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ماّرا ْرُحوقُوق ْتواضْمنن. اإِْتواسمح اَأذ اإِْتواّݣ وذلِيس-ا عاوذ س عرام كُور اإِْبِريذن ُؤ س ماّرا ثِيرلِّي، مارا مان اَأيا اإِتِيِري ِذي 

و لَمسيح ماشا نّْبرا اَأبّدر ن ِمين ذايس. اإِْتخّص اَأذ اإِْتواّݣ ذاْيس رْبدا اَأوار-ا ِسيمانت  طّوع ن ُؤوّزع ن رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ

يهث ن ْرُحوقُوق اَأم اإِْتخّص عاوذ بلِّي اَأوّزع نّس اَأذ يِيِري نّْبرا اَأْربح ذ ُؤسّبب.  نّس ماّرا ِزي جِّ



ْذِليسن ن ْرعاهذ ن جِذيذ �إِ
ثاسنا ِ�إِسم   ْذِليسن   �إِِِسماون ن �إِ

�أَقُوضاض   

5 َمتّى  و لَمسيح س ُؤفُوس ن َمتّى  رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ
70 مار.  و لَمسيح س ُؤفُوس ن ماركُو  رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ
110 لُوك.  و لَمسيح س ُؤفُوس ن لُوكا  رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ
177 ُيوح.  و لَمسيح س ُؤفُوس ن ُيوحانّا  رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ

223 رخ.  رخذايم ن اإِمازانن 

282 ُروم.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ اإُِرومانِيّين 
306 1 كُور.  ثابرات ثامْزواُروث ن ُبولُوس اإِ اإِكُوِرينِثيّين 
330 2 كُور.  ثابرات ِويّس ْثناين ن ُبولُوس اإِ اإِكُوِرينِثيّين 
346 ݣال.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ اإِݣالاِطيّين 
354 افا.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ اإِفاُسوِسيّين 
362 ِفيل.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ اإِِفيِليبِّيّين 
368 كُول.  يّين  ثابرات ن ُبولُوس اإِ اإِكُولُوسِّ
374 1 ثِيس.  ثابرات ثامْزواُروث ن ُبولُوس اإِ اإِثِيسالُونِيِكيّين 
379 2 ثِيس.  ثابرات ِويّس ْثناين ن ُبولُوس اإِ اإِثِيسالُونِيِكيّين 

382 1 ثِيم.  ثابرات ثامْزواُروث ن ُبولُوس اإِ ثِيُموثِيُيو 
389 2 ثِيم.  ثابرات ِويّس ْثناين ن ُبولُوس اإِ ثِيُموثِيُيو 
394 ثِيث.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ ثِيثُوس 
397 فلم.  ثابرات ن ُبولُوس اإِ ِفيِليُمون 

398 عبر.  ثابرات اإِ اإِِعيبرانِيّين 

415 ياع.  ثابرات ن ياعُقوب 
422 1 ُبط.  ثابرات ثامْزواُروث ن ُبطُروس 
429 2 ُبط.  ثابرات ِويّس ْثناين ن ُبطُروس 
433 1 ُيوح.  ثابرات ثامْزواُروث ن ُيوحانّا 
439 2 ُيوح.  ثابرات ِويّس ْثناين ن ُيوحانّا 
440 3 ُيوح.  ثابرات ِويّس ْثراثا ن ُيوحانّا 
441 ياه.  ثابرات ن ياُهوذا 

443 اَأسا.  و لَمسيح اإِ ُيوحانّا  اَأسارݣب ن يشُّ

 470 اإِسماون ن اإِْذلِيسن ن ْرعاهذ اَأقِذيم - اَأقاِذي  - اإِمناواين  - اَأماوار   
478 ْثكارضاط ن اإِسرايِيل ذݣ ُوّسان ن لَمسيح ذ اإِسافارن ن ُبولُوس    





5 َمّتى  1

و لَمسيح   رْخبار �أَصْبحان ن يشُّ
س ُؤفُوس ن َمّتى 

و لَمسيح  نعارق يشُّ رشثاب ماِنيس د �إِ
ُلوك. 38-23:3

و لَمسيح، مِّيس ن داُود، مِّيس ن اإِبراِهيم. 2اإِبراِهيم اإِّج-د اإِسحاق، 1  1ثاِصيرث ن يشُّ

اإِسحاق اإِّج-د ياعُقوب، ياعُقوب اإِّج-د ياُهوذا ذ اَأْيثماس. 3ياُهوذا اإِّج-د فارِيص ذ زاراح 
اَأك-ذ ثامار، فارِيص اإِّج-د حاصُرون، حاصُرون اإِّج-د اَأرام، 4اَأرام اإِّج-د اَأِميناذاب. اَأِميناذاب 
اإِّج-د ناحُشون، ناحُشون اإِّج-د سالُمون. 5سالُمون اإِّج-د ُبوعاز اَأك-ذ راحاب، ُبوعاز اإِّج-د 
ُعوبِيذ اَأك-ذ راُعوث، ُعوبِيذ اإِّج-د يّسا. 6يّسا اإِّج-د داُود اَأجْدجيذ، داُود اَأجْدجيذ اإِّج-د 
ُسولايمان اَأك-ذ ثْمغارث ن ُؤرِيياس. 7ُسولايمان اإِّج-د رُحوُبوعام، رُحوُبوعام اإِّج-د اَأبِييا، 
اَأبِييا اإِّج-د اَأسا. 8اَأسا اإِّج-د ُيوشافاط، ُيوشافاط اإِّج-د ُيورام، ُيورام اإِّج-د ُعوزِّييا، 9ُعوزِّييا 
اإِّج-د ُيوثام، ُيوثام اإِّج-د اَأحاز، اَأحاز اإِّج-د ِحيزِقييا. 10ِحيزِقييا اإِّج-د ماناّسا، ماناّسا اإِّج-د 
اَأُمون، اَأُمون اإِّج-د ُيوِشييا. 11ُيوِشييا اإِّج-د ياكُونيا ذ اَأْيثماس ِذي ْروْقث راِمي خاسن ُؤزّرن 

غار ثُمورث ن بابِيلُون. 

12اَأوارنِي راِمي خاسن ُؤّزرن غار بابِيلُون، ياكُونيا اإِّج-د شاعالِثيِييل، شاعالِثيِييل اإِّج-د   

زاُروبّابِيل. 13زاُروبّابِيل اإِّج-د اَأبِيُهوذ، اَأبِيُهوذ اإِّج-د اَألياِقيم، اَألياِقيم اإِّج-د عاُزور، 14عاُزور 
اإِّج-د صاُذوق، صاُذوق اإِّج-د اَأِخيم، اَأِخيم اإِّج-د اَألِيُيوذ. 15اَألِيُيوذ اإِّج-د اَألِيعازار، اَألِيعازار 
ين  اإِّج-د ماتّان، ماتّان اإِّج-د ياعُقوب. 16ياعُقوب اإِّج-د ُيوسف اَأْرياز ن ماريم، ثنِّي اإِ د اإِجِّ

و ُؤِمي قّارن لَمسيح.  يشُّ

17ماّرا اَأّراون ِزي اإِبراِهيم اَأر داُود اإِْوضن اَأربعثاش ن واّراون. ِزي داُود اَأراِمي خاسن   

ُؤّزرن غار بابِيلُون اإِْوضن اَأربعثاش ن واّراون ُؤشا زݣ واِمي خاسن ُؤّزرن غار بابِيلُون اَأر 
لَمسيح اإِْوضن اَأربعثاش ن واّراون. 



 َمّتى  1، 62

و لَمسيح  �أَْخر�ق ن يشُّ
ُلوك. 7-1:2

و لَمسيح. راِمي يّماس ماريم ثُوغا-ت ذ ثانْمراشث ن  18اَأقّا ماّمش اإِمسار وْخراق ن يشُّ

يس ِزي اَأرُّوح اإِقّدسن قبر ّما اَأذ مرشن. 19اَأْرياز  ُيوسف، اإِْضهار-د بلِّي نتّاث ثْكِسي اَأعدِّ
وفّغ مان اَأيا غار باّرا، ثُوغا يارزُّو اَأذ  نّس ُيوسف ثُوغا اإِݣُّور نِيشان، وار اإِْخس شا اَأذ اإِسُّ
اس اإِْدچف س ْثُنوفّرا. 20اَأم ثُوغا اإِْتخاّراص ِذي مان اَأيا، اإِْضهار اَأس-د لمالاك ن اَأربِّي 
ِذي ثارِجيث، اإنّا “اَأ ُيوسف، اَأ مِّيس ن داُود، وار تݣّوذ اَأذ غارك ثِيِري ماريم ذ ثاْمغارث 
نّك، ِمينِزي ِمين ثُوُرو ذايس، اَأقّا نتّا ِزي اَأرُّوح اإِقّدسن”. 21ُؤشا  اَأذ ثاُرو اَأحْنِجير، اَأذ ث 
و، ِمينِزي نتّا اَأذ اإِّسنجم اَأْيُذوذ )=ّشْعب( نّس ِزي ّدنُوب نْسن.” 22ماّرا اَأيا  يذ يشُّ ْثسمِّ

وم ن ُؤمكاشاف اَأم اإِقّار   اإِمسار ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ِمين اإنّا اَأربِّي س ُؤقمُّ

يس ُؤشا اَأذ ثاُرو اَأحْنِجير،  23“ْخزار، ثاْعزارشث اَأذ ثْكِسي اَأعدِّ

اذ اس ݣّن ‘اإِّمانُوِويل’ ” ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأربِّي اَأقّا-ث اَأِكيْذنغ’.    �إِشا. 14:7 

24راِمي د اإِفاق ُيوسف زݣ اإِضص، اإِݣّا اَأم ماّمش ث اإِوّصا لمالاك ن اَأربِّي ُؤشا يِيويِي-د ثاْمغارث 

و’.  يس اَأمنُزو ُؤشا اإِسّما ث ‘يشُّ نّس غارس. 25ؤ نتّا وار غارس-د اإِقارّب شا اَأراِمي د ثُوُرو مِّ

ثر�ن ِزي ّشارق  ُموْسناون ن �إِ �إِ

و ِذي َبْيث-لَْحم ِذي ياُهوِذيّيا ذݣ ُوّسان ن ُؤجْدجيذ ِهيُروُذوس، 2  1راِمي د اإِْخرق يشُّ

ُؤِسين-د شا ن اإُِموْسناون ن اإِثران ِزي مانِيس-د ْثنّقار ْثُفوشث غار ُؤرشالِيم، 2قّارن 
“مانِي اإِْدچا ونّي د اإِخرقن ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟ اَأقّا نْزرا اإِثِري نّس ِذي ّشارق، نُوس-د 
اإِنّْخرع نتّا ذ قاع ُؤرشالِيم  اَأذ اس نْسجذ.” 3راِمي اإِْسرا ُؤجْدجيذ ِهيُروُذوس مان اَأيا، 
اَأِكيذس. 4ِهيُروُذوس اإِّسُمون-د زݣ وْيُذوذ )=ّشْعب( ماّرا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن 
ن اإِْذلِيسن )=رْشُتوب( ُؤشا اإِّسْقسا ثن خ مانِي اإِ د غا اإِخرق لَمسيح؟ 5نّان اس “ِذي 

َبْيث-لَْحم ِذي ياُهوِذيّيا، ِمينِزي ذ مان اَأيا اإِ ُيوران س ُؤفُوس ن ُؤْمكاشاف )=نّابِي(

6‘اإِ شْم، بايثلاحم، ثاُمورث ن ياُهوذا، شْم وار ثْدجيذ شا ذ ثامْزيانت 

جار ْرُحوكّام ن ياُهوذا، ِمينِزي ّزايم اإِ د غا اإِفّغ ْرحاكم 
            ونّي اإِ غا يارْوسن اَأْيُذوذ اإِنُو، اإِسرايِيل.’ ”         ِميخ. 2:5  



7  َمّتى  2 

7رْخذنِّي اإِراغا ِهيُروُذوس خ اإُِموْسناون س ْثُنوفّرا ُؤشا يارُزو اَأذ ياوض اَأذ زّاْيسن اإِّسن ْروْقث 

اإِ ِذي ثُوغا د اإِفّغ اإِثِري. 8خنِّي اإِّسّك اإِثن غار بايثلاحم، اإنّا “ُروحم ِذينِّي، ثارُزوم مِليح خ 
ُؤسيِمي. مارا ثُوِفيم ث، خّبارم اَأيِي، ِحيما ُؤرا ذ نش اَأذ د اسغ، اَأذ اس سْجذغ. 9ُؤِمي ْسِرين 
اإِ واوار ن ُؤجْدجيذ، ُروحن ُؤشا اإِثِري اإِ ْزرِين ِذي ّشارق اإِݣُّور زّاثسن اَأراِمي د يِيوض ُؤشا اإِبّد 
ورن س رْفراحث ثامّقرانت  سنّج اإِ وْمشان مانِي اإِْدچا ُؤسيِمي. 10راِمي ْزرِين اإِثِري، ذْورن شُّ
اَأطّاس. 11راِمي ُؤْذفن غار ثاّدارث، ْزرِين اَأسيِمي اَأك-ذ ماريم، يّماس، ْوضان غار ثُمورث ُؤشا 
سْجذن اَأس. خنِّي اَأرْزمن رْكُنوز نْسن ُؤشا ْوشن اس ثِيمْوشا )=اإِرِيغالُوثن(: ُؤرغ، رْبُخور ذ 
يبن شا غار  رْفواحث ن ِميرُّو. 12ُؤِمي اإِوّحا اَأسن-د ِذي ثارِجيث اإِج ن ُؤْعرام ِحيما وار ْتِعيقِّ

ِهيُروُذوس، عْقبن نِيْثِني غار ثُمورث نْسن زݣ اإِج ن وْبِريذ نّْضِني. 

�أَْرو�ر غار ِميْصر� 
13ؤُِمي ُروحن، اإِْضهار-د لمالاك ن اَأربِّي غار ُيوسف ِذي ثارِجيث، اإِقّار “كّار، اَأِوي-د 

اَأسيِمي ذ يّماس، ثارْورذ غار ِميْصرا، قِّيم ِذين اَأر شك اإِ غا خّبارغ، ِمينِزي ِهيُروُذوس 
يارزُّو خ ُؤسْيِمي ِحيما اَأذ ث اإِّسهلّك.” 14ُؤشا  نتّا اإِكّار-د، يِيِوي اَأسيِمي ذ يّماس س 
ْدجيرث ُؤشا اإُِروح غار ِميْصرا. 15اإِقِّيم ِذينِّي اَأراِمي اإِمُّوث ِهيُروُذوس، ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر 

ِمين اإِْتوانّان ِزي اَأربِّي زݣ ُؤمكاشاف اَأم اإِقّار 

          “راِغيغ-د خ مِّي ِحيما اَأذ اإِفّغ ِزي ِميْصرا”.    ُهوش. 1:11

حْنِجيرن ِذي بَْيث-َلْحم  �أَنقِّي ن �إِ
ماّرا  اإِنغا  اإِّسّك  ُؤشا  اَأطّاس  اإِخّيق  ث،  شْمثن  اإُِموْسناون  بلِّي  ِهيُروُذوس  اإِْزرا  16راِمي 

اإِحْنِجيرن ن َبْيث-لَْحم ُؤ ِزي قاع جوايه اإِ ذ اس-د ُيوْذسن، ماّرا اإِحْنِجيرن ِزي ْثناين 
اإِسݣُّوسا ْسواّداي علاْحساب ْروْقث اإِ يِيوض اَأذ اإِّسن زݣ اإُِموْسناون. 17رْخذنِّي اإِْتواكّمر 

ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف اإِرِمييا اَأم اإِقّار

 18“ْثِميّجا ثْتواسر ِذي راما، ْثُغويِّيث ذ اإِمطّاون ذ ُؤيْجُذور اَأطّاس. 
راِهيل ثْتُرو خ ثاْروا نّس، وار ثتْخس اَأذ ثْتواعّزا 

رم. 15:31                 ِمينِزي نِيْثِني وار قِّيمن.”     �إِ
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�أَْذو�ر ِزي ِميْصر� غار نّاِصير� 
19راِمي اإِمُّوث ِهيُروُذوس، ْخزار، اإِْضهار اَأس-د اإِج ن لمالاك ن اَأربِّي ِذي ثارِجيث اإِ ُيوسف 

ِذي ِميْصرا، 20اإِقّار “كّار، اَأِوي-د اَأسيِمي ذ يّماس ُؤشا ُروح غار ثُمورث ن اإِسرايِيل، ِمينِزي 
اإِنّي ثُوغا يارزُّون اَأذ نْغن اَأسيِمي، اَأقّا مُّوثن.” 21رْخذنِّي اإِكّار، يِيِوي-د اَأسيِمي ذ يّماس ُؤشا 
ُيوِسي-د غار ثُمورث ن اإِسرايِيل. 22ماشا اَأراِمي اإِْسرا بلِّي اَأْرِخيلاُوس ذ اَأجْدجيذ ن ياُهوِذيّيا 
ذݣ وْمشان ن باباس ِهيُروُذوس، اإِݣّوذ اَأذ اإِراح ِذينِّي. اَأربِّي اَأقّا اإِوّحا اَأس-د ِذي ثارِجيث ُؤشا 
ينت قّارن اس نّاِصيرا، ِحيما اَأذ  اإُِروح غار جوايه ن لجالِيل. 23ُؤشا  ُيوِسي-د، اإِْزذغ ِذي ثنِذْ

اإِْتواكّمر ِمين اإِْتوانّان زݣ اإِْمكاشافن

                  “اَأذ ث سّمان ‘‘نّاِصيِري’.”         �إِشا. 1:11 

جْنو�ن  تْباّرح س ثْݣْلِذيث ن �إِ يُوحانّا �أَْمسْغضاص �إِ
مار. 1:1-8؛ ُلوك. 1:3-9، 15-17؛ يُوح. 28-19:1

1ذݣ ُوّسان نِّي ُيوِسي-د ُيوحانّا اَأْمسْغضاص، ثُوغا اإِْتباّرح ِذي رْخرا ن ياُهوِذيّيا، 2اإِقّار 3  

“ثُوبم، ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأقّا ثُوذس-د.” 3ِمينِزي ذ وا اإِ خف اإِْتوانّان زݣ 
ُؤمكاشاف اإِشاْعيا اَأم اإِقّار

  “ ْثِميّجا ن ونّي اإِْتراغان ِذي رْخرا 
               ‘سوْجذم اَأبِريذ ن اَأربِّي، سݣّم اإِمسراق نّس.’ ”      �إِشا. 3:40 

4ُيوحانّا ِسيمانت نّس ثُوغا ياّرض اَأرُّوض ن ثاُضوفث ن اإِرْغمان، اإِبكّس اإِج ن وْبياس ن 

يِيرم ُؤشا ماّشا نّس ثُوغا ذ اإُِبورْخسن ذ ثاّمنت ثاحاّرشث. 5رْخذنِّي ثّفغ-د غارس ُؤرشالِيم 
ُأْرُذون 6 ُؤشا ْتواّسغْضصن ّزايس ذݣ اإِغزار  ذ قاع ياُهوِذيّيا ذ ماّرا جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن اإِ لا
ُأْرُذون، نْعمن س ّدنُوب نْسن. 7ماشا اَأم ثُوغا اإِْزرا اَأطّاس ن اإِفارِيِسيّين ذ اإِصاُذوِقيّين  ن لا
اَأذ  اإِمرن ماحْنذ  اإِِفيغران، ِوي ذ اوم  اإنّا اسن “اَأ ثاْروا ن  تاسن-د غار ُؤسْغضاص نّس، 
ثارْورم زِي لغاضاب اإِ د غا ياسن؟ 8ݣّم ْرِغيْدچث اإِ غا اإِرِيقن اإِ تُوبث. 9وار ْتِغيرم شا اَأذ 
يْثنغ !”، ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ بلِّي اَأربِّي اإِزّمار اَأذ  ثِيِنيم ذݣ يِيخف نْوم “اإِبراِهيم ذ جدِّ
ورا. كُور  اإِّݣ زݣ اإِزرا-يا ثاْروا اإِ اإِبراِهيم. 10اَأقّا ثاشاقُورث ْتواّسارس غار اإِزْوران ن ثشجُّ
ي. 11نش اَأذ  ثاشّجارث اإِ وار اإِتِيّشن ْرِغيْدچث ثْشنا، اَأذ ثْتواقّص ُؤشا اَأذ ثّمنضار ِذي ْثمسِّ
كنِّيو ّسغْضصغ ذݣ وامان اإِ تُوبث. ماشا ونّي اإِ د غا ياسن اَأوارنِي اَأيِي، نتّا اإِْجهذ خاِفي، 
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4:4 ِثير. 3:8  6:4 سبح. 11:91-12   7:4 ِثير. 16:6  10:4 ِثير. 13:6  

نش وار ْسِذيهْدچغ اَأذ اس كِسيغ سانْذالِيياث نّس، اَأقّا نتّا اَأذ كنِّيو اإِّسْغضص س اَأرُّوح 
ي. 12ثاّزارث نّس ذݣ ُؤفُوس نّس، اَأذ اإِزُّوّزار اَأنْذرار نّس قاع، اَأذ اإِيُرو اإِْرذن  اإِقّدسن ذ ْثمسِّ

ي اإِ وار اإِخّسين.”  غار ْرماْرِسي نّس، ماشا ُروم اَأذ ث اإِّسشمض س ْثمسِّ

ّسغّطاص لَمسيح س و�مان  يُوحانّا �أَْمسْغضاص �إِ
مار. 9:1-11؛ ُلوك. 22-21:3

ُأْرُذون غار ُيوحانّا، ِحيما اَأذ اإِْتواّسْغضص  و ِزي لجالِيل غار يْغزار ن لا 13رْخذنِّي ُيوِسي-د يشُّ

ّزايس. 14ماشا ُيوحانّا ُيوِݣي اَأس، اإنّا “نش حذاجغ اَأذ ْتواّسغْضصغ ّزايك، ما ذ شك 
و اإِ ذ انغ  و، ِمينِزي اَأمُّ و ياّر-د، اإنّا اس “سامح اَأيِي رخُّ اإِ غاِري-د غا ياسن؟” 15ماشا يشُّ
و،  اإِْتِريق ِحيما اَأذ نْكّمر ماّرا ثاسݣْذا.” ُؤشا  اإِسامح اَأس. 16اَأراِمي ثُوغا اإِْتواّسْغضص يشُّ
ُيوِري-د زݣ وامان ذْغيا. ْخزار، اَأقّا ْتوارزمن اس اإِجْنوان ُؤشا اإِْزرا اَأرُّوح ن اَأربِّي اإِهوا-د 
اَأمْشناو ثاْذبِيرث ُؤشا ثارسا خاس. 17ْخزار، ثُوِسي-د اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ اإِجْنوان، ثنّا 

“وانِيثا ذ مِّي اإِِعيّزن، ذاْيس ُؤِفيغ ماّرا رْفراحث اإِنُو ثكمر.” 

تْجاّر�ب لَمسيح ِذي رْخر�  �إِبِريس �إِ
مار. 12:1-13؛ ُلوك. 13-1:4

و غار رْخرا زِي اَأرُّوح ِحيما اَأذ اإِْتواَأجاّرب زݣ اإِْبِريس. 2اَأراِمي 4   1رْخذنِّي اإِْتوانْذه يشُّ

وع غار ُؤنݣّاُرو.  اَأربِعين ن ُوّسان ذ اَأربِعين ن ْدچيارِي، ُيوسا اَأس-د جُّ ثُوغا  اإُِزومّ 
3ُيوِسي-د غارس ُؤمجاّراب، اإنّا اس “مارا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، اإِنِي اإِ اإِزرا-يا اَأذ ذْورن ذ 

اَأغُروم .” 4ياّر-د خاس اإنّا “اَأقّا ثُورا ‘ْبناذم وار اإِّدار س وْغُروم واها، ماشا زِي كُور اَأوار اإِ د 
ينت اإِقّدسن ُؤشا اإِّسݣاّعذ  وم ن اَأربِّي. ’ ”  5رْخذنِّي اإِْويِي ث اإِْبِريس غار ثنِذْ اإِتكّن زݣ ُؤقمُّ
اِث غار طّارف ن ْثزقّا ن ثاّدارث اإِقّدسن، 6اإِنّا اس “مارا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، اإِوا نْضار 
اإِخف نّك غار واّداي، ِمينِزي اَأقّا ثُورا ‘اَأذ اإِوّصا لمالاكاث نّس خاك، اَأذ شك ْكِسيْنت 
و اإنّا اس “ثُورا عاوذ ‘وار  خ اإِفاّسن نْسنت، ِحيما اَأضار نّك وار اإِنݣّح شا اَأزُرو. ’ ” 7يشُّ
ْتجاّراب ِسيِذي اَأربِّي نّك !” 8عاوذ اإِْويِي ث اإِْبِريس غار وْذرار ُيوْعران اَأطّاس، اإِّسشن اس 
ونِّيث ذ ُؤُعوْدجي نْسنت 9ُؤشا اإنّا اس “اَأذ اش ْوشغ ماّرا مان اَأيا، مارا  ماّرا ثِيݣْلِذين ن دُّ
يطان، ِمينِزي ثُورا  و “ُروح، اَأ شِّ ثْوِضيذ اَأيِي غار اإِضارن، اَأذ ايِي ْثسْجذذ!” 10اإنّا اس يشُّ
‘ِسيِذي اَأربِّي نّك ذ نتّا ُؤِمي اإِ غا ْثسْجذذ ُؤ اإِ نتّا وْحدس ُؤِمي اإِ غا ْثخْذمذ.’ ” 11 رْخذنِّي 

اإِّج اِث اإِْبِريس ُؤشا ْخزار، لمالاكاث ُؤِسينث-ِيد، ثُوغا سّخارنت اَأس. 



َمّتى  4  10

ْعقب-د غار لجاِليل  و �إِ يشُّ
مار. 14:1-15؛ ُلوك. 15-14:4

و بلِّي ُيوحانّا ثُوغا اإِْتواسلّم، اإُِروح غار لجالِيل، 13اإِّجا نّاِصيرا ُؤشا ُيوِسي-د  12راِمي اإِْسرا يشُّ

غار كافارناُحوم ثنِّي غار طّارف ن رْبحار ِذي ثُمورث ن ِزيُبولُون ذ نافثالِي ُؤشا اإِْزذغ 
ِذين، 14ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف اإِشاْعيا اَأم اإِقّار

 15“ثاُمورث ن ِزيُبولُون ذ ثُمورث ن نافثالِي ذݣ وْبِريذ ن رْبحار، 
ُأْرُذون، لجالِيل ن رݣـُنوس،  غار ُؤجّماض ن لا

16اَأْيُذوذ اإِ اإِْدچان ِذي ثاْدچسث اإِْزرا ثِيفاوث ثامّقرانت 

ُؤ خ يِنّي اإِقِّيمن ِذي ثُمورث ذ ثِيِري ن ْرمْوث، 
            اَأقّا ثِيفاوث ثْنقار-د خاسن.”      �إِشا. 2-1:9

و اإِْتباّرح، اإنّا “ثُوبم ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأقّا ثُوذس-د.”  ين اإِْبذا يشُّ 17ِزي سِّ

مْزُور�  مْحضارن �إِ ثار�ِغيث ن �إِ
مار. 16:1-20؛ ُلوك. 11-1:5

ِسمعان  واْوماثن،  ْثناين ن  اإِْزرا  لجالِيل،  رْبحار ن  ْثما ن  اإِݣُّور خ  و  يشُّ ثُوغا  18راِمي 

نِيْثِني ذ  ِمينِزي  ْثراّشا ِذي رْبحار  اَأنذراُوس ُؤماس، ثُوغا نطّارن  ُؤِمي قّارن ُبطُروس ذ 
و “ْضفارم اَأيِي-د، اَأذ كنِّيو اَأّرغ ذ اإِنيمارن ن اإِْوذان.”  اإِنيمارن ن اإِسْرمان. 19اإنّا اسن يشُّ
اإِْزرا  ين ْثساونت،  نْسن، ْضفارن ث. 21راِمي يعُذو ِزي سِّ يِوين  ثِيراشِّ 20ّسارسن ذْغيا 

اَأك-ذ  ثُوغا-ثن  ُيوحانّا،  ُؤماس  ذ  زاباِذي  ن  مِّيس  ياعُقوب  نّْضِني،  واْوماثن  ن  ْثناين 
اإِراغا خاسن. 22ذْغيا  يِوين نْسن ُؤشا نتّا  باباْثسن زاباِذي ِذي ْثغاّراُبوث، عْذرن ثِيراشِّ

سْمحن ِذي ْثغاّراُبوث ُؤ ِذي باباثسن، ْضفارن ث. 

ّسݣْنفا  ّسْرماذ �إِ و �إِ يشُّ
ُلوك. 19-17:6

اإِْتباّرح س  اإِِسيناݣُوݣن نْسن،  اإِّسْرماذ ذݣ  اإِتنّض ِذي ثُمورث ن لجالِيل ماّرا،  23ثُوغا 

اإِْدچان ذݣ  اإِ  اإِّسݣْنفا كُور رْهراش ذ كُور رعُيوباث  رْخبار اَأصْبحان ن ْثݣْلِذيث ُؤشا 
اإِنّي غار  اإِمْهراش  اإِْوين-د غارس ماّرا  وْيُذوذ. 24اإِفّغ رْخبار خاس ِذي ُسوِرييا ماّرا ُؤشا 
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اإِنْضبارن  ذ  اإِْتبارِكيكِّيضن  يِنّي  ذ  اإِماْرياحن  ذ  رْحِريق،  ذ  رْهراشاث  كُور  عرام  اإِْدچان 
ُؤشا اإِّسݣْنفا ثن. 25ْضفارن ث-يِد اَأطّاس ن ْرغاِشي ِزي لجالِيل، ِزي ِذيكاُبولِيس، ِزي 

ُأْرُذون.  ُؤرشالِيم، ِزي ياُهوِذيّيا ُؤ زݣ ُؤجّماض ن لا

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �أَو�رن ن لبار�كا 
ُلوك. 23-20:6

ُؤِسين-د 5   اإِقِّيم،  ِذين  راِمي  اَأوارنِي  ُؤشا  وْذرار  غار  ُيوِري  ْرغاِشي،  اإِْزرا  1راِمي 

ن  3“ّسعذ  اإِقّار  اإِثن،  اإِّسرمذ  نّس،  وم  اَأقمُّ ياْرزم  2ُؤشا  نّس.  اإِمْحضارن  غارس 
يِنّي  ن  4ّسعذ  نِيْثِني.  اإِ  اَأقّا-ت  اإِجْنوان  ن  ثاݣْلِذيث  ِمينِزي  اإِزرض،  نْسن  اَأرُّوح  يِنّي 
اإِْتشِضينن، ِمينِزي نِيْثِني اَأذ ْتواعّزان. 5ّسعذ ن اإِْمِهينن، ِمينِزي نِيْثِني اَأذ وارثن ثاُمورث. 
ن  7ّسعذ  يْونن.  جِّ اَأذ  نِيْثِني  ِمينِزي  ْثسݣْذا،  غار  اإِْتفاذن  يِنّي  ذ  اإِْترازان  يِنّي  6ّسعذ ن 

يِنّي يارّحمن، ِمينِزي اَأذ غارسن ثِيِري اَأرْحمث. 8ّسعذ ن يِنّي اإِ غار اإِْدچا ُؤر اإِزِذيݣ، 
ِمينِزي نِيْثِني اَأذ زارن اَأربِّي. 9ّسعذ ن يِنّي اإِتݣّن رهنا، ِمينِزي نِيْثِني اَأذ ْتواسّمان ثاْروا 
يّبث ن ْثسݣْذا، ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان  ن اَأربِّي. 10ّسعذ ن يِنّي اإِْتواحصارن خ سِّ
اإِنِين كُور  اَأذ خاوم  ُؤشا  ماّرثن كنِّيو  ُؤ  اإِ كنِّيو مارا عايارن  11ّسعذ  ثِيِري.  اَأذ غارسن 
يقن. 12فارحم، ْسِريوْروم ِمينِزي ْرُمونث نْوم ذ  يّبث اإِنُو، واّخا ّسخارِّ اَأوار اَأعّفان خ سِّ

و اإِ ثُوغا اإِحصارن اإِْمكاشافن اإِنّي قبر نْوم.  ثامّقرانت ذݣ اإِجْنوان، ِمينِزي اَأمُّ

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثامْدچاحث ذ ثْفاوث 
مار. 50:9؛ ُلوك. 35-34:14

13كنِّيو ذ ثامْدچاحث ن ثُمورث. ماشا مارا ثامْدچاحث ثخسار اَأردِّي نّس، ماّمش اإِ غا 

نّݣ اَأذ ت ناّر د ثامْدچاحث؟ وار ْثنّفع عاذ اإِ والُو حاشا اَأذ ثّمنضار غار باّرا، اَأذ خاس 
اإِْدچان خ وْذرار، وار ْثزّمار اَأذ  ينت اإِ  ونِّيث. ثانِذْ عفسن اإِْوذان. 14كنِّيو ذ ثِيفاوث ن دُّ
يم ثنُّوفّار. 15وار ّسرقِّين رْفنار ُؤشا ّساْرسن ث ساُذو ْرُموذ، ماشا ّساْرسن ث خ ْرمرفع،  ثقِّ
خنِّي اَأذ يارغ اإِ ماّرا اإِنّي اإِْدچان ِذي ثاّدارث. 16ّجم ثِيفاوث نْوم اَأذ ثارغ اإِ اإِْوذان، ِحيما 

وْعران باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان.  اَأذ زارن رْخذايم نْوم اإِْشنان، اَأذ سُّ
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كّمر تاْور�ث  و �أَذ �إِ �أَحّدث ذݣ وْذر�ر - يشُّ
17وار ْتِغيرم شا بلِّي ُؤِسيغ-د ِحيما اَأذ ّسبطّرغ تاْوراث نِيغ اإِْمكاشافن. نش وار د ُؤِسيغ 

شا ِحيما اَأذ ّسبطّرغ، ماشا ِحيما اَأذ كّمرغ. 18ِمينِزي س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأر اإِ غا اإِْفنا 
يط ِزي تاْوراث اَأر اإِ غا اإِمسار  ُؤجنّا ذ ثُمورث، وار اإِفنِّي ُؤرا ذ اإِّج ن ْرحارف نِيغ ذ ثانقِّ
كُورِشي. 19ونّي اإِ غا اإِّسبطّرن ِزي ْثوّصا-يا اإِْشثن، واّخا ذ ثامْزيانت ُؤشا اإِّسْرماذ اإِْوذان 
و، اَأذ اإِْتواسّما ذ اَأمْزيان ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان، ماشا ونّي ّزاْيسنت اإِݣِّين، اإِّسْرماذ اإِ  اَأمُّ
ثنت، نتّا اَأذ اإِْتواسّما ذ اَأمّقران ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. 20ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا 
ثاسݣْذا نْوم وار ثمّقار شا خ ثنِّي ن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين، قاع وار ثِتيذفم 

شا غار ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �أَخّيق ذ ُؤنقِّي 
21اَأقّا ثْسِريم بلِّي اإِْتوانّا اإِ رْجُذوذ ‘وار نّق’ ُؤ ونّي اإِنّقن، اإِݣُّور اَأذ اإِْتواحاسب.22ماشا نش 

اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ونّي اإِْتخّياقن خ ُؤماس، اإِݣُّور اَأذ خاس اإِْتواحاكم. ونّي اإِقّارن اإِ ُؤماس 
‘اَأ اَأفُغور’، اَأذ خاس ثْحكم لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ُؤ ونّي اإِقّارن ‘اَأ اَأُبوهاِري’ اَأذ 
ي ن جاهنّاما. 23مارا ثْوِشيذ ثاغاْرصث نّك خ ُؤعالطار ُؤشا  اإِْتواحاكم، اَأذ ياذف غار ْثمسِّ
ِذينِّي ْثعقرذ بلِّي ُؤماش اَأقّا-ث خ شا خاك، 24أّج ثاغاْرصث نّك ِذين ّزاث اإِ ُؤعالطار، 
ُروح اَأمْزواُرو، ْثصرحذ اَأك-ذ ُؤماش، خنِّي ذور-د، اأْوش اَأمْوِشي نّك ِحيما اَأذ اإِْتواغارص. 
وكِري اَأك-ذ وغِريم نّك ِمينثرا شك عاذ اَأِكيذس ذݣ وْبِريذ، ِحيما وغِريم  25ّݣ ذْغيا ثادُّ

اَأذ  ُؤشا  ُؤمخازنِي  ياِوي غار  اَأذ شك  ْرقاِضي  ْرقاِضي، خنِّي  اإِتِيِوي غار  نّك وار شك 
ثّمنضارذ ِذي رْحبس. 26س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار د ثّفغذ ّسنِّي، اَأر اإِ غا ْثخْدچصذ 

اَأُصولِذي )='كواذرانس'( اَأنݣّاُرو. 

ينا  �أَحّدث ذݣ وْذر�ر - زِّ
27اَأقّا ثْسِريم بلِّي اإِْتوانّا اإِ رْجُذوذ ‘وار زنِّي شا’،28ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، مارّا ونّي اإِ غا اإِخزارن غار 

ثْمغارث س نّْشوث، اَأقّا اإِزنا اَأِكيذس ذݣ ُور نّس. 29مارا ثِيّط نّك ثافُوسشث ثݣّا اَأذ ثْنذْرفذ 
ي ت، ثنضارذ ت خاك، ِمينِزي ْحسن اش مارا ْثوّدار اإِج ن ُؤغْزِذيس ن اَأرِّيمث  ذايس، كِسْ
ي  نّك واها ُؤشا اَأرِّيمث نّك مارّا وار ثّمنضارِي شا ِذي جاهنّاما. 30مارا اَأفُوس نّك اَأفُوِسي يجِّ
شك اَأذ ذاْيس ثْنذْرفذ، قّص اِث، نْضار اِث خاك، ِمينِزي ْحسن اش مارا ْثوّدار اإِج ن ُؤغْزِذيس 

ن اَأرِّيمث نّك واها ُؤشا اَأرِّيمث نّك مارّا وار ثّمنضارِي شا ِذي جاهنّاما. 
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�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �أَْدچاف 
َمّتى 9:19؛ مار. 11:10-12؛ ُلوك. 18:16

31اَأقّا اإِْتوانّا عاوذ ‘ونّي اإِ غا اإِْدچفن اإِ ثْمغارث نّس، اَأذ اس اإِْوش ثابرات ن واْدچاف’. 

يّبث ن  32ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ونّي اإِ غا اإِْدچفن اإِ ثْمغارث نّس، وار اإِْدجي ِذي سِّ

ثُوقْحِبيث، اإِتاّرا ت اَأذ ثزنا ُؤشا ونّي اإِ غا اإِمْرشن ثنِّي ُؤِمي اإِْدچفن، اَأقّا نتّا اإِزنا. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ِثيجاْدجين 
وْدچذ اإِ  33اَأقّا ثْسِريم عاوذ بلِّي اإِْتوانّا اإِ رْجُذوذ ‘وار ثّجاْدجيذ س زُّور، ماشا اأّݣ ِمين ثجُّ

اَأربِّي’، 34ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ثّجاْدچام عّمارص، ُؤرا غار ُؤجنّا ِمينِزي نتّا ذ ْرعارش 
ن اَأربِّي، 35ُؤرا غار ثُمورث ِمينِزي نتّاث ذ ثانْبذاث ساُذو اإِضارن نّك، ُؤرا غار ُؤرشالِيم 
ينت ن ُؤجْدجيذ اَأمّقران، 36ُؤرا غار ُؤزْدجيف نّك ِمينِزي وار ْثزّمارذ  ِمينِزي نتّاث ذ ثانِذْ
اَأذ ثاّرذ ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤزطُّو ن ُؤُشّواف ذ اَأشْمرار نِيغ ذ اَأبارشان. 37اَأذ اإِقِّيم اَأوار نّك ‘واه’ 

ذ ‘واه’، ‘لّا’ ذ ‘لّا’، مانا كثار ِزي مان اَأيا، اَأقّا نتّا زݣ ُؤعّفان. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - و�ر تْخْدچص ْرغار س ْرغار
ُلوك. 30-29:6

38اَأقّا ثْسِريم بلِّي اإِْتوانّا ‘ثِيّط س ثِيّط ذ ثِيغمسث س ثْغمسث’،39 ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، 

وار تْمعارام شا اَأك-ذ ُؤعّفان، ماشا ونّي شك اإِ غا اإِّسّقرن اَأمݣِّيز نّك اَأفُوِسي، سرقا ياس ُؤرا 
ذ ونّْضِني، 40ُؤشا مارا ِذين حد اإِْخس اَأذ ِكيش اإِّݣ ّشراع ُؤشا نتّا اَأذ اش اإِْكِسي ثشاِمير 
نّك، اَأقّا شك اَأرنِي اس ُؤرا ذ اَأجْدچاب. 41ونّي خاك اإِݣِّين بّزز ِحيما اَأذ ِكيذس ثُوُيورذ اإِّج 
ن ِكيلُوِميثر، ُؤُيور اَأِكيذس ْثناين. 42مان ون ذ اش اإِ غا اإِتارن شا ن ْرحاجث، اأْوش اس ت 

ُؤ ونّي يارزُّون اَأذ خاك ياْرضر، وار د ث تاّرا اَأمنِّي. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثايِْري �إِ ْرعذيان 
ُلوك. 28-27:6، 36-32

43اَأقّا ثْسِريم بلِّي اإِْتوانّا ‘اَأذ ثْخسذ اَأْمقاّرب نّك، اَأذ ثشاْرهذ رْعُذو نّك’.44ماشا نش اَأذ 

اوم اإِنِيغ، ْخسم رعْذيان نْوم ُؤ باركم اإِنّي كنِّيو اإِنّعرن، ݣّم ْثُشونِي اإِ يِنّي كنِّيو اإِشاّرهن، 
ّزاْدچم اإِ يِنّي خاوم اإِْتعّدان ُؤرا اإِ يِنّي خاوم اإِْتذاّراشن، 45ِحيما اَأذ ثِيِريم ذ ثاْروا ن باباْثوم 
و-د  ونّي اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان، ِمينِزي نتّا اإِّسنّقار ْثُفوشث نّس خ اإِعّفانن ذ اإِصْبحانن، يارخُّ
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كنِّيو  اإِنّي  ثْخسم  مارا  46ِمينِزي  اإِسݣّذن.  وار  يِنّي  ُؤ خ  اإِْمسݣّاذن  اإِّوث خ  اَأذ  ونْزار  اإِ 
اإِتخسن، مان اَأْربح اإِ غاروم؟ ما وار تݣّن اَأْيث ن ّضاِريبا ُؤرا اَأمُّو؟ 47مارا ْثسْدچمم خ 
واْوماثن نْوم واها اإِ ِمين ثتݣّم كثار؟ ما وار تݣّن اَأْيث ن ّضاِريبا ُؤرا اَأمُّو؟ 48 اإِِريم كنِّيو 

ْثكّمرم اَأم ماّمش ُؤرا ذ باباْثوم ذݣ ُؤجنّا اإِْكمر. 

 �أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ّصذ�ِقي 

1ْحضام، وار تݣّم شا ثاسݣْذا نْوم زّاث اإِ اإِْوذان ِحيما اَأذ كنِّيو زارن. مارا اَأميا، اَأذ يِيِري وار 6 

غاْروم ُبو راجار زِي باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 2مارا ْثصّدقذ، وار ت تّݣ ِذي ْرُبوق اَأم 
ماّمش تݣّن لُموناِفيِقين ذݣ اإِِسيناݣُوݣن ُؤ ِذي زّناِقي، ِحيما اَأذ ثن شْنعن اإِْوذان. س ثِيذت اَأذ 
اوم اإِنِيغ، نِيْثِني اَأقّا ُؤِفين راجار نْسن زِي بعذا. 3ماشا شك، ْخِمي اإِ غا ْثصّدقذ، اإِْتخّصا اَأفُوس 
ين ِمين اإِتّݣ ُؤفُوِسي نّك، 4ِحيما ّصْذقث نّك اَأذ ثِيِري س ْثُنوفّرا ُؤشا باباش  نّك اَأزْرماض وار اإِسِّ

ونّي شك اإِْتواران ِذي ْثُنوفّرا، اَأذ شك اإِخْدچص س بطايطاي. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثاز�ْدجيث 
ُلوك. 4-2:11

5مارا ثزُّوْدچذ، وار تِيِريم شا اَأم لُموناِفيِقين اإِنّي اإِْعجب اَأسن ْرحار اَأذ زّاْدچن اَأم بّدن ذݣ 

ورا ن زّناِقي ِحيما اَأذ ثن زارن اإِْوذان. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا نِيْثِني ُؤِفين  اإِِسيناݣُوݣن ذ ْثغمُّ
راجار نْسن زِي بعذا. 6ماشا شك، مارا ثزُّوْدچذ، اَأذف غار وّخام نّك ُؤشا بلّع ثاّوارث، 
اإِ غا  ْثُنوفّرا ذ نتّا اإِ شك  اإِْتواران ِذي  اإِ  ْثُنوفّرا ُؤشا باباش  باباش ونّي اإِْدچان ِذي  اإِ  زّاْدچ 
اإِخْدچصن س بطايطاي. 7مارا ثزُّوْدچم وار ْتعاواذم اإِ واوار اإِْخوان اَأمْشناو اإِنّي زِي رݣـُنوس، 
اإِْتِغير اَأسن س واوارن نْسن اَأطّاس اَأذ اسن اإِسر. 8وار تِيِريم اَأم نِيْثِني، ِمينِزي باباْثوم اإِّسن ِمين 
و اإِ غا ثّزاْدچم كنِّيو ‘اَأ باباْثنغ اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان،  ثْحذاجم قبر ّما ذ اس اإِ غا ثتارم. 9اَأمُّ
اإِسم نّك اَأذ يِيِري اإِْتواقّدس،  10 اأّج اَأذ د ثاس ْثݣْلِذيث نّك ُؤشا اَأم ماّمش شك ثْخسذ اَأذ 
ثِيِري ذݣ ُؤجنّا، اَأذ ثِيِري عاوذ اَأمُّو ِذي ثُمورث. 11 اأْوش اَأنغ اَأّس-ا اَأغُروم ن كُور اَأّس. 
يِذيف شا ذݣ  12غفار اَأنغ اإِمارُوسا نّغ اَأم ماّمش نْسامح اإِ يِنّي اإِ ذ انغ اإِتُورسن. 13وار د اَأنغ سِّ

ُؤغكِّوي، ماشا سْنجم اَأنغ زݣ ُؤعّفان، ِمينِزي ثاݣْلِذيث ذ ّجْهذ ذ ُؤُعوْدجي اَأذ اإِرِين اإِ شك 
اإِ رْبدا قاع، اَأِمين!’ 14مارا كنِّيو ْثسامحم اإِ اإِْوذان اإِ ُؤخطُّو نْسن، ُؤرا ذ باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ 
اإِجْنوان اَأذ اوم اإِغفار. 15مارا كنِّيو وار ثْتِسيِميحم اإِ اإِْوذان اإِ ُؤخطُّو نْسن، ُؤرا ذ باباْثوم اإِ اإِْدچان 

ذݣ اإِجْنوان وار اإِغّفار شا اَأخطُّو نْوم. 
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�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �أَُزومِّي 
اَأغْمُبوب نْسن  اإِّسنْقرابن  اإِنّي  لُموناِفيِقين،  اَأم  اَأبارشان  اَأغْمُبوب  ْثُزوّمم، وار تݣّم  16مارا 

ِحيما اَأذ ثن زارن اإِْوذان بلِّي اَأقّا ُزوّمن. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا نِيْثِني ُؤِفين راجار نْسن 
ِزي بعذا. 17ماشا شك، مارا ْثُزوّمذ، ذهن اَأزْدجيف نّك ُؤشا ِسيرذ اَأغْمُبوب نّك، 18ِحيما 
وار ْثِبيِنيذ شا اإِ اإِْوذان بلِّي ْثُزوّمذ، ماشا اإِ باباش ونّي اإِْدچان ِذي ْثُنوفّرا ُؤشا باباش اإِ اإِْتواران 

ِذي ْثُنوفّرا، اَأقّا نتّا اإِ شك اإِ غا اإِخْدچصن. 

�أحّدث ذݣ وْذر�ر - ركْنُوز ذݣ ُؤجّنا 
ُلوك. 34-33:12، 36-34:11، 13:16

ونِّيث مانِي اإِ غا ثن ثّش ثِشينذا ذ ّدرا ُؤ مانِي اإِ غا  19وار ْسُمونام شا رْكُنوز ذا ِذي دُّ

ّسُنوقّبن اإِخّوانن، اَأذ ثن اَأشارن. 20ماشا ْسُمونم اإِ يِيخف نْوم رْكُنوز ذݣ ُؤجنّا مانِي وار 
ثن ثتّت شا ثِشينذا ذ ّدرا ُؤ مانِي وار ّسُنوقُّوبن اإِخّوانن وار ثن تاشارن. 21ِمينِزي مانِي اإِ غا 
يِيِري ْركْنز نّك، اَأقّا ُؤرا ذ ُؤر نّك اَأذ ِذين يِيِري عاوذ. 22رفنار ن اَأرِّيمث نتّا ذ ثِيّط. مارا 
ثِيّط نّك اَأقّا ثْصفا، اَأذ ثِيِري اَأرِّيمث نّك ماّرا ذ ثِيفاوث. 23مارا ثِيّط نّك ذ ثاعّفانت، خنِّي 
اَأذ ثِيِري اَأرِّيمث نّك ماّرا ذ ثاْدچسث. مارا ثِيفاوث ثنِّي ذايك ذ ثاْدچسث، مْشحار 
ثْمغار ثاْدچسث! 24 ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ اإِْخذم اإِ ْثناين ن اإِِسيِذيثن، ِمينِزي نتّا اَأذ اإِشاْره 
اإِّجن اَأذ اإِْخس ونّْضِني نِيغ اَأذ اإِطّف ذݣ اإِّجن اَأذ اإِّسْحقار ونّْضِني. كنِّيو وار ْثزّمارم اَأذ 

ْثخْذمم اإِ اَأربِّي ذ ‘ماُمون’. 

ُموناس  �أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �إِ
ُلوك. 34-22:12

يم اَأْمُنوس ِذي ثُوذارث نْوم ِمين اإِ غا ثّشم نِيغ ِمين اإِ غا ثْسوم  25خ ُؤينِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، وار كسِّ

ُؤرا اإِ اَأرِّيمث نْوم ماّمش ت اإِ غا ثّسيارضم. ما وار ثْحِري ثُوذارث خ ماّشا نِيغ اَأرِّيمث خ 
يرن  وارُّوض؟ 26خزارم غار اإِْجضاض ن ُؤجنّا، اَأقّا نِيْثِني وار زاّرعن، وار مّجارن ُؤشا وار ْتخمِّ
ِذي رمراِسي، واّخا اَأمنِّي باباْثوم ذݣ ُؤجنّا اإِ ثن اإِّسّشان. ما كنِّيو وار ثّسكِّويم شا كثار اَأطّاس 
خاسن؟ 27مان ون زّاْيوم اإِزّمار س وْمُنوس نّس اَأذ يارنِي ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤِغير ِذي ْثُزوݣّارث نّس؟ 
يݣن )=نُّوواش( ذݣ اإِيّار،  يم اَأْمُنوس اإِ وارُّوض؟ ْخزارم ماّمش غّمين اإِججِّ ي ْثكسِّ 28ُؤ مايمِّ

واّخا نِيْثِني وار خّدمن، وار ْتقارضشن. 29اَأذ اوم اإِنِيغ، ُؤرا ذ ُسولايمان ِذي ماّرا اَأُعوْدجي 
نّس وار يارض شا اَأم اإِّجن زّاْيسن. 30مارا اَأربِّي اإِّسيارض رْحِثيش ن اإِيّار اإِ اإِْدچان اَأّس-ا ُؤشا 
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ثِيوّشا اَأذ اإِّمنضار ِذي ثْفُقونت، ما خنِّي وار كنِّيو اإِّسِييّرض اَأطّاس ْحسن زّايس، اَأ كنِّيو اإِ ِذي 
يم شا اَأمُنوس، ثّقارم ‘ِمين اإِ غا نّش؟ ’ ُؤ ‘ِمين اإِ  يمان؟ 31خ ُؤينِّي وار كسِّ اإِْدچا ْذُروس ن لاإِ
غا نُْسو؟ ’ نِيغ ‘ِمين اإِ غا نْيارض؟ ’ 32اَأقّا رݣـُنوس اَأرزُّون مان اَأيا ماّرا. اَأقّا باباْثوم ذݣ ُؤجنّا 
اإِّسن بلِّي ثْحذاجم مان اَأيا ماّرا. 33ماشا كنِّيو، اَأرُزوم اَأمْزواُرو خ ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ذ ْثسݣْذا 
يم اَأْمُنوس اإِ ِمين اإِ غا اإِْمسارن ثِيوّشا،  نّس ُؤشا اَأربِّي اَأذ اوم يارنِي خ مان اَأيا ماّرا. 34وار كسِّ

ِمينِزي ثِيوّشا اَأذ ثْكِسي اَأْمُنوس اإِ يِيخف نّس. اإِشفا اإِ كُور اَأّس ثُوعّفنا نّس. 

يو ذ ثْحناشث  �أَحّدث ذݣ وْذر�ر - �أَخشِّ
ُلوك. 38-37:6، 42-41

غا 7  اإِ  ِزي  اإِ  ْرُحوكم  علاْحساب  2ِمينِزي  ثْتواحاكامم،  وار  ِحيما  حكّمم  1وار 

ْثحْكمم اَأذ ثْتواحاكمم ُؤ علاْحساب رعبار اإِ ِزي اإِ غا ثعبارم اَأذ ثْتواعبارم عاوذ. 
يو ِذي ثِيّط ن ُؤماش، ماشا وار ْثحكّارذ شا اإِ ثْحناشث ثنِّي  ي ْثخّزارذ غار ُؤخشِّ 3مايمِّ

يو  وفّغغ اَأخشِّ ِذي ثِيّط نّك؟ 4خنِّي ماّمش اإِ غا ثݣّذ اَأذ ثِيِنيذ اإِ ُؤماش ‘اأّج اَأيِي اَأذ اَأش-د سُّ
ِزي ثِيّط نّك’ ُؤشا ْخزار، اَأقّا شك غارك ثاْحناشث ِذي ثِيّط نّك؟” 5اَأ شك لُموناِفيق، 
وفُّوغذ  ُسوفّغ-د اَأمْزواُرو ثاْحناشث ِزي ثِيّط نّك، خنِّي ْثزّمارذ اَأذ ثْخزارذ مِليح ِحيما اَأذ ثسُّ
يو ِزي ثِيّط ن ُؤماش. 6وار ثِيّشم ِمين اإِْدچان اإِقّدسن اإِ يِيطان، وار نطّارم شا ثِيياقُوثِين  اَأخشِّ
نْوم اإِ اإِرفان، ِحيما وار خاسنت عّفسن س اإِضارن نْسن ُؤشا اَأذ غاْروم نْقربن، اَأذ كنِّيو 

مّزقن. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - صبارم ِذي ثُوثر� �إِ �أَربِّي 
ُلوك. 13-9:11

7تارم، اَأذ اوم اإِّموش. اَأرُزوم، اَأذ ثافم. ْسقارقبم، اَأذ اوم اإِْتوارزم. 8ِمينِزي ماّرا ونّي اإِ غا 

اإِتارن اَأذ اإِطّف ُؤ ونّي اإِ غا يارُزون اَأذ ياف ُؤ ونّي اإِ غا اإِّسقارقبن اَأذ اس اإِْتوارزم. 9نِيغ مان 
يس اإِتار اس اَأغُروم، اَأذ اس اإِْوش اَأزُرو؟ 10نِيغ مارا اإِتار اس ثاْسرمث،  ْبناذم جاراوم، مارا مِّ
اَأذ اس اإِْوش اَأِفيغار؟ 11مارا كنِّيو، واّخا كنِّيو ذ اإِعّفانن، اَأقّا ثّسنم ماّمش اإِ غا ثْوشم ِمين 
اإِصْبحن اإِ ثاْروا نْوم، مْشحار عاذ باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان اَأذ اإِْوش ِمين اإِصْبحن اإِ 
يِنّي ذ اس اإِ غا اإِتارن؟ 12قاع اَأم ماّمش ثْخسم اَأذ اوم ݣّن اإِْوذان، ݣّم اَأميا كنِّيو اإِ نِيْثِني، 

ِمينِزي مان اَأيا ذ تاْوراث ذ اإِْمكاشافن. 
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�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثاّو�رث �إِحصارن 
ُلوك. 24:13

13اَأْذفم ِزي ثّوارث اإِحصارن، ِمينِزي ثاّوارث ثْمغار ُؤرا ذ اَأبِريذ ِميِريو اإِ اإِتاْوين غار ُؤهلّك 

اإِتاْوين غار  ُؤشا اَأطّاس اإِ ّزايس اإِتاذفن. 14ماّمش ثْحصار ثّوارث ُؤ ماّمش اإِمِزي وْبِريذ اإِ 
ثُوذارث ُؤشا ْذُروس ن اإِنّي ث اإِتافن. 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثاشّجارث ثاصْبحانت ذ ثشّجارث ثاعّفانت 
ُلوك. 44-43:6، 27-25:13

15ْحضام اإِخف نْوم زݣ اإِْمكاشافن اإِّسخارِّيقن اإِ د اإِتاسن غاْروم س ْثِهيُذورث ن اإِزمارن ماشا 

ذݣ اإِعدِّيسن نْسن اَأقّا نِيْثِني ذ ُؤّشانن اإِتطّفن. 16زِي ْرِغيْدچث نْسن اَأذ ثن ثّسنم. ما اَأذ 
رْقضن اَأِضير زݣ اإِسنّانن نِيغ ثازارث زِي ْثسكرا؟  17اَأمُّو كُور ثاشّجارث ثاصْبحانت ثتاِوي-د 
ثاعّفانت. 18ثاشّجارث  ْرِغيْدچث  ثتاِوي-د  ثاعّفانت  ُؤ كُور ثاشّجارث  ْرِغيْدچث ثْصبح 
ثاصْبحانت وار ْثزّمار اَأذ ثْوش ْرِغيْدچث ثاعّفانت نِيغ ثاشّجارث ثاعّفانت وار ْثزّمار اَأذ ثْوش 
ْرِغيْدچث ثاصْبحانت. 19كُور ثاشّجارث ثنِّي وار اإِتِيّشن ْرِغيْدچث ثْصبح، اَأذ ثْتواقّص ُؤشا اَأذ 

ي. 20خ ُؤينِّي زِي ْرِغيْدچث نْسن اَأذ ثن ثّسنم.  ثّمنضار ِذي ْثمسِّ

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - مان ون �إِ غا ياذف غار ثْݣْلِذيث ن �إِجْنو�ن 
اَأذ ياذف غار  اَأ ِسيِذي!’  اإِنِين ‘اَأ ِسيِذي،  اإِ غا  اإِّجن ونّي د ايِي  اإِْدجي شا كُور  21وار 

ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان، ماشا ذ ونّي اإِتݣّن ِمين اإِْخس بابا اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 22اَأطّاس اإِ 
د ايِي اإِ غا اإِنِين ذݣ واّس نِّي ‘اَأ ِسيِذي، اَأ ِسيِذي، ما وار نْكاشف شا س يِيسم نّك، 
ما وار نُوّزر خ ّشواطن س يِيسم نّك ُؤ س يِيسم نّك ما وار نݣِّي اَأطّاس ن رْعجايب؟ ’ 
ينغ، بّعذم خاِفي، اَأ كنِّيو اإِنّي اإِتݣّن ِمين اإِْدچان  23خنِّي اَأذ اسن اإِنِيغ ‘عّمارص وار كنِّيو سِّ

ِضيّد ن تاوراث.’ 

�أَحّدث ذݣ وْذر�ر - ثاّد�رث خ ّسْدچاح 
ْبناذم  اإِج ن  اَأك-ذ  ّسمُقوّدغ  اَأذ ث  ّزاْيسن،  اإِتّݣ  اإِنُو،  واوارن  اإِ  اإِتْسران  ونّي  24ماّرا 

اإِغْزران،  ونزار، حْمرن  اإِْوثا  25خنِّي  ّسْدچاح.  نّس خ  ثاّدارث  اإِبنان  ونّي  اَأِميِغيس  ذ 
يضن ُؤشا رقفن ثاّدارث نِّي، واّخا اَأمنِّي وار ذ ثوِضي شا، ِمينِزي ذساس  ُصوضن اإِسمِّ
نّس اإِّمارس خ ّسْدچاح. 26ماشا ماّرا ونّي اإِتْسران اإِ واوارن اإِنُو، وار ّزاْيسن اإِتّݣ، اَأذ 
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ونزار،  اإِْوثا  27خنِّي  اإِجِذي.  نّس خ  ثاّدارث  اإِْبنا  اَأفُغور،  ذ  ْبناذم  اإِج ن  اَأمْشناو  يِيِري 
يضن، رقفن ثاّدارث نِّي ُؤشا ثوضا، ثُوغا اَأوطُّو نّس ذ  اإِسمِّ اإِغْزران، ُصوضن  حْمرن 
اإِتْبهث س  اإِقِّيم  بلِّي ْرغاِشي  اإِمسار  اَأقّا  اَأوارن-ا،  و  اإِكّمر يشُّ اَأمّقران.” 28اَأوارنِي راِمي 
ولطا، وار اإِْدجي شا  ُؤسْرمذ نّس، 29ِمينِزي ثُوغا اإِّسْرماذ اإِثن اَأمْشناو ونّي غار اإِْدچا صُّ

اَأمْشناو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن. 

ج ن بُو-ربارص  �إِ �أَْسݣنِفي ن 
مار. 40:1-45؛ ُلوك. 16-12:5

1راِمي د اإِهوا زݣ وْذرار، ْضفارن ث-يِد اَأطّاس ن ْرغاِشي. 2ُؤشا  ُيوِسي-د غارس 8 

اإِّجن اإِ ِذي اإِْدچا ْربارص، اإِْوضا اس غار اإِضارن، اإنّا “اَأ ِسيِذي، مارا ثْخسذ، ْثزّمارذ 
و اإِّسِويّزذ اَأفُوس نّس ُؤشا اإِحاذا ث، اإنّا “نش ْخسغ، ْزذݣ!”  يْزذݣذ”. 3يشُّ اَأذ ايِي ثسِّ
و “ْخزار، وار ت تّقار اإِ حد،  يزذݣ ِزي ْربارص نّس رْخذنِّي. 4اإنّا اس يشُّ ُؤشا  اإِْتواسِّ
ماشا ُروح، ْسشن اإِخف نّك اإِ ُؤكّهان ُؤشا اأْوش ثاغاْرصث اإِ اَأربِّي علاْحساب ِمين ّزايس 

اإِوّصا ُموسى، اَأقّا-ت ذ شهاذث اإِ نِيْثِني.” 

يمان �أَمّقر�ن ن ْرقبطان �أَُروماِني  لاإِ
ُلوك. 1:7-10؛ يُوح. 54-43:4

و غار كافارناُحوم، ُيوِسي-د غارس اإِج ن ْرقبطان خ مّيا، اإِتار زّايس اَأمُّو،  5راِمي ُيوذف يشُّ

6اإِنّا “اَأ ِسيِذي، اَأحْنِجير اإِنُو اإِزّر ِذي ثاّدارث ذ اَأنْضبار، اَأقّا ذاْيس رْحِريق اَأطّاس.” 7اإنّا اس 

و “نش اَأذ د اَأسغ، اَأذ ث ّسݣنِفيغ” 8ُؤشا  ْرقبطان خ مّيا ياّر-د، اإنّا “اَأ ِسيِذي، نش وار  يشُّ
ْسِذيهْدچغ اَأذ ثاْذفذ ْسواّداي اإِ ْثزقّا اإِنُو، ماشا اإِنِي اإِّج ن واوار واها، خنِّي اَأذ اإِݣّنفا ُؤحْنِجير 
اإِنُو. 9ِمينِزي ُؤرا ذ نش عاوذ ذ ْبناذم ساُذو اإِفاّسن ُؤشا غارِي اإِعْسكارِيّين ساُذو ُؤفُوس اإِنُو، 
قّارغ اإِ وا ‘ُروح!’ خنِّي اَأذ اإِراح ُؤ اإِ ونّْضِني ‘اَأس-د’ خنِّي اَأذ د ياس ُؤ اإِ اإِْسمغ اإِنُو قّارغ اس 
و مان اَأيا، اإِتْبهث، اإنّا اإِ يِنّي اإِث-يِد اإِْضفارن  ‘اأّݣ مان اَأيا’ ُؤشا اَأذ ث اإِّݣ.” 10راِمي اإِْسرا يشُّ
يمان اإِمغار اَأمْشناو وانِيثا. 11اَأذ اوم اإِنِيغ،  “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ُؤِفيغ ُؤرا ِذي اإِسرايِيل لاإِ
بلِّي اَأطّاس اإِ د غا ياسن زِي ّشارق زِي ْرغارب، اَأذ قِّيمن غار طّابرا اَأك-ذ اإِبراِهيم ذ اإِسحاق 
ذ ياعُقوب ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. 12ماشا ثاْروا ن ْثݣْلِذيث اَأذ ْتواّمنضارن باّرا غار طّارف 
و اإنّا اإِ ْرقبطان خ  اَأنݣّاُرو ن ثاْدچسث، مانِي اإِ غا يِيِرين اإِمطّاون ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس.” 13يشُّ

مّيا “ُروح، اَأذ اإِمسار اَأم ماّمش ثُوْمنذ.” ُؤشا  اإِݣّنفا ُؤحْنِجير نّس ِذي ْثساّعث نِّي. 
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ّسݣـْنفا ثاضكّو�تْش ن بُطُروس  و �إِ يشُّ
مار. 29:1-34؛ ُلوك. 41-38:4

ي. 15اإِحاذا  و غار ثاّدارث ن ُبطُروس، اإِْزرا ثاضكّواْتش نّس ثزّر، ذاْيس ثِيمسِّ 14راِمي د ُيوسا يشُّ

ي اإِْوين-د غارس  ي، رْخذنِّي ثكّار، ْثسّخار خاسن. 16غار ُؤعشِّ اَأفُوس نّس ُؤشا ْثُروح اس ْثمسِّ
وفّغ رارياحاث س اإِّج ن واوار ُؤشا اإِّسݣْنفا مارّا اإِْمهراش، 17ِحيما اَأذ  اَأطّاس ن اإِماْرياحن. اإِسُّ
اإِْتواكّمر ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف اإِشاْعيا “اَأقّا اإِْكِسي ثُوْضعفث نّغ ُؤ ياْرُبو رْهراشاث نّغ.”  

و  �أَْضفار ن يشُّ
ُلوك. 62-57:9

و ْرغاِشي اَأمّقران اإِ ذ اس-د اإِنّضن، اإِوّصا ثن اَأذ ْزوان غار ُؤجّماض. 19ُؤشا   18راِمي اإِْزرا يشُّ

ُيوِسي-د غارس اإِج ن ُؤْمسرماذ ن اإِْذلِيسن، اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ، اَأذ شك ْضفارغ مانِي ّما 
و “اإِشْعبان  غارسن اإِفران ُؤ اإِْجضاض ن ُؤجنّا غارسن رْعواّش،  اإِ غا ْثراحذ” 20اإنّا اس يشُّ
ماشا مِّيس ن ْبناذم وار ُيوِفي شا مانِي اإِ غا اإِسنّذ اَأزْدجيف نّس”. 21اإنّا اس اإِّجن نّْضِني 
و  زݣ اإِمْحضارن نّس “اَأ ِسيِذي، اأّج اَأيِي ذ اَأمْزوار اَأذ ُؤُيورغ اَأذ نضرغ بابا.” 22اإنّا اس يشُّ

“ْضفار اَأيِي-د، اأّج اإِمتِّينن اَأذ نْضرن اإِمتِّينن نْسن.” 

و ذ ثْحارياث  يشُّ
مار. 35:4-41؛ ُلوك. 25-22:8

و ِذي ْثغاّراُبوث، ْضفارن ث اإِمْحضارن نّس. 24ْخزار، ثكّار-د اإِْشث ن  23راِمي اإِنيا يشُّ

و ثُوغا اإِطّس. 25ُؤِسين-د  ْثحارياث ِذي رْبحار اَأر مانِي ْذرنت رْمواج ثاغاّراُبوث. ماشا يشُّ
غارس اإِمْحضارن نّس ُؤشا ّسفاقن ث-يِد، نّان اس “سْنجم اَأنغ، اَأ ِسيِذي. اَأقّا نّشين 
يمان؟”  ي ثتݣّوذم، اَأ كنِّيو اإِ ِذي اإِْدچا ْذُروس ن لاإِ نݣُّور اَأذ نْتواهلّك.” 26اإنّا اسن “مايمِّ
يضن ذ رْبحار ُؤشا ثُوِسي-د ْرُهوذنث ثامّقرانت. 27ْتبْهثن اإِْوذان،  خنِّي اإِكّار، اإِوبّخ اإِسمِّ

يضن ذ رْبحار تݣّن اس اَأّراي؟”  نّان “ِمين اإِْعنا وا ُؤِمي اإِسمِّ

ماْرياحن  �أَْسݣنِفي ن ثْناين ن �إِ
مار. 1:5-20؛ ُلوك. 39-26:8

28راِمي د يِيوض غار ُؤجّماض غار ثُمورث ن ݣارِݣيسانِيس ْرقان ث-يِد ْثناين ن اإِماْرياحن، 

فّغن-د زݣ اإِمْضران، ثُوغا ُموزّارن اَأطّاس اَأر مانِي ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ اإِّك اَأبِريذ نِّي. 
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و، مِّيس ن اَأربِّي؟ ما ثُوِسيذ-د ذانِيثا  29ْخزار، ْسُغوْين، نّان “ِمين ِذين جارانغ ذ شك، اَأ يشُّ

ِحيما اَأذ انغ ْثعّدبذ قبر ْروْقث؟” 30ثُوغا ِذين اإِْشث ن ْثِحيمارث ن اإِرفان ذ ثامّقرانت ثِيݣّوج 
وفّغذ اَأنغ، اأّج اَأنغ اَأذ ناذف  خاسن، ْثهّدا ِذين. 31ُؤشا  ّشواطن تارن زّايس، نّان “مارا ثسُّ
ِذي ْثِحيمارث ن اإِرفان”. 32اإنّا اسن “ُروحم!”. رْخذنِّي فّغن-د، ُؤْذفن ِذي ْثِحيمارث ن 
وث  اإِرفان. ُؤشا  ْخزار، ثاِحيمارث ن اإِرفان اَأمن ثُمون ثحُذوّدار زِي ثْيسارث غار رْبحار، ثمُّ
ينت ُؤشا خّبارن خ قاع ِمين اإِْمسارن ُؤرا  ذݣ وامان. 33 اإِمكساون اَأرْورن، ُروحن غار ثنِذْ
و. ُؤِمي ث  ينت ماّرا ِحيما اَأذ ّمرقان اَأك-ذ يشُّ خ اإِماْرياحن. 34ْخزار، فّغن-د اَأْيثباب ن ثنِذْ

ْزرِين، تارن زّايس اَأذ اإِفّغ زِي ثُمورث نْسن. 

�أَْسݣنِفي ن �إِج ن ُؤنْضبار 
مار. 1:2-12؛ ُلوك. 26-17:5

ينت نّس. 2ْخزار، اإِْوين اَأس-د اإِج 9   1اإِنْيا ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا اإِْزوا رْبحار، يِيوض غار ثنِذْ

يمان نْسن، اإنّا اإِ ُؤنْضبار “اأّݣ ُؤر،  و لاإِ ن ُؤنْضبار اإِ ثُوغا اإِزّرن ِذي قاما. راِمي اإِْزرا يشُّ
اَأ مِّي، ّدنُوب نّك ْتواغفارن.” 3ْخزار، شا ن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن نّان جاراسن “اَأْرياز-ا 
ي ثْتخّمامم  و، ُؤِمي اإِّسن ِمين ِذي ثُوغا ْتفكّارن، اإنّا اسن “مايمِّ اإِْتشّقاف ِذي اَأربِّي.” 4يشُّ
ِذي ِمين وار اإِْحِرين ذݣ ُوراون نْوم؟ 5ِمين اإِْهونن اَأذ اإِنِيغ اإِ وانِيثا ‘ّدنُوب نّك ْتواغفارن’ نِيغ 
ولطا ِذي ثُمورث  اَأذ اإِنِيغ ‘كّار، ثُوُيورذ!’؟ 6ماشا ِحيما اَأذ ثّسنم بلِّي مِّيس ن ْبناذم غارس صُّ
وث نّك، ْثراحذ غار  ي ثاسُّ ِحيما اَأذ اإِغفار ّدنُوب” - رْخذنِّي اإنّا اإِ ُؤنْضبار - “كّار ّسنِّي، كِسْ
ثاّدارث نّك.” 7خنِّي اإِكّار نتّا، اإُِروح غار ثاّدارث نّس. 8راِمي اإِْزرا ْرغاِشي مان اَأيا، ْتبْهثن، 

ولطا اَأمْشناو ثانِيثا اإِ اإِْوذان.  ّسُعوْدچن اَأربِّي ونّي اإِْوِشين صُّ

ثار�ِغيث ن َمّتى 
مار. 13:2-17؛ ُلوك. 32-27:5

و اإِكّا ّسنِّي، اإِْزرا اَأْرياز، ونّي ُؤِمي قّارن َمتّى، اإِقِّيم غار ثاّدارث ن ّضاِريبا. اإنّا  9راِمي يشُّ

اس “ْضفار اَأيِي-د!” ُؤشا  اإِكّار، اإِْضفار اِث. 10ُؤشا  اإِمسار، راِمي اإِقِّيم غار طّابرا ِذي 
و ذ اإِمْحضارن  ثاّدارث، ُؤِسين-د واطّاس ن اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب، قِّيمن اَأك-ذ يشُّ
ي اإِتّت ُؤْمسرماذ نْوم  نّس. 11راِمي ْزِرين اإِفاِريِسيّين مان اَأيا، نّان اإِ اإِمْحضارن نّس “مايمِّ
و مان اَأيا، اإنّا اسن “اإِنّي اإِصّحن، وار  اَأك-ذ اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب؟” 12ُؤِمي اإِْسرا يشُّ
حِذيجن شا اَأضِبيب، ماشا اإِْمهراش. 13ُروحم، اَأذ ْثرْمذم ِمين اإِْخس اَأذ اإِنِي واوار-ا ‘ْخسغ 
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اَأرْحمث، ماِشي ذ ثاغارصث’، ِمينِزي نش وار د ُؤِسيغ ِحيما اَأذ راِغيغ خ اإِْمسݣّاذن، 
ماشا خ اإِمْذناب غار تُوبث.” 

�أَسْقِسي خ ُؤُزومِّي 
مار. 18:2-22؛ ُلوك. 39-33:5

ي نْتُزوّما نّشين ذ اإِفارِيِسيّين اَأطّاس،  14خنِّي ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن ن ُيوحانّا، نّان اس “مايمِّ

و اإنّا اسن “ما اإِزّمار اَأذ شْضنن رْحباب ن ُؤُموراي  ين شا؟” 15يشُّ ماشا اإِمْحضارن نّك وار ْتُزومِّ
ِمينثرا اَأُموراي عاذ اَأِكيْذسن؟ اَأذ د اسن ُوّسان ِمينِذي خاسن اإِ غا اإِّمكِسي ُؤُموراي، خنِّي اَأذ 
يْتش زِي ثُشوقّث ن ْجِذيذ خ وارُّوض اَأقِذيم، ِمينِزي نتّاث اَأذ  ُزوّمن. 16 ُؤرا ذ اإِّج وار اإِتّݣ ثانقِّ
ثْقرع زݣ وارُّوض ُؤشا اَأرُّوض اَأذ اإِقّارص كثار. 17بِيُنو ن ْجِذيذ وار اإِْتواّݣ شا ِذي ْثُخونْشاي 
ثِيُبوراي، ِحيما وار دُّوقُّوزنت ْثُخونْشاي، اَأذ اإِزْدچع بِيُنو ُؤشا ثِيُخونشاي اَأذ ضّيعنت. ماشا بِيُنو 

ن ْجِذيذ اإِْتواّݣ ِذي ْثُخونْشاي ن جِذيذ، خنِّي اَأذ ْتواخّمرن نِيْثِني س ْثناين.” 

�أَْسݣنِفي ن يْدجيس ن ُؤمّقر�ن 
مار. 21:5-43؛ ُلوك. 56-40:8

و  18اَأم ثُوغا اإِّساوار اَأِكيْذسن خ ثمْسرايِين-ا، ُيوِسي-د اإِج ن ُؤمّقران اإِْسجذ اَأس، اإنّا “رخُّ

و اإِكّار،  وث، اَأس-د، سارس خاس اَأفُوس نّك ُؤشا اَأذ ثّدار عاوذ.” 19يشُّ يْدجي بحرا ثمُّ
اإِْضفار اِث اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس. 20ُؤ ْخزار، اإِْشث ن ثْمغارث، ثُوغا تازّرن زّايس اإِذاّمن 
ْرِميجار ن ثنعاش ن اإِسݣُّوسا، ثكّا اَأس-د غار ضّفار ُؤشا ْثحاذا اَأبحُرور ن ُؤجْدچاب نّس، 
21ِمينِزي نتّاث ثُوغا ثنّا ذݣ اإِخف نّس “اإِشفا ْمِغير اَأذ حاِذيغ اَأجْدچاب نّس، اَأذ ݣّنِفيغ.” 

يمان نّم اإِ شْم اإِّسنجمن”.  و، اإِْزرا اِت، اإنّا “اأّݣ ُؤر، اَأ يْدجي، اَأقّا لاإِ 22ماشا اإِنّقرب-د يشُّ

و غار ثاّدارث ن ُؤمّقران، اإِْزرا  ُؤشا  ثْتواݣّنفا ثْمغارث نِّي ِذي ْثساّعث نِّي. 23راِمي د ُيوسا يشُّ
وث شا، اَأقّا ثطّص”،  اإِغّياضن ذ ْرغاِشي اإِسُغويُّو، 24اإِنّا اسن “فّغم ّسا! ثاحْنِجيرث وار ثمُّ
وفّغن ْرغاِشي، ُيوذف غار ذاخر ُؤشا اإِطّف اِت زݣ ُؤفُوس  ُؤشا ضْحشن ذايس. 25اَأراِمي سُّ

نّس، خنِّي ثكّار ْثحْنِجيرث. 26ُؤشا  اإِفّغ رْخبار غار ثُمورث نِّي ماّرا. 

ذ�رغارن ذ �إِج ن ُؤمرياح �أَ�ْناو  �أَْسݣنِفي ن ثْناين ن �إِ
و ّسنِّي، ْضفارن ث ْثناين ن اإِذارغارن، ْتراغان “اَأرحم اَأنغ، اَأ مِّيس ن  27راِمي اإِكّا يشُّ

و اإنّا اسن “ما ثُومنم  داُود!” 28اَأراِمي ُيوذف ِذي ثاّدارث، ُؤِسين-د غارس اإِذارغارن نِّي. يشُّ
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بلِّي زّمارغ اَأذ ݣّغ مان اَأيا؟” نّان اس “واه، اَأ ِسيِذي” 29رْخذنِّي اإِحاذا ثِيطّاِوين نْسن ُؤشا اإنّا 
و ماشا اإِحاّرم  يمان نْوم” 30ُؤشا ْتوارْزمنت ثِيطّاِوين نْسن. يشُّ “اَأذ غاْروم يِيِري علاْحساب لاإِ
وفّغن خاس رْخبار  اإِثن، اإنّا “غاروم، وار سارݣابم حد”. 31ماشا نِيْثِني، اَأراِمي ُروحن، سُّ
ِذي ماّرا ثاُمورث! 32راِمي د فّغن نِيْثِني، ْخزار، اإِْوين اَأس-د اإِج ن ُؤمرياح اَأݣْناو. 33راِمي نتّا 
ور وڭناو. ثُوغا ْرغاِشي اإِتْبهث، نّان “عّمارص وار نْزرِي اَأمْشناو وانِيثا  يطان، اإِسِّ وفُّوغ شِّ اإِسُّ

وفُّوغ ّشواطن.”  ِذي اإِسرايِيل” 34ماشا اإِفارِيِسيّين نّان “س ُؤمّقران ن ّشواطن اإِسُّ

ّسݣْنفا  ّسْرماذ �إِ و �إِ يشُّ
و ثُوغا اإِتنّض خ ماّرا ثِينّدام ذ ْذُشوراث، اإِّسْرماذ اإِثن ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نْسن، ثُوغا اإِْتباّرح  35يشُّ

س رْخبار اَأصْبحان ن ْثݣْلِذيث ُؤشا اإِّسݣْنفا ماّرا رْهراشاث ذ رعُيوباث ن وْيُذوذ. 36راِمي 
و ْرغاِشي، اإِِحيّن خاسن، ِمينِزي نِيْثِني ُؤحرن نّهورن اَأم ُوْدجي اإِنّي وار غار اإِْدجي  اإِْزرا يشُّ
ُؤمْكسا. 37خنِّي اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “ثامْيرا ثْمغار اَأطّاس، ماشا اَأقّا ِذين ْذُروس ن اإِخّدامن. 

38خ ُؤينِّي تارم اإِ باب ن ثميرا، اَأذ د اإِّسّك اإِخّدامن اإِ ثمْيرا نّس.” 

مْحضارن نّس ْخضار ثنعاش ن �إِ و �إِ يشُّ
مار. 13:3-19، 7:6-13؛ ُلوك. 12:6-16؛ 6-1:9 

وفّغن 10  اَأذ سُّ ولطا ِحيما  اإِْوش اسن صُّ اإِمْحضارن نّس،  اإِراغا خ ثنعاش ن  و  1يشُّ

رارياحاث اإِمْنݣاس ُؤ ِحيما اَأذ ّسݣْنفان ماّرا رْهراشاث ذ رعُيوباث. 2 اإِسماون 
ن ثنعاش ن اإِمازانن ذ اإِِينا: اَأمْزواُرو نْسن ِسمعان ُؤِمي قّارن ُبطُروس ذ ُؤماس اَأنذراُوس ذ 
ذ ِفيِليبُّوس ذ بارثُولُوِميُيو ذ ثُوما ذ َمتّى، اإِج ن ُبو 

ياعُقوب مِّيس ن زاباِذي ذ ُؤماس ُيوحانّا 3
يُيوس، 4ذ ِسمعان ُبو-شضارث  ّضارِيبا، ذ ياعُقوب مِّيس ن اَألِفيُيو ذ لِيّباُوس ُؤِمي قّارن ثادِّ

ذ ياُهوذا اإِسخارِيُيوِطي ونّي ث اإِسلّمن. 

مْحضارن نّس غار ماّر� ِثينّد�م ن �إِسر�ِييل  ّسّك ثنعاش ن �إِ و �إِ يشُّ
اإنّا “وار ْتُروحم شا خ وْبِريذ ن رݣـُنوس، وار تاذفم  اإِوّصا ثن،  اإِّسّك ثنعاش-ا،  و  5يشُّ

ثاّدارث  ن  اإِوّدارن  ُوْدجي  غار  ْثراحم  اَأذ  ْحسن  6ماشا  اإِساماِريّين.  ن  ينت  ثنِذْ غار  شا 
اَأقّا ثِيوض-د.’  اإِجْنوان  اَأم ثّقارم ‘ثاݣْلِذيث ن  غا ْثراحم، باّرحم  اإِ  اإِسرايِيل. 7خِمي  ن 
8سݣنفام اإِْمهراش، ِسيزذݣم اإِنّي اإِ ِذي اإِْدچا ْربارص، ْسنكّارم اإِمتِّينن ُؤشا ُسوفّغم ّشواطن. 

يم شا ُورغ ُؤرا ذ نُّوقارث ُؤرا ذ  كنِّيو ثْكِسيم نّْبرا شا، خنِّي ْوشم ت نّْبرا شا. 9وار كسِّ
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يم شا ثاْشيارث اإِ وْبِريذ ُؤرا ذ ْثناين ن ثشاِميراث ُؤرا  نّحاس ذݣ اإُِبوياس نْوم، 10وار كسِّ
ينت نِيغ  ذ سانْذالِيياث ُؤرا ذ ثاّغارشث، ِمينِزي اَأخّدام اإِسذاهْدچ ماّشا نّس. 11مان ثانِذْ
ْذشار اإِ غا ثاذفم، اَأرُزوم ِوي ذاْيس اإِسذاهْدچ ُؤشا قِّيمم ِذين اَأر ذ ْثراحم. 12مارا ثُوذفم 
ثاّدارث، سْدچمم خ اَأْيثباب نّس. 13مارا ثاّدارث ثْسذاهْدچ، ّجم خاس رْهنا نْوم، مارا 
وار ث ثسِذيهْدچ شا، خنِّي رْهنا نْوم اَأذ غاْروم اإِقِّيم. 14مارا ثُوِفيم ونّي وار كنِّيو اإِقّبرن ُؤ 
ينت نِّي، ّزرزم ثاعّجاجث زݣ  وار اإِتسِري اإِ واوارن نْوم، فّغم ِزي ثاّدارث نِيغ ِزي ثنِذْ
اإِضارن نْوم. 15س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ يِيِري ْرحار اإِ ثُمورث ن ُسوُذوم ذ ݣاُموّرا اإِْهون 

ينت نِّي ذݣ واّس ن لِحيساب.  ِزي ثنِذْ

مْحضارن نّس �أَذ ِذين ِثيِري رحسارث  ْعرم �إِ و �إِ يشُّ
مار. 9:13-13؛ ُلوك. 17-12:21

و اَأذ كنِّيو ّسكّغ اَأم ُؤْدجي ِذي ْروْسط ن ُوّشانن. اإِرِيم ْثفثنم اَأمْشناو اإِِفيغران ُؤ  16خزارم، رخُّ

ْثغْفرم اَأم اإِْذبِيرن. 17ماشا ْحضام اإِخف نْوم زݣ اإِْوذان، ِمينِزي نِيْثِني اَأذ كنِّيو سلّمن اإِ ثُوذرِين ن 
ّشراع، اَأذ كنِّيو هتّكن س ُؤركُّوض ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نْسن، 18اَأذ كنِّيو نْذهن زّاث اإِ ْرُحوكّام 
يّبث اإِنُو، ِحيما اَأذ ثِيِريم ذ شهاذث اإِ نِيْثِني ُؤرا اإِ رݣـُنوس. 19مارا  ذ زّاث اإِ اإِجْدجيذن ِذي سِّ
يورم، ِمينِزي اَأذ اوم اإِّمْوش ِذي  يم شا س وْمُنوس ماّمش ذ ِمين اإِ غا ثسِّ سلّمن كنِّيو، وار كسِّ
ْثساّعث نِّي ِمين اإِْتخّص اَأذ ثِيِنيم. 20وار اإِْدجي ذ كنِّيو اإِنّي اإِّساوارن، ماشا ذ اَأرُّوح ن اَأربِّي 
ذ نتّا ذاْيوم اإِّساوارن. 21ُؤماس اَأذ اإِسلّم ُؤماس غار ْرمْوث ُؤ باباس مِّيس ُؤشا اَأذ كّارن ثاْروا 
يّبث ن اإِسم اإِنُو،  ذ اَأغْزِذيس اإِ لوالِيِذين نْسن، اَأذ ثن نْغن. 22اَأذ كنِّيو شاْرهن مارّا اإِْذسن خ سِّ
ماشا ونّي اإِ غا اإِْصبارن اَأر اَأنݣّاُرو اَأذ اإِْتواّسنجم. 23مارا ذارّشن خاوم ِذي ثنِذينث-ا، اَأْرورم غار 
ثنّْضِنيث. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ثتكّم شا خ مارّا ثِينّدام ن اإِسرايِيل اَأر اإِ د غا ياس مِّيس 
ن ْبناذم.” 24وار اإِْدجي ُؤمحضار ُيوْعرا خ ُؤْمسرماذ نّس ُؤرا ذ اإِْسمغ ُيوْعرا خ باب نّس. 25 
اإِكفا اإِ ُؤمحضار اَأذ يِيِري اَأم ُؤْمسرماذ نّس ُؤشا اإِْسمغ اَأم باب نّس. مارا راغان اس اإِ باب ن 

ثاّدارث ‘ْبعلزاُبول’، مْشحار عاذ اإِ غا راغان اإِ اَأْيثباب ن ثاّدارث نّس؟
 

ݣّوذم ِزي �أَربِّي 
ُلوك. 7-2:12

26وار تݣّوذم شا زّاْيسن. ِمينِزي وار ِذين ِمين اإِذرِين اَأذ اإِقِّيم وار اإِْتواعارِّي ُؤرا وار ِذين ِمين اإِنُوفّارن 

اَأذ اإِقِّيم وار اإِثِويّسن. 27ِمين ذ اوم قّارغ ِذي ثاْدچسث، اإِنِيم ث ِذي ْثفاوث، ِمين ثْسِريم س 
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34:10 ِميخ. 6:7

ُؤمزُّوغ، بارّحم زّايس خ ْثزغِوين. 28وار تݣّوذم شا زݣ اإِنّي اإِنّقن اَأرِّيمث ماشا وار زّمارن اَأذ نْغن 
رْعمار. ماشا ݣّوذم زݣ ونّي اإِزّمارن اَأذ اإِّسهلّك رْعمار ذ اَأرِّيمث ِذي جاهنّاما. 29ما وار ْتمنزِّين 
ْثناين ن زّاوش س اإِّج ن ُؤُصولِذي ن نّحاس )قّارن اس س ثُوثلايث ْثُيونانِيث ‘اَأّسارِيُيون’(؟  ُؤرا 
ذ اإِّج زّاْيسن وار د اإِوطِّي شا خ ثُمورث نّْبرا باباْثوم 30ُؤشا ُؤرا ذ اإُِزوطّان ن ُؤُشّواف ن ُؤزْدجيف 

نْوم ْتواحسبن مارّا. 31وار تݣّوذم شا، اَأقّا كنِّيو ثُتوعرام س واطّاس خ زّاوش. 

ْوذ�ن  و �إِ �إِ شهذ خ يشُّ
ُلوك. 9-8:12

32كُور اإِّجن ونّي زّايِي اإِ غا اإِشهذن زّاث اإِ اإِْوذان، ُؤرا ذ نش اَأذ زّايس شْهذغ زّاث اإِ بابا اإِ 

اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 33ماشا ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِنكارن زّاث اإِ اإِْوذان، ُؤرا ذ نش اَأذ ث نْكارغ 
زّاث اإِ بابا اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 

و    �أَْضفار ن يشُّ
ُلوك. 53-51:12، 27-26:14

ونِّيث، نش وار د ُؤِسيغ شا ِحيما اَأذ اَأْويغ  34وار ْتِغيرم شا بلِّي ُؤِسيغ-د ِحيما اَأذ اَأْويغ رْهنا اإِ دُّ

يف. 35 ُؤِسيغ-د ِحيما اَأذ بِضيغ ْبناذم خ باباس ذ يْدجيس خ يّماس ذ ثسِريث  رْهنا ماشا سِّ
خ رالّاس. 36ُؤشا  اَأْيثباب ن ثاّدارث نّس اَأذ ذْورن د ْرعذيان ن ْبناذم.’37 ونّي اإِتْخسن باباس 
يس نِيغ ذ يْدجيس  نِيغ ذ يّماس خاِفي، نتّا وار ذ ايِي اإِسِذيهْدچ شا ُؤشا ونّي اإِتْخسن مِّ
ين ّصالِيب نّس ُؤشا اَأذ ايِي اإِْضفار، اَأقّا  خاِفي، وار ذ ايِي اإِسِذيهْدچ شا، 38ذ ونّي وار اإِكسِّ
نتّا وار ذ ايِي اإِسِذيهْدچ. 39ونّي اإِ غا يافن ثُوذارث نّس اَأذ ت اإِخسار، ذ ونّي اإِ غا اإِخسارن 

ثُوذارث نّس ِذي طّوع اإِنُو اَأذ ت ياف. 

مْحضارن نّس  قْبرن �إِ نّي �إِ غا �إِ ّݣ لبار�كا ذݣ �إِ �أربِّي �أَذ �إِ
مار. 41:9

40ونّي كنِّيو اإِ غا اإِقْبرن اإِقّبر اَأيِي، ذ ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِقْبرن اإِقّبر ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 41ونّي 

اإِ غا اإِقْبرن اَأمكاشاف س يِيسم ن ُؤمكاشاف، اَأذ اإِطّف ْرُمونث ن ُؤمكاشاف، ذ ونّي 
اإِ غا اإِقْبرن اَأْمسݣّاذ س يِيسم ن ُؤْمسݣّاذ، اَأذ اإِطّف ْرُمونث ن ُؤْمسݣّاذ 42ُؤشا ونّي اإِ غا 
اإِْوشن ْمِغير اإِج ن ْركاس ن وامان ذ اَأسّماض واها س يِيسم ن ُؤمحضار اإِ اإِّجن زݣ اإِنا 

اإِمْزيانن، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، نتّا وار اإِْتوّداِري شا ْرُمونث نّس.” 
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10:11 مال. 10:3  14:11 مال. 6-5:4

و ذ يُوحانّا �أَْمسْغضاص  يشُّ
ُلوك. 35-18:7

و ُروُمور نّس اإِ ثنعاش ن اإِمْحضارن نّس، ُيوُيور ّسنِّي ِحيما اَأذ 11  1راِمي اإِكّمر يشُّ

اإِتْسرا ِذي رْحبس  ُيوحانّا  ثُوغا  نْسن. 2راِمي  ْثنّدام  اإِحّدث ِذي  اَأذ  ُؤ  اإِّسرمذ 
خ رْخذايم ن لَمسيح، اإِّسّك ْثناين زݣ اإِمْحضارن نّس، 3اإِنّا اس “ما ذ شك ذ ونّي 
اإِ  ْثعاوذم  “ُروحم،  اسن  اإنّا  و،  يشُّ 4ياّر-د  نّْضِني؟”  اإِّجن  نْراجا  اَأذ  نِيغ  ياسن  غا  د  اإِ 
اإِ ِذي  اإِنّي  اإِنْضبارن ݣُّورن ذ  اإِذارغارن ْتواران،  ُيوحانّا ِمين ثْسرام ذ ِمين ثْزِريم. 5اَأقّا 
رْخبار  ُؤشا  ْتواّسنكّاران  اإِمتِّينن  تْسران،  ذْورن  اإِذْهشار  اإِْزِذيݣن،  ذْورن  ْربارص  اإِْدچا 
اَأصْبحان اإِتْتواباّرح اإِ اإِمْزراض 6ُؤ ّسعذ ن ونّي وار ذ ايِي اإِْتنذرافن.” 7راِمي ُؤُيورن اإِنا، 
و اإِّساوار اَأك-ذ ْرغاِشي خ ُيوحانّا، اإنّا “ِمين غار د ثّفغم غار رْخرا ماحْنذ اَأذ ث  اإِْبذا يشُّ
يض؟  8ماشا ِمين غار د ثّفغم غار رْخرا  ْثزارم؟ ما غار اإِج ن ُؤغانِيم اإِّسنهّزا ث ُؤسمِّ
اإِنّي ياّرضن  ماحْنذ اَأذ ث ْثزارم؟  ما غار اإِج ن ْبناذم س وارُّوض يارضب؟  ْخزار، 
اَأرُّوض اإِغران يارضب، اَأقّا-ثن ِذي ثُوذِرين ن ْثݣْلِذين ن اإِجْدجيذن. 9ماشا ِمين غار 
د ثّفغم غار رْخرا ماحْنذ اَأذ ث ْثزارم؟  اَأمكاشاف؟  واه، اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا ذ اَأمّقران 
خ ُؤمكاشاف. 10اَأقّا ذ وا ذ ونّي اإِ خف اإِْتواِري اَأوار-ا ‘ْخزار، اَأذ د ّسكّغ لمالاك اإِنُو 
ّزاث اإِ ُؤغْمُبوب نّك، ونّي اإِ غا اإِّسوجذن اَأبِريذ نّك ّزاثك.’ 11 اَأذ اوم اإِنِيغ، جار اإِنّي 
د اإِْتواخرقن ِزي ثْمغاِرين، وار د اإِفِّيغ ُؤرا ذ اإِّج ذ اَأمّقران خ ُيوحانّا اَأْمسْغضاص، ماشا 
اَأمْزيان ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان ذ اَأمّقران خاس. 12زݣ ُوّسان ن ُيوحانّا اَأْمسْغضاص 
13ِمينِزي  تطّفن ت.  اإِمُعونفن  ُؤشا  ْرُعونف  اإِجْنوان س  ن  ْثݣْلِذيث  ثْتوارقّف  اإِضا  اَأر 
اَأذ ت  اَأراِمي د ُيوسا ُيوحانّا. 14مارا ثْخسم  اإِْمكاشافن ذ تاْوراث ثُوغا ْتكاشافن  ماّرا 
وغن اإِ ُؤسْدجي اَأذ  ْثقبرم، اَأقّا وانِيثا ذ اإِلِييا ونّي اإِݣُّور اَأذ د ياس.15 ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّ
ير-ا؟  اَأقّا-ث اَأمْشناو اإِحْنِجيرن اإِقِّيمن ِذي رْسواق  اإِسر. 16ِوي اَأك-ذ اإِ غا ّسمُقوّدغ جِّ
كنِّيو  اَأيجُذور،  اَأوم  نوثا  اَأقّا  وار ثشِضيحم.  كنِّيو  اَأوم،  نزّمار  17‘اَأقّا  اإِنّْضِني  ْتراغان خ 
وار ثشِضينم.’ 18اَأقّا ُيوِسي-د ُيوحانّا وار اإِتّت، وار اإِسّس، ُؤشا نِيْثِني قّارن ‘ذايس اإِج 
يطان!’ 19اَأقّا مِّيس ن ْبناذم ُيوِسي-د اإِتّت، اإِسّس ُؤشا نِيْثِني قّارن ‘اَأقّا ِذين ْبناذم  ن شِّ
ثِيِغيث  ُؤشا   اإِمْذناب.’  ذ  ّضاِريبا  اَأْيث ن  وكر ن  اَأمدُّ ذ  نتّا  بِيُنو،  ذ  ماّشا  اإِرهف خ 

ثْتواسݣّذ ِزي ثاّراوث نّس.” 
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ْمغارن  و رْعجايب �إِ ݣّا يشُّ رُحوكْم خ ثْنّد�م �إِ ِذي �إِ
ُلوك. 15-13:10

20رْخذنِّي اإِْبذا اإِْتوبّخ ثِينّدام اإِ ِذي اإِݣّا اَأطّاس ن رْعجايب، ِمينِزي نِيثنِتي وار ثُوبنت شا. 

21“ُؤْشث خام، اَأ ُخورازِين، ُؤْشث خام، اَأ باْيثصايذا! مِري ثُوغا ْتواݣّنت ِذي ثِيُروس ذ 

ِسيُذون رْعجايب ثِنّي اإِْتواݣّن ذايكنت، اإِرِي اَأقّا ثُوبنت اَأطّاس زݣ واِمي س ْثخانْشث ن 
وْشضان ذ اإِّغض خ اإِزْدجيفن نْسنت. 22اَأذ اوم اإِنِيغ، بلِّي وار اإِتّك خ ثِيُروس ذ ِسيُذون 
اَأنْشث ِمين خاوم اإِ غا اإِكّن ن ُؤوّدب ذݣ واّس ن لِحيساب. 23اإِ شْم، اَأ كافارناُحوم، ما 
اَأذ ثْتواّسݣاّعذذ غار ُؤجنّا؟  غار راخارث اإِ غار اإِ د غا ثهِويذ. ِمينِزي مارا ْتواݣّنت ِذي 
يم اَأر اَأّس ن يِيضا. 24ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ  ُسوُذوم رْعجايب اإِ ذايم اإِْتواݣّن، اإِرِي اَأقّا ثقِّ

يِيِري ْرحار اإِ ثُمورث ن ُسوُذوم اإِْهون زِي ْرحار نّك ذݣ واّس ن لِحيساب.” 

و  ثاز�ْدجيث ن يشُّ
ُلوك. 22-21:10

و، اإنّا “حْمذغ شك اَأ بابا، ِسيِذي ن ُؤجنّا ذ ثُمورث، ِمينِزي  25ِذي ْروْقث نِّي ياّر-د يشُّ

ثّسُنوفّارذ اَأيا خ اإِِميِغيسن ذ اإُِموْسناون، ثّسارݣبذ ث اإِ اإِحارُموشن. 26واه، اَأ بابا، ِمينِزي 
ين  ذ وا ذ اَأرضا اإِ شك. 27ماّرا ِمين اإِْدچان اإِّمْوش اَأيِي-د ِزي بابا ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِسِّ
يث ُؤ ِوي ُؤِمي اإِْخس  ين ثاباباث ْمِغير ثاممِّ يث ْمِغير ثاباباث ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِسِّ ثاممِّ

يث اَأذ ث اإِّسارݣب.  ثممِّ

نّي يُوْحرن ...  �أَسم-د غاِري ماّر� كنِّيو، �إِ
اَأّراحث،  ْوشغ  اوم  اَأذ  ّضقر،  يارُبون  يِنّي  ذ  ُيوْحرن  اإِنّي  كنِّيو،  ماّرا  غاِري  28اَأسم-د 

29كِسيم-د اَأزايُرو اإِنُو خاوم، رْمذم ّزايِي ِمينِزي نش ذ اَأمِهين ذ اَأمواضع ن ُور ُؤشا اَأذ ثافم 

اَأّراحث اإِ رعُمور نْوم. 30ِمينِزي اَأزايُرو ذ رْحمر اإِنُو فُسوسن. 

�أَْسݣنِفي ذݣ و�ّس ن ّسبث 
مار. 23:2-28؛ ُلوك. 5-1:6

و ذݣ اإِيّارن ن اإِمنِذي ِذي ّسبث. ثُوغا اإِمْحضارن نّس 12  1ِذي ْروْقث نِّي اإُِشوّق يشُّ

ين زّاْيسنت. 2اَأراِمي ْزرِين اإِفارِيِسيّين مان  ْدُچوزن ُؤشا بذان اَأذ رْقضن ثِيذرِين، شِّ
اَأيا، نّان اس “ْخزار اإِمْحضارن نّك تݣّن ِمين وار اإِعّدرن ذݣ واّس ن ّسبث.” 3ياّر-د خاسن 



27 َمّتى 12

“ما وار ثغِريم شا ِمين اإِݣّا داُود ُؤِمي اإِْدُچوز نتّا ذ يِنّي اَأِكيذس؟  4ماّمش ُيوذف ِذي ثاّدارث 
ين اَأغُروم ن وّسشان اإِ وار اإِحْدچرن ماّشا نّس اإِ نتّا ُؤرا ذ اإِنّي اَأِكيذس، ماشا  ن اَأربِّي، شِّ
ْمِغير اإِ اإِكّهانن واها. 5نِيغ وار ثغِريم شا ِذي تاْوراث بلِّي اإِكّهانن اإِنّي اإِْدچان ِذي ثاّدارث 
اإِقّدسن ِذي ّسبث، خطّان ِذي ثوصّيث ن ّسبث، واّخا اَأمنِّي وار خاسن اإِبِين ْرِعيب. 
6ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي اإِْدچان ذ اَأمّقران خ ثاّدارث اإِقّدسن اَأقّا-ث ذانِيثا. 7مارا ثُوغا 

ثّسنم ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘نش ْخسغ اَأرْحمث، وار اإِْدجي ذ ثاغارصث’، خنِّي اَأذ ثِيِري 
وار ثْتحاسابم شا خ اإِمحاِفيّين. 8ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم ذ باب ن ّسبث.” 

ج ن وْرياز ذݣ و�ّس ن ّسبث  �أَْسݣنِفي ن �إِ
مار. 1:3-6؛ ُلوك. 11-6:6

9ُؤشا  ُيوُيور ّسنِّي، ُيوذف ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ نْسن. 10ْخزار، ثُوغا ِذين اإِج ن وْرياز، اَأفُوس 

نّس اإِقُوّشح. ّسْقسان ث ماحْنذ اَأذ خاس ݣّن ثامْنِسيخث، نّان “ما اإِْتواساّرح ُؤْسݣنِفي 
اإِْوضان ِذي  اإِ  اإِزمار  اإِْدچا  ِذينِّي جاراوم ونّي غار  اإِ  ْبناذم  ِذي ّسبث؟” 11اإنّا اس “مان 
ْبناذم خ  اإِعُذو  وفّغ؟ 12مْشحار  اإِسُّ اَأذ ث-يِد  اإِتطّف ِحيما  ثسرافث ِذي ّسبث، وار ث 
اإِزمار؟  س ُؤينِّي اإِِريق اَأذ اإِْتواّݣ ِمين اإِصْبحن ِذي ّسبث.”13رْخذنِّي اإنّا اس اإِ ْبناذم نِّي 
“ساّرح اَأفُوس نّك!” اإِساّرح اِث، اإِْذور اإِݣّنفا اَأم ونّْضِني. 14 اأِفاِريِسيّين فّغن-د غار باّرا، 

ْمشاوارن خاس ماّمش اإِ غا ݣّن اَأذ ث نْغن. 

ْخضار �أَربِّي  �أَحْنِجير ذ �أَْمسّخار �إِ �إِ
و اإِّسن مان اَأيا ُؤشا ُيوُيور ّسنِّي. ْضفارن ث واطّاس، اإِّسݣْنفا ثن ماّرا، 16ُؤشا  15ماشا يشُّ

وفُّوغن رْخبار، 17ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر واوار اإنّا ث  ُيوُمور اإِثن س ّجْهذ ماحْنذ وار خاس سُّ
ُؤمكاشاف اإِشاْعيا اَأم اإِقّار

18“ذ وا ذ اَأحْنِجير اَأْمسّخار اإِنُو ونّي اإِخضارغ، اَأمِعيّز اإِنُو، ونِّي ياْرضان رْعمار اإِنُو. 

اَأذ ّسارسغ اَأرُّوح اإِنُو خاس، اَأذ اإِباّرح س ْرحّق اإِ رݣـُنوس. 
19وار اإِْتمنِغي، وار اإِسُغويُّو، ُؤرا ذ اإِّج وار اإِتسِري ْثِميّجا نّس ذݣ اإِْبِريذن. 

ي  ونن وار ت اإِّسخسِّ 20اَأغانِيم يارزن وار ث اإِتارزِّي ُؤرا ذ ثاْفِثيْتش اإُِذوخُّ

وفّغ ْرحّق اَأر اَأغلّب.  اَأر اإِ ذ غا اإِسُّ
يثمن رݣـُنوس.”    �إِشا. 4-1:42               21ُؤشا  ذݣ اإِسم نّس اإِ غا سِّ
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قّدسن ن �أَربِّي  وح �إِ و خ �أَرُّ �أَو�ر ن يشُّ
مار. 20:3-30؛ ُلوك. 14:11-23؛ 10:12

22رْخذنِّي اإِْوين اَأس-د اإِج ن ُؤمرياح، ثُوغا-ث ذ اَأذارغار ذ اَأݣْناو ُؤشا اإِّسݣْنفا اِث، اَأراِمي 

ونّي ثُوغا ذ اَأذارغار ذ اَأݣْناو اإِْذور اإِّساوار ُؤ اإِْتوارا. 23اإِتْبهث ْرغاِشي ماّرا، نّان “ما وانِيثا 
وفُّوغ شا  وار اإِْدجي ذ مِّيس ن داُود؟” 24اَأراِمي ْسِرين اإِفاِريِسيّين مان اَأيا، نّان “وا وار اإِسُّ
و اإِخارِّيصن نْسن، اإنّا  ّشواطن ْمِغير س ْبعلزاُبول، ونّي ذ اَأمّقران ن ّشواطن.” 25 اإِّسن يشُّ
ينت نِيغ ثاّدارث  اسن “كُور ثاݣْلِذيث اإِتْمسبضان خ يِيخف نّس، اَأذ ثْتواهلّك ذ كُور ثانِذْ
يطان، اَأقّا نتّا  وفّغ شِّ يطان اإِسُّ اإِتْمسبضان خ يِيخف نّس وار ثْتِغيِمي شا. 26مارا اَأقّا-ث ذ شِّ
وفُّوغغ ّشواطن  يم ثاݣْلِذيث نّس؟  27مارا سُّ اإِتْمسبضا خ يِيخف نّس، خنِّي ماّمش اإِ غا ثقِّ
وفّغن ثاْروا نْوم؟  خ ُؤينِّي نِيْثِني اَأذ اإِِرين ذ ْرقُويّاذ  س ْبعلزاُبول، س ِمين ِزي ثن اإِ غا سُّ
وفُّوغغ ّشواطن س اَأرُّوح ن اَأربِّي، رْخذنِّي اَأقّا ثُوِسي-د ْثݣْلِذيث  خاوم. 28ماشا مارا نش سُّ
ن اَأربِّي خاوم. 29نِيغ ماّمش اإِزّمار حد اَأذ ياذف غار ثاّدارث ن ونّي اإِجْهذن ماحْنذ اَأذ 
اإِكّشض  اَأذ  خنِّي  ُؤشا  اَأمْزواُرو،  اإِجْهذن  ونّي  اإِشارف  وار  مارا  نّس،  رْقُشوع  اإِكّشض 
ثاّدارث نّس. 30ونّي وار اإِْدجين اَأِكيِذي، اَأقّا-ث ِضيّد اإِنُو، ونّي وار ِكيِذي اإِّسُمونان، اَأقّا 
اإِْتزْدچاع. 31خ ُؤينِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ّدنُوب ذ ُؤشّقف اَأذ اإِْتواْغفار اإِ اإِْوذان، ماشا اَأشّقف 
ن اَأرُّوح وار اإِْتواْغفار شا اإِ اإِْوذان. 32ونّي اإِ غا اإِنِين اَأوار ذ اَأعّفان خ مِّيس ن ْبناذم اَأذ اس 
اإِْتواغفار، ماشا ونّي اإِ غا اإِنِين اَأوار ذ اَأعّفان خ اَأرُّوح اإِقّدسن وار د اس اإِْتواْغفار شا، ُؤرا 

ِذي ْروْقث-ا ُؤرا ِذي ثنِّي اإِ د غا ياسن. 

ثاصْبحانت  ثاشّجارث 
ُلوك. 45-43:6

نِيغ حسبم  ثاصْبحانت،  ذ  نّس  ْرِغيْدچث  ذ  ُؤرا  ثاصْبحانت  ذ  ثاشّجارث  33حْسبم 

ِزي  ثْتواّسن  اَأذ  ثاشّجارث  ِمينِزي  ثخسار،  نّس  ْرِغيْدچث  ذ  ُؤرا  ثخسار  ثاشّجارث 
اإِصْبحن،  ِمين  يورم خ  اَأذ ثسِّ اإِ غا ثݣّم  اإِِفيغران، ماّمش  ثاْروا ن  ْرِغيْدچث نّس. 34اَأ 
اَأصْبحان  35ْبناذم  وم.  ُؤقمُّ ور  اإِسِّ اَأذ  ُور  ن  ُؤعّمار  زݣ  ِمينِزي  اإِعّفانن،  ذ  كنِّيو  واّخا 
وفُّوغ-د ِزي  اإِسُّ اَأعّفان  ْبناذم  اإِصْبحن ُؤشا  ِمين  اَأصْبحان نّس  ْركْنز ذ  وفُّوغ-د ِزي  اإِسُّ
اإِنِيغ بلِّي كُور اَأوار اإِْخوان اَأذ ّزايس  ْركْنز اَأعّفان نّس ِمين اإِعّفنن. 36ماشا نش اَأذ اوم 
ْورن اإِْوذان، اَأذ ّزايس ْتواحاسبن ذݣ واّس ن لِحيساب. 37ِمينِزي شك س واوارن  سِّ

نّك اَأذ ثْتواسݣّذذ ُؤشا س واوارن نّك اَأذ ثْتواحاسبذ.” 



29 َمّتى  12

مز. 12-1:9 جْدچ. 1:10-13؛ 2 �إِ 41:12 يُون.3   42:12  1 �إِ

رْعر�مث ن يُونس 
مار. 11:8-12؛ ُلوك. 32-29:11

نّشين نْخس  اَأْمسرماذ،  “اَأ  ين-د خاس  اَأرِّ اإِفاِريِسيّين  ذ  اإِْذلِيسن  اإِْمسرماذن ن  38شا ن 

اإِتتّار  اإِزنّان  اَأعّفان  ير  ياّر-د خاسن “جِّ نتّا  39ماشا  ّزايك.”  رْعرامث  اإِْشث ن  نزار  اَأذ 
اإِْشث ن رْعرامث، وار ذ اس اإِْتمْوِشي شا ْمِغير رْعرامث ن ُيونس. 40ِمينِزي اَأم ماّمش 
ن  ْثراثا  ذ  ُوّسان  ن  ْثراثا  رْبحار  ن  ثامّقرانت  ْرهاْيشث  ن  يس  ُؤعدِّ ُيونس ذݣ  ثُوغا 
و اإِ غا يِيِري ُؤرا ذ مِّيس ن ْبناذم ذݣ ُور ن ثُمورث ْثراثا ن ُوّسان ذ ْثراثا  ْدچياِري، اَأمُّ
ن ْدچياِري. 41اإِريازن ن نِيِنيوا اَأذ كّارن ذݣ واّس ن لِحيساب اَأك-ذ ْرݣنس-ا، اَأذ ث 
حاسبن، ِمينِزي نِيْثِني ثُوبن س ْثباّرحث ن ُيونس. ْخزارم، اَأقّا ذا ونّي اإِْدچان ذ اَأمّقران 
ير-ا، اَأذ  خ ُيونس. 42ثاجْدجيذث ن لجانُوب اَأذ ثكّار ذݣ واّس ن لِحيساب اَأك-ذ جِّ
ونِّيث ِحيما اَأذ ْثسر اإِ  خاس ثْحكم ِمينِزي نتّاث ثُوِسي-د زݣ اإِنݣُّورا ن طّارف ن دُّ

ثِيِغيث ن ُسولايمان ُؤشا ْخزار، اَأقّا ذانِيثا ونّي ذ اَأمّقران خ ُسولايمان.  

و خ ر�رياح �أَْمنݣُوس  �أَو�ر ن يشُّ
ُلوك. 26-24:11

43اَأراِمي اإِفّغ رارياح اَأْمنݣُوس ِزي ْبناذم، اإِْبذا اإِْتسارا ذݣ اإُِموشان وار ذاْيسن ُبو وامان، 

اإِنُو  ثاّدارث  غار  ذْورغ  اَأذ  يِيِني،  اَأذ  44رْخذنِّي  اإِتِيف شا.  وار ت  اَأّراحث،  يارُزو  اَأذ 
مانِيس د فّغغ. مارا يِيوض-د، اَأذ ت ياف ثخوا، ْثفارض، ْثستّف. 45رْخذنِّي اَأذ ُيوُيور 
اَأذ زْذغن  اَأْذفن،  اَأذ  قْبحن خاس،  نّْضِني،  رارياحاث  اَأِكيذس سبعا ن  ياِوي  اَأذ  ُؤشا 
و اإِ غا يِيِري عاوذ اَأك-ذ  ِذيها. ُؤشا  اَأنݣّاُرو ن ْبناذم نِّي اَأذ اإِْذور ماُهو خ ُؤمْزواُرو. اَأمُّ

ْرݣنس-ا ذ اَأعّفان.” 

و  ْدچان ذ يّماس ذ �أَيْثماس ن يشُّ خ ِمين �إِ
مار. 31:3-35؛ ُلوك. 21-19:8

46راِمي ثُوغا عاذ اإِّساوار اَأك-ذ ْرغاِشي، ْخزار، يّماس ذ اَأْيثماس بّدن باّرا، اَأرزُّون اَأذ ِكيذس 

يورن.”  يورن. 47اإنّا اس اإِّجن “ْخزار، يّماش ذ اَأْيثماش بّدن ِذي باّرا، اَأرزُّون اَأذ ِكيك سِّ سِّ
48ياّر-د خ ونّي ثُوغا ذ اس ث اإِنّان، اإنّا “ِمين ثْعنا يّما ذ ِمين ْعنان اَأْيثما؟ 49خنِّي اإِشّيار س 

ُؤفُوس نّس غار اإِمْحضارن نّس، اإنّا “ْخزار، اَأقّا ذا اإِّما ذ اَأْيثما! 50ِمينِزي مان ون اإِتݣّن ِمين 
اإِْخس بابا اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان، اَأقّا نتّا ذ ُؤما ذ ُؤْتْشما ذ يّما.” 



َمّتى  3013

ز�ّرعن  �أَمتِّير ن ُؤفْدچاح �إِ
مار. 1:4-9؛ ُلوك. 8-4:8

و ِزي ثاّدارث، اإُِروح اإِقِّيم غار ْثما ن رْبحار. 2اإُِمون-د 13  1ذݣ واّس نِّي اإِفّغ يشُّ

اإِقِّيم ذاْيس ُؤشا  خاس اإِج ن ُؤِهيُمور ن ْرغاِشي، اَأراِمي يْنيا ِذي ْثغاّراُبوث، 
اإنّا  اإِمتّيرن،  ثمْسرايِين س  ن  واطّاس  خ  اَأِكيْذسن  يور  3اإِسِّ ْثما.  غار  بّدن  ماّرا  ْرغاِشي 
“ْخزار، اَأفْدچاح اإِفّغ ِحيما اَأذ اإِزارع. 4اَأراِمي ثُوغا اإِزاّرع، ثْوضا شا ن ّزاِريعث خ ْثما 
ين ت. 5ثْوضا شا نّْضِني خ ثُمورث ن وْزُرو مانِي ثُوغا  ن وْبِريذ، ُؤِسين-د اإِْجضاض، شِّ
قّز  وار اإِْدجي ُؤشار اَأطّاس. ذْغيا ثْغِمي-د س ِمينِزي ثاُمورث وار ثُوْدجيغ. 6ماشا راِمي ثدُّ
ْي ِمينِزي وار غارس ُبو اإِزْوران ُؤشا ثُوزغ. 7شا نّْضِني ثْوضا خ  ْثُفوشث، اإِْشمض ُؤغمُّ
اإِسنّانن. مغارن اإِسنّانن، ِجيّيفن ت. 8شا نّْضِني ثْوضا خ ثُمورث ثاصْبحانت، ثِيِوي-د 
ْرِغيْدچث، شا مّيا، شا نّْضِني ستِّين، شا نّْضِني ْثراثِين ن ْثسّقار. 9ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن 

اإِ ُؤسْدجي اَأذ اإِسر.” 
مّتيرن  و س �إِ ّساو�ر يشُّ ي �إِ مايمِّ

مار. 10:4-12؛ ُلوك. 10-9:8

ي ثّساوارذ اَأِكيْذسن س اإِمتّيرن؟” 11نتّا ياّر-د،  10اُأِسين-د اإِمْحضارن نّس، نّان اس “مايمِّ

اإِنُوفّارن ن ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان، نِيْثِني  اإنّا اسن “ِمينِزي اإِّمْوش اَأوم اَأذ ثّسنم ثِيمْسرايِين 
ماشا وار ذ اسن ث اإِّمْوش شا. 12ِمينِزي ونّي غار اإِْدچا اَأذ اس اإِّمْوش ُؤشا اَأذ غارس يِيِري 
س واطّاس، ماشا ونّي وار غار اإِْدجي شا اَأذ ّزايس اإِْتواكّس ُؤرا ذ ِمين غارس. 13خ ُؤينِّي 
ّساوارغ اَأِكيْذسن س اإِمتّيرن، ِمينِزي نِيْثِني ْتواران اَأم وار ْتِويِرين ُؤشا نِيْثِني تْسران اَأم وار 

تْسِرين وار فّهمن. 14ذايسن اإِ غا اإِكّمر واوار ن اإِشاعيا

 “س ُؤسْدجي اَأذ ثْسرم وار ݣُّور اَأذ ْثفْهمم، 
س ثُموغِري اَأذ ثْخزارم وار ݣُّور اَأذ ثوارام، 

15ِمينِزي ُؤر ن وْيُذوذ-ا اَأقّا اإِْقُبوبّز، 

اإِمزُّوغن نْسن ضْقرن ذݣ ُؤسْدجي ُؤ نِيْثِني اَأقّا قّنن ثِيطّاِوين نْسن، 
ماحْنذ وار ݣُّور اَأذ واران س ثِيطّاِوين نْسن، 

اذ ْسرن س اإِمزُّوغن نْسن، اَأذ فْهمن س ُور نْسن 
                ِحيما اَأذ ثُوبن ُؤشا نش اَأذ ثن ّسݣنِفيغ.”    �إِشا. 10-9:6 



31 َمّتى  13

16ماشا ّسعذ ن ثِيطّاِوين نْوم ُؤِمي ْتوارانت، ّسعذ ن اإِمزُّوغن نْوم ُؤِمي تْسران! 17س ثِيذت 

اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأطّاس ن اإِْمكاشافن ذ اإِْمسݣّاذن ثُوغا ْخسن اَأذ زارن ِمين ثْزِريم، ماشا وار 
ث ْزِرين، ْخسن اَأذ ْسرن ِمين ثْسِريم، وار ث ْسِرين. 

ز�ّرعن  �أَفّسار ن ُؤمتِّير ن ُؤفْدچاح �إِ
مار. 13:4-20؛ ُلوك. 15-11:8

18خنِّي كنِّيو، ْسرم اإِ ُؤمتِّير ن ونّي اإِزاّرعن. 19كُور اإِّجن ونّي اإِتْسران اإِ واوار ن ْثݣْلِذيث 

ُؤشا وار ث اإِفِهيم، اَأذ د ياس خنِّي ُؤعّفان، اَأذ اإِْخضف ِمين اإِْتوازارعن ذݣ ُور نّس. اَأقّا 
ذ مان اَأيا ِمين اإِْتوازارعن خ ْثما ن وْبِريذ. 20ِمين اإِْتوازارعن ِذي ثُمورث ن وْزُرو، اَأقّا ذ 
وا ذ ونّي اإِ غا اإِسْدچن اَأوار، اَأذ ث اإِقبر ذْغيا س رْفراحث، 21ماشا وار د اس اإِْوثِي شا 
ُؤْزوار ذݣ يِيخف نّس، اَأذ اإِقِّيم ْذُروس واها. ْخِمي اإِ د غا ثاس رْحصارث نِيغ ُؤماّرث 
ِذي طّوع ن واوار اَأذ اإِنّْذرف ذْغيا. 22ِمين اإِْتوازارعن جار اإِسنّانن اَأقّا وا ذ ونّي اإِتْسران 
اَأوار ُؤشا اَأْمُنوس ن ْروْقث-ا ذ ُؤغكِّوي ن واݣْرا اَأذ ِجيّيفن اَأوار ُؤشا نتّا وار ذ اإِتِيِوي شا 
ْرِغيْدچث. 23ِمين اإِْتوازارعن ِذي ثُمورث ثاصْبحانت اَأقّا وا ذ ونّي اإِتْسران اَأوار ُؤشا اَأذ 
اإِتاُرو مّيا ن ْثسّقار، ونّْضِني ستِّين  اَأذ  اإِّجن  اَأذ ياِوي خنِّي عاوذ ْرِغيْدچث،  اإِفهم،  ث 

ُؤشا ونّْضِني ْثراثِين.” 

ْرذن  �أَمتِّير ن ْرحايّار ِذي ْروْسط ن �إِ
24ثُوغا اإِْوشا اسن اإِج ن ُؤمتِّير نّْضِني، اإنّا “ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأمْشناو اإِج ن ْبناذم ثُوغا 

اإِْوذان طّصن، ُيوِسي-د رْعُذو  اإِيّار نّس. 25اَأراِمي ثُوغا  اإِزاّرع ّزاِريعث ثاصْبحانت ذݣ 
ْي ُؤشا يِيِوي-د  نّس، اإِزارع ْرحايّار ِذي ْروْسط ن يِيْرذن ُؤشا ُيوُيور. 26اَأراِمي د اإِمغار ُؤغمُّ
ْرِغيْدچث، رْخذنِّي اإِْضهار-د ْرحايّار ثانيا. 27خنِّي ُؤِسين-د اإِسْمغان ن باب ن ثاّدارث، 
نّان اس ‘اَأ ِسيِذي، ما وار ْثزارعذ شا ّزاِريعث ثاصْبحانت ذݣ اإِيّار نّك؟ مانِيس د ُيوسا 
ْرحايّار؟ ’ 28اإنّا اسن ‘اَأقّا رْعُذو اإِݣّا مان اَأيا’. نّان اس اإِسْمغان ‘ما ثْخسذ اَأذ نْراح، اَأذ 
ث نْيُرو؟ ’ 29ماشا نتّا اإنّا ‘لّا، ِحيما ُؤِمي ْثياْروم ْرحايّار وار ِكيس ْثقْدچعم ُؤرا ذ اإِْرذن. 
اإُِشوّوارن ‘ياْروم  30 اأّجّ اإِثن اَأذ مغارن س ْثناين اَأر ثامْيرا. ِذي ْروْقث ن ثمْيرا اَأذ اإِنِيغ اإِ 

اَأمْزوار ْرحايّار، شّدم ث ِذي ْثقبِّيِطين ِحيما اَأذ اإِْتواّسْشمض، ماشا اإِْرذن، ياْروم ث ِذي 
ْرماْرِسي اإِنُو.’ ” 



َمّتى  3213

�أَمتِّير ن ّز�ِريعث ن ُؤخْرذل ذ ُؤمتِّير ن ونْثُون 
مار. 30:4-34؛ ُلوك. 21-18:13

31اإِْوشا اسن اإِج ن ُؤمتِّير نّْضِني، اإنّا “ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأمْشناو اإِْشث ن ْثحبُّوشث ن 

ّزاِريعث ن ُؤخْرذل، يِيويِي ت-يِد اإِج ن وْرياز، اإِزارع اِت ذݣ اإِيّار نّس. 32واّخا نتّاث 
ذ ثامْزيانت قاع ِزي ماّرا ّزاِريعث نّْضِني، ْخِمي ثمّقار، ثّدكّوار ذ ثامّقرانت ِزي ماّرا 
ْرُخوضاراث ُؤشا ْثذكّوار ذ ثاشّجارث ماحْنذ اَأذ غارس-د اسن اإِْجضاض ن ُؤجنّا ُؤشا اَأذ 

ݣّن رْعواّش نْسن خ رْفُروع نّس.” 
33اإنّا اسن اإِج ن ُؤمتِّير نّْضِني “ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأمْشناو اَأنثُون، ثِيْويِي ث-يِد اإِْشث   
ن ثْمغارث ُؤشا ثّسُنوفّار اِث ِذي ْثراثا ن رْمُذوذ ن وارن، اَأراِمي اإِّسمّم وارْشِثي قاع.” 
ور شا،  و اإِ ْرغاِشي س اإِمتّيرن ُؤشا نّْبرا اَأمتِّير وار ِكيسن اإِسِّ ور ّزايس يشُّ 34مان اَأيا قاع اإِسِّ

35ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ِمين اإنّا ُؤمكاشاف

وم اإِنُو س اإِمتّيرن،   “اَأذ اَأْرزمغ اَأقمُّ
ونِّيث.”  سبح. 2:78  وفّغغ ِمين اإِنُّوفارن زݣ واِمي اإِْتواّݣ ذساس ن دُّ        اَأذ سُّ

ْرذن  �أَفّسار ن ُؤمتِّير ن ْرحايّار ِذي ْروْسط ن �إِ
و ِذي ْرغاِشي اَأذ ُؤُيورن، اإُِروح غار ثاّدارث. ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن  36راِمي اإِْسمح يشُّ

37ياّر-د خاسن  اإِيّار.”  ْرحايّار ذݣ  ُؤمتِّير ن  يِيِني  اَأذ  اإِْخس  ِمين  اَأنغ  “اإِنِي  قّارن  نّس، 
ونِّيث ُؤشا ّزاِريعث  “ونّي اإِزاّرعن ّزاِريعث ثاصْبحانت نتّا ذ مِّيس ن ْبناذم. 38 اإِيّار ذ دُّ
ثاصْبحانت نتّاث ذ ثاْروا ن ْثݣْلِذيث ُؤشا ْرحايّار نتّا ذ ثاْروا ن ُؤعّفان. 39رعُذو ونّي 
ونِّيث ُؤشا اإِشّوارن نِيْثِني  ث اإِزارعن، اَأقّا نتّا ذ اإِْبِريس ُؤشا ّصابث، اَأقّا نتّاث ذ قطُّو ن دُّ
و اإِ غا  ي، اَأمُّ ذ لمالاكاث. 40اَأمشناو ماّمش ّسُمونن ْرحايّار ُؤشا ّسشْمضن ث س ْثمسِّ
ونِّيث-ا. 41مِّيس  ن ْبناذم اَأذ ذ اإِّسّك لمالاكاث نّس، اَأذ ّسُمونْنت  يِيِري غار قطُّو ن دُّ
ِزي ْثݣْلِذيث نّس قاع ثِيعْنكِريِفين ذ يِنّي اإِتݣّن ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث. 42اَأذ ثن 
ي مانِي اإِ غا يِيِرين اإِمطّاون ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس. 43رْخذنِّي  نْضارن ِذي ْركُوّشث ن ْثمسِّ
اإِ  اإِمزُّوغن  اإِْدچا  غار  ونّي  باباثسن.  ن  ْثݣْلِذيث  ِذي  ْثُفوشث  اَأم  اَأْرغن  اَأذ  اإِْمسݣّاذن 

ُؤسْدجي اَأذ اإِسر. 
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�إِمتِّيرن ن ْركْنز ذ ثْياقُوث ذ ثْر�ّشا 
ُيوِفي ث  اإِيّار،  اإِْتواّسُنوفّارن ذݣ  ْركْنز  ن  اإِج  اَأمْشناو  عاوذ  اإِجْنوان  ن  44ثاݣْلِذيث 

اإِْدچان  ِمين  قاع  اإِّزنْز  ُيوُيور،  نّس  رْفراحث  ِذي  ُؤشا  اِث  اإِّسُنوفّار  وْرياز،  ن  اإِج 
اإِيّار نِّي. اإِْسغا  غارس ُؤشا 

ثِيياقُوثِين  ون  يارزُّ اإِ  ُؤسّباب  ن  اإِج  اَأمْشناو  عاوذ  اإِجْنوان  ن  45 ثاݣْلِذيث   
اإِّزنْز ماّرا ِمين ثُوغا  ُيوُيور،  اَأطّاس،  ثِيْغرا  ْثياقُوث  اإِْشث ن  ُيوفا  46راِمي  ثِيصْبحانِين. 

اِت.  اإِْسغا  غارس، خنِّي 

سْرمان  �أَمتِّير ن ثْر�ّشا ن �إِ
كُور  عرام  ثيُرو  اَأذ  رْبحار  ِذي  اإِّمْنضارن  ْثراّشا  اَأمْشناو  عاوذ  اإِجْنوان  ن  47ثاݣْلِذيث 

وفّغن ت-يِد اإِبْحِريّين غار ْثما ن رْبحار، قِّيمن ُؤشا فاْرزن ِمين  ور، سُّ اَأْسرم. 48ُؤِمي ثشُّ
و اإِ غا يِيِري ِذي  اإِصْبحن ِذي ْثُسوْدچاثِين نْسن، ماشا اَأذ نْضارن ِمين وار اإِْحِرين 49اَأمُّ
اإِْمسݣّاذن  ن  ْروْسط  ِزي  اإِعّفانن  فاْرزنت  اَأذ  لمالاكاث،  فّغنت  اَأذ  ونِّيث.  دُّ ن  قطُّو 
ُؤغزِّي ن  ذ  اإِمطّاون  يِيِرين  غا  اإِ  مانِي  ي  ْثمسِّ ن  ْركُوّشث  ِذي  نْضارن  ثن  اَأذ  50ُؤشا 

و “ما ْثفْهمم اإِ ماّرا مان اَأيا؟” نّان اس “واه، اَأ ِسيِذي!” 52اإنّا  ثْغماس.” 51اإنّا اسن يشُّ
اسن “خ ُؤينِّي كُور اَأْمسرماذ ن اإِْذلِيسن ونّي اإِْذور ذ اَأمْحضار ن ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان، 
وفُّوغ ِزي ْركْنز نّس ِمين اإِْدچان ذ ْجِذيذ ُؤ  اَأقّا اإِݣّا اَأمْشناو اإِج ن باب ن ثاّدارث اإِسُّ

ِمين اإِْدچان ذ اَأقِذيم.” 

ينت ذ ثاّد�رث نّس  �أَمكاشف و�ر غارس بُو ّشان ِذي ثنِذْ
مار. 1:6-6؛ ُلوك. 30-16:4

و اإِمتّيرن-ا، ُيوُيور ّسنِّي. 54راِمي د ُيوسا غار ثُمورث نّس، اإِكّار اإِّسْرماذ  53راِمي اإِكّمر يشُّ

ْتبْهثن، نّان “مانِيس ذ اس-د ثكّا ثِيِغيث-ا ذ  اَأراِمي قِّيمن  اإِثن ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ نْسن 
رْعجايب-ا؟ 55ما وار اإِْدجي ذ وا ذ مِّيس ن ُؤنّجار؟ ما وار قّارن اإِ يّماس ماريم، ذ اَأْيثماس 
ما وار ذ اسن قّارن ياعُقوب ذ ُيوِسيس ذ ِسمعان ذ ياُهوذا؟ 56ما وار ْدجينت ُسوْيثماس 
و اإنّا اسن  قاع غاْرنغ؟ مانِيس ذ اس-د اإِكّا مان اَأيا ماّرا؟” 57ُؤشا  نذْرفن ّزايس. ماشا يشُّ
ينت نّس ُؤ ِذي ثاّدارث نّس.” 58ُؤشا  وار  “اَأمكاشاف وار اإِْدجي نّْبرا ّشان، ْمِغير ِذي ثنِذْ

اإِݣِّي ِذيها رْعجايب اَأطّاس ِمينِزي نِيْثِني وار ُؤِمينن. 
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رمْوث ن يُوحانّا �أَْمسْغضاص 
مار. 14:6-29؛ ُلوك. 9-7:9

1ِهيُروُذوس، ونّي ذ اَأجْدجيذ خ اإِج ن اَأرباع ن ثُمورث، ثُوغا اإِْسرا رْخبار 14 

و ِذي ْروْقث نِّي 2ُؤشا اإنّا اإِ اإِحْنِجيرن اإِْمسّخارن نّس “وانِيثا ذ ُيوحانّا  ن يشُّ
اَأْمسْغضاص. اَأقّا اإِْتواّسنكّار-د زݣ اإِمتِّينن، س ُؤينِّي خّدمنت ذاْيس رْعجايب نِّي.” 
يّبث  3ِمينِزي ِهيُروُذوس ثُوغا اإِطّف ُيوحانّا، اإِشارف اِث، اإِّݣ اِث ِذي رْحبس ِزي سِّ

ن ِهيُروِذيّيا، ثنِّي ذ ثاْمغارث ن ِفيِليبُّوس ونّي ذ ُؤماس ن ِهيُروُذوس، 4ِمينِزي ُيوحانّا 
اَأذ ث  اإِْخس  اَأيا ثُوغا  اَأذ ت ثاْويذ”، 5س مان  اإِقّار اس “وار غارك ُبو تْسِريح  ثُوغا 
اإِنغ، ماشا ثُوغا اإِݣّوذ ِزي ْرغاِشي ِمينِزي نِيْثِني حْسبن ث ذ اَأمكاشاف. 6ماشا راِمي 
د يِيوض واّس ن وْخراق ن ِهيُروُذوس، ثْشضح يْدجيس ن ِهيُروِذيّيا ِذي ْروْسط نْسن 
اَأذ اس  اإِْشث ن ْثجاْدجيث  اإِواْعذ اِت س  ُؤينِّي  7خ  ِهيُروُذوس.  اإِ  ُؤشا ثْعجب اس 
اإِْوش ماّرا ِمين اإِ غا ثتار. 8ُؤشا  نتّاث، اَأم ت ثُوغا ثْتواعاّرن زݣ يّماس، ثنّا “اأْوش 
ُؤِمي  ماشا  ُؤجْدجيذ،  9اإِفُّوݣم  اَأْمسْغضاص.”  ُيوحانّا  اَأزْدجيف ن  ذا خ طّبِصي  اَأيِي 
اإِّمْوش ؤُزْدجيف.  اَأذ اس  ُيوُمور  اإِقِّيمن،  اَأِكيذس  يِنّي  يّبث ن  ُؤرا خ سِّ وْدچ  اإِجُّ ثُوغا 
10اَأقّا اإِّسّك غارس، اإِقّص اَأزْدجيف ن ُيوحانّا ِذي رْحبس. 11اإِْوين-د اَأزْدجيف نّس ِذي 

طّبِصي، اإِّمْوش اس اإِ ْثحْنِجيرث ُؤشا نتّاث ثِيْويِي ث اإِ يّماس. 12ُؤِسين-د اإِمْحضارن 
و.  يمث، نْضارن ت. رْخذنِّي ُروحن، خّبارن يشُّ نّس، ْكِسين اَأرِّ

ي ن خْمسا �أَر�ف �أَسشِّ
مار. 30:6-44؛ ُلوك. 10:9-17؛ يُوح. 14-1:6

و مان اَأيا، اإِفّغ ّسنِّي ِذي ْثغاّراُبوث غار اإِج ن وْمشان اإِْخران، ثُوغا-ث  13راِمي اإِْسرا يشُّ

ِذين وْحدس. خنِّي، راِمي اإِْسرا ْرغاِشي مان اَأيا، ْضفارن ث خ اإِضارن ِزي ْثنّدام. 
و ِزي ْثغاّراُبوث، اإِْزرا اَأطّاس ن ْرغاِشي ُؤشا اإِِحيّن خاسن، اإِّسݣْنفا  14ُؤِمي د اإِفّغ يشُّ

يث، ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن نّس، قّارن “اَأقّا  اإِمْهراش نْسن. 15راِمي د ثِيوض ثمدِّ
اَأذ  ُؤُيورن غار رْذُشور  اَأذ  اإِْخرا ُؤ ْروْقث ثعُذو، زْعما ْسقبض ْرغاِشي ِحيما  اَأْمشان-ا 
اَأسن  ْوشم  ُروحن،  ّما  “نّْهرا  و  يشُّ اسن  16اإنّا  نْسن.”  يِيخف  اإِ  ّشن  غا  اإِ  ِمين  ْسغن 
اإِ غا ّشن.” 17نّان اس “وار غاْرنغ ذا ْمِغير خْمسا ن ثْشِنيِفين ذ ْثناين ن  كنِّيو ِمين 
اإِسْرمان.” 18اإنّا “اَأْويم ثن-د ذا غاِري.” 19خنِّي ُيوُمور ْرغاِشي اَأذ قِّيمن خ رْحِثيش، 
اإِطّف خْمسا ن ثْشِنيِفين ذ ْثناين نِّي ن اإِسْرمان، اإِْخزار غار ُؤجنّا، خنِّي اإِبارك، يارزا 



35 َمّتى  14

ين،  ُؤشا اإِْوشا ثِيشِنيِفين اإِ اإِمْحضارن ُؤشا اإِمْحضارن ْوِشين ثنت اإِ ْرغاِشي. 20ماّرا شِّ
عّمارنت.  ْثُسوْدچاثِين  ن  ثنعاش  ِذين  ثُوغا  اإِشطّن،  اإِرقّواز  ْكِسين  رْخذنِّي  يْونن.  جِّ

ين، نِيْثِني ثُوغا-ثن ِذي خْمسا اَأرف ن يْريازن نّْبرا ثِيْمغاِرين ذ اإِحْنِجيرن.  21اإنّي شِّ

ݣُّور خ و�مان ن ربْحار  و �إِ يشُّ
مار. 45:6-52؛ يُوح. 21-16:6

و اإِمْحضارن نّس اَأذ نْين ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا اَأذ اس اإِْزوارن غار ُؤجّماض،  22ذْغيا اإِِزيّيار يشُّ

اَأذ  اإِݣاّعذ غار وْذرار وْحدس ِحيما  ْرغاِشي،  اإِّسقبض  ْرغاِشي. 23راِمي  نتّا  اإِّسقبض  اَأم 
يث، ثُوغا اإِقِّيم ِذين وْحدس. 24ثاغاّراُبوث ماشا ثُوغا-ت ِذي  اإِّزاْدچ. راِمي د ثِيوض ثمدِّ
يض ُيوسا اَأسن-د ذݣ ُوذم. 25ُؤشا   ْروْسط ن رْبحار، ثُوغا رْمواج ّشاثن ت ِمينِزي اَأسمِّ
و اَأم اإِݣُّور خ وامان ن رْبحار.  ذݣ حطُّو ِويّس اَأربعا ن ْدجيرث، ُيوِسي-د غارسن يشُّ
26اَأراِمي ث ْزِرين اإِمْحضارن اإِݣُّور خ وامان ن رْبحار، نّخْرعن، قّارن “وا ذ رْخيار!” ُؤشا 

و، اإِقّار “ݣّم ُؤر، اَأقّا ذ نش. وار تݣّوذم  ور غارسن-د يشُّ ْسُغوْين ِزي ثِيݣُّوِذي. 27ذْغيا اإِسِّ
شا.” 28ُبطُروس ياّر-د خاس، اإنّا “اَأ ِسيِذي، مارا ذ شك، وّصا اَأيِي اَأذ غارك-د اَأسغ 
خ وامان.” 29اإنّا اس “اَأس-د!” اإِهوا-د ُبطُروس ِزي ْثغاّراُبوث، ُيوُيور خ وامان ِحيما اَأذ 
يض اإِْجهذ، ثْرقف اِث ثِيݣُّوِذي ؤشا، اَأم اإِْبذا  و. 30ماشا ُؤِمي اإِْزرا اَأسمِّ ذ ياوض غار يشُّ
و اإِّسِويّزذ ذْغيا اَأفُوس نّس، اإِطّف ذايس،  اإِغاّرق، اإِراغا، اإنّا “اَأ ِسيِذي، سْنجم اَأيِي!” 31يشُّ
ي ذايك ُيوذف ّشك؟” 32اَأراِمي  يمان، مايمِّ اإنّا اس “اَأ شك ونّي اإِ ِذي اإِْدچا ْذُروس ن لاإِ
يض. 33ماشا اإِنّي اإِْدچان ِذي ْثغاّراُبوث، ُؤِسين-د غارس،  نِْيين ِذي ْثغاّراُبوث، يارسا ُؤسمِّ

سْجذن اَأس، قّارن “س ثِيذت، شك ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 

مْهر�ش  ّسݣْنفا �أَّطاس ن �إِ و �إِ يشُّ
مار. 56-53:6

عْقرن  35اَأراِمي ث  ِجينِّيسارث.  ثُمورث ن  غار  اإِْوضن  ْزوان رْبحار،  راِمي  اَأوارنِي  34

وفّغن رْخبار ِذي ماّرا جوايه نِّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن، اإِْوين-د  يْريازن ن ثُمورث نِّي، سُّ
غارس ماّرا اإِنّي ثُوغا اإِهْرشن اَأطّاس 36ُؤشا تارن ّزايس اَأذ ثن اإِّج اَأذ حاذان ْمِغير اَأبحُرور 

ن ُؤجْدچاب نّس ُؤ ماّرا اإِنّي ث اإِحاذان، ذْورن ݣّْنفان. 



َمّتى  3615

4:15 ُؤفُغ.12:20، 17:21؛ ِثير.16:5

ْوذ�ن  �أَو�ر خ ثُْغوِري ذ ثْوّصا ن �إِ
مار. 23-1:7

1رْخذنِّي ُؤِسين-د شا ن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ شا ن اإِفاِريِسيّين ِزي ُؤرشالِيم 15 

ي ْتعّدان اإِمْحضارن نّك خ ثُّبارث ن رجُذوذ؟ ِمينِزي  و، قّارن 2“مايمِّ غار يشُّ
اإنّا اسن  اإِفاّسن نْسن قبر ّما اَأذ ّشن اَأغُروم.” 3ماشا نتّا ياّر-د،  يِريذن شا  نِيْثِني وار سِّ
يّبث ن ثُّبارث نْوم؟ 4ِمينِزي اَأربِّي  ي كنِّيو عاوذ ثْتعّدام خ ثوصّيث ن اَأربِّي ِزي سِّ “مايمِّ
ثُوغا اإِوّصا، اإنّا ‘وقّار باباش ذ يّماش’ ُؤ ‘ونّي اإِ غا اإِنْعرن باباس نِيغ يّماس، اإِْتخّص 
اس اَأذ اإِّمث.’ 5ماشا كنِّيو ثّقارم، ونّي اإِنّان اإِ باباس نِيغ اإِ يّماس ‘ِمين ذ ايِي ثُتوْرسذ، 
ِ اَأربِّي!’، 6خنِّي نتّا وار اإِْحِذيج عاذ اَأذ اإِوقّار باباس نِيغ يّماس. اَأمُّو  اَأقّا-ث ذ ّصْذقث اإ
ثُوغا  اإِشاْعيا  لُموناِفيِقين!  كنِّيو  7اَأ  نْوم.  ثُّبارث  ن  ِذي طّوع  اَأربِّي  ن  ثاْوصّيث  ْثبطّرم 

اإِْتكاشاف خاوم س ّصاح، اإِقّار 

وم نّس  8‘اَأْيُذوذ-ا اإِْتقاّراب-د غاِري س ُؤقمُّ

ُؤشا س اإِيْنِشيشن نْسن شنّعن اَأيِي، ماشا ُؤر نْسن اإِݣّوج خاِفي. 
9اَأقّا نِيْثِني شنّعن اَأيِي باطر، ِمينِزي نِيْثِني ّسرماذن ثِيمْسرايِين

                     ثِنّي اإِْدچان ذ ثِيوّصا ن اإِْوذان.’ ”      �إِشا. 13:29 

وم  10راِمي د اإِراغا خ ْرغاِشي غارس، اإنّا اسن “ْسرم، فْهمم! 11ِمين اإِتاْذفن ذݣ ُؤقمُّ

اإِّسخماجن  اإِ  اَأيا  مان  ذ  وم  ُؤقمُّ زݣ  اإِتّفغن  د  اإِ  ِمين  ماشا  ْبناذم،  شا  اإِّسخِميج  وار 
ْبناذم.” 12رْخذنِّي ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن نّس، نّان اس “ما ثّسنذ بلِّي اإِفاِريِسيّين 
و وار ث اإِزُّو بابا  غّوغن، راِمي ْسِرين اَأوار-ا؟” 13ماشا نتّا ياّر-د خاسن، اإنّا “كُور اَأغدُّ
ونّي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا اَأذ اإِْتواقرع. 14اأّج اإِثن، نِيْثِني ذ اإِذارغارن نّدهن اإِذارغارن. مارا 
اَأذارغار اإِنّده اَأذارغار، اَأذ ْوضان س ْثناين اإِْذسن ذݣ اإِج ن وْحُفور.” 15خ مان اَأيا اإنّا 
و اإنّا “ما كنِّيو عاذ نّْبرا رْفهامث؟ 17ما وار  اس ُبطُروس “فّسر اَأنغ اَأمتِّير-ا!” 16ماشا يشُّ
يس ُؤشا اَأذ اإِفّغ  وم، اَأذ اإِراح غار ُؤعدِّ ثْفِهيمم شا بلِّي ماّرا ِمين اإِ غا ياْذفن ذݣ ُؤقمُّ
وم اإِتاس-د زݣ ُور، اَأقّا ذ مان اَأيا اإِ  ذݣ وْمشان نّس. 18ماشا ِمين اإِ د اإِتّفغن زݣ ُؤقمُّ
ي،  يصن اإِعّفانن: اَأنقِّ اإِّسخّماجن ْبناذم. 19ِمينِزي زݣ ُور ن اإِْوذان اإِ ِزي د تّفغن اإِخارِّ
ينا، ثُوقْحِبيث، ثُوشّفرا، شهاذاث س زُّور ذ ُؤشّقف. 20اَأقّا ذ مان اَأيا ِمين  اَأْدچاف، زِّ

يج شا ْبناذم.”  يرذن وار ثّسخمِّ اإِّسخّماجن ْبناذم، ماشا ماّشا س اإِفاّسن وار اإِسِّ



37 َمّتى  15

يمان ن ثْمغارث زݣ �أَيْث ن كانعان  لاإِ
مار. 30-24:7

اإِْشث ن  ِذين  ثِيُروس ذ ِسيُذون. 22اَأقّا  اإُِروح غار جوايه ن  ّسنِّي،  و  اإِفّغ-د يشُّ 21رْخذنِّي 

ثْمغارث زݣ اَأْيث ن كانعان زِي ثُمورث نِّي، ثسُغويُّو “اَأ ِسيِذي، اَأ مِّيس ن داُود، اَأرحم 
و وار خاس-د يارِّي س شا ُؤرا س  اَأيِي! يْدجي اَأقّا ذاْيس رارياح يْوعار اَأطّاس.” 23ماشا يشُّ
اإِّج ن واوار. خنِّي اإِمْحضارن نّس ُؤِسين-د غارس، تارن اَأس، قّارن “ُسوفّغ اِت، ِمينِزي 
نتّاث ثْضفار اَأنغ-د س اإُِغويّان نّس.” 24ماشا نتّا ياّر-د، اإنّا اسن “نش ْتواّسكّغ-د غار ُوْدجي 
اإِوّدارن ن ثاّدارث ن اإِسرايِيل واها.” 25ماشا نتّاث ثُوِسي-د، ثسْجذ اَأس، ثّقار “اَأ ِسيِذي، 
عاون اَأيِي!” 26ماشا نتّا ياّر-د، اإنّا “وار اإِعّدر اَأذ اإِّمكِسي وْغُروم ن اإِحْنِجيرن، اَأذ اإِّمنضار اإِ 
يِيطان.” 27ثنّا “واه، اَأ ِسيِذي، اَأقّا ُؤرا ذ اإِطان تتّن اإِرقّواز اإِ ذ اإِوطّان زِي طّابرا ن ِسيِذيثسن.” 
يمان نّم اإِمغار! وار اإِتِيِري ْمِغير ْرخاضار نّم.”  و، اإنّا اس “اَأ ثامغارث، لاإِ 28رْخذنِّي ياّر-د يشُّ

ُؤشا  يْدجيس ثݣّنفا ِذي ْثساّعث نِّي. 

ْوذ�ن  ّسݣْنفا �أَّطاس ن �إِ و �إِ يشُّ
و ُيوُيور-د ّسنِّي ُؤشا يِيوض-د غار ْثما ن رْبحار ن لجالِيل، اإِݣاّعذ غار وْذرار، اإِقِّيم  29خنِّي يشُّ

ِذينِّي. 30ُؤِسين-د غارس ُؤبارُّو ن ْرغاِشي، اإِْوين-د اَأِكيْذسن اإِنْضبارن ذ اإِذارغارن ذ اإِݣناون ذ 
و ُؤشا اإِّسݣْنفا ثن، 31اَأراِمي اإِتْبهث  اإِقْجذاحن ذ اإِنّْضِني اَأطّاس، ّساْرسن ثن غار اإِضارن ن يشُّ
ْرغاِشي، اَأقّا ْزرِين اإِݣناون ّساوارن، اإِنْضبارن ݣّْنفان، اإِقْجذاحن ݣُّورن، اإِذارغارن ْتواران ُؤشا 

ّسُعوْدچن اَأربِّي ن اإِسرايِيل. 

ي ن �أَربعا �أَر�ف    �أَسشِّ
مار. 10-1:8

و اإِراغا-د خ اإِمْحضارن نّس، اإنّا اسن “ِحينّغ خ ْرغاِشي ِمينِزي قِّيمن اَأِكيِذي ْثراثا  32 يشُّ

ن ُوّسان، وار غارسن ِمين اإِ غا ّشن. وار ْخسغ شا اَأذ ثن ّسقبضغ اَأمنِّي س راز ِحيما وار 
تْضِعيفن شا ذݣ وْبِريذ.” 33نّان اس اإِمْحضارن نّس “مانِيس د غا ناِوي اَأغُروم ِذي رْخرا-يا اإِ 
و “مْشحار غاْروم ذ اَأغُروم؟”  زِي اإِ غا نّسّش اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران اَأم وانِيثا؟” 34اإنّا اسن يشُّ
نّان اس “سبعا ن ثْشِنيِفين ذ شا ن اإِسْرمان ذ اإِمْزيانن.” 35خنِّي ُيوُمور ْرغاِشي ِحيما اَأذ قِّيمن 
ِذي ثُمورث. 36خنِّي اإِْكِسي سبعا ن ثْشِنيِفين ذ اإِسْرمان نِّي، اإِقاذا اَأربِّي، يارزِي ثن ُؤشا اإِْوش 
يْونن. خنِّي جاْرون-د  ين، جِّ اإِثن اإِ اإِمْحضارن نّس ُؤشا نِيْثِني ْوِشين ثن اإِ اإِْوذان. 37ماّرا شِّ



َمّتى  15، 3816

ين اَأقّا-ثن ِذي اَأربعا  اإِرقّواز اإِشطّن، ثُوغا ِذين سبعا ن ْثُسوْدچاثِين عّمارنت. 38اإنّي ثُوغا اإِشِّ
اَأرف ن يْريازن نّْبرا ثِيْمغارِين ذ اإِحْنِجيرن. 39راِمي اإِّسقبض ْرغاِشي، اإِنْيا ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا 

يِيوض غار وْيِمير ن جوايه ن ماجذالا. 

فاِريِسيّين تارن �إِْشث ن رْعر�مث   �إِ
مار. 11:8-13؛ ُلوك. 56-54:12

اإِصاُذوِقيّين، ّسْقسان ث ِحيما اَأذ ث جاّربن، 16  اإِفاِريِسيّين ذ  1ُؤِسين-د غارس 

اإِّسشن شا ن رْعرامث زݣ ُؤجنّا. 2ماشا نتّا ياّر-د خاسن “غار  اَأذ اسن  ما 
يث اَأذ ثِيِنيم ‘اَأقّا ْرحار اإِفّغ، ِمينِزي اَأجنّا ذ اَأزݣّواغ’ 3 ُؤ غار رْفجار اَأذ ثِيِنيم ‘اَأقّا اَأّس-ا  ثمدِّ
يض، ِمينِزي اَأجنّا ذ اَأزݣّواغ’. اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ثّسنم اَأذ ْثفاْرزم ُؤذم  اَأذ اإُِصوض ُؤسمِّ
ير اَأعّفان  ن ُؤجنّا، ماشا رْعراماث ن اإِكُوذن ن ْروْقث، ما وار ْثزّمارم اَأذ ثنت ْثفاْرزم؟ 4جِّ
اإِزنّان يارزُّو اإِْشث ن رْعرامث، وار ذ اسن اإِْتمْوِشي ُؤرا ذ اإِْشث ن رْعرامث ْمِغير رْعرامث 

ن ُيونس، اَأمكاشاف.” خنِّي اإِّج اإِثن، اإُِروح. 

فاِريِسيّين ذ �إِساُضوِقيّين  �أَنثُون ن �إِ
مار. 21-14:8

5راِمي د اإِْوضن اإِمْحضارن نّس غار ُؤجّماض ن رْبحار، تُون اَأذ ِكيسن-د اَأْوين اَأغُروم. 

و “ْحضام اإِخف نْوم زݣ ونْثُون ن اإِفاِريِسيّين ذ اإِصاُذوِقيّين.” 7نِيْثِني خّمن  6اإنّا اسن يشُّ

و، اَأم ثُوغا اإِّسن مان  جاراسن، نّان “اَأقّا اإنّا مان اَأيا ِمينِزي وار ذ نِيِوي شا اَأغُروم!” 8يشُّ
ي ْثخّمامم جاراوم راِمي وار  يمان، مايمِّ اَأيا، اإنّا اسن “اَأ كنِّيو اإِ ِذي اإِْدچا ْذُروس ن لاإِ
ذ ثْكِسيم شا اَأغُروم؟ 9ما عاذ وار ثْفِهيمم شا؟ ما وار ثْعِقيرم شا خ خْمسا ن اإِرقّواز ن 
اإِرقّواز ن  ْثياْروم؟ 10نِيغ خ سبعا ن  اإِ  اَأراف ُؤ مْشحار ن ْثُسوْدچاثِين  وْغُروم ن خْمسا 
وْغُروم اإِ اَأربعا اَأرف ُؤ مْشحار ن ْثُسوْدچاثِين اإِ ْثياْروم؟ 11ما عاذ وار ثْفِهيمن شا بلِّي نش 
ْورغ شا خ وْغُروم ُؤِمي ذ اوم نِّيغ ‘ْحضام اإِخف نْوم زݣ ونْثُون ن اإِفاِريِسيّين  وار ِكيوم سِّ
ذ اإِصاُذوِقيّين!’ ” 12ّسنِّي فْهمن اَأقّا نتّا وار ت اإِنّي ماحْنذ اَأذ حضان اإِخف نْسن زݣ 

ونْثُون ن وْغُروم ماشا ِزي ْثُغوِري ن اإِفاِريِسيّين ذ اإِصاُذوِقيّين. 



39 َمّتى  16

ّد�رن  لَمسيح مِّيس ن �أَربِّي �إِ
مار. 27:8-30؛ ُلوك. 21-18:9

نّس  اإِمْحضارن  اإِّسْقسا  ِفيِليبُّوس،  ن  قايصارِييا  ن  ثُمورث  غار  و  يشُّ يِيوض  د  13راِمي 

“ِمين عِنيغ نش، مِّيس ن ْبناذم، علاْحساب ِمين قّارن اإِْوذان؟” 14نّان اس “شا قّارن ‘ذ 
ُيوحانّا اَأْمسْغضاص’ ُؤشا ونّْضِني ‘ذ اإِلِييا’ ُؤشا عاوذ ونّْضِني ‘ذ اإِرِمييا’ نِيغ ‘ذ اإِّجن زݣ 
اإِْمكاشافن’.” 15اإنّا اسن “ماشا كنِّيو، ِمين خاِفي ثّقارم؟” 16ياّر-د خاس ِسمعان ُبطُروس، 
و، اإنّا اس “ّسعذ نّك، اَأ  اإنّا “شك ذ لَمسيح، مِّيس ن اَأربِّي اإِّدارن.” 17ياّر-د خاس يشُّ
ِسمعان بار-ُيونــا، ِمينِزي وار اإِْدجي ذ اَأْيُسوم نِيغ ذ اإِذاّمن اإِ ذ اش اإِمرن مان اَأيا ماشــا ذ بابــا اإِ 
اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 18عاوذ اَأذ اش اإِنِيغ بلِّي شك ذ ُبطُروس )=ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأْزُرو’( 
ورا ن راخارث وار ذ اس  ُؤ خ ‘ُبوطرا-يا’ )=خ ثْصضارث-ا( اَأذ بِنيغ ثامْسُمونت اإِنُو ُؤشا ثِيوُّ
زّمارنت. 19ذ نش اَأذ اش ْوشغ ثِيساُروثِين ن ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان ُؤ قاع ِمين اإِ غا ثشاْرفم ِذي 
ثُمورث، اَأذ اإِْتواشارف ذݣ اإِجْنوان ُؤ قاع ِمين اإِ غا ْثفْسيم ِذي ثُمورث اَأذ يِيِري اإِفِسي ذݣ 

اإِجْنوان.” 20رْخذنِّي ُيوُمور اإِمْحضارن نّس، ِحيما وار خّبارن حد بلِّي نتّا ذ لَمسيح. 

ور خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
مار. 31:8-1:9؛ ُلوك. 27-22:9

و اَأذ اإِّسشن اإِ اإِمْحضارن نّس بلِّي اإِْتخّص اس اَأذ اإِراح غار ُؤرشالِيم، اَأذ  21زِي ّسنِّي اإِْبذا يشُّ

اإِوّدب اَأطّاس زݣ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، اَأذ اإِْتوانغ 
ُؤشا اَأذ د اإِْتواّسنكّار ذݣ واّس ِويّس ْثراثا. 22ُبطُروس خنِّي اإِْكِسي ث غارس، اإِْبذا اإِْتمنغا 
اَأِكيس، اإنّا “ِسيِذي اَأربِّي اَأذ شك يارحم، اَأ ِسيِذي، مان اَأيا وار ذ اش اإِتْمسار عّمارص.” 
يطان، شك ذ اإِْشث ن ْثعْنكِريفث اإِ نش،  23ماشا نتّا اإِنّقرب، اإنّا اإِ ُبطُروس “فّغ خاِفي، اَأ شِّ

و  ِمينِزي وار شك اإِْشِقي ِمين اإِْدچان ن اَأربِّي، ماشا ِمين اإِْدچان ن اإِْوذان.” 24رْخذنِّي اإنّا يشُّ
اإِ اإِمْحضارن نّس “مارا شا ن اإِّجن اإِْخس اَأذ ايِي اإِْضفار، اَأذ اإِنكار اإِخف نّس، اَأذ اإِْكِسي 
ّصالِيب نّس ُؤشا اَأذ ايِي اإِْضفار. 25ِمينِزي ونّي اإِْخسن اَأذ اإِّسنجم ثُوذارث نّس اَأذ ت اإِوّدار، 
ماشا ونّي اإِ غا اإِوّدارن ثُوذارث نّس ِذي طّوع اإِنُو اَأذ ت ياف. 26مان رْفضر اإِ غارس غار ْبناذم 
ونِّيث ثْكمر، ماشا نتّا اإِضّيع رْعمار نّس؟ نِيغ ِمين اإِ غا اإِْوش ْبناذم ِذي طّوع ن  مارا ياْربح دُّ
رْعمار نّس؟ 27ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم اَأذ د ياس س ُؤُعوْدجي ن باباس اَأك-ذ لمالاكاث نّس 
ُؤشا اَأذ اإِخْدچص كُور اإِّجن علاْحساب ِمين اإِݣّا. 28س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، شا زݣ اإِنا اإِ ذا 

اإِبّدن، وار ْتِقيِسين شا ْرمْوث اَأر اإِ غا زارن مِّيس ن ْبناذم اإِتاس-د ِذي ْثݣْلِذيث نّس.” 



َمّتى  4017

11،10:17 مال. 6-5:4

و خ وْذر�ر  ِلييا �أَك-ذ يشُّ ُموسى ذ �إِ
مار. 2:9-13؛ ُلوك. 36-28:9

و يِيِوي-د ُبطُروس ذ ياعُقوب ذ ُؤماس ُيوحانّا اَأِكيس، 17 1اَأوارنِي ستّا ن ُوّسان يشُّ

وذ نّس ِقيباْتش  اإِّسݣاّعذ اإِثن وْحدسن غار اإِج ن وْذرار ُيوْعرا. 2ُؤشا  اإِبّدر وادُّ
نْسن، ثُوغا اَأغْمُبوب نّس اإِْتشْعِشيع اَأم ْثُفوشث، اإِْذور وارُّوض نّس ذ اَأشْمرار اَأم ثِيفاوث. 
و “اَأ  3ْخزار، ُموسى ذ اإِلِييا ْضهارن اَأسن-د،  ّساوارن اَأِكيس. 4ُبطُروس ياّر-د، اإنّا اإِ يشُّ

ِسيِذي، اَأقّا مِليح ُؤِمي اإِ ذا نْدچا! مارا ثْخسذ اَأذ نّوث ذانِيثا ْثراثا ن اإِِقيضان، اإِّجن اإِ 
شك، اإِّجن اإِ ُموسى ُؤ ونّْضِني اإِ اإِلِييا.” 5اَأم ثُوغا عاذ اإِّساوار، اإِّك-د خاسن اإِج ن ُؤسيُنو 
يّق، اإِّسُذوِري اإِثن س ثِيِري نّس ُؤشا ْخزار، اَأقّا اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ ُؤجنّا ثّقار “ذ  اإِتِيسِّ
وا ذ مِّي اإِِعيّزن، ذاْيس ُؤِفيغ اَأرضا اإِنُو، ْسرم غارس!” 6راِمي ْسِرين اإِمْحضارن نّس مان 
و، اإِحاذا ثن، اإنّا  اَأيا، ْوضان خ ُؤغْمُبوب نْسن ُؤشا ݣّوذن اَأطّاس. 7ُيوِسي-د غارسن يشُّ
و واها.  “كّارم، وار تݣّوذم شا!” 8راِمي ّسݣاّعذن ثِيطّاِوين نْسن، وار ْزِرين حد ْمِغير يشُّ
و، اإنّا “وار ث تّقارم اإِ حد ِمين ثْزِريم اَأر اإِ د غا  9اَأم د هوان زݣ وْذرار، ُيوُمور اإِثن يشُّ

ي قّارن اإِْمسرماذن  اإِكّار مِّيس ن ْبناذم زݣ اإِمتِّينن.” 10اإِمحضارن ّسْقسان ث، نّان “مايمِّ
و، اإنّا “اإِلِييا اَأذ د ياس ذ اَأمْزواُرو،  ن اإِْذلِيسن اَأقّا اإِلِييا اَأذ د ياس ذ اَأمْزواُرو؟” 11ياّر-د يشُّ
ْسثعثاِريفن،  ّزايس  وار  ُيوِسي-د،  اَأقّا  اإِلِييا  بلِّي  اإِنِيغ  اوم  اَأذ  نش  12ماشا  ماّرا.  اإِعذر  اَأذ 
و ُؤرا ذ مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِوّدب ّزاْيسن.” 13رْخذنِّي فْهمن  ݣِّين ّزايس ِمين ْخسن. اَأمُّ

اإِمْحضارن، بلِّي ثُوغا اإِّساوار اَأِكيسن خ ُيوحانّا اَأْمسْغضاص. 

ّسݣـْنفا �أَحْنِجير ذ �أَمارياح  و �إِ يشُّ
مار. 14:9-29؛ ُلوك. 43-37:9

14راِمي د ُؤِسين غار ْرغاِشي، ُيوِسي-د غارس اإِج ن ْبناذم، اإِْوضا اس غار اإِضارن، اإِقّار 

اَأطّاس ن  اَأقّا  اَأطّاس،  اإِْتوّدب  اإِْتبارِكيكِّيض،  نتّا  اَأقّا  ِمينِزي  مِّي،  اإِ  زِّيْدچز  15“اَأ ِسيِذي، 

ي ُؤ ذݣ وامان. 16تارغ اَأسن اإِ اإِمْحضارن نّك اَأذ ث ّسݣْنفان،  ْثواراِوين اإِوطّا ِذي ْثمسِّ
ير اإِ وار ُيوِمينن ذ اإِمعّوجن، مْشحار اإِ غا قِّيمغ عاذ  و ياّر-د، اإنّا “اَأ جِّ وار زّمارن.” 17يشُّ
اِث  اإِوبّخ  18خنِّي  غاِري!”  اَأْويم ث-يِد  غا صبارغ؟  اإِ  اوم  ذ  اإِ  عاذ  مْشحار  اَأِكيْذوم، 
يطان اإِفّغ ّزايس ُؤ ِزي ْثساّعث نِّي اإِْذور ُؤحْنِجير اإِݣّنفا. 19رْخذنِّي ُؤِسين-د  و ُؤشا شِّ يشُّ
وفّغ؟” 20اإنّا اسن  ي نّشين وار نْزّمار اَأذ ث نسُّ و، نّان “مايمِّ اإِمْحضارن وْحدسن غار يشُّ
يمان اَأنْشث ن اإِْشث  و “س ِمينِزي وار ثُوِمينم شا. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا ذاْيوم لاإِ يشُّ
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ن ْثحبُّوشث ن ّزاِريعث ن ُؤخْرذل، اَأذ اس ثِيِنيم اإِ وْذرار-ا ‘ُموطِّي ّسا غار ِذيها!’، خنِّي 
ير-ا وار ي  اَأذ اإُِموِطي ُؤشا وار ِذين ُؤرا ذ اإِْشث ن ْرحاجث وار ذ اس ْثزّمارم. 21ماشا جِّ

اإِتّفغ ْمِغير س ْثزاْدجيث ذ ُؤُزومِّي.” 

ور خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
مار. 30:9-32؛ ُلوك. 43:9ب-45

و اإِ اإِمْحضارن نّس “مِّيس  ن ْبناذم اَأذ  22راِمي ثن ثُوغا جِميع ِذي لجالِيل، اإنّا اسن يشُّ

اإِْتواسلّم ذݣ اإِفاّسن ن اإِْوذان 23اَأذ ث نْغن ُؤشا اَأذ ذ اإِْتواّسنكّار ذݣ واّس ِويّس ْثراثا.” 
خنِّي شْضنن اَأطّاس. 

قذسن  �أَو�ر خ ّضاِريبا �إِ ثاّد�رث �إِ
24راِمي د ُؤِسين غار كافارناُحوم، قاّربن-د اَأْيث ن ّضارِيبا غار ُبطُروس، نّان “اَأْمسرماذ نْوم 

ما وار اإِْتخْدجيص ُذوبل ن ‘ذراخما’ )=ّضارِيبا اإِ ثاّدارث اإِقّدسن(؟” 25اإنّا “واه!”. اَأراِمي 
و، اإِقّار “ِسمعان، ماّمش ْتوارِيذ شك، ِوي خ طّفن  د ُيوذف غار ثاّدارث، اإِْزوار اَأس-د يشُّ
ونِّيث رْعُشور ذ ّضارِيبا؟ ما خ ثاْروا نْسن نِيغ خ اإِباّرانِيّين؟” 26اإنّا اس ُبطُروس  اإِجْدجيذن ن دُّ
و “س ُؤينِّي اإِْدچان ذ ثاْروا ذ اإُِحورِّيّين. 27ماشا ِحيما وار ثن  “خ اإِباّرانِيّين”. اإنّا اس يشُّ
نّسْنذرِيف، ُروح غار رْبحار، نْضار ثاصنّارث ُؤشا ثاْسرمث ثامْزواُروث اإِ ذ غا اإِفّغن، طّف 
ينار اإِ اإِّسكوان ماّرا  وم، اَأذ ثافذ اإِج ن ‘ْسثاثر’ )=ثناين ن دِّ اِت. ْخِمي ذ اس اإِ غا ثارْزمذ اَأقمُّ

و ذ ُبطُروس(، اأْوش اَأسن ث خاِفي ُؤ خ يِيخف نّك.”  ّضارِيبا اإِ ثاّدارث اإِقّدسن اإِ يشُّ

جْنو�ن؟  ْدچان ذ �أَمّقر�ن ِذي ثْݣْلِذيث ن �إِ مان ون �إِ
مار. 33:9-37؛ ُلوك. 48-46:9

و، نّان “س ثِيذت مان ون اإِْدچان ذ 18 ِذي ْثساّعث نِّي ُؤِسين-د اإِمْحضارن غار يشُّ
و اإِراغا-د خ اإِج ن ُؤحْنِجير غارس، اإِّسبّد  اَأمّقران ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان؟” 2يشُّ
اِث ِذي ْروْسط نْسن، اإنّا 3“س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا وار تُوبم ُؤ ْثذْورم اَأم اإِحْنِجيرن، 
اَأمْشناو  نّس  اإِخف  اإِّسواضعن  غا  اإِ  4ونّي  اإِجْنوان.  ْثݣْلِذيث ن  ِذي  ثاذفم  اَأذ  عّمارص 
اَأحْنِجير-ا اَأمْزيان، اَأقّا ذ ونّي ذ اَأمّقران ِذي ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. 5ؤ ونّي اإِ غا اإِقْبرن اإِج ن 

ُؤحْنِجير اَأم وانِيثا س اإِسم اإِنُو، اإِقّبر اَأيِي. 
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16:18 ِثير. 15:19

َمّتى  18

غاّرن ْرُمومِنين  �أَْعر�م �إِ ونّي �إِ غا �إِ
مار. 42:9-48؛ ُلوك. 2-1:17

اَأذ اس  اإِتاْمنن، ْحسن  ّزايِي  اإِ  اإِمْزيانن  اإِحْنِجيرن-ا  اإِّجن زݣ  اإِّسغلّطن  غا  اإِ  6ماشا ونّي 

ثْتواّݣ ثْصضارث ن ْثِسيرث غار يِيِري نّس، اَأذ اإِْتواّسغارق ِذي راْدچاغ ن رْبحار. 7ُؤْشث 
يّبث ن ْثعْنكِريِفين. اإِْتخّص اَأذ د اَأسنت ْثعْنكِريِفين، ماشا اَأمُشوم خ ْبناذم نِّي  ونِّيث خ سِّ خ دُّ
اإِ اإِتݣّن ثاعْنكِريفث. 8مارا اإِّسْغوا شك ُؤفُوس نّك نِيغ اَأضار نّك، خنِّي قّص اإِثن، نْضار اإِثن 
ي اإِ وار  خاك. اإِْحرا اش اَأذ ثاْذفذ غار ثُوذارث ذ اَأمْعُضور نِيغ ذ اَأقْجذاح خ ُؤْمنضار ِذي ْثمسِّ
اإِخّسين اإِ رْبدا س ْثناين ن اإِفاّسن نِيغ س ْثناين ن اإِضارن. 9مارا ثّسْغوا شك ثِيّط نّك، خنِّي 
قْرع اِت، نْضار اِت خاك، اإِْحرا اش اَأذ ثاْذفذ غار ثُوذارث س اإِْشث ن  ثِيّط خ ُؤْمنضار 

ي ن جاهنّاما س ْثناين ن ثِيطّاِوين. ِذي ْثمسِّ
 

وّد�رن  ّج ن ُوْدجي �إِ �أَمتِّير ن �إِ
10غاْروم اَأذ ثّسْحقارم اإِّجن زݣ اإِمْزيانن-ا. ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا لمالاكاث نْسن ذݣ 

اإِجْنوان اَأقّا رْبدا ْتوارانت ثِيفراس ن بابا اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 11ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم ُيوِسي-د 
ِحيما اَأذ اإِّسنجم ِمين اإِوّدارن. 12ماّمش اإِ ذ اوم اإِْتِغير؟ مارا ِذين شا ن ْبناذم غارس مّيا ن 
ي ثسعا ُؤ ثسِعين ذݣ اإُِذورار، اَأذ اإِراح اَأذ  ُوْدجي ُؤشا اإِّجن زّاْيسن اإِوّدار، ما خنِّي وار اإِتجِّ
يارُزو خ ونّي اإِوّدارن! 13مارا ُيوِفي ث، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ زّايس اإِفارح كثار زِي ِمين 
و ُؤرا ذ باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان وار  اإِ غا اإِفارح زِي ثسعا ُؤ ثسِعين اإِنّي وار اإِوّدارن. 14اَأمُّ

اإِْخس اَأذ اإِوّدار ُؤرا ذ اإِّج زݣ اإِمْزيانن-ا. 

ْخضا �أَِكيش ُؤماش ...  مار� �إِ
ُلوك. 3:17

15مارا اإِْخضا ُؤماش اَأِكيك، ُروح غارس، وبّخ اِث ْمِغير جاراش ذ جاراس واها. مارا اإِْسرا 

غارك، اَأقّا ثاْربحذ ُؤماش. 16ماشا مارا وار غارك اإِْسِري، اَأِوي اَأِكيك شا ن اإِّجن نّْضِني نِيغ 
وم ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن رْشُهوذ اإِزّمار اَأذ ْتواضْمنن واوارن ماّرا. 17مارا نتّا وار  ْثناين ِحيما س ُؤقمُّ
غارسن اإِْسِري، خنِّي اإِنِي ت اإِ ثمْسُمونت ُؤشا مارا وار اإِْسِري ُؤرا غار ثمْسُمونت، خنِّي اَأذ 
غارك يِيِري اَأم اإِّجن زِي رݣـُنوس نِيغ اَأم اإِج ن ُبو ّضارِيبا. 18س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ِمين 
اإِ غا ثشّدم ِذي ثُمورث، اَأذ يِيِري اإِشّد ذݣ ُؤجنّا ُؤشا ماّرا ِمين اإِ غا ْثفْسيم ِذي ثُمورث، اَأذ 
يِيِري اإِْفِسي ذݣ ُؤجنّا. 19اَأذ اوم اإِنِيغ عاوذ، مارا ْثناين ن اإِْوذان اَأذ مّسثفاقن خ ثُمورث خ 



43 َمّتى  18، 19

شا ن ْرحاجث اإِ غا تارن، اَأقّا ذ مان اَأيا ذ اسن اإِ غا اإِْتواّݣ زِي بابا اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 
20ِمينِزي مانِي اإِ غا ُمونن ْثناين نِيغ ْثراثا س يِيسم اإِنُو، نش اَأذ ِذين اإِرِيغ ِذي ْروْسط نْسن.” 

ْسمغ �أَعّفان  �أَمتِّير ن �إِ
21رْخذنِّي ُيوِسي-د غارس ُبطُروس، اإنّا “اَأ ِسيِذي، مْشحار ن ْثواراِوين اإِ غا اإِْخضا اَأِكيِذي 

و “وار ذ اش قّارغ شا  ُؤما ُؤ نش اَأذ اس سامحغ؟ ما سبعا ن ْثواراِوين؟” 22اإنّا اس يشُّ
سبعا، ماشا سبِعين ِذي سبعا ن اإُِمورن. 23خ ُؤينِّي ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان ثتاِوي-د ذݣ اإِج 
ن ُؤجْدجيذ اإِ اإِْخسن اَأذ اإِّݣ رْحساب اَأك-ذ اإِسْمغان نّس. 24ُؤِمي اإِْبذا اَأذ اإِمّسْحسب، 
اإِْوين-د غارس اإِج ن ْبناذم اإِتُورس اس عشرا اَأراف ن ‘ثالنِثين’ )=عراحار 500.000 اَأْرضر 
ن ُورغ نِيغ نُّوقارث( . 25اَأم وار ثُوِغي غارس ِمين زِي اإِ غا ياّر اَأماْرواس، ُيوُمور باب نّس 
ِحيما اَأذ اإِْتواّمنز نتّا ذ ثْمغارث نّس ذ ثاْروا نّس ذ ماّرا ِمين غارس، ِحيما اَأذ اإِْتواخْدچص 
ُؤماْرواس. 26اإِْوضا اس اإِْسمغ نِّي غار اإِضارن، اإِتار، اإنّا ‘اَأ ِسيِذي، ْصبار خاِفي، اَأذ اش 
اَأّرغ ماّرا.’ 27اَأقّا اإِزِّيْدچز اس باب ن اإِْسمغ نِّي ُؤشا اإِسامح اس ذݣ ُؤماْرواس. 28راِمي د 
ينار. اَأم  اإِفّغ اإِْسمغ نِّي، ُيوفا اإِّجن زݣ اإِنّي ثُوغا ذ اإِسْمغان اَأِكيس ُؤ وانِيثا اإِتُورس اس مّيا دِّ
د اَس اإِشّبار ذݣ يِيِري، اإِقّار ‘خْدچص ِمين ذ اش تُوْرسغ.’ 29اإِْوضا ياس اإِْسمغ اَأْمعاشار 
نِّي غار اإِضارن، اإِْتحّشم اِث، اإِقّار ‘صبار خاِفي، اَأذ اش اَأّرغ ماّرا’. 30ماشا نتّا وار اإِْخس، 
اإُِروح اإِنْضار اِث ِذي رْحبس اَأر اإِ ذ غا ياّر اَأماْرواس. 31راِمي ْزرِين اإِسْمغان اإِمعاشارن نّس 
ِمين ثُوغا اإِْمسارن، شْضنن اَأطّاس ُؤشا ُروحن، نّان ت اإِ باب نْسن. 32ُؤشا  اإِراغا-د خاس 
ِسيذس، اإنّا اس ‘اَأ اإِْسمغ اَأعّفان، ماّرا ِمين ذ اش تُوْرسغ، ساْمحغ اش ِمينِزي ثتارذ اَأيِي. 
33ما وار اإِْدجي زْعما ُؤرا ذ شك خاك اَأذ اش اإِزِّيْدچز ونّي ذ اإِْسمغ اَأْمعاشار نّك اَأمْشناو 

يْدچذ شك؟ ’ 34خنِّي اإِخّيق ِسيذس، اإِّسْعُذو ث ذݣ اإِفاّسن ن اإِْمعاّدبن  ماّمش ذ ايِي ثزِّ
و اإِ غا يّݣ بابا ونّي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا اإِ  اَأر اإِ غا اإِخْدچص ماّرا ِمين ذاْيس ذ اَأماْرواس. 35اَأمُّ

كنِّيو، مارا وار ْثِسيِميحم كُور اإِّجن ّزاْيوم اإِ ُؤماس اإِخطّان نّس س ُوراون نْوم.”

رْمر�ش ذ ثبر�ت ن و�ْدچاف 
مار. 12-1:10

اإِفّغ زِي لجالِيل، يِيوض غار جوايه ن ثُمورث ن 19  اَأوارن-ا،  و  اإِكّمر يشُّ اَأراِمي  1

ُأْرُذون. 2اَأقّا اإِْضفار اِث ْرغاِشي ذ  ياُهوِذيّيا ثِنّي اإِْدچان غار ُؤجّماض ن يْغزار ن لا
اَأمّقران، اإِّسݣْنفا ثن ِذينِّي. 3ُؤِسين-د غارس اإِفارِيِسيّين، ثُوغا اَأرزُّون اَأذ ث جاّربن، قّارن اس 
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“ما غارس ْرحّق اإِ ْبناذم اَأذ اإِْدچف اإِ ثْمغارث نّس اَأمنِّي واها؟” 4ياّر-د خاسن “ما وار ثْغِريم 
شا بلِّي ونّي اإِݣِّين ْبناذم زݣ ُؤمْزواُرو، اإِݣِّي ثن ذ اَأْرياز ذ ثْمغارث، 5ُؤشا اَأقّا اإِنّا

‘س ُؤينِّي اإِْتخّص اإِ ْبناذم اَأذ اإِْسمح ِذي باباس ذ يّماس، 
اذ اإِرصق ِذي ثْمغارث نّس ُؤشا ْثناين اإِْذسن نِّي 

 .24 :2                       اَأذ اإِِرين ذ اإِّج ن وْيُسوم.’          �أَمز 

و وار تِيِرين عاذ ذ ْثناين، ماشا اَأذ اإِرِين ذ اإِّج ن وْيُسوم. خنِّي ِمين اإِّسُمون اَأربِّي، ْبناذم وار  6اَأمُّ

ي اإِوّصا ُموسى خنِّي ماحْنذ اَأذ اإِْوش ثابرات ن واْدچاف، ِحيما اَأذ  ث اإِبطِّي.” 7نّان اس “مايمِّ
يّبث ن رْقساحث  ي كنِّيو اَأذ ثْدچفم اإِ ثْمغارِين نْوم زِي سِّ اس اإِْدچف؟”  8اإنّا اسن “ُموسى اإِجِّ
ن ُوراون نْوم، ماشا وار اإِْدجي اَأمُّو زݣ ُؤمْزواُرو. 9ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا ونّي اإِ غا اإِْدچفن 
يّبث ن ثُوقْحِبيث، ُؤشا اَأذ اإِمْرش اإِْشثن نّْضِني، اَأقّا نتّا اإِزنّا  اإِ ثْمغارث نّس، وار اإِْدجي زِي سِّ
ُؤ ونّي اإِ غا اإِمْرشن ثاْمغارث ثنِّي اإِْدچفن، اَأقّا ُؤرا ذ نتّا اإِزنّا.” 10اإِمْحضارن نّس نّان اس “مارا 
و اإِ ثْدچا ثمْسراشث جار ْبناذم ذ ثْمغارث نّس، خنِّي نّْهرا ّما اَأذ اإِمْرش.” 11ماشا نتّا اإنّا اسن  اَأمُّ
“ماِشي ماّرا زّمارن اَأذ قْبرن اَأوار-ا ْمِغير اإِنّي ُؤِمي ثّمْوش. 12ِمينِزي اَأقّا ِذين اإِنّي اإِْتواقّصن زݣ 
ُؤعدِّيس ن يّماْثسن، ُؤشا اَأقّا ِذين اإِنّي اإِْتواقّصن زݣ اإِْوذان ُؤشا اَأقّا ِذين اإِنّي اإِقّصن اإِخف نْسن 

ِذي طّوع ن ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. ونّي اإِزّمارن اَأذ ث اإِقبر، اأّج اِث اَأذ ث اإِقبر.” 

مْزيانن  حْنِجيرن �إِ تْبار�ك �إِ و �إِ يشُّ
مار. 13:10-16؛ ُلوك. 17-15:18

اَأذ  ُؤشا  نّس  اَأفُوس  اإِّساْرس  اَأذ خاسن  ماحْنذ  اإِمْزيانن  اإِحْنِجيرن  اَأس-د  اإِْوين  13رْخذنِّي 

و اإنّا “ّجم اإِحْنِجيرن  اسن اإِْكِسي ْرمعُروف، ماشا اإِمْحضارن نّس وبّخن ثن. 14ماشا يشُّ
نِيْثِني.”  اَأمْشناو  اإِنّي  اإِ  اإِجْنوان  اَأذ غاِري-د اَأسن، وار ثن منّعم شا ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن 

15اإِّساْرس خاسن اَأفُوس نّس ُؤشا اإُِروح ّسنِّي. 

�أمْرِقي �أَك-ذ  �إِج ن باب ن و�ݣْر� 
مار. 17:10-31؛ ُلوك. 30-18:18

16 ُؤشا  ْخزار، اإِقاّرب-د غارس اإِّجن ُؤشا اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ اَأصْبحان، ِمين اإِ غا ݣّغ ذ 

ي اإِ د ايِي ْثراِغيذ  و “مايمِّ اَأصْبحان ِحيما اَأذ غارِي ثِيِري ثُوذارث ن رْبدا؟” 17اإنّا اس يشُّ
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‘اَأصْبحان’؟ وار اإِْدجي حد ذ اَأصْبحان ْمِغير اإِّجن، اَأقّا-ث ذ اَأربِّي. ماشا مارا ثْخسذ اَأذ ثاْذفذ 
و “وار نّق، وار زنِّي، وار  غار ثُوذارث، طّفم ِذي ْثوّصا.” 18اإنّا اس “مان ثِينا؟” اإنّا اس يشُّ
تِيشار، وار شّهذ زُّور، 19وقّار باباش ذ يّماش ُؤشا اَأذ ثْخسذ اَأْمقاّرب نّك اَأم اإِخف نّك.”20 
و  اَأْبِريغ اإنّا اس “اَأقّا ْضفارغ ثِيمْسرايِين-ا ماّرا زِي ثْمِزي اإِنُو. ِمين ذ ايِي اإِْتِخيّصن عاذ؟” 21يشُّ
اإنّا اس “مارا ثْخسذ اَأذ ثِيِريذ ْثكّمرذ، ُروح، زنْز ماّرا ِمين غارك، اأْوش اِث اإِ اإِمْزراض ُؤشا اَأذ 
غارك يِيِري اإِج ن ْركْنز ذݣ ُؤجنّا، خنِّي اَأس-د، ْضفار اَأيِي-د.” 22راِمي اَأبِريغ اإِْسرا اَأوار-ا، 
و اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “س ثِيذت  اإُِروح اإِْشضن، ِمينِزي ثُوغا غارس اَأطّاس ن واݣْرا. 23يشُّ
اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا يْوعار خ باب ن واݣْرا اَأذ ياذف غار ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان. 24ُؤشا  عاوذ اَأذ 
اوم اإِنِيغ، اَأقّا اإِْهون اإِ وْرغم اَأذ يّك زِي ثِيّط ن ْثِسْينفث خ ُبو واݣْرا اَأذ ياذف غار ْثݣْلِذيث 
ن اَأربِّي.” 25ُؤِمي ت ْسِرين اإِمْحضارن نّس، نّخْرعن اَأطّاس، نّان “ِوي اإِ غا اإِْتواّسنجمن 
و، اإنّا اسن “غار اإِْوذان وار اإِزّمار، ماشا غار اَأربِّي كُورِشي  عاذ؟” 26اَأم ثُوغا ذاْيسن اإِخّزار يشُّ
ِذي ْثزّمار نّس!” 27ياّر-د ُبطُروس، اإنّا اس “ْخزار، اَأقّا نّشين نّجا كُورِشي، نْضفار اإِش. ِمين 
و اإنّا اسن “س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، كنِّيو اإِنّي ذ ايِـي-د اإِْضفارن،  غاْرنغ اإِ غا يِيِرين؟” 28يشُّ
ْخِمي اإِ غا اإِْذور ماّرا ذ ْجِذيذ ُؤشا ْخِمي اإِ غا اإِقِّيم مِّيس ن ْبناذم خ ْرعارش ن ُؤُعوْدجي نّس، 
يمم خ ثنعاش ن ركراِسي ن ْرعارش ِحيما اَأذ ْثحْكمم خ ثنعاش ن ْثقّبار ن  كنِّيو عاوذ اَأذ ثقِّ
اَأْيث ن اإِسرايِيل. 29كُور اإِّجن ونّي اإِسْمحن ِذي ثُوذرِين نِيغ ذݣ اَأْيثماس نِيغ ِذي ُسوْيثماس 
نِيغ ِذي باباس نِيغ ذݣ يّماس نِيغ ِذي ثْمغارث نّس ذ ثاْروا نّس ُؤرا ذݣ اإِيّارن ِذي طّوع 
ن يِيسم اإِنُو، اَأذ اإِْكِسي مّيا ن ْثسّقار ُؤشا اَأذ اإِوارث ثُوذارث ن رْبدا. 30ماشا اَأطّاس ن يِنّي 

اإِْدچان ذ اإِمْزُورا، اَأذ اإِرِين ذ اإِنݣُّورا ُؤشا اَأطّاس ن اإِنݣُّورا اَأذ اإِرِين ذ اإِمْزُورا. 

نݣُّور�  مْزُور� ذ �إِ �أَمتِّير ن �إِ

1ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأمْشناو باب ن ثاّدارث، اإِفّغ غار ّصبح زِيش ِحيما اَأذ  20      

اإِْشرا اإِخّماسن اإِ وْحِويش ن ْثزايارث نّس. 2راِمي اإِكّس اَأوار اَأك-ذ اإِشّوارن س اإِّج ن 
ينار اإِ واّس، اإِّسّك اإِثن غار وْحِويش ن ْثزايارث نّس. 3راِمي د اإِفّغ ِذي جوايه ن ْثراثا ن ُؤزِير،  دِّ
وق نّْبرا ْرخْدمث. 4نتّا اإنّا اسن ‘ُروحم ُؤرا ذ كنِّيو غار وْحِويش ن ْثزايارث  اإِْزرا اإِنّْضِني بّدن ِذي سُّ
ُؤ نش اَأذ اوم ْوشغ ِمين د اَأوم اإِكّارن.’ خنِّي ُروحن نِيْثِني. 5اإِفّغ-د عاوذ ِذي جوايه ن ستّا ذ ثسعا 
ن ُؤزِير، اإِݣّا اَأمنِّي عاوذ. 6راِمي د اإِفّغ ِذي جوايه ن ِحيْدعاش ن ُؤزِير، ُيوفا ِذين عاذ اإِنّْضِني بّدن 
ي ْثبّدم ذا اَأّس اإِكمر؟ ’ 7نّان اس نِيْثِني ‘ِمينِزي وار د اَأنغ اإِْشِري  ِذين نّْبرا ْرخْدمث، اإنّا اسن ‘مايمِّ
حد.’ اإنّا اسن ‘ُروحم ُؤرا ذ كنِّيو غار وْحِويش ن ْثزايارث.’ 8راِمي د ثِيوض ثمدِّيث، اإنّا باب 
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ن وْحِويش ن ْثزايارث اإِ ُؤوقّاف نّس ‘راغا-د خ اإِخّماسن، خْدچص اَأسن ْرُمونث، ِسيزوار 
و اَأر اإِمْزُورا.’ 9راِمي د ُؤِسين اإِنّي د اإِْشرا ِذي جوايه ن  زݣ اإِنّي اإِ د ُيوِسين ذ اإِنّݣُورا ُؤشا اَأمُّ
ينار. 10راِمي د ُؤِسين اإِنّي ثُوغا ذ اإِمْزُورا، اإِْتِغير  يدعاش، اإِطّف كُور اإِّجن ّزاْيسن اإِّجن دِّ ِحِ
ينار. 11راِمي ث طّفن، اَأقّا  اَأسن اَأذ طّفن كثار. خنِّي كُور اإِّجن ّزاْيسن اإِْكِسي عاوذ اإِّج ن دِّ
خّيقن خ باب ن ثاّدارث، 12نّان ‘اَأقّا اإِنا ذ اإِنّي ذ اإِنݣُّورا خذمن اإِْشث ن  ْثساّعث ُؤ شك 
ثّسمُقوذذ اإِثن اَأِكيْذنغ، نّشين اإِنّي ياربُّون ّضقر ن ُؤزِير ذ رحُمو.’ 13ماشا نتّا ياّر-د خ اإِّجن 
ينار؟  ّزاْيسن، اإنّا ‘اَأ اَأمدُّوكر، نش وار شك ضِريمغ، ما وار ِكيِذي ثكِّيسذ اَأوار خ اإِّج ن دِّ
14طّف ِمين اإِْدچان نّك ُؤشا ُؤُيور. نش ْخسغ اَأذ ْوشغ اإِ اإِنا ذ اإِنّي ذ اإِنݣُّورا اَأنْشث ِمين ذ 

اش ْوِشيغ. 15ما وار غارِي ُبو ْرحّق ماحْنذ اَأذ ݣّغ ِمين ْخسغ اَأك-ذ ِمين اإِْدچان اإِنُو؟ نِيغ 
و اَأذ ذْورن اإِنݣُّورا ذ اإِمْزُورا ُؤشا اإِمْزُورا  ثِيّط نّك ذ ثاعّفانت، ِمينِزي نش ذ اَأصْبحان؟ 16اَأمُّ

اَأذ ذْورن ذ اإِنݣُّورا، ِمينِزي اَأطّاس اإِْتواراغان ماشا ْذُروس اإِْتواخضارن.’ ” 

ور عاوذ خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
مار. 32:10-34؛ ُلوك. 34-31:18

و اإِݣاّعذ غار ُؤرشالِيم، يِيِوي ثنعاش ن اإِمْحضارن نّس غار ُؤغْزِذيس ذݣ  17راِمي ثُوغا يشُّ

وْبِريذ، اإنّا اسن 18“ْخزار، اَأذ نْݣاّعذ غار ُؤرشالِيم ُؤشا اَأذ سلّمن مِّيس ن ْبناذم اإِ اَأرُّوياس 
ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ُؤ نِيْثِني اَأذ خاس حْكمن س ْرمْوث. 19نِيْثِني اَأذ ث 
سلّمن اإِ رݣـُنوس ماحْنذ اَأذ خاس ْسثهزان، اَأذ ث هتّكن س ُؤركُّوض ُؤشا اَأذ ث صلّبن، 

خنِّي ذݣ واّس ِويّس ْثراثا اَأذ د اإِْتواّسنكّار.” 

و  ثُوثر� ن يّماس ن ياعُقوب ذ يُوحانّا �إِ يشُّ
مار. 45-35:10

20رْخذنِّي ثُوِسي-د غارس يّماس ن ثاْروا ن زاباِذي اَأك-ذ اإِحْنِجيرن نّس، ثْوضا اس غار 

اإِضارن ِحيما اَأذ زّايس ثتار شا ن ْرحاجث. 21اإنّا اس نتّا “ِمين ثْخسذ؟” ثنّا اس نتّاث “اإِنِي 
ماحْنذ اَأذ قِّيمن ْثناين ن اإِحْنِجيرن-ا اإِنُو، اإِّجن غار ُؤفُوِسي نّك ذ ونّْضِني غار ُؤزْرماض نّك 
ينم شا ِمين ثتارم. ما ْثزّمارم اَأذ  و ياّر-د خاس، اإنّا “كنِّيو وار ثسِّ ِذي ْثݣْلِذيث نّك.” 22يشُّ
ثْسوم ْركاس اإِ غا ْسوغ نّش نِيغ اَأذ ثْتواّسغْضصم س ُؤسْغضاص اإِ زِي اإِ غا ْتواّسغْضصغ 
نش؟” نّان اس “نْزّمار.” 23نتّا اإنّا اسن “ْركاس اإِنُو اَأذ ث ثْسوم ُؤ اَأسْغضاص اإِ زِي اإِ غا 
ْتواّسغْضصغ، اَأذ زّايس ْتواّسغْضصم، ماشا اَأِغيِمي غار ُؤفُوِسي ذ غار ُؤزْرماض اإِنُو وار اإِْدجي 
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اإِ نش ماحْنذ اَأذ ث ْوشغ، ماشا اَأذ يِيِري اإِ اإِنّي ُؤِمي ث اإِّسوجذ بابا.” 24راِمي ْسِرين عشرا 
و اإِراغا-د خاسن  ن اإِمْحضارن نّْضِني مان اَأيا، خّيقن اَأطّاس خ ْثناين ن واْوماثن. 25ماشا يشُّ
غارس، اإنّا “كنِّيو اَأقّا ثّسنم بلِّي ْرُحوكّام ن رݣـُنوس حكّمن خاسن ُؤرا ذ اإِمّقرانن ْتصّلاطن 
خاسن. 26وار اإِتِيِري اَأمُّو جاراوم. ماشا س ْرمقُروب، ونّي اإِْخسن اَأذ يِيِري ذ اَأمّقران جاراوم، 
اَأذ يِيِري ذ اَأْمسّخار نْوم 27 ُؤ ونّي اإِْخسن اَأذ يِيِري ذ اَأمْزواُرو جاراوم، اَأذ يِيِري ذ اإِْسمغ نْوم، 
28اَأم ماّمش مِّيس ن ْبناذم وار ذ ُيوِسي ِحيما اَأذ خاس سّخارن، ماشا ِحيما اَأذ خاسن اإِسّخار 

ُؤشا اَأذ اإِْوش ثُوذارث نّس ذ ثاغاْرصث اإِ ُؤفكِّي ن واطّاس ن اإِْوذان.” 

ذ�رغارن  ّسݣْنفا ثْناين ن �إِ و �إِ يشُّ
مار. 46:10-52؛ ُلوك. 43-35:18

29راِمي د فّغن ِزي اَأِريحا، اإِْضفار اإِث-يِد اَأطّاس ن ْرغاِشي. 30ْخزار، اَأقّا ِذين ْثناين ن 

“اَأ  نّان  راغان،  اإِعُذو،  اَأذ  و  يشُّ بلِّي  ْسِرين  راِمي  وْبِريذ،  ن  طّارف  قِّيمن خ  اإِذارغارن 
ِسيِذي، مِّيس ن داُود، اَأرحم اَأنغ!” 31ماشا ْرغاِشي اإِِزيّيار خاسن ِحيما اَأذ ْسقارن. ماشا 
نِيْثِني ْسُغوْين س ّجْهذ كثار، نّان “اَأرحم اَأنغ، اَأ ِسيِذي، مِّيس ن داُود!” 32خنِّي اإِبّد 
و، اإِراغا-د خاسن، اإنّا “ِمين ثْخسم اَأذ اوم ݣّغ؟” 33نّان اس نِيْثِني “اَأ ِسيِذي، ما اإِعّدر  يشُّ
اإِحاذا ثِيطّاِوين نْسن، رْخذنِّي  اإِِحيّن خاسن، خنِّي  و  ْتوارْزمنت ثِيطّاِوين نّغ.” 34يشُّ اَأذ 

ذْورنت ثِيطّاِوين نْسن ْتوارانت. 

و غار ُؤرشاِليم  �أَذ�ف ن يشُّ
مار. 1:11-11؛ ُلوك. 28:19-38؛ يُوح. 19-12:12

يثُون، خنِّي 21  1راِمي د قاّربن غار ُؤرشالِيم، اإِْوضن غار باْيثفاِجي غار وْذرار ن زِّ

و ْثناين ن اإِمْحضارن، اإنّا اسن 2“ُروحم غار ْذشار نِّي ِقيباْتش نْوم.  اإِّسّك يشُّ
ذْغيا اَأذ ثافم اإِْشث ن ثغُيوْتش ثّقن ذ اإِج ن وْسُنوس اَأِكيذس. فْسيم اَأسن، ثاْويم ثن-د 
و ‘اَأقّا ِسيِذي اإِحذاج اإِثن.’ خنِّي اَأذ ثن-د اإِّسّك  غاِري. 3مارا اإنّا اَأوم حد شا، اَأّرم خاس اَأمُّ

ذْغيا.” 4مان اَأيا قاع اإِمسار ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ماّرا ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف اَأم اإِقّار:

5“اإِنِيم اإِ يْدجيس ن ِسيُيون، ْخزار، 

اجْدجيذ نّم اَأذ غارم-د ياس س ثْمِهينت، يْنيا خ ثغُيوْتش ذ وْسُنوس، 
 11 :62 شا.  9؛  �إِ :9                             اَأقّا ذ مِّيس ن ّزاْيرث.”      ز�ك. 
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21 :16 سبح. 3:8

ذ  ثاغُيوْتش  7اإِْوين-د  و،  يشُّ اإِوّصا  اسن  د  ماّمش  اَأم  ݣِّين  ُؤشا  اإِمْحضارن نِّي  ُروحن  6

وْسُنوس، ساْرسن اَأرُّوض نْسن خاسن ُؤشا ّسْنين ث خاس. 8اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران 
ون ثن  ورا، سُّ ون اَأرُّوض نْسن ذݣ وْبِريذ ُؤشا اإِنّْضِني قّصن رْفُروع ِزي ثشجُّ اَأطّاس سُّ
ذݣ وْبِريذ. 9ُؤشا  اَأبارُّو ن ْرغاِشي اإِنّي د اس اإِْزوارن ذ يِنّي اإِث-يِد اإِْضفارن، ثُوغا 

ْسُغويُّون، قّارن

“ُؤصانّا، اَأ مِّيس ن داُود. ذ اَأِميُمون ونّي اإِ د غا ياسن س يِيسم ن اَأربِّي. 
 26 :118                     ُؤصانّا، ِذي ُروْعرا خ ُروْعرا ن اإِجْنوان.”      سبح. 

ينت قاع، اإِْوذان نّان “ِمين اإِْعنا وا؟” 11رغاِشي اإنّا  10راِمي ُيوذف غار ُؤرشالِيم، ْثهاج ثنِذْ

و ِزي نّاِصيرا ِذي لجالِيل.”  “ذ وا ذ اَأمكاشاف يشُّ

قّدسن  و غار ثاّد�رث �إِ �أَذ�ف ن يشُّ
مار. 15:11-19؛ ُلوك. 45:19-48؛ يُوح. 22-13:2

وفّغ ماّرا اإِنّي اإِّزنُوزان ذ يِنّي اإِّساغن ِذي ثاّدارث  و غار ثاّدارث اإِقّدسن، اإِسُّ 12ُيوذف يشُّ

اإِقّدسن ُؤشا اإِْقرب طّوابر ن اإِصاّرافن ن ثِينعاِشين ذ ركراِسي ن يِنّي اإِّزنُوزان اإِْذبِيرن. 13اإنّا 
اسن “اَأقّا ثُورا ‘ثاّدارث اإِنُو اَأذ ثْتواسّما ثاّدارث ن ْثزاْدجيث’، ماشا كنِّيو ثارِّيم ت-يِد 
اإِْفِري ن اإِشّفارن.” 14ُؤِسين-د غارس ِذي ثاّدارث اإِقّدسن اإِذارغارن ذ اإِنْضبارن، اإِّسݣْنفا 
ثن. 15ُؤِمي  ْزِرين اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن رْعجايب اإِ يݣّا ذ اإِحْنِجيرن 
ْتراغان ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، قّارن “ُؤصانّا اإِ مِّيس ن داُود”، خنِّي خّيقن نِيْثِني اَأطّاس، 
و “واه، ما وار ثْغِريم عّمارص ‘زݣ  16نّان اس “ما ثسِريذ ِمين قّارن يِينا؟” اإنّا اسن يشُّ

اإِ  باّرا  اإِفّغ  اإِْسمح ذاْيسن،  اإِّسوجذ تْسِبيح’؟”17رْخذنِّي  اإِسيمان  اإِحْنِجيرن ذ  ومن ن  اإِقمُّ
ينت غار باْيثعانيا، اإِنسا ِذين.  ثنِذْ

�أَرثُو يُوْزغن 
مار. 14-12:11، 24-20

واْرثُو خ  اإِج ن  19اإِْزرا  راز.  ذاْيس  ثُوغا  ثنِذينت،  اإِْذور غار  د  راِمي  ِزيش  18غار ّصبح 

وْبِريذ، اإُِروح غارس، وار ذاْيس ُيوِفي ْمِغير ثِيفراي واها. اإنّا اس “وار ّزايم تّفغ ْرِغيْدچث 
عّمارص.” رْخذنِّي اإِصار ُيوزغ واْرثُو ذْغيا. 20ُؤِمي  ْزِرين اإِمْحضارن مان اَأيا، ْتبْهثن، 
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اإِنِيغ،  اإنّا اسن “س ثِيذت اَأذ اوم  و ياّر-د،  اإِݣّا واْرثُو ُيوزغ ذْغيا؟” 21يشُّ قّارن “ماّمش 
يمان ُؤ وار ثشكِّيم شا، اَأقّا وار ثتݣّم ِمين اإِْمسارن اإِ واْرثُو واها، ماشا مارا  مارا ذاْيوم لاإِ
ثنّام ثانيا اإِ وْذرار ‘مْكِسي، مْنضار ِذي رْبحار’، اَأذ يِيِري. 22ذ قاع ِمين اإِ غا ثتارم ِذي 

يمان، اَأذ ث ثافم.”  ْثزاْدجيث س لاإِ

و  ْدچان غار يشُّ �أَسْقِسي خ مان تْسِريح �إِ �إِ
مار. 27:11-33؛ ُلوك. 8-1:20

23راِمي ُيوذف ثاّدارث اإِقّدسن، ُؤِسين-د غارس اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ. اَأم 

ثُوغا اإِّسرماذ، نّان “س مان تْسِريح اإِ ثݣِّيذ ثِيمْسرايِين-ا؟ ِوي ذ اش اإِْوِشين تْسِريح-ا؟” 
و ياّر-د، اإنّا اسن “ُؤرا ذ نش اَأذ كنِّيو ّسقِسيغ اإِّج ن ُؤسقِسي ُؤ مارا ثارِّيم-د خاِفي ُؤرا  24يشُّ

ذ نش اَأذ اوم اإِنِيغ س مان تْسِريح اإِ تݣّغ ثِيمْسرايِين-ا. 25اَأسْغضاص ن ُيوحانّا مانِيس نتّا؟ 
زݣ ُؤجنّا نِيغ زݣ اإِْوذان؟” خّمن نِيْثِني جاراسن، قّارن “مارا ننّا ‘زݣ ُؤجنّا’، اَأذ انغ اإِنِي 
ونِّيث’، خنِّي نݣّوذ زِي ْرغاِشي ِمينِزي ماّرا  ي وار زّايس ثُوِمينم؟ ’ 26ُؤ مارا ننّا ‘زِي دُّ ‘مايمِّ
ين”. اإنّا اسن نتّا  و، نّان “وار نسِّ حّسبن ُيوحانّا ذ اَأمكاشاف.” 27ُؤشا  نِيْثِني اَأرِّين-د خ يشُّ

“خنِّي ُؤرا ذ نش وار د اوم قّارغ س مان تْسِريح اإِ تݣّغ مان اَأيا.” 

�أَمتِّير ن ثْناين ن و�ْوماثن 
اإُِروح  اإِحْنِجيرن.  ن  ْثناين  غارس  ثُوغا  وْرياز  ن  اإِج  كنِّيو؟  اإِْتِغير  اوم  د  28“ِمين 

اإِنُو’.  ْثزايارث  ْثخْذمذ ذݣ وْحِويش ن  اَأذ  اَأّس-ا  ُؤُيور،  مِّي،  ‘اَأ  اإنّا  ُؤمْزواُرو،  غار 
اإُِروح  ُؤشا  اإِنْذم  اَأيا  مان  اَأوارنِي  ماشا  شا’،  ْخسغ  وار  ‘نش  اإنّا  ياّر-د،  نتّا  29ماشا 

ِذين. 30ُؤشا  ُيوِسي-د غار ونّي ِويّس ْثناين، اإنّا اس اَأمنِّي بعذا. وانِيثا ياّر-د خاس 
اإِ  ْرخاضار  اإِݣِّين  اإِ  ّزاْيسن  ون  31مان  شا.  اإُِروح  وار  خنِّي  ِسيِذي’،  اَأ  راحغ،  ‘اَأذ 
اَأذ اوم  اإنّا اسن “س ثِيذت  و  اَأمْزواُرو.” يشُّ ين-د خاس “ونّي ذ  اَأرِّ نِيْثِني  باباس؟” 
32ِمينِزي  اَأربِّي.  ن  ْثݣْلِذيث  غار  اإِْزوارن  اوم  اَأذ  رْقحاب  ذ  ّضاِريبا  ن  اَأْيث  اإِنِيغ، 
اَأْيث  ماشا  ثُوِمينم،  ّزايس  وار  كنِّيو  ْثسݣْذا،  وْبِريذ ن  غاْروم ذݣ  ُيوِسي-د  ُيوحانّا 
ثثُوبم  وار  اَأيا،  مان  ثْزِريم  راِمي  ماشا  ّزايس.  ُؤمنن  نِيْثِني  اَأقّا  رْقحاب  ذ  ّضاِريبا  ن 

ثاْمنم.  ّزايس  اَأذ  ُؤنݣّاُرو ماحْنذ  شا غار 
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فْدچاحن ذ وْحِويش ن ثْز�يارث  �أَمتِّير ن �إِ
مار. 1:12-12؛ ُلوك. 19-9:20

33ْسرم عاوذ اإِج ن ُؤمتِّير نّْضِني. ثُوغا ِذين اإِج ن باب ن ثاّدارث، اإِزُّو اإِج ن وْحِويش ن 

وْمعث.  ْثزايارث، اإِقُوّوار اَأس-د س اإِج ن وفراي، اإِغزا ذاْيس ثاِسيرث ن ُؤِضير، اإِْبنا اإِْشث ن صُّ
خنِّي ياْرهن اِث اإِ شا ن اإِفْدچاحن ُؤشا اإِسافار. 34ُؤِمي  ذ ثِيوض ْروْقث ن ْرِغيْدچث، اإِّسّك 
اإِسْمغان نّس غار اإِفْدچاحن نِّي ِحيما اَأذ د اَأْوين ْرِغيْدچث نّس. 35اإِفْدچاحن طّفن اإِسْمغان 
نّس، ْوتِين اإِّجن، نِْغين نّْضِني ُؤشا اَأرْجمن ونّي ِويّس ْثراثا. 36عاوذ اإِّسّك اإِسْمغان نّْضِني، 
كثار زݣ ُؤمْزواُرو ُؤشا ݣِّين ذاْيسن عاوذ اَأمنِّي. 37غار ُؤنݣّار اإِّسّك اَأسن-د مِّيس، اإنّا ‘اَأذ وقّارن 
يث، نّان جاراسن ‘اَأقّا ذ اَأْورِيث، زِيذم، اَأذ ث ننغ،  مِّي’. 38ماشا راِمي ْزرِين اإِفْدچاحن ثاممِّ
اَأذ اس نكّس ْروارث اإِ نّشين.’ 39طّفن ث، نْضارن ث بارّا اإِ وْحِويش ن ْثزايارث ُؤشا نِْغين 
ث. 40مارا ُيوِسي-د باب ن وْحِويش ن ْثزايارث ِمين اإِ غا يّݣ ذݣ اإِفْدچاحن نِّي؟” 41نّان 
اس “اَأذ اإِّݣ ذݣ اإِعّفانن نِّي اإِج ن ْرمْوث ذ ثاعّفانت ُؤشا اَأذ يارهن اَأْحِويش ن ْثزايارث اإِ 
و اإنّا اسن “ما وار  اإِفْدچاحن اإِنّْضِني اإِنّي ذ اس اإِ غا اإِْوشن ْرِغيْدچث ِذي ْروْقث نّس.” 42يشُّ

ثْغِريم عّمارص ذݣ اإِْذلِيسن

‘اَأزُرو اإِ اإِِعيّفن اإِبنّاين، اَأقّا اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن ثْغمارث. مان اَأيا اإِْتواّݣ ِزي اَأربِّي 
              ُؤ مان اَأيا ذ اإِْشث ن ْرحاجث ثّسثبهث ثِيطّاِوين نّغ’.   سبح. 23-22:118 

اإِج ن  43س ُؤينِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، بلِّي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأذ اوم ثْتواكّس ُؤشا اَأذ ثّمْوش اإِ 

ْرݣنس اإِ غا اإِْوِشين ْرِغيْدچث نّس. 44ِوي اإِ غا اإِْوضان خ وْزُرو-يا، اَأذ اإِْتواْربز ُؤ ِوي خف 
اإِمتّيرن نّس،  اإِفاِريِسيّين  اإِكّهانن ذ  اَأرُّوياس ن  ْسِرين  اإِْربز.” 45راِمي  اَأذ ث  اإِْوضا،  غا  اإِ 
ور خاسن. 46اَأم اَأرزُّون اَأذ ث طّفن، ݣّوذن ِزي ْرغاِشي ِمينِزي ْرغاِشي ثُوغا  فْهمن بلِّي اإِسِّ

اإِحّسب اِث ذ اإِج ن ُؤمكاشاف. 

تْو�عارضن غار ُؤر�ر  نّي �إِ �أَمتِّير خ �إِ
ُلوك. 24-15:14

ور اَأِكيْذسن عاوذ س اإِمتّيرن، اإنّا 2“ثاݣْلِذيث ن اإِجْنوان 22  و ياّر-د ُؤشا اإِسِّ 1يشُّ

ثتاِوي-د ذݣ اإِج ن ُؤجْدجيذ، اإِݣّا ُؤرار اإِ مِّيس. 3اإِّسّك-د اإِسْمغان نّس ِحيما 
اَأذ راغان خ اإِنّي اإِْتواعارضن غار ُؤرار، ماشا ُؤِݣين اَأذ د اَأسن. 4عاوذ اإِّسّك-د اإِسْمغان 
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نّْضِني، اإنّا، ‘اإِنِيم اإِ اإِنّي اإِْتواعارضن: اَأقّا ّسوجذغ اَأوم اَأمْشِري، غارصغ اإِيْنُذوزن ُؤ ْرمار 
اإِْتواصّحن، اَأقّا ماّرا اإِوجذ، اَأسم-د غار ُؤرار!’ 5نِيْثِني ماشا وار ْوِشين شا ثاْيِنيث اإِ مان 
اَأيا، ُروحن، اإِّجن غار رْعراِصي نّس ُؤ ونّْضِني غار تِيجارا نّس. 6اإنّي اإِقِّيمن طّفن اإِسْمغان 
نّس، غّزان ذاْيسن ُؤشا نِْغين ثن. 7رْخذنِّي اإِخّيق ُؤجْدجيذ اَأطّاس، اإِّسّك ْرعسكار نّس 
ينت نْسن. 8خنِّي اإنّا اإِ اإِسْمغان نّس ‘اَأقّا ُؤرار اإِوجذ  ُؤشا ياريّب اإِقتّارن نِّي ُؤ اإِّسشمض ثانِذْ
ماشا اإِنّي ثُوغا اإِْتواعارضن وار ث ْسِذيِهيْدچن شا. 9خ ُؤينِّي ُؤُيورم غار مانِي تْمسْبضان 
اإِْبِريذن، راغام-د خ ماّرا اإِنّي اإِ غا ثافم ِذين غار ُؤرار.’ 10فّغن-د اإِسْمغان نِّي غار اإِْبِريذن 
ور س  ُؤشا ّسُمونن ماّرا اإِنّي ُؤِفين، س اإِصْبحانن ذ اإِعّفانن، ُؤشا اَأْمشان ن ُؤرار اإِْذور اإِشُّ
اإِقِّيمن ِذينِّي. 11راِمي د ُيوذف ُؤجْدجيذ ماحْنذ اَأذ اإِزار اإِنْوِجيون اإِنّي اإِقِّيمن  اإِنْوِجيون اإِ 
ِذينِّي، اإِحكّار اإِ اإِج ن ْبناذم وار يارض شا اَأرُّوض ن ُؤرار. 12اإنّا اس ‘اَأ اَأمدُّوكر، ماّمش ذ 
ثُوذفذ ذانِيثا نّْبرا اَأرُّوض ن ُؤرار؟ ’ ُؤشا  نتّا اإِْذور اإِݣُنو. 13خنِّي اإنّا ُؤجْدجيذ اإِ اإِْمسّخارن 
ُؤنݣّار ن  باّرا غار  اَأْويم ث-يِد، نْضارم ث  اإِضارن ُؤشا  اإِفاّسن ذ  نّس ‘شاْرفم ث س 
ثاْدچسث مانِي اإِ غا اإِِرينت اإِمطّاون ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس.’ 14ِمينِزي اَأقّا ِذين اَأطّاس اإِنّي 

اإِْتواراغان ماشا ْذُروس اإِنّي اإِْتواخضارن.” 

�أَسْقِسي خ ّضاِريبا ن قايصار 
مار. 13:12-17؛ ُلوك. 26-20:20

يّبث ن ِمين  15خنِّي ُروحن اإِفاِريِسيّين، ْمشاوارن ماحْنذ اَأذ د اس ݣّن ثاْخشفث ِذي سِّ

اإِّساوار 16ُؤشا ّسكّن غارس اإِمْحضارن نْسن اَأك-ذ اإِِهيُروُذوِسيّين، قّارن “اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا 
نّسن بلِّي شك ذ ثِيذت، ثّسرماذذ اَأبِريذ ن اَأربِّي س ثِيذت، نّْهرا ّما ثّسرِقيذ ُؤرا خ 
اإِّج، ِمينِزي شك وار ْثخّزارذ شا غار اإِغْمباب ن اإِْوذان. 17اإِوا اإِنِي اَأنغ، ماّمش ْتواِريذ 
شك، ما اإِحّق علاْحساب تاْوراث اَأذ ثْتواخْدچص ّضاِريبا اإِ قايصار نِيغ لّا؟” 18ماشا 
لُموناِفيِقين؟  كنِّيو  اَأ  ثْتجاّرابم،  ايِي  ذ  ي  “مايمِّ اإنّا  ُؤشا  نْسن  ثاحراْيمشث  اإِّسن  و  يشُّ
ينار. 20خنِّي اإنّا اسن “ِوي يِيران  19سّشنم اَأيِي اَأِقيّيا ن ّضاِريبا!” اإِْوين اَأس-د اإِّج ن دِّ

ثاْصِويرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” 21نّان اس “ن قايصار!” خنِّي اإنّا اسن “ْوشم اإِ قايصار ِمين 
اإِْدچان اإِ قايصار ُؤ اإِ اَأربِّي ِمين اإِْدچان اإِ اَأربِّي.” 22راِمي ْسِرين مان اَأيا، ْتبْهثن، سْمحن 

ذاْيس ُؤشا ُروحن. 
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�أَسْقِسي ن �إِصاُذوِقيّين خ ثْنُوكر� 
مار. 18:12-27؛ ُلوك. 40-27:20

23ذݣ واّس نِّي ُؤِسين-د غارس شا ن اإِصاُذوِقيّين اإِنّي اإِقّارن اَأقّا وار ِذين ُبو ْثُنوكرا ُؤشا 

ي ُبو ثاروا، اإِْتخّص  ّسْقسان ث 24“اَأ اَأْمسرماذ، ُموسى اَأقّا اإنّا، مارا اإِمُّوث حد وار ذ يجِّ
اإِ ُؤماس اَأذ اإِمْرش اَأك-ذ ثْمغارث نّس اَأذ ِكيس-د يّج ثاْروا اإِ ُؤماس.25ثُوغا غاْرنغ سبعا 
اإِّجا ثاْمغارث نّس  اَأقّا  ي شا ثاروا،  اإِمُّوث. ُؤِمي وار د يجِّ اإِمْرش،  اَأمْزواُرو  ن واْوماثن. 
و ُؤرا ذ ونّي ِويّس ْثناين ذ ِويّس ْثراثا اَأر ونّي ِويّس سبعا. 27غار ُؤنݣّاُرو  اإِ ُؤماس. 26اَأمُّ
وث ثْمغارث. 28خنِّي اإِ مان ون ّزاْيسن اإِ غا ثِيِري ثْمغارث ِذي ْثُنوكرا،  نْسن ماّرا ثمُّ
و ماشا ياّر-د، اإنّا اسن “اَأقّا كنِّيو ْثوّدارم  ِمينِزي ثُوغا-ت ذ ثاْمغارث نْسن ماّرا؟” 29يشُّ
ينم شا اإِْذلِيسن ُؤرا ذ ّجْهذ ن اَأربِّي، 30ِمينِزي ِذي ْثُنوكرا وار مْدچشن، وار  ِمينِزي وار ثسِّ
يهث ن  ْتواّسمْدچاشن، ماشا اَأذ اإِِرين اَأم لمالاكاث ن اَأربِّي ذݣ اإِجْنوان. 31ماشا ِزي جِّ
ْثُنوكرا زݣ اإِمتِّينن، ما وار ثْغِريم شا ِمين ذ اوم اإنّا اَأربِّي اإِ اإِقّارن 32‘نش ذ اَأربِّي ن اإِبراِهيم 
ذ اإِسحاق ذ ياعُقوب’؟ نتّا وار اإِْدجي ذ اَأربِّي ن اإِمتِّينن ماشا ن اإِنّي اإِّدارن.”33راِمي ْسِرين 

ْرغاِشي مان اَأيا، ْتبْهثن ذݣ ُؤسْرمذ نّس. 

ثاْوِصيّيث ثامّقر�نت 
مار. 28:12-34؛ ُلوك. 28-25:10

وم ن اإِصاُذوِقيّين، ُمونن جاراسن 35ُؤشا اإِّجن زّاْيسن،  34راِمي ْسِرين اإِفارِيِسيّين بلِّي نتّا اإِبلّع اَأقمُّ

اإِج ن ُؤْمسرماذ ن تاوراث، اإِّسْقسا ث ِحيما اَأذ ث اإِجاّرب، اإنّا 36“اَأ اَأْمسرماذ، مان ثاْوصّيث 
اإِ اإِْدچان ذ ثامّقرانت ِذي تاوراث؟” 37اإنّا اسن “اَأذ ثْخسذ ِسيِذي اَأربِّي س ماّرا ُور نّك ذ 
س ماّرا رْعمار نّك ذ س ماّرا رعقر نّك. 38ذ ثا ذ ثاْوصّيث ثامّقرانت ذ ثامْزواُروث. 39ثنِّي 
ِويّس ْثناين ثاْروس ذايس، اَأقّا نتّاث ‘اَأذ ثْخسذ اَأْمقاّرب نّك اَأمْشناو اإِخف نّك’. 40خ ْثناين 

ن ْثوّصا-يا ثْتوابنا ماّرا تاْوراث ذ اإِْمكاشافن.” 

ْدچان ذ مِّيس ن د�ُود  �أَسْقِسي خ مان ون �إِ
مار. 35:12-37؛ ُلوك. 44-41:20

و 42“ِمين ذ اوم اإِْضهارن ِذي لَمسيح؟ ُؤِمي  41اَأم ثُوغا ُمونن اإِفاِريِسيّين، اإِّسْقسا ثن يشُّ

اإِݣّا مِّيس؟” نّان اس “مِّيس  ن داُود”. 43اإنّا اسن “ماّمش اإِ غا يّݣ داُود اَأذ اس اإِسّما 
ِزي اَأرُّوح ‘ِسيِذي’، اَأم اإِقّار 44‘ِسيِذي اإنّا اإِ ِسيِذي اإِنُو، قِّيم-د خ ُؤفُوِسي اإِنُو اَأر اإِ غا ݣّغ 
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رعْذيان نّك ذ اإِْشث ن ْثنبذاث ساُذو اإِضارن نّك.’45مارا داُود اإِراغا اس ‘ِسيِذي’، ماّمش 
اإِ غا يِيِري ذ مِّيس؟” 46ُؤرا ذ اإِّجن وار اإِزّمار اَأذ خاس-د ياّر ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِقِّيم اإِزّعم 

اإِْتسْقسا ث شا عاذ زݣ واّس نِّي. 

فاِريِسيّين  ْمسرماذن ن تاْور�ث ذ �إِ و خ �إِ �أَو�رن ن يشُّ
مار. 38:12-40؛ ُلوك. 37:11-52؛ 47-45:20

ن 23  “اإِْمسرماذن  2اإِقّار  نّس،  اإِمْحضارن  ذ  ْرغاِشي  اَأك-ذ  و  يشُّ ور  اإِسِّ 1رْخذنِّي 

اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين قِّيمن خ ْركُورِسي ن ُموسى. 3خ ُؤينِّي ماّرا ِمين ذ اوم 
قّارن ماحْنذ اَأذ ذاْيس ثشّبارم، ݣّم ث، ماشا وار تݣّم علاْحساب رْخذايم نْسن، ِمينِزي 
نِيْثِني واّخا قّارن ث، وار ث تݣّن ماشا. 4ْتشّدان رْحمر اإِضْقرن، ّساْرسن ثن خ ْثغاْرِذين 
ن اإِْوذان، ماشا نِيْثِني س يِيخف نْسن وار ْخسن اَأذ ثن ّسْنهّزن ُؤرا س اإِج ن ُؤضاض. 
5ماّرا رْخذايم نْسن اإِ اإِتݣّن، تݣّن ثنت ِحيما اَأذ ثن زارن اإِْوذان ِمينِزي نِيْثِني تݣّن ثِيحّزانِين 

نْسن ن ْثزاْدجيث ذ اإِِميِريون ُؤشا ثشارِشيفا اإِ اإِْدچان غار ُؤبْحُرور ن اإِجْدچابن نْسن ݣِّين 
ثنت ذ ثِيمّقرانِين. 6نِيْثِني تْخسن اإُِموشان اإِمْزُورا ذݣ اإِمْنِسيون ُؤرا ذ ركراِسي غار ّزاث 
ذݣ اإِِسيناݣُوݣن، 7ُؤرا ذ ّسارام ِذي رْسواق، اإِْعجب اَأسن اَأذ اسن راغان اإِْوذان ‘اَأ رابِّي 

)=‘اَأْمسرماذ اإِنُو’(، اَأ رابِّي’. 
يم اَأذ اوم راغان ‘رابِّي’، ِمينِزي اَأْمسرماذ نْوم ذ اإِّجن، اَأقّا-ث ذ لَمسيح ُؤ  8ماشا كنِّيو وار ثجِّ  

كنِّيو مارّا ذ اَأْوماثن. 9وار ْتراغام ُؤرا ذ اإِّج ‘باباثوم’ ِذي ثُمورث، ِمينِزي اإِّجن ذ ونّي ذ باباثوم، اَأقّا 
يم اَأذ اوم راغان ‘اإِْمسرماذن’ ِمينِزي اإِّجن ذ ونّي ذ اَأْمسرماذ  ذ ونّي اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان. 10وار ثجِّ
نْوم، اَأقّا-ث ذ لَمسيح. 11اَأمّقران نْوم اَأذ يِيِري ذ اَأْمسّخار نْوم. 12ونّي اإِ غا اإِّسݣاّعذن اإِخف نّس، 

اَأذ اإِْتواّسواضع ُؤ ونّي اإِ غا اإِّسواّضعن اإِخف نّس، اَأذ اإِْتواّسݣاّعذ. 
13ماشا ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين،   
ُؤينِّي  س  واها.  اَأمنِّي  ْروْقث  ن  اَأطّاس  ْثزاْدچام  ثتݣّم  ُؤ  ثِيّجار  ن  ثُوذِرين  ثتتّم  كنِّيو 
ذ  اإِْذلِيسن  ن  اإِْمسرماذن  كنِّيو  اَأ  خاوم،  ُؤْشث  14ماشا  اَأمّقران.  ذ  ْرُحوكم  ثْكِسيم  اَأذ 
كنِّيو  ِمينِزي  اإِْوذان  اإِ  اإِجْنوان  ن  ثاݣْلِذيث  ثْتبلّعم  كنِّيو  لُموناِفيِقين،  كنِّيو  اَأ  اإِفاِريِسيّين، 

يم اَأذ د اَأذفن.  ِسيمانت نْوم وار ت ثِتيذفم ُؤشا اإِنّي يارزُّون اَأذ د اَأذفن، وار ثن ثتجِّ
15ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفارِيِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، كنِّيو ثكّم خ   

ْربارّ ُؤ خ رْبحار، ِحيما اَأذ د ثارّم اإِّجن غار ْثبِريذث نْوم ُؤ ْخِمي اإِ ِكيوم غا يِيِري، خنِّي ثتارّام 
ث ذ مِّيس ن جهنّاما ذ اَأعّفان ماُهو كنِّيو ْثناين ن ْثسّقار.  
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16ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمݣّواذن اإِذارغارن، اإِنّي اإِقّارن ‘ثاجاْدجيث س ثاّدارث اإِقّدسن   

وْدچن س ُورغ ن ثاّدارث اإِقّدسن، ذ نتّا اإِقّن غار  وار ثّسكِوي والُو، ماشا ونّي اإِ غا اإِجُّ
ثنِّي  اإِقّدسن  ثاّدارث  اإِّسكّوان كثار، ُؤرغ نِيغ  اإِذارغارن، ِمين  اَأ  اإِفغار،  اإِرس نّس.’ 17اَأ 
وْدچن غار ُؤعالطار، اَأقّا ثاجاْدجيث نّس وار  ْثقّدس ُؤرغ. 18ُؤشا ثّقارم عاوذ ‘ونّي اإِجُّ
وْدچن س ثمْوِشي اإِ خاس اإِّمارسن، اَأقّا نتّا اإِقّن غار اإِرس  ْثسكِّوي والُو، ماشا ونّي اإِجُّ
اإِقّدس  ونّي  اَأعالطار  نِيغ  ثامْوِشي  كثار،  اإِّسكّوان  ِمين  اإِذارغارن،  اَأ  اإِفغار،  19اَأ  نّس.’ 
وْدچ غار ماّرا ِمين خاس اإِْدچان 21ُؤ  ثامْوِشي. 20ِوي اإِ غا اإِّجاْدچن غار ُؤعالطار، اَأقّا اإِجُّ
وْدچ عاوذ غارس ُؤ غار ونّي ذاْيس اإِزّدغن 22ُؤ  ِوي اإِ غا اإِّجاْدچن غار ثاّدارث اإِقّدسن، اإِجُّ

وْدچ غار ْرعارش ن اَأربِّي ذ ونّي خاس اإِقِّيمن.  ِوي اإِ غا اإِّجاْدچن غار ُؤجنّا، اَأقّا اإِجُّ
23ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفارِيِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ِمينِزي   
وم، ماشا وار ذ اوم اإِْشِقي ِمين اإِْدچان ذ  يب ذ ْرشمُّ كنِّيو ثِتيّشم ثاعشارث ن نّعناع ذ شِّ
يمان. ثِينا اإِ ثُوغا اإِْتخّصا اَأذ ثݣّم نّْهرا ّما  اَأمّقران ِذي تاوراث، اَأقّا ْرُحوكم ذ اَأرْحمث ذ لاإِ

اَأذ ثّجم ثِينّْضِنيث.24اَأ اإِْمݣّواذن اإِذارغارن اإِنّي اإِْتفاّرن ثِيِزيث ماشا ثّسغْدچايم اَأْرغم. 
25ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ِمينِزي   

يزاذݣم باّرا ن ُؤغاّراف ذ طّبِصي ماشا غار ذاخر كنِّيو ثُشوّرم س ثُوشّفرا ذ ِمين وار  ثسِّ
اإِسݣّذن. 26اَأ اَأفاِريِسي اَأذارغار، ِسيْزذݣ اَأمْزوار ذاخر ن ُؤغاّراف ذ طّبِصي ماحْنذ اَأذ اإِْذور 

اإِْزِذيݣ ُؤرا ِمين اإِْدچان غار باّرا نْسن. 
27ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفارِيِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ِمينِزي   
ثݣِّيم اَأم اإِمْضران اإِنّي اإِْتواِجيّيارن، ْتبانن ذ اإِصْبحانن غار باّرا، ماشا غار ذاخر اَأقّا ثُشوّرم 
س اإِْغسان ن ْرخْشباث ُؤ س ماّرا رْخمج. 28اَأمنِّي كنِّيو عاوذ، اَأقّا ثْضهارم ذ اإِْمسݣّاذن 
ورم س نِّيفاق ُؤ س ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث.  ِقيباْتش اإِ اإِْوذان، ماشا غار ذاخر اَأقّا ثشُّ
29ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ِمينِزي   

ْثبنّام اإِمْضران ن اإِْمكاشافن ُؤ ْثزّوقم ْرقُوبّاث ن اإِمْضران ن اإِْمسݣّاذن، 30ثّقارم، مِري ثُوغا 
نْدچا ذݣ ُوّسان ن رْجُذوذ نّغ، اَأذ يِيِري وار نشاّرش ذݣ ُؤِسيّزر ن اإِذاّمن ن اإِْمكاشافن. 
و اإِ غا ْثكّمرم  31اَأقّا ثشّهذم خ يِيخف نْوم بلِّي كنِّيو ذ اَأْيث ن اإِنّي اإِنِغين اإِْمكاشافن. 32اَأمُّ

كنِّيو رْقياس ن ِمين ݣِّين رْجُذوذ نْوم. 33اَأ اإِرْفساون، ثاْروا ن اإِِفيغران، ماّمش اإِ غا ثݣّم اَأذ 
ثارْورم ِزي ْرُحوكم ن جهنّاما؟ 

ن  اإِْمسرماذن  ذ  اإِِميِغيسن  ذ  اإِْمكاشافن  ّسكّغ  غاروم-د  اَأذ  نش  ْخزارم،  ُؤينِّي  34س   

اإِْذلِيسن. شا ّزاْيسن اَأذ ثن ثْنغم، شا ّزاْيسن اَأذ ثن ْثصلّبم ُؤ شا ّزاْيسن اَأذ ثن ْثهتّكم س 
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ينت غار ثنِذينت، 35ِحيما اَأذ  ُؤركُّوض ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نْوم ُؤشا اَأذ خاسن ثاّزرم ِزي ثنِذْ
يْزرن خ ثُمورث، زݣ اإِذاّمن ن هابِيل اَأْمسݣّاذ اَأر  خاوم سّيحن ماّرا اإِذاّمن اإِسݣّذن اإِ اإِسِّ
اإِذاّمن ن زاكاِرييا، مِّيس ن بِيِريْخيا اإِ ثنِغيم جار ثاّدارث اإِقّدسن ذ ُؤعالطار. 36س ثِيذت 

ير-ا.  اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ثِيمْسرايِين-ا اَأذ د اَأسنت خ جِّ

�أَ  ُؤرشاِليم، مْشحار ثُوغا ْخسغ �أَذ ّسُمونغ ثاْرو� نّم! 
ُلوك. 35-34:13

اإِْتواّسكّن،  اَأوم-د  ذ  اإِنّي  اإِتارجمن  ُؤ  اإِْمكاشافن  اإِنّقن  اإِ  شْم  ُؤرشالِيم،  اَأ  ُؤرشالِيم،  37اَأ 

مْشحار ثُوغا ْخسغ اَأذ ّسُمونغ ثاْروا نّم اَأمْشناو اإِْشث ن ْثياِزيضث ثݣّا اإِِفيْدُچوسن نّس 
ساُذو اإِْفِريون نّس، ماشا كنِّيو ثُوغا وار ثتْخسم. 38ْخزار، ثاّدارث نْوم اَأذ ثْتواّج اإِ شْم ذ 
ْرخاْربث، 39ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ذ ايِي ْثزاّرم اَأر اإِ غا ثِيِنيم ‘ذ اَأِميُمون ونّي اإِ د غا 

ياسن س يِيسم ن ِسيِذي.’ ” 

ونِّيث  ّساو�ر خ ثُوقاث ن دُّ و �إِ يشُّ
مار. 1:13-31؛ ُلوك. 33-5:21

و ِزي ثاّدارث اإِقّدسن ُؤشا ُيوُيور. ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن 24  1خنِّي اإِفّغ يشُّ

و “ما وار ثْزِريم  نّس ِحيما اَأذ اس ّسْشنن رْبِني ن ثاّدارث اإِقّدسن. 2اإنّا اسن يشُّ
ماّرا مان اَأيا؟ س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ذا اإِْتِغيِمي ُؤرا ذ اإِّج ن وْزُرو خ وْزُرو نّْضِني اإِ 
يثُون، ُؤِسين-د غارس اإِمْحضارن نّس  وار اإِْتنهِذيم شا.” 3ُؤِمي ثُوغا اإِقِّيم خ وْذرار ن زِّ
وْحدسن، قّارن “اإِنِي اَأنغ، مرِمي اإِ غا اإِمسار مان اَأيا ُؤ مان رْعرامث ن ْثواِسيث نّك ُؤ 

ونِّيث؟”  ن قطُّو ن دُّ
و ياّر-د، اإنّا اسن “ْحضام اإِخف نْوم، وار كنِّيو اإِغكِّوي حد. 5ِمينِزي اَأطّاس اإِ د غا  4يشُّ  

ياسن س يِيسم اإِنُو، قّارن ‘نش ذ لَمسيح’ ُؤشا اَأذ ْغوان اَأطّاس. 6ُؤشا  اَأذ ثْسِريم خ ْرباُروض 
ذ رْخُبوراث ن ݣاّراث. غاْروم اَأقّا اَأذ ثݣّوذم، ِمينِزي لا ُبوّدا اَأذ يِيِري مان اَأيا، ماشا وار اإِتِيِري 
عاذ ذ اَأنݣّار. 7ِمينِزي ْرݣنس اَأذ اإِّمنغا اَأك-ذ ْرݣنس نّْضِني ُؤشا ثاݣْلِذيث اَأك-ذ ْثݣْلِذيث 
نّْضِني، اَأذ يِيِري راز ذ رْهراشاث يْوعارن ذ اإِنْهّزان ن ثُمورث ذا ذ ِذيها. 8ماّرا مان اَأيا عاذ 

اَأذ يِيِري ذ بدُّو ن ُؤنْزبار اَأم ن اإِْشث ن ثْمغارث اإِ غا ياْرون واها. 
9خنِّي اَأذ كنِّيو اَأْوين غار رْحصارث ُؤشا اَأذ كنِّيو نْغن ُؤ ماّرا رݣـُنوس اَأذ كنِّيو شاْرهن   

اَأذ  اإِّجن ونّْضِني ُؤشا  اَأذ سلّمن  اَأطّاس،  اَأذ ْوضان  اإِنُو. 10رْخذنِّي  يِيسم  يّبث ن  ِزي سِّ
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شاْرهن اإِّجن ونّْضِني. 11اَأذ كّارن واطّاس ن اإِْمكاشافن اإِّسخارِّيقن ُؤشا اَأذ ّسْغوان اَأطّاس. 
يّبث ن ثماْرنِيوث ن ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث، اَأذ ثُوذُروس ثاْيِري ن واطّاس  12ُؤشا  زِي سِّ

ن اإِْوذان. 13ماشا ِوي اإِ غا اإِْصبارن غار ُؤنݣّار اَأقّا نتّا اَأذ اإِْتواّسنجم. 14ُؤشا  رْخبار اَأصْبحان 
ن ْثݣْلِذيث اَأذ زّايس بارحن ذ شهاذث اإِ ماّرا رݣـُنوس ُؤشا رْخذنِّي ُيوِسي-د ُؤنݣّار. 

ور ُؤمكاشاف ذانيال، ذݣ وْمشان اإِقّدسن  15خِمي اإِ غا ْثزارم نِّعي ن واريّب، ِمين خف اإِسِّ  

- ونّي ث اإِ غا اإِغارن اَأذ اإِْفهم -16رْخذنِّي ّجم اإِنّي اإِْدچان ِذي ياُهوِذيّيا اَأذ اَأرْورن غار اإُِذورار، 17ونِّي 
اإِْدچان خ ْثزقّا وار ذ اإِهكِّوي شا ِحيما اَأذ اإِْكِسي شا زِي ثاّدارث نّس ُؤ ونّي اإِْدچان ذݣ اإِيّار 
18وار ذ اإِِذيكِّوير شا ِحيما اَأذ ياِوي اَأرُّوض نّس. 19ُؤْشث خ ثْمغارِين ثِنّي اإِْدچان س ّديسث ذ 

وُطوضن ذݣ ُوّسان نِّي. 20زّاْدچم ِحيما وار ثِتيِري ثارْورا نْوم ِذي ْرمْشثا نِيغ ِذي ّسبث،  ثِنّي اإِسُّ
21ِمينِزي رْخذنِّي اَأذ ثِيِري رْحصارث ثْمغار اإِ وار اإِْمسارن عّمارص زݣ واِمي ثْدچا دُّونِّيث اَأر اإِ 

و ُؤ عّمارص وار ثِتيِري عاذ. 22مِري ُؤّسان نِّي وار ْتواّسمزين، خنِّي وار اإِْتواّسنجم ُؤرا ذ اإِّج  رخُّ
ن وْيُسوم، ماشا ُؤّسان نِّي اَأذ ْتواّسمزين ِذي طّوع ن اإِنّي اإِْتواخضارن. 

تِيْمنم.  وار ث  ِذيها’  ‘اَأقّا-ث  نِيغ  لَمسيح’  ذا  اَأقّا-ث  ‘ْخزارم،  اَأوم حد  اإنّا  23مارا   
ذ  رْعراماث  ݣّن  اَأذ  اإِّسخارِّيقن،  اإِْمكاشافن  ذ  اإِّسخارِّيقن  اإِماِسيحن  اإِِرين  اَأذ  24ِمينِزي 

لُموْعِجيزاث ِحيما، مِري زّمارن، اَأذ غوان عاوذ اإِنّي اإِْتواخضارن. 25غاروم، اَأقّا نِّيغ اَأوم ث 
قبر. 26مارا نّان اَأوم ‘ْخزارم، نتّا اَأقّا-ث ِذي رْخرا’، وار ْتِريحم شا ِذين، نِيغ ‘ْخزارم-د، 
نتّا اَأقّا-ث ذاخر اإِ وّخام’، وار ث تِيْمنم. 27ِمينِزي اَأمْشناو اَأّجاج اإِ د اإِتّفغن ِزي ّشارق ُؤشا 
و اإِ غا ثِيِري ْثواِسيث ن مِّيس ن ْبناذم. 28مانِي اإِ غا ثِيِرين  اإِتّݣ ثِيفاوث اَأر ْرغارب، اَأمُّ

يون.  ْرخشبث، ِذيها اَأذ ُمونن اإِنضِّ
29رْخذنِّي، اَأوارنِي رْحصارث ن ُوّسان نِّي، اَأذ ْثبارشن ْثُفوشث ُؤ ثاِزيِري وار ثِتيّش   
عاذ طّيا نّس ُؤشا اإِثران اَأذ ذ ْوضان زݣ ُؤجنّا ُؤ ّجْهذ ن ُؤجنّا اَأذ اإِْتواّسنهّز.30خنِّي اَأذ د 
ثْضهار رْعرامث ن مِّيس ن ْبناذم ذݣ ُؤجنّا ُؤ ماّرا ثِيقّبار ن ثُمورث اَأذ ْوتن اَأيجُذور ُؤشا 
اَأذ زارن مِّيس ن ْبناذم ُيوِسي-د خ ُؤسيُنو س ّجْهذ ذ ُؤُعوْدجي اإِْمغارن. 31ؤ نتّا اَأذ اإِّسّك 
لمالاكاث نّس س ّزامار اإِمغار ن ْرُبوق ُؤشا نِيثنِتي اَأذ ّسُموننت اإِنّي اإِْتواخضارن ِزي اَأربعا 

يض، ِزي طّارف اَأنݣّاُرو ن ُؤجنّا اَأر ونّْضِني.  ن اإِغْزِذيسن ن ُؤسمِّ
وفّغن  سُّ د  اَأذ  اإِرقّاين،  ذ  نّس  رْفُروع  ذْورن  غا  اإِ  ْخِمي  اَأمتِّير-ا:  واْرثُو  32رْمذم زݣ   
ثِيفراي، اَأذ ثّسنم اَأقّا اَأنبُذو ُيوذس-د. 33اَأمُّو عاوذ كنِّيو، ْخِمي اإِ غا ْثزارم ماّرا مان اَأيا، اَأذ 
و اَأر اإِ غا اإِمسار  ير-ا وار اإِعدُّ ثّسنم اَأقّا ُيوذس-د، غار ثّوارث. 34س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، جِّ

ماّرا مان اَأيا. 35اَأجنّا ذ ثُمورث اَأذ عُذون ماشا اَأوارن اإِنُو وار عدُّون عّمارص. 
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ين ُؤرا ذ اإِّج، ُؤرا ذ لمالاكاث ن  36ماشا خ واّس نِّي نِيغ ثاساّعث نِّي وار خاسن اإِسِّ

و اإِ  يث، ْمِغير بابا وْحدس. 37اَأم ماّمش ثُوغا اإِْدچا ذݣ ُوّسان ن نُوح اَأمُّ ُؤجنّا ُؤرا ذ ثاممِّ
غا ثِيِري ْثواِسيث ن مِّيس ن ْبناذم. 38ِمينِزي اَأم ماّمش ثن ثُوغا ذݣ ُوّسان قبر طُّوفان، 
تتّن، سّسن، مْدچشن ُؤ ّسمْدچاشن اَأر ذ اَأّس اإِ غا ياذف نُوح ذݣ ُؤغاّراُبو. 39وار نِعيمن 
و اإِ غا ثِيِري ْثواِسيث ن مِّيس ن ْبناذم. 40خنِّي  اَأراِمي د ُيوسا طُّوفان ُؤشا اإِْويِي ثن ماّرا، اَأمُّ
ِذي ْروْقث نِّي اَأذ اإِِرين ْثناين ذݣ اإِيّار، اإِّجن اَأذ ث ْكِسين ُؤ ونّْضِني اَأذ ث ّجن. 41ثناين 
ن ثْمغاِرين اَأذ حارينت س ْثِسيرث، اإِْشثن اَأذ ت ْكِسين ُؤ ونّْضِني اَأذ ت ّجن. 42خنِّي 
ينم شا ِذي مان ْثساّعث اإِ د غا ياس ِسيِذيْثوم. 43ماشا ّسنم اَأيا:  ْحضام ِمينِزي وار ثسِّ
مارا باب ن ثاّدارث اإِّسن ثاساّعث ن حطُّو ن ْدجيرث اإِ ِذي اإِ د غا ياس ُؤشّفار، اإِِري 
ي اَأذ ياذف ِذي ثاّدارث نّس. 44خ ُؤينِّي ُؤرا ذ كنِّيو ‘عّسم!’،  اإِقِّيم اإِحطّا، وار ث اإِتجِّ

ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم اَأذ د ياس ذݣ اإِْشث ن ْروْقث وار ث ثْتِريِجيم. 

ْسمغ �أَصِذيق ذ �أَِميِغيس؟  ْدچان خنِّي ذ �إِ ِوي �إِ
ُلوك. 48-41:12

45ِوي اإِْدچان خنِّي ذ اإِْسمغ اَأصِذيق ذ اَأِميِغيس اإِ اإِݣّا باب نّس ِحيما اَأذ اإِبضا خ اإِسْمغان 

ِمين اإِ غا ّشن ِذي ْروْقث نّس؟ 46ّسعذ ن اإِْسمغ ونّي اإِ غا ياف ِسيذس اإِرها اإِخّدم ْخِمي اإِ 
د غا ياس. 47س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ ث اإِّݣ خ ماّرا اَأݣْرا نّس. 48ماشا مارا اإِْسمغ اَأعّفان 
نِّي اَأذ اإِنِي ذݣ ُور نّس ‘ِسيِذي اإِعطّار’ 49ُؤشا اإِْبذا اإِّشاث اإِسْمغان اإِنّي اَأِكيذس اإِْدچان، اَأذ 
اإِّش اَأذ اإُِسو اَأك-ذ اإِمسكارن، 50خنِّي اَأذ د ياس ِسيذس ن اإِْسمغ نِّي ذݣ واّس اإِ ِذي وار ث 
ين، 51اَأذ ث اإِقّص خ ْثناين ُؤشا اَأذ ثِيِري ثاسغارث نّس  اإِْتِريِجي ُؤ ِذي ْثساّعث وار ت اإِسِّ

اَأك-ذ لُموناِفيِقين. ِذين اإِ غا يِيِرين اإِمطّاون ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس.” 

�أَمتِّير ن عشر� ن ثْعز�ِرييِّين 

1“خنِّي اَأذ ثِيِري ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان اَأمْشناو عشرا ن ثْعزاِرييِّين اإِْوينت رْفناراث 25 

نْسنت، فّغنت ِحيما اَأذ ّمرقنت اَأك-ذ ُؤُموراي. 2خمسا ّزاْيسنت ذ ثِيفغار ُؤ 
خْمسا ذ ثِيِميِغيِسين. 3ِمينِزي ثِنّي اإِْدچان ذ ثِيفغار، راِمي ْكِسيْنت رْفناراث نْسنت، وار 
اإِويِينت شا ّزشث، 4ماشا ثِيِميِغيِسين اإِوينث-يِد ّزشث ِذي ْثِزيّياثِين نْسنت اَأك-ذ رْفناراث 
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ْروْسط ن  6ِذي  ُؤشا طّصنت.  ماّرا  ْثُنوُذومنت  بذانت  ُؤُموراي،  اإِْعضر  5راِمي  نْسنت. 
اَأُموراي ُيوِسي-د، فّغم-د اَأذ ث ثرقام!’ 7خنِّي  اَأقّا  ْثُغويِّيث ‘ْخزارم،  ْدجيرث ثُوغا ِذين 
كّارنت ثْعزاِرييِّين نِّي، ّسوجذنث-يِد رْفناراث نْسنت. 8ثِيفغار نّانت اإِ ثِميِغيِسين ‘ْوشنت 
ثِميِغيِسين،  9اَأرِّينث-يِد خاسنت  نّغ خْسينت.’  رْفناراث  ِمينِزي  نْكنت  اَأنغ ِزي ّزشث 
نّانت ‘عّمارص، ِحيما وار ذ انغ اإِْتقدِّي ُؤرا اإِ نّشين ُؤرا اإِ كنِّينت، اَأقّا ثِيِري ْتُروحنت غار 
اإِسّبابن، ماحْنذ اَأذ ثْسغنت اإِ يِيخف نْكنت.’ 10راِمي ُروحنت نِيثنِتي ِحيما اَأذ ْسغنت، 
ثاّوارث.  ثْتوابلّع  ُؤشا  ُؤرار  غار  اَأِكيس  ُؤْذفنت  اإِوّجذن،  ثُوغا  ثِنّي  ُؤ  ُؤُموراي  ُيوِسي-د 
11اَأوارنِي مان اَأيا ُؤِسينت ثْعزاِرييِّين نّْضِني، قّارنت ‘اَأ ِسيِذي، اَأ ِسيِذي، اَأْرزم اَأنغ!’ 12نتّا 

ينغ.’ 13خ ُؤينِّي ْحضام، ِمينِزي  ماشا ياّر-د، اإنّا ‘س ثِيذت اَأذ اَأكنت اإِنِيغ، وار كنِّينت سِّ
ينم شا اَأّس نِيغ ثاساّعث اإِ ِذي اإِ د غا ياس مِّيس ن ْبناذم.  كنِّيو وار ثسِّ

�أَمتِّير ن �إِسْمغان ذ ‘ثالنِثين’ نْسن 
ُلوك. 27-11:19

14ِمينِزي ثامْسراشث اَأم اإِج ن ْبناذم اإِسافار باّرا اإِ ثُمورث نّس، اإِراغا خ اإِسْمغان نّس ُؤشا 

اإِكلّف اإِثن خ واݣْرا نّس. 15اإِْوشا اإِ يِيّجن خْمسا ن ‘ثالنِثين’ )=ِاإِّج ن ثالنت اإِّسكِّوي 
عراحار 58-80 ِكيلُو ن ُورغ نِيغ ن نُّوقارث(، اإِ ونّْضِني ْثناين، اإِ ونّي ِويّس ْثراثا اإِْشثن، 
كُور اإِّجن علاْحساب ثِيزّمار نّس، رْخذنِّي اإِكّار، ُيوُيور. 16ونّي اإِطّفن خْمسا ن ‘ثالنِثين’، 
اإُِروح، اإِسّبب ذاْيسن ُؤشا ياْربح خْمسا. 17اَأمنِّي عاوذ ِويّس ْثناين ونّي اإِطّفن ْثناين ن 
ثالنِثين، ياْربح ْثناين. 18ماشا ونّي اإِطّفن اإِْشث ن  ‘ثالنت’، اإُِروح، اإِغزا ِذي ثُمورث ُؤشا 
اإِّسُنوفّار ْثمنياث ن باب نّس. 19راِمي ثْعُذو اَأطّاس ن ْروْقث ُيوِسي-د باب ن اإِسْمغان نِّي 
ُؤشا اإِݣّا اَأِكيْذسن رْحساب. 20ُيوِسي-د ونّي اإِطّفن خْمسا ن ‘ثالنِثين’، يِيِوي-د خْمسا 
ن ‘ثالنِثين’ نّْضِني، اإِقّار ‘اَأ ِسيِذي، ثْوِشيذ اَأيِي خْمسا ن ‘ثالنِثين’، اَأقّا ذا، اَأرْبحغ خْمسا 
ثݣِّيذ، اَأ اإِْسمغ اَأصْبحان اَأصِذيق.  نّْضِني كثار.’ 21ياّر-د خاس باب نّس، اإنّا ‘مِليح اإِ 
ثُوغا شك ذ اَأصِذيق خ ْذُروس، اَأذ اش ݣّغ خ واطّاس، اَأذف-د غار رْفراحث ن ِسيِذي 
اَأيِي  اإنّا ‘اَأ ِسيِذي، ثْوِشيذ  ْثناين ن ‘ثالنِثين’،  اإِطّفن  نّك.’ 22خنِّي ُيوِسي-د عاوذ ونّي 
ْثناين ن ‘ثالنِثين’، اَأقّا اَأرْبحغ ْثناين نّْضِني كثار.’ 23اإنّا اس ِسيِذي نّس ‘مِليح اإِ ثݣِّيذ، اَأ 
اإِْسمغ اَأصْبحان اَأصِذيق. ثُوغا شك ذ اَأصِذيق خ ْذُروس، اَأذ اش ݣّغ خ واطّاس، اَأذف 
غار رْفراحث ن ِسيِذي نّك.’ 24ماشا ونّي اإِطّفن اإِْشث ن ‘ثالنت’، ُيوِسي-د عاوذ، اإنّا 
‘اَأ ِسيِذي، ّسنغ اَأقّا شك ذ ْبناذم اإِقْسحن، ثمّجارذ مانِي وار ْثزاّرعذ، ْثجاّروذ مانِي وار 
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وّزارذ. 25ݣّوذغ ُؤشا ُروحغ، ّسُنوفّارغ ‘ثالنت’ نّك ِذي ثُمورث، اَأغاش ثنِّي نّك.’  ثزُّ
26ياّر-د ِسيِذي نّس، اإنّا اس ‘اَأ اإِْسمغ اَأعّفان اَأمعݣُوز، اَأقّا ثّسنذ بلِّي اَأقّا مجارغ مانِي وار 

زارعغ ُؤ جاروغ مانِي وار زُّوّزارغ. 27خنِّي مِري ثِيويذ ْثمنياث اإِنُو غار اإِصاّرافن، خنِّي 
نش، ْخِمي اإِ د غا ياسغ، اَأذ اَأفغ ِمين اإِْدچان اإِنُو س رْفضر. 28كّسم اس ‘ثالنت’ نِّي، 
اأْوش اِت اإِ ونّي غار اإِْدچا عشرا ن ‘ثالنِثين’. 29ِمينِزي اإِ كُور اإِّجن ونّي اإِ غار اإِْدچا اَأذ اس 
اإِّمْوش ُؤشا اَأذ غارس يِيِري س واطّاس، ماشا ونّي وار غار اإِْدجي ُؤرا ذ ِمين غارس اَأذ 
اس اإِْتواكّس. 30نضارم اإِْسمغ اإِبطّرن غار باّرا ذݣ ُؤنݣّار ن ثاْدچسث مانِي اإِ غا اإِِرينت 

اإِمطّاون ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس. 

غايْضن  ُحوِريين خ �إِ فارق �إِ رُحوكْم ن لَمسيح ْخِمي �إِ غا �إِ
31خِمي اإِ د غا ياس مِّيس ن ْبناذم ذݣ ُؤُعوْدجي نّس ُؤ ماّرا لمالاكاث اإِقّدسن اَأِكيس، 

خنِّي اَأذ اإِقِّيم خ ْرعارش ن ُؤُعوْدجي نّس، 32اَأذ ّسُمونن ماّرا رݣـُنوس ِقيباْتش نّس ُؤشا نتّا 
اَأذ ثن اإِمّسبضا اَأمْشناو اَأمكسا اإِفاّرق اإُِحورِيّين خ اإِغاْيضن اإِمْزيانن. 33نتّا اَأذ اإِّݣ اإُِحورِيّين خ 
ُؤفُوِسي نّس، ماشا اإِغاْيضن اإِمْزيانن نِّي خ ُؤزْرماض نّس. 34رْخذنِّي اَأذ اإِنِي ُؤجْدجيذ اإِ اإِنّي 
خ ُؤفُوِسي نّس ‘اَأسم-د، اَأ كنِّيو اإِنّي اإِْتواباركن زِي بابا، وارثم ثاݣْلِذيث اإِ ذ اوم اإِْتواّسوجذن 
ونِّيث. 35ِمينِزي ثُوغا ذايِي راز، كنِّيو ثّسّشم اَأيِي. ثُوغا فُوذغ، ثْوِشيم  زݣ واِمي ثْتواّݣ دُّ
اَأيِي اَأذ ْسوغ. ثُوغا-يِي ذ اَأباّرانِي، كنِّيو ثّسزذغم اَأيِي. 36ثُوغا-يِي ذ اَأعاريان، كنِّيو ثّسيارضم 
يجم-د خاِفي، ثُوغا-يِي ِذي رْحبس، كنِّيو ثُوِسيم-د غارِي.  اَأيِي، ثُوغا هْرشغ، كنِّيو ثسِّ
37خنِّي اَأذ خاس-د اَأّرن اإِْمسݣّاذن، قّارن ‘اَأ ِسيِذي، مرِمي شك نْزرا ثْدُچوزذ ُؤشا نّسّش اإِ 

شك، نِيغ مرِمي شك نْزرا ثُفوّدذ ُؤشا نْوش اش اَأذ ثسوذ؟ 38مرِمي شك نْزرا ذ اَأباّرانِي ُؤشا 
نّسزذغ اإِ شك نِيغ ذ اَأعاريان ُؤشا نّسيارض اإِ شك؟ 39ؤ مرِمي شك نْزرا ْثهْرشذ نِيغ ِذي 
رْحبس ُؤشا نُوس-د غارك؟ ’ 40اَأذ د ياّر ُؤجْدجيذ، اَأذ اسن اإِنِي ‘س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، 
ِمين اإِ ثݣِّيم اإِ اإِّجن زݣ واْوماثن اإِمْزيانن اإِنُو، اإِ نش ُؤِمي ث ثݣِّيم.’ 41رْخذنِّي اَأذ اإِنِي اإِ اإِنّي 
ي ن رْبدا اإِ اإِْتواّسوجذن  اإِْدچان خ ُؤزْرماض نّس ‘بّعذم خاِفي، اَأ كنِّيو اإِنّي اإِْتوانْعرن، غار ْثمسِّ
اإِ اإِْبِريس ذ لمالاكاث نّس. 42ِمينِزي ثُوغا ذايِي راز وار ذ ايِي ثّسّشم، فُوذغ وار ذ ايِي ثْوِشيم 
اَأذ ْسوغ. 43ثُوغا-يِي ذ اَأباّرانِي، كنِّيو وار ذ ايِي ثّسزذغم، ثُوغا-يِي ذ اَأعاريان، وار ذ ايِي 
يجم شا.’ 44رْخذنِّي ُؤرا ذ نِيْثِني اَأذ خاس-د  ثّسيارضم، هْرشغ ُؤ ْتواحْبسغ وار خاِفي ثسِّ
اَأّرن، اَأذ اإِنِين ‘اَأ ِسيِذي، مرِمي شك نْزرا ثْدُچوزذ نِيغ ْثُفوّدذ نِيغ ذ اَأباّرانِي نِيغ ذ اَأعاريان نِيغ 
ْثهْرشذ نِيغ ِذي رْحبس، خنِّي نّشين وار شك نْسّخار شا؟ ’ 45خنِّي اَأذ خاسن-د ياّر، اَأذ يِيِني 
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‘س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ِمين وار ثݣِّيم اإِ اإِّجن زݣ واْوماثن اإِمْزيانن اإِنُو، اإِ نش ُؤِمي وار ث 
ي ن رْبدا، ماشا اإِْمسݣّاذن غار ثُوذارث ن رْبدا.”  ثݣِّيم عاوذ.’ 46اَأذ راحن نِيْثِني غار ْثمسِّ

و  ثامْعُموتْش ن ُوذ�ين ماحْنذ �أَذ نْغن يشُّ
مار. 1:14-2؛ ُلوك. 1:22-2؛ يُوح. 53-45:11

و اَأوارن-ا، اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس 2“ثّسنم بلِّي اَأوارنِي 26  1اَأقّا اإِمسار، راِمي اإِكّمر يشُّ

ْثناين ن ُوّسان اَأذ يِيِري ْرِعيذ ن باسخا ُؤشا رْخذنِّي اَأذ اإِْتواسلّم مِّيس ن ْبناذم 
ِحيما اَأذ اإِْتواصلّب.” 3رْخذنِّي ُمونن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ن تاْوراث 
ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ِذي رْمراح ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن، قّارن اس قايافا، 4ُؤشا ْمشاوارن 
و س ْثحراْيمشث ماحْنذ اَأذ ث نْغن. 5ماشا نّان “وار اإِتِيِري ِذي ْرِعيذ  ِحيما اَأذ طّفن يشُّ

ِحيما وار اإِتكّار ُؤُغوّوغ ذݣ وْيُذوذ.” 

و  و س رْفو�حث ن ِميرُّ �أَْذهان ن يشُّ
مار. 3:14-9؛ يُوح. 8-1:12

و ِذي باْيثعانيا ِذي ثاّدارث ن ِسمعان ونّي ِذي اإِْدچا ْربارص، 7ثُوِسي-د  6راِمي ثُوغا يشُّ

ِميرُّو  رْفواحث ن  ور س  اَألاباسثر ثشُّ ْثقدُّوحث ن  اإِْشث ن  ثْمغارث س  اإِج ن  غارس 
ثْغرا ُؤشا ْثفاّرغ اِت خ ُؤزْدجيف نّس اَأمن اإِقِّيم غار طّابرا. 8ُؤِمي  ْزِرين اإِمْحضارن مان 
اَأيا، اإِقّس اَأسن ْرحار اَأطّاس، نّان “ِمين ُؤِمي ثْدچا ْثخّسارث-ا، 9ِمينِزي رْفواحث-ا ن 
و ثُوغا  ِميرُّو ثُوغا ْثزّمار اَأذ ثّمْنز س تامان ذ اَأمّقران ُؤشا اَأذ ثّمْوش اإِ اإِمْزراض.” 10ماشا يشُّ
ي ْثِزيّيارم خ ثْمغارث-ا، ِمينِزي نتّاث ثݣّا اَأيِي اإِْشث ن ْرخْدمث  اإِّسن مان اَأيا، اإنّا “مايمِّ
ثْصبح. 11ِمينِزي اإِمْزراض اَأقّا-ثن رْبدا اَأِكيْذوم، ماشا نش وار ِكيوم تِيِريغ اإِ رْبدا. 12ِمينِزي 
نتّاث، مارا ْثفاّرغ-د رْفواحث-ا ن ِميرُّو خ اَأرِّيمث اإِنُو، اَأقّا ثݣّا مان اَأيا اإِ ُؤسْوجذ ن ونْضر 
ونِّيث،  اإِنُو. 13س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، مانِي ّما اإِ غا اإِْتواباّرح رْخبار-ا اَأصْبحان ِذي ماّرا دُّ

ْورن عاوذ خ ِمين ثݣّا ذايِي ذ ِريضارث اإِ نتّاث.”  اَأذ سِّ

و  سّلم يشُّ كّّس �أَو�ر ماحْنذ �أَذ �إِ ياُهوذ� �إِ
14رْخذنِّي اَأقّا اإِّجن ّزاْيسن، قّارن اس ياُهوذا اإِسخاِريُيوِطي، اإُِروح غار اَأرُّوياس ن اإِكّهانن، 

و؟” ُؤشا  نِيْثِني حْسبن اس ْثراثِين ن  15اإِنّا “ِمين ذ ايِي اإِ غا ثْوشم ماحْنذ اَأذ اوم سلّمغ يشُّ

ْروُزناث ن نُّوقارث. 16ِزي ّسنِّي ثُوغا يارزُّو اإِْشث ن ثّوارث ِحيما اَأذ ث اإِسلّم. 
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�أَمْنِسي ن باسخا
مار. 21:14-22؛ ُلوك. 7:22-14، 21-23؛ يُوح. 30-21:13

و، نّان “مانِي  17ذݣ واّس اَأمْزواُرو ن ْرِعيذ ن وْغُروم نّْبرا اَأنثُون، ُؤِسين-د اإِمْحضارن غار يشُّ

ينت غار اإِج  ثْخسذ اَأذ نّسوجذ ماحْنذ اَأذ ثّشذ اَأمنِسي ن باسخا؟” 18اإنّا “ُؤُيورم غار ثنِذْ
ن فران، اإِنِيم اس ‘اَأْمسرماذ اإِقّار، اَأقّا ْروْقث اإِنُو ثِيوض-د، اَأذ غارك ݣّغ اَأمنِسي ن باسخا 
و ُؤشا ّسوجذن اَأمنِسي ن  اَأك-ذ اإِمْحضارن اإِنُو.’ ” 19اإِمْحضارن ݣِّين اَأم ماّمش ثن اإِوّصا يشُّ
باسخا. 20راِمي د ثِيوض ثمدِّيث، اإِقِّيم غار طّابرا اَأك-ذ ثنعاش ن اإِمْحضارن نّس. 21اَأم تتّن 
نِيْثِني، اإنّا “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اإِّجن زّاْيوم اَأذ ايِي اإِسلّم.” 22نِيْثِني ذْورن شْضنن اَأطّاس 
ُؤشا كُور اإِّجن زّاْيسن اإِْبذا اإِقّار “ما وار اإِْدجي ذ نّش، اَأ ِسيِذي؟” 23ياّر-د خاسن، اإنّا “ونّي 
يسنن اَأفُوس اَأِكيِذي ِذي طّبِصي ذ نتّا اإِ ذ ايِي اإِ غا اإِسلّمن. 24مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِراح اَأم  اإِسِّ
ماّمش خاس ثُورا، ماشا ُؤْشث خ ْبناذم نِّي اإِ غا اإِسلّمن مِّيس ن ْبناذم. ماْعِليك ْبناذم نِّي وار 
د اإِخِريق عّمارص.” 25ياُهوذا، ونّي ث اإِسلّمن، ياّر-د، اإنّا “ما وار اإِْدجي ذ نش، اَأ رابِّي؟” 

نتّا اإنّا اس “ اَأقّا شك ثنِّيذ ث”. 

�أَمْنِسي ن ِسيِذي
مار. 22:14-26؛ ُلوك. 15:22-20؛ 1 كُور. 25-23:11

و اَأغُروم ُؤ اَأوارنِي راِمي اإِبارك، يارز اِث، اإِْوش اِث اإِ اإِمْحضارن،  26اَأم ثُوغا تتّن، اإِْكِسي يشُّ

اإنّا “كِسيم، ثّشم، وا ذ اَأرِّيمث اإِنُو.” 27اإِْكِسي ْركاس، اإِشكّار ُؤشا اإِْوش اَأسن ث، اإِقّار 
اإِ غا  اإِنّي  اإِذاّمن ن ْرعاهذ ن ْجِذيذ  اإِنُو،  اإِذاّمن  اإِْذوم، 28ِمينِزي وا ذ  “ْسوم ّزايس ماّرا 
و ْثساونت وار سّسغ عاذ ِزي  يّزرن اإِ وْغفار ن ّدنُوب. 29نش اَأذ اوم اإِنِيغ، ِزي رخُّ اإِْتواسِّ
ْرِغيْدچث ن ْثزايارث اَأر اَأّس اإِ ِذي ت غا ْسوغ ْجِذيذ اَأِكيْذوم ِذي ْثݣْلِذيث ن بابا.” 

يثُون.  30ؤ اَأوارنِي راِمي غنّجن اَأسبِّيح، فّغن غار وْذرار ن زِّ

ور خ ونْكار ن بُطُروس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
مار. 27:14-31؛ ُلوك. 31:22-34؛ يُوح. 38-36:13

و “ْدجيرث-ا ماّرا كنِّيو اَأذ ذايِي ثْنذرفم، ِمينِزي اَأقّا ثُورا 31 خنِّي اإنّا اسن يشُّ

     ‘اَأذ ْوتغ اَأمكسا ُؤشا اإُِحوِريّين ن ْثِحيمارث اَأذ ّمسْبضان.’   ز�ك. 7:13
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ُبطُروس  اإِْزوارغ غار لجالِيل.”33ماشا  اوم  اَأذ  ْتواّسنكّارغ،  د غا  اإِ  راِمي  اَأوارنِي  32ماشا 

ياّر-د، اإنّا اس “مارا ذايك اإِ غا نذْرفن ماّرا، نش وار ذايك تْنذِريفغ شا عّمارص.” 34اإنّا 
و “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ِذي ْدجيرث-ا، قبر ّما اَأذ اإِّسُقوقع ُؤياِزيض، اَأذ ايِي  اس يشُّ
ثنكارذ ْثراثا ن اإُِمورن.” 35ُبطُروس اإنّا اس “واّخا ثُوغا اإِْتخّص اَأيِي اَأذ مثغ اَأِكيك، نش 

و اإِ نّان ماّرا اإِمْحضارن عاوذ.  وار شك نكّارغ عّمارص.” اَأمُّ

و ذݣ وْحِويش ن “ِخيْثِسيماِني”  ثاز�ْدجيث ن يشُّ
مار. 32:14-42؛ ُلوك. 46-39:22

و اَأِكيْذسن غار اإِج ن وْمشان قّارن اس ‘ِخيْثِسيمانِي’، اإنّا اإِ اإِمْحضارن  36رْخذنِّي اإُِروح يشُّ

“قِّيمم ذانِيثا ُؤ نش اَأذ راحغ ِحيما اَأذ زّاْدچغ ِذين.” 37اَأم ِكيس يِيِوي ُبطُروس ذ ْثناين 
يف ُؤشا ثُوذف ذاْيس ثِيݣُّوِذي. 38خنِّي اإنّا اسن “رْعمار  اإِحْنِجيرن ن زاباِذي، اإِْبذا اإِّسِحيسِّ
يف اَأطّاس اَأر ْرمْوث. قِّيمم ذا، ثْحضام اَأِكيِذي.” 39اَأم ُيوُيور شوايث غار زّاث،  اإِنُو اإِّسِحيسِّ
اإِْوضا خ ُؤغْمُبوب نّس، اإِْتزاْدچا، اإِقّار “اَأ بابا، مارا اإِعّدر، اأّج اَأذ خاِفي اإِعُذو ْركاس-ا، ماشا 
مارا وار اإِْدجي اَأم ماّمش ْخسغ نش، ماشا اَأم ماّمش ثْخسذ شك.” 40اإِْذور غار اإِمْحضارن 
اإِْشث ن   ذ  ُؤرا  ثْحضام  ِكيِذي  اَأذ  ْثزّمارم  وار  ُبطُروس “ما  اإِ  اإنّا  ثن طّصن.  ُيوِفي  ُؤشا 
ْثساّعث؟ 41ْحضام، زّاْدچم ِحيما وار د ثِيذفم ذݣ ُؤغكِّوي. اَأرُّوح اَأقّا اإِْخس، ماشا اَأْيُسوم 
اإِْضعف.” 42ُيوُيور عاوذ اإِ ُؤُمور ِويّس ْثناين ُؤشا اإِزُّوْدچ، اإِقّار “اَأ بابا، مارا ْركاس-ا وار اإِزّمار 
اَأذ خاِفي يّك ْمِغير مارا نش ْسِويغ ث، اَأقّا اَأذ يِيِري ِمين ثْخسذ شك!” 43راِمي د اإِذور، ُيوِفي 
ثن عاوذ طّصن ِمينِزي ثِيطّاِوين نْسن ثُوغا ضّقرنت. 44يّج اإِثن، ُيوُيور عاوذ ُؤشا اإِزُّوْدچ اإِ 
ُؤُمور ِويّس ْثراثا، اإِقّار اَأوارن-ا عاوذ. 45رْخذنِّي اإِذور-د غار اإِمْحضارن نّس، اإنّا اسن “كّمرم 
و، اَأريّحم. ْخزارم، اَأقّا ْثساّعث ثِيوض-د ُؤشا مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم  خ يِيضص نْوم رخُّ

ذݣ اإِفاّسن ن اإِمْذناب. 46كّارم، اَأذ نْراح. ْخزارم، ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِسلّمن، ُيوذس-د.” 

و  ُؤُضوف ن يشُّ
مار. 43:14-50؛ ُلوك. 47:22-53؛ يُوح. 12-3:18

47اَأم ثُوغا اإِّساوار عاذ، ُيوِسي-د ياُهوذا، اإِّجن زِي ثنعاش، اَأك-ذ اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران س 

رْسُيوف ذ اإُِعوماذ، ّسكّن ثن-د اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ. 48ونّي ث اإِسلّمن اَأقّا 
وْذمغ ذ ونّي نتّا، طّفم ث.” 49رْخذنِّي اإِقاّرب  اإِْوش اَأسن اإِْشث ن رْعرامث، اإِقّار “ونّي اإِ غا سُّ
و اإنّا اس “اَأ اَأمدُّوكر، ِمين  وذم اِث. 50ماشا يشُّ و، اإنّا “ْسرام خاك، اَأ رابِّي!” ُؤشا اإِسُّ غار يشُّ
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و ُؤشا طّفن ث. 51ؤ ْخزار،  خف-د ثُوِسي-د ذا؟” رْخذنِّي قاّربن-د غارس، حارثن خ يشُّ
يف ُؤشا اإِْوثا اإِْسمغ ن ُؤزْدجيف  يْزوذ اَأفُوس، اإِْجبذ سِّ و، اَأم اإِسِّ اإِّجن زݣ اإِنّي اإِْدچان اَأك-ذ يشُّ
يف غار وْمشان نّس، ِمينِزي  و “اَأّر سِّ ن اإِكّهانن ُؤشا اإِقّص اس اَأمزُّوغ. 52خنِّي اإنّا اس يشُّ
يف. 53نِيغ اإِْتِغير اش بلِّي نش وار زّمارغ اَأذ زّاْدچغ اإِ  يف اَأذ ّمثن س سِّ ين سِّ ماّرا اإِنّي اإِكسِّ
بابا ُؤ نتّا اَأذ ايِي-د اإِّسّك كثار زِي ثنعاش ن اإِلِيِخُيونن )عراحار 5000-6000( ن لمالاكاث؟ 
54ماّمش خنِّي اإِ غا ْتواكّمرن اإِْذلِيسن اإِ اإِقّارن، بلِّي اإِْتخّصا اَأذ اإِمسار اَأمُّو؟” 55ِذي ْثساّعث 

و اَأك-ذ ْرغاِشي “اَأخِمي خ ُؤشّفار اإِ د ثّفغم س رْسُيوف ذ اإُِعوماذ ماحْنذ  ور يشُّ نِّي عاوذ اإِسِّ
اَأذ ايِي ثطّفم. كُور اَأّس ثُوغا ّسرماذغ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، كنِّيو وار ذايِي ثطِّيفم. 56ماشا 
مان اَأيا ماّرا اإِمسار ِحيما اَأذ ْتواكّمرن اإِْذلِيسن ن اإِْمكاشافن.” رْخذنِّي سْمحن ذاْيس ماّرا 

اإِمْحضارن ُؤشا اَأرْورن. 

و ِقيباتْش �إِ لمْحكاما ثامّقر�نت ن ُوذ�ين  يشُّ
مار. 53:14-65؛ ُلوك. 54:22-55، 63-71؛ يُوح. 14-13:18، 24-19

و، اإِْوين ث غار قايافا، اَأزْدجيف ن اإِكّهانن، ونّي غار ثُوغا ُمونن اإِْمسرماذن  57اإنّي اإِطّفن يشُّ

ن اإِْذلِيسن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ. 58ُبطُروس اإِْضفار اإِث-يِد زِي راݣّواج اَأراِمي د يِيوض غار 
رْمراح ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن ُؤ راِمي ُيوذف، اإِقِّيم جار اإِْمخازنِيّين ِحيما اَأذ اإِزار ماّمش اإِ غا 
ثّفغ. 59اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ُؤ ماّرا لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ثُوغا اَأرزُّون 
و ماحْنذ اَأذ ث نْغن. 60ماشا، واّخا ُؤِسين-د ِذين اَأطّاس ن  اإِْشث ن شهاذث ن زُّور خ يشُّ
رْشُهوذ اإِّسخارِّيقن، وار ت ُؤِفين. 61غار ُؤنݣّار ُؤِسين-د ْثناين ن رْشُهوذ اإِّسخارِّيقن، نّان 
“وا اَأقّا اإنّا ‘نش زّمارغ اَأذ هذمغ ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي ُؤ ِذي ْثراثا ن ُوّسان اَأذ ت بِنيغ’ 
”. 62اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اإِكّار-د، اإنّا اس “ما وار د ثارِّيذ س والُو؟ ِمين خاك شّهذن اإِنا؟” 
وْدچغ س اَأربِّي اإِّدارن بلِّي شك  و اإِْسقار. اإنّا اس ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن “نش جُّ 63ماشا يشُّ

و “شك ثنِّيذ ث.  اَأذ انغ ثِيِنيذ، ما خنِّي شك ذ لَمسيح، مِّيس ن اَأربِّي؟” 64اإنّا اس يشُّ
ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، زِي ّسا ْثساونت اَأذ ْثزارم مِّيس ن ْبناذم اإِقِّيم خ ُؤفُوِسي ن ّجْهذ 
ن اَأربِّي ْخِمي اإِ د غا ياس خ اإِسيُنوثن ن ُؤجنّا.” 65رْخذنِّي اإِشاّرݣ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن 
و اَأقّا  ي نْحذاج عاذ رْشُهوذ؟ ْخزارم، رخُّ اَأرُّوض نّس، اإنّا “نتّا اَأقّا اإِشّقف ِذي اَأربِّي، مايمِّ
ثْسِريم اإِ ُؤشّقف نّس. 66ِمين د اوم اإِْتِغير كنِّيو؟” نِيْثِني اَأرِّين-د خاس، نّان “نتّا اإِسذاهْدچ 
وسفن اس خ ُؤغمُبوب، ْوتِين ث س ْرُبونِيّياث ُؤ اإِنّْضِني س وْعُموذ،  ْرمْوث.” 67خنِّي سُّ

68نّان “كاشف اَأنغ، اَأ شك لَمسيح، ِوي شك اإِْوثِين؟” 



َمّتى  26، 6427

�أَنكار ن بُطُروس 
مار. 66:14-72؛ ُلوك. 56:22-62؛ يُوح. 18-15:18، 27-25

69ُبطُروس اإِقِّيم باّرا ِذي رْمراح. ْثقاّرب-د غارس اإِْشث ن ثايّا، ثّقار “ُؤرا ذ شك ثُوغا 

ِمين خف  ينغ  سِّ “وار  اإنّا  ماّرا،  اإِ  ّزاث  اإِنكار  نتّا  70ماشا  اَأجالِيِلي.”  و  يشُّ اَأك-ذ  شك 
ثّساوارذ.” 71اَأم اإِݣُّور غار ُؤْسِقيف ن ثّوارث، ثْزرا اِث اإِْشث ن ثايّا نّْضِني، ثنّا اَأسن اإِ اإِنّي 
و نّاِصيِري.” 72نتّا اإِنكار عاوذ س اإِْشث ن ْثجاْدجيث  ِذين اإِقِّيمن “وا ثُوغا-ث اَأك-ذ يشُّ
ينغ ْبناذم نِّي.” 73شوايث غار ّزاث ُؤِسين-د اإِنّي ِذين اإِبّدن غار ُبطُروس، نّان “س  “وار سِّ
ثِيذت، ُؤرا ذ شك اَأقّا شك ّزاْيسن، ِمينِزي ْرحارض نّك اإِّسبّين اإِ شك.” 74خنِّي اإِْبذا 
ينغ ْبناذم نِّي.” 75رْخذنِّي اإِّسُقوقع ُؤياِزيض،  اإِنّعر اإِخف نّس ُؤشا اإِْتّجاْدچا “نش وار سِّ
و “قبر ّما اَأذ اإِّسُقوقع ُؤياِزيض، اَأذ ايِي ثنكارذ ْثراثا  خنِّي اإِعقر ُبطُروس اَأوار اإِ د اس اإنّا يشُّ

ن اإُِمورن.” ُؤشا  اإِفّغ، اإُِرو س اإِمطّاون اإِمارزاݣن. 

�أَنْذ�م ذ ْرمْوث ن ياُهوذ�
مار. 1:15؛ ُلوك. 1:23-2؛ يُوح. 32-28:18

 1غار ّصبح زِيش، ْمشاوارن ماّرا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ جاراسن 27 

اإِ  ُؤشا سلّمن ث  اإِْوين ث  نْغن. 2نِيْثِني شارفن ث،  اَأذ ث  و ماحْنذ  يشُّ خ 
بِيلاُطوس، ونّي ذ لعِميل 3ُؤِمي  اإِْزرا ياُهوذا ونّي ث اإِسلّمن بلِّي نتّا اإِْتواحكم، اإِنْذم ُؤشا ياّر-د 
ْثراثِين ن ْرُوزناث ن نُّوقارث اإِ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ، 4اإِنّا ‘نش ْخِضيغ، اَأقّا 
سلّمغ اإِذاّمن اإِشْمرارن.” ماشا نِيْثِني نّان “ِمين ذ انغ اإُِروحن؟ ْخزار-د شك.” 5اَأوارنِي راِمي 
اإِنْضار نُّوقارث ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، اإِفّغ ُؤشا اإُِروح، ُيوير اإِخف نّس. 6اَأرُّوياس ن اإِكّهانن 
ْكِسين ْرُوزناث ن نُّوقارث ُؤشا نّان “وار اإُِشوّوار اَأذ ت نّسارس ِذي ّصنُذوق ن ّصْذقث اإِ 
ثاّدارث اإِقّدسن ِمينِزي نتّاث ذ تامان ن ُؤِسيّزر ن اإِذاّمن. 7ْمشاوارن جاراسن، خنِّي ْسِغين 
زّايس اإِيّار ن ُبو-ثراخث ماحْنذ اَأذ يِيِري اإِ اإِمْضران ن اإِباّرانِيّين. 8س ُؤينِّي اإِْتواسّما اإِيّار نِّي ‘اإِيّار 

و. 9رْخذنِّي اإِْتواكّمر ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف اإِرِمييا اَأم اإِقّار ن اإِذاّمن’ اَأر اَأّس ن رخُّ

“ْكِسين ْثراثِين ن ْروُزناث ن نُّوقارث، ْرقّد ن ونّي اإِْتواقّدار، 
اَأقّا قّدارن ث نتّا ِزي ثاْروا ن اإِسرايِيل، 10ُؤشا ْوِشين ثنت اإِ اإِيّار ن ُبو-ثراخث، 

اَأم ماّمش ذ ايِي ُيوُمور اَأربِّي.”
 13 ،12 :11 9؛ ز�ك.  -6 :32 رم.  �إِ
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و ِقيباتْش لعِميل ِبيلاُطوس  يشُّ
مار. 2:15-5؛ ُلوك. 3:23-5؛ يُوح. 38-33:18

و ثُوغا اإِبّد ِقيباْتش اإِ لوالِي. لعِميل اإِّسْقسا اَأس، اإنّا “ما شك ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟”  11يشُّ

و اإنّا اس “شك ثنِّيذ ث.” 12ُؤشا  راِمي ث ثْهمن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ،  يشُّ
ياّر-د س والُو. 13خنِّي اإنّا اس بِيلاُطوس “ما وار ثسِريذ مْشحار خاك شهذن؟” 14نتّا وار د 

خاس يارِّي ُؤرا خ اإِّج ن واوار، اَأراِمي اإِقِّيم لعِميل اإِتْبهث. 

و  ْضرق يشُّ و �أَذ �إِ ِبيلاُطوس يارزُّ
مار. 6:15-15؛ ُلوك. 13:23-25؛ يُوح. 16:19-39:18

و ِذي كُور ْرِعيذ اإِج ن ُؤْمحُبوس اإِ ْرغاِشي، ونّي اإِْخسن نِيْثِني.  15ثُوغا لعِميل اإِنُّوم يارخُّ

16ثُوغا غارسن ذݣ ُوّسان نِّي اإِج ن ُؤمحُبوس اإِْتواّسن، قّارن اس بارابّاس. 17خنِّي راِمي 

و ونّي ُؤِمي قّارن  ُمونن، اإنّا اسن بِيلاُطوس “ِوي ثْخسم اَأذ اوم اَأرُخوغ، بارابّاس نِيغ يشُّ
لَمسيح؟” 18ِمينِزي نتّا اإِّسن اَأقّا نِيْثِني سلّمن ث زِي رْحسذ. 19اَأم ثُوغا اإِقِّيم خ ْركُورِسي ن 
ْرُحوكم، ثّسّك-د غارس ثْمغارث نّس، ثنّا “بارا اإِخف نّك زݣ ُؤْمسݣّاذ نِّي، ِمينِزي اَأقّا 
يّبث نّس.” 20ماشا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن  اَأّس-ا ْتواعّدبغ اَأطّاس ِذي ثارِجيث ِذي سِّ
و. 21لعِميل ياّر-د، اإنّا اسن  ن وْيُذوذ ّسقْنعن ْرغاِشي ِحيما اَأذ تارن بارابّاس ُؤشا اَأذ نْغن يشُّ
“مان ون زِي ْثناين-ا اإِ ثْخسم اَأذ اَأرُخوغ؟” نّان “بارابّاس”. 22بِيلاُطوس اإنّا اسن “ِمين اإِ 
و ُؤِمي قّارن لَمسيح؟” نّان اس ماّرا “اأّج اِث اَأذ اإِْتواصلّب!” 23ماشا  غا ݣّغ خنِّي اَأك-ذ يشُّ
اإِْتواصلّب.”  اَأذ  اإِݣّا؟” ْسُغوْين س ّجْهذ كثار، نّان “اأّج اِث  اإِ  ثُوعّفنا  اإنّا “مان  لعِميل 
يرذ  24راِمي اإِْزرا بِيلاُطوس بلِّي نتّا وار يِيوض غار والُو، ماُهو اَأذ اإِكّار ُؤُغّوغ، اإِْكِسي اَأمان، اإِسِّ

اإِفاّسن نّس ِقيباْتش اإِ ْرغاِشي، اإنّا “نش وار تُوْرسغ شا ذݣ اإِذاّمن ن ُؤْمسݣّاذ-ا، ْخزارم 
كنِّيو!” 25اَأْيُذوذ ياّر-د، اإنّا “اإِذاّمن نّس اَأذ خانغ اإِرِين ُؤ خ ثاْروا نّغ.” 26خنِّي يارُخو اَأسن-د 

و س ُؤركُّوض، اإِسلّم اِث ِحيما اَأذ اإِْتواصلّب. اإِ بارابّاس، ماشا اَأوارنِي راِمي اإِهتّك يشُّ
 

و ِزي ْرعسكار  �أَسْحقار ن يشُّ
مار. 16:15-20؛ يُوح. 3-2:19

و غار ثاّدارث ن ّشراع ُؤشا ّسُمونن خاس ماّرا  27رْخذنِّي اإِْوين اإِعْسكارِيّين ن لعِميل يشُّ

ْرعسكار. 28اَأوارنِي راِمي ذ اس كّسن اَأرُّوض، اَأْرضن اس اإِج ن ُؤجْدچاب ذ اَأزݣّواغ 29ُؤ 
راِمي ذ اس ُموذن اإِْشث ن ثْمِريسث ن اإِسنّانن، ّساْرسن ت خ ُؤزْدجيف نّس ُؤشا ݣِّين 
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اس اإِج ن ُؤغانِيم ذݣ ُؤفُوس نّس اَأفُوِسي، خنِّي ْوضان غار اإِضارن نّس زّاثس، ذْدچن ث، 
وْسفن خاس، خنِّي ْكِسين اَأغانِيم  سُّ

قّارن “اَأُزول خاك، اَأ شك، اَأ اَأجْدجيذ ن ُوذاين!” 30
ُؤشا ْوتِين ث زّايس غار ُؤزْدجيف. 31اَأوارنِي راِمي ذْدچن ث، ْكِسين خاس اَأسرهام، اَأْرضن 

اس اَأرُّوض نّس ُؤشا نْذهن ث ماحْنذ اَأذ ث صلّبن. 

غار ّصاِليب 
مار. 21:15-32؛ ُلوك. 26:23-39؛ يُوح. 19-17:19

32اَأم فّغن غار بارّا ن ثنِذينت، ُؤِفين اإِّجن زِي قايراوان قّارن اس ِسمعان ُؤشا زِيّيارن خاس ِحيما 

اَأذ ياْرُبو ّصالِيب نّس. 33اَأراِمي اإِْوضن غار اإِج ن وْمشان قّارن اس ݣُولْݣُوثا، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني 
وفث ن ُؤزْدجيف’، 34وِشين اس بِيُنو يارزݣ اإِ اإِخْدچضن س ‘ُخوّل’ )=احِرير  ‘اَأْمشان ن ثشقُّ
اَأمارزاݣ اَأطّاس(. اَأراِمي ث اإِقّاس، ُيوِݣي اَأذ اإُِسو. 35اَأوارنِي راِمي ث صلّبن، بضان اَأرُّوض نّس 

وض ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ِمين اإنّا ُؤمكاشاف  جاراسن ُؤشا ݣِّين خاس اَأكشُّ

وض خ وارُّوض اإِنُو.”    سبح. 19:22         “فارقن اَأرُّوض اإِنُو جاراسن ُؤشا ݣِّين اَأكشُّ

36ُؤشا ، اَأم قِّيمن نِيْثِني، عّسن خاس. 37ݣِّين اس سنّج اإِ ُؤزْدجيف نّس اإِْشث ن ثِيرا، 

و، اَأجْدجيذ ن ُوذاين.” 38خنِّي صلّبن اَأِكيس ْثناين  ُؤِرين خاس تُوْهمث نّس “وا ذ يشُّ
اإِتكّان،  ثُوغا  اإِنّي  ُؤزْرماض نّس. 39ؤ  اإِّجن غار  ُؤ  ُؤفُوِسي نّس  اإِّجن غار  اإِخّوانن،  ن 
ْتشّقافن ذايس، ْتهّزان اَأزْدجيف نْسن، 40قّارن “اَأ شك ونّي اإِهْذمن ثاّدارث اإِقّدسن ُؤ 
ِذي ْثراثا ن ُوّسان اَأذ ت ثبِنيذ عاوذ، سْنجم اإِخف نّك مارا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، 
وياس ن اإِكّهانن اَأك-ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ  هوا-د خنِّي ِزي ّصالِيب.” 41ُؤرا ذ اَأرُّ
اإِْمغارن ن وْيُذوذ ْسثهّزان ّزايس اَأمنِّي، نّان 42“اإِّسنجم اإِنّْضِني ماشا وار اإِزّمار اَأذ اإِّسنجم 
اإِهوا ِزي ّصالِيب، نّشين  اَأذ د  اأّج اِث  اإِسرايِيل،  اَأجْدجيذ ن  نتّا ذ  اإِخف نّس. مارا 
اَأربِّي،  اإِّسنجم مارا يارضا خاس  اَأربِّي، اأّج اِث نتّا اَأذ ث  اَأذ ّزايس نامن. 43اإِْثشر خ 
ِمينِزي اإنّا ‘نش ذ مِّيس ن اَأربِّي’.” 44ُؤرا ذ اإِخّوانن، اإِنّي ثُوغا اإِْتواصلّبن اَأِكيس، ثُوغا 

ّسفضاهن ّزايس اَأمنِّي. 
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و  رمْوث ن يشُّ
مار. 33:15-41؛ ُلوك. 44:23-49؛ يُوح. 30-28:19

ثسعا.  ِويّس  ثاساّعث  اَأر  ثاُمورث  ماّرا  ثاْدچسث خ  ثوضا-د  ِويّس ستّا  ْثساّعث  45زِي 

و س ْثِميّجا اإِجهذن، اإِقّار س اإِرس ن ثاراِميث  46جوايه ن ْثساّعث ِويّس ثسعا اإِسُغوي يشُّ

“اإِلِي، اإِلِي، لِيما شاباقثانِي؟” ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني

ي ذايِي ْثسْمحذ؟”    سبح. 1:22           “اَأ اَأربِّي، اَأ اَأربِّي، مايمِّ

47ْسِرين اس اإِنّي ِذين اإِبّدن، نّان “اإِْتراغا خ اإِلِييا.” 48ذْغيا ُيوزّر-د غارس اإِّجن زّاْيسن، اإِْكِسي 

وّف اِت س ْرخْدچ )=بِيُنو اَأسّمام(، اإِݣّا اِت خ اإِج ن ُؤغانِيم ُؤشا اإِْوش اس  سُبونخا، اإِسُّ
اَأذ اإُِسو. 49اإِنّْضِني نّان “ّجم اَأذ نزار، ما اَأذ د ياس اإِلِييا ِحيما اَأذ ث اإِّسنجم.” 50اَأوارنِي راِمي 
و اَأرُّوح. 51ْخزار، اَأْرواق ن ثاّدارث اإِقّدسن  اإِسُغوي عاوذ س ْثِميّجا اإِجهذن، اإِّسارُخو يشُّ
اإِشاّرݣ خ ْثناين زِي سنّج اَأر ْسواّداي، ثاُمورث ثْنهّز، ثِيُصوضار فْدچقنت، 52ِيمضران 
ْتوارزمن ُؤشا اَأطّاس ن ْرخْشباث ن اإِمقّداسن اإِنّي ثُوغا اإِطّصن، ْتواّسنكّارنت 53ُؤشا فّغن زݣ 
ينت اإِقّدسن ُؤشا بانن اإِ واطّاس. 54راِمي ْرقبطان خ  اإِمْضران اَأوارنِي ْثُنوكرا نّس، ُؤْذفن غار ثنِذْ
و، ْزرِين اَأنهزِّي ن ثُمورث ذ ِمين اإِْمسارن، ݣّوذن اَأطّاس،  مّيا ذ اإِنّي ثُوغا اَأِكيذس اإِحطّان يشُّ
قّارن “س ثِيذت، وا ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 55ثُوغا ِذين اَأطّاس ن ثْمغارِين ثِنّي ثُوغا اإِخّزارن زِي 
و زِي لجالِيل ِحيما اَأذ زّايس خذمنت. 56جاراسنت ماريم ن  راݣّواج، نِيثنِتي ْضفارنت يشُّ

ماجذالا ذ ماريم، يّماس ن ياعُقوب ذ ُيوِسيس، ُؤرا ذ اَأْيث ن زاباِذي. 

و  �أَنْضر ن يشُّ
مار. 42:15-47؛ ُلوك. 50:23-56؛ يُوح. 42-38:19

يث، ُيوِسي-د غارس اإِج ن وْرياز ِزي اَأِريماثِييا، قّارن اس ُيوسف،  57راِمي د ثِيوض ثمدِّ

و. 58اإُِروح غار بِيلاُطوس، اإِتار اس اَأرِّيمث ن  ونّي ثُوغا اإِذْورن عاوذ ذ اَأمْحضار ن يشُّ
و. رْخذنِّي اإِوّصا بِيلاُطوس ماحْنذ اَأذ اس ثّمْوش. 59ُيوسف اإِْكِسي اَأرِّيمث، اإِنّض اِت  يشُّ
ِذي رشفن ن قاِطيفا اإِْصفان، 60اإِّسارس اِت ذݣ اإِج ن ونْضر ن ْجِذيذ اإِ ثُوغا اإِْغزا ُؤشا 
اَأوارنِي راِمي اإِّسقُنونِّي اإِْشث ن ثْصضارث ِحيما اَأذ اإِْقفر ثاّوارث ن ونْضر، اإُِروح. 61ثُوغا 

ِذين ماريم ن ماجذالا ذ ماريم نّْضِنيث قِّيمنت ِقيباْتش اإِ ونْضر.
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و  تْعّسان خ ونْضر ن يشُّ ِ�إِمخازِنيّين �إِ
62ثِيوّشا نّس اَأوارنِي اَأّس ن ُؤسوجذ، ُمونن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِفارِيِسيّين غار بِيلاُطوس، 

63نّان “اَأ ِسيِذي، نعقر بلِّي اَأغّشاش-ا، اَأم ثُوغا عاذ اإِّدار، اإنّا ‘اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان اَأذ كّارغ.’ 

