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وتی شمارا مردم ناَشرێن و َردکار تان کنێت پهرێز زانێت، پێسرا چه چیّزان سّجهێن اے شما که نون ُدردانگان! او پمێشکا، 17

ردۆم زانتا و رهمت َمسیهئے ایّسا َرکّێنۆک و ُهداوند مئے 18 مباهێنێت. ِزندا ُمهکمێن و ُمهر وتی شما و مبرنت نێمگا گُمراهیئے

آمین! بات، انُچش برسات. هماییا َابد، تان انّون شئوکت و شان ببێت. ِگران
کاگد دومی ِپْتُرسئے

ْدرود

نێمگا، ِپْتُرسئے َشمون کاِسد، و ِهزمتکار َمسیهئے ایّسا چه 1 َرستگ.1 مارا که َرستِگش باورے بێبهاێن پئیمێن هما نێکیا، و پاکی َمسیهئے ایّسا َرکّێنۆک و ُهدا مئے چه که همایان په

بات. گێشتر و گێش آسودگی و ُسهل و رهمت سرا شمئے زانگا آییئے چه کارێت، پّجاهَ ایّسایا ُهداوند مئے و ُهدا که شما 2

ِزند باورمندی

پّجاه هماییئے چه مارا چیّز اے ِانت. پسند ُهدایا که داتگ ِزندێا َانچێن په چیّز زلوریێن هر مارا کُدرتا، و واک ُهدایی وتی گۆن آییا 3

مزنێن سکّێن و بێبها وتی چیّزان اے چه مارا پئیما، همے 4 جتگ. گوانکی مارا شئوکتا و شان و نێکی وتی گۆن که َرستگ آرگا

ِانت. َسَمر و بَر واهگانی ِسّلێن و هست ِانت دنیایا که بَرکّێت تباهیا هما چه و ببێت شریکدار زاتا ُهدایی گۆن تان داتگ وادهی و کئول

گۆن 6 َشرِکردیا، وتی زانتا گۆن پئیما: همے و بکنێت ُمهکم و ُمهر باورا وتی َشرِکردیا گۆن که بکنێت ُجهد وسا وتی پمێشکا 5

دۆست باورمندانی دگه آ گۆن 7 اۆپارا، و سبر وتی ُهدادۆستیا گۆن َرهداریا، و ِشهم وتی اۆپارا و سبر گۆن زانتا، وتی َرهداریا و ِشهم

شمئے اگن که پرچا 8 بکنێت. ُمهکم ِمهرا وتی باورمندان په دارگا دۆست مردمانی سّجهێن گۆن و بکنێت ُمهر ُهدادۆستیا وتی دارگا

َشّری اے کَسێا اگن بله 9 نبێت. بێَسَمَر و بےَاسر آرگا پّجاه و زانگ َمسیهئے ایّسا ُهداوند مئے چه گڑا بُردنت، و ببنت چیّز همے نیاما

بوتگ. پاک گناهان پێسریگێن وتی چه که شُمشتگی و ِانت کۆر و کَمدید َاّلما مبنت،

اگن که چیا بۆشتێت، ُمهر تها بئیگئے گچێن و جنَگ گوانک اے تان بکنێت ُجهدا سّجهێن وتی a!براتان منی او پمێشکا، 10

دلپچێن په دروازگ، بادشاهیئے َابدمانێن َمسیهئے ایّسا َرکّێنۆکێن و ُهداوند مئے شما په گڑا 11 نئَورێت. ٹَگَل هچبر بکنێت، ُچش

بیت. پََچ وّش آتکیے

ُمهر سرا راستیئے اے و زانێت وَت هبران اے شما تُرے ِبّل ِپّرێنان، هئیا و تَهتال هبرانی اے شمارا هروهد من پمێشکا 12

یاتا شمئے چیّزان اے که ِانت هِمش شرتر هئیا منی آن، bتمبوا اے جانئے و جسم وتی من تانکه 13 َرستگ. شمارا که اۆشتاتگێت

سهیگ هبرا اے چه منا َمسیها ایّسا ُهداوندێن کنان. ُرکسَت تمبوا اے رند وهدێا کّمێن زانان که چیا 14 بدئیان، تَهتال و بیاران

بکپێت. هئیا چیّزانی اے وهدا هر هم، رند مرکا منی که کنان ُجهَد وسا وتی 15 کرتگ.

