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إسمات س . مي دیعقب عیسى غا یمحضان نس إناسن خ جنث
یجن ذنتا رقصار. ، إناسن ذیني یاطاس نرقصوراث"ثداث ن بابا"

جنث نتاث ثصبح . ثداث ثمغار ثصبح
ثمغار خ ممشما ثكا شن و 

.ذي ثمورثثداث 



و و میغاراحخ أكنی. أذراحخ أكنیو سوجذخ أمشان"إیناسن،عیسى 
ا عیسى إروح غ." سوجذخ أمشان، أدعقبخ أكنیو أویخ كیذي نیث

عیسى مي إك كاعذ غوجنا . جنث من بعد ما یكاد زي رموث
إمحضان نس جا خزان ذایس، أرمي یودف كي إیجن أوسكنو أوشا 

.إیعقب وایتبیني



س خني، إماسیحیین عقرن خ واوار ن عیسى إداسن یوشا، أدیازي 
اش مام. عیسى یناسن أدعقبخ میواذاس تكم رحساب. أنیاوي أكیس

اإلنجیل إمامش إماسیحیین أك موثن قبر إ عیسى؟ 
.  جنثغا أدراحن غا عیسى یقارانخ 

أرامث ذي وایتیري أوثاراس حمي 
.إتیري أك أربينس، 

إحضار أك أربي



.  ، ركتاب أمكارو ذي اإلنجیل، یقارانخ شحار جنث ثصبحلوحي
أربي .مینیصبحن كتار زي كورشي قاعا ذ جنث نتاث ثداث ن أربي

.أقاث مانیما، ماشا ركواسي نس أقاث ذي جنث



ثن مارا واني یمو. ذ مارا وي یتعیشان ذي جنث إعبذ أربيلمالكاث 
أوشا إروح غا جنث تغناجن إزران ن شوكر 

أقا شوایت نواواران إقان ذي .یاربيإ 
إك ستاھدجن ذشك : ني إیتغاناجنیزران 

غا أربي دونشت ثسنجمذانغ سي ماغا 
ذامن نش ذي سي 

ذي كور ثقبیتش 
كور ثندینت 

ثسوفغذ زاینخ 
ذ إجدجیذن 

ن طربة 
.نخأربي 



ثمغار ". لقدس نجذیذ"ثوریقین ثیماكوورا ن اإلنجیل جنث ثكا أم ذي 
'  بیش'رحیظ ني یبنا س . أطاس أطاس أو غاص رحیظ یوعرا سبارا

جوھار ذ یزرا نغني سوان . إجن وازرو یسوى یاطاس إكا أم جاج
ور ك. إتسیقسیقن س لواناث صبحنمارأطاس سنوفان رحیظ ني 

ثواث إذایس 
رحیظ ني ذي 

س إیجن ثخرق 
.ثمغارلؤلؤ 



ت یااله أناذف أذاخر شوای. ني یمغارن عماص ما تبالعنتثیوورا 
ثندینت ثخرق س ذھب . جنث ثصبح أطاس عاذ سذاخر!  ھوه... 

.رذ إبریذان خرقن س ذھب. أحوري، أم جاج یصفان



زي . یغزار نوامان نتوذاث یصبح إیتاسد زي ركواسي ن أربيإجن 
ا كور أغزذیس ن یغزار ذایس ثشجاث ن توذاث، نتاث أمزوارو ج

ذایس حیطاش ن. ثشجاثا واغاس أمثیر. ثذجا ذي رعراسي ن عدن
اذ ماركاث ن راثما، كور شھار إتیري ذایس راثما وایدجي أمواني ج

.أو أفریون نتشجاث ن توذاث سكنفان ثیندام. ایس قبر



.  اوتواتحذیجي را ثفوشت را ثازیري حوما ذایس ثیري ثفجنث 
ذایس جنث و. ثفاوت ن أربي إیزایزد إتفغن ثعمار جنث سثفاوت

.عماص دجیرث



مارا أربان و . روحوش ذي جنث وادجي أم یني ن تمورثراذ 
أرامي را ذ. أوشنان ذ تغیذین نوازغار تتن أربیع مارا. ظافن