64خنِّي ُؤُمور ِحيما اَأذ ضْمنن اَأنْضر اَأر اَأّس ِويّس ْثراثا ِحيما اَأتّاغ اإِمْحضارن نّس وار د تِيسن 

و اَأذ يِيِري ُؤخطُّو  س ْدجيرث اَأذ ت اَأشارن، خنِّي اَأذ خّبارن اَأْيُذوذ، اَأقّا اإِكّار-د زݣ اإِمتِّينن. اَأمُّ
اَأنݣّاُرو كثار خ ُؤمزوار. 65اإنّا اسن بِيلاُطوس “اَأقّا غاْروم ثاْربِيعث ن اإِْعّساسن، ُروحم، ضْمنن 
ث اَأم ثّسنم.” 66ُروحن نِيْثِني ُؤشا ضْمنن اَأنْضر س اإِْشث ن ثربِيعث ن اإِْعّساسن اَأوارنِي راِمي 

خْثمن ثاْصضارث اإِ اإِْدچان خ ثّوارث ن ونْضر. 

و  ثانُوكر� ن يشُّ
مار. 1:16-8؛ ُلوك. 1:24-12؛ يُوح. 10-1:20

يمانا، ثُوِسي-د ماريم 28     1راِمي ثْعُذو ّسبث، غار رْفجار ن واّس اَأمْزواُرو ن سِّ

يّجنت خ ونْضر. 2ْخزار، اإِمسار اإِج  ن ماجذالا ذ ماريم نّْضِنيث ِحيما اَأذ سِّ
اإِقاّرب-د  اإِهوا-د زݣ ُؤجنّا،  اَأربِّي  اإِمغار ِمينِزي اإِج ن لمالاك ن  ن ونْهزِّي ن ثُمورث 
يفث نّس اَأم واّجاج ُؤ  ُؤشا اإِّسقُنونِّي ثاْصضارث ِزي ثّوارث ُؤشا اإِقِّيم خاس. 3ثُوغا صِّ
اَأرُّوض نّس اَأم وْذفر. 4اإِعّساسن ݣّوذن ّزايس، ذْورن اَأم اإِمتِّينن. 5ماشا لمالاك ياّر-د، اإنّا اإِ 
و ونّي ثُوغا اإِْتواصلّبن.  ثْمغاِرين “وار تݣّوذنت شا، ِمينِزي ّسنغ اَأقّا كنِّينت ثارزُّونت خ يشُّ
6وار ذا اإِْدجي، ِمينِزي نتّا اإِكّار-د اَأم ماّمش اإنّا. اَأسنث-يِد ذا، ْخزارنت اَأْمشان مانِي ثُوغا 

اإِّمارس ِسيِذي. 7ُروحنت ذْغيا، اإِنِينت اإِ اإِمْحضارن نّس، اَأقّا اإِْتواّسنكّار-د زݣ اإِمتِّينن، 
ُؤشا ْخزار، نتّا ذ اوم اإِ غا اإِْزوارن غار لجالِيل. ِذين اَأذ ث ْثزارم. ْخزار، اَأقّا نِّيغ اَأوم ت.” 
اإِْمغارن، تاّزرنت ِحيما اَأذ ت  8فّغنت نِيثنِتي ذْغيا زݣ ونْضر س ثِيݣُّوِذي ذ رْفراحث 

و اإِرقا  خّبارنت اإِمْحضارن. 9ُؤشا  اَأم ُروحنت ِحيما اَأذ ث خّبارنت اإِمْحضارن، ْخزار، يشُّ
ثنت، اإِقّار “ْسرام خاكنت!” نِيثنِتي  ُؤِسينث-يِد غارس، طّفنت ذݣ اإِضارن نّس ُؤشا 
يوضنت رْخبار-ا اإِ اَأْيثما،  و “وار تݣّوذنت شا، سِّ ّسجذنت اَأس. 10رْخذنِّي اإنّا اَأسنت يشُّ

ِحيما اَأذ راحن غار لجالِيل، ِذيها اَأذ ايِي زارن.” 

كّهانن  وياس ن �إِ ْمخازِنيّين ذ �أَرُّ ور ن �إِ شهاذث ن زُّ
ينت ِحيما اَأذ خّبارن اَأرُّوياس  11اَأم ُروحنت، ْخزار، اَأقّا شا زݣ اإِْعّساسن ُؤِسين-د غار ثنِذْ

ن اإِكّهانن ماّرا ِمين اإِْمسارن. 12ُؤشا  راِمي ثُوغا ُمونن اَأك-ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ُؤشا ْمشاوارن 
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نّس  ‘اإِمْحضارن  “اإِنِيم  13نّان  ثنعاِشين،  اَأطّاس ن  اإِعْسكاِريّين  اإِ  اَأسن  ْوِشين  اَأِكيْذسن، 
ُؤِسين-د س ْدجيرث ُؤشا ُؤشارن ث اَأم ثُوغا نطّص’، 14ُؤ مارا لعِميل اَأذ ث اإِسر، نّشين 
ي شا اَأذ ثِيِريم ذݣ اإُِموناس.” 15طّفن ْثمنياث ُؤشا ݣِّين  اَأذ ث نّسْقنع ُؤشا وار كنِّيو نتجِّ

اَأم ماّمش ذ اسن عْرمن. رْخبار-ا اَأقّا اإِفّغ غار ُوذاين اَأر اَأّس ن يِيضا. 

ونِّيث  رْخبار �أَصْبحان �إِ ماّر� دُّ
مار. 14:16-18؛ ُلوك. 36:24-49؛ يُوح. 19:20-23؛ رخ. 8-6:1

ِسيِذي.  ُيوُمور  ثن  مانِي  وْذرار  لجالِيل، غار  ُروحن غار  نِّي  اإِمْحضارن  يدعاش ن  16ِحِ

ور اَأِكيسن،  و اإِقاّرب-د غارسن اإِسِّ 17اَأراِمي ث ْزِرين، ّسجذن اَأس، ماشا شا شكّن. 18يشُّ

ولطا ذݣ ُؤجنّا ذ خ ثُمورث. 19ُروحم، اَأّرم ماّرا رݣـُنوس ذ  اإِقّار “ثّمْوش اَأيِي ماّرا صُّ
يث ذ اَأرُّوح اإِقّدسن 20ُؤ ْسرْمذم  اإِمْحضارن اإِنُو، ّسغْضصم ثن س يِيسم ن ْثباباث ذ ثممِّ
ثن اَأذ طّفن ِذي ماّرا ِمين خف كنِّيو ُؤُمورغ ّزايس، ُؤ ْخزار، نش اَأقّا-يِي اَأِكيْذوم ماّرا 

ونِّيث.”  ُؤّسان اَأر قطُّو ن دُّ



مارُكو  701

و لَمسيح   رْخبار �أَصْبحان ن يشُّ
س ُؤفُوس ن ماركُو 

ثاو�ِسيث ن لَمسيح 
َمّتى 1:3-12؛ ُلوك. 1:3-9، 15-17؛ يُوح. 28-19:1

و لَمسيح، مِّيس ن اَأربِّي. 2اَأم ماّمش ثُورا ذݣ اإِْذلِيسن 1  و ن رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ 1بدُّ

ن اإِْمكاشافن 

“اَأقّا نش ّسكّغ-د ِقيباْتش اإِ ُؤغْمُبوب نّك لمالاك اإِنُو 
 1 :3                   ونّي اإِ ذ اك اإِ غا اإِّسوجذن اَأبِريذ نّك ِقيباْتش نّك.       مال. 

3ْثِميّجا ثسُغويُّو ِذي رْخرا 

 3 :40                  ‘سوْجذم اَأبِريذ ن ِسيِذي، سݣّم اإِمسراق نّس.’ ”       �إِشا. 

4ثُوغا ُيوحانّا اإِّسْغضاص ِذي رْخرا، اإِْتباّرح س ُؤسْغضاص ن تُوبث اإِ وْغفار ن ّدنُوب. 

5فّغن-د غارس ماّرا جوايه ن ياُهوِذيّيا ذ اَأْيث ن ُؤرشالِيم، ْتواّسغْضصن ّزايس ماّرا ذݣ 

اإِرْغمان،  ُأْرُذون، نْعمن س ّدنُوب نْسن. 6ثُوغا ُيوحانّا ياّرض ثاُضوفث ن  يْغزار ن لا
اإِبكّس س اإِج ن وْبياس ن يِيرم ُؤشا ثُوغا اإِتّت اإُِبورْخسن ذ ثاّمنت ثاحاّرشث. 7ثُوغا 
اإِْتباّرح اَأمُّو: “اَأذ د ياس اَأوارنِي اَأيِي ونّي اإِْدچان كثار ّزايِي، ونّي ُؤِمي وار ْسِذيِهيْدچغ 
اَأذ اَأضارغ ماحْنذ اَأذ فْسيغ اإِِفيران ن سانْذالِيياث نّس. 8نش ّسغْضصغ كنِّيو س وامان، 

ماشا نتّا اَأذ كنِّيو اإِّسْغضص س اَأرُّوح اإِقّدسن.” 

و �أَسْغضاص ن يشُّ
َمّتى 13:3-17؛ ُلوك. 22-21:3

اإِْتواّسْغضص ِزي ُيوحانّا ذݣ  نّاِصيرا ن لجالِيل،  و ِزي  نِّي ُيوِسي-د يشُّ 9ذݣ ُوّسان 

اَأمْشناو  اَأرُّوح  اَأجنّا ياْرزم ذ  اإِْزرا  اإِݣاّعذ زݣ وامان،  اَأم ذ  ُأْرُذون. 10ّسنِّي،  يْغزار ن لا
اإِِعيّزن،  ي  مِّ ذ  ُؤجنّا “شك  ْثِميّجا زݣ  اإِْشث ن  11ثُوِسي-د  ثهوا-د خاس.  ثاْذبِيرث 

ذايك ُؤِفيغ اَأرضا اإِنُو.” 
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و ِذي رْخر�  �أَجاّرب ن يشُّ
َمّتى 1:4-11؛ ُلوك. 13-1:4

12ّسنِّي اإِݣّوذ اِث اَأرُّوح غار رْخرا. 13اإِقِّيم ِذين ِذي رْخرا اَأربِعين ن ُوّسان، اإِْتجاّراب اِث 

يطان. ثُوغا-ث اَأك-ذ رْوُحوش ُؤشا رّحݣنث-يِد لمالاكاث اَأذ خاس سّخارنت.  شِّ

مْزُور�  مْحضارن �إِ ثار�ِغيث ن �إِ
َمّتى 12:4-22؛ ُلوك. 14:4-15؛ 11-1:5

و ِذي لجالِيل، اإِْتباّرح س ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي،  14اَأوارنِي راِمي طّفن ُيوحانّا، ُيوذف-د يشُّ

رْخبار  ِذي  اَأْمنم  ثُوبم،  اَأربِّي.  ن  ْثݣْلِذيث  ْثقاّرب-د  ُؤشا  ثِيوض-د  ْروْقث  “اَأقّا  15اإِنّا 

ُؤماس،  اَأنذراُوس  ذ  اإِْخزار ِسمعان  لجالِيل،  رْبحار ن  اإِݣُّور غار  ثُوغا  16اَأم  اَأصْبحان.” 
و “اَأسم-د  نتارن ْثراّشا ِذي رْبحار، ِمينِزي ثُوغا-ثن ذ اإِنيمارن ن اإِسْرمان. 17اإنّا اسن يشُّ
يِوين نْسن ُؤشا  ين ثِيراشِّ اَأوارنِي اَأيِي ُؤشا اَأذ كنِّيو اَأّرغ ذ اإِنيمارن ن اإِْوذان.” 18رْخذنِّي جِّ
ْضفارن ث. 19خنِّي اَأوارنِي راِمي اإِعُذو شوايث ّسنِّي، اإِْزرا ياعُقوب مِّيس ن زاباِذي ذ 
ين  يِوين نْسن. 20اإِراغا خاسن رْخذنِّي ُؤشا جِّ ُؤماس ُيوحانّا ِذي ْثغاّراُبوث، عْذرن ثِيراشِّ

باباْثسن زاباِذي اَأك-ذ اإِخّدامن ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا ْضفارن ث. 

ج ن ُؤمرياح ِذي كافرناُحوم  �أَْسݣنِفي ن �إِ
ُلوك. 37-31:4

21خّشن غار كافارناُحوم. ُيوذف رْخذنِّي غار ُؤِسيناݣُوݣ ِذي ّسبث ُؤشا اإِْبذا اإِّسرماذ. 

اإِْدجي  ولطا، وار  اإِ غار ثْدچا صُّ اَأم ونّي  اإِثن  اإِّسرمذ  22ْتبْهثن زݣ ُؤسْرمذ نّس، ِمينِزي 

اَأمْشناو اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن. 23ثُوغا ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ نْسن اإِج ن ْبناذم ذاْيس اإِج ن 
و نّاِصيِري.  رارياح اَأْمنݣُوس، اإِسُغويُّو، 24اإِقّار “اَأيّاوا، ِمين ِذين جارانغ نّشين ذ شك اَأ يشُّ
ما ثُوِسيذ-د ِحيما اَأذ انغ ثّسهلّكذ؟ اَأقّا نش ّسنغ ِمين ثعِنيذ، شك ذ اَأمقّداس ن اَأربِّي.” 
و، اإنّا اس “ْسقار! فّغ ّزايس!” 26اإِجبذ اِث رارياح اَأْمنݣُوس اَأمُّو ذ  25ُؤشا  اإِْعرم اس يشُّ

وامُّو، خنِّي اإِفّغ-د ّزايس س اإِْشث ن ْثُغويِّيث ثجهذ. 27 ْتبْهثن ماّرا، اَأراِمي ّمسقسان 
ولطا ُيوُمور ُؤرا ذ  اَأك-ذ واياويا، نّان “ماناويا؟ مانا ثاُغوِري-يا ن جِذيذ؟ ِمينِزي س صُّ
رارياحاث اإِمْنݣاس ُؤشا اَأذ ث طّاعن.” 28رْخذنِّي اإِفّغ رْخبار نّس غار ماّرا جوايه اإِ ذ 

اس-د اإِنّضن اإِ لجالِيل. 
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نّْضِني �أَّطاس  �أَْسݣنِفي ن ثْذكّو�تْش ن بُطُروس ذ �إِ
َمّتى 14:8-17؛ ُلوك. 41-38:4

29ُؤِمي ذ فّغن زݣ ُؤِسيناݣُوݣ، ُروحن غار ثاّدارث ن ِسمعان ذ اَأنذراُوس اَأك-ذ ياعُقوب 

ْورن اس خاس.  ي. ُؤشا  رْخذنِّي سِّ ذ ُيوحانّا. 30ثُوغا ثاضكّواْتش ن ِسمعان ثّزر س ْثمسِّ
ي ُؤ  31اإِقاّرب-د غارس، اإِشّبار ذݣ ُؤفُوس نّس، اإِّسݣاّعذ اِت ُؤشا ذْغيا ثّجا خاس ْثمسِّ

يث، ثافُوشث ْثُروح اَأذ ثغِري، ُؤِسين-د  نتّاث ثْبذا ثْتسّخار خاسن. 32راِمي د ثِيوض ثمدِّ
ينت ماّرا ثُمون غار ثّوارث. 34اإِّسݣنفا اَأطّاس  غارس ماّرا اإِمْهراش ذ اإِماْرياحن. 33ثُوغا ثانِذْ
اَأذ  ي شا  اإِجِّ اَأطّاس، وار ثن  وفّغ ّشواطن  اإِسُّ اإِهْرشن س عرام كُور ّشواطن ُؤشا  اإِنّي  ن 

يورن، ِمينِزي ّسنن ث.  سِّ

تْـز�ْدچا غار ّصبح ِزيش  و �إِ يشُّ
ُلوك. 44-42:4

35ثِيوّشا ِزيش، ثُوغا عاذ ذ ْدجيرث، اإِكّار ُؤشا اإِفّغ غار اإِج ن وْمشان اإِْخران، ثُوغا اإِْتزاْدچا 

ِذين. 36ِسمعان ذ يِنّي ثُوغا اَأِكيس، اَأْرُزون خاس. 37اَأراِمي ث ُؤِفين، نّان اس “ماّرا اَأرزُّون 
خاك”. 38اإنّا اسن “اإِْتخّص اَأذ نْراح غار ْذُشوراث ُيوْذسن، ِحيما اَأذ ِذين ّسرمذغ عاوذ 
ِمينِزي اَأقّا اإِ ُؤيا ُؤِمي ذ ُؤِسيغ.” 39ثُوغا اإِّسْرماذ ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نْسن ِذي ماّرا لجالِيل 

وفُّوغ ّشواطن.  ُؤشا اإِسُّ

ّجن ذ�يْس ْربارص  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 1:8-4؛ ُلوك. 16-12:5

اس  اإنّا  نّس،  اإِضارن  غار  اإِْوضا  اَأس،  اإِتتّار  ْربارص،  ذاْيس  اإِّجن  غارس  40ُيوِسي-د 

و، اإِّسِويّزذ اَأفُوس نّس اإِحاذا  يْزذݣذ.” 41اإِزِّيْدچز اإِ يشُّ “مارا ثْخسذ، ْثزّمارذ  اَأذ ايِي ثسِّ
ث، اإنّا اس “ْخسغ! اإِوا صفا!” 42اَأم ث اإنّا، رْخذنِّي اإُِروح خاس ْربارص ُؤشا اإِݣّنفا. 
43اإِعرم اس ُؤشا اإِّسّك اِث رْخذنِّي. 44اإنّا اس “ْخزار، وار ث ْتِعيِويذ ُؤرا اإِ يِيّجن، ماشا 

ُروح، ْسشن اإِخف نّك اإِ ُؤكّهان ُؤشا اأْوش خ ُؤِسيْزذݣ نّك ِمين ُيوُمور ُموسى ماحْنذ 
وفّغ رْخبار اَأراِمي  اَأذ ثِيِري ذ شهاذث اإِ نِيْثِني.” 45ماشا راِمي اإُِروح، اإِْبذا اإِْتباّرح اَأطّاس، اإِسُّ
ينت س بطايطاي، ماشا ثُوغا-ث باّرا ذݣ اإُِموشان اإِْخران،  و اَأذ ياذف ثانِذْ وار اإِزّمار يشُّ

ثُوغا تاسن-د غارس ِزي كُور جوايه. 
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ج ن ُؤنْضبار  �إِ �أَْسݣنِفي ن 
َمّتى 1:9-8؛ ُلوك. 26-17:5

1راِمي ُيوذف عاوذ غار كافارناُحوم، ْسِرين اَأوارنِي شا ن ُوّسان، بلِّي اَأقّا-ث ِذي 2  

ثاّدارث. 2رْخذنِّي ُمونن خاس اَأطّاس ن اإِْوذان، اَأراِمي وار زّمارن ُؤرا اَأذ د اَأْوضن 
ُؤرا غار ثّوارث. اَأقّا ثُوغا اإِّساوار اَأِكيْذسن س واوار. 3ُؤِسين-د شا غارس، اإِْوين-د اإِج ن 
يّبث ن  ُؤنْضبار، اَأرُبون ث-يِد اَأربعا ن يْريازن. 4ِمينِزي وار زّمارن اَأذ غارس-د قاّربن ِزي سِّ
ْرغاِشي، ْكِسين شوايث ِزي ْثزقّا مانِـي ث ثُوغا. اَأوارنِي راِمي عُذون ِزي ْثزقّا، ّسهوان-د 
يمان نْسن، اإنّا اإِ ُؤنْضبار “اَأ اَأحْنِجير، اَأقّا ّدنُوب  و لاإِ قاما ِمينِذي اإِّزر اَأنْضبار. 5ُؤِمي  اإِْزرا يشُّ
نّك ْتواغفارن”. 6ثُوغا قِّيمن ِذين شا زݣ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، ْتخاّراصن ذݣ ُور نْسن 
و؟ اَأقّا اإِْتشّقاف ِذي اَأربِّي. ِوي اإِزّمارن اَأذ اإِغفار ّدنُوب ْمِغير اَأربِّي  ور وا اَأمُّ ي اإِسِّ 7“مايمِّ

و س اَأرُّوح نّس بلِّي اَأقّا ْتخاّراصن اَأمُّو ذݣ يِيخف نْسن.  وْحدس؟” 8رْخذنِّي يُؤشا يشُّ
ي ثْتخّمامم ِذي مان اَأيا ذݣ ُوراون نْوم؟ 9ِمين اإِْهونن اَأذ اإِنِيغ اإِ ُؤنْضبار  اإنّا اسن “مايمِّ
‘ْتواغفارن ّدنُوب نّك!’ نِيغ اَأذ اإِنِيغ ‘كّار، ثكِسيذ قاما نّك، ثُوُيورذ!’؟ 10ماشا ِحيما اَأذ 
ّدنُوب”...  اإِ  ولطا خ ثُمورث ماحْنذ اَأذ اإِغفار ُؤرا  ثّسنم بلِّي مِّيس ن ْبناذم غارس صُّ
اإنّا اإِ ُؤنْضبار 11“اإِ شك اَأذ اش اإِنِيغ، كّار، ثكِسيذ قاما نّك، ْثُروحذ غار ثاّدارث نّك!” 
ماّرا،  ْتبْهثن  اَأراِمي  اإِْوذان،  ماّرا  اإِ  ِقيباْتش  اإِفّغ  ُؤشا  نّس  قاما  اإِْكِسي  رْخذنِّي  12ِيكّار، 

ّسْمغارن ِذي اَأربِّي، نّان “عّمارص وار نْزِري مان اَأيا!” 

ثار�ِغيث ن لاِوي 
َمّتى 9:9-13؛ ُلوك. 32-27:5

14اَأم  اإِثن.  اإِّسرمذ  ُؤشا  ماّرا  ْرغاِشي  غارس  ُيوِسي-د  رْبحار،  غار  عاوذ  اإِفّغ  13خنِّي 

ثُوغا يعُذو، اإِبارق لاِوي مِّيس ن اَألِفيُيو، اإِقِّيم غار ثاّدارث ن ّضاِريبا. اإنّا اس “ْضفار 
اَأيِي-د!” اإِكّار ُؤشا اإِْضفار اِث. 15اَأم اإِقِّيم نتّا غار طّابرا ِذي ثاّدارث نّس، ثُوغا اَأطّاس 
و ذ اإِمْحضارن نّس، ِمينِزي ثُوغا-ثن ذݣ  ن اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب قِّيمن اَأك-ذ يشُّ
بلِّي  ْزِرين  ُؤِمي  اإِفاِريِسيّين  ذ  اإِْذلِيسن  اإِْمسرماذن ن  16ماشا  ْضفارن ث.  ُؤشا  واطّاس 
ي اإِتّت، اإِسّس  ثُوغا اإِتّت اَأك-ذ اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب، نّان اإِ اإِمْحضارن نّس “مايمِّ
و مان اَأيا، اإنّا اسن “اإِنّي اإِصّحن  اَأك-ذ اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب؟” 17راِمي اإِْسرا يشُّ
يِنّي  اإِ  اَأذ راِغيغ  ُؤِسيغ ِحيما  اَأقّا وار د  اإِمْهراش واه.  اَأضِبيب، ماشا  وار حِذيجن شا 

اإِسݣّذن ماشا اإِ اإِمْذناب.” 
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�أَسْقِسي خ ُؤُزومِّي 
َمّتى 14:9-17؛ ُلوك. 39-33:5

18ثُوغا اإِمْحضارن ن ُيوحانّا اَأْمسْغضاص ذ اإِفاِريِسيّين ْتُزوّمان. ُؤِسين-د غارس، نّان اس 

ين شا؟”  ي ْتُزوّمان اإِمْحضارن ن ُيوحانّا ذ اإِفاِريِسيّين، ماشا اإِمْحضارن نّك وار ْتُزومِّ “مايمِّ
و “ما زّمارن ثاْروا ن ُؤُموراي اَأذ ُزوّمن ذ ُؤُموراي عاذ اَأِكيسن. ِمين غا يّك  19اإنّا اسن يشُّ

ُؤُموراي عاذ اَأِكيسن، وار زّمارن اَأذ ُزوّمن. 20ماشا اَأذ اسن ُوّسان ْخِمي اإِ ذ غا اإِّمكِسي 
يْتش ِزي  ُؤُموراي خاسن ُؤشا خنِّي اَأذ ُزوّمن ذݣ ُوّسان نِّي. 21وار اإِْدجي حد اإِْتخّيض ثانقِّ
يْتش ن ْجِذيذ اَأذ ثْقرع زݣ وارُّوض  ثُشوقّث ن ْجِذيذ خ وارُّوض اَأقِذيم، نِيغ خنِّي ثانقِّ
اَأُبوراي ُؤشا اَأذ اإِْذور ُؤشاّرݣ اإِمغار. 22ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْتفاّرغ بِيُنو ن ْجِذيذ ِذي ْثُخونْشاي 
ثِيقِذيِمين، ِحيما بِيُنو ن ْجِذيذ وار اإِْتشارِّيݣ ثِيُخونشاي ُؤشا بِيُنو اَأذ اإِزْدچع ُؤ ثِيُخونشاي 

اَأذ ضّيعنت. ماشا اإِْتخّص اَأذ اإِْتوافاّرغ بِيُنو ن ْجِذيذ ِذي ْثُخونْشاي ن جِذيذ.” 

لَمسيح ذ باب ن ّسبث 
َمّتى 1:12-8؛ ُلوك. 5-1:6

23خنِّي اإِمسار اَأقّا اإُِشوّق ِذي ّسبث ذݣ اإِيّارن ن اإِمنِذي ُؤشا اإِمْحضارن نّس بذان تكّسن 

ي تݣّن نِيْثِني ِذي ّسبث ِمين وار اإِحْدچرن؟”  ثِيذرِين اَأم ݣُّورن. 24نّان اإِفارِيِسيّين “ْخزار! مايمِّ
25اإنّا اسن “ما وار ثْغِريم قاع ِمين اإِݣّا داُود، راِمي ث اإِطّف راز نتّا ذ يِنّي اَأِكيذس؟ 26ماّمش 

ُيوذف نتّا غار ثاّدارث ن اَأربِّي ذݣ ُوّسان ن اَأبياثار اَأزْدجيف ن اإِكّهانن ُؤشا اإِّشا اَأغُروم ن 
وّسشان اإِ وار اإِحْدچرن اَأذ ث ّشن ْمِغير اإِكّهانن واها ُؤشا اإِْوشا عاوذ اإِ يِنّي ثُوغا اَأِكيذس.” 
و اَأقّا مِّيس ن ْبناذم نتّا  27خنِّي اإنّا اسن “اَأقّا ّسبث ثْتواّݣ اإِ ْبناذم، ماِشي ْبناذم اإِ ّسبث. 28اَأمُّ

عاوذ ذ باب ن ّسبث.” 

�أَْسݣنِفي ذݣ و�ّس ن ّسبث 
َمّتى 9:12-14؛ ُلوك. 11-6:6

1خنِّي ُيوذف عاوذ ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ. ثُوغا ِذين اإِج ن ْبناذم، اَأفُوس نّس اإِقُوّشح. 2بذان 3 

حطّان ث، ما اَأتّاغ اَأذ ث اإِّسݣْنفا ِذي ّسبث، ِحيما اَأذ زّايس شثشان. 3اإنّا اس اإِ ْبناذم 
ونّي غار اإِْدچا اَأفُوس اإِقُوّشح “كّار ِذي ْروْسط.” 4خنِّي اإنّا اسن “ما اإِحْدچر ِذي ّسبث اَأذ 
ي نّس؟” نِيْثِني ْسقارن. 5اإِْخزار  اإِْتواّݣ ِمين اإِْشنان نِيغ ِمين اإِعّفنن، اَأسْنجم ن ْبناذم نِيغ اَأنقِّ
يّبث ن رْقساحث ن ُوراون نْسن ُؤشا اإنّا اإِ  غار اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن س ثْفقاحث زِي سِّ
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وْرياز “ساّرح اَأفُوس نّك!” اإِساّرح اِث، اإِْذور ُؤفُوس نّس اإِصّح اَأم ونّْضِني. 6رْخذنِّي فّغن 
اإِفارِيِسيّين، ْمشاوارن خاس اَأك-ذ اإِِهيُروُذوِسيّين ماّمش اإِ غا ݣّن اَأذ ث نْغن. 

مْنݣاس  ولطا نّس خ ر�رياحاث �إِ و ذ ْرغاِشي ذ صُّ يشُّ
و اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس غار رْبحار، اإِْضفار اِث ْرغاِشي اَأطّاس زِي لجالِيل، زِي  7اإِفّغ يشُّ

ُأْرُذون. ُؤشا  اإِنّي اإِْدچان زِي  ياُهوِذيّيا، 8زِي ُؤرشالِيم، زِي اإُِذوِمييا ُؤ زݣ ُؤجّماض ن لا
جوايه ن ثِيُروس ذ ِسيُذون ثُوغا-ثن ذ اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران، ِمينِزي ْسِرين مْشحار اإِݣّا، 
س ُؤينِّي غارس-د ُؤِسين. 9اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس اَأذ ݣّن اإِْشث ن ْثغاّراُبوث غار ُؤفُوس س 
يّبث ن ْرغاِشي، ِحيما وار ث ّدّحسن. 10ِمينِزي ثُوغا اإِّسݣْنفا اَأطّاس، اَأراِمي ماّرا اإِنّي ِمين  سِّ
ِذي اإِْدچا رْهراش، ْوضان خاس ِحيما اَأذ ث حاذان. 11ُؤشا  رارياحاث اإِمْنݣاس، ْخِمي 
ث زارن، بْنذقن اَأس، ْسُغوْين، قّارن “اَأقّا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 12ثُوغا اإِْتوّصا ثن اَأطّاس 

وفُّوغن رْخبار.  ِحيما وار خاس سُّ

و ماز�نن ن يشُّ ِريخضارث ن ثنعاش ن �إِ
َمّتى 1:10-4؛ ُلوك. 16-12:6

13خنِّي ُيورِي غار وْذرار، اإِراغا-د غارس اإِنّي اإِْخس ُؤشا ُؤِسين-د غارس. 14ُؤشا  اإِݣّا ثنعاش 

ِحيما اَأذ ِكيذس اإِرِين ُؤشا اإِسّما اَأسن اإِمازانن ِحيما اَأذ ثن اإِّسّك ماحْنذ اَأذ باّرحن رْخبار 
ولطا خ ُؤْسݣنِفي ن رْهراش ُؤ خ ُؤُسوفّغ ن ّشواطن.  اَأصْبحان 15ُؤشا اَأذ غارسن ثِيِري صُّ
مِّيس ن  ياعُقوب  17ذ  ُبطُروس،  يِيسم ن  اإِْتكنّان س  ُؤِمي  ونّي  ِسمعان  ثنعاش:  16اإِݣّا 

زاباِذي ذ ُيوحانّا ُؤماس ن ياعُقوب - اإِسّما ثن ‘ُبووانِيْرِجيس’ ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأيث ن 
واّجاج’ -، 18ذ اَأنذراُوس ذ ِفيِليبُّوس ذ بارثُولُوِميُيو ذ َمتّى ذ ثُوما ذ ياعُقوب مِّيس ن اَألِفيُيو 

ذ ثاّداُوس ذ ِسمعان ُبو-شضارث، 19ذ ياُهوذا اإِسخاِريُيوِطي ونّي ث اإِ غا اإِسلّمن. 

و ذ بْعلز�بُول  يشُّ
َمّتى 22:12-32؛ ُلوك. 14:11-23؛ 10:12

20ُؤِسين-د غار ثاّدارث ُؤشا اإِنّيُرو ِذين عاوذ ْرغاِشي، اَأراِمي وار ُؤِفين ثاّوارث خ ماّشا ن وْغُروم. 

21ُؤِمي ْسِرين لوالِيِذين نّس مان اَأيا، فّغن، ِحيما اَأذ ث طّفن، ِمينِزي نّان “اَأقّا اإِبُّوْهِري”. 22ماشا 

اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن اإِنّي د اإِهوان زِي ُؤرشالِيم نّان “اَأقّا اَأِكيذس ‘ْبعلزاُبول’ ” ُؤشا نّان عاوذ 
ور اَأِكيْذسن س اإِمتّيرن  وفُّوغ ّشواطن”. 23اإِراغا اَأسن-د ُؤشا اإِسِّ “س ُؤمّقران ن ّشواطن اإِسُّ
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يطان؟ 24مارا ثْمسبضا اإِْشث ن ْثݣْلِذيث خ يِيخف نّس،  وفّغ شِّ يطان اَأذ اإِسُّ “ماّمش اإِزّمار شِّ
وار ْثزّمار ْثݣْلِذيث نِّي اَأذ ْثبّد. 25مارا ثْمسبضا اإِْشث ن ثاّدارث خ يِيخف نّس، وار ْثزّمار 
يطان خ يِيخف نّس ُؤشا ذاْيس اَأْمسبِضي، وار اإِزّمار اَأذ  ثاّدارث نِّي اَأذ ْثبّد. 26مارا اإِكّار شِّ
اإِبّد، ماشا ُيوِسي-د ُؤنݣّار نّس. 27وار اإِزّمار حد اَأذ ياذف ثاّدارث ن ونّي اإِجْهذن ماحْنذ اَأذ 
اس ياشار رْقُشوع نّس، مارا وار اإِشارف ونّي اإِجْهذن اَأمْزوار، خنِّي اَأذ اإِكّشض ثاّدارث نّس. 
28س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ بلِّي ماّرا ّدنُوب اَأذ ْتواغفارن اإِ ثاْروا ن ْبناذم ُؤرا ذ اَأشّقف مْشحار ّما 

اإِ غا شّقفن، 29ماشا ونّي اإِ غا اإِشّقفن ِذي اَأرُّوح اإِقّدسن وار غارس ُبو وْغفار قاع، ماشا اَأقّا 
خاس ْرُحوكم اإِ رْبدا.” 30ِمينِزي نِيْثِني نّان “اَأقّا غارس رارياح اَأْمنݣُوس.” 

و؟  ْدچان ذ يّماس ذ �أَيْثماس ن يشُّ مان ون �إِ
َمّتى 46:12-50؛ ُلوك. 21-19:8

31رْخذنِّي ُؤِسين-د اَأْيثماس ذ يّماس ؤشا، اَأم ثُوغا بّدن باّرا، ّسكّن-د غارس، راغان اَأس-

د. 32ثُوغا ْرغاِشي اإِقِّيم اإِنّض اَأس-د، نّان اس “ْخزار، يّماش ذ اَأْيثماش ذ ُسويثماش اَأقّا-ثن 
باّرا، اَأرزُّون خاك.” 33ياّر-د خاسن، اإنّا “مان ثن اإِ اإِْدچان ذ يّما ُؤ مان ين اإِ اإِْدچان ذ 
اَأْيثما؟” 34اَأوارنِي راِمي اإِْخزار غار اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن اإِقِّيمن ِذينِّي، اإنّا “ْخزار، اَأقّا يّما ذ 

اَأْيثما، 35ِمينِزي ونّي اإِتݣّن ِمين اإِْخس اَأربِّي ذ نتّا ذ ُؤما ذ ُؤْتْشما ذ يّما.” 

�أَمتِّير ن ُؤمز�ّر�ع 
َمّتى 1:13-9؛ ُلوك. 8-4:8

1اإِْبذا عاوذ اإِّسْرماذ غار رْبحار. اإُِمون خاس ْرغاِشي اَأطّاس اَأراِمي يْنيا ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا 4 

اإِقِّيم ذاْيس خ رْبحار ُؤشا ْرغاِشي ماّرا ثُوغا-ث غار ْثما ن رْبحار خ ْرباّر. 2ثُوغا اإِّسْرماذ 
اإِثن س اإِمتّيرن، اإنّا اسن ِذي ْثُغورِي نّس 3“ْسرم! ْخزار، اإِج ن ُؤمزاّراع اإِفّغ ِحيما اَأذ اإِزارع. 
4اَأم ثُوغا اإِزاّرع، ثْوضا شا ن زّارِيعث خ وْبِريذ، خّشن-د اإِْجضاض ن ُؤجنّا، نقبن ت. 

5ثوضا شا ن زّارِيعث ِذي ثُمورث ن وْزُرو، مانِي وار ذاْيس ثُوِغي ُبو ُؤشار اَأطّاس، ثْغِمي 

ذْغيا ِمينِزي وار ِذين ثُوِغي ُبو راْدچاغ ِذي ثُمورث. 6ُؤِمي ذ ثنقار ْثُفوشث، ثشمض، ِمينِزي 
وار غارس ثُوِغي ُبو ُؤْزوار، خنِّي ثِيْسراو. 7ثْوضا شا ن زّارِيعث ذݣ اإِسنّانن، اإِسنّانن مغارن 
خاس ُؤشا جّيفن ت، وار ثْوِشي شا ْرِغيْدچث. 8ثْوضا شا ن زّارِيعث خ ثُمورث ثْصبح 
ُؤشا ثْغِمي، ثݣما، ثْوشا ْرِغيْدچث، شا ن زّارِيعث ثُوِسي-د س ْثراثِين، ثنّْضِني س ستِّين ُؤ 

ثنّْضِني س مّيا ن ْثسّقار.” 9خنِّي اإنّا اسن “ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اإِ ُؤسْدجي اَأذ اإِسر.” 
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مّتيرن؟  و س �إِ ور يشُّ سِّ ي �إِ مايمِّ
َمّتى 10:13-17؛ ُلوك. 10-9:8

10ُؤِمي  ثُوغا-ث وْحدس، ّسْقسان ث اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن اَأك-ذ ثنعاش خ اإِمتّيرن نِّي. 

يّر ن ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، ماشا اإِنّي ِذي  11ُؤشا  اإنّا اسن “اَأقّا اإِّمْوش اَأوم ماحْنذ اَأذ ثّسنم سِّ

باّرا اَأذ اسن يِيِري كُورِشي س اإِمتّيرن، 12ِحيما ‘اَأم ْتواران اَأذ ْتواران ُؤشا وار ْتِويِرين، اَأم 
تْسران اَأذ ْسرن ُؤشا وار فّهمن، ِحيما وار تثُوبن ُؤشا اَأذ اسن اإِْتواْغفار ّدنُوب نْسن’.”  

تْفّسار لماثال ن ّز�ِريعث  و �إِ يشُّ
َمّتى 18:13-23؛ ُلوك. 15-11:8

13اإنّا اسن “ما وار ثْفِهيمم شا اَأمتِّير-ا؟ ماّمش اإِ غا ثّسنم ماّرا اإِمتّيرن-ا؟ 14اَأمزاّراع اإِزاّرع 

اَأوار. 15ُؤشا  يِينا ذ اإِنّي خ وْبِريذ مانِي اإِ غا اإِزارع اَأوار، اَأقّا يِينا ذ اإِنّي ْخِمي اإِ غا ْسرن 
يطـان ذْغيا ُؤشـا اَأذ اإِْقرع اَأوار اإِ اإِْتوازارعن ذݣ ُوراون نْسن. 16ُؤشا يِينا  اَأقّا اَأذ د ياس شِّ
ذ اإِنّي اإِْتوازارعن خ ثُمورث اَأحجِري، اَأقّا يِينا ذ اإِنّي ْخِمي اإِ غا ْسرن اَأوار، اَأذ ث قْبرن 
ذْغيا س رْفراحث. 17اَأقّا وار غارسن ُبو ّجاِذيرا ذݣ يِيخف نْسن، ماشا نِيْثِني غار اإِج 
يّبث ن واوار، اَأذ  ن ْرِميجار. اَأوارنِي مان اَأيا، مارا ثْمسار رْحصارث نِيغ ُؤماّرث خ سِّ
نذْرفن ذْغيا. 18ُؤشا  يِينا ذ اإِنّي اإِْتوازارعن جار اإِسنّانن، اَأقّا يِينا ذ اإِنّي ْخِمي اإِ غا ْسرن 
ونِّيث-ا ذ ُؤغكِّوي ن واݣْرا ذ نّشواث غار ثمْسرايِين  اَأوار، 19اَأذ اَأْذفنت ْثِحيّساف ن دُّ
اإِنّْضِني، اَأذ جّيفنت اَأوار، خنِّي اإِذكّوار اَأوار نّْبرا ْرِغيْدچث. 20ُؤشا  يِينا ذ اإِنّي اإِْتوازارعن 
ْوشن  اَأذ  قبرن،  ث  اَأذ  اَأوار،  ْسرن  غا  اإِ  ْخِمي  اإِنّي،  ذ  يِينا  اَأقّا  ثصباح،  ثُمورث  خ 

ْرِغيْدچث، شا ّزاْيسن ْثراثِين، اإِنّْضِني ستِّين ُؤ اإِنّْضِني مّيا ن ْثسّقار.” 

�أَمتِّير ن ْرقنِذير 
ُلوك. 18-16:8

21اإنّا اسن “ما اَأذ د ثاسم س ْرقنِذير ِحيما اَأذ اإِّمارس ساُذو ْرِميزان نِيغ ساُذو قاما؟ ما وار 

اإِْتمارِسي شا خ ْرمرفع؟ 22ِمينِزي وار ِذين ِمين اإِنُوفّارن وار ذ اإِتْتواّسضهار ُؤرا وار ِذين ِمين 
اإِْتواّسُنوفّارن ْمِغير ِحيما اَأذ د اإِْضهار. 23مارا ِذين حد اإِ غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اإِ ُؤسْدجي اَأذ 
اإِسر.” 24اإنّا اسن “ْحضام ِمين اإِ غا ثْسِريم. س رْقياس اإِ ِزي اإِ غا ثعبارم، ّزايس اإِ ذ اوم 
اإِ غا عبارن ُؤشا اَأذ اإِّمارنِي اإِ يِنّي اإِتْسران. 25ِمينِزي ونّي غار اإِْدچا اَأذ اس اإِّمارنِي ُؤ ونّي 

وار غار اإِْدجي، ِمين غارس اَأذ اس اإِْتواكّس.” 
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ْشث ن ّز�ِريعث  ْي ن �إِ �أَمتِّير ن ُؤغمُّ
26اإنّا “خ ُؤينِّي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأمْشناو اإِج ن ْبناذم اإِنطّار ّزاِريعث ِذي ثُمورث، 27خنِّي 

اَأذ اإِطّص اَأذ اإِكّار، ْدجيرث ذ واّس، ُؤشا ّزاِريعث ثْتݣاّعذ، ْثݣّما، ماشا نتّا س يِيخف نّس 
وي،  ين ماّمش. 28ِمينِزي ثاُمورث ثتاِوي-د ْرِغيْدچث زݣ يِيخف نّس، اَأمْزوار اَأغمُّ وار اإِسِّ
ْرِغيْدچث،  ثِيوض  د  29راِمي  ثِيذارث.  ِذي  اإِكّمرن  اإِْرذن  اس  اَأوارنِي  ثِيذارث،  خنِّي 

رْخذنِّي اإِّسّك اَأمجار، ِمينِزي ثامْيرا ثِيوض.” 

�أَمتِّير ن ثْحبُّوشث ن ّز�ِريعث ن ُؤخْرذل 
َمّتى 31:13-32، 34-35؛ ُلوك. 19-18:13

30اإنّا “ِمين ِذي اإِ غا ناْروس ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي نِيغ س مان اَأمتِّير اإِ ِزي ت غا نارشم. 

ثْتوازارع ِذي ثُمورث،  ّزاِريعث ن ُؤخْرذل، ثنِّي، راِمي  اَأمْشناو ثاحبُّوشث ن  31اَأقّا-ت 

راِمي  32اَأوارنِي  ثُمورث.  خ  اإِْدچان  اإِ  ّزاِريعث  ن  ثِيحّبا  ماّرا  ِزي  ثامْزيانت  ذ  اَأقّا-ت 
اإِْمغارن ُؤشا  اَأذ ثّݣ رْفُروع  ثْتوازارع، ثْغِمي، ثْمغار خ ماّرا ْرُخوضاراث ن ثْبِحيرث، 
اإِْجضاض ن ُؤجنّا زّمارن اَأذ ݣّن رْعواّش نْسن ساُذو ثِيِري نّس.” 33ثُوغا اإِّساوار اَأِكيسن 
ور  س اإِمتّيرن اَأطّاس اَأمْشناو يِينا، اَأنْشث زّمارن اَأذ ْسرن، 34ماشا نّْبرا اَأمتِّير وار ِكيسن اإِسِّ

شا، ماشا ثُوغا اإِّسفهام كُورِشي اإِ اإِمْحضارن نّس وْحدسن. 

و ذ ثْحارياث  يشُّ
َمّتى 23:8-27؛ ُلوك. 25-22:8

يث، اإنّا اسن “اأّج اَأنغ اَأذ نْزوا غار ُؤجّماِضين”.  35ذݣ واّس نِّي، راِمي د ثْوضا ثمدِّ

36ُؤشا  نِيْثِني، اَأوارنِي راِمي سْمحن ِذي ْرغاِشي، ْكِسين ث، اَأم ماّمش ث ثُوغا، ِذي 

يض  ْثغاّراُبوث. ثُوغا ِذين اَأِكيس عاوذ ثِيغارُّوبا نّْضِني. 37ثمسار اإِْشث ن ْثحارياث ن ُؤسمِّ
ورا. 38ثُوغا-ث غار ضّفار ن ْثغاّراُبوث  ثْمغار، رْمواج ّشاثن ِذي ْثغاّراُبوث اَأراِمي اإِْبذا اإِْتشُّ
خ ْثُسونثا، اإِطّص. نِيْثِني ّسفاقن ث، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، ما وار ذ اش نشِقي نّشين اَأذ 
يض  يض، اإنّا اإِ رْبحار “اَأرس! ْسقار!” يارسا ُؤسمِّ نْتواهلّك!” 39ُؤِمي ذ اإِفاق، اإِوبّخ اَأسمِّ
ي كنِّيو ثݣّوذم اَأمُّو؟ ِمين كنِّيو ُيوِغين وار ذاْيوم  ُؤشا اإِْذور كُورِشي يارسا. 40اإنّا اسن “مايمِّ
يض  يمان؟” 41ثُوذف اإِثن ثِيݣُّوِذي ثْمغار، نّان اإِ واياويا “ِمين اإِْعنا وا؟” اَأقّا ُؤرا ذ اَأسمِّ ُبو لاإِ

ذ رْبحار تݣّن اس اَأّراي. 
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�أَْسݣنِفي ن �إِج ن ُؤمرياح 
َمّتى 28:8-34؛ ُلوك. 39-26:8

اإِفّغ زِي 5   د  يهث ن ݣاذارِيُنوس. 2ُؤِمي  ِذي جِّ رْبحار  ُؤجّماِضين ن  1ُؤِسين-د غار 

ْثغاّراُبوث، رْخذنِّي اإِرقا ث اإِج ن ْبناذم زݣ اإِمْضران ذاْيس اإِج ن رارياح اَأْمنݣُوس. 
3ثُوغا اإِزّدغ ذݣ اإِمْضران ُؤشا وار اإِزّمار حد اَأذ ث اإِشارف ُؤرا س ْسناسر، 4ِمينِزي شارفن 

يّين غار اإِضارن ُؤرا س ْسناسر ُؤشا نتّا اإِقُضو ْسناسر نِّي، يارزا  ث اَأطّاس ن ْثواراِوين س اإِشدِّ
يّين ُؤ وار اإِزّمار حد اَأذ ث اإِقّمع. 5ثُوغا-ث رْبدا، اَأّس ذ ْدجيرث، ذݣ اإُِذورار ُؤ ذݣ  اإِشدِّ
و زِي راݣّواج، ُيوُيور-د غارس  اإِمْضران، اإِسُغويُّو، اإِّشاث اإِخف نّس س اإِْزرا. 6ُؤِمي  اإِْزرا يشُّ
و،  ُؤشا اإِْوضا اس غار اإِضارن. 7اإِْسُغوْي س ّجْهذ ُؤشا اإنّا اس “ِمين ِذين جارايِي اَأِكيك، اَأ يشُّ
مِّيس ن اَأربِّي اإِ اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين اإِْدچان. ْتزاْوݣغ شك س اَأربِّي، وار ذ ايِي ْتماّراث.” 
8ِمينِزي اَأقّا اإنّا اس “فّغ زِي ْبناذم-ا، اَأ رارياحاث اَأْمنݣُوس.” 9اإِّسقسا ث “ماّمش ذ اش 

قّارن؟” ياّر-د، اإنّا “اإِسم اإِنُو ‘لِيخُيون’ ِمينِزي نّشين ذݣ واطّاس.” 10اإِزاْوݣ اِث اَأطّاس ِحيما 
يج باّرا اإِ ُؤذّوار. 11ثُوغا ِذين غار اإُِذورار اإِْشث ن ْثِحيمارث ثْمغار ن اإِرفان ْثهّدا.  وار ث اإِّستوِّ
12زاْوݣن ث ماّرا ّشواطن، نّان “سّك اَأنغ ذݣ اإِرفان ِحيما اَأذ ذاْيسن ناذف.” 13اإِسامح 

و رْخذنِّي. فّغن رارياح اإِمْنݣاس ُؤشا ُؤْذفن ذݣ اإِرفان، ثقُنونِّي ْثِحيمارث خ وادُّور  اَأسن يشُّ
غار رْبحار، ثُوغا-ثن عراحار ذݣ وارفاين ُؤشا غارقن ِذي رْبحار. 14ماشا اإِمكساون ن اإِرفان 
ينت ُؤ خ اإِيّارن. اإِْوذان فّغن-د ِحيما اَأذ زارن ِمين اإِْمسارن.  اَأرْورن، خّبارن مان اَأيا ِذي ثنِذْ
و، ْتواران اَأمارياح، ونّي ِذي ثُوغا ‘لِيخُيون’، اإِقِّيم، يارض، س ْربار نّس  15ُؤِسين-د غار يشُّ

ُؤشا ݣّوذن. 16اإنّي اإِْزرِين مان اَأيا خّبارن ثن س ِمين اإِْمسارن اإِ ُؤمارياح ُؤ اإِ يِيرفان عاوذ. 17ُؤشا  
بذان ْتزاْوݣن ث ماحْنذ اَأذ اإِݣّوج خ ثُمورث نْسن. 18راِمي ُيوذف ِذي ْثغاّراُبوث، اإِزاْوݣ 
و، ماشا اإنّا اس “ُروح غار ثاّدارث نّك  ي يشُّ اِث ُؤمارياح ِحيما اَأذ يِيِري اَأِكيس. 19وار ث اإِجِّ
ذ راْدچ نّك، خّبار اإِثن ماّرا ِمين زّايك اإِݣّا اَأربِّي، ماّمش خاك يارحم.” 20ُؤشا  اإُِروح، اإِْبذا 

و قاع ُؤشا ماّرا ْتبْهثن.  اإِْتباّرح ِذي ِذيكاُبولِيس ِمين ذ اس اإِݣّا يشُّ

ْشث ن ثْمغارث ثْهرش  يْدجيس ن يايُروس ذ �إِ
َمّتى 18:9-26؛ ُلوك. 56-40:8

اَأطّاس ن ْرغاِشي.  اإُِمون-د خاس  ْثغاّراُبوث غار ُؤجّماض،  و عاوذ س  اإِْزوا يشُّ 21راِمي 

ثُوغا-ث خ ْثما ن رْبحار. 22ؤ ْخزار، ُيوِسي-د اإِّجن زݣ اإِمّقرانن ن ُؤِسيناݣُوݣ، اإِسم 
نّس يايُروس. ُؤِمي ث اإِْزرا، اإِْوضا اس غار اإِضارن. 23اإِزاْوݣ اِث اَأطّاس، اإِقّار “اإِْدجي 
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ثماُزوزث اَأقّا عراين اَأذ ثّمث. ْتزاْوݣغ شك اَأذ د ثاسذ، اَأذ خاس ثّسارسذ اإِفاّسن ِحيما 
اَأطّاس، ذّحسن ث.  ْرغاِشي  اإِث-يِد  اإِْضفار  اَأِكيس ُؤشا  ثّدار.” 24اإُِروح  اَأذ  اَأذ ثݣّنفا، 
25اإِشث ن ثْمغارث ثُوغا تاّزرن ّزايس اإِذاّمن ثنعاش ن اإِسݣُّوسا 26ُؤشا ثكّا خاس ثامارا 

وفّغ ماّرا ِمين غارس، ماشا وار ثسثنِفيع س والُو، ماشا يارنِي  اَأطّاس زݣ اإِضِبيبن ُؤِمي ثسُّ
و ُؤشا ثُوِسي-د جار ْرغاِشي، ْثحاذا اَأرُّوض نّس ِزي  عاذ خاس ْرحار، 27اَأقّا ثْسرا خ يشُّ
ُيوزغ  29رْخذنِّي  ْتواّسنجمغ.”  اَأذ  نّس،  اَأرُّوض  ْمِغير  ثنّا “مارا حاِذيغ  28ِمينِزي  ضّفار، 
و  ُؤِسيّزر ن اإِذاّمن، ثُشا اَأك-ذ اَأرِّيمث نّس بلِّي ثݣّنفا ِزي رْهراش نِّي. 30رْخذنِّي ُيشا يشُّ
اَأك-ذ يِيخف نّس بلِّي اإِفّغ ّزايس ّجْهذ ُؤشا اإِنّقرب جار ْرغاِشي، اإنّا “ِوي اإِحاذان اَأرُّوض 
اإِنُو؟” 31نّان اس اإِمْحضارن نّس “شك ثتواِريذ ْرغاِشي اإِذّحس اإِ شك ُؤ شك ْثّسقِسيذ 
‘ِوي ذ ايِي اإِحاذان؟ ’ ” 32اإِنّض ِحيما اَأذ اإِزار ِوي يݣِّين مان اَأيا. 33اَأم ثّسن ثامطُّوث ِمين 
ذ اس اإِْمسارن، ثُوِسي-د س ثِيݣُّوِذي ُؤ س ُؤقفقف، ثْوضا اس غار اإِضارن ُؤشا ْثعاوذ 
يمان نّم اَأقّا اإِّسنجم اإِ شْم، ُروح س رْهنا اَأذ ثِيِريذ  اس ثِيذت ماّرا. 34اإنّا اس “اَأ اإِْدجي، لاإِ
ثݣّنِفيذ ِزي رْهراش نّم!” 35اَأم ثُوغا عاذ اإِّساوار، ُؤِسين-د شا ِزي ثاّدارث ن ُؤمّقران ن 
و  اَأْمسرماذ عاذ؟” 36ماشا يشُّ ي ْثصذاعذ  وث، مايمِّ ُؤِسيناݣُوݣ، نّان اس “اإِْدجيش ثمُّ
ُؤِمي اإِْسرا ذْغيا اَأوار اإِْتوانّان، اإنّا اإِ ُؤمّقران ن ُؤِسيناݣُوݣ “وار ثݣّوذ شا! اَأمن واها!” 37وار 
اإِسِميح ُؤرا اإِ اإِّجن اَأذ ث اإِْضفار، ْمِغير ُبطُروس ذ ياعُقوب ذ ُيوحانّا ُؤماس ن ياعُقوب. 
ّشاثن  ْتُرون،  اإِْوذان  ذ  ّصذع  اإِْزرا  ُؤِسيناݣُوݣ،  ن  ُؤمّقران  ن  ثاّدارث  غار  38ُيوِسي-د 

ي ثّسِنيخِسيسم، ثْتُروم؟ ثاحارُموشث  اَأيجُذور اَأطّاس. 39ُؤِمي د ُيوذف، اإنّا اسن “مايمِّ
وفّغ اإِثن كُورِشي باّرا  وث شا، ماشا اَأقّا ثطّص.” 40ضْحشن خاس، ماشا نتّا اإِسُّ وار ثمُّ
ُؤشا يِيِوي اَأِكيذس باباس ذ يّماس ن ْثحارُموشث ذ يِنّي ثُوغا اَأِكيس، خنِّي ُيوذف مانِي 
ثُوغا ثّزر ْثحارُموشث. 41اإِطّف اَأفُوس ن ْثحارُموشث، اإنّا اس س اإِرس ن ثاراِميث “ثالِيثا، 
قُوِمي!” ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني “اَأ ثاحارُموشث، اإِ شْم ُؤِمي اإِ غا اإِنِيغ ‘كّار’!” 42رْخذنِّي 
ثكّار ْثحارُموشث ُؤشا ثُوُيور، ِمينِزي ثُوغا ثاحارُموشث غارس ثنعاش ن اإِسݣُّوسا. ْتبْهثن 
نِيْثِني س اإِج ن ُؤثبهث اإِمغار. 43ُيوُمور اإِثن س ّجهذ، ِحيما ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ اإِّسن مان 

اَأيا، خنِّي اإِوّصا اَأذ اس ْوشن ِحيما اَأذ ثّش. 
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�أَمكاشف و�ر غارس بُو ّشان ِذي ثُمورث نّس 
َمّتى 53:13-58؛ ُلوك. 30-16:4

1اإِفّغ ّسنِّي، ُيوِسي-د غار ثُمورث نّس ُؤشا ْضفارن ث-يِد اإِمْحضارن نّس. 2راِمي د 6  

ثِيوض ّسبث، اإِْبذا اإِّسْرماذ ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ. اَأطّاس ن يِنّي اإِ ذ اس اإِْسِرين، ْتبْهثن، 
قّارن “ِزي مانِيس د ُؤِسينت ثمْسرايِين-ا غار وانِيثا؟ مانا ثِيِغيث-ا اإِ ذ اس اإِّموشن اَأراِمي 
مسارنت خ اإِفاّسن نّس رْعجايب اَأم ثِينا؟ 3ما وار اإِْدجي وا ذ اَأنّجار، مِّيس ن ماريم ذ 
ُؤماس ن ياعُقوب ذ ُيوِسيس ذ ياُهوذا ذ ِسمعان، ما وار ْدجين اَأْيثماس ذا اَأِكيْذنغ؟” ُؤ 
و “وار اإِْدجي ُؤمكاشاف نّْبرا ّشان نّس ْمِغير ِذي ثُمورث  ماّرا نذْرفن ذايس. 4اإنّا اسن يشُّ
اإِّج ن  ذ  ُؤرا  اإِّݣ  ِذين  اَأذ  اإِزّمار  وار  5نتّا  نّس.”  ثاّدارث  ِذي  ُؤ  نّس  راْدچ  نّس، جار 
رْعجب. اإِّساْرس اَأفُوس نّس خ ْذُروس ن اإِمْهراش ُؤشا اإِّسݣْنفا ثن. 6ثُوغا اإِتْبهث ُؤِمي 

وار ُؤِمينن شا. خنِّي اإُِروح اإِْتسارا ْذُشوراث ُيوْذسن، اإِّسرماذ. 

ّسكّا ثنعاش  و �إِ يشُّ
َمّتى 1:10، 5-15؛ ُلوك. 6-1:9

ولطا خ رارياحاث  اَأسن صُّ اإِْوش  ْثُيويا،  ْثُيويا  اإِثن  اإِّسّك  اإِْبذا  ثنعاش غارس ُؤشا  اإِ  7اإِراغا 

ين والُو ذݣ وْبِريذ ْمِغير ثاّغارشث واها، نّْبرا اَأغُروم ُؤرا ذ  اإِمْنݣاس. 8اإِوّصا ثن ِحيما وار كسِّ
ثاْشيارث ُؤرا ذ ْثمنياث ن نّحاس ذݣ وبياس، 9ماشا اَأذ قّنن سانذالِيياث، وار ياّرضم ْثُيويا 
ن ثشاِميراث. 10اإنّا اسن “مرِمي ّما ثُوذفم شا ن ثاّدارث، قِّيمم ذايس، اَأر ّسنِّي اإِ غا ثّفغم. 
11ماّرا ِوي وار كنِّيو قِبيرن ُؤرا وار غاْروم ْسِرين، فّغم ّسنِّي، زّْرزم ثاعّجاجث اإِ اإِْدچان ساُذو 

اإِضارن نْوم ذ شهاذث اإِ نِيْثِني. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ يِيِري ْرحار اإِْهون اإِ ثُمورث ن 
ينت نِّي.” 12ُؤشا  ُروحن، باّرحن ِحيما اَأذ  ُسوُذوم ذ ݣاُموّرا ذݣ واّس ن لِحيساب زِي ثنِذْ

وفّغن اَأطّاس ن ّشواطن، ذهنن اإِمْهراش اَأطّاس س زّشث ُؤشا ّسݣْنفان ثن.  سُّ
ثُوبن. 13

رمْوث ن يُوحانّا �أَْمسْغضاص 
َمّتى 1:14-12؛ ُلوك. 9-7:9

14اإِْسرا خاس ُؤجْدجيذ ِهيُروُذوس، ِمينِزي اإِسم نّس اإِْذور اإِْشنع، اإنّا “اَأقّا ُيوحانّا اَأْمسْغضاص 

اإِْتواّسنكّار-د زݣ اإِمتِّينن، س ُؤينِّي خّدمنت ذاْيس رْعجايب نِّي.” 15اإِنّْضِني نّان “اَأقّا-ث 
ذ اإِلِييا” ُؤ عاوذ اإِنّْضِني نّان “اَأقّا-ث ذ نّابِي اَأمْشناو اإِّجن زݣ اإِْمكاشافن”. 16ماشا ُؤِمي 
ِهيُروُذوس اإِْسرا مان اَأيا، اإنّا “وا ذ ُيوحانّا ونّي ُؤِمي قّصغ اَأزْدجيف، اَأقّا نتّا اإِْتواّسنكّار-د 
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زݣ اإِمتِّينن”. 17ِمينِزي ِهيُروُذوس ِسيمانت نّس، ثُوغا اإِّسّك-د غارس ُؤشا اإِحّبس ُيوحانّا، 
اإِك-د  ثنِّي  ِفيِليبُّوس  ثاْمغارث ن ُؤماس  ِهيُروِذيّيا  يّبث ن  اإِشارف اِث ِذي رْحبس خ سِّ
اإِمْرش ِهيُروُذوس. 18ِمينِزي ُيوحانّا ثُوغا اإِقّار اإِ ِهيُروُذوس “وار ذ اش اإِحْدچر اَأذ غارك ثِيِري 
ثْمغارث ن ُؤماش.” 19ثُوغا ِهيُروِذيّيا ثْنضار ذاْيس ثِيطّاِوين ُؤشا ثارزُّو اَأذ ث ْثنغ، ماشا 
وار ْثزّمار، 20ِمينِزي ِهيُروُذوس ثُوغا اإِتݣّوذ ِزي ُيوحانّا، اإِّسن بلِّي نتّا ذ اَأْرياز ذ اَأْمسݣّاذ ذ 
اَأمقّداس ُؤشا ثُوغا اإِحطّا خاس. راِمي ذ اس اإِسرا، اإِوّدار اس ِمين اإِ غا يّݣ، واّخا اَأمنِّي 
اإِفارح اَأذ اس اإِسر. 21اَأم ثُوغا ذ اَأّس، اإِݣّا ِهيُروُذوس اإِج ن ُؤمْنِسي ن ْرِعيذ ن وْخراق نّس 
اإِ اإِمّقرانن ن ثُمورث، اإِ اَأرُّوياس خ وارف ن ْرعسكار ُؤ اإِ اإِْمشنّعن ن لجالِيل. 22ُؤِمي د 
ثُوذف يْدجيس ن ِهيُروِذيّيا ِسيمانت نّس، ثْشضح، ثْعجب اإِ ِهيُروُذوس ذ يِنّي اإِقِّيمن 
اَأِكيذس. خنِّي اإنّا اس ُؤجْدجيذ اإِ ْثحْنِجيرث “ِمين ذ ايِي اإِ غا ثتارذ، اَأذ ام ث ْوشغ!” 
وْدچ اس “مْشحار ّما ّزايِي اإِ غا ثتارذ، اَأذ ام ث ْوشغ، واّخا اَأزْين ن ْثݣْلِذيث اإِنُو.”  23اإِجُّ

24ثّفغ-د نتّاث، ثنّا اإِ يّماس “ِمين ذ اس اإِ غا تارغ؟” ثنّا اس ثانِيثا “اَأزْدجيف ن ُيوحانّا 

اَأْمسْغضاص.” 25ثُوذف ذْغيا س ثاّزرا غار ُؤجْدجيذ، ثنّا اس “ْخسغ اَأذ ايِي ذ ثّسارسذ 
يّبث  و اَأزْدجيف ن ُيوحانّا خ اإِج ن طّبِصي.” 26اإِْشضن ُؤجْدجيذ اَأطّاس، ماشا خ سِّ رخُّ
يّبث ن يِنّي اإِقِّيمن غار طّابرا، وار اإِْخس اَأذ اس ُيوِݣي. 27رْخذنِّي  ن ْثجاْدجيث ُؤ خ سِّ
اَأزْدجيف نّس.  اَأذ د ياِوي  ُيوُمور ِحيما  يف،  اإِّجن غار رْحبس س سِّ اإِّسّك ُؤجْدجيذ 
وانِيثا اإُِروح، اإِقّص اس اَأزْدجيف نّس ِذي رْحبس، 28يِيِوي-د اَأزْدجيف نّس خ طّبِصي، 
اإِْوش اس ث اإِ ْثحْنِجيرث ُؤ ثاحْنِجيرث ثْوش اس ث اإِ يّماس. 29ُؤِمي  ْسِرين اإِمْحضارن 

نّس مان اَأيا، ُؤِسين-د، ْكِسين اَأرِّيمث نّس، ّساْرسن ت ذݣ ونْضر. 

ي ن خْمسا �أَر�ف   �أَسشِّ
َمّتى 13:14-21؛ ُلوك. 10:9-17؛ يُوح. 14-1:6

و، خّبارن ث خ كُورِشي، خ ِمين ݣِّين ذ خ ِمين ثُوغا  اإِمازانن عاوذ غار يشُّ 30ُمونن 

ّسرماذن. 31اإنّا اسن “اَأراحم-د كنِّيو وْحدوم غار وْمشان اإِْخرا، اَأريّحم شوايث.” ِمينِزي 
ثُوغا ِذين اَأطّاس ن يِنّي اإِ د ُيوِسين ُؤ ن يِنّي اإُِروحن، وار اإِْوضن اَأذ ّشن. 32ُروحن ِذي 
ْثغاّراُبوث غار اإِج ن وْمشان اإِْخران وْحدسن. 33رغاِشي اإِْزرا اإِثن فّغن س ْثغاّراُبوث ُؤشا 
اَأطّاس اِث عقرن، ُؤّزرن خ اإِضارن اَأر ِذين ِزي ماّرا ثِينّدام، اإِْزوارن اَأسن ُؤشا ُمونن خاس 
و، اإِْزرا اَأطّاس ن ْرغاِشي، زِّيْدچزن اَأس، ِمينِزي ثُوغا-ثن نِيْثِني  جِميع. 34ُؤِمي  اإِضار يشُّ
يث،  اَأمْشناو اإُِحوِريّين نّْبرا اَأنِيْتِشي. خنِّي اإِْبذا اَأذ ثن اإِّسرمذ اَأطّاس. 35ُؤِمي د ثْوضا ثمدِّ
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قاّربن-د غارس اإِمْحضارن نّس، نّان “اَأْمشان-ا اإِْخرا ُؤ ْروْقث ثعُذو. 36سّك اإِثن ِحيما 
يِيخف نْسن،  اَأذ راحن غار رْعراِصيّياث ذ ْذُشوراث ُيوْذسن، ِحيما اَأذ ْسغن اَأغُروم اإِ 
ِمينِزي وار غارسن ِمين اإِ غا ّشن.” 37ماشا نتّا ياّر-د، اإنّا اسن “ْوشم اَأسن كنِّيو ِمين 
ينار ُؤشا اَأذ  اإِ غا ّشن!” نّان اس “ما اَأذ نْراح ماحْنذ اَأذ اسن نْسغ اَأغُروم س ِميثاين دِّ
اسن نْوش ِمين اإِ غا ّشن؟” 38اإنّا اسن “مْشحار ن ثْشِنيِفين اإِ غاروم؟ ُروحم، ْخزارم!” 
ُؤِمي اَأْرݣبن، نّان “خمسا ذ ْثناين ن اإِسْرمان”. 39ُيوُمور اإِثن اَأذ ثن ّسِغيمن ماّرا ِذي 
يِشين  يِشين ن مّيا ُؤ ِذي ْثُعورِّ يِشين خ رْحِثيش اَأِزيزا. 40ُؤشا قِّيمن نِيْثِني ِذي ْثُعورِّ ْثُعورِّ
و خْمسا ن ثْشِنيِفين ذ ْثناين ن اإِسْرمان نِّي، اإِّسݣاّعذ  ن خمِسين. 41ُؤِمي  اإِْكِسي يشُّ
ثُموغِري نّس غار ُؤجنّا، اإِبارك ُؤشا يارزا ثِيشِنيِفين، اإِْوش اإِثنت اإِ اإِمْحضارن نّس ِحيما 
يْونن.  ين ماّرا، جِّ اَأذ ثنت ّساْرسن ّزاثسن ُؤشا اإِفارق عاوذ ْثناين ن اإِسْرمان اإِ ماّرا. 42شِّ
ورن ثنعاش ن ْثُسوْدچاثِين. 44اإنّي  43خنِّي رْقضن اإِرقّواز اإِشطّن ن وْغُروم ذ اإِسْرمان، شُّ

ين ِزي ثْشِنيِفين ثُوغا-ثن عراحار ِذي خْمسا اَأراف ن يْريازن.  اإِشِّ

ݣُّور خ و�مان ن ربْحار  و �إِ يشُّ
َمّتى 22:14-33؛ يُوح. 21-16:6

غار  اإِْزوارن  اَأذ  ْثغاّراُبوث،  ِذي  اَأْذفن  اَأذ  ماحْنذ  نّس  اإِمْحضارن  خ  اإِِزيّيار  45رْخذنِّي 

ُؤجّماض ن باْيثصايذا، اَأراِمي نتّا اإِسقاذ ْرغاِشي. 46ُؤِمي ثن اإِّسقبض، اإُِروح غار وْذرار 
ثُوغا  نتّا  ُؤشا  ْرُبوغاز  ِذي  ثاغاّراُبوث  ثُوغا  يث  ثمدِّ ثْوضا  د  47راِمي  اإِّزاْدچ.  اَأذ  ِحيما 
ِمينِزي  ْثغاّراُبوث،  ن  ُؤقّدف  تْمقثمارن س  نِيْثِني  بلِّي  اإِْزرا  48ُؤِمي   ْرباّر.  وْحدس خ 
ن  اَأربعا  ِويّس  غار حطُّو  نتّا  غارسن  ُيوِسي-د  ُؤغمُبوب،  اَأسن-د ذݣ  ُيوسا  يض  اَأسمِّ
ْدجيرث، اإِݣُّور خ رْبحار ُؤشا ثُوغا اإِْخس اَأذ ثن اإِعُذو. 49ُؤِمي  ث ْزِرين اإِݣُّور خ رْبحار، 
ور  اإِسِّ اإِْتِغير اَأسن ذ رْخيار ُؤشا ْسُغوْين. 50ِمينِزي ماّرا ْزِرين ث ُؤشا نْخْرعن. رْخذنِّي 
اَأِكيسن، اإنّا اسن “ݣّم ُؤر! اَأقّا ذ نش، وار ثݣّوذم شا.” 51اإِنْيا-د غارسن ِذي ْثغاّراُبوث 
يض. ثُوغا نِيْثِني اَأرْوعن ذݣ يِيخف نْسن سنّج اإِ رْقياس ُؤشا ْتبْهثن،  ُؤشا يارسا ُؤسمِّ

52ِمينِزي وار ْفِهيمن اإِ ثشِنيِفين، ِمينِزي ُؤر نْسن ثُوغا اإِقسح. 
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�أَْسݣنِفي ِذي ِجيِنيسارث 
36-34:14 َمّتى 

ِزي  فّغن  د  54ُؤِمي  اَأرِسين.  ُؤشا  ِجينِّيسارث  ن  ثُمورث  غار  ُؤِسين-د  ْزوان،  53ُؤِمي 

ْثغاّراُبوث، عْقرن ث ذْغيا. 55خنِّي ُؤُيورن غار ماّرا جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن، بذان اَأذ د 
اَأْوين اإِنّي ثُوغا اإِهْرشن اَأطّاس خ قاماث غار وْمشان مانِي ْسِرين مانِي اإِْدچا. 56مانِي ّما 
ينت نِيغ ِذي رذُشور، ّسُروسان اَأس-د اإِمْهراش ِذي  ذ ُيوسا، ِذي رْعراِصي نِيغ ِذي ثنِذْ
رْسواق ُؤشا ْتزاواݣن ث اَأذ اسن اإِْسمح اَأذ حاذان اَأبحُرور ن ُؤجْدچاب نّس واها ُؤ ماّرا 

اإِنّي ث اإِحاذان، ݣّْنفان. 

ْوذ�ن  فاِريِسيّين خ ثْقاِليذ ن �إِ �أَمحاْروض �أَك-ذ �إِ
20-1:15 َمّتى 

1ُمونن غارس اإِفارِيِسيّين ذ شا ن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن اإِ د ُيوِسين زِي ُؤرشالِيم. 2ُؤِمي  7 

ين اَأغُروم س اإِفاّسن اإِخمجن، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني وار  ْزرِين بلِّي شا ن اإِمْحضارن نّس شِّ
يرذن  يرذن شا اإِفاّسن، عّيبن ثن. 3ِمينِزي اإِفارِيِسيّين ذ ماّرا ُوذاين وار تتّن ْمِغير اَأوارنِي راِمي سِّ سِّ
اإِفاّسن س اإِج ن ُروُضو مِليح، اَأراِمي تطّفن ِذي ثُّبارث ن رجُذوذ، 4ُؤشا راِمي د ُؤِسين زِي 
يرذن ذ اَأمْزواُرو ُؤ اَأقّا ِذين اَأطّاس ن ثمْسرايِين نّْضِنيث قْبرن ثنت  وق، وار تتّن مارا وار سِّ سُّ
ماحْنذ اَأذ ذاْيسنت طّفن علاْحساب ثُّبارث نْسن اَأم ُؤِسيرذ ن ْرِكيسان ذ اإِغاّرافن ذ ثبِريِقين 
ي وار  ن نّحاس ذ دُّورِي ن رشثُو. 5ّسقسان ث اإِفارِيِسيّين ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن “مايمِّ
يِريذن اإِفاّسن؟” 6ياّر-د،  ْضفارن اإِمْحضارن نّك ثُّبارث ن رجُذوذ، ماشا تتّن اَأغُروم اَأم وار سِّ

اإنّا اسن “نِيشان اإِكاشف اإِشاْعيا خاوم، اَأ لُموناِفيِقين، اَأم ماّمش ثُورا

 ‘اَأْيُذوذ-ا  )=ّشْعب-ا( اإِشنّع اَأيِي س اإِيْنِشيشن نّس، ماشا ُؤر نّس اإِݣّوج خاِفي. 
7ماشا نِيْثِني شْنعن اَأيِي باطر ِمينِزي نِيْثِني ّسرماذن ثِيمْسرايِين 

 13 :29 شا.                   ثِنّي ذ ثِيوّصا ن اإِْوذان.’            �إِ

اإِغاّرافن ذ  اَأِسيرذ ن  اَأمْشناو  اإِْوذان  ثُّبارث ن  ثتطّفم ِذي  اَأربِّي  ثاْوصّيث ن  يم  8اَأم ثجِّ

ْرِكيسان ُؤ اَأطّاس ن ثمْسرايِين نّْضِني اَأمْشناو ثِينا اإِ ثتݣّم.” 9اإنّا اسن “نِيشان اَأقّا ْثبطّرم 
باباش  ‘وقّار  اإنّا  ُموسى  10ِمينِزي  نْوم.  ثُّبارث  ِذي  ثطّفم  اَأذ  ِحيما  اَأربِّي  ن  ثاْوصّيث 
ذ يّماش’ ُؤ ‘ونّي اإِ غا اإِنْعرن باباس نِيغ يّماس، اإِْتخّص اس اَأذ اإِّمث’. 11ماشا كنِّيو 
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ّزايِي ثْسثنفعم،  اَأذ  ْثزّمارم  ّما  اإِ يّماس: ِمين  نِيغ  اإِ باباس  اإنّا  ْبناذم  اإِج ن  ثّقارم ‘مارا 
يم  و وار ث ثتجِّ اَأقّا-ث ذ ‘كُوربان’!’، مان اَأيا اإِْخس اَأذ يِيِني اَأقّا-ث ذ ّصْذقث 12اَأمُّ
قاع اَأذ اإِّݣ شا اإِ باباس ذ يّماس. 13ثبطّرم اَأوار ن اَأربِّي س ثُّبارث نْوم اإِ ْثسلّمم. ُؤشا  
اإنّا اسن  اإِراغا ماّرا ْرغاِشي عاوذ،  ثِينا.” 14ُؤِمي غارس-د  اَأم  اَأطّاس  ثتݣّم ثِيمْسرايِين 
“ْسرم-د غاِري ماّرا ُؤشا اَأذ ْثفْهمم! 15وار ِذين ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث اإِ ذ اإِتاْذفن 
غار ْبناذم ِزي باّرا ْثزّمار اَأذ ث ثّسخمج. ماشا ِمين اإِ د اإِتّفغن ِزي ْبناذم، اَأقّا مان اَأيا 
اإِسر.” 17ُؤِمي ذ  اإِ ُؤسْدجي اَأذ  وغن  اإِمزُّ اإِْدچا  اإِ غار  اإِّسخماج ْبناذم. 16مارا ِذين حد 
ُيوذف غار ثاّدارث ِزي ْرغاِشي، ّسْقسان ث اإِمْحضارن نّس خ ُؤمتِّير نِّي. 18اإنّا اسن 
ْبناذم ِزي  اإِ غا ياْذفن  نّْبرا رْفهامث؟ ما وار ثْفِهيمم شا بلِّي ماّرا ِمين  “ما كنِّيو عاذ 
باّرا، وار اإِزّمار اَأذ ث اإِّسخمج، 19ِمينِزي مان اَأيا وار د اإِتِيذف شا غار ُور نّس ماشا 
يْزذݣ ماّرا ماّشا.” 20خنِّي اإنّا “ِمين  يس، خنِّي اَأذ اإِفّغ غار وْمشان نّس، اَأم اإِسِّ غار ُؤعدِّ
اإِّسخماجن ْبناذم. 21ِمينِزي ِزي ذاخر زݣ ُوراون ن  اَأيا  اإِتّفغن ِزي ْبناذم ذ مان  اإِ د 
ي، 22ثُوكّارذا، طّمع، ْرغار،  ينا، ثُوقْحِبيث، اَأنقِّ يصن اإِعّفانن، زِّ اإِْوذان اإِ د اإِتّفغن اإِخارِّ
ثُوبُّوهريا. 23ماّرا ثِيمْسرايِين-ا  ثُوفّث،  اَأشّقف،  ثِيّط ثاعّفانت،  اَأفُوّشح،  ثاحراْيمشث، 

ثِيعّفانِينت تّفغنث-يِد ِزي ذاخر ُؤشا ّسخماجنت ْبناذم.” 

يمان ن ثْمغارث ِذي ثُمورث ن ِثيُروس ذ ِسيُذون  لاإِ
28-21:15 َمّتى 

24اإِكّار ّسنِّي ُؤشا اإُِروح غار ثُمورث ن ثِيُروس ذ ِسيُذون. اَأقّا ُيوذف غار اإِْشث ن ثاّدارث، 

وار ثُوِغي اإِْخس اَأذ اإِّسن حد، واّخا اَأمنِّي وار اإِزّمار اَأذ اإِنُّوفار. 25ِمينِزي اإِْشث ن ثمطُّوث، 
غارس يْدجيس ذاْيس اإِج ن رارياح اَأْمنݣُوس، ثْسرا خاس ُؤشا نتّاث ثُوِسي-د غارس، 
ثْوضا ياس غار اإِضارن نّس. 26ثُوغا ثامغارث-ا ذ ثاُيونانِيث، اَأقّا ثْخرق ِذي ثُمورث ن 
و اإنّا  يطان زݣ يْدجيس. 27ماشا يشُّ وفّغ شِّ ُسوِرييا ذ ِفيِنيِقييا، ْثزاْوݣ اِث ماحْنذ اَأذ اإِسُّ
يْونن، ِمينِزي وار اإِْتِريق اَأذ اإِْتواكّس وْغُروم ن اإِحْنِجيرن اَأذ  اس “اأّج اإِحْنِجيرن اَأمْزوار اَأذ جِّ
اإِّمنضار اإِ يِيطان.” 28ماشا نتّاث ثاّر-د، ثنّا اس “واه، اَأ ِسيِذي، ُؤرا ذ اإِطان تتّن اإِرقّواز ن 
يطان اإِفّغ زݣ  يّبث ن واوار-ا اإِ ثنِّيذ، ُؤُيور! اَأقّا شِّ اإِحْنِجيرن ساُذو طّابرا.” 29اإنّا اس “خ سِّ

يطان اإِفّغ ُؤ يْدجيس ثّزر ِذي قاما.  يْدجيم.” 30ثُروح غار ثاّدارث نّس ُؤشا ثُوفا شِّ
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ج ن بْناذم �أَذهُشور ذ �أَِزينُون  �إِ �أَْسݣنِفي ن 
اإُِشوّق ِذي ْروْسط ن ثُمورث ن  ثِيُروس ذ ِسيُذون،  اإِفّغ عاوذ ِزي ثُمورث ن  31خنِّي 

ِذيكاُبولِيس ُؤشا يِيوض غار رْبحار ن لجالِيل. 32اإِْوين-د غارس اإِج ن ُؤذهُشور ذ اَأِزيُنون 
يݣّوج اِث ِزي ْرغاِشي غار اإِج ن  ُؤشا تارن ّزايس اَأذ خاس اإِّساْرس اَأفُوس نّس. 33اإِسِّ
اإِرس  اإِحاذا  ُؤشا  وسف  اإِسُّ نّس،  اإِمزُّوغن  ذݣ  نّس  اإِضوضان  اس  اإِݣّا  ُؤشا  ُؤغْزِذيس 
نّس. 34اإِخزار غار ُؤجنّا، اإِسِقينفذ، خنِّي اإنّا اس “اإِفّاثا!” ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني “اَأْرزم!” 
35رْخذنِّي نُّورزمن اإِمزُّوغن نّس ُؤشا فْسينت ثِيسُغونِين ن يِيرس نّس، اإِْبذا اإِّساوار نِيشان. 

36اإِْعرم اَأسن وار ث قّارن اإِ حد، ماشا مْشحار ّما ُيوُمور اإِثن اَأمُّو، واّخا اَأمنِّي ثُوغا نِيْثِني 

وفُّوغن خاس رْخبار ماُهو. 37ْتبْهثن س ُؤنخِريع اَأراِمي نّان “ماّرا اإِّݣ اِث مِليح، ياّرا  سُّ
اإِذْهشار تْسران ذ اإِݣناون ّساوارن.” 

ي ن �أَربعا �أَر�ف   �أَسشِّ
39-32:15 َمّتى 

1ذݣ ُوّسان نِّي، اَأم ثُوغا ِذين عاوذ اَأطّاس ن ْرغاِشي ُؤشا وار ثُوِغي غارسن ِمين اإِ 8  

و خ اإِمْحضارن نّس، اإنّا اسن 2“اَأقّا زِّيْدچزن اَأيِي ْرغاِشي، ِمينِزي  غا ّشن، اإِراغا يشُّ
قِّيمن اَأِكيِذي ْثراثا ن ُوّسان، وار غارسن ِمين اإِ غا ّشن. 3مارا ّسكّغ ثن غار ثُوذرِين نْسن 
اَأم ْدُچوزن عاذ، اَأذ هّيفن ذݣ وْبِريذ، ِمينِزي شا زّاْيسن ُؤِسين-د زِي راݣّواج.” 4اَأرِّين-د 
يون اإِنا س وْغُروم ذا ِذي رْخرا-يا؟”  خاس اإِمْحضارن نّس “زِي مانِيس اإِزّمار حد اَأذ اإِّسجِّ
اإِقِّيم ِذي  اَأذ  اإِ غاروم؟” نّان “سبعا”. 6ُيوُمور ْرغاِشي  5اإِّسقسا ثن “مْشحار ن ثْشِنيِفين 

ثُمورث، اإِْكِسي سبعا نِّي ن ثْشِنيِفين نِّي ُؤ اَأوارنِي راِمي اإِقاذا، يارزِي ثنت، اإِْوش اإِثنت اإِ 
اإِمْحضارن نّس ِحيما اَأذ ثنت قْذمن. خنِّي قْذمن ثنت اإِ ْرغاِشي. 7ثُوغا غارسن شوايث ن 
يْونن ُؤشا جارون ِمين  ين، جِّ اإِسْرمان ذ اإِمْزيانن. اَأوارنِي راِمي اإِبارك، اإنّا اَأذ قْذمن اإِنا عاوذ. 8شِّ
ين ثُوغا-ثن عراحار ِذي اَأربعا اَأراف ُؤشا اإِّسّك اإِثن.  اإِشطّن، اَأقّا سبعا ن ْثُسوْدچاثِين. 9اإنّي اإِشِّ

10رْخذنِّي اإِنيا ِذي ْثغاّراُبوث اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس ُؤشا يِيوض-د غار جوايه ن ذالمانُوثا. 

�إِفاِريِسيّين تـّتاّرن �إِْشث ن رْعر�مث 
4-1:16 َمّتى 

11فّغن اإِفاِريِسيّين، بذان ْتقاشاحن ذايس، تارن ّزايس اإِْشث ن رْعرامث زݣ ُؤجنّا ِحيما 

ير-ا رْعرامث؟ س ثِيذت  ي اإِتتّار جِّ اَأذ ث جاّربن. 12اإِْسِقينفذ ِذي اَأرُّوح نّس ُؤشا اإنّا “مايمِّ
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ير-ا اإِْشث ن رْعرامث.” 13خنِّي اإِْسمح  اَأذ اوم اإِنِيغ، عّمارص وار ذ اس ثّمْوش شا اإِ جِّ
ذاْيسن ُؤشا يْنيا عاوذ ِذي ْثغاّراُبوث، اإُِروح غار ُؤجّماض. 

فاِريِسيّين  �أَنثُون ن �إِ
12-5:16 َمّتى 

وث  غارّاُب وِغي غارسن ِذي ْث ِسين اَأغرُوم، وار ثُ ون اَأذ ِكيسن ْك ا تُ اَأقّ 14اإِمْحضارن نّس 

ون  ثُ زارم، ْحضام زݣ ونْ رُوم واها. 15اإِوّصا ثن، اإنّا “ْخ يفث ن وْغ ر اإِْشث ن ثشِن ي ِغ ْم
زِي وار  ن ي ا ِم رُوُذوس.” 16ْمشاوارن جاراسن، نّان “ذ مان اَأي ي ون ن ِه ثُ ن ذ ونْ ّي ي ِس ارِي ن اإِف
ي وار  لِّ ي ثمشاوارم ب مِّ ا اسن “ماي اإنّ و،  ارݣب يشُّ رُوم.” 17ي ين ن وْغ ِف ي ِن ْش و ث غ ُب غارْن
وم  يمم، ما عاذ ُؤراون نْ ِه ْف ِشيم عاذ، ما وار ث رُوم؟ ما وار ثُ ين ن وْغ ِف ي ِن ْش و ث غاْروم ُب
رم  ي ِق ْع ث وار  19ما  م!  تسرِي وار  زُّوغن  اإِم ذ  نت  رِي وِي ْت وار  ن  اوِي طّ ي ثِ غاْروم  18ما  قْسحن؟ 
مْشحار ن  اإِْوذان،  ن  اَأراف  خْمسا  اإِ  رُوم  وْغ ين ن  ِف ي ِن ْش ث غ خْمسا ن  اَأْرزِي ُؤِمي  شا 
عا ن  غ سب نعاش”. 20“ؤ ُؤِمي اَأْرزِي اْروم؟” نّان اس “ث ي واز اإِ ْث ورن س اإِرقّ ين اإِشُّ ُسوْدچاثِ ْث
اْروم؟”  ي واز اإِ ْث ورن س اإِرقّ ين اإِشُّ ُسوْدچاثِ عا اَأراف مْشحار ن ْث رُوم اإِ اَأرب ين ن وْغ ِف ي ِن ْش ث

يمم؟”  ِه ْف و وار ث ي ا اسن “ماّمش عاذ كنِّ عا!” 21ُؤشا  اإنّ نّان “سب

�أَْسݣنِفي ن ُؤذ�رغار ِذي بايثصايضا 
22ُؤِسين-د غار باْيثصايذا ُؤشا اإِْوين اَأس-د اإِج ن ُؤذارغار، زاْوݣن ث اَأذ ث اإِحاذا. 23نتّا 

وسف ِذي ثِيطّاِوين نّس، اإِّساْرس  اإِْمنع اَأذارغار زݣ ُؤفُوس، اإِنْذه اِث باّرا اإِ ْذشار ُؤشا اإِسُّ
خاس اإِفاّسن، اإِّسْقسا ث ما اإِْتوارا شا. 24اإِّسݣاّعذ ثُموغِري نّس، اإنّا “ْتوارِيغ اإِْوذان ݣُّورن اَأم 
ورا.” 25خنِّي اإِّساْرس خاس عاوذ اإِفاّسن خ ثِيطّاِوين نّس ُؤشا اإِّسݣاّعذ اس ثُموغِري  ثِيشجُّ
نّس. ُؤشا  اإِݣّنفا، اإِْبذا اإِْتوارا ثن ماّرا مِليح. 26اإِّسّك اِث غار ثاّدارث نّس، اإنّا “وار د تِيذف 

ْذشار، وار ث قّار اإِ حد ِذي ْذشار!” 

شهاذث ن بُطُروس خ لَمسيح 
َمّتى 13:16-20؛ ُلوك. 21-18:9

ِفيِليبُّوس. ذݣ  قايصاِرييا ن  رْذُشور ن  اإِمْحضارن نّس غار  اَأك-ذ  و  ُيوُيور يشُّ 27خنِّي 

ين-د  28اَأرِّ عِنيغ؟”  ِمين  اإِْوذان  قّارن  “ِمين  اسن  اإنّا  نّس،  اإِمْحضارن  اإِّسْقسا  وْبِريذ 
اإِْمكاشافن.”  زݣ  اإِّجن  اإِنّْضِني قّارن  اإِلِييا،  نّْضِني قّارن  شا  اَأْمسْغضاص،  “ُيوحانّا 
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29اإنّا اسن “اإِ كنِّيو ِمين ثّقارم خاِفي؟” ياّر-د ُبطُروس اإنّا اس “شك ذ لَمسيح!” 30ُؤشا  

ُيوُمور اإِثن نِيشان ِحيما وار ت قّارن اإِ حد خاس. 

ور خ ْرمْوث نّس  و �إِْزو�ر �إِسِّ يشُّ
َمّتى 21:16-28؛ ُلوك. 27-22:9

31اإِْبذا اإِّسْرماذ اَأقّا مِّيس ن ْبناذم اإِْتخّصا اَأذ اإِوّدب اَأطّاس ُؤشا اَأذ اإِْتواّسحقار زݣ اإِْمغارن ن 

وْيُذوذ ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، اَأذ ث نْغن ُؤشا اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان 
اَأذ د اإِكّار عاوذ. 32اإنّا اَأوار-ا س بطايطاي. خنِّي اإِْكِسي ث ُبطُروس غارس غار ُؤغْزِذيس 
ُؤشا اإِْبذا اإِْتوبّخ اِث. 33ماشا اإِنّقرب، اإِْخزار ذݣ اإِمْحضارن نّس ُؤشا اإِوبّخ اإِ ُبطُروس، 
يطان، ِمينِزي شك وار ذ اش اإِْشِقي ِمين اإِْدچان ن  اإِقّار “اَأݣّوج خاِفي اَأوارنِي اَأيِي، اَأ شِّ
اَأربِّي، ماشا ِمين اإِْدچان ن اإِْوذان.” 34اإِراغا-د اإِ ْرغاِشي اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس غارس، اإنّا 
اسن “ونّي اإِْخسن اَأذ ايِي اإِْضفار، اَأذ اإِنكار اإِخف نّس، اَأذ اإِْكِسي ّصالِيب نّس ُؤشا اَأذ 
ايِي اإِْضفار. 35ِمينِزي ونّي اإِْخسن اَأذ اإِّسنجم ثُوذارث نّس، اَأذ ت اإِخسار، ماشا ونّي اإِ غا 
نِجيل، اَأذ ت اإِّسنجم. 36ِمينِزي مان  اإِخسارن ثُوذارث نّس ِذي طّوع اإِنُو ُؤ ِذي طّوع ن لِاإِ
ونِّيث ماّرا ُؤشا اإِخسار رْعمار نّس؟ 37نِيغ ِمين اإِ غا اإِْوش  اإِْدچا رْفضر اإِ ْبناذم، مارا ياْربح دُّ
ْبناذم ذݣ وْمشان ن رْعمار نّس؟ 38ِمينِزي ونّي اإِ غا اإِصضحان ّزايِي ُؤ زݣ واوارن اإِنُو 
ير-ا اإِزنّان اإِخضان، اَأقّا ُؤرا ذ مِّيس ن ْبناذم اَأذ ّزايس اإِصضحا ْخِمي اإِ د غا ياس  ِزي جِّ

س ُؤُعوْدجي ن باباس اَأك-ذ لمالاكاث اإِقّدسن.” 

�أَْسُعوْدجي ن لَمسيح خ وْذر�ر 
َمّتى 1:17-13؛ ُلوك. 36-28:9

1اإنّا اسن “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا شا زݣ يِنّي ذا اإِبّدن وار ْتقاِسين شا ْرمْوث اَأر 9  

و يِيِوي-د  اإِ غا زارن ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي ثُوِسي-د س ّجهذ.” 2اَأوارنِي ستّا ن ُوّسان يشُّ
اَأِكيس ُبطُروس ذ ياعُقوب ذ ُيوحانّا، اإِّسݣاّعذ اإِثن وْحدسن غار وْذرار ُيوْعران ُؤشا اإِبّدر 
وذ نّس ِقيباْتش نْسن. 3اَأرُّوض نّس اإِْذور ذ اَأشْمرار يارّق اَأطّاس اَأمْشناو اَأذفر، وار اإِزّمار  اَأدُّ
ُؤرا ذ اإِج ن ُؤِجيّيار خ ثُمورث اَأذ اإِّسمرر اَأمنِّي. 4اإِْضهار اَأسن-د اإِلِييا اَأك-ذ ُموسى، ثُوغا  
و “اَأ ِسيِذي، اَأقّا مِليح ُؤِمي اإِ ذا نْدچا، اأّج  و. 5ياّر-د ُبطُروس، اإنّا اإِ يشُّ ّساوارن اَأك-ذ يشُّ
اَأنغ اَأذ نّوث ْثراثا ن اإِِقيضان، اإِّجن اإِ شك، اإِّجن اإِ ُموسى ذ اإِّجن اإِ اإِلِييا.” 6ثُوغا اإِوّدار اس 
ِمين اإِ غا يِيِني، ِمينِزي نِيْثِني ݣّوذن اَأطّاس. 7اإِّك-د ُؤسيُنو، اإِّسُذورِي اإِثن س ثِيِري نّس ُؤشا 
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ْثراغا-د اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ ُؤسيُنو ثّقار “وا ذ مِّي اإِِعيّزن، ْسرم غارس!” 8نضارن ثِيطّاِوين 
و وْحدس. 9اَأراِمي د  نْسن ذݣ اإِْشث ن ثِيشِثي، ذْورن وار ْتِويِرين حد اَأِكيْذسن ْمِغير يشُّ
هوان زݣ وْذرار، ُيوُمور اإِثن ِحيما وار ْتِعيِويذن اإِ حد ِمين ْزرِين اَأر اإِ د غا اإِكّار مِّيس ن 
ْبناذم زݣ اإِمتِّينن. 10خّمرن اَأوار-ا اإِ يِيخف نْسن اَأم ثُوغا ْتسقسان اإِخف نْسن ِمين اإِْخس 
ي قّارن اإِْمسرماذن ن  اَأذ يِيِني اَأوار-ا ‘ثانُوكرا زِي ْرمْوث’. 11ّسقسان ث، نّان اس “مايمِّ
اإِْذلِيسن بلِّي اإِْتخّص اَأذ د ياس اإِلِييا ذ اَأمْزواُرو؟” 12ياّر-د، اإنّا اسن “اَأقّا اإِلِييا اَأذ د ياس ذ 
اَأمْزواُرو ُؤشا اَأذ ياّر كُورِشي. ُؤ ماّمش ُؤِمي ثُورا خ مِّيس ن ْبناذم بلِّي اإِْتخّص اَأذ اإِوّدب 
اَأطّاس ُؤشا اَأذ ث ّسحقارن؟ 13ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا اإِلِييا ُيوِسي-د عاوذ ُؤشا ݣِّين ّزايس 

ِمين ثُوغا ْخسن اَأم ماّمش خاس ثُورا.” 

ج ن وبِريغ ذ�يْس ر�رياح �أَْمنݣُوس  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 14:17-20؛ ُلوك. 43-37:9

14ُؤِمي د ُيوسا غار اإِمْحضارن، ْزِرين اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران، اإِثنّض اَأسن-د ُؤ اإِْمسرماذن 

ن اإِْذلِيسن ْتقاشاحن ثن. 15راِمي ث اإِْزرا ماّرا ْرغاِشي، ْتبْهثن ُؤشا ُؤّزرن غارس، سْدچمن 
خاس. 16خنِّي اإِّسْقسا اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن “ِميخف ِكيسن ثْتقاشاحم؟” 17ياّر-د اإِّجن 
ِزي ْرغاِشي، اإنّا “اَأ اَأْمسرماذ، اإِْويغ-د مِّي غارك، اَأقّا ذاْيس رارياح اَأݣْناو. 18خِمي ث 
وم، اإِْتغّزا ثِيغماس نّس ُؤشا  اإِتطّف، اإِنطّار اِث غار ثُمورث، اإِتّفغ اَأس-د ُؤكُوفُّو زݣ ُؤقمُّ
وفّغن، ماشا وار ذ اس زّمارن.” 19ياّر-د، اإنّا اسن “اَأ  اإِتّزر. نِّيغ اإِ اإِمْحضارن نّك اَأذ ث سُّ
ير وار ُيوِمينن، مْشحار ِكيوم اإِ غا قِّيمغ، مْشحار اإِ كنِّيو اإِ غا اَأرُبوغ عاذ؟ اَأْويم ث-يِد  جِّ
و، اَأراِمي  و ذ وامُّ غاِري!” 20ُؤشا اإِْوين ث-يِد غارس. ُؤِمي ث اإِْزرا، رْخذنِّي اإِجبذ اِث اَأمُّ
وم. 21نتّا اإِّسْقسا باباس  د اإِْوضا خ ثُمورث، اإِْبذا اإِْتبارِكيكِّيض، اإِتّك اَأس-د كُوفُّو زݣ ُؤقمُّ
“مْشحار زݣ واِمي ث-يِد اإِحكم ُؤيا؟” اإنّا اس “ِزي ثْمِزي نّس. 22اَأطّاس ن اإُِمورن 
ي ُؤ ذݣ وامان، ِحيما اَأذ ث اإِّسهلّك. ماشا مارا ْثزّمارذ خ شا، ِحيّن  اإِنطّار اِث ِذي ْثمسِّ
و “مارا ْثزّمارذ! كُورِشي اإِزّمار اإِ ونّي ُيومنن.” 24رْخذنِّي  خانغ، عاون اَأنغ!” 23اإنّا اس يشُّ
يمان اإِضْعفن اإِنُو.”  اإِسُغوْي باباس ن ُؤحْنِجير س اإِمطّاون، اإنّا “ُؤمنغ، اَأ ِسيِذي، عاون لاإِ
وقّز-د غارس، اإِوبّخ رارياح اَأْمنݣُوس، اإنّا اس “اَأ رارياح  و اَأقّا ْرغاِشي اإِدُّ 25ُؤِمي  اإِْزرا يشُّ

اَأݣْناو اَأذهُشور، نش تُوُمورغ شك ‘فّغ ّزايس! وار ْتذكِّوير ذاْيس عّمارص!’ ” 26اإِفّغ ّزايس 
س ْثُغويِّيث اَأم ث اإِجّبذ اَأطّاس اَأمُّو ذ وامُّو. خنِّي اإِْذور ُؤحْنِجير اَأم اإِج ن ُؤمتِّين اَأراِمي 
و زݣ ُؤفُوس نّس، اإِّسبّد اِث ُؤشا اإِكّار.  ثُوغا نّان اَأطّاس “اَأقّا اإِمُّوث”. 27اإِطّف اِث يشُّ
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ي وار نْزّمار نّشين اَأذ  28ُؤِمي  ُيوذف ثاّدارث، ّسْقسان ث اإِمْحضارن نّس وْحدسن “مايمِّ

وفّغ ُؤرا س اإِْشث ن  ْرحاجث ْمِغير  ير-ا وار اإِزّمار اَأذ اإِْتواسُّ وفّغ؟” 29اإنّا اسن “جِّ ث نسُّ
س ْثزاْدجيث ذ ُؤُزومِّي واها.” 

ور خ ْرمْوث نّس ثاو�ر� نّْضِنيث  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 22:17-23؛ ُلوك. 43:9ب-45

30فّغن-د ّسنِّي ُؤشا ُشوقّن ِذي لجالِيل ُؤ نتّا ثُوغا وار اإِْخس اَأذ اإِّسن مان اَأيا ُؤرا ذ اإِّج. 31ِمينِزي 

ثُوغا اإِّسْرماذ اإِمْحضارن نّس، اإِقّار اَأسن “اَأقّا مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم ذݣ اإِفاّسن ن اإِْوذان، 
اَأذ ث نْغن ُؤشا اَأوارنِي راِمي ث غا نْغن، اَأذ د اإِكّار اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان.” 32ماشا نِيْثِني وار 

ْفِهيمن اإِ واوار-ا ُؤشا ݣّوذن اَأذ ث ّسْقسان خ ُؤيا. 

ْدچان ذ �أَمّقر�ن؟  مان ون �إِ
َمّتى 1:18-5؛ ُلوك. 48-46:9

33خنِّي ُيوِسي-د غار كافارناُحوم ُؤ راِمي ُيوذف ِذي ثاّدارث اإِّسْقسا ثن “ِذي ِمين ِذي ثُوغا 

ْثحارّضم اَأك-ذ واياويا ذݣ وْبِريذ؟” 34سقارن، ِمينِزي ثُوغا تمقاشاحن ذݣ وْبِريذ ِذي ِوين 
اإِْدچان ذ اَأمّقران زّاْيسن. 35اإِقِّيم، اإِراغا-د اإِ ثنعاش، اإنّا اسن “مارا حد اإِْخس اَأذ يِيِري ذ اَأمْزوار، 
اَأذ يِيِري ذ اَأنݣّار كُورِشي ُؤ ذ اَأْمسّخار قاع اإِ ماّرا.” 36اإِْكِسي اَأحْنِجير اَأمْزيان، اإِّسبّد اِث ِذي 
ْروْسط نْسن، اإِذارع اَأس، اإنّا اسن 37“ِوي اإِ غا اإِقْبرن اإِج ن ُؤحْنِجير اَأم وانِيثا س يِيسم اإِنُو، اَأقّا 

اإِقبر اَأيِي ُؤ ِوي ذايِي اإِ غا اإِقبرن، وار ذ ايِي اإِقّبر، ماشا اإِقّبر ِوي ذ ايِي-د اإِّسكّن.” 

ْدجين ِضيّد نّغ، �أَّقا-ث �أَِكيْذنغ  ِوي و�ر �إِ
ُلوك. 50-49:9

يِيسم نّك  وفُّوغ ّشواطن س  اإِسُّ اإِّجن  نْزرا  اَأْمسرماذ،  اإنّا اس “اَأ  ُيوحانّا،  38ياّر-د خاس 

و “وار ث ْتمنعم، ِمينِزي  ُؤ نّشين نمنع اِث س ِمينِزي نتّا وار ذ اَنغ اإِضّفار.” 39اإنّا يشُّ
ور س ْرغار ذْغيا.  ُؤرا ذ اإِّج اإِ اإِتݣّن اإِج ن رْعجب س يِيسم اإِنُو وار اإِزّمار اَأذ خاِفي اإِسِّ
40ِمينِزي ِوي وار اإِْدجين ِضيّد نّغ، اَأقّا-ث اَأِكيْذنغ. 41ِوي ذ اوم اإِ غا اإِّسْسون س اإِج ن 

ْركاس ن وامان س يِيسم اإِنُو ِمينِزي اَأقّا كنِّيو ن لَمسيح، اَأقّا س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، نتّا 
وار اإِخّسار شا ْرُمونث نّس. 
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�أَغكِّوي ن ّدنُوب 
َمّتى 6:18-9؛ ُلوك. 2-1:17

42ِوي اإِ غا اإِّسنذرفن اإِّجن زݣ يِينا اإِمْزيانن اإِ ذايِي ُيومنن، ْحسن اَأذ اس ثْتواّݣ اإِْشث 

ن ثْصضارث ن ْثِسيرث غار يِيِري نّس، اَأذ اإِّمنضار ِذي رْبحار. 43مارا اإِّسنذرف اإِ شك 
ُؤفُوس نّك، قّص اِث. اإِْحرا ياش اَأذ ثاْذفذ غار ثُوذارث ذ اَأمْعُضور ُؤرا ّما اَأذ ثاْذفذ س 
نْسن  ثِيكّشا  44مانِي  عّمارص،  اإِخّسين  وار  اإِ  ي  ْثمسِّ ِذي  ِذي جهنّاما  اإِفاّسن  ن  ْثناين 
ي. 45مارا اإِّسنذرف اإِ شك ُؤضار نّك، قّص اِث. اإِْحرا  ي وار ْثخسِّ وار ثْتمِتي ُؤ ثِيمسِّ
ياش اَأذ ثاْذفذ غار ثُوذارث ذ اَأمْعُضور ُؤرا ّما اَأذ ثاْذفذ س ْثناين ن اإِضارن ِذي جهنّاما 
ي.  ي وار ْثخسِّ ي اإِ وار اإِخّسين اإِ رْبدا، 46مانِي ثِيكّشا نْسن وار ثْتمِتي ُؤ ثِيمسِّ ِذي ْثمسِّ
47مارا ثّسنذرف اإِ شك ثِيّط نّك، نْضار اِت خاك. اإِْحرا ياش اَأذ ثاْذفذ غار ْثݣْلِذيث ن 

ي ن جهنّاما،  اَأربِّي س اإِْشث ن ثِيّط ُؤرا ّما اَأذ ثّمنضارذ س ْثناين ن ثِيطّاِوين ِذي ْثمسِّ
ي. 49ِمينِزي كُور اإِّجن اَأذ اإِْتوامْدچح  ي وار ْثخسِّ 48مانِي ثِيكّشا نْسنت وار ثْتمِتي ُؤ ثِيمسِّ

ي ُؤ كُور ثاغاْرصث اَأذ ثْتوامْدچح س ثمْدچاحث. 50ثامْدچاحث ثْصبح، ماشا  س ْثمسِّ
مارا ثامْدچاحث ثخسار اَأردِّي نّس، س ِمين ِزي ت اإِ غا ْثعذرم. اَأذ ثِيِري ثمْدچاحث 

ذايوم، ْحضام رْهنا جاراوم.” 

فاِريِسيّين خ رْمر�ش  سْقِسيثن ن �إِ ِ�إِ
12-1:19 َمّتى 

ن 10  غار ثُمورث  ُؤ  ياُهوِذيّيا  ن  ثُمورث  غار  يِيوض  ُؤشا  ّسنِّي  ُيوُيور  اإِكّار،  1

ُأْرُذون. ُمونن خاس ْرغاِشي اَأطّاس عاوذ ُؤ نتّا ثُوغا اإِّسْرماذ اإِثن  ُؤجّماض ن لا
اَأم ماّمش ثُوغا اإِنُّوم. 2ُؤِسين-د غارس اإِفاِريِسيّين، ّسْقسان ث ِحيما اَأذ ث جاّربن “ما 
اإنّا اسن “ِمين خف ثُوغا كنِّيو  اإِ ثْمغارث نّس؟” 3ياّر-د،  اإِْدچف  اإِ وْرياز اَأذ  اإِحْدچر 
اإِوّصا ُموسى؟” 4نّان “ُموسى اإِْوشا تْسِريح اَأذ ثْتواِري ثابرات ن واْدچاف ماحْنذ اَأْرياز 
يّبث ن رْقساحث ن ُوراون نْوم اَأقّا ُيورا  و، اإنّا اسن “خ سِّ اَأذ اس اإِْدچف.” 5ياّر-د يشُّ
ونِّيث، اَأربِّي اإِخرق اإِثن-د اَأْرياز ذ  و ِزي مانِي ثْتواّݣ دُّ اَأوم ثاوصّيث-ا، 6ماشا ِزي بدُّ
ثْمغارث.  7‘س ُؤينِّي اَأْرياز اَأذ يّج باباس ذ يّماس، اَأذ اإِْرصق ِذي ثْمغارث نّس، 8اَأذ 
ذ  اإِِرين  اَأذ  ماشا  ْثناين  ذ  قِّيمن عاذ  وار  نِيْثِني  و  اَأمُّ وْيُسوم.’  اإِّج ن  ذ  ْثناين  اإِِرين س 
اإِّج ن وْيُسوم.  9ِمين اإِّسُمون اَأربِّي، وار ث اإِبطِّي ْبناذم.” 10ِذي ثاّدارث ّسْقسان ث 
اإِمْحضارن نّس عاوذ خ مان اَأيا. 11اإنّا اسن “ِوي اإِ غا اإِْدچفن اإِ ثْمغارث نّس ُؤشا اَأذ 
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اَأذ  نّس، خنِّي  وْرياز  اإِ  ثْدچف  ثاْمغارث  مارا  12ُؤ  اإِزنا خاس  نتّا  اَأقّا  ثنّْضِنيث،  اإِمْرش 
ثمرش ونّْضِني، اَأقّا نتّاث ثزنا.” 

حْنِجيرن  و ذ �إِ يشُّ
َمّتى 13:19-15؛ ُلوك. 17-15:18

يِيوين.  اإِنّي ثن د  اإِمْحضارن وبّخن  اإِحاذا، ماشا  اَأذ ثن  ِحيما  اإِحْنِجيرن  اَأس-د  13اإِْوين 

و مان اَأيا، اإِخّيق، اإنّا اسن “ّجم اإِحْنِجيرن اَأذ غاِري-د اَأسن، وار ثن منّعم،  14ُؤِمي  اإِْزرا يشُّ

اإِقّبرن  اإِنِيغ، ِوي وار  يِينا اَأمْشناو نِيْثِني. 15س ثِيذت اَأذ اوم  اإِ  اَأربِّي  ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن 
ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأمْشناو اَأحْنِجير، اَأقّا نتّا عّمارص وار غارس اإِتِيذف شا.” 16اإِذارع اَأسن 

ُؤشا اإِّساْرس خاسن اإِفاّسن نّس، اإِبارك اإِثن. 

و ذ �أَْرياز بُو-و�ݣْر�  يشُّ
َمّتى 16:19-30؛ ُلوك. 30-18:18

17ُؤِمي اإِفّغ ماحْنذ اَأذ ُيوُيور ذݣ وْبِريذ، ُيوزّر-د غارس اإِّجن، اإِْوضا اس غار اإِضارن ُؤشا 

اإِّسْقسا ث “اَأ اَأْمسرماذ اَأصْبحان، ِمين اإِ غا ݣّغ ِحيما اَأذ وارثغ ثُوذارث ن رْبدا؟” 18اإنّا اس 
ي اإِ ذ ايِي ثْتراِغيذ ‘اَأصْبحان’؟ ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْدجي ذ اَأصْبحان ْمِغير اإِّجن، اَأربِّي.  و “مايمِّ يشُّ
19شك ثّسنذ ثِيوّصا ‘وار زنِّي، وار نّق، وار تِيشار، وار شّهذ زُّور، وار ْتغّشا، وقّار باباش ذ 

يّماش.’ ” 20ياّر-د، اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا ماّرا ثِينا ثُوغا ضّفارغ ثنت زِي ثْمِزي اإِنُو.” 
يم اإِْشثن عاذ، ُؤُيور، زنْز ماّرا ِمين غارك ُؤشا  و ُؤشا اإِّسِعيّز اِث، اإنّا اس “ثقِّ 21اإِْخزار ذاْيس يشُّ

ي ّصالِيب  اأْوش اِث اإِ اإِمْزراض، اَأذ غارك يِيِري اإِج ن ْركْنز ذݣ ُؤجنّا، خنِّي اَأس-د، كِسْ
نّك، ْضفار اَأيِي-د. 22ماشا نتّا ثُوغا اإِحزن س واوار نِّي ُؤشا اإُِروح اإِْشضن ِمينِزي ثُوغا غارس 
و غار اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن، اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “مْشحار يْوعار  اَأطّاس ن واݣْرا. 23اإِْخزار يشُّ
خ يِنّي اإِ غار اإِْدچا اَأطّاس ن واݣْرا ِحيما اَأذ اَأْذفن غار ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 24ْتبْهثن اإِمْحضارن 
و ياّر-د عاوذ، اإنّا اسن “اَأ ثاْروا اإِنُو، مْشحار يْوعار خ اإِنّي اإِْتشاران  زݣ واوارن نّس. ماشا يشُّ
خ واݣْرا نْسن، اَأذ اَأْذفن غار ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. 25اإِْهون اَأذ ياذف وْرغم زِي ثِيّط ن ْثِسْينفث 
ُؤرا ّما ُيوذف ُبو واݣْرا غار ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 26اإِّمارنِي ذاْيسن عاذ ُؤنخِريع، نّان اإِ واياويا 
و، اإنّا “غار اإِْوذان وار اإِزّمار، ماشا  “ِوي اإِزّمارن خنِّي عاذ اَأذ اإِْتواّسنجم؟” 27اإِْخزار غارسن يشُّ

ماِشي غار اَأربِّي، ِمينِزي اَأقّا غار اَأربِّي كُورِشي ِذي ْثزّمار نّس.” 
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ْضفارن لَمسيح  رُمونث ن ِيّني �إِ غا �إِ
28اإِْبذا ُبطُروس اَأذ اس يِيِني “ْخزار، نّشين نّجا كُورِشي، نْضفار اإِ شك-د.” 29ياّر-د خاس 

ين ثاّدارث نِيغ ثاْوماث نِيغ ُسوْيثماس نِيغ  و ُؤشا اإنّا “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي اإِجِّ يشُّ
باباس نِيغ يّماس نِيغ ثاْمغارث نِيغ ثاّراوث ُؤرا ذ اإِيّارن ِذي طّوع اإِنُو ُؤ ِذي طّوع ن رْخبار 
و ِذي زمان-ا اَأذ اإِْكِسي ثُوذِرين ذ ثاْوماث ذ  اَأصْبحان، 30اَأذ اإِْكِسي مّيا ن ْثسّقار، رخُّ
ُسوْيثماس ذ ْثيّماثِين ذ ثاّراوث ذ اإِيّارن س ُؤماّرث ُؤشا ِذي زمان اإِ د غا ياسن اَأذ اإِْكِسي 
ثُوذارث ن رْبدا. 31ماشا اَأطّاس ن اإِنّي اإِْدچان ذ اإِمْزُورا اَأذ اإِِرين ذ اإِنݣُّورا ُؤ اَأطّاس ن اإِنّي 

اإِْدچان ذ اإِنݣُّورا اَأذ اإِِرين ذ اإِمْزُورا.” 

ور خ ْرمْوث نّس ثاو�ر� ِويّس ثْر�ثا  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 17:20-19؛ ُلوك. 34-31:18

اإِنّي  اإِّزار اَأسن ُؤشا ثُوغا نِيْثِني ْتبْهثن ُؤ  و ثُوغا  32ثُوغا-ثن ذݣ وْبِريذ غار ُؤرشالِيم. يشُّ

ث-يِد اإِضّفارن، ݣّوذن. اإِْكِسي عاوذ ثنعاش غار ُؤغْزِذيس ُؤشا اإِْبذا اإِقّار اَأسن خ ِمين ذ 
اس اإِ غا اإِْمسارن 33“اَأقّا نّشين اَأذ نْݣاّعذ غار ُؤرشالِيم ُؤ مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم اإِ اَأرُّوياس 
ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ُؤ نِيْثِني اَأذ خاس حْكمن س ْرمْوث، اَأذ ث سلّمن اإِ 
وسفن، اَأذ ث نْغن  رݣـُنوس، 34اَأذ ث ّسحقارن، اَأذ ث هتّكن س ُؤركُّوض، اَأذ خاس سُّ

ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا اَأذ اإِكّار.” 

ثُوثْر� ن ياعُقوب ذ يُوحانّا 
28-20:20 َمّتى 

35ُيوِسي-د غارس ياعُقوب ذ ُيوحانّا، ثاْروا ن زاباِذي، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، نْخس اَأذ 

انغ ثݣّذ ماّرا ِمين زّايك اإِ غا نتار.” 36اإنّا اسن “ِمين ثْخسم اَأذ اوم ݣّغ؟” 37نّان اس “وش 
وس نّك ُؤ ونّْضِني خ ُؤزْرماض نّك ذݣ ُؤُعوْدجي نّك.” 38اإنّا اسن  يم اإِّجن خ يفُّ اَأنغ اَأذ نقِّ
ينم شا ِمين ثتارم.ما ْثزّمارم اَأذ ثْسوم زِي ْركاس اإِ زِي اإِ غا ْسوغ نش نِيغ  و “اَأقّا وار ثسِّ يشُّ
اَأذ ثْتواّسغْضصم س ُؤسْغضاص اإِ زِي اإِ غا ْتواّسغْضصغ نش؟” 39نّان اس “نْزّمار.” اإنّا اسن 
و “ْركاس اإِ زِي اإِ غا ْسوغ نش اَأذ ث ثْسوم ُؤ اَأسْغضاص اإِ زِي اإِ غا ْتواّسغْضصغ، اَأذ  يشُّ
وس اإِنُو نِيغ خ ُؤزْرماض اإِنُو، وار غارِي اإِْدجي ذݣ  زّايس ْتواّسغْضصم، 40ماشا اَأِغيِمي خ يفُّ
ُؤفُوس اَأذ ث ْوشغ، ماشا اَأذ اإِّمْوش اإِ اإِنّي ُؤِمي اإِْتواّسوجذ.” 41ُؤِمي  ْسِرين عشرا مان اَأيا، 
و اإِراغا ثن غارس، اإنّا اسن “كنِّيو ثّسنم بلِّي  بذان خّيقن خ ياعُقوب ذ ُيوحانّا. 42خنِّي يشُّ
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اإِنّي اإِتْتواحسبن ذ ْرُحوكّام ن رݣـُنوس، اَأقّا حكّمن خاسن ُؤ اإِمّقرانن نْسن اَأقّا ْتصْدچاضن 
ثن. 43وار اإِتِيِري اَأمُّو جاراوم، ماشا ونّي اإِْخسن اَأذ اإِْذور ذ اَأمّقران جاراوم، اَأقّا نتّا اَأذ يِيِري 
ذ اَأْمسّخار نْوم 44ُؤ ونّي اإِْخسن اَأذ يِيِري ذ اَأمْزواُرو جاراوم، اَأقّا نتّا اَأذ يِيِري ذ اإِْسمغ اإِ ماّرا. 
45ِمينِزي عاوذ مِّيس ن ْبناذم وار د ُيوِسي شا ماحْنذ اَأذ خاس سّخارن، ماشا ماحْنذ اَأذ اإِخذم، 

اَأذ اإِْوش ثُوذارث نّس ذ ثاغاْرصث اإِ ُؤفكِّي ن واطّاس ن اإِْوذان. 

�أَْسݣنِفي ن بارِثيماُوس �أَذ�رغار 
َمّتى 29:20-34؛ ُلوك. 43-35:18

اإِج ن ْرغاِشي  اإِمْحضارن نّس ذ  اَأك-ذ  اَأِريحا  اإِفّغ ِزي  اَأراِمي د  اَأِريحا.  46اإِْوضن-د غار 

اإِقِّيم ذݣ  اَأذارغار،  ذ  ثُوغا  ونّي  بار-ثِيماُوس  قّارن اس  ثِيماُوس،  مِّيس ن  ثُوغا  اإِمغار، 
يس  و، مِّ و نّاِصيِري اَأقّا-ث ِذين، اإِْبذا اإِسُغويُّو، اإِقّار “اَأ يشُّ وْبِريذ، اإِتتّار. 47ُؤِمي اإِْسرا بلِّي يشُّ
ن داُود، اَأرحم اَأيِي.” 48وبّخن ث واطّاس ِحيما اَأذ اإِسقار، ماشا نتّا اإِقِّيم اإِسُغويُّو كثار “اَأ 
و ُؤشا اإنّا اسن اَأذ اس د راغان. راغان-د اإِ ُؤذارغار،  مِّيس ن داُود، اَأرحم اَأيِي!” 49اإِبّد يشُّ
نّان اس “ّݣ ُؤر! كّار! اَأقّا اإِْتراغا-د خاك!” 50رْخذنِّي اإِنْضار اَأجْدچاب نّس، اإِكّار ُؤشا 
و، اإنّا اس “ِمين ثْخسذ اَأذ اش ث ݣّغ؟” اإنّا اس ُؤذارغار  و. 51ياّر-د يشُّ ُيوِسي-د غار يشُّ
و “ُؤُيور!  “ ‘رابُّونِي’ ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأ اَأْمسرماذ اإِنُو’ ِحيما اَأذ ْتواِريغ.” 52اإنّا اس يشُّ

و ذݣ وْبِريذ.  يمان نّك اإِّسݣْنفا شك!” رْخذنِّي اإِْذور اإِْتوارا ُؤشا اإِْضفار يشُّ لاإِ

�أَذ�ف غار ُؤرشاِليم 
َمّتى 1:21-11؛ ُلوك. 28:19-40؛ يُوح. 19-12:12

يثُون، اإِّسّك 11  1ُؤِمي  قاّربن غار ُؤرشالِيم غار باْيثفاِجي ذ باْيثعانيا ّزاث اإِ وْذرار ن زِّ

ْثناين زݣ اإِمْحضارن نّس، 2اإِنّا اَأسن “ُروحم غار ْذشار نِّي ِقيباْتش نْوم. ْخِمي 
غارس اإِ غا ثاذفم، رْخذنِّي اَأذ ثافم اإِج ن وْسُنوس اإِقّن، وار خاس اإِنِيي ُؤرا ذ اإِّج ن ْبناذم. 
ي ثتݣّم اَأيا؟ ’، خنِّي اإِنِيم ‘اَأقّا  فسيم اَأس، ثاْويم ث-يِد غاِري. 3مارا اإنّا اَأوم حد ‘مايمِّ
ِسيِذي اإِحذاج اِث’، ُؤشا رْخذنِّي اَأذ ث-يِد اإِّسّك ذا.” 4نِيْثِني ُروحن، ُؤِفين اَأسُنوس 
نِّي اإِقّن غار ثّوارث باّرا خ وْبِريذ ُؤشا اَأرُخون اَأس. 5شا ن اإِنّي ثُوغا ِذين اإِبّدن، نّان اَأسن 
ثن.  ين  ُؤشا جِّ و  يشُّ اإِوّصا  ثن  ماّمش  اَأم  اَأسن  6نّان  وْسُنوس؟”  اإِ  ْثفّسيم  ثتݣّم،  “ِمين 
ون  و، ّساْرسن خاس اَأرُّوض نْسن ُؤشا اإِنيا خاس نتّا. 8اَأطّاس سُّ 7اإِْوين-د اَأسُنوس غار يشُّ

ون ثن  ورا ُؤشا سُّ اَأرُّوض نْسن خ وْبِريذ، شا نّْضِني قّصن-د رْفُروع س وافِريون ِزي ثشجُّ
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خ وْبِريذ. 9اإنّي اإِّزارن ذ يِنّي ث-يِد اإِْضفارن، ثُوغا ْسُغويُّون س ّجهذ، قّارن “ُؤصانّا! ذ 
يْثنغ داُود ثنِّي  اَأِميُمون ونّي اإِ د ُيوِسين س يِيسم ن اَأربِّي. 10اَأذ ثْتوابارك ْثݣْلِذيث ن جدِّ
و غار  اإِ د غا ياسن س يِيسم ن اَأربِّي. ُؤصانّا ِذي ُروْعرا خ ُروْعرا قاع.” 11ُيوِسي-د يشُّ
ُؤرشالِيم ُؤشا ُيوذف ِذي ثاّدارث اإِقّدسن. اَأوارنِي راِمي اإِْزرا ماّرا ِمين ذ اَأس-د اإِنّضن، اإِفّغ 

وثُوم.  غار باْيثعانيا اَأك-ذ ثنعاش ِمينِزي ْرحار ثُوغا اإِسُّ

نّعر �أَرثُو  و �إِ يشُّ
19-18:21 َمّتى 

12ثِيوّشا نّس راِمي د فّغن ِزي باْيثعانيا، اإِطّف اإِث-يِد راز. 13ُؤِمي  اإِْزرا ِزي راݣّواج 

اَأذ ذاْيس  اَأتّاغ  ما  يارُزو  اَأذ  ِحيما  ِذين  ُيوُيور  ثِيفراي،  ثازارث غارس  واْرثُو ن  اإِج ن 
ياف شا. ُؤِمي د ُيوسا ِذين، وار ُيوِفي والُو ْمِغير ثِيفراي ِمينِزي وار ثُوِغي ُبو ْروْقث 
عاذ  يّش  ّزايك  اَأذ  اإِقِّيم  وار  اإِّج  ذ  ُؤرا  رْبدا  “اإِ  اس  اإنّا  و،  يشُّ 14ياّر-د  ثازارث.  ن 

ْرِغيْدچث.” ثُوغا اإِمْحضارن نّس تْسران ِمين اإِقّار. 

قّدسن  سّبابن ِزي ثاّد�رث �إِ تاّزر خ �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 12:21-17؛ ُلوك. 45:19-48؛ يُوح. 22-13:2

وفُّوغ اإِسّبابن ذ  و غار ثاّدارث اإِقّدسن، اإِْبذا اإِسُّ 15ُؤِسين-د غار ُؤرشالِيم. ُؤِمي ُيوذف يشُّ

اإِمُسوّواقن ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ُؤشا اإِْبذا اإِقْدچب طّوابر ن اإِصاّرافن ن ْثمنياث ذ ركراِسي 
ي حد اَأذ يعُذو ثاّدارث اإِقّدسن ُؤرا س اإِْشث ن   ن يِنّي ثُوغا اإِزنُوزان اإِْذبِيرن. 16نتّا وار اإِجِّ

ْرقشعث. 17ثُوغا اإِّسرماذ، اإِقّار اَأسن “ما وار ثُوِري

‘ثاّدارث اإِنُو اَأذ اس راغان ثاّدارث ن ْثزاْدجيث اإِ ماّرا رݣـُنوس’،
رم. 11:7  سا. 7:56؛ �إِ                     ُؤشا كنِّيو ثارِّيم ت ذ اإِْفِري ن اإِشّفارن.”    �إِ

18اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ْسِرين مان اَأيا، كّارن ُؤشا اَأرزُّون ماّمش اإِ غا 

ݣّن اَأذ ث نْغن، ِمينِزي ݣّوذن ّزايس، ِمينِزي ْرغاِشي ماّرا ثُوغا اإِتْبهث س ُؤسْرمذ نّس. 
19راِمي يعُذو ْرحار اإِفّغ غار باّرا ن ثنِذينت. 
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�أَرثُو �إِسر�و 
20ِذي ّصبح زِيش، اَأم ثُوغا عدُّون، ْزرِين بلِّي واْرثُو نِّي اإِسراو زݣ اإِزْوران. 21ُبطُروس اإِْفثن، 

و، اإنّا اسن “اَأمنم ِذي  خنِّي اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، ْخزار، اَأرثُو اإِ ثْخِزيذ، اَأقّا اإِسراو.” 22يارّ-د يشُّ
اَأربِّي. 23س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ بلِّي ونّي اإِ غا اإِنِين اإِ وْذرار-ا ‘مكِسي، مْنضار ِذي رْبحار’، وار 
اإِْتشكِّي ذݣ ُور نّس ماشا اَأذ يامن بلِّي ِمين اإنّا اَأذ اإِفّغ، اإِوا اَأقّا اَأذ اإِفّغ. 24خ ُؤينِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، 
مارّا ِمين اإِ غا ثتارم، اَأمنن بلِّي اَأذ ث ْثكسبم ُؤشا اَأذ غاْروم يِيِري. 25مرِمي ّما ْثبّدم اَأذ ثّزاْدچم، 
غفارم مارا غاْروم خ حد شا، ِحيما باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان اَأذ اوم اإِغفار ّدنُوب نْوم. 

26مارا وار ْثغّفارم كنِّيو، وار اإِغّفار ُؤرا ذ باباْثوم اإِ اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان خ ّدنُوب نْوم.” 

و رْعجايب  تّݣ يشُّ �أَسْقِسي خ مان تْسِريح �إِ ِزي �إِ
َمّتى 23:21-27؛ ُلوك. 8-1:20

27ُؤِسين-د عاوذ غار ُؤرشالِيم. اَأم ثُوغا اإِݣُّور ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، قاّربن-د غارس اَأرُّوياس 

ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ، 28نّان اس “س مان تْسِريح اإِ ِزي 
و، اإنّا اسن “ُؤرا  ولطا-يا ِحيما اَأذ ثݣّذ اَأيا.” 29ياّر-د يشُّ ثتݣّذ اَأيا، ِوي ذ اش اإِْوِشين صُّ
ذ نش اَأذ كنِّيو ّسقِسيغ اإِج ن ُؤسقِسي، اَأّرم-د خاِفي ُؤشا اَأذ اوم اإِنِيغ س مان تْسِريح اإِ 
زِي تݣّغ اَأيا. 30اَأسْغضاص ن ُيوحانّا ما اإِّك-د زݣ ُؤجنّا نِيغ زݣ اإِْوذان؟ اَأّرم-د خاِفي!” 
ي وار ّزايس ثُوِمينم؟ ’  31ْمشاوارن جاراسن، نّان “مارا ننّا ‘زݣ ُؤجنّا’، اَأذ يِيِني ‘مايمِّ

32ماشا مارا ننّا ‘زݣ اإِْوذان’ ”... نِيْثِني ماشا ݣّوذن زݣ وْيُذوذ ِمينِزي ُيوحانّا ثُوغا-ث 

و،  ين!” ياّر-د خاسن يشُّ و “وار نسِّ غار ماّرا ذ اَأمكاشاف س ثِيذت . 33اَأرِّين-د، نّان اإِ يشُّ
اإنّا “خنِّي ُؤرا ذ نش وار ذ اوم قّارغ زِي مان تْسِريح اإِ تݣّغ اَأيا.” 

عّفانن  فْدچاحن �إِ �أَمتِّير ن وْحِويش ن ثْز�يارث ذ �إِ
َمّتى 33:21-46؛ ُلوك. 19-9:20

1اإِْبذا اإِّساوار اَأِكيسن س اإِمتّيرن “اإِج ن ْبناذم اإِزُّو اإِج ن وْحِويش ن ْثزايارث ُؤشا 12 

وْمعث  اإِّسنّض اَأس-د س اإِج ن وفراي ُؤشا اإِغزا ثاِسيرث ن ُؤِضير، اإِْبنا ذاْيس صُّ
ُؤشا يارهن اِث اإِ شا ن اإِفْدچاحن ُؤشا اإِسافار. 2راِمي د يِيوض ْرحار، اإِّسّك اإِج ن اإِْسمغ 
غار اإِفْدچاحن ِحيما اَأذ اإِْكِسي ثاسغارث نّس زِي ْرِغيْدچث ن وْحِويش ن ْثزايارث زݣ 
اإِفْدچاحن نِّي. 3ماشا نِيْثِني طّفن ث، ْوتِين ث ُؤشا ّسكّن ث اإِخوا. 4عاوذ اإِّسّك غارسن اإِج 
ن اإِْسمغ نّْضِني، اَأرْجمن ث، مارزن اس ُؤ اَأوارنِي راِمي ث ّسبهثرن، ُؤزّرن خاس. 5عاوذ 
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اإِّسّك-د غارسن ونّْضِني ُؤشا نِْغين ث. اَأمُّو خنِّي اإِّسّك اَأطّاس ن اإِنّْضِني، هتّكن شا زّاْيسن 
يس اإِ خاس اإِِعيّزن.  س ُؤركُّوض ُؤ شا نّْضِني زّاْيسن نِْغين ثن. 6ثُوغا اإِقِّيم غارس عاذ اإِّج ن مِّ
اإِّسّك اِث غارسن ذ اَأنݣّار، اإِقّار ‘نِيْثِني اَأذ وقّارن مِّي’. 7ماشا اإِفْدچاحن نِّي نّان جاراسن ‘اَأقّا 
ذ وا ذ اَأْورِيث. زِيذم، اَأذ ث ننغ ُؤشا اَأذ غاْرنغ يِيِري ْروارث.’ 8كِسين ث، نِْغين ث ُؤشا 
نْضارن ث باّرا اإِ وْحِويش ن ْثزايارث. 9ِمين اإِ غا يّݣ باب ن وْحِويش ن ْثزايارث؟ اَأذ د ياس 

اَأذ اإِنغ اإِفْدچاحن ُؤشا اَأذ اإِْوش وْحِويش ن ْثزايارث اإِ اإِنّْضِني. 10ما وار ثْغِريم ثِيرا-يا

‘اَأْزُرو اإِ ثُوغا اإِِعيّفن اإِبنّاين، اَأقّا اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن ثْغمارث. 
11مان اَأيا اإِْتواّݣ زِي اَأربِّي ُؤ مان اَأيا ذ اإِْشث ن ْرحاجث 

                        ثّسثبهث ثِيطّاِوين نّغ’ ”       سبح. 23-22:118 

12اَأرُزون اَأذ ث طّفن ماشا نِيْثِني ݣّوذن زِي ْرغاِشي، ِمينِزي فْهمن بلِّي ثُوغا اإِّساوار خاسن 

ين ث ُؤشا ُؤُيورن. س ُؤمتِّير نِّي. اَأقّا جِّ
 

�أَخْدچص ن ّضاِريبا �إِ قايصار 
َمّتى 15:22-22؛ ُلوك. 26-20:20

13خنِّي ّسكّن غارس شا ن اإِفارِيِسيّين ذ اإِِهيُروُذوِسيّين، ِحيما اَأذ اس ݣّن ثاْخشفث س اإِج ن واوار. 

14ُؤِمي د ُؤِسين، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، نّشين نّسن اَأقّا شك ذ ثِيذت، وار ثݣِّيذ ُبو س ثِيفراس ن 

ْبناذم ِمينزِي وار ْثخزّارذ شا غار ُوذم ن اإِْوذان، ماشا ثّسرماذذ اَأبرِيذ ن اَأربِّي س ثِيذت . ما اإِحْدچر 
اَأذ نْوش ّضارِيبا اإِ قايصار نِيغ لّا؟ ما اإِْتخّص اَأنغ اَأذ نْخْدچص نِيغ لّا؟” 15اَأم ثُوغا يارݣب خ نِّيفاق 
ي اإِ ذ ايِي ثْتجارّابم؟ اَأْويم اَأيِي-د اإِج ن دِّينار ِحيما اَأذ ث زارغ!” 16اإِْوين اَأس-د  نْسن، اإنّا اسن “مايمِّ
و،  اإِّج ن دِّينار. خنِّي اإنّا اسن “ِوي يِيران ثاْصِويرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” نّان اس “ن قايصار.” 17يارّ-د يشُّ
اإنّا اسن “ْوشم اإِ قايصار ِمين اإِْدچان اإِ قايصار ُؤ اإِ اَأربِّي ِمين اإِْدچان اإِ اَأربِّي.” ُؤشا  ْتعجبن زّايس. 

�أَسْقِسي خ رْمر�ش ذ ثْنُوكر� 
َمّتى 23:22-33؛ ُلوك. 40-27:20

18ُؤِسين-د غارس شا ن اإِصاُذوِقيّين اإِنّي اإِقّارن بلِّي وار ِذين ُبو ْثُنوكرا، ّسْقسان ث، نّان 

ي  19“اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا ُيورا اَأنغ ُموسى، مارا اإِمُّوث اإِ حد ُؤماس ُؤشا اإِّجا ثامغارث، وار ذ اإِجِّ

وِرييث اإِ ُوماس. 20ثُوغا ِذين  ُبو ثاّراوث، اَأذ ياِوي ُؤماس ثاْمغارث ُؤشا اَأذ اس اإِّسݣاّعذ دُّ
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ي ُبو  سبعا ن واْوماثن. اَأمْزواُرو يِيِوي اإِْشث ن ثْمغارث ُؤشا اَأوارنِي راِمي اإِمُّوث، وار د اإِجِّ
وِرييث ُؤرا ذ نتّا.  ي ُبو دُّ وِرييث. 21خنِّي يِيويِي اِت ونّي ِويّس ْثناين ُؤشا اإِمُّوث وار د اإِجِّ دُّ
وِرييث. اَأنݣّار نْسن ماّرا  ين ُبو دُّ و ِويّس ْثراثا. 22ماّرا سبعا نِّي اإِْوين ت، وار د جِّ ُؤرا اَأمُّ
وث ثْمغارث نِّي عاوذ. 23اإِوا ِذي ْثُنوكرا، ْخِمي اإِ ذ غا كّارن ُؤِمي اإِ غا ثِيِري ثْمغارث؟  ثمُّ
و، اإنّا اسن “ما وار ْثخطِّيم شا  ِمينِزي نتّاث ثُوغا ذ ثاْمغارث اإِ سبعا نِّي.” 24ياّر-د يشُّ
ينم شا اإِْذلِيسن ذ ّجْهذ ن اَأربِّي؟ 25ِمينِزي ْخِمي اإِ د غا كّارن زݣ اإِمتِّينن،  ِمينِزي وار ثسِّ
وار ݣُّور اَأذ مرشن، وار ݣُّور اَأذ ثنت ّسمْدچشن، ماشا اَأذ اإِِرين اَأمْشناو لمالاكاث ذݣ 
يهث ن اإِمتِّينن اَأقّا ْتواّسنكّارن، ما وار ثْغِريم ذݣ وْذلِيس ن ُموسى راِمي  اإِجْنوان. 26ِزي جِّ
ور اَأِكيس اَأربِّي، اإنّا ‘نش ذ اَأربِّي ن اإِبراِهيم ذ اَأربِّي ن اإِسحاق،  ثُوغا غار ثابغا ماّمش اإِسِّ
ذ اَأربِّي ن ياعُقوب.’ 27نتّا ماِشي ذ اَأربِّي ن اإِمتِّينن ماشا ذ اَأربِّي ن اإِنّي اإِّدارن. خ ُؤينِّي 

اَأقّا كنِّيو ْثخطّام اَأطّاس.”
 

ثاْوِصيّيث ثامّقر�نت 
َمّتى 34:22-40؛ ُلوك. 28-25:10

28ُؤِمي  اإِْسرا اإِّجن زݣ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن بلِّي نِيْثِني ثُوغا تمهارواضن جاراسن ُؤشا نتّا 

اإِّسن بلِّي نتّا اَأقّا ياّر-د خاسن مِليح، خنِّي ُيوِسي-د غارس اإِّسْقسا ث “مان ثن اإِْدچان ذ 
و “اَأقّا ثامْزواُروث خ ماّرا ثِيوّصا  ثاْوصّيث ذ ثامْزواُروث خ كُورِشي؟” 29ياّر-د خاس يشُّ
‘سر اَأ اإِسرايِيل! ِسيِذي، اَأربِّي نّغ، اَأقّا-ث ذ اإِّجن ن ِسيِذي. 30اَأذ ثْخسذ ِسيِذي، اَأربِّي 
نّك س ماّرا ُور نّك س ماّرا رْعمار نّك س ماّرا رعقر نّك س ماّرا ّجْهذ نّك.’ ثا ذ 
ثاْوصّيث ثامْزواُروث. 31ُؤشا  ثاْوصّيث ِويّس ْثناين، اَأمْشناو ثانِيثا، اَأقّا ذ ثا ‘اَأذ ثْخسذ 
ثِينا س  ثامّقرانت خ  نّْضِنيث  ثاْوصّيث  ُبو  ِذين  اإِخف نّك.’ وار  اَأمْشناو  نّك  اَأْمقاّرب 
ْثناين.” 32اإنّا اس ُؤْمسرماذ ن اإِْذلِيسن “نِيشان، اَأ اَأْمسرماذ، س ثِيذت ثنِّيذ بلِّي نتّا ذ 
اإِّجن، وار ِذين ُؤرا ذ اإِّج نّْضِني ْمِغير نتّا. 33ُؤشا  سنّج اإِ ماّرا ثِيغاْرِصين ن وْشماض ذ ماّرا 
ثِيغاْرِصين نّْضِنيث، اَأقّا اَأذ ث ثْخسذ س ُور ماّرا، س رعقر ماّرا، س رْعمار ماّرا ُؤ س 
و بلِّي ياّر-د  ّجْهذ ماّرا ُؤشا اَأذ ثْخسذ اَأْمقاّرب نّك اَأمْشناو اإِخف نّك.” 34ُؤِمي  اإِْزرا يشُّ
س رعقر، اإنّا اس “اَأقّا شك وار ثِيݣِّويجذ شا خ ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” خنِّي وار اإِعّور حد 

اَأذ ث اإِّسْقسا ُؤرا ذݣ اإِْشث ن  ثمْسراشث. 
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ْدچان ذ مِّيس ن د�ُود؟  مان ون �إِ
َمّتى 41:22-46؛ ُلوك. 44-41:20

و، اإنّا “ماّمش قّارن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن  35راِمي ثُوغا اإِّسْرماذ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ياّر-د يشُّ

بلِّي لَمسيح ذ مِّيس ن داُود؟ 36ِمينِزي داُود س يِيخف نّس اإنّا س اَأرُّوح اإِقّدسن

‘اإنّا ِسيِذي اإِ ِسيِذي اإِنُو: قِّيم-د خ ُؤفُوِسي اإِنُو، اَأر اإِ د غا اَأّرغ 
                 ماّرا رعْذيان نّك ذ ثانْبذاث ساُذو اإِضارن نّك.’     سبح. 1:110 

37داُود ِسيمانت نّس اإِْتراغا اَأس-د ‘اَأربِّي’. مانِيس د اإِكّا ذ مِّيس؟” ثُوغا اإِْعجب اس اإِ اإِج 

ن وْزين اَأمّقران ن ْرغاِشي اَأذ اس ْسرن. 

ْذِليسن  ْمسرماذن ن �إِ و �إِ �إِ �أَْعر�م ن يشُّ
َمّتى 1:23-36؛ ُلوك. 47-45:20

ُؤِمي  اإِنّي  اإِْذلِيسن  ن  اإِْمسرماذن  زݣ  نْوم  اإِخف  “ْحضام  نّس  ْثُغوِري  ِذي  اسن  38اإنّا 

غا  اإِ  خاسن  ْخِمي  ُؤ  ثِيِزيراِرين  رعباياث  س  ُؤُيورن  غا  اإِ  ْخِمي  ْرحار  اَأسن  اإِتعِجيب 
اإِِسيناݣُوݣن  اإِتعِجيب اَأسن ركراِسي ن ّزاث ذݣ  اإِْوذان ِذي رْسواق، 39ُؤشا  سْدچمن 
ذ اإُِموشان اإِمْزُورا غار اإِمْنِسيون ن ُؤرارن،40  اَأقّا نِيْثِني تتّن ثُوذِرين ن ثِيّجار ُؤشا ْتزاْدچان 

اَأطّاس ن ْروْقث اَأمنِّي واها. اَأقّا اإِنا اَأذ ْكِسين ْرُحوكم ذ اَأمّقران.” 

ّصذقث ن ثاّجاتْش 
ُلوك. 4-1:21

و ِقيباْتش اإِ ّصنُذوق ن ّصذقث، اإِْزرا ماّمش اإِنطّار ْرغاِشي ثِينعاِشين ن نّحاس ِذي  41اَأم اإِقِّيم يشُّ

ّصنُذوق. اَأطّاس ن اَأْيثباب ن واݣْرا ثُوغا نطّارن ذاْيس اَأطّاس. 42ثُوِسي-د اإِْشث ن ثاّجاْتش ذ 
ْرمسِكينا ثْنضار ذاْيس ْثناين ن ‘لبثاث’ )=‘لبثا’ نتّاث ذ ثامْزيانت خ مارّا ُؤِقيّياث ن نّحاس( اإِ 
اإِسكّوان ‘كواذرانس’ ) =‘كواذرانس’ نتّا ذ اَأمْزيان خ مارّا ُؤِقيّياث ن نّحاس ن اإُِرومانِيّين( . 43اإِراغا 
و اإِ اإِمْحضارن نّس، اإنّا اسن “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ثاّجاْتش-ا ْرمسِكينا اَأقّا ثْنضار ذاْيس كثار  يشُّ
خ مارّا اإِنّي اإِ ثُوغا اإِنضارن ِذي ّصنُذوق ن ّصذقث، 44ِمينزِي مارّا نْضارن ذاْيس زِي ِمين غارسن 

اَأطّاس، ماشا ثا زِي ْذُروس نّس ثْنضار ذاْيس كُورِشي ِمين غارس، مارّا رعوْتش نّس.” 
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ْعقب لَمسيح  ْمسارن �أَر �إِ ذ غا �إِ ِمين �إِ غا �إِ
َمّتى 1:24-44؛ ُلوك. 33-5:21

نّس 13  اإِمْحضارن  زݣ  اإِّجن  اس  اإنّا  اإِقّدسن،  ثاّدارث  ِزي  اإِفّغ  د  1اَأراِمي 

اإنّا  و،  يشُّ 2ياّر-د  ربِني-يا!”  ذ  اإِْزرا-يا  اإِْدچان  ماّمش  ْخزار،  اَأْمسرماذ،  “اَأ 
نّْضِني،  وْزُرو  خ  وْزُرو  ن  اإِج  ذ  ُؤرا  اإِْتِغيِمي  وار  اإِْمغارن؟  ربِني-يا  ثْزِريذ  “ما  اس 
اإِقّدسن،  ثاّدارث  اإِ  ِقيباْتش  يثُون  زِّ ن  وْذرار  نتّا خ  اإِقِّيم  ثُوغا  3راِمي  اإِْتنهِذيم.”  وار 
ّسْقسان ث وْحدس ُبطُروس ذ ُيوحانّا ذ اَأنذراُوس 4“اإِنِي اَأنغ مرِمي اإِ غا يِيِري مان 

اإِكّمر ماّرا مان اَأيا؟”  اإِ غا  اَأيا ذ مان رْعرامث ْخِمي 
و ُؤشا اإِْبذا اإِقّار “ْخزارم، ِحيما وار كنِّيو اإِغكِّوي حد. 6اَأقّا اَأطّاس اَأذ د  5يارّ-د خاسن يشُّ  

اَأسن س يِيسم اإِنُو قّارن ‘اَأقّا ذ نش!’، اَأذ غوان اَأطّاس. 7مارا ثْسِريم خ ْرباُروض ذ رْخُبوراث ن 
ْرباُروض، وار ْتنخِريعم شا، ِمينِزي س ُؤِغير اَأذ يِيِري مان اَأيا، ماشا وار اإِتِيِري عاذ ذ اَأنݣّار. 8ِمينِزي 
ْرݣنس اَأذ اإِكّار ِضيّد ن ْرݣنس نّْضِني ُؤ ثاݣْلِذيث ِضيّد ن ْثݣْلِذيث نّْضِني. اَأذ اإِرِين اإِنهزِّيّين ن 

ثُمورث زِي وْمشان غار وْمشان ُؤشا اَأذ يِيِري راز ذ ُؤغوُّوغ. ثِيمْسرايِين-ا ذ بدُّو ن روجاع. 
9خزارم غار يِيخف نْوم، ِمينِزي اَأذ كنِّيو سلّمن اإِ ثُوذِرين ن ّشراع، اَأذ كنِّيو هتّكن   

يّبث  يوضن غار ْرُحوكّام ذ اإِجْدجيذن خ سِّ س ُؤركُّوض ذݣ اإِِسيناݣُوݣن ُؤشا اَأذ كنِّيو سِّ
اإِنُو ذ شهاذث اإِ نِيْثِني. 10غار ُؤمزوار اإِْتخّص اَأذ اإِْتوابارّح رْخبار اَأصْبحان ِذي مارّا رݣـُنوس. 
يم اَأْمُنوس قبر زِي ِمين اإِ غا ثِيِنيم، وار  11خِمي كنِّيو اإِ غا ݣّوذن ِحيما اَأذ كنِّيو سلّمن، وار كسِّ

يفم شا، ماشا ِمين ّما ذ اوم اإِ غا اإِّموشن ِذي ْثساّعث نِّي، ِسيورم زّايس، ِمينِزي وار  ْثِحيسِّ
ثْدجيم ذ كنِّيو اإِ اإِّساوارن ماشا ذ اَأرُّوح اإِقّدسن. 12ُؤماس اَأذ اإِسلّم ُؤماس اإِ ْرمْوث ذ باباس اَأذ 
اإِسلّم مِّيس ُؤشا اَأذ ثكّار ثارّاوث خ لوالِيِذين نّس ُؤشا اَأذ ثن نْغن. 13اَأذ كنِّيو شاْرهن مارّا خ 

يّبث ن يِيسم اإِنُو. ماشا ونّي اإِ غا اإِْصبارن اَأر اَأنݣّار، وانِيثا اَأذ اإِْتواّسنجم.  سِّ
14خِمي اإِ غا ْثزارم نِّعي ن واريّب، ِمين خف ثُوغا اإِّساوار ُؤمكاشاف ذانيال، اإِْتبّدا مانِي   

وار اإِْتخّص اَأذ اإِبّد - ونّي اإِْغِرين اَأذ اإِْفهم - رْخذنِّي اإِْتخّص اإِ اإِنّي اإِْدچان ِذي ياُهوِذيّيا اَأذ 
اَأرْورن غار اإُِذورار، 15ُؤ ونّي اإِْدچان خ ْثزقّا وار ذ اإِهكِّوي شا غار ثاّدارث ُؤ وار اإِتِيذف شا 
ِحيما اَأذ اإِْكِسي شا زِي ثاّدارث نّس، 16ُؤ ونّي اإِْدچان ذݣ اإِيّار وار ذ اإِْتِعيِقيب شا ِحيما 
وُطوضنت ذݣ ُوّسان  اَأذ اإِْكِسي اَأرُّوض نّس. 17ُؤْشث خ ثِنّي اإِْدچان س ّديسث ذ ثِنّي اإِسُّ
نِّي. 18زّاْدچم ِحيما وار ثِتيِري ثارْورا نْوم ِذي ْرمشثا، 19ِمينِزي ذݣ ُوّسان نِّي اَأذ ِذين ثِيِري 
و ُؤشا وار  ونِّيث اَأر رخُّ اإِْشث ن رْحصارث اإِ وار ثُوِغي اَأمْشناو نتّاث زݣ واِمي اإِخرق اَأربِّي دُّ
ثِتيِري عّمارص عاوذ. 20مارا اَأربِّي وار اإِّسمِزي ُؤّسان نِّي، وار ْثنّجم ُؤرا ذ اإِْشث ن  اَأرِّيمث، 
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ماشا ِذي طّوع ن يِنّي اإِْتواخضارن اإِنّي اإِ اإِْخضار نتّا، اَأقّا اإِّسمِزي ُؤّسان نِّي. 21خنِّي مارا اإنّا 
اَأوم اإِّجن ‘اَأقّا لَمسيح ذا نِيغ اَأقّا-ث ِذيها’، وار ث تامنم. 22ِمينِزي اَأذ د كّارن اإِماِسيحن 
يقن، اَأذ ݣّن رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث ِحيما، مارا اإِزّمار،  يقن ذ اإِْمكاشافن اإِّسخارِّ اإِّسخارِّ

اَأذ ّسغوان اإِنّي اإِْتواخضارن ِزي اَأربِّي. 23كنِّيو ماشا ْحضام! اَأقّا ماّرا نِّيغ اَأوم ث قبر. 
وار  ثازِيِري  ُؤشا  ْثُفوشث  ثّبارشن  اَأذ  نِّي  رْحصارث  اَأوارنِي  نِّي  ُوّسان  24ماشا ذݣ   

ولاطاث اإِ اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا  ثِتيّش عاذ طّيا نّس، 25اإِثران اَأذ د ْوضان زݣ ُؤجنّا ُؤشا صُّ
اَأذ ْتواّسنهّزن. 26خنِّي اَأذ زارن مِّيس ن ْبناذم اإِتاس-د ذݣ اإِسيُنوثن س ّجْهذ ذ ُؤُعوْدجي 
اَأمّقران. 27رْخذنِّي اَأذ اإِّسّك لمالاكاث نّس ُؤشا اَأذ اإِيُرو اإِنّي اإِْتواخضارن ّزايس زِي اَأربعا 

يضن زِي طّارف اَأنݣّاُرو ن ثُمورث غار طّارف اَأنݣّاُرو ن ُؤجنّا.  اإِسمِّ
اَأرْضبن ُؤشا  اَأذ  نّس  رْفُروع  غا ذْورن  اإِ  اَأمتِّير-ا: ْخِمي  ثازارث  واْرثُو ن  28رْمذم زݣ   

ثِيفراي اَأذ فّغنت، خنِّي اَأذ ثّسنم اَأقّا اَأنبُذو يِيوض-د. 29اَأمُّو عاوذ ُؤرا ذ كنِّيو، ْخِمي اإِ غا ْثزارم 
ثِيمْسرايِين-ا تمسارانت، خنِّي ّسنم اَأقّا مان اَأيا ُيوذس-د خ ثّوارث. 30س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، 
ير-ا وار اإِعدُّو شا اَأر اإِ د غا يِيِري مان اَأيا ماّرا. 31اَأجنّا ذ ثُمورث اَأذ ُؤقّان، ماشا اَأوارن اإِنُو  جِّ
ين ُؤرا ذ لمالاكاث  وار تكّسن عّمارص. 32ماشا اَأّس نِّي ذ ْثساّعث نِّي ُؤرا ذ اإِّج وار ث اإِسِّ
يث، ْمِغير ثاباباث. 33ْحضام، عّسم، زّاْدچم، ِمينِزي وار  ثِنّي اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان ُؤرا ذ ثاممِّ

ينم شا مرِمي اإِ د غا ثاوض ْروْقث.  ثسِّ
34اَأقّا-ث اَأمْشناو اإِج ن ْبناذم، ونّي اإِݣُّورن اَأذ اإِسافار، اإِّجا ثاّدارث نّس، اإِوكّر اإِسْمغان نّس   

ولطا، اإِْوشا اإِ كُور اإِّجن زّاْيسن ْرخْدمث نّس ُؤشا اإِْعرم اس اإِ ُؤعّساس ن ثّوارث ماحْنذ اَأذ  س صُّ
ينم شا مرِمي اإِ د غا ياس باب ن ثاّدارث، غار  اإِقِّيم اَأذ اإِحضا. 35اإِوا ْحضام خنِّي، ِمينِزي وار ثسِّ
ي نِيغ غار وْزين ن ْدجيرث نِيغ خ ُؤسُقوقع ن ُؤيازِيض نِيغ غار ّصبح زِيش، 36ِحيما وار د  ُؤعشِّ

و، قّارغ ث اإِ مارّا ‘قِّيمم ْثفاقم!’ ”  اإِتِيس ذْغيا، اَأذ كنِّيو ياف ثتطّصم. 37ِمين د اوم قّارغ رخُّ

و  ون �أَذ نْغن يشُّ ؤذ�ين �أَرزُّ
َمّتى 1:26-5؛ ُلوك. 1:22-2؛ يُوح. 53-45:11

ْثناين ن 14  اَأوارنِي  اَأنثُون  نّْبرا  ْرِعيذ ن وْغُروم  ْرِعيذ ن باسخا ذ  يِيِري  اَأذ  1اإِݣُّور 

ُوّسان ُؤشا ثُوغا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن اَأرزُّون ماّمش ث اإِ 
غا طّفن س ْثحراْيمشث ُؤ ماّمش ث اإِ غا نْغن. 2ماشا نِيْثِني نّان “وار اإِتِيِري ِذي ْرِعيذ 

غ ذݣ وْيُذوذ.”  ِحيما وار اإِتِيِري ُؤغوُّ



مارُكو  10214

و س رْعُطور �إِغر�ن  �أَْذهان ن يشُّ
َمّتى 6:26-13؛ يُوح. 8-1:12

3اَأراِمي ثُوغا اإِقِّيم غار طّابرا ِذي باْيثعانيا ِذي ثاّدارث ن ِسمعان ونّي اإِ ِذي اإِْدچا ْربارص، 

ثُوِسي-د اإِْشث ن ثْمغارث، اَأقّا-ت غارس اإِْشث ن ثازِيّياث ن اَألاباسثر ذاْيس رْفواحث ن 
ّصْنبل ثصفا، ثْغرا. ثارزا ثازِيّياث ن اَألاباسثر ُؤشا ْثفاّرغ اِت خ ُؤزْدجيف نّس. 4ثُوغا ِذين 
ي ثْتواّسخسار رْفواحث-ا ن  شا اإِنّي اإِخّيقن اَأطّاس ذݣ يِيخف نْسن خ مان اَأيا، نّان “مايمِّ
ينار ُؤشا خنِّي اَأذ اإِّمْوش اإِ اإِمْزراض.”  ِميرُّو؟ 5ِمينِزي رعُطور-ا اَأذ يِيِري اإِّمنز كثار زِي ثرث مّيا دِّ
ي خاس ثْتعّدام؟ اَأقّا ثݣّا ذايِي اإِج  و اإنّا “ّجم ت! مايمِّ ُؤشا  خّيقن خاس اَأطّاس. 6ماشا يشُّ
ن شغر اإِْشنا. 7ِمينِزي اإِمْزراض نِيْثِني رْبدا اَأقّا-ثن اَأِكيْذوم، ْثزّمارم اَأذ ِكيسن ثݣّم ْرخار مرِمي 
ّما ثخسم، ماشا نش وار ِكيذوم ْدجيغ رْبدا. 8نتّاث ثݣّا ِمين ُؤِمي ْثزّمار. اَأقّا ثِيّزار ثمسح 
اَأرِّيمث اإِنُو س رْعُطور اإِ ونْضر. 9س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، مانِي ّما اإِ غا اإِْتواباّرح رْخبار-ا 

ونِّيث، اَأذ خّبارن عاوذ خ ِمين ثݣّا ذايِي ذ رِيضارث اإِ نتّاث.”  اَأصْبحان ِذي ماّرا دُّ

سّلم لَمسيح  كّس �أَو�ر ماحْنذ �أَذ �إِ ياُهوذ� �إِ
َمّتى 14:26-16؛ ُلوك. 6-3:22

10خنِّي اإُِروح ياُهوذا اإِسخاِريُيوِطي، اإِّجن ِزي ثنعاش، غار اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ِحيما اَأذ 

اسن ث اإِسلّم. 11ُؤِمي  ْسِرين مان اَأيا نِيْثِني، فارحن ُؤشا واعذن اَأذ اس ْوشن ثمنياث. 
ُؤ نتّا ثُوغا يارزُّو اإِْشث ن ثّوارث ِحيما اَأذ اسن ث اإِسلّم. 

�أَسْوجذ ن ُؤمْنِسي �أَنݣّاُرو 
َمّتى 17:26-25؛ ُلوك. 7:22-14، 21-23؛ يُوح. 30-21:13

12ذݣ واّس اَأمْزوار ن ْرِعيذ ن باسخا، اَأراِمي راِمي غارصن ثاغاْرصث ن باسخا، نّان اس 

اإِمْحضارن نّس “مانِي ثْخسذ اَأذ نْراح ِحيما اَأذ نّسوجذ ماحْنذ اَأذ ثّشذ باسخا؟” 13اإِّسّك ْثناين 
زݣ اإِمْحضارن نّس، اإنّا اسن “ُروحم غار ثنِذينت، اَأذ ثمساݣارم اَأك-ذ اإِج ن وْرياز، ياْرُبو اإِْشث 
ن ثقُبوشث ن وامان. ْضفارم ث!” 14ؤ مانِي اإِ غا ياذف، اإِنِيم اإِ باب ن ثاّدارث، “اَأْمسرماذ اإِقّار 
‘مانِي ثْدچا ْثُغورفث ِحيما اَأذ ّشغ ثاغاْرصث ن باسخا اَأك-ذ اإِمْحضارن اإِنُو؟ ’ 15خنِّي نتّا اَأذ اوم 
و، اإِعذر. ِذينِّي ذ انغ اإِ غا ثّسوجذم.” 16فّغن اإِمْحضارن، ُؤِسين-د  اإِّمر اإِج ن اَأْروا اإِمغار سنّج، اإِسُّ

ينت ُؤشا ُؤِفين ِمين ثُوغا ذ اسن اإنّا، خنِّي ّسوجذن ثاغاْرصث ن باسخا.  غار ثنِذْ
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سّلم  ور خ مان ون �إِ ث غا �إِ سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
و “س  ي ُيوِسي-د اَأك-ذ ثنعاش. 18راِمي ثُوغا قِّيمن غار طّابرا، تتّن، اإنّا يشُّ 17غار ُؤعشِّ

19بذان  ين.”  اإِشِّ ِكيِذي  ونّي  اإِّجن  اإِسلّم،  ايِي  اَأذ  ّزاْيوم  اإِّجن  اَأقّا  اإِنِيغ،  اوم  اَأذ  ثِيذت 
تْشِضينن، نّان اس اإِّجن اَأوارنِي ونّْضِني “ما ذ نش؟” ُؤ ونّْضِني “ما ذ نّش؟” 20ياّر-د، 
يسنن اَأِكيِذي ِزي طّبِصي. 21اَأقّا مِّيس ن ْبناذم اَأذ  اإنّا اسن “اَأقّا-ث ذ اإِّجن ِزي ثنعاش اإِ اإِسِّ
اإِراح ماّمش خاس ثُورا. ماشا ُؤْشث خ ْبناذم نِّي ونّي ِزي اإِ غا اإِْتواسلّم مِّيس ن ْبناذم. 

ْحسن اس اإِ ْبناذم نِّي مِري وار ذ اإِْخِريق.” 

قّدسن  �أَمْنِسي �إِ
َمّتى 26:26-30؛ ُلوك. 15:22-20؛ 1 كُور. 25-23:11

اإنّا  اسن ث،  اإِْوشا  ُؤشا  اِث  يارز  اِث،  اإِبارك  اَأغُروم،  و  يشُّ اإِْكِسي  تتّن،  ثُوغا  22راِمي 

“كِسيم، ّشم، اَأقّا ثا ذ اَأرِّيمث اإِنُو.” 23خنِّي اإِْكِسي اَأغاّراف، اإِقاذا، اإِْوشا اسن ث ُؤ ماّرا 
يّزرن  اإِْذسن ْسِوين ّزايس. 24اإنّا اسن “اَأقّا اإِنا ذ اإِذاّمن اإِنُو ن ْرعاهذ ن ْجِذيذ اإِ غا اإِْتواسِّ
اإِ واطّاس ن اإِْوذان. 25س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، نش وار قِّيمغ اَأذ ْسوغ ِزي ْرِغيْدچث ن 
ْثزايارث اَأر اَأّس اإِ ِذي ت غا ْسوغ ْجِذيذ ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 26خنِّي اَأوارنِي راِمي 

يثُون.  غنّجن اَأسبِّيح، فّغن غار وْذرار ن زِّ

ور خ ونْكار ن بُطُروس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 31:26-35؛ ُلوك. 31:22-34؛ يُوح. 38-36:13

و “اَأقّا مارّا كنِّيو اَأذ ذايِي ثشكّم ِذي ْدجيرث-ا، ِمينِزي ثُورا ذݣ وْذلِيس ن  27اإنّا اسن يشُّ

ُؤْمكاشاف زاكارِييا 
              ‘اَأقّا اَأذ ْوتغ اَأنِيْتِشي ُؤشا اَأذ ْتوازْدچعن ُوْدجي.’    ز�ك. 7:13 

28ماشا اَأوارنِي راِمي اإِ د غا كّارغ، اَأذ اوم اإِْزوارغ غار لجالِيل.” 29اإنّا ُبطُروس “واّخا اَأذ 

و “س ثِيذت اَأذ اش اإِنِيغ،  ذايك نذْرفن ماّرا، نش وار ذايك ْتنذِريفغ شا.” 30اإنّا اس يشُّ
اَأقّا اَأّس-ا ِذي ْدجيرث-ا قبر اإِ غا اإِسُقوقع ُؤياِزيض ْثناين ن اإُِمورن، اَأذ ايِي ثنكارذ ْثراثا ن 
اإُِمورن.” 31ماشا نتّا، اَأم ثُوغا يارنِّي ذݣ واوار نّس عاذ اَأطّاس، اإنّا “مارا اإِْتخّص اَأذ مثغ 

و اإِ نّان ماّرا اإِنّْضِني عاوذ.  اَأِكيك، وار شك نكّارغ.” اَأمُّ
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ِخيْثِسيماِني 
َمّتى 36:26-46؛ ُلوك. 46-39:22

32ُؤِسين-د غار وْمشان ُؤِمي قّارن ‘ِخيْثِسيمانِي’. اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “قِّيمم ذا اَأر اإِ غا 

كّمرغ ثازاْدجيث.” 33خنِّي اإِْكِسي ُبطُروس ذ ياعُقوب ذ ُيوحانّا ُؤشا اإِْبذا اإِتْنخراع، اإِْذور 
اإِتݣّوذ اَأطّاس. 34اإنّا اسن “اَأقّا رْعمار اإِنُو اإِْشضن اَأر ْرمْوث. قِّيمم ذا اَأِكيِذي، ثْحضام!” 
و  35ُيوُيور شوايث غار ّزاث ُؤشا اإِْوضا غار ثُمورث، اإِزُّوْدچ ِحيما - مارا اإِعّدر - اَأذ ْثعدُّ

ي خاِفي ْركاس-ا، ماشا وار  ْثساّعث نِّي. 36اإنّا “ ‘اَأبا’، بابا، كُورِشي ْثزّمارذ خاس! كِسْ
اإِتِيِري ِمين ْخسغ نش، ماشا ِمين ثْخسذ شك.” 37ُؤشا  ُيوِسي-د، ُيوِفي ثن طّصن، 
ُبطُروس “اَأ ِسمعان، ما اَأقّا شك ثتطّصذ، ما وار ْثزّمارذ اَأذ ثحِضيذ ُؤرا ذ اإِْشث  اإنّا اإِ 
ن  ْثساّعث؟ 38ْحضام، ّزاْدچم، ِحيما وار ثِتيذفم ذݣ ُؤغكِّوي. اَأرُّوح اَأقّا اإِوجذ ماشا 
ُؤشا  40اإِْعقب  نِّي.  واوارن  اإِ  اإِعاوذ  اإِزُّوْدچ،  عاوذ  ُيوُيور  39ُؤشا   ثْضعف.”  اَأقّا  اَأرِّيمث 
ينن ماّمش اإِ خاس  ُيوِفي ثن عاوذ طّصن، ثُوغا ثِيطّاِوين نْسن ضّقرنت ُؤشا نِيْثِني وار سِّ
و، ثاريّحم!  اإِ غا ياّرن. 41ُؤشا  نتّا ُيوِسي-د غارسن ْثوارا ِويّس ْثراثا، اإنّا اسن “طّصم رخُّ
اإِشفا! اَأقّا ثِيوض-د ْثساّعث. ْخزارم، اَأقّا مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم غار اإِفاّسن ن اإِمْذناب. 

42كّارم، اَأذ نْراح، ْخزارم، اَأقّا ذا ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِسلّمن، اَأقّا ُيوذس-د.” 

و  ُؤُضوف ن يشُّ
َمّتى 47:26-56؛ ُلوك. 47:22-53؛ يُوح. 12-3:18

اإِّجن ِزي ثنعاش، اَأك-ذ اإِج ن ْرغاِشي س  اإِّساوار، ُيوِسي-د ياُهوذا،  43راِمي ثُوغا عاذ 

رْسُيوف ذ اإُِعوماذ، سكّن ثن-د اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِْمغارن ن 
وْيُذوذ. 44ُؤشا  ونّي ث اإِ غا اإِسلّمن، ثُوغا اإِتّݣ اَأسن اإِْشث ن رْعرامث، اإِقّار “ونّي اإِ غا 
وْذمغ ذ ونّي نتّا، طّفم ث ُؤشا اَأْويم ث-يِد.” 45ُؤِمي د ُيوسا، ُيوُيور غارس ذْغيا، اإنّا  سُّ
وذم اِث. 46ّسارسن خاس اإِفاّسن ُؤشا طّفن ث. 47اإِّجن  اس “اَأ رابِّي، اَأ رابِّي” ُؤشا اإِسُّ
يف نّس ُؤشا اإِْوثا اإِْسمغ ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن، اإِقّص اس  زݣ يِنّي اإِ ِذين اإِبّدن اإِجبذ سِّ
و، اإنّا اسن “اَأقّا اَأْخِمي خ اإِج ن ُؤشّفار اإِ ثّفغم س رْسُيوف ذ اإُِعوماذ  اَأمزُّوغ. 48ياّر-د يشُّ
ِحيما اَأذ ايِي ثطّفم. 49كُور اَأّس ثُوغا-يِي اَأِكيْذوم ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ّسرماذغ، وار ذايِي 
ين ث ماّرا ُؤشا اَأرْورن. 51اإِْضفار اِث اإِج  ثطِّيفم. ماشا اإِْتخّص اَأذ ْتواكّمرن اإِْذلِيسن.” 50جِّ
يث نّس ُؤشا طّفن ث-يِد  ن ُؤعْزِري، ثُوغا يارض اإِْشث ن ثشضاضث ن قاِطيفا خ ْثقدِّ

اإِبِريغن. 52ماشا نتّا اإِّجا ثاشضاضث ُؤشا يارور ّزاْيسن ذ اَأعاريان. 
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لَمسيح ّز�ث �إِ لمْحكاما ثامّقر�نت ن ُوذ�ين 
َمّتى 57:26-68؛ ُلوك. 54:22-55، 63-71؛ يُوح. 14-13:18، 24-19

و غار ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن. ُمونن مارّا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ذ  53اإِْوين يشُّ

اإِث-يِد زِي راݣّواج غار ذاخر ن رْمراح ن  اإِْضفار  اإِْذلِيسن. 54ثُوغا ُبطُروس  اإِْمسرماذن ن 
ي. 55ثُوغا  ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن ُؤشا ثُوغا اإِقِّيم جار اإِْمخازنِيّين، اإِْتوقّاح اإِخف نّس غار ْثمسِّ
و ِحيما اَأذ  اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ مارّا لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين اَأرزُّون شهاذث ِضيّد ن يشُّ
ث نْغن، ماشا وار ت ُؤِفين، 56ِمينِزي اَأطّاس اإِ ثُوغا خاس اإِشّهذن زُّور ُؤ شهاذاث نْسن وار 
ْتمرِقينت. 57خنِّي كّارن-د شا ن اإِنّي خاس اإِشهذن زُّور، قّارن 58“نّشين  نسرا اس ُؤِمي اإنّا ‘اَأذ 
هْذمغ ثاّدارث-ا اإِقّدسن اإِ اإِْتواݣّن س اإِفاّسن ُؤشا ِذي ْثراثا ن ُوّسان اَأذ بِنيغ اإِْشثن نّْضِنيث اإِ وار 
اإِْتواݣّن س اإِفاّسن.’ ” 59ماشا ُؤرا اَأمُّو شهاذاث نْسن وار ْتمرِقينت شا. 60خنِّي اإِكّار ُؤزْدجيف 
و، اإنّا اس “ما وار ثارِّيذ س شا؟ ِمين شّهذن يِينا خاك؟”  ن اإِكّهانن ِذي ْروْسط ُؤشا اإِّسْقسا يشُّ
61ماشا نتّا اإِسقار، وار د يارِّي س والُو. اإِّسْقسا ث ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن عاوذ، اإنّا اس “ما شك 

و “ذ نش ُؤ كنِّيو اَأذ ْثزارم مِّيس ن ْبناذم اإِقِّيم خ ُؤفُوِسي  ذ لَمسيح، مِّيس ن لُموبارك؟” 62اإنّا يشُّ
ن ّجهذ، اَأذ د ياس س اإِسيُنوثن ن ُؤجنّا.” 63اإِشارّݣ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن اَأرُّوض نّس ُؤشا اإنّا 
ي نحذاج عاذ رْشُهوذ! 64اَأقّا ثْسِريم اَأشّقف نِّي! ِمين ذ اوم اإِْضهارن؟” مارّا حْكمن خاس  “مايمِّ
وُسوفن خاس، ْترّحافن اإِ ُؤغْمُبوب نّس، ّشاثن ث  بلِّي اإِسذاهْدچ ْرمْوث. 65شا زّاْيسن بذان سُّ
س ْرُبونِيّياث، قّارن اس “كاشف!” ُؤشا  ّشاثن ث اإِْمخازنِيّين غار ُؤغْمُبوب س اإِمّدارضان. 

�أَنكار ن بُطُروس 
َمّتى 69:26-75؛ ُلوك. 56:22-62؛ يُوح. 18-15:18، 27-25

66اَأراِمي ثُوغا ُبطُروس ِذي رْمراح ْسواّداي، ثُوِسي-د اإِْشث ن ثايّا ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن. 

و نّاِصيِري.”  اإِْتوقّاح، ثخزار ذايس، ثنّا “اَأقّا ثُوغا شك اَأك-ذ يشُّ 67ُؤِمي  ثْزرا ُبطُروس 

ينغ، وار فِهيمغ ِمين ثّقارذ.” ُؤشا  اإِفّغ باّرا غار ثسِقيفث ن ثّوارث،  68اإِنكار، اإنّا “وار سِّ

رْخذنِّي اإِسُقوقع ُؤياِزيض. 69ُؤِمي ث ثْزرا ثايّا اإِج ن ُؤُمور نّْضِني، ثْبذا ثّقار اإِ يِنّي ِذين 
اإِبّدن “اَأقّا ذ وا!” 70اإِنكار اإِ ُؤُمور نّْضِني. شوايث خنِّي نّان اإِنّي ثُوغا ِذين اإِبّدن اإِ ُبطُروس 
اَأمْشناو ونّي  اَأوار نّك  اَأجالِيِلي،  ِمينِزي شك عاوذ ذ  ّزاْيسن نِيشان  “س ثِيذت، شك 
ينغ ْبناذم نِّي اإِ خف ثّساوارم.” 72رْخذنِّي  نْسن.” 71اإِْبذا اإِنّعر اإِخف نّس، اإِْتّجاْدچا “وار سِّ
و “قبر ّما اَأذ اإِسُقوقع  اإِسُقوقع ُؤياِزيض ِويّس مارثاين. اإِفكّار ُبطُروس ذݣ واوار اإِ اإنّا يشُّ

ُؤياِزيض ِويّس مارثاين، اَأذ ايِي ثنكارذ ْثراثا ن اإُِمورن.” خنِّي اإِْبذا اإِْتُرو اَأطّاس. 
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و ّز�ث �إِ ِبيلاُطوس  يشُّ
َمّتى 1:27-2، 11-14؛ ُلوك. 1:23-5؛ يُوح. 38-28:18

ذ 15  ن وْيُذوذ  اإِْمغارن  ذ  اإِكّهانن  ن  اَأرُّوياس  ْمشاوارن  ِزيش  ّصبح  غار  خنِّي  1

و اإِْوين ث  اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ ماّرا لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين، شارفن يشُّ
ُؤشا سلّمن ث اإِ بِيلاُطوس. 2اإِّسقسا ث بِيلاُطوس “ما شك ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟” ياّر-د 
خاس، اإنّا اس “شك ثنِّيذ ث.” 3ثُوغا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ْتشثشان ّزايس ذݣ واطّاس ن 
ثمْسرايِين. 4اإِّسقسا ث بِيلاُطوس عاوذ، اإنّا اس “ما وار د ثتاِريذ س شا؟ ْخزار مْشحار 

و س والُو، اَأراِمي اإِتْبهث بِيلاُطوس.  اإِ شك اإِضْرمن.” 5وار د يارِّي يشُّ

و ذ باّر�باس  يشُّ
َمّتى 15:27-31؛ ُلوك. 13:23-25؛ يُوح. 16.19-39:18

6ثُوغا اإِضْدچق ِذي كُور ْرِعيذ اإِج ن ُؤمحُبوس اإِ ُوذاين ونّي اإِْخسن نِيْثِني. 7ثُوغا ِذين 

وغ  اإِّجن ُؤِمي قّارن بارابّاس، حّبسن ث اَأك-ذ اإِمعاشارن نّس اإِنّي اإِغّوغن اَأِكيس ذݣ ُؤغوُّ
اإِ ِذي نِْغين اإِّجن. 8اإِسُغوْي ْرغاِشي ُؤشا بذان تتّاّرن ّزايس ِحيما اَأذ اإِّݣ اَأم ماّمش ثُوغا ذ 
اسن اإِتّݣ رْبدا. 9ياّر-د خاسن بِيلاُطوس، اإنّا “ما ثْخسم اَأذ اَأوم-د اَأرُخوغ اإِ ُؤجْدجيذ ن 
ُوذاين؟” 10ِمينِزي ثُوغا اإِّسن بلِّي اَأرُّوياس ن اإِكّهانن اَأقّا سلّمن ث ِزي رْحسذ. 11اَأرُّوياس 
اإنّا اسن  اإِْضرق بارابّاس. 12ياّر-د بِيلاُطوس،  اَأذ اسن  اإِكّهانن عارنن ْرغاِشي ماحْنذ  ن 
اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟” 13سُغويّن عاوذ  ثْتراغام  ُؤِمي  اَأذ ݣّغ س ونّي  عاوذ “ِمين ثْخسم 
“صلّب اِث!” 14اإنّا اسن بِيلاُطوس “مان ثُوعّفنا اإِ اإِݣّا؟” خنِّي اَأرنِين ِذي ْثُغويِّيث عاذ 
كثار “صلّب اِث!” 15اَأم ثُوغا اإِْخس بِيلاُطوس اَأذ اإِّسارضا ْرغاِشي، اإِْضرق اإِ بارابّاس ُؤشا 

و، اَأوارنِي راِمي اإِّجا اَأذ ث هتّكن س ُؤركُّوض، ِحيما اَأذ ث صلّبن.  اإِسلّم يشُّ

و  �إِعسكاِريّين ّسحقار�ن يشُّ
16ݣّوذن ث اإِعْسكارِيّين غار ذاخر ن رْمراح ن ثاّدارث ن ّشراع ُؤشا ّسُمونن ماّرا ْرعسكار. 

17ّسيارضن اس اإِج ن ورُّوض ذ اَأزݣّواغ، ُموذن اس اإِْشث ن ثْمِريسث س اإِسنّانن ُؤشا قّنن 

اَأس-ت، 18بذان ْتسْدچامن خاس، قّارن اس “اَأُزول خاك، اَأ اَأجْدجيذ ن ُوذاين!” 19ثُوغا 
وُسوفن خاس ؤشا، ُؤِمي اَأضارن  ّشاثن ث غار ُؤزْدجيف س اإِج ن وْعُموذ ن ُؤغانِيم، سُّ
خ اإِفاّدن نْسن، عْبذن ث. 20اَأوارنِي راِمي ث ّسحقاران، سْرخن خاس اَأسرهام اَأزݣّواغ 

ُؤشا ّسيارضن اس اَأرُّوض نّس، خنِّي ݣّْوذن ث باّرا ِحيما اَأذ ث صلّبن. 
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غار ّصاِليب 
َمّتى 32:27-44؛ ُلوك. 26:23-39؛ يُوح. 19-17:19

21حصارن اإِّجن ِحيما اَأذ اس ياْرُبو ّصالِيب، اَأقّا-ث ذ ِسمعان ِزي قايراوان ونّي د اإِكِّين 

و غار  ّسنِّي اَأم د ُيوسا زݣ اإِيّار ذ ونّي ذ باباس ن اَألِيكسانِذير ذ ُروفُوس. 22اإِْوين يشُّ
23وِشين  ُؤزْدجيف’.  ن  وفث  ثشقُّ ‘اَأْمشان ن  يِيِني  اَأذ  اإِْخس  ِمين  ݣُولݣُوثا  وْمشان ن 
اس بِيُنو اإِ اإِخْدچضن س رْفواحث ن ِميرُّو ِحيما اَأذ ث اإُِسو، ماشا نتّا وار ث اإِسِوي. 
وض خ ِمين اإِ غا اإِْكِسي كُور اإِّج  24ُؤِمي ث صلّبن، بضان اَأرُّوض نّس، ݣِّين خاس اَأكشُّ

ّزاْيسن. 25ثُوغا ثاساّعث ذ ْثراثا )=ثاساّعث ثُوغا-ت ذ ثسعا ن ّصبح( ُؤِمي ث صلّبن. 
26ݣِّين اإِْشث ن ثْرِويحث سنّج نّس، ُؤران خاس ثانُفوْتش نّس “اَأجْدجيذ ن ُوذاين.” 

27صلّبن اَأِكيس ْثناين ن اإِخّوانن، اإِّجن خ ُؤفُوِسي نّس، ونّْضِني خ ُؤزْرماض نّس. 28خ 

ُؤينِّي اإِْتواكّمر وْذلِيس اإِ اإِقّارن “اإِْتواحسب اَأك-ذ اإِقطاطِعيّين.” 29اإنّي ذ ّسنِّي اإِكِّين، ثُوغا 
ْتشّقافن ذايس، ْتهّزان اإِزْدجيفن نْسن، قّارن “اَأ شك ونّي اإِ غا اإِهْذمن ثاّدارث اإِقّدسن 
ُؤشا اَأذ ت ثبِنيذ عاوذ ِذي ْثراثا ن ُوّسان، 30سْنجم اإِخف نّك، ثهِويذ-د ِزي ّصالِيب.” 
31اَأمُّو ث ّسحقارن عاوذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن اَأك-ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، قّارن جاراسن 

“ثُوغا اإِّسنجم اإِنّْضِني، ماشا وار اإِزّمار اَأذ اإِّسنجم اإِخف نّس. 32اأّج لَمسيح، اَأجْدجيذ ن 
و ِزي ّصالِيب، ِحيما اَأذ نزار ُؤشا اَأذ نامن.” ُؤرا ذ يِنّي اإِْتواصلّبن  اإِسرايِيل، اَأذ د اإِهوا رخُّ

اَأِكيس، كّوارن ث. 

و  رمْوث ن يشُّ
َمّتى 45:27-56؛ ُلوك. 44:23-49؛ يُوح. 30-28:19

ثسعا  اَأر  ماّرا  ثُمورث  ثاْدچسث خ  ثوضا-د  هر(،  ستّا )=ضُّ ْثساّعث  ثِيوض  ذ  ُؤِمي  33

و س اإِْشث ن ْثِميّجا ثْجهذ، اإِقّار  ي(. 34ِذي ْثساّعث ن ثسعا اإِسُغوْي يشُّ )=ثراثا ن ُؤعشِّ
س اإِرس ن ثاراِميث “اإِلُوي، اإِلُوي، لِيما شاباقثانِي؟” ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني

يذ؟”    سبح. 1:22  ي اإِ ذ ايِي ثجِّ            “اَأربِّي اإِنُو، اَأربِّي اإِنُو، مايمِّ

35شا زݣ يِنّي ِذين اإِبّدن، ُؤِمي ْسِرين اَأيا، نّان “اَأقّا نتّا اإِْتراغا اإِ اإِلِييا!” 36ُيوّزر-د غارس اإِّجن، 

وّف اإِْشث ن سُبونخا س ْرخْدچ، اإِݣّا اِت خ ُؤغانِيم، اإِْوشا اس ِحيما اَأذ اإُِسو، اإِقّار  اإِسُّ
و س اإِْشث  “راجا! اأّج اَأنغ اَأذ نزار ما اَأذ د ياس اإِلِييا ِحيما اَأذ ث-يِد اإِّسهوا.” 37اإِسُغوْي يشُّ
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ن ْثِميّجا ثجهذ اَأطّاس ُؤشا اإِفّغ اس اَأرُّوح. 38اَأرواق ن ثاّدارث اإِقّدسن اإِشاّرݣ خ ْثناين 
زِي سنّج غار ْسواّداي. 39ُؤِمي اإِْزرا ْرقبطان ن مّيا اإِ ِذين اإِبّدن ّزاثس بلِّي اإِفّغ ّزايس اَأرُّوح اَأم 
و، اإنّا “س ثِيذت ثُوغا ْبناذم-ا ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 40ثُوغا ِذين ثانيا ثِيْمغارِين  ثُوغا اإِسُغويُّو اَأمُّ
خّزارنت زِي راݣّواج، جاراسنت عاوذ ماريم ن ماجذالا ذ ماريم يّماس ن ياعُقوب اَأماُزوز 
ذ ُيوِسيس ذ سالُوِمي، 41ثِينِّي اإِث-يِد اإِْضفارن، سّخارنت خاس ُؤِمي ث ثُوغا ِذي لجالِيل 

ُؤرا ذ اَأطّاس ن ثْمغارِين نّْضِنيث ثِنّي ثُوغا اَأِكيس اإِ ذ اإِݣاّعذن غار ُؤرشالِيم. 

و  �أَنْضر ن يشُّ
َمّتى 57:27-61؛ ُلوك. 50:23-56؛ يُوح. 42-38:19

يث ُؤ راِمي ثُوغا ذ اَأّس ن ُؤسْوجذ ونّي اإِْدچان قبر اإِ واّس ن ّسبث،  42راِمي د ثِيوض ثمدِّ

43ُيوِسي-د ُيوسف ِزي اَأِريماثِييا، اإِج ن ُؤمشاوار ذ اَأصِذيق ن ْرمحكامث ثامّقرانت ن 

ُوذاين، ونّي ثُوغا اإِْتراجان ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي، ُؤشا نتّا اإِْزعم ُيوذف غار بِيلاُطوس ماحْنذ 
و ذْغيا ُؤشا اإِراغا-د اإِ ْرقبطان  و. 44اإِتْبهث بِيلاُطوس ُؤِمي اإِمُّوث اَأمُّ اَأذ اس اإِتار اَأرِّيمث ن يشُّ
ن مّيا، اإِّسْقسا ث ما ثُوغا اإِمُّوث اَأطّاس زݣ واِمي. 45ُؤِمي  اإِْفهم مان اَأيا ِزي ْرقبطان ن 
مّيا، اإِْوشا اَأرِّيمث اإِ ُيوسف. 46اإِْسغا رشفن ن قاِطيفا، اإِْكِسي ث ِزي ّصالِيب ُؤشا اإِْشفن 
اِث ِذي قاِطيفا، اإِّساْرس اِث ذݣ ونْضر اإِ ثُوغا اإِْتواخبشن ِذي ّسْدچاح ُؤشا اإِّسقُنونِّي 
يّماس ن  ماريم  ماريم ن ماجذالا ذ  47ثُوغا  ثّوارث ن ونْضر.  اإِْشث ن ثْصضارث خ 

ُيوِسيس ْزِرينت مانِي ث ّسارسن. 

 ثانُوكر� 
َمّتى 1:28-8؛ ُلوك. 1:24-12؛ يُوح. 10-1:20

ذ 16  ياعُقوب  ن  يّماس  ماريم  ذ  ماجذالا  ن  ماريم  ثْسغا  ّسبث،  اإِعُذو  1ُؤِمي 

اَأمْزوار ن  واّس  ِزيش ذݣ  ّصبح  2غار  اَأذ ث ذهننت.  ِحيما  رْعُطور  سالُوِمي 
ِسيمانا اإِوضنث-يِد غار ونْضر اَأراِمي د ثنقار ْثُفوشث. 3نّانت جاراسنت “ِوي ذ انغ اإِ 
غا اإِّسقُنونّين ثاْصضارث نِّي ماحْنذ اَأذ ْتوارزم ثّوارث ن ونْضر؟” 4راِمي ِذينِّي ْخزارنت، 
ُؤْذفنت غار  اَأطّاس. 5راِمي  ثْمغار  ثُوغا  واّخا  ّسنِّي،  اإِْتواّسقُنونِّي  ثاْصضارث  اَأقّا  ْزِرينت 
ونْضر، ْزِرينت اإِج ن ُؤبِريغ اإِقِّيم غار ُؤغْزِذيس اَأفُوِسي، يارض اَأرُّوض ذ اَأشْمرار ذ اَأِزيرار 
و نّاِصيِري  ُؤشا نِيثنِتي نْخْرعنت. 6اإنّا اسنت “وار ْتنخِريعنت شا! كنِّينت ثارزُّونت خ يشُّ
ونّي اإِْتواصلّبن. اَأقّا نتّا اإِكّار، وار ذا اإِْدجي، ْخزارنت، اَأقّا اَأْمشان مانِي ثُوغا ث ّسارسن. 
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7ماشا ُروحنت، اإِنِينت اإِ اإِمْحضارن نّس ُؤرا اإِ ُبطُروس ‘اَأقّا اَأذ اوم اإِّزار غار لجالِيل. ِذينِّي 

اَأذ ث ْثزارم اَأم ماّمش ثُوغا اإِ ذ اوم اإنّا.” 8فّغنت ذْغيا ُؤشا اَأرْورنت زݣ ونْضر، ِمينِزي 
ثارِجيِجيث ذ ّدهشان ْثقبس اإِثنت ُؤشا وار ث نِّينت اإِ حد، ِمينِزي ثُوغا ݣّوذنت. 

مْحضارن نّس �أَو�رِني ثْنُوكر� نّس  و �إِ �إِ  �أَْضحار ن يشُّ
َمّتى 9:28-10؛ يُوح. 11:20-18؛ ُلوك. 35-13:24

ماريم ن  اإِ  اَأمْزواُرو  اإِْضهار-د ذ  اَأمْزوار ن ِسيمانا،  و ِزيش ذݣ واّس  اإِكّار يشُّ 9راِمي د 

وفّغ سبعا ن ّشواطن. 10ثانِيثا ْثُروح ُؤشا ْثخّبار اَأيا اإِ اإِنّي ثُوغا  ماجذالا ثنِّي اإِ ِزي ثُوغا اإِسُّ
اإِْدچان اَأِكيس، اإِنّي ثُوغا اإِشْضنن ُؤ ْتُرون. 11راِمي اإِنا ْسِرين، بلِّي نتّا اَأقّا اإِّدار ُؤشا بلِّي 
وذ نّْضِني اإِ ْثناين ّزاْيسن  نتّاث ثْزرا اِث، وار ُؤِمينن. 12اَأوارنِي اَأيا اإِْذور اإِبان-د س اإِج ن وادُّ
ُؤِمي ثُوغا ݣُّورن نِيْثِني غار ْركامُبو. 13ُؤرا ذ اإِنا ُروحن عاوذ ُؤشا خّبارن اإِنّْضِني، ماشا 

نِيْثِني وار ُؤِمينن ُؤرا ذ اإِنا. 

نِجيل   �أَباّرح س لاإِ
َمّتى 16:28-20؛ ُلوك. 36:24-49؛ يُوح. 19:20-23؛ رخ. 8-6:1

14رْخذنِّي اإِْذور اإِبان-د اإِ ِحيْدعاش اَأراِمي ثُوغا قِّيمن غار طّابرا ُؤشا اإِعايار اإِثن ِمينِزي وار 

ُؤِمينن ُؤ ِمينِزي ّسقْسحن ُؤراون نْسن، ِمينِزي نِيْثِني وار ُؤِمينن زݣ اإِنّي ث اإِْزِرين اَأوارنِي 
ونِّيث ماّرا، ْثباّرحم س رْخبار اَأصْبحان  راِمي د اإِْتواّسنكّار نتّا. 15اإنّا اسن “ُروحم غار دُّ
اإِ ماّرا ِمين اإِْتواخرقن. 16ونّي اإِ غا يامنن ُؤشا اَأذ اإِْتواّسْغضص، اَأقّا نتّا اَأذ اإِْتواّسنجم، ماشا 
ونّي وار ُيوِمينن اَأذ اإِْتواحاسب. 17ثِينا ذ رْعراماث اإِ غا اإِْضفارن اإِنّي اإِ غا يامنن: اَأقّا نِيْثِني 
ْورن س اإِرساون ن جِذيذ، 18اَأذ ْكِسين اإِِفيغران  وفّغن ّشواطن س يِيسم اإِنُو ُؤشا اَأذ سِّ اَأذ سُّ
س اإِفاّسن نْسن ُؤ مارا ْسِوين ِمين اإِنّقن، وار ثن اإِّضارِّي شا مان اَأيا ُؤشا اَأذ ّساْرسن اإِفاّسن 

نْسن خ اإِْمهراش، خنِّي اَأذ ݣّْنفان.” 

تْتو�ّمكِسي غار ُؤجّنا  و �إِ  يشُّ
ُلوك. 50:24-53؛ رخ. 11-9:1

و ذݣ ُؤجنّا ُؤشا اإِّسِغيم اإِخف نّس خ  ور اَأِكيسن، اإِّمكِسي ِسيِذي يشُّ 19اَأوارنِي راِمي اإِسِّ

ُؤفُوِسي ن اَأربِّي. 20ماشا نِيْثِني فّغن ُؤشا باّرحن ِذي كُور اَأْمشان ُؤشا ِسيِذي ثُوغا اإِخّدم 
اَأِكيسن ُؤشا اإِّساْرس ْرخط نّس خ واوار س رْعراماث اإِث-يِد اإِضّفارن. اَأِمين.
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مز. 24 8:1  1 �إِ

ُلوكا  1

و لَمسيح  رْخبار �أَصْبحان ن يشُّ
س ُؤفُوس ن ُلوكا 

ثامْزو�ُروث 

1ُؤِمي اَأطّاس زّمن اَأمزُروي خ ثمْسرايِين اإِ اإِْمسارن جارانغ، 2اَأم ماّمش ذ انغ خّبارن 1 

اإِنّي اإِْزِرين اَأوار زݣ ُؤمْزواُرو ُؤ ثُوغا-ثن ذ اإِْمسّخارن نّس، 3ثبان اَأيِي-د عاوذ مِليح، اَأقّا 
اَأوارنِي راِمي بّقشغ مِليح ِذي كُورِشي زݣ ُؤمْزواُرو، اَأذ اش اَأِريغ س ُؤستّف، اَأ ثِيُيوِفيِليس 

اإِِعيّزن، 4ِحيما اَأذ ثّسنذ ثِيذت ن واوارن اإِنّي اإِ ِزي ْتواّسرمذذ. 

�أَكّهان ز�كاِرييا ذ لمالاك ن �أَربِّي 
اَأكّهان،  ُؤثاّراس ذ  اإِج ن  ياُهوِذيّيا،  اَأجْدجيذ ن  ِهيُروُذوس،  ُوّسان ن  ِذين ذݣ  5ثُوغا 

قّارن اس زاكاِرييا، نتّا ِزي ثربِيعث ن اإِكّهانن ن اَأبِييا ُؤشا ثاْمغارث نّس ثُوغا-ت ِزي 
ثاّراوث ن هاُرون، قّارن اس اإِلِيصابِيث. 6ثُوغا س ْثناين اإِْذسن ذ اإِْمسݣّاذن غار اَأربِّي، 
تطّاعان ماّرا ثِيوّصا ذ ُروُمور اإِسݣّذن ن اَأربِّي نّْبرا ْرِعيب. 7وار ثُوِغي غارسن ُبو ُؤحْنِجير 
ِمينِزي اإِلِيصابِيث ثُوغا وار ثِيُرو شا ُؤشا ثُوغا س ْثناين اإِْذسن مغارن ذݣ ُوّسان. 8اَأقّا اإِمسار 
اَأربِّي خ نُّوبث ن ثربِيعث نّس،   اإِ  راِمي ثُوغا زاكارِييا اإِتّݣ ْرخْدمث ن ُؤكّهان ِقيباْتش 
وض علاْحساب لقاِعيذا ن اإِكّهانن ِحيما اَأذ ياذف غار ثاّدارث  9اَأقّا ُيوِسي-د ذاْيس ُؤكشُّ

اإِقّدسن ن اَأربِّي ماحْنذ اَأذ اإِّسارغ ربُخور. 10ثُوغا قاع اَأْيُذوذ )=ّشْعب( اإِْتزاْدچا باّرا ِذي 
ْثساّعث ن ربُخور. 11ُؤشا  اإِضحار اَأس-د اإِج ن لمالاك، اإِبّد-د خ ُؤفُوِسي ن ثمْجمارث 
ن رْبُخور ذاخر ِذي ثاّدارث اإِقّدسن. 12ُؤِمي ث اإِْزرا زاكارِييا، اإِنّْخرع ُؤشا اإِݣّوذ. 13اإنّا اس 
لمالاك “وار تݣّوذ شا، اَأ زاكارِييا، ِمينِزي اَأربِّي اَأقّا اإِْسرا ثازاْدجيث نّك، اَأقّا اإِلِيصابِيث، 
رْفراحث ذ  ثِيِري  ُيوحانّا. 14اَأذ اش  يذ  ْثسمِّ اَأذ ث  اَأحْنِجير،  ثّج  اَأذ اش  نّك،  ثامطُّوث 
ْثِريورِيوث ُؤشا اَأطّاس ن اإِْوذان اَأذ فارحن س وْخراق نّس. 15ِمينِزي اَأذ يِيِري ذ اَأمّقران غار 
ور س اَأرُّوح اإِقّدسن زݣ ُؤعدِّيس ن يّماس.  اَأربِّي، وار اإِسّس لّا بِيُنو ُؤرا ذ ّشراب. اَأذ اإِْتواشُّ
16اَأذ ذ ياّر اَأطّاس ن اَأْيث ن اإِسرايِيل غار ِسيِذي اَأربِّي نْسن. 17ُؤشا  اَأذ ُيوُيور ّزاثس س اَأرُّوح 

ن اإِلِييا ذ ّجْهذ نّس، ِحيما اَأذ ذ ياّر ُؤراون ن لوالِيِذين غار ثاّراوث نْسن ُؤ لُعوّصاي غار 
ُؤخاّراص ن اإِْمسݣّاذن ِحيما اَأذ اإِّسوجذ اإِج ن وْيُذوذ اإِْمحض اإِ اَأربِّي.” 18ياّر-د زاكارِييا خ 
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لمالاك “ماّمش اإِ غا ݣّغ اَأذ ّسنغ اَأيا؟ ِمينِزي نش ذ اَأوّسار ُؤرا ذ ثاْمغارث اإِنُو ثْمغار اَأطّاس!” 
19ياّر-د لمالاك، اإنّا اس “نش ذ ِجيبِريل ونّي اإِبّدن ّزاث اإِ اَأربِّي، ْتواّسكّغ-د ِحيما اَأذ ِكيش 

ْورغ، اَأذ شك خّبارغ رْخبار-ا وانِيثا اَأصْبحان. 20خنِّي اَأذ ثݣُنوذ ُؤشا وار ْثزّمارذ خ واوار  سِّ
اَأر اَأّس ِمين ِذي اإِ غا اإِمسار ُؤيا، ِمينِزي وار ثُوِمينذ شا س واوارن اإِنُو اإِنّي اإِ غا اإِْتواكّمرن ِذي 
ْروْقث نْسن.” 21ثُوغا اَأْيُذوذ ِذي باّرا اإِْتراجا زاكارِييا ُؤشا اإِْوذان ْتبْهثن ُؤِمي اإِعطّار ذاخر ِذي 
يور. خنِّي فْهمن بلِّي اإِبان اَأس-د  ثاّدارث اإِقّدسن. 22ُؤِمي د اإِفّغ، ثُوغا وار اإِزّمار اَأذ ِكيسن اإِسِّ
شا ن رْوِحيي ِذي ثاّدارث اإِقّدسن. ثُوغا اإِْتشّيار اَأسن ُؤشا اإِقِّيم اإِݣُنو. 23ُؤِمي كّمرن ُوّسان 
ن ْثكّهانت نّس، اإِْعقب-د غار ثاّدارث نّس. 24اَأوارنِي ُؤّسان نِّي ثاْمغارث نّس اإِلِيصابِيث 
و ّزايِي اإِݣّا اَأربِّي ذݣ  ثْكِسي ّديسث. ثّفار اإِخف نّس خْمسا ن اإُِيورن ُؤشا ثْبذا ثّقار 25“اَأمُّ

ُوّسان نِّي ُؤِمي غارِي-د اإِْخزار، ِحيما اَأذ خاِفي اإِكّس اَأْسحقار ن اإِْوذان.” 

�أَْضهار ن لمالاك �إِ ماريم 
ينت ِذي لجالِيل،  26ذݣ ُؤُيور ِويّس ستّا اَأربِّي اإِّسّك-د لمالاك ِجيبِريل غار اإِْشث ن ثنِذْ

ن  ثاّدارث  ِزي  وْرياز  غار  ثانخضابث  ذ  ثْعزارشث  ن  اإِْشث  27غار  نّاِصيرا،  اس  قّارن 
نِّي ماريم. 28ُيوذف خاس  اإِسم ن ثعزارشث  ُؤجْدجيذ داُود، قّارن اس ُيوسف. ثُوغا 
لمالاك، اإنّا اس “ْسرام خام، اَأ ثاِميُمونت! اَأربِّي اَأِكيذم، شْم اَأقّا ثْتواباركذ جار ثْمغاِرين.” 
29ُؤِمي ث ثْزرا، ثنّخرع زݣ واوار نّس ُؤشا ْثخاّرص ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ْسرام-ا. 30اإنّا 

اس لمالاك “وار تݣّوذ شا، اَأ ماريم، ِمينِزي ثُوِفيذ اَأرضا ن اَأربِّي. 31اَأذ ثيِسيذ ّديسث 
و’. 32وانِيثا اَأذ يِيِري ذ اَأمّقران، اَأذ خاس ْتراغان  يذ ‘يشُّ ُؤشا اَأذ ثاروذ اَأحْنِجير، اَأذ ث ْثسمِّ
مِّيس ن ونّي اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين اإِْدچان، اَأذ اس اإِْوش ِسيِذي اَأربِّي ْرعارش ن باباس، 
اَأجْدجيذ داُود، 33اَأذ اإِحكم خ ثاّدارث ن ياعُقوب اإِ رْبدا، وار اإِتِيِري ُؤنݣّار اإِ ْثݣْلِذيث 
اَأم نش وار مِريشغ شا؟” 35ياّر-د  ُؤيا  يِيِري  غا  اإِ  لمالاك “ماّمش  اإِ  نّس.” 34ثنّا ماريم 
لمالاك ُؤشا اإنّا اس “اَأرُّوح اإِقّدسن اَأذ ام اإِرّحف ُؤشا ّجْهذ ن ونّي اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين 
اإِْدچان اَأذ خام اإِّݣ ثِيِري، س ُؤينِّي اَأمخُروق اإِقّدسن اَأذ اإِْتواسّما مِّيس ن اَأربِّي. 36اَأقّا ذا، 
اإِلِيصابِيث، راْدچ نّم، نتّاث عاوذ اَأقّا-ت س ّديسث س ُؤحْنِجير ِذي ثْوسار نّس، اَأقّا ذ 
اَأُيور ن ستّا اإِ نتّاث ُؤِمي قّارن ‘وار ثِتيُرو’، 37ِمينِزي وار ِذينِّي ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرهاجث 
وار ذ اس اإِزّمار اَأربِّي.” 38ثنّا ماريم “نش ذ ثايّا ن اَأربِّي، اَأذ ايِي اإِمسار علاْحساب اَأوار 

نّك.” ُؤشا  ُيوُيور خاس لمالاك. 
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ِليصاِبيث  ماريم ثُْروح �أَذ ثارزف �إِ
ينت ن ياُهوِذيّيا.  39ذݣ ُوّسان نِّي ثكّار ماريم، ْثُروح س ثاّزرا غار اإُِذورار غار اإِْشث ن ثنِذْ

40ثُوذف غار ثاّدارث ن زاكاِرييا، ْثسْدچم خ اإِلِيصابِيث. 41ُؤِمي ثْسرا اإِلِيصابِيث اإِ ْسرام 

ور س اَأرُّوح اإِقّدسن.  يس نّس. ُؤشا  اإِلِيصابِيث ثْذور ثشُّ ن ماريم، اإِنهّز ُؤسيِمي ذݣ ُؤعدِّ
يس نّم!  ْرِغيْدچث ن ُؤعدِّ 42ثسُغوْي س ّجهذ، ثنّا “ّسعذ نّم جار ثْمغاِرين، ّسعذ ن 

43ِزي مانِيس غاِري اَأيا، ِحيما اَأذ غاِري-د ثاس يّماس ن ِسيِذي اإِنُو؟ 44راِمي د يِيوض 

يس اإِنُو س رْفراحث. 45ّسعذ ن  واوار ن ْسرام نّم غار ُؤمزُّوغ اإِنُو، اإِنهّز ُؤسيِمي ذݣ ُؤعدِّ
ثنِّي ُيومنن اَأقّا اَأذ اإِْتواكّمر ِمين ذ اس اإِْتوانّا ِزي اَأربِّي.” 

�إِْزِري ن ماريم �إِ ُؤسْمغار ن �أَربِّي 
46خنِّي ثنّا ماريم “رْعمار اإِنُو اإِّسمغارا ِذي اَأربِّي، 47اإِفارح اَأرُّوح اإِنُو س اَأربِّي، اَأمسْنجم 

اَأذ ايِي سّمان  اَأّراون  و ماّرا  اَأقّا ِزي رخُّ اإِْخزار غار رْغبن ن ثايّا نّس.  اإِنُو، 48س ِمينِزي 
‘ثاِميُمونت’. 49ِمينِزي ونّي غار اإِْدچا ثِيزّمار اإِݣّا ذايِي ثِيمْسرايِين مغارنت، اَأقّا اإِسم نّس 
ير اإِ يِنّي ث اإِوقّارن. 51اإِݣّا ّجْهذ س ُؤِغير نّس.  ير غار جِّ اإِقّدس، 50اَأرْحمث نّس ِزي جِّ
اإِفارثك اإِمعّفارن س اإِخارِّيصن ن ُوراون نْسن. 52اإنّي اإِ غار اإِْدچا ثِيزّمار اإِّسهوا ثن-د ِزي 
اإِْدُچوزن، اإِسقاذ  اإِنّي  ركراِسي نْسن ُؤشا اإِمواضعن اإِّسݣاّعذ اإِثن. 53اإِّسِجيون س ْرخار 
اَأْيثباب ن واݣْرا ْخوان. 54اإِعاون اَأحْنِجير اَأْمسّخار نّس اإِسرايِيل ماحْنذ اَأذ اإِعقر خ اَأرْحمث 
56ثكّا  رْبدا.”  اإِ  نّس،  ّزاِريعث  ذ  اإِبراِهيم  اَأك-ذ  اَأك-ذ رجُذوذ،  ور  اإِسِّ 55اَأم ماّمش  نّس، 

غارس ماريم عراحار ْثراثا ن اإُِيورن، خنِّي ثْعقب غار ثاّدارث نّس. 

�أَْخر�ق ن يُوحانّا �أَْمسْغضاص 
يران ذ  اَأحْنِجير. 58سِرين جِّ اَأذ ثاُرو، ثّج-د  اإِلِيصابِيث ِحيما  57راِمي د ثِيوض ْروْقث ن 

راْدچ نّس بلِّي اَأربِّي اإِّسشن اس اَأرْحمث نّس اَأطّاس، فارحن نِيْثِني اَأِكيذس. 59ِويّس ثمنيا 
ن ُوّسان ُؤِسين-د ِحيما اَأذ خْثنن اإِ ُؤسيِمي ُؤشا سّمان ث س يِيسم ن باباس زاكاِرييا. 
60ثاّر-د يّماس، ثنّا “لّا، اَأذ اإِْتواسّما ُيوحانّا.” 61نّان اس “وار اإِْدجي حد ِزي راْدچ نّم، 

ْتراغان اَأس-د س يِيسم-ا.” 62ُؤشا  ِشيّيارن غار باباس ماّمش اإِْخس اَأذ ث اإِسّما. 63اإِتار 
ثارِويحث ُؤشا ُيورا خاس اَأمُّو “اإِسم نّس ُيوحانّا”. ُؤشا  اإِْوذان ْتبْهثن ماّرا. 64رْخذنِّي 
ور عاوذ، اإِبارك اَأربِّي. 65ُؤشا  ثهوا-د ثِيݣُّوِذي خ  وم نّس ذ يِيرس نّس ُؤشا اإِسِّ ياْرزم اَأقمُّ
ْورن خ ماّرا مان اَأيا ِذي كُور اإُِذورار ن ياُهوِذيّيا. 66اإنّي اإِْسِرين مان  يران نْسن، سِّ ماّرا جِّ
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اَأيا، خّمرن ث ماّرا ذݣ ُوراون نْسن، نّان “اَأقّا ِمين اإِ غا يِيِري ُؤحْنِجير-ا؟ ثُوغا اَأفُوس 
ن اَأربِّي اَأِكيذس.” 

�إِْزِري ن ز�كاِرييا �إِ ُؤسْمغار ن �أَربِّي 
اإِْتنابّا، اإنّا 68“اَأذ اإِْتوابارك ِسيِذي اَأربِّي  ور باباس زاكاِرييا س اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤشا  67اإِثواشُّ

ن اإِسرايِيل ِمينِزي اإِفكّار ذݣ وْيُذوذ نّس ُؤشا يِيِوي اَأسن-د اَأسّلاك. 69اإِّسبّد اَأنغ-د اإِج 
ن اإِّش ن ُؤسْنجم ِذي ثاّدارث ن داُود، اَأحْنِجير اَأْمسّخار نّس، 70اَأم ماّمش ثُوغا ذ انغ 
ِذينِّي ِزي زمان ن قبر، 71اَأقّا-ث ذ  ثُوغا  اإِنّي  اإِقّدسن نّس  اإِْمكاشافن  وم ن  اإنّا س ُؤقمُّ
اَأسْنجم ِزي رعْذيان نّغ زݣ اإِفاّسن ن يِنّي اإِ ذ انغ اإِشاّرهن، 72ِحيما اَأذ اإِّݣ اَأرْحمث 
وْدچ اإِ اإِبراِهيم،  نّس اإِ رْجُذوذ نّغ ُؤشا اَأذ اإِعقر ْرعاهذ اإِقّدسن نّس، 73ثاجاْدجيث ثنِّي اإِجُّ
يْثنغ، 74اَأذ اَأنغ اإِْوش اَأسْنجم زݣ اإِفاّسن ن رعْذيان نّغ ِحيما اَأذ ث نْعبذ نّْبرا ثِيݣُّوِذي  جدِّ
اَأذ  اَأحْنِجير،  اَأ  76اإِ شك،  نّغ.  ثُوذارث  ُؤّسان ن  ماّرا  ّزاثس  ْثسݣْذا  ْثقّداسث ذ  75س 

اإِ  اش ْتراغان اَأمكاشاف ن ونّي اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين اإِْدچان، ِمينِزي اَأذ ْثراحذ ّزاث 
ُؤغْمُبوب ن اَأربِّي ِحيما اَأذ ثّسوجذذ اإِْبِريذن نّس، 77ِحيما اَأذ اإِْوش اإِ وْيُذوذ نّس ثاُموسنا 
ن ُؤسْنجم اإِ اإِْدچان ذݣ وْغفار ن ّدنُوب نْسن 78س راْدچاغ ن اَأرْحمث ن اَأربِّي نّغ اإِ 
يرغ ْثفاوث اإِ اإِنّي اإِقِّيمن ِذي  ِزي خانغ اإِِحيّن ونْقار ن ْثُفوشث ِزي ُروْعرا، 79ِحيما اَأذ اإِسِّ
ثاْدچسث ذ ثِيِري ن ْرمْوث، ِحيما اَأذ اإِݣّوذ اإِضارن نّغ ذݣ وْبِريذ ن رهنا.” 80اَأم اإِݣّام 

ُؤحْنِجير، يارنِّي ذاْيس اَأرُّوح، ثُوغا-ث ِذي رْخرا اَأر اَأّس اإِ ِذي د اإِْضهار اإِ اإِسرايِيل. 

و لَمسيح  �أَْخر�ق ن يشُّ
25-18:1 َمّتى 

1ذݣ ُوّسان نِّي ثّفغ-د اإِْشث ن ثوصّيث زِي قايصار ُؤُغوسثُوس ِحيما اَأذ ْتوازّمن ماّرا 2 

ونِّيث. 2اَأزّمم-ا اَأمْزواُرو اإِمسار ُؤِمي ثُوغا ِقيِريِنيُيوس ذ لوالِي ن ُسورِييا.  اإِمزذاغ ن دُّ
ينت نّس. 4اإِݣاّعذ عاوذ ُيوسف زِي لجالِيل  3ُروحن ماّرا ِحيما اَأذ ْتوازّمن، كُور اإِّجن غار ثنِذْ

ينت ن داُود ثنِّي ُؤِمي قّارن َبْيث-لَْحم ُؤِمي نتّا  ينت ن نّاِصيرا غار ياُهوِذيّيا غار ثنِذْ زِي ثنِذْ
ثُوغا-ث زِي ثاّدارث ُؤ زݣ واّراو ن داُود، 5ِحيما اَأذ اإِْتوازمّ اَأك-ذ ماريم، ثانْخضابث نّس، 
ثنِّي ثُوغا س ّديسث. 6ُؤشا  اإِمسار، اَأراِمي ثن ثُوغا ِذينِّي، قْفرن ُوّسان نّس ِحيما اَأذ ثاُرو. 
يس اَأمنُزو، ثّسنّض اِث ِذي ثحُروِشين ُؤشا ثّسّزر اِث ِذي ْرمذوذ، ِمينِزي وار غارسن  7ثُوُرو مِّ

ُبو وْمشان ذݣ ونوار. 
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�إِمكساون ذ لمالاكاث 
8ِذي جوايه نِّي ثُوغا ِذين اإِمكساون حطّان ِذي ْدجيرث ْثِحيمارث نْسن. 9خنِّي لمالاك 

ن ِسيِذي اَأربِّي اإِبّد-د غارسن ُؤشا اَأُعوْدجي ن ِسيِذي اَأربِّي اإِّسارغ خاسن، اإِنّض اَأسن 
ُؤشا ْثرّحف اَأسن اإِْشث ن ثِيݣُّوِذي ثمغار. 10اإنّا اسن لمالاك نِّي “وار تݣّوذم شا، اَأذ 
اَأوم-د  اإِْتواخرق  اإِْوذان ماّرا. 11اَأقّا  اإِ  اإِ غا يِيِرين  يْوضغ اإِْشث ن رْفراحث ثْمغار  اوم-د سِّ
ينت ن داُود، نتّا ذ لَمسيح، ِسيِذي. 12ذ وا ذ اوم اإِ غا يِيِرين  اَأّس-ا ُؤمسْنجم ِذي ثنِذْ
ذ رْعرامث: اَأذ ثافم اَأسيِمي اإِْتوانّض ِذي ثحُروِشين، اإِّزر ِذي ثْزِريفث. 13رْخذنِّي اإِبان-د 
اَأك-ذ لمالاك اإِج ن ْرغاِشي ن ْرعسكار ن اإِجْنوان ْتسّبحن اَأربِّي، قّارن 14“اَأُعوْدجي اإِ اَأربِّي 

ِذي ُروْعرا خ ُروْعرا قاع، رْهنا خ ثُمورث، اَأقّا اإِتّݣ اَأرضا نّس ذݣ اإِْوذان.” 

�إِمكساون ِذي بَْيث-َلْحم 
و غار  15ُؤِمي خاسن ُؤُيورنت لمالاكاث غار ُؤجنّا، نّان اإِمكساون اإِ واياويا “اأّج اَأنغ اَأذ نْراح رخُّ

َبْيث-لَْحم ِحيما اَأذ نزار ِمين اإِْمسارن ِمين خف اإِ ذ انغ اإِّسارݣب ِسيِذي.” 16ُؤِسين-د س ثازّرا، 
ُؤِفين ماريم ذ ُيوسف ذ ُؤسيِمي اإِزّر ِذي ثزرِيفث. 17ُؤِمي ث ْزرِين، عاوذن اَأوار اإِ ذ اسن اإِْتوانّان خ 
ُؤسيِمي-يا. 18مارّا اإِنّي ث اإِْسِرين، ْتبْهثن س ِمين ذ اسن نّان اإِمكساون. 19ماشا ماريم ثُوغا ْثخّمر 
مارّا اَأوارن-ا، ثْتخارّاص ذاْيسن ذݣ ُور نّس. 20خنِّي عْقبن-د اإِمكساون، ْتسّبحن ُؤ ّسْمغاران 

ِذي اَأربِّي خ مارّا ِمين ْسِرين ذ خ مارّا ِمين ْزرِين، اَأم ماّمش ذ اسن ثُوغا اإِْتوانّا. 

و لَمسيح  �أَْخثان ن يشُّ
اَأم ماّمش  و’،  اإِْتواخثن ُؤسيِمي، سّمان ث ‘يشُّ اَأذ  ُوّسان ِحيما  21ُؤِمي كّمرن ثمنيا ن 

يس.22ُؤِمي كّمرن ُوّسان ن ُؤِسيْزذݣ  ثُوغا ث اإِسّما لمالاك قبر ّما اَأذ اإِْتواكِسي ذݣ ُؤعدِّ
نّس علاْحساب تاْوراث ن ُموسى، اإِْوين ث غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ ث قّدمن اإِ اَأربِّي 23اَأم 
يس ن يّماس  يس اَأمنُزو اإِ ذ اإِخرقن زݣ ُؤعدِّ ماّمش ثُورا ِذي تاْوراث ن اَأربِّي بلِّي كُور مِّ
اَأذ اإِْتواسّما ‘اَأمقّداس اإِ اَأربِّي’،24ِحيما اَأذ حضارن ثاغاْرصث اَأم ماّمش اإِْتوانّا ِذي تاْوراث 

ن اَأربِّي “ْثناين ن اإِْذبِيرن نِيغ ْثُيويا ن اإِوارُّوضن ن اإِْذبِيرن”. 

ِسمعان ذ �أَنّا فاّرحن ُؤِمي تْو�ر�ن لَمسيح 
25ثُوغا ِذي ُؤرشالِيم اإِج ن وْرياز قّارن اس ِسمعان، ثُوغا ْبناذم-ا ذ اَأْمسݣّاذ، اإِْتوقّار اَأربِّي، 

اإِْتراجا اَأفّوج ن اإِسرايِيل ُؤشا ثُوغا اَأرُّوح اإِقّدسن خاس. 26ثُوغا اَأرُّوح اإِقّدسن اإِوّحا اَأس-د 
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ماحْنذ وار اإِْتمِتِي شا اَأر ذ اإِزار لَمسيح ن ِسيِذي. 27ُيوذف غار ثاّدارث اإِقّدسن اَأم اإِْتواعاّرا 
و ِحيما اَأذ اس ݣّن علاْحساب لقاِعيذا  زِي اَأرُّوح. ُؤِمي ذ ُؤْذفن لوالِيِذين س ُؤحْنِجير يشُّ
ن تاوراث، 28اإِكِسي ث ذݣ اإِغاْدچن نّس ُؤشا اإِبارك اَأربِّي، اإنّا 29“اأّج اإِْسمغ نّك اَأذ اإِراح 
و، اَأ ِسيِذي، علاْحساب اَأوار نّك، 30ِمينِزي ثِيطّاِوين اإِنُو ْزرِينت اَأسْنجم نّك  ِذي رْهنا رخُّ
31اإِ ثّسوجذذ زّاث اإِ ُوذم ن ماّرا اإِيُذوذن، 32اَأقّا-ث ذ ثِيفاوث يارقّن اإِ رݣـُنوس ذ ُؤُعوْدجي 

اإِ وْيُذوذ نّك اإِسرايِيل.” 33ثُوغا ُيوسف ذ يّماس ْتبْهثن س ِمين خاس اإنّا ِسمعان. 34اإِبارك 
اإِثن ِسمعان، اإنّا اإِ ماريم يّماس “اَأقّا وا اإِّمارس اإِ ُؤوطُّو ذ ْثُنوكرا ن واطّاس ِذي اإِسرايِيل، 
يف ِذي رْعمار نّم، ِحيما اَأذ  اَأقّا-ث عاوذ ذ رْعرامث اإِ غا اإِْتواعكّسن. 35اَأذ اإُِشوّق عاوذ سِّ

ذ ْضهارن اإِخارِّيصن زݣ واطّاس ن ُوراون.” 
اَأِشير.  اَأْيث ن  فانِويل زݣ  اإِْشث ن ثمكاشفث، يْدجيس ن  اَأنّا  ِذين عاوذ  36ثُوغا   
نتّاث ثُوغا ثْوسار اَأطّاس. ثّدار اَأك-ذ وْرياز نّس سبعا ن اإِسݣُّوسا زݣ واِمي ت ثُوغا ذ 
يذ شا خ  ثاعزارشث. 37ثُوغا-ت ذ ثاّجاْتش ْرقّد ن اَأربعا ُؤ ثمانِيين ن اإِسݣُّوسا، وار ْثبعِّ
ثاّدارث اإِقّدسن، ثُوغا ْثعّبذ اَأربِّي س ُؤُزومِّي ذ ْثزاْدجيث ْدجيرث ذ واّس. 38غار ْثساّعث 
اإِْتراجان  اإِنّي  اَأك-ذ ماّرا  اَأربِّي، ثّساوار خاس  ِسيِذي  اإِ  ثْتسّباح اس  ثُوِسي-د عاوذ،  نِّي 
اَأسّلاك ِذي ُؤرشالِيم. 39ُؤِمي كّمرن نِيْثِني كُورِشي علاْحساب تاْوراث ن اَأربِّي، عْقبن 
اإِْذور  اإِݣّام، يارنِّي ذاْيس اَأرُّوح،  ينت نْسن نّاِصيرا. 40ثُوغا اَأحْنِجير  غار لجالِيل غار ثنِذْ

ور س ثِيِغيث ُؤشا نِّيعمث ن اَأربِّي اَأقّا-ت خاس.  اإِشُّ

قّدسن  و ِذي ثاّد�رث �إِ �أَحْنِجير يشُّ
42ُؤِمي  باسخا.  ْرِعيذ ن  ِذي  ُؤرشالِيم  اَأسݣّواس غار  كُور  ْتراحن  نّس  لوالِيِذين  41ثُوغا 

يِيوض-د ثنعاش ن اإِسݣُّوسا، ݣاّعذن غار ُؤرشالِيم علاْحساب لقاِعيذا ن ْرِعيذ. 43اَأوارنِي 
و اَأوارنِي اسن ِذي ُؤرشالِيم  راِمي عُذون ُوّسان ن ْرِعيذ، راِمي د عْقبن، اإِقِّيم ُؤحْنِجير يشُّ
ُؤشا ُيوسف ذ يّماس وار اَأرِݣيبن شا.  44اإِْتِغير اَأسن اَأقّا-ث جار اإِمسبِريذن ُؤشا ُؤُيورن اإِْشث 
ن ثِيشِري ن واّس، اَأرزُّون خاس جار راْدچ ذ اإِمدُّوكار نْسن. 45ُؤِمي وار ث ُؤِفين، عْقبن 
غار ُؤرشالِيم، اَأرزُّون خاس. 46اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان ُؤِفين ث ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، ثُوغا 
اإِقِّيم ِذي ْروْسط ن اإِْمسرماذن ن تاوراث، اإِتْسرا غارسن، اإِْتسْقسا ثن. 47ماّرا اإِنّي ذ اس 
اإِْسِرين، ْتبْهثن ِذي رْفهامث ذ واوار اإِ ذ اإِتاّرا. 48راِمي ث ْزِرين، ْتبْهثن، ثنّا اس يّماس 
و؟ اَأقّا نش ذ باباش نْذعق س ثارزُّوث خاك.” 49اإنّا اسن  ي ذ انغ ثݣِّيذ اَأمُّ “اَأ مِّي مايمِّ
ي خاِفي ثارزُّوم؟ ما وار ثاْرِݣيبم شا بلِّي اإِْتخّص اَأيِي اَأذ اإِِريغ ِذي ِمين اإِْدچان ن  “مايمِّ
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بابا؟” 50وار ْفِهيمن اَأوار اإِ ذ اسن اإنّا. 51ُؤشا  اإِهوا-د اَأِكيسن غار نّاِصيرا، ثُوغا اإِتّݣ اَأسن 
و يارنِّي ِذي ثِيِغيث  اَأّراي. ماشا يّماس ْثخّمر ماّرا ثِيمْسرايِين-ا ذݣ ُور نّس. 52ثُوغا يشُّ

ذ ثِيدِّي ذ اَأرضا غار اَأربِّي ذ اإِْوذان. 

يُوحانّا �أَْمسْغضاص 
َمّتى 1:3-12؛ مار. 1:1-8؛ يُوح 28-19:1

1ذݣ ُؤسݣّواس خّمسثاش زِي رحكامث ن قايصار ثِيبارُيوس، راِمي بِيلاُطوس ُبونِطيُيوس 3 

ثُوغا ذ ْرحاكم خ ياُهوِذيّيا ُؤ ِهيُروُذوس ذ اَأجْدجيذ خ رضُروف ن لجالِيل ُؤ ِفيِليبُّوس، 
يهث ن ْثراُخونِيِثيس ُؤ لِيسانُيوس ذ ْرحاكم  ُؤماس، ذ ْرحاكم خ رْضُروف ن اإِثُورِييا ذ جِّ
خ جوايه ن اَأبِيِليِني، 2ذݣ ُوّسان ن هانّان اَأزْدجيف ن اإِكّهانن ذ قايافا، اَأقّا ُيوِسي-د واوار 
ن اَأربِّي غار ُيوحانّا مِّيس ن زاكارِييا ِذي رْخرا. 3يِيوض-د غار ماّرا جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن اإِ 
ُأْرُذون، اإِْتباّرح س ُؤسْغضاص ن تُوبث اإِ وْغفار ن ّدنُوب 4اَأمشناو ماّمش ثُورا ذݣ وْذلِيس  لا

ن واوارن ن ُؤمكاشاف اإِشاْعيا اَأم اإِقّار

“ْثِميّجا ثسُغويُّو ِذي رْخرا، سوْجذم اَأبِريذ ن اَأربِّي، سݣّمم اإِمْسراق نّس. 
ور ُؤ كُور اَأذرار ذ ثاوِريرث اَأذ د ثْتواّسهوا،  5كُور ثاّدغث اَأذ ثْتواشُّ

ِمين اإِفارغن اَأذ اإِْتواسݣّم ُؤشا اإُِزوباق ذ اإِْبِريذن اَأذ هونن.
 5 -3 :40 شا.                      6كُور اَأْيُسوم اَأذ اإِزار اَأسْنجم ن اَأربِّي.”         �إِ

7ثُوغا اإِقّار اإِ ْرغاِشي اإِ د اإِتّفغن ِحيما اَأذ ّزايس ْتواّسغْضصن “اَأ ثاْروا ن اإِرْفساون، ِوي ذ اوم 

اإِمرن ماحْنذ اَأذ ثارْورم ِزي لغاضاب اإِ د غا ياسن؟ 8ݣّم ْرِغيْدچث اإِ ذ اإِْتِريقن اَأك-ذ تُوبث. 
وار بّدم اَأذ ثِيِنيم ذݣ يِيخف نْوم، ‘اَأقّا غاْرنغ اإِبراِهيم ذ ثاباباث’. ِمينِزي اَأذ اوم اإِنِيغ، 
و اَأقّا اإِّمارس ثشاقُورث خ اإِزْوران  اَأقّا اَأربِّي اإِقّد اَأذ اإِّݣ زݣ اإِْزرا-يا ثاّراوث اإِ اإِبراِهيم. 9رخُّ
اَأذ ثّمنضار  اَأذ ثْتواقّص ُؤشا  اإِتݣّن ْرِغيْدچث ثْصبح  وار  اإِ  ورا، كُور ثاشّجارث  ن ثشجُّ
ي.” 10اإِّسقسا ث ْرغاِشي، اإنّا “ِمين اإِ غا نّݣ؟” 11ياّر-د، اإنّا اسن “ونّي غار  ِذي ْثمسِّ
اإِْدچا ْثُيويا ن ثشاِميراث، اَأذ اإِْوش اإِ ونّي وار غار اإِْدجي شا، ونّي غار اإِْدچا ماّشا اَأذ اإِّݣ 
اَأمنِّي.” 12ُؤِسين-د عاوذ اَأْيث ن ّضاِريبا ِحيما اَأذ ْتواّسغْضصن، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، ِمين 
اإِ غا نّݣ؟” 13اإنّا اسن “وار تطّفم كثار ِزي ِمين ذ اوم-د ُيورين.” 14ّسقسان ث عاوذ 
اإِعْسكاِريّين، نّان اس “ِمين اإِ غا نّݣ نّشين؟” اإنّا اسن “وار ْتكّشضم ُؤ وار ذْدچمم 
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حد، ْتقْنعم س ْرُمونث نْوم.” 15اَأم ثُوغا ْتراجان اإِْوذان، ثُوغا ماّرا ْتخاّراصن ذݣ ُوراون 
“نش  اإنّا  ْرغاِشي،  خ  ُيوحانّا  ياّر-د  16خنِّي  لَمسيح،  ذ  اَأتّاغ  اَأقّا-ث  ُيوحانّا  خ  نْسن 
ّسغضاصغ كنِّيو ذݣ وامان، ماشا اَأذ د ياس ِوي اإِجْهذن خاِفي، نش وار ْسِذيِهيْدچغ 
ُؤرا اَأذ اس فْسيغ اإِِفيران ن سانْذالِيياث نّس. نتّا اَأذ كنِّيو اإِّسْغضص س اَأرُّوح اإِقّدسن ذ 
ي. 17ثاّزارث نّس ذݣ ُؤفُوس نّس، ِحيما اَأذ اإِّسّك خ ونْذرار نّس، اَأذ اإِّسُمون اإِْرذن  ْثمسِّ
ي وار اإِخّسين.” 18س ثمْسرايِين  غار ْرماْرِسي نّس. ماشا اإِشارفا اَأذ اإِْتواّسْشمض س ْثمسِّ
نّْضِني عاذ اَأطّاس ثُوغا اإِْتحّداث اإِْوذان، اإِْتباّرح س رْخبار اَأصْبحان اإِ اإِْوذان. 19ُؤِمي اإِعايار 
يّبث ن ِهيُروِذيّيا ثاْمغارث ن  نتّا ِهيُروُذوس، اَأجْدجيذ خ اإِج ن اَأربع ن ثُمورث، ِزي سِّ
يّبث ن ماّرا ثُوعّفنا اإِ اإِݣّا ِهيُروُذوس، 20اَأقّا يارنِي ِهيُروُذوس عاوذ  ِفيِليبُّوس ُؤماس ُؤ ِزي سِّ

ِذي مان اَأيا ماّرا، راِمي ثُوغا اإِحّبس ُيوحانّا اَأْمسْغضاص. 

و ِذي لاأُْرُذون س ُؤفُوس ن يُوحانّا �أَْمسْغضاص  �أَسْغضاص ن يشُّ
َمّتى 13:3-17؛ مار. 11-9:1

و عاوذ، اَأقّا اإِزُّوْدچ، خنِّي اإِنُّوْرزم  21ُؤشا  اإِمسار، راِمي ثُوغا ْتواّسغْضصن ماّرا اإِْوذان ذ يشُّ

يفث ن اإِْشث ن ّداث اَأمْشناو اإِْشث ن  ُؤجنّا، 22ُؤشا اإِهوا-د خاس اَأرُّوح اإِقّدسن س صِّ
ثذبِيرث ُؤشا اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ ُؤجنّا ثُوغا ثّقار “شك ذ مِّي اإِِعيّزن، زّايك اإِ اَأرِضيغ.” 

و  ثاِصيرث ن يشُّ
17-1:1 َمّتى 

و ِذي ْرخْدمث نّس، ثُوغا غارس عراحار ْثراثِين ن اإِسݣُّوسا ُؤشا اإِْتِغير  23راِمي ثُوغا اإِْبذا يشُّ

اَأسن اَأقّا نتّا ذ مِّيس ن ُيوسف، مِّيس ن هايِلي، 24مِّيس ن ماتّاث، مِّيس ن لاِوي، مِّيس ن 
مالِكي، مِّيس ن يانّا، مِّيس ن ُيوسف، 25مِّيس ن ماتّاثِيّيا، مِّيس ن اَأُموس، مِّيس ن ناُحوم، 
مِّيس ن هاسِلي، مِّيس ن ناّجاي، 26مِّيس ن ماعاث، مِّيس ن ماتّاثِيّيا، مِّيس ن ِشيمِعي، 
مِّيس ن ُيوسف، مِّيس ن ياُهوذا، 27مِّيس ن ُيوحانّا، مِّيس ن رِيسا، مِّيس ن زاُروبّابِيل، مِّيس 
ن شاعالِثيِييل، مِّيس ن نِيِري، 28مِّيس ن مالِكي، مِّيس ن اَأدِّي، مِّيس ن قُوصام، مِّيس ن 
اَألُموذام، مِّيس ن ِعير، 29مِّيس ن ُيوِسي، مِّيس ن اَألِيعازار، مِّيس ن ُيورِيم، مِّيس ن َمتّى، 
يس  مِّيس ن لاِوي، 30مِّيس ن ِسمعان، مِّيس ن ياُهوذا، مِّيس ن ُيوسف، مِّيس ن ُيونان، مِّ
ن اَألياِقيم، 31مِّيس ن مالِييا، مِّيس ن ِميينان، مِّيس ن ماتّاثا، مِّيس ن ناثان، مِّيس ن داُود، 
32مِّيس ن ياّسا، مِّيس ن ُعوبِيذ، مِّيس ن ُبوعاز، مِّيس ن سالُمون، مِّيس ن ناحُشون، 
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33مِّيس ن اَأِميناذاب، مِّيس ن اَأرام، مِّيس ن �أَذِمين، مِّيس ن �أَرِني، مِّيس ن حاصُرون، مِّيس 

ن فارِيص، مِّيس ن ياُهوذا، 34مِّيس ن ياعُقوب، مِّيس ن اإِسحاق، مِّيس ن اإِبراِهيم، مِّيس ن 
ثاراح، مِّيس ن ناُخور، 35مِّيس ن ساُروج، مِّيس ن راݣاو، مِّيس ن فالِيݣ، مِّيس ن ِعيبر، 
يس  مِّيس ن شالاح، 36مِّيس ن ِقينان، مِّيس ن اَأرفاخشاذ، مِّيس ن شام، مِّيس ن نُوح، مِّ
ن لاِميك، 37مِّيس ن ماثُوشالِيح، مِّيس ن اإِنُوخ، مِّيس ن يارِيذ، مِّيس ن ماهالالِيِييل، مِّيس 

ن ِقينان، 38مِّيس ن اإِنُوس، مِّيس ن ِشيث، مِّيس ن اَأذام، مِّيس ن اَأربِّي. 

�أَجاّرب ن لَمسيح ِذي رْخر� 
َمّتى 1:4-11؛ مار. 13-12:1

ور س اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤشا اإِْتوانْذه زِي اَأرُّوح ِذي 4  ُأْرُذون اَأم ثُوغا اإِشُّ و اإِْعقب-د زِي لا 1يشُّ

ي والُو ذݣ ُوّسان نِّي ُؤشا  رْخرا. 2ثُوغا اإِْتواَأجاّرب زݣ اإِْبِريس اَأربِعين ن ُوّسان. وار اإِشِّ
اَأوارنِي راِمي عُذون ُوّسان نِّي، عاذ اإِْدُچوز. 3اإنّا اس اإِْبِريس “مارا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، 
و، اإنّا “اَأقّا ثُورا ‘ْبناذم وار اإِتّدار س وْغُروم واها،  اإِنِي اإِ وْزُرو-يا اَأذ اإِْذور ذ اَأغُروم.” 4ياّر-د يشُّ
ماشا س كُور اَأوار ن اَأربِّي.’ ”  5خنِّي اإِّسݣاّعذ اِث اإِْبِريس غار وْذرار ُيوْعران، اإِّسشن اس 
ولطا-يا ماّرا  ونِّيث ذݣ اإِّجن وارماش. 6اإنّا اس اإِْبِريس “اَأذ اش ْوشغ صُّ ثِيݣْلِذين ن ماّرا دُّ
ذ ُؤُعوْدجي نّس، ِمينِزي اإِ نش ُؤِمي ثّمْوش ُؤ تِيّشغ ت اإِ ونّي ْخسغ. 7مارا ْثعبذذ اَأيِي، اَأذ 
يطان، اَأقّا ثُورا ‘عبذ ِسيِذي  و، اإنّا اس “ثّوج خاِفي، اَأ شِّ غارك يِيِري ماّرا.” 8ياّر-د خاس يشُّ
اَأربِّي نّك، ْثخْذمذ اس اإِ نتّا وْحدس’.”  9يِيْويِي ث غار ُؤرشالِيم ُؤشا اإِّسبّد اِث خ طّارف 
ن ْثزقّا ن ثاّدارث اإِقّدسن، اإنّا اس “مارا شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، نْضار اإِخف نّك ّسا غار 
واّداي، 10ِمينِزي ثُورا ‘اَأذ ُيوُمور لمالاكاث نّس خاك ماحْنذ اَأذ شك حضانت، 11اَأقّا خ 
و  اإِفاّسن نْسنت اَأذ شك ْكِسيْنت ِحيما اَأضار نّك وار اإِنݣّح شا اَأزُرو.’ ” 12ياّر-د خاس يشُّ
اإنّا اس “اَأقّا اإِْتوانّا ‘وار ْتجاّراب ِسيِذي اَأربِّي نّك.’ ” 13ُؤِمي اإِكّمر اإِْبِريس ماّرا اَأغكِّوي نّس، 

ُيوُيور خاس شا ن ْروْقث. 

ْوذ�ن  ّسْرماذ �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 12:4-17؛ مار. 15-14:1

و س ّجْهذ ن اَأرُّوح غار لجالِيل ُؤشا اإِفّغ رْخبار خاس ِذي ماّرا جوايه اإِ ذ  14اإِْعقب-د يشُّ

اس-د اإِنّضن. 15ثُوغا اإِّسْرماذ ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نْسن، ّسُعوْدچان ث اإِْوذان. 
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ينت نّس  ْدجي ذ �أَمقبُور ِذي ثنِذْ �أَمكاشف و�ر �إِ
َمّتى 53:13-58؛ مار. 6-1:6

16ُيوِسي-د غار نّاِصيرا مانِي ثُوغا اإِْتواربّا ُؤشا ُيوذف غار ُؤِسيناݣُوݣ ذݣ واّس ن ّسبث 

اإِشاْعيا  ن  اَأذلِيس  اس  17اإِّموش  اإِّسرمذ.  اَأذ  ِحيما  اإِكّار  ُؤشا  نّس  ثاناِميث  علاْحساب 
اَأمكاشاف. اَأراِمي ياْرزم اَأذلِيس، ُيوفا اَأْمشان مانِي ثُوغا ثُورا

 18“اَأرُّوح ن اَأربِّي خاِفي، ِمينِزي نتّا اإِْذهن اَأيِي 
ِحيما اَأذ باّرحغ س رْخبار اَأصْبحان اإِ اإِمْزراض، 
اإِّسّك اَأيِي-د ِحيما اَأذ ّسݣنِفيغ اإِنّي ُؤِمي يارز ُور، 

اَأذ باّرحغ اإِ اإِْمحباس س ُؤساّرح، اإِ اإِذارغارن س ْرخْزراث 
ُؤشا اَأذ د ّسكّغ اإِنّي اإِْتوارزن ِذي ثِيرلِّي، 

شا. 2-1:61                                 19ِحيما اَأذ باّرحغ س ُؤسݣّواس اَأصْبحان ن اَأربِّي.”     �إِ

20خنِّي اإِْضفص اَأذلِيس، اإِْوِشي ث اإِ ُؤخّدام، اإِقِّيم. ُؤشا  ماّرا اإِنّي ثُوغا ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ 

نْضارن ثِيطّاِوين نْسن ذايس. 21اإِْبذا اإِقّار اَأسن “اَأقّا ذݣ واّس-ا ْتواكّمرنت ثِيرا-يا غار 
اإِتّفغن  د  اإِ  ْثُشونِي  ن  واوارن  س  ْتبْهثن  خاس،  شّهذن  ماّرا  22ثُوغا  نْوم.”  وغن  اإِمزُّ
وم نّس ُؤشا قّارن “ما وار اإِْدجي وا ذ مِّيس ن ُيوسف؟” 23اإنّا اسن “نِيشان  زݣ ُؤقمُّ
ِذي  اإِجرا  بلِّي  نسرا  مْشحار  نّك!  يِيخف  ْسݣنفا  اَأضِبيب،  ‘اَأ  لماثال-ا  ثِيِنيم  ايِي  اَأذ 
ينت نّك’.” 24اإنّا “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار  كافارناُحوم، اأّݣ مان اَأيا عاوذ ِذي ثنِذْ
اإِْدجي ُؤمكاشاف ذ اَأمقُبور ِذي ثُمورث نّس. 25س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا ثِيّجار اَأطّاس 
ثُوغا-ثنت ِذي اإِسرايِيل ذݣ ُوّسان ن اإِلِييا ُؤِمي اإِْتوابلّع ُؤجنّا ْثراثا ن اإِسݣُّوسا ذ ستّا 
ن اإُِيورن، اَأراِمي ثُوغا راز اإِمغار ِذي ثُمورث ماّرا. 26وار ذ اإِْتواّسّك اإِلِييا ُؤرا غار اإِْشثن 
ثاّجاْتش.  ثْمغارث  غار  ِسيُذون،  ِذي جوايه ن  اإِْدچان  اإِ  زارافاث  غار  ْمِغير  ّزاْيسن، 
اإِْدچا  ِذي  اإِ  اإِْوذان  ن  اَأطّاس  اإِلِيشاع  ُؤمكاشاف  ن  ْروْقث  ِذي  اإِسرايِيل  ِذي  27ثُوغا 

28ُؤِمي  واها.”  اَأُسوِري  ناعمان  ْمِغير  يزِذيݣ  اإِْتواسِّ وار  ّزاْيسن  اإِّج  ذ  ُؤرا  ُؤشا  ْربارص 
وفّغن  ورن ماّرا اإِنّي اإِْدچان ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ س ثْفقاحث. 29كّارن، سُّ ْسِرين اَأيا، ْتواشُّ
ينت نْسن، ِحيما اَأذ  ث باّرا اإِ ثنِذينت، اإِْوين ث غار ْثما ن وْذرار اإِ خف ثُوغا ثْبنا ثنِذْ

ث نْضارن غار واّداي. 30ماشا نتّا اإُِشوّق ِذي ْروْسط نْسن ُؤشا اإُِروح. 
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وفُّوغ ر�رياح �أَْمنݣُوس  سُّ و �إِ يشُّ
مار. 28-21:1

ينت ِذي لجالِيل، ثُوغا اإِّسْرماذ اإِثن ذݣ ُوّسان  31اإِهوا-د غار كافارناُحوم، اإِْشث ن ثنِذْ

ولطا. 33ثُوغا ذݣ  ن ّسبث. 32ْتبْهثن نِيْثِني س ُؤسْرمذ نّس، ِمينِزي اَأوار نّس ثُوغا س صُّ
يطان ذ اَأْمنݣُوس ُؤشا اإِسُغويُّو س ّجْهذ  ُؤِسيناݣُوݣ اإِج ن وْرياز ذاْيس ُبوْحبر ن اإِج ن شِّ
و نّاِصيِري؟ ما ثُوِسيذ-د ذا ِحيما  اَأطّاس، 34اإِنّا “ثّوج خاِفي! ِمين ِذين جارانغ اَأِكيك، اَأ يشُّ
و، اإنّا  يذ؟ نش ّسنغ ِمين ثْعِنيذ، اَأقّا شك ذ اَأمقّداس ن اَأربِّي.” 35اإِوبّخ اِث يشُّ اَأذ انغ ثتحِّ
يطان ِذي ْروْسط، اإِفّغ ّزايس، نّْبرا ّما اَأذ  اس “ْسقار، ثّفغذ ّزايس!” اَأراِمي ث اإِنْضار شِّ
اس اإِّسخسار شا. 36يارسا ُؤثبهث خ ماّرا ُؤشا بذان  ّساوارن جاراسن، نّان “مانا اَأوار-ا؟ 
ولطا ذ ّجْهذ اإِتامار رارياحاث اإِمْنݣاس اَأذ فّغن ُؤشا فّغن.” 37اإِفّغ-د رْخبار نّس  اَأقّا س صُّ

غار كُور اَأْمشان ِذي جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن. 

�أَْسݣنِفي ن ثْذكّو�تْش ن بُطُروس ذ �أَّطاس ن �إِمحر�ش 
َمّتى 14:8-17؛ مار. 34-29:1

و، اإِفّغ زݣ ُؤِسيناݣُوݣ ُؤشا ُيوذف غار ثاّدارث ن ِسمعان. ثُوغا ثاضكّواْتش  38اإِكّار يشُّ

ي اَأطّاس ُؤشا تارن ّزايس ِذي طّوع نّس. 39اإِْبّد اس غار ُؤزْدجيف  ن ِسمعان ذاْيس ثِيمسِّ
ي. رْخذنِّي ثكّار، ثْذور ْثسّخار خاسن. 40راِمي  ي ت ْثمسِّ ي ُؤشا ثجِّ ُؤشا ُيّزر خ ْثمسِّ
ثْغِري ْثُفوشث، اَأقّا اإِْوين-د غارس ماّرا اإِنّي اإِ ثُوغا غار اإِْدچا اإِمْهراش اإِ ِذي اإِْدچا عرام كُور 
رْهراشاث ُؤشا نتّا اإِّساْرس اَأفُوس نّس خ كُور اإِّجن ّزاْيسن، اإِّسݣْنفا ثن. 41ثُوغا ّشواطن 
تّفغن-د عاوذ زݣ واطّاس اإِذسن، ثُوغا ْسُغويُّون، قّارن “شك ذ لَمسيح مِّيس ن اَأربِّي!” 

يْورن، ِمينِزي ّسنن بلِّي نتّا ذ لَمسيح.  ي اَأذ سِّ اإِوبّخ اإِثن، وار ثن اإِجِّ

ر�ح غار ثْنّد�م نّْضِني  و �أَذ �إِ يشُّ
مار. 39-35:1

42راِمي ثُوغا ذ اَأِزير، اإِفّغ-د، اإُِروح غار اإِج ن وْمشان اإِْخران. ثُوغا ْرغاِشي يارزُّو خاس، 

يذ. 43اإنّا اسن “اَأقّا اإِْتخّص اَأيِـي اَأذ  ُؤِسين-د غارس ُؤشا طّفن ث ِحيما وار خاسن اإِْتبعِّ
ْثنّدام نّْضِني س ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، ِمينِزي اإِ مان اَأيا ُؤِمي ذ ْتواّسكّغ.”  بارحغ عاوذ اإِ 

44ُؤشا ثُوغا اإِْتباّرح ذݣ اإِِسيناݣُوݣن ن لجالِيل. 
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مْزُور�  مْحضارن �إِ ثار�ِغيث ن �إِ
َمّتى 18:4-22؛ مار. 20-16:1

1اَأراِمي خاس اإِذّحس ْرغاِشي ِحيما اَأذ ْسرن اإِ واوار ن اَأربِّي، ثُوغا نتّا اإِبّد غار ْثما 5 

ن رْبحار ن ِجينِّيسارث. 2اإِْزرا ْثناين ن ْثغارُّوبا بّدنت خ ْثما ُؤ اإِنيمارن ن اإِسْرمان 
يِوين. 3يْنيا ذݣ اإِّجن ِزي ْثغارُّوبا اإِ ثُوغا ن ِسمعان،  يزِذيݣن ثِيراشِّ فّغن-د ّزايس، ثُوغا سِّ
اإِتار اس اَأذ ياݣّوج شوايث خ ثما. خنِّي اإِقِّيم ُؤشا ثُوغا اإِّسْرماذ ْرغاِشي ِزي ْثغاّراُبوث. 
يِوين نْوم اإِ ْثنيمارث  4ُؤِمي اإِكّمر اَأوار، اإنّا اإِ ِسمعان “ُروحم غار راْدچاغ، ثنضارم ثِيراشِّ

ن اإِسْرمان.” 5ياّر-د ِسمعان، اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا نُوحر ْدجيرث ثكمر، وار نيمار 
والُو، ماشا خ واوار نّك اَأذ نضارغ ْثراّشا.” 6ُؤِمي ݣِّين مان اَأيا، طّفن اَأطّاس ن اإِسْرمان 
يِوين نْسن ْتشاّراݣنت. 7اَأقّا ِشيّيارن غار اإِْشِريشن نْسن اإِنّي ثُوغا ِذي  اَأراِمي ذْورنت ْثراشِّ
ورنت ْثناين  ْثغاّراُبوث نّْضِني، ِحيما اَأذ د اسن اَأذ ثن عاونن. نِيْثِني ُؤِسين-د ُؤشا ْتواشُّ
ن ْثغارُّوبا اَأراِمي ثُوغا ݣُّورن اَأذ غارقن. 8اَأراِمي اإِْزرا ِسمعان ُبطُروس مان اَأيا، اإِْوضا غار 
تْبهث  و، اإنّا اس “اَأݣّوج خاِفي، اَأ ِسيِذي، اَأقّا نش ذ ْبناذم ذ اَأمذنُوب.”  9اإِ اإِضارن ن يشُّ
نتّا ذ ماّرا اإِنّي اإِْدچان اَأِكيذس خ ْثنيمارث ن اإِسْرمان اإِ طّفن. 10اَأمنِّي عاوذ ياعُقوب ذ 
و اإِ ِسمعان “وار تݣّوذ  ُيوحانّا، ثاْروا ن زاباِذي، اإِنّي ثُوغا ذ اإِْشِريشن ن ِسمعان. اإنّا يشُّ
ين كُورِشي  و اَأذ ثِيِريذ ْثيّمارذ اإِْوذان.” 11ُؤِمي د ُؤِسين س ْثغارُّوبا غار ْرباّر، جِّ شا، ِزي رخُّ

ُؤشا ْضفارن ث-يِد. 

ْدچا ْربارص  �أَْسݣنِفي ن �إِج ن وْرياز �إِ ِذي �إِ
َمّتى 1:8-4؛ مار. 45-40:1

12ثُوغا ذݣ اإِْشث ن ِزي ْثنّدام نِّي اإِج ن وْرياز اإِْرقف اِث ماّرا ْربارص. ُؤِمي نتّا اإِْزرا 

و، اإِْوضا خ ُؤغْمُبوب نّس ُؤشا اإِزاْوݣ اِث، اإنّا “اَأ ِسيِذي، مارا ثْخسذ، ْثزّمارذ اَأذ  يشُّ
يزذݣذ!”  يْزذݣذ.” 13اإِّسِويّزذ س ُؤفُوس غارس، اإِحاذا ث، اإنّا “نش ْخسغ، ثْتواسِّ ايِي ثسِّ
و  رْخذنِّي اإُِروح خاس ْربارص. 14اإِوّصا ث ِحيما وار ت اإِقّار اإِ حد، ماشا “ُروح ِذينِّي” اَأمُّ
اإِ ذ اس اإنّا، “ثّسشنذ اإِخف نّك اإِ ُؤكّهان، اأْوش ثاغاْرصث اإِ اَأربِّي خ ُؤِسيْزذݣ نّك اَأم 
ماّمش ُيوُمور ُموسى، ِحيما اَأذ ثِيِري ذ شهاذث اإِ نِيْثِني.” 15اإِفّغ-د خاس رْخبار كثار ُؤشا 
اإِنّيُرو ْرغاِشي اَأطّاس ِحيما اَأذ اس ْسرن ُؤشا اَأذ ْتواّسݣْنفان ّزايس ِزي رْهراشاث نْسن. 

16ماشا نتّا ثُوغا اإِْعقب غار رْخرا، اإِْتزاْدچا ِذين. 
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ج ن بْناذم ذ �أَنْضبار  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 1:9-8؛ مار. 12-1:2

17ذݣ اإِج ن واّس زݣ ُوّسان نِّي، اَأم ثُوغا اإِّسْرماذ ُؤشا اإِفاِريِسيّين ذ اإِْمسرماذن ن تاْوراث 

ياُهوِذيّيا ذ ُؤرشالِيم. ثُوغا  اإِْوذان ِزي ماّرا ْذُشوراث ن لجالِيل ذ  قِّيمن ِذين، ُؤِسين-د 
ِذين ّجْهذ ِزي اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ْتواّسݣْنفان. 18ْخزار، شا ن يْريازن ْكِسين اإِج ن ْبناذم 
يذفن غار ذاخر ماحْنذ اَأذ ث ّساْرسن ّزاثس.  ذ اَأنْضبار خ قاما، ثُوغا اَأرزُّون اَأذ ث سِّ
ْثزقّا ُؤشا  يّبث ن ْرغاِشي، ݣاّعذن خ  يذفن ِزي سِّ غا سِّ اإِ  ُؤِفين مانِيس ث  19ُؤِمي وار 

يمان  و. 20ُؤِمي اإِْزرا لاإِ سّيبن ث غار واّداي اَأك-ذ قاما زݣ ُؤقارُموذ غار ْروْسط ّزاث اإِ يشُّ
اإِْذلِيسن ذ  اإِْمسرماذن ن  21بذان  اَأش.”  ْتواغفارن  نّك  ّدنُوب  ْبناذم،  “اَأ  اإنّا اس  نْسن، 
اإِفاِريِسيّين ْتخاّرصن، قّارن “ِمين اإِْعنا وا، اَأقّا نتّا اإِْتشّقاف ِذي اَأربِّي. ِوي اإِزّمارن اَأذ اإِْغفار 
و اَأك-ذ ُؤخاّراص نْسن ُؤشا ياّر-د، اإنّا اسن “ِمين  ّدنُوب ْمِغير اَأربِّي وْحدس؟” 22ُيشا يشُّ
اإِنِيغ ‘اَأقّا ْتواغفارن ّدنُوب نّك؟ ’ نِيغ اَأذ  اَأذ  اإِْهونن  ثْتخاّراصم ذݣ ُوراون نْوم؟ 23ِمين 
ولطا خ ثُمورث  اإِنِيغ ‘كّار، ثُوُيورذ!’ 24ماشا ِحيما اَأذ ثّسنم بلِّي مِّيس ن ْبناذم غارس صُّ
ِحيما اَأذ اإِْغفار ّدنُوب”، اإنّا اإِ ُؤنْضبار “اإِ شك ُؤِمي اإِ غا اإِنِيغ، كّار، ثكِسيذ قاما نّك، 
ْثُروحذ غار ثاّدارث نّك.” 25رْخذنِّي اإِكّار ّزاثسن، اإِْكِسي ِمين ثُوغا خ اإِتّزر ُؤشا اإُِروح 
غار ثاّدارث نّس، اإِّسمغارا ِذي اَأربِّي. 26اَأثْبهث اإِهوا-د خ ماّرا اإِْوذان، ّسْمغاران ِذي اَأربِّي 

ُؤشا ثُوذف اإِثن ثِيݣُّوِذي، نّان “اَأقّا اَأّس-ا نْزرا ثِيمْسرايِين ّسعجابنت.” 

ثار�ِغيث ن لاِوي )َمّتى(
َمّتى 9:9-13؛ مار. 17-13:2

27اَأوارنِي مان اَأيا اإِفّغ، اإِْزرا اإِج ن ُبو ّضاِريبا، قّارن اس لاِوي، اإِقِّيم ذݣ وْمشان ن ّضاِريبا، 

اإنّا اس “ْضفار اَأيِي-د!” 28اإِّجا كُورِشي، اإِكّار ُؤشا اإِْضفار اإِث-يِد. 29اإِݣّا اس لاِوي اإِْشث 
ن ِفيشثا ثْمغار ِذي ثاّدارث نّس. اإِنّي اَأِكيس اإِقِّيمن غار طّابرا ثُوغا-ثن ذ ْرغاِشي اَأطّاس 
نْسن خ  اإِْذلِيسن  اإِْمسرماذن ن  اإِفاِريِسيّين ذ  اإِنّْضِني. 30شثشان  اَأْيث ن ّضاِريبا ذ  زݣ 
ي ثتتّم، ثّسّسم اَأك-ذ اَأْيث ن ّضاِريبا ذ اإِمْذناب؟” 31ياّر-د  اإِمْحضارن نّس، نّان اَأسن “مايمِّ
و، اإنّا اسن “اإِنّي اإِصّحن وار حِذيجن شا اَأضِبيب، ماشا اإِمْهراش واه. 32وار د ُؤِسيغ  يشُّ

اَأذ راِغيغ خ اإِْمسݣّاذن، ماشا خ اإِمْذناب غار تُوبث.” 
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�أَسْقِسي خ ُؤُزومِّي 
َمّتى 14:9-17؛ مار. 22-18:2

ي ْثُزوّمان اإِمْحضارن ن ُيوحانّا اَأطّاس ُؤشا تݣّن ْثزاْدجيث ُؤرا ذ يِنّي ن  33نّان اس “مايمِّ

اإِفارِيِسيّين، ماشا اإِنّي نّك، تتّن، سّسن؟” 34اإنّا اسن “ما ْثزّمارم اَأذ ثّجم اَأْيث ن ُؤُموراي اَأذ 
ُزوّمن مارا اَأُموراي اَأقّا-ث عاذ اَأِكيْذسن؟ 35ماشا اَأذ اَأْوضن ُوّسان ْخِمي خاسن اإِ غا اإِْتواّمكِسي 
ُؤُموراي، رْخذنِّي اَأذ ُزوّمن ذݣ ُوّسان نِّي.” 36اإنّا اسن عاوذ اإِج ن ُؤمتِّير “وار ِذين حد اإِتّݣ 
يْتش ن  يْتش ن وارُّوض ن ْجِذيذ خ وارُّوض اَأُبوراي، مارا لّا، اَأذ اإِغارص ْجِذيذ ُؤرا ثانقِّ ثانقِّ
ْجِذيذ وار ثْتِريِقي اَأُبوراي. 37وار اإِْدجي حد اإِتّݣ بِيُنو ن ْجِذيذ ِذي ْثُخونْشاي ثِيقِذيِمين، 
ِحيما بِيُنو ن ْجِذيذ وار اإِّسشارِّيݣ شا ثِيُخونشاي ُؤشا بِيُنو اَأذ اإِزْدچع ُؤ ْثُخونْشاي اَأذ ضّيعنت. 
38ماشا تݣّن بِيُنو ن ْجِذيذ ِذي ْثُخونْشاي ن ْجِذيذ ُؤشا اَأذ خّمرن س ْثُيويا. 39ُؤرا ذ اإِّج، مارا 

اإِْسوا اَأقِذيم، وار اإِتْخس عاذ رْخذنِّي جِذيذ، ِمينِزي نتّا اَأذ يِيِني ‘اَأقِذيم اإِْتُفوح’.” 

لَمسيح ذ باب ن ّسبث 
َمّتى 1:12-8؛ مار. 28-23:2

1اإِمسار ِذي ّسبث اَأمْزوار ن ُؤُيور ِويّس ْثناين اَأقّا نتّا اإُِشوّق ذݣ اإِيّارن ن اإِمنِذي. 6 

ثُوغا اإِمْحضارن نّس تكّسن ثِيذِرين، تتّن ثنت اَأم ثنت ْتحكّان س اإِفاّسن نْسن. 
و،  ي ثتݣّم ِمين وار اإِحْدچرن ِذي ّسبث؟” 3ياّر-د يشُّ 2شا ن اإِفاِريِسيّين نّان اَأسن “مايمِّ

اإنّا اسن “ما وار ثْغِريم ُؤرا ذ ِمين اإِݣّا داُود ُؤِمي اإِْدُچوز نتّا ذ يِنّي ثُوغا اإِْدچان اَأِكيس؟ 
4ماّمش ُيوذف غار ثاّدارث ن اَأربِّي، اإِْكِسي اَأغُروم ن وّسشان اإِ وار اإِحْدچرن ماّشا نّس 

ْمِغير اإِ اإِكّهانن واها، ُؤشا اإِّشا ّزايس ُؤ اإِْوشا عاوذ اإِ يِنّي ثُوغا اإِْدچان اَأِكيس؟” 5اإنّا اسن 
“اَأقّا مِّيس ن ْبناذم نتّا عاوذ ذ باب ن ّسبث.” 

ج ن وْرياز ذݣ و�ّس ن ّسبث  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 9:12-14؛ مار. 6-1:3

6اإِمسار عاوذ ِذي ّسبث نّْضِني، اَأقّا ُيوذف غار ُؤِسيناݣُوݣ، اإِْبذا اإِّسغارا. ثُوغا ِذين اإِج ن 

ْبناذم ونّي ُؤِمي اَأفُوس نّس اإِقُوّشح. 7حضان ث اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين، ما اَأذ 
اإِّسݣْنفا ِذي ّسبث، ِحيما اَأذ خاس اَأفن شا ن تُوهمث. 8ماشا نتّا يارݣب خ اإِخارِّيصن 
نْسن ُؤشا اإنّا اإِ ْبناذم ونّي ُؤِمي اإِقُوّشح ُؤفُوس نّس “كّار، ْثبّدذ ِذي ْروْسط.” اإِكّار ُؤشا 
و اإنّا اسن “اَأذ كنِّيو ّسقِسيغ خ شا، ما اإِحْدچر اإِ ْبناذم ذݣ واّس ن ّسبث  اإِبّد. 9خنِّي يشُّ
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ثُوغا  اإِنغ؟” 10اَأوارنِي راِمي  اَأذ  نِيغ  ثُوذارث  اإِّسنجم  اَأذ  ْرغار،  نِيغ  اإِّݣ ْرخار  اَأذ  ماحْنذ 
اإِخّزار ِذي ماّرا اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن، اإنّا اإِ ْبناذم نِّي “ساّرح اَأفُوس نّك!” اإِݣّا اَأميا ُؤشا 
ْورن جاراسن  ورن س ّزعاف ُؤشا سِّ اإِْذور ُؤفُوس نّس اإِصّح اَأم ونّْضِني. 11نِيْثِني ذْورن شُّ

و.  خ ِمين ذ اس اإِ غا ݣّن اإِ يشُّ

و  ماز�نن ن يشُّ ِريخضارث ن ثنعاش ن �إِ
َمّتى 1:10-4؛ مار. 19-13:3

اإِّسْعُذو ِذين ْدجيرث  اإِّزاْدچ ُؤشا  اَأذ  اإِفّغ غار وْذرار ِحيما  اَأقّا  نِّي،  ُوّسان  12اإِمسار ذݣ 

ّزاْيسن  اإِْخضار  ُؤشا  نّس  اإِمْحضارن  اإِ  اإِراغا-د  اَأِزير،  ذ  ثُوغا  13ُؤِمي  اَأربِّي.  اإِ  اإِْتزاْدچا 
اَأنذراُوس  ذ  ُبطُروس،  عاوذ  اإِْتكنّان  ونّي  14ِسمعان،  اإِمازانن.  عاوذ  ثن  اإِسّما  ثنعاش، 
ُؤماس ذ ياعُقوب ذ ُيوحانّا، ذ ِفيِليبُّوس ذ بارثُولُوِميُيو 15ذ َمتّى ذ ثُوما ذ ياعُقوب مِّيس ن 
اَألِفيُيو ذ ِسمعان ونّي ُؤِمي ْتكنّان ‘ُبو-شضارث’، 16ياُهوذا ُؤماس ن ياعُقوب، ذ ياُهوذا 

اإِسخاِريُيوِطي ونّي اإِذْورن ذ اَأخّداع. 

�أَْسݣنِفي ن ماّر� �إِمحر�ش ِذي ْرغاِشي 
َمّتى 25-23:4، 12-1:5

17اإِْهوا-د اَأِكيسن ُؤشا اإِبّد ذݣ وْمشان ن روضا، ثُوغا اَأِكيذس اَأبارُّو ن اإِمْحضارن نّس ذ اإِج 

ن ُؤبارُّو ن اإِْوذان زِي ماّرا ياُهوِذيّيا ذ ُؤرشالِيم ُؤ زِي ْثما ن رْبحار ن ثِيُروس ذ ِسيُذون، 18اإِنِّي 
د ُيوِسين ِحيما اَأذ اس ْسرن ُؤ اَأذ ْتواّسݣْنفان زِي رْهراشاث نْسن، ُؤرا ذ اإِنّي اإِْتواغّزان زِي 
رارياحاث اإِمْنݣاس. اَأقّا نِيْثِني ْتواّسݣْنفان. 19ماّرا ْرغاِشي ثُوغا اإِتْخس اَأذ ث اإِحاذا ِمينِزي 

ثُوغا اإِتّفغ-د زّايس ّجْهذ ُؤشا اإِّسݣْنفا كُورِشي. 

�أَو�رن ن ْرخار ذ و�و�رن ن ْرغار 
ِمينِزي  اإِمْزراض  كنِّيو  اَأ  نْوم،  “ّسعذ  اإنّا  نّس،  اإِمْحضارن  غار  نّس  ثِيطّاِوين  20اإِّسݣاّعذ 

اَأذ  كنِّيو  ِمينِزي  و،  رخُّ اإِْترازان  يِنّي  اَأ  نْوم،  21ّسعذ  كنِّيو.  اإِ  ثِيِري  اَأذ  اَأربِّي  ن  ثاݣْلِذيث 
و، ِمينِزي كنِّيو اَأذ ْثذْهشم. 22ّسعذ نْوم ُؤِمي كنِّيو  ثْتواّسِجيونم. ّسعذ نْوم، اَأ اإِنّي اإِْتُرون رخُّ
يّبث ن  شاّرهن اإِْوذان، تاّزرن خاوم، تكّوارن كنِّيو، ُؤشا ّسفضاحن زݣ يِيسم نْوم خ سِّ
مِّيس ن ْبناذم. 23فارحم ذݣ واّس نِّي، ْثنݣزم س رْفراحث. اَأقّا راجار نْوم اإِمغار ذݣ 
و ثُوغا تݣّن رْجُذوذ نْسن ذݣ اإِْمكاشافن. 24ماشا ُؤْشث خاوم، اَأ كنِّيو  ُؤجنّا، ِمينِزي اَأمُّ
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يْونن، ِمينِزي كنِّيو  اَأْيثباب ن واݣْرا، ِمينِزي اَأقّا ثطّفم اَأفّوج نْوم. 25ُؤْشث خاوم، اَأ اإِنّي اإِجِّ
ثْتُروم.  اَأذ  اَأذ ثشْضنم،  ِمينِزي كنِّيو  و،  اإِضْحشن رخُّ اإِنّي  اَأ  ُؤْشث خاوم،  ثْدچازم.  اَأذ 
و ثُوغا تݣّن باباْثسن اَأك-ذ  ْورن مِليح. ِمينِزي اَأمُّ 26ُؤْشث خاوم ُؤِمي ماّرا اإِْوذان اَأذ خاوم سِّ

اإِْمكاشافن اإِّسخارِّيقن. 

ي �إِ ْرعذيان  ثايْرِ
َمّتى 48-38:5، 12:7

27ماشا اَأذ اوم اإِنِيغ اإِ يِنّي اإِتْسران اَأيا ‘ْخسم رعْذيان نْوم، ْثِهيّلام ذݣ يِنّي كنِّيو اإِشاّرهن، 

يِنّي كنِّيو اإِنّعرن، ثزُّوْدچم خ يِنّي خاوم اإِْتعّدان. 29اإِ ونّي اإِ شك اإِْوثِين غار  28ثباركم اإِ 

اإِ غا اإِكّسن اَأجْدچاب، وار ث تطّّف اَأذ  اَأّر اَأس-د س ونّْضِني ُؤ ونّي اإِ ذ اش  ُؤمݣِّيز 
اإِْكِسي ُؤرا ذ ثشاِمير نّك. 30ماّرا ونّي ذ اش اإِ غا اإِتارن اأْوش اس ث ُؤ ونّي اإِ غا اإِْكِسين 
ِمين اإِْدچان نّك وار د اس ث تتّار. 31اَأم ماّمش ثْخسذ اَأذ اوم ݣّن اإِْوذان، ݣّم ُؤرا ذ 
كنِّيو ذاْيسن اَأمنِّي. 32مارا كنِّيو ثْخسم غار اإِنّي كنِّيو اإِتْخسن واها، مان راجار اإِ غاروم. 
اَأقّا ُؤرا ذ اإِمْذناب تْخسن اإِنّي اإِ ثن اإِتخسن. 33مارا ثݣّم ْرخار اإِ يِنّي ذ اوم اإِتݣّن ْرخار، 
مان راجار اإِ غاروم. اَأقّا ُؤرا ذ اإِمْذناب تݣّن اَأمنِّي. 34مارا ثارضرم اإِ اإِْوذان اإِ ِزي ثْتراجام 
اإِمْذناب، ِحيما اَأذ اسن  اَأذ اَوم د اَأّرن، مان راجار غاروم؟ اَأقّا ُؤرا ذ اإِمْذناب اَأْرضرن اإِ 
د اإِْذور اَأمنِّي عاوذ. 35ماشا ْخسم رعْذيان نْوم، ݣّم ْثُشونِي، اَأْرضرم نّْبرا ّما اَأذ ثْتراجام 
شا. اَأذ يِيِري راجار نْوم اإِمغار ُؤشا اَأذ ثِيِريم ذ ثاْروا ن ونّي اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين اإِْدچان، 
ِمينِزي اَأقّا اإِْتِهيّلا ذݣ اإِنّي وار ث اإِشكّارن ُؤرا ذݣ اإِعّفانن. 36اإِِريم ذ اإِحِنينن اَأم ماّمش 

اإِْدچا باباْثوم ذ اَأحِنين. 

يو ذ ثْحناشث  �أَخشِّ
5-1:7 َمّتى 

37وار حكّم، ِحيما وار ثْتواحاكامم. وار ْتحاسابم، ِحيما وار كنِّيو ْتِحيِسيبن. غفارم، اَأذ 

اوم اإِْتواغفار. 38وشم، اَأذ اوم اإِّموش. اَأذ اوم اإِّمْوش غار وحِسين نْوم اإِج ن ْرُموذ اإِْشنا، 
اإِذقّس، اإِْتواّسنهّز، اإِفّيض، ِمينِزي س ْرُموذ اإِ ِزي اإِ غا ْثوْزنم كنِّيو، اَأذ ّزايس ثْتواوْزنم ُؤرا 
ذ كنِّيو.” 39نتّا اإنّا اسن اإِج ن ُؤمتِّير. “ما اإِزّمار ُؤذارغار اَأذ اإِنْذه اَأذارغار؟ ما وار وطِّين 
س ْثناين اإِْذسن ذݣ وْحُفور؟ 40اَأمْحضار وار اإِْدجي شا ْحسن زݣ ُؤْمسرماذ نّس، ماشا 
يو ثنِّي ِذي  ي ْثخّزارذ غار ُؤخشِّ كُور اَأمْحضار نِيشان اَأذ يِيِري اَأمْشناو اَأْمسرماذ نّس. 41مايمِّ
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ثِيّط ن ُؤماش، ماشا ثاْحناشث ثنِّي ِذي ثِيّط نّك وار ِكيس ثرِهيذ. 42ماّمش ثتݣّذ ثّقارذ 
يو اإِ ذايك ِذي ثِيّط نّك’ ُؤ شك ِسيمانت  وفّغغ اَأخشِّ اإِ ُؤماش ‘ُؤما، اأّج اَأيِي اَأذ اش-د سُّ
نّك وار ثْتِويِريذ شا ثاْحناشث اإِ غارك ِذي ثِيّط نّك. اَأ شك لُموناِفيق، ُسوفّغ-د اَأمْزواُرو 
يو  وفّغذ اَأخشِّ ثاْحناشث ثنِّي غارك ِذي ثِيّط نّك، خنِّي اَأذ ثْتواِريذ مِليح ماحْنذ اَأذ ثسُّ

ِذي ثِيّط ن ُؤماش. 

ثاشّجارث ذ ْرِغيْدچث نّس 
َمّتى 20-17:7، 35-34:12

ثاشّجارث  نِيغ  ثْخسار  ْرِغيْدچث  اإِّسغّماين  ذ  اإِ  ثاصْبحانت  ثاشّجارث  ُبو  ِذين  43وار 

ثْتواّسن س  ثاشّجارث  كُور  44ِمينِزي  ثاصْبحانت.  ْرِغيْدچث  اإِّسغّماين  ذ  اإِ  اإِْخسارن 
45ْبناذم  اَأِضير.  ثابغا  ُؤرا ِزي  ْرباُشور  اإِسنّانن  ْثرقضذ زݣ  وار  ِمينِزي  ْرِغيْدچث نّس، 
وفّغ ِمين اإِصْبحن ُؤشا ْبناذم اَأعّفان ِزي  اَأصْبحان ِزي ْركْنز ن ُور نّس ذ اَأصْبحان اَأذ اإِسُّ
اإِّساوار  ّزايس  ُور،  ور  اإِشُّ ِمين ِزي  ثُوعّفنا. س  وفّغ  اإِسُّ اَأذ ذ  اَأعّفان  ُور نّس ذ  ْركْنز ن 

وم نّس.  ُؤقمُّ

ثاّد�رث خ ّسْدچاح 
27-24:7 َمّتى 

ي ذ ايِي ثْتراغام ‘اَأ ِسيِذي، اَأ ِسيِذي’ ُؤشا وار ثتݣّم شا ِمين قّارغ؟ 47ماّرا ونّي  46مايمِّ

غاِري اإِ د غا ياسن اَأذ اإِسر اإِ واوارن اإِنُو ُؤشا اَأذ ّزاْيسن اإِّݣ، نش اَأذ اوم ّسشنغ ِمين ِذي 
اإِبنان اإِْشث ن ثاّدارث، اإِغزا، اإِحفار ُؤشا  اإِ  ياْروس نتّا. 48نتّا ياْروس ذݣ اإِج ن ْبناذم 
اإِّساْرس ذساس خ ّسْدچاح. ُؤِمي د ثُوسا ّسحرث، ْثقّبض ْرحْمرث ثاّدارث نِّي ُؤشا 
وار ْثزّمار اَأذ ت ثّسنهّز، ِمينِزي ثُوغا ثْبنا خ ّسْدچاح. 49ماشا ونّي اإِ ثن اإِتْسران ُؤشا وار 
ّزاْيسن اإِتّݣ، ياْروس ِذي ْبناذم اإِ اإِبنان ثاّدارث نّس خ ثُمورث نّْبرا ذساس، خنِّي ْثقّبض 

خاس ْرحمرث، رْخذنِّي ثوضا. ثُوغا اَأفارثك ن ثاّدارث نِّي ذ اَأمّقران.” 
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يمان ن ْرقبطان خ مّيا  لاإِ
َمّتى 5:8-13؛ يُوح. 54-43:4

1اَأوارنِي راِمي اإِكّمر ماّرا اَأوارن نّس اَأم ذ اس ْسرن اإِْوذان، ُيوذف غار كافارناُحوم. 7 

2اَأقّا اإِْسمغ ن اإِج ن ْرقبطان خ مّيا، ونّي ثُوغا اإِّسِعيّز اَأطّاس، ثُوغا اإِْهرش، ثُوغا 

اإِتار اس  ُوذاين،  اإِْمغارن ن  اإِّسّك غارس شا ن  و،  اإِْسرا خ يشُّ 3ُؤِمي  اإِّمث.  اَأذ  اإِݣُّور 
و، حْشمن ث  اإِْسمغ نّس. 4خنِّي ُؤِسين-د غار يشُّ اإِّسݣْنفا  ماحْنذ اَأذ د ياس ُؤشا اَأذ 
اَأطّاس، نّان “اَأقّا اإِسذاهْدچ اَأذ اس ثݣّذ اَأيا، 5ِمينِزي نتّا اإِتْخس ْرݣنس نّغ ُؤرا ذ نتّا اإِ 
و اَأِكيسن. اَأراِمي ثُوغا وار اإِݣِّويج عاذ خ ثاّدارث،  د انغ اإِبنان اَأِسيناݣُوݣ.” 6اإُِروح يشُّ
نّك،  اإِخف  يِحير  سِّ وار  ِسيِذي،  “اَأ  اس  نّان  وكار،  اإِمدُّ ن  شا  مّيا  ْرقبطان خ  اإِّسّك 
ِمينِزي نش وار ْسِذيهْدچغ اَأذ ثاْذفذ ساُذو ثازقّا اإِنُو. 7س ُؤينِّي نش وار حْسبغ اإِخف 
اإِنُو ْسذاهْدچغ ِحيما اَأذ غارك-د اَأسغ، ماشا اإِنِي اَأوار واها ُؤشا اَأذ اإِݣّنفا ُؤحْنِجير اإِنُو. 
8ِمينِزي ُؤرا ذ نش عاوذ ذ اإِج ن ْبناذم ساُذو اإِفاّسن اإِ ْدجيغ، غاِري اإِْعّساسن ْسواّداي 

اإِ ُؤفُوس اإِنُو. قّارغ اإِ وا ‘ُروح!’، خنِّي اإِْتراح، اإِ ونّْضِني ‘اَأس-د!’، خنِّي اإِتاس-د ُؤشا 
و اَأيا، اإِتْبهث ذايس. اإِنّقرب  اإِ يِيسمغ اإِنُو ‘ّݣ اَأيا!’، خنِّي اإِتّݣ اِث.” 9ُؤِمي اإِْسرا يشُّ
ُؤشا اإنّا اإِ ْرغاِشي ونّي ثُوغا اإِث-يِد اإِضّفارن “نش اَأذ اوم اإِنِيغ، وار ُؤِفيغ ُؤرا ِذي ماّرا 
يمان اَأمّقران اَأمْشناو ْرقّد ن وا.” 10اَأراِمي عْقبن اإِنّي اإِْتواّسكّن غار ثاّدارث،  اإِسرايِيل لاإِ

ُؤِفين اإِْسمغ اَأمهُروش اإِݣّنفا. 

�أَسنكّار ن مِّيس ن ثاّجاتْش ِزي ْرمْوث 
ينت قّارن اس نايِين، ُروحن اَأِكيس اَأطّاس زݣ  11ذݣ واّس اإِ د ُيوِسين اإُِروح غار ثنِذْ

اإِمْحضارن نّس ذ اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران. 12اَأراِمي اإِقاّرب غار ثّوارث ن ثنِذينت، ْخزار، 
ْكِسين-د اإِج ن ُؤمتِّين خ رْحمر غار باّرا، نتّا ذ اَأينِّي ن ونّي اإِ ثُوغا غار يّماس، ثانِيثا 
ذ ثاّجاْتش، ُؤشا ثُوغا اَأِكيس اإِج ن ْرغاِشي اَأطّاس ِزي ثنِذينت. 13ُؤِمي ت اإِْزرا ِسيِذي 
يْدچز اَأس ُؤشا اإنّا اس “وار ْتُرو!” 14خنِّي اإِقاّرب-د، اإِحاذا رْحمر ُؤشا بّدن يِنّي ث  ثزِّ
يارُبون، اإنّا “اَأ اَأبِريغ، اإِ شك ُؤِمي اإِ غا اإِنِيغ، كّار-د!” 15اإِقِّيم ُؤمتِّين، اإِْبذا اإِّساوار، خنِّي 
ياّرا اس ث-يِد اإِ يّماس. 16ثُوذف ثِيݣُّوِذي ِذي ماّرا ُؤشا حْمذن اَأربِّي، نّان “اَأقّا اإِكّار-د 
يّج اَأربِّي خ وْيُذوذ نّس.” 17اإِفّغ رْخبار-ا خاس غار  ذاْينغ ُؤمكاشاف اإِْمغار” ُؤشا “اَأقّا اإِسِّ

ماّرا ياُهوِذيّيا ذ رْذُشور اإِ ذ اس-د اإِنّضن. 
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و ذ يُوحانّا �أَْمسْغضاص  يشُّ
19-2:11 َمّتى 

ْثناين زݣ اإِمْحضارن  18اإِمْحضارن ن ُيوحانّا عاوذن اس مان اَأيا ماّرا. 19اإِراغا ُيوحانّا اإِ 

وم نْسن “ما ذ شك ذ ونّي اإِ د غا ياسن نِيغ  و، اإِقّار س ُؤقمُّ نّس ُؤشا اإِّسّك اإِثن غار يشُّ
اَأذ نْراجا ونّْضِني؟” 20ُؤِمي غارس ُروحن يْريازن، نّان اس “ُيوحانّا اَأْمسْغضاص اَأقّا اإِّسّك 
اَأذ نْراجا ونّْضِني؟ ’ ” 21ِذي  د غا ياسن نِيغ  اإِ  اإِقّار ‘ما ذ شك ذ ونّي  اَأنغ-د غارك، 
ْثساّعث نِّي ثُوغا اإِّسݣْنفا اَأطّاس ن اإِْوذان ِزي رْهراشاث ذ ُؤوّدب نْسن ُؤ ِزي رارياح 
و، اإنّا اسن “ُروحم، ْثعاوذم اإِ  اإِمْنݣاس ُؤشا اإِّجا اَأطّاس ن اإِذارغارن ْتواران. 22ياّر-د يشُّ
ُيوحانّا ِمين ثْزِريم ذ ِمين ثْسِريم. اَأقّا اإِذارغارن ْتواران ذ اإِنْضبارن ݣُّورن ذ يِنّي اإِ ِذي اإِْدچا 
يّزذݣن ذ اإِذْهشار تْسران ذ اإِمتِّينن تكّارن ُؤشا اإِتْتواباّرح س رْخبار اَأصْبحان  ْربارص ْتواسِّ

اإِ اإِمْزراض. 23ّسعذ ن ونّي وار ذايِي اإِنّذرفن.” 
4ُؤِمي فّغن اإِمْحضارن ن ُيوحانّا، اإِْبذا اإِقّار اإِ ْرغاِشي خ ُيوحانّا “ِمين غار اإِ غا ثّفغم   

يض؟ 25خنِّي ِمين غار ثُوغا ثّفغم  غار رْخرا اَأذ ْثزارم؟ ما اإِج ن ُؤغانِيم اإِّسنهّزا ث ُؤسمِّ
اَأذ ْثزارم؟ ما اإِج ن ْبناذم يارض اَأرُّوض يارضب؟ ْخزار، اإِنّي يارضن اَأرُّوض اإِغران ُؤشا 
ّدارن ذݣ ُؤفُوهارث، اَأقّا-ثن ِذي رقُصور ن اإِجْدجيذن. 26خنِّي ِمين غار ثُوغا ثّفغم اَأذ 
ْثزارم؟ ما اإِج ن ُؤمكاشاف؟ واه، اَأذ اوم اإِنِيغ ذ اَأمّقران كثار زݣ ُؤمكاشاف. 27اَأقّا ذ 

وا اإِ خف اإِْتواِري 

‘اَأقّا نش اَأذ ّسكّغ لمالاك اإِنُو ّزاث اإِ ُؤغْمُبوب نّك، 
                  ونّي اإِ غا اإِّسوجذن اَأبِريذ نّك غار ّزاث نّك’.       مال. 1:3 

28اَأذ اوم اإِنِيغ، جار اإِنّي اإِْتواخرقن ِزي ثْمغاِرين ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْدجي ذ اَأمكاشاف اَأمّقران 

خ ُيوحانّا اَأْمسْغضاص. ماشا ذ اَأمْزيان ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي اإِمغار خاس.” 
29ُؤِمي اإِْسرا ماّرا اإِْوذان اَأيا ُؤرا ذ اَأْيث ن ّضاِريبا اإِنّي اإِْتواّسغْضصن س ُؤسْغضاص ن   
ُيوحانّا، شْهذن اإِ ْثسݣْذا ن اَأربِّي. 30ماشا اإِفاِريِسيّين ذ اإِْمسرماذن ن تاْوراث ُؤِݣين خ 
يهث نْسن، ِمينِزي نِيْثِني وار ّزايس ْتواّسغْضصن. 31خنِّي اإنّا ِسيِذي  شوار ن اَأربِّي ِزي جِّ
ير-ا؟ ِوي ِذي ياْروسن؟ 32نِيْثِني اَأمْشناو اإِحْنِجيرن اإِقِّيمن  “ِمين ِزي اإِ غا شّبهغ اإِْوذان ن جِّ
وق، ْتراغان اإِّجن ونّْضِني، قّارن ‘نّشين نْوثا اوم ِذي ثمجا، كنِّيو وار ثْشِضيحم  ِذي سُّ
ُؤشا نّشين نْوثا اوم اَأيجُذور، كنِّيو وار ْتُروم شا.’ 33ِمينِزي ُيوِسي-د ُيوحانّا اَأْمسْغضاص، 
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يطان’. 34ُيوِسي-د مِّيس ن ْبناذم اإِتّت،  وار اإِتّت اَأغُروم، وار اإِسّس بِيُنو ُؤشا ثنّام ‘ذايس شِّ
اإِسّس، ثنّام ‘اَأقّا ْبناذم-ا اإِْرهف خ ماّشا ذ بِيُنو، اَأقّا-ث ذ اَأمدُّوكر ن اَأْيث ن ّضاِريبا ذ 

اإِمْذناب.’ 35اَأقّا ثِيِغيث ثْتواسݣّذ ِزي ماّرا ثاْروا نّس.”
 

و  �أَْذهان ن �إِضارن ن يشُّ
36اإِعارض اِث اإِج ن ُؤفاِريِسي ِحيما اَأذ ِكيس اإِّش. ُيوذف غار ثاّدارث ن ُؤفاِريِسي ُؤشا 

ثُوغا-ت ذ ثامذنُوبث، ُؤِمي  ينت  ثنِذْ اإِْشث ن ثْمغارث ِزي  اإِقِّيم غار طّابرا. 37ْخزار، 
ن  ْثِزيّياث  اإِْشث ن  ثُوِسي-د س  ُؤفاِريِسي،  ثاّدارث ن  ِذي  طّابرا  غار  اإِقِّيم  اَأقّا  ثّسن 
اَألاباسثر ذاْيس رْفواحث ن ِميرُّو. 38ُؤِمي ْثبّد غار اإِضارن نّس ضّفار نّس، ْثُرو ُؤشا ثْبذا 
ُؤزْدجيف نّس،  ُؤُشّواف ن  اإِثن س  ثّسازغ  ثْبذا  اإِمطّاون ُؤشا  اإِضارن نّس س  وفّا  ثسُّ
وذم اس اإِضارن ُؤشا ْثذهن اإِثن س رْفواحث ن ِميرُّو. 39ُؤِمي اإِْزرا ُؤفاِريِسي، ونّي  ثسُّ
اَأمكاشاف نِيشان،  ذ  وا  “مِري  نّس  ُؤزْدجيف  ذݣ  اإنّا  اَأيا،  مان  اإِعارضن،  اإِث-يِد 
اَأقّا نتّاث ذ ثامذنُوبث.” 40ياّر-د  اإِحاذان،  ثنِّي ث  ثْعنا ثمطُّوث-ا  اإِّسن ِمين  اَأقّا  اإِِري 
اإنّا اس “اإِنِي  اإِنِيغ.”  اَأذ اش ت  اإِْشث ن ْرحاجث  اإنّا اس “اَأ ِسمعان، غاِري  و،  يشُّ

ت، اَأ اَأْمسرماذ!” 
اإِتُورس اس  41“اإِج ن باب ن ُؤماْرواس ثُوغا غارس ْثناين تُوْرسن اَأس. اإِّجن ثُوغا   
ينار ُؤ ونّْضِني خمِسين. 42اَأم ثُوغا وار غارسن ِمين ِزي اإِ غا اَأّرن اَأماْرواس،  خْمسا مّيا دِّ
اإِسامح اَأسن ماّرا س ْثناين اإِذسن. اإِنِي اَأيِي، ِوي ث اإِ غا اإِْخسن ّزاْيسن كثار؟” 43ياّر-د 
ِسمعان، اإنّا اس “اإِْتِغير اَأيِي ونّي ُؤِمي اإِسامح كثار”. اإنّا اس “شك ْثحْكمذ س ّصاح”. 
ُؤْذفغ  اَأقّا  ثامغارث-ا؟  ْتواِريذ  ِسمعان “ما  اإِ  اإنّا  نِّي،  و غار ثمطُّوث  اإِنّقرب يشُّ 44ُؤشا  

يرذ اإِضارن اإِنُو س  يذ. ماشا نتّاث ثسِّ ثاّدارث نّك. اَأمان اإِ يِيضارن اإِنُو وار ذ ايِي ثن ثْوِشِ
وذمذ،  يزغ اإِثن س ُؤُشّواف ن ُؤزْدجيف نّس. 45شك وار ذ ايِي ثسُّ اإِمطّاون نّس ُؤشا ثسِّ
ماشا نتّاث زݣ واِمي ذ ُؤْذفغ وار ْثبّد زݣ ُؤُسوذم ن اإِضارن اإِنُو. 46س ّزشث وار ْثذْهنذ 
شا اَأزْدجيف اإِنُو. ماشا نتّاث ثْذهن اإِضارن اإِنُو س رْفواحث ن ِميرُّو. 47خ ُؤينِّي اَأذ اش 
اإِْتواْغفار  ُؤِمي  ونّي  اَأطّاس.  ِمينِزي ثْخس  نّس،  ّدنُوب  ُؤبارُّو ن  اإِْتواْغفار اس  ‘اَأقّا  اإِنِيغ 

ْذُروس، اَأذ غارس ثِيِري ْذُروس ن ثاْيِري’.” 
48خنِّي اإنّا اس “اَأقّا ْتواغفارن ّدنُوب نّم.” 49اإنّي اَأِكيس اإِقِّيمن غار طّابرا بذان قّارن   
ذݣ يِيخف نْسن “ِمين اإِْعنا وا ماحْنذ اَأذ اإِغفار ُؤرا اإِ ّدنُوب.” 50اإنّا اس اإِ ثمطُّوث نِّي 

يمان نّم اَأقّا اإِّسنجم اإِ شْم. ُروح ِذي رهنا”.  “لاإِ
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�أَمتِّير ن ُؤمز�ّرع 
َمّتى 1:13-17؛ مار. 12-1:4

ينت ذ ْذشار غار ثنّْضِني، اإِْتباّرح س رْخبار اَأصْبحان 8  1اَأوارنِي ُؤيا ثُوغا اإِݣُّور ِزي ثنِذْ

ن ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. ثُوغا اَأِكيس ثنعاش 2ذ شا ن ثْمغاِرين، ثُوغا اإِّسݣْنفا ثنت ِزي 
رارياح اإِمْنݣاس ُؤ ِزي رْهراشاث. ثُوغا-ثنت ماريم، قّارن اس ‘ثنِّي ن ماجذالا’ اإِ ِزي 
وفّغن سبعا ن ّشواطن، 3ذ ُيووانّا ثاْمغارث ن ُخوِزي، اَأْوِكير ن ِهيُروُذوس، ذ ُسوسانّا  ْتواسُّ

ذ ثِينّْضِني اَأطّاس اإِ ثُوغا خاس ْتسّخارنت س واݣْرا نْسنت.  
4ُؤِمي ِذين اإِّسُمون اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران، ُؤِسين-د غارس ِزي ماّرا ثِينّدام، اإنّا اسن   
و 5“اإِفّغ اإِج ن ُؤمزاّراع ِحيما اَأذ اإِزارع ّزاِريعث نّس. اَأم اإِزاّرع، ثْوضا  س اإِج ن ُؤمتِّير اَأمُّ
اإِْجضاض ن ُؤجنّا. 6ثْوضا  شوايث ن ّزاِريعث خ وْبِريذ، عْفسن خاس ُؤشا نْقبن ت 
ثُوفّث.  ثُوِغي  وار غارس  ِمينِزي  ُيوزغ،  اإِْغِمي،  ذ  ُؤِمي  وْزُرو،  شوايث ن ّزاِريعث خ 
7ثْوضا شوايث ن ّزاِريعث ِذي ْروْسط ن اإِسنّانن ُؤشا اإِسنّانن غّمين-د اَأِكيس ُؤشا جّيفن 

ت. 8ثْوضا شوايث ن ّزاِريعث ِذي ثُمورث يارْضبن ُؤشا ُؤِمي ذ اإِْغِمي، اإِݣّا ْرِغيْدچث 
ن مّيا اإُِمورن.” اَأم ثُوغا اإِقّار مان اَأيا، اإِراغا “ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اإِ ُؤسْدجي اَأذ اإِسر.” 

9ّسقسان ث اإِمْحضارن نّس، نّان اس “ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ُؤمتِّير-ا؟” 

10اإنّا “اإِ كنِّيو ُؤِمي اإِّمْوش اَأذ ثّسنم ثِيمْسرايِين اإِنُّوفارن ن ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، ماشا اإِ   
يمن.   اإِنّْضِني س اإِمتّيرن، اَأراِمي نِيْثِني ْتواران ماشا وار ْتِويِرين ُؤشا تْسران وار فهِّ

تْفّسار لماثال ن ّز�ِريعث  و �إِ يشُّ
َمّتى 18:13-23؛ مار. 20-13:4

اإِْتوازارعن خ وْبِريذ، نِيْثِني  اإِنّي  اَأربِّي. 12اإِنا ذ  اَأوار ن  اَأمتِّير: ّزاِريعث نتّاث ذ  11ذ وا ذ 

تِيْمنن  وار  ِحيما  نْسن  ُور  اَأوار زݣ  اإِتكّس  ُؤشا  اإِْبِريس  اإِتاس-د  خنِّي  اإِتْسران،  اإِنّي  ذ 
ماحْنذ اَأذ نْجمن. 13اإِنا ذ اإِنّي خ وْزُرو، نِيْثِني ذ اإِنّي ْخِمي اإِ غا ْسرن اإِ واوار، اَأذ ث 
ْروْقث ن  ِذي  تاْمنن غار خنِّيث،  ُؤْزوار،  ُبو  وار غارسن  ماشا  اإِنا  رْفراحث.  قْبرن س 
اإِتْسران، خنِّي ْتراحن  اإِنّي  اإِسنّانن، نِيْثِني ذ  اإِنّي اإِْوضان ذݣ  ُؤجاّرب ْتنقرابن. 14اإِنا ذ 
ُؤشا ْتُبوخُسوين ذݣ اإِمُنوسن ن ثُوذارث ذ واݣْرا نّس ذ طّاُموع نّس ُؤشا وار ّسنضاين 
شا ْرِغيْدچث. 15اإِنا ذ اإِنّي ِذي ثُمورث يارْضبن، نِيْثِني ذ اإِنّي اإِتْسران اإِ واوار، خّمرن ث 

ذݣ ُور نِيشان، اإِْصبح ُؤشا ّسنضاين ْرِغيْدچث س ّصبار. 
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�أَمتِّير ن رْفنار ذ ْرمرفع 
مار. 25-21:4

16ُؤرا ذ اإِّج وار اإِّسُروِغي رْفنار خنِّي اإِقّبار خاس س اإِج ن ُؤقدُّوح نِيغ اإِّسُروسا ث ساُذو قاما، 

ماشا س رمقُروب اإِّسُروسا ث خ ْرمرفع ِحيما اإِنّي اإِتاْذفن اَأذ زارن ثِيفاوث. 17ِمينِزي وار ِذين 
ِمين اإِنُوفّارن وار اإِتْتواّسضهار ُؤرا وار ِذين ِمين اإِْتواّسُنوفّارن وار اإِتْتِويّسن ُؤشا اَأذ اإِْتواّسْضهار. 
18خزارم ماّمش ثتْسرام، ِمينِزي ونّي غار اإِْدچا اَأذ اس اإِّمارنِي ُؤ ونّي وار غار اإِْدجي، ِمين ذ اس 

اإِْتِغير غارس اَأذ زّايس اإِْتواكّس.” 

و  ْدچان ذ يّماس ذ �أَيْثماس ن يشُّ مان ون �إِ
َمّتى 46:12-50؛ مار. 35-31:3

يّبث ن ْرغاِشي.  19ثُوِسي-د غارس يّماس ذ اَأْيثماس، وار زّمارن اَأذ غارس اإِْوضن س سِّ

20خّبارن ث، نّان اس “يّماش ذ اَأْيثماش بّدن باّرا، ْخسن اَأذ شك زارن.” 21ياّر-د ُؤشا 

اإنّا اسن “يّما ذ اَأْيثما، اَأقّا ذ اإِنّي اإِتْسران اَأوار ن اَأربِّي ُؤ تݣّن ث.” 

