  24
ـ ییض د  داي یان ییض، ݣینث  25واّس حما أث نغین.  -ثمدینث س 

یان واّزݣاو، سضرنث س ـ ئزاكارن زݣ یان ؤخبو  -ئمومّن ݣ 
 ؤݣادیر نّاس ئضورن ئي ثمدینث.  -ئّال ݣ 

 لقدس  -شاوول ݣ 
ئمومّن نّا  -بار أد یاّمو د نتّا ییوضّن شاوول غر لقدس، ییري  26

ّالنین دیّس، مشان كوّل نسن ݣّدن ّزیكس ئّدخ ؤر ؤمینن ئیس 
داي یسعاونث  27یاغول سثیّت ئݣا أمومّن س ـ سیدنا عیسى. 

برنابا یّكر یاویث غر ئمازاّن، ئقّیساسن میمش أید یانّاي شاوول 
ـ میمش أیداس ئسی -لماسیح ݣ  ول ؤبرید لّیݣ دیّدا غر دیماشق، د 

موالنا. ئقّیساسن ألثو میمش أید أر ئساوال شاوول س ـ طّایطّاي 
داي زݣ سیّیس، ئقّیما أر  28دیماشق.  -خف سیدنا عیسى ݣ 

 -ییسم ن  -لقدس أر ئساوال س ـ طّایطّاي س  -أݣّیدسن ئتمون ݣ 
 -أر ئساوال ألثو ئي ووداین نّا دا ساوالنین س  29موالنا عیسى. 

یدسن ئتّمرارا أوال، ئمیل ران أود نثني أث ثیونانیث ئقّیم أر أݣ
نتّا سنن ئمومّن أینّا، سضرنث غر لمرصا ن ـ قایصاریّا  30نغین. 

 أھا أزننث زݣ ّسییس غر ثمدینث ن ـ طرسوس. 
أغولن ئݣراون ن ـ ئمومّن ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا  31

ّسامیرا ئّال غورسن لھنا. أر تّمغورن ݣ ـ  -كوّل، د ـ لجالیل، د 
لعوان ن ـ ّروح ن ـ  -لیمان، أر تّݣدن ربّي، أر تعّدون ئمومن س 

ربّي. 
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 یافا  -لّدا د  -بطرس ݣ 
وّل، ئید بطرس أر ئتّدو زݣ وانسا غر أنسا ݣ ـ ثمازیرث ك 32

یافّن  33ثمدینث ن ـ لّدا.  -داي یّدو أّد ئیّك أود ئمومن نّا زدغنین ݣ 
ئسݣّاسن أید ئفوشل ؤر  -دیّس یان ؤرݣاز ئسم نس ئنیاس، ثمانیا ن 

أ یینیاس، ھاثین ئّجوجیش «داي ینّایاس:  34دّجین ئّكیر زݣ ثیّسي. 
داي یّكر ݣ ـ وانسا. » سیدنا عیسى لماسیح، ّكر سمون ثیّسي نش

وین شارون س ـ ماس ّالن أنّاین ئینیاس أر  -لّدا د  -ئمزداغ ن  35
 ئتّدو أھا أغولن أمنن س ـ سیدنا عیسى. 

ثمومنّت ئسم نس طابیثا،  -ثمدینث ن ـ یافا یوث ن  -ثیلي ݣ  36
زعما "ثاماللث"، أر تݣّا دیما لخیر ئي میّدن، أر ثسعاوان 

ووّسان نّا ثّمث، أھا ّسیردنت  -یوغت شا ݣ  37ئمژالض شیݣان. 
داي سّالن ئمحضّر ئیس ئّال  38سیرسنت ݣ ـ یوث ن ـ ثمصریث. 
د شا خف یافا، أھا ّكرن أزنن بطرس ݣ ـ لّدا، د ـ لّدا ؤر ثبعی

». عافاك، أورا غورخ دغیا«ئرݣزن أداس ئنین:  -غورس سیّن ن 
ئّكر بطرس ݣ ـ وانسا یمون أݣیدسن غر یافا. نتّا ییوضّن،  39

ّسیلینث غر ثمصریث، ّموترنث غیفس ثینّا مي ّموثن ئرݣزن كوّل 
ابیثا ئعباّن نّا أر ثوݣنّو ط -أر تّرونث أراس سنعاثنث ثیكبرین د 

داي یّسوفغ بطرس میّدن كوّل غر بّرا، ئّوث  40لّیݣ ثسول ثّدر. 
داي » أطابیثا، ّكر!«خف ئفاّدن ئّژال، أھا یبّرم غر أمتّین ئنّایاس: 

یاژض غورس  41ثرژم ألّلن نس. نتّا ثانّاي بطرس، ثوث أغجدیم. 
ثینّامي  -بطرس أفوس نس أّت ئسعاون أتبّد، ئغرد ئي یمومّن د 

داي یساقّا ؤنغمیس ن ـ  42ݣزن ئسنعثاسنّت ثّدر. ّموثن ئر
میّدن  -یافا س ـ ماس ثّال، أھا أمنن شیݣان ن  -زا یاد ݣ یعجولم

یافا  -ووّسان ݣ  -ئقّیم بطرس شیݣان ن  43موالنا عیسى.  -س 
غر یان بو یسلیخن ئسم نس سیمعان. 
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10  

 كورنیلیوس  -بطرس د 
نس كورنیلیوس، ئݣا قایصاریّا یان ؤرݣاز ئسم  -ییلي ݣ  1

یوث ن ـ ثربیعث ن ـ لعسكر ن ـ ّرومان نّامي دا تّینین  -أخاثار ن 
كورنیلیوس ئݣا أرݣاز ئمنان، أر ئتݣّد  2طّالیان".  -"ثاربیعث ن 

شیݣان ن ـ ّصاداقاث ئي  اأیث ؤخام نس كوّل، أر یاكّ  -ربّي نتّا د 
تّالثا ن  -ن ن یان واّس أتّای 3یمژالض، أر ئتژاّال ئي ربّي كویاّس. 

ـ ثدݣّات، ئفّغد غورس یان لماالك ن ـ ربّي أھا ئغراس: 
لماالك ئݣّد، أھا  -ئسموقّل كورنیلیوس ݣ  4» أكورنیلیوس!«

ھاثین ئسّال «داي ینّایاس لماالك: » ماي ثرید أسیدي؟«ینّایاس: 
ربّي ئي ثژیّال نش یانّاي ّصاداقاث نّا دا تّاّكاد ئي یمژالض ئرضو 

ا یازن دغي شان ئرݣزن غر یافا، ثغردّد ئي سیمعان ئو 5غیفش. 
ھاثین ئّال یݣا أنبݣي غر یان بو یسلیخن  6نّامي دا تّینین بطرس. 

داي غاس ئّدا  w 7».لبحر -ئسم نس سیمعان، ثّال ثّدارث نس ثاما ن 
لماالك نّا أراس ئساوالن ئي كورنیلیوس، ئغرد ئي سیّن زݣ 

ن ربّي، زݣ وینّا دا تّمونّین یان ؤعسكري ئحضا -ئمزیلّزن نس د 
 ئقّیساسن أینّا یجران كوّل، أھا یازنثن غر یافا.  8أݣیدس كویّاس. 

س ـ أسّكا نس، لّیݣ نّدّجاورن غر یافا، یولي بطرس غر أفّال  9
ئنغیث الّژ ییري  10واّماس ن ـ واّس أد ئّژال.  -ن ـ ئغرم أتّاین ن 

داي  11أد ئتّش. نتّا أراس تحبّالن ئي ماید ئتتّا، ئسویث شا. 
شا یݣان أم شان لیژار أخثار  -یسنعثاسد ربّي ئݣنّا یرژم، د 

ئّال دیكس ماید  12ربعا.  -أشال زݣ ثبرضین نس س  -ئݣّلوالد س 
داي  13ئجضاض.  -ئمرارادن د  -واشال، د  -ئݣان لوحوش ن 

أبطرس، ّكر ّغّرص «ي شان واوال ئنّایاس: یسّال بطرس ئ
ؤر تّیغیخ وارضاراس أد ݣخ «مشان ئنّایاس بطرس:  14». أرتتّاد

w :نتّا یّدا أداش ییني مایداش ئخّصان أتݣد«ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن .« 
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أینّا أموالنا، ؤر دّجین تّشیخ أینّا ؤر ئزّدیݣن ؤال أینّا یّسحرم ّشرع 
أینّا یّزري ربّي ئي «ئسیوالسّد واوال دیخ ألثو ینّایاس:  15». نّخ

 -ئجرو ویاد شراطّ ن  16» ري!ووتشي أد ؤر تّیني شݣ ؤر ئز
 ثیلمّرات، داي یتّواسي لیژار نّا أخاثار غر أجنّا. 

لّیݣ ئقّیما بطرس ئھبض، أر ئتخّمام ݣ ـ ؤیاد نّاسد ئسنعث  17
ـ سیمعان،  ربّي، ھان ئرݣزن نّادّ یوزن كورنیلیوس ؤفان ثّدارث ن 

ئیس غورون «أر قّارن أر تسقسان:  18ثݣّورث.  -ئلین بّدان ݣ 
ئسول بطرس أر  19»  داد سیمعان نّامي دا تّینین بطرس؟ئّال 

ـ ربّي ئنّایاس:  -ئتّخّمام ݣ  ؤینّاسد ئسنعث ربّي، ئسیوالسدّ ّروح ن 
ئرݣزن بّدان ݣ ـ ثݣّورث دا غیفش ؤرّزون،  -ھان شراض ن «
ئوا ّكر سّرح غورسن، ثموند أݣّیدسن أد ؤر ّزھزا، ئّدخ ھاثین  20

داي یسّرح غورسن بطرس ئنّایاسن:  21». نّكین أي ثنیّن یوزنّ 
داي  22» نّكین أید ئݣّان بطرس نّا خف دا ثورّزوم. ماید ئي ثرام؟«

لعسكر ن ـ ّرومان  -ھاثین یوزناخد ؤخاثار ن «نّاناس: 
كورنیلیوس، ئݣان أرݣاز ئمنان دا یتّݣدن ربّي، أرث توقّارن أیث 

ـ ربّي أھا  ثمازیرث ن ـ یاھودا كوّل. ئفّغد غورس یان لماالك ن
ینّایاس أداش ّدیغر غر ثاّدارث نس حما أد ئّسغد ئي واوال نّا غاس 

 داي یسكشمثن بطرس حما أد نسین دیّس ئیض نّا.  23». ثینید
ـ ییتّس ن  -س  ئمومّن ضنین  -أسكا نس، ئّكر ئمون أݣّیدسن نتّا د 

غر وانیݣن أسّكا نس، أوضنن غر قایصاریّا.  24ݣانین زݣ یافا. 
ئمّدوكال  -ورنیلیوس أرثن ئتّعایان، ئغراّد ئي الھل نس د ییلي ك

غاس ییوضّن بطرس، ئنّالثید كورنیلیوس،  25نس نّا ثید ئواالن. 
مشان ئھّزاثید بطرس أھا  26أھا یوث خف ئفاّدن نس ئبندق داثاس. 

». ّكر بّد، ھاثین أود نّكین غاس بنادم أم شݣ أید ݣیخ«ینّایاس: 
ث أر ئساوال ئي كورنیلیوس، یافّن ئكشم بطرس غر ثّدار 27

ھاثین ثّسنم «داي ینّایاسن:  28میّدن ّالن مونن جاج.  -شیݣان ن 
وینّا ؤر  -كوّل نّون ئیس ؤراخ ئزري نوّكني ؤداین أنمعاشار د 

ݣینین ؤداین ؤال نكشم غورسن. مشان ئسنعثیي ربّي أد ؤر سار 
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ف دّدیخ لیݣ أیاد أخ 29تّینیخ خف أود یوك ؤر ئزّدیݣ نغد ئحرم. 
غوري نثوزنم، ؤر نّیخ ئھي. مشان ریخ أد ئسینخ ّماخ ألّیݣ 

ووّسان  -ربعا ن «داي ینّایاس كورنیلیوس:  30» غوري نثوزنم؟
ثاّدارث ألّیݣ  -أیاد، أتّاین ن ـ ثالثا ن ـ ثدݣّاّت، لّیخ أر تژاّالخ ݣ 

: أھا ینّایي 31ئعبان ئسفاقّاسن،  -ؤرݣاز س  -ّدیفّغ غر بنیدي یان 
"أكورنیلیوس، ھاثین ئسّال ربّي ئي ثژیّال نش یانّاي لخیر نّا دا 

ئوا یازن غر یافا، ثغرددّ ئي سیمعان نّامي دا  32تݣّاد ئي یمژالض. 
تّینین بطرس، ھاثین ئݣا أنبݣي غر سیمعان بو یسلیخن ئزدغن 

داي یازنخّن غورش ݣ ـ وانسا، صاحا نش  x 33لبحر". -ثاما ن 
ربّي حما أنّسغد ئي  -ھایاخ نّال كول نّخ داث ن لّیݣ تثّدید. دغي 

 ». مایداش ئنّا موالنا كوّل أداخ تّینید

 بطرس  -أوال ن 
دغي ّسنخ سثیّت ئیس ؤر «ئّكر بطرس أر ئساوال ئنّایاسن:  34

مشان ربّي دا یتّرضو  35دا یتّݣّا ربّي ثودماوین ئنݣر ن ـ میّدن. 
خف وینّا داث تݣّدنین كوّل أر تݣّان أینّا یژیلن داّك ماتّا لݣنس نّا 

ھاثین یوزند أوال نس ئي ثاروا ن ـ إسرائیل أداسن  36زݣ ݣان. 
سیدنا عیسى لماسیح ئݣان  -ییني ئنغمیسن ژیلنین ن ـ لھنا س 

 -ھان كونّي ثّسنم ماید ئجران ݣ  37میّدن كوّل.  -موالنا ن 
 -أیث یاھودا كوّل. ئسفاّل ؤینّا ݣ ـ لجالیل فّیر ن  - ثمازیرث ن

ماید أر ئتبّراح سیدنا یحیى أراسن ئتّیني ئي میّدن أد تّوغبّزن ݣ ـ 
ربّي یسثي سیدنا عیسى ؤنّاصیرا یوشاس ّروح نس د ـ  38وامان. 

ّجھد. أھا یسعاونث لّیݣ أر ئتّدو غر ماید ئݣّان أدغار أر ئتݣّا 
د ـ نوّكني  39ئجّوجوي كوّل وینّا خف ئنبض ّشیطان.  لخیر، أر

ثمازیرث ن ـ أیث  -ئمازاّن نݣا یینیݣان خف ؤینّا یݣا كوّل ݣ 
لقدس. أھا نغینث لّیݣ أس دّزان ئمسماّر خف ئحنیݣن  -یاھودا د 

xن: "ھاثین ئّال غورس مایداش ئتّیني". ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكس 
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واّس ویّس  -مشان ئسّكرید ربّي زݣ لموث ݣ  40ن ـ ؤطّورق. 
رث أنّاین میّدن كوّل، مشان ؤ 41ّشراض یادّجیث أّد ئتّویانّاي، 

غاس ئنیݣان نّا یسثي ربّي یاد، نوّكني نّا ئتّشان ئسو أݣّیدس ضارن 
أھا یوّصایاخ أنسیول ئي  42ن ـ ماي ثید ئسّكر ربّي زݣ لموث. 

میّدن غیفس، أھا نینیاسن ھاثین نتّا أید ئسثي ربّي أد ئنبض خف 
خف سیولن النبیا سیدنا عیسى أ 43وینّا ّموثنین.  -وینّا ّدرنین د 

كوّل أھا نّان ھاثین كوّل وونّا ییّس یومّن ئّدا أداس تّوغفرنث 
 ». لمعصیّاث نس س ـ ثنباطّ ن ـ ییسم نس

ربّي خف وینّا أر  -ئسول بطرس أر ئساوال، ئضرّد ّروح ن  44
داي ھبضن ووداین نّا یومنّین س ـ سیدنا عیسى  45ّسغادنین كوّل . 

ݣ ئوشا ربّي ّروح نس أود ئي وینّا ؤر بطرس لی -نّاد مونّین د 
ئّدخ ھاثین أراسن  46ݣینین ؤداین لّیݣ ؤمنن س ـ سیدنا عیسى. 

واوال ؤر ئݣین وینسن أر ّسمغورن س ـ  -تسّالن أر ساوالن س 
 -میّدن أد ئضردّ غیفسن ّروح ن « 47ربّي. داي یسیول بطرس ئنّا: 

ئغي شان یوّك ربّي ئمشینّا غیفنخ ّدیضر أود نوّكني، ئوا ئیس 
أھا ینّایاسن أد  48» أداسن ییني أد ؤر تّوغبّازن ݣ ـ وامان؟

سیدنا عیسى لماسیح. داي  -ییسم ن  -تّوغبّزن ݣ ـ وامان س 
 ّسوثرن ّزیكس أد غیرسن ئقّیم شان ووّسان. 
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11  
ثمازیرث ن  -ئمومّن ضنین نّا ّالنین ݣ  -داي سّالن ئمازان د  1

 -ـ أیث یاھودا ئیس ؤمنن أود وینّا ؤر ݣینین ؤداین س ـ واوال ن 
نتّا یعاید بطرس غر لقدس، فقّعن غیفس ووداین نّا یومنّین  2ربّي. 

ماخ ألّیݣ ثكشمد غر وینّا ؤر ݣینین «أھا نّاناس:  y 3س ـ لماسیح.
داي یقّیساسن بطرس س ـ ؤمنّداث  4» أھا ثّشد أݣّیدسن! zؤداین 

ثمدینث  -یان واّس لّیخ أر تژاّالخ ݣ « 5أینّا یجران، أھا ینّایاسن: 
ن ـ یافا ألّیݣ ئي یسوا شا، داي یسنعثید ربّي شا یݣان أم یان لیژار 

ربعا أھا یݣلوالد غوري س  -أخثار ئتّییمژن زݣ ثبرضین نس س 
قّاخ جاج نس، أنّایخ ماید ئݣان لبھایم د ـ لوحوش لّیݣ ح 6ـ أشال. 

داي سّالخ ئي شان واوال أر ئي  7د ـ ئمرارادن د ـ ئجضاض. 
أھا نّیخاس: "ؤر تّیغیخ  8یتّیني: "أبطرس، ّكر غّرص أر تتّاد". 

وارضاراس أد ݣخ أینّا أموالنا، ؤر دّجین تّشیخ أینّا ؤر ئزّدیݣن 
اي یسیولییّد واوال دیخ ألثو زݣ د 9ؤال أینّا یّسحرم ّشرع نّخ". 

ییݣنّا أھا ینّایي: "أینّا یّزري ربّي ئي ووتشي أد ؤر تّیني شݣ ؤر 
ثیلمّرات، داي یتّواسي لیژار نّا  -أیاد ئجرا شراط ن  10ئزري!" 

ئرݣزن  -شوي ھان شراض ن  11س ـ ؤینّا دیكس ئّالن غر ئݣنّا. 
یخ، تّییزننّد غوري ثاّدارث نّاݣ قّیم -ثݣّورث ن  -بّداند داث ن 

داي ینّایي ّروح ن ـ ربّي أد ّدوخ  12زݣ ثمدینث ن ـ قایصاریّا. 
ستّا ݣانین زݣ  -أݣّیدسن أد ؤر ّزھزاخ، مونن أݣّیدي ئمومّن أد س 

ؤرݣاز نّا غوري ّدیوزنن،  -یافا. لّیݣ نكشم غر ثاّدارث ن 
ا ئقّیساخ میمش أید غورس دیفّغ یان لماالك ݣ ـ ثّدارث نس، أھ 13

ـ یافا، ثغرددّ ئي سیمعان  ینّایاس: "أزن شان ئرݣزن غر ثمدینث ن 
ھاثین ئّدا نتّا أداش ییني شان ئنغمیسن  14نّامي دا تّینین بطرس. 
نتّا أر ساوالخ،  15أیث ؤخام نّش كوّل".  -نّاس غا ثفوّكاد شّݣ د

y .وینّا دا یتّینین ئخّصایاسن أود ئي یمومّن نّا ؤر ݣینین ؤداین أد زݣنن 
z أّراثن دا تّینین: وینّا ؤر زݣّینّین 
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 -ربّي ئمشینّا غیفنخ ّدیضر أود نوّكني ݣ  -ئضرّد غیفسن ّروح ن 
ـ موالنا لّیݣ أخ ئنّا: "سیدنا یحیى  16ثیزویري.  داي شثیخدّ أوال ن 

 -وامان، ئید كونّي ئّدا ربّي أكون ئغبّز ݣ  -أر ئتغبّاز میّدن ݣ 
ئوا دغي ݣ ـ ئثن ئسمساسا ربّي أݣیدنخ، ئوشاسن  17ّروح نس". 

موالنا عیسى لماسیح، ماید  -ا أود نوّكني لیݣ نومن س أینّاخ ئوش
نتّا سّالن وینّا سّكرنین  18» مسخ نّكین حما أد أد نّالخ أینّا یرا ربّي؟

أوال ئي ویاد نّاسن ئقّیس بطرس، أغولن سوسمن، قّیمین أر 
ّزیغ ئوشا ربّي تّوبث أود ئي وینّا ؤر «تمّجادن ربّي أر تّینین: 

 » غورسن ثیلي ثودرث ثارصلیث! ݣینین ؤداین حما أد

 أنطاكیّا  -وینّا دا تّامنّین س ـ سیدنا عیسى ݣ  -أݣراو ن 
ؤّكرفص نّا غیفسن ئّكان ضارث  -ئید ئمومن نّا مزّالعنین س  19
 -قوبروص د  -ر فینیقیّا د ماید ئتّونغا ستیفانوس، ّدان أ -ن 

ئید  20ربّي غاس ئي ووداین.  -أنطاكیّا، مشان ؤر أر تّینین أوال ن 
لقیروان ّدان غر أنطاكیّا،  -ییتّس ّزیكسن ݣانین زݣ قوبروص د 

قّیمین أراسن تبّراحن أود ئي وینّا ؤر ݣینین ؤداین س ـ ئنغمیسن 
، أھا ثوبن داي یّال ربّي أݣیدسن 21ژیلنین خف موالنا عیسى. 

أوضنن ئنغمیسن أد أݣراو ن  22شیݣان ن ـ میّدن أمنن س ـ موالنا. 
لقدس، داي ّكرن أزنن برنابا غر أنطاكیّا.  -ـ ئمومّن نّا یّالن ݣ 

لّیݣ نّییوض برنابا یانّاي ئیس ئرضا ربّي خف میّدن دیّس،  23
ئفرح أھا یّزعیمثن كوّل نسن أد قّیمین ݣ ـ لیمان نسن س ـ موالنا. 

 -ییلي برنابا یݣا أرݣاز ئژیلن غر ئّال لیمان أخاثار أھا یعّمر س  24
 میّدن س ـ لماسیح.  -ربّي. أمنن دیخ شیݣان ن  -ّروح ن 

ئّكر برنابا یّدو غر ثمدینث ن ـ طرسوس أر یورّزو شاوول،  25
أھا قّیمین ّسیّن نسن  نتّا یوفاث یاویثید أݣیدس غر أنطاكیّا. 26

أسݣّاس س ـ ماس ئّال أر تّمݣراون د ـ ؤݣراو ن ـ ئمومّن أھا 
ّسلمدن شیݣان ّزیكسن. أنطاكیّا نّیث أݣاسن ئتّوݣا ݣ ـ ثیلمرث 
ثامزواروّت ییسم ن ـ "ئماسیحین" ئي یمومّن س ـ سیدنا عیسى . 
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ئرݣزن نّا أر ساوالنین س  -لوقث نّا، سّرحند ییتس ن  -داي ݣ  27

ییلي دیكسن یوّك  28ـ ؤینّاسن ئسنعث ربّي زݣ لقدس غر أنطاكیّا. 
ّروح ن ـ ربّي ئیس ئّدا أد ییلي یان  -ئسم نس أغابوس، ئكاشف س 

ّدونیث كوّل. أھا یجرو وینّا سثیّت لّیݣ  -بوھیّوف أخاثار ݣ  -ن 
داي مساسان ئمومّن نّا زدغنین  29ئݣا كلودیوس أݣلّید ن ـ ّرومان. 

ا أد أزنن أینّامي غین حما أد سعاونن ئمومّن نّا زدغنین أنطاكیّ  -ݣ 
داي یوشین أینّا سمونن ئي  30ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا.  -ݣ 

ؤݣراو ن ـ  -شاوول حما أثینّّصیوضن ئي یخاثاّر ن  -برنابا د 
 ئمومّن ݣ ـ لقدس. 

12  

 یوحنّا  -یعقوب ݣماس ن  -لموث ن 
أر ئتمّراث ییتّس ن  aلوقث نّا، یّكر ؤݣلّید ھیرودوس  -داي ݣ  1

أھا یحشم خف یعقوب ݣماس  2ـ ئمومّن س ـ سیدنا عیسى لماسیح. 
نتّا  3ثفروّت.  -یوحنّا س ـ لموث، نغینث ئعسكرین نس س  -ن 

یانّاي ھیرودوس أینّا یعجباسن ئي ووداین، ئّكر یامژ أود بطرس 
لحبس،  -أھا یݣریث ݣ  4ؤراخصیس،  -لعید ن  -ووّسان ن  -ݣ 

ثربّاع ن ـ ئعسكرین أد غیفس عّسسنث، د ـ  -ئوشیث ئي ربعا ن 
ئعسكرین. ییلي یعّول أد غیفس ئحشم  -ربعا ن  -ّكو ثاربیعث س 

لحبس، ثیلي  -ئقّیم بطرس ݣ  5میّدن أّداي یزري لعید.  -داث ن 
زݣ ثنیال  غیفس لعّسا ثخاثارث، ئید أݣراو ن ـ ئمومّن أر ئتژاّال 

 نس س ـ وار ئبّدي. 
داي ییض نّا حما ثیفاوث أثید ئّسوفغ ھیرودوس أد غیفس  6

سیّن ن  -میّدن، یوفاد لحال بطرس ئّال یݣّن ئنݣر ن  -ئحشم داث ن 
ثیفرین، ئلین  -سناث ن  -ـ ئعّساسن ئتّوشرف غورسن س 

a مّمیس ن ـ مّمیس ن ـ ھیرودوس نّا یݣان أݣلّید ݣ ـ لوقث نّاݣ ئلوال سیدنا
  5: 1عیسى، لوقا 
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شوي  7ثݣّورث ن ـ لحبس.  -ئعسّكرین ضنین أر تعّساسن داث ن 
ن لماالك ن ـ موالنا یبّداد غیفس، داي یّسیّدا لحبس. ئنزل ھان یا

» ّكر دغیا!«لماالك بطرس زݣ ثسݣا نس ئسفافاث، أھا ینّایاس: 
ئنّایاس دیخ  8داي أتّوینث ثݣفرین ݣ ـ وانسا زݣ ئفاّسن نس. 

ئیݣ بطرس أینّاس ». ّكر أّس أفّكاس نش، ثقّند ئدوكا نش«لماالك: 
داي  9». لس أژنّار نش تّفاردیي«دیخ ألثو: ئنّا لماالك. أھا ینّایاس 

یفّغ بطرس ئثفار لماالك، ؤر ئّسین ئیس ئجرا وینّا سثیّت، ئغال ئید 
ّكین خف ثربیعث ثامزواروّت ن ـ  10غاس ئیس أر ئتّوارݣا. 

ووّزال نّا دا  -خف ثیّس سناث، أوضنّن غر لباب ن  -ئعّساسن د 
س ئي یخف نس أھا فّغن. یتّاوین غر ثمدینث، داي یتّورژم لباب غا

 ئمون أݣیدس لماالك أر ئخف ن ـ ؤزنیق، ئزریث ݣ ـ وانسا. 
یاه دغي ّسنخ سثیّت «داي یعایّد بطرس ئخف نس أھا ینّا:  11

 -ئیس ّدیوزن موالنا لماالك نس أد ئي یفوّكو زݣ ھیرودوس، د 
». زݣ ؤینّا دمان ووداین كوّل أدي یجرو

مریم  -لّیݣ ئفرا بطرس ماید ئجران، ئّكر ئّدو غر ثاّدارث ن  12
ئمومّن  -ان ن یوحنّا نّامي دا تّینین مارقوس. ئلین شیݣ -مایس ن 

ثمزیلّزث  -نتّا یوث لباب، ثّدود یوث ن  13مونن دیّس أر تژاّالن. 
 -نتّا ثوكز أوال ن  14ئسم نس رودا أتّّسغد ماي دا یّكاثن لباب. 

 -بطرس، ثفرح شیݣان داي ؤر یاد أس ثرژیم. ثاّزل غر جاج ن 
داي  15ثاّدارث أداسن ثعلم ئیس ئّال بطرس ئبّدا بّرا ن ـ لباب. 

مشان نتّاث ثومژ ݣ ـ واوال » ئیس ثفّغد ئخف نّم ماد؟«اناس: نّ 
ھاثین غاس لماالك «نس أراسن ثّصوحا ئید سثیّت، داي نّاناس: 

ئقّیم بطرس أر ئتنقّار لباب ألّیݣ أس رژمن. نتّا  16» نس أینّا!
ئھّزا أفوس نس أد سوسمن، أھا یقّیساسن  17أنّاینث، داي ھبضن. 
قّیساث «فغ موالنا زݣ لحبس، داي ینّایاسن: ماّكاس ألّیݣ ثید ئّسو

ئّكر ئفّغ ئّدو غر شان ». ئمومّن ضنین أیاد نّا یجران -ئي یعقوب د 
نتّا یفّو لحال، ݣّدن شیݣان ئعسكرین نّاد یوفا لحال  18وانسا ضنین. 

یازن  19عّسسن، أر تمسقسان خف مایداس ئجران ئي بطرس؟ 
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ان ؤرث ؤفین. داي ھیرودوس ئعسكرین نس أد غیفس رزون، مش
ئسقّرا ییعّساسن، أھا یحشم غیفسن س ـ منغیوث. فّیر ن ـ ؤینّا، ئفّغ 
ھیرودوس زݣ ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا یّدو غر قایصاریّا ئقّیمّن 

 دیكس شوي. 
ـ أیث صور د  20 صایدا. داي  -ییلي ھیرودوس ئطیّراس، ئنّاغ د 

أد  مساسان ئنݣراتسن أھا یازنند غورس یان ؤݣراو حما
مصاالحن أݣیدس. ّكرن تّرن زݣ بالستوس ئݣان لوازیر نس أد 
أݣیدسن ئبّد، ئّدخ ؤر غیرسن مازݣ أسند ئتّكا ووتّشي غاس 

لّیݣ ییوض واّس نّا خف  21ثمازیرث نّا خف ئنبض ھیرودوس. 
ؤݣلّید،  -مساسان أّدیكس مݣراون، ئلسا ھیرودوس ئعبان نس ن 

داي  22اوال ئي میّدن. لعرش أر ئس -أھا یقّیم خف لكورسي ن 
» ئݣا أّمي دا یساوال ربّي ؤر ئید بنادم!«سغویّن میّدن أر تّینین: 

وانسا س ـ یان  -موالنا ھیرودوس ݣ  -داي یّوث لماالك ن  23
ییغنشا ئّدخ ثن یودّجا أر ئیّس ّسمغورن أّمي یݣا ربّي. داي تّشینث 

 ئكتّشاون زݣ جاج أھا یّمث. 
ربّي أر ئتساقّا ؤݣار أر تعّدون ئمومن س ـ سیدنا  -ئید أوال ن  24

ـ شاوول أینّا خف تّییزنن غر لقدس،  25عیسى.  لّیݣ ئشّمل برنابا د 
 عایدند غر أنطاكیّا ییلي أݣّیدسن یوحنّا نّامي دا تّینین مارقوس. 

