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ْنِجیل ْإلِ
َمتَّى قَّارن-اَس ْڒُمْومن ن یج یُْوَرا ث َمامش

ِعیَسى ِسیْذنَا ن ڒْجُذوذ

ذ َداود إِ يتْعَنان د إِي ونِّي لَْمِسيح، ِعيَسى ن ڒْجُذوذ ن ْڒِكَتاب ذ َوا ْبَراِهيم.11

ذ َيُهوَذا ا-د يجَّ َيْعُقوب َيْعُقوب. ا-د يجَّ إِْسَحق إِْسَحق. ا-د يجَّ ْبَراِهيم 2

ا- يجَّ َفاِرس َثاْمَرا. نّس ثْمَغاْرث اَكذ َزاَرح ذ َفاِرس ا-د يجَّ َيُهوَذا 3 اَيْثَماس.

ا-د يجَّ َعِميَناَداب َعِميَناَداب. ا-د يجَّ أََرام 4 أََرام. ا-د يجَّ َحْصُرون َحْصُرون. د

َراَحاب. نّس ثْمَغاْرث اَكذ ا ُبْوَعزَّ ا-د يجَّ َسْلُمون 5 َسْلُمون. ا-د يجَّ ون نَسُّ ون. نَسُّ

ا- يجَّ ى َيسَّ 6 ى. َيسَّ ا-د يجَّ ُعْوبِيد َراُعْوث. نّس ثْمَغاْرث اَكذ ُعْوبِيد ا-د يجَّ ا ُبْوَعزَّ

َثْمَغاْرث ذ يْدَجان تُوَغا ثنِّي ِزي ُسِليَمان ا-د يجَّ اَزْدِجيذ َداود اَزْدِجيذ. َداود د

أُْوِرَيا. ن

ا-د يجَّ أََسا 8 أََسا. ا-د يجَّ أَبَِيا أَبَِيا. ا-د يجَّ َرُحْبَعام َرُحْبَعام. ا-د يجَّ ُسِليَمان 7

ُيْوَثام. ا-د يجَّ َيا ُعزِّ 9 َيا. ُعزِّ ا-د يجَّ ُيْوَرام ُيْوَرام. ا-د يجَّ َيُهْوَشاَفاط َيُهْوَشاَفاط.

ا-د يجَّ ى َمَنسَّ ى. َمَنسَّ ا-د يجَّ َحَزِقَيا 10 َحَزِقَيا. ا-د يجَّ أََحاز أََحاز. ا-د يجَّ ُيْوَثام

َواِمي ْڒوْقث ِذي اَيْثَماس ذ َيُكْنَيا ا-د يجَّ ُيْوِشَيا 11 ُيْوِشَيا. ا-د يجَّ أَُمون أَُمون.

َبابِل. َغار ُؤّزْڒن َخاْفسن

ْشَعالِْتيِهيل ْشَعالِْتيِهيل. ا-د يجَّ َيُكْنَيا َبابِل، َغار ُؤّزْڒن َخاْفسن َواِمي ُؤْمَبْعد 12

ا-د يجَّ لَْياِقيم.لَْياِقيم ا-د يجَّ أَبِيُهود أَبِيُهود، ا-د يجَّ َزُربَّابِل 13 َزُربَّابِل. ا-د يجَّ
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أَلُْيْود. ا-د يجَّ أَِخيم أَِخيم. ا-د يجَّ َصاُدْوق َصاُدْوق. ا-د يجَّ َعاُزْور 14 َعاُزْور.

ا-د يجَّ َيْعُقْوب 16 َيْعُقْوب. ا-د يجَّ َمتَّان َمتَّان. ا-د يجَّ لِْعَزار لِْعَزار. ا-د يجَّ أَلُْيْود 15

لَْمِسيح. س ان يْتَواسمَّ إِݣ ِعيَسى ين يجِّ د إِي نتَّاث َمْرَيم ن اَْرَياز ُيْوسف

َخاسن َواِمي َغار َداود ِزي َداود. َغار ْبَراِهيم ِزي َْٔجَيال ْلا ن اَْربْعَطاش ِذنِّي 17

َواِمي َغار َبابِل َغار ُؤّزْڒن َخاسن َواِمي زݣ َْٔجَيال. ْلا ن اَْربْعَطاش َبابِل َغار ُؤّزْڒن

َْٔجَيال. ْلا ن اَْربْعَطاش لَْمِسيح يْخڒق د

ِعیَسى ِسیْذنَا یْخڒق د إِي و أَمُّ

ُيوسف، اَكذ زُّوِجَيا ثݣَّا َمْرَيم اس يمَّ َواِمي لَْمِسيح۔ ِعيَسى يْخڒق َماّمش أَقَّا 18

ُيوسف 19 أَربِّي. ِسيِذي ن أَرُّوح ِزي يس اَعدِّ ثْيِسي َجاَراسن مْڒشن َغا إِي ْقبڒ

َعاَيا، دِّ يْضڒق اََخاس َشا يِخيس َوار يْدَجا۔ إِݣ نِيَشان َياِوي، اَت يْخسن ونِّي

ْثُنْوْفَرا. س يْدجف اََذاس يرزُّو

ِذي لَْمَلائَِكا ن يج َخاس ْثبّد-د نِّي، ْثمْسَڒاْيث ِذي يْتفكَّار َواِمي َماَشا 20

َمْرَيم َتاِويذ اَذ َشا تݣّْوذ َوار َداود، أَيث ن مِّيس آ ُيوسف "آ ثنَّا-اَس: ثْرِجيث

اَذ أََقا 21 يس. اَعدِّ ثْيِسي ِزي إِي أَربِّي ِسيِذي ن أَرُّوح ِزي أََقا نّش۔ َثْمَغاْرث

ْڒُمْعِصَياث ِزي نّس ْڒقُوم يسْنجم اَذ ِميْنِزي ِعيَسى يذ ْثسمِّ اَث وحْنِجير يج تّج

نْسن."

نَّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما يوْقعن إِݣ ا َمارَّ َمانَاَيا ذ 22

وحْنِجير يج تّج أَذ يس، اَعدِّ تْيِسي اَذ َثْعْزرْشت "أََقا 23 ْزَمان: ن يِج ذݣ إَِشْعَيا

اَِكْذنغ۔) أَربِّي نّس: (ْڒَمْعَنا انِْويل۔"ب إِمَّ ان سمَّ اََذاس

14:7۔ إَِشْعَيا ْخَزر ب23:1



6.2–24.1 3

ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ثنَّا َذاس ِمين يݣَّا يِضص زݣ ُيوسف يَفاق د َواِمي 24

أُوَشا يس، مِّ ا ثجَّ د َواِمي اَڒ يِحيِذي ت َوار َماَشا 25 نّس. َثْمَغاْرث ُيْوِوي أَربِّي،

ِعيَسى. ا-ث يسمَّ

یِْثَران ن ْلِعلم یقَّارن یِنِّي

َيُهوَذا ن ْثُموْرث ِذي لَْحم َبْيت ن وبِيَلاج ذݣ ِعيَسى يْخڒق َواِمي ارن12 يقَّ يِنِّي زݣ يِوَذان َشان ُؤِسين-د ِهيُرْوُدس، وزْدِجيذ ن ْڒوْقث ِذي

وحْنِجير يْدَجا "َمانِي نَّان: 2 لُْقدس. ن ثْنِديْنت َغار ْرق شَّ ِزي يِْثَران ن لِْعلم

نّس، يْثِري رق شَّ ِذي نْژَرا أََقا ُوْوَذاين؟ ن اَزْدِجيذ ذ يِيِڒين َغا إِي يخْڒقن د إِي

نْسّجذ." اََذاس نُْوَسا-د

َران اَمّقْ ذ وْمُنوس ن يج يْيِسي ئِخّيق َمانَاَيا، ِهيُرْوُدس وزْدِجيذ يْسَڒا َواِمي 3

ن يْمسْڒَماذن ذ ُوْوَذاين ن ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ئِْسُمْون 4 لُْقدس. ن يمْزَذاغ ذ نتَّا

لَْمِسيح؟" يْخڒق َغا د "َمانِي ئِّسْقَسا-ثن: ِريَعا، شَّ

ذݣ ِميَخا نَِّبي ُيْوَرا َماّمش َيُهوَذا، ن ْثُموْرث ِذي لَْحم َبْيت "ِذي نَّان-اَس: 5

ْزَمان: ن يِج

شم، ذ ُؤَڒا ينَّا: أَربِّي 6

َيُهوَذا، ن ْثُموْرث ِذي لَْحم َبْيت آ

َثمْزَيانْت ذ ُبو ثْدِجيذ َوار

َيُهوَذا. ن امت ْثندَّ َجار

ْڒَحاكم ن يج يّفغ َغا د إِي زَّايم
أَيث-إِْسَرائِيل."ث ن يُنو ْعب شَّ ينْدهن َغا إِي

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ ت6:2

2:5۔ ِميَخا ْخَزر ث6:2
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ن لِْعلم ارن يقَّ يِنِّي إِ ِهيُرْوُدس وزْدِجيذ ْثُنْوْفَرا س يَڒَغا-َياسن-د نِّيت ْڒخّدْ 7

يّسّك-يثن ّسنِّي 8 يِيْثِري. يْظَهار د ِذي إِي ْڒوْقث نِيَشان زَّاْيسن ئِّسن يِْثَران،

ث ْخِمي نِّي. وحْنِجير خ ْمِليح ْرُزوم ِذنِّي "ُرْوحم ينَّا-اَسن: لَْحم، َبْيت َغار

ذغ." سّجْ اََذاس نش ذ ُؤَڒا َراحغ اَذ َباش عْڒمم-اَيِي َثافم، َغا

يݣُّور رق شَّ ِذي ْژرين إِي نِّي ئِْثِري ُرْوحن. كَّارن وزْدِجيذ، ينَّا ِمين ْسِڒين 9

َواِمي 10 نِّي. وحْنِجير يْدَجا َمانِي َغار وجنَّا ذݣ يبّد يِْيوض، َواِمي زَّاث. َغار

اس يمَّ اَكذ اَحْنِجير ْژِرين نِّي، اْرث َثدَّ ُؤْذفن 11 اَطَّاس. َفْرحن نِّي يْثِري ْژِرين

ْدهب يْعِني نْسن، ڒْكُنْوز جْبذن-د ذن-اَس۔ سّجْ نْسن يَفاّدن خ وَضان َمْرَيم،

ڒْهِدَياث۔ ذ ُؤِشين-اَس ُمْوّر، قَّارن-اَس تُْوفُح ذ ْڒَحاجث ن يج ذ لْلَُبان ْتَبُخور ذ

كَّارن ِهيُروُدس۔ وزْدِجيذ َغار َشا تْعِقيبم َوار ثْرِجيث ِذي أَربِّي ئِْعڒم-اَسن 12

نّْغِنيت. وْبِريذ ن يِج خ نْسن ْثُموْرث َغار ذْوڒن

ِمْصَرا َغار ثَْروَڒا

ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن ئِج يِْثَران، ن لِْعلم ارن يقَّ نِّي يِْوَذان ُؤُيْورن َواِمي 13

يمَّاس ذ نِّي اَحْنِجير ْيِسي "كَّار ثنَّا-اَس: ثْرِجيث، ِذي ُيوسف َغار ْثبّد-د أَربِّي

يرزُّو ِهيُروُدس َازْدجيذ أََقا ْذوڒ-د۔ يِنيغ َغا َذاش اَڒ ِذنِّي زْذغم ِمْصَرا، َغار ْروڒ

ِمْصَرا َغار ْدِجيڒث س ُيوُيور ُيوسف ئِكَّار 14 ينغ." اَث َباش نِّي وحْنِجير خ

َقاع ِهيُروُدس. وث يمُّ َواِمي اَڒ ِذنِّي يم ئِقِّ 15 اَِكذس. اس يمَّ ذ نِّي اَحْنِجير ُيْوِوي

ْزَمان: ن يِج ذݣ ُهوَشع نَِّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِݣ َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما َمانَاَيا
ِمْصَرا."ج ِزي يّفغ د اَذ باش مِّي إِ "َڒِغيغ-د

1:11۔ ُهْوَشع ْخَزر ج15:2
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لَْحم بِْیت ن یحْنِجیرن ن ْڒمْوث

يخّيق شْمثن-ث، يِْثَران ن لِْعلم ارن يقَّ يِنِّي بلِّي ِهيُروُدس ڒْخَبار ا َيرَّ د َواِمي 16

نّس نََواِحي ذ لَْحم َبْيت ِذي يحْنِجيرن َمارَّا ينغ اَذ َباش ئِّسّك اَطَّاس. يْغضب

يمْظَهار د َذاسن إِي ْڒوْقث ْعَلْحَساب اي، ْسَوادَّ َعَماين ِزي يْدَجان َغار إِي

أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ نِّيت ْڒخّدْ 17 يِْثَران. ن لِْعلم ارن يقَّ يِنِّي إِ يِيْثِري

ْزَمان: ن يِج ذݣ إِْرِمَيا قَّارن ُؤِمي نَّبي إِ

َراَما، ن ْدَشار ِزي ْتَواصنّط "ْثُغويِّيث 18

وْحَزان. ن َواطَّاس ذ ئِمطَّاون

نْسن، َثاْرَوا خ يْتُرون إِݣ أَيث-َراِحيل
ْوثن."ح مُّ اش َڒاحقَّ ان ْتَواعزَّ اَذ ِخيسن َوار

نَاِصَرا َغار ِمْصَرا ِزي تْعقَابن

ِذي أَربِّي ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن يج ْثبّد-د ِهيُروُدس وزْدِجيذ ْوث يمُّ َواِمي 19

يمَّاس ذ اَحْنِجير اَِكذش أَِوي "كَّار ثنَّا-اَس: 20 ِمْصَرا. ِذي ُيوسف َغار ثْرِجيث

اَحْنِجير-أَ." نْغن اَذ يْخسن يِنِّي ْوثن مُّ أََقا أَيث-إِْسَرائِيل، ن ْثُموْرث َغار ُرْوح

أَيث- ن ْثُموْرث َغار يْذوڒ اس يمَّ ذ اَحْنِجير اَِكذس ُيْوِوي ُيوسف يكَّار ّسنِّي 21

ِهيُروُدس َباَباس يْخڒف أَْرِخيَلاُوس اَزْدِجيذ بلِّي يْسَڒا َواِمي َماَشا 22 إِْسَرائِيل.