و ذ ثْحارياث  يشُّ
َمّتى 23:8-27؛ مار. 41-35:4

22 ذݣ اإِّجن زݣ ُوّسان نِّي اإِنْيا ذݣ اإِْشث ن ْثغاّراُبوث، نتّا ذ اإِمْحضارن نّس. اإنّا اسن 

“اَأذ نْزوا غار ُؤجاّماِضين ن رْبحار.” خنِّي قرعن. 23اَأم ثُوغا نِيْثِني ُروحن ِذي رْبحار، اإِكّا 
يض ِذي رْبحار، ثْبذا ْثغاّراُبوث  خاس يِيضص. خنِّي ثهوا-د اإِْشث ن ْثحارياث ن ُؤسمِّ
ورا س وامان ُؤشا يْوعار خاسن ْرحار. 24قاربن غارس ُؤشا ّسفــاقن ث، نّان اس  ثْتشُّ
يض ذ رْمواج ن وامان ُؤشا  “اَأ اَأْمسرماذ، اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا نْغاّرق”. نتّا اإِكّار-د، اإِوبّخ اَأسمِّ
ْتبْهثن، نّان  يمان نْوم؟” ݣّوذن،  اإِْدچا لاإِ اإنّا اسن “مانِي  ّسقارن، يارسا ْرحار. 25خنِّي 

يض ذ وامان ُؤشا تطّاعان ث.”  جاراسن “ِمين اإِْعنا وا، اَأقّا اإِتامار ُؤرا ذ اَأسمِّ

ن ُؤمرياح  ج  �إِ �أَْسݣنِفي ن 
َمّتى 28:8-34؛ مار. 20-1:5

يهث ن ݣاذارِيُنوس ثنِّي ِقيباْتش اإِ لجالِيل. 27ُؤِمي د اإِفّغ غار ثُمورث، اإِرقا  26 ُؤُيورن غار جِّ

ث-يِد اإِج ن وْرياز زِي ثنِذينت، اَأطّاس زݣ واِمي ثُوغا ذاْيس ّشواطن ُؤ ثُوغا وار اإِتِيرض 
و، اإِسُغوي، اإِْوضا غار  اَأرُّوض، وار اإِزّدغ ِذي ثاّدارث ماشا ذݣ اإِمْضران. 28ُؤِمي اإِْزرا يشُّ
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و مِّيس ن اَأربِّي اإِ اإُِعوْدچن خ  اإِضارن نّس، اإنّا س ّجْهذ “ِمين جارانغ نش ذ شك اَأ يشُّ
ماّرا ِمين اإِْدچان؟ ْتزاواݣغ شك، وار ذ ايِي ْتعّداب؟” 29ِمينِزي نتّا ثُوغا اإِتامار اإِ رارياح 
اِث  اإِخطّف  ثُوغا  ْثواراِوين  ن  اَأطّاس  ِمينِزي  نِّي.  ْبناذم  ِزي  اإِفّغ  د  اَأذ  ِحيما  اَأْمنݣُوس 
اَأذ خاس حضان.  ِحيما  اإِضارن  غار  يّين  اإِشدِّ ذ  ْسناسر  ُؤشا  شارفن ث س  رارياح. 
و، اإنّا  يطان اإِعارن اِث غار رْخرا. 30اإِّسقسا ث يشُّ يّين ُؤشا شِّ ماشا نتّا ثُوغا اإِتارّزا اإِشدِّ
اس “ماّمش د اش قّارن؟” اإنّا اس “لِيخُيون”، ِمينِزي ّشواطن اَأطّاس ثُوغا ُؤْذفن ث. 
31ُؤشا  نِيْثِني تارن ّزايس ِحيما وار ثن اإِتامار اَأذ راحن غار وْحُفور. 32ثُوغا ِذين اإِْشث 

ن ْثِحيمارث ذ ثامّقرانت ن اإِرفان، ثُوغا ْثهّدا ذݣ وْذرار. تارن ّزايس ِحيما اَأذ ثن اإِّج 
اَأذ ذاْيس اَأْذفن. ُؤشا  نتّا اإِسامح اَأسن. 33فّغن ّشواطن ِزي ْبناذم نِّي، ُؤْذفن ذݣ اإِْرفان، 
اإِمْكساون  ْزِرين  34ُؤِمي  ْثغارق.  ُؤشا  رْبحار  غار  ّجارف  ِزي  ْثِحيمارث  ثقُنونِّي  خنِّي 
ينت ذ اإِيّارن. 35فّغن-د ِحيما اَأذ زارن ِمين  ِمين اإِْمسارن، اَأرْورن ُؤشا عاوذن ت ِذي ثنِذْ
و، ُؤِفين ْبناذم نِّي اإِ ِزي ثُوغا فّغن ّشواطن، يارض، س رعقر،  اإِْمسارن، ُؤِسين-د غار يشُّ
اَأسن عاوذ ماّمش  اَأيا، عاوذن  اإِْزِرين مان  36اإنّي  ُؤشا ݣّوذن.  و  يشُّ اإِضارن ن  اإِقِّيم غار 
اإِْتواّسݣنفا ُؤمارياح. 37ماّرا ْرغاِشي ن جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن اإِ ݣاذاِريُنوس اإِزاْوݣ اِث 
ِحيما اَأذ خاسن اإِݣّوج، ِمينِزي ثُوذف اإِثن ثِيݣُّوِذي ثْمغار. ُؤشا  نتّا يْنيا ِذي ْثغاّراُبوث، 
اإِْعقب. 38ماشا اَأْرياز اإِ ِزي فّغن ّشواطن، اإِتار ّزايس، ما اَأتّاغ اإِزّمار اَأذ غارس اإِقِّيم. ماشا 
و اإِّسّك اِث، اإنّا 39“عقب غار ثاّدارث نّك، ثّسشنذ مْشحار مغارنت ثِيمْسرايِين اإِ  يشُّ

و.  ينت س ماّرا ِمين ذاْيس اإِݣّا يشُّ ذايك اإِݣّا اَأربِّي.” ُؤشا  اإُِروح، اإِباّرح ِذي قاع ثنِذْ

ْشث ن ثْمغارث ثْحرش  ْدجيس ن يايُروس ذ �إِ �إِ
َمّتى 18:9-26؛ مار. 43-21:5

40اَأراِمي د اإِْعقب، يارّحب زّايس ْرغاِشي، ِمينِزي ثُوغا مارّا ْتراجان ث. 41ؤ ْخزار، ُيوِسي-د اإِج 

و ُؤشا  ن وْرياز قّارن اس يايُروس، ثُوغا-ث ذ اَأمّقران ن ُؤِسيناݣُوݣ. اإِْوضا غار اإِضارن ن يشُّ
اإِزاْوݣ اِث اَأذ ياذف غار ثاّدارث نّس، 42ِمينِزي اَأينِّي ن يْدجيس اإِ غارس ثنِّي غار اإِْدچا ثنعاش 
ن اإِسݣُّوسا، ثُوغا عراين اَأذ ثّمث. اَأم غارس اإِݣُّور، اإِّسذّحس اِث ْرغاِشي. 43ُؤشا  اإِْشث ن 
ثْمغارث ثُوغا تازّرن زّايس اإِذاّمن ْرقّد ن ثنعاش ن اإِسݣُّوسا، ْثسّيار مارّا رعوْتش نّس خ اإِْضِبيبن 
يم وار اإِْدجي ِوي اإِزّمارن اَأذ ت اإِّسݣنفا. 44نتّاث ثُوِسي-د غارس زِي ضّفار ُؤشا ْثحاذا  ُؤشا ثقِّ
و “ِوي ذ ايِي اإِحاذان؟”  و. رْخذنِّي اإِبّد ُؤِسيّزر ن اإِذاّمن نّس. 45اإنّا يشُّ اَأبحُرور ن وارُّوض ن يشُّ
ُؤِمي نْكارن مارّا، اإنّا ُبطُروس ذ يِنّي اَأِكيس “اَأ اَأْمسرماذ، ْرغاِشي اإِّسذّحس اإِش ُؤ شك ثّقارذ 
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و “اَأقّا اإِّجن ثُوغا اإِحاذا اَأيِي، ِمينِزي نش ُؤِشيغ ّجْهذ اإِفّغ زّايِي.”  ‘ِوي ذ ايِي اإِحاذان’؟” 46اإنّا يشُّ
يم وار ثْمزار، ثُوِسي-د س ُؤقْفقف ُؤشا ثْوضا غار اإِضارن ن  47ُؤِمي ثّسن ثْمغارث بلِّي وار ثقِّ

يّبث اإِ زِي ث ْثحاذا ذ ماّمش ْتواّسݣنفا  و، خنِّي ْثخّبار اِث ِقيباْتش اإِ مارّا اإِْوذان خ مان سِّ يشُّ
يمان نّم اإِّسݣْنفا شْم. ُروح ِذي رهنا.”  ذْغيا. 48اإنّا اس نتّا “اأّݣ ُؤر، اَأ يْدجي، اَأقّا لاإِ

اإنّا اس “اَأقّا  ُؤِسيناݣُوݣ،  ُؤمّقران ن  ثاّدارث ن  اإِّجن ِزي  ُيوِسي-د  اإِّساوار  نتّا  49اَأم   
ياّر-د  اَأيا،  مان  اإِْسرا  ُؤِمي  و،  يشُّ 50ماشا  اَأْمسرماذ.”  عاذ  ّساحار  وار  وث،  ثمُّ يْدجيش 
خاس، اإنّا “وار ثݣّوذ شا! اَأمن واها، نتّاث اَأذ ثݣّنفا.” 51ُؤِمي د ُيوسا غار ثاّدارث، وار 
ي ُؤرا ذ اإِّجن اَأذ ياذف ْمِغير ُبطُروس ذ ياعُقوب ذ ُيوحانّا ذ باباس ن ْثحْنِجيرث ذ  اإِجِّ
وث شا،  يّماس. 52ثُوغا ماّرا ْتُرون، ْوتِين خاس اَأيجُذور. نتّا اإنّا “وار ْتُروم، نتّاث وار ثمُّ
وث. 54ماشا  ماشا نتّاث ثطّص واها.” 53ُؤشا  ضْحشن ذايس، ّسنن بلِّي نتّاث ثُوغا ثمُّ
وفّغ ماّرا، اإِطّف زݣ ُؤفُوس نّس، اإِراغا، اإنّا اس “اَأ ثاحْنِجيرث، كّار!”  اَأوارنِي راِمي اإِسُّ
55اإِْذور-د ذاْيس ُبوْحبر ُؤشا ثكّار رْخذنِّي. خنِّي ُيوُمور اَأذ اس ْوشن ِمين اإِ غا ثّش. 56ْتبْهثن 

لوالِيِذين نّس. نتّا اإِوّصا ثن، وار قّارن اإِ حد ِمين اإِْمسارن. 

ماز�نن  ثاغاِريث ن ثنعاش �إِ
َمّتى 5:10-15؛ مار. 13-7:6

ولطا خ ماّرا 9   1اَأوارنِي راِمي د اإِراغا غارس ثنعاش اإِمْحضارن، اإِْوش اَأسن ّجْهذ ذ صُّ

ّشواطن ُؤ خ ُؤْسݣنِفي ن رْهراشاث. 2اإِّسّك اإِثن ِحيما اَأذ باّرحن س ْثݣْلِذيث ن 
يم والُو ذݣ وْبِريذ نِيغ ثاّغارشث نِيغ  اَأربِّي ُؤ ِحيما اَأذ ّسݣْنفان اإِْمهراش. 3اإنّا اسن “وار كسِّ
ثاْشيارث نِيغ اَأغُروم ُؤرا ذ نُّوقارث، وار اإِتِيِري غار حد ْثناين ن ثشاِميراث. 4ؤ مان ثاّدارث 
ينت نِّي  اإِ غا ثاذفم، قِّيمم ِذينِّي ُؤشا فّغم ّسنِّي. 5مارا ِذين ِوي وار كنِّيو اإِقّبرن، فّغم زِي ثنِذْ
ُؤشا ثّزْرزم ثاعّجاجث زݣ اإِضارن نْوم ذ شهاذث خاسن.” 6نِيْثِني فّغن، ثُوغا ْتُشوقّان ِذي 

ْذُشوراث، ْتباّرحن س رْخبار اَأصْبحان ِذينِّي، ّسݣْنفان اإِمْهراش ِذي كُور اَأْمشان. 

تݣّوذ بلِّي يُوحانّا �أَْمسْغضاص ِهيُروُذوس �إِ
متِّينن  ِ�إِسنكّار-د زݣ �إِ

َمّتى 1:14-12؛ مار. 29-14:6

ُؤشا  ّزايس  اإِْتواݣّن  ِمين  ماّرا  اإِْسرا خ  ثُمورث  اَأربع ن  اإِج ن  اَأجْدجيذ خ  7ِهيُروُذوس، 

اَأقّا  اإِمتِّينن 8ُؤ شا نّْضِني  اإِكّار-د زݣ  اَأقّا ُيوحانّا  ياْرجف. ِمينِزي شا ّزاْيسن ثُوغا قّارن 
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اإِلِييا اإِْضهار-د ُؤ شا نّْضِني عاوذ بلِّي اإِّجن زݣ اإِْمكاشافن ن وْشحار ُؤيا اإِكّار-د. 9اإنّا 
اإِقّصن اَأزْدجيف ن ُيوحانّا، ماشا مانِيس وا اإِ خف ْسِريغ مان  ِهيُروُذوس “اَأقّا ذ نش اإِ 

اَأيا؟” ُؤشا  ثُوغا يارزُّو اَأذ ث اإِزار. 

ي ن خْمسا �أَر�ف  �أَسشِّ
َمّتى 13:14-21؛ مار. 30:6-44؛ يُوح. 14-1:6

و ماّرا ِمين ݣِّين. خنِّي يِيْويِي ثن اَأِكيس، اإِنْذه  10ُؤِمي ذ عْقبن اإِمازانن، عاوذن اس اإِ يشُّ

ينت ثنِّي ُؤِمي  اإِثن غار ُؤغْزِذيس ِحيما اَأذ اإِِرين وْحدسن غار اإِج ن وْمشان اإِْخرا ِزي ثنِذْ
يارّحب  ثُوغا  نتّا  ُؤ  اِث.  اإِْضفار  اَأيا،  مان  ْرغاِشي خ  يارݣب  11ُؤِمي  باْيثصايذا.  قّارن 
ور اَأِكيسن خ ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ُؤ اإِنّي اإِحذاجن اَأذ ْتواّسݣْنفان، اإِّسݣْنفا ثن.  ّزاْيسن، اإِسِّ
وثُوم، قاّربن غارس ثنعاش، نّان اس “سّك ْرغاِشي ِحيما اَأذ راحن غار  12اإِْبذا ْرحار اإِسُّ

رْذُشور ذ اإِيّارن اإِ ذ اسن-د اإِنّضن، اَأذ ِذينِّي اَأفن مانِي اإِ غا ّسنسن ذ ِمين اإِ غا ّشن، ِمينِزي 
اَأذ  اإنّا اسن “ْوشم اَأسن كنِّيو ِحيما  اإِْخران.” 13ماشا نتّا  اإِج ن وْمشان  اَأقّا-نغ ذا ذݣ 
ّشن.” نّان اس “وار غاْرنغ ْمِغير خْمسا ن ثْشِنيِفين ذ ْثناين ن اإِسْرمان ْمِغير مارا نْراح 
ُؤشا اَأذ نْسغ ماّشا اإِ ماّرا اإِوذان-ا!” 14ِمينِزي ثُوغا-ثن ِذي شا ن خْمسا اَأراف ن يْريازن. 
يِشين ن خمِسين.” 15ݣِّين اَأمنِّي ُؤشا ّسِغيمن  اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “ّسِغيمم ثن ِذي ْثُعورِّ
ثن ماّرا. 16اإِْكِسي ثِيشِنيِفين س خْمسا ذ ْثناين ن اإِسْرمان ؤشا، اَأم اإِّسݣاّعذ ثُموغِري 
نّس غار ُؤجنّا، اإِبارك اإِثن، خنِّي ياْرزا اإِثن ُؤشا اإِْوشا اإِثن اإِ اإِمْحضارن ِحيما اَأذ ثن ْوشن 
ِذينِّي  ثُوغا  اإِرقّواز،  اإِقِّيمن زݣ  ِمين  اَأراِمي د جاْرون  ماّرا.  يْونن  ين، جِّ 17شِّ ْرغاِشي.  اإِ 

ثنعاش ن ْثُسوْدچاثِين. 

شهاذث ن بُطُروس خ لَمسيح 
َمّتى 13:16-19؛ مار. 29-27:8

اإِّسْقسا ثن، اإنّا  اإِْتزاْدچا وْحدس، ثُوغا اإِمْحضارن ِذين اَأِكيذس، خنِّي اإِكّار  18اَأم ثُوغا 

ين-د، نّان ‘ُيوحانّا اَأْمسْغضاص’ ُؤ اإِنّْضِني ‘اإِلِييا’  “ِمين اإِقّار ْرغاِشي ِمين عِنيغ؟” 19اَأرِّ
ُؤ شا اإِنّْضِني ‘اَأقّا اإِكّار-د اإِّجن زݣ اإِْمكاشافن ن وْشحار ُؤيا’.” 20اإنّا اسن “اإِ كنِّيو، 
اَأربِّي.” 21اإِْعرم اَأسن س ّجْهذ  اإنّا “لَمسيح ن  ِمين ثّقارم ِمين عِنيغ؟” ياّرا ُبطُروس، 

ُؤشا اإِوّصا ثن، وار ث قّارن اإِ حد. 
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ور خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 21:16-28؛ مار. 1:9-30:8

اإِْمغارن ن وْيُذوذ  اإِّمنضار زݣ  اَأذ  اَأطّاس ُؤشا  اإِوّدب  اَأذ  ْبناذم  مِّيس ن  اإِ  اإنّا “اإِْتخّص  22

اَأذ  اإِْتوانغ ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا  اَأذ  اإِْذلِيسن،  اإِْمسرماذن ن  اإِكّهانن ذ  اَأرُّوياس ن  ذ 
د اإِكّار.” 23اإنّا اإِ ْرغاِشي “مارا اإِْخس حد اَأذ د ياس اَأوارنِي اَأيِي، اإِْتخّص اس اَأذ اإِنكار 
اإِخف نّس، اَأذ اإِْكِسي ّصالِيب نّس كُور اَأّس ُؤشا اَأذ اَأيِي-د اإِْضفار. 24ِمينِزي ِوي اإِْخسن 
اَأذ اإِّسنجم ثُوذارث نّس، اَأذ ت اإِوّدار. ماشا ِوي اإِْخسن اَأذ اإِوّدار ثُوذارث نّس ِذي طّوع 
ونِّيث ماّرا ُؤشا اَأذ  اإِنُو، وا اَأذ ت اإِّسنجم. 25ِمينِزي مان رْفضر غار اإِج ن ْبناذم مارا ياْربح دُّ
اإِوّدار اإِخف نّس نِيغ اَأذ ث ثْرقف ْثخّسارث. 26ِمينِزي ونّي اإِ غا اإِصضحان ّزايِي ُؤ زݣ 
واوارن اإِنُو، اَأذ ّزايس اإِصْضحا مِّيس ن ْبناذم ْخِمي اإِ د غا ياس ذݣ ُؤُعوْدجي نّس ُؤ 
ذݣ ُؤُعوْدجي ن باباس ذ لمالاكاث اإِقّدسن. 27س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا شا زݣ يِنّي 

ذا اإِحضارن، وار ْتقاسان شا ْرمْوث اَأر اإِ غا زارن ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 

�أَْسُعوْدجي خ وْذر�ر 
َمّتى 1:17-8؛ مار. 8-2:9

ُيوحانّا ذ  ذ  ُبطُروس  اَأِكيس  اإِْويِي-د  اَأوارن-ا،  اإنّا  راِمي  اَأوارنِي  ُوّسان  ثمنيا ن  28عراحار 

ياعُقوب ُؤشا اإِݣاّعذ غار وْذرار ِحيما اَأذ اإِّزاْدچ. 29اَأم ثُوغا اإِْتزاْدچا، اإِبّدر ُؤذم ن ُؤغْمُبوب 
ْورن اَأِكيس،  يّقن. 30ْخزار، ْثناين ن يْريازن سِّ نّس ُؤشا اَأرُّوض نّس اإِْذور ذ اَأشْمرار اإِتِيسِّ
ثُوغا-ثن ذ ُموسى ذ اإِلِييا. 31نِيْثِني ْضهارن س ُؤُعوْدجي، ثُوغا  ّساوارن خ ُوفُوغ نّس اإِ 
ثُوغا اإِ غا اإِكّمر ِذي ُؤرشالِيم. 32ماشا ُبطُروس ذ يِنّي اَأِكيس، ثُوغا اإِكّا خاسن يِيضص. 
اَأراِمي د فاقن، ْزِرين اَأُعوْدجي نّس ذ ْثناين ن يْريازن بّدن اَأِكيس. 33اَأراِمي خاس فارقن 
و “اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا مِليح ُؤِمي اإِ ذا نْدچا. اأّج اَأنغ اَأذ نّوث ْثراثا ن  اإِنا، اإنّا ُبطُروس اإِ يشُّ
ين ِمين اإنّا. 34اَأم ثُوغا  اإِِقيضان، اإِّجن اإِ شك، اإِّجن اإِ ُموسى ُؤ اإِّجن اإِ اإِلِييا.” نتّا وار اإِسِّ
اإِقّار مان اَأيا، اإِّك-د خاسن اإِج ن ُؤسيُنو، اإِّسُذوِري اإِثن س ثِيِري نّس. ذْورن ݣّوذن ُؤِمي 
ُؤْذفن نِيْثِني ذݣ ُؤسيُنو. 35ثُوِسي-د اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ ُؤجنّا، ثّقار “ذ وا ذ مِّي اإِِعيّزن، 
و وْحدس. نِيْثِني ّسقارن ُؤشا وار خّبارن  ْسرم غارس!” 36اَأراِمي د ثُوسا ثِميّجا، ُؤِفين يشُّ

حد ذݣ ُوّسان نِّي س شا ِمين ْزِرين. 
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ن ُؤحْنِجير ذ�يْس ر�رياح ذ �أَْمنݣُوس  ج  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 14:17-18؛ مار. 27-14:9

37ثِيوّشا نّس اَأراِمي ثُوغا د هكّوان زݣ وْذرار، اإِرقا ث-يِد اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران. 38ؤ ْخزار، اإِج 

ن وْرياز زِي ْرغاِشي اإِسُغوْي، اإِقّار “اَأ  اَأْمسرماذ، تتّارغ زّايك، ْخزار مِّي. اَأقّا-ث ذ اَأينِّي ن ونّي 
و اَأر ذ  غارِي. 39ؤ ْخزار، اإِتطّف اِث اإِج ن رارياح، خنِّي اإِسُغويُّو ذْغيا ُؤشا اإِجّبذ اِث اَأمُّو ذ واَأمُّ
وم ُؤ س ثامارا اإِ ذ اس يارُخو اَأم ث اإِّسيزم. 40تارغ زݣ اإِمْحضارن نّك  اَأس-د اإِتّك كُوفُّو زݣ ُؤقمُّ
ير اإِ وار ُيوِمينن اإِمعّوجن، مْشحار غاْروم اإِ غا  و، اإنّا “اَأ جِّ وفّغن، وار زّمارن.” 41يارّ-د يشُّ اَأذ ث سُّ
يطان ِذي ثُمورث،  كّغ اَأذ كنِّيو كِسيغ؟ اَأِوي-د مِّيش ذا!” 42اَأراِمي غارس-د ُيوسا، اإِنْضار اِث شِّ

و اإِوبّخ رارياح اَأْمنݣُوس، اإِّسݣْنفا اَأحْنِجير ُؤشا يارّ اِث اإِ باباس.  اإِمزّق اِث. ماشا يشُّ

ور خ ْرمْوث نّس ثاو�ر� نّْضِنيث  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 22:17-23؛ مار. 32-30:9

43ماّرا ْتعجبن ِذي رْمغارث ن اَأربِّي. ُؤِمي ْتبْهثن ماّرا ِذي ماّرا ِمين اإِݣّا، اإنّا اإِ اإِمْحضارن 

وغن نْوم، ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم غار  نّس 44“ݣّم ُؤرا ذ كنِّيو اَأوارن-ا ذݣ اإِمزُّ
اإِْتواّسُنوفّار خاسن ماحْنذ  اإِ واوار-ا، ثُوغا  اإِْوذان.” 45ماشا نِيْثِني وار ْفِهيمن  اإِفاّسن ن 

وار ث فّهمن. ُؤشا نِيْثِني ݣّوذن اَأذ ث ّسْقسان خ واوار-ا. 

ْدچان ذ �أَمّقر�ن  مان ون �إِ
َمّتى 1:18-5؛ مار. 37-33:9

و  46ُيوذف اإِثن اإِج ن ُؤمُشوبّش خ مان ون ّزاْيسن اإِ غا يِيِرين ذ اَأمّقران قاع. 47اإِّسن يشُّ

اَأخاّرص ن ُوراون نْسن ُؤشا اإِْكِسي اإِج ن ُؤحْنِجير اإِّسبّد اِث غارس. 48اإنّا اسن “ِوي 
اإِ غا اإِقْبرن اَأحْنِجير-ا س اإِسم اإِنُو، اإِْقبر اَأيِي نش ُؤ ِوي ذ ايِي اإِ غا اإِقْبرن، اإِْقبر ونّي ذ 

ايِي-د اإِّسكّن. ِمينِزي ونّي ذ اَأمْزيان قاع جاراوم، نتّا اَأذ يِيِري ذ امّقران.” 

ْدجين ِضيّد نّغ، نّتا �أَّقا-ث �أَِكيْذنغ  ِوي و�ر �إِ
مار. 40-38:9

ُؤشا  نّك  يِيسم  س  ّشواطن  وفُّوغ  اإِسُّ اإِّجن  نْزرا  اَأْمسرماذ،  “اَأ  اإنّا  ُيوحانّا،  49ياّر-د 

ث  “وار  و  يشُّ اس  نّا  50اإ ِكيْذنغ.”  اَأ اإِضّفار  شك  وار  نتّا  ِمينِزي  اِث،  نّسبّد 
ِكيْذنغ.”  اَأ قّا-ث  اَأ نتّا  نّغ،  ِضيّد  ْدجين  اإِ وار  ِوي  ِمينِزي  ّسبّدام، 
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و ذ �إِساماِريّين  يشُّ
يث نّس غار ُؤجنّا، يارّا اَأغْمُبوب نّس ِحيما اَأذ اإِراح غار ُؤرشالِيم.  51ُؤِمي د اإِْوضن ُوّسان ن ْثكسِّ

52اإِّسّك زّاثس اإِرقّاسن. ُروحن نِيْثِني ُؤشا اإِْوضن غار اإِج ن ْذشـــــــار ن اإِسامارِيّين ِحيما اَأذ اس 

ّسوجذن ِذين. 53نِيْثِني ماشا وار ث قِبيرن، ِمينِزي اَأغْمُبوب نّس ثُوغا اإِݣُّور غار ُؤرشالِيم. 54ُؤِمي 
ْزرِين ياعُقوب ذ ُيوحانّا، اإِمْحضارن نّس، مان اَأيا، نّان “اَأ ِسيِذي، ما ثْخسذ اَأذ نُوُمور ِحيما 
ي اَأذ د ثهوا زݣ ُؤجنّا ُؤشا اَأذ ثن ثّش اَأمْشناو ماّمش اإِݣّا عاوذ اإِلِييا؟” 55ماشا اَأم ذ اإِنّقرب،  ثِيمسِّ
ينم شا مان اَأرُّوح اإِ زِي ثْدچام كنِّيو؟ 56ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم وار د ُيوِسي شا  اإِوبّخ اإِثن، اإنّا “وار ثسِّ

ِحيما اَأذ اإِّسهلّك رعُمور ن اإِْوذان ماشا ِحيما اَأذ ثن اإِّسنجم.” خنِّي ُروحن غار ْذشار نّْضِني. 

و  �أَْضفار ن يشُّ
22-19:8 َمّتى 

57اَأم ݣُّورن نِيْثِني ذݣ وْبِريذ، اإنّا اس اإِّجن “اَأ ِسيِذي، اَأذ شك ْضفارغ مانِي ّما اإِ غا 

و “اإِشْعباون غارسن اإِفران ذ اإِْجضاض ن ُؤجنّا غارسن رْعواّش،  ْثراحذ.” 58اإنّا اس يشُّ
ماشا مِّيس ن ْبناذم وار غارس ُؤرا مانِي اإِ غا اإِسنّذ اَأزْدجيف نّس.” 59اإنّا اإِ ونّْضِني “ْضفار 
و  اَأيِي-د!” اإنّا وانِيثا “اَأ ِسيِذي، اأّج اَأيِي اَأمْزوار اَأذ اَأرݣّوحغ اَأذ نْضرغ بابا.” 60اإنّا اس يشُّ
“اأّج اإِمتِّينن اَأذ نْضرن اإِمتِّينن نْسن، ماشا شك ُروح، ْثباّرحذ س ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 
61اإنّا ونّْضِني “اَأذ شك ْضفارغ، اَأ ِسيِذي، ماشا اأّج اَأيِي اَأمْزوار اَأذ ݣّغ اللَّه اإِهنِّيك خ اإِنّي 

و “ُؤرا ذ اإِّج، مارا اإِّسُروسا اَأفُوس نّس خ ُؤْسغار  غاِري ِذي ثاّدارث اإِنُو.” 62اإنّا اس يشُّ
خنِّي اَأذ اإِْخزار غار ضّفار، اَأذ اإِْصرح اإِ ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 

مْحضارن نّس  ّسكّا ثْناين ُؤ سبِعين ن �إِ و �إِ يشُّ

ْثُيويا 10  اإِثن  اإِّسّك  ُؤشا  نّْضِني  سبِعين  عاوذ  ِسيِذي  اإِّسݣاّعذ  اَأيا  مان  1اَأوارنِي 

ينت ذ وْمشان مانِي ثُوغا نتّا اإِْعزم  ْثُيويا ِقيباْتش اإِ ُؤغْمُبوب نّس غار كُور ثانِذْ
اإِ باب ن  اَأذ د ياس. 2اإنّا اسن “ثامْيرا اَأطّاس، ماشا اإِخّدامن ْذُروس، س ُؤينِّي تارم 
ثمْيرا ِحيما اَأذ اإِّسّك اإِخّدامن غار ثمْيرا نّس. 3ُروحم! اَأقّا اَأذ كنِّيو ّسكّغ اَأمْشناو اإِزمارن 
ُؤرا ذ سانذالِيياث،  ثاْشيارث  نِيغ  ْثمنياث  يم تسِطيم ن  ِكيوم كسِّ 4وار  ُوّشانن.  جار 
وار ْتسْدچامم خ اإِّجن ذݣ وْبِريذ. 5مان ّما اَأّخام اإِ غا ثاذفم، اإِنِيم ذ امْزواُرو ‘رْهنا خ 
ثاّدارث-ا.’ 6مارا ِذين مِّيس ن رْهنا، رْهنا نْوم اَأذ خاس يارسا، مارا وار اإِْدجي اَأمنِّي، 
رْهنا نْوم اَأذ غاروم-د اإِْعقب. 7قِّيمم ِذي ثاّدارث نِّي، ثّشم، ثْسوم ِزي ِمين غارسن، 
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ِمينِزي اَأخّدام اإِسذاهْدچ ْرُمونث نّس. وار ݣُّورم شا ِزي ثاّدارث غار ثاّدارث نّْضِني. 
ينت اإِ غا ثاذفم ُؤشا اَأذ كنِّيو قبرن، ّشم ِمين ذ اوم اإِ غا ْوشن. 9سݣنفام  8مان ّما ثانِذْ

اإِنِيم اَأسن ‘اَأقّا ْثقاّرب-د غاْروم ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.’ 10مان ّما  اإِْدچان،  اإِ ِذين  اإِمْهراش 
اإِنِيم 11‘ُؤرا ذ ثاعّجاجث  ينت اإِ غا ثاذفم، وار كنِّيو قّبرن، فّغم غار ّزناِقي نّس،  ثانِذْ
ينت نْوم، اَأذ ت نّزْرز خاوم، ماشا ّسنم اَأيا، اَأقّا  اإِ ذاْينغ اإِرْصقن خ اإِضارن نّغ ن ثنِذْ
ْثقاّرب-د غاْروم ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي!’ 12اَأذ اوم اإِنِيغ بلِّي ذݣ واّس ن لِحيساب نِّي اَأذ 

ينت نِّي.  يِيِري ْرحار ن ُسوُذوم اإِْهون ِزي ثنِذْ

�أَوبّخ ن شا ن ثْنّد�م 
24-20:11 َمّتى 

13ُؤْشث خام، اَأ ُخوراِزين، ُؤْشث خام، اَأ باْيثصايذا! مِري وقعنت ِذي ثِيُروس ذ ِسيُذون 

ن  ْثخانْشث  ِذي  قِّيمنت  اَأم  زمان  ِزي  ثُوبنت  ثِيِري  اَأذ  ذايكنت،  اإِْتواݣّن  اإِ  رْعجايب 
وْشضان ذ اإِّغض خ اإِزْدجيفن نْسنت. 14ماشا اَأذ يِيِري ْرحار ن ثِيُروس ذ ِسيُذون اإِْهون 
ِزي ْرحار نْكنت ِذي لِحيساب. 15ؤ شْم، اَأ كافارناُحوم، ما اَأذ ثْتواّسݣاّعذذ غار ُؤجنّا؟ 
اَأقّا اَأذ ثْتواّسهِويذ غار راخارث! 16ِوي ذاْيوم اإِ غا اإِسران، اَأذ ّزايِـي اإِسر، ِوي كنِّيو اإِ غا 
ياِݣين، اَأذ ايِي ياِݣي ُؤ ِوي ذ ايِي اإِ غا ياِݣين، اَأذ ياِݣي ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن.” 17عْقبن 
سبِعين س رْفراحث، نّان “اَأ ِسيِذي، ُؤرا ذ ّشواطن طّاعن اَأنغ س يِيسم نّك.” 18ُؤشا  اإنّا 
ولطا ِحيما  يطان اإِْوضا-د اَأمْشناو اَأّسام زݣ ُؤجنّا. 19ْخزار، اَأذ اوم ْوشغ صُّ اسن “زِريغ شِّ
اَأذ ْثعْفسم خ اإِِفيغران ذ اإِغارْضماون ُؤ خ ماّرا ّجْهذ ن رعُذو. ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث 
وار كنِّيو ثضارِّي شا. 20ماشا وار فاّرحم شا س ُؤيا بلِّي اَأقّا رارياحاث اَأذ اوم طّاعن، ماشا 

فارحم بلِّي اَأقّا اإِسماون نْوم ْتوازّمن ذݣ اإِجْنوان.” 

و �إِ باباس  ثاز�ْدجيث ن يشُّ
َمّتى 25:11-27؛ 17-16:13

و ِذي اَأرُّوح، اإنّا “نش ْتقاِذيغ شك، اَأ بابا، باب ن ُؤجنّا  21ِذي ْثساّعث نِّي عاوذ اإِفارح يشُّ

ذ ثُمورث، ِمينِزي ثّسُنوفّارذ ثِيمْسرايِين-ا خ اإِِميِغيسن ُؤ خ اَأْيثباب ن رعقر ُؤشا ثّسارݣبذ 
و اإِ ثُوغا اإِْخس ْرخاضار نّك!” 22خنِّي، ُؤِمي اإِنّقرب  ثنت اإِ اإِحْنِجيرن اإِمْزيانن. واه، اَأ بابا، اَأمُّ
ين مان ون ذ  غار اإِمْحضارن نّس، اإنّا “كُورِشي اإِّمْوش اَأيِي زِي بابا ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِسِّ
يث اَأذ ث  يث، ذ ونّي ُؤِمي اإِْخس ثممِّ يث ْمِغير ثاباباث ُؤ مان ون ذ ثاباباث ْمِغير ثاممِّ ثاممِّ
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اإِّسارݣب.” 23اإِنّقرب-د غار اإِمْحضارن وْحدسن، اإنّا “ّسعذ ن ثِيطّاِوين اإِ اإِْتواران ِمين ثْتوارام 
كنِّيو. 24ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا اَأطّاس ن اإِْمكاشافن ذ اإِجْدجيذن ْخسن اَأذ زارن ِمين 

ثْتوارام كنِّيو ُؤشا وار ت ثْتِويِرين ُؤرا اَأذ ْسرن ِمين ثتسرام ُؤشا وار ت تسِرين.” 

�أَمتِّير ن ُؤساِميِري �أَرِحيم 
25ْخزار، اإِج ن ُؤْمسرماذ ن تاْوراث اإِكّار-د ِحيما اَأذ ث اإِقْدچب، اإنّا “اَأ اَأْمسرماذ، ِمين اإِ غا 

ݣّغ ِحيما اَأذ واْرثغ ثُوذارث ن رْبدا؟” 26اإنّا اس “ِمين ِذين ُيورِين ِذي تاوراث؟ ماّمش ثّقارذ؟” 
27يارّ-د، ُؤشا اإنّا 

“اَأذ ثْخسذ ِسيِذي اَأربِّي نّك زِي ماّرا ُور نّك، 
س ماّرا رْعمار نّك، س ماّرا ّجْهذ نّك، س ماّرا رعقر نّك 

                    ُؤشا اَأذ ثْخسذ اَأْمقاّرب نّك اَأمْشناو اإِخف نّك.”  ِثير. 5:6؛ لاو. 18:19 

28اإنّا اس “اَأقّا ثارِّيذ نِيشان. اأّݣ مان اَأيا ُؤشا اَأذ ثّدارذ.” 29ماشا نتّا اإِْخس اَأذ اإِّسݣّذ اإِخف 

و عاوذ، اإنّا اس “اإِج ن  و “مان ون اإِْدچان ذ اَأْمقاّرب اإِنُو؟” 30ياّر-د خاس يشُّ نّس، اإنّا اإِ يشُّ
وْرياز اإِهوا-د زِي ُؤرشالِيم غار اَأرِيحا ُؤشا اإِْوضا ذݣ اإِفاّسن ن اإِشّفارن، اَأرِّين ث ذ اَأعاريان، 
ين ث جار ْرمْوث ذ ثُوذارث. 31اإِمسار اَأقّا اإِج ن  ْوتِين ث س وْعُموذ، خنِّي ُروحن، جِّ
ُؤكّهان اإِهوا-د غار وْبِريذ نِّي، اإِْزرا اِث ُؤشا اإِكّا غار ُؤجّماض ن وْبِريذ. 32اَأمُّو عاوذ ُؤرا ذ اإِج 
ن ُؤلاِوي اإِعُذو-د خ وْمشان نِّي، اإِْزرا اِث ُؤشا اإِكّا غار ُؤجّماض ن وْبِريذ. 33ماشا اإِج ن 
ينت ن سامارِييا(، ثُوغا-ث ذݣ ُؤسافار، يِيوض-د غارس.  ُؤسامارِي )=اإِج ن ْبناذم زِي ثنِذْ
ُؤِمي ث اإِْزرا، اإِِحيّن خاس اَأطّاس، 34اإِقاّرب غارس، اإِشّد اس اإِيزِّيمن نّس، اإِسّيح خاسن 
زّشث ذ وامان ن ُؤِضير، اإِّسنيا اِث خ زّاْيرث نّس، يِيْويِي اِث غار ونْوار، اإِْتِهيّلا ذايس. 
ينار، اإِْوش اإِثن اإِ باب ن ونْوار، اإنّا اس ‘ْثِهيّلا ذاْيس  35ثِيوّشا نّس راِمي اإُِروح، اإِْكِسي ْثناين ن دِّ

ُؤ مارا ْثخْدچصذ كثار زِي مان اَأيا، اَأذ شك ث خْدچصغ ْخِمي اإِ د غا عقبغ’. 36مان ون 
زِي ْثراثا نِّي ثْتوارِيذ ذ اَأْمقاّرب ن ونّي اإِْوضان ذݣ اإِفاّسن ن اإِشّفارن؟” 37اإنّا “ونّي خاس 

و “اإِوا ُؤُيور، ُؤرا ذ شك ثݣّذ اَأمنِّي!”  اإِِحينّن.” اإنّا اس يشُّ

ِذي ثاّد�رث ن ماريم ذ مارثا 
38اَأم ثُوغا ݣُّورن نِيْثِني، ُيوذف غار اإِج ن ْذشار. ُؤشا  اإِْشث ن ثْمغارث، قّارن اس مارثا، 

ثارّحب ّزايس ِذي ثاّدارث نّس. 39ثُوغا غار ثا اإِْشث ن وْتشماس، قّارن اس ماريم، ثنِّي 
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و ُؤشا ثُوغا ثّسحّسا اإِ واوار نّس. 40ماشا مارثا ثُوغا ثشغر  يم غار اإِضارن ن يشُّ ثُوغا ثقِّ
اَأطّاس س ْثسّخارث. نتّاث ثُوِسي-د غارس، ثنّا “اَأ ِسيِذي، ما وار ذ اش اإِْشِقي بلِّي 
و، اإنّا اس  ُؤْتْشما ثّجا اَأيِي ْتسّخارغ وْحِدي؟ اإِنِي اس ِحيما اَأذ ايِي ْثعاون.” 41ياّر-د يشُّ
“مارثا، مارثا، شْم ثشغرذ ُؤ ْثقْدجيقذ خ واطّاس ن ثمْسرايِين، 42ماشا اإِْتخّص اإِْشثن واها 

ُؤشا ماريم ثِيخضار ثاسغارث ثاصْبحانت ثنِّي وار اإِْتواكّسن ّزايس.” 

ُشوّو�ر �أَذ ّز�ْدچن  ّسْرماذ ماّمش �إِ و �إِ يشُّ
15-9:6 َمّتى 

1اَأم ثُوغا اإِْتزاْدچا ذݣ اإِج ن ومشان، اإِمسار، ُؤِمي نتّا اإِكّمر ثازاْدجيث نّس، 11 

اَأقّا اإِّجن زݣ اإِمْحضارن نّس اإنّا “اَأ ِسيِذي، سرمذ اَأنغ اَأذ نّزاْدچ اَأمْشناو ماّمش 
ثُوغا ُيوحانّا اإِّسْرماذ عاوذ اإِمْحضارن نّس.” 2اإنّا اسن “مرِمي ّما ثزُّوْدچم، اإِنِيم ‘باباْثنغ اإِ 
اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان، اإِسم نّك اَأذ يِيِري اإِْتواقّدس، اأّج اَأذ د ثاس ْثݣْلِذيث نّك، ُؤشا اَأم 
ماّمش شك ثْخسذ اَأذ ثِيِري ذݣ ُؤجنّا، اَأذ ثِيِري عاوذ اَأمُّو ِذي ثُمورث. 3اأْوش اَأنغ كُور 
اَأّس اَأغُروم نّغ اإِ كُور اَأّس. 4غفار اَأنغ ّدنُوب نّغ، ِمينِزي نّشين عاوذ نْسامح اإِ ماّرا اإِنّي ذاْينغ 

يِذيف شا ذݣ ُؤغكِّوي، ماشا سْنجم اَأنغ زݣ ُؤعّفان’.”  اإِتُورسن. وار ذ انغ سِّ

ّمْوش  تارم، خنِّي �أَذ �وم �إِ
11-7:7 َمّتى 

5خنِّي اإنّا اسن “مان ون زّاْيوم اإِ غار اإِْدچا اإِج ن ُؤمدُّوكر، ونّي غارس-د اإِ غا ياسن ذݣ 

وْزين ن ْدجيرث ُؤشــا اَأذ اس اإِنِي ‘اَأ  اَأمدُّوكر، اَأْرضر اَأيِي ْثراثا ن ثشِنيِفين، 6ِمينِزي اإِج ن 
ُؤمدُّوكر اإِنُو، اإِخّش-د غارِي زݣ ُؤسافار، وار غارِي ِمين د اس اإِ غا قّدمغ.’ 7خنِّي ما اَأذ 
و ذ ثاْروا  خاس-د ياّر نتّا زِي ذاخر ُؤشا اَأذ اس اإِنِي ‘وار ذ ايِي ْتصّداع، ثاّوارث ْثبلّع رخُّ
وث، وار زّمارغ اَأذ د كّارغ ماحْنذ اَأذ اش ْوشغ شا’. 8اَأذ اوم اإِنِيغ،  اَأقّا-ت اَأِكيِذي ِذي ثاسُّ
مارا وار ذ اإِكّار ِحيما اَأذ اس اإِْوش ُؤِمي نتّا ذ اَأمدُّوكر نّس، اإِوا اَأذ د اإِكّار اَأذ اس اإِْوش مْشحار 
يّبث ن روعارث نّس. 9اَأذ اوم اإِنِيغ، تارم، خنِّي اَأذ اوم اإِّموش، اَأرُزوم، خنِّي  ما اإِحذاج خ سِّ
اَأذ ثافم، ّسقارقبم، خنِّي اَأذ اوم اَأرْزمن. 10ِمينِزي ماّرا ِوي اإِ غا اإِتارن اَأذ اإِْكِسي ُؤ ِوي اإِ غا 
يارُزون اَأذ ياف ُؤ ِوي اإِ غا اإِّسقارقبن اَأذ اس اإِْتوارزم. 11ما نِيغ ِذين جاراوم اإِج ن ْثباباث، 
يس اَأغُروم، اَأذ اس اإِْوش اَأزُرو؟ نِيغ اَأْسرم، خنِّي اَأذ اس اإِْوش اَأِفيغار  ونّي، ُؤِمي ذ اس اإِ غا اإِتار مِّ
ذݣ وْمشان ن وْسرم؟ 12ما نِيغ مارا اإِتار زّايس ثامْدچاْتش، اَأذ اس اإِْوش ثاغارضنت؟ 13مارا 
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كنِّيو، اَأم ثْدچام خنِّي ذ اإِعّفانن، ثّسنم اَأذ ثْوشم ثِيمْوشا ثِيصْبحانِين اإِ ثاْروا نْوم، مْشحار س 
واطّاس اَأذ اإِْوش ْثباباث ونّي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا اَأرُّوح اإِقّدسن اإِ يِنّي ذ اس-د اإِتارن؟” 

و ذ بْعلز�بُول  يشُّ
َمّتى 22:12-30؛ مار. 27-20:3

يطان، خنِّي اَأݣْناو  وفّغ شِّ يطان، ثُوغا وا ذ اَأݣْناو. اَأوارنِي راِمي اإِسُّ و اإِج ن شِّ وفّغ يشُّ 14اإِسُّ

اإِْبذا اإِّساوار. اإِتْبهث ماّرا ْرغاِشي. 15ماشا شا ّزاْيسن نّان “س ْبعلزاُبول اَأمّقران ن ّشواطن 
وفُّوغ ّشواطن.” 16اإِنّْضِني تارن ّزايس رْعرامث زݣ ُؤجنّا ِحيما اَأذ ث جاّربن. 17ماشا  اإِسُّ
اَأذ  نّس  يِيخف  اإِْبضان خ  اإِ  ثاݣْلِذيث  اسن “كُور  اإنّا  نْسن،  اإِخارِّيصن  يارݣب خ  نتّا 
يطان خ يِيخف  ثْتوارّدْدچ ُؤشا ثاّدارث اإِ اإِْبضان خ يِيخف نّس، اَأذ ثْوضا. 18مارا اإِْبضا شِّ
وفُّوغغ ّشواطن س  يم ْثݣْلِذيث نّس؟ ِمينِزي كنِّيو ثّقارم بلِّي نش سُّ نّس، ماّمش اإِ غا ثقِّ
وفُّوغن اإِحْنِجيرن  وفُّوغغ ّشواطن س ْبعلزاُبول، س ِمين ِزي ثن سُّ ْبعلزاُبول. 19مارا نش سُّ
نْوم؟ خ ُؤينِّي اَأذ اإِِرين نِيْثِني ذ ْرقُوضاث خاوم. 20مارا ثُوغا س ُؤضاض ن اَأربِّي اإِ ِزي 
وفُّوغغ ّشواطن، خنِّي اَأقّا ثُوِسي-د غاْروم ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. 21ِمين غا يّك وْرياز اإِجْهذن  سُّ
يغث نّس، اَأذ يِيِري واݣْرا نّس ِذي رامان. 22ماشا مرِمي  اإِحّزمن س رسناح اإِْتعّسا خ ْثزدِّ
يهر خاس ُؤشا اَأذ ث اإِغرب، اَأقّا نتّا اَأذ اس اإِكّس رسناح اإِ  اإِ د غا ياس ونّي اإِْدچان ذ جِّ
خف ثُوغا اإِْتشار ُؤشا اَأذ اإِبضا ِمين ثُوغا ّزايس اإِْكِسي. 23ونّي وار اإِْدجين اَأِكيِذي، اَأقّا-ث 

ِضيّد اإِنُو ُؤ ونّي وار ِكيِذي اإِّسُمونِين، اَأقّا نتّا اإِّسبطّا. 

ْعقب  و �أَذ د �إِ ر�ْرياح يارزُّ
45-43:12 َمّتى 

24خِمي اإِ غا اإِفّغ رارياح اَأْمنݣُوس ِزي ْبناذم، اَأذ اإُِشوّق ذݣ اإُِموشان وار ذاْيسن ُبو وامان، 

اَأذ يارُزو اَأّراحث ُؤشا ْخِمي وار ت اإِتِيف، اَأذ يِيِني ‘اَأذ عْقبغ غار ثاّدارث اإِنُو ثنِّي اإِ ِزي 
فّغغ.’ 25اَأذ د ياس ُؤشا اَأذ ت ياف، ْثفارض، ْثزّوق. 26خنِّي اَأذ اإِراح، اَأذ اإِْكِسي سبعا 
ن رارياح اإِنّْضِني ذ اإِعّفانن خاس، اَأذ اْذفن ُؤشا اَأذ زْذغن ِذينِّي. خنِّي اَأذ اإِْذور ُؤنݣّار ن 
ْبناذم نِّي وار اإِْحِري كثار خ ماّمش ثُوغا-ث غار ُؤمزوار.” 27اَأم اإِّساوار س ُؤيا، ثسݣاّعذ 
يس اإِ شك اإِْكِسين ُؤ  اإِْشث ن ثْمغارث ِزي ْرغاِشي ْثِميّجا نّس، ثنّا اس “ّسعذ ن ُؤعدِّ
ثبُّوشث اإِ ِزي ثطّضذ!” 28ماشا نتّا اإنّا “عاذ ذ اَأمْزواُرو ّسعذ ن يِنّي اإِتْسران اَأوار ن اَأربِّي 

ُؤشا حّفضن ث.”
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رْعر�مث ن يُونس 
َمّتى 38:12-42؛ مار. 12:8

ير-ا ذ اَأعّفان، اإِتتّار رْعرامث، وار ذ  29اَأم ثُوغا ْرغاِشي اإِْتذّحاس عاذ كثار، اإِْبذا اإِقّار “جِّ

اس ثْتموِشي رْعرامث ْمِغير رْعرامث ن ُيونس اَأمكاشاف. 30ِمينِزي اَأمْشناو ماّمش ثُوغا 
ير-ا.  و اإِ غا يِيِري مِّيس ن ْبناذم عاوذ ذ رْعرامث اإِ جِّ ُيونس ذ رْعرامث اإِ اَأْيث ن نِيِنيوا، اَأمُّ
ير-ا، اَأذ ثن  31ثاجْدجيذث ن لجانُوب اَأذ ثكّار ذݣ واّس ن لِحيساب اَأك-ذ يْريازن ن جِّ

ْثحاسب. ِمينِزي ثُوِسي-د زݣ اإِنݣُّورا ن ثُمورث ِحيما اَأذ ْثسر اإِ ثِيِغيث ن ُسولايمان. 
ْخزار، اَأقّا ذا ونّي اإِْمغارن خ ُسولايمان. 32اإِْريازن ن نِيِنيوا اَأذ د كّارن ِذي لِحيساب اَأك-ذ 
ير-ا ُؤشا اَأذ ثن حاسبن، ِمينِزي نِيْثِني ثُوبن اَأوارنِي اإِ ُؤباّرح ن ُيونس. ْخزار، اَأقّا ذا ونّي  جِّ

اإِْمغارن خ ُيونس. 

يمث  طِّيث ذ ِثيفاوث ن �أَرِّ
َمّتى 15:5؛ 23-22:6

33وار ِذين ُؤرا ذ اإِّج اإِّسرقّا ْرقنِذير ُؤشا اإِّسُروسا ث ذݣ وْمشان اإِنُوفّارن نِيغ ساُذو اإِج 

ن ْرُموذ، ماشا اإِّسُروسا ث خ ْرمرفع ِحيما اإِنّي اإِ د غا ياْذفن اَأذ زارن ْثفاوث. 34رقنِذير 
ن اَأرِّيمث نّك ذ ثِيّط. مارا ثِيّط نّك ثصفا، خنِّي اَأذ ثِيِري ْثفاوث ُؤرا ِذي ماّرا اَأرِّيمث 
نّك. مارا اَأذ ثِيِري ثِيّط نّك ذ ثاعّفانت ُؤرا ذ اَأرِّيمث نّك اَأذ ثِيِري ذ ثاْدچسث. 35خزار 
خنِّي، ِحيما ِمين ذايك اإِْدچان ذ ثِيفاوث وار ثِتيِري ذ ثاْدچسث. 36مارا ماّرا اَأرِّيمث نّك 
ور س ْثفاوث، وار ذاْيس ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤغْزِذيس اإِبارشن، خنِّي اَأذ ذاْيس ثِيِري ْثفاوث  ثشُّ

كُورِشي، اَأمْشناو ماّمش ْخِمي يارّق ْرقنِذير س طّيا نّس.” 

ْذِليسن  ْمسرماذن ن �إِ فاِريِسيّين ذ �إِ ُؤْشث خ �إِ
َمّتى 1:23-36؛ مار. 38:12-40؛ ُلوك. 47-45:20

اَأِكيذس ُؤشا  ُؤمْشِري  ُؤفاِريِسي غار  اإِج ن  اِث  اإِعارض  اَأيا،  اإِّساوار س مان  ثُوغا  37اَأم 

يرذ  ُيوذف، اإِقِّيم غار طّابرا. 38ماشا اَأفاِريِسي، ُؤِمي اإِْزرا مان اَأيا، اإِتْبهث ِمينِزي نتّا وار اإِسِّ
يزذاݣم باّرا ن ْركاس  شا ذ اَأمْزوار اإِ ُؤمْشِري. 39اإنّا اس ِسيِذي “اَأ كنِّيو اَأ اإِفاِريِسيّين، ثسِّ
ور س طّمع ذ ْرغار. 40اَأ كنِّيو اَأ اإِفغار، ما وار اإِْدجي ونّي  ذ طّْبِصي، ماشا ذاخر نْوم اإِشُّ
اإِݣِّين ِمين اإِْدچان غار باّرا، اإِݣّا ُؤرا ذ ِمين اإِْدچان ذاخر؟ 41ماشا ْوشم ِمين اإِْدچان ذاخر 

ذ ّصذقث، ُؤ ْخزار، ماّرا اَأذ اوم يِيِري ذ اَأمزذاݣ.
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يم ْرحّق  42ُؤْشث خاوم، اَأ اإِفارِيِسيّين ِمينِزي ْثعّشارام نّعناع ذ وازار ذ ماّرا ثِيبِّي، خنِّي ثجِّ  
ذ ثاْيِري ن اَأربِّي غار ُؤغْزِذيس. اإِوا اإِْتخّص اإِ ْبناذم اَأذ اإِّݣ ثا، نّْهرا ّما اَأذ اإِتُو ثنّْضِنيث. 

يمم خ ركراِسي ن ّزاث ذݣ  اإِفاِريِسيّين، ِمينِزي اإِْعجب اَأوم اَأذ ثقِّ 43ُؤْشث خاوم اَأ   
اإِِسيناݣُوݣن ُؤ اإِْعجب اَأوم اَأذ خاوم سْدچمن اإِْوذان ِذي رْسواق. 

44ُؤْشث خاوم، اَأ اإِْمسرماذن ن تاْوراث ذ اإِفاِريِسيّين، اَأ كنِّيو لُموناِفيِقين، ِمينِزي كنِّيو   

ينن.”  ثتݣّم اَأم اإِمْضران اإُِذورين ُؤشا اإِنّي خاسن اإِݣُّورن وار سِّ
45ياّر-د اإِّجن زݣ اإِْمسرماذن ن تاوراث، اإنّا “اَأ اَأْمسرماذ، اَأقّا ْخِمي ذ انغ ثّقارذ اَأيا،   

ثّسْفضحذ اَأنغ ُؤرا ذ نّشين.” 
خ  اإِضْقرن  رحُمور  ثّساربُّوم  ِمينِزي  تاوراث،  ن  اإِْمسرماذن  اَأ  خاوم،  “ُؤْشث  46اإنّا   
يث خ اإِْوذان، خنِّي كنِّيو س يِيخف نْوم وار ْثحاذام رحُمور نِّي ُؤرا س اإِّجن زݣ  ْثكسِّ

اإِضوضان نْوم! 
47ُؤْشث خاوم، ِمينِزي ْثبنّام اإِمْضران ن اإِْمكاشافن ُؤ رْجُذوذ نْوم نِْغين ثن. 48س مان   
اَأيا ْثنعمم، اَأقّا كنِّيو ثارطّام س ِمين ݣِّين رْجُذوذ نْوم، ِمينِزي نِيْثِني نِْغين ثن ُؤشا كنِّيو ْثبنّام 
اإِمْضران نْسن. 49خ ُؤينِّي ثِيِغيث ن اَأربِّي ثنّا ‘اَأقّا اَأذ اسن-د ّسكّغ اإِْمكاشافن ذ اإِمازانن، اَأذ 
ير-ا اإِذاّمن ن مارّا اإِْمكاشافن اإِ  نْغن شا زّاْيسن ُؤشا اَأذ خاسن اَأزّرن، 50ِحيما اَأذ اإِْتواتار زِي جِّ
ونِّيث، 51زݣ اإِذاّمن ن هابِيل اَأر اإِذاّمن ن زاكارِييا ونّي نِْغين جار  يّزرن زݣ واِمي ثْتواّݣ دُّ اإِْتواسِّ

ير-ا.  ُؤعالطار ذ ثاّدارث اإِقّدسن!’ واه، اَأذ اوم اإِنِيغ بلِّي اإِݣُّور اَأذ ْتواتارن اإِذاّمن نْسن زِي جِّ
يم ثاساُروث ن ثُموسنا، خنِّي وار  52ؤُْشث خاوم، اَأ اإِْمسرماذن ن تاوراث، ِمينِزي ْثكسِّ  

ثِتيذفم كنِّيو ُؤ اإِنّي ثُوغا اإِتاذفن، ثطّفم ثن.” 
53اَأم ثُوغا اَأِكيْذسن اإِّساوار س ُؤيا، بذان اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين ْتضاّدان   
اس  ݣِّين  54ُؤشا  ثمْسرايِين،  ن  واطّاس  اإِسقِسيثن خ  ُؤشا حصارن ث س  اَأطّاس  ث 

وم نّس، ِحيما اَأذ ث ضرمن.  ثاْخشفث، اَأرزُّون اَأذ ث طّفن س شا زݣ ُؤقمُّ

مْحضارن نّس  ّسْرماذ �إِ و �إِ يشُّ

1رْخذنِّي، اَأم د اإِْذور ْرغاِشي اإُِمون س ُرُروف ن اإِْوذان، اَأراِمي بذان عّفسن اإِّج 12 

خ ونّْضِني، اإِْبذا اإِقّار اإِ اإِمْحضارن نّس اَأمْزوار “ْحضام اإِخف نْوم زݣ ونْثُون 
ن اإِفاِريِسيّين، اَأقّا-ث ذ نِّيفاق! 2وار ِذين ِمين اإِذِرين وار اإِتْتواّسْضهار، ُؤرا وار ِذين ِمين 
ين. 3س ُؤينِّي ماّرا ِمين ثنّام ِذي ثاْدچسث اَأذ اإِْتواسر ِذي ْثفاوث ُؤ ِمين  اإِنُوفّارن وار اإِتْتِويسِّ

يورم ذݣ ُؤمزُّوغ ذݣ وّخام اَأذ اإِْتواباّرح ّزايس خ ْثزْغِوين.  خف ثسِّ
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ݣّوذم �أَربِّي 
31-28:10 َمّتى 

وكار اإِنُو، وار تݣِّويذم شا زݣ يِنّي اإِنّقن اَأرِّيمث ُؤ اَأوارنِي مان اَأيا  4نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأ اإِمدُّ

وار زّمارن اَأذ ݣّن كثار عاذ. 5ماشا نش اَأذ اوم ّسشنغ ونّي ِزي اإِ غا ثݣّوذم. ݣّوذم زݣ 
ولطا ِحيما اَأذ كنِّيو اإِنْضار ِذي جهنّاما اَأوارنِي راِمي اإِنغا. واه، اَأذ اوم  ونّي غار اإِْدچا صُّ
ين خْمسا ن ّزاوش س ْثناين ن اإُِصولِذيّين ن  اإِنِيغ، زݣ وانِيثا اإِ غا ثݣّوذم! 6ما وار ْتمنزِّ
نّحاس )=‘ْثناين ن اَأّساِريياث’(؟ ُؤشا  ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيسن وار اإِتْتواتُو ّزاث اإِ اَأربِّي. 7ُؤرا ذ 
اإُِزوطّان ن ُؤُشّواف ن ُؤزْدجيف نْوم عاوذ ماّرا ْتواحْسبن. وار تݣِّويذم شا، كنِّيو ْحسن 

ِزي ّزاوش اَأطّاس! 

ْوذ�ن  و ِقيباتْش �إِ �إِ �أَشّجع �إِ شهاذث خ يشُّ
َمّتى 33-32:10، 32:12، 20-19:10

8اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ِوي ّزايِي اإِ غا اإِشهذن ِقيباْتش اإِ اإِْوذان، اَأذ خاس اإِْشهذ عاوذ مِّيس ن 

ْبناذم ّزاث اإِ لمالاكاث ن اَأربِّي. 9ِوي ذ ايِي اإِ غا اإِنكارن ِقيباْتش اإِ اإِْوذان، ُؤرا ذ نتّا اَأذ 
اإِْتوانكار ِقيباْتش اإِ لمالاكاث ن اَأربِّي. 10كُور اإِّج ونّي اإِ غا اإِنِين اَأوار ِضيّد ن مِّيس ن ْبناذم، 
اَأذ اس ت ْتواغفار. ماشا ونّي اإِ غا اإِشّقفن ِذي اَأرُّوح اإِقّدسن وار ذ اس ت ثْتواغفار شا! 
يم شا  ولاطاث، وار كسِّ 11خِمي كنِّيو اإِ غا نْذهن غار اإِِسيناݣُوݣن ُؤ ّزاث اإِ ْرُحوكّام ذ صُّ

اَأْمُنوس ِمين ِزي اإِ د غا ثاّرم نِيغ ِمين اإِ غا ثِيِنيم! 12ِمينِزي اَأرُّوح اإِقّدسن اَأذ اوم اإِّسرمذ ِذي 
ْثساّعث نِّي ِمين اإِْتخّص اَأذ ثِيِنيم.” 

�أَمتِّير ن باب ن و�ݣْر� 
13اإنّا اس اإِّجن ِزي ْرغاِشي “اَأ اَأْمسرماذ، اإِنِي اس اإِ ُؤما ِحيما اَأذ ِكيِذي اإِْبضا ْروارث.” 

ين خاوم ذ ْرقاِضي نِيغ ذ ْرعاذر؟” 15اإنّا اسن “غاْروم،  14اإنّا اس “اَأ ْبناذم، ِوي ذ ايِي يارِّ

ْحضام اإِخف نْوم ِزي طّمع، اَأقّا ماشا عاوذ مارا غارس اَأفّيض ن واݣْرا غار يِيّجن، خنِّي 
ثُوذارث نّس وار ثِتيِري زݣ واݣْرا نّس.” 16اإِْوشا اَأسن اإِج ن ُؤمتِّير، اإنّا “اإِيّار ن اإِج ن 
ْبناذم، ونّي ذ باب ن واݣْرا، اإِويِي-د ّصابث اَأطّاس. 17اإِخاّرص ذݣ اإِخف نّس، اإنّا 
‘ِمين اإِ غا ݣّغ؟ ِمينِزي وار غاِري ُبو ْرماْرِسي اإِ ِذي اإِ غا ياْروغ ْرِغيْدچث اإِنُو.’ 18اإنّا 
و اإِ غا ݣّغ، اَأذ هْذمغ رمراِسي اإِنُو، خنِّي اَأذ بِنيغ رمراِسي ذ اإِمّقرانن خاسن ُؤشا اَأذ  ‘اَأمُّ
ذاْيسن خْزنغ ماّرا ْرِغيْدچث ذ واݣْرا اإِنُو، 19اَأذ اإِنِيغ اإِ يِيخف اإِنُو: اَأ رْعمار اإِنُو، غارك 



145 ُلوكا  12

اَأطّاس ن واݣْرا اإِْتواخزن ِذين اإِ واطّاس ن اإِسݣُّوسا، اَأريّح، ثّشذ، ثْسوذ ُؤ ْثفارحذ!’ 
20اإنّا اس اَأربِّي ‘اَأ اَأفُغور، اَأقّا ْدجيرث-ا اَأذ ّزايك اإِْتواتار رْعمار نّك. خنِّي اإِ ُؤِمي اإِ غا 

و اإِ غا اإِمسار اإِ ونّي اإِيارون رْكُنوز اإِ يِيخف نّس ُؤ وار اإِْدجي  يِيِري ِمين ثّسوجذذ؟ ’ 21اَأمُّ
ذ باب ن واݣْرا ِذي اَأربِّي.” 

و�ر تكِسيم س وْمنُوس 
َمّتى 25:6-34؛ 21-19

يم س وْمُنوس اإِ ثُوذارث نْوم ِمين اإِ  22اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “خ ُؤينِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، وار كسِّ

يم س وْمُنوس ُؤرا اإِ اَأرِّيمث نْوم ِمين اإِ غا ْثيارضم. 23ثُوذارث كثار زِي  غا ثّشم، ُؤ وار كسِّ
ماّشا ُؤ اَأرِّيمث كثار زݣ ورُّوض. 24ْخزارم غار اإِباغِريون! اَأقّا وار زاّرعن، وار مّجارن، وار 
غارسن ثاسرافث نِيغ ذ ْرماْرِسي ُؤ اَأربِّي اإِّسّشا اإِثن. مْشحار ثُوْعرام كنِّيو خ اإِْجضاض. 
25مان ون ّزاْيوم اإِزّمار اَأذ يارنِي ِذي ْثُزوݣّارث نّس ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤِغير س وْمُنوس نّس؟ 26مارا 

ي اإِ غا ثْكِسيم س وْمُنوس  ثُوغا كنِّيو وار ْثزّمارم ُؤرا خ ِمين اإِْدچان ذ اَأمْزيان قاع، مايمِّ
يݣن(! وار خّدمن، وار ْتقارْضشن،  خ ِمين اإِقِّيمن. 27ْخزارم ماّمش غّمين نُّوّواش )=اإِججِّ
واّخا اَأمنِّي اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا ُؤرا ذ ُسولايمان ِذي قاع اَأُعوْدجي نّس وار يارض شا اَأمْشناو 
و رْحِثيش اإِ اإِْدچان اَأّس-ا ذݣ اإِيّار ُؤشا ثِيوّشا  ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيسن. 28مارا اَأربِّي اإِّسيارض اَأمُّ
اَأذ اإِّمنضار ِذي ثْفُقونت، مْشحار خنِّي ذ اوم اإِ غا اإِّسيارض، كنِّيو اإِ ِذي اإِْدچا ْذُروس ن 
يمان؟  ُؤ 29كنِّيو، وار اَأرزُّوم شا خ ِمين اإِ غا ثّشم ُؤرا خ ِمين اإِ غا ثْسوم، وار تِيِريم ثمّيرم  لاإِ
ونِّيث. ماشا باباْثوم اإِّسن بلِّي  شا. 30ِمينِزي ماّرا ثِيمْسرايِين-ا اَأرزُّون ذاْيسنت رݣـُنوس ن دُّ
ثْحواجم ثنت. 31ماشا اَأْرُزوم ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي ُؤشا ثِيمْسرايِين-ا ماّرا اَأذ اوم ْتوامارنِينت. 
32وار تݣِّويذ، اَأ شْم اَأ ْثِحيمارث ثامْزيانت، ِمينِزي يارضا باباْثوم اَأذ اوم اإِْوش ثاݣْلِذيث. 

ين، اإِج  33زنْزم ِمين غاْروم، ْوشم ّصذقث، ݣّم اإِ يِيخف نْوم ثِيشيارِين ن ْثمنياث اإِ وار يارشِّ

ن ْركْنز اإِ وار اإِقطِّين ذݣ اإِجْنوان، مانِي وار اإِتِيذف ُؤشّفار ُؤرا ذ ثِشينذا وار ثتّݣ صوس. 
34ِمينِزي مانِي اإِ غا يِيِري ْركْنز نْوم، ِذينِّي اإِ غا يِيِري عاوذ ُور نْوم.

�إِريم ثْفاقم 
51-45:24 َمّتى 

35اإِرِيم ْثحّزمم  س اإُِبوياس ُؤ س رْفناراث نْوم اَأرقّنت. 36خنِّي اإِرِيم كنِّيو اَأمْشناو اإِْوذان اإِ اإِْتراجان 

ِسيِذي نْسن ْخِمي اإِ د غا يعقب زݣ ُؤرار، ِحيما، ْخِمي اإِ د غا ياس، اَأذ اإِّسقارقب، خنِّي 
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ْثزّمارم اَأذ اس ثارزمم ذْغيا. 37ّسعذ ن اإِسْمغان اإِنّي، ْخِمي اإِ د غا ياس ِسيِذي نْسن، 
اإِّسِغيم  اإِحّزم اإِخف نّس ُؤشا اَأذ ثن  اَأقّا اَأذ  اإِنِيغ،  اَأذ ثن ياف فاقن. س ثِيذت اَأذ اوم 
غار طّابرا، خنِّي اَأذ د ياس اَأذ خاسن اإِسّخار. 38مارا ُيوِسي-د غار حطُّو ِويّس ْثناين ن 
ْدجيرث نِيغ غار حطُّو ِويّس ْثراثا ُؤشا ُيوِفي ثن اَأمُّو، ّسعذ اإِ اإِسْمغان نِّي. 39ماشا ّسنم 
اَأذ  اإِخّش ُؤشّفار، خنِّي  اإِ غا  اإِ ِذي  اإِّسن ِذي مان ْثساّعث  اَأيا: مارا باب ن ثاّدارث 
ي ثاّدارث نّس اَأذ ث اَأشارن. 40اإِِريم كنِّيو عاوذ ْثوْجذم، ِمينِزي  يِيِري اإِفاق ُؤشا وار اإِتجِّ

مِّيس ن ْبناذم اَأذ د ياس ذݣ اإِْشث ن ْثساّعث اإِ وار ثْتِريِجيم. ”

�أَمِثيقِّي  �أَْوِكير 
اإِ ماّرا؟” 42اإنّا اس  اإِ ثّقارذ اَأمتِّير-ا نِيغ عاوذ  اإِ نّشين  41اإنّا اس ُبطُروس “اَأ ِسيِذي، ما 

ي ذ اَأِميِغيس ونّي اإِ غا يّݣ ِسيِذي  و “مان ون اإِْدچان خنِّي ذ اَأْوِكير اَأمِثيقِّ ِسيِذي يشُّ
نّس خ اإِخّدامن نّس ِحيما اَأذ اسن اإِْوش رعوْتش نْسن ِذي ْروْقث نّس؟ 43ّسعذ ن اإِْسمغ 
ونّي اإِ غا ياف ِسيِذي نّس، ْخِمي اإِ د غا ياس، اإِتّݣ اَأمُّو. 44س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، 
بلِّي اَأذ ث يّݣ خ ماّرا اَأݣْرا نّس. 45ماشا مارا اإِْسمغ نِّي اإنّا ذݣ ُور نّس، اَأقّا ِسيِذي 
اإِنُو اإِعطّار خ وْعقاب ُؤشا اإِْبذا اإِّشاث اإِسْمغان ذ ثِيّيا، اإِتّت، اإِسّس، اإِسّشار، 46خنِّي 
اَأذ د ياس ِسيِذي ن اإِْسمغ نِّي ذݣ اإِج ن واّس وار ت اإِْتِريِجي ُؤشا اَأذ ث اإِقّص خ 
ْثناين، اَأذ اإِّݣ ثاسغارث نّس اَأك-ذ يِنّي وار اإِْدجين ذ اإِصِذيقن. 47اإِسمغ نِّي ونّي اإِّسنن 
ْرخاضار ن ِسيِذي نّس ُؤشا وار اإِّسوجذ اإِخف نّس ُؤرا وار اإِݣِّي علاْحساب ْرخاضار 
ينن ْرخاضار نّس ُؤشا اإِݣّا ِمين  نّس، اَأذ اإِْتواّوث س ثِييِّيثا اَأطّاس، 48ماشا ونّي وار اإِسِّ
ّزايس  اَأذ  اَأطّاس،  اإِّمْوش  ُؤِمي  اإِّجن  كُور  ِزي  ْذُروس.  اإِْتواّوث  اَأذ  ثِييِّيثا،  اإِسذاهْدچن 

اإِْتواتار اَأطّاس ُؤ ِوي ُؤِمي اإِْتواكلّف اَأطّاس، اَأذ ّزايس اإِْتواتار كثار. 

بّطا  و �إِ ثاو�ِسيث ن يشُّ
َمّتى 36-34:10

ي خ ثُمورث ُؤ ِمين اإِ غا ْخسغ مارا اَأقّا-ت ثْتواّسارغ؟  49ُؤِسيغ-د ِحيما اَأذ نضارغ ثِيمسِّ

غا  ذ  اإِ  اَأر  ْتواْحصارغ  ماّمش  ُؤ  ُؤسْغضاص  اإِج ن  ْتواّسغْضصغ س  اَأذ  اَأيِي  50اإِْتخّص 

اَأذ اوم  اَأذ ْوشغ رْهنا خ ثُمورث؟ لّا لّا،  اَأوم بلِّي ُؤِسيغ-د ِحيما  اإِْتِغير  اإِْتواكّمر. 51ما 
و ذ ْثساونت اَأذ ّمسْبضان خْمسا ذݣ  اإِنِيغ، ماشا اَأذ ِذين يِيِري ُؤبطُّو. 52ِمينِزي ِزي رخُّ
اإِْشث ن ثاّدارث، ْثراثا ِضيّد ْثناين ذ ْثناين ِضيّد ْثراثا. 53باباس اَأذ اإِمسبضا خ مِّيس، 
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ذ مِّيس خ باباس، ذ يّماس خ يْدجيس، ذ يْدجيس خ يّماس، ذ ْثرالّاث خ ثسِريث، 
ذ ثسِريث خ ْثرالّاث نّس.” 

تْخّص �أَذ نمّيز ْروْقث  ِ�إِ
3-2:16 َمّتى 

54اإنّا عاوذ اإِ ْرغاِشي “ْخِمي اإِ غا ْثزارم اإِج ن ُؤسيُنو اإِݣاّعذ ِزي ْرغارب، ذْغيا اَأذ ثِيِنيم ‘اَأذ 

يض ن لجانُوب اإِْتُصوض، خنِّي  و اَأذ اإِمسار. 55خِمي اإِ غا ْثزارم اَأسمِّ يِيِري ونْزار’ ُؤشا اَأمُّ
و اَأذ اإِمسار. 56اَأ كنِّيو اَأ لُموناِفيِقين، اَأقّا ثّسنم اَأذ ثمّيزم  اَأذ ثِيِنيم ‘اَأذ يِيِري رحُمو’ ُؤشا اَأمُّ

ُؤذم ن ثُمورث ذ ُؤجنّا، ما زمان-ا ماّمش وار ث ثمّيزم؟ 

ݣّم وْصر�ح �أَك-ذ وغِريم نّك 
26-25:5 َمّتى 

ي وار ْثحكّمم س يِيخف نْوم ِمين اإِْدچان ذ ّصاح؟ 58ِمينِزي، ْخِمي اإِ غا ْثراحذ  57مايمِّ

غار ْرحاكم اَأك-ذ وْغِريم نّك، اأّݣ ثِيزّمار اَأطّاس اَأم ثْدجيذ عاذ اَأِكيس ذݣ وْبِريذ ماحْنذ 
اإِ  اإِسلّم  اَأذ شك  ْرقاِضي  ْرقاِضي ُؤشا  اإِْتجارِّي غار  ثْتوافكّذ، ِحيما وار شك  ّزايس  اَأذ 
رمخازنِي، خنِّي اَأذ شك اإِنْضار رمخازنِي ِذي رْحبس. 59اَأذ اش اإِنِيغ، شك وار ذ ّسنِّي 

ثتّفغذ اَأر اإِ غا ْثخْدچصذ اَأُصولِذي )='لبثا'( اَأنݣّاُرو!” 

ّساو�ر خ ْرِغيْدچث ن تُوبث  و �إِ يشُّ

اإِنّي 13  اإِجالِيِليّين  اإِْوذان، خّبارن ث خ  ُؤِسين-د غارس شا ن  نِّي  ْروْقث  1ِذي 

و، اإنّا اسن  اإِخْدچض بِيلاُطوس اإِذاّمن نْسن اَأك-ذ ْثغاْرِصين نْسن. 2ياّر-د يشُّ
“ما اإِْتِغير اَأوم بلِّي اإِجالِيِليّين-ا ذ اإِمْذناب كثار زݣ اإِجالِيِليّين اإِنّْضِني ُؤِمي ذ اسن اإِمسار 
ُؤوّدب-ا؟ 3نش اَأذ اوم اإِنِيغ ‘لّا’، ماشا مارا وار ثثُوبم، ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ثْتواهلّكم ماّرا اَأمُّو. 
وْمعث ِذي ِسيلُووام ُؤشا مُّوثن  4نِيغ اإِْتِغير اَأوم بلِّي ثمنثعاش ن اإِْوذان اإِ خف-د ثْوضا صُّ

ّزايس، ما اَأقّا-ثن ذ اَأْيث ن ُؤماْرواس كثار زݣ اإِْوذان نّْضِني اإِ اإِزّدغن ِذي ُؤرشالِيم؟ 5اَأذ 
اوم اإِنِيغ ‘لّا!’، ماشا مارا وار ثثُوبم ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ثْتواهلّكم اَأمُّو!” 

اإِْتوازُّون ذݣ وْحِويش ن ْثزايارث نّس.  6اإنّا اَأمتِّير-ا. “ثُوغا غار اإِّجن اإِج ن واْرثُو اإِ   

خنِّي ُيوِسي-د، يارزُّو ذاْيس ْرِغيْدچث ُؤشا وار ت ُيوِفي. 7اإنّا اإِ باب ن وْحِويش ن ْثزايارث 
ي  ‘اَأقّا ْثراثا ن اإِسݣُّوسا تاسغ-د اَأرزُّوغ ثازارث ذݣ وارثُو-يا، وار ت ُؤِفيغ، قّص اِث، مايمِّ
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اإِّساهار عاذ ثاُمورث؟ ’ 8ياّر-د خاس، اإنّا اس ‘اَأ ِسيِذي، اأّج اِث اَأسݣّواس-ا عاذ عاوذ، اَأر ث 
اإِ غا غِزيغ ُؤشا اَأذ اس ݣّغ رغبار، 9ُؤشا مارا ثݣّا ثازارث... اأّج اِث اَأذ اإِبّد، ماشا مارا والُو، 

خنِّي قّص اِث.’ ” 

�أَْسݣنِفي ن ثْمغارث ذ�يْس ر�رياح ن ثُوْضعفث 
10ثُوغا اإِّسْرماذ ذݣ اإِّجن زݣ اإِِسيناݣُوݣن ِذي ّسبث. 11ؤ ْخزار، ثُوغا ِذين اإِْشث ن 

ثْمغارث ذاْيس رارياح ن ثُوْضعفث ْرِميجار ن ثمنثعاش ن اإِسݣُّوسا، ُؤشا ثُوغا ثْغنس، 
اإنّا اس  اإِراغا-د خاس غارس،  و،  اإِْزرا يشُّ اَأذ ثُوُيور ْثسݣّم قاع. 12ُؤِمي ت  ْثزّمار  وار 
“اَأ ثامغارث، اَأقّا شْم ثْنفكّذ ِزي رْهراش نّم!” 13ُؤشا  اإِّساْرس خاس اَأفُوس نّس ُؤشا 
ُؤِسيناݣُوݣ،  اَأمّقران ن  اَأربِّي! 14ماشا  ثْبذا ثّسمغارا ِذي  ثْذور ْثسݣّم رْخذنِّي،  نتّاث 
و اإِّسݣْنفا ِذي ّسبث، اإنّا اإِ ْرغاِشي “اَأقّا ِذي ستّا ن ُوّسان اإِْتخّص  ُؤِمي اإِخّيق ِمينِزي يشُّ
ْرخْدمث، اَأسم-د ذݣ ُوّسان نِّي ماحْنذ اَأذ ثْتواّسݣنفام، ماِشي ذݣ واّس ن ّسبث.” 
ي كُور اإِّجن ّزاْيوم ذݣ  15ياّر-د خاس ِسيِذي، اإنّا “اَأ كنِّيو، اَأ لُموناِفيِقين! ما وار اإِفسِّ

واّس ن ّسبث اإِ ُؤفُوناس نّس نِيغ اإِ وْغُيور نّس ِزي ْرمْذوذ، خنِّي اَأذ ث اإِنْذه ماحْنذ 
يطان ْرِميجار ن  اَأذ ث اإِوارذ؟ 16ؤ ثانِيثا، ثنِّي اإِْدچان ذ يْدجيس ن اإِبراِهيم اإِشّد اِت شِّ
ي-يا ذݣ واّس ن  نتّاث زݣ ُؤشدِّ ثْتوافّك  اَأذ  اإِْتخّص  اإِسݣُّوسا، ما وار  ثمنثعاش ن 
ّسبث؟” 17اَأم اإنّا مان اَأيا، صْضحان ماّرا اإِنّي ثُوغا اَأِكيس اإِتْمعاران ُؤشا ماّرا ْرغاِشي 

اإِفارح س ثمْسرايِين اإُِعوْدچن ثِنّي ثُوغا اإِْتواݣّن ّزايس. 

�أَمتِّير ن ّز�ِريعث ن ُؤخْرذل ذ ونْثُون 
َمّتى 31:13-33؛ مار. 32-30:4

18اإنّا اسن “ِمين ِذي ثاْروس ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ُؤشا ِمين ِزي ت غا ّسمُقوّدغ؟ 19اَأقّا-ت 

اِت  اإِنْضار  ْبناذم  ن  اإِج  اإِْكِسي ت  ُؤخْرذل  ن  ّزاِريعث  ن  ْثحبُّوشث  ن  اإِْشث  اَأمْشناو 
ِذي ثحِويشث نّس، ُؤشا ثْغِمي، ثْذور ذ ثاشّجارث ثْمغار ُؤشا اإِْجضاض ن ُؤجنّا ݣِّين 
رْعواّش نْسن ِذي رْفُروع نّس.” 20اإنّا عاوذ “س ِمين ِزي اإِ غا ّسمُقوّدغ ثاݣْلِذيث ن 
اَأربِّي؟ 21اَأقّا-ت اَأمْشناو اَأنثُون، ثيِسي ث ثْمغارث، ثّفار اِث ِذي ْثراثا ن رْمُذوذ ن وارن، 

اَأراِمي اإِّسمّم ماّرا!” 
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ثاّو�رث �إِحصارن 
َمّتى 14-13:7، 23-21

22اإِْزوا ثِينّدام ذ ْذُشوراث، ثُوغا اإِّسْرماذ اَأم اإِݣُّور غار ُؤرشالِيم. 23اإِّجن اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، ما 

اَأقّا ِذين ْذُروس ن اإِنّي اإِ غا اإِْتواّسنجمن؟” 24نتّا اإنّا اسن “ݣّم ّجْهذ نْوم ِحيما اَأذ ثاْذفم زِي 
ثّوارث اإِْحصارن، اَأقّا نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأطّاس اَأرزُّون اَأذ اْذفن ُؤشا وار زّمارن. 25اَأوارنِي راِمي 
د اإِكّار باب ن ثاّدارث ماحْنذ اَأذ اإِبلّع ثاّوارث، خنِّي ثبذام اَأذ ْثبّدم ِذي باّرا، اَأذ ثّسقارقبم، اَأذ 
ينغ، مانِيس  ثِيِنيم ‘اَأ ِسيِذي، اَأ ِسيِذي، اَأْرزم اَأنغ!’ ُؤ نتّا اَأذ د ياّر، اَأذ اوم اإِنِي ‘نش وار كنِّيو سِّ
كنِّيو؟ ’ 26رْخذنِّي اَأذ ثِيِنيم ‘نّشين  اَأحّقا ثُوغا نّشا نْسوا ِقيباْتش نّك ُؤشا شك ثُوغا ثّسرماذذ 
ينغ، مانِيس كنِّيو؟ اَأݣّوجم خاِفي  ذݣ اإِمْسراق نّغ!’ 27اَأذ اإِنِي نتّا ‘نش اَأذ اوم اإِنِيغ، وار كنِّيو سِّ
ماّرا كنِّيو اإِنّي اإِتݣّن ِمين وار اإِّسݣّذن!’ 28ِذينِّي اَأذ ثِيِري ْثُغويِّيث ذ ُؤغزِّي ن ثْغماس، ْخِمي 
اإِ غا ْثزارم اإِبراِهيم ذ اإِسحاق ذ ياعُقوب ذ ماّرا اإِْمكاشافن ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ماشا كنِّيو 
س يِيخف نْوم ثّمنضارم باّرا. 29اَأذ د اسن زِي مانِيس د ْثنّقار ْثُفوشث ُؤ زِي مانِي ْثغْدجي 
ْثُفوشث ُؤرا زِي ّشامال ُؤرا زِي لجانُوب، اَأذ قِّيمن غار طّابرا ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. 30ْخزار، 

اَأقّا ِذين اإِنݣُّورا اإِنّي اإِ غا يِيِرين ذ اإِمْزُورا ُؤ ذ اإِمْزُورا اإِنّي اإِ غا يِيِرين ذ اإِنݣُّورا.” 

ينت ن ُؤرشاِليم  و خ ثنِذْ �أَو�ر ن يشُّ
39-37:23 َمّتى 

31ذݣ واّس نِّي قاّربن-د شا ن اإِفاِريِسيّين، نّان اس “فّغ، ْثُروحذ ّسا، ِمينِزي ِهيُروُذوس 

وفُّوغغ  اإِْخس اَأذ شك اإِنغ.” 32اإنّا اسن “ُروحم، اإِنِيم اس اإِ وشْعب-ا ‘ْخزار، اَأقّا نش سُّ
ّشواطن، اَأذ ّسݣنِفيغ اَأّس-ا ذ ثِيوّشا ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا اَأذ ْتواكّمرغ )=اذ قِضيغ 
ِمينِزي  نّس،  ُؤنْضفار  ذ  ثِيوّشا  ذ  اَأّس-ا  ُؤُيورغ  اَأذ  اَأيِي  اإِْتخّص  33ماشا  اإِنُو(.’  ْرخْدمث 
وار اإِزّمار اَأذ اإِْتوانغ اإِج ن ُؤمكاشاف باّرا اإِ ُؤرشالِيم. 34اَأ ُؤرشالِيم، اَأ ُؤرشالِيم، ثنِّي اإِنّقن 
اإِْتواّسكّن، مْشحار ن ْثواراِوين ثُوغا ْخسغ اَأذ  اإِنّي اإِ غارم-د  اإِْمكاشافن ذ ثنِّي يارْجمن 
ّسُمونغ ثاْروا نّم اَأمْشناو ماّمش ثّسُمونا ْثياِزيضث اإِِفيْدُچوسن نّس ساُذو وافِريون نّس ُؤشا 
وار ثْخسم. 35اَأقّا اَأّخام نْوم اإِقّدسن اَأذ اوم اإِقِّيم ذ اَأخاربِير. س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا وار 
ذ ايِي ْثزاّرم اَأر اإِ د غا ثاس ْروْقث اإِ ِذي اإِ غا ثِيِنيم ‘ّسعذ ن ونّي اإِ د غا ياسن س يِيسم 

ن اَأربِّي’.”  
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ج ن وْرياز �إِهرش س ثُوّفث ن و�مان  �أَْسݣنِفي ن �إِ

1اَأم د ُيوسا غار ثاّدارث ن اإِج ن ُؤمّقران ن اإِفارِيِسيّين ذݣ واّس ن ّسبث ِحيما 14 

اَأذ اإِّش اَأغُروم، ثُوغا حطّان ث. 2ؤ ْخزار، اإِبّد ِذين ِقيباْتش نّس اإِج ن ْبناذم اإِهرش 
و، اإنّا اإِ اإِْمسرماذن ن تاْوراث ذ اإِفارِيِسيّين، اإنّا “ما اإِحْدچر  س ثُوفّث ن وامان. 3ياّر-د يشُّ
ُؤْسݣنِفي ِذي ّسبث؟” 4نِيْثِني ْسقارن واها. اإِطّف اِث ُؤشا اإِّسݣْنفا اِث، خنِّي اإِّجا اِث اَأذ 
يس نِيغ اَأيْنُذوز نّس اإِْوضا اس ذݣ وانُو، وار  اإِراح. 5خنِّي ياّر-د خاسن اإنّا “مان ون زّاْيوم مِّ

وفّغ ذْغيا ذݣ واّس ن ّسبث؟” 6وار ُؤِفين س ِمين زِي خاس اإِ غا اَأّرن.  ث-يِد اإِسُّ

�أَمتِّير خ ركر�ِسي ن ّز�ث 
7اإنّا اسن اإِ اإِنْوِجيون اإِج ن ُؤمتِّير اَأم ذ اسن اإِحكّار اإِْخضارن ركراِسي ن ّزاث، اإنّا اسن 

8“مارا حد اإِعارِضي شك غار اإِج ن ُؤرار، وار ْتِغيِمي ِذي ركراِسي ن ّزاث، ِمينِزي اَأقّا 

اَأتّاغ اإِْتواعارض خ اإِّجن ُيوْعرا خاك 9ُؤشا اَأذ د ياس ونّي خاوم اإِعارضن، خاك ذ خاس، 
اَأذ اش يِيِني ‘اأّݣ اَأْمشان اإِ وْرياز-ا!’، خنِّي شك اَأذ ْثصْضِحيذ ُؤشا اَأذ ْثراحذ اَأذ ثكِسيذ 
يمذ ذݣ وْمشان اَأنݣّاُرو، ِحيما،  اَأْمشان اَأنݣّاُرو. 10ماشا مارا شك ْتواعارضذ، ُروح، ثقِّ
ْخِمي اإِ د غا ياذف ونّي خاك اإِعارضن، اَأتّاغ اَأذ اش اإِنِي، ‘اَأ اَأمدُّوكر، ݣاّعذ سنّج!’ 
وْعران اإِخف  خنِّي اَأذ اش يِيِري ّشان ّزاث اإِ يِنّي اَأِكيك اإِقِّيمن. 11ِمينِزي ماّرا ِوي اإِ غا اإِسُّ

وعرا.”  نّس اَأذ اإِْتواّسواضع ُؤ ِوي اإِ غا اإِّسواضعن اإِخف نّس اَأذ اإِْتواسُّ

مان ون �إِ غا ثْعارضذ غار ُؤمْنِسي ِنيغ غار ِفيشثا 
12اإنّا عاوذ اإِ ونّي ث اإِعارضن “مارا شك ثݣِّيذ اإِج ن ُؤمْشِري نِيغ اَأمنِسي، وار عارّض اإِمدُّوكار 

يران نّك اإِ غار اإِْدچا واݣْرا، نِيغ اَأقّا اَأذ شك عارضن ُؤرا  نّك نِيغ اَأْيثماش نِيغ راْدچ نّك ُؤرا ذ جِّ
ذ نِيْثِني ُؤشا اَأذ غارك يِيِري رْخراص. 13مارا ثݣِّيذ اإِْشث ن ِفيشثا، خنِّي عارض خ اإِمْزراض ذ 
اإِِقييذارن ذ اإِنْضبارن ذ اإِذارغارن 14ُؤشا اَأذ ثِيِريذ ذ اَأمسُعوذ ُؤِمي وار غارسن س ِمينِزي شك اإِ غا 

خْدچصن. ِمينِزي اَأذ اش اإِْتواخْدچص ِذي ْثُنوكرا ن اإِْمسݣّاذن.” 

ْمغار  �أَمتِّير ن ُؤمْنِسي �إِ
10-1:22 َمّتى 

15ُؤِمي اإِْسرا مان اَأيا اإِّجن زݣ يِنّي ِذين اإِقِّيمن غار طّابرا، اإنّا اس “ّسعذ ن ونّي اإِ غا اإِّشن 

اَأغُروم ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي!” 16اإنّا اس “اإِج ن وْرياز اإِݣّا اإِج ن ُؤمْنِسي اإِمغار ُؤشا اإِعارض 
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اَأطّاس. 17اإِّسّك اإِْسمغ نّس ِذي ْثساّعث ن ُؤمْنِسي ِحيما اَأذ اإِنِي اإِ اإِنْوِجيون ‘اَأراحم-د، ِمينِزي 
يّبث س اإِّج ن ذمام. اإنّا اس ُؤمزوار ‘ْسِغيغ اإِيّار،  كُورِشي اَأقّا اإِْوجذ!’ 18بذان ماّرا اَأذ ݣّن سِّ
اَأقّا اإِْتخّص اَأيِي اَأذ راحغ اَأذ ث زارغ. تارغ اش اَأذ ايِي ْثسامحذ!’ 19ونّْضِني اإنّا ‘ْسِغيغ 
خْمسا ن ْثُيويا ن اإِيْنُذوزن، اَأقّا اَأذ راحغ اَأذ ثن جاّربغ، تارغ اش اَأذ ايِي ْثسامحذ!’ 20ؤ 
ونّْضِني اإنّا ‘اَأقّا مرشغ ثامغارث، خ ُؤينِّي وار زّمارغ اَأذ د اَأسغ!’ 21ُيوِسي-د اإِْسمغ نِّي ُؤشا 
اإِخّبار ِسيِذي نّس س مان اَأيا. خنِّي اإِخّيق باب ن ثاّدارث ُؤشا اإنّا اإِ اإِْسمغ نّس ‘ُروح ذْغيا 
ينت ُؤشا نْذه-د اإِمْزراض ذ اإِِقييذارن ذ اإِنْضبارن ذ اإِذارغارن!’  غار اإِمسراق ذ ّزناِقي ن ثنِذْ
22اإنّا اإِْسمــغ ‘اَأ ِسيِذي، اَأقّا اإِمسار ِمين زِي ثُوُمورذ ُؤشــا اَأقّا ِذيـــن عاذ اَأْمشــان.’ 23اإنّا بــاب 

ور ثاّدارث اإِنُو، 24ِمينِزي  اإِ يِيسمغ ‘فّغ غار اإِْبِريذن ذ زّناِقي ُؤشا حصار اإِثن اَأذ اَأْذفن اَأر اإِ غا ثشُّ
قّارغ اَأوم: ُؤرا ذ اإِّج زݣ يْريازن اإِنّي ثُوغا اإِْتواعارضن وار اإِْتِقيِسي اَأمنِسي اإِنُو!’ ” 

و  �أَْضفار ن يشُّ
38-37:10 َمّتى 

25ثُوغا ْرغاِشي اَأطّاس اإِݣُّور اَأِكيس ُؤشا اإِنّْقرب-د نتّا، خنِّي اإنّا اسن 26“مارا حد ُيوِسي-د غارِي 

ُؤشا وار اإِشاره باباس ذ يّماس ذ ثْمغارث نّس ذ ثاْروا نّس ذ اَأْيثماس ذ ُسوْيثماس ُؤرا ذ اإِخف 
نّس، وار اإِزّمار اَأذ يِيِري ذ اَأمْحضار اإِنُو. 27ونّي وار اإِْكِسين ّصالِيب نّس، اَأذ ايِي اإِْضفار، وار 
وْمعث، وار اإِْتِغيِمي  اإِزّمار اَأذ يِيِري ذ اَأمْحضار اإِنُو. 28ؤ مان ون زّاْيوم اإِ اإِْخسن اَأذ اإِْبنا اإِْشث ن صُّ
اَأمْزوار ِحيما اَأذ اإِّݣ رْحساب، ما غارس ِمين اإِخّصن اإِ ُؤكّمر، 29ِحيما مارا اإِمسار اإِّساْرس 
ذساس ُؤ وار اإِزّمار اَأذ اس اإِكّمر، مارّا اإِنّي ذاْيس اإِْخّزارن، وار اإِݣُّور اَأذ خاس ضْحشن، 30اَأذ 
اإِنِين ‘ْبناذم-ا اإِْبذا رْبِني ُؤشا وار اإِزّمار اَأذ ث اإِكّمر’. 31نِيغ مان اَأجْدجيذ، مارا اإِفّغ غار ُؤمْنِغي 
ِضيّد ن اإِج ن ُؤجْدجيذ نّْضِني، وار اإِْتِغيِمي اَأمْزوار، اَأذ اإِمشاوار ما اإِزّمار اَأذ اإِمُقوّدا س عشرا 
اَأراف اَأك-ذ ونّي اإِ د غا ياسن س ِعيشِرين اَأرف؟ 32مارا وار اإِْدجي اَأمنِّي، خنِّي اَأذ د اإِّسّك شا 
ن اإِرقّاسن اَأم اإِْدچا ونّْضِني عاذ غار راݣّواج، ِحيما اَأذ زّايس اإِتار اَأصراح. 33خ ُؤينِّي ُؤرا ذ اإِّج 

ي مارّا اَأݣْرا نّس، وار اإِزّمار اَأذ يِيِري ذ اَأمْحضار اإِنُو.  زّاْيوم ونّي وار اإِتجِّ

�أَمتِّير ن ثمْدچاحث 
َمّتى 13:5؛ مار. 50:9

34ثامْدچاحث ثْحرا، ماشا مارا ثْخسار اَأردِّي نّس، س ِمين زِي ت اإِ غا ْثعْذرم؟ 35وار ثْتصْدچح 

شا اإِ ثُمورث ُؤرا اإِ ْثُزوباْتش، خنِّي اَأذ ت نضارن. ونّي اإِ غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اإِ ُؤسْدجي اَأذ اإِسر.” 
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وّد�رن  �أَمتِّير ن ُؤُحوِري �إِ
14-12:18 َمّتى 

ْسرن. 15 اس  اَأذ  ِحيما  غارس  ْتقاّرابن  اإِمْذناب  ذ  ّضاِريبا  ن  اَأْيث  ماّرا  1 ثُوغا 

2ْتمْعِميعن اإِفاِريِسيّين ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، نّان “اَأقّا وا يارّحب س اإِمْذناب 

ور اَأِكيسن س ُؤمتِّير-ا، اإنّا اسن 4“مان ْبناذم ّزاْيوم اإِ غار  ُؤشا اإِتّت اَأِكيسن.” 3خنِّي اإِسِّ
ي ثسعا ُؤ ثسِعين ِذي رْخرا  اإِْدچا مّيا ن اإُِحوِريّين ُؤشا اإِوّدار اس اإِّجن ّزاْيسن، ما وار اإِتجِّ
ُؤشا اَأذ يارُزو خ ونّي اإِوّدارن اَأر ث اإِ غا ياف؟ 5خِمي ث اإِ غا ياف، اَأذ ث اإِّساْرس خ 
يران،  ْثغاْرِذين نّس، اَأذ اإِفارح. 6خِمي اإِ د غا ياوض غار ثاّدارث، اَأذ اإِراغا خ اإِمدُّوكار ذ جِّ

اَأذ اسن اإِنِي ‘فارحم اَأِكيِذي، ِمينِزي ُؤِفيغ اَأُهوِري اإِنُو اإِوّدارن!’ 

وّد�رن  �أَمتِّير ن ُؤُصولِذي �إِ
و اإِ غا ثِيِري رْفراحث ذݣ ُؤجنّا خ اإِّج ن ُؤمذنُوب اإِ غا اإِثُوبن كثار خ  7اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأمُّ

ثسعا ُؤ ثسِعين ن اإِْمسݣّاذن اإِ وار اإِْخسن اَأذ ثُوبن! 8نِيغ مان ثاْمغارث اإِ غار اإِْدچا عشرا 
ن ‘ذراخماث’ )=اَأُصولِذي ن نُّوقارث(، مارا اإِوّدار اإِج ن ‘ذراخما’، ما وار ثّسُروِغي 
ْرقنِذير ُؤشا اَأذ ْثفارض ثاّدارث، اَأذ ثارُزو مِليح اَأر ث اإِ غا ثاف؟ 9مارا ثُوِفي ث، اَأذ ْثراغا 
خ ثمدُّوكار ذ ثِيّجاِرين، اَأذ اَأسنت ثِيِني ‘فارحنت اَأِكيِذي، ِمينِزي ُؤِفيغ ‘ذراخما’ ثنِّي 
و اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ ثِيِري رْفراحث ِقيباْتش اإِ لمالاكاث ن اَأربِّي  ثُوغا ذ ايِي اإِوّدارن.’ 10اَأمُّ

س اإِّج ن ُؤمذنُوب اإِ غا اإِتُوبن.” 

وّد�رن  �أَمتِّير ن مِّيس �إِ
11اإنّا “اإِج ن ْبناذم ثُوغا غارس ْثناين ن اإِحْنِجيرن. 12اإنّا ُؤماُزوز نْسن اإِ باباس ‘اَأ بابا، اأْوش 

اَأيِي ثاسغارث ثنِّي اإِ ذ ايِـي-د ُيوِسين زݣ واݣْرا!’ ُؤشا  نتّا اإِْبضا اَأسن اَأݣْرا نّس. 13اَأوارنِي 
يس اَأماُزوز كُورِشي، خنِّي اإِسافار غار اإِْشث ن ثُمورث ثِيݣّوج. اإِقارض  شا ن ُوّسان اإِّسُمون مِّ
وح. 14اَأراِمي اإِقارض كُورِشي، اإِْوضا-د  ماّرا اَأݣْرا نّس اَأم اإِّسْعُذو ِذينِّي اإِْشث ن ثُوذارث ن ُؤفشُّ
اإِج ن راز اإِوعار ِذي ثُمورث نِّي ُؤشا اإِْبذا اَأذ اإِْحواج. 15اإُِروح ُؤشا اإِْرصق ذݣ اإِّجن زݣ 
اإِمْزذاغ ن ثُمورث نِّي ُؤشا نتّا اإِّسّك اِث غار اإِيّارن نّس ِحيما اَأذ ياْروس اإِرفان. 16ثُوغا اإِّمزرِي 
ور اَأعدِّيس نّس س ثْسِريغوا ثنِّي اإِتتّن اإِرفان ماشا ُؤرا ذ اإِّج وار د اس اإِْوِشي شا. 17اإِْذور  اَأذ اإِشُّ
غار رعقر نّس، اإنّا ‘مْشحار ن اإِخّماسن ن بابا اإِ غار اإِْدچا اَأغُروم اَأطّاس ُؤ نش ذا ْتمِتيغ س 
راز! 18اَأذ كّارغ، اَأذ راحغ غار بابا ُؤشا اَأذ اس اإِنِيغ، اَأ بابا اَأقّا ْخِضيغ اَأك-ذ ُؤجنّا ُؤ اَأِكيك. 
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19وار ْسِذيهْدچغ عاذ اَأذ ايِي ْثراِغيذ ذ مِّيش. اأّݣ اَأيِي اَأمْشناو اإِّجن زݣ اإُِشوّوارن نّك.’ 

20اإِكّار ُؤشا اإِْعقب غار باباس. اَأم ث ثُوغا عاذ غار راݣّواج، اإِبارق اِث باباس، اإِِحيّن خاس 

يــس ‘اَأ بابا، ْخِضيغ اَأك-ذ ُؤجنّا  وذم اِث. 21اإنّا اس مِّ ُؤشا ُيوزّر غـارس، اإِنْݣز اس خ يِيِري، اإِسُّ
ُؤ اَأِكيك. وار ْسِذيهْدچغ عاذ اَأذ ايِي ْثراِغيذ ذ مِّيش.’ 22اإنّا ْثباباث اإِ اإِسْمغان نّس ‘ُسوفّغم-د 
اَأرُّوض اإِحران اَأطّاس ُؤ ّسيارضم اس ث، ݣّم ْثخاذنت اإِ ُؤفُوس نّس ُؤ قّنم اس سانْذالِيياث 
اإِ اإِضارن نّس، 23اَأْويم-د اَأينُذوز اإِصّحن، ْثغارصم اَأس، خنِّي اَأذ نّش اَأذ نْفارح، 24ِمينِزي مِّي 
وانِيثا ثُوغا اإِمُّوث ُؤشا اإِْذور-د غار ثُوذارث، ثُوغا اإِوّدار ُؤشا اإِْتواف.’ خنِّي بذان اَأذ فارحن! 
يس اَأمّقران ذݣ اإِيّار. اَأراِمي د يارݣّوح، اإِݣُّور اَأذ ذ ياوض غار ثاّدارث، خنِّي اإِْسرا  25ثُوغا مِّ

اإِ ْدچغا ذ ُؤشِضيح. 26اإِراغا اإِ اإِّجن زݣ اإِْمسّخارن نّس، اإِّسْقسا ث خ مان اَأيا؟ 27اإنّا اس 
‘ُؤماش ُيوِسي-د، باباش اإِغارص اإِ ُؤيْنُذوز اإِصّحن، ِمينِزي اإِْعقب-د غارس مِليح!’ 28ماشا 
نتّا اإِْبذا اَأذ اإِخّيق، وار اإِْخس اَأذ ياذف. خنِّي باباس اإِفّغ غار باّرا، اإِحّشم اِث. 29ماشا نتّا 
يغ  و اَأطّاس ن اإِسݣُّوسا، عّمارص وار جِّ ياّر-د، اإنّا اس اإِ باباس ‘اَأقّا نش خْذمغ غارك رخُّ
زِي ثوصّيث نّك ُؤشا شك وار ذ ايِي ثْوِشيذ ُؤرا ذ اإِج ن ُؤُحورِي قاع، ِحيما اَأذ فارحغ 
ين اَأݣْرا نّك اَأك-ذ رْقحاب،  اَأك-ذ اإِمدُّوكار اإِنُو. 30ماشا ُؤِمي د ُيوسا مِّيش وانِيثا ونّي اإِ اإِشِّ
ْثغارصذ اس اإِ ُؤيْنُذوز اإِصّحن!’ 31اإنّا اس ‘اَأ مِّي، ثُوغا شك اَأِكيِذي رْبدا، اَأقّا ماّرا ِمين 
اإِْدچان اإِنُو اَأقّا نّك. 32ماشا ثُوغا اإِْتخّص اَأذ نْفارح اَأذ نزُهو، ِمينِزي ُؤماش وانِيثا ثُوغا اإِمُّوث 

ُؤشا اإِْذور-د غار ثُوذارث عاوذ، ثُوغا اإِوّدار ُؤشا اإِْتواف!’ ” 

�أَمتِّير ن وْوِكير ذ �أَعّفان 

1اإنّا عاوذ اإِ اإِمْحضارن نّس “ثُوغا ِذين اإِج ن ْبناذم، اَأقّا-ث ذ باب ن واݣْرا، 16 

غارس اإِج ن وْوِكير. وانِيثا اَأقّا شْثشان ّزايس، بلِّي ثُوغا اإِْتُزوّزار اس اَأݣْرا نّس. 
2اإِراغا اَأس، اإنّا اس ‘ِمين خاك تسِريغ؟ اأْوش رْحساب اإِ ُؤوكّر نّك، ِمينِزي وار ثِتيِريذ عاذ 

ذ اَأْوِكير!’ 3اإنّا وْوِكير ذݣ يِيخف نّس ‘ِمين اإِ غا ݣّغ ُؤِمي ِسيِذي اإِنُو اَأذ خاِفي اإِكّس 
اَأوكّر-ا؟ وار زّمارغ اإِ ُؤقّاز ن ثُمورث ُؤ ْتصْضِحيغ ثُوثرا! 4اَأقّا ّسنغ ِمين اإِ غا ݣّغ ِحيما، 
ْخِمي اإِ غا ْتواُحوزغ خ ُؤوكّر، اَأذ ايِي قْبرن ِذي ثُوذِرين نْسن.’ 5ُؤشا  اإِراغا-د اإِ كُور اإِّجن 
زݣ اَأْيثباب ن ُؤماْرواس ن ِسيذس. اإنّا اس اإِ ُؤمزوار ‘مْشحار ذ اش اإِتُورس ِسيِذي؟ ’ 
6اإنّا ‘مّيا ن اإِبِيذاون ن ّزشث’. اإنّا اس ‘كِسي ْرِشيغذ ن ُؤماْرواس نّك، قِّيم ذْغيا، ثاِريذ: 

خمِسين!’ 7خنِّي اإنّا اإِ ونّْضِني ‘اإِ شك، مْشحار ذايك ن ُؤماْرواس؟ ’ ياّر-د خاس ‘مّيا ن 
ْثُخونْشاي ن يِيرذن’. اإنّا اس ‘كِسي ْرِشيغذ ن ُؤماْرواس نّك، ثاِريذ: ثمانِيين!’ 8ِسيِذي 
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نِّي اإِݣّا ْرفاْدچ ذݣ وْوِكير اإِ وار اإِسݣّذن، اَأقّا ثُوغا اإِتّݣ س ثِيِغيث، ِمينِزي اإِحْنِجيرن ن 
ير نْسن.  زمان-ا ذ اإِِميِغيسن خ اإِحْنِجيرن ن ْثفاوث ِذي جِّ

�أَْوِكير ذ �أَِمين 
وكار اإِ يِيخف نْوم س ‘ْرماُمون’ اَأغّشاش، ِحيما، ْخِمي اإِ غا  9نش اَأذ اوم اإِنِيغ: ݣّم اإِمدُّ

ي ِذي ْذُروس، اَأقّا-ث  ثْقضام، اَأذ شك ْثقبرم ذݣ اإِِقيضان ن رْبدا! 10ونّي اإِْدچان ذ اَأمِثيقِّ
ي ُؤرا ذݣ واطّاس ُؤ ونّي وار اإِْتسݣّاذن ِذي ْذُروس، اَأقّا وار اإِْتسݣِّيذ ُؤرا ذݣ  ذ اَأمِثيقِّ
واطّاس. 11خ ُؤينِّي مارا وار ثْدجيم ذ اإِمِثيّقان ِذي ِمين اإِْدچان ن ‘ْرماُمون’ اَأغّشاش، ِوي 
ذاْيوم اإِ غا اإِتِيّقن ِذي ِمين اإِْدچان ذ ثِيذت؟ 12مارا وار ثْدجيم ذ اإِمِثيّقان ِذي ِمين اإِْدچان 
ن ونّْضِني، ِوي ذ اَوم اإِ غا اإِْوشن ِمين اإِْدچان نْوم؟ 13ُؤرا ذ اإِج ن اإِْسمغ وار اإِزّمار اَأذ اإِْخذم 
ْثناين ن اإِِسيِذيثن، ِمينِزي ما اَأذ اإِشاره اإِّجن ُؤشا اَأذ اإِّسِعيّز ونّْضِني نِيغ ما اَأذ اإِشّبار ذݣ 

اإِّجن ُؤشا اَأذ اإِّسْحقار ونّْضِني. وار ْثزّمارم اَأذ ْثخْذمم اَأربِّي ذ ‘ْرماُمون’.” 

تّاور�ث و�ر ثْبّطر شا 
13-12:11 َمّتى 

14ثُوغا اإِفاِريِسيّين، اإِنّي ثُوغا اإِتْخسن ثمنياث، تْسران ماّرا مان اَأيا ُؤشا ّسحقارن ث. 15اإنّا 

اسن “كنِّيو ذ اإِنّي اإِّسݣّذن اإِخف نْوم ّزاث اإِ اإِْوذان، ماشا اَأربِّي ياْرݣب خ ُوراون نْوم، 
ِمينِزي ِمين ُيوْعران غار اإِْوذان، اَأقّا-ث ذ نِّعي ّزاث اإِ اَأربِّي. 16تّاوراث ذ اإِْمكاشافن اَأقّا-ثن 
اإِتْمسذحاس  اإِْذسن  اَأربِّي ُؤشا ماّرا  اإِْتواباّرح س ْثݣْلِذيث ن  اَأر ُيوحانّا. ِزي ْروْقث نِّي 
غارس ِحيما اَأذ ِذين ياذف. 17ماشا ثِيكّسث ن ُؤجنّا ذ ثُمورث ثْهون خ ُؤوطُّو ن اإِْشث 

يطث ِزي تاوراث.  ن ْثنقِّ

�أَْدچاف ذ رْمر�ش �إِ ثْو�ر� ِويّس ثْناين 
18ماّرا ِوي اإِ غا اإِْدچفن اإِ ثْمغارث نّس ُؤشا اَأذ اإِمْرش اَأك-ذ ثنّْضِنيث، اَأقّا اإِزنّا ُؤ ماّرا ِوي 

اإِ غا اإِمْرشن ثنِّي ُؤِمي خ ُيّزر وْرياز نّس، اَأقّا اإِزنّا. 

�أَمتِّير ن باب ن وݣر� ذ �أَمزُروض �أَِليعازر 
قاِطيفا  ذ  اَأزݣّواغ  ذ  يارض رْحِرير  واݣْرا،  باب ن  ذ  اَأقّا-ث  ْبناذم،  اإِج ن  ِذين  19ثُوغا 

اإِفُسوسن ُؤشا اإِْتغّبا ّزُهو كُور اَأّس. 20ثُوغا ِذين عاوذ اإِج ن ُؤمْزُروض قّارن اس اَألِيعازار، 
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يون س اإِرقّواز  ور س ْرحّب، 21ثُوغا ذاْيس ّمْزِري اَأذ اإِجِّ ثُوغا اإِْتواّسُبوّزر غار ثّوارث نّس، اإِشُّ
اإِ ذ اإِوطّان ِزي طّابرا ن باب ن واݣْرا. ماشا ثُوغا تاسن-د يِيطان عاوذ، رّسحن اإُِبوعُروسن 
نّس. 22ُؤشا  اإِمسار اإِمُّوث ُؤمْزُروض، ْكِسيْنت ث لمالاكاث خ اإِفاّدن ن اإِبراِهيم. ُؤرا ذ 
باب ن واݣْرا اإِمُّوث، نْضرن ث. 23اَأم ثُوغا اإِْتعّداب ِذي راخارث، اإِّسݣاّعذ ثُموغِري نّس، 
اإِْزرا اإِبراِهيم زِي راݣّواج ُؤ اَألِيعازار ثُوغا خ اإِفاّدن نّس. 24اإِراغا، اإنّا ‘اَأ بابا اإِبراِهيم! اَأرحم 
وّف طّارف ن ُؤضاض نّس س وامان ُؤشا اَأذ اإِّسْسمض  اَأيِي، سّك-د اَألِيعازار ِحيما اَأذ اإِسُّ
ي-يا.’ 25اإنّا اإِبراِهيم ‘اَأ مِّي، عقر اَأقّا ْثكّمرذ ماّرا ْرخار  اإِرس اإِنُو ِمينِزي اَأقّا ْتعّدابغ ِذي ْثمسِّ
و نتّا اإِتْتوافّوج ذانِيثا ُؤ شك ثْتعّدابذ. 26سنّج  و اإِ اَألِيعازار ْرغار. رخُّ نّك ِذي ثُوذارث نّك، اَأمُّ
اإِ مان اَأيا ماّرا، اَأقّا جارانغ نّشين ذ كنِّيو اإِج ن تاِسيع اإِمغار، اَأراِمي اإِنّي اإِْخسن اَأذ غاْروم 
ْزوان وار زّمارن، ُؤشا ُؤرا ذ اإِنّي ِذين اإِْدچان وار زّمارن اَأذ ْزوان ّسنِّي غاْرنغ.’ 27اإنّا ‘ْتزاْوݣغ 
خنِّي شك، اَأ بابا، اَأذ ثّسكّذ غار ثاّدارث ن بابا، 28ِمينِزي غارِي خْمسا ن اَأْيثما، ِحيما اَأذ 
ثن اإِّسْقنع، ِحيما وار د تِيسن ُؤرا ذ نِيْثِني غار ومشان-ا ن ُؤعّدب.’ 29اإنّا اس اإِبراِهيم ‘اَأقّا 
غارسن ُموسى ذ اإِْمكاشافن، اإِْتخّص اَأسن اَأذ غارسن ْسرن!’ 30اإنّا اس ‘لّا، اَأ بابا اإِبراِهيم، 
مارا اإُِروح غارسن اإِّجن زݣ اإِمتِّينن، خنِّي اَأذ ثُوبن!’ 31اإنّا اس ‘مارا نِيْثِني وار ْسِرين غار 

ُموسى ذ اإِْمكاشافن، خنِّي وار ْتواّسقِنيعن عاوذ ْخِمي اإِ د غا اإِكّار اإِّجن زݣ اإِمتِّينن!’ ” 

تْخّص ْسماحث �إِ ُؤماش ربْد�  ِ�إِ
َمّتى 6:18-7، 21-22؛ مار. 42:9

1اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “وار ْثعّدر اإِلا اَأذ اإِِرينت ْثعْنكِريِفين، ماشا ُؤْشث خ ونّي 17 

ِزي اإِ د غا ياسنت! 2مِليح اس اَأذ اس ثْتواّݣ اإِْشث ن ثْصضارث ن ْثِسيرث 
غار اإِِري نّس اَأذ اإِّمنضار ِذي رْبحار ُؤرا ّما اَأذ اإِْتواّسْغوا اإِّجن زݣ اإِمْزيانن-ا. 3ْحضام اإِخف 
نْوم. مارا اإِْخضا اَأِكيك ُؤماش، وبّخ اِث. مارا اإِثُوب، سامح اَأس. 4مارا اإِْخضا اَأِكيك 
سبعا ن ْثواراِوين ذݣ اإِج ن واّس ُؤشا اإِْذور-د غارك سبعا ن ْثواراِوين، اإِقّار ‘اَأقّا ثُوبغ!’، 

خنِّي اَأذ اس ْثسامحذ.” 

�أَمتِّير ن ثْحبُّوشث ن ّز�ِريعث ن ُؤخْرذل 
يمان اَأمْشناو  يمان!” 6اإنّا ِسيِذي “مِري ثُوغا ذاْيوم لاإِ 5نّان اإِمازانن اإِ ِسيِذي “اَأْرنِي اَأنغ لاإِ

اإِْشث ن ْثحبُّوشث ن ّزاِريعث ن ُؤخْرذل ُؤشا اَأذ ثِيِنيم اإِ ثشّجارث-ا ن ُؤمْرِشيق ‘ْتواْقرع 
زݣ اإِزْوران نّم، ثْتوازُّوذ ِذي رْبحار!’، خنِّي اَأذ اوم ثّݣ اَأّراي. 
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ْسمغ نّس  و خ باب ذ �إِ �أَو�ر ن يشُّ
7مان ون زّاْيوم اإِ غار اإِْدچا اإِْسمغ اإِشاّرز نِيغ ياركّوس ُؤْدجي، اَأذ اس اإِنِي مارا اإِْعقب-د زݣ 

يمذ غار طّابرا!’؟ 8ما وار ذ اس اإِقّار ‘سوجذ  اإِيّار ُؤشا ُيوذف غار ثاّدارث ‘قاّرب-د ذْغيا، ثقِّ
يغ ْسِويغ. اَأوارنِي مان اَأيا اَأذ ثّشذ، اَأذ  ونْسوغ، ْثبْيسذ، ْثسّخارذ خاِفي اَأراِمي شِّ ِمين اإِ غا مُّ
و  ثْسوذ شك!’؟ 9ما اَأذ اإِقاذ اإِْسمغ نِّي، ِمينِزي نتّا اإِݣّا ِمين ذ اس ُيوُمور؟ اإِْتِغير اَأيِي، لّا. 10اَأمُّ
ُؤرا ذ كنِّيو، ْخِمي ثتݣّم ماّرا ِمين ذ اوم ُيوُمورن، اإِْتخّص اَأذ ثِيِنيم ‘اَأقّا نّشين ذ اإِسْمغان وار 

اإِنّفعن، ِمينِزي نݣّا ِمين ثُوغا خانغ واها’.” 

ْدچا ْربارص  �أَْسݣنِفي ن عشر� �إِ ِذي �إِ
11ِذي ْثواِسيث نّس غار ُؤرشالِيم اإُِشوّق ِذي ْروْسط ن سامارِييا ذ لجالِيل. 12اَأراِمي ثُوغا 

اإِتاذف غار اإِج ن ْذشار، ْرقان ث عشرا ن يْريازن ذاْيسن ْربارص، نِيْثِني قِّيمن بّدن غار 
و، اَأ ِسيِذي، اَأرحم اَأنغ!” 14ُؤِمي ذاْيسن اإِْخزار، اإنّا  راݣّواج، 13راغان س ّجهذ، نّان “اَأ يشُّ
يّزذݣن.  اسن “ُروحم، ثّسشنم اإِخف نْوم اإِ اإِكّهانن!” خنِّي اإِمسار، اَأم ݣُّورن نِيْثِني، اَأقّا ْتواسِّ
15اإِّجن زّاْيسن، ُؤِمي اإِْزرا بلِّي اإِݣّنفا، اإِْعقب، اإِّسمغارا ِذي اَأربِّي س ْثِميّجا ثْجهذ. 16اإِْوضا 

و، اإنّا “ما وار  خ ُؤغْمُبوب غار اإِضارن نّس، اإِقاذا ث. وا ثُوغا-ث ذ اَأسامارِي. 17يارّ-د يشُّ
يزذݣن مارّا س عشرا؟ مانِي قِّيمن ثسعا؟ 18ما وار ِذين ِوي اإِ د غا اإِذْورن ِحيما اَأذ اإِّسُعوْدچ  ْتواسِّ

يمان نّك اإِّسنجم اإِ شك!”  اَأربِّي ْمِغير اَأبارّانِي-يا؟” 19خنِّي اإنّا اس “كّار، ْثُروحذ، اَأقّا لاإِ

ثاو�ِسيث ن ثْݣْلِذيث ن �أَربِّي 
َمّتى 28-23:24، 41-37

اإنّا  ياّر-د خاسن،  اَأربِّي،  د غا ثاس ْثݣْلِذيث ن  اإِ  اإِفاِريِسيّين خ مرِمي  20ُؤِمي ّسْقسان 

اإِْتواّسشانن. 21وار ذ اس قّارن ‘اَأقّا-ت  اإِج ن ُوذم  اَأربِّي س  “وار د ثِتيس ْثݣْلِذيث ن 
ذا’، نِيغ ‘اَأقّا-ت ِذيها’، ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأقّا-ت جاراوم.” 22اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس 
“اَأذ د اَأْوضن ُوّسان اإِ ِذي اإِ غا ثْخسم اَأذ ْثزارم اإِّج ن واّس واها زݣ ُوّسان ن مِّيس ن 
ْبناذم، ماشا كنِّيو وار ث ْثزاّرم. 23اَأذ اوم اإِنِين ‘اَأقّا-ث ذا’ نِيغ ‘اَأقّا-ث ِذيها’! وار ْتِريحم، 
اإِّشاث واّسام ِزي طّارف ساُذو ُؤجنّا غار طّارف  اَأمْشناو ماّمش  وار ضّفارم. 24ِمينِزي 
نّْضِني ساُذو ُؤجنّا، اَأمُّو عاوذ اَأذ يِيِري مِّيس ن ْبناذم ذݣ واّس نّس. 25ماشا اإِْتخّص اس 
ير-ا! 26اَأمشناو ماّمش ثُوغا ذݣ ُوّسان  اَأمْزواُرو اَأذ اإِوّدب اَأطّاس ُؤشا اَأذ اإِْتواّمنضار ِزي جِّ
و اإِ غا يِيِري عاوذ ذݣ ُوّسان ن مِّيس ن ْبناذم. 27ثُوغا تتّن، سّسن، مْدچشن  ن نُوح اَأمُّ
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ُؤ ْتواّسمْدچاشن اَأر اَأّس اإِ ِذي ُيوذف نُوح غار ُؤغاّراُبو ُؤشا ُيوِسي-د طُّوفان ُؤشا اإِّسهلّك 
و ثُوغا اإِمسار عاوذ ذݣ ُوّسان ن لُوث. ثُوغا تتّن، سّسن، ّساغن، زّنُوزان،  اإِثن ماّرا. 28اَأمُّ
ي ذ رشباريّث  تزُّون، بنّان، 29ماشا ذݣ واّس اإِ ِذي اإِفّغ لُوث زِي ُسوُذوم، اإِْوثا ونْزار س ْثمسِّ
و اإِ غا يِيِري ذݣ واّس اإِ ِذي اإِ غا اإِْتواّسارݣب مِّيس ن ْبناذم.  زݣ ُؤجنّا، اإِثّحا ثن ماّرا. 30اَأمُّ
31ونّي اإِْدچان خ ْثزقّا ذݣ واّس نِّي ُؤشا رْقُشوع نّس ِذي ثاّدارث، وار د اإِهكِّوي شا ماحْنذ 

و ُؤرا ذ ونّي اإِْدچان ذݣ اإِيّار، وار ذ اإِْتِعيِقيب شا غار ِمين اإِْدچان اَأوارنِي  اَأذ ثنت اإِكِسي. اَأمُّ
اَأس. 32عقرم خ ثْمغارث ن لُوث! 33ونّي يارزُّون اَأذ اإِّسنجم ثُوذارث نّس، اَأذ ت اإِخسار ُؤ 
ونّي ت اإِ غا اإِخسارن، اَأذ ت اإِْحضا. 34اَأذ اوم اإِنِيغ، ِذي ْدجيرث نِّي اَأذ ِذين اإِرِين ْثناين خ 
وث، اإِّجن اَأذ اإِْتواكِسي، ونّْضِني اَأذ اإِْتواّج. 35اَأذ ِذين اإِرِينت ْثناين ن ثْمغارِين  اإِْشث ن ثاسُّ
حاّرينت جِميع، اإِْشث اَأذ ثْتواكِسي، ثنّْضِني اَأذ ثْتواّج. 36اَأذ ِذين اإِرِين ْثناين ذݣ اإِيّار، اإِّجن 
اَأذ اإِْتواكِسي، ونّْضِني اَأذ اإِْتواّج.” 37اَأرِّين-د، نّان اس “مانِي، اَأ ِسيِذي؟” نتّا اإنّا اسن “مانِي 

يون.”  ثْدچا ْرخْشبث، ِذين اإِْتُمونان عاوذ اإِنضِّ

�أَمتِّير ن ثاّجاتْش ذ ْرقاِضي 

1اإنّا اسن عاوذ اإِج ن ُؤمتِّير بلِّي اَأقّا اإِْتخّص ْثزاْدجيث ِذي كُور ْروْقث نّْبرا اَأملِّي، 18 

ينت اإِج ن ْرقاِضي وار اإِتݣّوذ شا اَأربِّي، وار اإِْتوقّار  2اإِقّار “ثُوغا ذݣ اإِْشث ن ثنِذْ

ينت نِّي اإِْشث ن ثّجاْتش، ثُوغا ثتاس-د غارس، ثّقار اس ‘اأْوش اَأيِي  ْبناذم. 3ثُوغا ِذي ثنِذْ
ثاسغارث اإِنُو خ وغِريم اإِنُو!’ 4اَأطّاس اإِ اإِكّا ثُوغا ُيوِݣي. خنِّي اإنّا ذݣ يِيخف نّس ‘نش 
زْعما وار تݣّوذغ شا اَأربِّي ُؤ وار ْتوقّارغ ْبناذم، 5قاع اَأمُّو، ِمينِزي ثاّجاْتش-ا ْثهكّور اَأيِي، 
يب رْبدا ُؤشا اَأذ ايِي ثارز اَأزْدجيف.’ ” 6اإنّا  اَأذ اس ْوشغ ثاسغارث نّس، ِحيما وار د ثْتِعيقِّ
و “ْسرم ِمين اإِقّار ْرقاِضي اَأغّشاش. 7ما وار اإِتِيّش اَأربِّي ثاسغارث اإِ اإِمخطّارن  ِسيِذي يشُّ
نّس اإِنّي غارس-د اإِسُغويُّون اَأّس ذ ْدجيرث، اَأقّا غارس تاِسيع ن ْرخاضار خاسن؟ 8اَأذ اوم 
اإِنِيغ، اَأقّا اَأذ اسن اإِْوش ثاسغارث ذْغيا. ماشا ْخِمي اإِ ذ غا اإِْعقب مِّيس ن ْبناذم، ما اَأذ 

يمان ِذي ثُمورث؟”  ياف لاإِ

�أَمتِّير ن ُؤفاِريِسي ذ �إِج ن بُو ّضاِريبا 
9اإِ شا ن اإِنّي اإِحّسبن اإِخف نْسن ذ اإِْمسݣّاذن ُؤ ّسحقاران اإِنّْضِني، اإنّا اَأمتِّير-ا 10“ݣاّعذن 

ْثناين ن اإِْوذان غار ثاّدارث اإِقّدسن ِحيما اَأذ ّزاْدچن، اإِّجن ذ اَأفاِريِسي ُؤ ونّْضِني ذ اإِج ن 
و ‘اَأ اَأربِّي، ْتقاِذيغ شك ُؤِمي وار  ُبو ّضاِريبا. 11اإِبّد ُؤفاِريِسي، اإِْتزاْدچا اَأك-ذ يِيخف نّس اَأمُّ
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ْدجيغ شا اَأمْشناو اإِْوذان نّْضِني اإِغّشاشن ذ اإِْوذان اإِ وار اإِسݣّذن ذ يِنّي اإِزنّان نِيغ اَأمْشناو 
يغ ْثناين ن اإُِمورن ِذي ِسيمانا، تِيّشغ رْعُشور ِزي ماّرا ِمين  ُبو ّضاِريبا وانِيثا. 12نش ْتُزومِّ
يِري  غاِري اإِْدچان ذ اَأݣرا!’ 13ماشا ُبو ّضاِريبا ونّي اإِبّدن غار راݣّواج، وار اإِْزِعيم ُؤرا اَأذ اإِسِّ
ثِيطّاِوين نّس غار ُؤجنّا، ماشا اإِْوثا اإِخف نّس غار اإِذمارن، اإنّا ‘اَأ اَأربِّي، اَأرحم اَأيِي، اَأقّا 
نش ذ اَأمذنُوب!’ 14اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا وانِيثا، خ ْرعكس ن ونّْضِني، اَأذ يِيِري اإِْتواسݣّذ ُؤِمي 
وعران اإِخف نّس، اَأذ اإِْتواّسواضع ُؤ  د اإِْعقب غار ثاّدارث نّس، ِمينِزي ماّرا ونّي اإِ غا اإِسُّ

وعرا.”  ونّي اإِ غا اإِّسواضعن اإِخف نّس اَأذ اإِْتواسُّ

حْنِجيرن  و ذ �إِ يشُّ
َمّتى 13:19-15؛ مار. 16-13:10

15اإِْوين اَأس-د اإِحْنِجيرن اإِمْزيانن ِحيما اَأذ اسن اإِسُروف. ُؤِمي ثن ْزِرين اإِمْحضارن، وبّخن 

و اإِراغا اسن اإِ اإِحْنِجيرن اإِمْزيانن نِّي، اإنّا “ّجم اإِحْنِجيرن اإِمْزيانن اَأذ غاِري-د  ثن. 16ماشا يشُّ
اسن، وار ثن تطّفم ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اإِ اإِنّي اَأمْشناو اإِنا. 17س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، 

ونّي وار اإِقِبيرن ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأمْشناو اَأسيِمي، وار ت اإِتِيذف عّمارص!” 

و ذ �إِج ن باب ن و�ݣْر�  يشُّ
َمّتى 16:19-30؛ مار. 31-17:10

18اإِّسقسا ث اإِج ن ُؤمّقران، اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ اَأصْبحان، ِمين اإِ غا ݣّغ ِحيما اَأذ واْرثغ 

ي ذ ايِي ْثراِغيذ س ‘اَأصْبحان’؟ ُؤرا ذ اإِّج وار  و “مايمِّ ثُوذارث ن رْبدا؟” 19اإنّا اس يشُّ
اإِْدجي ذ اَأصْبحان ْمِغير اإِّجن، اَأقّا-ث ذ اَأربِّي. 20شك ثّسنذ ثِيوّصا ‘وار زنِّي، وار نّق، وار 
تِيشار، وار شّهذ زُّور، وقّار باباش ذ يّماش.’ ” 21اإنّا “اَأقّا ماّرا ثِينا حْفضغ ثنت زِي ثْمِزي 
يم اش عاذ. زنْز ماّرا ِمين غارك، فارق اِث  و اَأيا، اإنّا اس “اإِشث ثقِّ اإِنُو.” 22ُؤِمي اإِْسرا يشُّ
اإِ اإِمْزراض ُؤشا اَأذ غارك يِيِري ْركْنز ذݣ ُؤجنّا، خنِّي اَأس-د، ْضفار اَأيِي-د.” 23ُؤِمي اإِْسرا 
و بلِّي نتّا اإِفُّوݣم،  مان اَأيا، اإِْشضن ِمينِزي ثُوغا-ث ذ باب ن واݣْرا اَأمّقران. 24ُؤِمي اإِْزرا يشُّ
اإنّا “ماّمش يْوعار خ اَأْيثباب ن واݣْرا اَأذ د اَأْذفن غار ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. 25ِمينِزي اَأذاف ن 
وْرغم زِي ثِيّط ن ْثِسْينفث اإِْهون ُؤرا ّما اَأذ ياذف باب ن واݣْرا غار ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 
26اإنّي ثُوغا اإِتْسران اَأيا، نّان “ِوي اإِزّمارن اَأذ اإِْتواّسنجم؟” 27نتّا اإنّا “ِمين وار اإِزّمارن اَأذ يِيِري 

غار اإِْوذان، غار اَأربِّي اإِزّمار اَأذ يِيِري.” 
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و  رُمونث ن وْضفار ن يشُّ
28اإنّا ُبطُروس “اَأقّا نّشين نّجا كُورِشي ُؤشا نْضفار اإِ شك.” 29اإنّا اسن “س ثِيذت اَأذ اوم 

ين ثاّدارث نِيغ لوالِيِذين نِيغ ثاوماث، نِيغ ثاْمغارث نِيغ  اإِتجِّ اإِنِيغ، وار ِذين ُؤرا ذ اإِّج اإِ 
ثاّراوث ِذي طّوع ن ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، 30نِيغ خنِّي اَأذ اإِْكِسي ُذوبل خ ُذوبل ن ْثسّقار 

ِذي ْروْقث-ا ُؤشا ِذي ْروْقث اإِ د غا ياسن اَأذ اإِْكِسي ثُوذارث ن رْبدا.” 

ور خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 17:20-19؛ مار. 34-32:10

31اإِكِسي غارس ثنعاش، اإنّا اسن “اَأذ نْݣاّعذ غار ُؤرشالِيم ُؤشا اَأذ اإِْتواقفر اإِ مِّيس ن ْبناذم 

ماّرا ِمين ُيوران زݣ اإِْمكاشافن. 32ِمينِزي نتّا اَأذ اإِْتواسلّم اإِ رݣـُنوس، اَأذ ث ّسحقارن، اَأذ 
وسفن، 33اَأذ ث هتّكن س ُؤركُّوض، اَأذ  ّزايس ّسبهثرن، اَأذ ث ثكّوارن ُؤشا اَأذ خاس سُّ
ث نْغن ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا اَأذ د اإِكّار.” 34نِيْثِني وار ْفِهيمن والُو ِزي مان اَأيا. ثُوغا 

اَأوار-ا اإِفّار خاسن ُؤشا وار ْفِهيمن ِمين اإِْتوانّان. 

ج ن ُؤذ�رغار  �أَْسݣنِفي ن �إِ
َمّتى 29:20-34؛ مار. 52-46:10

اإِ  اإِْسرا  اإِتتّار. 36راِمي  اإِقِّيم غار وْبِريذ،  اإِج ن ُؤذارغار  اَأِريحا ثُوغا  35اَأراِمي د قاّربن غار 

و. 38اإِراغا، اإنّا  و نّاِصيِري ثُوغا اإِعدُّ ْرغاِشي اإِعُذو، اإِّسْقسا “مان اَأيا؟” 37خّبارن ث بلِّي يشُّ
و، اَأ مِّيس ن داُود، اَأرحم اَأيِي!” 39اإنّي ثُوغا اإِݣُّورن غار ّزاث، وبّخن ث ماحْنذ اَأذ  “اَأ يشُّ
و ُؤشا  اإِسقار، ماشا نتّا اإِْبذا اإِْتراغا س ّجْهذ كثار “اَأ مِّيس ن داُود، اَأرحم اَأيِي!” 40اإِبّد يشُّ
ُيوُمور اَأذ اإِث-يِد اَأْوين غارس. ُؤِمي ذ غارس اإِقاّرب، اإِّسْقسا ث، 41اإِنّا “ِمين ثْخسذ اَأذ 
و “ذور شك ْتواِريذ!  اش ث ݣّغ؟” اإنّا “اَأ ِسيِذي، ْخسغ اَأذ ذْورغ ْتواِريغ!” 42اإنّا اس يشُّ
يمان نّك اإِّسݣْنفا شك.” 43رْخذنِّي اإِْذور اإِْتوارا ُؤشا اإِْضفار اِث، اإِّسمغارا ِذي اَأربِّي.  اَأقّا لاإِ

ماّرا اإِْوذان اإِ اإِْزِرين مان اَأيا، حْمذن اَأربِّي. 

و ذ ز�كّايُو، �أَمّقر�ن ن �أَيْث ن ّضاِريبا  يشُّ

اَأقّا ِذين اإِج ن وْرياز 19 اَأِريحا. 2ؤ ْخزار،  ينت ن  اإُِشوّق ِذي ثنِذْ 1 خنِّي ُيوذف، 

قّارن اس زاكّاُيو، وا ثُوغا ذ اإِج ن ُؤمّقران ن اَأْيث ن ّضاِريبا، ثُوغا-ث ذ باب ن 
يّبث ن ْرغاِشي،  و ذ مان ون اإِْدچان ُؤشا وار اإِزّمار س سِّ واݣْرا. 3نتّا ثُوغا يارزُّو اَأذ اإِزار يشُّ



ُلوكا  16019

اَأقُوضاض. 4اإِْزوار غار ّزاث ُؤشا اإِݣاّعذ خ اإِْشث ن ْثصْفصافث،  ِمينِزي ثِيدِّي نّس ذ 
و غار وْمشان نِّي،  و، ِمينِزي ثُوغا نتّا اَأذ يّك ّسنِّي. 5ُؤِمي د ُيوسا يشُّ ِحيما اَأذ اإِزار يشُّ
اإِْخزار غار ُؤجنّا، اإِبارق اِث، خنِّي اإنّا اس “اَأ زاكّاُيو، قْدچق-د، هوا-د ذْغيا، ِمينِزي اَأّس-ا 
اإِْتخّص اَأيِي اَأذ قِّيمغ ِذي ثاّدارث نّك!” 6اإِقْدچق-د، اإِهوا-د ذْغيا ُؤشا يارّحب ّزايس س 
رْفراحث. 7ماّرا اإِنّي اإِْزِرين مان اَأيا، مْعمْعن خاس، نّان “اَأقّا ُيوذف ِحيما اَأذ اإِقِّيم غار اإِج 
و “اَأ ِسيِذي، اَأقّا-يِي اَأذ ْوشغ  ن وْرياز ذ اَأمذنُوب!” 8خنِّي اإِكّار زاكّاُيو، اإنّا اإِ ِسيِذي يشُّ
اَأْزين ن واݣْرا اإِنُو اإِ اإِمْزراض. مارا نش كّسغ اإِ شا ن اإِّجن شا ن ْرحاجث س ْرغّش، اَأذ 
و “اَأّس-ا يِيوض-د ُؤسْنجم اإِ ثاّدارث-ا، ِمينِزي ُؤرا  اس اَأّرغ اَأربعا ن ْثسّقار!” 9اإنّا اس يشُّ
ذ وا ذ اإِج ن مِّيس ن اإِبراِهيم. 10ِمينِزي مِّيس ن ْبناذم ُيوِسي-د ِحيما اَأذ يارُزو اَأذ اإِّسنجم 

ِمين اإِوّدارن.” 

�أَمتِّير ن عشر� ن ‘ِميناث’ 
30-14:25 َمّتى 

11ُؤِمي ثُوغا تْسران اَأيا، ياْرنِي-د عاوذ اإِج ن ُؤمتِّير، ِمينِزي اإِْتِغير اَأسن، ُؤِمي ثُوغا ذ اإِقاّرب 

غار ُؤرشالِيم، اَأقّا ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي اَأذ ثْضهار ذْغيا. 12اإنّا “اإِج ن ْبناذم ِزي رجواذ اإُِروح 
غار اإِْشث ن ثُمورث ثِيݣّوج، ِحيما اَأذ اإِطّف ثاݣلذا اإِ يِيخف نّس، خنِّي اَأوارنِي مان اَأيا 
اإِْعقب-د. 13اإِراغا-د اإِ عشرا ن اإِسْمغان نّس ُؤشا اإِْوش اَأسن عشرا ن ‘ِميناث’ )=رُوزناث 
ن نُّوقارث( ُؤشا اإنّا اسن ‘ݣّم تِيجارا اَأر اإِ ذ غا عقبغ’. 14ماشا اإِمزذاغ ن ثُمورث نّس ثُوغا 
شاّرهن ث ُؤشا ّسكّن اَأوارنِي اس اإِْشث ن ثربِيعث ن اإِرقّاسن، قّارن ‘وار نْخس وانِيثا اَأذ 
خانغ اإِحكم!’ 15ُؤِمي د اإِْعقب اَأوارنِي راِمي ذ اإِكِسي ثاݣلذا، ُيوُمور ماحْنذ اَأذ راغان اإِ 
اإِسْمغان اإِنّي ُؤِمي اإِْوشا ْرُوزناث ن نُّوقارث ِحيما اَأذ اإِّسن اَأْربح اإِ د يِيِوي كُور اإِّجن ِذي 
ْثسّبابث نّس. 16ُيوِسي-د ُؤمزوار، اإنّا ‘اَأ ِسيِذي، ِمينا نّك ثِيِوي-د عشرا ن ِميناث’. 17اإنّا 
ي خ ْذُروس، اَأذ غارك  اس ‘مِليح، اَأ شك، اَأ اإِْسمغ اَأصْبحان، ِمينِزي ثُوغا شك ذ اَأمِثيقِّ
ولطا خ عشرا ن ْثنّدام.’ 18ُيوِسي-د غارس ونّي ِويّس ْثناين، اإنّا ‘اَأ ِسيِذي، ِمينا  ثِيِري صُّ
نّك ثِيِوي-د خْمسا ن ِميناث.’ 19اإنّا اإِ وانِيثا عاوذ ‘ُؤرا ذ شك اَأذ ثِيِريذ ذ اَأزْدجيف خ 
خْمسا ن ْثنّدام!’ 20خنِّي ُيوِسي-د ونّْضِني، اإنّا ‘اَأ ِسيِذي، ْخزار ِمينا نّك اإِ ثُوغا خّمرغ 
ذݣ اإِج ن زِّيف. 21ِمينِزي ثُوغا ݣّوذغ ّزايك، ِمينِزي شك ذ اإِج ن ْبناذم ْثقْسحذ. شك 
وم نّك اَأذ خاك  يذ ِمين وار ثّسُروِسيذ ُؤ ثمّجارذ ِمين وار ْثزاّرعذ!’ 22اإنّا اس ‘س ُؤقمُّ ْثكسِّ
يغ ِمين وار ّسُروِسيغ، مّجارغ  شاّرعغ، اَأ اإِْسمغ اَأعّفان. ثّسنذ بلِّي نش ذ ْبناذم اإِْقسح، كسِّ
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ي وار ثّسارسذ ْرُوزناث اإِنُو ن نُّوقارث ِذي ْربانك؟ خنِّي ْخِمي اإِ  ِمين وار زارعغ. 23مايمِّ
د غا ياسغ، اَأذ ثنت كِسيغ س ْرفايذا.’ 24اإنّا اإِ اإِنّي ِذين اإِبّدن اَأِكيس ‘كِسيم خاس ِمينا 
نِّي، ثْوشم ت اإِ ونّي غار اإِْدچا عشرا’. 25نّان اس ‘اَأ ِسيِذي، اَأقّا غارس عشرا ن ِميناث’. 
26ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ ‘ماّرا ونّي غار اإِْدچا، اَأذ اس اإِّموش، ماشا ونّي وار غار اإِْدجي، 

اَأذ اس اإِْتواكّس عاذ ُؤرا ذ ِمين غارس. 27ماشا رعْذيان اإِنُو اإِنّي وار اإِْخسن اَأذ خاسن ذْورغ 
ذ اَأجْدجيذ، اَأْويم ثن-د ذانِيثا ُؤشا غاْرصم اَأسن ّزاثِي’.” 

و غار ُؤرشاِليم  �أَذ�ف ن يشُّ
َمّتى 1:21-11؛ مار. 1:11-11؛ يُوح. 19-12:12

28اَأوارنِي راِمي اإنّا مان اَأيا، اإِْزوار اَأسن ذݣ ُؤسافار ُؤشا اإِݣاّعذ غار ُؤرشالِيم. 29اَأراِمي د 

يثُون’، اإِّسّك ْثناين ن  اإِقاّرب غار باْيثفاِجي ذ باْيثعانيا غار وْذرار ُؤِمي قّارن ‘اَأذرار ن زِّ
اإِْدچان غار ّزاث نْوم. ْخِمي ِذين اإِ غا  اإِمْحضارن نّس. 30اإنّا اسن “ُروحم غار ْذشار اإِ 
ثاذفم، اَأذ ثافم اإِج ن وْسُنوس اإِقّن، وار خاس اإِنِيي ُؤرا ذ اإِّج عاذ. فْسيم اس ُؤشا اَأْويم 
و ‘اَأقّا  ي اإِ ذ اس ْثفّسيم؟ ’، اَأذ اس ثِيِنيم اَأمُّ ث-يِد. 31مارا اإِّسْقسا كنِّيو شا ن اإِّجن ‘مايمِّ
واج اِث!’ ” 32اإنّي ذ اإِْتواسكّن ُروحن ُؤشا ُؤِفين ث اَأمْشناو ماّمش ذ اسن اإنّا.  ِسيِذيْثنغ اإِّحْ
ي ْثفّسيم اإِ وْسُنوس؟” 34نّان  33اَأراِمي د فْسين اإِ وْسُنوس، ّسْقسان ثن اَأْيثباب نّس “مايمِّ

و. اَأوارنِي راِمي ّساْرسن اَأرُّوض  اس “اَأقّا ِسيِذيْثنغ اإِْحواج اِث!” 35ُؤِسين-د ّزايس غار يشُّ
وارُّوض  اَأبِريذ س  نِيْثِني  ونن  اإِݣُّور، سُّ ثُوغا  و خاس. 36اَأم  ّسْنين يشُّ نْسن خ وْسُنوس، 
يثُون، اإِْبذا ماّرا ْرغاِشي ن اإِمْحضارن اَأذ  نْسن. 37ُؤِمي د اإِقاّرب غار ثْيسارث ن وْذرار ن زِّ
يّبث ن واطّاس ن رْعجايب  اإِفارح، ْتسّبحن اَأربِّي س اإِْشث ن ْثِميّجا ثجهذ اَأطّاس خ سِّ
اإِ ثُوغا اإِْزِرين. 38نِيْثِني قّارن “ّسعذ ن ُؤجْدجيذ اإِ د ُيوِسين س يِيسم ن اَأربِّي! رْهنا ذݣ 
ُؤجنّا ذ ُؤُعوْدجي ِذي ُروْعرا خ ُروْعرا قاع!” 39ماشا شا ن اإِفاِريِسيّين ِزي ْرغاِشي نّان 
اس “اَأ اَأْمسرماذ، وبّخ اإِمْحضارن نّك!” 40ياّر-د خاسن، اإنّا “اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا ْسقارن 
اإِنا، خنِّي اَأذ راغان يْزرا.” 41اَأراِمي د اإِقاّرب ُؤشا اإِْزرا ثانِذينت، اإُِرو خاس. 42اإنّا “مِري 
اإِنُوفّار خ  اَأيا  اَأقّا مان  و  غا ياوين رْهنا نّم! ماشا رخُّ اإِ  ْثفْهمذ ذݣ واّس-ا ِمين ذ ام-د 
ثِيطّاِوين نّم. 43اَأقّا اَأذ د اَأسن ُوّسان اإِ ذ اَأم-د اإِ غا اإِنّضن رعْذيان نّم س اإِشبارن ُؤشا اَأذ 
اَأم-د قُوّوارن ُؤشا اَأذ شْم حصارن ِزي ماّرا اإِغْزِذيسن، 44اَأذ شْم نْضارن خ ثُمورث، شْم 
ين اَأْزُرو اإِبّد خ وْزُرو نّْضِني، ِمينِزي وار ثْفِثينذ اإِ ْروْقث ن  ذ ثاْروا نّم اَأِكيذم، وار ذايم تجِّ

واْرزف ن اَأربِّي ذايم.” 
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قّدسن  �أَِسيزذݣ ن ثاّد�رث �إِ
َمّتى 12:21-17؛ مار. 15:11-19؛ يُوح. 22-13:2

اإِّزنُوزان ذايس.  ثُوغا اإِّساغن ُؤ  اإِ  اإِنّي  وفُّوغ  اإِسُّ اإِْبذا  اإِقّدسن،  45ُؤِمي ُيوذف غار ثاّدارث 

46اإنّا اسن “اَأقّا ثُورا

‘ثاّدارث اإِنُو ذ ثاّدارث ن ْثزاْدجيث، 
رم. 11:7  شا. 7:56؛ �إِ                ماشا كنِّيو ثارِّيم ت ذ اإِج ن اإِْفِري ن اإِشّفارن.’ ”  �إِ

47ثُوغا اإِّسْرماذ ماّرا ُؤّسان ِذي ثاّدارث اإِقّدسن. ُؤشا  اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن 

اإِْذلِيسن اَأك-ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ثُوغا اَأرزُّون ِحيما اَأذ ث نْغن. 48وار ُؤِفين ِمين اإِ غا ݣّن، 
ِمينِزي ماّرا اإِْوذان ثُوغا رصقن ذايس، تْسران اَأس. 

و رْعجايب نّس  تّݣ يشُّ �أَسْقِسي خ تْسِريح �إِ ِزي �إِ
َمّتى 23:21-27؛ مار. 33-27:11

1ذݣ اإِّج زݣ ُوّسان نِّي، اَأم ثُوغا اإِّسْرماذ اإِْوذان ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، اإِْتباّرح س 20 

رْخبار اَأصْبحان، خنِّي ُؤِسين-د اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن اَأك-ذ 
يورن اَأِكيس، نّان “اإِنِي اَأنغ، س مان تْسِريح اإِ ثتݣّذ اَأيا نِيغ مان ون اإِ ذ  سِّ

اإِْمغارن ن وْيُذوذ. 2
اش اإِْوِشين تْسِريح-ا؟” 3ياّر-د، اإنّا اسن “ُؤرا ذ نش عاوذ اَأذ كنِّيو ّسقِسيغ س اإِّج ن واوار. 
اإِِنِيم اَأيِي 4‘ما اَأسْغضاص ن ُيوحانّا زݣ ُؤجنّا نِيغ زݣ اإِْوذان؟ ’ ” 5ْمشاوارن جاراسن، نّان 
ي خنِّي وار زّايس ثُوِمينم؟ ’ 6مارا ننّا زݣ اإِْوذان، اَأذ انغ  “مارا ننّا زݣ ُؤجنّا، اَأذ يِيِني ‘مايمِّ
ينن  يارجم ْرݣنس، ِمينِزي نِيْثِني ثُوغا تِيّقان بلِّي ُيوحانّا ذ اَأمكاشاف.” 7اَأرِّين-د س بلِّي وار سِّ

و “خنِّي ُؤرا ذ نش وار ذ اوم قّارغ س مان تْسِريح اإِ تݣّغ اَأيا.”  زِي مانِيس. 8اإنّا اسن يشُّ

عّفانن  فْدچاحن �إِ �أَمتِّير ن وْحِويش ن ثْز�يارث ذ �إِ
َمّتى 33:21-46؛ مار. 12-1:12

9اإِْبذا اإِْتعاواذ اإِ اإِْوذان اَأمتِّير-ا “اإِج ن ْبناذم اإِزُّو اإِج ن وْحِويش ن ْثزايارث، اإِشرا ث اإِ اإِعارّاصن 

ُؤشا اإِسافار اإِج ن ْرِميجار ن ْروْقث ذ اَأزِيرار. 10اَأراِمي د يِيوض ْرحار، اإِّسّك اإِج ن اإِْسمغ غار 
اإِعاّراصن، ِحيما اَأذ اس ْوشن زِي ْرِغيْدچث ن وْحِويش ن ْثزايارث. ْوتِين ث اإِعارّاصن نِّي 
ُؤشا ّسكّن ث-يِد اإِْخوا. 11خنِّي اإِّسّك عاوذ اإِج ن اإِْسمغ نّْضِني، ْوتِين ث عاوذ، ذْدچمن 
ث، خنِّي سكّن ث-يِد اإِْخوا. 12اإِّسّك عاوذ ِويّس ْثراثا، ماشا نِيْثِني ّسِييزمن ث عاوذ ُؤشا 
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نْضارن ث غار بارّا. 13اإنّا باب ن وْحِويش ن ْثزايارث “ِمين اإِ غا ݣّغ؟ اَأذ ّسكّغ مِّي اإِِعيّزن، 
اَأتّاغ ْخِمي ث غا زارن، اَأذ ث وقّارن. 14ُؤِمي ث ْزرِين اإِعاّراصن، ْمشاوارن جاراسن، نّان ‘اَأقّا 
وفّغن ث بارّا اإِ وْحِويش ن  سُّ

ذ وا ذ اَأْورِيث. زِيذ اَأذ ث ننغ، ِحيما اَأذ غاْرنغ-د اإِْذور ْروارث.’ 15
ْثزايارث ُؤشا نِْغين ث. ِمين زّاْيسن اإِ غا يّݣ خنِّي باب ن وْحِويش ن ْثزايارث؟ 16اَأذ د ياس، 
اَأذ اإِنغ اإِعارّاصن نِّي ُؤشا اَأذ اإِْوش اَأْحِويش ن ْثزايارث اإِ اإِعارّاصن نّْضِني.” ُؤِمي ْسِرين اَأيا، نّان 

اس “عّمارص!” 17ماشا نتّا اإِْخزار غارسن، اإنّا “ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني خنِّي واوار-ا اإِ ُيوران

 ‘اَأْزُرو اإِ ثُوغا اإِِعيّفن اإِبنّاين، اَأقّا اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن ثْغمارث’ ؟ 
18ماّرا ِوي اإِ غا اإِْوضان خ وْزُرو-يا، اَأذ اإِفارثك 

                    ُؤشا ونّي خف اإِ غا اإِْوضا اَأذ ث اإِْربز.’ ”       سبح. 22:118  

19اَأرزُّون اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن اَأذ خاس ّساْرسن اإِفاّسن ِذي ْثساّعث 

نِّي، ماشا نِيْثِني ݣّوذن زݣ اإِْوذان، ِمينِزي ّسنن بلِّي نتّا اإنّا اَأمتِّير-ا خاسن. 

�أَخْدچص ن ّضاِريبا �إِ قايصار 
َمّتى 15:22-22؛ مار. 17-13:12

20حضان ث ُؤشا ّسكّن اإِشكّامن اإِنّي اإِݣِّين اإِخف نْسن اَأمْشناو اإِْمسݣّاذن، ِحيما اَأذ اس 

ولطا ذ ّجْهذ ن لوالِي.  يّبث ن اإِج ن واوار ماحْنذ اَأذ ث سلّمن اإِ صُّ ݣّن ثاْخشفث ِذي سِّ
21ّسقسان ث، نّان “اَأ اَأْمسرماذ، نّسن بلِّي شك ثّساوارذ ُؤ ثّسرماذذ نِيشان، وار ثتݣّذ شا 

س ثفراس ن ْبناذم ماشا ِذي ثِيذت ثّسرماذذ اَأبِريذ ن اَأربِّي. 22ما اإِحْدچر اَأنغ اَأذ نْوش رْعُشور 
ي ذ ايِي ثْتجاّرابم؟  اإِ قايصار نِيغ لّا؟” 23يُؤشا س ْثحراْيمشث نْسن ُؤشا اإنّا اسن “مايمِّ
ينار. ِوي يِيران ثاْصِويرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” اَأرِّين-د، نّان اس “ن قايصار.” 25اإنّا  24سّشنم اَأيِي-د دِّ

اسن “ْوشم خنِّي اإِ قايصار ِمين اإِْدچان اإِ قايصار ُؤ اإِ اَأربِّي ِمين اإِْدچان اإِ اَأربِّي.” 26وار زّمارن اَأذ 
ث طّفن س واوار نّس ِقيباْتش اإِ اإِْوذان. نِيْثِني قِّيمن ْتبْهثن س ثموارِّيث نّس ُؤشا سْغذن. 

�أَسْقِسي خ رْمر�ش ذ ثْنُوكر� 
َمّتى 23:22-33؛ مار. 27-18:12

27ُؤِسين-د شا زݣ اإِصاُذوِقيّين اإِنّي اإِتْعكّاسن ثامْسراشث ن ْثُنوكرا ُؤشا ّسْقسان ث، 28نّان 

اس “اَأ اَأْمسرماذ، ُيورا اَأنغ ُموسى، مارا اإِمُّوث اإِ حد ُؤماس اإِ غار اإِْدچا ثاْمغارث ُؤشا اإِمُّوث 
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نّْبرا اإِحْنِجيرن، خنِّي اَأذ اإِْكِسي ُؤماس ثاْمغارث نِّي ُؤشا اَأذ د يّج ثاْروا اإِ ُوماس. 29ثُوغا ِذين 
سبعا ن ثاوماث. اإِْكِسي ُؤمزوار ثاْمغارث ُؤشا اإِمُّوث نّْبرا اإِحْنِجيرن. 30اإِكِسي ونّي ذ ِويّس 
ْثناين ثاْمغارث نِّي ُؤشا اإِمُّوث عاوذ نّْبرا اإِحْنِجيرن. 31خنِّي اإِْكِسي ونّي ذ ِويّس ْثراثا ثاْمغارث 
ين شا اإِحْنِجيرن. 32غار  وثن نِيْثِني ماّرا اإِذسن، وار د جِّ و اإِنّْضِني اَأر ِويّس سبعا. مُّ نِّي ُؤشا اَأمُّ
وث ثْمغارث عاوذ. 33ِذي ْثُنوكرا اإِ مان ون زّاْيسن اَأذ ثِيِري ذ ثْمغارث؟ ِمينِزي  ُؤنݣّار ثمُّ
ُؤشا  مْدچشن  زمان-ا  “اَأيث ن  اسن  اإنّا  و،  يشُّ 34ياّر-د  ثاْمغارث ن سبعا.”  ذ  ثُوغا-ت 
ْتواّسمْدچاشن. 35ماشا اإِنّي اإِْتواحسبن ْسذاهْدچن اَأذ اَأْوضن غار زمان نِّي ُؤ غار ْثُنوكرا زݣ 
اإِمتِّينن، وار مْدچشن ُؤشا وار ْتواّسمْدجيشن شا، 36وار زّمارن عاذ اَأذ ّمثن، ِمينِزي نِيْثِني 
اَأمْشناو لمالاكاث ُؤ نِيْثِني ذ اإِحْنِجيرن ن اَأربِّي، اَأقّا-ثن ذ اإِحْنِجيرن ن ْثُنوكرا. 37ماشا زِي 

يهث ن اإِمتِّينن اَأذ ْتواّسنكّارن، ثُوغا اإِّسبّيان ُموسى عاوذ غار ثابغا ُؤِمي اإِنّا جِّ

     ‘ِسيِذي نتّا ذ اَأربِّي ن اإِبراِهيم ذ اَأربِّي ن اإِسحاق ذ اَأربِّي ن ياعُقوب.’    ُؤفُغ. 12-1:3 

38اَأقّا نتّا وار اإِْدجي شا ذ اَأربِّي ن اإِمتِّينن، ماشا اَأربِّي ن اإِنّي اإِّدارن، ِمينِزي غارس نتّا نِيْثِني مارّا 

يورذ.” 40خنِّي وار  ّدارن.” 39اَأرِّين-د شا زݣ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن، نّان “اَأ اَأْمسرماذ، مِليح اإِ ثسِّ
زِعيمن عاذ اَأذ ث ّسْقسان خ شا. 

ْدچان ذ مِّيس ن د�ُود؟  مان ون �إِ
َمّتى 41:22-46؛ مار. 37-35:12

41اإنّا اسن “ماّمش اإِ غا اإِنِين نِيْثِني بلِّي لَمسيح اَأقّا-ث ذ مِّيس ن داُود؟ 42داُود ِسيمانت 

نّس اإِقّار ذݣ وْذلِيس ن اإِسبِّيحن

 ‘ِسيِذي اإنّا اإِ ِسيِذي اإِنُو: قِّيم خ ُؤفُوِسي اإِنُو، 43اَأر اإِ ذ غا ّسارسغ 
                   رعْذيان نّك اَأم اإِْشث ن ْثنبذاث ساُذو اإِضارن نّك’.     سبح. 1:110 

44اَأقّا داُود اإِسّما ث ‘ِسيذس’، ماّمش اإِ غا يِيِري نتّا ذ مِّيس؟” 
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ْذِليسن  ْمسرماذن ن �إِ و ذ �إِ يشُّ
َمّتى 1:23-36؛ مار. 38:12-40؛ ُلوك. 54-37:11

اإِمْحضارن نّس 46“ْحضام اإِخف نْوم  اإِ  اإِقّار، اإنّا  45خنِّي، اَأم ثُوغا ماّرا اإِْوذان ْسرن ِمين 

زݣ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن اإِنّي اإِتْخسن اَأذ ُؤُيورن س اإِجْدچابن اإِِزيرارن، اإِْعجب اَأسن اَأذ 
خاسن سْدچمن اإِْوذان ِذي رْسواق ُؤرا اَأذ قِّيمن خ ركراِسي ن ّزاث ذݣ اإِِسيناݣُوݣن 
ُؤ خ ركراِسي اإِمْزُورا غار ُؤمنِسي. 47نِيْثِني تتّن ثُوذِرين ن ثِيّجار ُؤشا ّسنعِميرن ْتزاْدچان 

اَأطّاس. نِيْثِني اَأذ ْكِسين اإِج ن ْرُحوكم اإِقسح.” 

ّصذقث ن ثاّجاتْش 
مار. 44-41:12

1ُؤِمي اإِّسݣاّعذ ثُموغِري نّس، اإِْزرا اَأْيثباب ن واݣْرا ّسُروسان ّصذاِقي نْسن ِذي 21   

ن  ْثناين  ذاْيس  ثّسارس  ثامزُروضث  ثاّجاْتش  ن  اإِْشث  عاوذ  2اإِْزرا  ّصنُذوق. 
ُؤِقيّياث ن نّحاس )قّارن اس ‘لبثا’(. 3اإنّا اسن “س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا ثاّجاْتش-ا ْرمسِكينا 
ثْنضار ذاْيس كثار زّاْيسن ماّرا. 4ِمينِزي ماّرا نِيْثِني نْضارن زِي زِّيـياذا نْسن غار ّصذاِقي ن 

اَأربِّي، ماشا نتّاث زِي رْخصص نّس اَأقّا ثْنضار ذاْيس ماّرا رعوْتش اإِ ثُوغا غارس.” 

قّدسن  �أَرّدْدچ ن ثاّد�رث �إِ
َمّتى 1:24-14؛ مار. 13-1:13

5اَأراِمي ثُوغا شا ن اإِْوذان قّارن خ ثاّدارث اإِقّدسن، اَأقّا ْثزّوق س اإِْزرا اإِصْبحن ذ ّصذاِقي 

اَأذ د اَأسن  ثْتوارام،  اإِ  يهث ن ثمْسرايِين  اإنّا 6“ِزي جِّ اإِج ن ْرواعذ،  اَأك-ذ  اإِتاسن  اإِ د 
ُوّسان وار اإِْتِغيِمي ُؤرا ذ اإِّج وْزُرو خ وْزُرو نّْضِني اإِ وار اإِتارّدْدچن.” 7ّسقسان ث، نّان 

اس “اَأ اَأْمسرماذ، مرِمي اإِ غا يِيِري ُؤيا ذ مان رْعرامث ْخِمي اإِ غا يِيِري ُؤيا؟” 
اإِنِين ‘اَأقّا ذ  اَأذ  اإِنُو،  اإِسم  اَأذ د اَأسن س  اَأطّاس  اَأقّا  8اإنّا اسن “عّسم، وار تثواغاّرم!   

نش ذ لَمسيح’ ُؤ ‘ْروْقث اَأقّا ثِيوض-د’. خنِّي وار ثݣُّورم اَأوارنِي اسن. 9مارا ثْسِريم خ 
ْرباُروض ذ اإِغّوغن، وار ْتنْخِريعم شا، ِمينِزي س ُؤِغير اَأذ يِيِري ُؤيا اَأمْزوار، ماشا وار اإِتِيِري 
عاذ ذْغيا ُؤنݣّار.” 10خنِّي اإنّا اسن “اَأذ اإِݣاّعذ ْرݣنس ِضيّد ن ْرݣنس نّْضِني ُؤ ْثݣْلِذيث 
يّين ن ثُمورث مغارن ِذي عرام كُور اإُِموشان  ِضيّد ن ْثݣْلِذيث نّْضِني. 11اَأذ اإِِرين اإِنهزِّ
ذ راز ذ رْهراشاث اإِنّقن. اَأذ مسارنت ثمْسرايِين ّسݣّواذنت ذ رْعراماث مغارنت زݣ 
ُؤجنّا. 12ماشا قبر مان اَأيا ماّرا اَأذ خاوم ّساْرسن اإِفاّسن نْسن ُؤشا اَأذ كنِّيو سلّمن غار 
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يّبث ن  اإِِسيناݣُوݣن ذ رحُبوساث ُؤشا اَأذ كنِّيو نْذهن ّزاث اإِ اإِجْدجيذن ذ ْرُحوكّام خ سِّ
يِيسم اإِنُو. 13مان اَأيا اَأذ اإِْذور ذ اإِْشث ن شهاذث اإِ كنِّيو. 14ݣّم ذݣ ُوراون نْوم، ماحْنذ 
وم  وار ثتاّرام ثاْيِنيث قبر ماّمش اإِ غا ْثذافعم خ يِيخف نْوم. 15ِمينِزي نش اَأذ اوم ْوشغ اَأقمُّ
وار زّمارن اَأذ ثن عكّسن نِيغ اَأذ ثن ّسبّدن ماّرا رعْذيان نْوم. 16ؤ كنِّيو اَأذ  اإِ  ذ ثِيِغيث 
ْتواسلّمن ِزي لوالِيِذين ُؤ ِزي ثاْوماث ُؤ ِزي راْدچ ُؤرا زݣ اإِمدُّوكار ُؤشا اَأذ نْغن شا ّزايوم. 
يّبث ن يِيسم اإِنُو. 18ماشا واّخا اَأمنِّي ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤزطُّو ن  17اَأذ ثْتواشارهم ِزي ماّرا س سِّ

ُؤُشّواف ن ُؤزْدجيف نْوم وار اإِْتوّداِري شا. 19س ّصبار نْوم اَأذ ثاربحم رعُمور نْوم. 

�أَرّدْدچ ن ُؤرشاِليم 
َمّتى 15:24-21؛ مار. 19-14:13

20خِمي اإِ غا ْثزارم ُؤرشالِيم اَأقّا اإِنّض اَأس-د ْرعسكار، خنِّي ْسنم بلِّي اَأقّا اإِقاّرب-د وارّدْدچ 

اإُِذورار ذ يِنّي اإِْدچان ِذي  اإِنّي اإِْدچان ِذي ياُهوِذيّيا غار  نّس. 21خنِّي اإِْتخّص اَأذ اَأرْورن 
ْروْسط نّس اَأذ ّزايس فّغن ذ يِنّي اإِْدچان ذݣ اإِيّارن وار ت تِيذفن، 22ِمينِزي اإِنا ذ ُؤّسان 
ثِنّي  ذ  ّديسث  ثِنّي س  ثْمغاِرين  23ُؤْشث خ  ُيوِرين.  ِمين  اإِْتواكّمر  اَأذ  ِحيما  نّقمث  ن 
لغاضاب  ثُمورث ذ  اإِمغار خ  رْغبن  يِيِري  ِذين  اَأذ  ِمينِزي  نِّي،  ُوّسان  وُطوضن ذݣ  اإِسُّ
جار  ْتواحّبسن  اَأذ  يف،  سِّ ن  رْقضاع  ْوضان س  اَأذ  نِيْثِني  24ُؤشا  وْيُذوذ-ا،  خ  اَأمّقران 
ماّرا رݣـُنوس ُؤشا ُؤرشالِيم اَأذ خاس عْفسن رݣـُنوس اَأر اإِ غا كّمرن اإِكُوذن ن ْروْقث ن 

رݣـُنوس. 

و�ر تݣّوّدم 
َمّتى 24: 29-31؛ مار. 27-24:13

25اَأذ ِذين اإِرِينت رْعراماث ِذي ْثُفوشث، ِذي ْثِزيِري ُؤ ذݣ اإِثران ُؤشا خ ثُمورث اَأذ ِذين يِيِري 

اَأرجف ن رݣـُنوس اَأر ذ اَسن اإِوّدار ِمين اإِ غا ݣّن اَأراِمي رْبحار اَأذ اإِّݣ زِّهير اَأمّقران ذ رْمواج اَأذ 
هاجنت. 26اإِوذان اَأذ اسن ْوضان اإِفاّدن س ثِيݣُّوِذي ُؤ س ِمين ْتراجان اَأذ اإِمسار خ دُّونِّيث، 
ِمينِزي ّجْهذ ن ُؤجنّا اَأذ ْتواّسنهّز. 27رْخذنِّي اَأذ زارن مِّيس ن ْبناذم ُيوِسي-د ذݣ اإِج ن ُؤسيُنو 
س ّجْهذ ذ ُؤُعوْدجي اَأطّاس. 28خِمي اإِ غا بذانت ثمْسرايِين-ا، خنِّي كّارم، ثّسݣاّعذم اإِزْدجيفن 

نْوم ِمينِزي اَأفكِّي نْوم اَأقّا يِيوض-د.” 
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فنِّي شا  و و�ر �إِ �أَو�ر ن يشُّ
َمّتى 32:24-35؛ مار. 31-28:13

غا  اإِ  30خِمي  ورا.  ثِيشجُّ ماّرا  ذ  ثازارث  ن  واْرثُو  غار  “ْخزارم  ُؤمتِّير  ن  اإِج  اسن  29اإنّا 

ّسنِضيْينت، خنِّي اَأذ ْثزارم ُؤشا اَأذ ثّسنم س يِيخف نْوم بلِّي اَأنبُذو يِيوض-د. 31اَأمُّو عاوذ، 
ْخِمي اإِ غا ثْتوارام ثِيمْسرايِين-ا تمسارانت، ْسنم بلِّي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي ثُوذس-د. 32س 
ير-ا اَأر اإِ غا يِيِري ُؤيا كُورِشي. 33اَأجنّا ذ ثُمورث اَأذ  و جِّ ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا وار اإِعدُّ
فنان، ماشا اَأوار اإِنُو وار اإِفنِّي شا. 34ْحضام اإِخف نْوم ِحيما وار تْضِقيرن ُوراون نْوم ِزي 
ّشراب ذ ُؤسشار ذ اإُِموناس ن ثُوذارث ُؤشا اَأذ خاوم-د اإِْوضا واّس نِّي ذْغيا اَأمْشناو اإِْشث 
ن ثْخشفث. 35ِمينِزي اَأذ د ياس خ ماّرا اإِنّي اإِقِّيمن خ ُؤغْمُبوب ن ثُمورث. 36خنِّي عّسم 
ماحْنذ اَأذ ْثزاْدچم ِذي كُور ْروْقث ِحيما اَأذ ثْتواحْسبم ذ ثاْروا ن ُؤسْنجم ِزي ماّرا ِمين اإِ 

غا اإِْمسارن ُؤشا اَأذ ْثبّدم ّزاث اإِ مِّيس ن ْبناذم.” 
37س ُؤِزير ثُوغا اإِّسْرماذ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، ماشا ِذي ْدجيرث ثُوغا اإِتّفغ، اإِْتِغيما   
اإِْوذان  ماّرا  ثُوغا  ِزيش  ّصبح  38ِذي  يثُون’.  زِّ ن  ‘اَأذرار  قّارن  ُؤِمي  وْذرار  خ  اإِْتُنوسا 

تاسن-د غارس غار ثاّدارث اإِقّدسن ِحيما اَأذ اس ْسرن. 

يطان يُوذف ِذي ياُهوذ� �إِسخاِرييُوِطي  شِّ
َمّتى 1:26-5، 14-16؛ مار. 1:14-2، 10-11؛ يُوح. 53-45:11

اَأرُّوياس ن 22  2ثُوغا  ‘باسخا’.  قّارن  ُؤِمي  اَأنثُون  نّْبرا  وْغُروم  ْرِعيذ ن  1اإِقاّرب-د 

نْغن،  اَأذ ث  ِحيما  ثّوارث  اإِْشث ن  اَأرزُّون  اإِْذلِيسن  اإِْمسرماذن ن  ذ  اإِكّهانن 
يطان ِذي ياُهوذا ونّي ُؤِمي ْتكنّان اإِسخاِريُيوِطي، نتّا  ِمينِزي ݣّوذن زݣ اإِْوذان. 3ُيوذف شِّ
ور اَأك-ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِمّقرانن ن  ثُوغا ذ اإِّجن ِزي ثنعاش ن اإِمازانن. 4اإُِروح، اإِسِّ
ْرعسكار ماّمش ث اإِ غا اإِسلّم غارسن. 5فارحن ُؤشا تافقن اَأذ اس ْوشن ثِينعاِشين. 6نتّا 

اإِْوش اَأسن اَأوار ُؤشا يارُزو اإِْشث ن ثّوارث ِحيما اَأذ اسن ث اإِسلّم باّرا اإِ ْرغاِشي. 

�أَسْوجذ ن باسخا 
َمّتى 17:26-25؛ مار. 12:14-21؛ يُوح. 30-21:13

اإِزمار ن  اإِْتواغارص  اَأذ  اإِْتخّص  ثُوغا  ِذي  اإِ  اَأنثُون  نّْبرا  ْرِعيذ ن وْغُروم  اَأّس ن  7يِيوض-د 

‘باسخا’. 8نتّا اإِّسّك-د ُبطُروس ذ ُيوحانّا، اإنّا اسن “ُروحم، ثّسوجذم اَأنغ باسخا ِحيما اَأذ 
ث نّش.” 9نّان اس “مانِي ثْخسذ اَأذ ث نّسوجذ؟” 10اإنّا اسن “ْخزار، ْخِمي اإِ غا ثاذفم 
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ينت اَأذ كنِّيو-د اإِرقا اإِج ن ْبناذم، ياْرُبو اإِْشث ن ثقُبوشث ن وامان. ْضفارم ث غار  غار ثنِذْ
ثاّدارث مانِي اإِ غا ياذف. 11اإِنِيم اإِ باب ن ثاّدارث ‘اَأْمسرماذ اإِقّار اَأش: مانِي اإِْدچا وّخام 
ن اإِنْوِجيون اإِ ِذي اإِ غا ّشغ باسخا اَأك-ذ اإِمْحضارن اإِنُو؟ ’ 12نتّا اَأذ اوم اإِّسشن اإِْشث ن 
و س اإِباياسن، سوْجذم ث ِذين.” 13نِيْثِني ُروحن، ُؤِفين اَأم ماّمش  ْثُغورفث ثِميِريوث يسُّ

ثُوغا ذ اسن اإنّا ُؤشا ّسوجذن اإِ باسخا. 

�أَمْنِسي �أَنݣّاُرو 
َمّتى 26:26-30؛ مار. 22:14-26؛ 1 كُور. 25-23:11

14ُؤِمي ذ ثِيوض ْثساّعث، اإِقِّيم غار طّابرا ذ ثنعاش ن اإِمازانن اَأِكيذس. 15اإنّا اسن “نش 

ثُوغا وّحشغ اَأطّاس اَأذ ّشغ باسخا-يا اَأِكيْذوم قبر اإِ غا وّدبغ. 16ِمينِزي اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا 
وار ّزايس تتّغ عاذ اَأر اإِ غا اإِْتواكّمر ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 17خنِّي اإِطّف ْركاس ُؤشا 
اإِقاذا، اإنّا “كِسيم وا، بضام ث جاراوم! 18ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، وار سّسغ شا ِزي 
ْرِغيْدچث ن ْثزايارث اَأر اإِ د غا ثاس ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي.” 19اإِكِسي اَأغُروم، اإِقاذا، يارزا 
يمث اإِنُو ثنِّي اإِ خاوم اإِّموشن. ݣّم اَأيا اإِ ِريضارث  اِث ُؤشا اإِْوش اَأسن ث، اإنّا “ذ ثا ذ اَأرِّ
اإِنُو.” 20اَأمُّو عاوذ ْركاس اَأوارنِي اَأمنِسي، اإنّا “ْركاس-ا ذ ْرعاهذ ن ْجِذيذ س اإِذاّمن 
يّزرن. 21ماشا اَأقّا اَأفُوس ن ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِسلّمن اَأقّا-ث  اإِْتواسِّ اإِنّي اإِ خاوم اإِ غا  اإِنُو 
ُؤْشث  ماشا  اإِْتواكّس.  ماّمش خاس  اَأم  اإِراح  اَأذ  ْبناذم  22مِّيس ن  طّابرا.  غار  اَأِكيِذي 
خ ْبناذم نِّي اإِ ِزي اإِ غا اإِْتواسلّم.” 23بذان تمّسقسان جاراسن، مان ون ّزاْيسن اإِزّمار 
اَأتّاغ اَأذ اإِّݣ مان اَأيا. 24ثُوغا جاراسن عاوذ اَأمُشوبّش خ مان ون ّزاْيسن اإِْتِغير اس اَأذ 
يِيِري ذ اَأمّقران قاع. 25ماشا نتّا اإنّا اسن “اإِجْدجيذن ن رݣـُنوس صلّطن خاسن ُؤ اإِنّي 
اإِ خاسن اإِصلّطن تثواراغان ‘ثاروا ن رجواذ’ )=رُموحِسيِنين(. 26كنِّيو ماشا وار تِيِريم 
اَأم ُؤمسّخار. 27ِمينِزي  اَأذ يِيِري  اَأمْزوار  ُؤ  اَأم ُؤماُزوز  اَأذ يِيِري  اَأمّقران ذاْيوم  اَأمُّو، ماشا 
مان ون اإِْدچان ذ اَأمّقران، ما ذ ونّي اإِقِّيمن غار طّابرا نِيغ ذ ونّي اإِْتسّخارن؟ ماشا نش 
يبن اإِنُو.  ِذي ْروْسط نْوم اَأم ونّي اإِْتسّخارن. 28اَأقّا كنِّيو ذ اإِنّي اَأِكيِذي اإِقِّيمن ذݣ اإِجارِّ
29نش اَأذ اوم ݣّغ ثاݣْلِذيث اَأم ماّمش اإِ ذ ايِي ت اإِݣّا بابا، 30ِحيما اَأذ ثّشم اَأذ ثْسوم 

يمم خ ركراِسي ن ْثݣْلِذيث اَأذ ْثحْكمم خ  خ طّابرا اإِنُو ِذي ْثݣْلِذيث اإِنُو ُؤشا اَأذ ثقِّ
ثنعاش ن ْثقّبار ن اَأْيث ن اإِسرايِيل.” 
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يمان  قِّيمم ثشّبارم ِذي لاإِ
َمّتى 31:26-35؛ مار. 27:14-31؛ يُوح. 38-36:13

يطان ثُوغا يارزُّو اَأذ كنِّيو اإِزُّوّزار اَأمْشناو اإِْرذن.  و “ِسمعان، ِسمعان، اَأقّا شِّ 31اإنّا ِسيِذي يشُّ

يمان نّك. ُؤ شك، ْخِمي اإِ غا ثثُوبذ، خنِّي  32ماشا نش ُزوْدچغ خاك ِحيما وار اإِفنِّي لاإِ

ثّبث اَأْيثماش.” 33اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، نش اَأقّا وْجذغ ِحيما اَأذ ِكيك راحغ ُؤرا غار رْحبس 
ذ ْرمْوث.” 34اإنّا “نش اَأذ اش اإِنِيغ، اَأ ُبطُروس، وار اإِّسُقوقُوع ُؤياِزيض اَأّس-ا قبر ّما اَأذ 
ينذ.” 35اإنّا اسن “اَأراِمي كنِّيو ّسكّغ نّْبرا  ايِي ثنكارذ ْثراثا ن اإُِمورن، بلِّي وار ذ ايِي ثسِّ
ثاْشْيارث نِيغ رعوْتش نِيغ سانذالِيياث، ما ثُوغا اإِخّصا اَأوم شا؟” نّان اس “والُو!” 36اإنّا 
و ُؤرا ذ رعوْتش. ونّي وار  و ونّي غار اإِْدچا ثشيارث، اَأذ ت اإِكِسي، اَأمُّ اسن “ماشا رخُّ
يف. 37ِمينِزي نش اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأقّا  غار اإِْدجي، اَأذ اإِّزنْز اَأرُّوض نّس ُؤشا اَأذ ّزايس اإِسغ سِّ

اإِْتخّص اَأذ ْتواكّمرنت ثِيرا-يا ذايِي 

             ‘اَأقّا اإِْتواحسب اَأك-ذ اإِمْذناب.’       �إِشا. 12:53

ِمينِزي ِمين خاِفي ُيوران، غارس اَأنݣّار.” 38 نّان نِيْثِني “اَأ ِسيِذي، اَأقّا ذا ْثناين ن رسُيوف.” 
اإنّا اسن “اإِكفا!” 

يثُون  و خ وْذر�ر ن زِّ ثاز�ْدجيث ن يشُّ
َمّتى 36:26-46؛ مار. 42-32:14

39اإِفّغ، اإُِروح، غار وْذرار ن زِّيثُون اَأم ماّمش ثُوغا اإِنُّوم ُؤشا ْضفارن ث عاوذ اإِمْحضارن 

نّس. 40ُؤِمي اإِخّش غار وْمشان نِّي، اإنّا اسن “ّزاْدچم ِحيما وار د تِيذفم ذݣ ُؤغكِّوي.” 
41اإِݣّوج خاسن عراحار ثِيشِثي ن اإِّج ن ُؤحّجار ن وْزُرو ُؤشا اإِْوضا خ اإِفاّدن نّس، اإِزُّوْدچ، 

ي خاِفي ْركاس-ا، ماشا وار اإِتِيِري ِمين ْخسغ نش ماشا ِمين  42اإِنّا “اَأ بابا، مارا ثْخسذ، كِسْ

ثْخسذ شك.” 43اإِْضهار اَأس-د اإِج ن لمالاك زݣ ُؤجنّا، اإِْوشا اس ّجهذ. 44اَأم ثُوغا ذاْيس 
يِمين  ثِيݣُّوِذي ثْمغار اَأطّاس، اإِْبذا اإِْتزاْدچا عاذ اَأطّاس ُؤشا ثِيِذي نّس ثُوغا ثتّݣ اَأمْشناو ثُودِّ
ن اإِذاّمن هكّوانت غار ثُمورث. 45اَأوارنِي راِمي اإِكّار زِي ْثزاْدجيث، ُيوِسي-د غار اإِمْحضارن 
ي ثطّصم؟ كّارم، ثّزاْدچم ِحيما  نّس ُؤشا ُيوِفي ثن طّصن س وْشضان. 46اإنّا اسن “مايمِّ

وار ثِتيذفم ذݣ ُؤغكِّوي.” 
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و  ُؤُضوف ن يشُّ
َمّتى 47:26-56؛ مار. 43:14-50؛ يُوح. 11-3:18

اس  قّارن  ثنعاش،  ِزي  اإِّجن  ْرغاِشي.  ن  اإِج  ِذين  اَأقّا  ْخزار،  اإِّساوار،  عاذ  ثُوغا  47اَأم 

“اَأ  و  يشُّ اس  48اإنّا  وذم.  اإِسُّ ث  اَأذ  ِحيما  و  يشُّ غار  اإِقاّرب  اَأسن،  اإِْزوار  ثُوغا  ياُهوذا، 
ياُهوذا، ما س ُؤُسوذم اَأذ ْثسلّمذ مِّيس ن ْبناذم؟” 49ُؤِمي ْزِرين اإِنّي اإِ ذ اس-د اإِنّضن 
اإِْوثا  ثُوغا  ّزاْيسن  50اإِّجن  يف؟”  سِّ س  نّوث  اَأذ  ما  ِسيِذي،  “اَأ  نّان  اإِْمسارن،  ِمين 
و اإنّا “اَأهثاث!”  وغ اَأفُوِسي. 51ياّر-د يشُّ اإِْسمغ ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن، اإِقّص اس اَأمزُّ
و اإِ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِمّقرانن ن  وغ ُؤشا اإِّسݣْنفا ث. 52اإنّا يشُّ خنِّي اإِحاذا اس اَأمزُّ
ْرعسكار ن ثاّدارث اإِقّدسن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ، اإِنّي ثُوغا غارس-د اإِبّدن “اَأخِمي خ 
اَأِكيْذوم  ثُوغا-يِي  واّس  53اَأّس خ  اإُِعوماذ.  ذ  رْسُيوف  ثّفغم س  اإِ خف  ُؤشّفار  اإِج ن 
ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، كنِّيو وار غاِري ثّسِويّزذم س اإِفاّسن، ماشا ثا ذ ثاساّعث نْوم ذ 

ولطا ن ثاْدچسث.”  صُّ

�أَنْكار ن بُطُروس 
َمّتى 57:26-58، 69-75؛ مار. 53:14-54، 66-72؛ يُوح. 18-12:18، 27-25

اإِكّهانن. ُؤشا   ُؤزْدجيف ن  ثاّدارث ن  يذفن ث ِذي  54كِسين ث، نْذهن ث ُؤشا سِّ

ي ِذي ْروْسط ن رْمراح، خنِّي  ُبطُروس اإِْضفار اِث ِزي راݣّواج. 55ُؤِمي ّسارغن ثِيمسِّ
قِّيمن جِميع ُؤشا ُبطُروس اإِقِّيم ِذي ْروْسط نْسن. 56 ثْزرا اِث اإِْشث ن ثّيا اَأم اإِقِّيم غار 
اإِنكار  نتّا  57ماشا  اَأِكيذس.”  ثُوغا-ث  وا  ذ  ثنّا “ُؤرا  مِليح،  ذاْيس  ثْخزار  ُؤشا  ي  ْثمسِّ
ينغ.” 58وار ِذين ِمين اإِعُذون اإِْزرا اِث ونّْضِني،  ث، اإنّا “اَأ ثامغارث، نش وار ث سِّ
اإنّا “ُؤرا ذ شك ّزاْيسن”. ماشا ُبطُروس اإنّا “اَأ ْبناذم، وار اإِْدجي ُبو ذ نش.” 59ُؤِمي 
ثْعُذو عراحار  اإِْشث ن ْثساّعث اإِّسْفثن اِث عاوذ ونّْضِني، اإنّا “س ثِيذت، ُؤرا ذ وا 
ينغ  ثُوغا-ث اَأِكيس، ِمينِزي ُؤرا ذ نتّا ذ اَأجالِيِلي.” 60اإنّا ُبطُروس “اَأ ْبناذم-ا، نش وار سِّ
ِمين خف ثّساوارذ.” رْخذنِّي، اَأم ثُوغا عاذ اإِّساوار، اإِّسُقوقع ُؤياِزيض. 61اإِنّقرب ِسيِذي 
و ُؤشا اإِْخزار غار ُبطُروس. ُؤشا  ُبطُروس اإِعقر خ واوار ن ِسيِذي اَأم ماّمش اإِ ذ اس  يشُّ
اإنّا “قبر اإِ غا اإِّسُقوقع ُؤياِزيض، اَأذ ايِـي ثنكارذ ْثراثا ن اإُِمورن.” 62ُؤشا  ُبطُروس اإِفّغ 

باّرا، اإُِرو اإِمطّاون اإِمارزاݣن. 
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و  �أَسْحقار نْيشُّ
َمّتى 67:26-68؛ مار. 65:14

و، ثُوغا ْسثهّزان ّزايس ُؤشا هتّكن ث س ُؤركُّوض. 64ؤ اَأوارنِي  63اإِْريازن اإِنّي اإِقْبشن يشُّ

راِمي ث ذرن، ْوتِين ث غار ُؤغمُبوب، ّسْقسان ث، نّان “كاشف، مان ون اإِ شك 
اإِْوثِين؟” 65ؤ نِيْثِني ثُوغا ْتشّقافن ذاْيس س واطّاس ن ثمْسرايِين ثِينّْضِني اإِ نّان. 

و ّز�ث �إِ ِبيلاُطوس ذ ِهيُروُذوس  يشُّ
َمّتى 59:26-66؛ مار. 55:14-64؛ يُوح. 24-19:18

66 ُؤِمي ذ يِيوض ُؤزِير، ُمونن اإِْمغارن ن وْيُذوذ ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن 

ُؤشا نْذهن ث غار لمْحكاما ثامّقرانت نْسن. 67نّان “مارا شك ذ لَمسيح، خنِّي اإِنِي اَأنغ 
ث.” اإنّا اسن “مارا نِّيغ اَأوم ث، وار ذايِي ثِتيمنم. 68مارا ّسقِسيغ كنِّيو، وار خاِفي ثارِّيم نِيغ 
و ذ ْثساونت اَأذ اإِقِّيم مِّيس ن ْبناذم خ ُؤفُوس اَأفُوِسي ن ّجْهذ  وم. 69زِي رخُّ وار ذ ايِي ثارخُّ
ن اَأربِّي.” 70نّان ماّرا “ما شك ذ مِّيس ن اَأربِّي؟” اإنّا اسن “كنِّيو ثّقارم، اَأقّا ذ نش.” 71نّان 
وم نّس.”  “ُؤِمي نحذاج عاذ شهاذث؟ ِمينِزي اَأقّا نّشين س يِيخف نّغ نسرا ث زݣ ُؤقمُّ

و  ِبيلاُطوس ذ يشُّ
َمّتى 1:27-2، 11-14؛ مار. 1:15-5؛ يُوح. 38-28:18

 1ماّرا ْرغاِشي اإِكّار ُؤشا نْذهن ث غار بِيلاُطوس. 2بذان اَأذ ث ضرمن، نّان 23 

“نّشين  نُوفا اَأقّا وا اإِّسفسذ ْرݣنس نّغ اَأم اإِمنّع اَأذ ْوشن ّضارِيبا اإِ قايصار، اإِقّار بلِّي 
نتّا ذ لَمسيح ذ اَأجْدجيذ.” 3اإِّسقسا ث بِيلاُطوس، اإنّا “ما شك ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟” 
ياّر-د، اإنّا “شك اإِ ث اإِقّارن!” 4اإنّا بِيلاُطوس اإِ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ ْرغاِشي “اَأقّا وار ُؤِفيغ 
ُبو ُؤخـطُّو ِذي ْبناذم-ا.” 5ثُوغا ْتِزيّيارن خاس، نّان “نتّا اإِّسغّواغ اإِْوذان، اإِّسْرماذ ِذي ماّرا 
ياُهوِذيّيا، اإِْبذا زِي لجالِيل اَأر ذا.” 6ُؤِمي اإِْسرا بِيلاُطوس ‘لجالِيل’، اإِّسْقسا “ما اَأْرياز-ا ذ 
ولطا ن ِهيُروُذوس، اإِّسّك اِث غار ِهيُروُذوس،  اَأجالِيِلي؟” 7ُؤِمي اإِْفهم بلِّي نتّا زِي جوايه ن صُّ
و، اإِفارح اَأطّاس،  ونّي ثُوغا ُؤرا ذ نتّا ِذي ُؤرشالِيم ذݣ ُوّسان نِّي. 8اَأراِمي اإِْزرا ِهيُروُذوس يشُّ
يِثيم اَأذ ث اإِزار، ِمينِزي اإِْسرا خاس اَأطّاس ن ثمْسرايِين ُؤشا  ِمينِزي اَأطّاس زݣ واِمي ثُوغا اإِسِّ
يِثيم اَأذ زّايس اإِزار اإِْشث ن رْعرامث. 9اإِّسقسا ث س واطّاس ن واوارن، ماشا نتّا  ثُوغا اإِسِّ
وار خاس-د يارِّي س شا. 10اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن كّارن، ضْرمن ث 
س ْرحاّرث. 11ِهيُروُذوس ذ ْرعسكار نّس ّسحقارن ث، ْسثهزان زّايس ُؤشا اَأْرضن اس اإِج 
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ن وارُّوض اإُِشوّوار، خنِّي اإِّسّك اِث اَأمُّو غار بِيلاُطوس. 12ذْورن بِيلاُطوس ذ ِهيُروُذوس ذ 
اإِمدُّوكار زݣ واّس نِّي، ِمينِزي قبر ثُوغا ِذين رعذاواث جاراسن. 

و س ْرمْوث  رُحوكْم خ يشُّ
َمّتى 15:27-26؛ مار. 6:15-15؛ يُوح. 16:19-39:18

13اإِراغا بِيلاُطوس خ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِمّقرانن ُؤ خ اإِْوذان، 14اإِنّا اسن “كنِّيو ثِيْويم اَأيِي-د 

ْبناذم-ا اَأم اإِّجن ونّي اإِّسِعيْدچن اإِْوذان. ْخزار، نش ّسقِسيغ ث ّزاثوم، وار ذاْيس ُؤِفيغ ُبو 
ُؤخطُّو اإِ ّزايس ثْتشثشام كنِّيو. 15ُؤرا ذ ِهيُروُذوس، ِمينِزي نش ّسكّغ كنِّيو غارس. ُؤ ْخزار، 
وار ِذين ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث اإِ اإِْتواݣّن ّزايس ثّسذاهْدچ ْرمْوث. 16نش اَأذ ث هتّكغ 
س ُؤركُّوض ُؤشا اَأذ اس اَأرُخوغ.” 17ثُوغا اإِْتخّص اس اَأذ اسن يارُخو اإِ اإِّجن ِذي ْرِعيذ. 
18ماشا ْرغاِشي اإِسُغوي ذݣ اإِّج ن ُؤُمور، اإنّا “كّسم وا، اَأرُخو اَأنغ-د بارابّاس!” 19وا ثُوغا 

يّبث ن  ينت ُؤ خ سِّ يّبث ن اإِج ن ُؤُغوّوغ اإِ اإِْمسارن ِذي ثنِذْ اإِْتواّمنضار ِذي رْحبس خ سِّ
و. 21راغان، نّان “صلّب  ي. 20اإِراغا اَأسن عاوذ بِيلاُطوس، ثُوغا اإِْخس اَأذ يارُخو اإِ يشُّ ُؤنقِّ
اِث! صلّب اِث!” 22اإنّا اسن ثاوارا ِويّس ْثراثا “مان ثُوعّفنا اإِݣّا وا خنِّي؟ نش وار ذاْيس 
ُؤِفيغ ُبو ُؤخطُّو اإِ اإِسذاهْدچن ْرمْوث؟ خ ُؤينِّي اَأوارنِي راِمي ث هتّكغ س ُؤركُّوض، اَأذ 
اس اَأرُخوغ.” 23ماشا نِيْثِني زِيّيارن خاس، ْسُغويُّون س ثِميّجاِوين ّجهذنت، ِحيما اَأذ ث 
صلّبن ُؤشا ْثُغويِّيث نْسن ذ ثنِّي ن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ثُوغا ثارنِّي ِذي ّجهذ. 24خنِّي اإِحكم 
بِيلاُطوس اَأذ اسن اإِقضا شغر نْسن. 25اإِْضرق اَأسن اإِ ونّي ُؤِمي اإِّمنضارن ِذي رْحبس زِي 

و اَأم ماّمش ثُوغا ْخسن.  ي، ذ ونّي تارن نِيْثِني ُؤشا اإِسلّم يشُّ يّبث ن ُؤُغوّوغ ذ ُؤنقِّ سِّ

غار ّصاِليب 
َمّتى 32:27-44؛ مار. 21:15-32؛ يُوح. 19-17:19

26ُؤِمي ث ݣّوذن ّسنِّي، طّفن اإِّجن ِسمعان ِزي قايراوان، ثُوغا ُيوِسي-د زݣ اإِيّار، ُؤشا 

و. 27اإِْضفار اإِث-يِد اإِج ن ْرغاِشي  ّساْرسن خاس ّصالِيب ِحيما اَأذ ث ياْرُبو اَأوارنِي يشُّ
اإِمغار ن اإِْوذان ذ ثْمغاِرين ثِنّي ثُوغا اإِْوثِين اَأيْجُذور ُؤشا ْتُرونت خاس. 28اإِنّقرب-د غارسنت 
يس ن ُؤرشالِيم، وار ْتُرونت شا خاِفي، ماشا ُرونت خ اإِخف نْكنت ذ  و، اإنّا “اَأ يسِّ يشُّ
ثاْروا نْكنت. 29ِمينِزي اَأذ د اسن ُوّسان اإِ ِذي اإِ غا اإِنِين ‘ّسعذ ن ثْمغاِرين اإِ وار اإِزّمارن 
اَأذ  وُطوضن.’ 30خنِّي  يسن اإِنّي وار ُيورون ذ ثِيّباش اإِ وار اإِسُّ اَأذ ُؤْرونت ُؤ ّسعذ ن اإِعدِّ
اإِنِين اإِ اإُِذورار ‘ْوضام-د خانغ!’ ُؤ اإِ ثِيْوِريِرين ‘ذرنْت اَأنغ!’ 31ِمينِزي مارا ݣِّين اَأيا س 
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وض ُيوْزغن.” 32نْذهن عاوذ ْثناين  وض اَأِزيزا، خنِّي ِمين اإِ غا اإِْمسارن عاذ اإِ ُؤكشُّ ُؤكشُّ
نّْضِني اإِنّي اإِقطّعن اَأبِريذ، ِحيما اَأذ ْتوانغن اَأِكيس. 33ُؤِمي ثن نْذهن غار وْمشان ُؤِمي 
وس  وفث ن ُؤزْدجيف’، صلّبن ث ِذين اَأك-ذ اإِنّي اإِقطّعن اَأبِريذ، اإِّجن خ يفُّ قّارن ‘ثاشقُّ
ينن  و “اَأ بابا، غفار اَأسن، ِمينِزي نِيْثِني وار سِّ نّس ُؤ ونّْضِني خ ُؤزْرماض نّس. 34اإنّا يشُّ
وض. 35ثُوغا اإِْوذان بّدن ِذين،  ِمين تݣّن.” ُؤشا بضان اَأرُّوض نّس، نْضارن خاس اَأكشُّ
و  اإِنّْضِني، رخُّ اإِّسنجام  قّارن “ثُوغا  ّزايس،  ّسبهثرن  اإِمّقرانن ن وْيُذوذ  ُؤرا ذ  خّزارن. 
اَأربِّي؟” 36ُؤرا ذ  اإِْتواخضارن ِزي  اإِ  نتّا ذ لَمسيح  اإِخف نّس مارا  اإِّسنجم  اَأذ  اأّج اِث 
اإِعْسكاِريّين قاّربن غارس ماحْنذ اَأذ ّزايس ْسثهزان، ْوِشين اس ْرخْدچ، 37قّارن “مارا 
شك ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين، خنِّي سْنجم اإِخف نّك!” 38ثُوغا ِذين عاوذ اإِْشث ن ثِيرا 
سنّج نّس ُؤِرين ث س لُحوُروف ن ْثُيونانِيث ذ ْثلاثِيِنيث ذ ْثِعيبرانِيث “وا ذ اَأجْدجيذ 
ن ُوذاين.” 39اإِّجن زݣ اإِنّي اإِقطّعن اَأبِريذ اإِ ثُوغا اإِْتواُيويرن، ثُوغا اإِْتشّقاف ذايس، اإِقّار 
“مارا شك ذ لَمسيح، خنِّي سْنجم اإِخف نّك ُؤرا ذ نّشين اَأِكيك!” 40ماشا ونّْضِني 
ياّر-د، اإِوبّخ اِث، اإنّا “ما شك وار ثݣِّويذذ شا عاذ ِزي اَأربِّي ُؤِمي شك اإِرقف ّشراع 
اإِݣِّي  وار  وا  ماشا  نݣّا.  ِمين  ن  اَأخْدچص  نطّف  ِمينِزي  ْرحّق  41نّشين س  اإِّجن؟  ذ 
و “عقر خاِفي، اَأ ِسيِذي، ْخِمي اإِ د غا ثاسذ ِذي  ِمين وار اإِْحِرين.” 42خنِّي اإنّا اإِ يشُّ
اَأِكيِذي  ثِيِريذ  اَأذ  اَأّس-ا  اَأقّا  اإِنِيغ،  اَأذ اش  ثِيذت  و “س  يشُّ 43اإنّا اس  نّك.”  ْثݣْلِذيث 

ِذي ّجنّث.” 

و  رمْوث ن يشُّ
َمّتى 45:27-56؛ مار. 33:15-41؛ يُوح. 30-28:19

44ثُوغا ثاساّعث عراحار ذ ستّا، خنِّي ثْوضا-د ثاْدچسث خ ثُمورث ماّرا اَأراِمي ذ ثسعا 

)=ثاساّعث ثُوغا-ت ذ ْثراثا ن وْزين ن واّس(. 45ثّبارشن ْثُفوشث ُؤشا اَأْرواق ن ثاّدارث 
و اإِراغا س ّجهذ، اإنّا “اَأ بابا، ذݣ اإِفاّسن نّك اَأذ ّسارسغ  اإِقّدسن اإِشاّرݣ ذݣ وْزين. 46يشُّ
اَأرُّوح اإِنُو.” ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِفّغ اس ُبوْحبر. 47ُؤِمي اإِْزرا ْرقبطان خ مّيا ِمين ثُوغا اإِْمسارن، 
ذ  اإِ  اَأْمسݣّاذ.” 48ماّرا ْرغاِشي  ْبناذم-ا ذ  ثُوغا  اإنّا “س ثِيذت  اَأربِّي،  اإِّسمغارا ِذي  اإِْبذا 
اإُِمونن ِحيما اَأذ زارن اَأفُوّرج-ا، عْقبن اَأوارنِي راِمي ْزِرين ِمين اإِْمسارن، ْوتِين ذݣ اإِذمارن 
نْسن. 49ماّرا اإِمقاّرابن ذ ثْمغاِرين اإِ ث-يِد اإِْضفارن جِميع ِزي لجالِيل، بّدن غار راݣّواج، 

ْزِرين مان اَأيا. 
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و  �أَنْضر ن يشُّ
َمّتى 57:27-61؛ مار. 42:15-47؛ يُوح. 42-38:19

50ؤ ْخزار، اإِج ن وْرياز، قّارن اس ُيوسف، ثُوغا-ث ذ اَأمشاوار، اَأقّا-ث ذ اإِج ن وْرياز ذ 

اَأصْبحان ذ اَأْمسݣّاذ. 51وانِيثا وار يارِضي شا خ ِمين خف ْمشاوارن نِيْثِني ُؤ خ ِمين ݣِّين. 
ينت ن ُوذاين، نتّا س يِيخف نّس ثُوغا اإِْتراجا عاوذ  اَأقّا-ث ِزي اَأِريماثِييا، اإِْشث ن ثنِذْ
و. 53اإِّسهوا  ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي. 52وانِيثا ُيوُيور غار بِيلاُطوس ُؤشا اإِتار اس ْرخشبث ن يشُّ
ث-يِد، اإِنّض اِث ِذي رْشفن ن قاِطيفا ُؤشا اإِّساْرس اِث ذݣ اإِج ن ونْضر اإِ اإِْغزا ذݣ 
وْزُرو مانِي وار ذاْيس اإِنِضير ُؤرا ذ اإِّج عاذ. 54ثُوغا ذ اَأّس ن ُؤسوجذ، اَأقّا ّسبث ْثقاّرب-د. 
55ثِيمغاِرين اإِ د ُيوِسين ِزي لجالِيل ْضفارنت ث-يِد ُؤشا ْزِرينت اَأنْضر ذ ماّمش ّساْرسن 

ِميرُّو. ُؤ ِذي ّسبث  ْرخشبث نّس. 56راِمي عقبنت، ّسوجذنت رْعُطور ذ رْفواحث ن 
اَأريّحْنت اَأم ماّمش ثْدچا ِذي ثوصّيث. 

ثانُوكر� 
َمّتى 1:28-10؛ مار. 1:16-8؛ يُوح. 10-1:20

ونْضر، 24  غار  ُروحنت  ِزيش،  ّصبح  غار  ِسيمانا  ن  اَأمْزوار  واّس  ذݣ  1ماشا 

ثُوغا خ  اإِ  ثاْصضارث  اَأقّا  ُؤِفينت،  2اَأقّا  ّسوجذنت.  ثُوغا  اإِ  رْعُطور  ْكِسيْنت 
و. 4اَأم ِذين بّدنت،  ونْضر، ثْتواّسقُنونِي ّزايس. 3ُؤِمي ُؤذفنت، وار ُؤِفينت شا اَأرِّيمث ن يشُّ
يّقن، بّدن  اإِوّدار اَأسنت ِمين اإِ غا ݣّنت، ْخزار، اَأقّا ِذين ْثناين ن يْريازن ذݣ وارُّوض اإِتِيسِّ
ّزاثسنت. 5ݣّوذنت اَأطّاس ُؤشا قبارنت اَأزْدجيف نْسنت غار ثُمورث. رْخذنِّي نّان اَأسنت 
ي ثارزُّونت كنِّينت جار اإِمتِّينن خ ونّي اإِّدارن؟  6اَأقّا وار ذا اإِْدجي، ِمينِزي اَأقّا اإِكّار!  “مايمِّ
عقرنت خ ِمين ذ اَأكنت اإنّا ُؤِمي ث ثُوغا عاذ ِذي لجالِيل، 7اإِنّا، اَأقّا ثُورا خ مِّيس ن 
ْبناذم اَأذ اإِْتواسلّم ذݣ اإِفاّسن ن اإِمْذناب، اَأذ اإِْتواصلّب ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا اَأذ د 
اإِكّار.” 8خنِّي عقرنْت خ واوارن نّس. 9عقبْنث-يِد زݣ ونْضر ُؤشا خّبارنت ماّرا مان اَأيا اإِ 
ِحيْدعاش ُؤ اإِ ماّرا اإِنّْضِني. 10ماريم ن ماجذالا ذ ُيووانّا ذ ماريم يّماس ن ياعُقوب ذ ِمين 
ثُوغا اإِقِّيمن ن ثْمغاِرين اإِ اإِْدچان اَأِكيسنت حاجانت مان اَأيا اإِ اإِمازانن. 11اإِْتِغير اَأسن نِيثنِتي  
ُيوّزر ذْغيا غار  اإِكّار-د،  اإِْخوان ُؤشا وار ثنت تِيّقن. 12ماشا ُبطُروس  اَأوارن  ّساوارن ت 
ونْضر، اإِْغنس، اإِْزرا رشُفون واها ُؤشا اإُِروح، اإِتْبهث ذݣ يِيخف نّس س ِمين اإِْمسارن. 
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ذݣ وبِْريذ غار ِعيمو�س 
مار. 13-12:16

اإِݣّوج ستِّين  اإِج ن ْذشار  ّزاْيسن ذݣ وْبِريذ غار  ْثناين  ثُوغا  نِّي  ْخزار، ذݣ واّس  13ؤ 

'ِيسثاِذيّين' )=عراحار ِحيْدعاش ِكيلُوِميثر( خ ُؤرشالِيم، قّارن اس ِعيمواس، 14ثُوغا ّساوارن 
اَأك-ذ واياويا خ ماّرا ِمين ثُوغا اإِْمسارن. 15اَأم ّساوارن نِيْثِني، تمّسقسان، اإِقاّرب-د غارسن 
و ِسيمانت نّس ُؤشا ثُوغا اإِݣُّور اَأِكيسن. 16ماشا ْتواشّبارنت ثِيطّاِوين نْسن راِمي وار  يشُّ
ي  ث تعِقيرن. 17اإنّا اسن “مان اَأوارن-ا اإِ خف ثّساوارم اَأك-ذ واياويا ذݣ وْبِريذ ُؤ مايمِّ
باننت ْرخزراث نْوم شْضننت؟” 18ياّر-د اإِّجن ّزاْيسن ُؤِمي قّارن كِليُيوباس، اإنّا اس “ما 
ينن ِمين ِذين اإِْمسارن ذݣ ُوّسان-ا؟” 19اإنّا  شك ذ اَأينِّي ن ُؤباّرانِي ِذي ُؤرشالِيم اإِ وار اإِسِّ
و نّاِصيِري، ثُوغا-ث ذ اَأمكاشاف،  اسن “ِمين اإِْمسارن؟” نّان اس “ِمين اإِْمسارن اإِ يشُّ
ثُوغا غارس ّجْهذ ِذي ِمين اإِتّݣ ُؤ ِذي ِمين اإِّساوار ِقيباْتش اإِ اَأربِّي ذ ماّرا اإِْوذان 20ُؤ ماّمش 
ث سلّمن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِمّقرانن نّغ اإِ ْرُحوكم س ْرمْوث ُؤشا صلّبن ث. 21نّشين  
يِثيم، اَأقّا ذ نتّا اإِ غا اإِسلّكن اإِسرايِيل، ماشا خ ُؤيا ماّرا، اَأّس-ا ذ اَأّس ِويّس  ماشا ثُوغا نسِّ
ْثراثا زݣ واِمي اإِمسار مان اَأيا ماّرا. 22ماشا شا ن ثْمغارِين ّزاْينغ ّسحّيارنت اَأنغ عاوذ. 
نِيثنِتي  ثُوغا-ثنت زِيش غار ونْضر. 23اَأم وار ِذين ُؤِفينت اَأرِّيمث نّس، ُؤِسينث-يِد، نّانت 
اإِّدار. 24خنِّي شا  اَأقّا  اَأمْشناو ماّمش ِذي رْوِحيي، نّان اَأسنت بلِّي  اَأقّا ْزرِينت لمالاكاث 
ّزاْينغ ُروحن غار ونْضر، ُؤِفين ثِيمْسرايِين اَأم ماّمش نّانت ثْمغارِين، ماشا نتّا وار ث ْزرِين 
ْورن اإِْمكاشافن! 26ما  يمان س ماّرا ِمين سِّ شا!” 25اإنّا اسن “اَأ اإِْفغار، اَأ اإِنْضقار ن ُور ِذي لاإِ
و ُؤشا اَأذ ياذف غار ُؤُعوْدجي نّس؟” 27خنِّي اإِْبذا زِي  ي اَأذ اإِوّدب لَمسيح اَأمُّ وار اإِْتخصِّ
ُموسى ُؤ زِي ماّرا اإِْمكاشافن، اإِْتفّسار اَأسن ِمين خاس ُيوران ِذي ماّرا اإِْذلِيسن. 28ُؤشا نِيْثِني 
قاّربن غار ْذشار اإِ غار ثُوغا ݣُّورن. نتّا اإِݣّا اَأْخِمي ثُوغا اإِْخس اَأذ يارنِي ذݣ وْبِريذ. 29نِيْثِني 
ݣِّين خاس بّزز، نّان “قِّيم اَأِكيْذنغ، ِمينِزي ثامدِّيث ثݣُّور اَأذ ثْوضا، اَأقّا اإِمّير ُؤزِير.” ُؤشا  
ُيوذف، اإِقِّيم اَأِكيْذسن. 30اإِمسار اَأراِمي ثُوغا اَأِكيْذسن اإِقِّيم غار طّابرا، اإِْكِسي اَأغُروم، اإِبارك، 
يارزا، خنِّي اإِْوش اَأسن ث. 31ُؤشا  نُّوْرزمْنت ثِيطّاِوين نْسن، عْقرن ث ُؤشا رْخذنِّي اإِْذور 
وار ث ْتِويِرين عاذ. 32نِيْثِني نّان اإِّجن اإِ ونّْضِني “ما وار ثُوِغي اإِشّمض ُور نّغ اَأراِمي ثُوغا 
اَأِكيْذنغ اإِّساوار ذݣ وْبِريذ، اإِّسفهام اَأنغ اإِْذلِيسن؟” 33ِذي ْثساّعث نِّي كّارن نِيْثِني، عْقبن 
غار ُؤرشالِيم ُؤشا ُؤِفين ِحيْدعاش ُمونن، نِيْثِني ذ يِنّي اَأِكيسن، 34نّان “ذ ثِيذت اَأقّا ِسيِذي 
اإِكّار-د ُؤشا اإِبان-د اإِ ِسمعان.” 35نِيْثِني خّبارن س ِمين اإِْمسارن ذݣ وْبِريذ ُؤ ماّمش ث 

ّسنن اَأراِمي يارزا اَأغُروم. 
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مْحضارن نّس  و �إِ �إِ �أَْضهار ن يشُّ
َمّتى 16:28-20؛ مار. 14:16-18؛ يُوح. 19:20-23؛ رخ. 8-6:1

و ِسيمانت نّس ِذي ْروْسط نْسن، اإنّا اسن  36اَأم ثُوغا نِيْثِني ّساوارن خ مان اَأيا، اإِبّد يشُّ

اإِْتِغير اَأسن بلِّي ْتواران اإِج ن  “ْسرام خاوم!” 37ماشا نِيْثِني نّخْرعن ُؤشا ݣّوذن اَأطّاس، 
ي ثتݣّم اإِخارِّيصن ذݣ ُوراون نْوم؟ 39خزارم  ي ثْتنخِريعم، مايمِّ رْخيار. 38اإنّا اسن “مايمِّ
اإِفاّسن ذ اإِضارن اإِنُو، اَأقّا ذ نش س يِيخف اإِنُو. حاذام اَأيِـي ُؤ ْخزارم ِمينِزي رْخيار وار 
غارس ُبو وْيُسوم ُؤرا ذ اإِْغسان اَأم ماّمش ذ ايِـي ثْتوارام.” 40ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِّسشن اَأسن 
يّبث ن رْفراحث، قِّيمن  اإِفاّسن نّس ذ اإِضارن نّس. 41ُؤِمي نِيْثِني عاذ وار ُؤِمينن ِزي سِّ
ْتبْهثن، اإنّا اسن “ما غاْروم ذا شا ن ماّشا؟” 42وِشين اس اإِْشث ن ثْشِويحث ن وْسرم 
اإِشنفن ُؤ شا ن ثْزرفث ن ثاّمنت. 43اإِكِسي ت ُؤشا اإِّشا اِت ِقيباْتش نْسن. 44اإنّا اسن “اإِنا 
ْورغ ُؤِمي نش ثُوغا عاذ اَأِكيْذوم، اَأقّا اإِْتخّص اَأذ اإِْتواكّمر ماّرا ِمين  ذ اَأوارن اإِ ِزي ِكيذوم سِّ
خاِفي ُيوران ِذي تاْوراث ن ُموسى، ذݣ اإِْمكاشافن ُؤ ذݣ اإِسبِّيحن.” 45خنِّي ياْرزم اَأسن 
و اإِْتخّص اَأذ اإِوّدب  و اإِ ثُورا، اَأقّا اَأمُّ اإِْذلِيسن. 46اإنّا اسن “اَأمُّ رعقر نْسن ِحيما اَأذ فْهمن اإِ 
لَمسيح، خنِّي اَأذ ذ اإِكّار زݣ اإِمتِّينن ذݣ واّس ِويّس ْثراثا، 47اَأذ اإِْتواباّرح س يِيسم نّس 
و ِزي ُؤرشالِيم. 48كنِّيو ذ رْشُهوذ خ  س تُوبث اإِ وْغفار ن ّدنُوب اإِ ماّرا رݣـُنوس ُؤ بدُّ
ينت ن ُؤرشالِيم اَأر اإِ غا  مان اَأيا. 49اَأقّا نش اَأذ اَأوم-د ّسكّغ ْرواْعذ ن بابا. قِّيمم ِذي ثنِذْ

ثْتواوارضم س ّجْهذ ِزي ُروْعرا!” 

تْو�ّسݣاّعذ غار ُؤجّنا  و �إِ يشُّ
مار. 19:16-20؛ رخ. 11-9:1

ينت ن باْيثعانيا، اإِّسݣاّعذ اإِفاّسن نّس ِذينِّي ُؤشا اإِبارك اإِثن.  50خنِّي اإِنْذه اإِثن باّرا غار ثنِذْ

و غار ُؤجّنا  ثامكِسيث ن يشُّ
52سْجذن  ُؤجنّا.  غار  اإِّمكِسي  ُؤشا  اإِْمسبضا خاسن  اَأقّا  اإِمسار،  اإِْتباراك،  ثُوغا  ثن  51اَأم 

اس ُؤشا عْقبن غار ُؤرشالِيم س رْفراحث ثمغار. 53ثُوغا-ثن رْبدا ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، 
ّسْمغاران ُؤ ْتباراكن اَأربِّي. اَأِمين. 
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و لَمسيح   رْخبار �أَصْبحان ن يشُّ
س ُؤفُوس ن يُوحانّا 

ْذور ذ بْناذم  لَمسيح �إِ

1ذݣ ُؤمْزواُرو ثُوغا اإِْدچا واوار، اَأوار ثُوغا-ث اَأك-ذ اَأربِّي، اَأوار ثُوغا-ث ذ اَأربِّي. 2وا اإِْدچا 1  

اَأك-ذ اَأربِّي ذݣ ُؤمْزواُرو. 3زّايس اإِ د اإِْتواخرق كُورِشي ُؤ نّْبرا نتّا وار د اإِْتواخرق ُؤرا ذ 
اإِْشث ن  ثمْسراشث اإِ د اإِْتواخرقن. 4ذايس ثْدچا ثُوذارث، ثُوذارث ثُوغا-ت ذ ثِيفاوث ن 
ْبناذم. 5ثِيفاوث ثارّق ِذي ثاْدچسث، ثاْدچسث وار ت-د ثِيِويض. 6ثُوغا-ث ذ اإِج ن ْبناذم، 
اإِّسّك اإِث-يِد اَأربِّي، قّارن اس ُيوحانّا. 7وا ُيوِسي-د اإِ شهاذث ِحيما اَأذ اإِْشهذ اإِ ْثفاوث، 
ِحيما اَأذ زّايس اَأمنن ماّرا. 8نتّا وار اإِْدجي شا ذ ثِيفاوث، ماشا نتّا اإِْتواّسّك-د ِحيما اَأذ اإِْشهذ 
ونِّيث.  اإِ ْثفاوث. 9اَأقّا ثِيفاوث ن ثِيذت اإِ اإِتِيّشن ثِيفاوث اإِ كُور ْبناذم، ثُوغا ثتاس-د غار دُّ
ين شا. 11ُيوِسي-د غار  ونِّيث وار ث ثسِّ ونِّيث، دُّ ونِّيث، زّايس ثْتواّݣ دُّ 10نتّا ثُوغا-ث ِذي دُّ

ِوي اإِْدچان نّس، ماشا ِوي اإِْدچان نّس وار ث اإِقِبير. 12ماشا ماّرا اإِنّي ث اإِقبرن، اإِْوشا اسن 
ولطا ِحيما اَأذ ذْورن ذ ثاْروا ن اَأربِّي، اإِ يِنّي اإِتاْمنن ذݣ اإِسم نّس، 13اإِنِّي وار د اإِخِريقن ُؤرا  صُّ
زݣ اإِذاّمن ُؤرا زِي ِمين اإِْخس وْيُسوم ن ْبناذم ُؤرا زِي ِمين اإِْخس وْرياز، ماشا زِي اَأربِّي اإِ د 
اإِْتواخرقن. 14اَأوار اإِْذور ذ اَأيُسوم، اإِْزذغ جارانغ، نّشين نْزرا اَأُعوْدجي نّس، اَأُعوْدجي ن ُؤينِّي 
ورن س نِّيعمث ذ ثِيذت . 15اإْشهذ خاس ُيوحانّا، اإِراغا، اإنّا  ن مِّيس زِي غار باباس اإِ اإِشُّ
“ذ وا ِمين خف نِّيغ ‘ونّي اإِ د غا ياسن اَأوارنِي اَأيِي، نتّا اإِْذور زّاثِي، ِمينِزي نتّا ثُوغا-ث قبر 
اإِنُو’.” 16زِي رْكمار نّس نِيِوي-د ماّرا، نِّيعمث خ نِّيعمث. 17تّاوراث ثّمْوش زِي ُموسى، 
و لَمسيح. 18ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْزرِي اَأربِّي، ماشا اَأينِّي  ماشا نِّيعمث ذ ثِيذت، ُؤِسينث-يِد زِي يشُّ

يس اإِ اإِْدچان ذݣ وْحِسين ن ْثباباث ذ نتّا اإِ زّايس اإِّسخّبارن.  ن مِّ

و  شهاذث ن يُوحانّا �أَْمسْغضاص خ يشُّ
َمّتى 1:3-12؛ مار. 2:1-8؛ ُلوك. 17-15:3

19ثا ذ شهاذث ن ُيوحانّا راِمي د ّسكّن ُوذاين شا ن اإِكّهانن ذ اإِلاِويّين زِي ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ ث 

ّسْقسان “ِمين ثْعِنيذ شك؟” 20ثُوغا اإِشهذ، وار اإِّسُنوفّار شا. ُؤشا  اإِْشهذ اَأمُّو “نش وار ْدجيغ شا 
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ذ لَمسيح.” 21ّسقسان ث “اإِ ِمين ثْعِنيذ شك خنِّي؟ ما ذ شك ذ اَأمكاشاف اإِلِييا؟” اإنّا “وار 
ْدجيغ ذ نش.” “ما ذ شك ذ اَأمكاشاف؟” يارّ-د “لّا.” 22نّان اس “خنِّي ِمين ثْعِنيذ شك، 

ِحيما اَأذ نارّ اإِ يِنّي ذ انغ-د اإِّسكّن، ِمين ثّقارذ خ يِيخف نّك؟” 23 اإِنّا 

 “نش ذ ْثِميّجا اإِ اإِْتراغان ِذي رْخرا ‘سݣّمم اَأبِريذ ن اَأربِّي نِيشان!’، 
    اَأم ماّمش اإنّا ُؤمكاشاف اإِشاعيا.”    �إِشا. 3:40 

24نِيْثِني ثُوغا ْتواّسكّن-د زݣ اإِفارِيِسيّين 25ُؤشا ّسْقسان ث، نّان “مارا وار ثْدجيذ شا ذ 

ي ثّسْغضاصذ؟” 26ُيوحانّا ياّر-د خاسن، اإنّا  لَمسيح ُؤرا ذ اإِلِييا ُؤرا ذ اَأمكاشاف، اإِ خنِّي مايمِّ
ينم شا، 27نتّا ذ ونّي اإِ د غا  “نش ّسغضاصغ ذݣ وامان، ماشا اَأقّا ِذين اإِّجن جاراوم اإِ وار ثسِّ
ياسن اَأوارنِي ايِي، نتّا اإِْدچا قبر اإِنُو، نش وار ْسِذيهْدچغ اَأذ فْسيغ اإِِفيران ن ْثِسيرا نّس.” 28مان 

ُأْرُذون، مانِي ثُوغا ُيوحانّا اإِّسغضاص.  اَأيا اإِمسار ِذي باْيثعانيا غار ُؤجّماض ن لا

زمار ن �أَربِّي  و لَمسيح ذ �إِ يشُّ
اإِ  اَأربِّي  اإِزمار ن  ذ  اَأقّا-ث  اإنّا “ْخزارم،  اإِݣُّور-د غارس،  و  يشُّ اإِْزرا  ُيوحانّا  نّس  29ثِيوّشا 

ونِّيث! 30ذ وا ِمين خف نِّيغ ‘اَأذ د ياس اَأوارنِي اَأيِـي اإِج ن وْرياز،  ين ّدنُوب خ دُّ اإِكّسِّ
اَأذ  ينغ شا، ماشا ِحيما  اإِنُو.’ 31نش وار ث سِّ قبر  ثُوغا-ث  نتّا  ِمينِزي  ّزاثِي،  ُيوِسي-د 
اإِْتواّسارݣب غار اإِسرايِيل، خ ُؤينِّي ُؤِسيغ-د ِحيما اَأذ ّسغْضصغ ذݣ وامان.” 32ُيوحانّا 
اإِشهذ، اإنّا “زِريغ اَأرُّوح اإِهوا-د اَأم اإِْشث ن ثذبِيرث زݣ ُؤجنّا، ثارسا خاس. 33نش وار 
اإنّا اَأيِي  ينغ شا، ماشا ونّي ذ ايِي ذ اإِّسكّن ِحيما اَأذ ّسغْضصغ ذݣ وامان، نتّا  ث سِّ
‘ونّي خ ثْزِريذ اإِهوا-د خاس اَأرُّوح ُؤشا يارسا خاس، ذ وا ذ ونّي اإِّسغضاصن س اَأرُّوح 

اإِقّدسن’. 34نش ْزِريغ ُؤشا شْهذغ بلِّي نتّا ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 

مْزُور� ن لَمسيح  �إِمحضارن �إِ
و اإِ  35ثِيوّشا نّس عاوذ، ثُوغا ُيوحانّا اإِبّد اَأك-ذ ْثناين ن اإِمْحضارن نّس. 36اإِخزار غار يشُّ

ثُوغا اإِݣُّورن ُؤشا اإنّا “ْخزارم، ذ وا ذ اإِزمار ن اَأربِّي.” 37ثناين ن اإِمْحضارن ْسِرين اس اَأم 
و، اإِْزِري ثن ضّفارن ث-يِد، اإِّسْقسا ثن “ِمين  و. 38اإِنّقرب-د يشُّ ت اإِقّار ُؤشا ْضفارن يشُّ
خف ثارزُّوم؟” نِيْثِني نّان اس “اَأ رابِّي - ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأ اَأْمسرماذ’، مانِي ْثزّدغذ؟” 
39اإنّا اسن “اَأراحم-د، اَأذ ْثزارم.” ُروحن اَأِكيذس، ْزِرين مانِي اإِزّدغ، قِّيمن اَأِكيذس اَأّس 
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نِّي، ثاساّعث ثُوغا-ت عراحار ذ عشرا. 40اَأنذراُوس ُؤماس ن ِسمعان ُبطُروس ثُوغا-ث 
ذ اإِّجن ِزي ْثناين نِّي اإِ اإِْسِرين اَأيا ِزي ُيوحانّا ُؤشا ضّفارن ث. 41ذ وا اإِ ُيوِفين اَأمْزواُرو 
‘لَمسيح’.  يِيِني  اَأذ  اإِْخس  وانِيثا  اإِسم   ،” ييا’  ‘ماسِّ نُوفا  “اَأقّا  اس  اإنّا  ِسمعان،  ُؤماس 
و، اإنّا “شك ذ ِسمعان، مِّيس ن ُيونا، اَأذ  و. اإِْخزار ذاْيس يشُّ يوض اإِث-يِد غار يشُّ 42اأِسِّ

يِيِني ‘ُبطُروس’ )=اْزُرو(. 43ثِيوّشا نّس  اَأذ  اإِْخس  وانِيثا  اإِسم  اش راغان ‘ِسيفاس’ ”، 
و اإنّا اس “ْضفار اَأيِي-د!”.  و اَأذ اإِراح غار لجالِيل ُؤشا ُيوفا ِفيِليبُّوس. يشُّ ثُوغا اإِْخس يشُّ
ُيوفا  ِفيِليبُّوس 

45 ُبطُروس.  ذ  اَأنذراُوس  ن  ينت  ثنِذْ ِزي  باْيثصايذا،  ِزي  ثُوغا  ِفيِليبُّوس 
44

و مِّيس  ناثانايِيل، اإنّا اس “نُوفا ونّي ِمين خف ُيورا ُموسى ِذي تاْوراث ذ اإِْمكاشافن، يشُّ
ن ُيوسف ِزي نّاِصيرا.” 46ناثانايِيل اإنّا اس “ما اَأتّاغ اإِزّمار اَأذ د ثّفغ ِزي نّاِصيرا شا ن 
اإِݣُّور-د غارس،  ناثانايِيل  اإِْزرا  و  47يشُّ ثْخزارذ.”  “اَأراح-د،  اس  اإنّا  ِفيِليبُّوس  ْثُشونِي؟” 
اإنّا خاس “ْخزار، ذ وا ذ اإِج ن ُؤسرايِيِلي نِيشان، وار ذاْيس ُبو ْرغّش.” 48ناثانايِيل اإنّا 
و ياّر-د، اإنّا اس “زِريغ شك ْسواّداي اإِ واْرثُو قبر ّما اَأذ  اس “مانِيس ذ ايِي ثّسنذ؟” يشُّ
شك-د اإِراغا ِفيِليبُّوس.” 49ناثانايِيل ياّر-د خاس “اَأ ‘رابِّي’، شك ذ مِّيس ن اَأربِّي، شك 
و ياّر-د، اإنّا اس “ما ثُوْمنذ س ِمين ذ اش نِّيغ ‘اَأقّا ْزِريغ  ذ اَأجْدجيذ ن اإِسرايِيل.” 50يشُّ
شك ْسواّداي اإِ وارثُو’؟ اَأذ ْثزارذ ِمين اإِْدچان كثار ِزي مان اَأيا.” 51اإنّا اس “س ثِيذت، 
س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ِزي ّسا ذ ْثساونت اَأذ ْثزارم اَأجنّا اإِنُّوْرزم ُؤ لمالاكاث ن اَأربِّي 

تارينت هكّوانت خ مِّيس ن ْبناذم.”  

لُموعِجيز� ثامْزو�ُروث ن لَمسيح ِذي قانا 

1ذݣ واّس ِويّس ْثراثا ثْمسار ِذين اإِْشث ن ثمْغرا ِذي قانا ِذي لجالِيل ُؤشا ثُوغا 2   

و ذ اإِمْحضارن نّس ْتواعارضن-د غار ثمْغرا. 3راِمي  و. 2ُؤرا ذ يشُّ ِذين يّماس ن يشُّ
و اإنّا اس “ِمين جار اَأيِي  و “وار غارسن ُبو بِيُنو!” 4يشُّ اإِقضا بِيُنو، ثنّا اس يّماس ن يشُّ
اإِْمسّخارن “ِمين  اإِ  ثنّا  5يّماس  ثِيِويض عاذ!”  وار د  اإِنُو  ثاساّعث  ثامغارث؟  اَأ  اَأِكيذم، 
ذ اوم اإِ غا يِيِني، ݣّم ث.” 6ثُوغا ِذين ستّا ن اإِقّدواح ن وْزُرو ذاْيسن اَأمان، ّمارسن 
ِذينِّي اَأم ماّمش نُّومن تݣّن ُوذاين ُروُضو، كُور اإِّجن ّزاْيسن غارس ْرقّد ن ْثناين اَأر ْثراثا 
ورم اإِقّدواح س  و اإنّا اسن “شُّ ‘اإِمثِريثن’ )=عراحار ثمانِيين اَأر مّيا ُؤ ِعيشِرين لِيثُرو(. 7يشُّ
و اَأْيمم-د ّزاْيسن،  وم. 8رْخذنِّي اإنّا اسن “رخُّ ورن ثن س وامان اَأر اَأقمُّ وامان.” ُؤشا  شُّ
يوضن ث. 9ُؤِمي باب ن ُؤرار اإِقْدچب اَأمان اإِ اإِذْورن  ْوشم ث اإِ باب ن ُؤرار.” ُؤشا  سِّ
ين مانِيس د اإِكّا، ماشا اإِْمسّخارن اإِنّي اإِ ذ اس-د ُيوْيمن اَأمان،  ذ بِيُنو، - ماشا نتّا وار اإِسِّ
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ّسنن -، اإِراغا-د باب ن ثمْغرا خ ُؤُموراي. 10اإنّا اس “كُور ْبناذم اإِْتقّدام بِيُنو اَأصْبحان ذ 
اَأمْزواُرو. مارا اإِنْوِجيون ْسِوين اَأطّاس، اَأذ اسن اإِْوش بِيُنو وار اإِْحِرين، ماشا شك ْثخّمرذ 
و ِذي قانا ِذي لجالِيل،  اإِݣّا يشُّ و ن رْعراماث اإِ  و.” 11ذ وا ذ بدُّ بِيُنو اإِصْبحن اَأر اإِ رخُّ
اإُِروح،  اَأيا  مان  12اَأوارنِي  نّس.  اإِمْحضارن  ّزايس  ُؤمنن  ُؤشا  نّس  اَأُعوْدجي  اإِّسضهار-د 
اإِهوا-د غار كافارناُحوم، نتّا ذ يّماس، ذ اَأْيثماس، ذ اإِمْحضارن نّس ُؤشا قِّيمن ِذين شا 

ن ُوّسان وار اإِْدجي اَأطّاس. 

قّدسن  سّبابن ِزي ثاّد�رث �إِ تاّزر خ �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 12:21-13؛ مار. 15:11-17؛ ُلوك. 46-45:19

و غار ُؤرشالِيم. 14ُيوفا ِذي ثاّدارث  13راِمي د ثِيوض باسخا، ْرِعيذ ن ُوذاين، اإِّسݣاّعذ يشُّ

اإِقّدسن اإِنّي ِذين اإِزّنُوزان اإِفُوناسن ذ ُوْدجي ذ اإِْذبِيرن ُؤرا ذ اإِصاّرافن ن ثنعاِشين اإِنّي ِذين 
اإِقِّيمن. 15اإِݣّا اإِج ن ُؤركُّوض زݣ اإِسغوان ُؤشا ُيّزر خاسن ماّرا زِي ثاّدارث اإِقّدسن ُؤرا ذ 
ُؤْدجي ذ اإِفُوناسن. ُؤشا  اإِزْدچع اإُِصولِذيّين ن اإِصاّرافن ِذي ثُمورث ُؤشا اإِْقرب طّوابر. 16اإنّا 
وق!”  اإِ يِنّي اإِزّنُوزان اإِْذبِيرن “كّسم مان اَأيا ّسا. وار د تاّرام شا ثاّدارث ن بابا ذ ثاّدارث ن سُّ
17اإِمحضارن نّس عْقرن بلِّي ثُوغا ثُورا “شضارث اإِ ثاّدارث نّك اإِّشا ايِـي.” 18اَأرِّين-د خاس 

ُوذاين، نّان اس “مان رْعرامث اإِ ذ انغ اإِ غا ثمرذ، بلِّي اَأقّا غارك ْرحّق ِحيما اَأذ ثݣّذ مان 
و ياّر-د، اإنّا اسن “هْذمم ثاّدارث-ا اإِقّدسن ُؤشا ِذي ْثراثا ن ُوّسان اَأذ ت ّسبّدغ.”  اَأيا!” 19يشُّ
20خنِّي نّان اس ُوذاين “ثاّدارث-ا اإِقّدسن ثْبنا ِذي ستّا ُؤ اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا، ما شك اَأذ 

ت-يِد ثّسبّدذ ِذي ْثراثا ن ُوّسان؟” 21ماشا نتّا ثُوغا اإِّساوار خ ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأرِّيمث 
و زݣ اإِمتِّينن، خنِّي عْقرن اإِمْحضارن نّس ِمين ذ اسن اإنّا ُؤشا  نّس. 22اَأوارنِي راِمي د اإِكّار يشُّ
و. 23ُؤِمي ث ثُوغا ِذي ُؤرشالِيم ِذي ْرِعيذ ن باسخا ُؤمنن  ُؤمنن ذݣ وْذلِيس ذ واوار اإِ اإنّا يشُّ
واطّاس ذݣ يِيسم نّس، ِمينِزي ْزرِين رْعراماث اإِ اإِݣّا. 24ماشا نتّا وار اإِّسشن شا اإِخف نّس 
غارسن، ِمينِزي نتّا اإِّسن اإِثن ماّرا، 25ِمينِزي نتّا وار اإِْحِذيج شا اَأذ اإِْشهذ حد خ ْبناذم، ِمينِزي 

نتّا اإِّسن ِمين اإِْدچان ِذي ْبناذم. 

و ذ ِنيكُوِذيُموس، �أَمغار ن ُوذ�ين  يشُّ

1 ثُوغا ِذين اإِج ن ْبناذم زݣ اإِفاِريِسيّين قّارن اس نِيُكوِذيُموس، نتّا ذ اإِج ن ُؤمغار 3 

و س ْدجيرث، اإنّا اس “اَأ اَأْمسرماذ، نّشين نّسن بلِّي  ن ُوذاين. 2ُيوِسي-د غار يشُّ
شك ذ اَأْمسرماذ اإِ د ُيوِسين ِزي غار اَأربِّي. وار اإِزّمار ُؤرا ذ اإِّج اَأذ اإِّݣ رْعراماث-ا اإِ 
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و ياّر-د خاس، اإنّا “س ثِيذت، س ثِيذت،  ثݣِّيذ شك، ْمِغير مارا اَأِكيس اَأربِّي.” 3يشُّ
اَأذ اش اإِنِيغ، ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ اإِزار ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي ْمِغير مارا اإِْتواخرق-د زݣ 
اإِخرق ِذي ثْوسار نّس؟ ما  اإِ ْبناذم اَأذ د  اإِزّمار  اإنّا اس “ماّمش  ُؤجنّا.” 4نِيُكوِذيُموس 
يس ن يّماس ماحْنذ اَأذ د اإِْتواخرق؟”  اإِزّمار اَأذ ياذف اإِْشث ن ْثوارا نّْضِني ذݣ ُؤعدِّ
و ياّر-د خاس “س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اش اإِنِيغ، مارا شا ن يِيّجن وار د اإِخِريق  5يشُّ

شا س وامان ُؤ س اَأرُّوح، وار اإِزّمار اَأذ ياذف ِذي ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي. 6ِمين داإِْتواخرقن 
زݣ وْيُسوم، نتّا ذ اَأيُسوم. ِمين د اإِْتواخرقن ِزي اَأرُّوح، نتّا ذ اَأرُّوح. 7وار ْتبهثم شا مارا 
اإِخس،  اإِْتُصوض مانِيس  يض  8اَأسمِّ ثْتواخرقم زݣ ُؤجنّا.  اَأذ د  اإِْتخّصا كنِّيو  اَأوم،  نِّيغ 
ينذ شا مانِيس د اإِتاس ُؤرا مانِي اإِْتراح، اَأمُّو عاوذ ماّرا  ثتسِريذ اإِ ُؤُصوِضي نّس، وار ثسِّ

ونّي د اإِْتواخرقن ِزي اَأرُّوح.” 
و ياّر-د، اإنّا  9نِيُكوِذيُموس ياّر-د، اإنّا اس “ماّمش اإِ غا يّݣ اَأذ يِيِري مان اَأيا؟” 10يشُّ  
ينذ شا مان اَأيا؟ 11س ثِيذت، س ثِيذت،  اس “شك ذ اَأْمسرماذ ن اإِسرايِيل، وار ثسِّ
اَأمنِّي كنِّيو وار  واّخا  نْزرا،  ِمين  ِمين نّسن، نشهذ خ  نّساوار خ  نّشين  اإِنِيغ،  اَأذ اش 
ْورغ اَأوم خ ثمْسرايِين ن ثُمورث، كنِّيو وار ثِيمنم،  ثقِبيرم شا شهاذث نّغ. 12مارا سِّ
ْورغ اَأوم خ ثمْسرايِين ن ُؤجنّا. 13ُؤرا ذ اإِّج وار ُيوِري  ماّمش اإِ غا ثݣّم اَأذ ثاْمنم مارا سِّ
غار ُؤجنّا ْمِغير ونّي د اإِهوان زݣ ُؤجنّا، نتّا ذ مِّيس ن ْبناذم ونّي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا. 
و اإِْتخّص اَأذ اإِْتواّسݣاّعذ مِّيس ن  14اَأمشناو ماّمش اإِّسݣاّعذ ُموسى اَأِفيغار ِذي رفياِفي، اَأمُّ

ْبناذم، 15ِحيما ماّرا ونّي ّزايس اإِ غا يامنن وار اإِْتمِتي شا، ماشا اَأذ غارس ثِيِري ثُوذارث 
ونِّيث اَأر مانِي ذ اإِْوشا اَأينِّي ن مِّيس ِحيما كُور اإِّجن ونّي  و اإِْخس اَأربِّي دُّ اإِ رْبدا. 16اَأمُّ
ّزايس اإِ غا يامنن، وار اإِْتمِتِي شا ماشا اَأذ غارس ثِيِري ثُوذارث ن رْبدا. 17ِمينِزي اَأربِّي 
ونِّيث، ماشا اإِّسّك اإِث-يِد ِحيما  ونِّيث ِحيما اَأذ اإِحاسب دُّ وار ذ اإِّسّك شا مِّيس غار دُّ
ونّي  ماشا  شا،  اإِتْتواحاسب  وار  يامنن  غا  اإِ  ّزايس  18ونّي  ونِّيث.  دُّ اإِّسنجم  ّزايس  اَأذ 
و ِمينِزي نتّا وار ُيوِمين شا ذݣ يِيسم ن ُؤينِّي  وار اإِتِيمنن شا اَأقّا اإِْتواحاساب ِزي رخُّ
اإِْوذان ْخسن  ونِّيث،  اَأقّا ثِيفاوث ثُوِسي-د غار دُّ ن مِّيس ن اَأربِّي. 19ذ وا ذ رحكام، 
اإِتݣّن  ثِيعّفانِين. 20ماّرا ونّي  ِمينِزي رْخذايم نْسن ثُوغا-ثنت ذ  ثاْدچسث خ ْثفاوث، 
رْخذايم ثِيعّفانِين، اإِشاّره ثِيفاوث، وار د اإِتِيس شا غار ْثفاوث، ِحيما وار ْتواّسباننت 
شا رْخذايم نّس. 21ونّي اإِتݣّن ثِيذت اَأذ د ياس غار ْثفاوث، ِحيما اَأذ باننت رْخذايم 

نّس، اَأقّا ْتواݣّنت ِذي اَأربِّي.” 
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و ذ يُوحانّا �أَْمسْغضاص  يشُّ
و ذ اإِمْحضارن نّس غار ثُمورث ن ياُهوِذيّيا، اإِّسْعُذو ِذين  22اَأوارنِي مان اَأيا ُيوِسي-د يشُّ

شا ن ْروْقث اَأِكيْذسن ُؤشا ثُوغا اإِّسغضاص. 23ُؤرا ذ ُيوحانّا ثُوغا اإِّسْغضاص ِذي عايُنون 
ِذينِّي ُؤشا  اإِْوذان ُؤِسين-د  اَأطّاس، ُؤشا  اَأمان  ِذينِّي  ِمينِزي  اإِ سالِيم،  ُيوِسين طّارف  د  اإِ 
ن  اإِج  25اإِمسار  رْحبس.  ِذي  شا  اإِّمنضار  وار  عاذ  ثُوغا  ُيوحانّا  24ِمينِزي  ْتواّسغْضصن. 
ُؤمحاروض جار اإِمْحضارن ن ُيوحانّا ذ اإِج ن ُوذاي خ ماّمش اإِ غا يِيِري ُروُضو. 26ؤ 
نِيْثِني ُؤِسين-د غار ُيوحانّا، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، ْخزار، ونّي اَأِكيك اإِْدچان غار ُؤجّماض 
ُأْرُذون، ونّي ِمين خف ثشهذذ، اَأقّا نتّا اإِّسْغضاص ُؤ ماّرا تاسن-د غارس.” 27ُيوحانّا  ن لا
ياّر-د، اإنّا “ْبناذم وار اإِزّمار اَأذ اإِقبر ُؤرا ذ اإِْشث ن  ثمْسراشث مارا وار ذ اس ثّمْوش زݣ 
ُؤجنّا. 28كنِّيو ِسيمانت نْوم ثشّهذم بلِّي نش نِّيغ ‘نش وار ْدجيغ شا ذ لَمسيح، ماشا اَأقّا 
نش ْتواّسكّغ-د ّزاثس’. 29ونّي اإِ غار ثْدچا ثسِريث، نتّا ذ اَأُموراي. اَأمدُّوكر ن ُؤُموراي 
ونّي اإِْتبّدان ّزاثس، اإِتْسرا غارس، اإِفاّرح س رْفراحث ثامّقرانت س ْثِميّجا ن ُؤُموراي. 
و ثْتواكّمر ُؤرا ذ رْفراحث اإِنُو. 30اإِْتخّص اَأذ اإِݣما نتّا ُؤ نش اَأذ نْقصغ. 31ونّي اإِ د ُيوِسين  اَأمُّ
ِزي سنّج، نتّا سنّج اإِ ماّرا. ونّي اإِْدچان ِزي ثُمورث، ِزي ثُمورث اإِّساوار. ونّي ذ ُيوِسين 
زݣ ُؤجنّا، نتّا سنّج اإِ ماّرا، 32ُؤ نتّا اإِشّهذ ِزي ِمين اإِْزرا ذ ِزي ِمين اإِْسرا ُؤ شهاذث نّس 
وار ت اإِقّبر ُؤرا ذ اإِّجن. 33ونّي اإِقّبرن شهاذث نّس ذ ونّي اإِّسارسن ْرخط ن ُؤفُوس نّس 
بلِّي اَأقّا اَأربِّي ذ ثِيذت . 34ِمينِزي ونّي د اإِّسّك اَأربِّي، اإِّساوار س واوارن ن اَأربِّي، ِمينِزي 
يث ُؤشا اإِݣّا اس ذݣ ُؤفُوس  نتّا وار اإِتِيّش شا اَأرُّوح س ْرِميزان. 35ثاباباث اإِتْخس اإِ ثاممِّ
يث، غارس ثُوذارث اإِ رْبدا، ماشا ونّي وار اإِتِيمنن  نّس كُورِشي. 36ونّي اإِتاْمنن ِذي ثممِّ

يث، وار اإِزاّر ثُوذارث، ماشا لغاضاب ن اَأربِّي اَأذ خاس اإِقِّيم.”  شا ِذي ثممِّ

ْشث ن ثْمغارث ِزي ساماِرييا  ّساو�ر �أَك-ذ �إِ و �إِ يشُّ

و اإِتّݣ ُؤ اإِّسغطّاص اإِمْحضارن كثار زِي 4  1ُؤِمي اإِّسن ِسيِذي، اَأقّا اإِفارِيِسيّين ْسِرين بلِّي يشُّ

ُيوحانّا، 2- واّخا نتّا ِسيمانت نّس وار اإِّسغِضيص شا، ماشا اإِمْحضارن نّس - 3اإِفّغ-د 
زِي ياُهوِذيّيا، اإُِروح عاوذ غار لجالِيل. 4ثُوغا اإِْتخّص اَأذ اإُِشوّق ِذي سامارِييا. 5نتّا ُيوِسي-د 
ينت زِي سامارِييا قّارن اس ُسوخار، ثنِّي غار طّارف ن اإِيّار اإِ اإِْوشا ياعُقوب  غار اإِْشث ن ثنِذْ
و زݣ اإِْبِريذن، اإِقِّيم اَأمنِّي غار  اإِ مِّيس ن ُيوسف. 6ثُوغا ِذين اَأنُو ن ياعُقوب. ُؤِمي ُيوحر يشُّ

وانُو، ثاساّعث ثُوغا-ت عراحار ذ ستّا. 
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و اإنّا اس “اأْوش  7ثُوِسي-د اإِْشث ن ثْمغارث ِزي ساماِرييا ِحيما اَأذ ثاݣم اَأمان. يشُّ  

ينت ِحيما اَأذ ْسغن ماّشا.  اَأيِي اَأذ ْسوغ!”، 8ِمينِزي اإِمْحضارن نّس ثُوغا ُروحن غار ثنِذْ
9ثامغارث ن ساماِرييا ثنّا اس “ماّمش ثݣِّيذ ثتارذ ّزايِي اَأذ ثْسوذ، اَأقّا شك ذ ُؤذاي ُؤ نش 

و  ذ ثاْمغارث ن ساماِرييا؟” ِمينِزي ُؤذاين وار نُّومن تمُصوُروفن اَأك-ذ اإِساماِريّين. 10يشُّ
ياّر-د، اإنّا اس “ماعِليك ثّسنذ ثِيمْوشا ن اَأربِّي ذ ونّي ذ ام اإِقّارن ‘اأْوش اَأيِي اَأذ ْسوغ’، 
اإِِري شْم ثتار ت ّزايس ُؤشا نتّا اَأذ يِيِري اإِْوش اَأم اَأمان اإِّدارن.” 11ثنّا اس ثْمغارث “اَأ 
ِسيِذي، وار غارك اإِ ِزي اإِ غا ثاْيمذ ُؤشا اَأنُو ُيوْدچغ، مانِيس اإِ ذ غا ثاْويذ اَأمان اإِّدارن؟ 
نتّا ذ  ّزايس،  اإِْسوا  اَأنُو،  اإِْوِشين  انغ  ياعُقوب ونّي ذ  يْثنغ  اَأمّقران ِزي جدِّ ذ  12ما شك 

و ياّر-د، اإنّا اس “ماّرا ونّي اإِ غا اإِْسون زݣ وامان-ا، اَأذ  ثاْروا نّس ذ ربهايم نّس؟” 13يشُّ
اإِفُوذ عاوذ، 14ماشا ونّي اإِ غا اإِْسون زݣ وامان اإِ ذ اس اإِ غا ْوشغ نش، نتّا وار اإِْتفاِذي 
عّمارص. ِمينِزي اَأمان اإِ ذ اس اإِ غا ْوشغ نش اَأذ ذاْيس ذْورن ذ ثِيِميزابِين ن وامان اَأذ 
فّغنت غار ثُوذارث ن رْبدا.” 15ثامغارث ثنّا اس “اَأ ِسيِذي، اأْوش اَأيِي اَأمان-ا ِحيما وار 
ْتِفيذغ، وار ذ تِيسغ عاذ ذا، ِحيما اَأذ اَأْيمغ.” 16اإنّا اس “ُروح، راغا-د اإِ وْرياز نّم ُؤشا 
يورذ  و اإنّا اس “ثسِّ ْذور-د ذانِيثا.” 17ثامغارث ثاّر-د، ثنّا اس “وار غاِري ُبو وْرياز.” يشُّ
نِيشان ُؤِمي ثنِّيذ ‘وار غاِري ُبو وْرياز’، 18ِمينِزي ثُوغا غارم خْمسا ن يْريازن ذ ونّي غارم 
و، وار اإِْدجي ُبو ذ اَأْرياز نّم. مان اَأيا ثنِّيذ ذ ثِيذت.” 19ثامغارث ثنّا اس “اَأ ِسيِذي،  رخُّ
ثّقارم  اَأربِّي ذݣ وْذرار-ا، كنِّيو  اإِ  نّغ عْبذن  اَأمكاشاف. 20رجُذوذ  بلِّي شك ذ  ْتواِريغ 
و اإنّا اس “تِيّق اَأيِي،  بلِّي ِذي ُؤرشالِيم مانِي اإِْدچا وْمشان اإِ ِذي اإُِشوّوار اَأذ نْعبذ.” 21يشُّ
اَأ ثامطُّوث، اَأقّا ثاساّعث اَأذ د ثاس اإِ ِذي وار ْثعّبذم ثاباباث ُؤرا ذݣ وْذرار-ا ُؤرا ِذي 
ينم، ماشا نّشين نعّبذ ِمين نّسن، ِمينِزي اَأسْنجم زݣ  ُؤرشالِيم. 22كنِّيو ْثعّبذم ِمين وار ثسِّ
و، بلِّي اإِنّي اإِعّبذن نِيشان، اَأذ عْبذن  ُوذاين. 23ثاساّعث اَأذ د ثاوض، نتّاث اَأقّا-ت رخُّ
ثاباباث س اَأرُّوح ذ ثِيذت . ِمينِزي ثاباباث يارزُّو اإِنّي ث اإِ غا اإِعبذن اَأمُّو. 24اأربِّي ذ 
اَأرُّوح ُؤ اإِنّي ث اإِعّبذن، اإِْتخّصا اسن اَأذ عْبذن س اَأرُّوح ذ ثِيذت .” 25ثامغارث ثنّا اس 
ييا’ ُؤِمي قّارن ‘لَمسيح’ اَأذ د ياس. ْخِمي اإِ د غا ياس نتّا، اَأذ انغ  “نش ّسنغ بلِّي ‘ماسِّ

و اإنّا اس “اَأقّا ذ نش، ونّي ِكيم اإِّساوارن.”  اإِنِي كُورِشي.” 26يشُّ
27خنِّي ُؤِسين-د اإِمْحضارن نّس، ْتعجبن راِمي ث ُؤِفين اإِّساوار اَأك-ذ اإِْشث ن ثْمغارث.   

ي اَأِكيذس ثّساوارذ؟ ’. 28ثّجا ثْمغارث  ماشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِنِي ‘ِمين ثارزُّوذ؟’ نِيغ ‘مايمِّ
اَأقدُّوح نّس س وامان، ثُوُيور غار ثنِذينت، ثنّا اإِ اإِْوذان 29“اَأراحم-د، اَأقّا اإِج ن وْرياز اإنّا اَأيِي 

ماّرا ِمين ݣِّيغ. ما اَأتّاغ نتّا ذ لَمسيح؟” 30اإِوذان فّغن-د زِي ثنِذينت، ُؤِسين-د غارس. 



ُيوحاّنا  1844

31جار ُؤ جار تارن ّزايس اإِمْحضارن نّس، نّان “اَأ اَأْمسرماذ، اأّش!” 32ماشا نتّا اإنّا اسن   

ينم شا كنِّيو.” 33اإِمحضارن  “نش اَأقّا غاِري اإِج ن ماّشا ِحيما اَأذ ّزايس ّشغ، وار ث ثسِّ
اَأقّا اَأذ ݣّغ  اإِنُو  اإنّا اسن “ماّشا  و  ّمسقسان جاراسن “ما اإِِوي اَأس-د حد ماّشا؟” 34يشُّ
‘اإِقِّيم  ثّقارم  وار  35ما  نّس.  ْرخْدمث  اَأذ كمرغ  ُؤشا  اإِّسكّن  ايِي-د  ذ  ونّي  اإِْخس  ِمين 
عاذ اَأربعا ن اإُِيورن ُؤشا اَأذ د ثاس ّصابث؟ ’ نش اَأذ اوم اإِنِيغ، ْسݣاّعذم ثِيطّاِوين نْوم، 
ْخزارم ذݣ اإِيّارن، اَأقّا وارغن وْجذن اإِ ّصابث. 36ونّي اإِمجارن اَأذ اإِْكِسي ْرُمونث نّس، 
اإِيُرو ْرِغيْدچث اإِ ثُوذارث ن رْبدا، ِحيما اَأذ فارحن جِميع اإِنّي اإِزاّرعن ذ يِنّي اإِمّجارن. 
اإِمجار’. 38نش  اَأذ  اإِزارع ُؤ ونّْضِني  اَأذ  اَأوار-ا ذ ثِيذت ‘اإِّجن  اَأقّا  اَأيا  37ِمينِزي ِذي مان 

كنِّيو  ثُوغا خّدمن،  اإِنّْضِني  كنِّيو.  ثخِذيمم  وار  واّخا  ثمجارم  اَأذ  ِحيما  كنِّيو  ّسكّغ-د 
ثُوذفم غار ْرخْدمث نْسن.” 

ينت نِّي ُؤمنن ّزايس خ واوار ن ثْمغارث اإِ ثُوغا اإِشّهذن  39اَأطّاس ن اإِساماِريّين ِزي ثنِذْ  

ِحيما  ّسْقسان ث  اإِساماِريّين،  ُؤِسين  غارس-د  40راِمي  ݣِّيغ”.  ِمين  ماّرا  ايِي  اإنّا  “نتّا 
اَأِكيْذسن اإِقِّيم ُؤشا اإِقِّيم اَأِكيْذسن ْثناين ن ُوّسان ِذينِّي. 41كثارن عاذ اإِنّي ُيومنن س واوار 
نّس. 42نّان اإِ ثْمغارث “نّشين وار نِتيمن شا عاذ ِزي ِمين ذ انغ ثنِّيذ، ِمينِزي نّشين نسرا 

ونِّيث.”  اِث س يِيخف نّغ، نّسن بلِّي وا س ثِيذت ذ لَمسيح، اَأمسْنجم ن دُّ

�أَْسݣنِفي ن مِّيس ن ُؤخّد�م ن ُؤجْدجيذ 
َمّتى 5:8-13؛ ُلوك. 10-1:7

و ِسيمانت نّس  اإُِروح غار لجالِيل. 44ِمينِزي يشُّ ّسنِّي،  اإِفّغ-د  ُوّسان  ْثناين ن  43اَأوارنِي 

اإِْشهذ بلِّي اَأمكاشاف وار غارس ُبو ّشان ِذي ثُمورث نّس. 45ُؤِمي د ُيوسا غار لجالِيل، 
ْرقان ث-يِد اإِجالِيِليّين، ِمينِزي نِيْثِني ْزِرين ماّرا ِمين اإِݣّا ِذي ْرِعيذ ِذي ُؤرشالِيم، ِمينِزي 
ينت ن قانا ِذي لجالِيل مانِي  ُؤرا ذ نِيْثِني ُؤِسين-د غار ْرِعيذ. 46ُيوِسي-د عاوذ غار ثنِذْ
يس  مِّ ُؤخّدام ن ُؤجْدجيذ ِذي كافارناُحوم غارس  اإِج ن  ِذين  ثُوغا  بِيُنو.  اَأمان د  ياّرا 
و ُيوِسي-د ِزي ياُهوِذيّيا غار لجالِيل، اإُِروح غارس، اإِّسْقسا  اإِهرش. 47راِمي اإِْسرا بلِّي يشُّ
و اإنّا اس  ث ِحيما اَأذ ذ اإِهوا ماحْنذ اَأذ اإِّسݣْنفا مِّيس، ونّي ثُوغا اإِݣُّورن اَأذ اإِّمث. 48يشُّ
ُؤخّدام ن  اس  49اإنّا  لُموْعِجيزاث.”  ذ  رْعراماث  ثْزِريم  وار  مارا  شا  تِيْمنم  وار  “كنِّيو 
اإنّا اس  و  اإِنُو.” 50يشُّ اإِّمث ُؤحْنِجير  اَأذ  ُؤجْدجيذ “اَأ ِسيِذي، هوا-د غار واّداي قبر ّما 
و ُؤشا اإُِروح. 51راِمي د اإِهوا،  يش اإِّدار.” اَأْرياز اإِتِيّق ذݣ واوار اإِ ذ اس اإنّا يشُّ “ُروح اَأقّا مِّ
ّمرقان اَأِكيذس اإِسْمغان نّس، نّان اس ‘اَأقّا اَأحْنِجير نّك اإِّدار’. 52اإِّسقسا ثن خ ْثساّعث 
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ي.” 53خنِّي اإِّسن باباس  ِمين ِذي اإِݣّنفا. نّان اس “اإِضنّاض غار سبعا ثّجا خاس ْثمسِّ
يش اإِّدار’. ُيومن نتّا ذ ماّرا اإِنّي  و ‘اَأقّا مِّ بلِّي اَأقّا اإِمسار غار ْثساّعث اإِ ِذي ثُوغا اإِقّار يشُّ
و زݣ واِمي د اإِفّغ ِزي ياُهوِذيّيا  اإِݣّا يشُّ ن ثاّدارث نّس. 54ثا ذ رْعرامث ِويّس ْثناين اإِ 

غار لجالِيل. 

ج ن ُؤمهُروش غار ُؤݣرمام ن بايِثيسذ�  �أَْسݣنِفي ن �إِ

2غار 5     ُؤرشالِيم.  غار  و  يشُّ اإِݣاّعذ  ُؤشا  ُوذاين  ن  ْرِعيذ  يِيوض-د  اَأيا  مان  1اَأوارنِي 

ثّوارث ن ُوْدجي ِذي ُؤرشالِيم ثُوغا ِذين اإِج ن ُؤݣرمام ُؤِمي قّارن س ْثِعيبرانِيث 
اإِج ن  اإِقِّيم  ثُوغا  اإِبِيلارن. 3ذاْيسن  اَأك-ذ  اإِكُولْوارن  ثُوغا غارس خْمسا ن  ‘بايِثيسذا’، 
اَأنهزِّي ن  ْتراجان  اإِقْجذاحن،  اإِنْضبارن ذ  اإِذارغارن ذ  اإِمْهراش ذ  اَأمّقران ن  ْرغاِشي ذ 
وامان. 4ِمينِزي اإِج ن لمالاك ن اَأربِّي ثُوغا اإِهكّوا-د ذݣ ُؤݣرمام ذݣ اإِْشث ن ْروْقث، 
اإِّسنهّزا اَأمان ن ثارا. ونّي اإِ د غا اإِهوان ذ اَأمْزواُرو اَأوارنِي اَأنهزِّي ن وامان اَأذ اإِْتواݣّنفا، 
ماّمش ّما اإِْدچا رْهراش نّس. 5ثُوغا ِذين اإِج ن ْبناذم ذاْيس رْهراش ْرِميجار ن ثمنيا ُؤ 
اَأطّاس زݣ  ِذين  ثُوغا-ث  بلِّي  اإِّسن  ِذينِّي،  اإِسنّذ  اإِْزرا اِث،  و  اإِسݣُّوسا. 6يشُّ ْثراثِين ن 
واِمي، اإنّا اس “ما ثْخسذ اَأذ ثݣّنِفيذ؟” 7ياّر-د خاس ُؤمهُروش “اَأ ِسيِذي، وار غاِري 
ُبو ْبناذم ونّي ذ ايِي اإِ غا اإِّسهوان غار ُؤݣرمام ْخِمي اإِ غا ْتواّسنهّزن وامان. ْخِمي ْتراحغ 
ثُوُيورذ!”  نّك،  وث  ثاسُّ ثكِسيذ  اإنّا اس “كّار،  و  8يشُّ ّزاثِي.”  ونّْضِني  اإِهكّوا-د  نش، 
ن  واّس  ذݣ  ثُوغا  اَأيا  مان  ُيوُيور.  نّس،  وث  ثاسُّ اإِْكِسي  ُؤشا  نِّي  ْبناذم  اإِݣّنفا  9ذْغيا 

ّسبث. 10نّان ُوذاين اإِ ونّي ثُوغا اإِْتواّسݣْنفان “وا ذ اَأّس ن ّسبث، وار غارك ُبو ْرحّق اَأذ 
وث نّك،  وث نّك.” 11ياّر-د خاسن “ونّي ذ ايِي اإِّسݣْنفان، اإنّا ‘كِسي ثاسُّ ثكِسيذ ثاسُّ
وث نّك،  ْثراحذ!’.” 12ُؤشا  ّسْقسان ث “ِمين اإِْعنا ْبناذم-ا اإِ ذ اش اإِنّان ‘كِسي ثاسُّ
و اإِنّجرا ِمينِزي اَأقّا ِذين  ين ِمين اإِْعنا نتّا، ِمينِزي يشُّ ْثراحذ’؟” 13ونّي اإِْتواّسݣْنفان وار اإِسِّ
و ِذي ثاّدارث اإِقّدسن،  اَأطّاس ن ْرغاِشي ذݣ وْمشان نِّي. 14اَأوارنِي مان اَأيا ُيوِفي ث يشُّ
اإنّا اس “ْخزارث، اَأقّا ثݣّنِفيذ، وار تّݣ ُبو ّدنُوب عاذ، ِحيما وار ذ اش اإِتمسار ِمين 

و اِث اإِّسݣْنفان.  اإِعّفنن كثار.” 15اَأْرياز اإُِروح، اإِخّبار ُؤذاين بلِّي ذ يشُّ

يسث ذ ِييّجن  ثاباباث ذ ثاممِّ
و، اَأرزُّون اَأذ ث نْغن، ِمينِزي اإِݣّا مان اَأيا ذݣ  16خ ُؤينِّي ْخسن ُوذاين اَأذ ذاّرشن خ يشُّ

و ياّر-د خاسن “اَأقّا بابا اإِخّدم اَأر يِيضا ُؤ نش عاوذ اَأقّا خّدمغ.  واّس ن ّسبث. 17ماشا يشُّ
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يّبث-ا اَأرزُّون ُوذاين عاذ كثار ِحيما اَأذ ث نْغن، وار اإِْدجي واها ِمينِزي اإِخارف  18ِذي سِّ

و ياّر-د،  ّسبث، ماشا ُؤرا ِمينِزي اإِقّار اَأقّا اَأربِّي ذ باباس، اإِتاّرا اإِخف نّس ذ اَأربِّي. 19يشُّ
يث وار اإِزّمار اَأذ اإِّݣ ُؤرا ذ اإِْشث ن  اإنّا اسن “س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ثاممِّ
ثمْسراشث س يِيخف نّس، ْمِغير مارا اإِْزرا ثاباباث اإِتّݣ اِث. ِمين ّما اإِتّݣ نتّا ُؤرا ذ 
يث ُؤشا اإِّسشن اس ماّرا ِمين اإِتّݣ ُؤشا اَأذ  يث اإِتّݣ اَأمنِّي. 20ثاباباث اإِتْخس ثاممِّ ثاممِّ
اس اإِّسشن رْخذايم ثِيمّقرانِين خ ثِينا ِحيما اَأذ ْثذهشم. 21اَأم ماّمش ذ اإِّسنكّار ْثباباث 
يث اإِتِيّش ثُوذارث اإِ ونّي اإِْخس. 22ثاباباث  اإِمتِّينن ُؤشا اإِتِيّش ثُوذارث، اَأمنِّي ُؤرا ذ ثاممِّ
يث، 23ِحيما اَأذ وقّارن ماّرا  وار اإِْتحاساب ُؤرا ذ اإِّج، ماشا اإِْوشا لِحيساب ماّرا اإِ ثممِّ
يث، وار اإِْتوقّار شا ثاباباث ونّي اإِث-يِد  يث اَأم ْتوقّارن ثاباباث. ونّي وار اإِْتوقّارن ثاممِّ ثاممِّ
اإِّسكّن. 24س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي اإِتْسران اإِ واوار اإِنُو ُؤشا اإِتامن ذݣ 
ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن، غارس ثُوذارث ن رْبدا، وار د اإِتِيس شا غار لِحيساب، ماشا نتّا 
اَأقّا اإِمُّوِطي ِزي ْرمْوث غار ثُوذارث. 25س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، اَأذ د ثاس 
و، اإِ ِذي اإِمتِّينن اَأذ ْسرن ْثِميّجا ن مِّيس ن اَأربِّي ُؤ اإِنّي اإِ غا اإِسرن،  ْثساّعث، اَأقّا-ت رخُّ
و اإِ اإِْوشا ُؤرا  اَأذ ّدارن. 26ماشا اَأم ماّمش غار ْثباباث غارس ثُوذارث ذݣ اإِخف نّس، اَأمُّ
ولطا  اإِْوشا اس صُّ 27ُؤشا   اإِخف نّس.  ثُوذارث ذݣ  ثِيِري  اَأذ غارس  ِحيما  يث  ثممِّ اإِ 
ِحيما اَأذ اإِحاسب، ِمينِزي نتّا ذ مِّيس ن ْبناذم. 28وار ْتعِجيبم شا س مان اَأيا، اَأقّا اَأذ د 
ثاس ْثساّعث اإِ ِذي ماّرا اإِنّي اإِْدچان ذݣ اإِمْضران اَأذ ْسرن ْثِميّجا نّس 29ُؤشا اَأذ د فّغن 
اإِنّي اإِݣِّين ثاصْبحانت اَأذ كّارن اَأذ راحن غار ْثُنوكرا ن ثُوذارث ُؤشا اإِنّي اإِݣِّين ثُوعّفنا 
اَأذ كّارن، اَأذ راحن غار ْثُنوكرا ن لِحيساب. 30نش وار زّمارغ اَأذ ݣّغ شا زݣ اإِخف 
اإِنُو. اَأم ماّمش تسِريغ، اَأذ حاسبغ ُؤ لِحيساب اإِنُو ذ ْرحّق، ِمينِزي نش وار اَأرزُّوغ ِمين 
ْخسغ، ماشا ِمين اإِْخس ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 31ماعِليك شّهذغ اإِ اإِخف اإِنُو، اإِِري اَأقّا 
شهاذث اإِنُو وار ثْدجي شا نِيشان. 32اَأقّا ِذين اإِّجن نّْضِني ِوي خاِفي اإِشّهذن. نش ّسنغ 
ُيوحانّا ُؤشا  ثّسكّم-د غار  33كنِّيو  ثْدچا.  اإِ  ثِيذت  اَأقّا ذ  اإِشّهذ،  خاِفي  اإِ  بلِّي شهاذث 
ْبناذم. ماشا نش قّارغ مان  ثِيذت. 34ماشا نش وار قّبرغ شا شهاذث ن  اإِ  اإِْشهذ  نتّا 
اإِْتِليلِّيشن، كنِّيو ثْخسم اَأذ ْثفارحم س  اإِيارقّن،  اَأيا ِحيما اَأذ ثْتواّسنجمم. 35نتّا ذ رْفنار 
ْثفاوث نّس غار اإِْشث ن ْثساّعث. 36ماشا نش غاِري اإِْشث ن شهاذث ذ ثامّقرانت خ 
ثنِّي ن ُيوحانّا، ِمينِزي رْخذايم اإِ ذ ايِي اإِْوشا ْثباباث ِحيما اَأذ ثنت كّمرغ، رْخذايم نِّي 
اإِ تݣّغ شّهذنت ِسيمانت نْسنت اَأقّا ذ ثاباباث ذ نتّا اإِ ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 37ثاباباث ونّي 
ذ ايِـي-د اإِّسكّن، ذ نتّا اإِ خاِفي اإِشّهذن. كنِّيو عّمارص وار ثْسِريم ْثِميّجا نّس ُؤشا وار 
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وذ نّس 38ُؤشا اَأوار نّس وار ذاْيوم اإِْتِغيِمي شا رْبدا، ِمينِزي كنِّيو وار ثِتيمنن  ثْزِريم شا اَأدُّ
شا ذݣ ونّي اإِث-يِد اإِّسكّن. 39اَأرُزوم ذݣ اإِْذلِيسن، ِمينِزي اإِْتِغير اَأوم اَأقّا ذاْيسن ثُوذارث 
ن رْبدا ُؤشا اَأقّا-ثن ذ اإِنّي اإِ خاِفي اإِشّهذن. 40واّخا اَأمنِّي كنِّيو وار ثتْخسم اَأذ غاِري د 
ثاسم ِحيما اَأذ غاْروم ثِيِري ثُوذارث. 41وار قّبرغ شا اَأُعوْدجي ن اإِْوذان، 42ماشا نش ّسنغ 
كنِّيو، اَأقّا كنِّيو وار غاْروم ُبو ثاْيِري ن اَأربِّي ذݣ اإِخف نْوم. 43نش ُؤِسيغ-د س يِيسم ن 
بابا، كنِّيو وار ذ ايِي ْثقّبرم شا. مارا ُيوِسي-د شا ن يِيّجن س يِيسم نّس، اَأذ ث ْثقبرم. 
44ماّمش ْثزّمارم اَأذ ثاْمنم، مارا كنِّيو ثتْخسم اَأُعوْدجي ن واياويا، ماشا وار ثارزُّوم شا خ 

ُؤُعوْدجي ن ُؤينِّي ن اَأربِّي؟ 45وار ذ اوم اإِْتِغير اَأذ ّزاْيوم شثِشيغ غار ْثباباث. ونّي ّزاْيوم اإِ 
غا اإِشْثشان ذ ُموسى خ ونّي ثّسُروسام اَأِسيثم نْوم. 46مارا ثُومنم ِزي ُموسى، اَأذ ثِيِري 
ثُومنم ذايِي، ِمينِزي نتّا ُيورا خاِفي. 47مارا كنِّيو وار ثُوِمينم شا ذݣ اإِْذلِيسن نّس، ماّمش 

اإِ غا ثݣّم اَأذ ثاْمنم ذݣ واوارن اإِنُو؟” 

ي ن خْمسا �أَر�ف   �أَسشِّ
َمّتى 13:14-21؛ مار. 30:6-44؛ ُلوك. 17-10:9

و غار ُؤجّماض ن رْبحار ن لجالِيل، ونّي ذ رْبحار ن 6   1اَأوارنِي مان اَأيا اإُِروح يشُّ

ثِيِبيِريياس. 2اإِْضفار اإِث-يِد اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران، ِمينِزي ْزِرين رْعراماث نّس 
و غار وْذرار ُؤشا اإِقِّيم ِذينِّي اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس.  اإِ اإِݣّا اإِ اإِْمهراش. 3رْخذنِّي اإِݣاّعذ يشُّ
نّس  ثِيطّاِوين  و  يشُّ اإِّسݣاّعذ  5رْخذنِّي  اإِقِّيم شا.  اس  ذ  وار  ُوذاين،  ْرِعيذ ن  4باسخا، 

ؤشا، ُؤِمي اإِْزرا اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران ُيوِسي-د غارس، اإنّا اإِ ِفيِليبُّوس “مانِيس اإِ غا 
ِسيمانت  نتّا  ِمينِزي  اإِجاّرب،  اَأذ ث  ِحيما  و  اَأمُّ 6اإنّا  اإِنا؟”  ّشن  اَأذ  ِحيما  اَأغُروم،  نْسغ 
ثن  وار  ينار  دِّ ِميثاين ن  “اَأغُروم س  ِفيِليبُّوس  7ياّر-د خاس  يّݣ.  اإِ غا  ِمين  اإِّسن  نّس 
ي ِحيما اَأذ اإِْكِسي كُور اإِّجن ّزاْيسن ْذُروس.” 8اإِّجن زݣ اإِمْحضارن نّس، نتّا ذ  اإِْتقدِّ
اإِج ن ُؤحْنِجير غارس خْمسا  اإنّا اس 9“اَأقّا ذا  اَأنذراُوس، ُؤماس ن ِسمعان ُبطُروس، 
و اإنّا  ن ثْشِنيِفين ن اإِمنِذي ذ ْثناين ن اإِسْرمان، ماشا اَأنْشث ُؤيا قاع اإِ واطّاس؟” 10يشُّ
“ْسِغيمم اإِْوذان.” ثُوغا ِذين اَأطّاس ن رْحِثيش ذݣ وْمشان نِّي. خ ُؤينِّي قِّيمن يْريازن، 
و اإِْكِسي ثِيشِنيِفين، اإِقاذا ُؤشا اإِْبضا ثنت  اَأقّا-ثن ِذي خْمسا اَأراف اإِْذسن عراحار. 11يشُّ
اَأمنِّي عاوذ زݣ  اإِْوشا  اإِقِّيمن.  اإِنّي  اإِ  اإِمْحضارن نّس ْوِشين ثنت  اإِمْحضارن نّس ُؤ  خ 
يْونن، اإنّا اإِ اإِمْحضارن نّس “ْيُروم  اإِسْرمان علاْحساب اَأنْشث اإِْخسن اَأذ ّشن. 12راِمي جِّ
اإِرقّواز اإِشطّن، ِحيما وار اإِْتضّيع والُو.” 13ْيُرون ُؤشا عّمارن ثنعاش ن ْثُسوْدچاثِين س 
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ين. 14راِمي ْزِرين اإِْوذان  اإِرقّواز ن خْمسا ن ثْشِنيِفين ن اإِمنِذي اإِ اإِشطّن اَأوارنِي راِمي شِّ
ونِّيث.” 15ُؤِمي  و، نّان “وا ذ ثِيذت ذ اَأمكاشاف اإِ ذ اإِتاسن غار دُّ رْعرامث اإِ اإِݣّا يشُّ
و، بلِّي اَأذ د اسن نِيْثِني، اَأذ ث طّفن س ُؤِغير ِحيما اَأذ ث ݣّن ذ اَأجْدجيذ،  اإِّسن يشُّ

خنِّي اإِنّجرا غار وْذرار، حاشا نتّا وْحدس. 

ݣُّور خ و�مان ن ربْحار  و �إِ يشُّ
َمّتى 22:14-27؛ مار. 52-45:6

يث، هوان-د اإِمْحضارن نّس غار رْبحار. 17نِيين ِذي ْثغاّراُبوث،  16راِمي د ثْوضا ثمدِّ

وار  عاذ  ثُوغا  و  يشُّ ُؤ  ْثقاّرب-د  ثاْدچسث  ثْدچا  اإِرا  كافارناُحوم.  غار  رْبحار  قْضعن 
اإِْتُصوض اَأطّاس. 19اَأراِمي ثُوغا  يض ثُوغا  اإِنّهور ِمينِزي اَأسمِّ غارسن-د ُيوِسي. 18رْبحار 
اَأر ستّا  اَأربعا  ْثراثِين 'اإِسثاِذيّين' )=عراحار  اَأر  ِعيشِرين  ُؤ  ْرقّد ن عراحار خْمسا  قّدفن 
20اإنّا  ݣّوذن.  ُؤشا  ْثغاّراُبوث  غار  اإِْتقاّراب-د  رْبحار،  خ  اإِݣُّور  و  يشُّ ْزِرين  ِكيلُوِميثر(، 
اسن “اَأقّا ذ نش، وار تݣّوذم شا.” 21نِيْثِني ْخسن اَأذ ث ّسقبرن ِذي ْثغاّراُبوث ُؤشا 
غار  ْرغاِشي  اإِبّد  نّس  22ثِيوّشا  ْتراحن.  اإِْدچا  غار  اإِ  ْرباّر  غار  ذْغيا  ثِيوض  ثاغاّراُبوث 
ُؤجّماض ن رْبحار، ْزِرين بلِّي وار ِذين ثُوِغي ُؤرا ذ اإِْشث ن ْثغاّراُبوث نّْضِنيث ْمِغير 
ْثغاّراُبوث  ِذي  ُيوِذيف شا  وار  و  يشُّ ُؤ  نّس  اإِمْحضارن  ُؤْذفن  ذاْيس  مانِي  ثنِّي  اإِْشثن، 
وبا  اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس، ماشا اَأقّا اإِمْحضارن نّس ُروحن وْحدسن. 23ُؤِسينث-يِد ْثغارُّ
ين اَأغُروم راِمي ثُوغا اإِقاذا ِسيِذي. 24راِمي  نّْضِنيث ِزي ثِيِبيِريياس ّزاث اإِ وْمشان مانِي شِّ
ِذي  نِيْثِني  ذ  ُؤرا  ُؤْذفن  نّس،  اإِمْحضارن  ذ  ُؤرا  و  يشُّ اإِْدجي  ِذين  وار  اَأقّا  ْرغاِشي  اإِْزرا 

و.  ْثغاّراُبوث ُؤشا ُؤِسين-د غار كافارناُحوم اَأرزُّون خ يشُّ

و نّتا ذ �أَغُروم ن ثُوذ�رث  يشُّ
25راِمي ث ُؤِفين غار ُؤجّماض ن رْبحار، نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، مرِمي د ثُوِسيذ ذا؟” 

و ياّر-د خاسن، اإنّا “س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، كنِّيو ثارزُّوم خاِفي، وار  26يشُّ

يونم. 27وار ْتخذمم اإِ ماّشا  يم اَأغُروم ُؤشا ثجِّ اإِْدجي ُؤِمي ثْزِريم رْعراماث ماشا ُؤِمي ثشِّ
اإِخّسارن، ماشا اإِ ماّشا اإِْتِغيمان اإِ ثُوذارث ن رْبدا، ثنِّي ذ اوم اإِ غا اإِْوش مِّيس ن ْبناذم، 
ِمينِزي ثاباباث، اإِّساْرس طّابع نّس خاس.” 28نّان اس “ِمين اإِ غا نّݣ، ِحيما نْزّمار اَأذ 
و، اإنّا اسن “ثا ذ ْرخْدمث ن اَأربِّي، اَأقّا اَأذ ثاْمنم  نّݣ رْخذايم ن اَأربِّي؟” 29ياّر-د يشُّ

ذݣ ونّي د اإِّسّك نتّا.” 
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30نّان اس “مان رْعرامث اإِ غا ثݣّذ ِحيما اَأذ نزار ُؤشا اَأذ ّزايك نامن؟ مان ْرخْدمث   
ين ‘مانّا’ ِذي رْخرا اَأم ماّمش ثُورا ‘نتّا اإِْوشا hَسن-د اَأغُروم  اإِ غا ثݣّذ؟ 31رجُذوذ نّغ شِّ
و “س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، وار  زݣ ُؤجنّا ِحيما اَأذ ث ّشن’.” 32اإنّا اسن يشُّ
اإِْدجي ذ ُموسى اإِ ذ اوم اإِْوِشين اَأغُروم زݣ ُؤجنّا، ماشا بابا اإِتِيّش اَأوم اَأغُروم ن ثِيذت 
زݣ ُؤجنّا. 33ِمينِزي اَأغُروم ن اَأربِّي ذ نتّا ونّي د اإِهكّوان زݣ ُؤجنّا ُؤشا اإِتِيّش ثُوذارث 
و اإنّا اسن “نش ذ  ونِّيث.” 34نّان اس “اَأ ِسيِذي، اأْوش اَأنغ-د رْبدا اَأغُروم-ا.” 35يشُّ اإِ دُّ
اَأغُروم ن ثُوذارث. ونّي غاِري-د اإِ غا ياسن، وار اإِْتِريز عّمارص ُؤ ونّي ذايِي اإِ غا يامنن 
وار اإِْتِفيِذي عّمارص. 36ماشا نش نِّيغ اَأوم، اَأقّا كنِّيو ثْزِريم اَأيِـي، واّخا اَأمنِّي كنِّيو وار 
ثُوِمينم شا. 37ماّرا ِمين ذ ايِـي اإِ غا اإِْوش ْثباباث، اَأذ غاِري-د ياس ُؤ ونّي غاِري-د اإِ غا 
وفُّوغغ شا غار باّرا. 38ِمينِزي نش هِويغ-د زݣ ُؤجنّا، وار اإِْدجي شا  ياسن، وار ث سُّ
ِحيما اَأذ ݣّغ ِمين ْخسغ نش، ماشا ِحيما اَأذ ݣّغ ِمين اإِْخس ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 39ذ 
مان اَأيا ِمين اإِْخس ْثباباث ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن، اَأقّا ماّرا ِمين ذ ايِي اإِوشا، وار ّزايس 
ّسوّدارغ والُو، ماشا اَأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ واّس اَأنݣّاُرو. 40ذ مان اَأيا ِمين اإِْخس نتّا 
يث ُؤشا اَأذ ذاْيس يامن، اَأذ  اإِزارن ثاممِّ اإِ غا  اإِّج ونّي  اَأقّا كُور  اإِّسكّن،  ونّي ذ ايِـي-د 

غارس ثِيِري ثُوذارث ن رْبدا ُؤشا اَأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ واّس اَأنݣّاُرو.” 
41ُؤذاين شْثشان ّزايس، ِمينِزي اإنّا “نش ذ اَأغُروم اإِ د اإِهوان زݣ ُؤجنّا.” 42نّان “ما   
و، مِّيس ن ُيوسف، نّشين نّسن باباس ذ يّماس؟ ماّمش اإِ  ذ وانِيثا وار اإِْدجي ُبو ذ يشُّ
و ياّر-د خاسن، اإنّا “وار ثشْثشام شا جاراوم.  غا يِيِني ‘نش هِويغ-د زݣ ُؤجنّا’؟” 43يشُّ
44وار اإِزّمار ُؤرا ذ اإِّج اَأذ غاِري-د ياس، ْمِغير مارا اإِجْبذ اإِث-يِد ْثباباث ونّي ذ ايِـي-د 

ن  اإِْذلِيسن  ذݣ  ثُورا  45اَأقّا  اَأنݣّاُرو.  واّس  ذݣ  ّسنكّارغ  ث-يِد  اَأذ  نش  ُؤشا  اإِّسكّن 
اإِْمكاشافن ‘نِيْثِني ماّرا اَأذ ْتواّسرمذن ِزي اَأربِّي’. خنِّي كُور اإِّج ونّي ث اإِْسِرين ُؤ اإِرمذ 
اإِْدچان  ْمِغير ونّي  اإِْزِري ثاباباث  اإِّج وار  اَأذ غاِري-د ياس. 46ُؤرا ذ  ْثباباث،  اِث ِزي 
ِزي اَأربِّي. وا اإِْزرا ثاباباث. 47س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي ذايِي اإِتاْمنن، اَأذ 
ين ‘مانّا’  غارس ثِيِري ثُوذارث ن رْبدا. 48نش ذ اَأغُروم ن ثُوذارث. 49رجُذوذ نْوم شِّ
ِذي رْخرا ُؤشا مُّوثن. 50مان اَأيا ذ اَأغُروم اإِ د اإِهكّوان زݣ ُؤجنّا، ِحيما ماّرا اَأذ ّزايس 
ّشن، وار ْتمِتين شا. 51نش ذ اَأغُروم اإِّدارن اإِ د اإِهوان زݣ ُؤجنّا. مارا اإِّجن اإِّشا زݣ 
وْغُروم-ا، اَأذ اإِّدار اإِ رْبدا. اَأغُروم ونّي اإِ غا ْوشغ، نتّا ذ اَأْيُسوم اإِنُو اإِ غا ْوشغ اإِ ثُوذارث 

ونِّيث.”  ن دُّ
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52ُؤذاين ّمنغن جاراسن، نّان “ماّمش اإِزّمار وا اَأذ انغ اإِْوش اَأْيُسوم نّس ِحيما اَأذ ث   
يم شا  اإِنِيغ، مارا وار ثشِّ و ياّر-د خاسن “س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم  نّش؟” 53يشُّ
ثُوذارث  ثِيِري  اإِذاّمن نّس، خنِّي وار غاروم-د  ثْسوم  اَأذ  ْبناذم ُؤشا  اَأْيُسوم ن مِّيس ن 
ذݣ اإِخف نْوم. 54ونّي اإِ غا اإِّشن اَأْيُسوم اإِنُو ُؤشا اَأذ اإُِسو اإِذاّمن اإِنُو، اَأذ غارس ثِيِري 
اإِنُو ذ  اَأْيُسوم  اَأنݣّاُرو. 55ِمينِزي  اَأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ واّس  ثُوذارث ن رْبدا ُؤ نش 
يث ن ثِيذت . 56ونّي اإِ غا اإِّشن اَأْيُسوم اإِنُو ُؤشا  ماّشا ذ ثِيذت ُؤشا اإِذاّمن اإِنُو ذ ْثسسِّ
اَأذ اإُِسو اإِذاّمن اإِنُو، اَأذ ذايِي اإِقِّيم ُؤ نش ذاْيس عاوذ. 57اَأم ماّمش ذ ايِـي-د اإِّسّك ْثباباث 
اإِّدارن ُؤشا نش ّدارغ ِزي ْثباباث، اَأمُّو عاوذ اَأذ ّزايِي اإِّدار ونّي ّزايِي اإِ غا اإِّشن. 58وا ذ 
ين رْجُذوذ نْوم ‘مانّا’ ُؤشا  اَأغُروم اإِ د اإِهوان زݣ ُؤجنّا. وار اإِْدجي شا اَأمْشناو ماّمش شِّ
مُّوثن، ماشا ونّي اإِ غا اإِّشن اَأغُروم-ا، اَأذ اإِّدار اإِ رْبدا.” 59اإنّا مان اَأيا ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ 

اَأم ثُوغا اإِّسْرماذ ِذي كافارناُحوم. 

و  مْحضارن بذ�ن تݣّوّجن خ يشُّ �أَّطاس ن �إِ
اَأذ  اإِزّمارن  اإِقسح. ِوي  اَأيا، نّان “اَأوار-ا  اإِمْحضارن نّس، ُؤِمي ْسِرين مان  60اَأطّاس ن 

و ذݣ يِيخف نّس، اَأقّا اإِمْحضارن نّس شْثشان خ مان اَأيا، خنِّي  اس اإِسر؟” 61اإِّسن يشُّ
اإنّا اسن “ما مان اَأيا ذ رْفِضيحث اإِ كنِّيو؟ 62اإِ ماّمش مارا ثْزِريم مِّيس ن ْبناذم اإِْتݣاّعاذ 
غار مانِي اإِرا اإِْدچا قبر؟ 63اَأرُّوح ذ ونّي اإِتِيّشن ثُوذارث. اَأْيُسوم وار اإِنّفع اإِ والُو. اَأوارن 
اإِ ذ اوم نِّيغ، ذاْيسن اَأرُّوح ذ ثُوذارث. 64ماشا اَأقّا ِذين شا جاراوم اإِنّي وار ُيوِمينن.” 
غا  اإِ  ون ث  مان  ُؤ  ُيوِمينن  وار  اإِنّي  اإِْدچان  ين  مان  ُؤمْزواُرو  اإِّسن زݣ  و  يشُّ ِمينِزي 
ْمِغير مارا  اَأذ غاِري-د ياس  اإِّج  اإِزّمار ُؤرا ذ  نِّيغ ‘وار  ُؤينِّي ذ اوم  اإِسلّمن. 65اإنّا “س 

ثّمْوش اس ِزي ْثباباث’.” 
66ِزي ْروْقث نِّي ذْورن اَأطّاس زݣ اإِمْحضارن نّس غار ضّفار، وار قِّيمن شا ݣُّورن   
ثُوُيورم؟”  اَأذ  ُؤرا ذ كنِّيو ثْخسم  اإِمْحضارن نّس “ما  ثنعاش ن  اإِ  و  67اإنّا يشُّ اَأِكيذس. 
اإِ غا نْراح؟ شك غارك اَأوارن ن  68ِسمعان ُبطُروس ياّر-د خاس “اَأ ِسيِذي، ِوي غار 

ثُوذارث ن رْبدا، 69اَأقّا نّشين نُومن ُؤ نّسن اَأقّا شك ذ لَمسيح، مِّيس ن اَأربِّي اإِّدارن.” 
و ياّر-د خاسن “ما وار اإِْدجي ذ نش اإِ كنِّيو اإِخضارغ س ثنعاش؟ ُؤشا  اإِّجن ّزاْيوم  70يشُّ

ذ اإِْبِريس.” 71اإنّا مان اَأيا خ ياُهوذا، مِّيس ن ِسمعان اإِسخاِريُيوِطي، ِمينِزي وانِيثا ثُوغا 
اإِْخس اَأذ ث اإِسلّم ُؤ نتّا ذ اإِّجن ِزي ثنعاش. 
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فْثو�ن ِذي ُؤرشاِليم  ݣُّور غار ْرِعيذ ن ثُْخوز�ن ن �إِ و �إِ يشُّ

ِذي 7   اإِنّض  اَأذ  اإِراح  اَأذ  اإِْخس  وار  لجالِيل،  ِذي  اإِݣُّور  و  يشُّ ثُوغا  اَأيا  مان  1اَأوارنِي 

اإِقاّرب-د ْرِعيذ ن ُوذاين ُؤِمي  اَأذ ث نْغن. 2 اَأرزُّون  ياُهوِذيّيا، ِمينِزي ُؤذاين ثُوغا 
قّارن ‘ثِيُخوزان ن اإِفثوان’. 3نّان اس اَأْيثماس “فّغ ّسانِيثا، ُروح غار ثُمورث ن ياُهوِذيّيا 
ثتݣّذ. 4ُؤرا ذ اإِّج وار  اإِ  ِحيما ُؤرا ذ اإِمْحضارن نّك زّمارن اَأذ زارن مان رْخذايم نّك 
اإِتّݣ شا ن ثمْسراشث س ْثُنوفّرا، مارا نتّا س اإِخف نّس يارزُّو اَأذ د اإِْضهار غار باّرا. 
ونِّيث.” 5ِمينِزي ُؤرا ذ اَأْيثماس وار ذاْيس  مارا ثݣِّيذ ثِيمْسرايِين-ا، ْسشن اإِخف نّك اإِ دُّ
و “ْروْقث اإِنُو عاذ وار د ثِيِويض، ماشا ْروْقث نْوم اَأقّا-ت رْبدا  ُؤِمينن شا. 6اإنّا اسن يشُّ
ونِّيث وار ْثزّمار اَأذ كنِّيو ثشاره، ماشا نتّاث ثشاْره اَأيِي، ِمينِزي نش شّهذغ  اَأِكيْذوم. 7دُّ
خاس بلِّي رْخذايم نّس ذ ثِيعّفانِين. 8ُروحم كنِّيو غار ْرِعيذ-ا. نش وار ْتِريحغ شا غار 
اإِقِّيم ِذي لجالِيل.  و،  اَأمُّ اإنّا  اإِنُو عاذ وار ْثكّمر.” 9ُؤِمي ذ اسن  ْرِعيذ-ا، ِمينِزي ْروْقث 
10ماشا ُؤِمي ُروحن اَأْيثماس، اإُِروح ُؤرا ذ نتّا غار ْرِعيذ، وار د اإِْضهار غار باّرا، ماشا 

اإِݣّا اَأْخِمي اإِنُّوفار. 11ُؤذاين اَأرزُّون خاس ِذي ْرِعيذ، نّان “مانِي اإِْدچا وانِيثا؟” 12اَأطّاس 
ِزي ْرغاِشي ثمثُومن خاس، شا ّزاْيسن نّان “نتّا ذ اَأْرياز ذ اَأصْبحان” ماشا اإِنّْضِني نّان 
يّبث  ور س بطايطاي ِزي سِّ “لّا، اإِّسخارِّيق خ ْرغاِشي.” 13ماشا ُؤرا ذ اإِّج وار خاس اإِسِّ
و غار ثاّدارث  ن ثِيݣُّوِذي زݣ ُوذاين. 14ماشا اَأراِمي اإِعُذو وْزين ِزي ْرِعيذ، اإُِروح يشُّ
اإِقّدسن، اإِّسرماذ. 15ُؤذاين ذْهشن، نّان “ماّمش اإِݣّا نتّا اإِّسن اإِْذلِيسن اَأم وار ثن اإِغِري 
و ياّر-د خاسن “ثاُغوِري اإِنُو وار ثْدجي شا اإِنُو، ماشا زݣ ونّي ذ ايِـي-د  شا؟” 16يشُّ
اإِّسكّن. 17مارا اإِّجن اإِْخس اَأذ اإِّݣ ِمين اإِْخس اَأربِّي، اَأذ اإِّسن ما اَأقّا ثاُغوِري-يا ِزي اَأربِّي 
نِيغ اَأقّا ّساوارغ زݣ يِيخف اإِنُو. 18ونّي اإِّساوارن زݣ يِيخف نّس يارزُّو اَأُعوْدجي نّس، 
ماشا ونّي يارزُّون اَأُعوْدجي ن ونّي ث-يِد اإِّسكّن، اَأقّا نتّا ذ ثِيذت، وار ذاْيس ُبو ْرغّش. 
19ما وار اإِْدجي ذ ُموسى اإِ ذ اوم اإِْوِشين تاوراث؟ ماشا ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيوم وار اإِتّݣ تاوراث؟ 

اَأذ  يطان، ِوي يارزُّون  اَأذ ايِي ثْنغم؟” 20رغاِشي ياّر-د “ذايك شِّ ي خنِّي ثارزُّوم  مايمِّ اإِ 
و ياّر-د خاسن “خذمغ اإِْشث ن ْرخْدمث ُؤشا كنِّيو ثْتبهثم ماّرا. 22س  شك اإِنغ؟” 21يشُّ
ُؤيا ُموسى اإِْوشا اَأوم-د اَأخثان، اَأْخثان ماشا وار اإِْدجي شا ِزي ُموسى، ماشا ِزي رْجُذوذ 
نْوم ُؤ كنِّيو ْثخْتنم اإِ ْبناذم ِذي ّسبث. 23مارا اإِقبر ْبناذم اَأذ اإِْتواخثن ِذي ّسبث ِحيما وار 
ثْتوارزِّي تاْوراث ن ُموسى، ما اَأذ خاِفي ْثخّيقم راِمي ّسݣنِفيغ ْبناذم اإِكمر ِذي ّسبث؟ 

24وار حكّمم شا ِزي ِمين اإِْضهارن غار باّرا، حكمم س اإِج ن ْرُحوكم اإِسݣّذن.” 
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و نّتا ذ لَمسيح؟  ما يشُّ
25شا ن اإِْوذان ِزي ُؤرشالِيم نّان “ما وار اإِْدجي ذ وا اإِ يارزُّون اَأذ ث نْغن؟ 26ماشا ْخزار، 

اإِّساوار س بطايطاي، وار د اس قّارن والُو. اَأتّاغ اَأقّا ّسنن اإِمّقرانن ن وْيُذوذ نِيشان بلِّي س 
ثِيذت وانِيثا ذ لَمسيح؟ 27ماشا نّسن وا، مانِيس نتّا. ماشا ْخِمي اإِ د غا ياس لَمسيح، ُؤرا 
و، اإنّا  ين مانِيس نتّا.” 28اَأراِمي ثُوغا اإِّسْرماذ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، اإِراغا يشُّ ذ اإِّج وار اإِسِّ
“كنِّيو ثّسنم اَأيِي ُؤ ثّسنم مانِيس نش. نش وار د ُؤِسيغ س يِيخف اإِنُو، ماشا ونّي ذ ايِـي-د 
ينم شا. 29نش ّسنغ ث، ِمينِزي نش ّزايس ُؤ نتّا  اإِّسكّن اَأقّا-ث ذ ثِيذت، كنِّيو وار ث ثسِّ
ذ ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن.” 30خنِّي اَأرزُّون اَأذ ث طّفن، ماشا ُؤرا ذ اإِّج وار خاس اإِّساْرس 
اَأفُوس، ِمينِزي ثاساّعث نّس وار د ثِيوض عاذ. 31اَأطّاس ِزي ْرغاِشي ُؤمنن ّزايس، نّان 

“ْخِمي اإِ د غا ياس لَمسيح، ما اَأذ اإِّݣ رْعراماث كثار ِزي ثِينا اإِ اإِݣّا وا؟” 

و  ون �أَذ ّطفن يشُّ ُؤذ�ين �أَرزُّ
32اإِفاِريِسيّين ْسِرين ِمين خاس اإِثْمثن ْرغاِشي ُؤشا اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِفاِريِسيّين ّسكّن-د 

و اإنّا “نش اَأذ ِكيذوم قِّيمغ ْذُروس عاذ، خنِّي اَأذ راحغ  اإِْمخازنِيّين ِحيما اَأذ ث طّفن. 33يشُّ
غار ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 34اَأذ خاِفي ثارُزوم، وار ذايِي ثتطِّيفم ُؤ مانِي اإِ غا اإِِريغ نش، 
وار ْثزّمارم اَأذ د ثاذفم. 35خنِّي نّان ُوذاين جاراسن “مانِي اإِ غا اإِراح وانِيثا مانِي وار نْزّمار 
اَأذ ث ناف. ما خنِّي اإِْخس اَأذ اإِراح غار اإُِيونانِيّين اإِزْدچعن ماحْنذ اَأذ اإِّسرمذ اإُِيونانِيّين. 
36ِمين اإِْعنا واوار-ا اإِ اإنّا ‘اَأذ خاِفي ثارُزوم، وار ذايِي ثتطِّيفم شا ُؤ مانِي اإِ غا اإِِريغ نش، 

وار ْثزّمارم اَأذ د ثاذفم’؟” 

ُسو!  فُوذ حد، �أّج ِ�ث �أَذ غاِري-د ياس ُؤشا �أَذ �إِ مار� �إِ
و ُؤشا اإِراغا، اإنّا “مارا اإِفُوذ حد، اأّج اِث  37ذݣ واّس اَأنݣّاُرو اَأمّقران زِي ْرِعيذ، اإِبّد-د يشُّ

اَأذ غارِي-د ياس ُؤشا اَأذ اإُِسو. 38ونّي ذايِي اإِ غا يامنن، اَأم ماّمش اإنّا وذلِيس، اَأذ زّايس اَأزّرن 
اإِغْزران ن وامان اإِّدارن زݣ ُؤعدِّيس نّس.” 39اإنّا مان اَأيا خ اَأرُّوح اإِ غا قْبرن اإِنّي ذاْيس اإِتاْمنن. 
و وار اإِْتواّسُعوْدجي عاذ. 40شا زِي  ِمينِزي اَأرُّوح اإِقّدسن وار ذ اسن اإِّمْوش عاذ، ِمينِزي يشُّ
ْرغاِشي خنِّي، ُؤِمي ْسِرين اَأوار-ا، نّان “ذ وا ذ اَأمكاشاف س ثِيذت .” 41اإِنّْضِني نّان “وا ذ 
لَمسيح”، ماشا شا نّْضِني زّاْيسن نّان “ما اإِݣُّور اَأذ د ياس لَمسيح زِي لجالِيل؟ 42ما وار اإِنِي 
وذلِيس، اَأقّا لَمسيح اَأذ د ياس زِي زّارِيعث ن داُود، زِي ْذشار ن بايثلاحم، مانِيس د ُيوسا 
يّبث نّس. 44شا زّاْيسن ْخسن اَأذ ث طّفن،  داُود؟” 43ُؤشا  اإِمسار ُؤمسبِضي ن ْرغاِشي ِذي سِّ
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ماشا ُؤرا ذ اإِّج وار خاس اإِّساْرس اإِفاّسن. 45خنِّي ُؤِسين-د اإِْمخازنِيّين غار اَأرُّوياس ن اإِكّهانن 
ي وار ث-يِد ثِيويم؟” 46اَأرِّين-د خاسن  ُؤ غار اإِفارِيِسيّين، ُؤ نِيْثِني نّان اَأسن اإِ اإِْمخازنِيّين “مايمِّ
ور ُؤرا ذ اإِّج ن ْبناذم اَأم ماّمش اإِّساوار ْبناذم-ا!” 47اَأرِّين-د خاسن  اإِْمخازنِيّين “عّمارص وار اإِسِّ
اإِفارِيِسيّين “ما ُؤرا ذ كنِّيو عاوذ ْثوّدارم؟ 48ما خنِّي ِذين شا ن اإِّجن زݣ اإِمّقرانن ن وْيُذوذ 
ينن شا تاوراث، اَأقّا اإِْتوانعر.”  نِيغ زݣ اإِفارِيِسيّين ُيومن زّايس؟ 49ماشا ْرغاِشي-يا اإِ وار اإِسِّ
50نِيُكوِذيُموس ونّي غارس اإُِروحن س ْدجيرث، نتّا ذ اإِّجن زّاْيسن، اإنّا اسن 51“ما اَأذ ثْحكم 

تاْوراث نّغ خ اإِج ن ْبناذم، نّْبرا ّما اَأذ زّايس ْثسر ُؤشا اَأذ ثّسن ِمين اإِتّݣ نتّا؟” 52اَأرِّين-د، نّان 
اس “ما ُؤرا ذ شك اَأتّاغ زِي لجالِيل؟ اَأرُزو، ْخزار، ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤمكاشاف وار ذ اإِكِّي شا 

زِي لجالِيل.” 53خنِّي اإُِروح كُور اإِّجن غار ثاّدارث نّس. 

