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يس (1) مو 
؟ - مايخف ئتيا 

نخ ، 2  -لقيست خف لومو نا ئجر غو ين يو  -ميد  تا ليگ سفالن شيگا   1  
-  - من  ها گين ئخد  ، ير گ تيز للن نسن  - نين  ينا نژ ئمشينا  تن-قيسن 
يخ لقيست- ير حما   گ تيز گو حقا كولشي  بي، 3 ئضهرييي  نكينتين، 

- نامي تسليت. معزيز 4   تيسينت صاحت  فيلو  تا نا تجر  -  

( ما (ئسعما -يحي نا ئتبژ گ-  خف تالليت 
- -ليما  ييا، ئال يو  -لياهو ير  -تما گليد  -هير ئگا  سا  5 گ-  
-تمطو نس نامي تينين ليياصابا  ييا،  كا بييا، ئسم نس   - گ تربيعت  ين ئگا 
حطو  بي،   - -سين نسن صفا   ها يافتنيد لحا    6 . -ها گ ئسيس  ئگا 
، ئد تگا ليياصابا  سن لين  الما. 7 مشا  غو يض نس كو بال  -لفر شر نس 
لخدمت  ئتگ    - يو  ييا  كا گ-ئكر  نسن. 8   -سين  سير  ها   ، تيگر
يكس   ها ياسد  -تاليمامت،  -تربيعت نس. 9 گر ئال   لقعيد  ال  بي، گ-تو -
ال  -لبخو ال ميد كو  تژ ئكشم  ئبخر گ-تا ئتوقدسن. 10  گ-لوقت 
- سغو  - غا  - فاسي  بي ئال ئبد خف  - سد يو لماال  . 11 شو ئضهر بر

ييا  كا ييا ئگد تاسيت ترگاگايت. 13  ئنايا لماال ؛ «  كا ليگ  تيانا     12 . لبخو
-توتر نش، ها تامطوU نش ليياصابا تد  تا يو  بي    تگد شا، هاتين ئسال 
-ميد  -شيگا   ، فر - گا  - فر  با، تسماتا يحي. 14 ئقنن  غو ييلي 
  - ئتوعمر  ها  بي،  غر  مقر  ئگ  تينيقن   يد  نس 15  -تالليت  فرحن    
ها   16 ، ئخف  ئسوفوغن   شا  نغد  شر  ئسو  ئد   -مانس،   يست  گ  بي  -
-نبي ئلييا    - بي  - ير   بي با نسن. 17 ئد  ئز ين غر  - ئر شيگا 
 ، ينا ئمنا - ينا ئعصا غر تانژ  - لدين غر  نس،  -لو ال  ها ئر  -لجهد نس، 
ما   »  ، -لماال ييا  كا ئنايا  بي». 18   - ئوجد  -لقو  شا  ئحبل     
-تمطوU ئنو تمقو گ-لعمر؟». 19 ئسيوال  سير   ؟ ئد ها نكين  يا يخ  ئسينخ 
بي، هاتين توييزنخد  سيولخ  - ئيل نا ئبد   يد ئگا جبر ، « نك  لماال ئنايا
،  تيغيت  تسيولت    عنژ ال ئژيلن. 20 ها شيگينتين تديت  تگت  -
- ئنو نا ئد  ييلي گ-لوقت نس». 21 يافد لحا  ، ئد  تومينت  يا گ-ئجر 
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عطر نا نيگا گ-تا ئتوقدسن. 22  عبن خف  ها  ييا،  كا - ميد ال  تاگا ئخف 
بي شا ليگ نيال جا  يسنعت  ،  فهمن ئس   سن ئسيو -ئفغ  ئيغي  ليگ  مشا 

 . ضا - سن ئسا غا  عنژ   ها ئگ  -تا ئتوقدسن، 
-لخدمت نس، ئكرئد غر تا نس. 24   تا ليصابا  سا  23 نتا شملن   
بي  يد ئگا  يو  تيني. 25 «ئمشيد - ها تخز ئخف نس خمسا  -نا،  سا - ضا 

.« -ميد گ ئنگر  يگي ئفر حما  ئكس لعيب ئنو  سا نا گ- ئسي گ-

-سيدنا عيسى   خف تالليت 
بي غر  گ  ئيل  يس ستا، ئتييزند لماال جبر يو نس  26  نتا تال ليياصابا گ-  
-تعريمت  يو  غر   27 . ناصير نس  ئسم  -لجاليل  ير  گ-تما ئال  -تمدينت  يو 
 . -سيدنا  گ طاسيال  گا ئسم نس يوسف ئگا  - -يو  تر  ئسم نس مريم، ئتو
شت  ، تانبا بيأگيد بي.  -تنا خف ئرضا  ها ئكشم غو لماال ئنايا ؛ « سال غيفم   28
تيني  -نس،   گ  تفجع  ها  مريم  تانايت  نتا  -توتمين. 29  ئنگر  شمينتين  تگيت  يد 
بي  -مريم،   تگد شا، ها  ؛ «  ؟» 30  ئنايا لماال - گ-يخف نس؛ « ماتا سال
- با تگتا ئسم  ها تا يو  يس،  - ئرضا غيفم ، 31 هاتين ئقنشمين  تيليت 
،  ئوشا  كسو نافال، ئگ  - . 32  ئقنتين  قا مميس  عيسى نامي تينين يسو
خف  يعقو  سيدنا  يت  خف  ئنبض  ها   33 . سيدنا  نس  -لجد  سي  لكو بي  سيد 
يا  ؛ « ما ئد  -لماال سا تيلي تينگير غر تنباU نس.» 34  تنايا مريم  ها   ، بد
؟» 35  ئسيوال لماال  گا - جين سينخ  يو  -نك ييخ تاعريمت    ئجر 
يا  تاسلميا نا  نافال، خف  - بي،  تسمالو غيفم لقو  - ير    ؛ «  غيفم  ئنايا
لت الهل  بي. 36 ها لياصابا   - گت،   قا مميس  تديت  تا  تيگ تا
-تنامي  يا  يس ستا نس  يو  با گ-توسر نس، ها  - يس  - نم تال  نتا 
بي  تيگ.» 38   سكين نامي  ئيغي  گد يو  تينين تگا تيگر 37 ئد هاتين  ئلي 
يكس  ينا تنيت.»  ئد -يجر  يد گيخ،   بي  - تنايا مريم؛ « نكينتين تيسمغت 

. لماال

-مريم غر لياصابا  تا 
- گ-لعو  -تمدينت  يو  غر  تد  -نا  سا گ- غيا  مريم  تكر     39  
. 41 نتا تسال لياصابا  ييا تسلم خف لياصابا كا - ها تكشم غر تا  يا، 40  لياهو

بي. 42  -  - ها تتوعمر ليياصابا  يس نس،  با گ- -مريم، ئد  -سال 
يد  نبا  - يد تگيت شمين گ-توتمين  شت  خاتا تنا:« تانبا غويي  -  تسغو  
-موالنا؟ 44  مايس  تتد  غو  ليگ  نكينتين  مسخ  مايد   ! يا نم! 43  يس  - ئفس  ئگا 
 45 . فر - ئنو  يس  گ- با  ئد  ها   ، نم  -سال   - سال   غا  هاتين 

بي.» گ  -ئتوينا  ينا  -تنا يومنن ئس ئد  ئجر  ياعريت 

-مريم تايفا  
بي  - بي. 47  تفر  ئنو شيگا  46  تنا مريم؛ « ها نفس ئنو  تسمغو   
غر  سيا  گ  هاتين  لو!  تا  ئو نس   تيسمغت  نك  ئفر  غو  ئد  -ئتفوكا 48  نا 
بي نا ئغين لومو  -ئگا  ياعريت نم 49 ئد   ، يد ما نا  -   غيفي تينين  
غر  ما  گ  نس  بريد  مژنين  ينا  خف  نس  حمت  - ئتوقد 50  نس  ييسم  ين،  تيختا
ال  ما گ- ينا  - فو نس ليگ ئسلو ئحرفاشن  - ها ئسنعت لجهد   51 . ما
ينا ئنغا  لو. 53 ئسگيو  تا  ينا  ئو ها ئسيلي  سي،  گ لوكر نسن، 52 ئسضر ئنباضن 
ها ئعا  حمت نس  . 54 ئشتيد  فو يو - ها يا ئمطرحن  گ-لخير نس،  الژ 
 56 «. بد نس خف  -تا هيم  -بر - -لجد نخ،  مشينا ئنا  مزيلز نس 55  ييل  ئسر

ها تاغو غر تا نس.  ، يو -  تقيم مريم غر لييصابا  شر 

( ما (ئسعما -يحي نا ئتبژ گ- تاالليت 
جا  سلين  با. 58   تا  ها   ، گ-تا نا  لوقت  تيوضا  ليياصابا  ئد   57  
ند گ-   59 . گيد ها فرحن  حمت نس،  بي  -الهل نس ئس  ئسمغو  نس 
ييا خف ييسم  كا - ها ئرين  گين يسم،  با،  - يگنن  يس تمانيا حما    
. 60 مشا تسيو مايس تناياسن؛ «ئهي، گاتا يحي» 61  نانا « هاتين   -ئبا
-ليشا خف ييسم  نا  ها سقسا ئبا  ؟» 62  گ الهل نم ئگا ئسم- ئلي  يو 
كو  عبن  ها  يحي»  نس  غيفس؛ «ئسم  يا  حت  -تالو يو  ئر  ئگ. 63  ئتر 
بي. 65  سيد  ئتحما  ئسيو   نس،  ييلس  ئسر  نس  قمو  غيا  ژ  ئتو نسن. 64  
غا گ-لعو  - كو گ-مايد ئگا  ها توقيسنت لومو  ، جا نسن كو  گد 
ال نسن  تينين؛ «  سن ئسال كو گانتن گ- ينا  ييا. 66   -ليياهو ير  -تما

. گيد بي  -تسلميا-  تيگ؟» ئد ئال  ! مايد نيقنن  يا
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ييا كا - تايفا 
نبا  ،  ئكاشف  ئتيني؛ 68 « - لقو ييا  كا 67  ئتوعمر ئبا   
خد يو  ها ئسكر يت. 69  يشتي لقو نس ئو غيفسن  ئيل ئس  -ئسر بي با  يد ئگا 
- هو  گ  ئنا  ئمشينا  نس. 70  مزيلز  -سيدنا   طاسيال  گ  ئتفوكا  نا   ئجهد 

ينا   - گ ئفاسن  - گ ئنضليبن نخ  -النبيا نس نا صفانين. 71 ئد  ئفوكا  قمو 
ئگا  ئصفا 73  نس  تاضا  ئشتي  ها  نخ،  -لجد  حمت  ئگ  حما   كو 72  ئحميلن 
نخ  -ينضليبن  يفاسن  گ  ئفوكا  ئد   ئس   74 هيم  بر -باتنخ  -ئگوال  نا  تاگاليت 
 76 . -تو نخ  كو سا  -تقو منيد  -صفا  حما  تنعبد  نتگد شا، 75 
-موالنا حما  ير   نافال ئد  تديت  تز - -تاسلميا،   تينين نبي  ئد شيگ، 
- فوكا نا ئگا لغوفر  - -لقو نس توسنا  ها توشت   تحبلتئ-ئبر نس، 77 

فال  گ  ينقر  نا  يشتي  بي نخ     - -تاسا  حمت  - لموعصييا نسن. 78 
يفين  فا ئسك تيسو  ، -لمو -ئموال  ينا قيمانين گ-تالست  - سيد  79 حما  ئگ 
با  ئتمغو  ئتصحو گ- نس  ئتعيش گ-لخال   -لهنا» 80 ئد  بريد  - نخ 

ين. - يضهر  -نا گ-

يس (2) مو 
-سيدنا عيسى لمسيح تاالليت 

(متى 18-25:1)
ممن ئمز  غوسطو   تو گ  قايصر  -ضاهير  -نا يو  سا   1 ئفغد گ-
گن ليگ ئگا كيرينيو  مز نا ئتو مم  . 2 ئگ    -ما ال ما  - ير  -تما
ير نس. 4  ممن كو يو گ-تما يا.3    ميد كو   -سو ير  لعامل خف تما
-لجاليل غر تمدينت  ير  -ناصير نا ئال گ-تما گ تمدينت  ها ئگافي يوسف  نتا 
گ طاسيال  ييا ئد ئگا  -لياهو ير  -سيدنا  نامي تينين بيت لحم، نا ئال گ-تما
ال  ليگ  يس. 6  - تلي  ئتر،  نا  -مريم   نتا  ئزمم  نس 5    -الهل  -سيدنا  
يضن  ها تتلت گ-ئشر  ، منز با نس  . 7  تا  -تا ضا لوقت  گ-بيت لحم ، تا

. غا گ-لفند - فين شا  تسجنت گ-لمد ئد  

-لماالئيكا ئمكسا 
ال  تا تگين  گيض   گ-ئگر  گنن  -نا  ير گ-تما -ئمكسا  ييتس  ئلين   8  
-ئبد،   ليگ غيفسن  بي  - -لماال  شيين     9 . حطو للي نسن  تن  خف 
شا!  تگد     » ؛  لماال ئناياسن    10 . شيگا گد  ها   ، بي  - لعز  غيفسن  ئسيد 
سا  . 11 هاتين  كسو ئد  ييلي غر ميد كو فر  - ها نكينتين  علمخ  يو
يد ئگا لمسيح موالنا. 12 هايا   ، نتا  -سيدنا  يو نا ئتفوكا يا گ-تمدينت  ئتيو
غيا  .» 13 شو ئضهر  -تسلميا ئتلن تجن گ-لمد ؛ هاتين تد  نتافيم  يو  تاماتا
- بي  تينين؛ 14 « لعز  جنا،  تسباحن   - -ئعسكرين  خاتا  بيع  -لماال يو 
يكسن لماالئيكا غر  ينا خف ئرضا.» 15 نتا   - شا  -لهنا خف  فال  بي گ-
نانا  -بيت لحم حما  غي غر تمدينت  ند  تا   تسن « كر جنا،  نا ئمكسا ئنگر
-تسلميا تجن  -يوسف  فينن مريم  ال،  -تا بي. 16     يا ئجر نا   ئعلم  
ينا ئسال  . 18 ئد  سن ئتويينا خف تسلميا-يا ينا  ليگ  تناين،  قيسن   17 . گ-لمد
 - ليو . 19مشا مريم  تال  تخز ئو سن قيسن ئمكسا ينا  گ  عبن   ، يا كو -
- بي،  تمجا  نسن،   ئبر  ئمكسا  غولن  نس. 20   گ-  تشتي  تن   

 . سن ئتويينا ينا  ناين كو ئد ئجر   ينا  - ينامي سال  تسباحن خف 
ئسم  گينا  ها  با،  - گن  - ييو    ، سا - تمانيا  ين  ليگ-  21  
فضن  نتا   22 نس.  يس  - مانس  تال  ليگ  ير  تيز لماال  ئگا  ينا   -عيسى  
-لقو  -موسى، گافين ئس غر تمدينت  -شر   ،  لقاعيد  -تا نس نتا سا 
تم  منز ئگ  نا ئگا كو  بي؛ «  - ين گ-شر   بي؛ 23 ئمشينا ئتيا - حما  تعلمن 
- -تيوگا  صت  -تمغر بي يو  ين   بي 24 حما   ين  مقد ئگا   ئتوسما 

بي. - ينا ئتويينا گ-شر  تبير   - منت نغد سين ئشيشا  كو
- ئمنا  گا  ، -لقو ئسم نس سيمعا گا گ-تمدينت  -   25 ييلي يو 
بي. 26 يافتيد لحا  - گيد   ها ييلي  ئيل  -ئسر سعونا  بي،  ئتگانا   ئتگد 
ها ئنهتيد  بي. 27  - -لقو ئس  ئتمتا   يانا  لمسيح   - ئتوسنعتا 
با عيسى حما   گين    - لدين  بي، نتا كشمن لو - -لقو غر تا   
سيد  بي،  ئتيني؛ 29 «  ، 28  ياسيت سيمعا گ-ئغيل نس ئحمد  -شر لقاعيد 
للن ينو  ناينت  -تنيت 30 ئد  ينا  مزيلز نش  ئد گ-لما ،   - غي  ژ  بي، 
سيد ئسا خف لگنو ئگ لعز  ، 32 ئگ  -لگنو كو فوكا نش 31 نامي تحبلت  
 34 . ينا غيفس ئتويينا -مايس گ- با  - ئيل.» 33  ئرعب ئبا  -لقو نش ئسر
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ستوتي  - بي  ئختا  يا  با  ها   » -مريم؛  ئنايا  ها   ، سيمعا غيفسن  ئرضو   
ضت 35  گ تمعا -تماتا نامي تد  تو ها ئگ يو  ين.  - ماتا  - -ئسبد  

، ئد شمينتين  تبي تفاال تاسا نم.» ال - -شيگا  حما  توسنعتن ئخميمن 
شير،  - گ ئغص  -فانوئيل  -تانبيت ئسم نس حنا ئليس  ين يو    36 تيلي 
گا   ئمتا  ها   37 -ئسگاسن.  سبعا  نس  گا  - تعيش  تاعريمت،  گ-تگا  تا 
توطو  ها     ، سگا - تمانيين  بعا  غو    تيلي  شيگا  توسير  ليگ  تمغو 
نتا  تبد     38  . - ئض  -تژيال  من  ژ - تعبا  بي،   - -تا 
نا ياكا  - ينا ئتاگا ئخف كو  - با  ها تسيو خف  بي،  گ-لوقت-نا  تسبا  

. -لقو يت خف تمدينت 
ير  تما غر  غولن   ، كو بي  - -شر  يض  لفر -مريم   يوسف  ئشمل  ليگ   39   
با  ئتمغو  ئتصحو گ- نس ئتوعمر  . 40 ئقيم  -لجاليل غر تمدينت نسن ناصير

بي. ها ئرضو غيفس   ، -تانژ

-شر -لعوالما  با عيسى 
- -لقو گ-لعيد  تمدينت  غر  سگا  كو  تد  نس   لدين  لو لحا  يافد   41  
- تمدينت  غر  لين   ، سگا تناعش  نس  گ-لعمر  تال  غو  ليگ  مشا   42 .
غولن نيتني ئبر نسن ئميل  -لعيد،  سا  ين  -لعيد. 43  نتا  لقو   لقاعيد 
ها  -مايس  سينن ئس ئقيما. 44  ، مشا با  -لقو با عيسى گ-تمدينت  ئقيما 
- ئنگر  تو  قيمن    ،، شابا - ئمو  ئال  ئس  غالن   - -يو  تا    
 . -لقو  غيفس  غولن غر تمدينت  ليگ  توفين،   45 . كا -ئمد الهل نسن 
-لعوالما   ما  بي ئقيما  - سا گ-تا  - -شر  فينت ضا    46
با  -لجو -سالنين گ-توسنا نس  ينا  عبن كو  سن  تن-ئسقسا. 47   ئسغا غو
ليگ ئسنخ تگيت  -ممي، ما  عبن،  تنايا مايس؛ «  لدين نس  ناينت لو نس. 48 نتا 
ليگ  غيفي  .» 49  ئناياسن؛ « ما  -نو -ئبا   شيد؟ هاتين تكا غيفنخ  نك 
-ئبا؟» 50 مشا نيتني  سينن   -ئخصا  ئليخ  گ-تا  ؟ ئس  تسينم ئس  تو
  ، -ناصير غولن غر تمدينت  گيدسن   - ئمو  ها ئگاسن  سن ئنا. 51  مايد 
يا گ-تانژ  . 25 ئد عيسى، ئقيما  ئتز - كو تقيم مايس  تحسو گ- نس لومو

. -ميد بي  ها ئرضو غيفس   ، -تاغز

يس (3) مو 
( ما (ئسعما ئحي نا ئتبژ گ-

(متى 3:1-12؛ مرقو 1:1-8؛ يو 28-1:19)
گ-ئگا   ، يو  طيبا گليد  -  Uتنبا گ  خمسطاعش  يس  گا  گ-    1  
ير  تما خف  لقايد  هير  ئگ   ييا،  -لياهو ير  تما خف  لعامل  لبنطي  بيالطو 
ئگ  خونيتس،  -تر يا  -ئطو ير  تما خف  لقايد  فيليبو  گما  ئگ  ها  -لجاليل، 
- -قييافا ئخاتا  سا گ-ئگا حنا  -ئيبيلييا 2 گ- ير  ليسانيو لقايد خف تما

غر  ئد  ها   3 گ-لخال.  ئال  ييا  كا - مميس  يحي  غر  بي  - يد   يد  ليما  ئد 
-توبت  بوژ ئگا  تماتا  -لو  ئتبر   سيف  - تميز كو نا ئال تانيال 
غويي ئسغويو  ؛ «  -نبي ئشعيا نا ئنا ين گ-لشتا   ، 4 ئمشينا ئتيا نو - -لغوفر 
-مايد ئگا تاال   5 ، ها تعديلم ئزياللن نس  منو بي،  - بريد  - گ-لخال، حبال 
ها  فرغنين،  نا  ئبر  منو   ، تگريگر -تيشو   عا  كو  ئگا  -مايد  تا  كو   

بي!  - فوكا  عرنين، 6  يانا كو يو  ينا  هينن 
 ، -ئفيغر -يا  -ئفغن حما  تن ئبژ: «  -تربا نا غو  7 ئقيم يحي  ئتيني   
، غو  -لغلت نا ئسنعاتن توبت نو ؟ 8 گا شا  يد حر نا  گ  ال  ما ئنا 
بي  ها  تينيخ؛  هاتين    ينگا!  هيم  بر -سيدنا   هاتين   ؛  نو گ-ئخفا  تينيم   
ئژ  گ خف  غي ئتو . 9 ها شاقو  -يا گ ئژ هيم   سيدنا بر تا   ئغي  ئسوفغ 
بي ئتوگر گ- خليج  نا   ئتا لغلت ئژيلن ئد  ئتو -مايد ئگا كو  -ئخليجن، 

ال  غر  نا   » ئناياسن؛  ها  نتگ؟» 11  ما   ، ئو  » تينينت؛  تربا   سقسانت  فا. 10  
 «. ييا - ئشا  تشي   ئال  غر  نا  - شا،  ئلي  غر   نا  - ئو    ، ئعبا سين 
-لفقيه،   » ؛  نانا ها   ، ما گ- بژ  تو حما   -ئصناكن  ييتس  لتو  يخ  ند    12
ها سقسانت    14 «. -ماكو ئد يوسا گا  ما نتگ؟» 13  ئناياسن؛ «  تامژ 
 - شا  تامژ  ئناياسن؛ «   نتگ؟»  ما  ني  -نوكُّ -ئعسكرين؛ « ييتس  لتو  يخ 
. 15  ال ميد كو  -لمونا نو -لباطل، تعنقم   ،   تقرقا گ- يو  نو
لمسيح؟ 16  ئگا  يد  يحي  ئد  با  ؛  نسن  گ-ئخفا  تينين  ها    ، لمسيح  تگناين  نسن  
نا  يد  ، مشا ئد   ما  ئسيوالسن يحي كو نسن ئناياسن « نك  كو تبژ گ-
 - ئبژ  كو  نتا  نس،  كسن  - ئفيال  يخ   تا    نامي    ، ئجهد غيفي 
ها  مطا نس،  فو نس حما  ئز  نا غر تال تا نس گ- -لعافيت. 17  بي  -
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-يو لعافيت نا   ئخسين.» 18  تيسغو  ليم  عريش نس، ئد  ئسمو ئمند گ-
-ئسكين  شيگا  خف  ئتوصا  تن  ژيلنين   بي  - ئنغميسن  خف  ميد  ئسقر  ئقيم   ها 
-گما  تامطو  ييا  هير ييو  ئد  يحي  غيفس  ييژ   ، هير لقايد  ئد  ياضن. 19 
ها   ، ينا  ئتگ كو . 20 ئتاما هير خف  ئتگا كو ميا نا  -خف تحر  ، فيليبو

يگر ئحي گ -لحبس.