ذݣ يبّدن د َغارس ِمين ْعَلاْحَساب يَراح. ِذين اَڒ ئِݣّْوذ َيُهوَذا، ن ڒْحَكام ِذي

ذݣ ئِْزذغ 23 لَْجِليل۔ ن ْثُموْرث ن يهث جِّ َغار ئُِرْوح نّْغِنيت، ثْرِجيث ن يِج

لأنِْبَيا إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما نَاِصَرا قَّارن-اَس وبِيَلاج ن يِج

نَاِصِري." ان سمَّ اََذاس "أََقا ْزَمان: ن يِج ذݣ

15:31۔ إِْرِمَيا ْخَزر ح18:2
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ْلَمِسیح إِ اَْبِریذ یسْوَجاذ یَْحیَى نَّبِي

يتحدَّاث َواَمان س يْوَذان ار يْتطهَّ َيْحَيى يْظَهار د ِذي إِي نِّي ْڒوْقث ِذي خ13 3 وجنَّا." ْڒُمْلك ُيْوذس-د أََقا "تُْوبم، ار-اَسن: ئِقَّ 2 َيُهوَذا. ن ڒْخَڒا ِذي

ْزَمان: ن يِج ذݣ إَِشْعَيا قَّارن ُؤِمي نَّبي ينَّا إِݣ َيْحَيى

ڒْخَڒا: ِذي ْثَڒاَغا ا "ْثِمجَّ

أَربِّي، ِسيِذي إِ اَْبِريذ ْسوْجذث
نِيَشان."خ نّس يْبِريذن ݣّم

ام وحزَّ ن يج نّس نّّص ِذي وْڒغم، ن ْشَعر س خْذمن-ث نّس اَرُّوض َيْحَيى 4

ثْنِديْنت ن يمْزَذاغ َغارس َتاسن-د 5 َثُحْوّرْشت. َثاّمْنت ذ ْثُمْوْرِغي ئِتّت يِيڒم۔ ن

ُْٔرُدن. لا ن يْغَزار إِ ينّْضن د إِي يِنِّي ا َمارَّ ذ تْكمڒ اَمن َيُهوَذا ن يِنِّي ذ لُْقْدس ن

ن يِْغَزار ذݣ َواَمان س ار-يثن يْتطهَّ َيْحَيى نْسن، ْڒُمْعِصَياث س تْعَتاَرافن 6

ُْٔرُدن. لا

َتاسن-د وِقْيين يَصدُّ ذ ِسْيين يَفرِّ ذ ڒْفُقَها ن اَطَّاس بلِّي َيْحَيى يْژَرا َواِمي َماَشا 7

يعْڒمن َذاوم ِوي يِفيغَران، َثاْرَوا "آ ينَّا-اَسن: َواَمان، س ار يطهَّ اََثن حَما َغارس

ح، صَّ ذ ْثُتْوبم مَڒا 8 َياسن؟ َغا د إِي أَربِّي ِسيِذي ن لَْغَضب ِزي ْترْوڒم اَذ

ْبَراِهيم ن َثاْرَوا ذ ين نشِّ نْوم نّْفس ِذي تِيِنيم اَذ َماِشي 9 يصْبَحان. ڒْخَذايم ݣّث

ن َثاْرَوا ذ َيّر اَثن يْزَرا-َيا يْيِسي اَذ ْبَراِهيم، ن َثاْرَوا أَربِّي يخس مَڒا َصاِفي. أُو

إِي اْرث َثشجَّ ْمُكڒ ور. ْڒشجُّ ن يژْوَران يقّس اَذ حَما يْوجذ َشاقُور أََقا 10 ْبَراِهيم.

ارغ-كنِّيو ْتطهَّ نش 11 ي. ْثمسِّ ِذي ْتمْنضر اَذ ْتَواقّس اَذ يصْبَحان ِمين يِتيْرون َوار

يْجهذ نتَّا نش، إِ مْنَبْعد َياسن َغا د إِي ونِّي َماَشا تُْوبم، اَذ َباش َواَمان س

3:40۔ إَِشْعَيا ْخَزر خ3:3
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أَرُّْوح س ار يطهَّ اَكنِّيو نتَّا نّس. ثِِسيَڒا ذ ُؤَڒا ْيِسيغ اََذاس ْسِذيِهيْدجغ َوار َخاِفي۔

َمارَّا. نّس َثافَّا يُزْوزَّار اَذ حَما وفُوس ذݣ َثازَّاْرث َغارس 12 ي. ْثمسِّ ذ يقّدْسن

ِذي َشا عند ينّفْ َوار ِمين يْسْحرق أَذ ْثْسَراْفث۔ ِذي يْرَذان ن ثِحبَّا يْسُمْون أَذ

اْرص." عمَّ يْخِسين َوار إِي ي ْثمسِّ

َواَمان س ِعیَسى ِسیْذنَا یْتطھَّار یَْحیَى نَّبِي

َباش ُٔرُدن لا ن يْغَزار َغار لَْجِليل ن ْثُموْرث ِزي ِعيَسى ُيْوَسا-د نِّيت ْڒخّدْ 13

شك ا يْتخصَّ "نش ينَّا-اَس: ُيْوِݣي، َيْحَيى َماَشا 14 َواَمان. س َيْحَيى ار يطهَّ اَث

َغاِري؟" ثُْوِسيذ-د شك أُو ارن، يطهَّ َغا َذايِي إِي

حَما نِيَشان يْدَجان إِݣ َمانَاَيا ذ و، ڒخُّ ْقبڒ "ِغير ينَّا-اَس: ِعيَسى ئِْندق-د 15

َيْحَيى. يْقبڒ أُوَشا أَربِّي." ِسيِذي يخس ِمين ا َمارَّ يكّمڒ اَذ

وجنَّا، يُنْوْرزم َذاس إِي نِّيت ْڒخّدْ َواَمان، زݣ ُيْوِڒي-د ِعيَسى ار يطهَّ ِغير 16

ن يج ذ 17 َخاس. ْثمْرس-د ثْذبِيْرث ن يج اَمْشَناو يْهَوا-د أَربِّي ن أَرُّوح ئِْژَرا

زَّايس." َفْرحغ يِعيّزن، ي مِّ ذ "َوا ثنَّا: وجنَّا زݣ ا ْثِميجَّ

ِعیَسى ِسیْذنَا اب یْتَجرَّ إِْبِڒیس

إِْبِڒيس. يَجّرب اَث حَما ڒْخَڒا َغار ِعيَسى ُيْوِوي أَربِّي ن اَرُّوح ّسنِّي ُيْوَسا-اَس-د14 ان، ُوْوسَّ ذ ْدِجَياِڒي َجار يوم اَْربِعين ِعيَسى يُژومّ َواِمي 2

ن مِّيس ذ شك "مَڒا ينَّا-اَس: ِعيَسى َغار يَقّرب-د ابن يْتَجرَّ ونِّي ئِكَّار 3 وع. جُّ

اَْغُروم." ذ ذْوڒن اَذ يْزَرا-َيا إِ ئِِني-َياسن أَربِّي،

اََڬْرَفا۔ نِغ اََشْرَفا ذ يْعِني عن،" ينّفْ َوار "ِمين د12:3
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َواَها، وْغُروم س ُبو ر يدَّ َوار ْبَناذم ار: يقَّ "لِْكَتاب ينَّا-اَس: ِعيَسى ئِْندق-د 4

أَربِّي!"ذ ار يقَّ إِݣ اََواڒ ْمُكڒ س ئِدَّر

ن يت ْثِقيشِّ خ ئِْسبّد-يث لُْقْدس، ن ثْنِديْنت َغار ِعيَسى ُيْوِوي إِْبِڒيس ّسنِّي 5

َغار ا سَّ نْݣز أَربِّي ن مِّيس ذ شك "مَڒا ينَّا-اَس: 6 ُوْوَذاين. ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا

ْيِسيْنت أَش َخاش، نّس لَْمَلائَِكاث أَربِّي ا يوصَّ أَذ ار: يقَّ لِْكَتاب أََقا ْثُموْرث،
نّش!"ر وَضار س وْزُرو ُبو ْثحكّْمذ َوار حَما نْسْنت ن يَفاسَّ خ

نّش!"ز أَربِّي ِسيِذي ُبو ْتَجرَّاب َوار َعاوذ: ار يقَّ "لِْكَتاب ِعيَسى: ينَّا-اَس 7

اَطَّاس. ُيْوْعَڒا وْذَرار ن يِج ن يت ْثِقيشِّ َغار ِعيَسى ُيْوِوي إِْبِڒيس ّسنِّي 8

ينَّا-اَس: 9 نْسْنت. ثُُصْوْبَحانت ذ ونْشت دُّ ن لْمْمَلَكاث ا َمارَّ ئِسْظَهار-اَس-د

ذذ-اَيِي." ْثسّجْ نّش يَفاّدن خ ثْوِضيذ مَڒا ثِيَنا ا َمارَّ ُؤشغ "أََذاش

سّجذ ار: يقَّ لِْكَتاب أََقا يَطان، شِّ آ بّعذ-اَيِي "ُرْوح، ينَّا-اَس: ِعيَسى ئِْندق-د 10

َواْحذْس."س ْعبذ-يث نّش، أَربِّي ِسيِذي إِ

خ ارنْت ْتسخَّ نِثْنِتي ُؤِسيْنت-يد، لَْمَلائَِكاث إِْبِڒيس۔ َخاس يبّعذ ّسنِّي 11

ِعيَسى.

ْمُكڒ س يدَّر ْبَناذم يْعِني َثُيْونَانِيث، س 3:8۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ْخَزر ذ4:4
أَربِّي۔ ن وم وقمُّ زݣ غن يتّفْ د إِي اََواڒ

11:91-12۔ زَُّبور ْخَزر ر6:4

16:6۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ْخَزر ز7:4

13:6۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ْخَزر س10:4
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یمْزُوْوَرا نّس یمْحَضارن إِ یْتَڒاَغا-د ِعیَسى ِسیْذنَا

ْثُموْرث َغار نَاِصَرا َغار ئِْعقب يْتَواحّبس، اََقا َيْحَيى بلِّي ِعيَسى يْسَڒا َواِمي 12

وبِيَلاج يِج ذݣ يْزذغ اَذ ئُِرْوح نَاِصَرا، ِذي َشا يم يقِّ َوار َماَشا 13 لَْجِليل. ن

ن يهث جِّ لَْجِليل، ن ڒْبَحار ن طَّاْرف خ يْدَجان إِݣ َكفْرنَاُحوم قَّارن-اَس

نَِّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ أَمنِّي 14 نَْفَتالِيم. ذ َزُبْولُْون ن ْثُموْرث

ْزَمان: ن يِج ذݣ إَِشْعَياء قَّارن ُؤِمي

نَْفَتالِيم، ن ْثُموْرث ذ َزُبْولُُون ن "َثُموْرث 15

لَْجِليل، قَّارن ُؤِمي ثِينِّي

ُْٔرُدن، ْلا ن يِْغَزار ن ْرق شَّ ِذي ڒْبَحار ن وْبِريذ خ

ُؤَذاين. ذ يْدِجين َوار يِنِّي ذ ُؤَڒا غن زّدْ إِي َمانِي

َثاْدَجْست، ِذي يِتيِعيشن إِي ْثُموْرث-أَ ن ْعب شَّ 16

َرانْت۔ َثمّقْ ذ ْثَفاْوث يژر أَذ

ْڒمْوث ن َثاْدجْست ِذي يزّدْغن يِنِّي
نُّور."ش يمْظَهار أََذاسن-د

ْڒُمْلك ُيْوذس-د أََقا "تُْوبم، ار-اَسن: يقَّ اث يتحدَّ ِعيَسى يْبَذا ّسنِّي ِزي 17

وجنَّا."

نِْثِني َواْوَماثن ن ْثَناين ئِْژَرا لَْجِليل، ن ڒْبَحار ن طَّاْرف خ يݣُّور ِعيَسى َواِمي 18

نطّرن ُؤَماس۔ أَنْْدَراُوس ذ ُبطُرس قّارن ُؤِمي ِسْمَعان يسْڒَمان۔ ن يحْدَجاقن ذ

ذ اَّرغ اَكنِّيو و ڒخُّ اََقا اَِكِذي "أََراحم-د ِعيَسى: ينَّا-اَسن 19 ڒْبَحار. ِذي ا ْثَراشَّ

ْذَفارن-ث. نسن، يِوين ْثَراشِّ ِذي سْمحن نِّيت ْڒخّدْ 20 يِْوَذان." ن يحْدَجاقن

1:9-2۔ إَِشْعَيا ْخَزر ش16:4
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يِج ن َثاْرَوا ُيْوَحنَّا ذ َيْعُقوب نّْغِنيت، َواْوَماثن ن ْثَناين ئِْژَرا اَِغيِڒين، ئِْعُذو 21

يِوين ثَِڒاشِّ ڒن عّدْ َباَباْثسن اَكذ اُبوت ْثَغرَّ ِذي أََقا-ثن َزْبِدي۔ قَّارن ُؤِمي وْرَياز ن

ذ نْسن اُبوت ْثَغرَّ ِذي سْمحن وْمَشان ذݣ 22 ِعيَسى، ئَِڒاَغا-َياسن-د نْسن۔

ِعيَسى. ْذَفارن َباَباْثسن،

ُوْوَذاين ن ثْمِزيَذاِوين ِذي يسْڒَماذ لَْجِليل ن ثُِموَرا ا َمارَّ ِذي ِعيَسى ئِݣُّور 23

دَّات ن َعان دِّ ذ ڒْهَڒاَشاث ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا أَربِّي. ن ْڒُمْلك ن نِْجيل ْلٕاِ س يْتحدَّاث

يِنِّي ا َمارَّ َغارس تَّاْوين-د تْكمڒ۔ اَمن ُسْوْرَيا ِذي نّس ڒْخَبار ئِّفغ 24 يِْوَذان. ذݣ

يمْجُنْونن ذ يَمْرَياحن ْمُكڒ ڒْحِڒيَقاث، ذ ڒْهَڒاَشاث ن َٔنَْواع ْلا س ابن ْتعدَّ يهْڒشن

ذ لَْجِليل ِزي ْڒَغاِشي ن اَطَّاس ِعيَسى ْذَفارن 25 يْسݣْنَفا-ثن. نتَّا ينْشُرْوفن، ذ

ن ْرق شَّ ن يهث جِّ ذ َيُهوَذا ذ لُْقْدس ن ثْنِديْنت ذ ِديَكاْپِلس قَّارن ُؤِمي إِْقِليم

ُْٔرُدن. ْلا ن يِْغَزار

وْذَرار ذݣ أَحّدث

َغارس ُؤِسين-د يم يقِّ وْذَرار َغار ُيْوِڒي نِّي، ْڒَغاِشي َقاع يْژَرا َواِمي ينَّا-اَسن:15 يسْڒَماذ-يثن، ئِْبَذا 2 نّس. يمْحَضارن

إِ وجنَّا ْڒُمْلك أََقا نْسن، اَرُّوح ذݣ ْڒُمَساِكين ذ يْدَجان يِنِّي إِ نْسن ْعد "سَّ 3

نِْثِني.

