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تامغارت غ تمان تاوریرت تبید 
ج، د ألّْنس أمغیلف   أمغوُّ

 تشعان غیان أمناي د 
إكاتین إویس . إجان

 تكاتین . دایسفوروض
 مریم، تبید إناء تكا 
 أدغار لي غتمان 
 كیس سیدنا إسمر 
 .غأنشاعیسى 



إجرا كولو غایةد؟ ممنكا 
ممنكا را یتما سیدنا عیسى 

تودرتاد إحالن س تابریدت 
 تان إجان؟ مامنكا 

 رایستمح 
 أیسمر ربي 

 أنشا إویس غ 
 إزكلإزد ؟ غینأفاد أیمت 

   عیسى تاغاوسا سیدنا 
 إفشلنتا؟ إزد مایكا 

 ربي؟سیدي     



أوریفشل سیدي ربي، ! أوھو
أوریسك  سیدنا عیسى تاكرا 

بَد�ا إسن سیدنا عیسى . نذنب
أتي راستنغن فیفاسن 

 اوال حتى لیغ . إموزضن
.  سیدنا عیسى أفروخإكا 

 أستغمس یان أمغار إكایس 
 سمعان إنا إمریم اسم 

 .داسرس إتقلأغیلوف 



 اوسان قر 
 تدروس غتینغي

 توشكاد ، عیسىنسیدنا 
 تمغارت تنغل توجوت یات 

 إصرض . غیضارنس
 دتضیاعأتي : "إمحضارن
 : إنا سیدنا عیسى". إقاریضن

   أتي . تووري إھیانتسكر أتي "
 ."  غیكان أفاد أیي تردلتسكر  

 !أمكوتنإوالیوناد إییھ أمتا      



، إمشاشكا یھوذا د، أوروان
یان غ إمحضارن ن سیدنا 
عیسى سین د مراو، أیفك 

 إنسیخفسیدنا عیسى 
  30توكدوت نلكھنة 

 .نازرفتاریالت 



د الفصح أوداین، إشا سیدنا غام 
عیسى تیرمتنس إكران د 

إمحضارنس إنا یاسن كرا نلحوایج 
.  إفولكین فربي د لوعود لي ستیران
إلما فكایسن سیدنا عیسى أغروم 

تكاتین . دیان لكاس أدبضون
 لوشارت أدكتین أتي 

 نسیدنا تازیلت 
 دیدامنس عیسى 
 أساروف توفكان 
 .أبَكاض



سیدنا عیسى إ إمدوكال نس أتي تسركمت د إنا 
لیغد : "إناد عیسى". أورادلْورغ: "إنا بیتر. داْدلْورن

 ."أورتا یودن أشیشاو رایي تنكرت كراض ندور



الساعت یاضنین غ غیات 
غیضان إّدا سیدنا عیسى 

ستزالیت نس غابحیر 
كن . جثسیماني

إمحضارن لي دیداس 
إزوال سیدنا عیسى، . الن

أدج أكوساد ... أبابانو"
سغیكان، . أیزري فلِّي

عاد مكدا . مش مكدا ریغ
 ."تریت كیي



إسودا أمضورو س إكران سلحین 
أوري منكار سیدنا . ستموزرت نیھوذا

.  عیسى، ماش بطرس إبّي أمزوغ نبنادم
 سأّسا، إّطاس سیدنا عیسى 

 إسن. نوركاز إجیتأمزوغ 
 عیسى أمازنس سیدنا 

 .تار ري نربيإكا تكزومت 



.  إمزن سیدنا عیسى ستیكمي نومسیخف نلكھنةلغوغاء 
غین، إنا أموزدن أوداین أتي سیدنا عیسى إخسات 

 نادغارغكراد . أیمت
 بطرس إبید ، انكمار

 غتمان العفیت 
 .دایسغارنیخدامن د 



:  نانندور د كراضت سماقلن میدن غبطرس 
 بطرس انكر !" عیسىكیختین د سیدنا "
 أمنتا . ندور كراضت  
 میت إنا سیدنا زوند  

 مش تاكات . عیسى
 .د إكوالّ بطرس 



 ،، دیتوران اشیشاوغلیغ
إكا زوند امسلي نربي إكاتین 

إكتي إوالیون . سنسبا بطرس
 .یاّال بطرس سلحرّْ . نسیدنا عیسى



.  یھوذا إغاما كیس لحالإكاتین 
إكاتین إسن اتي سیدنا عیسى 
نغد اوریكؤ إمغیل إسكر أبكاض 