ما  -عيسى گ- بوژ  يا)  (لمعمو
(متى 3:13-17؛ مرقو 11-1:9)

ال  بژ  عيسى،  نتا  ئتژ ، ئتو -مايد ئكشم يحي لحبس، ئبز ميد كو   21  
، ئد يو  -تتبير بي ئگا  سيفت  - ها ئرسد غيفس   ژ ييگنا، 22  عيسى ئتو

-شگين  فرحخ.» يد ئگا ممي ئعزين  گ ئگنا  ئتيني؛ « شگينتين   -

-عيسى لمسيح طاسيال 
(متى 17-1:1)

 ، سگا - ليگ ئسفا عيسى لخدمت نس، تال غو گ-لعمر نس  تالتين   23  
- ،  مميس  متا - -هالي. 24 .ميس  -يوسف، مميس   غالن ميد ئس ئگا مميس 
مميس  -ماتاتييا،  مميس  -يوسف. 25  مميس  يانا،  - مميس  -مالكي،  مميس   ، ال
-ماتا،  مميس   26 . نجا - مميس  -حاسلي،  مميس   ، -ناحو مميس   ، -عامو
- . 27 مميس  -ياهو -يوسف، مميس  شمعي، مميس  - -ماتاتييا، مميس  مميس 

. 28 مميس  ناير - -شالتييل، مميس  بابيل، ممس  - يسا، مميس  - يحي، مميس 
 29 . عير - ،  مميس  مو - ، مميس  قوصا - ، مميس  - -مالكي، مميس 
 . ال - ،  مميس  متا - يم، مميس  -يو ، ممس  ليعا - -يوسي، مميس  مميس 
- مميس   ، -يونا مميس  -يوسف،  مميس   ، -ياهو مميس   ، -شمعو مميس   30
، مميس  -ناتا ماتاتا، مميس  - ، مميس  مينا - ماليا، مميس  - لياقيم. 31 مميس 
مميس   ، -سلمو مميس   ، -بوعز مميس  -عوبيد،  مميس  -يسا،  مميس   32 . -
- مميس   ، حصر - مميس   ، - مميس   ، -عامينا مميس   33  . حسو -

هيم،  -بر مميس   ، -يسحا مميس   ، -يعقو مميس   34  . -ياهو مميس   ، فا
- مميس  حو،  - مميس   ، سا - مميس   35  . -ناحو مميس   ، تا - مميس 
، مميس  فكشا - ، مميس  قينا - شالح. 36 مميس  - -عابر، مميس  فالج، مميس 

 ، خنو - مميس  متوشالح،  - مميس   37  . -الما مميس   ، -نو مميس   ، -سا
-شيت،  ، مميس  نو - . 38 مميس  -قينا مهليل، مميس  - ، مميس  -يا مميس 

بي. - ، مميس  - مميس 

بعا (4) يس  مو 
شيطا  ئتجر عيسى

(متى 1:4-11؛ مرقو 13-12:1)
ئقيم    ها   ، لقو   - ئتوعمر  ئال  لو  گ  عيسى   ياغولد    1  
- سا ،  ئتشي  لقرU گ- - بعين  تيحر گ-لخال، 2  تيتجر ئبليس 
ئنييا  بي،  - مميس  تگيت  مش   » ئبليس؛  ئنايا  ها   3 الژ.  ئنغيت  شملن،  نتا  نا.  
يد غا  ؛ « هاتين ئتيا ؛   .» 4 ئسيوال عيسى ئنايا غر ژ يا  ياغو  ئگ  -
ها ئسيليت  بي.» 5  - -كو  مايد ئگا   ، مشا  غر  هيلي  ئتيدير بنا -
تيط   تقنت  ماني  غا  كو  نيت  - تيگليدين  ئنعتا   ، ئعوال -عا  يو  غر  ئبليس 
نسنت ئد  -لعز  كو  -تگلدين    Uتانبا شخ   ئبليس؛ «   ترژمت. 6   ئنايا 
ينش.»  يا كو  تي،  ئگ  يخ. 7 مش تبندقت  نا  - شخ  -نك  تن  -تموشن، 
غا  نش،   با  بي   - غا  تبند  ؛    ئتيا  هاتين   » ، ئنايا عيسى  ئسيوال   8
، ئسبديت خف ئميسي  -لقو يت غر تمدينت  .» 9   يا يد تعبا - نس  نتا 
بي، غا گر ئخف نش  - ؛ « مش تگيت مميس  ها ئنايا بي  - -تا  -صومعت 
 11 ، ؛ ئد  غيفش ئوصا لمااليكا نس حما  حضو گ سيا غر ئز 10 ئد ئتيا
.» 12 ئسيو عيسى ئنايا ؛  ژ - ضا نش  سينش گ-ئفاسن نسن حما  ئتمناقا  ها 
 ، - تيتغر كو ينا  ليگ ئشمل ئبليس  بي با نش.» 13  « هاتين ئتيا ؛   تجر 

. گيد  تا لوقت ناگ غو  تعايا ئمز 

-ناصير  حميلن عيسى  يت تمدينت 
(متى 35:13-58؛ مرقو 6-1:6)

 ، -لقو  - -لجاليل ئتوعمر  -لجهد  ير  14  ياغو عيسى غر تما   
. 15 ئقيم  ئسقر گ-تمزگيديوين  -نا كو -تميز تاين  ها توقيسن غيفس لخبا گ-
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-ناصير نا گ-ئتوسگما،  ها  ئس سمغو ميد كو نسن. 16 ئكر ئد غر تمدينت  نسن، 
 17 ، ئقر حما   ئبد  -سبت،    - نس  لقاعيد  ين   - تمزگيد  غر  ئكشم 
غا نا گ-ئتو ؛ 18 «  يكس  ، يا  -نبي ئشعيا.  نتا ئرژ لشتا ها ئتموشا لشتا 
نيد حما  ها يا -لمساكين،  -ئختا   ئنيخ ئنغميسن ژيلنين  بي ئال غيفي ئد  -  
فوكا    ، عا تر غولن   غالن   ئد گانين  ينا  - مژنين،  تو ينا  - فوكا  - برحخ   
لشتا  ياضي    20  « نس.  ميد  بي  ئتقبا  ناگ  -لوقت  برحخ  ها   19 توژيرنين.  ينا 
ئسفا   21 . عا تر يكس  گ-تمزگيد   النين  ينا  كو  ئقيم،   ها  مزيلز  - ئر 
ينا  . » 22 قيمن كو نسن  غيفس تينين  يا مي تسغد كو سا ئجر  سن ئتيني؛ « هاتين 
يد  قمو نس،  تينين؛ «ئس  ئد   گ  يتفغن  نين نا  ليو غو عبن گ-ئو ها  يژيلن، 
؛ «  - -تينيم لميتا يكس ئلي شك تد   ها ئناياسن؛ «   -يوسف؟» 23  ئگا مميس 
ها  لتو  ، ئو گيت  -كفرناحو ينامي نسال تگيت گ-تمدينت  ياضبيب جوجي ئخف نش، 
-نبي نا ئتييرين  ير نش» 24  ئناياسن؛ ستيت  ئنيخ، هاتين  يلي  يو   گ-تما
-تينامي موتن ئرگز گ- -ستيت  ئنيخ ؛ ها  النت شيگا  ير نس. 25  گ-تما
- -ئسگاسن  نژ  شر  ئيل، ليگ  ئويت  -يسر ير  -نبي ئلييا گ-تما سا 
بي نبي  ين  . 26   يو ير كو -بوهيو ئحر گ-تما ها ييلي يو   ، يو - ستا 
-صرفا  گا گ-تمدينت  -تمطوU نامي ئمو  يكسنت، غا غر يو  ئلييا غر  يو 
ئيل گ- -ئسر ير  ينا گ-ئال لبر گ-تما . 27  ئلين شيگا  -صيد ير  گ-تما

سن  ها ئطير ياني.» 28  سو يكسن غا نعما  ها  ئجي  يو  ليشع،  -نبي  سا 
. 29  كر سوفغن عيسى غر  يا - ينا كو ئال گ-تمزگيد گ-سلين  - شيگا 
-يوفا لحا تتوبنا غيفس تمدينت  -عا نامي  بو  - ينت  غر يو  ها  -تمدينت،  بر 

ها ئد ئبر نس.   ما نسن  . 30 ئد نتا ئز گ- كسا نسن حما  تگرين  

جنو   گا نا گ- ال  - جوجي  
 (مرقو 28-21:1)

-لجاليل،  ير  گ-تما ئال  -كفرناحو  تمدينت  غر  عيسى  سيدنا  ئسر    31   
ها  علم نس ئد تال تنباU گ- نس. 33  گ  عبن  ئقيم  تن ئسقر كو سبت. 32  
-يو  ،  ئسغو  جن ئخا گا نا گ-ئال يا  - ين يو  - يلي  گ-تمزگيد 
؟ ئد ئس تتديت  ناصير -عيسى  ياغن! مايد  تفا  ؛ «  ، 34 ئنايا غويي ئجهد -
بي! » 35  ئفقع  - مقد  يد ئگا  ؟ نك سنخ  مايد تمست؟ شگينتين    تخلو

ها ئفغ  -ميد  ما  جن گ- ها ئسغر  يگس»  ؛ « سوسم، تفغد  غيفس عيسى ئنايا
 » تينين؛  تسن   ئنگر لن  تمسا نسن،   كو  ميد  عبن  ها  شا. 36  ئضا  يكس  
ها فغن!» 37  ئفغ  جنو خانين،  -لجهد   ئتامر    Uتنبا- ؟ ئد  - ماتا 

ير ئن.   -تما غا گ-تانيال   نس غر مايد ئگا 

-ميد  عيسى  ئجوجو شيگا 
(متى 14:8-17؛ مرقو 34-29:1)

،  يافد لحا تاضوگالت  -سيمعا ، ئكشم غر تا  گ تمزگيد 38 نتا ئفغ عيسى    
غيا ئنهر   ، ها ترنا  تيجوجي. 39 ئبد نيگا  ، ال ئوعر -تا -سيمعا تومژ يو 
نا غر  -تافوشت،  غلو  غا  غيفسن تزيليز. 40  غر  يگس، تكر گ- ال تد  تا
، ئسر ئفاسن نس  -ئغنشا  ماتا نتا ئوينتنيد غو موضين نا گ-ئال شا  - ئال كو شا 
،  سغويو   گ شيگا جنو  تفغن  ها ئلين  ها ئجوجيتن. 41  يگسن  خف كو يو 
جي  سيولن ئد سنن ئد  ها  تن يو بي! »  ئنهرتن  - يد ئگا مميس  تينين ؛ شيگ 

يد ئگا لمسيح. نتا 

بي  - عيسى  ئسا خف تگلديت 
(39-35:1 (مرقو

، نتا  ها ئلين ميد  تو  ، غا يو ، ئفغ عيسى ئد غر يو  42  ليگ ئفو لحا   
- ها ئناياسن؛ « هاتين ئخسايي  سيولخ   يگس. 43  يكس حما  يتد  فانت شبر 
ها ئد  ئسا  نخ. » 44  تو غر  يا  بي ئد  خف  - تمدينين ضنين  خف تگلديت 

ييا. -لياهو ير  -تما بي گ-تمزگيديوين  خف 

يس خمسا (5) مو 
-محضر نس ئمز  عيسى  ئستي 

(متى 18:4-22؛ مرقو 20-16:1) 
ميد  حامن  تمز غيفس    ، جنيسا تينين  نامي  گلما  - تاما  عيسى  ئبد  نتا    1   
- گلما  - با بد  گ-ئميسي  -ئغر بي. 2  يانا سين  -  - حما  سلين 
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نا ئگا   يگسن،  ها ئني عيسى يو  تسيوين. 3  يكسن حما  سير تير ئصياضن ال فغند 
،  ئقيم  ما - تاغا ئكشم غر جا  گ  ،  ئتر   ئد شو  سيمعا ين 
غا  - ؛ «  غر  -سيمعا بو. 4 نتا ئشمل  نس، ئنايا  غر گ  يسقر ميد   
، هاتين  سيد ؛ «  تسيوين نو  تصيضم » 5  ئسيو سيمعا ئنايا ، تگريم  تير ئغبا
تسيوين.»  يخ خف  نش  گر  تير ها  نوميژ شا، مشا   ، نوحل  يوفو نتصيا
ينا  - تسيوين نسن. 7  شير  تبينت تر ليگ  -ئسلما  مژ شيگا  ينا،  6 نتا گا 
-سين،  با  ند عمر ئغر ها  نن،  سن عا بو ياضن حما    غر گيدسن يامو گ-
-عيسى  ئتيني؛ «  ينا، ئتوتي غر ئفا  ليگ    غلين. 8  نتا يانا سيمعا بيطر 
كا نس نا  -ئمد گا ئدنبن.» 9  ئرعب نتا  موالنا! ئد  گيخ  نك  بو نو  غر گ  فغ 
بد نا  - -يحي   ، 10  يعقو  مژ -ئسلما نا  يت  گيد ئال كو خف لعد
سا  گ  لو، هاتين  ؛ « غا   تگد  -سيمعا ها ئنايا عيسى   ، -سيمعا ئتامو 

نت.   ين كولشي تفا  ، -سين غر تاغا با  » 11 نتا حريند ئغر تديت  تامژ ميد

نا گ-ئال  لبر  - جوجي  
(متى 1:8-4؛ مرقو 45-40:1 )

گا نامي ئساقا لبر  گ-صاحت  -تمدينت، ها  يو    12  ليگ ئال گ-يو 
، هاتين مش تريت  سيد ها ئتوتي خف    نس ئحوژ ئنايا «  نس. نتا يانا  عيسى، 
يخ، ئو   » ، ها ئنايا فو نس ئميست  تغيت   تجوجيت! 13 ياژ غو عيسى 
؛ «   ، مشا ئنايا - يو ها ئوصا   تيني   14 . يكس لبر غيا ئد  جي!» 
ينا ئنا موسى  جوجي نش   بي خف  - قا  ها توشت صا  ، -ليما تسنعت ئخف نش 
تمونن شيگا  ها  غيفس   ، » 15   ئتساقا لخبا نس كوتو سن تگ شها حما 
گيدسن  گ ئغنشاتن نسن. 16 مشا نتا ئال   نين  غو سغد توجوجين  -ميد عد

ال.   يوطو  ئتد غر ئدغا يو  ئتژ

گا ئكوشمن  - جوجي  
(متى 1:9-8؛ مرقو 21-1:2) 

-لعوالما  -يفريسيين  ها يافد لحا ييتس   ، -  ئسقر 17  ييلي عيسى يو    
-لجاليل  -تميز  گ مايد ئگا ئغر  ند    ، جمو - ين قيما جا  - -شر 
تن تجوجي . 18  ها   بي حما  - لقو   ، تضهر   -لقو -تمدينت  يا،  -لياهو

ها     تيسي،  خف  ئضا  ئكوشمن   گا   - يو  سيند  -ئرگز  ييتس 
لغاشي  گ  -تسيكا  گ  ماني  فين  نتا     19 . تا سيرسن  حما   تسكشمن 
نس   -تيسي  سگلوالنتيد   ، گ-سقف  خبو  يو  گين  -سضح،  فال  غر  سيلينت   ، ئعد
، ها  گا يا ؛ «  -عيسى . 20 نتا يانا عيسى ليما نسن ئنايا جمو   - ما  غر 
تخمامن  قيما   -ئفريسيين  -شر  لعوالما  مشا   21  «  . توغفرنتا نش  لموعصيا 
؟   لموعصييا  ئغفر  ئغين   مايد  ما  ؟  جها - لن  ئسا نا  ئمس   مايد   » تينين؛   
ها ئسيو  ال نسن،  ما گ- ينا  - - نس » 22  ياشي عيسى  بي  غا 
توغفرنتا  ؛؛  ئتويني  ئد   ئوهنن،  مايد   23 ؟  نو ال  گ- تدما  يا  ماتا   » ئناياسن؛ 
؟. 24 مشا   سنعتخ ئس تال تنباU غر مميس  لموعصيا نش، نغد  ئتويني ؛ كر تد
سي  ؛ «  تينيخ، كر  كوشا - »  ئنايا  شا  ئغفر لموعصييا -بنا خف 
ينا خف ئمحض ئد غر  غيا، ياسي  تاسن  ها ئكر  تيسي نش تد غر تا نش!» 25  
بي،  تينين؛  ها گد شيگا مجد  بي. 26  هبضن كو نسن،  تا نس  ئتمجا 

«. سا « هاتين نانا لعجايب 

صنا   - عيسى ئستي يو 
(متى 9:9-13؛ مرقو 17-13:2) 

غا  ، ئال ئقيما گ- صنا ئسم  نس ال ، يانا يو  يا - 27  ئفغ عيسى فير    
ييي!» 28 ئكر  يا  كولشي ئتفا عيسى. 29  ئگا ال  ؛ « تفا -صنك،  ئنايا
-ميد ياضن  قيما  -ئصناكن  - تاخاتا گ-ال شيگا  گ-تا نس يو 
-ئمحضر نس؛ « ما  -شر ، ناناسن  -لعوالما  گيدسن. 30  گمگمن ئفريسيين 
ها ئسيو عيسى ئناياسن؛ « هاتين غا  ينا ئدنبن؟» 31  - -ئصناكن  ليگ   تتا  تسا 
- يخ  غر  ينا صحانين. 32 هاتين   يد  ضبيب،  - جا  يد ئحد ئموضين 

نبنين حما  توبن». ينا  - ، مشا  ينا ئتاقا

ژ  
(متى 14:9-17؛ مرقو 22-18:2 )

- -ئمحضر  -يحي  ئمحضر  ال  تژ من   تاژ ليگ   ما   »  ، نانا   33      
تيغيم  ئس  ئد  ئناياسن؛  ها  ؟» 34  سا تتا   غا   نش  ئمحضر  ئد   ، شيگا ئفريسيين 
ئقنن   مشا  گيدسن؟ 35  ئسلي  ييلي  من    ژ -تمغر   -ئنبگيو  تگيم    
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 36 من.»  تاژ -نا   سا گ- ئسلي،    كس  ئتو سن  سا   - ييتس   
- جديدئگيت  گ لكتا  نقا  لتو؛ «  ئلي مايد ئتبين  يخ  -لميتا  ها ئناياسن يو 
قديم. 37 هاتين   نقا خف لكتا  يتاسا  ها   جديد،  قديم حما  ئفلي لكتا  لكتا 
جديد  جديد گ-ئگديد ئقديمن حما   ئسطيقيس شر  ئلي  يو ئتگين شر 
جديد گ-ئگديد  ، 38 مشا   تگين شر  ، خسر ئگديد ،  ئنغل شر ئگديد
غيا   قديم يير  حن كو نسن. 39 هاتين  ئلي  يو ئسا  شر     ، جديد

يد يوفن». قديم  نسا ئد ئد  ييني،  جديد گ- ئسو 

يس ستا (6) مو 
-سبت خصن گ-  -ئبو سفر   

 (متى 1:12-8؛ مرقو 28-23:2 )
ئمحضر  كر  ها   ، -ئمند -ييگر  ئنگر  -سبت  گ-يو  عيسى  ئز    1  
- تن تتين. 2  ناناسن ييتس  -ئفاسن نسن  ين  تن سفر خصن  نس  تكسن ئبو
- سبت؟» 3 ئسيو عيسى ئناياسن؛  ينا  ئحال گ-  ليگ  تگا  ئفريسين؛ « ما 
غر  ؟ 4 گ-ئكشم  الژ  ئنغا  نس گ-تن  -ئسمو  سيدنا   ئگا  مايد  خف  تقر  ئس    »
-ئسمو نس ، مغا  يكس ئو  ها ئتش  بي  - شن  غر ئتو بي، ياسي  - تا 
ين هيلي. » 5  ئناياسن؛ « هاتين مميس  - -ئد-ليما  تشي نس غا   ئز 

-سبت . »  يد ئگا با  -بنا 

حوشا - جوجي 
(متى 9:12-14؛ مرقو 6-1:3) 

ها ييلي  -سبت ياضن، ئقيم  ئسقر  ين گ-يو  - 6  ئكشم غر تمزگيد   
-ئفريسين   -شر  فاسي. 7  قيمين لعوالما  فو  - حوشا  گا  - ين يو 
. 8 مشا ئال نتا ئسن  فين ما غيفس شتكا توحطو ئس ئد  ئجوجي گ-سبت حما 
ئبد.  ئكر  ها   «! ما گ- بد  كر   » ؛  حوشا - ئنايا    ، نسن  ال  گ- ما  ينا 
ينا  گ  ئتو ئحال   ئس  سكين،  يو  خف  سقسا   كو   يخ    » عيسى؛  ئناياسن    9
-  ما تيخلي نس؟» 10  ئحقا   فوكا  ينا  ئحلين؟،  -سبت  ما  يژيلن گ- 

كيس،  ئگا  نتا  نش!»  فو  ژضد   » ؛  گا - ئنايا  ها   ، كو  طرفا  الننين  ينا  گ-
تسن  مايد تگين  ضبير ئنگر ها  كاتن  فو نس ئطعنا . 11  ئنيرياسن عنوگا  ياغو 

-عيسى. 

-تناعش   نن  -ئما ستو 
 (متى 1:10-4؛ مرقو 19-13:3) 

ال  ها ئقيم ئض كولو   ئتز  ، -نا، يالي عيسى غر عا حما  ئژ سا 12  گ-   
نن ؛  -ئما يكسن تناعش ئگيتن  -ئمحضر نس، ئستي  ، ئغر  بي. 13 نتا ئفو لحا -
-  ، فيليبو -يحي،   ، -يعقو  ، ند -گما   ، 14 سيمعا نامي ئسما  بيطر

مجاهد،  -سيمعا نامي تينين  -حلفا،  -يعقو مميس  -توما،  -متى،   15 ، برتولما
غد . سخريوطي نا ياغولن ئگا  -ياهو   ، -يعقو -ياهو مميس   16

عيسى  ئسقر  ئجوجو  
(متى 25-23:4) 

بيع  - -يو  نتا  سكا  ئگا  غا  گ-يو  ئبد  گيدسن،  عيسى   ئسر    17   
- يا  -لياهو -تميز  گ مايد ئگا تانيال  -ميد   -شيگا  -ئمحضر نس  خاتا 

ند  غو سغد   .. -صيد -صو  -تمدينت  -لبحر  -ئميسي  -لقو  تمدينت 
عرنين  تجين.  جنو  - لن  يس ئتوهو ها ئلين   گ ئغنشاتن نسن، 18  توجوجين 
تجوجو  تن  -لقو  يو  تفغ   يكس  ئد    تميسن  كو   ميد      19

كو نسن.

-ئرگيمن  سبا 
(متى 12-1:5)

ييمژال ئد تيگا  ياعريت نو  ها ئنا؛ «  للن نس گ-ئمحضر نس،  20  ئهز    
ياعريت  نم،  غي، ئد ئقنكنين  تدجا ينا ئنغا الژ  ياعريت نو   21 ! بي تينو - تگلديت 
ياعريت نو مش  كو حميلن  ميد  غي، ئد ئقنكنين  تصيم. 22  ينا  ئتر  نو 
ماني  ئحلي خف نير  لو،   كو ترگامن، حقر ئسم نو  تا   سن تو ها   غو
يم ئد ئخاتر الجر نو گ-ييگنا.  ها تصر -نا  . 23 فرحا گ- -بنا -مميس 
ينا ئطرحن،ئد   ياغن  ياكو  -النبيا. 24 مشا  لجد نسن  يد گا   شيس  ها   
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ياكو  الژ،  ئنغ  كو  ئقنن   ئد  غي  جيونين  ينا  ياغن  ياكو   25 . نو سعونا  تومژ 
ياكو ياغن مش غيفو نا   26 . ها تر غي ئد ئقنتين  ئنير  ينا ئتصين  ياغن    

. -تحال -النبيا  يد گا لجد نسن  شيس  ينا يژيلن، ئد   ميد كو نسن 

ئرييا ئنضليبن نو 
؛ 12:7)  (متى 48-38:5

كو  ينا  - لخير  تگيم   ، نو ئنضليبن  ئرييا  ؛  ئنيخ  ئسغا   ينا  مشا   27   
ينا   - تانيال  گ  ليم   تژ ئترگامن،  كو  ينا  گ- ئبا  بي   - تتر  ئحميلن، 28 
نا  - يا ،  حنا نش، توشتا   -ئوتن خف  نا  ينا  ئحلين. 29   ئتگين 
شا،  -ئتر   نا   - نش . 30  تيكبر  يا   جت   تا ها  نش،  ژنا  -ئكسن 
تگين  نت  تر  ئمشينا  تتر. 31   ست  نش،    يد  -ييوين  نا  - توشتاست، 
؟ ها  ينا كو ئتيرين، ماتا نفع غو ئال كيس . 32 مش  تيريم   ، گاتاسن  كوني  ميد
ينا  تيتگين،  - ينا تن ئتيرين. 33  مش  تگيم لخير  بي  تيرين  ينا ئعصا  گد 
ينا مي  - بي  تگين ئمشيد . 34 مش ترضلم  ينا ئعصا  گد  ؟ ها  نئال ماتا نفع غو
ينا ئعصا  - طلن  بي    ينا ئعصا  گد  ؟ ها  ين، ماتا نفع غو ئال تعولم  
تيژيلم،  ها   ، نو ئنضليبن  ئرييا  مشا   35 ضلن.  يناسن  مژ    يكسن  حما   بي 
نافال، هاتين  - ها تگيم   لو،  يوعد الجر نو  خا  تعويلم  تامژ  ترضلم 
بي. 36 ئو گا كوني ئرحيمن  ينا ئعصا   - ينا   ئتشكا  - نتا  ئتگا  لخير 

  . نرحا بي باتو  ئمشينا ئگا 

ييا  تانباU خف 
(متى 5-1:7) 

. سامحا  ئتوسامح. 38  ييا حما  غيفو ئتونبا 37  تنباضا خف   
شضو نو ئد  ها  - گ- . يو لعبا ئغو ئد ئستسا  ، ئتموشا شا
-يو  لميتالئناياسن؛ «  ها ئسيوالسن  - تعبا  ئس ئتوعبر.» 39  -لعبا نا 
-سين نسن گ-يو  ين  توتين  ؟ ئس   غا - فو  غا  يامژ  ئد  ييغي 
يت نس كو  ئگ  نا ئشملن لقر محضر  يوگير لفقيه نس، مشا  ؟40  ها  حفو -
ها   تاشيت   ، -گما حشال نا ئال گ-تيط  ليگ  تانايت   لفقيه نس. 41 ما 
جييي  گما،  -گما ؛  يد تيغيت  تينيت  حني نا ئال گ-تيط نش؟ 42 نغد ميمش  -

حني  نا ئال گ-تيط نش؟  -شيگ   تانايت  حشال نا ئال گ-تيط نش،   سوفغخ 
حشال نا  گ تيط نش، لوقت-نا تيسيد عنوگا  تسوفغت  حني  لمونافيق، سوفغ بعد 

