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كتاب سوچي انجيل عيسى املسيح
يڠ دألهامكن كڤد رسول متى

متى
كتاب سوچي انجيل عيسى املسيح
يڠ دألهامكن كڤد رسول متى
سيلسياله عيسى املسيح ١:١-١٧
اينله سيلسياله عيسى املسيح ،انق داود ،انق
ابراهيم (١) :ابراهيم ممڤوڽاي انق ،اسحاق؛ اسحاق
ممڤوڽاي انق ،يعقوب؛ يعقوب ممڤوڽاي انق ،يهوذا
دان ساودارا-ساوداراڽ؛ ) (٢يهوذا ممڤوڽاي انق،
فارص دان زارح ،دري تامر؛ فارص ممڤوڽاي انق،
حصرون؛ حصرون ممڤوڽاي انق ،ارم؛ ) (٣ارم
ممڤوڽاي انق ،عميناداب؛ عميناداب ممڤوڽاي انق،
نحشون؛ نحشون ممڤوڽاي انق ،سلمون؛ ) (٤سلمون
ممڤوڽاي انق ،بوعز ،دري رحاب؛ بوعز ممڤوڽاي انق،
عوبد ،دري رعوث؛ عوبد ممڤوڽاي انق ،ايشا؛ )(٥
ايشا ممڤوڽاي انق ،داود؛ داود ممڤوڽاي انق،
سليمان ،دري جندا أوريا؛ ) (٦سليمان ممڤوڽاي انق،
رحبعام؛ رحبعام ممڤوڽاي انق ،ابيا؛ ابيا ممڤوڽاي
انق ،ايسا؛ ) (٧ايسا ممڤوڽاي انق ،يوشافاط؛
١

مَتﱠى
يوشافاط ممڤوڽاي انق ،يوارم؛ يوارم ممڤوڽاي انق،
عزريا؛ ) (٨عزريا ممڤوڽاي انق  ،موثام؛ موثام
ممڤوڽاي انق ،احاز؛ احاز ممڤوڽاي انق ،حزقيا؛ )(٩
حزقيا ممڤوڽاي انق ،ميشا؛ ميشا ممڤوڽاي انق،
امون؛ امون ممڤوڽاي انق ،برشا؛ ) (١٠برشا
ممڤوڽاي انق ،يوحنا دان ساودارا-ساوداراڽ ،ڤد
ماس بني االسرالى دبواڠ كبابل؛ ) (١١يوحنا
ممڤوڽاي انق ،شالتال ،ستله ڤمبواڠن كبابل؛ شالتال
ممڤوڽاي انق ،زريابيل؛ ) (١٢زريابيل ممڤوڽاي انق،
ايبود؛ ايبود ممڤوڽاي انق ،الياقيم؛ الياقيم ممڤوڽاي
انق ،عيازوز؛ ) (١٣عيازوز ممڤوڽاي انق ،صدوق؛
صدوق ممڤوڽاي انق ،اخنز؛ اخنز ممڤوڽاي انق،
اليود؛ ) (١٤اليود ممڤوڽاي انق ،العازر؛ العازر
ممڤوڽاي انق ،ماثان؛ ماثان ممڤوڽاي انق ،يعقوب؛
) (١٥يعقوب ممڤوڽاي انق ،يوسف ،ياايت سوامي
مريم؛ دري مريم ايتوله الهير عيسى ،ساڠ املسيح.
) (١٦جادي ،سموا كتورونن ايت ،دري نبي ابراهيم
سمڤاي نبي داود سمواڽ اد امڤت بلس كتورونن،
دري داود سمڤاي ماس ڤمبواڠن كبابل جوݢ اد
٢

مَتﱠى
امڤت بلس كتورونن ،دمكني ڤوال دري ماس ڤمبواڠن
كبابل سمڤاي املسيح اد امڤت بلس كتورونن(١٧) .
كالهيرن عيسى املسيح ١:١٨-٢٥
دمكينله رواية كالهيرن عيسى املسيح ايت :كتيك
مريم ،ايبو-ڽ ،ماسيه برتونڠن دڠن يو سف ،ترڽات
مريم تله مڠاندوڠ اوليه كارنا كواس روح اهلل،
واالوڤون مريم دان يوسف بلوم مالكوكن هوبوڠن
سباݢاي سوامي استري (١٨) .اوليه كارنا يوسف،
تونڠنڽ ،اداله اورڠ يڠ تقوى دان براخالق سرتا تيدق
برنية ممڤرمالوكن مريم ،مك اي برمقصود مموتوسكن
هوبوڠنڽ دڠن مريم سچارا ديام-ديام (١٩) .تتاڤي
سمنتارا اي مميكيركن حال ايت ،مالءيكة توهن
ممڤرليهتكن دري كڤداڽ دالم ميمڤي .مالءيكة ايت
بركات“ ،هاي يوسف ،انق داود ،جاڠنله اڠكاو تاكوت
منريما مريم سباݢاي استريمو ،كارنا انق يڠ اد دالم
كندوڠنڽ ايت برأصل دري روح اهلل (٢٠) .اي اكن
مالهيركن سأورڠ انق الكي-الكي دان هندقله اڠكاو
٣

مَتﱠى
منامأي-ڽ عيسى ،كارنا دياله يڠ اكن مڽالمتكن
اومت-ڽ دري دوسا-دوسا مريك (٢١) ”.سموا ايت
ترجادي سوڤاي ݢنڤله فرمان يڠ تله دسمڤايكن توهن
ماللوي نبي-ڽ“ (٢٢) ،ليهتله! سأورڠ انق دارا اكن
مڠاندوڠ ،اللو مالهيركن سأورڠ انق الكي-الكي.
اورڠ-اورڠ اكن مڽبوت-ڽ ،عمانويل ”،يڠ ارتيڽ“ ،اهلل
بسرتا كيت (٢٣) ”.باڠونله يوسف دري تيدورڽ ،اللو
دالكوكنڽ اڤ يڠ دڤرينتهكن اوليه مالءيكة توهن .اي
منريما مريم سباݢاي استريڽ (٢٤) .مسكيڤون
بݢيتو ،اي تتڤ تيدق مالكوكن هوبوڠن سباݢاي
سوامي استري دڠنڽ سمڤاي مريم مالهيركن.
كمودين ستله انق ايت الهير ،يوسف منامأي-ڽ
عيسى(٢٥) .
اورڠ-اورڠ مجوسي دري تيمور ٢:١-١٢
عيسى الهير دباءيت لهيم ،واليه يوديا ،ڤد ماس
ڤمرينتاهن راج هيرود .اللو داتڠله ببراڤ اورڠ
مجوسي دري تيمور ككوتا القدس )اورشليم((١) .
مريك برتاڽ-تاڽ“ ،دمانكه راج بني اسرائيل يڠ بارو
٤

مَتﱠى
دالهيركن ايت؟ كامي تله مليهت بينتڠ-ڽ دتيمور ،دان
كامي داتڠ هندق مڽمبه دي (٢) ”.كتيك حال ايت
ددڠر اوليه راج هيرود ،تركجوتله اي دان جوݢ سموا
اورڠ يڠ تيڠݢل دكعتا القدس )اورشليم( (٣) .كارنا
ايت هيرود مڠومڤولكن سموا امام كڤاال دان ڤارا
اهلي كتاب سوچي تورة بني اسرائيل .اللو اي
مناڽكن كڤد مريك دمان املسيح دالهيركن (٤) .جواب
مريك“ ،دباءيت لهيم ،كوتا دواليه يوديا .كارنا دمكينله
تله دكاتاكن دالم توليسن نبي‘ (٥) ،هاي باءيت لهيم،
كوتا دواليه يوديا ،اڠكاو سكالي-كالي بوكنله يڠ
تركچيل دري انتارا مريك يڠ ممرينته ديوديا .كارنا
درڤدامو اكن مونچول سأورڠ ڤميمڤني يڠ اكن
مڠݢمباالكن اومت-كو اسرائيل (٦) ”’.ستله ايت
هيرود ممڠݢيل اورڠ-اورڠ مجوسي ايت سچارا
ديام-ديام .دمينتاڽ كترڠن يڠ رينچي دري مريك
كاڤن بينتڠ ايت موالي كليهنت (٧) .اللو دسوروهڽ
مريك ڤرݢي ككوتا باءيت لهيم .كاتاڽ“ ،ڤرݢيله كامو،
چاريله انق ايت باءيق-باءيق .اڤبيال كامو تله منموكن-
ڽ ،كابركنله كڤداكو ،سوڤاي اكو ڤون داڤت ڤرݢي
٥

مَتﱠى
اونتوق مڽمبه دي (٨) ”.ستله مندڠر اڤ يڠ دكاتاكن
اوليه راج ،ڤرݢيله مريك .تيبا-تيبا بينتڠ يڠ مريك ليهت
دتيمور ايت مونچول كمبالي دان مندهولوي مريك،
اللو برهنتي داتس تمڤت انق ايت براد (٩) .كتيك
بينتڠ ايت ترليهت كمبالي ،مريك ڤون ساڠت ݢمبيرا.
) (١٠اللو ماسوقله مريك كرومه ايت ،دان مليهت انق
ايت دڠن مريم ،ايبو-ڽ .مك سجودله مريك دهادڤن
انق ايت .مريك ممبوك تمڤت هرتا مريك دان
ممڤرسمبهكن كڤد-ڽ ڤرسمبهن بروڤا امس ،سجنيس
دامر يڠ واڠي ،دان كمڽن (١١) .ماللوي ميمڤي مريك
دڤرأيڠتكن اونتوق تيدق كمبالي كڤد هيرود .اوليه
سبب ايت ،مريك ڤولڠ كنݢري مريك ماللوي جالن يڠ
الءين(١٢) .
هيجرة كمصر ٢:١٣-١٥
سسوده اورڠ-اورڠ مجوسي ايت ملنجوتكن ڤرجالنن
مريك ،مالءيكة توهن منمڤقكن ديري كڤد يوسف دالم
ميمڤي .كاتاڽ“ ،باڠونله ،امبيله انق ايت سرتا ايبو-
ڽ ،دان الريله كمصر .كمودين تيڠݢله دسان سمڤاي
٦

مَتﱠى
اكو ممبري كابر كڤدامو ،كارنا هيرود سدڠ منچاري
انق ايت اونتوق ممبيناسكن-ڽ!” ) (١٣مك باڠونله
يوسف دان ڤد مالم ايت جوݢ اي ممباوا انق ايت
سرتا ايبو-ڽ هيجرة كمصر (١٤) .مريك تيڠݢل دسان
سمڤاي هيرود ماتي .دڠن دمكني ݢنڤله فرمان يڠ
دسمڤايكن توهن ماللوي نبي-ڽ“ ،اكو تله ممڠݢيل
انق-كو دري مصر(١٥) ”.
ڤمبونوهن انق-انق دباءيت لهيم ٢:١٦-١٨
ستله هيرود تاهو بهوا اي تله دڤرداي اوليه اورڠ-
اورڠ مجوسي ايت ،اي منجادي ساڠت ماره .اي
ممرينتهكن اورڠ-اورڠڽ اونتوق ممبونوه سموا انق
الكي-الكي يڠ اد دكوتا باءيت لهيم سرتا واليه
سكيترڽ ،يايتو انق-انق يڠ برومور دوا تاهون كباوه،
سسواي دڠن كترڠن مڠناءي وقتو يڠ تله اي داڤتكن
دري اورڠ-اورڠ مجوسي (١٦) .دڠن دمكني ݢنڤله
فرمان يڠ دسمڤايكن ماللوي نبي ارميا(١٧) ،
“درامة ،تردڠر سوارا راتڤ تڠيس يڠ مميلوكن هاتي.
راحيل منڠيسي انق-انقڽ دان تيدق ماو دهيبور
٧

مَتﱠى
سبب مريك تله تياد(١٨) ”.
كمبالي دري مصر ٢:١٩-٢٣
كتيك هيرود سوده ماتي ،مالءيكة توهن كمبالي
منمڤقكن ديريڽ كڤد يوسف دالم ميمڤي دمصر(١٩) .
اي بركات“ ،باڠونله ،امبيله انق ايت سرتا ايبو-ڽ دان
كمباليله كاسرائيل ،كارنا اورڠ-اورڠ يڠ هندڤ
ممبونوه انق ايت سوده ماتي (٢٠) ”.مك باڠونله
يوسف ،دءامبيلڽ انق ايت سرتا ايبو-ڽ دان ڤرݢي
كواليه اسرائيل (٢١) .تتاڤي كتيك ددڠرڽ بهوا ارخيال
منجادي راج واليه ديوديا مڠݢنتيكن هيرود ،ايهڽ ،اي
ڤون منجادي تاكوت اونتوق ڤرݢي كسان .كمودين
ستله دبري ڤتونجوق ماللوي ميمڤي ،ڤرݢيله اي كواليه
جليل (٢٢) .اي تيڠݢل دكوتا يڠ برنام ناصريا .دڠن
دمكني ݢنڤله فرمان يڠ تله دسمڤايكن ماللوي ڤارا
نبي“ ،اي اكن دسبوت اورڠ ناصريا(٢٣) ”.
نبي يحي ٣:١-١٢

٨

مَتﱠى
ڤد وقتو ايت تمڤيله نبي يحي .اي مڽمڤايكن بريتا
كڤد اورڠ-اورڠ دڤادڠ ݢورون يوديا ،سروڽ(١) ،
“برتوبةله ،كارنا كراجاءن شرݢ سوده دكت!” )(٢
دياله يڠ دبيچاراكن اوليه نبي أشعيا كتيك اي بركات،
“تردڠر سوارا اورڠ يڠ برسرو-سرو دڤادڠ ݢورون،
‘ڤرسياڤكنله جالن باݢي توهن ،لوروسكنله جالن يڠ
اكن داللوي-ڽ!’” ) (٣ڤاكاين نبي يحي تربوات دري
بولو اونتا دان ايكت ڤيڠݢڠڽ دري كوليت .سدڠكن
ماكننڽ اياله باللڠ دان مادو هوتن (٤) .كمودين
برداتڠله اورڠ-اورڠ دري القدس )اورشليم( ،دري
سلوروه واليه يوديا ،دان دري سلوروه داءيره سكيتر
سوڠاي يوردان اونتوق منمويڽ (٥) .مريك سموا
دڤرمنديكن اوليه نبي يحي دسوڠاي يوردان ستله
مريك مڠاكو دوسا ماسيڠ-ماسيڠ (٦) .كتيك نبي
يحي مليهت سجومله اورڠ دري مذهب فريسيني دان
مذهب صدوقيني داتڠ ڤوال اونتوق دڤرمنديكن ،اي
بركات كڤد مريك“ ،هاي كامو ،اورڠ-اورڠ يڠ
طبيعةڽ سڤرتي اولر! سياڤاكه يڠ تله مڠاجركن
كڤدامو بهوا كامو داڤت الري دري مورك اهلل يڠ اكن
٩

مَتﱠى
داتڠ؟ ) (٧حاصلكنله بواه يڠ سڤادن دڠن
ڤرتوبةنمو (٨) ،دان جاڠنله مڠيرا بهوا ددالم هاتيمو
كامو داڤت بركات‘ ،نبي ابراهيم اداله باڤق للوهور
كامي ’.اكو ممبريتاهوكن كڤدامو بهوا اهلل داڤت ساج
منجاديكن انق-انق باݢي نبي ابراهيم دري باتو-باتو
اين (٩) .ساعة اين كاڤق تله ترسديا ڤد اكر ڤوهون.
ستياڤ ڤوهون يڠ تيدق مڠحاصلكن بواه يڠ باءيق
اكن دتبڠ دان دبواڠ كدالم اڤي (١٠) .اكو تله
ممڤرمنديكن كامو دڠن اير سباݢاي تندا ڤرتوبةن،
تتاڤي ستله اكو ،اكن داتڠ اورڠ يڠ لبيه بركواس
دريڤداكو .اونتوق ممباوا كاسوت-ڽ ساج ڤون اكو
تيدق اليق .دي اكن ممڤرمنديكن كامو دڠن روح اهلل
يڠ مهاسوچي دان دڠن اڤي (١١) .الت ڤنمڤي اد
دتاڠن-ڽ ،دان اي اكن ممبرسيهكن تمڤت ڤڠيريكن-
ڽ .ݢندوم اكن دكومڤولكن-ڽ دلومبوڠ ،تتاڤي سكم
اكن دباكر-ڽ دڠن اڤي يڠ تيدق ڤرنه ڤادم(١٢) ”.
عيسى دڤرمنديكن اوليه يحي ٣:١٣-١٧
كمودين داتڠله عيسى دري جليل كسوڠاي يوردان
١٠

مَتﱠى
منموي نبي يحي ،اونتوق دڤرمنديكن اوليهڽ(١٣) .
تتاڤي نبي يحي بروسها منولڤ ڤرمينتأن-ڽ دڠن
بركات“ ،سهاروسڽ اكوله يڠ دڤرمنديكن ،تتاڤي
مڠاڤ جوسترو اڠكاو يڠ داتڠ كڤداكو؟” ) (١٤سبدا
عيسى كڤداڽ“ ،بيارله حال ايت ترجادي كارنا كيت
ڤاتوت ممنوهي سموا كهندق اهلل ”.سسوده عيسى
مڠاتاكن حال ايت كمودين باروله نبي يحي ملولوسكن
ڤرمينتأن-ڽ ايت (١٥) .ستله دڤرمنديكن ،عيسى ڤون
سݢرا كلوار دري اير .اللو ڤد ساعة ايت جوݢ
تربوكاله الڠيت دان اي مليهت روح اهلل تورون سڤرتي
بوروڠ مرڤاتي كأتس-ڽ (١٦) .كمودين تردڠرله سوارا
دري شرݢ يڠ مڠاتاكن“ ،اينله سڠ انق دريكو يڠ
كوكاسيهي ،كڤد-ڽله اكو بركنن(١٧) ”.
ݢودأن دڤادڠ ݢورون ٤:١-١١
ستله ايت عيسى دباوا روح اهلل كڤادڠ ݢورون اونتوق
دݢودا اوليه ابليس (١) .اي برڤواسا سالم امڤت ڤولوه
هاري امڤت ڤولوه مالم ،اللو اي ڤون منجادي الڤر.
) (٢كمودين داتڠله سي ڤڠݢودا كڤد-ڽ سرتا
١١

مَتﱠى
بركات“ ،كارنا اڠكاو اداله سڠ انق يڠ داتڠ دري
اهلل ،سوروهله باتو-باتو ايت منجادي روتي(٣) ”.
تتاڤي اي منجواب“ ،تله ترسورت‘ ،ماءنسي هيدوڤ
بوكن دري روتي ساج ،مالءينكن دري ستياڤ فرمان
يڠ كلوار دري مولوت اهلل (٤) ”’.كمودين عيسى دباوا
اوليه ابليس ككوتا سوچي دان دتمڤتكن دڤونچق
باڠونن باءيت اهلل (٥) .كات ابليس كڤد-ڽ“ ،كارنا
اڠكاو اداله سڠ انق يڠ داتڠ دري اهلل ،ترجونله! كارنا
تله ترسورت‘ ،اهلل اكن مڽوروه ڤارا مالءيكت-ڽ اونتوق
منجاݢا-مو ،دان مريك اكن مناتڠ اڠكاو دڠن تاڠنڽ،
سهيڠݢ كاكي-مو تيدق ترانتوق باتو (٦) ”’.سبدا
عيسى كڤداڽ“ ،تله ترسورت ڤوال‘ ،جاڠنله اڠكاو
منچوباي اهلل ،توهنمو (٧) ”’.سلنجوتڽ ابليس ممباوا
عيسى كأتس سبواه ݢونوڠ يڠ تيڠݢي سكالي دان
كڤد-ڽ دڤرليهتكن سموا كراجأن دنيا دڠن كمݢهنڽ.
) (٨بركاتاله ابليس كڤد-ڽ“ ،سموا ايت اكن كوبريكن
كڤد-مو جك اڠكاو سجود مڽمبه اكو (٩) ”.اللو سبدا
عيسى كڤداڽ“ ،ڤرݢيله ،هاي ابليس! كارنا تله
ترسورت‘ ،سمبهله اهلل ،توهنمو ،دان هاڽ كڤد-ڽ
١٢

مَتﱠى
ساجاله كامو هاروس برعبادة!’” ) (١٠اخيرڽ ابليس
ڤون اوندور دري هادڤن-ڽ ،اللو ڤارا مالءيكت داتڠ
اونتوق ماليني دي(١١) .
عيسى تمڤيل دجليل ٤:١٢-١٧
كتيك عيسى مندڠر بهوا نبي يحي تله دتڠكڤ ،اي
ڤرݢي كواليه جليل (١٢) .اي منيڠݢلكن كوتا ناصريا
اللو منتڤ دكوتا كفرناحوم يڠ لتقڽ دتڤي ڤنتاي،
دتانه زابلون دان نفتالي (١٣) .دڠن دمكني ݢنڤله
فرمان يڠ دسمڤايكن ماللوي نبي أشعيا“ (١٤) ،هاي
تانه زبلون دان تانه نفتالي ،جالن كالءوت ،دسبرڠ
سوڠاي يوردان ،داءيره جليل يڠ دهوني اوليه سوكو-
سوكو بڠسا يڠ تيدق ترماسوق بني اسرائيل )(١٥
بڠسا يڠ تيڠݢل دالم كݢلڤن تله مليهت ترڠ يڠ چمرلڠ،
دان باݢي اورڠ-اورڠ يڠ تيڠݢل دتمڤت يڠ دناءوڠي
موت تله تربيت ترڠ (١٦) ”.سجق ساعة ايت عيسى
موالي ممبريتاكن“ ،برتوبةله ،كارنا كراجأن شرݢ
سوده دكت!” )(١٧
١٣

مَتﱠى
عيسى ممڠݢيل ڤڠيكوت-ڤڠيكوت-ڽ
يڠ ڤرتام ٤:١٨-٢٢
كتيك عيسى برجالن دتڤي داناو جليل ،اي مليهت دوا
اورڠ برساودارا ،يايتو سمعان يڠ دسبوت بطرس،
دان اندري ،ساوداراڽ .مريك سدڠ منيبركن جاال
دداناو ايت ،كارنا مريك اداله ڤنجاال ايكن (١٨) .اللو
سبدا عيسى كڤد مريك“ ،ماري ايكوتله اكو ،دان اكو
اكن منجاديكن كامو ڤنجاال مأنسي (١٩) ”.مريك
سݢرا منيڠݢلكن جاال مريك اللو مڠيكوت دي(٢٠) .
كمودين عيسى ملنجوتكن ڤرجالنن-ڽ دان اي مليهت
دوا اورڠ برساودارا الءينڽ دالم سبواه ڤراهو ،يايتو
يعقوب دان يحنى .ڤد وقتو ايت مريك سدڠ
ممڤرباءيقي جاال برسام-سام دڠن زبدي ،ايه مريك.
اللو عيسى ممڠݢيل مريك (٢١) .مريك سݢرا
منيڠݢلكن ڤراهو دان ايه مريك اللو مڠيكوت دي(٢٢) .
عيسى مڠاجر دان مڽمبوهكن باڽق اورڠ ٤:٢٣-٢٥
عيسى برجالن مڠليليڠي سلوروه واليه جليل .اي
١٤

مَتﱠى
مڠاجر دتمڤت-تمڤت عبادة مريك ،ممبريتاكن انجيل
كراجأن اهلل ،دان مڽمبوهكن سموا ڤڽاكيت سرتا
كلمهن دأنتارا مريك (٢٣) .بريتا مڠناي ديري-ڽ
ترسيار دسلوروه سوريا .اللو اورڠ-اورڠ يڠ تركنا
برباݢاي ماچم ڤڽاكيت سرتا ڤندريتأن ،يڠ دراسوق
سينت ،ساكيت ايان ،دان يڠ لومڤوه ،دباوا كڤد-ڽ،
دان اي ڤون مڽمبوهكن مريك (٢٤) .باڽق سكالي
اورڠ مڠيكوتي دي .مريك براصل دري واليه جليل،
ديكابولس ،القدس )اورشليم( ،يهودا ،دان دري سبرڠ
يوردان(٢٥) .
اوچڤن بهاݢيا ٥:١-١٢
كتيك عيسى مليهت اورڠ باڽق ايت ،ناءيقله اي
كبوكيت .ستله اي دودوق ،داتڠله ڤارا ڤڠيكوت-ڽ
كڤد-ڽ (١) .اللو مواليله اي مڠاجر مريك ،كات-ڽ(٢) ،
“بربهاݢياله مريك يڠ تيدق ڤوڽا اڤ-اڤ دهادڤن اهلل،
كارنا مريكله يڠ امڤوڽ كراجأن شرݢ (٣) .بربهاݢياله
مريك يڠ بردوكچيتا ،كارنا مريك اكن دهيبور(٤) .
بربهاݢياله مريك يڠ مله ملبوت ،كارنا مريك اكن
١٥

مَتﱠى
موارثي بومي (٥) .بربهاݢياله مريك يڠ الڤر دان
هاءوس اونتوق مالكوكن كهندق اهلل ،كارنا مريك اكن
دڤواسكن (٦) .بربهاݢياله مريك يڠ بربلسكاسيهن،
كارنا مريك اكن منريما بلس كاسيهن جوݢ(٧) .
بربهاݢياله مريك يڠ سوچي هاتيڽ ،كارنا مريك اكن
مليهت اهلل (٨) .بربهاݢياله ڤارا ڤنداماي ،كارنا مريك
اكن دسبوت انق-انق اهلل (٩) .بربهاݢياله مريك يڠ
دأنياي اوليه كارنا مالكوكن كهندق اهلل ،كارنا مريكله
يڠ امڤوڽ كراجأن شرݢ (١٠) .بربهاݢياله كامو،
اڤبيال كارنا اكو ،كامو دچاچي ماكي ،دأنياي ،سرتا
دفتنه اورڠ (١١) .برسوكريا سرتا برݢمبيراله ،سبب
ڤهاالمو بسر دشرݢ .ڤد ماس اللو ڤون ڤارا نبي تله
دأنياي(١٢) ”.
ݢارم دنيا دان ترڠ دنيا ٥:١٣-١٦
”كامو اداله ݢارم دنيا .تتاڤي اڤبيال ݢارم منجادي
تاور ،دڠن اڤاكه ݢارم ايت داڤت دأسينكن؟ تنتوڽ
ݢارم ايت منجادي تيدق برݢونا الݢي اللو دبواڠ دان
دأينجق-اينجق اورڠ ،بوكن؟ ) (١٣كامو اداله ترڠ
١٦

مَتﱠى
دنيا .كعتا يڠ لتقڽ دأتس ݢونوڠ تيدق داڤت
دسمبوڽيكن (١٤) .الݢي ڤوال تيدق اد اورڠ يڠ
مڽاالكن ڤليتا كمودين منوتوڤڽ دڠن تمڤاين .سباليقڽ،
اي اكن مناروهڽ ڤد كاكي ڤليتا سهيڠݢ داڤت
منرڠي سموا اورڠ يڠ اد درومه ايت (١٥) .دمكني
ڤوال هندقڽ ترڠمو برچهيا دهادڤن اورڠ ،سوڤاي
مريك مليهت ڤربواتنمو يڠ باءيق اللو ممواليكن باڤمو
يڠ دشرݢ(١٦) ”.
عيسى دان حكوم تورة ٥:١٧-٤٨
”جاڠنله مڽڠك بهوا اكو داتڠ اونتوق منياداكن حكوم
تورة ،يايتو حكوم يڠ ترداڤت دالم كتاب سوچي تورة،
اتاو فرمان يڠ تله دسمڤايكن اهلل ماللوي ڤارا نبي.
اكو داتڠ بوكن اونتوق منياداكنڽ ،مالءينكن اونتوق
مڠݢنڤيڽ (١٧) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
سبلوم الڠيت دان بومي لڽڤ ،ساتو تيتيق اتاو ساتو
حروف تركچيل ڤون دري كتاب سوچي تورة تيدق
اكن دتياداكن سمڤاي سمواڽ دݢنڤي (١٨) .سبب
ايت بارڠسياڤا منياداكن ساله ساتو ڤرينته يڠ
١٧

مَتﱠى
تركچيل سكاليڤون دري حكوم تورة اللو مڠاجركنڽ
كڤد اورڠ الءين ،مك اي اكن ممڤروليه كدودوقن يڠ
ڤاليڠ رنده دالم كراجأن شرݢ .تتاڤي بارڠسياڤا
مالكوكن حكوم تورة دان مڠاجركنڽ ،مك اي اكن
ممڤروليه كدودوقن يڠ تيڠݢي دالم كراجأن شرݢ.
) (١٩كارنا ايت اكو بركات كڤدامو ،جك كامو تيدق
مالكوكن كهندق اهلل لبيه دريڤد ڤارا اهلي كتاب
سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ دري مذهب فريسيني،
مك كامو تيدق اكن ماسوق كدالم كراجأن شرݢ.
) (٢٠كامو تله مندڠر فرمان يڠ دسمڤايكن ماللوي
نينيق مويڠ كيت‘ ،جاڠن ممبونوه اورڠ! بارڠسياڤا
مالكوكنڽ ،اي هاروس دحاكمي (٢١) ’.تتاڤي اكو
بركات كڤدامو ،بارڠسياڤا ماره كڤد ساوداراڽ ،اي
هاروس دحاكمي .بارڠسياڤا مماكي ساوداراڽ دڠن
بركات‘ ،هاي كافير ’،اي هاروس دهادڤكن كمهكمه
اݢام .بارڠسياڤا بركات‘ ،هاي جاهل ’،اي هاروس
دماسوقكن كنراك جهنم (٢٢) .سبب ايت جك اڠكاو
ممباوا ڤرسمبهنمو كتمڤت ڤمباكرن قربان ،اللو دسان
تيبا-تيبا اڠكاو ايڠت بهوا اڠكاو برساله ترهادڤ
١٨

مَتﱠى
ساودارامو (٢٣) ،تيڠݢلكنله ڤرسمبهنمو ايت ددڤن
تمڤت ڤمباكرن قربان ،اللو ڤرݢيله برداماي دهولو
دڠن ساودارامو .ستله ايت باروله اڠكاو بوليه داتڠ
كمبالي كتمڤت ڤمباكرن قربان اونتوق ممڤرسمبهكن
ڤرسمبهنمو (٢٤) .سݢراله برداماي دڠن اورڠ يڠ
مندعوا اڠكاو سوقتو اڠكاو ماسيه دالم ڤرجالنن
برساماڽ ،سوڤاي اي تيدق مڽرهكن اڠكاو كڤڠادلن،
اللو حاكم مڽرهكن اڠكاو كڤد ڤتوݢسڽ دان اڠكاو
دماسوقكن كڤنجارا (٢٥) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،اڠكاو سكالي-كالي تيدق اكن دكلواركن
دري تمڤت ايت سبلوم اڠكاو ملونسي سيسا هوتڠمو.
) (٢٦كامو تله مندڠر فرمان‘ ،جاڠن برزنا(٢٧) ’.
تتاڤي اكو بركات كڤدامو ،بارڠسياڤا ممندڠ ڤرمڤوان
سرتا مڠيڠينكنڽ ،مك اي تله بربوات زنا دڠن ڤرمڤوان
ايت ددالم هاتيڽ (٢٨) .سبب ايت جك مات كاننمو
مڽببكن اڠكاو برساله ،چوڠكيل دان بواڠله! كارنا لبيه
باءيق اڠكاو كهيلڠن ساتو اڠݢوتا توبوهمو دريڤد
سلوروه توبوهمو دماسوقكن كنراك جهنم(٢٩) .
دمكني جوݢ جك تاڠن كاننمو مڽببكن اڠكاو بردوسا
١٩

مَتﱠى
ڤوتوڠ دان بواڠله! كارنا لبيه باءيق اڠكاو كهيلڠن
ساتو اڠݢوتا توبوهمو دريڤد سلوروه توبوهمو ماسوق
كنراك جهنم (٣٠) .سوده دفرمانكن ڤوال‘ ،بارڠسياڤا
منچرايكن استريڽ ،اي هاروس ممبري سورت طالق
كڤداڽ (٣١) ’.تتاڤي اكو بركات كڤدامو ،بارڠسياڤا
منچرايكن استريڽ كچوالي كارنا ڤرچابولن ،مك اي
تله مڽببكن استريڽ ايت برزنا ،دان بارڠسياڤا
منكاحي استري يڠ سوده دچرايكن ايت ،مك اورڠ
ايت ڤون تله برزنا (٣٢) .كامو تله مندڠر فرمان يڠ
دسمڤايكن كڤد نينيق مويڠ كيت‘ ،جاڠن برسومڤه
ڤلسو ،مالءينكن بايرله اڤ يڠ سوده كامو سومڤهكن
ايت كڤد توهن (٣٣) ’.تتاڤي اكو بركات كڤدامو،
جاڠن اڠكاو برسومڤه ،باءيق دمي الڠيت ،كارنا
الڠيت اداله ارسي اهلل؛ ) (٣٤اتاو دمي بومي ،كارنا
بومي اداله تمڤت تومڤوان كاكي-ڽ؛ اتاو دميا لقدس
)اورشليم( ،كارنا اورشليم اداله كوتا تمڤت راج اݢوڠ
تيڠݢل؛ ) (٣٥اتاوڤون دمي كڤاالمو ،كارنا كامو تيدق
داڤت مموتيهكم اتاو مڠهيتمكن سهالي ڤون دري
رمبوتمو ايت (٣٦) .جادي ،هندقله كامو كاتاكن
٢٠

مَتﱠى
’يا’ جك يا ،دان ‘تيدق’ جك ميمڠ تيدق .سلبيهڽ دري
ايت براصل دري سي جاهت (٣٧) .كامو جوݢ تله
مندڠر فرمان‘ ،مات ݢنتي مات دان ݢيݢي ݢنتي
ݢيݢي (٣٨) ’.تتاڤي اكو بركات كڤدامو ،جاڠن مالون
اورڠ يڠ بربوات جاهت كڤدامو ،مالءينكن جك
سسأورڠ منمڤر ڤيڤي كاننمو ،سودوركنله جوݢ
ڤيڤي كيريمو؛ ) (٣٩جك اورڠ ايڠني مندعوا اڠكاو
كارنا اي مڠهندقي باجومو ،بيارله اي مڠامبيل
جوبهمو جوݢ؛ ) (٤٠دان جك اورڠ ممقسا اڠكاو
برجالن ساتو ستڠه كيلوميتر ،برجالنله دڠنڽ سجاوه
تيݢ كيلوميتر (٤١) .بريله كڤد اورڠ يڠ ممينتا ،دان
جك اورڠ هندق ممينجم دريمو ،جاڠنله منولقڽ(٤٢) .
كامو تله مندڠر فرمان‘ ،هندقله اڠكاو مڠاسيهي
تمنمو دان ممبنچي سترومو (٤٣) ’.تتاڤي اكو بركات
كڤدامو ،كاسيهيله مريك يڠ مڽتروي كامو دان دعأكنله
اورڠ-اورڠ يڠ مڠانياي كامو (٤٤) .دڠن دمكني كامو
برتيندق سباݢاي ابق-انق سجاتي دري باڤامو يڠ
دشرݢ .كارنا اي منربيتكن ماتهاري-ڽ بوكن هاڽ
اونتوق اورڠ يڠ باءيق ،تتاڤي جوݢ باݢي اورڠ يڠ
٢١

مَتﱠى
جاهت .اي ڤون منورونكن هوجن تيدق هاڽ اونتوق
اورڠ يڠ صالح ،تتاڤي جوݢ باݢي اورڠ يڠ فاسق.
) (٤٥جك كامو هاڽ مڠاسيهي اورڠ يڠ مڠاسيهي
كامو ،اڤاكه ڤهاالمو؟ بوكنكه ڤموڠوت چوكاي ڤون
مالكوكن حال يڠ سام؟ ) (٤٦دمكني ڤوال جك كامو
هاڽ مڠوچڤكن سالم كڤد ساودارامو ،اڤ استيميواڽ
ڤربواتنمو ايت؟ بوكنكه سوكو-سوكو بڠسا يڠ تيدق
مڠنل اهلل ڤون بربوات دمكني؟ ) (٤٧سبب ايت هندقله
كامو سمڤورنا ،سام سڤرتي باڤامو يڠ دشرݢ اداله
سمڤورنا(٤٨) ”.
حال ممبري صدقه ٦:١-٤
ايڠتله باءيق-باءيق ،جاڠن كامو منونايكن عبادةمو
دهادڤن اورڠ دڠن مقصود سوڤاي ترليهت اوليه
مريك .كارنا جك بݢيتو ،كامو تيدق اكن منداڤت ڤهاال
دري باڤامو يڠ دشرݢ (١) .ڤد وقتو اڠكاو ممبري
صدقه ،جاڠنله حال ايت اڠكاو عمومكن دڠن تيوڤن
نافيري ،سڤرتي دڤربوات اوليه اورڠ-اورڠ منافق
درومه-رومه تمڤت عبادة سرتا دجالن-جالن ،دڠن
٢٢

