
چه ِانجیل پاکێن

یوَهّنائے

کَلَما

پّجار ِانجیلئے یوَهّنائے
آییئے کارا ماهیگیریئے و دۆست ِپْتُرسئے َشمون پێسر، مریدیا َمسیهئے ایّسا چه َات. یَهودیے وت یوَهّنا، نبیسۆک، کتابئے اے

ِانت» دۆست باز ایّسایا که مرید «هما وتا بله ننبشتگ، کتابا اے نام وتی یوَهّنایا .(20–19:1 َمرکاس 1:5–11؛ (لوکا َات شریکدار

جند هماییئے مرید دۆسترێن َمسیهئے ایّسا که بیت پَّدَر (24–20:21 (یوَهّنا بهرا گُّڈی کتابئے چه .(26:19 23:13؛ (یوَهّنا زانتگی

ِانت.

وت بارئوا هبرانی اے پمێشکا دیستگاتنت، چّمان وتی گۆن آییا سرگَوست سّجهێن کتابئے اے نبیسیت، وَت یوَهّنا که انُچش

آییا نشانی، َاَجبَّتێن و مۆجزه و سرگَوست اے که گَوشیت بارئوا ُمرادانی و موّل نبیسگئے ِانجیلئے وتی .(24:21 (یوَهّنا دنت شاهدَی

ِزندئے نمیرانێن سرا نامئے آییئے و بیارێت ایمان تانکه ُچّک، ُهدائے و ِانت َمسیه ایّسا، که کنێت باور شما «تان نبشتنت پمێشکا

.(31:20 (یوَهّنا ببێت» واهند

هپتگ، گُّڈی ایّسائے جهانا اے مۆجزه، و تالیم ایّسائے مرید، ائولی ایّسائے مرید، ائولی یَهیائے پاکشۆدۆکێن ِانجیلا، یوَهّنائے

َانت. مان هال بئیگئے زاهر دێما مریدانی وتی رند، جنَگا جاه ُمردگان چه و َمرک آییئے

بوت انسان گال

سّجهێن 3 َات. ُهدایا گۆن گال َازلا، چه 2 َات. جند ُهدائے گال و َات گۆن ُهدایا گۆن گال هستَات. bگال َازل، چه a،بُنگێجا ِزند،11 و بوت پێدا هماییا چه ِزند و هستی 4 نبوت. جۆڑ چیزے هچ گالا بے بوتگێنان، جۆڑ اے چه و بوتنت جۆڑ گالا چه چیز
d.نداتگ پرۆش و نکرتگ زانت هچبر ُرژن تهارۆکیا، و cْدرپشیت تهارۆکیا ُرژن، 5 َات. ُرژن و نور مردمانی

مردم سّجهێن تانکه بدنت، گواهی ُرژنا هما په و ببیت شاهد که آتک آ 7 َات. داتگێن راه ُهدائے که بوت پێدا مردے نامێن یَهیا 6

مردمان سّجهێن په که ُرژن، راستێن هما 9 بدنت. گواهی ُرژنا په تان آتک بله نهَات، ُرژن هما وت آ 8 بیارنت. ایمان گواهیا آییئے چه

آ 11 نئیاورت. پَّجاه آ جهانا بله جۆڑێنتگَات، هماییا چه جهان ُهدایا و َات جهانا مان آ 10 َات. آیگی جهانا مان نون کاریت، ُرژنایَی

ُچّک ُهدائے که داتنت ِاهتیار و َهّک اے آییا َمّنِت، و کرت باوَر که مردمان هما بله 12 نَمّنِت. مهلوکا و آتک eنیاما مهلوکئے وتی

لۆٹان، انسانی چه نه و واهگان جسمانی چه نه و بوتنت پێدا هۆنا چه نه آ، 13 آورت. ایماِنَش سرا نامئے آییئے که هما بزان ببنت،

بوتنت. پێدا ُهدایا چه

ُشرو. ِبندات، بزان بُنگێج، 1:1a

َلبز. کلمه، هبر، بزان گال، 1:1b

جلشکگ. بئیگ، ُرژنا جنَگ، شهم بزان ْدرپشگ، 5:1c

نکنت. داَت پرۆش ُرژنا تهارۆکی بزان 5:1d

تۆکا. تها، درنیاما، میانا، بزان نیاما، 11:1e
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هما ِانت، ُچکّئیگ یکّێن پتئے که شئوکتے و شان دیست، شئوکت و شان آییئے ما کرت. جاگهی نیاما مئے و بوت انسان گال 14

من بارئوا آییئے که کَس هما ِانت «ِاش گَوشیت: و جنت fگوانَک دنت، گواهَی آییا په یَهیا 15 ِانت. پُّر راستیا و رهمت چه که ُچّک

پُرِمهرێن آییئے چه سّجهێنان ما 16 بوتگ.» پێسرا من چه که چیا ِانت. دێماتر و مستر من چه بله کئیت، َرنَد و من چه گَوشتگ:

ایّسا چه راستی، و رهمت بله بوتگ، بَکشگ مارا موّسایا چه تئورات که ِانت راست اے 17 گپتگ. برکت ُمدام سئوگاتا رهمتئے

ُهدا هماییا ِانت، َامبازا پتئے و ِانت ُهدا وت که ُچّک یکدانگێن هما بله ندیستگ، ُهدا هچبر کَّسا 18 بوت. سر و آتک ما په َمسیها

پَّجارێنتگ.

گواهی یَهیائے پاکشۆدۆکێن

بگرنت: ُجست که دات رئوان ِکّرا یَهیائے مردم کبیلهئے لاویئے و پێشوا دینی لهتێن وتی یَهودیان شهرئے اوْرَشلیمئے وهدے 20–19

ِالیاس «تئو کرت: ُجست آیان 21 نهآن.» َمسیه «من گَوشتی: و دات گواهی راستی په و تچک نکرت، ِانکار آییا ائے؟» کئے «تئو

ما ائے؟ کئے تئو «َاچه، کرت: ُجسِتش 22 «نه.» گَوشتی: ائے؟» نبی داتگێن واده هما تئو «گڑا گَوشِتش: «نه.» گَوشتی: ائے؟»

«من گَوشت: کئولا نبیئے ِاشئیا چه آییا 23 گَوشئے؟» چے بارئوا وتی داتگ. رئواِنش مارا که گۆن ببرێن gپَّسئوے آیان په ِانت باید
h«.کنێت تچک و راست راها ُهداوندئے گَوشیت، و جنت گوانَک گیابانا مان که آن تئوار هما

گڑا نبی، هما نه و ائے ِالیاس نه و ائے َمسیه نه تئو «اگن کرت: ُجسِتش 25 اتنت. پَریسی لهتێن کاِسدان داتگێن رئوان اے چه 24

آییا شما که iجتگ جاه نیاما شمئے کَسێا بله دئیان، پاکشۆدَی آپا گۆن «من گَوشت: پَّسئوا آیانی یَهیایا 26 دئیئے؟» پاکشۆدَی چے په

بئیتَانیایا دستا، آ کئورئے ُاْرُدنئے کار اے 28 نهآن.» هم لاهک بۆجگئے کئوشبندانی آییئے من و کئیت َرنَد و من چه آ 27 نزانێت.
j.داتنت پاکشۆدَی مردم یَهیایا که جاگها هما بوت،

گَورانڈ ُهدائے

جهانئے که گَورانڈ هما ُهدائے ِانت ِاش «بچارێت! گَوشتی: ِانت، پێداک آییا په دێم که دیست ایّسا یَهیایا وهدے رۆچا، دگه اے 29

چه که چیا ِانت، دێماتر و مستر من چه بله کئیت َرنَد و من ‹چه گَوشتگ: من بارئوا آییئے که کَس هما ِانت ِاش 30 کنت. دوَر گناهان

و زانگ ِاسراییلیان بنی په آ ڈئولا اے تانکه آتکان دئیگا پاکشۆدی مردمانی آپا گۆن بله نئیاورت، پَّجاه وت من 31 بوتگ.› پێسرا من

ببیت.» کنگ kپَّدر

ِنشت. سرا آییئے و آتک اێر آسمانا چه lْدرۆشما کپۆتێئے که دیست روه ُهدائے «من برت: دێما پئیما اے گواهی وتی یَهیایا 32

اێر سرا کَسێئے روه دیست تئو ‹وهدے گَوشتگَاتی: بدئیان، پاکشۆدی آپا گۆن تان دات رئوان منا که کَسا هما بله نزانت، آ من 33

ٓ ا که دئیان گواهَی و دیستگ چیز اے من 34 دنت.› پاکشۆدَی mروها پاکێن ُهدائے گۆن که ِانت کَس هما آ بزان بنندیت، و بیئیت

ِانت.» ُچّک ُهدائے

تئوار. بُرزێن بزان گوانک، 15:1f

جواب. بزان پَّسئو، 22:1g

.3 بَند ،40 بَهر کتاب، نبیئے ِاشئیا 23:1h

رستاخیز». «قیام، پارسیا و َاربی آیگ، پاد َاناگتێن جاها وتی چه بزان جنَگ، جاه 26:1i

داتی. پاکشۆدَی که َات یَهیا اے 28:1j

آشکار. زاهر، بزان پَّدر، 31:1k

شکل. بزان ْدرۆشم، 32:1l

روهُالکُُدس. بزان روه، پاکێن ُهدائے 33:1m



2–1 یوَهّنا 3

مرید ائولی ایّسائے

ِانت «ِاش گَوشتی: ِانت گَوزگا اۆدا چه که دیست ایّسا یَهیایا وهدے 36 اۆشتاتگَات. مریدا دو وتی گۆن یَهیا رۆچا، دگه اے 35

آییئے که دیستنت دوێنی هر و تَّرێنت َچّک ایّسایا 38 بوتنت. رئوان َرندا ایّسائے و ِاشکت هبر اے مریدان دوێن آ 37 گَورانڈ.» ُهدائے

و «بیاێت گَوشتی: 39 ِانت؟» کجا جاگه «تئیی استاد! او بزان: «َربّی!» گَوشِتش: لۆٹێت؟» چے «شما کرت: ُجستی َانت. آیگا َرندا
n.َات وهد بێگاهئے منتنت. ِکّرا هماییئے بهرا کپتگێن پَشت رۆچئے و ِنشتگ کجا که دیسِتش و شتنت دوێن آ گڑا بچارێت!»

آییا 41 َات. َانْْدریاس برات، ِپْتُرسئے َشمون یکّے شتنت، و گپت َرنِدش ایّسائے که دوێنان اے چه َرند، ِاشکنگا هبرانی یَهیائے 40

و چارت َشمون ایّسایا برت. ِکّرا ایّسائے َشمون آییا َرندا، 42 گێتک.» در َمسیه «ما گَوشتی: و کرت ودی َشمون برات وتی پێسرا

ِانت. تَلار بزان ِپْتُرس، مانا کئیپائے بیت.» کئیپا نام تئیی نون بله ائے. ُچّک یوَهّنائے َشمون، «تئو گَوشتی:

نَْتناییل و پیلیپُس

بکن.» رندگیریا «منی گَوشتی: و گێتک در پیلیپُسی برئوت، َدمگا َجلیلئے که گَوشت دلا وتی ایّسایا وهدے رۆچا، دگه اے 43

گَوشتی: و کرت شۆهاز نَْتناییلی و شت هم پیلیپُس 45 َات. مردمان شهرئے بئیتسئیدائے چه ڈئولا، َانْْدریاسئے و ِپْتُرس هم، پیلیپُس 44

ایّسا آ گَوشتگ. بارئوا آییئے هم نبیان دگه آ و داتگ مستاگ آییئے تها تئوراتئے موّسایا که گێتکگ در و دیستگ کَس هما «ما

و «بیا گَوشت: پیلیپُسا کنت؟» کپَت در چیزے َشّرێن هم ناِسَرها «چه گَوشت: آییا گۆن نَْتناییلا 46 ِانت.» ُچّک پئے ایسُّ ناِسری،

و oَمندر پئیمێن هچ دلا که ِاسراییلیے بنی تچکێن «اے گَوشتی: ِانت، پێداک آییا په دێم که دیست نَْتناییل ایّسایا وهدے 47 بچار!»

ترا پیلیپُسا که پێسر وهدا آ «چه گَوشت: پَّسئوا آییئے ایّسایا زانئے؟» کجا چه منا «تئو کرت: ُجست نَْتناییلا 48 نێست.» مان ِرپکے

تئو ائے، ُچّک ُهدائے تئو استاد! «او گَوشت: نَْتناییلا 49 اتئے.» چێرا درچکئے ِانجیرئے که دیست وهدا هما ترا من کرت، تئوار

چه دیستگُن›. چێرا درچکئے ِانجیرئے ‹ترا گَوشت: من که آورت ایماِنت «پمێشکا دات: پَّسئو ایّسایا 50 ائے.» بادشاه ِاسراییلئے

په دێم پرێشتگ ُهدائے و گندێت پََچ آسمانا دێمترا گَوشان، راستێَن «شمارا گَوشتی: آییا گۆن گڑا 51 گندئے.» مسترێَن چیزان اے

رئونت.» و کاینت بُرَز و َجهل آن، من که p،ُچکّا انسانئے

آرۆس و سور مێتگئے کانائے

هم مریِدش آییئے و ایّسا 2 َات. همۆدا هم مات ایّسائے و هستَات آرۆسے و سور مێتگێا، نامێن کانا َجلیلا، رۆچا، سئیمی ترا12 و منا بانُک! «او گَوشتی: 4 نێست.» شراب دگه «آیان گَوشت: آییا گۆن ماتا ایّسائے َهّلتنت، شراب وهدے 3 لۆٹتگاتنت.

بکنێت.» کارا هما گَوشیت، شمارا «هرچے گَوشت: ِهزمتکاران و کارنده گۆن ماتا 5 نَرستگ.» َانگت وهد منی کار؟ ِچه ِاشیا گۆن

بوتنت. کارمرَز رسمان پاکیزگیئے یَهودیانی و هستَات rجاگه تاسئے َسد یکّێا هر که َات، اێر qکونزگ ِسنگێن َشش آپئے اۆدا 6

دیوانئے «په گَوشت: ایّسایا نون 8 کرتنت. سررێچ آپا چه کونزِگش گڑا کنێت.» پُّر آپا چه «کونزگان گَوشت: ِهزمتکاران گۆن ایّسایا 7

و َچِشت آییا بوتگَانت، آرگ کجا چه بوتگاتنت شراب که آپ اے نزانت کماشا دیوانئے 9 کرت. انُچش آیان ببرێت.» کے کَمُّ کماشا

بوت. بُنگێَج َششا ُسهبئے ساهت هساب، رۆچئے یَهودیانی چارا. بێگاهئے بزان ساهت»، «دهمی گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 39:1n

پچلی. سازش، ِرپک، بزان َمندر، 47:1o

هما و آتکگ آسمانا چه آ که بزاننت مردم تان زرتگ وت په ِپرنام اے َمسیها ایّسا کئیت. آسمانا چه آ که بستگ کار َهستیێا یک په ِپرنام اے نبیا دانیال 51:1p

ِانت. َمسیه داتگێن واده

اتنت. کونزگ مزنێن کُمبپئیمێن کونزگ اے 6:2q

لیتر. 115 تان 75 بزان ِمْتِرِتس»، سئے تان «دو گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 6:2r
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مهمانان «هرکَس گَوشتی: 10 و جت تئوار سالۆنک کماشا، دیوانئے نون زانِتش. کَّشتگاتنت آپ که ِهزمتکاران بله کرتنت، نۆش

آورتگ!» نۆکی شرترێن تئو بله کارنت. َارزانترێنا و َادنا َرندا بنت، سرگْراَن و ملار آ وهدے دنت، پێسرا شرابا شرترێن

و مزنی وتی مۆجزها همے گۆن آییا َات. مۆجزه ائولی ایّسائے بوت، کانایا مێتگ َجلیلئے که نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه اے 11

لهتێن و شت شهرا کَپَرناهومئے مریدان و برات مات، وتی گۆن ایّسا َرندا 12 آورت. ایمان سرا آییئے مریدان و کرت پَّدر شئوکت

َمنت. همۆدا رۆچا

رئوت پرستشگاها مزنێن ایّسا

(46–45:19 لوکا 15:11–17؛ َمرکاس 12:21–13؛ (َمّتا

مردم که دیستی تها پرستشگاهئے مزنێن 14 شت. اوْرَشلیما ایّسا پمێشکا، َات. نّزیک s،ایید َسرگَوزئے بزان ِپَسه، یَهودیانی 13

و جۆڑێنتی هئیزرانے چیّلکا، و ساد گۆن گڑا 15 ِنشتگَانت. هم َسّراپ کنۆکێن بََدل زّر و َانت گُلاێش کنگا بها کپۆتئے و پَس گۆک،

گڑا 16 کرتنت. چّپیگ بَرۆنکی و میّز و رێتکنت هم ِسکَّهی و زّر َسّراپانی و کرتنت در پرستشگاها چه گۆکی و پَس و باپاری سّجهێن

کپتنت ترانَگا و یات مرید نون 17 مکنێت.» بازارے لۆگا پتئے آسمانی منی کنێت. در ِادا چه «ِاشان گَوشتی: کنۆکان بها کپۆت گۆن
vu.باهێنیت و کنت جانسۆَچ منا هستِانت، لۆگا ُهدائے په منا که tمئیار و لّج آ گَوشیت: کتاَب پاکێن ُهدائے که

مزنێن «اے گَوشت: ایّسایا 19 هستِانت؟» ِاجازت کارانی اے ترا که کنئے پَّدَر نشانیے چۆنێن گۆن «تئو گَوشت: یَهودیان گڑا 18

جۆڑ سالا َشش و ِچل پرستشگاه، مزنێن «اے گَوشت: یَهودیان 20 کنان.» ِچستَی پدا رۆچا سئے من کرۆجێت، و بپرۆشێت پرستشگاها

و جسم جندئے آییئے َات، کنگا گّپ بارئوا آییئے ایّسا که پرستشگاه آ بله 21 کنئے؟» ِچسَت رۆچا سئے آییا چۆن تئو بوتگ، کنگ

پاکێن ُهدائے پمێشکا گَوشتگَات، هبر اے وت آییا که کپتنت تْرانَگا و یات مرید َرند، جنَگا جاه و ِمَرگ ایّسائے چه 22 َات. جان

آورت. ایماِنش سرا هبرانی ایّسائے و کتاب

باوِرش سرا نامئے آییئے دیستنت، نشانی َاَجبَّتێن ایّسائے که مردمێا بازێن َات. اوْرَشلیما اییدا َسرگَوزئے په ایّسا رۆچان، آ 23

پَّجاه و زانگ انسانئے په 25 زانتنت. سرا َشّریئے مردم سّجهێن آییا که چیا نکرت، پَّدر و زاهر دێما آیانی وتا ایّسایا بله 24 کرت.

َات. سهیگ هالا هر دلئے مردمانی آ، که چیا نهَات، زلورت گواهیئے هچکَسێئے آییا آرگا،

نیکودیموس و ایّسا

آییا گۆن و آتک ِکّرا ایّسائے شپێا 2 َات، یکّے wباسکان دیوانئے و سرۆک یَهودیانی چه که پَریسیے، نامێن نیکودیموس اے13 آ مبیت، گۆن کَسێا گۆن ُهدا تان که چیا آتکگئے، نێمگا ُهدائے چه که ائے استادے تئو زانێن ما استاد! «او گَوشتی:

پدا کَسے تان گَوشان، راستێَن «ترا گَوشت: پَّسئوا آییئے ایّسایا 3 ائے.» دارگا پێش تئو که نکنت داشَت پێش نشانی َاَجبَّتێن ڈئولێن

بوَت ببیت؟ پێدا ماتا چه پدا پیرێنے که کنت بوَت «چۆن گَوشت: نیکودیموسا 4 نکنت.» دیسَت بادشاهیا ُهدائے مبیت، پێدا xنۆکسرا

ُهدائے مبیت، پێدا روها و آپ چه کَسے تان گَوشان، راستێَن «ترا دات: پَّسئو ایّسایا 5 ببیت؟» پێدا و برئوت لاپا ماتئے پدا آ که کنت

گَوست. سَر کُشگا ُچکّانی یَهودی چه پرێشتگ َمرکئے وهدا، آزاتیئے یَهودیانی چێردستیا ِمسریانی چه که، گَوشنت پمێشکا ایید َسرگَوزئے ِاشیا 13:2s

گیرت. ناموس، و ننگ بزان مئیار، و لّج 17:2t

دئیگ. دست چه دئیگ، گار بزان باهێنگ، 17:2u

.9:69 َزبور 17:2v

ِممبر. ُاْزو، بزان باسک، 1:3w

آسمانا. چه بُرزا، چه یا: 3:3x
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ترا که مبئے هئیران 7 ِانت. روه بیت، روها چه که چیز آ و ِانت جسم بیت، پێدا جسما چه که چیز آ 6 نکنت. کرَت اێر پاد بادشاهیا

ببێت. پێدا نۆکسرا ِانت باید سّجهێن شما گَوشان

پێدا روها چه که کَس آ رئوت. کجا و کئیت کجا چه نزانئے بله ِاشکنئے، تئوارا آییئے تئو کَّشیت. بلۆٹیت، که جاه هر «گوات 8

اے ائے، استادے ِاسراییلیانی وت «تئو گَوشت: ایّسایا 10 کنت؟» بوَت چۆن «اے گَوشت: نیکودیموسا 9 ِانت.» انُچش هم آ بیت،

شما بله دئیێن. شاهدیا آیانی دیستگَانت، که چیز هما و زانێن بارئوا آیانی که کنێن هبرا چیزانی هما ما کن، باور 11 نزانئے؟ چیزا

باوَر پئیما ِچه گڑا بکنان هبر بارئوا چیزانی آسمانی اگن نکنێت، باوَر کنان هبَر بارئوا چیزانی زمینی وهدے 12 نَمّنیت. شاهدیا مئے

که ڈئولا هما 14 آن. ُچّک انسانئے که من بزان آتک، اێر آسمانا چه که کَسا هما yچه َابێد نُشتگ، بُرزاد آسمانا هچکَس 13 کنێت؟

کاریت، ایماَن آییا په که هرکَس تان 15 ببیت، کنگ ِچست ِانت باید هم ُچّک انسانئے z،ْدرتک سرا دارئے مار آ گیابانا موّسایا،

تان کرت نَدر هم ُچکّی یکدانگێن و یّک وتی که اتنت دۆست همینُچک مردم جهانئے ُهدایا که چیا 16 ببیت.» واهند ِزندئے نمیرانێن

کنگا مئیاریگ و جنَگ اێر مردمانی په ُچّک وتی ُهدایا 17 بمانیت. زندگ َابد تان و مبیت زیان و گار بکنت باور سرا آییئے که هرکَس

که هرکَس بله نبیت، مئیاریَگ بکنت باور سرا آییئے که هرکَس 18 a.بَرکّێنیت و بدنت نجات آیان که دات رئوانی ندات. رئوان جهانا

ِانت: هِمش دادرسی ُهدائے 19 نکرتگ. باوری سرا نامئے ُچکّئے یکدانگێن ُهدائے که چیا ِانت، مئیاریگ انّون همے مکنت، باور

کارانی ِسّلێن که مردم آ که چیا 20 اتنت. ِسّل کار آیانی که پرچا َات، دۆست تهارۆکی مردمان بدلا، ُرژنئے بله آتک، جهانا نور و ُرژن

راستیا که آ بله 21 مبنت. پَّدر و پاشک ِکرد بدێن آییئے تانکه داریت، دوَر ُرژنا چه وتا و بیت بێزاَر ُرژناییا چه زوریت ِکشکا و راه

بوتگَانت. ُهدایی کار آییئے که ببیت پکّا تان کئیت، ُرژناییا په دێم زوریت و کنت گچێَن

یَهیا و ایّسا

نّزیکا، ساِلمئے هم یَهیا 23 داتی. پاکشۆدَی و َمنت همۆدا آیان گۆن و شت کّلگان و مێتگ یَهودیَهئے مریدان وتی گۆن ایّسا َرندا، 22

نبوتگَات. بندی جێلا َانگت یَهیا که چیا 24 آتکنت. پاکشۆدیا په مردم و َات باز آپ چاگردا آ َات. گُلاێش پاکشۆدیا مردمانی ائینونا،

هما استاد! «او گَوشِتش: و آتکنت ِکّرا یَهیائے آ، گڑا 26 بوت. چیّلے و کَّش نیاما یَهودیێئے یک و مرید یَهیائے سرا، پاکیزگیئے 25

هماییئے مردم سّجهێن و ِانت دئیگا پاکشۆدی ِادا آ دات، گواهی بارئوا آییئے تئو و َات گۆن تئو گۆن دستا آ کئورئے ُاْرُدنئے که مرد

اێت شاهد وت شما 28 نکنت. bکَّٹَت چیزے دگه مردم ابێد، داتگێنا ُهدائے «چه گَوشت: پَّسئوا آیانی یَهیایا 27 َانت.» رئوگا ِکّرا

که دۆست سالۆنکئے ِانت. سالۆنک c،ُهدابُند بانۆرئے 29 بوتگان.› دئیگ رئوان پێسر آییا چه بله نهآن، َمسیه ‹من که گَوشتُن

ِانت باید آ 30 بوتگ. سررێچ و َرستگ کمال په انّون شادهی منی ڈئولا، همے بیت. شاداَن و گَل ِاشکنت، تئوارا آییئے و اۆشتاتگ

بِکنزان.» پَد من و برئوت دێما

کئیت آسمانا چه که آ

هبَر بارئوا چیزانی دنیایی و مردمے زمینی ِانت دنیایا هاکیێن اے چه که آ و ِانت مستر سّجهێنان چه کئیت، بُرزاَد چه که کَس آ 31

هچکَس بله دنت، گواهَی آیان په ِاشکتگی، و دیستگ که چیزے هر 32 ِانت. مستر سّجهێنان چه کئیت آسمانا چه که آ بله کنت.