عن. ْتَواشّجْ اَذ اََقا يخّيْقن، يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 4

ْونْشت. دُّ َوْرثن َاذ أََقا ْدَراوش، ذ يْدَجان يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 5

نِْثِني اش َڒاحقَّ نِيَشان، يْدَجان ِمين َغار ْوذن يفُّ يْدُجْوزن يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 6

اْونن. جَّ اَذ

نِْثِني. ذ ُؤَڒا أَربِّي يْرحم اَثن أََقا من، يرّحْ يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 7
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أَربِّي. ژرن اَذ أََقا اَشْمَڒاڒ، ذ ُؤڒ يْدَجا َغار يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 8

أَربِّي. ن َثاْرَوا اَمْشَناو ان سمَّ اَثن أََقا يْوَذان، يصْدْجحن يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 9

ْڒُمْلك أََقا نِيَشان، يْدَجان ِمين ن ڒْسَباب خ ابن يْتَواعدَّ يِنِّي إِ نْسن ْعد سَّ 10

نِْثِني. إِ وجنَّا

يَخارِّيقن س ْڒِعيب َذاْيوم نَّان نِغ بن-كنِّيو، عّدْ ْتَزَورن-كنِّيو، مَڒا نْوم ْعد سَّ 11

ذݣ َران اَمّقْ ذ ََٔجار ْلا ن يج َغاْروم أََقا َفْرحث۔ ذْحشث، 12 يُنو. ڒْسَباب خ

نْوم. ْقبڒ رن دَّ إِي َٔنِْبَيا لا ابن يْتَواعدَّ اَمنِّي اش َڒاحقَّ وجنَّا،

ْثفَاْوث ذ ڒْمڒح

يُرْوح-اَس مَڒا َماَشا ْثُموْرث، ن َثصْبَحانْت ڒْمڒح ذ يْدَجان إِي كنِّيو ذ 13

َوالُو، إِ ْثصْدجح َوار أََقا نَّر؟ اََذاس-ث-يذ نّݣ َغا َذاس َمامش نّس، لَْمَذاق

ن ئِج ْونْشت، دُّ ن ْثَفاوث ذ كنِّيو 14 يِْوَذان. سن عّفْ اََخاس ا َبارَّ َغار يْنضر أَت

ُبو ْسرقِّين َوار ئِْوَذان 15 ْثُنْوفّر. يم تقِّ اَذ ْثزّمر َوار وْذَرار خ يْدَجان إِي ثْنِديْنت

ُيْوش اَذ حَما ْڒَمْرَفع خ تݣّن-ث لَْعْكس، وْقُنوش۔ َشان قْڒبن اََخاس حَما ْڒقْنِديڒ

يِْوَذان، إِ ْثشّعڒ نْوم ْثَفاْوث ّجم أَمُّو، 16 اْرث. ثدَّ ِذي يْدَجان ُؤݣ َمارَّا إِ ْثَفاوث

وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَباْثوم حْمذن اَذ ثِصْبَحانِين نْوم ڒْخَذايم ژرن اَذ حَما

ِریَعا شَّ

ِمين ذ ُموَسى ن ِريَعا شَّ خ ْقِضيغ اَذ حَما ُؤِسيغ-د بلِّي َشا ْثفكَّارم َوار 17

أََقا 18 نْسن. اََواڒ ڒغ كّمْ اَذ ُؤِسيغ-د ْقِضيغ، اََخاسن َشا ُؤِسيغ د َوار َٔنِْبَيا. لا نَّان

يط ْثنقِّ ن يج نِغ ْڒَحْرف ن يج ذ ُؤَڒا ْثُموْرث ذ وجنَّا يْتَواكّس َغا أَڒ ْڒَحّق: تْسَڒام

ُڒوِصّيث ن يج يَحْرفن َغا ُؤو ا َمارَّ 19 كُْڒِشي. يكّمڒ َغا أَڒ ِريَعا، شَّ ِزي تكّس اَذ

ذ يِيِڒي أَذ نتَّا، يتّݣ ِمين خ يِْوَذان إِ يسْڒمذ اَذ أُوَشا ِريَعا، شَّ ِزي َثمْزَيانْت ذ
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زَّايس، يݣَّا ِريَعا شَّ إِ يَطاعن َغا ون َماَشا وجنَّا. ْڒُمْلك ِذي َواطَّاس س اَمْزَيان

ْڒُمْلك ِذي َواطَّاس س َران اَمّقْ ذ يِيِڒي أَذ نتَّا، اَم ݣّن اَذ يِْوَذان إِ يسْڒمذ أُوَشا

تݣّن ِمين ِزي ْكَتار أَربِّي ار يقَّ ِمين إِ ثْتِطْيعم َوار مَڒا قَّارغ-اَوم: أَقا 20 وجنَّا.

وجنَّا. ْڒُمْلك َتاْذفم اَذ اْرص عمَّ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن

أَْعصب

ا َمارَّ أََقا َشا، نّق َوار نْوم: ڒْجُذوذ إِ يْتَوانَّا-َياسن بلِّي تُْوَرات ِذي ثْسِڒيم أََقا 21

يَعْصبن َغا ُؤو ا َمارَّ قَّارغ-اَوم: نش َماَشا 22 يْتَواْحكم.ص اَذ َحّد يْنغن َغا إِي ونِّي

ِذي يْتَواْحكم أَذ اَْغُيوڒ، آي ُوْوَماس: إِ يِيِنين َغا ون يْتَواْحكم. اَذ ُوْوَماس خ

يَراح اَذ ئِْسَذاهْدج اَْفُغوڒ، آي ُوْوَماس: إِ يِيِنين َغا ون ذ َرانْت. َثمّقْ لَْمْحَكاَما

َجهنََّما. ن ي ْثمسِّ َغار

يخّيق ُوْوَماش ن يج ْثفكَّارذ أُوَشا أَربِّي، إِ ْذبِيحث مذ ْتقّدْ اَذ ْثُرْوحذ مَڒا 23

اَكذ ْتصْڒحذ اَذ اَمْزَواُرو ُرْوح ْڒمْذَبح، َغار ِذنِّي نّش ْذبِيحث اّج 24 َخاش،

أَربِّي. إِ ْذبِيحث مذ ْتقّدْ اَذ ْثذْوڒذ َغا د إِي َعاذ ُوْوَماش.

ْثَراحذ اَِكذس حَما ْسِتْدَعا لٕاِ ُؤِوين-اَش-د ُؤْمَبْعد َحّد َشان يْتهم-يشك مَڒا 25

ْڒَقاِضي، َغار يض يِسيوِّ ش َوار َباش وْبِريذ، ذݣ ذْغَيا اَِكذس ْعذڒ لَْمْحَكاَما، َغار

ْڒَحّق: تْسِڒيذ أََقا 26 ڒْحبس. ِذي نضرن اَش أُوَشا وْمَخاْزنِي، إِ ُيْوش اَش ْڒَقاِضي

اَنݣَّاُرو. ُصولِْدي ْثخْدْجسذ َغا اَڒ ّسنِّي غذ تّفْ َوار

13:20۔ (الخروج) ُؤفُوغ ْخَزر ص21:5
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أَْزنَا

نش َماَشا 28 َشا.ض زنَّا َوار ْزَمان: ن يِج ذݣ يْتَوانَّا بلِّي تُْوَرات ِذي ثْسِڒيم 27

يْزنَا. ئِْتَواْحَساب نّس، ُووڒ س ثْمَغاْرث َشان َغار ارن يخزَّ ونِّي ا َمارَّ قَّارغ-اَوم:

نْضر-يت ْقڒع-يت ڒْفِضيحث، َشان ِذي ْتسبَّاب-اَش َثُفْوِسيث نّش ثِيّط مَڒا 29

ْثمْنضر مَڒا ِزي ْحسن-اَس نّش، ات دَّ ِزي طَّاْرف ن يج ثخسرذ مَڒا َخاك۔

ِذي يسبَّاب-اَش اَفُوِسي نّش فُوس مَڒا 30 َجهنََّما. ِذي تْكمڒ اََمن نّش ات دَّ

ات دَّ ِزي طَّاْرف ن يج ثخسرذ مَڒا َخاك۔ نْضر-يث قّس-يث ڒْفِضيحث، َشان

َجهنََّما. ِذي تْكمڒ اَمن نّش ات دَّ ْثُروح مَڒا ِزي ْحسن-اَش نّش،

أَْدجف

ثْمَغاْرث إِ يْدْجفن َغا ونِّي َعاوذ: تُْوَرات ِذي ْزَمان ن يِج ذݣ يْتَوانَّا أََقا 31

ِ إ يْدْجفن َغا ونِّي ا َمارَّ قَّارغ-اَوم: نش َماَشا 32 نّس۔ط َثْبَرات ُيوش أََذاس نّس،

َغا إِي ونِّي ڒْمَڒاش۔ ْثَعاوذ مَڒا يْعِني ثْزنَا ئَِترَّا-ت ثْزنِي، َوار أَمن نّس، ثْمَغاْرث

ئِْزنَا. يْدْجفن، ثنِّي يمْڒشن

ثَِجاْدِجیث

ُبو ْتَخالف َوار نْوم: ڒْجُذوذ إِ يْتَوانَّا بلِّي َعاوذ تُْوَرات ِذي ثْسِڒيم أََقا 33

نش َماَشا 34 أَربِّي.ظ إِ زَّاث ثُْوِشيذ إِي نّش ْثَجاْدِجيث كّمڒ نّش، ْثَجاْدِجيث

أَربِّي؛ ن لَْعاْرش ذ نتَّا اش َڒاحقَّ وجنَّا س ا َوخَّ اْرص: عمَّ ْتَجاْدَجام َوار قَّارغ-اَوم:

14:20۔ (الخروج) ُؤفُوغ ْخَزر ض27:5

1:24۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ْخَزر ط31:5

2:30۔ لَْعَدد ْخَزر ظ33:5
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ن ثْنِديْنت س ا َوخَّ نّس؛ يَضارن يْتمْرسن َخاس اش َڒاحقَّ ْثُموْرث س ُؤَڒا 35

س ُبو ْتَجاْدَجا َوار 36 َران. اَمّقْ وزْدِجيذ ن َثْنِديْنت ذ نتَّاث اش َڒاحقَّ لُْقْدس

اَبْرَشان. ذ نِغ اَشْمَڒاڒ ذ وُزْوطُّو يج َترَّاذ اَذ ْثزّمرذ َوار اش َڒاحقَّ نّش، وزْدِجيف

ِزي نّس أَْژور َياَدا، زِّ ذ ثِيِنيم َغا ِمين ا َمارَّ لَّا. نِغ َواه، نْوم: َواَواڒ يِيِڒي أَذ 37

يَطان. شِّ

ْنوم ْڒَعْذیَان ْخسم

ِ إ ثِيّط يكّْسن َغا ونِّي ْزَمان: ن يِج ذݣ يْتَوانَّان ِمين تُْوَرات ِذي ثْسِڒيم أََقا 38

ثِْغمْست.ع كّْسن أََذاس َحّد، إِ ثِْغمْست يكّْسن َغا ونِّي ثِيّط. كّْسن أََذاس َحّد،

ڒن يسّقْ َغا ش ونِّي ان۔ اَعفَّ ذ يْدَجان ونِّي إِ َشا ْتَعرَّاذم َوار قَّارغ-اَوم: نش َماَشا 39

َياِوي اَش يْخسن ونِّي 40 نّْغِني. يهت جِّ اڒ-اَس ذوَّ اَفُْوِسي يهت جِّ وغْمُبوب َغار

مَڒا 41 نّش. اَزْدَجاب ذ ُؤَڒا ُؤش-اَس َثْقِميَجات، َياِوي اََذاش حَما ْشَراع َغار

ْيِسي- ِكيلُوِميت، ن يِج خ ڒْحمڒ تْيِسيذ اَذ بّزز َخاك يݣّا ْڒمْخزن ِزي َحّد َشان

َياسن َغا د ونِّي ُؤش-اَس. يتَّارن، َغا َذاش ُؤو 42 ِكيلُوِميت. ْثَناين خ شك ث

يْخَوا. ا َترَّ ث َوار يْرضڒ اَذ يرزُّو َغارك

نّش، ار اَجَّ تْخسذ أَذ ْزَمان: ن يِج ذݣ يْتَوانَّان ِمين تُْوَرات ِذي ثْسِڒيم أََقا 43

أَربِّي إِ تَّارث نْوم، ْڒَعْذَيان ْخسم نش: قَّارغ-اَوم َماَشا 44 نّش.غ َڒْعُذو ْتِعيّفذ أَذ

وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَباْثوم ن َثاْرَوا ذ تِيِڒيم اَذ حَما 45 ابن، يْتعدَّ كنِّيو يِنِّي خ

يتݣّن يِنِّي خ اَنَْژار ئِتّݣ انن۔ يعفَّ يِنِّي ذ يصْبَحانن يِنِّي خ ْثُفوْشت يتّݣ اش َڒاحقَّ

إِي ََٔجار ْلا َمان تْخسن، إِي كنِّيو يِنِّي ِغير ثْخسم مَڒا 46 ّشّر. يتݣّن يِنِّي ذ ْڒِخير

ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ذ ،20:24 أَيث-َلاِوي ن لِْكَتاب ،24:21 (الخروج) ُؤفُوغ ْخَزر ع38:5
21:19۔ (التثنية) ُموَسى

18:19۔ أَيث-َلاِوي ن لِْكَتاب ْخَزر غ43:5
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ْتسْدَجامم مَڒا 47 ارن؟ف يعشَّ ذ ُؤَڒا تݣّن إِي اَمنِّي يْدِجي َوار َما كنِّيو؟ َغاْروم

َمانَاينِّي! تݣّن ار ْڒكُفَّ ذ ُؤَڒا أََقا َياَدا؟ زِّ ذ تݣّم ِمين إِيَوا نْوم، وَكاڒ يمدُّ خ ِغير

وجنَّا. ذݣ َباَباْثوم يْدَجا َمامش أَمْشَناو َقاع، نِيَشان إِِڒيم 48

َذقَا صَّ

َغاْروم َوار نِغ، ژرن. اَكنِّيو حَما يِْوَذان إِ زَّاث ْڒِخير تݣّم َوار َغاْروم، ْخِمي16 َمانَاَيا، ْعَلاْحَساب 2 وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَباْثوم ِزي ََٔجار ْلا ُبو يِتيِڒي

لُْمَناِفِقين تݣّن َماّمش اَمْشَناو ْڒُبوق ِذي َشا ْتبرَّاح زَّايس َوار َحّد، إِ ْثصْذقذ َغا

َوار ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا يِْوَذان. سْمَغارن اَزَّايسن َباش ْزنَاِقي ذ ثْمِزيَذاِوين ِذي

فُوس ا ئِخصَّ َحّد، إِ ْثصْذقذ َغا ْخِمي شك َماَشا 3 ََٔجار. ْلا ُبو يِتيِڒي َغاْرسن

ِذي تْتَواّݣ اَذ نّش َذَقا صَّ حَما 4 ُؤفُوِسي، يِتيّش ِمين يتّسن َوار اَژْڒَماض نّش

ََٔجار. ْلا ُيْوش اََذاش ْثُنْوْفَرا، س يْتَواّݣ ِمين يژّرن إِݣ أَربِّي، َباَباش ذ ْثُنْوْفَرا.