مَتﱠى
مقصود سوڤاي مريك دڤوجي اورڠ .سسوڠݢوهڽ
اكو بركات كڤدامو ،مريك سوده منداڤتكن ڤهاالڽ(٢) .
تتاڤي اڠكاو ،جاڠن سمڤاي تاڠن كيريمو تاهو اڤ
يڠ دڤربوات اوليه تاڠن كاننمو ڤد وقتو اڠكاو ممبري
صدقه (٣) .دڠن دمكني صدقهمو ايت تيدق كليهنت،
دان باڤامو ،يڠ مليهت اڤ يڠ تيدق كليهنت ،اكن
ممبالس ڤربواتنمو(٤) ”.
حال بردعاء ٦:٥-١٥
”ڤد وقتو كامو بردعاء ،جاڠنله كامو بردعاء سڤرتي
اورڠ-اورڠ منافق .كارنا مريك سوك بردعاء دڠن
برديري درومه-رومه تمڤت عبادة سرتا دڤرسيمڤڠن-
ڤرسيمڤڠن جالن ،دڠن مقصود سوڤاي مريك داڤت
دليهت اوليه اورڠ-اورڠ .سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،مريك ايت سوده منداڤت ڤهاالڽ (٥) .تتاڤي
ڤد وقتو اڠكاو هندق بردعاء ،ماسوقله كدالم كامرمو
سرتا توتوڤله ڤينتوڽ .اللو بردعأله كڤد باڤامو يڠ تيدق
كليهنت ايت ،مك اي ،يڠ مليهت اڤ يڠ تيدق كليهنت
ايت ،اكن ممبالسڽ كڤدامو (٦) .سالءين ايت ،ڤد
٢٣

مَتﱠى
وقتو كامو بردعاء ،جاڠنله كامو مڠولڠ-اولڠ كات-كات
يڠ سام سڤرتي يڠ بياسا دالكوكن اوليه سوكو-سوكو
بڠسا يڠ تيدق مڠنل اهلل .مريك مڽڠك بهوا دڠن باڽقڽ
كات-كات يڠ مريك اوچڤكن ،دعأ مريك اكن
دكابولكن (٧) .جاڠنله كامو سڤرتي مريك ،سبب
باڤامو مڠتاهوي اڤ يڠ كامو ڤرلوكن سبلوم كامو
ممينتا كڤد-ڽ (٨) .جادي ،هندقله كامو بردعأ دمكني،
‘يا باڤ كامي يڠ دشرݢ ،دقدوسكنله اسما-مو(٩) .
داتڠله كراجأن-مو .ترلقساناله كيراڽ كهندق-مو
دبومي سڤرتي دشرݢ (١٠) .بريكنله كڤد كامي ڤد
هاري اين ماكنن كامي يڠ سچوكوڤڽ (١١) .امڤونيله
كامي كارنا كسالهن كامي ،سڤرتي كامي سوده
مڠمڤوني اورڠ يڠ برساله كڤد كامي (١٢) .جاڠنله
باوا كامي كدالم ڤنچوبأن ،مالءينكن لڤسكنله كامي
دري يڠ جاهت] ’.كارنا اڠكاوله يڠ امڤوڽ كراجأن،
كواس ،دان كمليأن سمڤاي سالم-الماڽ .امني(١٣) [.
كارنا جكاالو كامو مڠمڤوني كسالهن اورڠ ،مك
باڤامو يڠ دشرݢ اكن مڠمڤوني كسالهنمو جوݢ.
) (١٤تتاڤي جكاالو كامو تيدق مڠمڤوني كسالهن
٢٤

مَتﱠى
اورڠ ،مك باڤامو تيدق اكن مݢمڤوني كسالهنمو
جوݢ(١٥) ”.
حال برڤواسا ٦:١٦-١٨
”دمكني ڤوال حالڽ ڤد وقتو كامو برڤواسا .جاڠنله
كامو برڤواسا سڤرتي اورڠ-اورڠ منافق .مريك
مڠوبه اير موك مريك دان برموك ماسم ،سوڤاي
اورڠ-اورڠ داڤت مڠتاهوي بهوا مريك سدڠ
برڤواسا .سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،مريك
سوده منداڤت ڤهاالڽ (١٦) .تتاڤي ڤد وقتو اڠكاو
برڤواسا ،ميڽقيله كڤاالمو دان باسوهله موكامو(١٧) .
دڠن بݢيتو ،تيدق اد يڠ داڤت مليهت بهوا اڠكاو سدڠ
برڤواسا ،كچوالي باڤامو يڠ تيدق كليهنت ايت .اي،
يڠ مليهت اڤ يڠ تيدق كليهنت ،اكن ممبالس
ڤربواتنمو(١٨) ”.
حال مڠومڤولكن هرتا ٦:١٩-٢٤
”جاڠنله كامو مڽيمڤن باݢي ديريمو هرتا دبومي
٢٥

مَتﱠى
دمان ڠڠت دان كارت داڤت مروسقڽ ،دان ڤنچوري
داڤت ممبوڠكر سرتا منچوريڽ (١٩) .تتاڤي سيمڤنله
باݢي ديريمو هرتا دشرݢ ،كارنا ڠڠت دان كارت
تيدق داڤت مروسقڽ ،دان ڤنچوري ڤون تيدق داڤت
ممبوڠكر سرتا منچوريڽ (٢٠) .كارنا دمان هرتامو
برادا ،دسيتوله جوݢ هاتيمو (٢١) .مات اداله ڤليتا
توبوه .سبب ايت جك ماتامو باءيق ،مك ترڠله سلوروه
توبوهمو (٢٢) .تتاڤي جك ماتامو جاهت ،مك ݢلڤله
سلوروه توبوهمو .جادي ،جك ترڠ يڠ اد ڤدامو
منجادي ݢلڤ ،بتاڤ ݢلڤڽ كݢلڤن ايت (٢٣) .تيدق
سأورڠ ڤون داڤت مڠعبدي كڤد دوا توان ،كارنا اي
اكن ممبنچي يڠ سأورڠ دان مڠاسيهي يڠ الءين،
اتاو اي اكن ستيا كڤد يڠ سأورڠ دان مڠابايكن يڠ
الءين .اوليه سبب ايت ،كامو تيدق داڤت سكاليݢوس
مڠعبدي كڤد اهلل دان كڤد كدنياويان(٢٤) ”.
حال كخواطرن ٦:٢٥-٣٤
”سبب ايت اكو بركات كڤدامو ،جاڠنله خواطر تنتڠ
هيدوڤمو ،يايتو تنتڠ اڤ يڠ اكن كامو ماكن اتاو
٢٦

مَتﱠى
تنتڠ اڤ يڠ اكن كامو مينوم .دمكني جوݢ حالڽ دڠن
توبوهمو ،يايتو تنتڠ اڤ يڠ اكن كامو ڤاكاي .بوكنكه
هيدوڤ لبيه ڤنتيڠ دريڤد ماكنن دان توبوه لبيه ڤنتيڠ
دريڤد ڤاكاين؟ ) (٢٥ليهتله بوروڠ-بوروڠ دأودارا.
مريك تيدق منابور ،تيدق منواي ،دان تيدق مڠومڤولكن
ماكننڽ دلومبوڠ .نامون ،مريك دڤليهارا اوليه باڤامو
يڠ دشرݢ .بوكنكه كامو لبيه برنيالي دريڤد بوروڠ-
بوروڠ ايت؟ ) (٢٦الݢي ڤوال ،سياڤا دأنتارا كامو يڠ
كارنا كخواطرنڽ داڤت ممڤرڤنجڠ عمورڽ سديكيت
ساج؟ ) (٢٧كاالو بݢيتو ،مڠاڤ كامو خواطر تنتڠ
ڤاكاين؟ ڤرهاتيكنله بوڠا باكوڠ يڠ تومبوه دڤادڠ.
تومبوهن ايت تيدق بكرجا دان جوݢ تيدق ممينتل،
) (٢٨نامون اكو بركات كڤدامو ،نبي سليمان دڠن
سݢاال كمليأنڽ ڤون تيدق ڤرنه بردندن سأينده ساله
ساتو دري بوڠا-بوڠا ايت (٢٩) .جادي ،جك اهلل
مندندني سدمكني روڤا رومڤوت دڤادڠ ،يڠ هاري اين
اد دان ايسوق هاريڽ دچمڤقكن كأڤي ،بوكنكه عيسى
اكن لبيه الݢي ممبري ڤاكاين كڤدامو ،هاي اورڠ-
اورڠ يڠ كورڠ ڤرچاي! ) (٣٠سبب ايت جاڠنله كامو
٢٧

مَتﱠى
خواطر دان بركات‘ ،اڤ يڠ اكن كامي ماكم؟’ اتاو،
‘اڤ يڠ اكن كامي مينوم؟’ اتاو‘ ،اڤ يڠ اكن كامي
ڤاكاي؟’ ) (٣١سموا ايت دكجر اوليه سوكو-سوكو
بڠسا يڠ تيدق مڠنل اهلل ،تتاڤي باڤامو يڠ دشرݢ
سوده تاهو بهوا كامو ممرلوكن سموا حال ايت(٣٢) .
چاريله دهولو كراجأن اهلل دان كهندق-ڽ ،مك سموا
ايت اكن دتمبهكن كڤدامو (٣٣) .جاڠنله كامو خواطر
تنتڠ هاري ايسوق ،كارنا هاري ايسوق ممڤوڽاي
كسوسهنڽ سنديري .جادي ،كسوسهن سهاري
چوكوڤله اونتوق سهاري(٣٤) ”.
حال مڠحاكمي ٧:١-٥
”جاڠنله كامو مڠحاكمي ،سوڤاي كامو تيدق
دحاكمي (١) .كارنا سباݢايمان كامو مڠحاكمي،
دمكني ڤوالله كامو اكن دحاكمي ،دان دڠن اوكورن
اڤ اڠكاو مڠوكور ،ايت ڤوالله يڠ اكن دأوكوركن
كڤدامو (٢) .مڠاڤ اڠكاو ممندڠ سربوق كايو يڠ
ترداڤت ڤد مات ساودارامو ،تتاڤي بالوق كايو يڠ اد
ڤد ماتامو سنديري تيدق اڠكاو سادري؟ )(٣
٢٨

مَتﱠى
باݢايمان اڠكاو داڤت بركات كڤد ساودارامو‘ ،بيارله
اكو نڠلواركن سربوق كايو ايت دري ماتامو ’،ڤدحال
دماتامو سنديري اد بالوق كايو؟ ) (٤هاي اورڠ
منافق ،كلواركنله دهولو بالوق كايو ايت دري ماتامو،
كمودين باروله اڠكاو داڤت مليهت دڠن جلس اونتوق
مڠلواركن سربوق كايو دري مات ساودارامو(٥) ”.
حال يڠ سوچي دان برهرݢ ٧:٦
جاڠنله كامو ممبريكن بارڠ يڠ سوچي كڤد انجيڠ
اتاو مليمڤركن متيارامو كهادڤن بابي ،سوڤاي بارڠ
برهرݢ ايت تيدق دأينجق-اينجق دڠن كاكيڽ ،اللو
بيناتڠ ايت برباليق مڽرڠ كامو(٦) ”.
حال ڤڠأبولن دعاء ٧:٧-١١
”مينتاله ،مك اكن دبريكن كڤدامو؛ چاريله مك كامو
اكن منداڤت؛ كتوقله ،مك ڤينتو اكن دبوكاكن
اونتوقمو (٧) .كارنا ستياڤ اورڠ يڠ ممينتا ،اكن
منريما؛ اورڠ يڠ منچاري ،اكن منداڤت؛ دان اورڠ
٢٩

مَتﱠى
يڠ مڠتوق ڤينتو ،باݢيڽله ڤينتو اكن دكابولكن(٨) .
سياڤاكه دأنتارا كامو يڠ ممبري باتو كڤد انقڽ جك
اي ممينتا روتي؟ ) (٩اتاو ممبريڽ اولر جك اي ممينتا
ايكن؟ ) (١٠جادي ،جك كامو يڠ جاهت تاهو ممبري
ڤمبرين يڠ باءيق كڤد انق-انقمو ،ترلبيه الݢي باڤامو
يڠ دشرݢ! اي اكن ممبري ڤمبرين يڠ باءيق كڤد
ستياڤ اورڠ يڠ مموهون كڤد-ڽ(١١) ”.
جالن يڠ بنر ٧:١٢-١٤
”ڤربواتله ترهادڤ اورڠ الءين اڤ يڠ كامو كهندقي
مريك ڤربوات ترهادڤ كامو ،كارنا دمكينله اجرن
كتاب سوچي تورة دان فرمان يڠ دسمڤايكن اهلل
ماللوي ڤارا نبي (١٢) .ماسوقله ماللوي ڤينتو يڠ
سمڤيت ،كارنا ݢربڠ يڠ ليبر دان جالن يڠ لواس
منوجو ڤد كبيناسن ،دان باڽق اورڠ يڠ ماللويڽ(١٣) .
سدڠكن ڤينتو يڠ سمڤيت دان جالن يڠ سسق اداله
جالن يڠ منوجو ڤد كهيدوڤن ،دان هاڽ سديكيت اورڠ
يڠ منداڤتكنڽ(١٤) ”.

٣٠

مَتﱠى
حال ڤڠاجرن يڠ سست ٧:١٥-٢٣
”وسڤاداله ترهادڤ نبي-نبي ڤلسو ،كارنا مريك داتڠ
كڤدامو دڠن مڽامر سڤرتي دومبا ،تتاڤي
سسوڠݢوهڽ هاتي مريك سڤرتي سريݢاال-سريݢاال
بواس (١٥) .دري بواه-بواه كهيدوڤنڽله كامو اكن
مڠنلي مريك .ڤرنهكه اورڠ ممتيق بواه اڠݢور دري
سمق دوري؟ اتاو ڤرنهكه بواه ارا دڤتيق دري
تومبوهن بردوري الءينڽ؟ ) (١٦ستياڤ ڤوهون يڠ
باءيق اكن مڠحاصلكن بواه يڠ باءيق ،تتاڤي ڤوهون يڠ
تيدق باءيق اكن مڠحاصلكن بواه يڠ تيدق باءيق ڤوال.
) (١٧ڤوهون يڠ باءيق تيدق داڤت مڠحاصلكن بواه يڠ
تيدق باءيق ،دان ڤوهون يڠ تيدق باءيق تيدق داڤت
مڠحاصلكن بواه يڠ باءيق (١٨) .ستياڤ ڤوهون يڠ
تيدق مڠحاصلكن بواه يڠ باءيق اكن دتبڠ دان دبواڠ
كدالم اڤي (١٩) .جادي ،دري بواه-بواه كهيدوڤنڽ
كامو اكن مڠنلي نبي-نبي ڤلسو ايت (٢٠) .تيدق
سموا اورڠ يڠ برسرو كڤد-كو‘ ،يا جونجوڠن كامي،
يا جونجوڠن كامي ’،اكن ماسوق ككراجأن
٣١

مَتﱠى
شرݢ ،مالءينكن هاڽ مريك يڠ ملقسانكن كهندق
باڤ-كو يڠ دشرݢ (٢١) .ڤد هاري منجلڠ قيامة اكن
باڽق اورڠ يڠ برسرو‘ ،يا جونجوڠن كامي ،يا
جونجوڠن كامي ،بوكنكه دڠن نام-مو كامي تله
مڠاجر اورڠ ،دڠن نام-مو كامي تله مڠوسير سينت،
دان دڠن نام-مو ڤوال كامي تله مڠاداكن
معجزة؟’ ) (٢٢ڤد ساعة ايت سچارا تروس ترڠ اكو
اكن بركات كڤد مريك‘ ،اكو تيدق ڤرنه مڠنل كامو.
انيهله دري هادڤن-كو ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ موڠكر!’”
)(٢٣
دوا ماچم داسر ٧:٢٤-٢٧
”ستياڤ اورڠ يڠ مندڠر ڤركاتأن-كو دان ملقسانكنڽ
اي سام دڠن اورڠ يڠ بيجقسان ،يڠ ممباڠون
رومهڽ دأتس داسر يڠ قوات (٢٤) .ڤد ساعة هوجن
تورون ،بنجير داتڠ دان اڠني كنچڠ منرڤا رومه ايت،
نامون رومه ايت تيدق روبوه كارنا دديريكن دأتس
داسر يڠ قوات (٢٥) .تتاڤي بارڠسياڤا مندڠر
ڤركاتأن-كو دان تيدق ملقسانكنڽ ،اي سام دڠن
٣٢

مَتﱠى
اورڠ يڠ بودوه ،يڠ ممباڠون رومهڽ تنڤا داسر يڠ
قوات (٢٦) .ڤد ساعة هوجن تورون ،بنجتر داتڠ دان
اڠني كنچڠ منرڤا رومه ايت ،مك روبوهله رومه ايت
دان بسرله كروسقنڽ(٢٧) ”.
كسن ڤندڠر ٧:٢٨-٢٩
ستله عيسى مڠاخيري ڤڠاجرن-ڽ ،اورڠ باڽق
منجادي هيرن (٢٨) ،كارنا اي مڠاجر مريك سباݢاي
اورڠ يڠ برويباوا ،تيدق سڤرتي ڤارا اهلي كتاب
سوچي تورة(٢٩) .
عيسى مڽمبوهكن سأورڠ
يڠ ساكيت كوستا ٨:١-٤
ستله عيسى تورون دري بوكيت ،اورڠ باڽق يڠ
جوملهڽ بسر مڠيكوتي دي (١) .اللو داتڠله كڤد-ڽ
سأورڠ يڠ برڤڽاكيت كوستا .اي سجود دهادڤن-ڽ
دان بركات“ ،توان ،جك توان مڠهندقي ،توان داڤت
منطاهركن اكو (٢) ”.عيسى مڠولوركن تاڠن-ڽ دان
٣٣

مَتﱠى
مڽنتوه دي اللو برسبدا“ ،اكو مڠهندقيڽ ،طاهرله!”
ساعة ايت جوݢ ،اي سمبوه دري كوستاڽ (٣) .اللو
سبدا عيسى كڤداڽ“ ،ايڠت ،جاڠن اڠكاو منچريتاكن
حال اين كڤد سأورڠ ڤون ،تتاڤي ڤرݢي دان
تونجوقكنله ديريمو كڤد امام اللو ڤرسمبهكنله
ڤرسمبهن يڠ دڤرينتهكن اوليه نبي موسى ،سباݢاي
كسقسني باݢي مريك(٤) ”.
عيسى مڽمبوهكن همبا سأورڠ
ڤرويرا دكفرناحوم ٨:٥-١٣
كتيك عيسى ماسوق ككوتا كفرناحوم ،داتڠله سأورڠ
ڤرويرا كڤد-ڽ دان مموهون“ (٥) ،يا جونجوڠن،
درومهكو اد سأورڠ همبا يڠ سدڠ ترباريڠ كارنا
ساكيت لومڤوه .اي ساڠت مندريتا (٦) ”.سبدا
عيسى كڤداڽ“ ،اكو اكن داتڠ اونتوق
مڽمبوهكنڽ (٧) ”.جواب ڤرويرا ايت“ ،يا جونجوڠن،
اكو تيدق اليق منريما جونجوڠن درومهكو ،تتاڤي
كاتاكنله سڤاته كات ساج ،نيسچاي همباكو اكن
سمبوه (٨) .كارنا اكو اداله سأورڠ باوهن ،دان
٣٤

مَتﱠى
دباوهكو ڤون اد ڤارا ڤراجوريت .جك اكو بركات كڤد
سأورڠ دري انتارا مريك‘ ،ڤرݢي ’،اي سݢرا ڤرݢي؛
جك اكو بركات كڤد يڠ الءينڽ‘ ،كماري ’،اي ڤون
سݢرا داتڠ؛ دان جك اكو بركات كڤد همباكو،
‘كرجاكن اين ’،اي ڤون سݢرا مڠرجاكنڽ (٩) ”.مندڠر
حال ايت ،عيسى مراسا هيرن .اللو اي برسبدا كڤد
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
بلوم ڤرنه كوداڤتي ايمان يڠ دمكني اين ،بهكن دأنتارا
اورڠ اسرائيل سكاليڤون (١٠) .اكو بركات ڤوال
كڤدامو ،باڽق اورڠ اكن داتڠ دري تيمور دان بارت،
اللو مريك دودوق ماكن ددالم كراجأن شرݢ برسام-
سام دڠن نبي ابراهيم ،اسحاق ،دان يعقوب(١١) .
تتاڤي انق-انق كراجأن ايت سنديري اكن دچمڤقكن
كدالم كݢلڤن يڠ ڤاليڠ ݢلڤ .دتمڤت ايت اكن اد راتڤن
دان كرتق ݢيݢي (١٢) ”.كمودين سبدا عيسى كڤد
ڤرويرا ايت“ ،ڤولڠله ،جاديله سڤرتي يڠ اڠكاو
ڤرچايأي ”.مك سمبوهله همباڽ ڤد ساعة ايت جوݢ.
)(١٣

٣٥

مَتﱠى
عيسى مڽمبوهكن ايبو مرتوا بطرس
دان اورڠ-اورڠ الءين ٨:١٤-١٧
كتيك عيسى ماسوق كرومه بطرس ،عيسى مليهت
ايبو مرتوا بطرس سدڠ ترباريڠ كارنا دمم(١٤) .
عيسى مڽبتوه تاڠنڽ اللو دممڽ ڤون هيلڠ .كمودين
ڤرمڤوان ايت باڠون دان مڽمبوت كداتڠن-ڽ (١٥) .ڤد
وقتو مغرب باڽق اورڠ يڠ داسوق سينت دباوا كڤد-ڽ.
اي مڠوسير سينت-سينت ايت دڠن سڤاته كات ،دان
مڽمبوهكن سموا اورڠ يڠ مندريتا ساكيت (١٦) .دڠن
دمكني ݢنڤله فرمان يڠ دسمڤايكن ماللوي نبي
أشعيا“ ،دياله يڠ مڠڠكت كلمهن كيت دان يڠ منڠݢوڠ
ڤڽاكيت كيت(١٧) ”.
حال مڠيكوت عيسى ٨:١٨-٢٢
ڤد وقتو عيسى مليهت اورڠ باڽق بركرومون
مڠليليڠي-ڽ ،اي مڽوروه ڤارا ڤڠيكوت-ڽ برالير
كسبرڠ (١٨) .اللو داتڠله سأورڠ اهلي كتاب سوچي
تورة دان بركات كڤد-ڽ“ ،يا ݢورو ،اكو اكن مڠيكوت
٣٦

مَتﱠى
اڠكاو كمان ڤون اڠكاو ڤرݢي (١٩) ”.سبدا عيسى،
“سريݢاال ممڤوڽاي لياڠ دان بوروڠ ممڤوڽاي سارڠ
تتاڤي انق ماءنسي تيدق ممڤوڽاي تمڤت اونتوق
ملتقكن كڤاال-ڽ (٢٠) ”.كمودين سأورڠ ڤڠيكوت-ڽ
يڠ الءين بركات كڤد-ڽ“ ،يا جونجوڠن ،ايذينكنله اكو
ڤرݢي ممقامكن ايهكو ترلبيه دهولو (٢١) ”.تتاڤي
سبدا عيسى كڤداڽ“ ،ايكوتله اكو ،دان بياركنله
اورڠ-اورڠ ماتي ممقامكن مريك يڠ ماتي(٢٢) ”.
اڠني ريبوت درداكن ٨:٢٣-٢٧
ستله ايت عيسى ناءيق كڤراهو دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ
ڤون مڠيكوت دي (٢٣) .تيبا-تيبا داناو ايت دلندا
باداي بسر ،سهيڠݢ ڤراهو مريك ترڤوكول اومبق.
وقتو ايت عيسى سدڠ تيدور (٢٤) .اللو ڤارا ڤڠيكوت-
ڽ داتڠ ممباڠونكن دي دان برسرو كڤد-ڽ“ ،يا
جونجوڠن ،سالمتكنله كامي! كيت بيناس!” )(٢٥
سبدا عيسى كڤد مريك“ ،مڠاڤ كامو تاكوت ،هاي
كامو يڠ كورڠ ڤرچاي؟” اللو اي باڠون دان مڠهرديق
اڠني سرتا داناو ايت ،سهيڠݢ منجادي تدوه
٣٧

مَتﱠى
سكالي (٢٦) .مريك مراسا هيرن اللو بركات“ ،اورڠ
ماچم اڤ اين هيڠݢ اڠني دان داناو ڤون منوروتي
ڤرينته-ڽ؟” )(٢٧
دوا اورڠ يڠ كراسوقن دسمبوهكن ٨:٢٨-٣٤
كمودين سمڤايله عيسى دسبرڠ داناو ،دداءيره اورڠ
ݢادرا .دسيتو اي برتمو دڠن دوا اورڠ يڠ دراسوق
سينت-سينت .كدواڽ ايت داتڠ دري ڤمقامن .مريك
ساڠت بربهيا ،سهيڠݢ تيدق اد سأورڠ ڤون يڠ
براني ملينتسي جالن ايت (٢٨) .اللو برترياقله مريك،
“اڤ سڠكوت ڤاءوت-مو دڠن كامي ،هاي سڠ انق يڠ
داتڠ دري اهلل؟ اڤاكه كداتڠن-مو اين اونتوق مڠعذاب
كامي سبلوم وقتوڽ؟” ) (٢٩اݢق جاءوه دري تمڤت
مريك ايت اد سكاونن بابي يڠ سدڠ منچاري ماكن.
) (٣٠كمودين سينت-سينت ايت مموهون كڤد عيسى،
“جك اڠكاو هندق مڠوسير كامي ،ايذينكنله كامي
مماسوقي كاونن بابي ايت (٣١) ”.سبدا عيسى كڤد
سينت-سينت ايت“ ،ڤرݢيله!” مك سينت-سينت ايت ڤون
كلوار دان مماسوقي بابي-بابي ايت .كمودين دڠن
٣٨

مَتﱠى
تيبا-تيبا ،سلوروه كاونن بابي ايت ترجون دري تڤني
تبيڠ بوكيت كداناو اللو ماتي ددالم اير (٣٢) .ݢمباال-
ݢمباال دري كاونن بابي ايت الري ككوتا .مريك
منچريتاكن سموا ڤركارا ايت ،دان جوݢ حال اهول
دوا اورڠ يڠ دراسوق سينت-سينت (٣٣) .كمودين
كلوارله سموا ڤندودوق كوتا ايت اونتوق منموي
عيسى .ستله مريك برتمو دڠن-ڽ ،مريك ممينتا اݢر
اي ڤرݢي دري داءيره مريك(٣٤) .
اورڠ لومڤوه دسمبوهكن ٩:١-٨
ستله ناءيق كڤراهو ،عيسى مڽبرڠ اللو سمڤاي
دكوتا-ڽ سنديري (١) .كمودين داتڠله ببراڤ اورڠ
كڤد-ڽ ممباوا سأورڠ لومڤوه يڠ ترباريڠ دتمڤت
تيدورڽ .كتيك عيسي مليهت ايمان مريك ،برسبداله
اي كڤد اورڠ لومڤوه ايت“ ،تݢوهكنله هاتيمو ،هاي
انق-كو ،دوسامو سوده دأمڤوني (٢) ”.ببراڤ اورڠ
اهلي كتاب سوچي تورة يڠ اد دسيتو بركات دالم
هاتي مريك“ ،اي مڠحجه اهلل (٣) ”.عيسى مڠتاهوي
ڤيكيرن مريك .اوليه كارنا ايت اي برسبدا“ ،اڤ
٣٩

مَتﱠى
سببڽ كامو مميكيركن حال يڠ جاهت ددالم هاتيمو؟
) (٤ماناكه لبيه موده دكاتاكن‘ ،دوسامو سوده
دأمڤوني ’،اتاو‘ ،باڠون دان برجالنله؟’ ) (٥اكن
تتاڤي ،كامو هاروس تاهو بهوا دبومي اين انق
ماءنسيا ممڤوڽاي ويوينڠ اونتوق مڠمڤوني دوسا”.
اللو اي برسبدا كڤد اورڠ لومڤوه ايت“ ،باڠون،
اڠكتله تمڤت تيدورمو دان ڤولڠله كرومهمو!” ) (٦اورڠ
ايت باڠون اللو ڤولڠ كرومهڽ (٧) .كتيك اورڠ باڽق
مليهت حال ايت ،مريك منجادي تاكوت اللو مملياكن
اهلل يڠ ممبري ويوينڠ سبسر ايت كڤد ماءنسيا(٨) .
َمتَّى ڤموڠوت چوكاي مڠيكوت عيسى ٩:٩-١٣
دري سان ،عيسى ملنجوتكن ڤرجالنن-ڽ .كمودين اي
مليهت سسأورڠ برنام َمتَّى سدڠ دودوق دتمڤت
ڤمبايرن چوكاي .سبدا عيسى كڤداڽ“ ،ايكوتله اكو!”
اي برديري اللو مڠيكوت عيسى (٩) .سلنجوتڽ كتيك
عيسى ماكن درومه َمتَّى ،داتڠله ڤارا ڤموڠوت چوكاي
دان ڤارا ڤندوسا ،اللو مريك توروت ماكن برسام-سام
دڠن عيسى سرتا ڤارا ڤڠيكوت-ڽ(١٠) .
٤٠

مَتﱠى
ڤد وقتو اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني مليهت حال
ايت ،مريك بركات كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،مڠاڤ
ݢورومو ماكن دڠن ڤارا ڤموڠوت چوكاي دان ڤارا
ڤندوسا؟” ) (١١حال ايت ددڠر اوليه عيسى ،اللو
برسبدا عيسى“ ،اورڠ-اورڠ يڠ صيحة تيدق
ممرلوكن طبيب ،مالءينكن اورڠ-اورڠ ساكيتله يڠ
ممرلوكنڽ (١٢) .ڤرݢيله دان ڤالجريله ارتي فرمان
اين‘ ،اكو مڠهندقي بلس كاسيهن دان بوكن
ڤرسمبهن ’.كداتڠن-كو ڤون بوكن اونتوق ممڠݢيل
اورڠ-اورڠ صالح ،مالءينكن اورڠ-اورڠ
بردوسا(١٣) ”.
حال برڤواسا ٩:١٤-١٧
ڤد سواتو كتيك داتڠله ڤارا ڤڠيكوت نبي يحي كڤد
عيسى .مريك برتاڽ“ ،اڤ سببڽ كامي دان جوݢ
اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني كرڤ برڤواسا
سدڠكن ڤارا ڤڠيكوت-مو تيدق؟” ) (١٤مك سبدا
عيسى كڤد مريك“ ،بوليهكه صحابة-صحابة ممڤالي
ڤريا بردوكچيتا سالم ممڤالي ايت ماسيه برسام-سام
٤١

مَتﱠى
دڠن مريك؟ تتاڤي اكن تيبا وقتوڽ ممڤالي ڤريا ايت
دأمبيل دري انتارا مريك .ڤد ساعة ايت باروله مريك
اكن برڤواسا (١٥) .تيدق سأورڠ ڤون اكن منمبلكن
سچاريق كاءين بارو ڤد ڤاكاين يڠ سوده توا ،كارنا
كاءين ڤنمبل ايت اكن مڽببكن ڤاكاين ايت كويق،
سهيڠݢ سماكني بسرله كويقڽ (١٦) .دمكني ڤوال تيدق
سأورڠ ڤون اكن منواڠ اير اڠݢور بارو كدالم كيربت-
كيربت كوليت يڠ سوده توا ،كارنا جك بݢيتو ،مك اير
اڠݢور اكن مروسق كيربت-كيربت كوليت ايت .عقيبةڽ
اير اڠݢور ايت اكن ترتومڤه دان كيربت-كيربت كوليتڽ
ڤون اكن هنچور .جادي ،اير اڠݢور بارو هاروس
دسيمڤن ڤد كيربت-كيربت كوليت يڠ بارو ڤوال،
سهيڠݢ ترڤليهاراله كدواڽ(١٧) ”.
انق كڤاال رومه عبادة-ڤرمڤوان
يڠ ساكيت ڤندارهن ٩:١٨-٢٦
سمنتارا عيسى ماسيه بربيچارا دڠن مريك ،تيبا-تيبا
داتڠله سأورڠ كڤاال تمڤت عبادة اللو سجود دان
بركات“ ،انقكو يڠ ڤرمڤوان بارو ساج منيڠݢل ،تتاڤي
٤٢

مَتﱠى
داتڠله دان تومڤڠكنله تاڠن-مو كأتسڽ ،نيسچاي اي
اكن هيدوڤ (١٨) ”.كمودين برديريله عيسى اللو
بسرتا ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مڠيكوتي كڤاال رومه عبادة
ايت (١٩) .سمنتارا ايت دسيتو اد سأورڠ ڤرمڤوان
يڠ سوده دوا بلس تاهون مندريتا ساكيت ڤندارهن.
اي مندكتي عيسى دري اره بالكڠ اللو مڽنتوه
جومباي جوبه-ڽ (٢٠) ،كارنا اي بركات دالم هاتيڽ،
“جك اكو داڤت ممݢڠ جوبه-ڽ ساج ،مك اكو اكن
سمبوه (٢١) ”.كمودين برڤاليڠله عيسى دان ممندڠ
ڤرمڤوان ايت سمبيل برسبدا“ ،تݢوهكنله هاتيمو،
هاي انق-كو ،ايمانمو تله منداتڠكن كسمبوهن
باݢيمو ”.ڤد ساعة ايت جوݢ سمبوهله ڤرمڤوان ايت
دري ڤڽاكيتڽ (٢٢) .ستله عيسى سمڤاي درومه كڤاال
تمڤت عبادة ايت دان مليهت ڤارا ڤنيوڤ سروليڠ
سرتا اورڠ-اورڠ بركابوڠ يڠ سدڠ مراتڤ (٢٣) ،اي
برسبدا“ ،كلوارله ،كارنا انق ڤرمڤوان اين تيدق ماتي،
تتاڤي تيدور ”.مريك اللو منرتاواكن-ڽ (٢٤) .ستله
اورڠ باڽق ايت دمينتا كلوار ،عيسى ڤون ماسوقله.
اي ممݢڠ تاڠن انق ڤرمڤوان ايت ،دان انق ايت ڤون
٤٣

مَتﱠى
باڠونله (٢٥) .كمودين ترسيارله كبر مڠناي حال اين
كسلوروه واليه ايت(٢٦) .
عيسى مڽمبوهكن مات دوا اورڠ بوتا ٩:٢٧-٣١
كتيك عيسى برڠكت دري سان ،اد دوا اورڠ بوتا يڠ
مڠيكوتي-ڽ ،دان سمبيل برترياق-ترياق مريك
مموهون“ ،يا انق داود ،كاسيهنيله كامي!” )(٢٧
ستله اي ماسوق كرومه ،كدوا اورڠ بوتا ايت داتڠ
كهادڤن-ڽ .اللو سبدا عيسى كڤد مريك“ ،اڤاكه كامو
ڤرچاي بهوا اكو داڤت مالكوكن حال ايت؟” جواب
مريك“ ،يا جونجوڠن ،كامي ڤرچاي!” ) (٢٨عيسى
مڽنتوه مات كدوا اورڠ ايت سمبيل برسبدا“ ،جاديله
ڤدامو سڤرتي اڤ يڠ اڠكاو ايماني!” ) (٢٩مك مات
مريك ڤون داڤت مليهت .اللو دڠن تݢس عيسى مالرڠ
مريك“ ،ايڠت ،جاڠن سمڤاي ڤركارا اين دكتاهوي
اوليه سياڤا ڤون!” ) (٣٠تتاڤي كدوا اورڠ ايت تتڤ
ساج ڤرݢي ممشهوركن دي كسلوروه واليه ايت(٣١) .
سأورڠ بيسو دسمبوهكن ٩:٣٢-٣٤
٤٤