إورید یھوذا أكنارمراو . أنغا
ماش الكھنة . غازرف

 .اورتومزن



یھوذا إقاریضن إكر 
 .دیفوغ دیشنق أكایونس



الكھنة سیدنا عیسى غلقدام یاوید 
:  إنا. نبیالطس أنباض نرومان

."  أوروفیغ تاكرا نازكال غاركازاد"
 غامانماش لغوغاء 

 !"أنشا، أنشا. "ایسغوات



بیالطس دیبضي سسیدنا عیسى إفلس 
أوتن اسرداسن . سامناوت غانشا

.  سیدنا عیسى د سوفوسن غودمنس
أعدلن إیسني إقورن غوخالل اغزیفن 

إلما اسومر . اشوان یود غیخفنس
 .غانشا نوكشوض افاد ایمت



إكاتین إسن . سیدنا عیسى أتي رایمت غیكادإسن 
إلما . تامناوتنس رایسروف إرزي لي آمن سري

 إزوزغ سین غیمنغاون تمان 
 عیسى، إفلس یان سیدنا 

 د إّدا  -عیسى سسیدنا 
 .  ستورتیت
 .اوریديوایاض 



تاسقولین نواطان، إناد سیدنا أوار 
.  د إموت" أتي إتما"عیسى، 

 .تاوورینس تسمد
 ردلنت إمدوكالنس 
 .غأسمضال نس 



نكرن إسرداسن رومان إلما 
. قن أسمضل د حضانت

 غیك تاكرا نیان 
 أیكشم أوریزدار 

 .أیفوغأوال 



تكا ختاد تُّمي نلحدیث، مرا 
ماش . مشكا راتك امغیلف

.  ربي اسكر كرا إھیان
 أورسول إغاما 

 عیسى سیدنا 
 .غالموت



 إزوورن صباح نواس غزیك 
 كرا نیمحضارن ، أوفان غإماالسّْ 

 نسیدنا عیسى ناسمضل  ازرو
 سغرن غلیغ . إھنوني

 إلي غوكنس أرسول 
 .عیسى غینسیدنا 



یات تمغارت داتاّال تمان تغاما 
! إبایناس سیدنا عیسى. أسمضال

 تورید حین ستغردین أفاد 
 .إ إمحضارن یضنینأستیتیني 



یوشكا سیدنا عیسى  حینا سإمحضانس، غلیغد 
.  تكاتین تكا إمید. إسناعتایاسن إفاسن توثان

إكاتین سیدنا عیسى إورید ستودرت یان دور 
أتي أساروف إبطرس إزوكاس، ! یاضني

إسوتر إ إمحضارنس أفاد أتینین إكولو میدن 
 .إلما إورید ستورتیت غماني غدیوشكا. سرس



 نلفصحأمود أمزوارو 
 

 لحدیث غ أوال نربي، أودلیس أفوزار
 

 إالَّ غ
 

 ، 22-24لوقا ، 26-28ماثیو 
 13-21یوحنا 

 ".تیفاوتن ووال نك دایاك أكسوم "
 130:119مزمور 



ي  تُّمِ



دغیتعاواد أدلیس ن أفوزار فربي لي أغ إخلقن د ولي 
 .أغ إران أتنیسان

 
لي مي , سبحانھ إسن إزد نسكر كرا لفعال إخشنربي 

و لكن سیدي , لعذاب ندنو باَكات الموت. إتسما ذنوب
سیدنا , ربي احباك باھرا اشكو یوزند إیویس األوحد

امیكاتین . افاد ایمت غ أنشا سلعذاب نذنوبنك, عیسى
إغ . اورید سیدنا عیسى سلحیاتنس ادو تكمینس الجنة

.  راستیسكر. تومنت سربي سقسات اداك اغفر ذنوبنك
 .ادیداس تزداغت ابدا, رادیاشك اَكیك احیو غیك



 :إني غیاد إربي, تومنت إزد ختاد تَكا نیتإغ 
 

ازد , اونمغ ایزد كیي ایَكان ربي, احنین اینو المسیح
غیك تعیشت , رایمت فذنوب اینولي كیي ایَكان ارَكاز 

,  حورما أشكید ستودرت إنو تغفرت إیي ذنوب إنو, داغ
 افاد اداري تیلي داغ لودرت نلجدید افاد أِدلیغ ْغتَمانك 

عاونیي غطاعتنك نتودرك د تودرت ن . یان واس أبدا
 .إیویك
 

 .أُدلیس ن أفوزار د ساول د ربي ُكد آسْغْر 
 16:3یوحنا  
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