ْثَژاْدِجیث

بّدن اَمن ژَّاْدجن اَذ تْخسن إِي لُْمَناِفِقين اَم َشا تِيِڒيم َوار اْدجم، ثژَّ َغا ْخِمي 5

َوار ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا يِْوَذان. ژرن اَثن حَما ْزنَاِقي ن ْوَرا ْثغمُّ ذ ثْمِزيَذاِوين ِذي

نّش ام وخَّ َغار أَذف اْدجذ، ثژَّ َغا ْخِمي شك َماَشا 6 ََٔجار. ْلا ُبو يِتيِڒي َغاْرسن

إِݣ َباَباش َحّد. يْتِويِڒي ث َوار َمانِي يْدَجان َباَباش إِ اْدج ژَّ اْرث، َثوَّ َخاك قّن

َوار َواَواڒن س َشا ْتَژاْدِجيم َوار 7 يَجاَزا. اَش ْثُنْوْفَرا ِذي نّش ڒْخَذايم يْتَواَڒان

اَطَّاس، اََواڒن قَّارن مَڒا بن حّسْ ڒݣُْنوس۔ تݣّن َماّمش اَمْشَناو ْڒَمْعَنا ُبو َغاْرسن

ُؤَذاين َڒْعُشور۔ عن جّمْ ْوَمانُوس اَرُّ ن لْمْخزن اَكذ من خّدْ ُؤَذاين ذ نِْثِني ارن ئِعشَّ ف46:5
ارن يعشَّ ن َران اَمّقْ اَْزين َعاوذ اَطَّاس۔ ان عصَّ اَمُّو تݣّن ِمين ْعَلاْحَساب ارن يعشَّ قَّارن نّْغِنيت

نْسن۔ يِيخف إِ ْيِسين اَثْنت حَما َحاَجا ِشي رنِّين
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ثْحَذاجم ِمين يّسن أَربِّي اش َڒاحقَّ نِْثِني اَم َشا تݣّم َوار 8 يْسَتاجب. اََذاسن أَربِّي

اْدجم: ثژَّ َغا إِي َماّمش َها 9 ثتَّارم. َغا َذاس إِي ْقبڒ

وجنَّا، ذݣ يْدَجان َباَباْثنغ آ

َران۔ اَمّقْ ذ نّش يِيسم يِيِڒي اَذ نْخس

نّش، ْڒُمْلك َياس د أَذ 10

ْثُمْوْرث، ِذي نّش ْڒَخاَضر ݣّن أَذ

وجنَّا. ذݣ تݣّن َمامش

نْحَذاج. َغا إِي اَْغُروم نَْهار كُڒ ُؤش-اَنغ 11

نّغ، ْڒُمْعِصَياث ْغَفر-اَنغ 12

ين نشِّ نْسّمح َماّمش أَمْشَناو

يخطَّان. ِكْذنغ إِي يِنِّي إِ

ڒْمَحاين، ِذي َشا تّݣ َذانغ َوار 13

ّشّر. ِزي سْنجم-اَنغ َماَشا

ار، ثِزمَّ ذ نّش، يْدَجان ْڒُمْلك اش {َڒاحقَّ

أَِمين.} ڒْبَدا. إِ شك إِ لَْعَضاَما ذ

ُؤَڒا وجنَّا ذݣ يْدَجان َباَباْثوم تݣّن، َذاوم إِي ْدنُوب يِْوَذان إِ حم ْثسّمْ مَڒا 14

ذ ُؤَڒا َباَباْثوم يخطَّان، ِكْذوم إِي يِْوَذان إِ حم ْثسّمْ َوار مَڒا 15 يْغَفر. اََذاوم نتَّا ذ

نْوم. ْدنُوب خ ر يغفَّ َذاوم َوار نتَّا

أَُژومِّي

حَما ْتخيَّاقن لُْمَناِفِقين. تݣّن َماّمش اَمْشَناو َشا تݣّم َوار ْثُژوّمم، َغا ْخِمي 16

ََٔجار. ْلا ُبو يِتيِڒي َغاْرسن َوار ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا ُژوّمن. بلِّي نن ّسْ اَثن يْوَذان ا َمارَّ
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نّش، اف اَشوَّ ْمشض نّش، اَغْمُبوب ِسيرذ ْثُژوّمذ، َغا ْخِمي شك َماَشا 17

ث َوار َمانِي يْدَجان أَربِّي ِسيِذي َماَشا ْثُژوّمذ. بلِّي يِْوَذان نن تّسْ َوار حَما 18

ْتخّدْمذ، ِمين ْثُنوْفَرا ِذي يْتَواَڒان إِݣ أَربِّي ِسيِذي نن. يّسْ إِݣ نتَّا َحّد، يْتِويِڒي

يَجاَزا. أَش

وْمنُوس بُو یم كسِّ َوار

ْثُزْوَرا، تّت ث َمانِي ذ ا يرشَّ َمانِي ْونْشت دُّ ِذي نْوم ْڒكْنز َشا ْسُمونَاث َوار 19

ذݣ نْوم ْڒكْنز ْسُمْونث َماَشا 20 َتاَشارن. نَْقابثق اثن شَّ ارن يشفَّ ْدَجان َمانِي

اثن شَّ ارن يشفَّ ْدِجين َوار َمانِي َشا، تّت ث َوار ْثُزْوَرا ذ َشا ي يرشِّ َوار َمانِي وجنَّا

نّش. ُوْوڒ يِيِڒي َغا إِي ِذنِّي نّش ْڒكْنز يْدَجا َمانِي أََقا 21 َتاَشارن. نَْقابث

أََغارك انْت، صحَّ نّش ثِيطَّاِوين مَڒا نّش۔ ثُوَذاْرث إِ ْثَفاْوث اَمْشَناو ثِيطَّاِوين 22

ُبو ْدِجيْنت َوار نّش ثِيطَّاِوين مَڒا َماَشا 23 نّش. ثُوَذاْرث ِذي ا َمارَّ ْثَفاْوث ثِيِڒي

ذ ثْذوڒ َذايش إِي ْثَفاْوث مَڒا َثاْدجْست. ثِيِڒي اََذايس نّش ثُوَذاْرث ا َمارَّ ْمِليح،

َذايش. َثاْدجْست ن ثُوبَّارشْنت ثِيِڒي َغا إِي ْشَحاڒ َثاْدجْست،

يِعيّف اَث إَِما ِسَياِذيس۔ ن ْثَناين َغار ام اَخدَّ ذ يِيِڒي اَذ يِّجن َشان يزّمر َوار 24

أَذ يحݣّر. اَث ُؤنّْغِنيت يِّجن، ذݣ يْرسق اَذ نِغ يخس. اَث ُؤنّْغِنيت يّجن،

ْثَناين! س ُبو يْدِجي َوار َماَشا ونْشت، دُّ ن ڒْوسخ إِ نِغ أَربِّي إِ ْتخْذمم

ِمين ْعَلاْحَساب نْوم ثُوَذاْرث إِ وْمُنوس ُبو يم كسِّ َوار قَّارغ-اَوم: َمانَاَيا، خ 25

َما ثُْوَذاْرث، نْوم. ات دَّ إِ ثْحَذاجم َغا إِي اَرُّوض ذ نِغ ثْسوم، َغا ِمين نِغ ثّشم َغا

ْخَزارم 26 َوارُّوض؟ زݣ ْكَتار ْثسݣِّْوي َوار َما ات، دَّ ا؟ َمشَّ ِزي ْكَتار ْثسݣِّْوي َوار

َماَشا ثْسَڒاِفين. ِذي نن خّزْ َوار ارن، مجَّ َوار زّرْعن، َوار وجنَّا۔ يِْجَضاض َغار

اْرث۔ ثدَّ إِ َذاخڒ اَڒ اَْذفن اَذ حَما ْڒِحيض ْسُنْوقُّْوبن يْعِني نَْقابث، اثن شَّ ق19:6
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ْتسݣِّويم َوار َما كنِّيو، ّشن. اَذ يتِّيّشن َذاسن إِي وجنَّا ذݣ يْدَجان إِي َباَباْثوم

َما اَْمُنوس، يْيِسي زَّاْيوم يّجن َشان مَڒا 27 يِْجَضاض؟ زݣ َواطَّاس زݣ ْكَتار

نّس؟ ْڒُعُمْور ِذي ْثَساَعت يْرنِي اَذ يزّمر

َوار ڒْخَڒا، ِذي نَْوار يْمغر َماّمش ْخَزارم َوارُّوض؟ إِ اَْمُنوس يم تْكسِّ ي َمايمِّ 28

َغارس ِمين ا َمارَّ ُسِليَمان، اَزْدِجيذ ذ ُؤَڒا قَّارغ-اَوم: َماَشا 29 يْتخيِّيض. َوار يخّدم

مَڒا 30 نَْوار. ن يج اَمْشَناو اَصْبَحان ذ اَرُّوض َغارس َوار اْرص عمَّ أَمنِّي اَݣَْڒا، ذ

َوار َما ا، ثِيوشَّ يحرق اَذ نَْهاَرا يْدَجان إِݣ ڒْخَڒا ن اَْربِيع إِ اَرُّوض يِتيّش أَربِّي

تِيِنيم، اَذ وْمُنوس ُبو يم كسِّ َوار 31 وْقِليل. ذ نْوم يَمان ْلٕاِ كنِّيو؟ ْكَتار يتّݣ اَِكْذوم

َمانَاينِّي ا َمارَّ 32 اَرُّوض؟ نرض َغا َمامش نِغ، نْسو؟ َغا ِمين نِغ، نّش؟ َغا ِمين

ثِمْسَڒايِين ثْحَذاجم بلِّي يّسن وجنَّا ذݣ يْدَجان َباَباْثوم أََقا ڒݣُْنوس. رزُّون-ث

ّسنِّي نِيَشان، يْدَجان إِݣ ثُوَذاْرث ذ أَربِّي ن ْڒُمْلك خ اَمْزَواُرو ذ رزُّوث 33 نِّي.

يوْقعن َغا ِمين إِ وْمُنوس ُبو يم كسِّ َوار 34 ْتمْرنِيْنت. اََذاوم ا َمارَّ نِّي ثِمْسَڒايِين

ِذي ارن يظهَّ د إِي ْڒهم نّس. ْشغڒ إِ اَْمُنوس نِّيث يْيِسي اَذ ا ثِيوشَّ أََقا ا، ثِيوشَّ

نِّي. نَْهار ِغير يْكَفا اَذ نَْهار

یِْوَذان بُو ْتعیَّابم َوار

اَمنِّي ْثعّيْبم َغا َمامش 2 يْتعيِّيب. كنِّيو َوار أَربِّي حَما َحّد ْتعيَّابم َوار َغا17 ِكْذوم إِي ونِّي ذ ْثسْخَذامم إِي َڒْعَبر أَربِّي. يعّيب َغا إِي كنِّيو إِ

شك ُوْوَماش، ن ثِيّط ِذي يْدَجان إِݣ ُڒْوم ْتسْحَقرذ ي َمايمِّ 3 أَربِّي. يسْخذم

ُوْوَماش: إِ تِيِنيذ اَذ ْثزْعمذ َغا َماّمش 4 نّش؟ ثِيّط ِذي يْدَجان إِݣ وض اَكشُّ تتُّوذ

ثِيّط ِذي وض اَكشُّ يذ تجِّ شك أُو نّش، ثِيّط ِزي ُڒْوم كّْسغ د اََذاش ا-اَيِي اجَّ

ْتَواِڒيذ اَذ نِّيت ْڒخّدْ نّش۔ ثِيّط ِزي وض اَكشُّ اَمْزَواُرو ذ كّس لُْمَناِفق، أَ 5 نّش؟

أَربِّي ن يقّدْسن ِمين تِيّشم َوار 6 ُوْوَماش. ن ثِيّط ِزي ُڒْوم تكّْسذ اَذ حَما ْمِليح
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يْڒَفان إِ زَّاث نْوم ْوَهر جُّ نطّرم َوار مّزْقن۔ اَكنِّيو تْعِقيبن د َغاْروم َوار حَما يْقِزينن إِ

سن. عّفْ َخاسن َوار حَما

یْستَاْجبن َغا إِي ْثَژاْدِجیث

ونِّي َمارَّا ِميْنِزي 8 رْزمن. أََذاوم ْسقْرْقبم، َتافم۔ أَذ رزُّوم، ُؤشن۔ أََذاوم تَّارم، 7

َغا ونِّي إِ اْرث ثوَّ تْرزم أَذ َياف۔ أَذ يْرُزْون، َغا ونِّي ْوش۔ يمُّ اََذاس يتَّارن َغا

ذݣ اَْزُرو ُيْوش اََذاس َما اَْغُروم، يس مِّ يتَّار-اَس زَّاْيوم يّجن َشان مَڒا 9 يْسقرْقبن.

مَڒا 11 لَّا! ِفيغر؟ ُيْوش اََذاس َما اَْسڒم، يتَّار-اَس مَڒا 10 لَّا! وْغُروم؟ ن وْمَشان

إِݣ َباَباْثوم اَصْبَحان، ذ يْدَجان ِمين نْوم َثاْرَوا إِ تُْوشم اَذ نم ثّسْ انن يعفَّ ذ كنِّيو

َذاس يِنِّي إِ اَصْبَحان ذ يْدَجان ِمين ئِِتيّش ْكَتار: يّݣ اَذ وجنَّا ذݣ يْدَجان

يتَّارن.