مَتﱠى
سساعة ستله كدوا اورڠ يڠ تاديڽ بوتا ايت ڤرݢي،
دباواله كڤد عيسى سأورڠ يڠ منجادي بيسو كارنا
دراسوق سينت (٣٢) .ستله سينت ايت دأوسير ،اورڠ
بيسو ايت داڤت بربيچارا الݢي .اورڠ باڽق ڤون
منجادي هيرن ،اللو مريك بركات“ ،بلوم ڤرنه ترليهت
حال يڠ دمكني اين داسرائيل (٣٣) ”.تتاڤي اورڠ-
اورڠ دري مذهب فرسيني بركات“ ،اي مڠوسير سينت
دڠن كواس ڤميمڤني ڤارا سينت(٣٤) ”.
بلس كاسيهن عيسى ترهادڤ عورڠ باڽق ٩:٣٥-٣٨
كمودين عيسى ڤرݢي كسموا كوتا دان ديسا سمبيل
مڠاجر دتمڤت-تمڤت عبادة مريك ،ممبريتاكن انجيل
كراجأن اهلل ،دان مڽمبوهكن سݢاال ڤڽاكيت سرتا
سموا كلمهن اورڠ (٣٥) .كتيك عيسى مليهت اورڠ
باڽق ايت ،اي مراسا كاسيهن كڤد مريك ،سبب مريك
لاله دان ترلنتر ،سڤرتي دومبا يڠ تيدق برݢمباال.
) (٣٦كمودين اي برسبدا كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،تواين
ميمڠ باڽق ،تتاڤي ڤنوايڽ هاڽ سديكيت(٣٧) .
٤٥

مَتﱠى
سبب ايت مينتاله كڤد سڠ توان يڠ امڤوڽ تواين،
سوڤاي اي مڠوتوس ڤارا ڤنواي اونتوق منواي تواين-
ڽ(٣٨) ”.
عيسى ممڠݢيل كدوا بلس رسول ١٠:١-٤
عيسى ممڠݢيل كدوا بلس ڤڠيكوت-ڽ اللو ممبريكن
كڤد مريك ويوينڠ اونتوق مڠوسير روح-روح جاهت
دان مڽمبوهكن سݢاال ڤڽاكيت سرتا سݢاال كلمهن.
) (١اينله نام كدوا بلس رسول ايت :سمعان ،يڠ
دسبوت بطرس ،دان اندري ،ساوداراڽ؛ يعقوب بني
زبدي دان يحنى ،داوداراڽ؛ ) (٢فيليب دان ابن
تلمي؛ توما دان متى ،ڤموڠوت چوكاي؛ يعقوب بني
حلفي ،دان ثادي؛ ) (٣سمعان اورڠ زيلوت دان يهوذا
اسقريوطي ،يايتو اورڠ يڠ مڠخيانةي عيسى(٤) .
عيسى مڠوتوس كدوا بلس رسول ١٠:٥-١٥
كمودين عيسى مڠوتوس كدوا بلس ڤڠيكوت-ڽ ايت.
اي برڤسن كڤد مريك ،سبدا-ڽ“ ،جاڠنله كامو ڤرݢي
٤٦

مَتﱠى
كواليه سوكو-سوكو بڠسا الءين اتاو ككوتا اورڠ
سامرية (٥) ،تتاڤي ڤرݢيله كڤد دومبا-دومبا يڠ هيلڠ
دري انتارا بني اسرائيل (٦) .ڤرݢيله دان بريتاكنله
كڤد مريك‘ ،كراجأن شرݢ سوده دكت(٧) ’.
سمبوهكنله اورڠ ساكيت ،هيدوڤكنله اورڠ ماتي،
طاهركن اورڠ يڠ نجيس كارنا ڤڽاكيت كوستا ،دان
اوسيرله سينت-سينت .كامو منريما دڠن چوما-چوما،
كارنا ايت بريله دڠن چوما-چوما ڤوال (٨) .جاڠنله
ممباوا امس ،ڤيرق ،اتاو تمباݢ دالم ايكت ڤيڠݢڠمو.
) (٩جاڠنله ممباوا تمڤت بكل دالم ڤرجالننمو ،دان
جاڠن ڤوال مڠناكن دوا رڠكڤ ڤاكاين ،الس كاكي،
اتاو توڠكت .كارنا ستياڤ اورڠ يڠ بكرجا ڤاتوت
منداڤتكن نفقهڽ (١٠) .جك كامو ماسوق كسواتو
كوتا اتاو ديسا ،چاريله دسان اورڠ يڠ ماو منريما
كامو ،اللو تيڠݢلله دسيتو سمڤاي كامو ڤرݢي دري
تمڤت ايت (١١) .كتيك كامو ماسوق كسبواه رومه،
اوچڤكنله سالم ڤداڽ (١٢) .جك ڤڠهوني رومه ايت
ماو منريما كامو ،مك سجهترا يڠ براصل دريمو اكن
تورون كأتسڽ .تتاڤي جك تيدق ،مك سجهترا ايت
٤٧

مَتﱠى
اكن كمبالي كڤدامو (١٣) .جك اد اورڠ يڠ تيدق ماو
منريما كامو دان تيدق مندڠركن ڤركاتأنمو ،كبسكنله
دبو دري كاكيمو كتيك كامو ڤرݢي دري رومه اتاو
كوتا ايت .سسوڠݢوهڽ ) (١٤اكو بركات كڤدامو ،ڤد
هاري قيامة ،عذاب اتس سدوم دان عمورة اكن لبيه
ريڠن دريڤد عذاب اتس كوتا ايت(١٥) ”.
ڤڠانيايأن يڠ اكن داتڠ دان
ڤڠاكوان اكن عيسى ١٠:١٦-٣٣
”ايڠتله ،اكو مڠوتوس كامو سڤرتي دومبا كتڠه-تڠه
سريݢاال .سبب ايت هندقله كامو چرديق سڤرتي
اوالر دان تولوس سڤرتي مرڤاتي (١٦) .وسڤاداله،
كارنا اورڠ-اورڠ اكن مڽرهكن كامو كمحكمه-محكمه
اݢام ،دان كامو اكن دسسه دتمڤت-تمڤت عبادة
مريك (١٧) .كامو اكن دݢيريڠ كهادڤن ڤارا ڤڠواس
سرتا ڤارا راج اوليه كارنا اكو ،اونتوق ممبري
كسقسني دهادڤن مريك دان سوكو-سوكو بڠسا
الءينڽ (١٨) .اڤبيال مريك مڽرهكن كامو ،جاڠنله
خواطر مڠناي باݢايمان اتاو اڤ يڠ اكن كامو
٤٨

مَتﱠى
كاتاكن ،كارنا ڤد وقتو ايت جوݢ اكن دكارونياكن
كڤدامو اڤ يڠ سڤاتوتڽ كامو كاتاكن (١٩) .سبب
بوكن كامو الݢي يڠ بركات-كات ،مالءينكن روح
باڤامو يڠ اد ددالم كامو (٢٠) .اورڠ اكن مڽرهكن
ساوداراڽ سنديري اونتوق دبونوه ،دان ايه اكن
مڽرهكن انقڽ .انق-انق ڤون اكن مالون اورڠ تواڽ،
بهكن اكن منجاتوهكن حكومن ماتي اتس مريك.
) (٢١كامو اكن دبنچي اوليه سموا اورڠ كارنا نام-
كو ،تتاڤي سياڤا يڠ برتاهن سمڤاي كسودهنڽ اكن
دسالمتكن (٢٢) .اڤبيال كامو دأنياي دساله ساتو
كوتا ،الريله ككوتا يڠ الءين .كارنا سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،سبلوم كامو سلساي منجالجهي
سموا كوتا الءينڽ داسرائيل ،انق ماءنسي سوده
داتڠ (٢٣) .سأورڠ موريد تيدق اكن لبيه دريڤد
ݢوروڽ ،دان سأورڠ همبا تيدق اكن لبيه دريڤد توانڽ.
) (٢٤چوكوڤله باݢي سأورڠ موريد اڤبيال اي منجادي
سام دڠن ݢوروڽ ،دان باݢي سأورڠ همبا اڤبيال اي
منجادي سام دڠن توانڽ .جادي ،جك كڤاال كلوارݢ
منداڤت جولوكن بعلزبول ،اڤالݢي اڠݢوتا-اڠݢوتا
٤٩

مَتﱠى
كلوارݢڽ! ) (٢٥سبب ايت جاڠنله كامو تاكوت كڤد
مريك .كارنا اڤ يڠ ترتوتوڤ اكن دڽاتاكن ،دان اڤ
يڠ ترسمبوني اكن دكتاهوي اورڠ (٢٦) .كاتاكنله
دتمڤت ترڠ اڤ يڠ كوكاتاكن كڤدامو دتمڤت ݢلڤ،
دان سروكنله دري سوتوه رومهمو اڤ يڠ دبيسيقكن
دتليڠامو (٢٧) .جاڠنله تاكوت كڤد مريك يڠ داڤت
ممبونوه توبوه تتاڤي تيدق ممڤو ممبونوه جيوا .هندقله
كامو لبيه تاكوت كڤد دي ،يڠ داڤت ممبيناساكن
باءيق جيوا ماوڤون توبوه دنراك جهنم (٢٨) .بوكنكه
بوروڠ ڤيڤيت دجوال اورڠ دڠن هرݢ سدوءيت اونتوق
دوا ايكور؟ مسكيڤون دمكني ،تيدق سأيكور ڤون دري
بوروڠ-بوروڠ ايت اكن جاتوه كتانه جك تيدق
دكهندقي باڤامو (٢٩) .رمبوت دكڤاالمو ڤون سمواڽ
سوده دهيتوڠ (٣٠) .سبب ايت جاڠنله كامو تاكوت،
كارنا كامو لبيه برنيالي دريڤد باڽق بوروڠ ڤيڤيت.
) (٣١كارنا ايت بارڠسياڤا مڠاكوي اكو دهادڤن
ماءنسي ،اكو ڤون اكن مڠاكويڽ دهادڤن باڤ-كو يڠ
دشرݢ (٣٢) .تتاڤي ستياڤ اورڠ يڠ مڽاڠكل اكو
دهادڤن ماءنسي ،اكو ڤون اكن مڽاڠكلڽ دهادڤن
٥٠

مَتﱠى
باڤ-كو يڠ دشرݢ(٣٣) ”.
عيسى ممباوا ڤميسهن
باݢايمان مڠيكوت عيسى ١٠:٣٤ - ١١:١
”جاڠنله مڽڠك بهوا اكو داتڠ كبومي اونتوق ممباوا
داماي .اكو داتڠ بوكن ممباوا داماي ،مالءينكن ڤدڠ.
) (٣٤كارنا كداتڠن-كو اين اكن مميسهكن انق الكي-
الكي دري ايهڽ ،انق ڤرمڤوان دري ايبوڽ ،دان مننتو
ڤرمڤوان دري مرتواڽ (٣٥) .اڠݢوتا كلوارݢ سنديري
اكن منجادي ستروڽ (٣٦) .بارڠسياڤا لبيه مڠاسيهي
ايهڽ اتاو ايبوڽ دريڤد اكو ،اي تيدق اليق باݢي-كو.
دمكني ڤوال اورڠ يڠ لبيه مڠاسيهي انقڽ الكي-الكي
اتاو انقڽ ڤرمڤوان دريڤد اكو ،اي تيدق اليق باݢي-
كو (٣٧) .بارڠسياڤا تيدق مميكول صليبڽ سرتا
مڠيكوت اكو ،اي تيدق اليق باݢي-كو(٣٨) .
بارڠسياڤا بروسها ممڤرتاهنكن ڽاواڽ ،اي اكن
كهيلڠن ڽاواڽ ،دان بارڠسياڤا كهيلڠن ڽاواڽ اوليه
كارنا اكو ،اي اكن منداڤتكنڽ (٣٩) .بارڠسياڤا
مڽمبوت كامو ،اي مڽمبوت اكو ،دان بارڠسياڤا
٥١

مَتﱠى
مڽمبوت اكو ،اي مڽمبوت دي يڠ مڠوتوس اكو(٤٠) .
بارڠسياڤا مڽمبوت سأورڠ نبي كارنا كنبينڽ ،اي
اكن منداڤت ڤهاال نبي ،دان بارڠسياڤا مڽمبوت
سأورڠ يڠ صالح كارنا كصالحنڽ ،اي اكن منداڤت
ڤهاال اورڠ صالح (٤١) .بارڠسياڤا ممبري مينوم -
مسكيڤون هاڽ سچاڠكير اير سجوق  -كڤد ساله
سأورڠ يڠ كچيل اين كارنا اي ڤڠيكوت-كو،
سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،سكالي-كالي اي
تيدق اكن كهيلڠن ڤهاالڽ(٤٢) ”.
ستله عيسى سلساي مڽمڤايكن ڤسن-ڽ كڤد كدوا
بلس ڤڠيكوت-ڽ ايت ،اي ڤرݢي دري سيتو اونتوق
مڠاجر دان مڠابركن انجيل دكوتا-كوتا الءينڽ(١) .
عيسى دان نبي يحي ١١:٢-١٩
ددالم ڤنجارا ،نبي يحي مندڠر سݢاال سسواتو يڠ
دڤربوات اوليه املسيح .اللو اي مڠوتوس ڤارا ڤڠيكوتڽ
) (٢اونتوق برتاڽ كڤد عيسى“ ،اڠكاوكه يڠ اكن داتڠ
ايت ،اتاو كامي ماسيه هاروس منوڠݢو يڠ
٥٢

مَتﱠى
الءين؟” ) (٣سبدا عيسى كڤد مريك“ ،ڤرݢي دان
بريتاهوكنله كڤد يحي سݢاال سسواتو يڠ تله كامو
دڠر دان كامو ليهت (٤) :اورڠ بوتا داڤت مليهت،
اورڠ لومڤوه داڤت برجالن ،اورڠ كوستا منجادي
طاهر كارنا سمبوه ،اورڠ تولي داڤت مندڠر ،اورڠ
ماتي دهيدوڤكن كمبالي ،دان انجيل دبريتاكن كڤد
اورڠ-اورڠ مسكني (٥) .بربهاݢياله اورڠ يڠ تيدق
مراݢوكن اكو (٦) ”.ستله ڤارا اوتوسن نبي يحي ايت
ڤرݢي ،مواليله عيسى بربيچارا تنتڠ يحي كڤد اورڠ
باڽق ايت ،سبدا-ڽ“ ،اونتوق مليهت اڤ كامو ڤرݢي
كڤادڠ ݢورون؟ اونتوق مليهت سرومڤون بمبو يڠ
برݢويڠ-ݢويڠ كارنا دتيوڤ اڠني؟ ) (٧اللو اونتوق
مليهت اڤ مقصود كڤرݢيانمو ايت؟ اونتوق مليهت
اورڠ يڠ برڤاكاين ايندهكه؟ اورڠ يڠ برڤاكاين دمكني
ايت دأستان-استان راج تمڤتڽ (٨) .جادي ،اونتوق
اڤ كامو ڤرݢي كسان؟ اونتوق مليهت سأورڠ نبيكه؟
بنر ،دان اكو بركات كڤدامو ،اي بهكن لبيه دريڤد
سكدر سأورڠ نبي (٩) .مڠناي دي سوده ترسورت
دالم كتاب سوچي‘ ،ايڠتله ،اكو مڽوروه اوتوسن-كو
٥٣

مَتﱠى
مندهولوي اڠكاو ،دياله يڠ اكن ممڤرسياڤكن جالن
باݢي-مو (١٠) ’.سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
دأنتارا مريك يڠ دالهيركن ڤرمڤوان ،بلوم ڤرنه تمڤيل
سأورڠ ڤون يڠ لبيه بسر دريڤد نبي يحي .مسكيڤون
دمكني ،اورڠ يڠ تركچيل دالم كراجأن شرݢ لبيه بسر
دريڤداڽ (١١) .سجق كداتڠن نبي يحي هيڠݢ
سكارڠ اين ،كراجأن شرݢ منجادي ساسرن تيندق
ككرسن ،دان اورڠ-اورڠ يڠ برتيندق دمكني ايت
بروسها مڠواسايڽ (١٢) .كارنا ڤارا نبي دان كتاب
سوچي تورة برنبوة سمڤاي داتڠڽ يحي (١٣) ،دان
جك كامو ماو منريماڽ ،دياله الياس ،نبي يڠ اكن
داتڠ ايت (١٤) .سياڤا برتليڠا ،هندقله اي مندڠر!
) (١٥دڠن اڤاكه ݢينراسي اين اكن كوساماكن؟ مريك
اين سڤرتي انق-انق يڠ دودوق-دودوق دڤاسر دان
برسرو كڤد كاون-كاون مريك‘ (١٦) ،كامي سوده
منيوڤ سروليڠ اونتوقمو ،تتاڤي كامو تيدق مناري؛
كامي ملنتونكن ڽاڽني راتڤن ،تتاڤي كامو تيدق
بردوك (١٧) ’.كارنا يحي داتڠ ،اي تيدق ماكن دان
مينوم ،اللو كات مريك‘ ،اي كراسوقن سينت(١٨) ’.
٥٤

مَتﱠى
داتڠ ڤوال انق ماءنسي ،اي ماكن دان مينوم ،اللو
كات مريك‘ ،ليهتله ،سي راكوس ،ڤمينوم اڠݢور،
صحابة ڤارا ڤموڠوت چوكاي سرتا ڤارا ڤندوسا.
‘نامون ،حكمة تربوقتي بنر ماللوي ڤربواتن-
ڤربواتنڽ(١٩) ”.
عيسى مڠچم ببراڤ كوتا ١١:٢٠-٢٤
كمودين مواليله عيسى منچال كوتا-كوتا يڠ تيدق
برتوبة ڤدحال دتمڤت-تمڤت ايت اي باڽق مالكوكن
معجزة“ (٢٠) ،چالكاله اڠكاو ،هاي خورزين! چالكاله
اڠكاو ،هاي باءيت صيدا! كارنا سأندايڽ معجزة يڠ
ترجادي دأنتارامو ترجادي جوݢ دصور دان صيدا،
مك سوده سجق الم ڤندودوق كوتا ايت برتوبة سرتا
بركابوڠ دڠن مماكاي كاءين كاروڠ دان دودوق دالم
دبو (٢١) .كارنا ايت اكو بركات كڤدامو ،ڤد هاري
قيامة ،عذاب اونتوق كوتا صور دان صيدا اكن لبيه
ريڠن دريڤد عذاب يڠ اكن كامو تريما (٢٢) .دمكني
ڤوال اڠكاو ،هاي ݢفرناحوم! اكنكه اڠكاو دتيڠݢيكن
سمڤاي كالڠيت؟ تيدق ،اڠكاو بهكن اكن دتورونكن
٥٥

مَتﱠى
سمڤاي كعالم موت .كارنا اڤبيال معجزة يڠ ترجادي
دأنتارامو ترجادي ڤوال دسدوم ،تنتو كوتا ايت اكن
تتڤ اد سمڤاي هاري اين (٢٣) .كارنا ايت اكو
بركات كڤدامو ،ڤد هاري قيامة ،عذاب اونتوق كوتا
سدوم اكن لبيه ريڠن دريڤد عذاب يڠ اكن كامو
تريما(٢٤) ”.
اجقكن جوروسالمت ١١:٢٥-٣٠
ڤد وقتو ايت عيسى ممنجتكن شكور“ ،يا باڤا ،يا
ڤڠواس الڠيت دان بومي ،اكو مموجي اڠكاو سبب
اڠكاو مڽمبوڽيكن سموا اين دري اورڠ-اورڠ يڠ
برعقل دان بيجقسان ،تتاڤي مڽاتاكنڽ كڤد اورڠ-
اورڠ كچيل (٢٥) .ميمڠ ايتوله يڠ بركنن كڤد-مو ،يا
باڤا (٢٦) .سݢاال سسواتو تله دسرهكن كڤد-كو اوليه
باڤا-كو .تيدق سأورڠ ڤون يڠ مڠنل سياڤا سڠ انق،
كچوالي سڠ باڤا ،دان تيدق اد سأورڠ ڤون يڠ مڠنل
سياڤا سڠ باڤا ،كچوالي سڠ انق دان اورڠ-اورڠ يڠ
كڤداڽ سڠ انق بركنن مڽاتاكنڽ (٢٧) .ماريله كڤد-كو،
هاي كامو سموا يڠ لاله دان منڠݢوڠ بنب برت ،اكو
٥٦

مَتﱠى
اكن ممبريكن كلݢأن باݢيمو (٢٨) .تريماله كوق يڠ
براصل دري-كو دان بالجرله ڤد-كو ،كارنا اكو مله
ملبوت دان رنده هاتي ،دان جيوامو ڤون اكن منداڤت
كلݢأن (٢٩) .كارنا كوق يڠ براصل دري-كو ايت
مڽنڠكن دان بنب-كو ڤون ريڠن(٣٠) ”.
ڤڠيكوت-ڤڠيكوت عيسى ممتيق ݢندوم
ڤد هاري سابت ١٢:١-٨
ڤد سواتو هاري ،يايتو هاري سابت ،عيسى دان
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مليوتي الدڠ-الدڠ ݢندوم .كارنا
مراسا الڤر ،ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ممتيق بولير ݢندوم سرتا
مماكنڽ (١) .حال ايت ترليهت اوليه اورڠ-اورڠ دري
مذهب فرسيني .اللو كات مريك كڤد-ڽ“ ،ليهت ،ڤارا
ڤڠيكوت-مو بربوات سسواتو يڠ حرام دالكوكن ڤد
هاري سابت (٢) ”.سبدا عيسى كڤد مريك“ ،بلوم
ڤرنهكه كامو باچ اڤ يڠ دڤربوات اوليه نبي داود
تتكاال اي دان اورڠ-اورڠ يڠ مڽرتايڽ كالڤرڽ؟ )(٣
اي ماسوق كدالم كماه سوچي اهلل اللو مماكن روتي
ڤرسمبهن يڠ حرام حكومڽ جك دماكن باءيق اوليهڽ
٥٧

مَتﱠى
ماوڤون اوليه اورڠ-اورڠ يڠ مڽرتايڽ ،كارنا هاڽ ڤارا
امام ساجاله يڠ دڤربوليهكن ماكن روتي ايت(٤) .
بلوم ڤرنه جوݢاكه كامو باچ دالم كتاب سوچي بهوا
ڤد هاري سابت ڤارا امام دباءيت اهلل سننتياس
ملڠݢر كسوچني سابت تتاڤي تيدق دڤرسالهكن؟ )(٥
اكو بركات كڤدامو ،دسيني اد يڠ لبيه اكبر دريڤد
باءيت اهلل (٦) .الݢي ڤوال جك كامو مڠرتي ارتي
فرمان اين‘ ،اكو مڠهندقي بلس كاسيهن دان بوكن
ڤرسمبهن ’،تنتو كامو تيدق اكن مڽالهكن اورڠ-اورڠ
يڠ تيدق برساله (٧) .كارنا انق ماءنسي اداله توان
اتس هاري سابت(٨) ”.
عيسى مڽمبوهكن اورڠ ڤد هاري سابت ١٢:٩-١٤
ستله ڤرݢي دري سان ،ماسوقله عيسى كساله ساتو
تمڤت عبادة مريك (٩) .دسيتو اد سأورڠ الكي-الكي
يڠ ساله ساتو تاڠنڽ ماتي .اللو مريك برتاڽ كڤد-ڽ،
“بوليهكه مڽمبوهكن اورڠ ڤد هاري سابت؟” مريك
برمقصود هندق ممڤرسالهكن-ڽ (١٠) .برسبداله
عيسى كڤد مريك“ ،جكاالو ساله سأورڠ دري انتارا
٥٨

مَتﱠى
كامو اد يڠ ممليهارا سأيكور دومبا ،اللو ڤد هاري
سابت بيناتڠ ايت جاتوه كدالم لوبڠ ،تنتو اي اكن
بروسها اونتوق منڠكڤ بيناتڠ ايت دان مڠڠكتڽ،
بوكن؟ ) (١١اڤ الݢي ماءنسي ،يڠ لبيه برهرݢ دريڤد
دومبا! سبب ايت تيدقله حرام حكومڽ جك كامو
بربوات كباءيقن ڤد هاري سابت (١٢) ”.كمودين اي
برسبدا كڤد اورڠ ايت“ ،اولوركنله تاڠنمو!” اورڠ ايت
مڠولوركن تاڠنڽ دان سمبوهله تاڠنڽ ،سام سڤرتي
تاڠنڽ يڠ ساتو الݢي (١٣) .اورڠ-اورڠ دري مذهب
فرسيني ايت كلوار ،اللو مريك برموفكة اونتوق
مڠاداكن ڤرالونن ترهادڤ عيسى دان منچاري چارا
اونتوق داڤت ممبيناسكن-ڽ(١٤) .
عيسى همبا اهلل ١٢:١٥-٢١
تتاڤي كارنا عيسى مڠتاهوي حال ايت ،مڽيڠكيرله اي
دري سيتو .باڽق اورڠ مڠيكوتي دي دان سمواڽ
دسمبوهكن اوليه-ڽ (١٥) .كڤد مريك عيسى برڤسن
سوڤاي مريك تيدق ممبريتاهوكن سياڤا ديري-ڽ.
) (١٦دڠن دمكني ݢنڤله فرمان يڠ دسمڤايكن ماللوي
٥٩

مَتﱠى
نبي أشعيا“ (١٧) ،اينله همبا ڤيليهن-كو ،يايتو اورڠ
يڠ كوكاسيهي ،يڠ بركنن دهاتي-كو .اكو اكن مناروه
روح-كو ڤد-ڽ ،دان اي اكن مڠابركن حكوم كڤد
سوكو-سوكو بڠسا (١٨) .اي تيدق اكن برتڠكر اتاو
برترياق؛ بهكن سوارا-ڽ ڤون تيدق اكن تردڠر
دجالن-جالن (١٩) .بولوه يڠ تركوالي تيدق اكن
دڤاتهكن-ڽ ،دان سومبو يڠ همڤير ڤادم ڤون تيدق
اكن دڤادمكن-ڽ ،سمڤاي كعادلن داڤت اي تݢقكن.
) (٢٠كڤد نام-ڽاله سوكو-سوكو بڠسا اكن
برهارڤ(٢١) ”.
عيسى دان بعلزبول ١٢:٢٢-٣٧
كمودين دباواله كڤد عيسي سأورڠ يڠ بيسو دان بوتا
كارنا دراسوق سينت ،اللو دسمبوهكن-ڽ ،سهيڠݢ
اورڠ بيسو ايت داڤت بربيچارا سرتا مليهت(٢٢) .
اورڠ باڽق ايت ترچڠڠ اللو بركات“ ،دياكه انق داود
ايت؟” ) (٢٣تتاڤي كتيك اورڠ-اورڠ دري مذهب
فرسيني مندڠر حال ايت ،مريك بركات“ ،اورڠ اين
مڠوسير سينت-سينت دڠن كواس بعلزبول ،ڤميمڤني
٦٠

مَتﱠى
ڤارا سينت (٢٤) ”.كارنا عيسى مڠتاهوي ڤيكيرن
مريك ،برسبداله اي كڤد مريك“ ،ستياڤ كراجأن يڠ
ورݢڽ ساليڠ برسليسيه تنتوڽ اكن رونتوه ،دان
ستياڤ كوتا اتاو رومه تڠݢ يڠ ڤندودوق اتاو اڠݢوتاڽ
ساليڠ برسليسيه تنتو تيدق اكن برديري كوكوه(٢٥) .
جك سينت مڠوسير سينت ،برارتي مريك ساليڠ
برسليسيه؛ باݢايمان موڠكني كراجأنڽ اكن برديري
كوكوه؟ ) (٢٦الݢي ڤوال جك اكو مڠوسير سينت-سينت
دڠن كواس بعلزبول ،دڠن كواس سياڤاكه ڤارا
ڤڠيكوتمو مڠوسيرڽ؟ سبب ايت مريكاله يڠ اكن
منجادي حاكم باݢيمو (٢٧) .تتاڤي جك اكو مڠوسير
سينت-سينت دڠن كواس روح اهلل ،ايت برارتي بهوا
كراجأن اهلل سوده داتڠ دتڠه-تڠه كامو(٢٨) .
باݢايمان موڠكني اورڠ داڤت ماسوق كدالم رومه
سأورڠ يڠ قوات سرتا مرمڤس هرتاڽ كاالو اورڠ يڠ
قوات ايت بلوم دأيكتڽ ترلبيه دهولو؟ ستله ايت باروله
هرتاڽ داڤت درمڤس (٢٩) .اورڠ يڠ تيدق برسام-
سام دڠن اكو ،اي مالون اكو ،دان اورڠ يڠ تيدق
مڠومڤولكن برسام-سام دڠن اكو ،اي منچراي
٦١

مَتﱠى
برايكن (٣٠) .سبب ايت اكو بركات كڤدامو ،سݢاال
دوسا دان حجه ماءنسي اكن دأمڤوني ،تتاڤي حجه
اتس روح اهلل تيدق اكن دأمڤوني (٣١) .بارڠسياڤا
مڠوچڤكن ڤركاتأن تڠ مالون انق ماءنسي ،اي اكن
دأمڤوني .تتاڤي بارڠسياڤا مڠوچڤكن ڤركاتأن يڠ
مالون روح اهلل يڠ مهاسوچي ،اي تيدق اكن
دأمڤوني ،باءيق ڤد زمان اين ماوڤون ڤد زمان يڠ اكن
داتڠ (٣٢) .ڤوهون يڠ باءيق مڠحاصلكن بواه يڠ
باءيق .سباليقڽ ،ڤوهون يڠ بوروق اكن مڠحاصلكن
بواه يڠ بوروق ڤوال ،كارنا ڤوهون داڤت دكنلي دري
بواهڽ (٣٣) .هاي اورڠ-اورڠ يڠ برطبيعة سڤرتي
اوالر ،باݢايمان موڠكني كامو يڠ جاهت داڤت
مڠاتاكن حال-حال يڠ باءيق؟ كارنا اڤ يڠ دأوچڤكن
مولوت ملواڤ دري هاتي (٣٤) .اورڠ يڠ باءيق اكن
مڠلواركن حال-حال يڠ باءيق دري ڤربنداهارأنڽ يڠ
باءيق .سباليقڽ ،اورڠ يڠ جاهت مڠلواركن حال-حال
يڠ جاهت دري ڤربنداهارأنڽ يڠ جاهت (٣٥) .الݢي
ڤوال اكو بركات كڤدامو ،ڤد هاري قيامة ستياڤ اورڠ
اكن دمينتاي ڤرتڠݢوڠجوابن اتس ستياڤ كات
٦٢

مَتﱠى
سيا-سيا يڠ ڤرنه دأوچڤكنڽ (٣٦) .سبب كارنا
اوچڤنمو اڠكاو اكن دبنركن ،دان كارنا اوچڤنمو ڤوال
اڠكاو اكن دحكوم(٣٧) ”.
تندا نبي يونس ١٢:٣٨-٤٢
ڤد وقتو ايت ببراڤ اهلي كتاب سوچي تورة دان
اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني بركات“ ،واهاي
ݢورو ،كامي ايڠني مليهت سواتو تندا دري-
مو (٣٨) ”.تتاڤي عيسى برسبدا كڤد مريك،
“ݢينراسي يڠ جاهت دان تيدق ستيا اين منچاري
سواتو تندا عجاءيب ،تتاڤي كڤد مريك تيدق اكن
دبريكن تندا سالءين تندا نبي يونس (٣٩) .كارنا
سڤرتي نبي يونس برادا دڤروت مخلوق الءوت يڠ بسر
ايت سالم تيݢ هاري تيݢ مالم ،بݢيتو جوݢ دڠن انق
ماءنسي .اي اكن برادا دالم ڤروت بومي سالم تيݢ
هاري تيݢ مالم (٤٠) .ڤد هاري قيامة ،اورڠ-اورڠ
نينوى اكن بڠكيت برسام-سام دڠن ݢينراسي اين
دان اكن مڠحكومڽ .كارنا اورڠ-اورڠ نينوى ايت
سݢرا برتوبة ستله مندڠر ڤمبريتأن نبي يونس
٦٣

مَتﱠى
سدڠكن دسيني اد يڠ لبيه بسر دريڤد نبي يونس.
) (٤١ڤد هاري قيامة جوݢ ،راتو سبا دري سالتن
ايت اكن دبڠكيتكن برسام-سام دڠن ݢينراسي اين
دان اكن مڠحاكميڽ .كارنا راتو دري اوجوڠ بومي
ايت دڠن سڠاج داتڠ اونتوق مندڠركن كبيجقسانأن
نبي سليمان(٤٢) ”.
كمباليڽ روح جاهت ١٢:٤٣-٤٥
”اڤبيال روح جاهت كلوار دري ديري سسأورڠ ،روح
ايت اكن مڠمبارا كتمڤت-تمڤت يڠ ݢرسڠ اونتوق
منچاري تمڤت ڤراستراحةنڽ ،تتاڤي تيدق منموكنڽ.
) (٤٣اللو كات روح ايت‘ ،اكو اكن كمبالي كرومهكو
يڠ كوتيڠݢلكن ’،كتيك روح ايت كمبالي ،دداڤتيڽ
تمڤت ايت كوسوڠ ،برسيه ترساڤو ،دان راڤي تراتور.
) (٤٤اللو ڤرݢيله روح ايت دان مڠاجق توجوه روح
الءينڽ يڠ لبيه جاهت دريڤداڽ .كمودين روح-روح ايت
ماسوق دان تيڠݢل دسيتو .اخيرڽ كادأن اورڠ ايت
منجادي لبيه ڤاره دريڤد كادأنڽ يڠ سموال .حال يڠ
سام اكن ترجادي ڤوال دڠن ݢينراسي يڠ جاهت
٦٤

مَتﱠى
اين(٤٥) ”.
عيسى دان سانق ساودارا-ڽ ١٢:٤٦-٥٠
ڤد ساعة عيسى ماسيه بربيچارا دڠن اورڠ باڽق
ايت ،ايبو دان ساودارا-ساودارا-ڽ داتڠ .مريك
برديري دلوار دان برمقصود هندق بربيچارا دڠن-ڽ.
) (٤٦كمودين سسأورڠ ممبريتاهوكن كڤد-ڽ،
“ليهتله ،ايبو-مو دان ساودارا-ساودارا-مو اد دلوار.
مريك منچاري اڠكاو دان هندق بربيچارا دڠن
اڠكاو (٤٧) ”.سبدا عيسى“ ،سياڤاكه ايبو-كو؟
سياڤاكه ساودارا-ساودارا-كو؟” ) (٤٨اللو سمبيل
منونجوق كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ،عيسى برسبدا،
“ليهتله ،اينله ايبو-كو دان ساودارا-ساودارا-كو.
) (٤٩بارڠسياڤا مالكوكن كهندق باڤا-كو دشرݢ،
دياله ساودارا-كو الكي-الكي ،ساودارا-كو ڤرمڤوان،
دان ايبو-كو(٥٠) ”.
عبارة تنتڠ سأورڠ ڤنابور ١٣:١-٢٣

٦٥

مَتﱠى
ڤد هاري ايت جوݢ كلوارله عيسى دري رومه ايت اللو
دودوق دتڤي داناو (١) .كمودين سجومله بسر اورڠ
داتڠ مڠروموني-ڽ .اوليه سببايت ،ناءيقله اي كسبواه
ڤراهو .اي دودوق دسيتو ،سدڠكن اورڠ باڽق تتڤ
برديري دتڤي داناو (٢) .باڽق ڤركارا يڠ اي سمڤايكن
كڤد مريك ماللوي عبارة .سبدا-ڽ“ ،دڠرله! اد سأورڠ
ڤنابور يڠ كلوار اونتوق منابور بنيه (٣) .ڤد وقتو بنيه
ايت دتابور ،سباݢيان جاتوه دتڤي جالن .اللو داتڠله
بوروڠ-بوروڠ دان مماكن بنيه ايت سمڤاي هابيس.
) (٤كمودين سباݢيان الݢي جاتوه دتمڤت برباتو-باتو
يڠ تيدق باڽق تانهڽ .بنيه ايت ڤون سݢرا تومبوه كارنا
تانهڽ تيدق دالم (٥) .تتاڤي ستله ماتهاري تربيت
دان ڤانسڽ سماكني تريق ،اليوله تومبوهن ايت كارنا
تيدق براكر (٦) .سباݢيان الݢي جاتوه كتڠه-تڠه سمق
دوري .سمق-سمق ايت برتمبه بسر اللو مڠيمڤيتڽ.
) (٧سدڠكن بنيه-بنيه الءينڽ جاتوه دتانه يڠ باءيق،
اللو مڠحاصلكن باڽق بواه :اد يڠ سراتوس كالي
ليڤت ،اد يڠ انم ڤولوه كالي ليڤت ،دان اد ڤوال يڠ تيݢ
ڤولوه كالي ليڤت (٨) .بارڠسياڤا برتليڠا ،هندقله اي
٦٦