داتگ. گواهیای راستیئے ُهدائے َمّنِتگ، گواهی آییئے که هرکَسا 33 نَمّنیت. گواهیا آییئے

چه. گئیر بزان چه، َابێد 13:3y

آتکگ. تها تئوراتئے ِکّسه اے 14:3z

بّچێنگ. دئیگ، نجات بزان َرکّێنگ، 17:3a

آرگ. دستا کنگ، سوّت و نپ بزان کَٹَّگ، 27:3b

ساِهب. مالک، واُهند، واجه، بزان ُهدابند، 29:3c
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پتا 35 بَکشیت. dبێِکساَس آییا په روها وتی ُهدا که چیا کنت، هبراَن ُهدائے بوتگ، دئیگ رئوان نێمگا ُهدائے چه که کَس آ 34

ٓ ا بله بیت، واهنَد ِزندئے نمیرانێن بیاریت ایمان سرا ُچکّئے که کَس آ 36 داتگَانت. دستا هماییئے چیزی سّجهێن و ِانت دۆست ُچّک

بیت. ِگِرپتاَر تها ناَرزاییئے ُهدائے و نبیت واهنَد ِزندئے مَمّنیت، هبران ُچکّئے که کَس

جنێن ساِمری و ایّسا

دێم یَهودیَها چه گڑا 3–2 دنت. پاکشۆدَی آیان و کرتگ ودی مریدے گێشترێن یَهیایا چه آییا که ِاشکتگ پَریسیان زانت ایّسایا َدمگا14 ساِمَرهئے چه که َات زلورت بله 4 کرت. مریداَن کار اے نداتنت، پاکشۆدَی مردم وت ایّسایا چۆناها، تّرت. ِپر َجلیلا په

آکوبئے 6 e.داتگَات پارا ایسُّ ُچّک وتی آکوبا که َات نّزیکا ڈگارئے هما و َات سوهار نامی که َرست شهرێا یک اۆدا، 5 بگَوزیت.

َات. fوهد نێمرۆچئے ِنشت. ِکّرا چاتئے همے و برتگَات َدم سپرا چه ایّسایا َات. همۆدا چات

شهرا آرگا و ِگرگ وراکئے په مرید، آییئے 8 بدئے.» منا آپ «کّمے گَوشت: آییا گۆن ایّسایا آتک، کَّشگا آپئے جنێنے ساِمری 7

گۆن یَهودی که گَوشت، ُچش پمێشکا جنێنا لۆٹئے؟» آَپ من چه چۆن ائے، یَهودیے یک که «تئو گَوشت: جنێنا ساِمری 9 شتگاتنت.

آَپ تئو چه که ِانت کئے اے و ِانت چی بَکشش ُهدائے بزانتێن تئو «اگن گَوشت: پَّسئوا آییئے ایّسایا 10 نکننت. آ و رئو ساِمریان

و نێست ڈۆل کَّشگا آپئے په ترا واجه! «او گَوشت: جنێنا 11 بدنت.» ِزنداپ ترا که کرتگَات َدزبندی آییا گۆن تئو َاّلما گڑا لۆٹیت،

جند، آییئے و داتگ مارا چاتی اے که ائے، مستر آکوبا پیُرک مئے چه تئو 12 کارئے؟ ِزنداَپ کجا چه ِانت، ُجهل سّک چات اے

که هرکَس بله 14 بیت، تُّنیَگ پدا بوارت آپا اے که «هرکَس تَّرێنت: پَّسئو ایّسایا 13 وارتگ؟» آپ چاتا اے چه gما گۆرُّ و رمگ ُچّک،

بُجیت چّمگے ِزنداپئے درونا آییئے چه بوارت، کَسے اگن دئیان مَن که آپا هما که چیا نبیت. تّنیَگ هچبر بوارت، آپا بَکشتگێن منی

مئیایان.» ِادا کَّشگا آپئے په و مبان تُّنیگ برے دگه تان بدئے منا آپا هما واجه! «او گَوشت: جنێنا 15 ِانت.» َابدی که جنت جاهَ و

ایّسایا نێست.» مرد «منا گَوشت: پَّسئوا آییئے جنێنا 17 بیا.» هِمدا پدا و کن تئوار لۆگواجها وتی «برئو گَوشت: ایّسایا 16

نهِانت. مرد تئیی کنت، زندگَی تئو گۆن انّون که مرد اے و بوتگ مرد پنچ ترا که چیا 18 نێست، مرد ترا که گَوشئے «راسَت گَوشت:

پرستش سرا کۆهئے همے پیُرکان و پت مئے 20 ائے. نبیے یک تئو زانگا، منی واجه! «او دّراێنت: جنێنا 19 گَوشت.» راست تئو

وهدے یک کن، باور جنێن! «او گَوشت: ایّسایا 21 ببیت.» کنگ پرستش اوْرَشلیما ُهدا ِانت باید گَوشێت، یَهودَی شما بله کرتگ،

ما بله نزانێت. آییا که کنێت پرستَش هماییا ساِمری شما 22 اوْرَشلیما. هم نه و کننت پرستَش سرا کۆهئے اے نه پتا ُهداێن که کئیت

بُنگێج انّون وهد آ و کئیت وهدے یک 23 کئیت. نێمگا یَهودیانی چه َرستگاری و نجات که چیا زانێن. آییا که کنێن پرستَش هماییا

لۆٹۆک کنۆکانی پرستش ڈئولێن همے پت که چیا کننت. پرستَش راستی په و روه گۆن پتا کنۆک پرستش بَرَهکّێن و راست که بوتگ

َمسیَه که زانان «مَن گَوشت: جنێنا 25 بکنت.» پرستش راستی په و روه گۆن کنت پرستَش آییا که هرکَس و ِانت روه ُهدا 24 ِانت.

آن.» هما آن، کنگا هبر تئو گۆن که «من گَوشت: ایّسایا 26 گَوشیت.» مارا چیزان سّجهێن کئیت، آ که وهدے هر و کئیت

ُجست هچکَسا بله بوتنت. هئیران ِانت، کنگا هبر جنێنێا گۆن ایّسا که دیسِتش وهدے آتکنت. پدا مرید ایّسائے وهدا همے 27

گۆن و شت شهرا کرت، اێر زمینا کونزگ وتی جنێنا نون 28 لۆٹئے؟» چے ِاشیا «چه یا: ائے؟» کنگا هبر ِاشیا گۆن «چیا که: نکرت

مردم گڑا 30 نهِانت؟» َمسیه بارێن، گَوشتنت. منا آییا کرتگ، هرچے وهدی اے تان من بگندێت، مردێا «بیاێت 29 گَوشتی: مردمان

بَور.» چیزے استاد! «او گَوشِتش: و کرت َدزبندی ایّسایا گۆن مریدان نیاما اے 31 گپتنت. راه نێمگا ایّسائے و کپت در شهرا چه

آییا په کَسێا «بارێن، که: اتنت هبرا وتمانوت مرید نون 33 نزانێت.» بارئوا آییئے شما که هست وراکے «منا گَوشت: آییا بله 32

بێهساب. بےاندازه، باز، سّک بزان بێِکساس، 34:3d

داتگَات. پا ایسُّ په ڈگار وتی آکوبا بزان 5:4e

ساهت.» «ششمی گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 6:4f

ُرمب. گۆکانی بزان م، گۆرُّ 12:4g
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سرجم کاران آییئے و بکنان برجاه واهگا دئیۆکئے َره وتی که ِانت هِمش وراک «منی گَوشت: آیان گۆن ایّسایا 34 آورتگ؟» وراکے

ِکشاران گَوشان، شمارا کنێت، دلگۆش َشّر کپتگ؟ پَشت ماه چار َانگت مۆسما مۆشئے و رۆن په که نگَوشێت شما 35 بکنان.

ِکشۆک تان کنت، ُمچَّ ِزندا نمیرانێن په َسَمرا و بَر و گیپت ُمّزا وتی ُرنۆک 36 َانت. تئیار و َرستگ رۆنا په انّون که بگندێت و بچارێت

و بَر هما تان دات رئوان شمارا من 38 ُرنیت.› دگرے و ِکشیت ‹یکّے که ِانت راست هبر اے ِادا 37 ببنت. شادان و گَل هۆر ُرنۆک و

گرێت.» سوتَّ و نَپ کارا آیانی چه شما و کَّشتگ زهمت دگران نکَّشتگ. هم زهمتے هچ آیان په شما که ببێت واهند َسَمرانی

اے تان که چیزے «هر گَوشتگَات: و داتگ گواهی جنێنا آ که آورت ایمان سرا ایّسائے پمێشکا مردمان ساِمری بازێن شهرئے آ 39

رۆچا دو تان ایّسا بمانیت. ِکّرا آیانی که کرت َدزبندیِاش و آتکنت ِکّرا ایّسائے ساِمری گڑا 40 گَوشتنت.» منا آییا کرتگ من وهدی

باورمند سرا هبرانی تئیی تهنا و اێوک «نون گَوشِتش: جنێنا آ گۆن 42 آورت. ایمان سرا هبرانی آییئے بازێنێا 41 و ِنشت همایان گۆن

ِانت.» َرکّێنۆک جهانئے راستی په آ که اێن دلجم و ِاشکتگَانت هم هبر جندئے آییئے ما نهاێن،

hْدرهبکشی ُچکّئے کاردارئے بادشاهئے

نێست.» ت ِازَّ هنکێنا و شهر وتی نبیێا «هچ که: گَوشتگَات وت ایّسایا 44 شت. َجلیلا و کپت در اۆدا چه ایّسا َرند، رۆچا دو 43

کاِرش کرتگێن آییئے اۆدا و اتنت اوْرَشلیما آ رۆچان اییدئے که چیا کرت، وّشآتک دلِستکی په مردمان َرست، َجلیلا وهدے بله 45

دیستگاتنت.

شهرا کَپَرناهومئے ُچکّی، که هستَات کاردارے بادشاهئے کرتگاتنت. شراب آپی که همۆدا شت، کانایا مێتگ َجلیلئے پدا ایّسا 46

آییئے و بیئیت کَپَرناهوما که کرتی َدزبندی و آتک ِکّرا آییئے آتکگ، َجلیلا یَهودیَها چه ایّسا که بوت َسهیگ آ وهدے 47 َات. ناْدراه

ایماَن پئیما هچ مگندێت نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه تان «شما گَوشت: آییا گۆن ایّسایا 48 ِانت. َمرکیگ که بَرکّێنیت بچکا ناْدراهێن

هبر ایّسائے مردا آ بیت.» ْدراهَ ُچّک تئیی «برئو گَوشت: ایّسایا 50 بیا.» پێسر ِمرگا بچکئے واجه! «او گَوشت: مردا آ 49 نئیارێت.»

شت. لۆگا وتی و کرت باور

وهد «ِچه گپت: ُجست آییا 52 بوتگ.» ْدراه ُچّک «تئیی دات: هاِلش و دیست نیاما راهئے نئوکران که نَرستگَات لۆگا َانگت 51

ایّسایا که َات وهد هما وهد، اے که زانت پتا 53 داتگ.» یله تَپا i،َرند کّمے نێمرۆچا «زی گَوشت: آیان بوتگ؟» گهتر دمانا و

که َجلیلا یَهودیَها، چه 54 آورت. ایمان سرا ایّسائے مردمان سّجهێن لۆگئے گۆن وت آییا گڑا بیت.» ْدراهَ ُچّک «تئیی گَوشتگَات:

َات. نشانی َاَجبَّتێن دومی ایّسائے اے آتک،

ْدرهبکشی مردێئے ناجۆڑێن

دروازَگ پَسئے آییا که نّزیکا، َدروازگێئے یک اوْرَشلیما، 2 شت. اوْرَشلیما اییدێا، یک یَهودیانی په ایّسا َرندترا، کّمے و15 کۆر ُمنڈ، َلنگ، بازێن اۆدا 3 گَوشنت. بئیتَهْسدا آییا زبانا آرامی و بوتگ جۆڑ گُمبُدا پنچ چه که هستِانت jتَلاوگے گَوشنت،
k.وپتگَات ناْدراهے

زانتی و دیست هالتا وپتگێن مرد آ ایّسایا وهدے 6 َات. ناجۆڑ که َات سال َشش و سی هستَات، مردے یک نیاما مردمانی اے 5

رئواَن و ُرمبیت آَپ وهدے واجه! «او گَوشت: ناْدراها آ 7 ببئے؟» ْدراه و وّش لۆٹئے «تئو گَوشتی: ِانت، ناْدراه وهدێا دێریگێن چه که

«شفا». پارسیا و اربی بَکشگ، سلامتیئے و ْدراهی بزان درهبکشی، 42:4h

ساهت». «هپتمی گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 52:4i

هئوز. بزان تَلاوگ، 2:5j

برے که چیا اتنت. ودارا و ِانتزار ُرمبگئے و رئوانی آپئے و وپتگاتنت ناْدراه کۆرێن و ُمنڈ و َلنگ بازێن اۆدا بوتگ: کنگ گێش َدزنبشتا نۆکێن لهتێن 3:5k

بوت. ْدراهَ دات، دئوَر آپا مان وتا که ناجۆڑیے پئیمێن هر گۆن ناْدراهے هر ائولی وهدی، آ کرت. رئواَن و ُرمبێنت آپَی آتک، تَلاوگا اے پرێشتگے ُهداوندئے برے،
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بزور ِنپادان وتی آ، «پاد گَوشت: ایّسایا 8 کنت.» کُپَّ زوتّر دگرے برسێنان، وتا من تان بدنت. دئور تلاوگا منا که نێست کَسے بیت،

کپت. راه و زرتنت گَندلی و ِنپاد وتی بوت، ْدراه مرد آ 9 برئو.» و

گَندلانی وتی ترا ِانت، رۆچ َشبَّتئے «مرۆچی لگّتنت: گَوشگا مردا بوتگێن ْدراه آ گۆن یَهودی پمێشکا 10 َات. lرۆچ َشبَّتئے رۆچ آ

آییا چه 12 « برئو.› و بزور گَندلان وتی آ، ‹پاد گَوشتی: کرت ْدراه منا که مردا «آ دات: پَّسئوی 11 نێست.» َهّک رئوگئے و زورگ

مردمانی ایّسا که چیا َات. کئے آ نزانت مردا بوتگێن ْدراه بله 13 برئو؟›» و بزور گَندلان ‹وتی گَوشتگ: ترا «کئیا کرت: ُجسِتش

بوتگَات. َاندێم و چێر تها مّچیئے

تئیی بلاهے گَنترێن که مبیت ُچش مکن. گناه بوتگئے، ْدراه که «نون گَوشتی: و دیست پرستشگاها مزنێن مرد آ ایّسایا َرندا، 14

اے آییا که چیا رسێنت، آزاَر ایّسا یَهودیان 16 َات.» ایّسا َرکّێنتی، منا که «آ گَوشتی: یَهودیان گۆن و شت مرد آ 15 بکپیت.» سرا

اے چه 18 کنان.» کاَر هم من ِانت، کنگا کار َانگت پت «منی گَوشت: آیان گۆن ایّسایا بله 17 کرتنت. رۆچا َشبَّتئے کار، ڈئولێن

وتا ڈئولا، اے زانت. پت جندئے وتی هم ُهدا آییا َابێد، پرۆشگا ُهکمئے َشبَّتئے که چیا بوتنت. تێزاسِتر کُشگا آییئے په یَهودی گّپان،

کرت. برابری ُهدایا گۆن

ِاهتیار ُچکّئے ُهدائے

که کارے هر کنت. َرندگیریا آیانی و گندیت کاراَن پتئے نکنت، کرَت کارے هچ وتسر ُچّک که کنێت «باور گَوشت: ایّسایا گڑا 19

هم کار مسترێن دگه آییا دنت. سۆَج هم ُچکّا کنت، وَت که هرچے و ِانت دۆست ُچّک پتا که چیا 20 کنت. کارا هما هم ُچّک کنت، پَت

کنگ زندگ وت که هرکَسا هم ُچّک بَکشیت، ِزنَد آیان و کنت زندَگ ُمردگان پت که انُچش 21 بمانێت. هئیران شما تان داریت پێَش

داتگَانت، دستا ُچکّئے ِاهتیار سّجهێن دادرسیئے وتی آییا نبُّریت، ُهکمے و شئور سرا هچکَسێئے پت 22 کنت. زندَگ آییا بلۆٹیت،

ِانت دئیۆک َره آییئے که هم پتا کنت، بےِاّزَت ُچکّا که کَسے بدئینت. ت ِازَّ هم ُچکّا دئینت َت ِازَّ پتا که ڈئولا هما مردم سّجهێن تان 23

کنت. بےِاّزَت

هچبر و بیت واهنَد ِزندئے نمیرانێن بیاریت، ایمان سرا دئیۆکئے َره منی و ِبشکنت گّپان منی هرکَس گَوشان، راستێَن «شمارا 24

بوتگ، بُنگێج انّون وهد آ که ِانت انُچش و کئیت وهدے کنێت، باور 25 بوتگ. نمیران و َرکّتگ َمرکا چه آ بزان نبیت، مئیاریَگ

وتی ِانت، َسرچّمگ ِزندمانئے پت که ڈئولا هما که چیا 26 بیت. زندَگ پدا ِبشکنت که هرکَس و ِاشکننت تئوارا ُچکّئے ُهدائے ُمردگ

ِانت. ُچّک انسانئے که چیا داتگ، دستا آییئے ِاهتیاری دادرسیئے 27 ببیت. َسرچّمگ ِزندمانئے که داتگ توانی و واک اے هم ُچکّا

په نێککار بنت، دَر کَبران وتی چه و ِاشکننت تئوارا آییئے ُمردگ سّجهێن که کئیت وهدے مبێت، َهبَکّه و هئیران ِاشیا چه 29–28

جاگها. َسرزنشئے و بئیگ مئیاریگ بدکار، و رئونت ِزندا نمیرانێن

گواهی بارئوا ایّسائے

واهگانی دلئے وتی که پرچا ِانت. بَرَهّک دادرسی منی و بُّران ُهکَم و شئور سرا ِاشکتگێنانی وتی نکنان، کرَت کارے وتسر «من 30

گواهیا منی بدئیان، گواهی وت بارئوا وتی من اگن 31 آن. َرندا کنگئے سرجم واهگانی دئیۆکئے َره وتی نهآن، پدا کنگئے سرجم

ِانت. پُرِاهتبار باز بارئوا منی گواهی آییئے که زانان مَن و دنت گواهَی بارئوا منی که هستِانت دگرے بله 32 نبیت. َارزشے و ِاهتبار

اے َرکّێنگا شمئے په نلۆٹان، مَن گواهیا مردمانی 34 دات. گواهی راستیا منی په هم آییا و داتنت رئوان ِکّرا یَهیائے کاِسد وتی شما 33

بوت. دۆسَت شادمانی چێرا نورئے آییئے وهدێا گَونڈێن تان هم شمارا َات، ْدرپشان و رۆک ڈئولا ِچراگێئے یَهیا، 35 گَوشان. هبراَن

شاهد منی وت کنان َمِنَش و بکنان سرجِمش که داتگَانت دستا منی پتا که کار همے هست. شاهد مسترێن یَهیایا چه منا «بله 36

تئوار آییئے و ندیستگ آ هچبر شما ِانت. شاهد و گواه منی وت هما داتگ، رئوان منا که پتا هما 37 داتگ. رئوان پتا منا که َانت

رۆچ. نکنگئے کار یَهودیانی بزان ِانت، شمِبه هما رۆچ َشبَّتئے 9:5l
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پۆَل و پَّٹ کتابان پاکێن 39 نکنێت. باوَر سرا داتگێنئے رئوان آییئے شما که چیا نێست، جاه دلا شمئے هبران آییئے 38 نهِاشکتگ.