ذ ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ْڒَمْعَنا ذ َمانَاَيا ݣّن. اََذاوم ثْخسم ِمين يِْوَذان إِ ݣّث 12

َٔنِْبَيا. ْلا ن تََّعالِيم

ثُوَذاْرث ن ثَّواْرث

اَطَّاس، ثِيِريو َجهنََّما َغار يَتاِوين اْرث َثوَّ ِميْنِزي يْحَصرن، اْرث ثوَّ ِزي أَْذفث 13

وْبِريذ ذ يْحَصرن اْرث َثوَّ َماَشا 14 ْون. يعدُّ زَّايس إِي أَطَّاس يْسهڒ۔ نّس أَْبِريذ

ّسنِّي. يْعُذْون َغا يِنِّي ْذُرْوس ثُوَذاْرث۔ َغار َتاْوين إِي يقْسحن

َغاْروم َتاسن-د َٔنِْبَيا. ْلا ذ نْسن يخف يَترَّان يِنِّي زݣ نْوم يخف ْحَضام 15

س نم ثّسْ أَثن 16 يوْعرن. انن وشَّ ذ نْسن ُوْوَڒاون ذݣ َماَشا يُحوِڒْيين اَمْشَناو

ْثزݣَّْواْرث. ِزي اَِضيڒ تكّْسن َوار يسنَّانن۔ زݣ َثاَزاْرث ُبو ڒْقذن َوار نْسن. ڒْفَعايڒ

َوار ِمين َتارو يْحِڒين َوار اْرث َثشجَّ يصْبَحان۔ ِمين َتارو َثصْبَحانْت اْرث َثشجَّ 17

يْحِڒين َوار ثنِّي يْحِڒين۔ َوار ِمين ُبو تِيرو َوار َثصْبَحانْت اْرث َثشجَّ 18 يْحِڒين.
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اَذ يصْبَحان ِمين يِتيْرون َوار إِي اْرث َثشجَّ ْمُكڒ 19 يصْبَحان. ِمين ُبو تِيرو َوار

يَترَّان يِنِّي إِ نم ثّسْ َغا إِي نْسن ڒْفَعايڒ س أَمُّو 20 ي. ْثمسِّ ِذي ْتمْنضر اَذ ْتَواقّس

َٔنِْبَيا۔ ْلا ذ نْسن يخف

لَّا! ِسيِذي؟ آ ، ِسيِذي آ ارن يقَّ َذايِي إِي يِنِّي ا َمارَّ وجنَّا ْڒُمْلك اَْذفن اَذ َما 21

يْوم ِذي 22 وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَبا يخس ِمين يتݣّن يِنِّي ِغير تِيْذفن ث َوار

لِْحْكَما س َياك ِسيِذي، آ ِسيِذي، آ يِنين: َغا َذايِي إِي اَطَّاس لِْعَقاب ذ لِْحَساب

َياك ْجُنون؟ نُْسْوفغ ِزي إِي نّش لِْحْكَما س َياك يِْوَذان؟ إِ نْسْڒمذ ِزي إِي نّش

اْرص عمَّ نش يِنيغ: اََذاسن نِّيت ْڒخّدْ 23 َڒْعَجايب؟ نݣَّا ِزي إِي نّش لِْحْكَما س

ّشّر! يتݣّن يِنِّي آ َخاِفي ذم بّعْ ينغ. سِّ كنِّيو َوار

ح صَّ ن ڒْبنِي

يْبَنا اَِميِغيس ذ ْبَناذم ن يِج اَم نتَّا زَّايس، يخّدم يُنو َواَواڒ إِ يْتْسَڒان ونِّي ا َمارَّ 24

اَطَّاس يح اَرِّ ئُِصْوض يْغْزَران، حْمڒن-د ونَْژار، ُيْوْوَثا 25 وْزُرو۔ خ نّس اْرث َثدَّ

وْزُرو. ن ْدَساس خ ثْبَنا اش َڒاحقَّ َشا ْثنْهذم َوار اَمنِّي ا َواخَّ اْرث۔ ثدَّ يسْنهّز

يْبَنا وْفُغْوڒ ن يِج اَم نتَّا َشا، يتّݣ زَّايس َوار يُنو َواَواڒ إِ يْتْسَڒان ونِّي ا َمارَّ 26

اَطَّاس اَرِّيح ئُِصْوض يغْزَران، حْمڒن-د ونَْژار، ُيْوْوَثا 27 يِْجِذي۔ خ نّس اْرث َثدَّ

ْڒَخْربث." ذ يم ثقِّ ْثنْهذم، نِّيت ْڒخّدْ اْرث۔ َثدَّ يسْنهّز

نّس، وسْڒَماذ زݣ ْڒَغاِشي بن ْتعّجْ نّس، اََواڒ ِعيَسى يكّمڒ َواِمي 28

يْمسْڒَماذن اَمْشَناو ُبو يْدِجي َوار يسْڒَماذ، ِزي إِي ْلَطا سُّ َغارس اش َڒاحقَّ 29

ِريَعا. شَّ ن
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ْجَذام س یْھڒش یّجن ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

ئَِقّرب-د 2 ْڒَغاِشي. ن اَطَّاس ْذَفارن-ث وْذَرار زݣ ِعيَسى يْهَوا د َواِمي ثْخسذ،18 مَڒا ِسيِذي، "آ ينَّا-اَس: ئِسّجذ-اَس ْجَذام، َذايس يّجن َغارس

ثْصِفيذ." اََذايِي ْثزّمرذ شك

ْتݣْنِفيذ." اَذ ْخسغ "نش ينَّا-اَس: يَحاَذا-ث نّس فُوس ِعيَسى َخاس ئِسْرس 3

َوار "ْخَزار، ِعيَسى: ينَّا-اَس 4 نّس. ْجَذام ِزي نِّي ومْهُڒوش يݣْنَفا وْمَشان ذݣ

ا يوصَّ ِزي إِي ّصْدقث اّݣ نّش. يخف سْظَهار-اَس ڒْفقيه َغار ُرْوح َحّد۔ ْتخبَّر

يوْقعن." ِمين خ شْهذن اَذ حَما ُموَسى

وَمانُوس اَرُّ ن اَمقَّْران ذ وَعْسَكاِري ن یج ن یَمان ْإلِ

ذ وَعْسَكاِري ن يج َغارس ُيْوَسا-د َكفْرنَاُحْوم، َغار ِعيَسى ُيْوذف َواِمي 5

اَطَّاس يْتنْزَبر يُنو ام أَخدَّ ِسيِذي، "آ ينَّا-اَس: 6 ئِحّشم-يث، ْوَمانُوس۔ اَرُّ ن َران اَمّقْ

اَنْشُروف." ذ اْرث ثدَّ ِذي َغاِري أََقا-ث وث، َثاسُّ ِذي

ْسݣْنِفيغ." اَث َراحغ "أَذ ِعيَسى: ينَّا-اَس 7

ْسِذيهْدجغ َوار نش ِسيِذي، آ "أَْهَيا ينَّا-اَس: َران اَمّقْ نِّي وَعْسَكاِري ئِْندق-د 8

يُنو. ام وخدَّ يݣْنَفا اَذ َصاِفي، َواَواڒ ن يج ِغير ئِِني يُنو. اْرث ثدَّ َغار َتاْذفذ اَذ

وفُوس خ ْڒَعْسَكار َغاِري يحكّْمن۔ َخاِفي يِنِّي َغاِري يُنو يِيخف س نش ذ ُؤَڒا 9

أََراح-د، ونّْغِنيت: إِ يِنيغ أَذ يَراح. أَذ ُرْوح، َوا: إِ يِنيغ أَذ حكّْمغ۔ خف إِي يُنو

يّݣ." أَت َثا، اّݣ يُنو: ام وخدَّ إِ يِنيغ أَذ َياس. د أَذ

"أََقا يْذَفارن: ث يِنِّي إِ ينَّا-اَسن أُوَشا ئِْتعّجب َمانَاَيا، إِ ِعيَسى يْسَڒا َواِمي 10

َوا! اَم اَطَّاس يْمغر يَمان ْلٕاِ ُؤِفيغ َذاْيسن َوار ُؤَذاين ذ يْدَجان يِنِّي ْڒَحّق: تْسَڒام

اَكذ قِّيمن اَذ ْڒَغْرب ذ ْرق شَّ ِزي يِْوَذان ن اَطَّاس اَسن د أَذ قَّارغ-اَوم: أََقا 11
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ا يخصَّ تُوَغا يِنِّي َماَشا 12 وجنَّا. ْڒُمْلك ِذي ا ِميسَّ َغار َيْعُقوب ذ إِْسَحق ذ ْبَراِهيم

يِڒين َغا َمانِي َثاْدجْست ِذي َبارَّا َغار مْنضرن أَذ أَربِّي، ن ْڒُمْلك ِذي يِڒين اَذ

ثْغَماس." ن اژ وغژَّ ذ يمطَّاون

ثُْوْمنذ." ِمين اَنْشت يِيِڒي أََغارش "ُرْوح! نِّي: وَعْسَكاِري إِ ِعيَسى ينَّا-اَس 13

نِّي. ام وخدَّ يݣْنَفا نِّيت ْڒخّدْ

بُْطُرس ن َواْڒث ّ ثَذ ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

ِذي ُبطُرس ن َثذݣَّواْڒث ُيْوَفا ُبطُرس، ن اْرث ثدَّ َغار ِعيَسى ُيْوذف َواِمي 14

ثكَّار ي، ْثمسِّ غ-يت ثّفْ أُوَشا وفُوس س يَحاَذا-ت ِغير 15 ي. ثِمسِّ َذايس وث َثاسُّ

َخاس. ار ْتسخَّ ثْبَذا

ئُِسْوفُْوغ ْجُنون. ْدَجان ِذي يِنِّي ن اَطَّاس َغارس ُؤِوين-د ي، وعشِّ َغار 16

َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما 17 يهْڒشن، يِنِّي ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا َواَواڒ، ن يِج س ْجُنون زَّاْيسن

نّغ، ڒْحِريَقاث َخانغ "يْيِسي ْزَمان: ن يِج ذݣ إَِشْعَيا نَّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي
نّغ."ك ڒْهَڒاَشاث يْرُبو

ِعیَسى ِسیْذنَا یذفَّارن یِنِّي

نّس، يمْحَضارن ُيْوَمر ينّْضن، د َذاس إِي يِْوَذان ن اَطَّاس ِعيَسى يْژَرا َواِمي 18

اض-ين. وجمَّ َغار نْژَوام أَ َيالَّاه ينَّا-اَسن:

ْذَفارغ أَش لُْمَعلِّيم، "آ ينَّا-اَس: ِريَعا شَّ ن وْمسْڒَماذ ن يج َغارس ئَِقّرب-د 19

ْثُرْوحذ." َما َمانِي

4:53۔ إَِشْعَيا ْخَزر ك17:8
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َڒْعَواش َغاْرسن ئِْجَضاض نْسن، يْفَران َغاْرسن انن "ُؤشَّ ِعيَسى: ينَّا-اَس 20

اَزْدِجيف ْوّمث يسُّ َغا َمانِي وْمَشان َشان ُبو َغارس َوار ْبَناذم ن مِّيس َماَشا نْسن،

نّس."

نْضڒغ اَذ َراحغ اَذ ْسمح-اَيِي ِسيِذي، "آ نّس: ومْحَضار يج ينَّا-اَس َعاوذ 21

َباَبا."

نْسن." يْمتِّينن نْضڒن اَذ ْوثن يمُّ يِنِّي اّج "ْذَفار-اَيِي-د، ِعيَسى: ينَّا-اَس 22

ڒْبَحار یھّدن ِعیَسى ِسیْذنَا

ثكَّار-د ڒْخَبار، ْبَڒا 24 نّس. يمْحَضارن ْذَفارن-ث ْثَغارَّبوت، ِذي ِعيَسى ئِْنَيا 23

نتَّا ِعيَسى، َواَمان. س ر ْتعمَّ اُبوت ْثَغرَّ ثْبَذا ڒْبَحار ِذي اَطَّاس ثْجهذ لَْعاِصَفا ن يج

ا-َيانغ نْجَّ ِسيِذي، "آ نَّان-اَس: ْسَفاقن-ث يمْحَضارن، َغارس َقّرْبن 25 يطّص.

نْتمتَّا!" اََقا

أُوَشا وْقِليل." ذ نْوم يَمان ْلٕاِ و؟ اَمُّ َقاع تݣّْْوذم ي "َمايمِّ ِعيَسى: ينَّا-اَسن 26

يْعَنا "ِمين نَّان: نِّي، يْرَيازن بن ْتعّجْ 27 ْڒَحاڒ. يْرَسا ڒْمَواج، ذ اَرِّيح يْسبّد يكَّار

ْتَطاَعان-اَس؟" ڒْبَحار ذ اَرِّيح ذ ُؤَڒا َوانِيَتا؟ ِسّيد-أَ

یَجِریثِْیین ن ْثُمْوْرث ِذي ْجنُون َذاْیسن ْثنَاین

يَجِريِثْيين، ن ْثُموْرث َغار ڒْبَحار ن اض-ين وجمَّ َغار ِعيَسى يِْيوض َواِمي 28

زّدْغن۔ َمانِي يمْضَڒان زݣ فّْغن-د ْجُنون َذاْيسن يِْوَذان ن ْثَناين ْڒَقان-ث-يذ

قَّارن: ْسُغْويِْيون 29 نِّي. وْبِريذ ذݣ يّك اََخاسن َحّد يزّمر َوار اثن، شَّ قْسحن،

ْڒوْقث؟" إِ ْقبڒ بذ ْثعّدْ اََذانغ ثُْوِسيذ-د َما أَربِّي؟ ن يس مِّ آ ثْخسذ زَّاْينغ "ِمين
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تَّارن 31 يِْڒَفان.ل ن َرانْت َثمّقْ ذ ْثِحيمْرث ن يج ثْروس ْشَواْيت، ڒݣَّواج َغار 30

ْثِحيمْرث-ين َغار سّك-اَنغ ْثُسْوْفغذ-اَنغ، "مَڒا نَّان-اَس: ِعيَسى ِزي نِّي ْجُنون

ْثَناين ِزي فّْغن "ُرْوحم!" ِعيَسى: ينَّا-اَسن 32 نَاذف." اََذاْيسن حَما يِْڒَفان ن

ڒْبَحار َغار ثْيَساْرث ِذي َمارَّا نِّي ْثِحيمْرث ثْهَوا يِيْڒَفان۔ ذݣ ُؤْذفن يِْوَذان ن نِّي

ِذنِّي ڒْخَبار ُسْوْفغن وبِيَلاج، َغار ُرْوحن رْوڒن يرْوسن يِنِّي 33 َواَمان. ذݣ ْوثن مُّ

نِّيت ْڒخّدْ 34 ْجُنون. ْدَجان ِذي نِّي يِْوَذان إِ يوْقعن ِمين ذ يوْقعن ِمين ا َمارَّ خ

من-ث حّشْ ْژِرين، ث َواِمي ِعيَسى۔ ْڒَقان اَذ َباش وبِيَلاج ن يْوَذان ا َمارَّ فّْغن-د

نْسن. يهث جِّ ِزي يبّعذ اََخاسن حَما

ونْشُروف ن یج ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

َشان 2 نّس. ْدَشار َغار يْعقب ڒْبَحار ئِْقضع اُبوت، ْثَغرَّ ِذي ِعيَسى ئِْنَيا وث19 َثاسُّ ِذي ئِّزڒ يَضارن، وثن-اَس مُّ وْرَياز ن يج َغارس ُؤِوين-د يِْوَذان

َشا تݣّْوذ "َوار نِّي: ونْشُروف إِ ينَّا-اَس نْسن، يَمان ْلٕاِ ِعيَسى يْژَرا َواِمي نّس.