 
13  

 شاوول  -ربّي ئسثي برنابا د  -ّروح ن 
 -س ـ سیدنا عیسى نّا یّالن ݣ  ئمومنّ  -ؤݣراو ن  -ئلین ݣ  1

أنطاكیّا ییتّس ن ـ ئرݣزن نّا دا ساوالنین س ـ ؤینّاسن ئسنعث ربّي 
سیمعان نّامي دا تّینین  -ییتس ن ـ ئّسلمادن، نثني: برنابا، د  -د 

مناین نّا  -لقیراوان، د  -لوقیوس ئݣان زݣ ثمدینث ن  -أقبلي، د 
یان واّس، ّالن  2ؤنبّاض ھیرودوس، د ـ شاوول.  -یݣمان د 
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أّدجاثي «ربّي:  -أژومن أر تّعبادن موالنا، أھا ینّایاسن ّروح ن 
ضارث ن ـ  3». شاوول أد ݣین لخدمث نّاخف ئثن سثیخ -برنابا د 

ماید أژومن ّژالّین، أھا سیرسن ئفاّسن نسن خف برنابا د ـ شاوول، 
 ؤزننثن أد ّدون. 

 قوبروص  -ثݣزیرث ن  -شاوول ݣ  -برنابا د 
ـ وامشید یوزنثن ّروح ن  4 ربّي، ّدون ضرن غر لمرصا ن  -س 

نتّا  5قوبروص.  -سالوكیّا، نین أغّرابو ّسییّس غر ثݣزیرث ن  -
ساالمیس، ّدون أر تبّراحن س ـ واوال ن ـ  -رسن ݣ ـ ثمدینث ن 

ووداین. ییلي أݣّیدسن یوحنّا نّامي دا  -ربّي ݣ ـ ثمزݣیدیوین ن 
ئیّك برنابا د ـ شاوول ثاݣزیرث  6عاوان. تّینین مارقوس أراسن ئتّ 

بافوس ئّالن ݣ  -ن ـ قوبروص كوّل ألّیݣ نّیوضن غر ثمدینث ن 
ـ ئدیس ضنین ن ـ ثݣزیرث. مناقّارن دیّس د ـ یان ووداي بو 
یحرݣا ئسم نس باریاشوع، أر ئسحیلّیل خف میّدن أراسن ئتّیني 

ثݣزیرث ئݣا زݣ وینّا واالنین غر أنبّاض ن ـ  7یݣا نّبي، 
سیرجیوس باولوس ئݣان أرݣاز ئشوان. داي یّكر سیرجیوس 

شاوول أد غورس دّدون ئرا أداس سیولن خف  -یازن غر برنابا د 
مشان ئنّوالثن باریاشوع بویحرݣا، ئسم نس س  8ربّي.  -واوال ن 

ـ ثیونانیث "عالیم"، أر یورّزو أد ؤر ئتّاّدجا أنبّاض أد یامن س ـ 
ّروح ن  -ّمر شاوول نّامي دا تّینین بولوس س داي یتّوع 9لماسیح. 

أمّمیس ن ـ «أھا ینّایاس:  10ربّي، ئسخوّژر ݣ ـ عالیم بو یحرݣا  -
ـ ماید ئݣان لغّش د  ثاحرامیّات، أیانضلیب  -لحرام، أونّا یعّمرن س 

ؤینّا یژیلن كوّل، ئیس ؤر دا تعناقد زݣ ؤّسفرغ ن ـ ئبردان ن  -ن 
موالنا دغي أّك ئّوث أھا ثݣد أدرغال،  ئّدا 11موالنا منانین؟  -

داي ݣ ـ وانسا ّسولسنثاس ». ؤسار ثانّاید أسیّد أر لوقث نّاݣ ئرا
نتّا  12والّن، ئقّیم أر ئتّربّال، أر یورّزو مایداس ئتّامژن أفوس. 

یانّاي ؤنبّاض سیرجیوس ماید ئجران أھا یامن س ـ سیدنا عیسى، 
 خف لماسیح . ئقّیم ئھبض ݣ ـ ؤّسلمد نّامي یسّال 
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 أنطاكیّا ن ـ بیسیدیّا  -بولوس ݣ  -برنابا د 
ئسموّن نّس نین أغّرابو زݣ  -فّیر ن ـ ؤینّا، ئّدو بولوس د  13

بامفیلیا. داي  -ثمازیرث ن  -برجا ݣ  -بافوس غر ثمدینث ن 
ئید  14یبضو أݣیدسن یوحنّا مارقوس دیّس، یاغول غر لقدس. 

ـ واّس ن  نیثني عیّنن أنطاكیّا نّا ئّالن ـ بیسیدیّا. س  ـ ثمازیرث ن  ݣ 
داي  15ووداین ؤثن أغجدیم.  -ّسبث، ّدون كشمن غر ثمزݣیدا ن  -

 -فّیر ن ـ ماید غیفسن ئتّوقرا شا زݣ ّشرع ن ـ سیدنا موسى د 
ثمزݣیدا ئي بولوس  -النبیا أّم لقاعیدا، غرین ئخاثاّر ن  -لشتوب ن 

ورون ئّال شان واوال نّا أیایثماثنخ، مش غ«د ـ برنابا نّاناسن: 
داي یبّد بولوس ئھّزا  16». یسعاواّن میّدن أد، عفاون سیوالث
أثاروا ن ـ إسرائیل د ـ أوینّا «أفوس نس حما أد فسثین أھا ینّایاسن: 

ربّي كوّل، ّسغداث ئي ماي ریخ أداون ئنیخ،  -دا تّامنّین س 
ئمزوورا نّخ،  ھاثین ربّي نّا دا تّعباد ثاروا إسرائیل أید ئسثین 17

میصر،  -ثمازیرث ن  -ئّسمغور أّدور نسن لّیݣ ݣان ئبّرانین ݣ 
ئساعفثن أّم  18ثیغیّت نس ثاخاثارث.  -أھا یّسوفغثنید ّزیكس س 

 -لݣنوس ݣ  -أھا یخلو سبعا ن  19لخال.  -ؤسݣّاس ݣ  -ربعین ن 
كنعان، ئوش ثمازیرث نسن ئي یمزوورا نّخ أتّݣ  -ثمازیرث ن 

یاد كوّل ئّكا أّم ربعمیّا د ـ خمسین ن ـ ؤسݣّاس. فّیر ن ـ أ 20ثینسن. 
نّبي  -ؤینّا، ئوشاسن ربّي ئنمغوّر أر غیفسن تّنباضن أر لوقث ن 

 صاموئیل. 
شوي تّرن ّزیكس أداسن ئوش شان ؤݣلّید، داي یوشاسن ربّي  21

بنیامین، ئیݣ أݣلّید نسن  -قایس زݣ ئغّص ن  -شاوول مّمیس ن 
مشان ئّكساس ربّي ثانباطّ، ئیݣ سیدنا  22ؤسݣّاس.  -ربعین ن 

داود د ـ أݣلّید نسن ݣ ـ وانسا نس، أھا ینّا غیفس ربّي: "داود 
یرا وول ئنو، ئّدا أد ئیݣ أینّا ریخ  یاّسا یݣا أرݣاز نّا -مّمیس ن 

د ـ زݣ ییرو ن ـ سیدنا داود أزݣ ئݣا سیدنا عیسى نّاّد  23كوّل". 
داي داث  24یوزن ربّي أد ئفوّكو ثاروا ن ـ إسرائیل ئمشینّا یقّاول. 
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ن ـ ماید ئسفاّل سیدنا عیسى لخدمث نس، یوفاد لحال سیدنا یحیى 
ّل أد ثوبن ئي ربّي، تّوغبّزن أر ئتبّراح ئي ثاروا ن ـ إسرائیل كو

ـ وامان.  نتّا یّدجاور سیدنا یحیى أد ئشّمل لخدمث نّس أھا ینّا:  25ݣ 
"ماي ثغالم ماید مسخ؟ ھاثین ؤر ئید نّكین أید ئݣان أمفوّكو نّا دا 
تّعایانم، مشان ھاثین ئّداد ضاري، د ـ نّكین ؤر واثاخ أود أد ریخ 

 ئبوركسن نس".  -ئفیالن ن 
أوینّا دا تّعبادنین ربّي  -سیدنا براھیم د  -ما، أثاراو ن أیایث 26

مشان  27ؤفوّكا.  -كوّل، ھاثین نوكني أمي ّدیوزن ربّي أوال أد ن 
لقدس د ـ ئخاثاّر نسن ؤر ّسینن ئید سیدنا عیسى أید ئݣان  -میّدن ن 

لمسایح، ؤال فران أوال ن ـ النبیا نّا دا تّقران ّكو ّسبث. داي حشمن 
مغار ؤر غیفس  28ـ لموث أّم ؤینّا غیفس نّان النبیا. غیفس س 

ؤفین شا نّا خف ئواثا لموث، تّرن زݣ ؤنبّاض بیالطوس أث ئنغ. 
نتّا ݣاناس أینّاس غیفس كاشفن النبیا كوّل، ّكسنثید زݣ وافّال ن  29
مشان ئسّكرثید  30ئحنیݣن نّاخف ئیث طّورقن، أھا مضلنث.  -

ووّسان غر وینّا مونّین  -شیݣان ن أرد ئتفّغ  31ربّي زݣ لموث. 
أݣیدس زݣ لجالیل غر لقدس. ݣین دغي ئنیݣان نس، أر تقّیسن ئي 

نوكني نّداد غورون أداون نیني  32میّدن غیفس أینّا ݣ ـ نژان. 
ئنغمیسن أد ژیلنین: ھان أینّا یقّاول ربّي ئي یمزوورا نّخ 

یدنا ئݣایاخث دغي نوّكني ئݣان ثاروا نسن لّیݣ ّدیسّكر س 33
عیسى زݣ لموث. أیاد أخف دا یساوال ؤمور ویّس سیّن زݣ 
ّژابور لّیݣ غیفس ئنّا: "شݣّین مّمي، أّسا سنعثخ ئي میّدن ئیس 

ھاثین ئسّكرد ربّي سیدنا عیسى زݣ لموث أھا  34ݣیخ ئبّاش". 
وسار ئّموث، ئمشینّا ینّا یاد ݣ ـ لشثاب نس: "ّدیخ أداون ؤشخ 

أر ئتّیني ݣ ـ یان ؤمور  35ولخ ئي داود". لباراكاث ئنو أم ثینّا قّا
ضنین ݣ ـ ّژابور، "ؤر ثّدید أتّادّجد أزّداي نش نّا ثسثید أد ئرشو 

 ݣ ـ ثمضلث". 
سیدنا داود ݣ ـ ثودرث نس، ئݣا أینّاس ئنّا ربّي. فّیر ن ـ ؤینّا  36

ئید  37لجدود نس أھا یرشو ݣ ـ ثمضلث.  -یّمث، ئتّومضل ثاما ن 
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ئسّكر ربّي زݣ لموث ؤر ئرشي ݣ ـ ثمضلث.  سیدنا عیسى نّاد
أیایثما، ئخّصایاون أتّیسینم ئید سیدنا عیسى یاد نّا خف داون  38

كوّل ونّا ییّس  39نساوال أید ئغین أداون ئغفر لمعصیّاث نّون. 
سیدنا موسى  -یومّن، ئّدا أد ئفوّكا زݣ لمعصیّاث نس، ئید ّشرع ن 

ئوا راراث لبال  40نّون.  ؤر ئتّیغي أكون ئفوّكا زݣ لمعصیّاث
 نّون، ھان أكون یاغ ؤینّا نّان النبیا. ئّدخ ھاثین نّان: 

واوال ن ـ ربّي، ھبضاث  -"راعیواث أوینّا دا تعّژارنین ݣ  41
ووّسان نّون یان ؤسّكین نّا ؤر  -أھا ثخلوم. ھاثین ّدیخ أد ݣخ ݣ 

 ». ثّدیم أتّامنم مغار أونث ئنّا شا"
ـ برنابا أد فّغن زݣ ثمزݣیدا، تّرن ّزیكسن  لّیݣ ئرا بولوس د 42

میّدن أّد أغولن غورسن ݣ ـ ّسبث نّا ّدیّدان حما أداسن سیولن دیخ 
ووداین د  -نتّا ّدان، مونن أݣیدس شیݣان ن  43ألّثو خف ئسّكین أد. 

شیݣان ن ـ وینّا أر تّعبادنین ربّي زݣ لݣنوس ضنین. ئقّیم  -
 د أمنن ݣ ـ ربّي نّا دیكسن ئحنّان. بولوس د ـ برنابا أرثن توّصان أ

 -ثمدینث س  -لّیݣ ثیوض ّسبت ضنین، موننّد ئمزداغ ن  44
نتّا یانّاین ووداین  45ربّي.  -ؤماثا حما أد ّسغدن ئي واوال ن 

میّدن ّداند أد ّسغدن، أھا ینغیثن لحّر. أمژن عوتّزان  -شیݣان ن 
داي یرار  46غر بولوس خف ؤینّا أر ئتّیني كوّل، أرث رݣّمن. 

ھاثین كونّي «برنابا س ـ طّایطاي أھا نّاناسن:  -غیفسن بولوس د 
ھا دیمزوورا أمي یخّصا أنیني أوال ن ـ ربّي. مشان ؤر تّریم، أ

وابدا، أینّا خف مي نّدا أنّدو  -ثسنعثم ئیس ؤر ثواثام ثودرث ن 
أیاد أید ئرا موالنا  47دغي أث نیني ئي لݣنوس نّا ؤر ݣینین ؤداین. 
أسیّد ئي لݣنوس نّا  -أث نݣ ئّدخ ئنّا ݣ ـ لشثاب نس: "ݣیخش د 

ؤر ݣینین ؤداین حما أّن ثّصیوّض أفوّكا ن ـ ربّي ئي میّدن ݣ ـ 
». ّدونیث" -أنسا ݣ  ماید ئݣان

لّیݣ سلّین وینّا ؤر ݣینین ؤداین ئي ویاد، فرحن شیݣان أھا  48
حمدن ئي ربّي خف واوال نس، أمنن كوّل وینّا یسثي ربّي 

 -ربّي ݣ  -داي یساقّا واوال ن  49وابدا.  -أغیرسن ثیلي ثودرث ن 
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مشان سحوّرشن ووداین ئخاثاّر ن ـ  50ثمازیرث نّا س ـ ماس ثّال. 
ییتسث ن ـ ثوتمین مي ئمقّور واّدور نّا أر تّعبادنین  -مدینث د ث

ربّي. داي ّكرفصن بولوس د ـ برنابا، أھا ژعنثن زݣ ثمازیرث 
داي ئنقّر غیفسن بولوس د ـ برنابا أݣضرور ن ـ ئضاّر  51نسن. 

ئید ئمومّن ݣ ـ أنطاكیا  52أیقونیّا.  -نسن أھا ّدون غر ثمدینث ن 
 رن س ـ ّروح ن ـ ربّي. فرحن شیݣان، تّوعمّ 

 
14  

 أیقونیا  -برنابا ݣ  -بولوس د 
برنابا غر أیقونیّا، ّدون أم لقاعیدا نسن  -نتّا ییوضّن بولوس د  1

ووداین، قّیمین أر ساوالن ئي میّدن خف واوال ن  -غر ثمزݣیدا ن 
مشان ّكرن  2ووداین د ـ ئیونانین.  -ـ ربّي ألّیݣ ؤمنن شیݣان ن 

ووداین نّا ؤر ؤمینّین أھا سحوّرشن وینّا ؤر ݣینین ؤداین، 
واّخا یامشیس  3قّیسناسن أینّا ؤر ئحلین خف بولوس د ـ برنابا. 

برنابا دیّس شیݣان ن ـ لوقث، أر تبّراحن س ـ  -ئقّیما بولوس د 
طّایطاي خف سیدنا عیسى نّا أرثن ئسعاوان س ـ ّجھد نّا أراسن 

لعجایب حما أد ئسنعث ئیس ئصحا  -ین لموعجزاث د یاّكا أد تݣّ 
داي بضون أیث  4وینّا أر تّینین خف ّرحمث نس ثاخاثارث. 
ییتس ضنین ݣان  -أیقونیّا: ییتس ݣان زݣ ثمناطّ ن ـ ووداین، د 

فّیر ن ـ ؤینّا، مساسان ییتس نّا ؤر  5زݣ ثمناطّ ن ـ ئمازان ّسین. 
ـ ئخاثاّر نسن أد كرفصن ݣینین ؤداین، د ـ ییتس ن ـ ووداین د 

مشان ییوضتّنین  6بولوس د ـ برنابا، رجمنثن حما أثن نغین. 
ؤنغمیس ن ـ ؤینّا ران أداسنث ݣین، أھا ّكرن رولن غر ثمدینث ن 

لیكاؤنیا د ـ غر  -داربا نّا ّالنین ݣ ـ ثمازیرث ن  -لیسترا د  -
ف قّیمن دیّس أرتبّراحن س ـ ئنغمیسن ژیلنین خ 7ئحیدان نسنث. 
 سیدنا عیسى. 
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 داربا  -لیسترا د  -بولوس د ـ برنابا ݣ 
لیسترا یان ؤرݣاز نّامي فوشلن ئضاّر، زݣّوس ئلوال  -ییلي ݣ  8

ئقّیما أر ئّسغاد غر بولوس لّیݣ أر ئساوال، یحقّا  9ؤر دّجین ئّدي. 
داي  10دیكس بولوس أھا یانّاي ئیس غورس ئّال لیمان أد ئّجي. 

أھا ینقّز » ّكر بّد خف ئضاّر نش!«ایاس: یغراس س ـ ؤغویّي ینّ 
نتّا یانّاین میّدن ماید ئݣا  11ؤفوشال، ئبّد خف ئضاّر نسن أر ئتّدو. 

لیكاؤنیّا أر  -ثمازیرث ن  -واوال نسن ن  -بولوس، سغویّن س 
» ھان ئید ربّي ضرنّد غورنخ ݣ ـ ّسیفث ن ـ بنادم!«تّینین: 

ئي بولوس "ھیرمس" داي ݣیناس ئي برنابا "زافس"، ݣیناس  12
ثیلي ثّدارث نّاݣ أر ئتّوعباد  b 13ئّدخ نتّا س ـ ؤماثا أید أر ئساوالن.

ثمدینث. داي یّدود ؤنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ  -الصنام زفس بّرا ن 
زافس ئموند د ـ میّدن، ّژوغرند ئّزݣاّر نّامي ؤݣلن ئزروّر ن ـ 

غراص ئي ئݣّدّجوین غر ثݣّورث ن ـ ثمدینث حما أثن ݣین د ـ ثیم
برنابا ئي  -نتّا یسّال بولوس د  14بولوس د ـ برنابا ران أثن عبدن. 

أّزلین غیرسن أر سغویّون أر تّینین:  cویاد أھا فلین ئعباّن نسن 
أمیّدن أد، ّماخ ألّیݣ دا تݣّیم أیاد؟ ھاثین غاس بنادم أم كونّي « 15

ماسیح أي نݣا. نّداد أداون نیني ینغمیسن ژیلنین خف سیدنا عیسى ل
 -حما أتّحیّدم ئي ثیحیطّ أد، ثاغولم غر ربّي یّدرن، نّا یخلقن ئݣنّا د 

مشثا أیاد، یودّجا  16ماي دیكسن ئالّن كوّل.  -لبحر د  -واشال د 
مشان ؤر دّجین ثن یودّج بال  17ربّي لݣنوس أر تݣّین أینّا ران، 

شان ثماثارث نّاس أراسن ئسنعاث ئیس ئّال. ھاثین ئسول ألثو 
ون ئتّݣّا لخیر: داوند ئتّازن أنژار زݣ ییݣنّا، أراون یاّكا لغلّث دا

». لوقث نس، أر كون ئسݣاوان، أر ئّسفراح ؤالون نّون -ݣ 
داي مغار ئنّا بولوس د ـ برنابا أیاد، غاس س ـ ّدرع أس ّسعنقن  18

b أر تعبادن ݣینث د ـ أّم ربّي نسن أخاثار. ئید ھیرمس ئݣا زافس نتّا الصنام نّا
 الصنام نّا أر تعبادن ݣینث د ـ ربّي نسن ئݣان أمازان. 

c خف لكوفر نّا أنّاین 
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 لغاشي أد ؤراسن غّرصن ئي ثمغراص. 
أیقونیّا  -ݣ أنطاكیّا د ووداین ز -فّیر ن ـ ؤینّا، ّدونّد ییتس ن  19

أھا سحوّرشن میّدن خف بولوس، داي ّكرن أرث ّكاثن س ـ 
ثمدینث.  -ئسلّیون ألّیݣ غالن ئیس ئّموث أھا ّژوغرنث غر بّرا ن 

مشان لّیݣ غیفس مونن ئمحضاّر، ئّكر ئبّد أھا یعاید ئكشم غر  20
 ا. برنابا غر ثمدینث ن ـ دارب -أسّكا نس، ئّدو نتّا د  -ثمدینث. س

 سوریا  -برنابا أغولن غر أنطاكیّا ن  -بولوس د 
ئبّرح بولوس د ـ برنابا س ـ ئنغمیسن ژیلنین ئي أیث داربا،  21

أھا یامنن شیݣان ّزیكسن س ـ سیدنا عیسى. داي یاغولن غر 
أر تّكان خف  22لیسترا د ـ أیقونیّا، ّدون زݣ سییّس غر أنطاكیّا، 

لیمان نسن،  -أد قّیمین ݣ ئݣراون ن ـ ئمومّن أر ثن توّصان 
ثمارا حما أنكشم غر  -ئقّنن أد غیفنخ ثّك شیݣان ن «أراسن تّینین: 

داي ّكو أݣراو ن ـ ئمومّن، ئسثي ّزیكس  23». ربّي -ثݣلّدیت ن 
بولوس د ـ برنابا شان ئرݣزن ݣینثن د ـ ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو. أھا 

 منن. موالنا نّاس ؤ -ؤفوس ن  -ّژالّین، أژومن، زرینثن ݣ 
بیسیدیّا، أوضنّن غر  -داي ّدون ّكین خف ثمازیرث ن  24

ثمدینث  -بّرحن س ـ واوال ن ـ ربّي ݣ  25بامفیلیّا.  -ثمازیرث ن 
نین  26أتالیّا.  -ن ـ برجا، ّدون فّیر ن ـ ؤینّا ضرن غر لمرصا ن 

أغّرابو زݣ ّسییس، عایدن غر أنطاكیّا ن ـ سوریا نّا زݣ ئثن 
ؤزنن ئمومّن ثیزویري، تّرن ئي ربّي غیفسن أثن ئحضو أد ݣین 

 -نتّا ییوضنّن، سموننّد أݣراو ن  27لخدمث ن ـ ربّي نّا شّملن دغي. 
 -ئمومّن، أھا قّیسناسن أینّا ݣان كوّل س ـ لعوان ن ـ ربّي، د 

لیمان ئي لݣنوس نّا ؤر ݣینین  -م ربّي أبرید ن ماّكاس أید ئرژ
لوقث.  -أھا قّیمین غر ئمومّن دیّس شیݣان ن  28ؤداین. 

 
 
 

157 
 



  15 ئمازانّ   

15  

 لقدس  -ئمازاّن د ـ ئخاثاّر ن ـ ئمومّن ّمݣراون ݣ 
لماسیح زݣ ثمازیرث  -ووداین نّا یومنّین س  -ّدوند ییتّس ن  1
أراسن  dّسلمادن ئمومّن،أیث یاھودا غر أنطاكیّا، قّیمین أر  -ن 

سیدنا  -ھاثین مش ؤر ثزݣینم ئمشینّا دا یتّیني ّشرع ن «تّینین: 
داي وراس ئعجیب ؤیاد نّا  2». موسى ؤر ئّدي ربّي أكون ئفوّكا

برنابا أھا نّاغن أݣیدسن. ݣ ـ ثینݣیرا، مساسان  -نّان ئي بولوس د 
ئمومّن  -تّس ن یی -برنابا د  -ئمومّن ن ـ أنطاكیّا أد أزنن بولوس د 

ئخاثارن ن ـ  -ئمازاّن د  -ضنین غر لقدس حما أد مداشارن د 
داي یمصافاض أݣیدسن  3ؤݣراو ن ـ ئمومّن خف ثغاوسا یاد. 

 -فینیقیّا د  -ؤݣراو ن ـ ئمومّن، ّدون ّكین خف ثمازیرث ن 
ّسامیرا، أر تّقّیسن ئي یمومّن خف میمش أید ؤمنن  -ثمازیرث ن 

ن ؤداین س ـ سیدنا عیسى، داي فرحن شیݣان س أود وینّا ؤر ݣینی
نتّا ییوضنّن غر لقدس، ئرحباسن ؤݣراو  4ـ ئنغمیسن أد نّاسن نّان. 

ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو. أھا  -ئمومّن كوّل، ئلین دیكسن ئمازاّن د  -ن 
یقّیساسن بولوس د ـ برنابا أینّا ݣان كوّل س ـ لعوان ن ـ ربّي. 

س ـ سیدنا عیسى ݣانین زݣ  مشان ّكرن ییتّس ن ـ ئمومنّ  5
ھاثین ئخّصایاصن أود ئي یمومّن «ثربیعث ن ـ ئفّریسین أھا نّان: 

نّا ؤر ݣینین ؤداین أد زݣنن، ثینیماسن أد تݣّین أینّا دا یتّیني ّشرع ن 
 ».سیدنا موسى -

ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو حما أد مداشارن  -داي ّمݣراون ئمازاّن د  6 
فّیر ن ـ ماید مساوالن شیݣان خف ؤیاد، ئّكر  7خف ثغاوسا یاد. 

أیایثما، ھاثین ثّسنم كوّل نّون ئیس ئي «بطرس ئبّد أھا ینّایاسن: 
یسثي ربّي ّزیݣون مشثا أیاد أد ئنیخ ئنغمیسن ژیلنین خف لماسیح 

ربّي نّا یّسنن ماید  -د  8ئي وینّا ؤرݣینین ؤداین حما أد ئیّس أمنن. 
d نّا ؤر ݣینین ؤداین 
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ن كوّل ئسنعث ئیس غیفسن ئرضا لّیݣ میدّ  -ووالون ن  -ئّالن ݣ 
ربّي ؤر ئݣي  9أسن ئوشا ّروح نس ئمشینّا أخث ئوشا أود نوّكني. 

ثودماوین ئنݣراخ أݣیدسن، أھا یّزدیݣ ؤالون نسن ئّدخ ئیّس 
ئوا ّماخ ألّیݣ ثرام دغي أداسث ثسطیّرم ئي ربّي، أر  10ؤمنن. 

ي ؤر غین ئمزوورا ثّساسایم ئي ئمومّن نّا ؤر ݣینین ؤداین أݣّوا نّام
ئھي، نوكني دا نتّامن ئید ّرحمث  11نّخ ؤال نوّكني أث ناسي. 

 ». ثخاثارث ن ـ سیدنا عیسى أس نفوّكا ئمشینّا فوّكان أود نثني
داي أغولن كوّل نسن سوسمن، قّیمین أر ّسغادن غر برنابا د  12

بولوس لّیݣ أراسن تقّیسن میمش أیداسن ئوشا ربّي ّجھد أد ݣین  -
 لݣنوس نّا ؤر ݣینین ؤداین. -لعجایب ئنݣر ن  -جزاث د لمع
أیایثما، ّسغداث ئي ماي «نتّا فسثان، ئسیول یعقوب ئنّایاسن:  13 

ئقّیساخ سیمعان بطرس خف ثیلمرث  14ریخ أداون ئنیخ، 
ثامزواروّت نّاݣ ئسثي ربّي زݣ لݣنوس نّا ؤر ݣینین ؤداین ییتس 

 -ؤیاد دا یتّمساسا نّیث د  -د  15ن ـ میّدن حما أثن ئیݣ د ـ وینس. 
"ّدیخ أّد أغولخ  16لشثاب ن ـ ربّي:  -واوال النبیا، ئّدخ ئتّیاري ݣ 

ؤیاد، أھا بنوخ ثخامث ن ـ داود نّا یتّوتّین. ّدیخ أد  -ضارث ن 
حما أد غیفي  17سمونخ أینّا ّزیكس ئقّیمان أھا سبّدختّید دیخ ألثو. 

ثیخ أد ݣین سس كوّل نّا رزون میّدن ضنین س ـ ماس ّالن، لݣنو
ئتّییّسنن زݣ  18وینو. أیاد أید ئنّا موالنا نّا یݣان ئسّكین أد كوّل 

 "».واھّوا 
خف ؤیاد، أینّایي ئضھرن «ئزاید یعقوب أراسن ئتّیني:  19 

نّكین: یوف أد ؤر نّسوعیر ئسّكین خف وینّا ؤر ݣینین ؤداین نّا 
ـ ربّي.  مشان ئخّصایاخ أداسن نّازن ثابراّت نوّصاثن  20یومنّین س 

أد ؤر تتّین أكسوم ن ـ ثمغراص نّا تّوغرصنین ئي الصنام، ّكین 
س ـ تّیساع ئي لفساد، د ـ ؤكسوم ن ـ لمال نّا یّمورضصن، د ـ 

ئّدخ ّشرع ن ـ سیدنا موسى ّالن ئسلمادن نّا داث  21ئداّمن. 
 -ث، أرث تّقران ݣ ّسلمادنین زݣ واھّوا ݣ ـ ماید ئݣان ثامدین

 ». ثمزݣیدیوین ن ـ ووداین ّكو ّسبث
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ثابراّت نّا یوزن ؤݣراو ن ـ ئمومّن ئي یمومّن نّا ؤر 
 ݣینین ؤداین 

ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو د ـ ئمومّن كوّل أد  -داي مساسان ئمازاّن د  22
ـ ئرݣزن ّزیكسن حما أثن أزنن د  برنابا  -بولوس د  -سثین ییتس ن 

سیال،  -سثین یاھودا نّامي دا تّینین بارسابا، د  غر أنطاكیّا. داي
أھا وشیناسن ثبراّت أد أتّاوین  23ݣانین زݣ ئخاثاّر ن ـ ئمومّن. 

 أݣیدسن. دا دیكس تّینین: 
ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو ن ـ ئمومّن،  -نوكني أیثماثون ئمازاّن د «

طاكیّا أن -ناریاوّن ثابراّت أد أیایثماثنخ ؤر ݣینین ؤداین نّا ّالنین ݣ 
ھاثین نسّال ئیس نّدان  24كیلیكیّا، أزول غیفون،  -د ـ سوریّا د 

میّدن ّزیݣنخ، أھا سطیّرناونث، ّسیسیناون  -غورون ییتّس ن 
أینّا  25ؤینّاون نّان، مشان ھاثین ؤر ثنیّن نوزین شا.  -أنزووم س 

ئرݣزن، نازنثنیّن  -خف مي نمساسا كوّل نّخ أنسثي ییتس ن 
نّا وشانین  26بولوس،  -ماثنخ عّزنین برنابا د غورون د ـ أیث

 -داي نازناوّن یاھودا د  27ثودرث نسن خف سیدنا عیسى لماسیح. 
ثبراّت أد.  -ئقما نسن أینّاون ناري ݣ  -سیال حما أداون ئنین س 

ئّدخ ھاثین ئسنعثاخ ّروح ن ـ ربّي ئیس ؤراخ ئخّصا أكون  28
أون ئخّصا أداسن ثّكیم س ـ  نّژیژي س ـ ؤݣار ن ـ ئسّكین أد نّامي

أتّحیّدم ئي وكسوم ن ـ ثمغراص نّا تّوغرصنین ئي  29تّیساع: 
الصنام، د ـ ئداّمن، د ـ ؤكسوم ن ـ لمال نّا یّمورضصن، أھا ثّكیم 
س ـ تّیساع ئي لفساد. ھاثین ئژیالون مش ثحیدم ئي یسّكین أد. ئوا 

 ». ربّي أكون ئعاون
ن ـ ئمومّن عیّنن أنطاكیّا. نتّا داي یمسافاض أݣیدسن ؤݣراو  30

ئمومّن أھا وشیناسن ثبرات نّاسند  -ییوضنّن، سموننّد أݣراو ن 
نتّا قرانّت، أھا فرحن شیݣان س ـ واوال نّا دا یّزعیمن نّا  31ئوین. 