منی نلۆٹێت شما 40 دئینت. گواهَی من په کتاب پاکێن همے بله هستِانت، ِزند نمیرانێن تها آیانی که کنێت هئیاَل وانێت، و کنێت

بدئیان. ِزند َابدمانێن شمارا که بیاێت ِکّرا

وتی په من 43 نێستِانت. دلا شمئے ِمهر ُهدائے که زانان و کاران جاهَ شمارا من 42 نزوران. شرپا و شان داتگێن مردمانی «من 41

َت ِازَّ و مزنی یکدگرا چه شما 44 کنێت. وّشآتَک و َمّنێت آییا بیئیت، وتسر کَسے اگن بله نَمّنێت، منا شما و آتکگان ناما پتئے

کنێت؟ آورَت ایمان چۆن گڑا نهاێت. شۆهازا آییئے کئیت، نێمگا ُهدائے چه که ِازَّت آ و زورێت

کنت. مئیاریَگ شمارا آ اێت، ُامێتوار آییا چه که موّسا هما بزان دگرے، کنان. مئیاریَگ شمارا دێما پتئے من که مکنێت «گُمان 45

نبشتگێنانی آییئے شمارا وهدے بله 47 نبشتگ. بارئوا منی آییا که چیا آورت، ایماَن هم منۆ په بوتێن، باور موّسایا په شمارا اگن 46

کنێت؟» باوَر چۆن هبران منی نێست، ایمان سرا

دئیگ وراک مردما هزار پنچ

(17–10:9 لوکا 32:6–44؛ َمرکاس 13:14–21؛ (َمّتا

گۆن َرندا آییئے ُرمبے مزنێن مردمانی 2 بیت. گَوشَگ هم گَورم ِتِبریَهئے که شت، دستا آ mَمَزنگَورمئے َجلیلئے ایّسا َرندا، وتی16 گۆن و شت سرا کۆهێئے ایّسا گڑا 3 دیستگاتنت. نشانی َاَجبَّتێن ْدرهبکشیئے ناْدراهانی ایّسایا چه آیان که چیا کپت،

َات. نّزیک ایید َسرگَوزئے یَهودیانی 4 ِنشت. همۆدا مریدان

کجا چه «نان گَوشتی: پیلیپُسا گۆن ِانت. پێداک آییا په دێم ُمّچیے مردمانی که دیستی چارت، چاگرد و چّپ وتی ایّسایا وهدے 5

گَوشت: پیلیپُسا 7 بکنت. چے زانتی وت گَوشت، َچکّاسگا و ِامتهان آییئے په هبر اے ایّسایا 6 بَورنت؟» وراک مردم اے که بزورێن

ِپْتُرسئے َشمون و َات َانْْدریاس نامی که یکّێا مریدان آییئے چه 8 بوارت.» هم کَمُّک هرکَس تُرے نبیت، بسَّ هم nنان دینارئے «دوَسد

گَوشت: ایّسایا 10 بنت؟» چے مردما ُرمبے په بله گۆن، ماهیگی دو و نگن جئوێن پنچ که ِانت هِمدا بچکے «یک 9 گَوشت: َات، برات

نگن ایّسایا 11 اتنت. مردێن هزار پنچ گێش و کّم آیان چه ِنشتنت. مردم ُرستگَات، سبزگے و کاه بازێن اۆدا بنندارێنێت.» «مردمان

داتی. لۆٹت که همینچک هرکَسا انُچش، هم ماهیگ کرتنت. بهری سرا مردمانی ِنشتگێن و گپت شگری ُهدائے زرتنت،

گڑا 13 مبنت.» زئوال که کنێت یکجاه و ُمّچ ماهیگان منتگێن و ٹُکّران «نانی گَوشتی: مریدان گۆن بوتنت، سێر سّجهێن وهدے 12

َاَجبَّتێن و مۆجزه اے ایّسائے که مردمان 14 بوت. پُّر َسْپت دوازده ٹُکّران، نگنانی جئوێن پنچێن آ چه که کرتنت، یکجاه و ُمّچ ناِنش

زانت ایّسایا وهدے بله 15 بیئیت.» جهانا رۆچے یک ِانت باید که ِانت نبی داتگێن واده هما اے دل «په گَوشِتش: دیست، نشانی

شت. کۆها تهنا و بوت دور مردمان چه گڑا بکننت، بادشاه و ببرنت آییا زۆر په لۆٹنت مردَم

جنت گاَم َسربُرا آپئے ایّسا

(51–45:6 َمرکاس 22:14–33؛ (َمّتا

و بوتگَات تهار گپتنت. راه کَپَرناهوما په دێم دستا، آ گَورمئے و ِنشتنت oبۆجیگا 17 شتنت. گَورما په دێم مرید اێرنندا، رۆچئے 16

َشش تان پنچ ِکساس وهدے 19 بوتنت. ِچست مئوج و چئول و َات کَّشگا هم گواتے ترندێن 18 نئیاتکگَات. ِکّرا آیانی َانگت ایّسا

دریاچه. بزان َمَزنگَورم، 1:6m

َات. ُمّز رۆچئے یک دینار، یک 7:6n

کشتی. یکدار، لانچ، بزان بۆجیگ، 17:6o



6 یوَهّنا 10

گَوشت: ایّسایا بله 20 تُرست. آیان ِانت. پێداک بۆجیگا په دێم جنان، گام سرا آپئے ایّسا که دیسِتش شتنت، دێما pکیلومیتر

َرست. ِمنزلا بۆجیگ بوت سوار آ که انُچش و بیارنت بۆجیگا آییا لۆٹِتش 21 آن.» من اے «متُرسێت،

بۆجیگے دگه بوتگاتنت، سوار مرید که ابێد بۆجیگا هما چه زانِتش منتگاتنت، دێما آ گَورمئے که مردم هما رۆچا، دگه اے 22

که َرست و آتک جاگها هما ِتِبریَها، چه بۆجیگ لهتێن دگه رندا، 23 شتگاتنت. آییا بے مرید و نهَات تها آییئے ایّسا نێستَات. اۆدا

مرید، آییئے نه و ِانت اۆدا ایّسا نه که دیست مردمان وهدے 24 وارتگَات. نان مردمان و گپتگَات شگر ُهدائے ایّسایا ُهداوندێن اۆدا

شتنت. کَپَرناهوما په دێم و بوتنت سوار بۆجیگان شۆهازا، ایّسائے

نان نمیرانێن

کنێت، «باور گَوشت: پَّسئوا آیانی ایّسایا 26 آتکگئے؟» ِادا کدی تئو «استاد! گَوشِتش: دیست، دستا آ گَورمئے ایّساِاش وهدے 25

په بله 27 بوتێت. سێرلاپ و وارت نانۆ که آتکگێت پمێشکا دیستگَانت، نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه که نکپتگێت َرندا منی ِاشیا په شما

شمارا ُچّک انسانئے که وراکا هما بَکشیت، ِزنَد نمیرانێن که بکنێت ُجهد وراکا دایمی هما په مکنێت، ُجهد وراکا بئیۆکێن زئوال اے

ُهدا که کاران هما ِانت؟ چی ِزّمهواری و کار «مئے کرت: ُجسِتش گڑا 28 جتگ.» ُمهر َمّنگئے وتی سرا آییئے پتا ُهداێن که چیا دنت.

ایمان سرا کَسئے هما ِانت: ِاش لۆٹیت، شما چه ُهدا که کارا «آ دات: پَّسئو ایّسایا 29 بکنێن؟» سرجم و پوره چۆن آیان لۆٹیت، ما چه

کنئے؟ چے بیارێن؟ ایمان سرا تئیی و بگندێن که دارئے پێَش نشانی َاَجبَّتێن «چۆنێن گَوشت: آیان 30 داتگ.» راه ُهدایا که بیارێت
r«.‹بَورنت که دات رئوان نان آسمانا، چه ‹آییا گَوشیت: کتاَب پاکێن که انُچش وارت، qَمّن گیابانا پیُرکان و پت مئے 31

چه که ِانت، پت منی اے نداتگَات، شمارا موّسایا آتکگَات اێر آسمانا چه نان آ کنێت، «باور گَوشت: آیان گۆن ایّسایا گڑا 32

آییا گۆن نون 34 دنت.» ِزندماَن جهانا و آتکگ اێر آسمانا چه که ِانت هما نان ُهدائے که چیا 33 بَکشیت. شمارا نانا َاسلیگێن آسمانا

بدئے.» مارا هروهد نانا اے واجه! «او گَوشِتش:

هچبر بکنت باور سرا منی هرکَس نبیت. شدیَگ هچبر کئیت ِکّرا منی هرکَس آن. من نان، ِزندئے و «هستی گَوشت: ایّسایا 35

مَن په دێم بَکشیت منا پت که سّجهێنان آ 37 نئیارێت. ایماَن َانگت و دیستگ منا شما گَوشتُن، که ڈئولا هما بله 36 نبیت. تُّنیَگ

آتکگان نئیاتکگان، اێر کنگا سرجم واهگانی وتی آسمانا چه من 38 نکنان. دوَر وت چه آییا من کئیت، ِکّرا منی که هرکَس کاینت،

دستا منی چه هم یکّے داتگَانتی، منا که هما ِانت، ِاش واهگ دئیۆکئے َره منی 39 بکنان. سرجم واهگان دئیۆکئے َره وتی تان

کاریت، ایماَن سرا آییئے و گندیت ُچکّا که هرکَس ِانت، هِمش واهگ پتئے منی که چیا 40 بکنان. زندگ پدا آیان آِهرزمانا و مرئوت

کنان.» زندَگ آییا آِهرزمانا من و ببیت واهند ِزندئے نمیرانێن

گَوشت: آیان 42 آتکگ.» اێر آسمانا چه که آن نان هما «من گَوشتگَات: آییا که چیا آتکنت، در نُُرنڈگ و ِگلگ په یَهودی گڑا 41

ایّسایا 43 آتکگان›؟» اێر آسمانا چه ‹من که گَوشیت چۆَن گڑا زانێن؟ ماتا و پت آییئے ما که نهِانت ایّسا ُچّک پئے ایسُّ همے مرد، «اے

منی آییا داتگ، راهی منا که پت هما تان نکنت آتَک ِکّرا منی کَّس 44 مکنێت. شکایت و منُُرنڈێت «اینچک گَوشت: پَّسئوا آیانی

َسبَک و درس ُهدایا چه ‹سّجهێن بوتگ: نبیسگ کتابان نبیانی 45 کنان. زندَگ آِهرزمانا آییا من گڑا، مئیاریت. و مِچکّیت نێمگا

پت هماییا تهنا ندیستگ. پت کَّسا که ِانت ُچش 46 کئیت. ِکّرا منی بگیپت، َسبک آییا چه و ِبشکنت هبران پتئے که هرکَس s‹.گرنت

آن. من نان، ِزندئے و هستی 48 بیت. واهنَد ِزندئے نمیرانێن کاریت، ایماَن که آ کنێت، باور 47 آتکگ. نێمگا ُهدائے چه که دیستگ

آییا یکّے اگن آتکگ. اێر آسمانا چه که آن کنگا هبر بارئوا نانئے هما من بله 50 مرتنت. و وارت َمّن گیابانا پیرێنان و پت شمئے 49

ِانت. ِکساسا میترئے 190 ْستادیُس یک ْستادیُس». سی یا پنچ و «بیست گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 19:6p

آورتگ. اێر یَهودیان په گیابانا ُهدایا زمانگا، موّسائے که ِانت نان هما َمّن 31:6q

.25–24:78 َزبور َرند؛ و 4:16 َدرگَوز 31:6r

َرند. و 33:31 کتاب نبیئے ِاِرمیا 13:54؛ کتاب نبیئے ِاشئیا 45:6s
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مانیت. زندَگ َابد تان بوارت، نانا اے که هرکَس آتکگ، اێر آسمانا چه که آن نگن بَکشۆکێن ِزند هما من 51 نمریت. هچبَر بوارت،

کنان.» نَدَر ِزندا مردمانی جهانئے په آییا که ِانت جان و جسم جندئے منی دئیان، مَن که نانا اے

گَوشت: ایّسایا 53 بَورێن؟» ماای که دنت، جانا و جسم وتی چۆن مرد «اے گَوشت: وتمانوتا َدپجاک و جێڑه په یَهودیان نون، 52

نمیرانێن په شما t،منۆشێت هۆنا منی و مئَورێت جانا و جسم منی بزان جانا، و جسم ُچکّئے انسانئے اگن گَوشان، راستێَن «شمارا

کنان. زندَگ آییا من آِهرزمانا و بیت واهنَد ِزندئے نمیرانێن بنۆشێت، هۆنا منی و بوارت جانا و جسم منی هرکَس 54 نرسێت. ِزندا

هۆنا منی و بوارت جانا و جسم منی هرکَس 56 ِانت. ِزنداپ َاسلیگێن هۆن، منی و وراک َاسلیگێن جان، و جسم منی که چیا 55

آن، زندگ نێمگا آییئے چه من و دات رئوان منا پتا نمیرانێن که پئیما همے 57 آییئیگا. من و مانیت uَجبینا و َارواه منی آ بنۆشێت،

و پت شمئے که نهِانت نان آ آتکگ، اێر آسمانا چه که نان اے 58 مانیت. زندَگ نێمگا منی چه بوارت، جانا و جسم منی هرکَس

که داتنت، َسبک و درس وهدا هما چیز اے ایّسایا 59 مانیت.» زندَگ َابد تان بوارت، نانا اے هرکَس که چیا مرتنت، و وارت پیرێنان

َات. vکنیسها کَپَرناهومئے

گواهی و َمّنگ ِپْتُرسئے

که wماِرت ایّسایا وهدے 61 کنت؟» َمّنَِت ِاشان کئے َانت، گْران سّک َسبک «اے گَوشت: رند، ِاشکنگا هبرانی اے مریدێا بازێن 60

وتی په که بگندێت ُچکّا انسانئے اگن 62 تئورێنیت؟ هبَر اے «شمارا گَوشتی: کننت، شکایَت و نالنت هبرا اے چه مرید، آییئے

شما گۆن من که هبر اے نێست. پایدگے و سوّت جسما دنت، ِزندماَن که ِانت روه اے 63 کنێت؟ چے گڑا رئوت، بُرزاَد جاگها ائولی

و آورتنت پَّجاهَ بێها چه نێستَات باوِرش که مردم آ ایّسایا که چیا نێست.» باور لهتێنا شما چه بله 64 َانت. ِزند و روه گَوشتنت،

نکنت، آتَک ِکّرا منی کَّس که گَوشت من «پمێشکا گَوشتی: گڑا 65 دنت. دستا دژمنانی و xْدرۆهیت آییا َرندا که هما ِانت کئے زانتی
y«.مبَکشیت آییا سئوگاتا ایمانئے پت منی که وهدے تان

هم شما «بارێن، کرت: ُجست مریدان دوازدهێن وتی چه ایّسایا گڑا 67 نکرت. همراهی آییئے و دات یله ایّسا مریدێا بازێن َرندا، 66

باور مارا 69 و َانت ِکّرا تئیی هبر و گال ِزندئے نمیرانێن برئوێن؟ ِکّرا کئیی ُهداوند! «او دات: پَّسئو ِپْتُرسا َشمون 68 کنێت؟» یلَه منا

شما چه که زانان هم انُچش نکرتنت؟ گچێن دوازدهێن شما «من، گَوشت: ایّسایا 70 ائے.» پاکێن هما ُهدائے تئو که زانێن و ِانت

و ْدرۆهگی ایّساای و َات یکّے مریدان دوازدهێن چه آ که چیا َات. ِاْسکَریوتی یَهودا ُچّک، َشمونئے مکسد آییئے 71 ِابلیسے.» یکّے،

َات. دئیگی دستا دژمنانی

براتان گۆن ایّسا

یَهودیانی که انُچش 2 بمانیت. یَهودیَها نلۆٹتی پمێشکا اتنت، َرندا کۆشئے آییئے یَهودی کرت. تاَب و تّر َجلیلا ایّسایا َرندا، هما17 تان برئو، یَهودیَها و ِبّل جاها «اے گَوشت: آییا گۆن براتان ایّسائے 3 بوت، نّزیک ایید ایید|کاپارانی zایید کاپارانی|کاپارانی

سّجهێن که ِبّل کنئے، کاراَن اے که تئو نکنت. کاَر چێرکایی په لۆٹیت، نامدارَی که کَسے 4 بگندنت. مرید تئیی کنئے، تئو که کاران

هست. مانایے روهانیێن یک نۆشگا هۆنئے و ورگ جانئے ِادا، 53:6t

وجدان. زمیر، درون، وجود، بزان َجبین، 56:6u

پرستشگاه. یَهودیانی بزان کنیسه، 59:6v

کنگ. َمهسوس بزان مارگ، 61:6w

«خیانت». پارسیا و اربی دئیگ، َرد ِرپک په بزان درۆهگ، 64:6x

.4 بَند ،2 بَهر کاگد، ائولی پوُلسئے تیموتاووسا په بچار: بیاینت. ِکّرا ایّسائے مردم سّجهێن که ِانت ِاش واهگ ُهدائے بزانێن ِانت باید البت، 65:6y

کَپَر. کاپَر، کاپار، 2:7z
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هر شما په بله نَرستگ، من په وهد آ «َانگت گَوشت: آیان گۆن ایّسایا 6 نێستَات. باور آییا په هم براتان که چیا 5 بگندیت.» ترا دنیا

گَنده و ِسّل کار آییئے که دئیان گواهَی بارئوا آییئے من که چیا کنت، نْپرَت من چه بله نکنت، نْپرَت شما چه دنیا 7 ِانت. َشّر وهد

و گَوشت آیان گۆن هبر اے ایّسایا 9 نَرستگ.» َانگت وهد منی که چیا نئیایان، اییدا اے انّون من برئوێت، اییدا اے په شما 8 َانت.

َمنت. َجلیلا

رئوت اوْرَشلیما ایّسا

اییدئے 11 شت. چێرکایی نَُشت، چمدیدا مردمانی بله شت، همۆدا هم جند آییئے رندا شتنت، اوْرَشلیما اییدا په که برات ایّسائے 10

گَوش بازێن چێرکایی په نیاما مردمانی بارئوا آییئے 12 ِانت؟» کجا «آ که: کرت پُرِسَش و ُجست و اتنت شۆهازا آییئے یَهودی رۆچان،

چه بله 13 کنت.» گُمراهَ و رێپێنیت «مردماَن َات: گَوشگا لهتێن دگه مردے.» َشّرێن «آ َات: گَوشگا لهتێن هستَات، گۆیے و

نگَوشت. هّچ سرزاهرا کَّسێا تُرسا، یَهودیانی

«اے گَوشت: هئیرتے گۆن یَهودیان 15 بوت. گُلاێش دئیگا َسبک و درس و شت پرستشگاها مزنێن ایّسا رۆچان، نیامی اییدئے 14

چه نهَانت، منی دئیان َسبَک من که چیزان «اے دّراێنت: پَّسئوا آیانی ایّسایا 16 آورتگی؟» کجا چه زانتکاری اینچک نئوانتگ، مردا

هبَر وت چه من یا َانت ُهدائیگ َسبک منی که زانت بکنت، سرجم واهگان ُهدائے بلۆٹیت که هرکَس 17 َانت. نێمگا دئیۆکئے َره منی

لۆٹۆَک شئوکتئے و شان دئیۆکئے َره وتی که کَس آ بله کنت. هبَر دارگا پێش مزنیئے وتی په کنت، هبَر وتسر که هرکَس 18 کنان.

نکنگا کار سرا آییئے کَّس شما چه که َشریَت هما ندات، شمارا َشریَت موّسایا زانا، 19 نێست. ناراستی آییا و مردمے تچکێن بیت،

تهنا «من گَوشت: پَّسئوا آیانی ایّسایا 21 کُشیت؟» ترا کئے ِانت، ِپر ِجّن «ترا گَوشت: مردمان 20 بکُشێت؟» منا لۆٹێت چے په ِانت؟

چه کار اے که هرُچنت دات، شمارا کنگ ُسّنت ُچکّانی موّسایا 22 منتگێت. هئیران و َهبَکّه چۆ سّجهێن شما و کرتگ کارے یک

موّسائے په اگن نون 23 کنێت. ُسّنَت مردێنُچکّان وتی رۆچا، َشبَّتئے شما و َات پیرێنان و پت کئومئے چه و نبوتگَات بُنگێج موّسایا

سرجمی په مردمے یک رۆچا َشبَّتئے که گپتگێت، زهر سرا منی چیا کنێت، ُسّنَت مردێنُچکّان رۆچا َشبَّتئے شما نپرۆشگا َشریَتئے

بکنێت.» ِانساپ په شئوران و ُهکم وتی مبُّرێت، شئور و مچارێت زاهرا 24 کرتگ؟ ْدرهبکشیُان

ِانت؟ َمسیه هما ایّسا بارێن،

هبر سرزاهرا و تچکاتچک بچارێت، 26 َانت؟ رندا کُشگئے آییئے که نهِانت هما «اے َات: گَوشگا مردم لهتێن اوْرَشلیمئے گڑا 25

چه مرد اے که زانێن ما 27 ِانت؟ َمسیه داتگێن واده هما اے که بوتگَانت دلجم سرۆک راجئے بارێن نگَوشنت، هچَّ آییا و ِانت کنگا

پرستشگاهئے مزنێن ایّسایا وهدے پمێشکا، 28 کئیت.» کجا چه آ نزانت هچکََس جنت، جاهَ َمسیه وهدے بله ِانت، َدمگا و َهند کجام

دئیۆک َره منی نئیاتکگان، وتسر من بله آن، کجا چه که زانێت و کارێت پَّجاهَ منا «شما گَوشتی: تئوارے بُرزێن گۆن دات، َسبَک تها

وهدا، همے 30 داتگ.» راه منا هماییا و آتکگان نێمگا آییئے چه که چیا زانان، آییا من 29 نزانێت. آییا شما و ِانت ُهدا راستێن هما

آییئے بازێنێا بله 31 نَرستگَات. وهد آییئے َانگت که پرچا نَشهارت، دست نێمگا آییئے هچکَسا بله بکننت، َدزگیر ایّسایا لۆٹت آیان

کاریت؟» نشانَی َاَجبَّتێن و مۆجزه گێشترێن مردا اے چه جنت، جاهَ َمسیه «وهدے گَوشت: و آورت ایمان سرا

کۆِشش کنگئے بندی ایّسائے

َدزگیر ایّسائے په پَریسیان و پێشوا دینی مزنێن گڑا ِاشکتنت. پَریسیان گَوشتنت، بارئوا ایّسائے چێرکایی مردمان که هبر و گّپ آ 32

َره وتی َرندا و آن نیاما شمئے وهدێا کێن کَمُّ یک په «من گَوشت: ایّسایا وهدی آ 33 داتنت. رئوان سپاهیگ پرستشگاهئے کنگا،

گڑا 35 نکنێت.» آتَک شما رئوان، مَن که جاها آ و نکنێت کرَت ودی منا بله گردێت، شۆهازا منی شما 34 رئوان. ِکّرا دئیۆکئے

نیاما یونانیانی که رئوت، ِکّرا یَهودیانی هما بارێن، نکنێن. گێتَک در آییا ما که لۆٹیت رئوَگ «کجا گَوشت: یکدگرا گۆن یَهودیان
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‹آ و نکنێت› کرَت ودی منا بله گردێت، شۆهازا منی ‹شما گَوشیت: آ که هبر اے 36 دنت؟ َسبَک هم یونانیان و َانت شانگ و شنگ

ِانت؟» چی مکسد هبرئے اے آییئے نکنێت،› آتَک شما رئوان مَن که جاها

ِزنداپ

بنۆشیت. آپ و بیئیت ِکّرا منی ِانت، تُّنیگ کَسے «اگن گَوشتی: بُرزتئواری په و اۆشتات ایّسا رۆچا، مسترێن و آِهری اییدئے 37

و ُرمبیت درونا آییئے چه ِزنداپ رئوانێن َشهجوانی بکنت، باور سرا منی که هرکَس گَوشیت، کتاَب پاکێن ُهدائے که ڈئولا هما 38

و شان په َانگت ایّسا بله ببیت. دئیگ باورمندان آییئے ِانت باید که گَوشتنت بارئوا روهئے پاکێن ُهدائے آییا هبر اے 39 بیت.» تچاَن

نبوتگَات. بَکشگ روه پاکێن تنینگه پمێشکا نَرستگَات، شئوکت

ناِتپاکی مردمانی

َات: گَوشگا لهتێن دگه 41 ِانت.» نبی داتگێن واده هما مرد اے دل، «په َات: گَوشگا مردم لهتێن ِاشکنگا، هبرانی اے گۆن 40

داوودئے چه ِانت باید َمسیه که نگَوشیت کتاَب پاکێن زانا، 42 جنت؟ جاهَ َجلیلا چه «َمسیه گَوشت: هم ُچش بازێنێا ِانت.» َمسیه «اے

لۆٹت، کنگ َدزگیر آ لهتێنا 44 کپت. ناِتپاکیے نیاما مردمانی دابا همے 43 a«بیئیت؟ بئیتَلِهما، شهر، آییئے چه و ببیت پدرێچا و نَسل

نَشهارت. دست نێمگا آییئے هچکَسا بله

ناباوری سرۆکانی یَهودی

چیا «شما کرت: ُجست سپاهیگان چه آیان آتکنت. ِکّرا پَریسیانی و پێشوا دینی مزنێن و تّرتنت ِپر سپاهیگ پرستشگاهئے َرندا، 45

«شما گَوشت: پَریسیان 47 نکرتگ.» هبر ڈئولا مردئے اے هچکَسا وهدی اے «تان گَوشت: سپاهیگان 46 نئیاورتگ؟» وت گۆن ایّسا

َشریَتا چه که ُرمب آ مردمانی ِانت، انُچش بله 49 کرتگ؟ باور سرا آییئے یکّێا پَریسیان و سرۆک کئومئے چه 48 بوتگێت؟ گُمراه هم

«بارێن، 51 گَوشت: آتکگَات، ِکّرا ایّسائے پێشا و َات یکّے پَریسیان چه وت که نیکودیموسا، 50 بوتگێنے.» ناَلت ِانت، ناسرپد

هم «تئو گَوشِتش: پَّسئوا آییئے 52 بکنێن؟» مئیاریگ آییا پێسر، زانگا کارانی و ِاشکنگ هبرانی کَسێئے که دنت ِاجازَت مارا َشریَت
b.شتنت لۆگان وتی سّجهێن آ َرندا، 53 نجنت.» جاهَ َجلیلا چه نبیے هچبر بچار، و کن پۆل و پَّٹ وت ائے؟ مردمان َجلیلئے چه

بَکشگ جنێنێئے ِزنهکارێن

ِنشت ایّسا بوتنت. ُمّچ چاگردا و چّپ آییئے مردم آتک. پرستشگاها مزنێن پدا َسباها، دگه اے 2 شت. کۆها زئیتونئے ایّسا بله ِگرگ18 وهدا ِزنائے که آورت نیاما مردمانی جنێنے پَریسیان، و cزانۆگر َشریَتئے وهدا همے 3 بوت. گُلاێش دئیگا َسبک آیانی و

اے که داتگ ُهکم مارا موّسایا تها، َشریَتئے 5 بوتگ. ِگرگ سرا زنائے جنێن اے استاد! «او گَوشِتش: ایّسایا گۆن 4 بوتگَات.