نَّان ِريَعا، شَّ ن يْمسْڒَماذن َشان ِذنِّي 3 نّش." ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت-اَش مِّي، آ

أَربِّي." خ يْحِڒين َوار اََواڒ ار يقَّ "ْبَناذم-أَ نْسن: ُوْوڒ ذݣ

َوار ِمين ِذي و اَمُّ ْتفكَّارم ي "َمايمِّ ينَّا-اَسن: ْتفكَّارن، ِميْنِذي يّسن ِعيَسى 4

نّش، ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت-اَش ْبَناذم-أَ، إِ يِنيغ اَس اَطَّاس يسْهڒن ِمين 5 يْحِڒين؟

ْثُموْرث خ ْلَطا سُّ َغارس ْبَناذم ن مِّيس بلِّي نم تّسْ اَذ ْخسغ 6 تُْوُيْورذ؟ اَذ كَّار نِغ

وث َثاسُّ ْيِسي "كَّار، نِّي: ونْشُروف إِ ينَّا-اَس أُوَشا ْڒُمْعِصَياث." يْغَفر اَذ حَما

ْژِرين َواِمي 8 يرّوح. نِّي وْرَياز ئِكَّار 7 نّش." اْرث ثدَّ َغار حذ ْترّوْ اَذ ُرْوح نّش،

يِوَذان. إِ يِتيّش َذاسن إِي ْلَطا سُّ خ أَربِّي حْمذن ݣّْْوذن َمانَاينِّي، يِوَذان

لَْخَناِزير۔ ذ نِْثِني ئِْڒَفان ل30:8
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َمتَّى إِ یْتَڒاَغا-د ِعیَسى ِسیْذنَا

وْمَشان ذݣ يم يقِّ َمتَّى قَّارن-اَس وْرَياز ن يج ئِْژَرا ِعيَسى، ّسنِّي ُيْوُيْور َواِمي 9

ئِْذَفار-يث. َمتَّى، ئِكَّار "ْذَفار-اَيِي-د!" ِعيَسى: ينَّا-اَس َڒْعُشْور۔ عن جّمْ َمانِي

ن أَطَّاس نّس۔ يمْحَضارن ذ نتَّا ئِتّت َمتَّى، ن اْرث ثدَّ ِذي ِعيَسى يم ئِقِّ 10

يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ْژِرين َواِمي 11 اَِكذس. تتّن قِّيمن يْعَصان يِنِّي ذ ارن يعشَّ

ارن يعشَّ اَكذ نْوم لُْمَعلِّم يتّت ي "َمايمِّ نّس: يمْحَضارن إِ نَّان-اَسن كَّارن َمانَاينِّي

يْعَصان؟" يِنِّي ذ

ُبو تْحِذيجن َوار ْمِليح يْدَجان "ئِْوَذان ينَّا-اَسن: ِعيَسى، ئِْسَڒا-َياسن 12

ارن: يقَّ إِي ََٔيا ْلا ن ْڒَمْعَنا خ ْرُزوم ُرْوحم 13 يمْهَراش! تْحَذاجن-ث وْضِبيب،

اَذ ُؤِسيغ د َوار ڒْبَهايم.م إِ ْتَغْرصم اَذ ُبو ْخسغ َوار يْوَذان، ْترْحمم اَذ ْخسغ

يْعَصان!" يِنِّي َغار ُؤِسيغ-د نِيَشان، يْدَجان يِنِّي َڒاِغيغ

ْڒِحزب ذ ين نشِّ ي "َمايمِّ نَّان-اَس: ِعيَسى َغار َيْحَيى ن يمْحَضارن َقّرْبن-د 14

َشا؟" ين ْتُژومِّ َوار نّش ئِمْحَضارن ا، نْتُژومَّ ڒْبَدا يِسْيين يَفرِّ ن

نّس؟ ْڒَفاْرح ِذي خّيْقن اَذ ُموَڒاي ن وَكاڒ يمدُّ زّمرن "َما ِعيَسى: ينَّا-اَسن 15

ُژوّمن! اَذ نِّيت ْڒخّدْ نْسن۔ ْڒوْسط ِزي ُموَڒاي يمْيِسي اَذ ان ُوْوسَّ اَسن د اَذ َماَشا

ْجِذيذ۔ ذ تُّوب ن ْثرقِّيْعث ن يِج س اََباِڒي ذ اَرُّوض يْترقَّاع َحّد يْدِجي َوار 16

َوارُّوض زݣ تكّس د اَذ أُوَشا ْتنْجمع اَذ ْجِذيذ ن نِّي َثرقِّيْعث اش َڒاحقَّ ي؟ َمايمِّ

َوار ْجِذيذ ذ وِضيڒ ن اََمان ذ ُؤَڒا 17 وَشارِّيݣ! يْمغر اَذ نِّيت ْڒخّدْ اََباِڒي۔ نِّي

وِضيڒ ن َواَمان زْدْجعن اَذ وقُّوزن دُّ َوار حَما يْقِذيمن، يڒَماون ذݣ خْدْجقن

ذ يڒَماون ذݣ خْدْجقن ْجِذيذ ذ وِضيڒ ن اََمان َماَشا نِّي. يڒَماون ضّيْعن اَذ

يڒَماون." لَّا وِضيڒ، اََمان لَّا ْڒَحاجث: ن يج ذ ُؤَڒا يْتضيِّيع َوار أَمنِّي ْجِذيذ۔

.6:6 ُهْوَشع ْخَزر م13:9
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ایس اَرَّ ن یِج ن یْدِجیس ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

ينَّا-اَس: يسّجذ-اَس اَرَّايس ن يج َغارس ُيْوَسا-د َمانَاَيا، ِعيَسى ار يقَّ َواِمي 18

ئِكَّار 19 تكَّار." اَذ حَما نّش فُوس َخاس سْرس أََراح-د، و۔ ڒخُّ ْتمتَّا "يْدِجي

نّس. يمْحَضارن ذ نتَّا يْذَفار-يث ِعيَسى
يَذاّمن۔ن س َتازَّڒ ثْهڒش، َواِمي زݣ يسݣُّْوَسا ثْنَعاش ثْمَغاْرث ن يج ِذنِّي 20

"مَڒا نّس: ُوْوڒ ذݣ ثنَّا 21 نّس۔ وسْڒَهام ن طَّاْرف ْثَحاَذا-َياس ِعيَسى، ثْذَفار

أُوَشا يْژِري-ت ِعيَسى َغارس ئِنْقڒب 22 ݣْنِفيغ۔" اَذ اََقا نّس اَسْڒَهام َحاِذيغ ِغير

نِّي ثْمَغاْرث ْثݣْنَفا يْسݣْنَفا-شم." نّم يَمان ْلٕاِ يْدِجي، آ َشا تݣّْوذ "َوار ينَّا-اَس:

نِّي. ْثَساَعت ِذي

ِزي ڒْبَعاض ِذنِّي ئِْتَواَڒا نِّي، اَرَّايس ن اْرث ثدَّ َغار ِعيَسى يِْيوض َواِمي 23

ا! سَّ "فّْغم ِعيَسى: ينَّا-اَسن 24 لَْهَراج. ذ ومتِّين، لُْموِسيَقا ارن يْتزمَّ ْڒَغاِشي

َواِمي 25 َخاس. ضْحشن نِّيت ْڒخّدْ َواَها!" ثطّص أََقا َشا، وث ثمُّ َوار َثحْنِجيْرث

أُوَشا نِّي ْثحْنِجيْرث إِ وفُوس ذݣ يطّف-اَس ام وخَّ َغار ُيْوذف يْوَذان، ُسْوْفغن

نِّي. ْثُموْرث ن اَيْثَباب ا َمارَّ َغار ڒْخَبار ئِّفغ 26 ثكَّار.

وزْینُون یج ذ یَضْرَغاڒن ْثنَاین ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

"ْرحم- قَّارن: ْسُغْويِْيون يَضْرَغاڒن ْثَناين ْذَفارن-ث ِعيَسى، ّسنِّي ُيْوُيْور 27

َغارس َقّرْبن اْرث، ثدَّ َغار ِعيَسى ُيْوذف َواِمي 28 أَيث-َداود!" ن مِّيس آ اَنغ

نَّان-اَس: َمانَاَيا؟" ݣّغ اَذ زّمرغ نش بلِّي ثُْوْمنم "َما ينَّا-اَسن: نِّي۔ يَضْرَغاڒن

اَنْشت يِيِڒي "أََغاْروم ينَّا: ثِيطَّاِوين ِعيَسى يْحَذا-َياسن أُوَشا 29 ِسيِذي." آ "َواه

ِعيَسى يْعڒم-اَسن نْسن. ثِيطَّاِوين نُْوْرْزمْنت نِّيت ْڒخّدْ 30 يَمان." ْلٕاِ ذ َغاْروم ِمين

ّدم۔ ذ نتَّا ئَِذاّمن ن20:9
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ِسيْوضن ُرْوحن نِْثِني َماَشا 31 َحّد!" َشان إِ َمانَاَيا ْتَعاْوذم اَذ "َغاْروم ينَّا-اَسن:

نِّي. َثُموْرث ا َمارَّ ِذي ِعيَسى خ ڒْخَبار

وْرَياز ن يج ِعيَسى إِ ُؤِوين-اَس-د يِْوَذان َشان ُرْوحن، ِذي إِي ْڒوْقث ِذي 32

اَواڒ. يسَّ نِّي وزْيُنون يْبَذا نِّي، ّجن ِعيَسى يُسْوفغ َواِمي 33 ّجن. َذايس اَزْيُنون ذ

أَيث- ن ْثُمْوْرث ِذي َمانَاَيا يْوقع َما اْرص "عمَّ نَّان: ْڒَغاشي بن ْتعّجْ قِّيمن

اش َڒاحقَّ ْجُنون يُسْوفُْوغ "نتَّا قَّارن: يِسّيْين يَفرِّ ن ْڒِحزب َماَشا 34 إِْسَرائِيل."

نِّي۔" ّجْهذ ُيْوَشا-اَس ْجُنون ن اَرَّايس

ُوْوَذاين ن ثْمِزيَذاِوين ِذي ئِسْڒَماذ ڒْدُشور، ذ امب ثِندَّ ا َمارَّ ِذي ِعيَسى ئِݣُّور 35

ن يَعان دِّ ذ ڒْهَڒاَشاث ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا أَربِّي۔ ن ْڒُمْلك س ار يْتبشَّ أُو اث يْتحدَّ

نِْثِني نْهْوڒن۔ بن، ْتَواعّدْ ِميْنِزي قّْسن-اَس نِّي، ْڒَغاِشي يْژَرا َواِمي 36 ات. دَّ

نّس: يمْحَضارن إِ ينَّا-اَسن 37 يرْوسن. َغا ثن ُؤو َغاْرسن َوار يُحوِڒْيين اَمْشَناو

ن َباب ِزي تَّارث 38 يخْذمن. َغا إِي ْذُروس ارن يشوَّ َماَشا اَطَّاس "َثفْدَجاْحث

نّس." وَمْرجع إِ ارن يشوَّ يْرنِي اَد ْثفْدَجاْحث

وُسل اَرُّ ن ثْنَعاش یْخَضار ِعیَسى ِسیْذنَا

ْلَطا سُّ ُيْوَشا-اَسن نّس. يمْحَضارن ن ثْنَعاش-أَ خ ِعيَسى ئَِڒاَغا-د ذ110 ڒْهَڒاَشاث ا َمارَّ ْسݣْنَفان َغا ِزي إِي ْجُنون، ُسْوْفغن َغا ِزي إِي

ذ نْسن أَمْزَواُرو اَرُّوُسل: ن ثْنَعاش ن يسَماون ذ يِنَّا ذ 2 يِْوَذان. ن ڒْحِريَقاث

ذ َزْبِدي ن مِّيس َيْعُقوب ذ أَنْْدَراُوس، ُوْوَماس ذ ُبْطُرس قَّارن ُؤِمي ِسْمَعان

ذ ارن، يعشَّ زݣ َمتَّى ذ تُْوَما، ذ َبْرتُلَُماي، ذ ِفيِليبَّاس، ذ 3 ُيْوَحنَّا، ُوْوَماس

ْثُموْرث خ يْتَدَفاعن تُوَغا إِي ِسْمَعان ذ 4 َتدِّي، ذ َحْلَفى، ن مِّيس َيْعُقوب

ِعيَسى. يّزنْزن ونِّي يْعِني إِْسَخْرُيوِطي، َيُهوَذا ذ نّس،

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ ب35:9
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ثن حّدْ اَذ ُسول اَرُّ یّسّك ِعیَسى ِسیْذنَا

َغار َشا ْتَراحم "َوار ينَّا-اَسن: ا-ثن يوصَّ ِعيَسى يّسّك-يثن يْرَيازن ن ثْنَعاش-أَ 5

َماَشا 6 َساَمْرَيا. ن ْثُموْرث ن امت ثِندَّ ُبو تِيْذفم َوار ُوْوَذاين. ْدِجين َوار َمانِي ْثُمْوَرا

ْثَراحم، َغا ْخِمي 7 أَيث-إِْسَرائِيل. ن يْوَذان يْعِني ارن، يودَّ يْزَمارن َغار ُرْوحم

ْوثن، يمُّ يِينِّي ْسَفاقم-د يمْهَڒاش، ْسݣْنَفام 8 ُيْوذس-د. اََقا وجنَّا ْڒُمْلك س ثم حّدْ

