ُ
روم میأن شروع کونه
پولس خو
ٚ
خدمات بشارتی َی ٚ
ایسهبیمُ ،
آدمأن کی یهودیأن بید،
روم پیله
َ
پولس ٚ
 ۱۷سه روز بو کی ٚ
روم میأنی َ

ضد قوم
مر کی کاری بر ٚ
دوخوأده .وختی اوشأن َبموییدی ،بوگفته» :ای برأرأنَ ،
تحویل رومیأن
اورشلیم میأن دسگیر و
رسوم َامی آبااجداد نوکودهبوم،
و اداب و
ٚ
ٚ
ٚ

۱۸
آزاد
مر َ
مر بیگیفتیدیٚ ،جه من بازجویی بوکودید و بخوأستیدی َ
َبدییدی .اوشأن َ

سزاوار مرگ ببم ۱۹ .ولی یهودیأن می آزادی
کونید ،چونکی گوناهی نوکودهبوم کی
ٚ
قیصر َجا دادخوأهی بوکونم ،البته
َامرأ مخالفت بوکودیدی .ناچار بوبوستم کی
ٚ

شمر
یهودیأن اورشلیم کی می قوم ایسیدی ،شکایتی بوکونم ۲۰ .هسه
نه کی ٚجه
ٚ
َ

دس َدوستید َا ٚن وستییه
دوخوأدم کی
َ
شمر بیدینم و بگم کی زنجیری َی کی می َ
مسیح موعود ظهور بوکوده«.
کی من ایمأن دأرم
ٚ

 ۲۱اوشأنم وأگردستیدی بوگفتیدیَ » :امأن هیچ نامهیی ٚجه اونچی کی ِتره پیش َبمو

برأرأن یهودی کی ٚجه اویه َبموییدی،
کدام َا
یهودیه َجا دریافت نوکودیم و ٚجه هیچ
ٚ
ٚ
نیشنوستیم کی بیگید تو کاری بوکودی یا گوناهی مرتکب بوبوستهبی۲۲ .
خوشحال
َ
َ

بیم اگه تی َجا بیش َنویم و بدأنیم کی تو چی فکر کونی ،چونکی بیش َنوستیم مردوم،

همه جا ٚجه َا فرقهیی کی »مسیحی« نام دأره ،بدگویی کونیدی«.

مردومأن زیادی ُ
س ورجه َبموییدی .اونم
روز تعیین بوکودید و
 ۲۳پس ایتأ َ
ٚ
پول ٚ

اوشأنره گب بزه و سعی بوکوده ٚجه موسی
ایتأ صبح تا شب ٚجه خودا پادشاهی
ٚ

مسیح پادشاهی
پیغمبرأن کیتاب کی راجع به عیسی
کیتاب ،تورات و بقیه
ٚ
ٚ

گبأن قوبیل بوکودیدی
اون
بینیویشته بو،
َ
اوشأن قانع بوکونه ۲۴ .بعضی ٚجه اوشأن ٚ
َ

همدیگر َامرأ بحث
و ایمأن بأوردیدی ،بعضی هم قوبیل نوکودیدیَ ۲۵ .هطو کی
ٚ

ترک کونید کی ُ
گبأن بزه و بوگفته:
پولس خو آخری
َ
کودن دیبید ،خوأستید اویه َ
زبان ِاشعیای نبی
آبااجداد َامرأ گب بزه بو و ٚجه
»روحالقدس چی درست شیمی
ٚ
ٚ
روح خودا او نبی َی بوگفته:
بفرمأسته بوٚ ۲۶ .
قوم بوگو:
›بوشو َا َ

گوش َامرأ ایش َنویدی ولی نفهمیدی،
"شیمی
ٚ

چومأن َامرأ دینیدی ولی درک نوکونیدی".
شیمی
ٚ

قوم دیل سیاه دمرده،
 ۲۷چونکی َا ٚ

غرور َامرأ نخوأییدی قوبیل بوکونید؛
ٚ

سنگین بوسته،
اوشأن گوشأنم
ٚ
َ

چومأن َدوستیدی،
خوشأن
َ
ٚ
کی نوکونه چیزی بدینید

گوشأن َامرأ بیش َنوید
خوشأن
و
ٚ
ٚ

اوشأن شفا
دیل َامرأ بفهمید تا َبزین وأگردید کی من
و
َ
ٚ
خوشأن ٚ
بدم*«.

*
ِ
باب  ،۶آیه  ۹و ۱
 ۲۷:۲۸اشعیای نبی کیتاب ٚ

ُ ۲۸
غیریهودیأنره مهیا بوکوده و اوشأن
نجات
پولس بوگفته» :پس بدأنید کی خودا َا
ٚ
َ

ایش َنویدی ۲۹ «.وختی ُ
خوشأن َامرأ جر
کل گب زنان
پولس خو
ٚ
َ
گبأن بزه ،وهودیأن ٚ
و بحث بوکودیدی و ٚجه اویه بوشوییدی.

ُ ۳۰
سال تومام خو خانه میأن کی اجاره بوکودهبو ،زندگی کودی و هر
پولس دو
ٚ

شهامت َامرأ ،خودا پادشاهی َی
اون قوبیل کودی ۳۱ .اون
اون ورجهَ ،
کس کی شویی ٚ
ٚ
اوشأن
مسیح خوداوند
مورد عیسی
بدون هیچ مانعیی ،در
اوشأنره اعلم کودی و
َ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
تعلیم َدیی.