شاهدی َچمدیستێن

رندگیریا ِکّسهانی کرتگێن جۆڑ کی چا په کرت، هبَر بارئوا تّرگئے ِپر آییئے و کُدرت و زۆر َمسیهئے ایّسا ُهداوندێن ما وهدے 16

پرشئوکتێن دات. شرپ و شان ایّسا پتا ُهداێن که وهدا آ 17 دیستگ َات، شئوکت و شان آییئے چّمان جندئے وتی گۆن ما نه اتێن،

ما آتک، آسمانا چه که تئوار اے 18 آن.» رزا و وّش باز ِاشیا چه من ِانت، بَّچ دۆستێن منی «اے گَوشتی: و آتک ایّسایا په تئوارے

اتێن. سرا کۆهئے پاکێن آییا گۆن که ِاشکت وت وهدا هما

جنێن. و مردێن ِانت، باورمند هر مانا «براتئے» 10: 1a

هئیَمه. بزان تَمبو 13: 1b
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تهاریا که َانت پئیما چراگێئے بکنێت، دلگۆش نێمگا آییئے که ِانت َشّر سّک هست ِانت، هم هبر پکّاێن نبیانی مارا انُچش 19

کتابئے پاکێن بزانێت که ِانت ِاش هبر مسترێن 20 بکَّشیت. سر تها نی د شمئے استار بامئے و ببیت رۆچ که وهدا هما تان ْدرپشیت،

د مردمانی روه پاکێن ِانت، ڈّن واهگا و ِاراده انسانئے چه پێشگۆیی که چیا 21 نه ِانت کرتگێن مانا جندئے نبیانی پێشگۆیی، هچ

بکننت. هبر نێمگا ُهدائے چه تان ِنشتگ

سزا آیانی و نبی درۆگێن

کنۆکێن بێران چێرَاندری که بنت ودَی استاد درۆگێن نیاما شمئے که دابا هما هست َات، هم نبی درۆگێن نیاما مردمانی بله 1 کپنت.2 ُدچاَر بێگواهیێا و گار تێزێن گۆن آ زرتنت. بهایی په هۆنا وتی گۆن که نَمّننت هم ُهداوندا وتی تنتنا دئینت، رئواَج باوران

وتی استاد، اے 3 بیت. کنَگ بێُهرمت و ِگرگ گ ک سئوبا استادانی اے راه، راستیئے و کنت رندگیریا بدکاریانی ِاشانی بازێنے 2

شئور اے بوتگ. بُّرگ شئور مئیارباریئے سرا آیانی که بیت وهدے بازێن پُلنت. شمارا پرێبا و چال هبرانی گۆن هاترا جۆپهانی و تََمه

نه ِانت. وابے تباهی آیانی و بیت کنَگ پوره

رۆچ دادرسیئے تان کرتنت زمزیلی و بند تهارۆکیا تهارترێن cتَهتَرونئے و کرت گناِهش که نگَوست سر پرێشتگان هما چه تنتنا ُهدا 4

جنۆک جار پهرێزکاریئے و راستی که نوه تهنا و آورت توپّانی سرا دنیائے ُهداناباورانی و نگَوست سر هم جهانا کَوهنێن چه 5 برسیت.

ُهداناباوران په تان کرتنت، گار سرا زمینئے چه و کرت پُر و سۆتک هم شهر گُموَرهئے و ُسدوم ُهدایا، 6 َرکّێنتی. کَسا هپت گۆن َات،

و نێک آ که (پرچا 8 َرکّێنتی َات، دلرنج سّک بدکاریان و ِسّلی مردمانی ناَشرێن چه که لوت پهرێزکارێن 7 و ببنت ِابرتے و درس

و ِگندگ لوت که بوت پدرَد سّک کاران ناَشرێن آ چه رۆچ هر روه، پهرێزکارێن لوتئے و گوازێنت ِزنَد نیاما همایانی مردا پهرێزکارێن

هما تان بدنت سزا بدکاران و بَرکّێنیت َچکّاسان چه چۆن مردمان پهرێزکارێن وتی که زانت ُهداونَد پئیما همے گڑا 9 َاِتش). ِاشکنگا

واهگانی ناپاکێن و ِسّل مهاِرش جسمئے وتی که کپیت سرا مردمانی هما هاس سزا و کَهر ُهدائے 10 برسیت. رۆچ دادرسیئے که وهدا

ترِسش کنگا ُسبّک زۆرمندانی آسمانی چه که َانت پُرِکبر و تََمْرد همینُچک نئیارنت. ماَن و نَمّننت کُدرتا و واک هچ و کرتگ یله تها

نکننت. بےِاّزَت و ُسبّک ِاشان بارگاها ُهداوندئے َانگت َانت، زۆراکتر زۆرمندان اے چه که پرێشتگ بله 11 نێست.