ذ ُؤَڒا َباطڒ، وش-اَوم يمُّ َمانَاَيا ْجُنون. ُسْوْفغم ْجَذام، يْدَجا إِݣ يِنِّي إِ ِسيْصَفام

ذݣ اس نّحَّ لَّا نُّوَقاْرث، لَّا ْدهب، لَّا َوالُو: تِيِويم ِكوم َوار 9 َباطڒ! ُؤشم كنِّيو

ذ ُؤَڒا يرن، يْتَشامِّ ْثَناين ذ ُؤَڒا وْبِريذ خ وْقَراب ُبو تِيِويم ِكوم َوار 10 نْوم. ام وحزَّ

َثاْذفم َغا ْخِمي 11 ا. َمشَّ يْسَذاهْدج ارن يْتبشَّ ونِّي ِميْنِزي اَعكَّاز. ذ ُؤَڒا ثِِسيَڒا،

نّس۔ اْرث ثدَّ َغار يقْبڒن َغا كنِّيو ونِّي خ ْرُزوم ْدَشار، َشان نِغ ثْنِديْنت َشان

سْدْجمم اْرث، ثدَّ َشان َغار َثاْذفم َغا ْخِمي 12 ّسنِّي. ثُْوُيْورم َغا اَڒ َذايس قِّيمم

مَڒا نْوم۔ لَْبَرَكا تِيِڒي أَِكْذسن نّس، اَيْثَباب قْبڒن-كنِّيو مَڒا 13 نّس. اَيْثَباب خ

ِذي َشا ْقِبيڒن كنِّيو َوار مَڒا 14 نْوم. لَْبَرَكا ْثِغيِمي ِكسن َوار َشا، ْقِبيڒن كنِّيو َوار

ّسنِّي فّْغم صنّْطن، اََغاْروم ْخسن َوار مَڒا نِغ ثْنِديْنت َشان ِذي نِغ اْرث ثدَّ َشان

ذ لِْحَساب يْوم ِذي ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 15 نْوم. يَضارن زݣ اْشت َثعجَّ مْسحم

ن انْت َثعفَّ ثْنِديْنت ن لِْعَقاب ِزي ْكَتار نِّي ثْنِديْنت ن لِْعَقاب يِيِڒي اَذ لِْعَقاب

وَرا." َعمُّ ن انْت َثعفَّ ثْنِديْنت ذ َساُدوم

یمْحَضارن خ یتّكن إِݣ أَعّدب

اَمْشَناو ْثَفاقم ئِِڒيم انن. ُوْوشَّ َجار يُحْوِڒْيين اَمْشَناو ّسكِّيغ-كنِّيو اََقا "نش 16

أَكنِّيو يِْوَذان۔ زݣ نْوم يخف ْحَضام 17 يْذبِيرن. اَمْشَناو نِّّيث ذ ئِِڒيم يِفيغَران،

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ ت5:10
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َغار َجّرن أَكنِّيو 18 ُوْوَذاين. ن ثْمِزيَذاِوين ِذي ُؤْوثن أَكنِّيو لَْمْحَكاَماث؛ إِ سلّْمن

يِنِّي ذ نِْثِني َغار ْثشْهذم اََخاِفي حَما يُنو يسم ْعَلاْحَساب يزْدِجيذن ذ لُْحكَّام

َغا ِمين ِذي َشا ْتفكَّرم َوار سلّْمن، َغا كنِّيو ْخِمي 19 ُؤَذاين. ذ ُبو يْدِجين َوار

َذاوم-ثن إِي أَربِّي ذ ثِيِنيم َغا إِي اََواڒن َماَشا يْوڒم۔ ثسِّ َغا َماّمش ِذي نِغ ثِيِنيم

أَرُّوح ذ يْوڒن، يسِّ َغا إِي كنِّيو ذ ُبو يْدِجي َوار 20 نِّي. ْثَساَعت ِذي ُيْوشن َغا

ْڒمْوث۔ إِ ُؤَماس يسلّم اَذ ُؤَماس 21 نْوم. وْمَشان ذݣ يْوڒن يسِّ َغا إِي َباَباْثوم ن

ثن يِنِّي إِ سلّْمن أَثن نْسن، لَْوالِيِدين ضد َراحن اَذ َثاْرَوا يس۔ مِّ يسلّم اَذ َباَباس

اَڒ يْصَبارن َغا ونِّي َماَشا يُنو، يسم ْعَلاْحَساب ا َمارَّ ِعيّفن أَكنِّيو 22 نْغن. َغا

أََقا ْثنّْغِنيت. َغار رْوڒم ثْنِديْنت، َشان ِذي بن-كنِّيو َعّدْ مَڒا 23 يْنجم. اَذ ونݣَّار

كنِّيو ِمين خ ڒم ْثكّمْ َوار َعاذ كنِّيو أُو ْبَناذم، ن مِّيس َياس د أَذ ْڒَحّق: تْسَڒام

أَيث-إِْسَرائِيل. ن ام ْثندَّ ِذي يغ وصِّ

ذ ُبو يْدِجي َوار ام أَخدَّ نّس۔ لُْمَعلِّم ِزي َران اَمّقْ ذ ُبو يْدِجي َوار أَمْحَضار 24

ام وخدَّ ذ نّس لُْمَعلِّم اَم ومْحَضار يِيِڒي اَذ ِغير َبَرَكا 25 نّس. ُؤوقَّاف زݣ َران اَمّقْ

َغا َماّمش إِيَوا إِْبِڒيس،ث آ اْرث ثدَّ ن َباب إِ َڒاَغان-اَس مَڒا نّس. اَوقَّاف اَمْشَناو

نّس؟" ڒْحَباب إِ َڒاَغان

أَربِّي ِزي ْوِذي ّ ثِی

ِمين ا َمارَّ يْتَواْفضح۔ د اَذ يْتَواْسُنْوفّرن ِمين ا َمارَّ زَّاْيسن۔ َشا تݣّْوذم "َوار 26

ن ْثَفاْوث ِذي َعاْوذم-اَس َثاْدجْست، ِذي قَّارغ َذاوم ِمين 27 يْتَواّسن! اَذ يُنْوفّرن

يِنِّي زݣ ُبو تݣّْوذم َوار 28 ْثزقَّا. خ زَّايس ْسُغويم ْڒحّس، س تْسَڒام ِمين نَْهار۔

اَذ يزّمرن ونِّي يْعِني أَربِّي ݣّْْوذم َڒْعَمر. نْغن اَذ زّمرن َوار نِْثِني أُو ات، دَّ ينّقن

‘ْبَعْلَزُبول.’ ذ نتَّا َثُيْونَانِيث س أََواڒ-أَ ث25:10
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س يَزاْوِجيونج ن ْثَناين ْتمْنِزين َوار َما 29 َجهنََّما. ِذي ُمْونن َڒْعَمر ذ ات دَّ يْهذم

َباَباْثوم. يِخيس َوار مَڒا ْثُموْرث َغار يّجن ذ ُؤَڒا يوطِّي زَّاْيسن َوار َولَِكن، ُدْوُرو؟

تݣّْْوذم َوار 31 َمارَّا. أَربِّي يْحسب-يثن وزْدِجيف خ َغاْروم إِي يُزْوطَّان ذ ُؤَڒا 30

يَزاْوِجيون." خ َواطَّاس س ْكَتار ْثسݣَّْوام كنِّيو َشا.

ِعیَسى ِسیْذنَا خ یشّھْذن ونِّي

يْدَجان َباَبا إِ زَّاث نش شْهذغ أَزَّايس يِْوَذان، إِ زَّاث يشْهذن َغا زَّايِي "ونِّي 32

َباَبا إِ زَّاث نش نَْكرغ أَث يِْوَذان، إِ زَّاث يْنَكرن َغا َذايِي ونِّي 33 وجنَّا. ذݣ

وجنَّا. ذݣ يْدَجان

اَذ َشا ُؤِسيغ د َوار ونْشت. دُّ ِذي ڒْهَنا ݣّغ اَذ ُؤِسيغ-د بلِّي ْتفكَّارم َوار 34

َباَباس، اَكذ يس مِّ ْسمْنغغ اَذ ُؤِسيغ-د 35 اَمْنِغي. ݣّغ اَذ ُؤِسيغ-د ڒْهَنا، ݣّغ

ذ ْبَناذم ن َڒْعُذو يِيِڒي أَذ 36 َلالَّاس. اَكذ ْثْسِڒيث ذ اس، يمَّ اَكذ يْدِجيس ذ
نّس."ح اْرث ثدَّ ِذي يزّدْغن ِكس إِي ڒْحَباب

نش، ِعيّزغ َخاس َماّمش ِزي ْكَتار اس يمَّ ذ نِغ َباَباس يِعيّز خف "ونّي 37

َماّمش ِزي ْكَتار يْدِجيس ذ نِغ يس مِّ يِعيّز خف ونِّي َشا. يْسِذيهْدج َذايِي َوار

ِليب صَّ يْيِسي اَذ يَتاِݣين ونِّي 38 َشا. يْسِذيهْدج َذايِي َوار نش، ِعيّزغ َخاس

يْجَضاض۔ ذ نِْثِني ئَِزاْوِجيون ج29:10

6:7۔ ِمْيَخا ْخَزر ح36:10
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أَت نّس، ثُوَذاْرث يرْبحن َغا ونِّي 39 يْسِذيهْدج. َذايِي َوار يْذَفار، اََذايِي نّسخ

يْربح." أَت يُنو، ڒْسَباب خ نّس ثُوَذاْرث يخسرن َغا ونِّي يْخسر.

ْألََجار

يّسكّن. َذايِي-د ونِّي يْقبڒ يقّبْڒن، َذايِي ونِّي يْقبڒ-اَيِي. يقّبْڒن، كنِّيو "ونِّي 40

اَمْشَناو ََٔجار ْلا يِيِڒي أََغارس أَربِّي، يّسّك-يث-يذ اش َڒاحقَّ نَِّبي َشان يقّبْڒن ونِّي 41

اَمْشَناو ََٔجار ْلا يِيِڒي أََغارس ْڒُمْومن، ذ اش َڒاحقَّ ْڒُمْومن َشان يقّبْڒن ونِّي نَِّبي.

إِ اض اَصمَّ ذ َواَمان ن ْڒَكاس ِغير ُيْوشن َغا ونِّي ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 42 ْڒُمْومن.

ََٔجار ْلا َشا يْتضيِّيع َوار أََقا يُنو، اَمْحَضار ذ اش َڒاحقَّ يمْزَيانن-أَ زݣ يّجن َشان

نّس."

یَْحیَى ِسیْذنَا ذ ِعیَسى ِسیْذنَا

ّسنِّي ُيْوُيْور نّس، يمْحَضارن ثْنَعاش إِ ُڒْوِصيَّاث ِعيَسى يكّمڒ َواِمي نِّي.111 هث جِّ ُيْوْذسن إِي امد ْثندَّ ِذي يحّدث اَذ يسْڒمذ اَذ حَما

َشان ئِّسّك لَْمِسيح۔ ن ڒْخَذايم خ ئِْسَڒا ڒْحبس، ِذي َيْحَيى يْدَجا َواِمي 2

د اَذ نْسَڒا خف إِي شك ذ "َما يِنين: اََذاس حَما 3 ِعيَسى َغار نّس يمْحَضارن

نّْغِنيت؟" َحّد نَْراَجا أَ نِغ َتاسذ

ْتَواَڒام: ِمين ذ تْسَڒام ِمين َيْحَيى إِ َعاْوذم-اَس "عْقبم ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 4

ئِذْهُشورن ݣْنَفان، ْجَذام يْدَجا ِذي يِنِّي ݣُّْورن، افن ئِزحَّ ْتَواَڒان، ئَِضْرَغاڒن 5

ابن ْتعدَّ ئِْوَذان ِليب، صَّ ِذي يْوَذان نّقن ْوَمانُْوس اَرُّ ِعيَسى ِسيْذنَا ن نِّي ْڒوْقث ِذي خ38:10
ِزي يْعِني نِّي، ِليب صَّ ِزي َشا يتݣّْوذ َوار ا-َياس يخصَّ ِعيَسى ِسيْذنَا يذفَّارن ونِّي َذايس۔ اَطَّاس

وعّدب۔ زݣ ُؤَڒا ْڒمْوث

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ د1:11
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َذايِي َوار يِنِّي ن ْعذ سَّ 6 ْڒُمَساِكين. ارن ْتَوابشَّ ْتنكَّارن-د، ْوثن يمُّ يِنِّي تْسَڒان،

َشا." يْتشكِّين

ْڒَغاِشي: إِ ار يقَّ َيْحَيى خ اَواڒ يسَّ ِعيَسى َيْحَيى، ن يمْحَضارن حن رّوْ َواِمي 7

غم ثّفْ ِميخ لَّا، مَڒا 8 اَرِّيح؟ ا-ث يْتهزَّ وَغانِيم يج َما ڒْخَڒا؟ ِذي تژرم اَذ غم ثّفْ "ِميخ

َوارُّوض يْدَجا َغار إِي يِنِّي اَصْبَحان؟ ذ اَرُّوض يرض وْرَياز ن يج َما تژرم؟ اَذ

ن يج َما تژرم؟ اَذ غم ثّفْ ِميخ لَّا، مَڒا 9 يزْدِجيذن! ن ڒْقُصور ِذي تِيِڒين اَصْبَحان

لِْكَتاب: يوڒ يسِّ خف إِي َيْحَيى ذ 10 نَِّبي. ِزي ْكَتار نتَّا َواه، قَّارغ-اَوم: نَِّبي؟

زَّاثش، يُنو اَرَّاُسول ْتسكِّيغ-د أََقا
نّش.ذ اَْبِريذ يسْوجذ اَش حَما

ذ يّجن َشان ُبو ِذين َوار ثْمَغاِرين، يْنت جِّ د ِمين ِزي ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 11

َران اَمّقْ ذ نتَّا وجنَّا ْڒُمْلك ِذي اَمْزَيان ذ يْدَجان ون َماَشا َيْحَيى، ِزي ْكَتار َران اَمّقْ

َيْحَيى. خ

وجنَّا ْڒُمْلك ِذي اَْذفن اَذ اسن تْمذحَّ ئِْوَذان و، ڒخُّ اَڒ َيْحَيى ن ْڒوْقث ِزي 12

خ يْوڒن سِّ َٔنِْبَيا ْلا ا َمارَّ ذ ُموَسىر ن ِريَعا شَّ 13 يِيِڒي. اََغاْرسن َباش يْرَيازن ْتمْنَغان

نتَّا َيْحَيى َتاْمنم، اَذ ثْخسم مَڒا أُو 14 َيْحَيى. ُيْوَسا د َواِمي اَڒ حتَّا وجنَّا ْڒُمْلك

يْتْسَڒان. ونِّي آ ْمِليح صنّط 15 نْتَرَجا. إِي إِلَْياس نَِّبي ذ

1:3۔ َمَلاِخي ْخَزر ذ10:11

ِ إ أَربِّي ِسيِذي ُيْوَشا د إِي نِّي ُڒْوِصَياث َذايس تُْوَرات۔ قَّارن-اَس ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ر13:11
ن خْمَسا َذايس ُموَسى ِسيْذنَا ن تُْوَرات ُموَسى۔ ِسيْذنَا ن وفُوس خ أَيث-إِْسَرائِيل ن يِْوَذان

أَيث-َلاِوي، ن ْڒِكَتاب ُؤنّْغِنيت ُؤفُْوغ، قَّارن-اَس ُؤنّغِْنيت يمْزُوْوَرا، قَّارن-اَس ئِّجن لُْكُتوب:

ُموَسى۔ ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ُؤنّْغِنيت لَْعَداد، ُؤنّْغِنيت
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إِي يحْنِجيرن ذݣ ْتَشابَّاهن ْڒوْقث-أَ؟ ن يْوَذان َشابّْهغ َغا ِذي ِوي َمانَاَيا خ 16

ثْشِضيحم َوار ثْمَجا، ِذي نُْصْوض 17 قَّارن: َواَياْوَيا، إِ ْتَڒاَغان َساَحا، ِذي يمن يقِّ

اََمان يسّس َوار ا، يْتُژومَّ ُيْوَسا-د َيْحَيى ِميْنِزي 18 َشا. ْثُروم َوار ا-كنِّيو، نْتعزَّ َشا.