ـ ئخفاون نسن أر ساوالن  -أود یاھودا د  32دیكس ئتّیارین.  سیال س 
ئي یمومّن شیݣان حما  س ـ ؤینّاسن ئسنعث ربّي، داي سیولناسن
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ضارث ن ـ ماید ّزرین شان  33أثن ّزعیمن أد مغورن ݣ ـ لیمان. 
أنطاكیّا، مصافاضن أݣیدسن ئمومّن حما أد أغولن ݣ ـ  -لوقث ݣ 

 -برنابا قّیمان ݣ  -ئید بولوس د  e 35 34لمان غر وینّا ثنید ؤزنّین. 
ني د ـ وییّاض أنطاكیّا أر ّسلمادن أوال ن ـ ربّي أر ئیّس تبّراحن نث

 عّدانین. 

 برنابا  -بولوس د  -بطّو ن 
ّكراخ «لّیݣ ثزري شان لوقث، ئنّایاس بولوس ئي برنابا:  36

أناغول أّد نّك ئمومّن نّا ّالنین ݣ ـ ثمدینین نّاݣ نبّرح كوّل س ـ 
داي یرا برنابا أد  37». واوال ن ـ ربّي أنراعا مایداسن ئݣا لحال

مشان ؤر ئري  38ي دا تّینین مارقوس، أوین أݣیدسن یوحنّا نّام
 -ثمازیرث ن  -بولوس، ئّدخ ئّكا یوحنّا مارقوس ئزریثن ݣ 

داي ؤر مساسان، نّاغن أھا  39بامفیلیّا ؤر ئشّمیل لخدمث أݣّیدسن. 
بضون. ئّكر برنابا یاوي أݣیدس مارقوس، نین أغّرابو غر 

ئید بولوس ئسثي سیال أد ئمون  40قوبروص.  -ثݣزیرث ن 
ؤفوس ئي  -أݣّیدس، أھا مصافاضن أݣیدسن ئمومّن ݣینثن ݣ 

سوریّا د ـ ثمازیرث ن ـ  -ّدون ّكین خف ثمازیرث ن  41ربّي. 
 ئمومّن أد مغورن ݣ ـ لیمان.  -كیلیكیّا أر ّزعیمن ئݣراون ن 

e ـ أنطاكیّا، ئید ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: مشان ئرا سیال أد ئقّیم ݣ  ییتس ن 
 . ـ واّراثن ضنین ؤر دیكسن ئلّي
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16  

 تیموثاوس ئمون د ـ بولوس د ـ سیال 
یاوضّن بولوس د ـ سیال غر داربا، ثاّمان سییّس غر لیسترا.  1

ییلي دیّس یان ؤمومن س ـ سیدنا عیسى ئسم نس ثیموثاوس. 
ا عیسى، ئید ئبّاس سیدن -مّمیس ن ـ یوث ن ـ ثودایث نّا یومّن س 

أیقونیّا أر  -لیسترا د  -ثمدینث ن  -ئلین ئمومّن ݣ  2ئݣا أیوناني. 
داي یرا بولوس أث یاوي  3تّینین غاس أینّا یژیلن خف ثیموثاوس. 

أݣّیدس غر أینّا غر ئّدا، أھا یّكر ئزݣناس حما أد ؤرئسخسار ؤالون 
ن ّسنن ئیس وانسیون نّا ئّدخ كوّل نس -ئي ووداین نّا زدغنینن ݣ 

ئّدو بولوس د ـ ئسموّن نس أر تّكان ثیمدینین،  4ئݣا یبّاس أیوناني. 
أر تّینین ئي یمومّن نّا ؤر ݣینین ؤداین ثینباضین نّاس نبضن 

ـ ئمومّن ݣ  -ئمازاّن د  ـ ؤݣراو ن  لقدس، أرثن توّصان  -ئخاثاّر ن 
ن، داي أر تّمغورن ئݣراون ن ـ ئمومّن ݣ ـ لیما 5أد ئّسنث تݣّان. 

 أر توعّدون ّكویاس. 

 تارواس  -ثمدینث ن  -بولوس ݣ  -ثاوارݣیّت ن 
ؤر یوّدجي ّروح ن ـ ربّي بولوس د ـ ئسموّن نس أد ّدون أد  6

بّرحن س ـ واوال ن ـ ربّي ݣ ـ ثمازیرث ن ـ أسیّا، داي ّدون ّكین 
لّیݣ نّیوضنن غر ثاما ن  7غاالطیّا.  -فریجیّا د  -خف ثمازیرث ن 

بیثینیّا،  -میسیّا، ران أد كشمن غر ثمازیرث ن  -ـ ثمازیرث ن 
داي ثاّمان ّكین خف  8سیدنا عیسى.  -مشان ؤر ثن یودّجي ّروح ن 

تارواس.  -میسیّا، ضرن غر لمرصا ن ـ ثمدینث ن  -ثمازیرث ن 
 -ئیض نّا، ئفّغد غر بولوس یان ؤرݣاز ئݣان زݣ ثمازیرث ن  9

عافاش نضوّد «كیدونیّا، ئبّدد بنیداس أرث ئسحوّژور ئنّایاس: ما
غاس ئفّغد ؤرݣاز نّا غر  10». غورخ غر ماكیدونّیا سعاوناخ
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ـ ئنغمیسن ژیلنین  fبولوس، نیسین  ئیس أخ ئرا ربّي أنّدو أنبّرح س 
ماكیدونیّا، نّكر ثّساعت نّا أر  -خف لماسیح ݣ ـ ثمازیرث ن 

 نتحبّال أد غورس نّدو. 

 فیلیبّي  -ثمدینث ن  -ئسموّن نس ݣ  -بولوس د 
 -داي نني أغّرابو زݣ تارواس نعیّن ثاݣزیرث ن  11

 -ساموتراكي. س ـ أسّكا نس، نني دیخ أغّرابو غر لمرصا ن 
فیلیبّي، ئݣان  -نّدو ّسییّس غر ثمدینث ن  12ثمدینث ن ـ نیابولیس. 

ا، ثیلي ماكیدونیّ  -ثمازیرث ن  -ثامدینث ثاخاثارث كوّل ݣ 
 -واّس ن  -س  13ستّعمرنت ّرومان. أھا نقّیم دیكس شان ووّسان. 

ّسبث، نفّغ غر بّرا ن ـ ثمدینث، نّدو غر ئیر ن ـ یان واسیف بار 
أناف شان وانسا نّاݣ دا تّمونن ووداین أد ّژالّین. داي نوث أغجدیم 

ثیلي  14أر نساوال ئي ییتسث ن ـ ثوثمین ّالنث موننث دیّس. 
ثییاتیرا ئسم نّس لیدیا.  -ثمطّوط زݣ ثمدینث ن  -یوث ن دیكسنث 

أر ثّزنزا لكتّان أزݣّاغ ئغالن، ثیݣ ثامطّوط أر یتّعبادن ربّي. لّیݣ 
ؤینّا أر ئتّیني  -ثقّیما أر ثّسغاد، ئرژم موالنا ؤول نس أھا ثامن س 

وینّا ّالنین كوّل ݣ ـ  -وامان نتّاث د  -داي ثتّوغبّز ݣ  15بولوس. 
مش ئي ثحاسبم ئیس ݣیخ سثیّت «نس، ثشبّر دیݣنخ ثنّایاخ:  ثّدارث

أھا ». موالنا، أوریو غر ثاّدارث ئنو، ثقّیمیم غوري -ثامومنث س 
 ثݣاخ ّدرع ألّیݣ أس ننّا واّخا. 

 فیلیبّي  -لحبس ن  -سیال ݣ  -بولوس د 
واّس، نّدا غر أنسا ن ـ ثژالّیت، نمناقّار ݣ ؤبرید د ـ  -یان 16

ثعّریمث ئݣان ثیسمغث. ئّال دیكس یان دّجن ئݣیّت د ـ  -یوث ن 
لفلوس ئي یید بابین نس س ـ  -ثامكاشفث، أرد تّرارا شیݣان ن 

f لوقا نّا یارین لشثاب أد ئّال ئمون د ـ بولوس داد 
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داي أر تثفار بولوس د ـ نوكني نّال  17ؤكاشف نّا أر تّكاشاف. 
ربّي أنافّال أید  -ئرݣزن أد ئسمغان ن «ي: أݣیدس أر ثسغویّو أر تّین

ثقّیم  18». ݣان، ّدانّد أداون سنعثن أبرید حما أتّفوّكام زݣ جاھنّام
ووّسان ألّیݣ أس ئطیّر ئي بولوس،  -أراخ تثفار ئمشید شیݣان ن 

ییسم  -س «داي یبّرم غورس أھا ینّایاس ئي دّجن نّا دیكس ئّالن: 
داي یفّغ ّزیكس » ینیخ فّغ ّزیكس!سیدنا عیسى لماسیح، داش تّ  -ن 

نتّا ّسنن ئید بابین نس ئیس ؤر ثقّیمي أد  19وانسا.  -دّجن ݣ 
سیال  -تّكاشاف حما أداسند تّرارا لفلوس، ّكرن أمژن بولوس د 

لّیݣ ثنین  20ّژوغرنثن غر لمخزن ݣ ـ ّرحبث ن ـ ثمدینث. 
زن ھان ئرݣ«ّصیوضن غر داث ن ـ ئنبّاضن ن ـ ّرومان نّاناسن: 

ثمدینث نّخ، ھاثین ؤداین أید ݣان.  -أد ّسین دا سّكارن ثیریّت ݣ 
أر ّسلمادن ئي میّدن شان لقاعیداث نّا ؤراخ ئزرین نوكني  21

 ». ییرومانین أثنث نقبل ؤال نݣاثنث
داي حوفن میّدن نّا ّموتّرنین دیّس خف بولوس د ـ سیال ران  22

ي یعسكرین أد غیفسن أثن ؤثن، أھا نّاناسن ئنبّاضن ن ـ ّرومان ئ
نتّا ھّرسنثن شیݣان أھا ݣرینثن  23فلین ئعبان ثفعناسن أمعراض. 

لحبس أد غیفسن ئژیّر لعّسا.  -لحبس، وّصان أعّساس ن  -ݣ 
ـ سیال غر أبوض ن  24 ئیݣ ؤعّساس أینّاس ئتیینّان، ئݣر بولوس د 
 أتّاین ن 25حما أد ؤر رّولن.  gلحبس، ئقّناسن ئضاّر س ـ ثیفرین  -

سیال أر تژاّالن، أر تّینین  -ـ واّماس ن ـ ییض، ئّال بولوس د 
ثیمدیازین نّا دا یتمّجادن ربّي؛ ئلین ئحبّاسن أر غورسن ّسغادن. 

لحبس،  -شوي ئّوث یان ّزنزال أخاثار ألّیݣ ئرݣیݣي لّساس ن  26
داي رژمنث ثفلوین ن ـ لحبس كوّل ݣ ـ وانسا أھا سرینث ثیفرین 

 -ئفافاد ؤعّساس، یانّاي لبیبان ن  27ماس ّالن. ئحبّاسن س ـ  -ن 
لحبس رژمن، ییغال ئیس رولن ئحبّاسن داي یصرود ثافروّت نس 

ؤغویّي  -مشان ئغریاس بولوس س  28ئرا أد ئنغ ئخف نس. 
ّجرود شا ݣ ـ ئخف نش، ھاثین كوّل نّخ رّصا، ھان أتّ «ینّایاس: 

g ئنݣر ن ـ سناث ن ـ لقرطاث ن ـ ؤكّشیض ّژاینین 
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 -داي یتّر ؤعّساس ماس ئّساّدا أھا یاّزل غر جاج ن  29». نّال داد
أھا  30سیال.  -لحبس ئݣّد أر ئتّرݣیݣي، ئبندق داث ن ـ بولوس د 

أ یید سیدي ماید ئي یخّصان أث ݣخ حما أد «یّسوفغثنید ئسقساثن: 
سیدنا عیسى  -أمن س «داي نّاناس:  31». فوّكاخ زݣ جاھنّام

أھا  32». أیث ؤخام نش كولّ  - لماسیح داي ثّدید أتّفوّكاد شّݣ د
موالنا.  -أیث ثّدارث نس كوّل خف واوال ن  -سیولناس نتّا د 

داي یاویثن ؤعّساس ثّساعت نّا ݣّیض ئّسیرداسن ئثرساون  33
أیث ؤخام نس كوّل ئّدخ  -وامان نتّا د  -نسن، أھا غبّزنث ݣ 

ـ ؤینّا، یاویثن غر ثاّدارث نس ئشاسن أد تشّ  34ؤمنن.  ین. أھا فّیر ن 
 ربّي.  -أیث ؤخام نس كوّل ئّدخ ؤمنن س  -یفرح نتّا د 

نتّا یفّو لحال، أزنند ئنبّاضن ن ـ ّرومان ییتس ن ـ ئمخزنین  35
غر لحبس أداس ئنین ئي وعّساس أد ئرژم ئي بولوس د ـ سیال. 

ھاثین ؤزنند ئنبّاضن نّاني «داي ینّایاس ؤعّساس ئي بولوس:  36
مشان  37». لمان -ثّدوم ئبردان نّون ݣ  أداون رژمخ، دغي فّغاث

ھّرسناخ بنید ن ـ میّدن بال أد «ئنّایاسن بولوس ئي یمخزنین: 
لحبس.  -نوّكني نݣا یرومانین، أھا ݣریناخ ݣ  -غیفنخ حشمن د 

ئرین دغي أداخ ّسوفغن س ـ ثوفرا. ئھي ؤر دا نتّفّغ شا، 
ھا ئخفاون نسن أ -ئخّصایاسن بعدا أد غورخ دّدون نثني س 

ّدون ئمخزنین ّصیوضنّن أوال أد ئي ینبّاضن، داي  38». ّسوفغناخ
داي ّدونّد  39ݣّدن لّیݣ ّسنن ئیس ئݣا بولوس د ـ سیال ئرومانین. 

غورسن، سحوّژرنثن أداسن سامحن أھا ّسوفغنثنید، تّرن ّزیكسن 
نتّا یفّغ بولوس د ـ سیال  40أد ّدون ئبردان نسن زݣ ثمدینث نسن. 

ن غر ثاّدارث ن ـ لیدیا. ّمݣراون د ـ ئمومّن أھا زݣ لحبس، ّدو
 ّزعیمنثن أد قّیمین ݣ ـ لیمان نسن. فّیر ن ـ ؤینّا ّدون ئبردان نسن. 
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17  

 تاسالونیكي  -ثمدینث ن  -سیال ݣ  -بولوس د 
 -أمفیبولیس د  -ئّدو بولوس د ـ سیال ّكین خف ثمدینث ن  1

 -تاسالونیكي. ثیلي دیّس یوث ن  -أبولونیّا أوضنّن غر ثمدینث ن 
ئّدو بولوس أّم لقاعیدا نس غر ثمزݣیدا. ئقّیم  2ووداین.  -ثمزݣیدا ن 

أر ئتّمرارا أوال د ـ میّدن زݣ لشثاب ن ـ ربّي شراض ن ـ ئید 
أراسن ئّسفرو أراسن ئّصوحا ئیس ئّكا  3، ّسبث نّا مسثفارنین

واالبّدا أد ئتّومّرث لماسیح ئّمث أھا یّكرد زݣ لموث. داي 
ھاثین سیدنا عیسى یاد نّاخف داون ساوالخ دغي أید «ینّایاسن: 

ـ ؤینّا أر ئتّیني بولوس  4». ئݣان لماسیح أمنن ییتس ن ـ ووداین س 
نن أود شیݣان ن ـ أھا أّمون ݣ ـ ؤݣراو نس نتّا د ـ سیال، أم

شیݣان ن ـ ثوثمین نّامي یمقّور  -ئیونانین نّا أر تّعبادنین ربّي د 
داي ینغ لحّر ییتس ن ـ ووداین نّا ؤر ؤمینّین، أھا ّكرن  5واّدور. 

سمونند یان ؤربیع ن ـ ئصلݣوطن حما أد سحوّرشن میّدن أد 
ثمدینت. داي أزلّین كوّل نسن كشمن خف یان  -سّكرن ثیریّت ݣ 

سیال حما أثنید  -ؤرݣاز داس تّینین یاسون أد رزون بولوس د 
ییتّس  -نتّا ؤر ثن ؤفین، أھا ّژوغرنّد یاسون د  6ّسوفغن ئي میّدن. 

ثمدینث أر سغویّون أر  -ئمومّن ضنین، أوینثن غر ئنبّاضن ن  -ن 
ماید ئݣان  -ھان ئرݣزن ّداخ ّسین نّا سّكرنین ثیریّت ݣ «تّینین: 

أھا یرحباسن یاسون أد غورس  7أود غر ثمدینث نّخ، أنسا، ئوضندّ 
قّیمین ݣ ـ ثّدارث نس. كوّل نسن ؤر دا تّضاعن ثانباطّ ن ـ ؤݣلّید 

داي  8». ن ـ ّرومان، أر تّینین ئّال یان ؤݣلّید ضنین ئسم نس عیسى
ثمدینث لّیݣ سلّین ئي  -ئنبّاضن ن  -ألیناسن ئداّمن ئي میّدن د 

ّن ضنین نّا ّالنین أݣیدس ؤشان لكافاال، أھا ئموم -یاسون د  9ویاد. 
 رژمناسن. 

سیال غر  -داي غاس ثقّن ثالّسث، أزنن ئمومّن بولوس د  10
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ووداین.  -بیریّا. نتّا ییوضنّن، ّدون غر ثمزݣیدا ن  -ثمدینث ن 
ئلین ووداین ن ـ بیریّا ئوسعاسن لخاضر خف وین تاسالونیكي.  11

 -الون نسن، قّیمین أر ؤرّزون ݣ ربّي س ـ وو -أھا قبلن أوال ن 
لشثاب ن ـ ربّي ّكویاس ران أد ئسینن ئیس ئصحا ؤینّا أراسن 

داي یامنن شیݣان ّزیكسن س ـ سیدنا عیسى،  12ئّسلماد بولوس. 
 -شیݣان ن  -ثیونانین نّامي یمقّور واّدور د  -أمننث أود ییتسث ن 

نیكي ئیس أر تاسالو -نتّا سّالن ووداین نّا ّالنین ݣ  13ئرݣزن. 
بیریّا، أھا ثفارنث  -ربّي أود ݣ  -واوال ن  -ئتبّراح بولوس س 

غر دیّس، قّیمین أر سحوّروشن میّدن أد غیفس سّكرن ثیریّت. 
داي ّكرن ئمومّن ݣ ـ وانسا أوین بولوس أر ئیر ن ـ لبحر حما  14

تیموثاوس قّیمان ݣ ـ بیریّا.  -أد ئني أغّرابو أد ئّدو، ئید سیال د 
مونن ییتس ّزیكسن د ـ بولوس ألّیݣ ثیّن ّصیوضن غر ثمدینث  15
 -أثینا، أھا عایدند، ئوّصاثنید بولوس أداس ئنین ئي سیال د  -ن 

 ثفارن دغیا . تّ تیموثاوس أ

 أثینا  -بولوس دا یتبّراح س ـ واوال ن ـ ربّي ݣ 
أثینا، یانّاي  -لّیݣ أر ئتّعایان بولوس سیال د ـ تیموثاوس ݣ  16

م ݣ ـ ماید ئݣان أنسا ݣ ـ ثمدینث داي یطیّراس شیݣان. الصنا
ئیونانین  -ئّكر ئّدو غر ثمزݣیدا، ئقّیم أر ئتّمساوال د ـ ووداین د  17

نّا أر تّعبادنین ربّي، أر ئتّمساوال أود د ـ میّدن نّا أر ئتّافا كویّاس 
یوث ن ـ ثیلمرث، أر ئتّمرارا أوال د ـ  18ّرحبث ن ـ ثمدینث.  -ݣ 
 -لفاالسیفا نّامي دا تّینین ئبیقّورین د  -س ݣانین زݣ ثربیعث ن ییتّ 

ئید » مایدا ئتّیني بو ودیدا یاد؟«ئرواقین، مشد ییتس نّان غیفس: 
عینخ واد دا یساوال خف شان ئید ربّي نّا ؤر «ییتس ضنین نّان: 

ثنشرا زݣ لموث.  -ئّدخ أر ئساوال خف سیدنا عیسى د ». نّسین
لمݣلیس ن ـ ثمدینث نّامي دا تّینین أریوباغ أھا داي یاوینث غر  19

نرا أنیسین ماتّا وّسلمد أد ؤجدید نّا خف دا ثساوالد؟ «نّاناس: 
ئسكین ݣانین لعجب، نرا  -ئّدخ ھاثین نسّالیاش دا تّینید ییتس ن  20
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 -یافد لحال أیث أثینا س ـ ماس ّالن د  21». أنیسین ماي ثن ئݣان
ئبّرانین نّا زدغنین دیكس دا ّزروین لوقث نسن س ـ ؤماثا ݣ ـ 

 ؤّسغاد غر ئسّكین ݣانین ؤجدیدن نغد دا غیفسن سوالن. 

 أریوباغ  -لمݣلیس ن  -بولوس ݣ  -أوال ن 
أ «لمݣلیس أھا ینّایاسن:  -واّماس ن  -داي یبّد بولوس ݣ  22

یایث أثینا، ئضھري دیݣون ئیس ثحضام ّدین زݣ ماید ئݣان 
ثمدینث نّون، أر تّراعاخ  -ئّدخ لّیݣ أر ّساراخ ݣ  23ثاسݣا. 

یخ یان وانسا نّاݣ دا تعبادم ئتّواري غیفس: ئسّكیّن نّا دا تّعبادم، ؤف
"وین ربّي نّا ؤر ئّسین أود یوّك" ئوا ھاثین ربّي یاد نّا أر تّعبادم 

ربّي یاد أید ئخلقن ّدونیث  24أھا ؤر تّّسینم، نتّا أخف داون ساوالخ. 
واشال،  -ییݣنّا د  -ماید دیكس ئّالن كوّل، نتّا أید ئݣان باب ن  -د 

ؤر  25ؤفوس نس.  -ثیّدار نّاس ئعدیل بنادم س  -ؤر دا یزّدغ ݣ 
ئقّیل غر میّدن أداس ݣین أود ئمیق ئّدخ نتّا س ـ ئخف نس أي دا 

ماید ئݣان  -وونفوس د  -یاّكان ئي میّدن س ـ ماس ّالن ثودرث د 
ئخلق لݣنوس ن ـ ّدونیث كوّل زݣ یان ؤرݣاز، ئݣیثن خف  26شا. 

ّصا زݣ ثیزویري مشثا واشال أدیكس زدغن، أھا یسر -وودم ن 
ئݣاسن  27أغا ّكین ݣ ـ ثودرث نسن د ـ لحدود ن ـ ثمیزار نسن. 

ربّي أمشیّس حما أد غیفس رزون بار أثّمانّین أھا یافینث، مغار ؤر 
ئّدخ نتّا أس دا نتّیدیر، أر  28ئبعید نتّا خف أود یوك دیݣنخ. 

ـ ّدونیث. ئمشینّا نّان ییتس زݣ ئمدیا زن نّون: نتحّراش أھا نیلي ݣ 
"نوّكني ثاروا نس أي نݣا". 

ربّي، ؤراخ ئخّصا أنیغال ئیس ئݣا  -ئوا لّیݣ نݣا ثاروا ن  29
ربّي أّم شان الصنام ن ـ وورغ نغد وین نّقّرث نغد وین ؤژرو نّا 
یعدیل بنادم س ـ ؤفوس نس أمشیّس أسث ئسنعث لعقل نس. 

خ ؤر ّسینن ھاثین ربّي ئّسورفاسن ئي میّدن أیاد نّا یزرین ئدّ  30
ماید ئݣان  -ئسّكین أد؛ مشان دغي، دا یتّیني ئي میّدن كوّل ݣ 

ئّدخ ئݣا ربّي یان واّس نّاݣ غا  31أدغار أد عایدن غر أبرید نس. 
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یان ؤرݣاز نّا  -لحّق خف ؤفوس ن  -یحاسب میّدن ن ـ ّدونیث س 
سثي لّیݣ یث یسثي. أھا یوشاسن ئي میّدن كوّل ثماثارث ن ـ ئیس

 ». ثید ئسّكر زݣ لموث
نتّا سلّین وینّا حاضرنین ئي بولوس ئسیول خف شان یوّك  32

یّكرد زݣ لموث، قّیمین ییتّس دیكسن أر غیِفس تّصان، ئید ییتّس 
». نرا أداخ ثسیولد ؤݣار خف ؤیاد لمرث ضنین«ضنین نّاناس: 

مشان ییتّس ّزیكسن ݣان  34داي یفّغ بولوس زݣ لمݣلیس نسن.  33
زݣ ثمناطّ ن ـ بولوس أھا أمنن س ـ سیدنا عیسى. ئّال دیكسن 
ؤنّامي دا تّینین دیونیسیوس ئݣان یوّك زݣ أیث لمݣلیس ن ـ 

ثمطّوط ئسم نس داماریس، د ـ وییّاض  -أریوباغ، د ـ یوث ن 
 ضنین. 

 
18  

 كورینثوس  -ثمدینث ن  -بولوس ݣ 
 -لوس زݣ أثینا یّدو غر ثمدینث ن ؤینّا، یفّغ بو -ضارث ن  1

ئمناقّار دیّس د ـ یان ووداي ئلوالن ݣ ـ ثمازیرث ن  2كورینثوس. 
ثمطّوط نس  -ـ بونطوس ئسم نس أكیال، ئّال بّحرا أیّد ئّدا نتّا د 

طّالیان ئّدخ ئنبض ؤݣلّید ن ـ ّرومان  -بریسكیالّ زݣ ثمازیرث ن 
روما.  -ثمدینث ن كلودیوس أد فّغن ووداین س ـ ماس ّالن زݣ 

داي ئّدخ أود نثني دا عّدیلن  3ئّكر بولوس ئّدو غورسن أثنید ئیّك. 
د ـ ّكو ّسبث، أر  4ثیخامین أّم نتّا، ئقّیم غورسن أر ئخّدم أݣیدسن. 

یتّدو بولوس غر ثمزݣیدا ن ـ ووداین أر ئتّمساوال د ـ ووداین د ـ 
 سیدنا عیسى.  ئیونانین بار أد عنقن س ـ واوال نس أھا یامنن س ـ

ماكیدونیّا،  -تیموثاوس زݣ ثمازیرث ن  -نتّا ییوضّد سیال د  5
ئزري بولوس أینّا أر ئتّݣا كوّل حما أد یار س ـ ؤفوس. ئّكر أر 
ئتبّراح س ـ ئنغمیسن ژیلنین ئي ووداین، أراسن ئّصوحا ئید سیدنا 
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ئمیل بّرمن دیكس قّیمین أرث رݣّمن.  6عیسى أید ئݣان لماسیح. 
أموتّل «ینقّر بولوس أݣضرور زݣ ئعبان نس أھا ینّایاسن: داي 

نّون خف ئخفاون نّون، نّكین بّراخ ّزیݣون. زݣ دغي غر داث، 
ّدیخ أد ّدوخ أد بّرحخ س ـ واوال ن ـ ربّي ئي لݣنوس نّا ؤر ݣینین 

داي یّموتّي بولوس زݣ ؤینّا ݣ ـ ئزدغ، ئّدو ئقّیم غر  7». ؤداین
دا یتّعبادن ربّي، ئسم نس تیطوس یان ؤرݣاز ؤر ئݣین ؤداي 

یامن كریسبوس،  8یوستوس، ثّال ثاّدارث نس ثومژ خف ثیمزݣیدا. 
أیث ؤخام نس  -سیدنا عیسى نتّا د  -ثمزݣیدا، س  -ئݣان أنمغور ن 

میّدن ضنین ݣ ـ كورونثوس ّسغدن غر أوال  -كوّل. د ـ شیݣان ن 
 -غبّزن ݣ ن ـ بولوس، أھا یامنن أود نثني س ـ سیدنا عیسى تّو

 وامان. 
أد ؤر تݣّد! «یان ییض، ئفّغد لماسیح غر بولوس أھا ینّایاس:  9

نّكین لّیخ أݣّیدش. ھاثین ؤر  10مشان زاید سیول أد ؤر تفسثا، 
ثمدینث أد  -میّدن ݣ  -ئتّیغي أود یون أش یاوض ئّدخ شیݣان ن 

ستّا ن  -ئیّك بولوس ݣ ـ كورینثوس أسݣّاس د  11». وینو أید ݣان
 ربّي ئي میّدن.  -وایوّر أر ئّسقرا أوال ن  -

ـ لوقث نّاݣ ئݣا غالیون أنبّاض خف ثمازیرث ن  12 أخائیا،  -ݣ 
مساسان ووداین خف بولوس، ّكرن أمژن أوینث غر لمحكاما. 

ھان أرݣاز أد دا یورّزو أد ئّسعنق میّدن «أھا نّاناس ئي ونبّاض:  13
». حما أد عبدن ربّي س ـ ؤینّا ؤر دا یتمساسان د ـ ّشرع نّخ

مشان غاس ئرا بولوس أد ئسیول حما أد ئرار خف ئخف نس،  14
ّسغداث أیوداین، مور «داي ئنّایاسن ؤنبّاض غالیون ئي ووداین: 

نّا یّخان نغد ئّجرا شا، ّدیخ أكون ساعفخ ئید ئیس ئݣا ؤرݣاز أد شا 
مشان لّیݣ ئݣا لحال غاس أمغانّا ینݣراثون  15أھا ّسغدخ غورون. 

ّشرع نّون، مّسفراواث كونّي  -ییسماون د  -خف ئوالیون د 
أھا  16». ینݣراثون. نّكین ؤر ریخ أد نبضخ ݣ ـ ئسّكین أّم وید

وستانیس أنمغور داي ّكرن میّدن أمژن س 17یّژعثن زݣ لمحكاما. 
لمحكاما، ئمیل ؤر  -ثمزݣیدا ن ـ ووداین أھا ؤثنث داث ن  -ن 
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 دیكسن تّییوي ؤنبّاض غالیون. 

 بولوس یاغول غر أنطاكیّا 
 -كورنثوس، داي یمصافاض د  -ئزاید بولوس ئقّیم شوي ݣ  18

ئمومّن حما أد ئّدو أد ئني أغّرابو غر سوریا، ثمون أݣیدس 
بریسكیّال د ـ أكیّال. مشان داث ن ـ ماید ئني أغّرابو زݣ لمرصا ن 
ـ ثمدینث ن ـ كانخاریّا، ئّكس أّزار ئّدخ ثید یوفا لحال ئقّاول شا ئي 

أفسوس، ئبضو بولوس د ـ  -نتّا ییوضنّن غر ثمدینث ن  h 19ربّي.
ـ أكیال یّدو غر ثمزݣیدا ن ـ ووداین، ئقّیم أر أݣیسن  بریسكیال د

داي تّرن ّزیكس أد ئقّیم غورسن شوي أھا ؤر  20ئتّمرارا أوال. 
ّدیخ أّد « iمشان لّیݣ أر ئتمصافاض أݣّیدسن ئنّایاسن: 21ئري. 