زنّان  ثامغارث �إِ

يثُون. 2غار ّصبح ِزيش ُيوِسي-د عاوذ غار ثاّدارث 8  و اإُِروح غار وْذرار ن زِّ 1ماشا يشُّ

اإِقّدسن، ُؤِسين-د غارس اإِْوذان ماّرا ُؤشا اَأم اإِقِّيم، اإِْبذا اإِّسْرماذ اإِثن. 3اإِمسرماذن ن 
ينا. ّسبّدن ت ِذي  اإِْذلِيسن ذ اإِفاِريِسيّين اإِْوين اَأس-د اإِْشث ن ثْمغارث، ثْتواطّف ثتّݣ زِّ
اَأنغ ُموسى ِذي  ينا. 5اإِوّصا  اَأْمسرماذ، ثامغارث-ا ثْتواطّف ثتّݣ زِّ ْروْسط، 4نّان اس “اَأ 
اإِ غا ثِيِنيذ شك؟” 6نّان اس مان  تاْوراث اَأذ نارجم ثِيْمغاِرين اَأمْشناو ثانِيثا. ماشا ِمين 
و  اَأيا ِحيما اَأذ ث جاّربن، ِحيما اَأذ غارسن ثِيِري ِمينِزي خاس اإِ غا شْثشان. ماشا يشُّ
و تّسقسان، اإِبّد، اإنّا  ُيوضار ْسواّداي، ُيورا س ُؤضاض نّس ِذي ثُمورث. 7راِمي قِّيمن اَأمُّ
اسن “ِوي ّزاْيوم اإِْدچان نّْبرا ّدنُوب، اَأذ خاس اإِنْضار اَأْزُرو اَأمْزواُرو.” 8خنِّي ُيوضار عاوذ 
ْسـواّداي ُؤشــا ُيورا ِذي ثُمورث. 9راِمي ْسِرين مان اَأيا، فّغن اإِّجن اَأوارنِي ونّْضِني، اإِمّقرانن 
و، ُؤِمي  و وْحدس اَأك-ذ ثْمغارث ْثبّد ِذي ْروْسط. 10يشُّ ِقِّيم يشُّ ذ اَأمْزواُرو، خنِّي اإِنݣُّورا. اإ
اإِكّار، وار اإِْزِري حد ْمِغير ثامغارث، اإنّا اس “اَأ ثامغارث، مانِي اإِْدچان اإِنّي شْم اإِضْرمن؟ 
و اإنّا اس “ُؤرا ذ  ما وار شْم اإِحاكم ُؤرا ذ اإِّجن؟” 11نتّاث ثنّا “ُؤرا ذ اإِّج، اَأ ِسيِذي.” يشُّ

نش وار شْم ْتحاكامغ شا، ُروح، وار ْتعاواذ اَأذ ثݣّذ ّدنُوب.” 

ونِّيث  و ذ ِثيفاوث ن دُّ يشُّ
ونِّيث. ونّي د ايِي اإِ غا  و عاوذ اَأِكيْذسن، اإنّا “نش ذ ثِيفاوث ن دُّ ور يشُّ 12رْخذنِّي اإِسِّ

اإِْضفارن، وار اإِݣُّور عّمارص ِذي ثاْدچسث، ماشا اَأذ غارس ثِيِري ْثفاوث ن ثُوذارث.” 
ذ  ثْدجي شا  وار  نّك  نّك، شهاذث  يِيخف  ثشّهذذ خ  اإِفاِريِسيّين “شك  اس  13نّان 
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و ياّر-د، اإنّا اسن “مارا نش شْهذغ خ يِيخف اإِنُو، واّخا اَأمنِّي شهاذث  ثِيذت .” 14يشُّ
اإِنُو ثْدچا ذ ثِيذت، ِمينِزي نش ّسنغ مانِيس د ُؤِسيغ ُؤ مانِي اإِ غا راحغ، ماشا كنِّيو وار 
ينم شا مانِيس د ُؤِسيغ ُؤرا مانِي اإِ غا راحغ. 15كنِّيو ْثحاكامم علاْحساب اَأيُسوم،  ثسِّ
نش وار ْتحاكامغ ُؤرا خ اإِّجن. 16ؤ نش، مارا حاكمغ، اَأذ يِيِري رحكام اإِنُو ذ ثِيذت، 
اإِّسكّن. 17ثُورا  ايِـي-د  ْثباباث ونّي ذ  ُبو وْحِدي، ماشا نش ذ  ِمينِزي نش وار ْدجيغ 
عاوذ ِذي تاْوراث نْوم بلِّي شهاذث ن ْثناين ن اإِْوذان ذ ثِيذت. 18نش ذ ونّي اإِشّهذن 
اإِْشهذ خاِفي.” 19نِيْثِني نّان  اإِّسكّن،  اإِنُو ُؤشا ُؤرا ذ ثاباباث ونّي ذ ايِـي-د  خ يِيخف 
ينم بابا.  ينم شا ُؤ وار ثسِّ و ياّر-د “كنِّيو وار ذ ايِي ثسِّ اإِْدچا باباش؟” يشُّ اس “مانِي 
ثُوغا  اَأوارن-ا ِذي مانِي  20اإنّا  بابا.”  ُؤرا ذ  ثّسنم  ثِيِري  اَأذ  ثّسنم  ايِي  ماْعِليك كنِّيو ذ 

ّصنُذوق ن ّصذقث، اَأم ثُوغا اإِّسْرماذ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن. 
و  وار ث اإِطِّيف ُؤرا ذ اإِّج ِمينِزي ثاساّعث نّس ثُوغا عاذ وار ذ ثِيِويض. 21خنِّي يشُّ  
اإنّا اسن عاوذ “نش اَأذ راحغ، كنِّيو اَأذ خاِفي ثارُزوم، اَأذ ثّمثم ِذي ّدنُوب نْوم. مانِي 
اإِ غا راحغ نش، وار ْثزّمارم كنِّيو اَأذ د ثاسم.” 22ُؤذاين نّان “ما اَأذ اإِنغ اإِخف نّس، 
اسن  اإنّا  23نتّا  ثاسم’؟”  د  اَأذ  كنِّيو  ْثزّمارم  وار  راحغ نش،  غا  اإِ  ‘مانِي  اإنّا  نتّا  ِمينِزي 
ونِّيث-ا، ماشا نش وار ْدجيغ شا ِزي  “كنِّيو ِزي ْسواّداي، نش ِزي سنّج. كنِّيو ِزي دُّ
ونِّيث-ا. 24خ ُؤينِّي نِّيغ اَأوم ‘اَأذ ثّمثم ِذي ّدنُوب نْوم’. راِمي كنِّيو وار ثُوِمينم شا اَأقّا  دُّ
و اإنّا اسن “نش ذ  ذ نش، اَأذ ثّمثم ِذي ّدنُوب نْوم.” 25نّان اس “ِمين ثْعِنيذ شك؟” يشُّ
ِمين ذ اوم نِّيغ زݣ ُؤمْزواُرو. 26نش غاِري اَأطّاس ن ثمْسرايِين اإِ خف زّمارغ اَأذ خاوم 
ْورغ ُؤشا اَأذ خاوم حكمغ. ماشا ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن اَأقّا-ث ذ ثِيذت . ُؤشا  ِمين  سِّ

ونِّيث.”  ّزايس ْسِريغ نش، اَأذ ث اإِنِيغ اإِ دُّ
و  27نِيْثِني وار ْفِهيمن شا، بلِّي ثُوغا اإِّساوار اَأِكيسن خ ْثباباث. 28خنِّي اإنّا اسن يشُّ  
“ْخِمي اإِ غا ثّسݣاّعذم مِّيس ن ْبناذم، اَأذ ْثفْهمم بلِّي اَأقّا-ث ذ نش ُؤ بلِّي نش وار تݣّغ 
ُؤرا ذ اإِْشث ن ْرحاجث زݣ يِيخف اإِنُو، ماشا نش ّساوارغ اَأم ماّمش ذ ايِي اإِّسرمذ 
ي شا وْحِدي،  ْثباباث. 29ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن اَأقّا-ث اَأِكيِذي. ثاباباث وار ذ ايِي اإِجِّ
ُؤمنن  ثمْسرايِين-ا،  اإِّساوار خ  ثُوغا  30ُؤِمي  يارضان.”  ِمين ث  رْبدا  تݣّغ  ِمينِزي نش 

ذاْيس اَأطّاس.
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بر�ِهيم  �أَيْث ن �إِ
يمم ثطّفم ذݣ واوار اإِنُو، اَأذ ثِيِريم س ثِيذت  و اإِ ُوذاين اإِنّي ذاْيس ُيومنن “مارا ثقِّ 31اإنّا يشُّ

ذ اإِمْحضارن اإِنُو 32ُؤشا اَأذ ثّسنم ثِيذت ُؤشا ثِيذت اَأذ كنِّيو ْثحاّر.” 33اَأرِّين-د خاس “نّشين 
ذ اَأْيث ن اإِبراِهيم، عّمارص وار نعِبيذ حد. ماّمش ْثزّمارذ اَأذ ثِيِنيذ ‘كنِّيو اَأذ ْتواحاّرم’؟” 
و ياّر-د خاسن “س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ونّي اإِتݣّن ّدنُوب نتّا ذ  34يشُّ

يس اَأذ ِذين اإِقِّيم  اإِْسمغ ن ّدنُوب 35ُؤشا اإِْسمغ وار اإِْتِغيِمي شا ِذي ثاّدارث رْبدا، ماشا مِّ
يّين. 37نّشّسنغ، اَأقّا  يث، اَأذ ثِيِريم س ثِيذت ذ اإُِحورِّ اإِ رْبدا. 36خِمي كنِّيو اإِ غا اإِحاّر ثممِّ
كنِّيو ذ اَأْيث ن اإِبراِهيم، ماشا كنِّيو ثارزُّوم اَأذ ايِي ثْنغم، ِمينِزي اَأوار اإِنُو وار ُيوِفي شا اَأْمشان 
ذايوم. 38نش ّساوارغ س ِمين ْزِريغ ِزي بابا. ُؤرا ذ كنِّيو ثتݣّم ِزي ِمين ثْزِريم ِزي رْجُذوذ 
و “ماعِليك كنِّيو ثْدجيم ِزي  نْوم.” 39اَأرِّين-د، نّان اس “باباْثنغ ذ اإِبراِهيم.” اإنّا اسن يشُّ
و ثارزُّوم اَأذ ايِي ثْنغم،  اَأْيث ن اإِبراِهيم اَأذ يِيِري اَأقّا ثتݣّم رْخذايم ن اإِبراِهيم. 40ماشا رخُّ
نش ذ اإِج ن ْبناذم اإِ ثُوغا اَأِكيْذوم اإِّساوارن س ثِيذت اإِ ْسِريغ ِزي اَأربِّي. مان اَأيا وار ث 
اإِݣِّي شا اإِبراِهيم. 41كنِّيو ثتݣّم رْخذايم ن باباثوم.” خنِّي نّان اس نِيْثِني “نّشين  وار ذ 

ينا، اَأقّا غاْرنغ اإِّجن ونّي ذ باباْثنغ، اَأقّا-ث ذ اَأربِّي.”  نخِريق شا ِزي زِّ

بِْريس  �أَيْث ن �إِ
و “ماعِليك اَأربِّي ذ باباثوم، اإِِري اَأقّا ثْخسم اَأيِـي، ِمينِزي نش فّغغ-د ِزي اَأربِّي  42اإنّا اسن يشُّ

ي  ُؤشا ُؤِسيغ-د ّزايس. وار د ُؤِسيغ شا زݣ يِيخف اإِنُو، ماشا نتّا اإِّسّك اَأيِي-د. 43مايمِّ
وار ثْفِهيمم اإِ واوارن اإِنُو؟ ِمينِزي كنِّيو وار ْثزّمارم اَأذ ثْسرم اإِ واوار اإِنُو. 44اَأقّا غاْروم اإِْبِريس 
ذ ثاباباث ُؤشا ثْخسم اَأذ ثݣّم اإِّمزران ن باباثوم. نتّا ثُوغا اإِنّق اإِْوذان زݣ ُؤمْزواُرو ُؤ وار 
اإِّساوار س  ُؤخارِّيق،  ور س  اإِسِّ ّما  ثِيذت . مرِمي  ُبو  ِمينِزي وار ذاْيس  ثِيذت  اإِبّد ِذي 
يقن ذ ثاباباث ن ُؤخارِّيق. 45ماشا، ُؤِمي نش قّارغ اَأوم  ِمين ذايس، ِمينِزي نتّا ذ ُبو-ِيخارِّ
ثِيذت، كنِّيو وار ذايِي ثِتيمنم شا. 46ِوي ّزاْيوم اَأذ ايِي اإِّسْقنع خ ّدنُوب؟ ُؤِمي قّارغ ثِيذت، 
ي وار ذايِي ثِتيمنم شا؟ 47ونّي اإِْدچان ِزي اَأربِّي، اإِتْسرا اإِ واوارن ن اَأربِّي. ِمينِزي كنِّيو  مايمِّ

وار ثْدجيم شا ِزي اَأربِّي، س ُؤينِّي كنِّيو وار ثتسِريم شا.” 

بر�ِهيم  و ثُوغا-ث ِذين قبر �إِ يشُّ
48ُؤذاين اَأرِّين-د، نّان اس “ما وار اإِْدجي نِيشان ُؤِمي ننّا، اَأقّا شك ذ اَأساماِري ُؤ ذايك 

كنِّيو  ُؤشا  بابا  ْتوقّارغ  نش  ماشا  يطان،  شِّ ُبو  ذايِي  وار  “نش  ياّر-د  و  49يشُّ يطان.”  شِّ
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اإِ خاس يارزُّون ُؤ  اإِّجن  اَأقّا ِذين  اإِنُو.  اَأُعوْدجي  اَأيِي. 50نش وار اَأرزُّوغ شا  ثّسحقارام 
اإِّجن اإِ غا اإِحكم. 51س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا شا ن يِيّجن اإِطّف ذݣ 
و نّسن بلِّي ذايك  واوار اإِنُو، عّمارص اَأذ اإِزار ْرمْوث اإِ رْبدا.” 52نّان اس ُوذاين “رخُّ
اإِطّف ذݣ  يِيّجن  ‘مارا شا ن  ثّقارذ  مُّوثن. شك  اإِْمكاشافن  ذ  اإِبراِهيم  اَأقّا  يطان.  شِّ
اإِبراِهيم  يْثنغ  ثمغارذ خ جدِّ 53ما شك  رْبدا’.  اإِ  ْرمْوث  اإِقّاس  اَأذ  عّمارص  اإِنُو،  واوار 
و “مارا  يشُّ 54ياّر-د  نّك؟”  اإِخف  ْثحْسبذ  ِمين  مُّوثن.  اإِْمكاشافن  ذ  ُؤرا  اإِمُّوثن؟  ونّي 
اَأيِي،  اإِّسُعوْدچا  اَأقّا  بابا،  اإِْدجي ذ والُو.  اإِنُو وار  اَأُعوْدجي  اإِنُو،  اإِخف  نش ّسُعوْدجيغ 
ّسنغ  اَأقّا  نش  ماشا  ينم،  ثسِّ وار ث  55كنِّيو  نّغ.  اَأربِّي  ذ  اَأقّا-ث  ثّقارم،  ِمينخف  ونّي 
يقن اَأم كنِّيو. ماشا نش ّسنغ ث  ينغ’، اَأذ اإِِريغ نش ذ ُبو-ِيخارِّ ث. مارا نِّيغ ‘وار ث سِّ
يثوم اإِبراِهيم ثُوغا اإِْتراجا س رْفراحث ِحيما اَأذ اإِزار  ُؤشا تطّفغ ذݣ واوار نّس. 56جدِّ
57نّان اس ُوذاين “عاذ وار غارك ُبو خمِسين  اإِفارح.”  اإِْزرا اِث، ُؤشا  اإِنُو ُؤشا  اَأّس 
اَأذ  و “س ثِيذت، س ثِيذت،  اإِبراِهيم؟” 58اإنّا اسن يشُّ اإِسݣُّوسا، ماّمش ثݣِّيذ ثْزِريذ 
اَأذ ث  ِحيما  اإِْزرا  ْكِسين  59خنِّي  ْدجيغ.”  ثُوغا نش  اإِبراِهيم،  ثُوغا  ّما  قبر  اإِنِيغ،  اوم 
ِذي  اإُِشوّق  اإِقّدسن،  ثاّدارث  ِزي  اإِفّغ  ُؤشا  نّس  اإِخف  اإِّسُنوفّار  و  يشُّ ماشا  اَأرجمن، 

و اإِ خاسن اإِكّا.  ْروْسط نْسن، اَأمُّ

ج ن ُؤذ�رغار ِزي ثْمِزي نّس  �إِ �أَْسݣنِفي ن 

اإِخرق. 9   د  واِمي  زݣ  اَأذارغار  ذ  ثُوغا  وْرياز  ن  اإِّج  اإِْزرا  اإِكّا،  خاسن-د  1ُؤِمي 

نِيغ  وا  ذ  ما  اإِخضان،  ِوي  اَأْمسرماذ،  “اَأ  نّان  ث،  ّسْقسان  نّس  2اإِمحضارن 

اإِخِضي ُؤرا ذ  نتّا وار  ياّر-د “ُؤرا ذ  و  اَأذارغار؟” 3يشُّ اإِخرق ذ  اَأراِمي د  لوالِيِذين نّس 
اَأربِّي.  رْخذايم ن  ذاْيس ضهارنت  اَأذ  ِحيما  اإِمسار،  اَأقّا  اَأيا  مان  نّس، ماشا  لوالِيِذين 
اَأذ د ثاس  اَأِزير.  اإِّسكّن، ماحْنذ عاذ ذ  ايِـي-د  اَأذ خْذمغ رْخذايم ن ونّي ذ  4اإُِشوّوار 

ونِّيث، نش ذ  ثاْدچسث مانِي وار اإِزّمار ُؤرا ذ اإِّج اَأذ اإِخذم. 5ِمينثرا نش اَأقّا-يِـي ِذي دُّ
وسف ِذي ثُمورث، اإِݣّا اَأبْدچاع زݣ اإِكُوفّان  و، اإِسُّ ونِّيث.” 6راِمي اإنّا اَأمُّ ثِيفاوث ن دُّ
يرذذ ذݣ ُؤݣرمام  نِّي ُؤشا اإِحنّش ثِيطّاِوين ن ُؤذارغار س ُؤبْدچاع. 7اإنّا اس “ُروح، ثسِّ

يرذ، اإِْذور اإِْتوارا.  ن ِسيلُووام”، اإِسم-ا اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اإِْتواّسكّن’. اإُِروح، اإِسِّ
يران ذ يِنّي ثُوغا ث اإِْزِرين قبر ّسنن اَأقّا-ث ذ اَأذارغار، نّان “ما وار اإِْدجي ذ وا ذ  8جِّ  
ونّي ثُوغا اإِْتِغيمان اإِتستّاار؟” 9شا ّزاْيسن نّان “اَأقّا ذ نتّا.” نّان اإِنّْضِني “اإِتاِوي-د ذايس”. 
ماشا نتّا اإنّا “اَأقّا ذ نش.” 10نّان اس “ماّمش ݣِّين ت ْتوارْزمنت ثِيطّاِوين نّك؟” 11ياّر-د 
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و، اإِݣّا اَأبْدچاع، اإِحنّش ثِيطّاِوين اإِنُو ُؤشا اإنّا اَأيِي ‘ُروح  ُؤشا اإنّا “ْبناذم نِّي ُؤِمي قّارن يشُّ
يرذغ ُؤشا ذْورغ ْتواِريغ.” 12نّان اس  يرذذ’. خنِّي ُروحغ، سِّ غار ُؤݣرمام ن ِسيلُووام، ثسِّ

ينغ.”  “مانِي اإِْدچا نتّا؟” اإنّا “وار سِّ
اإِݣّا  اإِفاِريِسيّين. 14ثُوغا ذ ّسبث راِمي  اَأذارغار غار  اإِْدچا قبر ذ  ثُوغا  13اَأوين-د ونّي   

اإِْذور  اإِفاِريِسيّين عاوذ، ماّمش  ثِيطّاِوين نّس. 15ّسقسان ث  ياْرزم اس  ُؤ  اَأبْدچاع  و  يشُّ
يرذغ ُؤشا ذْورغ ْتواِريغ.”  اإِْتوارا. ياّر-د خاسن “اإِݣّا اَأبْدچاع خ ثِيطّاِوين اإِنُو، خنِّي سِّ
اإِْتوقّار شا  وار  نتّا  ِمينِزي  اَأربِّي،  اإِْدجي شا ِزي  وار  نّان “ْبناذم-ا  اإِفاِريِسيّين  16شا زݣ 

ّسبث”. شا نّْضِني نّان “ماّمش اإِزّمار اإِج ن ْبناذم ذ اَأعّفان اَأذ اإِّݣ رْعراماث اَأم ثِينا؟” 
ُؤشا  اإِمسار ُؤبطُّو جاراسن. 17نّان عاوذ اإِ ُؤذارغار “ِمين خاس ثّقارذ شك، اَأراِمي ياْرزم 
ثِيطّاِوين نّك؟” نتّا اإنّا “اَأقّا-ث ذ اَأمكاشاف.” 18ُؤذاين وار ّزايس ُؤِمينن شا بلِّي نتّا ثُوغا 
ذ اَأذارغار ُؤشا اإِْذور اإِْتوارا، اَأراِمي د راغان خ لوالِيِذين ن ونّي اإِذْورن اإِْتوارا. 19ّسقسان 
اإِْتوارا  اإِݣّا  ماّمش  اإِ  اَأذارغار؟  اإِْتواخرق-د ذ  اَأقّا  يثوم ِمينخف ثّقارم  ثن، نّان “ما وا ذ مِّ
يثنغ، اَأقّا اإِْتواخرق-د  ين-د لوالِيِذين نّس ُؤشا نّان “نّشين  نّسن بلِّي وا ذ مِّ و؟” 20اَأرِّ رخُّ
ين ُؤ ِوي ذ اس يارزمن ثِيطّاِوين نّس  و، وار نسِّ ذ اَأذارغار. 21ماشا ماّمش اإِݣّا اإِْتوارا رخُّ
ور خ يِيخف نّس.”  ين شا. سقسام ث ِسيمانت نّس، نتّا اَأقّا ذ اَأبِريغ، اَأذ اإِسِّ وار ث نسِّ
و ِمينِزي ݣّوذن زݣ ُوذاين، ِمينِزي ُؤذاين معاهاذن بلِّي ونّي اإِ غا  22نّان لوالِيِذين نّس اَأمُّ

وفّغ زݣ ُؤِسيناݣُوݣ. 23خ ُؤينِّي نّان لوالِيِذين نّس  اإِْتواسُّ اَأذ  اَأقّا نتّا ذ لَمسيح  اإِشهذن 
“نتّا اَأقّا-ث ذ اَأبِريغ، سقسام ث س يِيخف نّس.” 24راغان-د ثاوارا ِويّس ْثناين خ وْرياز 
ونّي ثُوغا ذ اَأذارغار، نّان اس “ْسُعوْدچا اَأربِّي! اَأقّا نّسن بلِّي اَأْرياز-ا ذ اإِج ن ُؤمذنُوب.” 
ينغ، نش ّسنغ اإِْشث ن ثمْسراشث، اَأقّا ثُوغا-يِي  25نتّا ياّر-د “ما نتّا ذ اَأمذنُوب وار سِّ

و ْتواِريغ.” 26نّان اس “ِمين ّزايك اإِݣّا؟ ماّمش ذ اش اإِݣّا ياْرزم ثِيطّاِوين  ذ اَأذارغار، رخُّ
ي ثْخسم اَأذ ث ثْسرم  نّك؟” 27ياّر-د خاسن “اَأقّا نِّيغ اَأوم ث، كنِّيو وار ثْسِريم. مايمِّ
ْثوارا نّْضِني؟ ما ثْخسم ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ذْورن ذ اإِمْحضارن نّس؟” 28كّوارن ث، نّان  اإِ 
“شك ذ اَأمْحضار نّس! ماشا نّشين اَأقّا ذ اإِمْحضارن ن ُموسى. 29نّشين نّسن اَأقّا اَأربِّي 
ين شا مانِيس نتّا.” 30ياّر-د وْرياز، اإنّا اسن “اَأقّا  ور اَأك-ذ ُموسى، ماشا وانِيثا وار نسِّ اإِسِّ
ينم شا مانِيس نتّا، واّخا اَأمنِّي نتّا ياْرزم اَأيِي ثِيطّاِوين  ِذي مان اَأيا رْعجب، كنِّيو وار ثسِّ
اإِنُو. 31نّشين  نّسن، اَأقّا اَأربِّي وار اإِتسِري شا غار اإِمْذناب، ماشا مارا شا ن اإِّجن اإِْتوقّار 
اَأربِّي اَأذ اإِّݣ ِمين اإِْخس نتّا، اَأقّا اَأربِّي اَأذ غارس اإِسر. 32عّمارص وار اإِْتواسِري قاع، اَأقّا 
شا ن اإِّجن ياْرزم ثِيطّاِوين ن اإِّجن اإِخرق-د ذ اَأذارغار. 33مارا وا وار اإِْدجي شا ِزي اَأربِّي، 
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ين-د، نّان اس “شك ْثخرقذ-د ْثكّمرذ ِذي ّدنُوب، ما خنِّي  وار اإِزّمار اَأذ اإِّݣ والُو!” 34اَأرِّ
ثّسرماذذ اَأنغ؟” خنِّي نْضارن ث غار باّرا. 

ثُوْمنذ  اإنّا اس “ما  ُيوفا،  ُؤِمي ث  باّرا، ؤشا،  نْضارن ث غار  بلِّي  و  يشُّ 35اإِْسرا   

ِزي مِّيس ن اَأربِّي؟” 36ياّر-د، اإنّا “ِمين اإِْعنا نتّا، اَأ ِسيِذي، ِحيما اَأذ ذاْيس اَأمنغ؟” 
و “اَأقّا شك ثْزِريذ ث ُؤرا ذ ونّي اَأِكيش اإِّساوارن اَأقّا-ث ذ نتّا.” 38نتّا  37اإنّا اس يشُّ

غار  ُؤِسيغ  د  غار  اإِ  ْرُحوكم  “اإِ  اإنّا  و  39يشُّ اَأس.  اإِعبذ  ُؤشا  ِسيِذي”  اَأ  “ُؤمنغ،  اإنّا 
ونِّيث-ا، ِحيما اَأذ زارن اإِنّي وار اإِْتِويِرين ُؤ ِحيما اإِنّي اإِْتواران اَأذ ذارغرن.” 40ُؤِمي  دُّ
عاوذ  نّشين  ذ  اَأقّا  “ما  اس  نّان  اَأيا،  مان  اَأِكيس  اإِْدچان  اإِ  اإِفاِريِسيّين  ن  شا  ْسِرين 
ُبو  اإِتِيِري  غاْروم  وار  اإِذارغارن  ذ  ثْدچام  “ماعِليك  و  يشُّ اسن  41اإنّا  اإِذارغارن؟”  ذ 

و ثّقارم ‘اَأقّا نْتوارا’، خ ُؤينِّي اَأذ اإِقِّيم ّدنُوب نْوم.”  ّدنُوب، ماشا رخُّ

و ذ �أَمكسا ذ �أَصْبحان  يشُّ

1“س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي وار اإِتِيذفن ِزي ثّوارث غار وّخام ن 10 

ُوْدجي، ماشا اَأذ اإِّسݣاّعذ مانِيس نّْضِني، اَأقّا-ث ذ اَأشّفار ذ اَأخّوان. 2ماشا ونّي 
اإِ غا ياْذفن ِزي ثّوارث نتّا ذ اَأمكسا ن ُوْدجي. 3اَأعّساس ن ثّوارث اَأذ اس ياْرزم اإِ وانِيثا 
ُؤشا ُؤْدجي اَأذ اإِسر اإِ ْثِميّجا نّس. نتّا اَأذ اإِراغا اإِ ُوْدجي نّس س اإِسماون نْسن ُؤشا اَأذ ثن 
وفّغ ماّرا ُؤْدجي نّس، اَأذ ُيوُيور ّزاثسن ُؤشا ُؤْدجي اَأذ  وفّغ غار باّرا. 4اَأوارنِي راِمي اإِسُّ اإِسُّ
ث-يِد اإِْضفار ِمينِزي اإِّسن ْثِميّجا نّس. 5ماشا اَأباّرانِي وار ث ضّفارن عّمارص، ماشا اَأذ 
و اَأمتِّير-ا، ماشا  ينن ْثِميّجا ن ُؤباّرانِي.” 6اإنّا اسن يشُّ ّزايس اَأرْورن، ِمينِزي نِيْثِني وار سِّ
و اإنّا عاوذ “س  نِيْثِني وار ْفِهيمن شا اإِ ثمْسرايِين ِمين خف ثُوغا اَأِكيسن اإِّساوار. 7يشُّ
ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، نش ذ ثاّوارث ن ُوْدجي. 8ماّرا اإِنّي اإِ د ُيوِسين قبر اإِنُو 
اَأقّا-ثن ذ اإِشّفارن ذ اإِخّوانن. ماشا ُؤْدجي وار ذ اسن اإِْسِري. 9نش ذ ثاّوارث. ونّي ّزايِي 
اإِ غا ياذفن، اَأذ اإِْتواّسنجم. نتّا اَأذ ياذف، اَأذ اإِفّغ ُؤشا اَأذ ياف مانِي اإِ غا ياروس. 10اَأشّفار 
وار د اإِتِيس ْمِغير ِحيما اَأذ ياشار، اَأذ اإِغارص ُؤرا ِحيما اَأذ اإِّسهلّك. نش ماشا ُؤِسيغ-د 
ذ  اَأمكسا  اَأصْبحان.  ذ  اَأمكسا  ذ  11نش  واطّاس.  ثُوذارث س  ثِيِري  اَأذ غارسن  ِحيما 
اَأصْبحان اإِّسُروسا ثُوذارث نّس اإِ ُوْدجي نّس. 12ماشا اَأمشاراي اَأقّا نتّا وار اإِْدجي شا ذ 
اَأمكسا ُؤ نتّا وار اإِْدجي شا ذ باب ن ُوْدجي. خ ِمينِّي اإِ غا اإِزار ُؤّشن ُيوِسي-د، اَأذ يّج 
اإِزْدچع ُؤْدجي. 13اَأمشاراي يارور  اَأذ  اَأذ ثن اإِْخضف ُؤشا  اَأذ يارور. ُؤّشن  ُؤْدجي ُؤشا 
ِمينِزي نتّا ذ اَأمشاراي، وار ث اإِْشِقي ُوْدجي. 14نش ذ اَأمكسا ذ اَأصْبحان. ّسنغ ُؤْدجي 
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و اإِ ّسنغ نش ثاباباث.  اإِنُو ُؤشا ُؤْدجي اإِنُو اإِّسن اَأيِي، 15اَأم ماّمش اإِ ذ ايِي اإِّسن ْثباباث، اَأمُّ
اإِنّي وار اإِْدجين شا  اإِنُو. 16غاِري عاذ ُؤْدجي نّْضِني،  ُوْدجي  اإِ  اإِنُو  نش ْوِشيغ ثُوذارث 
زݣ وّخام-ا. اإُِشوّوار اَأيِي اَأذ ثن-د نْذهغ ثانيا ُؤشا اَأذ ْسرن اإِ ْثِميّجا اإِنُو، خنِّي اَأذ ثِيِري 
ذ اإِْشث ن ْثِحيمارث ذ اإِّج ن ُؤمْكسا. 17س مان اَأيا اإِتْخس اَأيِي ْثباباث، ِمينِزي نش 
ْوِشيغ ثُوذارث اإِنُو ِحيما اَأذ ت-يِد كِسيغ عاوذ. 18ُؤرا ذ اإِّج وار ّزايِي ت اإِكِسي، ماشا 
ولطا ِحيما اَأذ ت ْوشغ ُؤ غاِري ثِيزّمار اَأذ ت-يِد  نش ْوِشيغ ت س يِيخف اإِنُو. غاِري صُّ
جار  ُؤبطُّو  ن  اإِج  عاوذ  اإِمسار  19خنِّي  بابا.”  ِزي  طّفغ ت  ثاوصّيث-ا  عاوذ.  كِسيغ 
يطان، نتّا ذ اَأُبوهاِري،  يّبث ن واوارن-ا. 20اَأطّاس ّزاْيسن نّان “اَأقّا ذاْيس شِّ ُوذاين س سِّ
ي غارس ثتسرام؟” 21اإِنّْضِني نّان “اَأوارن-ا وار ْدجين شا ن اإِج ن ُؤمارياح. ما اإِزّمار  مايمِّ

يطان عاوذ اَأذ ياْرزم ثِيطّاِوين ن اإِذارغارن؟”  شِّ

و  ون �أَذ نْغن يشُّ ُؤذ�ين �أَرزُّ
ْرمشثا.  ذ  ثُوغا  ُؤرشالِيم.  ِذي  اإِقّدسن  ُؤرقّع ذ وعذار ن ثاّدارث  ْرِعيذ ن  22يِيوض-د 

و اإِݣُّور ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ذݣ ُؤكُولوار س اإِبِيلارن ن ُسولايمان. 24نّضن اَأس-د  23يشُّ

ُوذاين، نّان اس “اَأر مرِمي ذ انغ اإِ غا ثّجذ نُوير؟ مارا شك ذ لَمسيح، اإِنِي اَأنغ ث س 
و “نِّيغ اَأوم ث ُؤشا كنِّيو وار ثُوِمينم. رْخذايم اإِ ݣِّيغ س  بطايطاي.” 25ياّر-د خاسن يشُّ
يِيسم ن بابا، شّهذنت خاِفي. 26ماشا كنِّيو وار ثُوِمينم ِمينِزي كنِّيو وار ثْدجيم شا ذ 
ُؤْدجي اإِنُو، اَأم ماّمش ثُوغا ذ اوم نِّيغ. 27ُؤْدجي اإِنُو اإِْسرا غار ْثِميّجا اإِنُو ُؤ نش ّسنغ ثن 
ُؤشا نِيْثِني اَأذ اَأيِي-د ْضفارن. 28اَأذ اسن ْوشغ ثُوذارث ن رْبدا ُؤشا وار ْتواهلّكن عّمارص 
قاع ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار ثن اإِخطّف زݣ ُؤفُوس اإِنُو. 29بابا ونّي ذ ايِي ثن اإِوِشين، اَأقّا-ث 
ذ اَأمّقران خ كُورِشي. ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ ثن اإِْخضف زݣ ُؤفُوس ن بابا. 30نش ذ 
و ياّر-د خاسن  بابا ذ اإِّجن.” 31خنِّي ْكِسين ُوذاين عاوذ اإِْزرا ِحيما اَأذ ث اَأرجمن. 32يشُّ
اإِ  مان ْرخْدمث ّزاْيسنت  اإِ  اَأوم اَأطّاس ن رْخذايم ذ ثِيصْبحانِين ِزي بابا.  “اَأقّا ّسشنغ 
اإِْشث ن  ين-د خاس ُوذاين، نّان “وار شك نارّجم خ  اَأذ ايِي ثارجمم؟” 33اَأرِّ ثْخسم 
يذ اإِخف نّك ذ اَأربِّي، واّخا شك ذ  ْرخْدمث ذ ثاصْبحانت، ماشا ُؤِمي ثكفارذ ُؤ ثارِّ
و ياّر-د خاسن “ما وار ثُوِري ِذي تاْوراث نْوم ‘نش نِّيغ، اَأقّا كنِّيو  ْبناذم اإِ ثْدجيذ.” 34يشُّ
ذ اإِربِّيثن’؟ 35مارا نتّا اإِسّما ثن ‘اإِربِّيثن’ اإِ يِنّي ُؤِمي د ُيوسا واوار ن اَأربِّي ُؤشا وار اإِزّمار 
اَأذ اإِْتوايارز وذلِيس، 36ماّمش ثّقارم كنِّيو خ ونّي اإِْتواقّدسن ِزي ْثباباث ُؤ خ ونّي اإِّسّك 
اَأربِّي’؟  نِّيغ ‘اَأقّا نش ذ مِّيس ن  ِمينِزي نش  ونِّيث ‘اَأقّا شك ثكفارذ!’،  اإِث-يِد غار دُّ
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37مارا نش وار خْذمغ شا رْخذايم ن بابا، خنِّي وار ذايِي تامنم شا. 38مارا خْذمغ ثنت، 

ثاباباث  اَأقّا  ثّسنم  اَأذ  ِحيما  رْخذايم  ِذي  خنِّي  اَأمنم  ثُوِمينم،  ذايِي  وار  عاذ  كنِّيو  ُؤشا 
ذايِي ُؤ نش اَأقّا-يِي ذايس.” 39اَأرزُّون اَأذ ث طّفن عاوذ، اإِخُتوتّر اَأسن جار اإِفاّسن نْسن. 
ُأْرُذون غار وْمشان مانِي ثُوغا اإِّسغطّاص ُيوحانّا  40اإِراح عاوذ غار ُؤجّماض ن يْغزار ن لا

وار  “ُيوحانّا  نّان  اإِْوذان،  ن  واطّاس  غارس  41ُؤِسين-د  ِذينِّي.  اإِقِّيم  ُؤشا  ُؤمْزواُرو  ذݣ 
اإِݣِّي ُؤرا ذ اإِْشث ن  رْعرامث، ماشا ماّرا ِمين اإنّا خ وانِيثا ذ ثِيذت .” 42ُؤشا  ُؤمنن 

ذاْيس اَأطّاس ِذيها. 

�أَسنكّار ن �أَِليعازر ِزي ْرمْوث 

1ثُوغا ِذين اإِج ن ْبناذم اإِهرش، قّارن اس اَألِيعازار، نتّا ِزي باْيثعانيا ِزي ْذشار 11 

ثُوغا اإِذّهنن ِسيِذي  ن ماريم ذ وْتشماس مارثا. 2ماريم خنِّي، نتّاث ذ ثنِّي اإِ 
اَألِيعازار  ُؤماس  اَأقّا  نّس،  ُؤُشّواف  س  نّس  اإِضارن  ثمّسح  ُؤشا  ِميرُّو  ن  رْفواحث  س 
ثْخسذ،  ونّي  ْخزار،  ِسيِذي،  “اَأ  نّانت  غارس،  ْثوْتشماثِين  3ّسكّنث-يِد  اإِهرش.  ثُوغا 
و مان اَأيا، اإنّا “رهراش-ا وار اإِْدجي شا اإِ ْرمْوث، ماشا اإِ  اَأقّا اإِهرش.” 4راِمي اإِْسرا يشُّ
و اإِتْخس مارثا  ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي، ِحيما اَأذ ّزايس اإِْتواّسُعوْدچ مِّيس ن اَأربِّي.” 5ثُوغا يشُّ

ذ ُوْتشماس ذ اَألِيعازار. 
وْمشان  ذݣ  ُوّسان  ن  ْثناين  عاذ  اإِقِّيم  رْخذنِّي  اإِهرش،  اَألِيعازار  اَأقّا  اإِسرا،  6اَأراِمي   
مانِي ث ثُوغا. 7اَأوارنِي مان اَأيا اإنّا اإِ اإِمْحضارن “اأّج اَأنغ اَأذ نْراح عاوذ غار ثُمورث ن 
ياُهوِذيّيا.” 8اإِمحضارن نّان اس “اَأ اَأْمسرماذ، ْذُروس زݣ واِمي ثُوغا ُؤذاين اَأرزُّون اَأذ 
و “ما وار اإِْدجي  شك اَأرجمن، واّخا اَأمنِّي، ما شك اَأذ ْثراحذ ِذينِّي عاوذ؟” 9ياّر-د يشُّ
ذݣ ُؤِزير ثنعاش ن ْثساّعِثين؟ مارا شا ن يِيّجن ُيوُيور س ُؤِزير، وار اإِْتنقِريض شا، ِمينِزي 
ونِّيث-ا. 10مارا شا ن يِيّجن اَأذ ُيوُيور س ْدجيرث، اَأذ اإِنقارض، ِمينِزي  اإِْتوارا ثِيفاوث ن دُّ
اَأقّا  وكر نّغ  اإنّا اسن “اَألِيعازار، اَأمدُّ اإنّا مان اَأيا،  وار ذاْيس ُبو ْثفاوث.” 11اَأوارنِي راِمي 
اإِتطّص، ماشا اَأذ راحغ ِحيما اَأذ ث-يِد ّسنكّارغ.” 12نّان اس اإِمْحضارن “اَأ ِسيِذي، مارا 
و ثُوغا اإِّساوار خ ْرمْوث نّس، ماشا اإِْتِغير اَأسن بلِّي  نتّا اإِطّص، خنِّي اَأذ اإِݣّنفا!” 13ماشا يشُّ
و س بطايطاي “اَأقّا اَألِيعازار اإِمُّوث.  نتّا اإِّساوار خ اَأّراحث ن يِيضص. 14خنِّي اإنّا اسن يشُّ
15ؤ نش فارحغ اَأوم ُؤِمي نش وار ِذين ْدجيغ، ِحيما اَأذ ثاْمنم. ماشا ّجم اَأنغ اَأذ غارس 

نْراح.” 16خنِّي اإنّا ثُوما، ونّي ُؤِمي قّارن ‘اَأشِنيو’، اإِ اإِمْحضارن اإِمعاشارن نّس “اأّج اَأنغ 
اَأذ نْراح ُؤرا ذ نّشين ِحيما اَأذ نّمث اَأِكيذس.”
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ذݣ  ثُوغا-ث  واِمي  زݣ  ُوّسان  ن  اَأربعا  عُذون  اَأقّا  ُيوفا  و،  يشُّ ُيوسا  د  17راِمي   
)=عراحار  يّين’  ‘اإِستاِذِ ن  خمسثاش  عراحار  ُؤرشالِيم  ثُوذس  ثُوغا  18باْيثعانيا  ونْضر. 
ْثراثا ن ِكيلُوِميثر( 19اَأطّاس ن ُوذاين ُؤِسين-د غار مارثا ذ ماريم ِحيما اَأذ ثنت عّزان خ 
و يِيوض-د، ثّفغ ِحيما اَأذ ث ثرقا، ماشا ماريم  ُؤماْثسنت. 20راِمي ثْسرا مارثا، اَأقّا يشُّ
و “اَأ ِسيِذي، ماْعِليك شك ثُوغا ذا، اإِِري وار اإِْتمِتي  يم ِذي ثاّدارث. 21ثنّا مارثا اإِ يشُّ ثقِّ
و عاذ ّسنغ عاوذ بلِّي ماّرا ِمين اإِ غا ثتارذ ِزي اَأربِّي، اَأربِّي اَأذ اش  شا ُؤما. 22ماشا رخُّ
و اإنّا اس “اَأذ د اإِكّار ُؤمام.” 24ثنّا اس مارثا “ّسنغ بلِّي اَأذ د اإِكّار ِذي  ث اإِوش.” 23يشُّ
و اإنّا اس “نش ذ ثانُوكرا ذ ثُوذارث. ونّي ّزايِي اإِ غا  ْثُنوكرا ذݣ واّس اَأنݣّاُرو.” 25يشُّ
يامنن، اَأذ اإِّدار، واّخا اإِمُّوث، 26ُؤ ماّرا ونّي اإِّدارن ُؤشا ُيومن ّزايِي، وار اإِْتمِتِي اإِ رْبدا. ما 
ثتامنذ س مان اَأيا؟” 27ثنّا اس “واه، اَأ ِسيِذي، ُؤمنغ اَأقّا شك ذ لَمسيح، مِّيس ن اَأربِّي 

ونِّيث.”  ونّي ثُوغا اإِ ذ تاسن غار دُّ
28راِمي ثنّا اَأيا، ْثُروح ْثراغا اإِ وْتشماس ماريم س ْرحّس، ثنّا “اَأْمسرماذ اَأقّا-ث ذانِيثا،   

و وار د  اإِْتراغا-د خام.” 29راِمي ثْسرا اَأيا، ثكّار س ثاّزرا، ثُوِسي-د غارس. 30ثُوغا يشُّ
ُيوِسي شا عاذ غار ْذشار، ماشا ثُوغا-ث ذݣ وْمشان مانِي ث ثرقا مارثا. 31ُؤذاين اإِنّي 
اإِْدچان اَأِكيذس ِذي ثاّدارث ُؤ ثُوغا ْتعّزان ت، راِمي ْزِرين ماريم ثكّار س ثاّزرا، ثّفغ، 

ْضفارن ت خنِّي، قّارن ‘اَأقّا ْثُروح غار ونْضر ِحيما اَأذ ْثُرو ِذينِّي’. 
و ُؤشا ثزِري ث، ثْوضا غار اإِضارن نّس، ثنّا اس  32راِمي د ثُوسا ماريم غار مانِي ثُوغا يشُّ

و  “اَأ ِسيِذي، ماْعِليك شك ثُوغا ذانِيثا، اإِِري ُؤما وار اإِْتمِتِي شا.” 33راِمي ت اإِْزرا يشُّ
ثثُرو ذ ُوذاين اإِنّي اإِ د ُيوِسين اَأِكيذس ْتُرون، اإِنّهور اَأرُّوح نّس، اإِنهّز 34ُؤشا اإنّا “مانِي ث 
و اإُِرو. 36ُؤذاين نّان “ْخزارم  ثّسارسم؟” نّان اس “اَأراح-د، اَأ ِسيِذي، اَأذ ثْخزارذ.” 35يشُّ
مْشحار ث اإِتخس.” 37ماشا شا ّزاْيسن نّان “ما وار اإِزّمار وا، ونّي يارزمن ثِيطّاِوين اإِ 

ُؤذارغار، ماحْنذ ُؤرا ذ وانِيثا وار اإِْتمِتِي شا؟”  
و عاوذ ذݣ يِيخف نّس ُؤشا ُيوِسي-د غار ونْضر، اَأقّا-ث ذ اإِج ن اإِْفِري  38اإِنّهور يشُّ  
و اإنّا “كِسيم ثاْصضارث.” ثنّا اس  ُؤشا اإِْشث ن ثْصضارث ثُوغا ثّمارس خاس. 39يشُّ
مارثا، ُؤْتْشماس ن ونّي اإِمُّوثن، “اَأ ِسيِذي، اَأقّا يارُصوض ِمينِزي ثْعُذو خاس اَأربعا ن 
اَأربِّي؟”  ن  اَأُعوْدجي  ْثزارذ  اَأذ  ثُوْمنذ  مارا  نِّيغ،  ام  ذ  وار  و “ما  يشُّ اس  40اإنّا  ُوّسان.” 
و ثِيطّاِوين نّس غار  41كِّسين ثاْصضارث مانِي ثُوغا يارسا ونّي اإِمُّوثن. خنِّي اإِّسݣاّعذ يشُّ

سنّج ُؤشا اإنّا “اَأ ثاباباث، عافاك راِمي ذ اِي ثسِريذ. 42نش ّسنغ اَأقّا رْبدا ثتسِريذ غاِري، 
ماشا ِذي طّوع ن ْرغاِشي اإِ ذ ايِـي-د اإِنّضن، نِّيغ ث، ِحيما اَأذ اَأمنن بلِّي شك ثّسكّذ 
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اَأيِي-د.” 43راِمي اإنّا اَأيا، اإِراغا س ّجْهذ “اَألِيعازار، فّغ-د!” 44رْخذنِّي اإِفّغ-د ُؤمتِّين، ثُوغا 
اإِفاّسن ذ اإِضارن نّس شارفن س رشفن ُؤشا ثُوغا اإِج ُؤمنِذير خ ُؤغْمُبوب نّس. اإنّا اسن 

و “فسيم اَأس-د. ّجم ث اَأذ اإِراح.”  يشُّ

و  ون �أَذ نْغن يشُّ ُوذ�ين �أَرزُّ
َمّتى 1:26-5؛ مار. 1:14-2؛ ُلوك. 2-1:22

45اَأطّاس ن ُوذاين اإِنّي ذ ُيوِسين غار ماريم ُؤشا ْزرِين ِمين اإِݣّا، ُؤمنن زّايس. 46ماشا شا 

و. 47خنِّي ݣِّين اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ  زّاْيسن ُروحن غار اإِفارِيِسيّين، نّان اَأسن ِمين اإِݣّا يشُّ
اإِفارِيِسيّين اإِج ن ُؤُمونِي ن لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ُؤِمي قّارن 'ُسونِهيذرِين'، نّان “ِمين اإِ 
غا نّݣ؟ اَأْرياز-ا اإِتّݣ اَأطّاس ن رْعراماث. 48مارا نّج اِث اَأميا، ماّرا اَأذ زّايس اَأمنن، اَأذ د اسن 
اإُِرومانِيّين، اَأذ كّسن اَأْمشان نّغ ُؤرا ذ اإِْوذان ن ْرݣنس نّغ.” 49اإنّا اسن اإِّجن زّاْيسن، اَأقّا-ث ذ 
ينم والُو 50ُؤشا وار ثْفِهيمم  قايافا، نتّا ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن ذݣ ُؤسݣّواس نِّي “كنِّيو وار ثسِّ
شا بلِّي اإِنّفع اإِ نّشين خ ِمينِّي اإِ غا اإِّمث اإِّج ن ْبناذم ِذي طّوع ن وْيُذوذ ُؤشا وار اإِْتمِتي شا 
ْرݣنس نّغ ماّرا.” 51وار اإِنِي شا مان اَأيا زݣ يِيخف نّس، ماشا، اَأم ث ثُوغا ذ اَأزْدجيف ن 
و اَأذ اإِّمث ِذي طّوع ن ْرݣنس. 52وار  اإِكّهانن ذݣ ُؤسݣّواس نِّي، ثُوغا اإِْتكاشاف بلِّي يشُّ
اإِْدجي حاشا ِذي طّوع ن ْرݣنس نّس، ماشا ُؤرا ِحيما اَأذ اإِّسُمون غار اإِّجن ثاْروا ن اَأربِّي اإِ 
و وار اإِقِّيم اإِݣُّور  اإِْتوازْدچعن. 53زݣ واّس نِّي ْمشاوارن خنِّي ِحيما اَأذ ث نْغن. 54س ُؤينِّي يشُّ
جار ُوذاين س بطايطاي، ماشا اإُِروح ّسنِّي غار اإِْشث ن ثُمورث ثُوذس رْخرا، غار اإِْشث 
ينت قّارن اس اإِفرايِيم ُؤشا اإِقِّيم ِذينِّي اَأك-ذ اإِمْحضارن نّس. 55ثُوغا ‘باسخا’، ْرِعيذ ن  ن ثنِذْ
ُوذاين، عراين يِيوض-د. اَأطّاس زِي ثُمورث ُؤِسين-د غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ طّهارن اإِخف 
و ُؤشا نّان جاراسن ُؤِمي نِيْثِني بّدن ِذي  نْسن قبر ْرِعيذ ن باسخا، 56نِيْثِني ثُوغا اَأرزُّون خ يشُّ
ثاّدارث اإِقّدسن “ِمين ثْتوارام؟ ما وار د اإِتِيس غار ْرِعيذ؟” 57اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِفارِيِسيّين 

وّصان بلِّي مارا شا ن يِيّجن اإِّسن مانِي اإِْدچا، اَأذ ث اإِنِي، ِحيما اَأذ ث طّفن. 

�أَْذهان س رْعُطور �إِغر�ن ِذي بايْثعانيا 
َمّتى 6:26-13؛ مار. 9-3:14

و غار باْيثعانيا، مانِي ثُوغا اإِْدچا 12  1ستّا ن ُوّسان قبر ْرِعيذ ن باسخا، ُيوِسي-د يشُّ

و زݣ اإِمتِّينن. 2ُؤشا  ݣِّين اس ِذين اإِج ن ُؤمْنِسي ُؤ مارثا  اَألِيعازار ونّي د اإِّسنكّار يشُّ
ثُوغا ْثسّخار. اَألِيعازار ثُوغا ذ اإِّجن زݣ يِنّي ثُوغا اإِقِّيمن اَأِكيذس غار طّابرا. 3ثكِسي-د ماريم 
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و، خنِّي ثمسح اإِضارن نّس  اإِج ن اَأْرضر ن رْفواحث ن ّصْنبل ثْصفا ثِيغرا، ثْذهن اإِضارن ن يشُّ
ور س رْفواحث ن ِميرُّو. 4اإِّجن زݣ اإِمْحضارن نّس ونّي ُؤِمي  س ُؤُشّواف نّس. ثاّدارث ثشُّ
ي وار ثّمْنز شا رْفواحث-ا ن  قّارن ياُهوذا ِسمعان اإِسخارِيُيوِطي ونّي ث اإِ غا اإِسلّمن، اإنّا 5“مايمِّ
ينار، ِحيما اَأذ ثّمْوش اإِ اإِمْزراض؟” 6نتّا اإنّا اَأيا، وار اإِْدجي ِمينِزي شقان ث  ِميرُّو س ثرث مّيا ن دِّ
اإِمْزراض، ماشا ِمينِزي نتّا ذ اَأشّفار، ثُوغا غارس ّصنُذوق ُؤشا اإِتكّس زِي ِمين ذاْيس اإِّمارسن. 
و اإنّا “ّجم ت، اَأقّا ْثخّمر اِت اإِ واّس ن ونْضر اإِنُو. 8ِمينِزي اإِمْزراض اَأقّا-ثن رْبدا اَأِكيْذوم،  7يشُّ

ماشا نش وار ِكيذوم ْدجيغ اإِ رْبدا.” 9اَأطّاس ن ْرغاِشي ن ُوذاين ّسنن بلِّي نتّا اَأقّا-ث ِذينِّي 
و، ماشا عاوذ ِحيما اَأذ زارن اَألِيعازار ونّي د  يّبث ن يشُّ ُؤشا ُؤِسين-د، وار اإِْدجي حاشا زِي سِّ
اإِّسنكّار زݣ اإِمتِّينن. 10ْمشاوارن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ِحيما اَأذ نْغن ُؤرا ذ اَألِيعازار، 11ِمينِزي اَأطّاس 

و.  يّبث نّس ُؤشا ُؤمنن ِذي يشُّ ن ُوذاين ُؤِسين-د زِي سِّ

و غار ُؤرشاِليم  �أَذ�ف ن يشُّ
َمّتى 1:21-11؛ مار. 1:11-11؛ ُلوك. 40-28:19

و اَأذ د ياس  12ثِيوّشا نّس، ُؤِمي ْسِرين اَأطّاس ن ْرغاِشي اإِنّي د ُيوِسين غار ْرِعيذ بلِّي يشُّ

غار ُؤرشالِيم، 13كِسين اإِفْثوان ن ثِيِني ُؤشا فّغن ِحيما اَأذ ث ْرقان، راغان ...  

“ُؤصانّا، ذ اَأِميُمون ونّي اإِ د ُيوِسين س يِيسم ن اَأربِّي، 
                             اَأقّا-ث ذ اَأجْدجيذ ن اإِسرايِيل.”         سبح. 26-25:118

و اإِج ن وْسُنوس ُؤشا اإِنيا خاس، اَأم ماّمش ثُورا 14ُيوفا يشُّ

 15“وار تݣّوذ شا، اَأ ثايْدجيث ن ِسيُيون، ْخزار، 
                    اَأجْدجيذ نّم اَأذ د ياس، اإِقِّيم خ وْسُنوس ن ثغُيوْتش.”    ز�ك. 9:9 

و،  وعرا يشُّ 16اإِمحضارن نّس وار ْفِهيمن شا ثِيمْسرايِين-ا ذݣ ُؤمْزواُرو. ماشا اَأوارنِي راِمي اإِْتواسُّ

رْخذنِّي عْقرن بلِّي مان اَأيا ثُورا خاس ُؤشا بلِّي نِيْثِني ݣِّين زّايس مان اَأيا. 17رغاِشي اإِ ثُوغا اإِْدچان 
اَأِكيذس، ُؤِمي اإِراغا خ اَألِيعازار زݣ ونْضر، ثُوغا اإِْشهذ اَأقّا نتّا اإِّسنكّار اإِث-يِد زݣ اإِمتِّينن. 18س 
مان اَأيا اإِرقا ث-يِد ْرغاِشي ِمينِزي نِيْثِني ْسِرين بلِّي اإِݣّا رْعرامث-ا. 19اإِفارِيِسيّين خنِّي نّان جاراسن 

“ثْتوارام مِليح بلِّي كنِّيو ثتاكّواضم غار والُو، ْخزارم، اَأقّا قاع دُّونِّيث ثْضفار اإِث-يِد.” 
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ور خ ْرمْوث نّس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
20ثُوغا ِذين شا ن اإُِيونانِيّين جاراسن، اإِنّي ذ ُيوِسين ِحيما اَأذ عْبذن ِذي ْرِعيذ. 21اإِنا ُروحن 

ينت ن باْيثصايذا ِذي لجالِيل، ّسْقسان ث، نّان “اَأ ِسيِذي،  غار ِفيِليبُّوس، ونّي ِزي ثنِذْ
ِفيِليبُّوس  ذ  اَأنذراُوس  اَأنذراُوس،  اإِ  ت  اإنّا  ِفيِليبُّوس،  22ُيوِسي-د  و.”  يشُّ نزار  اَأذ  نْخس 
و ياّر-د خاسن، اإنّا “اَأقّا ثِيوض-د ْثساّعث اإِ ِذي اإِ غا  و. 23ماشا يشُّ عاوذ نّان ت اإِ يشُّ
اإِْتواّسُعوْدچ مِّيس ن ْبناذم. 24س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، مارا وار اإِوِضي ْرحّب 
ن يِيْرذن ِذي ثُمورث ُؤشا اَأذ اإِّمث، خنِّي اَأذ اإِقِّيم وْحدس، ماشا مارا اإِمُّوث، خنِّي اَأذ د 
ثاويِي ْرِغيْدچث اَأطّاس. 25ونّي اإِتْخسن ثُوذارث نّس، اَأذ ت اإِخسار ُؤ ونّي اإِ غا اإِشارهن 
ونِّيث-ا، اَأذ ت اإِخّمر اإِ ثُوذارث ن رْبدا. 26مارا شا ن يِيّجن اإِسّخار  ثُوذارث نّس ِذي دُّ
اَأيِي، اأّج اِث اَأذ ايِـي اإِْضفار. مانِي اإِ غا اإِِريغ نش، ِذينِّي اإِ غا يِيِري عاوذ ُؤمسّخار اإِنُو. 
و ُؤر اإِنُو اإِنّهور، ِمين اإِ غا اإِنِيغ؟ اَأ  مارا شا ن اإِّجن اإِْخذم اَأيِـي، اَأذ ث اإِشنّع ْثباباث. 27رخُّ
ثاباباث، سْنجم اَأيِي ِزي ْثساّعث-ا؟ ماشا خ ُؤينِّي اإِ د ُؤِسيغ غار ْثساّعث-ا. 28اَأ ثاباباث، 
ْسُعوْدجي اإِسم نّك.” خنِّي ثُوِسي-د اإِْشث ن ْثِميّجا زݣ ُؤجنّا “ّسُعوْدچغ ث ُؤشا اَأذ 
ث ّسُعوْدچغ عاوذ.” 29رغاِشي اإِ ثُوغا اإِبّدن ِذين اإِْسرا ث ُؤشا اإنّا “اَأقّا اإِمسار واّجاج”. 
و، اإنّا “ثِميّجا-يا وار ثْدجي  يور-د غارس اإِج ن لمالاك”. 30ياّر-د يشُّ اإِنّْضِني نّان “اَأقّا اإِسِّ
و اَأذ  ونِّيث-ا. رخُّ و اَأذ يِيِري ْرُحوكم خ دُّ شا ِذي طّوع اإِنُو ماشا ِذي طّوع نْوم. 31رخُّ
ونِّيث-ا غار باّرا. 32ؤ نش، خ ِمينِّي اإِ غا ْتواّسݣاّعذغ ِزي ثُمورث، اَأذ  اإِّمنضار ُؤمّقران ن دُّ
غاِري-د جْبذغ ماّرا.” 33اإنّا مان اَأيا ِحيما اَأذ اإِّسشن غار مان ْرمْوث اإِ غا اإِّمث. 34رغاِشي 
ياّر-د خاس “نّشين نسرا ِزي تاْوراث بلِّي اَأقّا لَمسيح اَأذ اإِقِّيم اإِ رْبدا. اإِ ماّمش ثّقارذ شك 
و اإنّا اسن  بلِّي اإِْتخّصا اإِ مِّيس ن ْبناذم اَأذ اإِْتواّسݣاّعذ؟ ِمين اإِْعنا مِّيس ن ْبناذم؟” 35يشُّ
“ثِيفاوث اَأذ ثِيِري اَأِكيْذوم ْذُروس ن ْروْقث عاذ. ُؤُيورم، راِمي عاذ غاْروم ثِيفاوث، ِحيما 
ين مانِي اإِݣُّور. 36اَأْمنم ِذي  وار كنِّيو ثطّف ثاْدچسث. ونّي اإِݣُّورن ِذي ثاْدچسث، وار اإِسِّ
و اإِ ثُوغا  ْثفاوث ماحْنذ نتّاث عاذ اَأقّا-ت غاروم، ِحيما كنِّيو اَأذ ثِيِريم ثاْروا ن ْثفاوث.” اَأمُّ

و، رْخذنِّي ُيوُيور ُؤشا اإِنُّوفار ّزاْيسن.  اإِّساوار يشُّ

و خ ِيّني يُومنن ذ ِيّني و�ر يُوِمينن شا  �أَو�ر ن يشُّ
و اإِتّݣ اَأطّاس ن رْعراماث ّزاثسن، ماشا واّخا اَأمنِّي نِيْثِني وار ّزايس ُؤِمينن،  37ثُوغا يشُّ

38ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر واوار ن ُؤمكاشاف اإِشاْعيا اإِ اإِنّان
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 “اَأ ِسيِذي، ِوي ُيومنن س رْخبار نّغ؟ 
شا. 1:53  ِ                    اإِ ُؤِمي اإِْتواّسارݣب ُؤفُوس ن اَأربِّي؟”     اإ

39خ ُؤينِّي وار زّمارن اَأذ اَأمنن، ِمينِزي اإِشاْعيا اإنّا عاوذ 40“نتّا اإِّسذارغر ثِيطّاِوين نْسن، 

اإِّسقسح ُؤراون نْسن، ِحيما وار ثْتِويِرين س ثِيطّاِوين نْسن، وار فّهمن س ُور نْسن، 
اإِْزرا اَأُعوْدجي نّس ُؤشا  اَأذ ثُوبن ُؤشا نش اَأذ ثن ّسݣنِفيغ.” 41اإنّا اإِشاْعيا اَأمُّو، ِمينِزي 
اإِمّقرانن ن ْرݣنس، ماشا س  اَأطّاس ن  اَأمنِّي ُؤمنن ّزايس  اإِّساوار خاس. 42واّخا  ثُوغا 
يّبث ن اإِفاِريِسيّين، وار ّزايس شْهذن شا، ِحيما وار خاسن تِيّزرن زݣ ُؤِسيناݣُوݣ.  سِّ
و  اإِْوذان خ ُؤُعوْدجي ِزي اَأربِّي. 44ماشا يشُّ 43ِمينِزي نِيْثِني ثُوغا ْخسن اَأُعوْدجي زݣ 

اإِراغا، اإنّا “ونّي ذايِي اإِتاْمنن، وار ذايِي اإِتِيمن شا، ماشا زݣ ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 
ونِّيث،  دُّ ثِيفاوث غار  46ُؤِسيغ-د ذ  اإِّسكّن.  ايِـي-د  اإِْزرا ونّي ذ  اإِْزِرين،  ايِـي  45ونّي ذ 

شا  47مارا  ثاْدچسث.  ِذي  شا عاذ  اإِْتِغيِمي  وار  اإِتاْمنن،  ذايِي  ونّي  اإِّجن  كُور  ِحيما 
ُيوِمين، نش وار خاس حكّمغ شا. نش وار د  اإِنُو ُؤشا وار  اإِ واوارن  اإِْسرا  يِيّجن  ن 
ونِّيث. 48ونّي ذ ايِي  ونِّيث، ماشا ِحيما اَأذ ّسنجمغ دُّ ُؤِسيغ شا ِحيما اَأذ حكمغ خ دُّ
اإِّسحقارن ُؤشا وار اإِقِبير اَأوارن اإِنُو، غارس ونّي خاس اإِ غا اإِحكمن. اَأوار اإِ نِّيغ، نتّا اَأذ 
ْورغ شا ِزي غاِري، ماشا ثاباباث  خاس اإِحكم ذݣ واّس اَأنݣّاُرو. 49ِمينِزي نش وار سِّ
ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن اإِْوشا اَأيِي اإِْشث ن ثوصّيث خ ِمين اإِ غا اإِنِيغ ذ ِمين خف اإِ غا 
خنِّي،  ّساوارغ  ِمين  رْبدا.  ن  ثُوذارث  ذ  اَأقّا-ت  نّس،  ثاْوصّيث  ّسنغ  50نش  ْورغ.  سِّ

ّساوارغ ث اَأم ماّمش ذ ايِي اإنّا ْثباباث.” 

مْحضارن  �أَِسيرذ ن �إِضارن ن �إِ

و اإِّسن اَأقّا ثاساّعث نّس ثِيوض-د بلِّي اَأذ اإِمُّوِطي 13  1قبر اإِ ْرِعيذ ن باسخا، ُؤِمي يشُّ

ونِّيث-ا غار ْثباباث اَأوارنِي راِمي ثُوغا اإِتْخس اإِنّي اإِْدچان نّس، اإِنّي اإِْدچان  ِزي دُّ
ونِّيث، خنِّي ثُوغا اإِتْخس اإِثن اَأر اَأنݣّاُرو. 2راِمي اإِكّمر ُؤمنِسي، ُؤِمي اإِعارن اإِْبِريس  ِذي دُّ
و ثُوغا اإِّسن بلِّي  ُؤر ن ياُهوذا مِّيس ن ِسمعان اإِسخاِريُيوِطي ماحْنذ اَأذ ث اإِسلّم، 3ُؤشا يشُّ
ثاباباث اإِْوشا اس كُورِشي ذݣ اإِفاّسن نّس ُؤ بلِّي اإِفّغ-د ِزي غار اَأربِّي ُؤ غار اَأربِّي اإِ غا 
اإِراح، 4خنِّي اإِكّار-د خ ُؤمنِسي، اإِكّس اَأرُّوض نّس، اإِْكِسي اإِج ن ُؤمنِذير ُؤشا اإِبيس اِث 
يِريذ اإِضارن ن اإِمْحضارن،  اإِ يِيخف نّس. 5خنِّي اإِفاّرغ اَأمان ِذي ْثبانُيوث ُؤشا اإِْبذا اإِسِّ
اإِمّسح اَأسن س ُؤمنِذير اإِ ِزي ثُوغا اإِبيس. 6راِمي د ُيوسا غار ِسمعان ُبطُروس، اإنّا اس 
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و، اإنّا اس “شك وار  يرذذ اإِضارن اإِنُو؟” 7ياّر-د يشُّ وانِيثا “اَأ ِسيِذي، ما ثْخسذ اَأذ ثسِّ
و ِمين تݣّغ، ماشا اَأذ ْثفهمذ مان اَأيا اَأوارنِي ماناونِّي.” 8اإنّا اس ُبطُروس  ثفِهيمذ شا رخُّ
يرذغ، وار  و “مارا وار ذ اش سِّ يرذذ اإِضارن اإِنُو.” ياّر-د خاس يشُّ “قاع عّمارص اَأذ ثسِّ
غارك ُبو ثاسغارث اَأِكيِذي.” 9اإنّا اس ِسمعان ُبطُروس “اَأ ِسيِذي، وار اإِْدجي اإِضارن اإِنُو 
يرذن، وار اإِْحِذيج ْمِغير  و اإنّا اسن “ونّي اإِْتواسِّ واها ماشا ُؤرا ذ اإِفاّسن ذ ُؤزْدجيف.” 10يشُّ
يرذن اإِضارن نّس واها، ِمينِزي نتّا ذ اَأمزذاݣ اَأمن اإِكمر. كنِّيو ثِيزِذيݣم، ماشا  اَأذ ْتواسِّ
وار اإِْدجي ماّرا.” 11نتّا ثُوغا اإِّسن ِوي ث اإِ غا اإِسلّمن، خ ُؤينِّي اإنّا “كنِّيو وار ثْدجيم 
يِريذ اإِضارن نْسن ُؤشا ياّرض اَأرُّوض نّس،  شا ماّرا ذ اإِمزذاݣ.” 12اَأوارنِي راِمي ثُوغا اإِسِّ
خنِّي اإِقِّيم عاوذ، اإنّا اسن “ما ْثفْهمم ِمين ذاْيوم ݣِّيغ؟ 13كنِّيو ثْتراغام اَأيِـي ‘اَأْمسرماذ’ 
ذ ‘ِسيِذي’ ُؤشا ثِيذت اإِ ثنّام، ِمينِزي وا ذ نش. 14مارا نش ذ ِسيِذي ذ اَأْمسرماذ ُؤشا 
ونّْضِني،  اإِ  اإِّجن  اإِضارن  يرذم  ثسِّ اَأذ  كنِّيو  اإِ  ُؤرا  اإِْتخّص  رْخذنِّي  نْوم،  اإِضارن  يرذغ  سِّ
15ِمينِزي نش زْعما ْوِشيغ اَأوم اإِج ن ُؤمذيا، ِحيما، اَأم ماّمش ݣِّيغ نش اَأِكيْذوم، اَأذ ثݣّم 

كنِّيو عاوذ. 16س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، اإِْسمغ وار ُيوعِري خ ِسيذس ُؤرا ذ 
اَأمازان وار ُيوعِري خ ونّي اإِث-يِد اإِّسكّن. 17مارا ثّسنم ثِيمْسرايِين-ا، اَأذ ثِيِريم ثْتواباركم 

مارا ثݣِّيم ّزاْيسنت. 

سّلمن ور خ ونّي ث �إِ غا �إِ سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 20:26-25؛ مار. 17:14-21؛ ُلوك. 23-21:22 

18“وار ث قّارغ شا خاوم ماّرا. نش ّسنغ اإِنّي اإِ ْخضارغ. ماشا اإِْتخّصا اَأذ اإِْتواكّمر ِمين 

ُيوران ذݣ وذلِيس

     ‘ونّي اإِ غا اإِّشن زݣ وْغُروم اَأِكيِذي، اَأقّا يارفع خاِفي اَأنِيرز نّس.’   سبح. 9:41 

و اَأذ اوم ث اإِنِيغ قبر ّما اَأذ اإِمسار، ِحيما، خ ِمينِّي اإِ غا اإِمسار، اَأذ ثاْمنم بلِّي اَأقّا ذ  19رخُّ

نش. 20س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي اإِقّبرن ونّي اإِ د غا ّسكّغ، اَأذ ايِـي اإِقبر 
ُؤ ونّي ذ ايِـي اإِقّبرن، اَأذ اإِقبر ُؤرا ذ ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن.” 

و مان اَأيا، اإِنّهور اَأرُّوح نّس ُؤشا اإِشهذ، اإنّا “س ثِيذت، س  1 2اَأوارنِي راِمي اإنّا يشُّ  
ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، اإِّجن ّزاْيوم اَأذ ايِـي اإِسلّم.” 22اإِمحضارن ْخزارن غار واياويا، قِّيمن 
و اإِتْخس اِث،  شكّن ِذي ِمين خف ثُوغا اإِّساوار. 23اإِّجن زݣ اإِمْحضارن نّس اإِ ثُوغا يشُّ
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و. 24اإِّسشن ِسمعان ُبطُروس غارس، ِحيما اَأذ اإِّسْقسا ِمين  ثُوغا اإِسنّذ خ اإِذمارن ن يشُّ
و، اإنّا اس “اَأ  اإِْعنا ونّي ِمين خف ثُوغا اإِّساوار. 25وانِيثا خنِّي، ُؤِمي اإِسنّذ خ اإِذمارن ن يشُّ
يسنغ اَأرقِّيم ن وْغُروم، اَأذ اس ث  و “ذ ونّي ُؤِمي اإِ غا سِّ ِسيِذي، ِمين اإِعنا؟” 26ياّر-د يشُّ
يسن اَأرقِّيم ن وْغُروم، اإِْكِسي ث-يِد، اإِْوشا اس ث-يِد اإِ ياُهوذا مِّيس  ْوشغ.” رْخذنِّي اإِسِّ
و  يطان. اإنّا اس يشُّ ن ِسمعان اإِسخاِريُيوِطي. 27اَأوارنِي اإِ ُؤرقِّيم-ا ن وْغُروم، ُيوذف اِث شِّ
ي  ين مايمِّ “ِمين اإِ غا ثݣّذ، اأّݣ اِث ذْغيا.” 28ُؤرا ذ اإِّج زݣ يِنّي ثُوغا اإِّسنذن وار اإِسِّ
نتّا اإِ ذ اس اإنّا مان اَأيا. 29اإِْتِغير اَأسن اإِ شا ّزاْيسن، ُؤِمي ياُهوذا اَأقّا-ث خ ّصنُذوق، اَأقّا 
و اإنّا اس “سغ ِمين اإِ غا نحذاج اإِ ْرِعيذ!” نِيغ ِحيما اَأذ اإِْوش شا اإِ اإِمْزراض. 30وانِيثا،  يشُّ

اَأوارنِي راِمي اإِطّف اَأرقِّيم ن وْغُروم، اإِفّغ-د ذْغيا. ثُوغا ذ ْدجيرث.

ّساو�ر خ ْرمْوث نّس ُؤ خ ثايِْري جار و�ْوماثن و �إِ يشُّ
و اإِْتواّسُعوْدچ مِّيس ن ْبناذم ُؤشا اإِْتواّسُعوْدچ اَأربِّي ذايس.  و “اَأقّا رخُّ 31راِمي د اإِفّغ، اإنّا يشُّ

32مارا اَأربِّي اَأقّا اإِْتواّسُعوْدچ ذايس، رْخذنِّي اَأربِّي اَأذ ث اإِْتواّسُعوْدچ عاوذ ذݣ يِيخف 

اَأِكيْذوم ْذُروس ن  اَأقّا-يِـي  اإِمْزيانن، نش  اإِحْنِجيرن  اإِْتواّسُعوْدچ ذْغيا. 33اَأ  اَأذ ث  ُؤ  نّس 
ْروْقث عاذ. كنِّيو اَأذ خاِفي ثارُزوم ؤشا، اَأم ماّمش نِّيغ اإِ ُوذاين، ‘مانِي اإِ غا راحغ نش، 
و. 34ثاْوصّيث ن ْجِذيذ اإِ ذ اوم اإِ غا  وار ْثزّمارم اَأذ د ثاسم’، اَأذ اوم ث اإِنِيغ عاوذ رخُّ
ْوشغ ِحيما اَأذ ثْخسم اإِّجن ونّْضِني، اَأم ماّمش نش تْخسغ كنِّيو، ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ثْخسم 
ثاْيِري  غاْروم  ِذين  مارا  اإِنُو،  اإِمْحضارن  ذ  كنِّيو  اَأقّا  ماّرا  ّسنن  اَأذ  اَأيا  مان  35س  اَأياويا. 

جاراوم.” 

ور خ ونْكار ن بُطُروس  سِّ ْزو�ر �إِ و �إِ يشُّ
َمّتى 31:26-35؛ مار. 27:14-31؛ ُلوك. 34-31:22

راحغ  غا  اإِ  “مانِي  و  يشُّ ياّر-د  ْثراحذ؟”  غا  اإِ  مانِي  ِسيِذي،  “اَأ  اإنّا  ُبطُروس  36ِسمعان 

اَأيِي-د ثْضفارذ غار  اَأذ  اَأوارنِي ماناونِّي  اَأيِي-د ثْضفارذ، ماشا  اَأذ  و  ْثزّمارذ رخُّ نش، وار 
و؟  اَأذ شك-د ْضفارغ رخُّ ي وار زّمارغ  اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، مايمِّ ُؤنݣّاُرو.” 37ُبطُروس 
و “ما اَأذ ايِي ثْوشذ ثُوذارث نّك؟ س  اإِنُو اإِ شك.” 38ياّر-د يشُّ نش اَأذ ْوشغ ثُوذارث 
ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اش اإِنِيغ، وار اإِسُقوقُوع شا ُؤياِزيض، قبر ّما اَأذ ايِي ثنكارذ ْثراثا 

ن ْثواراِوين.” 
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و نّتا ذ �أَبِريذ ذ ِثيذت ذ ثُوذ�رث  يشُّ

1“كسم اَأنْهور زݣ ُوراون نْوم. كنِّيو ثتامنم ِذي اَأربِّي، اَأمنم عاوذ ّزايِي. 2ِذي 14 

يِغين، ماْعِليك وار اإِْدجي اَأمنِّي، اإِِري نِّيغ  ثاّدارث ن بابا ذاْيس اَأطّاس ن ْثزدِّ
اَأوم ث. نش اَأذ راحغ ِحيما اَأذ اوم ّسوجذغ اَأْمشان. 3ُؤشا ، اَأوارنِي راِمي ُروحغ ُؤشا 
ّسوجذغ اَأوم اَأْمشان، خنِّي اَأذ عْقبغ عاوذ، اَأذ كنِّيو ذ اَأْويغ غاِري، ِحيما، مانِي ْدجيغ 
نش، اَأذ ِذين ثِيِريم ُؤرا ذ كنِّيو. 4ؤ مانِي اإِ غا راحغ اَأقّا ثّسنم ت ُؤشا ثّسنم اَأبِريذ.” 5 اإنّا 
و  ين مانِي اإِ غا ْثراحذ اإِ ماّمش نْزّمار اَأذ نّسن اَأبِريذ.” 6يشُّ اس ثُوما “اَأ ِسيِذي، وار نسِّ
اإنّا اس “نش ذ اَأبِريذ ذ ثِيذت ذ ثُوذارث، وار د اإِتِيس ُؤرا ذ اإِّج غار ْثباباث ْمِغير ّزايِي. 
و اَأقّا ثّسنم ث، ثْزِريم ث.”  7مارا ثُوغا ثّسنم اَأيِـي، اَأذ ثِيِري اَأقّا ثّسنم ُؤرا ذ بابا. ِزي رخُّ

و اإنّا اس “اَأنْشث ُؤيا  ِفيِليبُّوس اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، ْسشن اَأنغ ثاباباث ُؤشا اإِكفا.” 9يشُّ
8

اإِْزرا  اإِْزِرين،  ينذ، اَأ ِفيِليبُّوس؟ ونّي ذ ايِي  ن ْروْقث قاع نش اَأِكيْذوم، ما وار ذ ايِي ثسِّ
ثاباباث. ماّمش ثّقارذ ‘ْسشن اَأنغ ثاباباث’؟ 10ما وار ثُوِمينذ شا اَأقّا نش اَأقّا-يِي ِذي ْثباباث 
ذ ْثباباث اَأقّا-ث ذايِـي؟ اَأوارن اإِ ذ اوم قّارغ، وار ثن قّارغ شا ِزي غاِري، ماشا ثاباباث 
ونّي ذايِي اإِزّدغن، نتّا اإِتّݣ رْخذايم نّس. 11اَأمنم اَأيِي اَأقّا نش اَأقّا-يِي ِذي ْثباباث، ثاباباث 
يّبث ن رْخذايم ِسيمانت نْسنت.  اَأقّا-ث ذايِي. ُؤ مارا وار اإِْدجي اَأمنِّي، اَأمنم اَأيِي خ سِّ
12س ثِيذت، س ثِيذت اَأذ اوم اإِنِيغ، ونّي ذايِي اإِتاْمنن، اَأقّا رْخذايم اإِ تݣّغ، اَأذ ّزاْيسنت 

اإِّݣ ُؤرا ذ نتّا ُؤشا اَأذ اإِّݣ ثِنّي اإِْدچان ذ ثِيمّقرانِين خ مان اَأيا، ِمينِزي نش اَأذ راحغ غار 
بابا. 13ُؤشا  ماّرا ِمين اإِ غا ثتارم س يِيسم اإِنُو، اَأذ ث ݣّغ ِحيما اَأذ اإِْتواّسُعوْدچ ْثباباث س 

يث. 4 1ِمين ذ ايِي اإِ غا ثتارم س يِيسم اإِنُو، اَأذ ث ݣّغ.  ثممِّ

قّدسن  وح �إِ رو�عذ ن �أَرُّ
15مارا ثْخسم اَأيِي، طّفم ِذي ْثوّصا اإِنُو. 16ُؤشا  نش اَأذ ّزاْدچغ اإِ ْثباباث ُؤشا اَأذ اوم اإِْوش 

ونِّيث اَأذ ث  اَأمسفّوج نّْضِني ِحيما اَأذ ِكيوم اإِقِّيم اإِ رْبدا، 17اَأرُّوح ن ثِيذت ونّي وار ْثزّمار دُّ
ين. ماشا كنِّيو ثّسنم ث، ِمينِزي نتّا اَأذ ِكيوم اإِقِّيم  ثقبر، ِمينِزي وار ث ثْتِويِري، وار ث ثسِّ
يغ شا ذ اإُِيوِجيرن. نش اَأذ غاروم-د اَأسغ. 19ذُروس ن  ُؤشا اَأذ ذاْيوم يِيِري. 18وار كنِّيو تجِّ
ونِّيث وار ذ ايِي ْثزاّر عاذ. ماشا كنِّيو ثْتوارام اَأيِي، ِمينِزي نش ّدارغ ُؤشا  ْروْقث عاذ ُؤشا دُّ
ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ثّدارم. 20ذݣ واّس نِّي اَأذ ثّسنم بلِّي اَأقّا نش اَأقّا-يِي ِذي بابا، كنِّيو ذايِي ُؤ 
نش ذايوم. 21ونّي غار اإِْدچا ثِيوّصا اإِنُو ُؤشا اَأذ ذاْيسنت اإِطّف ذ ونّي ذ ايِي اإِتخسن، ُؤ 
ونّي ذ ايِي اإِتخسن، ُؤرا ذ ثاباباث اَأذ ث اإِْخس ُؤشا نش اَأذ ث ْخسغ عاوذ ُؤشا اَأذ اس 
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ّسشنغ اإِخف اإِنُو.” 22اإنّا اس ياُهوذا، وار اإِْدجي ذ اإِسخاِريُيوِطي “اَأ ِسيِذي، ماّمش ذ انغ 
و ياّر-د، اإنّا اس “مارا شا ن  ونِّيث؟” 3 2يشُّ اإِ غا ثّسشنذ اإِخف نّك، وار اإِْدجي شا اإِ دُّ
يِيّجن اإِْخس اَأيِي، خنِّي اَأذ اإِطّف ذݣ واوار اإِنُو ُؤشا بابا اَأذ ث اإِْخس ُؤشا غارس اإِ ذ غا 
ناس ُؤ غارس اإِ غا نْزذغ. 24ونّي وار ذ ايِي اإِتْخسن، وار اإِتطِّيف شا ذݣ واوار اإِنُو. ُؤشا  
ْورغ  سِّ

اَأوار اإِ ثْسِريم، وار اإِْدجي شا ِزي غاِري، ماشا ِزي ْثباباث ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 25
اَأِكيْذوم مان اَأيا ُؤِمي نش عاذ قِّيمغ اَأِكيْذوم. 26ماشا اَأمسفّوج، اَأرُّوح اإِقّدسن، ونّي اإِ ذ غا 
اإِّسّك ْثباباث س يِيسم اإِنُو، اَأذ اوم اإِّسرمذ كُورِشي، اَأذ اوم اإِّسفكّار ماّرا ِمين ذ اوم نِّيغ. 
27رهنا اَأذ اوم ث ّجغ، نش اَأذ اوم ْوشغ رْهنا اإِنُو. وار اإِْدجي شا اَأم ماّمش ذاْيوم ثِتيّش 

ونِّيث اَأذ ث ذاْيوم ْوشغ. كّس اَأنْهور زݣ ُوراون نْوم، وار تݣّوذ شا. 28اَأقّا ثْسِريم نش  دُّ
نِّيغ اَأوم ‘نش اَأذ ُؤُيورغ ُؤشا اَأذ غاروم-د اسغ عاوذ’. مارا ثْخسم اَأيِي، اَأذ ْثفارحم، ِمينِزي 
و قبر ّما اَأذ  نِّيغ ‘اَأذ راحغ غار ْثباباث’، ِمينِزي ثاباباث ُيوْعرا خاِفي. 29نش نِّيغ اَأوم ت رخُّ
يِويرغ عاذ اَأطّاس كثار، اَأذ د  اإِمسار، ِحيما اَأذ ثامنن خ ِمينِّي اإِ غا يِيِري ُؤيا. 30وار ِكيوم سِّ
ونِّيث  ونِّيث-ا، وار غارس والُو ذايِي. 31ماشا ذ مان اَأيا ِحيما اَأذ ثّسن دُّ ياس ُؤمّقران ن دُّ

اَأقّا نش تْخسغ ثاباباث ُؤشا تݣّغ ِمين ذ ايِي اإِوّصا ْثباباث. كّارم، اَأذ نُوُيور ّسانِيثا.” 

ثاز�يارث ذ ِثيصذِوين نّس 

2كُور 15  ْثزايارث.  ن  وْحِويش  ن  باب  ذ  بابا  ثِيذت،  ن  ثازايارث  ذ  1“نش 

ثاسطّا ذايِي اإِ وار اإِتِيّشن ْرِغيْدچث، اَأذ ت اإِكّس ُؤشا كُور ثاسطّا اإِ د اإِتاْوين 
يّزذݣم ِذي  يزذݣ، ِحيما اَأذ ثارنِي ِذي ْرِغيْدچث. 3كنِّيو اَأقّا ْتواسِّ ْرِغيْدچث، اَأذ ت اإِسِّ
يّبث ن واوار اإِ ذ اوم نِّيغ. 4قِّيمم ذايِـي، نش اَأقّا-يِـي ذايوم. اَأمْشناو ثاسطّا اإِ وار اإِزّمارن  سِّ
يم ِذي ْثزايارث، اَأميا ُؤرا ذ كنِّيو، مارا  اَأذ د ثاويِي ْرِغيْدچث زݣ يِيخف نّس مارا وار ثقِّ
يمم. 5نش ذ ثازايارث، كنِّيو ذ ثِيسضِوين. ونّي ذايِـي اإِ غا اإِقِّيمن ُؤ نش  وار ذايِـي ثقِّ
ذايس، نتّا اَأذ د ياِوي ْرِغيْدچث اَأطّاس، ِمينِزي نّْبرا ّزايِي وار ْثزّمارم اَأذ ثݣّم والُو. 6مارا 
شا ن يِيّجن وار ذايِي اإِقِّيم، اَأذ اإِّمنضار غار باّرا اَأمْشناو ثاسطّا، اَأذ يازغ، خنِّي اَأذ ثنت 
يمم ذايِـي ُؤشا اَأوارن اإِنُو اَأذ  ي، اَأذ اَأرغن. 7ماشا مارا ثقِّ ياْرون، اَأذ ثنت نْضارن ِذي ْثمسِّ
ذاْيوم قِّيمن، تارم ِمين ثْخسم ُؤشا اَأذ غاْروم يِيِري. 8ِزي مان اَأيا اَأذ اإِْتواّسُعوْدچ بابا ْخِمي 
اإِ د غا ثاْويم اَأطّاس ن ْرِغيْدچث ُؤشا اَأذ ثِيِريم ذ اإِمْحضارن اإِنُو. 9اَأم ماّمش ثاباباث ثُوغا 
اإِتْخس اَأيِـي ُؤرا ذ نش ثُوغا تْخسغ كنِّيو. قِّيمم ِذي ثاْيِري اإِنُو. 10مارا ثطّفم ِذي ْثوّصا 
يمم ِذي ثاْيِري اإِنُو، اَأم ماّمش نش ثُوغا تطّفغ ِذي ْثوّصا ن بابا ُؤشا ْتِغيمغ ِذي  اإِنُو، اَأذ ثقِّ
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ثاْيِري نّس. 11نِّيغ اَأوم مان اَأيا ِحيما اَأذ ذاْيوم ثِيِري رْفراحث اإِنُو ُؤشا ِحيما اَأذ ثْتواكّمر 
رْفراحث نْوم. 12ثاْوصّيث اإِنُو ثانِيثا، اَأقّا اَأذ ثْخسم اإِّجن ونّْضِني اَأم ماّمش نش ثُوغا كنِّيو 
ْخسغ. 13ُؤرا ذ اإِّج وار غارس ُبو ثاْيِري ثامّقرانت خ ثانِيثا، بلِّي اَأذ اإِْوش ثُوذارث نّس اإِ 
يغ. 15وار ْتِعيِويذغ  وكار اإِنُو، مارا ثݣِّيم اَأم ماّمش كنِّيو وصِّ وكار نّس. 14كنِّيو ذ اإِمدُّ اإِمدُّ
ين ِمين اإِتّݣ ِسيذس. ماشا نش ثُوغا ْتراِغيغ  يغ اإِسْمغان، ِمينِزي اإِْسمغ وار اإِسِّ اَأذ اوم سمِّ
وكار، ِمينِزي نش ّسشنغ كنِّيو ماّرا ِمين ْسِريغ ِزي بابا. 16وار اإِْدجي ذ كنِّيو  اَأوم ذ اإِمدُّ
اإِ ذ ايِـي اإِخضارن، ماشا ذ نش اإِ كنِّيو اإِْخضارن ُؤشا نش ݣِّيغ كنِّيو ِحيما اَأذ ْثراحم، 
يم ْرِغيْدچث نْوم، ِحيما ماّرا ِمين اإِ غا ثتارم ِزي  اَأذ د ثاْويم ْرِغيْدچث ُؤ ِحيما اَأذ ثقِّ
يغ، ِحيما اَأذ  اإِ ِزي كنِّيو ْتوصِّ اَأيا  اإِنُو، اَأذ اوم ث اإِْوشا نتّا. 17ذ مان  ْثباباث س يِيسم 

ثْخسم اإِّجن ونّْضِني. 

مْحضارن نّس  و ذ �إِ ونِّيث ثشاّره يشُّ دُّ
ونِّيث،  ونِّيث اَأذ كنِّيو ثشاره، ْسنم اَأقّا ثشاْره اَأيِي قبر كنِّيو. 19مارا اَأقّا كنِّيو ِزي دُّ 18مارا دُّ

ونِّيث،  ونِّيث ثُوغا ثتْخس اإِنّي ّزايس. ماشا ِمينِزي كنِّيو وار ثْدجيم شا ِزي دُّ اإِِري اَأقّا دُّ
ونِّيث ثشاّره كنِّيو. 20عقرم اَأوار اإِ ذ  ونِّيث، س ُؤينِّي دُّ ماشا نش اإِخضارغ كنِّيو ِزي دُّ
اَأذ كنِّيو ماّرثن عاوذ. مارا  اَأيِي،  ُيوعِري خ ِسيذس.’ مارا ماّرثن  ‘اإِسمغ وار  نِّيغ  اوم 
طّفن ذݣ واوار اإِنُو، اَأذ طّفن عاوذ ذݣ واوار نْوم. 21ماشا اَأذ ّزاْيوم ݣّن مان اَأيا ماّرا 
ينن شا ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 22مارا وار د  يّبث ن يِيسم اإِنُو، ِمينِزي نِيْثِني وار سِّ ِذي سِّ
و وار غارسن ُبو  ْورغ، اَأذ يِيِري وار غارسن ُبو ّدنُوب. ماشا رخُّ ُؤِسيغ ُؤ وار ِكيسن سِّ
ْسماحث خ ّدنُوب نْسن. 23ونّي ذ ايِـي اإِشاّرهن، اَأذ اإِشاره ُؤرا ذ بابا. 24مارا وار ݣِّيغ 
ّدنُوب.  ُبو  يِيِري وار غارسن  اَأذ  نّْضِني،  اإِّج  ُؤرا ذ  اإِݣِّي  وار ثنت  اإِ  جاراسن رْخذايم 
ُيوران  اإِ  اإِْتواكّمر واوار  اَأذ  اإِْتخّص  بابا. 25ماشا  ُؤرا ذ  ُؤ شاْرهن  ْزِرين ثنت  و  ماشا رخُّ

ِذي تاْوراث نْسن 

                          ‘شارهن اَأيِي خ والُو’.        سبح. 19:35؛ سبح. 4:69 

26خِمي اإِ د غا ياس ُؤمْسفّوج، ونّي غاروم-د اإِ غا ّسكّغ ِزي ْثباباث، اَأرُّوح ن ثِيذت اإِ 

د ُيوِسين ِزي غار ْثباباث، خنِّي نتّا اَأذ ايِي اإِشهذ. 27اَأذ ثشهذم ُؤرا ذ كنِّيو، ِمينِزي ثُوغا 
كنِّيو اَأِكيِذي زݣ ُؤمْزواُرو.” 
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وفّغن زݣ ُؤِسيناݣُوݣ. 16  ْورغ اَأِكيْذوم اَأيا ِحيما وار ثنذِريفم. 2اَأذ كنِّيو سُّ 1“اَأقّا سِّ

اإِوا، ثاساّعث اَأذ د ثاس ُؤِمي كُور اإِّجن ونّي كنِّيو اإِ غا اإِنغن اَأذ اس اإِْتِغير اَأقّا 
ينن ثاباباث ُؤرا ذ  نِيْثِني وار سِّ ِمينِزي  اَأيا،  ّزاْيوم ݣّن مان  اَأربِّي. 3اَأذ  اإِ  اإِتّݣ ْرخْدمث 
نش. 4ماشا اَأقّا نِّيغ اَأوم مان اَأيا ِحيما، ْخِمي اإِ د غا ثاس ْثساّعث، خنِّي اَأذ ْثعقرم بلِّي 
ذ نش اإِ ذ اوم اإِنّان مان اَأيا. نش وار ذاْيوم نِّيغ شا مان اَأيا زݣ ُؤمْزواُرو، ِمينِزي نش 

ثُوغا-يِي اَأِكيْذوم. 

قّدسن  وح �إِ ّسّك �أَمسفّوج، �أَرُّ و �أَذ �إِ يشُّ
و اَأذ راحغ غار ونّي ذ ايِـي-د اإِّسكّن ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيوم وار ذ ايِي اإِّسقِسي  5ماشا رخُّ

ورن ُؤراون نْوم س وْشضان.  ‘مانِي اإِ غا ْثراحذ؟ ’ 6ماشا ِمينِزي نِّيغ اَأوم مان اَأيا، اَأقّا شُّ
7ماشا نش اَأذ اوم اإِنِيغ ثِيذت، ْحسن اَأوم اَأذ راحغ. مارا وار ُروحغ شا، وار غاروم-د 

اإِّسْقنع  اَأذ  وانِيثا،  ُيوسا  د  8راِمي  ّسكّغ.  اوم ث-يِد  اَأذ  ُروحغ،  مارا  ُؤمْسفّوج.  اإِتِيس 
ُؤِمينن  ّزايِي  نِيْثِني وار  ِمينِزي  ّدنُوب  ْرُحوكم. 9خ  ّدنُوب خ ْثسݣْذا ُؤ خ  ونِّيث خ  دُّ
ْثزاّرم عاذ 11ُؤشا خ  ايِي  بابا ُؤشا وار ذ  اَأذ راحغ غار  ِمينِزي نش  10ُؤشا خ ْثسݣْذا، 

ونِّيث-ا اَأقّا اإِْتواحاسب. 12غاِري اَأطّاس ِمين ذاْيوم اإِ غا اإِنِيغ،  ْرُحوكم ِمينِزي اَأمّقران ن دُّ
و وار ْثزّمارم اَأذ ث ثكِسيم. 13ماشا راِمي د ُيوسا اَأرُّوح ن ثِيذت، اَأذ كنِّيو اإِنْذه  ماشا رخُّ
يِوير شا زݣ يِيخف نّس، ماشا ماّرا ِمين اإِ غا اإِسرا،  ِذي ماّرا ثِيذت، ِمينِزي نتّا وار اإِسِّ
ور ُؤشا اَأذ اوم اإِّسشن ثِيمْسرايِين اإِ د غا ياسن. 14نتّا اَأذ ايِي اإِّسُعوْدچ، ِمينِزي  اَأذ ّزايس اإِسِّ
اَأذ اإِْكِسي ِزي ِمين غاِري ُؤشا اَأذ كنِّيو اإِّسخّبار ّزايس. 15ماّرا ِمين اإِْدچان غار ْثباباث، 
اَأقّا-ث اإِنُو. س ُؤينِّي نِّيغ بلِّي نتّا اَأذ اإِْكِسي ِزي ِمين غاِري ُؤشا اَأذ كنِّيو اإِّسخّبار ّزايس. 
16وار اإِْتِغيِمي شا ُؤشا وار ذ ايِـي ْثزاّرم ُؤ خنِّي عاوذ وار اإِْتِغيِمي شا ُؤشا اَأذ ايِي ْثزارم 

عاوذ، ِمينِزي نش اَأذ راحغ غار ْثباباث.” 
17شا زݣ اإِمْحضارن نّس نّان جاراسن “ما مان اَأيا ِمين ذ انغ اإنّا ‘وار اإِْتِغيِمي شا   
ُؤشا وار ذ ايِي ْثزاّرم ُؤ خنِّي عاوذ وار اإِْتِغيِمي شا ُؤشا اَأذ ايِي ْثزارم عاوذ، ِمينِزي نش 
اَأذ راحغ غار ْثباباث’ ”؟ 18خنِّي نّان “ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ِمين اإِقّار ‘وار اإِْتِغيِمي شا’؟ 
و اَأقّا نِيْثِني ْخسن اَأذ ث ّسقسان، خنِّي  ين شا ِمين خف اإِّساوار.” 19اإِّسن يشُّ وار نسِّ
اإنّا اسن “ما ثّمّسقسام ِمينِزي نِّيغ ‘وار اإِْتِغيِمي شا ُؤشا وار ذ ايِي ْثزاّرم ُؤ خنِّي عاوذ 
وار اإِْتِغيِمي شا ُؤشا  اَأذ ايِي ْثزارم عاوذ’؟ 20س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ اَأقّا اَأذ 
ونِّيث اَأذ ْثفارح. كنِّيو اَأذ ثشْضنم، ماشا اَأْشضان نْوم اَأذ اإِْذور  ْثُروم، اَأذ ثسُغويم، ماشا دُّ
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وݣم ِمينِزي ثاساّعث نّس اَأقّا ثِيوض-د.  ذ رْفراحث. 21ثامغارث، ْخِمي اإِ غا ثاُرو، اَأذ ثفُّ
ماشا ْخِمي اإِ غا ثاُرو اَأحْنِجير، وار ْثفكّار شا عاذ ِذي رْحِريق نّس ِزي رْفراحث ِمينِزي 
و، ماشا اَأذ كنِّيو  ونِّيث. 22ُؤرا ذ كنِّيو اَأقّا ذاْيوم اَأْشضان رخُّ ثارنِي-د اإِج ن ْبناذم غار دُّ
اإِتكّس رْفراحث نْوم.  ّزاْيوم  اإِّج وار  نْوم ُؤشا ُؤرا ذ  اَأذ فارحن ُوراون  زارغ عاوذ ُؤشا 
23ذݣ واّس نِّي وار ذ ايِي ثْتّسقِسيم شا. س ثِيذت، س ثِيذت، اَأذ اوم اإِنِيغ، ماّرا ِمين 

و وار ثتارم شا س يِيسم  اإِ غا ثتارم اإِ ْثباباث س يِيسم اإِنُو، اَأذ اوم ث اإِْوش. 24اَأر اإِ رخُّ
ْورغ اَأوم خ مان اَأيا س  سِّ

اإِنُو. تارم، اَأذ ثكِسيم، ِحيما اَأذ ثِيِري رْفراحث نْوم ثكمر. 25
يِويرغ عاذ س اإِمتّيرن، ماشا  اإِمتّيرن، ماشا اَأذ د ثاوض ْثساّعث اإِ ِذي وار غاْروم اإِ غا سِّ
اَأذ اَوم-د باّرحغ خ ْثباباث س بطايطاي. 26ذݣ واّس نِّي اَأذ ثتارم س يِيسم اإِنُو. نش 
ْثباباث ِذي طّوع نْوم، 27ِمينِزي ثاباباث ِسيمانت  اإِ  اَأذ تارغ  وار ذ اوم قّارغ شا بلِّي 
نّس اإِتْخس كنِّيو، ِمينِزي كنِّيو ثُوغا ثتْخسم اَأيِي ُؤشا اَأقّا ثُومنم اَأقّا نش ِزي غار اَأربِّي اإِ 
ونِّيث ُؤشا اَأذ  ونِّيث. اَأذ ّجغ نش عاوذ دُّ د فّغغ. 28فّغغ-د ِزي ْثباباث، ُؤِسيغ-د غار دُّ

راحغ غار ْثباباث.” 
يِويرذ شا  و شك ثّساوارذ س بطايطاي، وار ثسِّ 29نّان اس اإِمْحضارن نّس “اَأقّا رخُّ  
اإِّسْقسا حد. ِزي  اَأذ شك  ثّسنذ كُورِشي، وار ثحِذيجذ  اَأقّا  نّسن  و  اإِمتّيرن. 30رخُّ س 
و ثُومنم؟ 32اَأذ  و ياّر-د خاسن “ما رخُّ ماناونِّي نُومن اَأقّا ذ شك ثّفغذ-د ِزي اَأربِّي.” 31يشُّ
د ثاوض ْثساّعث، اَأقّا ثِيوض-د، اإِ ِذي اإِ غا ثْتوازْدچعم، كُور اإِّج اَأذ اإِطّف اَأبِريذ نّس، 
اَأذ ايِـي ثّجم وْحِدي. ماشا نش وار ْدجيغ ُبو وْحِدي، ِمينِزي ثاباباث اَأقّا-ث اَأِكيِذي. 
ونِّيث اَأذ غاْروم  ْورغ اَأِكيْذوم س مان اَأيا ِحيما اَأذ غاْروم يِيِري رْهنا ذايِي. ِذي دُّ 33اَأقّا سِّ

ونِّيث.”  ثِيِري رْحصارث، ݣّم ُؤر، نش اَأقّا غلّبغ خ دُّ

و  ثاز�ْدجيث ن يشُّ

ُؤجنّا، 17 غار  نّس  ثِيطّاِوين  اإِّسݣاّعذ  ُؤشا  اَأيا  مان  س  اإِّساوار  و  يشُّ 1 ثُوغا 

يش اَأذ شك  اإنّـا “اَأ بابا، اَأقّا ثاساّعث ثِيوض-د. ُسوْعرا مِّيش، ِحيما ُؤرا ذ مِّ
اإِْوش  اَأذ  نتّا  خنِّي  ِحيما  اَأيُسوم،  كُور  خ  ولطا  صُّ ثْوِشيذ  اس  ذ  ماّمش  2اَأم  وعرا،  اإِسُّ
يذ. 3ذ ثانِيثا ذ ثُوذارث ن رْبدا، اَأقّا نِيْثِني اَأذ  ثُوذارث ن رْبدا اإِ كُور اإِّجن اإِ ذ اس ثْوِشِ
و لَمسيح ونّي اإِ د ثّسكّذ. 4نش  شك ّسنن، اَأقّا شك ذ اَأربِّي ذ ثِيذت وْحدش ذ يشُّ
و  وعِريغ شك خ ثُمورث. نش كّمرغ ْرخْدمث اإِ ذ ايِي ثْوِشيذ ِحيما اَأذ ت ݣّغ. 5رخُّ سُّ
ْسُعوْدجي اَأيِي، اَأ ثاباباث، غار اإِخف نّك س ُؤُعوْدجي اإِ ثُوغا غاِري قبر ّما اَأذ ثِيِري 
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ونِّيث. نِيْثِني ثُوغا-ثن نّك،  ونِّيث. 6سّشنغ اإِسم نّك اإِ اإِْوذان اإِنّي ذ ايِي ثْوِشيذ ِزي دُّ دُّ
يذ،  و بلِّي ماّرا ِمين ذ ايِـي ثْوِشِ ثْوِشيذ ثن اإِ نش، اَأقّا طّفن ذݣ واوار نّك. 7ّسنن رخُّ
اَأقّا-ث ّزايك. 8ِمينِزي نش ْوِشيغ اَأسن اَأوارن اإِ ذ ايِي ثْوِشيذ ُؤشا نِيْثِني قْبرن ّزاْيسن، 
ّسنن س ثِيذت بلِّي نش فّغغ-د ّزايك، ُؤمنن اَأقّا شك ثّسكّذ اَأيِي-د. 9نش تارغ ِذي 
يذ،  ذ ايِي ثْوِشِ اإِ  ونِّيث ماشا ِذي طّوع ن يِنّي  طّوع نْسن، وار تتّارغ ِذي طّوع ن دُّ
ِمينِزي اَأقّا-ثن نّك. 10ماّرا ِمين اإِْدچان اإِنُو اَأقّا-ث نّك ُؤ ِمين اإِْدچان نّك اَأقّا-ث اإِنُو. نش 
ونِّيث  ونِّيث، ماشا نِيْثِني اَأقّا-ثن ِذي دُّ ْتواّسُعوْدچغ ذاْيسن. 11نش وار ْدجيغ عاذ ِذي دُّ

ُؤشا نش اَأذ غارك-د اسغ. 
اَأ ثاباباث اإِقّدسن، حضا ثن ذݣ اإِسم نّك، اإِنّي اإِ ذ ايِي ثْوِشيذ ِحيما نِيْثِني اَأذ اإِِرين   
ذ اإِّجن اَأم نّشين. 12ِمينثرا اَأقّا-يِي اَأِكيْذسن، اَأذ ثن حِضيغ ذݣ اإِسم نّك. نش عّسغ خ 
يذ، وار اإِْتواهلّك ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيسن ْمِغير مِّيس ن لهالاك ِحيما اَأذ اإِكّمر  اإِنّي اإِ ذ ايِي ثْوِشِ
ونِّيث ِحيما اَأذ ثِيِري  و اَأذ غارك-د اسغ ُؤ ّساوارغ خ مان اَأيا ِذي دُّ وذلِيس. 13ماشا رخُّ
ونِّيث ثُوغا ثشاّره اإِثن ِمينِزي  رْفراحث اإِنُو ثكمر ذاْيسن. 14وِشيغ اَأسن اَأوار نّك ُؤشا دُّ
ونِّيث. 15نش وار تارغ ِحيما اَأذ  ونِّيث اَأم نش وار ْدجيغ شا ِزي دُّ وار ْدجين شا ِزي دُّ
ونِّيث، ماشا ِحيما اَأذ ثن ثحِضيذ ِزي ثُوعّفنا. 16نِيْثِني وار ْدجين شا  ثن ثكِسيذ ِزي دُّ
ونِّيث. 17قّدس اإِثن ِذي ثِيذت، اَأوار نّك ذ ثِيذت  ونِّيث اَأم نش وار ْدجيغ شا ِزي دُّ ِزي دُّ
ونِّيث. 19ْتقّداسغ  ونِّيث، ّسكّغ ثن عاوذ غار دُّ . 18اَأم ماّمش اإِ ذ ايِـي-د ثّسكّذ غار دُّ
اإِخف اإِنُو ِذي طّوع نْسن، ِحيما اَأذ ْتواقّدسن ُؤرا ذ نِيْثِني ِذي ثِيذت . 20وار تارغ ِذي 
طّوع ن يِينا واها، ماشا عاوذ ِذي طّوع ن يِنّي ذايِي ُيومنن س واوار نْسن. 21ِحيما اَأذ 
اإِِرين ماّرا ذ اإِّجن، اَأ ثاباباث، اَأم شك ذايِي ُؤ نش ذايك، ِحيما ُؤرا ذ نِيْثِني اَأذ اإِِرين ذ 
ونِّيث بلِّي اَأقّا ذ شك اإِ ذ ايِـي-د اإِّسكّن. 22نش ْوِشيغ اَأسن  اإِّجن ذاْينغ، ِحيما اَأذ ثامن دُّ
يذ، ِحيما اَأذ اإِِرين ذ اإِّجن اَأم ماّمش نّشين نْدچا ذ اإِّجن. 23نش  اَأُعوْدجي اإِ ذ ايِي ثْوِشِ
ونِّيث اَأقّا شك  ذاْيسن، شك ذايِي، ِحيما اَأذ اإِِرين ْتواكّمرن غار اإِّجن، ِحيما اَأذ ثّسن دُّ

ثّسكّذ اَأيِي-د ُؤ ثْخسذ ثن اَأم ماّمش اإِ ذ ايِي ثْخسذ.
24اَأ ثاباباث، ْخسغ اإِ اإِنّي اإِ ذ ايِي ثْوِشيذ اَأذ اإِِرين اَأِكيِذي مانِي ّما ْدجيغ نش ُؤشا اَأذ   
ونِّيث.  يذ، ِمينِزي شك ثْخسذ اَأيِي قبر ّما اَأذ ثْتواّݣ دُّ زارن اَأُعوْدجي اإِنُو اإِ ذ ايِي ثْوِشِ
ين، ماشا نش اَأقّا ّسنغ شك ُؤ اإِنا ّسنن  ونِّيث وار شك ثسِّ 25اَأ ثابابــاث اإِسݣّذن، اَأقّا دُّ

اَأقّا شك ثّسكّذ اَأيِي-د. 26نش ّسشنغ اَأسن اإِسم نّك ُؤ اَأذ ث ّسشنغ، ِحيما ثاْيِري اإِ ِزي 
ثُوغا ذ ايِـي ثتْخسذ اَأذ ثِيِري ذاْيسن ُؤ نش ذاْيسن.” 
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و  ُؤُضوف ن يشُّ
َمّتى 47:26-56؛ مار. 43:14-50؛ ُلوك. 53-47:22

ن 18  يْغزار  خ  ْزوان  نّس،  اإِمْحضارن  اَأك-ذ  اإِفّغ  اَأيا،  و  يشُّ اإنّا  راِمي  1اَأوارنِي 

نّس.  اإِمْحضارن  اَأك-ذ  ذاْيس  ُيوذف  وْحِويش،  ن  اإِج  ِذين  ثُوغا  ِقيذُرون، 
اإِّسُمونا  ثُوغا  و  يشُّ ِمينِزي  عاوذ،  نِّي  اَأْمشان  اإِّسن  اإِسلّمن،  ث  ونّي  ياُهوذا  ذ  2ُؤرا 

ثربِيعث  اإِْشث ن  اَأِكيذس  ياُهوذا  يِيِوي-د  3خنِّي  نّس.  اإِمْحضارن  اَأك-ذ  اَأطّاس  ذاْيس 
ِذيها س  ُيوِسي-د  ُؤشا  اإِفاِريِسيّين  ذ  اإِكّهانن  ن  وياس  اَأرُّ ن  اإِْمخازنِيّين  ذ  ْرعسكار  ن 
و خنِّي، ُؤِمي اإِّسن ماّرا ِمين ذ اس اإِ غا اإِْمسارن،  رقناذر ذ اإِصفضاون ذ رسناح. 4يشُّ
و نّاِصيِري.” اإنّا اسن “ذ نش.”  ين-د خاس “يشُّ اإِفّغ-د، اإنّا اسن “ِمين ثارزُّوم؟” 5اَأرِّ
نش”،  “ذ  اإنّا  اسن  د  6راِمي  اَأِكيْذسن.  عاوذ  اإِبّد  اإِسلّمن،  ث  ونّي  ياُهوذا،  ثُوغا 
نّان  ثارزُّوم؟”  “ِمين  عاوذ  ثن  7اإِّسقسا  ثُمورث.  غار  ْوضان  ُؤشا  ضّفار  غار  ذْورن 
و ياّر-د “اَأقّا نِّيغ اَأوم، اَأقّا ذ نش. مارا ثارزُّوم خاِفي، ّجم اإِنا اَأذ  و نّاِصيِري.” 8يشُّ “يشُّ
يذ، وار ّزاْيسن وّدارغ  راحن”، 9ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر واوار اإِ ثُوغا اإنّا “اإِنّي اإِ ذ ايِي ثْوِشِ
يف، اإِْجبذ اإِث-يِد، اإِْوثا ّزايس  ُؤرا ذ اإِّج.” 10ِسمعان ُبطُروس خنِّي، اَأم ثُوغا غارس سِّ
وغ نّس اَأفُوِسي. ثُوغا اإِْسمغ نِّي قّارن اس  اإِْسمغ ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن، اإِقّص اس اَأمزُّ
يف غار وْغراف نّس، ْركاس ونّي ذ ايِي  و اإِ ُبطُروس “اَأّر سِّ مالِخيس. 11خنِّي اإنّا يشُّ

اإِْوشا ْثباباث، ما وار ث سّسغ؟” 

كّهانن  و ّز�ث �إِ ُؤزْدجيف ن �إِ يشُّ
َمّتى 57:26-58؛ مار. 53:14-54؛ ُلوك. 54:22

13نذهن ث  و، شارفن ث.  يشُّ ُوذاين طّفن  اإِْمخازنِيّين ن  ذ  ُؤكُومانذار  ذ  12ثاْربِيعث 

اإِكّهانن  اَأمْزواُرو غار هانّان، ِمينِزي نتّا ذ اَأضكّوار ن قايافا، ونّي ثُوغا ذ اَأزْدجيف ن 
ذݣ ُؤسݣّواس نِّي. 14قايافا ذ نتّا ثُوغا اإِوّصا اإِ ُوذاين، اَأقّا ْحسن اَأذ اإِّمث اإِّج ن ْبناذم 

ِذي طّوع ن وْيُذوذ. 

�أَنكار ن بُطُروس 
َمّتى 69:26-70؛ مار. 66:14-68؛ ُلوك. 57-55:22

و اَأك-ذ اإِج ن ُؤمحضار نّْضِني. اَأمْحضار نِّي ثُوغا اإِْتواّسن  15ِسمعان ُبطُروس ثُوغا اإِضّفار يشُّ

و غار رْمراح ن ثاّدارث ن ُؤزْدجيف ن  اإِكّهانن ُؤشا ُيوذف اَأك-ذ يشُّ غار ُؤزْدجيف ن 
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اإِكّهانن. 16ُبطُروس اإِبّد-د باّرا غار ثّوارث. اإِفّغ-د ُؤمحضار اإِ ثُوغا اإِْتواّسنن غار ُؤزْدجيف 
يذف-د ُبطُروس غار ذاخر.  ور اَأك-ذ ْثعّساسث ثنِّي اإِحطّان ثاّوارث ُؤشا اإِسِّ ن اإِكّهانن، اإِسِّ
17ثايّا ثنِّي اإِحطّان ثاّوارث ثنّا اإِ ُبطُروس “ما وار ثْدجيذ شك زݣ اإِمْحضارن ن ْبناذم-ا؟” 

ي س رفحم، ِمينِزي  اإنّا “نش، لّا.” 18ثُوغا اإِسْمغان ذ اإِْمخازنِيّين بّدن ِذين، ّسارغن ثِيمسِّ
ثُوغا ثسمض ُؤشا ثُوغا ْتوقّاحن. ُؤرا ذ ُبطُروس اإِبّد اَأِكيْذسن، اإِْتوقّاح. 

و  كّهانن �إِ يشُّ �إِسْقِسيثن ن ُؤزْدجيف ن �إِ
َمّتى 59:26-66؛ مار. 55:14-64؛ ُلوك. 71-66:22

و خ اإِمْحضارن نّس ُؤ خ ْثُغوِري نّس. 20ياّر-د خاس  19اإِّسقسا ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن يشُّ

ونِّيث س بطايطاي، ّسغارغ رْبدا ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ ُؤ ِذي  و “نش ثُوغا ّساوارغ اإِ دُّ يشُّ
ن   اإِْشث  ذ  ُؤرا  ْورغ  سِّ وار  ْثُنوفّرا  ِذي  ُؤشا  رْبدا  ُوذاين  ْتُمونن  مانِي  اإِقّدسن  ثاّدارث 
ي ذ ايِي ثّسقِسيذ؟ سقسا اإِنّي اإِسران ِمين ذ اسن نِّيغ. ْخزار، نِيْثِني ّسنن  ْرحاجث. 21مايمِّ
و اإِج  ِمين نِّيغ.” 22راِمي اإنّا اَأمُّو، خنِّي اإِّجن زݣ اإِْمخازنِيّين اإِ ثُوغا اإِبّدن ِذينِّي اإِْوشا اإِ يشُّ
و “مارا  و اإِ غا ثاّرذ خ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن؟” 23ياّر-د خاس يشُّ ن ُؤمّدارضار، اإنّا “ما اَأمُّ
ي ذ ايِي  ْورغ مِليح، مايمِّ ْورغ ِمين وار اإِْحِرين، شهذ خ ِمين وار اإِْحِرين، ماشا مارا سِّ سِّ

ثّشاثذ؟” 24ثُوغا هانّان اإِّسّك اِث اإِْتواشارف غار قايافا، اَأزْدجيف ن اإِكّهانن. 

�أَنكار ن بُطُروس �إِ ثْو�ر� نّْضِنيث 
َمّتى 71:26-75؛ مار. 69:14-72؛ ُلوك. 62-58:22

25ثُوغا ُبطُروس اإِبّد ِذينِّي اإِْتوقّاح. نّان اس “ما وار ثْدجيذ ُؤرا ذ شك زݣ اإِمْحضارن 

نّس؟” نتّا اإِنكار، اإنّا “وار ْدجيغ شا ذ نش” 26اإِّجن زݣ اإِسْمغان ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن 
ِذي  اَأِكيذس  ْزِريغ  وار شك  اإنّا “ما  اَأمزُّوغ،  ُبطُروس  اإِقّص  ُؤِمي  ونّي  اإِ  اإِتْعنان  ثُوغا  اإِ 

ثْحِويشث؟” 27رْخذنِّي اإِنكار ُبطُروس عاوذ ُؤشا ذْغيا اإِسُقوقع ُؤياِزيض. 

و ّز�ث �إِ ِبيلاُطوس  يشُّ
َمّتى 1:27-2، 11-31؛ مار. 1:15-20؛ ُلوك. 25-1:23

و ِزي قايافا غار ثاّدارث ن ّشراع، ثُوغا ذ ِزيش. نِيْثِني وار ُؤِذيفن  28 خنِّي اإِْوين-د يشُّ

يخن، ماشا زّمارن اَأذ ّشن ِزي ماّشا ن ْرِعيذ ن باسخا.  شا غار ْرفُوِسينا، ِحيما وار ْتواسِّ
29اإِفّغ-د غارسن بِيلاُطوس، اإنّا “مان اَأشثِشي اإِ غاْروم خ ْبناذم-ا؟” 30اَأرِّين-د، نّان اس 
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“مارا وا وار ثُوِغي اإِتّݣ ثُوعّفنا، اَأذ ثِيِري وار ذ اش ث-يِد نِتيِوي.” 31اإنّا اسن بِيلاُطوس 
“اَأْويم ث-يِد كنِّيو، ْثحْكمم خاس علاْحساب تاْوراث نْوم.” خنِّي نّان اس ُوذاين “وار 
و اإِ ثُوغا اإِقّار، اَأم ثُوغا  غاْرنغ ُبو ْرحّق اَأذ ننغ ُؤرا ذ اإِّج،” 32ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر واوار ن يشُّ
اإِّسشانن اإِ مان ْرمْوث اإِ غا اإِّمث. 33خنِّي ُيوذف-د بِيلاُطوس عاوذ غار ثاّدارث ن ّشراع، 
و “ما ثّقارذ  و، اإنّا اس “ما شك ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين؟” 34ياّر-د خاس يشُّ اإِراغا خ يشُّ
اَأيا ِزي غارك نِيغ ثُوغا اإِنّْضِني قّارن اش ث خاِفي؟” 35ياّر-د بِيلاُطوس “ما اَأتّاغ نش 
ذ ُؤذاي؟ اَأقّا ْرݣنس نّك ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن اإِْوين-د شك غاِري. ِمين ثُوغا ثݣِّيذ؟” 
ونِّيث-ا. مارا ثْدچا ْثݣْلِذيث اإِنُو  و “ثاݣْلِذيث اإِنُو وار ثْدجي شا ِزي دُّ 36ياّر-د خاس يشُّ

و  ونِّيث-ا، اَأذ يِيِري اَأقّا اإِخّدامن اإِنُو اَأذ ّمنغن ِحيما وار تثواسلّمغ غار ُوذاين، ماشا رخُّ ِزي دُّ
ثاݣْلِذيث اإِنُو وار ثْدجي شا ّسانِيثا.” 37بِيلاُطوس اإنّا اس “ما ِزي خنثا شك ذ اَأجْدجيذ 
و “شك ثّقارذ، اَأقّا نش ذ اَأجْدجيذ. اإِ مان اَأيا اإِ د خْرقغ ُؤ اإِ ُؤيا اإِ د  نِيشان؟” ياّر-د يشُّ
ونِّيث ِحيما اَأذ شْهذغ اإِ ثِيذت. ماّرا ونّي اإِْدچان ِزي ثِيذت، اَأذ اإِسر اإِ ْثِميّجا  ُؤِسيغ غار دُّ
و، اإِفّغ-د عاوذ غار ُوذاين،  اإِنُو.” 38اإنّا اس بِيلاُطوس “ُؤِمي قّارن ذ ثِيذت؟” راِمي اإنّا اَأمُّ
اإنّا اسن “وار ذاْيس ُؤِفيغ ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤخطُّو. 39ماشا اَأقّا ثنُّومم اَأذ اوم ساّرحغ اإِّج ن ْبناذم 
ِذي ْرِعيذ ن باسخا. ما ثْخسم اَأذ اوم ساّرحغ اإِ ُؤجْدجيذ ن ُوذاين؟” 40سُغويّن عاوذ 

ماّرا، نّان “وار اإِْدجي شا وانِيثا، حاشا بارابّاس!”. ثُوغا بارابّاس ذ اَأشّفار. 

و س ْرمْوث خ ّصاِليب  رُحوكْم خ يشُّ

و ُؤشا اإِهتّك اِث س ُؤركُّوض. 2ُؤشا  اإِعْسكاِريّين 19 1 خنِّي يِيِوي بِيلاُطوس يشُّ

ُموذن اس اإِْشث ن ثْمِريسث زݣ اإِسنّانن، ّساْرسن اس ت خ ُؤزْدجيف نّس، 
نْضارن خاس اَأسرهام ذ اَأزݣّواغ. 3ُؤشا  قاّربن-د غارس، نّان “ْسرام خاك، اَأ اَأجْدجيذ 
وفّغغ،  ن ُوذاين”، ّسمّدارضارن ث. 4اإِفّغ-د عاوذ بِيلاُطوس، اإنّا اسن “اَأذ اوم ث-يِد سُّ
و س  اإِفّغ-د يشُّ ِحيما اَأذ ثّسنم بلِّي نش وار ذاْيس ُؤِفيغ ُؤرا ذ اإِّج ن ْرِعيب.” 5خنِّي 
ثْمِريسث ن اإِسنّانن ذ ُؤجْدچاب اَأزݣّواغ. اإنّا اسن بِيلاُطوس “ْخزارم، ْبناذم!” 6راِمي 
اإنّا  نّان “صلّبم ث، صلّبم ث”  اإِْمخازنِيّين، ْسُغوْين،  اإِكّهانن ذ  اَأرُّوياس ن  ْزِرين  ث 
اسن بِيلاُطوس “اَأْويم ث-يِد كنِّيو، ْثصلّبم ث، ِمينِزي نش وار ذاْيس ُؤِفيغ ُبو ْرِعيب.” 
ين-د خاس ُوذاين “غاْرنغ تاوراث. علاْحساب تاْوراث نّغ اإِْتخّصا اَأذ اإِّمث، ِمينِزي  7اَأرِّ

نتّا اإِتاّرا اإِخف نّس ذ مِّيس ن اَأربِّي.” 8راِمي اإِْسرا بِيلاُطوس اَأوار-ا، يارنِي ِذي ثِيݣُّوِذي. 
و وار خاس-د  و “مانِيس شك؟” ماشا يشُّ 9ُيوذف عاوذ غار ثاّدارث ن ّشراع، اإنّا اإِ يشُّ
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ينذ شا اَأقّا  يِويرذ؟ ما وار ثسِّ يارِّي شا. 10اإنّا اس بِيلاُطوس “ما وار ثْخسذ اَأذ ِكيِذي ثسِّ
و  ولطا ِحيما اَأذ شك صلّبغ ُؤ غاِري ثِيزّمار اَأذ اش ّساّرحغ؟” 11ياّر-د خاس يشُّ غاِري صُّ
اَأيا، ونّي ذ  ولطا خاِفي، مارا وار ذ اش ثّمْوش ِزي سنّج، س مان  “وار غارك ُبو صُّ
ايِـي-د غارك اإِْوين، اَأقّا خاس ّدنُوب اإِمغار.” 12ِزي رْخذنِّي ثُوغا بِيلاُطوس يارزُّو اَأذ اس 
اإِساّرح، ماشا ُؤذاين ْسُغوْين، نّان “مارا ْثساّرحذ اإِ وْرياز-ا، اَأذ ثِيِري وار ثْدجيذ شا ذ 
وكر ن قايصار. كُور اإِّجن ونّي اإِتاّران اإِخف نّس ذ اَأجْدجيذ، نتّا اإِْتعكّاس قايصار.”  اَأمدُّ
و، اإِقِّيم خ ْركُورِسي ن ّشراع ذݣ وْمشان  وفّغ يشُّ 13راِمي اإِْسرا بِيلاُطوس اإِ واوار-ا، اإِسُّ

اَأسوجذ  ْثِعيبرانِيث ‘ݣابّاثا.’ 14ثُوغا ذ  قّارن اس س  لُوصا’،  ‘اَأّزاي ن  قّارن اس  ُؤِمي 
اإِ باسخا ُؤشا ثُوغا عراحار ذ ستّا. اإنّا اإِ ُوذاين “ْخزارم، اَأجْدجيذ نْوم.” 15ماشا نِيْثِني 
ْسُغوْين “كِسيم ث، كِسيم ث، صلّبم ث!” اإنّا اسن بِيلاُطوس “ما اَأذ صلّبغ اَأجْدجيذ 
ين-د خاس اَأرُّوياس ن اإِكّهانن “وار غاْرنغ ُبو ُؤجْدجيذ ْمِغير قايصار!” 16خنِّي  نْوم؟” اَأرِّ

و، اَأْوين ث ّسنِّي.  اإِسلّم اَأسن ث ِحيما اَأذ اإِْتواصلّب. ُؤشا  نِيْثِني ْكِسين يشُّ

و ياربُّو ّصاِليب  يشُّ
َمّتى 32:27-44؛ مار. 21:15-32؛ ُلوك. 39-26:23

وفث ن ُؤزْدجيف’،  17ُؤشا اإِفّغ اَأم ياْرُبو ِسيمانت نّس ّصالِيب غار وْمشان ُؤِمي قّارن ‘ثاشقُّ

ُؤِمي قّارن س ْثِعيبرانِيث ‘ݣُولݣُوثا’، 18صلّبن ث ِذينِّي ُؤشا صلّبن اَأِكيذس ْثناين نّْضِني، 
و ِذي ْروْسط. 19ُيورا بِيلاُطوس شا ن ثِيرا، اإِّساْرس اإِثنت خ ّصالِيب.  ّسا ذ ّسا ُؤ يشُّ
و نّاِصيِري، اَأجْدجيذ ن ُوذاين.’ 20ثِيرا-يا غِرين ثنت اَأطّاس ن  اإِْتواِري ِذي ثِيرا-يا ‘يشُّ
ْتواِرينت س  ثِيرا-يا  ثنِذينت.  اإِ  ُيوذس-د  و  ثُوغا صلّبن يشُّ اَأْمشان مانِي  ِمينِزي  ُوذاين، 
بِيلاُطوس،  اإِ  ُوذاين  ن  اإِكّهانن  ن  اَأرُّوياس  21نّان  ْثُيونانِيث.  ذ  ْثلاثِيِنيث  ذ  ْثِعيبرانِيث 
اإِنّا: نش ذ اَأجْدجيذ ن ُوذاين.’ ”  “وار تاِري شا ‘اَأجْدجيذ ن ُوذاين’، ماشا ‘وانِيثا 
و  22ياّر-د خاسن بِيلاُطوس “ِمين ُؤِريغ، اَأقّا ُؤِريغ ث.” 23راِمي سّمارن اإِعْسكاِريّين يشُّ

خ ّصالِيب، ْكِسين اَأرُّوض نّس، بضان ث خ اَأربعا ن ْثسّقاِر، اإِ كُور اَأعسكاِري اإِْشث 
ن ثسغارث، ُؤشا ْكِسين عاوذ ثشاِمير. ثُوغا ثشاِمير نّْبرا ثاخّياط، ثْتواخّيض قاع ِزي 
وض، اَأذ نزار ِوي ث  سنّج. 24نّان اإِ واياويا “وار ث نْتشارِّيݣ شا، اَأذ خاس نّݣ اَأكشُّ

اإِ غا ياوين، ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر وْذلِيس اإِ اإِقّارن

وض.”   سبح. 18:22      “بضان اَأرُّوض اإِنُو جاراسن ُؤ خ وارُّوض اإِنُو ݣِّين اَأكشُّ
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و ْثبّد يّماس ذ وْتشماس ن يّماس ذ  مان اَأيا اإِ اإِݣِّين اإِعْسكاِريّين. 25غار ّصالِيب ن يشُّ
و يّماس ذ ُؤمحضار ونّي  ماريم ثاْمغارث ن كلُوباس ذ ماريم ن ماجذالا. 26راِمي اإِْزرا يشُّ
يم!” 27رْخذنِّي اإنّا اإِ ُؤمحضار  ثُوغا اإِتْخس، بّدن ّزاثس، اإنّا اإِ يّماس “اَأ ثامغارث، وا ذ مِّ

“اَأقّا-ش يّماش!” ِزي ْثساّعث نِّي اإِْكِسي ت ُؤمحضار غار ثاّدارث نّس. 

و خ ّصاِليب  رمْوث ن يشُّ
َمّتى 45:27-56؛ مار. 33:15-41؛ ُلوك. 49-44:23

و اَأقّا كُورِشي ثُوغا اإِْتواكّمر، رْخذنِّي ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر  28اَأوارنِي مان اَأيا، ُؤِمي اإِّسن يشُّ

وذلِيس، اإِنّا
                         “نش فُوذغ.”       سبح. 15:22؛ 21:69 

ور س ْرخْدچ، ّسغْضصن اإِْشث ن سُبونخا ن ِهيُسوب س  29ثُوغا ِذين اإِج ن ُؤغاّراف اإِشُّ

و  وم نّس. 30راِمي اإِقّاس يشُّ يوضن اس ت غار ُؤقمُّ ْرخْدچ ُؤشا ݣِّين ت خ ُؤغانِيم، سِّ
ْرخْدچ، اإنّا “اَأقّا اإِْتواكّمر!” ُؤشا  ُيوضار اَأزْدجيف نّس، اإِسلّم اَأرُّوح نّس. 

يماث نْسن خ ّصالِيب  31ُؤِمي ثُوغا اَأّس ن ُؤسْوجذ ن باسخا ُؤ ِحيما وار ْتِغيِمين اَأرِّ  
ِذي ّسبث، ِمينِزي واّس ن ّسبث نِّي ثُوغا ذ اَأمّقران اَأطّاس، تارن ُوذاين ِزي بِيلاُطوس 
اَأرِزين  اإِعْسكاِريّين،  32ُؤِسين-د  يݣّوجن.  سِّ ثن  اَأذ  ُؤشا  نْسن  اإِضارن  ْتواْرزن  اَأذ  ِحيما 
ثُوغا اَأذ ِكيس ْتواصلّبن. 33ماشا راِمي د ُؤِسين غار  اإِضارن ن ُؤمْزواُرو ُؤ ن ونّْضِني اإِ 
اإِمُّوث. 34ماشا اإِّجن زݣ اإِعْسكاِريّين  اَأقّا  اَأرِزين شا اإِضارن نّس ُؤِمي ْزِرين  و، وار  يشُّ
اإِّسُنوقّب اِث س اإِْشث ن فِريثشا ذݣ ُؤغْزِذيس نّس ُؤشا فّغن-د اإِذاّمن ذ وامان ذْغيا. 
35ونّي اإِْزِرين مان اَأيا، ثُوغا اإِْشهذ ُؤ شهاذث نّس ذ ثِيذت . نتّا اإِّسن، اَأقّا اإِقّار ثِيذت،   

ِحيما اَأذ ثاْمنم ُؤرا ذ كنِّيو. 36ثِيمْسرايِين-ا مسارنت، ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر وْذلِيس اإِ اإِقّار

                     “وار ّزايس اإِتارزِّي يِيغس.”  ُؤفُغ. 46:12؛ ْرخر. 12:9؛ سبح. 20:34 

37ُؤشا  اإِج ن واوار نّْضِني زݣ وْذلِيس اإِقّار

               “نِيْثِني اَأذ ْخزارن ونّي ث اإِّسُنوقّبن.”       ز�ك. 10:12 
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و  �أَنْضر ن يشُّ
َمّتى 57:27-61؛ مار. 42:15-47؛ ُلوك. 56-50:23

و ماشا س  38اَأوارنِي مان اَأيا ُيوسف ِزي اَأِريماثِييا، ونّي ثُوغا ذ اإِج ن ُؤمحضار ن يشُّ

يمث  ْثُنوفّرا ِزي ثِيݣُّوِذي زݣ ُوذاين، اإِتار اس اإِ بِيلاُطوس تْسِريح ِحيما اَأذ اإِْكِسي اَأرِّ
و. 39ُيوِسي-د  يمث ن يشُّ و ُؤشا بِيلاُطوس اإِساّرح اَأس. خنِّي ُيوِسي-د، اإِْكِسي اَأرِّ ن يشُّ
عاوذ نِيُكوِذيُموس ونّي ثُوغا غارس-د ُيوِسين ثاوارا ثامْزواُروث س ْدجيرث، يِيِوي-د 
اإِرضرن. 40خنِّي ْكِسين  يْبِري عراحار مّيا  اَأِكيذس اَأخْدچض ن رْفواحث ن ِميرُّو ذ سِّ
و، رّحفن ت ِذي رشُفون اَأك-ذ رْعُطور، اَأم ماّمش نُّومن تݣّن ت ُوذاين  يمث ن يشُّ اَأرِّ
اإِ ونْضر. 41ثُوغا ِذين اإِج ن وْحِويش ذݣ وْمشان مانِي ث صلّبن ُؤشا ذݣ وْحِويش 
و ِذين ِزي  اإِج ن ونْضر ن جِذيذ، عّمارص وار ذاْيس نْضرن ُؤرا ذ اإِّج. 42نضرن يشُّ

يّبث ن ُؤسْوجذ ن ُوذاين، ِمينِزي اَأنْضر نِّي ثُوغا ُيوذس.  سِّ

خو�  و �إِ �أَنْضر ن يشُّ
َمّتى 1:28-10؛ مار. 1:16-8؛ ُلوك. 12-1:24

يمانا ثُوِسي-د ماريم ن ماجذالا ِزيش غار ونْضر، 20 1ذݣ واّس اَأمْزواُرو ن سِّ

ثُوغا عاذ ذ ثاْدچسث ُؤشا ثْزرا ثاْصضارث اَأقّا ثّمكِسي خ ونْضر. 2ثُّزر-د، 
و، ثنّا  اإِتْخس اِث يشُّ ثُوِسي-د غار ِسمعان ُبطُروس ُؤ غار ُؤمحضار نّْضِني ونّي ثُوغا 
ين مانِي ث ݣِّين.” 3اإِفّغ-د ُبطُروس ذ ُؤمحضار  و زݣ ونْضر، وار نسِّ اَأسن “كِسين يشُّ
اإِْزوار  اإِذسن. اَأمْحضار نّْضِني  نّْضِني ُؤشا ُؤِسين-د غار ونْضر. 4نِيْثِني ُؤّزرن س ْثناين 
نتّا  اإِْزرا رشُفون ّمارسن، ماشا  اَأمْزواُرو غار ونْضر. 5ُيوضار،  اإِ ُبطُروس ُؤشا يِيوض ذ 
ُيوذف ذݣ  ُؤشا  اإِْضفارن  اإِث-يِد  ونّي  ُبطُروس،  ِسمعان  6ُيوِسي-د  شا.  ُيوِذيف  وار 
ونْضر، اإِْزرا رشُفون ّمارسن ِذين، 7ماشا اَأمنِذير ونّي ثُوغا خ ُؤزْدجيف نّس، وار اإِّمارس 
شا اَأك-ذ رشُفون، ماشا ثُوغا اإِْضفص ذݣ وْمشان وْحدس. 8رْخذنِّي ُيوذف-د ُؤرا ذ 
اَأمْحضار نّْضِني، ونّي د ُيوِسين ذ اَأمْزواُرو غار ونْضر، اإِْزرا مان اَأيا ُؤشا ُيومن. 9ِمينِزي 

ينن اَأذلِيس، بلِّي اإِْتخّص اس اَأذ اإِكّار زݣ اإِمتِّينن. نِيْثِني ثُوغا عاذ وار سِّ
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�أَضهار ن لَمسيح �إِ ماريم ِزي ماجذ�لا 
مار. 11-9:16

يم ْثبّد غار ونْضر باّرا، ثْتُرو.  10خنِّي ذْورن اإِمْحضارن غار ثاّدارث نْسن. 11ماشا ماريم ثقِّ

راِمي ثُوغا ثْتُرو، ثُوضار غار ونْضر، 12ثْزرا ْثناين ن لمالاكاث س وارُّوض ذ اَأشْمرار، 
اإِضارن.  غار  اإِّجن  ُؤزْدجيف،  غار  اإِّجن  و،  يشُّ ن  اَأرِّيمث  ثّمارس  ثُوغا  مانِي  قِّيمنت 
ينغ مانِي  ي ثْتُروذ؟” ثنّا اَأسن “كِّسين ِسيِذي اإِنُو، وار سِّ 13نّان اس “اَأ ثامغارث، مايمِّ

ين شا  و اإِبّد، ماشا وار ثسِّ ث ّسارسن.” 14ُؤِمي ثنّا مان اَأيا، ثنّقرب غار ضّفار، ثْزرا يشُّ
ي ثْتُروذ؟ ِمين خف ثارزُّوذ؟” ثْتِغير اس  و اإنّا اس “اَأ ثامغارث، مايمِّ و. 15يشُّ اَأقّا-ث ذ يشُّ
نتّا ذ باب ن ثحِويشث، ثنّا اس “اَأ ِسيِذي مارا شك اِث اإِكِسين، اإِنِي اَأيِي مانِي ث 
و اإنّا اس “اَأ ماريم!” نتّاث ثنّقرب، ثنّا اس س ْثِعيبرانِيث  ثّسارسذ، اَأذ ث كِسيغ.” 16يشُّ
اَأقّا  ايِـي ْتحاذا،  اإنّا اس “وار ذ  و  اَأْمسرماذ!’ 17يشُّ ‘اَأ  يِيِني  اَأذ  اإِْخس  ِمين  “رابُّونِي!”، 
نش عاذ وار ݣاّعذغ شا غار بابا، ماشا ُروح غار اَأْيثما، اإِنِي اَأسن ‘نش اَأقّا اَأذ ݣاّعذغ 
غار بابا ذ باباثوم، غار اَأربِّي اإِنُو ذ اَأربِّي نْوم.’ ” 18ثْعقب-د ماريم ن ماجذالا ثّسخّبار 

اإِمْحضارن بلِّي نتّاث ثْزرا اَأربِّي ُؤ بلِّي نتّا اإنّا اس مان اَأيا. 

مْحضارن نّس  �ضهار ن لَمسيح �إِ �إِ
َمّتى 16:28-20؛ مار. 14:16-18؛ ُلوك. 49-36:24

ثُوغا  مانِي  قّننت  ورا  ثِيوُّ ثُوغا  يمانا،  سِّ اَأمْزواُرو ن  ذ  نتّا  نِّي،  واّس  ن  يث  ْثمدِّ 19 غار 

اإنّا  ْروْسط،  ِذي  اإِبّد  و،  يشُّ ُيوِسي-د  ُؤشا  ُوذاين  زݣ  ثِيݣُّوِذي  س  اإِمْحضارن  ُمونن 
نّس.  ُؤغْزِذيس  ذ  نّس  اإِفاّسن  اَأسن  اإِّمر  اَأيا،  اإنّا  راِمي  20اَأوارنِي  “ْسرام خاوم.”  اسن 
اَأم ماّمش  و “ْسرام خاوم،  ْزِرين ِسيِذي. 21اإنّا اسن عاوذ يشُّ اإِمْحضارن راِمي  فارحن 
اَأيا،  مان  اإنّا  راِمي  22اَأوارنِي  ّسكّغ.”  كنِّيو-د  اَأذ  نش  ذ  ُؤرا  ْثباباث،  اإِّسّك  ايِـي-د  ذ 
اَأذ  اإِ غا ثغفارم ّدنُوب،  اإِقّدسن.” 23ونّي ُؤِمي  اَأرُّوح  اإنّا اسن “قبرم  اإُِصوض ذاْيسن، 
اس ْتواغفارن ّدنُوب نّس. ونّي ُؤِمي ذ اس اإِ غا ثطّفم ِذي ّدنُوب نّس، اَأذ اس ْتواطّفن 
ّدنُوب نّس.” 24ماشا ثُوما، اإِّجن ِزي ثنعاش، ونّي ُؤِمي قّارن ‘اَأْشِنيو’، وار ثُوِغي شا 
و. 25نّان اس اإِمْحضارن نّْضِني “اَأقّا نْزرا ِسيِذي!” ماشا نتّا  اَأِكيْذسن، راِمي د ُيوسا يشُّ
اإنّا اسن “مارا وار ْزِريغ ِريمارث ن اإِمسِميرن ذݣ اإِفاّسن نّس، اَأذ ّسارسغ اَأضاض اإِنُو 
ذݣ وْمشان ن اإِمسِميرن ُؤشا اَأذ ّسارسغ اَأفُوس اإِنُو ذݣ ُؤغْزِذيس نّس، وار تِيمنغ.” 
اَأِكيْذسن.  اإِمْحضارن نّس عاوذ غار ذاخر ُؤ ثُوغا ثُوما  26اَأوارنِي ثمنيا ن ُوّسان ُؤْذفن 
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ورا ثُوغا قّننت، ُؤشا اإِبّد-د ِذي ْروْسط اإنّا “ْسرام خاوم!” 27اإنّا  و، واّخا ثِيوُّ ُيوِسي-د يشُّ
ُؤغْزِذيس  اَأفُوس نّك خ  اإِنُو، سارس  اإِفاّسن  ْخزار ذݣ  اَأضاض نّك،  ثُوما “اَأِوي-د  اإِ 
اإِنُو، وار جّهر شا، ماشا اَأمن.” 28ياّر-د ثُوما، اإنّا اس “اَأ ِسيِذي اإِنُو ذ اَأربِّي اإِنُو!” 29اإنّا 
اإِنّي ُيومنن، واّخا نِيْثِني  و “س ِمينِزي شك ذ ايِي ثْزِريذ، ما ثُوْمنذ؟ ّسعذ ن  اس يشُّ

وار ذايِي ْزِرين.” 
ُيوِرينت  وار  ثِنّي  نّس،  اإِمْحضارن  اإِ  ِقيباْتش  نّْضِني  رْعراماث  اَأطّاس ن  اإِݣّا  و  30يشُّ  
و نتّا ذ لَمسيح، مِّيس ن  شا ذݣ وذلِيس-ا. 31ماشا ثِينا ُؤرانت ِحيما اَأذ ثاْمنم بلِّي يشُّ

اَأربِّي ُؤشا ِحيما، اَأم ثتامنم، اَأذ غاْروم ثِيِري ثُوذارث س يِيسم نّس. 

سْرمان  و ذ ثْيّمارث ثامّقر�نت ن �إِ يشُّ

ن 21     رْبحار  غار  اإِمْحضارن  اإِ  عاوذ  نّس  اإِخف  اإِّمر  و  يشُّ ثُوغا  ُؤيا  1اَأوارنِي 

اَأمُّو. 2ثُوغا ِذين جِميع ِسمعان ُبطُروس ذ ثُوما، ونّي  اإِْضهار-د  ثِيِبيِريياس، 
ُؤِمي قّارن ‘اَأشِنيو’، ذ ناثانايِيل، ونّي ثُوغا ِزي قانا ِذي ثُمورث ن لجالِيل، ذ ثاْروا ن 
زاباِذي، ذ ْثناين نّْضِني زݣ اإِمْحضارن نّس. 3اإنّا اسن ِسمعان ُبطُروس “نش اَأذ راحغ 
نِْيين ذْغيا  نْراح ُؤرا ذ نّشين.” فّغن-د ُؤشا  اإِسْرمان.” نّان اس “اَأذ ِكيك  اَأذ يمارغ 

ِذي ْثغاّراُبوث. ِذي ْدجيرث نِّي وار طِّيفن والُو. 
ينن شا اَأقّا ذ  و خ ْثما ن رْبحار. ماشا اإِمْحضارن وار سِّ 4غار ّصبح ِزيش، اإِبّد يشُّ  

ين-د خاس “لّا!”  و “اَأ اإِحْنِجيرن، ما اَأتّاغ غاْروم شا ن اإِسْرمان؟” اَأرِّ و. 5اإنّا اسن يشُّ يشُّ
6اإنّا اسن “نْضارم ْثراّشا اَأك-ذ ُؤغْزِذيس اَأفُوِسي ن ْثغاّراُبوث، اَأذ ثافم.” خنِّي نْضارن 

ْثراّشا ُؤشا وار زّمارن اَأذ ث-يِد جْبذن س ُؤبارُّو ن اإِسْرمان. 7اإنّا ُؤمحضار ونّي اإِ ثُوغا 
اَأقّا نتّا ذ  اإِْسرا ِسمعان ُبطُروس  اإِ ُبطُروس “اَأقّا نتّا ذ ِسيِذي.” راِمي  و  اإِتْخس اِث يشُّ
ِسيِذي، اإِْبيس اَأرُّوض نّس ِمينِزي ثُوغا ذ اَأعاريان، اإِنْضار اإِخف نّس ِذي رْبحار. 8ماشا 
اإِݣِّويجن شا خ ْرباّر ْمِغير ِميثاين  اإِنّْضِني ُؤِسين-د س ْثغاّراُبوث ِمينِزي وار  اإِمْحضارن 

ن اإِغاْدچن )=عراحار 100 ِميثُرو( ُؤشا نِيْثِني جبذن-د ْثراّشا س اإِسْرمان. 
9راِمي د فّغن غار ْرباّر، ْزِرين ِذيها اَأفنِّيش ن رفحم مانِي ّمارسن اإِسْرمان ذ وْغُروم.   

و.” 11ِسمعان ُبطُروس ُيوُيور، اإِْجبذ  و “اَأْويم-د زݣ اإِسْرمان اإِ ثيمارم رخُّ 10اإنّا اسن يشُّ

ور س اإِسْرمان اإِمّقرانن غار ْرباّر، اَأقّا-ت ذاْيس مّيا ُؤ ْثراثا ُؤ خمِسين. واّخا  ْثراّشا ثشُّ
و “اَأراحم-د ذا،  ذاْيس س وانشث ُؤيا اَأطّاس، وار ْثشاّرݣ شا ْثراّشا. 12اإنّا اسن يشُّ
اَأذ ثاِريّيقم.” ُؤرا ذ اإِّج زݣ اإِمْحضارن وار اإِْزِعيم اَأذ ث اإِّسْقسا ‘ِمين ثْعِنيذ شك؟ ’. 
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و ُؤرا  و اإِْكِسي اَأغُروم، اإِْوشا اسن ث ُؤشا اَأمُّ و. 13رْخذنِّي ُيوِسي-د يشُّ ّسنن اَأقّا-ث ذ يشُّ
و اإِ اإِمْحضارن نّس اَأوارنِي راِمي  ذ اإِسْرمان. 14وانِيثا ذ ثاوارا ِويّس ْثراثا اإِ د اإِْضهار يشُّ

د اإِْتواّسنكّار زݣ اإِمتِّينن. 

تْسْقسا بُطُروس “ما ثتْخسذ �أَِيي؟”  و �إِ يشُّ
و اإِ ِسمعان ُبطُروس “اَأ ِسمعان، مِّيس ن ُيونا، ما ثتْخسذ  15اَأوارنِي راِمي اَأِريّيقن، اإنّا يشُّ

اَأيِي كثار زݣ يِينا؟” اإنّا اس “واه، اَأ ِسيِذي، شك ثّسنذ اَأقّا نش تْخسغ شك.” اإنّا 
اس “اَأْروس اإِزمارن اإِنُو.” 16اإنّا اس عاوذ “اَأ ِسمعان، مِّيس ن ُيونا، ما ثتْخسذ اَأيِي؟” 
اإنّا اس “واه اَأ ِسيِذي، شك ثّسنذ اَأقّا نش تْخسغ شك.” اإنّا اس “اَأْروس ُؤْدجي اإِنُو.” 
17اإنّا اس ِويّس ْثراثا “اَأ ِسمعان، مِّيس ن ُيونا، ما ثتْخسذ اَأيِي؟” اإِْشضن ُبطُروس ِمينِزي 

اإنّا اس ث ِويّس ْثراثا ‘ما ثتْخسذ اَأيِي؟ ’، ُؤشا اإنّا اس “اَأ ِسيِذي، شك ثّسنذ كُورِشي، 
و “اَأْروس ُؤْدجي اإِنُو. 18س ثِيذت، س ثِيذت،  ثّسنذ اَأقّا نش تْخسغ شك.” اإنّا اس يشُّ
ْثُروحذ مانِي ثْخسذ،  يِيخف نّك،  اإِ  ْثبْيسذ  اَأمْزيان،  ثُوغا شك ذ  اإِنِيغ، راِمي  اَأذ اش 
ماشا خ ِمينِّي اإِ غا ثوسارذ، اَأذ ثّسِويّزذذ اإِفاّسن نّك ُؤشا ونّْضِني اَأذ اش اإِبيس ُؤشا اَأذ 
و ِحيما اَأذ اإِّسشن اإِ مان ْرمْوث اإِ ِزي اإِ غا  شك ياِوي غار مانِي وار ثتْخسذ.” 19اإنّا اَأمُّ

اإِّسُعوْدچ اَأربِّي. 
و، اإنّا اس “ْضفار اَأيِي-د!” 20اإِنّقرب ُبطُروس، اإِْزرا اَأمْحضار ونّي اإِ  راِمي د اَس اإنّا اَأمُّ  
و، اإِْضفار اِث، نتّا ذ ونّي اإِ ثُوغا اإِسنّذن خ اإِذمارن نّس غار ُؤمنِسي،  ثُوغا اإِتْخس اِث يشُّ
و “اَأ ِسيِذي، اإِ  اإنّا “اَأ ِسيِذي، ِوي شك اإِ غا اإِسلّمن؟” 21راِمي اإِْزرا ُبطُروس وا، اإنّا اإِ يشُّ
و “مارا ْخسغ اَأذ اإِقِّيم اَأر اإِ ذ غا عقبغ، اإِ ِمين  وا، ِمين ذ اس اإِ غا اإِْمسارن؟” 22اإنّا اس يشُّ
ذ اش اإُِروحن؟ شك ْضفار اَأيِي-د!” 23ُؤشا  اإِفّغ-د واوار-ا جار واْوماثن بلِّي اَأمْحضار نِّي 
و وار د اس اإِنّي شا بلِّي نتّا وار اإِْتمِتي شا، ماشا “مارا ْخسغ  وار اإِْتمِتي شا، ماشا يشُّ

اَأذ اإِقِّيم اَأر اإِ ذ غا عْقبغ، اإِ ِمين ذ اش اإُِروحن؟” 
24ذ وا ذ اَأمْحضار ونّي اإِشّهذن س مان اَأيا ُؤشا نتّا ُيورا مان اَأيا، ُؤ نّشين نّسن اَأقّا   
مارا  و.  يشُّ اإِݣّا  اإِ  نّْضِني  ثمْسرايِين  اَأطّاس ن  عاذ  ِذين  25اَأقّا   . ثِيذت  ذ  نّس  شهاذث 
ونِّيث ِسيمانت نّس وار غارس  ْتواِرينت اإِْشث اَأوارنِي ثنّْضِنيث، اَأذ ايِي اإِْتِغير، اَأذ ثِيِري دُّ

ُبو تاِسيع ِحيما اَأذ ثْكِسي اإِْذلِيسن اإِ غا اإِْتواِرين. اَأِمين! 
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تْو�ّسݣاّعاذ غار ُؤجّنا  �إِ لَمسيح 

و اَأذ اإِّݣ ُؤ اَأذ اإِّسرمذ 1  1اَأذلِيس اَأمْزواُرو اإِ ُؤرِيغ، اَأ ثِيُيوِفيِليس، ُؤرِيغ ث خ ماّرا ِمين اإِْبذا يشُّ

اَأر اَأّس اإِ ِذي اإِّمكِسي غار ُؤجنّا، اَأوارنِي راِمي اإِوّصا س اَأرُّوح اإِقّدسن اإِمازانن اإِ ثُوغا  2

اإِْخضار نتّا، 3اإِنِّي ُؤِمي، اَأوارنِي راِمي ثُوغا اإِوّدب، اإِّسشن اَأسن عاوذ اإِخف نّس س واطّاس 
ن رْعراماث بلِّي اَأقّا نتّا اإِّدار، اَأم ث ْزرِين اَأربِعين ن ُوّسان اإِّساوار خ ثمْسرايِين ن ْثݣْلِذيث ن 
اَأربِّي. 4اَأم ثُوغا اإُِمون اَأِكيْذسن، اإِوّصا ثن ِحيما وار ذ تّفغن شا زِي ُؤرشالِيم، ماشا اَأذ قِّيمن 
اَأذ راجان ْرواْعذ ن ْثباباث “اإِ ثُوغا كنِّيو - اَأم ثُوغا اإنّا نتّا - ثتسرام زّايِي. 5ِمينِزي ُيوحانّا ثُوغا 
اإِّسْغضاص س وامان، ماشا كنِّيو اَأذ ْتواّسغْضصم س اَأرُّوح اإِقّدسن وار اإِْدجي اَأطّاس ن ُوّسان 
زݣ واِمي.” 6خنِّي ّسْقسان ث اإِنّي ثُوغا ِذين اإُِمونن، قّارن “اَأ ِسيِذي، ما ِذي ْروْقث-ا اَأذ 
ثاّرذ ثاݣْلِذيث اإِ اإِسرايِيل عاوذ؟” 7اإنّا اسن “وار ذ اوم-د ُيوِسي اَأذ ثارݣبم زماناث ذ اإِكُوذن ن 
ولطا نّس. 8ماشا كنِّيو اَأذ ثْكِسيم ّجْهذ ْخِمي خاوم-د اإِ غا اإِهوا  ْروْقث اإِ اإِطّف ْثباباث ِذي صُّ
اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤشا كنِّيو اَأذ ثِيِريم ذ رْشُهوذ ِذي ُؤرشالِيم، ِذي ماّرا ياُهوِذيّيا ُؤ ِذي سامارِييا 
ونِّيث.” 9ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِّمكِسي اَأم خّزارن نِيْثِني، ُؤشا اَأسيُنو اإِْكِسي ث  ُؤشا اَأر طّارف ن دُّ
خ ثِيطّاِوين نْسن. 10اَأم ذ اس ّسْضفارن س ثِيطّاِوين نْسن راِمي اإُِروح غار ُؤجنّا، ْخزار، اَأقّا 
بّدن غارسن ْثناين ن يْريازن اَأْرضن اَأرُّوض ذ اَأشْمرار، 11نّان اَأسن “اَأ اإِريازن زِي لجالِيل، 
و وانِيثا اإِّمكِسي خاوم غار ُؤجنّا، خنِّي اَأذ  ِمين كنِّيو اإِذْعون ثْتبّدام ْثخّزارم غار ُؤجنّا؟ اَأقّا يشُّ

د اإِْعقب اَأمْشناو ماّمش ث ثْزرِيم اإُِروح غار ُؤجنّا!” 

ِريخضارث ن ماتِّييا ذݣ وْمشان ن ياُهوذ� 
يثُون اإِ اإِْدچان ّزاث اإِ ُؤرشالِيم  12خنِّي عْقبن غار ُؤرشالِيم زݣ وْذرار ُؤِمي قّارن اَأذرار ن زِّ

اإِّج ن ِكيلُوِميثر(.  اإِج ن ُؤسافار ن ّسبث )=عراحار  اإِݣّوج خاس ْمِغير ثِيشِثي ن  ُؤشا 
ذ  ُيوحانّا  ذ  ُبطُروس  ْتِغيمان  ثُوغا  مانِي  سنّج  ْثُغورفث  غار  ݣاّعذن  ُؤذفن،  ذ  13ُؤِمي 

ياعُقوب ذ اَأنذراُوس ذ ِفيِليبُّوس ذ ثُوما ذ بارثُولُوِميُيو ذ َمتّى ذ ياعُقوب مِّيس ن اَألِفيُيو ذ 
ِسمعان ُؤِمي قّارن ‘ُبو-شضارث’ ذ ياُهوذا مِّيس ن ياعُقوب. 14اإِنا ماّرا اإِْذسن ثُوغا صبارن 
يث ن ْرمعُروف اَأك-ذ ثْمغاِرين ُؤ اَأك-ذ ماريم  س اإِّج ن ذمام خ ْثزاْدجيِثين ُؤ خ ْثكسِّ
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و ذ اَأْيثماس. 15ذݣ ُوّسان نِّي اإِكّار ُبطُروس ِذي ْروْسط ن اَأْيثماس - ثُوغا  يّماس ن يشُّ
ِذين اإِج ن ْرغاِشي ذاْيس عراحار مّيا ُؤ ِعيشِرين ن اإِسماون - اإنّا 16“اَأ اإِريازن ثاوماث، 
وم ن داُود خ  ثُوغا اإِْتخّص اَأذ اإِْتواكّمر اَأوار ن وْذلِيس اإِ اإِْتوانّان قبر س اَأرُّوح اإِقّدسن س ُؤقمُّ
و، 17ِمينِزي نتّا ثُوغا اإِْتواحسب ّزاْينغ ُؤ ثُوغا  ياُهوذا ونّي اإِذْورن ذ اَأمݣّواذ ن يِنّي اإِحّبسن يشُّ
اإِطّف ثاسغارث ِذي ْثسّخارث-ا. 18اَأقّا وا ثُوغا اإِكّسب اإِج ن اإِيّار س ْرُمونث ن ْرغّش ُؤشا 
ُؤِمي اإِْوضا خ ُؤغْمُبوب نّس، اَأقّا اإِفْدچق زِي ْروْسط ُؤشا ماّرا اَأضان نّس فّغن-د غار باّرا. 
19اَأقّا مان اَأيا اإِْذور اإِْتواّسن غار ماّرا اإِمزذاغ ن ُؤرشالِيم اَأراِمي سّمان اإِيّار نِّي ذݣ اإِرس نْسن 

‘حاقلذاما’ ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اإِيّار ن اإِذاّمن’. 20ِمينِزي ثُورا ذݣ وْذلِيس ن اإِسبِّيحن

 ‘اَأذ ثْذور ثاّدارث نّس ذ ْرخاربث، ُؤرا ذ اإِّج وار ذاْيس اإِزّدغ! 
                 اَأذ اإِْكِسي ونّْضِني ْرخْدمث نّس ن ُؤمْحضايِي.”   سبح. 25:69، 8:109 

ِذي  اإِ  اَأِكيْذنغ كُور ْروْقث  اإِمعاشارن  اإِنّي ثُوغا ذ  يْريازن  اإِْتخّص بلِّي، زݣ  ُؤينِّي  21خ 

اإِ ِذي  اإِتّفغ جارانغ 22زݣ ُؤسْغضاص ن ُيوحانّا غار واّس  اإِتاذف ُؤ  و  ثُوغا ِسيِذي يشُّ
اإِّمكِسي خانغ، اَأقّا اإِّجن ّزاْيسن اَأذ اإِْذور ذ اَأشّهاذ اَأِكيْذنغ خ ْثُنوكرا نّس. 23ُؤشا  اَأرّشحن 
ْثناين: ُيوسف، ُؤِمي قّارن بارساباس ونّي ُؤِمي ْتكنّان عاوذ ُيوسثُوس، ذ ماتِّييا. 24خنِّي 
ِزي  ون  مان  اَأنغ  ّسشن  اإِْوذان،  ماّرا  ُؤراون ن  ثّسنذ  ِسيِذي، شك  “اَأ  نّان  زُّوْدچن، 
ْثناين-ا اإِ ثِيخضارذ، 25ِحيما اَأذ اإِشارش ِذي ثاسّخارث-ا ُؤ ِذي ثازانت )=رخْذمث ن 
وض  ُؤمازان( اإِ ِذي اإِْسمح ياُهوذا ِحيما اَأذ اإِراح غار وْمشان نّس.” 26خنِّي ݣِّين اَأكشُّ

وض خ ماتِّييا ُؤشا اَأرنِين ث غار ِحيْدعاش ن اإِمازانن.  ُؤشا ُيوِسي-د ُؤكشُّ

قّدسن  وح �إِ ثاو�ِسيث ن �أَرُّ

1ُؤِمي ذ يِيوض واّس ن ‘ْرِعيذ ن خمِسين’، ثُوغا-ثن ماّرا جِميع ذݣ اإِّج ن وْمشان 2 

س ذمام ذ اإِّجن. 2رْخذنِّي ذݣ اإِّج ن ُؤُمور ُيوِسي-د اإِج ن ّزِهير زݣ ُؤجنّا، اإِݣّا 
ور ماّرا ثاّدارث مانِي ثُوغا  يض ن اإِْشث ن ْثحارياث اإِجْهذن اَأطّاس، اإِشُّ اَأْخِمي ذ اَأسمِّ
ي اإِتحُذوُذوقن اإِتْمسْبضان، اَأْرِسين خ كُور  قِّيمن 3ُؤشا ضحارن اَأسن-د اإِرساون ن ْثمسِّ
ْورن س اإِرساون  ورن س اَأرُّوح اإِقّدسن، بذان اَأذ سِّ اإِّجن ّزاْيسن 4ُؤ ماّرا نِيْثِني ذْورن شُّ
نّْضِني اَأم ماّمش ذ اسن اإِْوشا اَأرُّوح اَأذ ّزاْيسن نطقن. 5ِذي ُؤرشالِيم ثُوغا زّدغن ُوذاين، 
اإِريازن اإِنّي اإِْتوقّارن اَأربِّي، زِي ماّرا رݣـُنوس اإِنّي اإِْدچان ساُذو ُؤجنّا. 6ُؤِمي اإِكّار زِّهير-ا، اإُِمون 
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ْرغاِشي ُؤشا اإِتْبهث، ِمينِزي كُور اإِّج ثُوغا اإِتْسرا اسن ّساوارن س يِيرس نّس. 7ذهشن ْتبْهثن 
ماّرا، نّان جاراسن “ما وار ْدجين ماّرا اإِنا اإِنّي اإِ ِذين اإِّساوارن ذ اإِجالِيِليّين؟ 8ماّمش ذ اسن نسرا 
نّشين، كُور اإِّج زّاْينغ س يِيرس نّس اإِ زِي د نْتواخرق: 9اإِبارثِيّين ذ اإِِميِذيّين ذ اإِلاِميّين ذ اإِمزذاغ 
ن ِميُسوُبوثاِمييا ذ ياُهوِذيّيا ذ قاباُذوِكييا ذ ُبونُطوس ذ اَأِسييا 10ذ فِريِخييا ذ بامِفيِلييا ذ ِميْصرا ذ 
و اإِنّي ذ ُؤذاين اَأم اإِنّي اإِذْورن ذ  ماّرا جوايه ن لِيِبييا غار قايراوان ُؤرا ذ اإُِرومانِيّين اإِ ذا اإِزّدغن، اَأمُّ
اإِمعاشارن ن ُوذاين، 11ُؤرا ذ اإِكِريِثيّين ذ واعرابن، اَأقّا نّشين نسرا اسن ّساوارن س يِيرس نّغ خ 
رْخذايم ثِيمّقرانِين ن اَأربِّي!” 12ماّرا ْتبْهثن ُؤشا اإِوّدار اَأسن شُكون، قّارن اإِّج اإِ ونّْضِني “ِمين 

ورن س بِيُنو اَأِميِزيذ.”  اإِْخس اَأذ يِيِني مان اَأيا؟” 13اإِنّْضِني ماشا ْسثهّزان، نّان “نِيْثِني شُّ

تْحّدث ْرغاِشي  بُطُروس �إِ
14ماشا ُبطُروس اإِكّار اَأك-ذ ِحيْدعاش ُؤشا اإِّسݣاّعذ ْثِميّجا نّس، اإنّا “كنِّيو، اَأ اإِريازن ذ 

ُؤذاين ُؤ ماّرا اإِمزذاغ ن ُؤرشالِيم، اإِْتخّص اَأذ يِيِري اإِْتواّسن مان اَأيا جاراوم، ْوشم اَأمزُّوغ 
اإِ واوارن اإِنُو. 15ِمينِزي اإِوذان-ا وار ْسشارن شا اَأم ماّمش ذ اوم اإِْتِغير، ِمينِزي اَأقّا-ت ذ 

ثاساّعث ذ ْثراثا ن واّس. 16ماشا اَأيا ِمين اإِْتوانّان زݣ ُؤمكاشاف ُيوِويل 

17‘اَأربِّي اإِقّار، اَأذ يِيِري ذݣ ُوّسان اإِنݣُّورا، 

اَأقّا اَأذ فاّرغغ ِزي اَأرُّوح اإِنُو خ ماّرا اإِْوذان، 
اذ كاشفن اإِحْنِجيرن ذ ْثحنِجيِرين نْوم 

ُؤشا اإِبِريغن نْوم اَأذ خاسن-د اإِضار رْوِحيي 
ورا نْوم اَأذ اَأرجان ثِيرجا.  ُؤشا اإِوسُّ
18ُؤرا خ اإِسْمغان اإِنُو ُؤ خ ثِيّيا اإِنُو 

اذ فاّرغغ ِزي اَأرُّوح اإِنُو ذݣ ُوّسان نِّي ُؤشا اَأذ كاشفن. 
19اَأذ ْوشغ لُموْعِجيزاث ذݣ ُؤجنّا سنّج 

ُؤرا ذ رْعراماث خ ثُمورث ْسواّداي: 
ي ذ رفوار ن ّدّخان.  ِاإِذاّمن ذ ْثمسِّ

20اَأذ ثْذور ْثُفوشث غار ثاْدچسث ذ ْثِزيِري غار اإِذاّمن 

قبر اإِ د غا ياس واّس اإِْمغارن اإُِعوْدچن ن اَأربِّي 
  21 ُؤشا ماّرا ِوي اإِ غا اإِراغان س يِيسم ن اَأربِّي 

                            اَأذ اإِنْجم.’           ُجوو. 32-28:2 



226

28:2  سبح. 8:16-11   29:2 2 سام. 13،12:7؛ سبح. 11:132   35:2 سبح. 1:110

ماز�نن  2 رخذ�يم ن �إِ

و نّاِصيِري، اَأقّا-ث ذ ْبناذم اإِ ذ اوم اإِْتواّسشانن  22اَأ اإِريازن ن اإِسرايِيل، ْسرم اَأوارن-ا، يشُّ  

ِزي اَأربِّي س رْعجايب ذ لُموْعِجيزاث ذ رْعراماث اإِ يݣّا اَأربِّي س ُؤفُوس نّس ِذي ْروْسط 
نْوم اَأم ماّمش ثّسنم كنِّيو عاوذ. 23ذ وا، ونّي اإِ ِذين اإِْتواسلّمن علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي 
اإِعّورن ذ ثُموسنا نّس قبر، اَأقّا ثِيْويم ث ُؤ ْثسّمارم ث خ ّصالِيب س اإِفاّسن ن لُكوفّار 
ُؤشا ثنِغيم ث، 24اَأقّا ذ ونّي اإِّسنكّار اإِث-يِد اَأربِّي اَأم اإِّسبّعذ رْوجاع ن ْرمْوث ُؤِمي وار 
ثُوِغي اإِزّمار اَأذ ّزايس اإِْتواطّف نتّا. 25ِمينِزي داُود اإنّا خاس ‘ثُوغا ْتواِريغ ِسيِذي ّزاثِي ِذي 
وس اإِنُو ِحيما وار ْتميِّيرغ. 26خ ُؤينِّي اإِفارح ُؤر اإِنُو ُؤشا اإِرس اإِنُو  كُور اَأُمور، اَأقّا-ث خ يفُّ
يذ رْعمار اإِنُو ِذي  اإِْسِريوِريو، واه، ُؤرا ذ اَأْيُسوم اإِنُو اَأذ ثاريّح س ُؤِسيثم، 27ِمينِزي وار ثتجِّ
و. 28شك ثّسشنذ اَأيِي اإِْبِريذن ن ثُوذارث،  يذ اَأمقّداس نّك اَأذ اإِِكيشُّ راخارث ُؤرا وار ثتجِّ

ورذ اَأيِي س رْفراحث س ُؤغْمُبوب نّك.’ ” شك ثشُّ
يْثنغ داُود بلِّي  ْورغ س بطايطاي خ جدِّ 29اَأ اإِريازن ثاوماث، اَأقّا ثعذر اَأيِي اَأذ اوم سِّ  
اَأقّا اإِمُّوث، اإِْتواَأنْضر ُؤشا اَأنْضر نّس اَأقّا-ث غاْرنغ اَأر اَأّس-ا. 30ُؤِمي نتّا ثُوغا ذ اَأمكاشاف، 
وْدچ اس س اإِْشث ن ْثجاْدجيث بلِّي اَأذ اس اإِّݣ - ِزي ْرِغيْدچث ن  اإِّسن بلِّي اَأربِّي اإِجُّ
يسث ثامْزيانت نّس - لَمسيح علاْحساب اَأْيُسوم ُؤشا اَأذ ث اإِّسِغيم خ ْركُورِسي ن  ْثعدِّ
ور خ ْثُنوكرا ن لَمسيح بلِّي رْعمار نّس  ْرعارش نّس، 31خ ُؤينِّي ثُوغا نتّا اإِْزوار اإِْزرا ُؤ اإِسِّ
اإِّسنكّار  اَأقّا  و وانِيثا  اإِْتِكيّشا. 32يشُّ اَأْيُسوم نّس وار  اإِْتواّسعُذو شا غار راخارث ُؤرا ذ  وار 
وس اَأفُوِسي  اإِث-يِد اَأربِّي ُؤ نّشين ماّرا ذ رْشُهوذ خ مان اَأيا. 33ُؤِمي اإِْتواّسݣاّعذ نتّا س يفُّ
ن اَأربِّي، اإِطّف ْرواْعذ ن اَأرُّوح اإِقّدسن ِزي ْثباباث، اَأقّا اإِفاّرغ اِث خنِّي اَأم ماّمش ثْتوارام 
و. 34ِمينِزي داُود وار اإِݣاّعذ شا غار اإِجْنوان، ماشا نتّا ِسيمانت نّس اإِقّار ‘اإنّا  ُؤ ثتسرام رخُّ
وس اإِنُو، 35اَأر اإِ ذ غا ݣّغ رعْذيان نّك ذ ثانْبذاث ساُذو  ِسيِذي اإِ ِسيِذي اإِنُو ‘قِّيم خ يفُّ
اإِضارن نّك.’ 36س ثِيذت اَأذ ثّسن ماّرا ثاّدارث ن اإِسرايِيل نِيشان، بلِّي اَأربِّي اإِّݣ اِث ذ 

و وانِيثا، ونّي ْثصلّبم كنِّيو.” ِسيِذي ذ لَمسيح، يشُّ
  37راِمي ْسِرين مان اَأيا، ثُوذف اَأسن ذݣ ُور نْسن ذاخر، نّان اإِ ُبطُروس ُؤ اإِ اإِمازانن 
اإِنّْضِني “ِمين اإِ غا نّݣ، اَأ اإِريازن ثاوماث؟” 38اإنّا اسن ُبطُروس “ثُوبم، اأّج كُور اإِّجن 
و لَمسيح اإِ وْغفار ن ّدنُوب ُؤشا اَأذ ْثقبرم ثامْوِشي  ّزاْيوم اَأذ اإِْتواّسْغضص س يِيسم ن يشُّ
ن اَأرُّوح اإِقّدسن. 39ِمينِزي ْرواْعذ اإِ كنِّيو ُؤ اإِ ثاْروا نْوم ُؤ اإِ ماّرا اإِنّي اإِْدچان غار راݣّواج، 
ماّرا اإِنّي خ اإِ ذ غا اإِراغا ِسيِذي اَأربِّي نّغ.” 40ُؤشا س واوارن نّْضِني اَأطّاس ثُوغا اإِّسْقنع 
ُؤ اإِْعرم اَأسن، اإِقّار “ّجم كنِّيو اَأذ ْثنْجمم ِزي ثاِصيرث-ا اإِعّوجن.” 41اإنّي اإِقْبرن اَأوار نّس 
س رْفراحث ْتواّسغْضصن ُؤشا ْتمارنِين-د ذݣ واّس نِّي عراحار ثرث اَأراف ن رعُمور. 
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�أَُموِني ن ْرُمومِنين 
ِذي  ُؤ  وْغُروم  ن  ثارزِّيث  ذ  ثُمونت  ذ  اإِمازانن  ن  ْثُغوِري  ِذي  صبارن  قِّيمن  42نِيْثِني 

ْثزاْدجيِثين. 43ثُوذف ثِيݣُّوِذي ِذي كُور رْعمار ُؤشا مسارنت لُموْعِجيزاث ذ رْعراماث 
اَأطّاس س اإِفاّسن ن اإِمازانن. 44ماّرا اإِنّي ُيومنن ثُوغا-ثن جِميع، ثُوغا غارسن كُورِشي 
اَأيا خ ماّرا علاْحساب  نْسن ُؤشا بطّان مان  اَأݣْرا ذ رعوْتش  ّزنُوزان  45ثُوغا  اإِشارش. 
ِمين اإِحذاج كُور اإِّج. 46ثُوغا ْتُمونن كُور اَأّس ِذي ثاّدارث اإِقّدسن س ذمام ذ اإِّجن، 
اإِْصفا، 47ّسْمغاران ِذي  تارّزان اَأغُروم ِذي ثُوذِرين، تتّن جِميع س رْفراحث ُؤ س ُور 
اإِْوذان. كُور اَأّس ثُوغا ِسيِذي يارنِّي غار ثمْسُمونت  اَأربِّي ُؤ ثُوغا تثواّسِعيّزن غار ماّرا 

اإِْتنجمن.  اإِنّي 

ن وْرياز ذ �أَنْضبار  ج  �أَْسݣنِفي ن �إِ

1ُبطُروس ذ ُيوحانّا جِميع ݣاّعذن غار ثاّدارث اإِقّدسن ِذي ْثساّعث ن ْثزاْدجيث 3  

اإِج  ِذين  2ثُوغا  اَأوارنِي ّضُهور(.  ْثراثا  ثُوغا-ت ذ  ِويّس ثسعا )=ثاساّعث  ثنِّي ذ 
يس ن يّماس، اَأرُبون ث ُؤشا ّسِغيمان ث كُور اَأّس غار  ن وْرياز ذ اَأنْضبار زݣ ُؤعدِّ
ثّوارث ن ثاّدارث اإِقّدسن ُؤِمي قّارن ‘ثاّوارث ثاصْبحانت’ ِحيما اَأذ اإِتار ّصْذقث زݣ 
اَأذ  ُيوحانّا ْخسن  ُبطُروس ذ  بلِّي  اإِْزرا  ُؤِمي  3اَأقّا وا،  اإِقّدسن.  ثاّدارث  اإِتاْذفن غار  اإِنّي 
اإِتار ّزاْيسن ّصذقث. 4اإِنْضار ذاْيس ثِيطّاِوين نّس ُبطُروس  اإِقّدسن،  اَأْذفن غار ثاّدارث 
اَأك-ذ ُيوحانّا، اإنّا اس “ْخزار ذاْينغ.” 5نتّا اإِْقشع ذاْيسن، اإِْتراجا اَأذ ّزاْيسن اإِطّف شا. 
6اإنّا اس ُبطُروس “نُّوقارث ذ ُورغ وار غاِري ْدجين، ماشا ِمين غاِري ذ مان اَأيا اإِ ذ 

و لَمسيح نّاِصيِري! كّار، ثُوُيورذ!” 7اإِطّف اِث زݣ ُؤفُوس  اش ْوِشيغ س يِيسم ن يشُّ
نّس اَأفُوِسي ُؤشا اإِّسنكّار اِث. رْخذنِّي مْنعن اإِضارن نّس ذ ثِيشعِبين نّس، 8اإِنْݣز ُؤشا 
اإِبّد خ اإِضارن، اإِݣُّور ُؤشا ُيوذف اَأِكيْذسن غار ثاّدارث اإِقّدسن، اإِݣُّور، اإِنݣّز، اإِّسمغارا 

ِذي اَأربِّي. 
9ماّرا اإِْوذان ْزِرين ث اإِݣُّور اإِّسمغارا ِذي اَأربِّي، 10ّسنن اَأقّا نتّا ذ ونّي ثُوغا اإِْتِغيمان   
ورن س وْذهاش ذ  اإِتتّار غار ‘ثّوارث ثاصْبحانت’ ن ثاّدارث اإِقّدسن ُؤشا نِيْثِني ذْورن شُّ
ُؤثْبهث خ ِمين ذ اس اإِْمسارن. 11اَأم ثُوغا اَأْرياز اَأنْضبار، ونّي ثُوغا اإِْتواّسݣْنفان، اإِشّبار 
وقّزن خاسن ماّرا اإِْوذان ِذي رْمراح ُؤِمي قّارن اَأكُولوار  ِذي ُبطُروس ذ ُيوحانّا، خنِّي دُّ

س اإِبِيلارن ن ُسولايمان، ْتبْهثن. 
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تْباّرح س لَمسيح  بُطُروس �إِ
12ُؤِمي اإِْزرا ُبطُروس اَأيا، ياّر-د خ وْيُذوذ “اَأ اإِريازن ن اإِسرايِيل، ِمين كنِّيو اإِذْعون ثْتبهثم 

ي ذاْينغ ثجعارم اَأْخِمي س ّجْهذ نّغ نِيغ س ُؤوقّار نّغ ن ْثُشونِي ناّر اِث  س ُؤيا؟ مايمِّ
اإِّسُعوْدچا  اَأقّا  نّغ،  رْجُذوذ  ن  اَأربِّي  ياعُقوب،  ذ  اإِسحاق  ذ  اإِبراِهيم  ن  13اأربِّـي  اإِݣُّور؟ 
و ونّي ْثسلّمم ُؤ ثنكارم اَأرنذاذ ن بِيلاُطوس ونّي ثُوغا اإِحكّم  اَأحْنِجير اَأْمسّخار نّس يشُّ
بلِّي اإُِشوّوار اَأذ اس اَأرُخون. 14ماشا كنِّيو اَأقّا ثنكارم اَأمقّداس اَأْمسݣّاذ، ْثزاْوݣم اَأذ اوم 
اإِّمْوش وْرياز اَأقتّار. 15ُؤشا ثنِغيم اَأمݣّواذ ن ثُوذارث، ونّي د اإِّسنكّار اَأربِّي زݣ اإِمتِّينن، 
يمان ذݣ يِيسم نّس، اإِسم نّس اَأقّا اإِّسجهذ  اَأقّا نّشين ذ رْشُهوذ خ مان اَأيا. 16س لاإِ
يمان اإِ ّزايس ذ اإِكِّين اَأقّا اإِْوش اس اَأݣنِفي اإِكمر ّزاثوم  وا ونّي ثْتوارام، ثّسنم ث، ُؤ لاإِ
و، اَأ اَأْوماثن، نش ّسنغ، اَأقّا كنِّيو ثݣِّيم مان اَأيا اَأم ْثجهرم، اَأمنِّي ݣِّين عاوذ  ماّرا. 17رخُّ
وم ن  اإِخّبار خاس س ُؤقمُّ يزوار  اإِسِّ و ِمين ثُوغا  اَأمُّ اإِكّمر  اَأقّا  اَأربِّي  نْوم. 18ماشا  اإِمّقرانن 
ماّرا اإِْمكاشافن بلِّي لَمسيح اإِݣُّور اَأذ اإِوّدب. 19خ ُؤينِّي ثُوبم، ْثعقبم غار وْبِريذ ِحيما اَأذ 
يهث ن اَأربِّي 20ُؤشا  اوم اإِْتوامسح ّدنُوب نْوم ُؤشا خنِّي اَأذ د اسن ُوّسان ن ُؤفّوج ِزي جِّ
و لَمسيح ونّي ثُوغا اإِْتواباّرح ّزايس قبر اإِ كنِّيو. 21اَأقّا اإِْتخّص اس اإِ ُؤجنّا اَأذ  اَأذ اإِّسّك يشُّ
وم ن  اإِقبر وانِيثا اَأر ُؤّسان ن وعذار ن ماّرا ثِيمْسرايِين ِميخف ثُوغا اإِّساوار اَأربِّي س ُؤقمُّ

ماّرا اإِْمكاشافن نّس اإِقّدسن ِزي زمان. 22اَأقّا ُموسى اإنّا اإِ رجُذوذ

‘ِسيِذي، اَأربِّي نْوم، اَأذ اوم-د اإِّسنكّار 
اإِج ن ُؤمكاشاف اَأمْشناو نش زݣ واوماثوم. 

اإِ نتّا ُؤِمي اإِ غا ثْسرم 
يور.’     ِثير. 15:18، 19                         ِذي ماّرا ِميخف ذ اوم اإِ غا اإِسِّ

23اَأذ يِيِري بلِّي كُور رْعمار اإِ وار اإِْسِرين غار ُؤمكاشاف-ا اَأذ اإِْتواّسهلّك زݣ وْيُذوذ. 24ماّرا 

يِويرن، اَأقّا نِيْثِني اإِْزوارن  اإِْمكاشافن ِزي ساْمِويل ذ ماّرا اإِنّي اإِث-يِد اإِخرفن، مْشحار ثُوغا سِّ
باّرحن س ُوّسان-ا عاوذ. 25كنِّيو ذ ثاْروا ن اإِْمكاشافن ُؤ ن ْرعاهذ اإِ اإِݣّا اَأربِّي اَأك-ذ رْجُذوذ 

نْوم راِمي ثُوغا اإِقّار اإِ اإِبراِهيم

 ‘س ّزاِريعث نّك اَأذ ْتواباركنت ماّرا ثِيقّبار ن ثُمورث.’ 
�مز. 3:12، 18:18، 18:22، 4:26، 14:28؛ ݣال. 8:3 
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و، اإِّسّك اإِث-يِد غاْروم اإِ كنِّيو اإِمْزُورا  26اَأراِمي د اإِّسنكّار اَأربِّي اَأحْنِجير اَأْمسّخار نّس يشُّ

ماحْنذ اَأذ اوم اإِبارك ُؤِمي د ياّرا كُور اإِّجن ّزاْيوم اَأذ اإِْوش س وعُرور اإِ ْرغار نّس.” 

بُطُروس ذ يُوحانّا ّز�ث �إِ لمْحكاما ثامّقر�نت ن ُوذ�ين 

1اَأم ثُوغا ّساوارن اَأك-ذ اإِْوذان، خّشن-د خاسن اإِكّهانن اَأك-ذ ُؤمّقران خ ثاّدارث 4  

اإِقّدسن ذ اإِصاُذوِقيّين، 2ثُوغا خّيقن ِمينِزي نِيْثِني ثُوغا ّسرماذن اإِْوذان ُؤ ْتحّدثن 
و زݣ اإِمتِّينن. 3ُؤشا  ّساْرسن خاسن اإِفاّسن ُؤشا حّبسن ثن اَأر ثِيوّشا  س ْثُنوكرا ن يشُّ
ن  ْرقّد  ُؤ  ُؤمنن  اَأوار-ا  اإِْسِرين  اإِنّي  زݣ  4اَأطّاس  يث.  ثمدِّ ثوضا-د  ثُوغا  ِمينِزي  نّس 
نْسن ذ  اإِمّقرانن  بلِّي  اإِمسار  نّس  ثِيوّشا  5ِذي  اَأراف.  يِيوض-د عراحار خْمسا  يْريازن 
اإِْمغارن نْسن ذ اإِْمسرماذن نْسن ن اإِْذلِيسن ُمونن ِذي ُؤرشالِيم 6اَأك-د هانّان، اَأزْدجيف 
ن اإِكّهانن، ذ قايافا ذ ُيوحانّا ذ اَألِيكسانِذير ذ ماّرا اإِنّي ثُوغا ذ اإِقّارصن ِزي راْدچ ن 
ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن. 7ُؤِمي ثن ّسبّدن ِذي ْروْسط، ّسْقسان ثن “س مان ّجْهذ نِيغ 
اإِقّدسن، “اَأ  اَأرُّوح  ورن س  اإِشُّ اإنّا اسن ُبطُروس  اَأيا؟” 8رْخذنِّي  اإِ ثݣِّيم  اإِسم  س مان 
اإِمّقرانن ن وْيُذوذ ذ اإِْمغارن ن اإِسرايِيل! 9مارا اَأّس-ا ثّسقسام اَأنغ خ ْرخار اإِ اإِْتواݣّن اإِ 
اإِج ن ُؤمهُروش ُؤ س ِمين ِزي اإِْذور اإِݣّنفا، 10اإِْتخّص اَأذ ثّسنم ماّرا كنِّيو ذ ماّرا اَأْيُذوذ  
و لَمسيح نّاِصيِري، ونّي  )=ّشْعب( ن اإِسرايِيل بلِّي وانِيثا اإِبّد ّزاثوم اإِصّح س يِيسم ن يشُّ
ْثصلّبم ذ ونّي د اإِّسنكّار اَأربِّي زݣ اإِمتِّينن، اَأقّا ّزايس اإِ اإِمسار مان اَأيا. 11ذ وا ذ اَأْزُرو اإِ 
اإِْتواّسحقارن ّزايوم، اَأ اإِبنّاين، اَأقّا ذ ونّي اإِذْورن ذ اَأزْدجيف ن ثْغمارث. 12اَأسْنجم وار 
اإِْدجي س اإِّجن نّْضِني ِمينِزي وار ِذين اإِسم نّْضِني ساُذو ُؤجنّا اإِ اإِّموشن اإِ اإِْوذان ِحيما 
اَأذ ّزايس ننجم.” 13اَأراِمي ْزِرين ثارياسث ن ُبطُروس ذ ُيوحانّا ُؤشا ُؤِفين بلِّي نِيْثِني ذ 
و.  يشُّ اَأك-ذ  ثُوغا-ثن  نِيْثِني  بلِّي  عْقرن  ُؤشا  ْتبْهثن  اَأقّا  اإِقُوبّانِيّين،  ذ  اإِحاِفيّين  اإِْوذان 
14ُؤشا  ُؤِمي ْزِرين ْبناذم اإِ ثُوغا اإِݣّْنفان اإِبّد اَأِكيسن، وار ُؤِفين ِمين اإِ غا اإِنِين خ مان 

اَأيا. 15ؤ اَأوارنِي راِمي ثن ُؤمارن اَأذ فّغن باّرا اإِ لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين، ْمشاوارن 
اَأك-ذ واياويا، 16نّان “ِمين اإِ غا نّݣ س اإِوذان-ا؟ ِمينِزي اَأقّا اإِبان-د مِليح اإِ ماّرا اإِمزذاغ 
ن ُؤرشالِيم بلِّي رْعرامث ثْمسار س ُؤفُوس نْسن، وار نْزّمار اَأذ ت نْنكار. 17ماشا ِحيما 
ْورن ُؤرا اَأك-ذ  اَأذ سِّ ْتِغيِمين  يݣّوذ ِحيما وار  اَأذ ثن نسِّ اإِْتواباّرح كثار جار وْيُذوذ،  وار 
اإِّج ن ْبناذم ِذي طّوع ن يِيسم-ا.” 18اَأوارنِي راِمي خاسن-د راغان، وّصان ثن ماحْنذ 
و. 19ماشا ُبطُروس ذ  يِويرن وار ّسرماذن عّمارص عاذ ِذي طّوع ن يِِيسم ن يشُّ وار سِّ
اَأذ  اَأربِّي ماحْنذ  يهث ن  اإِِحيّق ِزي جِّ ما  نّان “حكمم كنِّيو،  ين-د خاسن،  اَأرِّ ُيوحانّا 
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نْزرا ُؤ خ  ِمين  يِوير خ  يم وار نسِّ اَأذ نقِّ نْزّمار  اَأربِّي، 20ِمينِزي وار  اإِ كنِّيو خ  نْسر كثار 
ين ثن اَأذ راحن، اَأرِمي وار  يݣّوذن ثن عاذ كثار، خنِّي جِّ ِمين نْسرا.” 21ماشا نِيْثِني سِّ
يّبث ن اإِْوذان. ِمينِزي ماّرا نِيْثِني ثُوغا ّسْمغاران  ُؤِفين ِمين ِزي ثن اإِ غا عاقبن ِزي سِّ
اإِْتواّݣ رْعرامث-ا ن ُؤݣنِفي ثُوغا  اإِ ذاْيس  ْبناذم  اإِْمسارن، 22ِمينِزي  اَأربِّي خ ِمين  ِذي 

غارس كثار ِزي اَأربِعين اإِسݣُّوسا. 

ثاز�ْدجيث ن ْرُمومِنين 
23اَأوارنِي راِمي د اسن اَأرُخون، ُروحن نِيْثِني غار اإِنّي اإِْدچان نْسن ُؤشا خّبارن ثن س ماّرا 

ِمين ذ اسن نّان اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ. 24ُؤِمي ْسِرين اَأيا، ّسݣاّعذن ْثِميّجا 
نْسن غار اَأربِّي س ذمام ذ اإِّجن، نّان “اَأ ِسيِذي ن ماّرا، شك ذ ونّي اإِݣِّين اَأجنّا ذ ثُمورث ذ 

وم ن ُؤحْنِجير اَأْمسّخار نّك داُود رْبحار ذ ماّرا ِمين ذايس، 25شك ذ ونّي اإِنّان س ُؤقمُّ

ي خاّرصن اإِْوذان ِذي ِمين اإِخوان؟ ي غّوغن رݣـُنوس ُؤ مايمِّ ‘مايمِّ
ونِّيث جِميع ُؤشا اإِمّقرانن ُمونن   26اَأقّا كّارن اإِجْدجيذن ن دُّ

          ِضيّد ن ِسيِذي ُؤرا ِضيّد ن لَمسيح نّس.’   سبح. 2،1:2 

27ِمينِزي س ثِيذت اَأقّا ِهيُروُذوس ذ ُبونِطيُيوس بِيلاُطوس ذ رݣـُنوس ذ وْيُذوذ ن اإِسرايِيل ُمونن 

و ونّي ُؤِمي ثمْسحذ 28ِحيما اَأذ ݣّن ماّرا ِمين ثُوغا  خ ُؤحْنِجير اَأْمسّخار اَأمقّداس نّك يشُّ
و، اَأ ِسيِذي، ْخزار غار ُؤِسيݣّوذ نْسن  اإِْزوار اإِنّيش ُؤفُوس نّك ذ ْشوار نّك اَأذ يِيِري. 29رخُّ
ْورن س واوار نّك س ماّرا ثارياسث 30اَأم ثّسِويّزذذ اَأفُوس  ُؤشا اأْوش اإِ اإِسْمغان نّك ِحيما اَأذ سِّ
نّك اإِ ُؤْسݣنِفي ُؤ ِحيما اَأذ مسارنت رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث س يِيسم ن ُؤحْنِجير اَأْمسّخار 
و.” 31اَأوارنِي راِمي كّمرن ثازاْدجيث، اإِنهّز وْمشان اإِ ِذي ثُوغا ُمونن ُؤ ماّرا  اَأمقّداس نّك يشُّ

ورن س اَأرُّوح اإِقّدسن، ّساوارن س واوار ن اَأربِّي س ثرياسث.  ذْورن شُّ

ثامْسُمونت ثامْزو�ُروث ن لَمسيح  
32رغاِشي ن اإِنّي ُيومنن ثُوغا س ُور ذ رْعمار ذ اإِّجن ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِقّار بلِّي ِمين ثُوغا غارس 

اَأقّا اإِ نتّا وْحدس واها، ماشا نِيْثِني شاْرشن ِذي كُورِشي جاراسن. 33ثُوغا اإِمازانن شّهذن س اإِج 
و ُؤشا ثِيوض-د نِّيعمث ثْمغار خ مارّا نِيْثِني، 34ُؤشا وار  ن ّجْهذ اإِمغار خ ْثُنوكرا ن ِسيِذي يشُّ
ثُوِغي جاراسن ُؤرا ذ اإِّج ذاْيس رْخصص، ِمينِزي مارّا اإِنّي غار اإِْدچا اإِيّارن نِيغ ثُوذرِين زّنُوزان ثن 
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ُؤشا تاْوين-د تامان ن ِمين زّنُوزان، 35ّسُروسان ث غار اإِضارن ن اإِمازانن ُؤشا بضان اإِ كُور اإِّج 
علاْحساب ِمين ثُوغا اإِْحواج. 36ُيوِسيس ونّي ُؤِمي راغان اإِمازانن بارناباس، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني 
‘مِّيس ن ُؤْسفّوج’، نتّا زِي ثقِبيْتش ن لاِوي، اإِخرق ِذي قُوبُروس، 37ثُوغا غارس اإِج ن اإِيّار، 

اإِزّنْز اِث ُؤشا يِيِوي-د ثمنياث، اإِّساْرس اإِثنت غار اإِضارن ن اإِمازانن. 

رُحوكْم خ �أَناِنيياس ذ سافِّير� 

1اإِج ن وْرياز قّارن اس اَأنانِيياس ذ ثْمغارث نّس سافِّيرا ّزنزن شا زݣ واݣْرا نْسن. 5 

2نتّا اإِْكِسي اإِ يِيخف نّس ِزي ْثمنياث ن تامان ن واݣْرا، اَأم ثّسن ثْمغارث نّس، ُؤشا 

يِيِوي-د اإِْشث ن ثسغارث ّزايس، اإِّساْرس اِت غار اإِضارن ن اإِمازانن. 3اإنّا اس ُبطُروس 
يطان ُؤر نّك ِحيما اَأذ ثّسخارقذ خ اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤ ِحيما  ور شِّ ي اإِشُّ “اَأ اَأنانِيياس، مايمِّ
اَأذ ثكِسيذ اإِ يِيخف نّك ِزي ْثمنياث ن اإِيّار؟ 4ماعِليك وار ثّزنزذ اإِيّار، ما وار اإِتِيِري عاذ 
نّك، خنِّي عاذ ُؤِمي ث ثّزنزذ، ما وار ثُوِغي تامان نّس عاذ ذݣ ُؤفُوس نّك؟ ِمين شك 
اإِذْعون ثتݣّذ ذݣ ُور نّك مان اَأيا؟ اَأقّا شك وار ثّسخارقذ شا خ اإِْوذان ماشا خ اَأربِّي.” 
5ُؤِمي اإِْسرا اَأنانِيياس اَأوار-ا اإِْوضا ِذي ثُمورث، اإِفّغ اس ُبوْحبر ُؤشا ثْذور ثِيݣُّوِذي ثْمغار 

خ ماّرا اإِنّي اإِْسِرين خ مان اَأيا. 6كّارن اإِبِريغن، شْفنن ث ُؤشا ْكِسين ث غار باّرا، نْضرن 
ين  ث. 7خنِّي، ُؤِمي عُذونت عراحار ْثراثا ن ْثساّعِثين، ثُوذف-د ثْمغارث نّس، وار ثسِّ
ِمين اإِْمسارن. 8ياّر-د خاس ُبطُروس “اإِنِي اَأيِي، ما اَأقّا ثّزنزم اإِيّار س وانشث ُؤيا؟” ثنّا 
اس “واه، س وانشث ُؤيا.” 9اإنّا اس ُبطُروس “ِمين كنِّيو اإِذْعون ثتافقم جاراوم ماحْنذ 
اَأذ ْثجاّربم اَأرُّوح ن اَأربِّي؟ ْخزار، اَأقّا اإِضارن ن يِنّي اإِنْضرن اَأْرياز نّم غار ثّوارث، اَأذ شْم 
وث، ُؤذفن-د اإِبِريغن نِّي،  ْكِسين باّرا عاوذ.” 10رْخذنِّي ثْوضا غار اإِضارن نّس ُؤشا ثمُّ
وث، ْكِسين ت غار باّرا ُؤشا نْضرن ت ّزاث اإِ وْرياز نّس 11ثْذور ثِيݣُّوِذي  ُؤِفين ت ثمُّ

ثْمغار غار ماّرا ثامْسُمونت ذ غار ماّرا اإِنّي اإِْسِرين مان اَأيا. 

ماز�نن  فاّسن ن �إِ رْعر�ماث ذ لُموْعِجيز�ث س �إِ
اإِمازانن ُؤشا  اإِفاّسن ن  اإِْوذان س  12مسارنت واطّاس ن رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث جار 

ماّرا نِيْثِني ثُوغا ُمونن س ُور ذ اإِّجن ذݣ ُؤكُولوار ن ُسولايمان اَأك-ذ اإِبِيلارن. 13ماشا 
زݣ اإِنّي اإِقِّيمن وار اإِزِعيم حد اَأذ ِكيسن اإِّݣ اَأزْدجيف، ماشا اإِْوذان وقّارن ثن اَأطّاس. 
ثْمغاِرين،  ذ  يْريازن  ُؤبارُّو ن  اإِج ن  اَأربِّي،  ِذي  ُيومنن  اإِنّي  غار  عاذ  14ّمارنِيين-د كثار 

ين اإِمْهراش باّرا غار ّزناِقي، ّسُروسان ثن خ قاماث ذ ثسِويث ِحيما  15اَأراِمي ثُوغا كسِّ
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ْخِمي اإِ د غا ياس ُبطُروس بالاك اَأذ ثّك ْمِغير ثِيِري نّس خ اإِّج ّزاْيسن. 16اإِنيُرو عاوذ 
اإِْتواماّرثن ِزي  اإِنّي  اإِمْهراش ذ  اإِْوين-د  ُؤرشالِيم،  اإِ  اإِنّضن  ذ اَس-د  اإِ  ْثنّدام  ْرغاِشي ِزي 

رارياح اإِمْنݣاس ُؤشا ماّرا ݣّْنفان. 

�أَفكِّي ن بُطُروس ذ يُوحانّا ِزي رْحبس 
ن  ْثبِريذث  ِزي  نِيْثِني  اَأقّا  اَأِكيذس،  اإِْدچان  اإِنّي  ماّرا  ذ  اإِكّهانن  ن  ُؤزْدجيف  17اإِكّار 

ثن ِذي  اإِمازانن، ݣِّين  اإِفاّسن خ  18ّسارسن  ورن س رْحسذ،  ذْورن شُّ ُؤشا  اإِصاُذوِقيّين 
ورا ن رْحبس س ْدجيرث،  رْحبس ن ْرݣنس. 19ماشا اإِج ن لمالاك ن ِسيِذي ياْرزم ثِيوُّ
وفّغ اإِثن غار باّرا، اإنّا 20“ُروحم، خنِّي ْثبّدم ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، ِسيورم اإِ وْيُذوذ س  اإِسُّ
ماّرا اَأوارن ن ثُوذارث-ا.” 21اَأوارنِي راِمي ْسِرين اَأيا، ُؤْذفن غار ثاّدارث اإِقّدسن غار ّصبح، 
بذان ّسرماذن. ماشا راِمي د ُيوسا ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن ذ يِنّي اَأِكيس اإِْدچان، خنِّي راغان 
نِيْثِني خ لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ُؤ خ ماّرا اإِْمغارن ن اَأْيث ن اإِسرايِيل ُؤشا ّسكّن 
اإِخّدامن نْسن غار رْحبس ِحيما اَأذ ثن-د اَأْوين. 22ماشا اإِْمخازنِيّين ُؤِمي د ُؤِسين، وار ثن 
ُؤِفين شا ِذي رْحبس، عْقبن، خّبارن س مان اَأيا، 23قّارن “اَأقّا نُوفا رْحبس اإِبلّع مِليح ُؤ 
ورا ماشا ُؤِمي نارزم، وار ِذين نُوِفي حد ذاخر.” 24راِمي اإِْسرا  اإِْعّساسن بّدن باّرا غار ثوُّ
ُؤمّقران ن ْرعسكار ن ثاّدارث اإِقّدسن ذ اَأرُّوياس ن اإِكّهانن اَأوارن-ا، اإِوّدار اَأسن ِمين اإِ غا 
ݣّن. 25ُؤشا  ُيوِسي-د اإِّجن اإِخّبار اإِثن، اإِقّار “ْخزار، اإِريازن اإِنّي اإِ ثݣِّيم ِذي رْحبس، اَأقّا 
بّدن ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، ّسرماذن اإِْوذان!” 26رْخذنِّي اإُِروح ِذين ْرقبطان ن ْرعسكار اَأك-

ذ اإِْمخازنِيّين، اإِْوين ثن-د، ماِشي س ُؤِغير ِمينِزي ثُوغا ݣّوذن زݣ اإِْوذان ِحيما وار ّزايس 
تثواحّجارن. 27ُؤِمي ثن-د اإِْوين، ّسبّدن ثن ّزاث اإِ لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين. اإِّسْقسا 
ي ماحْنذ وار ثّسغارام س يِيسم-ا،  اإِقّار 28“ما وار كنِّيو نْوصِّ اإِكّهانن،  ثن ُؤزْدجيف ن 
اإِذاّمن ن  ثاّرم  اَأذ خانغ  ثْخسم  نْوم، كنِّيو  ْثُغوِري  ُؤرشالِيم س  ورم  ثشُّ اَأقّا كنِّيو  ْخزار، 
ْبناذم-ا.” 29ماشا ُبطُروس ذ اإِمازانن اَأرِّين-د، نّان “اإِْتخّص طّاعث اإِ اَأربِّي كثار ِزي ثنِّي ن 
و ونّي ثنِغيم كنِّيو، ثُوْيرم ث خ ثْفروث. 31س  اإِْوذان. 30اأربِّـي ن رْجُذوذ نّغ اإِّسنكّار-د يشُّ
ُؤفُوس نّس اَأفُوِسي اَأقّا اإِّسݣاّعذ اَأربِّي وانِيثا ذ اَأمݣّواذ ذ اَأمسْنجم ِحيما اَأذ اإِْوش تُوبث ذ 
وْغفار ن ّدنُوب اإِ اإِسرايِيل. 32نّشين ذ رْشُهوذ خ مان اَأيا ُؤشا ُؤرا ذ اَأرُّوح اإِقّدسن اإِ اإِْوشا 
اَأربِّي اإِ اإِنّي اإِ ذ اس اإِطّاعان.” 33راِمي ْسِرين اَأيا، هاجن اَأطّاس ُؤشا بذان تْمشاوارن ِحيما 
اَأذ ثن نْغن. 34ماشا اإِج ن ُؤفاِريِسي قّارن اس ݣامالِييال، نتّا ذ اَأْمسرماذ ن تاوراث، ونّي 
اإِكّار-د ِذي لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين، ُيوُمور ِحيما  اإِْوذان ماّرا،  اإِْتواوقّار زݣ  ثُوغا 
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اَأذ نْذهن اإِمازانن غار باّرا اإِ شوايث ن ْروْقث. 35اإنّا اسن “اَأ اإِريازن ن اَأْيث ن اإِسرايِيل، 
ْخزارم مِليح ِمين اإِ غا ثݣّم س اإِوذان-ا.” 36ِمينِزي قبر ُؤّسان-ا ثُوغا اإِكّار ثُوّداس، اإنّا اَأقّا 
نتّا ذ شا، رْصقن ذاْيس عراحار شا ن اَأربعا مّيا ن يْريازن، اَأقّا نِْغين ث ُؤ ماّرا اإِنّي ثُوغا 
ث اإِضّفارن، ذْورن ْتوازْدچعن، اإِكّمر اَأّراي نْسن. 37اَأوارنِي مان اَأيا اإِكّار ياُهوذا اَأجالِيِلي 
وا  ذ  ُؤرا  ماشا  اإِغّوغن،  اإِْوذان  ُؤبارُّو ن  اإِج ن  اَأوارنِي اس  اإِنْذه  ُؤزّمم،  ُوّسان ن  ذݣ 
و اَأذ اوم اإِنِيغ، ْحضام اإِخف  اإِْتواهلّك ُؤشا اإِنّي اإِث-يِد اإِْضفارن، ذْورن ْتوازْدچعن. 38رخُّ
نْوم زݣ اإِوذان-ا، ّجم ثن اَأذ راحن، ِمينِزي مارا ْشوار-ا نِيغ ْرخْدمث-ا زݣ اإِْوذان، خنِّي 
اَأذ اإِقضا، 39ماشا مارا ثُوغا-ث ِزي اَأربِّي، وار ْثزّمارم اَأذ ث ثاْرزم ِحيما كنِّيو وار ثْتواِفيم 
ذ اإِنّي اإِْتمْنغان اَأك-ذ اَأربِّي عاوذ.” 40خنِّي ݣِّين اس اَأّراي ُؤشا اَأوارنِي راِمي د راغان خ 
و،  يِويرن س اإِسم ن يشُّ اإِمازانن غارسن، هتّكن ثن س ُؤركُّوض، عْرمن اَأسن ِحيما وار سِّ
نِيْثِني ُروحن ِزي لمْحكاما ثامّقرانت، فارحن راِمي ُؤِفين بلِّي نِيْثِني  خنِّي اَأرُخون اَأسن. 41
ْتواحسبن اَأذ ْسذاهْدچن اَأبْهذر ِذي طّوع ن يِيسم نّس. 42ُؤشا  وار ّسبّدن شا اَأذ ّسْرمذن 

و لَمسيح.  كُور اَأّس ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ُؤ ِذي ثُوذِرين، باّرحن س يشُّ

ِريخضارث ن سبعا ن يْريازن �إِ ثْسّخارث 

غارسن 6   اإِنّي  ُؤذاين  اَأقّا  نِّي،  ُوّسان  ذݣ  اَأطّاس  اإِمْحضارن  كثارن  ثُوغا  راِمي  1

ْرحارض ن اإُِيونانِيّين عكسن اإِِعيبرانِيّين ِمينِزي ثِيّجار نْسن فاّرضن ذاْيسنت ِذي 
ْثسّخارث ن ّزاذ ن كُور اَأّس. 2ثنعاش ن اإِمازانن راغان خ ُؤبارُّو ن اإِمْحضارن ماحْنذ 
اَأذ ُمونن، نّان “وار اإِعّدر اَأذ نْسّخار طّوابر اإِ ماّشا اَأم نتّجا ذݣ واوار ن اَأربِّي. 3خزارم، 
س  ورن  شُّ ثْشنا،  شهاذث  ثْدچا  غار  اإِنّي  ّزاْيوم  يْريازن  ن  سبعا  ْخضارم  اَأْوماثن،  اَأ 
اَأرُّوح اإِقّدسن ذ ثِيِغيث، ماحْنذ اَأذ ثن نْكلّف س ثمْسراشث-ا. 4ماشا نّشين اَأذ نصبار 
ِذي ْثزاْدجيث ُؤ ِذي ْثسّخارث ن واوار.” 5اإِعجب واوار-ا اإِ ماّرا ْرغاِشي ُؤشا نِيْثِني 
يمان ذ اَأرُّوح اإِقّدسن، خنِّي ِفيِليبُّوس  ورن س لاإِ اإِْخضارن ْسِثيفانُوس، اإِج ن وْرياز اإِشُّ
ذ بُروُخوُرو ذ نِيكانُور ذ ثِيُمون ذ بارِميناس ذ نِيُكولاس اإِج ن ُؤمعاشار ن ُوذاين ِزي 
ّساْرسن  زُّوْدچن،  راِمي  اَأوارنِي  نِيْثِني،  ُؤشا  اإِمازانن  اإِ  ِقيباْتش  ثن  6ّسبّدن  اَأنِثيُيوِخييا. 
خاسن اإِفاّسن نْسن. 7ثُوغا اَأوار ن اَأربِّي اإِݣّام ذ ْرقّد ن اإِمْحضارن ِذي ُؤرشالِيم ثُوغا 

يمان.  اإِمّقار اَأطّاس ُؤشا اإِج ن ُؤبارُّو ذ اَأمّقران زݣ اإِكّهانن اإِْذور اإِطّاع اإِ لاإِ
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ُؤُضوف ن ْسِثيفانُوس 
يمان ذ ّجهذ، ثُوغا اإِتّݣ لُموْعِجيزاث ذ رْعراماث مغارنت  ور س لاإِ 8سِثيفانُوس، اَأم ثُوغا اإِشُّ

يّين’  جار اإِْوذان. 9ماشا شا ن يِنّي اإِْدچان زݣ ُؤِسيناݣُوݣ قّارن اس اَأِسيناݣُوݣ ن ‘اإُِحورِّ
ُؤ شا ن اإِِسيِريِنيّين )=ِينِّي اإِْدچان زِي ِسيِريِني نِيغ قايراوان( ُؤ شا ن اإِلِيكسانذرِيّين )=اإِنِّي 
اإِْدچان زِي اَألِيكسانذرِيُيو( ُؤرا ذ شا ن اإِنّي اإِْدچان زِي ِكيِليِكييا ذ اَأِسييا، ثُوغا ْتقاشاحن 
ْسِثيفانُوس. 10وار زّمارن اَأذ عكسن ثِيِغيث ذ اَأرُّوح اإِ زِي ثُوغا اإِّساوار. 11رْخذنِّي عاّرنن 
اإِريازن ماحْنذ اَأذ اإِنِين “اَأقّا نسرا اَأسن، ّساوارن س واوارن اإِشّقفن ِذي ُموسى ُؤ ِذي اَأربِّي.” 
وقّزن،  12اَأقّا ّسغّوغن وْيُذوذ ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ ذ اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن ُؤشا ُؤِمي خاس-د دُّ

طّفن ث، نْذهن ث غار لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين. 13ݣِّين رْشُهوذ اإِّسخارِّيقن، اإِنّي 
اإِنّان “ْبناذم-ا وار اإِّسبدِّي اَأذ اإِشّقف ذݣ ومشان-ا اإِقّدسن ُؤ ِذي تاوراث، 14ِمينِزي نسرا 
و نّاِصيِري وانِيثا اَأذ اإِْهذم اَأْمشان-ا، اَأذ اإِبّدر طّبايع اإِ ذ انغ اإِْوشا ُموسى.”  اس اإِقّار بلِّي يشُّ
15ماّرا اإِنّي غار اإِْدچا ْركُورِسي ِذي لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين، ُؤِمي ذ اس حكّارن س 

ثِيطّاِوين نْسن، ْزرِين اَأغْمُبوب نّس اَأمْشناو اَأغْمُبوب ن اإِج ن لمالاك. 

قّدسن  وح �إِ تْحّدث ُؤذ�ين س �أَرُّ سِثيفانُوس �إِ

1اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اإنّا “ما مان اَأيا ذ ثِيذت؟” 2نتّا اإنّا “اَأ كنِّيو، اَأ اإِريازن، اَأْيثما 7 

ِذي  عاذ  ثُوغا  اَأم  اإِبراِهيم  يْثنغ  جدِّ اإِ  اإِْضهار  ُؤُعوْدجي  ن  اَأربِّي  ْسرم.  اإِباباثن،  ذ 
ِميُسوُبوثاِمييا، قبر ّما اَأذ اإِْزذغ ِذي حاران 3ُؤشا نتّا اإنّا اَأس

‘فّغ ِزي ثُمورث نّك ُؤ ِزي راْدچ نّك، اَأس-د غار اإِْشث ن ثُمورث 
 1 :12                   ثنِّي ذ اش اإِ غا ّسْشنغ.’         �أَمز. 

4رْخذنِّي اإِفّغ زِي ثُمورث ن اإِكالذانِيّين ُؤشا اإِْزذغ ِذي حاران. ّسنِّي، اَأوارنِي راِمي اإِمُّوث 

و. 5نتّا وار د اس اإِوِشي شا ذاْيس  باباس، اَأربِّي اإِّسُموِطي اإِث-يِد غار ثُمورث-ا اإِ ِذي ْثزّدغم رخُّ
ْروارث ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤُسورِيف ن ُؤضار، ماشا اإِواْعذ اَأذ اس ت اإِْوش ذ اَأݣْرا اإِ نتّا ُؤ اإِ زّارِيعث 
و بلِّي اَأذ ثِيِري زّارِيعث نّس ذ  يور اَأربِّي اَأمُّ نّس اَأوارنِي اَأس، اَأم وار ثُوِغي غارس عاذ مِّيس. 6اإِسِّ
اإِنْوِجيون ذݣ اإِْشث ن ثُمورث ثغِريبث، اَأذ ثن اَأرّن ذ اإِسْمغان، اَأذ ذاْيسن غّزان اَأربعا مّيا ن 
اإِسݣُّوسا. 7ُؤشا  ْرݣنس اإِ ذ اس اإِ غا يِيِرين ذ اإِسْمغان، اَأذ ث حاسبغ، اإنّا اَأربِّي. اَأوارنِي مان 
و ذ اإِّجا اإِسحاق  اَأيا اَأذ فّغن، اَأذ ايِي عْبذن ذݣ ومشان-ا. 8نتّا اإِْوش اس ْرعاهذ ن وْخثان. اَأمُّ
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ُؤشا اإِْخثن اِث ذݣ واّس ِويّس ثمنيا ُؤشا اإِسحاق اإِّج-د ياعُقوب، ياعُقوب اإِّج-د ثنعاش ن 
رْجُذوذ اإِمْزُورا. 9رجُذوذ اإِمْزُورا غارّن زِي ُيوسف ُؤشا زّنزن ث ِذي ِميْصرا ماشا اَأربِّي ثُوغا-ث 
اَأِكيس، 10اإِّسنجم اِث زِي مارّا رْحصاراث نّس، اإِْوش اس نِّيعمث ذ ثِيِغيث ِقيباْتش اإِ ِفيرُعون، 
اَأجْدجيذ ن ِميْصرا ونّي اإِّݣ اِث ذ اَأمضّبار خ ِميْصرا ُؤ خ مارّا ثاّدارث نّس. 11خنِّي ُيوِسي-د 
راز خ مارّا ثاُمورث ن ِميْصرا ذ كانعان، اإِْشث ن رْحصارث ثمغار، وار ُؤِفين رْجُذوذ نّغ ِمين 
اإِ غا ّشن. 12ماشا ُؤِمي اإِْسرا ياعُقوب بلِّي اَأقّا ِذين اإِْرذن ِذي ِميْصرا، اإِّسّك رْجُذوذ نّغ ِذين 
اإِ ُؤُمور اَأمْزواُرو. 13ذݣ ُؤُمور ِويّس ْثناين اإِّسْضهار ُيوسف اإِخف نّس اإِ اَأْيثماس ُؤشا ِفيرُعون 
ياْرݣب خ راْدچ ن ُيوسف. 14اإِّسّك ُيوسف، ُيوُمور ماحْنذ اَأذ د ياس باباس ذ مارّا راْدچ نّس، 
خْمسا ُؤ سبِعين ن رعُمور. 15اإِهوا-د ياعُقوب غار ِميْصرا، اإِمُّوث نتّا ذ رْجُذوذ نّغ. 16اإِْوين ثن 
غار شاِكيم، ّساْرسن ثن ذݣ ونْضر ونّي اإِْسغا اإِبراِهيم س اإِج ن تامان ن نُّوقارث زِي اَأْيث ن 
حاُمور، باباس ن شاِكيم. 17ماشا اَأراِمي ثُوغا ثݣُّور اَأذ د ثاوض ْروْقث ن ْرعاهذ اإِ ثُوغا اإِواْعذ 
زّايس اَأربِّي اإِ اإِبراِهيم، ثُوغا اإِݣّام وْيُذوذ ُؤشا اإِْذور اإِمغار ِذي ِميْصرا 18اَأراِمي د ُيوسا ُؤجْدجيذ 
ين ُيوسف. 19وانِيثا ثُوغا اإِستْنفاع زِي ْرݣنس نّغ ُؤشا اإِغّزا خ رْجُذوذ نّغ،  نّْضِني ثُوغا وار اإِسِّ
يف ماحْنذ اَأذ نْضارن اإِسيمان نْسن ِحيما وار ْتِغيِمين اَأذ ّدارن. 20ِذي ْروْقث  اإِتّݣ خاسن بسِّ
نِّي اإِخرق-د ُموسى، ثُوغا ذاْيس اَأزرِي اإِمغار ِقيباْتش اَأربِّي. ّسيمن ث ِذي ثاّدارث ن باباس 
يس  ثْرث ن اإُِيورن. 21راِمي اإِْتواّمنضار، ثْكِسي ث ذ مِّيس يْدجيس ن ِفيرُعون، ثّسيم اِث ذ مِّ
اإِ يِيخف نّس. 22اإِثواّسغار ُموسى ِذي مارّا ثِيِغيث ن اإِِميصِريّين ُؤشا ثُوغا اإِْتقّدا خ واوار ُؤ خ 
ِمين ثُوغا اإِتّݣ. 23اَأراِمي غارس اإِْذور اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا، اإِضار-د خاس ذݣ ُور نّس ماحْنذ اَأذ 
يارُزو اَأْيثماس ن اَأْيث ن اإِسرايِيل. 24ُؤِمي اإِْزرا اإِّجن زݣ اَأْيثماس اإِْتواضرم، اإِّصار خاس، اإِنْثاقم 
ونّي ثُوغا اإِْتواضْرمن ُؤشا اإِنغا اَأِميصِري. 25اإِْتِغير اَأس، بلِّي ثاْوماث نّس اَأذ فْهمن اَأقّا اَأربِّي اَأذ اسن 
اإِْوش اَأسْنجم س ُؤفُوس نّس، ماشا نِيْثِني وار فِهيمن. 26ذݣ واّس ِويّس ْثناين اإِْضهار اَأسن-د، 
ي  راِمي ثُوغا ْتمنغان، اإِْعرم اَأسن ماحْنذ اَأذ مّسْصراحن، اإِقّار “اَأ اإِريازن، كنِّيو ذ اَأْوماثن، مايمِّ

ْثعّدام اإِّجن خ ونّْضِني؟” 27ونّي ثُوغا اإِْتعّدان خ ُؤمقارّب نّس، اإِعارن اِث، اإِنّا

 ‘ِوي شك اإِݣِّين خانغ ذ ْرقاِضي؟ 28ما ثْخسذ اَأذ ايِـي ثْنغذ 
 14 :2                     اَأم ماّمش ثنِغيذ اإِضنّاض اَأِميصِري؟ ’    ُؤفُغ. 

يّبث ن واوار-ا ُؤشا اإِْذور ذ اَأنوِجيو ِذي ثُمورث ن ِميِذييان مانِي د يّجا ْثناين  29ياْرور ُموسى ِذي سِّ

اإِحْنِجيرن. 30ُؤِمي عُذون اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا، اإِبان اَأس-د اإِج ن لمالاك ن اَأربِّي ِذي رْخرا ن وْذرار ن 
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ي اإِتحُذوُذوقن ِذي ثابغا. 31ُؤِمي اإِْزرا ُموسى مان اَأيا، اإِتْبهث س ِمين اإِزرا،  ِسينايِي ِذي ْثمسِّ
اإُِروح ِذين ِحيما اَأذ يارُزو خ مان اَأيا، خنِّي ثُوِسي-د غارس ْثِميّجا ن اَأربِّي. 

32‘نش ذ اَأربِّي ن رْجُذوذ نّك اإِبراِهيم، 

15 ،6 :3                     اَأربِّي ن اإِسحاق ُؤ اَأربِّي ن ياعُقوب.’     ُؤفُغ. 

اإِْبذا ُموسى اإِتارِجيِجي اَأطّاس، وار اإِْزِعيم اَأذ ذاْيس اإِخزار. 33اإنّا اس اأربِّي

‘كّس سانْذالِيياث نّك زݣ اإِضارن نّك، ِمينِزي اَأْمشان مانِي ْثبّدذ ذ ثاُمورث ْثقّدس. 
34اَأقّا ْزِريغ اَأغزِّي ن وْيُذوذ اإِنُو ِذي ِميْصرا ُؤشا ْسِريغ اإِ ُؤزّهار نْسن، 

و، اَأس-د ذا،  ضارغ-د ِحيما اَأذ ثن ّسنجمغ. ُؤشا  رخُّ
 10 -5 :3                            اَأذ د شك ّسكّغ غار ِميْصرا.’            ُؤفُغ. 

35ُموسى وانِيثا، ونّي نْكارن نِيْثِني ُؤِمي نّان ‘ِوي شك اإِݣِّين خانغ ذ اَأرّايس ذ ْرقاِضي؟ ’، وانِيثا 

اإِّسّك اِث اَأربِّي ذ اَأرّايس ذ اَأمسلّك س ُؤفُوس ن لمالاك ونّي ذ اس-د اإِْضهارن ِذي ثابغا. 36وانِيثا 
وفّغ اإِثن زِي ِميْصرا اَأم اإِݣّا لُموْعِجيزاث ذ رْعراماث ِذي ثُمورث ن ِميْصرا ُؤ ِذي رْبحار اَأزݣّواغ  اإِسُّ

ُؤ ِذي رْخرا ْرِميجار ن اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا. 37وا ذ ُموسى ونّي اإِنّان اإِ اَأْيث ن اإِسرايِيل

‘ِسيِذي اَأربِّي نْوم اَأذ اوم-د يّج اإِج ن ُؤمكاشاف ِزي ثاْوماث نْوم، 
 15 :18             اإِ نتّا ُؤِمي اإِ غا ثسرام.’      ِثير. 

اَأِكيس  ثُوغا  ونّي  لمالاك  اَأك-ذ  رْخرا  ِذي  ْرݣنس  ن  ثمْسُمونت  ِذي  ثُوغا-ث  38وانِيثا 

اإِّساوارن خ وْذرار ن ِسينايِي ُؤرا اَأك-ذ رْجُذوذ نّغ. اَأقّا نتّا ثُوغا اإِتطّف اَأوارن اإِّدارن ِحيما 
اَأذ انغ ثن يْوش. 39رجُذوذ نّغ وار ْخسن اَأذ اس طّاعن ماشا ّسثّوجن ث خاسن ُؤشا 

ُؤراون نْسن عْقبن غار ِميْصرا. 40نّان اإِ هاُرون

‘اأّݣ اَأنغ اإِربِّيثن اإِنّي ذ انغ اإِ غا اإِْزوارن ِمينِزي ُموسى وانِيثا 
ونِّي اإِ ذ انغ اإِݣّوذن ِزي ثُمورث ن ِميْصرا، 

ين ِمين ذ اس اإِْمسارن.’      ُؤفُغ. 23،1:32                وار نسِّ
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41ݣِّين اإِج ن ُؤيْنُذوز ذݣ ُوّسان نِّي ُؤشا ّسݣاّعذن ثاغاْرصث اإِ لاصنام، فارحن س ِمين 

ݣِّين اإِفاّسن نْسن. 42اأربِّي اإِْوشا اسن س وْعُرور ُؤشا ياّر اإِثن اَأذ عْبذن ْرعسكار ن ُؤجنّا 
اَأمْشناو ماّمش ثُوغا ثُورا ذݣ وْذلِيس ن اإِْمكاشافن

 ‘ما ثِيْويم اَأيِي-د زْعما ثِيغاْرِصين ذ ّصذاِقي اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا ِذي رْخرا، 
اَأ ثاّدارث ن اإِسرايِيل؟ 

43اإِوا اَأقّا عاذ ثْكِسيم اَأِقيُضون ن ُمولُوخ ذ اإِثِري ن اَأربِّي نْوم ِريمفان 

ُؤ ْثصاوار اإِ ثݣِّيم ِحيما اَأذ ثنت ْثعبذم. 
 27 -25 :5                      نش اَأذ كنِّيو ݣّوذغ اَأِغيِرين قاع اإِ بابِيلُون.’    �أَمس. 

44اَأِقيُضون اإِقّدسن ن شهاذث ثُوغا-ث اَأك-ذ رْجُذوذ نّغ ِذي رْخرا اَأم ماّمش ثُوغا ُيوُمور 

نتّا ونّي اإِنّان اإِ ُموسى ماحْنذ اَأذ ث اإِّݣ خ ُؤمذيا اإِ اإِْزرا. 45رجُذوذ نّغ عاوذ ْكِسين ث ُؤ 
وفّغ اإِثن اَأربِّي ِقيباْتش  يذفن ث ِذي ِمين اإِْدچان غار رݣـُنوس، اإِنّي اإِسُّ نِيْثِني اَأك-ذ ُيوُشوا سِّ
اإِ ُؤغْمُبوب ن رْجُذوذ نّغ اَأر ُوّسان ن داُود. 46وانِيثا ُيوفا نِّيعمث غار اَأربِّي ُؤشا اإِتار اس 
يغث اإِ اَأربِّي ن ياعُقوب. 47ماشا ُسولايمان ذ نتّا اإِبنان اس ثاّدارث.  اَأذ ياف اإِْشث ن ْثزدِّ
48ماشا ونّي اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين اإِْدچان وار اإِزّدغ ِذي ثُوذِرين اإِقّدسن اإِ اإِْتواݣّن س اإِفاّسن 

اَأم ماّمش اإِقّار ُؤمكاشاف 

49‘اَأجنّا ذ ْرعارش اإِنُو ُؤ ثُمورث ذ ثانْبذاث اإِ اإِضارن اإِنُو. 

مان ثاّدارث اإِ ذ ايِي اإِ غا ثبنام، اإِقّار ِسيِذي، 
ُؤ مان اَأْمشان اإِ اإِْدچان ن اَأّراحث اإِنُو؟ 

 2 -1 :66 شا.                                 50ما وار اإِݣِّي ُؤفُوس اإِنُو مان اَأيا ماّرا؟ ’    �إِ

51اَأ كنِّيو اإِنّي اإِقْسحن ذ اإِنّي وار اإِْتواخثنن س ُور ذ اإِمزُّوغن، رْبدا ثتْمعاْرام خ اَأرُّوح اإِقّدسن 

اإِْمكاشافن وار ث ماّرثن رْجُذوذ  و ُؤرا ذ كنِّيو. 52مان ون زݣ  اَأمُّ اَأمْشناو رْجُذوذ نْوم 
و ذ  نْوم؟ نِيْثِني نِْغين اإِنّي اإِْزوارن ْتباّرحن خ ْثواِسيث ن ُؤْمسݣّاذ اإِ ِزي ذ ْثذْورم كنِّيو رخُّ
اإِمغّضارن ذ اإِقتّارن نّس، 53كنِّيو اإِنّي اإِْكِسين تاْوراث س ُؤفُوس ن لمالاكاث ماشا وار 

ذاْيس ثطِّيفم.” 
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ُؤذ�ين تْحّجارن ْسِثيفانُوس 
ور س  54ُؤِمي ْسِرين اَأيا، اإِْتواقّص ُور نْسن، غّزن ثِيغماس نْسن غارس. 55ماشا نتّا، اَأم ثُوغا اإِشُّ

وس ن  و اإِبّد غار يفُّ ي ثِيطّاِوين نّس غار ُؤجنّا، اإِْزرا اَأُعوْدجي ن اَأربِّي ذ يشُّ اَأرُّوح اإِقّدسن، اإِكسِّ
وس ن اَأربِّي.” 57ماشا  اَأربِّي. 56اإنّا “ْخزار، ْتوارِيغ اإِجْنوان اَأرْزمن ذ مِّيس ن ْبناذم اإِبّد غار يفُّ
نِيْثِني، اَأم ْسُغويُّون س اإِْشث ن ْثِميّجا ذ ثامّقرانت، قّنن اإِمّجان نْسن ُؤشا هْجمن خاس س 
ين اَأرُّوض نْسن  وفّغن ث باّرا اإِ ثنِذينت، بذان ْتحّجارن ث ُؤ رْشُهوذ كّسِّ سُّ

ذمام ذ اإِّجن. 58
غار اإِضارن ن اإِج ن ُؤْبِريغ قّارن اس شاُول. 59ثُوغا ْتحّجارن ْسِثيفانُوس اَأم اإِْتراغا، اإِقّار 
“اَأ ِسيِذي، طّف اَأرُّوح اإِنُو.” 60خنِّي اإِْوضا خ اإِفاّدن نّس ُؤشا اإِسُغوي س اإِْشث ن ْثِميّجا 

ثجهذ “اَأ ِسيِذي وار د اسن ْتحاساب ّدنُوب-ا!” اَأوارنِي راِمي اإنّا اَأيا، اإِمُّوث. 

تْذ�ّرش خ ثمْسُمونت ن لَمسيح  شاُول �إِ

1ثُوغا شاُول يارضا خ ْرمْوث نّس. ذݣ ُوّسان نِّي ثْمسار اإِْشث ن رْحصارث ثْمغار 8  

خ ثمْسُمونت ِذي ُؤرشالِيم ُؤ ماّرا ْتوازْدچعن غار جوايه ن ياُهوِذيّيا ذ ساماِرييا، 
ْمِغير اإِمازانن. 2شا ن يْريازن اإِِذييانِيّين اَأرُبون ْسِثيفانُوس غار ونْضر ُؤشا ݣِّين خاس اإِج ن 
وْشضان اَأمّقران. 3ماشا شاُول ثُوغا اإِتارّدْدچ ثامْسُمونت ْخِمي اإِتاذف غار ثُوذِرين، اإِْتجاّرا 

اإِريازن ذ ثْمغاِرين ُؤشا اإِنّده اإِثن غار رْحبس. 

ينت ن ساماِرييا  تْبّشار ِذي ثنِذْ ِفيِليبُّوس �إِ
اإِهوا-د ِفيِليبُّوس 

4اإنّي اإِْتوازْدچعن ثُوغا ݣُّورن، تنّضن، ْتباّرحن س واوار ن رْخبار اَأصْبحان. 5

ينت ن سامارِييا، اإِباّرح اإِثن س لَمسيح. 6ثُوغا ْرغاِشي اإِطّف ِذي ِمين اإِْتوانّان زِي  غار ثنِذْ
اإِݣّا. 7ِمينِزي زݣ واطّاس ن يِنّي اإِ  ِفيِليبُّوس س ُور ذ اإِّجن اَأم ْسِرين ُؤ ْزرِين رْعراماث اإِ 
ِذي اإِْدچا رارياحاث اإِمْنݣاس فّغن زّاْيسن اإِنا، ْسُغويُّون س ْثِميّجا ثامّقرانت ُؤشا اَأطّاس ن 
ينت نِّي.  اإِنْضبارن ذ اإِقْجذاحن ْتواّسݣْنفان. 8ثُوغا ِذين اإِْشث ن رْفراحث ثْمغار ِذي ثنِذْ
ينت نِّي اإِج ن وْرياز قّارن اس ِسمعان، ثُوغا اإِْتسّحار،  9اَأطّاس زݣ واِمي ثُوغا ِذين ِذي ثنِذْ

اإِّستْبهت ْرݣنس ن سامارِييا اَأم اإِقّار خ يِيخف نّس اَأقّا نتّا ذ شا. 10ماّرا ْسِرين غارس س 
ُؤمْزيان س ُؤمّقران، نّان “وانِيثا ذ ّجْهذ اإِْمغارن ن اَأربِّي.” 11ْضفارن ث س ِمينِزي نتّا ثُوغا 
اإِّسارجف اإِثن س ّسُحور نّس اَأطّاس زݣ واِمي. 12ماشا ُؤِمي ُيومنن ِذي ِفيِليبُّوس ونّي 
و لَمسيح، خنِّي  ثُوغا اإِْتباّرح س رْخبار اَأصْبحان ن ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ُؤ س يِيسم ن يشُّ
ْتواّسغْضصن نِيْثِني، اإِريازن ُؤرا ذ ثِيمغارِين. 13ِسمعان س يِيخف نّس عاوذ ُيومن ُؤ اَأوارنِي 
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راِمي اإِْتواّسْغضص، اإِقِّيم اإِضّفار ِفيِليبُّوس رْبدا، ثُوغا اإِتْبهث اَأطّاس راِمي اإِْزرا رْعجايب ذ 
رْعراماث اإِْمغارن اإِ اإِْمسارن. 14ُؤِمي ْسِرين اإِمازانن اإِنّي اإِْدچان ِذي ُؤرشالِيم بلِّي سامارِييا ثْقبر 
اَأوار ن اَأربِّي، ّسكّن غارسن ُبطُروس ذ ُيوحانّا، 15اإِنِّي، ُؤِمي د هوان غارسن، زُّوْدچن اَأسن 
ِحيما اَأذ طّفن اَأرُّوح اإِقّدسن، 16ِمينِزي نتّا ثُوغا عاذ وار د ُيوِسي خ ُؤرا ذ اإِّج زّاْيسن، ثُوغا 
و. 17خنِّي ّساْرسن خاسن اإِفاّسن ُؤشا نِيْثِني طّفن  ْتواّسغْضصن واها س يِيسم ن ِسيِذي يشُّ
اَأرُّوح اإِقّدسن. 18ُؤِمي اإِْزرا ِسمعان بلِّي س ُؤسارِسي ن اإِفاّسن ن اإِمازانن اإِّمْوش اَأسن اَأرُّوح 
ولطا-يا ِحيما  اإِقّدسن، خنِّي اإِْخس اَأذ د اسن اإِْوش ثمنياث، 19اإِنّا “اأْوش اَأيِي اإِ نش عاوذ صُّ
مان ون ّما خ اإِ غا ّسارسغ اَأفُوس اإِنُو اَأذ اإِقبر اَأرُّوح اإِقّدسن.” 20اإنّا اس ُبطُروس “اَأذ ثثّحا 
نُّوقارث نّك اَأِكيك، ِمينِزي اإِْتِغير اش اَأذ ْثكسبذ نِّيعمث ن اَأربِّي س ثمنياث. 21وار غارك ُبو 
ثسغارث ُؤرا ذ شا ذݣ واوار-ا ِمينِزي ُؤر نّك وار اإِْدجي اإِسݣّذ زّاث اإِ اَأربِّي. 22ثُوب زِي 
ثُوعّفنا نّك ُؤشا تار اإِ اَأربِّي ماحْنذ اَأذ خاك اإِْتواْغفار ُؤخاّراص-ا ن ُور نّك، 23ِمينِزي ْتوارِيغ 
اَأقّا شك ذݣ اإِْشث ن ‘ُخوّل’ )=احِرير اَأمارزاݣ اَأطّاس( ُؤ ذݣ اإِج ن ُؤشدِّي ن ِمين وار 
اإِسݣّذن.” 24ياّر-د ِسمعان، اإنّا “تارم اإِ اَأربِّي خاِفي ِحيما وار د اإِتِيس خاِفي شا زِي ِمين 
ْورن س واوار ن اَأربِّي، عْقبن غار ُؤرشالِيم  ثنّام.” 25خنِّي نِيْثِني، اَأوارنِي راِمي شْهذن ُؤ سِّ

ُؤشا باّرحن س رْخبار اَأصْبحان ذݣ واطّاس ن رْذُشور ن اإِسامارِيّين. 

ِثييُوِبييا  �أَسْغضاص ن رْوِزير ن �إِ
ور اَأك-ذ ِفيِليبُّوس، اإنّا “كّار، ْثُروحذ غار لجانُوب ذݣ  26ُؤشا  اإِج ن لمالاك ن ِسيِذي اإِسِّ

وْبِريذ اإِ د اإِهوان زِي ُؤرشالِيم غار غازّا اإِ اإِْدچان ِذي رْخرا.” 27اإِكّار اإُِروح. ْخزار، اَأقّا ِذين 
اإِج ن وْرياز زِي اإِثِيُيوبِييا، ثُوغا-ث ذ اإِج ن وْرياز ُؤِمي ذْقفن، اَأقّا-ث ذ رْوزِير ن ْثݣْلِذيث ن 
كانذاِكي، ثاجْدجيذث ن اإِثِيُيوبِييا، ثُوغا-ث خ ماّرا رْكُنوز نّس، ثُوغا ُيوِسي-د غار ُؤرشالِيم 
ِحيما اَأذ ِذين اإِعبذ. 28اإِْعقب-د، اإِقِّيم خ ُؤكارُّو نّس، ثُوغا اإِقّار ذݣ وْذلِيس ن ُؤمكاشاف 
اإِشاعيا. 29اإنّا اَأرُّوح اإِ ِفيِليبُّوس “زِيذ، ثُمونذ اَأك-ذ ُؤكارُّو-يا.” 30ُيّزر-د غارس ِفيِليبُّوس، اإِْسرا 
اس اإِقّار زݣ وْذلِيس ن ُؤمكاشاف اإِشاعيا، اإنّا “ما ْثفْهمذ ِمين ثّقارذ؟” 31اإنّا اس “ماّمش 
اإِزّمار مارا وار ِذين حد اإِ ذ ايِي اإِ غا اإِّسفهمن؟” ُؤشا اإِتار زِي ِفيِليبُّوس ماحْنذ اَأذ يْنيا ُؤشا اَأذ 

ِكيس اإِقِّيم. 32ُؤذم اإِ ثُوغا اإِقّار زݣ وْذلِيس ذ وا

 “اَأمْشناو اإِج ن اإِشارِّي اإِْتوانْذه غار ْرݣُورنث ِحيما اَأذ ّزايس غارصن،
وم نّس.   اَأمْشناو اإِزمار اإِݣُنون ِقيباْتش اإِ ونّي ذ اس اإِْدچاسن، وار يارِزيم شا اَأقمُّ
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33ذݣ ُؤسحقار نّس اإِْتواكّس خاس ْرُحوكم. 

ير نّس؟  ِوي اإِ غا اإِعاوذن خ جِّ
     ِمينِزي ثُوذارث نّس اَأذ ثْتواكّس ِزي ثُمورث.” اإِشا. 8-7:53 

34ياّر-د رْوِزير خ ِفيِليبُّوس، اإنّا “تتّارغ ّزايك خ ِوي خف اإِّساوار ُؤمكاشاف مان اَأيا، ما 

وم نّس، ؤشا، ُؤِمي اإِْبذا زݣ  يارزم ِفيِليبُّوس اَأقمُّ
خ يِيخف نّس نِيغ خ اإِّجن نّْضِني؟” 35

اإِْوضن غار شا ن  نِيْثِني ذݣ وْبِريذ،  ثُوغا ݣُّورن  و. 36اَأم  اإِباّرح اس س يشُّ نِّي،  واوار 
وامان. اإنّا رْوِزير “ْخزار، اَأقّا ِذين اَأمان. ِمين ذ ايِي اإِ غا اإِمْنعن ماحْنذ اَأذ ْتواّسغْضصغ؟” 
و  اإنّا ِفيِليبُّوس “مارا ثُوْمنذ س ُور نّك ماّرا، ْثحْدچر!” ُؤشا نتّا ياّر-د، اإنّا “ُؤْمنغ بلِّي يشُّ

37

اإِبّد ُؤكارُّو، هوان ذݣ وامان ِفيِليبُّوس ذ رْوِزير  اَأربِّي.” 38ُيوُمور اَأذ  لَمسيح ذ مِّيس ن 
ِسيِذي  اَأرُّوح ن  اإِْخضف  وامان،  39اَأراِمي د ݣاّعذن زݣ  اِث.  اإِّسْغضص  ُؤشا  جِميع 
ِفيِليبُّوس ُؤشا رْوِزير وار ث اإِْزِري عاذ، ِمينِزي نتّا اإُِروح ذݣ وْبِريذ نّس س رْفراحث. 
40ماشا ِفيِليبُّوس اإِْتواف ِذي اَأُزوثُو ُؤشا اإِْبذا اإِْتُشوقّا ِذي ثُمورث، اإِْتباّرح س رْخبار اَأصْبحان 

اإِ ماّرا ثِينّدام اَأراِمي د يِيوض غار قايصاِرييا. 

شاُول ذݣ وبِْريذ غار ِذيماشق 

1ُؤ شاُول، اَأم ثُوغا عاذ اإِْتُصوض س ُؤعدِّي ذ ْرمْوث ِضيّد ن اإِمْحضارن ن ِسيِذي، 9 

اإُِروح غار ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن، 2 اإِتار زّايس ثِيبراثِين غار ِذيماشق اإِ اإِِسيناݣُوݣن اإِنّي 
ِذين اإِْدچان، ماحْنذ، مارا ُيوفا شا ن اإِنّي اإِضّفارن اَأبِريذ نِّي، اإِريازن نِيغ ثِيمغارِين، اَأذ ثن-د 
اإِنْذه غار ُؤرشالِيم. 3راِمي ِذين اإُِروح، اإِمسار، اَأم ثُوغا اإِْتقاّراب غار ِذيماشق، ثنّض اَأس-د 
ذْغيا اإِْشث ن ْثفاوث زݣ ُؤجنّا. 4اإِْوضا غار ثُمورث، خنِّي اإِْسرا اإِْشث ن ْثِميّجا ثّقار اس 
ي ذ خاِفي ْثذاّرشذ؟” 5اإنّا “ِمين ثْعِنيذ شك، اَأ ِسيِذي؟” اإنّا اس ِسيِذي  “شاُول، شاُول مايمِّ
و ونّي خ ْثذاّرشذ. اإِْقسح خاك اَأذ ْثعْفسذ خ ْثيارسا.” 6ُؤشا  نتّا، اَأم ثُوغا  “نش ذ يشُّ
اإِتارِجيِجي ُؤ اإِْتحّيار، اإنّا “اَأ ِسيِذي، ِمين ثْخسذ اَأذ ݣّغ؟” اإنّا اس ِسيِذي “كّار، ثُوذفذ غار 
ثنِذينت، اَأذ اش اإِْتوانّا ِمين اإِْتخّص اَأذ ثݣّذ!” 7ُؤشا  اإِريازن اإِنّي ِكيس اإِسافارن، بّدن ْتبْهثن. 
نِيْثِني ْسِرين ثِميّجا، ماشا وار ْزرِين حد. 8اإِكّار شاُول زِي ثُمورث ُؤشا راِمي ياْرزم ثِيطّاِوين 
نّس، وار اإِْزرِي حد ُؤ نِيْثِني ݣّوذن ث زݣ ُؤفُوس ُؤشا نْذهن ث غار ِذيماشق. 9ثراثا ن 
ي، وار اإِْسِوي. 10ثُوغا ِذين ِذي ِذيماشق اإِج ن ُؤْمحضار قّارن  ُوّسان ثُوغا وار اإِْتِويِري، وار اإِشِّ
اس اَأنانِيياس. ُؤشا  ِسيِذي اإنّا اس ذݣ اإِج ن رْوِحيي “اَأ اَأنانِيياس!” اإنّا اس “اَأقّا-يِي ذانِيثا، 
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اَأ ِسيِذي!” 11اإنّا اس ِسيِذي “كّار، ْثُروحذ غار وْبِريذ ُؤِمي قّارن ‘اَأبِريذ اإِّسݣّذن’، خنِّي ِذي 
ثاّدارث ن ياُهوذا، سْقسا خ اإِج ن وْرياز زِي ثارُسوس، قّارن اس شاُول، ْخزار، اَأقّا اإِْتزاْدچا، 
12ُيوِسي-د غارس ذݣ اإِج ن رْوِحيي، اَأقّا اإِج ن وْرياز قّارن اس اَأنانِيياس ُيوذف-د ُؤشا 

اإِّساْرس خاس اَأفُوس نّس ِحيما اَأذ اإِْذور اإِْتوارا عاوذ.” 13ياّر-د اَأنانِيياس “اَأ ِسيِذي، اَأقّا ْسِريغ 
زݣ واطّاس ن اإِْوذان خ وْرياز-ا مْشحار ذ ْرغار اإِ اإِݣّا ذݣ اإِمقّداسن نّك ِذي ُؤرشالِيم. 14اَأقّا 
ذا غارس تْسِريح زݣ ُؤغْزِذيس ن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ماحْنذ اَأذ اإِحّبس ماّرا اإِنّي اإِْتراغان خ 
يِيسم نّك.” 15ماشا ِسيِذي اإنّا اس “ُروح ِمينِزي وا اَأقّا-ث غارِي ذ ْرقْشعث اإِْتواخضارن 
يوض اإِسم اإِنُو غار رݣـُنوس ُؤ زّاث اإِ اإِجْدجيذن ُؤ غار ثاْروا ن اإِسرايِيل، 16ِمينِزي  ِحيما اَأذ اإِسِّ
اَأذ اس ّسشنغ مْشحار اإِْتخّص اإِ غا اإِوّدب ِذي طّوع ن يِيسم اإِنُو.” 17اإُِروح اَأنانِيياس، ُيوذف 
و ونّي ذ اش-د  ِذي ثاّدارث، اإِّساْرس خاس اَأفُوس نّس، اإنّا “اَأ ُؤما شاُول، اَأقّا ِسيِذي، يشُّ
ورذ س  اإِْضهارن ذݣ وْبِريذ اإِ زِي ذ ثُوِسيذ، اإِّسّك اَأيِي-د ِحيما اَأذ ثْتوارِيذ عاوذ ُؤشا اَأذ ثْتواشُّ
اَأرُّوح اإِقّدسن.” 18رْخذنِّي ذݣ وْمشان ثوضا-د زِي ثِيطّاِوين نّس شا اَأمْشناو ثاقُشورث ُؤشا 

اإِْذور اإِْتوارا عاوذ، اإِكّار ُؤشا اإِْتواّسْغضص. 

تْبّشار ِذي ِذيماشق  بْذ� �إِ شاُول �إِ
19ُؤِمي اإِّشا، اإِْمحض. اإِقِّيم شاُول شا ن ُوّسان اَأك-ذ اإِمْحضارن ِذي ِذيماشق، 20رْخذنِّي اإِْبذا 

اإِْتباّرح س لَمسيح ذݣ اإِِسيناݣُوݣن، بلِّي نتّا ذ مِّيس ن اَأربِّي. 21ماّرا اإِنّي ثُوغا اإِتْسران، ْتبْهثن، 
نّان “ما وار اإِْدجي ذ وانِيثا اإِ ثُوغا اإِتارّدْدچن اإِنّي ثُوغا اإِْتراغان س يِيسم-ا ِذي ُؤرشالِيم، ما 
وار اإِْدجي ذ ونّي اإِ د ُيوِسين ذا ماحْنذ اَأذ ثن اإِشارف ُؤ اَأذ ثن اإِݣّوذ غار اَأرُّوياس ن اإِكّهانن؟” 
22ماشا شاُول ثُوغا يارنِّي ِذي ّجهذ، اإِّسذّهاش ُؤذاين اإِنّي اإِزّدغن ِذي ِذيماشق اَأم ثن اإِّسْقنع 

بلِّي وا ذ لَمسيح. 23ُؤِمي عُذون اَأطّاس ن ُوّسان، ْمشاوارن ُوذاين ِحيما اَأذ ث نْغن. 24ماشا 
ورا، س ُؤزِير ُؤرا س ْدجيرث ِحيما اَأذ ث  شاُول يارݣب خ نّّيث نْسن. نِيْثِني ثُوغا حطّان ثِيوُّ
نْغن. 25ماشا اإِمْحضارن نّس ْكِسين ث س ْدجيرث، ّسهوان ث زِي ْرِحيض اَأم ث ݣِّين 

ذݣ اإِْشث ن ْثُسوْدچث. 

شاُول ِذي ُؤرشاِليم 
اإِمْحضارن، ماشا ماّرا ݣّوذن  اإُِمون اَأك-ذ  اَأذ  26ُؤِمي د ُيوسا شاُول غار ُؤرشالِيم، يارُزو 

ّزايس، وار تِيّقن شا بلِّي نتّا ذ اَأمْحضار. 27ماشا بارناباس اإِْكِسي ث غارس ُؤشا اإِنْذه 
ور ُؤ  اِث غار اإِمازانن ُؤشا نتّا اإِخّبار اإِثن ماّمش اإِْزرا ِسيِذي ذݣ وْبِريذ ُؤ ماّمش ِكيس اإِسِّ
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و س ثْرياسث ِذي ِذيماشق. 28ثُوغا اإِقِّيم اإِتاذف اإِتّفغ  ماّمش ثُوغا اإِْتباّرح س يِيسم ن يشُّ
اَأِكيْذسن ِذي ُؤرشالِيم 29ُؤشا اإِْتباّرح س اإِسم ن ِسيِذي س ثرياسث، اإِّساوار اإِْتقاشاح اَأك-ذ 
ُوذاين اإِنّي اإِّساوارن س ْثُيونانِيث ماشا نِيْثِني اَأْرُزون اَأذ ث نْغن. 30ُؤِمي ّسنن ثاْوماث مان 
اَأيا، نْذهن ث غار قايصاِرييا ُؤشا سكّن ث غار ثارُسوس. 31ماشا ثِيمْسُمونِين ِذي ماّرا 
يمان، ݣُّورنت ِذي  ياُهوِذيّيا ذ لجالِيل ذ ساماِرييا ثُوغا ذاْيسنت رْهنا، ْتواْبنانت ِذي لاإِ

ثِيݣُّوِذي ن ِسيِذي ذ ُؤفّوج ِزي اَأرُّوح اإِقّدسن، ذْورنت مغارنت. 

ِنيياس  �أَْسݣنِفي ن �إِ
32راِمي اإِنّض ُبطُروس ِذي ماّرا جوايه، اإِمسار اإُِروح غار اإِمقّداسن اإِنّي اإِزّدغن ِذي لِيّدا. 

33ُيوفا ِذين اإِج ن ْبناذم اإِسم نّس اإِنِيياس، ثْعُذو خاس ثمنيا ن اإِسݣُّوسا ُؤ نتّا اإِّزر ِذي قاما، 

و لَمسيح اَأذ شك اإِّسݣنفا. كّار،  ثُوغا-ث ذ اَأنْضبار. 34اإنّا اس ُبطُروس “اَأ اإِنِيياس! يشُّ
وذ اإِ اإِخف نّك!” رْخذنِّي اإِكّار ذْغيا. 35ُؤشا  ْزِرين ث ماّرا اإِمْزذاغ ن لِيّدا ذ ساُرون  ثسُّ

ُؤشا ثُوبن غار ِسيِذي. 

�أَسنكّار ن ثاِبيثا ِزي ْرمْوث 
يِيِني  اَأذ  اإِْخس  وانِيثا  اإِسم  ثابِيثا،  اس  قّارن  ثمْحضارث  ن  اإِْشث  يافّا  ِذي  36ثُوغا 

ور س رْخذايم ثِيصْبحانِين ُؤ س ّصذاِقي اإِ ثُوغا ثِتيّش.  ‘ُذوركا’ )=غازالا(. ثا ثُوغا ثشُّ
يرذن، ّساْرسن ت ِذي  اَأوارنِي راِمي ت سِّ وث ُؤشا  نِّي ثْهرش ُؤشا ثمُّ 37ذݣ ُوّسان 

ْثُغورفث. 38اَأم ثُوغا لِيّدا ثُوذس يافّا ّسكّن اإِمْحضارن، ُؤِمي ْسِرين بلِّي ُبطُروس اَأقّا-ث 
ِذين، ْثناين ن يْريازن ِحيما اَأذ ّزايس تارن ماحْنذ وار اإِْتعطّار اَأذ غارسن-د يعُذو. 39اإِكّار 
بّدنث-يِد  سنّج.  ْثُغورفث  غار  ث  نْذهن  يِيوض،  د  راِمي  اَأِكيسن.  ُيوُيور  ُبطُروس، 
غارس ماّرا ثِيّجار، ُرونت، ّسشاننت اس ثشاِميراث ذ اإِجْدچابن اإِ ثُوغا ثتّݣ ُذوركا 
وفّغ اإِثنت ماّرا غار باّرا، اإِْسجذ ُؤشا  اَأراِمي ثُوغا-ت عاذ اَأِكيسنت. 40ماشا ُبطُروس اإِسُّ
نّس  ثِيطّاِوين  ثاْرزم  نتّاث  “ثابِيثا، كّار!”  اإنّا  يمث،  اَأرِّ اإِْزرا  اإِنّقرب،  د  راِمي  اإِزُّوْدچ. 
يم. 41اإِّسِويّزذ غارس اَأفُوس نّس ُؤشا اإِّسنكّار اإِْت-ِيذ، خنِّي  ُؤشا راِمي ثْزرا ُبطُروس، ثقِّ
اإِراغا خ اإِمقّداسن ذ ثِيّجار، اإِّسشن اَأسن ت، بلِّي اَأقّا ثّدار. 42اإِفّغ-د رْخبار-ا غار يافّا 
ماّرا ُؤشا اَأطّاس اإِذْورن ُؤمنن ِذي ِسيِذي. 43ُؤشا  اإِقِّيم شا ن ُوّسان ِذي يافّا غار اإِج 

ن وْرياز ونّي ثُوغا اإِعّدر اإِرماون، قّارن اس ِسمعان. 
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بُطُروس ذ ْرقبطان �أَُروماِني كُورِنيليُوس 

1ثُوغا ِذي قايصارِييا اإِج ن وْرياز اإِسم نّس كُورنِيِليُيوس، اَأقّا-ث ذ ْرقبطان خ مّيا 10 

ن ْركُوْمبانِيّيث ُؤِمي قّارن “اَأطاليان”. 2نتّا ثُوغا اإِْتوقّار ُؤ اإِتݣّوذ اَأربِّي اَأك-ذ اَأْيثباب 
ي س ْرمعُروف اإِ اَأربِّي رْبدا.  ن ثاّدارث نّس ماّرا، اإِتِيّش اَأطّاس ن ّصذاِقي اإِ اإِْوذان ُؤشا اإِكسِّ
3وا اإِْزرا نِيشان ذݣ اإِج ن رْوِحيي، ثاساّعث ثُوغا-ت عراحار ذ ِويّس ثسعا ن ُؤزِير، اَأقّا اإِج 

ن لمالاك زِي اَأربِّي ُيوذف-د غارس، اإنّا اس “اَأ كُورنِيِليُيوس!” 4ُؤِمي ذاْيس اإِنْضار ثِيطّاِوين 
نّس، اإِݣّوذ نتّا اَأطّاس، اإنّا “ِمين ِذين، اَأ ِسيِذي؟” ُؤ نتّا اإنّا اس “ثِيزاْدجيِثين نّك ذ ّصذاِقي 
و، ّسّك اإِريازن غار يافّا، ْثعارضذ خ ِسمعان  نّك اإِوضْنت غار رِيضارث ن اَأربِّي. 5ُؤشا  رخُّ
ونّي ُؤِمي قّارن عاوذ ُبطُروس. 6اَأقّا نتّا يارزف غار ِسمعان، ونّي اإِعّدرن اإِرماون، ونّي غار 
اإِْدچا ثاّدارث غار رْبحار. وا اَأذ اش يِيِني ِمين اإِْتخّصان اَأذ ثݣّذ.” 7ُؤِمي اإُِروح لمالاك ونّي 
ثُوغا اإِّساوارن اَأك-ذ كُورنِيِليُيوس، اإِراغا نتّا خ ْثناين زݣ اإِخّدامن نّس ُؤ عاوذ خ اإِج ن 
ُؤعسكارِي اإِتݣّوذن اَأربِّي، اإِنّي ثُوغا اَأِكيس رْبدا. 8اَأوارنِي راِمي ثن اإِخّبار خ كُورِشي، اإِّسّك 
اإِثن غار يافّا. 9خنِّي ثِِيوّشا نّس، اَأم ثُوغا-ثن ذݣ وْبِريذ ْتقاّرابن غار ثنِذينت، اإِݣاّعذ ُبطُروس 
خ ْثزقّا، ِحيما اَأذ اإِزّاْدچ. ثاساّعث ثُوغا-ت عراحار ِويّس ستّا. 10اإِْدُچوز اَأطّاس ُؤشا ثُوغا 
اإِّمزرِي اَأذ اإِّش، ؤشا، اَأم ثُوغا ذ اس ّسوجاذن، اإِْويِي ث رْوِحيي. 11اإِْزرا اَأجنّا ياْرزم ُؤشا اإِْشث 
ن ْرقْشعث اَأمْشناو اإِْشث ن ثشضاضث ن ثُشوقّث ثامّقرانت زِي ْرقطّان اإِفُسوسن اإِ اإِْتواطّفن 
ورا نّس، ثْتواّسهوا-د غار ثُمورث. 12ثُوغا ذاْيس ماّرا لحاياواناث ن ثُمورث  زِي اَأربعا ن ْثغمُّ
س اَأربعا ن اإِضارن ذ رْوُحوش ذ لحاياواناث اإِنّي اإِْتُبوعن خ ثُمورث ذ اإِْجضاض ن ُؤجنّا. 
13ثُوِسي-د اإِْشث ن ْثِميّجا ثّقار اَأس-د “كّار، اَأ ُبطُروس، غارص، ثّشذ.” 14ماشا ُبطُروس اإنّا 

يغ عّمارص ِمين وار اإِحْدچرن ُؤرا ِمين وار اإِْزِذيݣن.” 15ْثِميّجا ثُوِسي-د  “لّا اَأ ِسيِذي، وار شِّ
يْزذݣ اَأربِّي، وار د ث ثتارِّيذ شا شك ذ رْحرام.” 16مان  غارس ثاوارا نّْضِنيث ثّقار “ِمين اإِسِّ
اَأيا اإِمسار ْثراثا ن اإُِمورن، خنِّي اإِْتواّسݣاّعذ ْرقْشعث عاوذ غار ُؤجنّا. 17اَأم ثُوغا ُبطُروس عاذ 
اإِْتخاّراص ذݣ يِيخف نّس ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني رْوِحيي اإِ اإِْزرا، ْخزار، ْثناين ن يْريازن اإِنّي ذ 
اإِْتواّسكّن زِي كُورنِيِليُيوس، بّدن-د غار ثّوارث اَأوارنِي راِمي ّسْقسان خ ثاّدارث ن ِسمعان. 
18راِمي راغان خ يِيّجن، ّسقسان، ما ِسمعان ُؤِمي ْتكنّان ُبطُروس اَأقّا-ث ِذي ثاّدارث؟ 

19ُؤِمي ثُوغا ُبطُروس عاذ اإِْتخاّراص ِذي رْوِحيي اإِ اإِْزرا، اإنّا اس اَأرُّوح “ْخزار، اَأقّا ذا ْثراثا ن 

يْريازن اَأرزُّون خاك. 20كّار، ثهِوي-د، ُروح اَأِكيْذسن نّْبرا ّما اَأذ ثشكّذ ِذي شا، ِمينِزي ذ نش 
اإِ ثن-د اإِّسكّن.” 21اإِهوا ُبطُروس غار يْريازن اإِنّي غارس-د اإِّسّك كُورنِيِليُيوس، اإنّا “ْخزار، اَأقّا 
ذ نش ونّي اإِ خف ثارزُّوم. ِمين غار د ثُوِسيم ذا؟” 22نّان اس “اَأقّا كُورنِيِليُيوس، ْرقبطان خ 
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مّيا ونّي ذ اإِج ن وْرياز اإِسݣّذ اإِتݣّوذ اَأربِّي، ونّي اإِ خف شّهذن مِليح ُوذاين ِزي ْرݣنس 
ماّرا، اإِج ن لمالاك اإِقّدسن ثُوغا اإِْعرم اس ذݣ اإِج ن رْوِحيي ِزي اَأربِّي ماحْنذ اَأذ شك 
اإِݣِّي ثن  اإِثن غار ذاخر،  يذف  اَأوارن.” 23اإِسِّ اإِسر  ّزايك  اَأذ  ثاّدارث نّس،  اإِعارض غار 
يافّا،  اإِْدچان ِزي  اإِنّي  ثاْوماث  اَأِكيْذسن ذ شا ن  ُبطُروس  اإِفّغ  نّس  ثِيوّشا  اإِنْوِجيون.  ذ 
ُروحن اَأِكيس. 24فاْروّشا اإِْوضن غار قايصاِرييا. كُورنِيِليُيوس ثُوغا اإِْتراجا ثن، اإِعارض-د 
وكار اإِ ث-يِد ُيوْذسن ماحْنذ اَأذ ُمونن. 25ُؤِمي ُيوذف  خ رْحباب نّس ُؤ خ شا ن اإِمدُّ
26اإِّسكّار  اَأس.  اإِْسجذ  ُؤشا  اإِضارن  غار  اس  اإِْوضا  كُورنِيِليُيوس،  اإِرقا ث-يِد  ُبطُروس، 
اِث ُبطُروس، اإنّا اس “كّار، اَأقّا ُؤرا ذ نش ذ ْبناذم!” 27اَأم ِكيذس اإِّساوار، ُيوذف ُؤشا 
ُيوفا ِذين اَأطّاس ُمونن. 28اإنّا اسن “كنِّيو ثّسنم اَأقّا وار اإِحْدچر خ وْرياز ُؤذاي اَأذ اإُِمون 
اَأك-ذ اإِج ن ُؤباّرانِي نِيغ اَأذ غارس-د اإِقاّرب. ماشا اَأربِّي اإِّسشن اَأيِي بلِّي وار اإُِشوّوار اَأذ 
راِغيغ ُؤرا خ اإِّج ن ْبناذم ذ رْحرام نِيغ ذ اَأْمنݣُوس. 29خ ُؤينِّي ُؤِسيغ-د عاوذ ذا نّْبرا ّما 
ي خاِفي-د ْثعارضذ؟”  و ّسقِسيغ شك، مايمِّ اَأذ شكّغ ِذي شا ُؤِمي ذايِي ْثعارضذ. رخُّ
ِذي  ُؤشا  ْثساّعث-ا  اَأر  ُزوّمغ  ثُوغا  واِمي  ُوّسان زݣ  ن  “اَأربعا  كُورنِيِليُيوس  اس  30اإنّا 

ْثساّعث ِويّس ثسعا ثُوغا ْتزاْدجيغ ِذي ثاّدارث اإِنُو. ُؤ ْخزار، اإِج ن وْرياز اإِبّد-د ِقيباْتش 
اإِنُو س وارُّوض اإِْتشعِشيعن، 31اإِنّا ‘اَأ كُورنِيِليُيوس، ثازاْدجيث نّك ثْتواسر ذ ّصذاِقي نّك 
اإِوضنت غار ِريضارث ن اَأربِّي. 32سّك غار يافّا، ْثعارضذ خ ِسمعان ونّي ُؤِمي ْتكنّان 
ُبطُروس، اَأقّا نتّا ذ اَأنوِجيو ِذي ثاّدارث ن ِسمعان، ونّي اإِعّدرن اإِرماون، ثنِّي غار رْبحار. 
يور. 33خ ُؤينِّي ّسكّغ-د غارك رْخذنِّي ُؤ شك  اَأقّا نتّا، مرِمي ّما ُيوِسي-د ذا، اَأذ ِكيك اإِسِّ
اَأقّا ثݣِّيذ مِليح ُؤِمي ثُوِسي-د ذا. نّشين ماّرا اإِ ذا نْدچا ِقيباْتش اإِ اَأربِّي ِحيما اَأذ نْسر ماّرا 

ِمين ِزي شك ُيوُمور اَأربِّي.” 

ْدچان ِزي رݣـنُوس  نّي �إِ هو� ُؤر� خ ماّر� �إِ قّدسن �أَذ د �إِ وح �إِ �أَرُّ
وم نّس ُؤشا اإنّا “س ثِيذت ُؤِفيغ بلِّي اَأربِّي وار اإِتّݣ شا ْرفاْرز جار  34ياْرزم ُبطُروس اَأقمُّ

اإِْوذان. 35ماشا ونّي ث اإِتݣّوذن ذ ونّي اإِتݣّن ثاسݣْذا ِزي كُور ْرݣنس، اَأقّا نتّا يارضا 
خاس. 36اَأوار اإِ اإِّسّك غار اَأْيث ن اإِسرايِيل ماحْنذ اَأذ اإِباّرح س رْخبار اَأصْبحان ن رْهنا 
و لَمسيح، ‘وانِيثا ذ ِسيِذي ن ماّرا’، 37اَأقّا ثّسنم رْخبار اإِ ذ اإِفّغن ِذي  س يِيسم ن يشُّ
ماّرا ياُهوِذيّيا اإِ ذ اإِبذان ِزي لجالِيل اَأوارنِي اَأسْغضاص اإِ ِزي ثُوغا اإِْتباّرح ُيوحانّا، 38رْخبار 
و نّاِصيِري، ماّمش ث اإِْذهن اَأربِّي س اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤ س ّجهذ، ونّي  يهث ن يشُّ ِزي جِّ
اإِّسارا ثاُمورث، اإِݣّا ْرخار، اإِّسݣْنفا ماّرا اإِنّي اإِْتواغّزان زݣ اإِْبِريس ِمينِزي اَأربِّي ثُوغا-ث 
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اَأِكيس. 39نّشين ذ رْشُهوذ س ماّرا ِمين اإِݣّا ِذي ثُمورث ن ُوذاين ُؤرا ِذي ُؤرشالِيم. اَأقّا 
نِْغين ث، ُؤْيرن ث خ ثْحناشث. 40وا اإِّسنكّار اإِث-يِد اَأربِّي ذݣ واّس ِويّس ْثراثا ُؤشا 
اأّج اِث اَأذ د اإِضهار، 41ماِشي اإِ ماّرا اإِْوذان ماشا اإِ رْشُهوذ اإِنّي اإِْزوار اإِْخضار اإِثن اَأربِّي، 
ين اإِْسِوين اَأوارنِي راِمي د اإِْتواّسنكّار زݣ اإِمتِّينن. 42اإِوّصا اَأنغ اَأذ  اإِ نّشين اإِنّي اَأِكيس اإِشِّ
نباّرح اإِ اإِْوذان، اَأذ نشهذ اَأقّا ذ نتّا اإِ اإِݣّا اَأربِّي ذ ْرقاِضي خ اإِنّي اإِّدارن ذ خ اإِنّي اإِمُّوثن. 
43شّهذن خاس ماّرا اإِْمكاشافن، بلِّي كُور اإِّجن ونّي ّزايس اإِ غا يامنن، اَأذ اس اإِْتواْغفار 

ّدنُوب نّس س يِيسم نّس.” 44اَأم ثُوغا ُبطُروس اإِّساوار عاذ، اإِْوضا-د اَأرُّوح اإِقّدسن خ ماّرا 
اإِنّي ثُوغا اإِتْسران اإِ اَأوار. 45ْتبْهثن ْرُمومِنين اإِنّي اإِْتواخثنن اإِنّي اإِ د ُيوِسين اَأك-ذ ُبطُروس، 
46ِمينِزي  رݣـُنوس.  ِزي  اإِْدچان  يِنّي  خ  عاوذ  اإِْتوافاّرغ  اإِقّدسن  اَأرُّوح  ن  ثامْوِشي  ُؤِمي 
ثُوغا ثن تْسران  ّساوارن س اإِرساون، ّسمّغاران ِذي اَأربِّي. رْخذنِّي ياّر-د ُبطُروس 47“ما 
اإِزّمار حد اَأذ اإِْقضع اَأمان ماحْنذ وار ْتواّسغِضيصن اإِنا، اإِنّي اإِقْبرن اَأرُّوح اإِقّدسن اَأمْشناو 
نّشين؟” 48خنِّي ُيوُمور اَأذ ثن ّسغْضصن س يِِيسم ن ِسيِذي. اَأوارنِي ُؤيا تارن ّزايس اَأذ 

اإِقِّيم شا ن ُوّسان. 

ماز�نن ِذي ُؤرشاِليم خ ْرُمومِنين ِزي رݣـنُوس �أَݣر�و ن �إِ

اْوماث اإِنّي اإِْدچان ِذي ياُهوِذيّيا ْسِرين بلِّي ُؤرا ذ رݣـُنوس طّفن 11  1اإِمازانن ذ ث

ذݣ واوار ن اَأربِّي. 2اَأراِمي اإِݣاّعذ ُبطُروس غار ُؤرشالِيم، قاْشحن اَأِكيس اإِنّي 
اإِْدچان زݣ ْثبِريذث ن وْخثان، 3نّان “اَأقّا شك ثُوذفذ غار اإِْوذان اإِ وار اإِْتواخثنن ُؤشا 
يذ اَأِكيْذسن.” 4ماشا ُبطُروس اإِْبذا اَأذ اسن اإِعاوذ س ُؤرادُّوف، اإنّا 5“نش ثُوغا-يِي  ثشِّ
ينت ن يافّا ْتزاْدجيغ ُؤشا زِريغ، راِمي د غاِري ُيوسا رْوِحيي، اإِْشث ن ْرقْشعث  ِذي ثنِذْ
ورا نّس ثْتواّسهوا-د،  اَأمْشناو ثاْشضاضث ن ثُشوقّث ثامّقرانت اإِْتواطّفن ِزي اَأربعا ن ْثغمُّ
ثِيوض-د غاِري. 6راِمي ذاْيس ْخزارغ مِليح، فْثنغ ُؤشا ْزِريغ لحاياواناث ن ثُمورث س 
اَأربعا ن اإِضارن ذ رْوُحوش ذ لحاياواناث اإِنّي اإِْتُبوعن خ ثُمورث ذ اإِْجضاض ن ُؤجنّا. 
اَأ ُبطُروس، غارص، ثّشذ.’ 8ماشا  اَأيِي ‘كّار،  اإِْشث ن ثِميّجا، ثنّا  اَأيِي  اَأوارنِي  7سِريغ 

وم اإِنُو ِمين وار اإِحْدچرن ُؤرا  نش نِّيغ ‘لّا، اَأ ِسيِذي، عّمارص وار ُيوِذيف عاذ غار ُؤقمُّ
اَأربِّي، وار د  يْزذݣ  اإِسِّ ْثِميّجا زݣ ُؤجنّا عاوذ ‘ِمين  اإِْزِذيݣن.’ 9ثاّر-د خاِفي  ِمين وار 
يذ شا شك ذ رْحرام.’ 10مان اَأيا اإِمسار ْثراثا ن اإُِمورن، خنِّي اإِْتواّسݣاّعذ ماّرا  ث ثتارِّ
عاوذ غار ُؤجنّا. 11ؤ ْخزار، رْخذنِّي بّدن ِذين ْثراثا ن يْريازن ّزاث اإِ ثاّدارث مانِي ذ ايِي 
ثُوغا، اإِنّي ذ اإِْتواّسكّن ِزي قايصاِرييا. 12اإنّا اَأيِي اَأرُّوح اَأقّا اإِْتخّص اَأذ ِكيسن راحغ نّْبرا ّما 
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اَأذ شكّغ. خنِّي ْثُروح اَأِكيِذي عاوذ ثاوماث-ا س ستّا ُؤشا نُوذف غار ثاّدارث ن وْرياز 
نِّي. 13ُؤشا  نتّا اإِّسارݣب اَأنغ ماّمش اإِْزرا اإِج ن لمالاك اإِ ذ اس اإِبّدن ِذي ثاّدارث نّس، 
اإنّا اس ‘سّك اإِريازن غار يافّا، ْثعارضذ خ ِسمعان ونّي ُؤِمي ْتكنّان ُبطُروس. 14نتّا اَأذ 
ور اَأوارن اإِ ِزي اإِ غا ثْتواّسنجمذ، شك ذ ماّرا ثاّدارث نّك.’ 15ُؤِمي بِذيغ اَأذ  اش اإِسِّ
ْورغ، اإِهوا-د اَأرُّوح اإِقّدسن خاسن اَأم ماّمش خانغ-د اإِهوا عاوذ غار ُؤمْزواُرو. 16ُؤشا   سِّ
فكّارغ-د اَأوار ن ِسيِذي، ماّمش اإنّا ‘ُيوحانّا ثُوغا اإِّسْغضاص س وامان ماشا كنِّيو اَأذ 
ْتواّسغْضصم س اَأرُّوح اإِقّدسن.’ 17مارا اَأربِّي اإِْوش اَأسن ثامْوِشي ن اَأرُّوح اإِقّدسن اإِ نِيْثِني 
و لَمسيح، خنِّي  نِيشان اَأم ماّمش اإِ ذ انغ ت اإِْوشا اإِ نّشين اإِنّي ُيومنن ِذي ِسيِذي يشُّ
ِمين عِنيغ نش ماحْنذ اَأذ ّسبّدغ اَأربِّي؟” 18ُؤِمي ْسِرين مان اَأيا، هّدنن، ّسْمغارن اَأربِّي، 

نّان “اإِ خنِّي، اَأربِّي اإِْوشا ُؤرا اإِ رݣـُنوس ماحْنذ اَأذ ثُوبن اإِ ثُوذارث.” 

ثامْسُمونت ن لَمسيح ِذي �أَنِثييُوِخييا 
يّبث ن ْسِثيفانُوس، ْزوان  اإِْمسارن س سِّ اإِ  يّبث ن رْحصارث  اإِْتوازْدچعن ِزي سِّ 19اإنّي 

اَأك-ذ  ْمِغير  واوار  س  حد  اَأك-ذ  يِويرن  سِّ وار  اَأم  اَأنِثيُيوِخييا  ذ  قُوبُروس  ذ  ِفيِنيِقييا  غار 
ُوذاين واها. 20ثُوغا ِذين جاراسن شا ن يْريازن اإِ اإِْدچان ِزي قُوبُروس ذ قايراوان اإِنّي، 
اَأراِمي د ُؤِسين غار اَأنِثيُيوِخييا، ثُوغا اإِّساوارن اَأك-ذ ُوذاين اإِنّي ثُوغا غارسن ْرحارذ ن 
و. 21ثُوغا اَأفُوس ن ِسيِذي اَأِكيْذسن ُؤشا اإِج ن  اإُِيونانِيّين، باّرحن اَأسن س ِسيِذي يشُّ
وغن ن  اإِمزُّ ثُوبن غار ِسيِذي. 22اإِّك-د رْخبار خاسن خ  ُيومن، ذْورن  اَأمّقران  ُؤبارُّو ذ 
اَأنِثيُيوِخييا.  اَأر  ثاُمورث  اإِْزوا  اَأذ  بارناباس ِحيما  نِيْثِني ّسكّن  ثمْسُمونت ِذي ُؤرشالِيم. 
23اَأراِمي د يِيوض ِذين، اإِْزرا نِّيعمث ن اَأربِّي، اإِفارح ُؤشا اإِْعرم اَأسن ماّرا ِحيما اَأذ قِّيمن 

ور  ْتشّبارن ِذي ِسيِذي علاْحساب نّّيث ن ُور نْسن. 24ِمينِزي ثُوغا-ث ذ اَأْرياز اإِسݣّذ اإِشُّ
يمان ُؤشا اإِج ن ُؤبارُّو ذ اَأمّقران ن اإِْوذان اإِّمارنِي-د غار ِسيِذي.  س اَأرُّوح اإِقّدسن ذ لاإِ
ُيوِسي-د  ُيوفا،  اَأراِمي ث  26ُؤشا  يارُزو خ شاُول  اَأذ  ثارُسوس ِحيما  اإُِروح غار  25خنِّي 

ّزايس غار اَأنِثيُيوِخييا. ُؤشا  اإِمسار اَأقّا نِيْثِني ُمونن ِذي ثمْسُمونت اَأسݣّواس اإِكمر ُؤشا 
ُؤُمور  اإِ  ‘اإِماِسيِحيّين’  اإِمْحضارن ذ  ْتواسّمان  ُؤشا   اَأمّقران.  ذ  ْرغاِشي  اإِج ن  ّسْرمذن 
اإِْمكاشافن ِزي ُؤرشالِيم غار  اَأنِثيُيوِخييا. 27ذݣ ُوّسان نِّي هوان-د شا ن  اَأمْزواُرو ِذي 
اَأنِثيُيوِخييا. 28ُؤشا  اإِكّار اإِج ن ّزاْيسن قّارن اس اَأݣاُبوس، اإِْعرم س اَأرُّوح بلِّي اإِج ن راز 
ونِّيث ونّي اإِ د ُيوِسين نِيشان ذݣ ُوّسان ن قايصار كلُوِذيُيوس.  اإِمغار اَأذ يّك خ ماّرا دُّ
29خنِّي كُور اإِّجن زݣ اإِمْحضارن اإِݣّا اَأذ اإِّسّك شا ن ثِويزا علاْحساب ثِيزّمار نّس غار 
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واْوماثن اإِ اإِزّدغن ِذي ياُهوِذيّيا. 30ݣِّين اَأمنِّي عاوذ، ّسكّن ث اإِ اإِْمغارن س ُؤفُوس ن 
بارناباس ذ شاُول. 

ج ن لمالاك  �إِ �أَنقِّي ن ياعُقوب ذ ُؤفكِّي ن بُطُروس س ُؤفُوس ن 

1ِذي ْروْقث نِّي عراحار اإِّسِويّزذ ِهيُروُذوس اَأفُوس نّس ِحيما اَأذ اإِكارفس خ شا ن 12 

يف 3ُؤشا ُؤِمي  يِنّي اإِْدچان زِي ثمْسُمونت. 2اإِنغا ياعُقوب ُؤماس ن ُيوحانّا س سِّ
اإِْزرا اَأقّا مان اَأيا اإِْعجب اَأسن اإِ ُوذاين، اإِكّمر ذݣ وْبِريذ نِّي ماحْنذ اَأذ اإِحّبس ُبطُروس عاوذ. 
ثُوغا ذ ُؤّسان ن وْغُروم نّْبرا اَأنثُون. 4اَأراِمي ث اإِطّف، اإِّݣ اِث ِذي رْحبس، اإِݣّا خاس اَأربعا 
ن اإِْعّساسن ِحيما اَأذ خاس عّسن، ثُوغا اإِْخس اَأذ ث اإِقّدم زّاث اإِ اإِْوذان اَأوارنِي ْرِعيذ ن وْغُروم 
نّْبرا اَأنثُون. 5ثُوغا عّسن خ ُبطُروس ِذي رْحبس، ماشا ثامْسُمونت ثُوغا ْثزاْدچا اإِ اَأربِّي س 
ّجْهذ ِذي طّوع نّس. 6اَأم ثُوغا ِهيُروُذوس عاذ اإِْزعم اَأذ ث اإِقّدم، ثُوغا ُبطُروس اإِتطّص ِذي 
ْدجيرث نِّي جار ْثناين ن اإِْعّساسن ن ْرعسكار، قّنن ث س ْثناين ن ْسناسر. ُؤشا  اإِْعّساسن 
ثُوغا ْتعّسان عاوذ غار ثّوارث ن رْحبس. 7ْخزار، اإِج ن لمالاك ن ِسيِذي ثُوغا اإِبّد-د ِذين، 
طّيا ن ْثفاوث ثْتشْعِشيع ذݣ وّخام ُؤشا نتّا اإِعارن ُبطُروس ذݣ ُؤغْزِذيس، اإِّسفاق اِث، اإنّا 
“كّار ذْغيا!” ُؤشا  ْوضانت ْسناسر زݣ اإِفاّسن نّس. 8اإنّا اس لمالاك “بيس، ثّقنذ ثِيِسيرا 
و. اإنّا اس “اَأرض اَأجْدچاب نّك، ثْضفارذ اَأيِي-د!” 9خنِّي اإِفّغ، اإِْضفار اِث، وار  نّك!” اإِݣّا اَأمُّ
ين ِمين ذ اس اإِݣّا لمالاك، ما مان اَأيا ذ ثِيذت، اإِْتِغير اس اإِْزرا اإِج ن رْوِحيي. 10اَأراِمي كِّين  اإِسِّ
خ ُؤعّساس اَأمْزواُرو ذ خ ونّي ِويّس ْثناين، اإِْوضن غار ثّوارث ن ُوزّار ثنِّي اإِتاْوين غار ثنِذينت، 
ي ث  ثنُّوْرزم اَأسن وْحدس. اَأوارنِي راِمي زّايس فّغن، قْضعن اإِْشث ن زّنقث، رْخذنِّي اإِجِّ
و ّسنغ س ثِيذت بلِّي ِسيِذي اإِّسّك-د  لمالاك. 11ُؤِمي ذ اإِْذور ُبطُروس غار ْربار نّس، اإنّا “رخُّ
لمالاك نّس، اإِّسنجم اَأيِي زݣ ُؤفُوس ن ِهيُروُذوس ُؤ زِي ماّرا ِمين اإِْتراجا اَأذ ايِـي يّݣ وْيُذوذ 
ن ُوذاين.” 12اَأراِمي اإِفثن س مان اَأيا، رْخذنِّي اإُِروح غار ثاّدارث ن ماريم، يّماس ن ُيوحانّا 
ونّي اإِْتكنّان ماركُو، مانِي ثُوغا ْتُمونن اَأطّاس، ْتزاْدچان ِذين. 13اَأراِمي اإِّسقارقب ِذي ثّوارث 
ن باّرا، ثُوِسي-د اإِْشث ن ثايّا اإِسم نّس ُروذا ِحيما اَأذ ْثسر ِوي ِذينِّي. 14ُؤِمي ثعقر ْثِميّجا ن 
يّبث ن رْفراحث نّس، ماشا ثُّزر غار ذاخر ُؤشا ْثخّبار  ُبطُروس، وار ثارزِيم شا ثّوارث زِي سِّ
يمذ ثّقار اَأقّا  اإِثن بلِّي ُبطُروس اَأقّا اإِبّد غار ثّوارث. 15نّان اس “اَأقّا شْم ْثخْرفذ!” ماشا نتّاث ثقِّ
مان اَأيا نِيشان. نِيْثِني نّان “اَأقّا-ث ذ اإِج ن لمالاك!” 16ماشا ُبطُروس اإِقِّيم اإِّسقارقُوب ُؤشا 
اَأراِمي د اس اَأْرزمن، ْزرِين ث ُؤشا ْتبْهثن. 17اإِشّيار اَأسن س ُؤفُوس نّس ِحيما اَأذ ْسقارن ُؤشا 
وفّغ ِسيِذي زِي رْحبس، اإنّا “خّبارم ياعُقوب ذ ثاْوماث خ ُؤيا.  اإِعاوذ اَأسن ماّمش ث-يِد اإِسُّ
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خنِّي اإِفّغ غار اإِج ن وْمشان نّْضِني.” 18راِمي د يِيوض ُؤِزير، اإِمسار اإِج ن ُؤخاْروض ماِشي 
ُبطُروس. 19ماشا ِهيُروُذوس ُؤِمي خاس ثُوغا  ْذُروسث جار ْرعسكار خ ِمين اإِْمسارن اإِ 
يارزُّو، وار ث ُيوِفي، ُؤشا اَأوارنِي راِمي اإِّستْنطق اإِْعّساسن، ُيوُمور اَأذ ثن نْذهن غار ّشراع 

ُؤشا اإُِروح ِزي ياُهوِذيّيا غار قايصاِرييا، اإِْزذغ ِذينِّي. 

رمْوث ن ِهيُروُذوس �أَݣِريّبا 
20ثُوغا ِهيُروُذوس اإِْسخض خ اَأْيث ن ثِيُروس ذ ِسيُذون. ماشا نِيْثِني اَأْرزفن-د غارس اَأمْشناو 

اإِّج ن ْبناذم، ّسقْنعن بلاسثُوس اَأخّدام اإِشنعن ن ُؤجْدجيذ )=ونِّي ثُوغا خ ثمْسرايِين ن 
رقصار ن ُؤجْدجيذ(، تارن اس اَأصراح، ِمينِزي ماّشا ن ثُمورث نْسن ثّك-د ِزي ثنِّي ن 
ُؤجْدجيذ. 21ذݣ اإِج ن واّس اإِ ثُوغا نْوان، يارض ِهيُروُذوس اَأجْدچاب اإِݣلّذن، اإِقِّيم خ 
ْركُورِسي ن ّشراع، اإِّساوار اَأِكيسن. 22ُؤشا  اإِْوذان ْسُغوْين غارس “اَأقّا-ت ذ ْثِميّجا ن 
اإِج ن اَأربِّي، ماِشي ن ْبناذم.” 23رْخذنِّي اإِْوثا اِث اإِج ن لمالاك ن ِسيِذي، ِمينِزي نتّا وار 
ين ث اإِكّشاون، اإِفّغ ّزايس ُبوْحبر. 24اَأوار ن اَأربِّي ثُوغا  اإِوِشي اَأُعوْدجي اإِ اَأربِّي. ُؤشا  شِّ
اإِݣّام، اإِمّقار. 25بارناباس ذ شاُول عْقبن-د ِزي ُؤرشالِيم اَأوارنِي راِمي كّمرن ثاسّخارث 

نْسن ُؤشا اإِْوين اَأِكيسن ُيوحانّا، ونّي ُؤِمي ْتكنّان ماركُو. 

ِريخضارث ن بارناباس ذ شاُول �إِ ْرخْدمث 

1ثُوغــا ِذين ِذي اَأنِثيُيوِخييــا ِذي ثمْسُمونت اإِْمكاشــافن ذ اإِْمسرماذن: بارنابــاس، 13 

ذ ِسمعان ونّي اإِْتكنّان نِيجر، ذ لُوِكيُيوس زِي قايراوان، ذ ماناِعين ونّي اإِْتواربّان 
اَأك-ذ ِهيُروُذوس ْرحــاكم خ اإِج ن اَأرباع ن ثُمورث، ذ شـــاُول. 2اَأم ثُوغــا نِيْثِنـــــي عّبذن 
اإِ ِسيِذي، ْتُزوّمان، اإنّا اَأرُّوح اإِقّدسن “فاْرزم اَأيِي-د بارناباس ذ شاُول اإِ ْرخْدمث ثنِّي ُؤِمي ذ 

ين ثن اَأذ راحن.  اسن-د راِغيغ.” 3خنِّي ُزوّمن زُّوْدچن ُؤشا ّساْرسن خاسن اإِفاّسن، جِّ

�أَسافار غار قُوبُروس 
اَأبِريذ غار سالُوِكييا ُؤشا ّسنِّي  اإِقّدسن، طّفن  اَأرُّوح  اَأم ثُوغا د ْتواّسكّن ِزي  4اإِنا خنِّي، 

ُروحن ِذي رْبحار غار قُوبُروس. 5ُؤِمي اإِْوضن غار سالاِميس، باّرحن س واوار ن اَأربِّي 
ذݣ اإِِسيناݣُوݣن ن ُوذاين. ثُوغا ُيوحانّا اإِْتسّخار اإِثن. 6اَأوارنِي راِمي ْزوان ثاݣِزيرث اَأر 
و.  بافُوس، ُؤِفين ِذين اإِج ن ُؤسّحار، نتّا ذ اإِج ن ُؤمكاشاف اإِّسخارِّيقن، قّارن اس بار-يشُّ
7ثُوغا-ث اَأك-ذ لوالِي سارِجيُيوس ُبولُوس. نتّا ذ اإِج ن وْرياز ذ اَأِميِغيس. وانِيثا اإِراغا-د اإِ 
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بارناباس ذ شاُول، ثُوغا اإِّمْزِري اَأذ اإِسر اَأوار ن اَأربِّي. 8ماشا اإِلِيماس )اَأم ماّمش ذ اس قّارن 
يمان.  و س ْثݣِريِݣيث(، اَأسّحار، ثُوغا اإِْتعكّاس اإِثن، ياْرُزو اَأذ اإِّسبّعذ لوالِي خ لاإِ اإِ بار-يشُّ
ور س اَأرُّوح اإِقّدسن، اإِْجعار ذاْيس مِليح،  9ماشا شاُول ُؤِمي قّارن عاوذ ُبولُوس، ثُوغا اإِشُّ

ورذ س كُور ْرغّش ذ ْثحراْيمشث، شك ذ  اإنّا 10“اَأ شك، اَأ مِّيس ن اإِْبِريس، اَأقّا شك ثشُّ
رْعُذو ن ماّرا ثاسݣْذا، ما اَأقّا شك وار ْثبّدذ شا اَأذ ْثخاروضذ اإِْبِريذن اإِسݣّذن ن اَأربِّي. 
و، ْخزار، اَأقّا ذا اَأفُوس ن اَأربِّي اإِ شك اإِ غا اإِخْدچصن، اَأذ ْثذورذ ذ اَأذارغار، وار  11رخُّ

ثْتِويِريذ ْثُفوشث اإِ اإِج ن ْرِميجار. رْخذنِّي ثوضا-د خاس ثايُّوث ذ ثاْدچسث ُؤشا ثاّر اِث 
ورا، يارزُّو ِوي ث اإِ غا اإِݣّوذن زݣ ُؤفُوس. 12راِمي اإِْزرا لوالِي ِمين اإِْمسارن، ُيومن،  اإِدُّ

اإِتْبهث ِذي ْثُغوِري ن ِسيِذي. 