و بدئینت دئور داما آییا تان بگَوشیت چیزے ایّسا لۆٹت آیان 6 گَوشئے؟» چے تئو بله d.ببنت کنگ ِسنگسار ِانت باید جنێن پئیمێن

گڑا بدنت. پَّسئو آ که لۆٹِتش کێنگے و کَست گۆن 7 لگّت. نبیسگا چیزے سرا زمینئے َلنکُکا گۆن و ِنشت ایّسا بله بکننت، مئیاریگ

نکرتگ.» گناه هچ وت آییا که بجنت هما ِانت باید ِسنگا ائولی لۆٹێت، کنَگ ِسنگسار آییا «اگن گَوشتی: و کرت بُرز سر وتی ایّسایا

در سّجهێن، َرندا و پیرێن ائولا پێشوا، کئومئے ِاشکنگا، هبرانی اے گۆن 9 بوت. گُلاێش نبیسگا چیزے سرا زمینئے و ِنشت پدا 8

.2:5 کتاب نبیئے میکا َرند؛ و 12:7 کتاب دومی دادگرئے َسموییل 42:7a

نێست. 11:8 تان بگر 53:7 بَهر َدزنبشتا، کَوهنێن لهتێن 53:7b

زانتکار. َشریَتئے و آِلم دینی بزان زانۆگر، َشریَتئے 3:8c

.22:22 َرهبَند دومی َشریَتئے 10:20؛ لاویان 5:8d
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تئیی په شتنت؟ کجا مردم بانُک! «او گَوشتی: جنێنا گۆن و اۆشتات ایّسا نون 10 کپتنت. پَشت جنێن هما و ایّسا تهنا شتنت. و کپت

بله برئو، نکنان، مئیاریَگ ترا هم «من گَوشت: ایّسایا نمنت.» کَّس واجه! «نه گَوشت: جنێنا 11 نمنت؟» هم یکّے کنگا مئیاریگ

مکن.» گناه برے دگه

ِانت ُرژن جهانئے ایّسا

نبیت، سرگرداَن و ِگَسر تهارۆکیا کنت، َرندگیریا منی که کَسے آن. نور و ُرژن جهانئے «من گَوشت: مردمان گۆن پدا ایّسایا 12

ِاهتبارے و َارزش شاهدیا تئیی گڑا دئیئے، شاهدَی وت بارئوا وتی «تئو گَوشت: آییا گۆن پَریسیان 13 بیت.» واهنَد ُرژناییئے ِزندئے

چه زانان مَن که چیا هست، ِاهتبار شاهدیا منی بدئیان، شاهدی وت تُرے جندا وتی په «من گَوشت: پَّسئوا آیانی ایّسایا 14 نێست.»

ُهکَم و شئور و چارێت چّمے انسانی گۆن شما 15 رئوان. کجا و آتکگان کجا چه من نزانێت شما بله رئوان، کجا و آتکگان کجا

کارئے اے که چیا بیت، شئورے بَرَهکّێن شئور و ُهکم منی ببُّران، هم شئورے اگن 16 نبُّران. شئوَر بارئوا هچکَسێئے من بله بُّرێت.

ِاهتبار گواهیا مردمئے دو که بوتگ نبیسگ هم اے َشریَتا شمئے 17 ِانت. همراه من گۆن داتگ راهی منا که پت هما نهآن، تهنا تها

پت «تئیی گَوشت: آیان 19 داتگ.» راهی منا که ِانت پت هما دومی دئیان، شاهدَی وت په که ِانت جند منی یکّے 18 e.هست

هبر اے ایّسایا 20 زانتگَات.» هم پتۆ منی بزانتێن، منا شما اگن پتا، منی نه و زانێت منا نه «شما دات: پَّسئو ایّسایا ِانت؟» کجا

دست کنگا َدزگیر آییئے په کَّسێا َات. دئیگا َسبک و درس نّزیکا، fپێتیئے زّرانی هئیراتی پرستشگاها، مزنێن که کرتنت وهدا هما

نَرستگَات. وهد آییئے َانگت که چیا نَشهارت،

نکنێت آتَک شما رئوان، مَن که جاها آ

شما رئوان، مَن که جاها آ و مرێت تها گناهانی وتی بله گردێت، شۆهازا منی شما و رئوان «مَن گَوشت: آیان گۆن ایّسایا پدا 21

آییئے ِاشیا چه نکنێت،› آتَک شما رئوان مَن که جاها ‹آ گَوشیت: «وهدے لگّتنت: گَوشگا یکدومیا گۆن یَهودی 22 نکنێت.» آتَک

بُرزادی چه من و اێت جهانا َجهلی اے چه «شما گَوشت: آیان گۆن ایّسایا 23 بکُشیت؟» وتا لۆٹیت بلکێن ِانت؟ چی ُمراد و موّل

من مئیارێت ایمان اگن مرێت. تها گناهانی وتی که گَوشان شمارا پمێشکا 24 نهآن. دنیایا اے چه من و اێت دنیایا اے چه شما جهانا،

هم پێشا چه که آن هما «من دات: پَّسئو ایّسایا ائے؟» کئے «تئو کرت: ُجست آیان 25 مرێت.» تها گناهانی وتی گَوشان، که آن هما

هر من و ِانت راستێن هما دئیۆک َره منی بله هستِانت، gبُّرگا شئور و گَوشگ په چیزے بازێن بارئوا شمئے منا 26 گَوشتُن. شمارا

شما «وهدے گَوشت: ایّسایا پمێشکا 28 ِانت. کنگا هبر بارئوا پتئے نزانت آیان 27 کنان.» درشاَن جهانا په ِاشکتگ آییا چه که چیزے

هبَر ڈئولا هما داتگ، سۆج پتا که ڈئولا هما نکنان، کارے وتسر و آن هما من که زانێت گڑا کرت، ِچست زمینا چه ُچّک انسانئے

کننت.» شاداَن و گَل آییا که کنان کاراَن هما ُمدام من که چیا نهِاشتگ، اێوک و تهنا منا آییا ِانت، من گۆن دئیۆک َره منی 29 کنان.

کرت. باور سرا ایّسائے بازێنێا ِاشکنگا، هبرانی اے چه 30

آزاتی و گُلامی

مرید منی دل په بۆشتێت، سرا هبرانی منی «اگن گَوشت: بوتگاتنت، باورمند سرا آییئے که یَهودیان هما گۆن ایّسایا َرندا، 31

نبوتگێن. گُلام کَسێئے هچبر و اێن ائولاد ِابراهێمئے «ما گَوشت: آیان 33 کنت.» آزاَت شمارا راستی و زانێت راستیا وهدی آ 32 اێت.

و ِانت گُلام و بندیگ گناهئے کنت، گناهَ که کَس آ کنێت، «باور گَوشت: ایّسایا 34 بێت›؟» آزاَت ‹شما که گَوشئے چۆَن تئو گڑا

ِانت. بارئوا هبرئے اے هم َرند و 31:5 یوَهّنا .15:19 َرهبَند دومی َشریَتئے 17:8e

سندوک. بزان پێتی، 20:8f

کنگ. پئیسله بزان بُّرگ، شئور 26:8g
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زانان 37 بێت. آزاَت پکّا و راستی په بکنت آزات شمارا ُچّک اگن گڑا، 36 مانیت. دایما ُچّک بله نمانیت، لۆگا واجهئے دایما گُلام 35

بارئوا چیزانی هما من 38 اێت. َرندا کُشگئے منی نێست، جاگه دلا شمئے َسبکان منی که پمێشکا بله اێت، ائولاد ِابراهێمئے شما که

گپتگَانت.» َسبک پتا وتی چه که کنێت کاَر سرا چیزانی هما شما و دیستگَانت بارگاها پتئے وتی که کنان گپَّ

زرتگَات. راهۆ هماییئے بوتێنێت، ُچّک ِابراهێمئے شما «اگن گَوشت: آیان گۆن ایّسایا ِانت.» ِابراهێم پت «مئے َدّراێنت: آیان 39

کار ُچشێن ِابراهێما اێت. َرندا کُشگئے منی َانگت بله گَوشت. شما گۆن ِاشکتگ ُهدایا چه که راستی هما من زانێت، شما 40

جند ُهدائے هم آ هست، پتے یک مارا نهاێن، کیُهّر و بێپت «ما گَوشت: آیان دارێت.» برجاهَ کاران پتئے وتی شما 41 نکرتگَات.

شمئے و آتکگان نێمگا هماییئے چه من که چیا داشتگَات، دۆست هم منا شما بوتێن، پت شمئے ُهدا «اگن گَوشت: ایّسایا 42 ِانت.»

ِاشکنگئے هبرانی اے شمارا که پمێشکا نئَورێت؟ َسرِکَچ هبران منی چے په 43 داتگ. دێم منا هماییا نئیاتکگان، وتسر من آن. نیاما

و هۆنیگے بێها و بُن چه آ لۆٹێت. کنَگ کار سرا واهگانی و ُمراد هماییئے و اێت ُچّک ِابلیسئے بزان پت، وتی شما 44 نێست. توان

و درۆگبندے که چیا رئوت، بێها و بُن وتی بندیت، درۆَگ وهدے نێست. مان راستی هچ آییا که چیا ِانت، hِزبهر و دور راستیا چه

بسَت ِپر گناهے منا کئے شما چه 46 گَوشان. شما گۆن راستیا که نکنێت باوَر سرا منی پمێشکا بله 45 ِانت. پت درۆگانی سّجهێن

گۆَش هبرا ُهدائے شما داریت. گۆَش هبرا ُهدائے ِانت، ُهدایی که کَس آ 47 نکنێت؟ باوَر چے په گَوشان، راستێَن من اگن گڑا، کنت؟

نهاێت.» ُهدایی که چیا ندارێت،

ِابراهێم و ایّسا

نێست، ِپر ِجّن «منا گَوشت: ایّسایا 49 ِانت؟» ِپر ِجّن ترا و ائے ساِمریان چه تئو که نگَوشت «ما َدّراێنت: پَّسئوا آییئے یَهودیان 48

دادرسَی وت و دنت مزنَی و شرپ منا که دگرے آ نلۆٹان، مزنَی وت په من 50 کنێت. بےِاّزَت منا شما بله دئیان، َت ِازَّ باز پتا وتی

ِپر. ِجّن ترا که ِانت باور مارا «نون گَوشت: آییا گۆن یَهودیان 52 نمریت.» هچبَر بگیپت، هبرا منی کَسے اگن بزانێت َاّلم 51 کنت.

مستر ِابراهێما پت مئے چه تئو زانا، 53 نمریت.› هچبَر بزوریت هبرا منی ‹هرکَس گَوشئے: تئو بله مرتنت، نبی سّجهێن و ِابراهێم

نێست، َارزشے ستایا اے بدئیان، ستا وت وتا من «اگن دات: پَّسئو ایّسایا 54 ائے؟» کئے تئو مرتنت. هم نبی سّجهێن و مرت آ ائے؟

آییا من بله نئیارێت، پَّجاهَ و نزانێت آییا َانگت 55 زانێت. ُهدا وتی آییا شما که هما بَکشیت، شئوکَت و مزنی منا که ِانت پت منی اے

پت شمئے 56 کنان. مَن گَوشیت آ که چیزے هر و زانان آییا من بله بان، درۆگبنَد ڈئولا شمئے نزانان، آییا که بگَوشان اگن زانان.

پنجاه َانگت «ترا گَوشت: یَهودیان 57 بوت.» دلشات و دیست آییا بگندیت. رۆچا منی که َات شادان و گَل ُامێتا همے په ِابراهێم،

هستان.» و بوتگان پێسر ِابراهێما چه که آن هما من کنێت، «باور گَوشت: ایّسایا 58 دیستگ؟» ِابراهێم تئو چۆن گڑا نبیت، هم سال

شت. و ِاشت پرستشگاهی مزنێن بوت، َاندێم و دور چّما مردمانی چه آ بله ِچت، ڈۆک و ِسنگ جنَگا ایّسائے په آیان 59

ْدرهبکشی کۆرێئے پێدایشی

بوتگ؟ پێدا کۆر چیا مرد اے استاد! «او کرت: ُجست آییا چه مریدان 2 دیست. iکۆرے پێدایشی یک ایّسایا گَوزان، راهێا چه ڈئولا19 اے پمێشکا مات. و پت نه ِانت، گنهکار جند آییئے «نه دات: پَّسئو ایّسایا 3 مات؟» و پت آییئے یا ِانت گنهکار وت

بیت که شپ بکنێن، سرجم کاران دئیۆکئے َره وتی باید ِانت، رۆچ تانکه 4 ببیت. زاهر و پَّدر آییا گۆن زۆراکی و کار ُهدائے که بوت

چه و دات دئور زمینا ِلبزی گَوشتی، ُچش وهدے 6 آن.» ُرژنایی جهانئے آن، جهانا که وهدے تان من، 5 نکنت. کرَت کارے کَّس گڑا

داتگێن» «دێم مانا (سیلوهائے بشۆد.» تَلاوگا سیلوهائے چّمان وتی «برئو، گَوشتی: 7 و ُمشت ِپر چّمان کۆرئے کرت، اّڈ ِگلی ِلبزا

آتک. و بوت بینا ُششتنت، چّمی شت، آ گڑا ِانت.)

بێبهر. بزان ِزبهر، 44:8h

کۆر. مادرزادێن بزان کۆر، پێدایشی 1:9i
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که نهِانت هما «اے لگّتنت: گَوشگا آورتگَات، پَّجاه رۆچان پنڈۆگریئے چه مرِدش آ که مردم دگه اے و همساهگ َرندا، 8

َات: گَوشگا وت آ ِانت.» همْدرۆشم و همرنگ «آییئے گَوشت: لهتێنا دگه ِانت.» «هما گَوشت: لهتێنا 9 َات؟» ِپنڈگا و ِنشتگَات

کرت، تّر ِگل آییا ِانت، ایّسا نامی که مرد «هما گَوشتی: 11 بوتنت؟» بینا چۆن چّم تئیی «گڑا اتنت: ُجستا 10 آن.» مردم هما «من

کجا مرد «آ گَوشِتش: 12 بوتان.» بینا و ُششتنت چّم من بشۆدان. چّمان و برئوان تَلاوگا سیلوهائے که گَوشتی و ُمشت ِپر چّمان منی

نزانان.» «مَن گَوشتی: ِانت؟»

پُرس و ُجست پَریسیانی و کۆر پێدایشی

کرتگاتنت. بینا چّم آییئے و جۆڑێنتگَات ِگل ایّسایا که َات رۆچ َشبَّتئے 14 برِتش. ِکّرا پَریسیانی َات کۆر پێسرا که مرد هما 13

ِگندگا نون و ُششتنت من ُمشتنت، ِپر ِگل چّم منی «آییا گَوشت: مردا بوتئے؟» بینا چۆن «تئو اتنت: ُجستا آییا چه هم پَریسی نون 15

گَوشت: لهتێنا دگه نکنت.» کاَر سرا َرهبندئے َشبَّتئے که پرچا نئیاتکگ، نێمگا ُهدائے چه مرد «اے گَوشت: پَریسیا لهتێن 16 آن.»

ُجسِتش مردا هما چه پدا 17 کپتنت. چیّلێا و کَّش وتمانوت آ کنت؟» داشَت پێش نشانی َاَجبَّتێن ڈئولێن اے چۆن مردمے «گنهکارێن

«نبیے.» گَوشتی: گَوشئے؟» چے بارئوا آییئے تئو نون کرتنت، بینا آییا که اتنت چّم تئیی «اے َات: کۆر پێسرا که کرت

«اے کرت: ُجسِتش آیان چه 19 آورتنت. ماِتش و پت آییئے پمێشکا ِانت، بینا انّون و بوتگ کۆر مرد آ که نکرت باور یَهودیان 18

زانێن «ما گَوشت: پَّسئوا آیانی ماتا و پت 20 گندیت؟» چۆَن نون گڑا َات؟ کۆرے پێدایشی گَوشێت شما که هما ِانت، ُچّک شمئے مرد

و ُرستگ بگرێت، ُجست جندا آییئے چه کرتگ. بینا کئیا و گندیت چۆَن نون نزانێن بله 21 بوتگ. پێدا کۆر و ِانت ُچّک مئے که

چه یَهودیان که پرچا دات. پَّسئِوش ڈئولا اے پمێشکا تُرست، یَهودیان چه ماتا و پت آییئے 22 کنت.» وَت هبرا وتی مردے، تمانێن

ماتا و پت مردئے آ پمێشکا 23 کننت. دَر پرستشگاهان و کنیسه چه آییا ِانت، َمسیه ایّسا که بَمّنیت هرکَس کرتگَات، شئور پێشا

مردے.» تمانێن و ُرستگ وت آ بگرێت، ُجست آییا «چه که: گَوشت

که زانێن ما گَوشئے، راسَت که بَور سئوگند ناما ُهدائے «په گَوشِتش: و آورت پدا بوتگَات کۆر پێسرا که مرد آ َرندا، دومی 24

نون و بوتگان کۆر من که زانان، چیزے یک تهنا نزانان، مَن نه، یا گنهکارے مرد «اے گَوشت: آییا 25 گنهکارے.» ایّسا، مرد، اے

گَوشت، شما گۆن انّون «من دات: پَّسئوی 27 کرتنت؟» بینا چّمی تئیی چۆن کرتی؟ چے تئو «گۆن کرت: ُجست آیان 26 آن.» بینا

کرت َزکَت و زا مرِدش بوتگێن بینا آ گڑا 28 ببێت؟» مرید آییئے لۆٹێت هم شما زانا، ِبشکنێت؟ پدا لۆٹێت چے په نداشت، گۆش شما

بارئوا مردئے اے بله کرتگ، هبر موّسایا گۆن ُهدایا که زانێن ما 29 اێن. مرید موّسائے ما ائے، مرید آییئے وت «تئو گَوشِتش: و

چه آ نزانێت شما و کرتگَانت بینا چّم منی آییا هبرے، َاَجبێن «اے گَوشت: پَّسئوا آیانی مردا آ نون 30 آتکگ.» کجا چه که نزانێن

آییئے و ُهدادۆستے که داریت گۆَش ْدوایا هماییئے نداریت، گۆَش ْدوایا گنهکارانی ُهدا که زانێن سّجهێَن ماشما 31 آتکگ! کجا

اے اگن 33 بکنت. بینا کۆرے پێدایشی یکّے که نبوتگ ِاشکنگ مرۆچی، تان بگر جۆڑێنگا جهانئے چه 32 کنت. کاَر سرا واهگانی

مارا ائے، ُچّک گناهئے وت که «تئو گَوشِتش: پَّسئوا آییئے 34 نکرت.» کرَت کاری ُچشێن هچ مئیاتکێن، نێمگا ُهدائے چه مرد

کرت. در مرِدش آ گڑا دئیئے؟» َسبَک

کۆردلان

مردا 36 ِانت؟» باور سرا ُچکّئے انسانئے «ترا گَوشتی: و گێتک در مردی آ گّلێنتگ، مرِدش بوتگێن بینا ِاشکت ایّسایا وهدے 35

هبر تئو گۆن که ِانت هما دیستگ. آ «تئو گَوشت: ایّسایا 37 بکنان؟» باور سرا آییئے که ِانت کئے آ بگَوش، منا واجه! «او َدّراێنت:

اے دادرسیا و بُّرگ ُهکم په «من گَوشت: ایّسایا گڑا 39 کپت. پادان ایّسائے و آورت» ایمانُن ُهداوند! «او گَوشتی: 38 ِانت.» کنگا

گَوشِتش: و ِاشکت گّپِش اے اتنت چاگردا و چّپ آییئے که لهتێن پَریسیان چه 40 کۆر.» بینا و ببنت بینا کۆر تانکه آتکگان، دنیایا
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َانگت پمێشکا بله نێستَات، ِپر مئیارے شمارا بوتێنێت کۆر «اگن گَوشت: ایّسایا 41 اێن؟» کۆر ما که ِانت ِاش مکسد «تئیی

اێن.› بینا ‹ما گَوشێت: که اێت مئیاریگ

شپانک نێکێن

ٓ ا بله 2 َرهزنے. و ُدّز بزان بکنت، کُّپ نێمگے دگه چه و مپُتریت دپا واڑئے و گواش پَسانی چه کَسے اگن کنێت، «باور ِاشکننت.110 تئوارا آییئے پَس و کنت پََچ آییا په دپا گواشئے ِنگهپان، 3 ِانت. شپانک پَسانی رئوت، دپا گواشئے چه که کَس

چیا کپنت، َرندا آییئے پَس و بیت پێسَر وت بارت، ڈنّا پَسان وتی وهدے 4 بارت. ڈنّا آیان و جنت تئواَر و گوانک نام په پَسان وتی آ

ایّسایا، 6 نزاننت.» و نئیارنت پَّجاهَ تئوارا بیگانگانی که چیا تچنت، آیاَن چه نکپنت، َرندا بیگانگانی 5 کارنت. پَّجاهَ تئوارا آییئے که

نئوارت. َسرِکچ مکسد آییئے مردمان بله کرت، پێش آیان په ِمسال اے
jاتنت َرهزن و ُدّز آتکگَانت پێسر و من چه که سّجهێن آ 8 آن. دروازگ و دپ گواشئے پَسانی من کنێت، «باور گَوشتی: پدا گڑا 7

سَر َچراگاهے په ڈنّا، یا رئوت تۆکا َرکّیت. بگَوزیت، راها منی چه که هرکَس آن، دروازگ من 9 نداشت. گۆش تئوار آیانی پَسان و

ببنت. واهند آییئے سرجمیا و برسیت ِزندمان مردمان که آتکگان من بکنت، تباه و بکُشیت بکنت، ُدّزی تان کئیت ُدزَّ 10 بیت.