  . -گما ئال گ-تيط 

-لغلت نس   سكلو 
؛ 35-34:12)  (متى 20-17:7

سكلو  - ، نغد  يو  سكلو ئژيلن نا ئتا لغلت ئخا - 43 هاتين  ئلي  يو   
گ  گ لغلت نس، ها   تكسن  سن  سكلو ئتو ئخا نا ئتا لغلت ئژيلن، 44 ئد كو 
- نس نا  گ لخزين  گ شرمو. 45 بنا  نا ئژيلن  ضيل  ئسنا ئقو ، نغد  تكسن 
- نس نا  ئحلين  گ لخزين  -بنا نا  ئحلين  ينا ئژيلن،  گ  ئسوفو  ئژيلن 

قمو نس. - نسأ  ئسا  گالو  - ينا  ئحلين ئد  هاتين  گ  ئسوفو 

لبني خف طرسا 
(متى.  27-24:7)

نا  ينا نيخ؟ 47 كو  -كوني   تگا  موالنا،  موالنا،  ؛  -تقا 46 « ما خف     
يس  يس. 48 هاتين ئر ها  ئس ئتگا   نعتخ  مايد ئر - ئنو  يتد غو ئسل 
قشمير، نتا تد لحملت  -تا ئغز ئسغبو ئسر لسا خف  گا ئبنا يو  - يو 
قشمير. 49  -نا،   تغي  تتحر ئد  ئال لسا خف  سيف تنشل تا -
گا ئبنا تا نس  - يس يو  - ئنو، ها ئر ها   ئتگ  نا ئسغا  ئد 

-نا» -تا تو  ها ئمغو  غيا تاتو  سيف،  ، نتا ئنشلت  شا تا لسا خف 

يس سبعا (7) مو 
-لعسكر  خاتا  - -ئسمغ   جوجي 

(متى 13-5:8) 
- تمدينت  غر  ئكشم   ، -ميد كو   نس  ليو  ئو عيسى  ئشمل  ليگ    1  
ها  ياغتشا  -ئسمغ ئعزين غو  -لعسكر يو  خاتا  - ها ييلي غر يو   2 . كفرناحو
-عيسى، يا غو ييتس  -لخبا  -لعسكر  خاتا  ليگ ئر  ئمت. 3  نتا ئسال 
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غر  نن  ئما ئوضن  نتا   4 نس.  ئسمغ  ئجوجي  حما   يد  ئتر   ين  - -ئمغا 
يا 5 ئد  ئتير لقو  تا   تگت  ؛،« هاتين ئو عيسى،  تتحوژ شيگا نانا
- ليگ ئدجا غر تا  گيدسن عيسى،  مشا  » 6  ئمو  ها ئبنويا  تيمزگيد نخ 

غا     ، سيد ئتيني؛ «  نس   كا  -ئمد ييتس  غو  ند  يا -لعسكر،  خاتا 
تا  يا هاتين   تا نك   تكشمت غر تا ئنو. 7 خف  تشقا ئخف نش ئد  
- حما  ئجي ئسمغ ئنو.  ، مشا غا ئني يو  -ئخف ئنو   غو  نك  
، ئلين  غو ئعسكرين    - تنباU  تاخاتا گا ئال   - 8 ئد گيخ  نك  يو 
، نغد  ها ئد  ! يا ؛  - ، نغد  شم!  ئد -يو ؛  -شا  فو ئنو.  تينيخ  -
يكس.  ئبر غر  ، ئرعب  يا - ليگ ئسال عيسى  !  ئگيت» 9  يا -ئسمغ ئنو ؛ ئگ 
نشت  -ليما ئگا  فيخ  شا  -ئتفو ئناياسن؛، « ئنيخ ؛ « هاتين   گر نا -

فينن ئسمغ  نا ياغشا ئجي.  ، نن غر تا غولن ئما ئيل!». 10 نتا  -  گ-ئسر

گا جالت نامي ئمو  -تا -مميس  سيد 
- نت شيگا  -تمدينت ئسم نس نايين، تفا سكا غر يو   - 11 ئكر ئد عيسى    

متين  -تمدينت،  ها يو  نين. 12 نتا ئدجا غر تگو  -ميد عد ئمحضر نس 
گيد  مونن  ئلين   ،، گا ئمو  نامي  مايس  غر  فرضي  با  ئگا   ، سبد خف  سي  ئتو
؛ «    گ تمدينت. 13 نتا يانايت موالنا، تسنغيت گ-تاسا،  ئنايا -ميد  شيگا 
ياعريم،  با؛ «  ينا تيوسين،  ئنايا   ،  بدين  سبد ها ئتاما ئميس  تر شا» 14 
-مايس. 16  گد ميد  ، ئر  متين ئسفا  ئسا ها ئگيو   تينيخ كر» 15 
بي لقو  ها ئشتيد   ، خاتا -نبي  بي  تينين؛ « ها ئكر ئنگر يو  كو نسن، حمد 

-تميز النين تانيال نس. يا كو  -لياهو ير  نس!» 17   ئساقا لخبا نس  گ-تما

ما  -يحي نا ئتبژ گ- عيسى 
(متى 11 :19-2)

يكسن،  -سين  . 19  ئغر   ينا ئجر كو -يحي قيسنا  18  كر ئمحضر    
-يو ياضن؟»  يتد ما  ناگ ئخف  يد  نتن غر عيسى حما  ئنين؛ « ئد شگينتين  يا
ناخد غو يحي ئتبژ  ئتيني؛  ؛ « ها يو -سين غر عيسى نانا 20 نتا ئوضن ئرگز 
گ- عيسى  ئجوجي    21 ياضن؟»  -يو  ئخف  ناگ  ما   يتد  يد  شگينتين  «ئد 
للن  ها ئرژ  جنو خانين،  ينا گ-ال  - ينا ئفرغن  - -ئغنشاتن  تاساعت-نا شيگا 

ينا تانايم   يا غر يحي تقيسما  غالن. 22  ئسيو عيسى ئناياسن؛ «  -ئد -شيگا 
ينا ئتشا لبر  تجين،  -  ، -ئحيز  تد غالن   تاناين،  ئد ينامي تسليم، ها  -
-ئنغميسن ژيلنين. 23   -  سغا   ، -ئمتين  تيدير  ، -ئضرضولن  سغا
-ميد  -يحي، ئسفا  ئسا  نن  .» 24 نتا  ئما يگي ئشكا نا   - ياعريت 
گو؟ 25 ئو  غانيم  ئتا  - خف يحي ئناياسن؛ « مايد تفغم  تانايم گ-لخال؟ ئد شا 
نين  ينا ئنسا مرسيو غو گا ئنسا ئعبا لگاغنين؟ ها  - مايد تفغم  تانايم؟ ئد شا 
-نبي؟  ! 26  مشا مايد تفغم  تانايم؟ ئد يو  -ئگليد ينا طرحنين ال گ-ئغرما  -
نخ   نك   ها  ؛  ئتيا  خف  هاتين    27 ئگا.  يد  -نبي  گا  ها  ئنيخ؛  ئيه،  
ئنگر  -نبي  شا  ئلي  ؛   ئنيخ  هاتين   نش. 28  بريد  - ئتحبالن  نا  تا  ئنو  ما 
مژيا گ-تگلديت  نا ئگا  ، مشا  ياگر  گ توتمين يوگر يحي ئتبژ نين  ينا تيا -
بريد  -ئخفا نسن، نا ئمنا  ،  ئصناكن  يا - ينا سالنين  بي.» 29  كو  -
- ضين  -شر   -لعوالما  ئفريسين  ئد  يحي. 30  ئبژتن  لحا  تنيديوفا  ئد  بي  -
- يسخ ميد  ها ئنا عيسى؛ « ماغر سر فو نس. 31  بژ خف  ها  تو بي،  يناسن ئر 
تسن  -ئشير قيمانين گ-سو  تمغر ئنگر يسن ييتس  يسن؟ 32  -مايد  ؟  - ما
ها  تر . 33 ئد يحي   ، گجد تا  ها  تشطيحم ، نو  تينين ؛  نوتا تاغانيمت، 
-بنا  ! 34 ئد مميس  يكس شيطا ها تنا ؛ ئال   ، ال ئسو شر غر  ئتبژ   ئتتا 
نبنين. 35  ينا  - ،  ئتير ئصناكن  گا   ئتتا شيگا  ئسا شر  ئتتا  ئسا،  تينم ؛ 

بريد نس.» ينا ئتفا  بي تضهر ئس تمنا گ-كو  - مشا تانژ 

-تمطوU ئدنبن عيسى  ئتساما 
فريسي  - ها ئكشم  تا  فريسي عيسى حما  غو ئتش،  36  ئعر يو    
. نتا تسن ئس ئال عيسى گ-تا  -تمطوU ئفسد ئسند. 37  تلي گ-تمدينت نا يو 
، تسفا  -ئضا نس  تر ها تبد فير  هر. 38   - -تالبوشت   يد يو  فريسي، تا -
شكو نس،  تسو  - تن تسفض  -ئمطا نس،  -عيسى   تسبز ئضا 
ينا، ئسيو گ-ئخف  -ئعرضن  فريسي نا  ليگ يانا  هر. 39  سن  تامس  ئضا نس  
-ماتا  -ئتميسيسن  نا   -Uتمطو تمس  مايد  ئسن   لي  نبي  ئگي   مو   » ئتيني؛  نس  
سيمعا هاتين غو مايد  ؛ «  .40 ئسيو عيسى ئنايا ، ئس تيگا تامطوU ئفسد نتا
گا ئرضلن  - ؛ « ئال يو  لفقيه، غا ئني» 41  ئنايا تينيخ. » ئنايا   سيمعا ؛ « 
لف  بعين  يا  - ، ئرضل  -ئد لمليو -يو سين  . ئرضل  -ميد -سين  لفلو 
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ئو  نسن.،  -سين  ئسامحاسن   ، مر تر  ما  ئلي  سن  غو نتا   يالن. 42  -
نامي  ؛ « عينخ  ها ئنايا ؟» 43 ئسيو سيمعا  يد ئد  يير  شيگا يكسن  ئنيي ما 
  Uتمطو غر  ئبر  ها  تنيت.» 44  يد  ستيت   » عيسى؛  ئنايا    «. گ-شيگا ئسامح 
ما  -توشيت   ها   فريسي؛ « ها نك كشمخد غر تا نش  -سيمعا  ئنايا 
ها  -ئمطا نس،   سير ئضا ئنو ، ئد تامطوU- هاتين تسير نتا ئضا ئنو 
-كشمخ  گو  نتا  ئد  يمت،  -تسو سو   نس. 45   شكو   - تسفضتن 
قر ئنو،  - يت  - -ئضا ئنو. 46  شيگ  توميست  شا  سو  گ   ترصا 
يا  ئنيخ؛ هاتين تاير نس تاخاتا  -ئضا ئنو. 47 خف  هر  مشا نتا تومس 
غا  ئتير  سن،   ئد شا  ئتوغفر  نامي  -  ، ئعد نس  نو  توغفرنت  ئس  تسنعا   
گيد  ينا  تينين  ها   نم.» 49  نو  توغفرنتا   »  ،Uتمطو- ئنايا    48 .« شو
- ئنايا  ها  ؟» 50  نو ئتغفا   ليگ   ئمس   مايد  نسن، «  گ-ئخفا  ئقيما 

، ها ليما نم ئفوكاشم!» -لما تمطوU؛ « مو 

يس تمانيا (8) مو 
ينا ئتفا - عيسى 

  ، سو -مايد ئگا  - يا  ئسا گ-مايد ئگا تامدينت  1  ييلي عيسى فير   
-ييتس  -تناعش. 2  گيد  بي، ئلين ئمحضر نس  - ئتبر  ئسا خف تگلديت 
گ  ليت  نا  -ئغنشاتن ؛ مريم  نا ئتوسما تامجد جنو خانين  گ  -توتمين نا ئجوجي 
-سوسنا،   ، -هير -خو ئگا نايب     Uنا تامطو -يو  3 ، جنو - ئسوفغ  سبعا 

ينسنت .   نا ئگا  گ  -ئمحضر نس  ننت عيسى  نين . كو تيد  سعا -تيا عد

عن  حر ئز - لميتا 
 (متى 1:13-9؛  مرقو 9-1:4)

گ  مايد ئگا تامدينت،  يد  -ميد  نا غو  4  ليگ  مگر غيفس  شيگا   
توين    ، حر  ئز .  نتا  ئز - -لميتا ئناياسن؛ 5 « ئد يو  -يو  ئسيو 
ليگ   ، توين  شا ييتس خف ئژ ها توعفسن شينتن ئجضا . 6    بريد،  شا ئفسا گ-
  ، -ئسنا ما  گ- توين  ياضن  ييتس  شا  ئد  تالوغي. 7  فين  ئد   قا  مغين 

مغين گين  ليگ  شا ئگا تيرست،  توين گ-  ، ييا گيدسن خنينتن. 8 ئد  مغيند ئسنا 
، ئخصايا  ئسغد!» نا غر ال ئمجا  ئسغا ؛ «  يا ئسغو لغلت ئعد عنوگا.» نتا ئنا 

عن. حر ئز - -مايد ئگا لميتا  سنعت 
 (متى 18:13-32؛  مرقو 20-13:4)

؟» 10 ئناياسن؛ « هاتين  - -لميتا ؛ « ماتا لمعنا  9  سقسانت ئمحضر نس نانا  
لخ  سا سن  ييا  ئد  بي،  - -تگلديت  سر  ئگا  مايد  تيسينم  ئتو   مي  كوني 
،  سغا   تفهامن. 11 ها مايد ئگا  لمعنا  عا  تاكز -ئد لميتا حما  تر غا 
 ، يد ئسغا بريد، نيتني  ينا ئال گ- - بي، 12  - يد ئگا   -لميتا ؛ ئفسا نيتني 
ينا  . 13 ئد  ها  توفوكا ال نسن حما   تامنن  گ  ها ئد شيطا ئكس  
منن  ها  ژ  يد  لين    ، فر - ها قبلن   يد ئسغا  نيتني   ، ئال خف ئژ
، نيتني  -ئسنا ينا  ياتوين ئنگر  ضو. 14 ئد  - خو  - ، خرمن گ-لوقت  غا شو
ها     نس،  -شهو  نس  طر  - نيت  - نزگو  - خنين  ها   ئسغا  يد 
- حسونت  يد ئسغا  -تيرست، نيتني  شا  ينا ئال خف  تگين  لغلت. 15 ئد 

ساعف.   - گ- نا ئصفا مسقم،  تگين لغلت 

-لفتاشا ئسا   لميتا 
 (مرقس 21:4-25 ،  متى5:_15)

-تلوليت نغد  تيسر  -لفتاشا ئغمسا  16  ها  ئلي  يو ئساغا يو   
سيد. 17 ئد   ئلي  يكشمن   ينا  ناين  -تيسي، مشا  تيگ خف شا ئعوال     
ها ئتوفضح. 18 غو  تسغا  سانن  شا ئنتلن نا  ئتضها نغد شا ئخزنن نا  ئتو
ينا ئغا ئس ئگا  لو،   نا غر  ئلي  ، ئد  گا نا غر ئال شا،  ئتو  ئد  ها 

كس. » ينس  ئتو

يتما  - -عيسى  مايس 
 (متى 46:12-50؛  مرقس 35-31:3)

ضن ئد غيفس ئمو  ها  غين  غو   ، يتما - 19   تد مايس غر عيسى    
   ، بر بد  يتما  - مايش  ها   » ؛  نانا ميد  علمنا  -لغاشي. 20   شيگا 

بي  ئس تگين.» -  - يد ئسغا  يتما نيتني  - ناين.» 21 ئسيو ئناياسن؛ « ما 
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گو -  Uشو- سوسم 
(متى 32:8-27؛  مرقس 14-35:4) 

- ها ئناياسن؛ « نضوياتا  -ئمحضر نس،  بو نتا  غر 22 يا  ئني عيسى يو   
 Uشو- .»  بدعن. 23 نتا نطو ، ئجن عيسى  تامژتن يو  گلما - جماضين 
.  24 تاما غر  ، ئلين گ-تما ما - بو نسن  غر ها  ئتعما   ، گلما گو گ- -
 Uشو ئنهر  ئكر    «! نتمتا نوكني   ها  لفقيه!  لفقيه!   » ؛  -ئغويا سفافانت  عيسى 
؟»  ها ئناياسن؛ « ماني ليما نو  25 . صا ياغو كولشي ئنير ما   - ين  -تمز
 Uشو- ؟ هاتين   ئسا   سن؛ « مايد ئمس  عبن،  تميينين ئنگر ها   گد 

ها ضاعنت؟» ما  - ين  -تمز

جنو  - سوفغ  
(متى 28:8-34؛  مرقو 20-1:5)

ير   -تما گلما  - جماضين  ئال  نا  سين  -ئجر ير  تما غر  ضنن    26   
گ تمدينت،  حنو  يا نا گ-ال  ، ئنالتيد يو  -لجاليل. 27 نتا ئفغ عيسى غر تاغا
. 28 نتا  ، مشا غا گ-ئسنضا ال ئقيما گ-تا يا   ئر ئعبا  ها ئال مشتا 
 ، -تتفا مايد   » ؛  ئجهد غويي  -يو  ئنايا    ، تا ئبند  ئسغو  عيسى،  يانا 
- يا ئد ئسيو عيسى  .» 29 ئنا  -تمر نافال! ترخا    بي  - عيسى مميس 
- تكرفن  ميد   ئلين   ، هو گ  كوتو  -ئتامژ  ئد    يكس،  ئفغ   حما  جن  
-ئحر جن غر لخال. 30  ئسقسا  ها  ئتبي ئكو   ئكو گين غيفس لعسا، 
- شيگا  كشمن   يكس  ئد    « شابا ئنو  ئسم   » ؛  ئنايا نش؟»  ميسم   » يا  ئن؛ عيسى 

ين يو  يا غر جهنم. 32  تيلي  سن ئتيني  ها  تحوژ حما    31 . جنو
يا   تن  جنو   ترنا    ، گ-عا غن  تا ال    ، -ئلفا  تخاتا  ال  -تو
 ، -ئلفا ال  گا كشمن گ-تو گ  جنو  جيتن. 33  فغن  ها يا يكسن،  كشمن 
 ، ناين ئمكسا مايد ئجر گلما متن. 34 نتا  بو غر  - فال  گ  فن  ها  ئلفا 
ناين مايد  ند غر عيسى   . 35  فغند ميد  -ئغرما لن صيوضن لخبا غر تمدينت  
ها  -عيسى،  -ئضا  جنو ئال ئرسا ئعبا ئنژ ئقيم   گ  فغن  گا نا  فيند   ، ئجر
ترنا    37 . جنو بو- ئجي  ليگ  ئگا  مايد  ياناين  ينا  لتو  قيسناسن    36 . گد
بو  غر ها ئني   ، سيين  ئد ئبر نس ئد  گد شيگا -ئجر ير  -تما ئمز كو 
، مشا  گيد ،  تيتحوژ حما  ئمو  جنو گ فغن  گا نا  حما  ئعايد. 38 ئد 

گ- ئتغيسا  ئد   بي.»  ئگا  ما  تقيست  نش  تا  غر  ؛ 39 «   ئنايا عيسى  نت  يو
تمدينت كو مايد  ئگا عيسى.

من   -ئد ين  -تمطوU ئز جوجي  - -يايير  -ئليس  سيد 
(34-21:5 ( متى18:9-26، مرقو

حبن ئس ميد ئد  ال كو  تاگا ئخف.  41  ياغو عيسى،  ليگ    40  
ئتوتي  ها  ين،  - -تمزگيد  لمقد  ئگا   ، ئد يايير  نس  ئسم  گا  يو  ها   

گيد ئمو غر تا نس، -عيسى ئتر    ئضا 
، تيلي   سگا - -تربا تافرضيت غر تال   تناعش  42  ئد  غو تال  يو   
 Uتمطو- يو   ها  شو   43 . ميد حامن  تمز غيفس     ، گيد ئمو  نتا   . تمتا
ئضبيبن  خف  كو  نس  لفلو  تسخسر  خا  ها   ، سگا - تناعش  من    -ئد ين  ئز
-ئعبا  شضو  - عيسى تميس  گ ضا  ها تكد  ،  ئغي  يو  تيجوجي. 44 
-ميسن؟»  نا  نسا. 45  ئناياسن عيسى؛ « مايد ئمس  من نس گ- صا ئد نس،  
كو   ميد  ها   ، سيد  » ؛  گيد ئال  ينا  - بيطر  ئنايا    ، كو نكر  نتا 
ئناياسن   46 -ميسن؟»  نا  ئمس  مايد  تينيت    ، شيگا حامن  تمز غيفش  سقما  
ئس   Uتمطو تسن  نتا  يگي» 47  ئفغ  -لجهد  -شا  شيخ  ئد  ئميسييي  شا  «ها  عيسى؛ 
ماخف  كو  -ميد  تعلما   نس،  -ئضا  تتوتي  ترگيگي  تد    ، گيد يوشي 
الال ها ليما نم ئجوجيشم ، مو  ؛ « غيا. 48  ئنايا ليگ تجي  -ماكا  -تميس 
 » ؛  ئنايا -تمزگيد  -لمقد  تا  گ  يو  ئد   ، ئسا ئسو   نتا   49  « -لما
؛  ، ئسيو ئنايا يا - » 50 ليگ ئسل عيسى  غا   تشقا لفقيه،  ها ئليش تد  تمو
ها   ، تا غر  يييو  ليگ   تجي» 51  تد   هاتين  هيلي،  من  غا  شا،  تگد     »
- -تربا  -يحي ئبا  -يعقو  گيد ئكشم غا بيطر  جي  يو     يو

 ، يا ها ئناياسن، «   تر  ، گجد مايس. 52  ال ميد كو  غيفس تر  كاتن 
 54 . هاتين  تمو شا، غا تجن.» 53  قيمين   غيفس تصا ئد سنن ئس تمو
نسا،  ، تكر گ- يكس  ها ياغولد  ، كر!» 55  با تا فو ئغر ؛ «  گ  با  يامژ تا
 - لدين نس، ئوصاتن   تينين  عبن لو شين مايد تتا. 56    ئوصاتن  

. ينا ئجر يو 
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يس تسعا (9) مو 
-تناعش  عيسى  ئتا ئمحضر نس 

 (متى 5:10-15؛ مرقو 13-7:6)
جنو  -تنباU خف  -تناعش، ئوشاسن لقو  -ئمحضر نس  1  ئغر عيسى   
جوجين  بي  - تگلديت  خف  سيولن  حما   نتن  يا ها   2 -ئغنشاتن.  جوجي  - كو 
خريض،  ال  بريد؛، ال  تاغريت،  - لو  گيد  يا  ئموضين. 3  ئناياسن؛ «   تا
-تا نا غر تكشمم،   4 . يگو -ئعبا غر شا  يضن،   تيلين سين  ال ئقا  ، غر ال 
يكس  نا  كو ئقبيلن كو گ-تمدينت نس،  فغا  يكس تفغم. 5 ئد  يكس   تقيميم 
.» 6   فغن ئمحضر،   تكين خف  ،  غيفسن تيگ شها گ ئضا نو گد  تنقر 

  . غا -ئنغميسن ژيلنين  جوجوين ئموضين گ-مايد ئگا  لن  مايد ئگا ئغر  سا

-لقايد هير  حير   
 (متى 1:14-21؛ مرقو 29-14:6)

 ، -تنيال-نا،خف مايد ئتجر  كو ير  -تما ، ئگا لقايد  7  ئسال  هير  
-ئمتين.»  ئنگر  گ  -ئكر  يد  يحي  نبي    » تينين؛  -ميد   ييتس  ال  ئد  ئحير  ها 
-نبي  يو   » تينين؛  ييا   ئد   ! -ئضهر يد  ئليا  نبي    » تينين؛  -ميد   ييتس  ئد   8
يد ئبين  -ئخف ئنو  ؛ « ئدئحي، نك  . 9  ئناياسن هير يكر يد  -ئمز 

  . ها  يو  تيانا ؟»  يا ، ئو مايد ئمس  نا خف  تسال   قر

گا  - لف   عيسى  ئستشا خمس 
 (متى 13:14-12؛ مرقو 30:6-44؛ يو 14-1:6)

گيدسن،  ئمو  ها   ، كو گا  مايد  -عيسى   قيسنا  نن،  ئما غولند  نتا    10  
سنن  غا  مشا   11 . صيد بيت  نس  ئسم  -تمدينت  -يو  تانيال  غر  نيتني   غا   
ئجوجي  بي،  - تگلديت  خف  ئسيوالسن  ئسن  ئرحب  نت،   تفا گ-ئال  ماني  ميد  
-تناعش  ، تاما ئمحضر غو  گا جوجي . 12 نتا تدجا تا - جن  ينا ئحد
فين  نسين  حما   تانيال-يا  ئال  نا  -ئغرما  تميز  غر  لغاشي       » ؛  نانا
شاتاسن كوني  تشين.»  .» 13  ئناياسن؛ «  غا ئخال تشي ئد  هاتين نال  گ-
ند   ، غا مشد  -سين ئسلما -توغريفين  نخ ئلي خا خمسا  غو ؛ « ها  نانا

ئناياسن    ، گا - ال  خمسا   - ئلين  -لغاشي.» 14  نشتيد  - تشي  نسغ 
ئنا،  يناسن  گين   يو ». 15  گ-كو  خمسين   ، -تربا سغيماتن  نس؛ «  -يمحضر 
للن نس  ، ئهز  -ئسلما -سين  -توغريفين  -خمسا  يد  ها يامژ   16 . سغيمنتن كو
-لغاشي. 17   شين  -يمحضر  تن  بي غيفسن، ئقشرتن، ئو  غر ئگنا، ئشكر 