غار ِبيرخا ذ �أَنِثييُوِخييا 
13ُبولُوس ذ اإِنّي اَأِكيس اإِفّغن ِزي بافُوس خ رْبحار ُؤشا ُؤِسين-د غار بِيرخا ِذي بامِفيِلييا، 

ماشا ُيوحانّا ُيوُيور خاسن ُؤشا اإِْعقب غار ُؤرشالِيم. 14ماشا نِيْثِني ُروحن ِزي بِيرخا كِّين 
ينت ِذي جوايه ن بِيِسيِذييا ُؤشا ُؤْذفن  خ ثُمورث ُؤشا اإِْوضن غار اَأنِثيُيوِخييا، اإِْشث ن ثنِذْ
غار ُؤِسيناݣُوݣ ذݣ واّس ن ّسبث ُؤشا قِّيمن. 15اَأوارنِي ثِيغِري ن تاْوراث ذ اإِْمكاشافن، 
ّسكّن غارسن اإِمّقرانن ن ُؤِسيناݣُوݣ، نّان “اَأ اإِريازن ثاوماث، مارا ثُوغا غاْروم اإِج ن 
واوار ن ُؤشّجع اإِ اإِْوذان، اإِنِيم ث.” 16اإِكّار ُبولُوس اإِشّيار س ُؤفُوس نّس، اإنّا “اَأ كنِّيو، 
اإِريازن ن اإِسرايِيل ُؤ كنِّيو اإِنّي اإِتݣّوذن اَأربِّي، ْسرم! 17اأربِّي ن وْيُذوذ-ا اإِسرايِيل ثُوغا اإِفاْرز 
رْجُذوذ نّغ ُؤشا اإِّسݣاّعذ ْرݣنس اَأراِمي ثن ثُوغا ذ اإِباّرانِيّين ِذي ثُمورث ن ِميْصرا ُؤشا 
وفّغ اإِثن س ُؤفُوس ُيوْعران نّس 18ُؤشا ثُوغا اإِصبار خاسن ْرِميجار ن اَأربِعين اإِسݣُّوسا  اإِسُّ
ِذي رْخرا. 19ؤ اَأوارنِي راِمي اإِثّحا سبعا ن رݣـُنوس ِذي ثُمورث ن كانعان، اإِْوش اَأسن 
ثُمورث نْسن ذ ْروارث. 20اَأوارنِي مان اَأيا ِذي ْرِميجار ن عراحار اَأربعا مّيا ُؤ خمِسين 
اإِسݣُّوسا، اإِْوش اَأسن ْرقُوضاث اَأر ْروْقث ن ُؤمكاشاف سامِويل. 21ِزي ّسنِّي تارن اإِج 
ن ُؤجْدجيذ ُؤشا اَأربِّي اإِْوش اَأسن شاُول، مِّيس ن ِكيس، اإِج ن وْرياز ِزي ثقِبيْتش ن 
بِينياِمين، ْرِميجار ن اَأربِعين اإِسݣُّوسا. 22اَأوارنِي راِمي ث اإِكّّس، اإِّسݣاّعذ اَأسن داُود ذ 

و اَأجْدجيذ، ونّي ُؤِمي خ اإِْشهذ عاوذ اَأمُّ

 ‘ُؤِفيغ داُود مِّيس ن ياّسا، وا ذ اإِج ن وْرياز ُيوِسي-د خ ْرخاضار اإِنُو، 
            ونّي اإِ غا اإِݣّن ماّرا ِمين ْخسغ نش.’   1  سام 14:13
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و اَأم ماّمش ثُوغا زّايس اإِواْعذ، 24اَأوارنِي  23زِي زّارِيعث نّس اإِݣّا اَأربِّي ن اإِسرايِيل اَأمسْنجم يشُّ

راِمي اإِْزوار ُيوحانّا اإِْتباّرح س ُؤصْغضاص ن تُوبث اإِ ماّرا اإِْوذان ن اإِسرايِيل قبر ّما اَأذ د ياس 
و. 25ُؤِمي يِيوض ُيوحانّا اإِكّمر ثاسّخارث نّس، اإنّا ‘ِمين ذ اوم اإِْتِغير اَأقّا ذ نش، وار ْدجيغ  يشُّ
ذ ونّي. ماشا، ْخزار، نتّا اَأذ د ياس اَأوارنِي اَأيِـي، نش وار ْسِذيهْدچغ اَأذ اس فْسيغ اإِِفيران ن 
سانْذالِيياث نّس.’ 26اَأ اإِريازن ثاوماث، ثاْروا ن اإِبراِهيم ذ اإِنّي اإِ ِذين جاراوم اإِتݣّوذن اَأربِّي، اإِ 
كنِّيو ُؤِمي ذ اإِْتواّسّك اَأوار ن ُؤسْنجم-ا. 27ِمينِزي اإِمْزذاغ ن ُؤرشالِيم ذ اإِمّقرانن نْسن، اَأم وار ث 
ينن، اَأقّا كّمرن اَأوارن ن اإِْمكاشافن اإِ اإِقّارن كُور اَأّس ن ّسبث، ُؤِمي خاس حكمن. 28واّخا  سِّ
وار ُؤِفين ُؤرا ذ اإِّج ن رسباب ِحيما اَأذ خاس حْكمن س ْرمْوث، اَأقّا تارن زِي بِيلاُطوس ِحيما 
اَأذ اإِْتوانغ. 29ُؤِمي كّمرن ماّرا ِمين خاس ُيوران، ّسهوان ث-يِد زِي ثْحناشث ُؤشا ّساْرسن ث 
ذݣ ونْضر. 30ماشا اَأربِّي اإِّسنكّار اإِث-يِد زݣ اإِمتِّينن. 31اإِْضهار اَأسن-د اَأطّاس ن ُوّسان اإِ اإِنّي 
ِكيس ݣاّعذن زِي لجالِيل غار ُؤرشالِيم، اإِنّي اإِْدچان ذ رْشُهوذ نّس غار اإِْوذان. 32نّشين  نْتباّرح 
اإِ كنِّيو س ْرواْعذ اإِ اإِْتوانّان اإِ رجُذوذ، ْرواْعذ اإِ ثُوغا اإِكّمر اَأربِّي اإِ نّشين اإِنّي اإِْدچان ذ ثاْروا نْسن، 

و زِي ْرمْوث. 33اَأم ماّمش ثُورا ذݣ ُؤسبِّيح ن داُود ِويّس ْثناين اَأم اَأربِّي ثُوغا ذ اإِّسنكّار يشُّ

يغ-د شك!’    سبح. 7:2            ‘شك ذ مِّي، اَأّس-ا جِّ

34ؤ اَأراِمي ث-يِد اإِّسنكّار زݣ اإِمتِّينن اَأر وار اإِْتِكيّشا عّمارص، اَأقّا اَأمُّو ث اإنّا 

شا. 3:55             ‘نش اَأذ اوم ْوشغ لباراكا ثاصِذيقث ن داُود.’      �إِ

35خ ُؤينِّي اإِقّار عاوذ ذݣ اإِج ن ُؤسبِّيح نّْضِني

و.’     سبح. 10:16 يذ اَأمقّداس نّك اَأذ اإِِكيشُّ            ‘شك وار ثتجِّ

ير نّس، اإِمُّوث، ّساْرسن ث ذݣ  36ِمينِزي داُود، اَأوارنِي راِمي اإِْخذم اإِ شوار ن اَأربِّي جار جِّ

و. 37ماشا ونّي د اإِّسنكّار اَأربِّي، وار اإِْتِكيّشا. 38اَأ اإِريازن  ونْضر اَأك-ذ رْجُذوذ نّس، خنِّي اإِِكيشُّ
ثاوماث، اَأذ ثّسنم خنِّي بلِّي س وانِيثا اَأذ اوم اإِْتواباّرح س وْغفار ن ّدنُوب 39ُؤ بلِّي كُور اإِّجن 
ونّي ُيومنن س وانِيثا اَأذ اإِْتواسݣّذ زِي ماّرا اإِ زِي وار ْثزّمارم اَأذ ْتواسݣّذم س تاْوراث ن ُموسى. 

40ْحضام ِحيما وار خاوم ذ اإِوطِّي شا ن ِمين اإِْتوانّان ذݣ اإِْذلِيسن ن اإِْمكاشافن  
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41‘ْخزارم، اَأ كنِّيو اإِنّي اإِّسحقاران، ْثعْجبم ُؤ ْثوّدارم، 

يم   ِمينِزي نش اَأذ ݣّغ اإِْشث ن ْرخْدمث ذݣ ُوّسان نْوم اإِ وار ثِتيقِّ
             واّخا اإِعاوذ اَأوم ت شا ن اإِّجن.’  ”   هاب. 5:1 

ْورن س  42راِمي فّغن ُوذاين زݣ ُؤِسيناݣُوݣ، تارن زݣ اإِنّي زِي رݣـُنوس ِحيما اَأذ ِكيسن سِّ

واوارن ذ اإِّجن ذݣ واّس ن ّسبث اإِ د غا ياسن. 43راِمي اإِمسْبضا ُؤُمونِي ن ُؤِسيناݣُوݣ، 
اَأطّاس ن ُوذاين ذ واطّاس ن اإِمعاشارن ن ُوذاين اإِِذييانِيّين ْضفارن ُبولُوس ذ بارناباس، اإِنّي 
خنِّي ثُوغا ِكيسن اإِّساوارن، عْرمن اَأسن ِحيما اَأذ قِّيمن ِذي نِّيعمث ن اَأربِّي. 44ذݣ واّس 
ينت عراحار ماّرا ِحيما اَأذ ْثسر اإِ واوار ن اَأربِّي. 45اَأراِمي  ن ّسبث اإِ د ُيوِسين ثُوِسي-د ثنِذْ
ور ُبولُوس،  ْزرِين ُوذاين اَأبارُّو ن ْرغاِشي، ذْورن عّمارن س رْحسذ، عكسن ِمين خف اإِسِّ
يور ذ  قاشحن ُؤ شّقفن. 46ماشا ُبولُوس ذ بارناباس نّان س ثْرياسث “ثُوغا اإِْتخّص اَأذ اوم نسِّ
اَأمْزواُرو خ واوار ن اَأربِّي ماشا ثُوِݣيم، ْثحْكمم خ يِيخف نْوم بلِّي وار ثسِذيهْدچم ثُوذارث 

ن رْبدا، اَأقّا نّشين اَأذ نْوّجه رݣـُنوس. 47ِمينِزي اَأمُّو ذ انغ اإِوّصا ِسيِذي، اإِقّار

 ‘نش اَأرِّيغ شك ذ ثِيفاوث ن رݣـُنوس، ِحيما اَأذ ثِيِريذ اإِ ُؤسْنجم 
شا. 6:49  ونِّيث.’ ”      �إِ               واّخا اَأر طّارف ن دُّ

48ُؤِمي ْسِرين رݣـُنوس مان اَأيا، فارحن ّسْمغارن اَأوار ن ِسيِذي ُؤشا ُؤمنن ماّرا اإِنّي ثُوغا 

اإِْتوافارزن اإِ ثُوذارث ن رْبدا. 49اَأوار ن اَأربِّي اإِفّغ غار ثُمورث نِّي ماّرا. 50ماشا ُؤذاين ّسْنهّزن 
ثِيْمغاِرين ثِنّي ثُوغا اإِتݣّوذن اَأربِّي ذ ثِنّي غارسنت ّشان ُؤرا ذ اإِْمشنّعن ن ثنِذينت، ّسكّارن 
وفّغن ثن باّرا اإِ ثُمورث نْسن. 51ماشا  اإِْشث ن رْحصارث خ ُبولُوس ذ بارناباس ُؤشا سُّ
نِيْثِني ّزْرزن ثاعّجاجث خ اإِضارن نْسن خاسن ُؤشا ُروحن غار اإِقُونِييا 52ُؤشا اإِمْحضارن 

ورن س رْفراحث ن اَأرُّوح اإِقّدسن.  ذْورن شُّ

ثاباّرحث ن رْخبار �أَصْبحان ِذي ِليقاُعونيا

ْورن اَأراِمي 14  1اإِْمسار ِذي اإِقُونِييا اَأقّا ُؤْذفن جِميع غار ُؤِسيناݣُوݣ ن ُوذاين ُؤشا سِّ

ُيوِمينن،  اإِنّي وار  ُؤذاين  اإُِيونانِيّين. 2ماشا  ُوذاين ذ  اَأطّاس ن ْرغاِشي ن  ُؤمنن 
ّسِعيْدچثن ُؤ ّسارْزݣن ْرخاضار ن يِنّي ِزي رݣـُنوس ِضيّد اإِ ثاوماث. 3كِّين ِذينِّي اَأطّاس، 
ْتباّرحن س ثْرياسث ِذي ِسيِذي ونّي اإِ ثُوغا اإِتِيّشن شهاذث اإِ واوار ن نِّيعمث نّس ُؤشا 
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ينت اإِْمسبضا ُؤ شا  اإِݣّا رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث س اإِفاّسن نْسن. 4ُؤشا  ْرغاِشي ن ثنِذْ
ّزاْيسن ُروحن اَأك-ذ ُوذاين ُؤ شا نّْضِني اَأك-ذ اإِمازانن. 5ُؤِمي اإِمسار اإِج ن ُؤخاْروض ن اإِنّي 
ِزي رݣـُنوس ُؤرا ن ُوذاين اَأك-ذ اإِمّقرانن نْسن، ِحيما اَأذ خاسن كارفسن ُؤ ِحيما اَأذ ثن 
اَأرجمن، 6خنِّي، اَأوارنِي راِمي ْمشاوارن جاراسن، اَأرْورن غار ْثنّدام ن لِيكاُعونيا، اَأقّا-ثن ذ 
لِيسثرا ذ ِذيربِي ُؤ غار جوايه اإِ ذ اس-د اإِنّضن 7ُؤشا ْتباّرحن ِذينِّي س رْخبار اَأصْبحان. 

�أَحّجار ن بُوُلوس ِذي ِليسثر� ذ ِذيرِبي 
8ثُوغا اإِزّدغ ِذي لِيسثرا اإِج ن وْرياز اإِ وار غار اإِْدجي ّجْهذ ذݣ اإِضارن نّس، اَأقّا-ث ذ 

يس ن يّماس، وار ُيوُيور عّمارص. 9ثُوغا اإِتْسرا اإِ ُبولُوس اَأم اإِّساوار نتّا،  اَأنْضبار زݣ ُؤعدِّ
يمان ِحيما اَأذ اإِْتواّسݣنفا، 10اإِنّا س اإِْشث  ُؤ وانِيثا ُؤِمي ذاْيس اإِْجعار مِليح، اإِْزرا ذاْيس لاإِ
ن ْثِميّجا ثجهذ “كّار، ْثبّدذ نِيشان خ اإِضارن نّك!” اإِكّار اإِنْݣز، اإِْبذا اإِݣُّور ِزي ّسا غار 
ِذيها. 11راِمي اإِْزرا ْرغاِشي ِمين اإِݣّا ُبولُوس، ّسݣاّعذن ْثِميّجا نْسن، نّان س ْرحارض ن 
لِيكاُعونيا “اَأقّا اإِربِّيثن ذْورن اَأرْوسن ذݣ اإِْوذان، هوان-د غاْرنغ!” 12ُؤشا سّمان بارناباس 
اإِْزوار غار واوار. 13ُؤشا   نتّا  ِمينِزي  ُبولُوس س يِيسم ‘ِهيرِميس’،  ُؤ  س يِيسم ‘زاُيوس’ 
يݣن  ينت نِّي، اَأوارنِي راِمي د يِيِوي اإِيْنُذوزن ذ ثِيمِريِسين ن اإِججِّ اَأكّهان ن زاُيوس خ ثنِذْ
ورا ن ثنِذينت، ثُوغا اإِْخس اَأذ اإِقّدم ثِيغاْرِصين اَأك-ذ ْرغاِشي. 14ماشا  )=نُّوّواش( غار ثِيوُّ
اَأراِمي ْسِرين اإِمازانن بارناباس ذ ُبولُوس خ مان اَأيا، شاّرݣن اَأرُّوض نْسن ُؤشا نݣزن جار 
ي اإِ ثتݣّم اَأيا؟ ُؤرا ذ نّشين ذ اإِج ن لباشار ذ اإِّجن  ْرغاِشي، ْسُغويُّون 15“اَأ اإِريازن، مايمِّ
اَأمْشناو كنِّيو، نْتباّرح س رْخبار اَأصْبحان ِحيما اَأذ ْثبّعذم خ ثمْسرايِين-ا اإِبطّرن ِحيما اَأذ 
ثُوبم غار اَأربِّي اإِّدارن اإِ د اإِخرقن اَأجنّا ذ ثُمورث ذ رْبحار ذ ماّرا ِمين ذاْيسن. 16نتّا اإِّجا 
يراث اإِعُذون. 17واّخا اَأمنِّي اَأربِّي وار  رݣـُنوس اَأذ ُؤُيورن ذݣ اإِْبِريذن نْسن ِذي ْروْقث ن جِّ
ي اإِخف نّس نّْبرا شهاذث اَأم اإِتّݣ ْثُشونِي زݣ ُؤجنّا، اإِْوشا اَأنغ-د اَأنْزار ذ اإِسݣُّوسا ن  اإِجِّ
ور ُؤراون نّغ س ماّشا ذ رْفراحث.” 18واّخا  ّساوارن اَأمنِّي، ثُوغا عاذ اإِْقسح  ّصابث، اإِشُّ
ِزي  ُوذاين  ُؤِسين-د  19ماشا  ثِيغاْرِصين.  يمن  ْتقدِّ وار  ماحْنذ  ْرغاِشي  ّسبّدن  اَأذ  خاسن 
اَأنِثيُيوِخييا ذ اإِكُونِييا، ّسقْنعن ْرغاِشي ُؤشا اَأرْجمن ُبولُوس، جاّرن ث باّرا اإِ ثنِذينت، اإِْتِغير 
اَأسن اَأقّا اإِمُّوث. 20ماشا اَأم ذ اس نّضن اإِمْحضارن، اإِكّار ُؤشا ُيوذف غار ثنِذينت. خنِّي 

ثِيوّشا نّس اإِفّغ اَأك-ذ بارناباس غار ِذيربِي.
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�أَعقاب غار �أَنِثييُوِخييا 
ينت ُؤ كونن اإِمْحضارن، عْقبن غار  21اَأوارنِي راِمي باّرحن س رْخبار اَأصْبحان ِذي ثنِذْ

لِيسثرا ذ اإِقُونِييا ذ اَأنِثيُيوِخييا 22ݣِّين ُؤر ِذي رعُمور ن اإِمْحضارن، عْرمن اَأسن اَأذ شّبارن 
يمان ُؤ عْرمن اَأسن بلِّي اإِْتخّص اَأذ ناذف غار ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان س واطّاس ن  ِذي لاإِ
رحصاراث. 23اَأوارنِي راِمي د اسن اَأرّشحن اإِْمغارن ِذي كُور ثامْسُمونت، ّسقبضن ثن س 
ي اإِ اَأربِّي اإِ ِزي ُيومنن. 24ُؤِمي ْزوان بِيِسيِذييا، ُؤِسين-د غار بامِفيِلييا.  ْثزاْدجيث ذ ُؤُزومِّ
يورن س واوار ِذي بِيرخا، خنِّي هوان-د غار اَأتّاليا. 26ِزي ّسنِّي ُروحن ِذي رْبحار غار  سِّ

25

اَأنِثيُيوِخييا مانِي ثُوغا ْتواّسقّبضن اإِ نِّيعمث ن اَأربِّي قبر ّما اَأذ بذان ِذي ْرخْدمث، ثنِّي اَأقّا 
كّمرن ت. 27راِمي ِذين اإِْوضن، راغان خ ثمْسُمونت، خّبارن س ماّرا رْخذايم ثِيمّقرانِين 
يمان اإِ رݣـُنوس. 28ُؤشا  قِّيمن  اإِ يݣّا اَأربِّي س اإِفاّسن نْسن ُؤ ماّمش ياْرزم ثاّوارث ن لاإِ

ِذين اإِْشث ن ْروْقث ماِشي ْذُروسث اَأك-ذ اإِمْحضارن. 

ماز�نن ِذي ُؤرشاِليم خ وْخثان ذ تاْور�ث  ْشو�ر ن �إِ

1هوان-د شا ن اإِْوذان ِزي ياُهوِذيّيا غار اَأنِثيُيوِخييا ُؤشا بذان ّسرماذن اإِ ثاْوماث 15 

“مارا وار ثْتواخْثنم علاْحساب تاْوراث ن ُموسى، وار ْثزّمارم اَأذ ثْتواّسنجمم.” 
ذ  ُبولُوس  ن  طّارف  ِزي  اَأِكيْذسن  ُؤناقش  ذ  ُؤخاْروض  ن  اإِج  اإِكّار  ِذين  ُؤِمي  2خنِّي 

بارناباس، وار اإِْدجي ْذُروسث واها، وّصان اَأذ ّسݣاّعذن ُبولُوس ذ بارناباس ذ شا ّزاْيسن 
غار اإِمازانن ذ اإِْمغارن ِذي ُؤرشالِيم. 3اإِنا، ُؤِمي ْتواّسقّبضن ِزي ثمْسُمونت، ُشوقّن ِذي 
ِفيِنيِقييا ذ ساماِرييا ُؤشا خّبارن نِيشان ماّمش ثُوبن اإِنّي اإِْدچان ِزي رݣـُنوس، ّسفارحن 
ذ  اإِمازانن  ذ  ثمْسُمونت  ّزاْيسن  ثارّحب  ُؤرشالِيم،  غار  اإِْوضن  4راِمي  اَأطّاس.  ثاْوماث 
اإِْمغارن ُؤ نِيْثِني خّبارن ثن س ماّرا ِمين ّزاْيسن اإِݣّا اَأربِّي. 5ماشا نّان، اَأقّا ِذين شا ِزي 
ْثبِريذث ن اإِفاِريِسيّين اإِنّي اإِذْورن ُؤمنن، قّارن بلِّي اإِْتخّص اَأذ ثن خْثنن اإِ اإِنّي اإِْدچان ِزي 
رݣـُنوس ُؤ اَأذ ثن وّصان اَأذ شّبارن ِذي تاْوراث ن ُموسى. 6ُمونن اإِمازانن ذ اإِْمغارن ِحيما 
اَأذ ْمشاوارن خ واوار-ا. 7اَأراِمي اإِكّار اإِج ن ُؤخاْروض ذ اَأمّقران، اإِبّد ُبطُروس اإنّا اسن 
“اَأ اإِريازن ثاوماث، كنِّيو ثّسنم بلِّي اَأطّاس زݣ واِمي اَأربِّي اإِْخضار اَأيِـي ِحيما رݣـُنوس 
اإِنُو ُؤشا اَأذ ّزايس اَأمنن. 8اأربِّي، ونّي اإِّسنن  وم  اَأذ ْسرن اَأوار ن رْخبار اَأصْبحان س ُؤقمُّ
ِمين اإِْدچان ذݣ ُوراون، اإِْشهذ خاسن اَأم ذ اسن اإِْوشا اَأرُّوح اإِقّدسن اَأمْشناو اإِ نّشين 9ُؤ 
يمان. 10اإِوا  يْزذݣ ُؤراون نْسن س لاإِ اإِسِّ اَأم  نِيْثِني،  اإِتّݣ ُبو ْرفاْرز جار نّشين ذ  نتّا وار 
ي ثْتجاّرابم عاذ اَأربِّي ُؤ ثتݣّم اإِج ن ُؤزايُرو خ اإِراون ن اإِمْحضارن اإِ وار اإِزّمار  و، مايمِّ رخُّ
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نِّيعمث  نِيْثِني، س  اَأمْشناو  اَأذ ث نارُبو؟ 11ماشا نّشين نُومن،  رْجُذوذ نّغ ُؤرا ذ نّشين 
و لَمسيح، اَأقّا اَأذ نْتواّسنجم س وْبِريذ ذ اإِّجن اَأِكيسن.” 12اإِسقار ْرغاِشي،  ن ِسيِذي يشُّ
نِيْثِني ْسران اإِ بارناباس ذ ُبولُوس ْتعاواذن خ رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث ثِيمّقرانِين اإِ ّزاْيسن 
اإِݣّا اَأربِّي جار رݣـُنوس. 13اَأوارنِي راِمي كّمرن اَأوار نْسن، ياّر-د ياعُقوب، اإنّا “اَأ اإِريازن 
ثاوماث، ْسرم-د غاِري. 14ِسمعان اإِخّبار ماّمش ثُوغا اإِݣّا اَأربِّي اَأمْزوار ِحيما اَأذ اإِّسُمون 
يِيسم نّس. 15مان اَأيا اإِتاس-د اَأك-ذ واوارن ن اإِْمكاشافن  اإِج ن وْيُذوذ ِزي رݣـُنوس اإِ 
اَأمْشناو ماّمش ثُورا 16‘اَأوارنِي مان اَأيا اَأذ عْقبغ ُؤشا اَأذ ّسبّدغ عاوذ اَأِقيُضون اإِقّدسن ن 
داُود اإِ ثُوغا اإِْوضان ُؤ ِمين ّزايس يارّدْدچن اَأذ ث عْذرغ ُؤشا اَأذ ث ّسݣاّعذغ ثاوارا 
نّْضِنيث، 17ِحيما ْرباِقي اإِقِّيمن ن اإِْوذان اَأذ اَأْرُزون خ اَأربِّي ُؤرا ذ ماّرا رݣـُنوس اإِ خف 
اإِݣِّين ماّرا مان اَأيا. 18ماّرا رْخذايم نّس اَأقّا  اإِْتواراغان س يِيسم اإِنُو، اإِقّار ِسيِذي ونّي اإِ 
ْتواّسننت غارس ِزي رْبدا. 19خ ُؤينِّي ْتواِريغ اإُِشوّوار وار نّسضِقير شا خ اإِنّي اإِثُوبن غار 
اَأربِّي ِزي رݣـُنوس، 20ماشا اَأذ اسن ناِري، اَأذ بّعذن خ ِمين اإِْتواخْمجن ِزي لاصنام ُؤ 
ييفا ُؤ خ اإِذاّمن. 21ِمينِزي ُموسى غارس ِزي مْشحار ُؤيا ِذي كُور  خ ثُوقْحِبيث ُؤ خ جِّ
ينت اإِنّي اإِْتباّرحن ّزايس ُؤشا اإِْتواّسغار س ِمين اإِْتوانّان ِزي ُموسى كُور اَأّس ن ّسبث  ثانِذْ

ذݣ اإِِسيناݣُوݣن.” 

ثابر�ت غار �أَنِثييُوِخييا 
22خنِّي ْمشاوارن اإِمازانن ذ اإِْمغارن اَأك-ذ ماّرا ثامْسُمونت ِحيما اَأذ اإِْخضارن اإِريازن ِزي 

ْروْسط نْسن ِحيما اَأذ ثن ّسكّن اَأك-ذ ُبولُوس ذ بارناباس غار اَأنِثيُيوِخييا: ياُهوذا، ُؤِمي 
قّارن عاوذ بارساباس، ذ ِسيلاس، اإِريازن نِّي ثُوغا-ثن ذ اإِمّقرانن جار ثاوماث. 23ُؤِرين 
و “اإِمازانن ذ اإِْمغارن ذ ثاْوماث اإِ ثاْوماث اإِ اإِْدچان ِزي رݣـُنوس اإِنّي  س ُؤفُوس نْسن اَأمُّ
اإِْدچان ِذي اَأنِثيُيوِخييا ذ ُسوِرييا ذ ِكيِليِكييا: ْسرام خاوم! 24ُؤِمي نسرا بلِّي شا ن يِنّي اإِ د 
ُيوِسين ِزي ْروْسط نّغ صذعن كنِّيو س واوارن نْسن، ّسْنهّزن ثانفسشث نْوم، قّارن بلِّي 
اإِْتخّص اَأذ ثْتواخْثنم ُؤِمي نّشين وار نُوُمور س مان اَأيا. 25ثُوغا اإِْتِغير اَأنغ اَأقّا مِليح، ُؤِمي 
ذ نُوسا غار ُؤخاّراص ذ اإِّجن، ماحْنذ اَأذ نْفاْرز شا ن يْريازن ِحيما اَأذ ثن نّسّك غاْروم 
اَأك-ذ اإِمِعيّزن نّغ بارناباس ذ ُبولُوس. 26نِيْثِني ذ اإِريازن اإِنّي اإِطّّوعن ثُوذارث نْسن اإِ يِيسم 
و لَمسيح. 27خنِّي نّسّك-د ياُهوذا ذ ِسيلاس، اإِنّي كنِّيو اإِ غا اإِخّبارن مان  ن ِسيِذي يشُّ
نّشين،  اإِ  اإِقّدسن ُؤرا  اَأرُّوح  اإِ  اإِْتِغير اس مِليح  وم نْسن. 28ِمينِزي ثُوغا  اَأيا عاوذ س ُؤقمُّ
بلِّي وار خاوم نّسضِقير شا ّضقر كثار ْمِغير ثِيمْسرايِين ثِنّي لاُبوّدا ّزاْيسنت، اَأقّا ذ ثِينا: 
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ييفا ُؤرا خ ثُوقْحِبيث. مارا  29اَأݣّوِجي خ ِمين اإِقّارصن اإِ لاصنام ُؤرا خ اإِذاّمن ُؤرا خ جِّ

ْثبّعذم اإِخف نْوم خ مان اَأيا، اَأذ ثݣّم مِليح. س تِيِسير.” 30اَأوارنِي راِمي ثن ّسقْبضن، 
غِرين،  31راِمي ت  ثابرات.  اَأسن  ْوِشين  ْرغاِشي،  ّسُمونن  ُؤشا  اَأنِثيُيوِخييا  غار  اإِْوضن 
اإِ  اإِْمكاشافن، عْرمن  اإِْدچان عاوذ ذ  اإِنّي  فارحن زݣ ُؤفّوج نِّي. 32ياُهوذا ذ ِسيلاس، 
ثاْوماث س واوارن اَأطّاس ُؤ ّسجْهذن ثن. 33اَأوارنِي راِمي قِّيمن ِذينِّي اَأطّاس ن ْروْقث، 
ّسقْبضن ثن واْوماثن س رْهنا ِحيما اَأذ ذْورن غار اإِمازانن اإِنّي ثن-د اإِّسكّن. 34ماشا اإِْتِغير 
اَأنِثيُيوِخييا،  اإِقِّيم. 35ُبولُوس ذ بارناباس قِّيمن ِذي  اَأذ ِذينِّي  ِسيلاس مِليح ماحْنذ  اإِ  اس 

ّسغاران ْتباّرحن س واوار ن اَأربِّي اَأك-ذ واطّاس اإِنّْضِني. 

بُوُلوس ذ بارنابا تمّسبضان 
اَأذ نْعقب غار ثاْوماث نّغ ِذي كُور  بارناباس “اأّج  اإِ  اإنّا ُبولُوس  36اَأوارنِي شا ن ُوّسان 

ور نْسن.”  ينت مانِي ثُوغا نْتباّرح س واوار ن اَأربِّي، اَأذ ناْرݣب ماّمش اإِ غا اإِفّغ ُؤمدُّ ثانِذْ
37بارناباس ثُوغا اإِْخس اَأذ ِكيسن اإِنْذه ُيوحانّا ونّي اإِْتكنّان ماركُو، 38ماشا ُبولُوس اإِنوا وار 

ِكيسن اإِتاِوي وا ونّي اإِ ذاْيسن اإِسْمحن ِذي بامِفيِلييا ُؤ وار ِكيسن اإُِروح غار ْرخْدمث. 
بارناباس  ُؤ  ونّْضِني  اإِّجن خ  ّمسْبضان  اَأراِمي  اَأمّقران جاراسن  ذ  ُؤمْنِغي  اإِّج ن  39اإِكّار 

اإِنْذه اَأِكيس ماركُو ُؤشا بّحارن غار ثݣِزيرث ن قُوبُروس. 40ماشا ُبولُوس اإِْخضار ِسيلاس 
ِكيِليِسييا  اإُِشوّق ِذي ُسوِرييا ذ  اَأربِّي 41ُؤشا  نِّيعمث ن  اإِ  اإِفّغ، سلّمن ث واْوماثن  ُؤشا 

اإِْتشّجاع ثِيمسُمونِين. 

تْر�ح �أَك-ذ بُوُلوس ذ ِسيلا   ِثيُموِثييُو �إِ

1ُؤشا  ُيوِسي-د عاوذ غار ِذيربِي ذ لِيسثرا. ْخزار، ثُوغا ِذين اإِج ن ُؤمحضار 16 

قّارن اس ثِيُموثِيُيو، نتّا ذ مِّيس ن اإِْشث ن ثْمغارث ذ ثُوذاشث ذ ْرُمومنا، ماشا 
باباس ذ اَأُيونانِي. 2ثاوماث ن لِيسثرا ذ اإِكُونِييا شْهذن خاس س ْرخار. 3ُبولُوس ثُوغا 
يّبث ن ُوذاين اإِنّي  اإِْخس وا اَأذ اإِسافار اَأِكيذس. خنِّي اإِْكِسي ث ُؤشا اإِْخثن اس ِزي سِّ
ثُوغا اإِْدچان ِذي ْثنّدام نِّي، ِمينِزي ماّرا ّسنن بلِّي باباس ذ اَأُيونانِي. 4ُؤِمي كِّين ُبولُوس ذ 
يهث ن اإِمازانن ذ اإِْمغارن  شا نّْضِني خ ْثنّدام، سلّمن ُروُمور اإِ اإِْتواحسبن نِيشان ِزي جِّ
ِذي ُؤرشالِيم، ِحيما ثِيمْسُمونِين اَأذ ذاْيسن طّفنت. 5ثِيمسُمونِين ذْورنت بّدنت مِليح 

يمان ُؤشا ثُوغا لعاذاذ نْسنت اإِمّقار نْهار خ نْهار.  ِذي لاإِ
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ْزو� غار ماِسيُذوِنييا  بُوُلوس �إِ
6ُؤِمي ُشوقّن نِيْثِني ِذي فِريِخييا ذ جوايه ن ݣالاِطييا، اإِمنع اإِثن اَأرُّوح اإِقّدسن ماحْنذ اَأذ 

بّشارن س واوار ِذي اَأِسييا، 7ُؤشا اَأوارنِي راِمي د ُؤِسين غار ِميسيا، اَأْرُزون اَأذ راحن غار 
ي. 8ُؤِمي كِّين خ ِميسيا، هوان غار ْثُروواس. 9اإِْزرا  بِيِثيِنييا، ماشا اَأرُّوح اإِقّدسن وار ثن اإِجِّ
ُبولُوس اإِج ن رْوِحيي س ْدجيرث. اإِبّد-د غارس اإِج ن وْرياز ِذين، اإِتار ّزايس، اإنّا “هوا 
غار ماِسيُذونِييا ِحيما اَأذ انغ ثْوِشيذ ُؤفُوس.” 10اَأوارنِي راِمي اإِْزرا رْوِحيي، نكّار رْخذنِّي 
ِحيما اَأذ نْراح غار ماِسيُذونِييا، ِمينِزي نفهم ِزي رْوِحيي نِّي بلِّي ِسيِذي اإِراغا اَأنغ-د ِحيما 

اَأذ اسن نباّرح س رْخبار اَأصْبحان. 

ينت ن ِفيِليبِّي  بُوُلوس ِذي ثنِذْ
11اَأقّا نُوُيور ِذي رْبحار ِزي ْثُروواس ُؤشا نُْروح نِيشان غار ساُموثراِكي، خنِّي ثِيوّشا نّس 

ينت ثامْزواُروث ِذي جوايه-ا  نُْروح غار نِيياُبولِيس 12ُؤ ِزي ّسنِّي غار ِفيِليبِّي، ثنِّي ذ ثانِذْ
ينت نِّي.  يم شا ن ُوّسان ِذي ثنِذْ ن ماِسيُذونِييا، ثُوغا-ت ذݣ اإِفاّسن ن اإُِرومانِيّين. نقِّ
ينت غار ْثما ن يْغزار مانِي ثُوغا ْتـزاْدچان  13ذݣ واّس ن ّسبث نّفغ ِزي ثّوارث ن ثنِذْ

حّسا غاْرنغ اإِْشث  يم نّساوار اَأك-ذ ثْمغاِرين ثِنّي ثُوغا اإُِمونن ِذينِّي. 14ثُوغا ثّسْ ُوذاين ُؤشا نقِّ
ينت  ينت ن ثِيياثِيرا، ثاسّبابث ن رْحرار ِزي ثنِذْ ن ثْمغارث، قّارنت اس لُوِذييا ِزي ثنِذْ
ن ثِيياثِيرا، ثنِّي ثُوغا ْثعّبذ اَأربِّي ُؤشا اَأربِّي ياْرزم اس ُؤر نّس ِحيما اَأذ ْثسر مِليح ِميخف 
اإِّساوار ُبولُوس. 15ُؤِمي ثْتواّسْغضص نتّاث ذ رْحباب ن ثاّدارث نّس، ثتار ّزاْينغ، ثنّا “مارا 
كنِّيو ثْتوارام بلِّي نش ذ ثاصِذيقث غار اَأربِّي، اإِوا اَأراحم-د، قِّيمم ِذي ثاّدارث اإِنُو.” ثُوغا 

ْثزاْوݣ اَأنغ ِحيما اَأذ نْقبر. 

بُوُلوس ذ ِسيلا ِذي رْحبس 
ن  رارياح  ذاْيس  ثايّا،  ن  اإِْشث  اَأِكيْذنغ  ثّمسْرقا  ْثزاْدجيث،  ن  وْمشان  غار  نݣُّور  16اَأم 

ْثݣّزانت، ثِيِوي-د اإِج ن رْفضر اإِمغار اإِ اَأْيثباب نّس س ْثݣّزانت نِّي. 17نتّاث ثْبذا ْثضّفار 
اإُِعوْدچن خ ماّرا ِمين  اإِ  اَأربِّي  اإِمسْمغان ن  ُبولُوس ذ نّشين، ثسُغويُّو، ثّقار “اإِوذان-ا ذ 
يم اَأطّاس ن ُوّسان. ماشا ُبولُوس،  و اإِ ثقِّ اإِْدچان، ْتباّرحن اَأوم س وْبِريذ ن ُؤسْنجم.” 18اَأمُّ
و  رارياح “تُوُمورغ شك س يِيسم ن يشُّ اإِ  اإنّا  اإِنّقرب،  اَأيا،  اإِْتخّياق خ مان  ُؤِمي ثُوغا 
لَمسيح، فّغ ّزايس.” ُؤشا  اإِفّغ-د ِذي ْثساّعث نِّي. 19ُؤِمي ْزِرين اَأْيثباب بلِّي اَأِسيثم ن 
وق ّزاث اإِ ْرُحوكّام. 20اَأراِمي  رْفضر نْسن اإُِروح، طّفن ُبولُوس ذ ِسيلاس، جاّرن ثن غار سُّ
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ينت نّغ، ِمينِزي نِيْثِني ذ ُؤذاين 21ُؤشا  ثن اإِْوين غار اإِمّقرانن، نّان “اإِوذان-ا ْتخاْرواضن ثانِذْ
اإُِرومانِيّين اَأم نّشين ماحْنذ اَأذ ثنت نْقبر.” 22ُؤشا   اإِ  وار اإِحْدچرن  اإِ  ّسغاران تاقالِيذ ثِنّي 
اَأذ ثن  ُؤُمورن  اَأرِّيمث،  اَأرُّوض خ  اإِمّقرانن شاّرݣن خاسن  وقّز-د خاسن ْرغاِشي ُؤشا  اإِدُّ
هتّكن س ُؤركُّوض. 23اَأوارنِي راِمي ثن ْوتِين اَأطّاس، نْضارن ثن ِذي رْحبس، ُؤُمورن اإِ 
ُؤعّساس ن رْحبس ِحيما اَأذ خاسن اإِعّس مِليح. 24ؤ نتّا، ُؤِمي اإِْكِسي ثوصّيث-ا، اإِنْضار 
اإِثن غار ذاخر قاع ن رْحبس، اإِقّن اإِثن زݣ اإِضارن نْسن ذݣ اإِج ن ْرقارب ن ْدُچوح 

ِحيما وار ْتِريكِّويرن. 
ْتسّبحن  ْتزاْدچان،  ِسيلاس  ُبولُوس ذ  ثُوغا  وْزين ن ْدجيرث،  يِيوض  25اَأراِمي د   
ي ن ثُمورث  اَأربِّي س اإِْزران ُؤشا اإِْمحباس ْسِرين اَأسن. 26رْخذنِّي اإِمسار اإِج ن ونْهزِّ
ورا نُّوْرزمْنت ُؤشا ْتوافْسين  ذ اَأمّقران اَأراِمي اإِْتوانهّز ذساس ن رْحبس، خنِّي ماّرا ثِيوُّ

ماّرا.  يّين ن  اإِشدِّ
يف نّس، ثُوغا اإِݣُّور  ورا اَأْرزمنت، اإِْجبذ سِّ 27راِمي د اإِفاق ُؤعّساس ن رْحبس، اإِْزرا ثِيوُّ  
اَأذ اإِنغ اإِخف نّس، اإِْتِغير اس بلِّي اإِْمحباس اَأرْورن. 28ماشا ُبولُوس اإِراغا س ْثِميّجا اإِجْهذن 
اإِنݣز  ثِيفاوث ُؤشا  اإِتار  اَأقّا-نغ ذا ماّرا.” 29اَأعّساس ن رْحبس  اإِخف نّك،  “وار ْتضاّرا 
غار ذاخر، خنِّي اإِنْضار اإِخف نّس غار اإِضارن ن ُبولُوس ذ ِسيلاس، اإِتارِجيِجي اَأطّاس. 
وفّغ اإِثن-د غار باّرا، اإنّا “اَأ رْجواذ، ِمين اإِْتخّص اَأذ ݣّغ ِحيما اَأذ ْتواّسنجمغ؟” 31نِيْثِني  30اإِسُّ

نّك.”  ثاّدارث  رْحباب ن  ثْتواّسنجمذ، شك ذ  اَأذ  لَمسيح،  و  يشُّ ِزي  “اَأمن  نّان اس 
يورن اَأِكيس اَأوار ن اَأربِّي ُؤشا اَأك-ذ ماّرا اإِنّي اإِْدچان ِذي ثاّدارث نّس. 33ِذي ْثساّعث  سِّ

32

اإِْتواّسْغضص ذݣ  يمن نْسن. خنِّي  اإِيزِّ يرذ اَأسن  اإِسِّ اإِْويِـي ثن-د غارس،  نِّي ن ْدجيرث 
وْمشان اَأك-ذ ماّرا رْحباب نّس. 34خنِّي اإِْويِي ثن غار ثاّدارث نّس، اإِّسوجذ اَأسن طّابرا، 

اإِفارح ِمينِزي ُيومن ِذي اَأربِّي، نتّا ذ ماّرا ثاّدارث نّس. 
اإِنِين “ضْرق  اَأذ  ِحيما  اإِْعّساسن  ينت  ثنِذْ ن  اإِمّقرانن  ّسكّن  ُؤِزير،  يِيوض  ذ  35ُؤِمي   
يوض اَأوارن-ا غار ُبولُوس، اإنّا “اإِمّقرانن ن  اَأسن-د اإِ اإِْوذان نِّي.” 36اَأعّساس ن رْحبس اإِسِّ
و ُؤشا ْثُروحم ِذي رْهنا.” 37ماشا  ينت ّسكّن-د ِحيما اَأذ اوم ضْرقن. خ ُؤينِّي فّغم رخُّ ثنِذْ
اَأنغ  نْضارن  اإِْوذان،  اإِ  ِقيباْتش  ُؤركُّوض  انغ هتّكن س  اَأذ  ين  اإنّا اسن “نِيْثِني جِّ ُبولُوس 
و ْخسن نِيْثِني  ِذي رْحبس، واّخا نّشين ذ اإُِرومانِيّين، نّْبرا ّما اَأذ خانغ حْكمن ُؤشا رخُّ
وفّغن س ْثُنوفّرا؟ لّا، اأّج اإِثن اَأذ د اَأسن نِيْثِني س يِيخف نْسن، ِحيما اَأذ انغ  اَأذ انغ سُّ
يوضن اَأوارن-ا عاوذ غار اإِمّقرانن ُؤ نِيْثِني ݣّوذن ُؤِمي ْسِرين اَأقّا-ثن  وفّغن.” 38اإِعّساسن سِّ سُّ
وفّغن، تارن  ذ اإُِرومانِيّين. 39ُؤشا  ُؤِسين-د، تارن ّزاْيسن ْسماحث ُؤ اَأوارنِي راِمي ثن سُّ
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ّزاْيسن اَأذ فّغن ِزي ثنِذينت. 40خنِّي فّغن-د ِزي رْحبس ُؤشا ُؤْذفن غار ثاّدارث ن لُوِذييا 
ُؤ راِمي ْزِرين ثاْوماث، ّسشّجعن ثن ُؤشا ُؤُيورن. 

بُوُلوس ِذي ِثيساُلونِكي 

1ُؤِمي ْزوان خ اَأمِفيُبولِيس ذ اَأُبولُّونِييا، اإِْوضن غار ثِيّسالُونِيكا مانِي ثُوغا اإِج ن 17 

اإِناقش  اَأم لقاِعيذا ُؤشا  ُؤِسيناݣُوݣ ن ُوذاين. 2ُبولُوس، ُيوذف-د ِذين غارسن 
اَأِكيسن زݣ اإِْذلِيسن اإِقّدسن ْثراثا ن ُوّسان ن ّسبث، 3اإِفّّسار اَأسن س ُؤْسبّين بلِّي ثُوغا 
و وانِيثا ذ  اإنّا اسن “اَأقّا يشُّ اإِمتِّينن.  اإِكّار زݣ  اَأذ ذ  اإِْتواوّدب ُؤشا  اَأذ  لَمسيح  اإِ  اإِْتخّص 
لَمسيح ونّي اإِ ذ اوم باّرحغ.” 4شا ّزاْيسن ُؤمنن، ُمونن اَأك-ذ ُبولُوس ذ ِسيلاس، ُؤرا ذ 
اإِج ن ْرغاِشي ذ اَأمّقران زݣ اإُِيونانِيّين اإِنّي اإِعّبذن اَأربِّي ُؤرا ذ ثِيْمغاِرين اإِشْنعن وار اإِْدجي 
ْذُروسث ّزاْيسنت، ُمونن اَأِكيسن. 5ماشا ُؤذاين اإِنّي ثُوغا وار اإِطِّيعن، نْذهن شا ن يْريازن 
ينت ُؤشا ذّخرن ِذي  اإِعّفانن ِزي ثاْروا ن رْخرا، ّسݣاّعذن اإِج ن ْرغاِشي، ّسهاجان ثانِذْ
ثاّدارث ن ياُسون، اَأْرُزون اَأذ ثن ݣّوذن ّزاث اإِ اإِْوذان. 6ُؤِمي وار ثن ُؤِفين، جاّرن ياُسون 
ونِّيث ماّرا،  ذ شا ن واْوماثن ِقيباْتش اإِ اإِمّقرانن ن ثنِذينت، ْسُغويُّون “اإِنا اإِنّي اإِّسغّوغن دُّ
يذف اإِثن غارس. ُؤ نِيْثِني ماّرا ْتعكّسن ثِيوصّياث ن  اَأقّا ُؤِسين-د عاوذ ذا 7ُؤشا ياُسون اإِسِّ
و.” 8ّساْرجفن ْرغاِشي ذ اإِمّقرانن ن  قايصار، قّارن اَأقّا ذا اَأجْدجيذ نّْضِني، اَأقّا-ث ذ يشُّ

ثنِذينت. 9ماشا اَأوارنِي راِمي طّفن ْرعارُبون ِزي ياُسون ذ يِينّْضِني، اَأرُخون اَأسن. 

ينت ن ِبيِرييا  بُوُلوس ذ ِسيلا ِذي ثنِذْ
اإِْوضن،  10رْخذنِّي ّسكّن ثاْوماث ُبولُوس ذ ِسيلاس غار بِيِرييا س ْدجيرث. ُؤِمي ِذين 

ُروحن غار ُؤِسيناݣُوݣ ن ُوذاين. 11اإِنا ثُوغا-ثن خار زݣ اإِنّي اإِ اإِْدچان ِذي ثِيّسالُونِيكا 
ُؤشا قْبرن اَأوار س ماّرا ْرخاضار، اَأرزُّون كُور اَأّس ذݣ اإِْذلِيسن اإِقّدسن ِحيما اَأذ ْخزارن 
اَأطّاس ّزاْيسن زݣ ُوذاين نِّي ُؤمنن ُؤرا ذ ثِيْمغاِرين ذ  ِذي ثِيمْسرايِين-ا ما اَأقّا-ينت اَأمنِّي. 12
يْريازن اإُِيونانِيّين ماِشي ْذُروسث واها. 13ماشا، ُؤِمي ُؤذاين ن ثِيّسالُونِيكا ّسنن بلِّي ُبولُوس 
ثُوغا اإِْتباّرح اَأوار ن اَأربِّي عاوذ ِذي بِيِرييا، ُؤِسين-د نِيْثِني عاوذ ِذين ماحْنذ اَأذ ّسغّوغن 
قِّيمن  ثِيُموثِيُيو  ُبولُوس رْخذنِّي غار رْبحار، ماشا ِسيلاس ذ  ْرغاِشي. 14ّسكّن واْوماثن 
ِذين. 15اإنّي اإِّسقْبضن ُبولُوس اإِْوين ث غار اَأثِينا. خنِّي، ُؤِمي طّفن ثاْوصّيث ِزي ِسيلاس 

ذ ثِيُموثِيُيو ماحْنذ نِيْثِني اَأذ غارس-د اسن ذْغيا، فّغن ّسنِّي. 
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ينت ن �أَِثينا  بُوُلوس ِذي ثنِذْ
ور  ينت ثشُّ 16اَأم ثن ثُوغا اإِْتراجا ُبولُوس ِذي اَأثِينا، ثُوغا اَأرُّوح نّس اإِخّيق ُؤِمي اإِْزرا ثانِذْ

اإِنّي  اَأك-ذ  ُؤرا  ُوذاين  اَأك-ذ  ُؤِسيناݣُوݣ  اإِتْمناقاش ذݣ  ثُوغا  ُؤينِّي  17خ  لاصنام.  س 
وق كُور اَأّس اَأك-ذ اإِنّي اإِ ثُوغا اإِتاف ِذينِّي. 18شا ن يِنّي زݣ  اإِتݣّوذن اَأربِّي ُؤرا ِذي سُّ
اإِْخس  “ِمين  نّان  ّزاْيسن  شا  اَأِكيس.  ّمناقاشن  ْسثُِويكا  ِزي  يِنّي  ن  شا  ُؤ  اإِبِيُكوِريّين 
اإِنّْضِني نّان “اإِضهار-د اَأقّا-ث ذ اَأمباّرح ن  اَأذ يِيِني وانِيثا س ْرحارض-ا قاع؟” ماشا 
و ُؤرا س ْثُنوكرا زݣ اإِمتِّينن. 19ُؤشا   ّشواطن اإِْغِريبن، ِمينِزي ثُوغا اإِْتباّرح اَأسن س يشُّ
اإِْوين ث، نْذهن غار اإِج ن وْمشان قّارن اس اَأِريُيوباݣُوس، نّان “ما نْزّمار اَأذ نّسن مان 
ثاُغوِري ن ْجِذيذ اإِ خف ثّساوارذ؟” 20ِمينِزي شك ثِيِويذ شا ن ثمْسرايِين ذ ثِيغِريِبين 
اإِنّي ِزي  اَأيا.” 21ماّرا  اَأذ يِيِني مان  اإِْخس  اَأذ نّسن ِمين  يِثيم  وغن نّغ. نّشين  نسِّ اإِمزُّ اإِ 
اَأثِينا ذ ماّرا اإِباّرانِيّين اإِنّي اإِ ِذين اإِقِّيمن، ّسعُذون ْروْقث ْمِغير ِحيما اَأذ خّبارن ُؤ ِحيما 

اَأذ ْسرن اإِْشث ن ْرحاجث ن جِذيذ. 
22اإِكّار-د ُبولُوس، اإِبّد ِذي ْروْسط ن اَأِريُيوباݣُوس، اإنّا “اَأ اإِريازن ن اَأثِينا، ُؤِفيغ بلِّي   
ينت  ين ِزي كُور اَأغْزِذيس. 23ِمينِزي ُؤِمي نّضغ ِذي ثنِذْ كنِّيو ثشْغرم ِذي ثمْسرايِين ن دِّ
اإِ  اَأربِّي  ‘اإِ  ْثزّمم خاس  ُؤعالطار  ن  اإِج  عاوذ  ُؤِفيغ  نْوم،  ُؤعباذ  ن  رحوايش  ْزِريغ  نْوم، 
ينم شا، ذ وا اإِ ِزي ذ اوم  وار اإِْتواّسنن.’ خ ُؤينِّي ونّي ُؤِمي ْثعّبذم كنِّيو، اَأم وار ث ثسِّ
ونِّيث ذ ماّرا ِمين ذايس، ونّي اإِْدچان ذ ِسيِذي ن ُؤجنّا  ين دُّ ْتباّرحغ. 24اأربِّي ونّي د يجِّ
اإِْوذان، 25ُؤرا  اإِفاّسن ن  اإِْتواݣّن س  اإِ  ّزاوش )=ثُوذِرين(  اإِزّدغ شا ِذي  ثُمورث، وار  ذ 
وار خاس اإِْتواسّخار س اإِفاّسن ن اإِْوذان اَأْخِمي نتّا اإِْحواج شا، ِمينِزي نتّا ِسيمانت نّس 
اإِْوشا ثُوذارث ذ نّفس ُؤرا ذ كُورِشي اإِ ماّرا. 26زݣ اإِذاّمن ن يِيّجن اإِݣّا ماّرا رݣـُنوس ن 
ْبناذم ِحيما اَأذ زْذغن خ ُوذم ن ثُمورث ماّرا ُؤ نتّا اإِحّد اَأسن اإِكُوذن ن ْروْقث ذ اإِيِميرن 
يغث نْسن. 27ِحيما اَأذ اَأْرُزون خ اَأربِّي، اَأتّاغ اَأم ْتُنوُبوشن اَأذ ث اَأفن، واّخا نتّا وار  ن ْثزدِّ
اإِݣِّويج شا اَأطّاس خ كُور اإِّجن ّزاْينغ. 28ِمينِزي نّشين ذاْيس اإِ نّدار ُؤ نتْنهّزا، اَأم ماّمش 
وِرييث  وِرييث نّس.’ 29خ ُؤينِّي، اَأم نْدچا ذ دُّ نّان شا ن اإِمذيازن نْوم ‘اَأقّا نّشين عاوذ ذ دُّ
ن اَأربِّي، اإِْتخّص وار نْحّسب شا بلِّي اَأربِّي اَأمْشناو ُؤرغ ذ نُّوقارث ُؤرا ذ اَأْزُرو اإِ اإِْتواݣّن 
س لْفّن ُؤ زݣ ُؤخاّراص ن ْبناذم. 30اأربِّي خنِّي، ُؤِمي اإِّسْعُذو ثِيطّاِوين نّس خ اإِكُوذن ن 
و اإِ ماّرا اإِْوذان ِذي ماّرا اإُِموشان ِحيما اَأذ ثُوبن، 31ِمينِزي  ْروْقث ن ْثُقوبّانشث، اإِْتباّرح رخُّ
نتّا اإِݣّا اإِّج ن واّس اإِ ِذي اإِ غا اإِحكم خ ثُمورث س ْرحّق س اإِج ن ْبناذم اإِ ثُوغا اإِْخضار 
ُؤشا اإِّسبّين اِث اإِ ماّرا ُؤِمي ث-يِد اإِّسنكّار زݣ اإِمتِّينن. 32ُؤِمي ْسِرين خ ْثُنوكرا ن اإِمتِّينن، 
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ْسثهزان س مان اَأيا شا ّزاْيسن، ماشا اإِنّْضِني نّان “نّشين  اَأذ ّزايك نْسر اإِْشث ن ْثوارا 
اإِفّغ ُبولُوس ِزي ْروْسط نْسن. 34شا ن يْريازن ْضفارن ث،  و  اَأيا.” 33اَأمُّ نّْضِني خ مان 
ُؤمنن. جاراسن ِذُيونِيِسُيوس، ونّي اإِقِّيمن خ اَأِريُيوباݣُوس، ذ اإِْشث ن ثْمغارث قّارن اس 

ذاماِريس ُؤ اإِنّْضِني اَأِكيْذسن. 

ينت ن كُوِرينثُوس  بُوُلوس ِذي ثنِذْ

ينت ن اَأثِينا، ُيوِسي-د غار كُوِرينثُوس. 2ُيوفا 18  1اَأوارنِي مان اَأيا اإِّجا ُبولُوس ثانِذْ

ِذين اإِج ن ُوذاي قّارن اس اَأكِويلا، اإِْخرق ِذي ُبونِطي، ُيوِسي-د ْذُروس زݣ 
ِمينِزي قايصار كلُوِذيُيوس  بِريسِكيّلا،  ُؤِمي قّارن  نتّا ذ ثْمغارث نّس  اإِطاليا،  واِمي ِزي 
ثُوغا ُيومار ماحْنذ ماّرا ُؤذاين اَأذ فّغن ِزي ُروما. ُؤشا  ُيوِسي-د غارسن نتّا. 3ُؤِمي ثُوغا 
غارسن ّصنعث ذ اإِْشثن، اإِقِّيم اإِخّدم اَأِكيْذسن، ِمينِزي نِيْثِني ثُوغا-ثن ِذي ّصنعث نْسن 
ذ اإِمِعيْشون تݣّن اإِِقيضان. 4ثُوغا اإِْتحّداث كُور ّسبث ذݣ ُؤِسيناݣُوݣ، يارزُّو اَأذ اإِّسْقنع 
ُؤذاين ذ اإُِيونانِيّين ماحْنذ اَأذ اَأمنن. 5ُؤِمي د اإِهوا ِسيلاس ذ ثِيُموثِيُيو ِزي ماِسيُذونِييا، ثُوغا 
و نتّا ذ لَمسيح. 6ماشا  ُبولُوس اإِْتواعاّرن ِزي اَأرُّوح ماحْنذ اَأذ اإِّسْقنع ُؤذاين، بلِّي اَأقّا يشُّ
ُؤِمي ثُوغا نِيْثِني ْتضاّدان ث ُؤشا ْتشّقفن ذايس، اإِّزرز اَأرُّوض نّس، اإنّا اسن “اإِذاّمن نْوم 
و ذ ْثساونت اَأذ راحغ غار  اَأذ اإِِرين خ اإِزْدجيفن نْوم. نش ْتباِريغ اإِخف اإِنُو ّزايوم. ِزي رخُّ
اإِباّرانِيّين.” 7اإُِروح ّسنِّي ُؤشا ُيوِسي-د غار ثاّدارث ن اإِج ن وْرياز قّارن اس ُيوسثُوس ونّي 
ثُوغا اإِعّبذن اَأربِّي. ثُوغا ثاّدارث نّس ثرْصق اَأك-ذ ُؤِسيناݣُوݣ. 8ؤ كِريسُبو، اَأمّقران خ 
ُؤِسيناݣُوݣ، ُيومن ِذي ِسيِذي اَأك-ذ ماّرا رْحباب ن ثاّدارث نّس ُؤشا اَأطّاس ن اإِكُوِرينِثيّين 
ُبولُوس ذݣ اإِج ن رْوِحيي س ْدجيرث  اإِ  ُؤِمي ْسِرين، ُؤمنن، ْتواّسغْضصن. 9اإنّا اَأربِّي 
“وار تݣّوذ، ِسيور، وار ْتسّقارا، 10ِمينِزي نش اَأِكيك ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار شك اإِْتِحيِذي س 
ُؤفُوس ِحيما اَأذ شك اإِضاّر، ِمينِزي غاِري اَأطّاس ن اإِْوذان ِذي ثنِذينث-ا.” 11ُؤشا  اإِقِّيم 

ِذين اإِّج ن ُؤسݣّواس ذ ستّا ن اإُِيورن، اإِّسْرماذ اَأسن اَأوار ن اَأربِّي. 

بُوُلوس ّز�ث �إِ غاِلييُون 
12ماشا ُؤِمي ثُوغا غالِيُيون لوالِي خ اَأخايا، كّارن ُوذاين اَأم اإِّج ن وْرياز خ ُبولُوس ُؤشا 

اإِْوين ث-يِد غار ْركُورِسي ن ّشراع، 13نّان “وا اإِّسْقناع اإِْوذان ماحْنذ اَأذ عْبذن اَأربِّي س 
وم نّس، اإنّا غالِيُيون اإِ ُوذاين  ْرعكس ن تاوراث.” 14ُؤِمي ثُوغا ُبولُوس اإِݣُّور اَأذ ياْرزم اَأقمُّ
“مارا ِذين اإِج ن ُؤْفثُوِري نِيغ اإِْشث ن لجاِريما، اَأ ُؤذاين، اإِِري اَأذ كنِّيو قْبرغ س ْرحّق. 
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يّبث ن اإِج ن واوار نِيغ ذ شا ن اإِسماون نِيغ ِذي  15ماشا مارا ِذين اإِخاْرِويضن ِذي سِّ

يّبث ن تاْوراث اإِ اإِْدچان جاراوم، ْحضام ث كنِّيو س يِيخف نْوم، ِمينِزي نش وار ْخسغ  سِّ
اَأذ اإِِريغ ذ ْرقاِضي خ ثمْسرايِين-ا.” 16ُؤشا  ُيّزر خاسن ِزي ْركُورِسي ن ّشراع. 17رْخذنِّي 
طّفن ماّرا اإُِيونانِيّين ُسوسِثيِنيس، اَأمّقران ن ُؤِسيناݣُوݣ، ماّرحن ث ِقيباْتش اإِ ْركُورِسي ن 

ّشراع. غالِيُيون وار د اس اإِْشِقي مان اَأيا قاع. 

ْعقب-د غار �أَنِثييُوِخييا  بُوُلوس �إِ
ّسنِّي  اإِبّحار  ثاْوماث ُؤشا  اإِوّدع  ُوّسان،  اَأطّاس ن  ِذين عاذ  ُبولُوس  اإِقِّيم  راِمي  18اَأوارنِي 

غار ُسوِرييا اَأك-ذ بِريسِكيّلا ذ اَأكِويلا، اَأوارنِي راِمي اإِحّف اَأزْدجيف نّس ِذي ِكينخِرييا، 
ِمينِزي ثُوغا خاس اإِج ن ْرواعذ. 19اإِْوضن غار اَأفاُسوس ُؤشا اإِّج اإِثن ِذين، ماشا نتّا ُيوذف 
غار ُؤِسيناݣُوݣ، ثُوغا اإِْتحّداث ُؤذاين. 20راِمي ّزايس تارن اَأذ ِكيسن اإِقِّيم كثار، ُيوِݣي. 
21خنِّي اإِوّدع اإِثن، اإنّا “اإِْتخّص اَأذ عّيذغ ْرِعيذ اإِ د غا ياسن اإِكمر ِذي ُؤرشالِيم. ماشا 

اَأذ غاروم-د عْقبغ عاوذ مارا اإِْخس اَأربِّي. ُؤشا  اإُِروح ِذي رْبحار ِزي اَأفاُسوس. 22اَأراِمي 
د يِيوض غار قايصاِرييا، اإِݣاّعذ غار ُؤرشالِيم، اإِسْدچم خ ثمْسُمونت، خنِّي اإِهوا غار 

اَأنِثيُيوِخييا. 

�أَسافار ِويّس ثْر�ثا ن بُوُلوس �إِ ثْباّرحث ن رْخبار �أَصْبحان 
23اَأراِمي ِذين اإِّسْعُذو شا ن ْروْقث، اإِفّغ ُؤشا اإُِشوّق ِذي ثُمورث ن ݣالاِطييا ذ فِريِخييا، 

اإِّسمحض اإِمْحضارن ماّرا. 24خنِّي يِيوض-د اإِج ن ُوذاي غار اَأفاُسوس، قّارن اس اَأُبولُّوس، 
يور، اإِْتحاكا ذݣ اإِْذلِيسن اإِقّدسن. 25وا ثُوغا  اإِْخرق ِذي اإِسكانذاِرييا، اَأْرياز اإِّسن اَأذ اإِسِّ
اإِْتواّسرمذ ذݣ وْبِريذ ن ِسيِذي، ثُوغا-ث س اَأرُّوح اإِمّحضن، اإِّساوار ُؤ اإِّسْرماذ ثِيمْسرايِين 
ين ْمِغير اَأسْغضاص ن ُيوحانّا. 26اإِْبذا اإِّساوار س ثْرياسث  ن ِسيِذي س شضارث، اَأم وار اإِسِّ
ُؤشا  غارسن  ث  ْكِسين  بِريسِكيّلا،  ذ  اَأكِويلا  ْسِرين  اس  د  راِمي  ُؤِسيناݣُوݣ.  ذݣ 
ّسفهمن اس اَأبِريذ ن اَأربِّي نِيشان. 27اَأراِمي ثُوغا اإِْخس نتّا اَأذ اإِسافار غار اَأخايا، شّجعن 
ث واْوماثن، ُؤِرين غار اإِمْحضارن اَأذ ث قْبرن. ُؤِمي د يِيوض وا غار ِذين، اإِعاون اَأطّاس 
ن اإِمْحضارن اإِنّي ثُوغا ُيومنن ِزي نِّيعمث. 28ِمينِزي نتّا ثُوغا اإِّسْقناع ُؤذاين س بطايطاي 

و نتّا ذ لَمسيح.  س واطّاس ن ّجهذ، اإِّسبّين اَأسن زݣ اإِْذلِيسن بلِّي يشُّ
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ينت ن �أَفاُسوس  بُوُلوس ِذي ثنِذْ

1راِمي ثُوغا اَأُبولُّوس ِذي كُوِرينثُوس، اَأقّا يِيوض-د ُبولُوس، اَأوارنِي راِمي اإُِشوّق 19 

ِذي جوايه ُيوْعران، غار اَأفاُسوس ُؤشا ُيوفا ِذين شا ن اإِمْحضارن. 2اإنّا اسن “ما 
ْثقْبرم اَأرُّوح اإِقّدسن راِمي ثُومنم؟” ماشا نِيْثِني اَأرِّين-د خاس “وار نسِري قاع بلِّي ِذين 
اَأرُّوح اإِقّدسن.” 3اإنّا اسن “خنِّي ِمين ِزي ثْتواّسغْضصم؟” نّان اس “س ُؤسْغضاص ن 
اإِْوذان  اإِ  اإِقّار  تُوبث،  اإِّسْغضاص س ُؤسْغضاص ن  ُيوحانّا  اإنّا “ثُوغا  4ُبولُوس  ُيوحانّا.” 
و.” 5ُؤِمي ْسِرين اَأيا،  اَأذ اَأمنن س ونّي اإِ د غا ياسن اَأوارنِي اَأس، اَأقّا نتّا ذ لَمسيح يشُّ
و. 6اَأوارنِي راِمي خاسن اإِّساْرس ُبولُوس اإِفاّسن،  ْتواّسغْضصن ذݣ يِيسم ن ِسيِذي يشُّ
ْورن س يِيرساون ُؤشا بذان ْتكاشافن. 7ثُوغا- اإِهوا-د خاسن اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤشا بذان اَأذ سِّ

ثن قاع عراحار ثنعاش ن يْريازن. 8ُيوذف ُبولُوس غار ُؤِسيناݣُوݣ، اإِّساوار اَأِكيْذسن ثرث 
ن اإُِيورن س ثْرياسث، اإِْتحّداث ُؤشا اإِّسْقناع اإِثن ِذي ِمين اإِْتهّمان ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي. 
اإِ  ّزاث  اَأربِّي  وْبِريذ ن  وار طِّيعن، شّقفن ذݣ  ّزاْيسن قْسحن،  ذْورن شا  راِمي  9ماشا 

ْرغاِشي، خنِّي اإِݣّوج خاسن ُؤشا اإِّسبّعذ خاسن اإِمْحضارن، اإِْبذا اإِْتحّداث كُور اَأّس ِذي 
و اإِ يݣّا ْثناين ن اإِسݣُّوسا اَأراِمي ماّرا اإِنّي  ثمِزيذا ن اإِج ن وْرياز قّارن اس ثِيرانُّوس. 10اَأمُّ

و، ُؤذاين ذ اإُِيونانِيّين س ْثناين.  ثُوغا اإِزّدغن ِذي اَأِسييا، ْسِرين اَأوار ن ِسيِذي يشُّ

كّهانن  ثارو� ن ْسِكيو� �أَمّقر�ن ن �إِ
11ثُوغا اَأربِّي اإِتّݣ رْعجايب ذ ثِيمّقرانِين س اإِفاّسن ن ُبولُوس، 12اَأراِمي ْكِسين رْمحاماث 

ذ وْسثاون ن اإُِبوياس اإِ اإِْدچان خ اَأرِّيمث نّس غار اإِمْهراش ُؤشا ُروحن خاسن رْهراشاث 
ُؤ رارياحاث اإِمْنݣاس فّغن ّزاْيسن. 13شا ن ُوذاين اإِنّي ثُوغا اإِݣُّورن ِذي ثُمورث ُؤشا ثُوغا 
و خ اإِنّي اإِ ِذي اإِْدچا رارياحاث  وفُّوغن ّشواطن، زْعمن اَأذ راغان س يِيسم ن ِسيِذي يشُّ سُّ
و اإِ ِزي اإِْتباّرح ُبولُوس.” 14اإنّي ث اإِݣِّين، اَأقّا  اإِعّفانن، قّارن “نّشين  نّجاْدچ خاك س يشُّ
نِيْثِني سبعا ن ثاْروا ن ْسِكيوا، اإِج ن ُؤمّقران ن اإِكّهانن ذ ُؤذاي. 15ماشا رارياح اَأعّفان 
و ّسنغ ث ُؤرا ذ ُبولُوس، ماشا ِمين ثْعنام كنِّيو؟” 16ُؤشا  ْبناذم اإِ ِذي اإِْدچا  ياّر-د، اإنّا “يشُّ
رارياح ذ اَأعّفان اإِنݣز خاسن، اإِْغرب اإِثن ُؤشا اإِْجهذ خاسن اَأراِمي اَأرْورن ِزي ثاّدارث 
ذ اإِعاريانن ذ اإِْيزمن. 17رْخبار-ا اإِفّغ غار ماّرا اإِنّي اإِزّدغن ِذي اَأفاُسوس، غار ُوذاين ُؤ غار 
اإُِيونانِيّين س ْثناين. ثْوضا-د اإِْشث ن ثِيݣُّوِذي ثْمغار خ ماّرا اإِْوذان ُؤشا اإِْتواّسمغار اإِسم 
19اَأطّاس  ثُوغا تݣّن.  ِمين  نْعمن س  ُؤِسين-د،  ُيومنن  اإِنّي  18اَأطّاس ن  و.  يشُّ ِسيِذي  ن 
ن اإِنّي اإِ ثُوغا ذ اإِسّحارن، ياْرون اإِْذلِيسن، ّسشّماضن ثن ّزاث اإِ ماّرا. نِيْثِني ݣِّين اَأسن 
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و ثُوغا اَأوار ن  رْحساب ُؤشا ُؤِفين بلِّي ّسكّوان خْمسا اَأراف ن ْرُوزناث ن نُّوقارث. 20اَأمُّ
اَأربِّي اإِݣّام، يارنِّي ِذي ّجهذ. 

�أَخاْروض ِذي �أَفاُسوس 
21اَأراِمي كّمرنت ثمْسرايِين-ا، اإِݣّا ُبولُوس س اَأرُّوح، اَأوارنِي راِمي اإُِشوّق ِذي ماِسيُذونِييا 

ذ اَأخايا، ِحيما اَأذ اإِسافار غار ُؤرشالِيم، اإنّا “ْخِمي ِذين اإِ غا رّحݣغ، اإِْتخّص اَأيِي اَأذ زارغ 
ُروما عاوذ.” 22اَأوارنِي راِمي اإِّسّك ْثناين ن اإِنّي ثُوغا اإِخّدمن اَأِكيس غار ماِسيُذونِييا، اإِنا ذ 

ثِيُموثِيُيو ذ اإِراسثُوس، ثُوغا نتّا ِسيمانت نّس اإِقِّيم ِذين عاذ شا ن ْروْقث ِذي اَأِسييا. 
يّبث ن وْبِريذ ن  23ِذي ْروْقث نِّي اإِكّار ِذين اإِج ن ُؤخاْروض وار اإِْدجي ْذُروسث خ سِّ  
ِسيِذي. 24ِمينِزي اإِج ن ُؤِسيياغ ن نُّوقارث، قّارن اس ِذيِميثِريُيو، ونّي ثُوغا اإِْتصنّاع زّاوشث 
ن اَأرثِيِميس ِذي رقوارب اإِمْزيانن، ياْربح س ّصنعث نِّي اإِج ن اَأْربح وار اإِْدجي ْذُروسث. 
25اإِّسُمون خ اإِنّي اإِخّدمن اَأم نتّا ِذي ّصنعث نِّي، اإنّا اسن “اَأ اإِريازن، كنِّيو ثّسنم بلِّي نّدار 

يّبث ن ّصنعث-ا. 26كنِّيو ثْسِريم ُؤ ثّسنم بلِّي ُبولُوس وانِيثا اإِّسْقناع اَأطّاس ن  مِليح زِي سِّ
اإِْوذان، وار اإِْدجي اإِنّي زِي اَأفاُسوس واها، ماشا ُؤرا ذ اإِنّي زِي ماّرا اَأِسييا عراحار، اإِّسبّعذ 
اإِْتواݣّن س اإِفاّسن وار ْدجين شا ذ اإِربِّيثن. 27وار اإِْدجي ذ نّشين  اإِثن، اإِقّار بلِّي اإِربِّيثن اإِ 
واها اإِنّي اإِْدچان ِذي لخاطار اَأراِمي ّصنعث-ا اَأذ ْثوّدار، ماشا ُؤرا ذ زّاوشث ن اَأرثِيِميس 
ثاأربِّيث ثامّقرانت اَأذ ت حْسبن ذ والُو ُؤشا اإِݣُّور اَأذ اإِْتوارّدْدچ ْرعّز نّس اإِ ْثعّبذ ماّرا اَأِسييا ذ 
ونِّيث.” 28ُؤِمي ت ْسِرين، ذْورن خيّقن اَأطّاس، بذان ْسُغويُّون “ثامّقرانت ذ نتّاث،  ماّرا دُّ
اَأرثِيِميس ن اإِفاُسوِسيّين!” 29ثانِذينت قاع ْثخاْروض اَأمن ثكمر ُؤشا ُروحن غار لمسراح، 
جاّرن اَأِكيسن خاُيوس ذ اَأرِيسثارُخوس زِي ماِسيُذونِييا، اإِنّي ذ اإِمعاشارن ن ُبولُوس ذݣ 
ين اإِمْحضارن. 31ُؤرا ذ  ُؤسافار نّس. 30ُؤِمي اإِْخس ُبولُوس اَأذ ياذف جار اإِْوذان، وار ث جِّ
شا ن اإِمّقرانن زِي جوايه ن اَأِسييا ثُوغا-ثن ذ اإِمدُّوكار نّس، تارن زّايس ِحيما وار اإِّسِشين 
و ونّْضِني اَأمُّو، ِمينِزي ثُوغا ِذين اإِج ن  اإِخف نّس ِذي لمسراح. 32نِيْثِني ْسُغوْين، اإِّجن اَأمُّ

ين ِميخف ثُوغا ُمونن.  ُؤخاْروض ذݣ واݣْراو ُؤشا اَأزْين اَأمّقران زّايس وار اإِسِّ
33رغاِشي اإِݣّا اَألِيكسانِذير غار ّزاث، ثُوغا ُؤذاين عاّرنن ث غار ّزاث ُؤشا اَألِيكسانِذير   
ور خ ُؤذافع اإِ اإِْوذان. 34ماشا ُؤِمي فْهمن بلِّي اَأقّا-ث  اإِشّيار س ُؤفُوس، ثُوغا اإِْخس اَأذ اإِسِّ
ذ ُؤذاي، ْسُغوْين ماّرا س ْثِميّجا ذ اإِْشثن عراحار ْثناين ن ْثساّعِثين “ثامّقرانت ذ نتّاث، 
هّدن ْرغاِشي، اإنّا “اَأ اإِريازن ن  ينت اإِّسْ اَأرثِيِميس ن اإِفاُسوِسيّين!” 35خنِّي اَأكثاثِبْي ن ثنِذْ
ينت ن اإِفاُسوِسيّين ْثحطّا خ ّزاوشث ن اَأرثِيِميس ُؤ  ينن بلِّي ثانِذْ اَأفاُسوس، مان ون وار اإِسِّ
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خ رْخيار اإِ ذ اإِْوضان زݣ ُؤجنّا!” 36خ ُؤينِّي، ُؤِمي وار اإِعّدر اَأذ ْتواعكّسنت ثِيمْسرايِين-ا، 
اإُِشوّوار اَأوم اَأذ ثارسم، وار تݣّم شا س ُؤقْدچق، 37ِمينِزي ثُوِسيم-د ذا س ْثناين-ا ن يْريازن 
اإِنّي وار اإِْدجين ذ اإِشّفارن ن ّزاوشث ُؤرا را ذ نِيْثِني وار ْتشّقافن ِذي ْثربِّيث نّغ. 38مارا 
ثُوغا غار ِذيِميثِريُيو ُؤ غار اإِنّي اإِْدچان اَأِكيس ِذي ّصنعث شا ن ُؤشْثِشي خ يِيّجن، اَأقّا 
اَأذ شْثشان خ واياويا ِذين. 39ُؤشا  مارا ِذين  اإِثن  اأّج  ْرفُوِسيناث ُؤرا ذ لوالِيّياث،  ِذين 
غاْروم شا ن ُؤشْثِشي نّْضِني، اَأذ ذاْيس اإِْخزار واݣْراو ن ّشراع ن ْرݣنس. 40ِمينِزي اَأقّا-نغ 
ِذي لخاطار، اَأذ خانغ حْكمن اَأّس-ا س ُؤُغوّوغ، ِمينِزي وار ِذين ُبو رسباب اإِ ِزي نْزّمار 
اَأذ ذ ناّر س اإِج ن واوار ِذي ثمْسراشث ن ُؤخاْروض-ا.” 41ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِْسمح اإِ واݣْراو 

اَأذ ُيوُيور. 

بُوُلوس ِذي ماِسيُذوِنييا ذ ليُونان 

1اَأوارنِي راِمي اإِّسهّدن نتّا اَأخاْروض، اإِراغا ُبولُوس خ اإِمْحضارن، اإِوّدع اإِثن، 20

اإِفّغ ِحيما اَأذ اإِراح غار ماِسيُذونِييا. 2ُؤِمي اإُِشوّق ِذي جوايه نِّي، اإِݣّا ذاْيسن 
ثارياسث س واطّاس ن واوارن، خنِّي يِيوض غار لُيونان. 3اَأراِمي اإِّسْعُذو ِذين ْثراثا ن 
اإُِيورن، ّسوجذن اس ُوذاين اإِْشث ن ثْخشفث ُؤِمي ثُوغا اإِݣُّور اَأذ اإِبّحار غار ُسوِرييا. 
خنِّي اإِݣّا اَأذ يْعقب خ وْبِريذ ن ماِسيُذونِييا. 4ذ يِينا ذ اإِمعاشارن نّس اَأر اَأِسييا: ُسوباثُروس 
خنِّي  ُؤشا  ثِيُموثِيُيو  ذ  ِذيربِي  ِزي  خاُيوس  ثِيّسالُونِيكا،  ِزي  اَأِريسثارُخوس  بِيِرييا،  ِزي 
ثِيِشيُكوس ذ ْثُروِفيُموس ِزي اَأِسييا. 5اإِنا اإِْزوارن اَأنغ، ْتراجان ِذي ْثُروواس. 6ماشا نّشين 
نبّحار ِزي ِفيِليبِّي اَأوارنِي راِمي كّمرن ُوّسان ن ْرِعيذ ن وْغُروم نّْبرا اَأنثُون ُؤشا نكّا خْمسا 

يم سبعا ن ُوّسان.  ن ُوّسان اَأراِمي د نِيوض غارسن غار ْثُروواس مانِي نقِّ

�أَسنكّار ن ُؤِثيُخوس ِزي ْرمْوث ِذي ثُْروو�س 
ور ُبولُوس  7ذݣ واّس اَأمْزواُرو ن ِسيمانا ُؤِمي ُمونن اإِمْحضارن ماحْنذ اَأذ اَأْرزن اَأغُروم، اإِسِّ

اإِنوا  اإِّسُزوݣار ِذي ْرحارض نّس اَأر ْروْسط ن ْدجيرث واّخا نتّا ثُوغا  اإِقِّيم  اَأِكيسن ُؤشا 
اَأذ اإِسافار ثِيوّشا نّس. 8اَأقّا ِذين اَأطّاس ن رْفناراث ِذي ْثُغوْرفث اإِ ِذي ثُوغا ُمونن سنّج. 
9ثُوغا ِذين اإِج ن ُؤبِريغ قّارن اس ُؤثِيُخوس، اإِقِّيم ِذي ْركاِزي، رْخذنِّي اإِكّا خاس يِيضص 

ُيوْدچغ اَأم ثُوغا ُبولُوس اإِّسُزوݣار ِذي ْرحارض نّس اَأمُّو، خنِّي اإِْوضا-د ِزي طّبقث ِويّس 
ْثراثا غار واّداي، ْكِسين ث اإِمُّوث. 10ماشا ُبولُوس اإِْهوا، اإِْوضا خاس، اإِذارع اَأس، اإنّا 
اسن “وار ثنّْخِريعم شا اَأقّا ذاْيس عاذ رْعمار.” 11نتّا ُيوِري عاوذ، ياْرزا اَأغُروم ُؤشا اإِّشا، 
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و اإِفّغ. 12نِيْثِني اإِْوين-د اَأحْنِجير اإِّدار  ور اَأِكيْذسن عاذ اَأطّاس اَأراِمي د رفجار ُؤ اَأمُّ خنِّي اإِسِّ
ُؤشا ذْورن ْتواشّجعن وار اإِْدجي ْذُروسث واها. 13ماشا نّشين نِيزوار غار ُؤغاّراُبو، نبّحار 
وس ماحْنذ اَأذ ِكيْذنغ-د ناِوي ُبولُوس ّسنِّي اَأم ماّمش ثُوغا اإِْتضّبار نتّا، ماحْنذ نتّا  غار اَأسُّ
وس، نكِسي  س يِيخف نّس اإِعّور اَأذ اإُِروح خ اإِضارن. 14اَأراِمي خانغ-د اإِرّحݣ ِذي اَأسُّ
ُؤ  ِخيُيوس  غار  نّس  ثِيوّشا  نِيوض  اَأسافار،  نْكّمر  15ّسنِّي  ِميِثيِليِني.  غار  نُْروح  ُؤشا  ث 
يم ِذي ْثُروِخيِليُيون ُؤشا ذݣ واّس اإِ د ُيوِسين نِيوض  فاروّشا نّس نْزوا غار ساُموس، نقِّ
اإِْتعطّار ِذي  اَأفاُسوس خ رْبحار ِحيما وار  اإِعُذو  اَأذ  اإِݣّا  ِميِليثُوس، 16ِمينِزي ُبولُوس  غار 
اَأِسييا، ِمينِزي ثُوغا اإِْتقْدچق ِحيما، ماْعِليك اإِعّدر، اإِِري يِيوض غار ُؤرشالِيم ذݣ واّس 

ن خمِسين. 

ْمغارن ن ثمْسُمونت ن �أَفاُسوس  �أَمْرِقي �أَنݣّاُرو ن بُوُلوس �أَك-ذ �إِ
17ماشا ِزي ِميِليثُوس اإِّسّك غار اَأفاُسوس، اإِراغا-د خ اإِْمغارن ن ثمْسُمونت. 18راِمي د 

ُؤِسين غارس اإنّا اسن “كنِّيو ثّسنم زݣ واّس اَأمْزواُرو ُؤِمي ذ ُؤْذفغ غار اَأِسييا، ماّمش 
ذ ايِي ثُوغا راِمي ِكيوم قِّيمغ ماّرا ُؤّسان، 19خذمغ اإِ اَأربِّي س ماّرا اَأواضع ُؤ س واطّاس 
ُوذاين. 20نش  ثِيمْعماْتش ن  يّبث ن  اإِكِّين ِزي سِّ خاِفي  اإِ  يبن  اإِجارِّ اإِمطّاون ُؤ ذݣ  ن 
يغ شا ِزي ِمين اإِنْفعن وار ذ اوم ث باّرحغ ُؤ وار ث ّسرمذغ س بطايطاي ُؤرا  وار جِّ
اإُِيونانِيّين س ْثناين ماحْنذ اَأذ ثُوبن غار اَأربِّي، اَأذ  ِذي ماّرا ثُوذِرين، 21ّسقْنعغ ُؤذاين ذ 
و اَأذ راحغ غار ُؤرشالِيم، ْتواشارفغ ِزي اَأرُّوح،  و لَمسيح. 22رخُّ اَأمنن ِذي ِسيِذيْثنغ يشُّ
ينت غار  اَأيِـي ِزي ثنِذْ اإِْشهذ  اإِقّدسن  اَأرُّوح  اإِْتراجان ِذين، 23مِغير  ينغ ِمين ذ ايِي  وار سِّ
يّين ذ رْحصارث ْتراجان اَأيِـي. 24ماشا نش حّسبغ اإِخف اإِنُو ذ  ثنِذينت، اإِقّار، اَأقّا اإِشدِّ
والُو ُؤرا ذ ثُوذارث اإِنُو وار ت حّسبغ شا ثِيْغرا اإِ يِيخف اإِنُو، ماحْنذ اَأذ كّمرغ ثِيشِري 
و ِحيما اَأذ  اإِنُو س رْفراحث ُؤشا اَأذ كّمرغ ْرخْدمث ن ْثسّخارث اإِ كِسيغ ِزي ِسيِذي يشُّ
و ْخزار، نش ّسنغ اَأقّا كنِّيو ماّرا،  شْهذغ خ رْخبار اَأصْبحان ن نِّيعمث ن اَأربِّي. 25ؤ رخُّ
اإِنّي اَأك ُؤُيورغ جاراوم اَأم ْتباّرحغ س ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، وار ْثزاّرم اَأغْمُبوب اإِنُو عاذ. 26خ 
يغ اإِخف اإِنُو زݣ اإِذاّمن نْوم ماّرا. 27ِمينِزي  ُؤينِّي اَأذ خاوم شْهذغ اَأّس-ا، بلِّي نش ْتبارِّ
وار عِݣيزغ اَأذ اوم باّرحغ ماّرا ْشوار ن اَأربِّي. 28خ ُؤينِّي ْحضام اإِخف نْوم ذ ْثِحيمارث 
ثُمون خ ِمين خف كنِّيو اإِݣّا اَأرُّوح اإِقّدسن ذ اإِمحضاين، ِحيما اَأذ ثارْوسم ثامْسُمونت 
ن اَأربِّي ثنِّي ذ اإِكّسب س اإِذاّمن نّس. 29ِمينِزي ّسنغ اَأيا، بلِّي اَأوارنِي ْثواِحيث اإِنُو، اَأذ 
كّارن  ّزايوم-د  اَأذ  30ُؤشا  ْثِحيمارث  ين خ  اإِتجِّ وار  اإِنّي  اإُِموّزارن  ُوّشانن  اَأْذفن  غاروم-د 
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يورن ْرحارض اإِعّوجن ِحيما اَأذ جاّرن اَأوارنِي اَأسن اإِمْحضارن. 31خ  اإِْوذان اإِنّي اإِ غا اإِسِّ
ُؤينِّي فاقم، ْثعْقرم بلِّي ْثراثا ن اإِسݣُّوسا ْدجيرث ذ واّس وار بّدغ اَأذ ّسمّحذغ كُور اإِّجن 
اإِ واوار ن  ُؤ  اَأربِّي  اإِ  اَأذ كنِّيو سلّمغ  اَأْوماثن،  اَأ  و،  اإِمطّاون. 32ؤ رخُّ ّزاْيوم وْحدس س 
اإِْوش ْروارث جار  اَأذ اوم  اإِْبنا ُؤ ِحيما  اَأذ  ثِيزّمار ِحيما  اإِْدچا  اإِ ونّي غار  نِّيعمث نّس، 
اإِْتواقّدسن. 33وار ضِميْعغ ِذي نُّوقارث نِيغ ذݣ ُورغ نِيغ ذݣ وارُّوض ُؤرا  اإِنّي  ماّرا 
زݣ اإِّجن. 34كنِّيو ثّسنم ِسيمانت نْوم، بلِّي اإِفاّسن-ا اَأقّا خذمن اإِ ِمين حواجغ ُؤ اإِ ِمين 
حواجن اإِنّي اإِْدچان اَأِكيِذي. 35ِذي كُورِشي ّسْشنغ اَأوم بلِّي اإِْتخّص، اَأم نْخّدم اَأمُّو، اَأذ 
و، بلِّي اإنّا ‘ّسعذ ن  نْوش اَأفُوس اإِ اإِنّي اإِضْعفن ُؤشا اَأذ نْفكّار ذݣ واوارن ن ِسيِذي يشُّ
ونّي اإِْوِشين خ ونّي اإِكِسين.’” 36اَأوارنِي راِمي اإنّا اَأيا، اإِْوضا خ اإِفاّدن نّس ُؤشا اإِزُّوْدچ 
وْذمن ث.  اإِ يِيِري ن ُبولُوس، سُّ اَأطّاس ُؤشا ذارعن  نِيْثِني ُرون  اَأِكيْذسن ماّرا. 37ماّرا 
اَأغْمُبوب نّس عاذ  بلِّي وار زاّرن شا  اإنّا،  اإِ  اَأمْزوار ن ماّرا خ واوار  اَأطّاس،  38فُّوݣمن 

ُؤشا ّسقْبضن ث غار ُؤغاّراُبو. 

ثو�ِحيث غار ُؤرشاِليم 

1اَأوارنِي راِمي خاسن نّمسْبضا، نْبذا نزكّوا رْبحار، نُْروح نِيشان ُؤشا نِيوض 21 

غار كُوس. ثِيوّشا نّس نِيوض غار ُروُذوس ُؤ ّسنِّي غار باثارا. 2اَأراِمي نُوفا 
اإِج ن ُؤغاّراُبو اإِ ثُوغا اإِزكّوان غار ِفيِنيِقييا، نْنيا ذاْيس ُؤشا نُْروح. 3راِمي نْزرا قُوبُروس، 
ي ث خ ُؤزْرماض ُؤشا نُْروح خ رْبحار غار ُسوِرييا ُؤشا نِيوض غار ثِيُروس ِمينِزي  نجِّ
سبعا  ِذين  يم  نقِّ ُؤشا  اإِمْحضارن  4نُوفا  ِذين.  نّس  ّسرعث  اإِفاّرغ  اَأذ  اإِݣّا  ثُوغا  اَأغاّراُبو 
يذ شا غار ُؤرشالِيم. 5راِمي  ن ُوّسان. نّان نِيْثِني س اَأرُّوح اإِ ُبولُوس ماحْنذ وار اإِْتݣاعِّ
نّسعُذو ُؤّسان-ا ِذين، نّفغ ُؤشا نْكّمر خ ُؤسافار. نِيْثِني ّسقْبضن اَأنغ اَأك-ذ ثْمغاِرين ذ 
وْدچ.  اإِفاّدن نّغ ُؤشا نزُّ اإِحْنِجيرن نْسن اَأر باّرا ن ثنِذينت. خ ْثما ن رْبحار نْوضا خ 
6ُؤِمي نْوّدع اَأياويا، ننيا ذݣ ُؤغاّراُبو، ماشا نِيْثِني عْقبن عاوذ كُور اإِّجن غار ْرواُشون 

نّس. 7ُؤِمي نْكّمر خ ُؤسافار ِزي ثِيُروس، نِيوض غار بثُولُوماُيو، نْسْدچمن خ واْوماثن 
يم اَأِكيْذسن اإِّج ن واّس. 8ثِيوّشا نّس، ُبولُوس ذ نّشين اإِنّي ِكيس اإِْدچان، نّفغ  ُؤشا نقِّ
ّسنِّي، نِيوض غار قايصاِرييا. نُوذف غار ثاّدارث ن ِفيِليبُّوس، اَأْمبّشار ونّي ثُوغا ذ اإِّجن 
يم غارس. 9ثُوغا غار وا اَأربعا ن ْثحنِجيِرين، عاذ ذ ثِيعزِرييِّين، ثِنّي  ِزي ‘سبعا’ ُؤشا نقِّ
ْتكاشافنت اَأوار ن اَأربِّي. 10ُؤِمي ننِّيوجو ِذين اَأطّاس ن ُوّسان، اإِهوا-د اإِج ن ُؤمكاشاف 
ِزي ياُهوِذيّيا، قّارن اس اَأݣاُبوس. 11نتّا ُيوِسي-د غاْرنغ ُؤشا اإِْكِسي اَأبياس ن ُبولُوس، 
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اإِْدچا  غار  اإِ  ‘اَأْرياز  اإِقّدسن  اَأرُّوح  اإِقّار  و  “اَأمُّ اإنّا  اإِضارن،  ذ  اإِفاّسن  نّس  اإِخف  اإِشارف 
اإِ رݣـُنوس.’ ”  اإِ ث غا شارفن ُوذاين ِذي ُؤرشالِيم ُؤشا اَأذ ث سلّمن  و  اَأمُّ اَأْبياس-ا، 
وار  ِحيما  نِّي،  وْمشان  يِنّي زݣ  ذ  نّشين  ِزي ُبولُوس،  ّزايس  نتار  اَأيا،  نسرا  ُؤِمي  12

يذ غار ُؤرشالِيم. 13ماشا ُبولُوس ياّر-د “ِمين كنِّيو ُيوِغين، ثْتُروم ُؤشا ثّسارْضبم  اإِْتݣاعِّ
اَأذ  اَأذ ايِي شارفن واها، ماشا عاوذ ِحيما  اَأقّا-يِي وْجذغ ماِشي ِحيما  اإِنُو؟ ِمينِزي  ُؤر 
ي اَأذ ث  و.” 14ُؤِمي وار ذ انغ اإِجِّ يّبث ن يِيسم ن ِسيِذي يشُّ مثغ ِذي ُؤرشالِيم خ سِّ
نِّي نّسوجذ ُؤشا  ُؤّسان  15اَأوارنِي  اَأربِّي.”  اإِْخس  ِمين  يِيِري  نّقار “اَأذ  نْسقار،  نّسْقنع، 
اإِّجن  اإِْوين-د  اإِمْحضارن ِزي قايصاِرييا،  اَأِكيْذنغ شا ن  نْݣاّعذ غار ُؤرشالِيم. 16ُروحن 
اَأذ  ِحيما  ُؤمْزواُرو،  ُؤمحضار زݣ  ن  اإِج  ذ  اَأقّا-ث  قُوبُروس،  ِزي  مناُسون  اس  قّارن 

غارس ننِّيوجو. 

ماز�نن ذ و�ْوماثن ِذي ُؤرشاِليم  ّمرقا �أَك-ذ �إِ بُوُلوس �إِ
17اَأراِمي نِيوض غار ُؤرشالِيم، ثارّحب ّزاْينغ ثاْوماث س رْفراحث. 18ثِيوّشا نّس ُيوذف 

ُبولُوس اَأِكيْذنغ غار ياعُقوب ُؤشا حضارن ِذين ماّرا اإِْمغارن. 19اإِسْدچم خاسن، خنِّي 
20ُؤِمي  نّس.  ْثسّخارث  رݣـُنوس س  جار  اَأربِّي  اإِݣّا  ِمين  ماّرا  خ  نِيشان  اإِْتعاواذ  اإِْبذا 
ْسِرين اَأيا، ّسْمغارن اَأربِّي، نّان اس “اَأ ثاوماث، ثْتواِريذ مْشحار ن ُرُروف ن ُوذاين اإِ 
ُيومنن ُؤ نِيْثِني ماّرا تاْسمن خ تاوراث. 21اَأقّا يِيوض اَأسن-د رْخبار خاك بلِّي ثّسرماذذ 
اإِ ُوذاين ماحْنذ اَأذ سْمحن ِذي ُموسى اَأم ذ اسن ثّقارذ وار خْتنن اإِحْنِجيرن وار ݣُّورن 
ذݣ وْبِريذ ن تاوراث. 22ِمين اإِ غا نّݣ خنِّي؟ لاُبوّدا اَأذ اإُِمون واݣْراو ِمينِزي اَأذ ْسرن 
بلِّي اَأقّا ثُوِسيذ-د. 23أّݣ ِمين ذ اش اإِ غا نِيِني “غاْرنغ اَأربعا ن يْريازن اإِنّي غار اإِْدچا اإِج 
ن ْرواعذ. 24كِسي اإِنا اَأِكيك، ْثقّدسذ اإِخف نّك اَأِكيسن، اَأذ خاسن ْثخْدچصذ ِحيما 
اَأذ حّفن اإِزْدجيفن نْسن ِحيما ماّرا اَأذ اإِّسن بلِّي وار اإِْدجي ُبو نِيشان ِمين خاك اإِْتوانّان، 
يهث ن رݣـُنوس، اَأقّا نُورا  ماشا ُؤرا ذ شك ثݣُّورذ اَأذ ثطّفذ ِذي تاوراث. 25ماشا ِزي جِّ
ُؤ نْوشا تْسِريح ماحْنذ وار تطّفن ِذي مان اَأيا، ْمِغير اَأذ بّعذن خ ِمين اإِقّارصن اإِ لاصنام 
ييفاث ُؤرا خ ثُوقْحِبيث.” 26خنِّي اإِْكِسي ُبولُوس اإِريازن نِّي ُؤشا  ُؤرا خ اإِذاّمن ُؤرا خ جِّ
يْزذݣ اإِخف نّس اَأِكيْذسن، اإُِروح غار ثاّدارث اإِقّدسن، اإِخّبار بلِّي ُؤّسان  ثِيوّشا نّس اإِسِّ

ن ُؤِسيْزذݣ اَأذ كّمرن اَأر اإِ غا ثْتواقّدم ْثغارصث خ كُور اإِّجن ّزاْيسن.
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قّدسن  ُؤُضوف ن بُوُلوس ِذي ثاّد�رث �إِ
اإِقّدسن،  ثاّدارث  اَأِسييا ِذي  ْزِرين ث ُوذاين ن  اَأذ قضان،  اإِݣُّور سبعا ن ُوّسان  27ُؤِمي 

ّسْنهّزن ْرݣنس، حارثن خاس س اإِفاّسن، 28سُغويُّون “اَأ كنِّيو، اَأ اإِريازن ن اإِسرايِيل، غاورم 
غار ثِويزا! وا ذ ْبناذم ونّي اإِّسرماذن اإِْوذان ماّرا ِضيّد اإِ وْيُذوذ ُؤ ِضيّد اإِ تاْوراث ُؤ ِضيّد 
اَأْمشان  اإِّسخماج  ُؤشا  اإِقّدسن  ثاّدارث  غار  اإُِيونانِيّين  عاوذ  يذف-د  اإِسِّ ُؤشا  ومشان-ا  اإِ 
اإِْتِغير  ثنِذينت،  ِذي  اَأفاُسوِسي  ْثُروِفيُموس  ْزِرين  اَأِكيس  اإِْزوارن  ثُوغا  29ِمينِزي  اإِقّدسن.” 
يوض اإِث-يِد غار ثاّدارث اإِقّدسن. 30ثانِذينت ماّرا ْثهاج ُؤشا اإِْوذان  اَأسن بلِّي ُبولُوس اإِسِّ
ورا.  وقّزن-د، حارثن خ ُبولُوس، جاّرن ث باّرا اإِ ثاّدارث اإِقّدسن، رْخذنِّي بلّعنت ثِيوُّ دُّ
31اَأم اَأرزُّون نِيْثِني اَأذ ث نْغن، يِيوض رْخبار غار ُؤكُومانذار ن ُؤباطاُيون، اَأقّا ُؤرشالِيم اَأمن 

ثكمر ْثخاْروض. 32رْخذنِّي يِيويِـي-د اإِعْسكاِريّين ذ اإِقبطانن ن ْرعسكار اإِنّي خ مّيا ُؤشا 
ُؤّزرن غارسن. اَأراِمي ْزِرين نِيْثِني اَأكُومانذار ذ ْرعسكار، ّسبّدن اَأذ ْوتن ُبولُوس. 33خنِّي 
اإِقاّرب غارس ُؤكُومانذار، اإِطّف اِث، ُيوُمور اَأذ ث شارفن س ْثناين ن ْسناسر، اإِّسْقسا 
و ُؤ ونّْضِني اَأمُّو. راِمي  ِمين اإِْعنا نتّا ذ ِمين ثُوغا اإِݣّا. 34جار ْرغاِشي اَأقّا ِذين اإِّجن اإِْتراغا اَأمُّ
يّبث ن ْرهاراج، ُيوُمور اَأذ ث اَأْوين غار لقْشلا. 35اَأراِمي  وار اإِزّمار اَأذ ث اإِّسن نِيشان ِزي سِّ
د يِيوض غار ّدُروج، اإِمسار بلِّي اإِعْسكاِريّين اَأرُبون ث خ ّسباب ن ّدحاس اَأمّقران ن 
ْرغاِشي، 36ِمينِزي اإِْوذان ثُوغا ضّفارن، ْسُغويُّون “كّسم ث زݣ وْبِريذ!” 37اَأراِمي ݣُّورن 
اَأذ نْذهن ُبولُوس غار ذاخر ن لقْشلا، اإنّا اإِ ُؤكُومانذار “ما اإِِحيّق اَأيِي اَأذ اش اإِنِيغ شا؟” 
اإنّا اس “ما ثّسنذ ثاُيونانِيث؟ 38ما وار اإِْدجي ذ شك ذ اَأِميصِري ونّي اإِݣِّين اَأُغوّوغ قبر 
ُؤّسان-ا، اإِنْذه اَأِكيس اَأربعا اَأرف ن يْريازن ذ اإِقتّارن غار رْخرا؟” 39اإنّا ُبولُوس “نش ذ اَأْرياز 
اإِثِويّسنن ْذُروسث ُؤ نش  وار  اإِ  ينت ِذي ِكيِليِكييا  ذ ُؤذاي ِزي ثارُسوس، اإِْشث ن ثنِذْ
ْورغ اَأك-ذ اإِْوذان.” 40ُؤِمي ذ اس اإِسمح، اإِبّد ُبولُوس خ  تارغ ّزايك تْسِريح ِحيما اَأذ سِّ
ور اَأِكيسن س اإِرس ن ْثِعيبرانِيث  ّدُروج، اإِشّيار س ُؤفُوس غار اإِْوذان. ُؤِمي اَأرِسين قاع، اإِسِّ

ثُوثلايث ن ُوذاين، اإِقّار ...

تْذ�فاع خ ِييخف نّس  بُوُلوس �إِ

 1“اَأ اإِريازن ثاْوماث ذ اإِباباثن، ْسرم اإِ ِمين ذ اوم اإِ غا اإِنِيغ خ ُؤذافع اإِنُو.” 22 

2ُؤِمي ْسِرين، اَأقّا اإِّساوار اَأِكيْذسن س يِيرس ن ْثِعيبرانِيث، قِّيمن ْسقارن عاذ 

كثار. خنِّي اإنّا 3“نش ذ اإِج ن ْبناذم ذ ُؤذاي، خْرقغ ِذي ثارُسوس ِذي ِكيِليِكييا، ماشا 
اأربِّيغ ِذي ثنِذينث-ا، ْتواّسرمذغ غار اإِضارن ن ݣامالِييال علاْحساب ثِيذت نِيشان ن 
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تاْوراث ن رْجُذوذ نّغ. ثُوغا شضارغ خ ِمين اإِْدچان ن اَأربِّي اَأم ماّمش ثْدچام كنِّيو ماّرا 
اإِريازن ذ ثْمغاِرين، ْتسّلامغ ثن  اَأبِريذ-ا س ْرمْوث اَأم شاّرفغ  و. 4نش ثُوغا ضّفارغ  رخُّ
غار رْحبس، 5اَأم ماّمش خاِفي اإِْشهذ عاوذ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن ذ ماّرا اَأݣراو ن اإِْمغارن 
ن ْرݣنس اإِ ِزي كِسيغ ثِيبراثِين اإِ ثاوماث، ُروحغ غار ِذيماشق ِحيما اَأذ اَأْويغ اإِنّي اإِ ِذين 
اإِْدچان عاوذ س ثشارِفين غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ ْتواعاقبن. 6اإِمسار اَأيِي، ُؤِمي ذايِي ثُوغا 
ذݣ وْبِريذ اإِݣُّور اَأذ اَأْوضغ غار ِذيماشق، رْخذنِّي غار وْزين ن واّس ثنّض اَأيِي-د اإِْشث 
ن ْثفاوث ثامّقرانت زݣ ُؤجنّا 7ُؤشا ْوِضيغ خ ثُمورث، ْسِريغ اإِْشث ن ثِميّجا، ثّقار اَأيِي 
ي ذ ايِي ْثذاّرشذ؟ ’ 8اَأرِّيغ خاس ‘ِمين ثْعِنيذ شك، اَأ ِسيِذي؟ ’ اإنّا  ‘شاُول، شاُول، مايمِّ
و نّاِصيِري ونّي ثْتذاّرشذ.’ 9اإنّي اإِ ثُوغا اإِْدچان اَأِكيِذي، ْزِرين ثِيفاوث،  اَأيِي ‘نش ذ يشُّ
ݣّوذن ماشا وار ْسِرين شا اإِ ْثِميّجا ن ونّي اَأِكيِذي اإِّساوارن. 10ُؤشا  نش نِّيغ اس ‘ِمين اإِ 
غا ݣّغ، اَأ ِسيِذي؟ ’ اإنّا اَأيِي ‘كّار، ْثراحذ غار ِذيماشق، ِذين اَأذ اش اإِْتوانّا خ ماّرا ِمين ذ 
يقث ن ْثفاوث نِّي ذْورغ وار ْتِويِريغ، خنِّي ݣّوذن اَأيِي  اش ُيوران اَأذ ثݣّذ.’ 11ِمينِزي زِي ثِيسِّ
و اإِوضغ غار ِذيماشق. 12ثُوغا ِذين اإِج وْرياز  زݣ ُؤفُوس اإِنّي اإِ ثُوغا اَأِكيِذي اإِْدچان ُؤشا اَأمُّ
قّارن اس اَأنانِيياس اإِْتوقّار تاوراث، ثُوغا شّهذن خاس مِليح ماّرا ُؤذاين اإِ اإِزّدغن ِذينِّي. 13نتّا 
ُيوِسي-د غارِي، اإِبّد زّاثِي، اإنّا ‘اَأ ُؤما شاُول، ْخزار!’ رْخذنِّي ِذي ْثساّعث نِّي ذْورغ ْتوارِيغ 
ُؤشا ْزرِيغ ث. 14اإنّا ‘اَأقّا اَأربِّي ن رْجُذوذ نّغ اإِْخضار اإِ شك، ِحيما اَأذ ثّسنذ ِمين اإِْخس نتّا، 
وم نّس. 15ِمينِزي شك اَأذ اس ثِيِريذ  اَأذ ْثزارذ اَأْمسݣّاذ ُؤشا اَأذ ثْسِريذ ْثِميّجا نّس زݣ ُؤقمُّ
ي ْثعطّارذ عاذ،  و، مايمِّ ذ اَأشّهاذ غار ماّرا اإِْوذان س ِمين ثْزرِيذ ذ س ِمين ثسِريذ. 16اإِوا رخُّ
يرذن ّدنُوب نّك س ُؤراِغي نّك خ يِيسم ن ِسيِذي.’  كّار، اأّج اَأذ شك ّسغْضصن، اَأذ ْتواسِّ
17اإِْمسار اَأيِي اَأوارنِي راِمي د عْقبغ غار ُؤرشالِيم ُؤشا ثُوغا ْتزاْدجيغ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن، 

خنِّي يِيِوي اَأيِي رْوِحيي 18ُؤشا ْزرِيغ ث، اإنّا اَأيِي ‘اَأزّر، ثّفغذ ذْغيا زِي ُؤرشالِيم ِمينِزي وار 
قّبرن شا شهاذث نّك خاِفي.’ 19نِّيغ نش ‘اَأ ِسيِذي، اَأقّا نِيْثِني ّسنن بلِّي ثُوغا ْتحّبسغ اإِنّي 
يّزرن اإِذاّمن ن ُؤشّهاذ  ُيومنن زّايك، هتّكغ ثن س ُؤركُّوض ذݣ اإِِسيناݣُوݣن 20ُؤ راِمي ْتواسِّ
نّك ْسِثيفانُوس، ثُوغا بّدغ ِذين، اَأرِضيغ خ ْرمْوث نّس ُؤ حِضيغ اَأرُّوض ن اإِنّي ث اإِنِغين.’ 

21اإنّا اَأيِي ‘ُروح، ِمينِزي اَأذ شك ّسكّغ غار رݣـُنوس اإِݣّوجن.’ ” 

22ثُوغا تْسران اس اَأر اَأوار-ا، خنِّي كّارن ّسݣاّعذن ْثِميّجا نْسن، قّارن “كّسم ث ِزي   

ثُمورث، ِمينِزي اَأمْشناو وا وار اإِسِذيهْدچ اَأذ اإِّدار.” 23اَأم ثُوغا ْسُغويُّون، نطّارن اَأرُّوض 
يذفن غار  نْسن ُؤشا زُّوّزاران ثاعّجاجث غار ُؤجنّا. 24ُيوُمور ُؤكُومانذار ماحْنذ اَأذ ث سِّ
ي خاس ْسُغويُّون اَأمُّو. 25ُؤِمي  لْقشلا، اَأذ ث هتّكن س ُؤركُّوض ِحيما اَأذ ّزايس اإِْفهم مايمِّ
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ث جْبذن س ْثحّزانِين اإِ ُؤهتّك س ُؤركُّوض، اإنّا ُبولُوس اإِ ْرقبطان خ مّيا اإِ ِذين اإِبّدن 
“ما اإِحْدچر اَأوم اَأذ ْثهتّكم اإِج ن ْبناذم ذ اَأُرومانِي س ُؤركُّوض اَأم وار خاس ثحِكيمم 
اإِخّبار اِث خ مان  اإُِروح غار ُؤكُومانذار،  اَأيا،  اإِْسرا ْرقبطان خ مّيا مان  عاذ؟” 26ُؤِمي 
اإنّا اس “اإِنِي  ُؤكُومانذار،  27اإِقاّرب  اَأُرومانِي.”  اَأْرياز-ا ذ  اَأقّا  غا ثݣّذ؟  اإِ  اإنّا “ِمين  اَأيا، 
اَأُرومانِي؟” ياّر-د خاس “واه!” 28ياّر-د خاس ُؤكُومانذار “نش طّفغ  اَأيِي، ما شك ذ 
ْرحّق-ا ن ُؤمْزذاغ اَأُرومانِي س ْثمنياث اَأطّاس.” ُبولُوس اإنّا “ماشا نش خرقغ-د ذ اَأمزذاغ 
ين ث ُؤشا ُؤرا ذ اَأكُومانذار  اَأُرومانِي.” 29رْخذنِّي، اإِنّي ثُوغا اإِݣُّورن اَأذ ث ّسقسان، جِّ
اَأم  نّس  30ثِيوّشا  اَأُرومانِي.  ذ  اَأقّا-ث  اَأذ شارفن،  ين  اإِجِّ ونّي ث  بلِّي  اإِْفهم  اإِݣّوذ،  اإِْذور 
يّين نّس ُؤشا ُيوُمور  ثُوغا اإِْخس اَأذ اإِّسن ثِيذت ِمي خف ث ضْرمن ُوذاين، اإِْفِسي اإِشدِّ
اَأذ ّسُمونن اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ ماّرا لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ُؤشا اإِنذه-د ُبولُوس، 

اإِّسبّد اِث ّزاثسن. 

بُوُلوس ّز�ث �إِ لمْحكاما ثامّقر�نت ن ُوذ�ين 

1 ُبولُوس اإِقِّيم اإِخّزار س ثِيطّاِوين نّس ذݣ اإِنّي اإِقِّيمن ِذي لمْحكاما ثامّقرانت 23

ن ُوذاين، اإنّا “اَأ اإِريازن ثاْوماث، اَأقّا نش ُؤُيورغ س ْثنْفسشث ثْصفا ّزاث 
اَأِكيس  ِذين  ثُوغا  اإِ  اإِنّي  ُيوُمور  اَأنانِيياس  اإِكّهانن  اَأزْدجيف ن  2ماشا  اَأّس-ا.”  اَأر  اَأربِّي  اإِ 
ذ  اَأربِّي، شك  اإِّوث  “اَأذ شك  ُبولُوس  اس  اإنّا  3خنِّي  وم.  ُؤقمُّ غار  ْوتن  اَأذ ث  اإِبّدن، 
يمذ ماحْنذ اَأذ خاِفي ْثحْكمذ ُؤشا ثُوُمورذ اَأذ ايِـي ْوتن  ْرِحيض اإِِجيّيارن! ما اَأقّا شك ثقِّ
ثُوغا ِكيس اإِبّدن، نّان “ما ْثزاوارذ اَأزْدجيف  اإِ  وم اَأم ْثخارافذ تاوراث؟” 4اإنّي  غار ُؤقمُّ
اَأزْدجيف ن  اَأقّا-ث ذ  اَأ ثاْوماث،  ينغ،  ُبولُوس “ثُوغا وار سِّ اَأربِّي؟” 5اإنّا  اإِكّهانن ن  ن 
اإِكّهانن، ِمينِزي ثُورا ‘اَأمّقران ن وْيُذوذ نْوم وار ث ْتزاوار.’ 6ُؤِمي اإِّسن ُبولُوس، اَأقّا اَأزْين 
لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين  اإِ  اإِراغا  اإِفاِريِسيّين،  اإِصاُذوِقيّين ُؤ ونّْضِني زݣ  ّزاْيسن ذ 
يّبث  “اَأ اإِريازن ثاْوماث، نش ذ اَأفاِريِسي، مِّيس ن اإِفاِريِسيّين، نش تثواحاكمغ ِذي سِّ
ن ُؤِسيثم ذ ْثُنوكرا ن اإِمتِّينن.” 7اَأراِمي اإنّا اَأيا، اإِمسار اإِج ن ُؤخاْروض جار اإِفاِريِسيّين ذ 
اإِصاُذوِقيّين ُؤشا اإِْتوابضا ْرغاِشي، 8ِمينِزي اإِصاُذوِقيّين قّارن بلِّي وار ثْدجي شا ذ ثانُوكرا 
9بذان  ْثناين.  اَأيا س  مان  اإِفاِريِسيّين شْهذن خ  ماشا  ُبوْحبر،  ذ  ُؤرا  لمالاكاث  ذ  نِيغ 
ْسُغويُّون اَأطّاس ُؤ شا ن اإِْمسرماذن ن اإِْذلِيسن زݣ وْزين ن اإِفاِريِسيّين كّارن، تمناقاشن 
اإِج ن  اَأِكيس  ور  اإِسِّ مارا  ْبناذم-ا.  ْرغار ِذي  اإِج ن  ذ  ُؤرا  نُوِفي  قّارن “وار  س ّجهذ، 
ُبوْحبر نِيغ اإِج ن لمالاك، اأّج اَأنغ وار نْتمْنِغي خ اَأربِّي.” 10ُؤِمي اإِكّار اإِج ن ُؤخاْروض 
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اَأمّقران، اإِݣّوذ ُؤكُومانذار اَأذ مّزقن ُبولُوس، خنِّي ُيوُمور اإِعْسكاِريّين اَأذ د هوان ماحْنذ اَأذ 
ث خْضفن ِزي ْروْسط نْسن، اَأذ ث اَأْوين غار لْقشلا. 11ِذي ْدجيرث اَأوارنِي اس اإِبّد-د 
خاس ِسيِذي، اإنّا اس “اأّݣ ُؤر، اَأ ُبولُوس، ِمينِزي اَأم ماّمش خاِفي ثشهذذ ِذي ُؤرشالِيم 

و اإِْتخّص اَأذ ثشهذذ ُؤرا ِذي ُروما.”  اَأمُّ

ثاْخشفث ن ُوذ�ين ِحيما �أَذ نْغن بُوُلوس 
12اَأراِمي د اإِْصبح ْرحار، ݣِّين شا ن ُوذاين اإِْشث ن ثْخشفث، قّنن اإِخف نْسن س اإِْشث 

وْدچن، اَأقّا-ثن كثار  ن نّعرث ماحْنذ وار تتّن وار سّسن اَأر ذ نْغن ُبولُوس. 13ثُوغا اإِنّي اإِجُّ
ِزي اَأربِعين. 14اإِنا ُروحن غار اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن وْيُذوذ، نّان “اَأقّا ننّق اإِخف 
نّغ س اإِْشث ن نّعرث ماحْنذ وار نْتت والُو اَأر اإِ غا ننّغ ُبولُوس. 15خنِّي، كنِّيو ذ لمْحكاما 
ثامّقرانت ن ُوذاين، خّبارم اَأكُومانذار اَأذ ث-يِد غاْروم اإِنْذه ثِيوّشا اَأْخِمي ثْخسم اَأذ ْثخّبشم 
ِذي ثمْسراشث-ا مِليح. اَأقّا نّشين نْوجذ ِحيما اَأذ ث ننّغ قبر ّما اَأذ غارك-د ياوض. 16ماشا 
ِذين، ُيوذف غار لْقشلا ُؤشا  اإُِروح  اإِْسرا خ ثْخشفث-ا،  ُبولُوس  مِّيس ن وْتشماس ن 
اإِخّبار ُبولُوس خ مان اَأيا. 17اإِراغا ُبولُوس اإِ اإِّجن زݣ اإِقبطانن خ مّيا، اإنّا اس “ُروح س 
ُؤبِريغ-ا غار ُؤكُومانذار ِمينِزي غارس شا اَأذ اس ث يِيِني.” 18اإِْكِسي ث ُؤشا اإِْويِي ث غار 
ُؤكُومانذار، اإنّا “ُبولُوس، اَأمحُبوس، اإِراغا اَأيِي-د، اإِتار اَأذ اش اَأْويغ اَأبِريغ-ا اإِ غار اإِْدچا شا 
ور ّزايس وْحدس ُؤشا اإِّسْقسا ث  اَأذ اش ث اإِنِي.” 19اإِطّف اِث ُؤكُومانذار س ُؤفُوس، اإِدُّ
“ِمين غارك اَأذ ايِي ث ثِيِنيذ؟” 20نتّا اإنّا اس “اَأقّا ُؤذاين كّسن اَأوار جاراسن ِحيما اَأذ ّزايك 
تارن ماحْنذ اَأذ د ثّسهِويذ ُبولُوس ثِيوّشا غار لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين اَأْخِمي ْخسن اَأذ 
ي، ِمينِزي كثار زِي اَأربِعين ن يْريازن ّزاْيسن ݣِّين اس  ث ّسْقسان عاذ. 21ماشا وار ثن تِيقِّ
ثاْخشفث، قّنن اإِخف نْسن س اإِْشث ن نّعرث ماحْنذ وار تتّن وار سّسن اَأر ث نْغن. اَأقّا 
و، ْتراجان اَأذ ثْوشذ تْسِريح نّك.” 22اَأكُومانذار اإِّجا اَأبِريغ اَأذ اإِراح، اإنّا اس  نِيْثِني وْجذن رخُّ

“وار قّار اإِ حد، اَأقّا ثّسارݣبذ اَأيِي خ مان اَأيا.” 

بُوُلوس غار قايصاِرييا 
23خنِّي اإِراغا-د غارس خ ْثناين ن اإِقبطانن خ مّيا، اإنّا “سوْجذم ِميثاين ن اإِعْسكاِريّين 

اإِنِيين خ  يِنّي  اَأِكيسن سبِعين ن  ْدجيرث،  ْثراثا ن  قايصاِرييا غار  راحن غار  اَأذ  ماحْنذ 
ّسِغيمن  اَأذ خاسن  ّزواير ماحْنذ  اَأذ ّسوْجذم  اإِثن  فِريثشاث. 24أّج  ِميثاين س  يِييسان ذ 
ذاْيس  اإِقّار  ثبرات،  ن  اإِْشث  ُيورا  25خنِّي  ِفيِليكس.”  لعِميل  غار  نْذهن  اَأذ ث  ُبولُوس 
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اَأْرياز-ا  ُوذاين  ِفيِليكس. 27ُؤِمي طّفن  ُيوْعران  لعِميل  ْسرام خ  لِيِسيياس،  26“كلُوِذيُيوس 

ُؤشا ثُوغا ݣُّورن اَأذ ث نْغن، اَأقّا كّارغ اَأك-ذ اإِْشث ن ثربِيعث ن ْرعسكار ُؤشا فكّغ ث 
ُؤِمي ْسِريغ اَأقّا-ث ذ اَأُرومانِي. 28ثُوغا ْخسغ اَأذ ّسنغ ِمين خف ث ضْرمن ُؤشا اإِْويغ ث 
يّبث ن شا ن ثمْسرايِين  غار لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين. 29ُؤِفيغ اَأقّا ضْرمن ث ِذي سِّ
يّين. 30خنِّي  ن ‘تاوراث’ نْسن، ماشا وار ِذين ُؤِفيغ اَأضرام اإِ اإِسذاهْدچن ْرمْوث نِيغ اإِشدِّ
ُؤِمي ذ ايِي اإِْتوانّا، بلِّي شا زݣ ُوذاين ݣِّين اس ثاْخشفث، ّسكّغ ث-يِد رْخذنِّي غارك، 
اإِنِين زّاثش ِمي خف ث ضْرمن. س تِيِسير”  اَأذ اش  اإِضْرمن ماحْنذ  اإِنّي ث  اإِ  ُؤُمورغ 
31اإِعسكارِيّين ْكِسين ُبولُوس اَأم ماّمش ذ اسن ُيوُمور ُؤشا اإِْوين ث س ْدجيرث غار اَأنِثيباثِريس 

ين اَأذ ث-يِد اَأْوين ّسنِّي اإِنّي اإِنِْيين خ يِيْيسان. 33ُؤِمي  32ُؤشا ثِيوّشا نّس عْقبن غار لْقشلا، جِّ

اإِْوضن اإِنا غار قايصارِييا، ْوِشين ثابرات اإِ لعِميل ُؤشا ّسبّدن ُبولُوس زّاثس. 34اَأوارنِي راِمي 
يهث اإِ زِي ذ ُيوسا نتّا ُؤشا ُيوفا بلِّي نتّا ُيوِسي-د زِي  اإِغرا لعِميل ثابرات نِّي اإِّسْقسا خ مان جِّ
ِكيِليِكييا. 35اإنّا “اَأذ اش ْسرغ مارا ُؤرا ذ يِنّي اإِ شك اإِضْرمن اإِوضن-د ذا.” خنِّي ُيوُمور اَأذ 

خاس عّسن ِذي ثاّدارث ن ّشراع ن ِهيُروُذوس. 

بُوُلوس ّز�ث �إِ لعِميل ِفيِليكس 

1اَأوارنِي خْمسا ن ُوّسان اإِهوا اَأنانِيياس، اَأزْدجيف ن اإِكّهانن، اَأك-ذ اإِْمغارن ن 24 

وْيُذوذ ذ اإِج ن لُموهاِمي، قّارن اس ثارثُولُوس، ُؤشا ُؤِسين-د ّزاث اإِ لعِميل 
ِضيّد اإِ ُبولُوس. 2ُؤِمي خاس-د راغان، اإِْبذا ثارثُولُوس اإِذْدچم اِث، اإنّا 3“اَأ ِسيِذي ِفيِليكس 
ي-د اَأطّاس ن ْرخار اإِ  يياسا نّك اَأقّا ثِيِوْ ُيوْعران، اَأقّا ّزايك غاْرنغ رْهنا ُيوْدچغن ُؤرا ذ سِّ
ْرݣنس-ا. اَأقّا نْقبر اِث س ماّرا اَأقاِذي ِذي كُور اَأغْزِذيس ُؤ ِذي كُور اَأْمشان. 4ماشا ِحيما 
وار شك هكّورغ اَأطّاس، تتّارغ ّزايك، اَأذ انغ ثسِريذ ذْغيا شوايث س ْرخاضار نّك. 
5ِمينِزي نُوفا بلِّي ْبناذم-ا اَأقّا-ث ذ اإِج ن رْهراش، اإِْتسّباب اَأُغوّوغ جار ماّرا ُؤذاين ِذي 

ونِّيث قاع، نتّا ذ اَأزْدجيف اَأمْزواُرو ن ْثبِريذث ن اإِناِصيِريّين. 6نتّا ثُوغا يارزُّو عاوذ ماحْنذ  دُّ
اَأذ اإِّسخمج ثاّدارث اإِقّدسن، خنِّي نطّف اِث عاوذ ُؤشا ثُوغا نْخس اَأذ خاس نحكم س 
تاْوراث نّغ. 7ماشا اَأكُومانذار لِيِسيياس ُيوِسي-د ِذي ْروْسط س ُؤهتّك اَأطّاس، اإِْكِسي 
ث جار اإِفاّسن نّغ. 8نتّا ُيوُمور ماحْنذ اإِنّي اإِْخسن اَأذ ث ضرمن، اَأذ غارك-د اَسن. مارا 
ث ثّسقِسيذ، اَأذ ْثفهمذ س يِيخف نّك ماّرا ِمي خف ث نضرم.” 9ُؤشا  عاوذ ُؤذاين 
و اإِ اإِْدچا. 10ماشا ُبولُوس، ُؤِمي ذ اس اإِشّيار  ُؤِسين-د اَأِكيذس، نّان بلِّي ماّرا مان اَأيا اَأمُّ
اَأطّاس ن  ْرقاِضي خ ْرݣنس-ا  بلِّي شك ذ  ّسنغ  ياّر-د “نش  يور،  اإِسِّ اَأذ  لعِميل ماحْنذ 
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اإِسݣُّوسا، خ ُؤينِّي اَأذ ذافعغ س يِيخف اإِنُو س ثْرياسث كثار. 11شك ْثزّمارذ اَأذ ثّسنذ، 
اَأقّا عُذون ْمِغير ثنعاش ن ُوّسان واها زݣ واِمي ݣاّعذغ ِحيما اَأذ عْبذغ ِذي ُؤرشالِيم. 
اإِّجن نِيغ ّسنكّارغ  اإِقّدسن تمناقاشغ اَأك-ذ شا ن  12نِيْثِني وار ذ ايِي ُؤِفين ِذي ثاّدارث 

اَأُغوّوغ جار ْرݣنس ُؤرا ذݣ اإِِسيناݣُوݣن نِيغ ِذي ثنِذينت. 13نِيْثِني وار زّمارن اَأذ ّسِبيّينن 
و. 14ماشا مان اَأيا اَأذ اش نْعمغ، بلِّي عّبذغ اَأربِّي ن رْجُذوذ  ِمين ِزي ذ ايِي ضْرمن رخُّ
نّغ خ رْحساب ن ‘ثبِريذث’ ُؤِمي قّارن نِيْثِني ‘ثابِريذث اإِفاغرن’، اَأم تامنغ ِذي ماّرا ِمين 
ُيوِرين ِذي تاْوراث ُؤ ذݣ اإِْمكاشافن. 15اَأقّا ذايِي اَأِسيثم ِذي اَأربِّي، اَأم ُؤرا ذ نِيْثِني ْتراجان 
ت عاوذ، اَأقّا اَأذ ِذين ثِيِري ْثُنوكرا ن اإِمتِّينن، ثانُوكرا ن اإِْمسݣّاذن ُؤ ثانُوكرا ن يِنّي وار 
و ُؤرا ذ نش تݣّغ ثِيزّمار ذݣ اإِخف اإِنُو ِحيما اَأذ غاِري ثِيِري  اإِْدجين ذ اإِْمسݣّاذن. 16اَأمُّ
رْبدا ْثنْفسشث ثْصفا ّزاث اإِ اَأربِّي ُؤ ّزاث اإِ اإِْوذان. 17اَأوارنِي اَأطّاس ن اإِسݣُّوسا ُؤِسيغ-د 
ماحْنذ اَأذ اَأْويغ ّصذاِقي اإِ ْرݣنس اإِنُو ذ ثِيغاْرِصين. 18اَأقّا ُؤِفين اَأيِي شا ن ُوذاين ِزي اَأِسييا 
يزذݣغ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ُؤشا وار ِذين  اَأم ثُوغا شغرغ اَأك-ذ مان اَأيا، اَأوارنِي راِمي ْتواسِّ
غاِري ْرغاِشي ُؤرا ذ اَأخاْروض. 19اإِتخّص اَأسن اإِ نِيْثِني اإِنّي اإِْدچان ذ ُؤذاين ِزي اَأِسييا اَأذ 
حضارن ذا ّزاثك ماحْنذ اَأذ ايِـي ضْرمن مارا غارسن شا خاِفي. 20نِيغ اَأذ اإِنِين اإِنا اإِ ذا 
اإِبّدن مان ْرِعيب اإِ ذايِي ُؤِفين ُؤِمي بّدغ ّزاث اإِ لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين، 21مِغير 
يّبث ن ْثُنوكرا  اَأوار-ا اإِ ثُوغا ث راِغيغ ُؤِمي بّدغ جاراسن ‘اَأّس-ا ْتواحكمغ ّزاْيوم ِذي سِّ

ن اإِمتِّينن.’ ” 
اإِهوا ُؤكُومانذار  اإِ د غا  اإنّا “ْخِمي  اإِّسبّد اَأسن رحكام،  اَأيا،  اإِْسرا ِفيِليكس  22ُؤِمي   

اَأذ  ِحيما  مّيا  ْرقبطان خ  اإِ  ُيوُمور  23خنِّي  نْوم.”  ثمْسرايِين  ِذي  اَأذ حكمغ  لِيِسيياس، 
ييا كثار ُؤ وار اإِمنّع ُؤرا ذ اإِّج زݣ اإِنّي اإِْدچان  اإِحضا ُبولُوس ماشا س شوايث ن لُحورِّ
د  ُؤِمي  ُوّسان،  ن  اَأوارنِي شا  24خنِّي  اَأسن.  غارس-د  اَأذ  نِيغ  اَأذ خاس سّخارن  نّس 
ُبولُوس  اإِ  اإِراغا-د  ثُوذاشث،  ذ  اإِْدچان  اإِ  نّس  ثاْمغارث  ْذُروِسيّلا  اَأك-ذ  ِفيِليكس  ُيوسا 
يمان ِذي لَمسيح. 25اَأراِمي يِيوض ْرحارض خ ْثسݣْذا ذ ّضبط  ُؤشا اإِْسرا ّزايس خ لاإِ
و! ْخِمي غاِري اإِ  ن نّفس ُؤ خ لِحيساب، اإِݣّوذ ِفيِليكس ُؤشا ياّر-د خاس “ُروح رخُّ
يِثيم عاوذ ماحْنذ ُبولُوس اَأذ اس اإِْوش  غا يِيِري ْروْقث، اَأذ اش-د راِغيغ.” 26نتّا ثُوغا اإِسِّ
ثمنياث، ِحيما اَأذ اس اإِْضرق. خ ُؤينِّي ثُوغا خاس-د اإِراغا اَأطّاس ن ْثواراِوين ِحيما اَأذ 
يور. 27ماشا ُؤِمي كّمرن ْثناين ن اإِسݣُّوسا، يارّحب ِفيِليكس س ُبورِكيُيوس  ِكيس اإِسِّ
فاسثُوس ونّي ث اإِ غا اإِخرفن. ُؤِمي ثُوغا ِفيِليكس اإِْخس اَأذ يارضا ُؤذاين، اإِّجا ُبولُوس 

ِذي ْسناسر ِذي رْحبس. 
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بُوُلوس ّز�ث �إِ فاسثُوس 

1اَأراِمي د يِيوض فاسثُوس غار وقِليم، اإُِروح غار ُؤرشالِيم ِزي قايصاِرييا اَأوارنِي 25 

راِمي عُذون ْثراثا ن ُوّسان. 2ُؤشا  اَأزْدجيف ن اإِكّهانن ذ اإِْمشنّعن ن ُوذاين 
ّسارݣبن ث خ ِمين خف ضْرمن ُبولُوس ُؤشا حّشمن ث 3اَأم ّزايس تارن ماحْنذ اَأذ اإِْوش 
تْسِريح ِضيّد نّس، ِحيما اَأذ ث اإِنْذه غار ُؤرشالِيم ماحْنذ نِيْثِني اَأذ اس ّسوجذن اإِْشث ن 
ثْخشفث ماحْنذ اَأذ ث نْغن ذݣ وْبِريذ. 4ماشا فاسثُوس ياّر-د، ماحْنذ اَأذ اإِقِّيم ُبولُوس 
اإِْتواحضا ِذي قايصاِرييا ُؤ نتّا ِسيمانت نّس اإِݣّا اَأذ ِذين اإِراح ذْغيا. 5اإنّا “اَأذ راحن اَأِكيِذي 
اإِنّي اإِ غار اإِْدچا ّشان جاراوم، اَأذ ث ضْرمن مارا ِذين شا ن ْرِعيب ذݣ وْرياز-ا.” 6ُؤِمي 
غارسن اإِقِّيم كثار ِزي عشرا ن ُوّسان اإِهوا غار قايصاِرييا ُؤ ثِيوّشا نّس اإِقِّيم خ ْركُورِسي 
ن ْرُحوكم ُؤشا ُيوُمور اَأذ د اَأْوين ُبولُوس. 7ُؤِمي د يِيوض، نّضن خاس ُوذاين اإِنّي ثُوغا د 
اإِهوان ِزي ُؤرشالِيم ُؤشا ݣِّين اَأطّاس ن اإِشثِشيثن اإِضْقرن خ ُبولُوس، وار زّمارن اَأذ ثنت 
ّسبّينن. 8نتّا اإِْوثا خ يِيخف نّس اَأمُّو “نش وار ْخِضيغ شا ِذي تاْوراث ن ُوذاين نِيغ ِذي 
ثاّدارث اإِقّدسن ُؤرا ِذي قايصار.” 9ُؤِمي يارزُّو فاسثُوس اَأذ اإِّݣ ْرخاضار اإِ ُوذاين، اإِّسْقسا 
يّبث  ُبولُوس “ما ثْخسذ اَأذ ْثݣاّعذذ غار ُؤرشالِيم، ِحيما اَأذ ِذين ْتواحْكمذ ّزاثِي ِذي سِّ
ن ثمْسرايِين-ا؟” 10ُبولُوس اإنّا “نش اَأقّا بّدغ ّزاث اإِ ْركُورِسي ن ْرُحوكم ن قايصار مانِي 
اإِْتخّص اَأذ خاِفي اإِْتواحكم. وار ْخِضيغ ذݣ ُوذاين س والُو اَأم ماّمش شك ثّسنذ مِليح. 
11ِمينِزي مارا ْخِضيغ نِيغ مارا ݣِّيغ ِمين اإِسذاهْدچن ْرمْوث، وار ْتعكّسغ خ ْرمْوث. ماشا 

مارا وار ِذين ُبو ثِيذت نِيشان اإِ ِزي ذ ايِـي ضْرمن نِيْثِني، خنِّي وار اإِزّمار ُؤرا ذ اإِّجن اَأذ 
ايِي اإِسلّم اإِ يِينا. نش ّسݣاعذغ ّدعوث اإِنُو غار قايصار.” 12اَأوارنِي راِمي ثُوغا اإِمشاوار 
اَأك-ذ واݣْراو، ياّر-د فاسثُوس “اَأقّا ثّسݣاّعذذ ّدعوث نّك غار قايصار، خنِّي غار قايصار 

اإِ غا ْثراحذ.” 

ثاو�ِسيث ن ُؤجْدجيذ �أَغِريباس غار قايصاِرييا 
13ُؤِمي عُذون شا ن ُوّسان ُيوِسي-د ُؤجْدجيذ اَأغِريباس ذ وْتشماس بارنِيِكي غار قايصاِرييا 

ِحيما اَأذ سْدچمن خ فاسثُوس. 14اَأوارنِي راِمي نِيْثِني ّسعُذون ِذين اَأطّاس ن ُوّسان اإِعاوذ 
فاسثُوس اإِ ُؤجْدجيذ ثامْسراشث ن ُبولُوس، اإنّا “اَأقّا ذا اإِج ن وْرياز ونّي ذا اإِّجا ِفيِليكس 
ذ اَأمحُبوس. 15راِمي ذايِـي ثُوغا ِذي ُؤرشالِيم، ضْرمن ث اَأرُّوياس ن اإِكّهانن ذ اإِْمغارن ن 
ُوذاين، اَأرزُّون اَأذ اإِْتواحاكم. 16نش اَأرِّيغ-د خاسن بلِّي اإُِرومانِيّين وار نُّوِمين اَأذ سلّمن اإِج 
ن ْبناذم اإِ ُؤهلّك ِحيما اَأذ اَأرضان اإِْوذان. اإِْتخّص اَأذ حضارن ّزاثس اإِنّي ث اإِضْرمن ُؤشا 
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يهث ن تُوهمث. 17ُؤِمي ذا  اَأذ غارس ثِيِري تاِسيع ماحْنذ اَأذ اإِذافع خ يِيخف نّس ِزي جِّ
د اإِْوضن جِميع، وار عِݣيزغ ُؤشا ثِيوّشا نّس قِّيمغ خ ْركُورِسي ن ْرُحوكم ُؤشا ُؤُمورغ 
اَأذ د اَأْوين اَأْرياز نِّي. 18ُؤِمي ذ اس-د نّضن اإِنّي ث اإِضْرمن، وار د اإِْوين ُؤرا ذ اإِْشث ن  
ين  يهث ن دِّ ثُوغا نِْويغ. 19ماشا ثُوغا غارسن خاس شا ن ثمْسرايِين ِزي جِّ تُوْهمث اإِ 
و ونّي اَأقّا اإِمُّوث، ونّي اإِ خف ثُوغا ُبولُوس اإِقّار بلِّي اَأقّا اإِّدار.  نْسن خ اإِّجن قّارن اس يشُّ
20اَأم ثُوغا شكّغ ِذي ثمْسراشث-ا اإِ ِذي ثُوغا اَأرُزوغ، ّسقِسيغ نش، ما زْعما نتّا اإِْخس اَأذ 

اإِراح غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ اإِْتواحاكم ِذين خ ثمْسرايِين-ا. 21ُؤِمي اإِّسݣاّعذ ُبولُوس ّدعوث 
نّس ِحيما اَأذ ث حضان اَأر خاس اإِحكم قايصار، خنِّي ُؤُمورغ اَأذ ث حضان اَأر ث اإِ غا 
ّسكّغ غار قايصار.” 22اإنّا اَأغِريباس اإِ فاسثُوس “ُؤرا ذ نش ْخسغ اَأذ ْسرغ اإِ ْبناذم-ا.” اإنّا 

اس “ثِيوّشا اَأذ اس ثسرذ.” 
23ثِيوّشا نّس ُؤِمي د ُيوسا اَأغِريباس ذ بارنِيِكي س ماّرا ّشان ُؤشا ُؤْذفن غار وّخام ن   
ْرُحوكم اَأك-ذ اإِكُومانذارن ن ْرعسكار ذ يْريازن اإِشنّعن ن ثنِذينت، خنِّي ُيوُمور فاسثُوس اَأذ 
ث-يِد اَأْوين. 24اإنّا فاسثُوس “اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس ُؤ كنِّيو ماّرا اإِريازن اإِ ذا اإِْحضارن اَأِكيْذنغ، اَأقّا 
ور ماّرا ْرغاِشي ن ُوذاين ِذي ُؤرشالِيم ُؤرا ذانِيثا، ْسُغويُّون  ثْزرِيم وا، ونّي ِمين خف ذ ايِـي اإِسِّ
ماحْنذ وار اإِْتِغيِمي اَأذ اإِّدار عاذ. 25ماشا نش، ُؤِمي ُؤِفيغ بلِّي وار اإِݣِّي ِمين اإِسذاهْدچن ْرمْوث 
ُؤ ِمينِزي نتّا اإِّسݣاّعذ ّدعوث نّس غار قايصار، ݣِّيغ اَأذ ث ّسكّغ ِذين. 26ماشا وار غارِي ُبو 
يهث نّس ِحيما اَأذ ت اَأرِيغ اإِ ِسيِذي. خ ُؤينِّي ّسحضارغ  ثمْسراشث نِيشان ّسنغ ث زِي جِّ
ث-يِد اإِ كنِّيو، ذ اَأمْزواُرو اإِ شك، اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس، ِحيما، اَأوارنِي ْخِمي اإِ غا نْكّمر 
ثارزُّوث، اَأذ غارِي ثِيِري ِمين اإِ غا اَأرِيغ، 27ِمينِزي اإِْتِغير اَأيِي اَأقّا وار اإُِشوّوار ْخِمي اإِ د غا ّسكّغ 

اإِج ن ُؤمحُبوس نّْبرا ّما اَأذ ّسبّينغ تُوهام اإِ خاس ݣِّين.” 

تْذ�فاع خ ِييخف نّس ّز�ث �إِ ُؤجْدجيذ �أَغِريباس  بُوُلوس �إِ

يورذ خ يِيخف نّك.” 26  1اإنّا اَأغِريباس اإِ ُبولُوس “شك غارك تْسِريح ِحيما اَأذ ثسِّ

خنِّي اإِّسِويّزذ ُبولُوس اَأفُوس نّس ُؤشا اإِْوثا خ يِيخف نّس، اإنّا 2“نش اَأقّا-يِي ِذي 
ْرخاضار اإِنُو، اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس، اَأم زّمارغ اَأذ ْوتغ خ يِيخف اإِنُو اَأّس-ا ِقيباْتش نّك خ 
ماّرا خ ِمين خف ذايِي ضْرمن ُوذاين. 3ذݣ ُؤمْزواُرو س ِمينِزي اَأقّا شك ثّسنذ ماّرا طّبايع 
ذ ثمْسرايِين اإِ اإِْدچان جار ُوذاين. خ ُؤينِّي تارغ ّزايك اَأذ ايِي ثسرذ س تاِسيع ن ْرخاضار. 
اإِنُو ُؤ ِذي ُؤرشالِيم،  ثُوغا ّدارغ زݣ ُؤمزوار جار ْرݣنس  ثنِّي  اإِنُو ِزي ثْمِزي  4ثُوذارث 

ّسنن ت ماّرا ُؤذاين. 5نِيْثِني ّسنن اَأيِـي اَأطّاس زݣ واِمي، مارا ْخسن اَأذ شْهذن خ مان 
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ين نّغ، اَأقّا ّدارغ ذ اَأفاِريِسي.  اَأيا واها، اَأقّا نش ثُوغا ضّفارغ ثابِريذث اإِقْسحن كثار ِزي دِّ
و نش بّدغ ُؤ ْتواحاكامغ ِذي طّوع ن ُؤِسيثم ن ْرواْعذ اإِ د ُيوِسين ِزي اَأربِّي غار  6ؤ رخُّ

رْجُذوذ نّغ، 7اَأِسيثم ونّي ْتراجانت اَأذ غارس-د اَأوضنت ثنعاش ن ْثقّبار ن اإِسرايِيل، اَأم 
عّبذنت اإِ اَأربِّي ْدجيرث ذ واّس. ِذي طّوع ن ُؤِسيثم-ا، اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس، ضْرمن اَأيِي 
ي ذ اوم اإِْتِغير وار اإِزّمار اَأذ نامن ُؤِمي اَأربِّي اإِّسنكّار-د اإِمتِّينن؟ 9نش ِسيمانت  ُوذاين. 8مايمِّ
و  اإِنُو ثُوغا اإِْتِغير اَأيِي نِيشان، بلِّي اإِْتخّص اَأذ ݣّغ اَأطّاس ن ثمْسرايِين ِضيّد اإِ يِيسم ن يشُّ
يهث ن اَأرُّوياس ن  نّاِصيِري 10ُؤشا اَأيا اإِ ݣِّيغ عاوذ ِذي ُؤرشالِيم. اَأم طّفغ ثِيزّمار ِزي جِّ
اإِكّهانن، حّبسغ اَأطّاس ن اإِمقّداسن. ُؤشا  ُؤِمي ثُوغا ݣُّورن اَأذ ْتوانغن، ْوِشيغ اَأفُوس اإِنُو 
ِذي مان اَأيا. 11عْذبغ ثن اَأطّاس ن ْثواراِوين ِذي ماّرا اإِِسيناݣُوݣن ماحْنذ اَأذ شّقفن ذݣ 
وْبِريذ نْسن ُؤ ْخِمي ثُوغا خاسن ْتهاجغ اَأطّاس، ثُوغا تاّزرغ خاسن غار ْثنّدام اإِ اإِْدچان باّرا 
يهث ن  اإِ ثُمورث. 12خ ُؤينِّي ثُوغا ݣُّورغ غار ِذيماشق عاوذ س تْسِريح ذ ُروُمور ِزي جِّ
اَأرُّوياس ن اإِكّهانن. 13خنِّي، اَأ اَأجْدجيذ، ْزِريغ ِذي ْروْسط ن وْبِريذ اإِْشث ن ْثفاوث زݣ 
يّق كثار ِزي ْثُفوشث، ثنّض اَأيِي-د ُؤ اإِ يِنّي اَأِكيِذي اإِمسافارن. 14ُؤِمي نْوضا  ُؤجنّا، ثِتيسِّ
ماّرا غار ثُمورث، ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا ثّساوار اَأِكيِذي، ثّقار س ْثِعيبرانِيث )=رحارض 
ي ذ ايِي ْثذاّرشذ؟ اإِْقسح خاك اَأذ ْثعفسذ خ ْثيارسا.’  ن ُوذاين( ‘شاُول، شاُول، مايمِّ
و ونّي ثماّرثذ. 16ماشا كّار،  15نِّيغ اس ‘ِمين ثْعِنيذ شك، اَأ ِسيِذي؟ ’ اإنّا اَأيِي ‘نش ذ يشُّ

ْثبّدذ خ اإِضارن نّك، ِمينِزي اإِ ُؤيا اإِ ذ اش-د ضهارغ ِحيما اَأذ شك اإِخضارغ ذ اَأْمسّخار 
ذ اَأشّهاذ خ ِمين ثْزِريذ ُؤ خ ِمين ذ اش اإِ غا ّسضهارغ عاذ، 17اَأم فكّغ شك زݣ وْيُذوذ-ا 
ُؤ ِزي رݣـُنوس اإِ غار شك اإِ غا ّسكّغ، 18ِحيما اَأذ ثارْزمذ ثِيطّاِوين نْسن ِحيما اَأذ ثُوبن ِزي 
يطان غار اَأربِّي ِحيما اَأذ طّفن اَأْغفار ن ّدنُوب  ولطا ن شِّ ثاْدچسث غار ْثفاوث ُؤ ِزي صُّ

يمان ذايِي.’  ُؤ اإِْشث ن ثسغارث ن ْروارث جار اإِنّي اإِْتواقّدسن س لاإِ
19خ ُؤينِّي، اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس، وار ْدجيغ وار طِّيعغ اإِ رْوِحيي اإِ ْزِريغ زݣ ُؤجنّا،   
20ماشا غار ُؤمزوار بِذيغ اَأذ باّرحغ اإِ اإِنّي اإِْدچان ِذي ِذيماشق ذ ُؤرشالِيم ذ ماّرا جوايه 

اإِْتِريقن  اإِ  اَأربِّي، اَأذ ݣّن رْخذايم  اإِ رݣـُنوس ِحيما اَأذ ثُوبن اَأذ ذْورن غار  ن ياُهوِذيّيا ُؤ 
نْغن.  ايِي  اَأذ  ْخسن  ُؤشا  اإِقّدسن  ثاّدارث  ِذي  ُوذاين  اَأيِي  طّفن  ُؤينِّي  21خ  تُوبث.  اإِ 
22خنِّي، اَأم ذ ايِي اإِْوشا اَأربِّي اَأفُوس، بّدغ ّزاث اإِ ُؤمزيان ذ ُؤمّقران اَأر اَأّس-ا، وار قّارغ 

اإِْتخّص اإِ  ْورن اإِْمكاشافن ُؤرا ذ ُموسى اَأقّا اَأذ يِيِري، 23بلِّي ثُوغا  والُو ْمِغير ِمين ِزي سِّ
اإِباّرح س  اَأذ  اإِمتِّينن،  اإِكّارن زݣ  اإِ د  اَأمْزواُرو  اإِْدچا نتّا ذ  اَأم  اإِوّدب ؤشا،  اَأذ  لَمسيح 

ْثفاوث اإِ وْيُذوذ-ا ُؤ اإِ رݣـُنوس ماّرا.” 
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اإنّا فاسثُوس س ّجْهذ “اَأقّا ْثخْرفذ،  اَأيا،  24اَأراِمي يِيوض ذݣ ُؤذافع نّس غار مان   

اَأ ُبولُوس. اَأطّاس ن ْثُغوِري ثّسُبوّهِري اإِ شك.” 25ماشا نتّا اإنّا اس “نش وار ْتواخْرفغ 
شا، اَأ ِسيِذي فاسثُوس ُيوْعران، اَأقّا قّارغ اش ث نِيشان س ثِيذت ُؤ س رعقر، 26ِمينِزي 
ُؤِمينغ  ِمينِزي وار  ثْرياسث  ُؤينِّي ّساوارغ س  اإِّسن مِليح خ ثمْسرايِين-ا. خ  اَأجْدجيذ 
بلِّي ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث ِزي ثمْسرايِين-ا اَأقّا ثنُّوفّار خاس، ِمينِزي ماّرا مان اَأيا وار 
يهث واها. 27ما ثُوْمنذ زݣ اإِْمكاشافن، اَأ اَأجْدجيذ اَأغِريباس؟  اإِمسار ذݣ اإِْشث ن جِّ
اَأذ  ثْخسذ  ْذُروس  ُبولُوس “س  اإِ  اإنّا  اَأغِريباس  28ماشا  ّزاْيسن.”  ثُوْمنذ  بلِّي  ّسنغ  نش 
ايِي ثّسقنعذ ِحيما اَأذ ذْورغ ذ اَأماِسيِحي.” 29اإنّا اس ُبولُوس “تارغ اَأربِّي بلِّي ذْغيا ُؤ 
اَأم  اَأذ ذْورن  اَأّس-ا،  اإِتْسران  اإِنّي ذ ايِـي  اإِ واطّاس، ماِشي شك واها ماشا ُؤرا ذ ماّرا 
يّين-ا.” 30ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِكّار ُؤجْدجيذ ذ لعِميل ذ بارنِيِكي ذ يِنّي  نش، ماشا نّْبرا اإِشدِّ
نِيْثِني غار ُؤغْزِذيس،  ّساوارن اَأك-ذ واياويا، نّان  اإِقِّيمن. 31خنِّي ُروحن  اَأِكيسن  ثُوغا 
يّين.” 32اإنّا اَأغِريباس اإِ فاسثُوس  “اَأْرياز-ا وار اإِݣِّي شا ِمين اإِسذاهْدچن ْرمْوث ُؤرا ذ اإِشدِّ

“ماعِليك وار ثُوِغي اإِّسݣاّعذ ّدعوث نّس غار قايصار، اإِِري اَأقّا اإِْتواْضرق ْبناذم-ا.” 

تْسافار غار ُروما  بُوُلوس �إِ

1اَأراِمي نݣّا اَأذ نُوُيور ِذي رْبحار غار اإِطاليا، سلّمن ُبولُوس ذ شا ن اإِْمحباس 27

ُؤباطاُيون  ُيولِيُيوس، ثُوغا-ث زݣ  ْرقبطان خ مّيا قّارن اس  اإِج ن  اإِ  نّْضِني 
اإِّك  اَأذ  اإِݣُّور  ثُوغا  اَأذراِميِثيُيوم،  ِزي  ُؤغاّراُبو  ن  اإِج  ذݣ  2ننيا  ُؤُغوسثُوس.  ن قايصار 
اإِج ن  اَأِريسثارُخوس،  اَأِكيْذنغ  اإِْدچان غار ْثما ن اَأِسييا، ُؤشا نُْروح. ثُوغا  اإِ  خ جوايه 
وْرياز ِزي ثِيسالُونِيِكي ِذي ماِسيُذونِييا. 3ثِيوّشا نّس نِيوض غار ِسيُذون. ُيولِيُيوس ونّي 
وكار نّس ِحيما اَأذ خاس  ثُوغا اإِْدچان مِليح اَأك-ذ ُبولُوس، اإِسامح اس اَأذ اإِراح غار اإِمدُّ
يض ثُوغا اإِّشاث  وِري ن قُوبُروس، ِمينِزي اَأسمِّ سّخارن. 4ُؤِمي نّفغ ّسنِّي، نبّحار ذݣ ُؤدُّ
نِيوض  بامِفيِلييا،  ذ  ِكيِليِكييا  اإِ  ّزاث  رْبحار  نْزوا  راِمي  5اَأوارنِي  ُؤغمُبوب.  ذاْينغ ذݣ 
غار ِميرا ِذي لُوِكييا. 6رقبطان خ مّيا، راِمي ُيوفا ِذين اإِج ن ُؤغاّراُبو ِزي اإِسكانذاِرييا 
اإِْتراح غار اإِطاليا، اإِّسنيا اَأنغ ذايس. 7اَأطّاس ن ُوّسان نبّحار ْمِغير شوايث شوايث ُؤشا 
يض اَأذ نْراح غار  ي ُؤسمِّ نِيوض س رعقر ذ ُؤِغير غار كِنيُذوس، ِمينِزي وار ذ انغ يجِّ
ُؤِغير،  نْزوا س  8ُؤِمي ث  اإِ سالُمون.  ّزاث  وِري ن كِريثا  ُؤدُّ نبّحار ذݣ  ّزاث، خنِّي 
ينت ن  ثنِذْ اإِ  ثنِّي طّارف  ثِيصْبحانِين’  ‘ْرُمويّاث  قّارن  ُؤِمي  اإِج ن وْمشان  نِيوض غار 
لاِسيّيا. 9ُؤِمي يعُذو اَأطّاس ن ْروْقث، خنِّي اإِْذور ُؤسافار ِذي رْبحار يوعار، ثُوغا عاوذ 
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ي اإِعُذو ُؤشا اإِْعرم اَأسن ُبولُوس، 10اإِنّا اَأسن “اَأ اإِريازن، نش ْتواِريغ اَأسافار اَأذ ياِوي  اَأُزومِّ
ذُروشث ذ ْثخّسارث اَأطّاس ماِشي ْمِغير اإِ ّسرعث ذ ُؤغاّراُبو واها، ماشا ُؤرا اإِ ثُوذارث 
نّغ.” 11ماشا ْرقبطان خ مّيا ثُوغا اإِتِيّق كثار ذݣ اإِبْحِريّين ذ باب نّس ِزي ِمين اإِْتوانّان 
اَأذ ّسعُذون ْرمْشثا ِذين،  اإِْحِري ِحيما  ْرُمويِّي وار  اَأْمشان ن  ِزي ُبولُوس. 12ُؤِمي ثُوغا 
اإِج ن  ِفيِنيكس،  اَأْوضن غار  اَأذ  بالاك  ّسنِّي،  اَأذ فّغن  نْسن  اَأمّقران  اَأّراي ن وْزين  اإِبّد 
ْرُمويِّي ِذي كِريثا، اإِواران لجانُوب ن ْرغارب ذ ّشامال ن سنّج ن ْرغارب، ِحيما اَأذ 

ِذين ّسعُذون ْرمشثا. 

ثاحارياث 
يض ن لجانُوب، اإِْتِغير اَأسن ُؤِفين ِمين اَأرزُّون ُؤشا ّسݣاّعذن اَأْيِريِزيم،  13ُؤِمي اإِساها ُؤسمِّ

شوايث  14ماشا  نْسن.  ْرباّش  ن  ُؤغاّراُبو  س  كِريثا  ن  ْثما  ن  طّارف  ْتُشوقّان  بذان 
يض ذ ثامّقرانت، قّارن اس ُؤُروكِليذُيون  اَأوارنِي مان اَأيا ثكّار ْثهاج ْثحارياث ن ُؤسمِّ
يض،  يض اإِ د ُيوِسين ِزي ّشامال(. 15اَأغاّراُبو اإِْتواكِسي ّزايس، وار اإِزّمار اإِ ُؤسمِّ )=اسمِّ
ثامْزيانت  اإِْشث ن ثݣِزيرث ذ  وِري ن  ُؤدُّ نْتوانذه. 16اَأم نكّا ذݣ  خنِّي نْسثْوطع ُؤشا 
ُؤِمي قّارن كلُوِذي، س ُؤِغير اإِ نْمنع ضمان ن ْثغاّراُبوث ن ُؤسلّك اإِ اإِْدچان غار ضّفار 
ن ُؤغاّراُبو. 17اَأوارنِي راِمي ت ّسݣاّعذن، بذان ّسخّدامن اإِسْغوان، بْيسن اإِ ُؤغاّراُبو، 
ْتوانذهن زݣ  ُؤشا  ْرباّش  ُؤينِّي ّسهوان-د  ِسيرثِيس، س  ّمنضارن ِذي  اَأذ  ثُوغا ݣّوذن 
يض. 18اَأم نْتواعاّرن س ْثحارياث ِزي ّسا غار ِذيها، خنِّي ثِيوّشا نّس بذان نطّارن  ُؤسمِّ
ّضقر ِذي رْبحار 19ُؤشا ذݣ واّس ِويّس ْثراثا نْنضار رْقُشوع ن ُؤغاّراُبو س اإِفاّسن نّغ. 
20اَأطّاس ن ُوّسان وار ْثِبين ْثُفوشث ُؤرا ذ اإِثران ُؤشا ثاحارياث ثْحصار اَأنغ وار ثْدجي 

ْذُروسث، خنِّي نْقضع ماّرا راياس زݣ ُؤسْنجم. 
اإِريازن، ثُوغا  اإنّا “اَأ  اإِبّد ُبولُوس ِذي ْروْسط نْسن،  ين،  21راِمي كِّين اَأطّاس وار شِّ  
اإِْتخّص اَأوم اَأذ غاِري ثسرم، وار تّفغم ِزي كِريثا، خنِّي وار ذ انغ ْثرقّف ذُروشث-ا ذ 
و، اَأذ كنِّيو شّجعغ، ِمينِزي ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيوم وار اإِْتوّداِري  ْثخّسارث-ا. 22ماشا عاوذ رخُّ
شا ثُوذارث نّس، ْمِغير اَأغاّراُبو واها اَأذ اإِغّبار. 23ِمينِزي اإِبّد-د غاِري ْدجيرث-ا اإِج ن 
لمالاك ن اَأربِّي ونّي نش نّس ُؤ نتّا ذ ونّي عّبذغ. 24اإنّا اَأيِي ‘وار تݣّوذ شا، اَأ ُبولُوس، 
ِمينِزي اإِْتخّص اش اَأذ ْثبّدذ ِقيباْتش اإِ قايصار. ْخزار، ماّرا اإِنّي اَأِكيس اإِْتبّحارن، اَأقّا اإِْوش 
اش ثن اَأربِّي.’ 25خ ُؤيا ݣّم ثاْرياسث، اَأ اإِريازن، ِمينِزي تِيّقغ ِذي اَأربِّي، بلِّي اَأذ ثّفغ 
اَأمُّو، اَأم ماّمش ذ ايِي اإنّا. 26ماشا س ُؤِغير اإِْتخّص اَأذ ننّاغ ذݣ اإِْشث ن ثݣِزيرث.” 



279 ماز�نن  27 رخذ�يم ن �إِ

رْبحار ن  ِذيها ِذي  ّسا غار  نْتواعارن ِزي  اإِ ِذي  اَأربعثاش  ِويّس  ثُوغا ْدجيرث  27ُؤِمي 

28ُؤِمي  ْرباّر.  نْقاّرب غار  اَأقّا  اإِبْحِريّين،  اإِ  اَأسن  اإِْتِغير  ْدجيرث  ْروْسط ن  ِذي  اَأذِرييانا، 
يِوين )=رقّد ن  نْضارن ِفيُرو ن رخِفيف ِذي راْدچاغ ن رْبحار، عّبارن ِعيشِرين ن ثِيدِّ
يزِويذن اإِفاّسن نّس سنّج اإِ ُؤزْدجيف نّس، اَأقّا-ث عراحار 8،1 ِميثُرو(.  اإِج ن ْبناذم اإِ اإِسِّ
يِوين. 29اَأم  ُؤِمي عُذون شوايث، نْضارن ِفيُرو ثاوارا نّْضِني ُؤشا ُؤِفين خمسثاش ن ثِيدِّ
ݣّوذن اَأذ رْقفن اإُِموشان ن ّسْدچاح، نْضارن اَأربعا ن اإِيِريزام ِزي ضّفار ن ُؤغاّراُبو ُؤشا 
ّسضارن  ُؤغاّراُبو،  اَأرْورن زݣ  اَأذ  اإِبْحِريّين ْخسن  ثُوغا  30راِمي  ُؤِزير.  ياوض  اَأذ  تارن 
ثاغاّراُبوث ن ُؤسلّك غار رْبحار اَأْخِمي ْخسن اَأذ نْضارن اإِيِريزام غار ّزاث ن ُؤغاّراُبو، 
ُؤغاّراُبو، وار  قِّيمن ذݣ  اإِنا وار  اإِعْسكاِريّين “مارا  اإِ  ُؤ  مّيا  ْرقبطان خ  اإِ  ُبولُوس  31اإِنّا 

ْثزّمارم اَأذ ْتواّسنجمم.” 32خنِّي قّصن اإِعْسكاِريّين اإِسْغوان ن ْثغاّراُبوث ن ُؤسلّك ُؤشا 
ين ت اَأذ ثْوضا. 33اَأراِمي د اإِقاّرب اَأذ اإِْصبح ْرحار، اإِِزيّيار اإِثن ُبولُوس ماّرا ِحيما اَأذ  جِّ
يم والُو. 34خ ُؤينِّي شّجعغ  يمم نّْبرا ماّشا، وار ثشِّ اإنّا “اَأربعثاش ن ُوّسان اَأقّا ثقِّ ّشن، 
كنِّيو اَأذ ثّشم ِمينِزي مان اَأيا اَأذ كنِّيو اإِنفع اإِ ُؤسْنجم نْوم، ِمينِزي وار اإِوطِّي ُؤرا ذ اإِج 
ن ُؤزطُّو ن ُؤُشّواف ن ُؤزْدجيف ن شا ن اإِّجن ّزايوم.” 35ُؤِمي اإنّا اَأيا، اإِْكِسي اَأغُروم، 
اإِشكّار اَأربِّي ِقيباْتش اإِ اإِْوذان، يارزا اِث، اإِْبذا اَأذ اإِّش. 36ذْورن ماّرا اَأرْشقن، ْكِسين عاوذ 
يْونن س  جِّ 38راِمي  يْريازن.  ن  سبِعين  ُؤ  ستّا  ُؤ  ِميثاين  ُؤغاّراُبو  37ثُوغا ذݣ  ماّشا. 
ْرحار،  اإِْصبح  39اَأراِمي  رْبحار.  ِذي  اإِْرذن  نْضارن  اَأغاّراُبو،  ّسفساسن  بذان  ماّشا، 
ْثما  غارس  رْبحار  ن  ُؤمسُروق  ن  اإِج  ْزِرين  ماشا  ثاُمورث نِّي،  ينن  سِّ وار  ثُوغا 
ين  اإِيِريزام، جِّ 40ُؤِمي قضون  اَأغاّراُبو.  نْعارن  اَأذ ِذين  نْزّمار  ْثواطا ُؤشا ْمشاوارن، ما 
يض  ُؤسمِّ اإِ  ّزاث  ن  ْرباّش  ّسݣاّعذن  رمقاذف،  ن  اإِشّدان  فْسين  رْبحار،  ِذي  ثن 
يِيجِذي  ُؤعاّرش ن  اإِج ن  اإِْوثا  اَأغاّراُبو  41ماشا  ْرباّر.  ْثما ن  اإِْتُصوضن، وّجهن غار 
ُؤغاّراُبو  ّزاث ن  ُؤغاّراُبو.  نُّوغن س  اإِغْزِذيسن ُؤشا  ْثناين ن  اإِْدچا رْبحار غار  مانِي 
اإِْذور وار اإِزّمار اَأذ اإِنهّز، ماشا ضّفار ن ُؤغاّراُبو ياّرز س ّجْهذ ن رْمواج. 42ثُوغا نّوان 
اإِعْسكاِريّين اَأذ نْغن اإِْمحباس ِحيما وار اإِْتُعومِّي حد ماحْنذ اَأذ يارور. 43ماشا ْرقبطان 
اَأذ  اإِزّمارن  اإِنّي  بلِّي  ُيوُمور  اإِثن،  اإِّسبّد  ُبولُوس،  اإِّسنجم  اَأذ  اإِْخس  ثُوغا  ونّي  مّيا  خ 
اَأوارنِي  44ُؤشا  ْرباّر،  اَأْوضن غار  اَأذ  اَأمْزواُرو ماحْنذ  نْسن ذ  اإِخف  نْضارن  اَأذ  ُعوّمن 
وضن ن  مان اَأيا، ِوي اإِقِّيمن، شا ّزاْيسن خ ْثفرِوين ُؤ شا ّزاْيسن خ اإِزينان ن اإِكشُّ

ْرباّر.  ْتواّسنجمن غار  اإِْوضن  اَأقّا ماّرا  اإِمسار،  و  اَأمُّ ُؤغاّراُبو. ُؤشا  
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بُوُلوس ِذي ثݣِزيرث ن مالثا 

1ُؤِمي نْجمن، ّسنِّي فْهمن، بلِّي ثاݣِزيرث نِّي قّارن اس مالثا. 2اَأْيث ن ثُمورث 28 

نِيْثِني وار ْدجين شا ذ  ِمينِزي  ‘اإِباربارِيّين’،  نِيغ  قّارن ‘بارباُروس’  ُؤِمي  )ِينِّي 
ي ثامّقرانت ُؤشا اإِْوين  يغن اإِْشث ن ثِيمسِّ اإُِيونانِيّين( ݣِّين اَأِكيْذنغ مِليح اَأطّاس، اَأم نِيْثِني سِّ
اَأنغ اَأِكيْذسن غار ذاخر غارسن ِمينِزي اَأنْزار ثُوغا اإِْبذا اإِّشاث ُؤ ِمينِزي ثُوغا ثْسمض. 3اَأراِمي 
ي، خنِّي س رحُمو  ُمون اَأطّاس ن اإِكشواض، اإِّساْرس اإِثن خ ُؤشّعار ن ْثمسِّ ثُوغا ُبولُوس اإِّسْ
نِّي اإِفّغ-د اإِج ن ُؤِفيغار ُؤشا اإِنّض اس اإِ ُؤفُوس. 4ُؤِمي ْزرِين اَأْيث ن ثُمورث ْروْحش نِّي 
ي ‘ْرحّق’ اَأذ اإِّدار واّخا  اإِنّض اس اإِ ُؤفُوس نّس، نّان اَأك-ذ واياويا “ْبناذم-ا ذ اَأقتّار، وار ث اإِجِّ
ي، نّْبرا ّما ذ اس ثْمسار ُؤرا ذ اإِْشث  اإِنجم-د زِي رْبحار.” 5ماشا نتّا اإِزّْرز ْروْحش ِذي ْثمسِّ
ن ذُروشث. 6ماشا نِيْثِني ثُوغا ْتراجان اَأذ ُيوّف نِيغ اَأذ اإِْوضا اَأذ اإِّمث رْخذنِّي. ماشا ُؤِمي 
ْزرِين، اَأوارنِي راِمي راجان اَأطّاس، بلِّي وار د اس ثْمسار ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث، اإِبّدر 
يهث ن وْمشان نِّي اإِحِويشن ن ُؤْمشنّع  اَأّراي نْسن، نّان، اَأقّا-ث ذ اإِج ن اَأربِّي. 7ثُوغا خ جِّ
اَأمْزواُرو ن ثݣِزيرث نِّي ُؤِمي قّارن ُبوبِليُيوس، ونّي اإِ ثُوغا يارّحبن زّاْينغ ُؤشا اإِّسنوُجو اَأنغ 
ي ذ ثّقِرينت.  س ْرخار ْثراثا ن ُوّسان. 8خنِّي اَأقّا باباس ن ُبوبِليُيوس ثُوغا اإِزّر، ذاْيس ثِيمسِّ
ُيوذف ُبولُوس غارس، اإِزُّوْدچ، اإِّساْرس خاس اإِفاّسن ُؤشا اإِّسݣْنفا ث. 9ُؤِمي اإِمسار مان اَأيا، 
ُؤِسين-د غارس اإِنّْضِني ن ثݣِزيرث اإِنّي ثُوغا غار اإِْدچا اإِمْهراش ُؤشا ْتواّسݣْنفان. 10كارمن 

خانغ اإِنا س واطّاس ن ّشان. ُؤِمي نُْروح نبّحار، ْوِشين اَأنغ ِمين ثُوغا نحواج. 

تكّو�ض غار ُروما  بُوُلوس �إِ
اإِّسْعُذو ْرمْشثا ِذي  11اَأوارنِي ثرث ن اإُِيورن نبّحار ذݣ اإِج ن ُؤغاّراُبو زِي اإِسكانذارِييا اإِ 

ثݣِزيرث، ثُوغا خاس اإِج ن اَأرشام ن ‘ثشِنيِوين’ )=‘ثشِنيِوين’ نِيْثِني ذ اإِثران قّارن اس 
كاسثُور ذ ُبولُّوكس، ثاْروا ن اإِّجن زِي لاصنام ن اإُِيونانِيّين، قّارن اس زاُيوس(. 12ُؤِمي 
يم ِذين ْثراثا ن ُوّسان. 13ّسنِّي نُذور ُؤشا نِيوض غار رِيِخيُيوم.  نِيوض غار ِسيراݣُوسا، نقِّ
يض ن ثشارِمين ُؤشا نِيوض ذݣ واّس ِويّس ْثناين غار  اَأوارنِي اإِّج ن واّس اإِكّار-د ُؤسمِّ
و اإِ  يم سبعا ن ُوّسان. اَأمُّ ُبوثِيُيولِي، 14مانِي نُوفا ثاوماث. نِيْثِني تارن ّزاْينغ اَأذ ِكيذسن نقِّ
نِيوض غار ُروما. 15ُؤشا  ثاْوماث ِذي ُروما اإِنّي اإِْسِرين خ ُؤمدُّور نّغ، ُؤِسين-د ِحيما اَأذ ِكينغ 
ّمرقان ِذي ‘اَأبُِيوس فُوُروم’ ُؤ غار ‘ْثراثا ن ْثُحونا’. ُؤِمي ثن اإِْزرا ُبولُوس، اإِشكّار اَأربِّي ُؤشا 
اإِْتواشّجع. 16ُؤِمي ذ نُوسا غار ُروما، اإِسلّم ْرقبطان خ مّيا اإِْمحباس اإِ ُؤكُومانذار ن ْرعسكار، 

ماشا اإِسامح اس اإِ ُبولُوس اَأذ اإِْزذغ وْحدس اَأك-ذ ُؤعّساس ونّي ث اإِحطّان. 
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�أَمْرِقي ن بُوُلوس �أَك-ذ ُوذ�ين ِذي ُروما 
17اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان اإِراغا ُبولُوس اإِ اإِْمشنّعن ن ُوذاين. اَأراِمي ُمونن، اإنّا اسن “اَأ اإِريازن 

ثاوماث، واّخا نش وار ݣِّيغ ُؤرا ذ اإِْشث ن ْرحاجث ِضيّد اإِ وْيُذوذ نِيغ ِضيّد اإِ طّبايع ن 
رْجُذوذ نّغ، اَأقّا ْتواسلّمغ ذ اَأمحُبوس ِزي ُؤرشالِيم ذݣ اإِفاّسن ن اإُِرومانِيّين. 18اَأوارنِي راِمي 
د ايِي بّقشن، ثُوغا ْخسن اَأذ ايِي اَأرُخون ِمينِزي وار ذايِي ُؤِفين ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث 
ثّسذاهْدچ ْرمْوث. 19ماشا ُؤِمي عكّسن ُوذاين مان اَأيا، اإِْتِغير اَأيِي بلِّي اَأذ ّسݣاّعذغ ّدعوث اإِنُو 
يّبث-ا تارغ ِحيما اَأذ  غار قايصار، ماشا نّْبرا ّما اَأذ غارِي يِيِري شا ِضيّد ن ْرݣنس اإِنُو. 20خ سِّ
يّبث ن ُؤِسيثم ن اإِسرايِيل، نش اَأقّا-يِي شارفغ  ْورغ. ِمينِزي ِذي سِّ كنِّيو زارغ ُؤشا اَأذ ِكيوم سِّ
س ْسنسرث-ا.” 21ماشا نِيْثِني نّان اس “وار خاك نطِّيف شا ثِيبراثِين زِي ياُهوِذيّيا ُؤشا ُؤرا 
يورن خاك س شا ن ْرِعيب. 22ماشا نّشين  ذ اإِّج ن ثاْوماث وار ذ ُيوِسي ذا اإِ اإِنّان نِيغ اإِسِّ
يهث ن ْثبِريذث-ا، اَأقّا نّسن بلِّي ْتعكّسن ت  نْخس اَأذ زّايك نْسر ِمين ثْتوارِيذ، ِمينِزي زِي جِّ
مانِي ّما.” 23اَأوارنِي راِمي ِكيس ݣِّين اإِج ن واّس، ُؤِسين-د غارس اَأطّاس زّاْيسن غار ثاّدارث 
نّس، ثُوغا اإِْتفّسار اَأسن ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي، يارزُّو اَأذ ثن اإِّسْقنع زِي تاْوراث ن ُموسى ُؤ زݣ 
و زِي رْفجار اَأراِمي ذ ثامدِّيث. 24شا ْتواّسقْنعن س ِمين ذ اسن  يهث ن يشُّ اإِْمكاشافن زِي جِّ
اإنّا، اإِنّْضِني ُؤِݣين. 25اَأم وار د ُؤِسين اَأك-ذ واياويا، ّمسْبضان، اَأوارنِي راِمي اإنّا ُبولُوس اإِّج ن 

وم ن اإِشاْعيا اإِ رْجُذوذ نّغ، اإِقّار ور اَأرُّوح اإِقّدسن خ ُؤقمُّ واوار، اَأقّا ذ وانِيثا “س ْرحّق اإِسِّ

 26‘ُروح غار اَأْيُذوذ-ا، اإِنِي: س ُؤسْدجي اَأذ ثْسرم وار ݣُّور اَأذ ْثفْهمم، 
س ثُموغِري اَأذ ثْخزارم وار ݣُّور اَأذ ثْتوارام، 27ِمينِزي ُؤر ن وْيُذوذ-ا 

اَأقّا اإِْذور ذ اإُِموزُّورن، اإِمزُّوغن نْسن ضْقرن س ُؤسْدجي 
ُؤشا ثِيطّاِوين نْسن قّننت، ماحْنذ وار ݣُّور اَأذ ْتواران س ثِيطّاِوين نْسن،

 اَأذ ْسرن س اإِمزُّوغن نْسن، اَأذ فْهمن س ُور نْسن 
                      ِحيما اَأذ ثُوبن ُؤشا نش اَأذ ثن ّسݣنِفيغ.’     �إِشا. 10-9:6 

28خ ُؤينِّي اإِْتخّص اَأذ ثّسنم مِليح، بلِّي اَأسْنجم ن اَأربِّي اَأقّا اإِْتواّسّك-د اإِ رݣـُنوس ُؤ نِيْثِني 

اَأذ غارس ْسرن.” 29اَأوارنِي راِمي اإنّا مان اَأيا، فّغن ُوذاين، اَأم ثُوغا تمُشوبُّوشن جاراسن 
اَأطّاس. 30ُبولُوس اإِقِّيم ْثناين ن اإِسݣُّوسا ِذي ثاّدارث نّس ثنِّي اإِشرا، ثُوغا اإِتارّحاب س ماّرا 
و لَمسيح  اإِنّي ثُوغا غارس-د اإِتاسن، 31اإِْتباّرح س ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي، اإِّسْرماذ خ ِسيِذي يشُّ

س ماّرا ثارياسث ُؤ نّْبرا ّما ثْتواّسبّد ُؤرا ذ اإِْشث ن ْثعْنكِريفث. 
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ثابر�ت ن بُوُلوس 
ُروماِنيّين  �إِ �إِ

 ثامْزو�ُروث 

و لَمسيح، اَأمازان اإِْتواراغان، اإِْتواُحوز اإِ رْخبار اَأصْبحان ن اَأربِّي، 1  1ُبولُوس، اإِْسمغ ن يشُّ

اإِقّدسن،  اإِْذلِيسن  نّس ذݣ  اإِْمكاشافن  ّزايس س  اإِواْعذ  اإِّزار  ونّي  اَأصْبحان  2رْخبار 

يهث ن وْيُسوم،  3رْخبار اَأصْبحان خ مِّيس ونّي اإِ د ُيوِسين ِزي ّزاِريعث ن داُود ِزي جِّ

يهث ن اَأرُّوح ن ْثقّداسث اَأقّا نتّا اإِْتواّسبّين ذ مِّيس ن اَأربِّي س ّجْهذ ِزي  4ماشا ِزي جِّ

ثازانت  نِّيعمث ذ  نطّف  اإِ  ّزايس  ِسيِذيْثنغ. 5اَأقّا  و لَمسيح  اإِمتِّينن: يشُّ ْثُنوكرا نّس زݣ 
يمان اَأذ طّاعن اإِ يِيسم نّس. 6اَأقّا كنِّيو،  )=رخذمث ن ُؤمازان(، ِحيما ماّرا رݣـُنوس س لاإِ
و لَمسيح، ّزاْيسن اإِ ثْدچام عاوذ. 7غار ماّرا اإِمِعيّزن ن اَأربِّي اإِنّي  اإِنّي اإِْتواراغان ِزي يشُّ
اإِْدچان ِذي ُروما، اإِنّي اإِْتواراغان ذ اإِمقّداسن: نِّيعمث ذ رْهنا اإِ غاْروم غا اإِِرين ِزي اَأربِّي 

و لَمسيح.  باباْثنغ ذ ِزي ِسيِذي يشُّ

تْوّحش �أَذ يارزف غار ُروما  بُوُلوس �إِ
يمان نْوم اَأرِّين  يهث نْوم ماّرا، ِمينِزي لاإِ و لَمسيح ِزي جِّ 8اَأمزوار ْتشكّارغ اَأربِّي اإِنُو س يشُّ

ونِّيث ماّرا. 9اأربِّي، ونّي عّبذغ س اَأرُّوح اإِنُو ِذي رْخبار اَأصْبحان ن  اَأس-د رْخبار ِذي دُّ
مِّيس ، اإِْشهذ خاِفي ماّمش كنِّيو تِيضارغ نّْبرا اَأبدِّي ِذي ْثزاْدجيِثين اإِنُو، 10ْتزاْدجيغ رْبدا، 
و اَأذ اإِِريق اإِج ن ُؤُمور س اَأّراي ن اَأربِّي اَأذ غاروم-د اَأسغ. 11ِمينِزي وّحشغ اَأذ  ما اإِزّمار رخُّ
كنِّيو زارغ ِحيما اَأذ اوم ْوشغ شا ن ثمْوشا ن نِّيعمث ن اَأرُّوح اإِ ذ اوم غا اإِْوشن ّجهذ، 
يمان نْوم ذ ونّي اإِنُو. 13ماشا وار  يمان ونّي ذاْينغ، لاإِ 12ِحيما اَأذ نْتواّسفّوج جارانغ س لاإِ

ْخسغ شا وار ثّسنم، اَأ اَأْوماثن، بلِّي اَأطّاس ن اإُِمورن ݣِّيغ اَأذ غاروم-د اسغ، ِحيما اَأذ غاِري 
ثِيِري ْرِغيْدچث ذاْيوم عاوذ، اَأمْشناو ِذي رݣـُنوس نّْضِني، ماشا اَأر اَأّس-ا عاذ وار زّمارغ اَأذ 
د اسغ. 14نش ذ ُبو-ُؤمارواس اإِ اإُِيونانِيّين ذ اإِبارباِريّين، اإِ اَأْيث ن ثِيِغيث ذ اإِقُوبّانِيّين. 15خ 

ُؤينِّي اَأقّا-يِي وْجذغ اَأذ كنِّيو باّرحغ س رْخبار اَأصْبحان ُؤرا اإِ كنِّيو اإِ اإِْدچان ِذي ُروما. 



283 ُروماِنيّين  1 ثابر�ت �إِ �إِ

و لَمسيح  ّجهذ ن رْخبار �أَصْبحان ن يشُّ
16ِمينِزي وار ْتصْضِحيغ شا س رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح، ِمينِزي نتّا ذ ّجْهذ ن اَأربِّي اإِ 

ُؤسْنجم ن ماّرا ِوي ُيومنن، اإِ ُوذاي اَأمْزوار خنِّي اإِ ُؤُيونانِي. 17ِمينِزي ثاسݣْذا ن اَأربِّي اَأقّا 
يمان، اَأم ماّمش ثُورا يمان غار لاإِ نجيل ِزي لاإِ ْثبان ذاْيس ِذي لاإِ

يمان اَأذ اإِّدار.”      هاب. 4:2                     “ماشا اَأْمسݣّاذ س لاإِ

لغاضاب ن �أَربِّي 
ِمين وار  اإِبانن زݣ ُؤجنّا خ ماّرا رْقجاحث ُؤ خ ماّرا  ذ  اإِ  اَأربِّي  18ِمينِزي لغاضاب ن 

اإِّسݣّذن ذݣ اإِْوذان اإِنّي اإِّسُذوُرين ثِيذت س ِمين وار اإِسݣّذن. 19ِمينِزي ِمين اإِزّمار اَأذ 
اإِْتواّسن ِزي اَأربِّي، اإِْتبان ذاْيسن، ِمينِزي اَأربِّي اَأقّا اإِّسشن اَأسن ث-يِد. 20ِمينِزي زݣ واِمي 
ونِّيث، ثِيمْسرايِين نّس وار ْتوازارنت ِزي ِمين ّزايس-د اإِْتواخرقن، ّجْهذ نّس ن  ثْتواّݣ دُّ
رْبدا ذ ثِيفراس نّس ن اَأربِّي، اَأقّا ْتوازارنت س رعقر ِزي رْخذايم نّس اَأراِمي نِيْثِني وار 
غارسن ُبو ْسماحث، 21ِمينِزي، ُؤِمي ّسنن اَأربِّي، وار ث ّسُعوْدچن نِيغ وار ث شكّارن اَأم 
اَأربِّي، ماشا ذْورن ذ اإُِبوهاِريّين ذݣ اإِخاِريّصن نْسن ُؤشا ُؤر نْسن اَأفُغور اإِبارشن. 22ُؤِمي 
حّسبن اإِخف نْسن ذ اإِِميِغيسن ذْورن ذ اإِفغار 23ُؤشا بّدرن اَأُعوْدجي ن اَأربِّي ونّي وار اإِفنِّين 
يفث ن ْبناذم اإِفنّان: اإِْجضاض ذ لحاياواناث س اَأربعا ن اإِضارن  س ِمين يارْوسن ِذي صِّ

ذ ماّرا لحاياواناث اإِنّي اإِْتُبوعن خ ثُمورث. 
اَأذ  ِحيما  نْسن  ُوراون  ن  نّشواث  رْخمج س  غار  عاوذ  اَأربِّي  اإِثن  اإِسلّم  ُؤينِّي  24خ   
ّسفْضحن اَأرِّيماث نْسن جاراسن. 25اَأقّا نِيْثِني بّدرن ثِيذت ن اَأربِّي س ُؤخارِّيق، عْبذن 
رْبدا  اإِ  لباراكا  ثْدچا  غار  ُؤِمي  ونّي  اإِخرقن  ونّي  اإِ  سنّج  اإِْتواخرقن  ذ  ِمين  اإِ  خذمن  ُؤ 
ثِيْمغاِرين  ِمينِزي ُؤرا ذ  اإِنفْضحن،  اَأشاِهي  اَأربِّي غار  اإِثن  اإِسلّم  ُؤينِّي  اَأِمين. 26س  قاع. 
ين  نْسن بّدرنت اَأبِريذ ن طِّبيعث س ِمين وار اإِْدجين ذ طِّبيعث. 27اَأمنِّي اإِريازن عاوذ جِّ
ثاُمونت علاْحساب طِّبيعث اَأك-ذ ثْمغاِرين، ذْعقن س نّشواث اَأك-ذ واياويا، اإِريازن اإِتݣّن 

رفضايح اَأك-ذ يْريازن، قّبرن ذݣ اإِخف نْسن ْرُمونث اإِ اإِسذاهْدچن اَأخطُّو نْسن. 
28اَأم وار ْخسن اَأذ قِّيمن اَأذ ّسنن اَأربِّي، اإِسلّم اإِثن اَأربِّي غار رعقر وار اإِشِنين ِحيما اَأذ   
ݣّن ِمين وار اإِعّدرن، 29عّمارن س ماّرا ِمين وار اإِسݣّذن، س ثُوقْحِبيث ذ ْرغار ذ طّمع ذ 
ي ذ ُؤمْنِغي ذ ْثحراْيمشث ذ رقباحث، اَأقّا نِيْثِني ذ اإُِخوّواجن  ثُوعّفنا ُؤرا س رْحسذ ذ ُؤنقِّ
اإِنّي اإِْتعاواذن رْخُبوراث، 30ذ اإِنّي اإِّساوارن س ْرغار ذ اإِمشاّرهن ن اَأربِّي ذ اإِمغصابن ذ 



ُروماِنيّين  1، 2842 ثابر�ت �إِ �إِ

وم ذ اإِمُسوفّغن ن ثُوعّفنا ذ اإِنّي وار اإِطِّيعن اإِ لوالِيِذين، 31اَأقّا نِيْثِني  اإِمعّفارن ذ اَأْيث ُبو-ُؤقمُّ
نّْبرا رْفهامث ُؤرا ذ ثصِذيقث ُؤرا ذ رحُنونشث ُؤرا نّْبرا اَأْصراح ذ اَأرْحمث. 32واّخا نِيْثِني 
ّسنن ْرُحوكم اإِسݣّذن ن اَأربِّي، بلِّي اإِنّي اإِتݣّن اَأيا ْسذاهْدچن ْرمْوث، اَأقّا نِيْثِني وار تݣّن 

مان اَأيا واها، ماشا اَأرطّان عاوذ خ اإِنّي ث اإِتݣّن. 

رحكامث �إِسݣّذن ن �أَربِّي 

ِذي 2   ِمينِزي  اإِحكّمن،  ونّي  اإِّجن  كُور  ْبناذم،  اَأ  ْسماحث،  نّْبرا  اَأقّا شك  ُؤينِّي  1خ 

ِمين ْثحكّمذ خ ونّْضِني، ثْتحاسابذ اإِخف نّك. ِمينِزي شك ونّي اإِحكّمن، ثتݣّذ 
ثِيمْسرايِين نِّي ِسيمانت نْسنت. 2نّشين  نّسن بلِّي ْرُحوكم ن اَأربِّي ذ ثِيذت خ اإِنّي اإِتݣّن 
مان اَأيا. 3ما ثْتِغيرذ اَأيا، اَأ ْبناذم، ونّي اإِحكّمن خ اإِنّي اإِتݣّن ثِيمْسرايِين-ا ُؤشا ُؤرا ذ شك 
ثتݣّذ ثنت، اَأقّا ما ْثزّمارذ اَأذ ثارْورذ زِي ْرُحوكم ن اَأربِّي؟ 4ما ثّسحقاراذ اَأݣْرا ن ْثُشونِي نّس ذ 
ينذ شا بلِّي ْثُشونِي ن اَأربِّي اَأقّا اإِنّده  تاِسيع ن ُؤراِجي نّس ذ تاِسيع ن ْرخاضار نّس ُؤشا وار ثسِّ
يّبث ن ْثغنّانت نّك ذ ُور نّك وار اإِتُوبن، ْثياروذ اإِ يِيخف نّك  اإِ شك غار تُوبث؟ 5ماشا ِذي سِّ
لغاضاب ذݣ واّس ن لغاضاب، ْخِمي اإِ د غا اإِْضهار ْرُحوكم اإِسݣّذن ن اَأربِّي، 6ونِّي اإِ غا 
اإِخْدچصن كُور اإِّجن علاْحساب رْخذايم نّس: 7اإِ يِنّي اإِْتصّبارن ِذي رْخذايم اإِصْبحن ُؤشا 
اَأرزُّون اَأُعوْدجي ذ ّشان ذ ِمين وار اإِفنِّين، اَأقّا اَأذ اسن اإِخْدچص س ثُوذارث ن رْبدا، 8ماشا 
اإِ يِنّي يارزُّون اإِمُشوبّشن، اإِنّي وار اإِتطِّيعن اإِ ثِيذت، ماشا ضّفارن اإِ ِمين وار اإِسݣّذن، اَأقّا اَأذ 
يقاث اَأذ اسنت خ كُور رْعمار  اسن اإِخْدچص س ثْفقاحث ذ لغاضاب. 9رْحصارث ذ ضِّ
ن ْبناذم اإِ اإِتݣّن ْرغار، خ ُوذاي ذ اَأمْزوار خنِّي خ ُؤُيونانِي، 10ماشا اَأُعوْدجي ذ ّشان ذ رْهنا 
اَأذ اإِرِين اإِ ماّرا ِوي اإِتݣّن ْثُشونِي، اإِ ُوذاي ذ اَأمْزوار خنِّي اإِ ُؤُيونانِي، 11ِمينِزي اَأربِّي وار اإِتّݣ 
ُبو ْرفارز. 12ِمينِزي ماّرا ِوي اإِ غا اإِخضان نّْبرا تاوراث، نّْبرا تاْوراث اَأذ اإِْتواهلّك ُؤشا ماّرا ِوي 
اإِ غا اإِْخضان ساُذو تاوراث، اَأقّا س تاْوراث اَأذ اإِْتواحاسب، 13ِمينِزي وار اإِْدجي اإِنّي اإِتْسران 
اإِ تاْوراث نِيْثِني ذ اإِْمسݣّاذن غار اَأربِّي، ماشا اإِنّي اإِضّفارن تاْوراث اَأقّا نِيْثِني اَأذ ْتواسݣّذن. 
14مارا رݣـُنوس اإِنّي وار غار اإِْدجي ُبو تاوراث، تݣّن س طِّبيعث ِمين ذاْيس ِذي تاوراث، 

اَأقّا يِينا ذ تاْوراث اإِ يِيخف نْسن، واّخا نِيْثِني وار غارسن ُبو تاوراث. 15اَأقّا نِيْثِني ّسشانن بلِّي 
ْرخْدمث ن تاْوراث ثُورا ذݣ ُوراون نْسن، اَأم ثشهذ عاوذ ْثنْفسشث نْسن ُؤشا اإِخارِّيصن 
نْسن ذْدچمن ُؤرا ْتذافاعن خ اإِخف نْسن جاراسن 16ذݣ واّس ِمين ِذي اإِ غا اإِحاسب اَأربِّي 

و لَمسيح علاْحساب رْخبار اَأصْبحان اإِنُو. خ ِمين اإِنُّوفارن ذݣ اإِْوذان س يشُّ
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ُوذ�ي ذ تاْور�ث 
17اَأقّا شك، ونّي اإِْتواسّمان ُؤذاي، ْثسنّاذذ خ تاْوراث ُؤشا ثّسمغارذ ِذي اَأربِّي، 18ثّسنذ 

ِمين اإِْخس نتّا، اَأقّا ْثفاّرزذ ِمين اإِصْبحن، ثْتواّسرمذذ زِي تاوراث، 19ثحاسبذ اإِخف نّك ذ 
اَأمݣّواذ ن اإِذارغارن ذ ْثفاوث ن يِنّي اإِْدچان ِذي ثاْدچسث 20ُؤرا ذ اَأمسݣّم ياّربان اإُِبوهارِيّين 
يفث ن ثُموسنا ذ ثِيذت ِذي تاْوراث -، 21اإِوا شك  ذ اَأْمسرماذ ن اإِقُوبّانِيّين - اَأقّا غارك صِّ
ونّي اإِّسرماذن اإِنّْضِني، ما وار ثّسرِميذذ شا اإِخف نّك؟ شك ونّي اإِْتباّرحن ‘وار تِيشار’، 
ما ثتاشارذ؟ 22ونّي اإِقّارن ‘وار زنِّي’، ما ْثزنِّيذ؟ ذ ونّي اإِشاّرهن لاصنام، ما ثاشارذ ّزاوشث 
نْسن؟ 23شك ونّي اإِّسْمغاران ِذي تاوراث، ما ْثفْضحذ اَأربِّي ُؤِمي ثخِضيذ ِذي تاوراث؟ 
يّبث نْوم اإِتْتواشّقف ذݣ اإِسم ن اَأربِّي جار رݣـُنوس اَأم ماّمش ثُورا. 25اَأقّا  24ِمينِزي خ سِّ

يذ خ تاوراث، اَأقّا اَأْخثان نّك اإِْذور نّْبرا  اَأْخثان اإِنّفع مارا ْثضّفارذ تاوراث، ماشا مارا ثْتعدِّ
اَأخثان. 26مارا ونّي نّْبرا اَأْخثان اإِتطّف ِذي ُرومار اإِسݣّذن ن تاوراث، ما وار اإِحّسب نّْبرا 
اَأْخثان نّس ذ اَأخثان؟ 27ذ ونّي اإِتݣّن تاوراث، واّخا نتّا نّْبرا اَأْخثان علاْحساب طِّبيعث، ما 
يذ خ تاْوراث واّخا شك س ْرحارف ن تاْوراث ُؤ س  نتّا وار شك اإِْتحاساب شا ُؤِمي ْثعدِّ
وْخثان؟ 28ِمينِزي ُؤذاي وار اإِْدجي ذ ُؤذاي س ُوذم واها، ُؤرا ذ اَأْخثان وار اإِْدجي ذ اَأْخثان 
س ِمين اإِْتبانن ذݣ وْيُسوم واها، 29ماشا نتّا ذ ُؤذاي ونّي اإِتِيِرين ذ ُؤذاي ِذي راْدچاغ 
)=ذݣ ُور( ُؤ نتّا س وْخثان ونّي ث اإِتِيِرين ذݣ ُور س اَأرُّوح، وار اإِْدجي س ْرحارف ن 

تاوراث، خنِّي اَأقّا اَأسْمغار نّس وار د اإِتِيس شا زݣ اإِْوذان ماشا زِي اَأربِّي. 

رْفضر ن تاْور�ث �إِ ُوذ�ين 

كُور 3   خ  2اَأطّاس  وْخثان؟  ن  ثِيِزي  مان  نِيغ  ُوذاي،  غار  رْفضر  مان  خنِّي،  1اإِ 

اإِغْزِذيسن! خنِّي غار ُؤمزوار ّمْوشن اَأسن واوارن ن اَأربِّي. 3ماّمش، مارا ثُوغا شا 
ّزاْيسن وار ُؤِمينن شا، ما خنِّي اَأذ اإِْتوابضر رامان ن اَأربِّي، ِمينِزي نِيْثِني وار ُؤِمينن شا؟ 
يقن، اَأم ماّمش ثُورا 4عّمارص، ماشا اَأذ يِيِري اَأربِّي ذ ثِيذت ُؤشا كُور ْبناذم ذ ُبو-يِيخارِّ

 “ِحيما اَأذ ثْتواسݣّذ ذݣ واوارن نّك 
 4 :51                     ُؤشا اَأذ ْثغلّبذ ْخِمي اإِ غا ْتواحاسبذ.”      سبح. 

5مارا ِمين وار اإِّسݣّذن ذاْينغ اَأقّا اإِّسبّين ثاسݣْذا ن اَأربِّي، ِمين اإِ غا نِيِني عاذ خنِّي؟ ما 

اَأربِّي وار غارس ُبو ْرحّق، نش ّساوارغ اَأم ْبناذم، ُؤِمي خانغ اإِݣّا لغاضاب نّس؟ 6وار 
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ونِّيث رْخذنِّي؟ 7ماّمش مارا ْثفّيض ثِيذت ن  يِوير. ماّمش اإِ غا اإِحاسب اَأربِّي دُّ خاس نسِّ
ي  ي عاذ اإِ غا ْتواحاسبغ اَأم ُؤمذنُوب؟ 8اإِ مايمِّ اَأربِّي غار ُؤُعوْدجي نّس س ُؤخارِّيق اإِنُو، مايمِّ
وار ننِّي، اَأم ماّمش خانغ ّسخارِّيقن ُؤشا اَأمْشناو ماّمش شا ّزاْيسن قّارن بلِّي نّشين نّقار “اَأذ 

نّݣ ثُوعّفنا، ِحيما اَأذ ّزايس-د ثّك ْثصبحانت”. اَأقّا ْرُحوكم خاسن س ْرحّق. 

تْسݣّذ ِقيباتْش �إِ �أَربِّي  ّجن �إِ ُؤر� ذ �إِ
9اإِ خنِّي ماّمش؟ ما نّشين حسن؟ لّا عّمارص، ِمينِزي قبر اَأقّا نْضرم اإِثن س ْثناين اإِذسن، 

ُؤذاين ذ اإُِيونانِيّين، بلِّي نِيْثِني ماّرا ساُذو ّدانب، 10اَأم ماّمش ثُورا

 “ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْدجي ذ اَأْمسݣّاذ، 11ُؤرا ذ اإِّج وار اإِفّهم، 
ُؤرا ذ اإِّج وار يارزُّو خ اَأربِّي. 12ماّرا فّغن زݣ وْبِريذ، 

ماّرا اإِْذسن ذْورن وار نّفعن شا، 
                      ُؤرا ذ اإِّج وار اإِتّݣ رضرافث، ُؤرا ذ اإِّج.            سبح. 3-1:14 

13ْثِميّجا نْسن ذ اَأنْضر يارزمن، س اإِرساون نْسن شّمثن، 

                      ّسم ن اإِِفيغران ساُذو اإِيْنِشيشن نْسن،            سبح. 9:5، 3:140 
ور س نّعرث ذ ثارُزوِݣي،               سبح. 7:10  وم نْسن اإِشُّ                                  14اَأقمُّ

15س اإِضارن نْسن ْتقْدجيقن غار ُؤِسيّزر ن اإِذاّمن، 

16اَأريّب ذ ثامارا ذݣ اإِْبِريذن نْسن، 

شا. 8-7:59  ينن شا                 �إِ                                            17اَأبِريذ ن رْهنا وار ث سِّ

                  18ُؤرا ذ ثِيݣُّوِذي ن اَأربِّي وار ثْدجي ِقيباْتش اإِ ثِيطّاِوين نْسن.”    سبح. 1:36 

19نّشين  نّسن بلِّي مارّا ِمين ثّقار تاوراث، اَأقّا ثّقار اِث اإِ اإِنّي اإِْدچان ساُذو تاوراث، ِحيما اَأذ اإِْتواقّن 

وم ُؤشا اَأذ ثْذور مارّا دُّونِّيث ساُذو ْرُحوكم ن اَأربِّي، 20ِمينِزي كُور اَأْيُسوم وار اإِتْتواسݣّذ  كُور اَأقمُّ
شا زِي رْخذايم ن تاْوراث ِقيباْتش نّس، ِمينِزي س تاْوراث ثتاس-د ثُموسنا ن ّدنُوب. 

يمان وْحدس   ثاسݣْذ� س لاإِ
و اَأقّا ثضهار-د ْثسݣْذا ن اَأربِّــي نّْبرا تاوراث، ثشّهذ خاس تاْوراث ذ اإِْمكاشافن،  21ماشا رخُّ

و لَمسيح غار ماّرا ذ خ ماّرا اإِنّي ُيومنن، ِمينِزي وار  يمان ن يشُّ 22اَأقّا ثاسݣْذا ن اَأربِّي ِزي لاإِ

ِذين ُبو ْرفارز. 23ِمينِزي ماّرا ْخضان ُؤشا اإِنْقص اإِثن ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي 24ُؤشا ْتواسݣّذن 
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اإِّݣ اِث ذ  و. 25اأربِّي  اإِْدچان ِذي لَمسيح يشُّ اإِ  نِّيعمث نّس س ُؤفكِّي  س ثمْوِشي ن 
يمان ذݣ اإِذاّمن نّس، ِحيما اَأذ ْثبان ْثسݣْذا نّس، ُؤِمي ثن  ثاغاْرصث ن وْصراح س لاإِ
اإِّجا اَأذ ْخضان ِزيش اَأوارنِي تاِسيع ن ُؤراِجي ن اَأربِّي، 26اَأر اإِ ذ غا ْثبان ْثسݣْذا نّس اإِضا، 
و.  يمان ن يشُّ ِحيما اَأذ يِيِري نتّا ذ اَأْمسݣّاذ ُؤرا ْخِمي ذ اإِتاّرا ذ اَأْمسݣّاذ ِوي اإِْدچان ِزي لاإِ
يِوير. س مان تاوراث؟ س مان رخذايم؟ لّا، ماشا  27مانِي اإِْدچا ُؤسمغار؟ وار خاس نسِّ

يمان، نّْبرا رْخذايم ن  يمان. 28خنِّي نْحسب بلِّي ْبناذم اَأذ اإِْتواسݣّذ س لاإِ س تاْوراث ن لاإِ
تاوراث. 29نِيغ اَأربِّي ن ُوذاين واها؟ ما وار اإِْدجي ن رݣـُنوس عاوذ؟ واه، ُؤرا ن رݣـُنوس. 
يمان اإِنّي اإِْتواخثنن ذ يِنّي وار اإِْتواخِثينن  30ِمينِزي اَأربِّي ذ اإِّجن ونّي اإِ غا اإِْتواسݣّذن س لاإِ

يمان؟ وايّاو، س رمقُروب، نّشين اَأذ نْضمن تاوراث.  شا. 31ما نبطّر تاْوراث س لاإِ

بر�ِهيم  يمان ن �إِ  لاإِ

اَأيُسوم؟ 2ِمينِزي مارا 4  ُيوفا علاْحساب  يْثنغ، ِمين  اإِبراِهيم، جدِّ نِيِني خ  غا  اإِ  1ِمين 

يْثنغ اإِبراِهيم ثُوغا اإِْتواسݣّذ س رخذايم، اَأقّا غارس ّشان، ماشا وار اإِْدجي شا  جدِّ
غار اَأربِّي. 3ِمينِزي ِمين اإِقّار وذلِيس؟ “ُيومن اإِبراِهيم ِذي اَأربِّي ُؤشا اإِْتواحسب اَأس-د ذ 
ثاسݣْذا.” 4ونّي اإِخّدمن وار د اس ثْتواحّسب شا ْرُمونث خ رْحساب ن نِّيعمث ماشا خ 
رْحساب ن ُؤماْرواس ِمينِزي تُورسن اَأس-د. 5ماشا ونّي وار اإِخّدمن ُؤشا ُيومن ذݣ ونّي 
يمان نّس اذ اَأس-د اإِْتواحسب ذ ثاسݣْذا. 6اَأم ماّمش اإِقّار داُود  اإِْتسݣّاذن اَأكافِريو، اَأقّا لاإِ

عاوذ ّسعذ ن ْبناذم ونّي ُؤِمي ذ اس اإِحّسب اَأربِّي ثاسݣْذا نّْبرا رْخذايم  

7“ّسعذ ن اإِنّي ُؤِمي اإِْتواْغفار ُؤخطُّو نْسن، 

اإِنِّي ُؤِمي اإِّسُذوِري اَأربِّي ّدنُوب نْسن.
 2 -1 :32             8ّسعذ ن ْبناذم ُؤِمي وار د اس اإِحّسب شا اَأربِّي ّدنُوب نّس.” سبح. 

9ما ّسعذ-ا خ يِنّي اإِْتواخثنن واها نِيغ عاوذ خ يِنّي وار اإِْتواخِثينن؟ س ِمينِزي نّقار بلِّي 

اإِْتواحسب؟ ما  يمان ذ ثاسݣْذا. 10ماّمش ذ اس ث-يِد  اإِبراِهيم لاإِ اإِ  اإِْتواحسب اَأس-د 
راِمي ثُوغا س وْخثان نِيغ مارا ثُوغا نّْبرا اَأخثان؟ وار ثُوِغي س وْخثان، ماشا ثُوغا نّْبرا 
يمان ونّي ثُوغا  يع ن ْثسݣْذا ن لاإِ اإِْكِسي رْعرامث ن وْخثان اَأم ُؤشمِّ اَأخثان. 11ُؤشا  
اإِْتواحسب اَأس-د ُؤِمي ثُوغا نّْبرا اَأخثان، ِحيما اَأذ يِيِري ذ ثاباباث اإِ ماّرا اإِنّي ُيومنن ُؤِمي 
نِيْثِني نّْبرا اَأخثان، ِحيما اَأذ اسن-د ثْتواحسب ْثسݣْذا عاوذ، 12ُؤشا ِحيما اَأذ يِيِري ذ 
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ثاباباث اإِ يِنّي س وْخثان، وار اإِْدجي اإِ يِنّي اإِْدچان س وْخثان واها، ماشا ݣُّورن عاوذ 
اإِ  لواعذ  13ِمينِزي  اَأخثان.  نّْبرا  ثُوغا  ُؤِمي  اإِبراِهيم  يْثنغ  يمان ن جدِّ لاإِ اإُِسوراف ن  ذݣ 
ونِّيث، وار ث اإِْكِسي شا ِزي  اإِبراِهيم نِيغ اإِ ّزاِريعث نّس بلِّي اَأذ يِيِري ذ اَأْوِريث ن دُّ
اَأقّا  اإِْوِريثن،  تاْوراث ذ  اإِنّي ِزي  14ِمينِزي مارا  يمان.  لاإِ تاوراث، ماشا ِزي ْثسݣْذا ن 
لغاضاب، خنِّي مانِي وار  ثتاُرو  تاْوراث  15اَأقّا  اإِبْضرن.  ْرواْعذ  ُؤرا ذ  اإِخّسارن  يمان  لاإِ
ِحيما  يمان،  لاإِ ثِتيِري س  ُؤينِّي  16س  اَأخطُّو.  ذ  ُؤرا  اإِْدجي  ِذين  وار  تاوراث،  ثْدجي 
اَأذ ثِيِري س نِّيعمث، ماحْنذ اَأذ يِيِري ْرواْعذ نِيشان اإِ قاع ّزاِريعث، وار اإِْدجي اإِ يِنّي 
ذ  ونّي  اإِبراِهيم،  ن  يمان  لاإِ ِزي  اإِْدچان  اإِنّي  اإِ  عاوذ  ماشا  واها،  تاْوراث  ِزي  اإِْدچان 
ثاباباث ن ماّرا اإِْذنغ، 17اَأم ماّمش ثُورا “اَأقّا ݣِّيغ شك ذ ثاباباث اإِ واطّاس ن رݣـُنوس” 
وار  ِمين  اإِْتراغان  ونّي  اإِمتِّينن ذ  اإِّسنكّارن  ونّي  نتّا،  ُيومن  ثُوغا  ِزي  ونّي  اَأربِّي  اإِ  ّزاث 
اإِْدجين اَأْخِمي اإِْدچا. 18واّخا اإِْقضع اس راياس، اَأقّا ُيومن س ُؤِسيثم، ِحيما اَأذ اإِْذور ذ 

ثاباباث اإِ واطّاس ن رݣـُنوس اَأم ماّمش اإِْتوانّان

و اإِ غا ثِيِري ّزاِريعث نّك”.           �أَمز. 5:15                         “اَأمُّ

يمث  يمان نّس وار ثُوِغي اإِْضعف، اَأقّا نتّا وار ذ يارِّي شا ثاْيِنيث ُؤِمي ذ ثْذور اَأرِّ 19لاإِ

يس ن سارا.  وث اَأم ثُوغا غارس عراحار مّيا ن اإِسݣُّوسا، ُؤرا ُؤِمي اإِمُّوث ُؤعدِّ نّس ثمُّ
اإِْمحض ِذي  يمان، ماشا  لاإِ نّْبرا  اإِّجن  اَأم  اَأربِّي  اإِشّك شا ِذي ْرواْعذ ن  ثُوغا وار  20نتّا 

يمان نّس، اإِْوشا اَأُعوْدجي اإِ اَأربِّي. 21ثُوغا اإِّسن نِيشان بلِّي ِمين ّزايس ثُوغا اإِواْعذ نتّا،  لاإِ
يمان  اإِزّمار اَأذ ث اإِّݣ ثانيا. 22خ ُؤينِّي عاوذ لاإِ

6 :15                      “اإِْتواحسب اَأس-د ذ ثاسݣْذا”.             اَأمز. 

24ماشا عاوذ  ثاسݣْذا”،  اَأس-د ذ  “اإِْتواحسب  واها  نّس  يّبث  ثُوِري ِذي سِّ وار  23ماشا 

يّبث نّغ، اإِنّي ذ اسن ث-يِد اإِ غا اإِْتواحسب، اإِنّي ُيومنن ذݣ ونّي د اإِّسنكّارن  ِذي سِّ
يّبث ن ّدنُوب نّغ ُؤشا اإِْتواّسنكّار-د ِحيما  ِسيِذيْثنغ زݣ اإِمتِّينن، 25ونِّي اإِْتواسلّمن ِذي سِّ

اَأذ انغ اإِسݣّذ. 
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ثايِْري ن �أَربِّي س لَمسيح ذݣ ُور�ون نّغ 

و 5  يمان، اَأقّا غاْرنغ رْهنا اَأك-ذ اَأربِّي ِزي ِسيِذيْثنغ يشُّ 1خنِّي نّشين، اَأم نْتواسݣّذ س لاإِ

يمان غار نِّيعمث-ا ِمينِذي نبّد  لَمسيح، 2ونِّي ّزايس عاوذ اإِْذور انغ-د اَأذاف س لاإِ
ُؤشا نّسمغار ذݣ ُؤِسيثم ن ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي. 3وار اإِْدجي خ مان اَأيا واها، ماشا نّسمغار 
عاوذ ِذي رْحصارث، نّسن بلِّي رْحصارث ثتاُرو-د ّصبار، 4ذ ّصبار يِيوض-د ثاقْدچبث 
اَأقّا  اَأربِّي  ن  ثاْيِري  ِمينِزي  شا،  اإِْتْسحِشيم  وار  5اَأِسيثم  اَأِسيثم.  ثاِوي  اَأذ  ثاقْدچبث  ُؤشا 
ثْتوافاّرغ ذݣ ُوراون نّغ س اَأرُّوح اإِقّدسن اإِ ذ انغ اإِّموشن. 6اَأم ثُوغا-نغ عاذ نْضعف، ثُوغا 
اإِمُّوث لَمسيح ِذي طّوع ن لُكوفّار ِذي ْروْقث نِّي اإِ د اس اإِْتواݣّن. 7اَأتّاغ اَأذ اإِّمث حد 
ِذي طّوع ن ُؤْمسݣّاذ، ِمينِزي ِذي طّوع ن ُؤصبحان اَأتّاغ اإِزّمار اَأذ اإِْزعم حد اَأذ اإِّمث. 
لَمسيح  اإِمُّوث  اإِمْذناب،  ثُوغا-نغ عاذ ذ  ُؤِمي  ِمينِزي  ثاْيِري نّس،  اَأنغ  اإِمرا  اَأربِّي  8ماشا 

و اإِ غا نْتواسݣّذ س اإِذاّمن نّس ُؤشا اَأذ ّزايس نْتواّسنجم  ِذي طّوع نّغ. 9مْشحار قاع رخُّ
ِزي لغاضاب. 10ِمينِزي راِمي ثُوغا-نغ عاذ ذ رعذيان، نْتواّسْصرح اَأك-ذ اَأربِّي س ْرمْوث 
و، اَأوارنِي راِمي نُوفا اَأْصراح، اَأذ نْتواّسنجم س ثُوذارث نّس.  ن مِّيس، مْشحار قاع رخُّ
و لَمسيح ونّي  11وار اإِْدجي مان اَأيا واها، ماشا اَأذ نّسمغار ِذي اَأربِّي عاوذ س ِسيِذيْثنغ يشُّ

و.  اإِ ِزي نكِسي اَأْصراح رخُّ

�أَذ�م ذ لَمسيح  
ونِّيث ُؤشا س ّدانب ثُوذف-د  12خ ُؤينِّي، اَأْخِمي س اإِّج ن ْبناذم ُيوذف-د ّدانب غار دُّ

ثُوغا  ّما  قبر  13ِمينِزي  اَأم ْخضان ماّرا.  اإِْوذان ماّرا،  ْرمْوث غار  ثُوذف  و ذ  اَأمُّ ْرمْوث، 
ونِّيث، ماشا ّدانب وار اإِْتواحِسيب شا راِمي وار ِذين  ثْدچا تاوراث، ثُوغا ّدانب ِذي دُّ
ثْدجي تاوراث. 14ماشا ْرمْوث ثُوغا ثْحكم ِزي اَأذام اَأر ُموسى ُؤرا خ يِنّي وار اإِخِضين 
يفث ن ونّي اإِ د غا ياسن. 15ماشا وار اإِْدجي س ُؤخطُّو اَأمْشناو س  اَأم اَأذام، ونّي ذ صِّ
يّبث ن اإِّج ن ُؤخطُّو، مْشحار  وثن اَأطّاس خ سِّ ِمين اإِّموشن ِزي نِّيعمث. ِمينِزي مارا مُّ
قاع اإِ غا ْثفّيض نِّيعمث ن اَأربِّي ذ ثمْوِشي س نِّيعمث اإِ واطّاس، اَأقّا-ت ذ نِّيعمث اإِ 
و لَمسيح. 16ماشا س ثمْوِشي وار اإِتِيِري اَأمْشناو س اإِّج ن  اإِْدچان س اإِّج ن ْبناذم، يشُّ
اإِّج ن ُؤخطُّو، ماشا  اإِتاِوي-د لِحيساب زݣ  اإِْخضان. س ِمينِزي ْرُحوكم  ْبناذم ونّي 
17ِمينِزي مارا  نْتواسݣّذ.  اإِ غا  اَأر  ثتاِوي-د زݣ واطّاس ن ُؤخطُّو  نِّيعمث  ثامْوِشي ن 
يّبث ن ُؤخطُّو ن اإِّجن نِّي، مْشحار قاع اإِ  س ُؤخطُّو ن اإِّجن اَأقّا ثْحكم ْرمْوث خ سِّ
غا حْكمن ِذي ثُوذارث اإِنّي اإِْكِسين اَأفّيض ن نِّيعمث ذ ثمْوِشي ن ْثسݣْذا س يِيّجن، 
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و لَمسيح. 18اَأم ماّمش س اإِّج ن ُؤخطُّو اَأقّا اإِْذور ْرُحوكم خ ماّرا اإِْوذان اَأر  اَأقّا-ث ذ يشُّ
لِحيساب، اَأمُّو عاوذ س اإِْشث ن ْرخْدمث ن ْثسݣْذا ثتاس-د نِّيعمث غار ماّرا اإِْوذان، 
ِحيما اَأذ ْتواسݣّذن اإِ ثُوذارث. 19ِمينِزي اَأم ماّمش س ُؤخطُّو ن اإِّج ن ْبناذم ذْورن اَأطّاس 
ذ اإِمْذناب، اَأمُّو عاوذ س طّاعث ن اإِّجن ذْورن اَأطّاس ذ اإِْمسݣّاذن. 20ماشا سنّج اإِ مان 
اَأيا ثُوِسي-د تاوراث، ِحيما اَأذ اإِّمارنِي ُؤخطُّو. ماشا مانِي اإِّمارنِي ّدانب، ثّمارنِي نِّيعمث 
كثار س واطّاس، 21ِحيما، اَأم ماّمش اإِحكم ّدانب اَأر ْرمْوث، اَأذ ثْحكم نِّيعمث ثانيا 

و لَمسيح ِسيِذيْثنغ.  س ْثسݣْذا اَأر ثُوذارث ن رْبدا س يشُّ

�أَسْغضاص ِذي لَمسيح 

يم ِذي ّدانب ِحيما اَأذ ثّمارنِي نِّيعمث؟ 2عّمارص، 6   1ِمين اإِ غا نِيِني خنِّي؟ ما اَأذ نقِّ

ينم شا بلِّي  وثن اإِ ّدانب، ماّمش عاذ ذاْيس اإِ غا نّدار؟ 3ما وار ثسِّ نّشين اإِنّي اإِمُّ
4اَأقّا  نّس؟  ْرمْوث  ِذي  نْتواّسْغضص  لَمسيح،  و  يشُّ ِذي  اإِْتواّسْغْضصن  اإِنّي  ماّرا  نّشين 
نْتواَأنْضر اَأِكيس س ُؤسْغضاص ِذي ْرمْوث، ِحيما اَأم ماّمش ذ اإِْتواسنكّار لَمسيح جار 
ثُوذارث.  ن  ثجِذيذث  ِذي  خنِّي  نُوُيور  غا  اإِ  و  اَأمُّ ْثباباث،  ن  ُؤُعوْدجي  غار  اإِمتِّينن 
و اإِ غا نْذور عاوذ ذ  5ِمينِزي مارا ثُوغا نْذور ذ اإِّجن اَأِكيس س واْرواس ن ْرمْوث نّس اَأمُّ

اإِّجن اَأِكيس س واْرواس ن ْثُنوكرا نّس. 6اَأقّا نّسن بلِّي ْبناذم نّغ اَأقِذيم اإِْتواصلّب اَأِكيس، 
يمث ن ّدانب، وار نِذيكِّوير عاذ ذ اإِسْمغان ن ّدنُوب. 7ِمينِزي ونّي  ِحيما اَأذ ثْبضر اَأرِّ
وث اَأك-ذ لَمسيح، اَأقّا نُومن بلِّي اَأذ نّدار  اإِمُّوثن، اَأقّا اإِْتوافّك ِزي ّدنُوب. 8مارا ثُوغا نمُّ
اإِمتِّينن، وار  اإِْتواسنكّار جار  اَأوارنِي راِمي د  بلِّي لَمسيح،  اَأِكيس، 9ِمينِزي نّسن  عاوذ 
اإِݣُّور اَأذ اإِّمث عاوذ. اَأقّا ْرمْوث وار خاس ْثحكّم عاذ. 10ِمينِزي زݣ ُؤغْزِذيس ن ْرمْوث 
اإِ اإِمُّوث، اَأقّا اإِمُّوث اإِ ّدنُوب اإِّج ن ُؤُمور اإِ رْبدا، ماشا زݣ ُؤغْزِذيس ن ثُوذارث اإِ اإِّدار، 
اإِّدار اِت اإِ اَأربِّي. 11اَأمُّو كنِّيو عاوذ: حسبم اإِخف نْوم ذ اإِمتِّينن اإِ ّدانب، ماشا ذ اإِمّدارن 
يمث نْوم  يم ّدانب اَأذ اإِحكم ِذي اَأرِّ و ِسيِذيْثنغ. 12خنِّي وار ثجِّ اإِ اَأربِّي ِذي لَمسيح يشُّ
يمث نْوم اَأم  اإِفنّان، اَأذ اس ثطّاعم ِذي نّشواث نّس، 13ُؤشا وار توِشيم اإِغْزِذيسن ن اَأرِّ
وزان اإِ ِمين وار اإِسݣّذن، ماشا ْوشم اإِخف نْوم اإِ اَأربِّي اَأم اإِنّي اإِذْورن غار ثُوذارث زݣ  دُّ
وزان اإِ ْثسݣْذا. 14ِمينِزي ّدانب  اَأربِّي اَأم دُّ يمث نْوم اإِ  اإِمتِّينن ُؤشا ْوشم اإِغْزِذيسن ن اَأرِّ

وار خاوم اإِحكّم شا، ِمينِزي وار ثْدجيم ساُذو تاْوراث ماشا ساُذو نِّيعمث. 
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�إِسمغان ن ثْسݣْذ� 
15ماّمش خنِّي؟ ما اَأذ نْخضا ِمينِزي وار نْدجي شا ساُذو تاوراث، ماشا ساُذو نِّيعمث؟ 

ينم شا بلِّي ونّي ُؤِمي ثْوِشيم اإِخف نْوم ذ اإِسْمغان اإِ طّاعث، اَأقّا  عّمارص! 16ما وار ثسِّ
كنِّيو ذ اإِسْمغان اإِ ونّي ُؤِمي ثطّاعم، ّما اإِ ّدانب اَأر ْرمْوث نِيغ اإِ طّاعث اَأر ْثسݣْذا. 17ثقاذ 
اس اإِ اَأربِّي، ثُوغا كنِّيو ذ اإِسْمغان اإِ ّدانب ماشا ْثذْورم ثطّاعم س ُور اإِ ّداب ن ُؤسْرمذ ُؤِمي 
ْتواّسرْمذم ّزايس، 18ُؤشا راِمي ْتوافكّم ِزي ّدانب ْثذْورم ذ اإِسْمغان ن ْثسݣْذا. 19ّساوارغ 
يّبث ن ثُوْضعفث ن وْيُسوم نْوم. ِمينِزي اَأم ماّمش ثْوِشيم اإِغْزِذيسن نْوم ذ  اَأم ْبناذم خ سِّ
و ْوشم  اإِسْمغان اإِ رْخمج ُؤ اإِ ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاْوراث اَأر اإِ غا ْثضاّدم تاوراث، اَأمنِّي رخُّ
اإِغْزِذيسن نْوم ذ اإِسْمغان اإِ ْثسݣْذا اَأر اإِ غا ثْتواقّدسم. 20ِمينِزي راِمي ثُوغا كنِّيو ذ اإِسْمغان 
يّين ِزي ْثسݣْذا. 21مان رِغيْدچث اإِ ثُوغا غاْروم رْخذنِّي ِزي  ن ّدانب، ثُوغا كنِّيو ذ اإُِحورِّ
و،  و؟ س ِمينِزي اَأنݣّار نْسنت ذ ْرمْوث. 22ماشا رخُّ ثمْسرايِين ثِنّي اإِ ِزي ثْتصْضحام رخُّ
ُؤِمي ثْتوافكّم ِزي ّدانب ْثذْورم ذ اإِسْمغان ن اَأربِّي، اَأقّا ْرِغيْدچث اإِ غاْروم اإِ غا يِيِرين ذ 
ثُوقّدِسي ُؤ خنِّي غار ُؤنݣّار ذ ثُوذارث ن رْبدا. 23ِمينِزي رْخراص ن ّدانب ذ ْرمْوث، ماشا 

و ِسيِذيْثنغ.  ثامْوِشي ن نِّيعمث ن اَأربِّي ذ ثُوذارث اإِ رْبدا س لَمسيح يشُّ

�أَمتِّير ن رْمر�ش 

ينم شا، اَأ اَأْوماثن، ّساوارغ اَأك-ذ يِنّي اإِّسنن تاوراث، اَأقّا تاْوراث ْثصْدچض 7  1ما وار ثسِّ

خ ْبناذم ِمين غا يّك اإِّدار؟ 2ِمينِزي ثاْمغارث ثنِّي ساُذو وْرياز س تاوراث، اَأقّا ثْتِغيما 
ثْتوافّك  اَأقّا-ت  وْرياز،  اإِمُّوث  اإِّدار، ماشا مارا  ِمينثرا عاذ  نّس  وْرياز  يِيِري ن  ثُوير ذݣ 
زݣ وْرياز س تاوراث. 3خنِّي مارا ثْذور اإِ وْرياز نّْضِني، ِمين غا يّك وْرياز اإِّدار، ثْتواسّما 
ييا ِزي تاْوراث اَأراِمي وار ْثزنِّي مارا  ثزنا. ماشا مارا اإِمُّوث وْرياز نّس، نتّاث غارس لُحورِّ
وثم اإِ تاْوراث س اَأرِّيمث  ثمرش اَأك-ذ وْرياز نّْضِني. 4خنِّي، اَأ اَأْوماثن، كنِّيو عاوذ اَأقّا ثمُّ
ن لَمسيح، ِحيما اَأذ ْثذْورم اإِ ونّْضِني اإِ ونّي د اإِْتواّسنكّارن جار اإِمتِّينن، ِحيما اَأذ نْوش 
ْرِغيْدچث اإِ اَأربِّي. 5ِمينِزي ُؤِمي ذ انغ ثُوغا ذݣ وْيُسوم، ثُوغا ّشهواث ن ّدنُوب خذمنت 
ذݣ اإِغْزِذيسن ن اَأرِّيمث نّغ س تاْوراث اَأراِمي اإِ غا اَأوينت ْرِغيْدچث اإِ ْرمْوث. 6ماشا 
وث خ ِمين ثُوغا ِذي نْتواحبس، ِحيما اَأذ نْعبذ س  و اَأقّا نْتوافّك ِزي تاوراث، اَأقّا نمُّ رخُّ

ثجِذيذث ن اَأرُّوح، وار اإِْدجي س ثقِذيمث ن ْرحارف ن تاوراث. 
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�أَمنِغي �أَك-ذ ّدنُوب 
ينغ ّدانب ْمِغير س  7ِمين اإِ غا نِيِني خنِّي؟ ما تاْوراث ذ ّدانب؟ عّمارص! ماشا وار سِّ

8ماشا  تاسم!”  “وار  تاْوراث  ثّقار  وار  مارا  نّْشوث  ينغ  سِّ وار  اَأقّا  عاوذ  واها.  تاْوراث 
ّدانب ُيوفا لُفورصا س ثوصّيث ُؤشا ثݣما ذايِي كُور نّْشوث، ِمينِزي نّْبرا تاْوراث ّدانب 
اإِمُّوث. 9ِزيش ثُوغا ّدارغ نّْبرا تاوراث، ماشا ُؤِمي ذ ثُوسا ثوصّيث، اإِْبذا ّدانب اَأذ اإِّدار 
وثغ. 10ُؤشا  ُؤِفيغ بلِّي ثاْوصّيث ثنِّي اإِ ثُوذارث، اَأقّا-ت اإِ ْرمْوث. 11ِمينِزي ّدانب،  ُؤشا مُّ
اَأم ُيوفا لُفورصا س ثوصّيث، اإِشمث اَأيِي ُؤشا اإِنغا اَأيِي ّزايس. 12خنِّي تاْوراث اإِقّدسن 

ذ ثوصّيث اإِقّدسن، ْثسݣّذ ُؤ ثْصبح. 
اإِْدچان ذ اَأصْبحان ذ ْرمْوث؟ عّمارص! ماشا ّدانب، ِحيما اَأذ  اَأيِـي ِمين  اإِْذور  13ما   
اإِبان ّدانب، اإِّسݣما ذايِي ْرمْوث س ِمين اإِْدچان ذ اَأصْبحان، ِحيما س ثوصّيث اَأذ اإِْذور 
ّدانب ذ ّدانب اَأر اَأنݣّار. 14اَأقّا نّسن بلِّي تاْوراث ِزي اَأرُّوح اإِ ثْدچا، ماشا نش ذ اَأْيُسوم 
ينغ ِمين اإِ غا ݣّغ ُؤِمي وار تݣّغ ِمين ْخسغ، ماشا ِمين  ّمنزغ ساُذو ّدانب، 15ِمينِزي وار سِّ
شاّرهغ ذ ماناونِّي اإِ تݣّغ. 16مارا تݣّغ ِمين وار تخسغ، اَأذ وافقغ اَأك-ذ تاوراث، بلِّي اَأقّا 
و نش وار تݣّغ مان اَأيا عاذ، ماشا ّدانب اإِ ذ ايِـي اإِزّدغن اإِتّݣ اِث.  نتّاث ثصباح. 17رخُّ
18ِمينِزي ّسنغ وار ذايِي اإِزّدغ ِمين اإِْشنان، ذ مان اَأيا اإِْخس اَأذ يِيِني ذݣ وْيُسوم اإِنُو، ِمينِزي 

نّّيث اَأقّا-ت ذايِي، ماشا رْخذايم ن ْثُشونِي، وار ثنت ُؤِفيغ شا. 19ِمينِزي وار تݣّغ ْرخار اإِ 
ْخسغ، ماشا ْرغار اإِ وار تْخسغ شا، ذ ماناونِّي اإِ تݣّغ. 20مارا تݣّغ ِمين وار تخسغ، وار 
اإِْدجي عاذ ذ نش اإِ اإِتݣّن مان اَأيا، ماشا ّدانب ونّي ذ ايِي اإِزّدغن. 21خنِّي تافغ تاوراث-ا 
ذايِي: ْخِمي ْخسغ اَأذ ݣّغ ْرخار، اَأقّا ذايِي ْرغار. 22ِمينِزي فارحغ س تاْوراث ن اَأربِّي ِزي 
يهث ن ذاخر ن ْبناذم، 23ماشا ْتواِريغ ِذين تاْوراث نّْضِني ذݣ اإِغْزِذيسن ن اَأرِّيمث  جِّ
اإِنُو، ثْتمنغا اَأك-ذ تاْوراث ن رعقر اإِنُو ُؤشا ْثحّبس اَأيِي س تاْوراث ن ّدانب ثنِّي اإِْدچان 
ذݣ اإِغْزِذيسن ن اَأرِّيمث اإِنُو. 24اَأيّحاث مانا ومُشوم-ا ن ْبناذم اإِ ْدجيغ! ِوي ذ ايِي اإِ غا 
و اَأقّا نش  و لَمسيح ِسيِذيْثنغ! اَأمُّ اإِّسنجمن ِزي اَأرِّيمث-ا ن ْرمْوث؟ 25ْتقاِذيغ اَأربِّي س يشُّ
ِسيمانت اإِنُو س رعقر اإِ خّدمغ اإِ تاْوراث ن اَأربِّي، ماشا س وْيُسوم اإِ تاْوراث ن ّدانب. 

قّدسن  وح �إِ ثُوذ�رث س �أَرُّ

وار 8   اإِݣُّورن  اإِنّي  و،  يشُّ لَمسيح  ِذي  يِنّي  خ  و  رخُّ لِحيساب  ُبو  ِذينِّي  وار  1خنِّي 

اإِْدجي ذݣ وْبِريذ ن وْيُسوم ماشا ذݣ وْبِريذ ن اَأرُّوح. 2ِمينِزي تاْوراث ن اَأرُّوح 
و، اَأقّا ْثفّك اَأيِي ِزي تاْوراث ن ّدانب ذ ْرمْوث. 3ِمينِزي ِمين  ن ثُوذارث ِذي لَمسيح يشُّ
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وار ْثزّمار تاْوراث ماغار ثُوغا ثْضعف س وْيُسوم، اَأربِّي اَأم ذ اإِّسّك مِّيس ذݣ وْيُسوم 
يّبث ن ّدانب، اَأقّا اإِحاسب ّدانب ذݣ وْيُسوم،  يارْوسن ِذي ّدانب ُؤشا مان اَأيا خ سِّ
4ِحيما اَأذ اإِْتواكّمر ذاْينغ ُروُمور اإِسݣّذن ن تاوراث، ذݣ اإِنّي اإِݣُّورن وار اإِْدجي ذݣ 

اإِْدچان ن وْيُسوم تݣّن نّّيث  اإِنّي  اَأرُّوح. 5ِمينِزي  وْبِريذ ن وْيُسوم ماشا ذݣ وْبِريذ ن 
نْسن ذݣ وْيُسوم، ماشا اإِنّي ن اَأرُّوح تݣّن ت ِذي اَأرُّوح. 6ِمينِزي نّّيث ن وْيُسوم ذ 
ْرمْوث، ماشا نّّيث ن اَأرُّوح ذ ثُوذارث ذ رْهنا. 7ِمينِزي نّّيث ن وْيُسوم ذ رعذاواث اإِ 
اَأربِّي ِمينِزي وار ثتّݣ شا اَأّراي اإِ تاْوراث ن اَأربِّي، وار د اس ْثزّمار عاوذ. 8اإنّي ذݣ 
وْيُسوم وار اإِزّمارن اَأذ اَأرضان اَأربِّي. 9ماشا كنِّيو وار ثْدجيم شا ذݣ وْيُسوم، ماشا ِذي 
اَأرُّوح مارا اإِْزذغ ذاْيوم اَأرُّوح ن اَأربِّي. ماشا مارا حد وار غارس ُبو اَأرُّوح ن لَمسيح، 
يّبث ن  وث ِزي سِّ ثمُّ يمث  اَأرِّ اَأقّا  ذايوم،  لَمسيح  ثُوغا  10مارا  نّس.  اإِتِيِري  وار  ونّي  ذ 
يّبث ن ْثسݣْذا. 11مارا اَأرُّوح ن ونّي اإِ ذ  ّدانب، ماشا اَأرُّوح اَأقّا-ث ذ ثُوذارث ِزي سِّ
و زݣ اإِمتِّينن اإِْزذغ ذايوم، اَأقّا ونّي اإِ د اإِّسنكّارن لَمسيح زݣ اإِمتِّينن اَأذ  اإِّسنكّارن يشُّ
يماث نْوم اإِفنّان س اَأرُّوح نّس اإِ اإِزّدغن ذايوم. 12خنِّي، اَأ اَأْوماثن، نّشين  اإِّسّدار عاوذ اَأرِّ
س ُؤماْرواس، وار اإِْدجي اإِ وْيُسوم ِحيما اَأذ نّدار خ رْحساب ن وْيُسوم، 13ِمينِزي مارا 
ثّدارم خ رْحساب ن وْيُسوم، اَأذ ثْمثم، ماشا مارا ثْنِغيم رْخذايم ن اَأرِّيمث س اَأرُّوح، 
اَأذ ثّدارم. 14ِمينِزي ماّرا اإِنّي اإِْتوانذهن س اَأرُّوح ن اَأربِّي، نِيْثِني ذ اَأْيث ن اَأربِّي. 15ِمينِزي 
كنِّيو وار ثْكِسيم شا اَأرُّوح ن ثْسُموِغي ونّي كنِّيو اإِ غا ياّرن ذ اإِسْمغان ِحيما اَأذ ّزايس 
اإِ ِزي نْتراغا ‘اَأبّا’، ِمين  اَأّراون،  اإِ ِزي نْتواقبر ذ  اَأرُّوح  اَأقّا ثْكِسيم  ثݣّوذم عاوذ، ماشا 
اإِْخس اَأذ يِيِني ‘بابا’ نِيغ ‘ثاباباث’. 16اَأرُّوح ِسيمانت نّس اإِشّهذ اَأك-ذ اَأرُّوح نّغ بلِّي 
نّشين ذ ثاْروا ن اَأربِّي. 17مارا نّشين ذ ثاروا، اَأقّا-نغ عاوذ ذ اإِْوِريثن، اإِْوِريثن ن اَأربِّي ذ 

اإِْوِريثن اَأك-ذ لَمسيح، خنِّي، مارا نْوّدب اَأِكيس، اَأذ نْتواُعوْدجي اَأِكيس عاوذ. 

�ُعوْدجي �إِ د غا ياسن 
اإِ  اإِْتواعبار س ُؤُعوْدجي  اإِسِذيهْدچ شا اَأذ  اإِتكّن اإِضا، وار  اإِ خانغ  18اَأقّا حّسبغ اَأوّدب 

اإِْتراجا اَأسارݣاب ن اَأْيث ن  اإِْتواخرقن  اإِْتواّسْضهارن ذاْينغ. 19ِمينِزي ماّرا ِمين د  د غا 
اَأربِّي س ّمْزِري اَأمّقران. 20ِمينِزي ماّرا ِمين ذ اإِْتواخرقن، اَأقّا اَأربِّي اإِّݣ اِث ِذي رْوِهي، 
وار ث اإِݣِّي اَأمنِّي واها، ماشا اإِّݣ اِث س لغاراض، 21س ُؤِسيثم بلِّي ُؤرا ذ ماّرا ِمين د 
اإِْتواخرقن ِسيمانت نّس اَأذ اإِْتوافّك عاوذ ِزي ثْسُموِغي اإِ ْرغّش غار ثِيرلِّي ن ُؤُعوْدجي ن 
ثاْروا ن اَأربِّي. 22اَأقّا نّسن بلِّي ماّرا ِمين د اإِْتواخرقن اإِزّهار جِميع س ُؤنْزبار ن ثاْروا اَأر اإِضا. 
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23وار اإِْدجي مان اَأيا واها، ماشا نّشين ِسيمانت نّغ، اإِنّي غار ثْدچا ثمنُزوث ن اَأرُّوح، 

نْزّهار عاوذ ذݣ اإِخف نّغ، نْتراجا اَأذ نْتواقبر ذ مِّيس، اَأفكِّي ن اَأرِّيمث نّغ. 24ِمينِزي اَأقّا 
نْتواّسنجم ذݣ ُؤِسيثم-ا. ماشا اَأِسيثم اإِْتبانن وار اإِْدجي ذ اَأِسيثم، ِمينِزي ِمين اإِْتبانن اإِ حد، 
يثيم ِمين وار نْتِويِري، اَأقّا نْتراجا  يثم عاذ؟ 25ماشا مارا نسِّ ماّمش اإِ غا يّݣ اَأذ ذاْيس اإِسِّ
ين شا ماّمش ذ انغ اإِ  ث س ّصبار. 26اَأمنِّي اَأذ اإِعاون اَأرُّوح ثُوْضعفث نّغ، ِمينِزي وار نسِّ
غا اإُِشوّوار اَأذ نّزاْدچ، ماشا اَأرُّوح ِسيمانت نّس اإِْتشّفع ذاْينغ س اإِزّهارن وار اإِنْطقن. 27ذ 
ونّي اإِْتبّقشن ذݣ ُوراون اإِّسن ِمين اإِْدچان ذ نّّيث ن اَأرُّوح، اَأقّا ثْتشّفاع ذݣ اإِمقّداسن اَأم 
ماّمش ث اإِْخس اَأربِّي. 28نّشين  نّسن بلِّي ماّرا ثِيمْسرايِين خّدمنت اَأك-ذ واياويا اإِ ْرخار 
اإِ يِنّي اإِتْخسن اَأربِّي، اإِنّي اإِْتواراغان علاْحساب لغاراض نّس. 29ِمينِزي اإِنّي اإِّزار اإِّسن اإِثن، 
يفث ن مِّيس ِحيما اَأذ يِيِري نتّا ذ اَأمنُزو جار  اَأقّا اإِّزار اإِعْدچم اإِثن ِحيما اَأذ اإِِرين ِذي صِّ
واطّاس ن واْوماثن. 30ُؤشا  اإِنّي اإِّزار اإِعْدچم اإِثن اَأقّا ذ اإِنّي خ ذ اإِراغا ثانيا ُؤ اإِنّي خ ذ 

اإِراغا اَأقّا ذ اإِنّي اإِسݣّذ ثانيا ُؤ اإِنّي اإِسݣّذ اَأقّا ذ اإِنّي اإِّسُعوْدچا ثانيا. 

ثايِْري ن لَمسيح 
31ِمين اإِ غا نِيِني خنِّي ِذي مان اَأيا؟ مارا اَأربِّي اَأِكيْذنغ ِوي ذ انغ اإِ غا اإِضاّدن؟ 32ونّي 

اإِتِيّش  ي وار ذ انغ  وار اإِشطّارن شا خ مِّيس ماشا اإِْوش اِث ِذي طّوع نّغ ماّرا، مايمِّ
كُورِشي اَأك-ذ مِّيس عاوذ؟ 33ِوي اإِ غا اإِْكِسين ثانُفوْتش اإِ يِنّي اإِْتواْخضارن ِزي اَأربِّي؟ 
اَأربِّي ذ ونّي اإِْتسݣّاذن. 34ِوي خانغ اإِ غا اإِحكمن؟ لَمسيح ذ ونّي اإِمُّوثن، عاذ حسن، 
نتّا ذ ونّي د اإِْتواّسنكّارن، ذ ونّي اإِْدچان ثانيا خ ُؤفُوِسي ن اَأربِّي ُؤرا نتّا ذ ونّي اإِْتشّفعن 
يقاث  ذاْينغ ثانيا. 35ِوي ذ انغ اإِ غا اإِْبضان خ ثاْيِري ن لَمسيح؟ ما رْحصارث نِيغ ضِّ
“اَأقّا خ  ثُورا  ماّمش  36اَأم  يف؟  سِّ نِيغ  لخاطار  نِيغ  ثُوعارينت  نِيغ  راز  نِيغ  اَأماّرث  نِيغ 
يّبث نّك نْتوانغ اَأّس اإِكمر، نْتواحسب اَأمْشناو اإُِحوِريّين اإِ ْثغارصث.”37ماشا ِذي مان  سِّ
اَأيا ماّرا نْذور كثار زݣ اإِنّي اإِغلّبن س ونّي ذ انغ اإِْخسن. 38اَأقّا نش ْتواّسقْنعغ بلِّي نِيغ 
ولاطاث نِيغ ِمين ن يِيضا نِيغ  ْرمْوث نِيغ ثُوذارث نِيغ لمالاكاث نِيغ ْرُحوكّام نِيغ صُّ
ِمين اإِ د غا ياسن 39نِيغ ُروْعرا نِيغ راْدچاغ نِيغ ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث نّْضِني ِزي ِمين 

و ِسيِذيْثنغ.  د اإِْتواخرقن ْثزّمار اَأذ انغ ثْبضا خ ثاْيِري ن اَأربِّي ثنِّي ِذي لَمسيح يشُّ
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عاوذ 9   ثشّهذ  اإِنُو  ثانْفسشث  ُؤشا  شا  يقغ  ّسخارِّ وار  لَمسيح،  ِذي  ثِيذت  1قّارغ 

س اَأرُّوح اإِقّدسن، 2بلِّي غاِري اَأْشضان اإِمغار ذ رْحِريق وار اإِْتبدِّي ذݣ ُور اإِنُو. 
يِثيمغ، ماْعِليك ُؤِفيغ ِسيمانت اإِنُو ْتوانْعرغ ِزي لَمسيح ِذي طّوع ن ثاْروا  3اَأقّا ثُوغا سِّ

غارسن  مِّيس،  ذ  ْتواقبرن  اإِسرايِيِليّين،  ذ  4نِيْثِني  اَأيُسوم.  علاْحساب  اإِنُو  ثُمورث  ن 
ْرُوُعوذ،  اإِقّدسن ذ  ُؤُعوْدجي ذ ْرُعوُهوذ ذ تاْوراث ذ ْرخْدمث ن ُؤعباذ ِذي ثاّدارث 
5غارسن رْجُذوذ ُؤشا ّزاْيسن لَمسيح خ وْبِريذ ن وْيُسوم ونّي ذ اَأربِّي سنّج ماّرا ِمين 

اإِْدچان، اَأقّا نتّا اإِْتوابارك اإِ رْبدا قاع، اَأِمين. 
اإِنّي ِزي  ماّرا  ِمينِزي  يِيِويض،  اَأربِّي وار  اَأوار ن  ُؤرا ذ  اَأرِمي  و  اَأمُّ اإِْدجي  6ماشا وار   

اإِسرايِيل وار ْدجين شا ذ اإِسرايِيِليّين 7ُؤرا ذ ماّرا نِيْثِني وار ْدجين شا ذ ثاْروا ن اإِبراِهيم، 
راغان  اش  اَأذ  اإِسحاق  “ِذي  اإِقّار  اَأذلِيس  ماشا  اإِبراِهيم،  ن  ّزاِريعث  ذ  نِيْثِني  ِمينِزي 
ّزاِريعث”. 8خنِّي ماِشي ثاْروا ن وْيُسوم اإِْدچان ذ ثاْروا ن اَأربِّي، ماشا ثاْروا ن ْرُوُعوذ 
اَأذ ْتواحْسبن ذ ّزاِريعث. 9ِمينِزي اَأوار ن ْرواْعذ ذ وا “غار ْروْقث-ا اَأذ د اسغ ُؤشا اَأذ 
غارس يِيِري غار سارا مِّيس.”10وار ثْدجي ثانِيثا واها، ماشا ُؤرا ذ ِريفقا ثْكِسي س 
يْثنغ. 11ِمينِزي ُؤِمي عاذ وار ذ اإِخِريق حد، وار  ّديسث زݣ اإِّجن، نتّا ذ اإِسحاق جدِّ
ݣِّين عاذ ْرخار ُؤرا ذ ْرغار، ِحيما اَأذ اإِقِّيم لغاراض ن اَأربِّي اَأم ث اإِْخضار نتّا، وار اإِْدجي 
ذݣ وْبِريذ ن رْخذايم ماشا ذݣ وْبِريذ ن ونّي اإِْتراغان، 12اَأقّا اإِْتوانّا اس “اَأقّا اَأمّقران اَأذ 

اإِْخذم خ ُؤمزيان”،13اَأم ماّمش ثُورا “ياعُقوب اإِ ْخسغ، ماشا شارهغ اإُِسو”. 
عّمارص!  اإِسݣّذن؟  وار  ِمين  اَأربِّي  غار  يِيِري  اَأذ  اإِقّد  ما  خنِّي؟  نِيِني  غا  اإِ  14ِمين   

15ِمينِزي نتّا اإِقّار اإِ ُموسى “اَأذ اَأرْحمغ ِوي ْخسغ، اَأذ اَأرْحمغ ُؤشا اَأذ ِحينّغ خ ِوي ْخسغ 

يم شا غار ِوي اإِتْخسن ُؤرا غار ِوي اإِتاّزرن، ماشا  اَأذ ِحينّغ.” 16خنِّي ثامْسراشث وار ثقِّ
غار اَأربِّي ونّي يارّحمن. 17ِمينِزي اَأذلِيس اإِقّار اإِ ِفيرُعون “اَأقّا اإِ مان اَأيا ّسنكّارغ-د شك، 
ونِّيث.” 18خنِّي  ِحيما اَأذ ّزايك ّسشنغ ّجْهذ اإِنُو ُؤشا اَأذ اإِْتواباّرح اإِسم اإِنُو ِذي ماّرا دُّ

نتّا اَأذ يارحم ِوي اإِْخس ُؤشا اَأذ اإِّسْقسح ِوي اإِْخس. 
ي اإِْتشْثشا عاذ، ِمينِزي ِوي اإِ غا اإِمعاران اَأك-ذ ِمين اإِْخس  و اَأذ ايِي ثِيِنيم “مايمِّ 19رخُّ  

نتّا؟” 20ماشا ِمين ثْعِنيذ شك، اَأ ْبناذم، ونّي اإِْتقاشاحن اَأربِّي؟ ما ِمين اإِْتواݣّن اإِزّمار اَأذ 
ولطا خ  ي ذ ايِي ثݣِّيذ اَأمُّو؟” 21ما وار اإِْدجي غار ُبو-ثراخث صُّ اإِنِي اإِ ونّي ث اإِݣِّين “مايمِّ
ْثراخث ِحيما اَأذ اإِّݣ زݣ اإِْشث ن ْرعجنث اإِْشث ن ْرقْشعث اإِ لكاراما ُؤ ونّْضِني اإِ ُؤبْهذر؟ 
22ما خنِّي، مارا اَأربِّي - اَأم ثُوغا اإِْخس اَأذ اإِّسشن لغاضاب نّس ُؤرا اَأذ اإِّسبّين ّجْهذ نّس - اَأقّا 
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ُؤهلّك،  ياْرُبو س واطّاس ن تاِسيع ن ْرخاضار رْقُشوع ن لغاضاب اإِنّي اإِْتواّسوجذن اإِ 
23ِحيما خنِّي اَأذ اإِّسبّين اَأݣْرا ن ُؤُعوْدجي نّس خ رْقُشوع ن اَأرْحمث اإِنّي اإِّزار اإِّسوجذ اإِثن 

اإِ ُؤُعوْدجي، 24اإِنِّي ّزاْيسن نْدچا ُؤرا ذ نّشين ُؤِمي ذ انغ-د اإِراغا، اإِنّي وار اإِْدجين زݣ 
يغ اإِ ونّي  ُوذاين واها، ماشا عاوذ ِزي رݣـُنوس. 25اَأمشناو ماّمش اإِقّار ُهوِسيا عاوذ “اَأذ سمِّ
وار اإِْدجين ذ اَأْيُذوذ اإِنُو ‘اَأْيُذوذ اإِنُو’ ُؤشا اإِ ونّي وار اإِْدجين ذ اَأمِعيّز ذ ‘اَأمِعيّز’.” 26“اَأذ يِيِري 
ذݣ وْمشان مانِي ذ اسن اإِْتوانّا ‘وار ثْدجيم شا ذ اَأْيُذوذ اإِنُو’، بلِّي ِذينِّي اَأذ اسن راغان 
يهث ن اإِسرايِيل “مارا ثُوغا ْرقّد ن ثاْروا  ‘ثاْروا ن اَأربِّي اإِّدارن’.”27اإِشاعيا اإِْتراغا ِزي جِّ
ن اإِسرايِيل اَأمْشناو اإِجِذي ن رْبحار، اَأقّا ِمين اإِ غا اإِقِّيمن اَأذ اإِنْجم، 28ِمينِزي نتّا اَأذ اإِكّمر 
ثامْسراشث ُؤشا اَأذ اإِقْضع اَأوار س ْثسݣْذا، ِمينِزي اَأربِّي اَأذ اإِّݣ اَأوار اإِقْضعن خ ثُمورث 
ذْغيا.”29اَأم ماّمش اإِّزار اإِشاْعيا اإنّا “ماعِليك اَأربِّي ن ساباُعوث )=رعسكار ن ُؤجنّا( وار 

ي ّزاِريعث، اَأذ نْذور اَأمْشناو ُسوُذوم ُؤشا اَأذ ناْروس ِذي ݣاُموّرا.”  ذ انغ اإِجِّ

يمان ن �إِسر�ِييل  نّبر� لاإِ
ماشا  ثاسݣْذا،  ْكِسين  اَأقّا  ثاسݣْذا،  يارزُّون  وار  اإِنّي  رݣـُنوس  خنِّي؟  نِيِني  غا  اإِ  30ِمين 

يمان. 31ماشا اإِسرايِيل اَأم ثُوغا اإِضّفار تاْوراث ن ْثسݣْذا، وار يِيِويض  ثاسݣْذا ثنِّي س لاإِ
يمان  ي؟ ِمينِزي نِيْثِني اَأرزُّون اَأينِّي، وار اإِْدجي شا ِزي لاإِ شا غار تاْوراث ن ْثسݣْذا. 32مايمِّ
ماشا ِزي رْخذايم ن تاوراث، ِمينِزي نِيْثِني نذْرفن ذݣ وْزُرو ن ُؤنقراض. 33اَأم ماّمش ثُورا 
“اَأقّا اَأذ ݣّغ ِذي ِسيُيون اَأْزُرو ن ُؤنقراض ذ ثاْصضارث ن رْفِضيحث ُؤ ماّرا ِوي ّزايس اإِ 

غا يامنن، وار اإِْتسْضِحي شا.” 
 

يّبث ن 10 1 اَأ اَأْوماثن، رْفراحث ن ُور اإِنُو ُؤشا ثازاْدجيث ثنِّي زُّوْدچغ غار اَأربِّي خ سِّ

اإِسرايِيل، اَأقّا-ت اإِ ُؤسْنجم. 2اَأقّا شّهذغ خاسن اَأقّا نِيْثِني غارسن شضارث اإِ اَأربِّي، 
ينن ثاسݣْذا ن اَأربِّي،  ماشا وار اإِْدجي خ رْحساب ن ثُموسنا اإِكّمرن. 3ِمينِزي اَأم ثُوغا وار سِّ
اَأرزُّون اَأذ ݣّن ثاسݣْذا ن اإِخف نْسن، وار ْتواضعن شا اإِ ْثسݣْذا ن اَأربِّي. 4ِمينِزي اَأنݣّار ن 
تاْوراث نتّا ذ لَمسيح، اَأقّا-ث ذ ثاسݣْذا اإِ كُور اإِّجن ونّي ُيوْمنن. 5ِمينِزي ُموسى ُيورا زِي 
يهث ن ْثسݣْذا ثنِّي زِي تاْوراث ُؤشا اإِقّار “ْبناذم ونّي اإِ ذ اإِتݣّن مان اَأيا، اَأذ اإِّدار زّايس.”  جِّ
يمان ثّقار اَأمُّو “وار ثّقار ذݣ ُور نّك ‘ِوي اإِ غا اإِݣاّعذن غار ُؤجنّا؟  6ماشا ثاسݣْذا ثنِّي زِي لاإِ

’ ِحيما اَأذ د اإِّسهوا لَمسيح”، 7نِيغ “ِوي اإِ غا اإِهوان ذݣ وْحُفور؟” ِحيما اَأذ اإِّسݣاّعذ 
لَمسيح زݣ اإِمتِّينن. 8ماشا ِمين اإِ غا ثِيِني ْثسݣْذا؟ “اَأوار ُيوذس اإِ شك، اَأقّا-ث ذݣ 
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وم  يمان اإِ ِزي نْتباّرح. 9مارا ثشهذذ س ُؤقمُّ وم نّك ُؤرا ذݣ ُور نّك”. وا ذ اَأوار ن لاإِ ُؤقمُّ
و ذ ِسيِذي ُؤشا اَأذ ثامنذ س ُور نّك بلِّي اَأربِّي اإِّسنكّار اِث زݣ اإِمتِّينن، اَأذ  نّك بلِّي يشُّ
وم اإِشّهذ ّزايس اإِ ُؤسْنجم.  ْتواّسنجمذ. 10ِمينِزي س ُور اإِ ِزي اإِتامن اَأر ثاسݣْذا ُؤشا س ُؤقمُّ
11ِمينِزي اَأذلِيس اإِقّار “ماّرا ِوي ّزايس اإِ غا يامنن، وار اإِْتصْضِحي شا.”12ِمينِزي وار ِذين 

ُبو ْرفاْرز جار ُوذاي ذ ُؤُيونانِي، ِمينِزي ِسيِذي ذ اإِّجن اإِ ماّرا، اَأقّا غارس اَأطّاس ن واݣْرا اإِ 
ماّرا اإِنّي خاس-د اإِْتراغان. 13ِمينِزي “كُور اإِّجن ونّي اإِ غا اإِراغان س يِيسم ن ِسيِذي اَأذ 
اإِنجم.”14ماّمش خاس اإِ غا اإِراغان خ ونّي اإِ ِذي وار ُؤِمينن شا؟ ماّمش اإِ غا يامنن ذݣ 
ونّي ُؤِمي وار ْسِرين ُؤشا ماّمش اإِ غا ْسرن مارا ُؤرا ذ اإِّج وار ّزايس اإِباّرح شا؟ 15ماّمش 
اإِ غا باّرحن مارا وار ذ ْتواّسكّن؟ اَأم ماّمش ثُورا “مْشحار ضارفن اإِضارن ن يِنّي اإِْتباّرحن 

س رْخبار اَأصْبحان ن رْهنا، اإِنّي اإِْتباّرحن ثِيمْسرايِين ثِيصْبحانِين.” 
16خنِّي ماِشي ماّرا طّاعن اإِ رْخبار اَأصْبحان، ِمينِزي اإِشاْعيا اإِقّار “اَأ ِسيِذي، ِوي اإِ غا   

ي زݣ واوار ن اَأربِّي.  ي ُؤشا اَأسحسِّ يمان زݣ ُؤسحسِّ يامنن ِزي ثبرات نّغ؟” 17اَأقّا لاإِ
اإِفّغ-د غار ماّرا  اإِنِيغ “ما زْعما نِيْثِني وار ْسِرين؟” واه، ْسِرين “ْرحّس نْسن  18ماشا اَأذ 

ونِّيث.”  ثِيُمورا ُؤرا ذ اَأوارن نْسن غار اإِنݣُّورا ن دُّ
19ماشا اَأذ اإِنِيغ “ما اإِسرايِيل وار ثفِهيم شا مان اَأيا؟” غار ُؤمزوار ُموسى اإنّا “اَأذ ذاْيوم   

ݣّغ ثُوْسِمي زݣ يِنّي وار اإِْدجين شا ذ ْرݣنس ُؤشا س اإِج ن ْرݣنس اَأفُغور اَأذ ذاْيوم ݣّغ 
اَأخّيق.” 20خنِّي اإِشاْعيا اإِْزعم اَأذ اإِنِي “اَأقّا ُؤِفين اَأيِي، اإِنّي وار خاِفي يارزُّون، اَأقّا ذْورغ 
يهث ن اإِسرايِيل اإِقّار “اَأّس اإِكمر ّسِويّزذغ  بانغ-د اإِ يِنّي وار خاِفي اإِّسقِسين.”21ماشا ِزي جِّ

اإِفاّسن اإِنُو اإِ وْيُذوذ اإِْعّصان اإِغنّن.” 

سر�ِييل �إِ ن  رباِقيّيث 

ذ 11 عاوذ  اإِنُو  ِسيمانت  نش  اَأقّا  بالاك،  نّس؟”  اَأْيُذوذ  اَأربِّي  ُيوِݣي  “ما  اإِنِيغ  1اَأذ 

اإِسرايِيِلي ِزي ّزاِريعث ن اإِبراِهيم، ِزي ثقِبيْتش ن بِينياِمين. 2اأربِّي وار اإِنطّار شا 
ينم شا ِمين اإِقّار وْذلِيس خ اإِلِييا، اَأم ماّمش ثُوغا  اَأْيُذوذ نّس اإِ ثُوغا اإِّسن قبر. نِيغ وار ثسِّ
اإِْكِسي ثانُفوْتش خ اإِسرايِيل غار اَأربِّي ُؤشا اإِقّار 3“اَأ ِسيِذي، نِْغين اإِْمكاشافن نّك، اَأرّدْدچن 
اَأعالطار. قِّيمغ نش واها ُؤشا نِيْثِني اَأرزُّون رْعمار اإِنُو.”  4ماشا ِمين ذ خاس ياّرا اَأربِّي؟ 
و  يغ اإِ يِيخف اإِنُو سبع اراف ن يْريازن وار ضِرين شا غار اإِضارن ن باعال.” 5اَأمُّ “اَأقّا جِّ
يم اإِْشث ن ْرباِقيّيث اَأم ت اإِْخضار نتّا خ رْحساب ن  ِذي ْروْقث ن يِيضا عاوذ، اَأقّا ثقِّ
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نِّيعمث. 6مارا ثْدچا س نِّيعمث، اَأقّا وار ثِتيِري عاذ س رْخذايم نِيغ خنِّي نِّيعمث وار 
ثْدجي عاذ ذ نِّيعمث. ماشا مارا س رخذايم، وار ثْدجي عاذ ذ نِّيعمث. مارا لّا، اَأقّا 
ْرخْدمث وار ثْدجي عاذ ذ ْرخْدمث. 7ِمين اإِ غا نِيِني خنِّي؟ ِمين ثُوغا ثارزُّو اإِسرايِيل وار 
ث ثطِّيف، ماشا اإِنّي اإِْتواخضارن طّفن ث ُؤشا اإِنّْضِني اإِنّي اإِقِّيمن، ذْورن قْسحن. 8اَأم 
ماّمش ثُورا “اَأقّا اَأربِّي اإِْوش اَأسن اَأرُّوح ن يِيضص ذ ثِيطّاِوين اإِ وار اإِْتِويِرين، ذ اإِمزُّوغن اإِ 
وار اإِتْسِرين اَأر اَأّس ن يِيضا.”  9داُود اإِقّار “اَأذ ثْذور ثازْوضا ن ثِيغاْرِصين نْسن ذ ثاْخشفث 
ذ ثافُضوْتش ذ ْثعْنكِريفث ذ ُؤخْدچص اَأعّفان اإِ نِيْثِني 10ُؤشا اَأذ ذارْغرنت ثِيطّاِوين نْسن 

ِحيما وار ْتِويِرين ُؤشا اَأذ اإِْقوس وعُرور نْسن اإِ رْبدا.”  

رّقمن  رْفُروع �إِ
11عاوذ اَأذ اإِنِيغ “ما نذْرفن ِحيما اَأذ ْوضان؟” عّمارص! ماشا س ُؤوطُّو نْسن يِيوض-د ُؤسْنجم 

ونِّيث  اإِ رݣـُنوس، ِحيما اَأذ ذاْيسن اإِّݣ ثُوسِمي. 12مارا اإِْذور ُؤوطُّو نْسن ذ اَأݣْرا ذ اَأمّقران اإِ دُّ
ُؤشا ثاخّسارث نْسن ذ اَأݣْرا اإِ رݣـُنوس، مْشحار قاع اإِ غا ثِيِري ركمارث نْسن كثار. 

13اَأقّا ّساوارغ اَأِكيْذوم، اَأ رݣـُنوس، ُؤِمي ْدجيغ ذ اَأمازان اإِ رݣـُنوس ُؤشا ّسمغارغ ِذي   
ْرخْدمث ن ْثسّخارث اإِنُو، 14اَأتّاغ اَأذ يِيِري ݣِّيغ ثُوْسِمي ذݣ وْيُذوذ اإِنُو )=وْيُسوم اإِنُو ( 
ونِّيث،  ُؤشا اَأذ ْتواّسنجمن شا ّزاْيسن. 15س ِمينِزي، مارا اَأمْنضار نْسن اَأقّا-ث ذ اَأْصراح ن دُّ
ماّمش اإِ غا يِيِري وقبار نْسن ْمِغير ثُوذارث زݣ اإِمتِّينن؟ 16مارا ثُوغا ثامنُزوث ن ّصابث 
ْثقّدس، اَأمنِّي ُؤرا ذ ْرعجنث ن اَأرْشِثي ْثقّدس، مارا ثُوغا اَأزوار اإِقّدس اَأمنِّي ُؤرا ذ رْفُروع. 
ور اإِْتوارقّمن ذݣ وْمشان نْسن، ْثذورذ  17ماشا مارا ثُوغا اإِْتواقّص شا ن رْفُروع ُؤ شك، ذ اَأزمُّ

ثّسنْفعذ زݣ اإِزْوران ذ ّزشث ن ْثِزيثُونت، 18وار ْثنّفخ شا خ رْفُروع. مارا ْثنّفخذ، اَأقّا شك 
وار ثاربُّوذ شا اَأْزوار، ماشا اَأْزوار ياربُّو شك. 19اَأذ ثِيِنيذ “اَأقّا ْتواقّصن رْفُروع ِحيما نش اَأذ 
يمان ثْتوارقّمذ. وار  ْتوارقّمغ.” 20مِليح! نِيْثِني ْتواقّصن ُؤِمي وار ُؤِمينن شا ُؤشا شك س لاإِ
ْثنّفخ شا، ماشا ݣّوذ. 21ِمينِزي مارا ثُوغا اَأربِّي وار اإِْتشطّار شا خ رْفُروع ن طِّبيعث، اَأتّاغ 
وار خاك اإِْتشطّار شا عاوذ. 22اَأقّا ذا ذ رْضرافث ن اَأربِّي ذ روعارث نّس: رْوعارث خ يِنّي 
اإِْوضان، ماشا رْضرافث خاك مارا ثطّفذ ِذي رْضرافث نِيغ ُؤرا ذ شك اَأذ ثْتواقّصذ. 23ُؤرا 
يمان، اَأذ ْتوارقّمن اإِّج ن ُؤُمور نّْضِني، ِمينِزي غار اَأربِّي ثِيزّمار  ذ نِيْثِني، مارا وار قِّيمن نّْبرا لاإِ
ور ونّي اإِْدچان ِذي رْخرا ُؤشا  ِحيما اَأذ ثن اإِرقّم عاوذ. 24ِمينِزي مارا شك ثْتواقّصذ زݣ ُؤزمُّ
شك ْتوارقّمذ ِذي ْثِزيثُونت ثنِّي اإِْدچان ِذي ْرعكس ن طِّبيعث نّك، مْشحار اإِْهونن كثار 

اَأذ ْتوارقّمن اإِنّي ذ رْفُروع س طِّبيعث نّس ِذي ْثِزيثُونت نْسن؟ 
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�أَسْنجم ن �إِسر�ِييل 
25ِمينِزي وار تْخسغ شا، اَأ اَأْوماثن، ِحيما وار ذ ثِيِريم ذ اإِِميِغيسن اَأك-ذ يِيخف نْوم، اَأذ 

يّر-ا: اَأقّا ثْمسار رْقساحث خ اإِْشث ن ثسغارث ن اإِسرايِيل اَأر اإِ ذ  يمم وار ْثفّهمم شا سِّ ثقِّ
و اإِ غا ثْنجم ماّرا اإِسرايِيل اَأم ماّمش ثُورا غا ياذف ُؤعّمار ن رݣـُنوس. 26اَأمُّ

 “اَأمسْنجم اَأذ د اإِفّغ ِزي ِسيُيون ُؤشا اَأذ اإِّسبّعذ رْقجاحث خ اَأربِّي خ ياعُقوب. 
27ذ وا ذ ْرعاهذ ّزايِي اإِ نِيْثِني خ ِمينِّي اإِ غا مِحيغ ّدنُوب نْسن.” 

ُؤِمي  ماشا  نْوم،  يّبث  سِّ خ  رعْذيان  ذ  نِيْثِني  واّخا  اَأصْبحان  رْخبار  ن  يهث  جِّ 28ِزي 

يّبث ن رجُذوذ. 29ِمينِزي ثِيمْوشا ذ ْثراِغيث  ْتواخضارن ِزي اَأربِّي اَأقّا نِيْثِني ذ اإِمِعيّزن خ سِّ
ن اَأربِّي اَأقّا نتّا وار خاسنت اإِتنذمِّي شا. 30ِمينِزي اَأم ماّمش ثُوغا كنِّيو وار ثطِّيعم شا اَأربِّي، 
و نِيْثِني عاوذ وار طِّيعن شا  و اَأقّا ثْكِسيم اَأرْحمث س ْرُموْعِصيّيث نْسن، 31اَأمُّ ماشا رخُّ
و، ِحيما نِيْثِني عاوذ اَأذ ْكِسين اَأرْحمث س اَأرْحمث نْوم. 32ِمينِزي اَأربِّي اإِحّبس اإِثن  رخُّ

ماّرا ساُذو ْرُموعِصيّيث، ِحيما اَأذ ثن يارحم ماّرا. 
33اَأ راْدچاغ ن واݣْرا ذ ثِيِغيث ذ ثُموسنا ن اَأربِّي، ماّمش اإِ غا ݣّغ اَأذ قْدچبغ رحكاماث   

نّس، ماّمش اإِ غا ݣّغ اَأذ اَأفغ اإِْبِريذن نّس. 

34“ِمينِزي ِوي اإِ غا اإِّسنن نّّيث ن ِسيِذي نِيغ ِوي ذ اس اإِْدچان ذ اَأمشاوار؟”

35“نِيغ ِوي ذ اس اإِّزارن اإِْوش اس ُؤِمي ذ اس اإِْتخّصا اَأذ اإِْتواخْدچص ّزايس؟” 

36ِمينِزي زّايس ذ زِي غارس ذ غارس كُورِشي. غارس اَأُعوْدجي اإِ رْبدا قاع. اَأِمين. 

ّد�رن  ِثيغاْرِصين �إِ

1تتّارغ ّزايوم، اَأ اَأْوماثن، س اَأرْحمث ن اَأربِّي، اَأذ ْثقّدمم اَأرِّيماث نْوم ذ ثاغاْرصث 12

اإِّدارن، اإِقّدسن، ياْرضان اإِ اَأربِّي، وا ذ اَأعباذ نْوم اإُِشوّوارن. 2وار ثمُقوّدام اَأك-ذ 
زمان-ا، ماشا بّدرم س ُؤرقّم ن رعقر نْوم ِزي ْجِذيذ ِحيما اَأذ ْثقْدچبم ِمين اإِْخس اأربِّي: 
ِمين اإِْشنان ذ ِمين ياْرضان ذ ِمين اإِكّمرن. 3اَأقّا س نِّيعمث ثنِّي اإِ ذ ايِي اإِّموشن، قّارغ اإِ 
كُور اإِّجن ّزايوم، وار ْتخاّرص سنّج اإِ ِمين اإِْتِريق ُؤخاّراص نّس، ماشا خاّرص ِذي ِمين 
يمان اإِ ذ اوم اإِْوشا اَأربِّي اإِ كُور اإِّجن ّزايوم. 4اَأم ماّمش غاْرنغ اَأطّاس ن  اإِْتِريقن ْرقّد ن لاإِ
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اإِغْزِذيسن ذݣ اإِْشث ن اَأرِّيمث ُؤشا ماّرا اإِغْزِذيسن ن اَأرِّيمث وار غارسن ُبو ْرخْدمث 
اَأقّا-نغ ذ اإِْشث ن اَأرِّيمث ِذي لَمسيح ذ  و نّشين، واّخا نّشين ذ اطّاس،  ذ اإِْشثن، 5اَأمُّ
اإِغْزِذيسن اإِّجن اإِ ونّْضِني. 6اَأقّا غاْرنغ ثِيمْوشا اإِْمسبضان علاْحساب نِّيعمث ثنِّي اإِ ذ انغ 
ِوي  نِيغ  ْثسّخارث،  ِذي  اإِخّدمن  ِوي  7نِيغ  يمان،  لاإِ اَأكاشاف علاْحساب  ما  اإِّموشن: 
اإِّسرماذن ذݣ ُؤسرمذ، 8نِيغ ِوي اإِْعرمن ذݣ ُؤعرام، نِيغ ِوي اإِْوِشين س ثشِريمث، نِيغ 

ِوي اإِْتضّبارن س ُؤمحاض، ُؤرا ِوي يارّحمن س رْفراحث. 

ثايِْري  جار و�ْوماثن
اإِّجن  اإِْشنان. 10اإِِريم مِليح  نِّيفاق. شارهم ْرغار، ثشّبارم ِذي ِمين  نّْبرا  9اَأذ ثِيِري ثاْيِري 

اَأك-ذ ونّْضِني س ثاْيِري ن ثاوماث، اإِّزارم اَأذ ثشنّعم اإِّجن ونّْضِني، 11وار تِيِريم ذ اإِِفيْنيانن 
ثْتراجام،  ِمين  ِذي  12فارحم  اَأربِّـي،  عْبذم  اَأرُّوح،  ِذي  ي  ثِيمسِّ ذ  اإِِريم  ُؤْمحاض،  ذݣ 
ِذي رْحصارث صبارم، طّفم ِذي ْثزاْدجيث نْوم رْبدا. 13ْوشم اَأفُوس ِذي ِمين اإِحذاجن 
اإِمقّداسن، ركّزم ِذي ْثنوِجيث اإِ اإِباّرانِيّين. 14باركم اإِنّي كنِّيو اإِماّرثن، باركم وار نّعرم شا. 
15فارحم اَأك-ذ اإِنّي اإِفارحن، ُروم اَأك-ذ اإِنّي اإِْتُرون. 16اإِِريم س نّّيث ذ اإِْشثن اَأك-ذ واياويا. 

وار ْتشغرم شا س ثمْسرايِين ُيوْعران ماشا ُروحم اَأك-ذ اإِمواضعن. وار تِيِريم شا ذ اإِِميِغيسن 
اَأك-ذ يِيخف نْوم. 17وار تارِّيم شا حد خ ْرغار س ْرغار. ْحضام ِمين اإِْشنان اإِ ماّرا اإِْوذان. 
18مارا ْثزّمارم، مْشحار ّما اإِ د اإِتاسن ّزايوم، صْرحم اَأك-ذ ماّرا اإِْوذان. 19وار تْنِثيِقيمم شا، 

اَأ اإِمِعيّزن، ماشا ْوشم اَأْمشان اإِ لغاضاب ِمينِزي ثُورا “نّْقمث اإِ نش، نش اَأذ خْدچصغ” 
اإِفُوذ، ْوشم اس اَأذ اإُِسو، ِمينِزي  اإِْدُچوز رْعُذو نْوم، سّشم ث، مارا  اإِقّار ِسيِذي.20مارا 
مارا ثݣِّيذ اَأيا، اَأذ ْثياْروذ اإِصْفضاون اإِتحُذوُذوقن خ ُؤزْدجيف نّس،21وار خاك اإِْتغلِّيب شا 

ْرغار، ماشا غلّب خ ْرغار س ْرخار. 

نّي �إِحكّمن  �أَسو�ضع �إِ �إِ

ولطا ْمِغير 13  ولطا ن يِنّي اإِحكّمن، ِمينِزي وار ِذين صُّ  1كُور رْعمار اَأذ اإِواضع اإِ صُّ

س اَأربِّي، ذ ثِنّي اإِْدچان اَأقّا اإِّسبّد اإِثنت اَأربِّي. 2خ ُؤينِّي ونّي اإِ غا اإِمعاران اَأك-ذ 
ولطا، اإِتْمعارا اَأك-ذ ِمين اإِّسبّد اَأربِّي، ذ يِنّي اإِتْمعاران اَأذ ْكِسين ْرُحوكم نْسن. 3ماشا  صُّ
ْرُحوكّام وار ْدجين اإِ ثِيݣُّوِذي ن رْخذايم اإِصْبحن، ماشا اإِ رْخذايم ثِيعّفانِين. ما ثْخسذ 
ولطا؟ اأّݣ ِمين اإِْشنان، اَأذ اش يِيِري ّشان ّزايس، 4ِمينِزي  اَأذ ثِيِريذ نّْبرا ثِيݣُّوِذي زِي صُّ
ي شا  نتّا ذ اَأْمسّخار ن اَأربِّي اإِ رْفضر نّك. ماشا مارا ثݣِّيذ ْرغار، ݣّوذ، ِمينِزي وار اإِكسِّ
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يف باطر ُؤِمي نتّا ذ اَأْمسّخار ن اَأربِّي، اَأقّا اإِنّقم س لغاضاب خ ونّي اإِتݣّن ْرغار. 5خنِّي  سِّ
يّبث ن  يّبث ن لغاضاب واها، ماشا عاوذ خ سِّ اإِْتخّص اَأذ اس نطّاع، وار اإِْدجي خ سِّ
يّبث-ا اَأذ ْثخْدچصم ّضارِيبا ُؤِمي نِيْثِني ذ اإِخّدامن ن اَأربِّي اإِحطّان  ْثنْفسشث. 6خنِّي خ سِّ
خ مان اَأيا ِسيمانت نّس. 7وشم اإِ ماّرا ِمين ذ اسن اإِْتخّصان: ّضارِيبا اإِ ونّي ُؤِمي ذ ثُوسا 
ّضارِيبا، رْخراص اإِ ونّي ُؤِمي د ُيوسا رْخراص، اَأوقّار اإِ ونّي ُؤِمي د ُيوسا ُؤوقّار، ّشان اإِ 

ونّي اإِسذاهْدچن ّشان. 

و لَمسيح  سيارضم �إِخف نْوم س ِسيِذي يشُّ
8وار تݣّم اَأماْرواس غار حد ْمِغير ونّي ن ثاْيِري اَأك-ذ واياويا، ِمينِزي ونّي اإِتْخسن ونّْضِني، 

اَأقّا اإِكّمر تاوراث. 9ِمينِزي ثِيوّصا ‘وار زنِّي’، ‘وار نّق’، ‘وار تِيشار’، ‘وار شّهذ زُّور’، 
‘وار تاسم’ ُؤشا مارا ِذين شا ن ثوصّيث نّْضِني، اَأقّا-ثنت ُموننت ذݣ واوار-ا ‘اَأذ ثْخسذ 
اَأْمقاّرب نّك اَأمْشناو اإِخف نّك!’.10ثاْيِري وار ْتضارِّي شا اَأْمقاّرب. س ُؤينِّي ثاْيِري نتّاث 
و ذ ثاساّعث ِحيما اَأذ نْفاق زݣ اإِضص.  ذ ركمار ن تاوراث. 11اَأقّا نّسن ْروْقث، بلِّي رخُّ
اإِوض-د  ثْعُذو ْدجيرث،  نُومن. 12عراين  ُيوذس-د كثار زݣ واِمي  نّغ  اَأسْنجم  و  اَأقّا رخُّ
ُؤِزير. خ ُؤينِّي اَأذ نّسارس رْخذايم ن ثاْدچسث، اَأذ نكِسي رسناح ن ْثفاوث. 13اَأذ نُوُيور 
س ُؤُشوّوار اَأْخِمي ذ اَأِزير، وار اإِْدجي ذݣ ُؤرارن ن رْفساذ ذ ُؤغلِّي ُؤرا ِذي ّشهواث ن 
و لَمسيح، وار  وح نِيغ ذݣ ُؤمْنِغي ذ رْحسذ، 14ماشا اَأرضم ِسيِذي يشُّ اَأرِّيمث ذ ُؤفشُّ

يّبث ن نّشواث.  تݣّم طّوع اإِ وْيُسوم خ سِّ

جْهذن  ِوي �إِضْعفن ذ ونّي �إِ

يمان، قبرم ث، ماشا وار اإِْدجي ِحيما اَأذ ْثحاّرشم ذݣ 14 1 ِوي اإِضْعفن ِذي لاإِ

اإِخارِّيصن. 2اَأقّا ونّي ُيومنن اَأذ اإِّش كُورِشي، ماشا ونّي اإِضْعفن اَأذ اإِّش ثِيبِّي واها. 
3ونّي اإِتتّن، وار اإِّسحقاِري ونّي وار اإِتتّن، ذ ونّي وار اإِتتّن، وار اإِحكّم خ ونّي اإِتتّن، ِمينِزي 

اَأربِّي اإِقبر اِث. 4ِمين ثْعِنيذ شك ونّي اإِحكّمن خ اإِْسمغ ن ونّْضِني؟ ما اإِبّد نِيغ اإِْوضا، ذ 
مان اَأيا اإِ باب نّس. ماشا اَأذ اإِبّد، ِمينِزي اَأربِّي اإِزّمار اَأذ ث اإِّسبّد ذ اَأبدِّي. 5اَأقّا ِذين حد اإِْتِغير 
اس اَأقّا ِذين اَأّس سنّج اإِ واّس نّْضِني، ذ ونّْضِني اإِْتِغير اس اَأقّا كُور اَأّس ِكيفِكيف. اأّج كُور 
اإِّجن اَأذ اإِقنع ِذي ْربار نّس نِيشان. 6ونّي اإِوقّارن اإِج ن واّس، اإِ اَأربِّي اإِ ث غا اإِوقّار. ونّي 
ين، اَأذ اإِّش اإِ اَأربِّي، ِمينِزي اَأذ اإِشكّار اَأربِّي.  وار اإِوقّارن اَأّس، اإِ اَأربِّي اإِ وار ث اإِوقّار. ونّي اإِشِّ
ي شا ُؤشا نتّا اَأذ اإِشكّار اَأربِّي عاوذ. 7ِمينِزي ُؤرا ذ اإِّج  ين شا، اإِ اَأربِّي اإِ وار اإِشِّ ونّي وار اإِشِّ
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ّزاْينغ اَأقّا اإِّدار اإِ يِيخف نّس، ُؤرا ذ اإِّجن ّما اإِمُّوث اإِ يِيخف نّس. 8ِمينِزي مارا نّدار، اَأذ نّدار 
وث، اَأقّا نّشين اإِ اَأربِّي. 9ِمينِزي اإِ  وث اَأذ نّمث اإِ اَأربِّي. مارا نّدار نِيغ نمُّ اإِ اَأربِّي، نِيغ مارا نمُّ
وثن ُؤرا  ُؤيا اإِ اإِمُّوث لَمسيح، خنِّي اإِكّار-د ُؤشا اإِْذور اإِّدار عاوذ، ِحيما اَأذ اإِحكم خ اإِنّي اإِمُّ
ي عاوذ ثّسحقاراذ  ي اإِ غا ْثحكمذ خ ُؤماش؟ نِيغ مايمِّ خ اإِنّي اإِّدارن. 10ماشا شك، مايمِّ

ُؤماش؟ ِمينِزي نّشين ماّرا اَأذ نبّد ِقيباْتش اإِ ْركُورِسي ن ّشراع ن لَمسيح. 11اَأقّا ثُورا

 “نش ّدارغ، اإِقّار اَأربِّي، اإِ نش اَأذ اَأضارن ماّرا اإِفاّدن، 
              كُور اإِرس اَأذ اإِْشهذ اَأقّا نش ذ اَأربِّي.”       �إِشا. 23:45

12خنِّي كُور اإِّجن اَأذ اإِّݣ رْحساب خ اإِخف نّس ِقيباْتش اإِ اَأربِّي. 13اأّج اَأنغ وار نْحكّم اإِّجن 

خ ونّْضِني، ماشا ْحسن اَأذ ْثحكمذ اَأمُّو: وار ثݣِّيذ شا اَأْزُرو ن ُؤنقراض نِيغ ِمين ِذي اإِ غا 
و، بلِّي ُؤرا ذ اإِْشث ن ْرحاجث  اإِنّْذرف ُؤما. 14نش ّسنغ، اَأقّا ْتواّسقْنعغ ِذي ِسيِذي يشُّ
ثخمج س يِيخف نّس، ْمِغير اإِ ونّي ت اإِحسبن ذ رْخمج، اَأقّا-ت اإِ نتّا واها ُؤِمي ثخمج. 
ي شا  يّبث ن ماّشا، اَأقّا شك وار ثُوُيورذ عاذ ِذي ثايِري. وار تحِّ 15مارا اإِخّيق ُؤماش خ سِّ

ي حد اَأذ  س ماّشا نّك ونّي اإِ خف اإِمُّوث لَمسيح. 16ِمين اإِْدچان ذ ْرخار اإِ شك، وار ثجِّ
يث، ماشا ِذي  ور س ْرغار. 17ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي وار ثْدجي ِذي ماّشا ذ ثِيسِّ خاس اإِسِّ
ْثسݣْذا ذ رْهنا ذ رْفراحث س اَأرُّوح اإِقّدسن. 18ِمينِزي ونّي اإِسّخارن اإِ لَمسيح ِذي مان اَأيا، 
اَأقّا يارضا اَأربِّي ُؤشا نتّا ذ اَأمقُبور غار اإِْوذان. 19اَأذ نْضفار خنِّي ِمين اإِْدچان اإِ رْهنا ذ رْبِني 
يّبث ن ماّشا. ماّرا ثِيمْسرايِين  ن اإِّجن اإِ ونّْضِني. 20وار تارّدْدچ شا ْرخْدمث ن اَأربِّي خ سِّ
اَأقّا-ثنت ذ ثِيمزذاݣ، ماشا ُؤْشث خ ْبناذم ونّي اإِ غا اإِّݣ اَأْزُرو ن ُؤنقراض س ماّشا نّس. 
21مِليح ُؤِمي وار ثتتّذ شا اَأْيُسوم ُؤرا وار ْثسّسذ شا بِيُنو، نِيغ وار ثتݣّذ ُؤرا ذ اإِْشث ن  

ْرحاجث اإِ ذاْيس اإِ غا اإِنقارض نِيغ اإِْتواخّيق ُؤماش نِيغ اإِ زِي اإِ غا اإِْتواضعف. 22ما ذايك 
يمان؟ اَأذ اش يِيِري اإِ يِيخف نّك ّزاث اإِ اَأربِّي. ّسعذ ن ونّي وار اإِتمشاّراع اَأك-ذ يِيخف  لاإِ
نّس ِذي ِمين ذ اس اإِْتِغير مِليح. 23ماشا ونّي اإِْتشكّان ْخِمي اإِتّت، اإِْتواحاسب، ِمينِزي مان 

يمان، اَأقّا-ث ذ ّدانب. يمان. قاع ِمين وار اإِْدجين زِي لاإِ اَأيا وار اإِْدجي زِي لاإِ
 

1ماشا نّشين اإِنّي غار اإِْدچا ّجهذ، اإِْتخّص اَأنغ اَأذ نارُبو ثُوْضعفث ن يِنّي وار غار 15 

اإِْدجي ّجهذ، وار د نِتيِوي شا اَأرضا اإِ يِيخف نّغ. 2كُور اإِّجن اَأذ اإِّسارضا اَأْمقاّرب 
نّس اإِ ْثُشونِي ذ رْبِني. 3ِمينِزي لَمسيح عاوذ وار اإِّسارِضي شا اإِخف نّس، ماشا اَأم ماّمش ثُورا 
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“ثِيكُّورا ن يِنّي اإِ شك اإِكّوارن، ْوضانث-يِد خاِفي.”  4 ِمينِزي ماّرا ِمين ثُورا قبر، ثُورا اإِ 
ُؤسْرمذ نّغ، ِحيما س ّصبار ذ ُؤشّجع س ِمين اإِْدچان ذݣ اإِْذلِيسن اَأذ غاْرنغ يِيِري ُؤِسيثم. 
5اأربِّي ن ّصبار ذ ُؤشّجع اَأذ اوم اإِْوش ِحيما اَأذ ْثخاّرصم ِكيفِكيف جاراوم علاْحساب 

و، 6ِحيما س اإِّج ن اَأّراي ذ اإِْشث ن ْثِميّجا اَأذ ثّسمغارم ِذي اَأربِّي، باباس ن  لَمسيح يشُّ
و لَمسيح. 7خ ُؤينِّي قبرم اإِّجن ونّْضِني، اَأم ماّمش ذ انغ اإِقبر لَمسيح عاوذ  ِسيِذيْثنغ يشُّ
و اإِْذور ذ اَأْمسّخار ن وْخثان ِذي طّوع ن  اإِ ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي. 8اَأذ اإِنِيغ، اَأقّا لَمسيح يشُّ
ثِيذت ن اَأربِّي، ِحيما اَأذ اإِضمن ْرُوُعوذ اإِ رْجُذوذ 9ُؤشا ِحيما رݣـُنوس اَأذ ّسْمغارن ِذي 
يّبث ن اَأرْحمث اَأم ماّمش ثُورا “س ُؤينِّي اَأذ شْهذغ خاك جار رݣـُنوس ُؤشا اَأذ  اَأربِّي خ سِّ
حمذغ اإِسم نّك س اإِزران.” 10اإِقّار عاوذ “فارحم، اَأ رݣـُنوس، اَأك-ذ وْيُذوذ نّس”.11عاوذ 
“حمذم اَأربِّي، اَأ ماّرا رݣـُنوس، سّبحم ث، اَأ ماّرا اإِيُذوذن.”12عاوذ اإِشاْعيا اإِقّار “اَأذ يِيِري 
ُؤْزوار ن ياّسا ُؤشا ذ ونّي د اإِكّارن ِحيما اَأذ اإِحكم خ رݣـُنوس، اَأذ ذاْيس يِيِري ُؤِسيثم ن 
يمان ِحيما اَأذ ْثفّيضم  ور س رْفراحث ذ رْهنا ِذي لاإِ رݣـُنوس.”13اأربِّي ن ُؤِسيثم اَأذ كنِّيو اإِشُّ

س ُؤِسيثم ِزي ّجْهذ ن اَأرُّوح اإِقّدسن. 

بُوُلوس ذ �أَمسّيار ن ثْسّخارث  ن لَمسيح �إِ ماّر� رݣـنُوس 
يهث نْوم، اَأ اَأْوماثن، اَأقّا كنِّيو ْثعّمارم س ْثُشونِي،  14نش ِسيمانت اإِنُو ْتواّسقْنعغ ِزي جِّ

ورم س ماّرا ثاُموسنا، ِحيما اَأذ اإِْعرم اإِّجن ونّْضِني. 15ماشا زݣ ُؤغْزِذيس اَأقّا ُؤِريغ اَأوم  ثشُّ
يّبث ن نِّيعمث اإِ ذ ايِي اإِّموشن  س ثْرياسث كثار، اَأ اَأْوماثن، ماحْنذ اَأذ كنِّيو ّسعْقرغ ِزي سِّ
و لَمسيح اإِ رݣـُنوس ماحْنذ اَأذ خْذمغ اَأم ُؤكّهان  ِزي اَأربِّي، 16ِحيما اَأذ اإِِريغ ذ اَأمسّيار ن يشُّ
اإِ رْخبار اَأصْبحان ن اَأربِّي، ِحيما اَأذ ثِيِري ثاغاْرصث ن رݣـُنوس ذ ثامقُبوْتش، ثْتواقّدس 
اإِ  يهث ن ثِيمْسرايِين  و ِزي جِّ اَأُعوْدجي ِذي لَمسيح يشُّ اإِقّدسن. 17اَأقّا غاِري  اَأرُّوح  س 
ْورغ خ شا وار ّزايِي ث اإِݣِّي لَمسيح، ِحيما  غارس غار اَأربِّي. 18ِمينِزي وار زْعمغ اَأذ سِّ
اَأذ طّاعن رݣـُنوس س واوار ذ ْرخْدمث، 19س ّجْهذ ن رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث ُؤشا س 
ّجْهذ ن اَأرُّوح اإِقّدسن اَأر اإِ غا كّمرغ اَأباّرح ن رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح زݣ ُؤرشالِيم 
و ثُوغا اَأرزُّوغ س ّمْزِري اَأذ باْرحغ، وار اإِْدجي مانِي  ذ رضُروف نّس اَأر اإِلِّيِريُكون. 20اَأمُّ
اإِْتواسّما لَمسيح قبر ِحيما وار بنِّيغ خ ذساس ن ونّْضِني، 21ماشا اَأم ماّمش ثُورا “اإِنّي وار 
ّزايس اإِْتواباّرحن اَأذ زارن، ذ يِنّي وار خاس اإِْسِرين اَأذ فهمن.” 22س ُؤينِّي ثُوغا وار زّمارغ 

اَأطّاس ن اإُِمورن ماحْنذ اَأذ غاروم-د اسغ. 
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ݣّـا �أَذ ياْرزف غار ْرُمومِنين ِذي ُروما  بُوُلوس �إِ
و، ُؤِمي وار غاِري ُبو وْمشان عاذ ِذي جوايه-ا ُؤشا ُؤِمي ثُوغا عاوذ ْخسغ اَأذ  23ماشا رخُّ

غاروم-د اسغ اَأطّاس ن اإِسݣُّوسا زݣ واِمي، 24خِمي اإِ غا راحغ غار سبانيا، اَأذ غاروم-د 
يِثيمغ اَأذ كنِّيو زارغ ْخِمي خاوم-د اإِ غا كّغ ذ اَأبِريذ ُؤشا كنِّيو اَأذ ايِي  اسغ. ِمينِزي سِّ
و اَأقّا  ثّسقّبضم غار ِذينِّي، ْخِمي اإِ غا فّوجغ ذ اَأمْزوار اَأِكيْذوم شا ن ْروْقث. 25ماشا رخُّ
ُروحغ غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ خْذمغ اإِ اإِمقّداسن. 26ِمينِزي ثُوغا يارضا اإِ ماِسيُذونِييا ذ اَأخايا 
اَأذ ݣّن شا ن ثِويزا اإِ اإِمْزراض جار اإِمقّداسن اإِنّي اإِْدچان ِذي ُؤرشالِيم. 27ثُوغا اَأرضان خ 
مان اَأيا، ماشا ثُوغا عاوذ ذاْيسن ذ اَأماْرواس. ِمينِزي مارا ثُوغا رݣـُنوس شاْرشن ِذي ِمين 
غارسن غار ُوذاين خ رْحساب ن اَأرُّوح، اإِْتخّص اَأسن اَأذ ثن خذمن عاوذ س ِمين غارسن 
يوضغ ْرِغيْدچث، اَأذ  خ رْحساب ن وْيُسوم. 28خِمي اإِ غا كّمرغ مان اَأيا ُؤشا اَأذ اسن سِّ
ذ خاوم كّغ ذ اَأبِريذ ْخِمي اإِ غا راحغ غار سبانيا. 29نش ّسنغ بلِّي مارا ُؤِسيغ-د غاروم، اَأذ 
ورن س لباراكا ن رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح. 30تارغ ّزايوم، اَأ اَأْوماثن  د اَسغ س ْرُموذ اإِشُّ
و لَمسيح ُؤشا س ثاْيِري ن اَأرُّوح، اَأذ ْثبّدم نِيشان اَأِكيِذي ِذي ْثزاْدجيث  س ِسيِذيْثنغ يشُّ
يّبث اإِنُو، 31ِحيما اَأذ ْتوافكّغ زݣ اإِنّي وار ُيوِمينن شا ِذي ياُهوِذيّيا، ِحيما  غار اَأربِّي خ سِّ
اَأذ ثِيِري ْثسّخارث اإِنُو اإِ ُؤرشالِيم ذ ثامقُبوْتش غار اإِمقّداسن، 32ِحيما اَأذ غاروم-د اَسغ 
ورغ س رْفراحث س ثمْخسا ن اَأربِّي ُؤشا اَأذ اَأريّحغ اَأِكيْذوم. 33اأربِّي ن رْهنا اَأذ ِكيوم  شُّ

يِيِري ماّرا اإِْذوم. اَأِمين. 

�أَسْدچم �أَنݣّاُرو 

يهث ن ُؤْتْشماْثنغ فُوبِي، ثنِّي ذ ثامسّخارث اإِ ثمْسُمونت ِذي 16  يغ كنِّيو زِي جِّ 1وصِّ

ِكينخِرييا، 2ِحيما اَأذ زّايس ثارّحبم ِذي ِسيِذي اَأم ماّمش اإِْتِريق اإِ اإِمقّداسن ُؤشا اَأذ 
ت ْثعاونم ِذي ِمين ّما ثحذاج زّايوم، ِمينِزي اَأقّا ْثعاون اَأطّاس ُؤرا را ذ نش. 3سْدچمم خ 
يّبث  و لَمسيح، 4اإِنِّي اإِسّبرن اإِخف نْسن خ سِّ بِريسِكيّلا ذ اَأكِويلا، اإِخّدامن اَأِكيِذي ِذي يشُّ
ن ثُوذارث اإِنُو. وار ْدجيغ ذ نش واها ونّي ثن اإِْتقاذان، ماشا ماّرا ثِيمْسُمونِين ن رݣـُنوس. 
5سْدچمم عاوذ خ ثمْسُمونت ثنِّي ِذي ثاّدارث نْسن. سْدچمم خ اإِبانِيثُوس، اَأمِعيّز اإِنُو، 

ونّي ذ اَأمنُزو ن اَأخايا اإِ لَمسيح. 6سْدچمم خ ماريم ثنِّي ثُوغا ثتامار اَأطّاس خاوم. 7سْدچمم 
خ اَأنذُرونِيُكوس ذ ُيونِياس اإِنّي زِي ثقِبيْتش اإِنُو ذ اإِنّي ذ اإِْمحباس اَأِكيِذي، اَأقّا-ثن ذ اإِريازن 
اإِْتواّسنن جار اإِمازانن، ثُوغا-ثن ِذي لَمسيح قبر خاِفي. 8سْدچمم خ اَأمبِليياس، اَأمِعيّز اإِنُو 
ِذي ِسيِذي. 9سْدچمم خ ُؤربانُوس، اَأخّدام اَأِكيِذي ِذي لَمسيح ذ اَأسثاِخيس اَأمِعيّز اإِنُو. 
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10سْدچمم خ اَأبِيلِّيس ونّي اإِبانن ذ اَأمقْدچب ِذي لَمسيح. سْدچمم خ اَأْيثباب ن ثاّدارث ن 

اَأرِيسثُوُبولُوس. 11سْدچمم خ ِهيُروِذيُيون ونّي زِي ثقِبيْتش اإِنُو. سْدچمم خ اَأْيثباب ن ثاّدارث 
وس اإِنّي اإِْدچان ِذي ِسيِذي. 12سْدچمم خ ثارِيِفينا ذ ثارِيُفوسا ثِنّي اإِتامارن ِذي  ن نارِكيسُّ
ِسيِذي. سْدچمم خ بارِسيس، اَأمِعيّز، ونّي اإِتامارن اَأطّاس ِذي ِسيِذي. 13سْدچمم خ ُروفُوس 
ونّي اإِْتواخضارن ِذي ِسيِذي ُؤرا خ يّماس ذ يّما اإِنُو. 14سْدچمم خ اَأِسينكِريثُوس، فِليݣُون، 
ِهيرماس، باثُروباس، ِهيرِميس ُؤشا خ واْوماثن اإِنّي اَأِكيسن. 15سْدچمم خ ِفيلُولُوُغوس ذ 
ُجولِييا ذ نِيِريُيوس ذ وْتشماس ذ ُؤلِيمباس ذ ماّرا اإِمقّداسن اإِنّي اَأِكيْذسن. 16سْدچمم خ واياويا 

س ُؤُسوذم اإِقّدسن. ثِيمْسُمونِين ن لَمسيح ماّرا ْتسْدچامنت خاوم. 
17تتّارغ، اَأ اَأْوماثن، اَأذ ثْحضام زِي ِوي اإِتݣّن اَأْمسْبِضي ذ ْثِعينكِريِفين س ْرعكس ن   

و لَمسيح،  ْثُغورِي اإِ ثْغِريم ُؤشا بّعذم خاسن 18ِمينِزي اَأمْشناو اإِنا وار خّدمن شا ِسيِذيْثنغ يشُّ
ماشا اَأعدِّيس نْسن. س رحُروض اإِصْبحن اإِزّوقن خّدعن ُؤراون ن اإِنّي اإِهْذنن. 19ِمينِزي 
طّاعث نْوم ْتواّسن غار ماّرا. س ُؤينِّي فارحغ زّايوم، ماشا ْخسغ اَأذ ثِيِريم ذ اإِِميِغيسن ِذي 
يطان ساُذو اإِضارن نْوم ذْغيا. نِّيعمث  ْثُشونِي ُؤرا ذ اإِقُوبّانِيّين اإِ ْرغار. 20اأربِّي ن رْهنا اَأذ اإِثّحا شِّ

و لَمسيح اَأذ ِكيوم ثِيِري. اَأِمين.  ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
اإِنُو:  ثقِبيْتش  ِزي  اإِنّي  ذ  ُؤرا  اَأِكيِذي  اإِخّدمن  ونّي  ثِيُموثِيُيو  خاوم  21اإِْتسْدچام-د   

لُوِكيُيوس ذ ياُسون ذ ُسوِسيباثُروس. 22نش، ثارثِيُيوس، ونّي ُيوران ثابراث-ا، ْتسْدچامغ 
خاوم ِذي ِسيِذي. 23اإِْتسْدچام-د خاوم خاُيوس ونّي ّزايِي يارّحبن ُؤرا ِزي ثمْسُمونت 
ينت ذ كوارثُوس، ُؤماْثنغ.  اإِراسثُوس ونّي خ ّصنُذوق ن ثنِذْ اإِْتسْدچام-د خاوم  ماّرا. 
اإِّسجهذ  كنِّيو  اَأذ  اإِزّمار  25ونّي  اَأِمين.  ماّرا.  ثِيِري  ِكيوم  اَأذ  لَمسيح  و  يشُّ ن  24نِّيعمث 

اَأسارݣاب ن  علاْحساب  لَمسيح،  و  يشُّ ُؤباّرح ن  ذ  اإِنُو  اَأصْبحان  رْخبار  علاْحساب 
و  اإِْتواّسْضهار-د رخُّ اَأقّا  26ماشا  رْبدا  ْروْقث ن  اإِكُوذن ن  اإِنُّوفارن ذݣ  ثُوغا  ونّي  يّر  سِّ
اإِْمكاشافن  اإِقّدسن ن  اإِْذلِيسن  رݣـُنوس س  ماّرا  اإِ  يمان  لاإِ اإِ طّاعث ن  اإِْتواّسشن  ُؤشا 
ثِيِغيث  ن  باب  ذ  ونّي  اَأربِّي  اإِ  27اَأقّا  رْبدا،  اإِ  اإِْدچان  ونّي  اَأربِّي  ن  ُرومار  علاْحساب 

و لَمسيح اإِ رْبدا قاع. اَأِمين.  وْحدس، اإِ نتّا ُؤِمي اإِ غا يِيِري ُؤُعوْدجي س يشُّ
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�أَسْدچم 

و لَمسيح علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي، ذ ثاْوماث 1  1ُبولُوس، اَأمازان اإِْتواراغان ن يشُّ

ُسوسِثيِنيس، 2اإِ ثمْسُمونت ن اَأربِّي اإِ اإِْدچان ِذي كُوِرينثُوس، اإِ يِنّي اإِْتواقّدسن ِذي 
و  ِسيِذيْثنغ يشُّ اإِسم ن  اإِْتراغان  اإِنّي  اَأك-ذ ماّرا  اإِمقّداسن  اإِْتواراغان ذ  اإِنّي  و،  لَمسيح يشُّ
لَمسيح ِذي كُور اَأْمشان، اَأقّا نتّا ذ ِسيِذيْثسن ذ ِسيِذيْثنغ. 3نِّيعمث خاوم ذ رْهنا ِزي اَأربِّي 

و لَمسيح.  باباْثنغ ذ ِزي ِسيِذي يشُّ

�أَقاِذي 
و. 5اَأقّا  4نش رْبدا ْتقاِذيغ اَأربِّي اإِنُو ِذي طّوع نْوم خ نِّيعمث اإِ ذ اوم اإِّموشن ِذي لَمسيح يشُّ

ِذي ماّرا ثتّجارم ذايس، ِذي ماّرا اَأوار ذ ماّرا ثاُموسنا 6اَأمشناو شهاذث ن لَمسيح ثُوغا 
ْتواضمن ذايوم، 7اَأراِمي وار ذاْيوم اإِقِّيم ُؤرا ذ اإِّج ن ّزعاف ن ثاْرزفث ن نِّيعمث، ثْتراجام 
و لَمسيح، 8ونِّي كنِّيو اإِ غا اإِضْمنن عاوذ غار ُؤنݣّار ِحيما اَأذ  اَأسارݣاب ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
و لَمسيح. 9اأربِّي ذ اَأصِذيق، اَأقّا كنِّيو ْتواراغام  ثِيِريم نّْبرا ْرِعيب ذݣ واّس ن ِسيِذيْثنغ يشُّ

و لَمسيح، ِسيِذيْثنغ.  ّزايس غار ثُمونت اَأك-ذ مِّيس يشُّ

�أَبطُّو ِذي ثمْسُمونت ن كُوِرينثُوس 
يورم ماّرا س  و لَمسيح، اَأذ ثسِّ و زاْوݣغ كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، س يِيسم ن ِسيِذيْثنغ يشُّ 10رخُّ

اإِّجن واوار، وار تْمسبِضيم جاراوم، ماشا اإِِريم ثُمونم نِيشان ذݣ اإِّج ن ُؤخاّراص ُؤ ذݣ 
اإِّج ن لغاراض. 11ِمينِزي اإِنّي ن ْخلُوِوي، ّسارݣبن اَأيِي، اَأ اَأْيثما اإِنُو، بلِّي جاراوم اإِمْنغان. 
اَأُبولُّوس’  ُبولُوس!’ ُؤ ‘نش ِزي  اإِقّار ‘نش ْدجيغ ِزي  ّزاْيوم  اإِّجن  ِمينِزي كُور  12نِّيغ ث 

اإِْتوابضا؟ ما ثُوغا ُبولُوس  اَأقّا لَمسيح  ُؤ ‘نش ِزي ِسيفاس’ ُؤ ‘نش ِزي لَمسيح’. 13ما 
اإِْتواصلّب خاوم؟ نِيغ ثُوغا كنِّيو ْتواّسغْضصم س يِيسم ن ُبولُوس؟ 14نش ْتقاِذيغ اَأربِّي وار 
ّسغْضصغ ُؤرا ذ اإِّج ْمِغير كِريسُبو ذ خاُيوس واها، 15ِحيما ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ يِيِني بلِّي 
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ينغ  اإِْتواّسْغضص ذݣ يِيسم اإِنُو. 16عاوذ ّسغْضصغ ْتواُشونت ن ْسِثيفانُوس. خنِّي وار سِّ
شا ما ّسغْضصغ حد نّْضِني. 