مَتﱠى
مندڠر!” ) (٩كمودين ڤارا ڤڠيكوت عيسى داتڠ دان
برتاڽ كڤد-ڽ“ ،يا جونجوڠن ،مڠاڤ اڠكاو مڠاجر
مريك ماللوي عبارة؟” ) (١٠سبدا عيسى“ ،كڤدامو
تله دبريكن انوݢره اونتوق مڠتاهوي رهسيا-رهسيا
كراجأن شرݢ ،تتاڤي كڤد مريك تيدق (١١) .كارنا
ستياڤ اورڠ يڠ ممڤوڽاي ،كڤداڽ اكن دتمبهكن،
سهيڠݢ اي ممڤوڽايڽ برليمڤه-ليمڤه .تتاڤي ستياڤ
اورڠ يڠ تيدق ممڤوڽاي ،اڤ يڠ دڤوڽايڽ ڤون اكن
دأمبيل دريڽ (١٢) .ايتله سببڽ اكو مڠاجر مريك دڠن
عبارة .كارنا كتيك مريك ممندڠ ،مريك تيدق مليهت،
دان كتيك مريك مندڠر ،مريك تيدق مڽيمق ،اڤالݢي
مڠرتي (١٣) .دڠن دمكني باݢي مريك ݢنڤله فرمان يڠ
دسمڤايكن ماللوي نبي أشعيا‘ ،كامو اكن مندڠر
دان مندڠر الݢي ،تتاڤي تيدق مڠرتي .كامو ڤون اكن
مليهت دان مليهت الݢي ،تتاڤي تيدق ممهمي(١٤) .
كارنا هاتي بڠسا اين سوده منجادي تݢر ،تليڠاڽ
برت مندڠر ،دان ماتاڽ ترتوتوڤ راڤت .كاالو تيدق
دمكني ،مريك تنتو مليهت دڠن ماتاڽ ،مندڠر دڠن
تليڠاڽ ،دان مڠرتي دڠن هاتيڽ ،اللو برباليق كڤد-كو
٦٧

مَتﱠى
سهيڠݢ اكو مڽمبوهكن مريك (١٥) ’.تتاڤي
بربهاݢياله كامو ،كارنا ماتامو مليهت دان تليڠامو
مندڠر (١٦) .كارنا سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
باڽق نبي دان اورڠ-اورڠ صالح ايڠني مليهت اڤ يڠ
كامو ليهت ،تتاڤي مريك تيدق مليهتڽ .مريك ايڠني
مندڠر اڤ يڠ كامو دڠر ،تتاڤي مريك تيدق مندڠرڽ.
) (١٧سبب ايت چمكنله عبارة تنتڠ اورڠ يڠ منابور
بنيه ايت (١٨) .كتيك سسأورڠ مندڠر فرمان مڠناي
كراجأن شرݢ تتاڤي تيدق ممهميڽ ،مك سي جاهت
داتڠ دان مرمڤس اڤ يڠ تله ترتابور دهاتيڽ .اين
اداله بنيه يڠ ترتابور دتڤي جالن (١٩) .كمودين بنيه
يڠ ترتابور دتمڤت برباتو-باتو منچريتاكن تنتڠ اورڠ
يڠ منريما فرمان دان سݢرا منريماڽ دڠن سنڠ
هاتي (٢٠) .مسكيڤون بݢيتو ،فرمان ايت تيدق براكر
دهاتيڽ دان هاڽ برتاهن سبنتر .كتيك كسوسهن اتاو
انياي يڠ دسببكن اوليه فرمان ايت داتڠ منيمڤاڽ ،اي
ڤون سݢرا مرتد (٢١) .اللو بنيه يڠ ترتابور دأنتارا
سمق دوري منچريتاكن تنتڠ اورڠ يڠ منريما فرمان،
تتاڤي كخواطرن تنتڠ ڤركارا دنيا دان تيڤو داي
٦٨

مَتﱠى
ككايأن مڠيمڤيت فرمان ايت سهيڠݢ تيدق بربواه.
) (٢٢سدڠكن بنيه يڠ ترتابور دتانه يڠ باءيق
منچريتاكن تنتڠ اورڠ يڠ منريما فرمان دان ممهميڽ،
اللو مڠحاصلكن بواه برليڤت ݢندا :اد يڠ سراتوس
كالي ليڤت ،اد يڠ انم ڤولوه كالي ليڤت ،دان اد يڠ
تيݢ ڤولوه كالي ليڤت(٢٣) ”.
عبارة تنتڠ اللڠ دأنتارا ݢندوم ١٣:٢٤-٣٠
اد ساتو عبارة الءين الݢي يڠ دسمڤايكن عيسى كڤد
مريك .سبدا-ڽ“ ،كراجأن شرݢ ايت داڤت دعبارةكن
دڠن اورڠ يڠ منابور بنيه يڠ باءيق دالدڠڽ(٢٤) .
تتاڤي ڤد ساعة سموا اورڠ تيدور ،داتڠله ستروڽ
اونتوق منابوركن بنيه اللڠ دأنتارا بنيه ݢندوم ايت دان
كمودين ڤرݢي (٢٥) .كتيك بنيه ݢندوم ايت سوده
تومبوه دان موالي مڠحاصلكن بواه ،باروله اللڠ ايت
كليهنت (٢٦) .اللو ڤارا همبا دري ڤميليق الدڠ ايت
داتڠ دان برتاڽ كڤداڽ‘ ،توان ،بوكنكه توان منابور
بنيه يڠ باءيق دالدڠ اين؟ دري ماناكه اللڠ-اللڠ ايت؟’
) (٢٧جواب توان ايت‘ ،ستروله يڠ تله بربوات دمكني
٦٩

مَتﱠى
اين ’.كمودين كات ڤارا همبا ايت‘ ،اڤاكه توان
مڠهنفقي اݢر كامي منچابوت اللڠ-اللڠ ايت؟’ )(٢٨
جوابڽ‘ ،تيدق ڤرلو؟ كارنا جاڠن-جاڠن ݢندوم-ݢندوم
ڤون توروت ترچابوت كتيك كامو منچابوت اللڠ-اللڠ
ايت (٢٩) .بياركنله كدواڽ تومبوه برسام سمڤاي
موسيم منواي .ڤد وقتو موسيم تواي ،اكو اكن بركات
كڤد ڤارا ڤنواي :چابوتله اللڠ ايت لبيه دهولو دان
ايكتله منجادي ببراڤ بركس اونتوق دباكر ،ستله ايت
باواله ݢندوم-ݢندوم ايت كلومبوڠكو(٣٠) ”’.
عبارة تنتڠ بيجي سساوي دان راݢي ١٣:٣١-٣٥
عيسى ڤون مڽمڤايكن عبارة يڠ الءين الݢي كڤد
مريك .سبدا-ڽ“ ،كراجأن شرݢ ايت داڤت دعبارةكن
دڠن بنيه سساوي يڠ دأمبيل سسأورڠ اونتوق دتابور
دالدڠڽ (٣١) .بنيه ايت اداله بنيه يڠ تركچيل دأنتارا
سموا بنيه يڠ دتابور .تتاڤي اڤبيال بنيه ايت تله
تومبوه ،بسرڽ ملبيهي تومبوهن يڠ الءين ،بهكن
كمودين منجادي ڤوهون ،سهيڠݢ بوروڠ-بوروڠ ڤون
برداتڠن دان هيڠݢڤ ڤد چابڠ-چابڠڽ(٣٢) ”.
٧٠

مَتﱠى
عيسى ڤون مڽمڤايكن عبارة الءينڽ كڤد مريك .سبدا-
ڽ“ ،كراجأن شرݢ ايت داڤت دعبارةكن دڠن راݢي
يڠ دأمبيل اوليه سأورڠ ڤرمڤوان اونتوق كمودين
دبوبوهكن ڤد امڤت ڤولوه ليتر تڤوڠ سمڤاي سمواڽ
منجادي خمير (٣٣) ”.سموا حال تنتڠ كراجأن شرݢ
ايت دسمڤايكن اوليه عيسى كڤد اورڠ باڽق ماللوي
عبارة .تيدق ساتو ڤون يڠ عيسى اجركن كڤد مريك
تنڤا عبارة (٣٤) .دڠن دمكني تربوقتيله كبنرن فرمان
يڠ دسمڤايكن اهلل ماللوي نبي-ڽ“ ،اكو اكن ممبوك
مولوت-كو مڽمڤايكن عبارة .اكو اكن مڠاتاكن حال-
حال يڠ ترسمبوڽي سجڤ دنيا دچيڤتاكن(٣٥) ”.
ڤنجلسن عبارة تنتڠ اللڠ دأنتارا ݢندوم ١٣:٣٦-٤٣
ستله ايت ڤرݢيله عيسى منيڠݢلكن اورڠ باڽق ،اللو
ماسوق كسبواه رومه .كمودين داتڠله ڤارا ڤڠيكوت-ڽ
دان بركات كڤد-ڽ“ ،جلسكنله كڤد كامي عبارة تنتڠ
اللڠ يڠ دالدڠ ايت (٣٦) ”.سبدا عيسى كڤد مريك،
“اورڠ يڠ منابور بنيه يݢ باءيق ايت اداله انق
ماءنسي (٣٧) ،دان الدڠ ايت اداله دنيا اين .بنيه يڠ
٧١

مَتﱠى
باءيق ايت اداله انق-انق كراجأن ،دان اللڠ ايت اداله
انق-انق سي جاهت (٣٨) .سدڠكن سترو يڠ منابور
بنيه اللڠ ايت اداله ابليس .موسيم منواي اداله هاري
قيامة ،دان ڤارا ڤنواي يڠ اكن منواي ايت اداله ڤارا
مالءيكة (٣٩) .جادي ،عبارة اللڠ-اللڠ دكومڤولكن
كمودين دباكر دڠن اڤي ،دمكني جوݢاله اكن ترجادي
ڤد هاري قيامة ننتي (٤٠) .انق ماءنسي اكن مڽوروه
سموا مالءيكة-ڽ اونتوق مڠومڤولكن سݢاال سسواتو
يڠ مڽستكن سرتا سموا اورڠ دورحكا ،مڠلواركن
مريك دري دالم كراجأن-ڽ (٤١) ،دان مليمڤركن مريك
كداڤور اڤي .دتمڤت ايت اد راتڤن دان كرتق ݢيݢي.
) (٤٢ڤد وقتو ايت ،اورڠ-اورڠ صالح اكن برچهيا
سڤرتي ماتهاري ددالم كراجأن سڠ باڤا .بارڠسياڤا
برتليڠا ،هندقله اي مندڠر(٤٣) ”.
عبارة تنتڠ هرتا ترڤندم دان
متيارا يڠ برهرݢ ١٣:٤٤-٤٦
”كراجأن شرݢ ايت عبارة هرتا كارون يڠ ترڤندم
دالدڠ .سسأورڠ منموكنڽ اللو مڽمبوڽيكنڽ
٧٢

مَتﱠى
كمبالي .كارنا سدمكني سنڠڽ ،ڤرݢيله اي منجوال
سݢاال ميليقڽ اللو ممبلي الدڠ ايت (٤٤) .كراجأن
شرݢ ڤون عبارة سأورڠ ساوداݢر يڠ منچاري متيارا
يڠ اينده (٤٥) .كتيك اي منداڤتكن سبوتير متيارا يڠ
برنيالي تيڠݢي ،مك اي ڤون منجوال سݢاال ميليقڽ
اللو ممبلي متيارا ايت(٤٦) ”.
عبارة تنتڠ ڤوكت ١٣:٤٧-٥٢
”كراجأن شرݢ ايت داڤت ڤوال دعبارةكن دڠن ڤوكت
دتيبركن دالءوت اونتوق منجاريڠ برباݢاي جنيس
ايكن (٤٧) .ستله ڤنوه ،ڤوكت ايت دتاريق كڤنتاي،
اللو ايكن-ايكن يڠ دداڤت دڤيسه-ڤيسهكن .ايكن-
ايكن يڠ باءيق دسيمڤن دالم كرنجڠ ،سدڠكن يڠ
تيدق باءيق دبواڠ (٤٨) .دمكينله يڠ اكن ترجادي ڤد
ݢاري قيامة .ڤارا مالءيكة اكن كلوار اونتوق
مميسهكن اورڠ-اورڠ دورحكا دري اورڠ-اورڠ
صالح (٤٩) .كمودين اورڠ-اورڠ دورحكا ايت اكن
دماسوقكن كداڤور اڤي .دتمڤت ايت اكن اد راتڤن
دان كرتق ݢيݢي (٥٠) .سودهكه كامو مڠرتي سموا

يڠ

٧٣

مَتﱠى
حال ايت؟” جواب مريك كڤد عيسى“ ،مڠرتي!” )(٥١
لبيه لنجوت اي برسبدا كڤد مريك“ ،سبب ايت سموا
اهلي كتاب سوچي تورة يڠ ممڤالجري كراجأن
شرݢ ،داڤت دعبارةكن دڠن سأورڠ توان رومه يڠ
مڠلواركن هرتا يڠ بارو ماوڤون يڠ الم دري
ڤربنداهارأنڽ(٥٢) ”.
عيسى دتولق دناصريا ١٣:٥٣-٥٨
ستله عيسى سلساي مڽمڤايكن سموا عبارة ايت،
ڤرݢيله اي دري سيتو (٥٣) .كمودين اي كمبالي
ككوتا اصل-ڽ .دسان اي مڠاجر اورڠ-اورڠ دتمڤت
عبادة مريك .مريك ڤون مراسا هيرن دان بركات،
“دري مان اورڠ اين ممڤروليه حكمة دان كواس
اونتوق مڠاداكن معجزة-معجزة ايت؟ ) (٥٤بوكنكه اي
اداله انق سأورڠ توكڠ كايو؟ بوكنكه ايبو-ڽ برنام
مريم دان ساودارا-ساودارا-ڽ اداله يعقوب ،يوسف،
شمعون ،دان يودا؟ ) (٥٥بوكنكه سموا ساودارا-ڽ يڠ
ڤرمڤوان اد برسام كيت؟ جادي ،دري ماناكه اي
ممڤروليه سموا ايت؟” ) (٥٦مريك سموا
٧٤

مَتﱠى
مراݢوكن-ڽ .تتاڤي سبدا عيسى كڤد مريك“ ،سأورڠ
نبي دحرمةي دمان-مان ،كچوالي دكوتا اصلڽ دان
درومهڽ (٥٧) ”.دسيتو عيسى تيدق ممبوات باڽق
معجزة اوليه كارنا كتيدقڤرچايأن مريك(٥٨) .
نبي يحي دبونوه ١٤:١-١٢
ڤد وقتو ايت كبر مڠناي عيسى تله ددڠر اوليه هيرود،
راج واليه (١) .كمودين اي بركات كڤد ڤارا همباڽ،
“اورڠ اين تنتوڽ نبي يحي يڠ هيدوڤ كمبالي دري
انتارا اورڠ ماتي .ايتله سببڽ اي داڤت مڠاداكن
معجزة-معجزة ايت (٢) ”.هيرود ميمڠ ڤرنه مڽوروه
اورڠ-اورڠڽ اونتوق منڠكڤ يحي .يحي كمودين
دأيكت ،دماسوقكن كدالم ڤنجارا .حال ايت دالكوكنڽ
بركنأن دڠن هيروديا ،استري فيليب ،ساوداراڽ(٣) .
سبب نبي يحي تله منݢورڽ“ ،حرام حكومڽ اڠكاو
ممڤراستري دي (٤) ”.هيرود بركهندق اونتوق
ممبونوهڽ ،تتاڤي اي تاكوت كڤد اورڠ باڽق كارنا
مريك مڠڠݢڤ يحي سباݢاي سأورڠ نبي (٥) .تتاڤي
كمودين تتكاال دأداكن ڤرجاموان بركنأن دڠن هاري
٧٥

مَتﱠى
كالهيرن هيرود ،انق ڤرمڤوان هيروديا مناري دتڠه-
تڠه اورڠ-اورڠ يڠ حاضر ،دان حال ايت مڽوكاكن
هاتي هيرود (٦) .اللو دڠن سومڤه هيرود برجنجي
اونتوق ممبريكن اڤ ساج يڠ دمينتاڽ (٧) .عقيبة
بوجوقن ايبوڽ ،انق ڤرمڤوان ايت بركات“ ،بريكنله
كڤداكو كڤاال نبي يحي دسيني ،ڤد سبواه تالم(٨) ”.
مك سديهله هاتي راج .تتاڤي اوليه كارنا سومڤهڽ،
دان جوݢ كارنا اورڠ-اورڠ يڠ سدڠ ماكن برساماڽ
ايت ،مك اي ڤون ممرينتهكن اݢر ڤرمينتأن ايت
دڤنوهي (٩) .دسوروهڽ اورڠ ممڠݢل كڤاال يحي دالم
ڤنجارا (١٠) .اللو كڤاال ايت دباوا ڤد سبواه تالم دان
دبريكن كڤد انق ڤرمڤوان ايت .كمودين انق ڤرمڤوان
ايت ممباواڽ كڤد ايبوڽ (١١) .ستله ايت داتڠله ڤارا
ڤڠيكوت نبي يحي اونتوق مڠامبيل جنازهڽ دان
مماكمكنڽ .كمودين مريك ڤرݢي اونتوق ممبريتاهوكن
حال ايت كڤد عيسى(١٢) .
عيسى ممبري ماكن ليم ريبو اورڠ ١٤:١٣-٢١
ستله عيسى منريما كبر تنتڠ نبي يحي ،ڤرݢيله
٧٦

مَتﱠى
اي دڠن ڤراهو كتمڤت يڠ سوڽي اونتوق مڠاسيڠكن
ديري .تتاڤي كتيك اورڠ باڽق مندڠر حال ايت ،مريك
منيڠݢلكن كوتا مريك ماسيڠ-ماسيڠ اللو مڠيكوتي-ڽ
دڠن مڠامبيل جالن دارت (١٣) .ستله منڤي ،عيسى
مليهت سجومله بسر اورڠ يڠ سدڠ مننتي-ڽ .اي
ڤون مراسا كاسيهن ترهادڤ مريك اللو مڽمبوهكن
اورڠ-اورڠ ساكيت يڠ اد دأنتارا مريك (١٤) .ڤد وقتو
مغرب ڤارا ڤڠيكوت-ڽ منداتڠي عيسى دان بركات،
“تمڤت اين سڤي دان سكارڠ سوده مغرب .سوروهله
اورڠ باڽق اين ڤولڠ ،سوڤاي مريك ڤرݢي كديسا-
ديسا دان ممبلي ماكنن باݢي ديري مريك سنديري”.
) (١٥سبدا عيسى كڤد مريك“ ،تيدق ڤرلو مريك
ڤرݢي .هندقله كامو ممبري مريك ماكن!” ) (١٦جواب
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،كامي تيدق ممڤوڽاي سسواتو ڤون
دسيني ،كچوالي ليم روتي دان دوا ايكن(١٧) ”.
سبدا عيسى“ ،باواله كماري!” ) (١٨دسوروه-ڽ اورڠ
باڽق ايت دودوق دررومڤوتن ،اللو دأمبيل-ڽ ليم روتي
دان دوا ايكن ايت .ستله ايت ،دڠن منڠاده كالڠيت
اي مڠوچڤ شكور .سلنجوتڽ روتي ايت
٧٧

مَتﱠى
دڤچه-ڤچهكن-ڽ دان دبريكن كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ يڠ
كمودين ممباݢي-باݢيكنڽ كڤد اورڠ باڽق ايت(١٩) .
مريك سموا ماكن سمڤاي كڽڠ .اللو سيسا-سيسا
كلبيهنڽ ايت مريك كومڤولكن ،كيرا-كيرا دوا بلس
كرنجڠ ڤبوه باڽقڽ (٢٠) .اداڤون جومله اورڠ يڠ ماكن
روتي ايت ليم ريبو الكي-الكي ،تيدق ترماسوق انق-
انق دان ڤرمڤوان(٢١) .
عيسى برجالن دأتس اير ١٤:٢٢-٣٣
سسوده ايت عيسى سݢرا مڽوروه ڤارا ڤڠيكوت-ڽ
ناءيق كڤراهو اونتوق مڽبرڠ مندهولوي-ڽ .برسامأن
دڠن ايت اي ڤون مڽوروه اورڠ باڽق ايت ڤولڠ(٢٢) .
ستله اي مڽوروه مريك ڤولڠ ،ناءيقله اي كأتس ݢونوڠ
سأورڠ ديري اونتوق بر دعاء .كتيك مالم هاري تيبا،
اي برادا دسان سنديريان (٢٣) .سمنتارا ايت ڤراهو
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ تله برادا اݢق جاءوه دري ڤنتاي دان
سدڠ دومبڠ-امبيڠكن اومبق ،كارنا اڠني كنچڠ منرڤا
مريك دري اره يڠ برالونن (٢٤) .منجلڠ سوبوه عيسى
منداتڠي مريك دڠن برجالن دأتس اير داناو
٧٨

مَتﱠى
ايت (٢٥) .كتيك ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مليهت اي برجالن
دأتس اير داناو ايت ،مريك ساڠت تركجوت دان
برسري“ ،ايت هنتو!” كمودين مريك برترياق-ترياق
كارنا مريك مراسا تاكوت (٢٦) .دڠن سݢرا عيسى
برسبدا كڤد مريك“ ،تنڠله! اين اكو ،جاڠن
تاكوت!” ) (٢٧جواب بطرس كڤد-ڽ‘ ،جك بنر اڠكاو،
يا جونجوڠن ،سوروهله اكو داتڠ كڤد-مو دڠن برجالن
دأتس اير جوݢ (٢٨) ”.سبدا عيسى“ ،كماريله!”
بطرس ڤون تورون دري ڤراهو ،اللو برجالن دأتس اير
مندكتي عيسى (٢٩) .تتاڤي كتيك اي مراساكن
تيوڤن اڠني ،اي منجادي تاكوت اللو موالي تڠݢلم.
كمودين برترياقله اي“ ،جونجوڠن ،سالمتكنله
اكو!” ) (٣٠عيسى ڤون سݢرا مڠولوركن تاڠن دان
ممݢڠڽ .ستله ايت اي برسبدا كڤداڽ“ ،هاي اڠكاو
اورڠ يڠ كورڠ ڤرچاي ،مڠاڤ هاتيمو بيمبڠ؟” )(٣١
ستله كدواڽ ناءيق كڤراهو ،اڠني ڤون منجادي تدوه.
) (٣٢سموا اورڠ يڠ اد دڤراهو ايت سجود دهادڤن
عيسى .مريك بركات“ ،سسوڠݢوهڽ جونجوڠنله
املسيح ،سڠ انق يڠ داتڠ دري اهلل(٣٣) ”.
٧٩

مَتﱠى
عيسى مڽمبوهكن اورڠ-اورڠ ساكيت
دجنسارة ١٤:٣٤-٣٦
ستيباڽ دسبرڠ ،عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مندارت
دجنسارة (٣٤) .كتيك اورڠ-اورڠ دتمڤت ايت مڠنالي
عيسى ،مك مريك مڽبركن بريتا كسلوروه داءيره
سكليليڠڽ ،اللو دباواله كڤد-ڽ سموا اورڠ يڠ
ساكيت (٣٥) .مريك ممينتا كڤد-ڽ اݢر مريك
دڤربوليهكن مڽنتوه جومباي جوبه-ڽ ساج ،دان سموا
اورڠ يڠ مڽنتوه-ڽ منجادي سمبوه(٣٦) .
ڤرينته اهلل دان عادة استعادة
بني اسرائيل ١٥:١-٢٠
ڤد وقتو ايت اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني دان ڤارا
اهلي كتاب سوچي تورة دري القدس )اورشليم( داتڠ
منموي عيسى (١) .اللو كات مريك كڤد عيسى،
“مڠاڤ ڤارا ڤڠيكوت-مو ملڠݢر اجرن يڠ دوارثكن
ڤارا توا-توا تردهولو؟ مريك تيدق ممباسوه تاڠن كتيك
٨٠

مَتﱠى
هندق ماكن (٢) ”.سبدا عيسى كڤد مريك“ ،مڠاڤ
كامو جوݢ مڠابايكن ڤرينته-ڤرينته اهلل دمي اجرنمو؟
) (٣كارنا اهلل تله برفرمان‘ ،حرمةيله ايه دان ايبومو’،
دان‘ ،بارڠسياڤا مڠوچڤكن حال يڠ بوروق كڤد ايه
اتاو ايبوڽ ،اي ڤاتوت دحكوم ماتي (٤) ’.تتاڤي كامو
مڠاجركن :بارڠسياڤا بركات كڤد ايه اتاو ايبوڽ،
‘نفقه يڠ سهاروسڽ ايه اتاو ايبو تريما دريكو تله
كوڤرسمبهكن كڤد اهلل (٥) ’،اورڠ ايت تيدق واجب
الݢي مڠحرمةي ايهڽ .دڠن دمكني ،ماللوي ڤڠاجرنمو
ايت فرمان اهلل تله كامو اڠݢڤ تيدق برالكو الݢي(٦) .
هاي اورڠ-اورڠ منافق ،ميمڠ ڤانتس اڤ يڠ تله
دنبوةكن نبي أشعيا مڠناي كامو‘ (٧) ،بڠسا اين
مڠحرمةي اكو دڠن اوچڤن مولوتڽ ،تتاڤي هاتيڽ
جاوه دريڤد-كو (٨) .سيا-سيا ساج مريك مڽمبه اكو
كارنا مريك مڠاجركن اجرنڽ سنديري ،يايتو ڤرينته-
ڤرينته ماءنسي (٩) ”’.كمودين عيسى ممڠݢيل اورڠ
باڽق ايت دان برسبدا كڤد مريك“ ،دڠرله دان ڤهميله:
) (١٠بوكن اڤ يڠ ماسوق كدالم مولوت يڠ منجيسكن
اورڠ ،مالءينكن اڤ يڠ كلوار دري مولوتله يڠ
٨١

مَتﱠى
منجيسكن اورڠ (١١) ”.ڤارا ڤڠيكوت-ڽ داتڠ مندكت
سرتا بركات كڤد-ڽ“ ،تاهوكه اڠكاو ،يا جونجوڠن،
بهوا اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني ايت ساكيت
هاتي تتكاال مريك مندڠر ڤركاتأن تادي؟” ) (١٢سبدا
عيسى“ ،ستياڤ تانمن يڠ تيدق دتانم اوليه باڤ-كو
يڠ دشرݢ اكن دچابوت (١٣) .بياركنله مريك ايت.
مريك اداله ڤميمڤني-ڤميمڤني يڠ بوتا .جك اورڠ بوتا
منونتون اورڠ بوتا ،نيسچاي كدواڽ اكن جاتوه كدالم
لوبڠ (١٤) ”.كات بطرس كڤد-ڽ“ ،جلسكنله كڤد
كامي مقصود دري عبارة ايت (١٥) ”.سبدا عيسى،
“ماسيه بلوم مڠرتيكه كامو؟ ) (١٦تيدقكه كامو ڤهم
بهوا سݢاال سسواتو يڠ ماسوق ماللوي مولوت اكن
ماسوق كڤروت دان اكن دبواڠ دجمنب؟ ) (١٧تتاڤي
سݢاال سسواتو يڠ كلوار دري مولوت براصل دري
هاتي ،دان ايتله يڠ منجيسكن اورڠ (١٨) .كارنا
دري هاتي كلوار ڤيكيرن-ڤيكيرن يڠ جاهت:
ڤمبونوهن ،ڤرچابولن ،ڤرزنأن ،ڤنچورين ،سقسي
دوستا ،دان حجهن (١٩) .حال-حال ايتله يڠ
منجيسكن اورڠ .تتاڤي ماكن دڠن تاڠن يڠ تيدق
٨٢

مَتﱠى
دباسوه تيدق منجيسكن اورڠ(٢٠) ”.
ڤرمڤوان كنعان يڠ ڤرچاي ١٥:٢١-٢٨
ستله منيڠݢلكن تمڤت ايت ،ڤرݢيله عيسى كداءيره
صور دان صيدا (٢١) .كمودين اد سأورڠ ڤرمڤوان
كتورونن كنعان ،ڤندودوق داءيره ايت ،منداتڠي
عيسى سمبيل برسرو“ ،يا توان ،يا انق داود،
كاسيهنيله اكو .انقكو يڠ ڤرمڤوان دراسوق سينت دان
ساڠت مندريتا (٢٢) ”.تتاڤي عيسى تيدق منجوابڽ
دڠن سڤاته كات ڤون .اللو ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مندكتي
عيسى دان ممينتا كڤد-ڽ“ ،سوروهله ڤرمڤوان ايت
ڤرݢي ،كارنا اي مڠيكوتي كيت سمبيل برترياق-
ترياق (٢٣) ”.برسبداله عيسى“ ،اكو هاڽ دأوتوس
كڤد دومبا-دومبا يڠ هيلڠ دري انتارا بني
اسرائيل (٢٤) ”.كمودين ڤرمڤوان ايت داتڠ دان
سجود دهادڤن-ڽ ،كاتاڽ“ ،يا توان ،تولوڠله
اكو (٢٥) ”.تتاڤي سبدا عيسى“ ،تيدق ڤاتوت
مڠامبيل ماكنن انق-انق اللو ملمڤركنڽ كڤد
انجيڠ (٢٦) ”.كات ڤرمڤوان ايت“ ،بنر ،يا توان
٨٣

مَتﱠى
تتاڤي انجيڠ-انجيڠ ايت ڤون ماكن ريمه-ريمه يڠ
جاتوه دري ميجا توانڽ (٢٧) ”.مندڠر جوابن دري
ڤرمڤوان ايت ،برسبداله عيسى كڤداڽ“ ،هاي ايبو،
اڠكاو ساڠت برأيمان .جاديله ڤدامو منوروت اڤ يڠ
كاوايڠينكن ”.ڤد ساعة ايت جوݢ سمبوهله انقڽ.
)(٢٨
عيسى مڽمبوهكن باڽق اورڠ ساكيت ١٥:٢٩-٣١
ستله منيڠݢلكن داءيره صور دان صيدا ،عيسى
كمبالي مڽوسوري داناو جليل .اي ناءيق كسبواه
بوكيت اللو دودوق دسيتو (٢٩) .سجومله بسر اورڠ
داتڠ كڤد عيسى .مريك ممباوا اورڠ يڠ لومڤوه،
تيمڤڠ ،بوتا ،بيسو ،دان باڽق الݢي يڠ الءين .كمودين
ڤارا ڤندريتا ايت مريك لتقكن ددكت كاكي-ڽ دان اي
مڽمبوهكن مريك سموا (٣٠) .اورڠ باڽق ايت منجادي
هيرن كارنا اورڠ بيسو داڤت بربيچارا ،اورڠ تيمڤڠ
دسمبوهكن ،اورڠ لومڤوه داڤت برجالن ،دان اورڠ
بوتا داڤت مليهت .اللو مريك مملياكن توهن بني
اسرائيل(٣١) .
٨٤

مَتﱠى
عيسى ممبري ماكن امڤت ريبو اورڠ ١٥:٣٢-٣٩
كمودين عيسى ممڠݢيل ڤارا ڤڠيكوت-ڽ دان برسبدا،
“اكو مراسا كاسيهن كڤد اورڠ باڽق اين .سوده تيݢ
هاري الماڽ مريك برسام-سام دڠن اكو ،تتاڤي تيدق
اد سسواتو ڤون يڠ داڤت مريك ماكن .اكو تيدق
سمڤاي هاتي مڽوروه مريك ڤولڠ دالم كادأن الڤر.
جاڠن-جاڠن مريك ڤيڠسن دجالن (٣٢) ”.جواب ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ“ ،دتمڤت سسڤي اين دمان كيت داڤت
ممڤروليه سدمكني باڽق روتي اونتوق مڠڽڠكن اورڠ
سباڽق اين؟” ) (٣٣سبدا عيسى “براڤ روتي اد
ڤدامو؟” جواب مريك “اد توجوه روتي دان ببراڤ
ايكن كچيل (٣٤) ”.كمودين دسوروه-ڽ اورڠ باڽق
ايت دودوق دتانه (٣٥) .اي مڠامبيل كتوجوه روتي
دان ايكن-ايكن ايت اللو مڠوچڤ شكور اتسڽ .ستله
روتي-روتي ايت دڤچه-ڤچهكن ،اي ممبريكنڽ كڤد
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ،اللو ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ممباݢي-
باݢيكنڽ كڤد اورڠ باڽق ايت (٣٦) .مريك سموا ماكن
سمڤاي كڽڠ ،كمودين كتيك سيسا-سيسا كلبيهنڽ
٨٥

مَتﱠى
دكومڤولكن ،ترڽات توجوه كرنجڠ ڤنوه باڽقڽ(٣٧) .
ادڤون جومله اورڠ يڠ مماكنڽ امڤت ريبو اورڠ
الكي-الكي ،بلوم ترهيتوڠ ڤرمڤوان دان انق-انق.
) (٣٨اخيرڽ ستله عيسى مڽوروه اورڠ باڽق ايت
ڤولڠ ،اي ناءيق كسبواه ڤراهو اللو ڤرݢي كداءيره
ماغادان(٣٩) .
اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني دان
مذهب صدوقيني ممينتا تندا ١٦:١-٤
داتڠله اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني دان مذهب
صدوقيني اونتوق منچوباي عيسى .مريك ممينتا اݢر
اي منونجوقكن سواتو تندا عجاءيب دري الڠيت(١) .
تتاڤي عيسى برسبدا كڤد مريك“ ،كتيك مغرب تيبا
كامو بركات‘ ،چواچ باءيق ’،كارنا الڠيت كليهنت ميره.
) (٢سدڠكن ڤد وقتو سوبوه كامو بركات‘ ،هاري اين
بوروق ’،كارنا الڠيت كليهنت ميره ردوڤ .كامو تاهو
ممبيداكن روڤا الڠيت ،تتاڤي كامو تيدق داڤت
مڠتاهوي تندا-تندا زمان (٣) .ݢينراسي يڠ جاهت
دان تيدق ستيا اين منچاري سواتو تندا عجاءيب
٨٦

مَتﱠى
تتاڤي تندا ايت تيدق اكن دبريكن كڤد مريك سالءين
تندا نبي يونس ”.كمودين عيسى ڤرݢي منيڠݢلكن
مريك(٤) .
تنتڠ راݢي اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني
دان مذهب صدوقيني ١٦:٥-١٢
كتيك عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ سوده سمڤاي
دسبرڠ ،ترڽات ڤارا ڤڠيكوت-ڽ لوڤا ممباوا روتي(٥) .
عيسى برسبدا كڤد مريك“ ،ايڠتله باءيق-باءيق،
جاݢاله ديريمو ترهادڤ راݢي اورڠ-اورڠ دري مذهب
فرسيني دان مذهب صدوقيني (٦) ”.كمودين مريك
ممبيچاراكنڽ انتارا ساتو دڠن يڠ الءين دان بركات،
“اي بركات بݢيتو كارنا كيت تيدق ممباوا روتي(٧) ”.
حال ايت دكتاهوي اوليه عيسى ،اللو سبدا-ڽ“ ،هاي
اورڠ-اورڠ يڠ كورڠ ڤرچاي ،مڠاڤ كامو
ممبيچاراكن سوأل تيدق اد روتي؟ ) (٨بلوم جوݢاكه
كامو مڠرتي؟ تيدقكه كامو ايڠت ڤريحال ليم روتي يڠ
دباݢي-باݢيكن اونتوق ليم ريبو اورڠ؟ ستله كامو
كومڤولكن ،اد براڤ كرنجڠكه كلبيهنڽ؟ )(٩
٨٧

