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إسول سیدنا عیسى غدونیت إنا إ إمحضارنس غلیغ 
، د إنا اتي غین "تیكمي نبابا"كاناس سیسم . فیكنوان

 أبركمي إكات . باھرا نیبركمي
 .إفولكینإمقورن د تیكمي 

 دیفولكین إكنوان مقورن 
 .تیكمي ندونیتغكو 



.  نكي داتودوغ افاد ایكعدلغ البالصة"سیدنا عیسى، إناد 
إغ دیغ داعدلغاك یات لبالصة، رادوریغ د اسنوبك 

أتي إدا سیدنا عیسى ستورتیت لیغد انكر غكر ." سیخفینو
دلیغ كاتین إمحضارنس دتضوفون، یول سیدنا . لموتى

 تسنوبكن عیسى، د 
 تیسیكوتن 

 .نسنسألن 



كتین إماسیحیین لوعد نسیدنا عیسى . زك وان یوس
إنا سیدنا عیسى رادیوري، لیغد . سأدوال إجراسرس

 إماسیحیین خف  مادمش . أوریكي إدمان
 دایتینيدیموتن فر یوشكاد؟ ولي 

 أفوزار أتي َدتودون أودلیس 
 اتلیت د أفاد ؤسراد س 

 أتسكیت . عیسىسیدنا 
 إیكات خف تافكا 

 .إیمیالن د ربيأیلي 
د ربيداتقدام   



 أمودو نیناي، دنتا إكا أودلیس إكران غودلیس دایغیتیني 
الحاجت باھرا إھیان تكا . ، مشكا فولكین إكنوانأفوزار

سیدي . إكنوان نتادارت نربي ستبریدت إزلین باھرا
 ربي غكولو ماني إالن 

 أدابونس ماش 
 .غیكنوانإال 



د إمنغاون إحبان طایاد داتكوضان سیدي أنكلوس 
 أمشي أیسكار كولو . ربي غیكنوان

 .  لي إموتن د دان ستورتیتمیدن 
   .لورد إزلین نربيداتحوشن تراثیم 



كیّي : تحواشت دستحوشنغیات نیوالیون ھاكرا 
 توریتاغ سربي ؤزمیراشكو 

 أمادان د غكو لقبیلت سیدامنك 
 .  إكلدان دلكھنا نربيتودجیتاغ 

 )9:5رؤیا (



إكران َدتسنومل غأودلیس أفوزار نیكوان أشكو تودمت 
أتي إمقور باھرا إال كیس أكادیر . تكا أورشلیم تاماینوت

أنافاو زند . أكادیر نوزرو نلیشب. أماالي غبّرا
تدل أكادیر . تیزوزاف د أزرو أنفكاي. لكریستال

 تاموزونت 
 .إحالنسینیي 

 تاوورت كو 
 نیغرم غتیفلوین 

 توعدل سیات 
 .إمقورنتقایت 



أدجاغ أنكشم . نتاقّایت تخاتارت أورتقین أكإفلواناد 
إغرم . تورتیت إفولكین غوكنسو! واو...  كراتنغداناك 

 ألیغ أسوك . نومنورغ إصفان زند جاج إصفان
 .غأمنورغیعدل 



نواسیف افولكین د أنافاو غأمان نتودرت غأدابّو أساكم 
تَمان أسیف إال أخلیدج نتودرت لي . نسیدي ربي

.  أخلیدج اد إكا تیمیتار باھرا. غتیوفایان دور غتورتیت
تاوسیت . دایتاسي سین د مراو تاوسیت ناكوّمي

 نتودرتد إفراون نوخلیدج . أمزراي ّكو أیور
 .نورغیفإناجیت              



یعمرت . الجنة إتافوكت نغد أیور نتیفاوتأورتحتاجا 
اورتلي حتاكرا . لمجد نربي سیان وازیل افولكین

 .نییض غین



كلشیتن أمنافو د . إمودار غلجنت إختلفنأوال 
.  دایتشتى أوشن دي كروان غتوكا كولوتن. حضان

.  أوال إزماون إخاتارن داتشتا الفّصا زوند إكایزن
أوراتضران أوال داسخسرن : "أریتیني ربي

 .غكولو ادرار اقدسن



,  انسغار فیكي ناغلیغ 
دنسغار مسإالغین كرا 

اتواضانن لي نلحوایج 
اواسنتسفلد . غیكنوان

حتى . إوالیون إخشن
 اورایتناغاكرا نیان 

ولي انفكرت نغد 
 .غوكیونس



لقفول نتفلوین اورلین 
اشكو اورلین امخارن 

اورلین ولي . غلجنت
ولي أوال اسكیركیسن 

نقابین أوال ویلي 
إسمكورارن د وایاض 

یضنین غمیدن لي 
اورلین ذنوب . خشنین

 .مكنا كان غلجنت



د ربي ارسول إال غین غلجنت 
لبعض نظور دا یاال , امطاون

شعب نسیدي ربي سبابنس لحزن 
راد , غیكنوان. اكوتن غتودرتاد

 .اسنیسماح ربي كل امطاون



میدن نربي رادیلین دیداس . لموت غ تورتیتاورتلي 
ال تاواغیت و ال . أوریلي أغیلف د تاال د أطان. أبدا

 .  تبضي و ال لجنایز
 تورتیت یان غ كد 

 .دربي أبداإفرح 



مایوفان ْغغَیاد، إكنوان تكا غیر تین إفرخان د كولو 
لي یومن سسیدنا عیسى ) وال نیتنيدیمقران (تفرخین 

إال  .ربیتسنالمسیح زوند امكدي نسن سري زوند 
 غلجنت یان أودلیس اراستنین أودلیس 

 .نؤكرونتودرت 



تسنت إسماون نمیت إزد . ْس إسماون نمیدنیاعمر 
 اسرسننیتمیدن لي غین؟ كولو أتیاران 

 .  غسیدنا عیسىنسن 
 

 غین؟إسمنك إال إزد 



 نأودلیس أفوزار إكران غیكنوان تكات دعوت إوالیون 
د وانا !" د روح د تسلیت َدتینین أشكید". إفولكین
 إنغا فاد ادیاشك، د وانا وانا أشكید د أریتیني إسفلیدن 

 .أیسي أمان نتودرت فابوریران 



 افولكینتورتیت، تیكمي نربي 
 

 لحدیث غ أوال نربي، أودلیس أفوزار 
 

 إالَّ غ
 

   ;5كورنثوس 2  ;14یوحنا 
 22، 21، 4رؤیا 

 ".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  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