نهِانت. واهند پَسانی کنت، کاَر ُمّز په که کَسے بله 12 کنت. نَدَر پَسان په ساها وتی شپانک نێکێن آن، شپانک نێکێن «من 11

ِشنگ آیان و بارت kُاُرَش و َهمله سرا پَسانی گُرک وهدی، آ تچیت. و کنت یلَه آیان ِانت، پێداک پَسان په دێم گُرک که گندیت وهدے

نکنت. هئیالداریا پَسانی کنت، کاَر ُمّز په که چیا تچیت، آ 13 کنت. شانَگ و

ساها وتی من زانان. پتا من و زانت منا پت که ڈئولا هما 15 زاننت، منا هم آ و کاران جاهَ پَسان وتی من آن، شپانک نێکێن «من 14

و رمگ یک و ِاشکننت تئوارا منی آ بیاران. هم آیان ِانت باید l،نهَانت رمگا اے چه که هست، هم پَس دگه منا 16 کنان. نَدَر پَسان په

منی هچکَس 18 ببان. واهند ِزندئے و جان وتی پدا که کنان نَدَر ساها وتی من که چیا داریت، دۆسَت منا پت 17 بنت. شپانَک یک

ِپر آییئے پدا و ِانت گۆن وتا ِاهتیار دئیگئے ساهئے وتی منا کنان. نَدَر آییا واهگا و ُهّب وتی گۆن من نکنت، گپَت من چه ساها

داتگ.» پتا منا ُهکم، اے آن. وت هم مستر تَّرێنگئے

گۆَش هبران آییئے چے په گنۆکے، ِپر، ِجّنے «آییا َات: گَوشگا بازێنے 20 کپت. ناِتپاکی نیاما یَهودیانی پدا بارئوا، هبرانی اے 19

کنت؟» کرَت بینا کۆران ِجّن نکنت. جَت گّپ ڈئولێن اے ِانت، ِپر ِجّن که «کَسێا اتنت: گَوشگا دگه آ 21 دارێت.»

نَمّننت ایّسایا یَهودی

ایید|مزنێن mایید َوپْکئے و شۆد و ُششت پرستشگاهئے َوپْکئے|مزنێن و شۆد و ُششت پرستشگاهئے مزنێن اوْرَشلیما، وهدے 22

جت. کََدَم nپێشجاها ُسلئیمانئے پرستشگاها، مزنێن ایّسایا 23 َات. زمستان آتک، ایید َوپْکئے و شۆد و ُششت پرستشگاهئے

و راست ائے، َمسیه تئو اگن دارئے؟ تها شکّئے ڈئولا اے مارا کَدێن «تان اتنت: گَوشگا و بوت ُمّچ چاگردا و چّپ آییئے یَهودی 24

گواهَی من په وت کنان نێمگا پتئے چه من که کاران آ نکنێت. باوَر بله گَوشتگ، شمارا «من گَوشت: ایّسایا 25 بگَوش.» پکّا

کننت. َرندگیریا منی و کاران جاهَ آیان من ِاشکننت، تئوارا منی پَس منی 27 نکنێت. باوَر نهاێت، پَس منی که شما بله 26 دئینت.

رێپێننت. مردماَن که اتنت سرۆک دگابازێن هما مکسد ایّسائے 8:10j

َهمله. بزان ُاُرش، 12:10k

نهَانت». گواشا اے «چه گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 16:10l

بیت. گیّشێنَگ ُهدایا په که چیزے بزان َوپْک، 22:10m

َسهن. چاردیوال، لۆگئے پێشگاه، بزان پێشجاه، 23:10n
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چه بَکشتگَانتی، منا اے که پت، هما 29 نکنت. گپَت پَچ من چه آیان کَّس نمرنت. هچبَر آ و بَکشان ِزنَد نمیرانێن آیان من 28

اێن.» یّک پت منی و من 30 نکنت. گپَت پَچ دستا پتئے منی چه آیان هچکَس و ِانت مستر سّجهێنان

په کرتگ، کارے نێکێن بازێن نێمگا پتئے چه «من گَوشت: آیان گۆن ایّسایا 32 بکننت. ِسنگسار آییا که ِچت ڈۆک یَهودیان پدا 31

بنی تئو کنێن. کارا اے کُپران تئیی په نکنێن، ِسنگساَر ترا کارێا نێکێن «په دّراێنت: یَهودیان 33 کنێت؟» ِسنگساَر منا کارا کجام
oبُّرۆکێن شئور هما چه ‹شما گَوشتگ: ُهدایا که نئیاتکگ َشریَتا «شمئے گَوشت: ایّسایا 34 آن.›» ُهدا ‹من گَوشئے: بله ائے آدمے

و نکپیت هچبَر کتاب پاکێن ُهدائے که زانێن و بوتگَانت گَوشگ ‹ُهدا› َرستگ، آیان په هبر ُهدائے که مردم آ اگن 35 pاێت›؟ ُهدایان

من که هبرا اے په تهنا هم آ جنێت؟ qبُهتاما کُپرئے چۆن داتگ، رئوان جهانا اے و کرتگ گچێن پتا که منا گڑا 36 نبیت، ناکاَر

په اگن تُرے کنان، کاَر سرا آیانی اگن بله 38 مئیارێت. ایمان من په مکنان، کاران پتئے وتی من اگن 37 آن.› ُچّک ‹ُهدائے گَوشتگ:

َجبینا.» و َارواه آییئے من و ِانت جانا و جسم منی پت که ورێت َسرِکَچ وهدی، آ بیارێت. ایمان کاران منی په مئیارێت، ایمان من

بوت. دور َدزرسا آیانی چه ایّسا بله بکننت، َدزگیر آییا پدا لۆٹِتش گڑا 39

ِکّرا آییئے مردمے بازێن 41 داتگَات. پاکشۆدی اۆدا یَهیایا پێسرا که َمنت و شت جاگها هما و گَوست کئورا ُاْرُدنئے چه َرندا 40

اۆدا 42 ِانت.» راست گَوشتی که چیزے هر بارئوا مردئے اے بله نداشت، پێش نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه هچ «یَهیایا گَوشِتش: و آتک

آورت. ایمان سرا ایّسائے مردمێا بازێن

َمرک ایلآَزرئے

َات هما َمریم 2 َات. مێتگ مرتائے گهار آییئے و َمریم بئیتَانیا َات. ناجۆڑ مردے نامێن ایلآَزر مێتگا، بئیتَانیائے آییئے111 3 َات. ناجۆڑ ایلآَزر برات آییئے انّون کرتنت، ُهشکی مودان وتی گۆن و ُمشتنت ِپر َاتر پادی ایّسائے ُهداوندێن که

په دێم آییا ناْدراهی «اے گَوشتی: ِاشکت هبر اے ایّسایا وهدے 4 ِانت.» ناْدراه دۆست تئیی ُهداوند! «او کرت: کُلئو ایّسایا په گهاران

ایّسایا، 5 برسیت.» شئوکت و مزنی په راها اے چه هم ُچّک ُهدائے تانکه بیت، نشانیے یک شئوکتا و شان ُهدائے په نبارت، َمرکا

بوتنت. دۆسَت ایلآَزر و گهار آییئے و َمرتا

«بیاێت گَوشتی: مریدان گۆن گڑا 7 بوت. مهتل داشتگَاتی که جاها هما رۆچ دو دگه بوت، َسهیگ ناجۆڑیا ایلآَزرئے چه وهدے 6

همۆدا پدا بکننت. ِسنگسار ترا لۆٹت یَهودیان که نگَوستگ دێر هبرا اے استاد! «او گَوشت: مریدان 8 برئوێن.» یَهودیَها په دێم پدا

چیا نئوارت، ٹَگَل و نلَکُشیت رئوت راهَ رۆچا که کَسے نهِانت؟ ساهت دوازده ُرژنایی «رۆچئے دات: پَّسئو ایّسایا 9 لۆٹئے؟» رئوَگ

رند، و هبران اے 11 نێست.» دێما ُرژناییے هچ آییا که چیا َلکُشیت، برئوت راه شپا کَسے اگن بله 10 گندیت. ُرژناییا جهانئے که

ْدراهَ َاّلما ِانت، واب اگن ُهداوند! «او گَوشت: مریدان 12 کنان.» پاَد آییا و رئوان مَن بله وپتگ، ایلآَزر دۆستێن «مئے گَوشت: ایّسایا

َسرِکچ ایّسایا وهدی آ 14 ِانت. واب و وپتگ انُچش ایلآَزر که کرت هئیال آیان بله کرت، هبر بارئوا َمرکئے آییئے ایّسایا 13 بیت.»

گَورا آییئے بیاێت، کنێت. کرَت باور نون که چے په نبوتگان. اۆدا که آن شادمان ُشمئیگی په نون 15 مرتگ. «ایلآَزر که: داتنت

بمرێن.» هۆر آییا گۆن و برئوێن هم ما «بیاێت، گَوشتی: مریدان دگه آ گۆن نامێنتگَات، r«جاڑۆ» آِاش که توما 16 رئوێن.»

کنۆک. پئیسله بزان بُّرۆک، شئور 34:10o

بوتگ. دئیگ مردمان ِاهتیار بُّرگئے شئور ُهدایی که ِانت ِاش مانا هبرئے اے .6:82 َزبور 34:10p

تُهمت. ملامت، بزان بُهتام، 36:10q

بوتگ. جاڑے تومایا بزان 16:11r
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ِانت آِهَرت و ِزندمان ایّسا

سئے ِکساس اوْرَشلیما، تان بئیتَانیا 18 بوتگ. کنگ کَبر ایلآَزر که ِانت رۆچ چار بوت َسهیگ َرست، و آتک اۆدا ایّسا وهدے 17

پێداک ایّسا که بوت َسهیگ َمرتا وهدے 20 آتکگَات. پُرسا براتئے آیانی په ِکّرا َمریمئے و َمرتا یَهودیے، بازێن 19 ِانت. sکیلومیتر

نمرتگَات. برات منی بوتێنئے، ِادا تئو اگن ُهداوند! «او گَوشت: ایّسایا گۆن َمرتایا 21 َمنت. َمریم بله شت، پێشوازیا آییئے ِانت،

گَوشت: َمرتایا 24 بیت.» زندَگ پدا برات «تئیی گَوشت: ایّسایا 23 دنت.» ترا بلۆٹئے ُهدایا چه تئو که چیز هر زانان، َانگَت بله 22

پدا بمریت، تُرے بیاریت ایمان سرا منی کَسے اگن آن. آِهَرت و ِزندمان «من گَوشت: ایّسایا 25 بیت.» زندَگ آِهرزمانا که زانان «مَن

منی «هئو گَوشت: َمرتایا 27 کنئے؟» باوَر هبرا اے نمریت. هچبَر کنت، باوَر سرا منی و ِانت زندگ که هرکَس 26 بیت. زندَگ هم

بیئیت.» جهانا اے ِانت باید که ائے ُچّک هما ُهدائے ائے، َمسیه تئو که ِانت باور منا ُهداوند!

گرێوگ ایّسائے

وهدے 29 لۆٹیت.» ترا و آتکگ «استاد گَوشتی: َهلَوتے په و کرت تئوار َمریمی گهار وتی شت َمرتا َرند، و گَوشگا گّپانی اے چه 28

ِگندگا آییئے َمرتا که َات همۆدا و نَرستگَات مێتگا آ َانگت ایّسا 30 شت. ِکّرا ایّسائے و بوت ِچست دمانا هما ِاشکت، اے َمریما

آیگا در لۆگا چه و آتکگ پاد ِاشتاپی په آ که دیسِتش وهدے اتنت، دئیگا تسّلا آییا و اتنت لۆگا َمریمئے که یَهودی هما 31 شتگَات.

رئوت.» سرا کَبرئے گرێوگا په «بلکێن گَوشِتش: وت گۆن کپتنت. َرندا آییئے ِانت،

ِادا تئو اگن ُهداوند! «او گَوشتی: و کپت پادان ایّسائے نون دیستی. آ و َات اۆدا ایّسا که بوت سر و شت همۆدا َمریم بله 32

و کَّشت آهے دلا چه دیست، گرێوان اتنت همراه آییئے که یَهودیان آ گۆن َمریم ایّسایا وهدے 33 نمرتگَات.» برات منی بوتێنئے،

ِرتکنت. َارس چّمان ایّسائے چه 35 بچار.» و بیا ُهداوند! «او گَوشِتش: کرتگ؟» کبر کجا ایلآَزر «شما گَوشتی: 34 بوت. پََدْرد سّک

ایلآَزری کرتنت، بینا چّمی کۆرئے که مرد «اے گَوشت: لهتێنا آیان چه 37 بوتگ.» دۆستی چنکدر «بچارێت اتنت: گَوشگا یَهودی 36

نکرت؟» َرکّێنت َمرکا چه

بئیگ زندگ ایلآَزرئے

ایّسایا 39 َات. اێر دپا آییئے ڈۆکے که َات گارے یک کَبر، آتک. سرا کَبرئے َات، کَّشگا آه دلا چه که انُچش ایّسا َرندا، 38

پَّسئو ایّسایا 40 کنت.» بَۆ و گَوستگ رۆچ چار َمرکا آییئے واجه! «او گَوشت: َمرتایا گهار ایلآَزرئے کنێت.» دور «ڈۆکا گَوشت:

آسمانئے ایّسایا کرت، دور دپا کَبرئے چه ڈۆِکش گڑا 41 گندئے؟» شئوکتا و شان ُهدائے ببیت، ایمان ترا اگن نگَوشت «من دات:

اے بله دارئے، گۆَش هبرا منی ُمدام تئو که زانت من 42 ِاشکت. هبِرت منی که گران شگرا تئیی پت! «او گَوشتی: و چارت نێمگا

بُرزێن گۆن ایّسایا َرند، و هبران اے چه 43 داتگ.» رئوان منا تئو که بکننت باور تان اۆشتاتگَانت، ِادا که گَوشت مردمان آ په هبُرن

ایّسایا آتک. در ڈنّا پۆشتگَات، َدزمالێا دێمی و اتنت کَپُنا پادی و دست که ُمردگ، هما 44 کپ.» در «ایلآَزر! جت: گوانک تئوارے

رئوت.» که ِبّلێتی کنێت، پَچ «آییا گَوشت:

پَنَدل و َمْندر کۆشئے ایّسائے

شت ِکّرا پَریسیانی لهتێن، بله 46 آورت. ایماِنش سرا آییئے دیست، کار اے ایّسائے وهدے یَهودیان، بازێن آتکگێن گَورا َمریمئے 45

گَوشِتش: و لۆٹتنت باسک دیوانئے سرۆکانی وتی پَریسیان و پێشوا دینی مزنێن 47 کرت. سر و برت هاِلش کارئے کرتگێن ایّسائے و

سرا آییئے سّجهێن بدئیێن، یله ڈئولا همے آییا اگن 48 ِانت. دارگا پێش نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه بازێن مرد اے اێن؟ کنگا چے «ما

ِانت. ِکساسا میترئے 190 ْستادیُس یک ْستادیُس». «پانزده گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 18:11s
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دینی مسترێن سالا آ که مردێا، نامێن کیاپا آیان، چه 49 گرنت.» پرستشگاها مزنێن و کئوم مئے و کاینت رومَی وهدی آ کننت، باوَر

که ِانت هِمش شرتر بدلا، تَباهیئے کئومئے سرجمێن شما، په که نزانێت 50 نزانێت. چیزے بێها و بُن چه «شما گَوشت: َات، پێشوا

پێشگۆیی آییا َات، پێشوا دینی مسترێن کیاپا سالا، آ که چیا نگَوشت، وتسر آییا گّپ، اے 51 بمریت.» مردمے یک جاها کئومئے

یکراه و یکجاه آیان تان ُچکّان شانگێن و ِشنگ سّجهێن ُهدائے په نه، کئوما آ په تهنا 52 بمریت، کئوما په ِانت باید ایّسا که کرت

زاهر نیاما یَهودیانی وتا ایّسایا برے دگه َرند، و ِاد چه 54 کرت. بُنگێج بسِتش و بند کُشگئے آییئے َرند، و رۆچا آ چه 53 بکنت.

ِنشت. و شت مریدان وتی گۆن شهرێا، نامێن ِاپراییم نّزیکا، گیابانئے نکرت.

پێسر اییدا چه که آتکگَات اوْرَشلیما َدمگان، و َهند سّجهێن ُملکئے چه مردمے بازێن و َات نّزیک ایید َسرگَوزئے یَهودیانی 55

اییدا اے «بارێن، اتنت: گَوشگا یکدگرا گۆن پرستشگاها مزنێن و اتنت پُرسا و ُجست ایّسائے آ 56 بکننت. پوره رسمان پاکیزگیئے

تان بدنت هال ِانت، کجا ایّسا بزانت که هرکَسے کرتگَات، ُهکم پَریسیان و پێشوایان دینی مزنێن بله 57 گَوشێت؟» چے شما نئیئیت؟

بکننت. َدزگیر آییا

کنت َچرَپ پادان ایّسائے َمریم

(9–3:14 َمرکاس 6:26–13؛ (َمّتا

زندگ ُمردگان چه که ایلآَزر هما َات، همۆدا لۆگ ایلآَزرئے که شت بئیتَانیایا ایّسا پێسر، رۆچ َشش اییدا َسرگَوزئے چه سرا112 tپَرزۆنَگئے کَشا ایّسائے مهمانان گۆن ایلآَزر و کرت ِهزمَت َمرتایا کرتگَات، جۆڑ شامے ایّسایا په آیان، 2 کرتگَاتی.

مود وتی گۆن پاد و ُمشت ِپر پادان ایّسائے آورت، َاتر گرانبهاێن و گهتر vُسمبلئے u،ِکساسا تاسێئے نێم َمریما وهدی، آ 3 ِنشتگَات.

بوت. تالان کُنڈا هر لۆگئے آ بۆ، وّشێن َاترئے کرتنت. ُهشک َملگۆران و

گَوشت: َات، دئیگی دستا دژمنانی و ْدرۆهگی ایّسایی زوتان، همے په و َات مریدان ایّسائے چه که ِاْسکَریوتیا، یَهودا وهدا همے 4

نگَوشت، گَمواریا مردمانی بَّزگێن په هبر اے آییا 6 نبوتنت؟» دئیگ نێزگاران و گریب زّر، و نبوت بها دینارا سێَسد په َاتر اے «پرچا 5

گَوشت: ایّسایا 7 زرت. وَت په چیزے َزْرتوَرگا چه هروهد آییا َات. ُدّزے و َات wکلیتدار ُرمبئے ایّسائے وت آ که گَوشتی پمێشکا

من بله هست، کّرا شمئے ُمدام نێزگار و گریب 8 کرتگَانت. اێر تئیاریا کنگئے کبر منی په رۆگن اے آییا مدارێت، کار کارا «َمریمئے

ِگندگا ایلآَزرئے نئیاتکنت، دیدارا ایّسائے تهنا ِانت، اۆدا ایّسا که ِاشکت وهدے بازێنێا، یَهودیان چه 9 نهآن.» گۆن شما گۆن هروهد

بازێن سئوبا، آییئے که چیا 11 ت. بُّرِ هم شئور کۆشئے ایلآَزرئے پێشوایان دینی مزنێن پمێشکا 10 بوتگَات. زندگ که آتکنت هم

بوتگات. باورمند سرا ایّسائے و تّرتگَات ِپر آیان چه یَهودیے

وّشآتکا ایّسائے په

(40–28:19 لوکا 1:11–11؛ َمرکاس 1:21–11؛ (َمّتا

و پیّش سرسبزێن َمّچانی گۆن 13 ِانت، راها اوْرَشلیمئے ایّسا زانِتش وهدے آتکگَات، اییدا په که ُرمبے مزنێن رۆچا، دگه اے 12

کرت: کوکّاِرَش آتک. در پێشوازیا ایّسائے په x،تَکان

ُسپره. بزان پَرزۆنَگ، 2:12t

ِگرام. سێسد ِکساس بزان لیترا»، «یک گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 3:12u

پُّلے. و گُل وشبۆێن ُسمبل، 3:12v

سمبالۆک. و هسابدار َهزانگئے بزان کلیتدار، 6:12w

ِانتی. ِپر پیّش که ُلّٹ تَّرێن َمّچئے بزان تَک، 13:12x
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y،هوشیانا»

بات مبارک بادشاها ِاسراییلئے
z«.کئیت ناما ُهداوندئے په که

متُرس. نون جنک! َسْهیونئے «او 15 گَوشیت: کتاَب پاکێن ُهدائے که انُچش بوت، سوار آییا و گێتک در َهرے کُّرگێن ایّسایا 14

په ایّسا که َرندا بله نهَات، پکّا مریدان په مکسد چیزانی اے ائولا 16 a«.ِانت پێداک و ِنشتگ پُشتا َهرێئے کُّرگێن بادشاه تئیی

انُچش آییا گۆن هم مردمان و بوتگَات نبیسگ بارئوا آییئے چیز اے که کپتنت تْرانَگا و یات مرید َرست، شئوکتا و مزنی وتی

شاهدَی ِاشکتگێنان و دیستگێن وتی په آیان َات. همۆدا بازێنے آورت، در زندگ کَبرا چه و جت تئوار ایلآَزر ایّسایا وهدے 17 کرت.

کرتگ. زاهر نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه اے ایّسایا ِاشکتگَاِتش که آتکگَات، پێشوازیا ایّسائے هاترا اے په ُرمب، مزنێن آ 18 دات.

ِانت.» راها آییئے دنیا سّجهێن اێن، نکنگا هّچ ماشما «بچارێت، گَوشت: یکدگرا گۆن پَریسیان 19

ِگنُدک یونانیانی ایّسایا گۆن

آتکنت. ِکّرا پیلیپُسئے آ 21 َات. گۆن هم یونانی لهتێن آتکگاتنت، اوْرَشلیما پرستشا په رۆچان اییدئے که مردمان اے گۆن 20

هبری اے و شت پیلیپُس 22 بگندێن.» ایّسایا لۆٹێن ما «واجه! گَوشِتش: آییا گۆن َات. مردمے بئیتسئیدائے شهر َجلیلئے پیلیپُس

شان وتی په ُچّک انسانئے که آتکگ وهد «آ گَوشت: پَّسئوا آیانی ایّسایا 23 دات. هال ایّساِاش و شتنت دوێن آ گَوشت. َانْْدریاسا گۆن

کَّل اگن بله نبیت، گێشتَر دانَگێا یک چه هچبر ممریت، و مرئوت چێرا هاکئے دانَگ گَنُدمئے اگن بزانێت، َاّلم 24 برسیت. شئوکتا و

وتی آ گَوزیت، سَر ِزندا وتی چه جهانا اے که هرکَس و باهێنیت آییا ِانت، دۆست ِزند وتی که هرکَسا 25 کاریت. دانَگے بازێن ببیت

من که جاه هر بکنت. َرندگیریا منی ِانت باید بکنت، ِهزمتا منی لۆٹیت کَسے اگن 26 بیت. سَر ِزندا نمیرانێن په و َرکّێنیت جانا و ساه

کنت. وشناَم آییا پت منی کنت، ِهزمتا منی کَسے اگن و ِانت من گۆن همۆدا ِهزمتکار منی آن،

هبر ایّسائے بارئوا َمرکئے وتی

ِانت ِاش هبر نه، بَرکّێن›؟ ساهتا اے چه منا پت! منی ‹او بگَوشان: بارێن بگَوشان؟ چے ِانت، جلاجۆش و bبێتاهیر دل منی «انّون 27

چه تئوارے بُرزێن وهدا، همے بدئے.» شئوکت و مزنی ناما وتی پت! او 28 بوتگ. دمان و وهد همے مکسد و ُمراد آیگئے منی که

ِاشکنگا تئوارے اے گۆن اۆشتاتگَات، اۆدا که مردم ُرمبے 29 دئیان.» هم َانگت و داتگ مزنیُان و «شان گَوشتی: که ُرست آسمانا

په نه، من په تئوار، «اے گَوشت: ایّسایا 30 کرت.» گّپ آییا گۆن «پرێشتگێا گَوشت: دگراَن آ َات،» تئوار «گْرندئے لگّتنت: گَوشگا

زمینا چه وهدے 32 بیت. کنَگ در ڈنّا شئیتان، سردار نالاهکێن جهانئے و ِانت وهد دادرسیئے جهانئے اے انّون 31 آتک. شمئیگی

َات. ودارا و ِانتزار آییئے که گَوشت َمرکێا ڈئولێن هما په هبر اے ایّسایا 33 کَّشان.» نێمگا وتی مردمان سّجهێن بان، کنَگ ِچست

بیت›؟ کنَگ ِچست ُچّک ‹انسانئے که گَوشئے چۆَن تئو گڑا مانیت. ما گۆن َابد تان َمسیه که گَوشیت «َشریََت دّراێنت: مردمان 34

گۆن ُرژنایی اے که وهدے تان ِانت. گۆن شما گۆن ُرژنایی وهدێا گَونڈێن یک «تهنا گَوشت: ایّسایا 35 ِانت؟» کئے ُچّک اے انسانئے

تهارۆکیا که کَسے بدنت. پرۆش شمارا و ببیت بالادست سرا شمئے تهارۆکی که مبیت ُچش برئوێت. دێما جنان گام ِانت، گۆن شما

بَرکّێن». انّون «مارا بزان هوشیانا، 13:12y

.26:118 َزبور 13:12z

جهمنندێن اوْرَشلیمئے بزان جنک، َسْهیونئے بوتگ. کنگ اێر سرا کۆهئے اے بُنِرد شهرئے اوْرشلیمئے که کۆهے، یک َسْهیون .9:9 کتاب نبیئے َزکَریا 15:12a

مردم.