دیجن إخاسا واتار"أربي یقارانخ،. بوھارو إتت لفریز أم أویاندوز
."وا تكن رحریق أورا إیجن ذي أذرار إنو أمیمون



أمو ذ وامو، نتوار مینخازار 
اذیني راحوایز نقصنت زي 

واذاني یدجي أوار . جنث
أورا ذیجن مایتمنغا. أوعصب

.  أورا یازو إیخفنس واھا
واذیني بو ثیشفراوین ذي
ثاوورا، ماغا واذیني بو 

واذیني بو . إخوانن ذي جنث
ن یني یسخاریقن، یني إك نق
.  نیخ ثیمكزا ثیخ رعوصات

واذیني أورا ذیجن رموعصیث
.مامشما ثاكا ذي جنث



جنث أك أربي واذیني بو ذي 
شازیمارا، إودان ن أربي . إمطاون

ي ذ. ترون س ثغوفاوین ن ثوذاث
.جنث، أربي إكس مارا إماطاون



. بو رموث ذي جنث، ماشا، إوذان أدیرین إیربدا أك أربيواذیني 
واذیني بو. واذیني بو ثفاقاح، أورا ذي مطاون، أورا ذ رحریق

مارا ویذایس ذي . رھراش، أورا ذ أمسفراق، أورا ذراكنازاث
.جنث إفاح أك أربي



مارا وني ) مغارن(زي كورشي، جنث إ حانجان ت حنجیرین خار 
أك یومنن س عیسى إال ذ نتا إخ غیعثقن و یكاس أراي أم أربي

ذات ذي جنث ذیني إجن ركتاب قاناص ركتاب ن توذاث ن تغی.نس
.  إعمار سواسماون ن یوذان. نوازغار

أسماون ن وینییران ایس؟ ثسنذ 
.  یوذان إیتیقن ذي عیسىمارا 

نش أقاث إسم 
؟راشكذیني 



أروح ذ تسریث. "ن اإلنجیل إماكورا ذیجن واعراض یصبحأوارن 
أدیاٍس، ذ مارا ' أراحید'أج مارا وني إك تسران قاخ ' أراحید'قان، 

و مارا وني یازون، أج أذیسو . واني إك فوذن أدیاس
".نھرا ما ثتفمثتوذاث ن أمان 



جنث، ثداث ن أربي إك صبحن 

إجن ثحاجیت زي یاوار ن أربي، اإلنجیل

أتافذ ذي

كورینثوس2; 14یوحنا 

".نواوارن نش تیش ثفاوتثواث "
130:119َمْزمور 
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نھایة



.  ن یعناناإلنجیل ثقرانخ خ أربي نخ أمقران، إخرقانخ و یرزو أثنسن مثحاجیت 

ث أسعوقب نرموعصی. إسن نشین نكا ثوعفنا نتا إقراص رمعاصيأربي 
أربي إسعزیكنیو سوطاص سویني إسقاذد غثمورث میس . ذرموتنتاث 
غاص غیجن میس واھا، قناص عیسى، إجیثن اثنغن خي جو كشوذ واخا 
ام صالیب حوما أكوم یسمح أربي خ رمعاصي ني إثكیم دي ثوداث نوقناص 

عیسى أدیعقب غ ثمورث حوما . وتمتیمشا على سبت نسنتوحوما 
.نوام مارا، وكنیو مارا أكیس ثعیشم إربداأدعیش غداخر 

:ثومند إال منیا إكدجان ذتیضت، إني یوارا إ یاربيمارا 
ذبناذم سیذي عیسى، نش أومنخ إال شك ذ أربي، نش سنخ إال ثدورذ 

یاله خ. على سبت رمعاصي إنو، وروخا شك أقاش تعیشذ زیجذیذحوما أتموثذ 
أراحید غثوذاث إنو سمحاي خ رمعاصي إنو، حوما أغاري ثیري ثوذاث ذجذیذ

عوناي حوما أشكخ أراي . روخا، وإجن نھار أقاث إتسد أكیش إریخ إربدا
.أمین. أدعیشخ على سبت نش أم میش أمزیانوحوما 

16:3یوحنا ! اإلنجیل وسیور أك أربي كور نھارغار 
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