  . ينا ئقيما گ  -ئقشر  -تزگا  سين تناعش  ها  جيونن،  ليگ  تشين كو نسن 
 

بيطر  ئتيني لحق خف عيسى 
 (متى 13:16-19،  مرقو 8: 29-27) 

ئمحضر  ئلين  نس،   - غا  ئتژال  -تالمر   يو  عيسى  ييلي    18  
؛ « ييتس  تينين شگين يحي  ها  نانا ؟» 19  ، ئسقساتن ئناياسن؛ « ماتا نك غر ميد گيد
 20 «. گ النبيا  ئمز ئكر ييا  تينين ؛  يو  - ييا ؛  شگين نبي ئلييا،  » ئد  يتبژ
يد ئگا  ؛ « شگينتين  -كوني، ماتا نك غو ؟» ئسيو بيطر ئنايا  ئناياسن؛ « 

بي!» - لمسيح  
- ها ئناياسن ؛ « هاتين ئال   22 . - يو ينا  ها ئنهرتن ئوصاتن  تينين     21  
-ئخاتا  ين  - -ئحميلن ئمغا  ين  ها    ، -بنا  ئتوعد شيگا مميس 
- ؛ينگر  گ  شر  يس  گ-  ئتوسكر  ئتونغ  ها   ، -شر -لعوالما  ليما  -ئد 
، ئال  ئتو ئخف نس، ياسي  -ئتفا نا ئر   ؛ «  -ميد كو ئمتين»؛ 23  ئناياسن 
نا ئر  ئفوكا ئخف  ييي. 24 ئد هاتين  ها ئتوعد  نكينتين، ئتفا صاليب نس كويا 
مايد  ئد   تيفوكا. 25  ئد   ئنو،   نير  خف  نس  ئخف  ئخال  نا  - تيخلو،  نس،  
نا   ها ئخلو ئخف نس نغد تيسخسر؟. 26  ها  نيت كو  ئتنفاعن بنا  مش ئربح  
- -ئد گ-لعز نس  -بنا    - ئنو،  ئس ئتقر مميس  ها ئقر  ئسي ئقر 
ينا  ئتمتاتن  ها  -لماالئيكا  نا صفانين. 27 ستيت  ئنيخ؛ هاتين ال   -ئبا  لعز 

بي». - ناين تاگلديت   

-عيسى  -سيفت  بد   
 (متى 1:17-8؛ مرقو 8-2:9)

-يعقو  -بيطر  ، ئمو عيسى  سا - -  تمانيا   - - 28  فير   
ها ملولن  ياغو ئبد   نس  ال،  ليگ  ئتژ  29 . -يحي، يالي غر عا حما  يژ
لن، نيتني سيدنا موسى  گيد تمسا -ئرگز   ئعبا نس  سفليلين. 30  ها سين 
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نا  نس  لمو  خف  لن  سا قيمين     ، -ييگنا  -لعز  -ئضهر  نا   31 ئليا  -نبي 
تن  گيد ؛ ينا ئال  - . 32  ئقيم بيطر  -لقو ئدجا  يمت گ-تمدينت 
. 33 ليگ   گيد -ئرگز سين نا ئبدين  -عيسى  ناين لعز  ها  ، مشا فافا  يؤنو ئتا
حما  ها خد يوفا لحا  لفقيه، ئژيل ليگ  -عيسى؛ «  گيد تمصافاضن، ئنايا بيطر 
-سيدنا ئليا.»  -يو  -سيدنا موسى،  -يو  -شيگ،  لين، يو  -تنو  U نعديل شر
ها  -تسيگنو  يو  تد  ينا،  بيطر  ئتيني  نتا   ئتيني. 34   مايد  ئسين   -نتا  
گ   - يو  ئفغد    35 يكس.  كشمن  ليگ  ئمحضر  گد  غيفسن،   تسمالو 
-مايد ئشمل  !» 36 ضا  ، سغا  غو يد ئگا ممي نا ختا ئتني: «   تسيگنو 
-نا  سا - يو گ- ناين عيسى ئال غا نتا، ئد نيتني سوسمن  نين شا   نا، 

ناين.   ينا  خف 

جنو  با  نا گ-ال   عيسى  ئجوجو 
 (متى 14:17-18؛ مرقو 27-14:9)

. 38  ها يو  -ميد ها نالنتيد شيگا  ، گ عا سكا نس ضرند  -   37   
ئگا  عا غر ممي  تر يك  تتر   لفقيه،    ئسغويو  ئتيني؛ «  گر   گ  گا  -
-فغن ئكلوفا،  يكس  غيا  ئتفريريس    جن  ئسغويو  فرضي ئنو.  39 ها  ئتامژ 
ها  عن،  -محضر نش   . 40    تر   لت ئسديد گيد ئتمز غا  ها   
ها  گيد  تغيما  !   ميلمي  لقو ئفرغن    ليما  غين.» 41 ئسيو عيسى ئناياسن؛ «
 ، ها ئسغر جن  با غر عيسى ئنفط  !» 42 نتا  ئتتوجي  ها يد مميش غر  ؟  ساعفخكو
عبن ميد  كو    43 . -ئبا با ئوشت  ها ئجوجي  جن  ئحلين،   ئنهر عيسى 

  . خاتا بي  نامي ئغي سيد  گ-

 عيسى  ئسا خف لمو نس لمر تيسنا
 (متى 22:17-32؛ مرقو 34-32:9)

-محضر نس؛ 44 «   ينا ئگا عيسى، ئناياسن  گ    ليگ  ترعابن كو نسن 
- مژ ئتو  -بنا  ئتو يخ  ئنيخ، ها ئقنن مميس  تاغضفت نو مزيا  ما

يكسن ئتوسنتل حما  تتيسينن،  - ئد  .» 45 مشا  فهيمن نيتني  -ميد ئفاسن 
  . -  گد  تسقسا خف 

؟  خاتا  مايد ئگا 
 (متى 1:18-5؛ مرقو 37-33:9)

   47 . خاتا يد ئگا  يكسن  -ئمحضر خف ما  مغانا ئنگر  46  ئكر يو   
با ئسبديت  تاما نس، 48  - ال نسن،  يامژ يو  ييسين عيسى مايد تخمامن گ-
نا ئسي ئرحبن،  - -ييسم ئنو، هاتين ئرحب ئسي،  با-يا  - نا ئرحبن   ئناياسن؛ « 

. خاتا يد ئتگين  ، نتا  يگو كو نا ئمزيين  نن ئد  يو - نا  - ها ئرحب 

يگنخ  گيدنخ، نتا  نا  ئمعا 
(مرقو 40-38:9)

-ييسم نش،  جنو   لفقيه، هاتين نانا يو  ئسوفو  ؛ «  49 ئسيو يحي ئنايا  
گيدنخ.» 50 ئنايا عيسى؛ «   تحصا شا ئد  جي ئد   ئتتفا  تنو ها 

«. يگو ، هاتين ئگا  نا  كو ئعا

يت  سامير  قبيلن عيسى
- تمدينت  غر  ئد  ئعو   ئگنا،  غر  سي  ئتو گ-ئد   نا  سا  ئوضن  نتا    51  

يت  - -ئغر  يو  غر  كشمن  ها    ، تا ير  نن   ئما يا    52 . لقو
-سامير  ير  يت تما ين. 53 مشا  تقبيلن  -تا  -شا  سامير حما  حبلن 
؛  ها نانا ينا،  . 54 نتا ينا  يعقو  يحي ئمحضر نس  -لقو ئد  ئتد غر تنيال 
يفقع  ئبر   ؟» 55   تخلوتن  ها  ئگنا  گ  تضر  -لعافيت   نيني  تريت   ئس  موالنا،   »
يد   -بنا   گ تگا 56 ئد مميس  غيفسن، ئناياسن؛ « ها  تسينم كوني ماتا   

-ئغر ياضن. ، مشا حما  تن ئفوكا»،   غر يو  -ميد حما  ئخلو ال  

نيت  ئد عيسى ما 
 (متى 22-19:8)

تفا    لفقيه،     » ، گ ميد بريد، ئنايا يو   57  گ-ال  تد گ-   
-ئگنا  -ئجضا   ، ئفر سن  غو ئكعبن   » عيسى؛  ئنايا  ها   58  «. تتد غر  ماني 
نس»  قر  گ-ئسنا   ماني  ئلي  غو  ها   -بنا  مميس  ئد   ، لعشو سن  غو
جييي    بعد  نضلخ  لفقيه،  ؛ «  ييي!» ئنايا -يو ياضن؛ « تفا 59 ئنايا 
شم  تبرحت  ينا موتنين  نضلن ئمتين نسن، ئد شگين،  با» 60  ئنايا عيسى؛ «   
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جييي     ، مشا  ،   تفا سيد ها ئنايا يو ياضن؛ «  بي» 61  - -تگلديت 
نس  فو  ئگا  نا  كو  عيسى؛ «  ئنايا  ئنو.» 62   تا  يت  - مسافاضخ  بعد  

بي.» - -تگلديت  عا غر ضا  ئال  خف ئماسن  ئتر

يس عشر (10) مو 
ما  - سبعين  -تناين  سيفض 

(11_8:6 ( متى7:10_15 ، مرقو
سين   سين  نتن   يا ها  ياضن،  سبعين  تناين  ينا   - فير  عيسى  موالنا  ئستي    1  
ها ئناياسن؛   2 . غا نا غر ئعو  ئد -مايد ئگا  تا غر مايد ئگا تامدينت  ير 
لن غر  يا ئشو -تمگر حما   -با  لن، تر   سن ئشو ، مشا  « تگو تمگر
   4 . شا - ئنگر  ئعلوشن  نخ   تا كو  نكينتين   ها   ، يا ئو  نس. 3  تمگر 
بريد.  كسن،   تساالما خف  يو گ- ال ئبو خريض  ال تيويم   ، قر فا  تحر
مش    6  . - تا خف  لهنا  ؛  ير  گ-تيز تينيم  ها  تكشمم،  غر  نا  تا     5
 . ياغو يكس ئلي  غو  ، ئد مش   يگز لهنا نو نا ئر لهنا،   غيفس  يكس ئال 
خد  تيغر  تا  سن ئال ئد  ئو ينا غو گ  -نا، تشيم تسويم  ها تقيميم گ-تا  7
-تامدينت نا غر تكشمم ئرين كو ميد   8 ، گ تا غر تا نس.،   تموتويا 
تينيم    ، ئال يكس  نا  ئموضين  تجوجيم  ها   9  . تا ئتوسرسن  ينا  گ  تشيم  نس، 
ين ميد  ها  كو  . 10 ئد تامدينت نا غر تكشمم  بي  تقربا - سن؛ ها تاگلديت  
گ تمدينت  يگنخ ئنضن  گضر نا  گن نس   تينيم ؛ 11 ها   نس، فغا غر ئسا
بي . 12   تينيخ ؛ ها لحالت  - ، مشا ئسينا ئس تقر  تاگلديت  نو  تن تنقا

-تمدينت-نا.» ين  توهين خف لحالت  - -سا  گ-  -تمدينت 

تيمدينين خانين 
(متى 24-20:11)

مو     ! صيد -بيت  تامدينت  ياغن  ياشم  ين!  -كا تامدينت  ياغن  ياشم   »  13   
گ  لي توبن ئمز نست  گن،  يكنت ئو -صيد لعجايب نا  -صو  گنت گ-تمدينين  تو
-تمدينين  -لحز قيمين خف تنيفست. 14 مشا ها لحالت  ها لسين تيخنشين   ، هو

تامدينت  ين . 15 ئد شمينتين  - هين خف لحالت نكنت گ-  -صيد   -صو 
  16 «! ! ئس تهز ئخف نم غر ئگنا؟ ها ئقنشمين  تضر غر  -كافرناحو
نا  كو ئرين   -  ، ،  غو ئسغا نا غو ئسغا -ئمحضر نس؛ « ها  ئنا عيسى 

نن.» يو - نا  -ئرين نكينتين،   ئتير  نا   -  ، -تير   

-ئما غو 
موالنا، ها  سبعين فرحن  نانا  عيسى «  -تناين  نن  ئما غولند    17  
نايخ  شيطا ياتويد  ها ئناياسن؛ « هاتين نكينتين  -ييسم نش.» 18  جنو  تدعانن   
 ، -تغيرضا شيخا  تانباU حما  تعفسم خف ئفيغر  سم. 19 هانك  گ ئگنا   
حا ئد  ها  كو ئتا شا. 20 مشا   تفر نضليب  - -خف كو مايد ئگا لجهد 

«. ين ئسما نو گ-ئگنو ، مشا فرحا ئس تو جنو  تدعانن 

-عيسى  فر 
(متى 25:11-27؛ 17-16:13)

يبا  تحما  ئنا؛ «   ها  -لقو   - عيسى  گ-لوقت-نا  ئفر    21  
- تسنعت  ها  توسنا   يت  - تانژ  يت  خف  يا  تسنتلت  ئد    ، شا - -ئگنا  با 
يو  ئلي     ، كولشي  ئوشايي  با  ها  تريد.» 22 «  يد  ئمشيد  ئد  يبا   ئييه،  تسلمييوين، 
- با   ئر  نامي  - با،  غا  با   ئگا  مايد  نغد   ، با  غا  با  ئگا  مايد  ئسنن 
ينا  نا  يناين  ياعريت   ها ئناياسن غا نيتني؛  « يسنعت.» 23  ئبر غر ئمحضر نس ، 
ناين  ها   ينا  تانايم  ناين  -يگليد    -النبيا   تانايم! 24    تينيخ ؛  شيگا 

سلين شا». ها  ينامي تسال  - شا،  سلين 

حمت سامير نا گ-تال  - لميتا 
لفقيه، ما  ؛ «  ها ئنايا -شر حما  ئجر عيسى  گ لعوالما  25  ئكر يو   
ميمش  ؟  گ-شر ئتيا  مايد   » ؛  ئنايا ها  ؟» 26  بد - تو  كوسا   حما   تگخ 
كو  نش   - نش  موالنا  بي  تيريت  ئخصايا    » ؛  ئنايا ئسيو  ؟ 27  تقر يد  
جا  تيريت  ها   ، كو نش  -لعقل  - كو  تغيت  نامي  - - كو  نش    - -
 29 «. ها تيدير يا نش  ئخف نش.» 28  ئنايا عيسى؛ « ستيت  تنيت، ئو ئگ 
ئنو؟» 30   جا  ئگا  مايد   » -عيسى،  ئنايا   نس،   ئخف  ئسبر  ئر  نتا  مشا 
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- -لقو غر تمدينت  گ  تمدينت  گا ئسرحد  - ؛ « ئال يو  ئسيو عيسى ئنايا
-تو  ينت ئنگر  سنت،   -ئقطاعن، كشضنت، ستو ها ئضر گ-ئفاسن  يحا، 
بريد-نا نتا يانايت، يانف غر  ين ئز گ- - -ليما  يو  . 31  مانيش  -لمو
يت ال نا ئسنن ئنگر  - گ  تقبيلت  يد ئگا  يو  كيس  تمناU ياضن. 32    
. 33 مشا  بريد ئد ها يانف غر تمناU ياضن   -ييو غر طرفا يانايت،  بي، گ  -
، نتا يانايت، ئسنغيت گ- گ طرفا -سامير ئز  ير  گ  تما نجد ئگا  - يو 

ها ئسنيت  يت خف ئقالبن نس ئتلتن،  - -شا  -شر  تاسا. 34 ئتاما غير ئفر  شا 
سكا، ئو لفلو  - يكس. 35   -لقهو ئتنهال  يت غر يو  خف لبهيمت نس يا
 ، گا تسخسر  غيفس  تديت    مش  ها  يكس،  تنهال  ؛  ئنايا  ها   ، -لقهو -با 
؟ ما  ؛ ئو ما ئضهر -شر غولخ. 36  ئنايا عيسى  لعالم   تخلصخ  
نا  ؛ «  ها ئنايا نا خف ضر ئقطاعن؟» 37  - جا  يد ئگا  يكسن گ-شر  

شيد.» .» ئر عيسى؛ « ئو  شگينتين  تيگد   يكس ئحنا

-مريم -مرتا  عيسى گ-تا 
-تمطوU ئسم نس  ، تغر يو  سو - ، يا عيسى غر يو  38  نتا  سا  
- تاما  تقيم  مريم،  نس  ئسم  لتما  - يو  غو  تيلي  نس. 39   تا  غر  تا  ما
-ئسكين.  عر گ-شيگا  تا، تال طو -عيسى تيلي  تسغا غر  نس. 40 ئد ما ئضا 
نك؟  غا  خدمخ  جايي   تو لتما  تانايت  ئس   موالنا،  ؛ «  تنايا عيسى  غر  تد   
تنمر  شمينتين  تا،  ما تا،  ما ؛ «  ئنايا ئسيو  عيسى  مشا   41 «. -تعا ئنيا   ئو 
لتما مريم  سكين،  ها  -ئسكين ، 42  مغا  ئال غا يو  -شيگا  تهولت 

كس.» يكس ئتو سكين ئژيلن نا  ئدين   تستي 

يس (11) مو 
-ئسى ليت  تاژ

(متى 15-6:9, 11-7:7)
محضر  . نتا ئشمل، ئنايا يو  غا - ال گ-يو  - ئقيما عيسى  ئتژ 1 يو   
-ئمحضر نس». 2  ئناياسن؛ «  ال ئمشينا ئسنعت يحي  موالنا، سنعتا  تژ نس؛ « 

ها تينيم ؛ ال     تژ
،  ئتوقد ييسم نش،  باتنخ ئال گ-ئگنو

تد تگلديت نش.  
شا  گ-ئگنا. گ  لمو نش گ- ئتو

 . كايا كوياسأغر  نا ئتقد  3
4 تسمحتا گ-لموعصيا نخ، 

 ، ينا غيفنخ ئتعد -كو  ئد   نتساما نوكني 
«. گ  شيطا    تجر مشا فوكايا 

-ييض  ما  ها ئد غو گ- ل  كُّ مد - غر ئال يو  يگو  5  ئناياسن؛ « ما 
سافر  گ  نبگي  يد يو  -توغريفين 6 ئد غو   U ضلي شر كو ئنو،  يامد يينييا ؛ 
-تا يينييا ؛    گ جا  نا  . 7  ئسيولد  كا ها  غو ئلي مايد  

-سطو شا! 
ينا  شخ  كر    غييخ   گ-تيسي،    ئنو   - نك  ئليخ  يا  تقن  تاگو   ها   
ئكر   هاتين   نس،  ل  كُّ مد ئگا  ئد  ئو  ئكير   مغا   ئنيخ:    8 . تتر  
يا   ، -نك   تينيخ ؛  تر ئتموشا   9  ، -توتر ينا ئر ئد  تيسطو  ئو 
نا  ئنقر   -  ، نا ئر  يا - نا ئتر  يامژ،  ژما 10 ئد  تافيم، نقر ئتو
ئد  سلم،  ئتر  مش   نغد  ؟  ژ ئو  ئد    ، غر مميس  ئتر  نامي  -  11  . ژ ئتو
ئو  ئد   تاگاليت،  ئتر  مش   نغد   12 سلم؟  - غا  گ- تيفيغر  ئو   
لومعنا  ئژيلن،  ينا  نو   - توشيم  ئخا   نا  كوني  تسنم  مش  تيغيرضمت؟. 13  

؟» -تيتتر ينا  - باتو نا ئال گ-ئگنا  ياكا  نس ئصفا 

-شيطا  عيسى 
(متى 22:12-30؛ مرقس 27-20:3)

 ، عنژ گا  . نتا ئفغ  جن، ئسيو  عنژ 14  ييلي عيسى  ئسوفو يو جن   
خاتا  بو ئگا  -بعال يكسن نا ؛ « ها   -ميد  . 15 مشا ييتس  عبن ميد  
گ ئگنا حما  -تماتا  ييا ترنا يو  .» 16 ئد  جنو جنو   ئسوفو   -
ها ئناياسن؛ «  ماتا تگلديت مي ئزلع   ال نسن  ما گ-  جربن. 17 مشا ئسن ما 
-شيطا  - ماتا تا مي ئلو   تتوتي. 18   مش ئبضا     تخلو، 
بو    -بعال -ئخف نس، ميمش  تبد تگلديت نس؟ ئد    تينيم   ئنگر 
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-تن  ، ما  بو -بعال جنو  . 19  مش  سوفوغخ  نكينتين  جنو سوفوغخ  
جنو  سوفوغخ  مش   مشا  نبضن. 20  غيفو  نيتني    ، يا خف  ؟  نو سوفوغن 
گا نا ئجهد  . 21  ئتعسا  بي تد غو - بي، ها تاگلديت  فو  - -
نا تيوگر  يد  . 22 مشا   يد نس  ييلي گ-لما ها ئسنح ،ئد  خف تا نس 
نا   ال نس. 23  ها ئبضو تا  ، گ-لجهد، ئد  تير ئكسا سنا نس  كو نا خف ئعو

. ، ها  ئتزال گيد نا   ئسمونا  -  . گيد گ تمناU ئنو، نتا  ئتمغانا  ئگين 

-  ئحلين  عايد 
(متى 45-34:12)

يو  ئخال   نا  ئدغا  خف  ئتكا    ، گا گ  ئحلين  جن   ئفغ    »  24  
ها ئد  گ فغخ. 25  غولخ غر تا ئنو نا  ئسگونفا، ئد مش  يوفي  شا  ئتيني،  
گ-تيخيت،  تيوگر  نا  ياضن  جنو  - سبعا  يد  يا ئد    26  ، تغو تشطب  يافتيد 

ير نس.» -نا تاگر تيز گا - ين،  تاغو تخو تينگير  غن  كشمن 

-ستيت فر 
- ميد  گ جا   Uتمطو- ، تسغويد يو  يا - ليگ  ئسا عيسى     27  
؛ « مشا  -ييفا نا تطط.» 28 ئد نتا ئنايا -يوسين  يس نا  - ياعريت  ؛ «  ها  تنايا

بي  ئس تگين».   -  - ينا ئتسال  - ياعريت  

لغاشي    تتر تاماتا 
(متى 38:12-42؛ مرقس 12:8 )

- خا     ما - ، ئسفا  يتيني؛ « ميد  حامن  ميد ليگ  غيفس تمز  29  
-نبي يونس 30 ئد ئمشينائگا  -تماتا غا تاماتا  گ  شا  سن تتو ها    ، تاماتا
- -ميد  -بنا  مميس  ئتگ   يد   ، -نينا تمدينت  يت  - تاماتا  يونس  نبي 
- - گ-  ما - - ميد  -سبا ئقنتين  تكر  ير  -تما . 31 تاگلديت  - ما
 ، -سوليما -تانژ  نيت حما  تسغد  - گ  لحد  ها تنبض غيفسن ئد  تتد  ين، 
كر   ئقنتنين   -نينا  -تمدينت  -ميد   32 . ها ئال  سوليما  يوگر  نا  ها   
-نبي  يونس،   - ها نبضن غيفسن ئد توبن   - ما - -ميد  ين  - گ- 

! ها نا يوگر يونس ئال    ها 

 - سيد 
(متى 15:5؛ 32-22:6)

- -تلوليت  -النبا ئسنتلت نغد  تيسر   33 «  ئلي  يو ئساغا يو   
-  تيط  سيد  سيد. 34  يكتشمن  ينا  ناين   ، مشا   تيتگ خف  شا ئعوال حما   لعبا
،   تصحو تيط  نش،   نش  تيسيد، ئد مش ياغشا تيط نش،    نش  يد تيگا
 ، سيد كو يك تالست. 36 مش تگا  نش  سيد نا ئال   تسيلس. 35 غو  ئگ 

سيد نس.» - مي  تسيد النبا   ، يكس تكي تالست، هاتين  تد  تيسيد كو ها  

-شر  -لعوالما  عيسى ال ئتيژ خف ئفريسين 
(متى 1:23-36؛ مرقس 38:12-40؛ لوقا 47-45:20)

ها  ئمشلي،  ئتش   غو  فريسي   - يو  ئتر   ، ئسا عيسى  ئال  نتا    37  
- نس   عيسىئفاسن  ئسير  ئس   گ-يانا   فريسي  ئرعب  ئسند. 38   ئكشم 
گ  قصر  - ييفريسين  تسيريد لكا  غي  تشي. 39  ئنايا موالنا؛ « كوني 
يد  نا نا ئعديلن بر  يد  ، ئس  ييحيا -توخيت. 40  -طمع  ، ئد جا  نو ئعمر  بر
ينا غو ئال حما   گ  -ئمژال  قا  شا صا ئعديلن  جا ؟ 41  مشا 
مي  -ئو نعنا  تعشا  ئد    ييفريسين!  ياغن  ياكو  مشا  شا. 42  ئگا   مايد  يگ  ئز
يد  بي، هاتين ئال  تگيم   - -تاير  يم گ-لحق  ها   تا -مايد ئگا توگا، 
مز  يف  گ- تقيميم  تيريم   ئد    ييفريسين!  ياغن  ياكو  ين. 43  جا  تا ها  
-لعوالما ئمونافقين!،  ييفريسين  ياكو ياغن   44 . -سالما گ-السو -تمزگيديوين 

ينا غيفسنت ئتد  هنت سينن.» - ئد  تيگا  تنضلين ئنتلن 
يا  تينيت   هاتين    لفقيه،   » ؛  ئنايا -شر  -طالب  يو  ئسيو    45   
ئد   -شر  لعوالما  كوني  ياغن   ياكو  ؛ « ئنايا ها  نوكني !» 46  ترگمت     
ئضوضا  گ  - يو  گاتن  -كوني   تساغا   ، ينين  ميد گاتن ژ  تساسايم 
. 48 هاتين  يد تن ئنغا لدين نو  -لو -النبيا  ياكو ياغن ئد   تعديلم تينضلين   47. نو
  ، يد تن-ئنغا لدين نو ئد  نيتني  ينا گا لو - ها ترضو  -ييمشيد  تشاها 
بي ؛ «  - - تانژ   خف ئتيا گ-لشتا  يا   توبنو كوني تينضلين نسن. 49 خف 
 «. ييا ژعن  ها تو يگسن  نن  تونغين شا ييتس  -ئما نخ  النبيا  سن  نكينتين  غو
نيت. 51  - ير  گ  تيز -مايد ئگا نبي نا ئنغلين  من  گ لجيل- ئد تر  50   تو
- بي  - صت  -تمغر غا  - يا ئتونغا ئنگر  كا - من  -هابيل  ئد من  گ ئد
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 ! گ  لجيل- -النبيا كو  من  تر ئد تا ئتوقدسن. ئييه،  ئنيخ ؛  هاتين   تو
ال   ها  تكشيمم كوني  -توسنا،  ! ئد  تومژ تاسا  -شر لعوالما  ياكو ياغن   52

ييا  كشمن.» توجا 
 ، -ئفريسين  غيفس تغد  شيگا -شر  -نا، سفالن لعوالما  غا گ  53 نتا ئفغ   
نين. 54 ئد نيتني   توحطو    با    تتژيا حما  ئسيو خف شا ئسكين عد

. قمو نس حما  ئس  قرقر گ   - مژ  شا  غيفس 

يس تناعش(12) مو 
   تگد  شا! 