مَتﱠى
اتاو ڤريحال توجوه روتي يڠ دباݢي-باݢيكن اونتوق
امڤت ريبو اورڠ .ستله كامو كومڤولكن ،اد براڤ
كرنجڠكه كلبيهنڽ؟ ) (١٠مڠاڤ كامو تيدق مڠرتي
بهوا بوكن سوأل روتي يڠ اكو بيچاراكن كڤدامو ايت؟
جاݢاله ديريمو ترهادڤ راݢي اورڠ-اورڠ دري مذهب
فرسيني دان مذهب صدوقيني (١١) ”.كمودين باروله
مريك مڠرتي بهوا اي تيدق مڽوروه مريك اونتوق
منجاݢا ديري ترهادڤ راݢي روتي ،مالءينكن ترهادڤ
اجرن اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني دان مذهب
صدوقيني(١٢) .
ڤڠاكوان بطرس ١٦:١٣-٢٠
كمودين سمڤايله عيسى دواليه قيصرية فيليب .اي
برتاڽ كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،منوروت ڤنداڤت اورڠ،
سياڤاكه انق ماءنسي ايت؟” ) (١٣جواب مريك“ ،اد
يڠ مڠاتاكن ‘نبي يحي ’،دان اد ڤوال يڠ مڠاتاكن،
‘نبي الياس ’.سدڠكن يڠ الءين الݢي بركات‘ ،نبي
ارميا اتاو ساله سأورڠ دري نبي-نبي
الءينڽ (١٤) ”’.عيسى برتاڽ كڤد مريك“ ،تتاڤي
٨٨

مَتﱠى
منوروت كامو ،سياڤاكه اكو اين؟” ) (١٥جواب
سمعان بطرس“ ،يا جونجوڠن ،اڠكاوله املسيح ،سڠ
انق يڠ داتڠ دري اهلل يڠ هيدوڤ (١٦) ”.سبدا عيسى
كڤداڽ“ ،بربهاݢياله اڠكاو ،هاي سمعان بني يونس،
كارنا بوكن ماءنسي يڠ مڽاتاكن ايت كڤدامو،
مالءينكن باڤ-كو يڠ دشرݢ (١٧) .اكو ڤون بركات
كڤدامو ،اڠكاو اداله بطرس ،دان دأتس باتو اين اكو
اكن ممباڠون جماعه-كو ،دان ڤينتو-ڤينتو عالم موت
ڤون تيدق اكن مڠواسايڽ (١٨) .سالءين ايت اكو اكن
ممبريكن كڤدامو انق كونچي كراجأن شرݢ .اڤ يڠ
اڠكاو ايكت دبومي اكن تريكت دشرݢ ،دان اڤ يڠ
اڠكاو لڤسكن دبومي اكن ترلڤس ڤوال دشرݢ(١٩) ”.
ستله ايت اي ممڤرايڠتكن ڤارا ڤڠيكوت-ڽ سوڤاي
مريك جاڠن منچريتاكن كڤد سياڤا ڤون بهوا اي
اداله املسيح(٢٠) .
ڤمبريتاهوان ڤرتام تنتڠ ڤندريتأن عيسى
دان شرط-شرط مڠيكوت دي ١٦:٢١-٢٨
سجق ساعة ايت عيسى املسيح موالي مڽاتاكن كڤد
٨٩

مَتﱠى
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ بهوا اي هاروس ڤرݢي كألقدس
)اورشليم( ،دان اكن مڠاملي باڽق كسڠسارأن كارنا
ڤرالكوان ڤارا توا-توا بني اسرائيل ،ڤارا امام كڤاال،
سرتا ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة .اي اكن ماتي،
تتاڤي ڤد هاري يڠ كتيݢ اي اكن دبڠكيتكن(٢١) .
اللو بطرس مناريق عيسى كسمڤيڠ دان موالي
منݢور-ڽ دڠن بركات“ ،اهلل بركنن كڤد-مو ،يا
جونجوڠن .حال ايت سكالي-كالي تيدق اكن ترجادي
ڤد-مو (٢٢) ”.تتاڤي عيسى برڤاليڠ اللو برسبدا كڤد
بطرس“ ،ڤرݢيله دري هادڤن-كو ،هاي ڤڠݢودا! اڠكاو
مروڤاكن باتو سندوڠن باݢي-كو .ڤيكيرنمو تيدق
براصل دري اهلل ،مالءينكن دري ماءنسي(٢٣) ”.
كمودين سبدا عيسى كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ،
“بارڠسياڤا ماو مڠيكوت اكو ،هندقله اي مڽاڠكل
ديريڽ ،مميكول صليبڽ ،دان مڠيكوت اكو (٢٤) .كارنا
بارݢسياڤا هندق مڽالمتكن ڽاواڽ ،اي اكن كهيلڠن
ڽاواڽ ،تتاڤي بارڠسياڤا كهيلڠن ڽاواڽ اوليه كارنا
اكو ،اي اكن منداڤتكنڽ كمبالي (٢٥) .اڤ اونتوڠڽ
جك سسأورڠ ممڤراوليه سلوروه دنيا تتاڤي كهيلڠن
٩٠

مَتﱠى
ڽاواڽ؟ اتاو اڤ يڠ داڤت دبريكن سسأورڠ سباݢاي
ڤنوكر ڽاواڽ؟ ) (٢٦كارنا انق ماءنسي اكن داتڠ دالم
كمليأن باڤ-ڽ دڠن دسرتاي ڤارا مالءيكة-ڽ .ڤد
ساعة ايت اي اكن ممبالس ماسيڠ-ماسيڠ اورڠ
سسواي دڠن عملڽ (٢٧) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،دأنتارا اورڠ-اورڠ يڠ حاضر دسيني ،اد يڠ
تيدق اكن مڠهادڤ موت سبلوم مريك مليهت انق
ماءنسي داتڠ سباݢاي راج دالم كراجأن-ڽ(٢٨) ”.
عيسي دملياكن دأتس ݢونوڠ ١٧:١-١٣
انم هاري كمودين عيسى ممباوا بطرس ،يعقوب ،دان
يحي ،ساودارا يعقوب ،منداكي سبواه ݢونوڠ يڠ
تيڠݢي اونتوق مڽنديري دسان (١) .دتمڤت ايت
بروبهله اي دهادڤن كتيݢ ڤڠيكوت-ڽ ايت .موك-ڽ
برسينر سڤرتي ماتهاري دان ڤاكاين-ڽ منجادي
ڤوتيه بركيالو-كيالو (٢) .تيبا-تيبا مريك مليهت نبي
موسى دان نبي الياس سدڠ برچاكڤ-چاكڤ دڠن
عيسى (٣) .اللو بركاتاله بطرس كڤد-ڽ“ ،يا
جونجوڠن ،باءيق جوݢ كامي دسيني .جك اڠكاو
٩١

مَتﱠى
مڠيذينكن ،اكو اكن ممبوات تيݢ كماه دسيني :ساتو
اونتوق جونجوڠن ،ساتو اونتوق نبي موسى ،دان يڠ
ساتو الݢي اونتوق نبي الياس (٤) ”.سمنتارا بطرس
ماسيه بربيچارا ،سكوڽوڠ-كوڽوڠ تورونله اون يڠ
برچهيا مناءوڠي مريك .اللو تردڠرله سوارا دري اون
ايت يڠ بركات“ ،اينله سڠ انق دري-كو يڠ
كوكاسيهي ،كڤد-ڽله اكو بركنن .دڠركنله دي!” )(٥
كتيك كتيݢ ڤڠيكوت-ڽ مندڠر سوارا ايت،
ترسوڠكورله مريك دان ساڠت كتاكوتن (٦) .كمودين
عيسى منداتڠي مريك .دسنتوه-ڽ مريك اللو برسبدا،
“باڠونله ،جاڠن تاكوت!” ) (٧كتيك مريك مڠڠكت وجه
مريك ،مريك تيدق مليهت سأورڠ ڤون كچوالي
عيسى (٨) .ڤد وقتو عيسى دان كتيݢ ڤڠيكوت-ڽ
منوروني ݢونوڠ ايت ،اي برسبدا كڤد مريك“ ،جاڠنله
كامو منچريتاكن اڤ يڠ تله كامو ليهت ايت كڤد
سأورڠ ڤون ،سمڤاي انق ماءنسي بڠكيت دري انتارا
اورڠ ماتي (٩) ”.كمودين ڤارا ڤڠيكوت-ڽ برتاڽ كڤد-
ڽ“ ،جك دمكني ،مڠاڤ ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة
مڠاتاكن بهوا نبي الياس هاروس داتڠ ترلبيه
٩٢

مَتﱠى
دهولو؟” ) (١٠سبدا-ڽ“ ،ميمڠ بنر ،نبي الياس داتڠ
دان ممڤربهاروي سݢاال سسواتوڽ (١١) .اكو بركات
كڤدامو بهوا نبي الياس سوده داتڠ ،هاڽ ساج مريك
تيدق مڠناليڽ .ايتله سببڽ مريك بربوات سكهندق
هاتي مريك .بݢيتو ڤوالله حالڽ دڠن انق ماءنسي ،اي
اكن مندريتا دتاڠن مريك (١٢) ”.كمودين باروله ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ ڤهم بهوا يڠ دمقصودكن عيسى اداله نبي
يحي(١٣) .
عيسى مڽمبوهكن سأورڠ انق مودا
يڠ ساكيت ايان ١٧:١٤-٢١
كتيك عيسى دان كتيݢ ڤڠيكوت-ڽ ايت سمڤاي
دتمڤت اورڠ باڽق يڠ سدڠ بركومڤول ،داتڠله
سسأورڠ دان سجود دهادڤن عيسى .اي بركات،
)“ (١٤يا توان ،كاسيهنيله انقكو يڠ الكي-الكي،
سبب اي ساكيت ايان دان كادأنڽ ساڠت بوروق .اي
كرڤ جاتوه كدالم اڤي اتاو كدالم اير (١٥) .اكو
سوده ممباواڽ كڤد ڤارا ڤڠيكوت-مو ،تتاڤي مريك
تيدق داڤت مڽمبوهكنڽ (١٦) ”.سبدا عيسى“ ،هاي
٩٣

مَتﱠى
كامو ،ݢينراسي يڠ تيدق ڤرچاي دان يڠ سست،
براڤ الم الݢي اكو هاروس برسام-سام دڠن كامو؟
براڤ الم الݢي اكو هاروس صبر ترهادڤ كامو؟
باواله انق ايت كماري!” ) (١٧عيسى مڠهرديق سينت
ايت ،اللو كعلوارله اي دري انق الكي-الكي ايت ،دان
ڤد ساعة ايت جوݢ انق ايت سمبوه (١٨) .كمودين
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ داتڠ سنديرين كڤد-ڽ دان برتاڽ،
“مڠاڤ كامي تيدق داڤت مڠوسير سينت ايت؟” )(١٩
سبدا عيسى كڤد مريك“ ،كارنا كامو كورڠ بريمان.
اكو بركات كڤدامو ،جك كامو مميليقي ايمان سبسر
بيجي سساوي ،مك كامو داڤت بركات كڤد ݢونوڠ
ايت‘ ،ڤيندهله دري سيني كسان ’،دان ݢوبوڠ ايت
اكن برڤينده .تيدق اكن اد سسواتو ڤون يڠ مستحيل
باݢيمو (٢٠) .جنيس اين تيدق داڤت دأوسير
كچوالي دڠن بردعاء دان برڤواسا(٢١) ”.
ڤمبريتاهوان كدوا تنتڠ ڤندريتأن عيسى ١٧:٢٢-٢٣
ڤد ساعة عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ بركومڤول دواليه
جليل ،برسبداله اي كڤد مريك“ ،انق ماءنسي اكن
٩٤

مَتﱠى
دسرهكن كتاڠن ماءنسي (٢٢) .مريك اكن
منجاتوهكن حكومن ماتي اتس ديري-ڽ ،تتاڤي ڤد
هاري يڠ كتيݢ ستله اي ماتي ،اي اكن دبڠكيتكن”.
كمودين ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ڤون منجادي ساڠت سديه.
)(٢٣
عيسى ممباير ڤاجق اونتوق باءيت اهلل ١٧:٢٤-٢٧
كتيك عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ سمڤاي دكوتا
كفرناحوم ،داتڠله سأورڠ ڤموڠوت ڤاجق باءيت اهلل.
اي منموي بطرس دان بركات“ ،اڤاكه ݢورومو تيدق
ممباير ڤاجق يڠ بسرڽ دوا درهم ايت؟” ) (٢٤جواب
بطرس“ ،اي ممباير!” كتيك بطرس ماسوق كرومه،
عيسى برتاڽ مندهولويڽ“ ،هاي سعمان ،باݢايماناكه
ڤنداڤتمو؟ دري سياڤ راج-راج دنيا اين مموڠوت
ڤاجق؟ دري انق-انقڽ اتاو دري اورڠ الءين؟” )(٢٥
جواب بطرس“ ،دري اورڠ الءين ”.اللو سبدا عيسى،
“جك بݢيتو ،بيبسله انق-انقڽ (٢٦) .تتاڤي سوڤاي
كيت تيدق مڽببكن مريك ترسندوڠ ،ڤرݢيله اڠكاو دان
مڠايلله دداناو .امبيلله ايكن ڤرتام يڠ كاوداڤتكن دان
٩٥

مَتﱠى
بوكاله مولوتڽ .دداملڽ اكن كاوتموكن واڠ سبسر امڤت
درهم .امبيلله واڠ ايت اللو بريكن كڤد مريك ،اونتوق-
كو دان اونتوقمو(٢٧) ”.
سياڤ يڠ تربسر دالم كراجأن شرݢ ١٨:١-٥
ڤد وقتو ايت داتڠله ڤارا ڤڠيكوت-ڽ كڤد عيسى دان
برتاڽ“ ،سياڤاكه يڠ تربسر دالم كراجأن شرݢ؟” )(١
كمودين اي ممڠݢيل انق كچيل دان منمڤتكنڽ دتڠه-
تڠه مريك (٢) .سبدا-ڽ“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،جك كامو سموا تيدق بروبه دان منجادي
سڤرتي انق-انق ،كامو تيدق اكن ماسوق دالم
كراجأن شرݢ (٣) .سبب ايت بارڠسياڤا مرندهكن
ديريڽ سڤرتي انق اين ،دياله يڠ تربسر دالم كراجأن
شرݢ (٤) ،دان بارڠسياڤا مڽمبوت انق كچيل سڤرتي
اين اتس نام-كو ،اي مڽمبوت اكو(٥) ”.
هاتي-هاتيله ترهادڤ ڤڽبب دوسا ١٨:٦-١١
”بارڠسياڤا مڽببكن ساله ساتو دري انق-انق كچيل
٩٦

مَتﱠى
يڠ ڤرچاي كڤد-كو اين بردوسا ،مك لبيه باءيق سبواه
باتو كيسرن دݢنتوڠكن ڤد ليهيرڽ ،اللو اي دتڠݢلمكن
دالءوت يڠ دالم (٦) .چالكاله دنيا اين! سبب دري دنيا
اين داتڠ برباݢاي حال يڠ مڽببكن اورڠ بردوسا!
ميمڠ اكن مونچول برباݢاي حال يڠ مڽببكن اورڠ
بردوسا ،تتاڤي چالكاله اورڠ يڠ منجادي ڤڽببڽ(٧) .
جك تاڠن اتاو كاكيمو مڽببكن كامو بردوسا ،ڤوتوڠ
دان بواڠله! كارنا لبيه باءيق باݢيمو ماسوق كدالم
هيدوڤ دڠن تاڠن كودوڠ اتاو كاكي تيمڤڠ دريڤد
كامو ممڤوڽاي دوا تاڠن اتاو دوا كاكي تتاڤي
دچمڤقكن كدالم اڤي نراك جهنم (٨) .جك ماتامو
مڽببكن كامو بردوسا ،چوڠكيل دان بواڠله! كارنا لبيه
باءيق باݢيمو ماسوق كدالم هيدوڤ دڠن هاڽ سبله
مات دريڤد كامو ممڤوڽاي دوا مات تتاڤي دچمڤقكن
كدالم اڤي نراك جهنم (٩) .ايڠتله ،جاڠن كامو
مڠاڠݢڤ هينا سأورڠ ڤون دري انق-انق يڠ كچيل
اين .كارنا اكو بركات كڤدامو بهوا دشرݢ ،مالءيكة-
مالءيكة مريك ساللو ممندڠ وجه باڤ-كو يڠ دشرݢ.
) (١٠كارنا انق ماءنسي داتڠ اونتوق مڽالمتكن
٩٧

مَتﱠى
يڠ هيلڠ(١١) ”.
عبارة تنتڠ دومبا يڠ هيلڠ ١٨:١٢-١٤
سبدا عيسى“ ،باݢايماناكه ڤنداڤتمو؟ جك سسأورڠ
ممڤوڽاي سراتوس ايكور دومبا اللو سأيكور دأنتاراڽ
ترسست ،بوكنكه يڠ سمبيلن ڤولوه سمبيلن ايكور ايت
اكن دتيڠݢلكنڽ دڤربوكينت اونتوق منچاري يڠ سأيكور
يڠ ترسست ايت؟ ) (١٢اللو جك اي تله منداڤتكنڽ
كمبالي ،اكو بركات كڤدامو ،اي اكن لبيه برݢمبيرا
اتس يڠ سأيكور ايت دريڤد اتس سمبيلن ڤولوه
سمبيلن ايكور يڠ تيدق ترسست (١٣) .بݢيتو جوݢ
باڤامو يڠ دشرݢ .اي تيدق مڠهندقي سأورڠ ڤون
دري انق-انق يڠ كچيل اين بيناس(١٤) ”.
تنتڠ منصيحةي سسام ساودارا ١٨:١٥-٢٠
كارنا ايت جك ساودارامو بربوات دوسا ،تݢورله دي
سچارا ڤريبادي .جك اي ماو مندڠركنمو ،مك اڠكاو
تله منداڤتكنڽ كمبالي (١٥) .تتاڤي جك اي تيدق
٩٨

مَتﱠى
ماو مندڠركنمو ،اجقله برسامامو سأورڠ اتاو دوا
اورڠ الݢي ،سوڤاي دڠن دوا اتاو تيݢ اورڠ سقسي
حال ايت منجادي صح (١٦) .جك اي تيدق مندڠركن
مريك ،اجوكنله حال ايت كڤد جماعه .جك اي ماسيه
جوݢ تيدق ماو مندڠركن جماعه ،اڠݢڤله اي سباݢاي
اورڠ يڠ تيدق مڠنل اهلل اتاو سباݢاي ڤموڠوت
چوكاي (١٧) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،سݢاال
سسواتو يڠ كامو ايكت دبومي اكن تريكت دشرݢ،
دان سݢاال سسواتو يڠ كامو لڤسكن دبومي اكن
ترلڤس جوݢ دشرݢ (١٨) .اكو بركات ڤوال كڤدامو،
جك دوا اورڠ دأنتارا كامو دبومي اين برسڤاكت
اونتوق ممينتا سسواتو ،مك ڤرمينتأن ايت اكن
دكابولكن اوليه باڤ-كو يڠ دشرݢ (١٩) .كارنا دمان
دوا اتاو تيݢ اورڠ برهيمڤون دالم نام-كو ،دسيتو
اكو اد دتڠه-تڠه مريك(٢٠) ”.
عبارة تنتڠ ڤڠامڤونن ١٨:٢١-٣٥
كمودين بطرس مندكتي عيسى دان برتاڽ“ ،يا
جونجوڠن ،براڤ كاليكه اكو هاروس مڠامڤوني
٩٩

مَتﱠى
ساوداراكو يڠ برساله كڤداكو؟ سمڤاي توجوه
كاليكه؟” ) (٢١سبدا عيسى كڤداڽ“ ،اكو بركات
كڤدامو ،بوكن هاڽ توجوه كالي ،تتاڤي سمڤاي توجوه
ڤولوه كالي توجوه (٢٢) .سبب كراجأن شرݢ ايت
داڤت دعبارةكن دڠن سأورڠ راج يڠ هندق مڠاداكن
ڤرهيتوڠن دڠن ڤارا همباڽ (٢٣) .كتيك اي ممواليڽ،
دباواله كهادڤنڽ سأورڠ همبا يڠ بروتڠ سباڽق ليم
ڤولوه جوتا كڤيڠ واڠ ڤيرق (٢٤) .كارنا همبا ايت
تيدق داڤت ممباير وتڠڽ ،مك سڠ توان ممرينتهكن
اݢر اي بسرتا انق-انقڽ ،استريڽ ،دان سݢاال ميليقڽ
دجوال اونتوق ممباير وتڠ-وتڠڽ ايت (٢٥) .مك
سجودله همبا ايت مڽمبهڽ دان بركات‘ ،صبرله يا
توان ،اكو اكن ممباير سمواڽ (٢٦) ’.مليهت حال
ايت ،اباله هاتي سڠ توان ترهادڤ همباڽ ايت،
سهيڠݢ اي ممبيبسكن همبا ايت دري سموا وتڠڽ.
) (٢٧تتاڤي كتيك همبا ايت كلوار دان برتمو دڠن
كاونڽ يڠ بروتڠ كڤداڽ سباڽق سراتوس كڤيڠ واڠ
ڤيرق ،اي منڠكڤ دان منچكيق كاونڽ ايت سرتا
بركات‘ ،بايرله وتڠمو!’ ) (٢٨مك سجودله كاونڽ ايت
١٠٠

مَتﱠى
سرتا ممينتا كڤداڽ‘ ،صبرله ،اكو اكن
ممبايرڽ (٢٩) ’.تتاڤي اي منولقڽ ،بهكن كاونڽ ايت
دجبلوسكنڽ كدالم ڤنجارا سمڤاي وتڠڽ دباير(٣٠) .
مليهت حال ايت ،كاون-كاونڽ يڠ الءين منجادي
ساڠت سديه اللو منچريتاكن سموا حال يڠ ترجادي
كڤد توان مريك (٣١) .مندڠر حال ايت ،توان ايت ڤون
سݢرا ممڠݢيل همبا يڠ تله دبيبسكن وتڠڽ ايت دان
بركات‘ ،هاي همبا يڠ جاهت ،سلوروه وتڠمو سوده
كوهاڤوسكن كارنا اڠكاو ممينتاڽ كڤداكو(٣٢) .
بوكنكه اڠكاو ڤون هاروس مڠاسيهنيمو؟’ ) (٣٣توانڽ
ايت منجادي ساڠت ماره اللو مڽرهكن همبا يڠ
جاهت ايت كڤد الݢوجو-الݢوجوڽ سمڤاي اي ممباير
سموا وتڠڽ (٣٤) .مك بݢيتو جوݢاله اكن دالكوكن
اوليه باڤ-كو يڠ دشرݢ جك كامو تيدق مڠامڤوني
ساودارامو دڠن سݢنڤ هاتيمو(٣٥) ”.
ڤرچراين ١٩:١-١٢
ستله عيسى سلساي مڽمڤايكن ڤركاتأن ايت ،ڤرݢيله
اي دري واليه جليل كواليه يوديا ،يڠ ترلتق دسبرڠ
١٠١

مَتﱠى
سوڠاي يوردان (١) .سجومله بسر اورڠ مڠيكوتي-
ڽ ،اللو اي مڽمبوهكن مريك دسان (٢) .كمودين
داتڠله اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني كڤد-ڽ دڠن
مقصود هندق منچوبا-ڽ .مريك برتاڽ“ ،بوليهكه
سسأورڠ منچرايكن استريڽ كارنا برباݢاي
السن؟” ) (٣سبدا عيسى“ ،تيدقكه كامو باچ بهوا
دي ،يڠ منچيڤتاكن ماءنسي ،دري موالڽ تله
منجاديكن الكي-الكي دان ڤرمڤوان؟ ) (٤فرمان-ڽ،
‘اوليه سبب ايت ،سأورڠ الكي-الكي اكن منيڠݢلكن
ايه سرتا ايبوڽ دان هيدوڤ برسام-سام دڠن
استريڽ ،سهيڠݢ كدواڽ اكن منجادي ساتو(٥) ’.
دڠن دمكني مريك بوكن الݢي دوا مالءينكن ساتو.
سبب ايت اڤ يڠ سوده دڤرساتوكن اوليه اهلل جاڠنله
دڤيسهكن اوليه ماءنسي (٦) ”.جواب مريك“ ،كاالو
بݢيتو ،مڠاڤ نبي موسى ممرينتهكن اونتوق ممبري
سورت طالق دان منچرايكنڽ؟” ) (٧سبدا عيسى،
“سبب سيكڤمو يڠ كرس كڤاال ايتله مك موسى
ملولوسكن ڤرمينتأنمو اونتوق منچرايكن استريمو،
تتاڤي سجق موالڽ تيدقله دمكني(٨) .
١٠٢

مَتﱠى
تتاڤي اكو بركات كڤدامو ،بارڠسياڤا منچرايكن
استريڽ كچوالي كارنا ڤرچابولن ،اللو منكاح دڠن
ڤرمڤوان الءين ،اي مالكوكن ڤرزنأن (٩) ”.كات ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ“ ،جك حال تنتڠ سوامي استري ايت
دمكني اداڽ ،مك لبيه باءيق تيدق منكاح(١٠) ”.
تتاڤي سبدا-ڽ كڤد مريك“ ،تيدق سموا اورڠ داڤت
منريما اجرن اين ،مالءينكن هاڽ مريك يڠ دقارونياي
ڤڠرتني (١١) .اد اورڠ يڠ تيدق داڤت منكاح كارنا
بݢيتوله كادأنڽ سجق دري رحيم ايبوڽ .اد جوݢ يڠ
دبوات دمكني اوليه اورڠ الءين ،تتاڤي اد ڤوال يڠ تيدق
منكاح كارنا اي سنديري مموتوسكن دمكني دمي
كراجأن شرݢ .جادي ،اورڠ يڠ داڤت منريما اجرن
اين ،هندقله اي منريماڽ(١٢) ”.
عيسى مموهونكن بركة باݢي انق-انق ١٩:١٣-١٥
كمودين ببراڤ اورڠ ممباوا انق-انقڽ كڤد عيسى
دڠن مقصود سوڤاي اي منومڤڠكن تاڠن كأتس مريك
سرتا مندعاءكن مريك .اكن تتاڤي ،ڤارا ڤڠيكوت-ڽ
منݢور مريك (١٣) .اللو عيسى برسبدا“ ،بياركنله
١٠٣

مَتﱠى
انق-انق ايت ،جاڠنله مڠهالڠي مريك داتڠ كڤد-كو،
كارنا اورڠ-اورڠ يڠ دمكينله يڠ امڤوڽ كراجأن
شرݢ (١٤) ”.كمودين اي منومڤڠكن تاڠن-ڽ اتس
انق-انق ايت اللو ڤرݢي دري سان(١٥) .
اورڠ مودا يڠ كاي ١٩:١٦-٢٦
تيبا-تيبا داتڠله سسأورڠ كڤد عيسى .اي بركات“ ،يا
ݢورو ،ڤربواتن باءيق اڤ يڠ ڤاتوت كوالكوكن سوڤاي
اكو منداڤتكن هيدوڤ يڠ ككل؟” ) (١٦سبدا عيسى،
“مڠاڤ اڠكاو برتاڽ كڤد-كو تنتڠ اڤ يڠ باءيق؟ هاڽ
اد ساتو يڠ باءيق .تتاڤي اڤبيال اڠكاو ايڠني ماسوق
كدالم هيدوڤ ،طاعةيله ڤرينته-ڤرينته-ڽ (١٧) ”.اللو
برتاڽاله اي كڤد-ڽ“ ،ڤرينته-ڤرينته يڠ مان؟” سبدا
عيسى“ ،جاڠن ممبونوه ،جاڠن برزنا ،جاڠن
منچوري ،جاڠن منجادي سقسي دوستا(١٨) ،
حرمةيله ايه سرتا ايبومو ،دان كاسيهيله سسامامو
ماءنسيا سڤرتي ديريمو سنديري (١٩) ”.جواب اورڠ
مودا ايت“ ،سموا ايت سوده كوتوروتي ،اڤ الݢي يڠ
ماسيه كورڠ؟” ) (٢٠سبدا عيسى“ ،جك اڠكاو
١٠٤

مَتﱠى
ايڠني سمڤورنا ،ڤرݢيله ،جوالل ه سݢاال سسواتو يڠ
كامو ميليقي ،كمودين بريكنله حاصل ڤنجوالنڽ كڤد
فقير مسكني ،مك اڠكاو اكن ممڤروليه هرتا دشرݢ.
ستله ايت ايكوتله اكو (٢١) ”.تتاڤي كتيك اورڠ مودا
ايت مندڠر سبدا-ڽ ،ڤرݢيله اي دڠن هاتي سديه
كارنا اي مميليقي باڽق هرتا (٢٢) .كمودين عيسى
برسبدا كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ ،سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،اورڠ كاي سوليت ماسوق كراجأن
شرݢ (٢٣) .سكالي الݢي اكو بركاتا كڤدامو ،لبيه
موده سأيكور اونتا مليوتي لوبڠ جاروم دريڤد سأورڠ
كاي ماسوق كراجأن اهلل (٢٤) ”.مندڠر حال ايت،
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مراسا ساڠت هيرن .اللو تاڽ مريك،
“كاالو بݢيتو ،سياڤاكه يڠ داڤت دسالمتكن؟” )(٢٥
عيسى ممندڠي مريك دان برسبدا“ ،ميمڠ باݢي
ماءنسي حال ايت مستحيل ،تتاڤي باݢي اهلل تيدق اد
ساتو ڤون يڠ مستحيل(٢٦) ”.
اوڤه مڠيكوت عيسى ١٩:٢٧-٣٠
ستله ايت برتاڽاله بطرس كڤد عيسى“ ،كامي سوده
١٠٥

مَتﱠى
منيڠݢلكن سݢاال-ݢاالڽ دان مڠيكوت اڠكاو ،يا
جونجوڠن .جادي ،اڤ يڠ اكن كامي ڤروليه؟” )(٢٧
سبدا عيسى كڤد مريك“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،ددنيا يڠ بارو ،ڤد وقتو انق ماءنسي دودوق
دتختا كمليأن-ڽ ،كامو اكن منمڤتي دوا بلس تختا
اونتوق مڠحاكمي كدوا بلس سوكو بني اسرائيل.
) (٢٨بارڠسياڤا منيڠݢلكن رومهڽ ،ساوداراڽ الكي-
الكي ،ساوداراڽ ڤرمڤوان ،ايهڽ ،ايبوڽ ،انق-انقڽ،
اتاو الدڠڽ اوليه كارنا نام-كو ،اي اكن منداڤتكنڽ
كمبالي سراتوس كالي ليڤت سرتا اكن موارثي
هيدوڤ يڠ ككل (٢٩) .تتاڤي باڽق اورڠ يڠ ڤرتام
منجادي يڠ تراخير ،دان اورڠ-اورڠ يڠ تراخير
منجادي يڠ ڤرتام(٣٠) ”.
عبارة تنتڠ اورڠ-اورڠ اوڤهن
دكبون اڠݢور ٢٠:١-١٦
”كراجأن شرݢ ايت سڤرتي سأورڠ توان رومه يڠ
ڤرݢي كلوار كتيك هاري ماسيه ڤاݢي .اي هندق
مڠوڤه اورڠ-اورڠ يڠ ماو بكرجا دكبون اڠݢورڽ(١) .
١٠٦

مَتﱠى
ستله اي ممبوات ڤرجنجني دڠن ڤارا ڤكرجا ،يايتو
بهوا مريك اكن ممڤروليه ݢاجي ساتو دينر سهاري،
دسوروهڽ مريك ڤرݢي ككبونڽ (٢) .كيرا-كيرا ڤوكول
سمبيلن اي كلوار الݢي .دليهتڽ ببراڤ اورڠ الءين
سدڠ برديام ديري ساج دڤاسر ،تيدق بكرجا(٣) .
اللو اي بركات كڤد مريك‘ ،ڤرݢيله ككبون اڠݢوركو،
دان اكو اكن ممبريكن كڤدامو اوڤه يڠ ڤانتس ’.مك
مريك ڤون ڤرݢيله (٤) .ستله ايت اي كلوار الݢي،
يايتو كيرا-كيرا ڤوكول دوا بلس سياڠ دان ڤوكول تيݢ
سوري ،دان مالكوكن حال يڠ سام (٥) .كيرا-كيرا
سمڤاي ڤوكول ليم سوري ،اي ماسيه ڤرݢي جوݢ
كلوار .اللو دداڤتيڽ ببراڤ اورڠ الءينڽ يڠ سدڠ
برديام ديري ،دان برتاڽاله اي كڤد مريك‘ ،مڠاڤ
سهارين كامو برديام ديري دسيني دان تيدق
بكرجا؟’ ) (٦جواب مريك‘ ،سبب تيدق اد سأورڠ ڤون
يڠ مڠوڤه كامي ’.اللو بركاتاله اي كڤد مريك‘ ،ڤرݢيله
ككبون اڠݢوركو (٧) ’.ستله مغرب ،توان سي امڤوڽ
كبون اڠݢور ايت بركات كڤد مندورڽ‘ ،ڤڠݢيلله ڤارا
ڤكرجا ايت دان بايرله اوڤهڽ ،موالي دري اورڠ يڠ
١٠٧

مَتﱠى
داتڠ ڤاليڠ اخير سمڤاي يڠ داتڠ ڤاليڠ اول (٨) ’.اللو
داتڠله ڤارا ڤكرجا يڠ ماسوق ڤوكول ليم ڤتڠ ،دان
ماسيڠ-ماسيڠ منريما اوڤه ساتو دينر (٩) .كتيك
اورڠ-اورڠ يڠ ماسوق ڤاليڠ اول داتڠ ،مريك مڽڠك
بهوا مريك اكن منريما اوڤه لبيه باڽق .تتاڤي ترڽات
مريك ماسيڠ-ماسيڠ جوݢ منريما اوڤه ساتو دينر.
) (١٠ستله مريك منريماڽ ،مريك برسوڠوت-سوڠوت
كڤد توان ڤميليق كبون اڠݢور ايت (١١) .كات مريك،
‘اورڠ يڠ ماسوق ڤاليڠ اخير هاڽ بكرجا سالم ساتو
جم ،تتاڤي توان مڽاماكن اوڤه مريك دڠن اوڤه كامي،
يڠ سوده منڠݢوڠ لاله سهارين ڤنوه دباوه ڤانس
ماتهاري (١٢) ’.تتاڤي جواب توان ايت كڤد ساله
سأورڠ دري انتارا مريك‘ ،هاي صحابة ،اكو تيدق
برساله ترهادڤمو .بوكنله اوڤه ساتو دينر ايت
مروڤاكن كسڤاكنت كيت برسام؟ ) (١٣سكارڠ امبيلله
باݢينمو دان ڤرݢيله .كڤد اورڠ يڠ داتڠ ڤاليڠ اخير
اين ،اكو هندق ممبريكن اوڤه يڠ سام دڠن اوڤهمو.
) (١٤تيدق بوليهكه اكو مموتوسكن اڤ يڠ هندق
كوڤربوات دڠن هرتاكو سنديري؟ اتاو ايريكه اڠكاو
١٠٨

مَتﱠى
كارنا كمورهن هاتيكو؟’ ) (١٥دمكينله جاديڽ ،اورڠ-
اورڠ يڠ تراخير اكن منجادي يڠ ڤرتام ،دان يڠ ڤرتام
اكن مانجادي يڠ تراخير(١٦) ”.
ڤمبريتاهوان كتيݢ
تنتڠ ڤندريتأن عيسى ٢٠:١٧-١٩
كتيك عيسى سدڠ دالم ڤرجالنن كألقدس )اورشليم(،
اي ممڠݢيل كدوا بلس ڤڠيكوت-ڽ سچارا ترسنديري.
اللو اي برسبدا كڤد مريك“ (١٧) ،سكارڠ كيت سدڠ
منوجو كألقدس )اورشليم( .دسان انق ماءنسي اكن
دسرهكن كتاڠن ڤارا امام كڤاال دان ڤارا اهلي كتاب
سوچي تورة .مريك اكن منجاتوهكن حكومن ماتي
اتس ديري-ڽ (١٨) .مريك اكن مڽرهكن دي كتاڠن
سوكو-سوكو بڠسا يڠ تيدق مڠنل اهلل ،دان اورڠ-
اورڠ ايت اكن ممڤرولوقكن-ڽ ،مڽسه-ڽ ،سرتا
مڽليبكن-ڽ .تتاڤي ڤد هاري يڠ كتيݢ اي اكن
دبڠكيتكن(١٩) ”.
ڤرمينتأن ايبو يعقوب دان يحي بوكن ممرينته
١٠٩