داي یني أغّرابو زݣ أفسوس. ». عایدخ غورون مش ئرا ربّي
لمرصا ن ـ قایصاریّا، ئݣّافي غر لقدس ئسلّم خف  -نتّا یرس ݣ  22

ئیّك دیكس  23ئمومّن، ئضر فّیر ن ـ ؤینّا غر أنطاكیّا .  -ؤݣراو ن 
فریجیّا  -غاالطیّا د  -شوي ن ـ لوقث، ئّكر ئّدو أر ئتّكا ثمیزار ن 

یوّكث س ـ یوّكث، أر ئساوال ئي یݣراون ن ـ ئمومّن حما أثن 
 رن ݣ ـ لیمان نسن. ئسعاون أد مغو

أفسوس د ـ  -أبولّوس دا یتبّراح س ـ واوال ن ـ ربّي ݣ 
 كورینثوس 

داي یّدود ݣ ـ لوقث نّا غر أفسوس یان ووداي یݣان زݣ  24
ثمدینث ن ـ لیسكانداریّا ئسم نس أبولّوس. ئّسن أد ئسیول، أھا 

ییلي ئّسن شیݣان خف ؤبرید ن ـ  25یحسو لشثاب ن ـ ربّي. 
ّرویاس وول. داي یّكر أر ئساوال ئي میّدن، د ـ ؤینّا لماسیح، ئح

h (عدد) 18ـ  5:  6لحساب  
i :ئخّصایي أّن ّزریخ لعید نّا ّدیّدان ݣ ـ لقدس«ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن .« 
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أراسن ئّسلماد كوّل خف سیدنا عیسى یݣا سثیّت. ئید أغبّز، ئّسن 
ئّكر أبولّوس أر ئساوال س ـ  26غاس ونّا أر ئتّݣا سیدنا یحیى. 

ثمزݣیدا ن ـ ووداین، داي ثسّالیاس برسكیال د ـ  -طّایطاي ݣ 
 -نسن سنعثناس ؤݣار خف ؤبرید ن أكیال، أھا یاوینث غر ثّدارث 

أخائیا، داي  -شوي یرا أبولّوس أد ئّدو غر ثمازیرث ن  27ربّي. 
ّزعیمنث ئمومّن، أرین یوث ن ـ ثبراّت ئي یمومّن نّا ّالنین ݣ ـ 
أخائیّا، تّرن ّزیكسن أداس رحبن. نتّا ییوضّن، أھا یسعاون شیݣان 

أر ئتّمرارا أوال نتّا د ـ ئقّیم  28وینّا یومنّین س ـ ّرحمث ن ـ ربّي. 
ووداین، أرثن ئّسفسثا س ـ طّایطاي س ـ ثمیثار ثیقّورارین نّا 
ـ ربّي ئید سیدنا عیسى أید ئݣان لماسیح.   أراسن یاّكا زݣ لشثاب ن 

 
19  

 أفسوس  -بولوس ݣ 
كورونثوس، ئّكا بولوس زݣ واّماس ن  -لّیݣ نّیّال أبولّوس ݣ  1

 -أفسوس. یافّن دیكس ییتّس ن ـ ثمازیرث ن أسیا یاوضّن غر 
ئیس غیفون دیݣّز ّروح ن ـ ربّي لّیݣ «داي یسقساثن:  2ئمومّن. 

ئھي، ؤر دّجین نسالّ كوّل «أھا نّاناس: » ثومنم س ـ سیدنا عیسى؟
ئوا میمش ئݣا «ئسقساثن دیخ ألثو:  3». ربّي -ئیس ئّال ّروح ن 

ز ݣ ـ وامان نّا أر أغبّ «أھا نّاناس: » وغبّز ن ـ وامان نّا ثتّوغبّزم؟
سیدنا یحیى أر ئتغباز «داي ینّایاسن بولوس:  4». ئتݣّا سیدنا یحیى

وامان حما أد سنعثن ئیس ثوبن، أراسن ئتّیني أد أمنن  -میّدن ݣ 
لّیݣ سّالن ئي  5». وونّا غا دیّدون ضاراس، نتّا سیدنا عیسى -س 

یسى. سیدنا ع -ییسم ن  -وامان س  -ویاد أھا ّكرن تّوغبزژن ݣ 
داي یسیرس غیفسن بولوس ئفاّسن نس أھا یرسد غیفسن ّروح ن  6
ئوالیون ؤر ݣینین وینسن، أر  -ربّي، قّیمین أر ساوالن س  -

 -أم ثناعش ن  -ئلین س  7ساوالن س ـ ؤینّاسن ئسنعث ربّي. 
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 ؤرݣاز. 
ئقّیم بولوس أر ئتّدو غر ثیمزݣیدا ن ـ ووداین ّكویاس شراض  8
ئساوال س ـ طّایطاي، أراسن ئّصوحا أینّا وایورن، أراسن  -ن 

مشان ییتّس دیكسن  9ربّي بار أد أمنن.  -یݣان وین ثݣلّدیت ن 
عصاناسن وانّلیثن أھا ؤر رین أد أمنن، قّیمین أر تّینین أینّا ؤر 

میّدن كوّل. داي یّدو بولوس  -ئحلین خف ؤبرید ن ـ موالنا داث ن 
ّسكویال  -وال كویّاس ݣ ئزریثن یاوي أݣیدس ئمومّن، أراسن ئسا

ئسݣّاسن أید أر  -سین ن  10یان ؤرݣاز داس تّنین تیرانّوس.  -ن 
أسیا كوّل ئي  -ثمازیرث ن  -ئتݣّا ییمشید ألّیݣ سّالن ئمزداغ ن 

أر ئتݣّا ربّي خف  11موالنا، ال یوداین ؤال ئیونانین.  -واوال ن 
وّك، بولوس لموعجیزاث نّا ؤر ّدجین یانّاي أود ی -ؤفوس ن 

ألّیݣ أغولن میّدن أر تّاوین الزیاف د ـ ئعباّن نّا یّسیغن ّصاحث  12
ن ـ بولوس أرثن سروسن خف ئموضیّن نسن أھا أر تّجین، أر 

 ّزیكسن تفّغن وادّجنون. 

 ساكاوا أنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي  -أراو ن 
ووداین دا تّكان ثیمدینین أر ّسوفوغن أدّجنون  -ئلین ییتّس ن  13

زݣ میّدن نّاݣ ّالن. ییتس ّزیكسن أر ّسخدامن ئسم ن ـ سیدنا 
عیسى نّاس دا  -س ـ ییسم ن «عیسى، أر تّینین ئي واّدجنون: 

ییلي غر یان ؤنمغور ن ـ  14». یتبّراح بولوس، داون نتّیني فّغاث
واراو، كوّل نسن دا  -ساكاوا سبعا ن  ثّدارث ن ـ ربّي ئسم نّس

نتّا ران أود نثني أد ّسوفغن دّجن زݣ یان ؤرݣاز  15تّݣان أّم ؤیاد. 
نّكین ّسنخ سیدنا «س ـ ییسم ن ـ سیدنا عیسى أھا ینّایاسن دّجن: 

داي  16» عیسى، ئسینخ ماید ئمس بولوس: ئي كونّي ماي ثمسم؟
وثن كوّل نسن، یحوف غیفسن ؤرݣاز نّاݣ ئّال دّجن أھا ییرّ 

ئھّرسثن؛أھا یفلي غیفسن ئعباّن، ئستّورسثن. داي رولن زݣ 
ئمزداغ ن ـ أفسوس س ـ ماس ّالن، ال یوداین ؤال  17ثاّدارث نّا. 

ئیونانین، سّالن ئي ویاد نّا یجران أھا ݣّدن شیݣان، أغولن أر 
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ّدوند شیݣان ن ـ وینّا  18سیدنا عیسى.  -ّسمغورن س ـ ییسم ن 
داي ّكرن  19ر تقّران س ـ ؤینّا یّخان نّا ّكان أر تݣّان كوّل. یومنّین أ

شیݣان ّزیكسن، زݣ وینّا أر تݣّانین ثیحرݣا سمونند لشثوب نسن 
میّدن كوّل، أھا حاسبن أثیݣ نسن أفینن  -سغوسنثن منید ن 

س ـ وامشید أس أر  20نّقّرث.  -ؤقّاریض ن  -خمسین ألف ن 
بّي ؤݣار س ـ ّجھد ن ـ موالنا، أر ر -ئتمغور واّدور ن ـ واوال ن 

 ئیّس تّامنن شیݣان ن ـ میّدن . 

 ثیریّت نّا یّكرن ݣ ـ أفسوس 
فّیر ن ـ ؤیاد نّا یجران، ئعّول بولوس أد ئیّك خف ثمازیرث ن  21

أخائیّا أّداي یّدو غر لقدس، أھا ینّا:  -ثمازیرث ن  -ماكیدونیّا د  -
داي یازن  22». أّداي دّكخ لقدس، ئقّنیّن أد ّدوخ أّد ّكخ أود روما«

أریسطوس حما أث  -سیّن زݣ وینّا داس تعاوانّین، تیموثاوس د 
ݣ ـ لوقث  23أسیّا.  -ماكیدونیّا، ئید نتّا یزاید ئقّیما ݣ زویرن غر 

نّا، ثّكر یوث ن ـ ثیریّت ثخاثارث ݣ ـ أفسوس خف نّیرث ن ـ 
ئّدخ ئّال یان ؤسّكاك داس تّینین دیمیتریوس،  24لماسیح.  -ؤبرید ن 

أر ئعّدیل ثاّدروین ثیمّژیانین زݣ نّقّرث غاس أّم ثّدارث نّاݣ دا 
نّامي دا تّینین "ثاربّیت أرطامیس"، أراسّد ئتّرارا یتّوعباد الصنام 
لفلوس نتّا د ـ ؤینّا أر خّدمنین كوّل ݣ ـ ؤیاد.  -وینّا شیݣان ن 

داي یّكر دیمیتریوس ئسموند ئخّدامن نس د ـ ئسّكاكن كوّل أھا  25
ھاثین ثّسنم أیایثما ئید لخدمث أد أیداخ ّدیروران أطّرح «ینّایاسن: 

ھان كونّي ثانّایم أھا ثّسغدم ئي میمش أید ئّسخضا  26أد نّاݣ نّال. 
 -ونّامي دا تّینین بولوس شیݣان ن ـ میّدن، ؤر ئید غاس داد ݣ 

ؤماثا، أراسن ئتّیني ھان الصنام  -أفسوس مشان أود ݣ ـ أسیّا س 
د ـ ؤیاد  27نّا دا یعّدیل بنادم س ـ ئفاّسن ؤر ݣین ئید ربّي ئرسلین. 

ژان ئي لخدمث نّخ أھا حقّرنت میّدن، ؤر ئید غاس أّد ئرار ئر
مشان ّدان میّدن أد ؤر توقّارن ثّدارث نّاݣ دا تّوعباد ثاربّیت 
أرطامیس؛ داي ئمژیݣ واّدور نس، نتّاث نّا دا تّعبادن میّدن كوّل 
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نتّا سلّین ئي ویاد أھا  28» ݣ ـ ّدونیث س ـ ماس ثّال! -أسیّا د  -ݣ 
ثمقّور أرطامیس «أر تّینین: یطیّراسن شیݣان، ّكرن أر سغویّون 

داي ّموترند میّدن، ثّكر ثیریّت ݣ ـ  29» أیث ؤفسوس! -ثاربّیت ن 
أریسترخوس نّاد مونّین د ـ  -ثمدینث كوّل. أھا أمژن غایوس د 

 بولوس زݣ ماكیدونیّا، ّژوغرنثن غر أنسا نّاݣ دا تّمونن میّدن.
ؤدّجین  ییري بولوس أد ئّدو أد ئمساوال میّدن، مشان ؤرث 30 

أزنند غورس أود ییتس ن ـ ئمّدوكال نس ݣانین زݣ  31ئمومّن. 
أسیا تّرن ّزیكس أد ؤر ئتّدو غر أینّا ݣ ـ ّموترن میّدن.  -ئخاثاّر ن 

داي یّكر ؤضروي أر سغویّون میّدن، كّوشا د ـ ماید أر ئتّیني، د  32
 ؤماثا دیكسن ؤر ئّسین ماخف ّدّموترن. -

ّكرن ییتس ن ـ ووداین نزغند یان ؤرݣاز داس تّینین  33 
ئسكاندار زݣ واّماس ن ـ میّدن، دحینث غر داث حما أداسن 
ئسیول. داي یھّزا أفوس نس أد فسثین حما أداسن ئّسفرو أینّا 

ݣا یوداي، قّیمن دیخ ألثو أر مشان لّیݣ ّسنن ئیس ئ 34یجران. 
ثمقّور «ثاّساعین أر تّینین س ـ یان ؤقمو:  -سغویّون أّم سناث ن 

». أرطامیس ثاربّیت ن ـ أیث ؤفسوس
ݣ ـ ثینݣیرا، ئسنّیرسثن ؤكتاتبي ن ـ ؤنبّاض ن ـ ثمدینث  35

أیایث ؤفسوس، ھاثین ؤر ئلّي ونّا ؤر ئّسینن ئید «لّیݣ أسن ئنّا: 
وس أید ئݣان ثاعّساسث ن ـ ثّدارث نّاݣ دا ؤفس -ثامدینث ن 

تّوعباد ثاربّیت أرطامیس ثاخاثارث د ـ الصنام نس نّاخد یاتّوین 
ؤر ئلّي ونّا یتّینین ؤر ئلّي ویاد، ئوا نّیرساث ھاّن  36زݣ ییݣنّا. 

ئّدخ ھان كونّي ثیویمد  37أتّّجروم شا نّا خف ئي كون تّمݣراژ. 
رن شا زݣ ثّدارث ن ـ ثاربّیت نّخ ئرݣزن أد ّسین د ـ نثني ؤر ؤشی

 -داي مش ثّال غر دیمتاریوس د  38أرطامیس ؤال تّرݣمن. 
ئحرایفین نّا ّالنین أݣّیدس شان ّدعوث ئنݣراسن د ـ شا، ّالنث 

ئنبّاضن، أد ّدون أد ّمسدعاون غورسن.  -غورغ لمحكاماث د 
نغد مش غورون ثّال شان ّدعوث یاضن، ئخّصا أد غیفس  39

ئوا غوراون أن تّوعاقب خف  40ݣ ـ لمحكا س ـ لقانون. ئتّوحشم 
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ثریّت أد نّا یّكرن أّسا ئّدخ ؤر نتّافا ماي ننّا خف ؤضروي یاد نّا 
 غاس ئنّا أیاد، یازن میّدن أد ّدون ئبردان نسن.  41». نسّكر

 
20  

 -ثمازیرث ن  -ماكیدونیّا د  -ثمازیرث ن  -بولوس ݣ 
 لیونان 

نتّا ثنّیرس ثریّت، ئغرّد بولوس ئي یمومّن أھا یسیوالسن حما  1
أثن ئّزعیم أد مغورن ݣ ـ لیمان، داي یمصافاض أݣّیدسن ئّدو غر 

ئیّك دیكس ماید ئݣان أنسا، أر ئساوال  2ثمازیرث ن ـ ماكیدونیّا. 
ئي یمومّن شیݣان حما أثن ئّزعیم أد مغورن لیمان. داي یّدو زݣ 

 -ئقّیم دیكس شراض ن  3لیونان.  -ن ّسییّس غر ثمازیرث 
وایورن. نتّا أر ئتحبّال أد ئني أغّرابو غر سوریا، ئسّال ئیس غیفس 
مساسان ووداین أث نغین، داي یاغول ئخّمم أد عاید زݣ ؤبرید ن 

 -ئمون أݣیدس ؤنّامي دا تّینین سوباتروس مّمیس ن  4ماكیدونیّا.  -
 -أراستارخوس د  -بیرییّا، د  -بوّروس ئݣان زݣ ثمدینث ن 

غایوس د ـ -تاسالونیكي، د  -ساكوندوس ݣانین زݣ ثمدینث ن 
 -داربا، ییلي تیخیكوس د  -ثیموثاوس ݣانین زݣ ثمدینث ن 

 -غر ثمدینث ن  jأھا ّدون زویرناخ  5تروفیموس ݣانین زݣ أسیّا. 
ئید نوّكني، غاس ئزري لعید  6تارواس، قّیمین أراخ تݣانّاین دیّس. 

فیلیبّي، ناوضّن  -یص، نني أغّرابو زݣ ثمدینث ن ن ـ ؤراخص
غورسن غر تارواس ݣ ـ خمسا ن ـ ووّسان، أھا نّك دیكس سبعا 

 ووّسان.  -ن 

j .لوقا نّا یارین لشثاب أد ئّال یمون د ـ بولوس داد 
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 أفتیخوس ݣ ـ تارواس  -أّسیدر ن 
س ـ واّس ن ـ ّسبث غر ݣّیض، نّمݣراو أنّشار أغروم حما  7

 أنشثي سیدنا عیسى، ئقّیم بولوس أر ئساوال ئي میّدن خف واوال
أسّكا نس أد ئّدو  -ن ـ ربّي أر أّماس ن ـ ییض ئّدخ ئعّول س 

یافد لحال ثامصریث نّاݣ نّمݣراو أغنث دیكس  8ییبردان نس. 
ییلي یان ؤعّریم ئسم نس أفتیخوس ئقّیما خف  9شیݣان ن ـ ثفثیلین. 

ثاما ن ـ ّسرجم، أرث ئتّاوي ؤنوّدم لّیݣ ئّسغزیف بولوس أوال؛ 
یاتّوي زݣ ثمصریث ثیّس سناث س ـ  شوي یقّرطّ ؤنوّدم داي

داي یضر بولوس زݣ  10أشال، نتّا ھّزانث أفینثیّن ئّموث. 
أد ؤر «ثمصریث، ئحودر غیرس ئݣراس ئغیل أھا ینّایاسن: 

عایدن فّیر ن ـ ؤینّا ألین غر ثمصریث،  11» تݣّداث ھاثین ئّدر!
یفاو ئبّي بولوس أغروم تّشین. ئقّیم أراسن ئساوال دیخ ألثو ألّیݣ ی

ئید أعّریم، ئوینث غر ثّدارث نس  12لحال، ئّكر ئّدو ئبردان نس. 
 ئّال یّدر، أغولن ووالون نسن نّیرسن. 

 میلیتّوس  -تاراوس غر ثمدینث ن  -ثوادا زݣ ثمدینث ن 
 -داي نزویر نوكني بولوس، نني أغّرابو غر ثمدینث ن  13

نّا خف أّسوس حما أث نعاین دیّس أث نسني ݣ ـ ؤغّرابو أّم ؤی
نتّا  14ئمساسا أݣیدنخ، ئّدخ ئعّول نتّا أّن ئّدو غر دیّس ݣ ـ ؤبرید. 

ییوضاخّن غر أّسوس، ئني أݣیدنخ ݣ ـ ؤغّرابو أھا نّدو غر 
أسّكا  -نّدو ّسییّس، ناوضّن س  15لمرصا ن ـ ثمدینث ن ـ میتیلینا. 

خیّوس. ݣ ـ واّس ویّس شراض  -ثݣزیرث ن  -نس غر منید ن 
واّس  -ناوضّن ݣ  kساموس، -ن ـ ثݣزیرث ن  نزري زݣ ثاما

ؤر نّكي خف ثمدینث ن ـ  16میلیتوس.  -ویّس ربعا غر ثمدینث ن 

k تروجیلیون أھا نقّیم  -ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: ناوضن غر ثمدینث ن
 دیكس شوي 
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أفسوس ئّدخ ّدیوفا لحال بولوس ؤر ئعّویل أد غیفس ئیّك حما أد ؤر 
أسیّا، ئرا بار أنّیاوض دغیا غر  -ثمازیرث ن  -ئتعطّار ؤݣار ݣ 

  خمسین. -لقدس حما أد ئحاضر ئي لعید ن 

 بولوس دا یتّمصافاض د ـ ئخاثاّر ن ـ ؤݣراو ن ـ ئمومّن 
داي یازن بولوس غر ئخاثاّر ن ّـ ئمومّن ݣ ـ أفسوس أد  17

لّیݣ دیوضن غورس أھا ینّایاسن:  18غورس دّدون غر میلیتّوس. 
ھان كونّي ثّسنم أینّا ݣیخ كوّل ݣ ـ لوقث نّا ّكیخ أݣّیدون زݣ «

لّیخ أر تݣّاخ  19أسیّا.  -ازیرث ن واّس أمزوارو نّاݣ دّدیخ غر ثم
ـ ئمطّاون ؤر دّجین سخاثیرخ ئخف ئنو، أھا  لخدمث ن ـ موالنا س 
سیّكین غیفي ووداین شیݣان ن ـ ثمارا س ـ ثخنداّالسین نسن. 

ݣیخ ثامّسومانث، ؤر دّجین غیفون فّیرخ أینّا كون ئتّنفاعن كوّل،  20
ـ طّایطاي بّرا،   -أراونث ّسلمادخ ݣ مشان أراون تبّراحخ ئیّس س 

ئیونانین أد ثوبن ئي  -أر تتّرخ زݣ ووداین د  21ثاّدروین نّون. 
دغي ھایي ّدیخ أد  22سیدنا عیسى لماسیح.  -ربّي أھا یامنن س 

ضاعخ ّروح ن ـ ربّي أھا ّدوخ غر لقدس مغار ؤر ّسینخ ماي 
ݣ ـ ثمدینین كوّل نّا أر تّكاخ، أر ئي یعلّم  23نّیقنن أدي یجرو دیّن. 

ربّي ئیس ئي نیقّن أد تّییمژخ ݣ ـ لحبس، ثّك غیفي  -ّروح ن 
مشان ؤر غوري ثواثا ثودرث ئنو شا، ماید  24شیݣان ن ـ ثمارا. 

ئي یھّمان نّكین غاس أد ݣخ أینّا غیفي یّالن، أھا ݣخ لخدمث نّا یي 
ئنیخ ئي میّدن ئنغمیسن ژیلنین یوشا سیدنا عیسى أتّݣخ: أد ّدوخ أد 

 خف ّرحمث ن ـ ربّي ثاخاثارث. 
 -مشثا أید أر ّساراخ ئنݣراثون أراون ساوالخ خف ثݣلّدیت ن  25

ربّي، مشان دغي ّسنخ ئیس ؤسار یانّاي أود یوّك دیݣون ؤدم ئنو 
خف ؤیاد، داون تّینیخ أّسا س ـ طّایطاي  26ضارث ن ـ واّسا.  زݣ

ـ ربّي.  ئّدخ ھاثین نّیخاون  27ھاثین بّراخ ّزیݣون مش ثفّغم أبرید ن 
ئوا لعار نّون  28أینّا یرا ربّي كوّل، ؤر غیفون فّیرخ أود ئمیّق. 

ئخفاون نّون، د ـ لعار نّون وینّا خف ئكون ئݣا ّروح ن ـ ربّي د ـ 
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ئمومّن نّا خف ئوشا  -دن. ݣاث أّم ئمكساون، ثحضوم أݣراو ن ئنبدا
ھاثین ّسنخ ئید أّداي ّدوخ،  29ربّي ئداّمن ن ـ مّمیس حما أثن ئفوّكا. 

ّدان ییتس ن ـ میّدن ݣانین أّم ووّشان نّاݣ ؤر ثلّي ّرحمث أد كّشمن 
ّدان أود ییتّس ّزیݣون  30ئنݣراثون أھا خلون أݣراو ن ـ ئمومّن. 

ئوا  31أد ّسفراغن لحّق حما أد ّسخضون ئمومّن أثن ثفارن. كونّي 
لعار نّون ئخفاون نّون، ثشثیم ئید شراض ن ـ ئسݣّاسن س ـ ییض 

 واّس أید أر كون توّصاخ، روخ غیفون س ـ ئمطّاون.  -د 
ربّي أكون ئحضو.  -ؤفوس ن  -دغي أیایتما، ؤدّجیخكون ݣ  32

ثاخاثارث ئّدا أكون  واوال نس نّا دا یسنعاثن ّرحمث نس -د 
ئسعاون أتّمغورم ݣ ـ لیمان، ئوشاون لبركاث نّا یقّاول ئي میّدن نّا 

ؤر دّجین عشیقخ نّقّرث ن ـ أود یوّك ؤال  33یسثي أد ݣین وینس. 
كونّي س ـ ئخفاون نّون ثّسنم ئید  34یورغ نس ؤال ییعباّن نس. 

ن نّك د ـ ئفاّسن أد ئنو أس أر خّدمخ حما أّد رارخ أینّایي یخّصا
ݣ ـ ؤینّا أر تݣّخ كوّل، سنعثخاون ئیس أخ ئخّصا  35ئسموّن ئنو. 

أنخدم أھا نّوث ثامارا حما أنسعاون وینّا ؤرغینین ئي شا. أد ؤر 
سیدنا عیسى لّیݣ ئنّا: "أیاعریّت ن ـ ونّا دا  -تتّویاث ئوالیون ن 

 ». یاّكان ؤݣار ن ـ وونّا دا یتّامژن"
نتّا یشّمل بولوس أوال نس، ؤثن خف ئفاّدن كوّل نسن، أھا  36

أر تّرون كوّل نسن، ݣریناس ئغیل ئي بولوس أرث  37یّژاّل. 
أھا یقّیم دیكسن لحال عنوݣّا، لومعنّا لّیݣ أسن ئنّا:  38ّسودومن. 

داي مونن أݣّیدس ». ؤسار ثانّایم ؤدم ئنو زݣ ضارث ن ـ واّسا«
 . أّل أغّرابو مصافاضن أݣیدس

 
21  

  ثوادا ن ـ بولوس غر لقدس

ضارث ن ـ ماي نبضا أݣّیدسن، نني أغّرابو نعیّن ثاݣزیرث ن  1
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رودوس، نثاّما  -كوس. س ـ أسّكا نس، نّدو غر ثݣزیرث ن  -
ناف دیّس یان ؤغّرابو  2باتارا.  -سییّس غر لمرصا ن ـ ثمدینث ن 

ناوضّن غر  3دا یتّدو غر ثمازیرث ن ـ فینیقیّا، أھا نني دیكس نّدو. 
قوبروص، داي نزریّت خف ؤژلماض نّخ  -بنید ن ـ ثݣزیرث ن 
 -سوریا. نرس ݣ ـ لمرصا ن ـ ثمدینث ن  -نثاّما غر ثمازیرث ن 

داي نّدو  4صور ئّدخ دیّس أݣ غا یسرس ؤغّرابو أینّا ّدیوسي. 
رزو خف ئمومن نّا ّالنین ݣ ـ صور، نتّا نوفاثن أھا نقّیم غورس ن

سبعا ن ـ ووّسان. قّیمین أرتوّصان بولوس أد ؤر ئتّدو غر لقدس 
لّیݣ شّملن ووّسان نّا نّكا  5ئمشینّا أسن ئسنعث ّروح ربّي. 

 -غورسن، نرا أنّدو ییبردان نّخ. أھا مونن أݣّیدنخ ئمومّن كوّل س 
لبحر، نوث  -اراو نسن زݣ ثمدینث أر ئیر ن و -ثوثمین نسن د 

نتّا نمصافاض أݣیدسن، نني أغّرابو، أغولن  6خف ئفاّدن أھا نّژال. 
داي نثاّما س ـ ؤغّرابو زݣ صور أر ثامدینث  7نثني ئبردان نسن. 

بوتولیمایس،أھا نسلّم خف ئمومّن نّا ّالنین دیّس، نقّیم غورسن  -ن 
قایصاریّا، نݣ  -و غر ثمدینث ن س ـ أسّكا نس، ندّ  8یان واّس. 

ئنبݣاون غر فیلیبّوس نّا دا یتبّراحن س ـ واوال ن ـ ربّي، ئیݣ 
نّا سثین ئمازاّن أد بطّون  lیوّك زݣ ئرݣزن س ـ سبعا 

ثعّریمین أر ساوالنث س ـ  -ئلینث غورس ربعا ن  9لموعاواناث. 
 -ضارث ن ـ ماید غورس نّكا شیݣان ن  10ؤینّاسنث ئسنعث ربّي. 

أیث یاھودا یان ؤرݣاز أر  -ووّسان، ئّداد زݣ ثمازیرث ن 
یاسي  11ئتّكاشافن س ـ ؤینّاس ئسنعث ربّي ئسم نس أغابوس. 

ئفاّسن نّس أھا ینّا:  -بولوس ئشرف ئیّس ئضارن نس د  -أفّكاس ن 
ربّي: ئّدا باب ن ـ ؤفّكاس أث شرفن ووداین أّم  -دا یتّیني ّروح ن «

لّیݣ  12». وامشید ݣ ـ لقدس أھا وشینث ئي وینّا ؤر ݣینین ؤداین
ئمومّن نّا  -نسّال ئي ویاد، نقّیم أراس نتدّمام ئي بولوس نوّكني د 

ماتّا ؤیاد نّا دا «داي ینّایاخ:  13ّالنین دیّس أد ؤر ئتّدو غر لقدس. 
تݣّام، ّماخ ألّیݣ دا تّروم أر تبّیم ثاسا نو، ھاثین نّكین وجدخ ؤرید 

l (أعمال) 6ـ  2:  6ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن  
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غاس أد تّوشرفخ ݣ ـ لقدس، مشان أود أّن ّمثخ دیكس خف سیدنا 
أد «نتّا ؤر ّزیكس نیوي شا، ناغول نسوسم أھا ننّا:  14». عیسى
 ». وینّا یرا موالناییلي 
ؤینّا، نحبّل ئي ثوادا أھا نامژ أبرید  -شان ووّسان ضارث ن  15

ئمومّن زݣ قایصاریّا،  -مونن أݣّیدنخ ییتّس ن  16غر لقدس. 
ـ یان ؤرݣاز ئݣان زݣ قوبروص، ئیݣ زݣ  أویناخ غر ثّدارث ن 

 ئمومّن ئمزوورا ئسم نس ماناسون حما أد غورس نقّیم. 

 لقدس  -بولوس ݣ 
نتّا نیوضّن غر لقدس، رحبناخ ئموّن أھا فرحن ئّسنخ شیݣان.  17

س ـ أسّكا نس، نمون د ـ بولوس غر یعقوب، ئلین ئخاثاّر ن ـ  18
داي یسلّم غیفسن  19ؤݣراو ن ـ ئمومّن كوّل نسن مونن غورس. 

بولوس، أھا یقّیساسن س ـ ؤّمنداث أینّا یݣا ربّي كوّل خف ؤفوس 
نتّا سّالن ئي وینّا، أھا  20ؤر ݣینین ؤداین. لݣنوس نّا  -نس ئنݣر ن 

أݣماثنخ، ھان «حمدن ئي ربّي كوّل نسن، داي نّاناس ئي بولوس: 
ووداین أید یومّن س ـ سیدنا  -شّݣ دا تّاناید، مشثا ن ـ والفیون ن 

عیسى، د ـ كوّل نسن داثن تّاسي نّعرث شیݣان خف ّشرع ن ـ 
فش ئیس دا ثّسلماّد ئي ھاثین ئتّوینّایاسن غی 21سیدنا موسى. 

ووداین نّا ّالنین ݣ ـ ثمیزار ن ـ لݣنوس ضنین أد حیّدن ئي ّشرع 
ن ـ سیدنا موسى، أراسن تّینید أد ؤر تزݣّانن ئي واراو نسن د ـ أد 

ئوا ماي نتّݣّا دغي؟ ئّدخ ھاثین ئقّنثنیّن  22ؤر تّثفارن لقاعیداث نّخ. 
اي، ئیݣ أینّا غاش مش أخ ثݣید س ـ رّ  23أد ئسینن ئیس تثّدید. 