بێکرار. ناآرام، بزان بێتاهیر، 27:12b
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گَوشت اے ایّسایا ببێت.» ُچّک ُرژناییئے که بیارێت ایمان سرا ُرژنئے ِانت، گۆن ُرژنایی شمارا تانکه 36 رئوت. کجا نزانت رئوت، راهَ

بوت. چێرَاندێم و شت نیاما آیانی چه و

ناباوری یَهودیانی

که ببیت، سرجم و پوره هبر نبیئے ِاشئیا تانکه 38 نئیاورت، ایمان آیان هم َانگت نشانیان، َاَجبَّتێن و مۆجزه بازێن اے ایّسائے گۆن 37

کرت باور آیان گڑا 39 d«بوتگ؟ زاهر کئیا په cکُدرت و واک ُهداوندئے و کرتگ باور کئیا کُلئو مئے ُهداوند! «او گَوشتگَات: آییا

گَوشتگَات: هم َانگت ِاشئیایا که چیا نکرت،

و کۆر چّمی «آیانی 40

کرتگَانت ُمهر سّک دلی

مگندنت، چّمان گۆن تان

و مئَورنت َسرِکچ دلان گۆن

متّرنت، ِپر من په دێم
e«.بکنان ْدراه آیان تانکه

آورت. ایمان سرۆکان بازێن یَهودیانی هم َانگت 42 کرت. هبری اے بارئوا آییئے پمێشکا دیست، شئوکت و مزنی ایّسائے ِاشئیایا 41

َستا و ت ِازَّ داتگێن انسانئے آیان، که چیا 43 نگپت. ناِمَش مکننت، در پرستشگاهان و کنیسه چه آیان پَریسی که تُرسا همے چه بله

بوت. دۆسَت گێشتر َستایا و ت ِازَّ داتگێن ُهدائے چه

کنت. باوَر هم سرا دئیۆکئے َره منی سرا، منی تهنا نه بکنت، باور سرا منی «هرکَس گَوشت: تئوارے بُرزێن گۆن ایّسایا گڑا 44

بکنت، باور سرا منی که هرکَس تان آن، ُرژنایی آتکگێن جهانئے اے من 46 گندیت. هم دئیۆکا َره منی گندیت، منا هرکَس 45

چیا نبُّران. ُهکمے و شئور بارئوا آییئے من هم َانگت مکنت، کار سرا آیانی و ِبشکنت هبران منی کَسے اگن بله 47 ممانیت. تهارۆکیا

بِسندیت وت چه منا که هرکَس تان هست، بُّرۆکے شئور 48 آتکگان. َرکّێنگا جهانئے په نئیاتکگان، کنگا مئیاریگ جهانئے په من که

وتسر من که چیا 49 کننت. مئیاریَگ آییا رۆچا پُرسئے و ُجست هبر، و گّپ گَوشتگێن منی بکنت. مئیاریگ آییا مَمّنیت، هبران منی و

پرمان، و ُهکم آییئے که زانان 50 بکنان. هبر چۆن و بگَوشان چے که کرتگ ُهکمی داتگ، رئوان منا که پتا هما نکرتگ، هبر و گّپ

گَوشتگَانت.» منا پتا که َانت چیز هما گَوشان، مَن که چیزان اے ِانت. ِزند نمیرانێن

شۆدیت پاداَن مریدانی ایّسا

یله جهانا اے ِانت باید که آتکگ دمان و ساهت هما آییئے زانت ایّسایا کپتگَات، پَشت رۆچ دو و یک اییدا َسرگَوزئے داشتنت.113 دۆسَت دل په دمانا، آِهری ُامرئے وتی تان و داتگاتنت ِمهر جهانا اے مرید، وتی آییا برئوت. ِکّرا پتئے و بدنت

دستا دژمنانی و بْدرۆهیت ایّسایا که fآُشپێنتگَات دل ِاْسکَریوتیئے یَهودا ُچّک، َشمونئے پێشا چه شئیتانا و َات وهد شامئے 2

پَرزۆنَگئے چه 4 رئوت. ِکّرا هماییئے و آتکگ نێمگا ُهدائے چه ُچّک داتگَانت، دستا ُچکّئے چیز سّجهێن پتا که زانت ایّسایا 3 بدنت.

لانکیگا هما گۆن و ُششتنت پادی مریدانی زرتی، َدسشۆدے نون 5 بستی. ْسرێنا لانکیگے و ِاشت ِکّرے gکَباهی آتک، پاد سرا

دست». «ُهداوندئے گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 38:12c

.1:53 کتاب نبیئے ِاشئیا 38:12d

َرند. و 9:6 کتاب نبیئے ِاشئیا 40:12e

کنگ. تهریک کنگ، پاد بزان آُشپێنگ، 2:13f

ُجّبه. بزان کباه، 4:13g
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تَّرێنت: پَّسئو ایّسایا 7 لۆٹئے؟» شۆدَگ پادان منی تئو ُهداوند! «او گَوشت: آییا َرست، باریگ ِپْتُرسئے َشمون وهدے 6 کرتنت. ُهشک

گَوشت: ایّسایا بشۆدئے.» پادان منی تئو نئیلان هچبَر «من گَوشت: ِپْتُرسا 8 ورئے.» َسرِکَچ َرندا کنان، چے من نزانئے تئو «انّون

منی نه، پادان منی تهنا ِانت، ُچش اگن واجه! «او گَوشت: ِپْتُرسا َشمون 9 نرسیت.» بهرے و َونڈ هچ ترا من چه h،مشۆدان ترا «اگن

هاجت شۆدئے و ُششت هچ دگه پادان چه َابێد آییا کرتگ، پاکشۆدی که کَسا «هما گَوشت: ایّسایا 10 بشۆد.» هم دستان و سر

گَوشتی: پمێشکا ْدرۆهیت، آییا کئے زانت ایّسایا که چیا 11 نه.» سّجهێن بله اێت، پاک شما ِانت. َسّله و َسپا پادا، تان سرا آ نێست.

نهَانت.» پاک سّجهێن تها، ُرمبئے «شمئے

کرت؟ چے شما په من زانێت «شما گَوشتی: و ِنشت سرا پَرزۆنَگئے و کرت گَورا کَباهی وتی رند، شۆدگا پادانی سّجهێنانی 12

پاُدن شمئے و آن استاد و ُهداوند شمئے من اگن 14 آن. هما من گَوشێت، هم راست و کنێت تئواَر و زانێت ُهداونَد و استاد منا شما 13

شما کرت، شما گۆن من که ڈئولا هما تان کرت، پێش ِمسالے شمارا من 15 بشۆدێت. پادان یکدگرئے ِانت باید هم شما ُششتگَانت،

ِاشیا شما که نون 17 نهِانت. مستر دئیۆکا َره وتی چه کاِسد هچ و واجها وتی چه گُلام هچ گَوشان، راستێَن شمارا 16 بکنێت. هم

و زانان آیاَن کرتگَانت، گچێن من که آ نهَانت. سّجهێنان شما په گَوشان که چیزان اے 18 ببندێت. کاری اگن اێت بَهتاور زانێت،

دێما منی و ِانت بدواه منی َات، همکاسگ من گۆن که کَس آ ببیت، سرجم ِانت باید پێشگۆیی اے کتابئے پاکێن بله کاران. پَّجاهَ

که هماییا هرکَس کنێت، باور 20 آن. هما من که بزانێت گڑا بیت، ُچَش وهدے که گَوشان شمارا پێسر کارا اے چه انّون 19 i.اۆشتاتگ

داتگ.» شرپ دئیۆکی َره منی بزان بدنت، شرپ منا هرکَس و داتگ شرپی منا بزان بدنت، شرپ و بکنت وّشآتک داتگ رئوان من

پێشگۆیی بئیگئے َدزگیر

(23–21:22 لوکا 17:14–21؛ َمرکاس 20:26–25؛ (َمّتا

و ْدرۆهیت منا یکّے شما چه کنێت، «باور گَوشتی: پکّایی گۆن و بوت پََدْرد سّک درونا و روه چه گَوشت، اے ایّسایا وهدے 21

یکّے مریدان چه 23 چارت. یکدگِرش ُشهبه و شّک گۆن و ِانت گَوشگا هبرا اے بارئوا کئیی نزانت مریدان 22 دنت.» دستا دژمنانی

کئیی بارێن بکنت، ُجست واجها که کرت ِاشاره مرید هما ِپْتُرسا َشمون پمێشکا 24 ِنشتگَات. ِکّرا آییئے َات، دۆست باز ایّسایا که

هما «آ دات: پَّسئو ایّسایا 26 ِانت؟» کئے آ ُهداوند! «او کرت: ُجستی ایّسایا چه و ِکنزت نّزیکتر مرید آ گڑا 25 ِانت؟ کنگا گّپ بارئوا

که انُچش 27 داتی. یَهودایارا ُچّک، ِاْسکَریوتیئے َشمون و جت ِپر نانی گڑا دئیان.» آییا و جنان ِپَر کاسگا نان ُچنڈے من که ِانت

بکن.» ِانت کنگی ترا که کارے هر کن! «زوت گَوشت: آییا گۆن ایّسایا نون پُترت. پۆستا آییئے شئیتان کرت، دستا ُلنکه یَهودایا

اے په کرت گُمان لهتێنا 29 ِانت. چی مکسد آییئے هبرا اے گۆن که نزانت هچکَسا مردمان، ِنشتگێن سرئے پَرزۆنَگئے چه بله 28

بدنت. چیزے نێزگاران یا بگیپت، ِانت پکار اییدا په هرچے و برئوت که گَوشیت آییا ایّسا ِانت، ِزّمهوار َزْرتوَرگئے یَهودا که هاترا

َات. شپ کپت. در ڈنّا زرت، ُلنکه یَهودایا که انُچش 30

ُهکم نۆکێن

اگن 32 َرست. شئوکت نێمگا آییئے چه هم ُهدایا بوت. سر شئوکت و مزنی په ُچّک «انسانئے گَوشت: ایّسایا کپت، در که یَهودا 31

ُچکّان! منی او 33 بیت. بُنگێَج زوتی همے هم شئوکت و مزنی اے و دنت مزنَی آییا هم ُهدا َرستگ، شئوکت نێمگا آییئے چه ُهدایا

آ گَوشان: هم شما گۆن گَوشتُن، یَهودیان گۆن که ڈئولا هما گردێت. شۆهازا منی َرندا آن. گۆن شما گۆن وهدێا گَونڈێن تان َانگت

داشتگ، دۆست شمارا من که انُچش بدارێت. دۆست یکدگرا دئیان: ُهکمے نۆکێن شمارا 34 نکنێت. آتَک شما رئوان، مَن که جاها

اێت.» مرید منی که زاننت سّجهێَن گڑا بکنێت، ِمهر یکدگرا گۆن اگن 35 بدارێت. دۆست یکدومیا هم شما

کنت. بوَت هم پَلگاری و پاک روهانیێن مانا شۆدگئے ِادا 8:13h

.9:41 َزبور 18:13i
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پێشگۆیی ِانکارئے ِپْتُرسئے

(34–33:22 لوکا 29:14–31؛ َمرکاس 33:26–35؛ (َمّتا

بله نکنئے. آتَک من گۆن انّون تئو که رئوان جاگهے «َانچێن دات: پَّسئو ایّسایا رئوئے؟» کجا ُهداوند! «او گَوشت: ِپْتُرسا َشمون 36

گَوشت: ایّسایا 38 کنان.» نَدَر تئو په ساها وتی من نکنان؟ آتَک تئو گۆن چے په انّون ُهداوند! «او گَوشت: ِپْتُرسا 37 کائے.» َرندترا

نَمّنئے. و کنئے ِانکاَر آرگا پَّجاه منی َرندا سئے پێسر، کرۆسبانگا چه کن، باور ائے؟ تئیار کنگا نَدر ساهئے وتی من په تئو «بارێن،

ِانت راه یکّێن ُهدایا په دێم ایّسا

هست. jبانے بازێن لۆگا پتئے منی 2 بیارێت. ایمان هم من په کنێت، باور سرا ُهدائے مبیت، بێتاهیر و نگران دل «شمئے تئیار114 جاگهئے شمئے په من اگن نون بله 3 کنان. تئیار جاگهے شما په تان رئوان مَن گَوشتُن، شمارا مبوتێن ڈئول اے اگن

هم راها و رئوان کجا من که زانێت شما 4 ببێت. یکجاه من گۆن همۆدا هم شما تان بران، وَت گۆن شمارا و کایان پدا رئوان، کنگا

اێت.» بلد

ِزند و راستی آن. من «راه گَوشت: ایّسایا 6 بزانێن؟» چۆن راها گڑا رئوئے، کجا تئو نزانێن ما ُهداوند! «او گَوشت: تومایا 5

آییا شما َرند، و ِاد چه بله k.زانت هم پتۆ منی بزانتێن، منا شما اگن 7 نکنت. آتَک ِکّرا پتئے من بے هچکَس آن. من هم بَکشۆک

«او گَوشت: ایّسایا 9 ِانت.» بَّس همے ما په بدار، پێش مارا پتا ُهداوند! «او گَوشت: آییا گۆن پیلیپُسا 8 دیستگۆ.» آ و زانێت

چۆَن گڑا دیستگ. هم پتی منی دیستگ، منا که هرکَسا نزانئے؟ منا َانگت تئو و آن همراه شما گۆن من وهدا بازێن اے پیلیپُس!

نهَانت، منی گَوشان شما گۆن که هبران اے منیگا؟ پت و آن َجبینا و َارواه پتئے من که نکنئے باوَر 10 بدار›؟ پێش مارا ‹پتا گَوشئے:

منیگا. پت و آن َجبینا پتئے من که بَمّنێت هبرا اے منی 11 کنت. کاراَن اے که ِانت هما ِانت. جانا و جسم منی که َانت پتئیگ هما

هرچے بیاریت، ایمان سرا منی که هرکَس کنێت، باور 12 دیستگَانت. من چه شما که بیارێت ایمان سرا کارانی هما نکنێت، باوَر اگن

سرجَم واهگا آ بلۆٹێت، ناما منی په که هرچے 13 و رئوان ِکّرا پتئے من که چیا کنت، هم کار مسترێن کنت. کرَت هم آ کنان، مَن که

کنان. تئیاَر و سرجم شما په بلۆٹێت، ناما منی په چیزے اگن 14 بدنت. شئوکت و شان پتا وتی ُچّک تانکه کنان،

واده دئیگئے راه روهئے پاکێن ُهدائے

دنت پناهے و پُشت دگه شمارا آ و لۆٹان پتا چه وت من گڑا 16 َمّنێت. جاَن و دل په هم ُهکما منی دارێت، دۆسَت منا شما «اگن 15

بله نئیاریت. پَّجاهَی و نگندیت که چیا نکنت، َمّنَِت ِاشیا جهان که ِانت روه هما راستیئے اے بزان 17 بمانیت. نیاما شمئے ُمدام که

تّران. ِپَر ِکّرا شمئے نکنان، چۆرئَو و یَتیم شمارا 18 بیت. درونا و دل شمئے و مانیت ِکّرا شمئے که چیا کارێت، پَّجاهَ ِاشیا شما

رۆچا آ 20 مانێت. زندَگ هم شما پمێشکا آن، زندگ من گندێت. منا شما بله نگندیت، منا برے دگه جهان َرند، وهدێا کّمێن 19

منا هما کنت، کاَر سرا ُهکمانی آ و ِانت گۆن ُهکم منی که کَسا آ 21 شمئیگا. من و منیگا شما و آن َجبینا و َارواه پتئے من که زانێت

کنان.» پَّدَر آییا په وتا و بیت دۆسَت آ هم منا بیت. دۆسَت هم پتا منی آ داریت، دۆسَت منا که آ داریت. دۆسَت

پَّسئو ایّسایا 23 نکنئے؟» جهانا په بله کنئے پَّدَر ما په وتا چے په ُهداوند! «او کرت: ُجست یَهودایا دومی آ نه، ِاْسکَریوتیا یَهودا 22

ِکّرا آییئے پت و من بیت. دۆسَت پتا منی هم آ و گَوشتگَانت من که کنت کاَر سرا هبرانی هما داریت، دۆسَت منا که کَس «آ تَّرێنت:

منی ِاشکنێت مَن چه شما که هبران اے نکنت. کاَر سرا هبرانی منی نداریت، دۆسَت منا که کَس آ 24 مانێن. آییا گۆن و رئوێن

پناه، و پُشت شمئے بله 26 آن. نیاما شمئے َانگت که گَوشتنت وهدا هما هبُرن اے 25 داتگ. راهی منا که َانت پتئیگ هما نهَانت،

ُاتاگ. کَمرا، کۆٹی، بزان بان، 2:14j

کنێت.» زانَت هم پتا منی زانتگ، منا شما «اگن آتکگ: َدزنبشتا لهتێن 7:14k
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گَوشتگَانت، شما گۆن من که هبر هما دنت. سۆَج شمارا چیزان سّجهێن آ، کنت. رئواَن ناما منی په پتی که ِانت روه پاکێن هما

ِپّرێنیت. تْرانَگا و یات آیانی شمارا

شمارا آسودگیا هما نێست توان و واک اے جهانا بَکشان. شمارا آسودگیا و آرامی وتی دئیان، آسودگَی و دلجمی شمارا «من 27

دۆسَت شمارا من اگن تّران. ِپَر ِکّرا شمئے پدا بله رئوان، که گَوشت من ِاشکت شما 28 مبێت. lِدلتپرکه و نگران دئیان. مَن که بدنت

بئیگا سرجم کارئے اے چه پمێشکا، 29 ِانت. مستر من چه پت که چیا رئوان، ِکّرا پتئے من که بوتێت شاداَن هبرا اے چه بوتێنان،

سردار، نالاهکێن جهانئے اے که چیا نکنان، هبَر باز شما گۆن رند، و ِاد چه 30 بیارێت. ایمان بیت، ُچَش وهدے که گَوشتُن پێسر

پت منا که بزانت جهان تان کرتگ، ُهکم منا پتا که کنان کاراَن هما بَّس من 31 نێست. زۆرے و واک هچ سرا منی آییا کئیت. شئیتاَن

برئوێن. ِادا چه آێت، پاد ِانت. دۆست

درچک َاسلیگێن انگورئے

که ٹالے هر و گُّڈیت آییا مئیاریت، بَر که ٹالے هر منی 2 ِانت. باگپان پت منی و آن درچک َاسلیگێن انگورئے «من جانا115 و جسم منی شما 4 بوتگێت. پاک هبران منی گۆن شما 3 بیاریت. نیبگ گێشتر که کنت َسّلَه و پاک آییا بیت، گْرانبَر

نکنێت. داَت بَر مبێت هۆر من گۆن اگن هم شما ندنت، بََر مبیت، هۆر درچکا گۆن ٹالے اگن که ڈئولا هما شمئیگا. من و بمانێت

کارے هچ ِجتا من چه شما که چیا کاریت، نیبگے بازێن آییا، گۆن من و بمانیت من گۆن که هرکَس اێت. ٹال شما و آن درچک من 5

و کننت ُمچَّ ٹالان ُهشکێن مردم تّریت. ُهشَک و بیت دئیَگ دئور ڈئولا ٹالێئے یک ممانیت، من گۆن کَسے اگن 6 نکنێت. کرَت

گۆن پتا منی 8 بنت. سرجَم واهگ شمئے بلۆٹێت، که هرچے بنندنت، دلا شمئے هبر منی و بمانێت جانا و جسم منی اگن 7 سۆچنت.

ببێت. مرید منی و بیارێت نیبگے و بَر بازێن شما که رسیت شئوکَت و شان کارا همے

ُهکمانی منی اگن 10 بمانێت. ساهگا ِمهرانی منی داشتگ. دۆست پئیما هما شمارا هم من داشتگ، دۆست منا پتا که ڈئولا «هما 9

اے 11 ِنشتگان. اێِمن تها ِمهرانی آییئے و کرتگ کار سرا ُهکمانی پتئے وتی من که انُچش مانێت، تها ِمهرانی منی بکنێت، کار سرا

شما که: ِانت ِاش ُهکم منی 12 ببیت. سرجم شادمانی شمئے و ببێت واهند شادمانیئے منی تانکه گَوشتنت، پمێشکا شما گۆن هبُرن

نَدر دۆستا په ساها وتی مردم که نێست ِمهر مسترێن ِاشیا چه 13 کرتگ. ِمهر شما گۆن من که ڈئولا هما بکنێت، ِمهر یکدگرا گۆن

نزانت گُلاَم که چیا نگَوشان، بندهَ و گُلام شمارا رند و ِاد چه 15 اێت. دۆست منی بکنێت، کار سرا ُهکمانی منی شما اگن 14 بکنت.

من نکرتگ، گچێن منا شما 16 گَوشتُن. شما گۆن ِاشکت، پتا چه هرچے که زانت، دۆست وتی شمارا من پمێشکا کنت. چے واجه

شمارا بلۆٹێت، پتا چه ناما منی په هرچے وهدی، آ نیبگ. َابدمانێن بیارێت، نیبگ و برئوێت که داتگ رئوان و کرتگ گچێن شمارا

بدارێت. دۆست یکدگرا ِانت: هِمش شما په ُهکم منی 17 دنت.

بێزاری دنیائے

شمارا هم دنیایا بوتێنێت، مردم دنیایی اے شما اگن 19 کرتگ. نَْپرتی هم من چه پێسرا که بزانێت کنت، نْپرَت شما چه دنیا «اگن 18

شما چه دنیا نون ِچتگ، در و کرتگ گچێن دنیایا اے چه شمارا من و نهاێت دنیایی شما که پمێشکا بله داشت. دۆسَت ڈئولا وتیگانی

شمارا داتگ، آزار منا آیان اگن نبیت.› مستَر واجها چه ‹گُلام گَوشتگَات: شما گۆن من که مبێت بێهئیال هبرا اے چه 20 ِانت. بێزار

دئیۆکا َره منی که چیا کننت، ڈئولا اے شما گۆن نامئیگی منی په 21 زورنت. هم هبرا شمئے زرتگ، هبِرش منی اگن دئینت. آزاَر هم

نێست. ُازرے هچ گناهان وتی په آیان، انّون بله اتنت. بێمئیار آ مکرتێننت، هبر اے آیان گۆن و مئیاتکێنان من اگن 22 نزاننت.