مَتﱠى
مالءينكن ماليني ٢٠:٢٠-٢٨
كمودين ايبو دري كدوا انق زبدي داتڠ كڤد عيسى
برسام دڠن انق-انقڽ .سمبيل سجود مڽمبه-ڽ ،اي
مموهون سسواتو كڤد-ڽ (٢٠) .سبدا عيسى كڤد
ايبو ايت“ ،اڤ يڠ منجادي كهندقمو؟” جواب ايبو
ايت كڤد-ڽ“ ،يا جونجوڠن ،ڤرينتهكنله سوڤاي كدوا
انقكو اين داڤت دودوق دالم كراجأن-مو ،يڠ سأورڠ
دسبله كانن دان يڠ سأورڠ الݢي دسبله كيري-
مو (٢١) ”.سبدا عيسى“ ،كامو تيدق تاهو اڤ يڠ
كامو مينتا .داڤتكه كامو ممينوم ايسي چاون يڠ اكن
كومينوم؟” جواب مريك“ ،كامي داڤت (٢٢) ”.سبدا
عيسى كڤد مريك“ ،ميمڠ چاون بريسي مينومن يڠ
اكن كومينوم ايت اكن كامو مينوم جوݢ .تتاڤي
ڤريحال دودوق دسبله كانن دان دسبله كيري-كو،
بوكن اكو يڠ بروينڠ ممبريكنڽ .كارنا تمڤت ايت
دڤرسياڤكن باڤ-كو باݢي مريك يڠ اكن
منمڤتيڽ (٢٣) ”.كتيك كسڤولوه ڤڠيكوت الءينڽ مندڠر
حال ايت ،مريك منجادي ݢوسر كڤد دوا برساودارا
١١٠

مَتﱠى
ايت (٢٤) .تتاڤي عيسى ممڠݢيل مريك سموا اللو
برسبدا“ ،كامو تاهو بهوا ڤارا ڤڠواس دري بڠسا يڠ
تيدق مڠنل اهلل ممرينته رعية مريك دڠن تاڠن بسي،
دان ڤارا ڤمبسرڽ ممڤوڽاي ويوينڠ ڤنوه اتس مريك.
) (٢٥تتاڤي جاڠنله بݢيتو دأنتارا كامو .بارڠسياڤا
ايڠني منجادي بسر دأنتارا كامو ،اي هاروس
منجادي عبديمو (٢٦) ،دان بارڠسياڤا ايڠني منجادي
يڠ ڤرتام دأنتارا كامو ،اي هاروس منجادي همبامو.
) (٢٧سڤرتي انق ماءنسي جوݢ داتڠ بوكن اونتوق
داليني ،مالءينكن اونتوق ماليني دان ممبريكن ڽاوا-ڽ
منجادي تبوسن باݢي باڽق اورڠ(٢٨) ”.
عيسى مڽمبوهكن دوا اورڠ بوتا ٢٠:٢٩-٣٤
كتيك عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ كلوار دري كوتا
أريحا ،سجومله بسر اورڠ مڠيكوتي-ڽ (٢٩) .دسان
اد دوا اورڠ بوتا يڠ دودوق دتڤي جالن .ستله مريك
مندڠر بهوا عيسى مليوتي تمڤت ايت ،مك برترياقله
مريك“ ،يا جونجوڠن ،يا انق داود ،كاسيهنيله
كامي!” ) (٣٠اورڠ باڽق منݢور مريك سوڤاي مريك
١١١

مَتﱠى
ديام .تتاڤي ماله سماكني كرس ساج مريك برترياق،
“يا جونجوڠن ،يا انق داود ،كاسيهنيله كامي!” )(٣١
كمودين برهنتيله عيسى دان ممڠݢيل كدواڽ .سبدا-
ڽ“ ،اڤ يڠ كامو كهندقي اكو ڤربوات باݢيمو؟” )(٣٢
جواب مريك“ ،يا جونجوڠن ،سوڤاي مات كامي داڤت
مليهت (٣٣) ”.عيسى مراسا ايبا ڤد كدواڽ ،اللو اي
مڽنتوه مات مريك دان ڤد ساعة ايت جوݢ مريك داڤت
مليهت .كمودين مريك ڤون مڠيكوت دي(٣٤) .
عيسى دأيلو-يلوكن دألقدس )اورشليم( ٢١:١-١١
عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ همڤير مندكتي القدس
)اورشليم( .مريك تيبا دباءيت فاجي ،يڠ ترلتق دبوكيت
زيتون .كمودين اي مڽوروه دوا اورڠ ڤڠيكوت-ڽ(١) ،
سبدا-ڽ كڤد مريك“ ،ڤرݢيله كديسا يڠ اد دهادڤنمو
ايت .دسان كامو سݢرا اكن منداڤتي سأيكور كلداي
بتينا يڠ ترتمبت بسرتا دڠن انقڽ .لڤسكنله كلداي-
كلداي ايت دان باواله كڤد-كو (٢) .جك اد اورڠ يڠ
برتاڽ كڤدامو ،كاتاكنله‘ ،سڠ جونجوڠن ممرلوكنڽ’،
مك اورڠ ايت اكن سݢرا مڽوروهمو ممباوا كدوا
١١٢

مَتﱠى
كلداي ايت (٣) ”.حال ايت ترجادي سوڤاي ݢنڤله
فرمان يڠ تله دسمڤايكن اهلل ماللوي نبي-ڽ(٤) ،
“كاتاكنله كڤد ڤوتري صهيون‘ ،ليهتله! راجامو داتڠ
كڤدامو .اي رنده هاتي دان منوڠݢڠ سأيكور كلداي
سرتا سأيكور انق كلداي بنب يڠ مودا (٥) ”’.كمودين
ڤرݢيله كدوا ڤڠيكوت-ڽ ايت دان ملقساناكن اڤ يڠ
دسوروه اوليه عيسى كڤد مريك (٦) .مريك ممباوا
كلداي ايت دان جوݢ انقڽ .مريك ممبنتڠكن ڤاكاين
مريك دڤوڠݢوڠ كلداي ايت ،اللو عيسى دودوق
دأتسڽ (٧) .سجومله بسر اورڠ مڠهمڤركن ڤاكاين
مريك دجالن ،سدڠكن يڠ الءين مموتوڠ ببراڤ رنتيڠ
دري ڤڤوهونن كمودين مڽيرقكنڽ دجالن (٨) .سباݢيان
دري اورڠ باڽق ايت برجالن مندهولوي عيسى،
سدڠكن سباݢيان الݢي مڠيريڠي-ڽ دري بالكڠ.
سمبيل برجالن مريك برسرو-سرو“ ،سݢاال ڤوجي
باݢي انق داود ،مباركله دي يڠ داتڠ اتس نام توهن!
سݢاال ڤوجي دتمڤت يڠ مهاتيڠݢي!” ) (٩كتيك عيسى
ماسوق ككوتا )القدس( اورشليم ،ݢمڤرله سلوروه
ڤندودوق كوتا ايت ،اللو مريك برتاڽ“ ،سياڤاكه ݢراڠن
١١٣

مَتﱠى
اورڠ اين؟” ) (١٠جواب اورڠ باڽق يڠ مڠيريڠي
عيسى“ ،دياله عيسى ،نبي دري كوتا ناصريا ،دواليه
جليل(١١) ”.
عيسى مڽوچيكن باءيت اهلل ٢١:١٢-١٧
كمودين عيسى ماسوق كباءيت اهلل دان مڠوسير
سموا اورڠ يڠ سدڠ برجوالبلي دهالمن باءيت اهلل.
اي منجوڠكير-باليقكن ميجا-ميجا ڤنوكر واڠ دان
كورسي-كورسي ڤنجوال بوروڠ مرڤاتي(١٢) .
سبدا-ڽ كڤد مريك“ ،تله ترسورت‘ ،رومه-كو اكن
دسبوت رومه دعاء ’،تتاڤي كامو منجاديكنڽ سباݢاي
سارڠ ڤڽامون (١٣) ”.اورڠ-اورڠ بوتا دان تيمڤڠ
داتڠ كڤد عيسى دباءيت اهلل ،اللو اي مڽمبوهكن
مريك (١٤) .تتاڤي كتيك امام-امام كڤاال دان ڤارا
اهلي كتاب سوچي تورة مليهت ڤربواتن عجاءيب يڠ
دالكوكن عيسى دان مندڠر انق-انق يڠ مڠيلو-يلوكن-
ڽ دباءيت اهلل“ ،سݢاال ڤوجي باݢي انق داود ”،مريك
منجادي ساڠت ماره (١٥) .كمودين مريك بركات كڤد
عيسى“ ،اڠكاو دڠر اڤ يڠ دسروكن اوليه انق-انق
١١٤

مَتﱠى
ايت؟” سبدا عيسى“ ،يا ،اكو مندڠرڽ! بلوم ڤرنهكه
كامو باچ‘ ،دري مولوت انق-انق ،بهكن بايي-بايي يڠ
سدڠ مڽوسو ،توهن تله مڽدياكن ڤوجي-
ڤوجيان؟’” ) (١٦ستله مڠاتاكن حال ايت عيسى
منيڠݢلكن مريك اللو ڤرݢي منوجو كباءيت اني اونتوق
برمالم دسان(١٧) .
عيسى مڠوتوق ڤوهون ارا ٢١:١٨-٢٢
ايسوق ڤاݢيڽ ،كتيك عيسى هندق كمبالي ككوتا
القدس )اورشليم( ،اي مراسا الڤر (١٨) .دليهت-ڽ
سباتڠ ڤوهون ارا دتڤي جالن ،اللو ددكتي-ڽ ڤوهون
ايت .تتاڤي ترڽات اي تيدق منداڤتي اڤ ڤون سالءين
دداءونن .كمودين اي برسبدا ڤد ڤوهون ايت“ ،جاڠن
بربواه الݢي سمڤاي سالم-الماڽ ”.سكتيك ايت جوݢ
كريڠله ڤوهون ايت (١٩) .مليهت حال ايت ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ منجادي هيرن دان برتاڽ“ ،باݢايمان
موڠكني ڤوهون ارا اين منجادي كريڠ دالم سكجڤ؟”
) (٢٠سبدا عيسى“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
جك كامو ڤرچاي دان تيدق بيمبڠ ،مك كامو تيدق
١١٥

مَتﱠى
هاڽ داڤت مالكوكن اڤ يڠ تله كوالكوكن ترهادڤ
ڤوهون ارا اين ،تتاڤي كامو ڤون داڤت بركات كڤد
ݢونوڠ ايت‘ ،تراڠكتله دان ترچمڤقله كالءوت ’،دان
حال ايت اكن ترجادي (٢١) .سݢاال سسواتو يڠ كامو
مينتا ماللوي دعاء اكن كامو ڤروليه جك كامو
ڤرچاي(٢٢) ”.
ڤرتاڽأن مڠناي ويوينڠ عيسى ٢١:٢٣-٢٧
ستله عيسى ماسوق كباءيت اهلل ،داتڠله ڤارا امام
كڤاال دان ڤارا توا-توا كڤد-ڽ سمنتارا اي سدڠ
مڠاجر .اللو مريك بركات“ ،اڤ ويوينڠ-مو مالكوكن
سموا ايت؟ سياڤاكه يڠ ممبريكن ويوينڠ ايت كڤد-
مو؟” ) (٢٣جواب عيسى كڤد مريك“ ،اكو ڤون هندق
مناڽاكن كڤدامو ساتو حال .جك كامو داڤت
ممبريتاهوكن جوابنڽ كڤد-كو ،مك اكو اكن
ممبريتاهوكن جوݢ كڤدامو ويوينڠ يڠ كوميليقي
اونتوق مالكوكن سموا ايت (٢٤) .دري ماناكه اصلڽ
ڤرمنديان يحي؟ دري شرݢ اتاو دري ماءنسي؟” اللو
مريك ممبيچاراكنڽ دأنتارا مريك“ ،جك كيت
١١٦

مَتﱠى
كاتاكن ‘دري شرݢ ’،مك اي اكن بركات‘ ،كاالو
بݢيتو ،مڠاڤ كامو تيدق ڤرچاي كڤداڽ؟’ ) (٢٥تتاڤي
جك كيت كاتاكن ‘دري ماءنسي ’،كيت تاكوت كڤد
اورڠ باڽق يڠ مڠاكوي بهوا يحي اداله سأورڠ نبي”.
) (٢٦ايتله سببڽ مريك منجواب“ ،كامي تيدق تاهو”.
كمودين سبدا عيسى كڤد مريك“ ،كاالو بݢيتو ،اكو
ڤون تيدق اكن مڠاتاكن كڤدامو دري مان ويوينڠ يڠ
كوميليقي اونتوق مالكوكن سموا ايت(٢٧) ”.
عبارة تنتڠ دوا اورڠ انق ٢١:٢٨-٣٢
”اڤاكه ڤنداڤتمو مڠناي حال اين؟ اد سأورڠ باڤق يڠ
ممڤوڽاي دوا انق الكي-الكي .كڤد انق يڠ ڤرتام اي
بركات‘ ،هاي انقكو ،ڤرݢيله دان بكرجاله هاري اين
دكبون اڠݢور كيت (٢٨) ’.جوابڽ‘ ،تيدق ماو!’ تتاڤي
كمودين اي مڽسل دان اخيرڽ ڤرݢي جوݢ ككبون
اڠݢور ايت (٢٩) .باڤق ايت ڤون منموي انق بوڠسوڽ
دان مڠاتاكن حال يڠ سام .اللو جواب سي بوڠسو،
‘يا ،باڤ!’ تتاڤي اي تيدق ڤرݢي (٣٠) .جادي ،دري
انتارا كدوا انق ايت ،سياڤاكه يڠ مالكوكن كهندق
١١٧

مَتﱠى
باڤقڽ؟” جواب مريك“ ،يڠ ڤرتام ”.سبدا عيسى كڤد
مريك“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،ڤارا
ڤموڠوت چوكاي دان ڤرمڤوان-ڤرمڤوان سوندل اكن
مندهولوي كامو ماسوق كدالم كراجأن اهلل(٣١) .
كارنا كتيك نبي يحي داتڠ كڤدامو اونتوق منونجوقكن
جالن يڠ بنر ،كامو تيدق ماو ڤرچاي كڤداڽ .سدڠكن
ڤارا ڤموڠوت چوكاي دان ڤرمڤوان-ڤرمڤوان سوندل
ماو ڤرچاي كڤداڽ .بهكن ستله مليهت حال ايت ڤون
كامو تيدق ماو بروبه دان ڤرچاي كڤداڽ(٣٢) ”.
عبارة تنتڠ ڤڠݢارڤ-ڤڠݢارڤ كبون اڠݢور
٢١:٣٣-٤٦
”دڠركنله جوݢ عبارة الءينڽ‘ ،اد سأورڠ توان يڠ
ممبوات كبون اڠݢور .اي مماݢري سكليليڠڽ .دݢاليڽ
جوݢ تمڤت اونتوق ممرس اڠݢور .سالءين ايت
دديريكنڽ ڤوال منارا جاݢا .كمودين اي مڽيواكنڽ كڤد
ڤارا ڤڠݢارڤ سمنتارا اي سنديري ڤرݢي كنݢري
الءين (٣٣) .كتيك همڤير تيبا موسيم ممتيق بواه ،اي
مڠوتوس همبا-همباڽ كڤد ڤارا ڤڠݢارڤ ايت اونتوق
١١٨

مَتﱠى
منريما حاصل بواه يڠ منجادي باݢينڽ (٣٤) .تتاڤي
ڤارا ڤڠݢارڤ ايت منڠكڤ همبا-همبا يڠ داتڠ ايت.
مريك مموكول يڠ ساتو ،ممبونوه يڠ الءين ،دان مراجم
يڠ الءينڽ الݢي (٣٥) .كمودين توان ايت مڠوتوس
الݢي همبا-همباڽ يڠ الءين ،لبيه باڽق دري سموال.
مسكيڤون بݢيتو ،مريك ڤون منداڤت ڤرالكوان يڠ سام
دڠن همبا-همبا يڠ تردهولو (٣٦) .اخيرڽ توان ايت
مڠوتوس انقڽ كڤد مريك ،ڤيكيرڽ‘ ،مريك تنتو اكن
مڠحرمةي انقكو (٣٧) ’.تتاڤي كتيك ڤارا ڤڠݢارڤ
ايت مليهت انق توان مريك ،بركاتاله مريك ساتو كڤد
الءينڽ‘ ،دي اداله اهلي وارثڽ .ماري كيت بونوه دي
دان كيت امبيل وارثنڽ!’ ) (٣٨اللو مريك منڠكڤڽ،
مڠلواركنڽ دري كبون اڠݢور ايت ،دان ممبونوهڽ.
) (٣٩كتيك ڤميليق كبون اڠݢور ايت داتڠ ،اڤ يڠ اكن
اي ڤربوات ترهادڤ ڤارا ڤڠݢارڤ ايت؟” ) (٤٠جواب
اورڠ-اورڠ يڠ اد دسيتو“ ،چالكاله مريك ،كارنا اي
اكن ممبيناساكن اورڠ-اورڠ يڠ جاهت ايت ،اللو
كبون اڠݢور ايت اكن دڤرچاياكنڽ كڤد ڤارا ڤڠݢارڤ
الءين يڠ اكن ممبريكن حاصلڽ ڤد ستياڤ
١١٩

مَتﱠى
موسيمڽ (٤١) ”.كمودين سبدا عيسى“ ،بلوم ڤرنهكه
كامو باچ دالم كتاب سوچي‘ ،باتو يڠ دبواڠ اوليه
توكڠ-توكڠ باڠونن ،تله منجادي باتو ڤنجورو .حال
اين ترجادي دري ڤيهق توهن ،دان مروڤاكن حال يڠ
عجاءيب دمات كيت (٤٢) ’.سبب ايت اكو بركات
ڤدامو‘ ،كراجأن اهلل اكن دامبيل دريمو دان
دڤرچاياكن كڤد سوكو-سوكو بڠسا الءين يڠ اكن
مڠحاصلكن بواه (٤٣) .بارڠسياڤا جاتوه كأتس باتو
ايت ،اي اكن رموق ،دان بارڠسياڤا دتيمڤا اوليه باتو
ايت ،اي اكن هنچور لولوه (٤٤) ”.كتيك ڤارا امام
كڤاال دان اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني مندڠر
سموا عبارة ايت ،مريك تاهو بهوا يڠ اي بيچاراكن
اداله مڠناي ديري مريك (٤٥) .كمودين مريك منچاري
جالن اونتوق منڠكڤ-ڽ ،تتاڤي مريك تاكوت كڤد
اورڠ باڽق يڠ مڠاڠݢڤ عيسى سباݢاي نبي(٤٦) .
عبارة تنتڠ ڤرجاموان نكاح ٢٢:١-١٤
كمبالي عيسى برسبدا كڤد مريك ماللوي عبارة(١) ،
“كراجأن شرݢ ايت داڤت دعبارةكن دڠن سأورڠ
١٢٠

مَتﱠى
راج يڠ مڠاداكن ڤرجاموان نكاح باݢي انقڽ (٢) .اي
مڽوروه همبا-همباڽ اونتوق منجمڤوت اورڠ-اورڠ يڠ
سوده دأوندڠڽ ،تتاڤي ڤارا اوندڠن ايت تيدق ماو
داتڠ (٣) .سڠ راج كمبالي مڽوروه همبا-همباڽ يڠ
الءين دڠن ڤسن‘ ،كاتاكنله كڤد ڤارا اوندڠن ايت:
ليهتله ،جاموان سوده كوسدياكن ،ملبو-ملبو دان ترنق
ڤليهارأن الءين يڠ تمبون-تمبون ڤون سوده دسمبليه،
دان سمواڽ سوده ترسديا .جادي ،حاضرله ڤد
ڤرجاموان نكاح ايت (٤) ’.تتاڤي تتڤ ساج مريك
تيدق ممڤدوليكنڽ .اد يڠ ڤرݢي كالدڠڽ دان اد ڤوال
يڠ مڠوروس اوسهاڽ (٥) .بهكن اد يڠ منڠكڤ همبا-
همبا ايت اللو مڠانياي دان ممبونوه مريك (٦) .سڠ
راج ڤون منجادي ساڠت مورك ،اللو اي مڠرهكن باال
تنتاراڽ اونتوق ممبيناساكن ڤارا ڤمبونوه ايت دان
ممباكر كوتا مريك (٧) .سلنجوتڽ سبدا راج كڤد
همبا-همباڽ‘ ،جاموان ڤرنكاحن سوده ترسديا،
تتاڤي مريك يڠ تله دأوندڠ ايت ميمڠ تيدق اليق
دأوندڠ (٨) .سبب ايت ڤرݢيله كستياڤ ڤرسيمڤڠن
جالن دان اجقله ستياڤ اورڠ يڠ كامو جومڤاي
١٢١

مَتﱠى
اونتوق حاضر دڤرجاموان نكاح اين (٩) ’.كمودين
همبا-همبا ايت ڤرݢي كجالن-جالن اونتوق مڠوندڠ
ستياڤ اورڠ يڠ دجومڤايڽ دسان ،يڠ جاهت دان
جوݢ يڠ باءيق .اخيرڽ ڤنوهله تمڤت ڤرجاموان نكاح
ايت دڠن ڤارا تامو (١٠) .اللو سڠ راج ڤون ماسوق
اونتوق مليهت ڤارا تامو .اي مليهت سأورڠ يڠ تيدق
مڠناكن ڤاكاين يڠ اليق دڤاكاي اونتوق حاضر
دڤرجاموان نكاح (١١) .اللو كات سڠ راج كڤد اورڠ
ايت‘ ،هاي ساودارا ،مڠاڤ اڠكاو ماسوق كماري
دڠن تيدق مڠناكن ڤاكاين ڤرجاموان؟’ تتاڤي اورڠ
ايت ديام ساج (١٢) .مك بركاتاله راج ايت كڤد ڤارا
همباڽ‘ ،ايكتله تاڠن دان كاكيڽ ،اللو چمڤقكنله اي
كتمڤت يڠ ڤاليڠ ݢلڤ .دتمڤت ايت اد راتڤن دان كرتق
ݢيݢي (١٣) ’.كارنا باڽق اورڠ يڠ دڤڠݢيل ،تتاڤي
هاڽ سديكيت يڠ دڤيليه(١٤) ”.
تنتڠ ممباير ڤاجق كڤد كاءيسر ٢٢:١٥-٢٢
ستله ايت اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني ايت ڤرݢي
دان برموافقة تنتڠ باݢايمان چارا منجرت عيسى
١٢٢

مَتﱠى
دالم ڤركاتأن-ڽ (١٥) .كمودين مريك مڽوروه ڤارا
ڤڠيكوت مريك بسرتا اورڠ-اورڠ هيروديان برتاڽ كڤد
عيسى“ ،واهاي ݢورو ،كامي تاهو بهوا اڠكاو اداله
اورڠ يڠ جوجور .اڠكاو مڠاجركن جالن اهلل دڠن
جوجور ،دان اڠكاو تيدق مراسا تاكوت كڤد سياڤ
ڤون كارنا اڠكاو تيدق ممندڠ موك (١٦) .كارنا ايت
كاتاكنله كڤد كامي باݢايمان ڤنداڤت-مو :بوليهكه
ممباير ڤاجق كڤد كاءيسر اتاو تيدق؟” ) (١٧تتاڤي
عيسى مڠتاهوي كجاهنت هاتي مريك .اللو سبدا-ڽ
كڤد مريك“ ،هاي اورڠ-اورڠ منافق ،مڠاڤ كامو
منچوباي اكو؟ ) (١٨تونجوقكنله كڤد-كو واڠ يڠ كامو
ڤاكاي اونتوق ممباير ڤاجق ”.مك مريك ممباوا
سكڤيڠ واڠ دينر كڤد-ڽ (١٩) .اللو سبدا-ڽ كڤد
مريك“ ،ݢمبر دان چاڤ سياڤاكه اين؟” ) (٢٠جواب
مريك“ ،ݢمبر دان چاڤ كاءيسر ”.كمودين سبدا
عيسى كڤد مريك“ ،سرهكنله كڤد كاءيسر اڤ يڠ
سهاروسڽ دسرهكن كڤد كاءيسر ،دان سرهكنله كڤد
اهلل اڤ يڠ سهاروسڽ دسرهكن كڤد اهلل(٢١) ”.
مندڠر جوابن ايت مريك ڤون مراسا هيرن ،كمودين
١٢٣

مَتﱠى
ڤرݢي منيڠݢلكن عيسى(٢٢) .
ڤرتاڽأن اورڠ-اورڠ دري مذهب صدوقيني
تنتڠ كبڠكينت ٢٢:٢٣-٣٣
ڤد هاري ايت جوݢ داتڠله كڤد عيسى اورڠ-اورڠ
دري مذهب صدوقيني يڠ برڤنداڤت بهوا كبڠكينت
اورڠ ماتي ايت تيدق اد .كمودين مريك برتاڽ كڤد-ڽ،
)“ (٢٣واهاي ݢورو ،منوروت فرمان يڠ دسمڤايكن
ماللوي نبي موسى ،جك سأورڠ سوامي منيڠݢل تنڤا
منيڠݢلكن انق ،مك هندقله ساوداراڽ يڠ الكي-الكي
ممڤراستري جندا املرحوم ايت ،سوڤاي دڤروليهڽ
كتورونن باݢي املرحوم (٢٤) .دأنتارا كامي اد توجوه
اورڠ برساودارا .ساودارا يڠ ڤرتام منيڠݢل ستله
منكاح .كارنا اي تيدق ممڤوڽاي كتورونن ،مك جندا
املرحوم ايت دنكاحي اوليه ساوداراڽ (٢٥) .بݢيتو
جوݢ دڠن ساوداراڽ يڠ كدوا ،يڠ كتيݢ ،بهكن
سمڤاي يڠ كتوجوه (٢٦) .ڤد اخيرڽ ،سسوده سمواڽ
منيڠݢل ،ڤرمڤوان ايت منيڠݢل جوݢ (٢٧) .ڤد هاري
كبڠكينت ننتي ،سياڤ دري كتوجوه ساودارا ايت
١٢٤

مَتﱠى
يڠ اكن منجادي سوامي دري ڤرمڤوان ايت؟ كارنا
سمواڽ سوده منكاحيڽ (٢٨) ”.سبدا عيسى كڤد
مريك“ ،كامو سست ،سبب كامو تيدق مڠرتي ايسي
كتاب سوچي ماوڤون كواس اهلل (٢٩) .كارنا ڤد
هاري كبڠكينت ،اورڠ-اورڠ تيدق اكن منكاح دان
تيدق اكن دنكاحكن .كادأن مريك دشرݢ اكن سڤرتي
ڤارا مالءيكة (٣٠) .سدڠكن مڠناي كبڠكينت اورڠ-
اورڠ ماتي ،بلوم ڤرنهكه كامو باچ اڤ يڠ تله
دسبداكن اهلل كڤدامو؟ )‘ (٣١اكوله توهن دري
ابراهيم ،اسحاق ،يعقوب ’.اي بوكن اهلل يڠ دسمبه
اوليه اورڠ ماتي ،مالءينكن اوليه اورڠ
هيدوڤ (٣٢) ”.كتيك اورڠ باڽق مندڠر حال ايت،
مريك مراسا هيرن اتس اجرن-ڽ(٣٣) .
حكوم يڠ تروتام ٢٢:٣٤-٤٠
تتكاال اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني مندڠر كبر
بهوا عيسى تله ممبوڠكم اورڠ-اورڠ دري مذهب
صدوقيني ،بركومڤولل ه مريك (٣٤) .كمودين ساله
سأورڠ دري مريك ،ياكني سأورڠ اهلي كتاب
١٢٥

مَتﱠى
سوچي تورة ،داتڠ دان برتاڽ كڤد عيسى اونتوق
منچوباي-ڽ .اي برتاڽ“ (٣٥) ،واهاي ݢورو ،ڤرينته
ماناكه يڠ ڤاليڠ اوتام دالم كتاب سوچي تورة؟” )(٣٦
سبدا عيسى كڤداڽ‘“ ،كاسيهيله اهلل ،توهنمو ،دڠن
سݢنڤ هاتيمو ،دڠن سݢنڤ جيوامو ،دان دڠن
سݢنڤ عقل بوديمو (٣٧) ’.ايتله ڤرينته يڠ تروتام دان
يڠ ڤرتام (٣٨) .سدڠكن ڤرينته يڠ كدوا ،يڠ سام دڠن
ايت‘ ،كاسيهيله سسامامو ماءنسي سڤرتي ديريمو
سنديري (٣٩) ’.ڤد كدوا ڤرينته اينله ترهيمڤون
سݢنڤ ايسي كتاب سوچي تورة دان جوݢ سموا
وحى اهلل يڠ دتوليسكن اوليه ڤارا نبي(٤٠) ”.
هوبوڠن انتارا عيسى دان داود ٢٢:٤١-٤٦
ڤد وقتو اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني سدڠ
بركرومون ،برسبداله عيسى كڤد مريك(٤١) ،
“بارڠسياڤاكه ڤنداڤتمو تنتڠ املسيح؟ انق سياڤاكه
دي؟” جواب مريك“ ،انق داود!” ) (٤٢سبدا عيسى،
“كاالو بݢيتو ،باݢايمان موڠكني داود دڠن كواس روح
اهلل مڽبوت-ڽ ‘جونجوڠن’ كتيك اي بركات(٤٣) ،
١٢٦

مَتﱠى
’توهن برسبدا كڤد جونجوڠن :دودوقله دسبله
كانن-كو سمڤاي اكو مناروه موسوه-موسوه-مو دباوه
كاكي-مو (٤٤) ’.جادي ،كاالو داود سنديري مڽبوت-
ڽ ‘جونجوڠن’ ،باݢايمان موڠكني دي اداله
انقڽ؟” ) (٤٥تيدق سأورڠ ڤون يڠ داڤت منجواب-ڽ،
دان سجق هاري ايت تيدق سأورڠ ڤون يڠ براني
مڠاجوكن ڤرتاڽأن كڤد-ڽ(٤٦) .
عيسى مڠچم اهلي-اهلي كتاب سوچي تورة
دان اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني ٢٣:١-٣٦
كمودين برسبداله عيسى كڤد اورڠ باڽق دان ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ“ (١) ،ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان
اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني تله مندودوقي
كورسي نبي موسى (٢) .سبب ايت هندقله كامو
منوروتي سرتا مڠعملكن سݢاال سسواتو يڠ مريك
اجركن ،تتاڤي جاڠنله كامو منوروتي اخالق مريك،
كارنا اجرن مريك تيدق سالرس دڠن ڤربواتن مريك
سنديري (٣) .مريك مڠيكت بنب يڠ برت-برت اللو
ملتقكنڽ دأتس باهو اورڠ-اورڠ ،ڤدحال مريك
١٢٧

مَتﱠى
سنديري سام سكالي تيدق ماو مڽنتوهڽ (٤) .سموا
يڠ مريك الكوكن ،مريك بوات سدمكني روڤا سوڤاي
دليهت اورڠ .مريك مماكاي تالي سمبهيڠ يڠ ليبر
دان جوݢ ممنجڠكن رومباي-رومباي يڠ اد ڤد جوبه
مريك (٥) .مريك مڽوكاي تمڤت-تمڤت ترحرمة ،باءيق
دتمڤت-تمڤت ڤرجاموان ماوڤون دتمڤت-تمڤت عبادة.
) (٦مريك سنڠ منريما سالم دري اورڠ دڤاسر-ڤاسر
دان مڽوكاي سبوتن ‘ݢورو’ (٧) .تتاڤي جاڠنله كامو
ماو دسبوت ‘ݢورو’ ،كارنا ݢورومو هاڽ ساتو دان
كامو سموا اداله ساودارا (٨) .الݢي ڤوال جاڠنله
كامو مڽبوت ‘باڤ’ سياڤ ڤون ددنيا اين ،كارنا
باڤامو هاڽ ساتو ،يايتو دي يڠ دشرݢ (٩) .سالءين
ايت ،جاڠنله كامو ماو دسبوت ‘ڤميمڤني’ ،كارنا هاڽ
ساتو ڤميمڤينمو ،يايتو املسيح (١٠) .سدڠكن يڠ
ترسبر دأنتارا كامو ،هندقله دي يڠ منجادي عبدي
دري سمواڽ (١١) .كارنا بارڠسياڤا منيڠݢيكن
ديريڽ ،اي اكن درندهكن .تتاڤي بارڠسياڤا مرندهكن
ديريڽ ،اي اكن دتيڠݢيكن (١٢) .چالكاله كامو ،هاي
ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ دري
١٢٨

مَتﱠى
مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ منافق! كامو
مڠونچي ڤينتو-ڤينتو كراجأن شرݢ دهادڤن اورڠ-
اورڠ .كامو سنديري تيدق ماو ماسوق ،دان اورڠ يڠ
هندق ماسوق ڤون كامو هالڠي (١٣) .چالكاله كامو،
هاي ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ
دري مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ منافق!
كارنا كامو مرمڤس رومه ڤارا جندا دان برڤورا-ڤورا
سوچي دڠن ممنجڠ-منجڠكن دعاءمو .سبب ايت
كامو اكن منريما حكومن يڠ لبيه برت (١٤) .چالكاله
كامو ،هاي ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان اورڠ-
اورڠ دري مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ
منافق! كارنا كامو منجالجهي الءوت دان دارتن هاڽ
اونتوق ممباوا ساتو اورڠ ساج منجادي ڤملوق
اݢامامو .تتاڤي ستله ايت كامو منجاديكن دي چالون
ڤڠهوني نراك يڠ دوا كالي لبيه جاهت دريڤد ديريمو.
) (١٥چالكاله كامو ،هاي ڤارا ڤميمڤني بوتا يڠ بركات،
‘بارڠسياڤا برسومڤه دمي باءيت اهلل ،مك سومڤهڽ
ايت تيدق صح .تتاڤي بارڠسياڤا برسومڤه دمي
امس باءيت اهلل ،مك سومڤهڽ ايت مڠيكتڽ(١٦) ’.
١٢٩

مَتﱠى
هاي كامو ،اورڠ-اورڠ بودوه دان بوتا! مان يڠ لبيه
برارتي ،امسكه اتاو باءيت اهلل يڠ مڽوچيكن امس
ايت؟ ) (١٧كامو جوݢ بركات‘ ،بارڠسياڤا برسومڤه
دمي تمڤت قربان ،مك سومڤهڽ ايت تيدق صح.
تتاڤي بارڠسياڤا برسومڤه دمي قربان يڠ اد دأتسڽ،
مك سومڤهڽ ايت مڠيكت (١٨) ’.هاي كامو ،اورڠ-
اورڠ بوتا! مان يڠ لبيه برارتي ،قربانكه اتاو تمڤت
قربان يڠ مڽوچيكن قربان ايت؟ ) (١٩كتاهويله بهوا
اورڠ يڠ برسومڤه دمي تمڤت قربان ،برارتي جوݢ
برسومڤه دمي تمڤت قربان دان سݢاال سسواتو يڠ اد
دأتسڽ (٢٠) .اورڠ يڠ برسومڤه دمي باءيت اهلل،
برارتي جوݢ برسومڤه دمي باءيت اهلل ايت دان دمي
توهن يڠ برسمايم دسيتو (٢١) ،دان اورڠ يڠ
برسومڤه دمي شرݢ ،برارتي جوݢ برسومڤه دمي
ارسي اهلل دان دمي دي يڠ برسمايم دأتسڽ(٢٢) .
چالكاله كامو ،هاي ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان
اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ
منافق! كامو ممباير سڤرسڤولوه دري سالسيه ،ادس
مانيس ،دان جيننت ،تتاڤي سݢاال سسواتو يڠ لبيه
١٣٠