(متى 33-28:10) 
ليگ  ئتعفا شا خف شا، ئسفا   -لغاشي  1  مگر گ-لوقت-نا لولوفا   
-ئفريسين  گ تمتونت  -ئمحضر نس؛ « حضويا ئخفا نو  ير  ئسا  گ-تيز
، 2 هاتين  ئلي شا ئخزنن نا  ئدين  ئتوفضح  نغد شا ئتوسنتلن نا  ئدين   نا ئگا نيفا
ينا تنا گ- - سيد،  ينا تنا كو گ-تالست ئد  ئتوسل گ- ، ها  يا سن. 3 خف  ئتو
ييعگو  . 4 مشا  ئنيخ  -سضو فال  ئس برحن  -لحس ئقنتين  -تيد  جا 
گا  ينا مايد تگين  - سن ئتيلي فير  ،   غو ينا ئنقا  گ  ئنو،   تگد  شا 
-منغيو  نا غر تال تانباU فير  شيد.   5 مشا  سنعتخ  مايد تد  تگد ؛ گد  -
-ئجضا  يكس. 6 ئس  ئد ها خمسا  ، ئييه،  ئنيخ؛  گد  ئگر گ-جاهنا
- بي؟ 7 مشا  ئنژضن  تو غر  يكسن  ئتو يالن؟   يو  -سين   نو 

 ! -ئجضا ، غا   تگد شا، ها كوني توفم شيگا  ئقر نو ها توحاسبن كو
-لمالئيكا  -بنا   ،  ئس ئقر مميس  -ميد نا ئسي ئتقر   8  ئنيخ؛ 
- بي. 10  - -لمالئيكا  ،  ئتونكر   -ميد -ئتنكا    نا   بي. 9 ئد  -

نا ئرگمن   -بنا  ئتوغفر، ئد  -  ئحلين خف مميس  نا ئنا كو يو 
 ، -ئگليد -ئنباضن  -لقو   ئتوغفا شا. 11  كو حرين غر تمزگيديوين  
فعم خف ئخفا نو 12 ئد  ها  ال مايد تد  تينيم نغد ما تد  غا   تهو

 لقو  ئسنعت مايد تينيم گ-لوقت-نا.»

حيو ئطرحن  
گيد  ئبضو تاكاسو  -گما   لفقيه، ئنيا  -لغاشي؛ «  گر  گ   13  ئنايا يو 
-لقاضي غيفو نغد  -ئگا  ، مايد  كو يامد ها ئنايا عيسى؛ «  جا ئباتنخ. ». 14  يو نا 
-بنا  تو  ها  طمع،  غو    ، نو لبا     » ئناياسن؛  ؟» 15   يوطو نا 
گا نجقنا  - ؛ « يو  -لميتا يد نس.» 16  ئناياسن يو  گ  مغا ئطر  تگي 
يخ  گيخ؟ ئد  غو  ؛يخف نس مايد  . 17  ئنا گ- ها ئطر شيگا ئگر نس 
ئعريشن  لخ    ، يا گيخ  يخ   ئنا؛  ها  ئنو. 18  نبد  گ-سموتو  غا  - شا  ئلي 
-ئخف ئنو؛؛  . 19 ئنيخ  ئنو كو يد - يكسن ئمند ئنو  ، سمونخ  ينا ئمقو ئنو، بنو  
تشت  ها  سگونفا  غا  -ئسگاسن،  -شيگا  ئخزنن  ئعد  لما  غو   ئنو،  ييخف 
يا  - يك   نش،  ، ها ئض- تر  ياحيو بي؛  تسو تفرحت! 20  ئنايا 
-ئخف نس، مشا  نا ئسمونا لما  يد ئتگا  يد ئگا؟ 21   ييمشيد  ين  مي  نامي تحبلت 

بي.»  ئطريح  شا غر 

بي  - ليما 
(متى 25:6-34؛ 21:19)

- نزگو  يا  ئنيخ،   تاسيا  -ئمحضر نس؛ « خف         22  ئناياسن 
  - تشي  تو  تو  ها   23 . ترسا مايد  نو   - نغد   ، تتا مايد  نو  تو 
سن  غو ها    ، مگر عن    هاتين      ، گ-ئهاقا عا   24 . مرسيو تو 
بي! لومعنا كوني هاتين توفم مايد ئگا  ها  تن ئستشا  عريش نغد ماني گ خزنن شا،  ئلي 
-تگوميت گ-تاغز نس؟  يد يو  يگو  ئخمم، ئد  ييغيي  ئز جضيض. 25 ما 
يا  - نزگو  تاسيم  ليگ   ما   ، مژيا سكين-  تگيم  تغيم    مش   مشا   26
ضن،  ال   ،   تلمن  مليلن مايد  تگين   مغو عا  گ-ئگدجين  ياضن؟ 27 
يكسن. 28  جين ئرسي   يو  مشا    ئنيخ،  سيدنا سوليما گ-لعز نس كو  
سكا  ها تتوگر  سا گ-ئگر،  بي ئمشيد توگا ئتيلين  ؟ مش  ئسلسا  ينامي ئد ليما
يا كوني خف مايد تتا نغد  فا، لومعنا كوني هاتين ئد  كو ئسلس. 29    گ- 
، ئد كوني،  نيت كو - خف   لگنو  يا  مايد تسا نغد  تهولم 30 ئد  هاتين 
بي،  - ين تگلديت  ينا ئگا  يا  . 31 مشا  يا - جم  ئال باتو ئسن ئس تحد
ال تامژيانت! ئد ئفر باتو  ئو  تا . 32   تگد شا  يا كو يد   ئتو
ها تگيم  تيكمسين  ئتقضو   ، -ئمژال قا  يد نو توشيم صا نز  تاگلديت. 33 
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ال  خو  ئتيلي  ناگ-   گ-ئگنو  ئتا  -لخزين   -يو   ، نو -ييخفا 
. يد ئتيلي   نو ين   ، كو 34 ئد  ماني گ-ئتلي لخزين نو ئشا 

-ئسمغا ئفافا لميتا 
(متى 24:24-44  مرقو 37-33:13) 

نا  ئسمغا  تگيم   ها   36  . نو ئسيد  غن  نو  ستا  توفكسن  ها  جيد   35  
 ، -يد گ-ئنقر تاگو گ  تمغر حما   يتاغو  يد  -با نسن ميلمي  ئتاگا ئخف 
، ستيت   يد با نسن يافتنيد فافا -نا،   -ئسمغا ياعريت  غيا. 37  ژمنا 
-نا  -ئسمغا ياعريت  ئزيلز. 38  غيفسن  ئتاما   ئسغيمتن   ئفكس  ئد   هاتين  ئنيخ؛ 
 ، يا ينا، يافتنيد ئمشيد. 39 مشا ئسينا   - - ييض نغد ضا  ما  -يد گ- مش 
جا  لي ئقيما  ئفافا حما  ئتا خو  -يتد  يد  -تا ميلمي  ها مو  ئتيسين با 
-بنا  ، ها  مميس  يا سوجيد  كوني ئخفا نو تا نس  تونقب. 40 خف 

-لوقت  نا  تدميم.» يد گ-يو   

-نايب  ئنژين  لميتا  
(متى 51-45:24، 30-14:25) 

- ما   ، - لميتا تينيت   - -نوكني   ئد  موالنا،  ؛ «  بيطر ئنايا    41  
نا  المين؟   گ-ئال  نا  ئنژين  نايب  ئگا  ئمس   مايد  موالنا؛ «  ئنايا  ؟» 42  كو ميد 
ياعريت  تشي  گ-لوقت نس.43 .  سن ئو  خا نس حما   يت  ئسبد با نس خف 
. 44 ستيت  ئنيخ؛ هاتين  ئسبد  يا يد با نس يافتيد  ئتگ  -ئسمغ-نا،  
ئعطر   ئنو   با  ئد  نس؛  گ-ئخف  ئسمغ-نا   ئنا  مش  مشا   45 . كو نس  يد  خف 
 46 ، -تمزيلزين،  ئتت،  ئسا، ئسو شر غيا، ئسفا  ئكا ئمزيلز  -يتاغو 
ها  ئسين،  نا   -تاساعت  ئعويل  خف   نا   - گ-يو  -ئسمغ-نا  با   ئد 
ها  نس  با  ئر  نا  ئسنن  نا  ئسمغ  مشا  عصانين. 47  ينا  - نس  مو  ئگ  تاعقيت  ئگا 
ها  نا  ئسينن شا  . 48 مشا  لخاطر، هاتين  ئتو شيگا ال ئگا يا    ئسوجيد 
تر  يكس ئتو   ، نامي ئتمو شيگا . ئد  ، ئد  ئتو غا شو ئگ ماخف ئتو

  . گا تر يكس ئتو   ، مانن خف شيگا نا ئتو -  ، شيگا

نيت  - عيسى  
(متى 36-34:10)

! 50 ها  ئخصايي  يد ئس تو ، غا مو شا يخد حما  گيخ لعافيت گ-  » 49  
يخ  گخ  لهنا  - ها توژير شيگا  ئشمل! 51ئس تغالم ئس   ، - تما بو   قبلخ 
گ  سيا غر    ئلين  ؟ ئهي، مشا    تينيخ؛  گيخ بطو. 52 هاتين  شا خف 
 . -سين   مر خف  شر ها مر شر خف  سين،   ، -تا خمسا گ-يو 
-ما نس،  -تربا  -تربا نس،  -ما  -با نس،  با  - با نس،  - 53   ئمز  با 

-تمغا نس.» -تيسليت  -تيسليت نس،  -تمغا 
غيا  تينيم ها  غلو   گ  لتو؛ «  تانايم ئسيگنو ئگافيد  -ميد  54  ئناياسن   
،  تينيم  ئد   گو  ئتصو شيس. 55 ئد   تانايم  ها  ييلي     ، نژ ئقنن  ئو 
- ما -ييگنا، ئد  شا  - لمونافيقين!   تيسينم  تاكز   ها ئحمو. 56   ، ئحمو لحا

-لحق  ؟ 58   ليگ   تنباضم كوني سئخفا نو     تاكز شا؟ 57 ما 
گيد تمساسا  ماحد شگ تسولت  ، ئگ  تامسومانت    عو نش غر لمخز -بو تمونت 
مخزني گ- مخزني، ئگريش  - غو غر لقاضي، ئوشيك لقاضي  -ئژ بريد حما   گ-

«. نگا يا  گ  سييس   تخلست   لحبس. 59  ئنيخ؛ هاتين  تفغت 

يس تلطاعش(13)   مو 
-توبت    البو 

- ير  تما يت  خف  -عيسى  سيولنا  -ميد  ييتس  ند  گ-لوقت-نا   1  
ها ئسيو عيسى  -تمغر نسن. 2  من نسن  ها ئشا ئد لجاليل نا ئنغا بيالطو لعامل، 
سن ئجر  ليگ  جاليلي  -مايد ئگا  گا  نو  ئناياسن؛ « تغالم ؛يس گا ئجاليلين- 
، 4 تغالم  ؟ 3  ئنيخ؛ ئهي، هاتين مش  توبم  كوني، تد  تخلو كو نو يا
گا  نو  نيتني  گا  ئس  ئنغيتن،  -سيلو  لبر  ياتو  خف  نا  -ميد  تمنطاعش   
توبم  مش   هاتين  ئهي،  ئنيخ؛  ؟ 5   -لقو گ-تمدينت  غن  ئز نا  كو  -ميد 

 كوني، تد  تخلو كو نو ئمشيد.»
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تي  ژ گ- گا ئتو - -تا غر يو  ؛ « تال يو  - 6  ئناياسن لميتا  
- -لغلت، مشا  يوفي  شا. 7  ئنايا  يكس يا شا  ها ئد  ئتيني با   نس، 
-لغلت،  فخ شا  يكس  - با   -تد غر تا يا  -ئسگاسن  ؛ هاتين  شر  بحا
بحا  شا باطل؟ 8 ئسيو  جيت  تامژ  يكس شا، غا بيت! ماخف تو مشا   تافا 
ها گخا  نقش  يخ  سضو  لتو، ها نك  يخ   - سگا جيت   ، سيد ؛  ئنايا

خا، ئد مش  تگي شا، تبيت.» -لغلت،  ينا مش تيگا شا  - ، 9  فير  لغبا
-سبت -تمطوU  گ-   جوجي  

ين. 11   - -تمزگيد  گ-يو  -سبت   - ئسقر  ييلي     10   
ها   تغيي    ، حو - سگا  تد  - -تمطوU ئتونشلن تمنطاعش  ها يو 
گ  تامطوU، ها شم  تتوفوكا  ؛ «  . 12 نتا يانايت عيسى، ئغر ئنايا ضا تا تبد 
- بي. 14  ئطير  غيا تمنو  تمجا  نشو نم!» 13  ئگ غيفس ئفاسن نس، 

-ميد ئناياسن؛  -تمزگيد ئد ئجوجي عيسى تامطو گ-سبت،   ئسيو  خاتا 
نا   سا  گ- يو  تخدمم،  يكسن  ئال   گ  نا  سا  - ستا  يمن  غو  ها   »
لمنافيق، ئس  ؛ «  ها ئسيوال موالنا ئنايا - سبت!» 15  يكسن تجيم،  ئد گ- 
 ، گ لمد غيو نس  - -سبت نغد  گر نس گ-  - يگو    ئرژ  يو 
- تمنطاعش  ها ئكرفت  شيطا  هيم.  بر -سيدنا  يت ئسويت؟ 16  تا تگا ئليس  يا

 ، يا -سبت؟» 17 نتا ئنا  گ  تغوني- گ-  ژ  ، ئس   ئال   تتو سگا
-مايد ئگا ئسكين ژيلنين نا  ئتگا.   ينا تيتغانا كو  فرحن ميد كو  ها ئسحشم  

-بوحمو -ييفس  لميتا 
(متى 31:13-32؛ مرقو 32-30:4)

- -ما غر تسمساسا ؟ 19 تگا  يو   بي؟  - 18  ئنا؛ « ميمش تگا تگلديت   
گا ئگيت گ-تبحير نس ئمغيد، ئميل ياغو  - مزيا نا يوسي يو  -بوحمو  ييفس 

-ئگنو گ-ئسضو نس.» غن ئجضا  ها  خاتا  خليد  ئگا 

-تمتونت  لميتا 
(متى 33:13)

تامتونت نا   تگا شا   بي؟ 21  - تاگلديت  تسمساسا  لتو؛ « ماغر  يخ  ها ئنا   20  
«. ليگ ئمتن كو گو  - -لعبر   U -تمطوU تگيت گ-شر توسي يو 

تاگو ئقمر 
(متى 13:7-14؛ 32-21)

 . -لقو بريد نس غر تمدينت  -ئغرما گ- 22  ئز  ئسقر گ-تمدينين   
؟»،  ئناياسن؛ 24 « گا  ينا ئد  ئتوفوكا سن  ، ئس  سيد ؛ «  ها ئنايا يو  23
، هاتين  ئنيخ؛ شيگا   گ تگو ئقمر بي  - تامسومانت  تكشمم غر تگليت 
 ، تاگو ئقن  ها  -تا  با   ئكر  -مايد  فير  تيغيين 25   كشمن   حما     
ئسيولد    ، ژما موالنا!  موالنا،  تينيم؛  تاگو   تنقا  تسفالم   بر  كوني  تقيمم 
ها   ، تا نسو  نتشا  لوقت-نا؛  تينيم  تسفالم   ها   26  ! تيگا گ  ما  سينخ  ؛   يينييا
يگي كو  يا   ، گ تگا لتو؛  سينخ ما يخ  ها يينيا  گن نخ! 27  تسقر گ-ئسا
  ، -توغما ژ  غژ - ئمطا  يس  ئلين      28  ! لموعصييا ئتگين  ينا 
-كوني  بي،  - -النبيا كو نسن گ-تگلديت   -يعقو  -ئسحا  هيم  تانايم  سيدنا بر
بي. 30  - ها سند گ-تگلديت   ، نيت كو - گ تينيال  ها      29 ! تقيما بر

«. -ئمز  گين ئنگو  ياغولن ئنگو گين ئمز 
-هير عيسى 

لقايد  ها   ، سيا گ  فغ    » ؛  نانا -ئفريسين  ييتس  ند  نا  گ-لوقت    31  
-ئكعب نا، ها نك    سوفوغخ  يا ئنييا  ها ئناياسن؛ «  هير ئر  ئنغ!» 32 
ئگا  مايد  شملخ   شر    يس   - سكا،  - سا  ئموضين  جوجويخ  جنو  
-نبي  نيگن ئد  يو  -  - سكا  - سا  ميي  تنگو  شا. 33 مشا ئال

. -لقو -تمدينت   ئد  ئتونغ بر 

-لقو -لمسيح  خف تمدينت  ئمطا  
 (متى 39-37:23)

نن ! مشتا  يتو نن نا غو  -ئما تنا ئنقين  ئز النبيا   ! ،  لقو 34 «  لقو  
- نس   ئشيشا  تفولوست  تسمونا  كيس   نم  سمونخ   يخ   -تيلمر  

-ستيت  ئنيخ؛   ، ير نو   تتو  تو ها  تريم . 35 ها تما فريو نس، 
-ئد  نا  ئگا  يد  نبا  يكس؛  ناگ-تينيم  لوقت  -تد  غا   تانايم  تديم    

بي!» - -ييسم 
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بعطاعش(14) يس  مو 
 

-سبت  موضين گ-  - -يو  جوجي   
حما   -ئفريسين  خاتا  - -يو  تا  غر  -سبت  گ-  ئكشم    1  
- ئغنشا  ياغشا   نا  گا  - يو  ها    2  . توحطو ينأ  ميد  ئلين  ئتش،  غو 
-ئفريسين ئناياسن؛ « ئس ئز  -شر  -لعوالما  . 3  ئسيو عيسى  تا گ ئال  بز
 5 . ئهي؟» 4 مشا سوسمن،  يامژ ئجوجيت ئرژما -سبت ما جوجي گ- 
- نو گ-  گر نس گ- غيو نس نغد  يگو  نامي ياتو  ها ئسيو ئناياسن؛ « 

فين ما غيفس  .  ها  غيا؟ 6  سبت، ئس  تيدئنز  

سنبجو  خف 
ينا توعرضنين مايد تگا ليگ  ستين ئدغا ژيلنين،  ئناياسن يو  7  نتا يانا   
غا ئژيلن ئد ئغي  ،   تغيما گ- -تمغر -ئعر يو غر شا  ؛ 8 «   -لميتا
كر  ؛  يينييا نو   -سين  ئعرضن  كو  نا  ئد  ها  -يوفن. 9  شا  ئتوعر  غو   
. 10 مشا  نگا غا ها تد  تامژ  !  تحشمت لوقت-نا  - غا نش   
؛  ها يينييا -ئعرضن  نا  يد  نگا حما   غا   تتوعرضت،  تقيمت گ-
گيد 11  ينا قيمانين  - ها ييلي غو لعز   فال،  - لي  غر  كو ئنو ،كر،  يامد

«. نا ئسحو ئخف نس  ئتوهز -  ، نا ئهز  ئخف نس  ئتوسحو ئد ها 
-ئمشلي نغد ئمنسي   -ئعرضن؛ «  تگيت شا  نا  - لتو  يخ   12  ئنايا 
سن  جا نش طرحنين، ئد مش  ينا  ئمسن نغد يتما نغد  كا نش نغد  -ئمد قا
 ، - ها تامژ الجر نش، 13 مشا  تگيت شا  تغريد،   غرين  نيتني  
الجر  يد  تا نش  ياعريت  غالن. 14  -ئد -ئحيز  -ئكوشامن  -ئمژال  تغر  ها 

. سن ئلي ما  تر گ لمو ئد  غو گ- نا گ  تكر ميد تاقانين 

بي؟  -  مايد ئتتا گ-تگلديت 
(متى 10-1:22)

نا ئتتا گ-تگلديت  - ياعريت  ؛ «  يا ئنايا ينا ئقيمن   گ   15  نتا ئسال يو   
 . -ميد ها ئعرضد شيگا  -تمغر  گا ئگا يو  ها ئنايا عيسى؛ « يو  بي!» 16  -
يو هاتين  ينا توعرضنين؛  - تشي حما  ييني  - -لوقت  تاين  17  يا ئسمغ نس 

ئنايا    ، تيسعد كاتن    - -يو  نسن  كو  سفالن  ها  -كولشي! 18  نحبل 
-تسامحت.  ترخا   نايخ،  فغخ   ميي   ئال -ييگر  يو  سغيخ  نكينتين  ؛  مز
يخ    غي   ، -ئزگا ين  -تيوگا خمسا  سغيخ  نكينتين  ؛،  يا ئنايا     19
يا هاتين  ؛ نكينتين ئولخ، خف  يا ها ئنايا  -تسامحت. 20   تن جربخ، ترخا  
،  ئحر  ينا نا - . 21  ياغولد ئسمغ-نا غر با نس ئعلما    تيغيخ  
ها  -ئبر نس  -تمدينت  گن  غيا غر ئسا -ئسمغ نس؛ فغ  ها ئنايا  -تا  با 
غالن. 22 ياغولد ئسمغ ئنايا ؛  -ئد -ئحيز  -ئكوشامن  ها لمساكين  تسكشمتد غر 
-ئسمغ؛  لتو. 23  ئنايا با نس  غا   ها ئسو  -تنيت،  ، هاتين گيخ ئمشينا  سيد
ها  تسكشمتد ميد شيالسن غا  تعمر تا ئنو  گن،  -ئفر -ئنگر  -بر  فغ غر ئبر 

تشي ئنو!» گ ميد نامي غريخ  نا ئد  يا  24 ئد    تينيخ؛ ئس  ئلي  يو 

؟  -يتفا ينا   گ   مايد ئتتر عيسى  
 (متى 34:10- 40)

يد كو  نا  گيد تمونن،  ئبر ئناياسن؛ 26 «  -ميد   ها ئلين شيگا   25  
-ئستما  ئخف  يتما  - - نس  -تمطوU نس  -مايس  غو  ئتير با 
يي،  ها ئتفا نا  ئتاسين صاليب نس  - محضرئنو، 27  گا ئنو، هاتين  ئتيغي  ئگ  نس 
-صومعت، ئس   ،  يير  ئبنو يو  يگو محضر ئنو. 28 ما   ئتيغي  ئگ 
؟ 29  -ئتشما -لمصر حما  ينا ئس غو ئال ما  ئتغيما بعد  ئگر لحسا 
-تاصا،  ينا تياناين كو  تگين   -ئشمل،   سفالن  ها  ئتيغي  حما  ئتگ لسا 
ها  ئغي  ئشمل.. 31 نغد ما گ-ئگليد   - ئسفا  يوبنو  گا 30  ئنين ؛ ها 
گليد ياضن گ-ئمنغي، ئس  ئتغيما بعد  ئمشا ئد  ييغي  ئنا  - مش ئد  ئنا 
-ييويض،   نا   ئسو  كو  لف؟ 31  -عشرين  يد  غو  نا   ال  -عشر
  ، يد نس كو يگو  ين  نا  ئز شيد ها  غو يا ئما حما  ئتر لهنا؟ 33   

محضر ئنو.» ئتيغي  ئگ  

-تيسنت  لميتا  
(متى 13:5؛ مرقو 50:9)

- 34 « ها تيسنت تژيل، مشا  تخسر تيسنت، مايت-ئعديلن؟ 35 هاتين   تليق   
ئسغد، غا  ئسغد.» نا غر ال ئمجا  ، ئو  ، مشا  تگا ميد غر بر -لغبا ال  شا 
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يس خمسطاعش(15) مو 
علو  يوشكا  -  لميتا  