ئرݣزن قّاولناس شا ئي  -نیني: ھاثین ّالن غورخ ییتس ن ـ ربعا ن 
مون أݣیدسن غر ثّدارث ن ـ ربّي ثݣد أݣیدسن لقاعیدا ن ـ  24ربّي، 

ثازدݣي، تخلّسد أینّا غیفسن ئّالن كوّل حما أد ّكسن أود أّزار، داي 
سثیّت، ئسینن ییسینن میّدن كوّل ئیس ؤر ئݣي ؤینّا غیفش ئتّوینّان 

ئید ئمومّن نّا ؤر ݣینین  25ئیس ثحضید أود شݣّین ّشرع أّم نثني. 
ؤداین، ھاثین نوزناسن یاد ثابراّت، أر ثنن نتوّصا أد حیدن ئي 
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ـ ثمغراص نّا تّواݣنین ئي الصنام، د ـ ئداّمن، د ـ ؤكسوم  وكسوم ن 
 ». ن ـ لمال نّا یّمورضصن، أھا حیّدن ئي لفساد

ولوس س ـ ّراي. س ـ أسكا نس، ئمون د ـ داي یݣاسن ب 26
ربعا یّزدیݣ ئخف نس أݣیدسن. فّیر ن ـ ؤینّا، ئكشم  -ئرݣزن س 

غر ثّدارث ن ـ ربّي أد ئعلم س ـ میلمي أغا شّملن ووّسان ن ـ 
 ثازدݣي حما أد تّواوش ثمغروصث خف ّكو یوّك دیكسن. 

 ثّدارث ن ـ ربّي  -بولوس ئتّییمژ ݣ 
نتّا یدّجاور ؤسبیع ن ـ ثازدݣي أد ئشّمل، أنّاین ییتس ن ـ  27

ووداین ݣانین زݣ أسیّا بولوس ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي، أھا 
أر سغویّون أر  28سحوّرشن غیفس میّدن كوّل، داي ّكرن أمژنث، 

ین، ھایاون أرݣاز نّا دا یّسلمادن ئي میدن ئورداون أیودا«تّینین: 
ݣ ـ ماید ئݣان أنسا أینّا ؤر ئحلین خف میّدن نّخ، د ـ ّشرع نّخ، د ـ 
ثّدارث أد ن ـ ربّي، أھا یّسكشم ألثو ییتس نّا ؤر ݣینین ؤداین غر 

نّان أیاد ئّدخ ّكان أنّاین بولوس  29». أنسا یاد أزّداي أھا یسخنونسث
ـ ثمدینث أر ئتّمو ـ یان ؤرݣاز زݣ ؤفسوس ؤر ئݣین ؤداي ݣ  ن د 

ئسم نس تروفیموس، أھا غالن ئیس ثیّسكشم بولوس غر ثّدارث ن 
ـ ربّي. 

داي ثّكر ثیریّت ݣ ـ ثمدینث كوّل، أّزلیند میّدن زݣ ماید  30
ثّدارث ن ـ ربّي،  -ئݣان ثانیال أمژن بولوس ّژوغرنث غر بّرا ن 

ران أث نغین، یاوضّن ؤنغمیس  نتّا 31أھا قّنن ثیفلوین ݣ ـ وانسا. 
لقدس كوّل.  -ئرومانین ئیس ثّكر ثیریّت ݣ  -لعسكر ن  -أخاثار ن 

ئّكر ݣ ـ وانسا یاوي أݣیدس ییتس ن ـ ئعسكرین د ـ ییتس ن ـ  32
ئعسكرین  -ئید لفسیان أھا أّزلین غیرسن. نتّا أنّاینث میّدن ئّداد نتّا د 

ئثاّما وخاثار ن ـ  33. نس، أغولن رّصان ؤر یاد أر ّكاثن بولوس
لعسكر غر بولوس یامژث، أھا ینّایاسن ئي یعسكرین أث شرفن 

ـ ثیفرین، ئقّیم أر غیفس ئتّسقسا لغاشي حما أد ییسین  -س  سناث ن 
داي أر سغویّون میّدن، ّكوشا د ـ ماید  34ماید ئمس د ـ ماید ئّجرا. 
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ّژاژا نّا أر ئتّیني. نتّا ؤر ئغي أد ییسین ماید ئجران سثیّت زݣ 
سّكرن، داي ینّایاسن ئي یعسكرین أد أوین بولوس غر لقشال. 

غاس ّصیوضنن ئعسكرین بولوس غر ثمسوالي نّا دا ّساالینین  35
ئّدخ ثنید  36غر لقشال، أسینث حما أد فوّكان زݣ لغاشي نّا یھیجن. 

 » نغاّت، نغاّت!«یوفا لحال أرث تّثفارن أر سغویّون: 
باب ن ـ لقشال، داي ینّایاس بولوس ئي نتّا ییوضنّن غر ل 37

، داي »ئید أدي ثاّدجد أداش ئنیخ شان واوال«لعسكر:  -وخاثار ن 
ثیونانیث؟  -ئید ئیس ثّسند أتّسیولد س «ینّایاس ؤخاثار ن ـ لعسكر: 

ماخ ئیس ؤر ئید شݣّین أید ئݣان أمیصري ّداخ نّا یسّكرن  38
یث الرواح غر أ -ثیریّت مشثا أیاد، أھا یاوي ربعاالف ن 

ئھي، نّكین ؤداي أي ݣیخ زݣ «داي ینّایاس بولوس:  39» ّصحرا؟
كیلیكیّا، لولیخ ݣ ـ ثمدینث ن ـ طرسوس نّا یتّییّسنن  -ثمازیرث ن 

أھا یادّجیث أد  40». شیݣان. عافاش أدّجي أد سیولخ ئي میّدن
ئسیول. داي یبّد بولوس ݣ ـ ثمسوالي، ئھّزا أفوس نس ئي میّدن 

ثعیبرانیث نسن أھا  -سثین. نتّا سوسمن، ئسیوالسن س حما أد ف
 ینّایاسن: 

 
22  

 بولوس دا یتّرارا خف ئخف نس 
ئخاثاّر نّخ، ّسغداث ئي ماي ریخ أداون ئنیخ دغي  -أ یایثما د « 1

 -نتّا سّالناس أراسن ئساوال س  2». حما أد رارخ خف ئخف ئنو
ھا ینّایاسن: ثعیبرانیث ئݣان أوال نسن،أغولن نّیرسن ؤݣار، أ

 -ثمدینث ن ـ طرسوس ݣ  -نّكین ؤداي أید ݣیخ. لولیخ ݣ « 3
كیلیكیّا، مشان ݣمیخ داد ݣ ـ لقدس، أھا لمدخ خف  -ثمازیرث ن 

غاماالئیل ألّمود ئصحان خف ّشرع ن ـ سیدنا موسى.  -ؤفوس ن 
ھاثین أود نّكین دا یي تّاسي نّعرث خف لخدمث ن ـ ربّي غاس أّم 
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ّكیخ أر تكرفاصخ وینّا ثفارنین أبرید  4ؤیاد نّا ثݣام كوّل نّون أّساد. 
ـ ییتس دیكسن. ّكیخ أرثن  ـ لموث ن  ـ لماسیح، أھا سبّبخ كوّل ݣ  ن 

ھان  5تّامژخ س ـ ئرݣزن د ـ ثوثمین أرثن ݣّارخ ݣ ـ لحبس. 
لمݣلیس ن ـ ووداین ݣان ئنیݣان  -أنمغور ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د 

اون نّیخ ئیس ئݣا سثیّت، ئّدخ نثني أید ئي یوشان خف ؤیاد نّ 
دیماشق،  -ثیبراثین أثنث أویخ ئي أیثماثنخ ؤداین نّا ّالنین ݣ 

ثیبراثین نّا أر ئي یاّكانث تّسریح حما أد أمژخ ئمومّن نّا ّالنین 
 دیّس، أھا رارخثنید غر لقدس شرفن حما أد غیفسن ئتّوحشم. 

 
 ) 18-12:26، 19-1: 9ل) (ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن (أعما

 -داي ّدوخ یان واّس غر دیماشق. نتّا دّجاورختیّن أتّاین ن  6
واّس، ھان یان ؤسیّد ئجھدن ئنقّرّد غیفي زݣ ییݣنّا أّم  -واّماس ن 

داي تّوتّیخ س ـ أشال، سّالخ ئي شا أر ئي  7ووسم ئّسیّدا غیفي. 
اصد". یتّیني: "أ شاوول، أ شاوول، ّماخ ألّیݣ دا یي تّكرف

سقساخث نّیخاس: "ماي ثمسد أسیدي؟" أھا ینّایي: "نّكین عیسى  8
ئسموّن ئنو أنّاین أسیّد، مشان ؤر  9ؤناصیرا نّا دا تّّكرفاصد". 

داي نّیخاس: "ماي ثرید  10سلّین ئي واوال ن ـ ونّا أر ئي یساوالن. 
یّن أد ݣخ أموالنا؟" أھا ینّایي موالنا: "ّكر بّد، تّاّماد غر دیماشق، د

داي ئّدخ ؤر أر تّانّایخ  11ئّدا أداش ئتّوییني ماید غیفش ئّالن أتّݣد". 
ئعمایي ّجھد ن ـ ؤسیّد نّا غیفي ّدینقرن، أمژني ئسموّن ئنو أفوس 

 ألّیݣ ئي نّصیوضن غر دیماشق. 
ییلي دیّس یان ؤرݣاز ئمنان ئحضان ّشرع ن ـ ربّي ئسم نس  12

دیماشق أرث تّوقّارن شیݣان. حانانیا، ؤداین كوّل نّا زدغنین ݣ ـ 
ئّداد غوري، ئبّد ثاما نو أھا ینّایي: "أݣما شاوول، تّانّاي". ݣ ـ  13

داي ینّایي: "ربّي نّا  14وانسا ئعایدیّد ئژري نو أھا یانّایخث داثي. 
أر تّعبادن ئمزوورا نّخ ئسثیش حما أتّیسیند أینّا یرا، ثانّاید أمزیلّز 

ئّدخ ھاثین  15ال زݣ ؤقمو نس. نس ئمنان أھا ثسّالد ئي واو
 -ئقّنشیّن أتّݣد ئنیݣي نس داث ن ـ میّدن كوّل خف ؤینّا ثانّاید د 
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وامان  -دغي ماي دا تّعایاند؟ ّكر ثتّوغبّزد ݣ  16وینّامي ثسّالد. 
ثّسیرّد ئخف نش زݣ لمعصیّاث نش،أھا ثتّرد ئي موالنا أداش 

 ئغفر". 
 -فّیر ن ـ ؤینّا أغولخ غر لقدس. نتّا أر تژاّالخ یان واّس ݣ  17

داي یفّغد غوري سیدنا عیسى  18ثّدارث ن ـ ربّي، ئسوي شا، 
ینّایي: "سّدرف ئخف نش، فّغ دغیا زݣ لقدس ئّدخ ؤر ّدین میّدن 
نس أش أمنن أّداي داسن تقّیسد غیفي أینّا ثانّاید د ـ ؤینّامي ثسّالد". 

داي نّیخاس: "مشان أموالنا ھاثین ّسنن ئیس ّكیخ أر تّدوخ غر  19
 -ّسك أرثن ݣّارخ ݣ ثمزݣیدیوین أر تّامژخ وینّا دا تّامنّین ئی

ئلیخ لّیݣ ئتّونغا ستیفانوس ئّدخ أر  20لحبس، أرثن تھّراسخ. 
ئساوال ئي میّدن غیفش. مساساخ خف منغیوث نس أھا حضوخ 

داي ینّایي موالنا: "ّكر ّدو، ئّدخ  21ئزنّار ئي وینّا أرث نقّانین". 
ّدیخ أش أزنخ غر ثمیزار نّا بعدنین، غر لݣنوس نّا ؤر ݣینین 

». ن"ؤدای
ئلین میّدن أر ّسغادن غر بولوس ألّیݣ ئنّا أوال أد، داي  22

ّكساث أرݣاز أد زݣ وودم ن ـ واشال ئّدخ ؤر «سغویّن أر تّینین: 
داي یطیّراسن قّیمین أر سغویّون أر ݣّارن س ـ  23». ئواثا أد ییدیر

داي ینّا ؤخاثار ن ـ  24ئݣنّا.  -ئزنّاّر نسن أر زوّزورن أشال س 
ي یعسكرین نس أد ّسكشمن بولوس غر لقشال، أھا ثفعناس لعسكر ئ

أمعراض أرد ئقّرا حما أد ییسین مایداسن ئݣا ئي ووداین ألّیݣ 
نتّا أرث شّرفن حما أث ھّرسن  25غیفس سّكرن أنشثید ن ـ ئغویّان. 

ئیس غورون لحّق «أھا ینّایاس ئي لفسیان نّا یبّدان ثاما نس: 
نتّا یسالّ  26» غیفس ثحشیمم؟أتھّرسم شان ؤروماني مغار ؤر 

لفسیان ئي ویاد، یاّزل غر أخاثار ن ـ لعسكر ئعلماس، ئنّایاس: 
ئّدو  27» ماتّا ؤیاد ثرید أتّݣد؟ ھان أرݣاز أد أروماني أید ئݣا!«

ئنیي، «ؤخاثار ن ـ لعسكر س ـ ئخف نس غر بولوس ئسقساث: 
داي  28». ئیّیھ«أھا ینّایاس بولوس: » ئیس تݣید سثیّت أروماني؟
ـ لعسكر:  ـ ئقّاریضن حما «ینّایاس ؤخاثار ن  نّكین ؤشیخ شیݣان ن 
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ئید نّكین ھاثین ݣیخ «أھا ینّایاس بولوس: » أد ݣخ أروماني
داي ݣ ـ وانسا حیّدناس وینّا  29». أروماني ئّدخ لولیخ غورسن

عّولّین أث ھّرسن حما أث سقّران. أود أخاثار ن ـ لعسكر س ـ 
 ن ئیس ئݣا بولوس أروماني د ـ نتّا یشرفث. ئخف نس ئݣّد لّیݣ ئسّ 

س ـ أسّكا نس، ئرا وخاثار ن ـ لعسكر أد ییسین ماید ئݣا  30
بولوس ئي ووداین ألّیݣ أر غیفس تشثوان، داي یّكساس 

أیث لمݣلیس  -ئشوراف، ئغرد ئي ینمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، د 
 ّدیث داثاسن. ن ـ ووداین س ـ ماس ّالن أّد مونن، أھا یاویثید ئسب

 
23  

 ووداین  -بولوس ݣ ـ لمݣلیس ن  -أوال ن 
أیایثما، ھاثین «ئسموقّل بولوس ݣ ـ أیث لمݣلیس أھا ینّایاسن:  1

ئھنّا لخاضر ئنو زݣ ثنیال ن ـ ؤینّا ݣیخ كوّل ݣ ـ ثودرث ئنو منید 
ـ ربّي أر أّسا ـ ثّدارث ن  2». ن  داي ینّاسن حانانیا، ئݣان أنمغور ن 

أھا  3ي وینّا بّدانین ثاما ن ـ بولوس أث ؤثن غر أقمو. ـ ربّي، ئ
ئّدا ربّي أش ئّوث ألمونافیق! ئیس ثقّیمید دیّس أد «ینّایاس بولوس: 

ؤینّا دا یتّیني ّشرع، د ـ شݣین س ـ ئخف نش  -غیفي ثنبّض س 
داي  4». ثرژید ّشرع ن ـ ربّي لّیݣ أسن ثنّید أدي وثن غر أقمو

ئیس دا ثرݣّمد أنمغورن ـ «اما نس ئي بولوس: نّاناس وینّا بّدانین ث
سامحاثي أیایتما، «أھا ینّایاسن بولوس:  5» ربّي؟ -ثّدارث ن 

ثّدارث ن ـ ربّي، ئّدخ دا  -ھاثین ؤر ّسینخ ئیس ئݣا أنمغور ن 
یتّیني لشثاب ن ـ ربّي: "أد ؤر تّرݣام ونّا یݣان أنمغور ن ـ میّدن 

 ». نش"
ییلي بولوس ئّسن ئیس ݣان ییتّس ن ـ أیث لمݣلیس زݣ  6

 -ییتّس ضنین زݣ ثربیعت ن  -ئصّدوقین د  -ثربیعت ن 
أیایتما، ھاثین أفّریسي «ئفّریسین، داي ینّایاسن س ـ ؤغویّي: 
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ؤفّریسي أید ݣیخ، نّكین دغي لّیخ داد دا غیفي یتّوحكام  -مّمیس ن 
». تّیّن أّد ّكرن زݣ لموثغاس ئّدخ غوري ئّال ّرجا ئیس نّیقّن ئم

 -ئفّریسین د  -غاس ئنّا بولوس أیاد، داي یّكر ئمنغي ئنݣر ن  7
ئّدخ  8ئصّدوقین أھا بضون أیث لمݣلیس ݣین سناث ن ـ ثمناضین. 

ئصّدوقین ؤر تّامنن ئیس دا تّكرن ئمتّین زݣ لموث، ؤال ّالنث 
كوّل. لماالئیكاث د ـ الرواح، ئید ئفّریسین دا تّامنن س ـ ؤیاد 

زایدن أر سغویّون كوّل نسن، داي یطیّراسن ئي ییتّس ن ـ  9
ئّسلمادن ن ـ ّشرع ݣانین زݣ ئفّریسین، أھا ّكرن بّدین أر تفقّاعن 

ؤرݣاز أد، ئوا عینخ  -ھاثین ؤر نوفي أود یان لعیب ݣ «أر تّینین: 
ئمغور ئمنغي  10». سثیّت ئسیوالسّد شان ّروح نغد شان لماالك

لعسكر أد ݣین میّدن بولوس د ـ  -ݣّد ؤخاثار ن شیݣان ألّیݣ ئ
تیقّدیدین، داي ینّایاسن ئي ئعسكرین أد سّرحن أثید نزغن زݣ 

أّس نّا غر ݣّیض، ئفّغد  11واّماس نسن أھا رارینث غر لقشال. 
زعم أد ؤر تݣّد، ھاثین ئمشینّا «موالنا غر بولوس أھا ینّایاس: 

ش أتّدود أداسن ثبّرحد لقدس ئخّصایا -ثبّرحد ئي میّدن غیفي ݣ 
 ». روما -أود ݣ 

 ؤداین أر ؤرّزون أد نغین بولوس 
ووداین أد ݣین  -داي س ـ أسّكا نس ثیفاوث، مساسان ییتّس ن  12

سث حما أد نغین بولوس، ݣّالّین ؤر تتّان ؤال سوان شان ثخنداّال 
داي  14ؤݣار ن ـ ربعین ن ـ ؤرݣاز.  -ئلین س  13أرد ئیث نغین. 

ووداین أھا  -نمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي د ـ ئخاثاّر ن ّدون غر ئ
ھاثین نݣّوّال كوّل نّخ س ـ ثݣالّیّت ثاخاثارث ؤر نتتّا واال «نّاناسن: 

ئوا أزناث كونّي د ـ أیث لمݣلیس غر  15نسوا أرد ننغ بولوس. 
لعسكر ثتّرم ّزیكس أداون ّدیرار بولوس غر لمݣلیس  -أخاثار ن 

دم أتّنژوم ݣ ـ ّدعوث نس، د ـ نوّكني نّال نوجد أّماني ثرام أتّعاو
 ». أث ننغ ݣ ـ ؤبرید قبل أنّیاوض غورون

بولوس ئي وینّا خف مساسان  -ؤلثماس ن  -نتّا یسّال مّمیس ن  16
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داي یغرّد بولوس  17ووداین، ئّدو غر بولوس غر لقشال یعلماس. 
ـ لعسكر أوي أعّریم أد غر أخاثار ن «ئي یان لفسیان أھا ینّایاس: 

یاویث لفسیان غر أخاثار نسن ئنّایاس:  18». ئرا أداس ییني شا
ھاثین ئغرایي بولوس أحبّاس ئتّر ّزیݣي أداشّد أویخ أعّریم أد ئرا «

داي یامژ ؤخاثار ن ـ لعسكرأعّریم زݣ  19». أداش ییني شا
» ماي ثرید أدي ثینید؟«ؤفوس، یاویث غر تّیساع ئسقساث: 

ن مساسان ووداین أد ّزیكش تّرن أداسن ھاثی«داي ینیایاس:  20
ثرارد بولوس أسّكا غر لمݣلیس، ّدان أداش ئنین ھاثین ران أد 

مشان أد ؤر ثن تّامن، ئّدخ  21عاودن أد نژون ݣ ـ ّدعوث نس. 
ؤرݣاز ّزیكسن أید ئّدان أداس حاطّرن  -ربعین ن  -ھاثین ؤݣار ن 

ال سوان أرد ئیث ݣ ـ ؤبرید حما أثنغین، ھاثین ݣّوّالن ؤر تتّان ؤ
داي  22». نغین. دغي ّالن وجدن، دا تّعایانن غاس أداسن ثینید واّخا

ـ لعسكرأعّریم ئنّایاس:  أد ؤر تّیني أیاد نّا یي ثنّید «یوّصا ؤخاثار ن 
 یازنث ئبردان نس. ». ئي أود یوكّ 

ئید لفسیان أھا ینّایاسن:  -ئغرد ؤخاثار ن ـ لعسكر ئي سیّن ن  23
 -ؤمناي، د  -سبعین ن  -ؤعسكري، د  -سموناثّد میثاین ن «

ؤعسكري س ـ ثفالیوین، ثّسوجدم ئخفاون نّون أتّدوم  -میثاین ن 
ثاویماسّد ئي بولوس شان  24لتسعود.  -ݣ غر قایصاریّا ئضا 

». لمان غر أنبّاض فیلیكس -ئسان نّاخف ئتّنوي، ثّصیوضمثین ݣ 
ثبراّت، داس  -یاري ؤخاثار ن ـ لعسكر ئي ونبّاض یوث ن  25

ئتّیني دیكس: 
أزول غیفش أیانبّاض أخاثار فیلیكس. ھاثین أخاثار ن ـ « 26

ھاثین  27ابراّت أد. لعسكر كلودیوس لیسیاس أیداشّن یوزنن ث
ؤمژن ووداین أرݣاز أد، ئرین أثنغین. نتّا ّسنخ ئیس ئݣا أروماني، 

داي ریخ أد  28أھا أّزلخ غورس نّك د ـ ئعسكرین ئنو فوّكوخثید. 
أفخثنیّن داث  29ئسینخ مایداسن ئݣا أھا یاویخث غر لمݣلیس نسن. 

ّشرع نسن نّا خف ؤر ئواثا  -تالّمان غاس خف شان ئسكین ݣ 
مشان غاس ئتّوینّایي ئیس مساسان ییتس ن  30منغیوث ؤال لحبس. 
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ـ ووداین أد ݣین شان ثخنداّالسث حما أثنغین، أزنخاشثیّن دغیا، 
 ». أھا نّیخاسن أّن ّدون غورش دعوناس، ئوا ربّي أّك ئعاون

داي ݣین ئعسكرین أینّاسن ئنّا وخاثار نسن، أوین بولوس  31
أسكا نس،  -س  32ـ أنتیباتریس.  ݣّیض ّصیوضنثیّن غر ثمدینث ن

عایدن نثني غر لقشال، أدّجین ئمناین أد سثاّمان بولوس غر 
نتّا ییوضنّن ئمناین غر قایصاریّا، ؤشیناس ثابراّت  33قایصاریّا. 

ئقّرا ونبّاض فیلیكس  34ئي ونبّاض، ّسكشمن غورس بولوس. 
نتّا ثابراّت، داي یسقسا بولوس خف ماتّا ثمازیرث نّا زݣ ئݣا. 

ّدیخ أد ّسغدخ ئي ماي «أھا ینّایاس:  35یّسن ئیس ئݣا زݣ كیلیكیّا، 
داي ینّایاسن ئي یعسكرین أث ». تّینید أّداي دّدون أیث ّدعوث نش

 ھیرودوس أھا عّسسن غیفس.  -ݣین ݣ ـ لقصر ن 
 

24  

 ؤداین دعاناس ئي بولوس غر أنبّاض فیلیكس 
ووّسان فّیر ن ـ ؤینّا، ئّدود ؤنمغور ن ـ ثدارث ن ـ  -خمسا ن  1

ـ ئخاثاّر ن ـ ووداین،  ربّي حانانیا غر قایصاریّا، ئمونّد د ـ ییتس ن 
یان بوݣّاضو ئسم نس تارتولّوس أھا دعوناس ئي بولوس غر  -د 

داي غریند ئي بولوس، ئقّیم تارتولّوس أر ئیّس  2أنبّاض فیلیكس. 
أسیدنا فیلیكس بو «ـ ؤنبّاض فیلیكس أر ئتّیني:  ئتّشثوا داث ن

 -واّدور أخاثار، ھاثین ثݣید لھنا ݣ ـ ثمازیرث نّخ، ثݣد شیݣان ن 
د ـ نوّكني كویاّس دا نتقّرا س ـ  3ئسّكین ژیلنین س ـ ثانّژي نش. 

لخیر نش ݣ ـ ماید ئݣان أنسا، أراش نتّیني ثانّمیرث خف ؤیاد نّاخ 
ؤرش سماضالخ، دا ّزیكش تتّرخ عافاش  داي حما أد 4ثݣید كوّل. 

أداخ ثساعفد، تّسغّد ئي ّدعوث نّا یّالن ئنݣراخ د ـ ؤرݣاز أد، ؤر 
ھاثین نوفا یارݣاز أد أر ئسخسار  5ّدیخ أد غیفش ّسغزیفخ أوال. 

ووداین ݣ ـ ماید ئݣان أنسا ݣ ـ  -میّدن أر ئسّكار ثیریّت ئنݣر ن 
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بیعث داس تّینین یوث ن ـ ثر -ّدونیث، أھا یݣ أنمغور ن 
ـ ئناصیرین".  ییري دیخ ألتو أد ئسخنونس ثّدارث ن  6"ثاربیعث ن 

مش ئیث تسقّراد شݣ س ـ ئخف نش  m 8 7ـ ربّي، أھا نامژث. 
داي  9». دغي، تّدید أتّیسیند ئیس ئݣا وینّاش ننّا غیفس كوّل سثیتّ 

ّكرند أود ووداین أر ّصوحان أوال ن ـ تارتولّوس، أر تّینین ھان 
 ینّا ینّا كوّل سثیّت أید ئݣا. أ

 بولس دا یتّرارا خف ئخف نّس 
فّیر ن ـ ؤینّا، یھّزا ونبّاض فیلیكس أفوس نس ئي بولوس حما  10

أسیدي، ھاثین ّسنخ ئیس «أد ئسیول، داي یسیول بولس أر ئتّیني: 
ئسݣّاسن  -أر تّنباّض خف ثغاوسیوین ن ـ ثمازیرث أد شیݣان ن 

أیاد، أینّا خف مي ّدیخ أد رارخ خف ئخف ئنو داثاش د ـ وول ئنو 
واّس  -أتّیسیند ئیس ؤر ثزري أود ثناعش ن أتّیغید دغیا  11یھنّا. 

ؤر دّجین ئي  12أیاد س ـ ّدیوضخ غر لقدس حما أد عبدخ ربّي. 
ـ ربّي، نغد أر  ـ ثّدارث ن  ـ أود یوّك ݣ  نّوفین ووداین أر تمغانّاخ د 
سحوّروشخ میّدن أد سّكرن ثیریّت، ال ݣ ـ ثمزݣیدیوین ؤال ݣ ـ 

ر تّیغیین أداش ؤشین أود یوث أھا ؤ 13أود یان وانسا ݣ ـ ثمدینث. 
ن ـ ثماثارث خف ؤیاد نّاش نّان غیفي دغي ئیس ئݣا سثیّت. 

ھاثین دا تقّراخ داثاش ئیس دا تثفارخ أبرید ن ـ لماسیح نّا خف  14
دا تّینین نثني ؤر ئݣي وین سثیّت، مشان سولخ دا تّعبادخ ربّي نّا 

ـ ؤینّا یّال  ّشرع ن  -ن كوّل ݣ أر تّعبادن ئمزوورا نّخ، أر تّامنخ س 
أھا ییلي غیري ّرجا ݣ ـ  15النبیا.  -لشثوب ن  -ـ سیدنا موسى د 

ربّي ییمشینّا غیرسن ئّال أود نثني ئیس ئّدا أّد ئسّكر ئمتّین، وینّا 
أیاد أخف مي أود نّكین دا تݣّاخ  16منانین د ـ وینّا عصانین. 

m ؤینّا یّالن ݣ ـ ّشرع  -شان واّراثن ئّال دیكسن: نتّا نرا أد غیفس نحشم س
ـ لعسكر لیسیاس ئّكساخث س  7نّخ،  أھا  8ن. ّدرع زݣ ئفاسّ  -ئّدود ؤخاثار ن 

 ینّایاسن ئي وینّا رانین أداس دعون أّد ّدون غورش، 
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ن ـ ؤینّا دا ثامّسومانث حما أد ئزّدیݣ لبال ئنو ّكویاّس زݣ ثنیال 
 منید ن ـ میّدن.  -ربّي د  -تݣّاخ منید ن 

ئسݣّاسن أیاد ؤر لّیخ ݣ ـ لقدس، دغي أغولخّد حما  -مشثا ن  17
أّد ّصیوضخ شان لموعاواناث ئي أیث ثمازیرث ئنو أھا وشخ 

داي أفینین ییتس ن ـ ووداین ݣانین زݣ  18ثیمغراص ئي ربّي. 
بّي، لّیخ ّزدیݣخ ئخف ئنو أّم ثمازیرث ن ـ أسیّا ݣ ـ ثّدارث ن ـ ر

لقاعیدا ن ـ ّشرع نّخ، ؤر غیفي سمونخ میّدن ؤال سّكرخ ثیریّت، 
نثني أمي یخّصا أّد ّدون غورش أدي دعون مش غیفي یوفان  19

نغد سقسا وید نّیث نّا ّالنین داد أداش ئنین ئیس غیفي ؤفان  20شا. 
غیفي  غاس مش ران أد 21شا لّیݣ ّكیخ داثاسن ݣ ـ لمݣیلس. 

یامژن أوال نّا نّیخ داثاسن س ـ ؤغویّي لّیݣ أسن نّیخ: "ھاثین 
بّدیخ داثاون أّسا ݣ ـ لمݣلیس نّون أد غیفي ثحشمم ئّدخ دا تّامنخ 

 ». ئیس نّیقّن ئمتّین أّد ّكرن زݣ لموث"

 قایصاریّا  -لحبس ن  -بولوس ݣ 
 -یافد لحال أنبّاض فیلیكس ئّسن شیݣان خف ؤبرید ن  22

لماسیح. داي ئسموتّي لمݣلیس غر شان واّس ضنین أھا ینّایاسن: 
ّدیخ أد حشمخ ݣ ـ ّدعوث نّون أّداي ّدیّدو ؤخاثار ن ـ لعسكر «

ن لفسیان أد ئعّسس خف بولوس، مشان أھا یوّصا یا 23». لیسیاس
أد ؤر غیفس ئتقّن، أھا یادّج ئمّدوكال نس أد غورسد تّدون أداس 

تݣّان أینّاس ئخّصان. 
 -شان ووّسان ضارث ن ـ ؤینّا، ئّدود ؤنبّاض فیلیكس نتّا د  24

تمطّوط نّس دروسیّال، یݣان ثودایث، أھا یغرد ئي بولوس ئقّیم أر 
یني خف لیمان س ـ سیدنا عیسى لماسیح. ئّسغاد ئي وینّا أر ئتّ 

مشان لّیݣ أراسن ئساوال خف میمش أیداس ئخّصا ئي بنادم أد  25
ئمنو داث ن ـ ربّي أھا یباض ݣ ـ ئخف نس، د ـ خف واّس نّاݣ 

ویدا أّسا، «ئتّحاساب ربّي میّدن كوّل، ئݣّد فیلیكس داي ینّایاس: 
یافد لحال  26». یخغاس ّدو دغي، أّداي سوالخ ّدیخ أداش ّدغرخ د
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فیلیكس یرا بار أداس ئوش بولوس لفلوس حما أداس ئرژم، أینّا 
زرین سین ن  27خف مي أراسّد ئقّار كوثوال أر أݣّیدس ئتّمساوال. 