ونِّيث  ِثيِغيث ن �أَربِّي ذ ِثيِغيث ن دُّ
17ماغار لَمسيح وار ذ ايِـي-د اإِّسّك ِحيما اَأذ ّسغْضصغ، ماشا ِحيما اَأذ باّرحغ س رْخبار 

اَأصْبحان، وار اإِْدجي س ثِيِغيث ن واوارن ِحيما وار اإِتْتواّسبطّر ّصالِيب ن لَمسيح. 18ِمينِزي 
اَأوار ن ّصالِيب ذ ثُوبُّوهريا اإِ يِنّي اإِ غا اإِوّدارن، ماشا اإِ نّشين، اإِنّي اإِ غا اإِْتواّسنجمن، مان اَأيا 
ذ ّجْهذ ن اَأربِّي. 19ِمينِزي ثُورا “اَأذ اَأرّدْدچغ ثِيِغيث ن اإِِميِغيسن ُؤشا اَأذ اَأِݣيغ رْفهامث ن 
اإِفّهامن.”20مانِي اإِْدچا ُؤِميِغيس؟ مانِي اإِْدچا ُؤْمسرماذ ن اإِْذلِيسن؟ مانِي اإِْدچا ُبو-ُومحاْروض 
ونِّيث ثْدچا ِذي ثِيِغيث  ونِّيث-ا ذ ثُوبُّوهريا؟ 21واّخا دُّ ير-ا؟ ما وار اإِݣِّي اَأربِّي ثِيِغيث ن دُّ ن جِّ
يّبث ن ثِيِغيث نّس، خ ُؤينِّي ثُوغا يارضا اَأربِّي اَأذ اإِّسنجم  ين شا اَأربِّي زِي سِّ ن اَأربِّي، وار ثسِّ
اإِنّي ُيومنن س ثُوبُّوهريا ن ْثباّرحث. 22ِمينِزي ُؤذاين تارن رْعراماث ذ اإُِيونانِيّين اَأرزُّون ثِيِغيث، 
23ماشا نّشين نْتباّرح لَمسيح ونّي اإِْتواصلّبن، اَأقّا-ث ذ ثاعْنكِريفث اإِ ُوذاين، ذ ثُوبُّوهريا اإِ 

و ُؤذاين اَأمْشناو اإُِيونانِيّين، اَأقّا لَمسيح ذ ّجْهذ ن اَأربِّي ذ  اإُِيونانِيّين، 24ماشا اإِ يِنّي اإِْتواراغان، اَأمُّ
ثِيِغيث ن اَأربِّي. 25ِمينِزي ثُوبُّوهريا ن اَأربِّي ذ ثِميِغيسث خ اإِْوذان ذ ثُوْضعفث ن اَأربِّي ثْجهذ 
خ اإِْوذان. 26خنِّي، اَأ اَأْوماثن، ْخزارم ماّمش ثْدچام غار واّس ن ْثراِغيث نْوم، اَأقّا وار ثْدجيم 
ذ اَأطّاس ن اإِِميِغيسن علاْحساب اَأْيُسوم نِيغ ذ اَأطّاس ن اإِمزّمارن نِيغ ذ اَأطّاس ن ثاْروا ن 
ونِّيث ِحيما اَأذ زّايس اإِّسْحشم اإِِميِغيسن ُؤشا  ثاِصيرث، 27ماشا اَأربِّي اَأقّا اإِفارز ثُوبُّوهريا ن دُّ
ونِّيث اإِفارز اِت اَأربِّي ِحيما اَأذ زّايس اإِّسحشم ِمين اإِجْهذن 28ُؤشا ِمين اإِْدچان  ثُوْضعفث ن دُّ
ونِّيث ذ ِمين اإِْتواّسحقارن ذ ِمين وار اإِْدجين ذ شا، اَأقّا اإِفارز اِث اَأربِّي ِحيما اَأذ  ْسواّداي ِذي دُّ
اإِبضر ِمين اإِْدچان، 29ِحيما ُؤرا ذ اإِّج وار اإِْتفّيش شا زّاث اإِ اَأربِّي. 30ماشا زّايس اإِ ثْدچام كنِّيو 
و ونّي اإِ ذ انغ اإِذْورن ذ ثِيِغيث ن اَأربِّي ذ ْثسݣْذا ذ ثُوقّدِسي ذ ُؤفكِّي، 31ِحيما  ِذي لَمسيح يشُّ

خنِّي اَأذ يِيِري اَأم ماّمش ثُورا “ونّي اإِّسمغاران، اَأذ اإِّسمغار ِذي ِسيِذي.”  

يفث ن ثْسّخارث ن بُوُلوس ِذي كُوِرينثُوس  صِّ

1ُؤشا  نش، اَأ اَأْوماثن، راِمي د ُؤِسيغ غاروم، وار د ُؤِسيغ شا ِحيما اَأذ اوم باْرحغ 2      

ثُوغا عّورغ  اَأقّا  ثِيِغيث، 2ِمينِزي  ْثبّزاحث ن واوار نِيغ س  اَأربِّي س  شهاذث ن 
و لَمسيح ذ ونّي اإِْتواصلّبن. 3ُؤشا  ثُوغا-يِي اَأِكيْذوم  ِحيما وار تسنغ شا جاراوم ْمِغير يشُّ
س ثُوْضعفث ذ ثِيݣُّوِذي ذ واطّاس ن ُؤْقِذيذس. 4نِي اَأوار اإِنُو ُؤرا ذ ْثباّرحث اإِنُو ثُوغا-
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ثن س واوارن اإِزّوقن ن ثِيِغيث ن ْبناذم، ماشا س وّسشان ن اَأرُّوح ذ ّجهذ، 5ِحيما 
يمان نْوم وار اإِْتبدِّي شا خ ثِيِغيث ن اإِْوذان، ماشا خ ّجْهذ ن اَأربِّي. 6خنِّي نّساوار  لاإِ
اإِْدجين ن ْروْقث-ا نِيغ  اإِْشث ن ثِيِغيث ثنِّي وار  اَأقّا س  اإِْوضن،  اإِ يِنّي ث  س ثِيِغيث 
ن ْرُحوكّام ن ْروْقث-ا اإِنا اإِنّي اإِ غا اإِْتواهلّكن، 7ماشا نّساوار ثِيِغيث ن اَأربِّي اإِ اإِْدچان 
يّر اإِ ثُوغا اإِنُوفّارن، ثنِّي ثُوغا اإِّزار اإِنّيش اِث اَأربِّي اإِ ُؤُعوْدجي نّغ قبر ّما اَأذ ثِيِري  ِذي سِّ
ين، ِمينِزي مارا ثُوغا ّسنن ث،  ْروْقث. 8ُؤرا ذ اإِّج ِزي ْرُحوكّام ن ْروْقث-ا وار ث اإِسِّ
وار  “ِمين  اإِْتواِري  ماّمش  اَأم  9ماشا  ُؤُعوْدجي.  ن  ِسيِذي  اإِِري صلّبن  اَأذ  ّما  عّمارص 
ثْزِري ثِيّط ذ ِمين وار اإِْسِري ُؤمزُّوغ ذ ِمين وار ُيوِذيفن شا غار ُور ن ْبناذم، اَأقّا مان اَأيا 
اإِّسوجذ اِث اَأربِّي اإِ يِنّي ث اإِتْخسن.10ماشا اَأربِّي اإِّمر اَأنغ ث س اَأرُّوح، ِمينِزي اَأرُّوح 
ثارزُّو كُورِشي ُؤرا ذ راْدچاغ ن اَأربِّي.11ِمينِزي مان ون زݣ اإِْوذان اإِّسنن ِمين اإِْدچان 
ين شا ِمين  ن ْبناذم ْمِغير اَأرُّوح ن ْبناذم ونّي ذاْيس اإِْدچان؟ اَأمُّو عاوذ ُؤرا ذ اإِّج وار اإِسِّ
ونِّيث، ماشا  اإِْدچان ن اَأربِّي ْمِغير اَأرُّوح ن اَأربِّي. 12اَأقّا نّشين وار نكِسي شا اَأرُّوح ن دُّ
اَأرُّوح ونّي اإِ د ُيوِسين ِزي اَأربِّي، ِحيما اَأذ نّسن ِمين ذ انغ اإِْوشا اَأربِّي. 13خ مان اَأيا 
ْبناذم، ماشا س  اإِْتواّسرمذن س ثِيِغيث ن  اإِنّي  اإِْدجي س واوارن  اإِ نّساوار خنِّي، وار 
واوارن اإِنّي اإِْتواّسرمذن س اَأرُّوح اإِقّدسن، ِحيما اَأذ نمُقوّدا ِمين اإِْدچان ن اَأرُّوح اَأك-ذ 
ِمين اإِْدچان ن اَأرُّوح. 14ماشا ثُّبارث )=طِّبيعث( ن ْبناذم وار ْثقّبر شا ِمين اإِْدچان ن 
اَأرُّوح ن اَأربِّي، ِمينِزي ثْحسب اِث ذ ثُوبُّوهريا ُؤشا وار ْثزّمار اَأذ ث ثْفهم، ِمينِزي مان 
اَأيا اإِزّمار اَأذ اإِْتوافارز س اَأرُّوح واها. 15ماشا اَأرُّوحانِي )=ونِّي ِزي اَأرُّوح( اَأقّا اإِحكّم خ 
كُورِشي، ماشا نتّا وار خاس اإِحكّم ُؤرا ذ اإِّج. 16ِمينِزي ِوي اإِّسنن اَأخّمم ن ِسيِذي؟ 

مان ون اإِ ث غا اإِّسرمذن؟ ماشا نّشين غاْرنغ اَأخّمم ن لَمسيح.

 نّّيث ن ويُْسوم ُؤ ْرخْدمث ذ ْرُمونث نّغ ِذي لَمسيح 

ْورغ اَأمْشناو اإِنّي اإِّدارن علاْحساب 3     1خنِّي نش، اَأ اَأْوماثن، وار زّمارغ اَأذ ِكيوم سِّ

ِذي  اإِسيمان  اَأمْشناو  واها،  اَأْيُسوم  علاْحساب  اإِّدارن  اإِنّي  اَأمْشناو  ماشا  اَأرُّوح، 
لَمسيح. 2اَأقّا ْوِشيغ اَأوم اَأذ ثْسوم اَأِغي، وار اإِْدجي اَأرقِّيم، ِمينِزي ثُوغا وار ذ اس ْثزّمارم، 
و وار ذ اس ْثزّمارم عاذ، 3س ِمينِزي اَأقّا كنِّيو عاذ ن وْيُسوم. ماشا مارا ِذين  ُؤرا رخُّ
اإِمنغان ذ ُؤمسْبِضي، ما وار ثْدجيم عاذ ن وْيُسوم نِيغ ثݣُّورم  عاذ جاراوم رْحسذ ذ 
عاذ اَأم ْبناذم؟ 4ِمينِزي مارا اإِّجن اإِقّار ‘نش اَأقّا-يِي ِزي ُبولُوس’ ُؤ ونّْضِني ‘نش اَأقّا-يِي 
ِزي اَأُبولُّوس’، ما كنِّيو وار ثْدجيم شا عاذ زݣ وْيُسوم؟ 5خنِّي عاذ، ِمين اإِْعنا اَأُبولُّوس 
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اَأم  اَأيا  مان  ُؤشا  ثُوْمنم  ْثذْورم  ّزاْيسن  واها،  اإِْمسّخارن  ذ  اَأقّا-ثن  ُبولُوس،  اإِْعنا  ِمين  ُؤ 
اإِّسغِمي.  اَأربِّي  ماشا  و،  اإِسُّ اَأُبولُّوس  زُّوغ،  6اَأقّا نش  اإِّجن.  اإِ كُور  ِسيِذي  اإِْوشا  ماّمش 
ون، ماشا اَأربِّي ونّي اإِّسغّماين. 8ونّي  ون وار اإِْدجي ذ شا ُؤرا ذ ونّي اإِتسُّ 7خنِّي ونّي اإِتـزُّ

ون ذ اإِّجن، واّخا كُور اإِّج ثكّار اَأس-د ْرُمونث نّس اَأمْشناو ْرخْدمث  ون ذ ونّي اإِتسُّ اإِتزُّ
رْبِني  اَأربِّي ذ  ثافْدچاحث ن  اَأربِّي ُؤشا كنِّيو ذ  اَأك-ذ  اإِخّدامن  نّشين ذ  9ِمينِزي  نّس. 
ن اَأربِّي اإِ ثْدچام. 10علاحساب نِّيعمث ثنِّي اإِ ذ ايِي اإِّموشن، نش، اَأمْشناو رمعْدچم 
اَأبنّاي، ݣِّيغ ذساس ُؤ ونّْضِني اَأذ يارنِي خاس، ماشا كُور اإِّج اَأذ اإِْحضا ماّمش خاس اإِ 
غا اإِبنا. 11ِمينِزي ُؤرا ذ اإِّجن ّما اإِزّمار اَأذ اإِّݣ ذساس نّْضِني خ ونّي اإِْدچان، اَأقّا-ث ذ 
و لَمسيح. 12ُؤشا  مارا خ ذساس نِّي حد اَأذ اإِْبنا س ُورغ، نُّوقارث، اإِْزرا اإِغران،  يشُّ
اَأذ  اَأّس  ِمينِزي  ْثبان،  اَأذ  اإِّجن  كُور  13رخذمث ن  ُؤخْشُخوش،  نِيغ س  ُروم  ثفروث، 
ثْدچا  ماّمش  ْثقْدچب  اَأذ  ي  ثِيمسِّ ُؤشا  ثْتواّسْضهار  اَأذ  ي  ْثمسِّ ِمينِزي س  اإِّسشن،  ت 
يم ْرخْدمث اإِ ثُوغا اإِْبنا شا ن اإِّجن، اَأقّا نتّا اَأذ اإِطّف  ْرخْدمث ن كُور اإِّجن. 14مارا ثقِّ
ْرُمونث نّس، 15مارا ثْشمض ْرخْدمث ن شا ن اإِّجن، اَأقّا نتّا اَأذ ياْرُبو ثاخّسارث نّس، 
بلِّي  ينم شا  ثسِّ وار  16ما  ي.  ثِيمسِّ اإِكّا  اَأْخِمي  واّخا  اإِنجم،  اَأذ  نّس  ِسيمانت  نتّا  ماشا 
ثْدچام ذ ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي ُؤشا بلِّي اَأرُّوح ن اَأربِّي اإِزّدغ ذاْيوم؟ 17مارا حد ياريّب 
ثاّدارث ن اَأربِّي، اَأربِّي اَأذ ث ياريّب، ِمينِزي ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي، ثنِّي ثْدچام كنِّيو، 
ي حد اَأذ اإِّسْشمث اإِخف نّس! مارا ِذين حد جاراوم اإِْتِغير  ْثقّدس اإِ ثْدچا. 18وار ثجِّ
اس اإِخف نّس ذ اَأِميِغيس ِذي زمان-ا، اَأذ اإِْذور ذ اَأُبوهاِري ماحْنذ اَأذ يِيِري ذ اَأِميِغيس. 
ونِّيث-ا ثْدچا ذ ثُوبُّوهريا غار اَأربِّي. اَأقّا ثُورا “اإِطّف اإِِميِغيسن س  19ِمينِزي ثِيِغيث ن دُّ

ْثحراْيمشث نْسن”،20ُؤشا عاوذ “ِسيِذي اإِّسنن اإِخارِّيصن ن اإِِميِغيسن، اَأقّا ذ ْرباطر.” 
21اَأمُّو خنِّي ُؤرا ذ اإِّج وار اإِّسمغاِري شا زݣ اإِْوذان، ِمينِزي ماّرا نْوم، 22ّما ذ ُبولُوس، 

ّما ذ اَأُبولُّوس، ّما ذ ِسيفاس، ّما ذ ثُوذارث، ّما ذ ْرمْوث، ّما ذ اإِضا نِيغ ذ ثِيوّشا، اَأقّا 
ماّرا نْوم، 23ماشا كنِّيو ن لَمسيح ُؤشا لَمسيح ن اَأربِّي. 

ماز�نن ن لَمسيح  �إِ

و، بلِّي اَأقّا-نغ ذ اإِْمسّخارن ن لَمسيح ذ اإِْوِكيرن ن 4  1 اأّج اَأذ اإِْحسب كُور ْبناذم اَأمُّ

ثمْسرايِين اإِنُّوفارن ن اَأربِّي. 2خنِّي اإِْتخّص اإِ اإِْوِكيرن اَأذ ْتوافن ذ اإِْصِذيقن. 3نش 
وار ذ ايِي اإِْشِقي شا مارا ْتواحكمغ ّزاْيوم نِيغ زݣ اإِْشث ن ثاّدارث ن ّشراع ن ْبناذم 
ينغ  اإِنُو وار سِّ اإِنُو. 4ِمينِزي نش س يِيخف  اإِخف  ُؤرا ذ نش وار حكّمغ شا خ  ُؤشا 
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والُو، ماشا س مان اَأيا وار ْتواسݣّذغ، ماشا اَأقّا ِسيِذي ذ ونّي اإِ خاِفي اإِحكّمن. 5س 
وفّغن غار ْثفاوث ِمين  ُؤينِّي وار حكّمم شا خ والُو اَأر اإِ د غا ياس ِسيِذي ونّي اإِ غا اإِسُّ
اإِنُّوفارن ِذي ثاْدچسث، اَأذ اإِّسْضهار اإِخارِّيصن ن ُوراون ُؤشا رْخذنِّي كُور اإِّج اَأذ غارس 
يِيِري ُؤسْمغار ِزي اَأربِّي. 6اَأقّا مان اَأيا، اَأ اَأْوماثن، اإِْويغ ث-يِد خاِفي ُؤ خ اَأُبولُّوس اَأمْشناو 
اإِج ن ُؤمذيا ِذي طّوع نْوم، ِحيما اَأذ ّزاْينغ ْثرْمذم ماحْنذ وار ثْتخارِّيصم شا باّرا اإِ ِمين 
اإِْدچان ِذي ثِيرا، ِحيما ُؤرا ذ اإِّج ِذي طّوع ن يِيّجن وار اإِْتنّفخ اإِخف نّس عّمارص خ 
ونّْضِني. 7ِمينِزي ِمين ثݣِّيذ خ اإِنّْضِني؟ نِيغ ِمين غارك، خنِّي وار ث ثطِّيفذ؟ ُؤشا  مارا 
اَأقّا ثثّجارم،  يونم،  اَأْخِمي وار ث ثطِّيفذ شا؟ 8اَأقّا كنِّيو ثجِّ ي ثْتشنّعذ  ثطّفذ ث، مايمِّ
نّْبرا نّشين اَأقّا ْثحْكمم اَأم اإِجْدجيذن. ماْعِليك كنِّيو ْثحكّمم اَأم اإِجْدجيذن، اَأذ يِيِري 

نّشين خنِّي اَأذ نحكم عاوذ اَأِكيْذوم! 
ثِيِسيث  غار  اإِمازانن،  ذ  اإِْدچان  اإِنّي  نّشين  اَأنغ،  اإِݣّا  اَأربِّي  بلِّي  اَأيِي  اإِْتِغير  9ِمينِزي   

ونِّيث ذ لمالاكاث ذ  اَأْخِمي خانغ حْكمن س ْرمْوث، ِمينِزي اَأقّا نْذور ذ اَأسُفوّرج اإِ دُّ
يّبث ن لَمسيح، ماشا كنِّيو ثْدچام ذ اإِِميِغيسن  اإِْوذان. 10نّشين  نْدچا ذ اإُِبوهاِريّين خ سِّ
نْتواّسحقارا. 11اَأر  ثْتواشنّعم، نّشين  نْهّيف، كنِّيو ْثجهذم. كنِّيو  ِذي لَمسيح. نّشين  
و نّشين ذاْينيغ راز ذ ُؤفاِذي ذ ثُوعارينت، ّشاثن اَأنغ س ْرُبونِيّياث، وار غاْرنغ ُبو  رخُّ
يغث 12ُؤشا ناربّر، نْخّدم س اإِفاّسن نّغ. مارا نعرن خانغ، اَأقّا اَأذ نبارك، مارا ذاّرشن  ْثزدِّ
و  خانغ، اَأقّا اَأذ نكِسي اَأْرمح 13ُؤشا مارا شّقفن ذاْينغ، اَأقّا نتاّرا-د س رضرافث. اَأر رخُّ
كنِّيو  اَأذ  ِحيما  اَأيا  تاِريغ  14وار  ماّرا.  ن  اإِفُوراض  ذ  ونِّيث  دُّ ن  ثاُزوباْتش  اَأمْشناو  نْذور 
اإِِعيّزن. 15واّخا مارا ثُوغا ِذين غاْروم  اإِنُو  اَأمْشناو ثاْروا  ْتِزيّيارغ كنِّيو  ّسحِشيمغ، ماشا 
عشرا اَأراف ن اإِنّي اإِ كنِّيو ياربّان ِذي لَمسيح، اَأقّا وار غاْروم اَأطّاس ن اإِباباثن، ِمينِزي 
و س رْخبار اَأصْبحان. 16خ ُؤينِّي ْتشّجعغ كنِّيو اَأذ ايِي  يغ-د كنِّيو ِذي لَمسيح يشُّ نش جِّ
ثاروسم. 17خ ُؤينِّي ّسكّغ اَأوم-د ثِيُموثِيُيو ونّي اإِْدچان ذ اَأحْنِجير اإِنُو اإِِعيّزن ذ اَأصِذيق 
ِذي ِسيِذي، ونّي كنِّيو اإِ غا اإِّسفكّارن اإِْبِريذن اإِنُو ِذي لَمسيح اَأم ماّمش ّسرماذغ ِذي 
ماّرا اإِغْزِذيسن ِذي ماّرا ثِيمسُمونِين. 18ماشا شا ّزاْيوم اَأقّا ْتنّفاخن اَأْخِمي نش وار غاْروم 
تِيِويِضيغ. 19ماشا نش ݣُّورغ اَأذ غاروم-د اسغ ذْغيا، مارا اإِْخس ِسيِذي، ُؤشا اَأذ ث 
ّسنغ، وار اإِْدجي اَأوارن ن اإِنّي اإِنّفخن، ماشا ّجْهذ نْسن. 20ِمينِزي ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي 
وار ثْدجي شا ذݣ واوارن، ماشا ِذي ّجهذ. 21ِمين ثْخسذ؟ ما اَأذ غاروم-د اَسغ س 

وض نِيغ س ثاْيِري ذ اَأرُّوح ن ثْمِهينت؟  ُؤكشُّ
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�أَْسحّيذ ن �إِج ن ُؤمذنُوب ِزي ثمْسُمونت 

1رحاُسور، اإِْتوانّا بلِّي اَأقّا ِذين جاراوم ثُوقْحِبيث ُؤشا اَأنْشث ن ثُوقْحِبيث ثنِّي وار 5 

ثتاّرام  ثاْمغارث ن باباس. 2ما كنِّيو  اإِّجن غارس  بلِّي  اإِْدجين قاع جار رݣـُنوس 
اإِݣِّين مان  اَأذ ثشْضنم، ِحيما ونّي  ثِيذت  اَأوم ِذي  اإِْتخّص  نْوم ْثسكّوام، واّخا  اإِخف 
اَأقّا حضارغ  يمث،  اَأرِّ ِذي  غابغ  واّخا  3نِيشان نش،  نْوم؟  ْروْسط  ِزي  اإِْتواحّيذ  اَأذ  اَأيا 
ِذي اَأرُّوح، اَأقّا حكمغ اَأْخِمي حضارغ خ ونّي اإِݣِّين مان اَأيا اَأمُّو. 4مارا ثُمونم ذݣ 
و لَمسيح  و لَمسيح، كنِّيو اَأك-ذ اَأرُّوح اإِنُو س ّجْهذ ن ِسيِذيْثنغ يشُّ اإِسم ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
اإِْتواّسنجم  اَأذ  نّس  اَأرُّوح  ِحيما  وْيُسوم  ْثخّسارث ن  اإِ  يطان  شِّ اإِ  نْسلّم  اَأذ ث  5ماحْنذ 

ينم شا بلِّي شوايث ن ونْثُون  ذݣ واّس ن اَأربِّي. 6وار ذ خاوم ُيوِسي ُؤفّيش! ما وار ثسِّ
اإِّسمّم ماّرا اَأرْشِثي؟ 7ِسيزذݣم اإِخف نْوم خنِّي زݣ ونْثُون اَأقِذيم ِحيما خنِّي اَأذ ثِيِريم 
ذ اَأرْشِثي ن جِذيذ، اَأم كنِّيو س ثِيذت نّْبرا اَأنثُون. ِمينِزي عاوذ لَمسيح ونّي ذ اإِزمار 
اإِْدجي س  وار  نْعّيذ،  اَأذ  اَأنغ  ّجم  خنِّي  8اَأمُّو  خانغ.  اإِْتواغارص  اَأقّا  نّغ،  “باسخا”  ن 
اَأنثُون س وْغُروم  نّْبرا  ثُوعّفنا ذ ْرغار، ماشا س وْغُروم  اَأقِذيم نِيغ س ونْثُون ن  ونْثُون 
ن ثازُذوِݣي ذ ثِيذت . 9اَأقّا ُؤِريغ اَأوم-د ِذي ثبرات ِحيما وار ْتعاشارم اإِقحِبيّين، 10وار 
اإِعّبذن لاصنام،  اإِنّي  اإِغّشاشن نِيغ  اإِضّماعن نِيغ  ونِّيث-ا نِيغ  اإِقحِبيّين ن دُّ اإِْدجي ماّرا 
و ِحيما وار ثْتعاّشارم  ونِّيث-ا قاع، 11ماشا ُؤِريغ اَأوم-د رخُّ و، اإِِري اَأذ ثّفغم ِزي دُّ مارا اَأمُّ
شا حد، واّخا قّارن اس ُؤما ماشا اَأقّا-ث ذ اَأقْحِبي نِيغ ذ اَأضّماع نِيغ ذ ونّي اإِعّبذن 
لاصنام نِيغ ذ اَأمشّقاف نِيغ ذ اَأعّفان نِيغ ذ اَأسكارِجي نِيغ ذ اَأغّشاش، اَأك-ذ حد اَأم 
اإِْدچان  اإِنّي  اَأذ حكمغ خ  تتّم! 12ِمينِزي مان ْرحّق غاِري نش ِحيما  وانِيثا وار ِكيس 
باّرا؟ ما وار ْثحكّمم كنِّيو اإِنّي اإِْدچان ذاخر؟ 13ماشا اإِنّي اإِْدچان باّرا، اَأربِّي اَأذ خاسن 

اإِحكم. “ْسحّيذث خاوم اَأعّفان!” 

ْمُشوبّاش جار و�ْوماثن  ِ�إِ

ُيوُيور غار ثاّدارث 6   اَأذ  اَأك-ذ ونّْضِني،  ّزايوم، ْخِمي غارس ّشراع  اإِْزعم حد  1ما 

ينم  ن ّشراع ّزاث ن يِنّي وار اإِسݣّذن، وار اإِْدجي ّزاث اإِ اإِمقّداسن؟ 2نِيغ وار ثسِّ
ونِّيث، خنِّي ما  ونِّيث؟ ُؤشا  مارا كنِّيو ْثحْكمم خ دُّ اَأذ حْكمن دُّ اإِمقّداسن  بلِّي  شا 
ينم شا بلِّي اَأذ نحكم  وار ْثزّمارم اَأذ ْثعذرم ثِيمْسرايِين ثِيمزيانِين جاراوم؟ 3نِيغ وار ثسِّ
خ لمالاكاث؟ مْشحار عاذ كثار اإِ غا نحكم خ ثمْسرايِين ن ثُوذارث-ا؟ 4خنِّي، مارا 
ِذين جاراوم ثِيمْسرايِين ن ثُوذارث-ا اإِْتخّصا اَأذ ْتواحاكمنت، ما ثتݣّم اإِنّي غار اإِْدچا 
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ْذُروس ن ُؤوقّار واها ِذي ثمْسُمونت ِحيما اَأذ حكمن؟ 5قّارغ ث ِحيما اَأذ ْثصْضحام. 
ما خنِّي وار ِذينِّي حد جاراوم ذ اَأِميِغيس، ما وار ِذينِّي ُؤرا ذ اإِّج ونّي اإِزّمارن اَأذ اإِحكم 
جار واْوماثن؟ 6ما خنِّي ُؤماس اَأذ اإِشاّرع اَأك-ذ ُؤماس ذ مان اَأيا ِقيباْتش اإِ يِنّي وار ُيوِمينن 
ي وار ْثقّبرم  شا؟ 7اَأمُّو خنِّي س ثِيذت ذ ثاخّسارث اإِ كنِّيو مارا ثمشاّراعم جاراوم. مايمِّ
ي وار ْثقّبرم شا اَأذ كنِّيو غّشن؟ 8ماشا كنِّيو ثتݣّم ِمين وار  شا ِمين وار اإِسݣّذن؟ مايمِّ
اإِنّي وار  بلِّي  ينم شا  ثسِّ وار  9ما  واْوماثن.  اإِ  ثتݣّم  اإِ  اَأيا  ثْتغّشام، ذ مان  ُؤشا  اإِسݣّذن 
اإِسݣّذن وار واّرثن شا ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي؟ وار ْتراحم شا ِذي غالاط! نِي اإِقحِبيّين نِيغ 
ينا نِيغ اإِنّي اإِّسنْعِميرن اَأقّا-ثن ذ ثِيْمغاِرين، نِيغ ّزوامر  اإِنّي اإِعّبذن لاصنام نِيغ اإِنّي اإِتݣّن زِّ
وارثن  اَأذ  اإِغّشاشن  ذ  ُؤرا  اإِمشّقافن  نِيغ  اإِسكارِجيّين  نِيغ  اإِضّماعن  نِيغ  اإِشّفارن  10نِيغ 

و ثُوغا شا ّزايوم، ماشا اَأقّا كنِّيو ْتواِسيزذݣم، اَأقّا ْتواقّدسم،  ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي. 11ُؤشا  اَأمُّ
و لَمسيح ُؤ س اَأرُّوح ن اَأربِّي نّغ.  اَأقّا ْتواسݣّذم س اإِسم ن ِسيِذي يشُّ

قّدسن  وح �إِ يمث ذ ثاّد�رث ن �أَرُّ �أَرِّ
ثِيمْسرايِين  ماّرا  نّفعنت.  وار  ماّرا  ماشا  حْدچرنت،  ْدچانت  ثِيمْسرايِين  12ماّرا 

ثمْسراشث.  ن   اإِْشث  ذ  ُؤرا  ْثضّبر  ايِي  اَأذ  يغ  تجِّ وار  نش  ماشا  اَأيِـي،  ْتواحْدچرنت 
اَأنْشث  اإِّج  ْثُيويا،  اإِمحا س  اَأذ ثن  اَأربِّي  اإِ ماّشا، ماشا  يس  يس ُؤشا اَأعدِّ اإِ ُؤعدِّ 13ماّشا 

يمث.  اإِ اَأرِّ يمث وار ثْدجي اإِ ثُوقْحِبيث، ماشا اإِ ِسيِذي ُؤشا ِسيِذي  ونّْضِني. ماشا اَأرِّ
15ما  نّس.  ّجْهذ  س  عاوذ  اإِّسنكّار  انغ-د  اَأذ  ِسيِذي  اإِّسنكّارن  د  ونّي  اَأربِّي  14ُؤشا  

اَأذ كِسيغ خنِّي  ما  لَمسيح؟  اإِغْزِذيسن ن  ذ  ْدچانت  نْوم  يماث  اَأرِّ بلِّي  ينم شا  ثسِّ وار 
ينم  اإِغْزِذيسن ن لَمسيح ماحْنذ اَأذ ثن ݣّغ ذ اإِغْزِذيسن ن ْرقحبا؟ عّمارص! 16نِيغ وار ثسِّ
يمث اَأِكيس؟ ِمينِزي اإِقّار “نِيْثِني  شا بلِّي ِوي اإُِمونن اَأك-ذ ْرقحبا، اَأقّا-ث ذ اإِْشث ن اَأرِّ
س ْثناين اَأذ اإِِرين ذ اإِّج ن وْيُسوم”. 17ماشا ونّي اإُِمونن اَأك-ذ ِسيِذي، اَأقّا-ث ذ اإِّج ن 
اَأرُّوح اَأِكيس. 18اَأْرورم ِزي ثُوقْحِبيث. كُور شا ن ّدانب اإِ اإِتّݣ اِث ْبناذم، اَأقّا-ث باّرا 
ينم شا بلِّي  يمث نّس. 19ما وار ثسِّ يمث، ماشا ونّي اإِْتقّحبن، اَأقّا اإِخطّا ِضيّد ن اَأرِّ اإِ اَأرِّ
يمث نْوم ذ ثاّدارث ن اَأرُّوح اإِقّدسن ثنِّي اإِ ذاْيوم اإِْدچان، ثنِّي اإِ ذ اوم-د ُيوِسين ِزي  اَأرِّ
اَأربِّي، ُؤشا خنِّي كنِّيو وار ثْدجيم شا اإِ يِيخف نْوم؟ 20اَأقّا ثّمْسغم-د س تامان. سْمغارم 

يمث نْوم ُؤ ِذي اَأرُّوح نْوم ثِنّي اإِْدچان ن اَأربِّي.  خنِّي اَأربِّي ِذي اَأرِّ
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يهث ِمين ذ ايِي ثُوِريم، اَأقّا مِليح اإِ ْبناذم وار اإِْتِحيِذي شا ثامغارث. 2ماشا 7  1ِزي جِّ

يّبث ن ثُوقْحِبيث، كُور اإِّج اَأذ غارس ثِيِري ثاْمغارث نّس ُؤشا كُور اإِْشث  ِزي سِّ
اَأذ غارس يِيِري اَأْرياز نّس. 3اَأْرياز اإِْتكّمار اَأك-ذ ثْمغارث ِمين ذ اس-د ثُوسا، اَأمُّو عاوذ 
يمث نّس، ماشا اَأْرياز. ُؤشا   ثاْمغارث اَأك-ذ وْرياز. 4ثامغارث وار ثْتضّباِري شا ِذي اَأرِّ
قطّعم  5وار ت  ثامغارث.  ماشا  نّس،  يمث  اَأرِّ ِذي  شا  اإِْتضّباِري  وار  اَأْرياز  عاوذ  اَأمُّو 
شا خ واياويا، ْمِغير مارا ثكّسم ذݣ واوار شا ن ُؤُمور ِحيما اَأذ ثشغرم س ُؤُزومِّي ذ 
يطان راِمي كنِّيو اإِنْقص ّضبط  ْثزاْدجيث، خنِّي ُمونم عاوذ ِحيما وار كنِّيو اإِْتجارِّيب شِّ
ن نّفس نْوم. 6قّارغ مان اَأيا س وْبِريذ ن ْرخاضار، وار اإِْدجي س ُروُمور. 7ْخسغ عاذ 
اإِّج غارس ثامْوِشي ن نِّيعمث  اَأمْشناو نش، ماشا كُور  اإِِرين  اَأذ  اإِْوذان  مِليح مارا ماّرا 
نّس ِزي اَأربِّي، اإِّجن اَأمُّو، ونّْضِني اَأمُّو. 8ماشا اإِ يِنّي وار اإِمِريشن ُؤ اإِ ثِيّجار قّارغ، اَأقّا 
مِليح مارا قِّيمن اَأمْشناو نش. 9ماشا مارا وار زّمارن اَأذ مْنعن اإِخف نْسن، اَأذ مرشن، 

ِمينِزي ذ مان اَأيا ْحسن زݣ وْشماض ن نّْشوث. 
اإِْدجي ذ نش، ماشا ِسيِذي، بلِّي ثاْمغارث وار  يغ، وار  اإِمْرشن وصِّ يِنّي  اإِ  10ماشا   

يم نّْبرا رْمراش نِيغ اَأذ ثّمّسصرح اَأك-ذ وْرياز  ْثبطِّي خ وْرياز. 11ُؤشا  مارا ثْبضا، اَأذ ثقِّ
ي ثاْمغارث نّس. 12خنِّي نش قّارغ اإِ اإِنّْضِني، وار ث اإِقّار  نّس ُؤشا خنِّي اَأْرياز وار اإِتجِّ
ِسيِذي، مارا حد غارس ثاْمغارث وار اإِتِيمنن، ُؤشا نتّاث ثقبر اَأذ ثْزذغ اَأِكيس، وار ت 
اإِنطّار شا. 13ُؤرا ذ ثاْمغارث ثنِّي غار اإِْدچا وْرياز وار ُيوِمينن ُؤ نتّا اإِقبر اَأذ ِكيس اإِْزذغ، 
وار ث ْثنطّار شا. 14س ِمينِزي اَأْرياز وار ُيوِمينن اإِْتواقّدس ِذي ثْمغارث ُؤرا ذ ثاْمغارث 
وار ُيوِمينن ثْتواقّدس ذݣ وْرياز، مارا ماّمش نّْضِني اَأذ اإِِرين اإِحْنِجيرن نْوم ذ اإِمْنݣاس، 
و اَأقّا نِيْثِني قّدسن. 15ماشا مارا ونّي وار اإِتِيمنن اإِتْدچف، اأّج اِث اَأذ اإِْدچف.  ماشا رخُّ
اإِراغا انغ-د غار رْهنا.  اَأربِّي  اَأقّا  اإِسْمغان،  خنِّي ثاْوماث نِيغ ثاوْتشماث وار ْدجين ذ 
16ِمينِزي مانِيس ثّسنذ شْم، اَأ ثامغارث، اَأذ ثّسنجمذ اَأْرياز نّم؟ نِيغ مانِيس ثّسنذ شك، 

اَأ اَأْرياز، اَأذ ثّسنجمذ ثاْمغارث نّك؟ 
اإِ  اَأربِّي  اإِراغا  اَأمْشناو ماّمش ذ  اإِݣّا ِسيِذي ُؤشا  اَأمْشناو ماّمش ث  اإِّج  17ماشا كُور   
كُور اإِّج، اأّج اِث اَأذ اإِّدار اَأمُّو، مان اَأيا اإِ ُؤُمورغ ِذي ماّرا ثِيمسُمونِين. 18مارا اإِْتواراغا اإِ 
حد غار ُؤُمونِي اَأك-ذ لَمسيح س وْخثان، وانِيثا وار يارزُّو اَأذ ث اإِْبضر، مارا اإِْتواراغا اإِ 
ي اَأذ اإِْتواْخثن اإِخف نّس. 19اَأْخثان ذ والُو ُؤ نّْبرا اَأْخثان  حد نّْبرا اَأْخثان، وانِيثا وار اإِتجِّ
ذ والُو، ماشا اَأحطُّو ن ْثوّصا ن اَأربِّي. 20كُور اإِّجن ِذي ْثراِغيث اإِ ذ اس-د اإِْتواراغان اَأذ 
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يفذ شا اإِ مان اَأيا، ماشا  ذاْيس اإِقِّيم. 21مارا ثُوغا شك ثْتواراِغيذ ذ اإِسمغ، وار ثّسِحيسِّ
اإِْتواراغان ِذي ِسيِذي  عاوذ مارا ْثزّمارذ اَأذ ثْتواصْرحذ، اأّݣ اِث ماشا. 22ِمينِزي ونّي 
اَأم ثُوغا-ث ذ اإِسمغ، اَأقّا-ث ذ اَأُحورِّي ن ِسيِذي، اَأم ماّمش ونّي اإِْتواراغان ذ اَأُحورِّي، 
اَأقّا-ث ذ اإِْسمغ ن لَمسيح. 23اَأقّا ثّمْسغم-د س تامان، خنِّي وار ثِتيِريم شا ذ اإِسْمغان 

ن اإِْوذان. 24اَأ اَأْوماثن، كُور اإِّجن اَأذ اإِقِّيم ِذي ِمين ِذي اإِْتواراغا ِقيباْتش اَأربِّي. 
25ذݣ واّزاي ن ثْعزاِرييِّين، اَأقّا وار غاِري ُبو راُمور ن ِسيِذي، ماشا اَأذ ْوشغ اَأّراي   

اإِنُو، اَأمْشناو ِوي يِيوضن س اَأرْحمث ن ِسيِذي ِحيما اَأذ يِيِري ذ اَأصِذيق. 26خ ُؤينِّي 
اإِْتِغير اَأيِي مِليح اإِ رْغبن اإِ اإِْدچان، بلِّي اَأقّا اإِْشنا اإِ ْبناذم اَأذ يِيِري اَأمُّو. 27ما ْثرْصقذ ِذي 
ثامغارث.  شا  اَأرزُّو  وار  ثْمغارث؟  ِزي  ْتواسارحذ  ما  رْفراق.  شا  اَأرزُّو  وار  ثْمغارث، 
28ماشا مارا ثݣُّورذ اَأذ ثمرشذ، وار ثݣُّورذ شا اَأذ ثخِضيذ. ُؤشا مارا ثاْعزارشث ثْمرش، 

ُؤرا ذ نتّاث وار ْثخطِّي شا. ماشا اَأمْشناو اإِنا، ثْتراجا ثن رْحصارث ذݣ وْيُسوم اإِ ْخسغ 
اَأذ ت خ اوم كّسغ. 

اإِْدچا  غار  اإِنّي  ُؤينِّي  خ  اإِمِزي.  ْرحار  اَأقّا  اَأْوماثن،  اَأ  قّارغ،  اإِ  اَأيا  مان  ذ  29ماشا   

ْتُرون  وار  اَأْخِمي  اإِْتُرون  30اإنّي  ثْدجي.  وار غارسن  اَأْخِمي  اإِِرين  اَأذ  اإِثن  اأّج  ثْمغارث، 
اإِستْنفاعن  31اإِنِّي  ملّكن،  وار  اَأْخِمي  اإِّساغن  اإِنّي  ُؤ  فِريحن  وار  اَأْخِمي  اإِفاّرحن  اإِنّي  ُؤ 
اإِعُذو.  اَأذ  ونِّيث  دُّ ن  ُؤذم  ِمينِزي  كُورِشي،  اإِستْنِفيعن  ّزايس  وار  اَأْخِمي  ونِّيث  دُّ ِزي 
اإِ ثمْسرايِين  اإِمِريشن اَأذ اإِْكِسي س وْمُنوس  32اَأقّا ْخسغ اَأذ ثِيِريم نّْبرا اَأمُنوس. ونّي وار 

ن ِسيِذي ذ ماّمش اإِ غا ياْرضا ِسيِذي. 33ماشا ونّي اإِمْرشن، اَأذ اإِْكِسي س وْمُنوس اإِ 
ونِّيث-ا ذ ماّمش اإِ غا يارضا ثاْمغارث نّس. 34اَأقّا ِذين اإِج ن ْرفارق جار  ثمْسرايِين ن دُّ
ثْمغارث ذ ثعزارشث. ثاْعزارشث ثْكِسي س وْمُنوس اإِ ثمْسرايِين ن ِسيِذي، ِحيما اَأذ 
يمث اَأمْشناو ِذي اَأرُّوح، ماشا ثنِّي اإِمْرشن، ثْكِسي س وْمُنوس  ثِيِري ْثقّدس اَأمُّو ِذي اَأرِّ
ثِيِزي  اإِ  اَأوم-د  قّارغ  35ذݣّا  نّس.  اَأْرياز  ثارضا  غا  اإِ  ماّمش  اإِ  ونِّيث،  دُّ ن  ثمْسرايِين  اإِ 
يهث اإُِشوّوارن ُؤشا ِحيما اَأذ  نْوم، وار اإِْدجي ِحيما اَأذ اوم ݣّغ ثاْخشفث، ماشا ِزي جِّ
يمم ِذي اَأربِّي نّْبرا اَأسارِحي. 36ماشا مارا حد اإِخاّرص بلِّي اَأقّا ذ ْرِعيب اإِ يْدجيس  ثقِّ
و، اَأذ اإِّݣ ِمين  ثاْعزارشث ثنِّي خاس عُذون ُوّسان ن ثمِزي، ُؤشا اإِْتخّصا اَأذ يِيِري اَأمُّ
اإِْخس، نتّا وار اإِخطِّي شا، اأّج اإِثن اَأذ مْرشن. 37ماشا ِوي اإِْدچان نِيشان ذݣ ُور نّس، 
ولطا خ يِيخف نّس، اإِكّّس ذݣ ُور نّس اَأذ يّج  نّْبرا ما ُيُشا س ُؤِزيّيار، ُؤشا غارس صُّ
ثاْعزارشث نّس ثْصفا، مِليح اإِ يݣّا. 38ونّي ت اإِّسمْدچشن، اإِتّݣ مِليح، ذ ونّي وار ت 
اإِّسمْدجيشن شا، اإِݣّا مِليح اَأطّاس. 39ثامغارث ثّقن غار وْرياز نّس س تاْوراث ِمين غا 
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يّك وْرياز نّس اإِّدار، ماشا مارا اَأْرياز نّس اإِمُّوث، اَأقّا-ت ْثساّرح ّزايس، ْثزّمار اَأذ ثمرش 
ثْتوابارك  اَأذ  نتّاث  اَأقّا  40ماشا نش غاِري،  واها.  ِسيِذي  اَأك-ذ ِوي ثخس، ماشا ِذي 

يم اَأمنِّي، ُؤشا ْتواِريغ بلِّي نش غاِري اَأرُّوح ن اَأربِّي عاوذ.  كثار مارا ثقِّ

ماّشا ن ِثيغاْرِصين �إِ لاصنام 

يهث ن ْثغاْرِصين اإِ لاصنام، اَأقّا نّسن، بلِّي ماّرا غاْرنغ ثاُموسنا. ثاُموسنا 8   1ِزي جِّ

اإِّسن شا، عاذ  بلِّي  اإِْتِغير اس  ِذين حد  2مارا  ثّسبّدا.  ثاْيِري  ثُوفّث، ماشا  ثتّݣ 
ين والُو اَأنْشث ماّمش اإِْتخّص اَأذ اإِّسن. 3ماشا مارا حد اإِتْخس اَأربِّي، اَأقّا ذ وا  وار اإِسِّ

اإِْتواّسن ّزايس. 
4خنِّي ذݣ واّزاي ن ماّشا ثنِّي اإِْتواغارصن اإِ لاصنام، نّشين نّسن اَأقّا لاصنام وار   
اَأقّا  واّخا  5خنِّي،  اإِّجن.  ْمِغير ذ  اَأربِّي  ِذين  ونِّيث، ُؤشا خنِّي وار  دُّ والُو ِذي  اإِْدجي ذ 
ِذين اإِنّي ُؤِمي قّارن اإِربِّيثن ّما ذݣ ُؤجنّا نِيغ ِذي ثُمورث، اَأمْشناو ماّمش ْدچان ِذين 
اَأطّاس ن اإِربِّيثن ذ واطّاس ن اإِِسيِذيثن، 6اإِ نّشين خنِّي اَأقّا ِذين اإِّج ن اَأربِّي واها، اَأقّا-ث 
ذ ثاباباث ثنِّي ّزايس اإِ د ُيوِسين ماّرا ثِيمْسرايِين ُؤشا نّشين اإِ نتّا اإِ نْدچا، ُؤشا اَأقّا ِذين 
و لَمسيح ونّي ّزايس اإِْدچان ماّرا ثِيمْسرايِين ُؤشا اَأقّا ّزايس  اإِّج ن ِسيِذي، اَأقّا-ث ذ يشُّ

اإِ نْدچا. 
اإِنّي ثانفسشث نْسن عاذ  ِمينِزي ِذين شا  ثاُموسنا وار ثْدجي ذاْيسن ماّرا،  7ماشا   

اَأك-ذ لاصنام، اَأقّا تتّن ت اَأم ثاغاْرصث اإِ لاصنام ُؤ ثانفسشث اإِضْعفن نْسن، اَأقّا-ت 
اَأقّا  نش،  مارا  ِمينِزي  اَأربِّي،  غار  شا  يِويض  ثسِّ انغ  ذ  وار  ماّشا  8خنِّي  ثْتواّسْخمج. 
غاْروم،  9ماشا  ُبو رْخصص.  ذاْينغ  وار  اَأقّا  ي،  نشِّ وار  مارا  نِيغ  يارنِّي شا،  ذاْينغ  وار 
اإِنّي اإِضْعفن. 10س ِمينِزي  اإِ  اَأْزُرو ن ُؤنقراض  اَأقّا تْسِريح نْوم وار د ثُوِسي اَأذ ثِيِري ذ 
ما  لاصنام،  عّبذن  مانِي  ِذي  ثتتّذ  ثاُموسنا،  اإِْدچا  غار  اإِ  اإِْتوارا شك، شك  مارا حد 
ثانْفسشث ن ونّي اإِضْعفن وار ثْتواجّبذ شا اَأذ ثكّار ماحْنذ نتّا اَأذ يّش ِمين غارصن اإِ 
لاصنام، 11ُؤشا خنِّي س ثُموسنا نّك اَأذ ثْتواهلّك ثاْوماث اإِضْعفن، ونّي اإِ خف اإِمُّوث 
لَمسيح. 12خِمي ْثخطِّيم اَأمُّو خ ثاْوماث ُؤشا ثّسيّزمم ثُوْضعفث ن ْثنْفسشث نْسن، اَأقّا 
ْثخطِّيم خ لَمسيح. 13س ُؤينِّي، مارا ماّشا اَأقّا-ت ذ رْفِضيحث اإِ ُؤما، وار تتّغ اَأْيُسوم 

عّمارص، ِحيما وار ّسنذِريفغ شا ُؤما. 
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تّسِريح ن ُؤماز�ن 

لَمسيح 9   و  يشُّ ْزِريغ  وار  ما  اَأُحورِّي؟  ذ  ْدجيغ  وار  ما  اَأمازان؟  ذ  ْدجيغ  وار  1ما 

ْدجيغ ذ  وار  2مارا  ِسيِذي؟  اإِنُو ِذي  ْرخْدمث  ثْدجيم كنِّيو ذ  وار  ما  ِسيِذيْثنغ؟ 
ِذي  اإِنُو  ثازانت  ن  يع  اَأشمِّ ذ  كنِّيو  ِمينِزي  عِنيغ ث  نِيشان  كنِّيو  اإِ  ونّْضِني،  اإِ  اَأمازان 

ِسيِذي. 
3مان اَأيا ذ ّدفاع اإِنُو خ يِنّي خاِفي اإِحكّمن. 4ما وار غاْرنغ تْسِريح ِحيما اَأذ نّش،   

اَأذ نُْسو؟ 5ما وار غاْرنغ تْسِريح اَأذ ناِوي اَأِكيْذنغ اإِْشث ن ْثوْتشماث ذ ثاْمغارث اَأمْشناو 
اإِنّْضِني ذ واْوماثن ن ِسيِذي ذ ِسيفاس؟ 6نِيغ واها نش ذ بارناباس وار  اإِمازانن  عاوذ 
غاْرنغ ُبو تْسِريح ِحيما وار نْخّدم؟ 7مان ون اإِ غا اإِراحن غار ْرعسكار اإِ غا اإِخْدچصن 
ْرُمونث نِّيث اإِ يِيخف نّس؟ مان ون اإِ غا اإِزُّون اَأْحِويش ن ْثزايارث وار اإِتّت شا ِزي 
اَأِغي  اإِسّس شا  وار  ْثِحيمارث  اإِْشث ن  ياركّوسن  اإِ غا  مان ون  نِيغ  نّس؟  ْرِغيْدچث 
ن ْثِحيمارث؟ 8ما قّارغ مان اَأيا اَأم ْبناذم واها نِيغ ما ُؤرا ذ تاْوراث وار ثّقار مان اَأيا؟ 
9ِمينِزي ثُورا ِذي تاْوراث ن ُموسى “وار تّݣ شا ثاشمانت اإِ ُؤيْنُذوز ْخِمي اإِّسارواث.” 

مان  واه،  نّغ؟  ماّرا ِذي طّوع  اِث  اإِقّار  10نِيغ  ثِيذت؟  اإِيْنُذوزن س  اإِحطّا خ  اَأربِّي  ما 
اإِشارز س ُؤِسيثم ُؤ ونّي  اَأذ  اإِْتخّص اس  اإِشاّرزن،  اَأيا ثُورا ِذي طّوع نّغ، ِمينِزي ونّي 
اإِّسارواثن س ُؤِسيثم، اإِْتخّص اس اَأذ اإِطّف ثاسغارث نّس ذݣ ُؤِسيثم. 11مارا نّشين اَأقّا 
نْزاّرع جاراوم ِمين اإِْدچان ن اَأرُّوح، خنِّي ما ذ اَأطّاس مارا نْمجار ّزاْيوم ِمين ذ اإِتّفغن 
اإِْدچان  ِمين  ِذي  اَأذ شاْرشن  ماحْنذ  ْرحّق خاوم  غارسن  اإِنّْضِني  12مارا  ثُمورث؟  ِزي 
نارُبو  اَأذ  ماشا  تْسِريح-ا،  شا  يم  نّسخدِّ وار  نّشين  ماشا  لّا؟  كثار  نّشين  ي  مايمِّ نْوم، 
ماّرا، ِحيما وار نتّݣ ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْثِعينكِريفث اإِ رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح. 13ما 
ينم شا بلِّي اإِنّي اإِْتسّخارن اإِ ثمْسرايِين اإِقّدسن ِذي ثاّدارث ن اَأربِّي، اَأذ تتّن ِزي  وار ثسِّ
اإِْتراجان اإِ ْثسّخارث ن ُؤعالطار اَأذ طّفن  ِمين اإِْدچان اإِ ثاّدارث اإِقّدسن ُؤشا اإِنّي ِذين 
ثاسغارث نْسن زݣ ُؤعالطار؟ 14اَأمُّو عاوذ اإِوّصا ِسيِذي اإِ اإِنّي اإِْتباّرحن رْخبار اَأصْبحان، 

بلِّي اَأذ ّدارن ِزي رْخبار اَأصْبحان. 
اَأرْبحغ شا ُؤ نش وار ث ُؤِريغ شا ِحيما  اَأيا نش وار ّزايس  15ماشا ِزي قاع مان   

اَأذ اإِْتواّݣ مان اَأيا اإِ نش، مِري ُؤِفيغ اَأذ مثغ نش ْحسن قبر ّما شا ن اإِّجن اَأذ اإِّسبضر 
ِمين  شا  غاِري  وار  نش  اَأصْبحان،  رْخبار  ْتباّرحغ س  نش  مارا  16خنِّي  اإِنُو.  اَأسْمغار 
شا  باّرحغ  وار  مارا  اَأيّحاث خاِفي  اَأيا.  مان  اَأيِي  اإِْتخّص  ِمينِزي  ّسمغارغ،  غا  اإِ  ِذي 
ْرحّق  يِيِري  اَأذ غاِري  ثْشنا،  ْرخاضار  مارا ݣِّيغ ت س  ُؤينِّي،  17خ  اَأصْبحان!  رْخبار 
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ِذي ْرُمونث، ماشا مارا وار ت تݣِّيغ س ْرخاضار، اَأقّا اَأذ اإِقِّيم ُروُمور ذݣ ُؤفُوس اإِنُو. 
اإِنُو؟ اَأقّا-ت ذ ثا: اَأم ْتباّرحغ س رْخبار اَأصْبحان اَأذ  اإِْدچان ذ ْرُمونث  18مان ثن قاع 

اإِنُو كُورِشي ِذي  تْسِريح  وار كِسيغ شا  باطر،  لَمسيح  اَأصْبحان ن  رْخبار  ّسحضارغ 
رْخبار اَأصْبحان. 

19نش، ُؤِمي ثُوغا غاِري ثِيرلِّي ّزاث اإِ ماّرا اإِْوذان، اَأقّا اَأّرغ اإِخف اإِنُو ذ اإِْسمغ ن ماّرا   
نِجيل. 20اإِ ُوذاين ذْورغ اَأمْشناو ُؤذاي ِحيما اَأذ اَأرْبحغ  ِحيما اَأذ اَأرْبحغ اَأطّاس ن اإِْوذان اإِ لِاإِ
ُؤذاين، اإِ يِنّي اإِْدچان ساُذو تاْوراث ذْورغ اَأمْشناو ونّي ساُذو تاْوراث ِحيما اَأذ اَأرْبحغ اإِنّي 
ساُذو تاوراث. 21اإِ يِنّي اإِْدچان نّْبرا تاْوراث ذْورغ اَأمْشناو ونّي نّْبرا تاْوراث - وار ْدجيغ 
نّْبرا تاْوراث ِقيباْتش اإِ اَأربِّي، ماشا ساُذو تاْوراث ِقيباْتش اإِ لَمسيح - ِحيما اَأذ اَأرْبحغ اإِنّي 
اإِْدچان نّْبرا تاوراث. 22ثُوغا-يِي ضْعفغ غار اإِنّي اإِضْعفن، ِحيما اَأذ اَأرْبحغ اإِنّي اإِضْعفن، 
اَأقّا ذْورغ ذ ماّرا اإِ ماّرا، ِحيما بعذا اَأذ ّسنجمغ شا ّزاْيسن. 23قاع مان اَأيا تݣّغ ث ِذي 

طّوع ن رْخبار اَأصْبحان، ِحيما ُؤرا ذ نش س يِيخف اإِنُو اَأذ ذاْيس طّفغ ثاسغارث. 
ينم شا بلِّي اإِنّي اإِتݣّن ْثحاماث ن ثاّزرا ِذي ْرمْرعب، ماّرا نِيشان اَأقّا  24ما وار ثسِّ  

و اَأر ذ غا ثارْبحم. 25ماّرا  تاّزرن، ماشا اإِّجن ّزاْيسن اإِ غا يارْبحن واها؟ خنِّي اَأّزرم اَأمُّ
اإِنّي اإِتݣّن ْثحاماث، حكّمن خ يِيخف نْسن ِذي ماّرا، نِيْثِني ِحيما اَأذ اَأرْبحن اإِْشث ن 
ثْمِريسث ْثفنّا، ماشا نّشين ِحيما اَأذ ناْربح اإِْشثن وار ْثفنِّي. 26خ ُؤينِّي نش وار تِيّزرغ 
شا اَأمنِّي واها، وار ْتمْنِغيغ شا س ْرُبونِيّياث اَأم ونّي اإِّشاثن ِذي رعِوين، 27ماشا ْتماّراثغ 
باّرحغ  اَأوارنِي راِمي  باّرا  وفُّوغغ شا  ْتواسُّ اَأذ اس قثمارغ، ِحيما نش وار  اإِنُو،  يمث  اَأرِّ

اإِنّْضِني. 

سر�ِييل  �أَمتِّير ن �إِ

1ِمينِزي وار ْخسغ، اَأ اَأْوماثن، اَأذ ْثجهرم، بلِّي رْجُذوذ نّغ ثُوغا-ثن ماّرا ساُذو 10 

ُؤسيُنو ُؤشا ماّرا ُشوقّن ِذي رْبحار، 2ُؤشا ماّرا ْتواّسغْضصن ِذي ُموسى ذݣ 
ْسِوين  ماّرا  4ُؤشا  اإِشث،  ذ  ثاُروحشث  ماّشا  ين  شِّ ماّرا  3ُؤشا  رْبحار،  ِذي  ُؤ  ُؤسيُنو 
ثنِّي  ثارُّوحشث  ثْصضارث  ِزي  ْسِوين  نِيْثِني  ِمينِزي  اإِشث،  ذ  ثارُّوحشث  يث  ثِيسسِّ
اإِثن اإِْضفارن ُؤشا ثاْصضارث نِّي ثُوغا-ت ذ لَمسيح. 5ماشا اَأربِّي ثُوغا وار يارِضي خ 

واطّاس ّزاْيسن، ِمينِزي اَأقّا-ثن مُّورضسن ِذينِّي ِذي رْخرا. 
ِمين  ِذي  ّمْزِري  اإِتِيِري  ذاْينغ  وار  خنِّي  ِحيما  نّشين،  اإِ  لماثال  ذ  اإِمسار  اَأيا  6مان   

لاصنام،  ْثعْبذم  اَأذ  شا  ْثِذيكِّويرم  7وار  ّمْزِري.  ذاْيسن  نِيْثِني  ثُوغا  ماّمش  اَأم  اإِعّفنن، 
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كّارن  ُؤشا  و  اإِسُّ اَأذ  اإِّش  اَأذ  ِحيما  اإِقِّيم  “اَأْيُذوذ  اإِْتواِري  ماّمش  اَأم  ّزاْيسن،  شا  اَأمْشناو 
وثن ِذين ْثراثا ُؤ  اَأقّا مُّ اَأمْشناو شا ّزاْيسن.  اَأنغ وار نْتقّحب شا  اإِرارن.” 8اأّج  اَأذ  ِحيما 
ِعيشِرين اَأراف ذݣ اإِّج ن واّس. 9وار ْتقْدچب شا ِسيِذي اَأم ماّمش ݣِّين شا ّزاْيسن 
زݣ  ْتواهلكن  ُؤشا  ّزاْيسن  شا  اَأْخِمي  تسِفيِخيخم  10وار  اإِِفيغران.  س  ْتواهلكن  ُؤشا 
ُؤمهلّك. 11مان اَأيا اإِمسار اَأسن، اَأقّا ذ لماثال اإِ نّشين ُؤشا ثُورا ذ اَأعرام اإِ نّشين، نّشين 

ِميخف ذ اإِْوضن اإِنݣُّورا ن زمان. 
12خ ُؤينِّي ونّي ُؤِمي اإِْتِغير اَأقّا اإِبّد، اإِوا اَأذ اإِْحضا وار اإِوطِّي. 13اَأقّا وار خاوم اإِكِّي شا   

ن ُؤجاّرب اإِ وار يِيِويضن شا غار ْبناذم، ماشا اَأربِّي ذ اَأصِذيق، ونّي وار كنِّيو اإِتّجان 
اَأذ ْتواجاّربم سنّج اإِ ِمين ْثزّمارم، ماشا نتّا اإِتِيّش ُؤفُوغ اَأك-ذ ُؤجاّرب، ِحيما ْثزّمارم اَأذ 

ثارُبوم اَأجاّرب. 

ْركاس ن �أَربِّي ذ ْركاس ن ّشو�طن 
14خ ُؤينِّي، اإِمِعيّزن اإِنُو، اَأْرورم زݣ ُؤعباذ اإِ لاصنام. 15ّساوارغ اَأِكيْذوم اَأْخِمي ّساوارغ 

اَأك-ذ اإِِميِغيسن، خنِّي حكمم س يِيخف نْوم خ ِمين ذ اوم قّارغ. 
16ركاس ن لباراكا ونّي نْتباراك، ما وار اإِْدجي ذ ثاُمونت اَأك-ذ اإِذاّمن ن لَمسيح؟   
ِمينِزي،  17س  يمث ن لَمسيح؟  اَأرِّ اَأك-ذ  ثاُمونت  اإِْدجي ذ  نْفاّرق، ما وار  اَأغُروم ونّي 
اَأقّا نشاّرش  يمث،  اَأرِّ اإِْشث ن  ذ  وْغُروم  اإِّجن ن  ذ  اَأقّا-نغ  واطّاس،  نّشين ذݣ  واّخا 
وْيُسوم  اإِتتّن زݣ  ِوي  ما  وْيُسوم،  اإِسرايِيل ن  18ْخزارم غار  وْغُروم.  اإِّج ن  ماّرا ذݣ 
وار غارس ثاُمونت اَأك-ذ ُؤعالطار؟ 19ِمين اإِ غا اإِنِيغ ِذي مان اَأيا؟ ما بلِّي ِمين اإِّموشن 
ْوِشين  ِمين  اَأقّا  ْرعكس،  20س  لاصنام ذ شا؟  بلِّي  نِيغ  لاصنام ذ شا  اإِ  ثاغاْرصث  ذ 
رݣـُنوس ذ ثاغارصث، ْوِشين ت اإِ ّشواطن، وار اإِْدجي اإِ اَأربِّي. ُؤشا  نش وار ْخسغ 
ْركاس ن  ُؤرا ذ  ِسيِذي  ْركاس ن  ثْسوم  اَأذ  ْثزّمارم  21وار  ّشواطن.  اَأك-ذ  اَأذ ثشارشم 
ّشواطن، وار ْثزّمارم اَأذ ثشارشم ثازْوضا ن ِسيِذي ُؤرا ذ ثازوضا ن ّشواطن. 22نِيغ اَأذ 

نّسكّار ثُوْسِمي ن ِسيِذي؟ ما نجهذ خاس نّشين؟ 

ِثيرلِّي ن ْرُمومن 
24ُؤرا  اإِبنِّي.  وار  ماّرا  ماشا  اإِْتهْدچر،  ماّرا  اإِنّفع.  وار  ماّرا  ماشا  اَأيِـي،  اإِْتحْدچر  23ماّرا 

ِذي  اإِْتمنّزان  ِمين  ماّرا  25ّشم  ونّْضِني.  ن  ثنِّي  ماشا  نّس،  ثِيِزي  شا  يارزُّو  وار  اإِّج  ذ 
يّبث ن ْثنْفسشث، 26ِمينِزي “اإِ ِسيِذي ثْدچا  وق ن اإِݣّزارن، وار ثّسقِسيم شا خ سِّ سُّ
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ثاُمورث ذ ركمارث نّس”.27مارا شا ن يِيّجن زݣ اإِنّي وار ُيوِمينن اإِعارِضي شك ُؤ 
يّبث  ثْخسذ اَأذ ْثراحذ، ّش ِزي ماّرا ِمين ذ اش اإِ ذ غا اإِّسارس، وار ثّسقِسي شا خ سِّ
تّت  ّزايس  وار  لاصنام”،  اإِ  اإِْتواغارص  اإنّا اش “ذݣّا  مارا حد  28ماشا  ْثنْفسشث.  ن 
ِذي طّوع ن ونّي اإِ ذ اش اإِْعرمن ُؤرا ِذي طّوع ن ْثنْفسشث، “س ِمينِزي اإِ ِسيِذي 
ثْدجي  وار  ‘ْثنْفسشث’،  ن  ِذي طّوع  نِّيغ  نش  29 نّس”.  ركمارث  ذ  ثُمورث  ثْدچا 
ي اإِ غا ثْتواحاكم ثِيرلِّي اإِنُو س ْثنْفسشث  ْثنْفسشث نّك، ماشا ن ونّْضِني. ِمينِزي مايمِّ
يّبث ِميخف  ي اإِ غا ْتواشّقفغ ِذي سِّ ن ونّْضِني؟ 30مارا نش شارشغ س ُؤقاِذي، مايمِّ
ْتقاِذيغ؟ 31خنِّي مارا ثتتّم نِيغ ْثسّسم، ݣّم ت ماّرا اإِ ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي. 32وار تِيِريم ذ 
ثاعْنكِريفث ُؤرا اإِ ُوذاين ُؤرا اإِ اإُِيونانِيّين ُؤرا اإِ ثمْسُمونت ن اَأربِّي، 33اَأمشناو نش عاوذ 
اَأرزُّوغ اَأذ د اسغ اَأك-ذ ماّرا ِذي كُورِشي، وار اإِْدجي ِحيما اَأذ اَأرُزوغ نّفاع اإِنُو، ماشا 

ن واطّاس، ِحيما اَأذ ْتواّسنجمن نِيْثِني. 

لَمسيح ذ �أَزْدجيف ن كُور �أَْرياز، �أَْرياز ذ �أَزْدجيف ن ثْمغارث 
ُؤشا �أَربِّي ذ �أَزْدجيف ن لَمسيح 

ِمينِزي 11  اَأْوماثن،  اَأ  كنِّيو،  2ْتقاِذيغ  لَمسيح.  ْضفارغ  ماّمش  اَأم  اَأيِي-د  1ْضفارم 

ثْتفكّارم ذايِي ِذي ماّرا، ُؤشا ثتطّفم ِذي ثوصّياث ماّمش ذ اوم ثنت ْوِشيغ. 
3خنِّي ْخسغ اَأذ ثّسنم بلِّي لَمسيح ذ اَأزْدجيف ن كُور اَأْرياز ُؤشا اَأْرياز ذ اَأزْدجيف   
ن ثْمغارث ُؤشا اَأربِّي ذ اَأزْدجيف ن لَمسيح. 4كُور اَأْرياز ونّي اإِْتزاْدچان نِيغ اإِْتكاشافن 
اَأم اإِرّحف خ ُؤزْدجيف نّس، اإِفطّح اَأزْدجيف نّس. 5ماشا كُور ثاْمغارث ثنِّي اإِْتزاْدچان 
نِيغ اإِْتكاشافن اَأم وار ْثرّحف خ اإِخف نّس، ْثفطّح اَأزْدجيف نّس، ِمينِزي نتّاث اَأم ثنِّي 
اَأذ ْثحّف عاوذ. ماشا مارا ذ رْفِضيحث  يف،  ْثرحِّ ثاْمغارث وار  6ِمينِزي مارا  اإِحّفن. 
وار  اَأْرياز  7ِمينِزي  ْثرّحف.  مارا  ْحسن  ْثحّف،  نِيغ  اَأُشوّواف  ْثقّص  مارا  ثْمغارث  اإِ 
ماشا  اَأربِّي،  ن  اَأُعوْدجي  ذ  يفث  صِّ ذ  اَأقّا-ث  اَأزْدجيف،  اإِرّحف  اَأذ  شا  اإِتْحِويِجي 
ثاْمغارث ثْدچا ذ اَأُعوْدجي ن وْرياز. 8ِمينِزي اَأْرياز وار ذ اإِقّارص شا ِزي ثْمغارث، ماشا 
ثاْمغارث زݣ وْرياز. 9ُؤشا  عاوذ وار ذ اإِْخِريق شا وْرياز اإِ ثْمغارث، ماشا ثاْمغارث اإِ 
ولطا خ ُؤزْدجيف  وْرياز. 10خ ُؤيا اإِْتخّص اس اإِ ثْمغارث اَأذ ثّݣ اإِْشث ن رْعرامث ن صُّ
يّبث ن لمالاكاث. 11ماشا ِذي ِسيِذي ثاْمغارث نّْبرا اَأْرياز وار ثْدجي ذ شا،  نّس خ سِّ
ثُوِسي-د زݣ  ثاْمغارث  اَأمْشناو  12ِمينِزي  اإِْدجي ذ شا.  وار  ثاْمغارث  نّْبرا  اَأْرياز  ذ  ُؤرا 
وْرياز، اَأمنِّي عاوذ اَأْرياز اإِثّك-د ِزي ثْمغارث، ماشا ماّرا ِمين اإِْدچان اَأقّا-ث ِزي اَأربِّي. 
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13حكمم كنِّيو ِسيمانت نْوم، ما ثُوِسي-د خ ثْمغارث اَأذ ثّزاْدچ اإِ اَأربِّي س ُؤزْدجيف 

ذ  اَأِزيرار  ذ  اَأُشوّواف  بلِّي  ثّسشان  اوم  ذ  وار  نّس  ِسيمانت  ثُّبارث  14ما  اإِرّحفن؟  وار 
رْفِضيحث اإِ وْرياز؟ 15ماشا اإِ ثْمغارث ذ اَأُعوْدجي مارا غارس يِيِري ُؤُشّواف ذ اَأِزيرار، 
ِمينِزي اإِّمْوش اس ُؤشّواف ذ اَأِزيرار اَأم ُؤرّحاف. 16ماشا مارا حد اإِْخس اَأذ اإِخاروض، 

نّشين وار غاْرنغ ُبو ْثناِميث نِّي ُؤرا ذ ثِيمْسُمونِين ن اَأربِّي. 

قّدسن  �إِ �أَمْنِسي 
و، اَأقّا وار ذ اوم تݣّغ ّشان، ِمينِزي وار ثُمونم شا اإِ ْرخار،  يغ ثِيمْسرايِين-ا رخُّ 17اَأم وصِّ

جاراوم  ِذين  اَأقّا  ْسِريغ  ثمْسُمونت،  اَأم  ثُمونم  مارا  ُؤمزوار،  18اإِ  ْرغار.  اإِ  كثار  ماشا 
اإِْتخّص اَأذ ِذين يِيِري جاراوم  اَأْمسْبِضي، ُؤشا اَأقّا تامنغ شا ِزي مان اَأيا، 19س ِمينِزي 

اَأْمسْبِضي ن ثبِريِذين، ِحيما اَأذ اإِبان مان ون ّزاْيوم اإِْدچان ذ اإِمقْدچابن. 
20راِمي ثُمونم، ذݣّا وار اإِْدجي ِحيما اَأذ ثّشم اَأمنِسي ن ِسيِذي. 21ِمينِزي اَأم ثتتّم،   
كُور اإِّج اإِّزار اَأذ اإِْكِسي اَأمنِسي نّس ُؤشا اإِّجن ذاْيس راز ُؤشا نّْضِني اإِسشارا. 22ما وار 
غاْروم ثُوذِرين مانِي اإِ غا ثّشم ُؤ مانِي اإِ غا ثسوم؟ نِيغ ثّسحقارام ثامْسُمونت ن اَأربِّي 
ُؤشا ثّسحّشامم اإِنّي وار غار اإِْدجي شا؟ ِمين ذ اوم اإِ غا اإِنِيغ؟ ما اَأذ اوم ݣّغ ّشان؟ ِذي 
يوضغ اَأوم ث-يِد، بلِّي  ذݣّا وار ذ اوم ث تݣّغ شا. 23ِمينِزي ِمين طّفغ ِزي ِسيِذي، سِّ
و ِذي ْدجيرث اإِ ِذي اإِْتواسلّم، اإِْكِسي اَأغُروم، 24ُؤشا اَأوارنِي راِمي اإِقاذا، يارزا  ِسيِذي يشُّ
اَأيِي.” 25ُؤشا   اإِضارم  اَأيا ُؤشا  اإِ خاوم يارزن، ݣّم  اإِنُو  يمث  اَأرِّ اإنّا “كِسيم، ثا ذ  اِث، 
اإِنُو.  اإِذاّمن  اإنّا “ْركاس-ا ذ ْرعاهذ ن ْجِذيذ ذݣ  اإِْكِسي ْركاس،  و اَأوارنِي اَأمنِسي  اَأمُّ
ݣّم اَأيا، مْشحار ّما ّزايس ثسِويم، اإِ ِريضارث اإِنُو. 26س ِمينِزي مْشحار ّما اإِ غا ثّشم 
اَأغُروم-ا ُؤشا اَأذ ثْسوم ِزي ْركاس-ا، اَأقّا ثْتباّرحم س ْرمْوث ن ِسيِذي اَأر اإِ د غا ياس.” 
27خ ُؤينِّي مان ون ّما اإِ غا اإِّشن اَأغُروم-ا نِيغ اَأذ اإُِسو ِزي ْركاس ن ِسيِذي نّْبرا اَأوقّار، 

اإِقْدچب  اإِذاّمن ن ِسيِذي. 28خ ُؤينِّي اأّج ْبناذم اَأذ  يمث ذ  اَأرِّ اإِ  اَأذ يِيِري س ُؤماْرواس 
اإِخف نّس، ُؤشا اأّج اِث اَأذ اإِّش اَأمُّو زݣ وْغُروم ُؤ اَأذ اإُِسو ِزي ْركاس. 29ِمينِزي ِوي 
يوضن ْرُحوكم غار اإِخف نّس اَأم  اإِ غا اإِّشن ذ ِوي اإِ غا اإِْسون نّْبرا اَأوقّار ذ ونّي اإِ غا اإِسِّ
اإِتّت ُؤ اَأم اإِسّس، ِمينِزي نتّا وار اإِفاّرز شا اَأرِّيمث ن ِسيِذي. 30خ ُؤينِّي اَأقّا ِذين اَأطّاس 
ن يِنّي اإِضْعفن ذ يِنّي اإِهْرشن جاراوم ُؤشا اَأطّاس ذْورن تطّصن. 31مارا نݣّا اَأذ نحكم 
نْتواربّا،  اَأقّا  نْتواحكم ِزي ِسيِذي،  اإِْتواحكم. 32ماشا مارا  اإِخف نّغ، خنِّي وار خانغ 
ونِّيث. 33اَأمُّو خنِّي، اَأ اَأْوماثن، ْخِمي اإِ غا ثُمونم ِحيما  ِحيما وار نْتواحاكم شا اَأك-ذ دُّ
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اَأذ ثّشم، راجام اإِّجن ونّْضِني. 34مارا حد ذاْيس راز، اَأذ اإِّش ِذي ثاّدارث نّس، ِحيما 
وار ثْتُمونم اإِ ّشراع. ِمين اإِقِّيمن، اَأذ ث عْذرغ ْخِمي اإِ د غا ياسغ. 

وح  ِثيمْوشا ن �أَرُّ

1وار ْخسغ شا، اَأ اَأْوماثن، اَأذ ْثجهرم ِذي ثِيمْسرايِين ن اَأرُّوح. 2اَأقّا ثّسنم بلِّي 12 

ُؤِمي ثُوغا كنِّيو عاذ ذ اإِباّرانِيّين ِزي رݣـُنوس، ثْتواّسوّدارم غار لاصنام اإِݣناون. 
3خ ُؤينِّي ّسارݣّبغ كنِّيو، اَأقّا وار ِذين ِوي اإِّساوارن س اَأرُّوح ن اَأربِّي اَأذ اإِنِي ‘اَأقّا اإِْتوانعر 

و ذ ِسيِذي’ ْمِغير س اَأرُّوح اإِقّدسن واها.  و’ ُؤشا وار ِذين ِوي اإِزّمارن اَأذ اإِنِي ‘يشُّ يشُّ
ن  رْخذايم  ِذين  اَأقّا  5ُؤشا   اإِّجن.  ذ  اإِْدچا  اَأرُّوح  ماشا  اإِفارزن،  ثِيمْوشا  ِذين  4اَأقّا   

ْثسّخارث اإِفارزن، ماشا ِسيِذي اَأقّا-ث ذ اإِّج. 6ُؤشا  اَأقّا ِذين اَأفراز ن رخذايم، ماشا 
اَأربِّي اإِ ذ اإِتݣّن ماّرا ِذي ماّرا، اَأقّا اإِْدچا ذ اإِّج. 7ماشا اَأسارݣاب ن اَأرُّوح اَأذ اإِْتواّموش 
اإِ كُور اإِّج ِذي طّوع ن ماّرا. 8اَأقّا س اَأرُّوح اإِْتواّموش اإِ يِيّجن اَأوار ن ثِيِغيث، اإِ ونّْضِني 
يمان س اَأرُّوح ذ اإِّجن، اإِ ونّْضِني ثِيمْوشا  اَأوار ن ثُموسنا س اَأرُّوح ذ اإِّجن، 9اإِ ونّْضِني لاإِ
اإِ ُؤْسݣنِفي س اَأرُّوح ذ اإِّجن، 10اإِ ونّْضِني ماحْنذ اَأذ اإِّݣ رْعجايب، اإِ ونّْضِني اَأكاشاف 
ن واوار ن اَأربِّي، اإِ ونّْضِني ْرفاْرز ن اَأرُّوحاث، اإِ ونّْضِني عرام كُور ن اإِرساون ُؤشا اإِ 
ونّْضِني اَأفّسار ن اإِرساون. 11ماشا مان اَأيا ماّرا اإِتّݣ اِث اَأرُّوح ذ اإِّجن ونّي اإِبطّان اإِ كُور 

اإِّج اَأنْشث ماّمش اإِْخس نتّا. 

ْشثن  يمث ن لَمسيح ذ �إِ �أَرِّ
ماّرا  خنِّي  ُؤ  اإِغْزِذيسن  ن  اَأطّاس  غارس  ُؤشا  اإِْشث  ذ  ثْدچا  يمث  اَأرِّ اَأم  12ِمينِزي 

عاوذ  اَأمُّو  يمث،  اَأرِّ ن  اإِْشث  تݣّن  اَأقّا  اَأطّاس،  نِيْثِني  واّخا  يمث،  اَأرِّ ن  اإِغْزِذيسن 
يمث، نِيغ ُؤذاين  اَأرِّ اإِْشثن  اَأرُّوح ذݣ  اإِّج ن  لَمسيح. 13ِمينِزي نْتواّسْغضص ماّرا س 
يّين ُؤشا اإِّمْوش اَأنغ ماّرا اَأذ نُْسو زݣ اإِّج ن اَأرُّوح.  نِيغ اإُِيونانِيّين نِيغ اإِسْمغان نِيغ اإُِحورِّ
اإِغْزِذيسن.  ن  واطّاس  ماشا س  ُؤغْزِذيس،  اإِّج ن  ذ  ثْدجي شا  وار  يمث  اَأرِّ ذ  14ُؤرا 

يمث، ما خنِّي وار  15مارا اَأضار اَأذ اإِنِي ِمينِزي وار ْدجيغ ذ اَأفُوس، وار ْدجيغ ِزي اَأرِّ

وغ اإنّا، ِمينِزي وار ْدجيغ ذ ثِيّط، وار ْدجيغ ِزي  يمث؟ 16ُؤشا  مارا اَأمزُّ اإِتِيِري ِزي اَأرِّ
يمث ثُوغا-ت ذ ثِيّط، مانِيس  يمث؟ 17مارا ماّرا اَأرِّ يمث، ما خنِّي وار اإِتِيِري ِزي اَأرِّ اَأرِّ
ي؟ 18ماشا  يمث ثُوغا-ت ذ اَأسْدجي، مانِيس د اإِكّا ُؤشمِّ د اإِكّا ُؤسْدجي؟ مارا ماّرا اَأرِّ
يمث، كُور اإِّج ّزاْيسن اَأم ماّمش اإِْخس نتّا. 19ِمينِزي  و اَأربِّي اإِݣّا اإِغْزِذيسن ِذي اَأرِّ رخُّ
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ِذين  اَأقّا  و  رخُّ 20ماشا  خنِّي؟  يمث  اَأرِّ ثْدچا  مانِي  ُؤغْزِذيس،  ن  اإِّج  ذ  ثُوغا  ماّرا  مارا 
يمث واها. 21ثِيّط وار ْثزّمار اَأذ ثِيِني اإِ ُؤفُوس  اَأطّاس ن اإِغْزِذيسن، ماشا ذ اإِْشث ن اَأرِّ
“وار شك حِويجغ شا” نِيغ عاوذ اَأزْدجيف اإِ اإِضارن “وار كنِّيو حِويجغ شا”. 22س 
يمث اإِنّي اإِْتبانن ضْعفن كثار، اَأقّا نِيْثِني ْتواحذاجن كثار.  ْرعكس، اَأقّا اإِغْزِذيسن ن اَأرِّ
يمث اإِ ذ انغ اإِْتِغيرن س ْذُروس ن ّشان، نتّݣ اَأسن ّشان كثار  23ُؤشا  اإِغْزِذيسن ن اَأرِّ

رهُزوث.  ن  واطّاس  س  نّسِحينّب  اسن  اَأذ  اإِْشنان،  اإِْتِبينن  وار  اإِنّي  اإِغْزِذيسن  ُؤشا 
اَأمُّو،  يمث  اَأرِّ اإِݣّا  اَأربِّي  اَأيا، ماشا  اإِْدچا رهُزوث، وار حذاجن مان  اإِنّي غار  24ِمينِزي 

بلِّي اإِغْزِذيسن اإِ اإِْدچان ذ قّل، اَأقّا اإِْوش اَأسن ّشان كثار، 25ِحيما وار اإِتِيِري ُؤبطُّو ِذي 
اإِّجن. 26مارا  اإِ ونّْضِني ذݣ ُؤقارن ذ  اإِّجن  اإِغْزِذيسن اَأذ وشن ثاْيِنيث  يمث، ماشا  اَأرِّ
ُؤشا مارا  اَأِكيس  ثامارا  ْكِسين  اَأذ  اإِغْزِذيسن  ماّرا  ثامارا،  ثتّك خاس  ُؤغْزِذيس  اإِج ن 
يمث ن  اَأرِّ اَأِكيس. 27خنِّي كنِّيو ذ  اإِخفاون  اَأذ فارحن ماّرا  اإِْتواشنّع،  اإِج ن ُؤغْزِذيس 

لَمسيح ذ اإِغْزِذيسن كُور اإِّجن وْحدس. 
ِويّس  اإِْمكاشافن،  اإِمازانن، خنِّي  اَأمْزواُرو  اإِݣّا ِذي ثمْسُمونت ذ  اَأقّا  اَأربِّي  28ُؤشا    
ن  رْخذايم  ُؤسݣنِفي،  ن  ثِيمْوشا  اَأسن  اَأوارنِي  رْعجايب،  خنِّي  اإِْمسرماذن،  ْثراثا 
ذ  ماّرا  ما  اإِمازانن؟  ذ  نِيْثِني  ماّرا  زْعما  29ما  اإِرساون.  كُور  عرام  ُؤشا  ُؤضّبر  ذ  ثِويزا 
غارسن  ماّرا  30ما  رْعجايب؟  تݣّن  نِيْثِني  ماّرا  ما  اإِْمسرماذن؟  ذ  ماّرا  ما  اإِْمكاشافن؟ 
ثِيمْوشا ن ُؤسݣنِفي؟ ما  ّساوارن ماّرا س اإِرساون؟ ما ْتفّسارن ماّرا اإِرساون؟ 31اَأرُزوم 

خنِّي ِذي ثمْوشا ثِيصْبحانِين ُؤشا نش اَأذ اوم ّسشنغ اَأبِريذ ُيوْعران قاع. 

ثايِْري 

1ماعِليك نش ّساوارغ س اإِرساون ن اإِْوذان ذ لمالاكاث، ماشا وار غاِري ُبو 13 

ثاْيِري، اَأقّا ذْورغ ذ نّحاس اإِتنثُونن نِيغ ذ اَأْدُچون اإِّدنُذونن. 
2ماعِليك غاِري ثامْوِشي ن ُؤكاشاف ن واوارن ن اَأربِّي، فّهمغ ماّرا رسرار ذ ماّرا   
يمان اَأر ذ ّسُموِطييغ اإُِذورار، ماشا وار ذ ايِي ثْدجي  ثاُموسنا، ُؤشا ثُوغا غاِري ماّرا لاإِ

ثاْيِري، نش ذ والُو اإِ ْدجيغ. 
يمث اإِنُو ِحيما اَأذ ثْشمض، ماشا  3ماعِليك بِضيغ ماّرا اَأݣْرا اإِنُو، ماْعِليك ْوِشيغ اَأرِّ  

وار ذايِي ثْدجي ثاْيِري، وار ذ ايِي ْثنّفع ِذي والُو. 
4ثاْيِري ثْدچا غارس تاِسيع ن ْرخاضار ذ رضرافث.   

ثاْيِري وار ذاْيس ُبو ثُوسِمي، ثاْيِري وار ثْتفّيش س يِيخف نّس،   
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وار ذاْيس ُبو نّفاخث، 5وار ثْتقّمع حد، 
وار ثارزُّو ثِيِزي نّس، وار ثْتواّسارزاݣ 

يم ْثخّمام ِذي ِمين اإِْدچان ذ اَأعّفان.  ُؤشا وار ثقِّ
6اَأقّا وار ْثفاّرح شا ِزي ِمين وار اإِسݣّذن، ماشا ْثفاّرح ِزي ثِيذت. 

7اَأقّا ْثرّحف ماّرا، ثتامن ِذي ماّرا، 

ثّساثم ماّرا ُؤشا ثاربُّو ماّرا. 
8ثاْيِري وار ْثفنِّي عّمارص،   

ماشا اَأكاشاف ن واوارن ن اَأربِّي اَأذ اإِْبضر، 
اإِرساون اَأذ ݣـُنون ُؤ ثاُموسنا اَأذ ثبضر. 

اإِج ن وزين. 10ماشا  ْمِغير  اإِج ن ُؤغْزِذيس واها ُؤشا نْتكاشاف  اَأقّا نّسن غار  9ِمينِزي 

11راِمي  اإِْبضر.  اَأذ  وْزين  ن  اإِج  غار  اإِْدچان  ِمين  رْخذنِّي  ُؤكّمر،  ياس  غا  د  اإِ  ْخِمي 
اَأمْشناو  اَأسيِمي، خارصغ  اَأمْشناو  اَأسيِمي، فكّارغ  اَأمْشناو  ْورغ  اَأسيِمي، سِّ ثُوغا-يِي ذ 
و نْتوارا  يغ اَأوارنِي اَأيِي ِمين اإِْدچان ن ُؤسيِمي. 12رخُّ اَأسيِمي. اَأراِمي ذْورغ ذ اَأْرياز، جِّ
و ّسنغ غار  س اإِْشث ن ثِيِسيث اإِبارْشنن، ماشا خنِّي اَأذ نزار ثِيفراس غار ثِيفراس. رخُّ
اإِقِّيم  و اَأذ  اإِج ن وْزين واها، ماشا خنِّي اَأذ ّسنغ ماّمش ثُوغا ْتواّسنغ نش. 13خنِّي رخُّ

يمان، اَأِسيثم ذ ثايِري، اَأقّا ْثراثا-يا، ماشا اَأمّقران نْسن اَأقّا-ت ذ ثايِري.  لاإِ

رساون  ثامْوِشي ن ُؤكاشاف ُؤ ثمْوِشي ن �إِ

اَأرُّوح، ماشا خ ُؤكاشاف ن واوارن 14  1ْضفارم ثاْيِري ُؤ نْجْبذم غار ثمْوشا ن 

اإِ  يِوير شا  اإِسِّ اإِرس، وار  اإِج ن  اإِّساوارن س  اَأمْزواُرو. 2ِمينِزي ونّي  اَأربِّي ذ  ن 
اإِْوذان، ماشا اإِ اَأربِّي، ِمينِزي ُؤرا ذ اإِّج وار د اس اإِفّهم، ماشا اإِّساوار رسرار س اَأرُّوح. 
3ماشا ونّي اإِْتكاشافن اَأوارن ن اَأربِّي اإِّساوار اَأك-ذ اإِْوذان ِحيما اَأذ ثن اإِبنا، اَأذ ثن اإِِزيّيار 

ونّي  ماشا  نّس،  اإِخف  اإِبنّا  اإِرس،  ن  اإِج  اإِّساوارن س  4ونّي  اإِعّزا.  ثن  اَأذ  ِحيما  ُؤشا 
يورم س اإِرساون، ماشا  اإِْتكاشافن اإِبنّا ثامْسُمونت. 5اَأمُّو خنِّي، ْخسغ كنِّيو ماّرا اَأذ ثسِّ
يِويرن س اإِرساون، ْمِغير  مِليح عاذ اَأذ ْثكاشفم، ِمينِزي اَأمْنُزو ِوي اإِْتكاشافن خ ِوي اإِسِّ
و، اَأ اَأْوماثن، مارا ُؤِسيغ-د  مارا وانِيثا اَأذ ث اإِفّسار ِحيما اَأذ ثْتوابنا ثمْسُمونت. 6ماشا رخُّ
ْورغ شا  ْورغ س اإِرساون، مان نّفاع اإِ غاْروم مارا وار ذ اوم سِّ غاْروم ُؤشا اَأذ ِكيوم سِّ
7مارا رحوايش وار  نِيغ س ُؤسرمذ؟  نِيغ س ُؤكاشاف  ثُموسنا  نِيغ س  س ُؤساْرݣب 
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اإِّدارن، اَأمْشناو ثاْمجا نِيغ ْرݣامبِري، ݣِّين ْرحّس نّْبرا ّما اَأذ اإِْتوافارز ْرحّس نْسن، ماّمش 
اإِ غا اإِْذور اإِْتواّسن ِمين اإِتِيرارن س ثاْمجا نِيغ س ْرݣامبِري؟ 8ُؤشا مارا ْرُبوق اإِݣّا ْرحّس 
يِويرم شا اَأوار  وار يْصِفي، ِوي اإِ غا اإِّسوجذن اإِ ُؤمنِغي؟ 9اَأمُّو عاوذ كنِّيو، مارا وار ثسِّ
اإِّساوارن ِذي  اإِ غا فْهمن ِمين ثّقارم؟ ِمينِزي اَأذ ثِيِريم اَأم ونّي  اإِرس، ماّمش  اإِْصفا س 
ُؤرا ذ  ونِّيث ُؤشا  دُّ ثِميّجاِوين ِذي  ّداباث ن  اإِّسنن مْشحار ن  ِذين ِوي  10اَأقّا  روِهي. 
ينغ ّجْهذ ن ْرحّس، اَأذ  اإِْشثن ّزاْيسنت وار ثْدجي نّْبرا ْرحّس نّس. 11خنِّي مارا وار سِّ
اإِِريغ نش ذ اإِج ن ُؤباّرانِي اإِ ونّي اإِّساوارن، ذ ونّي اإِّساوارن اَأذ يِيِري ذ ُؤباّرانِي اإِ نش. 
ْثفّيضم ِذي طّوع ن  اَأذ  اَأرُزوم  اَأرُّوح،  ثْنجْبذم غار ثمْوشا ن  ُؤِمي  12اَأمُّو عاوذ كنِّيو، 

رْبِني ن ثمْسُمونت. 
نّس.  ُؤفّسار  اإِ  اإِزّمار  ِحيما  اإِّزاْدچ  اَأذ  اإِرس،  ن  اإِّساوارن س شا  ونّي  ُؤينِّي،  13خ   

14ِمينِزي مارا نش زُّوْدچغ س شا ن اإِرس، اَأرُّوح اإِنُو اَأقّا اإِزُّوْدچ، ماشا رعقر اإِنُو اَأذ اإِقِّيم 

نّْبرا ْرِغيْدچث. 15ماّمش ثݣّا؟ اَأذ ّزاْدچغ س اَأرُّوح، ماشا اَأذ ّزاْدچغ عاوذ س رعقر، 
اَأرُّوح، ماشا اَأذ غنّجغ عاوذ س رعقر. 16ِمينِزي مارا  اإِْزران ن ُؤسْمغار س  اَأذ غنّجغ 
ْثقاِذيذ س اَأرُّوح واها، خنِّي ماّمش اإِ غا يِيِني حد ونّي ِذين اإِقِّيمن “اَأِمين” اإِ ْثزاْدجيث 
ين ِمين ثّقارذ. 17ِمينِزي واّخا شك ْثقاِذيذ مِليح، ماشا ونّْضِني  ن ُؤقاِذي نّك، اَأم وار اإِسِّ
وار اإِْتوابنِّي شا ِزي مان اَأيا. 18نش ْتقاِذيغ اَأربِّي اَأقّا ّساوارغ س اإِرساون كثار ّزاْيوم ماّرا. 
19ماشا ِذي ثمْسُمونت اَأقّا ماْعِليك ُؤِفيغ اَأذ اإِنِيغ خْمسا ن واوارن س رعقر اإِنُو ِحيما 

اَأذ ّسرمذغ عاوذ اإِنّْضِني ُؤرا عشرا ن اَأراف ن واوارن س اإِج ن يِيرس. 
20اَأ اَأْوماثن، وار تِيِريم ذ اإِحْنِجيرن ِذي رعقر، ماشا اإِِريم ذ اإِحْنِجيرن ِذي ثُوعّفنا،   
س  وْيُذوذ-ا  اإِ  ْورغ  سِّ “اَأذ  تاْوراث  ِذي  ثُورا  21اَأقّا  رْفهامث.  ِذي  ثِيوضم  اإِِريم  ماشا 
و وار ذ ايِي تْسِرين شا”، اإنّا ِسيِذي. 22اَأمُّو  اإِرساون ذ اإِيْنِشيشن ن اإِباّرانِيّين، واّخا اَأمُّ
خنِّي اإِرساون ذ رْعرامث، وار اإِْدجي اإِ يِنّي ُيومنن، ماشا اإِ يِنّي وار ُيوِمينن شا، ماشا 

اَأكاشاف ن واوارن ن اَأربِّي وار اإِْدجي اإِ يِنّي وار ُيوِمينن، ماشا اإِ يِنّي ُيومنن. 
اإِرساون  س  ّساوارن  ثُوغا   ماّرا  ُؤشا  ثّسُمون  ثُوغا  ثامْسُمونت  ماّرا  مارا  23خنِّي   

ُؤشا ُؤْذفن اإِنّي اإِجْهرن نِيغ اإِنّي وار ُيوِمينن، ما نِيْثِني وار قّارن بلِّي اَأقّا كنِّيو ثْتخْرفم؟ 
24ماشا مارا ماّرا كاشفن ُؤشا ُيوذف-د حد وار ُيوِمين نِيغ حد اإِجْهر، خنِّي وانِيثا اَأذ 

اإِْتواّسقنع ِزي ماّرا ُؤشا اَأذ اإِْتواحاكم ِزي ماّرا 25ُؤشا ِمين اإِنُّوفارن ذݣ ُور نّس اَأذ اإِْذور 
غار ْثفاوث، اَأذ ياضار س ُوذم نّس، اَأذ اإِْسجذ اإِ اَأربِّي، اَأذ اإِباّرح، اَأقّا س ثِيذت اَأربِّي 

اَأقّا-ث جاراوم. 



325 ُكوِرينِثيّين  14، 15 ثابر�ت ثامْزو�ُروث �إِ �إِ

�أَْعباذ ن ثمْسُمونت �إِ �أَربِّي �أَذ ِييِري س ُؤسّتف 
26ماّمش خنِّي، اَأ اَأْوماثن؟ مارا ثُمونم، كُور اإِّجن ّزاْيوم اَأذ غارس يِيِري اإِج ن ُؤسبِّيح 

اأّج  ُؤفّسار.  ن  اإِج  نِيغ  يِيرس  ن  اإِج  نِيغ  ُؤساْرݣب  ن  اإِج  نِيغ  ْثُغوِري  ن  اإِْشث  نِيغ 
ْورن س  اَأذ سِّ اأّج اإِثن  رس،  اإِ اإِج ن  ور س  اإِسِّ اإِ ربِني. 27مارا ِذين حد  اَأذ يِيِري ماّرا 
ْثناين نِيغ س واطّاس ْثراثا يِيْذسن ُؤشا كُور اإِّجن ّزاْيسن س نُّوبث نّس، خنِّي اإِّجن 
ِذي  نتّا  اإِسقار  اَأذ  اإِفّسار،  اَأذ  اإِزّمارن  ِوي  اإِْدجي  ِذين  وار  مارا  28ُؤشا   اإِفّسار.  اَأذ 
نِيغ  ْثناين  اإِْمكاشافن س  ْورن  سِّ 29اَأذ  اَأربِّي.  اإِ  ُؤ  نّس  يِيخف  اإِ  ور  اإِسِّ اَأذ  ثمْسُمونت، 
ْثراثا ُؤشا اإِنّْضِني اَأذ حكمن. 30ُؤشا  مارا ونّْضِني اإِقِّيمن ِذين اَأذ اإِْتواّسارݣب خ شا، 
اَأوارنِي  اإِّجن  اَأربِّي ماّرا  اَأوارن ن  اَأذ ْثكاشفم  ْثزّمارم  اإِسقار ُؤمزوار. 31ِمينِزي  اَأذ  خنِّي 
ن  اَأرُّوحاث  32ُؤشا   ماّرا.  ُور  اإِْتواّݣ  ذاْيسن  اَأذ  ُؤشا  رمذن  اَأذ  ماّرا  ِحيما  ونّْضِني، 
اإِْمكاشافن، اَأقّا-ثنت ساُذو اإِْمكاشافن، 33ِمينِزي اَأربِّي وار اإِْدجي ذ اَأربِّي ن ُؤخاْروض 
نْوم  ثْمغاِرين  34ثُوِسي-د خ  اإِمقّداسن  ثِيمْسُمونِين ن  اَأمْشناو ِذي ماّرا  ماشا ن رْهنا، 
يورنت، ماشا اإُِشوّوار  وسمنت ِذي ثمسُمونِين، ِمينِزي وار د اسنت اإِسِميح اَأذ سِّ اَأذ سُّ
اَأسنت اَأذ طّاعنت اَأم ماّمش ثّقار عاوذ تاوراث. 35ُؤشا  مارا ْخسنت اَأذ رمذنت شا، 
اَأذ  ثْمغارث  اإِ  ثُوِسي  د  وار  ِمينِزي  نْسن،  ثاّدارث  ِذي  نْسنت  اإِريازن  ّسقسانت  اَأذ 
يور ِذي ثمْسُمونت. 36ما زْعما اإِفّغ-د ّزايكنت اَأوار ن اَأربِّي؟ نِيغ يِيوض-د غاْروم  ثسِّ
واها؟ 37مارا حد اإِْتِغير اس ذ اَأمكاشاف نِيغ ذ ْبناذم اَأرُّوحانِي، اَأذ اإِعقر مِليح بلِّي ِمين 
و  د اوم تاِريغ، اَأقّا-ثنت ذ ثِيوّصا ن ِسيِذي. 38ماشا مارا حد اإِجْهر، اإِجْهر واها. 39اَأمُّ
اإِمسار  اإِرساون. 40اَأذ  اَأوار س  اَأْوماثن، نْجبذم غار ُؤكاشاف، وار منّعم شا  اَأ  خنِّي، 

ماّرا س لاذاب ُؤ س ُؤستّف. 

ثانُوكر� ن لَمسيح 

1خنِّي اَأذ كنِّيو ّسارݣبغ، اَأ اَأْوماثن، رْخبار اَأصْبحان ونّي ذ اوم باّرحغ، ذ ونّي 15 

ْثقّبرم، خ ِمينخف ْثبّدم، 2اإِ ِزي اإِ غا ثْتواّسنجمم عاوذ مارا ثطّفم ذاْيس اَأم 
ماّمش ذ اوم ث بارحغ، نِيغ اَأْخِمي زْعما ثُومنم باطر. 3ِمينِزي اَأمْزوار ّسعُذوغ اَأوم-د 
ِمين ثُوغا طّفغ نش س يِيخف اإِنُو، اَأقّا لَمسيح اإِمُّوث خ ّدنُوب نّغ علاْحساب ِمين 
علاْحساب  ْثراثا  ِويّس  واّس  اإِْتواّسنكّار ذݣ  ُؤشا  اإِْتواَأنْضر  4اَأقّا  اإِْذلِيسن،  ذݣ  اإِزّمن 
6اَأوارنِي اس  اإِمْحضارن.  اإِْضهار-د غار ِسيفاس، خنِّي غار ثنعاش ن  5ُؤشا  اإِْذلِيسن، 
اَأطّاس ّزاْيسن عاذ ّدارن  اإِّجن،  ثِيّوا ن خْمسا مّيا ن واْوماثن ذݣ ُؤُمور ذ  اإِ  اإِبان-د 
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ُؤشا اإِنّْضِني اَأقّا طّصن. 7اَأوارنِي اس اإِْضهار-د اإِ ياعُقوب، خنِّي اإِ ماّرا اإِمازانن. 8ُؤشا  
غار ُؤنݣّاُرو ماّرا، اإِْضهار اَأيِي-د اَأمْشناو اإِ ونّي د اإِخرقن باّرا اإِ ْروْقث نّس. 

9ِمينِزي نش ْدجيغ ذ اَأماُزوز قاع زݣ اإِمازانن، وار ْسِذيِهيجغ اَأذ ايِـي راغان اَأمازان،   
ِمينِزي نش ثُوغا ذاّرشغ ثامْسُمونت ن اَأربِّي. 10ماشا س نِّيعمث ن اَأربِّي اإِ ْدجيغ ِمين 
اإِ نش وار ثْدجي باطر، ِمينِزي نش خْذمغ ماُهو قاع خاسن  ْدجيغ ُؤشا نِّيعمث نّس 
ماّرا، ماشا وار اإِْدجي ذ نش، ماشا نِّيعمث ن اَأربِّي ثنِّي اإِْدچان اَأِكيِذي. 11خنِّي ما ذ 

و اإِ ثتامنم.  و اإِ نْتباّرح، اَأمُّ نش نِيغ ذ نِيْثِني، اَأمُّ

متِّينن  ثانُوكر� ن �إِ
12خنِّي مارا اإِْتواباّرح س لَمسيح بلِّي اَأقّا اإِْتواّسنكّار-د زݣ اإِمتِّينن، ماّمش خنِّي زّمارن 

شا جاراوم اَأذ اإِنِين بلِّي وار ِذين ُبو ْثُنوكرا ن اإِمتِّينن؟ 13ِمينِزي مارا وار ِذين ُبو ثانُوكرا 
ن اإِمتِّينن، ُؤرا ذ لَمسيح وار ذ اإِْتواّسنكّار خنِّي، 14ُؤشا مارا لَمسيح وار ذ اإِْتواّسنكّار، 
يمان نْوم، 15ُؤشا نّشين نبان ذ  اإِ يْدچا خنِّي لاإِ اإِ ثْدچا ْثباّرحث نّغ، باطر  خنِّي باطر 
ونّي  لَمسيح،  اإِّسنكّار-د  اَأقّا  بلِّي  اَأربِّي  خ  نْشهذ  ِمينِزي  اَأربِّي،  ن  يقن  اإِّسخارِّ رْشُهوذ 
اإِمتِّينن  مارا  16ِمينِزي  شا.  ْتواّسنكّارن  د  وار  اإِمتِّينن  نِيشان  مارا  شا،  اإِّسنكّار  د  وار 
وار  لَمسيح  مارا  17ُؤشا   اإِْتواسنكّار خنِّي.  د  وار  لَمسيح  اَأقّا  تثواسنكّارن شا،  د  وار 
اإِنّي  18ُؤرا  نْوم،  ّدنُوب  يمم عاذ ِذي  ثقِّ نْوم باطر، خنِّي  يمان  لاإِ اَأقّا  اإِْتواسنكّار شا،  د 
يِثيم ِذي لَمسيح  اإِتطّصن ِذي لَمسيح اَأوارنِي راِمي مُّوثن، اَأقّا ْتواهلكن. 19مارا ثُوغا نسِّ

اإِ ثُوذارث-ا واها، اَأقّا-نغ قاع ذ اإِمُشومن ن ماّرا اإِْوذان. 
اإِتطّصن ذݣ  يِنّي  ُؤمنُزو ن  اَأم  اإِمتِّينن  اإِْتواّسنكّار-د زݣ  اَأقّا لَمسيح  و،  20ماشا رخُّ  
زݣ  ثْدچا  اإِمتِّينن  ن  ثانُوكرا  ذ  ُؤرا  ْبناذم  اإِّجن  زݣ  ْرمْوث  ثُوسا  ذ  21ُؤِمي  ونْضر. 
ماّرا  ْتواّسنّدارن  اَأذ  عاوذ  اَأمُّو  اَأذام،  ِذي  مُّوثن  ماّرا  ماّمش  اَأم  22ِمينِزي  ْبناذم.  اإِّجن 
ِذي لَمسيح. 23ماشا كُور اإِّج ِذي نُّوبث نّس: لَمسيح ذ اَأمنُزو، خنِّي اإِنّي اإِْدچان ن 
اإِ  اإِْوش ثاݣْلِذيث  اإِ غا  اَأنݣّاُرو، ْخِمي  اَأيا ذ  ْثواِسيث نّس. 24اَأوارنِي مان  لَمسيح غار 
ولطا ذ ماّرا ّجهذ. 25ِمينِزي  اَأربِّي ثاباباث، ْخِمي اإِ غا اإِبضر ماّرا رحكاماث ذ ماّرا صُّ
اإِْتخّص اس اَأذ اإِحكم اَأر اإِ ذ غا يّݣ ماّرا رعْذيان نّس ساُذو اإِضارن نّس. 26ُؤشا  رْعُذو 
ماّرا ساُذو  اإِݣّا  “اَأقّا  اَأقّا ثُورا  ِمينِزي  27 ْرمْوث.  ذ  اَأقّا-ث  اإِْتوابضرن،  غا  اإِ  ونّي  اَأنݣّاُرو 
اإِبان مِليح بلِّي ونّي ذ  اإِْتواّݣ ساُذو نتّا، اَأقّا  اإِقّار بلِّي ماّرا  اإِضارن نّس”. ماشا ْخِمي 
اس اإِݣِّين ماّرا ساُذو نتّا، اَأقّا نتّا ِسيمانت نّس وار اإِْدجي ساُذو نتّا.28خنِّي راِمي د اس 
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يث عاوذ اَأذ اإِْتواّݣ ساُذو اإِ ونّي ُؤِمي د اس اإِݣِّين  اإِْتواّݣ ماّرا ساُذو اإِ نتّا، رْخذنِّي ثاممِّ
ماّرا ساُذو اإِ نتّا، ِحيما اَأذ يِيِري اَأربِّي ِذي ِمين ِذي ّما.

  29نِيغ، ِمين اإِ غا ݣّن اإِنّي اإِْتواّسغْضصن ِذي طّوع ن اإِمتِّينن؟ مارا وار د تثواسنكّارن 
ي  ي اإِ غا ْتواّسغْضصن عاذ ِذي طّوع ن اإِمتِّينن؟ 30ؤ مايمِّ اإِمتِّينن عّمارص، ماغار مايمِّ
نّشين عاذ ِذي لخاطار ِذي كُور ْثساّعث؟ 31اَأ اَأْوماثن، اَأقّا ْتمِتيغ كُور اَأّس س ُؤسْمغار 
اَأك-ذ  ْبناذم  اَأم  مْنغغ  ثُوغا-يِي  32مارا  ِسيِذيْثنغ.  و  يشُّ لَمسيح  ِذي  اإِْدچان غاِري  اإِ  نْوم 
رْوُحوش ِذي اَأفاُسوس، مان رْفضر اإِ غاِري؟ مارا اإِمتِّينن وار ْتواسنكّارن شا، اَأذ نّش، 
يم يِيخف نْوم، ثاُمونت وار اإِْحِرين ْثجّياح  اَأذ نُْسو، ِمينِزي ثِيوّشا اَأذ نّمث. 33وار ْتغشِّ
ينن  ِمينِزي شا ّزاْيوم وار سِّ ْثفاقم نِيشان، وار ْتخطِّيم شا،  اإٍِريم  طّبايع ثِيصْبحانِين. 34

شا اَأربِّي. اإِ رهيا نْوم قّارغ ث. 

يمث ن ثْنُوكر�  يمث ن ْرمْوث ذ �أَرِّ �أَرِّ
يمث اإِ د غا ياسن؟’  35ماشا اَأذ اإِنِي حد “ماّمش اإِ غا ْتواسنكّارن اإِمتِّينن؟ س مان اَأرِّ

وار  ْثزاّرعذ  ِمين  37ِزي  قبر.  اإِمُّوث  وار  مارا  اإِتّدار  وار  ْثزاّرعذ شك،  ِمين  اَأفُغور،  36اَأ 

يمث، ماشا ثاعّقاشث واها، اَأقّا-ت ن يِيْرذن نِيغ ن شا نّْضِني. 38ماشا  ْثزاّرعذ شا اَأرِّ
يمث نّس. 39وار  يمث ماّمش اإِْخس نتّا ُؤشا اإِ كُور اَأعّقا ن ّزاِريعث اَأرِّ اَأربِّي اإِْوش اس اَأرِّ
اإِْدجي ماّرا اَأْيُسوم ذ اَأْيُسوم ذ اإِّج، ماشا اَأْيُسوم ن اإِْوذان اإِْمسبضا خ وْيُسوم ن ْرمار ُؤشا 
يماث  يماث ن ُؤجنّا ذ اَأرِّ اَأْيُسوم ن اإِسْرمان ونّْضِني ن وْيُسوم ن اإِْجضاض. 40اَأقّا ِذين اَأرِّ
ن ثُمورث، ماشا اَأُعوْدجي ن يِنّي ن ُؤجنّا ونّْضِني ن يِنّي ن ثُمورث. 41اإِّجن ذ اَأُعوْدجي 
اإِثِري نّْضِني  اإِبضا خ  اإِثِري  اَأُعوْدجي ن ُؤُيور ذ يِيثران، ِمينِزي  ن ْثُفوشث، ونّْضِني ذ 
ذݣ ُؤُعوْدجي. 42اَأمُّو خنِّي اإِ غا ثِيِري ذ ثانُوكرا ن اإِمتِّينن. اَأقّا اَأرِّيمث ثْتوازاّرع ِذي ِمين 
اإِفنّان ُؤشا اَأذ ْتواّسنكّار-د ِذي ِمين وار اإِفنِّين. 43اَأقّا اإِْتوازاّرع ِذي ِمين وار اإِْشِنيعن ُؤشا 
اَأذ د اإِْتواّسنكّار ذݣ ُؤُعوْدجي، اإِْتوازاّرع ِذي ثْضعفث ُؤشا اَأذ د اإِْتواّسنكّار ِذي ّجهذ. 

44اَأقّا ثْتوازاّرع اَأرِّيمث ن طِّبيعث ُؤشا اَأذ د ثْتواّسنكّار اَأرِّيمث ن اَأرُّوح. 

يمث ن اَأرُّوح. 45اَأمُّو خنِّي ثُورا  و اَأقّا ِذين ُؤرا ذ اَأرِّ يمث ن طِّبيعث، اَأمُّ اَأقّا ِذين اَأرِّ  
“اَأْرياز اَأمْزواُرو، اَأذام، اإِْذور ذ رْعمار اإِّدارن ُؤشا اَأذام اَأنݣّاُرو ذ اَأرُّوح اإِّسنّدارن.” 46ماشا 
ِمين اإِْدچان ِزي اَأرُّوح وار د ُيوِسي شا ذ اَأمْزواُرو، ماشا ِمين اإِْدچان ن طِّبيعث، خنِّي 
اَأوارنِي مان اَأيا ِمين اإِْدچان ِزي اَأرُّوح. 47ْبناذم اَأمْزواُرو اإِّك-د ِزي ثُمورث، اَأقّا نتّا زݣ 
ُؤشار ن ثُمورث. ْبناذم ِويّس ْثناين ذ ِسيِذي اإِ د اإِكِّين زݣ ُؤجنّا. 48اَأم ماّمش اإِْدچا 
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و اإِْدچان خنِّي اإِنّي اإِْتواݣّن زݣ ُؤشار ن ثُمورث، ُؤشا اَأم  ونّي زݣ ُؤشار ن ثُمورث، اَأمُّ
يفث  ماّمش اإِْدچا ونّي ن ُؤجنّا، اَأمُّو خنِّي اإِنّي اإِْدچان ن ُؤجنّا. 49ُؤشا  اَأم ماّمش نارُبو صِّ

يفث ن ونّي زݣ ُؤجنّا.  ن ونّي اإِْتواݣّن زݣ ُؤشار ن ثُمورث، اَأمُّو خنِّي اَأذ نارُبو صِّ
50ماشا، اَأ اَأْوماثن، قّارغ ذݣّا، اَأقّا اَأْيُسوم ذ اإِذاّمن وار زّمارن اَأذ وارثن ثاݣْلِذيث ن   
اَأربِّي ُؤرا ذ ِمين اإِفنّان وار اإِزّمار اَأذ اإِوارث ِمين وار اإِفنِّين. 51ْخزارم، اَأذ كنِّيو ّسارݣبغ 
يّر، اَأقّا-نغ وار نتطّص شا ماّرا، ماشا ماّرا اَأذ نْتوابّدر 52ذْغيا، ذݣ وارماش  خ اإِّجن سِّ
ْتواّسنكّارن غار  د  اَأذ  اإِمتِّينن  ُؤشا  اإِزّمار  اَأذ  ْرُبوق  ِمينِزي  اَأنݣّاُرو.  ْرُبوق  وابِريو غار  ن 
ِمين وار اإِفنِّين ُؤشا نّشين اَأذ نْتوابّدر. 53ِمينِزي ِمين اإِفنّان اإِْتخّص اس اَأذ يارض ِمين وار 
اإِفنِّين ُؤ ِمين اإِ غا اإِمثن اإِْتخّص اس اَأذ يارض ِمين وار اإِْتمِتين. 54ُؤشا  ْخِمي ِمين اإِفنّان 
اَأذ يارض ِمين وار اإِفنِّين ُؤ ِمين اإِ غا اإِمثن اَأذ يارض ِمين وار اإِْتمِتين، رْخذنِّي اَأذ اإِكّمر 

واوار اإِ اإِْتواِرين

شا. 8:25                     “ْرمْوث اَأقّا ثْتواصارض ذݣ ُؤغلّب.         �إِ
55اَأ ْرمْوث، مانِي اإِْدچا ُؤسنّان نّم؟ 

                     مانِي، اَأ جاهنّاما، اَأغلّب نّم؟”         ُهوش. 14:13 

56اَأقّا اَأسنّان ن ْرمْوث ذ ّدانب ُؤشا ّجْهذ ن ّدانب اَأقّا-ث ذ تاوراث. 57ماشا اَأقاِذي اإِ 

و لَمسيح. 58اَأمُّو خنِّي، اَأ اَأْوماثن اإِِعيّزن،  اَأربِّي، ونّي ذ انغ اإِْوِشين اَأغلّب س ِسيِذي يشُّ
بّدم نِيشان ُؤ نّْبرا اَأنْهزِّي، اَأرنِيم رْبدا ِذي ْرخْدمث ن ِسيِذي س ُؤفّيض، اَأم ثّسنم بلِّي 

ْرخْدمث نْوم ِذي ِسيِذي وار ثْدجي باطر. 

مقّد�سن ِذي ُؤرشاِليم  �أَسُموِني ن ّصذ�ِقي �إِ �إِ

ماّمش 16  اَأم  اإِمقّداسن، ݣّم كنِّيو عاوذ  اإِ  ُؤسُمونِي ن ّصذاِقي  يهث ن  ِزي جِّ 1

ضّبرغ اإِث-يِد ِذي ثمْسُمونِين ن ݣالاِطييا. 2كُور اَأّس اَأمْزوار ن ِسيمانا كُور 
اإِ د غا  اإِوّسع، ِحيما، ْخِمي  اإُِحوز شا ن ثسغارث علاْحساب ماّمش  اَأذ  ّزاْيوم  اإِّجن 
ي عاذ رْخذنِّي ُؤسُمونِي ن ّصذاِقي. 3ُؤشا  ْخِمي اإِ د غا اَأوضغ، اَأذ  اَأوضغ، وار اإِبدِّ
ّسكّغ اإِنّي خف ْثحسبم مّحضن، ِحيما اَأذ اَأْوين ثْشِريمث ن ّصذاِقي نْوم اَأك-ذ ْثبراثِين 
اإُِشوّوار اَأذ راحغ نش عاوذ، خنِّي اَأذ كّارن اَأذ راحن  غار ُؤرشالِيم. 4ُؤشا  مارا ثُوغا 

اَأِكيِذي. 



329 ُكوِرينِثيّين  16 ثابر�ت ثامْزو�ُروث �إِ �إِ

ثانݣّاُروث 
5اَأذ غاروم-د اَأسغ ْخِمي اإِ ذ غا كّغ خ ماِسيُذونِييا، ِمينِزي اَأذ د كّغ خ وْبِريذ ن   
ماِسيُذونِييا. 6اإِزّمار اَأذ قِّيمغ نِيغ عاذ اَأذ ّسعُذوغ ْرمْشثا اَأِكيْذوم، ِحيما خنِّي كنِّيو ْثزّمارم 
و اَأم د خاوم اإِ  اَأذ ايِي ثّسقّبضم مانِي اإِ غا راحغ. 7ِمينِزي وار ْخسغ اَأذ كنِّيو زارغ رخُّ
يِثيمغ اَأذ قِّيمغ اَأِكيْذوم شا ن ْروْقث، مارا اإِْسمح ِسيِذي.  غا كّغ اَأبِريذ واها، ِمينِزي سِّ
8ماشا اَأذ قِّيمغ عاذ ِذي اَأفاُسوس اَأر اَأّس ن ْرِعيذ ن خمِسين. 9ِمينِزي اَأقّا ثنُّورزم اَأيِي-د 

ثّوارث ثامّقرانت اإِجْهذن اَأطّاس، ُؤشا اَأقّا ِذين اإِج ن ُؤبارُّو ن رعذيان. 
نّْبرا ثِيݣُّوِذي،  اَأذ ِذين يِيِري جاراوم  نتّا  ثِيُموثِيُيو، ْحضام، ماحْنذ  10مارا يِيوض-د   
ث  اَأذ  ّما  اإِّجن  ذ  ُؤرا  ُؤينِّي  11خ  نش.  اَأمْشناو  ِسيِذي  ن  ْرخْدمث  اإِتّݣ  نتّا  ِمينِزي 
اإِّسحقار، ماشا قّبضم ث ِذي رْهنا، ِحيما اَأذ غاِري-د ياس، ِمينِزي نش ْتراِجيغ ث 
اَأذ  ِحيما  اَأطّاس،  ث  زاْوݣغ  اَأقّا  اَأُبولُّوس،  ثاْوماث  ن  يهث  جِّ 12ِزي  واْوماثن.  اَأك-ذ 
و، ماشا اَأذ د ياس  غاروم-د ياس اَأك-ذ واْوماثن، ماشا نتّا ثُوغا وار اإِعّور اَأذ د ياس رخُّ

ْخِمي ذ اس اإِ غا اإِساّرح ْروْقث. 
يمان، حزمم س ثرياسث، اإِِريم ثمْحضم 14ماّرا ِمين  13ْحضام، بّدم نِيشان ِذي لاإِ  

اإِ غا اإِْمسارن جاراوم اَأذ يِيِري س ثايِري. 
15زاْوݣغ كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، اَأقّا ثّسنم بلِّي راْدچ ن ثاّدارث ن ْسِثيفانُوس، اَأقّا-ثن ذ   
اإِمقّداسن.  اإِ ْثسّخارث ِذي طّوع ن  اإِمنزا ِذي اَأخايا، خنِّي نِيْثِني طّوعن اإِخف نْسن 
16ݣّم اإِخف نْوم ساُذو ُؤفُوس ن يِنّي اَأمْشناو نِيْثِني ُؤشا ساُذو كُور اإِّجن اإِ ذ انغ اإِْتعاوانن 

ذ  ْسِثيفانُوس  ن  ْثواِسيث  س  فارحغ  17اَأقّا  اَأِكيْذنغ.  اإِخّدمن  اإِ  اإِّجن  كُور  ساُذو  ُؤشا 
فُورثُوناثُوس ذ اَأخايِيُكوس، ِمينِزي نِيْثِني كّمرن عاذ ِمين كنِّيو اإِْتخّصان، 18س ِمينِزي 

نِيْثِني ّساريّحن اَأرُّوح اإِنُو ذ ونّي نْوم. وقّارم اإِْوذان اَأمْشناو اإِنا. 
19ثِيمسُمونِين ن اَأِسييا ْتسْدچامنث-يِد خاوم. اَأكِويلا ذ بِريسِكيّلا اَأك-ذ ثمْسُمونت   
20ْتسْدچامن-د  ِسيِذي.  ِذي  اَأطّاس  خاوم  ْتسْدچامن-د  نْسن  ثاّدارث  ِذي  اإِْدچان  اإِ 

خاوم ماّرا اَأْوماثن. ْتسْدچامم-د خ واياويا س ُؤُسوذم اإِقّدسن. 
وار  حد  22مارا  اإِنُو.  ُؤفُوس  س  ْسرام  اَأوم-د  تاِريغ  اإِنُو،  ِسيمانت  ُبولُوس  21نش،   
و لَمسيح، اَأذ يِيِري ذ اَأمنُعور. ‘ماراناثا’ )=‘اَأ ِسيِذيْثنغ، اَأس-د’ نِيغ  اإِْخس ِسيِذي يشُّ
و لَمسيح اَأذ ِكيوم ثِيِري. 24ثاْيِري اإِنُو  ‘ِسيِذيثنغ اَأقّا ُيوِسي-د(’. 23نِّيعمث ن ِسيِذي يشُّ

و. اَأِمين.  اَأقّا-ت اَأِكيْذوم ماّرا ِذي لَمسيح يشُّ



ُكوِرينِثيّين  3301 ثابر�ت ِويّس ْثناين �إِ �إِ

 ثابر�ت ِويّس ثْناين ن بُوُلوس 
كُوِرينِثيّين  �إِ �إِ

�أَسْدچم 

و لَمسيح علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي ذ ثاْوماث ثِيُموثِيُيو، اإِ 1  1ُبولُوس، اَأمازان ن يشُّ

ثمْسُمونت ن اَأربِّي ثنِّي اإِْدچان ِذي كُوِرينثُوس اَأك-ذ ماّرا اإِمقّداسن اإِنّي اإِْدچان ِذي 
و لَمسيح.  ماّرا اَأخايا: 2نِّيعمث خاوم ذ رْهنا ِزي اَأربِّي باباْثنغ ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ

�أربِّي ن ماّر� �أَْسفّوج 
ذ  اَأرْحمث  ن  ثاباباث  لَمسيح،  و  يشُّ ِسيِذيْثنغ  ن  ثاباباث  اَأربِّي،   اإِ  اَأقّا-ت  3لباراكا 

نْقّد  اإِتّسفّواجن ِذي ماّرا رْحصارث نّغ، ِحيما خنِّي  اَأفّوج، 4ونِّي خانغ  اَأربِّي ن ماّرا 
اَأذ نّسفّوج خ اإِنّي اإِْدچان ِذي ماّمش ّما رْحصارث س ُؤفّوج اإِ ِزي نْتواّسفّوج نّشين 
و اإِفّيض عاوذ  س يِيخف نّغ ِزي اَأربِّي. 5ِمينِزي اَأمن اإِفّيض ذاْينغ اَأوّدب ن لَمسيح، اَأمُّ
ُؤفّوج نّغ س لَمسيح. 6ماشا مارا حصارن اَأنغ، اَأقّا مان اَأيا اإِ ُؤفّوج ذ ُؤسْنجم نْوم اإِنّي 
اإِ ذ غا ياوين ْرِغيْدچث نْسن مارا كنِّيو عاوذ ثْكِسيم اَأوّدب اَأمْشناو ذ نكِسي ُؤرا ذ 
نّشين، نِيغ مارا نْتواّسفّوج اَأقّا مان اَأيا اإِ ُؤفّوج ذ ُؤسْنجم نْوم عاوذ. 7اَأِسيثم نّغ اإِ كنِّيو 
و اإِ غا ثشارشم ذݣ ُؤفّوج.  اإِمثن، ِمينِزي نّسن، بلِّي اَأمْشناو ثشاّرشم ذݣ ُؤوّدب، اَأمُّ
8ِمينِزي وار نْخس شا، اَأ اَأْوماثن، اَأذ ْثجهرم خ رْحصارث نّغ اإِ خانغ اإِكِّين ِذي اَأِسييا، 

اَأقّا ثكّا خانغ اَأنݣّاُرو سنّج خ ْثزّمار نّغ، اَأراِمي عراحار نْقضع راياس ِزي ثُوذارث نّغ، 
9واه، نّشين س اإِخف نّغ ثُوغا نْحّسب بلِّي اَأذ خانغ اإِْتواحكم س ْرمْوث، ِحيما وار 

ي شا ذݣ اإِخف نّغ، ماشا ِذي اَأربِّي ونّي د اإِّسنكّاران اإِمتِّينن. 10نتّا اَأقّا اإِفّك اَأنغ  نِتيقِّ
اإِفّك عاوذ،  انغ  اَأذ  بلِّي  ذاْيس  نِتيّق  نّشين  ُؤشا  اَأنغ  اإِْتفكّا  ُؤشا  ثامّقرانت  ْرمْوث  ِزي 
يّبث ن  11اإِِري كنِّيو عاوذ اَأذ انغ ْثعاونم س ْثزاْدجيث نْوم، ِحيما اَأذ قاذن اَأطّاس خ سِّ

ِمين ذ انغ اإِّموشن زݣ واطّاس. 



331 ُكوِرينِثيّين  1، 2 ثابر�ت ِويّس ْثناين �إِ �إِ

�أَبّدر ن ُؤسافار ن بُوُلوس 
ونِّيث س  12ِمينِزي وا ذ اَأسْمغار نّغ، شهاذث ن ْثنْفسشث نّغ، بلِّي اَأقّا-نغ نُوُيور ِذي دُّ

رصفايث ذ ثازُذوِݣي ن اَأربِّي، وار اإِْدجي س ثِيغِريث ن وْيُسوم، ماشا س نِّيعمث ن 
اَأربِّي ُؤشا ذ اَأمْزواُرو اإِ كنِّيو. 13ِمينِزي وار ذ اوم نُوِري ُؤرا ذ اإِْشث ن  ثمْسراشث ْمِغير 
يِثيمغ اَأذ ْثفْهمم اَأر اَأنݣّاُرو، 14اَأم ماّمش عاوذ ثّسنم  ِمين ثّقارم ُؤشا عاوذ ْثفّهمم، اإِوا سِّ
ّزاْينغ ْذُروس، بلِّي اَأقّا-نغ ذ اَأسْمغار نْوم، اَأمُّو عاوذ كنِّيو ذ اَأسْمغار نّغ ذݣ واّس ن 
و. 15ِذي رامان-ا ثُوغا ْخسغ اَأذ غاروم-د اسغ ِزيش، ِحيما اَأذ غاْروم ثِيِري  ِسيِذي يشُّ
ينت  ثنِذْ خ  عُذوغ  اَأذ  ݣِّيغ  ثُوغا  16ُؤشا  نّْضِنيث  ْثوارا  اإِ  نِّيعمث  ن  ثمْوِشي  ن  اإِْشث 
اَأذ  كنِّيو  ِحيما  ماِسيُذونِييا،  ِزي  عاوذ  عْقبغ  غاروم-د  اَأذ  ِحيما  ماِسيُذونِييا،  غار  نْوم 
اَأيا، ما قْدچقغ؟ نِيغ  اَأذ ݣّغ مان  ايِي ثّسقّبضم غار ياُهوِذيّيا. 17ما راِمي ثُوغا عّورغ 
ِمين خارصغ اَأذ ث ݣّغ، ما خارصغ ث علاْحساب اَأيُسوم، اَأْخِمي ذ ‘واه-واه’ اإِنُو 
ذ ‘لّا-لّا’؟ 18اَأقّا اَأربِّي ذ اَأصِذيق اإِ يْدچا، اَأوار نّغ اإِ كنِّيو وار اإِْدجي ‘واه’ ُؤرا ذ ‘لّا’. 
و لَمسيح، ونّي اإِ ِزي اإِْتواباّرح جاراوم ّزاْينغ، ّزايِي ذ ِزي  19ِمينِزي مِّيس ن اَأربِّي، يشُّ

ِسيلبانُوس ذ ِزي ثِيُموثِيُيو، اَأقّا نتّا وار اإِْدجي ذ ‘واه’ ُؤرا ذ ‘لّا’، ماشا ‘واه’ ذاْيس اإِ 
يْدچا. 20ِمينِزي مْشحار ّما ن ْرُوُعوذ ن اَأربِّي اإِ اإِْدچان، اَأقّا ذاْيس اإِْدچا ذ ‘واه’، خ 
اَأِكيْذوم  اإِضْمنن  انغ  اَأربِّي. 21ونّي ذ  اإِ ُؤُعوْدجي ن  ‘اَأِمين’  اإِْدچا ذ  ّزايس عاوذ  ُؤينِّي 
يع نّس ُؤشا اإِْوشا  ِذي لَمسيح ُؤشا اإِذهن اَأنغ، نتّا ذ اَأربِّي، 22ونِّي اإِݣِّين خانغ عاوذ اَأشمِّ
اَأنغ اَأرُّوح ذ ْرعارُبون ذݣ ُوراون نّغ. 23ماشا نش ْتراِغيغ اَأربِّي ذ اَأشّهاذ خ رْعمار اإِنُو، 
ُؤِمي ثُوغا-يِي ذ اَأحِنين خاوم، راِمي وار د ُؤِسيغ ثاوارا نّْضِنيث غار كُوِرينثُوس. 24وار 
يمان نْوم، ماشا نّشين ذ اإِخّدامن اإِ رْفراحث نْوم،  اإِْدجي خنِّي ماحْنذ اَأذ نصلّط خ لاإِ

يمان ْثبّدم ثمثنم.  ِمينِزي ِزي لاإِ
 

ُؤِسيغ ثاوارا نّْضِنيث س وْشضان. 2ِمينِزي 2   اَأقّا وار غاروم-د  اَأقّا ݣِّيغ ث،  1ذݣّا 

اإِ  ونّي  ْمِغير  اإِّسفارحن  غا  اإِ  ايِي  ذ  خنِّي  ِوي  كنِّيو،  وݣمغ  ّسفُّ نش  زْعما  مارا 
ِذي ݣِّيغ اَأفُوݣم؟ 3ُؤشا  ُؤِريغ اَأوم-د نِيشان مان اَأيا، ِحيما نش، ْخِمي اإِ د غا ياوضغ 
وݣمغ شا زݣ اإِنّي اإِْتخّصا اَأذ ّزاْيسن فارحغ. اَأقّا تِيّقغ ذاْيوم ماّرا، بلِّي  ِذين، وار ْتواّسفُّ
رْحصارث  ِذي  اَأوم-د  ُؤِريغ  4ِمينِزي نش  ماّرا.  نْوم  رْفراحث  ذ  اَأقّا-ت  اإِنُو،  رْفراحث 
وݣمم،  ثْمغار اَأطّاس ُؤرا س ُور يارجفن ُؤ س واطّاس ن اإِمطّاون، وار اإِْدجي ِحيما اَأذ ثفُّ

ماشا ِحيما اَأذ ثّسنم ثاْيِري اإِ غاِري اإِ كنِّيو س ُؤفّيض. 



ُكوِرينِثيّين  2، 3323 ثابر�ت ِويّس ْثناين �إِ �إِ

16 :25  ،12 :24 3:3  ُؤفُغ. 

سماحث �إِ ُؤمذنُوب 
وݣم واها، ماشا - زݣ اإِج ن ُؤغْزِذيس  وݣمن، نتّا وار ذ ايِي اإِّسفُّ 5ماشا مارا ِذين ونّي اإِّسفُّ

ماحْنذ وار ث قّارغ س ّجْهذ - اإِ كنِّيو ماّرا. 6شفا ياس اإِ وانِيثا، اَأقّا اَأزْين اَأمّقران زّاْيوم ثُوغا 
و اَأذ اس ْثسامحم ُؤشا اَأذ خاس ْثفّوجم، ِحيما وار  اإِوبّخ اِث، 7اَأمُّو خنِّي اإِْتخّص اَأوم رخُّ
خاس يارنِّي ُؤفُوݣم اَأر اَأنݣّاُرو. 8خ ُؤينِّي زاْوݣغ كنِّيو ماحْنذ اَأذ اس ثّسثّبثم ثايِري، 9ِمينِزي 
عاوذ اإِ مان اَأيا ُؤرِيغ اَأوم-د، ِحيما اَأذ ّسنغ ماّمش اإِْدچا ْرخاضار نْوم، ما ثطّاعم ِذي ماّرا. 
10ونّي ُؤِمي ْثسامحم، نش عاوذ اَأذ اس سامحغ. ِمينِزي مارا ثُوغا ِذين خ ِميخف سامحغ، 

ِميخف ُؤِمي سامحغ، ساْمحغ ث ِذي طّوع نْوم ِقيباْتش اإِ ُوذم ن لَمسيح، 11ِحيما خنِّي 
يطان وار ذاْينغ اإِضّماع، ِمينِزي وار نْجّهر اإِخارِّيصن نّس.  شِّ

�إِمسّخارن �إِ ْرعاهذ ن ْجِذيذ 
لَمسيح  ن  اَأصْبحان  رْخبار  باّرحغ س  اَأذ  ِحيما  ْثُروواس  غار  اإِْوضغ  د  راِمي  12خنِّي 

اإِنُو، ِمينِزي  ُؤشا ثنُّورزم اَأيِي-د ثّوارث ِذي لَمسيح، 13ثُوغا وار اَأريّحغ شا ِذي اَأرُّوح 
وار ُؤِفيغ شا ُؤما ثِيثُوس. ماشا ّمسْبِضيغ خاسن ُؤشا ُؤُيورغ غار ماِسيُذونِييا. 14ماشا 
اَأقاِذي اإِ اَأربِّي ونّي ذ انغ-د اإِتاْوين اَأغلّب ِذي لَمسيح رْبدا ُؤشا اإِّسشان ّزاْينغ رْفواحث 
ن ثُموسنا ّزايس ِذي ماّرا اإُِموشان. 15ِمينِزي اإِ اَأربِّي نْدچا ذ اإِْشث ن رْفواحث اإِْشنان 
ن لَمسيح اإِ اإِنّي اإِ غا اإِْتواّسنجمن ُؤشا اإِ اإِنّي اإِ غا اإِْتواهلّكن، 16اإِ ذݣّا ذ ّصاه ذ اَأرِّيحث 
ن ْرمْوث اإِ ْرمْوث ُؤشا اإِ ذݣِّين ذ رْفواحث ن ثُوذارث اإِ ثُوذارث. ماشا مان ون ذ اس 
و اإِنّي اإِْتسّبابن س واوار ن اَأربِّي، ماشا  وق-ا؟ 17ِمينِزي وار نْدجي اَأنْشث ُؤبارُّ اإِقّدن اإِ سُّ

يور ِذي لَمسيح س رْصفايث اَأمْشناو ِزي اَأربِّي ِقيباْتش اإِ اَأربِّي.  نسِّ
 

1ما اَأذ نْبذا ثاوارا نّْضِني اَأذ نّسمغار ذݣ اإِخف نّغ نِيغ نْحذاج، اَأم شا نّْضِني، ثِيبراثِين 3  

ي زّايوم؟ 2اَأقّا كنِّيو ذ ثابرات نّغ اإِ ُيوران ذݣ  ي اإِ كنِّيو نِيغ ثِيبراثِين ن ُؤوصِّ ن ُؤوصِّ
ُوراون نّغ، اإِْتواّسن ُؤ اإِْتواّسغارن زݣ اإِْوذان ماّرا، 3اَأم ثْمرام بلِّي اَأقّا كنِّيو ذ ثابرات ن لَمسيح اإِ 
اإِْتواݣّن زِي ْرخْدمث نّغ، ثابرات ُيوران، وار ثْدجي س ّسمخ ماشا س اَأرُّوح ن اَأربِّي اإِّدارن، 
وار ثْدجي ِذي ثْرِويِحين ن وْزُرو ماشا ِذي ثْرِويِحين ن وْيُسوم ذݣ ُوراون. 4اَأقّا غاْرنغ تِيّقث-ا 
ِذي اَأربِّي زِي لَمسيح. 5وار نْزّمار س اإِخف نّغ اَأذ نْحسب شا ن ْرحاجث اَأْخِمي د ثُوسا 
زّاْينغ، ماشا ثِيزّمار نّغ ثُوِسي-د زِي اَأربِّي، 6ونِّي د انغ يارِّين ذ اإِْمسّخارن اإِ ْرعاهذ ن جِذيذ، 

وار اإِْدجي ن ْرحارف، ماشا ن اَأرُّوح، ِمينِزي ْرحارف اإِنّق، ماشا اَأرُّوح اإِّسنّدار. 
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�أَُعوْدجي ن ْرعاهذ ن ْجِذيذ 
س  اإِْزرا  ذݣ  ثِيرا  س  اإِْتواخبشن  اإِ  ْرمْوث  ن  ْثسّخارث  ن  ْرخْدمث  ثُوغا  مارا  7ُؤشا 

وانشث ُؤُعوْدجي ماحْنذ ثاْروا ن اإِسرايِيل وار زّمارن اَأذ سْوضن غار ُوذم ن ُموسى خ 
غا  اإِ  اإِعدُّون، 8مْشحار كثار  اَأُعوْدجي نِّي  يّبث ن ُؤُعوْدجي ن ُؤغْمُبوب نّس، واّخا  سِّ
ثِيِري ْثسّخارث ن اَأرُّوح ذݣ ُؤُعوْدجي؟ 9ِمينِزي مارا ثاسّخارث اإِ اإِنّدهن غار لِحيساب 
ثُوغا-ت س ُؤُعوْدجي، ماُهو عاذ ثاسّخارث اإِ اإِنّدهن غار ْثسݣْذا اَأذ د ثاِوي اَأُعوْدجي اَأر 
و، اَأقّا ِمين اإِْدچان اإِْتواّسُعوْدچن، وار اإِْتواّسُعوْدجي شا ذݣ ُوذم ن ُؤُعوْدجي- اَأفّيض. 10اَأمُّ

يا اإِ خاس اإُِعوْدچن. 11ِمينِزي مارا ِمين اإِعدُّون ثُوغا غارس اَأُعوْدجي، ماُهو ِمين اإِقِّيمن اَأذ 
غارس يِيِري ُؤُعوْدجي. 12س ُؤينِّي، مارا غاْرنغ اَأِسيثم اَأم وانِيثا، خنِّي نّساوار س واطّاس 
ن ثْرياسث، 13وار نتّݣ شا اَأمْشناو ُموسى، ونّي اإِݣِّين لْثام خ ُوذم نّس ماحْنذ ثاْروا ن 
اإِسرايِيل وار سكّوضن شا غار ُؤنݣّار ن ِمين اإِ غا اإِعُذون. 14ماشا اإِخارِّيصن نْسن ذْورن 
قْسحن، ِمينِزي اَأر اَأّس-ا اإِْتِغيما لْثام ذ اإِّجن خ ثِيغِري ن ْرعاهذ اَأقِذيم نّْبرا ّما اَأذ اإِْتواكّس، 
ِمينِزي اَأذ اإِْتواقرع ِذي لَمسيح. 15ماشا اَأر اَأّس-ا، ْخِمي اإِ ذ غا غارن ِزي ُموسى، لْثام 
اَأقّا-ث خ ُور نْسن، 16ماشا ْخِمي اإِ د غا اإِْذور حد غار ِسيِذي، لْثام اَأذ اإِْتواكّس. 17اَأقّا 
ِسيِذي ذ اَأرُّوح ُؤشا مانِي اإِْدچا اَأرُّوح ن ِسيِذي، اَأقّا ِذين ثِيرلِّي. 18ُؤشا  ماّرا نّشين، اإِنّي 
س ُؤغْمُبوب وار اإِرّحفن اَأْخِمي نْخّزار اَأُعوْدجي ن ِسيِذي اَأْخِمي ِذي ثِيِسيث، اَأقّا نْتوابّدر 

يفث ذ اإِْشثن س اَأرُّوح ن ِسيِذي.  زݣ ُؤُعوْدجي غار ُؤُعوْدجي غار صِّ

ركْنُوز ِذي رْقُشوع ن ثْر�خث 

1خ ُؤينِّي ُؤِمي غاْرنغ ْرخْدمث ن ْثسّخارث ثنِّي اإِ ذ انغ اإِْتواݣّن ِزي اَأرْحمث، وار 4 

نْخّسار شا ُؤراون، 2ماشا اَأقّا نْنضار ثِيمْسرايِين اإِنُّوفارن اإِّسحِشيمن، وار نݣُّور شا 
س ْثحراْيمشث ُؤ عاوذ وار نْتُزّوار شا اَأوار ن اَأربِّي، ماشا، اَأم نارّزم ثاّوارث ن ثِيذت، اَأقّا 
نْتوّصا اإِخف نّغ اإِ قاع ثانفسشث ن اإِْوذان ّزاث اإِ اَأربِّي. 3ماشا مارا رْخبار اَأصْبحان نّغ 
عاذ اإِنُّوفار، اَأقّا اإِنُّوفّار خ اإِنّي اإِ غا اإِوّدارن، 4اإِكافِريون اإِنّي اإِّسذارغر اَأسن اَأربِّي ن يِيضا رعقر 
نْسن، ِحيما خنِّي وار خاسن ثارّق طّيا ن رْخبار اَأصْبحان ن ُؤُعوْدجي ن لَمسيح ونّي 
و لَمسيح ُؤ  يفث ن اَأربِّي. 5ِمينِزي وار نْتباّرح شا اإِخف نّغ، ماشا ِسيِذي يشُّ اإِْدچان ذ صِّ
و. 6ِمينِزي اَأربِّي ذ ونّي اإِنّان “اَأذ ثنقار  نّشين س اإِخف نّغ ذ اإِسْمغان نْوم ِذي طّوع ن يشُّ
ْثفاوث ِزي ثاْدچسث”، اَأقّا ذ ونّي اإِّسُروغان ُؤراون نّغ، ِحيما اَأذ انغ اإِّسارغ س ثُموسنا 

و لَمسيح.  ن ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي ذݣ ُوذم ن يشُّ
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7ماشا غاْرنغ ْركنز-ا ِذي رْقُشوع ن ْثراخث، ِحيما خنِّي اَأُمومُّو ن ّجْهذ اَأذ يِيِري   
ن اَأربِّي، وار اإِْدجي ّزاْينغ، 8خنِّي اَأقّا نْتواِزيّيار ِذي ماّرا، عاذ وار نْتواْحصار شا، اَأقّا-
و شا زݣ ُؤِسيثم، 9ذاّرشن خانغ ماشا وار نْتواّج ِذينِّي  نغ ِذي ْرحيرا ماشا وار نارخُّ
و رْبدا ِذي  وحدنغ، اَأقّا نْتواهتّك ماشا وار نْتواهلّك. 10اَأقّا ناربُّو ْرمْوث ن ِسيِذي يشُّ
يمث نّغ. 11ِمينِزي نّشين،  و اَأذ ثْتواّسْضهار ِذي اَأرِّ يمث، ِحيما ُؤرا ذ ثُوذارث ن يشُّ اَأرِّ
و  و، ِحيما خنِّي ثُوذارث ن يشُّ اإِنّي اإِّدارن، اَأقّا نْتواسلّم رْبدا اإِ ْرمْوث ِذي طّوع ن يشُّ
ثُوذارث  ذاْينغ، ماشا  ْثخّدم  ْرمْوث  12اَأمُّو خنِّي  اإِْتمتّان.  نّغ  وْيُسوم  ثّسْضهار ذݣ  اَأذ 
ُؤينِّي  ُؤمنغ، خ  “اَأقّا  ثُورا  ماّمش  اَأم  اإِّج  ذ  يمان  لاإِ ن  اَأرُّوح  غاْرنغ  اَأم  13ماشا  ذاْيوم. 
ْورغ”، اَأقّا نتامن نّشين عاوذ، خ ُؤينِّي نّساوار عاوذ.14نّسن بلِّي ونّي اإِ ذ اإِّسنكّارن  سِّ
و ُؤشا اَأذ انغ اإِّݣ اَأِكيْذوم ّزاثس. 15ِمينِزي  و، اَأذ انغ اإِّسنكّار عاوذ اَأك-ذ يشُّ ِسيِذي يشُّ
اَأذ  اإِ واطّاس، ُؤشا  نِّيعمث  اَأذ ثارنِي  ماّرا ثِيمْسرايِين-ا ْتواݣّنت ِذي طّوع نْوم، ِحيما 

اإِْذور ُؤفّيض ن ُؤقاِذي اإِ ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي. 
16خ ُؤينِّي وار نْخّسار شا ُؤراون، واّخا اَأمنِّي ْبناذم نّغ ن باّرا اإِْتواهلّك، اَأقّا ْبناذم ن   

ذاخر اإِذاكّوار ذ ْجِذيذ زݣ واّس غار ونّْضِني. 17ِمينِزي رْحصارث اإِفُسوسن ن وارماش 
ن وابِريو، ثتاِوي انغ-د اإِّج ن ْرقّد ن ُؤُعوْدجي اإِ اإِݣاّعذن ماّرا س واطّاس اإِ رْبدا، 18اَأم 
وار نْحّسب شا ِمين اإِْتواران ماشا ِمين وار اإِْتِويِرين، ِمينِزي ِمين اإِْتواران اَأقّا اإِ اإِْشث ن 

ْروْقث واها، ماشا ِمين وار اإِْتِويِرين اَأقّا-ث اإِ رْبدا. 

يغث نّغ ذݣ ُؤجّنا  ثازدِّ

ِذي 5   ذانِيثا  نْزّدغ  ِذي  اإِ  نّغ  ُؤِقيُضون  ثْتوارّدْدچ  غا  اإِ  ْخِمي  بلِّي،  نّسن،  1ِمينِزي 

ثُمورث، اَأذ غاْرنغ يِيِري اإِج ن رْبِني ن اَأربِّي اإِ رْبدا ذݣ ُؤجنّا، اإِْشث ن ثاّدارث 
وار ثْتواّݣ شا س اإِفاّسن. 2خ مان اَأيا نْزّهار، اَأم ذاْينغ ّمْزِري ِحيما اَأذ نْتوايارض س 
اإِْدجي ذ  وار  نْيارض،  نِيِري  اإِ غا  قاع  3ماعِليك  ُؤجنّا.  اإِْدچان زݣ  ثنِّي  نّغ  يغث  ْثزدِّ
اإِعريانن. 4ِمينِزي ُؤرا ذ نّشين، اإِنّي اإِزّدغن ذݣ ُؤِقيُضون، اَأقّا نْزّهار اَأْخِمي خانغ ّضقر، 
ِمينِزي وار نْخس اَأذ نْتواعاّرا ماشا نْخس اَأذ نْيارض، ِحيما ِمين اإِفنّان اَأذ اإِْتواصارذ ِزي 
ثُوذارث. 5ونّي اإِ ذ اَأنغ-د اإِّسوجذن اإِ مان اَأيا ذ نتّا ذ اَأربِّي ونّي اإِ ذ انغ اإِْوِشين اَأرُّوح 

ذ ْرعارُبون. 
يمث، اَأذ  6خ ُؤينِّي غـاْرنغ تِيّقث رْبدا، واّخـا نّسن خنِّـي ِمين غا نّك نْزّدغ ِذي اَأرِّ  

يمان اإِ نݣُّور، وار اإِْدجي س ِمين اإِْتبانن. 8ماشا  نِيِري نݣّوج خ ِسيِذي، 7ِمينِزي س لاإِ
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يمث ِحيما اَأذ نزذغ اَأك-ذ  نِتيّقا ُؤشا ذاْينغ ّمْزِري، مِري نُوفا، ماحْنذ اَأذ نسمح ِذي اَأرِّ
ثاّدارث  نْدچا ِذي  ّما  اَأرضان،  اَأذ اس  ِحيما  ذاْينغ ّمْزِري  نْتشطّار  ُؤينِّي  خ  9 ِسيِذي. 
اإِ ْركُورِسي ن  اإِْذنغ اَأذ نْضهار ّزاث  اإِْتخّص اَأنغ ماّرا  نِيغ نݣّوج خ ثاّدارث. 10ِمينِزي 
ْرعارش ن لَمسيح، ِحيما كُور اإِّجن اَأذ اإِطّف علاْحساب ِمين اإِݣّا راِمي ث ثُوغا ِذي 

يمث، ْثُشونِي نِيغ ثُوعّفنا.  اَأرِّ

ثاسّخارث ن وْصر�ح 
11اَأم نّسن خنِّي ثِيݣُّوِذي ن ِسيِذي، اَأقّا نّسْقنع اإِْوذان، ماشا غار اَأربِّي اَأقّا نّشين نْتواّسن 

ي شا اإِخف  يِثيمغ اَأقّا نْتواّسن غاْروم عاوذ ِذي ْثنْفسشث نْوم. 12وار نْتوصِّ غارس ُؤشا سِّ
يِيِري  اَأذ غاْروم  ِحيما  ذاْينغ،  ُؤسْمغار  اإِ  لُفورصا  نْوش  اوم  اَأذ  نّْضِني، ماشا  ثاوارا  نّغ 
ماّمش د غا ثاّرم خ يِنّي اإِّسْمغاران ِذي ِمين اإِْتبانن، وار اإِْدجي ِذي ِمين اإِْدچان ذݣ 
ُور. 13ِمينِزي مارا ثُوغا نتْخرف اَأقّا مان اَأيا اإِ اَأربِّي، مارا ثُوغا-نغ س رعقر اَأقّا مان اَأيا 
اإِ كنِّيو، 14ِمينِزي ثاْيِري ن لَمسيح ْثعاّرن اَأنغ، خنِّي نِيوض-د غار مان اَأيا: مارا اإِّجن 
وث. 15اَأقّا نتّا اإِمُّوث خ ماّرا، ِحيما اإِنّي اإِّدارن، وار ّدارن شا  اإِمُّوث خ ماّرا، اَأقّا ماّرا ثمُّ

وثن ُؤرا اإِ ونّي د اإِْتواّسنكّارن اإِ نِيْثِني.  عاذ اإِ اإِخف نْسن، ماشا اإِ ونّي اإِمُّ
ين شا ُؤرا ذ اإِّج علاْحساب اَأيُسوم. مارا ثُوغا  16اَأمنِّي ِزي ّسا ذ ْثساونت وار نسِّ  
و. 17خ ُؤينِّي مارا حد  نّسن لَمسيح علاْحساب اَأيُسوم، رْخذنِّي وار اإِتِيِري عاذ اَأمُّو رخُّ
ِذي لَمسيح اإِ اإِْدچا، اَأقّا نتّا اإِْتواخرق-د جِذيذ، خنِّي ِمين اإِْدچان ذ اَأقِذيم اإِعُذو، ْخزار، 
اَأقّا ماّرا اإِْذور ذ جِذيذ. 18ُؤشا  ماّرا مان اَأيا ُيوِسي-د ِزي اَأربِّي ونّي اإِ ذ انغ اإِّسصرح 
اَأربِّي  19ِمينِزي  اَأنغ ْرخْدمث ن ْثسّخارث ن وْصراح،  اإِْوش  اَأِكيذس س لَمسيح ُؤشا 
ونِّيث اَأك-ذ اإِخف نّس ِذي لَمسيح ِذي مانِي وار د اسن اإِْحِسيب شا  ثُوغا اإِّسْصراح دُّ

اإِخطّان نْسن ُؤشا اإِّساْرس ذاْينغ اَأوار ن وْصراح. 
اإِزاْوݣ خانغ س يِيسم ن  اَأربِّي  ثُوغا  اَأْخِمي  اإِمسكّان ن لَمسيح  اإِ نْدچا ذ  و  20اَأمُّ  
اِث ذ  اإِّݣ  ّدانب،  ينن شا  اإِسِّ وار  21ونّي  اَأربِّي.  اَأك-ذ  ثْتواصرحم  اَأذ  ُروحم  لَمسيح، 

ّدانب اإِ نّشين، ِحيما اَأذ نْذور ذ ثاسݣْذا ن اَأربِّي ذايس. 
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1 اَأقّا نّشين، اَأم ِكيس نْخّدم، نْزاوݣ كنِّيو ِحيما وار ْثقّبرم شا نِّيعمث ن اَأربِّي 6

باطر، 2ِمينِزي اإِقّار “ِذي ْروْقث ن اَأرضا ْسِريغ اش ُؤشا ذݣ واّس ن ُؤسْنجم 
و ذ ْروْقث ن اَأرضا، ْخزار، اَأقّا ذا  ُؤِسيغ-د ماحْنذ اَأذ شك عاونغ”، ْخزار، اَأقّا ذا رخُّ

و ذ اَأّس ن ُؤسْنجم.   رخُّ

كِّين خ بُوُلوس  ثامار� ذ رحسار�ث �إِ ذ �إِ
اإِتْتواشّقف  وار  ِحيما  ْرِعيب،  ْكِسين  خانغ  اَأذ  ماحْنذ  عّمارص  تاِسيع  شا  نِتيّش  3وار 

ِذي ْرخْدمث ن ْثسّخارث نّغ، 4ماشا ِذي ماّرا نْتوّصا اإِخف نّغ اَأمْشناو اإِْمسّخارن ن 
ساُذو ثِييِّيثا، 

يقاث، 5 اأربِّي: ذݣ واطّاس ن ّصبار، ِذي رْحصارث، ِذي رغبن، ِذي ضِّ
ِذي رحُبوساث، ذݣ ُؤُغوّوغ، ِذي ثامارا، ِذي ْدچياِري نّْبرا اإِضص، ذݣ ُوّسان ن 
تاِسيع ن ْرخاضار، ِذي رضرافث، ِذي  ُؤُزومِّي، 6ِذي رْصفايث، ِذي ثُموسنا، ِذي 
اَأرُّوح اإِقّدسن، ِذي ثاْيِري نّْبرا نِّيفاق، 7ذݣ واوار ن ثِيذت، ِذي ّجْهذ ن اَأربِّي، س 
رسناح ن ْثسݣْذا غار ُؤفُوِسي ذ ُؤزْرماض، 8س ُؤُعوْدجي ذ ّدْدچ، س ّشْنعث ثاعّفانت 
ُؤ س ّشْنعث ثاصْبحانت، اَأمْشناو اإِغكّواين واّخا اَأمنِّي ذ اإِمِثيّقن اإِ نْدچا، 9وار نْتِويّسن 
وار  اَأمنِّي  واّخا  ُؤسقساح  نْتواربّا س  نّدار،  اَأقّا  اَأمنِّي  واّخا  نْتمتا  نْتواّسن،  اَأمنِّي  واّخا 
وݣم واّخا اَأمنِّي نْفارح، ذ اإِمْزراض اإِ نْدچا واّخا اَأمنِّي اَأقّا نتّجار اَأطّاس  نْتوانغ شا، 10نفُّ
وم نّغ اإِنُّوْرزم اإِ كنِّيو،  ن اإِْوذان، ُؤشا وار غاْرنغ شا واّخا اَأمنِّي اَأقّا غاْرنغ كُورِشي. 11اَأقمُّ
اَأ اإِكُوِرينِثيّين، ُؤر نّغ اإِمغار اَأطّاس، 12كنِّيو وار ثْتواْحصارم ّزاْينغ، ماشا ثْتواْحصارم س 
اإِحْنِجيرن،  اَأْخِمي ّساوارغ اَأك-ذ  اَأقّا ّساوارغ  اَأّرم-د س ِكيفِكيف،  و  ذاخر نْوم. 13رخُّ

ْسوّسعم اإِخف نْوم. 

فاْرغن �أَك-ذ لكُوّفار  و�ر تُْمونم شا ذݣ ُؤز�يُرو �إِ
14وار ْتُمونم شا ذݣ ُؤزايُرو اإِفاْرغن اَأك-ذ لُكوفّار، ِمينِزي مان اَأْشراش اإِ غار ثْدچا غار 

ْثسݣْذا اَأك-ذ ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاْوراث ُؤشا خنِّي مان ثاُمونت اإِ غار ثْدچا اإِ ْثفاوث 
ثاْسغارث  مان  نِيغ  يطان(  )=شِّ بِلييار  ذ  لَمسيح  اَأْرواس جار  15مان  ثاْدچسث؟  اَأك-ذ 
اإِ ِذين جار ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي ذ  ن ْرُمومن اَأك-ذ ُؤكافِريو؟ 16نِيغ مان ثاسُغونت 
لاصنام؟ اَأقّا نّشين ذ ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي اإِّدارن، اَأم ماّمش اإنّا اَأربِّي “نش اَأذ زْذغغ 
ُؤشا اَأذ ُؤُيورغ جاراسن ُؤشا اَأذ اإِِريغ ذ اَأربِّي نْسن، نِيْثِني اَأذ اإِِرين ذ اَأْيُذوذ اإِنُو.”17خ 
ِمين  اإِقّار ِسيِذي ُؤشا “وار ْتحاذام  نْسن، بضام خاسن”،  ْروْسط  ُؤينِّي “فّغم-د ِزي 
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اإِْدچان ذ اَأْمنݣُوس” ُؤ “نش اَأذ كنِّيو قْبرغ 18ُؤ نش اَأذ اوم اإِِريغ ذ باباثوم، كنِّيو اَأذ ايِي 
ي”، اإِقّار ِسيِذي ونّي ذ اَأْمزّمار خ كُورِشي.  ثِيِريم ذ اإِحْنِجيرن ذ يسِّ

 

ِزي 7  نّغ  اإِخف  يزذݣ  نسِّ ذ  اَأ نغ  اَأ ّجم  ُوُعوذ-ا،  ْر غاْرنغ  راِمي  اَأ مِعيّزن،  اإِ 1اَأ 

ِذي  نݣُّور  اَأم  نّغ  ثاقّداسث  نْكّمر  ذ  اَأ وح،  رُّ اَأ ذ  وْيُسوم  ن  رْخمج  ماّرا 
ربِّي.  اَأ ن  ثِيݣُّوِذي 

رْفر�حث ن بُوُلوس 
2ݣّم اَأنغ اَأْمشان. ُؤرا ذ اإِّج وار ث نْشِميث، ُؤرا ذ اإِّج وار ث نْغّش، ُؤرا ذ اإِّج وار 

ّزايس نْسثنِفيع اإِ ثِيِزي نّغ. 3وار ث قّارغ ِحيما اَأذ خاوم حْكمغ، ِمينِزي اإِّزارغ نِّيغ، اَأقّا 
كنِّيو ذݣ ُور نّغ ماحْنذ اَأذ نّمث جِميع ُؤشا اَأذ نّدار جِميع. 4تِّيّقث اإِنُو ذاْيوم ثْمغار 
ورغ س ُؤفّوج، اَأقّا رْفراحث ْثفّيض ذايِي ِذي  ُؤشا اَأسْمغار اإِنُو خاوم اإِمغار. اَأقّا-يِي شُّ

كُورِشي رْحصارث نّغ. 
ماشا  اَأّراحث،  شا  ُيوِفي  وار  نّغ  اَأْيُسوم  ماِسيُذونِييا،  غار  نُوسا  د  راِمي  5ِمينِزي   
يف ِزي ماّرا اإِغْزِذيسن، ِزي باّرا اَأقّا ِذين اإِمُشوبّشن، ِزي ذاخر اَأقّا ِذين  ثُوغا نّسِحيسِّ
ثِيݣُّوِذي. 6ماشا اَأربِّي، ونّي اإِّسفّواجن خ اإِمواضعن، اإِّسفّوج-د خانغ س ْثواِسيث ن 
ثِيثُوس، 7وار اإِْدجي س ْثواِسيث نّس واها، ماشا عاوذ س ُؤفّوج اإِ ِزي ثُوغا نْتواّسفّوج 
نْوم  نْوم ذ شضارث  وْشضان  ذ  نْوم  ّمْزِري  اإِّسارݣب خ  انغ  ذ  ُؤِمي  اَأِكيْذوم،  ّزايس 
كنِّيو س  وݣْمغ  ّسفُّ واّخا  8ِمينِزي،  كثار.  عاذ  رْفراحث  ِذي  اَأرنِيغ  ذْورغ  ذ  اَأر  خاِفي 
وݣم اإِ كنِّيو،  ثبرات اإِنُو، وار نِذيمغ شا، واّخا اَأمنِّي نْذمغ. اَأقّا ْزِريغ بلِّي ثابرات نِّي ثّسفُّ
ياّرا  اَأفُوݣم  وݣم، ماشا ُؤِمي  ثْتواّسفُّ اإِْدجي راِمي  و فارحغ، وار  و ذْغيا. 9رخُّ ْثعدُّ ماشا 
وݣْمم علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي، ِحيما ُؤرا ذ اإِْشث ن   كنِّيو غار تُوبث، ِمينِزي ثفُّ
ْثخّسارث وار كنِّيو ْثرقّف شا ّزاْينغ ِذي شا ن ثمْسراشث. 10ِمينِزي اَأفُوݣم ونّي اإِْدچان 
علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي، اإِنّده غار تُوبث اإِ اإِتاْوين غار ُؤسْنجم اإِ وار خ اإِنّدم شا، 
وݣمن ِذي طّوع  ونِّيث اإِتاِوي غار ْرمْوث. 11ماشا ْخزار، ِمين كنِّيو اإِّسفُّ ماشا اَأفُوݣم ن دُّ
وم  ن اَأربِّي مْشحار اإِ كنِّيو اإِتّجان ن شضارث ذ ُؤذافع ن يِيخف نْوم ذ واْرزام ن ُؤقمُّ
ذ ثِيݣُّوِذي ذ ّمْزِري ذ ثُوْسِمي ذ ُؤوبّخ! ِذي ِمين ِذي ّما اإِفّغ-د اَأقّا كنِّيو س اإِخف نْوم 
يّبث ن  اإِْدجي خ سِّ اَأوم-د، وار  ُؤِريغ  ُؤينِّي واّخا  12خ  اإِمزذاݣ ِذي ثمْسراشث-ا.  ذ 
يّبث ن ونّي ُؤِمي اإِ ِذي اإِْتواّݣ ْرِعيب، ماشا ِحيما اَأذ خاوم ْثبان  ونّي اإِخطّان نِيغ خ سِّ
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اَأقّا نْتواّسفّوج س ُؤفّوج نْوم  اَأربِّي. 13خ ُؤينِّي  اإِ  اإِ كنِّيو ّزاث  شضارث نّغ ثنِّي غاْرنغ 
ُؤشا اَأقّا نْفاّرح س ُؤفّيض ِزي رْفراحث ن ثِيثُوس ُؤِمي اَأرُّوح نّس اإِْتواّساريّح ّزاْيوم ماّرا. 
14ِمينِزي مارا ّسمغارغ ذاْيوم شوايث غارس، اَأقّا وار ْتواّسْحشمغ شا، ماشا اَأم ذ اوم 

ننّا ماّرا ثِيذت اَأمُّو عاوذ اَأسْمغار نّغ غار ثِيثُوس اَأقّا اإِفّغ-د ثِيذت . 15اَأقّا ثاحُنونشث نّس 
خاوم ثّمارنِي اَأطّاس ُؤِمي اإِْتفكّار ِذي طّاعث نْوم ماّرا، ذ ماّمش ث ْثقبرم س ثِيݣُّوِذي 

ذ ثارِجيِجيث. 16فارحغ ُؤِمي زّمارغ اَأذ خاوم تشرغ ِذي ِمين ِذي ّما. 

مقّد�سن ِذي ُؤرشاِليم  �أَسُموِني ن ّصذ�ِقي �إِ �إِ

اإِ ثمْسُمونِين ِذي 8   اإِّموشن  اإِ  اَأربِّي  اإِ كنِّيو نِّيعمث ن  اَأْوماثن، نّسارݣب  اَأ  1خنِّي، 

نْسن  رْفراحث  ْثفّيض  رْحصارث،  ن  ُؤقْدچب  اإِكّا  خاسن  2ُؤِمي  ماِسيُذونِييا. 
اإِ واݣْرا ن ثْشِريمث نْسن،  ُؤشا ُؤِمي ذاْيسن ّزْرض ُيوْدچغن، يارنِي عاذ س واطّاس 
ّجْهذ  اإِ  سنّج  خنِّي  ُؤشا  نْسن  ّجْهذ  علاْحساب  طّوعن  نِيْثِني  بلِّي  شهذغ،  3ِمينِزي 

ِذي  نْسن  ثْشِريشث  ذ  ثاْشِريمث  نْقبر  اَأذ  ماحْنذ  ّجْهذ  س  اَأنغ  زاْوݣن  4ُؤشا  نْسن، 
يِثيم واها،  ثُوغا نسِّ نِيْثِني وار ݣِّين ِمين  اإِمقّداسن. 5ُؤشا   ْرخْدمث ن ْثسّخارث غار 
ماشا، س ثمخسا ن اَأربِّي، اَأقّا ْوِشين اإِخف نْسن اَأمْزوار اإِ ِسيِذي، خنِّي ُؤرا اإِ نّشين. 
6خ ُؤينِّي نْزاوݣ ثِيثُوس، اَأمْشناو ماّمش ثُوغا اإِْبذا قبر، ِحيما اَأذ اإِكّمر غاْروم ثشِريمث-ا 

ِذي  واوار،  ذݣ  يمان،  لاإِ ِذي  ماّرا:  ِذي  ْثفّيضم  اَأم   - ُؤينِّي  7خ  عاوذ.  ن ّصذاِقي 
ثُموسنا، ِذي ماّرا شضارث ُؤ ِذي ثاْيِري نْوم اإِ غاْرنغ اإِْدچان - خنِّي فّيضم عاوذ ِذي 

ثشِريمث-ا ن ّصذاِقي نْوم.
يِويرغ شا اَأمْشناو ِوي اإِتامارن، ماشا اَأرزُّوغ اَأذ قْدچبغ ثِيذت ن ثاْيِري نْوم  8وار سِّ  
و لَمسيح، بلِّي اإِْذور  س شضارث ن اإِنّْضِني. 9ِمينِزي اَأقّا ثّسنم نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
ذ اَأمزُروض ِذي طّوع نْوم، واّخا ثُوغا-ث س واݣْرا، ِحيما كنِّيو اَأذ ْثذْورم ذ ْتواّجار 
ماحْنذ  كنِّيو  اإِ  نّفاع  ذ  اَأقّا  ِمينِزي  اَأيا،  مان  ِذي  اإِنُو  اَأّراي  ْوشغ  10اَأذ  نّس.  ّزْرض  س 
وار تݣّم واها ِمين ثبذام اَأذ ثݣّم ُؤ ّمْزرم ذݣ ُؤسݣّواس اإِعُذون، 11ماشا عاوذ اَأذ ث 
و، ِحيما، اَأم ماّمش ثُوغا ذاْيوم ّمْزِري، اَأمُّو عاوذ اَأذ ث ْثكّمرم علاْحساب  ْثكّمرم رخُّ
ِمين اإِْدچان غاروم. 12ماشا مارا ِذين ّمزِري، اَأقّا-ث اإِْتواجب علاْحساب ِمين غارس، 
وار اإِْدجي علاْحساب ِمين وار غارس اإِْدجي. 13ِمينِزي وار اإِْتِريق ِحيما اَأذ ِذين ثِيِري 
رْفساسث اإِ اإِنّْضِني ُؤ خنِّي ِحيما اَأذ خاوم ّسضقرغ، 14ماشا ِحيما اَأذ يِيِري ْرِميزان ِذي 
ْروْقث-ا ُؤشا اَأذ اإِعّمر ُؤفّيض نْوم رْغبن نْسن ُؤشا اَأفّيض نْسن اَأذ اإِعّمر رْغبن نْوم ِحيما 
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خنِّي اَأذ يِيِري ْرِميزان. 15اَأم ماّمش ثُورا “ونّي اإِّسُمونن اَأطّاس، وار د اس اإِشّط شا، ذ 
ونّي ثُوغا اإِياْرون ْذُروس، وار ذاْيس اإِقِّيم رْخصص”. 

خاوم،  اإِْشثن  ذ  شضارث  ثِيثُوس  ن  ُور  ذݣ  اإِݣِّين  ونّي  اَأربِّي  اإِ  اَأقاِذي  16ماشا   

17ِمينِزي، واّخا ثُوغا اإِْتواشّجع ّزايِي، اَأقّا ُيوِسي-د غاْروم ِزي شضارث نّس ثامّقرانت. 

ماّرا  ِذي  اَأصْبحان  رْخبار  ِذي  ُؤوقّار  اإِْدچا  غار  ونّي  ثاْوماث  اَأِكيس  نّسّك-د  18ُؤشا  

ثِيمسُمونِين. 19وار اإِْدجي ذݣّا واها، ماشا ثِيمْسُمونِين فاْرزنت نتّا عاوذ ذ اَأْمعاشار نّغ 
اإِ ُؤُعوْدجي ن ِسيِذي  يوضن ّزاْينغ  اإِْتواسِّ ذݣ وْبِريذ اَأك-ذ ثْشِريمث-ا ن ّصذاِقي ثنِّي 
نّغ  يِيخف  نّسبّعذ خ  اإِ  و  20اَأمُّ اإِصْبحن.  نْوم  ْرخاضار  اإِبان  اَأذ  ِحيما  ُؤ  نّس  ِسيمانت 
ماحْنذ وار ذ انغ اإِذْدچم حد مارا نْسّيار رمغارث اإِفّيضن ن ّصذاِقي-يا، 21ِمينِزي ِمين 
ذ انغ اإِشقان اَأذ اإِعُذو مِليح، وار اإِْدجي واها ِقيباْتش اإِ ِسيِذي ماشا عاوذ ّزاث اإِ اإِْوذان. 
ْثواراِوين  اَأطّاس ن  نْقْدچب شضارث نّس  ُؤِمي  ُؤماثنغ، ونّي  اَأِكيْذسن  22نّسّك عاوذ 

و اإِْتشطّار كثار ِمينِزي نتّا اإِْتشار خاوم اَأطّاس. 23ّما  ذݣ واطّاس ن ثمْسرايِين ُؤشا رخُّ
ثِيثُوس ونّي ذ اَأْمعاشار اإِنُو ذ اَأخّدام اَأِكيِذي غاْروم نِيغ ّما اَأْيثماثنغ، اَأقّا نِيْثِني ذ اإِمازانن 
ن ثمْسُمونِين ُؤشا نِيْثِني ذ اَأُعوْدجي ن لَمسيح. 24خنِّي سّشنم اَأسن ّزاث اإِ ثمْسُمونِين 

لُبورهان ن ثاْيِري نْوم ذ ُؤسْمغار نّغ ذايوم. 
 

1ِمينِزي حْسبغ بلِّي نّْهرا ّما ُؤِريغ اَأوم-د خ ْرخْدمث ن ثِويزا اإِ اإِمقّداسن، 2ِمينِزي 9  

ّسنغ نّّيث نْوم اإِصْبحن ِميخف خاوم اإِ غا ّسمغارغ جار اإِنّي ن ماِسيُذونِييا، بلِّي 
اإِعُذون ُؤشا شضارث نْوم اَأقّا ثسفاق اَأزْين اَأمّقران.  اَأخايا ثُوغا ثوجذ زݣ ُؤسݣّواس 
3ماشا ّسكّغ-د اَأْوماثن-ا ماحْنذ اَأسْمغار نّغ ذاْيوم وار اإِتِيِري شا باطر ِذي ثمْسراشث-ا، 

ْخِمي  نّقار،  ذاْيوم  وار  ماحْنذ  نّشين،  4ماحْنذ  نِّيغ  ماّمش  اَأم  ْثحّزمم  ثِيِريم  اَأذ  ِحيما 
وار  ْثحّزمم،  وار  عاذ  اَأفن  كنِّيو  اَأذ  ُؤشا  اإِماِسيُذونِيّين  ن  شا  ياسن  غا  د  اإِ  ِكيِذي 
يم ُؤِمي نتّݣ ذاْيوم ُؤسْمغار وانِيثا س اإِْشث ن تِيّقث اإِبّدن نِيشان. 5خ ُؤينِّي  نْتواّسحشِّ
اَأمْزواُرو  اَأذ غارون-د اسن ذ  نِّي، ماحْنذ  واْوماثن  ِزيّيارغ خ  اَأذ  اَأيِي  اإِْتخّصا  اإِلا  ُؤِفيغ 
ُؤشا اَأذ ّسوجذن قبر لباراكا ن ّصذاِقي نْوم ثنِّي اإِ ِزي ثُوغا ثْتواعذم قبر، ِحيما اَأذ ثِيِري 
ّصذقث-ا غار ُؤفُوس اَأم اإِْشث ن لباراكا، وار اإِْدجي اَأْخِمي ت-يِد كّسن ِزي ثرمشث 
نْوم. 6ماشا ذݣّا قّارغ “ونّي اإِ غا اإِزارعن س ثشطّارث عاوذ اَأذ اإِمجار ثاشطّارث ُؤشا 
اإِّجن  اإِّݣ كُور  ثْشِريمث.” 7اَأذ  اإِمجار عاوذ س  اَأذ  ثْشِريمث،  اإِزارعن س  اإِ غا  ونّي 
اَأم ماّمش اإِنوا ذݣ ُور نّس، وار اإِْدجي س ْثغنّانت نِيغ س ُؤِغير، ِمينِزي اَأربِّي اإِتْخس 
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نِّيعمث س ُؤفّيض، ِحيما  اإِْوش  اَأذ اوم  اإِزّمار  اَأقّا  اَأربِّي  اإِتِيّشن س رْفراحث 8ُؤشا  ونّي 
رْبدا ُؤ ِذي ماّرا اَأذ غاْروم يِيِري ِمين ثْحذاجم ُؤشا اَأذ ثارنِيم اَأطّاس ِذي ماّرا ْرخْدمث 
رْبدا.”  اإِ  ثْتِغيما  نّس  ثاسݣْذا  اإِمْزراض،  اإِ  اإِْوشا  اإِبطّا،  “اَأقّا  ثُورا  ماّمش  9اَأم  اإِصْبحن، 
10اأّج اَأذ يِيِري ونّي اإِتِيّشن ّزاِريعث اإِ ونّي اإِزارعن ُؤرا ذ اَأغُروم اإِ ماّشا، اَأذ يارنِي ِذي 

ثِيِريم ثّجارم ِذي  اَأذ  اإِّسݣما ْرِغيْدچث ن ْثسݣْذا نْوم، 11ماحْنذ  اَأذ  نْوم ُؤشا  ّزاِريعث 
اَأربِّي. 12ِمينِزي ْرخْدمث ن ْثكّهانت  اإِ  اَأقاِذي  اإِݣّامن ّزاْينغ  اإِ ماّرا ثاْشِريمث ثنِّي  ماّرا 
غار  عاوذ  ثتاِوي  ماشا  اإِمقّداسن،  اإِ  اإِنْقصن  ِمين  ِذي طّوع ن  واها  ثْدجي  وار  ثانِيثا 
واطّاس ن ُؤقاِذي اإِ اَأربِّي، 13ِمينِزي س ْثقْدچبث ن ْرخْدمث-ا، اَأقّا ّسْمغاران ِذي اَأربِّي 
يّبث ن طّاعث نْوم ِذي طّوع ن شهاذث نْوم اإِ رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح ُؤرا  ِزي سِّ
يّبث ن ثْشِريمث ن ثِويزا نْوم اإِ نِيْثِني ُؤ اإِ ماّرا 14ُؤشا اَأذ خاوم ّزاْدچن اَأم كنِّيو  ِزي سِّ
يّبث ن نِّيعمث اإِفارزن ن اَأربِّي ثنِّي اإِ ذاْيوم اإِْدچان. 15ثقاذ اس اإِ اَأربِّي خ  وّحشن خ سِّ

ثمْوِشي ن نِّيعمث نّس اإِ وار نْزّمار اَأذ ّزايس ننطق. 

�أَذ�فع ن بُوُلوس خ ثْسّخارث نّس

ن 10  رْضرافث  ذ  ثْمِهينت  س  كنِّيو  زاْوݣغ  اإِنُو،  ِسيمانت  ُبولُوس  نش  و  1رخُّ

لَمسيح، نش ذ ونّي اإِْدچان ذ اَأمذُرور ْخِمي حضارغ، ماشا ْخِمي اإِ غا غابغ 
اإِِريغ س  اَأذ  ّما  نّْهرا  غا حضارغ،  اإِ  كنِّيو  ْخِمي  كنِّيو،  2زاْوݣغ  ثرياسث.  اَأقّا-يِي س 

ثْرياسث نِّي ِقيباْتش ن شا اإِنّي اإِحّسبن اَأقّا نّشين نُوُيور اَأْخِمي نْدچا ن وْيُسوم. 
ونِّيث-ا، وار نْتمْنِغي شا علاْحساب اَأيُسوم،  3ِمينِزي واّخا نݣُّور ذݣ وْيُسوم ِذي دُّ  
4س ِمينِزي رسناح ن ُؤمْنِغي نّغ وار ْدجين زݣ وْيُسوم، ماشا ْتواّسجهذن ِزي اَأربِّي اإِ 

وارّدْدچ ن رسوار، 5ِحيما اَأذ نارْيثر اإِخارِّيصن ذ ماّرا ُروْعرا اإِݣاّعذن خ ثُموسنا ن اَأربِّي 
اَأذ ننثاقم ماّرا  اإِ طّاعث ن لَمسيح 6ُؤشا نكّار ماحْنذ  اَأذ نْحّبس ماّرا ثاخاّرصث  ُؤشا 

ْرُموْعِصيّيث ْخِمي اإِ غا ثِيِري طّاعث نْوم ثْكمر. 
ن  نتّا  بلِّي  نّس  يِيخف  ذݣ  اإِتِيّق  حد  مارا  ُوذم؟  ثمْسرايِين س  غار  ْثخّزارم  7ما   
لَمسيح، خنِّي اَأذ اإِخاّرص عاوذ ِسيمانت نّس، بلِّي اَأمْشناو نتّا ن لَمسيح اَأمنِّي عاوذ 
نّشين ن لَمسيح اإِ نْدچا. 8ماعِليك نش مارا ّسمغارغ س شوايث ن ُؤفّيض كثار ِذي 
تْسِريح نّغ ثنِّي اإِ ذ انغ اإِْوشا اَأربِّي اإِ ربِني، وار اإِْدجي اإِ وارّدْدچ نْوم، خنِّي وار ْتصْضِحيغ 
يݣّوذغ س ثبراثِين اإِنُو. 10ِمينِزي نِيْثِني  شا، 9ماشا اإِْتخّصا وار ذ اوم اإِْتِغير شا اَأذ كنِّيو سِّ
يمث اإِهّيف ُؤشا  قّارن “ثِيبراثِين نّس قْسحنت جهذنت، ماشا ْرحاضار ن ْبناذم س اَأرِّ
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اَأم ماّمش نْدچا نّشين ذݣ  اَأقّا،  اإِفكّار،  اَأذ  اأّج  و  اَأمُّ اَأوارن نّس ْتواّسحقارن.” 11ْبناذم 
و اإِ نْدچا س ثِيذت ْخِمي اإِ غا نحضار.  واوار س ثبراثِين مارا وار نحضار، اَأمُّ

اإِنّي  ن  شا  اَأك-ذ  نّغ  اإِخف  نّسمُقوّدا  اَأذ  نِيغ  نْحسب  اَأذ  شا  نْزِعيم  وار  12ِمينِزي   

اإِّسْمغاران ذݣ اإِخف نْسن. اَأقّا نِيْثِني وار ْفِهيمن شا بلِّي نِيْثِني عّبارن اإِخف نْسن س 
يِيخف نْسن ُؤشا ّسمُقوّدان اإِخف نْسن س يِيخف نْسن. 13ماشا نّشين وار نّسمغاِري 
شا باّرا اإِ رعبار، ماشا علاْحساب رعبار ن واّزاي اإِ ذ انغ اإِْوشا اَأربِّي اَأمْشناو رعبار، 
غار سنّج ن طّارف،  نّغ  اإِخف  نِتيكِّويض شا  وار  14ِمينِزي  ناوض.  كنِّيو-د  اَأذ  ِحيما 
اَأْخِمي وار غاروم-د نِيِويض، ِمينِزي اَأقّا نِيوض-د غاْروم س رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح. 
يِثيم، ُؤِمي  15اَأقّا وار نّسمغار شا اَأم نكّا سنّج اإِ رعبار س رْخذايم ن اإِنّْضِني، ماشا نسِّ

يمان نْوم، اَأذ نْتواوّسع اَأطّاس ّزاْيوم ِذي تاِسيع نّغ، 16ِحيما خنِّي اَأذ نباّرح س  اإِمّقار لاإِ
رْخبار اَأصْبحان ذݣ اإُِموشان اَأِغيِرين خاوم، اَأم وار نّسمغار شا ِذي ِمين اإِْتواݣّن ِذي 
تاِسيع ن اإِنّْضِني. 17ماشا ِوي اإِْخسن اَأذ اإِّسمغار، اَأذ اإِّسمغار ِذي ِسيِذي،18س ِمينِزي 
وار اإِْدجي ونّي اإِوّصان خ يِيخف نّس، ماشا ونّي خاس اإِوّصا اَأربِّي، اَأقّا ذ ونّي اإِْتوافن 

ذ اَأمقْدچب. 

يقن  ّسخارِّ ماز�نن �إِ بُوُلوس ذ �إِ

اَأيِي. 11  اَأقّا ْثحّمرم  نِيشان  ثُوبُّوهريا، ماشا  ثْكِسيم شوايث ن  اَأِكيِذي  1ماعِليك 

2ِمينِزي شطّارغ خاوم س اإِْشث ن شضارث ن اَأربِّي، اَأقّا خْضبغ كنِّيو اإِ اإِّج 

3ماشا  لَمسيح.  اإِ  ثِيزِذيݣ  ثْعزارشث  ن  اإِْشث  اَأم  ّسوجذغ  كنِّيو  اَأذ  ِحيما  وْرياز،  ن 
غا  اإِ  عاوذ  اَأمنِّي  هاوا،  اإِغكّوا  ثُوغا  نّس  ْثحراْيمشث  س  اَأِفيغار  ماّمش  اَأم  ݣّوذغ، 
ْتواغوان اإِخاِريّصن نْوم ُؤشا اَأذ ْتوافّغن ِزي رصفايث اإِ اإِْدچان ِذي لَمسيح. 4ِمينِزي مارا 
و نّْضِني خ ونّي خ ْتباّرحغ نش، نِيغ مارا ْثقبرم اإِج  ُيوِسي-د حد اإِْتباّرح س اإِج ن يشُّ
ن اَأرُّوح نّْضِني ونّي وار ثقِبيرم شا، نِيغ اإِج ن رْخبار اَأصْبحان نّْضِني ونّي وار ثطِّيفم 
شا، اَأذ ث ثْكِسيم ذْغيا. 5نش حْسبغ اإِخف اإِنُو ذݣ والُو وار ْدجيغ قّل اإِ اإِمازانن نِّي 
اإِْمغارن اَأطّاس. 6واّخا وار زّمارغ اإِ واوار، ماشا اإِ ثُموسنا زّمارغ ُؤ مان اَأيا اإِبان اَأوم-د 

ِزي ماّرا اإِغْزِذيسن ُؤ ِذي ماّرا. 
وعرام، اَأم ذ اوم  7نِيغ ْخِضيغ ُؤِمي ثُوغا ّسواضعغ اإِخف اإِنُو ِحيما خنِّي كنِّيو اَأذ ْتواسُّ  

باّرحغ س رْخبار اَأصْبحان س نّبرا؟ 8اَأقّا كْشضغ ثمْسُمونِين نّْضِني اَأم خاسنت طّفغ 
ثخِريصث ِحيما اَأذ سّخارغ اإِ كنِّيو. 9ُؤشا  ُؤِمي ثُوغا حضارغ اَأِكيْذوم ُؤشا ثُوغا ذايِي 
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رْخصص، وار بّسرغ ُؤرا خ حد، ماشا ِمين ذ ايِي اإِخّصن، عّمارن ث واْوماثن اإِنّي 
ْتبّسرغ  اإِنُو ِذي ماّرا ماحْنذ وار خاوم  اإِخف  ُيوِسين ِزي ماِسيُذونِييا ُؤشا حِضيغ  اإِ د 
و اَأذ قِّيمغ حِضيغ اإِخف اإِنُو. 10ثِيذت ن لَمسيح اَأقّا-ث ذايِي، اَأقّا اَأسمغار-ا وار  ُؤشا اَأمُّ
اإِّسن.  اَأربِّي  ي؟ ما ِمينِزي وار كنِّيو تخسغ؟  اَأخايا. 11مايمِّ اإِمنّع ِذي جوايح ن  ذ ايِي 
12ماشا ِمين تݣّغ نش، اَأذ قِّيمغ تݣّغ ث خنِّي، ِحيما اَأذ كّسغ ثِيِزي ن اإِنّي اإِ اَأرزُّون 

لُفورصا، ماحْنذ نِيْثِني، ِذي ِمين ِذي ّسمغاران، اَأذ بانن اَأمْشناو نّشين. 13ِمينِزي ذݣّا 
اإِمازانن ن  ذ  اَأْخِمي  نْسن  اإِخف  اإِتݣّن  اإِنّي  اإِشّماثن  اإِخّدامن  ذ  يقن  اإِّسخارِّ اإِمازانن  ذ 
يطان اإِتّݣ اإِخف نّس اَأْخِمي ذ لمالاك  لَمسيح. 14وار اإِْدجي ذ اَأثبهث ِمينِزي ُؤرا ذ شِّ
ن ْثفاوث. 15اَأمُّو خنِّي وار اإِْدجي ذ ثامْسراشث ثامّقرانت، مارا عاوذ اإِْمسّخارن نّس 
اَأذ ثِيِري علاْحساب  اإِنّي ثانݣّاُروث نْسن  اإِْمسّخارن ن ْثسݣْذا،  اإِخف نْسن ذ  تاّران 

رْخذايم نْسن. 

�أَوّدب ن بُوُلوس 
16قّارغ اإِ ُؤُمور نّْضِني، ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ اس اإِْتِغير اَأقّا-يِي ذ اَأُبوهاِري. مارا وار اإِْدجي 

اَأمُّو، قبرم اَأيِي اَأمْشناو اَأُبوهاِري ماحْنذ خنِّي عاوذ نش اَأذ ّسمغارغ شوايث ذݣ اإِخف 
ذ  ثنِّي  ثُوبُّوهريا  ݣِّيغ ث س  ماشا  ِسيِذي،  ِزي  قّارغ  وار ث  ّساوارغ،  17ِمين  اإِنُو. 
ذساس ن ُؤسْمغار اإِنُو اإِ ِذي تِيّقغ. 18ُؤِمي خنِّي ِذين اَأطّاس اإِنّي اإِّسْمغاران علاْحساب 
ذ  ثْدچام  اَأم  اإُِبوهاِريّين  مِليح  ْثقّبرم  كنِّيو  19ِمينِزي  ّسمغارغ.  اَأذ  نش  ذ  ُؤرا  اَأْيُسوم 
اإِِميِغيسن. 20اَأقّا ْثقّبرم مارا حد اإِتاّرا كنِّيو ذ اإِسْمغان، مارا حد اإِتّت اإِ كنِّيو، مارا حد 
وعرا اإِخف نّس خاوم، مارا حد اإِّسمّدارضار كنِّيو.  اإِتكّس اَأوم ِمين غاروم، مارا حد اإِسُّ
21س ْرعار قّارغ، اَأقّا نّشين ثُوغا نْضعف اَأطّاس اإِ ماناونِّي. ماشا مارا حد اإِْزعم، اَأقّا 

نش ّساوارغ اَأم ُؤُبوهاِري، عاوذ نش زْعمغ. 22ما نِيْثِني ذ اإِِعيبرانِيّين؟ ُؤرا ذ نش. ما 
نِيْثِني ذ اإِسرايِيِليّين؟ ُؤرا ذ نش. ما نِيْثِني ذ ّزاِريعث ن اإِبراِهيم؟ ُؤرا ذ نش. 23ما نِيْثِني 
اإِْتخرفن. كِسيغ  اَأم ونّي  اإِْمسّخارن ن لَمسيح، نش عاذ ماُهو، واّخا نش ّساوارغ  ذ 
يغ ثِييِّيثا نّْبرا رْقياس، ثُوغا-يـِي ِذي رْحبس اَأطّاس ن اإُِمورن ُؤشا ْزِريغ  ثامارا ماُهو، شِّ
س  ُؤركُّوض  س  ْثواراِوين  ن  خْمسا  ُوذاين  اَأيِـي  وثِين  24 ْثواراِوين.  ن  اَأطّاس  ْرمْوث 
وض، اإِْشث ن ْثوارا  اَأربِعين ن ثِييِّيثا قّل اإِْشث 25ُؤشا ْثراثا ن اإُِمورن ْوتِين اَأيِي س ُؤكشُّ
حّجارن اَأيِي، ْثراثا ن ْثواراِوين ياّرز ّزايِي ُؤغاّراُبو، ْدجيرث ذ ُؤِزير ذ اَأقتُّوس ثُوغا-يِي 
ِذي ْرُبوغاز. 26ثُوغا-يِـي ذݣ وْبِريذ اَأطّاس ن ْثواراِوين، ِذي لخاطار ن اإِغْزران، ِذي 
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لخاطار ن اإِشّفارن، ِذي لخاطار ن يِنّي ن ْرݣنس اإِنُو، ِذي لخاطار ن يِنّي ِزي رݣـُنوس 
ثنِذينت، ِذي لخاطار ن رْخرا، ِذي لخاطار ن رْبحار، ِذي  نّْضِني، ِذي لخاطار ن 
ْدچياِري  ثُوغا-يِي ِذي  ثامارا،  ذ  ْرخْدمث  27ِذي  يقن،  اإِّسخارِّ اَأْوماثن  لخاطار ن جار 
نّْبرا اإِضص اَأطّاس ن ْثواراِوين، ِذي راز ذ ُؤفاِذي، ُؤشا اَأطّاس ن اإُِمورن اإِ ُزوّمغ، ثُوغا-

ْورغ شا خ ْرهّم ن كُور اَأّس، اَأقّا-ث  يِـي ِذي ثْسمض ذ ثُوعارينت 28ُؤشا عاذ وار سِّ
ذ اَأْمُنوس اإِنُو اإِ ماّرا ثِيمسُمونِين. 29مارا حد اإِْضعف، ما وار تِيِريغ ُؤرا ذ نش ضْعفغ؟ 

مارا اإِْتواّسخّيق حد ِزي شا ن ُؤنذرف، ما نش وار شّمضغ؟ 
اإِنُو. 31اَأربِّي، ثاباباث ن  اإِْتواّسمغار، اَأذ ّسمغارغ ِذي ثُوْضعفث  اإِْتخّص اَأذ  30مارا   
يقغ شا.  وار ّسخارِّ اَأقّا نش  اإِّسن  قاع،  رْبدا  اإِ  اإِْتواباركن  ونّي  لَمسيح،  و  يشُّ ِسيِذيْثنغ 
ينت ن اإِِذيماشِقيّين، يارزُّو  32رحاكم ن ُؤجْدجيذ اَأِريثاس ِذي ِذيماشق ثُوغا اإِحطّا ثانِذْ

اَأذ ايِـي اإِطّف، 33ُؤشا  ّسكّن اَأيِـي-د زݣ اإِج ن ْركاِزي، ّسهوان اَأيِي-د خ ْرِحيض، 
اَأْرورغ زݣ اإِفاّسن نّس. 

رْوِحي ن بُوُلوس  

ذ 12  اإِوّحان  س  اَسغ  د  اَأذ  ماشا  شا،  اإِنّفع  ايِي  ذ  وار  اَأسْمغار  ّصاح  1س 

اَأربعثاش  ثُوغا  لَمسيح،  ِذي  ْبناذم  ن  اإِج  ّسنغ  2اَأقّا  ِسيِذي.  ن  اإِسارݣابن 
اَأربِّي  ينغ شا،  يمث، وار سِّ اَأرِّ اإِ  باّرا  نِيغ  يمث  اَأرِّ ثُوغا ِذي  اإِسݣُّوسا زݣ واِمي، ما 
اإِّسن، ُؤشا وانِيثا اإِّمكِسي غار ُؤجنّا ِويّس ْثراثا. 3ُؤشا  ّسنغ بلِّي ْبناذم نِّي، ما ثُوغا 
اإِّمكِسي غار ّجنّث  اإِّسن، 4اَأقّا  اَأربِّي  ينغ شا،  يمث، وار سِّ اَأرِّ  ِ اإ يمث نِيغ باّرا  اَأرِّ ِذي 
مانِي اإِْسرا اَأوارن اإِنّي وار اإِزّمار اَأذ ْتوانطقن، اإِنّي وار اإِحْدچرن اإِ ْبناذم اَأذ ثن اإِنطق. 
اإِنُو.  اإِنُو ْمِغير ِذي ثُوْضعفث  5ِزي وانِيثا اَأذ ّسمغارغ، وار ّسمغارغ شا ذݣ اإِخف 

6ماشا مارا ْخسغ اَأذ ّسمغارغ، وار تِيِريغ ذ اَأُبوهاِري، ِمينِزي اَأذ اإِنِيغ ثِيذت . خنِّي 

ّزايِي  ِمين  سنّج  ْدجيغ،  ماّمش  اإِْتخاّراص  خاِفي  وار  اإِّج  ذ  ُؤرا  ِحيما  ّجغ  ث  اَأذ 
يّبث ن طِّبيعث  7ؤ ِحيما وار تثواّسِݣيّعذغ شا ِزي سِّ اإِْسرا  ّزايِي  اإِْزرا نِيغ سنّج ِمين 
اَأقّا-ث ذ لمالاك  اإِج ن ُؤسنّان ذݣ وْيُسوم،  اَأيِي  اإِّمْوش  اإِسارݣابن نِّي،  ُيوْعران ن 
اإِنُو. 8ثراثا  يذغ شا اإِخف  اإِّشاثن س ْرُبونِيّياث ماحْنذ وار تسݣعِّ اإِ ذ ايِي  يطان  ن شِّ
اإِنُو  اإِّسݣّوج. 9ُؤشا  نتّا اإنّا اَأيِي “اَأقّا نِّيعمث  ن ْثواراِوين تارغ ِسيِذي اَأذ خاِفي ث 
مارا ّسمغارغ  مِليح  اَأقّا  ُؤينِّي  ثُوْضعفث.” خ  ِذي  اإِْتواكّمر  اإِنُو  ّجْهذ  ِمينِزي  ثْشفا، 
اَأرِضيغ س  ُؤينِّي  10خ  لَمسيح.  ن  ّجْهذ  اإِْزذغ  ذايِي  اَأذ  ِحيما  اإِنُو،  ثُوْضعفث  ِذي 
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ن  طّوع  ِذي  يقاث  ضِّ ِذي  ُؤماّرث،  ذݣ  رْغبن،  ِذي  ْثزاوارث،  س  ثُوْضعفث، 
جّهذغ.  نش  رْخذنِّي  ْخِمي ضّعفغ،  ِمينِزي  لَمسيح، 

كُوِرينِثيّين  ثاسّخارث ن بُوُلوس �إِ �إِ
11اَأقّا ذْورغ ذ اَأُبوهاِري، كنِّيو ثحصارم اَأيِي غارس، ِمينِزي ثُوغا اإِْتخّص اإِ كنِّيو اَأذ ايِي 

اإِْمغارن،  نِّي  اإِمازانن  اإِْشث ن ْرحاجث زݣ  ُؤرا ذݣ  قّل  ِمينِزي وار ْدجيغ  ْثقّدارم، 
ّصبار،  ماّرا  ُؤمازان، س  ن  رْعراماث  ماّرا  جاراوم  ْتواݣّنت  12اَأقّا  والُو.  ذ  نش  واّخا 
يغ غار  س رْعراماث، س لُموْعِجيزاث ُؤرا س رْعجايب. 13ما ِذي ِمين ِذي كنِّيو جِّ
اَأيِي  بّسرغ؟ سامحم  وار خاوم  ِذي نش  ِمين  ِذي  ْمِغير  اإِنّْضِني  ثمْسُمونِين  ضّفار خ 

خ ُؤخطُّو-يا! 
وار  ُؤشا  اَسغ  غاروم-د  اَأذ  ِحيما  وْجذغ  اَأقّا-يِي  ْثراثا  ِويّس  ثاوارا  ذ  و  رخُّ ذا،  14اَأقّا   
يرغ، ِمينِزي وار اَأرزُّوغ ِمين نْوم، ماشا اَأرزُّوغ خاوم كنِّيو. ِمينِزي وار ذ ثُوِسي  خاوم ْتبسِّ
15وجذغ س  نْسن.  اإِحْنِجيرن  اإِ  لوالِيِذين  ماشا  نْسن  لوالِيِذين  اإِ  اَأذ خّمرن  اإِحْنِجيرن  اإِ 
رْفراحث اَأذ سّبرغ اإِخف اإِنُو ُؤشا اَأذ ْتواسّبرغ ِذي طّوع ن رْعمار نْوم. ما ݣُّورغ اَأذ طّفغ 
و، اَأقّا وار خاوم بّسرغ، ماشا  ْذُروس ن ثاْيِري مارا ْوِشيغ اَأوم ثاْيِري س واطّاس؟ 16اإِوا اَأمُّ
ثُوغا-يِي ذ اَأقّداش، طّفغ كنِّيو س ْثحراْيمشث. 17ما نش ْسثْنفعغ ّزاْيوم س شا ن اإِّج ن 
يِنّي ثُوغا اإِ غاروم-د ّسكّغ؟ 18تارغ ثِيثُوس ُؤشا ّسكّغ-د اَأِكيس ثاوماث. ما ياْربح ثِيثُوس 
ّزايوم؟ ما وار نُوُيور شا س اَأرُّوح ذ اإِّجن ذ اإُِسوّراف ذ اإِّجن؟ 19ما اإِْتِغير اَأوم عاوذ بلِّي نّشين 
نسرقّا خ يِيخف نّغ ّزايوم؟ اَأقّا ِقيباْتش اإِ اَأربِّي ِذي لَمسيح اإِ نّساوار ُؤشا مان اَأيا ماّرا، اَأ 
يّبث ن رْبِني نْوم. 20ِمينِزي اَأقّا ݣّوذغ ْخِمي اإِ ذ غا اَأوضغ وار كنِّيو تِيفغ  اإِمِعيّزن، خ سِّ
شا اَأم ماّمش ْخسغ ُؤرا وار ذايِي-د ثِتيفم شا اَأم ماّمش ثخسم. بالاك اَأذ اإِِرين اإِمْنغان، 
اإِخاْرِويضن،  ذ  ُؤرا  نّفاخث  ثاْخبارجشث،  اَأشّقف،  اإِمُشوبّشن،  ثافقاحث،  رْحسذ، 
21بالاك ْخِمي اإِ د غا ياسغ ْثوارا نّْضِني، اَأربِّي اَأذ ايِي اإِّسواضع ُؤشا ݣُّور اَأذ شْضنغ خ 

واطّاس ن يِنّي اإِْخضان، وار ثُوبن شا ِزي رْخمج ذ ثُوقْحِبيث ذ ُؤفُوّشح اإِ ݣِّين. 

�أَْعر�م �أَنݣّاُرو 

وم ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن 13 1 اَأقّا ثا ذ ثاوارا ِويّس ْثراثا اإِ ذ غاروم-د تاسغ. س ُؤقمُّ

رْشُهوذ اَأذ اإِْتواكّس واوار.  2نِّيغ ت قبر ُؤشا نِّيغ ت قبر اَأْخِمي ثُوغا-يِي اَأِكيْذوم 
اإِنّْضِني،  اإِ ماّرا  اإِخضان قبر ُؤ  اإِ يِنّي  و، ُؤِمي غابغ، تاِريغ ت  ِويّس مارثاين، ُؤشا رخُّ
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بلِّي، مارا ُؤِسيغ-د ثاوارا نّْضِني، وار اَأرّحمغ شا. 3خنِّي ثارزُّوم لُبورهان بلِّي اَأقّا لَمسيح 
اإِ ذ ايِي اإِّساوارن، ونّي وار اإِضِعيفن ذايوم، ماشا اَأقّا-ث اإِْجهذ ذايوم. 4ِمينِزي واّخا نتّا 
اإِْتواصلّب ِزي ثُوْضعفث، اَأقّا اإِّدار س ّجْهذ ن اَأربِّي. ِمينِزي ُؤرا ذ نّشين اَأقّا نْضعف 

ذايس، ماشا اَأذ ِكيس نّدار اإِ كنِّيو ِزي ّجْهذ ن اَأربِّي. 
ينم شا  يمان، اَأرُزوم اإِخف نْوم. ما وار ثسِّ 5قْدچبم اإِخف نْوم، ما اَأقّا كنِّيو ِذي لاإِ  

و لَمسيح اَأقّا-ث ذايوم، نِيغ اَأقّا كنِّيو وار ثْتواقْدچبم شا؟ 6ماشا  زݣ اإِخف نْوم بلِّي يشُّ
ثتݣّم شا  وار  ماحْنذ  اَأربِّي  7تتّارغ  نْتواقْدچب.  وار  نْدجي  وار  بلِّي  ثّسنم  اَأذ  يِثيمغ  سِّ
اَأذ  ِحيما  ماشا  اإِمقْدچابن،  ذ  نبان  اَأذ  نّشين  ِحيما  اإِْدجي  وار  اَأعّفان،  ذ  اإِْدچان  ِمين 
ثݣّم ِمين اإِْدچان ذ اَأصْبحان، واّخا نّشين نبان اَأْخِمي وار نْتواقْدچب. 8ِمينِزي نّشين 
وار نْزّمار والُو ِضيّد اإِ ثِيذت، ماشا اإِ ثِيذت واه. 9ِمينِزي نّشين نْفاّرح راِمي نْضعف ُؤ 
كنِّيو ْثجهذم. ُؤشا  نّزاْدچا عاوذ اإِ ركمارث نْوم. 10خ ُؤينِّي تاِريغ اَأوم-د مان اَأيا ِزي 
ولطا اإِ ذ ايِي  راݣّواج، ماحْنذ، ْخِمي اإِ غا حضارغ، وار تقِسيحغ شا علاْحساب صُّ

اإِْوشا اَأربِّي اإِ رْبِني، وار اإِْدجي اإِ وارّدْدچ. 

�أَسْدچم �أَنݣّاُرو 
11غار ُؤنݣّاُرو، اَأ اَأْوماثن، فارحم، عذرم اإِخف نْوم، فّوجم خ اإِخف نْوم، خارصم 

يِيِري.  ِكيوم  اَأذ  رْهنا  ذ  ثاْيِري  ن  اَأربِّي  ُؤشا  رْهنا  ِذي  اإِِريم  ُؤخاّراص،  ن  اإِّج  س 
اإِمقّداسن ْتسْدچامن خاوم.  اإِقّدسن. 13ماّرا  اإِّجن خ ونّْضِني س ُؤُسوذم  12سْدچمم 

اَأذ  اإِقّدسن  وح  اَأرُّ ن  ثُمونت  ذ  اَأربِّي  ن  ثاْيِري  ذ  لَمسيح  و  يشُّ ِسيِذي  ن  14نِّيعمث 

اَأِمين.  ماّرا.  اَأِكيْذوم  اإِِرين 
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ثابر�ت ن بُوُلوس 
ݣالاِطيّين  �إِ �إِ

�أَسْدچم 

و لَمسيح ذ اَأربِّي 1  1ُبولُوس، اَأمازان، وار اإِْدجي زݣ اإِْوذان ُؤرا ِزي ْبناذم ماشا ِزي يشُّ

ثاباباث ونّي اإِث-يِد اإِّسنكّارن زݣ اإِمتِّينن، 2ذ ماّرا اَأْوماثن اإِنّي اإِْدچان اَأِكيِذي، اإِ 
و  اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِزي ِسيِذيْثنغ يشُّ ثمْسُمونِين ن ݣالاِطييا: 3نِّيعمث ذ رْهنا خاوم ِزي 
اَأعّفان،  اإِفّك ِزي ْروْقث-ا  انغ  اَأذ  اإِخف نّس خ ّدنُوب نّغ ِحيما  اإِْوِشين  لَمسيح 4ونِّي 

علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي باباْثنغ، 5ونِّي غار اإِْدچا ُؤُعوْدجي اإِ رْبدا قاع، اَأِمين. 

و�ر ِذين بُو رْخبار �أَصْبحان نّْضِني 
و ذْغيا غار اإِج ن رْخبار اَأصْبحان نّْضِني خ ونّي ذ اوم-د اإِراغان  وطيم اَأمُّ 6ْتبْهثغ ُؤِمي ثمُّ

س نِّيعمث ن لَمسيح. 7وار ِذين شا نّْضِني، ماشا ِذين شا ن اإِنّي كنِّيو اإِحّيارن ُؤشا 
ْخسن اَأذ بّدرن رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح. 8ماشا مارا نّشين نِيغ اإِج ن لمالاك زݣ 
ُؤجنّا اَأذ اوم اإِباّرح س اإِج ن رْخبار اَأصْبحان نّْضِني خ ونّي اإِ ِزي نباّرح اإِ كنِّيو، اَأذ 
و اإِج ن ُؤُمور نّْضِني: مارا حد اإِباّرح  يِيِري ذ اَأمنُعور. 9اَأم نِيّزار ننّا قّارغ ث عاوذ رخُّ
اَأوم-د س اإِج ن رْخبار اَأصْبحان نّْضِني خ ونّي ْثقبرم، اَأذ يِيِري ذ اَأمنُعور. 10ما اَأرزُّوغ 
و اَأذ ّسقنّعغ اإِْوذان نِيغ اَأربِّي؟ نِيغ اَأرزُّوغ اَأذ اَأرِضيغ اإِْوذان؟ مارا ثُوغا-يِي عاذ اَأرِضيغ  رخُّ

اإِْوذان، وار تِيِريغ عاذ ذ اإِْسمغ ن لَمسيح. 

ثار�ِغيث ن بُوُلوس  
اإِْدجي  ّزايِي، وار  اإِْتواباّرحن  ذ  اإِ  اَأصْبحان  بلِّي رْخبار  اَأْوماثن،  اَأ  اَأذ اوم مرغ،  11ِمينِزي 

علاْحساب ْبناذم، 12ُؤرا نِيغ نش سْدچغ ث نِيغ رمذغ ث ِزي ْبناذم، ماشا طّفغ ث س 
ين ن ُوذاين ِذي ْروْقث  و لَمسيح. 13اَأقّا ثْسِريم ماّمش ثُوغا ݣُّورغ ِذي دِّ ُؤساْرݣب ن يشُّ
نّْضِني، ثُوغا ذاّرشغ خ ثمْسُمونت ن اَأربِّي اَأطّاس ُؤشا اَأرّدْدچغ ت 14ُؤشا ثُوغا اإِّزارغ ِذي 
ين ن ُوذاين خ واطّاس ن اإِقِرينن ِزي ْرݣنس اإِنُو، ِمينِزي ثُوغا مْحضغ اَأطّاس خ ثُّبارث  دِّ
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ن رْجُذوذ اإِنُو. 15ماشا راِمي ثُوغا يارضا اَأربِّي، ونّي ذ ايِي اإُِحوزن ذ ونّي خاِفي ذ اإِراغان 
يس ن يّما، 16ماحْنذ اَأذ ذايِي-د اإِّسْضهار  غار نِّيعمث نّس ُؤِمي ثُوغا-يِي عاذ ذݣ ُؤعدِّ
مِّيس ِحيما اَأذ ّزايس باّرحغ جار رݣـُنوس، خنِّي وار شاوارغ شا اَأْيُسوم ُؤرا ذ اإِذاّمن 17نِيغ 
ُروحغ غار ُؤرشالِيم غار اإِنّي ثُوغا ذ اإِمازانن قبر اإِنُو، ماشا ُروحغ غار اَأرابِيّيا ُؤشا ذْورغ 
عاوذ غار ِذيماشق. 18خنِّي اَأوارنِي ْثراثا ن اإِسݣُّوسا، ُروحغ غار ُؤرشالِيم ِحيما اَأذ ّمرِقيغ 
اَأك-ذ ُبطُروس، ُؤشا اَأذ زْذغغ اَأِكيس خّمسثاش ن ُوّسان. 19عاذ وار ْزِريغ حد نّْضِني زݣ 
و، اَأقّا ذا ّزاث اإِ اَأربِّي، وار  اإِمازانن ْمِغير ياعُقوب ُؤماس ن ِسيِذي. 20ِمين د اوم تاِريغ رخُّ
ّسخارِّيقغ شا. 21اَأوارنِي مان اَأيا ُروحغ غار جوايه ن ُسوِرييا ذ ِكيِليِكييا 22ُؤشا وار ْتِويّسنغ 
شا س ُؤغْمُبوب غار ثمْسُمونِين ن ياُهوِذيّيا اإِ اإِْدچان ِذي لَمسيح. 23نِيْثِني ثُوغا ْسِرين 
يمان اإِ ثُوغا  و اإِْتباّرح س لاإِ خاِفي واها “اَأقّا ونّي ثُوغا خانغ اإِذاّرشن ِذي ْروْقث نِّي، رخُّ

يارّدْدچ قبر”. 24ُؤشا  ّسْمغارن ِذي اَأربِّي ذايِي. 

ماز�نن  �أَقبار ن بُوُلوس زݣ �إِ

1اَأوارنِي راِمي عُذون اَأربعثاش ن اإِسݣُّوسا، ُروحغ عاوذ غار ُؤرشالِيم اَأك-ذ بارناباس 2  

ُؤشا اإِْويغ اَأِكيِذي عاوذ ثِيثُوس. 2ثُوغا ُروحغ علاْحساب اإِج ن ُؤساْرݣب ن اَأربِّي 
ُؤشا ْمرغ اَأسن رْخبار اَأصْبحان اإِ ّسرماذغ جار رݣـُنوس، اإِ يِنّي غار اإِْدچا ُؤوقّار وْحدسن، 
ِحيما وار تِيّزرغ نِيغ اَأذ اَأّزرغ باطر. 3عاوذ ثِيثُوس ونّي ثُوغا اَأِكيِذي، واّخا نتّا ذ اَأُيونانِي، 
يّبث ن واْوماثن اإِّسخارِّيقن اإِنّي  وار ثُوِغي س ُؤِغير ماحْنذ اَأذ اإِْتواْخثن. 4مان اَأيا ثُوغا خ سِّ
و، ِحيما اَأذ  اإِكْشمن جارانغ، ِحيما اَأذ شكّمن خ ثِيرلِّي نّغ ثنِّي غاْرنغ ِذي لَمسيح يشُّ
انغ ݣّن ذ اإِسْمغان. 5اَأقّا نّشين وار ذ اسن نْواضع ُؤرا ذ اإِْشث ن ْثساّعث، ِحيما ثِيذت 
يم اَأِكيْذوم. 6ماشا اإِنّي ثُوغا اإِْتبانن ذ شا، ِمين ّما عنان قبر، وار  ن رْخبار اَأصْبحان اَأذ ثقِّ
ي س ثِيفراس ن ْبناذم، اإِنّي غار اإِْدچا ُؤقارِّي، اَأقّا وار  ذ ايِي اإِْشِقي قاع، اَأربِّي وار اإِكسِّ
خاِفي نّان والُو. 7س ْرعكس، ُؤِمي ْزرِين بلِّي ْتكلّفغ خ رْخبار اَأصْبحان ن اإِنّي نّْبرا اَأْخثان، 
اَأم ماّمش ُبطُروس خ رْخبار اَأصْبحان ن اإِنّي س وْخثان 8- ِمينِزي ونّي ثُوغا اإِخّدمن س 
ّجْهذ ِذي ُبطُروس ِذي ْثزانت جار اإِنّي س وْخثان، ثُوغا اإِْخذم ذايِـي ثانيا س ّجْهذ جار 
رݣـُنوس - 9ُؤشا ُؤِمي ياعُقوب ذ ِسيفاس ذ ُيوحانّا اإِنّي اإِْتواحسبن ذ اإِْمغارن ْزرِين نِّيعمث اإِ 
ذ ايِي اإِّموشن، ْوِشين اَأنغ اَأفُوس ن ثُمونت اإِ نش ذ بارناباس، ِحيما اَأذ نْراح غار رݣـُنوس 
ُؤشا نِيْثِني غار اإِنّي س وْخثان. 10ثُوغا اإِْتخّص اَأنغ اَأذ نْفكّار ذݣ اإِمْزراض واها ُؤشا خنِّي 

شضارغ ماحْنذ اَأذ ݣّغ مان اَأيا. 
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تمعار� �أَك-ذ بُطُروس س بطايطاي  بُوُلوس �إِ
11ماشا ُؤِمي د ُيوسا ُبطُروس غار اَأنِثيُيوِخييا، ّمعارغ اَأِكيس س بطايطاي، ِمينِزي ثُوغا 

ِزي  اإِنّي  اَأك-ذ  اإِتّت  ثُوغا  ياعُقوب،  ِزي  شا  اسن  ذ  ّما  قبر  12ِمينِزي  اَأخطُّو.  ذاْيس 
رݣـُنوس، ماشا اَأوارنِي ّما ُؤِسين-د نِيْثِني، اإِْعقب ُؤشا اإِّسبّعذ اإِخف نّس ّزاْيسن، ِمينِزي 
ثُوغا اإِݣّوذ زݣ اإِنّي س وْخثان. 13ُؤشا  ُؤذاين اإِنّْضِني ْضفارن ث ِذي نِّيفاق نّس، اَأمنِّي 
اَأقّا نْذهن ث ِذي نِّيفاق نْسن. 14ماشا ُؤِمي ْزِريغ بلِّي وار ݣُّورن شا  عاوذ بارناباس، 
نِيشان خ وْبِريذ ن ثِيذت ن رْخبار اَأصْبحان، نِّيغ اإِ ُبطُروس ّزاث اإِ ماّرا “مارا شك، اَأم 
ي ثݣِّيذ اَأِغير  ثْدجيذ ذ ُؤذاي، ثّدارذ اَأم اإِنّي ِزي رݣـُنوس، وار اإِْدجي اَأمْشناو ُؤذاي، مايمِّ
خ اإِنّي ِزي رݣـُنوس ِحيما اَأذ ّدارن اَأم ُوذاي؟ 15نّشين  نْتواخرق ذ ُؤذاين، وار اإِْدجي ذ 
اإِمْذناب ِزي رݣـُنوس، 16نّسن بلِّي ْبناذم وار اإِْتواسݣّذ شا س رْخذايم ن تاوراث، ماشا 
و لَمسيح، ِحيما اَأذ  اَأقّا نّشين عاوذ نْذور نُومن ِزي يشُّ و لَمسيح.  يمان ِذي يشُّ س لاإِ
يمان ِذي لَمسيح، وار اإِْدجي س رْخذايم ن تاوراث، ِمينِزي س رْخذايم  نْتواسݣّذ س لاإِ

ن تاْوراث ُؤرا ذ اإِّج ن وْيُسوم وار اإِْتواسݣّذ شا. 
17ماشا مارا نارُزو اَأذ نْتواسݣّذ ِذي لَمسيح، نُوفا بلِّي نّشين عاوذ ذ اإِمْذناب، س   
ُؤينِّي ما لَمسيح ذ اَأْمسّخار ن ّدنُوب؟ وايّاو! 18ِمينِزي مارا بِنيغ عاوذ ِمين هْذمغ، اَأذ 
وثغ اإِ تاوراث،  ّسشنغ بلِّي نش س اإِخف اإِنُو ذ اَأمذنُوب، 19ِمينِزي س تاْوراث اَأقّا نش مُّ
ِحيما اَأذ ّدارغ اإِ اَأربِّي. 20اَأقّا ْتواصلّبغ اَأك-ذ لَمسيح ُؤشا ّدارغ، وار اإِْدجي عاذ ذ نش، 
يمان ِذي  و عاذ ذݣ وْيُسوم، ّدارغ ث ِزي لاإِ ماشا لَمسيح اإِّدار ذايِي ُؤشا ِمين ّدارغ رخُّ
مِّيس ن اَأربِّي ونّي ذ ايِي اإِتْخسن ُؤ اإِْوشا اإِخف نّس خاِفي. 21وار بْضرغ شا نِّيعمث ن 

اَأربِّي، ِمينِزي مارا ثُوغا ثاسݣْذا س تاوراث، اَأذ يِيِري اإِمُّوث لَمسيح خ والُو. 

يمان ِنيغ س رْخذ�يم ن تاْور�ث  س لاإِ

1اَأ اإِݣالاِطيّين اإِفغار، ِوي كنِّيو اإِقّدشن ماحْنذ وار ثطِّيعم اإِ ثِيذت؟ اَأقّا لَمسيح ثُوغا 3  

اإِمُّوثن خ ّصالِيب. 2ذݣّا واها ْخسغ  اَأم ونّي  ثِيطّاِوين  اإِ  ِقيباْتش  اإِْتوارشم جاراوم 
يمان؟  اَأذ ث ّسنغ ّزايوم، ما ثطّفم اَأرُّوح س رْخذايم ن تاْوراث نِيغ ُؤِمي ثْسرام س لاإِ
و اَأذ ْثكّمرم س وْيُسوم؟ 4ما ثْزِريم  3ما اَأمنِّي ذ اإِفغار اإِ ثْدچام؟ ثْبذام س اَأرُّوح، ما رخُّ

ثامارا اَأطّاس خ والُو، مارا ثُوغا س ثِيذت خ والُو؟ 5ونّي ذ اوم اإِْوِشين اَأرُّوح ُؤشا اإِتّݣ 
يمان؟  رْعجايب جاراوم، ما اإِتّݣ اإِثنت ِزي رْخذايم ن تاْوراث نِيغ ُؤِمي ثْسرام س لاإِ
6اَأم ماّمش اإِبراِهيم ثُوغا “ُيومن ِذي اَأربِّي ُؤشا اإِْتواحسب اَأس-د ذ ثاسݣْذا”،  7ّسنم اَأيا، 
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يمان، نِيْثِني ذ اَأْيث ن اإِبراِهيم. 8اَأذلِيس ثُوغا اإِْزرا قبر بلِّي اَأربِّي اَأذ  بلِّي اإِنّي اإِْدچان ن لاإِ
ْتواباركن رݣـُنوس  غا  اإِ  اإنّا “ذايك  اإِبراِهيم،  اإِ  اإِبّشار  اإِّزار  يمان،  لاإِ اإِسݣّذ رݣـُنوس س 

يمان اَأذ ْتواباركن اَأك-ذ ْرُمومن اإِبراِهيم. ماّرا.”  9خنِّي اإِنّي ن لاإِ
10ماّرا اإِنّي اإِْدچان ِزي رْخذايم ن تاوراث، اَأقّا نِيْثِني ساُذو نّعرث، ِمينِزي ثُورا “ذ   
اَأمنُعور كُور اإِّجن ونّي وار اإِقِّيمن اإِطّف ِذي ماّرا ثِيمْسرايِين ُيوران ذݣ وْذلِيس ن تاْوراث 
ِحيما اَأذ ثنت اإِّݣ.” 11اَأقّا اإِْتبان بلِّي وار ِذين حد اإِ غا اإِْتواسݣّذن غار اَأربِّي س تاوراث، 
يمان،  يمان اَأذ اإِّدار.” 12ماشا تاْوراث وار ثْدجي شا ِزي لاإِ ِمينِزي ثُورا “اَأْمسݣّاذ س لاإِ
ماشا “ْبناذم ونّي ثنت اإِتݣّن، اَأذ اإِّدار ّزاْيسنت ِزي رْخذايم ن تاوراث.”13لَمسيح اَأقّا 
اإِخْدچص خانغ، ِحيما اَأذ انغ اإِفّك ِزي نّعرث ثنِّي اإِْدچان خ يِنّي ساُذو تاْوراث اَأم ذ 
اإِْذور خانغ ذ اَأمنُعور، ِمينِزي ثُورا “ذ اَأمنُعور مان ون ّما ُيويرن خ ثْحناشث”، 14ُؤ ِحيما 
يمان اَأذ نطّف  و ماحْنذ س لاإِ لباراكا ن اإِبراِهيم اَأذ ثاوض غار رݣـُنوس ِذي لَمسيح يشُّ

ْرواْعذ ن اَأرُّوح. 

تّاور�ث ذ ْرو�ْعذ 
15اَأ اَأْوماثن، ّساوارغ اَأم ْبناذم، ُؤرا ذ ْرعاهذ اإِ اإِْدچان ِزي ْبناذم، اَأوارنِي راِمي اإِْتواخثم، 

اإِبراِهيم ذ  اإِ  اإِزّمار اَأذ ث اإِْبضر نِيغ اَأذ خاس يارنِي. 16اَأقّا ْرُوُعوذ ْتواݣّن  ُؤرا ذ اإِّج وار 
ّزاِريعث نّس. وار اإِقّار شا “اإِ اإِعّقاين ن ّزاِريعث” اَأم اإِ واطّاس، ماشا اَأم اإِ يِيّجن “اإِ ُؤعّقا 
ن ّزاِريعث نّك” ونّي اَأقّا-ت ذ لَمسيح.17ذݣّا قّارغ: ْرعاهذ ونّي اإِقّدار اَأربِّي اإِ لَمسيح، 
وار ث ْثبطِّير شا تاْوراث ثنِّي ثُوِسي-د اَأربعمّيا ُؤ ْثراثِين ن اإِسݣُّوسا اَأوارنِي مان اَأيا ِحيما 
اَأذ ثّݣ ْرواْعذ اإِخوان. 18ِمينِزي مارا ْروارث اإِْدچا س تاوراث، اَأقّا وار اإِْدجي عاذ س 

ْرواعذ. ماشا اَأربِّي اَأقّا اإِْوش اِث اإِ اإِبراِهيم س ْرواعذ. 
يّبث ن ّدنُوب اَأراِمي د ثُوسا ّزاِريعث  19خنِّي ُؤِمي ْثنّفع تاوراث؟ اَأقّا ثْتواّمارنِي خ سِّ  
ثنِّي ُؤِمي اإِْتواّݣ ْرواْعذ ُؤشا لمالاكاث ْوِشينت ت ذݣ ُؤفُوس ن اإِج ن ُؤْمسصراح. 
20اَأقّا ونّي ذ اَأْمسصراح وار اإِْدجي زݣ اإِّجن، ماشا اَأربِّي ذ اإِّجن. 21ما خنِّي تاْوراث ِضيّد 

ن ْرُوُعوذ ن اَأربِّي؟ عّمارص! ِمينِزي مارا ثُوغا ثّمْوش اإِْشث ن تاْوراث ْثزّمار اَأذ ثّسّدار، 
ذ ثِيذت ثُوغا ثاسݣْذا س تاوراث. 22ماشا اَأذلِيس ن تاْوراث اإِبلّع خ ماّرا ِذي ّدنُوب، 
و لَمسيح اإِ يِنّي ُيومنن. 23ماشا قبر ّما ذ ُيوسا  يمان ِذي يشُّ ِحيما ْرواْعذ اَأذ اإِّمْوش س لاإِ
يمان ونّي  يمان، ثُوغا-نغ نّمحضا ِذي تاْوراث ُؤشا اإِْتوابلّع خانغ ّزايس اَأراِمي د ُيوسا لاإِ لاإِ
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ثُوغا اإِ غا اإِْضهارن. 24س ُؤينِّي ثُوغا تاْوراث ذ اَأْمسرماذ نّغ اَأر لَمسيح، ِحيما اَأذ نْتواسݣّذ 
يم عاذ ساُذو ونّي اإِتاربّان.  يمان، اَأقّا وار نقِّ يمان. 25ماشا ُؤِمي د ُيوسا لاإِ س لاإِ

�أَيث ن �أَربِّي 
اإِنّي  ماّرا  27ِمينِزي  و.  يشُّ لَمسيح  ِذي  يمان  لاإِ س  اَأربِّي  ن  اَأْيث  ذ  كنِّيو  ماّرا  26ِمينِزي 

اإِْتواّسغْضصن ِذي لَمسيح، اَأقّا اَأْرضن لَمسيح. 28وار ِذين ُؤذاي نِيغ اَأُيونانِي نِيغ اإِْسمغ ُؤرا 
ذ اَأُحورِّي، وار ِذين اَأْرياز ُؤرا ذ ثامغارث، ِمينِزي ماّرا نّشين ذ اإِّجن اإِ نْدچا ِذي لَمسيح 
ُؤشا علاْحساب  اإِبراِهيم  ن  ّزاِريعث  ذ  كنِّيو  اَأقّا  لَمسيح،  ثْدچام ن  كنِّيو  29مارا  و.  يشُّ

ْرواْعذ ذ اإِْوِريثن. 
 

ْرفارق خ 4  ُبو  ِذين  اَأحْنِجير وار  اَأقّا-ث عاذ ذ  اَأْوِريث  ذ  ّما  قّارغ، مْشحار  و  1رخُّ

اإِسمغ، واّخا نتّا ذ باب ن ماّرا، 2ماشا نتّا اإِْدچا عاذ ساُذو اإِنّي ث ياربّان ُؤ ساُذو 
يݣّا باباس ِزي قبر. 3اَأمُّو عاوذ نّشين، ُؤِمي ذ  اإِ  اَأر ْروْقث  اإِحطّان  اإِنّي خاس  اإِوِكيرن 
ولطا ن ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا ن  اإِسْمغان ساُذو صُّ اإِحْنِجيرن، ثُوغا-نغ ذ  انغ ثُوغا عاذ ذ 
يس اإِْتواخرقن ِزي  ونِّيث. 4ماشا ُؤِمي ذ يِيوض ُؤعّمار ن ْروْقث، اَأربِّي اَأقّا اإِّسّك-د مِّ دُّ
ثْمغارث، اإِْتواخرقن ساُذو تاوراث، 5ِحيما اَأذ اإِفّك اإِنّي اإِْدچان ساُذو تاوراث، ِحيما اَأذ 
نْتواقبر ذ مِّيس 6ُؤشا  ِمينِزي ثْدچام ذ اَأّراو، اَأربِّي اإِّسّك اَأرُّوح ن مِّيس ذݣ ُوراون نْوم، 
و وار ثْدجيذ عاذ ذ اإِسمغ، ماشا ذ مِّيس. واه مِّيس،  ونّي اإِْتراغان ‘اَأبّا!’، ‘ثاباباث!’ 7اَأمُّ

عاوذ ذ اَأْوِريث ن اَأربِّي س لَمسيح. 
ينم شا اَأربِّي، ثُوغا ْثعّبذم اإِنّي وار اإِْدجين س ثّوا ذ اإِربِّيثن.  8ماشا ِذي زمان اإِ وار ثسِّ  

و، ُؤِمي ثّسنم اَأربِّي، عاذ ْحسن اَأربِّي ياْرݣب خاوم، ماّمش اإِ غا ْثعقبم عاوذ  9ُؤشا رخُّ

عاوذ؟  ْثعبذم  ثنت  اَأذ  ثْخسم  ونِّيث-ا،  ن دُّ اإِزرضن  اإِضْعفن  ثِيمزُورا  ثمْسرايِين  غار 
خاوم خ  تامارغ  اَأقّا  خاوم  11ݣّوذغ  اإِسݣُّوسا.  ذ  اإِكُوذن  ذ  اإُِيورن  ذ  ُؤّسان  10ثْحضام 

والُو. 12اَأ اَأْوماثن، ْتزاْوݣغ كنِّيو، اإِِريم اَأمْشناو نش، ِمينِزي نش اَأمْشناو كنِّيو. كنِّيو وار ذ 
ايِـي ثݣِّيم ِمين وار اإِْحِرين. 13اَأقّا كنِّيو ثّسنم بلِّي بارحغ اَأوم-د س رْخبار اَأصْبحان ذݣ 
اإِْدچان ذݣ وْيُسوم اإِنُو، وار ث  ُؤمْزواُرو س ثُوْضعفث ن وْيُسوم 14ُؤشا اَأجاّرب اإِنُو اإِ 
اَأمْشناو  اَأربِّي  اإِج ن لمالاك ن  اَأمْشناو  اَأيِي  ثّسْحقارم ُؤرا ثّسطّيحم ّزايس، ماشا ْثقْبرم 
و. 15ِمين ثُوغا ثْعنا رْخذنِّي لباراكا نْوم؟ ِمينِزي شّهذغ خاوم بلِّي، مارا ثُوغا  لَمسيح يشُّ
ْثزّمارم، اَأذ ْثقرعم ثِيطّاِوين نْوم ِحيما اَأذ ايِـي ثنت ثوشم. 16ما ذْورغ ذ رْعُذو نْوم ِمينِزي 
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قّارغ اَأوم ثِيذت؟ 17نِيْثِني تݣّن ثِيزّمار اَأطّاس اإِ كنِّيو ماشا وار ثْدجي مِليح، ْخسن اَأذ 
اَأذ ثِيِريم  نِيْثِني ِذي ثِيِزي نْسن.18مِليح  اإِ  اَأذ ثْشضارم  كنِّيو ّسبّعذن خاِفي ماحْنذ كنِّيو 
رْبدا ثشطّارم ِذي ِمين اإِْدچان ذ اَأصْبحان، وار اإِْدجي ْخِمي ِكيوم اإِ غا حضارغ واها. 
19اَأ اإِمْزيانن اإِنُو، ثاوارا نّْضِني نش ْدجيغ اَأم ونّي اإِْكِسين ّدْيسث ّزاْيوم س ُؤنْزبار ن ثاروا، 

و اَأذ اإِِريغ اَأِكيْذوم ُؤشا اَأذ بّدرغ ْثِميّجا اإِنُو،  اَأراِمي ذاْيوم اإِْتواشكّر لَمسيح. 20خسغ رخُّ
ِمينِزي اَأقّا شكّغ ذايوم. 

هاݣار ذ سار� 
تاوراث؟  اإِ  ثتسِريم شا  وار  ما  تاوراث،  ثِيِريم ساُذو  اَأذ  اإِتْخسن  اإِنّي  اَأيِي، كنِّيو  21اإِنِيم 

ونّْضِني  ثايّا،  اإِّجن ِزي  اإِحْنِجيرن،  ْثناين ن  ثُوغا غارس  اإِبراِهيم  بلِّي  ثُورا  اَأقّا  22ِمينِزي 

ِزي ْثُحوّرشث. 23ونّي ن ثايّا اَأقّا اإِّك-د علاْحساب اَأْيُسوم ماشا ونّي ن ْثُحوّرشث اإِّك-د 
ِزي ْرواعذ. 24نِّيغ مان اَأيا اَأم اإِج ن لماثال. ِمينِزي اَأقّا ِذين ْثناين ن ْرُعوُهوذ، اإِّجن زݣ 
وْذرار ن ِسينايِي ونّي ُيورون ثاسُموِغي، اَأقّا-ت هاݣار. 25ِمينِزي هاݣار ذ نتّاث ذ اَأذرار 
اإِْدچان ِذي ثْسُموِغي اَأك-ذ  و اإِ  ن ِسينايِي ِذي اَأرابِيّيا ثنِّي يارْوسن ِذي ُؤرشالِيم ن رخُّ
ثاْروا نّس. 26ماشا ُؤرشالِيم ن سنّج ذ ثاُحوّرشث، اَأقّا-ت ذ يّماثنغ ماّرا. 27ِمينِزي ثُورا 
اإِْدجي ُؤنْزبار  اإِتِيرون، عّيذ ُؤشا ثسُغويُّوذ، اَأ شْم ثنِّي وار ِذي  اَأ ثاْمغارث وار  “فارح، 
اإِْدچان وْحدس خ ثنِّي غار اإِْدچا  ن ثاروا، ِمينِزي اَأطّاس اإِْدچان ذ ثاْروا ن ثْمغارث اإِ 
وْرياز.” 28خنِّي، اَأ اَأْوماثن، نّشين ذ ثاْروا ن ْرواْعذ اَأمْشناو اإِسحاق. 29ُؤشا  اَأمْشناو ِذي 
ْروْقث نِّي، ِوي د اإِْتواخرقن علاْحساب اَأْيُسوم ثُوغا اإِماّرث ونّي د اإِْتواخرقن علاْحساب 
و. 30ماشا ِمين اإِقّار وذلِيس؟ “نْضارم باّرا ثايّا ذ مِّيس، ِمينِزي وار  اَأرُّوح، اَأمُّو عاوذ رخُّ
اإِتِيِري مِّيس ن ثايّا ذ اَأْوِريث اَأك-ذ مِّيس ن ْثُحوّرشث.”31س ُؤينِّي، اَأ اَأْوماثن، اَأقّا وار 

نْدجي شا ذ ثاْروا ن ثايّا )=ن حاݣار(، ماشا ن ْثُحوّرشث. 

ِثيرلِّي ِذي لَمسيح 

اَأذ 5   اإِفّك لَمسيح ُؤشا وار ْتذكِّويرم عاوذ  ثِيرلِّي ثنِّي ُؤِمي ذ انغ  1بّدم نِيشان ِذي 

ثْتواخْثنم،  مارا  اإِنِيغ،  اوم  اَأذ  ُبولُوس  نش  2اَأقّا-يِي  ثسُموِغي.  ن  اَأزايُرو  ثْكِسيم 
لَمسيح وار كنِّيو اإِنّفع ذݣ والُو. 3عاوذ شّهذغ اإِ ماّرا ْبناذم اإِ غا اإِْتواخثنن، اَأقّا نتّا س 
ُؤماْرواس ِحيما اَأذ اإِّݣ ماّرا ِمين اإِْدچان ِذي تاوراث. 4كنِّيو اإِنّي اإِتْخسن اَأذ ْتواسݣّذم س 
تاوراث، اَأقّا ْثذْورم اَأم اإِباّرانِيّين غار لَمسيح ُؤشا ِزي نِّيعمث اإِ ثْوضام. 5ِمينِزي نّشين ِزي 



ݣالاِطيّين  3525 ثابر�ت �إِ �إِ

18 :19 14:5 لاو. 

و، اَأْخثان نِيغ  يمان. 6س ُؤينِّي ِذي لَمسيح يشُّ اَأرُّوح اإِ ِزي نْتراجا اَأِسيثم ن ْثسݣْذا س لاإِ
يمان ونّي اإِخّدمن س ثايِري. 7كنِّيو ثُّزرم مِليح،  نّْبرا اَأْخثان وار اإِسكِّوي والُو، ماشا لاإِ
اإِْتراغان.  اإِ ذ اوم  اإِْدجي زݣ ونّي  اإِ ثِيذت؟ 8طواع-ا وار  اَأذ ثطّاعم  اإِمْنعن  ِوي كنِّيو 
اإِّسمّم ماّرا اَأرْشِثي. 10نش تِيّقغ ذاْيوم ِذي ِسيِذي، بلِّي وار غاْروم  9شوايث ن ونْثُون 

اإِتِيِري ْربار نّْضِني، ماشا ِوي كنِّيو اإِقلّقن اَأقّا اَأذ اإِْتواحاكم مان ون ّما اإِْعنا نتّا. 11ُؤشا  
اَأقّا ثْتواكّس  ْتواماّرثغ؟  اإِ غا  ي عاذ  اَأْوماثن، مارا باّرحغ عاذ س وْخثان، مايمِّ اَأ  نش، 
اإِقلّقن. 13ِمينِزي  اإِنّي كنِّيو  نْسن  اإِخف  ثاعْنكِريفث ن ّصالِيب. 12ماعِليك قاع قّصن 
اإِ  لُفورصا  اَأمْشناو  ثِيرلِّي  ْتقْدچبم  اَأْوماثن، ماشا وار  اَأ  ثْتواراغام،  ثِيرلِّي ُؤِمي د  اإِ  كنِّيو 
وْيُسوم، ماشا سّخارم اإِّجن اإِ ونّْضِني س ثاْيِري. 14ِمينِزي ماّرا تاْوراث ْثكّمر س اإِّج ن 
اإِّجن  اَأْمقاّرب نّك اَأمْشناو اإِخف نّك”.15ماشا مارا ْثزْعفم ُؤ ثمّزقم  واوار “اَأذ ثْخسذ 

ونّْضِني، ْحضام اإِخف نْوم وار تتّم شا اَأياويا. 

قّدسن  وح �إِ ثُوذ�رث س �أَرُّ
اَأْيُسوم  17ِمينِزي  وْيُسوم.’  ن  نّشواث  شا  ْتكّمرن  وار  ُؤشا  اَأرُّوح  ِذي  ‘ُؤُيورم  16قّارغ 

اإِتْمغر ِضيّد ن اَأرُّوح ُؤشا اَأرُّوح ِضيّد ن وْيُسوم، ِمينِزي نِيْثِني ْتبّدان اَأك-ذ واياويا، خ 
ُؤينِّي وار ْثزّمارم اَأذ ثݣّم ِمين ثْخسم. 18ماشا مارا ثْتواݣّوذم س اَأرُّوح، وار ثْدجيم عاذ 
ثُوقْحِبيث ذ رْخمج ذ  ينا ذ  اَأقّا-ثنت ذ زِّ ساُذو تاوراث. 19رخذايم ن وْيُسوم باننت، 
اإِ لاصنام ذ ْثسّحارث ذ وْشراه ذ ُؤمْنِغي ذ رْحسذ ذ ثْفقاحث ذ  ُؤفُوّشح 20ذ ُؤعباذ 
ي ذ ُؤغلِّي ذ رفساذ ُؤرا ذ  ُؤمُشوبّش ذ ُؤبطُّو ذ ُؤمسْبِضي ن ثبِريِذين 21ذ تُوْسِمي ذ ُؤنقِّ
ثمْسرايِين ثِنّي اإِّزارغ اَأذ اوم ثنت اإِنِيغ ُؤشا نِّيغ اَأوم ت قبر. ِوي اإِتݣّن ثِيمْسرايِين-ا، وار 
اإِْتِويِري شا ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي. 22ماشا ْرِغيْدچث ن اَأرُّوح اَأقّا-ت ذ ثاْيِري ذ رْفراحث 
يمان ذ ثْمِهينت ُؤرا ذ ّضبط  ذ رْهنا ذ تاِسيع ن ْرخاضار ذ رْضرافث ذ ْثُشونِي ذ لاإِ
اإِْدچان ِزي  اإِنّي  24ِمينِزي  23تّاوراث وار ثْدجي ِضيّد ن ثمْسرايِين-ا.  ن يِيخف نّس. 
نُوُيور  اَأذ  اَأرُّوح،  نّدار ِزي  اَأك-ذ ّشهواث ذ نّشواث. 25مارا  اَأْيُسوم  اَأقّا صلّبن  لَمسيح 
ي اَأذ نِيِري ذ اإِمعّفارن، اَأذ نْقلّق اإِّجن ونّْضِني ُؤشا اَأذ  عاوذ ِذي اَأرُّوح، 26وار ذ انغ اإِتجِّ

ناسم اإِّجن زݣ ونّْضِني. 
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قْدچب ْرخْدمث نّس  ّجن �أَذ �إِ �أّج كُور �إِ

ِذي 6   اإِݣُّورن  اإِنّي  كنِّيو  ُؤفثُوِري،  ن  شا  اإِتّݣ  اإِْتواطّف  حد  مارا  اَأْوماثن،  1اَأ 

ِحيما شك  نّك،  يِيخف  ْخزار ذݣ  ثْمِهينت.  اَأرُّوح ن  نْذهم ث س  اَأرُّوح، 
اإِ غا ْثكّمرم تاْوراث ن  و  وار ثْتواقْدچبذ شا عاوذ. 2كِسيم ّضقر اإِّجن خ ونّْضِني، اَأمُّ
لَمسيح. 3ِمينِزي ونّي اإِْتِغيرن اإِخف نّس اَأقّا ذ شا، اَأم وار اإِْدجي ذ والُو، اإِخّدع اإِخف 
نّس. 4ماشا اأّج كُور اإِّجن اَأذ اإِقْدچب ْرخْدمث نّس، خنِّي اَأذ اإِّسمغار اإِخف نّس واها، 
وار اإِْدجي ذ اإِنّْضِني، 5ِمينِزي كُور اإِّجن اَأذ اإِْكِسي ّضقر نّس. 6ذ ونّي ُؤِمي اإِْتواّسرمذ 
واوار اَأذ اإِشارش ِذي ماّرا ثِيصْبحانِين اَأك-ذ ونّي اإِ ذ اس اإِّسرماذن. 7وار ْتخّدعم اإِخف 
ي حد اَأذ خاس اإِقّصار. ِمينِزي ِمين ّما اإِزارع ْبناذم، اَأذ ث اإِمجار  نْوم، اَأربِّي وار اإِتجِّ
عاوذ. 8ِمينِزي ونّي اإِزاّرعن ذݣ وْيُسوم نّس، زݣ وْيُسوم نّس اَأذ اإِمجار ْرغّش. ماشا 
ونّي اإِزاّرعن ِذي اَأرُّوح، ِزي اَأرُّوح اَأذ اإِمجار ثُوذارث ن رْبدا. 9اأَّج اَأنغ وار نِتيحر شا 
ُؤِمي نتّݣ ِمين اإِْدچان ذ اَأصْبحان، ماشا ِذي ْروْقث نّس اَأذ نمجار، مارا وار نذِوير ذ 
اإِِفينيانن. 10اَأقّا اَأراِمي غاْرنغ لُفورصا، اَأذ نّݣ ْثُشونِي اإِ ماّرا، اَأمْزواُرو اإِ يِنّي ذ اإِْشِريشن 

يمان.  اَأِكيْذنغ ِذي لاإِ

تْو�خرقن ذ ْجِذيذ  �أَْخثان و�ر �إِسكِّوي و�ُلو ماشا ونّي �إِ ذ �إِ
11ْخزارم ِذي مْشحار ن ثِيرا ثامّقرانت اإِ ذ اوم-د ُؤِريغ س ُؤفُوس اإِنُو. 12ماّرا ِوي اإِْخسن 

اَأيا  نِيْثِني تݣّن  ثْتواخْثنم ُؤشا  اَأذ  اَأِغير ِحيما  نِيْثِني تݣّن خاوم  اَأقّا  اَأيُسوم،  اَأذ ّسلُولّشن 
اإِنّي  يّبث ن ّصالِيب ن لَمسيح. 13ِمينِزي واّخا عاذ  ْتواماّرثن خ سِّ اَأذ  ِحيما وار ݣُّور 
اإِْتواخْثنن وار طِّيفن شا ِذي تاوراث، ماشا نِيْثِني ْخسن اَأذ ثْتواخْثنم كنِّيو ِحيما نِيْثِني اَأذ 
ّسْمغارن ذݣ وْيُسوم نْوم. 14ماشا اإِݣّوجن خاِفي ماحْنذ اَأذ ّسمغارغ ْمِغير ِذي ّصالِيب 
ونِّيث. 15ِمينِزي  اإِ دُّ اإِ نش ُؤ نش  ونِّيث  و لَمسيح س ونّي ثْتواصلّب دُّ ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
و نِيغ اَأْخثان ُؤرا ذ نّْبرا اَأْخثان وار اإِسكِّوي والُو ماشا ونّي اإِ ذ اإِْتواخرقن  ِذي لَمسيح يشُّ
ذ جِذيذ. 16ماّرا ِوي اإِ غا ُيوُيورن علاْحساب اَأبِريذ-ا، اَأذ خاس يِيِري رْهنا ذ اَأرْحمث 
اإِْويغ-د  يع حد، ِمينِزي  ُؤرا خ اإِسرايِيل ن اَأربِّي. 17ِزي ّسا غار ّزاث وار ذ ايِي اإِْتصدِّ
و  و. 18اَأ اَأْوماثن، اَأذ ثِيِري نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ يمث اإِنُو ّشاماث ن ِسيِذي يشُّ ِذي اَأرِّ

لَمسيح اَأك-ذ اَأرُّوح نْوم. اَأِمين. 
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ثابر�ت ن بُوُلوس 
فاُسوِسيّين  �إِ �إِ

�أَسْدچم 

ِذي 1  اإِمقّداسن  اإِ  اَأربِّي،  ن  ْرخاضار  علاْحساب  لَمسيح  و  يشُّ ن  اَأمازان  1ُبولُوس، 

اَأربِّي  ِزي  اإِِرين  اَأِكيْذوم  رْهنا  ذ  2نِّيعمث  و.  يشُّ لَمسيح  ِذي  ُيومنن  اإِنّي  اَأفاُسوس، 
و لَمسيح.  باباْثنغ ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ

ْدچان ِذي لَمسيح  لبار�كا �إِ �إِ
و لَمسيح ونّي اإِ ذ انغ اإِباركن س ماّرا لباراكا  3اَأذ اإِْتوابارك اَأربِّي، ثاباباث ن ِسيِذي يشُّ

ن اَأرُّوح اإِ اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا ِذي لَمسيح، 4اَأم ماّمش ثُوغا ذ انغ اإِْخضار ذاْيس قبر ّما اَأذ 
ونِّيث، ِحيما اَأذ نِيِري ذ اإِمقّداسن نّْبرا ْرِعيب ِقيباْتش نّس. 5اَأقّا س ثاْيِري اإِْزوار  ثِيِري دُّ
و لَمسيح علاْحساب اَأرضا ن اَأّراي نّس  اَأذ انغ اإِّݣ ذ اإِحْنِجيرن اإِ يِيخف نّس ِذي يشُّ
6اإِ ُؤسْمغار ن ُؤُعوْدجي ن نِّيعمث نّس اإِ ّزايس اإِݣّا ذاْينغ اَأرضا نّس ذݣ ُؤمِعيّز. 7ذايس 

غاْرنغ اَأفكِّي س اإِذاّمن نّس، اَأْغفار ن اإِخطّان علاْحساب اَأݣْرا ن نِّيعمث نّس 8اإِ ثُوغا ذ 
يّر  انغ اإِْوشا س ُؤفّيض علاْحساب ماّرا ثِيِغيث ذ رْفهامث نّس. 9ُؤشا  اإِّسارݣب اَأنغ خ سِّ
ن ْرخاضار نّس اإِ اإِْدچان علاْحساب اَأرضا نّس اَأم ذ اس اإِݣّا نتّا رْحساب ِسيمانت نّس 
10ُؤ مان اَأيا اإِ ُؤسْوجذ ن ركمارث ن ماّرا اإِكُوذن ن ْروْقث، ِحيما اَأذ اإِّسُمون ِذي لَمسيح 

ماّرا ِمين اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان ُؤ خ ثُمورث غار اإِّج ن ُؤزْدجيف. 11ذايس اإِ ذ انغ اإِݣّا ذ 
اإِْوِريثن علاْحساب لغاراض ن ونّي اإِݣّا ماّرا اَأم ماّمش ذ اس اإِّسشن اَأّراي نّس، 12ِحيما 
يِثيمن قبر ِذي لَمسيح. 13اَأقّا  اَأذ نِيِري اإِ ُؤسْمغار ن ُؤُعوْدجي نّس، نّشين، اإِنّي ثُوغا اإِسِّ
كنِّيو ذاْيس راِمي ثْسِريم اَأوار ن ثِيذت، رْخبار اَأصْبحان ن ُؤسْنجم نْوم، ُؤشا اَأوارنِي راِمي 
يع ن اَأرُّوح اإِقّدسن اإِ ثُوغا ذ انغ اإِْتواواعذن. 14اَأقّا نتّا ذ ْرعارُبون  ثُوْمنن، ثْكِسيم ذاْيس اَأشمِّ

ن ْروارث نّغ اإِ ُؤفكِّي ن ِمين غارس اإِْدچان، اإِ ُؤسْمغار ن ُؤُعوْدجي نّس. 
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�أَقاِذي ذ ثْز�ْدجيث 
و ُؤ خ ثاْيِري اإِ غاْروم اإِ  يمان نْوم ِذي ِسيِذي يشُّ 15خ ُؤينِّي ُؤرا ذ نش، راِمي ْسِريغ خ لاإِ

ماّرا اإِمقّداسن، 16وار بّدغ شا اَأذ ْتقاِذيغ اَأربِّي اإِ كنِّيو، اَأم فكّارغ ذاْيوم ِذي ْثزاْدجيث اإِنُو، 
و لَمسيح، ثاباباث ن ُؤُعوْدجي، اَأذ اوم اإِْوش اَأرُّوح ن ثِيِغيث  17ِحيما اَأربِّي ن ِسيِذيْثنغ يشُّ

ذ ُؤساْرݣب ِذي طّوع ن ثُموسنا نّس 18ُؤشا اَأذ اوم ياْرزم ثِيطّاِوين ن رعقر نْوم، ِحيما اَأذ 
ثّسنم مان اَأِسيثم ن ْثراِغيث نّس ذ مان اَأݣْرا ن ُؤُعوْدجي ن ْروارث نّس ِذي ماّرا اإِمقّداسن 
19ذ ماّمش اإِمغار اَأطّاس اإِْدچا ّجْهذ نّس اإِ ماّرا اإِنّي ُيومنن علاْحساب ْرخْدمث ن ّجْهذ 

ولطا نّس 20اإِ اإِخّدمن ِذي لَمسيح ُؤِمي ث-يِد اإِّسنكّار زݣ اإِمتِّينن ُؤشا اإِّݣ اِث غار  ن صُّ
ولطا ذ ّجْهذ ذ رحكامث  ُؤغْزِذيس اَأفُوِسي نّس ذݣ ُؤجنّا 21سنّج اإِ كُور اَأزْدجيف ذ صُّ
ذ ماّرا اإِسم اإِْتواسّمان، ماِشي ِذي ْروْقث-ا واها، ماشا عاوذ ِذي ثنِّي اإِ د غا ياسن. 22اَأقّا 
نتّا ياّر اس-د ماّرا ساُذو اإِضارن نّس ُؤشا اإِْوش اِث ذ اَأزْدجيف خ ماّرا اإِ ثمْسُمونت 23ثنِّي 

ذ اَأرِّيمث نّس، اَأقّا نتّاث ذ اَأعّمار ن ونّي اإِْتعّمارن كُورِشي ِذي ماّرا. 

يمان  س نِّيعمث �إِ ِزي ثْتو�ّسنجمم، س لاإِ
 
ثُوُيورم 2  ثُوغا  ِذي  2ِمين  نْوم  ّدنُوب  ذ  اإِخطّان  ذݣ  اإِمتِّينن  ذ  كنِّيو  ثُوغا  1اَأقّا 

ن  واّزاي  خ  ولطا  صُّ ن  اَأمّقران  علاْحساب  ونِّيث-ا،  دُّ ن  ْروْقث  علاْحساب 
اإِ اإِخّدمن ِذي ثاْروا ن ْرُموعِصيّيث. 3ثُوغا-نغ ماّرا جاراسن قبر، ُؤِمي  رعِوين، اَأرُّوح 
ثاْروا  ذ  ثُوغا-نغ  ُؤشا  نّّيث  ذ  وْيُسوم  اإِْخس  ِمين  نݣّا  نّغ،  وْيُسوم  ن  نّشواث  نْضفار 
س  ورن  اإِشُّ ونّي  اَأربِّي،  4ماشا  اإِنّْضِني.  اَأمْشناو  نّغ  طِّبيعث  علاْحساب  لغاضاب  ن 
ثُوغا-نغ عاذ  ُؤِمي  5 اإِِعيّزن  خانغ  اإِ  ثنِّي  نّس  ثامّقرانت  ثاْيِري  ن  يّبث  سِّ اَأرْحمث، خ 
نِّيعمث  س  اَأقّا   - لَمسيح  اَأك-ذ  ثُوذارث  غار  اَأنغ-د  ياّر  اَأقّا  اإِخطّان،  ذݣ  اإِمتِّينن  ذ 
و،  ْتواّسنجمم - 6اَأقّا اإِّسنكّار اَأنغ-د ُؤشا اإِّسِغيما اَأنغ اَأِكيس ذݣ ُؤجنّا ِذي لَمسيح يشُّ
7ِحيما اَأذ اإِّسشن اَأفّيض ن واݣْرا ن نِّيعمث نّس ذݣ اإِكُوذن ن ْروْقث اإِ د غا ياسن 

و لَمسيح. 8ِمينِزي س نِّيعمث اإِ ِزي ثْتواّسنجمم، س  اَأم اإِتّݣ رْضرافث ذاْينغ ِذي يشُّ
يمان، وار اإِْدجي ّزايوم، اَأقّا-ت ذ ثامْوِشي ن اَأربِّي، 9وار ثْدجي س ْرخْدمث، ِحيما  لاإِ
و ِحيما  وار اإِّسمغاِري ُؤرا ذ اإِّج. 10اَأقّا نّشين نْتواّݣ ّزايس، نْتواخرق-د ِذي لَمسيح يشُّ

اَأذ نّݣ رْخذايم ثِيصْبحانِين ثِنّي اإِ ذ انغ اإِّسوجذ اَأربِّي قبر. 
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تّݣ رْهنا ِذي لَمسيح �أَربِّي �إِ
11اإِوا عقرم، اَأقّا ِزيش ثُوغا كنِّيو ذ رݣـُنوس ذݣ وْيُسوم، ْتواسّمام ‘نّبرا اَأْخثان’ زݣ اإِنّي 

ثُوغا س وْخثان ذݣ وْيُسوم س اإِفاّسن. 12رْخذنِّي ثُوغا كنِّيو ثبضام خ لَمسيح، ثْتواقّصم 
ِزي ْرحّق ن ُؤمزذاغ ن اإِسرايِيل، اَأقّا ثݣّوجم اَأم اإِباّرانِيّين خ ْرُعوُهوذ ن ْرواعذ، وار ذاْيوم 
و، اَأقّا كنِّيو اإِنّي ثُوغا  و، ِذي لَمسيح يشُّ ونِّيث. 13ماشا رخُّ اَأِسيثم، وار غاْروم اَأربِّي ِذي دُّ
و ثُوذسم-د س اإِذاّمن ن لَمسيح. 14اَأقّا نتّا ذ رْهنا نّغ اَأم د ياّرا ْثناين نِّي  اإِݣّوجن، اَأقّا رخُّ
غار اإِّج، اَأقّا نتّا اإِْهذم اَأغبار ن رقوار ونّي ثُوغا ثن اإِبضان، 15ُؤشا خنِّي اإِبضر ذݣ وْيُسوم 
نّس رعذاوث، ثنِّي ذ تاْوراث س ُروُمور ذ ْثوّصا نّس، ِحيما اَأذ اإِخرق ذݣ يِيخف نّس 
ْثناين نِّي غار اإِّج ن ْبناذم ن جِذيذ، اَأم اإِتّݣ رْهنا 16ُؤشا ِحيما اَأذ اإِّسصرح ْثناين نِّي اَأك-ذ 
اَأربِّي ذݣ اإِْشث ن اَأرِّيمث س ّصالِيب اَأم اإِنغا رعذاواث ذݣ يِيخف نّس. 17اَأم د ُيوسا، 
ثُوغا اإِْتباّرح س رْهنا اإِ كنِّيو اإِ ثُوغا اإِݣّوجن ُؤ اإِ نِيْثِني اإِ ثُوغا ُيوْذسن، 18ِمينِزي ّزايس نْزّمار 
اَأذ ناذف س ْثناين اإِْذنغ غار ْثباباث س اإِّج ن اَأرُّوح. 19اَأمُّو كنِّيو وار ثْدجيم عاذ ذ اإِباّرانِيّين 
اَأْيثباب ن ثاّدارث ن  اإِمقّداسن ذ  اإِنْوِجيون، ماشا كنِّيو ذ ثاْروا ن ثُمورث اَأك-ذ  ُؤرا ذ 
اَأربِّي، 20ثثوابنام خ ذساس ن اإِمازانن ذ اإِْمكاشافن ن اَأربِّي ُؤشا اَأْزُرو ن ثْغمارث اَأقّا-ث 
و لَمسيح ِسيمانت نّس 21ونِّي ذاْيس اإِ غا اإِݣمان رْبِني ماّرا اَأم اإِْتواّسُمون مِليح ُؤشا  ذ يشُّ
اَأذ اإِْذور ذ ثاّدارث اإِقّدسن ِذي ِسيِذي، 22ُؤشا ذاْيس عاوذ اَأذ ثْتوابنام كنِّيو، اَأذ ثِيِريم ذ 

يغث ن اَأربِّي ِذي اَأرُّوح.  ثازدِّ

بُوُلوس ذ �أَمباّرح �إِ رݣـنُوس 

و اإِ كنِّيو اإِنّي اإِْدچان ِزي 3  1خ ُؤينِّي نش، ُبولُوس، اَأقّا-يِي ذ اَأمحُبوس ن لَمسيح يشُّ

3بلِّي  خاوم،  اإِّموشن  ايِي  ذ  اإِ  اَأربِّي  ن  نِّيعمث  ن  ُؤوكّر  ثْسرام خ  2اَأقّا  رݣـُنوس. 
يّر، اَأم اإِّزارغ ُؤِريغ اَأوم-د س ْذُروس. 4خِمي اإِ غا ْثغارم مان اَأيا،  اإِْتواّسارݣب اَأيِي-د سِّ
يّر ن لَمسيح، 5ونِّي وار اإِْتواّسارݣب شا ِذي ثاْروا ن  ْثزّمارم اَأذ ْثفْهمم رْفهامث اإِنُو ن سِّ
و س اَأرُّوح اإِ اإِمازانن ذ اإِْمكاشافن  يراث ن ِزيش، اَأم ماّمش اإِْتواعارا خــاس رخُّ اإِْوذان ِذي جِّ
اإِمقّداسن نّس. 6اَأحّقا اإِنّي ِزي رݣـُنوس ذ اإِْوِريثن اَأِكيْذسن، نِيْثِني ِزي اَأرِّيمث ذ اإِْشثن 
و س رْخبار اَأصْبحان 7اإِ ِزي نش ذْورغ  ُؤشا غارسن ثاسغارث ِذي ْرواْعذ ِذي لَمسيح يشُّ
ذ اَأْمسّخار علاْحساب ثامْوِشي ن نِّيعمث ن اَأربِّي اإِ ذ ايِي اإِّموشن علاْحساب ّجْهذ نّس 
اإِ ذايِي اإِخّدمن. 8اَأقّا ثّمْوش اَأيِي نِّيعمث-ا، اإِ نش ذ اَأُموقِرير جار قاع اإِمقّداسن، ِحيما 
وفّغغ غار ْثفاوث  اَأذ باّرحغ س واݣْرا ن لَمسيح اإِ وار نْزّمار اَأذ نفهم، 9ُؤشا ِحيما اَأذ سُّ
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اإِنُوفّارن ِذي قاع ْروْقث ن ِزيش ِذي  ثُوغا  اإِ  يّر  اَأذ يِيِني ُؤوكّر ن سِّ اإِْخس  ماّرا، ِمين  اإِ 
و لَمسيح، 10ِحيما ثِيِغيث ن اَأربِّي زݣ واطّاس  اَأربِّي اإِ د اإِخرقن ماّرا ِمين اإِْدچان س يشُّ
ولاطاث ذݣ  ن اإِغْزِذيسن نّس اَأذ ثِيِري ثْتواّسنن س ثمْسُمونت غار ماّرا ْرُحوكّام ذ صُّ
ِسيِذيْثنغ.  و  يشُّ لَمسيح  ِذي  اإِكّمرن  ونّي ث  رْبدا  نّس ن  لغاراض  11علاحساب  ُؤجنّا 
يمان ذايس. 13خ  12ذايس ِذي لَمسيح اَأقّا غاْرنغ ثارياسث ذ واذاف اَأم خاس نْثشر س لاإِ

ُؤينِّي ْتزاْوݣغ كنِّيو ماحْنذ وار تِيْحرم شا س رْحصارث اإِنُو ِذي طّوع نْوم. اَأقّا مان اَأيا ذ 
اَأُعوْدجي اإِ كنِّيو. 

فاُسوِسيّين  ثاز�ْدجيث ن بُوُلوس خ �إِ
و لَمسيح 15ونِّي اإِ خف  يّبث-ا اَأذ اَأضارغ س اإِفاّدن اإِنُو زّاث اإِ ْثباباث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ 14خ سِّ

اإِْتواسّما ماّرا ِوي اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان ذ ثُمورث، 16ِحيما اَأذ اوم اإِْوش علاْحساب اَأݣْرا ن 
ُؤُعوْدجي نّس ُؤشا ِحيما اَأذ ثْتواّسجهذم س ّجْهذ ِذي ْبناذم ن ذاخر 17ِحيما لَمسيح اَأذ 
يمان، اَأم ثوثِيم اإِزْوران ُؤشا اَأذ ثِيِريم ثْتوازُّوم ِذي ثايِري، 18ِحيما  اإِْزذغ ذݣ ُوراون نْوم س لاإِ
اَأذ ْثزّمارم اَأذ ْثفْهمم اَأك-ذ ماّرا اإِمقّداسن، ِمين ثْعنا ثِيُرو ذ ْثُزوݣّارث ذ ُروْعرا ذ راْدچاغ، 
19اَأذ ثّسنم ثاْيِري ن لَمسيح اإِ اإِْدچان سنّج اإِ ثُموسنا ماّرا، ِحيما اَأذ ثِيِريم ْثعّمارم س ماّرا 

اَأعّمار ن اَأربِّي. 20نتّا غارس ثِيزّمار ِحيما اَأذ اإِّݣ ماّرا اَأطّاس س واطّاس سنّج اإِ ِمين نتّار نِيغ 
نْتخاّرص علاْحساب ّجْهذ اإِ اإِخّدمن ذايس، 21اإِ نتّا اإِكّار اَأس-د اَأُعوْدجي ِذي ثمْسُمونت 

يراث اإِ رْبدا قاع. اَأِمين.  و ِذي ماّرا جِّ ِذي لَمسيح يشُّ

وح س لَمسيح  ن �أَرُّ ّج  �إِ يمث ذ  �إِْشث ن �أَرِّ

1خ ُؤينِّي نش ِزيّيارغ خــاوم، نش ذ اَأْمحُبوس ن ِسيِذي، ِحيما اَأذ ثُوُيورم س ُؤوقّار اإِ 4 

ْثراِغيث اإِ ِزي ثْتواراغام، 2اَأم ْثقّبرم اإِّج ونّْضِني ِذي ثاْيِري س ماّرا اَأواضع ذ ثْمِهينت 
ذ تاِسيع ن ْرخاضار 3ُؤشا ثْشضارم اَأذ ثُمونم ذ اإِّج ِذي اَأرُّوح س ثسُغونت ن رهنا، 4اإِشث 
ن اَأرِّيمث ذ اإِّج ن اَأرُّوح، اَأم ثْتواراغام ذݣ ُؤِسيثم ن ْثراِغيث نْوم ذ اإِّجن: 5اإِّج ن ِسيِذي 
يمان ذ اإِّج ن ُؤسْغضاص، 6اإِّج ن اَأربِّي ذ ثاباباث ن ماّرا )=باباْثنغ ماّرا(،  ذ اإِّج ن لاإِ
ونّي اإِْدچان خ ماّرا ُؤ س ماّرا ُؤشا اَأقّا-ث ذاْينغ ماّرا. 7ماشا نِّيعمث ثّمْوش اَأنغ ماّرا اإِْذنغ 
علاْحساب ِمين ذ انغ اإِْوشا لَمسيح. 8خ ُؤينِّي اإِقّار “اَأم اإِݣاّعذ غار ُروْعرا، اإِطّف اإِْمحباس 
ُؤشا اإِْوشا ثِيمْوشا اإِ اإِْوذان.” 9ِمين اإِْعنا اَأوار-ا “نتّا اإِݣاّعذ سنّج” ْمِغير اَأقّا نتّا غار ُؤمزوار 
ثُوغا اإِهوا-د غار طُّروفا ن ثُمورث ن واّداي. 10ونّي ثُوغا د اإِهوان، نتّا عاوذ ذ ونّي ثُوغا 
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يوض ماّرا غار ركمارث. 11ُؤشا  نتّا ياّرا شا ذ  اإِݣاّعذن سنّج اإِ ماّرا اإِجْنوان، ِحيما اَأذ اإِسِّ
اإِمازانن، شا ذ اإِْمكاشافن، شا ذ اإِمبّشارن، شا ذ اإِمكساون ُؤ شا ذ اإِْمسرماذن، 12ِحيما 
نِيْثِني اَأذ كُوونن اإِمقّداسن اإِ ْرخْدمث ن ْثسّخارث، اإِ رْبِني ن اَأرِّيمث ن لَمسيح 13اَأر اإِ 
يفث ن ْبناذم  يمان ذ ثُموسنا ن مِّيس ن اَأربِّي، غار صِّ د غا ناوض ماّرا غار ُؤُمونِي ن لاإِ
يفث ثُمون ن لَمسيح، 14ِحيما وار نِتيِري عاذ ذ اإِقُوبّانِيّين، ْخِمي  اإِكمر، غار ْرقّد ن صِّ
يض ن ُؤسْرمذ س ْرغّش ذ  نْتواعاّرن ِزي طّارف غار ونّْضِني اَأم نْتواكِسي س كُور اَأسمِّ
ْثحراْيمشث ن اإِْوذان اإِ اإِّساكّواضن غار ُؤوّدار، 15ماشا، اَأم نطّف ِذي ثِيذت س ثاْيِري، 
اَأذ نݣما ِذي ماّرا اإِ نتّا ذ ونّي ذ اَأزْدجيف، اَأقّا-ث ذ لَمسيح، 16اإِ ِزي ْثݣّما اَأرِّيمث ماّرا، 
اَأم ثنّجُرو ُؤ ثْتواّسُمون ِزي ِمين ذ اس اإِْوِشين كُور رمفاصر علاْحساب ْرقّد ن ْرخْدمث 

ن كُور اإِّج ن اإِخف اإِ رْبِني ن يِيخف نّس ِذي ثاْيِري. 

ثاْرو� ن ثْفاوث 
17نش قّارغ ُؤ شّهذغ مان اَأيا ِذي اَأربِّي، ِحيما وار ثݣُّورم عاذ اَأمْشناو ماّمش ُؤُيورن اإِنّْضِني 

زِي رݣـُنوس، اإِنّي اإِْتخاّراصن ِذي ْرباطر. 18اَأقّا رعقر نْسن اإِبارشن، نِيْثِني ݣّوجن خ ثُوذارث 
يّبث ن رْقساحث  يّبث ن ْثُقوبّانشث اإِ اإِْدچان ذاْيسن، خ سِّ اَأك-ذ اَأربِّي اَأم اإِباّرانِيّين خ سِّ
ين شا، سلّمن اإِخف نْسن اإِ ُؤفُوّشح، ِحيما اَأذ ݣّن ماّرا  ن ُور نْسن. 19نِيْثِني ذْورن وار تِيشِّ
و اإِ ثّسنم لَمسيح، 21مارا زْعما كنِّيو ثُوغا ثْسرام  رْخمج س ّمْزرِي. 20ماشا وار اإِْدجي اَأمُّ
يهث ن  و، 22بلِّي زِي جِّ اإِْدچان ِذي يشُّ اإِ  ثِيذت  اَأمْشناو  ثْتواّسرْمذم ذايس،  ُؤشا  خاس 
ثِيشِري نْوم ن زِيش اَأذ ثّجم ْبناذم اَأقِذيم اإِ غا اإِْتواّسْخسارن س نّشواث اإِغّشن نّس 23ُؤشا 
اَأذ ثْتواعّدرم زِي ْجِذيذ س اَأرُّوح ن رعقر نْوم، 24اَأذ ْثيارضم ْبناذم ن ْجِذيذ اإِ ذ اإِْتواخرقن 
يفث ن اَأربِّي ِذي ْثسݣْذا ذ ْثقّداسث س ثِيذت . 25خ ُؤينِّي ّجم اإِخارِّيقن، ‘ِسيورم  ِذي صِّ
ثِيذت كُور اإِّج اَأك-ذ ُؤمقاّرب نّس’، ِمينِزي نّشين ذ اإِخفاون اإِّجن اإِ ونّْضِني. 26‘خّيقم، 
ي اَأذ ثغِري ْثُفوشث خ ُؤخّيق نْوم. 27وار تِيّشم شا اَأْمشان اإِ  وار تݣّم شا ّدنُوب’، وار ثجِّ
اإِْبِريس. 28ِوي ثُوغا ذ اَأخّوان، وار اإِقِّيم اإِتاشار عاذ، ماشا ْحسن اَأذ اإِّݣ ْثُشونِي س اإِفاّسن 
وم نْوم،  ماحْنذ اإِزّمار اَأذ زّايس اإِْوش اإِ اإِنّي اإِحذاجن. 29وار د اإِثّك شا واوار اإِخْمجن زݣ ُؤقمُّ
يوضم نِّيعمث اإِ اإِنّي اإِ غا اإِسران.  ماشا ِمين اإِصْبحن اإِ رْبِني اَأم ماّمش اإِْتخّصا، ِحيما اَأذ ثسِّ
وݣمم شا اَأرُّوح اإِقّدسن ن اَأربِّي اإِ زِي ثْتواخْثنم اَأر اَأّس ن ُؤفكِّي نْوم. 31كّسم زّاْيوم  30وار تّسفُّ

ماّرا ثارُزوِݣي ذ ثْفقاحث ذ لغاضاب ذ اإُِغويّان ذ ُؤشّقف ذ ماّرا ثُوعّفنا. 32ضارفم ُؤ ݣّم 
ثاحُنونشث، سامحم اإِ واياويا اَأمْشناو اَأربِّي عاوذ اَأقّا اإِغفار كنِّيو ِذي لَمسيح. 
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1اإِِريم ذ اإِمْضفارن ن اَأربِّي اَأم اإِحْنِجيرن اإِِعيّزن، 2 ُؤُيورم ِذي ثاْيِري اَأمْشناو ُؤرا ذ 5  

اَأربِّي، اَأقّا-ت ذ  اإِ  لَمسيح ثُوغا اإِتْخس اَأنغ، اإِْوشا اإِخف نّس خانغ ذ ثاغاْرصث 
اإِْشث ن رْفواحث ثاصْبحانت. 3ماشا خ ثُوقْحِبيث ذ ماّرا رْخمج ذ طّمع، وار خاس 
اإِمقّداسن، 4ُؤرا خ ُؤبْهذر نِيغ ْرحارض اَأُبوهاِري نِيغ  اإِتِيِري ُبو واوار اَأم ماّمش اإُِشوّوار اإِ 
ثاقّصارث وار اإِضِبيعن. مان اَأيا وار اإُِشوّوار شا، ماشا اَأقاِذي. 5ِمينِزي ثّسنم ذݣّا بلِّي ُؤرا 
ذ اإِّج ونّي اإِقّحبن نِيغ اإِّسخّماجن نِيغ اإِضّماعن، اَأقّا-ث ذ ونّي اإِعّبذن لاصنام، وار غارس 
اإِغكِّوي حد  كنِّيو  6وار  اَأربِّي.  ذ  لَمسيح  ْثݣْلِذيث ن  ِذي  ْروارث  ثْدجي ثسغارث ن 
س واوارن اإِخوان، اَأقّا ِزي مان اَأيا د اإِهكّوا لغاضاب ن اَأربِّي خ ثاْروا ن ْرُموعِصيّيث. 
و كنِّيو  اَأقّا رخُّ ثاْدچسث، ماشا  ثُوغا كنِّيو ذ  اَأِكيْذسن، 8ِمينِزي ِزيش  7وار شاّرشم شا 

ذ ثِيفاوث ِذي اَأربِّي. ُؤُيورم اَأم ثاْروا ن ْثفاوث، 9ِمينِزي ْرِغيْدچث ن اَأرُّوح اإِتِيِرين ِذي 
ماّرا ْثُشونِي ذ ْثسݣْذا ذ ثِيذت، 10اَأم ْثقْدچبم ِمين اإِ غا ياْرضان اَأربِّي. 11وار شاّرشم شا 
ِذي رْخذايم ثِيبارشانِين اإِ وار د اإِتِيوين ْرِغيْدچث، ماشا ْحسن اَأذ ثنث-يِد ثّسْضهارم. 
يورذ  12ِمينِزي ِمين تݣّن ِذي ْثُنوفّرا، اَأقّا اَأذ ّزايس ْثصْضِحيذ ْمِغير ْخِمي خاس اإِ غا ثسِّ

واها. 13ماّرا ِمين اإِ غا اإِْتواّسْضهارن ِزي ْثفاوث، اَأذ د اإِبان، ذ ماّرا ِمين د اإِبانن، اَأقّا-ث 
ذ ثِيفاوث. 14خ ُؤينِّي اإِقّار “فاق شك، اَأ ُبو يِيضص. كّار-د زݣ اإِمتِّينن ُؤشا اَأذ خاك 
اإِّݣ لَمسيح ثِيفاوث.” 15س ُؤينِّي ْخزارم مِليح ماّمش اإِ غا ثݣُّورم، ماِشي اَأم اإُِبوهاِريّين 
ي اإِ ْروْقث-ا، ِمينِزي ُؤّسان-ا ذ اإِعّفانن. 17وار  ماشا اَأم اإِِميِغيسن، 16ماحْنذ اَأذ ثاْويم اَأِريقِّ
تِيِريم ذ اإُِبوهاِريّين ماشا فْهمم ِمين اإِْخس اَأربِّي. 18وار تسشارام شا س بِيُنو اإِ د اإِتاْوين 
غار رقجاحث، ماشا اإِِريم ْثعّمارم س اَأرُّوح، 19اَأم ثّساوارم جاراوم س اإِسبِّيحن ذ اإِْزران 
ن ُؤسْمغار ذ اإِْزران س اَأرُّوح، ثْتغنّجم ُؤ ثتسِريوروم ذݣ ُور نْوم اإِ اَأربِّي 20اَأم ثْتقاذام ِزي 
و لَمسيح، 21ُؤ ثْتواضعم اإِّج  كُور ْروْقث خ ماّرا اإِ اَأربِّي ثاباباث ذݣ يِيسم ن ِسيِذي يشُّ

اإِ ونّْضِني ِذي ثِيݣُّوِذي ِزي اَأربِّي. 

رْمر�ش ذ تاصِويرث ن لَمسيح ذ ثمْسُمونت 
22اَأ ثِيمغاِرين، واضعنت اإِ يْريازن نْكنت اَأم ماّمش ثْتواضعنت اإِ ِسيِذي، 23ِمينِزي اَأْرياز اَأقّا 

ذ اَأزْدجيف ن ثْمغارث اَأمْشناو عاوذ لَمسيح ذ اَأزْدجيف ن ثمْسُمونت ُؤشا نتّا ذ اَأمسْنجم 
ن اَأرِّيمث. 24اَأمشناو ثامْسُمونت ثْتواضع اإِ لَمسيح اَأمنِّي عاوذ ثِيْمغاِرين اإِ يْريازن نْسنت 
ِذي ماّرا. 25اَأ اإِريازن، ْخسم ثِيْمغاِرين نْوم اَأم ماّمش ثُوغا اإِْخس لَمسيح ثامْسُمونت ُؤشا 
يْزذݣ س  اإِسلّم اإِخف نّس ِذي طّوع نّس، 26ِحيما اَأذ ت ياّر ذ ثامقّداسث اَأم ذ اس اإِسِّ
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ُؤِسيرذ ن وامان س واوار، 27ِحيما اَأذ اإِّݣ ثامْسُمونت ِقيباْتش اإِ يِيخف نّس س ُؤُعوْدجي 
اَأذ  اإِْتخّص  و  28اَأمُّ ْرِعيب.  نّْبرا  ُؤ  ثامقّداسث  ثِيِري ذ  اَأذ  اَأشبِريق، ماشا  نِيغ  يض  اَأبقِّ نّْبرا 
ْخسن يْريازن ثِيْمغاِرين نْسن اَأم اَأرِّيمث ن يِيخف نْسن. اَأقّا ونّي اإِتْخسن ثاْمغارث نّس، 
اَأقّا اإِتْخس اإِخف نّس. 29ُؤرا ذ اإِّج وار اإِشاره اَأْيُسوم نّس، ماشا اإِّسّشا ث، اإِْتحاوار خاس 
اَأم ماّمش اإِتْحاوار عاوذ لَمسيح خ ثمْسُمونت. 30نّشين  ذ اإِخفاون ن اَأرِّيمث نّس، ن 
وْيُسوم نّس ُؤ ن اإِْغسان نّس. 31خ ُؤينِّي اَأْرياز اَأذ اإِّج يّماس ذ باباس ماحْنذ اَأذ اإِقّن غار 
يّر-ا ذ اَأمّقران، ماشا نش  سِّ

ثْمغارث نّس، اَأذ اإِِرين س ْثناين اإِْذسن ذ اإِْشث ن اَأرِّيمث.32
يهث ن لَمسيح ذ ثمْسُمونت. 33ماّمش ّما ثُوِسي-د، اَأذ اإِْخس كُور اإِّج  قّارغ ث ِزي جِّ

ثاْمغارث نّس اَأمْشناو ِسيمانت نّس ُؤشا ثاْمغارث اَأذ ْثوقّار اَأْرياز. 

حْنِجيرن  لو�ِليِذين ذ �إِ

يْدچا. 6  اإِ  اَأيا نِيشان  ِمينِزي مان  نْوم ِذي ِسيِذي،  لوالِيِذين  اإِ  اإِحْنِجيرن، طّاعم  1اَأ 

2“وقّار باباش ذ يّماش”، اَأقّا-ت ذ ثاْوصّيث ثامْزواُروث س اإِج ن ْرواعذ، 3“ِحيما 

اَأذ ثِيِريم مِليح ُؤشا اَأذ ثّدارم اَأطّاس ِذي ثُمورث.” 4كنِّيو، اَأ اإِباباثن، وار ْسعارم شا ثاْروا 
نْوم، ماشا اَأربّام ثن س ُؤستّف ُؤ س ُؤݣّوذ ن اَأربِّي. 

�إِسمغان ذ �أَيْثباب نْسن 
ُؤ س  ثارِجيِجيث  ذ  ثِيݣُّوِذي  ونِّيث-ا س  دُّ ِذي  نْوم  اَأْيثباب  اإِسْمغان، طّاعم  اَأ  5كنِّيو، 

رْصفايث ن ُوراون نْوم، اَأْخِمي اإِ لَمسيح، 6وار اإِْدجي اَأم اإِنّي ذ اسن ياْرضان ِقيباْتش اإِ 
ثِيطّاِوين نْسن، ماشا اَأم اإِسْمغان ن لَمسيح، اإِنّي اإِتݣّن اَأّراي ن اَأربِّي س ُور، 7اَأم ْثخّدمم 
س ْرخاضار اَأمْشناو اإِ لَمسيح، وار اإِْدجي اإِ اإِْوذان. 8اَأقّا ثّسنم مارا ِذين حد، اإِْسمغ نِيغ 
ذ اَأُحورِّي، اإِ غا اإِݣّن ثاصْبحانت، اَأربِّي اَأذ غارس ياّر علاْحساب ِمين اإِݣّا. 9كنِّيو، اَأ 
يݣِّويذم شا. كنِّيو ثّسنم، اَأقّا ِسيِذيثوم ذݣ اإِجْنوان  اَأْيثباب، ݣّم اَأمنِّي اَأِكيْذسن، وار ثن سِّ

وار اإِتّݣ ُبو س ُوْذماون. 

�أَرُّوض ن رسناح ن �أَربِّي 
10غار ُؤمْزواُرو، اَأ اَأْوماثن، مْحضم ِذي ِسيِذي ُؤ ِذي ْثزّمار ن ّجْهذ نّس. 11اَأرضم س 

ماّرا رسناح ن اَأربِّي، ِحيما اَأذ ثّسبّدم ثاحراْيمشث ن اإِْبِريس. 12اَأقّا وار نْتمنِغي شا اَأك-ذ 
ونِّيث-ا  ولاطاث ذ اَأرُّوياس ن ثاْدچسث ن دُّ وْيُسوم ذ اإِذاّمن، ماشا اَأك-ذ ْرُحوكّام ذ صُّ
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)=روقث-ا( ُؤشا اَأك-ذ اَأرُّوحاث ثِيعّفانِين ذݣ ُؤجنّا. 13خ ُؤينِّي اَأرضم س ماّرا رسناح 
ن اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ثمعارام ذݣ واّس اَأعّفان ُؤشا اَأذ ْثبّدم، ْخِمي اإِ غا ْثكّمرم كُورِشي. 
14خنِّي مْحضم، ْثبْيسم س ثِيذت، ْسُذوريم اإِذمارن نْوم س ْثسݣْذا، 15اَأذ اإِِرين اإِضارن 

س  نْوم  اإِخف  ثّسُذوُرويم  16اَأم  رْهنا  ن  اَأصْبحان  رْخبار  اإِ  ْرخاضار  س  ْتواقّنن  نْوم 
ي ن ُؤعّفان. 17كِسيم  يمان اإِ ِزي اإِ غا ثّسْخسيم ماّرا فِريثشاث اإِتحُذوُذوقن س ْثمسِّ لاإِ
يف ن اَأرُّوح اإِ اإِْدچان ذ اَأوار ن اَأربِّي 18اَأم ثْتزاْدچام رْبدا ِذي  ثاقّبارث ن ُؤسْنجم ذ سِّ
اَأرُّوح س ماّرا ثازاْدجيث ذ ّدعاِوي، اَأم ثْحضام مان اَأيا ِسيمانت نّس س ماّرا ّصبار ذ 
ّدعاِوي ِذي طّوع ن ماّرا اإِمقّداسن 19ُؤرا ِذي طّوع اإِنُو، ِحيما اَأربِّي اَأذ ايِـي اإِّݣ اَأوار 
يّر ن رْخبــار اَأصْبحــان،  وم اإِنُو س ثْرياسث ِحيمــا اَأذ ّسارݣبغ سِّ ماحْنذ اَأذ اَأْرزمغ اَأقمُّ
ْورغ س ثْرياسث اَأم ماّمش اإُِشوّوار  20اإِ ِزي نش ذ اَأمسكِّي س ْسناسر، ِحيما اَأذ خاس سِّ

اإِخّبار  اإِ غا  اوم  ِميخف ذ  اإِنُو  ور  ُؤمدُّ يِيِري  اإِ غا  ثّسنم ماّمش  اَأذ  21ِحيما  ْورغ،  اَأذ سِّ
ثِيِشيُكوس ماّرا. اَأقّا نتّا ذ ُؤما اإِِعيّزن ذ اَأْمسّخار اَأصِذيق ِذي اَأربِّي. 22اَأقّا ّسكّغ ث-يِد 

ور نّغ ُؤشا ِحيما اَأذ ذاْيوم يّݣ ُؤر.  اإِ مان اَأيا ِسيمانت نّس، ِحيما اَأذ ثّسنم اَأمدُّ

�أَسْدچم �أَنݣّاُرو 
و لَمسيح اَأذ اإِِرين اَأك-ذ  يمان ِزي اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ 23رْهنا ذ ثاْيِري س لاإِ

و لَمسيح نّْبرا ْرغّش.  ثاوماث. 24نِّيعمث اَأذ ثِيِري اَأك-ذ ماّرا اإِنّي اإِتْخسن ِسيِذي يشُّ
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ثابر�ت ن بُوُلوس 
ِفيِليبِّيين  �إِ �إِ

�أَسْدچم 

و لَمسيح 1  و لَمسيح، اإِ قاع اإِمقّداسن ِذي يشُّ 1ُبولُوس ذ ثِيُموثِيُيو، اإِسْمغان ن يشُّ

اإِنّي اإِْدچان ِذي ِفيِليبِّي اَأك-ذ اإِمحضاين ذ اإِمسّيارن ن ْثسّخارث. 2نِّيعمث ذ رْهنا 
و لَمسيح.  اَأذ ِكيوم اإِِرين ِزي اَأربِّي باباْثنغ ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ

�أَقاِذي ذ ثاز�ْدجيث 
3مرِمي ّما فكّارغ ذايوم، ْتقاِذيغ اَأربِّي اإِنُو 4رْبدا ِذي كُور ثازاْدجيث اإِنُو، اَأم ْتزاْدجيغ اإِ 

كنِّيو ماّرا س رْفراحث 5خ ثُمونت نْوم اَأك-ذ رْخبار اَأصْبحان زݣ واّس اَأمْزواُرو اَأر اإِضا. 
و لَمسيح.  6اَأقّا تِيّقغ بلِّي ونّي ذاْيوم اإِبذان ْرخْدمث اإِصْبحن، اَأذ ت اإِكّمر اَأر اَأّس ن يشُّ

7اإِشنا اَأيِي اَأذ فكّارغ ذاْيوم ماّرا اَأمُّو، ِمينِزي اَأقّا كنِّيو غاِري ذݣ ُور اإِنُو ُؤشا كنِّيو ماّرا 

ثشارشم اَأِكيِذي ِذي نِّيعمث اإِنُو ْخِمي ْدجيغ ِذي ْسناسر ُؤرا ْخِمي خاِفي اإِ غا اَأوثغ ُؤ 
ْخِمي اإِ غا ضمنغ رْخبار اَأصْبحان. 8ِمينِزي اَأربِّي ذ اَأشّهاذ مْشحار كنِّيو وّحشغ س ُور ن 
و لَمسيح. 9مان اَأيا اإِ ْتزاْدجيغ بلِّي ثاْيِري نْوم اَأذ ْثفّيض اَأطّاس س واطّاس ِذي ثُموسنا  يشُّ
ورم ُؤ نّْبرا ْرِعيب اإِ واّس  ذ قاع رْفهامث، 10اَأذ ْثرْمذم ماحْنذ اَأذ ْثفارزم، ِحيما اَأذ ثِيِريم ثقُّ
و لَمسيح اإِ ُؤُعوْدجي ذ  ورم س ْرِغيْدچث ن ْثسݣْذا اإِ ذ اإِكِّين ِزي يشُّ ن لَمسيح، 11ثشُّ

ُؤسْمغار ن اَأربِّي. 

سناسر ن بُوُلوس �أَرِنينت ِذي ثُوزݣّارث ن رْخبار �أَصْبحان 
ِذي  عاذ  اَأرنِينت  اإِْمسارن،  ايِـي  ذ  اإِ  ثِيمْسرايِين  بلِّي  ثّسنم  اَأذ  ْخسغ  نش  اَأْوماثن،  12اَأ 

ْثُزوݣّارث ن رْخبار اَأصْبحان، 13اَأر ذ اإِبان اإِ قاع اإِنّي ِذي ثاّدارث ن ّشراع ُؤ اإِ قاع ْرباِقي، 
يّبث ن لَمسيح 14ُؤشا اَأزْين اَأمّقران ن ثاْوماث ِذي ِسيِذي، ُؤِمي  بلِّي نش ِذي ْسناسر خ سِّ
ْورن اَأوار ن اَأربِّي س ُؤفّيض كثار، نّْبرا  ْدجيغ ِذي ْسناسر، اإِْذور غارسن تِيّقث ِحيما اَأذ سِّ
ثِيݣُّوِذي. 15واّخا شا ّزاْيسن ْتباّرحن لَمسيح ِزي رْحسذ ذ ُؤمنِغي، ماشا شا نّْضِني عاوذ 
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ِزي نّّيث ثْشنا. 16نِيْثِني ْتباّرحن لَمسيح س ُؤمُشوبّش ماِشي نِيشان، تْخسن اَأذ خاِفي 
اَأرنِين رْحصارث اإِ ْسناسر اإِنُو ِذي رْحبس، 17ماشا اإِنّْضِني تݣّن ت ِزي ثايِري، ّسنن بلِّي 
و نِيغ اَأمنِّي،  اَأقّا وْجذغ ِحيما اَأذ ْوتغ خ رْخبار اَأصْبحان. 18ِمين اإِ غا اإِخسارن قاع؟ ما اَأمُّ
واّخا س ُوذم واها نِيغ س ثِيذت، لَمسيح اإِْتواباّرح، خ ُؤينِّي فارحغ، واه، اَأذ فارحغ 
يوض اَأر اَأسْنجم اإِنُو س ْثزاْدجيث نْوم ذ ُؤعاون ن  عاوذ. 19ِمينِزي ّسنغ اَأقّا مان اَأيا اَأذ اإِسِّ
و لَمسيح 20خ رْحساب ن ُؤراِجي اَأمّقران ذ ُؤِسيثم اإِنُو بلِّي خ والُو وار تنِذيمغ  اَأرُّوح ن يشُّ
و، اَأذ اإِْتواّسمغار لَمسيح ِذي اَأرِّيمث  شا ماشا س كُور ثارياسث، اَأمْشناو رْبدا ُؤرا ذ رخُّ
اإِنُو، ّما س ثُوذارث نِيغ س ْرمْوث. 21ِمينِزي ثُوذارث اإِ نش ذ لَمسيح ُؤشا ْرمْوث ذ اَأْربح. 
22ماشا مارا عاذ ّدارغ ذݣ وْيُسوم، اَأقّا مان اَأيا اإِ نش ذ ْرِغيْدچث ِزي ْرخْدمث. عاذ وار 

ينغ ِمين اإِ غا ْخضارغ، 23اَأقّا-يِي جار ْثناين ن اإِغْزِذيسن. ذايِي ّمْزِري ماحْنذ اَأذ راحغ  سِّ
اَأذ اإِِريغ اَأك-ذ لَمسيح، ِمينِزي مان اَأيا قاع حسن. 24ماشا اَأِغيِمي ذݣ وْيُسوم اإِْتخّص 
و راِمي ْتواّسقْنعغ، ّسنغ بلِّي اَأذ قِّيمغ ُؤشا اَأذ قِّيمغ غاْروم  عاذ كثار ِذي طّوع نْوم. 25رخُّ
يمان نْوم، 26ِحيما اَأسْمغار نْوم ّزايِي اَأذ اإِفّيض ِذي لَمسيح،  ماّرا اإِ رْفضر ُؤ اإِ رْفراحث ن لاإِ
ْخِمي اإِ د غا ياسغ غاْروم عاوذ. 27اإِْتخّصا واها اَأذ ثُوُيورم س ُؤوقّار اإِ رْخبار اَأصْبحان ن 
لَمسيح، ِحيما، ْخِمي اإِ د غا ياسغ ُؤشا اَأذ كنِّيو زارغ ُؤرا ْخِمي اإِ غا غابغ ُؤشا اَأذ خاوم 
ْسرغ، اَأذ ْثبّدم نِيشان ذݣ اإِّج ن اَأرُّوح ُؤ س اإِّج ن رْعمار، اَأذ ْثجهذم اَأِكيِذي ِذي طّوع 
يمان ن رْخبار اَأصْبحان، 28ُؤشا وار تݣّوذم شا ِزي رعْذيان نْوم عّمارص. مان اَأيا ذ  ن لاإِ
اَأعْدچم اإِ نِيْثِني غار ُؤهلّك، ماشا اإِ كنِّيو غار ُؤسْنجم. 29ِمينِزي اَأقّا اإِّمْوش اَأوم ِذي طّوع 
ن لَمسيح، وار اإِْدجي اَأذ ذاْيس ثاْمنم واها ماشا عاوذ ماحْنذ اَأذ ْتواماّرثم ِذي طّوع نّس، 

و ثْسِريم اَأقّا-ث ذايِـي.  30ِمينِزي غاْروم اَأمْنِغي ذ اإِّجن اإِ ذ ايِـي ثْزِريم ُؤشا رخُّ

�أَو�ضع ن لَمسيح 

1مارا ِذين شا ن ُؤشّجع ِذي لَمسيح، مارا ِذين شا ن ُؤفّوج اإِ ذ اإِكِّين ِزي ثاْيِري، 2 

مارا ِذين شا ن ثُمونت ن اَأرُّوح، مارا ِذين شا ن ثحُنونشث ذ اَأرْحمث، 2كّمرم 
رْفراحث اإِنُو ُؤِمي اإِ غا اإُِمون اَأّراي نْوم، اَأذ غاْروم ثِيِري ثاْيِري ذ اإِْشثن ُؤشا اَأذ ثِيِريم س 
ذمام ذ ُؤخاّراص ذ اإِّجن. 3وار تݣّم شا ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث س ُؤمُشوبّش نِيغ ِزي 
ثُوفّث اإِخوان، ماشا اأّج اَأذ اإِوقّار اإِّج ونّْضِني كثار زݣ اإِخف نّس س ُؤواضع. 4وار اإِخّزار 
ُؤرا ذ اإِّج غار ثمْسرايِين نّس واها، ماشا كُور اإِّج اَأذ اإِْخزار عاوذ غار ثمْسرايِين ن اإِنّْضِني. 
يفث ن اَأربِّي، وار  و، 6ونِّي، ُؤِمي اإِْدچا ِذي صِّ 5اَأذ ذاْيوم ثِيِري نّّيث اإِ ثُوغا ِذي لَمسيح يشُّ



يّين  3642 ِفيِليبِّ ثابر�ت �إِ �إِ

اإِحِسيب شا ذ ثُوشّفرا ُؤِمي ث ثُوغا اَأم اَأربِّي ذ اإِّجن، 7ماشا اإِّسخوا اإِخف نّس، اإِْكِسي 
يفث ن ْبناذم، اإِّسواضع اإِخف نّس  يفث ن اإِسمغ، اإِْذور اَأم اإِْوذان. 8اَأقّا اإِْتواف ِذي صِّ صِّ
ُؤشا اإِْذور اإِطّاع اَأر ْرمْوث، اَأر ْرمْوث ن ّصالِيب. 9خ مان اَأيا اإِّسݣاّعذ اِث اَأربِّي قاع سنّج 
و اَأذ اَأضارن ماّرا اإِفاّدن ن  ُؤشا اإِْوش اس اإِسم سنّج اإِ كُور اإِسم، 10ِحيما ذݣ اإِسم ن يشُّ
اإِنّي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا ُؤ خ ثُمورث ُؤ ساُذو ثُمورث، 11ُؤ ِحيما اَأذ اإِْشهذ كُور اإِرس بلِّي 

و لَمسيح ذ ِسيِذي اإِ ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي ثاباباث.  يشُّ

ونِّيث،  ِثيفاِوين ِذي دُّ
و عاذ  12خ ُؤينِّي، اَأ اإِمِعيّزن اإِنُو، اَأم ثُوغا ثتطّاعم رْبدا، وار اإِْدجي واها ْخِمي حضارغ، رخُّ

كثار ْخِمي غابغ، خذمم اإِ ُؤسْنجم نْوم س ثِيݣُّوِذي ذ ثارِجيجاث، 13ِمينِزي اَأربِّي ذ ونّي 
اإِ ذاْيوم اإِخّدمن ِمين اإِ غا ثْخسم ُؤ ِمين اإِ غا ثݣّم اإِ اَأرضا نّس. 14ݣّم ماّرا نّْبرا رعكاسث 
ُؤ نّْبرا اَأمُشوبّش، 15ِحيما اَأذ ثِيِريم نّْبرا ْرِعيب ُؤ نّْبرا ثاخُموِجي، ثاْروا ن اَأربِّي نّْبرا اَأضرام 
ونِّيث، 16اَأم  ير اإِعّوجن ذ اإِفارغن، اَأذ ثشعشعم جاراسن اَأم ثِيفاِوين ِذي دُّ ِذي ْروْسط ن جِّ
ثتطّفم ذݣ واوار ن ثُوذارث ِحيما اَأذ غاِري يِيِري اَأسْمغار ذݣ واّس ن لَمسيح ُؤشا 
يث خ  وار ُؤُيورغ نِيغ خْذمغ باطر. 17ماشا مارا تثواُروّشغ اَأم اإِْشث ن ثْضِحييث ن ْثسسِّ
يمان نْوم، اَأذ فارحغ عاوذ ُؤشا اَأذ اَأرشقغ اَأِكيْذوم ماّرا. 18خ  ْثغارصث ُؤ خ ْثكّهانت ن لاإِ

ُؤينِّي فارحم ُؤشا ْثفارحم اَأِكيِذي. 