(متى 14-12:18)
ها    2 . نيبين كو  تحا غو حما  سغد -لمو 1  ئلين ئصناكن   
گيدسن  نيبين   ها  ئترحا  لمو -شر  تينين؛ «  -لعوالما  تگمگامن ئفريسين 
ها  حولي؟  - يگو  غر تال ميا  - ئناياسن؛ 4 « ما  -لميتا ئتت!» 3  ئسيوالسن 
نا  - نير  خف  ئد  ها  گ-لخال،  تسعين  تسعا  جا  ئتا ئس   يكسن،  يو  ياشكا 
، ئفر يسيت خف تغرضين نس، 6  -يا ؟ 5     -تيا يوشكا  -ئر  
گيد  فرحا  يينيياسن؛  نس  جا  - نس  كا  -ئمد ئغر  نس  تا  غر  ئد  ها 
گ-ييگنا  فر  ئتيلي  ئمشيد   ها  ئنيخ    7 ! -يوشكا نا  ئنو  حولي  فيخ  ئد 

-توبت. جا  تسعين ئتاقا نا  ئحد -تسعا  گا  نيب ئتوبن  -لمو -يو 

يض  يوشكا قا - لميتا  
يض، ئس  تو  قا - ها ياشكا يو يضن،  -ئقا 8 « نغد ماتا تمطوU غر ال عشر   
كا  -تمد ، تغر  -تا ؟ 9     -تتا سيد تشطب تا   ها تسيغ  عنوگا 
. 10  ئنيخ؛  يض نا  ئزال قا فيخ  گيد ئد  ين نس تينيياسنت؛ فرحنت  جا -تا نس 

نيب ئتوبن.. -لمو -يو  بي  - -لمالئيكا  فر   هاتين ئمشيد  ئتيلي 

با  يوشكا -  لميتا 
مژيا   ئنايا  ها   12  . -ئفر سين  ال  غر  گا  يو  «ئال  عيسى؛  ئنا    11  
نس.  يد .   ئبضوياسن  گ تكاسو يوسا  - مو نا  شييي  يبا ،  ؛  -با يكسن 
ينا غو ئال كل، ئسافر غر  مژيا  با  سنين، ئسمو  سا  - -شا  13 مشا فير 
ليگ ئسخسر  ين گ-لمعيشت ئفسد 14  ها ئسلو لما نس  ير ئبعد  -تما يوكت 
هائد  -نا، ياغو  يوفي  مايدئتشا. 15  ير -بوهيو ئوعر گ-تما كولشي.  ئكر يو 
ليگ  نت غرئگر نس حما  ئكس ئلفا . 16  -نا، يا ير گا گ-تما - غر يو 
.  مشا  يوفي  -تيكيط  نا  تتين ئلفا يس نس غا  يد يوفا  ئسگيو   ئتيني 
با   غر  ئال  يد  من  -ئخد مشتا  ئنا؛  نس   -ئخف  ياغو  ها  شا. 17  ئوشا  ما 
ئبا  غر  كر     يخ   -الژ. 18  نكينتين  تمتاتخ   ها    ، غر ئتشايا  غيفسن 

تا      ، گ  سيا غر  بي. 19 هاتين  ها خضو گ- يك  يبا، خضيخ  ؛  ئنيخا
. نتا  من نش. 20  ئكر ياغو غر ئبا گ ئخد گيخ  مميش، مشا گييي غا   يو 
  21 . -ئسو -ئخامن  ئحنا غيفس، يا ئگر ئغيل،  يانايت ئبا ئكا بر 
تا    ، غر  سيا  گ  بي،  گ- خضو  ها  يك   خضيخ  هاتين   ، يبا  با؛  ئنايا 
غيا سوفغاتد مرسيو  تانافال   -ئسمغا نس؛   گيخ  مميش. 22  ئناياسن ئبا 
-ئفرغوصن گ-ئضا نس، 23  فو نس  -تالخاتمت گ- ها تگيم شا  تسلسيماست، 
ييدير،  ها  يا  ممي  ئمو  ئد  نفر 24  تش،    ، تغرصما ئقو   مگيز  - يو  يمد  تا

حن.  ،  سفالن  تفر ها ئتو ياشك 
، ئسل  مقر ئال گ-ئگر، مشا نتا ئد ئدجا غر تا 25  يافد لحا مميس   
؟  يا ماتا  ؛  ئسقسا   ، ئمزيلز گ  -يو  ئغر  ها  شطح. 26  - حيد  - -لهز 
- ياغو  مگيز ئقو ئد  - -ياغولن،  ئغر ئبا  يد  ؛ گما  ها ئنايا  27

ها   29 . -ئتحوژ خاتا  ئر  ئكشم،  ئفغد با  ها ئحر مميس   28 . لما
جين   ها   يا  -ئسگاسن  ؛ ها نكينتين  خدمخ مشتا  -ئبا ئسيو ئنايا 
كا ئنو، 30 مشا  -ئمد -ئغيد حما  فرحخ  -توشيت  يو     ، عصيخ 
 31 !. مگيز ئقو - ها تغرصتا   ، ال نش گ-تيدجا ياغو مميش- نا ئتشا تا ليگ 
يد ئگا ، 32  ينش  يد ئنو كو  - گيد كوتو ،  ممي، ها شگين تليد ؛   ئنايا ئبا

«. ها ئتو ها ييدير، ياشك  - ئمو  نفر نرشق ئد گما ما  مشا ها ئال

يس سطاعش(16) مو 
خو - نايب ئگا  لميتا 

ها ييلي غو  گا ئطرحن،  - -ئمحضر نس؛ « ئال يو  لتو  يخ  1  ئناياسن   
يا غيفش  ؛ ماتا  سد ئنايا ها ئغر يد نس. 2  -نايب. ئتوينا غيفس ئس  ئسلو  يو
-تانايبت نش ئد سيا غر    يا تقيميد  تگت نايب ئنو. 3  شييي لحسا  تسال ؟ 
ها  تيغيخ  يگي ئكس تانايبت،   ئنا نايب گ-ئخف نس؛ مايد تگخ؟  ها با ئنو ئد  
گ تانايبت  كسخ  ! 4 ها نكينتين سنخ  مايد تگخ  مش تو ، حشمخ  تتر شا  غز 
ها  ينامي ئتفا كو با  نس شا،  جا ميد  كشمخ  غر تيد نسن. 5  ئغر    تا
يت،  - -تبيد  ئتتفا با ئنو؟ 6 ئنايا ؛ ميا  يد   ؛ مشتا  مز - ئنايا 
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- ؛  يا  - ئنايا  خمسين! 7   يد  تا غيا  قيم  توصيل  خا  ؛  نايب  ئنايا  ها 
خا توصيل نش  ؛  ،، ئنايا -ير -لعبر  ؟  ئنايا مييا  يد ئتوتفا شگين مشتا 
يت ئد  ،  نا ئسخدمن شطا ماكا -شي نايب نس ئگا  تمانيين. 8  ئشكر با  يد  تا
-نكينتين   سيد . 9  - يت ئقرين نسن گ-  نيت- گ-شطا - گر  
،  ئسو  ، حما   قضو لحر -لفلو   كا  -ئخفا نو ئمد ئنيخ؛ گا 
يكس ييلي  سن، ئد   نا گ-ئال المين گ- شا ئد . 10 ها  بد - حب گ-تيد  ئتو
يكس ئتيلي  گ-شا  سن،   ئد نا گ- ئلي المين گ-شا  ، ئد   گ- شا ئعد
، ما كو ئسامانن خف لفلو  لحر - منم خف لفلو  . 11  مش  تتو نا ئعد
ينا ئگا  ، مايد ئد  ئو  ينو نا  ئگين  منم خف  -ستيت ؟12  مش  تتو
-ئد بابين نس، ئد ئد  -سين  مزيلز  ئد  ييغيي  ئزيلز  - ؟ 13  يو  ينو
، ها  تيغيم  تگيم  يا ها ئز  ، نغد  ئتفا يو  يا ها يير    ئتيحميل يو 

«. -تالمر -لفلو گ-يو  بي  - ئمزيلز 

لو  - شر  
(12-11:10 (متى 31:5-32،  مرقو

سن  غو ئد   Uتاقبا- گينت  ها   ، كو يا  - سغا  ئفريسين   ئلين    14  
 ، -ميد . 15  ئناياسن؛ « ها  تسيژيلم كوني ئخفا نو   عزين نيتني لفلو
يد  نا ئسمغو شا نس غر ميد ، نتا  ، ها  ال نو ينا ئال گ- بي ئسن  مشا ئال 
گ  بر  -سيدنا يحي،  ئسفا  ما  -النبيا   بي. 16 ئال ئسو شر   ئحلين غر 
-ئخف نس  غو ئكشم. 17  ها  ئتگ كو يو   بي،  - -تگلديت  لوقت-نا 

«. -شر -تنقيط  -يو  توتي  گ  شا  ئوهين  - -ييگنا  كو  مشا 
نا ييولن تنا ئلفن  - نو،  ، ها  يو ها يا تايا -تمطوU نس  نا ئلفن كو   18 ها 

نو.» گا نس،  نتا  يو گ 
-ليعا گا  ئطرحن  - لميتا 

ها  ئتت    گا ئطرحن  ئر مرسيو غالنين ئژيلن  - 19 « ئال يو   
غنت ئترسا ئتوسغيم گ-  ، ماتر ئسم نس ليعا - . 20 ييلي يو   ئتگا كويا

لميد  گ  يوطو  نا  سفر  گ  ئتش  يو   ئال    ئطرحن. 21   نا  - تگو 
ها  تلغن ئترسا نس.  نا ئطرحن، ئلين ئضا  تتد  -

نا ئطرحن،  ها ئمت   هيم،  -بر سينت لماالئيكا غر ئغيل   ، ماتر 22  ئمت   
گ  يانا  ها  نس، لن  ئطرحن  نا  ئهز  -جهنم،  -لعد  جا  گ    23 ئتونضل. 
ند  حمييي،  هيم  يبا  بر ؛  ها ئغر ئنايا هيم. 24  -سيدنا بر تيسا ليعا گ-ئغيل 
بخ  ما حما  ئسميض ئلس ئنو ئد  توعد - ضا نس  گ  ليعا  ئسومغ  شو 
گ- نش  تيغر  شيگ  تومژ  ئس  شتي  ممي،  هيم؛  بر ينايا    25 . حديق- گ-

غي ها نتا  ئتوسعونا، ئد شگ  ، تو نش، ئد ليعا غا تاما
ئنگر  ئمقو  بو  - يو  ئال  هاتين   ، كو يا  - -نيگ   26  . تما تك  غيفش   
يس  ينا  النين  ، نغد  گ  سيا غو ينا ئر  ئسو  گن حما  تيغين  ، ئتو گيد
غر  ليعا  نت  تا هيم   بر يبا  تتر  يك   ها   ئو  ؛  ئنايا   27 . نضو نخ  غو  
-تتد  ماتن حما  يا  تن ئنهو حما   - -ئبا 28 ئد  غو ال خمسا  تا 
- -موسى  سن لشتو  هيم؛ هاتين غو ها ئنايا بر  29 . -تما غا    نيهني غر 
سن ئد  هيم! هاتين مش غو يبا بر ،؛ ئهي  . 30  ئنايا سن سغد ماسن  غو النبيا، ئال
-موسى  -لشتو  ؛ مش   سغا  ها ئنايا ينا ئموتن،   توبن. 31  گ  يو 

گ  ئمتين.» منن مقا ئكر يو  ين   -النبيا،  

يس سبعطاعش(17) مو 
گيد  مش ئخا گما 

 (متى 6:18-7، 21-22؛ مرقو 24:9)
غو ميد غر  گ مايد ئژ -محضر نس؛ « ها ئقنن  ئتو 1   ئناياسن عيسى  
فو نس. 2 يوفا  مو ئد ئس  ئتوييگل يو  - يا  نا ئگا  يايد ياغن  ، مشا  نو
- غو شا گ-ئمژيا ال ئگا نتا ما ئز ها ئتوگر گ-لبحر،  يگ غرحنگي نس  - ژ 

-لعيب، تيژيت غيفس، ئد  يك ئگا گما شا  ، مش  . 3  تاغضفت نو نو  غر 
  ، گ- -تيلمر  سبعا  لعيب  ئگا  يك  مغا   4  . تسامحتا  ، ضا ئعايد  مش 

«. ها تسامحتا -تيلمر  ئتيني سامحييي،  ياغولد غو سبعا 
ها ئناياسن موالنا؛ « مو   6 «. -موالنا؛ «سخاتر  گ-ليما نن  5  نانا ئما  
 ، -ئسمغا  - -تا لي  تينيم  -بوحمو،  -ييفس  نشت  غو ئلي ليما ئگا 

  . ها تدعنا ژ گ-لبحر،  كو تتو
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مزيلز - شكر 
للي،    ئكسا  نغد   شا  ئكر  مزيلز  - يو  يگو  شا  غر  ئال  مش   »  7  
ييني  ئد   يس    8 تشت?   تقيمت   غيا   ييني؛   ئد   ئگر،  گ  ياغو 
، تفكست تزيلز غيفي   تشخ سو  ،  ضا  -ما تمنسو مزيلز نا؛ حبل  -
 ? -ئتوينا ينا  جميل مش ئگا  - ? 9 ما ئس ئگا ئسمغ-نا شا  ينا تشت شگين تسو -

 عيينخ  شا.
يت  ني غا ئمزلز  ها تينيم ؛ نوكُّ  ، ينا ئتوينا كو 10 ئمشيس  كوني ،  تگيم 

يد نيگا  جميل   
«. ينا غيفنخ ئال ئد  نگي غا 

 ، -عشر گ-ئال لبر جوجي  
- ير  -تما -سامير  ير  -تما -لقو ئز ئنگر 11 گ-تو نس غر تمدينت 
-ئرگز نا گ-ئال لبر  ها بدين  ، نالنتيد عشر  لجاليل، 12نتا يد  ئكشم غر يو ئغر
يكسن،   ها ئحقا   14 .« حما لفقيه،  عيسى،  تينين؛ . 13   سغويو  گ-تيسا
ها جين. 15  ليگ  بريد تد گ- -ئد-ليما» نتا  يا سنعتا ئخفا نو  ئناياسن؛ « 
ها ياتو خف   16 . غويي ئجهد - بي  يگسن ئس ئجي، ياغولد  ئتمجا  يانا يو 
17  ئسيو عيسى ئنا؛  سامير -نتا ئگا   ، -ئتشكا -عيسى    نس  ئضا 
بي  - ياغولن  ئو لعز  يد ئجين? ئو ماني تسعا?.18 ئس  ئلي مايد  يد عشر  « ئس 
نش».                                ليما  ئفوكا   ، كر  ؛  ئؤسامير ئنايا    19  « ني-  بر غا 

                
بي - يد تتد تگلديت  ميلمي 

(متى 28-23:24،  41-37)
ها ئناياسن؛ « تاگلديت  بي?  - يد تد تگلديت  -سقسا ئفريسين ميلمي  20  ليگ   
ين  ، نغد هاتين تال  ها .21    ئتوينا، هاتين تال  ينا ئضهر - -تد  بي   -

 «. ما نو بي گ- - ئد تال تگلديت 
سا نا گ-تيريم  تانايم  - -ئمحضر نس؛ « يقنن    ييتس  22  ئناياسن   
، مشا   تانايم . 23  ئنينا ؛ هاتين  -بنا -مميس  سا  گ    - يو 
-بنا  ياغو مميس  متن.  24   ال تفا يا  ين!   تد ، نغد ؛ هاتين ئال  ها ئال 
غر  ئسا  -تنيال   يو  گ  جنا  ئسفيقس   ئكاتن  نا  سم  ئگ    نس،   گ- 
ئحميلن  ين   ها    ، شيگا ئتوعد  يا   - ما   ئال مشا  ياضن . 25  تنيال 

لتو  يخ  ،  نيقنن  ئجر  -سيدنا نو سا  . 26 ئمشينا ئجر گ- - ما -  
-نا گ- لن،   ها  تميا . 27 گ-ال  تتا  سا  -بنا -مميس  سا  گ-
ها تخلوتن كو نسن. 28 ئمشيس  -تاقومت  بو،   تد لحملت  غر ئكشم سيدنا نو 
  ، نز ساغن     ، سا تتا   ال    ،  Uلو -سيدنا  سا  گ- لتو  يخ  ئجر  يد 
تد  ، تتو -سا گ تمدينت   Uنا گ-ئفغ سيدنا لو- . 29 مشا گ- بنو تژ  
يد ئد  ها ئخلوتن كو نسن. 30 ئمشينا  گ ئگنا،  -لكبريت  -لعافيت  نژ  تمدينت  

 . -بنا يضهر مميس  -نا گ-ئد    ييلي گ-
   ، -تقشوشين نس گ-تا -سضح  فال  نا ئال گ- -نا،  سا 31  گ-  
 U32 كتيا تامطو . يتاغو شا غر ضا نا يال  گ-ئگر،    - هنتن ياسي،  ئتسر  شا 
نا تيخال ئد  - -ئخلو،  نا ئر  ئفوكا ئخف نس ئد   33 ! -سيدنا لوU ما ئجر
سي  ها ئتو -تيسي،   ئسيدير. 34  ئنيخ؛  ها گ-ييض-نا  ئلين سين گ-يو 
سي يو  تقيم  ها تتو يگ،  ضنت  يا  -توتمين  ژ . 35 ئلينت سنا  يا يو ئقيم 
؛ «  .» 37  سيولن ئمحضر نانا يا سي يو ئقيم  . 36 ئلين  سين گ-ئگر، ئتو تايا

«. گ  تمونن ئگيد موالنا?» ئناياسن؛ « ماني گ-تال لگنا  يا  غا گ-ئتيلي  ماتا 

يس تمنطاعش(18)  مو 
-لقاضي ئخا -تدجالت  لميتا 

ألها  ال كوتو سن ئال  تژ سن ئسنعت ئس  -لميتا حما  1  ئناياسن  يو   
-لقاضي نا   ئتگد  -تمدينت  يو  يكس توحيلن. 2  ئناياسن؛ « ئال گ-يو   
غو  گ-تمدينت-نا   گا  ئمو  مي   Uتمطو- يو  تيلي   3  . ميد ئوقر  ال  بي 
ضا  مشا   ، تييو يكس  ئنو!. 4    نضليب  گ  لحق  مژييي  ؛  تيني  تتد   
مژ لحق  يخ    5  ، قر  يو ال  - بي،  ينا ئنا گ-ئخف نس ؛ مغا   تگد  -
-تسنغ ئخف ئنو.» 6   ، حما  تتد كويا   -تسطو -تمطوU- ئد   
بي  يامژ  -لقاضي بوتيال مايد ئتيني. 7 ما ئس  ئد  ئناياسن موالنا؛ « سغد 
غيا؟ 8  سن ئسغد  ؟ ئس  ئد  - ين  گيض  ينا  قا  ، ينا ئختا لحق ئي-
، ئد يا شا  -بنا -ئد مميس  سن يامژ لحق، مشا   غيا   تينيخ؛ هاتين ئد 

؟» شا -ليما خف 
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صنا - فريسي  -  لميتا 
ها   بريد  -ميد نا ئنا گ-ئخفا نسن ئس كا  -ييتس   - 9  ئناياسن لميتا  
لن،  -لقو حما  ژ -تمدينت  -ئرگز غر تمزگيد  لين سين  ؛ 10 «  ييا تحقا 
ال گ-يخف نس ئمشيد ؛   فريسي  ئتژ . 11  ئبد  صنا يا ئگا  - فريسي  يو ئگا 
ال   نو  ينا يو - ينا ئتاكر  - بي،  تشكا ئد  گيخ  ميد ياضن نا ئتعد 
سبيع  تكسخ لعشو خف  -تيلمر گ-  مخ سنا  ! 12 ها نكينتين  تاژ - صنا
للن نس غر ييگنا،  ، ئبد گ-لوساعت  ئغيي   ئهز  صنا . 13 ئد  ينا سمونخ كو
حمييي، نكينتين گيخ ئمعصي! 14   بي  ئدما نس  ئتيني؛   مشا  ئكا خف 
فريسي  بي.،  ئد    - بريد  بي ئد غر تا نس ئكا  صنا  ئفوكا  ئنيخ؛ ها 

«. نا ئسحو ئخف نس  ئتوهز - نا ئتهز ئخف نس  ئتوسحو  ،ئد 

 عيسى  ئسبا ئشير 
 (متى 31:19-51؛ مرقو 61-31:10)

 ، ناينتن ئمحضر -ئشير حما  تن ئميس، نتا  -ميد شا  لتو ييتس  يناسد    15  
جا ئشير  غو     ها ئنا؛ «   ، ياسن  ئشير ها ژعنتن. 16 ئد عيسى ئغر
بي تينسن. 17 ستيت  ئنيخ؛ ها  - -تگا تگلديت  يد   تن تحصا شا ئد   

-ئشير  ئد  غو ئكشم.» بي ئگ  يو  - نا  ئقبيلن تاگلديت 

؟  بد - مايد نتگ حما نكوسا تو 
 (متى 16:19-30؛ مرقو 31-17:10)

كوسا  حما   تگخ  مايد  ئژيلن،  لفقيه   » ؛  ئنايا خاتا  يو  ئسقسا    18  
نا ئژيلن  -تنيت ژيلخ؟  ئلي  ليگ  ؟» 19  ئنايا عيسى؛ « ما  بد - تو 
تاكر،    نقا،    نو،    ؛    ئوصاتن  تسنت  شگين  ئويلينس. 20  بي  غا 
گ تمژ ئنو.» 22  يا كو  تتگخ  ؛ «  -مايش.» 21  ئنايا قر با   ، ال شها
ئال  غو  ينا  نز  ؛   سكين  - يو  ئقيما  ئسو   » ؛  ئنايا يا  - عيسى  ئسال  نتا 
تييي.» 23  تد تتفا ها تد عريش گ-ئگنا،  ،  ييلي غو  ها تبضو خف ئمژال
ئطير،  ئس   عيسى  تيانا  ليگ   24  . شيگا ئطر  ئد  ئطير  ها   ، يا - ئسال  نتا 
ئوهن  ئد   25 بي!  - تگلديت  غر  كشمن  ئمطرحن   خف  ئوعر،  يد  مشتا   » ئناياسن؛ 
نا ئطرحن غر تگلديت  - كشو  گ  -تيگني   -تسا  گ تيط  لغم  - كشو 

ها ئناياسن عيسى؛  ؛ « ئو مايد ئغيين  ئتوفوكا؟» 27  ينا  ئسغا بي.» 26  نا  -
بي.» ينا ئوعر غر ميد ئوهن غر   »

 29  .«! ها نتفا  ، ينخ كو ينا ئگا  ؛ « ها نوكني نز  28  ئنايا بيطر  
لدين نغد  ين تا نغد لو  ئناياسن عيسى؛ « ستيت  ئنيخ؛  ئلي  يو نا ئز
نيت- ئتامژ گ- ها   بي 30  - -تگلديت  تايما نغد تامطوU نغد  خف نير 

«. بد - غال  يامژ تو   - ، ئد گ-تا  ينا ئز - گا   

لتو خف لمو نس   عيسى  ئسا 
 (متى 17:20-19؛ مرقو 34-32:10)

-لقو  -تنعا ئناياسن؛ « ها نوكني ند غر تمدينت  31  يا ئمحضر نس   
- مژ ئتو  ، 32 ئد ئد  ئتو -بنا ين النبيا  خف مميس  حما  ئجر كو مايد 
ها نغينت، مشا ئد  تنت  گمنت سوفسن غيفس، 33   ها تصين غيفس  ني،  بر لگنس 
يا ئد غيفسن ئنتل   گ  لو   .» 34 ئد ئمحضر  فهين  يس شر  ئكر گ- 

 . ها  سينن مايد ئتوينا  ، ال

غا   عيسى   ئجوجو 
 (52-46:10 (متى29:20_34 ؛ مرقو

بريد  - تاما  ئقيما  غا  - يو ييلي  يحا،  - تمدينت  غر  عيسى  ئدجا  35نتا   
ناصير  تين عيسى  ؟>> 37  ننا  يا ، ئسقسا ؛ <<ماتا  -لغاشي ئز ئتتر. 36 نتا ئسال 
حمييي!» 39   ، -سيدنا  ئر  عيسى   » ئتيني؛  غا   ئسغو  ين. 38   ئز يد 
ير  -لجهد؛ «  يد ئسغو  گ   حما  ئسوسم، ئد نتا، ئز ينا  ئتد   نهرنت 
 ، . ليگ تيد ييو ين غو حمييي!» 40  ئبد عيسى، ئناياسن  تيد  ، -سيدنا 
تانايخ!» 42  يخ    ، سيد ؛  غا  سد  ئر گيخ؟»،  تريت   مايد  ؛ 41  «  ئسقسا
ئتفا  ها  ئتانا  ياغو   غيا  ئجوجيش!» 43  نش  ليما  ها   ، تانا عيسى؛ «  ئنايا   

بي كو نسن.. ناين ميد مايد ئجر حمد  بي. نتا  عيسى  ئتحما 
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يس تسعطاعش (19)  مو 
صنا  - عيسى 

گا ئطرحن   . 2  ئال يو - يكس ئتد يحا  - هائكشم عيسى غر تمدينت   1  
كا. 3 ئد  يو با  يانا مايد ئمس عيسى، مشا  -ئصناكن ئسم نس  ئگا  المين 
- ير غر  يالي خف يو ها يا ئز  4. گ لغاشي نا ئعد ئد ئگز تينا   ئغيي 