ئسݣّاسن س ـ وامشید، ئّدود ضارث ن ـ ؤینّا یان ؤنبّاض ضنین  -
فیلیكس ئسم نس بوركیوس فاستوس. مشان حما  -ؤدغار ن  -ݣ 

یلیكس ؤودم ئي یخف نس غر ؤداین ؤراس ئرژیم ئي أد ئیݣ ف
 بولوس. 

 
25  

 بولوس ئسموتّي ّدعوث نس غر أݣلّید ن ـ ّرومان 
ییوض ؤنبّاض فاستوس غر قایصاریّا، ئیّك دیكس شراض ن ـ  1

ـ ثّدارث ن ـ  2ووّسان أھا یعیّن لقدس.  داي ّدوند غورس ئنمغوّر ن 
ووداین حما أداس دعون ئي بولوس غورس،  -ئخاثاّر ن  -ربّي د 

مش ثرید أداخ ثعدیلد ؤالون، «نّاناس:  3قّیمین أر ثسحوّژورن، 
؛ یافثنید لحال ّالن عّولن أداس »عافاش أویاخد بولوس غر لقدس

ن ؤنبّاض ئمیل ئنّایاس 4حاطّرن ݣ ـ ؤبرید حما أث نغین. 
بولوس ئّدا أد ئقّیم ئتّییمژ ݣ ـ قایصاریّا، د ـ نّكین س ـ «فاستوس: 

داي مش ئݣا شا نّا یّخان،  5ئخف ئنو ّدیخ أد عایدخ غر دیّن دغیا. 
». أزناث أݣّیدي وینّا غر ثّال ثنباطّ دیݣون أھا دعوناس غوري دینّ 

 ئیّك ؤنبّاض فاستوس ݣ ـ لقدس شان ثمانیا ن ـ ووّسان ماد 6
أسكا نس، ئقّیم ݣ ـ وانسا نس  -عشرا، یاغول غر قایصاریّا. س 

ݣ ـ لمݣلیس حما أد ئحشم ݣ ـ ّدعوث، أھا ینّایاسن ئي یعسكرین 
غاس ئكشمد بولوس، ّموترن غیفس  7أّداوین بولوس غر داثاس. 

 -ووداین نّا دّدانین زݣ لقدس أر ئیّس تّشثوان خف شیݣان ن 
ئݣّاثنث؛ مشان ؤر غین أد ؤشین أود لفعایل ّخانین نّامي أس نّان 

ـ ثماثارث خف ؤینّا ئیس ئݣا سثیّت.  مشان ئرورا بولوس  8یوث ن 
ووداین ؤال  -ھاثین ؤر رژیخ ّشرع ن «خف ئخف نس ئنّایاسن: 
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سخنونسخ ثّدارث ن ـ ربّي، ؤال نّیخ أود یان واوال نّا یّخان خف 
 ». ؤݣلّید ن ـ ّرومان

ئعدیل ؤالون ئي ووداین، أھا داي یرا ونبّاض فاستوس أد  9
ئیس ثرید أتّدود غر لقدس أد غیفش حشمخ «ینّایاس ئي بولوس: 
ئھي، نّكین «ئرار غیفس بولوس ئنّایاس:  10» دیّن خف ئسكین أد؟

بّدیخ دغي ݣ ـ لمݣلیس ن ـ ؤݣلّید ن ـ ّرومان، ئوا دیكس أݣ 
ئخّصا أد غیفي ئتّوحشم. شّݣ س ـ ئخف نش ثلّید ثّسند ئیس ؤر 

ّمور ئید ئیس ݣیخ شا نّا خف واثاخ  11یخ شا ئي ووداین. ݣ
منغیوث، ؤر دا روݣّلخ زݣ لموث. مشان مش ؤر غین میّدن أد 
أّداوین أود یوث ن ـ ثماثارث خف ؤیاد نّا غیفي نّان ئیس ئݣا 
سثیّت، أود یوّك ؤر غورس لحّق أد ئي یّصیوض ئي یفاّسن نسن 

». عوث ئنو غر أݣلّیدأد غیفي حشمن. دغي ریخ أد سموتّیخ دّ 
داي یمشاوار ؤنبّاض فاستوس د ـ أیث لمݣلیس نس أھا ینّایاس  12

دغي ݣ ـ ثسموتّید ّدعوث نّش غر أݣلّید، ثّدید أتّدود «ئي بولوس: 
 ». غر ـ روما أتّكد داثاس

 بولوس دا یساوال داث ن ـ ؤݣلّید ن ـ ووداین أغریباس 
ؤلثماس  -اس نتّا د زرین شان ووّسان، ئّدوّد ؤݣلّید أغریب 13

قایصاریّا حما أداس رحبن ئي ونبّاض  -برینیكا غر ثمدینث ن 
ووّسان. داي یّكر فاستوس  -أھا قّیمین دیّس شیݣان ن  14فاستوس. 

ئّال «ئقّیساس ئي وݣلّید أغریباس خف ّدعوث ن ـ بولوس ئنّایاس: 
لّیݣ ّدیخ  15لحبس.  -یان ؤرݣاز داد ئزریث ؤنبّاض فیلیكس ݣ 

ـ ربّي د غر  ـ ثّدارث ن  ئخاثاّر  -لقدس، دعاناسدّ غوري ئنمغوّر ن 
أھا  16ن ـ ووداین، تّرن ّزیݣي أد غیفس حشمخ س ـ لموث. 

نّیخاسن، ھاثین ؤر ثݣي لقاعیدا نّخ نوكني ییرومانین أنحشم خف 
شان یوّك ئسول ؤر ئمناال ؤدم س ـ ؤدم د ـ وینّاس دعانین حما أد 

داي موننّد أݣیدي غر داد، ّكرخ  17ئرار خف ئخف نس داثاسن. 
دغیا س ـ أسّكا نس قّیمخ ݣ وانسا نو ݣ ـ لمݣلیس حما أد حشمخ 
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نتّا  18ݣ ـ ّدعوث نسن، أھا نّیخاسن ئي یعسكرین أّد أوین أحبّاس. 
ّكرن وینّاس دعانین أر ساوالن، داي ؤر ؤفیخ ݣ ـ ؤینّاس أر 

مشان أر  19. غیفس تشثوان أود یان ؤسّكین ئّخان زݣ ؤینّا دمیخ
ّدین نسن، د ـ خف  -ئسكین ݣ  -تّناغن أݣیدس غاس خف ییتّس ن 

شان یون ئسم نس عیسى ئّموث، ئید بولوس أر ئتّیني یّال یّدر. 
داي ؤر ّسینخ ماي تݣّاخ ݣ ـ ّدعوث نسن، أھا سقساخ بولوس  20

ئمیل ئسموتّي  21ئیس ئرا أد ئّدو غر لقدس أد غیفس ئتّوحشم دیّس. 
غر أݣلّید ن ـ ّرومان حما أد غیفس ئحشم نتّا س ـ ئخف  ّدعوث نّس

داي  22». نس، داي رارخث أد ئقّیم ݣ ـ لحبس أر ثازنخ غورس
ریخ أود نّكین أد «ینّایاس ؤݣلّید أغریباس ئي ونبّاض فاستوس: 

أسّكا، «أھا ینّایاس فاستوس: ». ّسغدخ ئي ماي دا یتّیني ؤرݣاز أد
 ». ثّدید أداس ثّسغدّ 

ؤلثماس برینیكا  -أسّكا نس، ئّدوّد ؤݣلّید أغریباس نتّا د س ـ  23
 -ݣ ـ یان لعّز أخاثار، كشمن غر لمݣلیس نثني د ـ ئخاثاّر ن 

ثمدینث، داي یازن فاستوس ئعسكرین أویند  -ئخاثاّر ن  -لعسكر د 
أیاݣلّید أغریبّاس «ئسیول فاستوس ئنّایاسن:  24بولوس غر داثاسن. 

داد، ھاثین أرݣاز أد نّا یبّدان داثاون أمیّد دعان  أوینّا الّنین كولّ  -د 
وین داد أر سغویّون أر تّینین  -لقدس كوّل د  -غوري ووداین ن 

ئید نّكین ؤر دیكس ؤفیخ شا نّا خف ئواثا  25ؤراس ئخّصا أد ییدیر. 
لموث، مشان ئّدخ ئسموتّي ّدعوث نس غر أݣلّید نّخ، عّولخ أث 

ؤر غوري یلّي شا یصحان خف  ئمیل 26أزنخ غورس غر روما. 
ّدعوث نس نّا غاس أریخ ئي سیدنا، خف ؤیاد أخف ثید ئویخ غر 
داثاون كوّل نّون، لومعنّا شّݣ أیاݣلّید أغریباس، حما أّداي ثسقساد 

ئّدخ ماید ئي یضھرن نّكین، ؤر ئعدیل  27أد أفخ ماغاس أریخ. 
أداس أزنخ أحبّاس ئي وݣلّید بال أداس ّسفروخ ماخف أس 

 ». تّودعائ
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26  

ؤݣلّید  -بولوس دا یتّرارا خف ئخف نس داث ن 
 أغریباس 

نوشایاش لحّق «داي ینّایاس ؤݣلّید أغریباس ئي بولوس:  1
ئھّزا بولوس أفوس نس ئسفاّل ». أتّرارد خف ئخف نش، ئوا سیول

أیاعرینو أّسا لّیݣ بّدیخ « 2أر ئساوال خف ئخف نس أر ئتّیني: 
داثاش أیاݣلّید أغریباس حما أد رارخ خف ئخف ئنو خف ؤینّا خف 

ئّدخ ّسنخ ئیس ثحسید لقاعیداث ن لومعنّا  3ئي دعان ووداین كوّل، 
ـ ووداین د ـ ثغاوسیوین نّا خف دا تّناغن. خف ؤیاد، دا ّزیكش 

 تتّرخ أد تّسوسعد لخاضر نش أݣیدي أھا ثسغّد غوري. 
ؤداین كوّل ّسنن میمش أي ثݣا ثودرث ئنو زݣّوس مّژیخ ݣ ـ  4

الّن سنّي زݣ واھّوا، مش  5ثمازیرث نّاݣ لولیخ، د ـ ݣ ـ لقدس. 
ران، ّدان أداون ئنین ئیس ݣیخ زݣ ثربیعث ن ـ ئفّریسین نّا 

دغي ھایي دا غیفي یتّوحشام ئّدخ  6یحضان ّشرع نّخ عنوݣا. 
غوري یّال ّرجا ئیس ئّدا ربّي أد ئیݣ أینّا یقاول ئي یمزوورا نّخ. 

بادن أود ثیقبیلین نّخ س ـ ثناعش ئّال غورسنث ّرجا یاد، أر تّع 7
ربّي س ـ واّس د ـ ییض خف ؤیاد. ھاثین خف ّرجا یاد أخف ئي 

ئوا ّماخ ألّیݣ ؤر دا تّامنم ئیس  8دعان ووداین أیاݣلّید أغریباس. 
 ئغي ربّي أّد ئسّكر ئمتّین؟ 

ھاثین ّكیخ أر تّیغالخ ئیس ئي یخّصا أد ݣخ أینّامي غیخ كوّل  9
نس أید ݣیخ ݣ  أیاد س ـ ئخف 10حما أد ضاّضخ عیسى ؤنّاصیرا. 

لقدس. داي ݣرخ شیݣان ن ـ ئمومّن س ـ لماسیح ݣ ـ لحبس س  -
ـ ثنباطّ نّایي وشان ئنمغوّر ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي، د ـ أّداي غیفسن 

أر غیفسن تّكاخ  11حشمن س ـ لموث، أر تّمساساخ أݣیدسن. 
ثیمزݣیدیوین كوّل أرثن تّكرفاصخ حما أداسن ݣخ ّدرع أد نكرن 

اي أر غیفسن تغّدادخ، أر ثن تّثفارخ أود غر ثمدینین لیمان نسن. د
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 نّا ّالنین بّرا ن ـ ثمازیرث ن ـ أیث یاھودا. 
 

 ) 16-6:22، 19-1: 9(ئسّكین نّا ݣان ئمازاّن (أعمال) 
أینّا أخف ّدیخ یان واّس غر دیماشق س ـ ثنباطّ نّایي وشان  12

ـ ربّي.  ـ ثّدارث ن  ـ ؤبری 13ئنمغوّر ن  ـ واّماس نتّا لّیخ ݣ  د أتّاین ن 
ن ـ واّس أیاݣلّید أغریباس، ئنقّرد غیفي یان ؤسیّد زݣ ییݣنّا 

داي  14یوݣرن وین ثافوشث، أھا یّسیّدد غیفي نّك د ـ ئسموّن ئنو. 
نتّوتّي كوّل نّخ س ـ أشال، شوي سّالخ ئي یان واوال ئغرایي س ـ 

دایي ثعیبرانیث نّخ أھا ینّایي: "أشاوول، أشاوول، ّماخ ألّیݣ 
 تّكرفاصد؟ ھاثین ؤر تّیغید أتنّالد أینّا ریخ". 

داي نّیخاس: "ماي ثمسد أسیدي؟" أھا ینّایي: "نّكینثین عیسى  15
ّكر، بّد خف ئضاّر نش ئّدخ ھاثین فّغخد غورش  16نّا دا تّكرفاصد. 

حما أّك سثیخ أتّݣد أمزیلّز ئنو، ثݣد ئنیݣي ئنو، ثسیولد ئي میّدن 
ا د ـ ؤینّا ّدیخ أداش سنعثخ كوّل فّیر ن ـ ؤیاد. خف ؤینّا ثنّاید أسّ 

زݣ لݣنوس ضنین نّا غر  -ّدیخ أش حضوخ زݣ ووداین د  17
أداسن ثرژمد ألّن أد أغولن زݣ تیّالس غر أسیّد  18ّدیخ أش أزنخ، 

ّشیطان غر ثین ربّي، حما أّداي أمنن ئّسي  -زݣ ثنباطّ ن  -د 
سن ؤمور ئنݣر ن ـ أداسن تّوغفرنت لمعصیاث نسن، ییلي غور

 میّدن نّا سثیخ أد ݣین وینو". 
زݣ لوقث نّا، أیاݣلّید أغریباس، ؤر عصیخ أینّا یید ئنّا ربّي  19

داي ّكرخ بّرحخ س ـ ئنغمیسن ژیلنین ئي یایث  20زݣ ییݣنّا. 
 -دیماشق دیمزوورا، بّرحخ ئي یایث لقودس د ـ أیث ثمازیرث ن 

ا ؤر ݣینین ؤداین. أراسن یاھودا كوّل، بّرحخ أود ئي لݣنوس نّ 
تّینیخ أد ثوبن أغولن غر ربّي، أھا ݣین ئسكین نّا دا سنعاثنین ئیس 

ثّدارث ن ـ  -یومژن ووداین ݣ  ئي خف ؤیاد أخف 21ثوبن سثیّت. 
مشان ئحضایي ربّي أر أّساد حما أد  22ربّي، ئرین أد ئي نغین. 

ؤر دا تّینیخ غاس ئنیخ أیاد ئي میّدن كوّل ئمّژیان د ـ ئخاثاّر. ھاثین 
ئیس ئّدا لماسیح  23سیدنا موسى ئیس ئّدا أد ییلي،  -أینّا نّان النبیا د 
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أد ئتّوكرفص أھا یّمث، ئیݣ أمزوارو نّا غا دیّكرن زݣ لموث 
ئي لݣنوس  -حما أد ئبّرح س ـ ؤبرید ن ـ ؤسیّد ئي ووداین د 

 ». ضنین
نتّا أر ئتّیني بولوس أیاد، داي یبّیاس فاستوس أوال أھا ینّایاس  24

ثوسنا  -أبولوس ھاثین ثّحویّض، شیݣان ن «س ـ ؤغویّي: 
ؤر ّحویضخ شا «أھا ینّایاس بولوس:  25» ثّسوفغش ئي یخف نش!

أسیدنا فاستوس، مشان أینّا دا تّینیخ ئݣا سثیّت ئیݣ لمعقول. 
سّكین أد، ّسنخ ئیس ؤر غیفس ئنثیل ھان أݣلّید أغریبّاس ئّسن ئ 26

ـ شان ثغمرث نّا ینثلن، أینّا خف مي  أو ئمیّق ئّدخ أیاد ؤرئجري ݣ 
داي ینّایاس بولوس ئي وݣلّید  27». ّدیخ أداس سیولخ س ـ طّایطاي

ئیس دا تّامند س ـ ؤینّا نّان النبیا أیاݣلّید أغریباس؟ «أغریباس: 
 ». ّسنخ ئیس دا ییّس تّامند

ئید ئیس ثرید أدي ثرارد أد ݣخ «نّایاس ؤݣلّید أغریباس: داي ی 28
 » لوقث؟ -أماسیحي غاس ݣ ـ ؤیاد ن ـ شوي ن 

أّم ئݣا شوي أّم ئݣا شیݣان، دا تتّرخ ئي «أھا ینّایاس بولوس:  29
ربّي غیفش د ـ خف وینّا دا غوري ّسغادنین كوّل أّسا أد ݣین أم 

 ». نّكینثین مشان س ـ وار ئشوراف أد
 -برینیكا د  -ؤنبّاض فاستوس د  -ي یّكر ؤݣلّید أغریباس د دا 30

فّغن، أر تّمساوالن ئنݣراسن أر تّمیینین:  31وینّا ّالنین أݣّیدسن كوّل 
داي  32». ھان أرݣاز أد ؤر ئݣي ماخف ئتّواثا لموث نغد لحبس«

مور ئید ئس ؤر ئسموتّي «ینّایاس ؤݣلّید أغریباس ئي فاستوس: 
 ». غر أݣلّید ݣ ـ روما، ألیݣ أس ئتّورژم ؤرݣاز أد ّدعوث نس
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27  

 بولوس ئتّیاوي غر روما 
نتّا مساسان ئنبّاضن حما أنّدو ݣ ـ ؤغّرابو غر طّالیان، ؤشین  1

بولوس د ـ ییتس ن ـ ئحبّاسن ضنین ئي یان لفسیان حما أد غیفسن 
لعسكر ن ـ ؤݣلّید  -ئعّسس ئسم نس یولیوس، ئݣان زݣ ثربیعث ن 

یان ؤغّرابو ن ـ ثمدینث ن ـ أدرامیت  -داي نني ݣ  2ن ـ ّرومان. 
أسیّا. ئمون  -ثمازیرث ن  -اث نّا یّالن ݣ نّا غا یّكین خف لمرص

تاسالونیكي نّا یّالن  -أݣّیدنخ أراستارخوس ئݣان زݣ ثمدینث ن 
س ـ أسّكا نس ناوضّن غر صایدا.  3ماكیدونیّا.  -ݣ ثمازیرث ن 

ییلي لفسیان أر ئتنھالّ ݣ ـ بولوس، داي یادّجیث أد ئّدو أّد ئیّك 
نتّا  4س ؤشین أینّاس ئخّصان. ئمّدوكال نس نّا ّالنین دیّس حما أدا

نّدا زݣ لمرصا ن ـ صایدا، ئنّاالخد ؤزوو زݣ داث، داي ناغول 
قوبروص حما أد ّزیكس نّسنثل.  -نمون د ـ ئدیس ن ـ ثݣزیرث ن 

ثمازیرث  -كیلیكیّا د  -أھا نبّي لبحر نّا یّالن منید ن ـ ثمازیرث ن  5
ثمازیرث  -ّالن ݣ میرا نّا ی -بامفیلیّا، ناوضّن غر لمرصا ن  -ن 
 -ثمدینث ن  -داي یاف لفسیان دیّس یان ؤغّرابو ن  6لیكیّا.  -ن 

أر ئیّسنخ ئتّدو  7لیسكانداّریا دا یتّدو غر طّالیان أھا یسنیاخ دیكس. 
ووّسان، غاس ثینّا حّرانین أس  -ؤغّرابو س ـ تّاویل شیݣان ن 

ي كینیدوس. مشان ؤراخ یودجّ  -ثمدینث ن  -نّیوض غر ثاما ن 
ثݣزیرث  -ؤزوو أنزاید غر داث، داي نّك زݣ ثمناطّ ثافاسیث ن 

نمون د ـ ثاما ن ـ  8سالموني حما أنّسنثل.  -كریّت زݣ ثاما ن  -ن 
ّدرع غر یان وانسا داس تّینین  -ثݣزیرث أھا ناوضّن س 
 لیسائیّا.  -ثمدینث ن  -"لمرصاث ژیلنین"، ثاما ن 

 -یݣ ثاغول ثوادا ݣ داي نّزري شیݣان ن ـ لوقث دیّس ألّ  9
ثّدا ثزري، داي یّكر  nواژوم  -لبحر ثوعر، یافد لحال أود لوقث ن 

n ئݣان یان لعید ن ـ ووداین نّا داسن ئّسكثاین لغوفران ن ـ لمعصیّاث 
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أیاّراو، ھاثین مش ئي ثݣام س ـ «ینّایاسن:  10بولوس أرثن ئتّنھو، 
ّراي ثاوادا یاد لخاطار أي ثݣا، ئّدخ مش نفّغ زݣ ّسیاد ثّدا أداخ 

ّكین نّاّد ثوث لخضیث، ؤر ئید غاس أد ئرژ ؤغّرابو أھا ّدون ئس
ئمیل ؤر تّیوي لفسیان ݣ ـ  11». یوسي، مشان أود نوّكني نّدا أنخلو

واوال ن ـ بولوس أھا یݣاس س ـ ّراي ئي لقبطان ن ـ ؤغّرابو د ـ 
ثیلي لمرصا نّا ؤر ثژیل أدیكس نّزري ثاݣرسث. داي  12باب نس. 

مساسان أیث ؤغّرابو س ـ ؤماثا حما أنزاید غر داث بار أنّاوض 
صا ن ـ فینیكس حما أدیكس نّزري ثاݣرسث. فینیكس ثّال غر لمر

أود نتّاث ݣ ـ ثݣزیرث ن ـ كریّت، ݣ ـ یان وانسا نّا ینثلن زݣ 
  oؤزوو نّا یوعرن.

شوي یحّرشّد یان ؤزوو أفّساس زݣ ثمناطّ ثافاسیث داي  13
غالن ئید أد ئغین أنّاوضن أدغار نّا ران. ھّزاند أݣنزیم ن ـ ؤغّرابو 

 ثݣزیرث.  -ھا مونن د ـ ثاما ن أد ّدون، أ

 ّشوطّ 
غاس شوي فّیر ن ـ ؤینّا، ئصوضّد زݣ ثنیال ن ـ ثݣزیرث  14

داي ینھم  15یان ؤزݣو ئجھدن داس تّینین "أحاّراف أژلماض"، 
ؤغّرابو ؤر یاد نغي أدیكس نباض، أھا نادّجیث أرث ئحّري 

ثݣزیرث ثامّژیانث داس  -یوث ن  -ئسیّكاخ زݣ ثاما ن  16ؤزوو. 
تّینین "كودا"، ناغول نّسنثل شوي زݣ ؤزوو. نݣ ّدرع ألّیݣّد 

ؤفوّكا نّا یوݣلن غر ضارث ن ـ ؤغّرابو.  -نّسیلي ثاغّرابوت ن 
داي حما أد أوین بعیّت ئي وغّرابو أد ؤر ئّراژ، سضورناس  17

حري ؤزوو غر لبحر ن ـ لیبیا ئزاكارن أھا أّسینث. نتّا ݣّدن أث ئ
ؤكژاژ نّا دا یتموتّوین، داي سضرند أسݣلف أدّجین  -یعّمرن س 

س ـ أسّكا نس، ثادر غیفنخ ّشوطّ  18أغّرابو أرث ئتّاوي وزوو. 

o ؤزوو نّا داد  -ؤغلّوي د  -ئّال ݣ ـ واّراثن: زݣ ؤزوو نّا داد ئتّكان أفاسي ن
 ؤغلّوي  -ئتّكان أژلماض ن 
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ؤݣار، داي ّكرن أر ݣّارن س ـ ییتس ن ـ ئسّكین نّاد یوسي ؤغّرابو 
غر وانیݣن أسّكا نس، أسین  19ݣ ـ لبحر حما أث ّسفسوسن. 

 -شیݣان ن  20ؤغّربو س ـ ؤماثا ݣرینیّس ݣ ـ لبحر.  -ّدوزان ن 
ووّسان ؤر دّجین نانّاي ثافوشث ؤال ییثران، ثقّیم ّشوط أر غیفنخ 

 تّادر ألّیݣ أر نتّیني ؤر نّدي أنراح. 
 -یافّد لحال میّدن نّا ّالنین ݣ ـ ؤغّرابو ؤر تّشین شا شیݣان ن  21

واّماس نسن أھا ینّایاسن:  -داي یّكر بولوس ئبّد ݣ  ووّسان،
 -ّراي أھا نقّیمّن ݣ ـ ثݣزیرث ن  -أیاّراو، ّمور ئي ثݣیم س «

مشان  22كریّت، ؤر دا نتّكرفاص ئمشید ؤالخ ثوث لخضیث أد. 
دغي دا ّزیݣون تتّرخ أد ؤر تݣّدم، ھاثین ؤر ئّدي أود یون دیݣون 

ئّدخ ھاثین ئضلّي، ئفّغد  23 أد ئّمث، غاس أغّرابو أغا یرژین.
غیري یان لماالك، یوزنثید ربّي نّامي ݣیخ وینس أرث تّعبادخ. 

أھا ینّایي: "أد ؤر تݣّد أبولوس! ھاثین ئقّنشیّن أنّثاوّض غر  24
روما، ثبّدد داث ن ـ ؤݣلّید ن ـ ّرومان. د ـ ݣ ـ وودم نش ئّدا ربّي 

أد ؤر تݣّداث أیاّراو، غاس  25أد ئسراح وینّا ّالنین أݣّیدش كوّل". 
مشان  26ئّدخ ھاثین ؤمنخ ݣ ـ ربّي ئیس ئّدا أد ئیݣ أینّا یي ینّا. 

 ». ئقّنن أداخ ݣرینث ثمزازین غر شان ثݣزیرث

 ؤغّرابو  -ثیرژي ن 
ال نسول أراخ ئتّاوي لّیݣ ییوض ییض ویّس ربعطاعش، نّ  27

أدریّا. أتّاین ن ـ واّماس ن ـ ییض، غالن  -لبحر ن  -وزوو ݣ 
داي  28ئنبدادن ن ـ ؤغّرابو ئیس نّیوضن غر ثاما ن ـ ثغارث. 

وامان أفینّن أّم ربعین ن ـ لمیترو. نتّا ّدان شوي،  -عبرن ثیغبي ن 
ـ لمیترو.  داي ݣّدن أداخ ئحري  29عبرن دیخ ألتو أفینن أّم ثالثین ن 

 -ؤزوو غر شان وانسا نّاݣ ّالن ئقشمیرن، أھا ݣرین ربعا ن 
ؤغّرابو حما أد ئبّد، قّیمن أر  -وامان زݣ ضارث ن  -ئݣنزام ݣ 

ئرین ئنبدادن ن ـ ؤغّرابو أد رولن، داي  30تّینین أومي یفّو لحال. 
ݣین أّمي ران أد ݣرین شان ؤݣنزیم زݣ داث ن ـ ؤغّرابو أھا 
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داي ینّایاس بولوس ئي  31ؤفوّكا غر أمان.  -ثاغّرابوّت ن  سضرن
ھاثین مش ؤر قّیمین ئنبدادن ݣ ـ ؤغّرابو «لفسیان د ـ ئعسكرین: 

داي ّكرن ئعسكرین بّین ئزاكارن ئي  32». ؤر ثّدیم أتّروحم
لبحر.  -ثغّرابوّت أدّجینت أتتّوتّي ݣ 

ا ّالنین كوّل ݣ نتّا یدّجاور لحال أد ئفّو، ئسحوّژر بولوس وینّ  33
ھاثین أّسا ویّس ربعطاعش «ـ ؤغّرابو أد تّشین شا، أھا ینّایاسن: 

دغي، عافاون تّشاث شا حما  34أي دا تّعایانم ؤر تّشیم أود لقرط. 
». أتّراحم، ھاثین أود یون دیݣون ؤر ئّدي أداس ئجرو أود ئمیقّ 

بّي فّیر ن ـ ماید ئنّا بولوس أیاد، یاسي أغروم ئشكر غیفس ر 35
داي أغولن كوّل نسن  36داثاسن كوّل أھا یبّیث، یاسي أر ئتّتا. 

میثاین  -نیلي ݣ ـ ؤغّرابو س  37زعمن، ّكرن أود نیثني أر تتّان. 
ـ یوّك.  -د  ـ ماید تّشان، ّكرن أر ݣّارن  38ستّا وسبعین ن  ضارث ن 

 س ـ ییردن غر أمان حما أد زایدن أد ّسفسوسن أغّرابو. 
حال، ؤر ؤكیزن ئنبدادن ن ـ ؤغّرابو أنسا نّا غر نتّا یفّو ل 39

نّیوضن، مشان أنّاین یان وانسا ݣ ییر ن ـ لبحر نّا یّسنثلن زݣ 
أھا  40ؤزوو، داي مساسان أد ݣین ّدرع أد غورس حرین أغّرابو. 

بّین ئزاكارن ئي یݣنزام أّدجینثنیّن ݣ ـ لبحر، سرین ئزاكارن نّا 
ّرابو، أھا ھّزان أسݣلف ن ـ داث یوّسان ثیفلوث نّاس دا حّرین أغ

مشان ئمناقّار ؤغّرابو د ـ  41أدّجین أزݣو أثن ئحري غر ثغارث. 
ـ وامان. داي یتّواعر ؤغنبو نس  ـ ؤكژاژ نّا یّالن ّداو ن  ثوریرث ن 

داي ران  42ݣ ـ ؤكژاژ، ئید ضارث نس رژانّت ثمزازین. 
ثغارث  ئعسكرین أد نغین ئحبّاسن حما أد ؤر ّكاثن س ـ لعوم غر

مشان ؤر ثن یودّجي لفسیان حما أد ئفوّكو بولوس  43أھا روولن. 
أد ؤر ئتّونغا أود نتّا، أھا ینّایاسن ئي وینّا غینین أد ؤثن س ـ لعوم 

ئید وینّا ؤر  44أد نݣّزن دیمزوورا غر أمان نضون غر ثغارث. 
غینین، ئخّصایاسن أثن ثفارن خف ثفلوین ن ـ ؤغّرابو د ـ خف 

ا ّزیكس ئقّیمان. س ـ وامشید ئوضنّن كوّل نسن غر لقراطي نّ 
 ثغارث ؤر ثن یاغ أود ئمیّق. 
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28  

 مالطا  -ثݣزیرث ن  -بولوس ݣ 
ضارث ن ـ ماي نراح، ناغول نّسن ئیس داس تّینین ئي  1

تنھّالن دیݣنخ ئمزداغ ن ـ ثݣزیرث شیݣان،  2ثݣزیرث نّا مالطا. 
ّدخ ئّال وصّمیض أر أھا ّسیغناخ لعافیث رحبن ئّسنخ كوّل نّخ ئ

 - داي یسموند بولوس یوث ن ـ ثزدمث ن 3ئّكاث ؤنژار. 
لعافیث، ئفّغد ّزیكسن یان ئفیغر  -ئكّشیضن، نتّا أر ثن ئݣّار ݣ 

لّیݣ أنّاین ئمزداغ ن ـ  4ئّژعثید لحما، داي یقّساس زݣ ؤفوس. 
ثݣزیرث ئفیغر ئݣّلوالد زݣ ؤفوس ن ـ بولوس، داي میونّان 

دیكس ّشك ئݣا ؤرݣاز أد بو الرواح. مغار ئراح ؤر «ئنݣراتسن: 
». ؤرث ئتّشي لبحر، ؤر ثّدي ثاربّیت نّخ ن ـ لحّق أتّاّدج أد ییدیر

لعافیث  -مشان ئنقّر بولوس ئفیغر زݣ ؤفوس نس ئݣرتّین ݣ  5
ـ ئخفاون نسن ئّدا أد  6أھا ؤرث یاغ أود ئمیّق.  ئید میّدن أرتّینین ݣ 

ـ وانسا، مشان قّیمان أر تݣانّاین ألّیݣ یاّف نغد أد ئتّوتّي ئّمث ݣ 
عنقن أھا ؤر ثیاغ أود ئمیّق. أغولن بّدلن ّراي نسن أھا نّان: 

 ». أرݣاز أد شان ربّي أید ئݣا«
 -ییݣران ݣانین وین ؤنبّاض ن  -واتّاین نّا ییتّس ن  -ئلین ݣ  7

ثݣزیرث ئسم نس بوبلیوس. داي یغراخ غر ثاّدارث نس، ئرحباخ 
 -یافد لحال ئبّاس ن  8ووّسان.  -یم غورس شراض ن شیݣان أھا نقّ 

بوبلیوس یاغث شا ؤر دا یتّكر، داث تّامژ ثاوال، یاغث یان ؤسرام 
ئوعرن. داي یكشم غورس بولوس، ئسیرس غیفس ئفاّسن نس 

نتّا یجرا ویاد، ّدوند أود  9ئّژاّل زݣ ثنیال نس أھا یّجوجیث. 
داي  10ئموضین ن ـ ثݣزیرث كوّل غر بولوس أھا یّجوجیثن. 