مَتﱠى
ڤنتيڠ يڠ جوݢ ترتوليس دالم كتاب سوچي تورة
سڤرتي كعادلن ،بلس كاسيهن ،دان كستيأن ،كامو
ابايكن .حال-حال ايت ميمڠ ڤاتوت كامو كرجاكن،
تتاڤي يڠ الءينڽ جاڠن دتيڠݢلكن (٢٣) .هاي كامو،
ڤارا ڤميمڤني بوتا! ڽاموق كامو تاڤيسكن ،تتاڤي اونتا
كامو تلن (٢٤) .چالكاله كامو ،هاي ڤارا اهلي كتاب
سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني،
هاي اورڠ-اورڠ يڠ منافق! كامو هاڽ ممبرسيهكن
باݢني لوار دري چاون دان ڤيڠݢن ،سدڠكن باݢني
داملڽ ڤنوه دڠن رمڤسن دان كطمحن (٢٥) .هاي
كامو ،اورڠ-اورڠ دري مذهب فرسيني يڠ بوتا!
برسيهكنله لبيه دهولو باݢني دالم دري چاون ايت ،مك
لوارڽ ڤون اكن منجادي برسيه (٢٦) .چالكاله كامو،
هاي ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ
دري مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ منافق!
كامو سام سڤرتي مقام يڠ دكاڤور ڤوتيه ،لوارڽ تمڤق
اينده ،تتاڤي باݢني داملڽ ڤنوه دڠن تولڠ-بلولڠ اورڠ
ماتي دان سموا يڠ نجيس (٢٧) .بݢيتو جوݢاله كامو!
دهادڤن اورڠ ،كامو كليهنت سڤرتي اورڠ يڠ برتقوى
١٣١

مَتﱠى
دان براخالق ،تتاڤي دباليق اڤ يڠ نمڤق ،كامو ڤنوه
دڠن كمنافقن دان كجاهنت (٢٨) .چالكاله كامو ،هاي
ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة دان اورڠ-اورڠ دري
مذهب فرسيني ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ منافق! كامو
ممباڠون مقام ڤارا نبي دان مڠهياسي نيسن-نيسن
اورڠ صالح (٢٩) ،اللو كامو بركات‘ ،جك كامي
هيدوڤ ڤد زمان نينيق مويڠ كامي ،مك كامي تيدق
اكن توروت سرتا دڠن اورڠ-اورڠ يڠ منومڤهكن داره
ڤارا نبي اين (٣٠) ’.دڠن دمكني كامو سنديري
ممبري كسقسني بهوا كامو اداله انق چوچو دري
اورڠ-اورڠ يڠ تله ممبونوه نبي-نبي ايت(٣١) .
جادي ،ݢنڤيله اڤ يڠ تله دڤربوات اوليه نينيق مويڠمو
ايت! ) (٣٢هاي كامو يڠ برڤريالكو سڤرتي اولر،
بهكن سڤرتي اولر بربيسا! باݢايمان كامو داڤت
ملڤسكن ديري دري حكومن نراك؟ ) (٣٣ايڠتله! اكو
اكن مڠوتوس كڤدامو نبي-نبي ،اورڠ-اورڠ
بيجقسان ،دان ڤارا اهلي كتاب .تتاڤي سباݢني دري
مريك اكن كامو جاتوهي حكومن ماتي دان كامو
صليبكن ،سدڠكن سباݢني الݢي اكن كامو سسه
١٣٢

مَتﱠى
دتمڤت-تمڤت عبادةمو دان اكن كامو كجر-كجر دري
ساتو كوتا ككوتا الءينڽ (٣٤) .دڠن دمكني داره سموا
اورڠ صالح يڠ ترتومڤه دبومي اين اكن دتڠݢوڠكن
كڤد كامو ،موالي دري داره هابيل ،يڠ تيدق برساله
ايت ،سمڤاي داره زكريا بني برخيا ،يڠ تله كامو بونوه
دأنتارا باڠونن باءيت اهلل دان تمڤت ڤمباكرن قربان.
) (٣٥سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،سمواڽ ايت
اكن دتڠݢوڠكن كڤد ݢينراسي اين(٣٦) ”..
كلوهن ترهادڤ القدس )اورشليم( ٢٣:٣٧-٣٩
”هاي القدس )اورشليم( ،اورشليم! كوتا يڠ منجاتوهكن
حكومن ماتي باݢي ڤارا نبي دان يڠ مراجم سموا
اورڠ يڠ دأوتوس كڤدامو! برولڠكالي اكو هندق
مڠومڤولكن انق-انقمو سڤرتي سأيكور اوندوق ايم يڠ
مڠومڤولكن انق-انقڽ دباوه كڤقڽ ،تتاڤي كامو تيدق
ماو! ) (٣٧كارنا ايت رومهمو اكن دتيڠݢلكن دان
منجادي سوڽي (٣٨) .اكو بركات كڤدامو ،موالي
ساعة اين كامو تيدق اكن مليهت اكو الݢي سمڤاي
سواتو ساعة كامو بركات‘ ،مباركله دي يڠ داتڠ
١٣٣

مَتﱠى
دالم نام توهن(٣٩) ”’.
باءيت اهلل اكن درونتوهكن ٢٤:١-٢
.كمودين كلوارله عيسى دري باءيت اهلل اللو ڤرݢي
ستله ايت ڤارا ڤڠيكوت-ڽ داتڠ كڤد-ڽ دان منونجوق
كأره باڠونن-باڠونن باءيت اهلل (١) .سبدا عيسى كڤد
مريك“ ،كامو ليهت سموا ايت؟ سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،تيدق ساتو باتو ڤون يڠ اكن تيڠݢل
ترسوسون دأتس باتو الءينڽ .سمواڽ اكن
درونتوهكن(٢) ”.
ڤرموألن ڤندريتأن ٢٤:٣-١٤
تتكاال عيسى سدڠ دودوق دبوكيت زيتون ،ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ داتڠ كڤد-ڽ اونتوق برچاكڤ-چاكڤ
سنديرين دڠن-ڽ .كات مريك“ ،كاتاكنله كڤد كامي،
كاڤن ڤركارا-ڤركارا ايت اكن ترجادي دان اڤ تندا
كداتڠن جونجوڠن سرتا كسودهن زمان اين؟” )(٣
سبدا عيسى كڤد مريك“ ،ايڠتله ،جاڠن سمڤاي
١٣٤

مَتﱠى
كامو دسستكن اورڠ (٤) .كارنا باڽق اورڠ اكن داتڠ
دڠن نام-كو دان بركات‘ ،اكوله املسيح ’،سهيڠݢ
باڽق اورڠ اكن مريك سستكن (٥) .كامو اكن مندڠر
ڤڤرڠن دان بريتا-بريتا تنتڠ ڤڤرڠن .نامون ايڠتله،
جاڠن كامو ݢليسه .كارنا ڤركارا-ڤركارا ايت هاروس
ترجادي ،تتاڤي ايت بلوم كسودهنڽ (٦) .بڠسا يڠ
ساتو اكن بڠكيت مالون بڠسا الءينڽ ،دان كراجأن
يڠ ساتو مالون كراجأن الءينڽ .سالءين ايت اكن
ترجادي كالڤرن دان ݢمڤا بومي دبرباݢاي تمڤت(٧) ،
تتاڤي سموا ايت باروله ڤرموألن ڤندريتأن (٨) .ڤد
ماس ايت كامو اكن دسرهكن اونتوق دسيكسا دان
دحكوم ماتي .كارنا نام-كو ،كامو اكن دبنچي اوليه
سموا سوكو بڠسا (٩) .باڽق اورڠ اكن ݢويه ايمانڽ
اوليه كارنا اڤ يڠ ترجادي ،سهيڠݢ مريك اكن ساليڠ
مڽرهكن دان ساليڠ ممبنچي (١٠) .نبي-نبي ڤلسو
اكن برمونچولن دان باڽق اورڠ اكن مريك سستكن.
) (١١كارنا كجاهنت سماكني برتمبه ،مك كاسيه
كباڽقن اورڠ اكن منجادي تاور (١٢) .تتاڤي اورڠ يڠ
تتڤ برتاهن سمڤاي كسودهنڽ اكن دسالمتكن(١٣) .
١٣٥

مَتﱠى
سالءين ايت انجيل كراجأن اكن دبريتاكن كسلوروه
دنيا منجادي كسقسني باݢي سموا سوكو بڠسا،
كمودين باروله تيبا ماس كسودهنڽ(١٤) ”.
سيكسأن يڠ برت دان
املسيح-املسيح ڤلسو ٢٤:١٥-٢٨
”سبب ايت اڤبيال كامو مليهت ڤمبيناس كجي
برديري دتمڤت قدوس ،سسواي دڠن فرمان يڠ تله
دسمڤايكن اهلل كڤد نبي دانيال )هندقله ڤارا ڤمباچ
ممڤرهاتيكنڽ( ) (١٥مك ڤد ساعة ايت ،اورڠ-اورڠ يڠ
براد دواليه يوديا هاروس مالريكن ديري كڤݢونوڠن،
) (١٦اورڠ يڠ براد دسوتوه رومه جاڠن تورون اونتوق
مڠامبيل بارڠ-بارڠ يڠ اد درومهڽ (١٧) ،دان اورڠ
يڠ براد دالدڠ جاڠن ڤولڠ اونتوق مڠامبيل باجوڽ.
) (١٨چالكاله ڤارا ايبو يڠ ڤد ماس ايت سدڠ
مڠاندوڠ دان يڠ سدڠ مڽوسوي انقڽ! ) (١٩هندقله
كامو بردعاء ،سوڤاي ساعة كامو مالريكن ديري
تيدق جاتوه ڤد موسيم ديڠني اتاو ڤد هاري سابت.
) (٢٠كارنا ڤد وقتو ايت اكن ترجادي كسوسهن بسر
١٣٦

مَتﱠى
يڠ بلوم ڤرنه ترجادي سجق ڤرموألن دنيا سمڤاي
سكارڠ ،دان يڠ تيدق اكن ڤرنه ترجادي الݢي(٢١) .
جك ماس ايت تيدق دڤرسيڠكت ،مك تيدق اد سأورڠ
ڤون يڠ اكن سالمت .تتاڤي اوليه كارنا اورڠ-اورڠ
ڤيليهن-ڽ ،مك ماس ايت اكن دڤرسيڠكت (٢٢) .ڤد
ماس ايت ،جك اد اورڠ بركات كڤدامو‘ ،ليهت،
املسيح اد دسيني ’،اتاو‘ ،ليهت ،املسيح اد دسان’،
جاڠن كامو ڤرچاي (٢٣) .كارنا اكن داتڠ باڽق
املسيح دان نبي يڠ ڤلسو .مريك اكن ممبريكن تندا-
تندا عجاءيب يڠ دهشت سرتا جوݢ برباݢاي معجزة،
سوڤاي كاالو بيسا ،مريك مڽستكن اورڠ-اورڠ
ڤيليهن-ڽ جوݢ (٢٤) .سبب ايت ڤرهاتيكنله ،اكو
سوده لبيه دهولو مڠاتاكنڽ كڤدامو (٢٥) .جادي ،جك
اد اورڠ يڠ بركات كڤدامو‘ ،ليهتله ،اي اد دڤادڠ
بلنتارا ’،جاڠنله كامو ڤرݢي كسان! اتاو‘ ،ليهتله ،اي
اد دكامر-ڽ ’،جاڠنله كامو ڤرچاي! ) (٢٦كارنا سام
سڤرتي كيلت ممنچركن چهياڽ دري تيمور كبارت،
دمكينله ڤوال كداتڠن انق ماءنسي كلق (٢٧) .دمان اد
بڠكاي ،دسيتوله بوروڠ نسر بركومڤول!(٢٨) ”.
١٣٧

مَتﱠى
كداتڠن انق ماءنسي
عبارة تنتڠ ڤوهون ارا ٢٤:٢٩-٣٦
”سݢرا ستله ماس كسوسهن ايت ،ماتهاري اكن
منجادي ݢلڤ ،بولن تيدق اكن برچهيا ،بينتڠ-بينتڠ
دالڠيت اكن برݢوݢورن ،دان سموا كواس الڠيت اكن
دݢونچڠكن (٢٩) .اللو اكن ترليهت تندا انق ماءنسي
دالڠيت .سموا سوكو بڠسا دبومي اين اكن مراتڤ،
دان مريك اكن مليهت انق ماءنسي داتڠ دأون-اون
دڠن كواس سرتا كمليأن-ڽ يڠ بسر (٣٠) .اي اكن
مڽوروه ڤارا مالءيكة-ڽ منيوڤ نافيري دڠن بيڽي يڠ
دهشت ،اللو ڤارا مالءيكة ايت اكن مڠومڤولكن اورڠ-
اورڠ ڤيليهن-ڽ دري كأمڤت ڤنجورو بومي ،دري
اوجوڠ الڠيت يڠ ساتو سمڤاي كأوجوڠ الڠيت
الءينڽ (٣١) .كامو داڤت مناريق ڤالجرن ماللوي
عبارة تنتڠ ڤوهون ارا .اڤبيال رنتيڠ-رنتيڠڽ ملمبوت
دان برتونس ،كامو تاهو بهوا موسيم ڤانس همڤير
تيبا (٣٢) .بݢيتو جوݢ اڤبيال كامو مليهت سموا حال
ايت ترجادي ،كتاهويله بهوا وقتوڽ سوده دكت ،سوده
١٣٨

مَتﱠى
دأمبڠ ڤينتو (٣٣) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو،
سموا ايت اكن ترجادي سبلوم ݢينراسي اين لڽڤ.
) (٣٤الڠيت دان بومي اكن لڽڤ ،تتاڤي ڤركاتأن-كو
تيدق اكن لڽڤ (٣٥) .تتاڤي مڠناي كاڤن هاري دان
وقتوڽ ،تيدق سأورڠ ڤون يڠ تاهو ،مالءيكة-مالءيكة
يڠ دشرݢ تيدق ،سڠ انق ڤون تيدق ،هاڽ سڠ باڤ
ساج(٣٦) ”.
نصيحة سوڤاي برجاݢا-جاݢا ٢٤:٣٧-٤٤
"سام سڤرتي تله ترجادي ڤد زمان نبي نوح ،دمكينله
جوݢ اكن ترجادي ڤد ساعة كداتڠن انق ماءنسي
ننتي (٣٧) .كارنا ڤد زمان ايت ،يعني سبلوم اير باه
ملندا ،مريك ماكن ،مينوم ،منكاح دان منكاحكن
سمڤاي ڤد هاري نبي نوح ماسوق كدالم بهترا(٣٨) .
مريك تيدق ڤدولي دڠن اڤ يڠ اكن ترجادي سمڤاي
ساعةڽ اير باه ايت داتڠ دان ممبيناساكن سمواڽ.
بݢيتو جوݢاله حالڽ دڠن كداتڠن انق ماءنسي ننتي.
) (٣٩ڤد وقتو ايت ،جك اد دوا اورڠ سدڠ براد
دالدڠڽ ،يڠ سأورڠ اكن دأمبيل دان يڠ الءين اكن
١٣٩

مَتﱠى
دتيڠݢلكن (٤٠) .دمكني ڤوال جك اد دوا اورڠ ڤرمڤوان
سدڠ مڠݢيليڠ دڤڠݢيليڠن ،يڠ سأورڠ اكن دأمبيل
دان يڠ الءين دتيڠݢلكن (٤١) .سبب ايت هندقله كامو
برجاݢا-جاݢا ،كارنا كامو تيدق تاهو كاڤن
جونجوڠنمو داتڠ (٤٢) .تتاڤي كتاهويله جوݢ ،جك
توان رومه سوده تاهو كاڤن ساعةڽ ڤنچوري اكن
داتڠ ،تنتو اي اكن برجاݢا-جاݢا دان تيدق اكن
ممبياركن رومهڽ دماسوقي (٤٣) .جادي ،هندقله
كامو ساللو سياڤ سديا ،كارنا انق ماءنسي اكن
داتڠ ڤد وقتو يڠ تيدق كامو سڠك(٤٤) ”.
عبارة تنتڠ همبا يڠ ستيا
دان همبا يڠ جاهت ٢٤:٤٥-٥١
”همبا سڤرتي اڤاكه يڠ اكن دسبوت ستيا دان بيجق
يڠ دڤرچاي اوليه توانڽ اونتوق مڠاتور سأيسي
رومهڽ سرتا مڽدياكن ماكنن ڤد وقتوڽ؟ )(٤٥
بربهاݢياله همبا يڠ كداڤنت سدڠ مالكوكن توݢسڽ ڤد
وقتو توانڽ داتڠ (٤٦) .سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،اي اكن ممڤرچاياكن سلوروه هرتا ميليقڽ
١٤٠

مَتﱠى
كڤد همبا ايت (٤٧) .تتاڤي جك سأورڠ همبا يڠ
جاهت بركات دالم هاتيڽ‘ ،توانكو ماسيه الم بارو
كمبالي (٤٨) ’،اللو موالي مموكولي سموا همبا يڠ
الءين ،دان ماكن مينوم دڠن ڤارا ڤمابوق (٤٩) ،مك
تيبا-تيبا توانڽ داتڠ ڤد هاري يڠ تيدق اي سڠك-
سڠك دان ڤد وقتو يڠ تيدق اي كتاهوي (٥٠) .كمودين
اي اكن دسسه اوليه توانڽ دان دتمڤتكن برسام-سام
دڠن اورڠ-اورڠ منافق .دتمڤت ايت اد راتڤن دان
كرتق ݢيݢي(٥١) ”.
ݢاديس-ݢاديس يڠ بيجقسان
دان ݢاديس-ݢاديس يڠ بودوه ٢٥:١-١٣
”ڤد وقتو ايت كراجأن شرݢ داڤت دعبارةكن دڠن
سڤولوه ݢاديس يڠ مڠامبيل ڤليتا مريك اللو ڤرݢي
اونتوق مڽوڠسوڠ ممڤالي ڤريا (١) .ليم اورڠ
دأنتاراڽ بودوه دان ليم اورڠ الءينڽ بيجقسان(٢) .
ݢاديس-ݢاديس يڠ بودوه ممباوا ڤليتا مريك ،تتاڤي
تيدق ممباوا ميڽق (٣) .سدڠكن ݢاديس-ݢاديس يڠ
بيجقسان ممباوا ميڽق ڤرسديأن دالم سواتو تمڤت
١٤١

مَتﱠى
برسام-سام دڠن ڤليتا مريك (٤) .كارنا سڠ ممڤالي
ترملبت داتڠ ،مك مڠانتوقله مريك دان كمودين ترتيدور.
) (٥ڤد تڠه مالم تردڠرله سوارا اورڠ برسرو‘ ،ليهت،
سڠ ممڤالي داتڠ! ڤرݢيله كامو اونتوق
مڽوڠسوڠڽ (٦) ’.اللو ڤارا ݢاديس ايت ڤون باڠون
دان ممڤرسياڤكن ڤليتا مريك ماسيڠ-ماسيڠ(٧) .
كمودين كات ݢاديس-ݢاديس يڠ بودوه ايت كڤد
ݢاديس-ݢاديس يڠ بيجقسان‘ ،باݢيكنله ميڽقمو ايت
كڤد كامي كارنا ڤليتا كامي اكن ڤادم (٨) ’.جواب
ݢاديس-ݢاديس يڠ بيجقسان ايت‘ ،تيدق ،سبب
موڠكني تيدق اكن چوكوڤ اونتوق كامي دان اونتوق
كامو .لبيه باءيق كامو ڤرݢي كڤنجوال ميڽق دان
ممبليڽ اونتوق ديريمو سنديري (٩) ’.سمنتارا
ݢاديس-ݢاديس يڠ بودوه ايت ڤرݢي اونتوق ممبلي
ميڽق ،داتڠله ممڤالي ايت ،دان ݢاديس-ݢاديس يڠ تله
سياڤ سديا ،ماسوق برسام-سام دڠن سڠ ممڤالي
كڤرجاموان نكاح .ستله ايت ڤينتوڽ ڤون دكونچي.
) (١٠تيدق الم كمودين ݢاديس-ݢاديس يڠ بودوه ايت
داتڠ دان بركات‘ ،توان ،توان ،بوكاكن كامي
١٤٢

مَتﱠى
ڤينتو!’ ) (١١جواب توان ايت‘ ،سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،اكو تيدق مڠنل كامو (١٢) ’.سبب ايت
هندقله كامو برجاݢا-جاݢا ،كارنا كامو تيدق تاهو
كاڤن هاري اتاو وقتوڽ تيبا(١٣) ”.
عبارة تنتڠ تلينتا ٢٥:١٤-٣٠
”حال ايت ڤون داڤت دݢمبركن دڠن سسأورڠ يڠ
هندق بڤرݢني اللو ممڠݢيل ڤارا همباڽ دان
ممڤرچاياكن هرتاڽ كڤد مريك (١٤) .كڤد يڠ سأورڠ
دڤرچاياكن ليم تلينتا ،كڤد يڠ الءين دوا تلينتا ،دان
كڤد يڠ الءينڽ الݢي ساتو تلينتا ،سسواي دڠن قدر
كممڤوان ماسيڠ-ماسيڠ .ستله ايت ڤرݢيله توان ايت.
) (١٥همبا يڠ منريما ليم تلينتا سݢرا ڤرݢي دان
منجالنكن واڠڽ ،اللو اي منداڤتكن كأونتوڠن سباڽق
ليم تلينتا (١٦) .بݢيتو جوݢ حالڽ دڠن همبا يڠ
منريما دوا تلينتا .اي ممڤروليه كأونتوڠن سباڽق دوا
تلينتا (١٧) .سدڠكن همبا يڠ منريما ساتو تلينتا
ڤرݢي مڠݢالي لوبڠ ،اللو مڽمبوڽيكن واڠ ڤيرق ميليق
توانڽ ايت (١٨) .ستله سكيان الم ،توان دري
١٤٣

مَتﱠى
همبا-همبا ايت ڤولڠ دان مڠاداكن ڤرهيتوڠن دڠن
مريك (١٩) .كمودين داتڠله همبا يڠ منريما ليم تلينتا
دڠن ممباوا سرتا ليم تلينتا حاصل اوسهاڽ ،كاتاڽ،
‘توان ،اينله ليم تلينتا يڠ ڤرنه توان ڤرچاياكن كڤداكو.
ليهتله ،اكو سوده ممڤروليه كأونتوڠن سباڽق ليم تلينتا
جوݢ (٢٠) ’.جواب سڠ توان كڤداڽ‘ ،باءيق سكالي
اختيارمو ايت ،هاي همبا يڠ باءيق دان ستيا! اڠكاو
تله ممڤرليهتكن كستيأنمو دالم ڤركارا يڠ كچيل .اوليه
كارنا ايت ،اكو اكن ممڤرچاياكن كڤدامو ڤركارا يڠ
بسر .ماسوقله اڠكاو كدالم كبهاݢيأن توانمو(٢١) ’.
اللو داتڠله همبا يڠ منريما دوا تلينتا .اي بركات،
‘توان ،اينله دوا تلينتا يڠ ڤرنه توان ڤرچاياكن
كڤداكو .ليهتله ،اكو سوده ممڤروليه كأونتوڠن سباڽق
دوا تلينتا جوݢ (٢٢) ’.كات توانڽ ايت‘ ،باءيق
سكالي اختيارمو ايت ،هاي همبا يڠ باءيق دان
ستيا! اڠكاو تله ممڤرليهتكن كستيأنمو دالم ڤركارا يڠ
كچيل .اوليه كارنا ايت ،اكو اكن ممڤرچاياكن كڤدامو
ڤركارا يڠ بسر .ماسوقله اڠكاو كدالم كبهاݢيأن
توانمو (٢٣) ’.ستله ايت داتڠله ڤوال همبا يڠ هاڽ
١٤٤

مَتﱠى
منريما ساتو تلينتا اللو بركات‘ ،توان ،اكو مڠنل توان
سباݢاي سأورڠ يڠ كرس طبيعةڽ .توان منواي
دتمڤت يڠ تيدق ڤرنه توان تابوري دان مموڠوت
دتمڤت يڠ تيدق ڤرنه توان تباري (٢٤) .ايتله سببڽ
اكو مراسا تاكوت ،سهيڠݢ اكو ڤرݢي مڠوبور تلينتا
توان .ليهتله ،اكو مڠمباليكن ميليق توان (٢٥) ’.جواب
توان ايت كڤداڽ‘ ،هاي همبا يڠ جاهت دان مالس!
اڠكاو تاهو بهوا اكو منواي دتمڤت يڠ تيدق ڤرنه اكو
تابوري دان مڠومڤولكن سسواتو دتمڤت يڠ تيدق ڤرنه
اكو تباري (٢٦) .سهاروسڽ اڠكاو مڽرهكن واڠكو
ايت ڤد اورڠ-اورڠ يڠ داڤت منجالنكنڽ ،سهيڠݢ جك
اكو داتڠ ،اكو داڤت منريما واڠكو بسرتا دڠن بوڠاڽ.
) (٢٧جادي ،امبيلله تلينتا ايت دري دي دان بريكنله
كڤد همبا يڠ ممڤوڽاي سڤولوه تلينتا (٢٨) .كارنا
بارڠسياڤا ممڤوڽاي ،كڤداڽ اكن دتمبهكن سهيڠݢ
اي ممڤوڽايڽ برليمڤه-ليمڤه .تتاڤي بارڠسياڤا تيدق
ممڤوڽاي ،مك اڤ يڠ اد ڤداڽ ڤون اكن دأمبيل
كمبالي (٢٩) .ستله ايت چمڤقكنله همبا يڠ تيدق
برݢونا اين كتمڤت يڠ ڤاليڠ ݢلڤ .دتمڤت ايت اد
١٤٥

مَتﱠى
راتڤن دان كرتق ݢيݢي(٣٠) ”’.
ڤڠحاكمن تراخير ٢٥:٣١-٤٦
”ڤد ساعةڽ ننتي ،اڤبيال انق ماءنسي داتڠ كمبالي
دڠن كمليأن-ڽ دسرتاي ڤارا مالءيكة-ڽ ،اي اكن
دودوق ڤد تختا كمليأن-ڽ (٣١) .كمودين سموا سوكو
بڠسا اكن دكومڤولكن دان دباوا كهادڤن-ڽ .اي اكن
مميسهكن مريك ساتو دمي ساتو ،سڤرتي سأورڠ
ݢمباال يڠ مميسهكن دومبا-دومبا دري كمبيڠ-كمبيڠ.
) (٣٢دومبا-دومبا اكن اي تمڤتكن دسبله كانن-ڽ،
تتاڤي كمبيڠ-كمبيڠ دسبله كيري-ڽ (٣٣) .ستله ايت
سڠ راج اكن برسبدا كڤد مريك يڠ اد دسبله كانن-ڽ،
‘ماريله ،هاي كامو يڠ منداڤت بركة دري باڤ-كو.
تريماله وارثنمو ،يايتو كراجأن يڠ دسدياكن باݢيمو
سجق دنيا دجاديكن (٣٤) .كارنا كتيك اكو الڤر،
كامو ممبري اكو ماكن .كتيك اكو هاءوس ،كامو
ممبري اكو مينوم .كتيك اكو داتڠ سباݢاي اورڠ
اسيڠ ،كامو ممبري اكو تومڤڠن (٣٥) .كتيك اكو
تلنجڠ ،كامو ممبري اكو ڤاكاين .كتيك اكو
١٤٦

مَتﱠى
ساكيت ،كامو منيڠوق اكو ،دان كتيك اكو دڤنجارا،
كامو مڠونجوڠي اكو (٣٦) ’.اللو اورڠ-اورڠ صالح
ايت اكن منجواب‘ ،يا جونجوڠن ،كاڤنكه كامي
مليهت سڠ جونجوڠن دالم كادأن الڤر سهيڠݢ كامي
ممبري جونجوڠن ماكن ،اتاو كاڤنكه كامي مليهت
سڠ جونجوڠن دالم كادأن هاءوس سهيڠݢ كامي
ممبري جونجوڠن مينوم؟ ) (٣٧كاڤنكه كامي مليهت
سڠ جونجوڠن داتڠ سباݢاي اورڠ اسيڠ سهيڠݢ
كامي ممبري جونجوڠن تمڤت اونتوق منومڤڠ ،اتاو
كاڤنكه كامي مليهت سڠ جونجوڠن دالم كادأن تلنجڠ
سهيڠݢ كامي ممبري جونجوڠن ڤاكاين؟ ) (٣٨كاڤن
ڤوالكه كامي مليهت سڠ جونجوڠن دالم كادأن
ساكيت اتاو دڤنجارا ،سهيڠݢ كامي منجڠوق
جونجوڠن؟’ ) (٣٩كمودين سبدا سڠ راج كڤد مريك،
‘سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،كتيك كامو مالكوكن
حال-حال ايت اونتوق ساله سأورڠ ساودارا-كو يڠ
هينا اين ،كامو تله مالكوكنڽ اونتوق-كو (٤٠) ’.اللو
اي اكن بركات ڤوال كڤد اورڠ-اورڠ يڠ اد دسبله
كيري-ڽ‘ ،هاي اورڠ-اورڠ يڠ ترلعنة ،انياله كامو
١٤٧

مَتﱠى
دري هادڤن-كو دان ماسوقله كأڤي يڠ ككل ،يڠ تله
دسدياكن باݢي ابليس دان ڤارا اوتوسنڽ (٤١) .كارنا
كتيك اكو الڤر ،كامو تيدق ممبري اكو ماكن .كتيك
اكو هاءوس ،كامو تيدق ممبري اكو مينوم (٤٢) .كتيك
اكو داتڠ سباݢاي اورڠ اسيڠ ،كامو تيدق ممبري
اكو تمڤت اونتوق منومڤڠ .كتيك اكو تلنجڠ ،كامو
تيدق ممبري اكو ڤاكاين .كتيك اكو ساكيت دان
دڤنجارا ،كامو تيدق مڠونجوڠي اكو (٤٣) ’.اللو مريك
ڤون اكن برتاڽ‘ ،يا جونجوڠن كامي ،كاڤنكه كامي
مليهت سڠ جونجوڠن دالم كادأن الڤر ،كهاءوسن،
داتڠ سباݢاي اورڠ اسيڠ ،تلنجڠ ،ساكيت ،اتاو
دڤنجارا ،دان كامي تيدق ممڤرهاتيكن
جونجوڠن؟’ ) (٤٤سبدا سڠ راج كڤد مريك،
‘سسوڠݢوهڽ اكو بركات كڤدامو ،كتيك كامو تيدق
مالكوكن حال-حال ايت اونتوق ساله سأورڠ
ساودارا-كو يڠ ڤاليڠ هينا اين ،كامو ڤون تيدق
مالكوكنڽ اونتوق-كو (٤٥) ’.مريك اين اكن
دماسوقكن كتمڤت سيكسأن يڠ ككل ،تتاڤي اورڠ-
اورڠ صالح ايت اكن ماسوق كدالم هيدوڤ يڠ
١٤٨

مَتﱠى
ككل(٤٦) ”.
ڤمبريتاهوان كأمڤت تنتڠ ڤندريتأن عيسى
رنچان اونتوق منجاتوهكن حكومن ماتي اتس عيسى
٢٦:١-٥
ستله عيسى سلساي مڽمڤايكن سموا اجرن-ڽ ايت،
برسبداله اي كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ“ (١) ،كامو تاهو
بهوا دوا هاري الݢي ڤرايأن ڤاسكه اكن دموالي دان
انق ماءنسي اكن دسرهكن اونتوق دصليبكن(٢) ”.
ڤد وقتو ايت امام-امام كڤاال دان ڤارا توا-توا
برهيمڤون دباالي امام بسر قيافا (٣) .مريك برموافقة
اونتوق منڠكڤ عيسى دان منجاتوهكن حكومن ماتي
اتس ديري-ڽ دڠن تيڤو داي (٤) .تتاڤي مريك بركات،
“جاڠن ڤد ساعة ڤرايأن ،سوڤاي رعية تيدق منجادي
ݢمڤر(٥) ”.
عيسى دأورڤي ٢٦:٦-١٣
تتكاال عيسى براد دباءيت اني ،درومه شمعون يڠ
١٤٩

مَتﱠى
منداڤت جولوكن سي كوستا (٦) ،داتڠله كڤد-ڽ
سأورڠ ڤرمڤوان دڠن ممباوا بولي-بولي ڤوالم بريسي
ميڽق واڠي يڠ مهل .اللو دتواڠكنڽ ميڽق ايت ڤد كڤاال
عيسى يڠ سدڠ دودوق ماكن (٧) .مليهت حال ايت
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ منجادي ݢوسر دان بركات“ ،اڤ
ݢوناڽ مڠهمبور-همبوركن ميڽق واڠي ايت؟ ) (٨ميڽق
ايت داڤت دجوال دڠن هرݢ يڠ مهل دان واڠڽ داڤت
دصدقهكن كڤد اورڠ-اورڠ مسكني (٩) ”.تتاڤي
عيسى مڠتاهوي حال ايت ،اللو برسبداله اي كڤد
مريك“ ،مڠاڤ كامو مڽوسهكن ڤرمڤوان اين؟ اي تله
مالكوكن سواتو حال يڠ باءيق باݢي-كو (١٠) .سبب
اورڠ-اورڠ مسكني ساللو اد دأنتارا كامو ،تتاڤي
اكو تيدق اكن ساللو اد دأنتارا كامو (١١) .دڠن
منواڠكن ميڽق كتوبوه-كو اين ،اي سدڠ ممبوات
ڤرسياڤن باݢي ڤمقامن-كو (١٢) .سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،دمان ڤون انجيل دكبركن دسلوروه
دنيا ،اڤ يڠ دڤربواتڽ اين اكن دسبوت-سبوت جوݢ
اونتوق مڠيڠتڽ(١٣) ”.