گ سييس. 5  ، ئد ئال ئعو  ئز عيسى  -ئسمغا حما  يانا -تا  سكلو 
- غيا ئد  كا، سرحد  ؛ «  فال يانايت، ئنايا - عا غر  نسا-نا، ئر نتا ييو عيسى غر 
. 7 نتا  فر - غيا ئرحب ئس  ها ئسرحد   6 « سا ئخصا  غو قيمخ گ-تا نش 
گا  - نبگي غر يو  ، قيمين  تگمگامن  تينين؛ « ئد ئكشم  ئگ  يا ناين ميد كو 
يد  - مناصا  شخ  يخ   موالنا، ها نكين  -موالنا؛ «  كا ئنايا  ئدنبن».8  ئبد 
» 9  ئنايا  -ئال بعا  ،  مش ئال مايمي تشيخ  شا  غرمخ خف  -ئمژال ئنو 
هيم. 10  -سيدنا بر -  نتا ئر  گا - ئد ئگا  فوكا غر تا سا ئد  عيسى؛ « 

تن ئفوكا.» ينا يوشكا حما  -بنا  ئر خف  ئد ئد مميس 

ضلن  - -عشر  لميتا 
(متى 30-14:25)

-لميتالي  ئد ئدجا  -يو   لتو  يخ  ،  ئسيوالسن  يا - 11 نتا  سغا ميد   
ها ئناياسن؛ « ئد  بي. 12  - ها غالن ئس تجا  تضهر تگلديت   . غر تمدينت  -لقو
ير ئبعد حما  يامژ  -تما -تخامت تاكسو غر يو  گ يو  ئگا  گا - يو 
گ ئمزيلز نس ئوشاسن عشر  -عشر  ها ياغولد. 13  ئغر  گليد -ما ئگا  سم 
ير  يت تما غولخ. 14 مشا  نز تسغيم ئسن    ها ئناياسن؛  -نقر  يضن  -ئقا
 15 ئنبض.»  غيفنخ  نر     » ئنين؛  سأ  فير -ئما  ييتس  نن  ها  ترين،  نس  
يضن  شيخ ئقا -ئمزيلز نامي  تيد  ها ئناياسن؛ « غر  ،Uمايد يومژ تانبا- نتا ياغولد فير 
 ، سيد ؛ « مز ئنايا يكسن.» 16  ئد  -كو يو  يولين  يد  نايخ مشتا  حما  
يك  يد   ئژيلن!  يمزيلز  نش  صاحا  ئنايا ؛  ها  عشر ،.17   ئسيليد  نش   يض  قا هايا 
يس  -تمدينين. 18  ئد  سن   تتو تنباU خف عشر  ينا ئد ئال المين گ-
-  نتا ؛ نبض  ها ئنايا  يض نش  ئسيليد خمسا . 19  ، هاياشأقا سيد سين ئنايا ؛ 
يض نش   قا ، هايا  سيد نضنين ئنايا ؛  -تمدينين. 20  ئد  شگ خف خمسا 

گا  يوعر    - ، تگيت  يو  يك گد يض،21 ئد  شر نا غو ئال كمسخت گ-
يخ  غيفش حكمخ  ؛  . 22  ئنايا ينا  تكريز ينا  تسريست  تمگر  تاسيت 
ينا  سريسخ   ها  تاسيخ  گا ئوعر  . تسنت ئس گيخ  يمزيلز ئخا - نش 
غولخ  - يت طيلو حما   - ليگ  توشيت نقر ئنو  . 23 ما  ينا  كريز مگر 
ها  يض  قا كساتا  ؛  ئناياسن  نين  -ضو ينا  غر  ئبر  نس؟ 24   -لفضل  مژخت 
، ها ال غو يا عشر ! 26  سيد ها نانا ؛  نا غر ال عشر . 25  - توشيمت 
نا غر  ئلي شا،   يد، ئد  نا غر ئال شا،  ئتو  ئناياسن ؛ ها  ئنيخ ؛ ها 
ياتنيد  كس.27 ئد ئنضليبن ئنو نا  ئرين  غيفسن تنباضخ،  ينا غو ئال ئد  ئتو

تي.» ها تغرصماسن  ها  غر 

-لقو  -عيسى غر تمدينت  كشو 
 (متى 1:21-11؛ مرقو 1:11-11؛ يو 19-12:12)

. 29 نتا ئدجا  -لقو ، ئد يالي ئتاما غر تمدينت  يا -مايدئنا  28  ضا   
ها   ، يتو - عا  تينين  نامي  عا  غر  عنيا  -بيت  -ئغر  فاجي  -بيت  ئغر  غر 
،  غو  تا يا غر ئغر نا ئال  گ ئمحضر نس، 30 ئناياسن؛ «  يا سين 
ها  ژماتا   ، جين غيفس ئني  يو شنيض ئال ئقن   - تكشمم، تد  تافيم يو 
؛ ئس  تينيما شنيض؟  مم   ژ ليگ   تنو يمتيد. 31 مش كو ئسقسا شا ؛ ما  تا
من  ژ سن ئنا. 33 نتا  تنو ينا  فنن   -سين  ها  ئمحضر  جا موالنا.» 32  تيحد
جا  شنيض؟ 34 ناناسن؛ ئحد - ليگ  ترژمم  شنيض، ناناسن ئد بابين نس؛ ما  -
نتا   غيفس. 36  سنينت  نسن،  ئعبا  غيفس  گرين  عيسى  غر  شنيض  يند  ها  موالنا. 35 

بريد. ، كر ميد  تسو ئعبا نسن گ- ئتد
-ئمحضر كو  ، قيمنت تربا  يتو - -عا  -ئدجا غر تگوسو  37 ليگ   
نا  -لموعجيز  نير  خف  فر  - ئجهد  غويي  - بي  تسباحن  ئتفا   نا  
-لهنا گ-ئگنا  بي،  - -ييسم   -ئد   گليد نا  يد ئگا  نبا  ، 38  تينين « ناين كو
لفقيه،  ؛ «  گر - جا  گ  -ئفريسين  ييتس  نانا  فال!»  39   - بي  -لعز  
ها ئسيو ئناياسن؛ « ئنيخ؛ ها مغا سوسمن  ئژ خف ئمحضر نش  فستين!» 40 

«! يد،   سغوين ئژ
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-لقو -عيسى خف تمدينت  ئمطا 
يد  ؛ «  ها ئر غيفس، 42 ئنايا يكس  -لقو ئحقا  41 نتا ئدجا غر تمدينت   
نم.  للن  خف  ئنتل  ها  مشا  لهنا!  غر  ين  ئتا نا  بريد  تسينت  سا   گ  شم  يوفا  
ها  -ئبر  -تغوني  سا گ-   حاطر ئنضليبن نم   - 43 ئقنن   ييتس 
-ئگو  لنكم خف  نم نا ئال جا  ها  گ مايد ئگا تانيال. 44  نا  ژيرنكم   ضو
شم  بي  يد  ، ئد  تسينت لوقت نا گ- ژ ژ خف  جا   يگم  تا نم،   

ئفوكا.»

بي  - گ تد  نين  نز ينا  - ژ 
15:11-19؛ يو 22-13:2)  (متى 12:21-17؛ مرقو

ساغن.   ، ئزنز ينا    ئتژ  يكس  ئكر   بي،   - تد  غر  عيسى  ئكشم  نتا   45  
-ئفر  -كوني تگامت  يد تيگا،  ليت  ؛ تا ئنو تين تژ 46 ئناياسن؛ «ئتو گ-لشتا

«! -ئخو
-ئد-ليما  ها يافد لحا ئمقر  بي،   - 47  ئقيم كويا  ئسقر گ-تد    
بريد  فين  غو  نغين. 84    -ميد     -ئخاتا  -شر  -لعوالما 

فن  غو سغا  ئد  تنضن ميد  كو حما  

يس عشرين (20)   مو 
تانباU  _ عيسى 

(متى 23:12-27؛ مرقو 33-27:11)
- ئسا  سن  بي  - گ-تد  ميد  عيسى  ئسقر  ليگ   يا      1  
 2  . -ئمغا -شر  -لعوالما  -ئد-ليما  ئخاتا  غو  ند  ژيلنين،   ئنغميسن 
 3  « ؟  -Uتانبا ئوشا  -مايد    ، يا -تگت  نا   Uتنبا ماتا  «ئنييا  ؛  نانا سيولنا 
-ئحي  بوژ   4 ئنيياتييي؛  ئو  سقسي.  - يو  سقسا   كو   نك    » ئناياسن؛  ئسيو 
تسن،  تينين؛ «  ضبير ئنگر ها قيمن  كاتن  ؟» 5  گ ميد جنا ما  گ  يكا؟ ئد  گ  ما
  ، گ ميد ليگ  ئس تومينم. ؟ 6 ئد مش ننا ؛  جنا، ئد    ييني ما  گ  مش ننا ؛ 
-شك ئس ئگا ئحيى نبي.»7   سن ئقيمي شا  -ئژ ئد  غو ميد كو    نغين 

  Uيخ  ئينيخ ماتا تنبا ها ئناياسن عيسى؛ « نك   يكا. 8  گ  ؛  نسين شا ما  نانا
«! يا -تگخ 

-ئخماسن   لميتا 
(متى 33:23-46 ؛ مرقو 12-1:12)

يليت  - -تبحير  گا ئژ يو  ؛ « يو  - -ميد لميتا 9  ئتاما  ئتيني   
، يا  نبد . 10  نتا ييو  ها ئعطر شيگا -ئخماسن ئسافر  -ييتس   ئوشيت 
تنت  ضيل. مشا كر ئخماسن  گ  مو نس  شين  مزيلز حما   - سن يو  غو
نتا  تنت   ياضن.  مزيلز  - يو  يا  ياغو    11  . فو - -يير  نتيد 
  . يس شر مزيلز  ها ياغو يا   12 . فو - -يير  نتيد  ژضينا ئز 
نخ   سن  يخ  غو غي؟  -تبحير ؛ مايد تگخ  . 13  ئنا با  سنت گرينت غر بر ستو
تسن ؛  ناينت ئخماسن،  نا ئنگر قرنت. 14  نتا  ها  ممي نا غو ئعزين با  تاناين 
غرنت غر بر  تا  ننغ حما  تيگ تكاسو تينخ! 15  ژ مكاسو!. كر يد ئگا   
ها  يد  ها   تيگ؟ 16  سن  -تبحير  با  نيقا  ما  ئو  نغينت.  ها  -يبحير 
عا  ها ئر ؛ «حاشا.» 17  ينا ئسغا .  نانا  ييا - ئنغ ئخماسن- ئو تابحير 
يد ياغولن ئگا ئخف  ين ئبناين نتا  ژ نا   يا ئتيا ؟  يكسن عيسى ئناياسن؛ « ئو ماتا 
 «! تيبر يتوتي   خف  نا  - ئرژ،  -يا   ژ خف  كو  ئتوتين  نا  -  18 . -تغمر
مژ ئد سنن ئد غيفسن  -شر   -لعوالما  -ئد-ليما  غيا   ئخاتا  ها   19

. گ ميد . مشا گد  - خف ئنا لميتا

گليد قايصر  - ضريبا 
(متى 15:22-22؛ مرقو 17-13:21)

ماني  ،  سضها ئخفا نسن  -ئشكامن غو نن ييتس  ها عسسن غيفس   20  
 » ؛  نانا سقسانت    21  . -لمخز  شينت   ، - شا  مژ  غيفس  تاقا   
مشا  ين،  ما تو تگت  ها     ، تسقر لت   تسا منيمني    ئد  نسن  هاتين  لفقيه، 
قايصر  گليد  - ضريبا  نو  ئز   ئس   بي. 22  - بريد  تسنعا  -لحق   
بم؟   -تجر ليگ    ما   » ئناياسن؛  ها  نسن،  ميا  -تاحر ياشي  ئهي؟» 23    ما 
؟»  سيولن نانا  يا يد گانت تير -تين مي   ، يض! ميال   قا - 24سنعتاتيي يو
ينا ئگا  - -قايصر،  ين قايصر  ينا ئگا  شا   ، ها ئناياسن؛ « ئو ين قايصر.» 25   »
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ها   ، -ميد   - يو  مژ   غيفس  غين   بي!» 26    - بي  ين 
گ لجو نس سوسمن.   عبن 

ينا موتنين  - تانكر 
(متى 32:22-33؛ مرقو 27-18:21)

ها  گ لمو غر عيسى  ئتين   تكر ئمتين  قين نا  گ ئصد ند يتس    27  
-شا  گما  ئمو  مش  ؛  گ-شر ييا  يو موسى  سيدنا  ها  لفقيه،  »   28 ؛  سقسانت  
،  يا گما تامطوU نس حما  ئگ ئفسا  جي  يو   Uيد تامطو .  ئز -يو
جي  يو مز تامطوU ئمت   ماتن.  يا  - ها ئمش ال  سبعا   29 . -گما
. 31  ئمشيس  جي  يو -گما ئمت     Uيس سين تامطو ها يا   30 .
تمت  ها   32 . جين  متن   -سبعا.   تكا  سن  غو ليگ  شر  يس  ئگا  يد 
-تد  يكسن   ما   ، -تنكر گ-  ئمتين  كر     33  .  Uتمطو سن  ضا

-سبعا؟» يكسن  -كو يو   Uتيگ تينس؟ ئد  تيگا تامطو  Uتمطو
تانين  ينا  لن، 35 مشا  نيت-  تميا - ها ئسيو عيسى ئناياسن؛ «    34  
- سا تمتاتن ضا  لن 36 ئد  گ ئمتين   تميا -تنكر  مو گ-ليخر  مژ   
. 37  هاتين   -تنكر بي ئد گا   - -نيهني    ، ينا،   گين   لمالئيكا
هيم  -بر بي ؛ با  سيدنا موسى ئسضهر ئس  تكر ئمتين.  ليگ- ئتا خف شرمو ئسما 
با  ئگا  مشا  -ئمتين،  با  بي  ئگي  ئد   -ئعقو 38  -با  -ئسحا  -با 
؛ «  ، نانا -شر -لعوالما  .» 39   سيولن  ييتس  نين ئد غو  كو ينا   -

يخ  سقسا خف شا ياضن.  ينا تنيت!» 40   غين  لفقيه، ئژيل 
 

-سيدنا   لمسيح عيسى 
(متى 14:22-46؛ مرقو 37-35:12)

 42 ؟  -سيدنا  ئر  لمسيح   ئگا  ئس  ئتوينا  ليگ  ما   » عيسى؛  ئناياسن    41  
-موالنا نو؛ قيم  بي  بو ؛ ئنا سيد  - -ئخف نس  ئتيني گ-لشتا  -سيدنا  
-ئضا نش. 44 مش   ئقا سيدنا  فاسي 43   گيخ ئنضليبن نش    گ-ئديس ئنو 

نس؟»  يد ئتگ لمسيح  ئر موالنا، ميمش  -لمسيح   

عيسى  ئتوصا ئمحضر نس  
38:12-40، لوقا 45-37:11» >متى1:23_36، مرقو

غو   نس؛ 46 «  -محضر  ئناياسن   ، كو ميد  سغا  غو  ليگ     45  
فين  تيرين  مايد غيفسن ئتسالمن  -مرسيو تيغز -شر  نا  ئتيرين  سا  لعوالما 
- -تمزگيديوين  ئمز  گ-ئدغا  قيمين  ها   ، ميد تغيما  گ-  نا  گ-ئدغا 

-تينامي موتن ئرگز  سغزيفا عنو تيژيال  . 47  تتين تيد  نسيو ژيلنين گ-
  «. -لعقوبيت تاكسو يد ئقنتنين  توعاقبن  نسن. 

عشرين (21)           حد  يس  مو 
گا  - تنامي ئمو  قا   صا

 (مرقو 44-41:12)
گ-صند  نسن  قا  صا گا   طرحنين   ينا  يانا  نس  للن  عيسى  ئهز   1  
سين  يكس  تگر  گا  ئمو  نامي   Uتمژلو يو  لتو  يانا    2 بي.  - -تد 
گر  ينا  - گا  تگر   Uتامژلو ها   ئنيخ؛  ستيت    » هائناياسن؛  يالن. 3  -
-تعيش كو مغا  ينا  گالو نسن ، ئد نتا تگر  گ  ييا كو نسن. 4 نيهني گر  

 غو ئلي شا.»

نيت . - -تينگير  تيميتا 
(متى 1:24-14؛ مرقو 13-1:13)

-ئژ  بي  تينين هاتين تغو  - تسن خف تد  لن ئنگر ها كر ييتس  سا  5  
ييتس  ئقنن  تانايم  نا  يا  ها  ئناياسن؛ «  بي، 6   - شن  ئتو نا  غالنين  -تلوال  ژيلنين 

«. ژ  ئتو - يكس ئتغيما كو  يو  سا   گ-  -
-ماتا  تماتا ئتيلين   ؟  يا يد ئتجر  لفقيه، ميلمي  ؛ «  7  سقسانت نانا  
؟» 8  ئناياسن؛ «  تاغضفت، غو  تاشكم! هاتين ئقننن  يا ئدجا  ئجر 
! مشا    -ها لوقت تد يد ئگا لمسيح!،  -ييسم ئنو  تينين ؛ نك  شيگا   
يا   - -تيريت   تگد شا ئد ئال  -ئمنغا  سن. 9   تسليم  يا ضا تد

نيت تسو  تد  تيلي. » - ، مشا تينگير ير ئجر گ-تيز
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- نز  ييلي  ها   11 . ئگليد ناغن   ناغن،  لگنو   ئقنن   » ئناياسن؛    10  
ها ضهرنتد تميتا  -ئغنشاتن.  ئفجاعن  ، ييلي بوهيو  -تميز شا ئجهد گ-شيگا 
ينكو  ها مرمدنكو  ،   كو تامژ  يا كو - ين گ-ييگنا. 12 مشا   تيخاتا
- نير  خف  -ئنباضن  -ئگليد  غر   حرينكو  -لحباسا   تمزگيديوين  غر 
. 14   تخماما ما تر  خف ئخفا  بريد غر شها ينا  ييسم ئنو. 13  ئگا 
-تانژ نا   تيغين  شخ   يخ   غي.15    گ  ال نو  يا گ- ، گا  نو
نو  -تايما  نو   لدين  لو    16 . -تيحال تگين  نغد   تغانا  كو   نو  ئنضليبن 
. 17   ئد  يگو ها نغين شا  كا نو  ئسو شكمن،  -ئمد ينا  ئمسن شا  -
نژ  ئد   - -ييسم ئنو، 18 مشا  يو   يو  كو ييحميل  خف نير 

. تفوكا ئخفا نو . 19 مش تصبر تد  گ ئخفا نو ياتو 

-بيت لمقد  تيخلي 
(متى 15:24-31؛ مرقو 27-14:13)

تدجا تيخلي نس.  -لقو ئضو لعسكر، تيسينم ئس  20   تانايم تامدينت   
ينا ئال  -  ، لن غر لعو يا ئخصياسن   -لياهو ير  ينا ئال گ-تما 21  لوقت-نا 
ينا ئال بر   غو كشمن ، 22 ئد  - يكس فغن،  -لقو   -تمدينت  ما  گ-
نين،  يايد ياغن تينا تا 23 . ينا ئتيا ين لعقوبيت حما  ئجر كو  -  گين  سا   
طير  - شا  -تاما ئحرين خف  -نا ئد  تد  تيلي يو  سا -تينا سوطوضنين گ-
مژ گين ئحباسن غر مايدئگا  ، تو ين ئشو -تفر ها تونغين   24 . بي خف لگنس- -

ما نسن. -ئضا نسن  يافض  -لقو   نين تامدينت  ،  گين ئبر لگنو

-بنا  ياغو مميس   
 (متى 29:24-31؛ مرقو 27-24:13)

گ-تما  كو  لگنو  ئلين   ، -ئتر يو  - گ-تافوكت  تيميتا  ئلينت  ها   25  
-  ، خال - ميد   سخفن  ين. 26   -تمز -لهز  -لبحر  هيج  گ- -لخو 
  27 . نا ئال كو گ-ئگنا  ئتحر نيت ئد ئد  ئجر گ- -مايد ئد  گيني 
يا  . 28   ئبد  خاتا -لعز  -لجهد  -بنا ئد گ-ئسيگنو  ناين لوقت-نا مميس 

«. فوكا نو يدجا  شجع ئد   - ، بد تهز ئقشاشن نو   ئتجر

-تا  لميتا 
(متى 32:24-35؛ مرقو 31-28:31)

ياضن. 30  كو  -ئسكلوتن  گ-تا   عا   » ؛  -لميتا يو  ئناياسن    29  
. 31 ئمشيد  كوني ،   نبد يدجا  فريو  تيسينم  ئس   تتانايم  سوفو 
بي. 32 ستيت  ئنيخ ؛  - ، ئسينا ئس تتدجا تگلديت  تانايم ئسكين-  تجر
شا مشا  ئنو  ال  . 33  ئتغيما ال ييگنا  يا كو  ئد  ئز  لجيل-  ئجر 

  . بد  ئقيم خف 

ليت -تژ فافا 
- -شا ئسوفغن  -شر  ال نو  ، غو  ئژين  34 « حضويا ئخفا نو  
-نا خف لغفلت. 35 ئد ئد  نا  ئگ   ها ئوتكو  نيت،  - نزگو  - ييخف 
ليم  ، تژ . 36 ئو قيما تفافا شا كو - -ئمز  نا ئال خف   -تژقو  يو 

«. -بنا ها تبديم   مميس   ، ينا ئد  ئجر گ  حم  كوتو حما  تيغيم  تر
حما   ئتفغ  گيض   ئد   ، - بي  - گ-تد  ئسقر  عيسى   لحا  يافد  ها   37 
يك  غو تد ميد غر تد  . 38 كو تيفا  يتو - ئنس غر شا يو گ-عا 

. بي حما  سغد -

عشرين(22) يس تناين  مو 
ين  - -ئخاتا  سخريوطي  -ياهو  مساسا 

(متى 1:26-5، 16:14؛  مرقو 1:14-11؛  يح 53-45:11)
ئخاتا  ئلين   2  .  - لعيد  تينين  نامي   خصيس  - لعيد  ئدجا    1  
گ   -عيسى حما  تنغين ئد گد  -شر   مايد تگين  -لعوالما  -ئد-ليما 
تناعش  گ  يو  ئگا  نا  سخريوطي،  ياهو  تينين  نامي  گ- شيطا  ئكشم    3  . ميد
-تد  -لعسا  تن  -ئكسو -ئد-ليما  -ئخاتا  ئمسا  ئد  ها   4 محضر.  -
شا  شين   لنا    قا ها  فرحن،    5 سنت-ئزنز.  حما   ئتگ  مايد  خف  بي  -
- سن تيزنز  بريد حما   يد غو ئتافا  ، ئقيم  ئتگانا ملمي  . 6  يير -لفلو

  . خز حما  تاناين ميد
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-ئمحضر -لعيد  حبل 
(متى 17:26-25؛ مرقس 12:14-21؛ يوحنا 30-21:13)

- علو  يكس ئتوغر   خصيس نا گ-ئال   - -لعيد  ها يا    7  
- -ئمنسي  يا حبالتا  -يحي ئناياسن؛ «  . 8 يا عيسى بيطر  - لعيد 
غا نا گ-تريت  نحبل؟» 10   ؛ « ماتا  لعيد حما  نتش» 9  سقسانت نانا
ما ئد  كو  - گا يوسين تاقاللت  - ئناياسن؛ «  تكشمم غر تمدينت، ها يو 
؛ «  -تا -با  مت غر تا  نا غر ئد  ئكشم، 11  تينيما  ها تتفا  ، ئد ئنا
-ئمحضر ئنو؟»  -لعيد نك  يخ  تشخ ئمنسي  -ئتيني لفقيه، ماني تامصريت نا گ-  
ها  يكس.» 13  ،  تحبلم  -تمصريت تاكسو ئسا 12 ها ئد نتا  ئنعت يو 

. - -لعيد  صت  -تمغر سن ئنا،  حبلن  ينا  فينن    

-ئمحضر نس  -عيسى  ئمنسي 
(متى 26:26-30؛ مرقو 22:14-26 ، 1 كو 29-23:11)

ها ئناياسن؛ « عشقخ   -تناعش  تشين. 15  -ئما  14 نتا تيو لوقت، ئقيم نتا   
تينيخ؛     16 توعدبخ،  قبل     - -لعيد  ئمنسي-  تشخ  گيد  شيگا  
- يو  ياسي  بي» 17   - گ-تگلديت  گ  ئتو تشخ   يكس  -نيقا   هاتين  

هاتين    18 ، ئنگر تبضومت  ها   - لكا مژ   » ئناياسن؛  ها  بي،  ئشكر  لكا 
ياسي  بي.» 19   - تگلديت  تتد   ضيل    - ما  گ  سو   يخ   تينيخ؛  
شن،  يد ئگا  ئنو نا غيفو ئتو ها ئناياسن؛ «   سنت  بي ئبيت ئو  غر ئشكر 
 - -ئمنسي، ئناياسن ؛ لكا لتو لكا فير  يخ  شتو ئنو» 20 ياسي  - يا  ئو تگا 
- فو  . 21 مشا ها  من ئنو نا ئتونغال خف نير نو -ئد يد ئگا تاضا توجديت 

ينا غيفس  -بنا ئقنتين  ئد   -مميس   22 . گيد خف لميد -ئزنز ئال  نا ئد  
ما  تسن،  ئنگر تينين  سفالن   ئزنز!» 23   ئد   نا  گا  ياغن  يايد  مشا  ين،  ئتو

؟   يا يد ئد  ئگ  يكسن 

؟ خاتا مايد ئگا 
  25 . خاتا يد ئتگين  يكسن  تسن  خف ما  مغانا گر لتو يو  يخ  ها ئكر   24  
ها ئتوييني ئس تگين لخير.  -لگنو  تيرين  نبضن خف ميد  ئناياسن عيسى؛ « ئگليد 
، ئگ بو تد  مژيا يگو   خاتا  ، مشا  ئگ  يا ئنگر 26 ئد كوني   ئتيلي 