بافُروِذيثُوس  ِثيُموِثييُو ذ �إِ
و، اَأذ اوم-د ّسكّغ ثِيُموثِيُيو ذْغيا، ِحيما اَأذ اإِِريغ خ ْرخاضار  يِثيمغ ِذي ِسيِذي يشُّ 19نش سِّ

ور نْوم. 20اَأقّا وار غاِري ُؤرا ذ اإِّج س نّّيث اَأم نتّا، اإِتِيّش ثاْيِنيث  اإِنُو ْخِمي اإِ غا ّسنغ اَأمدُّ
نّس اإِ ثِيمْسرايِين نْوم نِيشان، 21ِمينِزي ماّرا اإِنّْضِني يارزُّون ِذي ِمين نْسن، وار اإِْدجي ِذي 
و لَمسيح. 22كنِّيو ثّسنم ثاقْدچبث نّس، بلِّي ثُوغا اإِخّدم اَأِكيِذي ِذي  ِمين اإِْدچان ن يشُّ
يِثيمغ اَأذ ّسكّغ ذْغيا، ْخِمي اإِ  رْخبار اَأصْبحان اَأمْشناو اَأحْنِجير غار باباس. 23نتّا ذ ونّي سِّ
ور اإِنُو. 24ماشا تِيّقغ ِذي اَأربِّي، بلِّي عاوذ نش ِسيمانت اإِنُو  غا زارغ ماّمش اإِ غا اإِفّغ ُؤمدُّ
اَأذ د اسغ ذْغيا. 25ماشا اإِْتِغير اَأيِي بلِّي ثُوغا اإِْتخّص اَأذ ذ اوم ّسكّغ اإِبافُروِذيثُوس، ُؤما ذ 
ُؤخّدام ذ ُؤمجاهذ اَأِكيِذي، ماشا نتّا عاوذ ذ اَأمازان اإِ اإِْتواّسكّن ّزاْيوم ذ اَأْمسّخار نْوم ِذي 
ِمين حذاجغ. 26ِمينِزي ثُوغا اإِوّحش كنِّيو ماّرا اَأطّاس ُؤشا ثُوغا اإِْكِسي س وْمُنوس ِمينِزي 
كنِّيو ثْسِريم بلِّي ثُوغا اإِهرش. 27ثُوغا اإِْهرش اَأر ْرمْوث، ماشا اَأربِّي ثُوغا يارحم اِث، وار 
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وص. 28س ُؤينِّي  وص خ ُؤفقُّ اإِْدجي نتّا واها، اَأحّقا ُؤرا ذ نش، ِحيما وار غاِري اإِتِيِري ُؤفقُّ
ّسكّغ ث س ثاّزرا اَأطّاس، ِحيما، ْخِمي ث اإِ غا ْثزارم، اَأذ ْثفارحم عاوذ ُؤشا اَأذ ذايِـي 
يِيِري ْذُروس ن ومُنوس. 29خ ُؤينِّي قبرم ث ِذي ِسيِذي س ماّرا رْفراحث، وقّارم اإِنّي 
يّبث ن ْرخْدمث ن لَمسيح، ثُوغا اإِقاّرب غار ْرمْوث اَأم  اإِْدچان اَأم وانِيثا، 30ِمينِزي خ سِّ

اإِسّبر ثُوذارث نّس ماحْنذ اَأذ اإِكّمر ِمين اإِنّقصن ِذي ْثكّهانت نْوم اإِ نش. 

�أَْضفار ن ثْر�ِغيث ن �أَربِّي ِذي لَمسيح 

1عاذ، اَأ اَأْيثما، فارحم ِذي اَأربِّي. وار خاِفي يْوعار اَأذ اوم اَأِريغ ثِيمْسرايِين-ا ثاوارا 3 

نّْضِني ُؤشا غاْروم ذاْيسنت ذ رامان. 2ْحضام اإِخف نْوم زݣ يِيطان، ْحضام زݣ 
اإِخّدامن اإِعّفانن، ْحضام زݣ ُؤقارُطو. 3ِمينِزي نّشين ذ اَأْخثان، نّشين اإِنّي اإِخّدمن اإِ اَأربِّي 
و ُؤشا وار تِيّقن شا ذݣ وْيُسوم، 4واّخا  س اَأرُّوح ن اَأربِّي، اإِنّي اإِّسمغارن ِذي لَمسيح يشُّ
نش غاِري اَأذ تِيّقغ ذݣ وْيُسوم عاوذ. مارا اإِْتِغير اإِ حد اَأذ اإِتِيّق ذݣ وْيُسوم، نش كثار: 
5اَأقّا-يِي ذ اَأمخثان زݣ واِمي غاِري ثمنيا ن ُوّسان، ِزي ْرݣنس ن اإِسرايِيل، زݣ اَأْيث 

اَأفاِريِسي،  يهث ن تاْوراث نش ذ  اإِِعيبرانِيّين، ِزي جِّ اَأِعيبرانِي زݣ  ن بِينياِمين، نش ذ 
ثُوغا ذاّرشغ خ ثمْسُمونت ن لَمسيح، زݣ ُؤغْزِذيس ن  6زݣ ُؤغْزِذيس ن شضارث 

ݣِّيغ  اَأقّا  اَأْربح،  غاِري  ثُوغا  ِمين  7ماشا  ْرِعيب.  نّْبرا  اَأقّا-يِـي  تاْوراث  ِذي  ثنِّي  ْثسݣْذا 
يّبث ن لَمسيح. 8واه نِيشان، نش ݣِّيغ عاوذ ماّرا ذ ثاخّسارث  ث ذ ثاخّسارث خ سِّ
يّبث نّس ثُوغا  و، ِسيِذي اإِنُو، سنّج اإِ مان اَأيا ماّرا. خ سِّ ِمينِزي ثاُموسنا ن لَمسيح يشُّ
نش خّسارغ كُورِشي، ݣِّيغ ث اَأمْشناو اَأفراض ِحيما اَأذ اَأرْبحغ لَمسيح 9ماحْنذ اَأذ ْتوافغ 
يمان ن  ذايس، وار اإِْدجي س ْثسݣْذا ن اإِخف اإِنُو ثنِّي ِزي تاوراث، ماشا س ثنِّي ِزي لاإِ
يمان، 10ِحيما اَأذ ث ّسنغ نتّا ذ ّجْهذ ن  لَمسيح، اَأقّا-ت ذ ثاسݣْذا ثنِّي ِزي اَأربِّي س لاإِ
ْثُنوكرا نّس ُؤرا ذ اَأعاشار ذݣ ُؤوّدب نّس، ْخِمي اإِ غا ذْورغ اَأمْشناو نتّا ِذي ْرمْوث نّس، 
11ِحيما س شا ن وْبِريذ اَأذ اَأوضغ غار ْثُنوكرا زݣ اإِمتِّينن. 12نش وار تِيِويضغ نِيغ ْتواكّمرغ 

و  عاذ، ماشا ݣّمارغ اإِ مان اَأيا، ِحيما، مارا اإِعّدر، اَأذ اَأوضغ، ِمينِزي عاوذ لَمسيح يشُّ
يِيوض-د غاِري. 13اَأ اَأْوماثن، وار ذ ايِي اإِْتِغير اَأقّا طّفغ ث، ماشا تݣّغ اإِْشث ن ْرحاجث، 
تُوغ ِمين اَأوارنِي اَأيِي، اَأذ ّسِويّزذغ اإِخف اإِنُو غار ِمين ِذين ّزاثِي، 14ُؤشا ݣّمارغ س ّجْهذ 
و. 15س ُؤينِّي،  غار لغاراض، غار اَأْربح ن ْثراِغيث ن اَأربِّي، ثنِّي ِزي سنّج ِذي لَمسيح يشُّ
مْشحار مان نْدچا نكمر، اَأذ غاْرنغ ثِيِري نّّيث-ا ُؤشا مارا غاْرنغ نّّيث نّْضِني، اَأقّا اَأربِّي اَأذ 
اوم اإِّسشن مان اَأيا عاوذ. 16ماشا اَأر مانِي ّما نِيوض، خنِّي اَأذ نُوُيور علاْحساب ْرقاِعيذا 
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ذ اإِْشثن، اأّجث اَأذ اإِِرين اإِخاِريّصن نّغ ذ اإِّجن. 17ْضفارم اَأيِي-د ماّرا، اَأ اَأْوماثن، كِسيم 
ثِيوّصاف اإِ يِنّي ُيوُيورن اَأمُّو عاوذ، اَأم ماّمش غاْروم ذ لماثال )=امذيا( ذاْينغ. 18اَأقّا اَأطّاس 
ُؤُيورن اَأم رعْذيان ن ّصالِيب ن لَمسيح، نِّيغ اَأوم ت اَأطّاس ن اإُِمورن، عاوذ نِّيغ ت س 
يس ُؤشا اَأُعوْدجي نْسن ذ اَأبْهذر نْسن.  اإِمطّاون. 19اَأنݣّاُرو نْسن ذ اَأهلّك، اَأربِّي نْسن ذ اَأعدِّ
ونِّيث. 20ماشا نّشين ذ اإِمزذاغ ذݣ اإِجْنوان اإِ ّزاْيسن  نِيْثِني ْتفكّارن ِذي ثمْسرايِين ن دُّ
و لَمسيح، اَأمسنجم، 21ونِّي اإِ غا اإِبّدرن اَأرِّيمث ن ثُمورث، ِحيما  نْتراجا عاوذ ِسيِذي يشُّ
اَأذ ثْذور اَأمْشناو اَأرِّيمث ن ُؤُعوْدجي نّس خ رْحساب ن ّجْهذ اإِ ِزي اإِزّمار اَأذ ياّر ساُذو 

اإِمان نّس ماّرا ِمين اإِْدچان. 
 

ِذي 4  نِيشان  بّدن  اإِنُو  ثْمِريسث  ذ  رْفراحث  وّحشغ،  اإِ  اإِنّي  اإِِعيّزن  اَأْوماثن  اَأ  1اإِوا، 

ِسيِذي، اَأ اإِمِعيّزن. 2نش ْتشّجعغ ُؤُوِذييا ذ ِسينِثيِشي ماحْنذ اَأذ اإُِمون اَأّراي نْسنت 
نِيثنِتي   ْثعاونذ.  اَأذ ثنت  اإِنُو،  اَأصِذيق  اَأمدُّوكر  اَأ  ّزايك،  تتّارغ عاوذ  ِذي ِسيِذي. 3واه، 
يّبث ن رْخبار اَأصْبحان، اَأك-ذ كِليمنس ذ اإِخّدامن اإِنّْضِني  ّمنغنت اَأك-ذ ُؤغْزِذيس اإِنُو خ سِّ
اإِنّي اَأِكيِذي، اإِنّي اإِسماون نْسن اَأقّا-ين ذݣ وْذلِيس ن ثُوذارث. 4فارحم رْبدا ِذي ِسيِذي. 
ثاوارا نّْضِني قّارغ ‘فارحم!’ 5اَأذ ثِيِري رْضرافث نْوم ثْتواّسن غار اإِْوذان ماّرا. اَأربِّي اَأقّا 
يم شا س وْمُنوس خ والُو، ماشا اَأذ يِيِري ماّرا ِمين ثتارم، اإِْتواّسن غار  ُيوذس. 6وار كسِّ
يث ن ْرمعُروف اَأك-ذ ُؤقاِذي. 7ُؤشا  رْهنا ن اَأربِّي اإِ اإِعُذون ماّرا  اَأربِّي س ْثزاْدجيث ذ ْثكسِّ
و. 8خ ِمين اإِقِّيمن، اَأ اَأْوماثن،  رْفهامث اَأذ اإِحضا ُؤراون ذ اإِخارِّيصن نْوم ِذي لَمسيح يشُّ
ماّرا ِمين اإِْدچان ذ ثِيذت، ماّرا ِمين اإِقُّورن، ماّرا ِمين اإِسݣّذن، ماّرا ِمين اإِْزِذيݣن، ماّرا 
نِيغ شا  ِذين شا ن رْفضر  اَأصْبحان، ُؤشا مارا  اإِْدچا ْرحّس  ِمين غار  اإِِعيّزن، ماّرا  ِمين 
اإِسذاهْدچن ّشان، خارصم ذايس. 9ِمين ثْغِريم ُؤ ْثقبرم، ِمين ثْسِريم ُؤ ثْزِريم ذايِي، ݣّم 

ث. ُؤشا  اَأربِّي ن رْهنا اَأذ ِكيوم يِيِري! 

�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
ثُوغا  اَأم  عاوذ  اإِْتوارقّم  اَأِكيِذي  نْوم  اَأسِحيّسف  ُؤِمي  ِسيِذي  ِذي  اَأطّاس  فارحغ  10اَأقّا 

ِمينِزي نش حواجغ شا،  نِّيغ،  11وار ت  لُفورصا.  ثُوِفيم شا  وار  ذايِي، ماشا  ْثفكّارم 
اَأقّا ّسنغ ُؤِمي  اَأذ قاْوسغ ُؤشا  ثُوسا. 12نش زّمارغ  اَأذ قْنعغ ماّمش ّما د  ِمينِزي رمذغ 
قّارن اَأفّيض. مانِيّما ُؤ ِذي ماّرا اَأقّا رمذغ اَأِجيون ذ راز ُؤرا ذ ثِيياوانت ذ رْغبن. 13قّدغ 
ثْوِشيم  ايِي  د  راِمي  مِليح  اَأمنِّي  14واّخا  ّجهذ.  اإِْوِشين  ايِـي  ذ  ونّي  لَمسيح  ِزي  قاع 



367 يّين  4 ِفيِليبِّ ثابر�ت �إِ �إِ

اإِِفيِليبِّيّين، بلِّي غار ُؤمْزواُرو  اَأ  اإِنُو. 15ثّسنم عاوذ ِسيمانت نْوم،  اَأفُوس ِذي رْحصارث 
ن رْخبار اَأصْبحان ُؤِمي ذ فّغغ ِزي ماِسيُذونِييا، ُؤرا ذ اإِْشث ن  ثمْسُمونت وار ثݣِّي 
اَأِكيِذي رْحساب خ ِمين ْوِشين ذ ِمين ْكِسين، ْمِغير ثنِّي نْوم واها. 16ِمينِزي عاوذ ِذي 

ثِيّسالُونِيكا ثّسكّم اَأيِي-د اإِ رْغبن اإِنُو، اإِج ن ُؤُمور ُؤ اإِج ن ُؤُمور نّْضِني. 
رْحساب  ِذي  اَأطّاس  اإِوّسعن  ثنِّي  ْرِغيْدچث  اَأرزُّوغ  ماشا  ثِيموشا،  اَأرزُّوغ  17وار   
ورغ ُؤِمي كِسيغ ِزي اإِبافُروِذيثُوس ِمين ذ  ياذا. اَأقّا شُّ نْوم. 18ماشا غاِري كُورِشي س زِّ
اَأربِّي. 19ماشا  ايِي ثّسكّم: اإِْشث ن رْفواحث اإِْتُفوحن ذ ثاغاْرصث ياْرضان ِقيباْتش اإِ 
يون ماّرا رْغبن نْوم علاْحساب اَأݣْرا نّس ذݣ ُؤُعوْدجي اإِ اإِْدچان ِذي  اَأربِّي اإِنُو اَأذ اإِّسجِّ

و. 20اَأقّا اإِ اَأربِّي باباْثنغ اَأذ غارس يِيِري ُؤُعوْدجي اإِ رْبدا قاع. اَأِمين.  لَمسيح يشُّ
ْتسْدچامن  اَأِكيِذي  اإِنّي  اَأْوماثن  و.  يشُّ لَمسيح  ِذي  اَأمقّداس  كُور  خ  21سْدچمم   
ن  ثاّدارث  ِزي  اإِْدچان  اإِنّي  اَأمْزواُرو  خاوم،  ْتسْدچامن  اإِمقّداسن  ماّرا  22اَأقّا  خاوم. 

و لَمسيح اَأذ ثِيِري اَأِكيْذوم ماّرا. اَأِمين. قايصار. 23نِّيعمث ن ِسيِذي يشُّ



يّين  3681 ُكوُلوسِّ ثابر�ت �إِ �إِ

 ثابر�ت ن بُوُلوس 
يّين  كُوُلوسِّ �إِ �إِ

�أَسْدچم 

و علاْحساب ِمين اإِْخس اَأربِّي ذ ثِيُموثِيُيو ذ ثاوماث، 1  1ُبولُوس، اَأمازان ن لَمسيح يشُّ

ي: نِّيعمث ذ  2اإِ واْوماثن اإِمقّداسن ذ اإِصِذيقن ِذي لَمسيح اإِنّي اإِْدچان ِذي كُولُوسِّ

و لَمسيح!  رْهنا اَأذ ِكيوم اإِِرين ِزي اَأربِّي باباْثنغ ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ

�أَقاِذي ذ ثْز�ْدجيث 
و لَمسيح، 4ُؤِمي نسرا خ  3رْبدا، مارا نزُّوْدچ خاوم، نْتقاذا اَأربِّي ثاباباث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ

يّبث ن ُؤِسيثم اإِ  و ُؤرا خ ثاْيِري نْوم اإِ ماّرا اإِمقّداسن 5خ سِّ يمان نْوم ِذي لَمسيح يشُّ لاإِ
ذ اوم اإِّسوجذن ذݣ اإِجْنوان. اَأقّا ثِيّزارم ثْسرام خاس خ ُؤِسيثم نِّي زݣ واوار ن ثِيذت 
ونِّيث ماّرا ُؤشا اإِتاِوي-د  ن رْخبار اَأصْبحان 6اإِ ذ ُيوِسين غاروم، اَأم ماّمش د ُيوسا غار دُّ
ْرِغيْدچث ُؤشا اإِݣّما، اَأقّا ِذينِّي عاوذ جاراوم زݣ واّس ُؤِمي ت ثْسِريم ُؤ ثّسنم نِّيعمث 
ن اَأربِّي س ثِيذت، 7اَأم ماّمش ْثفْهمم زݣ اإِبافراس، ونّي ذ اَأْمسّخار اإِِعيّزن اَأِكيْذنغ ُؤرا ذ 
اَأْمسّخار اَأصِذيق ن لَمسيح اإِ كنِّيو، 8ونِّي اإِ ذ انغ اإِّسارݣبن خ ثاْيِري نْوم ِذي اَأرُّوح. 9خ 
ُؤينِّي، ُؤرا ذ نّشين، زݣ واّس ُؤِمي نسرا خ مان اَأيا، وار نّسبّد شا ثازاْدجيث خاوم، 
ورم س ثُموسنا ن ثمْخسا نّس ِذي ماّرا ثِيِغيث ذ رْفهامث ن اَأرُّوح،  نتار اَأذ ْثذْورم ثشُّ
10ِحيما اَأذ ثُوُيورم اَأم ماّمش اإِسذاهْدچ اإِ ِسيِذي ماحْنذ اَأذ اس ثارضام ِذي ماّرا، اَأذ د 

ثاْويم ْرِغيْدچث ِذي ماّرا رْخذايم ثِيصْبحانِين ُؤشا اَأذ ثݣمام ِذي ثُموسنا ن اَأربِّي، 11ِحيما 
اَأذ غاْروم يِيِري  ثِيزّمار ن ُؤُعوْدجي نّس ماحْنذ  اإِْتواّݣ ماّرا ّجْهذ علاْحساب  اَأذ ذاْيوم 
ماّرا ّصبار ذ تاِسيع ن ْرخاضار س رْفراحث، 12اَأم ْثقاذام ثاباباث ثنِّي اإِ ذ انغ اإِّسوجذن 
ِحيما نْزّمار اَأذ نشارش ِذي ْروارث ن اإِمقّداسن ِذي ْثفاوث، 13ونِّي اإِ ذ انغ اإِّسنجمن ِزي 
ولطا ن ثاْدچسث ُؤشا اإِّسُموِطي اَأنغ غار ْثݣْلِذيث ن مِّيس ن ثاْيِري نّس، 14ونِّي ذاْيس  صُّ

غاْرنغ اَأفكِّي ذ وْغفار ن ّدنُوب. 



369 يّين  1، 2 ُكوُلوسِّ ثابر�ت �إِ �إِ

يفث ن �أَربِّي  لَمسيح ذ صِّ
يس اَأمنُزو خ ماّرا ِمين اإِْتواخرقن، 16ِمينِزي ذايس-د  يفث ن اَأربِّي اإِ وار نْتِويِري شا، مِّ 15نتّا ذ صِّ

اإِْتواخرق قاع ِمين اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان ذ ِمين اإِْدچان ِذي ثُمورث، ِمين نْتوارا ذ ِمين وار 
ولاطاث، ماّرا  نْتِويِري شا: ركراِسي ن اإِجْدجيذن نِيغ ثِيصْدچاِضين نِيغ ْرُحوكّام ُؤرا ذ صُّ
ِمين اإِْدچان اَأقّا اإِْتواخرق-د زّايس ُؤ اإِ نتّا. 17نتّا ثُوغا-ث قبر ماّرا ِمين اإِْدچان ُؤشا ماّرا ِمين 
اإِْدچان، اَأقّا-ث ذايس. 18نتّا ذ اَأزْدجيف ن اَأرِّيمث ثنِّي اإِْدچان ذ ثامْسُمونت. نتّا ذ اَأمْزوار، 
يس اَأمنُزو زݣ اإِمتِّينن، ِحيما اَأذ يِيِري نتّا ذ اَأمْزوار ِذي كُورِشي. 19ِمينِزي ثُوغا يارضا ماّرا  مِّ
و ِمين  اَأعّمار اَأذ اإِْزذغ ذاْيس 20ماحْنذ اَأذ زّايس اإِّسصرح ماّرا ِمين اإِْدچان اَأك-ذ يِيخف نّس، اَأمُّ
اإِْدچان ِذي ثُمورث اَأمنِّي ِمين اإِْدچان ذݣ اإِجْنوان، اَأم اإِݣّا رْهنا س اإِذاّمن ن ّصالِيب نّس. 
21كنِّيو اإِنّي ثُوغا اإِݣّوجن قبر اَأم اإِباّرانِيّين ذ رعْذيان ذݣ اإِخارِّيصن نْوم علاْحساب رْخذايم 

و 22ِذي اَأرِّيمث ن وْيُسوم نّس س ْرمْوث، ِحيما اَأذ  نْوم ثِيعّفانِين، اَأقّا نتّا اإِّسصرح كنِّيو رخُّ
كنِّيو اإِّسبّد ِقيباْتش نّس ذ ِقيباْتش اإِمقّداسن، نّْبرا ّما اَأذ ذاْيوم اإِْتواف ُؤرا ذ اإِّج ن ْرِعيب نِيغ 
يمان، وار ْثسّمحم شا  يمم ْثبّدم، ثشّبارم نِيشان ِذي لاإِ ُؤرا ذ اإِْشث ن ثاخُموِجي، 23مارا ثقِّ
نجيل اإِ زِي اإِْتواباّرح غار ماّرا ِمين ذ اإِْتواخرقن  ذݣ ُؤِسيثم ن رْخبار اَأصْبحان اإِ ثْسِريم، لاإِ

نجيل اإِ زِي ذْورغ نش، ُبولُوس، ذ اَأْمسّخار.  ساُذو ُؤجنّا، لاإِ

ِ ثمسْمُونت ن لمَسيح  رْخذْمث ن ثْسخّارث ن بُولُوس �إ
يغ ثامارا خاوم ُؤشا ْتكّمرغ ذݣ وْيُسوم اإِنُو ِمين اإِقِّيمن زِي  و اَأقّا-يِـي فارحغ، اَأم كسِّ 24رخُّ

رْحصارث ن لَمسيح اإِ اَأرِّيمث نّس ثنِّي ذ ثامْسُمونت 25اإِ زِي ذْورغ ذ اَأْمسّخار علاْحساب 
يّر اإِ ثُوغا  اَأوكّر اإِ ذ ايِي اإِّموشن خاوم زِي اَأربِّي، ِحيما اَأذ اإِكّمر اَأوار ن اَأربِّي. 26ذ وا ذ سِّ
و اإِ اإِمقّداسن نّس، 27اإِنِّي  يراث، ماشا اإِْتوانُّورزم رخُّ اإِنُّوفارن ِذي ماّرا اإِكُوذن ن ْروْقث ذ جِّ
يّر-ا جار رݣـُنوس ونّي اإِْدچان ذ  ُؤِمي اإِْخس اَأربِّي اَأذ اسن اإِّسشن اإِݣْروان ن ُؤُعوْدجي ن سِّ
لَمسيح ذايوم، اَأِسيثم ن ُؤُعوْدجي. 28اَأقّا نْتباّرح زّايس، راِمي نْعرم اإِ كُور ْبناذم ُؤشا نّسرمذ 
كُور ْبناذم ِذي ماّرا ثِيِغيث، ِحيما اَأذ نّسبّد كُور ْبناذم نِيشان ِقيباْتش اإِ لَمسيح. 29اإِ مان اَأيا 

ُؤِمي خّدمغ عاوذ اَأم ْتمنِغيغ س ّجْهذ نّس ونّي اإِخّدمن ذايِي س ّجهذ. 
 

ِذي 2  يِنّي  خ  ذ  خاوم  تݣّغ  اإِ  اَأمْنِغي  اَأمّقران  ذ  مْشحار  ثّسنم  اَأذ  ْخسغ  1ِمينِزي 

لاُيوِذيِكييا ذ خ ماّرا اإِنّي وار ْزِرين شا ُؤذم اإِنُو ذݣ وْيُسوم، 2ِحيما اَأذ ُيوذف ُؤفّوج 
ذݣ ُوراون نْسن، اَأذ اإِِرين ُمونن اَأك-ذ واياويا ِذي ثاْيِري اَأر اإِ غا ياْوضن غار قاع اإِݣْروان، 



يّين  3702 ُكوُلوسِّ ثابر�ت �إِ �إِ

يّر ن اَأربِّي ذ ثاباباث ذ لَمسيح. 3اَأقّا ذاْيس  ورن س رْفهامث، ِحيما اَأذ ّسنن سِّ اَأذ اإِِرين شُّ
نُّوفّارن ماّرا رْكُنوز ن ثِيِغيث ذ ثُموسنا. 

يقن  ّسخارِّ �أَْعر�م ِزي ثُْغوِري �إِ
4مان اَأيا قّارغ ث، ِحيما ُؤرا ذ اإِّج وار كنِّيو اإِغكِّوي شا س واوارن اإِزّوقن. 5واّخا اَأقّا-يِي 

يهث ن اَأرُّوح ُؤشا فارحغ اَأم  يهث ن اَأرِّيمث، نِيشان اَأقّا-يِي اَأِكيْذوم ِزي جِّ غابغ ِزي جِّ
و  يمان نْوم نِيشان ِذي لَمسيح. 6خ ُؤينِّي، ُؤِمي ْثقبرم لَمسيح، يشُّ ْتواِريغ اَأستّف ذ لاإِ
يمان  ِسيِذي، ُؤُيورم ذايس، 7اَأم ثوثِيم اإِزْوران ُؤ ْتوابنام ذاْيس ُؤشا اَأذ ثافم اَأضمان ِذي لاإِ
كنِّيو  وار  اإِّج  ذ  ُؤرا  8خزارم  ُؤقاِذي.  ثْتفّيضم س  ثِيِريم  اَأذ  ماحْنذ  ْتواّسرْمذم  ماّمش  اَأم 
يقن اإِْخوان علاْحساب ثُّبارث ن اإِْوذان، علاْحساب  اإِغكِّوي شا س لفلسافا نِيغ س اإِخارِّ
ونِّيث، وار اإِْدجي علاْحساب لَمسيح. 9ِمينِزي ذاْيس اإِزّدغ قاع  ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا ن دُّ
يفث ن اَأرِّيمث 10ُؤشا اَأقّا ثْدچام ْثكّمرم ذايس، ذݣ ونّي ذ  ركمارث ن اَأربِّي ِذي صِّ
ولطا. 11اَأقّا ثْتواخْثنم ذاْيس عاوذ س اإِج ن وْخثان، وار  اَأزْدجيف خ قاع رحكامث ذ صُّ
اإِْدجي س اإِفاّسن، ُؤِمي اإِكّس ّزاْيوم اَأرِّيمث ن ّدنُوب ن وْيُسوم س وْخثان ن لَمسيح 
يمان ِذي ّجْهذ ن  12اَأم ِكيذس ثْتوانضرم ذݣ ُؤسْغضاص اإِ ِذي ثْتواّسنكّارم عاوذ س لاإِ

اَأربِّي ونّي اإِث-يِد اإِّسنكّارن زݣ اإِمتِّينن. 13ُؤِمي ثُوغا كنِّيو ذ اإِمتِّينن ِذي ْرُموْعِصيّيث ُؤ 
ِذي نّْبرا اَأْخثان ن وْيُسوم نْوم، اَأقّا ياّر-د كنِّيو غار ثُوذارث اَأِكيذس ُؤِمي د انغ اإِغفار ماّرا 
اإِتهمن س ْثوّصا نّس،  اإِمسح ثابرات ن ثنُفوْتش ثنِّي ذ انغ  اَأقّا  ْرُموْعِصيّيث نّغ 14ُؤشا 
اَأقّا اإِْكِسي ت ِزي ْروصث اَأم ت اإِسّمار خ ّصالِيب. 15اَأقّا اإِكّس رسناح اإِ رحكاماث 
يم اَأذ كنِّيو  ولاطاث، اإِّسْضهار اإِثن بطايطاي اَأم خاسن اإِغلّب اَأمُّو. 16خنِّي وار ثجِّ ذ صُّ
يث، نِيغ ذݣ ُوّسان ن رعُيوذاث ُؤرا ذݣ  اإِحكم ُؤرا ذ اإِّج، نِيغ ِذي ماّشا ُؤرا ِذي ْثسسِّ
واّس ن ُؤُيور ن ْجِذيذ نِيغ ذݣ ُوّسان ن ّسبث. 17ماّرا ثِينا ذ ثِيِري ن ِمين اإِ د غا ياسن، 
يم حد اَأذ اوم ياشار راجار نْوم ُؤِمي ذ اس يارضا  ماشا اَأرِّيمث نتّاث ن لَمسيح. 18وار تجِّ
اَأواضع ذ ُؤعباذ ن لمالاكاث، اإِتاذف ِذي ِمين وار اإِْزِري، اإِتُوّف باطر س اإِِمين نّس اإِ 
اإِْدچان علاْحساب اَأيُسوم، 19اَأم وار اإِْتشّبار شا غار ُؤزْدجيف اإِ ِزي اإِ غا ْثݣّما قاع اَأرِّيمث 
س رمغارث اإِ ذ اس اإِتِيّش اَأربِّي، اَأم خاس تّسنّاذن ُؤ ْتشّدن رمفاصر ذ اإِسغوان نّس. 
ي ْتواضعم اإِ ثوصّياث  ونِّيث، مايمِّ وثم اَأك-ذ لَمسيح اإِ ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا ن دُّ 20مارا ثمُّ

ونِّيث، 21‘وار ْثحاذا، وار ْثقاسا، وار ْثحاّرش!’، 22اَأقّا-ثنت ذ  اَأم ماّمش ثّدارم عاذ ِذي دُّ
ثِيمْسرايِين اَأذ وّدارنت اَأم ْتواّسخذمنت، اَأقّا-ثنت علاْحساب ثِيوّصا ذ ْثُغوِري ن اإِْوذان. 
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ين  اإِج ن دِّ اَأمْشناو  اَأقّا-ثنت  ثِيِغيث،  اَأْخِمي غارسنت ُؤذم ن  ْثباننت  23اَأقّا ثِيمْسرايِين-ا 

ݣِّين ث نِيْثِني ُؤشا غارسنت ُؤذم ن ُؤواضع ذ رْقساحث خ اَأرِّيمث، ماشا وار خاسنت 
ُبو ْرِقيمث، اَأقّا-ثنت اإِ ثِيياوانت ن وْيُسوم واها. 

قِّيم لَمسيح  ْدچان سّنج ماِني �إِ �أَرُزوم ِمين �إِ

1ماشا مارا ثْتواّسنكّارم-د اَأك-ذ لَمسيح، خنِّي اَأرُزوم ِمين اإِْدچان سنّج، مانِي اإِقِّيم 3 

لَمسيح خ ُؤفُوِسي ن اَأربِّي. 2عقرم ِمين اإِْدچان سنّج، وار اإِْدجي ِمين اإِْدچان ِذي 
وثم ُؤشا ثُوذارث نْوم ثنُّوفّار اَأك-ذ لَمسيح ِذي اَأربِّي. 4خِمي اإِ  ثُمورث، 3ِمينِزي كنِّيو اَأقّا ثمُّ
د غا اإِْضهار لَمسيح، ونّي اإِْدچان ذ ثُوذارث نّغ، رْخذنِّي ُؤرا ذ كنِّيو اَأذ ِكيذس-د ثْضهارم 
ثُوقْحِبيث،  ثُمورث:  اإِنّي خ  نْوم  اَأرِّيمث  اإِغْزِذيسن ن  نْغم  ُؤينِّي  5س  ُؤُعوْدجي.  ذݣ 
يّبث ن ُؤيا اَأذ  رْخمج، اَأشاِهي، نّشواث ثِيعّفانِين، طّمع ذ ونّي ذ اَأعباذ اإِ لاصنام. 6خ سِّ
و ِزيش،  د ياس لغاضاب ن اَأربِّي خ اَأْيث ن ْرُموعِصيّيث. 7ُؤرا ذ كنِّيو ثُوغـا ثݣُّورم اَأمُّ
و عاوذ كنِّيو ثّسارسم مان اَأيا  ُؤِمي ثُوغا كنِّيو ثّدارم عاذ ِذي ثمْسرايِين نِّي. 8ماشا رخُّ
وم  ماّرا خ ُؤغْزِذيس: اَأخّيق ذ ثْفقاحث ذ ثُوعّفنا، اَأشّقف ذ واوارن اإِخمجن زݣ ُؤقمُّ
نْوم. 9وار ْسخارِّيقم شا خ واياويا ُؤِمي ثّسارسم غار ُؤغْزِذيس ْبناذم اَأقِذيم اَأك-ذ رْخذايم 
يفث  نّس 10ُؤ ْثياّرضم س ونّي ذ جِذيذ، ونّي اإِْتبّدارن غار ثُموسنا ثُمون علاْحساب صِّ
ن ونّي اإِث-يِد اإِخرقن. 11ذايس وار اإِْدجي اَأُيونانِي نِيغ ُؤذاي ُؤرا ذ اَأْخثان نِيغ نّْبرا اَأْخثان 
ُؤرا ذ اَأباّرانِي نِيغ اَأسِكيث، ُؤرا ذ اإِْسمغ نِيغ ُحوّر، ماشا لَمسيح ذ كُورِشي ِذي ماّرا. 
12خنِّي، اَأم كنِّيو اإِْخضار اَأربِّي ذ اإِمقّداسن ذ اإِمِعيّزن، اَأرضم س ثحُنونشث ِذي ذاخر ُؤرا 

س رْضرافث ذ ُؤواضع ذ ثْمِهينت ذ تاِسيع ن ْرخاضار، 13ُؤشا مارا شا ن يِيّجن غارس 
اَأشثِشي خ ونّْضِني، قبرم ُؤ سامحم اإِ واياويا. اَأم ماّمش ذ اوم اإِغفار لَمسيح، ݣّم كنِّيو 
اَأمنِّي عاوذ. 14سنّج اإِ ماّرا ثِيمْسرايِين-ا، اَأرضم ثاْيِري ثنِّي ذ ْثخاذنت ن ركمارث. 15اَأذ 
اإِحكم رْهنا ن لَمسيح ذݣ ُوراون نْوم اإِ ونّي ُؤِمي ذ ْثراغام ذݣ اإِْشث ن اَأرِّيمث. فارحم 
س ُؤقاِذي. 16اَأوار ن لَمسيح اَأذ ذاْيوم اإِْزذغ س واطّاس، ْسرْمذم ُؤشا عرمم اإِّج ونّْضِني 
ِذي ماّرا ثِيِغيث، اَأم ْثغنّاجم اإِسبِّيحن ذ اإِْزران ن ُؤسْمغار ذ اإِْزران س اَأرُّوح اإِ ِسيِذي اَأك-ذ 
نِّيعمث ذݣ ُوراون نْوم. 17ماّرا ِمين ثتݣّم س واوار نِيغ س ْرخْدمث، ݣّم ث س اإِسم 

و، اَأم ّزايس ثْتشكّارم اَأربِّي ثاباباث. ن ِسيِذي يشُّ
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ماِسيِحيّين  ِثيوّصا �إِ ثُوذ�رث ن �إِ
18اَأ ثِيمغاِرين، ذْورنت ساُذو اإِريازن نْكنت اَأم ماّمش د اإِتاس اَأك-ذ ِسيِذي. 19اَأ اإِريازن، 

ْخسم ثِيْمغاِرين نْوم، وار ْتقسحم ذاْيسنت. 20اَأ اإِحْنِجيرن، ݣّم اَأّراي اإِ لوالِيِذين نْوم ِذي 
ماّرا، ِمينِزي مان اَأيا يارطّا اإِ اَأربِّي. 21اَأ اإِباباثن، وار ْتذاّرشم شا خ ثاْروا نْوم، ِحيما وار ذ 
اسن ثْتراح ثرياسث. 22كنِّيو، اَأ اإِسْمغان، ݣّم اَأّراي اإِ اإِنّي اإِْدچان ذ اَأْيثباب نْوم علاْحساب 
اَأْيُسوم ِذي ماّرا، وار ْتسّخارم شا اإِ ثِيطّاِوين ن اإِْوذان اَأمْشناو اإِنّي اإِْخسن اَأذ اَأرضان اإِْوذان، 
ماشا سّخارم س رصفايث ن ُور اَأم ثتݣّوذم اَأربِّي. 23قاع ِمين اإِ غا ثݣّم، ݣّم ث س ُور، 
اإِْوذان. 24كنِّيو ثّسنم بلِّي اَأذ ثْكِسيم رْخراص ن ْروارث ِزي  اَأْخِمي اإِ ِسيِذي، ماِشي اإِ 
ِسيِذي. اَأقّا ثْتسّخارم اإِ ِسيِذي لَمسيح. 25ِمينِزي ونّي اإِتݣّن ْرغّش، اَأذ اإِطّف ْرغّش اإِ يݣّا 

ُؤشا وار ِذين ُبو ْرفاْرز ن ْبناذم. 
 

1اَأ اَأْيثباب، ْوشم اإِسْمغان نْوم ِمين اإِْدچان اإِسݣّذن ُؤ نِيشان، اَأقّا ثّسنم بلِّي عاوذ 4 

كنِّيو غاْروم باب ذݣ ُؤجنّا. 2صبارم ِذي ْثزاْدجيث ماحْنذ اَأذ ثْحضام ذاْيس س 
ُؤقاِذي، 3اَأم ثْتزاْدچام عاوذ اإِ نّشين، ِحيما اَأربِّي اَأذ انغ ياْرزم ثاّوارث اإِ واوار، ِحيما اَأذ 
يّر ن لَمسيح، ونّي ُؤِمي ْدجيغ عاوذ ذ اَأمحُبوس ِذي ْسناسر، 4ِحيما اَأذ ث  يور خ سِّ نسِّ
ّسارݣبغ اَأم ماّمش اإِ خاس اإُِشوّوار واوار. 5ُؤُيورم ِذي ثِيِغيث اَأك-ذ يِنّي ن باّرا، اَأم ثاربّحم 
ْروْقث اَأمن ثكمر. 6اَأذ يِيِري واوار نْوم رْبدا س نِّيعمث، مْدچحم ث س ثمْدچاحث، 

ِحيما اَأذ ثّسنم ِمين ِزي اإِ غا ثاّرم خ كُور اإِّجن. 

�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
اإِنُو ماّرا اَأذ كنِّيو اإِّسارݣب ثِيِشيُكوس، ُؤما اإِِعيّزن ذ ُؤمسّخار اَأصِذيق ذ  7خ ثمْسرايِين 

ُؤمسّخار اَأِكيِذي ِذي ِسيِذي. 8س ُؤينِّي ّسكّغ ث غاروم، ِحيما اَأذ اإِّسن ثِيمْسرايِين نْوم 
ُؤشا اَأذ ذاْيوم اإِّݣ ُؤر، 9ُؤشا ّسكّغ ث اَأك-ذ ُؤنِيِسيُموس، ُؤماثنغ اَأصِذيق اإِِعيّزن، ونّي 
ور ذانِيثا. 10اَأِريسثارُخوس ونّي ِذي  اإِْدچان ذ اإِّجن ّزايوم. نِيْثِني اَأذ كنِّيو ّسارݣبن قاع ُؤمدُّ
رْحبس اَأِكيِذي، اإِْتسْدچام خاوم، ذ ماركُو، اَأيّاو ن بارناباس ونّي خ ثْكِسيم كنِّيو ثِيوّصا - 
و، قّارن اس ُيوسثُوس، ونّي اإِْدچان زݣ وْخثان.  مارا ُيوِسي-د غاروم، قبرم ث -، 11ذ يشُّ
نِيْثِني وْحدسن ذ اإِخّدامن اَأِكيِذي اإِ ْثݣْلِذيث ن اَأربِّي ُؤشا ݣِّين ذايِي ُؤر. 12ِيْتسْدچام-د 
خاوم اإِبافراس، ونّي ذ اإِّجن ّزايوم، اَأقّا-ث ذ اإِْسمغ ن لَمسيح. اَأقّا نتّا اإِتذعا اَأوم رْبدا ِذي 
ورم س ماّرا ِمين اإِْخس اَأربِّي.  ْثزاْدجيث نّس س ّجهذ، ِحيما اَأذ ْثبّدم نِيشان، اَأذ ثِيِريم ثشُّ
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13ِمينِزي شّهذغ خاس، اَأقّا نتّا اَأطّاس اإِ خاوم اإِْكِسي ُؤرا خ يِنّي ِذي لاُيوِذيِكييا ذ يِنّي ِذي 

ِهيراُبولِيس. 14اإِْتسْدچام-د خاوم لُوكا، اَأضِبيب اإِِعيّزن، ذ ِذيماس. 15سْدچمم خ واْوماثن 
اإِنّي اإِْدچان ِذي لاُيوِذيِكييا، خ نِيمفاس ُؤ خ ثمْسُمونت ِذي ثاّدارث نّس. 16خِمي اإِ غا 
ْتواّسغار ثبراث-ا جاراوم، خنِّي ْحضام اَأذ ْتواّسغار عاوذ ِذي ثمْسُمونت ن اإِلاُيوِذيِكيّين 
ُؤشا اَأذ ْثغارم كنِّيو عاوذ ثنِّي ِزي لاُيوِذيِكييا. 17اإِنِي اإِ اَأرِخيبُّوس ‘حضا اَأذ ْثكّمرذ ْرخْدمث 
ن ْثسّخارث اإِ ثكِسيذ ِزي ِسيِذي’. 18سرام ُؤِريغ ث س ُؤفُوس اإِنُو، ِزي ُبولُوس. عقرم 

خ ْسناسر اإِنُو. نِّيعمث اَأذ ِكيوم ثِيِري. اَأِمين. 



ِثيّساُلوِنيِكيّين  1، 3742 ثابر�ت ثامْزو�ُروث �إِ �إِ

ثابر�ت ثامْزو�ُروث ن بُوُلوس 
ِثيّساُلوِنيِكيّين  ِ�إِ �إِ

�أَسْدچم ذ ُؤقاِذي

1ُبولُوس ذ ِسيلوانُوس ذ ثِيُموثِيُيو اإِ ثمْسُمونت ن اإِثِيّسالُونِيِكيّين ِذي اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِذي 1 

و لَمسيح، نِّيعمث ذ رْهنا اَأذ ِكيوم اإِرِين! 2 اَأقّا نْتقاذا اَأربِّي زّاْيوم ماّرا رْبدا،  ِسيِذي يشُّ
يمان نْوم ُؤ ذݣ  ْخِمي كنِّيو نِتيضار ِذي ْثزاْدجيِثين نّغ، 3نتفكّار رْبدا ِذي ْرخْدمث ن لاإِ
و لَمسيح زّاث اإِ اَأربِّي باباْثنغ 4ُؤشا نّسن، اَأ  ُؤثامار ن ثاْيِري ذ ّصبار ن ُؤِسيثم ِذي ِسيِذي يشُّ
اَأْوماثن اإِِعيّزن، بلِّي كنِّيو ثْتواخضارم زِي اَأربِّي، 5ِمينِزي رْخبار اَأصْبحان نّغ وار ذ غاْروم يِيوض 
س واوارن واها، ماشا ُؤرا س ّجهذ، س اَأرُّوح اإِقّدسن ُؤشا س ُؤعّمار اَأمّقران. اَأقّا ثّسنم 
ماّمش ذ انغ ثُوغا جاراوم ِذي طّوع نْوم. 6ُؤشا  كنِّيو ْثذْورم ذ اإِمْضفارن زّاْينغ ُؤرا زِي اَأربِّي، 
ؤشا، ُؤِمي خاوم ثكّا رْحصارث ثامّقرانت، ثطّفم ذݣ واوار س رْفراحث ن اَأرُّوح اإِقّدسن، 
و ْثذْورم ذ اَأمذيا اإِ قاع اَأْيث ن ماِسيُذونِييا ذ اَأْيث ن اَأخايا. 8ِمينِزي رْخبار ن واوار ن  7ُؤشا اَأمُّ

يمان نْوم ِذي اَأربِّي اإِْذور  اَأربِّي اَأقّا اإِفّغ-د زّايوم، وار اإِْدجي ِذي ماِسيُذونِييا ذ اَأخايا واها، ماشا لاإِ
يور خاس عاذ، 9ِمينِزي نِيْثِني س يِيخف نْسن  اإِْتواّسن ثانيا ِذي ماّرا اإُِموشان ُؤشا نّْهرا ّما نسِّ
عاوذن اَأنغ، ماّمش ثُوغا ثارزمم اَأنغ ثاّوارث ُؤشا ماّمش ذ ْثذْورم زِي لاصنام )=‘اإِربِّيثن’ ن 
وض نِيغ ن ُورغ نِيغ ن اإِْشث ن ْرهاجث نّْضِني( ِحيما اَأذ ْثسّخارم اإِ اَأربِّي اإِّدارن ونّي  ُؤكشُّ
و، ونّي اإِ ذ انغ  ذ ثِيذت 10ُؤشا اَأذ ْثراجام مِّيس زݣ اإِجْنوان، ونّي د اإِّسنكّار زݣ اإِمتِّينن، يشُّ

اإِ غا اإِّسنجمن زِي لغاضاب اإِ د غا ياسن. 

ثاسّخارث ن بُوُلوس ِذي ِثيّساُلوِنيِكي 

1ماشا ُؤرا ذ كنِّيو ِسيمانت نْوم، اَأ اَأْوماثن، ثّسنم بلِّي اَأذاف نّغ ونّي ذ غاْروم نݣّا، 2 

ِفيِليبِّي  اإِكّا ُؤوّدب ذ ْرحاݣرا ِذي  ثُوغا خانغ  اإِْدچا باطر. 2ماشا، واّخا  ثُوِغي  وار 
قبر، اَأم ماّمش ثُوغا ثّسنم، اَأقّا نباّرح اَأوم رْخبار اَأصْبحان ن اَأربِّي س ثْرياسث ِذي اَأربِّي 
ُؤ س ُؤمْنِغي اَأمّقران. 3س ِمينِزي اَأعرام نّغ وار اإِْدجي شا زݣ ُؤخطُّو نِيغ زِي رْخمج ُؤرا 
اَأك-ذ ْثحراْيمشث. 4س ْرعكس، اَأم ذ انغ اإِحسب اَأربِّي نِيشان اَأراِمي د انغ اإِوكّر رْخبار 



375 ِثيّساُلوِنيِكيّين  2 ثابر�ت ثامْزو�ُروث �إِ �إِ

و اإِ نّساوار، وار اإِْدجي اإِ اَأرضا ن اإِْوذان، ماشا اإِ اَأرضا ن اَأربِّي ونّي  اَأصْبحان، خ ُؤينِّي اَأمُّ
اإِقْدچبن ُؤراون نّغ. 5ِمينِزي عّمارص وار ثُوِغي نتّݣ ثِيقدُّوِحين، اَأقّا كنِّيو ثّسنم ت، ُؤرا 
وار نّسُذورِي شا طّمع نّغ، اَأربِّي اَأقّا-ث ِذين! 6وار ثُوِغي نارزُّو اَأُعوْدجي ن اإِْوذان ُؤرا ّزاْيوم 
ُؤرا زݣ اإِنّْضِني، واّخا ثُوغا نْزّمار اَأذ نّݣ اإِخف نّغ جاراون اَأم اإِمازانن ن لَمسيح. 7ماشا 
ثُوغا-نغ ذ اإِحِنينن اَأِكيْذوم، اَأم اإِْشث ن ْثيّماث اإِتݣّن ْرخار ذݣ اإِحْنِجيرن نّس. 8اَأم ثُوغا-

نغ نّمْزرِي ذايوم، ثُوغا اإُِشوّوار اَأنغ اَأذ نشارش اَأِكيْذوم، وار اإِْدجي رْخبار اَأصْبحان ن اَأربِّي 
واها، اَأحّقا ُؤرا ذ ثُوذارث نّغ، ِمينِزي ْثذْورم ذ اإِمِعيّزن غاْرنغ. 9ِمينِزي ْثعْقرم، اَأ اَأْوماثن، 
ْرخْدمث ذ ُؤثامار نّغ. اَأم ثُوغا نْخّدم ْدجيرث ذ واّس، ِحيما وار خاوم نتّݣ ّضقر، اَأقّا 
نباّرح اوم-د رْخبار اَأصْبحان ن اَأربِّي. 10كنِّيو ذ رْشُهوذ ُؤرا ذ اَأربِّي، مْشحار اإِقّدسن ُؤ 
اإِسݣّذن ُؤ نّْبرا ْرِعيب ثُوغا نݣُّور جاراوم، جار كنِّيو اإِنّي اإِتاْمنن. 11اَأقّا ثّسنم ماّمش ثُوغا 
نْعْدچم، نْتفّوج ُؤرا نْتزاوݣ اإِّج-اإِّج ّزاْيوم اَأمْشناو باباس اإِ اإِحْنِجيرن نّس، 12ماحْنذ اَأذ ثُوُيورم 
اَأم ماّمش اإِسذاهْدچ ِقيباْتش اإِ اَأربِّي، ونّي ذ اوم-د اإِراغان غار ْثݣْلِذيث ذ ُؤُعوْدجي نّس. 
13خ ُؤينِّي نْتقاذا اَأربِّي نّْبرا اَأبدِّي، ُؤِمي كنِّيو، ْخِمي ثطّفم ذݣ واوار اإِباّرحن زِي اَأربِّي،   

وار ث ْثقبرم اَأم واوار ن اإِْوذان، ماشا اَأم واوار ن اَأربِّي ُؤشا ذ مان اَأيا اإِْدچا ذ ثِيذت . اَأوار-ا 
اإِخّدم ذايوم، ذݣ اإِنّي اإِتاْمنن. 14ِمينِزي كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، ْثذْورم ذ اإِمْضفارن ن ثمْسُمونِين 
و، ِمينِزي كنِّيو اَأنْشث ِمين ثْكِسيم ذ اَأْرمح  ن اَأربِّي اإِ اإِْدچان ِذي ياُهوِذيّيا ِذي لَمسيح يشُّ
و ذ اإِْمكاشافن  زݣ اإِْوذان نْوم، ْكِسين ث ُؤرا ذ نِيْثِني زݣ ُوذاين، 15اإِنِّي اإِنِغين ِسيِذي يشُّ
نْسن ُؤشا ذاّرشن خانغ، اَأقّا-ثن وار اَأرطِّين شا اإِ اَأربِّي ُؤرا ذ نِيْثِني ِضيّد ن اإِْوذان ماّرا 16اَأم 
يور غار رݣـُنوس نّْضِني ِحيما اَأذ ْتواّسنجمن نِيْثِني. اَأمنِّي ْتعّمارن  ذ انغ مْنعن ماحْنذ اَأذ نسِّ

ْرِميزان ن ّدنُوب نْسن رْبدا، ماشا لغاضاب ن اَأربِّي اَأقّا اإِْوضا خاسن اَأر اَأنݣّاُرو. 

ِثيّساُلوِنيِكيّين  ز�ر �إِ وّحش �أَذ �إِ بُوُلوس �إِ
يهث ن ُؤغمُبوب، واّخا غار ْذُروس ن ْروْقث  17اَأ اَأْوماثن، اَأقّا نْذور ذ اإُِيوِجيرن نْوم ِزي جِّ

يهث ن ُور. اَأقّا ثُوغا نارزُّو س ّمْزِري كثار اَأذ نْزار اَأغْمُبوب  واها، ماشا وار اإِْدجي ِزي جِّ
نْوم. 18خ ُؤينِّي ثُوغا نْخس نّشين ُؤرا ذ نش ُبولُوس، اَأذ غاروم-د ناس اإِْشث ن ْثوارا 
يطان اإِبّد اَأنغ ذݣ وْبِريذ. 19ِمينِزي مان ون ذ اَأِسيثم ذ  ذ اإِْشث ن ْثوارا نّْضِني، ماشا شِّ
و ْخِمي اإِ د غا  رْفراحث نِيغ ذ تاج نّغ؟ ما وار ث ثْدجيم ذ كنِّيو ّزاث اإِ ِسيِذيْثنغ يشُّ

ياس؟ 20اَأقّا كنِّيو ذ اَأُعوْدجي نّغ ذ رْفراحث نّغ. 
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انغ 3  ُؤِمي ذ  اَأنغ مِليح  اإِْتِغير  ثُوغا  اَأذ ث نحمر كثار،  نْزّمار  ُؤِمي وار  ُؤينِّي،  1خ 

ين ِذي اَأثِينا وحذنغ. 2ُؤشا خنِّي نّسّك اَأوم-د ُؤماثنغ ثِيُموثِيُيو ذ ونّي ذ اَأْمسّخار  جِّ
ن اَأربِّي اَأِكيْذنغ ِذي رْخبار اَأصْبحان ن لَمسيح، ِحيما اَأذ اوم اإِّسجهذ ُؤ اإِشّجع ِذي 
يّبث ن رحصاراث.  يمان، 3ِحيما ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيوم وار اإِْتُموُطوي شا زݣ وْبِريذ ِزي سِّ لاإِ
اَأقّا كنِّيو ثّسنم ِسيمانت نْوم، بلِّي نْتواّݣ اإِ مان اَأيا، 4ِمينِزي، راِمي ثُوغا نْدچا اَأِكيْذوم، 
و اإِ اإِمسار اَأم ماّمش كنِّيو ثّسنم ث. 5خ  نِيّزار ننّا، بلِّي اَأذ خانغ ثّك رْحصارث ُؤشا اَأمُّ
يمان  ُؤينِّي، ُؤِمي وار زّمارغ اَأذ ث حمرغ كثار، اَأقّا ّسكّغ ث-يِد ِحيما اَأذ ّسنغ خ لاإِ

نْوم، ما اَأتّاغ ونّي اإِْتجاّرابن اَأقّا اإِجاّرب كنِّيو ُؤشا اَأذ ثّفغ ْرخْدمث نّغ ذ والُو. 

ّسفاّرحن ِزي ِثيُموِثييُو  رْخبار �إِ
يمان  يوض اَأنغ رْخبار اَأصْبحان ن لاإِ و، اَأقّا ّزاْيوم اإِذور-د غاْرنغ ثِيُموثِيُيو ُؤشا اإِسِّ 6ماشا رخُّ

ذ ثاْيِري نْوم، بلِّي كنِّيو رْبدا ثِيضارم اَأنغ ُؤشا ْثوّحشم اَأنغ اَأم ماّمش اإِ كنِّيو نْوّحش نّشين 
يّبث ن  ثانيا. 7خ ُؤينِّي، اَأ اَأْوماثن، ِذي ماّرا رْحصارث ذ ثامارا نّغ، اَأقّا نْتوافّوج ِزي سِّ
و نّدار، مارا كنِّيو ْثبّدم نِيشان ِذي ِسيِذي. 9ماّمش اإِ غا نّݣ اَأذ  يمان نْوم، 8ِمينِزي رخُّ لاإِ
نْقاذا اَأربِّي خ ماّرا رْفراحث اإِ ِزي نْفاّرح ّزاْيوم ِقيباْتش اإِ اَأربِّي نّغ؟ 10اَأقّا نتّار اَأربِّي ْدجيرث 
اإِتحذاجا عاذ  ِمين  نْكّمر  اَأذ  نْزار س ُؤغْمُبوب ُؤشا  اَأذ كنِّيو  اَأر طّارف، ِحيما  ذ واّس 
و لَمسيح اَأبِريذ نّغ  يمان نْوم. 11اإِِري اإِسݣّم اَأربِّي باباْثنغ ِسيمانت نّس ذ ِسيِذيْثنغ يشُّ لاإِ
و 12ُؤ ماْعِليك اإِ ذ اوم غا اإِْوش اَأربِّي ِحيما اَأذ ثارنِي ُؤ اَأذ ْثفّيض ثاْيِري جاراوم  غاْروم رخُّ
ذ ثاْيِري اإِ اإِْوذان ماّرا، اَأم ماّمش ثْتفّيض ُؤرا ذ ثاْيِري نّغ اإِ كنِّيو، 13ماحْنذ ُؤراون نْوم اَأذ 
مّحضن، ِحيما اَأذ ثِيِريم نّْبرا ْرِعيب ِذي ْثقّداسث ِقيباْتش اإِ اَأربِّي، باباْثنغ، خ ِمينِّي اإِ د 

و اَأك-ذ ماّرا اإِمقّداسن نّس. غا ياس ِسيِذي يشُّ

ُؤيُوُروم �إِ �أَْرضا ن �أَربِّي 

و، ِحيما، اَأم ْثرْمذم ّزاْينغ 4   1خنِّي، اَأ اَأْيثما، اَأقّا نْزاْوݣ ُؤ نعرم اَأوم ِذي ِسيِذي يشُّ

اَأربِّي، خنِّي اَأذ ثْيمام ِذي مان اَأيا كثار،  ماّمش اإِْتخّص اَأذ ثُوُيورم ُؤ اَأذ ثارضام اإِ 
و. 3اَأقّا ثا ذ ثِيمخسا ن  2ِمينِزي كنِّيو ثّسنم مان ثِيوّصا اإِ ذ اوم اإِّموشن ِزي ِسيِذي يشُّ

اَأربِّي، ماحْنذ اَأذ ثْيمام ِذي ْثُقوّدِسي، اَأذ ْثحّيذم اإِ ثُوقْحِبيث، 4ماحْنذ كُور اإِّجن ّزاْيوم اَأذ 
اإِّسن بلِّي اَأذ غارس يِيِري ُؤغاّراف نّس )=ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني اَأرِّيمث نّس نِيغ ثاْمغارث 
ينن  نّس( س ْثُقوّدِسي ذ ّشان، 5وار اإِْدجي ِذي ُؤشاِهي ن نّشواث اَأم رݣـُنوس اإِنّي وار اإِسِّ
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شا اَأربِّي، 6ِحيما ُؤرا ذ اإِّج وار اإِخطِّي نِيغ اإِْتغّشا ُؤماس ِذي ثمْسراشث-ا، ِمينِزي اَأربِّي ذ 
ونّي اإِنّقمن ِذي مان اَأيا ماّرا، اَأم ماّمش نِيّزار ننّا اَأوم عاوذ ُؤ ثُوغا نشهذ نِيشان، 7ِمينِزي 
اَأربِّي وار خانغ-د اإِراغا اإِ رْخمج ماشا اإِ ْثُقوّدِسي. 8خ ُؤينِّي ونّي اإِ غا اإِنضارن مان اَأيا، وار 
اإِنْضار ْبناذم ماشا اَأربِّي ونّي اإِ ذ انغ اإِْوِشين ثانيا اَأرُّوح نّس اإِقّدسن. 9نّْهرا ّما نُورا اوم-د 
خ ثاْيِري ثنِّي جار اَأْوماثن، اَأقّا كنِّيو س يِيخف نْوم ْثرْمذم ِزي اَأربِّي ِحيما اَأذ ثْخسم اَأياويا 
و اإِ ثتݣّم اَأك-ذ ماّرا اَأْوماثن ِذي ماِسيُذونِييا ثُمون. ماشا نتّار ّزاْيوم س ّجْهذ ِحيما  10ُؤشا اَأمُّ

اَأذ ثمغارم ِذي مان اَأيا، 11ُؤشا اَأذ ثنجبذم اَأذ ثّدارم ِذي ْرُهوذنث، اَأذ ثْوشم ثاْيِنيث اإِ ِمين 
اإِْدچان نْوم، اَأذ ْثخْذمم س اإِفاّسن نْوم اَأم ماّمش ثُوغا كنِّيو نُوُمور، 12ِحيما اَأذ ثُوُيورم س 

ي ُؤرا ذ اإِْشث ن ْرحاجث.  ُؤوقّار اَأك-ذ يِنّي اإِْدچان ِذي باّرا ُؤشا وار كنِّيو اإِْتخصِّ

ثاو�ِسيث ن لَمسيح 
ور ن اإِنّي اإِذْورن طّصن،  13اَأقّا وار نْخس شا اَأذ كنِّيو نّج ِذي طّرام، اَأ اَأْوماثن، خ ُؤمدُّ

ِحيما وار ثِتيِريم ثْشضنم اَأم اإِنّْضِني اَأم اإِنّي ُؤِمي اإِقضع راياس. 14ِمينِزي مارا نُومن بلِّي 
و ثُوغا اإِمُّوث ُؤشا اإِكّار-د، خنِّي نُومن بلِّي اَأمُّو عاوذ اَأذ ياِوي اَأربِّي اإِنّي اإِذْورن طّصن  يشُّ
و. 15ِمينِزي اَأذ اوم نِيِني مان اَأيا س واوار ن ِسيِذي:  )ذݣ ونْضر( غار اإِخف نّس س يشُّ
نّشين، اإِنّي اإِّدارن، اإِنّي اإِ غا اإِقِّيمن اَأر ذ غا ياس ِسيِذي، عّمارص اَأذ نِيّزار اإِ يِنّي اإِذْورن 
طّصن. 16ِمينِزي ِسيِذي س اإِخف نّس اَأذ د اإِهوا زݣ ُؤجنّا خ ِمينِّي اإِ ذ غا ثّفغ اإِْشث ن 
ْثُغويِّيث س ْثِميّجا ن اإِج ن لمالاك اإِمغار س ْرُبوق ن اَأربِّي ُؤشا اإِنّي اإِمُّوثن ِذي لَمسيح 
اَأذ كّارن ذ اإِمْزُورا، 17اَأوارنِي اَأسن اَأذ نكّار نّشين، اإِنّي اإِقِّيمن اإِّدارن، اَأذ ِكيسن نْتواكّس 
يم اإِ رْبدا.  و اَأِكيس اإِ غا نقِّ ذݣ اإِسيُنوثن ِحيما اَأذ نّمسرقا اَأك-ذ ِسيِذي ذݣ ُؤجنّا ُؤشا اَأمُّ

18خ ُؤينِّي ݣّم ُؤر ذݣ واياويا س واوارن-ا. 

 

يهث ن اإِكُوذن ن ْروْقث ذ ْثساّعِثين، اَأ اَأْوماثن، اَأقّا نّْهرا ّما نُورا اوم-د. 5   1ماشا ِزي جِّ

2كنِّيو ِسيمانت نْوم ثّسنم نِيشان اَأقّا اَأّس ن ِسيِذي اَأذ د ياس اَأم اإِج ن ُؤشّفار ِذي 

ْدجيرث. 3خِمي اإِ غا اإِنِين نِيْثِني “اَأقّا رْهنا ذ ْرُهوذنث”، رْخذنِّي اَأذ خاسن اإِّك واريّب 
ذْغيا اَأم ُؤنْزبار ن اإِْشث ن ثْمغارث ثنِّي س ّديسث ُؤشا وار ِذين مانِي اإِ غا يارورن. 4ماشا 
كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، وار ثْدجيم شا ِذي ثاْدچسث ماحْنذ اَأذ خاوم-د اإِْوضا اَأّس نِّي اَأم ُؤشّفار، 
5ماشا كنِّيو ماّرا ذ اإِحْنِجيرن ن ْثفاوث ذ اإِحْنِجيرن ن واّس. وار نْدجي شا ن ْدجيرث 

نِيغ ن ثاْدچسث. 6خ ُؤينِّي اإِْتخّص اَأنغ وار نتطّص اَأمْشناو اإِنّْضِني، ماشا اَأذ نِيِري نْفاق 
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اَأقّا سّشارن  اإِسّشارن،  اإِنّي  اَأقّا تطّصن ِذي ْدجيرث ذ  اإِتطّصن،  اإِنّي  ُؤ نْحضا. 7ِمينِزي 
ِذي ْدجيرث. 8ماشا نّشين اإِنّي اإِْدچان ن واّس، اَأذ نِيِري نحضا، اَأقّا نْحّزم اإِذمارن نّغ س 
يمان ذ ثاْيِري ُؤ س ْثقّبارث ن ُؤِسيثم ن ُؤسْنجم، 9ِمينِزي اَأربِّي وار  وارُّوض ن ُوّزار ن لاإِ
و لَمسيح، 10ونِّي  ذ انغ يݣِّي اإِ لغاضاب، ماشا ِحيما اَأذ نطّف اَأسْنجم ِزي ِسيِذيْثنغ يشُّ
خانغ اإِمُّوثن، ِحيما نّشين، ّما نْفاق نِيغ نطّص، اَأذ ِكيس نّدار. 11خ ُؤينِّي شّجعم ُؤشا 

بنام اإِّجن ونّْضِني اَأم ث ثتݣّم ثانيا. 

�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
12نّشين نتار ّزايوم، اَأ اَأْوماثن، اَأذ ثّسنم اإِنّي اإِتݣّن ثِيزّمار اَأطّاس جاراوم ذ اإِنّي اإِْدچان خاوم 

يّبث  اَأطّاس ِذي ثاْيِري خ سِّ ْثوقّارم  اَأذ ثن  اإِْتݣّواذن، 13ماحْنذ  اإِنّي كنِّيو  ِذي ِسيِذي ذ 
اإِفّغن  اإِنّي  اَأْوماثن، اَأذ ثݣّّوذم  اَأ  اإِِريم ِذي رْهنا جاراوم. 14نْعرم اَأوم،  ن ْرخْدمث نْسن. 
زݣ ُؤستّف، ݣّم ُؤر ذݣ اإِنّي وار غارسن ثْدجي ثرياسث، عاونم اإِنّي اإِضْعفن، اإِِريم 
ذ اإِصّبارن اَأك-ذ ماّرا. 15ْحضام ماحْنذ ُؤرا ذ اإِّج وار اإِتنِثيِقيم ْرغار س ْرغار، ماشا اَأرُزوم 
رْبدا ِمين اإِصْبحن اَأك-ذ واياويا ُؤشا اإِ كُورِشي. 16فارحم رْبدا، 17ّزاْدچم نّْبرا قطُّو، 18قاذم 
و اإِ كنِّيو. 19وار  ِذي ماّرا ثِيمْسرايِين، ِمينِزي ذ مان اَأيا ِمين اإِْخس اَأربِّي ِذي لَمسيح يشُّ
ّسخّسيم شا اَأرُّوح، 20ُؤرا وار ّسحقارام اَأوارن ن ُؤكاشاف، 21ماشا وزنم قاع ِمين اإِْدچان 
ُؤشا طّفم غار ِمين اإِصْبحن. 22اَأݣّوجم خ ماّرا ِمين اإِْدچان ّداب ن ثُوعّفنا. 23اَأقّا نتّا، اَأربِّي 
ن رهنا، اَأذ كنِّيو اإِقّدس ماّرا ُؤشا ماّرا اَأرُّوح ذ رْعمار ذ اَأرِّيمث نْوم اَأذ اإِِرين ْتواحفضن قاع 
و لَمسيح. 24اَأقّا ذ ونّي خانغ-د اإِْتراغان ذ  ِزي ماّرا اإِغْزِذيسن غار ْثواِسيث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
اَأصِذيق، اَأقّا نتّا اَأذ ث اإِّݣ ثانيا. 25اَأ اَأْوماثن، كِسيم اَأنغ ْرمعُروف عاوذ. 26سْدچمم خ 
واْوماثن س ُؤُسوذم اإِقّدسن. 27نش زاْوݣغ كنِّيو ذݣ ُوذم ن اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ْثغارم ثابراث-ا 

و لَمسيح اَأذ ِكيوم ثِيِري.  اإِ ماّرا اَأْوماثن اإِمقّداسن. 28نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
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ثابر�ت ِويّس ثْناين ن بُوُلوس 
ِثيّساُلوِنيِكيّين  ِ�إِ  �إِ

�سْدچم 

1ُبولُوس ذ ِسيلوانُوس ذ ثِيُموثِيُيو، اإِ ثمْسُمونت ن ثِيسالُونِيِكي ِذي اَأربِّي باباْثنغ ذ 1 

و لَمسيح  و لَمسيح. 2نِّيعمث ذ رْهنا ِزي اَأربِّي، باباْثنغ ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ ِسيِذي يشُّ
اَأذ ِكيوم اإِِرين. 

�قاِذي ذ ثْز�ْدجيث 
يمان نْوم اإِمّقار ُؤشا  3اإُِشوّوار اَأذ نْقاذا اَأربِّي خاوم رْبدا، اَأ اَأْوماثن، اَأم ماّمش اإِْتِريق، ِمينِزي لاإِ

ثاْيِري ن كُور اإِّجن زّاْيوم ماّرا اإِ ونّْضِني ثارنِّي ثمّقار كثار. 4خ ُؤينِّي نْتفّيش خاوم اَأطّاس 
يمان نْوم ِذي ماّرا اَأماّرث ذ رْحصارث نْوم  يّبث ن ّصبار ذ لاإِ ِذي ثمْسُمونِين ن اَأربِّي خ سِّ
اإِنّي ثكِسيم. 5مان اَأيا ذ لُبورهان ن ْرُحوكم اإِّسݣّذن ن اَأربِّي، اَأقّا ثْتواحاسبم ثسذاهْدچم 
ثاݣْلِذيث ن اَأربِّي ثنِّي اإِ خف ثْكِسيم اَأماّرث. 6ِمينِزي اَأربِّي ذ اَأْمسݣّاذ ُؤِمي اإِ غا اإِخْدچص 
س رْحصارث اإِ اإِنّي كنِّيو اإِحصارن، 7ُؤشا اإِ كنِّيو اإِنّي اإِْتواحصارن س ُؤريّح غار ُؤساْرݣب 
ي اإِتحُذوُذوقن، خ ِمينِّي  و زݣ ُؤجنّا اَأك-ذ لمالاكاث ن ّجْهذ نّس 8ِذي ْثمسِّ ن ِسيِذي يشُّ
و. 9اإِنا  ينن شا اَأربِّي ذ اإِنّي وار اإِطّاعن رْخبار اَأصْبحان ن ِسيِذيْثنغ يشُّ اإِ غا اإِنثاقم اإِنّي وار اإِسِّ
اَأذ ْكِسين اَأوّدب ن ُؤهلّك اإِ رْبدا، اَأذ اإِرِين ݣّوجن خ ُوذم ن ِسيِذي ُؤ خ ُؤُعوْدجي ن ّجْهذ 
نّس، 10خِمي اإِ د غا ياس نتّا ِحيما اَأذ اإِْتواُعوْدجي ذݣ واّس نِّي ِذي ماّرا اإِمقّداسن نّس 
يمان.  ُؤشا اَأذ ذاْيس ْتبْهثن ماّرا اإِنّي ذاْيس ُيومنن، ِمينِزي شهاذث نّغ اإِ كنِّيو ثْتواقبر س لاإِ
ي اَأوم ْرمعُروف رْبدا، ِحيما اَأربِّي نّغ اَأذ كنِّيو اإِحسب اَأذ ثسذاهْدچم  11زِي مان اَأيا نْكسِّ

ثاراِغيث ُؤ ِحيما اَأربِّي نّغ اَأذ اإِكّمر ذاْيوم س ّجْهذ ماّرا اَأرضا ن ْثُشونِي ذ ْرخْدمث ن 
و ذاْيوم ُؤرا ذ كنِّيو ذاْيس س نِّيعمث ن  يمان، 12ِحيما اَأذ اإِْتواُعوْدجي اإِسم ن ِسيِذيْثنغ يشُّ لاإِ

و لَمسيح.  اَأربِّي نّغ ذ ِسيِذي يشُّ
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بْناذم ن ّدنُوب 

و لَمسيح ذ ُؤُمونِي نّغ اَأِكيذس، 2  1اَأقّا نتّار ّزايوم، اَأ اَأْوماثن، خ ْثواِسيث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ

يفم شا ذْغيا، وار اإِْدجي س شا ن اَأرُّوح نِيغ س اإِج ن  2وار ْتنخِريعم نِيغ تسِحيسِّ

ي ُؤرا  واوار نِيغ س اإِْشث ن ثبرات اَأْخِمي ّزاْينغ، اَأْخِمي د ُيوسا واّس ن ِسيِذي. 3وار ثجِّ
ذ اإِّج اَأذ كنِّيو اإِغوا س شا ن وْبِريذ، ِمينِزي نتّا وار د اإِتِيس ْمِغير اَأوارنِي ْخِمي اإِ غا فّغن 
واطّاس زݣ وْبِريذ ُؤشا اَأذ د اإِبان ْبناذم ن ّدنُوب، اَأقّا-ث ذ مِّيس ن ْثخّسارث، 4ونِّي 
اإِتْمعاران ُؤ ونّي اإِ غا اإِّسُعوْدچن اإِخف نّس خ ماّرا ِمين اإِْتواسّمان اَأربِّي نِيغ ْرقْشعث ن 
ُؤعباذ، اَأر اإِ غا اإِقِّيم ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي ُؤشا اَأذ اإِّسشن اإِخف نّس اَأقّا نتّا ذ اَأربِّي. 
و ثِيوضم ثّسنم ِمين ذ  5ما وار ثْعِقيرم شا ُؤِمي ثُوغا-يِي ِكيوم، اَأقّا نِّيغ اَأوم-ث؟ 6ماشا رخُّ

يّر ن ِمين اإِْدچان  اس اإِّسبّدن عاذ ذݣ وْبِريذ ِحيما اَأذ د اإِبان ِذي ْروْقث نّس. 7ِمينِزي سِّ
و، ماشا ونّي ث اإِّسبّدن اَأقّا-ث ِذين اَأر اإِ غا اإِّمكِسي ِزي  ِضيّد ن تاْوراث اَأقّا اإِخّدم رخُّ
و س  ْروْسط. 8ِذي ْروْقث نِّي اَأذ اإِْضهار ونّي نّْبرا تاوراث، ونّي اإِ غا اإِّسهلّك ِسيِذي يشُّ
يقث ن ْثواِسيث نّس. 9ماشا  وم نّس ُؤشا اَأذ ث اإِّسبضر س ثِيسِّ ْثوارِّيث ن نّفس زݣ ُؤقمُّ
يطان س ماّرا ّجْهذ ن رْعجايب ذ رْعراماث  ْثواِسيث ن ونّي نّْبرا تاْوراث اَأم ْرخْدمث ن شِّ
ذ لُموْعِجيزاث اإِّسخارِّيقن، 10ُؤشا س ماّرا ْرغّش ن ِمين وار اإِّسݣّذن ِقيباْتش اإِ يِنّي اإِ غا 
اإِهلكن، ِمينِزي نِيْثِني وار قِبيرن شا ثاْيِري ن ثِيذت ِحيما اَأذ ْتواّسنجمن. 11خ ُؤينِّي اَأربِّي 
اَأذ غارسن-د اإِّسّك ِمين ثن غا ياّر غار ُؤوّدار كثار ماحْنذ اَأذ اَأمنن ذݣ ُؤخارِّيق، 12ِحيما 
اَأذ ْتواحاكمن ماّرا اإِنّي وار ُيوِمينن شا ِذي ثِيذت، ماشا اَأرضان ِذي ِمين وار اإِّسݣّذن. 

يمان ُؤ ذݣ ُؤسْرمذ �إِ ثكِْسيم  بّدم ِنيشان ِذي لاإِ
13ماشا اإُِشوّوار اَأنغ اَأذ خاوم نْقاذا اَأربِّي رْبدا، اَأ اَأْوماثن اإِنّي اإِخف اإِِعيّز ِسيِذي، بلِّي اَأربِّي 

يمان ن ثِيذت .  اَأقّا اإِْخضار اإِ كنِّيو زݣ ُؤمْزواُرو اإِ ُؤسْنجم س ثُوقّدِسي ِزي اَأرُّوح ُؤ س لاإِ
14اَأقّا اإِراغا-د خاوم اإِ مان اَأيا س رْخبار اَأصْبحان نّغ، ِحيما اَأذ ثْكِسيم اَأُعوْدجي ن ِسيِذي 

و لَمسيح. 15خ ُؤينِّي، اَأ اَأْوماثن، بّدم نِيشان ُؤشا طّفم ِذي ثُّبارث اإِ ذ اوم اإِْتواّسرمذن  يشُّ
و لَمسيح س اإِخف نّس ذ اَأربِّي  ّزاْينغ، ّما س واوار نِيغ س ثِيرا. 16ُؤشا  ِسيِذيْثنغ يشُّ
باباْثنغ، ونّي ذ انغ اإِْخسن ذ ونّي ذ انغ اإِْوشن اَأفّوج اإِ رْبدا ذ ُؤِسيثم اإِْشنان س نِّيعمث، 

17اَأذ اإِّسفّوج ُؤراون نْوم ُؤشا اَأذ كنِّيو اإِّسجهذ ِذي ماّرا ْرخْدمث ذ واوار اَأصْبحان. 
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ثُوثر� ن بُوُلوس ماحْنذ �أَذ �س كِْسين ْرمعُروف 

1لحاُسول، اَأ اَأْوماثن، كِسيم اَأنغ ْرمعُروف ِحيما اَأوار ن ِسيِذي اَأذ د اإِفّغ ذْغيا ُؤ اَأذ 3 

اإِْتواّسُعوْدچ اَأم ماّمش ثُوغا اإِمسار جاراوم عاوذ 2ُؤ ِحيما اَأذ نْتواّسنجم زݣ اإِْوذان 
يمان وار اإِْدجي غار ماّرا. 3ماشا اَأربِّي ذ اَأصِذيق ونّي ذ اوم  وار اإِْحِرين اإِعّفانن، ِمينِزي لاإِ
اإِ غا اإِّسجهذن ُؤشا اَأذ كنِّيو اإِّصار زݣ ُؤعّفان. 4ماشا نّشين نِتيّق ِذي ِسيِذي بلِّي ِمين 
يمن ثتݣّم ث. 5اَأذ اإِنْذه ِسيِذي ُؤراون نْوم غار  خف نْوّصا كنِّيو، اَأقّا ثتݣّم ث ُؤشا اَأذ ثقِّ

ثاْيِري ن اَأربِّي ذ ّصبار ن لَمسيح. 

ݣُّورن نّْبر� ُؤسّتف  نّي �إِ �أَْعر�م زݣ �إِ
و لَمسيح، اَأذ ْثحّيذم اإِ كُور ُؤما اإِ  6ماشا نْوّصا كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، ذݣ اإِسم ن ِسيِذي يشُّ

اإِݣُّورن نّْبرا اَأستّف، وار اإِْدجي علاْحساب ثُّبارث اإِ اإِْكِسين ّزاْينغ. 7اَأقّا كنِّيو ثّسنم ماّمش 
ي اَأغُروم  اإُِشوّوار اَأذ انغ ْضفارن، ِمينِزي نّشين وار نُوُيور جاراوم نّْبرا اَأستّف 8ُؤشا وار نشِّ
اَأك-ذ حد باطر، ماشا س ْرخْدمث ذ ثامارا ثُوغا-نغ نْخّدم ْدجيرث ذ واّس ِحيما وار د 
نِتيس نضقر خ شا ن اإِّجن ّزايوم. 9وار اإِْدجي ِمينِزي وار غاْرنغ تْسِريح اإِ مان اَأيا، ماشا 
ِحيما اَأذ نّݣ اإِخف نّغ ذ لماثال اإِ غا ثْضفارم. 10ِمينِزي راِمي ثُوغا-نغ نْدچا اَأِكيْذوم، 
اَأقّا نْوّصا اَأمُّو: مارا حد وار اإِْخس اَأذ اإِخذم، وار اإِتّت عاوذ. 11ِمينِزي نسرا اَأقّا ِذين شا 
جاراوم اإِنّي اإِݣُّورن نّْبرا اَأستّف اَأم وار خّدمن شا، ماشا تݣّن ِمين وار اإِّسكِّوين. 12اَأقّا نُوُمور 
و لَمسيح ِحيما اَأذ خذمن ِذي ْرُهوذنث، اَأذ ّشن  ُؤ نِْزيّيار اإِْوذان اَأم يِينا ِذي ِسيِذي يشُّ
اَأغُروم نْسن. 13ماشا كنِّيو، اَأ اَأْوماثن، وار ثُوِحيرم شا ماحْنذ اَأذ ثݣّم ِمين اإِْشنان. 14ماشا 
مارا شا ن اإِّجن وار اإِطّاع اإِ واوار نّغ اإِ ُيوران ِذي ثبراث-ا، اَأرشمم ث، وار ْتخْدچضم 
اإِصضحا، 15ماشا وار ث ْتحّسبم ذ رْعُذو ماشا نذهم ث غار  اإِْذور  اَأذ  اَأِكيس، ِحيما 

وْبِريذ اَأم اإِّجن ثاوماث. 

�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
16ِسيِذي ن رْهنا ِسيمانت نّس اَأذ اوم اإِْوش رْهنا نّس اإِ رْبدا خ ماّرا اإِغْزِذيسن. ِسيِذي 

اَأذ يِيِري اَأِكيْذوم ماّرا. 17اإِج ن ُؤسْدچم س ُؤفُوس اإِنُو، ُبولُوس. ثا ذ رْعرامث ن كُور 
و لَمسيح اَأذ ِكيوم ثِيِري. اَأِمين.  و اإِ ذ ُؤِريغ. 18نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ ثابرات. اَأمُّ
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 ثابر�ت ثامْزو�ُروث ن بُوُلوس 
ِ�إِ ِثيُموِثييُو 

�أَسْدچم 

و 1  يشُّ ِسيِذي  نّغ ذ  اَأمسْنجم  اَأربِّي  ُرومار ن  لَمسيح س  و  يشُّ اَأمازان ن  1ُبولُوس، 

يمان: نِّيعمث ذ اَأرْحمث ذ  اَأِسيثم نّغ، 2اإِ ثِيُموثِيُيو، مِّي نِيشان ِذي لاإِ لَمسيح، 
و ِسيِذيْثنغ.  رْهنا ِزي اَأربِّي، باباْثنغ ُؤ ِزي لَمسيح يشُّ

يقن  ّسخارِّ ْمسرماذن �إِ �أَْعر�م زݣ �إِ
اَأمنِّي  ماِسيُذونِييا،  غار  ُروحغ  راِمي  اَأفاُسوس  ِذي  يمذ  ثقِّ اَأذ  زاْوݣغ  شك  ماّمش  3اَأم 

زاْوݣغ شك عاذ ِحيما اَأذ ثُوُمورذ اإِ شا ن اإِْوذان ِحيما وار ّسرِميذن شا اَأْسرمذ نّْضِني، 
4ِحيما وار تِيّشن شا ثاْيِنيث اإِ ثِيُحوجا اإِْخوان ذ ثاِصيراث وار اإِقطِّين، اإِنّي اإِ ذ اإِتاْوين 

غار اإِْمحارواضن كثار، وار اإِْدجي غار ِمين اإِْدچان اإِ رْبِني اإِ اإِْخس اَأربِّي، ونّي اإِْدچان 
ْثنْفسشث  ذ  اَأمزذاݣ  ُور  زݣ  ثاْيِري  ذ  اَأقّا-ث  ُرومار-ا  ن  5لغاراض  يمان.  لاإِ ِذي 
غار  وْبِريذ  زݣ  فّغن  اإِوّدارن،  اإِنّي  ن  شا  ِذينِّي  6اَأقّا  نِّيفاق.  نّْبرا  يمان  لاإِ ذ  اإِْشنان 
ْرحارض اإِخوان، 7خسن اَأذ اإِِرين ذ اإِْمسرماذن ن تاْوراث نّْبرا رْفهامث ِذي ِمين قّارن 
نِيشان  اِت  اإِّسخّدم  مارا حد  ثْصبح  تاْوراث  بلِّي  نّسن  8ماشا  ّساوارن.  ِمين خف  ذ 
علاْحساب تاوراث، 9اَأم نّسن، اَأقّا تاْوراث وار ثْتواّموش شا اإِ ُؤْمسݣّاذ، ماشا اإِ اإِنّي 
اإِنّي  اإِمقّداسن ذ  اإِْدجين ذ  اإِنّي وار  اإِ  اإِمْذناب،  اإِمقجاح ذ  اإِمغنّانن ذ  اإِ  نّْبرا تاوراث، 
اإِقحِبيّين ذ  اإِْوذان، 10اإِ  اإِنّقن  اإِنّي  اإِ  ُؤ  اإِنّّقن باباْثسن ذ يّماْثسن  اإِنّي  ونِّيث ذ  اإِتْخسن دُّ
يقن ذ اإِنّي اإِشّهذن زُّور ُؤشا زْعما  ّزوامر ُؤ اإِ اإِنّي اإِْتسّبابن ذݣ اإِْوذان، اإِ اَأْيث ُبو-يِخارِّ
رْخبار  علاْحساب  اإِْدچان  11ونِّي  اإِصّحن  ُؤسْرمذ  اَأك-ذ  شا  اإِتِيسن  ذ  وار  ِمين  ماّرا  اإِ 

اَأصْبحان ن ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي اإِْتواباركن، رْخبار اَأصْبحان اإِ ذ ايِي اإِْتواوكّرن. 



383 ثابر�ت ثامْزو�ُروث �إِ ِثيُموِثييؤ  1، 2

نِّيعمث ن ِسيِذي �إِ بُوُلوس 
اإِحسب  ِمينِزي  ِسيِذيْثنغ،  و  يشُّ لَمسيح  اَأقّا-ث  اإِّسجهذن،  ايِي  ذ  ونّي  ْتقاِذيغ  12نش 

اَأيِي ذ اَأصِذيق ُؤِمي ذ ايِي اإِݣّا ِذي ْرخْدمث ن ْثسّخارث، 13نش ذ ونّي ثُوغا قبر ذ 
ݣِّيغ  ِمينِزي  اَأرْحمث،  ُؤِفيغ  ماشا  ْرُعونف.  س  اإِماِسيِحيّين  ْتماّراثغ  ثُوغا  اَأمشّقاف، 
يمان. 14ماشا نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ ثُوغا ْثفّيض س واطّاس  ث ِذي ّجهر ُؤ ِزي نّْبرا لاإِ
و. 15وا ذ اَأوار اَأصِذيق اإِ اإِسذاهْدچن  يمان ذ ثاْيِري ثنِّي اإِْدچان ِذي لَمسيح يشُّ س لاإِ
اإِّسنجم  ونِّيث ِحيما اَأذ  و ُيوِسي-د غار دُّ اَأذ يِيِري ذ اَأمقُبور ِزي ماّرا، بلِّي لَمسيح يشُّ
يّبث-ا كِسيغ اَأرْحمث ماحْنذ لَمسيح اَأذ ايِي  اإِمْذناب اإِ ّزاْيسن نش ذ اَأمْزواُرو. 16خ سِّ
اإِّسشن ذ اَأمْزواُرو ماّرا تاِسيع ن ْرخاضار نّس ذ لماثال اإِ اإِنّي ّزايس اإِ غا يامنن اإِ ثُوذارث 
ن رْبدا. 17اَأقّا اإِ ُؤجْدجيذ ن اإِكُوذن ن ْروْقث، ونّي وار اإِفنِّين، ونّي وار اإِْتِويِرين، اَأربِّي 
ذ اَأِميِغيس وْحدس، اَأذ غارس يِيِري ّشان ذ ُؤُعوْدجي اإِ رْبدا قاع. اَأِمين. 18ثاوصّيث-ا، 
اَأ مِّي ثِيُموثِيُيو، ّسوكّرغ شك خاس علاْحساب اَأوارن ن ُؤكاشاف خاك قبر، ِحيما 
اإِنّي  ِذين شا  اَأقّا  اإِْشنان.  ْثنْفسشث  يمان ذ  لاإِ 19س  اَأصْبحان  اَأمنِغي  ثّمنغذ  ّزاْيسن  اَأذ 
يمان نْسن. 20اَأقّا ِهيِميِنيُيوس ذ اَألِيكسانِذير اإِْدچان  ُؤِݣين مان اَأيا ُؤشا ياّرز ُؤغاّراُبو ن لاإِ

يطان ِحيما اَأذ رمذن ماحْنذ وار ْتشّقافن.  ّزاْيسن. اَأقّا سلّمغ ثن اإِ شِّ

�أَسْرمذ ن بُوُلوس خ ُؤعباذ ن ثمْسُمونت �إِ �أَربِّي 

يث ن 2  ْثزاْدجيِثين ذ ْثكسِّ اَأذ تارن س ثُوثرا ذ  اَأمْزوار، ِحيما  ُؤينِّي زاْوݣغ ذ  1خ 

ْرمعُروف ذ ُؤقاِذي ِذي طّوع ن ماّرا اإِْوذان، 2ِذي طّوع ن اإِجْدجيذن ذ ماّرا اإِنّي 
اإِْدچان ذ اإِمْزُورا، ِحيما خنِّي اَأذ نّدار ِذي رْهنا ذ ْرُهوذنث ُؤ س ماّرا ثِيݣُّوِذي ذ ُؤوقّار 
اَأربِّي، اَأمسْنجم نّغ، 4ونِّي اإِْخسن اَأذ  ن ْثُشونِي. 3مان اَأيا ذ اَأصْبحان ذ اَأرضا ّزاث اإِ 
ْتواّسنجمن ماّرا اإِْوذان ُؤشا اَأذ بّدن غار ثُموسنا ن ثِيذت. 5ِمينِزي اَأقّا ِذين اإِّج ن اَأربِّي، 
اإِْوِشين  6ونِّي  و،  لَمسيح يشُّ ْبناذم  نتّا ذ  اَأقّا  اإِْوذان،  اَأربِّي ذ  اإِّج ن ُؤمسصراح جار  ذ 
اإِخف نّس ذ ْرعارُبون اإِ ماّرا، اَأقّا-ث ذ شهاذث خاس اَأذ ثِيِري ِذي ْروْقث نّس. 7اَأقّا 
يقغ  اإِ مان اَأيا ُؤِمي ْتواݣّغ ذ اَأمباّرح ذ ُؤمازان - اَأقّا قّارغ ثِيذت ِذي لَمسيح وار ّسخارِّ
يمان ذ ثِيذت . 8خسغ خنِّي بلِّي اإِريازن اَأذ  شا - ُؤرا ذ ُؤْمسرماذ ن رݣـُنوس ِذي لاإِ
9اَأمنِّي  ُؤمُشوبّش.  اَأخّيق ذ  نّْبرا  اإِقّدسن  اإِفاّسن  اَأذ ّسݣاّعذن  اإُِموشان  ّزاْدچن ِذي ماّرا 
اإِْدجي س  اإِخف نْسنت س ُؤوقّار ذ رهيا ذ ُؤهّدن، وار  اَأذ زّهجنت  ثِيْمغاِرين  خنِّي 
اَأذ  اإِغران، 10ماشا  ْثياقُوثِين نِيغ س وارُّوض  ُؤُموِذي ن ُؤُشّواف نِيغ س ُورغ نِيغ س 
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زّهجنت اإِخف نْسنت س رْخذايم اإِصْبحن اَأم ماّمش ذ ُيوسا خ ثْمغاِرين ثِنّي اإِْتنجباذن 
غار ُؤوقّار ن اَأربِّي. 11اأّج ثاْمغارث اَأذ ثرمذ ِذي ْرُهوذنث اَأك-ذ ماّرا ثامواضعث، 12ماشا 
اَأذ ثِيِري  اَأذ غارس يِيِري ّجْهذ خ وْرياز، ماشا  اَأذ ثّسرمذ نِيغ  يغ ثاْمغارث  نش وار تجِّ
ثْسقار. 13ِمينِزي اَأذام اإِْتواّݣ ذ اَأمْزوار، اَأوارنِي اس هاوا. 14ُؤشا  اَأذام وار اإِْتواغاّر شا، 
ماشا ثاْمغارث ثْتواغاّر، خنِّي ثْخضا، 15ماشا اَأذ ْتواّسنجم ْخِمي اإِ غا ثاُرو اإِحْنِجيرن، مارا 

يمان ذ ثاْيِري ذ ْثُقوّدِسي س ُؤهّدن.  ثشّبار ِذي لاإِ

مْحضاين ذ �إِمسّيارن ن ثمسُمونث ِ�إِ

1وا ذ اَأوار ذ اَأصِذيق: مارا حد اإِْخس اَأذ اإِْذور ذ اَأمحضايِي، اَأقّا اإِْتراجا اإِْشث ن 3  

اَأْرياز ن  اَأذ يِيِري نّْبرا ْرِعيب،  ُؤمْحضايِي  اإِ  اإِْتخّص  ْرخْدمث ثْشنا اَأطّاس. 2ماشا 
اإِْشث ن ثْمغارث، اَأرِسين، غارس ّضبط ن نّفس، اَأذ يِيِري ذ مِّيس ن رحرار، يارّحب 
س اإِنْوِجيون، اإِزّمار اَأذ اإِّسرمذ، 3وار اإِتِيِري ذ اَأمسشار نِيغ ُبو-رُعونف ُؤرا ذ اَأضّماع ن 
اَأْربح ماشا نتّا اإِتّݣ اِث س رْضرافث ذ رهنا، وار اإِتِيِري ذ اَأقّزاز، 4اَأقّا نتّا اإِّسݣُّور ثاّدارث 
وُيور  نّس مِليح ُؤشا اإِحكّم خ اإِحْنِجيرن نّس س ُؤوقّار. 5ماشا مارا حد وار اإِزّمار اَأذ اإِسُّ
ثاواُشونت نّس، ماّمش اإِ غا اإِّݣ اَأذ اإِحضا ثامْسُمونت ن اَأربِّي؟ 6اإِِْتخّص اس وار اإِتِيِري ذ 
يمان، ِحيما وار اإِتُوّف س رفُيوش ُؤشا اَأذ اإِْوضا ِذي ّشراع ن اإِْبِريس. 7عاوذ  ْجِذيذ ِذي لاإِ
وْمعث ثْشنا غار اإِنّي ِذي باّرا، ِحيما وار خاس ْتعيِّيبن ُؤشا وار  اإِْتخّص اَأذ غارس ثِيِري صُّ
اإِوطِّي شا ِذي ثْخشفث ن اإِْبِريس. 8اإتِْخّص عاوذ اإِ اإِمسّيارن اإِنّي اإِْتسّخارن اإِ ثمْسُمونت 
يِويرن شا س ْثناين ن اإِرساون، وار خّزارن شا غار بِيُنو اَأطّاس، وار  اَأذ اإِِرين ّسكّوان، وار سِّ
يمان س ْثنْفسشث ثْصفا. 10ُؤرا  يّر ن لاإِ ي، 9اَأذ طّفن ِذي سِّ ضّمعن ِذي اَأْربح س ُؤغشِّ
ذ اإِنا اأّج اإِثن اَأذ ْتواقْدچبن ذ اَأمْزواُرو، رْخذنِّي، مارا اإِبان-د وار ذاْيسن اإِْدجي ُبو ْرِعيب، 
وْمعث ثْصبح، وار  و ُؤرا ذ ثِيْمغاِرين اَأذ غارسنت ثِيِري صُّ اَأذ سّخارن اَأم ُؤمسّيار. 11اَأمُّ
ذ تِيِرينت ذ ثِيمشّقاِفين، اَأرِسينت، اَأذ ذاْيسنت ثِيِري ْرمانث ِذي ماّرا. 12اإِمسّيارن اإِنّي 
وُيورن مِليح ثاواُشونت نْسن.  اإِْتسّخارن اإِ ثمْسُمونت اَأذ اإِِرين س اإِْشث ن ثْمغارث، اَأذ سُّ
13ِمينِزي اإِنّي اإِتݣّن ثاسّيارث نْسن مِليح، اَأذ طّفن اإِ يِيخف نْسن اإِج ن وْمشان اإِْشنا ذ 

يِثيمغ  و. 14تاِريغ اَأش-د مان اَأيا ُؤشا سِّ يمان ِذي لَمسيح يشُّ واطّاس ن ثْرياسث ِذي لاإِ
اَأذ غاْروم-د اسغ ذْغيا. 15ماشا مارا عطّارغ خاك، اَأذ ثّسنذ ماّمش اإِْتخّصا اَأذ نُوُيور ِذي 
ثاّدارث ن اَأربِّي ثنِّي اإِْدچان ذ ثامْسُمونت ن اَأربِّي اإِّدارن، اَأبِيلار ذ ذساس ن ثِيذت . 
يّر ن ُؤوقّار ن ْثُشونِي “اَأربِّي اَأقّا اإِْضهار-د ذݣ وْيُسوم،  16وار ِذين ّشك، اَأمّقران اإِ يْدچا سِّ
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اإِبان-د ذ اَأْمسݣّاذ ِذي اَأرُّوح، لمالاكاث ْزِرينت ث، اإِْتواباّرح ّزايس جار رݣـُنوس، ُؤِمينن 
ونِّيث، اَأقّا اإِّمكِسي ذݣ ُؤُعوْدجي.”  ّزايس ِذي دُّ

ّسخاِريقن  ْمسرماذن �إِ �أَْعر�م زݣ �إِ

يمان 4   1ماشا اَأرُّوح اإِقّار نِيشان بلِّي ذݣ ُوّسان اإِ د غا ياسن، شا اَأذ حّيذن خ لاإِ

اَأْيث  نِّيفاق ن  ْثُغوِري ن ّشواطن 2س  اإِّسغكّوان ذ  رارياح  اإِ  ثاْيِنيث  تِيّشن  ُؤِمي 
اَأذ ُؤُمورن اَأسبّعذ خ  اإِنّي ثانْفسشث نْسن ثْتواقّض، 3اَأذ طّفن رْمراش ُؤشا  يقن  ُبو-ِيخارِّ
ماّشا ثنِّي اإِْتواݣّن ِزي اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ثْتواّش س ُؤقاِذي زݣ اإِنّي اإِتاْمنن، اإِنّي اإِذْورن ّسنن 
ثِيذت ُؤشا ْضفارن ت. 4ِمينِزي ماّرا ِمين د اإِْتواخرقن ِزي اَأربِّي اإِْصبح ُؤشا وار ذاْيس 
ِمين اإِ غا ناِݣي مارا نْقبر ّزايس س ُؤقاِذي، 5ِمينِزي اَأذ ثِيِري ثْتواقّدس س واوار ن اَأربِّي 

ذ ْثزاْدجيث. 

�إِِري ذ �أَْمسّخار �أَصِذيق ن لَمسيح 
و اإِ ذ اإِتاربّان ذݣ  6مارا ثّسرمذذ مان اَأيا اإِ واْوماثن، اَأذ ثِيِريذ شك ذ اَأْمسّخار ن لَمسيح يشُّ

يمان ذ ْثُغوِري ن ّصاح ثنِّي ثْضفارذ نِيشان. 7ماشا اَأݣّوج خ ْثُحوجا اإِْخوان  واوارن ن لاإِ
ورا، ماشا ماّرس اإِخف نّك ذݣ ُؤوقّار ن ْثُشونِي. 8ِمينِزي  ونِّيث ُؤ خ ْثُحوجا ن ْثوسُّ ن دُّ
اَأرِّياضا ن اَأرِّيمث ثتاِوي غار ْذُروس ن نّفاع واها، ماشا اَأوقّار ن ْثُشونِي اإِنّفع اإِ ماّرا، اَأقّا 
غارس ْرواْعذ ن ثُوذارث ن اإِضا ذ ن ثنِّي اإِ د غا ياسن. 9وا ذ اَأوار ذ اَأصِذيق اإِسذاهْدچ اَأذ 
اإِْتواقبر اإِكمر. 10ِمينِزي اإِ مان اَأيا ُؤِمي نْخّدم ُؤ نْتواّسحقارا عاوذ، ِمينِزي اَأِسيثم نّغ اَأقّا-ث 
ِذي اَأربِّي اإِّدارن ونّي اإِْدچان ذ اَأمسْنجم ن ماّرا اإِْوذان، اَأمْزواُرو اإِ اإِنّي اإِتاْمنن. 11ُؤمار س 
مان اَأيا، ثّسرمذذ ث. 12ُؤرا ذ اإِّج وار شك اإِّسحِقيِري شا خ ثْمِزي نّك، ماشا اإِِري ذ 
يمان ُؤ س ثازُذوِݣي. 13ْحضا  لماثال اإِ ْرُمومِنين س واوار، س ونْذاه، س ثاْيِري، س لاإِ
د غا ياسغ. 14وار  اإِ  اَأر  ُؤ ثّسرمذذ  اَأذ ثشّجعذ  اإِ ثمْسُمونت ُؤ ماحْنذ  ْثغارذ  اَأذ  ماحْنذ 
ّسحقارا شا ثامْوِشي اإِ ذايك، ثنِّي اإِ ذ اش اإِّموشن علاْحساب اَأوار ن ُؤكاشاف اَأراِمي 
خاك ّساْرسن اإِْمغارن اإِفاّسن. 15عقر خ ثمْسرايِين-ا، شّبار ذاْيسنت، ِحيما ثِيشِري نّك 
غار ّزاث اَأذ ْثبان اإِ ماّرا. 16ْحضا اإِخف نّك ُؤ حضا خ ُؤسرمذ، ْصبار ِذي مان اَأيا، ِمينِزي 

مارا ثݣِّيذ ذݣّا، اَأذ ثّسنجمذ اإِخف نّك ذ اإِنّي اإِ ذ اش اإِتْسران. 
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ثاُغوِري ن بُوُلوس �إِ ِثيُموِثييُو خ ماّمش �إِ غا �إِضّبار ثمْسُمونت 

1وار تقِسيح خ اإِج ن ُؤوّسار، ماشا شّجع اِث اَأمْشناو اإِج ن ْثباباث ُؤشا شّجع 5 

ورا اَأمْشناو ثِييّماثِين ُؤشا ثِيعزِرييِّين اَأمْشناو ثِيوْتشماثِين  اإِبِريغن اَأمْشناو اَأْوماثن 2ذ ْثوسُّ
س ماّرا ثازُذوِݣي. 3وقّار ثِيّجار ثِنّي ذ ثِيذت ْدچانت ذ ثِيّجار. 4ماشا مارا شا ن ثاّجاْتش 
غارس اإِحْنِجيرن نِيغ اَأيّاون، اَأذ رمذن نِيْثِني ذ اَأمْزوار ِحيما اَأذ ّسشنن اَأوقّار نْسن اإِ اَأربِّي 
اَأربِّي. 5ثاّجاْتش  اإِ  ّزاث  ياْرضان  ِمينِزي ذݣّا ذ لمِليح ذ  نْسن،  راْدچ  اإِ  اَأّرن  اَأذ  ماحْنذ 
يِثيم اإِ اَأربِّي ُؤشا ْثصّبار ِذي ثُوثرا ذ ْثزاْدجيِثين ْدجيرث  نِيشان ذ ثنِّي اإِْدچان وْحدس، ثسِّ
وث واّخا ثّدار. 7ُؤمار ثِيمْسرايِين-ا ثانيا،  ذ واّس. 6ماشا ثنِّي اإِّدارن ِذي نّْشوث، اَأقّا ثمُّ
ِحيما اَأذ اإِِرينت نّْبرا ْرِعيب. 8ِمينِزي مارا حد وار اإِْتِهيلِّي شا ِذي ِوي اإِْدچان نّس، اَأبعذا 
يمان نّس ُؤشا نتّا ماُهو ونّي وار ُيوِمينن شا.  اَأْيثباب ن ثاّدارث نّس، اَأقّا وانِيثا اإِنكار لاإِ
9قبرم ت ذ ثاّجاْتش ثنِّي وار يِيِويضن شا غار ساُذو ستِّين اإِسݣُّوسا، ثاْمغارث ن اإِّج ن 

وْرياز، 10ثثواّسن اَأقّا ثݣّا رْخذايم ثِيصْبحانِين، ثّسيِمي اإِحْنِجيرن، ثارّحب س اإِنْوِجيون، 
ْرخْدمث  ماّرا  ثݣّا  اَأقّا  اإِْتواحصارن،  اإِنّي  اإِ  ُؤفُوس  ثوشا  اإِمقّداسن،  ن  اإِضارن  يرذ  ثسِّ
ثاصْبحانت س شضارث. 11ماشا ثِيّجار ثِيمْزيانِين وار ثنت ْتقّبر، ِمينِزي ْخِمي نّشواث 
يݣّوجنت خ لَمسيح، ْخسنت اَأذ مرشنت 12ُؤشا اَأذ ْكِسيْنت ّشراع خ  نْسنت اَأذ ثنت سِّ
يمان اَأمْزوار نْسنت غار ُؤغْزِذيس نْسنت. 13ُؤشا   يِيخف نْسنت راِمي اإِ غا ّسارسنت لاإِ
ِذي ْروْقث ذ اإِْشثن اَأذ رمذنت اَأذ ݣُّورنت خ ثُوذِرين حاِفي، اَأذ عاوذنت رْخُبوراث، اَأذ 
يورنت ِمين وار اإُِشوّوارن. 14خ ُؤينِّي ْخسغ اإِ ثِيّجار ثِيمزيانِين  اَأْذفنت ِذي شُغوراث، اَأذ سِّ
يّبث  ينت شا اإِ رْعُذو سِّ وُيورنت ثاّدارث، وار تجِّ اَأذ مرشنت، اَأذ ّجنت اإِحْنِجيرن، اَأذ سُّ
يطان.  ِحيما اَأذ ذاْيسنت اإِشّقف. 15ِمينِزي اَأقّا شا ّزاْيسنت فّغنت زݣ وْبِريذ، ْضفارنت شِّ
16مارا ِذين ثِيّجار اَأك-ذ اإِج ن وْرياز نِيغ اَأك-ذ اإِْشث ن ثْمغارث ُيومنن، اأّج اإِثن اَأذ ثنت 

اإِْدچان ذ  ثِنّي  ْثعّور  اَأذ  نتّاث  تِيِرينت ضّقرنت خ ثمْسُمونت، ِحيما  عّورن ماحْنذ وار 
ثِيّجار نِيشان. 17اإِمغارن اإِنّي اإِْتضّباران مِليح حْسبم ثن اَأقّا ّسكّوان ْثناين ن اإُِمورن، اَأبعذا 
ُؤيْنُذوز  اإِ  اإِقّار “وار تّݣ ثاشمانت  اَأذلِيس  اإِخّدمن ذݣ واوار ذ ُؤسرمذ. 18ِمينِزي  اإِنّي 
19وار قّبر شا ثانُفوْتش ِضيّد اإِ ُؤمغار  اإِّسارواثن” ُؤشا “اَأخّدام اإِسذاهْدچ ْرُمونث نّس”. 
ْمِغير مارا ِذينِّي ْثناين نِيغ ْثراثا ن رْشُهوذ. 20اإنّي اإِْخضان، عاقب اإِثن ّزاث اإِ ماّرا، ِحيما 
و لَمسيح ذ لمالاكاث  اإِنّْضِني اَأذ ݣّوذن ثانيا. 21ِزيّيارغ خاك ّزاث اإِ اَأربِّي ذ ِسيِذي يشُّ
ثمْسراشث  ن   اإِْشث  ذ  ُؤرا  ثّݣ  وار  ْرفارز،  نّْبرا  اَأيا  مان  ثْحِضيذ  اَأذ  اإِْتواخضارن، 
علاْحساب اإِغْمباب. 22وار ّسُروسا اإِفاّسن نّك خ حد س ُؤقْدچق، وار شاّرش ِذي ّدنُوب 
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ن اإِنّْضِني، اأّج اإِخف نّك ذ اَأمزذاݣ. 23وار سّس اَأمان واها، ماشا ُسو ْذُروس ن بِيُنو ِذي 
نُّهور ن ْسثُوماُغو نّك ذ واطّاس ن ثُوضِعيِفين نّك. 24اَأقّا ِذين شا ن اإِْوذان ّدنُوب نْسن 
بانن مِليح ذْغيا، اَأقّا ّدنُوب نْسن تِيّزارن اَأسن غار ّشراع، ماشا شا اإِنّْضِني ضّفارن ثن 
ّدنُوب نْسن. 25اَأمنِّي ُؤرا ذ رْخذايم ثِيصْبحانِين باننت مِليح ذْغيا ُؤشا رْخذايم ثِنّي وار 

اإِْدجين اَأمُّو، وار زّمارنت اَأذ قِّيمنت نُوفّارنت. 
 

نْسن 6  اَأْيثباب  اَأقّا  اَأذ حْسبن  ثْسُموِغي  اَأزايُرو ن  اإِْدچان ساُذو  اإِنّي  ماّرا  اإِ  1اإِْتخّص 

تّسِذيهْدچن ماّرا ّشان، ِحيما وار اإِتْتواشّقاف شا اإِسم ن اَأربِّي ذ ْثُغوِري نّس. 2ُؤشا  
ي اَأذ ْتواّسحقارن ِزي رسياذ نْسن ُؤِمي  اإِسْمغان اإِنّي غار اإِْدچا رسياذ ُيومنن، وار ثن تجِّ
نِيْثِني ذ اَأْوماثن، ماشا اَأذ اسن خذمن كثار، ِمينِزي اإِنّي ّزاْيسن اإِستْنفعن اَأقّا نِيْثِني ُؤمنن ُؤ 
ْتواِعيّزن. سرمذ ُؤ ِزيّيار خ مان اَأيا. 3ماشا مارا ِذين حد اإِّسرمذ اإِْشث ن ْرهاجث نّْضِني 
و لَمسيح ذ ْثُغوِري ن ُؤوقّار ن ْثُشونِي،  ُؤشا وار يارّدف شا اَأوارن اإِصّحن ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
4اَأقّا نتّا اإِتُوّف، وار اإِفّهم والُو ُؤشا اإِّمْزِري ذݣ اإِْمحارواضن ذ اإِمُشوبّشن س ُؤناقش اإِ ِزي 

اإِ غا فّغن رْحسذ ذ ُؤمْنِغي ذ اإِشّقافن ذ تُوْهمث ثاعّفانت 5ُؤرا ذ اإِخاْرِويضن نّْبرا قطُّو 
جار اإِْوذان اإِنّي اإِْتواغّشن ِذي رعقر نْسن، اإِوّدار اَأسن شُكون، اَأم حْسبن اَأوقّار ن ْثُشونِي 
ذ اَأْربح. 6ماشا اَأوقّار ن ْثُشونِي اإِتاِوي-د اَأْربح اَأمّقران مارا اإُِروح جِميع اَأك-ذ رقناعث. 
ونِّيث ُؤشا س ثِيذت وار نْزّمار اَأِكيْذنغ نكِسي والُو ّزايس.  7ِمينِزي وار ذ نِيِوي والُو غار دُّ

وِري، اَأقّا اَأذ نْقنع. 9ِمينِزي اإِنّي اإِْخسن اَأذ ّسُمونن اَأݣرا،  8ماشا مارا غاْرنغ ْرُموعِثيق ذ دُّ

اَأذ ْوضان ذݣ ُؤغكِّوي ُؤ ِذي ثْخشفث ُؤشا ذݣ واطّاس ن نّشواث اإِفغار اإِضاّرن، ثِنّي 
ي ذ ُؤكّحذ. 10ِمينِزي اَأْزوار ن ماّرا ثُوعّفنا اَأقّا ذ طّمع ن  اإِتّجان اإِْوذان اَأذ غارقن ذݣ ُؤثحِّ
يمان ُؤشا ّسُنوقّبن  ْثمنياث اإِ ِزي شا ن اإِْوذان، اإِنّي ثُوغا اإِّمْزران ِذي مان اَأيا، وّدارن ِزي لاإِ

اإِخف نْسن س واطّاس ن رْحِريق. 

�أَْرُزو خ ثْسݣْذ� ذ ُؤوّقار ن �أَربِّي 
11ماشا شك، اَأ ْبناذم ن اَأربِّي، اَأْرور ِزي مان اَأيا ُؤشا اَأرُزو خ ْثسݣْذا، خ ُؤوقّار ن ْثُشونِي، 

يمان، شّبار  يمان، خ ثايِري، خ ّصبار ُؤرا خ ثْمِهينت. 12منغ اَأمنِغي اَأصْبحان ن لاإِ خ لاإِ
ِذي ثُوذارث ن رْبدا، ثنِّي ُؤِمي غار-د ثْتواراِغيذ، ذ ثنِّي ُؤِمي ثشّهذذ شهاذث ثاصْبحانت 
اَأربِّي ونّي اإِْوِشين ثُوذارث اإِ ماّرا ِمين  ّزاث اإِ واطّاس ن رْشُهوذ. 13ُؤُمورغ شك ّزاث اإِ 
و لَمسيح ونّي ثُوغا اإِشّهذن شهاذث ثاصْبحانت ّزاث اإِ ُبونِطيُيوس  اإِْدچان ُؤ ّزاث اإِ يشُّ
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ي ن ِسيِذيْثنغ  يضن ُؤرا ذ ْرِعيب اَأر اَأخشِّ بِيلاُطوس، 14ِحيما اَأذ ثْحِضيذ ثاْوصّيث نّْبرا اإِبقِّ
و لَمسيح، 15ونِّي اإِ د غا اإِّسْضهار نتّا ذݣ اإِكُوذن ن ْروْقث نّس، نتّا ذ ونّي اإِْتواباركن  يشُّ
ذ ونّي ذ اَأْمزّمار وْحدس، اَأقّا-ث ذ اَأجْدجيذ ن اإِجْدجيذن ذ ِسيِذي ن اإِِسيِذيثن، 16ونِّي 
وْحدس واها وار اإِْتمِتِي عّمارص، ونّي اإِزّدغن ِذي ْثفاوث اإِ وار اإِزّمارن حد اَأذ غارس 
ياذف قاع، ونّي وار ث اإِْزِري ُؤرا ذ اإِّج ن ْبناذم نِيغ اإِزّمار عاذ اَأذ ث اإِزار، اإِ ونّي ُؤِمي 
ونِّيث-ا وار تِيِرين  اإِ غا اإِْدچا ذ ّشان ذ ّجْهذ اإِ رْبدا. اَأِمين. 17ْعرم اإِ اَأْيثباب ن واݣْرا ِذي دُّ
ذ اإِمعّفارن ُؤرا اَأذ ثْشرن خ واݣْرا وار اإِياركّنن، ماشا اَأذ ثْشرن خ اَأربِّي اإِّدارن ونّي اإِ ذ 
انغ اإِتِيّشن ماّرا ثِيمْسرايِين س ُؤفّيض ِحيما اَأذ ّزاْيسنت ناّر ّمْزِري. 18أّج اإِثن اَأذ ݣّن ِمين 
اإِصْبحن ُؤشا اَأذ اإِِرين ذ اَأْيثباب ن واطّاس ن رْخذايم ثِيصْبحانِين، اَأذ ْوشن س ثْشِريمث، 
اَأذ شارشن، 19ماحْنذ اَأذ ّسُمونن رْكُنوز اإِ يِيخف نْسن ذ ذساس اإِ ْروْقث اإِ د غا ياسن 
ماحْنذ اَأذ غارسن ثِيِري ثُوذارث ن رْبدا. 20اَأ ثِيُموثِيُيو، ْحضا ِمين ذ اش اإِْتواوكّرن، اَأݣّوج 
اإِخارِّيقن  قّارن س  ُؤِمي  ثنّا’  ‘اإنّا  ن  اإِمُشوبّاش  ُؤرا خ  ونِّيث-ا  دُّ ن  اإِْخوان  ْرحارض  خ 
يمان. نِّيعمث اَأذ  ‘ثاُموسنا’. 21اَأقّا ِذين شا ن اإِْوذان راِمي سعفن مان اَأيا، سْمحن ِذي لاإِ

ِكيوم ثِيِري. اَأِمين. 
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ثابر�ت ِويّس ثْناين ن بُوُلوس 
�إِ ِثيُموِثييُو 

�أَسْدچم 

و لَمسيح علاْحساب ْرخاضار ن اَأربِّي، علاْحساب ْرواْعذ 1  1ُبولُوس، اَأمازان ن يشُّ

ي اإِِعيّزن: نِّيعمث ذ اَأرْحمث  و، 2اإِ ثِيُموثِيُيو، مِّ ن ثُوذارث اإِ اإِْدچان ِذي لَمسيح يشُّ
و لَمسيح، ِسيِذيْثنغ.  ذ رْهنا ِزي اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِزي يشُّ

�أَشّجع �إِ ِثيُموِثييُو 
3نش ْتقاِذيغ اَأربِّي ونّي ُؤِمي عْبذغ ِزي رْجُذوذ اإِنُو س ْثنْفسشث ثزذݣ، اَأمْشناو شك 

ي ِذي ْثزاْدجيِثين اإِنُو ْدجيرث ذ واّس، 4وّحشغ اَأذ شك زارغ، ْخِمي  تِيضارغ نّْبرا اَأبدِّ
يمان نّْبرا نِّيفاق  ورغ س رْفراحث 5ُؤشا ْتخّمامغ غار لاإِ ْتفكّارغ ذݣ اإِمطّاون نّك، ْتشُّ
اإِ ذايك اإِْدچان، ونّي ثُوغا اإِزّدغن اَأمْزوار ِذي حنّاش لُوِويس ُؤ ذݣ يّماش اإِونِيِكي ُؤشا 
اَأقّا ّسنغ نِيشان بلِّي اإِْزذغ ذايك عاوذ. 6خ ُؤينِّي ّسعقرغ شك، اَأذ ثّسكّارذ ثامْوِشي 
ن اَأربِّي ثنِّي ذايك س وْبِريذ ن وسُروِسي ن اإِفاّسن اإِنُو. 7ِمينِزي اَأربِّي وار ذ انغ اإِوِشي 
اَأرُّوح ن ْرُعوّرث، ماشا اَأرُّوح ن ّجْهذ ذ ثاْيِري ذ ّضبط ن نّفس س رعقر. 8خ ُؤينِّي وار 
ْتصْضِحي شا ِحيما اَأذ ثْوشذ شهاذث خ ِسيِذيْثنغ، نِيغ ّزايِي نش ونّي ذ اَأمحُبوس نّس، 
ماشا مّحن ِذي طّوع ن رْخبار اَأصْبحان علاْحساب ّجْهذ ن اَأربِّي، 9ونِّي اَأقّا اإِّسنجم 
ماشا  نّغ،  رْخذايم  اإِْدجي علاْحساب  وار  اإِقّدسن،  ْثراِغيث  انغ-د س  اإِراغا  ُؤشا  اَأنغ 
اإِكُوذن  و قبر  اإِّموشن ِذي لَمسيح يشُّ اإِ ذ انغ  علاْحساب لغاراض نّس ذ نِّيعمث ثنِّي 
و لَمسيح ونّي  ي ن ُؤمسْنجم نّغ يشُّ و س ُؤخشِّ ن ْروْقث ن رْبدا، 10اَأقّا اإِْتواّسضهار رخُّ
نِجيل  11لاإِ اَأصْبحان،  رْخبار  اإِفنِّين س  وار  ثُوذارث  اإِّسْضهار  ُؤشا  ْرمْوث  اإِبْضرن  ثُوغا 
يّبث-ا عاوذ  ُؤِمي ْتواّسݣاّعذغ نش ذ اَأمباّرح ذ ُؤمازان ذ ُؤْمسرماذ ن رݣـُنوس. 12خ سِّ
كِسيغ اَأرمح-ا، ماشا نش وار ْتصْضِحيغ شا اإِ مان اَأيا، ِمينِزي نش ّسنغ مان ون اإِ ِزي 
تامنغ ُؤشا اَأقّا ْتواّسقْنعغ بلِّي نتّا ذ اَأْمزّمار ِحيما اَأذ اإِْحضا ِمين ذ ايِي اإِْتواوكّرن اَأر اَأّس 
اإِ  ثاْيِري  يمان ذ  لاإِ ّزايِي ثسِريذ ُؤرا ِذي  اإِ  اإِصّحن  نِّي. 13طّف ِذي لماثال ن واوارن 
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و لَمسيح. 14ْحضا اَأضمان اَأصْبحان اإِ ذ اش اإِْتواوكّرن س اَأرُّوح اإِقّدسن  اإِْدچان ِذي يشُّ
ونّي اإِ ذاْينغ اإِزّدغن. 

ين اَأيِي، زّاْيسن ِفيِخيلُوس ذ ِهيرُموِخيِنيس.  15اَأقّا ثّسنذ ذݣّا، بلِّي ماّرا اإِنّي اإِْدچان ِذي اَأِسييا جِّ

16اَأذ يارزف ِسيِذي س اَأرْحمث ِذي ثاّدارث ن ُؤنِيِسيُفوُروس، ِمينِزي ثُوغا اإِّسفّوج خاِفي 

اَأطّاس ن ْثواراِوين ُؤشا وار اإِصْضِحي شا زِي ْسناسر اإِنُو، 17ماشا راِمي د ُيوسا غار ُروما، ثُوغا 
يارزُّو خاِفي س ْشضارث اَأطّاس ُؤشا ُيوفا اَأيِـي. 18ِسيِذي اَأذ اس اإِْوش، اَأقّا اَأذ ياف اَأرْحمث 

غار اَأربِّي ذݣ واّس نِّي، ُؤشا مْشحار اإِْخذم ِذي اَأفاُسوس، شك ثّسنذ كثار. 

و لَمسيح  ْشنان ن يشُّ �أَعسكاِري �إِ

و. 2   ي اإِنُو، اإِِري ثمْحضذ ِذي نِّيعمث ثنّــِي اإِْدچان ِذي لَمسيح يشُّ 1شك خنِّي، مِّ

2ِمين ّزايِـي ثسِريذ جار واطّاس ن رْشُهوذ ْسوكّر ذݣّـــا ذݣ اإِْوذان اإِصِذيقن اإِنّي 

اإِزّمارن اَأذ ّسْرمذن عاوذ اإِنّْضِني. 3كِسي اَأْرمح اَأك-ذ اإِنّْضِني اَأم اإِج ن ُؤعسكاِري اإِْشنان 
ثُوذارث،  رْسواق ن  اَأك-ذ  اإِرّها  ُؤعسكاِري  اإِّج ن  ذ  ُؤرا  ِذين  4وار  لَمسيح.  و  يشُّ ن 
اإِتمِحيْزوارن  ونّي  عاوذ  5ُؤشا   اَأعسكاِري.  ذ  اإِݣِّين  ث  ونّي  يارضا  اَأذ  اإِزّمار  ماحْنذ 
اَأمْشناو ُبو-ُؤْمِحيزوار، وار د اس تِيّشن ثامِريسث، مارا وار اإِّمِنيغ علاْحساب ْرقانُون. 
اإِْكِسي ذ اَأمْزوار ِزي ْرِغيْدچث.  اإِْتخّص اس اَأذ  اإِقْسحن،  اإِتݣّن ْرخْدمث  اإِ  6اَأفْدچاح 

زار ِمين ذ اش قّارغ ُؤشا بالاك ِسيِذي اَأذ اش اإِْوش رْفهامث ِذي ماّرا. 8عقر بلِّي  7ْخْ

و لَمسيح ونّي د اإِْتواّسنكّارن زݣ اإِمتِّينن، اَأقّا-ث ِزي ّزاِريعث ن داُود علاْحساب  يشُّ
رْخبار اَأصْبحان اإِنُو، 9ونِّي اإِ خف كِسيغ ثامارا ُؤشا ماُهو عاذ ْسناسر اَأم اإِج ن ُؤعّفان، 
اإِْتواخضارن،  اإِنّي  ِقِّين. 10خ ُؤينِّي ْتحْمرغ ماّرا ِذي طّوع ن  اإ ماشا اَأوار ن اَأربِّــي وار 
ذ  اَأوار  ذ  11وا  رْبدا.  اإِ  ُؤُعوْدجي  اَأك-ذ  و  يشُّ لَمسيح  ِذي  اَأسْنجم  اَأفن  اَأذ  نِيْثِني  ِحيما 
يم نْتحّمر، اَأذ ِكيس نحكم  وث اَأِكيس، اَأذ ِكيس نّدار عاوذ، 12مارا نقِّ اَأصِذيق “مارا نمُّ
عاوذ، مارا ننكار اِث، نتّا اَأذ انغ اإِنكار عاوذ، 13مارا ثُوغا-نغ وار نُوِمين، اَأقّا نتّا اإِْتِغيما 

ذ اَأصِذيق، وار اإِزّمار اَأذ اإِنكار اإِخف نّس. 

�إِِري ذ �أَْمسّخار ن �أَربِّي �أَصِذيق 
14سْعقر مان اَأيا، ْعرم اَأسن ّزاث اإِ ِسيِذي ماحْنذ وار ْتمْنِغين شا س واوارن، ذݣّا وار 

اإِخف نّك  ثاّرذ  اَأذ  اإِْتصنّاثن. 15اَأْرُزو س ْشضارث  اإِنّي  اإِ وارّدْدچ ن  ْمِغير  اإِ والُو  اإِنّفع 



391

19:2 ْرخر. 5:16

ثابر�ت ِويّس ْثناين �إِ ِثيُموِثييؤ  2، 3

اإِصْضحا، ونّي  اإِ غا  اَأمْشناو اَأخّدام ونّي وار غارس ِمينِزي  اَأربِّي،  اإِ  ذ اَأمقْدچب ّزاث 
ِمينِزي  ونِّيث،  دُّ اإِْخوان ن  اَأݣّوج خ رْحُروض  16ماشا  ثِيذت،  اَأوار ن  نِيشان  ون  اإِّسعدُّ
اَأمْشناو  اإِْتواِغّيز  اَأذ  نْسن  اَأوار  17ُؤشا  اَأربِّي،  خ  رْقجاحث  ِذي  اَأطّاس  اَأرنِين  اَأذ  نِيْثِني 
ُؤخساس. اَأقّا ِهيِميِنيُيوس ذ ِفيِليثُوس ْدچان ّزاْيسن، 18اإِنِّي اإِفّغن زݣ وْبِريذ ن ثِيذت، 
اإِبّد  اَأربِّي  ن  19ماشا ذساس  شا.  يمان ن  لاإِ قْربن  ُؤشا  ثُوغا-ت  اَأقّا  ثانُوكرا  بلِّي  قّارن 
يع نّس ‘ِسيِذي اإِّسن اإِنّي اإِْدچان نّس’ ُؤشا ‘ماّرا ونّي اإِقّارن اإِسم ن  نِيشان ُؤشا وا ذ اَأشمِّ
لَمسيح اَأذ اإِبّعذ خ ِمين وار اإِّسݣّذن’.20ماشا ِذي ثاّدارث ثامّقرانت وار ذاْيس رْقُشوع 
وض ذ ْثراخث، خنِّي شا ن ّشان ُؤ شا ن  ن ُورغ ذ نُّوقارث واها، ماشا عاوذ ن ُؤكشُّ
يْزذݣ اإِخف نّس ِزي ذݣّا، اَأذ يِيِري ذ اإِْشث ن ْرقْشعث ن  ُؤبْهذر. 21خنِّي مارا حد اإِسِّ
ّشان، ثْتواقّدس اإِ ثْدچا ُؤشا ثْذور ْثنّفع اإِ ِسيِذي، اَأقّا ثْتواّسوجذ اإِ ماّرا رْخذايم اإِصْبحن. 
يمان ذ ثاْيِري ذ رْهنا اَأك-ذ  22ماشا اَأْرور ِزي نّشواث ن ثْمِزي ُؤشا اَأْرذف ثاسݣْذا ذ لاإِ

اإِ د  اإُِبوهاِريّين  اإِْمحاْرواضن  اإِْزِذيݣن، 23ماشا نْضار  ُور  اَأربِّي زݣ  اإِسم ن  اإِْتراغان  اإِنّي 
اإِْسمغ  اإِ  اإُِشوّوار  24وار  اإِمُشوبّاش.  غار  نّدهن  اَأقّا  ثّسنذ  شك  ْثُقوبّانشث،  ِزي  اإِتّفغن 
ن ِسيِذي اَأذ اإِمُشوبّش، ماشا اإُِشوّوار اس اَأذ ُيوُيور س رْضرافث اَأك-ذ ماّرا، اإِزّمار اَأذ 
اإِّسرمذ، اَأقّا غارس تاِسيع ن ْرخاضار، 25خنِّي اإِّسرمذ س ثْمِهينت اإِنّي اإِْتعكّاسن. اَأتّاغ 
اَأذ نْفكّن ِزي  اَأذ ّسنن ثِيذت 26ُؤشا اَأذ د اسن ياّر ْربار،  اَأذ ثُوبن  اإِْوش  اَأذ اسن  اَأربِّي 

ثْخشفث ن اإِْبِريس ونّي اإِثن اإِحّبسن اإِ ثِيِزي نّس. 

نݣُّور�  ُؤّسان �إِ

اإِْوعارن. 3   اإِكُوذن ن ْروْقث  اإِِرين  اإِنݣُّورا اَأذ ِذين  1ماشا ّسن ذݣّا، اَأقّا ذݣ ُوّسان 

اَأْيث ُبو-نّفاخث ذ  اإِِرين ذ  اَأذ  اإِخف نْسن ذ ثِينعاِشين،  اَأذ ْخسن  اإِْوذان  2ِمينِزي 

اإِِرين  تثواقّدسن، 3اَأذ  ْتقاذان، وار  لوالِيِذين، وار  اإِمشّقافن، وار تطِّيعن شا  اإِمعّفارن ذ 
نّْبرا رحُنونشث، وار ْخسن اَأذ ّمسصرحن، اَأذ شّقفن، وار غارسن ُبو ّضبط ن نّفس، 
اَأذ اإِِرين قْسحن، وار تْخسن ِمين اإِصْبحن، 4اَأذ اإِِرين ذ اإِخّداعن ذ اإِفْنثُروسن، ذاْيسن 
نّفاخث، اَأذ ْخسن نّشواث كثار ِزي اَأربِّي، 5اَأذ غارسن يِيِري ُوذم ن ُؤوقّار ن ْثُشونِي، 
وُسومن  ماشا اَأذ نْكارن ّجْهذ نّس. اَأݣّوج خاسن. 6ّزايسن اإِنّي اإِْتحامان ثُوذِرين ُؤشا سُّ
ثِيْمغاِرين اإِضْعفن ثِنّي ياربُّون ّدنُوب، ْتواعاّرنت س ُؤبارُّو ن نّشواث، 7ثِينِّي ْخسنت اَأذ 
رمذنت رْبدا، ماشا عّمارص اَأذ اَأْوضنت غار ثُموسنا ن ثِيذت . 8اَأم ماّمش جانِّيس ذ 
جامبِريس اإِنّي ثُوغا اإِتْمعاران اَأك-ذ ُموسى، اَأمُّو عاوذ اإِنا تمعاران اَأك-ذ ثِيذت، اَأقّا-ثن ذ 
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يمان نْسن وار اإِْتواقْدچب. 9ماشا وار ْتِريحن شا  اإِْوذان اإِنّي رعقر نْسن اإِْتواغّش، اإِنّي لاإِ
كثار غار ّزاث، ِمينِزي اَأْفُغور نْسن اَأذ اإِبان اإِ ماّرا، اَأم ماّمش ثُوغا اإِمسار عاوذ اإِ يِنّي. 

يمان  ِسيِغي �أَِكيس ِذي لاإِ تِْزيّيار خ ِثيُموِثييُو ماحْنذ �أَذ �إِ بُوُلوس �إِ
اَأِكيِذي ِذي  اَأم ماّمش ݣُّورغ، ْثِسيِغيذ  اإِنُو،  اَأِكيِذي ذݣ ُؤسْرمذ  10ماشا شك ْثِسيِغيذ 

يمان اإِنُو، تاِسيع ن ْرخاضار اإِنُو، ثاْيِري اإِنُو ذ ّصبار اإِنُو، 11ِذي رْحصاراث  لغاراض اإِنُو، لاإِ
ذ ُؤوّدب اإِنُو اإِ خاِفي اإِكِّين ِذي اَأنِثيُيوِخييا ذ اإِكُونِييا ذ لِيسثرا. مان ّما رْحصارث اإِ خاِفي 
اإِكِّين، اَأقّا ِسيِذي اإِّسنجم اَأيِي ّزاْيسنت ماّرا. 12س ثِيذت ماّرا اإِنّي اإِْخسن اَأذ ّدارن س 
و، اَأذ ْتواذاّرشن. 13ماشا اإِْوذان اإِعّفانن ذ اإِشّماثن اَأذ اَأرنِين  ُؤوقّار ن ْثُشونِي ِذي لَمسيح يشُّ
ِذي ِمين اإِعّفنن، اَأذ غوان ُؤشا اَأذ ْتواْغوان. 14شك ماشا، قِّيم ِذي ِمين ثُوغا ْثرمذذ ُؤ ِذي 
ِمين ثْتواّسقنعذ اَأم ثّسنذ مان ون اإِ ِزي ث ْثرمذذ، 15اَأقّا ِزي ثْمِزي ثّسنذ ثِيرا اإِقّدسن، ثِنّي 
و. 16ماّرا  يمان ِذي لَمسيح يشُّ زّمارنت اَأذ شك اَأّرنت ذ اَأِميِغيس ِحيما اَأذ ْتواّسنجمذ س لاإِ
ي، اإِ وعذار ُؤشا اإِ ثاربِيّيث  ثِيرا اَأقّا ُؤِسينث-يِد ِزي اَأربِّي، اَأقّا نّفعنت ثانيا اإِ ُؤسرمذ، اإِ ُؤصحِّ

ِذي ْثسݣْذا، 17ِحيما ْبناذم ن اَأربِّي اَأذ يِيِري اإِعّس اإِحّزم اإِ ماّرا ْرخْدمث اإِصْبحن. 
 

و لَمسيح ونّي اإِ غا اإِحكمن خ اإِنّي اإِّدارن ذ 4  1ْتعّورغ خاك ّزاث اإِ اَأربِّي ذ ِسيِذي يشُّ

ي نّس ذ ْثݣْلِذيث نّس: 2باّرح س واوار ن اَأربِّي، اإِِري ْثفاقذ  خ اإِنّي اإِمُّوثن غار ُؤخشِّ
ِذي ْروْقث نِيغ باّرا اإِ ْروْقث، صّح، عاقب، ْعرم س ماّرا تاِسيع ن ْرخاضار ذ ُؤسرمذ، 
3ِمينِزي اَأذ د ياس اإِْشث ن ْروْقث ْخِمي اإِْوذان وار قّبرن عاذ ثاُغوِري اإِصّحن، ماشا اَأذ 

ّسُمونن اإِ اإِخف نْسن اَأطّاس ن اإِْمسرماذن علاْحساب ثِيِزي نْسن، اإِنّي اإِّساريّحن اإِمزُّوغن 
نْسن، 4اَأذ جمذن ثِيذت خ اإِمّجان ُؤشا اَأذ فّغن زݣ وْبِريذ غار ْثُحوجا اإِخوان. 5شك 
ي اَأرمح، اأّݣ ْرخْدمث ن ُؤمبّشار ُؤشا كّمر ْرخْدمث ن  ماشا فاق ِذي كُورِشي، كِسْ
ي ُؤشا ْرِميجار ن ْثواِحيث  ْثسّخارث نّك. 6ِمينِزي نش اَأقّا ْتوازْدچعغ اَأم ثضِحيّيث ن ْثسسِّ
يمان. 8خنِّي  اإِنُو ثِيوض-د. 7نش ّمنغغ اَأمنِغي اَأصْبحان، اَأقّا كّمرغ ثاّزرا اإِنُو، حِضيغ لاإِ
ثْتواّسوجذ اَأيِـي ثْمِريسث ن ْثسݣْذا، ثنِّي اإِ ذ ايِـي غا اإِْوش ِسيِذي، ْرقاِضي اَأْمسݣّاذ ذݣ 

ي نّس.  واّس نِّي، وار اإِْدجي اإِ نش واها، ماشا عاوذ اإِ ماّرا اإِنّي اإِْخسن اَأخشِّ
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�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
ونِّيث  9شضارث ِحيما اَأذ غاِري-د ثاسذ ذْغيا. 10ِمينِزي ِذيماس اإِْسمح ذ اَأيِي، اإِتْخس دُّ

ُؤشا اإُِروح غار ثِيّسالُونِيكا. كِريسِكيس اإُِروح غار ݣالاِطييا ُؤ ثِيثُوس غار ذالماثِييا. 11مِغير 
لُوكا اإِ ِكيِذي اإِقِّيمن. اَأِوي-د ماركُو ُؤشا ݣّوذ اِث اَأِكيك، ِمينِزي اإِنّفع اَأيِي ِذي ْرخْدمث 
ن ْثسّخارث. 12سكّغ-د ثِيِشيُكوس غار اَأفاُسوس. 13خِمي اإِ د غا ثاسذ، اَأِوي-د اَأِكيش 
يغ ِذي ْثُروواس ِذي ثاّدارث ن كارُبوس ُؤرا ذ اإِْذلِيسن، بعذا رمصاحف  ثشاِمير ثنِّي جِّ
ن ّشارك. 14اَألِيكسانِذير، اَأمِزير ن نّحاس، ثُوغا اإِݣّا ذايِي اَأطّاس ن ثُوعّفنا، ِسيِذي اَأذ ث 
اإِخْدچص علاْحساب رْخذايم نّس. 15ْحضا اإِخف نّك ّزايس، ِمينِزي نتّا ثُوغا اإِْتعكّاس 
اإِّج وار  ُؤرا ذ  ثامْزواُروث،  ثاوارا  اإِنُو  اإِخف  اَأذ ْوتغ خ  اَأطّاس. 16ُؤِمي كّارغ  نّغ  اَأوارن 
ِكيِذي د ُيوِسي، ماشا ماّرا سْمحن ذايِي. اأّج اَأذ يِيِري وار اإِْدجي ذ اَأخْدچص نْسن. 
17ماشا ِسيِذي ثُوغا-ث غار ُؤغْزِذيس اإِنُو ُؤشا اإِْوشا اَأيِي ّجهذ، ِحيما خنِّي ّزايِي اإِ غا اإِكّمر 

ُؤباّرح ُؤشا ماّرا رݣـُنوس ْسِرين ت ُؤشا نش ْتوافكّغ-د زݣ ُؤخنُفوش ن وايراذ. 18ُؤشا  
ِسيِذي اَأذ ايِي اإِفّك ِزي ماّرا رْخذايم ثِيعّفانِين، اَأذ ايِي اإِْحضا اإِ ْثݣْلِذيث ن اإِجْنوان نّس. 
اإِ نتّا اإِ غا يِيِري ُؤُعوْدجي اإِ رْبدا قاع. اَأِمين. 19سْدچم خ بِريسكا ذ اَأكِويلا ُؤ خ اَأْيثباب 
يغ ث  ْثُروِفيُموس جِّ اإِقِّيم ِذي كُوِرينثُوس ُؤشا  ُؤنِيِسيُفوُروس. 20اإِراسثُوس  ن ثاّدارث ن 
ِذي ِميِليثُوس اإِْهرش. 21شضارث ِحيما اَأذ د ثاسذ قبر ثاݣِريسث. اإِوُبولُوس ذ ُبوِذينس 
و لَمسيح اَأقّا-ث اَأك-ذ  ذ لِيُنوس ذ كلُوِذييا ذ ماّرا اَأْوماثن ْتسْدچامن خاك. 22ِسيِذي يشُّ

اَأرُّوح نّك. نِّيعمث اَأذ ِكيوم ثِيِري. اَأِمين. 
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ثابر�ت ن بُوُلوس �إِ ِثيثُوس 

ثامزْو�رُوث 

يمان ن 1  و لَمسيح، علاْحساب اَأبِريذ ن لاإِ 1ُبولُوس، اإِْسمغ ن اَأربِّي ذ ُؤمازان ن يشُّ

اإِمخطّارن ن اَأربِّي ذ ثُموسنا اإُِمونن ن ثِيذت اإِ اإِْدچان ذݣ ُؤوقّار ن ْثُشونِي، 2ذݣ 
ُؤِسيثم ن ثُوذارث ن رْبدا ثنِّي ثُوغا ِزي اإِواْعذ اَأربِّي، ونّي وار اإِعّدرن اَأذ اإِّسخاّرق، قبر 
ّما اَأذ اإِِرين ِذين اإِكُوذن ن ْروْقث قبر، 3ُؤشا اَأقّا اإِّسارݣب اَأوار نّس ِذي ْروْقث نّس س 
ْثباّرحث ن رْخبار اَأصْبحان اإِ ذ ايِـي اإِْتواوكّرن علاْحساب ُروُمور ن اَأربِّـي، اَأمسْنجم نّغ. 
يمان نّغ اإِشارشن ‘نِّيعمث ذ اَأرْحمث ِزي  4اإِ ثِيثُوس، اَأحْنِجير اإِنُو ذ ثِيذت علاْحساب لاإِ

و لَمسيح، اَأمسْنجم نّغ.’  اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِزي ِسيِذي يشُّ

ثاسّخارث ن ِثيثُوس ِذي كِريثا 
اَأذ  ِحيما  ُؤ  اإِْتخّص  عاذ  ثُوغا  ِمين  ْثعذرذ  اَأذ  ِحيما  كِريثا،  ِذي  يغ شك  جِّ ُؤينِّي  5خ 

ِذي  وار  اإِنّي  6اإِمغارن  ُؤُمورغ،  ماّمش شك  اَأم  ثانِذينت،  كُور  ِذي  اإِْمغارن  ثّسݣاّعذذ 
اإِْدجي ْرِعيب، اإِنّي غارسن اإِْشث ن ثْمغارث ُؤ غارسن ثاْروا تامنن اإِنّي وار خ اإِْتواطّف 
يهث ن ُؤفُوّشح ُؤرا ذ ثاغنّانت. 7ِمينِزي اإِْتخّص اإِ ُؤمْحضايِي اَأذ يِيِري  ُؤشْثِشي ِزي جِّ
نّْبرا ْرِعيب اَأمْشناو اَأْوِكير ن اَأربِّي، وار ذاْيس اإِتِيِري ُؤعّفار نِيغ ّزعاف، وار اإِسّس ّشراب 
اإِنْوِجيون،  يارّحب س  اَأقّا  8ماشا  ْرغّش،  ياْربح س  اَأذ  يارزُّو  وار  ُؤرا  اإِتّݣ ّصذع  نِيغ 
اإِتْخس ِمين اإِصْبحن، اإِبّد خ ُؤزْدجيف نّس، اَأقّا-ث ذ اَأْمسݣّاذ، ذ اَأمقّداس، اإِحكّم خ 
اإِخف نّس، 9اَأذ اإِطّف ذݣ واوار اَأصِذيق اَأم ماّمش ذ اس اإِْتواّسرمذ، ِحيما اإِقّد اَأذ اإِشّجع 
ْرُمومِنين ُؤرا اَأذ اإِّسغذ ثاْروا ن ُبو-ثغنّانت س ْثُغوِري ن ّصاح. 10ِمينِزي اَأقّا ِذين اَأطّاس 
اإِنّي زݣ  يقن ذ اإِغّشاشن، غار ُؤمْزواُرو نْسن ذ  ن ثاْروا ن ُبو-ثغنّانت ذ اَأْيث ُبو-اإِخارِّ
وار اإُِشوّوارن، اَأقّا  وم، ِمينِزي س ُؤسْرمذ نْسن اإِ  اإِْتواقّن ُؤقمُّ وْخثان. 11اإِْتخّصا اَأذ اسن 
قرعن خ ْتواُشونِين ماّرا، راِمي اَأرزُّون نِيْثِني خ اَأْربح س ْرغّش. 12اإِّجن ّزاْيسن، اَأقّا-ث 
يقن ذ رْوُحوش اإِعّفانن ذ  ذ اَأمكاشاف، ثُوغا اإنّا “اإِكِريِثيّين نِيْثِني رْبدا ذ اَأْيث ن ُبو-اإِخارِّ
يسن اإِِفينيانن”. 13شهاذث-ا ذ ثِيذت. خ ُؤينِّي وبّخ اَأسن س ّجهذ، ِحيما اَأذ اإِِرين  اإِعدِّ
يمان، 14وار تِيّشن شا ثاْيِنيث اإِ ْثُحوجا ن ُوذاين ذ ثِيوّصا ن اإِْوذان  ذ اإِصحاحن ِذي لاإِ
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اإِنّي اإِْتواخمجن  اإِمزذاݣ ماّرا ذ ثازُذوِݣي، ماشا اإِ  اإِنّي اإِْوِشين س وعُرور اإِ ثِيذت. 15اإِ 
نِيْثِني ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث ثِيزِذيݣ، ماشا نِيْثِني ْتواخمجن  ذ اإِنّي وار ُيوِمينن، اإِ 
ِذي رعقر ُؤرا ِذي ْثنْفسشث نْسن. 16اإِوذان-ا تاّران اإِخف نْسن بلِّي ّسنن اَأربِّي، ماشا 
نكّارن ث س رْخذايم نْسن، ياعُّوث ِمين تݣّن، اَأقّا وار طّاعن، وار نّفعن ُؤرا اإِ اإِْشث 

ن ْرخْدمث ثْصبح. 

ثاُغوِري ن ّصاح �إِ ثمْسُمونت ن لَمسيح ِذي كِريثا 

1ماشا شك ِسيور ِمين اإِْتِريقن اإِ ْثُغورِي ن ّصاح. 2ِاإِْتخّص اإِ اإِوّسارن اَأذ اإِرِين ُهوذنن، 2  

يمان ن ّصاح ذ ثاْيِري ُؤ س ّصبار. 3اَأذ اإِرِينت  اَأذ ُؤُيورن س ُؤوقّار ذ ُؤثّبث، س لاإِ
يفنت شا، وار ْوِشينت اإِ بِيُنو،  ثْمغارِين ݣُّورنت اَأم ماّمش ذ اإِتاس اإِ ثمقّداِسين، وار ْتشقِّ
ّسرماذنت ِمين اإِصْبحن، 4ِحيما اَأذ شّجعنت ثِيْمغارِين ثِيمْزيانِين اَأذ ْخسنت ثاْروا نْسنت 
ْرخْدمث ن  قابارنت  اَأذ  ثازُذوِݣي،  ذ  ُؤثّبث  يِيِري  ذاْيسنت  اَأذ  نْسنت، 5ُؤشا  يْريازن  ذ 
ثاّدارث، اَأذ اإِرِينت شنانت، اَأذ ݣّنت اَأّراي اإِ يْريازن نْسنت، ِحيما وار اإِْتواشّقف شا ذݣ 

واوار ن اَأربِّي. 
ّݣ اإِخف نّك ِذي ماّرا ذ لماثال  6شّجعث عاوذ اإِبِريغن ِحيما اَأذ ُؤُيورن س ُؤثّبث. 7اأ  

ن رْخذايم ثِيصْبحانِين ُؤ ن ُؤسْرمذ اإِْصفان اَأك-ذ ُؤوقّار ُؤ نّْبرا ْرغّش، 8س وارقّاس اإِْشنان 
وار اإِزّمار اَأذ ّزايس اإِباّرق ُبو-ثغنّانت ِحيما وار خانغ اإِْتِعيِويذ شا ثُوعّفنا. 

اَأْيثباب نْسن، اَأذ اسن اَأرضان ِذي ماّرا، وار ثن  اإِ  اإِسْمغان ِحيما اَأذ طّاعن  9شّجع   
ْتعكّسن، 10وار تاشارن، ماشا اَأذ ّسشنن ْرمانث نْسن اإِْشنان، ِحيما ِذي ماّرا اَأذ اإِِرين ذ 

ثاسّدسث ثاصْبحانت اإِ ْثُغوِري ن اَأربِّي، اَأمسْنجم نّغ. 
11ِمينِزي نِّيعمث ن اَأربِّي اإِ د اإِتاْوين اَأسْنجم اإِ ماّرا اإِْوذان، اَأقّا ثّفغ-د، 12ِحيما اَأذ انغ   
ونِّيث-ا س  دُّ نّدار ِذي  اَأذ  ِحيما  ونِّيث،  دُّ نّشواث ن  نتّج رْقجاحث ذ  اَأذ  ثاربّا ماحْنذ 
ُؤثّبث ذ ْثسݣْذا اَأم ماّمش اإِْخس اَأربِّي، 13اَأم نْتراجا اَأِسيثم ذ ُؤساْرݣب ن ُؤُعوْدجي ن 
و لَمسيح، 14ونِّي اإِ خانغ اإِْوِشين اإِخف نّس، ماحْنذ اَأذ  اَأربِّي اَأمّقران ذ ُؤمسْنجم نّغ، يشُّ
يْزذݣ اإِ يِيخف نّس اإِج ن  انغ اإِسلّك ِزي ماّرا ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث، ِحيما اَأذ اإِسِّ
وْيُذوذ اإِمّحضن اإِ رْخذايم ثِيصْبحانِين. 15ِسيور خ مان اَأيا، ِزيّيار ُؤ وبّخ س ماّرا ّجهذ، 

ي حد اَأذ شك اإِّسحقار.  وار ثجِّ
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ولاطاث، اَأذ اسن طّاعن، اَأذ 3   1سعقر اإِثن، ماحْنذ اَأذ ݣّن اَأّراي اإِ ْرُحوكّام ُؤ اإِ صُّ

اإِِرين وْجذن اإِ كُور ْرخْدمث ثاصْبحانت، 2وار شّقفن ِذي حد، وار تمُشوبُّوشن، 
اَأذ اإِِرين ذ اإِْمضراف ُؤشا اَأذ ّسشنن ماّرا ثاْمِهينت اإِ ماّرا اإِْوذان. 3اَأقّا ُؤرا ذ نّشين ِزيش 
ثُوغا-نغ ذ اإِفغار، وار ذاْينغ ُبو طّاعث، نْوّدار، اَأقّا-نغ ذ اإِسْمغان ن عرام كُور نّشواث ذ 
ّشهواث، ثُوغا نّدار ِذي ثُوعّفنا ُؤرا ِذي رْحسذ، ذاْينغ اَأْشراه ُؤشا نشاّره اإِّجن ونّْضِني. 
نّغ،  اَأمسْنجم  اَأربِّي،  ِزي  اإِْدچان  ثنِّي  اإِْوذان  اإِ  ثاْيِري  ذ  رْضرافث  ْثبان  ْخِمي  4ماشا 

اإِ نݣّا، ماشا علاْحساب  اإِْدجي علاْحساب رْخذايم ن ْثسݣْذا  اَأنغ، وار  اإِّسنجم  5اَأقّا 

اَأرْحمث نّس س ُؤِسيرذ اإِ اإِْدچان ذݣ وْخراق ن ْجِذيذ ذ ُؤرقّم ن ْجِذيذ )=ثاجِذيذث( 
نّغ،  اَأمسْنجم  لَمسيح،  و  يشُّ ُؤفّيض س  اإِفاّرغن س  اإِ خانغ  6ونِّي  اإِقّدسن،  اَأرُّوح  ِزي 
7ِحيما، اَأم نْتواسݣّذ س نِّيعمث نّس، اَأذ نْذور ذ اإِْوِريثن علاْحساب اَأِسيثم ن ثُوذارث 

اَأيا،  مان  اإِ  ّجْهذ  ْثبّدذ س  اَأذ  ثكّارذ  اَأذ  تْخسغ  ُؤشا نش  اَأصِذيق  ذ  8اَأوار-ا  رْبدا.  ن 
ِحيما اإِنّي اإِتْشرن خ اَأربِّي، اَأذ مْحضن ماحْنذ اَأذ شّبارن رْبدا ِذي رْخذايم ثِيصْبحانِين، 
ثِنّي اإِْشنان ُؤ ذاْيسنت نّفاع اإِ اإِْوذان. 9ماشا بّعذ خ ُؤمحاروض اَأُبوهاِري ذ ثاِصيراث 
ذ ُؤمْنِغي ذ اإِمُشوبّاش خ تاْوراث ِمينِزي وار ذاْيس ُبو نّفاع، اَأقّا مان اَأيا ذ باطر 10مارا 
ِذين حد اإِّسبطّا، اإِْتخّصا كنِّيو اَأذ اس ثاِݣيم اَأوارنِي راِمي ْثوبّخم ث اإِْشث ن ْثوارا ُؤ 
اإِْشث ن ْثوارا نّْضِني. 11اَأقّا ثّسنم بلِّي وانِيثا ذ اَأمفارياض، اَأقّا نتّا اإِخطّا ُؤشا ذݣ ُؤُمور 

ذ اإِّجن اإِْتواحاسب زݣ يِيخف نّس. 

�أو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
12خ ِمينِّي اإِ غارك-د غا ّسقاذغ اَأرثِيماس نِيغ ثِيِشيُكوس، اأّݣ ثِيزّمار ماحْنذ اَأذ غاِري-د 

ثاسذ ذْغيا غار نِيُكوُبولِيس، ِمينِزي اَأقّا ݣِّيغ اَأذ ِذين ّسعُذوغ ْرمشثا. 13زناس، اَأْمسرماذ 
ي ُؤرا ذ  ن تاوراث، ذ اَأُبولُّوس، اَأْويم ثن-د ذݣ وْبِريذ ذْغيا، ِحيما وار ذ اسن اإِْتخصِّ
اإِْشث ن  ثمْسراشث. 14اأحّقا ُؤرا ذ اإِنّي نّغ اأّج اإِثن اَأذ رمذن ماحْنذ اَأذ شّبارن رْبدا 
ِذي رْخذايم ثِيصْبحانِين اإِْتخّصان اإِ ثاْرزفث، ِحيما وار ذ تِيِرين نّْبرا ْرِغيْدچث. 15ماّرا 
يمان.  ِوي اَأِكيِذي ذانِيثا ْتسْدچامن خاك. سْدچم عاوذ خ اإِنّي اإِ ذ انغ اإِتْخسن ِذي لاإِ

نِّيعمث اَأذ ِكيوم ثِيِري ماّرا اإِْذوم! 
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ثابر�ت ن بُوُلوس �إِ ِفيِليُمون 
و ذ ثاْوماث ثِيُموثِيُيو، اإِ ِفيِليُمون اإِِعيّزن ذ ُؤخّدام اَأِكيْذنغ،  1ُبولُوس، اَأمحُبوس ن لَمسيح يشُّ

2ذ ُؤْتْشماْثنغ اَأبِفييا اإِِعيّزن، ذ ُؤمجاهذ نّغ اَأرِخيبُّوس ذ ثمْسُمونت ِذي ثاّدارث نّك: 3نِّيعمث 

و لَمسيح ِسيِذيْثنغ.  ذ رْهنا اَأِكيْذوم اإِرِين زِي اَأربِّي، باباْثنغ ُؤ زِي يشُّ
4نش ْتقاِذيغ اَأربِّي اإِنُو، اَأم ذاْيوم ْتفكّارغ رْبدا ِذي ْثزاْدجيث اإِنُو، 5ِمينِزي نش تسِريغ خ   
و ُؤرا اإِ ماّرا اإِمقّداسن، 6ِحيما اَأُمونِي نْوم ِذي  يمان نْوم اإِ ذاْيوم اإِْدچان اإِ ِسيِذي يشُّ ثاْيِري ذ لاإِ
و. 7نّشين   يمان اَأذ ثݣما نِيشان ِذي ثُموسنا ن ماّرا ْرخار اإِ ذاْينغ اإِْدچان ِذي لَمسيح يشُّ لاإِ
يّبث ن ثاْيِري نْوم، ِمينِزي شك، اَأ ثاوماث، اَأقّا  اَأقّا غاْرنغ رْفراحث ذ ُؤفّوج اَأطّاس زِي سِّ

ثّساريّحذ ُؤر ن اإِمقّداسن.
8س ُؤينِّي، واّخا نش غارِي ثارياسث اَأطّاس ِذي لَمسيح ِحيما اَأذ شك ُؤُمورغ ِمين   
و اإِ  يّبث ن ثايِري، غارِي ْحسن اَأذ زّايك تارغ. ُؤِمي نش اَأمُّ اإُِشوّوارن، 9ماشا اَأقّا نش ِذي سِّ
و، 10نش تارِيغ اَأش-د خ مِّي  و عاوذ ذ اَأمحُبوس ن لَمسيح يشُّ ْدجيغ، اَأقّا-يِي ذ اَأوّسار ُؤشا رخُّ
يغ ِذي ْسناسر ذا ِذي رْحبس، 11ونِّي ثُوغا وار شك اإِنّفعن زِيش، ماشا  ُؤنِيِسيُموس، ونّي ذ جِّ
و اَأقّا اإِنّفع اإِ شك ُؤ اإِنّفع اَأيِـي. 12نش اَأقّا اَأرِّيغ اش ث-يِد ذ ُؤر اإِنُو. 13نش مِري ُؤِفيغ اإِرِي  رخُّ
يغ ث ذانِيثا اَأِكيِذي ماحْنذ اَأذ خاِفي اإِسّخار ذݣ وْمشان نّك ِمين ذا غا كّغ ِذي ْسناسر  اَأقّا جِّ
يّبث ن رْخبار اَأصْبحان. 14ماشا نش وار ْخسغ شا اَأذ ݣّغ والُو نّْبرا تْسِريح نّك، ِحيما  خ سِّ
ْثُشونِي اإِ ثݣِّيذ اَأذ ثِيِري س ْرخاضار، وار اإِْدجي س ُؤِغير. 15ِمينِزي اَأتّاغ ثُوغا اإِمسْبضا خاك اإِ 
ْذُروس ن ْروْقث ِحيما اَأذ غارك يِيِري عاوذ اإِ رْبدا، 16وار اإِْدجي عاذ اَأمْشناو اإِسمغ، ماشا اَأمْشناو 
اإِّجن اإِ اإِْدچان كثار زݣ اإِسمغ، اَأم ثاْوماث اإِِعيّزن، اإِ نش بعذا، ماُهو اإِ شك، ذݣ وْيُسوم 
ُؤرا ِذي اَأربِّي. 17مارا ْثحْسبذ اَأيِي ذ اَأْمعاشار نّك، قبر اِث اَأمْشناو نش. 18مارا نتّا ثُوغا اإِّضارِّي 
شك نِيغ زْعما ذاْيس اَأماْرواس، اأّݣ اِث خاِفي! 19نش، ُبولُوس، ُؤرِيغ س ُؤفُوس اإِنُو، اَأقّا اَأذ 
ث خْدچصغ، ماحْنذ وار قّارغ شا، اَأقّا ُؤرا ذ شك ثُتورسذ اَأيِي اإِخف نّك. 20واه، اَأ ثاْوماث 
اإِِعيّزن، اأّج اَأيِي اَأذ زّايك اَأرْبحغ ِذي طّوع ن ِسيِذي، ساريّح ُؤر اإِنُو. 21نش تارِيغ اَأش-د، اَأم 

تِيّقغ ماحْنذ اَأذ ثطّاعذ ُؤشا نش ّسنغ اَأقّا شك اَأذ ثݣّذ ماُهو ِمين ذ اش اإِ غا اإِنِيغ. 
يِثيمغ اَأذ غاروم-د ذْورغ س ْثزاْدجيث  22سوجذ اَأيِي اَأْمشان مانِي اإِ غا زْذغغ، ِمينِزي سِّ  
و، اَأقّا اإِسْدچم خاك، 24ُؤرا ذ  نْوم. 23اإِبافراس ونّي اَأِكيِذي ذا ِذي رْحبس ِذي لَمسيح يشُّ
و  ماركُو ذ اَأِريسثارُخوس ذ ِذيماس ذ لُوكا اإِنّي اإِخّدمن اَأِكيِذي. 25نِّيعمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ

لَمسيح اَأذ ِكيوم ثِيِري! 
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ِعيبر�ِنيّين  1، 2   ثابر�ت �إِ �إِ

ِعيبر�ِنيّين  ثابر�ت �إِ �إِ

ݣّا مِّيس ذ �أَْوِريث ن كُورِشي  �أربِّي �إِ

س 1  رْجُذوذ  اإِ  اإِْبِريذن  ن  واطّاس  ذݣ  ُؤ  ْثواراِوين  ن  اَأطّاس  ور  اإِسِّ ُؤِمي  1اأربِّي، 

ور اَأِكيْذنغ ذݣ ُوّسان-ا اإِنݣُّورا س مِّيس ونّي اإِݣّا ذ اَأْوِريث ن  اإِْمكاشافن، 2اَأقّا اإِسِّ
ونِّيث. 3وا، ونّي ذ ثاللّشث ن ُؤُعوْدجي نّس ُؤشا ذ طّابع  كُورِشي، س ونّي عاوذ اإِݣّا دُّ
ن ثفراس ن ْثوّصاف نّس، ونّي ياربُّون ماّرا ثِيمْسرايِين س واوار ن ّجْهذ نّس، اَأقّا نتّا، 
وس ن لعاِضيم  يْزذݣ ّدنُوب نّغ س يِيخف نّس، اَأقّا اإِّساْرس اإِخف نّس غار يفُّ راِمي اإِسِّ
ِذي ُروْعرا، 4اإِْذور اإِمغار خ لمالاكاث اَأم اإِوارث اإِسم اإِْشنا كثار ّزاْيسنت. 5ِمينِزي اإِ مان 
يغ-د شك”،  ثن ِزي لمالاكاث اإنّا اَأربِّي عّمارص “مِّي اإِ ثْدجيذ شك، اَأّس-ا نش جِّ
ُؤشا عاوذ اإنّا “نش اَأذ اس اإِِريغ ذ باباس ُؤشا نتّا اَأذ ايِـي يِيِري ذ مِّي”؟  6ُؤشا  ْخِمي 
ونِّيث ثاوارا نّْضِنيث، اإنّا “اَأذ اس سْجذنت ماّرا لمالاكاث  يذف اَأمنُزو غار دُّ اإِ ذ غا اإِسِّ
يضن ُؤشا اإِخّدامن  ن اَأربِّي.” 7ُؤشا خ لمالاكاث اإنّا “ونّي اإِݣِّين لمالاكاث نّس ذ اإِسمِّ
يث “ْرعارش نّك، اَأ اَأربِّي، اَأقّا اإِْدچا اإِ رْبدا قاع.  ي”، 8ماشا اإِ ثممِّ نّس ذ اإُِحوذاق ن ْثمسِّ
اَأزْدچاض ن ُؤسݣّم، اَأقّا-ث ذ اَأزْدچاض ن ْثݣْلِذيث نّك. 9اَأقّا ثْخسذ ثاسݣْذا، ثشاْرهذ 
اَأربِّي نّك، س ّزشث ن  اَأربِّي،  اإِش  اإِذهن  اَأقّا  اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث، س ُؤينِّي  ِمين 
و ثݣِّيذ ثاُمورث ُؤشا  رْفراحث سنّج اإِ اإِْمعاشارن نّك.”10ُؤشا  “شك، اَأ اَأربِّي، ذݣ ُؤبدُّ
عاوذ اإِجْنوان اإِْدچان ذ رْخذايم ن اإِفاّسن نّك. 11اإِنا اَأذ ْتواثّحان، ماشا شك اَأذ ثُذومذ 
ُؤشا اإِنا ماّرا اَأذ اَأْرشان اَأم وارُّوض 12ُؤشا اَأمْشناو اَأْسرهام اَأذ ْتوانّضن ُؤشا اَأذ ْتوابّدرن، ماشا 
شك اَأذ ثِيِريذ ذ ونّي ُؤشا اإِسݣُّوسا نّك وار قطِّين شا”.13ؤ اإِ مان ثنت ِزي لمالاكاث 
وس اإِنُو اَأر ذ غا ݣّغ رعْذيان نّك ذ ثانْبذاث ساُذو اإِضارن  اإنّا اإِج ن واّس “قِّيم غار يفُّ
نّك”؟ 14ما وار ْدجينت نِيثْنِتي ذ اَأرُّوحاث اإِْمسّخارن، ْتواّسكّنث-يِد ِحيما اَأذ سّخارنت 

اإِ يِنّي اإِ غا واْرثن اَأسنجم؟ 
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�أَمݣّو�ذ ن ُؤسْنجم نّغ 

ِمين نْسرا، ِحيما وار نتْحُروْدُچوذ 2   اإِ  1خ ُؤينِّي اإِْتخّص اَأنغ اَأذ نْوش ثاْيِنيث كثار 

اَأخطُّو  ثُوغا-ث نِيشان، ُؤشا ماّرا  اإِنّان ث لمالاكاث  اإِ  اَأوار  شا. 2ِمينِزي، مارا 
ذ ْرُموْعِصيّيث اَأقّا اإِْتواخْدچص، 3ماّمش اإِ غا ناْرور نّشين، مارا وار نْوِشي شا ثاْيِنيث 
اإِ ُؤسْنجم اَأمّقران اَأم وانِيثا خ ِمينخف ثُوغا اإِّساوار ِسيِذي غار ُؤمْزواُرو ُؤ ْتواضْمنن اَأنغ 
عاوذ اإِنّي ثُوغا ث اإِْسِرين، 4ُؤشا اَأربِّي اإِْشهذ ثانيا اَأِكيس س رْعراماث ذ لُموْعِجيزاث ذ 
واطّاس ن رْعجايب ُؤرا س ثمْوِشي ن اَأرُّوح اإِقّدسن علاْحساب ِمين اإِْخس نتّا. 5ِمينِزي 
يور ساُذو ُروُمور ن لمالاكاث، 6ماشا  ونِّيث اإِ د غا ياسن خ ثنِّي نسِّ وار اإِّساْرس شا دُّ
اإِّجن اَأقّا اإِْشهذ ِذي شا ن وْمشان، اإنّا “ِمين اإِْعنا ْبناذم، شك اإِ ذاْيس اإِْتخاّراصن، نِيغ 
ذ مِّيس ن ْبناذم، شك ذاْيس اإِْتِهيّلان؟” 7“شك ثݣِّيذ ث شوايث ساُذو لمالاكاث، 
ثݣِّيذ اس تاج س ُؤُعوْدجي ذ ّشان ُؤشا ثݣِّيذ ث خ رْخذايم ن اإِفاّسن نّك.” 8اَأقّا ماّرا 
ثِيمْسرايِين ثݣِّيذ ثنت ساُذو اإِضارن نّس. ِمينِزي، اَأم اإِݣّا ماّرا ثِيمْسرايِين ساُذو نتّا، اَأقّا 
و وار نْزار عاذ ماّرا ثِيمْسرايِين ْتواݣّنت  ي والُو وار ث اإِݣِّي ساُذو نتّا. ماشا رخُّ وار اإِجِّ
يّبث  سِّ ِذي  لمالاكاث  ساُذو  شوايث  اإِْتواݣّن  ثُوغا  ونّي  و،  يشُّ نْتوارا  9ماشا  نتّا،  ساُذو 
نْتوارا ث س  ماّرا،  اإِ  ْرمْوث  اإِقّاس  اَأذ  اَأربِّي  نِّيعمث ن  ْرمْوث ِحيما س  ُؤوّدب ن  ن 
تاج  ن ُؤُعوْدجي ذ ّشان. 10ِمينِزي ثُوغا اإِْتِريق اس ُؤِمي ْدچانت ماّرا ثِيمْسرايِين ذ ماّرا 
ثِيمْسرايِين ْدچانت ّزايس، ِحيما اَأذ ياِوي اَأطّاس ن اإِحْنِجيرن غار ُؤُعوْدجي ماحْنذ نتّا 
يوض اَأمݣّواذ ن ُؤسْنجم نْسن غار ركمارث س ُؤوّدب. 11ِمينِزي ذ ونّي اإِّسقّدسن  اَأذ اإِسِّ
ذ يِنّي اإِْتواقّدسن، نِيْثِني ماّرا زݣ اإِّجن. خ ُؤينِّي نتّا وار اإِْتصْضِحي شا اَأذ اسن اإِراغا 
اَأْوماثن 12ُؤشا اإِقّار “اَأذ بارحغ اإِ واْوماثن اإِنُو س اإِسم نّك، ِذي ْروْسط ن ثمْسُمونت اَأذ 
شك سّبحغ.” 13ُؤشا  عاوذ اإِقّار “نش اَأذ ذاْيس تِيّقغ” ُؤشا عاوذ “اَأقّا ذا، نش ذ ثاْروا 
اإِنّي اإِ ذ ايِـي اإِْوشا اَأربِّي.” 14اَأم شاْرشن ثاْروا ذݣ وْيُسوم ذ اإِذاّمن ُؤرا ذ نتّا ِسيمانت نّس 
ولطا  و ِكيفِكيف ِذي مان اَأيا، ِحيما اَأذ اإِثّحا س ْرمْوث نّس ونّي غار اإِْدچا صُّ اإِشارش اَأمُّ
ون قاع ثُوذارث نْسن اَأم  خ ْرمْوث، اَأقّا نتّا ذ اإِْبِريس 15ُؤشا ِحيما اَأذ اإِفّك ماّرا اإِنّي اإِّسعدُّ
اإِسْمغان ِزي ثِيݣُّوِذي ن ْرمْوث. 16ِمينِزي س ثِيذت، وار ذ اإِْكِسي شا ِزي لمالاكاث، 
ماشا ِزي ّزاِريعث ن اإِبراِهيم اإِ ِزي ذ اإِكِسي. 17خ ُؤينِّي ثُوغا اإِْتخّص اس اَأذ اإِْذور اَأمْشناو 
اَأْوماثن ِزي ماّرا اإِغْزِذيسن، ِحيما اَأذ اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اَأرِحيم ذ اَأصِذيق ِذي 
نتّا  ثُوغا  ِمين ِذي  18ِمينِزي  اإِْوذان.  ّدنُوب ن  اإِّسصرح  اَأذ  اَأربِّي، ماحْنذ  اإِ  اإِْدچان  ِمين 

ِسيمانت نّس اإِوّدب اَأم اإِْتواجاّرب، اَأقّا اإِزّمار اَأذ اإِعاون اإِنّي اإِْتواجاّربن. 



ِعيبر�ِنيّين  4003 ثابر�ت �إِ �إِ

11:3 سبح. 7:95-11  17:3 سبح. 8-7:95

و لَمسيح يُوْعر� خ ُموسى  يشُّ

1خ ُؤينِّي، اَأ اَأْوماثن اإِمقّداسن، اإِمعاشارن ِذي ْثراِغيث ن ُؤجنّا، ْخزارم غار ُؤمازان 3  

ونّي  اإِ  اَأصِذيق  ذ  2ونِّي  و،  يشُّ لَمسيح  نّغ،  ن شهاذث  اإِكّهانن  ن  ُؤزْدجيف  ذ 
اإِث-يِد اإِّسݣاّعذن، اَأم ماّمش ثُوغا ُموسى ذ اَأصِذيق خ ماّرا ثاّدارث نّس. 3ِمينِزي ذ وا 
اإِْتواحسب اَأس-د ذ اَأُعوْدجي اَأمّقران خ ُموسى، اَأمْشناو غار ونّي اإِبنان ثاّدارث غارس 
ماشا  اإِّجن،  اإِْبنا ث  ثاّدارث  ماّرا  4ِمينِزي  ثاّدارث.  اإِ  اإِْتواݣّن  ّشان  اإِ  اإِمغار سنّج  ّشان 
ونّي اإِبنّان ماّرا ذ اَأربِّي. 5اَأقّا ُموسى ذ اَأصِذيق خ ماّرا ثاّدارث نّس اَأم ُؤخّدام، اَأقّا-ث اإِ 
يث خ ثاّدارث نّس، ثاّدارث نِّي  يور. 6ماشا لَمسيح اَأم ثممِّ شهاذث ِمينخف اإِ غا اإِْتواسِّ

يم نتطّف ِذي تِيّقث ُؤ ذݣ ُؤِسيثم ُيوْعران اَأر اَأنݣّار.  ذ نّشين، مارا نقِّ

�أَْعر�م ماحْنذ �أَذ نْسر �إِ ثِْميّجا ن �أَربِّي 
8وار  نّس،  ْثِميّجا  ثْسِريم  مارا  اَأّس-ا،  “اَأقّا  اإِقّدسن  اَأرُّوح  اإِقّار  ماّمش  اَأمْشناو  ُؤينِّي  7خ 

تّسقِسيحم شا ُؤراون نْوم اَأمْشناو ذݣ ُؤُغوّوغ، ذݣ واّس ن ُؤجاّرب ِذي رْخرا، 9مانِي 
ذ ايِـي جاّربن رْجُذوذ نْوم، قْدچبن اَأيِـي ُؤشا ْزِرين رْخذايم اإِنُو اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا. 10خ 
ينن شا اإِْبِريذن  ير نِّي ُؤشا نِّيغ ‘رْبدا اَأذ وّدارن ذݣ ُور نْسن ُؤشا وار سِّ ُؤينِّي خّيقغ خ جِّ

وْدچغ ِذي لغاضاب اإِنُو ‘وار ذ تِيذفن شا ِذي اَأّراحث اإِنُو.’ ” و اإِ جُّ اإِنُو.’ 11اَأمُّ
12ْخزارم، اَأ اَأْوماثن، اإِْتخّصا وار اإِتِيِري حد ّزاْيوم غارس ُؤر ذ اَأعّفان اإِ وار اإِتِيمنن،   
ماحْنذ اَأذ ياݣّوج خ اَأربِّي اإِّدارن، 13ماشا ِزيّيارم اإِّجن ونّْضِني كُور اَأّس، راِمي عاذ قّارن 
“اَأّس-ا”، ِحيما ُؤرا ذ اإِّج ّزاْيوم وار اإِتقِسيح شا س وشماث ن ّدانب. 14ِمينِزي نّشين 
و ن تِيّقث نّغ اَأر اَأنݣّار. 15مارا  نْذور ذ اإِمعاشارن ن لَمسيح، مارا نشّبار نِيشان ذݣ ُؤبدُّ
ذݣ  اَأمْشناو  نْوم  ُؤراون  شا  ثّسقِسيحم  وار  نّس،  ْثِميّجا  ثْسِريم  مارا  “اَأّس-ا،  اإِْتوانّا 
ُؤُغوّوغ”، 16خنِّي ِمين اإِعنان ‘نِيْثِني راِمي ت ْسِرين ُؤشا غّوغن’؟ ما وار ْدجين نِيْثِني 
ماّرا ذ اإِنّي ذ اإِفّغن ِزي ِميْصرا اَأك-ذ ُموسى؟ 17خ ِوي خف اإِخّيق اَأربِعين اإِسݣُّوسا؟ ما 
وْدچ نتّا  يماث نْسن ْوضانت ِذي رْخرا؟ 18اإِ ُؤِمي اإِجُّ وار اإِْدجي خ اإِنّي اإِْخضان، اإِنّي اَأرِّ
“وار ذ تِيذفن شا ِذي اَأّراحث نّس” ْمِغير اإِ اإِنّي وار ذ اس اإِتݣّن اَأّراي؟ 19اَأقّا نْتوارا بلِّي 

يمان نْسن.  يّبث ن نّْبرا لاإِ نِيْثِني وار زّمارن اَأذ اَأْذفن خ سِّ
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�أَريّح ن ّسبث �إِ ْرݣنس ن �أَربِّي 

ْرواْعذ ن 4   اإِج ن  ِمينثرا عاذ ِذين  ّزايوم،  اإِّج  ُؤرا ذ  بلِّي  اَأذ نݣّوذ خنِّي،  اَأنغ  1اأّج 

واذاف ِذي اَأّراحث نّس، اَأذ اإِْضهار اَأْخِمي اإِقِّيم غار ضّفار. 2ِمينِزي اإِْتواباّرح اَأنغ 
ْسِرين نِيْثِني، وار ذ اسن  اإِ  اَأوار  نِيْثِني، ماشا  اإِ  اإِْتوابّشار ُؤرا  اَأم  رْخبار اَأصْبحان عاوذ، 
يمان راِمي ث ْسِرين. 3ِمينِزي نّشين اَأذ  اإِنِفيع شا، ِمينِزي ثُوغا وار د اإِتِيس شا اَأك-ذ لاإِ
وْدچغ ِذي لغاضاب اإِنُو ‘نِيْثِني وار ذ  ناذف ِذي اَأّراحث اإِنّي ُيومنن، اَأم ماّمش اإنّا “اَأم جُّ
تِيذفن شا ِذي اَأّراحث اإِنُو’ ”، واّخا رْخذايم ن اَأربِّي اَأقّا ْتواكّمرنت زݣ واِمي ثْتواّݣ 
ونِّيث. 4ِمينِزي ِذي شا ن وْمشان اإنّا خ واّس ِويّس سبعا اَأمُّو “خنِّي ياريّح اَأربِّي ِزي  دُّ
ماّرا رْخذايم نّس ذݣ واّس ِويّس سبعا.”  5ُؤشا  عاوذ ذانِيثا “وار ذ تِيذفن شا ِذي 
اإِنّي ُؤِمي  اَأّراحث نِّي ُؤشا  اَأْذفن غار  اَأذ  يم عاذ بلِّي شا  اإِنُو”. 6خنِّي، ُؤِمي ثقِّ اَأّراحث 
يّبث ن ْرُموْعِصيّيث نْسن، 7اإِنّيش عاوذ شا ن واّس،  اإِْتوابّشار ِزيش وار ُؤِذيفن شا خ سِّ
اَأم اإنّا ذݣ وْذلِيس ن داُود “اَأّس-ا” اَأوارنِي اَأطّاس ن ْروْقث، اَأم ماّمش اإِْتوانّا “اَأّس-ا مارا 
يذف  ثْسِريم ْثِميّجا نّس، وار ْثّسقِسيحم شا ُؤراون نْوم.”  8ِمينِزي مارا ثُوغا ُيْوُشوا اإِسِّ
اإِثن ِذي اَأّراحث، وار غارس اإِتِيِري عاذ ْرحارض خ اإِج ن واّس نّْضِني اَأوارنِي مان اَأيا. 
اَأربِّي. 10ِمينِزي ِوي ُيوذفن ِذي  وْيُذوذ ن  اإِ  اَأّراحث ن ّسبث  اإِْشث ن  يم  ُؤينِّي ثقِّ 9خ 

اَأّراحث نّس، اَأقّا نتّا س يِيخف نّس ‘ياريّح ِزي رْخذايم نّس’ عاوذ، اَأمْشناو اَأربِّي ِزي 
ثِنّي نّس. 11ّجم اَأنغ اَأذ نْمكابار، ِحيما اَأذ ناذف ِذي اَأّراحث نّس، ماحْنذ وار اإِوطِّي 
حد اَأم ماّمش ْوضان نِيْثِني رْخذنِّي اَأم ُؤمذيا ن ْرُموعِصيّيث. 12ِمينِزي اَأوار ن اَأربِّي اإِّدار، 
يف س ْثناين ن ُوذماون، اإِتاكّواض اَأر اَأبطُّو ن رْعمار  اإِْجهذ، اإِْقضع كثار ِزي كُور سِّ
ذ اَأرُّوح ذ رمفاصر ذ واُذوف، اإِفاّرز اإِخارِّيصن ذ ْثناِوي ن ُور. 13وار ِذين ُؤرا ذ اإِّج ن 
ُؤمّدار وار د اس اإِبِين، ماشا ماّرا ثِيمْسرايِين اَأقّا-ثنت ْتواعاّرينت، ْتوارْزمنت غار ثِيطّاِوين 

ن ونّي ُؤِمي اإِك-د غا نّݣ رْحساب. 

مغار  كّهانن �إِ و ذ �أَزْدجيف ن �إِ يشُّ
و مِّيس ن  14خ ُؤينِّي اَأم غاْرنغ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اإِمغار ونّي اإِْزوان ذݣ اإِجْنوان، يشُّ

اَأربِّي، اأّج اَأنغ اَأذ نشّبار ِذي شهاذث نّغ. 15ِمينِزي وار غاْرنغ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن وار 
نّْبرا  نّشين، ماشا  اَأم  ماّرا  اإِْتواَأجاّرب ِذي  اَأقّا  نّغ، ماشا  ثُوْضعفث  اَأك-ذ  ياشا  اَأذ  اإِزّمار 
ّدانب. 16اَأذ نْقاّرب خنِّي س تِيّقث غار ْرعارش ن نِّيعمث، ِحيما اَأذ نكِسي اَأرْحمث 

ُؤشا اَأذ ناف نِّيعمث اإِ ُؤعاون ِذي ْروْقث نّس. 
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ِذي طّوع 5    اإِْتواّسݣاّعذ  اإِْوذان،  اإِْتواكّس-د زݣ  اإِكّهانن  ن  اَأزْدجيف  كُور  1ِمينِزي 

ْثغاْرِصين خ ّدنُوب  اإِقّدم ثِيمْوشا ذ  اَأذ  اَأربِّي، ماحْنذ  اإِْدچان ن  اإِْوذان خ ِمين  ن 
2ُؤشا اإِزّمار اَأذ اإِِحيّن خ اإِقُوبّانِيّين ذ اإِموّدارن، ِمينِزي ُؤرا ذ نتّا ِسيمانت نّس اإِْتواّسواضع اإِ 

ثُوْضعفث 3ُؤشا س مان اَأيا ذ اإِْشثن اإِْتخّص اس اَأذ اإِّسݣاّعذ ثِيغاْرِصين خ ّدنُوب ن وْيُذوذ 
ُؤشا عاوذ خ ّدنُوب ن يِيخف نّس. 4ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ اإِْكِسي اإِ يِيخف نّس ّشان، ْمِغير 
اإِخف  اإِّسُعوْدجي شا  اَأمْشناو هاُرون. 5اَأمُّو عاوذ لَمسيح وار  اَأربِّي،  اإِْتواراغان ِزي  ونّي 
يورن “شك ذ مِّي،  نّس، ِحيما اَأذ اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن، ماشا ونّي ذ غارس اإِسِّ
و”،  6اَأمشناو ِمين اإنّا عاوذ ِذي مانِي نّْضِني “شك ذ اَأكّهان اإِ رْبدا  يغ-د شك رخُّ نش جِّ
خ رْحساب ن ُؤستّف ن مالِكيصاِذيق.”  7ذݣ ُوّسان ن وْيُسوم نّس، اَأقّا اإِقّدم ثازاْدجيث 
ذ ثُوثرا س اإُِغويّان اَأطّاس ذ اإِمطّاون اإِ ونّي ثُوغا اإِزّمارن اَأذ ث اإِفّك ِزي ْرمْوث ُؤشا اإِْسرا 
يث، اَأقّا اإِْرمذ طّاعث ِزي ِمين  اس اَأربِّي ُؤِمي ثُوغا اإِتݣّوذ. 8نتّا، واّخا ثُوغا-ث ذ ثاممِّ
خاس اإِكِّين ذ اَأوّدب 9ُؤشا ُؤِمي اإِكّمر، اإِْذور ذ ْرُعونصار اإِ ُؤسْنجم ن رْبدا اإِ ماّرا اإِنّي ذ اس 
اإِطّاعن 10ُؤشا اَأربِّي اإِݣِّي ث ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن علاْحساب اَأستّف ن مالِكيصاِذيق. 

�أَْعر�م ماحْنذ و�ر نْتوّد�ِري شا 
11اَأقّا غاْرنغ اَأطّاس ِمين اإِ غا نِيِني خ وانِيثا، اإِْوعار اَأذ ث نْفّسار، راِمي ْثذْورم ثْوعارم اَأذ 

ثسرم. 12واّخا ثُوغا اإِْتخّص اَأذ ثِيِريم ذ اإِْمسرماذن خ ِمين ثّقار ْروْقث، اَأقّا اإِْتخّص اَأوم 
عاذ اَأذ اوم ّسْرمذن ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا ن واوار ن اَأربِّي، كنِّيو ثْحذاجم عاذ اَأِغي، ماِشي 
ماّشا اإِجْهذن. 13ِمينِزي كُور اإِّجن ونّي اإِشارشن ذݣ ُؤِغي، وار اإِقّد خ واوار ن ْثسݣْذا، 
ِمينِزي نتّا ذ اَأسيِمي. 14ماشا ماّشا اإِجْهذن اإِفّغ-د اإِ يِنّي اإِْمغارن اإِنّي اَأقّا نُّومن اَأذ ذاّربن 

ثاِشيث نْسن ِحيما اَأذ فاْرزن ْرخار خ ْرغار. 
 

1خ ُؤينِّي اَأذ نّج ثامْزواُروث ن ْثُغوِري ن لَمسيح، اَأذ نُوُيور ّزاث غار ُؤكّمر، ماِشي 6  

يمــان ِزي اَأربِّي  اَأذ نّسـارس ثاوارا نّْضِنيث ذســاس ن تُوبث ذ رْخذايم اإِمُّوثن ذ لاإِ
2ذ ْثُغوِري ن ُؤسْغضاص ذ ُؤسارِسي ن اإِفاّسن ذ ْثُنوكرا زݣ اإِمتِّينن ذ لِحيساب اإِ رْبدا. 

3اأّج اَأنغ اَأذ نّݣ مان اَأيا، مارا اإِْسمح اَأربِّي. 4ِمينِزي، اإِنّي ُؤِمي اإِْتوارزم اَأسن ثِيطّاِوين نْسن 

اإِْشث ن ْثوارا ُؤشا قّاسن اَأمْوِشي ن ُؤجنّا ُؤشا ذْورن ذ اإِمعاشارن ن اَأرُّوح اإِقّدسن 5ُؤشا 
قّاسن اَأوار اإِْشنان ن اَأربِّي ذ رْعجايب ن ْروْقث اإِ د غا ياسن، 6خنِّي ْوضان، وار اإِزّمار 
اَأذ عْقبن ثاوارا نّْضِني غار تُوبث، اَأم نِيْثِني صلّبن مِّيس ن اَأربِّي اإِْشث ن ْثوارا نّْضِني اإِ 
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يِيخف نْسن ُؤشا ْسثهزان ّزايس. 7ِمينِزي ثاُمورث ثنِّي اإِسّسن اَأنْزار ونّي خاس اإِّشاثن ِزي 
وي اإِْشنا اإِ اإِنّي ُؤِمي ثْتوافْدچح، ذ ثنِّي اإِ ذ اإِْكِسين  ي اَأغمُّ ْروْقث غار اإِنّْضِني ُؤشا ثّسغمِّ
لباراكا ِزي اَأربِّي. 8ماشا مارا ثّسغِمي-د اإِسنّانن ذ ْثسكرا، اَأقّا ثُوذس اإِ نّعرث ُؤشا اَأنݣّار 
و، اَأقّا  يور اَأمُّ ي. 9ماشا ِمين ذ اوم اإِْتخّصا، اَأ اإِمِعيّزن، واّخا نسِّ نّس ذ اَأكّحض س ْثمسِّ
نْتواّسْقنع اَأقّا ِذين ِمين اإِْدچان ْحسن مانِيس ذ انغ-د اإِ غا يّك ُؤسْنجم. 10ِمينِزي اَأربِّي وار 
اإِْدجي ذ ونّي وار اإِسݣّذن ِحيما اَأذ اإِتُو ْرخْدمث ذ ثاْيِري ثنِّي ثُوغا ثّسشنم اإِ يِيسم نّس 
اَأم ثُوغا كنِّيو ْثسّخارم اإِ اإِمقّداسن ُؤشا ثْتسّخارم اَأسن عاذ. 11ماشا ذاْينغ ّمْزِري ِحيما كُور 
اإِّجن ّزاْيوم اَأذ اإِّسشن اَأمحاض ذ اإِّجن اَأر اَأنݣّار، اَأر اإِ غا اإِْتواكّمر ُؤِسيثم نِيشان، 12ِحيما 
يمان ذ تاِسيع ن ْرخاضار  وار ثِتيِريم ذ اإِمعݣاز، ماشا اَأذ ثِيِريم ذ اإِمْضفارن ن يِنّي س لاإِ

اَأذ واْرثن ْرُوُعوذ. 

�أَْضمان ن ْرو�ْعذ ن �أَربِّي 
وْدچ س يِيخف نّس، ِمينِزي وار اإِزّمار اَأذ اإِّجاْدچ  13ِمينِزي راِمي اإِواْعذ اَأربِّي اإِ اإِبراِهيم، اإِجُّ

اَأرنِّيغ اَأذ  اإِمغار خاس، 14اإِقّار “س ثِيذت اَأم ْتباركغ اَأذ اش باركغ ُؤشا اَأم  س ونّْضِني 
وْدچن غار ِمين  و، اَأم اإِْتصّبار، اَأقّا اإِْكِسي ْرواعذ. 16ِمينِزي اإِْوذان جُّ اش اَأرنِيغ.” 15ُؤشا اَأمُّ
اإِْدچان ذ اَأمّقران خاسن ُؤشا ثاجاْدجيث نِّي اإِ نِيْثِني ذ اَأضمان ذ ُؤنݣّار ن ماّرا اَأمُشوبّش. 
17خ ُؤينِّي اإِضمن اَأربِّي ْرواْعذ س اإِْشث ن ْثجاْدجيث اَأم ثُوغا اإِْخس اَأذ اإِّسشن س ُؤفّيض 

يرنت  ير شا ْشوار نّس، 18ِحيما، س ْثناين ن ثمْسرايِين وار ْتبدِّ اإِ اإِْوِريثن بلِّي نتّا وار اإِْتبدِّ
شا، اَأم وار اإِزّمار خنِّي اَأذ اإِّسخاّرق اَأربِّي ِذي مان اَأيا، اَأذ ذاْينغ اإِْتواّݣ ُؤر س واطّاس، 
اَأقّا ذاْينـــغ ِذي نّشين اإِنّي ذاْيـس اإِشّبارن، ِحيمـا اَأذ نطّـف ذݣ ُؤِسيثم اإِ اإِْتواݣّن ّزاثنـــــغ، 
ذاخر ذݣ  غار  اإِتاْذفن  ذ  اإِ  اإِْمثن،  ُؤ  نِيشان  رْعمار،  اإِ  اَأيِريِزيم  اَأمْشناو  غاْرنغ  ونّي  19ذ 

و ونّي اإِ ذ انغ اإِْزوارن خ ثِيِزي نّغ،  ُؤقّداس خ ُؤقّداس اَأوارنِي اَأْرواق، 20مانِي ُيوذف يشُّ
اَأقّا اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اإِ رْبدا علاْحساب اَأستّف ن مالِكيصاِذيق. 

مالِكيصاِذيق ذ �أَجْدجيذ ن ساِليم ذ ُؤكّهان ن �أَربِّي 

اإُِعوْدچن 7   1ِمينِزي مالِكيصاِذيق-ا، ونّي ذ اَأجْدجيذ ن سالِيم ذ ُؤكّهان ن اَأربِّي اإِ 

خ ماّرا ِمين اإِْدچان ذ ونّي اإِفّغن ِحيما اَأذ اإِرقا اإِبراِهيم راِمي د اإِْذور ِزي ثارزِّيث 
ن اإِجْدجيذن، ذ ونّي ثُوغا اإِبارك اس اإِ اإِبراِهيم 2ُؤ اإِبراِهيم اإِْوشا اس رْعُشور ِزي ماّرا، 
اَأمْزوار اَأقّا نتّا ذ اَأجْدجيذ ن ْثسݣْذا علاْحساب اَأفّسار ن يِيسم نّس، خنِّي عاوذ اَأجْدجيذ 
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ن سالِيم، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني ‘اَأجْدجيذ ن رهنا’. 3اَأقّا نتّا نّْبرا ثاباباث، نّْبرا ثايّماث، 
نّْبرا ّجاِذيرا، وار غارس اإِْدجي ُؤمزوار ن ُوّسان نِيغ اَأنݣّار ن ثُوذارث. ماشا نتّا اإِْتواّݣ 
و، مْشحار  ماحْنذ اَأذ ياْروس ِذي مِّيس ن اَأربِّي، اَأقّا نتّا اإِقِّيم ذ اَأكّهان اإِ رْبدا. 4ْخزارم رخُّ
يْثنغ اإِبراِهيم رْعُشور ِزي ِمين ذ اإِطّف زݣ اإِجْدجيذن  ثُوغا اإِمغار وا، ونّي ُؤِمي اإِْوشا جدِّ
نِّي. 5خنِّي اإِنّي اإِْكِسين ثاكّهانت زݣ اَأْيث ن لاِوي، اَأقّا غارسن ثاْوصّيث علاْحساب 
تاْوراث ِحيما اَأذ ْكِسين رْعُشور زݣ وْيُذوذ، اإِْعنا زݣ اَأْيثماثسن، واّخا نِيْثِني فّغن-د 
ِزي ذواخر ن اإِبراِهيم. 6ماشا مالِكيصاِذيق ونّي وار اإِزّمارن اَأذ ّزاْيسن اإِحسب ّجاِذيرا، 
اإِْكِسي ِزي اإِبراِهيم رْعُشور ُؤشا اإِبارك اإِ ونّي ُؤِمي غار اإِْدچا ْرُوُعوذ. 7اَأقّا نّْبرا اَأوار، ونّي 
ين  اإِْدچان قّل، اَأقّا اإِْتوابارك زݣ ونّي اإِْدچان ْحسن ّزايس. 8اَأقّا ِذينِّي اإِْوذان اإِفنّان كسِّ
و  ين رْعُشور. 9ُؤشا  اَأمُّ رْعُشور، مانِي نّْضِني ونّي خاس اإِشّهذن بلِّي نتّا اإِّدار ذ ونّي اإِكسِّ
نْزّمار اَأذ نِيِني بلِّي ِذي اإِبراِهيم اإِعّشار عاوذ لاِوي، لاِوي ونّي اإِْكِسين رْعُشور، 10ِمينِزي 

ثُوغا-ث عاذ ِذي ذواخر ن باباس اَأراِمي اَأِكيذس اإِمساݣار مالِكيصاِذيق. 

و ذ مالِكيصاِذيق  يشُّ
11خنِّي مارا ركمارث ثُوغا-ت خ ْثكّهانت ن لاِوي، ِمينِزي ساُذو نّس ثُوغا اإِْكِسي وْيُذوذ 

ي عاذ اإِْتخّص اَأذ اإِكّار ُؤكّهان نّْضِني علاْحساب اَأستّف ن مالِكيصاِذيق، زِي  تاوراث، مايمِّ
مان ون وار ث نِّين شا اَأقّا نتّا علاْحساب اَأستّف ن هاُرون؟ 12ِمينِزي مارا ْثبّدر ْثكّهانت، 
اإِْتخّص عاوذ اَأذ ْثبّدر تاوراث. 13ِمينِزي ونّي ِمينخف اإِْتوانّا مان اَأيا، اَأقّا-ث زِي ثقِبيْتش 
نّْضِنيث، زِي ثنِّي ُؤرا ذ اإِّج وار اإِقّدم شا اإِخف نّس اإِ ُؤعالطار. 14اَأقّا باين بلِّي ِسيِذيْثنغ 
ور ُموسى ُؤرا س اإِّج ن واوار خ ْثكّهانت. 15ُؤشا  مان اَأيا  اإِفّغ-د زِي ياُهوذا، ونّي وار خ اإِسِّ
اإِْتبان قاع مِليح، راِمي د اإِكّار ُؤكّهان نّْضِني س واْرواس ن مالِكيصاِذيق، 16ونِّي وار اإِْتواݣّن 
يهث ن وْيُسوم، ماشا علاْحساب ّجْهذ ن  علاْحساب تاْوراث س اإِْشث ن ثوصّيث زِي جِّ
ثُوذارث وار اإِتارّدْدچن. 17ِمينِزي نتّا اإِْشهذ خاس “شك ذ اَأكّهان اإِ رْبدا علاْحساب اَأستّف 
يّبث ن ثُوْضعفث نّس  ن مالِكيصاِذيق.” 18ِمينِزي ثاْوصّيث ثنِّي ثُوغا قبر، ثْتوابطّر زِي سِّ
ير ُؤرا ذ اإِْشث ن  ْرحاجث، ماشا  يّبث نّْبرا نّفاع نّس. 19ِمينِزي تاْوراث وار ثْتكمِّ ُؤ زِي سِّ
ثتاِوي غار ُؤِسيثم نّْضِني ْحسن ّزايس اإِ زِي اإِ غا ناذس اَأربِّي. 20اَأقّا ذ مان اَأيا وار اإِْدجي شا 
نّْبرا ثاجاْدجيث، 21ِمينِزي اَأْيث ن لاِوي نِيْثِني ذْورن ذ اإِكّهانن نّْبرا ثاجاْدجيث، ماشا نتّا 
ير شا اَأّراي نّس  وْدچ، وار اإِْتبدِّ س اإِْشث ن ْثجاْدجيث زݣ ونّي ذ اس اإنّا “اَأقّا ِسيِذي اإِجُّ
و ذ  ‘شك ذ اَأكّهان اإِ رْبدا علاْحساب اَأستّف ن مالِكيصاِذيق’ ”. 22خ ُؤينِّي اإِْذور ذ يشُّ
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اَأضمان ن اإِج ن ْرعاهذ قاع حسن. 23اَأقّا ِذين عاوذ اَأطّاس اإِنّي اإِذْورن ذ اإِكّهانن، ِمينِزي 
ْرمْوث ثمنع اإِثن اَأذ قِّيمن. 24ماشا وا، ِمينِزي اإِْتِغيما اإِ رْبدا، اَأقّا غارس اإِْشث ن ْثكّهانت 
ير شا. 25س ُؤينِّي اإِزّمار اَأذ اإِّسنجم س ركمارث ماّرا اإِنّي ّزايس اإِ غا اَأْوضن غار اَأربِّي  وار ْثبدِّ
ِمينِزي نتّا اإِّدار اإِ رْبدا ِحيما اَأذ ذاْيسن اإِشافع. 26ِمينِزي ثُوغا اإِْتِريق اَأنغ اإِج ن ُؤزْدجيف ن 
اإِكّهانن اَأم وانِيثا، اَأمقّداس، نّْبرا ْرغّش ذ ثاخُموِجي، اإِْتوافاّرزن زݣ اإِمْذناب، ُيوْعران خ 
اإِجْنوان، 27ونِّي وار غار اإِْدجي ْرخّص، اَأّس خ واّس اَأمْشناو اإِزْدجيفن ن اإِكّهانن نّْضِني، 
ِحيما اَأذ اإِقّدم اَأمْزوار ثِيغاْرِصين خ ّدنُوب نّس، خنِّي عاوذ خ ّدنُوب ن وْيُذوذ، ِمينِزي 
اَأيا اإِّݣ اِث اإِْشث ن ْثوارا اإِ رْبدا قاع، راِمي اإِْوشا اإِخف نّس ذ ثاغارصث. 28اَأقّا تاْوراث 
ثّسݣاّعذ اإِْوذان اإِضْعفن ذ اإِزْدجيفن ن اإِكّهانن، ماشا اَأوار ن ْثجاْدجيث ونّي اَأوارنِي تاْوراث 

اإِّسݣاّعذ مِّيس ونّي اإِْتواكّمرن اإِ رْبدا. 

كّهانن ن ْرعاهذ ن ْجِذيذ  �أَزْدجيف ن �إِ

1وا ذ لُموِفيذ ِزي ِمين اإِْتوانّان، اَأقّا غاْرنغ اإِج ن ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن ونّي اإِقِّيمن 8  

وّخام  اَأْمسّخار ن  ذ  2اَأقّا-ث  اإِجْنوان،  لعاِضيم ذݣ  ْركُورِسي ن  وس ن  يفُّ غار 
اإِقّدسن ذ ُؤِقيُضون اإِقّدسن ذ ثِيذت اإِنّي اإِّسݣاّعذ اَأربِّي وار اإِْدجي ذ ْبناذم. 3ِمينِزي كُور 
اَأزْدجيف ن اإِكّهانن اإِْتواّسݣاّعذ ِحيما اَأذ اإِْوش ثِيمْوشا ذ ْثغاْرِصين. خ ُؤينِّي ثُوغا اإِْتخّص 
اس اإِ وانِيثا عاوذ اَأذ غارس يِيِري شا ِحيما اَأذ ث اإِْوش. 4ماعِليك اإِْدچا ِذي ثُمورث، 
نتّا وار اإِتِيِري ُؤرا ذ اَأكّهان، ِمينِزي اَأقّا-ثن ذا اإِنّي اإِقّدمن ثِيمْوشا علاْحساب تاوراث، 
5اإِنِّي اإِْتسّخارن اإِ ُؤمذيا ذ ثِيِري ن ِمين اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا، اَأمْشناو ماّمش اإِْعرم اإِ ُموسى 

ُؤِمي ثُوغا اإِْرها اَأك-ذ ُؤِقيُضون اإِقّدسن، ِمينِزي اإنّا “ْحضاث، اَأذ ثݣّذ ماّرا اَأمْشناو لماثال 
و نتّا اإِْكِسي ثاكّهانت ثْشنا كثار، ُؤِمي نتّا ذ  ونّي ذ اش ّسشنغ خ وْذرار.” 6ماشا رخُّ
اَأمسْصراح ن اإِج ن ْرعاهذ ْحسن ّزايس، اإِْتواݣّن خ ْرُوُعوذ اإِْشنان. 7ِمينِزي مارا ثُوغا 
ْرعاهذ اَأمْزواُرو نّْبرا ْرِعيب، وار اإِتِيِري عاذ وْمشان اإِ ونّي ذ ِويّس ْثناين. 8اَأم ُيوفا ذاْيسن 
ْرِعيب، اإِقّار “اَأقّا ذا، اَأذ د اسن ُوّسان، اإنّا ِسيِذي، ْخِمي اإِ غا كّمرغ خ ثاّدارث ن 
ْرعاهذ  اَأمْشناو  اإِْدجي  9وار  ْرعاهذ ن جِذيذ،  ن  اإِج  ياُهوذا  ن  ثاّدارث  ُؤ خ  اإِسرايِيل 
ونّي ݣِّيغ اَأك-ذ رْجُذوذ نْسن ذݣ واّس ِمين ِذي ثن طّفغ زݣ ُؤفُوس، ݣّوذغ ثن ِزي 
ثُمورث ن ِميْصرا، ِمينِزي نِيْثِني وار قِّيمن شا ِذي ْرعاهذ اإِنُو ُؤشا نش وار ذ اسن ْوِشيغ 
ثاْيِنيث، اإِقّار ِسيِذي. 10ِمينِزي ذ وا ذ ْرعاهذ اإِ غا ݣّغ اَأك-ذ ثاّدارث ن اإِسرايِيل اَأوارنِي 
ُؤّسان نِّي، اإنّا ِسيِذي، اَأذ ݣّغ اإِْزرفان اإِنُو ِذي رعقر نْسن ُؤشا اَأذ ثن اَأِريغ ذݣ ُوراون 
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نْسن ُؤشا نش اَأذ اسن اإِِريغ ذ اَأربِّي، نِيْثِني اَأذ ايِي اإِِرين ذ اَأْيُذوذ. 11وار ّسرِميذن شا عاذ 
كُور اإِّج اَأْمقاّرب نّس نِيغ كُور اإِّج ُؤماس اَأم قّارن ‘ّسن اَأربِّي!’ ِمينِزي ماّرا اَأذ ايِي ّسنن 
س ُؤمْزيان ذ ُؤمّقران. 12ِمينِزي نش اَأذ اَأرْحمغ خ ِمين وار اإِسݣّذن ذاْيسن ُؤشا ّدنُوب 
اإِݣّا ْرعاهذ  اَأقّا  اإنّا ‘جِذيذ’،  نْسن وار ذاْيسن ْتفكّارغ عاذ.”13 راِمي  اإِخطّان  نْسن ذ 

ويسار، اَأقّا اإِݣُّور اَأذ اإِْفنا.  اَأمْزواُرو ذ اَأقِذيم. خنِّي ِمين اإِذْورن يارشان ُؤشا اإِدُّ

قّدسن  �أَعباذ ذݣ ُؤِقيُضون �إِ

ين ذ وْمشان نّس اإِقّدسن 9   1ثُوغا خنِّي عاوذ غار ْرعاهذ اَأمْزوار رفُروض اإِسݣّذن ن دِّ

اَأمْزوار نّس قّارن اس  اَأقّا  اإِْتواعذر،  اإِقّدسن ثُوغا  اَأِقيُضون  ونِّيث-ا. 2ِمينِزي  ِذي دُّ
‘اَأقّداس’، ثُوغا ذاْيس ْرقنِذير ذ طّابرا ذ وْغُروم ن وّسشان. 3اَأوارنِي اَأْرواق ِويّس ْثناين 
ثُوغا ِذين اَأِقيُضون قّارن اس ‘اَأقّداس خ ُؤقّداس’ 4غارس اإِْشث ن ثمْجمارث ن ُورغ اإِ 
رْبُخور ذ ّصنُذوق ن ْرعاهذ اإِغْدچفن س ُورغ غار ماّرا اإِغْزِذيسن: ثُوغا ذاْيس اإِج ن 
ُؤزنِبير ن ُورغ ذاْيس ‘مانّا’ ذ ثّغارشث ن هاُرون ثنِّي اإِْتوانُّوّوشن ذ ثْرِويِحين ن ْرعاهذ. 
اإِّدِرين  اإِنّي  لمالاكاث(،  اَأمْشناو  ْرعّز )اإِنِّي  ن  ‘اإِِخيُروبِينن’  ِذين  اَأقّا  اَأيا  مان  اإِ  سنّج  5

ثِيِري ن وافِريون  ثاقّبارث ن ّصنُذوق ن ْرعاهذ( س  اَأرْحمث’ )ونِّي ذ  ‘ْركُورِسي ن 
يور س واوار ذ اَأزين. 6ُؤِمي ْتواّسوجذنت ثِيمْسرايِين-ا  و اَأذ خاس نسِّ نْسن، وار نْزّمار رخُّ
كّمرن  اَأذ  ِحيما  اَأمْزواُرو  اإِقّدسن  ُؤِقيُضون  ذݣ  رْبدا  تاذفن  اإِكّهانن  ثُوغا  خنِّي  اَأمُّو، 
ِ اَأربِّي، 7ماشا ذݣ ونّي ِويّس ْثناين اَأزْدجيف ن اإِكّهانن واها ذ ونّي اإِتاْذفن  ْرخْدمث اإ
اإِْشث ن ْثوارا ذݣ ُؤسݣّواس واها، وار اإِْدجي نّْبرا اإِذاّمن، اإِقّدم اإِثن خ يِيخف نّس ُؤرا 
بلِّي  اإِّسشان  اإِقّدسن  اَأرُّوح  ُؤيا ثُوغا  ْثُقوبّانشث نّس. 8س  اإِݣّا وْيُذوذ ِذي  اإِ  ّدنُوب  خ 
اَأبِريذ غار ُؤقّداس وار ياْرِزيم عاذ ِمين غا يّك عاذ ُؤِقيُضون اَأمْزواُرو اإِبّد. 9مان اَأيا ذ اَأمذيا 
اَأذ ّسقنعنت  اَأم ثُوغا ْتقّدامن ّصذاِقي ذ ثِيغاْرِصين ثِينا وار زّمارنت  ْروْقث ن يِيضا،  اإِ 
ي ذ ّشكل ن ُروُضو  ثانفسشث ن ونّي اإِثنت اإِقّدمن، 10اَأقّا ُؤِسينث-يِد س ماّشا ذ ْثسسِّ

ُؤشا س رْفُروض اإِسݣّذن علاْحساب اَأْيُسوم واها، ْتواُمورنْت اَأر ْروْقث ن وْعذار. 

و لَمسيح  ذ�ّمن ن يشُّ �أَْعباذ س �إِ
11ماشا لَمسيح اإِ ذ ُيوِسين، اَأقّا-ث ذ اَأزْدجيف ن اإِكّهانن خ ْرخار اإِ د غا ياسن، اَأقّا 

اإِكّا خ ُؤِقيُضون اَأمّقران اإِكّمرن ونّي وار اإِْتواݣّن شا س اإِفاّسن، وار اإِْدجي عاوذ ِزي ِمين 
اإِْتواخْرقن، 12ُؤشا مان اَأيا وار ثُوِغي س اإِذاّمن ن اإِغاْيضن ُؤرا ن اإِعْجِميّين، ماشا س 
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اإِذاّمن نّس اَأقّا ُيوذف اإِْشث ن ْثوارا ذݣ ُؤقّداس، اإِْكسب اَأسّلاك اإِ رْبدا. 13ِمينِزي مارا 
اإِْتواُروّشن خ اإِنّي اإِْتواخمجن، اَأقّا  اإِذاّمن ن اإِفُوناسن ذ اإِغاْيضن ذ اإِّغض ن ُؤعجِمي اإِ 
قّدسن اإِ ثازُذوِݣي ن وْيُسوم، 14مْشحار عاذ اإِذاّمن ن لَمسيح، ونّي اإِْوِشين اإِخف نّس اإِ 
يزذݣن ثانْفسشث نّغ  اَأربِّي س اَأرُّوح ن رْبدا ذ ثاغاْرصث وار ذاْيس ُبو ْرِعيب، اإِ غا اإِسِّ
ِزي رْخذايم اإِمُّوثن ِحيما اَأذ نْخذم اَأربِّي اإِّدارن؟ 15خ ُؤينِّي نتّا ذ اَأْمسْصراح ن ْرعاهذ 
اإِݣِّين ساُذو ْرعاهذ  ن جِذيذ، ِحيما، س ْرمْوث نّس ِذي طّوع ن ُؤفكِّي ن اإِخطّان اإِ 
اَأمْزوار، اإِنّي اإِْتواراغان اَأذ وارثن ْرواْعذ ن ْروارث ن رْبدا. 16ِمينِزي مانِي اإِْدچا ْرعاهذ، 
اإِْصرح  اإِْذور  اَأذ  ْرعاهذ  17ِمينِزي  ْرعاهذ،  اإِݣِّين  ونّي  ْرمْوث ن  ثْتواّسارݣب  اَأذ  اإِْتخّصا 
ْخِمي اإِ غا اإِّمث حد، وار اإِتِيِري شا عاذ نِيشان ِمين غا يّك اإِّدار ونّي اإِݣِّين ْرعاهذ. 
18ِزي مان اَأيا ُؤرا ذ ْرعاهذ اَأمْزوار وار اإِتِيِري شا عاذ نِيشان نّْبرا اإِذاّمن، 19ِمينِزي اَأوارنِي 

راِمي ذ اإِغرا ُموسى ماّرا ثِيوّصا ن تاْوراث اإِ وْيُذوذ، اإِْكِسي اإِذاّمن ن اإِعْجِميّين ذ اإِغاْيضن 
اَأك-ذ وامان ُؤرا ذ ثاُضوفث ثازݣّواغث ذ سُبونخا ن ِهيُسوب، خنِّي اَأقّا اإُِروّش وْذلِيس 
نِّي ذ اإِْوذان ماّرا، 20اَأم اإِقّار “اإِنا ذ اإِذاّمن ن ْرعاهذ اإِ ذ اوم ُيوُمور اَأربِّي”. 21ثُوغا اإُِروّش 
يزذݣ  عاوذ اَأِقيُضون اإِقّدسن ذ ماّرا رْقُشوع ن ْثكّهانت س اإِذاّمن. 22عراحار ماّرا اإِْتواسِّ
س اإِذاّمن علاْحساب تاْوراث ُؤشا نّْبرا اَأِسيّزر ن اإِذاّمن وار ِذين اإِْدجي شا وْغفار. 23ثُوغا 
يزذݣن رْمثُور ن ثِيمْسرايِين اإِ اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا، ماشا ِمين اإِْدچان  قاع اإِْتخّص اَأذ ْتواسِّ
لَمسيح  24ِمينِزي  ثِينا.  ِزي  اإِْشنان  )=ّدبايح(  ثِيغاْرِصين  س  نّس  ِسيمانت  ُؤجنّا  ذݣ 
وار ُيوِذيف شا ذݣ ُؤقّداس اإِْتواݣّن س اإِفاّسن، ذ ونّي نتّا ذ لماثال ن ِمين اإِْدچان ذ 
اَأربِّي.  اإِ  ِقيباْتش  و خانغ  اإِْضهار رخُّ اَأذ  ِحيما  نّس،  ِسيمانت  ُؤجنّا  ماشا ذݣ  ثِيذت، 
اإِتاذف  اَأم ماّمش ثُوغا  اَأطّاس ن ْثواراِوين  اإِخف نّس  اإِقّدم  اَأذ  اإِْدجي عاوذ ِحيما  25وار 

و  ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن كُور اَأسݣّواس س اإِذاّمن ن اإِنّْضِني غار ُؤقّداس، 26ِمينِزي، مارا اَأمُّ
و،  ونِّيث. ماشا رخُّ اإِْدچا، اإِِري اإِْتخّص اَأذ اإِوّدب اَأطّاس ن ْثواراِوين زݣ واِمي ثْتواّݣ دُّ
اَأقّا نتّا اإِْضهار-د اإِج ن ُؤُمور غار ُؤنݣّار ن ْروْقث، ِحيما اَأذ اإِكّس ّدنُوب س ْثغارصث ن 
يِيخف نّس، 27اَأمشناو ماّمش ذ اإِْتواّسارس اإِ اإِْوذان اَأذ ّمثن اإِْشث ن ْثوارا، خنِّي اَأوارنِي 
مان اَأيا اَأذ د ياس ْرُحوكم. 28اَأمُّو عاوذ لَمسيح، اَأوارنِي راِمي اإِّمْوش ذ ثاغاْرصث اإِْشث 
ن ْثوارا ِحيما اَأذ اإِكّس ّدنُوب خ واطّاس، اَأذ اإِْتوازار ْثوارا ِويّس ْثناين نّْبرا ّدانب زݣ 

اإِنّي ث اإِْتراجان اإِ ُؤسْنجم نْسن. 
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ثاغاْرصث ن لَمسيح �إِ ربْد� 

يفث 10  1ِمينِزي تاوراث، ثنِّي غارس ثِيِري ن ْرخار اإِ د غا ياسن، وار غارس صِّ

ن ثمْسرايِين ِسيمانت نْسنت، عّمارص وار ْثزّمار اَأذ ْثكّمر اإِ اإِنّي اإِْتقاّرابن كُور 
اَأسݣّواس ماحْنذ اَأذ قّدمن رْبدا ثِيغاْرِصين عاوذ ِكيفِكيف. 2نِيغ لّا، اَأذ ْتواّسبّد ثِيمْوشا 
يزذݣن  ْتواسِّ اَأوارنِي راِمي  اإِقّدسن  ُؤِقيُضون  اإِ  اإِْتسّخارن  اإِنّي ثُوغا  ِمينِزي  ثِيغاْرِصين،  ن 
اَأيا  مان  3ماشا س  ّدنُوب.  ن  ثُموسنا  خنِّي  عاذ  اإِْتِغيِمي  غارسن  وار  ْثوارا،  ن  اإِْشث 
ّدنُوب نْسن ْتواّسفكّارن اَأسن-د كُور اَأسݣّواس، 4ِمينِزي اإِذاّمن ن اإِفُوناسن ذ اإِغاْيضن 
اإِقّار “ثاغارصث  ونِّيث،  ُؤينِّي راِمي د ُيوذف غار دُّ اَأذ كّسن ّدنُوب. 5خ  وار زّمارن 
ي ذ  اَأرِّيمث. 6ثِيغاْرِصين س ْثمسِّ اَأيِي  اَأقّا ثّسوجذذ  وار ثن ثْخسذ، ماشا  اَأمْوِشي  نِيغ 
و  ْثغاْرِصين اإِ ّدنُوب وار خاسنت ثارِضيذ. 7رْخذنِّي نِّيغ ‘اَأقّا-يِي ذا، اَأذ د اَأسغ، غار بدُّ
ن وْذلِيس اإِْتوانّضن اإِْتواِري خاِفي، ِحيما اَأذ ݣّغ ِمين ثْخسذ شك، اَأ اَأربِّي!”  8ثُوغا اإنّا 
ّدنُوب وار ثنت ثْخسذ  ي ذ ْثغاْرِصين اإِ  قبر “ثِيغاْرِصين ذ ثمْوشا ذ ْثغاْرِصين س ْثمسِّ
نِيغ وار خاسنت ثارِضيذ”، واّخا اَأقّا-ثنت ْتواقّدمنت علاْحساب تاوراث. 9رْخذنِّي اإنّا 
“اَأقّا-يِي ذا، اَأذ د اسغ ِحيما اَأذ ݣّغ ِمين ثْخسذ شك، اَأ اَأربِّي.” اإِكّس اَأمْزوار، ِحيما اَأذ 
و  اإِّسݣاّعذ ِويّس ْثناين. 10اَأقّا نْتواقّدس اإِ رْبدا قاع س ثمْوِشي ن ْثغارصث ن اَأرِّيمث ن يشُّ
لَمسيح. 11خنِّي كُور اَأكّهان ثُوغا اإِْتسّخار كُور اَأّس ماحْنذ اَأذ اإِْوش اَأطّاس ن ْثواراِوين 
ثِيغاْرِصين ذ اإِْشثن ثِنّي وار اإِزّمارن اَأذ كِّسينت ّدنُوب. 12ماشا وانِيثا، اَأوارنِي راِمي اإِقّدم 
وس ن اَأربِّي اإِ رْبدا، 13ِزي رْخذنِّي اإِْتراجا اَأر د  اإِْشث ن ْثغارصث خ ّدنُوب، اَأقّا اإِقِّيم خ يفُّ
اس ْتواݣّن رعْذيان نّس ذ ثانْبذاث ساُذو اإِضارن نّس. 14ِمينِزي س اإِْشث ن ْثغارصث اَأقّا 
اإِّسݣّذ اإِ رْبدا ماّرا اإِنّي اإِْتواقّدسن. 15اَأرُّوح اإِقّدسن عاوذ اإِْشهذ خ مان اَأيا، 16ِمينِزي اَأوارنِي 
راِمي ت اإنّا قبر “ذ وا ذ ْرعاهذ اإِ ِزي اإِ غا عاهذغ اإِخف اإِنُو اَأِكيسن ‘اَأوارنِي ُؤّسان نِّي’، 
اإنّا ِسيِذي، ‘اَأذ ݣّغ اإِْزرفان اإِنُو ذݣ ُوراون نْسن، اَأذ ثن اَأِريغ عاوذ ِذي رعقر نْسن 17ُؤشا 
اإِتِيِري  ّدنُوب نْسن ذ اإِخطّان نْسن، عّمارص اَأذ ذاْيسن فكّارغ عاذ.’ ” 18خنِّي مانِي 

وْغفار اإِ مان اَأيا، وار ِذين اإِقِّيم عاذ ْثغارصث خ ّدنُوب. 

يمان  �أَشّجع ِحيما �أَذ نشّبار ِذي لاإِ
ن  اإِذاّمن  س  ُؤقّداس  ذݣ  ناذف  اَأذ  ماحْنذ  تِيّقث  غاْرنغ  اَأم  اَأْوماثن،  اَأ  ُؤينِّي،  19خ 

اإِكّا ِزي اَأرواق،  اإِ ذ انغ يارّزمن ّزايس اَأم ذ  اإِّدارن  و لَمسيح 20خ وْبِريذ ن ْجِذيذ  يشُّ
ونّي ذ اَأْيُسوم نّس 21ُؤشا اَأقّا غاْرنغ اإِج ن ُؤكّهان ذ اَأمّقران خ ثاّدارث ن اَأربِّي، 22اأّج 
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يزذݣن س  اإِْتواسِّ يمان، س ُور  اَأنغ خنِّي اَأذ نْقاّرب س ُور ن ثِيذت، ِذي تِيّقث ن لاإِ
اإِْصفان.  وامان  س  يرذن  اإِسِّ نّغ  يماث  اَأرِّ س  ُؤشا  ثاعّفانت  ْثنْفسشث  ِزي  ي  ُؤُروشِّ
23اأّج اَأنغ اَأذ نشّبار ِذي شهاذث ن ُؤِسيثم نّْبرا ّما اَأذ نارِجيج، ِمينِزي ذ ونّي اإِواْعذن 

ُؤ  ثاْيِري  اَأذ نّݣ ُؤر ذݣ واياويا غار  اإِّجن ونّْضِني ِحيما  اَأذ نْحضا  24ُؤشا  اَأصِذيق  ذ 
ّزاْينغ،  شا  نُّومن  ماّمش  اَأم  نّغ  ثامْسُمونت  شا  ي  نجِّ 25وار  ثِيصْبحانِين،  رْخذايم  غار 
يِيوض-د.  نِّي  اَأّس  اَأقّا  ْثزارم  اإِ غا  ْخِمي  ماُهو عاذ  ونّْضِني،  اإِّجن  اَأذ نّسمحض  ماشا 
يم عاذ  ثقِّ وار  خنِّي  ثِيذت،  ن  ثاُموسنا  نطّف  ّما  اَأوارنِي  نعماذا  نْخضا  مارا  ِمينِزي  26

اإِّشن  اإِ غا  ي ثنِّي  ْثغارصث خ ّدنُوب، 27ماشا اَأراِجي ن لِحيساب ذ ْرعاُبوق ن ْثمسِّ
اَأرْحمث خ شهاذث  نّْبرا  اإِْتوانغ  اَأذ  تاْوراث ن ُموسى،  اإِْبضر  اَأذ  28مارا حد  رعذيان. 
ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن رْشُهوذ. 29مْشحار اإِ غا يِيِري عاذ ُؤوّدب كثار اإِ ِذي ْثفكّارم اَأذ 
اإِسذاهْدچ ونّي ثُوغا اإِعّفسن خ مِّيس ن اَأربِّي ُؤ ثُوغا اإِحّسب اإِذاّمن ن ْرعاهذ اإِ ِزي 
ثُوغا اإِْتواقّدس ذ ثاخُموِجي ُؤ خنِّي اإِّسْحقار اَأرُّوح ن نِّيعمث؟ 30ِمينِزي نّسن ِوي اإِنّان 
“اَأنثاقم اإِ نش ُؤِمي اإِْدچا، نش اَأذ ث خْدچصغ!” ُؤشا عاوذ “ِسيِذي اَأذ اإِحكم اَأْيُذوذ 
نّس.” 31ّسعذ ذ اَأبارشان اإِ ونّي اإِ غا اإِْوضان ذݣ اإِفاّسن ن اَأربِّي اإِّدارن. 32ماشا فكّارم 
ذݣ ُوّسان اإِعُذون، ِمين ِذي، اَأوارنِي راِمي ْتوارْزمنت ثِيطّاِوين نْوم، ثُوغا كنِّيو ثاربُّوم 
ين ذ اَأفُوّرج ن رْفِضيحث  اَأمْنِغي اَأمّقران ن ُؤوّدب، 33زݣ اإِج ن ُؤغْزِذيس راِمي كنِّيو اَأرِّ
اإِنّْضِني ُؤِمي ذاْيسن  اَأك-ذ  ذ رْحصارث ُؤشا خ ُؤغْزِذيس نّْضِني راِمي كنِّيو ثشارشم 
اَأكّشض ن  ْثقبرم  ُؤشا  اإِنُو  ْسناسر  اَأْمُنوس خ  ثْكِسيم  34ِمينِزي  ِكيفِكيف.  و  اَأمُّ اإِْتواّݣ 
اإِجْنوان. 35وار  اإِفنِّين ذݣ  اإِ وار  اإِْشنا  اَأݣْرا  نْوم س رْفراحث، ثّسنم بلِّي غاْروم  واݣْرا 
نطّارم شا ثارياسث نْوم ثنِّي غار ثْدچا اإِْشث ن ْرُمونث ثمغار. 36ِمينِزي ّصبار اإِْتخّصا 
كنِّيو، ِحيما خنِّي اَأذ ثطّفم ْرواْعذ اَأم ثݣّم ِمين اإِْخس اَأربِّي. 37ِمينِزي ْذُروس ن ْروْقث اإِ 
يمان  ِذينِّي ُؤشا ونّي اإِ د غا ياسن اَأذ اإِخّش ُؤشا وار اإِْتعطّار شا. 38ماشا اَأْمسݣّاذ س لاإِ
اَأذ اإِّدار، ماشا مارا اإِْسمح ذايس، وار ّزايس اإِفاّرح رْعمار اإِنُو.39ماشا نّشين وار نْدجي 
شا زݣ اإِنّي اإِذْورن غار ضّفار غار ْثخّسارث، ماشا زݣ اإِنّي اإِتاْمنن اَأر غا اَأْوضن غار 

ُؤسْنجم ن رْعمار. 
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يمان  رْشُهوذ س لاإِ

اَأقْناع ن 11  ذ  ُؤشا  يثم  اإِْتواسِّ ِزي  اإِ  ثمْسرايِين  اَأضمان ن  ذ  يمان  لاإِ 1اَأقّا خنِّي 

اَأيا طّفن رْجُذوذ ِزيش شهاذث.  ثمْسرايِين وار ْتِويِرينت. 2ِمينِزي س مان 
اإِْتواران، وار  ِمين  ِمينِزي  اَأربِّي،  ثْتواّݣ س واوار ن  ونِّيث  دُّ بلِّي  نْفّهم  يمان  لاإِ 3س 

اإِْتبانن.  ِمين  اإِْتواّݣ شا ِزي 
اَأربِّي ُؤشا ّزايس  يمان ثُوغا هاِبيل اإِقّدم اإِْشث ن ْثغارصث ثْمغار خ قايِين اإِ  4س لاإِ  

اَأقّا اإِطّف شهاذث بلِّي ثُوغا-ث ذ اَأْمسݣّاذ، راِمي د اس اإِْوشا اَأربِّي شهاذث اإِ ْثغارصث 
نّس ُؤشا ّزايس اإِّساوار عاذ، واّخا نتّا اإِمُّوث. 

نُوخ نّْبرا ّما اإِْزرا ْرمْوث، وار اإِْتواف عاذ، ِمينِزي اإِْكِسي اِث  يمان اإِّمكِسي �إِ 5س لاإِ  
اَأربِّي. ِمينِزي قبر ّما اَأذ اإِْتواكِسي، ثُوغا شّهذن خاس، اَأقّا ثُوغا يارضا اَأربِّي. 6ماشا نّْبرا 
يمان وار اإِزّمار اَأربِّي اَأذ اإِْتوارضا. ِمينِزي ونّي اإِ غا اإِقاّربن غار اَأربِّي، اإِْتخّص اس اَأذ  لاإِ

يامن بلِّي نتّا اَأقّا-ث ِذين ُؤ نتّا ذ اَأمخْدچاص ن اإِنّي خاس يارزُّون. 
وار  عاذ  ِمين  واوار خ  ّزايس س  اإِْعرم  اَأربِّي  راِمي  اَأوارنِي  نُوح،  ثُوغا  يمان  لاإِ 7س   
يمان نِّي اَأقّا اإِحكم  اإِْتِبينن، اإِّسوجذ اَأغاّراُبو س ُؤوقّار اَأر اَأسْنجم ن ْرواُشون نّس ُؤشا س لاإِ

يمان.  ونِّيث ُؤشا اإِْذور ذ اَأْوِريث ن ْثسݣْذا ثنِّي علاْحساب لاإِ دُّ
بر�ِهيم، راِمي د اإِْتواراغا، اإِطّاع ُؤشا اإِفّغ غار وْمشان اإِ غا اإِطّف ذ  يمان ثُوغا �إِ 8س لاإِ  
يمان ثُوغا-ث ِذي ثُمورث ن  ْروارث ُؤشا اإِفّغ نّْبرا ّما اَأذ اإِّسن مانِي اإِ غا ياوض. 9س لاإِ
ْرواْعذ اَأمْشناو ِذي ثُمورث ن اإِباّرانِيّين، اإِْزذغ ذݣ اإِِقيضان اَأك-ذ اإِسحاق ذ ياعُقوب، 
ينت س ذساس، ثنِّي اإِْبنا  اإِنّي ذ اإِْوِريثن اَأِكيذس ن ْرواْعذ ذ اإِّجن، 10ِمينِزي اإِْتراجا ثانِذْ
يمان اإِّمْوش اس اإِ سار� ّجْهذ ماحْنذ اَأذ ثْكِسي ّديسث ُؤشا  ُؤشا اإِݣّا اِث اَأربِّي. 11س لاإِ
ثُوُرو عاذ باّرا اإِ ْرِميجار ن ثْوسار نّس، ِمينِزي نتّاث ثُوغا ثحسب ونّي اإِواْعذن ذ اَأصِذيق. 
12س ُؤينِّي عاوذ زݣ اإِّجن، اَأقّا زݣ ونّي اإِ ِذي اإِبضر ّجْهذ نّس، فّغن-د اَأمْشناو اإِثران ن 

ُؤجنّا س ُؤبارُّو نْسن ُؤشا اَأمْشناو اإِجِذي خ ْثما ن رْبحار اإِ وار اإِزّمار اَأذ اإِْتواحسب.
ْرُوُعوذ، ماشا ِزي راݣّواج واها  اَأذ طّفن  ّما  نّْبرا  اإِنا ماّرا  وثن  مُّ نِّي  يمان  لاإِ   13ِذي 
ْزِرين ثن، ُؤمنن ّزاْيسن، ذاْرعن اَأسن ُؤشا شْهذن بلِّي نِيْثِني ذ اإِباّرانِيّين ذ اإِمسبِريذن خ 
ثُمورث. 14ِمينِزي اإِنّي اإِقّارن مان اَأيا، ّسشنن مِليح بلِّي نِيْثِني اَأرزُّون ثاُمورث. 15ماعِليك 
و  فكّارن ِزي ثُمورث مانِيس د فّغن، اإِِري اَأقّا ُؤِفين ْروْقث ِحيما اَأذ عقبن. 16ماشا رخُّ
ذاْيسن ّمْزِري غار ثُمورث ثنِّي حسن، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني غار ثنِّي ذݣ ُؤجنّا. س ُؤينِّي 

اَأربِّي وار اإِصضِحي شا اَأذ اس راغان اَأربِّي نْسن، ِمينِزي اَأقّا اإِّسوجذ اَأسن ثانِذينت. 
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يمان اإِْوشا اإِبراِهيم، راِمي اإِْتواقْدچب، اإِسحاق ذ ثاغاْرصث ُؤشا ونّي اإِقْبرن  17س لاإِ  
يس اإِ ثُوغا غارس، 18اَأقّا نتّا ُؤِمي اإِْتوانّا “ِذي اإِسحاق اَأذ اش  ْرُوُعوذ، ثُوغا اإِقّدم اَأينِّي ن مِّ
اإِمتِّينن،  اإِّسنكّار زݣ  اإِزّمار عاوذ اَأذ ث-يِد  راغان ّزاِريعث”.19ثُوغا اإِخاّرص بلِّي اَأربِّي 

ِزي مانِيس ث-يِد اإِْكِسي غارس عاوذ اَأم اإِج ن لماثال. 
يمان ثُوغا �إِسحاق اإِبارك ياعُقوب ذ ِعيُسو خ ِمين ثُوغا ذ اإِݣُّورن.  20س لاإِ  

يمان ثُوغا ياعُقوب، راِمي ثُوغا اإِْتمتا، اإِبارك خ كُور اإِّج زݣ اإِحْنِجيرن ن  21س لاإِ  
ُيوسف ُؤشا ثُوغا اإِعّبذ اَأم اإِّسُعوكُّوز خ يِيخف ن ثّغارشث نّس. 

يمان ثُوغا يُوسف، راِمي ثُوغا اإِْتمتا، اإِفكّار خ ُوفُوغ ن اَأْيث ن اإِسرايِيل ُؤشا  22س لاإِ  

اإِوّصا ثن خ اإِْغسان نّس.
ن  ْثراثا  نّس  لوالِيِذين  ِزي  اإِْتواسُنوفّار  اإِخرق،  د  راِمي  ُموسى،  ثُوغا  يمان  لاإِ 23س   
اإُِيورن، ِمينِزي ْزِرين اَأسيِمي اإِْصبح ُؤشا وار ݣِّويذن شا س ُروُمور ن ُؤجْدجيذ. 24س 
يمان ثُوغا ُموسى، راِمي ثُوغا اإِمّقار، ُيوِݣي اَأذ اس راغان مِّيس ن يْدجيس ن ِفيرُعون،  لاإِ
25مِري ُيوفا اَأذ يِيِري اإِْتوامْدچخ اَأك-ذ وْيُذوذ ن اَأربِّي ُؤرا ذ ثارِّيث ن ّمْزِري ِذي ّدنُوب 

ِذي شا ن ْروْقث، 26ُؤشا ثُوغا اإِحّسب اَأْسحقار ن لَمسيح ذ اَأݣْرا اَأمّقران سنّج اإِ رْكُنوز 
اإِّجا  يمان  لاإِ 27س  اإِْتواخْدچص.  غا  اإِ  اس  ذ  ِمين  غار  اإِْخّزار  ثُوغا  ِمينِزي  ِميْصرا،  ن 
اَأْخِمي  اإِِزيّيار اإِخف نّس  اإِݣِّويذ شا ِزي ثْفقاحث ن ُؤجْدجيذ، ِمينِزي  اَأم وار  ِميْصرا، 
ي ن اإِذاّمن،  يمان اإِݣّا اإِزمار ن باسخا ذ اَأُروشِّ اإِْتوارا ونّي وار اإِزّمارن اَأذ اإِْتوارا. 28س لاإِ
يمان ْزوان رْبحار اَأزݣّواغ اَأْخِمي  ِحيما اَأمكّحاض وار اإِْتِحيِذي شا اإِمْنزا نْسن. 29س لاإِ

كِّين ِذي ْرباّر، ماشا اإِِميصِريّين، اَأم ث جاّربن ثانيا، ْتواصارضن ِزي رْبحار. 
يمان ْوضان رحيُوض ن �أَِريحا ُؤِمي كِّين سبعا ن ُوّسان تنّضن اَأس.  30س لاإِ  

اَأم ثُوغا ثارّحب  اإِطِّيعن،  يِنّي وار  اَأك-ذ  يمان وار ْثهلّك شا ر�حاب ْرقحبا  لاإِ 31س   
اإِبرݣاݣن س رهنا.

ْورغ خ ِخيِذييُون ذ بار�ك  ي اَأذ سِّ 32ُؤشا  ِمين اإِ غا اإِنِيغ عاذ؟ ِمينِزي ْروْقث وار ْثقدِّ  
ْمكاشافن 33اإِنِّي ثُوغا اإِغلّبن خ ْثݣْلِذين س  ذ سامُسون ذ ِييفثا ذ د�ُود ذ سامِويل ُؤ خ �إِ
اإِخنُفوشن ن وايراذن، 34ّسخْسين ّجْهذ ن  يمان، ݣِّين ثاسݣْذا، طّفن ْرُوُعوذ، قّنن  لاإِ
يف، ْكِسين ّجْهذ ِذي ثُوْضعفث، ذْورن جهذن ذݣ  ي، اَأرْورن ِزي رْقضاع ن سِّ ْثمسِّ
اإِمْنغان، قْرعن خ ْرعسكار ن اإِباّرانِيّين. 35ثِيمغاِرين ْكِسيْنت اإِمتِّينن نْسنت ِزي ْثُنوكرا، 
ْثُنوكرا حسن. 36شا  اَأذ شاْرشن ِذي  اَأفكِّي، ِحيما  شا نّْضِني ْتواعّدبن، وار قِبيرن شا 
نّْضِني ْكِسين اَأبْهذر ذ ُؤركُّوض سنّج اإِ مان اَأيا عاذ ْسناسر ذ رْحبس 37ُؤشا ْتوارجمن، 
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يف، ثْلعن اَأم اَأْرضن اإِرماون ن ُؤْدجي ذ  ْتواقّصن ِذي اإِِزييناث، قْدچبن ثن، ْتوانغن س سِّ
ونِّيث وار ثن ثسذاهْدچ، ثْلعن  اإِغاْيضن، ذاْيسن رغبن، ْتواحصارن، ْتواضرمن، 38اَأقّا دُّ
ِذي رْخراواث، خ اإُِذورار ُؤ ذݣ اإِفران ذ اإِخرُذوسن ن ثُمورث. 39ُؤشا  ماّرا اإِنا واّخا 
يمان، وار طِّيفن شا ْرواعذ. 40اَأقّا اَأربِّي ثُوغا اإِْتوارا شا ن ْرحاجث  كسبن شهاذث س لاإِ

خار اإِ نّشين، ِحيما نِيْثِني وار ْتواكّمرن شا نّْبرا نّشين. 

لماثال ن لَمسيح 

1س ُؤينِّي نّشين عاوذ، ُؤِمي ذ اَأنغ-د اإِنّض اإِج ُؤسيُنو اَأمّقران ن رْشُهوذ، اَأذ نّج 12 

ماّرا ّضقر ذ ّدانب اإِ د انغ اإِتݣّن ذْغيا ثاْخشفث، ماحْنذ اَأذ نُوُيور س ّصبار 
نزار غار ُؤمݣّواذ ذ ُؤمكّمر ن  اَأذ  اَأنغ  اإِْتراجان غار ّزاث. 2اأّج  انغ  ذ  اإِ  اَأمِحيزوار ونّي 
اَأقّا ياربُّو ّصالِيب،  ِقيباْتش نّس،  اإِْتواݣّن  يّبث ن رْفراحث  و، ونّي، ِزي سِّ يمان، يشُّ لاإِ
وس ن ْرعارش ن اَأربِّي. 3خزارم مِليح ذݣ ونّي  وار ث اإِْشِقي ُؤبْهذر، ُؤشا اإِقِّيم خ يفُّ
يارُبون اَأنْشث ن رعكاسث ن اإِمْذناب ِضيّد ن يِيخف نّس، ِحيما وار ثِتيحرم ُؤ وار 

وم شا ِذي رْعمار نْوم.  ثارخُّ

حْنِجيرن نّس  تاربّا �إِ �أربِّي �إِ
ثُتوم  اإِذاّمن، 5ُؤشا  ْتِسيّزرن  اَأر ذ  ّدانب، وار ثمعاِريم عاذ  اَأك-ذ  ثْتمنغام  اَأم  4اَأقّا كنِّيو، 

ن  ثاربِيّيث  شا  ْسحّقار  وار  اإِنُو،  ي  ‘مِّ اإِحْنِجيرن  غار  اَأمْشناو  اإِّساوارن  ِكيوم  اإِ  اَأسنهار 
اإِتْخس  ونّي  6ِمينِزي  اإِخْدچص.’  غا  اإِ  شك  ْخِمي  اَأمارُخو  ذ  شا  تِيِري  وار  ِسيِذي، 
اإِقّبر. 7مارا ثْكِسيم  ِسيِذي، ياأربِّي ث س ُؤقّساح ُؤشا اإِزكّوض كُور اإِج ن مِّيس ونّي 
ثاربِيّيث، اَأربِّي اإِتّݣ اَأوم اَأم اإِحْنِجيرن نّس. ِمينِزي مان مِّيس ونّي باباس وار ث ياأربِّي شا 
س ُؤقّساح؟ 8ماشا مارا اَأقّا كنِّيو نّْبرا ثاربِيّيث اإِ ِذي ّشارشن ماّرا، رْخذنِّي كنِّيو ذ ثاْروا 
ن فارق شغر، وار اإِْدجي ذ اَأّراو. 9ِزي ّسا، اَأقّا نكِسي ثاربِيّيث ِزي باباْثنغ علاْحساب 
اَأْيُسوم ُؤشا نْوقّار اإِثن، ما خنِّي وار نتطِّيِعي شا كثار اَأطّاس اإِ ْثباباث ن اَأرُّوحاث ُؤشا اَأذ 
نّدار؟ 10ِمينِزي اإِنا ثُوغا ذ انغ ياربّان ْذُروس ن ُوّسان اَأم ماّمش ذ اسن اإِْتِغير مِليح، ماشا 
نتّا اإِتّݣ اِث اإِ ثِيِزي نّغ، ِحيما اَأذ نشارش ِذي ْثقّداسث نّس. 11اَأقّا وار ِذين ُؤرا ذ اإِْشث 
اَأوارنِي اس ثِيِوي-د  اإِْتبانن ذ رْفراحث ماشا ذ رْحِريق، ماشا  ن  ثاربِيّيث س ُؤقّساح 
ْرِغيْدچث ن رْهنا اإِ اإِْدچان ِذي ْثسݣْذا اإِ اإِنّي ّزايس اإِْتواذاّربن. 12خ ُؤينِّي ْسݣاّعذم خنِّي 
اإِفاّسن يارُخون ذ اإِفاّدن يارْهفن، 13ُؤشا ݣّم نِيشان اإُِسوراف ن اإِضارن نْوم ِحيما ِمين 
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اإِْدچان ذ اَأنْضبار وار اإِتحُروْدُچوذ شا، ماشا اَأذ اإِݣُّور اَأذ اإِݣّنفا. 14ْضفارم-د رْهنا اَأك-ذ ماّرا 
ذ ثُوقّدِسي ثنِّي نّْبرا ّزايس وار اإِزار حد ِسيِذي. 15غاْروم اَأقّا ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ اإِْوضا ِزي 
نِّيعمث ن اَأربِّي نِيغ اَأذ اإِّسغِمي اَأزوار ن ثارُزوِݣي، اَأذ اإِّݣ اَأخاْروض ُؤشا خنِّي اَأذ ّزايس 
اإِْتواّج حد اَأذ يِيِري ذ اَأقْحِبي نِيغ ذ اَأمقُجوح اَأمْشناو ِعيُسو،  ْتواخْمجن اَأطّاس. 16وار 
ونّي اإِْوِشين ْرحّق ن ُؤمنُزو نّس خ اإِّج ن ماّشا. 17ِمينِزي اَأقّا ثّسنم، بلِّي اَأوارنِي اس ثُوغا 
ذاْيس ّمْزِري ِحيما اَأذ اإِوارث لباراكا، ُيوِݣي اَأس، اَأم وار ُيوِفي شا اَأْمشان اإِ تُوبث واّخا 
يارزُّو ث س اإِمطّاون. 18ِمينِزي كنِّيو وار ثِيِويضم شا غار وْذرار ونّي نْزّمار اَأذ نْحاذا ُؤ 
ي يارِغين ذ ْثبارشانت ذ ثاْدچسث ذ ْثحارياث 19ذ ّزِهير ن ْرُبوق ذ ْرحّس  غار ْثمسِّ
يِوير عاذ،  يّبث نّس اإِنّي ث اإِْسِرين، زاْوݣن خنِّي ماحْنذ وار ِكيسن اإِسِّ ن واوارن خ سِّ
20س ِمينِزي وار زّمارن اَأذ اَأرُبون ِمين ذ اسن اإِوّصا “مارا اإِحاذا اإِج ن لحاياوان اَأذرار، 

اَأذ اإِْتوارجم نِيغ اَأذ اإِْتوانغ س فِريثشا.” 21راِمي ت ْزِرين، ثُوذف اإِثن ثِيݣُّوِذي، اَأراِمي 
و كنِّيو ثِيوضم غار وْذرار ن ِسيُيون، غار  ُموسى اإنّا “اَأقّا ݣّوذغ ُؤ اَأرِجيجغ.”  22اَأقّا رخُّ
ينت ن اَأربِّي اإِّدارن، ُؤرشالِيم ن ُؤجنّا ُؤ غار ُرُروف ن لمالاكاث، 23غار ُؤُمونِي ن  ثنِذْ
ُؤرار، غار ثمْسُمونت ن اإِمْنزا اإِنّي اإِْتوازّمن ذݣ اإِجْنوان ُؤ غار اَأربِّي، ْرقاِضي خ ماّرا ُؤ 
و، اَأْمسْصراح ن ْرعاهذ ن ْجِذيذ  غار اَأرُّوحاث ن اإِْمسݣّاذن اإِنّي اإِْتواكّمرن، 24ُؤ غار يشُّ
ي اإِنّي اإِّساوارن ْحسن زݣ اإِنّي ن هابِيل.25غاْروم وار ثاِݣيم شا ونّي  ُؤ غار اإِذاّمن ن ُؤُروشِّ
اإِّساوارن، ِمينِزي مارا اإِنّي وار اإِْتواّسنجمن شا راِمي ُؤِݣين ونّي اإِّساوارن ِذي ثُمورث، 
ماُهو عاذ نّشين، مارا نْحّيذ زݣ ونّي اإِْدچان زݣ اإِجْنوان. 26ْثِميّجا نّس ثُوغا ثّسنهّزا 
و اَأقّا اإِواْعذ، اإِقّار “عاذ اإِْشث ن ْثوارا عاوذ اَأذ ّسْنهّزغ  ثاُمورث ِذي ْروْقث نِّي، ماشا رخُّ
ماِشي ثاُمورث واها، اَأقّا ُؤرا ذ اَأجنّا.” 27اوار-ا ‘اإِشث ن ْثوارا عاوذ’، اَأقّا يمرا بلِّي اَأذ 
ين. 28خ ُؤينِّي اَأم  اإِْتواكّس ِمين اإِتْنهّزان اَأم ِمين اإِْتواخْرقن، ِحيما اَأذ اإِقِّيم ِمين وار اإِتْنهزِّ
ين شا، اَأذ نطّف ِذي نِّيعمث ُؤشا اَأذ نْخذم اإِ اَأربِّي اَأم ماّمش  ي ثاݣْلِذيث وار اإِتنهزِّ نْكسِّ

ي اإِتتّن.  خاس يارضا، س رهيا ذ ثِيݣُّوِذي. 29ِمينِزي اَأربِّي نّغ ذ ثِيمسِّ

�أَْمݣّو�ذ ن ُؤسْنجم نّغ 

اإِنْوِجيون، 13  اإِ  اَأذ ثاْرزمم ثاّوارث  يم ثاْيِري ن ثاوماث. 2وار ثُتوم شا  اَأذ ثقِّ 1اأّج 

ينن. 3عقرم خ اإِْمحباس اَأْخِمي  ِمينِزي س ُؤيا شا اَأرّحبن س لمالاكاث اَأم وار سِّ
ُؤ عقرم خ اإِنّي اإِْتواغّزان اَأْخِمي كنِّيو غّزان ِذي اَأرِّيمث  كنِّيو ثْتواحّبسم اَأِكيْذسن عاوذ 
عاوذ. 4اأّج اَأذ يِيِري رْمراش ذ اَأوقّار غار ماّرا، ذ قاما ن رْمراش نّْبرا رْخمج، ِمينِزي اَأربِّي 
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اإِشطّارن، قْنعم س ِمين  تِيِريم شا ذ  ينا. 5وار  اإِتݣّن زِّ يِنّي  اإِقحِبيّين ُؤ خ  اإِحكم خ  اَأذ 
يغ نِيغ اَأذ ذايك سّمحغ”.  6س  غاروم، ِمينِزي نتّا ِسيمانت نّس اإنّا “نش وار شك تجِّ
ُؤينِّي نْزّمار اَأذ نِيِني س تِيّقث “ِسيِذي ذ اَأمعاون اإِنُو، وار تݣّوذغ شا، ِمين ذ ايِي اإِ غا 
يورن اَأوار ن اَأربِّي، ْضفارم  يّݣ ْبناذم؟” 7عقرم خ اإِنّي اإِ كنِّيو اإِْتݣّواذن، اإِنّي ذ اوم اإِسِّ
و لَمسيح ذ نتّا نتا،  يمان نْسن، ْخِمي ْثخّزارم غار ْرِغيْدچث ن ثُوذارث نْسن. 8يشُّ لاإِ
يم اَأذ كنِّيو غاّرن ِزي ّسا غار ِذيها س ْثُغوِري ثغِريب،  اإِضنّاض ذ يِيضا ُؤ اإِ رْبدا. 9وار ثجِّ
ثُوغا  اإِ  ماّشا  اإِْدجي ِذي  وار  نِّيعمث،  اإِشّبار ِذي  اَأذ  ُؤر  اَأقّا  لمِليح  ِمينِزي ْرحاجث ن 
اإِْتسّخارن  اإِنّي  ِزي  اإِ  اإِج ن ُؤعالطار  اإِرهان. 10غاْرنغ  اإِنّي ثُوغا ّزايس  اإِ  اإِنِفيعن شا  وار 
يماث ن  ذݣ ُؤِقيُضون اإِقّدسن وار غارسن ُبو تْسِريح ماحْنذ اَأذ ّزايس ّشن، 11ِمينِزي اَأرِّ
لحاياواناث اإِنّي اإِذاّمن نْسن ْتواكِسين غار ذاخر ن ُؤقّداس زݣ ُؤزْدجيف ن اإِكّهانن 
و اإِماّرث عاوذ باّرا اإِ ثّوارث ن ثنِذينت،  ْتواّسارغن باّرا اإِ ثقسفث. 12خ ُؤينِّي ثُوغا يشُّ
ِحيما اَأذ اإِقّدس اَأْيُذوذ س اإِذاّمن نّس، 13خ ُؤينِّي اَأذ نّفغ غار باّرا ن ثْقسفث اَأم نارُبو 
ينت ن رْبدا، ماشا نارزُّو خ ثنِّي اإِ د غا ياسن.  ْرعار نّس. 14ِمينِزي وار غاْرنغ ذا ثانِذْ
15اَأمُّو خنِّي، اأّج اَأنغ اَأذ ّزايس نْقّدم ثِيمْوشا ن ُؤسْمغار اإِ اَأربِّي، ْرِغيْدچث ن اإِيْنِشيشن 

اإِنّي اإِشّهذن خ يِيسم نّس. 16وار تُتوم شا اَأذ ثݣّم ِمين اإِصْبحن ُؤرا ذ ثشِريمث، ِمينِزي 
اإِنّي اإِ كنِّيو اإِْتݣّواذن، ݣّم اَأسن اَأّراي، ِمينِزي  اَأربِّي يارضا خ ثمْوشا اَأم ثِينا. 17طّاعم اإِ 
نِيْثِني ْتعّسان خ رعُمور نْوم اَأمْشناو اإِنّي اإِتݣّن رْحساب، طاعم اَأسن ِحيما اَأذ ت ݣّن س 
رْفراحث، وار اإِْدجي س ُؤوْحوح، ِمينِزي مان اَأيا وار كنِّيو اإِنّفع. 18ّزاْدچم خانغ ِمينِزي 
غارني تِيّقث بلِّي غاْرنغ ثانفسشث ثْشنا، اَأم ذاْينغ ّمْزِري ِحيما اَأذ نّدار نِيشان ِذي ماّرا. 
19ْتزاْوݣغ كنِّيو س ّجهذ، اَأذ ثݣّم اَأمُّو، ِحيما خنِّي نش ذْغيا اَأذ غاروم-د ذورغ. 20اأربِّي 

و لَمسيح، اَأمكسا اَأمّقران ن ُوْدجي، زݣ اإِمتِّينن س اإِذاّمن  ن رْهنا ونّي د اإِّسنكّارن يشُّ
ن ْرعاهذ اإِ رْبدا، 21اَأذ كنِّيو اإِكّمر ِذي ماّرا ْرخار ِحيما اَأذ ثݣّم ِمين اإِْخس نتّا، ماحْنذ 
و لَمسيح ِوي غار اإِْدچا ُؤُعوْدجي اإِ رْبدا  اَأذ ذاْينغ اإِّݣ ِمين اإِْدچان اإِ اَأرضا نّس س يشُّ
قاع. اَأِمين. 22خنِّي عْرمغ اَأوم، اَأ اَأْوماثن، قبرم اَأوار-ا ن ُؤسنهار، ِمينِزي ُؤِريغ اَأوم-د س 
ْذُروس. 23سنم اَأقّا اَأرُخون ُؤماثوم ثِيُموثِيُيو. مارا ُيوِسي-د ذْغيا، اَأذ كنِّيو زارغ اَأِكيذس. 
24سْدچمم خ ماّرا اإِنّي اإِ كنِّيو اإِْتݣّواذن ُؤ خ ماّرا اإِمقّداسن. اإِنّي ن اإِطاليا ْتسْدچامن-د 

خاوم. 25نِّيعمث اَأذ ِكيذوم ثِيِري ماّرا. اَأِمين.
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ثابر�ت ن ياعُقوب 

�أَسْدچم
 

و لَمسيح، اإِ ثنعاش ن ْثقّبار ثِنّي اإِمطاّراشن: 1  1ياعُقوب، اإِْسمغ ن اَأربِّي ذ ِسيِذي يشُّ

مِليح خاوم. 

يمان ذ �إِغكّو�ن  ثاقْدچبث ن لاإِ
2اَأ اَأْوماثن، مارا اَأذ خاوم كّن اَأطّاس ن اإِغكّوان، حسبم مان اَأيا ماّرا ذ رْفراحث. 3اَأقّا 

يمان نْوم اَأذ ذ ثّج ّصبار، 4ماشا اإِْتخّص ّصبار اَأذ اإِْتواكّمر  كنِّيو ثّسنم بلِّي ثاقْدچبث ن لاإِ
يم اس  ي والُو. 5مارا شا ن اإِّجن ّزاْيوم ثقِّ ِحيما اَأذ ثاوضم ُؤ اَأذ ْثكّمرم ُؤشا وار كنِّيو اإِْتخصِّ
عاذ ثِيِغيث، اَأذ ت اإِتار ِزي اَأربِّي ونّي اإِتِيّشن س ثْشِريمث اإِ ماّرا نّْبرا اَأزاوار. 6ماشا اَأذ 
يمان، نّْبرا اَأشكِّي، ِمينِزي ونّي اإِشكّان اَأقّا نتّا اَأم اإِْشث ن ْرُموجث ِذي رْبحار،  اإِتار س لاإِ
ي اَأذ اس اإِْتِغير اإِ ْبناذم نِّي اَأذ اإِْكِسي  يض ُؤشا اإِْتُصوض ذايس. 7وار ثجِّ ثنِّي اإِعاّرنن اَأسمِّ
شا ِزي اَأربِّي. 8اَأقّا نتّا اَأْخِمي س ْثناين اإِزْدجيفن، وار يارِسي ِذي ماّرا اإِْبِريذن نّس. 9ماشا 
ّجث ثاْوماث اإِواضعن اَأذ ثّسمغار ِذي ُروْعرا نّس 10ُؤشا ونّي غار اإِْدچا واݣْرا اَأذ اإِّسمغار 
ذݣ ُؤواضع نّس، ِمينِزي اَأمْشناو ثاوارذشث ِذي رْحِثيش اَأذ اإِْفنا نتّا. 11ثافُوشث اَأذ ثنقار 
س رحُمو نّس، اَأذ ثّسشمض رْحِثيش ُؤشا ثاوارذشث اَأذ ثِيسراو ُؤشا اَأذ اس اإِراح وازِري 
و اإِ غا اإِْفنا ُبو واݣْرا عاوذ س ماّرا ِمين غارس. 12ّسعذ ن وْرياز ونّي اإِ غا  ن ُوذم نّس. اَأمُّ
اإِحمرن اَأغكِّوي، ِمينِزي مارا اإِْذور ذ اَأمقْدچب، اَأربِّي اَأذ اس اإِْوش ثامِريسث ن ثُوذارث 
ي حد اَأذ اإِنِي مارا اإِصار ذݣ  اإِنّي ث اإِتْخسن. 13وار ثجِّ ثنِّي ثُوغا اإِواْعذ ّزايس اَأربِّي اإِ 
ُؤغكِّوي “اَأربِّي اإِ ذ ايِي اإِغكّوان”. اَأقّا اَأربِّي وار اإِزّمار اَأذ اإِْتواغوا ِزي ثُوعّفنا ُؤشا نتّا س 
اإِخف نّس وار اإِغكِّوي ُؤرا ذ اإِّج. 14ماشا كُور اإِّجن اَأذ اإِْتواغوا مارا نّْشوث نّس اَأذ ث ثْغوا 
يس، اَأذ ثاُرو ّدنُوب ُؤشا ْخِمي اإِ غا  ُؤشا اَأذ ّزايس اإِْتواطّف. 15مارا نّْشوث ثْكِسي س ُؤعدِّ
ي حد اَأذ كنِّيو اإِّسوّدار. 17كُور  اإِمغار ّدنُوب، اَأذ ذ ياِوي ْرمْوث. 16اَأ اَأْوماثن اإِِعيّزن، وار ثجِّ
اَأمْوِشي اَأصْبحان ذ كُور ثامْوِشي اإِكّمرن اإِهكّوا-د ِزي سنّج، ِزي ْثباباث ن ْثفاِوين، ثنِّي 
وار غار اإِْدجي ُؤبّدر نِيغ ثِيِري ن ّدوران. 18اَأقّا يّج اَأنغ-د علاْحساب ثِيمخسا نّس س واوار 

ن ثِيذت ِحيما اَأذ نِيِري ذ اإِج ن ّداب ن اإِمْنزا ِزي ماّرا ْرماخُروقاث نّس. 
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�أَسحْدجي ذ ّطاعث �إِ و�و�ر ن �أَربِّي 
ْثقْدجيقم  وار  اإِسر،  اَأذ  ِحيما  اإِقْدچق  اَأذ  ْبناذم  كُور  اأّج  اإِِعيّزن،  اَأْوماثن  اَأ  ُؤينِّي،  19خ 

شا غار واوار نِيغ غار ثفقاحث. 20ِمينِزي ثافقاحث ن وْرياز وار ذ اإِتِيِوي شا ثاسݣْذا 
اَأربِّي. 21خ ُؤينِّي ساْرسم خاوم قاع ثاخُموِجي ذ واطّاس ن ثُوعّفنا ُؤشا قْبرم  اإِ  ّزاث 
اإِتݣّن  اإِنّي  22ذْورم ذ  اإِّسنجم.  اَأذ كنِّيو  اإِزّمارن  اإِْتوازُّون ونّي  اإِ ذاْيوم  اَأوار  ثْمِهينت  س 
اإِْسرا  مارا حد  23ِمينِزي  نْوم!  اإِخف  وار شْمثم  واها،  اإِتْسران  اإِنّي  ذ  اإِْدجي  وار  اَأوار، 
اإِ واوار، وار ث اإِتّݣ، اَأقّا نتّا اَأمْشناو ونّي اإِخّزارن ِذي ثِيِسيث ذݣ ُؤغْمُبوب نّس اإِ 
اإِتُو ماّمش ثُوغا  اإُِروح، ُؤشا رْخذنِّي اَأذ  اإِْتوارا اإِخف نّس،  ِزي ذ اإِْخرق، 24ِمينِزي نتّا 
اإِْتواْضهار. 25ماشا ونّي اإِ غا اإِخّزارن ِذي تاْوراث اإِكّمرن ن ثِيرلِّي ُؤشا اَأذ ذاْيس اإِطّف، 
نتّا وار اإِْدجي اَأم اإِّجن اإِتْسران رْخذنِّي اإِتُو ذْغيا، ماشا اَأم اإِّجن ونّي ت اإِتݣّن، اَأقّا وانِيثا 
اَأذ غارس ثِيِري لباراكا ِذي ِمين اإِتّݣ. 26مارا ِذين ُؤِمي اإِْتِغير اَأقّا نتّا اإِتݣّوذ اَأربِّي ماحْنذ 
اَأمزذاݣ  ين  27دِّ باطر.  نّس  ين  دِّ اَأقّا  نّس،  ُؤر  اإِخّدع  ماشا  نّس،  اإِرس  اإِْتِحيِضي  وار 
اإُِيوِجيرن ذ ثِيّجار ِذي  اإِ اَأربِّي ذ ْثباباث، اَأقّا-ث ذ وا: اَأذ ْثُصونذ  نّْبرا رْخمج ِقيباْتش 

ونِّيث نّْبرا ْرغّش.  رْحصارث نْسنت ُؤشا اَأذ ثّسحّيذذ اإِخف نّك ِزي دُّ

�أّݣ ثايِْري، و�ر ت تݣّم س ُوذماون 

ن 2   ِسيِذي  لَمسيح،  و  يشُّ ن  يمان  لاإِ ِذي  ُوذماون  س  تݣّم  وار  اَأْوماثن،  1اَأ 

ُؤُعوْدجي. 2ِمينِزي مارا ُيوذف-د غار ُؤِسيناݣُوݣ نْوم اإِج ن وْرياز س ْثخاذنت 
اإِج ن ُؤمزُروض  اإِْغران ُؤشا ُيوذف-د عاوذ  ن ُورغ ذݣ ُؤضاض نّس ُؤ س وارُّوض 
س وارُّوض اإِقّارصن، 3ُؤشا اَأذ ثْوشم ثاْيِنيث اإِ ونّي غار اإِْدچا وارُّوض اإِْغران، اَأذ ثِيِنيم 
“قِّيم ذݣ ومشان-ا اإِصْبحن”، ماشا اإِ ُؤمزُروض اَأذ اس ثِيِنيم “شك بّد ِذيها!” نِيغ 
“قِّيم اَأيِي-د غار ْثنبذاث ن اإِضارن اإِنُو!”، 4ما وار اإِْدجي ثمُصورُّوفم اَأك-ذ ِوين جاراوم 
س اإِغْمباب ُؤشا ْثذْورم ذ اإِنّي اإِحكّمن س اإِخارِّيصن اإِعّفانن؟ 5سرم، اَأ اَأْوماثن اإِِعيّزن، 
اإِِرين ذ  يمان ُؤشا اَأذ  ونِّيث، ِحيما اَأذ ثّجارن س لاإِ اإِمْزراض ن دُّ اَأربِّي  اإِْخضار  ما وار 
اإِْوِريثن ن ْثݣلِذيث، ثنِّي ثُوغا اإِواْعذ ّزايس اإِ اإِنّي ث اإِتْخسن. 6ماشا كنِّيو ْثغطّرم زݣ 
اإِمْزراض. ما وار اإِْدجين ذ اإِنّي س واݣْرا ذ اإِنّي كنِّيو اإِحصارن ُؤ ذ اإِنّي كنِّيو اإِنّدهن غار 
ْرفُوِسينا؟ 7ما نِيْثِني وار ْدجين ذ اإِنّي اإِْتشّقافن ذݣ اإِسم ُيوْعران ونّي خاوم-د اإِْتواراغان؟ 
نّك  اَأْمقاّرب  ثْخسذ  “اَأذ  ثِيرا  علاْحساب  اإِݣلّذن  تاْوراث  نِيشان  ْثكّمرم  مارا  8ماشا 

ُؤشا  ّدنُوب  ثتݣّم  اَأقّا  ُوْذماون،  ثݣِّيم س  مارا  مِليح،9ماشا  ثتݣّم  اَأقّا  اإِخف نّك”،  اَأم 
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اَأذ ْتواحْكمم ِزي تاْوراث اَأم اإِنّي اإِْخضان. 10ِمينِزي ونّي اإِْضفارن تاْوراث ماّرا، ماشا 
ُبو-ُؤمارواس ن ماّرا ثِيوصّياث. 11ِمينِزي ونّي  نتّا ذ  اَأقّا  اإِْشث ن ثوصّيث واها،  ياْرزا 
اإِنّان ‘وار زنِّي!’، اإنّا عاوذ ‘وار نّق!’ مارا وار ثزنِيذ، ماشا ثنِغيذ، اَأقّا شك ذ اَأخطّاي 
اإِْتواحكمن ِزي تاْوراث ن ثِيرلِّي. 13ِمينِزي  اإِ غا  اإِنّي  اَأم  ن تاوراث.12ِسيورم ُؤشا ݣّم 

ْرُحوكم وار يارّحم شا خ ونّي ثُوغا وار يارّحمن. اَأرْحمث اَأقّا ْثغلّب خ ْرُحوكم. 

يمان ذ رْخذ�يم ِثيصْبحاِنين  لاإِ
ُبو  غارس  وار  ماشا  يمان’،  لاإِ غاِري  ‘نش  اإِقّار  اإِّجن  مارا  رْفضر  مان  اَأْوماثن،  14اَأ 

اإِ  نِيغ  ُؤما  اإِج ن  اإِ  اإِْتخّص اس  15مارا  اإِّسنجم؟  اَأذ ث  نِّي  يمان  لاإِ اإِزّمار  ما  رخذايم؟ 
اإنّا  ّزاْيوم  اإِّجن  16ُؤشا  اَأّس  اإِ غا ّشن كُور  ِمين  نِيغ  اإِ غا يارضن  ِمين  ُؤْتْشما  اإِْشث ن 
اسن  د  وار  ماشا  ماّشا!”  يونث  جِّ اإِّسحمان،  ِمين  اَأرضث  رهنا،  ِذي  “ُؤُيورث  اسن 
يمان. مارا وار ّزايس  و ُؤرا ذ لاإِ يمث، مان نّفاع؟ 17اَأقّا اَأمُّ ثْوِشيم والُو ِمين اإِْتخّصان اإِ اَأرِّ
يِيِني “شك  اَأذ  اإِّجن  اإِكّار  اَأذ  18ماشا  نّس.  اإِخف  اإِمُّوث س  اَأقّا  تكّنت شا رخذايم، 
يمان نّك نّْبرا رْخذايم ُؤشا نش اَأذ  يمان، نش غاِري رخذايم”. ّسشن اَأيِي لاإِ غارك لاإِ
يمان اإِنُو ِزي رْخذايم اإِنُو. 19ما شك ثُوْمنذ بلِّي اَأربِّي ذ اإِّجن؟ اَأقّا ثݣِّيذ  اش ّسْشنغ لاإِ
مِليح، ماشا ُؤرا ذ ّشواطن ُؤمنن ِذي مان اَأيا ُؤشا تارِجيجن. 20ما ثْخسذ اَأذ ثّسنذ، اَأ 
يْثنغ اإِبراِهيم اإِْتواسݣّذ  يمان نّْبرا رْخذايم اإِمُّوث؟ 21ما وار اإِتِيِري جدِّ ْبناذم اَأفُغور، بلِّي لاإِ
يمان  يس اإِسحاق خ ُؤعالطار؟ 22اَأقّا ثْزِريم بلِّي لاإِ ِزي رْخذايم ُؤِمي اإِكّار اَأذ اإِغارص اإِ مِّ
يمان اإِْتواكّمر ِزي رخذايم. 23اَأقّا ْتواكّمرنت ثِيرا،  ثُوغا اإِْخذم اَأك-ذ رْخذايم نّس ُؤشا لاإِ
قّارنت اس  اَأس-د ذ ثاسݣْذا” ُؤشا  اإِْتواحسب  اَأربِّي ُؤشا  ُيومن ِذي  قّارنت “اإِبراِهيم 
ِزي  اإِْدجي  وار  رخذايم،  ِزي  اإِْتواسݣّذ  ْبناذم  بلِّي  ثْتوارام  اَأربِّي”.24كنِّيو  ن  وكر  “اَأمدُّ
يمان واها.25ما وار ثُوِغي راحاب، ْرقحبا، ثْتواسݣّذ ِزي رْخذايم ُؤِمي ثارّحب زݣ  لاإِ
وث،  يمث نّْبرا اَأرُّوح ثمُّ وفّغ اإِثن زݣ وْبِريذ نّْضِني؟ 26ِمينِزي اَأمْشناو اَأرِّ اإِمازانن ُؤشا ثسُّ

يمان نّْبرا رْخذايم اإِمُّوث.  و ُؤرا ذ لاإِ اَأمُّ

�إِرس ن بْناذم 

يم اَأطّاس ّزاْيوم اَأذ ذْورن ذ اإِْمسرماذن، اَأ اَأْوماثن، اَأقّا كنِّيو ثّسنم بلِّي اإِݣُّور اَأذ 3  1وار تجِّ

نكِسي ْرُحوكم اَأمّقران. 2ِمينِزي ماّرا نّشين نْنذرف ذݣ واطّاس. ونّي وار اإِنْذرفن 
ذݣ واوار، اَأقّا نتّا ذ ْبناذم اإِكمر، اإِزّمار اَأذ اإِقّمع ماّرا اَأرِّيمث نّس. 3مارا نتّݣ ْسِريماث 
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يمث  اَأرِّ وُيور  نسُّ ّزاْيسن  اَأذ  نْزّمار  اَأقّا  اَأّراي،  انغ ݣّن  اَأذ  ِحيما  اإِيسان  ومن ن  اإِقمُّ ذݣ 
يض  ُؤسمِّ اإِثن  اإِعاّرن  ُؤشا  اإِمّقرانن  ذ  نِيْثِني  واّخا  وبا،  اإِغارُّ غار  عاوذ  4خزارم  اإُِمونن. 
اإِجهذن، قاع اَأمنِّي ونّي اإِنّدهن اإِّسݣُّور اِث مانِي اإِْخس نتّا س اإِج ن ْرِݣيُذون اَأمْزيان. 
ثامّقرانت.  نّس ذ  اَأمْزيان، ماشا رْفشاحث  اإِخف  اإِج ن  اَأقّا-ث ذ  اإِرس،  ذ  ُؤرا  و  5اَأمُّ

ي ثامْزيانت اَأذ ثّسشمض ْرغابث ثامّقرانت. 6ُؤرا ذ اإِرس ذ اإِْشث  ْخزارم ماّمش ثِيمسِّ
اإِْشث ن  اَأم  اإِخفاون نّغ  اإِرس جار  اإِسݣّذن.  ونِّيث ن ِمين وار  اَأقّا-ث ذ دُّ ي،  ن ْثمسِّ
يمث ماّرا، اإِّسارغ اَأُذوار ن طِّبيعث ُؤشا اإِْتواّسارغ نتّا س يِيخف  ْرحاجث ثّسخمج اَأرِّ
ي ن جاهنّاما. 7ِمينِزي ماّرا ّداب ن لحاياواناث ذ اإِْجضاض ذ لحاياواناث  نّس ِزي ْثمسِّ
اإِنّي اإِْتُبوعن خ ثُمورث ذ اإُِموذارن ن رْبحار اَأذ ْتواقّمعن نِيغ ْتواقّمعن ِزي ْبناذم. 8ماشا 
اإِرس وار اإِزّمار اَأذ ث اإِّسقّمع ُؤرا ذ اإِّج ن ْبناذم. اَأقّا-ث ذ اإِج ن رْهور ذ اَأعّفان وار 
اَأربِّي ثاباباث ُؤشا ّزايس  اإِنّقن. 9ّزايس نّسُعوْدچا  ور س ّسم  اإِشُّ اَأقّا  اإِْتواقّمع،  اَأذ  اإِزّمار 
وم ثتّفغ-د لباراكا  يفث ن اَأربِّي. 10اَأقّا زݣ اإِّج ن ُؤقمُّ نْنعر خ اإِْوذان اإِنّي اإِْتواݣّن ِذي صِّ
وفُّوغ زݣ اإِْشث  ذ نّعرث. اَأ اَأْوماثن، مان اَأيا وار اإِتِيِري اَأمُّو! 11ما زْعما ْرُعونْصار اَأذ اإِسُّ
يثُون  ن ثاريا اَأمان ذ اإِِميِزيذن ذ وامان ذ اإِمارزاݣن؟ 12اَأ اَأْوماثن، ما اإِزّمار واْرثُو اَأذ اإِْوش زِّ
و ُؤرا ذ ْرُعونصار وار اإِزّمار اَأذ ّزايس-د كّن وامان اإِمْدچاحن  نِيغ ْثزايارث ْرباُشور؟ اَأمُّ

ذ اإِنّي اإِِميِزيذن. 

ِثيِغيث ِزي سّنج ذ ِثيِغيث ِزي ثُمورث 
13ِوي ّزاْيوم اإِْدچان ذ اَأِميِغيس ُؤ س رعقر؟ اَأذ اإِّسشن وانِيثا رْخذايم نّس ِزي ثِيشِري 

ذ  اَأمارزاݣ  نْوم س رْحسذ  ُؤر  مارا  14ماشا  ثْمِهينت.  اَأك-ذ  ثِيِغيث  نّس س  اإِصْبحن 
يقم شا خ ثِيذت! 15ثانِيثا وار ثْدجي ذ ثِيِغيث  ُؤمُشوبّش، وار ْثفيِّيشم ُؤرا وار ثّسخارِّ
اإِْبِريس،  اَأقّا زݣ  ْبناذم ن طِّبيعث،  ِزي  ثُمورث،  ِزي  اَأقّا-ت  ُيوِسين ِزي سنّج،  د  اإِ 
16ِمينِزي مانِي اإِْدچا رْحسذ ذ ُؤمُشوبّش، اَأقّا ِذين اإِخاْرِويضن ذ ماّرا رْخذايم ثِيعّفانِين. 

17ماشا ثِيِغيث ِزي سنّج اَأمْزوار نّس ذ ثازُذوِݣي، خنِّي ذاْيس رْهنا ذ رضرافث، ثتّݣ 

وار  ُؤشا  ُوذماون  ثتّݣ شا س  وار  اإِصْبحن،  ْرِغيْدچث  ذ  اَأرْحمث  ور س  ثشُّ اَأّراي، 
ذاْيس ُبو نِّيفاق. 18اَأقّا ْرِغيْدچث ن ْثسݣْذا ثْتوازاّرع ِذي رْهنا اإِ اإِنّي اإِتݣّن رهنا. 
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سو�ْضعم �إِخف نْوم �إِ �أَربِّي 

1مانِيس د اإِكّا ُؤمْنِغي ذ اإِمُشوبّشن جاراوم؟ ما زْعما زݣ ّشهواث اإِ اإِّمْنغن ذݣ 4  

ثتاْسمم  ُؤ  ْثنّقم  كنِّيو  والُو.  غاْروم  وار  كنِّيو  ماشا  ثّمزرم  2كنِّيو  نْوم؟  اإِغْزِذيسن 
ُؤشا قاع اَأمنِّي وار د اوم اإِتِيكِّويض والُو. كنِّيو ثمُشوبُّوشم ُؤ ثّمنغام، ماشا وار غاْروم 
والُو، ِمينِزي كنِّيو وار ثْتزاْدجيم اإِ اَأربِّي. 3نِيغ كنِّيو ثتارام، ماشا وار ثْكِسيم شا، ِمينِزي 
ثتارم ِمين وار اإِْحِرين ِحيما اَأذ ثتݣّم غار ّشهواث نْوم. 4اَأ كنِّيو اإِنّي اإِزنّان ذ كنِّينت ثِنّي 
ونِّيث اَأقّا-ت ذ رعذاوث خ اَأربِّي؟ اَأحّقا  وكِري اَأك-ذ دُّ ينم شا بلِّي ثادُّ اإِزنّان، ما وار ثسِّ
ونِّيث، اَأذ اإِْذور ذ رْعُذو ن اَأربِّي. 5نِيغ اإِْتِغير اَأوم بلِّي  وكر ن دُّ ونّي اإِتْخسن اَأذ يِيِري ذ اَأمدُّ
ثِيرا قّارنت باطر “اَأرُّوح ونّي اإِ ذاْينغ اإِزّدغن، اإِوّحش اِث س رْحسذ”؟ 6ماشا نتّا اإِتِيّش 
نِّيعمث ثامّقرانت س واطّاس. خ ُؤينِّي اَأذلِيس اإِقّار “اَأربِّي اإِتمعارا اَأك-ذ اإِمعّفارن، ماشا 
اإِ اإِمواضعن اإِتِيّش اَأسن نِّيعمث.” 7خ ُؤينِّي ْوشم اإِخف نْوم اإِ اَأربِّي، معارام اَأك-ذ اإِْبِريس 
ُؤشا نتّا اَأذ ّزاْيوم يارور. 8اَأذسم اَأربِّي ُؤشا نتّا اَأذ كنِّيو-د ياذس. ِسيرذم اإِفاّسن نْوم، اَأ 
يزذݣم ُؤراون نْوم، اَأ كنِّيو، اإِنّي غار اإِْدچا ْثناين ن اإِزْدجيفن. 9سِحيّسفم،  اإِمْذناب، سِّ
شضنم، ُروم، اَأقّا ثاضّحاشث نْوم اَأذ ثْذور ذ اَأْشضان ُؤ رْفراحث نْوم اَأذ ثْذور ذ رْحزن. 
اَأربِّي ُؤشا نتّا اَأذ كنِّيو اإِّسُعوْدچ. 11اَأ اَأْوماثن، وار ْتشّقافم شا ذݣ  10سواْضعم ّزاث اإِ 

واياويا! ونّي اإِشّقافن ذݣ ُؤماس نِيغ اإِحكّم خ ُؤماس، اَأقّا وا اإِْتشّقاف ِذي تاْوراث ُؤشا 
اإِحكّم خاس. ُؤشا  مارا ْثحكمذ خ تاوراث، اَأقّا وار ثْدجيذ شا ذ ونّي اإِتݣّن تاوراث، 
يذ اإِخف نّك ذ ْرقاِضي ن تاوراث. 12اإِّجن واها اإِ اإِْدچان ذ باب ن تاوراث،  ماشا ثارِّ
نتّا ذ ونّي غار ثْدچا ْثزّمار ِحيما اَأذ اإِّسنجم نِيغ اَأذ ياريّب. ماشا ِمين ثْعِنيذ شك ُؤِمي 
ْثحكّمذ خ ونّْضِني؟ 13خنِّي كنِّيو اإِنّي اإِقّارن “اَأّس-ا نِيغ ثِيوّشا اَأذ نْراح غار ثنِذينث-ا 
يم اَأسݣّواس اإُِمون، اَأذ نْسغ اَأذ نّزنز اَأذ ناْربح”، 14كنِّيو اإِنّي  غار ثنِذينث-ِين، اَأذ ِذين نقِّ
ينن ماّمش اإِ غا ثِيِري ثُوذارث نْوم ثِيوّشا، ِمينِزي نتّاث اَأمْشناو اإِج ن رْفوار اَأذ ذ  وار اإِسِّ
اإِݣاّعذ ُؤشا اَأذ ثْفِسي رْخذنِّي، 15ْحسن اَأذ ثِيِنيم “مارا اإِْخس اَأربِّي، اَأذ نّدار، اَأذ نّݣ ثا 
و ذݣ ُؤعّفار نْوم، ماشا قاع اَأفّيش-ا ذ اَأعّفان. 17ونّي  ذ ثِين”. 16اإِوا كنِّيو ثْتفّيشم رخُّ

اإِّسنن اَأذ اإِّݣ ْرخار ُؤشا وار ث اإِتّݣ، اَأذ اَأس-د اإِْتواحسب ذ ّدانب. 
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�أَْعر�م �إِ �أَيْثباب ن و�ݣْر� 

وصن اإِ كنِّيو اإِْتراجان. 2اَأݣرا 5      1اإِوا كنِّيو، اَأ اَأْيثباب ن واݣْرا، ْسِحيّسفم، ُروم اإِ اإِفقُّ

نْوم اَأقّا اإُِغومّ، اَأرُّوض نْوم اَأذ ث ّشن ثِشينذا، 3ُؤرغ ذ نُّوقارث نْوم اَأقّا اَأرشان ُؤشا 
ي، اَأقّا كنِّيو ثْيُروم رْكُنوز ذݣ  ي نْسن اَأذ خاوم ثْشهذ، اَأذ اإِّش اَأْيُسوم نْوم اَأم ْثمسِّ اَأرشِّ
ُوّسان اإِنݣُّورا. 4ْخزارم، اَأقّا ْرُمونث ن اإِخّماسن ثنِّي ثّسِعيّزم خ اإِنّي اإِمجارن اإِيّارن نْوم 
وغن ن اَأربِّي ن ْرعسكار ن  ثسُغويُّو ُؤشا ْثُغويِّيث ن اإِنّي اإِْمجارن ثِيوض اَأس-د اَأر اإِمزُّ
ُؤجنّا. 5اَأقّا كنِّيو ْثذاّرم خ ثُمورث س ُؤفُوهارث، ثْضفارم ّمْزِري نْوم ُؤشا ذݣ واّس 
ُؤشا  ثْنِغيم ث  واه  ُؤْمسݣّاذ،  ْثحْكمم خ  6اَأقّا كنِّيو  نْوم.  ُؤراون  ْثذهنم  ْثغارِصيث  ن 

نتّا وار غارس ُبو ْثزّمار. 

ّصبار ِذي ثامار� ُؤ ذݣ ُؤوّدب 
7اَأ اَأْوماثن، صبارم اَأر اإِ د غا ياس ِسيِذي! ْخزارم، ماّمش اإِْتراجا ُؤفْدچاح غار ْرِغيْدچث 

اإِغران ن ثُمورث، اإِصبار س ْرخاضار اَأر خاس اإِّوث ونْزار ن ِزيش ذ ُؤنݣّار. 8ُؤرا ذ 
كنِّيو، صبارم اَأذ ذاْيوم يِيِري ُور، اَأقّا ْثواِسيث ن اَأربِّي ثُوذس-د. 9اَأ اَأْوماثن، وار ْثُصوضم 
ثّوارث.  غار  اإِبّد  ْرقاِضي  ذا،  اَأقّا  ْرُحوكم،  اإِتِيكِّويض  غاروم-د  وار  ِحيما  واياويا،  خ 
يِويرن  10اَأ اَأْوماثن، مُقوّدم اَأك-ذ ُؤوّدب ذ تاِسيع ن ْرخاضار ن اإِْمكاشافن، اإِنّي ثُوغا اإِسِّ

ثْسرام خ ّصبار  اَأقّا كنِّيو  اإِْصبارن ذ ّسعذ.  اإِنّي  نْحّسب  11ْخزارم،  اَأربِّي.  اإِسم ن  س 
اَأرِحيم ذ اَأحِنين. 12اَأمزواُرو  اَأربِّي ذ  اَأربِّي، بلِّي  اإِݣّا  اإِ  اَأيُّوب ُؤشا ثّسنم زݣ ُؤنݣّار  ن 
ن ماّرا، اَأ اَأْوماثن، وار ْتّجاْدچام شا، ُؤرا غار ُؤجنّا ُؤرا غار ثُمورث نِيغ ُؤرا ذ اإِْشث 
ن ْثجاْدجيث نّْضِني. اَأذ غاْروم يِيِري ‘واه’ نْوم ذ ‘واه’، ‘لّا’ ذ لّا، نِيغ اَأقّا اَأذ ثِيِريم 

ساُذو ْرُحوكم. 

يمان  ثاز�ْدجيث س لاإِ
13مارا ِذين شا ن اإِّجن جاراوم اإِوّدب، اَأذ اإِتار. مارا ِذين شا ن اإِّجن اإِفارح، اَأذ اإِغنّج 

اإِْمغارن ن ثمْسُمونت  اإِراغا خ  اَأذ د  اإِْهرش،  اإِْزران ن ُؤقاِذي. 14ما ِذين جاراوم حد 
ِحيما اَأذ اس ْكِسين ْرمعُروف، اَأذ ث رثفن س ّزشث س اإِسم ن اَأربِّي. 15ثازاْدجيث 
يمان اَأذ ثّسنجم اَأمهُروش ُؤشا اَأربِّي اَأذ ث اإِّسنكّار. ُؤشا  مارا ثُوغا  اإِ د اإِكِّين ِزي لاإِ
اَأذ  ِحيما  واياويا،  خ  وْدچم  ثزُّ ُؤ  نْوم  ّدنُوب  16نْعمم  اإِْتواغفار.  اس  اَأذ  ّدنُوب،  اإِتّݣ 
نّشين،  اَأم  ْبناذم  ثُوغا ذ  17اإِلِييا  اَأطّاس.  اإِْتقاّرا  ُؤْمسݣّاذ  ثازاْدجيث ن  اَأقّا  ثْتواّسݣنفام. 
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يث ونزار، خنِّي اَأنْزار وار اإِْوثِي شا خ ثُمورث ْثراثا ن اإِسݣُّوسا  ُؤشا اإِزُّوْدچ ِحيما وار اإِشِّ
ذ ستّا ن اإُِيورن. 18ُؤشا  ثُوغا اإِزُّوْدچ اإِْشث ن ْثوارا نّْضِنيث، رْخذنِّي اَأجنّا اإِْوثا اَأنْزار ُؤشا 
ثاُمورث ثوشا ّصابث نّس. 19اَأ اَأْوماثن، مارا ِذين حد جاراوم اإِفّغ ِزي ثِيذت ُؤشا شا 
ن اإِّجن ياّر اإِث-يِد غار وْبِريذ، 20اَأذ اإِّسن وانِيثا، ونّي اإِ د غا ياّرن اَأمذنُوب زݣ ُؤوّدار 

نّس، اَأذ اإِّسنجم رْعمار نّس ِزي ْرمْوث ُؤشا اَأذ اإِّسُذوِري اَأطّاس ن ّدنُوب.
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ثابر�ت ثامْزو�ُروث 
ن بُطُروس 

 �أَسْدچم 

ُبونُطوس، 1  ِذي  اإِمطاّراشن  اإِنّي  اإِمسبِريذن  اإِ  لَمسيح،  و  يشُّ ن  اَأمازان  1ُبطُروس، 

ݣالاِطييا، كابّاُذوِكييا، اَأِسييا ذ بِيِثيِنييا، اإِنّي اإِْتواخضارن 2علاحساب ثاُموسنا اإِ ثُوغا 
ي س  ُؤُروشِّ طّاعث ذ  اإِ  اَأرُّوح  ثْتواقّدسم س  اَأذ  قبر، ماحْنذ  ثاباباث  اَأربِّي  اإِْدچان غار 

و لَمسيح: نِّيعمث ذ رْهنا اَأذ غاْروم ّمارنين.  اإِذاّمن ن يشُّ

و لَمسيح  �أَرْحمث ثامّقر�نت ن �أَربِّي س ثْنُوكر� ن يشُّ
ين ْثوارا نّْضِنيث س  و لَمسيح ونّي اإِ د انغ يجِّ اَأربِّي، ثاباباث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ 3لباراكا اإِ 

و لَمسيح زݣ اإِمتِّينن ِحيما اَأذ نِيِري ذ اَأِسيثم  اَأرْحمث نّس ثامّقرانت س ْثُنوكرا ن يشُّ
اإِّدارن، 4ذ اإِْشث ن ْروارث وار ْثفنِّي، وار ثْتواُبوقّض، وار ثِيسِريو، ثنِّي اإِ ذ اوم اإِْتواخّمرن 
اإِّسوجذن  يمان اإِ ُؤسْنجم اإِ  ذݣ ُؤجنّا، 5كنِّيو اإِنّي اإِْتواحفضن ِزي ّجْهذ ن اَأربِّي س لاإِ
و ْذُروس ن  ِحيما اَأذ اإِْتواّسضهار ِذي ْروْقث ثانݣّاُروث. 6فارحم ّزايس، واّخا ْثحْزنم رخُّ
يمان نْوم، ثنِّي ثِيْغرا  ْروْقث ُؤِمي خاوم تكّن اَأطّاس ن اإِغكّوان، 7ِحيما ثاقْدچبث ن لاإِ
ي، اَأذ ثِيِري اإِ ُؤسْمغار ذ ّشان ذ ُؤُعوْدجي خ  يْصفن ِزي ْثمسِّ خ ُورغ اإِفنّان ونّي اإِْتواسِّ
و عاذ وار ث  و لَمسيح. 8ثتْخسم ث اَأم وار ث ثْزِريم، ُؤرا رخُّ ِمينِّي اإِ د غا اإِْضهار يشُّ
ثْزِريم، ماشا ثُوْمنم ذاْيس ُؤ ْثفارحم س اإِْشث ن رْفراحث اإُِعوْدچن وار اإِزّمار اَأذ ّزايس 
يمان نْوم، اَأقّا-ث ذ اَأسْنجم ن رْعُمور نْوم. 10خ  اإِنْطق اإِرس، 9اَأم ثتطّفم ذݣ ُؤنݣّار ن لاإِ
ُؤسْنجم-ا ثُوغا ْتسقسان ُؤ اَأرزُّون ذاْيس اإِْمكاشافن، اإِنّي ثُوغا اإِْتكاشافن خ نِّيعمث-ا اإِ ذ 
اَأوم-د اإِكّارن، 11ُؤِمي ثُوغا اَأرزُّون مان نِيغ مان ماركا ن ْروْقث اإِ ذاْيسن اإِّدنُْذونن اَأرُّوح ن 
لَمسيح، راِمي ثُوغا اإِشّهذ خ ُؤوّدب اإِ غا اإِكّن خ لَمسيح ُؤ خ ماّرا اَأُعوْدجي اَأوارنِي مان 
اَأيا. 12اَأقّا اإِْتواّسارݣب اَأسن، ثُوغا نِيْثِني خّدمن وار اإِْدجي اإِ اإِخف نْسن ماشا اإِ نّشين س 
ثمْسرايِين ثِنّي ذ اوم اإِْتواباّرحن زݣ اإِنّي ذ اوم اإِبّشارن رْخبار اَأصْبحان س اَأرُّوح اإِقّدسن 

ونّي د اإِْتواّسكّن زݣ ُؤجنّا، ثِنّي اَأقّا لمالاكاث ّمْزرنت ماحْنذ اَأذ ذاْيسنت ْخزارنت. 
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ذ�ّمن �إِغر�ن ن لَمسيح  ونِّيث-� س �إِ �أَسْنجم ِزي دُّ
13خ ُؤينِّي حْزمم ْرخانسرا ن رعقر نْوم، اإِِريم ثارِسيم ُؤشا ْسُمونم ماّرا اَأِسيثم نْوم ِذي 

و لَمسيح. 14اإِِريم اَأمْشناو اإِحْنِجيرن  نِّيعمث اإِ د اوم غا ياوضن ْخِمي اإِ د غا اإِْضهار يشُّ
يفث ن نّشواث نْوم ثِنّي ثُوغا ثْضفارم قبر ُؤِمي ثُوغا  اإِطّاعن، وار ْثذكِّويرم شا ِذي صِّ
كنِّيو عاذ ذ اإِقُوبّانِيّين، 15ماشا اَأمْشناو نتّا ونّي خاوم-د اإِراغان اَأقّا-ث ذ اَأمقّداس، ُؤرا ذ 
كنِّيو اإِِريم ذ اإِمقّداسن ِذي ماّرا ِمين ثتݣّم، 16ِمينِزي ثُورا “اإِِريم ذ اإِمقّداسن، ِمينِزي نش 
ذ اَأمقّداس.”17ُؤشا  مارا ْثراغام اس ثاباباث ثنِّي اإِحكّمن خ ْرخْدمث ن كُور اإِّجن نّْبرا 
ّما اَأذ اإِْخزار غار اإِغْمباب، خنِّي ُؤُيورم س ثِيݣُّوِذي ِمينثرا كنِّيو عاذ ذ اإِمسبِريذن ذانِيثا، 
18ُؤِمي ثّسنم بلِّي كنِّيو ثْتواسلّكم ِزي ثِيْشِري نْوم اإِبْضرن ثنِّي اإِ ذ اوم سلّمن رجُذوذ، 

وار اإِْدجي س ثمْسرايِين اإِفنّان اَأم نُّوقارث ذ ُورغ، 19ماشا س اإِذاّمن اإِْغران ن لَمسيح، 
اَأم زݣ اإِج ن اإِزمار وار ذاْيس ُبو ْرِعيب وار اإِبّقضن. 20نتّا ثُوغا اإِْتواّسن قبر ّما اَأذ اإِْتواّݣ 
و غار اإِكُوذن اإِنݣُّورا ن ْروْقث ِذي طّوع  ونِّيث، ماشا اإِْتواّسضهار اَأوم-د رخُّ ذساس ن دُّ
نْوم، 21اإِ كنِّيو اإِنّي ّزايس اإِتاْمنن ِذي اَأربِّي، ونّي ث-يِد اإِّسنكّارن زݣ اإِمتِّينن ُؤشا اإِْوشا 
يزذݣم رْعُمور نْوم  و ثسِّ يمان ذ ُؤِسيثم نْوم اَأذ اإِِرين خ اَأربِّي. 22اَأقّا رخُّ اس اَأُعوْدجي ِحيما لاإِ
س طّاعث اإِ ثِيذت غار ثاْيِري ن واْوماثن نّْبرا ْرغّش، اَأذ ثْخسم اَأياويا س واطّاس زݣ 
اإِفنّان، ماشا ِزي  اإِْزِذيݣن. 23اَأقّا كنِّيو ْتواخْرقم-د ذ جِذيذ، وار اإِْدجي ِزي ّزاِريعث  ُور 
ثنِّي وار اإِفنِّين، اَأقّا زݣ واوار ن اَأربِّي اإِّدارن اإِْتُذومان اإِ رْبدا. 24ِمينِزي ماّرا اَأْيُسوم اَأمْشناو 
اإِْسراو،  اَأذ  رْحِثيش  رْحِثيش.  جار  ثاوارذشث  اَأمْشناو  نّس  اَأُعوْدجي  ماّرا  ُؤشا  رْحِثيش 
ثاوارذشث اَأذ ثْوضا،25ماشا اَأوار ن ِسيِذي اإِْتِغيما اإِ رْبدا. اَأوار-ا نتّا ذ رْخبار اَأصْبحان، 

ونّي ذ اَأوم-د اإِْتواباّرحن. 

وح ن �أَربِّي  ّد�رن �إِ ثاّد�رث ن �أَرُّ �إِْزر� �إِ

1خ ُؤينِّي بّعذم خ ماّرا ثُوعّفنا ذ ْثحراْيمشث ذ نِّيفاق ذ رْحسذ ُؤرا خ ُؤشّقف، 2 

2ُؤشا ْثوّحشم اَأِغي ن لماعُقول اإِ وار اإِغّشن اَأم اإِحِضيضن، ِحيما اَأذ ّزايس ثݣمام 

اإِ ُؤسْنجم، 3مارا ثُوغا ثبذام اَأذ ثاشام اَأقّا ِسيِذي اإِضارف، 4اَأم ثتاكّواضم غار ونّي اإِْدچان 
ذ اَأْزُرو اإِّدارن، ونّي ِعيّفن اإِْوذان، ماشا غار اَأربِّي اَأقّا-ث اإِْتواخضار اإِغرا. 5اَأمُّو كنِّيو عاوذ، 
اَأمْشناو اإِْزرا اإِّدارن، اَأذ ّزاْيوم ثْتوابنا ثاّدارث ن اَأرُّوح ذ اإِْشث ن ْثكّهانت اإِقّدسن، ِحيما اَأذ 
و لَمسيح. 6خ ُؤينِّي اإِْدچا ذݣ وْذلِيس  ثْوشم ثِيغاْرِصين ن اَأرُّوح اإِ اَأرضا ن اَأربِّي س يشُّ
“اَأقّا ذا، اَأذ ّسارسغ اإِج ن وْزُرو ن ثْغمارث اإِْتواخضار يِيغرا ِذي ِسيُيون، ونّي ذاْيس اإِ 
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غا يامنن، وار ذاْيس اإِتِيذف ُؤصْضِحي عّمارص.”  7اإِ كنِّيو اإِنّي اإِتاْمنن اَأقّا اإِْغرا، ماشا اإِ 
اإِنّي وار اإِتطِّيعن “اَأقّا اَأْزُرو ونّي اإِِعيّفن اإِبنّاين، اَأقّا اإِْذور ذ اَأزْدجيف ن ثْغمارث”  8ُؤرا “ذ 
اإِ غا  اإِنّي س ْرُموْعِصيّيث نْسن  نِيْثِني  اإِ  اَأْزُرو ن ُؤنقراض ذ ثاْصضارث ن ْثعْنكِريفث” 
ير اإِْتواخضارن  نذْرفن ذݣ واوار اَأم ماّمش ثُوغا ذ اسن اإِݣّا اَأربِّي.  9كنِّيو ماشا ذ اإِج ن جِّ
ذ اإِْشث ن ْثكّهانت اإِݣلّذن ذ اإِج ن ْرݣنس اإِقّدسن ُؤرا ذ اإِج ن وْيُذوذ اإِْتواكسبن ِزي 
يفاث ثِيصْبحانِين( اَأطّاس ن ونّي اإِ ذ اَنغ-د اإِراغا  اَأربِّي، ِحيما اَأذ ْثبارّحم رفضاير )=صِّ
ِزي ثاْدچسث غار رْعجب ن ْثفاوث نّس، 10كنِّيو، اإِنّي وار ثْدجيم ذ اَأْيُذوذ ِزيش، ماشا 
و ثُوِفيـم  اإِنّي وار خاسن اإِِحيّن شا قبر، ماشا رخُّ اَأْيُذوذ ن اَأربِّي، كنِّيو  و اَأقّا كنِّيو ذ  رخُّ
اَأِحينِّي. 11اَأ اإِمِعيّزن، اَأقّا كنِّيو ذ اإِمسبِريذن ذ اإِباّرانِيّين، خ ُؤينِّي ِزيّيارغ خاوم، وار ضّفارم 
شا نّشواث ن وْيُسوم ثِنّي اإِْتمْنغان اَأك-ذ رْعمار نْوم، 12ُؤُيورم نِيشان جار رݣـُنوس، ِحيما 
اإِنّي خاوم اإِ غا اإِعاوذن رْخُبوراث اإِعّفانن، ْخِمي اإِ غا زارن رْخذايم نْوم ثِيصْبحانِين، اَأذ 

ّسْمغارن ِذي اَأربِّي ذݣ واّس ن ثارزفث. 