١٥٠

مَتﱠى
يهوذا مڠخيانةي عيسى ٢٦:١٤-١٦
ستله ايت ،ڤرݢيله يهوذا اسقريوطي ،ساله سأورڠ
دري كدوا بلس ڤڠيكوت ايت ،منموي امام-امام كڤاال.
) (١٤اللو كاتاڽ كڤد مريك“ ،اڤ يڠ هندق كامو
بريكن كڤداكو جك اكو مڽرهكن عيسى كڤدامو؟”
كمودين مريك منيمبڠكن تيݢ ڤولوه كڤيڠ واڠ ڤيرق
باݢي يهوذا (١٥) .سجق ساعة ايت يهوذا منچاري
وقتو يڠ باءيق اونتوق مڽرهكن عيسى(١٦) .
عيسى ماكن ڤاسكه دڠن
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ٢٦:١٧-٢٥
ڤد هاري ڤرتام دري هاري راي روتي تيدق براݢي،
داتڠله ڤارا ڤڠيكوت عيسى كڤد-ڽ دان بركات“ ،يا
جونجوڠن ،تمڤت ماناكه يڠ اڠكاو كهندقي سوڤاي
كامي ممڤرسياڤكن ماكن ڤاسكه باݢي-مو؟” )(١٧
سبدا عيسى“ ،ڤرݢيله ككوتا .دسان تمويله سي انو
دان كاتاكن كڤداڽ‘ ،سبدا ݢورو :وقتو-كو سوده
١٥١

مَتﱠى
همڤير تيبا ،دان درومهموله اكو هندق ماكن ڤاسكه
برسام-سام دڠن ڤارا ڤڠيكوت-كو (١٨) ”’.كدوا
ڤڠيكوت ايت مالكوكن اڤ يڠ دسبداكن عيسى كڤد
مريك .اللو مريك ڤون ممڤرسياڤكن ڤاسكه(١٩) .
منجلڠ مالم دودوقله عيسى اونتوق ماكن برسام-سام
دڠن كدوا بلس ڤڠيكوت-ڽ (٢٠) .سمنتارا مريك
ماكن ،عيسى برسبدا“ ،سسوڠݢوهڽ اكو بركات
كڤدامو ،ساله ساتو دري انتارا كامو اد يڠ اكن
مڽرهكن اكو (٢١) ”.مريك سموا منجادي ساڠت
سديه .اللو ساتو دمي ساتو دري انتارا مريك موالي
برتاڽ كڤد-ڽ“ ،بوكن اكو ،يا جونجوڠن؟” ) (٢٢سبدا
عيسى“ ،اورڠ يڠ منچلوڤكن تاڠنڽ كدالم ڤيڠݢن
برسام-سام دڠن اكو ،دياله يڠ اكن مڽرهكن اكو.
) (٢٣ميمڠ انق ماءنسي اكن ڤرݢي سباݢايمان تله
ترسورت تنتڠ دي ،تتاڤي چالكاله اورڠ يڠ مڽرهكن-
ڽ .الڠكه باءيقپ باݢي اورڠ ايت جك اي تيدق
دالهيركن (٢٤) ”.جواب يهوذا ،يڠ اكن مڽرهكن دي
ايت“ ،بوكن اكو ،يا ݢورو؟” سبدا عيسى كڤداڽ،
“اڠكاو سوده مڠاتاكنڽ سنديري(٢٥) ”.
١٥٢

مَتﱠى
ڤنتڤن ڤرجاموان مالم ٢٦:٢٦-٢٩
ڤد وقتو عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ ماكن ،اي
مڠامبيل روتي دان مڠوچڤ شكور اتسڽ .كمودين اي
ممچه-مچهكن روتي ايت دان ممبريكنڽ كڤد ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ سرتا برسبدا“ ،امبيل دان ماكنله ،اينله
توبوه-كو!” ) (٢٦ستله ايت دأمبيل-ڽ سبواه چاون،
اللو اي مڠوچڤ شكور .كمودين اي ممبريكنڽ كڤد
مريك سرتا برسبدا“ ،مينومله كامو سموا دري چاون
اين (٢٧) .كارنا اينله داره-كو ،داره ڤرجنجني يڠ
دتومڤهكن باݢي باڽق اورڠ اونتوق ڤڠامڤونن دوسا.
) (٢٨اكو جوݢ بركات كڤدامو بهوا اكو تيدق اكن
مينوم اير اڠݢور اين الݢي سمڤاي ڤد هاري اكو
ممينوم يڠ بارو برسام-سام دڠن كامو دالم كراجأن
باڤ-كو(٢٩) ”.
بطرس اكن مڽاڠكل عيسى ٢٦:٣٠-٣٥
ستله عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ مڽاڽيكن سواتو
١٥٣

مَتﱠى
ڽاڽني ڤوجيان ،مريك ڤرݢي كبوكيت زيتون(٣٠) .
كمودين سبدا عيسى كڤد مريك“ ،مالم اين كامو
سموا اكن ݢويه ايمانڽ اوليه اڤ يڠ اكن ترجادي
اتس ديري-كو .كارنا تله ترسورت‘ ،اكو اكن مموكول
سڠ ݢمباال دان دومبا-دومبا دري كاونن ايت اكن
ترچراي-براي (٣١) ’.تتاڤي ستله اكو دبڠكيتكن ،اكو
اكن مندهولوي كجليل (٣٢) ”.جواب بطرس كڤد-ڽ،
“مسكيڤون مريك سموا ݢويه ايمانڽ كارنا اڤ يڠ اكن
ترجادي اتس-مو ،يا جونجوڠن ،اكو سكالي-كالي
تيدق!” ) (٣٣سبدا عيسى كڤداڽ“ ،سسوڠݢوهڽ اكو
بركات كڤدامو ،مالم اين جوݢ ،سبلوم ايم بركوكوق،
اڠكاو اكن مڽاڠكل اكو تيݢ كالي (٣٤) ”.تتاڤي
جواب بطرس كڤد-ڽ“ ،سكاليڤون اكو هاروس ماتي
برسام-سام دڠن-مو ،اكو تيدق اكن مڽاڠكل اڠكاو،
يا جونجوڠن ”.بݢيتو جوݢ كات سموا ڤڠيكوت
الءينڽ(٣٥) .
دتامن جثسماني ٢٦:٣٦-٤٦
عيسى دان ڤارا ڤڠيكوت-ڽ سمڤاي دسواتو تمڤت
١٥٤

مَتﱠى
يڠ دسبوت جثسماني .اللو سبدا-ڽ كڤد ڤارا
ڤڠيكوت-ڽ“ ،دودوقله دسيني ،سمنتارا اكو ڤرݢي
كسان اونتوق بردعاء (٣٦) ”.كمودين عيسى ممباوا
بطرس دان كدوا انق زبدي .اي موالي مراسا سديه
دان ساڠت ݢونده (٣٧) .اللو سبدا عيسى كڤد مريك،
“هاتي-كو ساڠت سديه ،سڤرتي اكن ماتي راساڽ.
تيڠݢلله دسيني دان برجاݢا-جاݢاله برسام-سام دڠن
اكو (٣٨) ”.ستله ماجو سديكيت كدڤن ،اي سجود
دان بردعاء“ ،يا باڤ-كو ،جك بوليه ،بيارله چاون
مينومن اين اللو دري-كو .مسكيڤون دمكني ،جاڠنله
ترجادي منوروت كهندق-كو ،مالءينكن منوروت
كهندق-مو (٣٩) ”.كتيك اي كمبالي كڤد كتيݢ
ڤڠيكوت-ڽ ،دداڤتي-ڽ مريك سدڠ تيدور .اللو سبدا-
ڽ كڤد بطرس“ ،باݢايمان ،تيدق سڠݢوڤكه اڠكاو
برجاݢا-جاݢا دڠن اكو سالم ساتو جم ساج؟ )(٤٠
برجاݢا-جاݢاله دان بردعاءله ،سوڤاي كامو تيدق
تركنا ڤنچوبأن .كارنا روح ممڤوڽاي كهندق يڠ باءيق،
تتاڤي بادن مله (٤١) ”.كمودين اي ڤرݢي الݢي
اونتوق كدوا كاليڽ دان بردعاء“ ،يا باڤ-كو ،جك
١٥٥

مَتﱠى
چاون اين تيدق داڤت اللو كچوالي اكو ممينومڽ ،مك
بيارله حال ايت ترجادي سسواي دڠن كهندق-
مو (٤٢) ”.اللو كتيك اي كمبالي الݢي ،دداڤتي-ڽ
مريك سدڠ تيدور كارنا مات مريك تراسا برت(٤٣) .
اي ڤرݢي منيڠݢلكن مريك اللو كمبالي بردعاء اونتوق
كتيݢ كاليڽ دان مڠوچڤكن ڤركاتأن يڠ سام(٤٤) .
سسوده ايت اي كمبالي كڤد كتيݢ ڤڠيكوت-ڽ دان
برسبدا“ ،ماسيه جوݢاكه كامو تيدور دان
براستراحة؟ ليهتله ،سوده تيبا وقتوڽ انق ماءنسي
اكن دسرهكن كتاڠن ڤارا ڤندوسا (٤٥) .باڠونله،
ماريله كيت ڤرݢي .ليهت ،اورڠ يڠ مڽرهكن اكو سوده
دكت(٤٦) ”.
عيسى دتڠكڤ ٢٦:٤٧-٥٦
سمنتارا عيسى ماسيه برسبدا داتڠله يهوذا ،ساله
سأورڠ دري كدوا بلس ڤڠيكوت-ڽ .اي داتڠ دسرتاي
سرومبوڠن بسر اورڠ يڠ ممباوا ڤدڠ دان ڤنتوڠن.
مريك اداله اورڠ-اورڠ سوروهن دري امام-امام
كڤاال دان ڤارا توا-توا بڠسا ايت (٤٧) .اورڠ يڠ
١٥٦

مَتﱠى
مڽرهكن عيسى ايت تله ممبري تندا كڤد اورڠ-اورڠ
يڠ دباواڽ ،كاتاڽ“ ،اورڠ يڠ كوسالمي دڠن چيومن،
ايتله دي دان تڠكڤله!” ) (٤٨اي سݢرا مندكتي
عيسى دان مڽاڤ-ڽ“ ،سالم باݢيمو ،يا ݢورو ”.اللو
دچيومڽ عيسى (٤٩) .سبدا عيسى كڤداڽ“ ،هاي
صحابة ،ڤربواتله اڤ يڠ منجادي توجوانمو داتڠ
كماري ”.كمودين ماجوله اورڠ-اورڠ ايت مميݢڠ
عيسى دان منڠكڤ-ڽ (٥٠) .تيبا-تيبا ساله سأورڠ
دري اورڠ-اورڠ يڠ مڽرتاي عيسى مڠولوركن تاڠنڽ،
مڠهونوس ڤدڠڽ ،دان منتق سأورڠ همبا امام بسر
سمڤاي ساله ساتو تليڠاڽ ڤوتوس (٥١) .اللو سبدا
عيسى كڤد اورڠ ايت“ ،ساروڠكنله ڤدڠمو ،كارنا
سموا اورڠ يڠ ممڤرݢوناكن ڤدڠ اكن بيناس اوليه
ڤدڠ جوݢ (٥٢) .اڤاكه كامو مڽڠك بهوا اكو تيدق
داڤت ممينتا كڤد باڤ-كو سوڤاي ڤد ساعة اين جوݢ
اي مڠيريمكن كڤد-كو ڤارا مالءيكة-ڽ لبيه دري دوا
بلس ڤاسوقن باڽقڽ؟ ) (٥٣تتاڤي كاالو بݢيتو،
باݢايمان موڠكني اكن دݢنڤي اڤ يڠ تله ترسورت
دالم كتاب سوچي يڠ مڠاتاكن بهوا حال اين هاروس
١٥٧

مَتﱠى
ترجادي؟” ) (٥٤ساعة ايت جوݢ برسبداله عيسى
كڤد اورڠ باڽق ايت“ ،مڠاڤ كامو داتڠ سڤرتي هندق
منڠكڤ ڤڽامون؟ كارنا كامو ممباوا ڤدڠ دان ڤنتوڠن
اونتوق منڠكڤ اكو ،ڤدحال ستياڤ هاري اكو دودوق
مڠاجر دباءيت اهلل ،دان كامو تيدق منڠكڤ اكو(٥٥) .
تتاڤي سموا اين ترجادي سوڤاي ݢنڤله اڤ يڠ تله
دتوليسكن اوليه ڤارا نبي ”.كمودين سموا ڤڠيكوت-ڽ
مالريكن ديري ،منيڠݢلكن دي(٥٦) .
عيسى دهادڤن محكمه اݢام ٢٦:٥٧-٦٨
اورڠ-اورڠ يڠ منڠكڤ عيسى ممباوا دي كڤد امام
بسر قيافا .دسيتو تله بركومڤول ڤارا اهلي كتاب
سوچي تورة دان ڤارا توا-توا (٥٧) .بطرس مڠيكوتي-
ڽ دري جاوه سمڤاي كڤالترن تمڤت امام بسر ايت.
ستله اي ماسوق ،اي ڤون دودوق دأنتارا ڤارا ڤڠاول
اونتوق مڠتاهوي كسودهنڽ (٥٨) .ڤارا امام كڤاال
دان سلوروه اڠݢوتا محكمه اݢام منچاري كسقسني
ڤلسو اونتوق مندعوا عيسى دڠن مقصود سوڤاي
مريك داڤت منجاتوهكن حكومن ماتي اتس
١٥٨

مَتﱠى
ديري-ڽ (٥٩) .نامون ساتو ڤون تيدق مريك داڤتكن
سكاليڤون باڽق اورڠ تمڤيل دڠن كسقسني-كسقسني
مريك يڠ ڤلسو .كمودين تمڤيلله دوا اورڠ ) (٦٠يڠ
بركات“ ،اورڠ اين ڤرنه بركات‘ ،اكو داڤت مرونتوهكن
باءيت اهلل دان ممباڠونڽ كمبالي دالم تيݢ
هاري (٦١) ”’.كمودين برديريله امام بسر ايت دان
بركات كڤد-ڽ“ ،تيدق ماوكه اڠكاو منجواب ساتو
ساج دري سموا يڠ مريك تودوهكن كڤد-مو؟” )(٦٢
تتاڤي عيسى ديام ساج .اللو كات امام بسر ايت
كڤد-ڽ“ ،دمي اهلل يڠ هيدوڤ ،كاتاكنله كڤد كامي،
بنركه اڠكاو املسيح ،سڠ انق يڠ داتڠ دري
اهلل؟” ) (٦٣سبدا عيسى كڤداڽ“ ،اڠكاو سوده
مڠاتاكنڽ .اكو بركات كڤدامو بهوا موالي ساعة اين
كامو سموا اكن مليهت انق ماءنسي دودوق دسبله
كانن يڠ مهاكواس دان داتڠ دأتس اون-اون
دالڠيت (٦٤) ”.اللو امام بسر ايت مڠويقكن ڤاكاينڽ
دان بركات“ ،اي مڠهجه اهلل! ڤرلوكه اد كسقسني
الݢي؟ سكارڠ كامو سموا سوده مندڠر حجهنڽ.
) (٦٥باݢايمان ڤنداڤتمو؟” كات مريك“ ،اي ڤاتوت
١٥٩

مَتﱠى
دحكوم ماتي!” ) (٦٦كمودين مريك ملودهي موك-ڽ
دان مموكول-ڽ .اد جوݢ يڠ منمڤر-ڽ ) (٦٧سراي
بركات“ ،كاتاكنله كڤد كامي ،هاي املسيح ،سياڤ يڠ
مموكول اڠكاو؟” )(٦٨
بطرس مڽاڠكل عيسى ٢٦:٦٩-٧٥
سمنتارا ايت بطرس دودوق دلوار ،دڤالترن ،كمودين
داتڠله سأورڠ همبا ڤرمڤوان كڤداڽ دان بركات،
“اڠكاو جوݢ اداله اورڠ يڠ ساللو برسام-سام دڠن
عيسى ،اورڠ جليل ايت (٦٩) ”.تتاڤي ايت هادڤن
سموا اورڠ يڠ اد دسيتو اي مڽاڠكل“ ،اكو تيدق
تاهو اڤ يڠ كاومقصودكن (٧٠) ”.كمودين ڤرݢيله
بطرس كسرمبي .دسيني ڤون اي دليهت اوليه
سأورڠ همبا ڤرمڤوان الءينڽ ،اللو كات ڤرمڤوان ايت
كڤد اورڠ-اورڠ يڠ اد دسيتو“ ،اورڠ اين ساللو
برسام-سام دڠن عيسى ،اورڠ ناصريا ايت(٧١) ”.
بطرس ڤون كمبالي مڽاڠكل سمبيل برسومڤه“ ،اكو
تيدق مڠنل اورڠ ايت (٧٢) ”.سساعة كمودين ببراڤ
اورڠ يڠ برديري دسيتو مندكتيڽ دان بركات“ ،اڠكاو
١٦٠

مَتﱠى
ڤستي ساله سأورڠ دري انتارا مريك ،كارنا دياليك
بهاسامو سام (٧٣) ”.بطرس ڤون موالي مڠوچڤكن
كوتوق دان سومڤه“ ،اكو تيدق كنل اورڠ ايت!” سݢرا
ستله اي بركات بݢيتو ،بركوكوقله ايم (٧٤) .اللو
تريڠتله بطرس ڤد سبدا يڠ تله دسمڤايكن عيسى
كڤداڽ“ ،سبلوم ايم بركوكوق ،اڠكاو اكن مڽاڠكل اكو
تيݢ كالي ”.اخيرڽ بطرس ڤون ڤرݢي دري سيتو
سمبيل مناڠيس ترسدو-سدو(٧٥) .
عيسى دسرهكن كڤد بيالط
كماتني يهوذا ٢٧:١-١٠
ڤد وقتو هاري موالي سياڠ ،برمبوقله سموا امام
كڤاال دان توا-توا بڠسا ايت مڠناي عيسى ،تنتڠ
باݢايمان چارا اونتوق داڤت منجاتوهكن حكومن
ماتي اتس ديري-ڽ (١) .مريك مڠيكت دي اللو
ممباوا-ڽ دان مڽرهكن-ڽ كڤد بيالط ،ڤڠواس
ستمڤت (٢) .كتيك يهوذا ،يڠ مڽرهكن عيسى ايت،
تاهو بهوا عيسى تله دجاتوهي حكومن ماتي ،اي
ساڠت مڽسل .دكمباليكنڽ تيݢ ڤولوه كڤيڠ واڠ
١٦١
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ڤيرق ايت كڤد امام-امام كڤاال دان ڤارا توا-توا(٣) ،
كاتاڽ“ ،اكو سوده بردوسا ،سبب اكو تله مڽرهكن
داره اورڠ يڠ تيدق برساله ”.تتاڤي جواب مريك،
“ڤدولي اڤ كامي؟ ايت اوروسنمو!” ) (٤اي ڤون
منچمڤقكن واڠ ڤيرق ايت كدالم باءيت اهلل ،اللو
ڤرݢي مڠݢنتوڠ ديريڽ (٥) .سلنجوتڽ امام-امام كڤاال
مڠامبيل واڠ ايت دان بركات“ ،حرام حكومڽ جك واڠ
اين دماسوقكن كدالم ڤيتي ڤرسمبهن ،كارنا واڠ اين
اداله واڠ داره (٦) ”.ستله مريك برمبوق ،واڠ ايت
مريك ڤرݢوناكن اونتوق ممبلي تانه توكڠ ڤريوق يڠ
كمودين دجاديكن تمڤت ڤمقامن باݢي اورڠ اسيڠ.
) (٧ايتله سببڽ سمڤاي هاري اين تانه ايت دسبوت
تانه داره (٨) .دڠن دمكني ݢنڤله اڤ يڠ تله دسمڤايكن
اوليه نبي ارميا“ ،مريك مڠامبيل تيݢ ڤولوه كڤيڠ واڠ
ڤيرق ايت ،يايتو هرݢ يڠ تله دتتڤكن اوليه اورڠ-اورڠ
اسرائيل باݢي-ڽ (٩) ،اللو مريك ݢوناكن اونتوق
ممباير تانه توكڠ ڤريوق ،سڤرتي يڠ تله دڤرينتهكن
توهن كڤداكو(١٠) ”.

١٦٢

مَتﱠى
عيسى دهادڤن بيالط ٢٧:١١-٢٦
ڤد وقتو عيسى تله دڤرهادڤكن ڤد بيالط ،ڤڠواس
ستمڤت ،برتاڽاله بيالط كڤد-ڽ“ ،اڠكاوكه راج بني
اسرائيل؟” سبدا عيسى“ ،اڠكاو مڠاتاكنڽ(١١) ”.
تتاڤي كتيك امام-امام كڤاال دان ڤارا توا-توا
مليمڤركن تودوهن كڤد عيسى ،تيدق اد ساتو ڤون يڠ
دجواب-ڽ (١٢) .اللو كات بيالط كڤد-ڽ“ ،تيدقكه
اڠكاو دڠر بتاڤ باڽقڽ ڤركارا يڠ مريك تودوهكن
كڤد-مو؟” ) (١٣تتاڤي عيسى تيدق ممبري جواب
سڤاته كات ڤون كڤد بيالط ،سهيڠݢ ڤڠواس ستمڤت
ايت مراسا هيرن (١٤) .سوده منجادي كبياسأن بهوا
ڤد هاري راي ڤاسكه ،ڤڠواس ستمڤت ممبيبسكن
باݢي اورڠ باڽق سسأورڠ يڠ دڤنجاراكن (١٥) .ڤد
وقتو ايت ددالم ڤنجارا اد سأورڠ ترحكوم يڠ ساڠت
تركنل كجاهتنڽ .اورڠ ايت برنام باراباس (١٦) .اوليه
سبب ايت ،كتيك سموا اورڠ سوده بركومڤول،
بركاتاله بيالط كڤد مريك“ ،سياڤ يڠ كامو ڤيليه
اونتوق كوبيبسكن ،باراباسكه اتاو عيسى يڠ دسبوت
١٦٣

مَتﱠى
املسيح اين؟” ) (١٧سبب بيالط تاهو بهوا مريك
مڽرهكن عيسى كارنا راسا دڠكي (١٨) .سمنتارا اي
دودوق دكورسي ڤڠعادلن ،داتڠله ڤسوروه استريڽ
كڤدڽ دڠن ڤسن“ ،جاڠنله كامو منچمڤوري ڤركارا
اورڠ بنر ايت! سبب اوليه كارنا دي ،اكو ساڠت
مندريتا دالم ميمڤيكو تادي مالم (١٩) ”.تتاڤي امام-
امام كڤاال دان ڤارا توا-توا تله مڠهاسوت اورڠ باڽق
اݢر مريك ممينتا سوڤاي باراباس دبيبسكن دان
عيسى دحكوم ماتي (٢٠) .ايتله سببڽ كتيك ڤڠواس
ستمڤت برتاڽ كڤد مريك“ ،دري كدوا اورڠ اين ،مان
يڠ كامو ڤيليه سوڤاي كوبيبسكن باݢيمو؟” مريك
بركات“ ،باراباس!” ) (٢١اللو كات بيالط كڤد مريك،
“كاالو بݢيتو ،اڤ يڠ هاروس كوڤربوات ترهادڤ
عيسى يڠ دسبوت املسيح اين؟” جواب مريك سموا،
“صليبكن دي!” ) (٢٢كات بيالط“ ،كجاهنت اڤ يڠ
تله دڤربوات-ڽ؟” تتاڤي مريك ماله سماكني كرس
برترياق“ ،صليبكن دي!” ) (٢٣كتيك بيالط مليهت
بهوا سموا اوسهاڽ تيدق الݢي برݢونا ،ماله ممبوات
سماكني ݢمڤر ،اي مڠامبيل اير ،ممباسوه تاڠنڽ
١٦٤

مَتﱠى
دهادڤن اورڠ باڽق ايت دان بركات“ ،اكو تيدق
برساله اتس داره اورڠ اين! كامو سمواله يڠ
منڠݢوڠڽ!” ) (٢٤كمودين سموا اورڠ يڠ اد دسيتو
منجواب“ ،داره-ڽ اداله تڠݢوڠن كامي دان انق-انق
كامي!” ) (٢٥كمودين دبيبسكنڽ باراباس باݢي
مريك ،تتاڤي عيسى دسسه دان دسرهكنڽ اونتوق
دصليبكن(٢٦) .
عيسى دأولوق-ولوق ٢٧:٢٧-٣١
ستله ايت ڤارا ڤراجوريت دري ڤڠواس ستمڤت ممباوا
عيسى كمركس ،اللو سلوروه ڤاسوقن ايت بركومڤول
مڠليليڠي-ڽ (٢٧) .مريك ممبوك ڤاكاين عيسى ،اللو
مڠناكن كڤد-ڽ جوبه برورنا اوڠو (٢٨) .كمودين مريك
مڠاڽم سبواه مهكوتا دري دوري دان مناروهڽ ڤد
كڤاال عيسى .ستله ايت مريك ممبريكن سباتڠ بولوه
ڤد تاڠن كانن-ڽ .اللو مريك سجود دهادڤن-ڽ دان
مڠولوق-ولوق دي دڠن بركات“ ،دولت ،هاي راج بني
اسرائيل!” ) (٢٩مريك ڤون ملودهي-ڽ ،مڠامبيل بولوه
يڠ دڤيݢڠ-ڽ اللو مموكولكنڽ ككڤاال-ڽ(٣٠) .
١٦٥

مَتﱠى
ستله مڠولوق-ولوق دي ،مريك منڠݢلكن جوبه اوڠو
ايت دان مماكايكن كمبالي ڤاكاين-ڽ ،اللو ممباوا-ڽ
ڤرݢي اونتوق دصليبكن(٣١) .
عيسى دصليبكن ٢٧:٣٢-٤٤
سمنتارا مريك برجالن كلوار كوتا ،مريك برتمو دڠن
سأورڠ قيرواني برنام شمعون .كمودين مريك
ممقساڽ اونتوق مميكول كايو صليب عيسى(٣٢) .
سمڤايله مريك كتمڤت يڠ برنام جلجثة ،ارتيڽ تمڤت
تڠكورق (٣٣) .اللو مريك ممبري عيسى اير اڠݢور يڠ
دچمڤور دڠن امڤدو .ستله اڠݢور ايت دكچڤ-ڽ ،اي
تيدق ماو ممينومڽ (٣٤) .ستله عيسى دصليبكن،
مريك ممباݢي-باݢيكن ڤاكاين-ڽ دڠن چارا مليمڤر
اوندي (٣٥) .اللو مريك دودوق دسيتو اونتوق منجاݢا-
ڽ (٣٦) .دسبله اتس دكت كڤاال-ڽ دلتقكن توليسن
بريسي تودوهن“ ،اينله عيسى ،راج بني
اسرائيل (٣٧) ”.ڤد وقتو ايت اد دوا اورڠ ڤڽامون يڠ
دصليبكن برسام-سام دڠن عيسى ،يڠ سأورڠ
دسبله كانن-ڽ دان يڠ سأورڠ الݢي دسبله
١٦٦

مَتﱠى
كيري-ڽ (٣٨) .اورڠ-اورڠ يڠ اللو اللڠ دتمڤت ايت
مڠهجه عيسى ،بهكن سمبيل مڠݢيليڠ-ݢيليڠكن كڤاال
) (٣٩مريك بركات“ ،هاي اڠكاو يڠ داڤت مرونتوهكن
باءيت اهلل دان ممباڠونڽ كمبالي دالم تيݢ هاري،
سالمتكنله ديري-مو! جك اڠكاو بنر-بنر سڠ انق يڠ
داتڠ دري اهلل ،تورونله دري صليب ايت!” ) (٤٠امام-
امام كڤاال ،ڤارا اهلي كتاب سوچي تورة ،دان ڤارا
توا-توا ڤون مڠولوق-ولوق عيسى سراي بركات(٤١) ،
“اورڠ الءين اي سالمتكن ،تتاڤي ديري-ڽ سنديري
تيدق داڤت اي سالمتكن .دياكه راج اسرائيل؟ بيارله
سكارڠ اي تورون دري صليب ايت ،مك كيت اكن
ڤرچاي كڤد-ڽ (٤٢) .اي برهارڤ كڤد اهلل ،جادي
بيارله اهلل مڽالمتكن-ڽ سكارڠ جوݢ جك توهن ميمڠ
بركنن كڤد-ڽ .كارنا اي ڤرنه بركات‘ ،اكوله سڠ انق
يڠ داتڠ دري اهلل (٤٣) ”’.بهكن ڤڽامون-ڤڽامون يڠ
دصليبكن برسام-سام دڠن دي ڤون منچال-ڽ(٤٤) .
عيسى وافت ٢٧:٤٥-٥٦
سجق ڤوكول دوا بلس سياڠ ،سلوروه واليه ايت
١٦٧

مَتﱠى
منجادي ݢلڤ هيڠݢ ڤوكول تيݢ سوري(٤٥) .
كمودين كيرا-كيرا ڤوكول تيݢ سوري ،برسروله عيسى
دڠن سوارا ڽاريڠ“ ،ايلي ،ايلي ،الم سابختاني؟”
ارتيڽ“ ،يا توهن-كو ،يا توهن-كو ،مڠاڤ اڠكاو
منيڠݢلكن اكو؟” ) (٤٦مندڠر سروان ايت ،ببراڤ
اورڠ يڠ برديري دسيتو بركات“ ،اي ممڠݢيل نبي
الياس (٤٧) ”.سساعة كمودين ،برالريله ساله سأورڠ
دري مريك مڠامبيل بوڠا كارڠ دان منچلوڤكنڽ كدالم
اير اڠݢور اسم .اللو دتاروهڽ بوڠا كارڠ ايت ڤد
اوجوڠ سباتڠ بولوه اونتوق ممبري دي مينوم(٤٨) .
تتاڤي اورڠ-اورڠ يڠ الءين بركات“ ،ماري كيت ليهت
اڤاكه نبي الياس اكن داتڠ اونتوق مڽالمتكن-
ڽ (٤٩) ”.كمودين عيسى كمبالي برسرو دڠن سوارا
ڽاريڠ ،اللو مڽرهكن روح-ڽ (٥٠) .تيبا-تيبا تابير
باءيت اهلل ڤون روبيق دري اتس كباوه .بومي دلندا
ݢمڤا ،ݢونوڠ-ݢونوڠ باتو تربله (٥١) ،مقام-مقام
تربوك ،دان ببراڤ جنازه اورڠ صالح هيدوڤ كمبالي
) (٥٢اللو كلوار دري تمڤت مريك دمقامكن.
سلنجوتڽ ،ستله عيسى بڠكيت ،مريك ڤون ماسوق
١٦٨

مَتﱠى
ككوتا سوچي دان ممڤرليهتكن ديري مريك كڤد اورڠ
باڽق (٥٣) .كتيك كڤاال ڤاسوقن دان ڤارا ڤراجوريت
يڠ منجاݢا عيسى مليهت ݢمڤا بومي دان سموا
ڤركارا تڠ تله ترجادي ،مريك منجادي ساڠت تاكوت
سرتا بركات“ ،سسوڠݢوهڽ اورڠ اين اداله سڠ انق
يڠ داتڠ دري اهلل (٥٤) ”.دسان اد ڤوال ببراڤ
ڤرمڤوان يڠ مڽقسيكن سموا ايت دري جاوه .مريك
اداله ڤرمڤوان-ڤرمڤوان يڠ تله مڠيكوت عيسى دري
جليل دمي ممبنتو دي (٥٥) .دأانتارا مريك ترداڤت
مريم دري مجدلية ،مريم ايبو يعقوب دان يوسف ،دان
ايبو دري انق-انق زبدي(٥٦) .
عيسى دمقامكن ٢٧:٥٧-٦١
منجلڠ مغرب داتڠله يوسف ،اورڠ كاي يڠ براصل
دري الرامة .اي اداله ساله سأورڠ ڤڠيكوت عيسى
جوݢ (٥٧) .اي مڠهادڤ بيالط اونتوق ممينتا جنازه
عيسى .كمودين بيالط ممبري ڤرينته كڤد اورڠ-
اورڠڽ سوڤاي جنازه ايت دبريكن كڤداڽ (٥٨) .ستله
يوسف مڠامبيل جنازه عيسى ،اي مڠافنيڽ دڠن
١٦٩

مَتﱠى
كاين يڠ برسيه (٥٩) .سلنجوتڽ اي ممباريڠكن جنازه
ايت دالم مقام بارو كڤوڽأنڽ سنديري يڠ دݢالي ڤد
بوكيت باتو .دݢوليڠكنڽ سبواه باتو بسر كڤينتو مقام
ايت ،اللو اي ڤولڠ (٦٠) .تتاڤي مريم دري مجدلية
دان مريم يڠ الءين تتڤ تيڠݢل دسيتو ،دودوق ددڤن
مقام ايت(٦١) .
مقام عيسى دجاݢا ٢٧:٦٢-٦٦
كأيسوقن هاريڽ ،يايتو ستله هاري ڤرسياڤن،
برهيمڤونله امام-امام كڤاال دان اورڠ-اورڠ دري
مذهب فرسيني اونتوق مڠهادڤ بيالط (٦٢) .كات
مريك“ ،يا توانكو ،كامي ايڠت سوقتو سي ڤنيڤو ايت
ماسيه هيدوڤ ،اي ڤرنه بركات‘ ،ڤد هاري يڠ كتيݢ،
اكو اكن بڠكيت كمبالي (٦٣) ’.سبب ايت سباءيقڽ
توانكو مڽوروه اورڠ اونتوق منجاݢا مقام ايت سمڤاي
هاري يڠ كتيݢ ،سوڤاي جاڠن سمڤاي ڤارا ڤڠيكوت-
ڽ داتڠ منچوري-ڽ ،اللو بركات كڤد بڠسا اين‘ ،اي
تله بڠكيت دري انتارا اورڠ ماتي ’.دڠن دمكني ،تيڤو
داي يڠ تراخير ايت اكن منجادي لبيه بوروق دريڤد
١٧٠

مَتﱠى
يڠ ڤرتام (٦٤) ”.كات بيالط كڤد مريك“ ،ڤارا ڤڠاول
دسدياكن باݢيمو .ڤرݢي دان جاݢاله مقام ايت
سبيسا-بيساڽ (٦٥) ”.اللو ڤرݢيله مريك برسام-سام
دڠن ڤارا ڤڠاول اونتوق مڽݢيل باتو ڤنوتوڤ مقام ايت
دان منجاݢاڽ(٦٦) .
كبڠكينت عيسى ٢٨:١-١٠
ستله ليوت هاري سابت ،يايتو هاري ڤرتام ميڠݢو
ايت ،داتڠله مريم دري مجدلية دان مريم يڠ الءين
كتيك هاري همڤير سياڠ .مريك هندق مليهت مقام
ايت (١) .تيبا-تيبا ترجاديله ݢمڤا بومي يڠ امت
دهشت .مالءيكة توهن تورون دري شرݢ اونتوق
مڠݢوليڠكن باتو ڤنوتوڤ مقام ايت ،اللو دودوق
دأتسڽ (٢) .روڤا مالءيكة ايت بركيالوان سڤرتي كيلت
دان ڤاكاينڽ ڤوتيه سڤرتي ثلجي (٣) .كارنا تاكوتڽ،
ڤارا ڤڠاول ݢمتر دان منجادي سڤرتي اورڠ-اورڠ
ماتي (٤) .كمودين مالءيكة ايت بركات كڤد ڤرمڤوان-
ڤرمڤوان ايت“ ،جاڠنله تاكوت! اكو تاهو ،كامو
منچاري عيسى يڠ تله دصليبكن ايت(٥) .
١٧١

مَتﱠى
اي تيدق اد دسيني كارنا اي سوده بڠكيت ،سڤرتي
يڠ تله دسبداكن-ڽ .ماري ،ليهتله تمڤت بكس اي
دباريڠكن (٦) .كارنا ايت ڤرݢيله سݢرا دان كاتاكن
كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ بهوا اي سوده بڠكيت دري انتارا
اورڠ ماتي دان بهوا اي اكن مندهولوي كامو كجليل.
دسان كامو اكن مليهت دي .ايڠتله ،اكو سوده
مڠاتاكنڽ كڤدامو (٧) ”.اللو مريك چڤت-چڤت ڤرݢي
منيڠݢلكن مقام ايت دڠن ڤراسأن تاكوت برچمڤور
ݢمبيرا .مريك الري اونتوق ممبريتاهوكن حال ايت
كڤد ڤارا ڤڠيكوت-ڽ (٨) .تيبا-تيبا عيسى منجومڤاي
مريك سرتا بركات“ ،سالم باݢيمو ”.اللو ڤرمڤوان-
ڤرمڤوان ايت مندكتي عيسى ،مڽنتوه كاكي-ڽ ،سرتا
سجود مڽمبه-ڽ (٩) .سبدا عيسى كڤد مريك“ ،جاڠن
تاكوت! ڤرݢي دان بريتاهوكنله كڤد ساودارا-
ساودارا-كو سوڤاي مريك ڤرݢي كجليل .دسان مريك
اكن مليهت اكو(١٠) ”.
دوستا محكمه اݢام ٢٨:١١-١٥
سمنتارا كدوا ڤرمڤوان ايت ماسيه دالم ڤرجالنن ،ڤارا
١٧٢

مَتﱠى
ڤنجاݢا مقام تله سمڤاي دكوتا دان ممبريتاهوكن
سݢاال سسواتو يڠ ترجادي كڤد امام-امام كڤاال.
) (١١ستله مريك بركومڤول دڠن ڤارا توا-توا دان
ممبيچاراكن حال ايت ،مريك ممبريكن واڠ ڤيرق
سچوكوڤڽ كڤد ڤارا ڤڠاول ايت ) (١٢سرتا برڤسن،
“كامو هاروس مڠاتاكن بهوا كتيك كامو سدڠ تيدور،
ڤارا ڤڠيكوت-ڽ داتڠ ڤد مالم هاري دان منچوري
جنازه-ڽ (١٣) .جك ڤركارا اين سمڤاي تردڠر اوليه
ڤڠواس ستمڤت ،كامي اكن ميقينكن دي سوڤاي
كامو تيدق منداڤت كسولينت (١٤) ”.مريك مڠامبيل
واڠ ايت اللو بربوات سڤرتي يڠ دڤسنكن كڤد مريك.
چريتا ايت كمودين ترسبر دأنتارا اورڠ اسرائيل،
بهكن سمڤاي سكارڠ اين(١٥) .
ڤرينته اونتوق ممبريتاكن انجيل ٢٨:١٦-٢٠
كمودين ڤرݢيله كسبلس ڤڠيكوت عيسى ايت كساله
ساتو بوكيت دواليه جليل ،سسواي دڠن يڠ تله
دتونجوق اوليه عيسى سبلومڽ (١٦) .كتيك مريك
مليهت دي ،مريك ڤون مڽمبه-ڽ ،واالوڤون اد جوݢ
١٧٣

مَتﱠى
يڠ ماسيه راݢو-راݢو (١٧) .عيسى مندكتي مريك دان
برسبدا“ ،سݢاال ويوينڠ دان كواس باءيق دشرݢ
ماوڤون دبومي سوده دسرهكن كڤد-كو (١٨) .سبب
ايت ڤرݢيله ،جاديكنله سموا سوكو بڠسا ڤڠيكوت-كو
دان ڤرمنديكنله مريك دالم نام سڠ باڤ ،سڠ انق،
دان روح اهلل يڠ مهاسوچي (١٩) .اجرله مريك
ممليهارا سݢاال سسواتو يڠ تله كوڤرينتهكن كڤدامو
دان ايڠتله ،اكو مڽرتاي كامو سمڤاي كسودهن
زمان(٢٠) ”.

١٧٤

بســــــــــــــــــم ال الر حمن الر حيم
كتاب سوچي انجيل عيسى املسيح
يڠ دألهامكن كڤد رسول متى