در واکا و وس دگرانی چه که مکرتێننت من کار آ نیاما آیانی اگن 24 کنت. نَپرَت هم پتا منی چه کنت، نَپرَت من چه که هرکَس 23

گَوشیت، که هبر اے َشریَتئے آیانی 25 کننت. نْپرَت پتا منی و من چه َانگت و دیستگَانت کار اے آیان نون، بله اتنت. بێمئیار َانت،

ِدلْتَرّک. پرێشان، بزان ِدلتَپَرکَه، 27:14l
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پاکێن راستیئے بزان کئیت، پناهَ و پُشت هما شمئے وهدے بله 26 بوت. پَّدر و راست ڈئولا اے m‹،کرتگ نْپرِتش من چه سئوب ‹بے

بێت، شاهَد و گواه منی هم شما 27 دنت. گواهَی بارئوا منی هما کنان، رئواَن نێمگا پتئے چه منی و ِانت پت َسرچّمگ آییئے که روه

بوتگێت. گۆن من گۆن بُنگێجا هما چه که چیا

کننت. دَر کنیسهان و پرستشگاه چه شمارا که بزانێت 2 مئَورێت. َرد و مٹَگلێت شما که گَوشتنت شما گۆن چیُزن «اے شما116 گۆن کاران اے 3 کنت. ِهزمَت ُهدایا په کارا اے وتی گۆن کنت گُماَن کُشیت، شمارا که کَس آ کئیت، وهدے یک

ترانَگا و هئیال هبرانی گَوشتگێن منی بوت، ُچش وهدے که گَوشتنت پمێشکا شمارا هبُرن اے 4 منا. نه و زاننت پتا نه که چیا کننت،

اتان. گۆن شما گۆن وت من که چیا نگَوشتنت، شما گۆن ائولا چه چیُزن اے بکپێت.

کار روهئے پاکێن ُهدائے

من که چیا بوت، پُّر گَما چه دل شمئے 6 رئوئے؟› ‹کجا که: نکنت ُجسَت هچکَس شما چه بله رئوان ِکّرا دئیۆکئے َره وتی «انّون 5

شمئے پناه و پُشت شمئے مرئوان، اگن که چیا ِانت. شرتر شما په رئوگ منی که گَوشان راستێَن بله 7 گَوشتنت. شما گۆن هبر اے

و سهیگ بارئوا ُهکمئے و َادل و پهرێزکاری و گناه جهانا کئیت، آ وهدے 8 کنان. رئواَن شما په آییا و رئوان مَن بله نئیئیت، نیاما

شما و رئوان ِکّرا پتئے من که چیا کنت، پَّدَر پهرێزکاریا 10 نئیاورت؛ ایماِنش سرا منی که چیا داریت، پێَش گناها 9 کنت. مئیاریَگ

بازێن 12 بوتگ. کنگ مئیاریگ شئیتان سردار، نالاهکێن جهانئے اے که چیا پَّجارێنیت، ُهکما و َادل 11 نگندێت؛ منا بَرے دگه

ِانت، روه راستیئے که آ 13 نێست. توان و واک ِاشکنگئے آیانی وهدی اے شمارا بله بگَوشان، شما گۆن ِانت باید که هست چیزے

شمارا و ِاشکنت که کنت هبَر چیزان هما چه تهنا نگَوشیت، چیزے وتسر که پرچا کنت. َرهَدربَرَی راستیا سرجمێن په شمارا آ کئیت.

کنت. َسهیَگ شمارا گیپت، مَن چه که هبرے و هال هر که چیا کنت، پَّدَر شئوکتا و شان منی آ 14 کنت. سرپَد چیزان آیۆکێن دێما چه

کنت. َسهیَگ شمارا و گیپت مَن چه روه پاکێن که گَوشتُن پمێشکا ِانت. منیگ هست، پتا منی که هرچے 15

شادهی و گَم

«چیا گَوشت: یکدگرا گۆن لهتێنا مریدان چه گڑا 17 گندێت.» منا َرندترا کے کَمُّ پدا، بله نگندێت منا َرند، وهدێا «کّمێن 16

آییئے رئوان،› ِکّرا ‹پتئے گَوشیت: آ که هبر اے یا گندێت،› منا َرندترا کے کَمُّ پدا، بله نگندێت منا َرند، وهدێا ‹کّمێن گَوشیت:

گَوشیت؟» چے نزانێن ما ِانت؟ چی کنت، هبَر بارئوا آییئے که وهد› ‹گَونڈێن «اے اتنت: گَوشگا وتمانوت آ 18 ِانت؟» چی مکسد

پُرسا و ُجست یکدومیا گۆن بارئوا هبرئے همے منی «شما گَوشتی: گڑا لۆٹنت. کنَگ ُجست من چه بارئوا اے که زانت ایّسایا 19

بارئوا همے تْران و گّپ شمئے گندێت. منا َرندترا کے کَمُّ پدا، بله نگندێت، منا برے دگه َرند وهدێا ‹کّمێن گَوشت: شمارا من که اێت

بێت، پُرسیَگ و گَمناک شما کنت. شادهَی جهان بله کپێت، َاندۆهێا و گَم یک و رێچیت َارَس شما که بزانێت و کنێت باور 20 َات؟›

درداَن وتی بیت، پێدا نُنُّک که انُچش بله کَّشیت، درَد وهدا ِچّلگیئے وتی جنێنے یک 21 بیت. بدَل شادمانیا په گَم اے شمئے بله

شادماَن وهدی، آ گندان. پدا شمارا بله اێت، گَمناک ڈئولا همے انّون، هم شما 22 بوتگ. پێدا انسانے نۆکێن که پمێشکا شمۆشیت،

پتا چه ناما منی په هرچے کنێت، باور نکنێت. ُجسَت من چه چیزے دگه رۆچا آ 23 نکنت. گپَت پَچ هچکَس وّشیان شمئے و بێت

سررێچ و سرجم شادمانی شمئے و برسیت شمارا تان بلۆٹێت نلۆٹتگ، ناما منی په چیزے شما وهدی اے تان 24 دنت. شمارا بلۆٹێت،

ببیت.

.4:69 19:35؛ َزبور 25:15m
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بالادستی سرا جهانئے

پتئے پَّدر و تچک نکنان، هبَر َرمز و راز په دگه که کئیت وهدے بله کرتگ، هبر َرمز و راز په شما گۆن من وهدی، اے «تان 25

لۆٹان. پتا چه شما په که نگَوشان مَن و لۆٹێت ُهدایا چه و گرێت ناما منی شما کئیت، رۆَچ آ وهدے 26 کنان. هبَر شما گۆن بارئوا

و آتکگ ِکّرا پتئے چه من 28 آتکگان. نێمگا ُهدائے چه من که َمّنتگۆ و داشتگ دۆست منۆ که چیا داریت، دۆسَت شمارا وت پت 27

َرمز و راز بے پکّا، و رۆشن «نون گَوشت: آییا گۆن مریدان 29 رئوان.» گَورا پتئے و کنان یلَه جهانا اے انّون بوتگان، سر جهانا اے

باور مارا پمێشکا بکنت. ُجستے تئو چه کَسے نهِانت زلورت هچ ترا و زانئے چیزاَن سّجهێن تئو که اێن دلجم نون 30 ائے. کنگا هبر

چه وهد آ و کئیت ساهتے و وهد یک بچارێت، 32 ِانت. باور شمارا «نون دات: پَّسئو ایّسایا 31 آتکگئے.» نێمگا ُهدائے چه تئو ِانت،

تهنا َانگت بله دئیێت، یلَه اێوک و تهنا منا رئوت. راها وتی هرکَس و بێت شانَگ و ِشنگ سّجهێن شما بوتگ، بُنگێج انّون همے

جهانا برسیت. آسودگی و ُسهل شمارا بئیگا هۆر من گۆن که گَوشتنت شمارا چیُزن اے 33 ِانت. گۆن من گۆن پت منی که چیا نهآن،

بوتان.» nسۆبێن سرا جهانئے اے من که چیا ببێت ِدلێر و متُرسێت بله رسیت، رنَج و درد شمارا

ْدواهئیر مریدان په

شئوکت و شان ُچکّا وتی َرستگ، ساهت و وهد آ پت! «او گَوشتی: و چارت آسمانا په دێم ایّسایا َرند، و هبران اے چه آییارا117 تئو که مردم هما تان داتگ، دستا آییئے ِاهتیار مردمانی سّجهێن تئو 2 بدنت. شان و ِازَّت ترا ُچّک تانکه بدئے

ایّسا داتگێن رئوان تئیی و بزاننت ترا آ که ِانت هِمش ِزند نمیرانێن ُهدا! بَرَهکّێن و یّک او 3 بدنت. ِزند نمیرانێن آیان بَکشتگَانت،

کرت. پَّدر و زاهر شئوکت و مزنی تئیی جهانا و کرت سرجم من ِاشتگَات، ُاگَدها و ِزّمه منی تئو که کار آ 4 بیارنت. پَّجاه َمسیها

بوتگ. ِکّرا تئیی پێسر جۆڑێنگا جهانئے اے چه منا که شئوکت هما بدئے، شئوکت و شان بارگاها وتی منا انّون پت! او 5

داتنت. منا تئو و اتنت تئییگ آ داتگاتنت. دستا منی و کرتگ گچێن جهانا اے چه تئو که پَّجارێنت آیان گۆن نام، تئیی «من 6

که هبر آ که چیا 8 َانت. نێمگا تئیی چه راستی په داتگَانت، منا تئو که چیز آ زانت، آیان انّون 7 کرتگ. کار سرا هبرانی تئیی آیان

منا تئو که کننت باوَر و آتکگان نێمگا تئیی چه من که زانت دل په آیان نون َمّنِت. هم آیان و کرتنت سر آیان په من گَوشتگ منا تئو

داتگ. رئوان

که آ 10 َانت. تئییگ که چیا داتگَانت، دستا منی تئو که کنان ْدوا مردمان آ په من نه. جهانا سّجهێن په کنان، ْدوا آیان په «من 9

رند و ِاد چه من 11 بوت. پَّدر و زاهر آیان چه شئوکت و شان منی و َانت منیگ َانت، تئییگ که آ َانت، تئییگ سّجهێن آ َانت، منیگ

آیانی داتگ، منا تئو که توانا و زۆر نامئے هما گۆن پت! پاکێن او کایان. ِکّرا تئیی من و َانت جهانا َانگت آ بله نمانان، جهانا اے

تئو که توانا و زۆر نامئے هما گۆن بوتگان، آیان گۆن من که وهدے تان 12 اێن. یّک ما که وڑا هما ببنت، یّک تانکه بکن ِنگهپانیا

هما تان َات، لاهک هلاکتئے وت که یکّێنا، هما چه َابێد نبوت، هلاک و تباه هم یکّے آیان چه کرتگ. ِنگهپانیُان آیانی داتگ، منا

گَوشیت. کتاَب پاکێن که ببیت سرجم و پوره چیز

هبر تئیی من 14 ببنت. سررێچ شادمانیا منی چه آ تانکه گَوشان هبراَن اے پێسر، دئیگا یله جهانئے چه کایان. گَورا تئیی «انّون 13

ْدوایا اے بارگاها تئیی 15 نهآن. دنیاییے اے من که انُچش کنت، نْپرَت آیان چه دنیا نهَانت دنیایی اے آ، که پمێشکا رسێنت. آیان په

آیان 17 نهَانت. هم آ نهآن، دنیاییے اے من که ڈئولا هما 16 بَرکّێن. شئیتانا و ِشّر چه آیان که کنان ْدوا ببر، دنیایا چه آیان که نکنان

انّون 19 کرتنت. رئوان جهانا آ، هم من دات، رئوان جهانا منا تئو که ڈئولا هما 18 ِانت. راستی هبر تئیی بدار، پاک راستیا وتی گۆن

ببنت. ِسپُرده ُهدائے و پَلگار راستیا گۆن هم آ تانکه کنان، ِسپُردهَ تئیی پَلگاری و پاکی گۆن وتا همایانیگی په

کامیاب. پێرۆز، بزان سۆبێن، 33:16n
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یّک سّجهێن آ تانکه 21 کارنت، ایماَن سرا منی گواهیا و کُلئو ِاشانی چه که کنان ْدوا هم مردمان آ په نکنان، ْدوا ِاشان په «تهنا 20

داتگ. رئوان منا تئو که بیاریت ایمان جهان و ببنت ما گۆن هم آ تئییگا، من و ائے َجبینا و َارواه منی تئو که ڈئولا هما پت! او ببنت.

و جسم آیانی من 23 اێن، یّک ما که ڈئولا هما ببنت، یّک آ تانکه َرسێنت و دات آیانا من داتگَات منا تئو که شئوکت و مزنی آ 22

تئو که انُچش و داتگ رئوان منا تئو که زانت جهاَن وهدی، آ ببنت. سررێچ یکدلیا و همستکی چه آ تانکه منیگا، تئو و بمانان جانا

داشتگَانت. دۆست هم آِات داشتگ، دۆست منا

شئوکتا هما تان ببنت، یکجاه همۆدا من گۆن آن، من که همۆدا بَکشتگَانت منا تئو که آ ِانت، ِاش واهگ منی پت! «او 24

ترا جهانا که هرُچنت پت! آِدلێن او 25 داشتگ. دۆست منا تئو هم، پێسر بئیگا جۆڑ جهانئے چه که چیا بَکشتگ، منا تئو که بگندنت

و پَّجارێنت آیان گۆن نام تئیی من 26 داتگ. رئوان منا تئو که زاننت هم اے نون آورت. پَّجاه و زانت ترا من نئیاورت، پَّجاه و نزانت

ببان.» جانا و دل آیانی من و ببیت هم جانا و دل آیانی هستِانت، من په ترا که ِمهر هما تان پَّجارێنانی، هم َانگت

کنگ َدزگیر ایّسائے

(53–47:22 لوکا 43:14–50؛ َمرکاس 47:26–56؛ (َمّتا

مرید آییئے و ایّسا هستَات، باگے یک اۆدا شت. دستا آ oَدَرگئے ِکْدرونئے مریدان وتی گۆن ایّسا َرند، و هبران اے چه گڑا،118 3 شتنت. همۆدا گێشتر مرید آییئے و ایّسا که چیا زانت، جاگه آ َات، pْدرۆهۆک آییئے که یَهودایا، 2 شتنت. همۆدا

و زرت بوتگاتنت، دئیگ رئوان نێمگا پَریسیانی و پێشوا دینی مزنێن چه که سپاهیگان، پرستشگاهئے گۆن پئوجی هکومتی یَهودایا

ُجستی و شت دێما ِانت، کپگی کارے چۆنێن سرا آییئے که زانت ایّسایا 4 َات. گۆن ِسلاه و کَنڈیل و ِچراگ آیان q.برتنت باگا هما

همۆدا هم ْدرۆهۆک ایّسائے یَهودا، آن!» «من دات: پَّسئوی گردێن.» پدا ناِسریئے «ایّسا گَوشِتش: 5 کنێت؟» شۆهاَز «کئیا کرت:

«ایّسا گَوشت: آیان گردێت؟» َرندا «کئیی گَوشتی: پدا 7 کپتنت. زمینا ِکنزان ِکنزان پُشتا آ آن،» «من گَوشت: ایّسایا وهدے 6 َات.

تان گَوشت اے ایّسایا 9 رئونت.» که ِبّلێت ِاشان گردێت، َرندا منی اگن آن. من گَوشت: شمارا «من دّراێنت: ایّسایا 8 ناِسریئے.»

َزهمے که ِپْتُرسا َشمون وهدی، آ 10 r«.نبوت هلاک و تباه کَّس آیان چه داتگاتنت، منا تئو که «آ ببیت: سرجم هبر پێسریگێن آییئے

ِپْتُرسا گۆن ایّسایا 11 َات. َمْلکوس نام نئوکرئے ِسست. زربتے گۆن گۆشی راستێن نئوکرئے پێشوائے دینی مسترێن و کَّشت َات گۆن

داتگ؟» منا پتا که مکنان نۆش جاما آ کن! sُجتکا َزهما «وتی گَوشت:

دێما په دێم پێشوائے دینی مسترێن ایّسا

(54:22 لوکا 53:14؛ َمرکاس 57:26؛ (َمّتا

ِکّرا َهّنائے پێسرا ایّساِاش 13 بست. ُمهکم و ُمهر و کرت َدزگیر ایّسا سپاهیگان، یَهودی و سرمستر آیانی و پئوجی هکومتی گڑا 12

گَوشتگَاتی: یَهودیان گۆن که َات کیاپا هما اے 14 َات. پێشوا دینی مسترێن سالا، آ کیاپا َات. پت َجنئے کیاپائے آ که برت،

ِانت.» گهتر ِمَرگ مردمێئے یک جاها، «کئومئے

گَوتر. وادی، بزان َدَرگ، 1:18o

کنت. بها و دنت َرَد همراها وتی که هما بزان درۆهۆک، 2:18p

کرت. کاری اے که َات یَهودا بزان 3:18q

.39:6 ِانجیل یوَهّنائے بچار: 9:18r

نیام. پۆش، ِجلد، کارچئے یا َزهم بزان ُجتک، 11:18s
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ِانکار ِپْتُرسئے

(57–54:22 لوکا 66:14–68؛ َمرکاس 69:26–70؛ (َمّتا

هستَات، پَّجارۆکی پێشوایا دینی مسترێن گۆن مریدا دگه آ شتنت. و بوت رئوان پدا ایّسائے مریدے دگه و ِپْتُرس َشمون 15

گۆن که مرید آ گڑا اۆشتاتگَات. نّزیکا َدروازگئے ڈنّا ِپْتُرس بله 16 پُترت. پێشجاها پێشوائے دینی مسترێن ایّسایا گۆن پمێشکا

ِپْتُرسئے مۆلدا آ 17 برت. تۆکا ِپْتُرسی و گَوشتی چیزے گۆشا مۆلدئے دروازگپانێن آتک، در ڈنّا َات، پَّجارۆک پێشوایا دینی مسترێن

رۆک آسے سپاهیگان و ِهزمتکار 18 نهآن!» «نه، گَوشت: آییا نهائے؟» مریدان مردئے اے چه تئو «زانا، گَوشتی: و تَّرێنت دێم نێمگا

َات. تاپگا وتا و اۆشتاتگَات ِکّرا آیانی هم ِپْتُرس اتنت. تاپگا دست و اۆشتاتگاتنت ِکّرا آسئے َات. سارت هئوا که چیا کرتگَات،

پُرس و ُجست ایّسایا چه

(71–63:22 لوکا 55:14–65؛ َمرکاس 59:26–68؛ (َمّتا

«من دات: پَّسئو ایّسایا 20 کرت. پُرس و ُجست لهتێن بارئوا َسبکانی و تالیم و مرید آییئے ایّسایا، چه پێشوایا دینی مسترێن 19

و درس بنت، ُمچَّ یَهودی سّجهێن که همۆدا پرستشگاها، مزنێن و کنیسهان ُمدام کرتگ. هبر و گّپ پکّا و رۆشن دێما سّجهێنانی

هبِرش و گّپ منی که بگر ُجست همایان چه گرئے؟ ُجسَت من چه چیا گڑا 21 نگَوشتگُن. چیزے چێرکایی و پناه هچبر و داتگ َسبکُن

و جت َشهماتے ایّسایی اۆشتاتگَات، اۆدا سپاهیگے یک کرتنت، هبر اے که ایّسایا 22 گَوشتگ.» چے من زاننت آ ِاشکتگَانت.

اگن بکن، مئیاریگ منا کرتگ، هبرے َردێن من «اگن دّراێنت: ایّسایا 23 دئیئے؟» پَّسئَو ڈئولا اے پێشوایا دینی «مسترێن گَوشتی:

دات. دێم ِکّرا کیاپائے پێشوا، دینی مسترێن بَستکا، دست ایّسا َهّنایا گڑا 24 جنئے؟» چے په گَوشتگ، راستُن

نَمّنیت ایّسایا َانگت ِپْتُرس

(62–58:22 لوکا 69:14–72؛ َمرکاس 71:26–75؛ (َمّتا

گَوشتی: و نَمّنِت آییا نهائے؟» مریدان آییئے چه تئو «زانا، گَوشت: لهتێنا َات. تاپگا دست و اۆشتاتگَات همۆدا ِپْتُرس َشمون 25

ِپْتُرسا گۆن آییا تگَات. بُّرِ گۆش آییئے ِپْتُرسا که َات سیاد مردئے هما یکّے، ِهزمتکاران پێشوائے دینی مسترێن چه 26 نهآن.» «نه،

دات. بانگ کرۆسا دمانا، هما نَمّنِت. هم پدا ِپْتُرسا 27 ندیست؟» باگا هما آییا گۆن ترا وت «من گَوشت:

دێما پیلاتوسئے ایّسا

(25–13:23 1:23–5؛ لوکا 1:15–15؛ َمرکاس 11:27–26؛ (َمّتا

وراکا اییدئے َسرگَوزئے و مبنت ناپاک که نُشتنت کلاتا آ یَهود، برت. کلاتا والیئے رومئے ِکّرا کیاپائے چه ایّساِاش ماهّله، َسباها 28

«اگن تَّرێنت: پَّسئو آیان 30 ِانت؟» چی بُهتام شمئے سرا مردئے «اے کرت: ُجستی آیان چه و آتک پیلاتوس گڑا 29 بکننت. وارت

یَهودیان ببُّرێت.» شئورے و ُهکم ِاشیا په َشریَتا وتی گۆن و ببرێت «ِاشیا گَوشت: پیلاتوسا 31 نئیاورت.» ِکّرا تئیی ما مبوتێن مئیاریگ

بوت. داب هما گَوشتگَات، بارئوا َمرکئے وتی ایّسایا که ڈئولا هما آِهرا، 32 نێست.» ِاهتیار و َهّک کُشگئے کَّسێئے «مارا گَوشت:

گَوشت: ایّسایا 34 ائے؟» بادشاه یَهودیانی تئو «هئو! گَوشتی: و لۆٹاێنت همۆدا ایّسایی و شت کلاتا و کۆٹ وتی پیلاتوس، َرندا 33

مزنێن و کئوم وتی تئیی آن؟ یَهودیے من «زانا، گَوشت: پیلاتوسا 35 گَوشتِگش؟» ڈئولا اے ترا یا ِانت هبر و گّپ جندئے تئیی «اے

منی اگن نهِانت. بادشاهیے دنیایی بادشاهی، «منی دات: پَّسئو ایّسایا 36 کرتگ؟» چیِات آورتگ. ِکّرا منی ترا پێشوایان دینی

نهِانت.» دنیایی بادشاهی منی بله مکپان. دستا یَهودیانی تانکه کرت جْنَگ ِهزمتکاران منی بوتێن، بادشاهیے دنیایی بادشاهی
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دنیایا و بوتگ پێدا من آن. بادشاهے من که ائے گَوشگا وت «تئو گَوشت: ایّسایا ائے؟!» بادشاهے تئو «َاچه، گَوشت: پیلاتوسا 37

چی «راستی دّراێنت: پیلاتوسا 38 داریت.» گۆَش هبران منی بیت، دۆسَت راستی که هرکَسا بدئیان. گواهی راستیا په که آتکگان

شمئے گۆن بله 39 نگندان. مئیارے هچ مردا اے په «من گَوشتی: و شت ِکّرا یَهودیانی پدا پیلاتوس َرند، و گَوشگا ِاشیئے ِانت؟»

سّجهێنان آ 40 بکنان؟» آزات شما په بادشاها یَهودیانی لۆٹێت کنان. آزاَت شما په بندیگے یک رۆچا، اییدئے َسرگَوزئے من رسما،

َات. یاگیے یک باراباس، کن!» آزات باراباسا نلۆٹێن! آییا «نه، کرت: کوکّار

دودلی پیلاتوسئے و کێنگ یَهودیانی

(20–16:15 َمرکاس 27:27–31؛ (َمّتا

سرا ایّسائے و جۆڑێنت تاجے کُنٹگان و َڈنگر چه پئوجیان 2 بجننت. هئیزران و َشّلاک ایّسایا دات ُهکم پیلاتوسا وهدی، آ یَهودیانی119 او t،ْدَرهبات و «ْدرود اتنت: گَوشان و آیان ِکّرا آییئے 3 داِتش. گَورا هم کَباهے َجمورنگێن بادشاهی کرت، اێر

هچ آییا په من که بزانێت تان کارانی ِکّرا شمئے «بچارێت، گَوشتی: و آتک ِکّرا یَهودیانی پدا پیلاتوس 4 جت. هم َشهماِتش بادشاه!»