ثرّزیفین. نتّا نرا أنّدو ییبردان  -ّسمغورن ئّسنخ، ؤشیناخ شیݣان ن 
 نّخ أھا أویناخد أینّا غا نحداّدجا كوّل ݣ ـ ؤبرید. 
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 بولوس زݣ مالطا غر روما  -ثاوادا ن 
ن ـ وایورن ݣ ـ ثݣزیرث، داي نني یافاخّد لحال نّكا شراض  11
لیسكانداریّا ئسم نس: "ئید ربّي ئشنیون".  -یان ؤغّرابو ن  -ݣ 

ناوضّن غر ثمدینث  12یوفاثید لحال أود نتّا یّزري ثاݣرسث دیّس. 
نّدو زݣ  13ووّسان.  -ساراكوسا أھا نقّیم دیكس شراض ن  -ن 

نّیوض غر ثغارث ألّیݣ  -ثاما ن  -ّسییس ݣ ـ ؤغّرابو نمون د 
ریجیون. س ـ أسّكا نس، ئصوضّد ؤزݣو زݣ ثمناطّ  -ثمدینث ن 

بوطیولي ݣ ـ سیّن ن ـ  -ثافاسیث، داي ناوضّن غر ثمدینث ن 
نافّن دیّس شان ئمومّن، أھا تّرن ّزیݣنخ أنقّیم غورسن  14ووّسان. 
نتّا سلّین  15ووّسان. داي نثاّما فّیر ن ـ ؤینّا غر روما.  -سبعا ن 
ا ّالنین ݣ ـ روما ئیس نّال نّدان ݣ ـ ؤبرید، أھا ّدوند ئمومّن نّ 

ـ غر یان وانّسا داس تّینین  ݣریناخدّ عّراض غر ّسوق ن ـ أبیّوس د 
ئید لفندق". نتّا یانّایثن بولوس أھا یحمد ئي ربّي  -"ّشراض ن 

 یاغول ئزعم شیݣان. 

 روما  -بولوس ݣ 
غ ئویل نس، ؤّدجان بولوس أد ئزد pلّیݣ نّیوض غر روما، 16

 أر غیفس ئتعّساس غاس یان ؤعسكري. 
 -ووّسان، ئغرد بولوس ئي یخاثارن ن  -فّیر ن ـ شراض ن  17

أیایثما، «ووداین أد غورسد ّدون. لّیݣ ّدّموترن غورس ئنّایاسن: 
ھاثین ؤر ݣیخ شان لعار ئي میّدن نّخ ؤال نّیخ شا نّا یّخان خف 

ّس ؤمژني ݣ ـ لقدس أھا ئمزوورا نّخ، واّخا أمشی -لقاعیداث ن 
فّیر ن ـ ماید ئي سقسان ئنبّاضن  18وشیني ئي ینبّاضن ن ـ ّرومان. 

ـ ّرومان، ؤفانیّن ؤر ݣیخ شا نّا خف واثاخ أد تّونغخ أھا ییرین أد  ن 
ئمیل ؤر رین ووداین. داي ؤر ؤفیخ ماي ݣیخ  19ئي رژمن، 

p لقشال  -ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: ئوش لفسیان ئحبّاسن ئي ونمغور ن 
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ئید  أغولخ سموتّیخ ّدعوث ئنو غر أݣلّید ن ـ ّرومان، مشان ؤر
أیاد أخف أونّد غریخ أكون  20ئیس ریخ أد دعوخ ئي میّدن ئنو. 

أنّایخ أھا سیولخاون، ریخ أتّیسینم ئیس تّوكرفخ ئمشید ئّدخ دا 
داي  21». تّامنخ س ـ لماسیح نّا دا تّعایان ثاروا ن ـ إسرائیل كولّ 

نوّكني ؤراخ تّیویض أود یوث ن ـ ثبراّت غیفش زݣ «نّاناس: 
ث یاھودا، ؤال دیّدا شان یون زݣ میّدن نّخ ّسییّن أی -ثمازیرث ن

أداخ ئقّیس شا غیفش، نغد أخ ئنّا شان واوال نّا یّخان غیفش. 
مشان نرا أنّسغد ئي ماي دا تّینید شݣّین، ئّدخ ھاثین نسّال ئیس دا  22

 ». ضاّضان میّدن ݣ ـ ماید ئݣان أنسا أبرید أد نّا تّفارد
اّس نّاݣ غورسد تّاغولن. نتّا داي مساسان أݣیدس خف شان و 23

ـ شیݣان. داي یقّیم بولوس أراسن  ییوض واّس نّا، ّدوندّ غورس س 
ئساوال زݣ ثیفاوث أر ثادوݣّاّت، أراسن ئّسفرو ئسّكین ݣانین وین 

 -سیدنا موسى د  -ربّي، أراسن ئتّیني أینّا ینّا ّشرع ن  -ثݣلّدیت ن 
داي أمنن  24أمنن.  النبیا خف سیدنا عیسى بار أدیسّ  -لشثوب ن 

ؤینّا أر ئتّیني بولوس، ئید وییّاض ؤر رین أد  -ییتّس ّزیكسن س 
نتّا یانّایثن بولوس ّكرن أد ّدون ؤر مساسان ئنݣراتسن،  25أمنن. 

ربّي ئي  -ھاثین سثیّت أید ئنّا ّروح ن «داي ینّایاسن قبل أد فّغن: 
ا: "ّدو غر لّیݣ أس ئنّ  26نّبي ئشعیا،  -ؤقمو ن -یمزوورا نّخ س 

ـ مغار  میّدن أد ثینیداسن: مغار دا ثّسغادم أر ثّسغادم ؤسار ثفریم، د 
ئّدخ میّدن أد عصاناسن  27دا تّراعام أر تّراعام ؤسار ثانّایم. 

وانّلیثن. قّنن ئمّجان نسن ؤر رین أد ّسغدن ئي واوال ئنو، قّنن ألّن 
والّن نسن  -این س نسن ؤر رین أد أنّاین أینّا دا تݣّاخ حما أد ؤر تّانّ 

وانّلیثن نسن، أینّا خف  -ئمّجان نسن ؤال فران س  -ؤال ّسغدن س 
داي ینّایاسن  28». مي ؤر ّدین أّد أغولن غوري حما أثن جوجیخ"

ئخّصایاون أتّیسینم ئیس ّدیوزن ربّي ئنغمیسن أد «دیخ بولوس: 
 نیثني -ژیلنین خف ؤفوّكا أود ئي لݣنوس نّا ؤر ݣینین ؤداین، د 

  q 29». ّدان أد غورس ّسغدن

q ییتس ن ـ واّراثن ئّال دیكسن: نتّا ینّا أیاد، فّغن ووداین زݣ غورس أر
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ئسݣّاسن ݣ ـ ثاّدارت نّا یكرا، أر  -أھا یزدغ بولوس سین ن  30

أراسن ئساوال خف  31ئتّرحاب ئي وینّا أر غورسد تّدونین كوّل. 
ربّي س ـ طّایطاي أراسن ئّسلماد أبرید ن ـ سیدنا  -ثݣلّدیت ن 

 عیسى لماسیح ؤر أرث ئّسبداد أود یوّك. 
 
 
 
 

 تمغانّان شیݣان ئنݣراتسن. 
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انین ثیسورا ݣئوالیون 
ّسفرو ن ـ لینجیل نّا وئي 

ئسّكین نّا د ـ " یاري لوقا
 "ݣان ئمازانّ 
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ئعصا ّشیطان  ݣان لماالیكاث، مشان لّیݣ: أّدجنون ّكان أّدجنونّ 
ربّي أود نثني عصان ربّي أھا ثفارن ّشیطان. د ـ واّدجنون دا 

ـ میّدن أر دیكسن زّدغن. داثن سغارن أر ثن تعّدابن س  ݣكتشمن 
ّرا یـ ییغنشاثن لومعنّا ئغنشاثن ن ـ لعقل. مشان سیدنا عیسى 

انین ݣـ لخال، أھا ییّرو أود أّدجنوّن  ݣأرث ئتجّراب  ݣّشیطان لّی
ّالن س ـ ثنباطّ نّاس ئوشا  ݣوینّا ݣان نس، أرثن ئّسوفوغ زئمعیو

ـ سیدنا عیسى، ئوشایاسن ثانباطّ أد حما  ربّي. أود وینّا دا تّامنّین س 
ـ ییسم نس، أراس تّینین  ݣأد ّسوفوغن أّدجنون س ـ ثنباطّ نّا یّالن 

 أھا یفّغ. »س ـ ییسم ن ـ سیدنا عیسى، فّغ«ئي ّدجن: 
 

ـ  ݣوث ن ـ الصنام نّا أر تّعبادن میّدن : نتّاث یأرطامیس
ـ  ݣسیح أسیّا، لومعنّا اـ لوقث ن ـ لم ݣثمازیرث نّامي أر تّینین 

أرّت تّعبادن. أراس قّارن  ݣثّال ثّدارث نّا ݣثمدینث ن ـ أفسوس نّا
 ا ثاوثمث.ݣئي الصنام نّا "ثاربّیّت أرطامیس" ئّدخ ث

 
سیدنا براھیم أد ئسعّدو ثاروا مشثا أیاد لّیݣ ئقّاول ربّي ئي أزّݣن: 

نس، ئمیوݣّا أݣیدس ثاضا أد ئتزݣّان ئي ئوثمان كوّل ݣ ـ ثاروا 
نس د ـ ثاروا ن ـ ثاروا نس حما أد ئیݣ ؤزݣّن ثماثارث خف ؤیاد 

 نّاس ئقّاول.
ضارث ن ـ ؤینّا ثقّیما ثاروا ن ـ إسرائیل، نّامي دا تّینین ؤداین، 

 ݣانین زݣ 
خف ثاضا یاد، أر تزݣانن ئي واراو نسن  ثاروا ن ـ سیدنا براھیم

ݣ ـ ثمانیا ن ـ ووّسان. داي نتّا ؤمنن ییتس ّزیكسن س ـ لماسیح، 
ـ لماسیح كوّل  قّیمین أر تّینین ھاثین ئخّصایاصن ئي وینّا ؤمنّین س 
 مغار  ؤر ݣین ؤداین أد زݣّنن نغد ؤر ّدین أد غورسن ییلي وفوّكا.

یتّیني: ھان أزݣّن نغد ؤّكوس ن مشان بولوس ݣ ـ ثبراثین نس دا 
ـ ثشلبیخث ؤر دا یتّنفاع شا، مشان ماید ئݣان لموھیّم لیمان نّا یّالن 
 ݣ ـ وول ن ـ بنادم ئّدخ لماسیح ئنّا " كوّل ؤنّا یومنن ئّدا أد ئفوّكا".
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ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي ّالن شیݣان ن أسݣلف ن ـ ثاّدارث ن ـ ربّي: 
: "أنسا نّا یزّدیݣن نوانسا داس تّینیـ وانسیون، غر جاج ئّال یان 

ـ ثّدارث ن ـ ربّي یوث  كول" ؤر دا غورس ئكتّشم غاس أنمغور ن 
ن ـ ثیّكلث ݣ ـ ؤسݣّاس حما أد ئتّر لغوفران ئي ربّي زݣ ثنیال ن 

أنسا یاد ئتّوسثي، ئبضو د ـ وانسیون ضنین س ـ یان  .ـ میّدن كولّ 
ـ ؤسݣلف أد أید ئ .ؤسݣلف أخاثار ئطّرژن فلین زݣ واّماس لّیݣ د 

 .أر ئستّف لماسیح ئمان خف ئحنیݣن ن ـ ؤطّورق
  

را غر ؤداین، دا یاّكا ؤنمغور ن ݣ: أّداي ثشّمل ثمأّس ن ـ خمسین
مغراص ئي ربّي د ـ سناث ن ـ ثوغریفین ن ـ یـ ثّدارث ن ـ ربّي ث

ؤغروم ن ـ ییردن ؤجدیدن. دا یتّیلي لعید أد أّداي ئزري لعید ن ـ 
را بحرا ثسفاّل. دا دیكس تشكارن ووداین ربّي ݣثیلي ثمؤزّروي، 

 خف لغلّث نّاسن ئوشا.
ز ربّي ّروح ݣّ ّدیسو ݣداي س ـ واّس ن ـ لعید أد س ـ ئخف نس أ

ئسّكین نّا ݣان سیح (انس خف وینّا دا تّامنّین س ـ سیدنا عیسى لم
 )2 ئمازاّن (أعمال):

 
ـ ستّا ن ـ  ݣئخلق ربّي ّدونیث، ئخلقت  ݣ: لّیأّس ن ـ ّسبث

ویّس سبعا نتّا ّسبث، د ـ لمعنا ن ـ ّسبث  ݣونفا ݣسیووّسان أھا 
ونفان، ݣا أّس ئمقّورن غر ؤداین، دا دیكس تسݣئ ّسبث ونفا.ݣأس

ؤر دا خّدمن، ؤر دا دیكس ّجوجوین أود یون مغار ئیث یاغ شا. 
ئي لخیر ن ـ  ݣـ لوقث نس ئنّایاسن: ّسبث ئتّوا ݣسیح امشان لم
ئي بنادم ؤر ئید  ݣتّوّجوجي. ّسبث ئتّواییكس ئتّوفوّكا أھا بنادم، أدّ 

ـ  ݣن ئي ّسبث. د ـ سیدنا عیسى س ـ ئخف نس ئنّا ݣبنادم أید ئتّوا
« ؤمور ویّس ستّا:  ن ــ األیة ثیس خمسا  ݣلینجیل نّا یاري لوقا 
 ».ان باب ن ـ ّسبثݣمّمیس ن ـ بنادم أید ئ
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ثربیعث زݣ ووداین نثني یوث ن ـ أصّدوقي / ئصّدوقین: 
ئدروسن خف ئفّریسین. ئصّدوقین س ـ ؤماثا غاس ؤداین نّا 
طّرحنین، قرانین د ـ وینّامي یمقّور واّدور. د ـ ئنمغوّر ن ـ ثّدارث 

 ن ـ ربّي ݣان ّزیكسن.
نثني دا تّامنن غاس س ـ ؤینّا یتّوارین ݣ ـ ّشرع، ئید أینّا زایدن 

امن س ـ ثنشرا ن ـ ئمتّین، ؤال ئفّریسین ؤر داث تقبالن. أھا ؤر دا تّ 
ئیس ّالنث لماالیكاث د ـ الرواح أّم ئفّریسین. لمݣیلس ن ـ ووداین 
أمناصف نس زݣ ئفّریسین د ـ ؤمناصف ضنین زݣ ئصّدوقین. 

داي مغار دا تّناغن، كوّل نسن ؤر حمیلن لماسیح د ـ ئمسثفّر نس  
 أھا مساسان غیفس أثامژن أث نغین.

 
ئتّوحشم خف سیدنا عیسى س ـ لموث، ئوینث  ݣ: لّیأطّورق

ئعسكرین ن ـ ّرومان أر أنسا ن ـ ؤطّورق، ّسمحضنث خف 
ـ ئفاّسن د ـ  ݣوثا ݣأھا ّدزیناس ثی نطّورق ا خف غاثن نّ ݣئحنی

ن سبّدینثن، أّدجینث ئمشیّس ݣن، داي ھّزان ئحنیݣئضاّر خف ئحنی
ئخّوان د ـ  ا لعار ئّدخ غاسݣئّموث. د ـ ؤطورق غر ؤداین ئ ݣألّی

ئغّواغن د ـ أیث الرواح أیدا تطوروقن. د ـ سیدنا عیسى یوّدجاث 
ي شا حما أد یاسي لعار ن ـ ݣربّي أد ئتّوطورق مغار ور ئ

 جاھنّام. ݣـ وانسا نّخ أھا نفوّكا ز ݣلمعصیّاث نّخ 
 

(لمعمودیّا): ئسول سیدنا عیسى ؤر أر ئتّكا  ـ وامان ݣأغبّز 
، یوزنث یىّدن، ئّال یان نبّي ئسم نس یحئساوال ئي می دثیمیزار أ

ئي میّدن أد  ىربّي أد ئبّرح ئي میّدن أد ثوبن. أر ئتّیني سیدنا یحی
ـ وامان، داي أر غورس تدون غر أسیف ن ـ لوردون  ݣتّوغبّزن 

ؤغبّز نّا ثماثارث ن ـ ئیس  ݣـ وامان حما أد ئی ݣأر ثن ئتغبّاز 
 اث نسن.لمعصیّ  ݣن زݣران سثیّت أد ثوبن أھا زدی
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سیح، ئخّصایاس أد اس ـ سیدنا عیسى لم داي كوّل ونّا یومنّ 
یدس أھا ݣـ وامان س ـ ییسم نس، غاس أّمي ئّموث أ ݣئتّوغبّز 

 لموث. (معمودیّة الّروح القدس) ݣیدس زݣیّكرد أ
 

نثني یوث ن ـ ثربیعث زݣ ووداین نّا یثفارن أفّریسي / ئفّریسین: 
ـ لقاعیداث. ئفّریسین  ـ ؤژیّر، أھا زایدناس شیݣان ن  ّشرع نسن س 
دا حطّون غاس لفعایل ن ـ بنادم ئیس ئرژا ّشرع ماد ئھي، أھا ؤر 
داّت تّاوین ݣ ـ جاج ن ـ ووالون نسن؛ أیاد أخف أسن ئنّا لماسیح: 

ّراف د ـ ؤقصري زݣ بّرا ئید "كونّي أییفّریسین دا ثّسیریدم أغ
 جاج نّون ئعّمر س ـ ماید ئݣان طّمع د ـ ثوّخیث". 

ئفّریسین دا تّامنن س ـ ثنشرا ن ـ ئمتّیّن، أر تّأمنن ئیس ّالنث 
ـ لماسیح عّدان ئفّریسین ، داي  ـ لوقث ن  ـ الرواح. ݣ  لماالیكاث د 
 ؤر ثحمیلن أر ثحطّون بار أد غیفس أمژن شان واوال نّاݣ ئخضا
خف ّشرع حما أث أمژن؛ ئمیل لماسیح ئّسن ثیخنداّالسین نسن، 
أینّاخف مي أرثن ئّكاث س ـ واوال ݣ ـ لقیساث نس بار أد فرون 

 ئمیل ؤر فرین شا. 
واّخا أمشیّس، مشثا ن ـ ییتّس ّزیكسن أید یومنن س ـ سیدنا عیسى 

 لماسیح أّم نیقودیموس د ـ بولوس.
 

ئبّاثنخ أمزوارو  ݣّكوسا لمعصیث زی: بنادم س ـ ماس ئّال أفوّكا
واثا خف لمعصیث أد لموث د ـ جاھنّام، داي غاس ربّي یم أھا اأد

فوّكا. أیاد أخف ّدیوزن ربّي سیدنا عیسى أد نّغلین یأید ئغین أث
لموث  ݣأھا یّكرد ز ،ن ن ـ ؤطّورق ئّمثݣئداّمن نس خف ئحنی

ثیلي غورسن لمعصیّاث نسن،  ݣحما أد ئفوّكا وینّا ئیّس ؤمنّین ز
ان ݣسیح نتّا أید ئاـ ّدجنث. سیدنا عیسى لم ݣثودرث ن ـ وابدا 

 أمفوّكو نغد وونّا ئتفوّكان.
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(س ـ سیدنا عیسى): نثني ئمومّن نّا دا تّامنّین س  راو ن ـ ئمومنّ ݣأ
ـ یان وانسا حما أد عبدن  ݣراون نغد دا تّمونن ݣسیح. دا تمّ اـ لم

 ربّي، شثین ئوالیون ن ـ سیدنا عیسى.
 

یثن د ـ ئمازاّن ݣّ از ئݣ: ئسثي سیدنا عیسى ثناعّش ن ـ ؤرأمازان
یدس أد تبّراحن س ـ ئنغمیسن ژیلنین، أر ݣنس حما أد تّمونن أ

 ّالن. ݣوینّا ݣّجوجوین ئموضیّن، ّسوفغن أّدجنون ز
لموث، ئوّصا  ݣأھا یّكرد ز ضارث ن ـ ماید ئّموث سیدنا عیسى

ـ ّدونیث أد بّرحن س  ݣان أنسا ݣئمازاّن أد نس أد ّدون غر ماید ئ
ـ واوال نس ئي میّدن كوّل، أھا ّجوجین وینّا یوغ شا، ّسوفغن 

 أّدجنون س ـ ثنباطّ نس.
 

ّسلماد ّالن غورس ئمحضّر نغد یا: ّكو أمحضر نغد أمحضار
ا أّسلماد أخاثار، د ـ وینّا ݣعیسى ئئمحضار نّا دا یّسلماد. د ـ سیدنا 

 ان أینّاسن ئنّا.ݣّ ان ئمحضّر نس أر تݣدا ئیّس تّامنّین كوّل 
 

ئنبدادن ن ـ ثّدارث ن ـ ربّي دا  :ّدارث ن ـ ربّياأنبداد ن ـ ث
تّوسثاین زݣ أیث الوي، یوكث زݣ ثناعّش ن ـ ثقبیلث ن ـ ثاروا 

ݣ ـ ثّدارث ن ـ ربّي،  ن ـ إسرائیل. شیݣان ن ـ ئنبدادن أیدا یتّیلین
ؤر ئید غاس یوّك. نثني دا تبّدان خف ثمغراص د ـ ثوّكیوین نّا دا 
یاّكان میّدن ئي ربّي، أر سمساسان ئسّكین نّا ّالنین ݣ ـ ثّدارث ن ـ 
ربّي. ئنبدادن ألثو دا تبّدان خف ؤسلّمد ن ـ میّدن، داسن سنعاثن 

 ّشرع أراسنث ّسفرون.
 

نتّا أید ئݣان أنمغور ن ـ ئنبدادن  :ربّيّدارث ن ـ اأنمغور ن ـ ث
كوّل. غاس یان ؤنمغور أیدا یتّیلین أھا ؤر دا یتّوبدال غاس مش 
ئّموث، داي غاس نتّا أغر ئّال لحّق أد ئكشم غر أنسا نّا یزّدیݣن 
ـ ؤسݣّاس حما أد ئتّر  ـ ثیّكلث ݣ  ـ ربّي یوث ن  ـ ثّدارث ن  كوّل ݣ 

 ن كوّل.لغوفران ئي ربّي زݣ ثنیال ن ـ میدّ 
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الصنام ݣینثن د ـ ئید ربّي  ر تعبادنأّكان أیث كنعان بول: ازعالابَ 
نسن أراس قّارن ئي ّكو یوّك "باعل" ئّال غورسن لبعل ن ـ ؤنزار 

. د ـ د ـ وین ثافویث د ـ وین ئمنغي د ـ وین ماید ئݣان شا
 .بول دا تّینین نتّا أید ئݣان أخاثار ن ـ ئید ربّيازعالاب
 

لّیݣ ئوشا ربّي ئى سیدنا موسى ثالّواحین نّا ثاخامث ن ـ ثاضا: 
خف ئتّواري ّشرع نّامي أسن ئخّصا ئي ثاروا ن ـ إسرائیل أث 
ثفارن، ئنّایاس أد ئعدیل یان ّصندوق ن ـ ؤكّشیض ئمشینّاس 

ایاس ربّي دیخ ئي نّ داي ئ .ئسنعث أھا یسیرس دیكس ثالّواحین
خامث ئمشینّاس ئسنعث أھا سیدنا موسى أد ئعدیل یوث ن ـ ث

 .یسیرس دیكس ّصندوق نّا
سرائیل ربّي ݣ ـ ثخامث نّا إزݣ ّسییّس أر تّعباد ثاروان ـ 

ئسݣّاسن نّا ّكان كوّل ݣ ـ ّصحرا، أراسن ثّسكثاي ثخامث نّا ئیس 
أھا أسینّت أݣیدسن لّیݣ كشمن ثامازیرث نّاسن  .ئّال ربّي أݣیدسن

نتّا یبنا  .لوقث ن ـ سیدنا سولیمان ئقّاول ربّي، داي ثقّیم غورسن أر
سیدنا سولیمان ثاّدارث ن ـ ربّي نّامي یحبّل ئبّاس سیدنا داوود، أھا 

 .یسیرس دیكس ثاخامث س ـ ؤینّا دیكس ئّالن كولّ 
 
ـ لوقث ن ـ سیدنا موسى، أر تّعبادن ووداین  ݣ: ّدارث ن ـ ربّياث

ـ ثخامث نّا یعدیل سیدنا موسى ئمشینّا أست ئسنعث ربّي.  ݣربّي 
 ݣّدارث نّاالّید، ئرا أد ئبنو شان ثݣا سیدنا داوود أݣئ ݣداي لّی

ان ئژرا غودانین د ـ ݣّجوجد ماید ئیتّعبادن ووداین ربّي أھا 
ا مّمیس ݣئ ݣل د ـ وورغ د ـ نّقّرث. ئمیل ألّیݣؤكّشیض ن ـ ییذ

ستعمرن  ݣـ لوقث نّا ݣبنا. ثتّوردل یتّ  لّید أيݣسیدنا داوود أ
عاود ھیرودوس ئبنوّت ئسبربشّت یسطین، فّیر ن ـ ؤینّا یلیّرومان ف

دا تعبادن ووداین ربّي،  ݣان ؤرغ د ـ نّقّرث. دیكس أݣس ـ ماید ئ
أراس غّرصن ئي ثمغراص، أراس أّكان ثوّكیوین. غاس یوث ن ـ 

ـ لقدس. (داس تّینین س ـ  ݣّدارث ن ـ ربّي أید ئّالن، ثّال اث
 ثاعرابث لھیكل).
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 سیدنا ا ربّي ئيݣسرائیل نتّا ئسم ضنین نّاس ئإ: سرائیلإثاروا ن ـ 
یعقوب مّمیس ن ـ ئسحاق مّمیس ن ـ سیدنا براھیم. یعقوب نغد 

ان ن ـ ݣسرائیل یورو ثناعّش ن ـ واراو. أرون أود نثني شیإ
ناعّش ن ـ ئغّص. ثاروا ین ثناعّش ن ـ ثقبیلث نغد ثݣواراو، أغولن 

سرائیل" إنسن د ـ ثاروا ن ـ ثاروا نسن داسن تّینین "ثروا ن ـ 
 معنى "ثاروا ن ـ ئعقوب".

 
ـ لینجیل، دا  ݣان ݣلدیّت ن ـ ربّي ثتّوبدر شیݣا: ثلّدیّت ن ـ ربّيݣاث

لدیّت ن ݣالدیّت ن ـ ربّي نغد ھاثین ثیوض. ثݣیتّني ھاثین ثّدجاور ث
اّت ثودرث نّا دا تّیدیرن ݣسیح، ثادیّدا لم وسݣّ ـ ربّي ثسفاّل ز

لّید نسن أر غیفس ݣا أݣسیح، د ـ ربّي ئائمومّن س ـ سیدنا عیسى لم
ئتّنباض. أر تّضاعن نثني أوال نس أر غیفسن ئتّرضو أر ثاوض 

ـ  ݣیدس ݣسیح حما أثن یاوي أد ئلین أادیتّاغول لم ݣلوقث نّا
  نّا.ݣلدیّت ن ـ ییݣث
 
ـ  ݣـ یوث ن ـ لوقث مزالّعن ووداین  ݣ: ووداینیدا ن ـ ݣمزیث

ّدارث ن ـ ربّي. اان ثمازیرث، بعدن خف لقدس د ـ خف ثݣماید ئ
راون حما أد تقّران ّشرع ݣیدیوین دا دیكسنث تمّ ݣمزیین ثݣداي 

یدا ݣمزینسن أر تژاّالن، مشان ؤر دا دیكس أّكان ثیمغراص. ث
ـ  ݣعّدانث، الّنث  یدیوینݣخف ثّدارث ن ـ ربّي، د ـ ثمز ݣثمّژی

ّدارث ن ـ ربّي غاس یوّكث ازدغن ووداین. ئید ث ݣثمیزار كوّل نّا
 ـ لقدس. ݣأید ئّالن، ثیلي 

 
ـ ئقشمیّر أّم ئفران،  ثیمضلث: مشثا أیاد أر قّازن میّدن ثیمضلین ݣ 

أّم ݣ ـ لوقث ن ـ سیدنا براھیم، . أر دیكسن سروسن ئمتّین نسن
ئتّومضل نتّا د ـ سارة د ـ ئسحاق د ـ یعقوب د ـ لیئة ݣ ـ یوث ن ـ 
ثمضلث نغد یان ئفري. أود سیدنا عیسى ئتّومضل ݣ ـ یوث ن ـ 
ثمضلث ثتّوغزا ݣ ـ ؤقشمیر أھا یتّواقناس ئمي س ـ یان ؤزرو ـ 
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ن ثیمضلین أّم فّیر ن ـ ؤینّا أغولن میّدن أر بنّو .أخاثار أمدّور
 .ثیدرین؛ ئید ئمزالض أراسن ئتّوغزا وحفور ݣ ـ واشال

 
ئسم نسن خف ییسم ن ـ لعاصما نسن روما نغد رومیّا ّرومان: 

نّامي یتّواݣ أود نتّاث ییسم أد خف ییسم ن ـ ؤݣلّید نس أمزوارو 
رومیولیس نّا تّیبنان سبعمیّا د ـ خمسا وثالثین ن ـ ؤسݣّاس داث ن 

 .ـ لماسیحـ ثاللیّت ن 
أر تّمغور روما أر ئتّمغور واّدور نس د ـ ثنباطّ نس ألّیݣ نّثیوض 
ماید ئݣان أنسا، أھا ستعمرن میّدن نس ݣانین ّرومان ما ئݣان 

ثاوضّن ثنباطّ نسن أنقّر ن ـ واّماس أھا  .ثامازیرث ݣ ـ ّدونیث
داي ݣ ـ لوقث نّاݣ أر  .ستعمرن أود ثامازیرث ن ـ أیث یاھودا

ئتّنباض ؤكتافیوس ئݣان ئي یخف نس ئسم ن ـ ؤغوسطینوس أݣ 
 .ئلوال لماسیح

 
ئوّصاثن نّا دیوزن  ـ ݣانث لفرایض دّشرع ن ـ سیدنا موسى: 

ربّي ئي ثاروا ن ـ إسرائیل ݣ ـ ّصحرا خف ؤفوس ن ـ سیدنا 
موسى، د ـ لفرایض أد تّوارینث ݣ ـ لعاھد أقدیم زݣ لشثاب ن ـ 

  .ربّي لومعنّا ݣ ـ خمسا ن ـ ئدلیسن ئمزوورا
 

ا، مشان ݣّزین عنو ݣلماالیكاث أھا ی ݣا یوّك زݣی : ئّكاّشیطان
ّدیخ أد « ـ ئخف نس:  ݣدیكس ثیخیثیرث. یوث ن ـ لمرث ئنّا 

 ݣّسوفغث ربّي زیداي » ن ـ وین ربّي. ݣّسیلیخ لعرش ئنو نّی
 أشال. س ـرثید ݣیوانسا نس أھا 

ان ن ـ لماالیكاث ضنین أھا ثفارنّت، ݣّسخضو ّشیطان شییداي 
دا یكتّشمن أنمغور نسنث.دغي لماالیكاث نّا نثني أّدجنون نّا  ݣئی

ـ ّشیطان ئّكاد  ݣ ـ بنادم أرث تمّراثن، أراسد تّّدجانث ئغنشا. ئسم ن 
تّدعون ئي میّدن" یثعیبرانیث د ـ لمعنا نس "أنضلیب نّا دا  ݣز

أنضلیب نّخ ئّدخ داخ ئتّیري ربّي أرث  ݣّشیطان ؤراخ ئحمیل، ئی
 غي كوّل أداح ئدحي غر لمعصیث حمایا أینّامي ݣّ تینتّیري. داي دا 
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ـ ربّي. سیدنا عیسى لماأنّمز سیح ئّرا ّشیطان، داي كول وینّا اراي د 
ئیّس ؤمنّین ئوشایاسن ثانباطّ أد ئّرون ّشیطان، ّسوفغن أّدجنون 

 ّالن. ݣوینّا ݣز
 

نتّا یان ییغنشا دا یتّاغ أسلیخ نغد أݣلیم ن ـ بنادم ئّسمسخ لبرص: 
ݣ ـ لوقث ن ـ ییتس ن ـ وانسیون ئݣّیثن د ـ ئرقّیعن ؤملیلن. داي 

ّشرع، كوّل ؤنّا ݣ ـ ئّال لبرص ؤر ئزّدیݣ، أھا ؤراس ئخّصا ئي 
 أود یوّك أد غورس یازض.