ولاطاث  ّطاعث �إِ ماّر� صُّ
ولطا، اإِ ُؤجْدجيذ اَأم ونّي غار اإِْدچا ثِيزّمار ُيوْعران،  13طّاعم ِذي طّوع ن ِسيِذي اإِ ماّرا صُّ

14اإِ ْرُحوكّام اَأم اإِ اإِْوذان اإِنّي ذ اإِْتواّسكّن ّزايس ِزي اَأربِّي ِحيما اَأذ عاقبن اإِعّفانن ُؤشا ِحيما 

اَأذ حْمذن ماّرا اإِنّي اإِتݣّن ثاصْبحانت. 15مان اَأيا اإِتْخس اِث اَأربِّي، ِحيما ْخِمي اإِ غا ثݣّم 
ِمين اإِصْبحن، اَأذ ثّسغذم ثاقُوبّانشث ن اإِْوذان اإِفغار، 16اَأم اإِنّي اإِّدارن نِيشان ِذي ثِيرلِّي، وار 
اإِْدجي اَأم اإِنّي اإِّسُذوُرين ثُوعّفنا س ثِيرلِّي، ماشا اَأم اإِسْمغان ن اَأربِّي. 17وقّارم ماّرا اإِْوذان، 
ْسِعيّزم ثاوماث، ݣّوذم اَأربِّي، سْمغارم ذݣ ُؤجْدجيذ. 18اَأ اإِسْمغان، طّاعم اإِ اَأْيثباب نْوم 
اإِنّي اإِقْسحن. 19اَأقّا  اإِ  اإِنّي اإِصْبحن اإِضارفن واها، ماشا ثانيا  اإِ  س ثِيݣُّوِذي، وار اإِْدجي 
ثا ذ لباراكا مارا حد اإِفُّوݣم ُؤ اإِوّدب ُؤِمي ثانْفسشث نّس ثشّبار ِذي اَأربِّي واّخا نتّا وار 
يم اَأعُموذ؟ ماشا مارا  اإِسِذيهْدچ شا مان اَأيا. 20مان ّشان اإِ ذايس، مارا ثْخِضيم ُؤشا اَأذ ثشِّ
ثْكِسيم ثامارا اَأم ثتݣّم ْثُشونِي، اَأقّا مان اَأيا ذ لباراكا ّزاث اإِ اَأربِّي. 21ِمينِزي ثُوغا اإِراغا-د 
كنِّيو اإِ مان اَأيا ُؤِمي اَأقّا لَمسيح ثُوغا اإِوّدب ِذي طّوع نْوم ُؤشا اإِّجا انغ-د اإِج ن لماثال، 
وّرث ن اإِضارن نّس، 22ونِّي “وار اإِݣِّي شا ّدنُوب ُؤ وار اإِْتواف ذݣ  ِحيما اَأذ نُوُيور ِذي جُّ
وم نّس شا ن ْرغّش”، 23ونِّي، مارا زاوارن ث، وار د اإِتارِّي اَأوار، ُؤشا مارا اإِوّدب،  ُؤقمُّ
وار د اإِتارِّي شا ّدنف، ماشا اإِتاّر اِث غار ونّي اإِ غا اإِحكمن س ْرحّق، 24ونِّي ثُوغا اإِْكِسين 
وث اإِ ّدنُوب  ّدنُوب نّغ س اإِخف نّس ِذي اَأرِّيمث نّس غار ثْحناشث، ِحيما نّشين، اَأم نمُّ
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يمن نّس.” 25ِمينِزي كنِّيو ثُوغا ْثوّدارم اَأمْشناو  اَأذ نّدار اإِ ْثسݣْذا، “اَأقّا ْتواّسݣنفام س اإِيزِّ
و ماشا ْثذورم-د غار ُؤنِيْتِشي، اَأمحضايِي ن رعُمور نْوم.  اإُِحوِريّين، رخُّ

ثاسُغونت جار وْرياز ذ ثْمغارث ِذي رْمر�ش 

1اَأمُّو عاوذ كنِّينت، اَأ ثِيمغاِرين، طّاعنت اإِ يْريازن نْكنت، ِحيما، مارا ِذين شا وار 3 

2خ  اَأوار،  نّْبرا  نْسن  ثْمغاِرين  ثِيشِري ن  ِزي  وْبِريذ  ذْورن غار  اَأذ  واوار،  اإِ  طّاعن 
ِمينِّي اإِ غا زارن ماّمش ݣُّورنت س ثِيݣُّوِذي ذ ثازُذوِݣي. 3وار ْثزّهجنت س ِمين اإِْتبانن 
غار باّرا: اَأُموِذي ن ُؤُشّواف، ثِيمݣّا ن ُورغ نِيغ ْثيارِضي ن وارُّوض، 4ماشا اَأذ زّهجنت 
س ْبناذم اإِنُّوفارن ذݣ ُور، س اإِج ن ُؤزّهج وار اإِفنِّين ن اَأرُّوح ن ثْمِهينت ذ رْهنا ونّي 
يِثيمن  و ثُوغا زّهجنت ِزيش ثْمغاِرين ثِيمقّداِسين، ثِنّي ثُوغا اإِسِّ اإِغران ّزاث اإِ اَأربِّي. 5اَأقّا اَأمُّ
خ اَأربِّي، ُؤشا ثُوغا طّاعنت اإِ يْريازن نْسنت، 6اَأمشناو سارا ثُوغا ثطّاع اإِ اإِبراِهيم، ْثراغا 
يس مارا ثݣّنت ِمين اإِصْبحن ُؤشا وار ݣُّور اَأذ  اس ‘ِسيِذي’، ُؤشا كنِّينت ْثذورنت ذ يسِّ
ثݣّوذنت. 7كنِّيو، اَأ اإِريازن، زْذغم اَأِكيْذسنت س رعقر اَأم اَأك-ذ ُؤغاّراف يارْخفن ُؤشا 
وارثنت  اَأذ  نِيثنِتي  ِمينِزي  نْوم،  ْثزاْدجيِثين  ثْتوامنعنت شا  وار  ِحيما  ّشان،  اَأسنت  ْوشم 

نِّيعمث ن ثُوذارث اَأِكيْذوم. 

ُسوّر�ف ن لَمسيح  �أَوّدب ذݣ �إِ
اَأْوماثن س ثايِري،  اإِّجن، ِحينّم خ واياويا، ْخسم  اَأّراي ذ  8غار ُؤنݣّار، ُمونم ماّرا غار 

اَأرْحمم، اإِِريم ْثضارفم، 9وار ذ ثارِّيم خ ْرغار س ْرغار نِيغ ثِيكُّورا س ثِيكُّورا، ماشا س 
ْرعكس باركم، راِمي كنِّيو ثّسنم اَأقّا ثْتواراغام-د ِحيما اَأذ ْثوارثم لباراكا. 10ِمينِزي “ونّي 
اإِْخسن اَأذ اإِْخس ثُوذارث، يارزُّو اَأذ اإِزار ُؤّسان اإِِميُمونن، اَأقّا نتّا اَأذ اإِْحضا اإِرس نّس ِزي ِمين 
وار اإِْحِرين ُؤرا ذ اإِيْنِشيشن نّس زݣ واوار اإِغّشن، 11اَأذ اإِݣّوج خ ِمين اإِْدچان ذ اَأعّفان، 
اَأذ اإِّݣ ِمين اإِصْبحن، اَأذ يارُزو خ رْهنا ُؤشا اَأذ ث اإِْضفار س شضارث. 12اَأقّا ثِيطّاِوين 
ن ِسيِذي خ اإِْمسݣّاذن ُؤ اإِمزُّوغن نّس غار ْثزاْدجيث نْسن، ماشا ُؤذم ن اَأربِّي اإِْوشا س 
وعُرور اإِ ماّرا اإِنّي اإِتݣّن ثُوعّفنا.” 13ُؤشا  ِوي اإِزّمارن اَأذ غاْروم اإِّسْعُذو ْرغّش مارا كنِّيو 
ْثذْورم ذ اإِمْضفارن ن ِمين اإِصْبحن؟ 14ماشا عاوذ مارا ْثوّدبم ِذي طّوع ن ْثسݣْذا، اَأقّا 
يݣّوذن كنِّيو، وار ْتنخِريعم شا”.15ماشا قّدسم ِسيِذي  ّسعذ نْوم، “وار تݣّوذم شا مارا سِّ
اَأربِّي ذݣ ُوراون نْوم، اإِِريم رْبدا ْثوجذم ماحْنذ اَأذ ثاّرم خ اإِنّي كنِّيو اإِ غا اإِّسقسان خ 
اإِْشنان، ِحيما  ْثنْفسشث  ُؤوقّار 16ُؤرا ِزي  ثْمِهينت ذ  اإِْدچان، ماشا س  ذاْيوم  اإِ  ُؤِسيثم 



ثابر�ت ثامْزو�ُروث ن ُبطُروس  3، 4264

اَأك-ذ ماّرا رْخُبوراث اإِ خاوم عاوذن اإِْوذان، اَأذ صضحان اإِنّي ذاْيوم اإِْتشّقافن ِذي ِمين 
ثتݣّم مِليح ِذي لَمسيح. 17اَأقّا ْحسن اَأذ ْتواوّدبم، مارا اإِْخس اَأربِّي، اَأم ثتݣّم ِمين اإِصْبحن 
ُؤرا ِمين اإِعّفنن. 18ِمينِزي ُؤرا ذ لَمسيح ثُوغا اإِْتوّدب اإِْشث ن ْثوارا اإِ ّدنُوب، اَأقّا-ث ذ 
يوض غار اَأربِّي، نتّا  اَأْمسݣّاذ، اإِݣِّي ث ِذي طّوع ن اإِنّي وار اإِسݣّذن، ِحيما اَأذ كنِّيو اإِسِّ
ذ ونّي اإِْتوانغن ذݣ وْيُسوم ماشا اَأقّا اإِْذور-د غار ثُوذارث س اَأرُّوح 19اإِ ِزي اإِݣُّور عاوذ، 
اإِباّرح اإِ اَأرُّوحاث اإِنّي اإِْتواحّبسن، 20اإِنِّي ثُوغا وار اإِطِّيعن ِزيش ُؤِمي ثُوغا ثْتراجا تاِسيع ن 
ْرخاضار ن اَأربِّي ذݣ ُوّسان ن نُوح، اَأراِمي ثُوغا ّسوجذن اَأغاّراُبو ن نُوح، مانِي ذاْيس 
اإِْتواّسنجمن ْذُروس زݣ وامان، ْمِغير ثمنيا ن رْعُمور. 21اَأقّا اَأسْغضاص ذ لماثال )=امذيا(

ياْروسن ِذي مان اَأيا، اَأقّا وار اإِْدجي ذ اَأِسيزذݣ ن رْخمج ن اَأرِّيمث، ماشا ذ ثازاْدجيث اإِ 
و لَمسيح، 22ونِّي اإِْدچان غار ُؤفُوِسي ن اَأربِّي  اَأربِّي ِزي ْثنْفسشث اإِْشنان س ْثُنوكرا ن يشُّ
ولاطاث ذ ّجْهذ ساُذو نتّا.  اَأوارنِي راِمي اإُِروح غار ُؤجنّا اَأم ْتواّمارسنت لمالاكاث ذ صُّ

 

1راِمي لَمسيح اإِْكِسي خانغ اَأْرمح ذݣ وْيُسوم، اإِْتخّصا كنِّيو عاوذ اَأذ ثطّفم ذݣ 4 

ُؤخاّراص-ا: اَأقّا ونّي اإِْكِسين اَأْرمح ذݣ وْيُسوم، وانِيثا اَأقّا اإِبّعذ خ ّدانب، 2ِحيما زِي 
ّسا ْثساونت وار اإِتّدار عاذ ذݣ وْيُسوم علاْحساب نّشواث ن اإِْوذان، ماشا علاْحساب 
ِمين اإِْخس اَأربِّي. 3اَأقّا اإِشفا اَأنغ اَأذ نّݣ ِمين ْخسن رݣـُنوس ِذي ْروْقث ن ثُوذارث اإِعُذون 
ُؤِمي ذ انغ ثُوغا نݣُّور ذݣ ُؤفُوّشح، نّشواث، ّسكران، رْفساذ ذ ِفيشثاث ن ُؤغلِّي ذ نِّعي 
ن ُؤعباذ اإِ لاصنام. 4اَأقّا نِيْثِني ْتبْهثن ُؤِمي وار ثِيّزرم اَأِكيْذسن ذݣ وزقاق ن رْقجاحث ذ 
اإِّجن ُؤشا نِيْثِني ْتشّقافن ذايوم، 5ماشا نِيْثِني اَأذ اَأّرن رْحساب اإِ ونّي اإِْتراجان اَأذ اإِحكم خ 
اإِنّي اإِّدارن ُؤ خ اإِنّي اإِمُّوثن. 6خ ُؤينِّي اإِْتواباّرح س رْخبار اَأصْبحان ُؤرا اإِ اإِمتِّينن، ِحيما ُؤرا ذ 
يهث ن وْيُسوم، ماشا اَأذ ّدارن علاْحساب اَأربِّي  نِيْثِني اَأذ ْتواحاسبن علاْحساب ْبناذم زِي جِّ
يهث ن اَأرُّوح. 7اَأنݣّار ن ماّرا اَأقّا ُيوذس-د. خ ُؤينِّي اإِرِيم س رعقر ُؤشا ركّزم اإِخف  زِي جِّ
نْوم ْخِمي ثّزاْدچام. 8سنّج خ ماّرا مان اَأيا اَأذ ثْخسم اإِّجن ونّْضِني نّْبرا اَأبدِّي، ِمينِزي ثاْيِري 
ثّسُذوُروي خ ُؤبارُّو ن ّدنُوب. 9اَأرّحبم خ واياويا نّْبرا رْعكاسث. 10ماّرا اإِْذوم اَأذ اإِْخذم اإِّج 
ونّْضِني علاْحساب ِمين ذ اس اإِّموشن اَأم اإِنّي اإِوكّرن مِليح خ عرام كُور نِّيعمث ن اَأربِّي 
يور، اَأذ يِيِري اَأم ماّمش س واوارن اإِ ذ اس اإِْوشا اَأربِّي، مارا حد اإِخّدم، اَأذ  11مارا حد اإِسِّ

يِيِري اَأْخِمي ِزي ّجْهذ اإِ ذ اس اإِْوشا اَأربِّي، ِحيما اَأذ اإِْذور ُؤسْمغار غار اَأربِّي ِذي ماّرا س 
ولطا اإِ رْبدا قاع. اَأِمين. 12اَأ اإِمِعيّزن، وار ذّهشم  و لَمسيح ونّي غار اإِْدچا ُؤُعوْدجي ذ صُّ يشُّ
شا ِزي ْرعاُبوق ن ْثقْدچبث ونّي اإِِْدچان اإِ ُؤجاّرب، اَأْخِمي كنِّيو ثْرقف ثمْسراشث ذ 
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ثاغِريبث. 13س ْرعكس فارحم ُؤِمي ثشارشم ذݣ ُؤوّدب اإِ اإِكِّين خ لَمسيح، ِحيما اَأذ 
ْثفارحم س رْفراحث عاوذ ْخِمي اإِ د غا اإِْضهار ُؤُعوْدجي نّس. 14مارا ّسحقارن كنِّيو خ 
يّبث ن اإِسم ن لَمسيح، ّسعذ نْوم ِمينِزي اَأرُّوح ن ُؤُعوْدجي اَأذ خاوم يارس: خاسن  سِّ
يم حد ّزاْيوم  نتّا اإِْتواشّقف ّزايس، ماشا خاوم كنِّيو اَأقّا نتّا اإِْتواّسُعوْدچا ّزايوم. 15وار ثجِّ
وق ن  اَأذ اإِوّدب اَأم اَأقتّار نِيغ ذ اَأشّفار نِيغ ذ اَأعّفان نِيغ اَأم ُبو-ُؤحْرُموق ونّي اإِتاْذفن ِذي سُّ
وعرا  ونّْضِني. 16ماشا مارا اإِوّدب اَأم ُؤماِسيِحي، وار اإِْتصضِحي شا، ماشا اَأذ اإِكّار اَأذ اإِسُّ
اَأربِّي ِذي مان اَأيا. 17اَأقّا ثِيوض-د ْروْقث ماحْنذ اَأذ اإِْبذا ْرُحوكم غار ثاّدارث ن اَأربِّي ُؤشا 
يزوار، ماّمش اإِ غا يِيِري ُؤنݣّاُرو ن اإِنّي وار اإِطِّيعن شا رْخبار  مارا ْرُحوكم ّزاْينغ اإِ غا اإِسِّ
اَأصْبحان ن اَأربِّي؟ 18مارا اَأْمسݣّاذ يِيوض اَأذ اإِْتواّسنجم، مانِي عاذ اإِ غا اإِْضهار ُؤكافِريو ُؤرا 
ذ اَأمذنُوب؟ 19خ ُؤينِّي ماّرا اإِنّي اإِوّدبن علاْحساب ِمين اإِْخس اَأربِّي اَأذ سلّمن رعُمور نْسن 

اَأمْشناو اإِ ْرخارق اَأصِذيق ماحْنذ اَأذ ݣّن ِمين اإِصْبحن. 

�أَْروسم ثاِحيمارث ن �أَربِّي 

1اَأقّا نش شّجعغ اإِنّي ذ اإِْمغارن جاراون، نش ذ ونّي ذ اَأمغار اَأِكيْذسن ذ اَأشّهاذ ن 5 

ُؤوّدب اإِ اإِكِّين خ لَمسيح ُؤرا ذ اَأْمعاشار ذݣ ُؤُعوْدجي ونّي اإِ د غا اإِْتواّسضهار: 
2اَأْروسم ثاِحيمارث ن اَأربِّي ثنِّي غاْروم اإِْدچان، ْحضام ت، وار اإِْدجي س ُؤِغير ماشا س 

ْرخاضار، وار اإِْدجي ِزي طّمع ِذي اَأْربح وار اإِْحِرين، ماشا ِزي شضارث، 3وار اإِْدجي 
اَأم اإِنّي اإِصلّطن خ ْروارث ن ِسيِذي، ماشا اَأمْشناو اإِمتّيرن اإِ ْثِحيمارث. 4ُؤشا  ْخِمي اإِ د 
غا اإِْضهار ُؤمْكسا اَأمّقران اَأذ ثطّفم ثامِريسث ن ُؤُعوْدجي اإِ وار اإِفنِّين. 5اَأمُّو عاوذ كنِّيو، 
اَأْرضم س  اإِّجن ساُذو ونّْضِني،  نْوم ماّرا  اإِخف  اإِْمغارن. ساْرسم  اإِِريم ساُذو  اإِمْزيانن،  اَأ 
ُؤواضع، ِمينِزي اَأربِّي اإِْتعكّاس اإِمعّفارن، ماشا اإِْمواضعن اإِْوشا اسن نِّيعمث. 6اَأضارم ساُذو 
وْعرا ِذي ْروْقث نّس. 7ماّرا اإِمُنوسن نْوم اَأّرم ثن  اَأفُوس اإِجْهذن ن اَأربِّي ِحيما اَأذ كنِّيو اإِسُّ
غارس، اَأقّا نتّا اإِ كنِّيو اإِكِسين. 8عّسم، ْحضام اإِخف نْوم! اَأقّا اإِْبِريس، رْعُذو نْوم، اإِْتحاما 
اَأم وايراذ اإِْدُچوزن، يارزُّو اَأذ اإِصارض شا ن اإِّجن. 9مْنعم اَأِكيس اإِخف نْوم اَأم ثطّفم نِيشان 
ين اَأوّدب-ا. 10ماشا اَأربِّي  ونِّيث ُؤرا ذ نِيْثِني كسِّ يمان، اَأقّا ثّسنم بلِّي اَأْيثماثوم ِذي دُّ ِذي لاإِ
و، اَأقّا نتّا،  ن ماّرا نِّيعمث ونّي ذ انغ-د اإِراغان غار ُؤُعوْدجي نّس ن رْبدا ِذي لَمسيح يشُّ
اَأوارنِي راِمي ْثوّدبم ْذُروس ن ْروْقث، اَأذ اوم اإِكّمر، اَأذ كنِّيو اإِضْمن، اَأذ كنِّيو اإِّسْجهذ ُؤشا 

ولطا اإِ رْبدا قاع. اَأِمين.  اَأذ كنِّيو اإِسّد. 11نتّا غارس اَأُعوْدجي ذ صُّ
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�أَسْدچم �أَنݣّاُرو 
اَأذ  ِحيما  اَأصِذيق،  ُؤما  ذ  ونّي حسبغ  ِسيلوانُوس،  ن  ُؤفُوس  ْذُروس س  اَأوم-د  12ُؤِريغ 

ذاْيوم يّݣ ُؤر ُؤشا ِحيما اَأذ اإِْشهذ بلِّي ثا ذ ثِيذت ذ نِّيعمث ِزي اَأربِّي ثنِّي مانِي ذاْيس 
ْثبّدم. 13ثنِّي ِذي بابِيلُون ثنِّي اإِْتواخضارن اَأِكيْذوم، ثْتسْدچام خاوم، ُؤرا ذ مِّي ماركُو. 
14سْدچمم خ واياويا س ُؤُسوذم ن ثاْيِري. رْهنا اَأذ ِكيوم يِيِري ماّرا اإِْذوم اإِ اإِْدچان ِذي 

و. اَأِمين. لَمسيح يشُّ
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ثابر�ت ِويّس ثْناين 
ن بُطُروس 

�أَسْدچم 

يمان 1  و لَمسيح، اإِ اإِنّي غار اإِْدچا اَأنْشث لاإِ 1ِسمعان ُبطُروس، اإِْسمغ ذ ُؤمازان ن يشُّ

و لَمسيح. 2نِّيعمث ذ رْهنا اَأذ  اإِْغران اَأم نّشين س ْثسݣْذا ن اَأربِّي، اَأمسْنجم نّغ يشُّ
و، ِسيِذيْثنغ.  خاوم ّمارنْين س ثُموسنا ن اَأربِّي ذ يشُّ

ثار�ِغيث ن �أَربِّي س ُؤُعوْدجي ُؤ س رفضاير نّس 
3اَأقّا ّجْهذ ن اَأربِّي اإِْوشا اَأنغ ماّرا ِمين اإِْتخّصا اإِ ثُوذارث ُؤ اإِ ُؤوقّار ن ْثُشونِي ذݣ وْبِريذ ن 

ثُموسنا ن ونّي اإِ ذ انغ-د اإِراغان س ُؤُعوْدجي ُؤ س رفضاير، 4اإِ زّاْيسن اإِ ذ انغ اإِّموشن ْرُوُعوذ 
اإِْغران اإِْمغارن اَأطّاس، ِحيما اَأذ زّاْيسن ْثذْورم ثشارشم ِذي طِّبيعث ن اَأربِّي، اَأم ثارْورم زِي 
يّبث ن نّشواث. 5ماشا خ مان اَأيا ِسيمانت نّس، ݣّم  ونِّيث زِي سِّ ْرغّش اإِ اإِحكّمن ِذي دُّ
يمان نْوم رفضاير ُؤشا غار رفضاير ثاُموسنا، 6ُؤشا غار ثُموسنا  ماّرا ثِيزّمار نْوم، اَأرنِيم غار لاإِ
ّضبط ن نّفس، غار ّضبط ن نّفس ّصبار ُؤشا غار ّصبار اَأوقّار ن ْثُشونِي، 7ُؤشا غار ُؤوقّار ن 
ْثُشونِي ثاْيِري اإِ واْوماثن ُؤ غار ثاْيِري اإِ واْوماثن ثاْيِري اإِ اإِْوذان ماّرا. 8مارا ذاْيوم ثِيمْسرايِين-ا 
ينت ثخوام نِيغ نّْبرا ْرِغيْدچث ِذي ثُموسنا ن ِسيِذيْثنغ  ُؤشا اَأذ ذاْيوم فّيضنت، وار كنِّيو تجِّ
و لَمسيح. 9ِمينِزي ونّي وار غار ْدجينت ثِيمْسرايِين-ا، اإِّدارغر، وار اإِْتِويِري شا غار راݣّواج،  يشُّ
اَأقّا اإِتُو اَأِسيزذݣ ن ّدنُوب نّس اإِنّي ثُوغا غارس زِيش. 10خ ُؤينِّي، اَأ اَأْيثما، شضارم كثار ِحيما 
اَأذ ْثضْمنم ثاراِغيث  ذ ُؤِسيخضار نْوم، ِمينِزي مارا ثݣّم اَأيا، خنِّي عّمارص اَأذ ثنقارضم. 
و لَمسيح. 12خ  و اَأذ اوم اإِّمارنِي واذاف اإِْشنان غار ْثݣْلِذيث ن رْبدا ن ِسيِذيْثنغ يشُّ 11ِمينِزي اَأمُّ

ُؤينِّي وار تُوغ شا ماحْنذ اَأذ كنِّيو ّسعْقرغ زِي مان اَأيا رْبدا، واّخا كنِّيو ثّسنم ُؤشا ْثبّدم ِذي 
و. 13ماشا اإِْتِغير اَأيِي نِيشان، ِمين غا كّغ عاذ ذݣ ُؤِقيُضون-ا، ِحيما اَأذ  ثِيذت ثنِّي غاْروم رخُّ
يث ن ُؤِقيُضون اإِنُو اَأذ د ثاس ذْغيا،  كنِّيو ّسفاقغ ُؤشا اَأذ كنِّيو ّسعقرغ، 14ِمينِزي ّسنغ، ثاكسِّ
و لَمسيح عاوذ. 15ماشا اَأذ ݣّغ ثِيزّمار ِحيما اَأذ ْثعْقرم  اَأم ماّمش ذ ايِي اإِّسارݣب ِسيِذيْثنغ يشُّ
خ ثمْسرايِين-ا اَأوارنِي ُؤفُوغ اإِنُو. 16ِمينِزي نّشين وار نْضفار شا ثِيُحوجا اإِساْيسن، ُؤِمي ثُوغا 
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و لَمسيح، ماشا اَأقّا نشهذ س ثِيطّاِوين  ذ اوم نْتباّرح س ّجْهذ س ْثواِسيث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
نّغ خ لعاضاما. 17ِمينِزي نتّا اإِطّف زِي اَأربِّي ثاباباث ّشان ذ ُؤُعوْدجي ُؤِمي ذ اس-د ثُوسا 
ي اإِنُو اإِِعيّزن ونّي اإِ ِذي ݣِّيغ اَأرضا اإِنُو.” 18ُؤشا  نْسرا  ْثِميّجا زݣ ُؤُعوْدجي ُيوْعران “وا ذ مِّ
ثِميّجا-يا ثُوِسي-د عاوذ زݣ ُؤجنّا ُؤِمي ذ انغ ثُوغا اَأِكيس خ وْذرار اإِقّدسن. 19خنِّي اَأقّا غاْرنغ 
اَأوارن ن اإِْمكاشافن نِيشان ُؤشا اَأذ ثݣّم مِليح مارا ثْوِشيم اَأسن ثاْيِنيث اَأم اإِ اإِج ن رْفنار يارقّن 
وقّز واّس ُؤشا ْثفاوث ن اإِثِري ن رْفجار اَأذ اإِنقار ذݣ ُوراون نْوم.  ِذي ثاْدچسث، اَأر اإِ غا اإِدُّ
20اَأمزوار اإِْتخّص اَأذ ثّسنم بلِّي وار ِذين اَأوار اإِ زّايس اإِْتكاشاف وْذلِيس ن اَأربِّي اإِ نْزّمار اَأذ اس 

نْفّسار علاْحساب ثِيِزي نّغ، 21ِمينِزي اَأوار ن اَأربِّي وار ذ اإِتّفغ عّمارص زِي ِمين اإِْخسن ْبناذم، 
ْورن زِي اَأربِّي اَأم ذ اسن-د اإِنْذه اَأرُّوح اإِقّدسن.  ماشا اإِْوذان اإِمقّداسن سِّ

يقن  ّسخارِّ ْمسرماذن �إِ ْحضام �إِخف نْوم زݣ �إِ

1ماشا ثُوغا ِذين عاوذ جار وْيُذوذ اإِْمكاشافن اإِّسخارِّيقن، اَأم ماّمش اإِ غا اإِرِين ُؤرا ذ 2 

يذفن ثِيبِريِذين اإِتارّدْدچن س ْثحراْيمشث، اَأر اإِ غا نْكارن  اإِْمسرماذن زُّور جاراوم، اَأذ سِّ
يوضن اَأريّب ذْغيا خ يِيخف نْسن. 2اَأطّاس اإِ ثن غا اإِْضفارن ِذي  ِسيِذي اإِ ثن اإِسِغين، اَأذ سِّ
يّبث نْسن، 3ُؤشا س طّمع اإِ ذاْيسن  رْقجاحث نْسن، اَأر اإِ غا اإِْتواشّقف وْبِريذ ن ثِيذت زِي سِّ
اَأذ زّاْيوم ْسثْنفعن س واوارن اإِسايسن اَأْخِمي ْسثْنفعن زِي ّسْرعث، ماشا ْرُحوكم وار اإِبطّر 
ْروْقث اَأطّاس ُؤشا اَأهلّك نْسن وار اإِْتُنوُذوم شا. 4ِمينِزي مارا اَأربِّي وار اإِّصار خ لمالاكاث اإِ 
يݣِّين ّدنُوب، ماشا، راِمي ثنت اإِنْضار ذݣ وْحُفور قّارن اس ثارثاُروس، اَأقّا اإِسلّم اإِثنت ِذي 
ونِّيث ن زِيش، وار ت اإِّصار،  ْسناسر ن ثاْدچسث ِحيما اَأذ ِذين قِّيمنت اَأر ْرُحوكم، 5ُؤرا ذ دُّ
ماشا نتّا ثُوغا اإِْحضا نُوح، اَأمباّرح ن ْثسݣْذا، ذ ونّي ذ ِويّس ثمنيا اَأوارنِي سبعا نّْضِني اَأِكيس، 
ونِّيث ن لُكوفّار، 6ُؤشا اإِّسْشمض ثِينّدام ن ُسوُذوم ذ ݣاُموّرا  راِمي ذ اإِسِفي اَأربِّي طُّوفان خ دُّ
اَأراِمي ذْورنت ذ اإِّغض ُؤشا اإِحكم خاسنت س واريّب، اَأقّا ياّر اإِثنت ذ لماثال اإِ لُكوفّار، 7ُؤشا 
وحن ن اإِنّي وار غار  ثُوغا اإِّسنجم لُوث، اَأْمسݣّاذ، ونّي ثُوغا اإِْتوّدب اَأطّاس زِي رحُروض اإِفُوشُّ
ثْدجي تاوراث، 8ِمينِزي اَأْمسݣّاذ وانِيثا، اَأم ثُوغا اإِزّدغ جاراسن، ثُوغا اإِْتعّداب رْعمار اإِسݣّذن 
نّس زݣ واّس اَأر واّس ُؤِمي اإِْزرا ُؤشا اإِْسرا رْخذايم نْسن اإِ وار اإِسݣّذن، 9خنِّي اَأقّا اَأربِّي 
وفّغ زݣ ُؤغكِّوي اإِنّي اإِوقّارن اَأربِّي ذ ماّمش اإِ غا اإِْحضا اإِنّي وار اإِّسݣّذن  اإِّسن ماّمش اإِ غا اإِسُّ
ِحيما اَأذ ْتواعاقبن ذݣ واّس ن لِحيساب، 10ماُهو قاع اإِنّي ْضفارن اَأْيُسوم ِذي نّْشوث نْسن 
ولطا ن ِسيِذي. اَأقّا-ثن ذ اإِمعّفارن غار ثِيِزي نْسن، وار تݣّوذن اَأذ  اإِخمجن، ّسحقاران صُّ
شّقفن خ اإِنّي اإِ غار اإِْدچا ُؤُعوْدجي، 11ماحْنذ لمالاكاث ثِنّي ُؤجارنت ثن ِذي ثِيزّمار ذ 
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ّجهذ، وار تِيوضنت اَأذ خاسن حكمنت س اإِج ن ْرُحوكم اإِشّقفن. 12ماشا يِينا، اَأمْشناو 
لحاياواناث اإِݣناون اإِنّي اإِضّفارن طِّبيعث، اَأقّا ْتواْرون ِحيما اَأذ ْتواحبسن ُؤ اَأذ ْتوارّدْدچن، 
اَأقّا نِيْثِني ْتشّقافن ِذي ِمين وار فْهمن ُؤشا اَأذ ْتواهلكن قاع ِذي ْرغّش نْسن، 13اَأذ طّفن 
ْرِغيْدچث ن رْخذايم نْسن اإِ وار اإِسݣّذن. اإِْتِغير اَأسن ذ اَأباّرع ُؤِمي ضّفارن ّشهواث نْسن س 
يضن ذ ْثحّبا اإِخْمجن، ْثِهيّلان ذݣ وْشماث نْسن ْخِمي ِكيوم ْتنْشطن.  ُؤزِير، اَأقّا نِيْثِني ذ اإِبقِّ
ورنت س زِّينا، اَأقّا نِيْثِني وار بّدن شا ماحْنذ اَأذ ْخضان ُؤ اَأذ ْغوان رعُمور  14ثِيطّاِوين نْسن شُّ

ن يِنّي وار اإِبّدن نِيشان ُؤشا غارسن ُؤر اإِْتواربّان خ طّمع، اَأقّا نِيْثِني ذ ثاْروا ن نّعرث، 15فّغن 
زݣ وْبِريذ اإِسݣّمن، وّدارن، ُؤشا ْضفارن اَأبِريذ ونّي اإِكّا بالعام، مِّيس ن ُبوُسور، ونّي ثُوغا 
اإِتْخسن ْرُمونث ن ْرغّش، 16ماشا وانِيثا اإِْكِسي اإِج ن ُؤوبّخ اإِ ْرُموْعِصيّيث نّس. اَأقّا زّاْيرث 
يور غارس س اإِْشث ن ْثِميّجا ن اإِْوذان، ثْمنع ثُوبُّوهريا ن ُؤمكاشاف. 17نِيْثِني ذ  ثاݣناوث ثسِّ
يض، اَأقّا ثُوبّارشنت ن ثاْدچسث  ْرُعونصار وار ذاْيس ُبو وامان، ذ اإِسيُنوثن ْتواعاّرنن س ُؤسمِّ
ثْتواّسوجذ اَأسن. 18اَأم  ّساوارن س واوارن ن ثُوفّث اإِخوان، اَأقّا نِيْثِني ّسغكّوان س نّشواث 
ن وْيُسوم ُؤ س ُؤفُوّشح ماّرا اإِنّي اإِݣُّورن اَأذ اَأرْورن زݣ اإِنّي اإِّدارن ذݣ ُؤوّدار. 19واْعذن اَأسن 
ثِيرلِّي، واّخا نِيْثِني ِسيمانت نْسن ذ اإِسْمغان ن ْرغّش. ِمينِزي ِوي زِي ثْتواغلّبذ، اَأقّا اإِ نتّا شك 
و لَمسيح  ذ اإِسمغ. 20مارا نِيْثِني، اَأوارنِي راِمي د فّغن س ثُموسنا ن ِسيِذي ذ اَأمسنجم، يشُّ
ونِّيث، اَأذ د ذْورن ِذي ثْخشفث نّس عاوذ ُؤشا اَأذ زّايس ْتواغلّبن، خنِّي اَأقّا  زِي رْخمج ن دُّ
ينن اَأبِريذ  اَأنݣّار نْسن اَأذ اسن ث ُيورا ماُهو خ ُؤمزوار. 21اَأقّا ْحسن اَأسن ماْعِليك قِّيمن وار سِّ
ن ْثسݣْذا زِي ِمين ّسنن ُؤشا رْخذنِّي اَأذ فّغن عاوذ خ ثوصّيث اإِقّدسن اإِ ذ اسن-د اإِْتواسلّمن. 
22اَأقّا ثْمسار اَأسن اَأم اإنّا واوار-ا ن ثِيذت “اَأقِزين اَأقّا اإِذور-د خ ِمين ثُوغا ذ اإُِعوّق.” نِيغ ماّمش 

ذ اس قّارن اإِنّْضِني “اإِْرف اإِْصفان اإِذاكّوار اإِْتماّراغ ذݣ ُؤبارُيوض نّس.”

�أَّس ن �أَربِّي 

1اَأ اإِمِعيّزن، ثا ذ ثابرات ِويّس ْثناين اإِ ذ اَأوم-د ُؤرِيغ ُؤشا ِذي ْثناين ن ثبراثِين نِّي اَأرزُّوغ 3 

اَأذ ّسفاقغ نّّيث نْوم اإِْصفان اَأم كنِّيو ّسعْقرغ 2ِحيما اَأذ ْثفكّارم ذݣ واوارن اإِنّي ثُوغا 
اإِنّان اإِْمكاشافن اإِقّدسن زِيش ُؤ ِذي ثوصّيث ن اإِمازانن ن ِسيِذي اَأمسنجم. 3مان اَأيا اإِْتخّصا 
اَأذ ثّسنم ذ اَأمْزواُرو، ذݣ ُؤّسان اإِنݣُّورا اَأذ د اسن اإِنّي اإِّسحقاران، اإِنّي اَأذ ُؤُيورن غار نّشواث 
يم  و اإِ يقِّ نْسن، 4اَأذ اإِنِين “مانِي اإِْدچا ْرواْعذ ن ْثواِسيث نّس؟ زݣ واِمي طّصن رْجُذوذ نّغ، اَأمُّ
ونِّيث.” 5نِيْثِني وار ْخسن اَأذ ّسنن بلِّي س  كُورِشي اَأم ثُوغا اإِْدچا زݣ ُؤمزوار راِمي ثْتواّݣ دُّ
واوار ن اَأربِّي اَأقّا ِذين اإِجْنوان اَأطّاس زݣ واِمي، ُؤرا ذ ْرباّر اإِ اإِْدچان زݣ وامان ُؤ س وامان 
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ونِّيث ن ْروْقث نِّي ثُوغا ثْتواهلّك ُؤِمي ذ خاس سْفين وامان ن ْرحْمرث ذݣ  6اإِ زِي دُّ

ُوّسان ن نُوح. 7ماشا اإِجْنوان ذ ثُمورث ن يِيضا، اَأقّا ْتواحْفضن س ِسيمانت ن واوار 
اإِمِعيّزن، وار خاوم  ُؤوّدار ن لُكوفّار. 8اَأ  اَأر واّس ن لِحيساب ذ  ي  ْثمسِّ اإِ  نِّي، خّمرن 
يِري اإِْشث ن ْرحاجث اَأقّا-ت ذ ثا: غار اَأربِّي اإِّج ن واّس اَأم اَأرف ن اإِسݣُّوسا ُؤشا  ْثودِّ
اَأرف ن اإِسݣُّوسا اَأم اإِّج ن واّس. 9اَأقّا ِسيِذي وار اإِّسِعيزِّي ذݣ ُؤُسوفّغ ن ْرواْعذ نّس 
اَأم ماّمش ذ اسن اإِْتِغير اإِ شا ّزاْيسن، ماشا نتّا اإِݣُّور اَأِكيْذنغ س تاِسيع ن ْرخاضار نّس، 
ِمينِزي نتّا وار اإِتْخس شا اَأذ ياريّب ُؤرا ذ اإِّج، ماشا ماحْنذ اَأذ ثِيِري تاِسيع اَأذ ثُوبن ماّرا. 
10ماشا اَأّس ن ِسيِذي اَأذ د ياس اَأمْشناو اَأخّوان ِذي ْدجيرث. ذݣ واّس نِّي اَأذ وّدارن 

ي ُؤشا  ونِّيث اَأذ فْسينت ِذي ْثمسِّ اإِجْنوان س ْرحّس اَأمّقران ُؤ ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا ن دُّ
ثاُمورث ذ رْخذايم اإِ اإِْدچان ذاْيس اَأذ ْتواّسشْمضنت. 11اَأم ماّرا ثِيمْسرايِين-ا اَأذ مسارنت 
اَأمُّو، ماّمش اإِْتُشوّوار اَأذ ثُوُيورم كنِّيو س ْثقّداسث ذ ُؤوقّار ن ْثُشونِي، 12ماحْنذ اَأذ ْثراجام 
ي ُؤ ثِيمْسرايِين  اَأذ ثاّزرم غار ْثواِسيث ن واّس ن اَأربِّي ْخِمي اإِ غا فْسين اإِجْنوان س ْثمسِّ
ونِّيث اَأذ فْسينت س ْرعاُبوق نّس؟ 13ماشا نّشين، علاْحساب ْرواْعذ نّس،  ثِيمزُورا ن دُّ
اَأقّا نْتراجا اإِجْنوان ن ْجِذيذ ذ ثُمورث ن ْجِذيذ مانِي اإِ غا ثزذغ ْثسݣْذا. 14خ ُؤينِّي، 
اَأ اإِمِعيّزن، ُؤِمي كنِّيو ثْتراجام اَأيا، ْشضارم اَأذ ثْتوافم ّزايس ِذي رْهنا نّْبرا رْخمج ُؤ نّْبرا 
ْرِعيب، 15ُؤشا حْسبم تاِسيع ن ْرخاضار ن اَأربِّي ذ اَأسْنجم، اَأمْشناو ُؤرا ذ ُؤماْثنغ اإِِعيّزن 
ُبولُوس ذ اَأوم-د ُيوران علاْحساب ثِيِغيث اإِ ذ اس اإِّموشن، 16اَأمشناو ِذي ثبراثِين نّس 
ماّرا ْخِمي ذ اإِّساوار ذاْيسنت خ ثمْسرايِين-ا. اَأقّا ِذين شا ن ثمْسرايِين ذاْيسنت وعارنت 
اإِ رْفهامث ُؤشا ْتوابّدرنت ِزي ْرُجوّهار ذ اإِْوذان وار اإِْدجين نِيشان، اَأمْشناو ݣِّين نِيْثِني 
ُؤرا اإِ اإِْذلِيسن نّْضِني ذ مان اَأيا اإِتاِوي غار واريّب نْسن. 17كنِّيو، اَأ اإِمِعيّزن، اَأم ثنت ثّسنم 
اإِفّغن ِزي  اإِنّي  وْبِريذ ْخِمي  وفُّوغم زݣ  ثْتواسُّ وار  ِحيما  نْوم،  اإِخف  قبر، ْحضام  و  رخُّ
تاْوراث اَأذ كنِّيو ّسغوان س ُؤخطُّو نْسن ُؤشا اَأذ ثوضام واّخا ثُوغا ْثبّدم نِيشان، 18ماشا 
و لَمسيح! اإِ نتّا ُؤِمي  س ْرعكس ݣمام ِذي نِّيعمث ذ ثُموسنا ن ِسيِذيْثنغ اَأمسنجم، يشُّ

و ُؤشا ذݣ واّس ن رْبدا! اَأِمين.  اإِ غا يِيِري ُؤُعوْدجي، اَأقّا رخُّ
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ثابر�ت ثامْزو�ُروث 
ن يُوحانّا 

�أَو�ر ن ثُوذ�رث 

1ِمين ثُوغا ِذين زݣ ُؤمْزواُرو، ِمين نسرا، ِمين نْزرا س ثِيطّاِوين نّغ، ِمين ثُوغا ِذين 1 

نْزرا ُؤ نْحاذا س اإِفاّسن نّغ زݣ واوار ن ثُوذارث، 2- اَأقّا ثُوذارث ثْضهار، نّشين 
نْزرا اِت، ُؤشا نشّهذ ُؤ نْتباّرح اَأوم ثُوذارث ن رْبدا، ثنِّي ثُوغا اَأك-ذ ْثباباث ُؤشا ثْضهار 
اَأنغ-د - 3ِمين نْزرا، ذ ِمين نْسرا، اَأذ اوم ث-يِد نباّرح، ِحيما عاوذ كنِّيو اَأذ ثِيِريم ِذي 
و لَمسيح. 4ُؤشا  اَأذ  ثُمونت اَأِكيْذنغ. س ثِيذت، اَأُمونِي نّغ اَأك-ذ ْثباباث ُؤ اَأك-ذ مِّيس يشُّ

اوم ناِري مان اَأيا، ِحيما رْفراحث نْوم اَأذ ثكمر. 

�أَربِّي ذ ثْفاوث 
وّرث  5ذ وا ذ اَأباّرح اإِ ّزايس نسرا ُؤشا اَأذ اوم-د نباّرح: اَأربِّي ذ ثِيفاوث، نتّا وار ذاْيس ُبو جُّ

اَأقّا  اَأِكيذس’ ُؤشا نݣُّور ِذي ثاْدچسث،  اَأُمونِي  ن ثاْدچسث. 6مارا نّقار ‘نّشين غاْرنغ 
نّسخارِّيق، وار نتّݣ شا ثِيذت . 7ماشا مارا نُوُيور ِذي ْثفاوث، اَأم نتّا ِذي ْثفاوث، غاْرنغ 
يزذݣن ِزي قاع ّدنُوب.  يس اَأذ انغ سِّ و لَمسيح مِّ اَأُمونِي اَأك-ذ واياويا، ُؤشا اإِذاّمن ن يشُّ
8مارا نّقار ‘نّشين وار خانغ ُبو ّدنُوب’، اَأقّا نّسخارِّيق خ يِيخف نّغ ُؤشا ثِيذت وار ذاْينغ 

ثْدجي. 9ماشا مارا نْنعم س ّدنُوب نّغ، اَأقّا اَأربِّي ذ اَأصِذيق ذ اَأْمسݣّاذ ِحيما اَأذ انغ اإِْغفار 
يْزذݣ ِزي ماّرا ِمين وار اإِسݣّذن. 10مارا نّقار ‘نّشين وار ذاْينغ  ّدنُوب نّغ ُؤشا اَأذ انغ اإِسِّ

ُبو ّدنُوب’، نتاّرا ث ذ ُبو-ِيخارِّيقن ُؤشا اَأوار نّس وار ذاْينغ اإِْدجي. 
 

نُو، اَأذ اوم-د اَأِريغ اَأيا، ِحيما وار ْتخطِّيم شا، ُؤشا مارا اإِْخضا شا ن 2  حْنِجيرن �إِ 1�أَ �إِ

و لَمسيح، اَأْمسݣّاذ، 2نتّا ذ ثاغاْرصث ن  اإِّجن، اَأقّا غاْرنغ اَأمشافع غار ْثباباث، يشُّ
و نّسن  ونِّيث ماّرا. 3اَأمُّ وْصراح خ ّدنُوب نّغ، وار اإِْدجي خ ّدنُوب نّغ واها، ماشا عاوذ اإِ دُّ
بلِّي نّشين نّسن اِث، مارا نطّف ِذي ْثوّصا نّس. 4ونّي اإِقّارن ‘نش ّسنغ ث’، ماشا وار 
اإِطِّيف شا ِذي ْثوّصا نّس، نتّا ذ ُبو-يِخارِّيقن ُؤشا ثِيذت وار ذاْيس ثْدجي. 5ماشا ونّي 
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اإِطّفن ذݣ واوار نّس، اَأذ ذاْيس ْثكّمر ثاْيِري ن اَأربِّي س ثِيذت . س مان اَأيا نّسن، بلِّي 
اَأقّا نّشين ذايس. 6ونّي اإِقّارن بلِّي نتّا اإِتطّف ذايس، اَأذ ُيوُيور عاوذ اَأم ماّمش ثُوغا اإِݣُّور 
نتّا. 7�أَ �أَْوماثن، وار ذ اوم تاِريغ شا ثاْوصّيث ن جِذيذ، ماشا ثاْوصّيث ثاقِذيمث اإِ ثُوغا 
غاْروم زݣ ُؤمْزواُرو. ثاوصّيث-ا ثاقِذيمث ذ اَأوار اإِ ثُوغا ثْسِريم زݣ ُؤمْزواُرو. 8اَأقّا عاوذ 
اَأذ اوم-د اَأِريغ ثاْوصّيث ن ْجِذيذ ثنِّي اإِْدچان ذ ثِيذت ذاْيس ُؤ ذاْيوم، ِمينِزي ثاْدچسث 
و. 9ونّي اإِقّارن بلِّي اَأقّا-ث ِذي ْثفاوث اَأم اإِشاْره  اَأذ ثْعُذو ُؤشا ثِيفاوث ثِيذت اَأقّا ثارّق رخُّ
ُؤماس، نتّا اَأقّا-ث ِذي ثاْدچسث اَأر اإِضا. 10ونّي اإِتْخسن ُؤماس، اَأذ اإِقِّيم ِذي ْثفاوث ُؤشا 
وار ذاْيس ُبو رفِضيحث. 11ماشا ونّي اإِشاّرهن ُؤماس، اَأقّا-ث ِذي ثاْدچسث ُؤشا اإِݣُّور 
ين مانِي اإِ غا اإِراح، ِمينِزي ثاْدچسث ثّسذارغر ثِيطّاِوين نّس. 12اَأذ  ِذي ثاْدچسث، وار اإِسِّ
حْنِجيرن، ِمينِزي ّدنُوباث غفارنْت اَأوم ِذي طّوع ن يِيسم نّس. 13اَأذ اوم-د  اوم-د اَأِريغ، �أَ �إِ
بِريغن،  بابـاثن، ِمينِزي اَأقّا ثّسنم ونّي اإِْدچــان زݣ ُؤمْزواُرو. اَأذ اوم-د اَأِريغ، �أَ �إِ اَأِريغ، �أَ �إِ
نُوبا، ِمينِزي ثّسنم ثاباباث. 14اَأقّا ُؤِريغ  �إِ اَأِريغ، �أَ  اَأقّا ْثغلّبم خ ُؤعّفان. اَأذ اوم-د  ِمينِزي 
اوم-د، اَأ اإِباباثن، ِمينِزي ثّسنم ونّي اإِْدچان زݣ ُؤمْزواُرو. اَأقّا ُؤِريغ اوم-د، اَأ اإِبِريغن، ِمينِزي 

اَأقّا كنِّيو ْثجهذم ُؤشا اَأوار ن اَأربِّي اَأذ ذاْيوم اإِقِّيم ُؤشا ْثغلّبم خ ُؤعّفان. 
اإِتْخس  اإِّجن  مارا شا ن  ونِّيث.  دُّ ِذي  اإِْدچان  ِمين  ذ  ُؤرا  ونِّيث  دُّ تْخسم شا  15وار   
ونِّيث، اَأقّا-ث  ونِّيث، ثاْيِري ن اَأربِّي وار ذاْيس ثْدجي. 16ِمينِزي ماّرا ِمين اإِْدچان ِذي دُّ دُّ
ذ نّْشوث ن وْيُسوم ذ نّْشوث ن ثِيطّاِوين ذ ثُوفّث ن ثُوذارث، وار ذ تِيسنت شا ِزي 
و ُؤرا ذ نّشواث نّس، ماشا ونّي اإِتݣّن ِمين  ونِّيث ْثعدُّ ونِّيث. 17ُؤشا  دُّ ْثباباث، ماشا ِزي دُّ

اإِْخس اَأربِّي، اَأذ اإِّدار اإِ رْبدا. 

يث نكارن ثاباباث ذ ثممِّ ِضيّد-لَمسيح  ذ ونّي �إِ
18اَأ اإِنُوبا، اَأقّا ثاساّعث ثانݣّاُروث ثِيوض-د، ُؤشا اَأم ثْسِريم بلِّي اَأذ د ياس ِضيّد-لَمسيح، 

و ضهارن-د اَأطّاس ن ِضيّد-اإِماِسيحن، س ُؤينِّي نّسن بلِّي ثاساّعث ثانݣّاُروث  اَأمنِّي رخُّ
اَأقّا ثِيوض-د. 19فّغن-د ّزاْينغ، ماشا وار ثن ثُوِغي ّزاْينغ. ماْعِليك نِيْثِني ثُوغا ّزاْينغ، اَأذ 
اإِِري قِّيمن اَأِكيْذنغ. ماشا اَأمنِّي اإِمسار ِحيما اَأذ اإِبان بلِّي نِيْثِني ماّرا وار ْدجين شا ّزاْينغ. 
ينم شا  20اَأقّا غاْروم اَأذهان ن ُؤمقّداس ُؤشا ثّسنم كُورِشي. 21وار ذ اوم ُؤِريغ ِمينِزي وار ثسِّ

ثِيذت، ماشا ِمينِزي اَأقّا ثتّسنم ت، ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤخارِّيق وار ذ اإِتّفغ شا ِزي ثِيذت . 
و ذ لَمسيح. ذ وا ذ ِضيّد-لَمسيح،  22ِوي اإِْدچان ذ ُبو-اإِخارِّيقن، ْمِغير ونّي اإِنْكارن بلِّي يشُّ

يث، عاوذ وار غارس ُبو ْثباباث.  يث. 23ماّرا ونّي اإِنْكارن ثاممِّ ونّي اإِنكارن ثاباباث ذ ثاممِّ
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يث، اَأقّا غارس ْثباباث عاوذ. 24س ُؤينِّي اَأذ ذاْيوم اإِقِّيم ِمين ثْسِريم  ماشا ونّي اإِشّهذن اإِ ثممِّ
يمم كنِّيو عاوذ ِذي  كنِّيو زݣ ُؤمْزواُرو. مارا اإِقِّيم ذاْيوم ِمين ثْسِريم زݣ ُؤمْزواُرو، اَأذ ثقِّ
يث ُؤ ِذي ْثباباث. 25ثا ذ ثِيكّسث ن واوار اإِ ذ انغ اإِوشا: ثُوذارث ن رْبدا. 26مان اَأيا  ثممِّ
ُؤرِيغ اَأوم-ث-يِد خ يِنّي كنِّيو اإِخّدعن. 27ُؤشا  اَأْذهان اإِ زّايس ثْكِسيم كنِّيو، اَأذ اإِقِّيم ذاْيوم، 
وار ثْحذاجم اَأذ اوم اإِّسرمذ حد. ماشا اَأم ماّمش ذ اوم اإِّسرمذ وْذهان نّس خ كُورِشي، ُؤشا 

نتّا ذ ثِيذت وار اإِْدجي ذ اَأخارِّيق، خنِّي قِّيمم ذاْيس اَأم ماّمش كنِّيو اإِّسرمذ. 

ثاْرو� ن �أَربِّي 
حْنِجيرن، قِّيمم ذايس، ِحيما - خ ِمينِّي اإِ د غا اإِْضهار - اَأذ غاْرنغ ثِيِري تِيّقث ُؤ  و، �إِ 28رخُّ

ِحيما وار نْتصْضِحي شا ِقيباْتش نّس غار ْثواِسيث نّس. 29مارا ثّسنم، بلِّي نتّا ذ اَأْمسݣّاذ، 
ْسنم عاوذ بلِّي ماّرا ِوي اإِتݣّن ثاسݣْذا، اَأقّا اإِْتواخرق-د ّزايس. 

 

ُؤينِّي 3  اَأربِّي. س  ثاْروا ن  نْتواسّما  اَأراِمي  ْثباباث،  ثوشا  انغ  ذ  اإِ  ثاْيِري  1ْخزار مان 

مِعيّزن، نّشين ذ ثاْروا ن  ين شا. 2�أَ �إِ ين شا، ِمينِزي وار ث ثسِّ ونِّيث وار ذ انغ ثسِّ دُّ
اَأربِّي، وار اإِْضهار عاذ ِمين اإِ غا نِيِري. اَأقّا نّسن ْخِمي د اإِ غا اإِبان نتّا، اَأذ نِيِري اَأمْشناو 
يْزذݣ  نتّا، ِمينِزي اَأذ ث نْزار اَأم ماّمش اإِْدچا نتّا. 3ماّرا ونّي اإِتݣّن اَأِسيثم نّس ذايس، اَأذ اإِسِّ
اإِخف نّس، اَأم ماّمش اإِْدچا نتّا ذ اَأمزذاݣ. 4ماّرا ونّي اإِتݣّن ّدنُوب، اإِتّݣ عاوذ ِمين اإِْدچان 
ِضيّد ن تاوراث. اَأقّا ّدنُوب ذ ِمين اإِْدچان ِضيّد ن تاوراث. 5ثّسنم بلِّي نتّا اإِبان-د، ِحيما 
اَأذ اإِكّس ّدنُوب ُؤشا نتّا وار ذاْيس ُبو ّدنُوب. 6ماّرا ِوي ذاْيس اإِ غا اإِقِّيمن، وار اإِتّݣ شا 
يم اَأذ  ين. 7اَأ اإِحْنِجيرن، وار ثجِّ ّدنُوب. ماّرا ِوي اإِتݣّن ّدنُوب، وار ث اإِْزِري، وار ث اإِسِّ
كنِّيو اإِخاْروض حد. ونّي اإِتݣّن ثاسݣْذا ذ نتّا ذ اَأْمسݣّاذ اَأم ماّمش نتّا ذ اَأْمسݣّاذ. 8ونّي 
اإِخطّان ذ نتّا زݣ اإِْبِريس، ِمينِزي اإِْبِريس ثُوغا اإِْخضا زݣ ُؤمْزواُرو. س ُؤينِّي اإِْضهار-د 
اَأربِّي،  اإِْتواخرقن ِزي  اإِْبِريس. 9ماّرا ونّي د  اَأربِّي ِحيما اَأذ اإِّسخسار رْخذايم ن  مِّيس ن 
وار اإِتّݣ شا ّدنُوب، ِمينِزي ّزاِريعث نّس ثْتِغيما ذاْيس ُؤشا وار اإِزّمار اَأذ اإِْخضا ِمينِزي 
اإِْتواخرق-د ِزي اَأربِّي. 10ِذي مان اَأيا اَأذ ْضهارن ثاْروا ن اَأربِّي ذ ثاْروا ن اإِْبِريس: ماّرا ونّي 

وار اإِتݣّن ثاسݣْذا ُؤرا ذ ونّي وار اإِتْخسن ُؤماس، وار اإِْدجي شا ِزي اَأربِّي. 
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خسم �أَياويا 
11ذ ثا ذ ثابرات اإِ ثُوغا ثْسِريم زݣ ُؤمْزواُرو بلِّي ‘اَأذ نْخس اإِّجن ونّْضِني’، 12وار اإِْدجي 

اإِنغا ُؤماس؟ س ِمينِزي  ي  اإِنغا ُؤماس. مايمِّ اإِْبِريس ُؤشا  اإِْدچان زݣ  اَأمْشناو قايِين ونّي 
رْخذايم نّس ثُوغا-ثنت عّفننت ُؤشا ثِنّي ن ُؤماس سݣّذنت.13وار ثذِهيشم شا، اَأ اَأْيثما، 
ونِّيث ثشاْره اإِ كنِّيو. 14نّشين  نّسن، بلِّي اَأقّا نْزوا ِزي ْرمْوث غار ثُوذارث، ِمينِزي  مارا دُّ
نْخس اَأْوماثن. ونّي وار اإِتْخسن ُؤماس، اَأذ اإِقِّيم ِذي ْرمْوث. 15ماّرا ونّي اإِشاّرهن ُؤماس 
ذ اَأقتّار ُؤشا كنِّيو ثّسنم، بلِّي ُؤرا ذ اإِّج ن ُؤقتّار وار غارس ُبو ثُوذارث ن رْبدا اإِ ذاْيس اإِ 
غا اإِقِّيمن. 16ِزي مان اَأيا نّسن ثايِري، اَأقّا نتّا اإِّساْرس ثُوذارث نّس خانغ. عاوذ اإِْتخّصا 
ونِّيث ُؤشا اإِْتوارا ُؤماس  اَأنغ اَأذ نّسارس ثُوذارث نّغ خ ثاوماث. 17ونّي غار اإِْدچا اَأݣْرا ن دُّ
حْنِجيرن  اإِزْرض، خنِّي اإِقّن خاس ُؤر نّس، ماّمش اإِ غا ثْزذغ ثاْيِري ن اَأربِّي ذايس؟ 18�أَ �إِ
اإِنُو، اَأذ اإِِري وار نتْخس شا س واوار نِيغ س اإِرس، ماشا س رْخذايم ُؤ ِذي ثِيذت . 19س 
مان اَأيا نّسن اَأقّا نّشين ِزي ثِيذت ُؤشا اَأذ نّسقنع ُؤراون نّغ ّزاثس، 20ِمينِزي مارا اإِحكم 
ُور نّغ خانغ، اَأربِّي ذ اَأمّقران خ ُور نّغ ُؤشا اإِّسن ماّرا. 21اَأ اإِمِعيّزن، مارا ُؤر نّغ وار خانغ 
اإِحكم، اَأقّا غاْرنغ تِيّقث ّزاث اإِ اَأربِّي، 22ُؤشا مان ْرحاجث اإِ غا نتار، اَأذ ت نكِسي ّزايس، 
ِمينِزي نّشين اَأذ نْحضا ثِيوّصا نّس ُؤشا اَأذ نّݣ ِمين اإِ غا ياْرضان نتّا. 23ذ ثا ذ ثاْوصّيث 
و لَمسيح ُؤشا اَأذ نْخس اإِّج ونّْضِني اَأم ماّمش  نّس بلِّي اَأذ نامن ذݣ اإِسم ن مِّيس ، يشُّ
اإِ ذ انغ ُيوُمور. 24ونّي اإِْحضان ثِيوّصا نّس، اَأذ اإِقِّيم ذاْيس ُؤ نتّا ذايس. س مان اَأيا نّسن 

بلِّي نتّا اَأذ اإِقِّيم ذاْينغ، ِزي اَأرُّوح ونّي اإِ ذ انغ اإِوشا. 

وحاث  قْدچبم �أَرُّ

ْمِعيّزن، وار تِيّقم شا ِذي ماّرا اَأرُّوح، ماشا قْدچبم اَأرُّوحاث، ما زِي اَأربِّي اإِ اإِْدچان، 4   1�أَ �إِ

ونِّيث. 2س مان اَأيا اَأذ ثّسنم  ِمينِزي اَأطّاس ن اإِْمكاشافن اإِّسخارِّيقن اَأقّا فّغن-د غار دُّ
و لَمسيح ُيوِسي-د ذݣ وْيُسوم، اَأقّا نتّا زِي  اَأرُّوح ن اأربِّي: ماّرا اَأرُّوح ونّي اإِشّهذن بلِّي يشُّ
و لَمسيح ُيوِسي-د ذݣ وْيُسوم، وار اإِْدجي  اَأربِّي، 3ُؤشا ماّرا اَأرُّوح ونّي وار اإِشّهذن بلِّي يشُّ
و ِذي  شا زِي اَأربِّي. ذ وا ذ اَأرُّوح ن ِضيّد-لَمسيح ونّي اإِ خف ثْسرام اَأذ د ياس، اَأقّا نتّا ذا رخُّ
ونِّيث. 4اَأ اإِحْنِجيرن، اَأقّا كنِّيو زِي اَأربِّي ُؤشا ْثغلّبم خاسن، ِمينِزي ذ ونّي اإِْدچان ذاْيوم ذ  دُّ
ونِّيث ُؤشا  ونِّيث، س ُؤينِّي  ّساوارن زِي دُّ ونِّيث. 5نِيْثِني زِي دُّ اَأمّقران خ ونّي اإِْدچان ِذي دُّ
ونِّيث ثتْسرا اسن-د. 6اَأقّا-نغ زِي اَأربِّي. ونّي اإِّسنن اَأربِّي، اإِتْسرا اَنغ. ونّي وار اإِْدجين زِي  دُّ

اَأربِّي وار ذ انغ اإِتسِري شا. س مان اَأيا اإِ غا نّسن اَأرُّوح ن ثِيذت ذ اَأرُّوح اإِغكّوان. 
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ثايِْري ن �أَربِّي ذ ثايِْري جار و�ْوماثن 
7اَأ اإِمِعيّزن، اَأذ نْخس اَأياويا، ِمينِزي ثاْيِري ِزي اَأربِّي. ماّرا ونّي اإِتخسن، ذ نتّا اإِْتواخرق-د 

ين شا اَأربِّي، ِمينِزي اَأربِّي ذ ثايِري.  ِزي اَأربِّي ُؤشا اإِّسن اَأربِّي. 8ونّي وار اإِتْخسن، وار اإِسِّ
يس اإِ غارس-د  9ِذي مان اَأيا ثْضهار اَأنغ-د ثاْيِري ن اَأربِّي، بلِّي اَأربِّي اَأقّا اإِّسّك-د اَأينِّي ن مِّ

ونِّيث، ِحيما اَأذ ّزايس نّدار. 10ِذي مان اَأيا ثْدچا ثايِري، وار اإِْدجي بلِّي  اإِْتواخرقن غار دُّ
يس ذ ثاغاْرصث ن وْصراح  نّشين نتْخس اَأربِّي، ماشا بلِّي نتّا اإِتْخس اَأنغ ُؤشا اإِّسّك-د مِّ

خ ّدنُوب نّغ. 
و، اإِْتخّص اَأنغ عاوذ اَأذ نْخس اإِّج ونّْضِني.  مِعيّزن، مارا ثُوغا اَأربِّي اإِتْخس اَأنغ اَأمُّ 11�أَ �إِ  
12ُؤرا ذ اإِّجن ّما اإِْزرا اَأربِّي. مارا نتْخس اَأياويا، اَأربِّي اَأذ ذاْينغ اإِقِّيم، ُؤشا ثاْيِري نّس اَأقّا ثْذور 

ثكمر ذاْينغ. 13ِزي مان اَأيا نّسن بلِّي نْتِغيما ذاْيس ُؤ نتّا ذاْينغ، ِمينِزي نتّا اإِْوشا انغ ِزي 
ونِّيث. 15ماّرا  يث ذ اَأمسْنجم ن دُّ اَأرُّوح نّس. 14اَأقّا نْزرا ُؤ نشّهذ بلِّي ثاباباث ثّسّك-د ثاممِّ
و ذ مِّيس ن اَأربِّي، اَأربِّي اَأذ ذاْيس اإِقِّيم ُؤ نتّا ِذي اَأربِّي. 16اَأقّا نّشين  ونّي اإِشّهذن بلِّي يشُّ
نّسن ثاْيِري ُؤشا نُومن ِذي ثاْيِري ثنِّي اإِْدچان غار اَأربِّي اإِ نّشين. اَأربِّي ذ ثاْيِري ُؤ ونّي اإِ 
غا اإِقِّيمن ِذي ثايِري، اَأذ اإِقِّيم ِذي اَأربِّي ُؤشا اَأربِّي اَأذ ذاْيس اإِقِّيم. 17ِذي مان اَأيا ْثكّمر 
ثاْيِري ذاْينغ، ِحيما اَأذ غاْرنغ ثِيِري تِيّقث ذݣ واّس ن لِحيساب، بلِّي اَأم ماّمش اإِْدچا نتّا، 
ونِّيث. 18ِذي ثاْيِري وار ثِتيِري ثِيݣُّوِذي، ماشا ثاْيِري نِيشان  اَأذ نِيِري نّشين عاوذ ِذي دُّ
وفُّوغ ثِيݣُّوِذي، ِمينِزي ثِيݣُّوِذي ثتاس-د اَأك-ذ لِعيقاب. ونّي اإِتݣّوذن، وار اإِتِيِري اإِكمر  ثسُّ
ِذي ثايِري. 19نّشين  نتْخس اِث، ِمينِزي نتّا ثُوغا اإِتْخس اَأنغ ذ اَأمْزواُرو. 20مارا شا ن اإِّجن 
اإِقّار ‘نش تْخسغ اَأربِّي’ اَأم اإِشاّره ُؤماس، اَأقّا نتّا ذ ُبو-اإِخارِّيقن، ِمينِزي ونّي وار اإِتْخسن 
ُؤماس ونّي اإِْتوارا، خنِّي ماّمش اإِ غا يّݣ اَأذ اإِْخس اَأربِّي ونّي وار اإِْتِويِري. 21نّشين  غاْرنغ 

ثاوصّيث-ا ّزايس بلِّي ونّي اإِتْخسن اَأربِّي، اَأذ اإِْخس ُؤرا ذ ُؤماس. 

يمان ِذي مِّيس ن �أَربِّي  لاإِ

و ذ لَمسيح، اَأقّا نتّا اإِْتواخرق-د زِي اَأربِّي، ُؤشا مارّا ونّي اإِتْخسن 5  1مارّا ونّي ُيوْمنن بلِّي يشُّ

ين، اَأذ اإِْخس عاوذ ونّي زّايس-د اإِْتواخرقن. 2زِي مان اَأيا نّسن بلِّي نتخس  ونّي ث-يِد يجِّ
ثاْروا ن اَأربِّي، ْخِمي نتخس اَأربِّي ُؤشا اَأذ نّݣ ثِيوّصا نّس. 3ِمينِزي ثا ذ ثاْيِري زِي اَأربِّي، اَأذ 
نْحضا ثِيوّصا نّس ُؤشا ثِيوصّياث نّس وار وعارنْت شا. 4مارّا ِمين ذ اإِْتواخرقن زِي اَأربِّي اَأذ 
يمان نْوم! 5مان ون اإِ غا  اإِغلّب خ دُّونِّيث. ذ وا ذ اَأغراب اإِ اإِغلّبن خ دُّونِّيث، اَأقّا-ث ذ لاإِ
و ذ مِّيس ن اَأربِّي! 6ذ وا اإِ د اإِكِّين زݣ وامان ذ  اإِغلّبن خ دُّونِّيث، ْمِغير ونّي ُيومنن بلِّي يشُّ
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و لَمسيح. وار د يكِّي زݣ وامان واها، ماشا زݣ وامان ذ اإِذاّمن. ُؤشا  اَأرُّوح ذ  اإِذاّمن، يشُّ
ونّي اإِشّهذن، ِمينِزي اَأرُّوح ذ ثِيذت . 7اَأقّا ِذين ْثراثا ن اإِنّي اإِشّهذن ذݣ ُؤجّنا: ثاباباث ذ و�و�ر 
نّي �إِشّهذن خ ثُمورث: اَأرُّوح  ذ �أَرُّوح �إِقّدسن، ُؤشا ِنيْثِني س ثْر�ثا ذ �إِّجن. 8ُؤشا  ِذين ثْر�ثا ن �إِ
ذ وامان ذ اإِذاّمن. ذ نِيْثِني س ْثراثا ذ اإِّجن. 9مارا نْقبر شهاذث ن اإِْوذان، شهاذث ن اَأربِّي ذ 
ثامّقرانت، ِمينِزي ثا ذ شهاذث ن اَأربِّي ثنِّي اإِْشهذ خ مِّيس: 10ونِّي ُيومنن ِذي مِّيس ن اَأربِّي، 
غارس شهاذث ذݣ يِيخف نّس، ونّي وار ُيوِمينن شا ِذي اَأربِّي، اَأقّا نتّا اإِّݣ اِث ذ ُبو-اإِخارِّيقن 
ِمينِزي نتّا وار ُيوِمين شا ِذي شهاذث ثنِّي اإِْوشا اَأربِّي خ مِّيس . 11ثا ذ شهاذث: اَأربِّي اإِْوش اَأنغ 
يث، غارس ثُوذارث.  ثُوذارث ن رْبدا ُؤشا ثُوذارث-ا اَأقّا-ت ِذي مِّيس . 12ونّي غار اإِْدچا ثاممِّ

ونّي وار غار اإِْدجي مِّيس ن اَأربِّي، وار غارس ُبو ثُوذارث. 

�أَو�ر ذ ُؤسْدچم �أَنݣّاُرو 
13وُِريغ اَأوم-د مان اَأيا، اإِ كنِّيو اإِنّي ُيومنن ذݣ اإِسم ن مِّيس ن اَأربِّي، ِحيما اَأذ ثّسنم بلِّي 

غاْروم ثُوذارث ن رْبدا ُؤشا ِحيما اَأذ ثاْمنم ذݣ اإِسم ن مِّيس ن اَأربِّي. 41 ذ ثا ذ تِيّقث 
ثنِّي غارني ذاْيس بلِّي مارا نتار شا ن ْرحاجث علاْحساب ثِيمخسا نّس، نتّا اَأذ غاْرنغ 

اإِسر. 15ُؤشا  مارا نّسن، اَأذ انغ اإِسر ِمين ّما د اس نتار، خنِّي نّسن بلِّي اَأقّا ُيوِسي-د اَأنغ 
ِمين د اس نتار. 16مارا اإِّجن اإِْزرا ُؤماس اإِْخضا، اإِج ن ُؤخطُّو وار اإِْدجي شا اإِ ْرمْوث، 

اَأذ اإِتار، ُؤشا اَأربِّي اَأذ اس اإِْوش ثُوذارث، اإِ يِنّي وار اإِخطِّين شا اإِ ْرمْوث. اَأقّا ِذين اَأخطُّو 
اإِ ْرمْوث، خ وا وار ذ اوم قّارغ اَأذ اإِتار. 17قاع ِمين وار اإِسݣّذن ذ ّدانب، ُؤشا اَأقّا ِذين 

ّدانب اإِ وار اإِْدجين شا اَأر ْرمْوث. 18نّسن بلِّي كُور اإِّجن ونّي د اإِْتواخرقن ِزي اَأربِّي، 
وار اإِخطِّي شا، ماشا ونّي د اإِْتواخرقن ِزي اَأربِّي اَأذ اإِْحضا اإِخف نّس ُؤشا اَأعّفان وار 

ونِّيث ماّرا اَأقّا-ت ِذي ثُوعّفنا،  ث اإِْتِحيِذي شا. 19نّشين  نّسن، اَأقّا-نغ ِزي اَأربِّي ُؤشا دُّ
20عاذ نّسن بلِّي مِّيس ن اَأربِّي اَأقّا ُيوِسي-د ُؤشا اإِْوش اَأنغ-د رْفهامث ِحيما اَأذ نّسن ونّي 

و لَمسيح. ذ وا ذ اَأربِّي  اإِْدچان ذ ثِيذت. ُؤشا  نّشين ِذي ونّي ذ ثِيذت، ِذي مِّيس يشُّ
س ثِيذت ذ ثُوذارث ن رْبدا. 21اَأ ثاروا، ْحضام اإِخف نْوم ِزي لاصنام!
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 ثابر�ت ِويّس ثْناين 
ن يُوحانّا

1اَأمغار اإِ ثمطُّوث اإِْتواخضارن ذ ثاْروا نّس، اإِنّي تْخسغ س ثِيذت، وار اإِْدجي نش واها، 

ماشا عاوذ قاع اإِنّي اإِّسنن ثِيذت، 2ِذي طّوع ن ثِيذت ثنِّي اإِقِّيمن ذاْينغ ُؤشا اَأذ ِكيذنغ 
اَأربِّي ثاباباث ُؤ ِزي  اإِ غا يِيِرين ِزي  اَأِكيْذنغ  رْبدا: 3نِّيعمث ذ اَأرْحمث ذ رْهنا  اإِ  ثِيِري 

يث ن ْثباباث، ِذي ثِيذت ُؤ ِذي ثايِري.  و لَمسيح، ثاممِّ ِسيِذي يشُّ

4اَأقّا فارحغ اَأطّاس ُؤِمي ُؤِفيغ جار ثاْروا نّم اإِنّي اإِݣُّورن ِذي ثِيذت، اَأم ماّمش نْقبر ثاْوصّيث 

و تتّارغ اَأم، اَأ ثامطُّوث، وار اإِْدجي اَأْخِمي ذ ام ُؤِريغ ثاْوصّيث ن جِذيذ،  ِزي ْثباباث. 5رخُّ
ماشا ثنِّي اَأقّا-ت غارني زݣ ُؤمْزواُرو: اَأقّا اإُِشّوار اَأذ نْخس اَأياويا. 6ثا ذ ثاْيِري، اَأقّا اَأذ نُوُيور 
علاْحساب ثِيوّصا نّس. ذ ثا ذ ثاْوصّيث اَأم ماّمش اإِ ثْسِريم زݣ ُؤمْزواُرو، اَأقّا اإِْتخّص اَأذ 
ونِّيث، اإِنّي وار اإِشّهذن شا اإِ ْثواِسيث  ثُوُيورم ذايس. 7ِمينِزي اَأطّاس ن اإِخّداعن ُؤْذفن غار دُّ
و لَمسيح ذݣ وْيُسوم. ذ وا ذ اَأخّداع ذ ِضيّد-لَمسيح. 8ْحضام اإِخف نْوم، ِحيما  ن يشُّ
وار نْخّسار شا ْرخْدمث نّغ، ماشا اَأذ ناِوي ْرُمونث ثُمون. 9ماّرا ونّي اإِ غا اإِْخضان ُؤشا 
وار اإِقِّيم شا ِذي ْثُغوِري ن لَمسيح، وار غارس ُبو اَأربِّي. ونّي اإِ غا اإِقِّيمن ِذي ْثُغوِري ن 
يث. 10مارا شا ن اإِّجن ُيوِسي-د غاْروم ُؤشا وار ذ يِيِوي  لَمسيح، اَأقّا غارس ثاباباث ذ ثممِّ
شا ثاُغوِري-يا، خنِّي وار ث ْثقّبرم ِذي ثاّدارث نْوم، وار خاس ْتسْدچامم شا. 11ِمينِزي 

ونّي خاس اإِ غا اإِسْدچمن، غارس اَأُمونِي اَأك-ذ رْخذايم نّس ثِيعّفانِين. 

12غاِري اَأطّاس اإِ د اوم اإِ غا اَأِريغ اإِ كنِّيو، ماشا وار ْخسغ اَأذ ث اَأِريغ ِذي ثوِريقث س 

وم،  وم غار ُؤقمُّ ْورغ زݣ ُؤقمُّ اَأذ ِكيوم سِّ اَأذ غاروم-د اسغ ِحيما  يِثيمغ  ّسمخ، ماشا سِّ
اَأربِّي،  ِزي  اإِْتواخضارن  ثنِّي  ُؤْتْشماثوم  ن  13ثاروا  ثكمر.  ثِيِري  اَأذ  نّغ  رْفراحث  ِحيما 

ْتسْدچامن خام.
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ثابر�ت ِويّس ثْر�ثا 
ن يُوحانّا 

يِثيمغ اَأذ ثِيِريذ مِليح  1اَأمغار اإِ خاُيوس اإِِعيّزن، ونّي تْخسغ ِذي ثِيذت. 2اَأ اَأمِعيّز، نش سِّ

لمِليح.  ذ  نّك  عاوذ ّصّحث  ثِيِري  اَأذ  لمِليح  ذ  نّك  رْعمار  اإِتِيِري  ماّمش  اَأم  اَأطّاس، 
3ِمينِزي فارحغ اَأطّاس، راِمي د ُؤِسين واْوماثن، شْهذن خ ثِيذت نّك، اَأم ماّمش ثݣُّورذ 

ِذي  ݣُّورن  اإِنُو  ثاْروا  ْسِريغ  اَأقّا  ثا،  اَأمْشناو  اإِْمغارن  رْفراحث  غاِري  4وار  ثِيذت.  ِذي 
ثِيذت. 5اَأ اَأمِعيّز، اَأقّا شك ذ اَأصِذيق ِذي ماّرا ِمين ثتݣّذ اإِ واْوماثن ُؤ اإِ اإِباّرانِيّين، 6اإِنِّي 
اَأفُوس  اَأسن  ثْوِشيذ  مارا  مِليح،  ثݣّذ  اَأذ  ثمْسُمونت.  اإِ  ِقيباْتش  نّك  ثاْيِري  اإِشْهذن خ 
اَأربِّي. 7ِمينِزي  اإِ  اإِوقّارن  يفث  اإِ غا ْثݣّوذذ ذݣ وْبِريذ نْسن س اإِْشث ن صِّ ْخِمي ثن 
يّبث ن يِِيسم نّس، وار ْكِسين والُو ِزي رݣـُنوس. 8س ُؤينِّي اإِْتخّص اَأذ  نِيْثِني فّغن خ سِّ

نْقبر اإِْوذان اَأم نِيْثِني، ِحيما اَأذ نِيِري ذ اإِخّدامن اَأِكيْذسن اإِ ثِيذت. 

اَأمْزواُرو  ذ  يِيِري  اَأذ  يارزُّون  ونّي  ِذيُيوثِريفس،  ماشا  ثمْسُمونت،  اإِ  ت  ُؤِريغ  9نش   

اإِقِبير شا. 10خ ُؤينِّي مارا ُؤِسيغ-د، اَأذ ث ّسعقرغ ِذي رْخذايم اإِ  جاراسن، وار ذ انغ 
اإِتّݣ، راِمي اإِْتحاّرض رْحُروض ثِيعّفانِين خانغ. وار اإِقِنيع س مان اَأيا واها، ماشا وار اإِقِبير 

وفُّوغ اإِثن ِزي ثمْسُمونت.  اَأْوماثن ُؤشا اإِنّي اإِْخسن اَأذ ثن قبرن، اإِمعارا ِكيسن، اإِسُّ

11اَأ اَأمِعيّز، وار ضّفار شا ثُوعّفنا ماشا ْثُشونِي! ونّي اإِتݣّن ْثُشونِي، نتّا ِزي اَأربِّي، ونّي   
اإِتݣّن ثُوعّفنا، وار اإِْزِري شا اَأربِّي. 

12ماّرا شْهذن خ ِذيِميثِريُيو ُؤرا ذ ثِيذت ِسيمانت نّس، اَأم نّشين عاوذ اَأذ خاس نشهذ   
ُؤشا ثّسنم بلِّي شهاذث نّغ ذ ثِيذت . 

13اَأقّا غاِري اَأطّاس اإِ ذ اش-د غا اَأِريغ، ماشا وار ْخسغ شا اَأذ اش ذ اِريغ س ّسمخ ذ   

وم. 15رْهنا  وم غار ُؤقمُّ يور زݣ ُؤقمُّ يِثيمغ، اَأذ شك زارغ ذْغيا، خنِّي اَأذ نسِّ رْقرم، 14ماشا سِّ
اَأذ يِيِري اَأِكيك. اإِمدُّوكار ْتسْدچامن خاك. سْدچمم خ اإِمدُّوكار س اإِسماون نْسن.
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�أَسْدچم
 

و لَمسيح ذ ُؤماس ن ياعُقوب، اإِ اإِنّي اإِْتواراغان ُؤ ْتواقّدسن ِذي اَأربِّي  1ياُهوذا، اإِْسمغ ن يشُّ

و لَمسيح. 2اَأرْحمث ذ رْهنا ذ ثاْيِري اَأذ ذاْيوم ثّمارنِي.  ثاباباث، اإِنّي اإِْتواْحضان ِذي يشُّ

يمان، ْحضام �إِخف نْوم ِزي لكُوّفار ذ رقجايح نْسن  شّبارم ِذي لاإِ
3اَأ اإِمِعيّزن، ُؤِمي ثُوغا شضارغ ماحْنذ اَأذ اوم-د اَأِريغ خ ُؤسْنجم نّغ ماّرا، ُؤِفيغ بلِّي اإِْتخّصا 

يمان اإِ اإِّموشن اإِْشث ن ْثوارا  اَأيِي اَأذ اوم-د اَأِريغ س ُؤِزيّيار ِحيما اَأذ ثّمْنغم س ّجْهذ خ لاإِ
اإِ  اإِْتوازّمن  ثُوغا  اإِنّي  اإِْوذان خُتوتّرن غار ذاخر،  4ِمينِزي شا ن  اإِمقّداسن.  اإِ  قاع  رْبدا  اإِ 
ْرُحوكم-ا ِزي قبر، اَأقّا نِيْثِني ذ لُكوفّار اإِنّي اإِبّدرن نِّيعمث ن اَأربِّي نّغ ذݣ ُؤفُوّشح، ُؤشا 

و لَمسيح.  نكّارن ونّي ذ ْرحاكم وْحدس، اَأربِّي ذ ِسيِذيْثنغ، يشُّ
ُؤِمي  ِسيِذي،  بلِّي  مِليح،  اَأيا  مان  ثتّسنم  كنِّيو  اَأقّا  ّسعْقرغ،  كنِّيو  اَأذ  ْخسغ  5ماشا   
اإِّسْنجم اإِج ن وْيُذوذ ِزي ثُمورث ن ِميْصرا، ثُوغا اإِّسهلّك عاوذ اإِنّي وار ُيوِمينن شا. 
يغث نْسنت،  ينت ثازدِّ 6ُؤشا لمالاكاث ثِنّي وار حِضينت اَأّزاي نْسنت اَأمْزواُرو، خنِّي جِّ

واّس  ن  ْرُحوكم  اإِ  رْبدا  اإِقِّيمن  ْسناسر  ثاْدچسث س  ساُذو  خاسنت  اإِبلّع  اَأقّا ِسيِذي 
اَأمّقران، 7اَأم ماّمش ُسوُذوم ذ ݣاُموّرا ذ ثِينّدام اإِ د اس-د اإِنّضن ثِنّي ثُوغا اإِقّحبن اَأمْشناو 
ن  لِعيقاب  ْكِسيْنت  ُؤشا  لماثال،  ذ  ِذين  اَأقّا-ثنت  نّْضِني،  اَأْيُسوم  ُؤشا ضّفارنت  ثِينا 

ي اإِ رْبدا.  ْثمسِّ
ُؤشا  ِسيِذي  ن  ولطا  صُّ قّبرن  وار  اَأيُسوم،  ّسخماجن  تارجان،  اَأم  اإِنا،  عاوذ  8اَأمنِّي   
ْتشّقافن ِذي ِمين غارس ذ اَأُعوْدجي. 9ماشا ْخِمي لمالاك اإِمغار ِميخايِيل ثُوغا اإِتمُشوبُّوش 
اإِحكم س ُؤشّقف، خنِّي  اَأذ خاس  اإِزِعيم شا  وار  اَأرِّيمث ن ُموسى،  اإِْبِريس خ  اَأك-ذ 
ينن ُؤشا ِمين  اإنّا “ِسيِذي اَأذ شك اإِخْدچص!” 10ماشا اإِنا ْتشّقافن ِذي ماّرا ِمين وار سِّ
اإِْدچا ُؤهلّك نْسن. 11ُؤْشث  اَأقّا ذاْيس  اإِݣناون،  اَأمْشناو لحاياواناث  ّسنن ِزي طِّبيعث، 
بالعام  ْرُمونث ن ُؤخطُّو ن  قايِين، ضمْعن ِذي  اَأبِريذ ن  نِيْثِني ْضفارن  ِمينِزي  خاسن، 
يضن ن رْخمج ذݣ ُؤرارن ن ثاْيِري  وغ ن كُوراخ.12اإِنا ذ اإِبقِّ ُؤشا ْتواهلكن ذݣ ُؤغوُّ
نْوم، وار ْتصضِحين شا اَأذ ِكيوم عّيذن ماحْنذ اَأذ اَأرْوسن اإِخف نْسن. اَأقّا-ثن ذ اإِسيُنوثن 



ثابر�ت ن ياُهوذ�442

اإِتِيّشن  وار  اإِ  ورا  ثِيشجُّ ذ  اَأقّا-ثن  يض،  ُؤسمِّ س  ِذيها  غار  ّسا  ْتواعاّرنن  اَأمان،  نّْبرا 
وثن ِويّس مارثاين ُؤشا ْتواقرعن. 13نِيْثِني ذ رْمواج اإِهاجن  ْرِغيْدچث ذݣ رخِريف، مُّ
وُسوفن اإِكُوفّان ن رْفِضيحث نْسن، اَأقّا-ثن ذ اإِثران وّدارن اإِنّي ُؤِمي  ن رْبحار، اإِنّي اإِسُّ
ثْتواّسوجذ ثُوبّارشنت ن ثاْدچسث اإِ رْبدا. 14عاوذ اإِنُوخ، ونّي ذ ِويّس سبعا ِزي اَأذام، 
نّس،  اإِمقّداسن  ُرُروف ن  ُرُروف ن  اَأك-ذ  ِسيِذي  ُيوِسي-د  ذا  اإنّا “اَأقّا  اإِْتنابّا خاسن، 
15ِحيما اَأذ اإِّڭ ْرُحوكم نّس خ ماّرا، ِحيما اَأذ اإِّسْقنع ماّرا لُكوفّار اإِنّي اإِْدچان جاراسن 

اإِ ِزي  اإِقْسحن  نْسن ُؤشا خ واوارن  لُكفر  اإِݣِّين ِذي  ثِنّي  نْسن  لُكوفر  خ رْخذايم ن 
شّقافن اإِمْذناب اإِكفارن ِضيّد نّس.” 16اإِنا ْتعكّاسن، ْتشْثشان خ شوارثِي نْسن، ݣُّورن 
اإِ اإِْوذان اإِ ثِيِزي  وِحين  وم نْسن اإِّساوار س ثُوفّث، اَأذ ݣّن ثِيقدُّ غار نّشواث نْسن، اَأقمُّ
ِسيِذيْثنغ  اإِمازانن ن  ّزاْيسن  ْورن  اإِّزار سِّ اإِ  اَأوارن  اإِمِعيّزن، عْقرم  اَأ  17ماشا كنِّيو،  نْسن. 
اإِ  اإِنّي  اإِستْهّزان،  اإِنّي  اإِِرين  اَأذ ِذين  اَأنݣّار  اإِنّان “ِذي زمان  و لَمسيح، 18اإِنِّي ذ اوم  يشُّ
اَأْمسْبِضي،  اإِْتسّبابن  يِينا  ذ  19اَأقّا  نْسن.”  رْقجاحث  نّشواث ن  علاْحساب  ُؤُيورن  غا 
ونِّيث-ا، وار غارسن ُبو اَأرُّوح. 20ماشا كنِّيو، اَأ اإِمِعيّزن، بنام اإِخف نْوم ِذي  اإِْوذان ن دُّ
يمان نْوم اإِقّدسن اَأطّاس، اَأم ثّزاْدچام ِذي اَأرُّوح اإِقّدسن، 21ُؤشا ْحضام اإِخف نْوم ِذي  لاإِ
و لَمسيح اإِ ثُوذارث ن رْبدا. 22اإِِريم ذ  ثاْيِري ن اَأربِّي اَأم ثْتراجام اَأرْحمث ن ِسيِذيْثنغ يشُّ
ي، اَأم ثتݣّوذم،  اَأرِحيمن خ يِنّي اإِْتشكّان، 23ُؤشا سْنجمم اإِنّْضِني، جّبذم ثن ِزي ْثمسِّ

ثشاّرهم ثشاِمير اإِ اإِْتواّسخْمجن زݣ وْيُسوم. 

�أَسمغار �إِ �أَربِّي 
اَأْمزّمار ِحيما اَأذ كنِّيو اإِْحضا ماحْنذ وار ثْنذِريفم شا، ُؤشا ِحيما  24اَأقّا ذ ونّي اإِْدچان ذ 

اَأربِّي  اإِْمغارن، 25اَأقّا-ث ذ  رْفراحث  ُؤُعوْدجي نّس س  اإِ  ّزاث  ْرِعيب  نّْبرا  اإِّݣ  اَأذ كنِّيو 
و  ولطا ذ ّجهذ، اَأقّا رخُّ وْحدس، اَأمسْنجم نّغ، اَأذ غارس يِيِري ُؤُعوْدجي ذ ْثݣْلِذيث ذ صُّ

ُؤشا اإِ رْبدا قاع. اَأِمين. 
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و لَمسيح  �أَسارݣب ن يشُّ
ِ�إِ يُوحانّا 

ثامْزو�ُروث 

و لَمسيح اإِ ذ اس اإِْوشا اَأربِّي، ِحيما اَأذ اإِّسشن اإِ اإِسْمغان نّس ِمين 1  1اَأسارݣاب ن يشُّ

اإِ غا اإِْمسارن ذْغيا ُؤشا اإِّسارݣب اِث اَأم ث اإِّسّك خ ُؤفُوس ن لمالاك نّس اإِ اإِْسمغ 
و  يشُّ ُؤرا ِزي شهاذث ن  اَأربِّي  واوار ن  اإِْزرا زݣ  ِمين  ماّرا  اإِْشهذ  ُيوحانّا. 2وانِيثا  نّس 
لَمسيح، 3ّسعذ ن ونّي اإِقّارن ذ يِنّي اإِتْسران اَأوارن ن ُؤكاشاف-ا ُؤشا اَأذ طّفن ِذي ِمين 

ذاْيس اإِْتواِرين. اَأقّا ْروْقث ثِيوض-د. 

ْدچان ذ ونّي ثُوغا ذ ونّي �إِ د غا ياسن  �أَسْدچم س ِييسم ن ونّي �إِ
4ُيوحانّا، اإِ سبعا ن ثمْسُمونِين ِذي اَأِسييا: نِّيعمث اَأِكيْذوم ذ رْهنا زݣ ونّي اإِْدچان ذ ونّي 

ثُوغا ذ ونّي اإِ د غا ياسن ُؤرا ِزي سبعا ن اَأرُّوحاث اإِنّي اإِْدچان ّزاث اإِ ْرعارش نّس، 5ُؤ ِزي 
و لَمسيح، اَأشّهاذ اَأصِذيق، اَأمنُزو زݣ اإِمتِّينن ذ اَأمّقران ن اإِجْدجيذن ن ثُمورث، ونّي  يشُّ
اإِ ذ انغ اإِْخسن ُؤشا اإِ ذ انغ اإِفكّن ِزي ّدنُوب نّغ س اإِذاّمن نّس. 6اَأقّا ياّر انغ ذ اإِجْدجيذن 
ولطا اإِ رْبدا قاع. اَأِمين!  ذ اإِكّهانن غار اَأربِّي باباس، اإِ نتّا اَأذ غارس يِيِري ُؤُعوْدجي ذ صُّ
7ْخزار، نتّا اَأذ د ياس اَأك-ذ اإِسيُنوثن، كُور ثِيّط اَأذ ث ْثزار، ُؤرا را ذ اإِنّي اإِ ث اإِّسُنوقّبن. 

ونِّيث اَأذ خاس ْوتنت اَأيجُذور. واه، اَأِمين! 8نش ذ اَألفا ذ ُؤمݣا اإِقّار ِسيِذي  ماّرا ثِيقّبار ن دُّ
اَأربِّي ذ ونّي اإِْدچان ذ ونّي ثُوغا ذ ونّي اإِ د غا ياسن ذ اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان. 

و ن رْوِحيي ن �أَربِّي �إِ يُوحانّا: ثامْزر� ن لَمسيح  بدُّ
و، ثُوغا-يِي  9نش ذ ُيوحانّا، ُؤماثوم ذ ُؤمعاشار نْوم ِذي رْحصارث ذ ْثݣْلِذيث ذ ّصبار ن يشُّ

و. 10اإِوضا-د  ِذي ثݣِزيرث قّارن اس باثُموس ِذي طّوع ن واوار ن اَأربِّي ذ شهاذث ن يشُّ
خاِفي اَأرُّوح ذݣ واّس ن اَأربِّي ُؤشا ْسِريغ اَأوارنِي اَأيِي اإِْشث ن ْثِميّجا ثْجهذ اَأمْشناو ْرُبوق، 
11ثّقار “نش ذ اَألفا ذ ُؤمݣا ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو. ِمين ثْتوارِيذ، اَأرِي ث ذݣ اإِج ن وذلِيس، 

ّسّك اإِث-يِد اإِ سبعا ن ثمْسُمونِين ثِنّي اإِْدچان ِذي اَأِسييا، غار اَأفاُسوس، غار ْسِميرنا، غار 
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بِيرݣاُمون، غار ثِيياثِيرا، غار سارِذيس، غار ِفيلاذلِفييا ُؤشا غار لاُيوِذيِكييا.” 12خنِّي نْقربغ ِحيما 
اَأذ زارغ ونّي اإِ غارِي-د اإِّساوارن. اَأراِمي نْقْربغ، ْزرِيغ سبعا ن رقناذر ن ُورغ. 31ُوشا ِذي ْروْسط 
ن رقناذر اإِّجن اَأمْشناو مِّيس ن ْبناذم، ثُوغا يارض شا ن وارُّوض اإِتاكّواض اس اَأر اإِضارن، 
غارس اإِج ن وْبياس ن ُورغ خ اإِذمارن 14ُؤشا اَأزْدجيف ذ ُؤُشّواف نّس ثُوغا-ثن ذ اإِشْمرارن اَأم 
ي، 15اإِضارن نّس اَأم نّحاس  ثاُضوفث ثاشْمراْتش اَأم وْذفر ُؤشا ثِيطّاِوين نّس اَأم اإُِحوذاق ن ْثمسِّ
يارقّن اَأْخِمي ث زوغن ذݣ ُؤفارّان ُؤشا ْثِميّجا نّس اَأم ْرحّس ن واطّاس ن وامان. 16ثُوغا 
يف اإِْقضع  وم نّس اإِتّفغ-د زّايس سِّ غارس ذݣ ُؤفُوس نّس اَأفُوِسي سبعا ن اإِثران ُؤشا زݣ ُؤقمُّ
س ْثناين ن ُوذماون ُؤشا اَأغْمُبوب نّس اإِْتشِضيِضيح اَأمْشناو ْثُفوشث س ّجْهذ نّس. 17اَأراِمي 
وثغ ُؤشا نتّا اإِّساْرس خاِفي اَأفُوس نّس اَأفُوِسي،  ث ْزرِيغ، ْوِضيغ اس غار اإِضارن نّس اَأْخِمي مُّ
وثغ، ُؤ ْخزار،  اإنّا اَأيِي “وار تݣّوذ! اَأقّا نش ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو. 18نش ذ ونّي اإِّدارن! نش ثُوغا مُّ
اَأقّا نش ذ ونّي اإِّدارن اإِ رْبدا قاع، اَأِمين! اَأقّا غارِي ثِيساُروثِين ن راخارث ذ ْرمْوث. 19اَأرِي ِمين 
يرّ ن سبعا ن اإِثران اإِ ثْزرِيذ  ثْزرِيذ ذ ِمين اإِْدچان ذ ِمين اإِ غا اإِْمسارن اَأوارنِي مان اَأيا. 20اَأقّا ذا سِّ
ذݣ ُؤفُوس اإِنُو اَأفُوِسي ذ سبعا ن رقناذر ن ُورغ: سبعا ن اإِثران اَأقّا-ثن ذ لمالاكاث ن سبعا ن 

ثمْسُمونِين ُؤشا سبعا ن رقناذر اإِ ثْزرِيذ اَأقّا-ثنت ذ سبعا ن ثمسُمونِين.” 

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي �أَفاُسوس 

و اإِقّار ونّي غار اإِْدچا سبعا ن اإِثران 2  1“اَأِري اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي اَأفاُسوس ‘اَأمُّ

ذݣ ُؤفُوس نّس اَأفُوِسي، ونّي اإِݣُّورن ِذي ْروْسط ن سبعا ن رقناذر ن ُورغ: 2نش 
ّسنغ رْخذايم نّك ذ ثامارا نّك ذ ّصبار نّك، بلِّي وار ْثزّمارذ اَأذ ْثحمرذ اإِنّي اإِعّفنن ُؤشا 
ْثقْدچبذ اإِنّي اإِتݣّن اإِخف نْسن ذ اإِمازانن، ماشا وار ْدجين شا ُؤشا ثُوِفيذ ثن ذ اَأْيث ن 
يّبث ن يِيسم اإِنُو ُؤ وار ثُوِحيرذ شا.  ُبو-اإِخارِّيقن. 3شك ْثصّبارذ ُؤشا ثكِسيذ اَأْرمح خ سِّ
يذ ثاْيِري نّك ثامْزواُروث. 5عقر مانِيس-د ثْوِضيذ ُؤشا  4ماشا غاِري خاك شا، بلِّي ثجِّ

ذْغيا،  اَأذ غارك-د اسغ  اَأمنِّي،  اإِْدجي  وار  مارا  ثِيمْزُورا!  نّك  اأّݣ رْخذايم  ثُوب، خنِّي 
اَأذ كِسيغ ْرقنِذير نّك زݣ وْمشان نّس، مارا وار ثُوبِيذ شا. 6ماشا مان اَأيا ثِيوضذ، اَأقّا 
ثشاّرهذ رْخذايم ن اَأْيث ن اإِنِيُكولايِيثن، ثِنّي شاّرهغ نش عاوذ. 7ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن 
اَأذ ث ّسّشغ ِزي ثشّجارث ن  اإِغلّبن  غا  اإِ  ثمسُمونِين. ونّي  اإِ  اَأرُّوح  اإِقّار  ِمين  اإِسر  اَأذ 

ثُوذارث اإِ اإِْدچان ِذي ْروْسط ن ّجنّث ن اَأربِّي.’ ” 
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ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي ْسِميرنا 
و اإِقّار ونّي ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو، ونّي اإِمُّوثن  8“اَأِري اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي ْسِميرنا ‘اَأمُّ

ُؤشا اإِذور-د اإِّدار عاوذ: 9اَأقّا-يِي ّسنغ رْخذايم نّك ذ رْحصارث ذ وْزراض نّك، قاع اَأمنِّي 
شك ثثّجارذ، ُؤ اَأقّا-يِي ّسنغ ماّمش ذاْيوم ْتشّقافن اإِنّي اإِتاّران اإِخف نْسن ذ ُؤذاين، ماشا 
يطان. 10وار تݣّوذ شا ِزي ِمين اإِ  نِيْثِني وار ْدجين شا ذ ُؤذاين، ماشا ذ اَأِسيناݣُوݣ ن شِّ
غا ْتواعّدبذ. اَأقّا اإِْبِريس اَأذ اإِنْضار شا ّزاْيوم ِذي رْحبس، ِحيما اَأذ ْتواجاّربم. اَأذ غاْروم ثِيِري 
رْحصارث ن عشرا ن ُوّسان. اإِِريم ذ اإِصِذيقن اَأر ْرمْوث، رْخذنِّي اَأذ اش ْوشغ ثامِريسث 
ن ثُوذارث. 11ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر ِمين اإِقّار اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين! ونّي اإِ غا اإِغلّبن 

وار ذ اس-د ثِتيِوي شا ْثخّسارث ِزي ْرمْوث ِويّس ْثناين.’ ” 

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي ِبيرݣاُمون 
يف اإِْقضع خ ْثناين  و اإِقّار ونّي غارس سِّ 12“اَأِري اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي بِيرݣاُمون ‘اَأمُّ

يطان. اَأقّا ثطّفذ  ن ُوذماون: 13نش ّسنغ مانِي ْثزّدغذ، ِذيها غار مانِي اإِْتبّدا ْرعارش ن شِّ
يمان ذايِي ُؤرا ذݣ ُوّسان ُؤِمي ثُوغا اَأنِثيباس، اَأشّهاذ  ذݣ اإِسم اإِنُو ُؤشا وار ثنكارذ شا لاإِ
اَأصِذيق اإِنُو، اإِْتوانغ غاْروم غار مانِي اإِزّدغ اإِْبِريس. 14ماشا غاِري خاك شا، اَأقّا غارك ِذينِّي 
اإِنّي اإِتطّفن ذݣ ُؤسْرمذ ن بالعام، ونّي ثُوغا اإِّسرمذن اإِ بالاك ماّمش اإِ غا اإِنْضار اإِْشث 
ن ْثعْنكِريفث اإِ اَأْيث ن اإِسرايِيل ِحيما اَأذ ّشن ِزي ِمين غارصن اإِ لاصنام ُؤشا اَأذ قّحبن. 
15غارك ِذين عاوذ اإِنّي اإِتطّفن ِذي ْثُغوِري ن اإِنِيُكولايِيثن، ِمين شاّرهغ. 16خ ُؤينِّي ثُوب! 

وم اإِنُو.  يف ن ُؤقمُّ مارا وار اإِْدجي اَأمنِّي، اَأذ غاروم-د اسغ ذْغيا، اَأذ ِكيسن مْنغغ س سِّ
17ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر ِمين اإِقّار اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين. ونّي اإِ غا اإِغلّبن اَأذ اس ّسّشغ 

س ‘مانّا’ اإِنُّوفارن ُؤشا اَأذ اس ْوشغ اإِج ن وْزُرو ذ اَأشْمرار، اإِْتواِري خاس اإِسم ن جِذيذ، 
ين حد ْمِغير ونّي ث اإِقّبرن.’ ”   وار ث اإِسِّ

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي ِثيياِثير� 
و اإِقّار مِّيس ن اَأربِّي ونّي غار اإِْدچا ثِيطّاِوين  18“اَأِري اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي ثِيياثِيرا ‘اَأمُّ

ي ذ اإِضارن نّس اَأم نّحاس يارقّن: 19نش ّسنغ رْخذايم نّك ُؤرا ذ ثاْيِري  اَأم اإُِحوذاق ن ْثمسِّ
يمان ذ ّصبار نّك، اَأقّا رْخذايم نّك ثِينݣُّورا اإِْمغارن خ ثمزُورا. 20ماشا  ذ ْثسّخارث ذ لاإِ
يذ ثامطُّوث اإِزابِيل اإِ اإِقّارن بلِّي نتّاث ذ ثاَأمكاشفث، ثّسرماذ ُؤشا  غاِري خاك شا، اَأقّا ثجِّ
ثّسغكّوا اإِسْمغان اإِنُو ِحيما اَأذ قّحبن ُؤشا اَأذ ّشن ِمين اإِْتواغارصن اإِ لاصنام. 21اَأقّا ْوِشيغ 
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اس شا ن ْروْقث ِحيما اَأذ ثثُوب، ماشا نتّاث وار ثْخس شا اَأذ ثثُوب ِزي ثُوقْحِبيث نّس. 
وث ن اإِمْهراش ُؤشا اإِنّي اَأِكيس اإِزنّان اَأذ ثن نْذهغ ِذي  22ْخزار، اَأذ ت غْضرغ ِذي ثاسُّ

رْحصارث ثامّقرانت مارا وار ثُوبن شا زِي رْخذايم نْسن. 23ثاروا نّس اَأذ ثن ْوتغ س ْرمْوث 
ُؤشا ماّرا ثِيمْسُمونِين اَأذ فهمنت اَأقّا نش ذ ونّي اإِقْدچبن ثِييزرث ذ ُور ُؤشا اَأذ اوم ْوشغ كُور 
اإِّجن خ رْحساب ن رْخذايم نّس. 24ماشا اإِ كنِّيو، اإِنّي اإِقِّيمن ِذي ثِيياثِيرا اإِنّي وار غار اإِْدجي 
يطان’، اَأذ اوم اإِنِيغ، نش وار خاوم  ينن ُؤِمي قّارن نِيْثِني ‘راْدچاغ ن شِّ شا ثاُغورِ-يا ُؤشا وار سِّ
ْتذاّراشغ شا ثاغرارث نّْضِنيث. 25ماشا ِمين غاروم، طّفم ذاْيس اَأر اإِ د غا ياسغ. 26ماّرا ونّي 
ولطا خ رݣـُنوس  اإِ غا اإِغلّبن ذ ونّي اإِ غا اإِطّفن ِذي رْخذايم اإِنُو اَأر اَأنݣّاُرو ‘اَأذ اس ْوشغ صُّ
27ُؤشا اَأذ ثن ياْروس س ُؤزْدچاض ن ُوزّار، اَأذ ْتواْرزن اَأم رْبِضيع ن ْثراخث’، اَأم ماّمش نش 

ث طّفغ عاوذ زِي بابا 28ُؤشا اَأذ اس ْوشغ اإِثِري ن رفجار. 29ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر 
ِمين اإِقّار اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين!’ ” 

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي سارِذيس 

و اإِقّار ونّي غار اإِْدچا سبعا ن اَأرُّوحاث 3  1“اَأرِي اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي سارِذيس ‘اَأمُّ

وثذ.  ن اَأربِّي ذ سبعا ن اإِثران: نش ّسنغ رْخذايم نّك، اَأقّا اإِسم نّك اإِّدار، ماشا شك ثمُّ
2ْحضا، سجهذ ِمين اإِقِّيمن ِمين اإِݣُّورن اَأذ اإِْتواهلّك. اَأقّا ُؤِفيغ رْخذايم نّك وار كّمرنت شا 

غار اَأربِّي. 3خ ُؤينِّي عقر ماّمش ثطّفذ ذ ماّمش ثسِريذ ُؤشا طّف ذايس، ثُوب! ماشا مارا وار 
ينذ شا ِذي مان ثاساّعث اإِ خاك غا بّدغ. 4ماشا غاْروم  ثحِضيذ، اَأذ د اسغ اَأم ُؤشّفار، وار ثسِّ
شا ن اإِسماون ِذي سارِذيس، اإِنّي وار اإِّسْخمجن شا اَأرُّوض نْسن ُؤشا نِيْثِني اَأذ ُؤُيورن اَأِكيِذي 
س وارُّوض اَأشْمرار، ِمينِزي نِيْثِني ْسذاهْدچن ث. 5ونّي اإِ غا اإِغلّبن اَأذ يارض اَأرُّوض اَأشْمرار. 
عّمارص اَأذ كّسغ اإِسم نّس زݣ وْذلِيس ن ثُوذارث، ماشا اَأذ شْهذغ اإِسم نّس زّاث اإِ بابا ذ 

لمالاكاث نّس. 6ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر ِمين اإِقّار اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين!’ ” 

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي ِفيلاِذيلِفييا 
و اإِقّار ُؤمقّداس ونّي ذ ثِيذت ذ ونّي غار اإِْدچا  7“اَأرِي اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي ِفيلاِذيلِفييا ‘اَأمُّ

ْثساُروث ن داُود ذ ونّي اإِ غا ياْرزمن، خنِّي ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ اإِبلّع، ذ ونّي اإِ غا اإِبلّعن، خنِّي 
ُؤرا ذ اإِّجن ّما اَأذ يارزم: 8نش ّسنغ رْخذايم نّك. اَأقّا ݣِّيغ زّاثش اإِْشث ن ثّوارث ثاْرزم ُؤرا ذ اإِّج 
وار اإِزّمار اَأذ ت اإِبلّع، ِمينِزي ّجْهذ نّك ذ اَأمْزيان، قاع اَأمنِّي ثحِضيذ اَأوار اإِنُو ُؤشا وار ثنكارذ 
يطان، اإِنّي اإِقّارن اَأقّا نِيْثِني ذ ُؤذاين، ماشا  شا اإِسم اإِنُو. 9اَأقّا اَأذ ْوشغ شا زݣ ُؤِسيناݣُوݣ ن شِّ
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نِيْثِني وار ْدجين شا اَأمنِّي، ماشا نِيْثِني ّسخارِّيقن. اَأذ ثن اَأرّغ اَأذ اش ْوضان غار اإِضارن نّك 
ِحيما اَأذ ّسنن بلِّي نش ّسِعيّزغ شك، 10ِمينِزي اَأقّا شك ثْحِضيذ اَأوار اإِنُو ن ّصبار، خ ُؤينِّي 
اَأذ خاك ْحِضيغ عاوذ زِي ْثساّعث ن ُؤجارّب ثنِّي اإِ د غا ياسن خ ثُمورث مارّا اإِ ُؤجارّب ن 
اإِنّي اإِزّدغن خ ثُمورث. 11نش اَأذ د اسغ ذْغيا. طّف ِذي ِمين غارك ِحيما ُؤرا ذ اإِّج وار ذ اش 
اإِتكّس شا ثامِريسث نّك. 12ونّي اإِ غا اإِغلّبن اَأذ ث ݣّغ ذ اَأبِيلار ِذي ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي 
ينت  اإِنُو ُؤشا وار زّايس اإِْتواّمكِسي عّمارص ُؤشا اَأذ خاس اَأرِيغ اإِسم ن اَأربِّي اإِنُو ذ يِيسم ن ثنِذْ
ن اَأربِّي اإِنُو، ُؤرشالِيم ن ْجِذيذ ثنِّي اإِ د غا اإِهوان زݣ ُؤجنّا زِي اَأربِّي اإِنُو، ُؤرا ذ يِثسم اإِنُو ن 

جِذيذ. 13ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر ِمين اإِقّار اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين.’ ” 

ِ�إِ ثمْسُمونت ِذي لايُوِذيِكييا 
و اإِقّار ونّي ُؤِمي اإِْتواراغا ‘اَأِمين’، اَأشّهاذ  14“اَأِري اإِ لمالاك ن ثمْسُمونت ِذي لاُيوِذيِكييا ‘اَأمُّ

و ن ماّرا ِمين د اإِخرق اأربِّي: 15نش ّسنغ رْخذايم نّك، بلِّي  اَأصِذيق ذ ثِيذت، ونّي ذ بدُّ
يذ! 16خ ُؤينِّي، ُؤِمي شك  يذ. مِري اإِ غا ثْسمضذ نِيغ ْثحمِّ شك وار ثْسِميضذ وار ْثحمِّ
وم اإِنُو. 17ِمينِزي شك ثّقارذ  وْسفغ زݣ ُؤقمُّ يذ وار ثسِميضذ، اَأذ خاك سُّ ثمُروذذ، وار ْثحمِّ
ينذ  ي والُو’، ُؤشا وار ثسِّ ‘نش غاِري اَأݣْرا ُؤشا اإِّمارنِي-د غاِري واݣْرا، وار ذ ايِي اإِْتخصِّ
شا بلِّي شك ِذي رْغبن ذ رْحوج، اَأقّا شك ذ اَأمزُروض ذ اَأذارغار ذ اَأعاريان. 18اَأذ شك 
ي ِحيما اَأذ ْثذْورذ ذ ُبو اَأݣرا، ُؤرا  نْصحغ ماحْنذ اَأذ خاِفي ثْسغذ ُورغ اإِقُّورن اإِكِّين ثِيمسِّ
ذ اَأرُّوض ذ اَأشْمرار ِحيما اَأذ ثارضذ، وار ثْضهار عاذ رْفِضيحث ن ثُوعارينت نّك، ُؤرا ذ 
ّدهن اإِ ثِيطّاِوين نّك ِحيما اَأذ ثمْسحذ ثِيطّاِوين نّك، اَأذ ْتواِريذ. 19كُور اإِّجن ونّي ّسِعيّزغ، 
ْتوبّخغ ث، ْتسݣّذغ ث. اأّݣ ْربار، ثُوب! 20اَأقّا ذا، نش بّدغ غار ثّوارث، ّسقارقُوبغ. 
مارا حد اإِسر اإِ ْثِميّجا اإِنُو، اَأذ ياْرزم ثاّوارث، نش اَأذ غارس اَأْذفغ ُؤشا اَأذ ِكيس ُمونسوغ 
ذ نتّا اَأِكيِذي. 21ونّي اإِ غا اإِغلّبن اَأذ اس ْوشغ ِحيما اَأذ اإِقِّيم اَأِكيِذي خ ْرعارش اإِنُو اَأمْشناو 
نش غلّبغ ُؤشا قِّيمغ اَأك-ذ بابا خ ْرعارش نّس. 22ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر ِمين اإِقّار 

اَأرُّوح اإِ ثمسُمونِين.’ ” 

ْرعارش ذݣ ُؤجّنا 

1اَأوارنِي مان اَأيا ْزرِيغ اإِْشث ن ثّوارث ثاْرزم ذݣ ُؤجنّا ُؤشا ْثِميّجا ثامْزواُروث اإِ ْسِريغ 4 

اَأم اإِج ن ْرُبوق اإِ غارِي-د اإِّساوارن، ثنّا “ݣاّعذ ذا ُؤشا اَأذ اش ّسْشنغ ِمين اإِْتخّص اَأذ 
اإِمسار اَأوارنِي مان اَأيا.” 2رْخذنِّي اإِرّحف اَأيِي-د اَأرُّوح. اَأقّا ذا، اإِج ن ْرعارش اإِبّد ذݣ ُؤجنّا، 
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ثُوغا اإِقِّيم خاس اإِّجن. 3ثِيفراس ن ونّي ثُوغا خاس اإِقِّيمن اَأمْشناو اَأْزُرو ن ياسِبيس ذ سارذوان. 
ثِيّوا اإِ ْرعارش ثُوغا ِذين اإِْشث ن ثسِريث ن ونْزار، ُؤذم نّس اإِْضهار اَأمْشناو اَأْزُرو ن ْسِميرالذا. 
4قُوّوارن اس اإِ ْرعارش اَأربعا ُؤ عشِرين ن ركراِسي ن ْرعارش ُؤشا اَأربعا ُؤ عشِرين ن اإِْمغارن 

ثُوغا قِّيمن خ ركراِسي ن ْرعارش، اَأْرضن اَأرُّوض اَأشْمرار، غارسن خ ُؤزْدجيف ثِيمِريِسين ن 
ُورغ. 5زِي ْرعارش نِّي ّشاثن زّايس اَأّسامن ذ واّجاجن ذ ثِميّجاِوين. زّاث اإِ ْرعارش اَأرقّنت 
سبعا ن اإِصْفضاون، ثِينا ذ سبعا ن اَأرُّوحاث ن اَأربِّي. 6غار زّاث ن ْرعارش ثُوغا ِذين اَأمْشناو 
رْبحار ن زّاج اَأْخِمي ذ اَأْزُرو ن كِريسثال. ِذي ْروْسط ن ْرعارش ذ ِمين ذ اس-د اإِنّضن، ثُوغا 
ِذين اَأربعا ن اإِمّدارن، عّمارن س ثِيطّاِوين مارّا غار زّاث ذ ضّفار. 7اَأمّدار اَأمْزواُرو ياروس ذݣ 
واْيراذ، ِويّس ْثناين ذݣ ُؤعجِمي )نِيغ اَأينُذوز(، ِويّس ْثراثا ثُوغا اَأغْمُبوب نّس اَأْخِمي ن ْبناذم 
يو اإِطّاون. 8اَأربعا ن اإِمّدارن كُور اإِّجن وْحدس زّاْيسن غارس  ُؤشا ِويّس اَأربعا ياروس ذݣ ُؤنضِّ
ستّا ن وافِريون، عّمارن س ثِيطّاِوين غار بارّا ذ ذاخر ُؤ ْتراغان اَأّس ذ ْدجيرث نّْبرا اَأبدِّي، 
قّارن “اَأمقّداس، اَأمقّداس، اَأمقّداس ذ ِسيِذي اَأربِّي اَأْمزّمار خ مارّا ِمين اإِْدچان ذ ونّي ثُوغا ذ 
ونّي اإِْدچان ذ ونّي اإِ د غا ياسن.” 9ُؤشا  ْخِمي اإِ غا ْوشن اإِمّدارن اَأُعوْدجي ذ ّشان ذ ُؤقاِذي 
اإِ ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش، اإِ ونّي اإِّدارن اإِ رْبدا، 10خنِّي اَأربعا ُؤ ِعيشِرين ن اإِْمغارن اَأذ ْوضان 
غار ثُمورث غار زّاث ن ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش، اَأذ ّسجذن اإِ ونّي اإِّدارن اإِ رْبدا قاع ُؤشا اَأذ 
ّساْرسن ثِيمِريِسين نْسن غار زّاث اإِ ْرعارش، قّارن 11“شك، اَأ ِسيِذي اَأربِّي نّغ، اَأ اَأمقّداس، 
ثسذاهْدچذ اَأُعوْدجي ذ ّشان ذ ّجهذ، اَأقّا ذ شك اإِ اإِݣِّين مارّا ِمين اإِْدچان، اَأقّا مان اَأيا زّايك 

اإِ اإِْدچا ُؤشا زّايك اإِ اإِْتواّݣ.” 

زمار  تْو�نّضن ذ �إِ �أَذِليس �إِ

1ُؤشا ْزِريغ ذݣ ُؤفُوس اَأفُوِسي ن ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش اإِج ن وْذلِيس اإِْتوانّضن، 5 

يعن.  ثُوغا خاس ثِيرا غار ذاخر ذ باّرا، ُؤشا اَأذلِيس ثُوغا اإِْتواشّمع س سبعا ن اإِشمِّ
2ُؤشا  ْزِريغ اإِج ن لمالاك اإِجهذ، اإِْتراغا س ّجْهذ “مان ون اإِسذاهْدچن اَأذ ياْرزم اَأذلِيس-ا 

يعن نّس؟” 3ُؤشا  ُؤرا ذ اإِّج ذݣ ُؤجنّا نِيغ ِذي ثُمورث نِيغ ساُذو  ُؤشا اَأذ اإِكّس اإِشمِّ
ثُمورث اإِزّمار اَأذ ياْرزم اَأذلِيس-ا نِيغ اَأذ ذاْيس اإِخزار. 4نش ُروغ اَأطّاس ُؤِمي وار ُؤِفين ِوي 
اإِسذاهْدچن اَأذ ياْرزم اَأذلِيس-ا ِحيما اَأذ ّزايس اإِغار نِيغ اَأذ ذاْيس اإِْخزار. 5ُؤشا  اإِّجن زݣ 
اإِْمغارن اإنّا “وار ْتُرو شا! ْخزار، اَأيراذ زݣ اَأْيث ن ياُهوذا زݣ ُؤْزوار ن داُود، اَأقّا اإِغلّب 
يعن نّس.” 6ُؤشا  ْزِريغ غار ْروْسط ن ْرعارش ذ  ِحيما اَأذ ياْرزم اَأذلِيس-ا ذ سبعا ن اإِشمِّ
اَأربعا ن اإِمّدارن ُؤشا ِذي ْروْسط ن اإِْمغارن اإِج ن اإِزمار اإِبّد، اإِݣّا اَأْخِمي ذ ثاغارصث. نتّا 
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غارس سبعا ن واّشاون ذ سبعا ن ثِيطّاِوين، نِيْثِني ذ سبعا اَأرُّوحاث ن اَأربِّي اإِنّي اإِْتواّسكّن 
ونِّيث ثُمون. 7اَأقّا نتّا ُيوِسي-د ُؤشا اإِْكِسي اَأذلِيس اإِْتوانّضن زݣ ُؤفُوس اَأفُوِسي ن  غار دُّ
ونّي ثُوغا اإِقِّيمن خ ْرعارش. 8اَأراِمي اإِطّف اَأذلِيس اإِْتوانّضن، ْوضان-د اَأربعا ن اإِمّدارن ذ 
اَأربعا ُؤ عشِرين ن اإِْمغارن غار ثُمورث زّاث اإِ اإِزمار، ماّرا اإِْذسن غارسن هارباث ذ طّباصا 
ورنت س رْبُخور ماّرا، مان اَأيا ذ ثِيزاْدجيِثين ن اإِمقّداسن. 9ُؤشا  غنّجن اإِج ن  ن ُورغ شُّ
يعن نّس  اإِزرِي ن ْجِذيذ “شك ثسذاهْدچذ اَأذ ثكِسيذ اَأذلِيس اإِْتوانّضن، اَأذ ثكّسذ اإِشمِّ
ِمينِزي شك ثْتواغاْرصذ ُؤشا س اإِذاّمن نّك ثسِغيذ اَأنغ اإِ اَأربِّي زِي كُور ثاقِبيْتش ذ اإِرس ذ 
وْيُذوذ ذ ْرݣنس. 10شك ثارِّيذ ثن ذ اإِجْدجيذن ذ اإِكّهانن اإِ اَأربِّي، اَأذ حْكمن خ ثُمورث.” 
11خنِّي ْزرِيغ ُؤشا ْسِريغ ْثِميّجا ن واطّاس ن لمالاكاث نّضنت اإِ ْرعارش ذ اإِمّدارن ذ اإِْمغارن 

ُؤشا ثُوغا-ثن عشرا اَأراف ِذي عشرا ن ُرُروف ذ اَأرف ِذي ُرُروف، 12ْتراغان س ْثِميّجا 
اإِجْهذن “اإِزمار ونّي اإِْتواغاْرصن اإِسذاهْدچ اَأذ اإِطّف ّجْهذ ذ واݣْرا ذ ثِيِغيث ذ ْثزّمار ذ ّشان 
ذ ُؤُعوْدجي ذ ُؤسمغار!” 13ُؤشا ماّرا ِوي اإِْدچان ذݣ ُؤجنّا ُؤ خ ثُمورث ذ ساُذو ثُمورث 
ُؤ خ رْبحار، قاع ِمين اإِْدچان ذاْيسن، ْسِريغ اَأسن، قّارن “اَأسمغار ذ ّشان ذ ُؤُعوْدجي ذ 
ولطا اَأذ اإِرِين اإِ ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ اإِ اإِزمار اإِ رْبدا قاع.” 14ُؤشا  اَأربعا ن اإِمّدارن قّارن  صُّ

“اَأِمين!” اإِْمغارن ْوضان-د غار ثُمورث، سْجذن. 

يعن  سبعا ن �إِشمِّ

يعن نِّي ُؤشا ْسِريغ اإِّجن 6  يع �أَمْزو�ُرو زِي سبعا ن اإِشمِّ 1 ُؤشا  ْزرِيغ بلِّي اإِزمار اإِفِسي �أَشمِّ

زِي اَأربعا ن اإِمّدارن اإِقّار س ْثِميّجا اَأم واّجاج “اَأس-د، ْخزار!” 2خنِّي ْزرِيغ اإِج ن ُؤيِيس 
ذ اَأشْمرار ذ ونّي خاس اإِنِيين غارس اإِج ن ْرقوص. ْوِشين اس اإِْشث ن ثْمِريسث ُؤشا نتّا اإِفّغ-د 
يع ِويّس ثْناين، ْسِريغ اإِ ُؤمّدار ِويّس ْثناين،  اَأم اإِْتغّلاب ُؤشا ِحيما اَأذ اإِغلّب. 3اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ
ي ُؤشا ونّي خاس  اإِقّار “اَأس-د، ْخزار!” 4ُؤشا  ُيوِسي-د ُؤيِيس نّْضِني، ثُوغا ذ اَأزݣّواغ اَأم ْثمسِّ
اإِنِيين، ݣِّين ث ِحيما اَأذ اإِْكِسي رْهنا خ ثُمورث، ِحيما اَأذ كّارن اإِْوذان، اَأذ غاْرصن اإِ واياويا 
يع ِويّس ثْر�ثا، ْسِريغ اإِ ُؤمّدار ِويّس ْثراثا  يف اإِمغار. 5اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ ُؤشا ْوِشين اس اإِج ن سِّ
اإِقّار “اَأس-د، ْخزار!” ُؤشا  ْزرِيغ اإِج ن ُؤيِيس ذ اَأبارشان ُؤشا ونّي خاس اإِنِيين غارس اإِج ن 
ْرِميزان ذݣ ُؤفُوس. 6ِذي ْروْسط ن اَأربعا ن اإِمّدارن ْسِريغ اَأْخِمي شا ن ْثِميّجا ثّقار “اإِّج ن 
ينار. غار زّشث  ينار ذ ْثراثا ن رْمُذوذ ن يِيْرذن س اإِّج ن دِّ ْرُموذ )=لِيثُرو( ن يِيْرذن س اإِّج ن دِّ
يع ِويّس �أَربعا، ْسِريغ اإِ ْثِميّجا ن ُؤمّدار ِويّس اَأربعا  ذ بِيُنو وار ثن ْتِضيِّعم شا!” 7اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ
ثّقار “اَأس-د، ْخزار!” 8ُؤشا  ْزرِيغ اإِج ن ُؤيِيس ذ اَأسنابِي )=اوراغ اَأشحشاح - اَأوراغ اَأذارذاس( 
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ُؤشا ونّي خاس اإِنِيين، قّارن-اس ‘ْرمْوث’ ُؤشا ثْضفار اِث راخارث. ثّمْوش اَأسن اإِ نِيْثِني 
يف، س راز، س ْرمْوث ُؤ س رْوُحوش  ولطا خ اإِّج ن اَأربع ن ثُمورث ِحيما اَأذ نْغن س سِّ صُّ
يع ِويّس خْمسا، ْزرِيغ ساُذو ُؤعالطار رعُمور ن يِنّي اإِْتوانغن ِذي  ن ثُمورث. 9اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ
طّوع ن واوار ن اَأربِّي ُؤشا ِذي طّوع ن شهاذث اإِ ثُوغا غارسن، 10راغان س ّجْهذ “اَأ ْرحاكم 
يمذ وار ْثحكّمذ، وار ْتنقمذ شا اإِ اإِذاّمن نّغ زݣ  اَأمقّداس ذ باب ن ثِيذت، مْشحار اإِ غا ثقِّ
اإِنّي اإِزّدغن ِذي ثُمورث؟” 11ُؤشا  ْوِشين اَأسن، مارّا اإِّج-اإِّج، رعباياث ذ ثِيشمرارِين، نّان اَأسن 
بلِّي اَأذ اَأريّحن ْذُروس اَأر اإِ غا كّمرن اإِسْمغان نّْضِني ذ واْوماثن نْسن، اإِنّي اإِ غا اإِْتوانغن عاوذ اَأم 
يع ِويّس سّتا، رْخذنِّي اإِمسار اإِج ن ونْهزِّي ن ثُمورث ذ  نِيْثِني. 12ُؤشا  زرِيغ، اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ
اَأمّقران. ْثُفوشث ثْذور ذ ثابارشانت اَأم اإِْشث ن ْثخانْشث ن وْشضان ُؤشا ثازِيِري ثُمون ثݣّا اَأم 
اإِذاّمن 13ُؤشا اإِثران ن ُؤجنّا ْوضان-د غار ثُمورث اَأم اإِقُورّاع زݣ واْرثُو ْخِمي ث-يِد اإِغطّر اإِج 
يض ذ اَأمّقران. 14اَأجنّا اإِّمكِسي اَأم اإِج ن ُؤرُّولُّو ن وذلِيس، نّضن ث ُؤشا مارّا اإُِذورار  ن ُؤسمِّ
ذ ثݣِزيِرين ْتواكّسن زݣ اإُِموشان نْسن. 15اإِجْدجيذن ن ثُمورث ذ اإِمّقرانن ذ اَأْيثباب ن واݣْرا 
ذ يِنّي ذ اإِكُومانذارن خ وارف ذ يِنّي غارسن ثِيزّمار ذ كُور اإِْسمغ ذ ْرُحورّ، اَأقّا نِيْثِني ّسُنوفّارن 
اإِخف نْسن ذݣ اإِفران ُؤ جار رجُروف ن اإُِذورار، 16نّان اإِ اإُِذورار ذ رجُروف “ْوضام-د خانغ، 
فّارم اَأنغ زݣ ُوذم ن ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ زِي لغاضاب ن اإِزمار، 17ِمينِزي اَأّس اَأمّقران ن 

لغاضاب نّس اَأقّا ُيوِسي-د، مان ون اإِزّمارن اَأذ اإِعُذو؟” 

ّد�رن يع ن �أَربِّي �إِ �أَشمِّ

ورا ن ثُمورث، 7  اَأربعا ن ْثغمُّ اَأربعا ن لمالاكاث بّدنت غار  ْزِريغ  اَأيا  1اَأوارنِي مان 

يض ُؤرا خ ْرباّر ُؤرا  يضن ن ثُمورث، ِحيما وار اإِْتُصوِضي ُؤسمِّ طّفنت اَأربعا ن اإِسمِّ
خ وامان نِيغ خ شا ن ثشّجارث. 2ُؤشا  ْزِريغ اإِج ن لمالاك نّْضِني ُيوِري-د مانِيس د 
يع ن اَأربِّي اإِّدارن ُؤشا اإِراغا س ّجْهذ اإِ اَأربعا ن لمالاكاث  ْثنّقار ْثُفوشث، اَأقّا غارس اَأشمِّ
ثِنّي ُؤِمي ثّمْوش ْثزّمار ِحيما اَأذ ّسْخسارنت ثاُمورث ذ وامان، 3اإِقّار “وار ْتّسْخسارنت 
يع خ ثنيارث ن اإِسْمغان ن اَأربِّي  ورا اَأر اإِ غا نّݣ اَأشمِّ ثاُمورث ُؤرا ذ اَأمان ُؤرا ذ ثِيشجُّ
نّغ.” 4ُؤشا ْسِريغ ْرقّد ن اإِنّي اإِْتواشّمعن، مّيا ُؤ اَأربعا ُؤ اَأربِعين ن اَأراف اَأقّا اإِْتواشّمعن ِزي 

ماّرا ثِيقّبار ن اإِسرايِيل 

5ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ياُهوذا، ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ُروبِين، 

6ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ݣاذ، ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن اَأِشير، 
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ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن نافثالِي، ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ماناّسا،
7ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ِسمعان، ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن لاِوي، 

ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن اإِساكّار، 8ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ِزيُبولُون، 
ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن ُيوسف، ثنعاش اَأراف ِزي ثقِبيْتش ن بِينياِمين. 

و ن ْرغاِشي ِزي كُور ْرݣنس  �أَبارُّ
9اَأوارنِي مان اَأيا اَأقّا ْزِريغ اإِج ن ُؤبارُّو ن ْرغاِشي ِزي كُور ْرݣنس ذ ْثقّبار ذ وْيُذوذ ذ اإِرساون 

ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ ثن اإِفارز. نِيْثِني بّدن ّزاث اإِ ْرعارش ذ يزمار، اَأْرضن رعباياث ذ 
ثِيشمراِرين ُؤشا غارسن ثِيسْضِوين ن ثِيِني ذݣ اإِفاّسن نْسن. 10ْتراغان س ّجْهذ “اَأسْنجم 
اإِتِيِري اإِ اَأربِّي نّغ ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ اإِ اإِزمار.” 11ُؤشا ماّرا لمالاكاث نّضنث-يِد اإِ 
ْرعارش ُؤرا ذ اإِْمغارن ذ اَأربعا ن اإِمّدارن، ُؤشا اَأضارن غار ثُمورث س ُوْذماون نْسن ِقيباْتش 
اإِ ْرعارش، سْجذن اإِ اَأربِّي، 12نّان “اَأِمين! اَأسْمغار ذ ُؤُعوْدجي ذ ثِيِغيث ذ ُؤقاِذي ذ ّشان 
ذ ّجْهذ ذ ْثزّمار اإِ اَأربِّي نّغ اإِ رْبدا قاع. اَأِمين.” 13خنِّي ياّر-د اإِّجن زݣ اإِْمغارن نِّي، اإنّا 
اَأيِي “ِمين عنان نِيْثِني اإِوذان-ا يارضن رعباياث ذ ثِيشمراِرين، مانِيس د ُؤِسين؟” 14نش 
نِّيغ اس “اَأ ِسيِذي اإِنُو، شك اإِّسنن.” اإنّا اَأيِي “اإِنا اَأقّا ُؤِسين-د ِزي رْحصارث ثامّقرانت. 
نِيْثِني صّبنن رعباياث نْسن ُؤشا اَأرِّين ثنت ذ ثِيشمراِرين ذݣ اإِذاّمن ن اإِزمار. 15خ ُؤينِّي 
نِيْثِني بّدن ّزاث اإِ ْرعارش ن اَأربِّي ُؤشا خّدمن اس اَأّس ذ ْدجيرث ِذي ثاّدارث اإِقّدسن 
نّس. ُؤشا  ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش اَأذ خاسن اإِّوث اَأِقيُضون نّس. 16وار اإِقِّيم عاذ اَأذ ْدُچوزن 
وّرث ن رحُمو، 17ِمينِزي  نِيغ اَأذ فُوذن، وار ثن ثْتقدِّي ُؤرا ذ ْثُفوشث ُؤرا ذ اإِْشث ن جُّ
اإِزمار اإِ اإِبّدن ِذي ْروْسط ن ْرعارش اَأذ ثن ياْروس، اَأذ ثن اإِنْذه غار ثاراِوين ن وامان ن 

ثُوذارث ُؤشا اَأربِّي اَأذ اسن اإِمسح كُور اَأمطّا ِزي ثِيطّاِوين نْسن.” 

يع ِويّس سبعا  �أَشمِّ

يع ِويّس سبعا، اَأجنّا ثُوغا ياْرسا عراحار اَأزْين ن ْثساّعث. 2ُؤشا  8  1اَأراِمي ياْرزم �أَشمِّ

ْزِريغ سبعا ن لمالاكاث ثِنّي بّدنت ّزاث اإِ اَأربِّي ُؤشا اإِّمْوش اَأسنت سبعا ن رْبواق. 
3اَأقّا اإِج ن لمالاك نّْضِني ُيوِسي-د، ُيوُيور اَأذ اإِبّد غار ُؤعالطار س اإِْشث ن ثقُذوحث ن 

ُورغ اإِ ربُخور. ْوِشين اس اَأطّاس ن رْبُخور ِحيما اَأذ ث اإِوّهب اَأك-ذ ْثزاْدجيِثين ن ماّرا 
اإِمقّداسن خ ُؤعالطار ن ُورغ ِقيباْتش اإِ ْرعارش. 4ُؤشا  ّدّخان ن رْبُخور اَأك-ذ ْثزاْدجيِثين ن 
اإِمقّداسن ثُوغا اإِْتݣاّعاذ زݣ ُؤفُوس ن لمالاك اإِ اإِبّدن ِقيباْتش اإِ اَأربِّي. 5خنِّي لمالاك اإِْكِسي 
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ي زݣ ُؤعالطار ُؤشا اإِنْضار اِت غار ثُمورث ُؤشا  ور اِت س ْثمسِّ ثاقُذوحث ن ربُخور، اإِشُّ
ُؤِسين-د واّجاجن ذ ثِميّجاِوين ذ واّسامن ذ ونْهزِّي ن ثُمورث. 

سْبعا ن ربو�ق 
ذاْيسن  اَأذ  ِحيما  ربواق  ن  سبعا  اإِْدچا  غار  ثِنّي  لمالاكاث  ن  نِّي  سبعا  حّزمنت  6ُؤشا 

ي  ُصوضنت. 7خنِّي لمالاك �أَمْزو�ُرو اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا ثْوضا-د ثبُرورِّي ذ ْثمسِّ
خ ثُمورث، خْدچضنت اَأك-ذ اإِذاّمن ُؤشا اإِْشث ن  ثُوُروث ن ثُمورث ذ اإِْشث ن  ثُوُروث 
ورا ثُوغا ثْتواّسْشمض ُؤشا ماّرا رْحِثيش اَأِزيزا ثُوغا ثْتواّسْشمض. 8خنِّي لمالاك  ن ثشجُّ
اإِشّمضن،  اَأمّقران  اَأم وْذرار  ِويّس ثْناين اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا شا ن ثمْسراشث 
اإِّمنضار ِذي رْبحار ُؤشا اإِْشث ن  ثُوُروث ن رْبحار ثْذور ذ اإِذاّمن، 9ُؤ اإِْشث ن  ثُوُروث 
وثن ذ اإِْشث ن  ثُوُروث ن اإِغارُّوبا ثارّدْدچ. 10خنِّي  ن لحاياواناث اإِنّي اإِّدارن ِذي رْبحار مُّ
لمالاك ِويّس ثْر�ثا اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا اإِج ن اإِثِري ذ اَأمّقران، ُيورغا اَأم اإِج ن 
وْصفض، اإِْوضا-د زݣ ُؤجنّا خ اإِْشث ن ثُوُروث ن اإِغْزران ذ ثاراِوين. 11اإِثِري-يا قّارن-اس 
يح’(. اَأقّا اإِْشث ن ثُوُروث ن وامان ثْذور ذ ‘اَأبِسينثُوس’ )ِمين اإِْخس  ‘اَأبِسينثُوس’ )=‘شِّ
وثن اَأطّاس ن اإِْوذان س وامان ُؤِمي ذْورن وامان  يح’( ُؤشا مُّ اَأذ يِيِني ‘ثارزݣ اَأمْشناو شِّ
ذ اإِمارزاݣن. 12خنِّي لمالاك ِويّس �أَربعا اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا ثْتواطّف اإِْشث ن  
ثُوُروث ن ْثُفوشث ذ اإِْشث ن ثُوُروث ن ْثِزيِري ذ اإِْشث ن ثُوُروث ن اإِثران اَأراِمي ثّبارشن 
اإِْشث ن ثُوُروث ن ْثفاوث ُؤشا ثْوضا-د ثْمبامبسث خ اإِْشث ن ثُوُروث ن ُؤِزير ُؤرا خ 
ثْتراغا س ّجْهذ “ُؤشث،  ْروْسط ن ُؤجنّا،  يو ِذي  ُؤنضِّ اإِج ن  ْزِريغ  ْدجيرث. 13ُؤشا  
يّبث ن ْرحّس ن رْبواق ن ْثراثا ن لمالاكاث  ُؤشث، ُؤْشث اإِ اإِنّي اإِزّدغن ِذي ثُمورث خ سِّ

اإِ غا اإُِصوضن عاذ ِذي رْبواق نْسنت.” 
 

1لمالاك ِويّس خْمسا اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا ْزرِيغ اإِج ن اإِثِري اإِْوضا-د زݣ ُؤجنّا 9 

وم ن ثسرافث ُيوْدچغن. 2نتّا ياْرزم ثاسرافث  خ ثُمورث، ثّمْوش اس ثاساُروث ن ُؤقمُّ
وم ن ثسرافث اَأم ّدّخان ن ثْفُقونت ثامّقرانت ُؤشا  ُيوْدچغن ُؤشا اإِݣاّعذ-د ّدّخان زݣ ُؤقمُّ
ْثُفوشث ذ رْعِوين بارشنن زِي ّدّخان ن ثسرافث. 3زِي ّدّخان فّغن-د زّايس اإُِبورْخسن غار 
ولطا اَأم ثنِّي اإِْدچان غار ْثغارضِميِوين ن ثُمورث. 4اإِثوانّا اَأسن “وار  ثُمورث، ثّمْوش اَأسن صُّ
وي اَأزِيزا نِيغ ثاشّجارث ْمِغير اإِ اإِْوذان واها اإِنّي وار غار  ْثجّيحم رْحِثيش ن ثُمورث ُؤرا ذ اَأغمُّ
يع ن اَأربِّي خ ثنيارث نْسن”. 5ثّمْوش اَأسن ْثزّمار ماحْنذ وار نّقن اإِْوذان، ماشا  اإِْدجي ُؤشمِّ
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اَأذ ثن عّدبن ْرقّد ن خْمسا ن اإُِيورن ُؤشا اَأعّدب نْسن اَأم ُؤعّدب ن ْثغاْرضنت ْخِمي ثّقس اإِ 
ْبناذم. 6ذݣ ُوّسان نِّي اَأذ اَأْرُزون اإِْوذان ْرمْوث، وار ت تِيفن ُؤشا اَأذ تارن اَأذ ّمثن ُؤشا ْرمْوث 
اَأذ زّاْيسن ثاْرور. 7اإُِبورْخسن ݣِّين اَأم اإِيسان اإِ اإِحّزمن اإِ ُؤمْنِغي ُؤشا غارسن خ ُؤزْدجيف اَأم 
ثِيمِريِسين ن ُورغ ذ اإِغْمباب نْسن اَأم اإِغْمباب ن اإِْوذان، 8ُؤشا اَأُشوّواف نْسن اَأم ُؤُشّواف ن 
ثْمغارِين، ثِيغماس نْسن اَأم ثِنّي ن وايراذن، 9ُؤشا اإِذمارن نْسن ّسُذوُروين س ُوزّار ُؤشا ّدرِيز 
ن وافِريون نْسن اَأم ّدرِيز ن اإِكارُّوثن اَأك-ذ واطّاس ن اإِيسان اإِتقُنونُّوين غار ُؤمنِغي، 10غارسن 
ولطا نْسن ثُوغا ذݣ اإِكنّاسن نْسن، ِحيما اَأذ عْذبن  اإِكنّاسن اَأم ْثغارضِميِوين ذ اإِسنّانن ُؤشا صُّ
اإِْوذان ْرِميجار ن خْمسا ن اإُِيورن. 11اَأجْدجيذ خاسن ذ نتّا ذ لمالاك ن ثسرافث، قّارن اس 
س ْثِعيبرانِيث ‘اَأبادُّون’، س ْثݣِريِݣيث ‘اَأُبولِّيُيون’. 12‘ُؤشث’ ثامْزواُروث ثعُذو، اَأوارنِي مان 
اَأيا اَأذ د اَأسنت عاذ ْثناين ن ‘ُوشثاث’. 13لمالاك ِويّس سّتا اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا ْسِريغ 
ْثِميّجا اإِ د ُيوِسين زِي اَأربعا ن واّشاون ن ُؤعالطار ن ُورغ اإِ اإِبّدن ِذين ِقيباْتش اإِ اَأربِّي 14ثنّا اإِ 
لمالاك ِويّس ستّا اإِ غار اإِْدچا ْرُبوق “فِسيي اإِ اَأربعا ن لمالاكاث اإِنّي اإِشارفنت طّارف ن اإِغزار 
اَأمّقران ن ُؤفراث.” 15ُؤشا  اَأرُخون اَأسنت اإِ اَأربعا ن لمالاكاث ثِنّي ثُوغا اإِحّزمن ِذينِّي غار 
واّس ذ ُؤُيور ذ ُؤسݣّواس، ِحيما اَأذ نْغنت اإِْشث ن  ثُوُروث ن اإِْوذان. 16ثُوغا ْرقّد نْسن ْثُيويا 
ن عشرا اَأراف س عشرا ُرُروف ن اإِمناين )=رعسكار س اإِيسان( ُؤشا ْسِريغ مْشحار ِذي 
و اإِ ْزرِيغ اإِيسان ذ يِنّي خاسن اإِنِيين ِذي ثمزرا-يا: ثُوغا ّسُذوُروين اإِذمارن نْسن  ْدچان. 17اَأمُّ
ي ذ وزبايِبي اَأم ‘ْثياِسينت’ ذ وْوراغ اَأم رشباريّث ُؤشا اإِزْدجيفن  س ُوزّار ذ اَأزݣّواغ اَأم ْثمسِّ
ي ذ ّدّخان ذ  ومن نْسن ثّفغ-د زّاْيسن ْثمسِّ ن اإِيسان نِّي اَأم اإِزْدجيفن ن وايراذن ُؤشا زݣ اإِقمُّ
ي ذ ّدّخان  رشباريّث. 18اَأقّا اإِْشث ن  ثُوُروث ن اإِْوذان ثْتوانغ س ْثراثا-يا ن ّجرايح، س ْثمسِّ
ومن ذ  ولطا نْسن اَأقّا-ت ذݣ اإِقمُّ ومن نْسن. 19ِمينِزي صُّ ذ رشباريّث اإِ د اإِتّفغن زݣ اإِقمُّ
اإِكنّاسن نْسن، ِمينِزي اإِكنّاسن نْسن ݣِّين اَأْخِمي ذ اإِِفيغران، غارسن اإِزْدجيفن ْتجّيحن زّاْيسن 
اإِْوذان. 20ماشا اإِْوذان اإِقِّيمن اإِنّي وار اإِْتوانغن شا زݣ ّجِريحشث-ا، وار ثُوبن شا زِي رْخذايم 
ن اإِفاّسن نْسن ماحْنذ اَأذ بّدن زݣ ُؤعباذ ن ّشواطن ذ لاصنام ن ُورغ ذ نُّوقارث ذ نّحاس 
وض، اإِنّي وار اإِْتِويِرين، وار اإِتسِرين، وار اإِݣُّورن 21ُؤشا نِيْثِني وار ثُوبن شا زݣ  ذ وْزُرو ذ ُؤكشُّ

ي نْسن نِيغ زِي ْثسّحارث نْسن، ُؤرا زِي ثُوقْحِبيث نْسن نِيغ زِي ثُوكّارذا نْسن.  ُؤنقِّ

لمالاك �إِْجهذ س وْذِليس �أَمْزيان 

ُؤشا 10  اَأسيُنو  يارض  ثُوغا  ُؤجنّا،  اإِهوا-د زݣ  اإِجهذ،  لمالاك  ن  اإِج  ْزرِيغ  1ُؤشا 

ثاسِريث ن ونْزار ْثبّد اس خ ُؤزْدجيف ُؤشا اَأغْمُبوب نّس اإِݣّا اَأم ْثُفوشث، اإِضارن 
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ي. 2اإِطّف ذݣ ُؤفُوس نّس اإِج ن وْذلِيس اَأمْزيان يارزم. اإِّساْرس اَأضار  نّس اَأم اإِبِيلارن ن ْثمسِّ
نّس اَأفُوِسي خ رْبحار، اَأضار نّس اَأزْرماض خ ثُمورث 3ُؤشا اإِراغا س ّجْهذ اَأم وايراذ. ُؤِمي 
اإِراغا، اَأرِّين-د خاس سبعا ن واّجاجن س ْرحّس نْسن. 4راِمي كّمرن سبعا ن واّجاجن نِّي 
اَأوار نْسن، ثُوغا ْخسغ اَأذ ث اَأرِيغ. ُؤشا  ْسِريغ اإِ اإِْشث ن ْثِميّجا ْثراغا-د زݣ ُؤجنّا “ّݣ 
يع خ ِمين نّان سبعا ن واّجاجن، وار ث تارِي شا.” 5لمالاك ونّي ثُوغا زرِيغ، اإِبّد خ  اَأشمِّ
وْدچ غار ونّي اإِّدارن اإِ رْبدا  رْبحار ذ ثُمورث، اإِْكِسي اَأفُوس نّس اَأفُوِسي غار ُؤجنّا 6ُؤشا اإِجُّ
يم  قاع، ونّي اإِݣِّين اَأجنّا ذ ِمين ذاْيس ذ ثُمورث ذ ِمين ذاْيس ذ رْبحار ذ ِمين ذاْيس “وار ثقِّ
ُبو ْروْقث!” 7اَأقّا ذݣ ُوّسان ن ْرحّس ن لمالاك ِويّس سبعا ْخِمي نتّا اَأذ اإُِصوض ِذي ْرُبوق 
يّر ن اَأربِّي، ماّمش ثُوغا اإِْتباّرح اإِ اإِسْمغان نّس، اإِْمكاشافن. 8ُؤشا  ْثِميّجا اإِ  نّس، اَأذ اإِكمر سِّ
ي اَأذلِيس ياْرزمن زݣ  يور-د غارِي اإِْشث ن  ْثوارا نّْضِنيث “ُؤُيور، كِسْ ْسِريغ زݣ ُؤجنّا ثسِّ
ُؤفُوس ن لمالاك ونّي اإِبّدن خ رْبحار ذ ثُمورث.” 9ُؤشا  ُؤُيورغ غار لمالاك، تارغ اس اَأذ 
يذ ث ُؤشا اَأذ اإِّساْرزݣ اَأعدِّيس نّك، ماشا  ايِي اإِْوش اَأذلِيس اَأمْزيان. اإنّا اَأيِي “كِسي ث، ثشِّ
وم نّك اَأذ يِيِري ذ اَأِميِزيذ اَأم ثاّمنت.” 10نش كِسيغ اَأذلِيس اَأمْزيان زݣ ُؤفُوس نّس  ذݣ ُؤقمُّ
يغ، ياْرزݣ ذݣ ُؤعدِّيس  وم اإِنُو، اَأراِمي ث شِّ يغ ث. ثُوغا-ث ذ اَأِميِزيذ ذݣ ُؤقمُّ ُؤشا شِّ
اإِنُو. 11ُؤشا  نّان اَأيِي “اإِْتخّص اش ْثوارا نّْضِنيث اَأذ ْثباّرحذ اَأوار ن اَأربِّي اإِ واطّاس ن اإِيُذوذن 

ذ رݣـُنوس ذ اإِرساون ذ اإِجْدجيذن.” 

بّدن ّز�ث �إِ �أَربِّي  ثناين ن رْشُهوذ �إِ �إِ

1ُؤشا  اإِّمْوش اَأيِي اإِج ن ُؤغانِيم، اإِݣّا اَأم اإِج ن ُؤقطّاب، اإِقّار “كّار، ْثعبارذ ثاّدارث 11 

اإِقّدسن ن اَأربِّي ذ ُؤعالطار ذ يِنّي ذاْيس اإِعّبذن!” 2اَأزّاي ونّي غار باّرا ن ثاّدارث 
ينت  اإِقّدسن، اأّج اِث، وار ث ْثعّبار شا، ِمينِزي اَأقّا اإِّمْوش اإِ رݣـُنوس ُؤشا نِيْثِني اَأذ عْفسن ثانِذْ
اإِقّدسن ْثناين ُؤ اَأربِعين ن اإُِيورن. 3نش اَأذ ْوشغ ثِيزّمار اإِ ْثناين ن رْشُهوذ اإِنُو، اَأذ باّرحن اَأوار 
ن اَأربِّي اَأرف ُؤ ِميثاين ُؤ ستِّين ن ُوّسان، اَأْرضن س ْثخانْشث ن وشضان.” 4نِيْثِني ذ ْثناين 
ن ْثِزيثُونِين ذ ْثناين ن رقناذر اإِ اإِبّدن زّاث اإِ اَأربِّي ن ثُمورث. 5مارا ِذين شا ن اإِّجن اإِْخس اَأذ 
وم نْسن ُؤشا اَأذ ثش رعْذيان نْسن. مارا شا ن اإِّجن اإِْخس  ي زݣ ُؤقمُّ ثن اإِْهور، اَأذ ثّفغ ْثمسِّ
ولطا ماحْنذ اَأذ قّنن اَأجنّا، ِحيما وار  اَأذ ثن اإِْهور، اإِْتخّص اس اَأذ اإِْتوانغ اَأمُّو. 6نِيْثِني غارسن صُّ
ذ اإِوطِّي ونْزار ذݣ ُوّسان ِمينِذي اإِ غا اإِباّرحن نِيْثِني. غارسن عاوذ ثِيزّمار خ وامان، ِحيما 
اَأذ ثن اَأّرن ذ اإِذاّمن ُؤشا اَأذ صّيحن ثاُمورث س ماّرا ّجِريحشث مرِمي ّما ْخسن. 7خِمي اإِ 
غا كّمرن شهاذث نْسن، اَأذ ذ اإِݣاّعذ ْروْحش زِي ثسرافث ن ثُمورث، اَأذ ِكيسن اإِّمنغ، اَأذ 
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ينت ثامّقرانت  خاسن اإِغلّب ُؤشا اَأذ ثن اإِنغ. 8رخشباث نْسن اَأذ اإِرِينت ذݣ وْبِريذ ن ثنِذْ
ُؤِمي قّارن س ْرمعنا اَأرُّوِحي نّس “ُسوُذوم ذ ِميْصرا”، مانِي نِْغين اَأربِّي خ ّصالِيب. 9ُؤشا  
ين اَأذ ّمارسن  اإِنّي زݣ اإِيُذوذن ذ ْثقّبار ذ اإِرساون ذ رݣـُنوس اَأذ زارن ْرخْشباث نْسن، وار جِّ
ْرخْشباث نْسن ذݣ ونْضر ْثراثا ن ُوّسان ذ وزين. 10ُؤشا  اإِمزذاغ ن ثُمورث اَأذ زّاْيسن 
فارحن، اَأذ اإِرِين مِليح، اَأذ اَأرزفن اإِّجن غار ونّْضِني، ِمينِزي ْثناين ن اإِْمكاشافن-ا ثُوغا غّزان 
ذݣ اإِمزذاغ ن ثُمورث. 11ماشا اَأوارنِي ْثراثا ن ُوّسان ذ وْزين ُيوذف ذاْيسن اَأرُّوح ن ثُوذارث 
زِي اَأربِّي ُؤشا كّارن، بّدن خ اإِضارن نْسن ُؤشا ثِيݣُّوِذي ثْمغار ثوضا-د خ اإِنّي ثن اإِْزرِين. 
12ُؤشا  ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا ثْجهذ ثْتراغا زݣ ُؤجنّا، ثّقار اَأسن “ݣاّعذم-د ذا!” ُؤشا  نِيْثِني 

ݣاّعذن غار ُؤجنّا ذݣ ُؤسيُنو ُؤشا رعْذيان نْسن ْزرِين ثن. 13ِذي ْثساّعث نِّي اإِمسار اإِج ن 
ينت ثْهذم ذ سبعا اَأرف ن اإِسماون ن  ونْهزِّي ن ثُمورث ذ اَأمّقران. اإِْشث ن  ْثعّشارث ن ثنِذْ
وْعران زِي اَأربِّي  اإِْوذان مُّوثن س ونهزِّي-يا ن ثُمورث. ِوي اإِقِّيمن ذْورن ݣّوذن اَأطّاس ُؤشا سُّ

ن ُؤجنّا. 14‘ُؤشث’ ِويّس ْثناين ثعُذو، اَأقّا ‘ُؤشث’ ِويّس ْثراثا ثݣُّور اَأذ د ثاس. 

ربُوق ِويّس سبعا 
15لمالاك ِويّس سبعا اإُِصوض ِذي ْرُبوق نّس ُؤشا كّارنت ثِميّجاِوين ثِيمّقرانِين ذݣ ُؤجنّا، 

ونِّيث اَأقّا ثذور-د غار اَأربِّي نّغ ُؤ غار لَمسيح نّس ُؤشا نتّا اَأذ اإِحكم اَأم  ْتراغانت “ثاݣلذا ن دُّ
ُؤجْدجيذ اإِ رْبدا قاع.” 16اَأربعا ُؤ ِعيشِرين ن اإِْمغارن، اإِنّي اإِقِّيمن خ ركراِسي نْسن زّاث اإِ 
ْرعارش ن اَأربِّي، ُؤضارن غار ثُمورث س ُؤغْمُبوب نْسن ُؤشا عْبذن اَأربِّي، 17قّارن “نّشين  
نْتقاذا شك، اَأ ِسيِذي اَأربِّي اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان، شك ذ ونّي اإِْدچان ذ ونّي ثُوغا 
ذ ونّي اإِ د غا ياسن، اَأقّا ثكِسيذ ّجْهذ نّك اَأمّقران ُؤشا شك اَأقّا ْثحكمذ. 18رݣُنوس ثُوغا 
خّيقن خاك ُؤشا لغاضاب نّك ُيوِسي-د ُؤرا ذ ْروْقث ِحيما اَأذ ْتواحاسبن اإِمتِّينن ُؤرا ِحيما 
اَأذ ثّمْوش ْرُمونث اإِ اإِسْمغان نّك اإِْمكاشافن ُؤشا اإِ اإِمقّداسن ذ ماّرا اإِنّي اإِتݣّوذن اإِسم نّك، 
ورا ن  اإِمْزيانن ذ اإِمّقرانن، اَأقّا ثِيوض-د ْروْقث اَأذ ثاريّبذ اإِنّي اإِتاريّبن ثاُمورث.” 19نُّورزمنت ثِيوُّ
ثاّدارث اإِقّدسن ن اَأربِّي ذݣ ُؤجنّا اَأراِمي اإِْتوازار ّصنُذوق ن ْرعاهذ نّس ُؤشا كّارن واّسامن 

يض س ُؤبُرورِّي اإِمغار. ذ ثِميّجاِوين ذ واّجاجن ُؤرا ذ اَأنهزِّي ن ثُمورث ذ ُؤسمِّ

ثامغارث ذ ْرهايْشث 

ثمطُّوث 12  اإِْشث ن  ُؤجنّا،  ثامّقرانت ذݣ  ذ  رْعرامث  اإِْشث ن  ثْتوازار  1خنِّي 

ْثيارض ْثُفوشث، ثاِزيِري ساُذو اإِضارن نّس ُؤشا غارس خ ُؤزْدجيف اإِْشث ن 
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ثْمِريسث س ثنعاش ن اإِثران. 2ثُوغا ثْكِسي ّدْيسث، ثسُغويُّو س رْوجاع ذ ُؤنْزبار ن ثاروا. 
3خنِّي ثْتوازار اإِْشث ن رْعرامث نّْضِني ذݣ ُؤجنّا، اَأقّا ِذين اإِْشث ن ْرهاْيشث ثامّقرانت 

ي، غارس سبعا ن اإِزْدجيفن ذ عشرا ن واّشاون ُؤشا خ اإِزْدجيفن نّس  ثازݣّواغث اَأم ْثمسِّ
سبعا ن ثمِريِسين. 4س ُؤكنّاس نّس ْثفارض ّزايس اإِْشث ن ثُوُروث ن اإِثران زݣ ُؤجنّا، 
ثّسزاريّض اإِثن غار ثُمورث. ْرهاْيشث ثُوغا ْثبّد ّزاث اإِ ثمطُّوث اإِ غا يارون، ِحيما اَأذ 
ْثصارض اَأحْنِجير نّس ْخِمي ث-يِد غا ثاُرو. 5ُؤشا  ثُوُرو-د اَأحْنِجير ونّي اإِ غا اإِحكمن خ 
ماّرا رݣـُنوس س ُؤزْدچاض ن ُوّزار. اَأحْنِجير نّس اإِّمكِسي ذْغيا غار اَأربِّي ُؤ غار ْرعارش 
نّس. 6ماشا ثامطُّوث ثارور غار رْخرا، غار مانِي ثُوغا ذ اس اإِݣّا اَأربِّي اَأْمشان ِحيما اَأذ اس 
ّسّشن ْرقّد ن وارف ُؤ ِميثاين ُؤ ستِّين ن ُوّسان. 7ُؤشا  اإِكّار ُؤمْنِغي ذݣ ُؤجنّا. ِميخايِيل 
ذ لمالاكاث نّس ّمنغنت اَأك-ذ ْرهاْيشث ُؤشا ْرهاْيشث ذ لمالاكاث نّس ّمنغنت عاوذ 
اَأِكيس، 8ماشا وار جِهيذنت شا ُؤشا وار اإِثِويف عاذ وْمشان نْسن ذݣ ُؤجنّا. 9ثّمْنضار 
يطان، ونّي  ْرهاْيشث ثامّقرانت، نتّاث ذ اَأِفيغار ونّي ثُوغا ِزيش، قّارن اس اإِْبِريس نِيغ شِّ
ونِّيث، اَأقّا اإِّمْنضار خ ثُمورث ُؤشا لمالاكاث نّس ّمْنضارنت اَأِكيس. 10ُؤشا   اإِغكّوان ماّرا دُّ
ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا ذݣ ُؤجنّا ثّقار س ّجْهذ “اَأقّا ُيوِسي-د ُؤسْنجم ذ ّجْهذ ذ ْثݣْلِذيث 
ولطا ن لَمسيح نّس، ِمينِزي ونّي اإِضْرمن اَأْيثماْثنغ، ونّي اإِ ثن اإِضْرمن اَأِزير ذ  ن اَأربِّي ذ صُّ
ْدجيرث، اَأقّا اإِّمْنضار. 11غلّبن ث س اإِذاّمن ن اإِزمار ذ واوار ن شهاذث نْسن ُؤشا نِيْثِني 
وار ّسِعيّزن شا ثُوذارث نْسن اَأر ْرمْوث. 12خ ُؤينِّي، فارحم اَأ اإِجْنوان ذ يِنّي ذاْيسن اإِزّدغن! 
ُؤْشث خ ثُمورث ذ رْبحار، اإِْبِريس اَأقّا اإِهوا-د غاْروم س ثْفقاحث نّس اإِْمغارن اَأطّاس، 
ِمينِزي نتّا اإِّسن بلِّي ْروْقث نّس اَأقّا ثِيوض-د!” 13اَأراِمي ْرهاْيشث ثُوفا اإِخف نّس ثّمنعضار 
غار ثُمورث، ثْضفار ثامطُّوث اإِ ذ ُيورون اَأحْنِجير. 14ّموشن اس اإِ ثمطُّوث ْثناين ن وافِريون 
اإِّج  اَأذ اس ّسّشن  اَأذ ثضُو غار وْمشان نّس ِذي رْخرا، مانِي  يو اَأمّقران ِحيما  ن ُؤنضِّ
15اَأِفيغار  ُؤِفيغار.  اإِزاّر  مانِي وار ت  ْروْقث،  وْزين ن واكُوذ ن  اإِكُوذن ذ  ذ  ن واكُوذ 
وم نّس، اإِݣّا اإِْشث ن ْرحْمرث ن وامان اَأم اإِغزار، ِحيما  وسف خ ثمطُّوث زݣ ُؤقمُّ اإِسُّ
وم نّس، ثحُروو  اَأذ ت يـاِوي اإِغزار. 16ثاُمورث ْثعــاون ثــامطُّوث ُؤشا ثاُمورث ثاْرزم اَأقمُّ
وم نّس. 17ُؤشا  ْرهاْيشث ْثخّيق اَأطّاس خ  وسفن ْرهاْيشث زݣ ُؤقمُّ اإِغزار ونّي اإِ ذ اإِسُّ
اإِنّي  اَأك-ذ  ثاّراوث نّس ُؤشا  اإِقِّيمن ِزي  اإِنّي  اَأك-ذ  اَأذ ثمنغ  ثُوُيور ِحيما  ثمطُّوث ُؤشا 

و لَمسيح.  اإِتطّفن ِذي ْثوّصا ن اَأربِّي ُؤ ِذي شهاذث ن يشُّ
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ْروْحش ِزي ربْحار 

1ُؤشا  ذْورغ اَأذ بّدغ خ اإِجِذي غار ْثما ن رْبحار. ُؤشا  ْزرِيغ اإِج ن ْروْحش 13 

اإِݣاّعذ-د زِي رْبحار، غارس عشرا ن واّشاون ذ سبعا ن اإِزْدجيفن. خ واّشاون نّس 
عشرا ن ثمِريِسين ُؤشا خ اإِزْدجيفن نّس ُيوران خاسن اإِسماون ن تكِفير. 2روْحش اإِ زرِيغ، 
ياروس ذݣ ُؤِغيراس، اإِضارن نّس اَأم اإِضارن ن ُوُسو، اَأخنُفوش نّس اَأم ُؤخنُفوش ن وايراذ. 
ولطا اإِْمغارن. 3اإِّجن زݣ اإِزْدجيفن  ْرهاْيشث ثْوش اس ّجْهذ نّس ذ ْرعارش نّس ُؤرا ذ صُّ
نّس اإِݣّا اَأْخِمي اإِݣزم اَأر ْرمْوث، خنِّي اَأيزِّيم نّس اإِ اإِݣِّين اَأْخِمي اإِْيزم اَأر ْرمْوث اإِْتواّسݣنفا ُؤشا 
ماّرا ثاُمورث ثْجعار ذايس، ثْضفار ْروْحش. 4اَأقّا نِيْثِني عْبذن ْرهاْيشث نِّي ِمينِزي نتّاث ثوشا 
ولطا اإِ ْروْحش، ُؤرا ذ نِيْثِني عْبذن ْروْحش، قّارن “مان ون يارْوسن ِذي ْروْحش ذ مان ون  صُّ
وم، اإِتّݣ اإِخف نّس اإِمغار، اإِْتشّقاف ِذي اَأربِّي،  اإِزّمارن اَأذ ِكيس اإِمعاران؟” 5اإِّموش اس ُؤقمُّ
وم نّس ِحيما  ولطا ِحيما اَأذ اإِمعارا اَأِكيس اَأربِعين ن اإُِيورن. 6ُؤشا  نتّا ياْرزم اَأقمُّ ثّمْوش اس صُّ
يغث نّس ُؤرا ِذي ماّرا  اَأذ اإِشّقف ِذي اَأربِّي ُؤشا ِحيما اَأذ اإِشّقف ذݣ اإِسم نّس ُؤ ِذي ْثزدِّ
اإِنّي اإِزّدغن ذݣ ُؤجنّا. 7اإِّموش اس اَأذ اإِمعارا اَأك-ذ اإِمقّداسن، اَأذ خاسن اإِغلّب. ثّمْوش اس 
ولطا خ كُور ثاقِبيْتش ذ وْيُذوذ ذ اإِرس ذ ْرݣنس 8ُؤشا ماّرا اإِنّي ثُوغا اإِزّدغن ِذي ثُمورث  صُّ
اَأذ ث عْبذن، كُور اإِّجن ونّي ُؤِمي وار ُيورِي اإِسم نّس ذݣ وْذلِيس ن ثُوذارث ن اإِزمار ونّي 
يذفن غار  ونِّيث. 9ونّي غار اإِْدچا اإِمزُّوغن اَأذ اإِسر. 10ونّي اإِسِّ ُؤِمي غاْرصن زݣ واِمي ثْتواّݣ دُّ
يف. مان  يف اإِْتخّص اس اَأذ اإِْتوانغ س سِّ رْحبس اَأذ ياذف غار رْحبس، ذ ونّي اإِنِغين س سِّ

يمان ن اإِمقّداسن.  اَأيا ذ ّصبار ذ لاإِ

ْروْحش ِزي ثُمورث 
11ُؤشا  ْزرِيغ اإِج ن ْروْحش نّْضِني اإِݣاّعذ-د زِي ثُمورث، ثُوغا غارس ْثناين ن واّشاون اَأمْشناو 

ولطا ن ْروْحش  ور اَأمْشناو ْرهاْيشث. 12ثُوغا اإِْحكم زّاثس س ماّرا صُّ اإِنّي ن اإِزمار ُؤشا اإِسِّ
يم  اَأمْزواُرو، ياّر-د ثاُمورث ذ اإِمْزذاغ نّس ماّرا اَأذ عْبذن ْروْحش اَأمْزواُرو ونّي اإِݣّْنفان زݣ ُؤيزِّ
نّس اإِ اإِݣِّين اَأْخِمي اإِݣْزم اَأر ْرمْوث. 13روْحش ِويّس ْثناين اإِتّݣ رْعراماث ثِيمّقرانِين اَأر د اإِّسهوا 
ي زݣ ُؤجنّا خ ثُمورث ِقيباْتش اإِ ثِيطّاِوين ن اإِْوذان. 14اَأذ اإِغوا اإِنّي اإِزّدغن ِذي ثُمورث  ثِيمسِّ
س رْعراماث اإِ ذ اس اإِّموشن ِحيما اَأذ ثن اإِّݣ ِقيباْتش اإِ ْروْحش اَأمْزواُرو، ُؤشا اإِقّار اإِ اإِنّي اإِزّدغن 
ِذي ثُمورث اَأذ كّارن اَأذ ّسبّدن رْخيار )=ثِيمثال( اإِ ْروْحش اَأمْزواُرو، ونّي واّخا ثُوغا اإِݣْزم س 
ور  يف ُؤشا اإِّدار-د عاوذ. 15اإِّموش اس اَأذ اإِّݣ اإِج ن اَأرُّوح اإِ رْخيار ن ْروْحش، ِحيما اَأذ اإِسِّ سِّ
رْخيار )=ثِيمثال( ن ْروْحش ُؤشا اَأذ اإِّݣ بلِّي ماّرا اإِنّي وار اإِعّبذن شا ْروْحش اَأذ ْتوانغن. 16اَأذ 
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يّين ذ اإِسْمغان،  اإِّݣ بلِّي ماّرا، اإِمْزيانن ذ اإِمّقرانن ُؤرا ذ اَأْيثباب ن واݣْرا ذ اإِمْزراض نِيغ اإُِحورِّ
اَأذ ْكِسين ثِيݣّسث ذݣ ُؤفُوس نْسن اَأفُوِسي نِيغ خ ثنيارث نْسن 17ُؤشا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار 
اَأذ اإِسغ نِيغ اَأذ اإِّزنْز ْمِغير ونّي غار اإِْدچا ثِيݣّسث ذ يِيسم ن ْروْحش نِيغ نُّومُرو ن يِيسم نّس. 
18ذانِيثا ثْدچا ثِيِغيث: ونّي غار اإِْدچا ُؤزْدجيف، اإِزّمار اَأذ اإِّسن نُّومُرو ن ْروْحش، ِمينِزي نتّا 

ذ نُّومُرو ن اإِج ن ْبناذم ُؤشا نُّومُرو نّس ذ ستّا مّيا ُؤ ستّا ُؤ ستِّين. 

�إِزمار ذ مّيا ُؤ �أَربعا ُؤ �أَربِعين �أَرف 

1ُؤشا ْزِريغ اإِزمار اإِبّد خ وْذرار ن ِسيُيون، اَأِكيس مّيا ُؤ اَأربعا ُؤ اَأربِعين ن اَأراف 14 

ُؤشا غارسن خ ثنيارث نْسن اإِسم نّس ذ يِيسم ن باباس. 2رْخذنِّي ْسِريغ اإِْشث 
اَأم ْرحّس ن واّجاج  اَأم ْرحّس ن واطّاس ن وامان ُؤشا  ثُوِسي-د زݣ ُؤجنّا  ْثِميّجا  ن 
اَأمّقران. ْرحّس اإِ ْسِريغ ثُوغا اَأمْشناو اَأْيث ن هاربا اإِتِيرارن ِذي هارباث نْسن. 3اَأقّا نِيْثِني 
غنّجن اإِج ن اإِزِري ن ْجِذيذ ّزاث اإِ ْرعارش ذ ّزاث اإِ اَأربعا ن اإِمّدارن ذ اإِْمغارن. ماشا 
اإِزِري-يا ُؤرا ذ اإِّج وار اإِزّمار اَأذ ث اإِْرمذ ْمِغير مّيا ُؤ اَأربعا ُؤ اَأربِعين ن اَأراف ن اإِنّي اإِْتواسلّكن 
ِزي ثُمورث. 4اإِنا ذ اإِنّي وار اإِجّيحن اإِخف نْسن اَأك-ذ ثْمغاِرين، ِمينِزي نِيْثِني ذ اإِعْزِريّين 
اإِمزذاݣن. نِيْثِني ضّفارن اإِزمار مانِيس ّما اإِكّا، اَأقّا ْتواسلّكن زݣ اإِْوذان اَأم اإِمْنزا اإِ اَأربِّي ذ 
وم نْسن، اَأقّا وار ذاْيسن ُبو ْرِعيب ِقيباْتش اإِ  اإِزمار. 5اَأقّا وار اإِثِويف شا ْرغّش ذݣ ُؤقمُّ

ْرعارش ن اَأربِّي. 

ثر�ثا ن لمالاكاث 
6ُؤشا  ْزرِيغ اإِج ن لمالاك نّْضِني ثُوغا اإِطّاو ِذي ْروْسط ن ُؤجنّا، غارس رْخبار اَأصْبحان اإِ رْبدا 

ِحيما اَأذ زّايس اإِباّرح اإِ اإِنّي اإِزّدغن ِذي ثُمورث، اإِ كُور ْرݣنس ذ ثقِبيْتش ذ يِيرس ذ وْيُذوذ، 
7ُؤشا اإِراغا س ّجْهذ “ݣّوذم اَأربِّي، ْوشم اَأس-د اَأُعوْدجي، اَأقّا ثاساّعث ن لِحيساب نّس 

ثِيوض-د، عْبذم اإِ ونّي اإِݣِّين اَأجنّا ذ ثُمورث ذ رْبحار ذ ثاراِوين ن وامان.” 8ُؤشا  ونّْضِني، 
ين  ينت ن بابِيلُون ثامّقرانت اإِ يجِّ اإِج ن لمالاك ِويّس ْثناين، اإِْضفار اِث، اإِقّار “اَأقّا ثْوضا ثنِذْ
اَأذ ْسون ماّرا رݣـُنوس زݣ وامان ن ُؤِضير ن ثْفقاحث ن ثُوقْحِبيث نّس.” 9ُؤشا  ونّْضِني، 
اإِج ن لمالاك ِويّس ْثراثا، اإِْضفار اإِثن ُؤشا اإِراغا س ّجْهذ “ونّي اإِ غا اإِعبذن ْروْحش ذ رْخيار 
نّس ذ ونّي اإِ غا اإِْكِسين ثِيݣّسث خ ثنيارث نِيغ ذݣ ُؤفُوس نّس، 10ذ نتّا اَأذ اإُِسو عاوذ زݣ 
وامان ن ُؤِضير ن ثْفقاحث ن اَأربِّي ونّي اإِّسوجذن نّْبرا اَأخْدچض ذݣ ُؤغاّراف ن لغاضاب 
ي ذ رشباريّث ِقيباْتش اإِ ثِيطّاِوين ن لمالاكاث اإِقّدسن ن اإِزمار،  نّس ُؤشا اَأذ اإِْتواعّدب س ْثمسِّ
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11ُؤشا ّدّخان ن ُؤعّدب نْسن اَأذ اإِݣاّعذ اإِ رْبدا. وار غارسن ُبو اَأّراحث، اَأّس ذ ْدجيرث، اإِنّي 

اإِعّبذن ْروْحش ذ رْخيار نّس، ماّرا ونّي اإِْكِسين ثِيݣّسث ن يِيسم نّس. 12اَأقّا ذ وا ذ ّصبار ن 
و.” 13ُؤشا  ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا  يمان ن يشُّ اإِمقّداسن، اإِنّي اإِطّفن ِذي ْثوّصا ن اَأربِّي ذ لاإِ
و ْثساونت.  ثْتراغا-د زݣ ُؤجنّا “اَأرِي ‘ّسعذ ن اإِمتِّينن اإِنّي اإِ غا اإِْمثن ِذي طّوع ن اَأربِّي زِي رخُّ

واه، اإنّا اَأرُّوح، اَأذ اَأريّحن زِي رْخذايم نْسن، اَأقّا رْخذايم نْسن اَأذ ثن ْضفارنت.’ ” 

ثامْير� ن ثُمورث 
14ُؤشا زِريغ، اَأقّا اإِج ن ُؤسيُنو ذ اَأشْمرار ُؤشا خ ُؤسيُنو اإِقِّيم خاس اإِّجن اَأمْشناو مِّيس ن 

ْبناذم، غارس خ ُؤزْدجيف نّس اإِْشث ن ثْمِريسث ن ُورغ ُؤشا ذݣ ُؤفُوس نّس اإِج ن 
ومجار اإِْقضع خ ْثناين ن ُوذماون. 15ُؤشا  اإِج ن لمالاك نّْضِني اإِفّغ-د ِزي ثاّدارث اإِقّدسن 
ُؤشا اإِراغا س ّجْهذ خ ونّي اإِقِّيمن خ ُؤسيُنو “سّك-د اَأْمجار نّك، مجار! اَأقّا ثاساّعث 
ن ثمْيرا ثِيوض-د، ِمينِزي ّصابث ن ثُمورث اَأقّا ثْنݣوا.” 16ُؤشا  ونّي اإِقِّيمن خ ُؤسيُنو، 
اإِج ن لمالاك نّْضِني  ثْتوامجار ثُمورث. 17ُؤشا   اَأْمجار نّس غار ثُمورث ُؤشا  اإِّسّك-د 
اإِفّغ-د ِزي ثاّدارث اإِقّدسن ثنِّي ذݣ ُؤجنّا، ُؤرا ذ نتّا غارس اإِج ن وْمجار اإِْقضع. 18ُؤشا  
ي، اإِفّغ-د زݣ ُؤعالطار ُؤشا اإِراغا-د  ولطا خ ْثمسِّ اإِج ن لمالاك نّْضِني ونّي غار ثْدچا صُّ
س ّجْهذ خ ونّي غار اإِْدچا وْمجار اإِْقضع “سّك-د اَأمجار نّك اإِقْضعن، ْرقض اإِزكُّونن ن 
يرشث( ن ثُمورث، ِمينِزي اَأِضير نّس اَأقّا اإِنْݣوا )=يِيوض(.” 19ُؤشا  لمالاك  ْثزايارث )=دِّ
اإِّسّك-د اَأمجار نّس غار ثُمورث، اإِْرقض ثازايارث ن ثُمورث، اإِنْضار اِث ِذي ْثِسيرث 
ينت ُؤشا ُروّشن-د  ثامّقرانت ن ثْفقاحث ن اَأربِّي. 20حارين ِذي ْثِسيرث غار باّرا ن ثنِذْ
اَأرف ُؤ ستّا مّيا ن    ْرقّد ن  يِييسان،  ْسِريماث ن  اإِْوضن غار  اَأراِمي  ْثِسيرث  اإِذاّمن ِزي 

‘اإِستاِذيّين’ )=عراحار ْثراثا مّيا ِكيلُوِميثر(. 

سْبعا ن لمالاكاث س سبعا ن ّجر�يح 

ثانبهث: سبعا 15  ثامّقرانت ذ  نّْضِني  اإِْشث ن رْعراماث  ْزرِيغ ذݣ ُؤجنّا  1ُؤشا  

ن لمالاكاث اإِوينث-د سبعا ن ّجرايح ثِينݣُّورا، ِمينِزي ثافقاحث ن اَأربِّي اإِكمر 
ي ُؤشا اإِنّي اإِغلّبن خ  زّاْيسنت. 2ُؤشا  ْزرِيغ اَأمْشناو رْبحار ن زّاج اإِخْدچضن اَأك-ذ ْثمسِّ
ْروْحش ذ رْخيار نّس ذ ثِيݣّسث نّس ذ نُّومُرو ن اإِسم نّس، بّدن خ ْثما ن رْبحار ن زّاج، 
غارسن هاْرباث ن اَأربِّي. 3نِيْثِني غنّجن اإِْزرِي ن ُموسى، اإِْسمغ ن اَأربِّي، ذ يِيْزرِي ن اإِْزمار، 
قّارن “ذ ثِيمّقرانِين ذ ثِيصْبحانِين رْخذايم نّك، اَأ ِسيِذي اَأربِّي، اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان، 
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اإِْبِريذن نّك ذ ثاسݣْذا ذ ثِيذت، اَأ اَأجْدجيذ ن رݣـُنوس )ِنيغ ‘�أَجْدجيذ ن �إِمقّد�سن(’! 4مان 
ون وار شك اإِتݣّوذن، اَأ ِسيِذي، ذ مان ون وار اإِّسْمغاران اإِسم نّك؟ شك وْحدش اإِ اإِْدچان 
ذ اَأمقّداس، ماغار ماّرا رݣـُنوس اَأذ د اسن، اَأذ اش عْبذن، ِمينِزي رحكاماث اإِّسݣّذن نّك اَأقّا 
ضحارنت.” 5اَأوارنِي اس زرِيغ، اَأقّا ثنُّورزم ثاّدارث اإِقّدسن ذݣ ُؤِقيُضون ن شهاذث ذݣ 
ُؤجنّا. 6ُؤشا سبعا ن لمالاكاث فّغنث-د زِي ثاّدارث اإِقّدسن س سبعا ن ّجرايح، اَأْرضنت 
يّقن، غارسنت خ اإِذمارن اإِج ن وْبياس ن ُورغ. 7ُؤشا  اإِّجن  ْرقطّان اإِفُسوسن اإِْزِذيݣن اإِتِيسِّ
زِي اَأربعا ن اإِمّدارن اإِْوشا اسن اإِ سبعا ن لمالاكاث نِّي سبعا ن طّاوياث ن ُورغ، ثُوغا 
ورنت س ثْفقاحث ن اَأربِّي ونّي اإِّدارن اإِ رْبدا قاع. 8ثاّدارث اإِقّدسن ثْتواعّمار س ّدّخان اإِ  شُّ
د اإِتّفغن زݣ ُؤُعوْدجي ن اَأربِّي ذ ّجْهذ نّس. ُؤرا ذ اإِّجن ّما اإِزّمار اَأذ ياذف ثاّدارث اإِقّدسن 

اَأر ِمين غا كّنت سبعا ن ّجرايح ثِنّي د اإِْوينت سبعا ن لمالاكاث. 

سْبعا ن ّطاوياث ن لغاضاب ن �أَربِّي 

1ُؤشا  ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا زِي ثاّدارث اإِقّدسن ثْتراغا خ سبعا ن لمالاكاث نِّي، 16 

ثنّا “ُؤُيورم، ْثفاّرغم سبعا نِّي ن طّاوياث ن ثْفقاحث ن اَأربِّي خ ثُمورث!” 2ونّي ذ 
�أَمْزو�ُرو ُيوُيور، اإِفاّرغ طّاويا نّس ِذي ثُمورث. ُؤشا  اإِْذور اإِج ن ُؤُبوعُروس ذ اَأعّفان اإِْقبح غار 
اإِْوذان اإِنّي غارسن ثِيݣّسث ن ْروْحش ُؤشا سْجذن اإِ رْخيار )=ثِيمثال( نّس. 3خنِّي لمالاك 
ِويّس ثْناين اإِفاّرغ طّاويا نّس ِذي رْبحار ُؤشا اإِْذور ذ اإِذاّمن اَأمْشناو اَأمتِّي ُؤشا كُور رْعمار اإِّدارن 
ِذي رْبحار اَأذ اإِّمث. 4خنِّي لمالاك ِويّس ثْر�ثا اإِفاّرغ طّاويا نّس خ اإِغْزران ذ ثاراِوين، ذْورن ذ 
اإِذاّمن. 5ُؤشا  ْسِريغ اإِ لمالاك ن وامان اإِقّار “شك ذ اَأْمسݣّاذ، اَأ ِسيِذي، شك ذ ونّي اإِْدچان، 
يّزرن اإِذاّمن ن اإِمقّداسن  ذ ونّي ثُوغا، اَأقّا شك ذ اَأمقّداس ُؤِمي ثݣِّيذ لِحيساب اَأمُّو. 6نِيْثِني سِّ
و اإِ ذ اسن-د اإِفّغ.” 7ُؤشا  ْسِريغ ونّْضِني  ذ اإِْمكاشافن ُؤشا شك ثْوِشيذ اَأسن اَأذ ْسون اإِذاّمن اَأمُّ
و، اَأ ِسيِذي اَأربِّي، اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان، س ثِيذت ذ ْثسݣْذا  زݣ ُؤعالطار اإِقّار “واه اَأمُّ
اإِ  اإِفاّرغ طّاويا نّس خ ْثُفوشث ُؤشا ثّمْوش اس  اإِ ْثحكمذ.” 8خنِّي لمالاك ِويّس �أَربعا 
ي نّس. 9اإِوذان شْمضن ماّرا س ْرعاُبوق اإِْمغارن ن  ْثُفوشث، ِحيما اَأذ ثشنف اإِْوذان س ْثمسِّ
ولطا خ ّجرايح-ا، واّخا اَأمنِّي وار ثُوبن  ي ُؤشا شّقفن ذݣ اإِسم ن اَأربِّي ونّي غار اإِْدچا صُّ ْثمسِّ
شا ماحْنذ اَأذ اس ْوِشين اَأُعوْدجي. 10خنِّي لمالاك ِويّس خْمسا اإِفاّرغ طّاويا نّس خ ْرعارش 
ن ْروْحش ُؤشا ثوضا-د ثاْدچسث خ ْثݣْلِذيث ن ْروْحش ُؤشا زْعفن ذݣ اإِرس نْسن س 
يّبث ن رْحِريق ذ اإُِبوعُروسن  يّبث ن رْحِريق 11ُؤشا شّقفن ذݣ اإِسم ن اَأربِّي ن ُؤجنّا س سِّ سِّ
نْسن، واّخا اَأمنِّي وار ثُوبن شا زِي رْخذايم ثِيعّفانِين نْسن. 12خنِّي لمالاك ِويّس سّتا اإِفاّرغ 
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طّاويا نّس ذݣ اإِْغزار ن ُؤفراث ُؤشا ُؤْزغن وامان نّس، اَأراِمي اإِّسوجذ اَأبِريذ اإِ اإِجْدجيذن اإِنّي اإِ 
د غا ياسن زِي مانِيس د ْثنّقار ْثُفوشث. 13خنِّي زرِيغ، اَأقّا فّغن-د زݣ ُؤخنُفوش ن ْرهاْيشث 
وم ن ُؤمكاشاف اإِّسخارِّيقن ْثراثا ن رارياح اإِمْنݣاس  ُؤ زݣ ُؤخنُفوش ن ْروْحش ُؤ زݣ ُؤقمُّ
اَأمْشناو اإِقارقِريون. 14نِيْثِني ذ رارياح ن ّشواطن اإِنّي اإِتݣّن رْعراماث ُؤشا فّغن-د غار اإِجْدجيذن 
ونِّيث ماّرا، اَأذ ثن ّسُمونن اإِ ُؤمْنِغي ذݣ واّس اَأمّقران ن اَأربِّي اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان.  ن دُّ
15“ْخزار، نش اَأذ د اسغ اَأمْشناو اَأشّفار! ّسعذ ن ونّي اإِ غا اإِقِّيمن اإِفاق، ونّي اَأذ اإِْحضا اَأرُّوض 

نّس ِحيما وار اإِݣُّور ذ اَأعاريان ُؤشا وار اإِْتوازار ُؤصْضِحي نّس.” 16اإِّسُمون اإِثن غار وْمشان 
ُؤِمي ْتراغان س ْثِعيبرانِيث ‘هارِميِݣيُذون’. 17خنِّي لمالاك ِويّس سبعا اإِفاّرغ طّاويا نّس خ 
رْعِوين ُؤشا ثُوِسي-د اإِْشث ن ْثِميّجا س ّجْهذ زِي ثاّدارث اإِقّدسن ذݣ ُؤجنّا زِي ْرعارش، 
ثّقار “اَأقّا ثّمْجرا.” 18ُؤشا  ْضفارن ث-يِد واّسامن ذ ثِميّجاِوين ذ واّجاجن ُؤشا اإِمسار اإِج 
ن ونْهزِّي ن ثُمورث ذ اَأمّقران، وار ثُوِغي اَأم نتّا زݣ واِمي اإِْدچا ْبناذم ِذي ثُمورث، اَأنهزِّي 
ن ثُمورث اإِمغار اَأنشث. 19ثانِذينت ثامّقرانت ثْوضا ثبضا خ ْثراثا ن ْثسّقار ُؤشا ماّرا ثِينّدام 
ن رݣـُنوس هذمنت. اَأقّا اَأربِّي اإِعقر خ بابِيلُون ثامّقرانت ِحيما اَأذ اس اإِْوش اَأغاّراف ن وامان 
ن ُؤِضير ن ثْفقاحث ن لغاضاب نّس. 20ثِيݣِزيِرين ماّرا اَأرْورنت، وار ْتِويِفين شا اإُِذورار. 
21ثوضا-د ثبُرورِّي زݣ ُؤجنّا خ اإِْوذان س اإِبُقوقن اإِمّقرانن اَأطّاس، ثُوغا ّضقر نْسن اَأنْشث ن 

اإِْشث ن “ثالنت” )=عراحار 35-40 ِكيلُو(. ُؤشا  اإِْوذان شّقفن ِذي اَأربِّي خ جِريحشث ن 
ثبُرورِّي-يا ِمينِزي ّجِريحشث نّس ثُوغا ثْمغار اَأطّاس. 

ثاْمغارث ذ ْروْحش 

1ُؤشا  ُيوِسي-د اإِّجن زِي سبعا ن لمالاكاث اإِنّي غار اإِْدچا سبعا ن طّاوياث، اإنّا 17 

اإِقِّيمن خ واطّاس ن  اَأيِي “اَأس-د، اَأذ اش ّسْشنغ ْرُحوكم خ ْرقحبا ثاُزوارث اإِ 
وامان، 2ثنِّي اَأك-ذ قّحبن اإِجْدجيذن ن ثُمورث ُؤرا ذ اإِمْزذاغ ن ثُمورث، سشارن س بِيُنو 
ن ثُوقْحِبيث نّس.” 3اإِنْذه اَأيِـي ِذي اَأرُّوح غار اإِج ن وْمشان اإِْخران. ْزرِيغ اإِْشث ن ثمطُّوث 
ورن س اإِْسماون ن تكِفير ِذي اَأربِّي ُؤشا ثُوغا غارس  اإِشُّ ثْنيا خ اإِج ن ْروْحش اَأزݣّواغ اإِ 
سبعا ن اإِزْدجيفن ذ عشرا ن واّشاون. 4ثُوغا ثامطُّوث ْثيارض ثاقنُذورث ثازݣّواغث ثحذق، 
ور س  ثّقن س ُورغ ذ وذمام ذ ْثياقُوثِين. غارس ذݣ ُؤفُوس نّس اإِج ن ُؤغاّراف ن ُورغ اإِشُّ
نّعاواث ذ اإِنجان ن ثُوقْحِبيث نّس. 5اإِْثوارِي خ ثنيارث نّس اإِج ن يِِيسم ‘ِميسِثيِريُيون، بابِيلُون 
ثامّقرانت، ثايّماث ن رْقحاب ذ ماّرا نّعاواث ن ثُمورث’. 6ُؤشا  ْزرِيغ ثامطُّوث ثسشار 
و. اَأراِمي ت زرِيغ، ْتبهثغ اَأطّاس.  س اإِذاّمن ن اإِمقّداسن ُؤ س اإِذاّمن ن اإِنّي اإِشّهذن خ يشُّ
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يّر ن ثمطُّوث ذ ْروْحش ونّي  ي ثْتبهثذ؟ نش اَأذ شك ّسارݣبغ سِّ 7ماشا لمالاك اإنّا اَأيِي “مايمِّ

ت ياربُّون ذ ونّي س سبعا ن اإِزْدجيفن ذ عشرا ن واّشاون. 8روْحش اإِ ثْزرِيذ ذ ونّي ثُوغا 
اإِْدچان ذ ونّي وار اإِْدجين، عاذ اَأذ اإِكّار زِي راْدچاغ ن ثُمورث، اَأذ اإِوّدار. اَأذ ْتبْهثن اإِمْزذاغ 
ونِّيث.  ن ثُمورث، اإِنّي اإِسم نْسن وار اإِْتوارِي شا ذݣ وْذلِيس ن ثُوذارث زݣ واِمي ذ ثّفغ دُّ
اَأذ ْتبْهثن ْخِمي اإِ غا زارن ْروْحش ونّي ثُوغا ذ ونّي وار اإِْدجين، عاذ اَأذ يِيِري. 9اَأقّا ذا رعقر 
يم ثمطُّوث. 10عاوذ  اإِ غار اإِْدچا رْفهامث: سبعا ن اإِزْدجيفن اَأقّا ذ سبعا ن اإُِذورار اإِخف ثقِّ
ْخسن اَأذ اإِنِين سبعا ن اإِجْدجيذن، خْمسا زّاْيسن ْوضان، اإِّجن اَأقّا اإِْدچا عاذ ذ ونّْضِني اَأقّا-ث 
عاذ وار ذ ُيوِسي. مارا نتّا اَأذ د ياس، اإِْتخّص اَأذ اإِقِّيم ْذُروس ن ْروْقث. 11ُؤشا  ْروْحش ونّي 
ثُوغا اإِْدچان ذ ونّي وار اإِْدجين، اَأقّا نتّا س يِيخف نّس ذ ِويّس ثمنيا، اَأذ اإِفّغ زِي سبعا نِّي 
ُؤشا اَأذ اإِوّدار. 12ُؤشا  عشرا ن واّشاون اإِ ثْزرِيذ، اَأقّا ذ عشرا ن اإِجْدجيذن، عاذ وار غارسن 
ولطا ن اإِجْدجيذن ْرقّد ن اإِْشث ن ْثساّعث اَأك-ذ ْروْحش.  ُبو ْثݣلِذيث، ماشا اَأذ طّفن صُّ
ولطا نْسن اإِ ْروْحش. 14اَأذ ّمنغن اَأك-ذ  13نِيْثِني غارسن اَأّراي ذ اإِّجن، اَأذ ْوشن ّجْهذ نْسن ذ صُّ

اإِزمار ُؤشا اإِزمار اَأذ خاسن اإِغلب ِمينِزي نتّا ذ ِسيِذي ن اإِِسيِذيثن ذ ُؤجْدجيذ ن اإِجْدجيذن 
ُؤشا اإِنّي اَأِكيس اإِْدچان، اَأقّا نِيْثِني ذ اإِمراغان ذ اإِمخطارن ُؤرا ذ اإِصِذيقن.” 15اإنّا اَأيِي “شك 
يم ْرقحبا، اَأقّا-ثن ذ اإِيُذوذن ذ ُؤبارُّو ن ْرغاِشي ذ رݣـُنوس ذ اإِرساون  ثْزرِيذ اَأمان اإِ غار ثقِّ
16ُؤشا عشرا ن واّشاون اإِ ثْزرِيذ ِذي ْروْحش، نِيْثِني اَأذ شاْرهن ْرقحبا، اَأذ ت ݣّن وْحدس 

ي. 17اَأقّا اَأربِّي اإِْوش اَأسن ذݣ  ذ ثاعريانت، اَأذ ّشن اَأْيُسوم نّس، اَأذ ت ّسشْمضن س ْثمسِّ
ُوراون نْسن، ِحيما اَأذ ݣّن نّّيث نّس ن ْروْحش س اَأّراي ذ اإِّجن، اَأذ ْوشن ثاݣْلِذيث نْسن اإِ 
ينت ثامّقرانت ثنِّي  ْروْحش اَأر اإِ غا ْتواكّمرن اَأوارن ن اَأربِّي. 18ثامطُّوث اإِ ثْزرِيذ نتّاث ذ ثانِذْ

غار ثْدچا ْثݣلذا خ اإِجْدجيذن ن ثُمورث.” 

�أَوطُّو ن باِبيلُون 

ولطا 18  صُّ غارس  ُؤجنّا،  زݣ  اإِهكّوا-د  نّْضِني  لمالاك  ن  اإِج  ْزرِيغ  اس  1اَأوارنِي 

ثامّقرانت. طّيا ن ُؤُعوْدجي نّس ثݣّا ثِيفاوث كُورِشي اإِ ثُمورث. 2نتّا اإِراغا س 
اإِْشث ن ْثِميّجا ثْجهذ اَأطّاس “اَأقّا ثوضا، ثْوضا بابِيلُون ثامّقرانت، ثْذور ذ ثازدِّيغث ن ّشواطن 
ذ رْحبس اإِ كُور رارياح اَأْمنݣُوس ذ رْقفز اإِ كُور اَأجِضيض اَأْمنݣُوس وار اإِْحِرين، 3ِمينِزي مارّا 
رݣـُنوس ْسِوين زݣ وامان ن ُؤِضير ن ثْفقاحث ن ثُوقْحِبيث نّس، ُؤرا ذ اإِجْدجيذن ن 
ثُمورث اَأقّا قّحبن اَأِكيس ُؤشا اإِسّبابن ن ثُمورث ذْورن ذ ْتواّجار س ّجْهذ ن ُؤفّيش ن واݣْرا 
نّس.” 4ُؤشا  ْسِريغ ْثِميّجا نّْضِني ْثراغا-د زݣ ُؤجنّا “فّغ-د زّايس زِي ثانِذينث-ا، اَأ اَأْيُذوذ اإِنُو، 



463 �أَسارݣب  18

ِحيما وار اإِتِيِري ّدنُوب نّس خ يِيِري نّك ُؤشا وار ْترقّف شا ِذي ّجرايح نّس اَأِكيس، 5ِمينِزي 
ّدنُوباث نّس اَأقّا ݣاّعذنت، اإِْوضن غار ُؤجنّا ُؤشا اَأربِّي اَأقّا اإِعقر رفضايح نّس. 6اَأرّم-د خاس 
اَأم ماّمش نتّاث ثارّا ُؤشا اَأرّم-د خاس س ُذوبل علاْحساب رْخذايم نّس. اَأغارّاف ونّي ثُوغا 
ْثخْدچضذ، خْدچض اس ث س ُذوبل. 7مْشحار ِمين ثُوغا ْثفّيش اإِخف نّس ُؤشا ثّدار ذݣ 
ُؤفّيش، اَأنْشث ُؤيا عّدبم ت ُؤشا اَأرّم اَأس-د اَأْشضان. ِمينِزي نتّاث ثّقار ذݣ ُور نّس ‘اَأقّا قِّيمغ 
اَأم ْثجْدجيذث، نش وار ْدجيغ ذ ثاّجاْتش ُؤشا اَأْشضان وار ث زارّغ شا’. 8خ ُؤينِّي ذݣ 
اإِّج ن واّس اَأذ خاس ْوضانت مارّا ّجرايح نّس: ْرمْوث، اَأْشضان ذ راز ُؤشا اَأذ ثْتواّسْشمض 
ي، ِمينِزي ِسيِذي اَأربِّي اإِْجهذ، اَأقّا نتّا ذ ونّي خاس اإِحاسبن. 9اإِجْدجيذن ن ثُمورث  س ْثمسِّ
اإِنّي ِكيس اإِقّحبن، اإِنّي اإِّدارن ذݣ ُؤفّيش، اَأذ خاس ُرون، اَأذ خاس ْوتن اَأْيجُذور ْخِمي اإِ غا 
ي نّس، 10اَأذ بّدن غار راݣّواج زِي ثݣُّوِذي ن ُؤعّدب نّس، قّارن ‘ُؤشث،  زارن ّدّخان ن ْثمسِّ
ينت اإِجْهذن، ِمينِزي اَأقّا ثُوِسي-د  ينت ثامّقرانت، بابِيلُون، اَأ شم اَأ ثانِذْ ُؤشث، اَأ شم اَأ ثانِذْ
رحكامث نّم ذݣ اإِْشث ن ْثساّعث.’ 11ُؤرا ذ اإِسّبابن ن ثُمورث اَأذ خاس ُرون، اَأذ شْضنن، 
يغ عاذ ّسرعث نْسن، 12ّسرعث ن ُورغ ذ نُّوقارث ذ وذمام يِيغران  ِمينِزي ُؤرا ذ اإِّج وار اإِسِّ
وض اإِْتُفوحن ذ رْقُشوع ن  ذ ْثياقُوثِين ذ ذِفين اإِفُسوسن ذ اَأرُجووانِي ذ رحِرير اَأزݣّواغ ذ ُؤكشُّ
وض اإِْغران ذ نّحاس ذ ُوزّار ذ ْرمارُمور 13ذ ْرقارفا ذ رْبُخور  يون ن ْرِفير ذ رْقُشوع زݣ ُؤكشُّ اَأشِّ
ذ رْفواحث ن ِميرُّو ذ ّجاِوي ذ بِيُنو ذ زّشث ن زِّيثُون ذ اَأرن ن ّسِميذ ذ يِيْرذن ذ ْرمار ذ ُوْدجي 
ذ يِْيسان ذ اإِكارُّوثن ذ اَأرِّيماث ذ رعُمور ن اإِْوذان. 14اَأقّا ْرِغيْدچث اإِ ثُوغا ذ ّمْزرِي ن رْعمار 
يّقن، اَأقّا اإِوّدار، وار اإِثِويِفي عاذ.  نّم، اَأقّا ثݣّوج خام ُؤشا مارّا ِمين ثُوغا غارم ذ اَأݣْرا ذ ِمين اإِتِيسِّ
15اإِسّبابن ن مان اَأيا مارّا، اإِنّي اإِذْورن ذ ْتواّجار زّايس، اَأذ قِّيمن غار راݣّواج زِي ثݣُّوِذي ن 

ينت ثامّقرانت اإِ يارضن  ُؤعّدب نّس، اَأذ ُرون اَأذ شْضنن، 16قّارن ‘ُؤشث، ُؤْشث خام، اَأ ثانِذْ
ْرقطّان اإِفُسوسن ذ اَأرُجووانِي ذ اَأزݣّواغ، ثّقن س ُورغ ذ وذمام ذ ْثياقُوثِين، 17س ِمينِزي ذݣ 
اإِْشث ن ْثساّعث اَأقّا اإِوّدار واݣْرا اَأمّقران نّس!’ مارّا اإِنّي اإِنّدهن اإِغارُّوبا ذ مارّا اإِنّي اإِْتساران خ ْثما 
ن رْبحار )س ْرباّش( ذ اإِبْحِريّين ذ مارّا اإِنّي اإِخّدمن ِذي رْبحار، بّدن غار راݣّواج 18ُؤشا اَأراِمي 
ينت ثامّقرانت نِّي؟ ’  ي ن ثنِذينت، راغان ‘ِمين اإِزّمارن اَأذ اإِمُقوّدا اَأك-ذ ثنِذْ ْزرِين ّدّخان ن ْثمسِّ
وُيوسن ثاعّجاجث خ اإِزْدجيفن نْسن ُؤشا ْسُغوْين، اَأم ْتُرون ُؤ شطّنن، قّارن ‘ُؤشث،  19نِيْثِني سُّ

ينت ثامّقرانت، ثنِّي ذاْيس - س ُؤبارُّو ن واݣْرا نّس - ذْورن ذ ْتواّجار مارّا اإِنّي غار  ُؤشث، اَأ ثانِذْ
اإِْدچا اإِغارُّوبا ِذي رْبحار، ِمينِزي ذݣ اإِْشث ن ْثساّعث اَأقّا ْثوّدار. 20اَأ اَأجنّا، فارحث خاس ُؤرا 
را ذ كنِّيو ذ اإِمقّداسن ذ اإِمازانن ذ اإِْمكاشافن، ِمينِزي اَأربِّي اَأقّا اإِفّغ-د رحكامث نّس خاس.’” 
21ُؤشا  اإِج ن لمالاك اإِجْهذن اإِْكِسي اإِج ن وْزُرو اَأمّقران اَأنْشث ن ثْصضارث ن ْثِسيرث، 
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ينت ثامّقرانت ُؤشا وار  اإِنْضار اِث ِذي رْبحار ُؤشا اإنّا “اَأمُّو س ّجْهذ اَأذ ثّمْنضار بابِيلُون، ثانِذْ
ثْتِويف عاذ”. 22رحّس ن اَأْيث ن هاربا ذ اإِمذيازن ذ يِنّي اإِتِيرارن ثاْمجا ذ يِنّي اإِْتُصوضن ِذي 
ْرُبوق وار اإِْتواسر عاذ ذايم ُؤشا كُور اإِّجن ونّي اإِتݣّن ّصنعث نّْضِنيث وار اإِثِويف عّمارص ذايم 
ُؤرا ذ ّدرِيز ن ْثِسيرث وار اإِْتواسر ذايم عّمارص 23ُؤشا عّمارص اَأذ ذايم ثاريغ طّيا ن رْفنار ُؤرا 
ذ ْرحّس ن وسِري ذ ثسِريث وار اإِْتواسر عاذ ذايم. اإِسّبابن نّم ثُوغا-ثن ذ اإِمّقرانن ن ثُمورث، 
ِمينِزي س ْثسّحارث نّم، اَأقّا ْتواخذعن رݣـُنوس مارّا. 24اَأقّا اإِْتواف ذايم اإِذاّمن ن اإِْمكاشافن ذ 

اإِمقّداسن ذ مارّا اإِنّي اإِ اإِْتواغارصن ِذي ثُمورث.” 

هالِّيلُويا! 

قّارن 19  ُؤجنّا،  ذݣ  ْرغاِشي  ن  واطّاس  ن  ْرحّس  ن  اإِج  ْسِريغ  اس  1 اَأوارنِي 

نّغ.  اَأربِّي  ِسيِذي  غار  اَأقّا-ثن  ّجْهذ  ذ  ّشان  ذ  ُؤُعوْدجي  ذ  اَأسْنجم  “هالِّيلُويا، 
ثُوغا  ثنِّي  ثاُزووارث،  ْرقحبا  خ  اإِحاسب  ُؤِمي  ْرحّق  ذ  ثِيذت  س  اإِحكم  نتّا  2ِمينِزي 

اإِسْمغان نّس  اإِذاّمن ن  ُيوغا ثاسغارث خ  نتّا  ثُوقْحِبيث نّس ُؤشا  ونِّيث س  دُّ ثّسخمج 
ُيوْمسن غار اإِفاّسن نّس )=ن ْرقحبا(.” 3ُؤشا  نّان اإِ ُؤُمور ِويّس ْثناين “هالِّيلُويا! ّدّخان 
نّس اَأذ ياِري غار ُؤجنّا اإِ رْبدا.” 4ُؤشا  اَأربعا ُؤ عشِرين ن اإِْمغارن ذ اَأربعا ن اإِمّدارن ْوضان 
غار ثُمورث، عّبذن اَأربِّي ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش، قّارن “اَأِمين، هالِّيلُويا!” 5ُؤشا  ثُوِسي-د 
اإِْشث ن ْثِميّجا ِزي ْرعارش، ثّقار “سْمغارم اَأربِّي نّغ، اَأ كنِّيو اإِسْمغان نّس ذ كنِّيو اإِنّي 
ث اإِتݣّوذن، اَأمْزيان اَأمّقران س ْثناين!” 6ُؤشا  ْسِريغ اَأمْشناو ْثِميّجا ن ُؤبارُّو ن ْرغاِشي، 
اَأمْشناو ْرحّس ن واطّاس ن وامان، اَأمْشناو ّزِهير ن واّجاج، قّارن “هالِّيلُويا!”، ِمينِزي 
ِسيِذي اَأربِّي اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان، اَأقّا اإِحكم اَأم ُؤجْدجيذ. 7اَأذ نْفارح، اَأذ نسِريوِريو، 
اَأذ اس نّݣ اَأُعوْدجي، اَأقّا ُؤرار ن اإِزمار يِيوض-د ُؤشا ثاسِريث نّس اَأقّا ْثحّزم 8ُؤشا ثّمْوش 
يّقن اإِْزِذيݣن، ِمينِزي ْرقطّان اإِفُسوسن نِّي  اس اَأذ ْثيارض اَأرُّوض ِزي ْرقطّان اإِفُسوسن اإِتِيسِّ
نتّا ذ رْخذايم اإِسݣّذن ن اإِمقّداسن.” 9اإنّا اَأيِي “اَأِري ‘ّسعذ ن اإِنّي اإِْتواعارضن غار ُؤرار ن 
اإِْزمار’ ”. ُؤشا  اإنّا اَأيِي “اإِنا ذ اَأوارن ن ثِيذت ن اَأربِّي.” 10ُؤشا  ْوِضيغ اس غار اإِضارن 
اَأقّا نش ذ  اَأيا،  اَأيِي “ْحضاث، وار تّݣ شا مان  اإنّا  نّس ِحيما اَأذ ث عْبذغ. ُؤشا نتّا 
و. عْبذث اَأربِّي ِمينِزي شهاذث  اَأْمسّخار اَأم شك ذ اَأْيثماش اإِنّي غار ثْدچا شهاذث ن يشُّ

و نتّاث ذ اَأرُّوح ن واوارن ن اَأربِّي.”  ن يشُّ
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�أَمناي س ُؤِييس ذ �أَشْمر�ر 
11ُؤشا  ْزِريغ اَأجنّا اإِنُّوْرزم، اَأقّا ِذين اإِج ن ُؤيِيس ذ اَأشْمرار ذ ونّي خاس اإِنِيين، قّارن اس 

اَأمْشناو  ثِيطّاِوين نّس  اإِمنغ س ْثسݣْذا. 12ثُوغا  اَأذ  اإِحاسب ُؤشا  اَأذ  ثِيذت’  ‘اَأصِذيق ذ 
ي، غارس خ ُؤزْدجيف نّس اَأطّاس ن ثمِريِسين، اإِْتواِري خاسن اإِسماون  اإُِحوذاق ن ْثمسِّ
وارُّوض  اإِج ن  يارض  13اَأقّا  واها.  نتّا  ْمِغير  ين حد  اإِسِّ وار ث  اإِسم  اإِْتواِري خاس  ُؤشا 
اإِْدچان ذݣ  اإِ  ْرعسكار  14ُؤشا   اَأربِّي’.  ‘اَأوار ن  قّارن اس  اإِذاّمن،  اإِْتواّسغْضصن ذݣ 
ُؤجنّا اإِْضفار اإِث-يِد خ اإِيسان اإِشْمرارن، ثُوغا اَأْرضن ْرقطّان اإِفُسوسن ذ اَأشْمرار اإِزِذيݣ. 
يف اإِْقضع، اَأذ ّزايس اإِّوث رݣـُنوس. اَأذ ثن اإِْحضا س  وم نّس اإِج ن سِّ 15اإِفّغ-د زݣ ُؤقمُّ

ُؤزْدچاض ن ُوّزار، اَأذ ثن اإِْربز اَأم ُؤِضير ِذي ْثِسيرث ن ثْفقاحث ن لغاضاب ن اَأربِّي 
اَأْمزّمار خ ماّرا ِمين اإِْدچان. 16خ وارُّوض نّس ُؤ خ ثمّصاط نّس اإِْتواِري خاسن اإِج ن 
اإِسم ‘اَأجْدجيذ ن اإِجْدجيذن، ِسيِذي ن اإِِسيِذيثن.’ 17ُؤشا  ْزِريغ اإِج ن لمالاك اإِبّد ِذي 
ْثُفوشث. نتّا اإِراغا س ّجهذ، اإِقّار اإِ ماّرا اإِْجضاض اإِطّاون ِذي ْروْسط ن ُؤجنّا “اَأسِتيو-د، 
ُمونِتيو-د غار ُؤمْنِسي اَأمّقران ن اَأربِّي، 18ِحيما اَأذ ثّشم اَأْيُسوم ن اإِجْدجيذن ذ وْيُسوم ن 
اإِمّقرانن اإِنّي ذ اإِكُومانذارن خ وارف ن اإِعْسكاِريّين ذ وْيُسوم ن يِنّي اإِجْهذن ذ وْيُسوم 
يّين ذ اإِسْمغان ُؤرا ن  ن اإِيسان ذ يِنّي خاسن اإِنِْيين ذ وْيُسوم ن قاع ِوي اإِْدچان، ن اإُِحورِّ
اإِمْزيانن ذ اإِمّقرانن.” 19ُؤشا  ْزِريغ ْروْحش اَأك-ذ اإِجْدجيذن ن ثُمورث ذ ْرعسكار نْسن 
ُمونن، ِحيما اَأذ ّمنغن اَأك-ذ ونّي اإِنِْيين خ ُؤيِيس ُؤشا اَأك-ذ ْرعسكار نّس. 20اَأقّا اإِْتواطّف 
اإِنّي  اإِ ِزي ثُوغا اإِغّش  اإِݣِّين ّزاثس رْعراماث نِّي  ْروْحش اَأك-ذ اَأمكاشاف اَأغّشاش ونّي 
اإِْكِسين ثِيݣّسث ن ْروْحش ُؤشا سْجذن اإِ رْخيار نّس. نِيْثِني س ْثناين اإِْذسن ْتواّمْنضارن 
ي اإِْتشْفُشوفن س رشباريّث. 21ِوي اإِقِّيمن ْتوانغن س ُوّزار اإِ ذ اإِكِّين  ذݣ ُؤيْرمام ن ْثمسِّ

يْونن س وْيُسوم نْسن.  وم ن ونّي اإِنِْيين خ ُؤيِيس ُؤشا ماّرا اإِْجضاض جِّ زݣ ُؤقمُّ

ثاݣْلِذيث ن �أَرف �إِسݣُّوسا 

1 ُؤشا ْزِريغ اإِج ن لمالاك اإِهوا-د زݣ ُؤجنّا غارس ثاساُروث ن ثسرافث اإِ 20

اإِْدچان ساُذو ثُمورث ُؤشا ذݣ ُؤفُوس نّس ذاْيس اإِْشث ن ْسنسرث ثامّقرانت. 
يطان ُؤشا اإِشارف اِث اَأرف  2نتّا اإِطّف ْرهاْيشث، اَأِفيغار اَأوّسار، ونّي اإِْدچا ذ اإِْبِريس ذ شِّ

اإِݣّا خاس  ُؤشا  اإِبلّع خاس  ثُمورث،  ثْسرافث ساُذو  اِث ِذي  اإِنْضار  3ُؤشا  اإِسݣُّوسا  ن 
ي عاذ رݣـُنوس، اَأر اإِ غا يعُذو اَأرف ن اإِسݣُّوسا. خنِّي اإِْتخّص  يع، ِحيما وار اإِْتغشِّ اَأشمِّ
اَأذ اس يارُخون غار شوايث ن ْروْقث. 4ُؤشا  ْزِريغ ركراِسي ن ْرعارش ذ يِنّي خاسن 



466

8:20  ُخوخ ذ ماُخوخ - ِهيز. 2:38

�أَسارݣب  20

اإِقِّيمن ُؤشا اإِّمْوش اَأسن ْرُحوكم. اَأقّا ْزِريغ رعُمور ن يِنّي ُؤِمي كّسن اإِزْدجيفن نْسن ِذي 
و ذ واوار ن اَأربِّي، اإِنّي وار سْجذن اإِ ْروْحش ُؤرا اإِ رْخيار، اإِنّي  طّوع ن شهاذث ن يشُّ
نِيْثِني ذْورن عاوذ  ُبو ثِيݣّسث خ ثنيارث نْسن ُؤرا ذݣ ُؤفُوس نْسن.  اإِْدجي  وار غار 
اَأذ ّدارن، اَأذ حْكمن اَأك-ذ لَمسيح اَأرف ن اإِسݣُّوسا. 5ِمين اإِقِّيمن ذ اإِمتِّينن نِيْثِني وار ذ 
ذِويرن شا غار ثُوذارث اَأر ذ ثْعُذو اَأرف ن اإِسݣُّوسا. ذ ثا ذ ثانُوكرا ثامْزواُروث. 6ّسعذ 
ن ونّي اإِ د غا اإِكّارن ِذي ْثُنوكرا ثامْزواُروث، اَأذ يِيِري ذ اَأمقّداس. ْرمْوث ِويّس ْثناين وار 
خاسن اإِزّمار، ماشا نِيْثِني اَأذ اإِِرين ذ اإِكّهانن ن اَأربِّي ُؤ ن لَمسيح ُؤشا اَأذ ِكيس حْكمن 

اَأرف ن اإِسݣُّوسا. 

يطان �أَمّقر�ن  رُحوكْم خ شِّ
يطان ِزي رْحبس نّس 8ُؤشا اَأذ د اإِفّغ  7خِمي اإِ غا اإِْقفر اَأرف ن اإِسݣُّوسا، اَأذ اإِْتواْضرق شِّ

ونِّيث، ُخوخ ذ ماُخوخ، اَأذ ثن  ورا ن دُّ ِحيما اَأذ اإِغّش رݣـُنوس اإِنّي اإِْدچان غار اَأربعا ن ْثغمُّ
اإِّسُمون اإِ ُؤمْنِغي ُؤ ْرقّد نْسن اَأم اإِجِذي ن رْبحار. 9حاّرشن-د ِزي طّارف ن ثُمورث ُؤشا 
ي  ينت اإِِعيّزن خ اَأربِّي ُؤشا ثوضا-د ْثمسِّ نّضن اس اإِ ْرمارݣح ن ْرعسكار ن اإِمقّداسن ذ ثنِذْ
ن اَأربِّي زݣ ُؤجنّا ُؤشا ثّش اإِثن. 10ُؤشا اإِْبِريس، ونّي ثُوغا اإِ ثن اإِْغوان، اَأقّا اإِّمنضار ذݣ 
ي اإِْتشفُشوفن س رْشباريّث مانِي اإِْدچا ْروْحش ذ ُؤمكاشاف اإِّسخارِّيقن  ُؤيرمام ن ْثمسِّ

ُؤشا اَأذ ْتواعّدبن اَأّس ذ ْدجيرث اإِ رْبدا قاع. 

متِّينن  رُحوكْم خ �إِ
11ُؤشا  ْزِريغ اإِج ن ْرعارش ذ اَأمّقران ذ اَأشْمرار ذ ونّي خاس اإِقِّيمن زݣ ُؤغْمُبوب نّس 

اإِ غا يارورن ثُمورث ذ ُؤجنّا ُؤشا وار د اسن اإِقِّيم ُبو وْمشان. 12نش ْزِريغ اإِمتِّينن بّدن 
ّزاث اإِ ْرعارش، اإِمّقرانن ذ اإِمْزيانن. اَأقّا نُّوْرزمن اإِْذلِيسن ُؤشا اإِنُّوْرزم وْذلِيس نّْضِني ونّي ن 
ثُوذارث. ُؤشا  اإِْتواحكم خ اإِمتِّينن خ رْحساب ن رْخذايم نْسن ِزي ِمين ثُوغا اإِْتواِري 
ْرمْوث ذ راخارث  ُؤشا  ثُوغا-ثن ذاْيس  اإِنّي  اإِمتِّينن  اإِْوشا  رْبحار  اإِْذلِيسن. 13ُؤشا   ذݣ 
ْوِشينت اإِمتِّينن اإِنّي ثُوغا-ثن ذاْيسنت ُؤشا اإِْتواحكم خاسن، كُور اإِّجن اَأنْشث ن رْخذايم 
ي. ثا ذ ْرمْوث ِويّس ْثناين:  نّس. 14اَأقّا ْرمْوث ذ راخارث ّمْنضارنت ذݣ ُؤيرمام ن ْثمسِّ
ي. 15مارا اإِْتواف حد وار اإِْتواِري شا ذݣ وْذلِيس ن ثُوذارث، اَأذ اإِّمْنضار  اَأيْرمام ن ْثمسِّ

ي.  ذݣ ُؤيْرمام ن ْثمسِّ
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ُؤْرشاِليم ن ْجِذيذ 

1ُؤشا  ْزِريغ اإِج ن ُؤجنّا ن ْجِذيذ ذ اإِج ن ثُمورث ن جِذيذ. اَأجنّا اَأمْزواُرو 21 

ينت  ذ ثُمورث ثامْزواُروث ثُوغا عُذون، رْبحار وار اإِقِّيم عاذ. 2نش ْزِريغ ثانِذْ
اإِ  اَأمْشناو ثاسِريث ْثزّهج  اَأربِّي، ثݣّا  اإِقّدسن، ُؤرشالِيم ن ْجِذيذ ثهوا-د زݣ ُؤجنّا ِزي 
يغث  وْسِري. 3ُؤشا  ْسِريغ اإِْشث ن ْثِميّجا ثْتراغا-د ِزي ْرعارش س ّجْهذ “ْخزارث، ثازدِّ
ن اَأربِّي اَأقّا-ت جار اإِْوذان ُؤشا نتّا اَأذ غارسن اإِْزذغ، نِيْثِني اَأذ اإِِرين ذ اَأْيُذوذ نّس ُؤشا اَأربِّي 
يزغ كُور اإِمطّا ِزي ثِيطّاِوين نْسن  ِسيمانت نّس اَأذ غارسن يِيِري ذ اَأربِّي نْسن. 4اَأذ اسن اإِسِّ
ُؤشا ْرمْوث وار ثِتيِري عاذ ُؤرا ذ اَأْشضان ذ ْثُغويِّيث ذ رْحِريق، ِمينِزي ثِيمْسرايِين ثِيمزُورا 
اَأقّا عُذونت.” 5ذ ونّي اإِقِّيمن خ ْرعارش، اإنّا “ْخزارث، اَأذ ݣّغ ماّرا ذ جِذيذ!” ُؤشا  اإنّا 
اَأيِـي “اَأِري، ِمينِزي اَأوارن-ا ذ اإِصِذيقن ذ ثِيذت ِزي اَأربِّي.” 6نتّا اإنّا اَأيِـي “اَأقّا اإِْتواكّمر. 
نش ذ اَألفا ذ ُؤمݣا، نش ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو. ونّي اإِفُوذن اَأذ اس ْوشغ اَأذ اإُِسو باطر ِزي ثارا 
ن وامان ن ثُوذارث. 7ِوي اإِ غا اإِغلّبن اَأذ اإِوارث مان اَأيا ُؤشا نش اَأذ اإِِريغ ذ اَأربِّي اإِ نتّا ُؤ نتّا 
اَأذ يِيِري ذ مِّي. 8ماشا اإِمݣّواذن ذ يِنّي وار ُيوِمينن ذ اإِمْذناب ذ اإِمْنِعيّين ن ْبناذم ذ اإِقتّارن ذ 
يِنّي اإِقّحبن ذ يِنّي اإِݣِّين ثاسّحارث ذ يِنّي اإِعّبذن لاصنام ذ ماّرا اَأْيث ُبو-ِيخارِّيقن، اَأذ ثِيِري 
ي ذ رشباريّث. ثا ذ ْرمْوث ِويّس ْثناين.”  ثاسغارث نْسن ذݣ ُؤيرمام اإِْتشفُشوفن س ْثمسِّ
ورنت س  9ُؤشا  ُيوِسي-د اإِّجن ِزي سبعا ن لمالاكاث، ثِنّي اإِْكِسين سبعا ن طّاوياث شُّ

سبعا ن ّجرايح ثِينݣُّورا ُؤشا اإنّا اَأيِي “اَأس-د، اَأذ اش ّسْشنغ ثاسِريث، ثاْمغارث ن اإِزمار.” 
ينت  10اإِنْذه اَأيِـي ِذي اَأرُّوح غار اإِج ن وْذرار ذ اَأمّقران ُيوْعران اَأطّاس ُؤشا اإِّسشن اَأيِي ثانِذْ

اإِقّدسن، ُؤرشالِيم، ثهوا-د زݣ ُؤجنّا ِزي غار اَأربِّي 11ُؤشا غارس اَأُعوْدجي ن اَأربِّي. ثُوغا 
يّق اَأمْشناو اَأْزُرو اإِْغران، اَأم وْزُرو ن ياسِبيس اإِْصفان اَأم ‘كِريسثال’. 12اإِقُوّوار  طّيا نّس ثِتيسِّ
لمالاكاث  ثنعاش ن  ُؤشا  ورا  ثوُّ ثنعاش ن  ُيوْعران، غارس  اَأمّقران  ذ  وْغبار  اإِج ن  اس 
ورا-يا، اإِْتواِري خاسنت اإِسماون ُؤ نِيْثِني ذ اإِسماون ن ثنعاش ن ْثقّبار ن  عّسنت غار ثِيوُّ
ورا غار مانِيس د ْثنّقار ْثُفوشث ُؤشا غار  اَأْيث ن اإِسرايِيل. 13ثانِذينت غارس ْثراثا ن ثوُّ
ورا  ورا ُؤشا غارس ْثراثا ن ثوُّ ورا ُؤشا غار لجانُوب غارس ْثراثا ن ثوُّ ّشامال غارس ْثراثا ن ثوُّ
ينت اإِبّد خ ثنعاش ن ذُسوسا اإِْتواِري خاسن  غار مانِي ْثغْدجي ْثُفوشث. 14اَأْغبار ن ثنِذْ
اإِسماون ن ثنعاش ن اإِمازانن ن اإِزمار. 15ذ ونّي ثُوغا اَأِكيِذي اإِّساوار غارس اإِج ن رعبار 
ورا نّس ذ اإِغْبراون نّس. 16ثانِذينت ثُوغا غارس  ينت ذ ثوُّ اَأم ُؤغانِيم، ِحيما اَأذ اإِْعبار ثانِذْ
ينت س ْرِميثُرو نّس ن  اَأربعا ن ْثغّمار ُؤ ثاُزوݣّارث نّس اَأم ثِيُرو نّس. ُؤشا  نتّا اإِْعبار ثانِذْ
يّين’ )=عراحار  ُؤغانِيم. ثاُزوݣّارث ذ ثِيُرو ذ ُروْعرا نّس ذ اإِْشثن، ثنعاش اَأراف ن ‘اإِستاِذِ
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اإِغاْدچن  اَأربِعين ن  اَأربعا ذ  اَأغبار نّس: مّيا ُؤ  اإِْعبار  اَأرفاين ُؤ ِميثاين ِكيلُوِميثر(. 17ُؤشا  
)=عراحار سبِعين ِميثُرو(، نتّا ْرقّد ن اإِج ن ْبناذم، اَأقّا-ث ن اإِج ن لمالاك. 18اَأْغبار نّس 
ينت ثُوغا زݣ ُورغ اإِقُّورن اَأْخِمي س ّزاج اإِقُّورن. 19ذساس  ݣِّين ث س ياسِبيس ُؤشا ثانِذْ
ينت ثُوغا اإِْتوازّوق كُورِشي س اإِْزرا اإِْغران. ثُوغا ذساس اَأمْزواُرو ن وْزُرو ن  ن وغبار ن ثنِذْ
ياْسِبيس، ونّي ذ ِويّس ْثناين ن ساِفير، ونّي ذ ِويّس ْثراثا ن خالِشيُذون، ونّي ذ ِويّس اَأربعا 
ن ْسِميرالذا، 20ونِّي ذ ِويّس خْمسا ن سارُذونِيكس، ونّي ذ ِويّس ستّا ن سارِذيُيوس، ونّي 
ذ ِويّس سبعا ن كِريُسولِيث، ونّي ذ ِويّس ثمنيا ن بِيِريل، ونّي ذ ِويّس ثسعا ن ثُوباس، 
ونّي ذ ِويّس عشرا ن كِريُسوبراس، ونّي ذ ِويّس ِحيْدعاش ن ياِزينت ُؤشا ونّي ذ ِويّس 
ورا اَأقّا-ثنت ذ ثنعاش ن ْثياقُوثِين، ُؤشا كُور اإِْشثن ِزي  ثنعاش ن ُؤمِثيسث. 21ثنعاش ن ثوُّ
ينت ثُوغا-ث ن ُورغ اإِصفان اَأم ّزاج  ورا نِّي ثُوغا زݣ اإِْشث ن  ْثياقُوث. اَأبِريذ ن ثنِذْ ثوُّ
ينت نِّي ِمينِزي ِسيِذي اَأربِّي، اَأْمزّمار  يارقّن. 22وار ْزِريغ شا ثاّدارث اإِقّدسن ذاْيس ِذي ثنِذْ
خ ماّرا ِمين اإِْدچان، نتّا ِسيمانت نّس ذ ثاّدارث اإِقّدسن نّس ُؤرا ذ اإِزمار. 23ثانِذينت وار 
ثْحذاج شا ْثُفوشث ُؤرا ذ ثاِزيِري ِحيما اَأذ خاس ّسارغنت، ِمينِزي اَأُعوْدجي ن اَأربِّي يارّق 
ذاْيس ُؤشا اإِزمار نتّا ذ رْفنار نّس. 24ُؤشا  رݣـُنوس اإِنّي اإِْتواّسنجمن اَأذ ُؤُيورن س ْثفاوث 
ورا نّس  يوضن اَأُعوْدجي ذ ّشان نْسن غارس. 25ثِيوُّ نّس ُؤشا اإِجْدجيذن ن ثُمورث اَأذ سِّ
وار ْتواقّننت عّمارص س ُؤِزير، ِمينِزي ْدجيرث وار ثْتِغيِمي شا ِذين. 26اَأذ اَأْوين غارس 
اَأُعوْدجي ذ ّشان ن رݣـُنوس ماحْنذ اَأذ زّمارن اَأذ اَأْذفن. 27عّمارص اَأذ ذاْيس ثاذف شا ن 
ْرحاجث ثامنݣُوسث نِيغ ونّي اإِݣِّين نّعاواث نِيغ ونّي اإِّسخارِّيقن، ماشا اإِنّي اإِْتواِرين ذݣ 

وْذلِيس ن ثُوذارث ن اإِزمار واها. 

�إِْغز�ر ن ثُوذ�رث 

اإِْغزار ن وامان ن ثُوذارث يارقّن اَأم كِريسثال 22   1ُؤشا  نتّا اإِّسشن اَأيِـي اإِج ن 

اإِتّفغن ِزي ْرعارش ن اَأربِّي ذ اإِزمار. 2ِذي ْروْسط ن وْبِريذ نّس ُؤشا خ ْثما 
ْثواراِوين ذݣ  ْرِغيْدچث ثنعاش ن  ثنِّي ثّسنضاي  ثُوذارث  ثُوغا ثاشّجارث ن  يِْغزار  ن 
ُؤسݣّواس، اَأذ ثْوش ْرِغيْدچث نّس كُور اَأُيور. ثِيفراي ن ثشّجارث اَأذ ّسݣْنفان ّزاْيسنت 
رݣـُنوس. 3وار ذاْيس اإِتِيِري عاذ ِمين اإِنْعرن. ْرعارش ن اَأربِّي ذ اإِزمار اَأذ يِيِري ذاْيس ُؤشا 
اإِسْمغان نّس اَأذ خاس سّخارن. 4نِيْثِني اَأذ زارن ُؤذم نّس، اإِسم نّس اَأذ يِيِري خ ثْنياِرين 
نْسن. 5وار ِذين ثِتيِري عاذ ْدجيرث ُؤشا نِيْثِني وار ْحِذيجن عاذ طّيا ن رْفنار نِيغ ثِيفاوث 
ن ْثُفوشث، ِمينِزي ِسيِذي اَأربِّي اَأذ اسن اإِّݣ ثِيفاوث ُؤشا اَأذ اإِِرين ذ اإِجْدجيذن اإِ رْبدا 
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قاع. 6ُؤشا  نتّا اإنّا اَأيِي “اَأوارن-ا ذ اإِصِذيقن ذ ثِيذت ُؤشا ِسيِذي اَأربِّي ن اَأرُّوحاث ن 
اإِْمكاشافن اَأقّا اإِّسّك لمالاك نّس ِحيما اَأذ اإِّسشن اإِ اإِسْمغان نّس ِمين اإِ غا اإِْمسارن ذْغيا. 

لَمسيح �أَذ د ياس ذْغيا! 
7ْخزار، نش اَأذ د اسغ ذْغيا. ّسعذ ن ونّي اإِطّفن ذݣ واوارن ن اَأربِّي زݣ وذلِيس-ا.” 

ْزِريغ ت، ْوِضيغ  اَأراِمي ت ْسِريغ ُؤشا  ْزِريغ ت. ُؤشا   اَأقّا ْسِريغ ت،  8نش، ُيوحانّا، 

غار اإِضارن ن لمالاك ونّي ذ ايِي ت اإِّسشنن. 9اإنّا اَأيِي “ْحضا، وار تّݣ مان اَأيا! نش 
ذ اإِْسمغ اَأم شك ذ اَأْيثماش ذ اإِْمكاشافن ذ يِنّي اإِطّفن ذݣ واوارن ن وذلِيس-ا. عْبذث 
يع خ واوارن ن اَأربِّي زݣ وذلِيس-ا، ِمينِزي ْروْقث اَأقّا  اَأربِّي!” 10اإنّا اَأيِي “وار تّݣ اَأشمِّ
ثِيوض-د. 11ونّي اإِتݣّن ِمين وار اإِسݣّذن، اَأذ اإِّݣ ِمين وار اإِسݣّذن كثار، اَأْمنݣُوس اَأذ اإِْذور 
ذ اَأْمنݣُوس كثار، اَأْمسݣّاذ اَأذ اإِّݣ ثاسݣْذا كثار ُؤشا اَأمقّداس اَأذ اإِْذور ذ اَأمقّداس كثار. 
12ْخزار، نش اَأذ د اسغ ذْغيا ُؤشا ْرُمونث اإِنُو اَأِكيِذي ِحيما اَأذ خْدچصغ كُور اإِّجن اَأنْشث 

و ذ قطُّو. 14ّسعذ ن  ن ْرخْدمث نّس. 13نش ذ اَألفا ذ ُؤمݣا، ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو، ذ اَأبدُّ
اإِنّي اإِتݣّن ثِيوّصا نّس ِحيما اَأذ غارسن ثِيِري ثِيزّمار ِذي ثشّجارث ن ثُوذارث ُؤشا اَأذ اَأْذفن 
ورا نّس. 15باّرا اإِْدچان يِيطان ذ يِنّي اإِْتسّحارن ذ يِنّي اإِتݣّن ثُوقْحِبيث  ينت ِزي ثوُّ غار ثنِذْ
ذ يِنّي اإِنّقن ذ يِنّي اإِعّبذن لاصنام ذ ماّرا اإِنّي اإِتْخسن اإِخارِّيقن ذ يِنّي اإِخّدعن. 16نش ذ 
و، اَأقّا ّسكّغ لمالاك اإِنُو ماحْنذ اَأذ اوم اإِْشهذ مان اَأيا ّزاث اإِ ثمْسُمونِين. نش ذ اَأزوار  يشُّ
ذ ّزاِريعث ن داُود ذ اإِثِري يارقّن غار رْفجار.” 17ماشا اَأرُّوح ذ ثسِريث قّارن “اَأس-د!” 
ذ ونّي ت اإِْسِرين اَأذ اإِنِي “اَأس-د!”. ذ ونّي اإِفُوذن، اأّج اِث اَأذ د ياس، ذ ونّي اإِْخسن، 
اأّج اِث اَأذ اإُِسو اَأمان ن ثُوذارث باطر.” 18نش شّهذغ اإِ ماّرا اإِنّي اإِتْسران اَأوارن ن اَأربِّي 
زݣ وذلِيس-ا، مارا ِذين حد ونّي خاسن اإِ غا يارنِين خ واوارن-ا، اَأربِّي اَأذ خاس اإِْغضر 
ّجرايح ثِنّي اإِْتواِرين ذݣ وذلِيس-ا. 19مارا شا ن اإِّجن اَأذ اإِكّس زݣ واوارن ن اَأربِّي زݣ 
ينت  اَأربِّي ثاسغارث نّس ِزي ثشّجارث ن ثُوذارث ُؤ ِزي ثنِذْ اإِكّس  اَأذ اس  وذلِيس-ا، 
اإِقّدسن ُؤ ِزي ِمين اإِْتواِري ذݣ وذلِيس-ا. 20ونّي اإِشّهذن خ مان اَأيا، اإِقّار “واه، نش اَأذ 
و لَمسيح اَأذ ثِيِري  و!” 21نِّيعمث ن ِسيِذي يشُّ د اسغ ذْغيا!” “اَأِمين! اَأس-د، اَأ ِسيِذي يشُّ

اَأك-ذ ماّرا اإِمقّداسن. اَأِمين! 
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ِ�إِسم �أَقُوضاض ْذِليسن ن ُموسى  ِ�ْسماون ن خْمسا ن �إِ
اَأمْز. اَأمزواُرو 
ُؤفُغ. ُؤفُوغ 
لاِو. اَأْيث ن لاِوي 
رْخر. ِذي رْخرا 
ثِير. ثِيرْمث ن تاوراث 

 
ِ�إِسم �أَقُوضاض مْزُري )=تاِريخ(  ذِليسن ن ُؤَ �إِ
ُيوش. ُيوُشوا 

زرف.  اإِمُزورفا 
ُروث. ُروث 
1 سام. 1 ساْمِويل 
2 سام. 2 ساْمِويل 
1 اإِجْدچ. 1 اإِجْدجيذن 
2 اإِجْدچ. 2 اإِجْدجيذن 
1 اإِمْز.  1 اإِمْزُرين 
2 اإِمْز. 2 اإِمْزُرين 
ِعيْز. ِعيْزرا 
نِيْح. نِيْحمايا 
اإِْسث. اإِْسِثير 

�إِسم �أَقُوضاض يعر(  ذِليسن ن ِثيِغيث ذ ُؤسفُرو )=شِّ �إِ
اَأيب. اَأُيوب 
سبح. اإِسبِّيحن 
اَأوا. اَأوارن اإِوّزنن 
اَأْمب. اَأْمباّرح 
اإِْزر. اإِْزِري خ اإِْزران 

�إِسم �أَقُوضاض ْمكاشافن )=لانِبييا(  ذِليسن ن �إِ �إِ
ِاإِشا. اإِشاعيا 
اإِْرم. اإِْرِمييا 
اإِݣْج. اإِْزران س اإِݣْجُذورن ن اإِْرِمييا 
ِحيْز. ِحيْزِكييال 
ذان. ذانْيال 
ُهوش. ُهوِشييا 
ُجوِو. ُجوِويل 
اَأُمس. اَأُموس 
ُعوب. ُعوباذيا 
ُيون. ُيونس 
ِميخ. ِميخا 
ناه. ناُهوم 
هاب. هاباكُّوك 
ِزيف. ِزيفانيا 
هاݣ.  هاݣّايِي 
زاك. زاكاِرييا 
مال. مالاِخي 
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اَأطّاس زݣ واِمي اإِْتوابذا ِذي ْرخْدمث ن تارجاما ن رشثاب اإِقّدسن س ْثِريفشث. ذݣ ُؤّسݣواس ن 1887 
نجيل اَأم  نِجيل س ُؤفُوس ن َمتّى س ْثِريفشث ُؤشا ذݣ ُؤّسݣواس ن 1890 اإِْضهار-د عاود لاإِ اإِْضهار-د لاإِ
ماّمش ث ُيورا ُيوحانّا. فّغن-د اإِْذلِيسن نِّي س ْثناين اإِْذسن س لُحوُروف ن ثعرابث. اَأوارنِي مان اَأيا ثْتواّسبّد 
ْرخْدمث ن تارجاما اَأراِمي نِيوض غار ُؤنݣّاُرو ن ْرقارن ِعيشِرين. ِذي ْروْقث نِّي اإِْتوابذا عاوذ ِذي ْرخْدمث 
اَأّراُسول ُبولُوس غار  اَأم “رْخذايم ن رُّوُسول” ذ “ثابرات ن  اإِْذلِيسن نّْضِني  ن تارجاما ُؤشا فّغن-د شا ن 
َمتّى ذ  نجيل ن  لاإِ ُؤرا  اَأك-ذ كاِسيثاث.  نِّي  اإِْذلِيسن  ُروما”. ضهارن-د  ينت ن  ثنِذْ اإِْدچان ِذي  اإِ  ْرُمومِنين 
نجيل ن ُيوحانّا ْتواسّجلن ِذي كاِسيثاث )ِسينثاث(. اَأطّاس ن اإِْوذان ْسِرين اَأسنت ذݣ اإِّسݣُّوسا اإِعُذون  لاإِ

و لَمسيح. و ن رْخبار اَأصْبحان ن يشُّ ُؤ فارحن س بدُّ

ذ  اَأقّا-ث  لَمسيح،  و  يشُّ اَأصْبحان ن  رْخبار  ذ  ونّي  ْثُمون ن “ْرعاهذ ن جِذيذ”  تْرجاما  ثْتواكّمر  اَأقّا  و  رخُّ
نِجيل’ اإِْخس اَأذ يِيِني ‘رْخبار اَأصْبحان’. ِذي “ْرعاهذ ن جِذيذ” نُوفا 27 ن اإِْذلِيسن  نجيل اإُِمون. اَأوار ‘لِاإِ لاإِ
نجيل ن ُيوحانّا.  نجيل ن لُوقا ُؤ لاإِ نجيل ن ماركُو، لاإِ نجيل س ُؤفُوس ن َمتّى، خنِّي لاإِ ُؤشا اَأمزُورا نْسن ذ لاإِ
و لَمسيح ُؤِمي  ثُوّدارث ن يشُّ ُؤ ْسِرين ِزي  ْزِرين  ِمين  ُيوران ماّرا  اإِنّي  اإِمْحضارن ن لَمسيح  اَأربعا  نِيْثِني ذ 
ونِّيث-ا اَأراِمي راِمي اإِْتواصلّب ُؤ اإِمُّوث ُؤ اإِْتواّسنكّار-د زݣ اإِمتِّينن ُؤشا اإِْتواّسݣاّعذ غار ُؤجنّا.  ثُوغا نتّا ِذي دُّ
و ماشا ُيورا ماّرا ِمين اإِْسرا خاس س ُؤستّف. ُيورا عاوذ اَأذلِيس ِويّس خْمسا ُؤِمي  لُوكا وار اإِْدجي اَأك-ذ يشُّ
و لَمسيح ُؤشا اَأوار ‘اَأمازان’ ذ اإِج ن واوار اَأماِزيغ  قّارن “رخذايم ن اإِمازانن”. اإِمازانن نِيْثِني ذ رُّوُسول ن يشُّ
نِيشان. خنِّي اَأوارنِي اَأذلِيس ن “رخذايم ن اإِمازانن” اَأقّا ِذين ماّرا ثِيبراثِين ن ُؤمازان ُبولُوس اإِ ثمْسُمونِين 
)=لكانايِيس(. ثِيمْسُمونِين نِّي ذ ْرِغيْدچث ن ْرخْدمث اإِ اإِݣّا اَأربِّي س ْثباّرحث ن ُبولُوس اإِ ماّرا رݣـُنوس 
ُؤِمي ثُوغا اإِسافار غار جوايه ن اَأِسييا )=ثُورِكييا( ذ لُْيونان اَأراِمي يِيوض غار ُروما اَأم ُؤمحُبوس ن قايصار. 
و، ُؤرا ذ ْثناين ن ثبراثِين ن  غار ُؤنݣّاُرو ن “ْرعاهذ ن جِذيذ” اَأذ ثافم ثِيبراثِين ن ياعُقوب، ُؤماس ن يشُّ
ُبطُروس ذ ْثراثا ن ثبراثِين ن ُيوحانّا ُؤرا ذ ثابرات ن ياُهوذا، ُؤماس ن ياعُقوب ونّي ذ ُؤماس ن لَمسيح. 
و لَمسيح اإِ ُيوحانّا”. اَأذلِيس-ا اإِتارّزم اَأنغ ثاّوارث غار ِمين اإِ غا  غار ُؤنݣّاُرو قاع اَأقّا ِذين “اَأسارݣب ن يشُّ

يِيِري ذݣ ُوّسان اإِنݣُّورا ْخِمي اإِ د غا ياس لَمسيح. 

“ْرعاهذ ن جِذيذ” )س 27 اإِْذلِيسن نّس( ذ “ْرعاهذ اَأقِذيم” )س 39 اإِْذلِيسن نّس( اَأقّا-ثن ذ اَأذلِيس ذ اإِّجن 
وار اإِزّمار اَأذ اإِْتوايارز ُؤشا وار ِذين اَأذلِيس نّْضِني اإِ د انغ اإِّموشن ماحْنذ اَأذ نّسن ماّرا ِمين اإِْدچان اإِ ُؤسْنجم 
ن ْبناذم. اَأذلِيس اإِقّدسن وانِيثا اإِّساوار اَأنغ خ لَمسيح زݣ ُؤمْزواُرو اَأر اَأنݣّاُرو اَأم ماّمش نتّا عاوذ ذ اَأمْزواُرو ذ 
وم ن لَمسيح س يِيخف نّس “نش ذ اَألفا ذ ُؤمݣا.  اَأنݣّاُرو ن ماّرا ِمين اإِْدچان. اَأذلِيس اإِقّدسن اإِقّار س ُؤقمُّ

و ذ قطُّو”.  ذ اَأمْزواُرو ذ اَأنݣّاُرو، ذ اَأبدُّ

و ُؤِمي ثْتواكّمر ترجاما ن “ْرعاهذ ن جِذيذ”، نْخس اَأذ نْوّهب ماّرا اَأسْمغار ذ ثّسِبيح ذ ُؤقاِذي اإِ اَأربِّي  رخُّ
و لَمسيح ونّي اإِ ذ انغ اإِعاونن ِذي ْرخْدمث-ا مانِي نِيوض ِمين ثُوغا وار نْتِريِجي.  س يِيسم ن يشُّ

 
خنِّي نتتار ِزي اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ياْرزم ُؤراون ذ رْعقراث ن ماّرا ِوي اإِ غا اإِغارن اَأوارن ن وذلِيس-ا ماحْنذ اَأذ 

و لَمسيح.  يّر ن اَأربِّي ِذي ِسيِذي يشُّ اإِّسن مْشحار اإِْمغار سِّ

ثاْربِيعث ن تاْرجاما - اَأنْبُذو 2009
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رْشثاب )رشثُوب(  - اَأذلِيس )اإِذلِيسن( 
ونِّي اإِخّدمن ِذي ثاّدارث ن اأربِّي  - اَأكّهان )اإِكّهانن( 

اإِج ن ْرقّد ن ْروْقث    - اَأكُوذ )اإِكُوذن( 
ّراُسول )رُّوُسول(  - اَأمازان )اإِمازانن( 

رماخُروق )رماخُروقاث(  - اَأمّدار )اإِمّدارن( 
لحاياوان )لحاياواناث(  - اَأُموذار )اإُِموذار( 

اَأنِيْتِشي )اإِنِيْتشان(   - اَأمكسا )اإِمْكساون( 
اَأنِزي )اإِنْزان(  - اَأمتِّير )اإِمتِّيرن( 

ون )اإِمّجان( اَأمجُّ  - امزُّوغ )اإِمزُّوغن( 
نّابِي )لانِبييا(  - اَأمكاشف )اإِمكاشافن( 

ونِّي اإِنّدهن اَأيِيس   - اَأْمناي )اإِمناين( 
اَأْمسغار )ِاإِْمسغارن(   - اَأمسْرماذ )اإِْمسْرمادن( 

لعالِيم )لُعولاما(  - اَأُموْسناو )اإُِموسناون( 
اَأمسلّك  - اْمسنجم 

رقاِضي )رقُوضاث(  - اَأْمزارفُو )اإِْمُزورفا( 
و اُمودُّ  - اَأسافار 

اَأمْنِزي )اإِْمزنْزان(  - اَأسّباب )اإِسّبابن( 
اإِزِرْي )اإِْزران( ن ُؤسّبح  - اَأسبِّيح )اإِسبِّيحن( 

اَأسلّك  - اَأسْنجم 
رمْجمع )رمجامع( ن ُوذاين  - اَأِسيناݣُوݣ )اإِِسيناݣُوݣن( 

ثاݣُوِري )ثِيݣُورا(  - اَأوار )اَأوارن(  
اإِفِري )اإِفران(  - اَأخرُذوس )اإِخْرُذوسن( 

وُعوب( ّشعب )شُّ  - اَأْيُذوذ )اإِْيُذوذن( 
رقانُون )رقاوانِين(  - اَأْزرف )اإِزْرفان( 
رمْذبح )رمذابِيح(  - اَأعالطار )اإِعالطارن( 

رعّز  - اَأُعوْدجي 
اَأفݣان )اإِفݣانن(  - ْبناذم )اإِوذان، ِميّدن( 

اَأماضال  - ونِّيث  دُّ
ثُوثلايث )ن ثمازغث(  - اإِرس )ن ثماِزيغث( 

ناّب، اإِناّب، اإِْتنابّا  - كاشف - اإِكاشف - اإِْتكاشاف 
اَأسكِّيل )اإِسكِّيلن(  - لحارف )لُحوُروف( 

ثِيرلِّي  - ييا  لُحورِّ
ثاموارِّيث  - لجاواب 

انِزي )اإِنزان(   - اَأوارن اإِوّزنن  
تِّيسار، اَأرضا  - نِّيْعمث 
اَأّس )ُوّسان(  - نّهار 

اَأݣّماي  - نّطق 
اإِّل )اإِلالن( - اإِّل اَأݣراكال  - ربحار )ربُحور( - رْبحار اَأمْزيان 

اَأْربِيع  - رْحِثيش 
ثِيْمثال  - رْخيار 
يّيث دِّ  - رعاْرُبون 

اَأسْنݣُو )اإِسْنݣا(  - رْعُذو )رعْذيان( 
اإِمالاّس )ِاإِمالاّسن(  - ِسيمانا )ِسيماناث( 

ثاسرثِيث  - يياسا  سِّ
اَأݣاذاز )اإِݣاذازن(  - وق )رْسواق(  سُّ

ثانباضث )ثِينباِضين(  - ولاطاث(  ولطا )صُّ صُّ



473 ِثير� ذ ِثيغِري ذ  ّجن(  إِ � ذ  نْسن  ْرمعنا  نّي  إِ � و�رن  )=�أَ ْمناو�ين  �إِ

لماملاكا )لماملاكاث(  - ثاݣْلِذيث )ثِيݣْلِذين( 
لمالِيكا  - ثاجْدجيذث )ثِيجْدجيِذين( 

رخذمث ن ُؤكّهان  - ثاكّهانث 
لكانِيسث )لكانايِيس(    - ثامْسُمونت )ثِيمسُمونِين( 

ّصابث  - ثامْيرا 
ثُوذارث ن اإِسْمغان ذ ثْسُموِغي )رُعوُبوِذيّيا(  - ثاسُموِغي 

اإِج ن ْرِميجار ن ْروْقث ن 100 اإِسݣُّوسا  - رقارن )رقُوُرون( 
اَأِريغالُو )اإِِريغالُوثن(  - ثامْوِشي )ثِيموشا( 

يݣن( يݣ )اإِججِّ اَأججِّ  - ثانُوّواشث )نُّوّواش( 
رمِحيّبث، ثِيمخسا  - ثايِري 

ّدبِيحث )ّدبايح(  - ثاغارصث )ثِيغاْرِصين( 
اَأسْرمذ )اإِسْرِميذن(  - ثاُغوِري 
رخذمث ن ُؤمازان   - ثازانث 

رِحيكمث  - ثِيِغيث 
اَأْخراق  - ثراِريث 

اَأمزُروي )اإِمْزُروين(  - تّاِريخ 

ّجن(  نّي ْرمعنا نْسن ذ �إِ ْمناو�ين )=�أَو�رن �إِ �إِ
ذانِيثا اَأذ ثافذ اإِْشث ن لِيسثا ن واوارن اإِنّي ْرمعنا نْسن عراحار ذ اإِّجن ْخِمي اإِ غا ْثغارذ زݣ وذلِيس-ا اإِ اإِْوذان 
اإِنّي  اإِ  اإِنّْضِني ْثزّمارذ اَأذ ثِيخضارذ ّزاْيسن ِحيما اَأذ ثّسفْهمذ كثار ِمين ُيوران. مارا ثُوِفيذ اَأوار 'ّراُسول' اإِْهون 
اإِتْسران خ واوار 'امازان'، خنِّي ْثزّمارذ اَأذ ْثبّدرذ اَأوار نِّي علاْحساب لِيسثا-يا ْخِمي اإِ غا ْثغارذ زݣ وذلِيس-ا. 
مارا اإِْعجب اش 'ُؤنِيْتِشي' كثار زݣ 'ُؤمكسا'، سخذم 'اَأنِيْتِشي' ُؤ مارا اإِْعجب اش  'نّهار' كثار زݣ 'واّس'، 
يوضذ اَأرقّاس نِيشان غار اإِنّْضِني واها،  يرذ شا ْرمعنا، ماشا ثْخسذ اَأذ ثسِّ خنِّي سخذم 'نّهار'. ِمينثرا شك وار ْثبدِّ

اَأقّا مان اَأيا ذ لمِليح. 

ِثير� ذ �أَݣّماي 
ذ اَأمْزواُرو اإِْتخّص اَأذ ثّسنم بلِّي نثاِري 'نّك' ذݣ وْمشان ن 'نّش'. خنِّي 'ركاس نّك' اَأقّا-ث ذ ‘ْركاس اإِ شك’. 
ونِّيث'، ماشا مِري ثُوِفيذ اَأذ ثِيِنيذ  و اإِ غا ثافذ عاوذ  'دُّ مارا ثْخسذ، ْثزّمارذ اَأذ ث ْثنطقذ اَأمُّو: 'ركاس نّش'. اَأمُّ

و ْثزّمارذ اَأذ  ثݣّذ اَأك-ذ  واطّاس ن واوارن.  ونّشث' ُؤشا اَأمُّ 'دُّ
ثامْسراشث ِويّس ْثناين ذ ثا. مارا ثُوِفيذ 'اإِْزرا اإِث' اَأذ ثِيِنيذ 'اإِْزِري ث' نِيغ 'اإِنّا اَأس' اَأذ ثِيِنيذ 'اإِنّاس' نِيغ 'اإِنّا ياس'. 

يِثيم اَأذ ْثفهمذ كثار ُؤ كثار ْخِمي اإِ غا ْثذاّربذ اإِخف نّك ِذي ثِيرا ذ ثِيغِري ن ثماِزيغث.  نسِّ



�أَماو�ر474

ون - اإِسم-ا ُيوِسي-د ِزي ثُوثلايث ن ْثِعيبرانِيث ُؤشا اإِْخس اَأذ يِيِني 'اريّب' نِيغ 'ارّدْدچ'.   �أَبادُّ

�أَْلفا ذ ُؤمݣا - لحارف اَأمْزواُرو ذ لحارف اَأنݣّاُرو ن لُحوُروف ن ثُوثلايث ثاُيونانِيث.

�أَكّهان )ِيكّهانن( -  اإِكّهانن ذ اإِنّي ثُوغا اإِخّدمن ذݣ ُؤِقيُضون )ِذي رْخرا( نِيغ ِذي ثاّدارث اإِقّدسن )ِذي ُؤرشالِيم( ن اَأربِّي. 
نِيْثِني ثُوغا غارصن اإِ لحاياواناث اإِنّي اإِْتواقّدمن اَأم ْثغاْرِصين )=ّدبايح( اإِ اَأربِّي علاْحساب ثِيوّصا ن اَأربِّي اإِ اإِْدچان ِذي تاْوراث ن 
ُموسى. ماّرا اإِكّهانن ن وْيُذوذ ن اإِسرايِيل اَأقّا-ثن زݣ اَأْيث ن لاِوي ِمينِزي اَأربِّي اإِْخضار اَأْيث ن لاِوي )اإِلاِويّين( ِحيما اَأذ اس 
اإِرِين ذ اإِكّهانن ساُذو تاوراث. اَأزْدجيف ن اإِكّهانن ثُوغا اإِتاذف غار ُؤقّداس خ ُؤقّداس اإِْشث ن ْثوارا ذݣ ُؤّسݣواس واها ِحيما 
ي  ي ن اإِذاّمن ِمينِزي تاْوراث ثّقار اَأقّا وار ِذين ُبو وْغفار ن ّدنُوب نّْبرا اَأُروشِّ اَأذ د اإِْضهار ِقيباْتش اإِ اَأربِّي ماشا وار اإِْدجي نّْبرا اَأُروشِّ
ن اإِذاّمن. اَأقّا ِذين اَأطّاس ن ثمْسرايِين ِذي تاْوراث )خمسا ن اإِْذلِيسن ن ُموسى( ثِنّي اإِْتخّصن اإِ ُؤِقيُضون اإِقّدسن ذ ماّرا ِمين 

ذاْيس ذ ْرخْدمث ن اإِكّهانن ذ وعباذ اإِ اَأربِّي.  ْخزار ثابرات اإِ اإِِعيبرانِيّين 9 ُؤ 'هاُرون' ذ 'ِيلاِويّين'. 

�ِقيُضون �إِقّدسن - اَأربِّي ُيوُمور ُموسى ماحْنذ اَأذ اس اإِّݣ اإِج ن ُؤِقيُضون ِذي رْخرا ونّي ثُوغا اإِنّيش اَأربِّي ماحْنذ اَأذ ذاْيس اإِْزذغ 
ِذي ْروْسط ن وْيُذوذ نّس اإِسرايِيل. اإِقُوّوار اَأس-د س اإِج ن وفراي ن اإِْشث ن ثشضاضث ذ ثازِيرارث ثاشمراْتش اإِ ُيويرن جار 
اإِبِيلارن. ذاخر ن وفراي اَأقّا ِذين رْمراح. غار زّاث ن رْمراح اإِْتواّݣ اإِج ن ُؤعالطار ن نّحاس ُؤ اَأوارنِي اس اإِج ن ْربانُيو اإِ ِذي 
يرذن اإِكّهانن اإِخف نْسن علاْحساب ثِيوّصا ن اَأربِّي. غار ضّفار ن رْمراح ثُوغا ِذين اَأِقيُضون اإِقّدسن. اَأِقيُضون اإِْتوابضا س  سِّ
اإِج ن وارواق ذݣ ُؤقّداس )غار زّاث ن ُؤِقيُضون زّاث اَأرواق( ذ ُؤقّداس خ ُؤقّداس. ذݣ ُؤقّداس ثْتواف اإِْشث ن طّابرا اَأك-ذ 
وْغُروم ن وّسشان ذ ْرقنِذير س سبعا ن رْفناراث ذ ثمْجمارث ن رْبُخور زّاث اَأقّدس خ ُؤقّدس مانِي اإِْتواّسارس ّصنُذوق اإِقّدسن 
ن ْرعاهذ اإِ اإِْتواݣّن جار اَأربِّي ذ وْيُذوذ نّس اإِسرايِيل. ِذي ّصنُذوق نِّي اإِْتواف ذاْيس ْثناين ن ثرِويِحين ن وْزُرو، اإِ خف ثْتوازمّ 
تاوراث، ُؤرا ذ ثاّغارشث اإِنّّوشن ن هاُرون ذ اإِج ن ُؤزنِبير س 'مانّا' ونّي ذ اَأغُروم اإِ اإِْوضان زݣ ُؤجنّا كُور اَأّس ِمين غا يّك 
وْيُذوذ ن اإِسرايِيل ثُوغا اإِتنّض ِذي رْخرا ن ِسينايِي. س مان اَأيا ماّرا اإِݣّا اَأربِّي س ُؤفُوس ن ُموسى اإِج ن لماثال ن ثمْسرايِين ثِنّي 
ثُوغا عاذ اإِنُّوفارن. اَأعباذ ذݣ ُؤِقيُضون ثُوغا س اإِفاّسن ن اإِكّهانن ذ اإِمْذناب ُؤ س ثِيغاْرِصين ن لحاياواناث اإِ زّايس وار نْزّمار 
و لَمسيح اإِْذور غاْرنغ ذ اَأكّهان ذ ثاغراصث نّْبرا ْرِعيب ِقيباْتش اإِ اَأربِّي ماحْنذ اَأذ زّايس نْتواّسسرح  اَأذ نْتواّسسرح اَأك-ذ اَأربِّي. يشُّ

اَأك-ذ اَأربِّي اإِْشث ن ْثوارا اإِ رْبدا. ْخزار ثابرات اإِ اإِِعيبرانِيّين 7، 8، 9 ذ 10. 

�أَماز�ن - س ثعرابث قّارن اس 'ّراُسول'

و لَمسيح اإِ اإِمْحضارن نّس اَأم اإنّا “ْخِمي اإِ د غا ياس ُؤمْسفّوج،  �أَمسفّوج - اَأمسفّوج نتّا ذ اَأرُّوح اإِقّدسن ونّي ثُوغا اإِ زِي اإِواْعذ يشُّ
ونّي غاروم-د اإِ غا ّسكّغ زِي ْثباباث، اَأرُّوح ن ثِيذت اإِ د ُيوِسين زِي غار ْثباباث، خنِّي نتّا اَأذ ايِي اإِْشهذ. اَأذ ثشْهذم ُؤرا ذ كنِّيو، 

ِمينِزي ثُوغا كنِّيو اَأِكيِذي زݣ ُؤمْزواُرو.” )ُيوح. 27،26:15؛ ْخزار عاوذ ُيوح. 15:14-26؛ 15-5:16(

�أَسْوجذ )�ّس ن ُؤسوجذ( - نتّا ذ اَأّس قبر واّس ن ّسبث ذ ْرِعيذ ن اإِزمار ن باسخا )خزار 'رِعيذ ن باسخا'( ِمين ِذي 
يرذن، يارضن اَأرُّوض اإِْتخّصن اإِ ْرِعيذ.   ّسوجذن ُوذاين ماّشا، سِّ

يمان نّس، خنِّي  �أَسْغضاص - اَأسْغضاص اإِمسار مارا اإِج ن ْبناذم اإِثُوب ُؤ ُيومن ِذي لَمسيح. ْرُمومن ن ْجِذيذ اَأذ اإِْشهذ خ لاإِ
اَأذ د اإِهوا ذݣ وامان )=اإِْغزار نِيغ اإِج ن ْربانُيو اَأمّقران(، نتّا اَأك-ذ اإِّجن نّْضِني نِيغ اَأك-ذ شا ن ْرُمومِنين )ماث. 18:28-20؛ 
رخ. 41:2؛ 26:8-40؛ 18:9؛ 44:10-48؛ 33:16؛ 1 كُور. 10:1-17(. خ ُؤينِّي نّقار بلِّي نتّا اإِْتواّسْغضص س وامان. )ُروم. 4:6؛ 
يمان ِذي لَمسيح واها )اَأفا. 8:2(، ماشا  رخ. 31:16(. اَأسْغضاص وار اإِْدجي ذ ُؤسْنجم ِمينِزي ْبناذم اَأذ اإِْتواّسنجم س لاإِ

يمان ِذي لَمسيح.     اَأسْغضاص ذ شهاذث اإِ لاإِ

اإِج ن  'رمعنا' ن  ُؤِمي غارس  'ايُسوم'  اَأوار  ْثواراِوين  اَأطّاس ن  نُوفا  ْرعاهذ ن ْجِذيذ  �أَكُسوم( - ِذي  �أَيُسوم )ِنيغ 
وح  'ارُّ ذ  نتّا  ذ  'وْيُسوم'  ْرعكس ن  اَأمذنُوب'.  'ْبناذم  ذ  وا  لَمسيح.  و  يشُّ نّْبرا  اَأربِّي،  وح ن  اَأرُّ نّْبرا  اَأربِّي،  نّْبرا  ْبناذم 

ن اأربِّي'. ْخزار ُروم. 17-6:8. 

اَأربِّي ُؤِمي قّارن س ثعرافث 'رمذبح'.  �أَعالطار - اَأعالطار اَأمْشناو اإِج ن طّابرا ُيوْعران ِمين خف ْتواقّدمنت ثِيغاْرِصين اإِ 
وض ن 'اَأكاِسييا' )=ّسانط(  اَأعالطار ثُوغا ِذي رْمراح ّزاث اإِ ُؤِقيُضون نِيغ ّزاث اإِ ثاّدارث اإِقّدسن ُؤ ثُوغا اإِتْتوابنا زݣ ُؤكشُّ
ي ُؤ سنّج خ ُؤعالطار  ْتواّمارسنت ثِيغاْرِصين  اإِغْدچفن س نّحاس اإِ وار اإِزّمار اَأذ اإِْتواّسْشمض. ساُذو ُؤعالطار سارغن ثِيمسِّ

ِحيما اَأذ اإِِرينت ذ اإِْشث ن رْفواحث اَأرضان اإِ اَأربِّي. ْخزار ُؤفُْغ. 1:27-8؛ 7-1:38.
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يطان نِيغ اإِ اَأّرايس ن ّشواطن.  بْعلز�بُول - اإِسم نّْضِني اإِ شِّ

ِفيرُعون - اإِسم ن ْرحاكم ن ِميْصرا   

هاذس - اإِسم اَأُيونانِي اإِ راْخارث نِيغ اإِ جاهنّاما. 

وم ن ُموسى. هاُرون اإِْذور ذ اَأّرايس ن اإِكّهانن ذ اَأمْزواُرو  يورن اَأك-ذ ِفيرُعون اَأمْشناو نتّا ذ ُؤقمُّ هاُرون - ُؤماس ن ُموسى ونّي اإِسِّ
ُؤشا اإِْتواخرق-د زݣ اَأْيث ن لاِوي. ْخزار 'اَأكّهان' ذ 'اإِلاِويّين' ذ ُؤفُغ. 10:4-17؛ ُؤفُغ. 1:28؛ 29؛ لاو. 9،8؛ 

ِهيرِميس ذ ز�يُوس - اإِسماون ن شا ن لاصنام ن اإُِيونانِيّين. ِهيرُموس اإِْتواسّما 'ِميركُورِيُيو' زݣ اإُِرومانِيّين )خزار رخ. 12:14(.

يس ِزي  بر�ِهيم - نتّا ذ باباس ن اإِسحاق ذ اإِسماِعيل. اإِسحاق ذ مِّيس علاْحساب ْرواْعذ ن اَأربِّي، ماشا اإِسماِعيل نتّا ذ مِّ �إِ
ثايّا، وار اإِْدجي ِزي سارا ثنِّي ذ ثاْمغارث نّس ذ ثاوِريث ن ْرواْعذ ِزي اَأربِّي اَأِكيس. اإِسحاق يّج-د ياعُقوب اإِ ِزي ذ اإِْتواخرقن 
12 ن اإِحْنِجيرن نّس اإِنّي اإِذْورن ذ 12 ن ْثقّبار ن اإِسرايِيل. اإِبراِهيم ذ اإِسحاق ذ ياعُقوب نِيْثِني ذ رْجُذوذ ن وْيُذوذ ن اإِسرايِيل. 

ونِّيث. ْخزار اَأمز. 12-23؛ ُيوح. 30:8-59؛ ُروم. 4؛  اإِبراِهيم ثُوغا اإِّدار عراحار 1800 ن اإِسݣُّوسا قبر ْثواِسيث ن لَمسيح غار دُّ
ݣال. 3؛ 21:4-31؛ عبر. 8:11-19 ُؤ 'اإِسرايِيل'. 

و لَمسيح. نِيْثِني اَأرنِين اَأطّاس ن  �إِفاِريِسيّين - اَأقّا-ثن ذ اإِْشث ن ْثبِريذث ِذي دِّين ن ُوذاين ثنِّي ثُوغا اإِّسكّوان اَأطّاس ذݣ ُوّسان ن يشُّ
يّبث-ا. ْخزار َمتّى 15 ذ 23؛ لُوكا 54-37:11. ْثُغورِي ذ ْثوّصا اإِ تاْوراث ن اَأربِّي. ثُوغا لَمسيح اإِْتوبّاخ اإِثن اَأطّاس ِذي سِّ

و لَمسيح. س  ين ن ُوذاين ثنِّي ثُوغا اإِّسكّوان اَأطّاس ذݣ ُوّسان ن يشُّ �إِصاُذوِقيّين - اَأقّا-ثن ذ اإِْشث ن ْثبِريذث ِذي دِّ
يّين نِيْثِني  وار ُيوِمينن شا ِذي ْثُنوكرا ِزي ْرمْوث ُؤ ِذي لمالاكاث ذ رارياحاث. ْخزار ماث. 23:22؛ مار.  ْرعكس ن اإِفاِريسِّ

18:12؛ لُوق. 27:20 ُؤ رخ. 8-6:23.

لاِويّين )اَأْيث ن لاِوي( - لاِوي اإِّجن زݣ ثنعاش ن اإِحْنِجيرن ن ياعُقوب. ْخزار عاوذ 'اكّهان'  ذ 'هاُرون' ذ لاو. 3، 4.  �إِ

يمان ِذي لَمسيح )خزار اَأسا. 6:2؛ 15:2( ِنيكُولاِييثن - نِيْثِني ذ اإِْوذان اإِنّي اإِفّغن زݣ وْبِريذ ن لاإِ �إِ

اَأربِّي س ْدجيرث )امز.  اَأك-ذ لمالاك ن  ياعُقوب  اإِّمنغ  اَأوارنِي راِمي  ياعُقوب  اإِ  اَأربِّي  اإِْوشا  اإِ  اإِسم ن ْجِذيذ  �إِسر�ِييل - 
29:33(. ْرمعنا ن اإِسم-ا وانِيثا نتّا 'اأربِّي اإِّمنغ ِذي طّوع اإِنُو'. ياعُقوب ثُوغا ذ مِّيس ن اإِسحاق. ْخزار اَأمز. 22:32-32، 49؛ 

ُروم. 11،10،9؛ اَأسا. 8-1:7.  

ِعيبر�ِنيّين )�أَِعيبر�ِني( - اإِبراِهيم اإِْتواسّما 'اإِبراِهيم اَأِعيبرانِي' ذݣ وْذلِيس اَأمْزواُرو 13:14. نُوفا اإِسم-ا ِذي ْرعاهذ ن ْجِذيذ  �إِ
اإِ ِذي ثْدچا 'ثبرات اإِ اإِِعيبرانِيّين'. اَأقّا نِيْثِني ذ ُؤذاين اإِنّي ُيومنن ِذي لَمسيح ُؤشا نفهم بلِّي ُؤذاين حْسبن اإِسم-ا ذ اإِسم ن 
ّشان اإِ اإِخف نْسن.  راصر ن يِيسم-ا غارس ثاسُغونت اَأك-ذ اإِج ن ُؤمياݣ )'رِفيعر'( ن ثاعرابث ذ ْثِعيبرانِيث ‘عابارا’ ونّي 

ْرمعنا نّس ‘اإِْزوا’. اَأقّا اإِْزوا وْيُذوذ ن اإِسرايِيل ِزي ِميْصرا غار ثُمورث ن كانعان.

وض نِيغ ن ُورغ نِيغ ن اإِْشث ن ْرهاجث نّْضِني. لاصنام - لاصنام ذ ’اإِربِّيثن’ ن ُؤكشُّ

لَمسيح - اإِسم وانِيثا اإِْخس اَأذ يِيِني 'اَأمذُهون'. اَأوار اَأُيونانِي اإِقّار 'خِريسثُوس'. ِزيش، راِمي ثُوغا اَأربِّي اإِْخضار اإِج ن ُؤْمكاشاف 
نِيغ اَأجْدجيذ نِيغ اإِج ن ُؤكّهان اإِ ثاّدارث نّس، اإِّج اِث اَأذ اإِْتواذهن زݣ اإِج ن ُؤمكاشاف. اَأذهان-ا ثُوغا اإِّسشن اإِ اإِْوذان 
بلِّي اَأربِّي اَأقّا اإِْخضار اَأْرياز-ا اإِ اإِْشث ن ْرخْدمث ذ ثامّقرانت. اَأْيُذوذ )=ّشعب( ن اإِسرايِيل ثُوغا اإِْتراجا لَمسيح علاْحساب 
ِمين ذ اسن نّان اإِْمكاشافن ن ِزيش. اَأِسيثم نْسن، اَأقّا لَمسيح اَأذ د ياس، ثُوغا اإِمّقار ذݣ ُوّسان ن ْرُحوكم ن اإُِرومانِيّين اإِنّي 

ونِّيث.  ُعوب( ن دُّ اإِعْفسن خ وْيُذوذ ن اإِسرايِيل ُؤ خ ماّرا اإِيُذوذن )=شُّ

و  ماُمون )رماُمون( - اإِسم وانِيثا غارس اإِْشث ن ثسُغونت اَأك-ذ ‘ثِينعاِشين’ نِيغ اَأقارِّي نْسنت ِذي ثُوذارث ن ْبناذم. يشُّ
اإِقّار: “كنِّيو وار ْثزّمارم اَأذ ْثخْذمم اإِ اَأربِّي ذ ‘ماُمون’” )ماث. 24:6( ُؤرا “خ ُؤينِّي مارا وار ثْدجيم ذ اإِمِثيّقان ِذي ِمين اإِْدچان 

ن ‘ْرماُمون’ اَأغّشاش، ِوي ذاْيوم اإِ غا اإِتِيّقن ِذي ِمين اإِْدچان ذ ثِيذت؟” )لُوك. 11:16(. ْخزار عاوذ لُوك. 13،9:16. 

ين ّزايس ُؤِمي نّضن ِذي رْخرا اَأوارنِي راِمي فّغن  مانّا - مانّا ذ اَأغُروم اإِ د اإِْوضان زݣ ُؤجنّا كُور اَأّس. ماّرا اإِسرايِيِليّين شِّ
ِزي ِميْصرا اَأر اَأّس ُؤِمي ُؤْذفن غار ثُمورث ن كانعان. اَأربِعين ن اإِسݣُّوسا ثُوغا ثلعن ُؤ زْذغن ِذي رْخرا. ماّرا اإِّسݣُّوسا-يا 

و )ُؤفُغ. 16(.  اَأربِّي اإِْوشا اسن اَأغُروم كُور اَأّس اَأمُّ
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مِّيس  ن بْناذم - اَأْمكاشف ذانيال اإِْوشا اإِ لَمسيح اإِسم-ا. ْخزار ذانيال 13:7-27،14؛ ماث. 37-21:17.

مِّيس  ن د�ُود - ُؤذاين سّمان لَمسيح ونّي ْتراجان س اإِسم-ا ِمينِزي رشثاب اإِقّدسن اإِقّار بلِّي لَمسيح اَأذ اإِفّغ زݣ اَأْيث ن ُؤجْدجيذ 
داُود. ْخزار 2 سام. 12:7-16؛ اإِشا. 1:11-3؛ 5:16؛ اإِرم. 3:30-24؛ ُروث. 22،21،17،14،13:4؛ 1 اإِْمز. 11:17؛ ماث. 9:21.

نِّيعمث - اَأوار 'نِّيعمث' ِذي ْرعاهذ ن ْجِذيذ وار اإِْخس اَأذ يِيِني 'اَأغُروم' ماشا اإِْخس اَأذ يِيِني 'تِّيسار' نِيغ 'اَأْرضا'. مارا ننّا  
'نِّيعمث ن اَأربِّي اَأذ غاْرنغ ثِيِري'، نْخس اَأذ نِيِني، اَأقّا ذاْينغ ّمْزِري  ماحْنذ اَأرضا ن اَأربِّي اَأذ غاْرنغ يِيِري، واّخا وار نسِذيهْدچ 

شا اَأرضا نّس، ِمينِزي نّشين ذ اإِمْذناب اَأم اَأذام.  

رجُذوذ ن ُوذ�ين - اَأقّا ذ اإِبراِهيم ذ اإِسحاق ذ ياعُقوب اإِنّي اإِْكِسين ْرُوُعوذ ن اَأربِّي بلِّي اَأْيث ن اإِبراِهيم )علاحساب ْرواعذ( اَأذ 
ذْورن اإِج ن ْرݣنس اإِمغار اَأطّاس اإِ ّزايس اإِ غا اإِبارك اَأربِّي ماّرا رݣـُنوس ن ثُمورث.  ْخزار لُوك. 37:20-38؛ ُيوح. 59-30:8.

رقنِذير )ن ُوذ�ين( - ْرقنِذير-ا ثُوغا اإِّمارس ذݣ وْزين اَأمْزواُرو ن ُؤِقيُضون اإِقّدسن ّزاث اإِ اَأْرواق ُؤشا قّارن اس ‘اَأقّداس’. 
31:25-40؛  اَأْمز.  ْخزار  اإِبّد.  ُؤِقيُضون  يّك  غا  ِمين  اإِْصفان  يثُون  زِّ ن  ّزشث  رْبدا س  يارقّن  اإِ  رْفناراث  ن  سبعا  غارس 

20:27-21 ُؤ اَأسا. 20-9:1. 

اإِج ن  اَأذ غاْرصن  اإِثن ماحْنذ  ُيوُمور  اإِسرايِيل ِزي ِميْصرا  اَأربِّي ْرݣنس نّس  وفّغ  اإِسُّ رِعيذ ن باسخا - ذݣ ُوّسان ُؤِمي 
اإِزمار ِذي ثُوذِرين نْسن، اَأذ مْسحن اإِذاّمن نّس غار طّارف ن ثّوارث ماحْنذ لمالاك ن ُؤهلّك ونّي اإِ غا اإِنْغن ماّرا اإِمْنزا ن 
اإِحْنِجيرن ن ِميْصرا )مان اَأيا ذ ّجِريحشث ِويّس عشرا ن اَأربِّي خ اإِِميصِريّين(، وار اإِنّق شا اإِحْنِجيرن ن اإِسرايِيِليّين. ْخزار 
و اإِ اإِمسار ِذي ْدجيرث اإِ ِذي مُّوثن ماّرا اإِمنزا ن ِميْصرا، اإِفّغ ْرݣنس ن اإِسرايِيل زِي ِميْصرا اَأك-ذ ماّرا اإِمْنزا ن  ُؤفُغ. 12. ُؤ اَأمُّ
اإِحْنِجيرن نّس اإِنّي اإِْتواّصارن س اإِذاّمن ن اإِزمار. اإِذاّمن ن لَمسيح ذْورن اَأنغ-د ذ اَأسْنجم اإِ كُور اإِّجن ونّي ّزايس اإِ غا يامنن. 

رِعيذ ن وْغُروم نّْبر� �أَنثُون - اَأربِّي ُيوُمور اإِ وْيُذوذ نّس اإِسرايِيل ماحْنذ اَأذ عّيذن ْرِعيذ-ا ذْغيا اَأوارنِي اإِ ْرِعيذ ن باسخا. 
ِذي سبعا ن ُوّسان ن ْرِعيذ-ا وار تتّن شا اَأغُروم س ونْثُون، ماشا اَأذ ت ّشن نّْبرا اَأنثُون. اَأنثُون نتّا ذ اإِْشث ن تصِويرث ن 
ّدانب. ونّي ثُوغا اإِفّغن ِزي ِميْصرا وار اإِزّمار اَأذ يّش عاذ اَأغُروم س ونْثُون ُؤشا ونّي اإِ غا اإِفّغن ِزي ّدنُوب وار اإِزّمار اَأذ يّش 

عاذ اَأغُروم ن ّدنُوب. ْخزار اَأمز. 10-1:13. 

رِعيذ ن خمِسين - ْرِعيذ-ا ن اإِسرايِيِليّين اإِمسار خمِسين ن ُوّسان اَأوارنِي اإِ ْرِعيذ ن باسخا. ْرِعيذ-ا اَأقّا-ث ذ ْرِعيذ ن ّصابث 
ن يِيرذن. ْخزار لاو. 15:23-21. راِمي د اإِهوا اَأرُّوح اإِقّدسن زݣ ُؤجنّا ُؤشا ُيوذف ذݣ ُوراون ن اإِمْحضارن ن لَمسيح )رخ. 
و اإِ نّسن بلِّي اَأرُّوح اإِهوا-د خمِسين ن ُوّسان اَأوارنِي اإِ باسخا اإِ ثُوغا اإِْمسارن ذْغيا  1:2-4(، ثُوغا ُؤذاين ْتعّياذن ْرِعيذ-ا ُؤشا اَأمُّ

اَأوارنِي اَأّس ِمين ِذي اإِمُّوث لَمسيح خ ّصالِيب. 

قّدسن - ْخزار ُيوح. 22:10. ْرِعيذ-ا اإِمسار ِذي ْرمْشثا ُؤ ثُوغا ْرِميجار نّس ثمنيا  رِعيذ ن ُؤرّقع ذ وْعذ�ر ن ثاّد�رث �إِ
ن ُوّسان اإِ ِذي ْتفكّارن ُوذاين ذݣ ُؤرقّع )=اَأعذار( ن ثاّدارث اإِقّدسن ِزي ْجِذيذ س ياُهوذا اَأماكّابايِي ذݣ ُؤسݣّواس 

164 قبر لَمسيح. 

ساماِرييا - اإِْوذان ن ساماِرييا وار ْدجين شا ذ ُؤذاين ماشا ُؤْذفن غار ِذين ِزي باّرا. ثُوغا ِذين رعذاوث اَأطّاس جار ُوذاين 
ذ اإِساماِريّين. ْخزار لُوك. 51:9-56؛ 25:10-37؛ ُيوح. 1:4-42؛ رخ. 25-4:8. 

ِسيِذي - اإِسم-ا ُيوس-د زݣ اإِج ن واوار اَأُيونانِي 'كُوِرُيوس'، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني 'ِسيِذي' نِيغ 'ماس'. اإِمْحضارن ن لَمسيح 
راغان اس س ُؤوقّار 'ِسيِذي'. اَأوار 'ِسيِذي' غارس عاوذ اإِج ن ْرمعنا ُيوْعران ُؤِمي اإِْتشّيار غار اَأربِّي س يِيخف نّس اَأم باب 

و نّقار 'ِسيِذي اأربِّي' ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني بلِّي اَأربِّي اَأقّا نتّا ذ باب ن ماّرا ُؤ خ ماّرا .   ن ماّرا ِمين اإِْدچان. اَأمُّ

ُسوُذوم ذ ݣُوُموّر� - ْثناين ن ْثنّدام يارّدْدچ اإِثنت اَأربِّي ذݣ ُوّسان ن لُوث، اَأيّاو ن اإِبراِهيم. اَأربِّي اإِّسنجم لُوث ذ ْثناين ن 
وث ُؤِمي ثْخزار غار ضّفار ْخِمي اَأرْورن زِي  ي ذ رشباريّث اإِ اإِْوضان خ ْثنّدام نِّي. ثاْمغارث ن لُوث ثمُّ ْثحنِجيِرين نّس زِي ْثمسِّ

ثنِذينت، ْثعطّار، ثْذور ذ اإِج ن ُؤبِيلار ن ثمْدچاحث. ْخزار اَأمز. 19. 

ونِّيث ذݣ ُؤمْزواُرو.  ّسبث )�ّس ن ّسبث( - اَأربِّي ياريّح ذݣ واّس ن ّسبث ِزي ماّرا رْخذايم اإِ اإِݣّا ُؤِمي اإِݣّا اإِجْنوان ذ دُّ
س تاْوراث ُيوُمور اَأربِّي اإِ وْيُذوذ نّس اإِسرايِيل ماحْنذ اَأذ وقّارن اَأّس ن ّسبث اَأم اإِج ن واّس ن ُؤريّح اإِ رْبدا.  ْخزار اَأمز. 3،2:2؛ 

ُؤفُغ. 8:20-11؛ 12:31-17؛ لاو. 1:23-3؛ ثِير. 15-12:5.
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ُسونِهيذِرين - لمْحكاما ثامّقرانت ن ُوذاين ذاْيس سبِعين ن اإِمّقرانن ذ اإِْمغارن ن ْرݣنس ُؤشا اَأزْدجيف ن اإِكّهانن نتّا ذ 
ين ثن اَأذ حْكمن خ ثمْسرايِين ن ُوذاين ُؤ ثُوغا غارسن اإِج ن ُؤقارِّي اإِمغار ِذي ْرݣنس.  اَأّرايس ن وݣراو. اإُِرومانِيّين جِّ
اإِّسذاهْدچن ْرُحوكم-ا. ماث.  اإِ  و س ْرُحوكم ن ْرمْوث نّْبرا ّما اَأذ اَأفن ُؤرا ذ اإِج ن ُؤضرم  ُسونِهيذِرين اإِحكم خ يشُّ

57:26-68؛ مار. 53:14-65؛ لُوك. 71-63:22. 

يݣّوذن اَأطّاس. ثُوغا ْرِعيقاب-ا  ّصاِليب - ثُوغا ْرمْوث خ ّصالِيب اإِج ن ْرِعيقاب ن اإُِرومانِيّين اإِ اإِباّرانِيّين ماحْنذ اَأذ ثن سِّ
يْوعار اَأر طّارف ِمينِزي ثِيشِثي ن ْروْقث اَأر اإِ غا ثْمسار ْرمْوث ذ ثاِزيرارث اَأطّاس. ماث. 33:27-44؛ مار. 15؛22-32؛ لُوك. 

33:23-43؛ ُيوح. 37-16:19. 

ّصنُذوق �إِقّدسن ن ْرعاهذ - ّصنُذوق-ا ثُوغا ذݣ ُؤقّداس خ ُؤقّداس ُؤشا ْتوافن ذاْيس ْثناين ن ثرِويِحين ن وْزُرو اإِ خف ثْتوازمّ 
تاْوراث ُؤرا ذ ثاّغارشث اإِنّّوشن ن هاُرون ذ اإِج ن ُؤزنِبير س 'مانّا'. خ ْثقّبارث نّس بّدن ْثناين ن 'ِخيُروبِين' اإِنّي ذ اإِمّدارن اَأم 

لمالاكاث اإِنّي س اَأْفِريون نْسن ّسُذورين ثاقّبارث ُؤشا خّزارن غار ْثقّبارث. ْخزار ُؤفُغ. 9-1:37. 

و - قّارن اس س ْثِعيبرانِيث 'ياُشوع' ُؤ س ْثݣِريِݣيث 'يُسوس'. اإِسم-ا اإِْخس اَأذ يِيِني 'اأربِّي ذ اَأسنجم' نِيغ 'اأربِّي اإِّسنجم'.   يشُّ
ْخزار ماث. 21:1؛ لُوك. 35-33:1.

ولطا اإِݣلّذن’. ونّي اإِْدچان ذ اَأجْدجيذ خ اإِج ن ثُمورث اَأقّا نتّا اإِطّف  ثاݣلذ� - اَأوار-ا اإِْخس اَأذ يِيِني ‘ثِيزّمار اإِݣلّذن’ نِيغ ‘صُّ
ولطا اإِݣلّذن خ ثُمورث، اإِزّمار اَأذ ُيوُمور ماّرا اإِمزذاغ ن ثُمورث  'ثاݣلذا' خ ثُمورث نِّي، ِمين اإِْخس اَأذ يِيِني اَأقّا غارس صُّ

نِّي علاْحساب ْرقانُون ن ثُمورث. 

ثاكّهانت - ْرخْدمث ن ُؤكّهان. ْخزار 'اَأكّهان'.

ثامجمارث ن ربُْخور - ثامجمارث ن رْبُخور ن ُورغ ثُوغا ّزاث اَأْرواق ذݣ ُؤِقيُضون اإِقّدسن اإِ ّزايس ثّسݣاّعذ اإِْشث 
ن رْفواحث ن رْبُخور ثاصْبحانت اإِ اَأرضا اإِ اَأربِّي )خزار ُؤفُغ. 1:30-10؛ اَأسا. 5-3:8(

ثامْسُمونت - نتّاث ذ لكانِيسث ن لَمسيح. ماّرا مانِي اإِ غا ُمونن ْرُمومِنين ِذي لَمسيح ِحيما اَأذ اس عّبذن، اَأقّا ِذين ثْمسار 
و نِيْثِني  اإِْشث ن ثمْسُمونت ذݣ يِيسم ن لَمسيح. عاوذ ماّرا ْرُمومِنين ّجِميع تݣّن اَأرِّيمث نّس ثنِّي اإِْدچان ِزي اَأرُّوح ُؤشا اَأمُّ
ذ ثامْسُمونت نّس نِيغ لكانِيسث نّس اإِ وار اإِْدچان واها مانِي ّما ُمونن اإِماِسيِحيّين ماشا ثامْسُمونت عاوذ ذ ماّرا ْرُمومِنين ِذي 

و ُؤشا ثُوغا-ثن اإِضنّاض ُؤشا اَأذ ِذين اإِِرين ثِيوّشا. ْخزار كُول. 15:1-20؛ 1 كُور. 12. لَمسيح اإِ اإِْدچان رخُّ

ثاقّد�سث - ونّي اإِْدچان ذ اَأمقّداس اَأقّا ذاْيس ثاقّداسث وار ذاْيس ُبو ّدانب. س ثِيذت ْمِغير اَأربِّي وار ذاْيس ُؤرا ذ اإِْشث ن 
يمان  ورث ن ّدانب. ثاقّداسث نّس وار غارس ُبو ُؤمزوار ذ ُؤنݣّار، اَأقّا ثكمر.  ُؤِمي لَمسيح اإِزّدغ ذݣ ُور ن ْبناذم س لاإِ جُّ
ذايس، خنِّي اَأذ ثِيِري ثاقّداسث ن اَأربِّي ِذي ْبناذم نِّي ونّي ُيومن. عاذ اإِْتخّص اس اَأذ ثْذور ْثقّداسث ن لَمسيح اإِ اإِزّدغن 
ونِّيث-ا. نراغا اَأبِريذ غار ْثقّداسث كثار س واوار 'ثُوقّدِسي' اإِ اإِْمسارن  ذاْيس غار ماّرا ثُوذارث نّس ِمين غا يّك اإِّدار ِذي دُّ

يّفث ن لَمسيح. ْخزار عبر. 14:12؛ 1 ُبط. 15:1؛ اَأسا. 8:4.  ْخِمي نذاّرب اإِخف نّغ ماحْنذ اَأذ نْذور ِذي صِّ

ثاسݣذ� - نّسن بلِّي اإِبراِهيم ُيومن زِي اَأربِّي ُؤشا اَأربِّي اإِحسب اس ث-يِد ذ ثاسݣْذا )خزار ُروم. 4(.  وانِيثا اإِْخس اَأذ اإِنِي بلِّي 
اَأربِّي اإِحسب اإِبراِهيم ذ اإِج ن ْبناذم نِيشان زّاث اإِ ُؤغْمُبوب نّس. مان اَأيا وار اإِْدجي ِمينِزي اإِبراِهيم وار اإِخِضي شا، ماشا ِمينِزي 
يمان'، وار اإِْدجي س رخذايم.  ُيومن ِذي ِمين ثُوغا ذ اس اإِواْعذ اَأربِّي. س ُؤينِّي نْزّمار اَأذ نِيِني بلِّي 'اأربِّي اإِّسݣّذ اإِبراِهيم س لاإِ

ثاز�نت - ْرخْدمث ن ُؤمازان. ْخزار 'اَأمازان'.

تّاور�ث - تاْوراث ثّمْوش اإِ ُموسى. اإِْتواّسݣاّعذ ُموسى جار اَأربِّي ذ وْيُذوذ نّس اإِسرايِيل س ثنعاش ن ْثقّبار نّس اإِنّي اإِفّغن زِي 
يمانت نّس اإِْخس اَأذ يِيِني 'ثاُغورِي' نِيغ 'اسرمذ'،  اَأقّا-ت  ِميْصرا ُؤشا طّفن تاْوراث ن اَأربِّي ذݣ وْذرار ن  ِسينايِي. اَأوار 'تّاوراث' سِّ
ذ ثاُغورِي ن اَأربِّي اإِ وْيُذوذ نّس، ماّمش ذ اس اإِ غا عّبذن ُؤ ماّمش اإِ غا ّدارن اَأرنذاذ ُؤغْمُبوب نّس. ِذي  ْرعاهذ اَأقِذيم ن وْذلِيس 

اإِقّدسن نُوفا خْمسا اإِْذلِيسن ن ُموسى اإِنّي اإِْدچان ذ تاْوراث ن اَأربِّي اإِ وْيُذوذ نّس. ْخزار ُؤفُغ. 19، 20.  

22؛   ،19:6 ُروم  ْخزار  'ثاقّداسث'.  ْخزار  كثار.  ْثقّداسث  غار  وْبِريذ  نتّا ذݣ  اَأقّا  اَأمقّداس  ذ  اإِذْورن  ونّي   - ثُوقّدِسي 
عبر. 14:12. 
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رقياس ن ثُْزوݣّارث ذ ِثيرؤ ذ ُروْعر� ذ و�ْدچاغ
ذِليس، ُؤذم، لعاذ�ذ رقّدس ثْيُوناِنيثس ثاِريِفيث �إِ

غاْدچن( ماث. 27:6؛ ُلوك. 25:12؛ 46-55 شم'ِبيُخوس'  (πιχυς)ُؤِغير )�إِ
يُوح. 8:21؛ �أَسا. 17:21

ماث. 1478,541:5 ِميثُرو'ِميليُون'  (μιλιον)مايل

ْسثاِذيّين( ماث. 21:14؛ ُلوك. 13:24؛ 185 ِميثُرو'سثاِذييُون' (σταδιον) �أَْسثاِذي )�إِ
يُوح. 19:6؛ 18:11؛ 
�أَسا. 20:14؛ 16:21

يِوين( ي )ِثيدِّ رخ. 1,8528:27 ِميثُرو'ُؤْرِݣييا' (οργυια)  ِثيدِّ

منِذي ذ ّزشث   رقياس ن و�مان ذ �إِ

غاّر�فن( مار. 0,558،4:7 ِليثُرو'ِخيسثُوس'  (ξεστης)�أَغاّر�ف )�إِ

ماث. 15:5؛ مار. 21:4؛ ُلوك. 8,7533:11 ِليثُرو'ُموِذييُوس'  (μοδιος)رُموذ )رْمُذوذ(

ماث. 33:13؛ ُلوك. 1321:13 ِليثُرو'ساثُون'  (σατον)رُموذ )رْمُذوذ(

ِميثِريثن( يُوح. 39,46:2 ِليثُرو'ِميثِريِثيس'  (μετρητης)�أَِميثِريث )�إِ

ِحيز. 14،11:45؛ ُلوك. 3947:16 ِليثُرو'كُوُروس'  (κορους)ثاخانشث ن ِييرذن

�سا. 1,16:6 ِليثُرو'ُخويِنيكس'  (χοινικες)رُموذ )رْمُذوذ(

يذ�ون( ِبِ ُلوك. 39,46:16 ِليثُرو'باثُوس'  (βατους)�أَِبيذ�و )�إِ

رُوزناث
يُوح. 3:12؛ 327,539:19 ݣر�م'ِليثر�'  )ِليثر�(�رضر

�سا. 2021:16-40 ِكيلُو'ثالنِثييايُوس' (ταλαντιαιος)   'ثالنث'

ِثينعاِشين
يُوناِنيّينن ُوذ�ين ُروماِنيّينن �إِ �أَّس-� )2009(ن �إِ

1 'لبثا' 
)�أَُصولِذي ن نّحاس(

مار. 42،12: 
ُلوك. 59:12؛ 2:21

1 ِذرهام�أَْزين كو�ذر�نث

1 كو�ذر�نث2 'لبثا'
)�أَُصولِذي ن نّحاس(

ماث. 26:5؛ مار. 42:12

2,5 ِذرهام 

1 �أَُصولِذي )ِبينِّينݣ( 
)'�أَّساِرييُون' ن نّحاس(

ماث. 29:10؛ ُلوك. 6:12

9 ِذرهام

1 ذر�خما 
)�أَُصولِذي ن نُّوقارث(

ُلوك. 8:15

ينار 145 ِذرهام1 دِّ

ُذوبل ن ذر�خما )2 ذر�خما(
قّدسن( )=ّضاِريبا �إِ ثاّد�رث �إِ

ُؤفُغ.  11:30-16؛ ماث. 24:17 

ينار 290 ِذرهام2 دِّ

1 ْسثاِثير )=4  ذر�خما(
ماث. 15:26؛ 9-5،3:27

ينار 580 ِذيرهام4 دِّ

1 �أَْرضر )=100  ذر�خما(
'ِمينا' ن نُّوقارث - ُلوك. 25-13:19

ينار 14500 ِذرهام100 دِّ

1 ثالنث
ماث. 24:18؛ 28-15:25

58-80 �أَْرضر 
ن ُورغ ِنيغ نُّوقارث

870.000 ِذرهام
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