مرد اے «بچارێت، گَوشت: پیلاتوسا آتک. در ڈنّا َات، گَورا کَباهے َجمورنگێن و سرا تاجے کُنٹگێن آییا که ایّسا 5 نگندان.» مئیارے

پیلاتوسا کَّش!» َسلیبی کَّش! «َسلیبی کرت: کوکّاِرش دیست، آ سپاهیگان آیانی و پێشوایان دینی مزنێن وهدے 6 ِانت!» هِمدا

آییئے که هستِانت َشریَتے «مارا گَوشت: یَهودیان 7 نگندان.» آییا په مئیارے وڑێن هچ من بکَّشێت. َسلیب آییا وت «شما گَوشت:

آن.›» ُچّک ُهدائے ‹من گَوشتگی: که چیا ببیت، کُشگ ِانت باید u،ِردا رهبندانی

کجا چه «تئو کرت: ُجستی ایّسایا چه و شت کلاتا و کۆٹ وتی 9 ِنشت. دلا تُرسی گێشتر پێشا چه ِاشکت، اے پیلاتوسا وهدے 8

دستا منی ِاهتیار کَّشگئے َسلیب و آزاتی تئیی که نزانئے تئو ندئیئے؟ پَّسئَو «منا گَوشت: پیلاتوسا 10 ندات. پَّسئو ایّسایا ائے؟»

تئیی منا که هما بله، نێستَات. ِاهتیارے و واک هچ ترا سرا منی مداتێن، ِاهتیار اے ترا ُهدایا «اگن دات: پَّسئو ایّسایا 11 ِانت؟»

مردا اے «اگن کرت: کوکّاَر یَهودیان بله کرت، ُجهَد کنگئے آزات آییئے پیلاتوسا َرند، و ِاد چه 12 ِانت.» مئیاربار گێشتر داتی، دستا

ِانت.» دژمن کئیسرئے بلێکیت، و بزانت بادشاه وتا هرکَس نهائے. دۆستواه کئیسرئے بکنئے، آزات

زبانا آرامی په گَوشنت، «ِسْنگپَْرَش» آییا که ِنشت کنگا ُهکم په جاهے یک وت و آورت ڈنّا ایّسایی ِاشکت، اے پیلاتوسا وهدے 13

بله 15 ِانت!» هِمدا بادشاه شمئے «بچارێت، گَوشت: یَهودیان گۆن پیلاتوسا v،نێمرۆچا رۆچئے تئیاریئے َسرگَوزئے 14 بیت. «َجّباتا»

دینی مزنێن بکُشان؟» بادشاها شمئے که لۆٹێت شما «پکّا گَوشت: پیلاتوسا کَّش!» َسلیبی کن! گاری کن! «گاری کرت: کوکّار آیان

سرا َسلیبئے آییا که دات دستا پئوجیانی ایّسا پیلاتوسا آِهرا، 16 نێست.» بادشاهے دگه مارا َابێد، کئیسرا «چه گَوشت: پێشوایان

برت. ایّسا آیان گڑا بْدرنجنت.

َسلیب و ایّسا

(38–32:23 لوکا 21:15–26؛ َمرکاس 32:27–37؛ (َمّتا

و زرت آِاش همۆدا 18 بیت. گَوشَگ «ُجْلُجتا» زبانا آرامی که برِتش، جاگهێا نامێن «کامپۆل» و َات بَّڈا کُنٹ َسلیبئے ایّسایا 17

َات. نیاما دوێنانی آ ایّسا، نێمگا. چّپێن دومی و راستێن یکّے کَّشت، َسلیب هم مردِمش دو دگه آییا گۆن ْدرتک. سرا َسلیبئے

یَهودیانی - ناِسری «ایّسا َات: ڈئولا اے نبشتگ آ و ببیت ْدَرنجگ سرا َسلیبئے که نبشِتش مئیارنامگے ُهکما، پیلاتوسئے 19

و لاتینی ِابرانی، په و نهَات دور شهرا چه جاگه کَّشگئے َسلیب ایّسائے که چیا وانت، مئیارنامگ اے بازێنێا یَهودیان چه 20 بادشاه».

َالئیک. و سلام بزان ْدَرهبات، و ْدرود 3:19t

ُمتابکا. بزان ِردا، 7:19u

وهد». ساهتئے «ششمی گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 14:19v
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َمنبیس، بادشاه› «‹یَهودیانی گَوشت: پیلاتوسا گۆن پێشوایان دینی مزنێن یَهودیانی پمێشکا، 21 بوتگَات. نبیسگ زبانان یونانی

نبشتگُن.» نبشتگ، من که «هرچے گَوشت: پیلاتوسا 22 آن›.» بادشاه یَهودیانی ‹من گَوشتگ مردا اے که بنبیس

َدزگواپێن یک ایّسائے بله زرت. بهرے یک یکّێا هر و کرتنت بهر بهرا چار زرتنت، پُّچ ایّسائے پئوجیان َرند، کَّشگا َسلیب چه 23

سرا ِاشیئے ندّرێن، ِاشیا «بیاێت گَوشت: وت گۆن آیان گڑا 24 َات. یَکگواپ و سرجم نێستَات، چاکے هچ آییا که َمنت، جامگے

بوت: ڈئولا هما گَوشیت، کتاَب پاکێن ُهدائے که داب هما کَّٹیت؟» کئے بارێن بچارێن جنێن، wپاَل

وتی ش پُّچِ «منی

و کرتنت بهر نیاما

سرا جامگئے
x«.جِتش پال

کرت. کار همے هم پئوجیان

مات وتی ایّسایا وهدے 26 اۆشتاتگَات. َمْجَدلیَها َمریم و َمریم َجن کْلیوپاسئے گهار، وتی گۆن مات، ایّسائے نّزیکا َسلیبئے 25

گَوشتی: مریدا وتی گۆن َرندا 27 ِانت.» ُچّک تئیی اے بانُک! «او گَوشتی: ماتا گۆن اۆشتاتگ، ِکّرا مریدئے دۆستێن هما که دیست

برت. لۆگا وتی َمریم رند ساهتا هما چه مریدا، آ ِانت.» مات تئیی «اے

دنت ساهَ ایّسا

(46–44:23 لوکا 33:15–37؛ َمرکاس 45:27–50؛ (َمّتا

چه 29 y«.آن «تُّنیگ گَوشتی: ببنت، سرجم هبر کتابئے پاکێن که پمێشکا و بوتگَانت سرجم چیز سّجهێن که دیست ایّسایا نون 28

ُمشت. ِپر ُلنٹان ایّسائے و بست سرا دارێئے کرت، شرابێن و زرت ِاْسپنجے یک آیان َات. اێر اۆدا کونزگے پُّرێن شرابا تْرپشێن

دات. ساهی و آورت اێر َجهل َسری َرندا بوت!» «هلاس گَوشتی: جت، دپ شراب ایّسایا وهدے 30

جننت نَیزهَ ایّسایا

َشبَّتئے مزنێن آ َجَسد، و جۆن کَّشتگێنانی دار نلۆٹت یَهودیان پمێشکا َات. رۆچ ِگرگئے تئیاری اییدئے َسرگَوزئے و ُجَمه رۆچ، آ 31

گڑا 32 بگێجنت. اێر سرا َسلیبانی چه و بپرۆشنت ٹانگان سئیێنانی آ لۆٹِتش پیلاتوسا چه پمێشکا ببنت. لۆنجان سرا َسلیبئے رۆچا

ساهی دیسِتش آتکنت، که ِکّرا ایّسائے 33 بوتگاتنت. کَّشگ َسلیب ایّسایا گۆن که پرۆشتنت پاِدش دوێنانی آ و آتکنت دێما پئوجی

در هۆناپ جۆنا آییئے چه دمانا هما و جت پهلوگا ایّسائے نئیَزهے یکّێا، پئوجیان چه بله 34 نپرۆشتنت. پاِدش آییئے پمێشکا داتگ.

تان گَوشیت راستێَن که زانت آ ِانت. راست شاهدی آییئے و گَوشیت هبراَن اے بوتگ، شاهد چیزانی اے وت که کَس آ 35 آتک.
z«.نبیت پرۆشَگ هّڈے هچ «آییئے گَوشیت: که ببیت سرجم هبر کتابئے پاکێن تان بوت ڈئولا هما کار، اے 36 بیارێت. ایمان شما

a«.جتگ نئیزِهش که چارنت کَسا هما «آ گَوشیت: هم جاگهے یک دگه کتاب، پاکێن 37

َشرتبندی. و بئے لاٹری، پال، 24:19w

.18:22 َزبور 24:19x

.21:69 15:22؛ َزبور بچار: 28:19y

.46:12 َدرگَوز 36:19z

.10:12 کتاب نبیئے َزکَریا 37:19a
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کپُن و کَبر ایّسائے

(56–50:23 لوکا 42:15–47؛ َمرکاس 57:27–61؛ (َمّتا

شت ِکّرا پیلاتوسئے َات، مرید ایّسائے چێرکایی تُرسا یَهودیانی چه و َات نندۆک شهرئے َاریماتیائے که مردے نامێن پ ایسُّ َرندا، 38

ایّسائے شپے یک َرندا ائولی که هما نیکودیموس، 39 برت. جۆن آییا و دات ِاجازت پیلاتوسا لۆٹت. ِاجازتی برگئے جۆنئے ایّسائے و

آیان نون 40 اتنت. bِکساسا کیلۆئے سی که آورت، کَْرزَارواهی و َاوود و ُمّر هئوارێن و هۆر لهتێن وت گۆن و آتک شتگَات، ِگندگا

َات باگے یک نّزیکا َسلیبئے هما 41 پتات. گُدێا داروان وشبۆێن گۆن ِردا، ربێدگانی و دۆد کَپُنئے و کَبر یَهودیانی و زرت جۆن ایّسائے

َات، نّزیکا هما هم کَبر و َات رۆچ تئیاریئے یَهودیانی 42 نبوتگَات. کَبر تها آییئے کَسے َانگت و هستَات کَبرے نۆکێن اۆدا که

کرت. کَبر همۆدا جۆِنش ایّسائے پمێشکا

کَبر هالیگێن

(12–1:24 لوکا 1:16–8؛ َمرکاس 1:28–10؛ (َمّتا

ڈۆک هما دیستی و شت سرا کَبرئے َمْجَدلیَه َمریم َات، تهار َانگت که ماَهّله سباها یکَشمِبهئے بزان رۆچا، ائولی هپتگئے باز120 ایّسایا که آتک ِکّرا مریدئے هما ایّسائے و ِپْتُرس َشمون مئیدان، په آ 2 بوتگ. کنگ دور کَبرا چه َات، دپا کَبرئے که

کَبرا په دێم و گپتنت راه مرید دگه آ و ِپْتُرس گڑا 3 کرتگ.» اێِرش کجا نزانێن بله برتگ، کَبرا چه «واجِهش گَوشتی: َات. دۆست

تها کَبرئے و کرت َجهل َسری 5 َرست. سرا کَبرئے پێسر آییا چه و گَوست ِپْتُرسا چه مرید دگه آ بله کرت، مئیدان دوێنان هر 4 شتنت.

همۆدا کپُن که دیست هم آییا شت. تها کَبرئے و َرست ِپْتُرس َشمون َرندا 6 نَُشت. تها کَبرئے وت بله دیستنت، گُدی پتاتگێن چارتی.

پێسرا که مرید آ َرندا، 8 َات. اێر ِکّرێا یک دورتر کّمے و پێتکگَات نهَات، ِکّرا کَپُنئے بستگَات سرا ایّسائے که َدزمال آ 7 ِانت.

که نئوارتگَات َسرِکچ هبر کتابئے پاکێن وهدی آ تان آیان، که چیا 9 آورت. ایمانی و دیستی شت، تها کَبرئے َرستگَات سرا کَبرئے

تّرتنت. ِپر لۆگان وتی مرید، دوێن آ گڑا 10 بجنت. جاه نیاما ُمردگانی چه ِانت باید ایّسا

بیت پَّدَر َمْجَدلیَها َمریم په ایّسا

(11–9:16 (َمرکاس

ایّسائے که همۆدا 12 چارتی. تۆکا کَبرئے و کرت َجهل سری َات، گرێوگا که ڈئولا هما گرێتی. و اۆشتاتگَات ڈّن کَبرا چه َمریم 11

چے په تئو جنێن! «او گَوشت: آیان 13 پادونان. دگه آ و ِنشتگَات سرونان یکّے دیست، پرێشتگی ِاسپێتپۆشێن دو بوتگَات، اێر جۆن

دیست ایّسایی و تَّرێنت َچکّی گَوشتی، اے وهدے 14 کرتگ.» اێِرش کجا نزانان و برتگ واجِهش «منی دات: پَّسئوی ائے؟» گرێوگا

هئیال َمریما گردئے؟» پدا کئیی ائے؟ گرێوگا چیا بانُک! «او گَوشت: آییا گۆن ایّسایا 15 نئیاورت. پَّجاهی بله اۆشتاتگَات، همۆدا

«او دات: پَّسئو ایّسایا 16 ببران.» آییا من که ِاشتگ کجاِات بگَوش منا برتگ، تئو اگن واجه! «او گَوشتی: ِانت. باگپان بلکێن کرت

که چیا مجن، دست «منا گَوشت: ایّسایا 17 استاد.) منی او (بزان: «َربّونی!» گَوشتی: زبانا آرامی و تَّرێنت َچّک َمریما َمریم!»

ُهدایا شمئے و ُهدایا وتی پتا، شمئے و پتا وتی په دێم انّون که بگَوش آیان و برئو ِکّرا براتانی منی بله نُشتگان، بُرزاد ِکّرا پتئے َانگت

کرت. سر و برت آیان په کُلئوی ایّسائے گڑا دیست.» ُهداوند «من دات: مستاگی و شت ِکّرا مریدانی َمْجَدلیَه َمریم 18 رئوان.» بُرزاَد

ِگرام. سێسد ِکساس بزان لیترا»، «سد گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 39:19b
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بیت پَّدَر مریدان په ایّسا

(43–36:24 (لوکا

نیاما آیانی آتک، ایّسا اتنت، کُبل دروازگی که اتنت ُمّچ تها لۆگێئے تُرسا یَهودیانی چه مرید وهدے شپا، یکَشمِبهئے هما 19

وهدے داشتنت. پێش آیانا پهلوگی و دست وتی َرند، گَوشگا هبرئے اے 20 بات.» سر اێمنی و ُسهل «شمارا گَوشتی: و اۆشتات

راه منا پتا که ڈئولا هما بات. سر اێمنی و ُسهل «شمارا گَوشت: پدا ایّسایا 21 بوتنت. شادان و گَل باز دیست، ُهداوند مریدان

جاگه دلا وتی و بگرێت روها پاکێن «ُهدائے گَوشتی: و جتنت َدم مرید ایّسایا َرند، هبرا اے چه 22 کنان.» رئواَن شمارا من داتگ،

نبنت.» بَکْشَگ نبکشێت، که آیان بنت، بَکْشَگ ببَکشێت، گناهان کَسێئے اگن 23 بدئیێت!

توما و ایّسا

ٓ ا وهدے پمێشکا 25 نهَات. گۆن آیان گۆن وهدا آیگئے ایّسائے نامێنتگَات، «جاڑۆ» آِاش که توما یکّے، مریدان دوازدهێن چه 24

مێهانی َلنکُکا، وتی تانکه مگندان، ٹَّپا مێهانی دستان، آییئے تان «من گَوشت: آییا دیستگ،» ُهداوند «ما اتنت: گَوشگا مرید دگه

نکنان.» باوَر مکنان، اێر پهلوگا آییئے دستا و ٹَّپا

نیاما آیانی و گَوست ایّسا هم َانگت بله َات، بَند دپ لۆگئے َات. گۆن هم توما بوتنت، یکجاه پدا مرید وهدے َرند، رۆچا هشت 26

دستا وتی بچار، دستان منی بیار، ِادا َلنکُکا «وتی گَوشتی: تومایا گۆن نون 27 بات.» سر اێمنی و ُسهل «شمارا گَوشتی: و اۆشتات

ایّسایا 29 ُهدا!» منی او ُهداوند، منی «او گَوشت: تومایا 28 بئے.» ایماندار مبئے، بےایمان رند و ِاد چه و کن اێر سرا پهلوگئے منی

کارنت.» ایماَن و نگندنت منا که َانت هما بَهتاور بله دیسِتت. منا که آورت ایمان پمێشکا «تئو گَوشت:

مکسد نبیسگئے کتابئے اے

همینُچک بله 31 نبوتگَانت. نبیسگ کتابا اے که داشتگ پێش نشانی َاَجبَّتێن و مۆجزه بازێن دگه دێما، مریدانی وتی ایّسایا 30

واهند ِزندئے نمیرانێن سرا نامئے آییئے و بیارێت ایمان تانکه ُچّک، ُهدائے و ِانت َمسیه ایّسا، که کنێت باور شما تان بوتگ نبیسگ

ببێت.

بیت پَّدَر مریدا هپت په ایّسا

َات ڈئولا اے بئیگ زاهر آییئے کرت. پَّدر مریدان په وتا ایّسایا پدا گَوران، و ِکّر َمَزنگَورمئے ِتِبریَهئے َرند، وهدا چیزے و121 ُچّک دو ِزبْدیئے گۆن َات، کانایا مێتگ َجلیلئے چه که نَْتناییل و نامێنتگَاِتش «جاڑۆ» که توما هما و ِپْتُرس َشمون 2 که

راه گڑا گۆن.» کاێن هم «ما گَوشت: آیان رئوان.» ماهیگیریا «من گَوشت: آیان گۆن ِپْتُرسا َشمون 3 اتنت. همۆدا مریدا دو دگه

ایّسایا 5 نئیاورت. پَّجاه مریدان بله اۆشتاتگَات، cتئیابا ایّسا بوت، که َسباه 4 نگپِتش. چیزے شپا آ بله ِنشتنت، بۆجیگا و گپتنت

نێمگا راستێن بۆجیگئے «داما گَوشتی: 6 «نه.» دات: پَّسئو آیان ِانت؟» گۆن چیزے ماهیگے شمارا ُچکّان! «او گَوشت: آیان گۆن

هما گڑا 7 نکرت. کَّشت بۆجیگا په دێم داِمش که گپت ماهیِگش همینکدر و کرت انُچش آیان کنێت.» گپَت ماهیگ اۆدا دئیێت، دئور

پُّچی وتی ِاشکت، هبری اے وهدے َات، جاندر ِپْتُرس َشمون ِانت!» ُهداوند «اے گَوشت: ِپْتُرسا گۆن َات، دۆست باز ایّسایا که مریدا

َسد تئیابا چه که چیا کرت، کَّشکان داِمش پُّرێن و آتکنت نێمگا ُهشکیئے بۆجیگا، مان مرید دگه آ 8 کرت. کُّپی آپا و کرتنت گَورا

نهاتنت. دورتر dگاما

ساِهل. ِکّر، دریائے بزان تئیاب، 4:21c

ِانت. میتر نێم دست یک دست». «دوَسد گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 8:21d
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همے «چه گَوشت: آیان گۆن ایّسایا 10 دیست. ناِنش کے کَمُّ و ماهیگ سرا، ِاشکرانی و َجل رۆکێن بوتنت، سر ُهشکیا وهدے 9

پُّر ماهیگا مزنێن سئے و پنجاه و یَکَسد چه که دامے شت، بۆجیگا ِپْتُرس َشمون 11 گپتگَانت.» شما انّون که بیارێت کے کَمُّ ماهیگان

ُجریت و تَهم هم یکّێا مریدان چه بَورێت!» ورگ «بیاێت گَوشت: ایّسایا 12 نِدرتگَات. هم دام ماهیگان کَّشتی، ُهشکیا په دێم َات

داتی، آیانا و زرت نانی آتک، دێما ایّسا گڑا 13 ِانت. ُهداوند اے که زانت آیان ائے؟» کئے «تئو بگیپت: ُجست ایّسایا چه نکرت

بوت. زاهر مریدان په ایّسا که َات باریگ سئیمی اے َرند، جنَگا جاه و بئیگ زندگ وتی چه 14 کرتنت. بهر هم ماهیگی ڈئولا همے

ِپْتُرس و ایّسا

گَوشت: ِپْتُرسا ِانت؟» گێشتر ِاشان چه من په ِمهر تئیی ُچّک! یوَهّنائے َشمون، «او گَوشت: ِپْتُرسا َشمون گۆن ایّسایا َرند، eرگبندا 15

َشمون، «او گَوشتی: َرندا دومی 16 بچارێن.» گَورگان منی «َاچه، گَوشت: ایّسایا داران.» دۆسَت ترا که زانئے تئو ُهداوند! «او

منی «گڑا گَوشت: ایّسایا ائے.» دۆست منا که زانئے تئو ُهداوند! «او گَوشت: ِپْتُرسا دارئے؟» دۆسَت منا بارێن، ُچّک! یوَهّنائے

ُجستی برا سئیمی که پمێشکا دارئے؟» دۆسَت منا بارێن، ُچّک! یوَهّنائے َشمون، «او گَوشتی: برا سئیمی 17 بدار.» دلگۆشا پَسانی

منا که زانئے تئو ائے، زانتکارتر چیزا هر وت تئو ُهداوند! منی «او گَوشتی: و بوت دلرنج و ُملور ِپْتُرس دارئے؟» دۆسَت «منا کرت:

لۆٹِتت، که جاه هر و بستگَات ْسرێن اتئے، ورنا وهدے گَوشان، راستێَن ترا 18 بچارێن. پَسان «منی گَوشت: ایّسایا ائے.» دۆست

هبران، اے گۆن 19 نلۆٹئے.» که بارت جاهے َانچێن ترا و بندیت ْسرێنا تئیی دگرے و کنئے دراَج دستان بئے، پیَر وهدے بله شتئے.

بکن.» َرندگیریا «منی گَوشتی: گڑا َات. دئیگی شئوکت و شان ناما ُهدائے آییا گۆن ِپْتُرس َرندا که کرت ِاشاره َمرکا هما په ایّسایا

ایّسائے وهدا، ورگئے شام که هما ِانت، پێداک پُشتا چه ِانت دۆست باز ایّسایا که مرید هما دیستی و چاِرت چاگرد و چّپ ِپْتُرسا 20

چّم ِپْتُرسئے وهدے 21 دنت؟» دستا دژمنانی و ْدرۆهیت ترا که ِانت کئے آ ُهداوند! «او کرتگَات: ُجستی آییا چه و ِکنزتگَات نّزیکا

که ببیت اے َرزا منی «اگن گَوشت: ایّسایا 22 بیت؟» چے آکبت و آسر آییئے ُهداوند! «او کرت: ُجستی ایّسایا چه کپت، مریدا آ په

که بوت تالان هبر اے fنیاما مریدانی گڑا 23 بکن.» َرندگیریا منی تئو بیت؟ هراَب کارے ِچه تئیی بمانیت، آ وهدا آیگئے منی تان

تان که ببیت اے َرزا منی «اگن گَوشتگَاتی: تهنا نمریت، آ که نگَوشتگَات ایّسایا ِانت، ِاش گّپ بله نمریت. هچبَر مرید آ بلکێن

پکّا و راستی آیانی په و نبشتگَانت چیزی اے که ِانت مرید هما اے 24 بیت؟» هراَب کارے ِچه تئیی بمانیت، آ وهدا آیگئے منی

ِانت. راست شاهدی آییئے که زانێن ما دنت. گواهَی بئیگا

هبر گُّڈی

نێستَات. جاگه کتابان آ په دنیایا سّجهێن هئیالا منی بوتێننت، نبیسگ سّجهێن آ اگن کرتگَات. کار بازێن دگه ایّسایا البت، 25

َاَرزبند. ناشتا، بزان رگبند، 15:21e

نیاما». «براتانی گَوشیت: نبشتانَک یونانی َاسلیگێن 23:21f
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