 
ئنّا ربّي ئي ثاروا ن إسرائیل أّداي غرصن لعید ن ـ ؤراخصیص: 

ئي ثمغراص، أد تّشین أكسوم  ئشنف أھا ّزرینث س ـ 
ؤراخصیص، زعما أغروم وار ثامثونث. داي زݣ ییض نّا، 

ـ إسرائیلیخّصای أد ؤر تݣّان ثامثونث ئي ؤغروم  صن ئي ثاروا ن 
نسن، أد تتّان غاس أراخصیص سبعا ن ـ ووّسان. أینّا خف مي 

 .داسن تّینین "ؤّسان ن ـ لعید ن ـ ؤراخصیص"
 

ئݣا یان لعید ئمقّورن غر ثاروا ن ـ إسرئیل /  لعید ن ـ ؤزّروي:
ـ ثمازیرث ن ؤداین ئّدخ داسندّ ئّسكثاي لوقث نّاݣ ݣان ئسمغا ن ݣ 

ـ میصر أھا یازناس ربّي سیدنا موسى حما أثنید ئّسوفغ. لّیݣ 
ثیوض لوقث نّاݣ ئعّول ربّي أثن ئّسوفغ، ئنّایاس ئي سیدنا موسى 
أداسن ییني: ّكو یاخام ّزیكسن أد ئسثي یان ؤنوݣوض نغد یان 
ؤمّكارثو وار لعیب اھا غرصناص ݣ ـ ثدݣّاّت نّا میوݣّا أݣیدسن، 

س ـ ئداّمن نس نّیݣ ن ـ لعثباث د ـ تمیوا ن ـ لبیبان نسن. روّشان 
ئّدخ ݣّیض ئّدا لماالك ن ـ لموث أد ئزري خف ثمازیرث ن ـ 
میصر، داي وینّامي ؤر یوفي ئداّمن خف لبیبان نسن ئّدا اد ئنغ 
ئمنزا نسن، ئید وینّامي ّالن ئداّمن خف لبیبان نسن ئّدا أد ئزري 

ا نسنن أیاد أخف ئݣا ییسم ن ـ لعید أد ئیّك غیفسن ؤر ئتّاوض ئمنز
 ."لعید ن ـ ؤزّروي"
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غر ؤداین، أّدي سثین شان یوّك أد ئیݣ أݣلّید نغد أنمغور لماسیح: 
ـ ربّي، داس سوّدومن شان ّزیث ئتّوسثین ئي لخدمث  ـ ثّدارث ن  ن 

د ـ  .وسثینتّ ن ـ ربّي خف ؤقّرو أراسن تّینین لماسیح نغد ونّا ئ
 .لماسیح نتّا أݣلّید ، أمفوّكو نّا أر تّعایان ثاروا ن ـ إسرائیل

 
ـ ووداین، دیكس لمݣیلس ن ـ ووداین:   71نتّا أید ئݣان لمحكاما ن 

ن ـ ؤرݣاز. دیكسن ئنمغوّر ن ـ ثاّدارث ن ـ ربّي د ـ ئّسلمادن ن ـ 
ـ لمݣلیس ئݣّاث ؤنمغور ن  ـ ووداین. أنمغور ن  ـ ئخاثاّر ن  ّشرع د 

 ثّدارث ن ـ ربّي. ـ
 

ـ لمعنا نس: أنغمیس ئژیلن نغد  ݣ: ئسم أد ئّداد زلینجیل ثیونانیث د 
ـ ؤنغمیس أد دا یتّیني ئّدا لمینّا دا  سیح أد ئّمث أھا یّكرد اّسفراحن. د 

جاھنّام أھا  ݣلموث حما أداخ ئغفر لمعصیّاث نّخ، ئفوّكایاخ ز ݣز
ـ ّدجنث. د ـ ربعا ن ـ ئید لینجیل نّا  ݣوشاخ ثودرث ن ـ وابدا ی

ـ لشثاب ن ـ ربّي، ؤر ئید ئیس ّالن سثیّت ربعا، مشان  ݣیّالن 
زن، متّا د ـ ݣأرین ربعا ن ـ ئر ئّدخ ئیث ان. غاسݣأید  كّ غاس یو

ا ݣیؤینّا  ݣمارقوس د ـ لوقا د ـ یوحنّا، ّكو یون دیكسن یاري شا ز
 سنعث ّروح ن ـ ربّي.نّا ئمشینّا أسن ئیسیح د ـ ؤینّا الم
 

لماسیح ئنّا خف ئخف نس نتّا "مّمیس ن ـ بنادم" مّمیس ن ـ بنادم: 
أر ئتّیني لماسیح خف  .ن ـ ثیّكلث ݣ ـ ئید لینجیل س ـ ربعا 78

ئخف نس ئݣا مّمیس ن ـ بنادم حما أد ئسنعث ئید مغار نتّا أید ئݣان 
ئلین شیݣان ن ـ  .لماسیح ن ـ ربّي، ھاثین ئݣا أود بنادم نّا یشّملن

ییسماون ضنین ݣ ـ لینجیل نّا دا یّسمغورن س ـ لماسیح أّم: 
 موالنا، أݣلّید ن ـ ئݣلّیدن...
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 ن ـ وانسیون ئسماون
 

ـ  ݣان ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثمدینث ثخاثارث ئتّواّسنن شیأثینا
 ثمازیرث نّامي دا تّیني دغي لیونان.

 
ـ ثوریرث أریوباغّ  ـ یوث ن  ـ أثینا، ئی ݣ: نتّا ئسم ن   ݣـ ثمدینث ن 

ن، نتّا أغر ئوین أیث أثینا ݣس نّا أر غیفس ئتّوایلݣنّیث ئسم ن ـ لم
 بولوس حما أداسن ئسیول.

 
 ݣـ ثّدارث ن ـ ربّي  ݣ: نتّا یان ؤسقّیف ئّال أسقّیف ن ـ سولیمان

 میّدن. أوال ن ـ ربّي ئي ـ لقدس. أر دیكس ئّسقرا بطرس د ـ یوحنّا
 

ـ ثمدینث ا یوث ݣ: ثأفسوس ـ ثمازیرث أراس تّینین  ݣن  ـ یوث ن 
سیح أسیّا، أراس تّینین دغي تركیا. ئلین میّدن ن اـ لوقث ن ـ لم ݣ

ـ أفسوس س ـ ؤماثا أر تّعبادن الصنام، لومعنّا الصنام نّامي أر 
 تّنین " ثاربّیت أرطامیس " .

 
 : ّالنث سناث ن ـ ثمدینین ئسم نسنث أنطاكیّا: أنطاكیّا

راو ݣـ ثمازیرث ن ـ سوریا، ئّال دیكس ؤ ݣا نّا یّالن أنطاكیّ  •
ـ ئمومنّ  ـ لم أخاثار ن  ـ زاس  یوزن  ݣا یاد أزأنطاكیّ  ݣسیح، د 

ـ برنابا  ـ ربّي بولوس د  ـ لمرث ثامزواروّت حما أد  ݣّروح ن 
 ـ ثمیزار ضنین.  ݣّدون أد بّرحن س ـ لینجیل 

دیّا، ئّكاتید ـ ثمازیرث ن ـ بیسی ݣا ثایّاض ثّال ئید أنطاكیّ  •
 ـ ثوادا نس ثیّس سناث. ݣبولوس 
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ا، ئبّرح : نتّاث لعاصیما ن ـ ثمازیرث ن ـ ماقیدونیّ سالونیكياث
ـ لینجیل. بولوس یاري ئي أیث ثسالونیكي سناث  دیكس بولوس س 

 ن ـ ثبراثین.
 
ثناعّش  ݣ: أیث یاھودا نثني یان ئغّص زمازیرث ن ـ أیث یاھودااث

ـ ثاروا ن  ـ ئغّص ن  ـ أیث إـ ن  ـ ثمازیرث ن  سرائیل نغد یعقوب. د 
ثّال لقدس د  ݣسطین. دیكس أیلییاھودا نتّاث ثامناطّ  ثافاسیث ن ـ ف

 سیح.ائلوال لم ݣـ بیت لحم نّا
 

. نتّا ئسم ن ـ یوث ن ـ "أقلقول": لمعنا نس س ـ ثمازیغث جولجوثا
ـ لقدس أر دیكس تطّوروقن ّرومان ئخّوان د ـ أیث  ݣثوریرث 

 ئتّوطورق أود سیدنا عیسى. ݣالرواح. دیكس أ
 

ـ ؤنقّر،  ݣ: نتّا یان وورثي ئّالیاس ئي لقدس سمانيیثیج ـ ثمناطّ ن 
ـ لمعنا نس: "لمعنصرث  ݣ ـ ّزیثون، د  ـ عاري ن   نغدـ ؤژاغار ن 

ن ـ ّزیثون. ئّكا  ݣن ـ ّزیثون" ئّدخ ئّال دیكس یان ؤزر ݣأزر
سیح أر غورس ئتّدو نتّا د ـ ئمحضّر نس. أینّا أخف ئّسن یاھودا الم

 أر یتّیلي أھا یاوي غر دیّس وینّاث ؤمژنین. ݣمانی
 

واھّوا. نتّاث لعاصیما ن  ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثمدینث ئّالن زدمشق
 ـ سوریا.

 
سیح، ثّال فلسطین ستعمرنّت ّرومان اـ لوقث ن ـ لم ݣ: روما

 ین ئنبّاضنݣـ ّدونیث.  ݣمازیرث اان ثݣئمشینّا ستعمرن ماید ئ
لّید نسن نّامي دا تّینین ݣثمیزار أد، ئید أ ݣـ ّكو یوكث ز ݣ نسن

ـ ثمازیرث ن ـ  ݣـ ثمدینث ن ـ روما  ݣأر ئتّیلي  "قایصار"
ان لعاصما نسن. د ـ بولوس ئّدا غر روما د ـ ݣطّالیان. نتّاث أید ئ

لّید ن ـ ݣخ ثید یوفا لحال ئسموتّي ّدعوث نس غر أا أحبّاس ئدّ ݣنتّا ی
 ـ روما. ݣّرومان 
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ـ واّماس ن ـ فلسطین،  ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثمازیرث ثّال ّسامیرا
وافّال د ـ ثمازیرث ن ـ أیث  ݣر ن ـ ثمازیرث ن ـ لجالیل زݣئن

مدینث نس ثاخاثارث ئسم نس أود نتّاث اواّدا. ث ݣیاھودا ز
 ان ئنضلیبن.ݣّسامیرا. أیث ّسامیرا ؤرثن حمیلن ووداین، 

 
 ݣـ ثمازیرث ن ـ كیلیكیّا. دیكس أ ݣ: یوث ن ـ ثمدینث طرسوس

 ـ واوال نس مشثا ن ـ ثیّكال. ݣبدرتید یئلوال ؤمازان بولوس أھا 
 

ا ن ݣثس ݣن خف لقدس زݣّ : نتّا یان ؤدرار ئّسیعاري ن ـ ّزیثون
 سیح.اـ لوقث ن ـ لم ݣـ ؤنقّر. ئّكا دیكس ّزیثون 

 
اسث، ثّال ّداو ن ـ ـ أسیّا ثانامّ  ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثمازیرث ّالطیّااغ

ّرح یبثنباطّ ن ـ ّرومان. ئّكا بولوس مشثا ن ـ ثمدینین دیكس أھا 
 سیح.ادیكسنث س ـ ئنغمیسن ژیلنین خف لم

 
ثّال خف ییر ن ـ لبحر أناّماس.  : نتّاث یوث ن ـ ثمدینثقایصاریّا

ر أ ئلوال فیلیبّوس نّا ݣثّال دیكس لمرسا ن ـ ئغّروبا. نتّاث أ
ـ لینجیل. ئتّییمژ بولوس  ـ قایصاریّا سیّن  ݣئتبّراحن س  ـ لحبس ن 

 اسن.ݣّ ن ـ ئس
 

 ݣـ لبحر أناّماس. نتّاث أ ݣزیرث ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثقوبروص
واروّت نتّا د ـ برنابا، ّكان زـ ثوادا ن ـ بولوس ثام ݣئلوال برنابا. 

زیرث ن ـ قوبروص كوّل أھا بّرحن دیكس س ـ ئنغمیسن ݣاث
ا نّامي أر ݣمناقّارن د ـ بو یحر ݣسیح. دیكس أاژیلنین خف لم

 تّینین باریاشوع.
 

نتّاث یوث ن ـ ثمدینث ثّال خف ییر ن ـ ؤݣلمام ن ـ  كافرناحوم:
كافرناحوم ثݣا یوث ن . ا غر دا ثغلّي ثافوشثلجالیل، زݣ ثمناطّ نّ 

 .ـ ثمدینث نّامي یمقّور واّدور ݣ ـ لوقث ن ـ سیدنا عیسى لماسیح
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ئّكا لماسیح أر غورس ئتّدو شیݣان أر دیكس ئتبّراح س ـ ئنغمیسن 
ـ لموعجواث؛ واّخا أمشیّس ؤر رین  زیلنین، ئیݣ دیكس شیݣان ن 

 .ئمزداغ نس أد أمنن
 

ـ ثمناطّ ثاژلماطّ ن ـ  ݣ: نتّاث یوث ن ـ ثمازیرث ئّالن لجالیل
ما سیدنا ݣئ ݣثّال ثمدینث ن ـ نّاصیرا نّا ݣسطین. نتّاث أیلیف

ـ لجالیل" أراس ݣلمام ئسم نس " أݣعیسى، ییلي دیكس یان ؤ لمام ن 
 تّینین أود " لبحر ن ـ لجالیل ".

 
ـ  ݣث ثّال زیرݣ. نتّاث یوث ن ـ ث"ملیطا": داس تّینین أود مالطا

ئتّییوي بولوس  ݣغّرابو نّاوئرژا  ݣییر ن ـ لبحر أناّماس. نتّاث أ
د ـ ییتس ن ـ ئحبّاسن ضنین غر روما. تنھّالن دیكسن ئمزداغ ن ـ 

 رسث دیكس.ݣمالطا أھا ّزرین ثا
 

نتّاث یوث ن ـ ثمدینث ݣ ـ ثمازیرث ن ـ لجالیل ݣ ـ  نّاصیرا:
سیدنا عیسى، مریم د ـ یوسف، لوالدین ن ـ . ؤژلماض ن ـ فلسطین

ݣان زݣ نّاصیرا؛ د ـ سیدنا عیسى مغار ئلوال ݣ ـ بیت الحم، 
ئݣما ݣ ـ نّاصیرا ئقّیم دیكس ألّیݣ غورس ثّال ثالثین ن ـ 

 .أیاد أخف داس قّارن سیدنا عیسى ؤنّاصیرا .ؤسݣّاس
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 ن ـ میّدن ئسماون
 

س ـ لماسیح، ئݣا أكیال نتّا یان ووداي یومّن أكیال د ـ بریسكیالّ : 
أمّداكل ن ـ بولوس. برسكیّال ثامطّوط نس، عایدند زݣ ثمازیرث 
ن ـ طّالیان ئّدخ ئّزع ؤݣلّید ن ـ ّرومان ؤداین كوّل نّا ّالنین دیّس. 
ئمناقّار أݣیدسن بولوس ݣ ـ كورینثوس، داي یقّیم غورسن أر 

س غر ئخّدم أݣیدسن ئّدخ أر خّدمن ثیخامین أّم نتّا. لّیݣ ئّدا بولو
 ثمدینث ن ـ أفسوس، مونن أݣیدس.

 
اناس ئمازاّن برنابا. نتّا ݣ: ئسم نس یوسف ؤالوي، مشان برنابا

راو ݣؤ ݣا زݣزیرث ن ـ قوبروص. ئݣـ ث ݣال لوا، ئݣداي أید ئیو
ـ ثّال  ݣاز ئسخان ݣا أرݣـ لقدس. برنابا ئ ݣن ـ ئمومّن نّا یّالن 

أید ئبّدان د ـ بولوس ازث". نتّا ݣثایري، داي أراس قّارن "بوثر
ا أسمون ن ـ ݣبحرا أید یومن أر دیكس تشّكان ئمومّن. ئ ݣلّی

ـ لمرث ثامزواروّت أد ئبّرح س ـ ئنغمیسن  ݣئّدا  ݣبولوس لّی
  سیح.اژیلنین خف لم

 
سیح اأس ئغرا لم ݣ: ئسم نس ثیزویري سیمعان، مشان لّیبطرس

 ݣا زݣایاس بطرس زعما "أقشمیر". ئݣأمحضر نس ئ ݣأد ئی
سیح. بطرس یاري سناث ن ـ ثبراثین ائمحضّر نّا واالنین غر لم

سّكر یـ ثیریّت نّا  ݣنّاخف ئّال ییسم نس. خف لموث نس، دا تّینین 
ـ روما، ئتّونغا بطرس ئتّوطورق خف  ݣلّید ن ـ ّرومان نیرون ݣؤ

 ن د ـ ییخف نس ئبّرم ساّدا.ݣئحنی
 

ماسیح. نتّا یوداي ئّكا ئسم نس شاوول قبل أد یامن س ـ ل: بولوس
أید ئݣا، ئلوال ݣ ـ ثمدینث ن ـ طرسوس، ئلمد ّشرع ن ـ ووداین 
خف ؤفوس ن ـ یان ؤّسلماد أخاثار ئسم نس غماالئیل. مشان ئّدخ 
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ئزدغ نتّا د ـ أیث ؤخام نس ݣ ـ ثمازیرث نّاخف نبضن ّرومان، 

 ثّال غورس لجینسیّا ثارومانیث.
أر ثن ئݣّار ݣ ـ لحبس أھا ئّكا أر ئتكرفاص ئمومّن س ـ لماسیح، 

یسبّب كوّل ݣ ـ لموث ن ـ ییتس دیكسن. مشان یوث ن ـ لمرث، 
ئفّغد غورس لماسیح س ـ ئخف نس داي یاغول ئّسن ماید ئمس 

 سثیّت.
زݣ ّسییّس ئّكر شاوول، نّامي یاغول ییسم نس ئݣا بولوس، أر 
ئتبّراح س ـ طّایطاي س ـ لینجیل ݣ ـ ماید ئݣان ثامازیرث، 

 أود غر روما. یاوضنّ 
ثّكا غیفس شیݣان ن ـ ثمارا س ـ ثخنداّالسین نّا أراس تݣّان 
ووداین، ئتّییمز ݣ ـ لحبس، ئتّوھّرس ألّیݣ ییوض لموث حما أد 
ئضاع أوال ن ـ سیدنا عیسى ئّدو أنّیّصیوض أسیّد ن ـ ؤفوّكا ئي 

 لݣنوس ن ـ ّدونیث كوّل.
 یل.بولوس أید یارین س ـ ؤماثا ثیبراثین ن ـ لینج

 
ّالن خف ثمازیرث ن ـ ی: نتّا أنبّاض أروماني نّا بیالطس لبونطي

از ئّخان، ݣا أرݣسیح. ئاـ لوقث ن ـ سیدنا عیسى لم ݣھودا اأیث ی
ؤمژن ووداین سیدنا عیسى أھا  ݣئوعرن أھا ؤر ئحمیل ؤداین. لّی

ي شا ݣأویناسنث حما أد غیفس ئحشم س ـ لموث، ئّسن ئیس ؤر ئ
د أد سّكرن ووداین ثیریّت أھا ݣّ ، مشان ئنّاخف ئواثا منغیوث

وشاسن تّسریح حما أد طّورقن سیدنا یثتّواّكساس نتّا ثنباطّ. داي 
 عیسى.

 
ـ  ݣ: ئدروس ؤینّا غیفس ئتّواّسنن. ئسم نس ئتّوبدر ثاوفیلوس

ـ لشثاب نس: "ئسّكیّن نّا  ݣثیزویري ن ـ لینجیل نّا یاري لوقا د ـ 
یوزن لوقا لشثوب أد ّسیّن، ئّدخ ثید یوفا ان ئمازاّن" ئّدخ نتّا أمي ݣ

ار. د ـ ݣسیح ییري أد ییسین ؤالحال ئّسن شوي خف ؤبرید ن ـ لم
 لمعنا ن ـ ییسم نس: "أمعزیز ن ـ ربّي".
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 سیح.ائمحضر ئمزوورا س ـ لم ݣا یون زݣ: ئستیفانوس
ستیفانوس ئّال غورس لیمان أخاثار، أر ئتبّراح س ـ لینجیل أر 

ان ن ـ ثحّالل أھا ݣن غیفس ئنیݣئتّییمژ تّوا ݣلّی ئّجوجوي میّدن.
 ݣما ألّیݣتّوحشم غیفس س ـ لموث. قّیمین أرث ّكاثن س ـ ئنی

تّونغان خف لیمان یان أمومن أمزوارو نّا ݣئّموث. ستیفانوس أید ئ
 سیح.انس س ـ لم

 
ئمازاّن س ـ حضاعّش، أر ئتبّراح س ـ  ݣا یوّك زݣ: ئفیلیبّوس

سیح. ئقّیما غورس بولوس شوي نتّا د ـ المئنغمیسن ژیلنین خف 
ـ ثّدارث  ݣا غر لقدس. ݣاروّت نّا یݣّ ـ ثوادا نس ثان ݣئسموّن نس 

ئكاشف أغابوس س ـ ؤینّاس ئسنعث ربّي خف بولوس  ݣنس أ
 ـ لقدس. ݣئیس ئّدا أد ئتّییمژ 

 
نثنثي ئسثماس ن ـ لیعازار. ئّكا لماسیح أر ئتّدو مارثا د ـ مریم:  

شیݣان غر ثّدارث نسن. مارثا أر تّیري غاس أتقّیم غر ئضاّر ن ـ 
لماسیح أد غورس ثّسغاد، ئید مریم داسن تحبّال ئي ووتّشي. لّیݣ 
یاغشا لیعازار ثوزن مارثا د ـ مریم غر لماسیح أد غورسن دیّدو؛ 

وض لماسیح أھا مضلنث. نتّا ییوضّد مشان ئّموث لیعازار قبل أدّ یا
أھا ثنّایاس مارثا: "ّمور ثلّید داد ؤر دا یتّمثاث ݣما" داي ینّایاس 
لماسیح: "نّكین أید ئݣان ثانشرا زݣ لموث، د ـ نّكین أید ئݣان 
ـ ؤیاد؟" أھا ثنّایس مارثا : "ؤمنخ أموالنا"  ثودرث؛ ئیس ثومند س 

 وث ئّدخ ثومن. داي یسّكرد لماسیح ݣماس لیعازار زݣ لم
 

ئسم نس ماتّا ؤالوي ئّدخ ئݣا زݣ أیث الوي. ئّكا یݣا أصنّاك ماتّا: 
قبل أد ئثفار لماسیح لّیݣ أس ئغرا أد ئیݣ یوّك زݣ ئمحضّر نس، 
ضارث ن ـ ؤینّا ئیݣ یوّك زݣ ثناعّش ن ـ ؤمحضر نّا یسثي 

ئّال لماسیح ئݣّیثن د ـ  ئمازاّن نس. ماتّا أید یارین لینجیل نّا خف 
 ییسم نس.
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ّالن شیݣان ن ـ ئید ھیرودوس. ئّال ھیرودوس أخاثار ھیرودوس: 
 ئݣان ئبّاتسن كوّل ئلین واراو نس. 

ھیرودوس نّاخف دا یساوال لوقا ݣ ـ لینجیل نّا یاري نتّا  •
ھیرودوس أنتیبّاس مّمیس ن ـ ھیرودوس أخاثار. نتّا أید ییولن 

ّما سیدنا یحیى خف ھیرودیا ثامطّوط ن ـ ݣماس؛ داي لّیݣ ثیال
ؤیاد نّا یݣا، ئّكر ئبّیاس ئخف ئݣّیث د ـ ثارّزیفث ئي سالوما 
ئلّیس ن ـ ھیرودیا. ھیرودوس أنتیبّاس أغر یوزن بیالطوس 
سیدنا عیسى لّیݣ ثومزن ووداین حما أد ئیّك داثاس ئمیل 

 ئروراث ئي بیالطوس.
ا ییلي ھیرودوس نّاخف ئسیول لوقا ݣ ـ لشثاب نس: "ئسّكین نّ  •

نتّا ھیرودوس أغریباس أمزوارو مّمیس ن ـ  ݣان ئمازاّن"
 مّمیس ن ـ ھیرودوس أخاثار.

نتّا أید ئبّین ئخف س ـ ثفروّت ئي یعقوب ݣماس ن ـ یوحنّا، أھا  
 یݣر بطرس ݣ ـ لحبس.

نتّا أید ئّوث ربّي أھا تّشینث ئكتّشاون زݣ جاج ئّمث ئّدخ یوّدجا 
 میّدن أرث تمّجادن أّمي یݣا ربّي.

 
ئّكا یݣا یوّك زݣ ئمحضّر ن ـ لماسیح. یاھودا أسخاریوطي: 

ئݣاث لماسیح د ـ المین ن ـ ّصندوق، مشان یاھودا یوّدجا ّشیطان 
أد ئكشم ؤول نس ئعّمرث س ـ طّمع داي ؤر أر ئتّعناق. ئّكر ئّزنز 
سیدنا عیسى لماسیح ئي ئنمغوّر ن ـ ثاّدارث ن ـ ربّي ن ـ ووداین 

ریض ن ـ نقّرث، ئسنعثاسن مانیݣ أر ئتّیلي س ـ ثالثین ن ـ ؤقّا
حما أثامزن أثنغین. فّیر ن ـ ؤینّا ثّمݣرازث، مشان واّخا أمشیّس 
ؤر ئثوب؛ داي یّكر ئیݣ ثاصّریوث ئي ئخف نس ݣ ـ ییݣر نّا 
یسغا نّیث س ـ لفلوس ن ـ لغضر أھا یّمث دیكس. غر دغي یسول 

 . ییݣر نّا داسن دیّسكثاي ئي میّدن أینّاس ئجران
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داس تّینین یوحانّا، نتّا مّمیس ن ـ زاكاریّا د ـ ألیصاباث، ئّكا یحیى: 
ئسثیث ربّي أد ئبّرح ئي میدن أد ثوبن  .ار ئتّعیش غاس ݣ ـ لخال

  .أھا تّوغبّزن ݣ ـ وامان حما أداس ئّسوجد ئي لماسیح أبرید
 

ـ لقدس  ئشعیّا:  700نتّا یان نّبي أخاثار نّامي یمقّور واّدور، ئّكا ݣ 
ـ لماسیح ـ ثاللیت ن  ـ ؤسݣّاس داث ن  ـ ییسم نس نتّا  .ن  ـ لمعنا ن  د 

ـ ربّي لشثاب ویّس  .: "موالنا دا یتفوّكو" ـ ّروح ن  نتّا أید یارین س 
خمسا زݣ لعاھد أقدیم ن ـ لشثاب ن ربّي، ھاثین ئتّواري غیفس 

نّبي ئشعیّا یكاشف شیݣان خف لماسیح، أھا یتّوبدرد  .نّیث ییسم نس
اد نّاس أر ئتّكاشاف ݣ ـ لینجیل ؤݣار ن ـ مایّد تّوبدرن ئوالیون ؤی

 .ن ـ النبیا ضنین
 

 : ّالن سیّن ن ـ ئید یعقوب:یعقوب
ن  صیّادنݣان ئماس یوحنّا ݣدي. نتّا د ـ ابایعقوب مّمیس ن ـ ز •

أمحضر نس، ئثفارث  ݣسیح أد ئیاأس ئغرا لم ݣئسلمان. لّی ـ
لّید ھیرودوس ݣـ وانسا. خف نّیرث ن ـ لیمان نس، ئنغاث ؤ ݣ

 أغریباس (أمزوارو).
ماس ن ـ سیدنا عیسى. ؤر یومین ئید سیدنا عیسى أید ݣیعقوب  •

 ݣثیانّاي فّیر ن ـ ثنشرا نس ز ݣسیح ألّیاان سثیّت لمݣئ
راو ن ـ ئمومّن ݣئخاثاّر ن ـ ؤ ݣز اݣلموث. یاغول یعقوب ئ

 ـ لقدس. داتّینین نتّا أید یارین ثابراّت نّاخف ئّال ییسم نس. ݣ
 

ان ئصیّادن ن ـ ئسلمان. أراسن ئقّار ݣماس ن ـ یعقوب، ݣ: یوحنّا
نوث" ئّدخ أراسن ئتطیّار دغیا. یوحنا ئعّز ݣسیح "أراو ن ـ ثالم

غر سیدنا عیسى، أر غیفس تّینین "أمحضر نّا أر ئتّیري سیدنا 
ـ ثمدینث ن ـ أفسوس  ݣلشثوب، ئعیش یوحنّا عیسى". دا تّینین 

ئوّسیر، أر تّینین نتّا أید یارین لینجیل نّاخف ئّال ییسم نس د ـ  ݣألّی
 ن ـ ؤینّاس ئسنعث ربّي. أنݣّارو شراطّ ن ـ ثبراثین د ـ لشثاب
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