پطرس پیغام ُک ِ
لیوس خانه میأنی
رن
ٚ
ٚ

حقیقت
گبأن َهطویی شروع بوکوده و بوگفته» :من َا
 ۳۴پطرس خو
َ
َ

مردومأن میأنی هیچ فرقی نَ نه ۳۵ ،بلکی
بفهمستم کی خودا خو
ٚ
عدالت به جا بأوره ،خودا
اون َجا بترسه و
قوم میأن ،هر کس ٚ
َ
هر ٚ

پیغام صلح و
اون قوبول کونهَ ۳۶ .هطویی کی دأنیدی ،خودا خو
َ
ٚ

ٚ
تأن خوداوند
توسط
قومره
سلمتی َی
عیسای مسیح ،کی همه ٚ
اسرائیل ٚ
ٚ
ٚ

ایسه ،اوسه کوده ۳۷ .شومأن خودتأن ٚجه او پیلهدأنه ایتفاقی که

بعد
سرتاسر یهودیه دکفته خبر دأریدی و دأنیدی کی همه ٚی َا چیزأن ٚ
ٚ
جلیل استان شروع بوبوسته ۳۸ .خودا
مورد تعمید ٚجه
یحیی تعلیم در
ٚ
ٚ
قوت َامرأ مسح بوکوده ،جوری کی
القدس
عیسای ناصری َی ،روح
ٚ
ٚ
ٚ

اسیر
تومام اوشأنی کی
همه جا گردستی و به نیکویی رفتار کودی و
ٚ
ٚ
اون َامرأ بو.
شیطان بید ،شفا َدیی ،چره کی خودا ٚ

سرزیمین
شاهدأن تومامی ٚی عیسی کارأنیم ،کی
َ ۳۹امأن همهتأن
ٚ
ٚ

اون مصلوب بوکودیدی
یهود و
اورشلیم میأن انجام بده .ولی او قوم َ
ٚ

و بوکوشتیدی۴۰ .
یأن میأن ویریزأنه
،
اون
خودا
سومی ٚ
روز ره ٚجه ُمرده ٚ
َ
ّ

اون بیدهییدی ۴۱ ،ولی نه همه کس ،بلکی شاهدأنی کی
و خیلییأن َ
خودا خودش پیشتر انتخاب بوکودهبو .وختی عیسی ٚجه ُمردهیأن
۴۲
مر
ویریشتهبوَ ،امأن همهتأن ٚ
اون َامرأ غذا و آب بوخوردیم .اون َا َ

قومره موعظه بوکونیم و آشکارا شهادت بدیم کی خودا
دستور بده ٚ

داور زندهیأن و ُمردهیأن قرار بده ۴۳ .همه ٚی پیامبرأنم َه َن شهادت
َ
اون ٚ

اون گوناهأن
دیهیدی کی هر کس به عیسی مسیح ایمأن بأورهٚ ،
بخشیده به«.

اوشأن َامرأ گب ِزئن دوبو کی روحالقدس بر همه ٚی
 ۴۴پطرس
ٚ

اوشأنی کی کلم ایشنوستن دیبید ،نازل بوسته۴۵ .
تومام ایماندارأن
َ
َ
ٚ
َ

س َامرأ َبمو بید ،وختی بیدهییدی کی
ٚجه ٚ
قوم یهود کی پِ ُ
طر ٚ

پور بوستید ،تعجب بوکودیدی ۴۶ ،چره
غیریهودیأنم روح
القدس َجا َ
ٚ

خودای
زبانأن جورواجور گب زهییدی و
کی بیش َنوستیدی اوشأن به
ٚ
َ
پرستش کودیدی .پس پطرس بوگفته» ۴۷ :هسه ِد چه کسی تأنه بگه
القدس َامی
آب َامرأ تعمید بیگیرید؟ چون روح
کی َاشأن نتأنیدی ٚ
َ

اوشأن به
مأنستن دریافت بوکودیدیَ ۴۸ «.ه ٚن وستی دستور دهه
َ
پطرس َجا خوأهش بوکودیدی
عیسی مسیح نام تعمید بدید .اوشأنم
ٚ

اوشأن ورجه ِبیسه.
تا چند روزی
ٚ