پێدا کُشگا و ِگرگ په تهنا و گَوشیت dَسِرشَت آیانی که کننت کاراَن هما َانت. پئیما جانَورانی بێزبانێن و ناسرپد مردم اے 12

کارانی گندهێن وتی 13 بنت. بێگواهَ و گار پئیما جانَورانی و نبنت سرپِدَش که کننت ریشکنَد و مسکرا سرا کارانی هما بوتگ َانت.

وتی آ وهدا، ورگئے وراک هۆر شما گۆن ببنت. هنۆش و مست ُرژناییا رۆچئے که ِانت هِمش شادهی آیانی رسیت. َش پدُمّزِ و سزا

و نبنت سێَر گناها چه هچبر چّمان، ِزنهکارێن و ناپاک گۆن 14 بیت. پۆلنگے و بَّنامی شما په اے و َانت گَرک تها نۆشانی و ائیش

چه 15 َانت. بوتگێن نالت َانت، زانتکار و بلد لچا و تمه مردم اے ِپّرێننت. داما وتی ِرپک و َمندر په مردمان ِنزۆرێن و ُسست

بله 16 َات. دۆست ُمّزی کارئے ِسّلێن وتی که بوتگ َانت گُمراه رندگیریا راهئے بَلیامئے ُچّک بَهورئے چه و شتگ در راها راستێن

داشت. کنگا گنۆکی چه نبی ای آ و کرت سرزنش سرا گناهئے آییئے بَلیامی و لگِّت هبرا تئوارا انسانی هر، بێزبانێن

آکبت و آسر آیانی تهارۆکی تهارترێن بارت. نێمگا هر آیان توپّان که َانت ُهرم و باپ َانچێن و چّمگ ُهشتگێن مردم پئیمێن اے 17

نۆکی که ِپّرێننت داما وتی و دئینت پرێَب واهگان بدێن جسمی گۆن مردمان هما َانت. هالیگ و پوچ هبِرش و جننت بَٹاَک اے 18 ِانت.

وتی چیّزێا هرکَس که چیا َانت. بندیگ و م گُ ِسلکاریئے وت بله دئینت وادهَ و کئول آزاتیئے آیان 19 َرکّتگ َانت. دستا َردکارانی چه

پّجارگا و زانگ َمسیهئے ایّسا َرکّێنۆک و ُهداوند مئے گۆن مردم که وهدے هر 20 بیت. بندیَگ و م گُ آییئے وت کنت، مستَر و واجه

اگن 21 بیت. گنتَر هم پێسریگێنا چه هاِلش رندی بکپنت، تۆکا ِسلکاریانی هما پدا َرند َرکّگا چه بله َرکّنت، ِسلکاریاَن دنیائے اے چه

دۆزه. جهّنم، بزان تَهتَرون، 4: 2c

جئوهر. ِفترت، باِتن، بزان َسِرشت، 12: 2d
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آیانی که ببّجنت ُهکما پاکێن اے چه رند، و زانگا که اشیا چه َات گهتر آیان په مزانتێن، هچ راها پهرێزکاریئے و پاکی چه مردمان اے

که: گَوشیت وش چۆن بارئوا آیانی بَتَل اے 22 بوتگ. کنگ سپرده
e تّریت.» ِپَر کّرا شانتگێنانی وتی «کُچک

و

وارت.» لێَٹ تها fنی پوجگ پدا هوّک «ُششتگێن

رۆچ ُهداوندئے

َشّرێن د شمئے تان ِنبشتنت سئوبا اے په کاگُدن دوێن هر آن. نبیسگا شما په که ِانت کاگد دومی نون اے ُدردانگان! او 1 پێشیگێن3 زمانگان، گَوستگێن که بیارێت یاتا وتی هبران هما که 2 بدئیان تَهتال شمارا و بکنان پێدا واهگا و ُهّب نی هئیا و ِپگر

داتگ. شمارا کاِسدان آییئے که بیاران هئیا شمئے ُهکما َرکّێنۆکئے و ُهداوند مئے هم انُچش و گَوشتگ َانت نبیان پاکێن

رندگیر واهگانی بدێن و ِسّل وتی که جننت جاهَ کنۆک ریشکند و مسکرا پئیمێن اے زمانگان، آهری که بزانێت پێسر چیّزا هر چه 3

چه که ِانت پئیما هما چیّز هر مرتگ َانت، پیرێن و پت مئے که وهدا هما چه بوت؟ چۆن واده آیگئے آییئے «گڑا گَوشنت: 4 َانت.