؟  نا ئسند ؟ ما ئس  ئد  نا ئزيليز نا ئسند ما  ، ئد  مزيلز. 27   مايد يوگر  
گيد گ-تما ئنو، 29 خف  يد ئبدين  . 28 كوني  مزيلز ئنگر مشا ها نك گيخ  
-تيوشا ئبا 30 حما  تشيم  تسويم خف لميد ئنو گ- كيس   Uشخ تانبا يخ    يا 

-تناعش.   ئيل  -ئسر سي  تنباضم خف تقبيلين  ها تقيميم خف لكر تگلديت ئنو، 

عيسى   ئتكاشا ئس ئد  بيطر  تينكر 
(متى 31:26-35؛ مرقو 27:14-31؛ يو 38-36:13)

 32 . ، ها شيطا ئتر  كو ئسيف  يير سيمعا  ، سيمعا 31  ئنايا موالنا؛ «   
تاغولت، تسزعيمت  گ  تانيال نش حما  ئقيم ليما نش، ئد شيگ،   مشا هاتين تر  
گيد  موالنا، هاتين عولخ  مغا تديت غر لحبس نغد لمو  ؛ «  ها ئنايا  33 « يتما
ئسكو  تنكر   سا  فولو  بيطر ؛  ئد  ؛ «  ئنيخ   .» 34  ئنايا

-تيلمر ئسي تسنت.»  U شر

-ئمحضر نس -عيسى  صا 
-بال  خريض  -بال  -لفلو  تاكموست  بال  نخ   كو  ليگ   » ئناياسن؛    35  
تال  غر  نا  غي  مشا  ئناياسن «  نانا «ئهي» 36   ها  شا؟»  ئخصا  ئس   كسن،  ئبو
عبا  نا غر  تلي تفر   ئزنز  - تن ياسي ،  خريض  -لفلوست نغد  شا تكموست 
- ينا غيفي ئتيا ؛ «ئتوحاسب  -ئيجر  لتو   نس ئسغت، 37 هاتين  تينيخ، ئقنن 

-موالنا! ها سنا  ؛ «  .» 38  نانا ين كو ينا غيفي ئتويا ئقطاعن» ئد ئد  ئجر 
كا!» ها ئناياسن؛ « با نخ.»  تين النت غو -تفر

يتو  - -عيسى گ-عا  ليت  تاژ
(متى 36:26-46؛ مرقو 24-23:14)

ليگ   40  . نس  ئمحضر  نت  تفا  ، يتو - عا  غر  ئد  لقاعيد  ئفغ     39   
-  تگو  يكسن  بم.» 41  ئد  ال حما  توجر ينا، ئناياسن؛ « ژ ييو غر 
 - تما سين  تريت،  مش   ، يبا   » ئنا؛    42 ، ئژ نس   ئفا  خف  ياتو  -ئسلي، 
-لماال   سد يو  يخ نك.» 43  ئضهر ينا  ينا تريت،  ئد  گ  يگي! مشا  ئتو
ليگ  تاغو تيد  -لحر،  -شيگا  ال  ،  ئتژ گ ئگنا  يسزعيما. 44 ليگ ئمر
غر  ئد  ها  ليت،  تژ گ  ئكر    45  . شا خف  ئتاتوين  من  -ئد تمقا  تيگا   نس 
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كر  ؟  تگنم  ليگ  ما    » ئناياسن  ها  طير. 46  - گنن  ال  يافتنيد  نس،  ئمحضر 
بم.» ال حما  توجر ژ

-عيسى  ماژ 
(متى 47:26-56؛  مرقو 34:14-50؛ يح 11-3:18)

گ  سخريوطي ئگا يو  يرتيد ياهو  بيع ئز - ،  ها يو  47  ئسو  ئسا  
، ئد  ياهو ها ئنايا عيسى؛ «   48 . ها ئحا غر عيسى حما  تيسو محضر،  - تناعش 
ناين ئمحضر نس مايد ئد  ؟» 49 نتا  -بنا سو  تديت  تزنز مميس  -يو 
مزيلز  ئو  يكسن  يو   ئكر  ها  ؟» 50  -تفر نو  ئد   موالنا،  ؛ «  نانا ئجر   
 «! صا ئناياسن؛ «  عيسى  ئسيو  فاسي. 51   ئبياسأمژ   ، -ليما -ئد  خاتا  -
- -يد-ليما  -ئخاتا  گا ئجوجيت. 52  ئناياسن عيسى  - مژ  ها ئميس 

خو  گيخ  ئس  ما   » ؛  -يد غو  نا  -ئمغا  بي  - -تد  -لعسا  تن  ئكسو
بي  جين  - گيد گ-تد  ؟ 53 يا ليخ كويا  -ئغريا تين  -تفر ليگ تتد 

ها تيگ تنباU  تين تالست.»  ، يد ئگا لوقت نو غي  ، مشا  غو توژيضم ئفاسن نو

-بيطر  نكر  
(متى 69:26-75،؛ مرقو 66:14-72؛ يو 27-21:18)

ئتفا  ها   ، ليما -ئد  خاتا  - تا  غر  سكشمنت  ينت  مژنت    54  
ئقيم  ها   ، نا ضو قيمين  -تا  ما  گ- لعافيت  حمو   55 . تيسا گ  بيطر 
يكس،  ها تنژ   -تمزيلز گ-ئقيم غر لعافيت  سن. 56  تانايت يو  بيطر ئنگر
شا!»  -سينخ     Uتامطو  »  ، ئنايا ئنكر  ها   57 «! گيد ئال     » تناياسن؛   
يكسن!»  ئنايا  ؛ «  شگ تگيت  ها ئنايا ينا  - 58 شو يانايت يو ياضن فير 
-تساعت ئناياسن يو ياضن؛  -مايد تز  يو  ،  ئد نك!» 59 فير  گا يا ؛ «  بيطر
لجاليل!»   - ير  تما گ  نتا  ئگا   ئد  ئگا،  يد  نس  سمو  هاتين    ستيت،   »
 . فولو ئسكو   ، ئسا غا   تينيت!»  مايد  سينخ    ، گا يا » ؛  بيطر 60ئنايا 
ليگ   -موالنا  يكس،  ئشتيد بيطر   ها ئبر موالنا غر بيطر ئفر   61
ها ئفغ   62 « فولو - سكو  - -يلمر    U -تنكر شر ئنا؛ « هاتين تديت  

نين.   بيطر غر بر ئر ئمطا حر

ين  - -ئخاتا  عيسى  
55:14-68؛ يو 24-19:18) (متى 59:26-66؛ مرقو

63 ئد ئرگز نا ئعسسن خف عيسى  غيفس تامژ تيقرفيت  كاتن 64 غمسنا    
ضن  ئز  نا  ئوتن؟» 65   ژ ؛ « كاشف! مايد ئمس  -سقسا  نس،  
ال  -ئد-ليما  الئخاتا   ، كو -ميد  ئمغا  مگر   ، لحا ئفو  ليگ   66  . نين  عد
؛ « مشد تگيت شيگ لمسيح، ئنياخت!»  ها نانا گر نسن، 67  ينت غر   ، -شر لعوالما 
  ئناياسن عيسى؛ « مغا   تنيخ  تديم  تامنم . 68 ئد مش كو سقسا ،نكينتين 
فاسي  -بنا  ئقيم  گ-ئديس  بم. 69 مشا سيا غر  ئد مميس  -تجا  تديم 
ها  بي!»  - مميس  ئگا  يد  شگ  يخ  ئو   » نسن؛  كو  نانا    70 «. ئجهد بي  -
؟ ها  غي شهو ؛ « ما نر  . » 71  نانا يد تيگا ئناياسن؛ « ها كوني تنامت ،ئو نك 

قمو نش؟» گ  -شها  نوكني نسال 

عشرين(23) يس تالتا  مو 
عيسى   لقايد بيالطو 

(متى 11:27-14؛  مرقو 1:15-5؛ يو 38-28:18)
ئس  قيمن   ها   2  . بيالطو لعامل  غر  ينت   ، گر - نسن  كو     1  
شين ضريبا  جا   تن يتا ها   تشكا  تينين؛ « هاتين نوفا   ئسحو ميد نخ، 
؛  گليد.» 3  ئسقسا بيالطو عيسى ئنايا يد ئگا لمسيح  گليد قايصر،  ئتيني نتا  -
؛ « شگ  تينيت.» 4  ئناياسن بيالطو  ها  ئنايا ين؟»  - گليد  يد ئگا  « ئد شگ 
 «! - گا -لعيب گ- فيخ  يو  -لغاشي؛ « ها نكين   -ئد ليما  -ئخاتا 
- ير  سقر نس گ-تما - ؛ « هاتين   ئسحو ميد  ينا نا مژ گ- 5 مشا 

«. غي هاتين يد غر  -لجاليل،  ير  ،  يسفا  گ- تما يا كو لياهو

عيسى غر لقايد هير
 7 . گا  ئگا  يد  جاليلي  ئد  ؛  ئسقسا  لجاليل،  بد   ئس  بيالطو  ئسال   ليگ   6  
نت غر هير نا يوفا لحا  ها يا  ، - هير  Uتنبا- نتا ئسن ئس ئال عيسى  
تيد  ئد   ، شيگا ئفر  عيسى،  هير  يانا  ليگ   8 . -لقو گ-تمدينت  -نا  سا
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ئتيني   -ئسكين،   -شيگا  غيفس  ئسال  ئد  هو  گ  تيانا  ئر   لحا  يوفا 
خف  ئسقسا  ها  نس. 9  فو  خف  گ  تتو -لموعجيز    يو  يانا  فا   گ-
. 10  كر ئخاتا  - - يو  -ئسكين، مشا  غيفس ئر  شيگا 
- هير  ئحقر  ها   11 . شيگا شتو  غيفس  -شر   -لعوالما  -ئد-ليما 

غر  ئر  ها  ئسفيقيسن،  -تكبر  يو  ئسلسا   ،Uتاقبا غيفس  مژ  نس،  ئعسكرين 
گا  ئد  كا  ئمد -نا  گ  گين  -هير  بيالطو  ياغو    12 . بيالطو

 . يا - ئعد  

طو خف عيسى  - لحكا  
6:15-15؛ يح 16:19-39:18) (متى 15:27-26؛ مرقو

- -شا ضنين  -ئخاتا  -ييتس  -ئد-ليما  -ئخاتا  بيالطو  ئغر    13  
، مشا ها  سحو ميد - ئد  تنا   گا ها ئناياسن؛ « تيويمد غو   14 ، ميد
 . -غيفس تشتكا ينا  گ  -لعيب   فيخ  يو  يكس  ها    ، تا خت  نكين سقر
-لعيب نا خف ئستاهل  ينا تانايم، هاتين  ئگي شا  نخ   تيد غو 15  هير ئر
-بيالطو   ئخصا  ئال    17  «. ژمخا ها  تخ  يخ   نكين  ها   16  . لمو
نغ   » تينين؛  نسن   كو  سغوين  مشا  ئحباسن. 18  گ  -يو  لعيد  گ-كو  يرژ  سن 
- -تيريت  نير  خف  گ-لحبس  با  با مژ  ئتو ئد    19 «! با -با ترژماخد   
تيلمر  ئسيوالسن  -عيسى  ئرژ  ئر   بيالطو  ئد  گ-تمدينت . 20  ئكر  نا  منغيو  
U؛  ها ئناياسن تيلمر تيس شر قت!» 22  قت! طو . 21  سغوين  تينين؛ « طو تيس سنا
 ، -لعيب خف ئساهال لمو فيخ  شا  يكس  ؟ نكين   - گا سكين ئخا ئگا  « ماتا 
-لجهد،   ينا نا  سغويو  مژ گ- ها   23 «! ژمخا ها  تخ  يخ   ها نكين 
گ  ئتو ها ئحكم  حما   24 ، ليگ ئقبل بيالطو ،  جهيد ئغويا نسن  تتر  ئطو
- نير  خف  گ-لحبس  مژ  ئتو نا   ، تر خف   نا  - ئرژماسند    25 . تر ينا 

 . ينا  ،  ئوشاسن عيسى  ئس گين  - -منغيو  تيريت 

-صاليب عيسى ئتوييگل خف ئحناگ 
(متى 32:27-44 مرقو 21:15-32؛ يو 27-17:19)

-لقير  گ تمدينت  گا ئسم نس سيمعا ئگا  - مژند يو  26 نتا ئويند عيسى،   
-عيسى.  -صاليب حما  تن ياسي ضا  ها گين غيفس ئحناگ  گ ئگر،  ئال ياغولد 

نت. 28   تر غيفس  سغيونت،   توتمين   ئلينت  -لغاشي،  شيگا  ئتفا    27
نت  نت  شا، مشا  ،   غيفي تر -لقو ئسيس   سنت ئناياسنت؛ «  ئبر  عيسى غو
تينين  يكسن  سا   - ييتس  ئقنن    ئد  نكنت 29  -يير  نكنت  ئخفا  خف 
جين ئسوطيضن. 30  -ييفا نا    ، جين يو سا  نا   -ئد -تيگا  ياعريت  ؛  ميد
، غمسمتاخد! 31 ئد  مش گا  -تيشا - توياتد غيفنخ   ، -لعو لوقت-نا   تينين 
ين سين ئقطاعن   ؟» 32   قو - ست  گين  ، مايد   يگز كشو  - ميدنأيا 
-ئقطاعن،  -سين  قنت نتا  ، طو قلقو غا نامي تينين  ليگ ئوضن غر  قن. 33  گيد طو
يبا ئد  ژلما نس. 34  ئنا عيسى؛ « سامحاسن  يا خف  - فاسي نس  يو خف 
لحا  يافد  بضونتن. 35   نس  ئعبا  خف  ئال  ئعسكرين  گرين  ها  تگين»  مايد  سينن   
، ئو  ئفوكا ئخف  ييا عا ئلين ئنباضن  غيفس تصين  تينين؛ « ئفوكا  ميد بد  تر
بي!» 36  ئعسكرين  غيفس تامژ تيقرفيت،   يد ئگا لمسيح نا ئستي  -نتا  نس مش 
ين، ئو فوكا  - گليد  يد ئگا  كا لخل. 37  تينين؛ « مشد شگ  غو تاما  

ين!» - گليد  يد ئگا  قر نس ؛  «   - ئخف نش!» 38  ئتيا نيگ 
ئگا  يد  -شگ  مش   » ئتيني،  قنأ  ئطو نا  ئقطاعن  گ  يو  ئرگم  ئقيم    39  
؛ « ئس  ، ئسيو ئنايا يا ها ييژيي غيفس  لمسيح، ئو فوكايا تفوكا ئخف نش!» 40 
-لعقوبيت  تينس ؟ 41 مشد نوكني هاتين نستاهل  -شگ تليت    بي  گ   تگيد 
ينا نگا، مشا  هاتين  ئگي شا  ئحلين» 42  ئنايا  ستيت  نامژ  لعقوبيت خف 
ها ئنايا عيسى؛ « ستيت   موالنا، شتييد  تد گ تگليت نش.» 43  -عيسى « 

جنت!» سا گ- گيد تيليت  ئنيخ ؛  تديت  

-عيسى  لمو 
(متى 54:27-64؛ مرقو 33:15-41؛ يو 30-28:19)

-تاساعين. 45   U - شر  ، شا كو - خف  ما  - 44  تقن تالست   
ما  خف سين. 46  ئسغو   گ  بي  - -تد  سگلف  ها تسيلس تافوشت، ئفلي 
نش!»  -ئفاسن  گ-ئنگر  ئنو  تگخ     ، يبا  ئنا؛ «  ها  ئجهد  غويي  - -يو  عيسى 
بي  -ئعسكريين مايد ئجر ئمجد  خاتا  ليگ يانا   47 . ، ئسوفغ  يا -مايد ئنا  ضا 
غولن ئبر    ، يا ناين  يد حما   .» 48 ئد تيربا نا  يد ئگا  گا ئمنا   ئتيني؛ « ستيت 
-عيسى   كا  . 49  يافد لحا ئمد ناين مايد ئجر نسن  كاتن خف ئدما نسن ليگ 

  . -لجاليل، بد گ-تيسا  تاناين مايد ئجر ير  گ تما -توتمين نا تيدئتفا  كو 
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-عيسى  تانضال 
(متى 57:27-61؛ مرقو 24:15-47؛ يو 42-38:19)

ئگا  يوسف  نس  ئسم  ئتنباضن  نافال  ين  - گر  گ- يامو  يو  ئد    50  
 - ها  ئمساسا    51 . گا ئمنا ئصفا نتا ئگا يا  -لياهو -تمدينت  ما يو  گ 
بي. 52 ئكر ئكشم  - -تگلديت  ينا ئگا، يافتيد لحا  نتا  ئتاگا ئخف  - گر  -
ها  گ صاليب ئتلت گ-لكفن،  -عيسى. 53 ئسضرتيد  ها ئتر لگنا   ، غر بيالطو

 . جين ئتونضيل  يو قشمير نا گ-  -تنضلت ئتوغز گ-يو  ئگيت گ-يو 
يا . 55 ئد تيوتمين نا  -سبت نا ئدجا   - حبل  ين  54 ئگ     
يد تتوسر  -ميمش  ناينت تينضلت  ليگ  -يوسف  گ لجاليل، موننت  يتفا عيسى 
هر،  سگونفانت گ- - -لحنو  ها حبلنت  غولنتد  -عيسى. 56  يكس لگنا 

. ينا ئنا شر -سبت    

عشرين (24) بعا  يس  مو 
گ تنضلت  -عيسى  تانكر 

(متى 1:28-10؛ مرقس 1:16-8؛ يوحنا 10-1:20) 
ينتد لحنو نامي حبلنت.  نتد توتمين غر تنضلت،  يك ،  -لحد  1  گ-   
نوفينت   مشا   تنضلت،  غر  كشمنت    3 تنضلت.  گ  ئكنو  ئد  ژ  فينتد  ها   2
- -ئرگز  سين  غيفسنت  بديند  ينا،   گ- عبنت  نتا   4 عيسى.  -موالنا  لگنا 

 » ناناسنت؛    ، شا - نسنت  ما  نت  سحو گدنت،  ها  تسفقسين. 5  مرسيو 
، مشا ئد ئكر! شتينت  ها -ئمتين؟ 6 هاتين  ئلي  نا ئد ئنگر  نت  ژ ليگ  تو ما 
نز  ميد  -بنا  ئتو ماكونت ئنا گ-ئسو گ-لجاليل. 7 گ ئنا؛ « هاتين ئقانن مميس 
گ  غولنتد  .» 8  شتينتد نس. 9 نتا  يس شر ها ئكر گ-   ، خانين، ئطو
ييا كو نسن ؛ 10  - -حضاعش  -ئمحضر  يا نا ئجر كو  تنضلت، قيسنت 
گيدسنت  نا  -تييا   ، -يعقو نس  ما  -مريم   نا،  -يو ليت،  تامجد مريم  لحا  يافد 
 . سن ئضهر  نسنت ئس يو يكسنت ئد  مينن  ها    11 . -ئما يا  ئمو نانت 
ليگ يانا لكفن ئتوسر غا نتا،  12  ئكر بيطر يا غر تنضلت، ئحو ئسيگ 

 . ينا ئجر ها ياغولد ئرعب گ-

-عيمو  سو  - بريد  گ-
(مر13-12:16)

تينين  -ئغر   يو  غر  -نا   گ- ئمحضر  گ  سين  لحا  يافد    13   
قيمن     14 -كيلوميتر  حضاعش   - -لقو  تمدينت  گ  ئبعد   ، عيمو
تسن  ئنگر تميونا  لن  تمسا قيما  نتا   15  . كو ئجر  ينا  خف  تسن  ئنگر لن  تمسا
توقننت  ياسن  مي  مشا   16  . ئتمو گيدسن  نس،   -يخف  عيسى  سن  غو ئحا    ،
؟  تد لم   تمسا خف  ال  ماتا  ئناياسن، «  ئسقساتن؛  شا. 17   توكيز  للن   
غا  ئد   » ؛  ئنايا كليوبا  نس  ئسم  يكسن،  يو  ئسيو  سن؟» 18   ئطير بدين،  ها 
  19 .«! - سا گ- ئجر  يكس  مايد  ئسين  يد  -لقو  گ-تمدينت   شيگ 
- ناصير نا ئگا يو  -عيسى  ينا ئجر  ؛ «  ها نانا ؟»  ئجر ئناياسن؛ « ما  مايد 
جا  يد تو -ميمش  -ميد كو نسن. 20  بي  - نا ئگا   - نا ئنا  ما ئغين  
نوكني  ئد  قنت. 21  طو ها  ئمت،  حما   ئتنباضن  غيفنخ  ينا  - نخ،  -ئد-ليما  ئخاتا 
يا  سا  - شر  هاتين   مشا  ئل،  -ئسر لقو  ئفوكا  ئد   يد  نتا  ئد  نتيغا  نال  
نت غر  گر نخ ئد  گ  -توتمين  ها سحيرنتا ييتس   22 . يا گ-مايدئجر  ين   ئز
نت ييتس  غولنتد  تينينت ئس ژ ها  نوفينت لگنا نس،   يك.  23  سا  تنضلت 
-ئسمونن نخ  ها  ييتس   24 . -لماالئيكا ضهرنتاسند، ناناسنت ئس ئال ئسو ئد
ينا نانت توتمين، مشا نتا  تاناين شا.» 25  ئناياسن عيسى؛  فينن غا   غر تنضلت، 
! 26 ما ئس  نيقا  ينا نا النبيا كو - ال خف ليما  ين  ينامي ژ ييحيا   »
مايد  ئتفسا  سن  ئقيم   نس؟» 27    لعز  غر  ئد  ها  ئمشيد،  ئتوكرفص  -لمسيح  
جا  ليگ   28 . -النبيا كو گ سيدنا موسى  غيفس ئتوينا گ-لشتو كو ، ئسفا 
يكس  شبر  ها   29 . ئبعد غا  - يو  غر  ئتاما  ماني  عيسى  ئگ   ، غر  نا  ئغر   غر 
گيدسن.  !»  ئكشم ئقيم  - ئد ئز گيدنخ، ئد تد تافوكت  تغلي  ؛ « قيم  نانا
للن  من  بي، ئبيت ئوشاسن. 31   غر ئشكر  گيدسن  تشين، ياسي  30 نتا ئقيما 
ئس     » ، يا - يكسن  يو  ئنايا  ها  يكسن. 32  ئنتل  ئد  مشا  كزنت،  نسن، 
؟» 33  بريد  ئسنعا ما نا لشتو ال نخ ليگ ئقيما  ئسا گ- شن  تحر
-حضاعش مگر نيتني  فينن ئمحضر   ، -لقو غولند غر تمدينت  غيا،   كر 
ئد   35 «! -سيمعا ئضهر  ها  موالنا،  ئكر  ستيت   هاتين  تينين؛ «  نسن .  34   -ئسمو 
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-ئمحضر  عيسى ئضهر 
(متى 16:28-20؛ مرقس 14:16-18؛  يو19:20-23؛  8-6:1)

ما  -ئخف نس گ- ، ئبد عيسى  يا لن خف  ليگ قيما سين نسن  سا  36  
ناين. 38   يد  ،  غالن ئد جن  ها  ترگيگين گد  37 «! نسن، ئناياسن « سال غيفو
عا  ؟ 39  ال نو يگافي شك گ- ليگ  ليگ تشوشم؟ ما  ئناياسن؛ « ما كو ياغن 
جنو  يگي، ها  ، ميساتييي، تنژ  يا -ئخف ئنو  -ئضا ينو، هاتين نك  ئفاسن ئنو 
ها ئسنعتاسن ئفاسن  يا  يگي تانايم.» 40 ئنا  ينا  -ئغصا   كسو    غو ئتيلي 
عبن،   ها  -لفر  مينن شا ئد فرحن شيگا  -ئضا نس. 41 مشا نيتني   نس 
-ئسلما شنفنين،    شينا شو   ها  ؟» 42  تا ، مايد ئتو ها ئناياسن؛ «ئس غو ئال 
گيد ئس  خفا سيولخ گ-ليخ  يا هائناياسن؛ « ها  تاسن. 44  43  يامژ ئتش 
.» 45 لوقت-نا  بو - -النبيا  -موسى  ين كو گ-شر  ينا غيفي ئتو نيقا  ئجر 
ين ئس  يد ئتو شيد  ها ئناياسن؛ « ها   46 . ماسن العقو نسن حما  فهمن لشتو ئر
  47 ، شر يس  گ-  -ئمتين  ئنگر  گ  ئكر  ها   ، ئتومر -لمسيح   نيقا 
گ  يا  -ييسم نس. ئتوسفا  -لگنو كو  نو  - -لغوفر  -توبت  ئتوبر 
ينا  نخ  يخ   . 49 ها نكين  نا ئجر - كوني ئنيگا خف   48 . -لقو تمدينت 

فال.» گ  ير لجهد  -لقو  غيفو  نئقا با ، قيما گ-تمدينت 

-عيسى غر ئگنا  سا 
(مرقس 19:16-20؛  11-9:1)

شتن.  -بيت عنيا، ياسي   نس ئسبا -تمدينت غرئغر  50  ئسوفغتن غر بر   
غر  غولند   ، بندقنا ها   52 -ئگنا.  سي  ئتو گيدسن  ئمز   ، ئسبا تن  نتا    51
بي   - ها  تيلين كوتو گ-تد   53 . فر - -شيگا  -لقد  تمدينت 

. تسباحن  تمجا
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