چه سرا، هبرئے ُهدائے آسمان، که کننت بنَد راستیا اے چه چّمان وتی زانت، په پئیما اے 5 بوتگ.» وهدا بئیگئے جۆڑ جهانئے

چه 7 بوت. بێگواه و گار و بُّڈت دنیا زمانگئے آ آپا همے چه 6 و بوتگ جۆڑ راها آپئے و آپا چه زمین، اے و هست َات وهدان دێریگێن

زئوال و تباهی مردمانی ناباورێن و رۆچ دادرسیئے تان و بوتگ کنگ گچێن آسا په زمین، اے و آسمان سّجهێن هم هبرا و ُهکم هما

بوتگ َانت. دارگ بئیگا

پئیما. رۆچێئے یک سال، هزار و ِانت پئیما سالئے هزار رۆچے، یک ُهداوندا په که مبێت بێهئیال هبرا اے چه ُدردانگان! او بله، 8

ِانت ِاش هبر راستێن نه ِانت. ُچش بله داشتگ، مهتل واده و کئول آیگئے و تّرگ ِپر وتی ُهداوندا که گَوشیت و کنت گماَن مردم لهتێن 9

بله 10 ببیت. بێگواه و گار کَّسے نلۆٹیت که چیا ببنت، پشۆمان گنهکار تان دنت مۆهَ و وهد کنت، اۆپاَر و سبر شما گۆن ُهداوند که

و گار بوستگے و تئوار ترسناکێن گۆن آسمان رۆچا آ ِسّرێنیت. جاهَ سّجهێنان و کئیت َاناگَت ُدّزے که ُچش کئیت. َاّلما رۆچ ُهداوندئے

بیت. پَُر و ُسچیت هست زمینا که هرچے و زمین و بیت آَپ و کپیت آسا هست، آسمانا که هرچے و رۆچ و ماه و استار بیت، بێگواهَ

ُهدادۆستی په و ببیت پَلگار و پاک ِزند شمئے ِانت باید گڑا ِانت، بئیگی زئوال و گار هست چاگردا مئے هرچے زانێت که نون 11

و بیت آَپ و ُسچیت آسماَن که رۆچ هما برسیت، زوتّر رۆچ آ که بکنێت ُجهد و ببێت هم ودارا و ِانتزار رۆچئے ُهدائے 12 بگَوزیت.

تها آیانی که اێن ودارا و ِانتزار زمینئے و آسمان نۆکێن ما بله 13 بنت. آَپ و کپنت آسا هست آسمانا که هرچے و رۆچ و ماه و استار

ِانت. واده و َلبز ُهدائے اے که چیا بیت. هاکَم راستی و َادل

هبر گُّڈی

و بکنت ودی آرامیا و ُسهل په وت گۆن و بےائیب و پاک شمارا آ کنێت ُجهد اێت، ودارا چیّزانی اے که نون ُدردانگان! او 14

پوُلسا برات ُدردانگێن مئے که انُچش ِانت، َرکّێنگ مکسد اۆپارئے و َسبر ُهداوندئے مئے که مشمۆشێت هم هبرا اے 15 بگندیت.

در و زانگ هبرانی لهتێن کاگدانی آ نبیسیت. بارئوا همے تها کاگدانی سّجهێن وتی 16 نبشتگ. شما په ِهکمتے ُهدابَکشتگێن گۆن

پاکێن گۆن بنت. زئواَل وت مردم اے بله کننت، مانا ردی په و دئینت َچهَر تَبا وتی نبشتهان آ مردم ِنزۆرێن و ناسرپد و ِانت گران بَرگ

کننت. کارا همے هم ِنبشتهان دگه آ کتابئے

.11: 26 کتاب نی بَتَ ُسلئیمانئے 22: 2e
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