يسّس، َشا، يْتُژومِّي َوار ْبَناذم ن مِّيس ُيْوَسا-د 19 ْجُنون! َذايس َقا نَّان وِضيڒ،

يْعَصان. يِنِّي ذ ارن يعشَّ ن اَمدُّوكڒ ذ َعاوذ اَطَّاس، يسّس يتّت ْبَناذم-أَ َقا نَّان
من."ز يفّهْ يِنِّي ا َمارَّ قّبْڒن-ت أَربِّي ن ڒْفَهامث

یكفَّارن ثِندَّام

نّس، لُْمْعِجَزاث ن اَطَّاس يݣَّا ِذي إِي نِّي ام ثِندَّ يْتعيَّاب ِعيَسى يْبَذا ّسنِّي 20

كُْوْرِزين! ن ْدَشار َيا نّم ڒْفِضيحث "َيا ِعيَسى: ينَّا 21 نْسْنت. اَيْثَباب َشا تُْوبن َوار

يخْڒقن، َذايم إِي لُْمْعِجَزاث-أَ َمْعِليك َصْيَدا! َبْيت ن ْدَشار َيا نّم ڒْفِضيحث َيا

اَطَّاس نْسْنت اَيْثَباب تُْوبن ئِِڒي َصْيُدون، ذ ُصْور ن انِين ثِعفَّ ام ْثندَّ ِذي خْڒقْنت

تُْوَبا ْتَبان اَذ حَما يِيغذس خ قِّيمن أُوَشا وْحَزان ن اَرُّوض ݣِّين ئِِڒي َواِمي، زݣ

يِڒيْنت اَذ َصْيُدون ذ ُصْور ن انِين ثِعفَّ ام ثِندَّ أََقا قَّارغ-اَوم: َمانَاينِّي خ 22 نْسن.

ْتِغير-اَم َما َكفْرنَاُحوم، آ شم ئِي 23 لِْعَقاب. ذ لِْحَساب يوم ِذي زَّاْيكْنت ِخير

إِي لُْمْعِجَزاث ْمِڒي اش َڒاحقَّ لَْجِحيم. َغار تْهِويذ أَذ لَّا، وجنَّا؟ َغار ذذ تݣَّعْ اَذ

َثْنِديْنت ذ اََقا-ت َعاذ يِڒي َساُدْوم ن انْت َثعفَّ ثْنِديْنت ِذي خْڒقْنت يخْڒقن، َذايم

ِذي تِيِڒي اَذ َساُدوم ن انْت َثعفَّ َثْنِديْنت أََقا قَّارغ-اَوم: َمانَاينِّي خ 24 نَْهاَرا. اَڒ

زَّايم!" ِخير لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم

ِ إ تِيّشْنت-اَس ڒْفَهامث ن ڒْخَذايم ْڒَحْرف: س اَمُّو ثُْوَسا-د َثُيْونَانِيث س ََٔيا-َيا ْلا ز19:11
ْڒَحّق۔ نِّي ڒْفَهامث

ْثِنيفْست۔ ذ نتَّا ئِغذ س21:11
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یُْوْحڒن یِنِّي إِ احث أَرَّ

وجنَّا أَربِّي ِسيِذي آ َباَبا آ "حْمذغ-شك ينَّا: ِعيَسى يوڒ يسِّ نِّيت ْڒخّدْ 25

ِ إ ْثسْظَهارذ-ث-يد لُْعَلَما، ذ يِميِغيسن خ َمانَاَيا ثْسُنْوفّرذ ِميْنِزي ْثُموْرث، ذ

ْحسن. ْتَواِڒيذ إِي و اَمُّ اش َڒاحقَّ َباَبا، آ َواه 26 يمْزَيانن۔ يحْنِجيرن

َباَباس، مْنِغير يس مِّ يْعَنا ِمين ين يسِّ َوار يّجن ذ ُؤَڒا كُْڒِشي۔ ُيْوَشا-اَيِي-د َباَبا 27

مِّيس يخس ُؤِمي يِنِّي ِغير نن ّسْ أَث َباَباس، يس. مِّ مْنِغير َباَباس يْعَنا ِمين نِغ

يسْظَهار. اََذاسن-ث-يذ

ْسريّْحغ. أَكنِّيو ثْيِسيم، إِي ْدقڒ س ُيْوْحڒن يِين آ كنِّيو َمارَّا َغاِري أََرحم-د 28

ُبو َذايِي َوار اَصبَّار، ذ نش اش َڒاحقَّ زَّايِي ڒْمذم َخاوم، يُنو ْثَزاْيُڒْوتش ْرُبْوم 29

ْثَزاْيُڒْوت ثْرُبْوم مَڒا اش َڒاحقَّ 30 نْوم. يِيخف إِ أَرَّاحث َتافم اَذ نِّيت ْڒخّدْ تَّكبُّر۔

يْفُسْوس. يُنو ْدقڒ ثْهَوان، اََقا نتَّاث يُنو

ّسْبث ن ْنَھار ِذي َحَالل یْدَجان ِمین

ِذي وْبِريذ ذݣ ِعيَسى يْعُذو ّسْبث ن نَْهار ِذي نِّي ان ُوْوسَّ ذݣ ثِْيذِرين112 تكّْسن ݣُّْورن ْدُجْوزن نّس ئِمْحَضارن يمْنِدي، ن ْڒوْسط

ِعيَسى: إِ نَّان يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي يِْوَذان َشان ْژِرين ثن َواِمي 2 تتّن-ثْنت.

ّسْبت." ن نَْهار ِذي ْحَرام يْدَجان ِمين تݣّن نّش ئِمْحَضارن "ْخَزر!

يِنِّي ذ نتَّا يْدُجْوز َواِمي َداود يݣَّا ِمين َشا ثْغِريم َوار "َما ِعيَسى: ينَّا-اَسن 3

ّصْذقث ذ يْدَجان إِي نِّي اَْغُروم ا يشَّ أَربِّي، ن ثْمِزيَذا َغار ُيْوذف 4 اَِكذس؟

َواَها. ڒْفُقَها إِ ِغير نِْثِني، إِ َحَلال َشا يْدِجي َوار نِّي أَْغُروم اَِكس۔ يِنِّي ذ نتَّا

ِذي ّسْبث ن نَْهار ِذي ارن ْتسخَّ ڒْفُقَها بلِّي ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ِذي ثْغِريم َوار نِغ 5

اَْسَغار۔ زَّايس ْتَجرَّان يسْرَذان ْثَناين َغار ان-ت ْتشدَّ ْوض وكشُّ يج ذ نتَّاث ْثَزاْيُڒوت ش29:11
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ْكَتار يْدَجان ِمين َذانِيَتا، قَّارغ-اَوم: 6 َحّد؟ يَحاّسب ثن َما ْبَڒا أَربِّي ن ثْمِزيَذا

اَذ ‘ْخسغ أَربِّي: ار يقَّ إِي َواَواڒ ن ْڒَمْعَنا ْثفْهمم ْمِڒي 7 أَربِّي. ن ثْمِزيَذا ِزي

يِنِّي خ ْثحْكمم َوار أََتاف ڒْبَهايم،’ص إِ ْتَغْرصم اَذ ُبو ْخسغ َوار يْوَذان، ترْحمم

ن نَْهار خ لَْحاكم ذ يْدَجان إِݣ ْبَناذم ن مِّيس اش َڒاحقَّ 8 ِميْنخف. يݣِّين َوار

ّسْبث."

ن يج ِذنِّي ُيْوَفا 10 ُوْوَذاين۔ ن ثْمِزيَذا ن يِج َغار ُيْوذف ِعيَسى، ّسنِّي ُيْوُيور 9

نَّان-اَس: تْهمن، اَث ْخسن ِعيَسى، ّسْقَسان نِّيت ْڒخّدْ وث. يمُّ نّس فُوس وْرَياز

لِْعَباَدا؟" ن ّسْبت ن نَْهار ِذي َحّد َشان يْسݣْنَفان َغا ُؤو َحَلال "َما

يْوَضا-َياس أُوَشا وُحْوِڒي يج َغارس زَّاْيوم َحّد َشان "مَڒا ِعيَسى: ينَّا-اَسن 11

لَّا؟ نِغ يِسيِڒي، اَث-يذ يطّف ث-يذ َما لِْعَباَدا، ن نَْهار ِذي ثْسَراْفث َشان ِذي

ِوي َحَلال َمانَاَيا ْعَلاْحَساب وُحْوِڒي! زݣ َواطَّاس س ْكَتار يسݣَّوا ْبَناذم أُو 12

نِّي: وْرَياز إِ ِعيَسى ينَّا-اَس نِّيت ْڒخّدْ 13 لِْعَباَدا." ن نَْهار ِذي ْڒِخير يݣّن َغا

ن يِْوَذان فّْغن 14 نّْغِنيت. وفُوس اَم ْمِليح ئِْذوڒ ئَِسّرح-يث، نّش." فُوس "َسّرح

ِعيَسى. نْغن اَذ ݣّن َغا َماّمش َجاَراسن ْمَشاَوارن يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب

نّس ضد یْدَجان یِنِّي یْتَواَجاه ِعیَسى ِسیْذنَا

ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا يِْوَذان، ن اَبرُّو ْذَفارن-ث ّسنِّي۔ ُيْوُيْور َمانَاينِّي ِعيَسى ئِّسن 15

إِي َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما 17 َخاِفي، َحّد ْتخبَّارم َوار ا-ثن ئِوصَّ 16 نْسن۔ يمْهَڒاش

ْزَمان: ن يِج ذݣ إَِشْعَيا نَّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا

ْخَضرغ، إِݣ يُنو ام اَخدَّ ذ َوانِيَتا "ذ 18

ْرِضيغ. خف إِي يِعيّزن َخاِفي إِي ونِّي

.6:6 ُهْوَشع ْخَزر ص7:12



36 28–19.12

يقّدْسن، أَرُّوح ݣّغ أََذايس

ْڒَحّق. س ُؤَذاين ذ يْدِجين َوار يِنِّي يخبَّار أَذ

َحّد، اَكذ يْتمْنِغي َوار 19

ْثُغويِّث، ُبو يْسنكَّار َوار

يْبِريذن. ذݣ نّس َواَواڒ إِ َحّد يْتْسِڒي َوار

يمّيْرن، َغانِيم ُبو يْترزِّي َوار 20

ان، ّدخَّ يتݣّن ثْفِثيْڒت ن ْثَفاْوث يسْخِسي َوار

ْڒَحّق. يْربح َغا أَڒ
ََٔمال."ض ْلا ݣّن اَذ ڒݣُْنوس نّس يِيسم ذݣ 21

اَزْيُنْون ذ اََضْرَغاڒ ذ وْرَياز ن يج ِعيَسى إِ ُؤِوين-اَس-د يِْوَذان َشان ّسنِّي 22

ْڒَغاِشي بن ْتعّجْ قِّيمن 23 يْتَواَڒا. اَذ يوڒ يسِّ اَذ حَما ِعيَسى ئِْسݣْنَفا-ث ّجن۔ َذايس

نِغ؟" َداود، ن مِّيس ذ يْدَجان إِݣ َوا ذ "َماِشي نَّان: ا، َمارَّ نِّي

ْجُنون يُسْوفُْوغ "ْبَناذم-أَ نَّان-اَسن: نْسن َواَواڒ إِ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب تْسَڒان 24

ّجْهذ-أَ." ُيْوش-اَس ْبَعْلَزُبول قَّارن ُؤِمي ْجُنون ن اَرَّايس ِميْنِزي

اَيْثَباب ْتمْنَغان ِذي إِي لْمْمَلَكا "ْمُكڒ ينَّا-اَسن: نَْوان، ِمين ِعيَسى ئِّسن 25

ْتمْنَغان ِذي إِي اْرث َثدَّ ذ نِغ َثْنِديْنت ْمُكڒ ْتنْهذم۔ اَذ ونّْغِنيت اَكذ يّجن نّس

أَذ يَطان، شِّ يُسْوفُْوغ يَطان شِّ مَڒا 26 تْوَضا. اَذ ونّْغِنيت اَكذ يّجن نّس اَيْثَباب

ُسْوفُْوغغ مَڒا 27 نّس؟ لْمْمَلَكا ْتُدْوم اَذ ثّݣ َغا َماّمش نّس، يِيخف خ يْقَضا

ُسْوفُْوغن-ثن نْوم يِْوَذان تݣّن َماّمش كنِّيو، ئِِنيم-اَيِي ْبَعْلَزُبول، ن ّجْهذ س ْجُنون

ارم. ثقَّ ِمين ِذي ْڒَحّق ُبو َغاْروم َوار بلِّي ْتبيَّانن نْسن يِخف س نِْثِني نِْثِني؟ ذ ُؤَڒا

َغاْروم. ُيْوَسا-د أَربِّي ن ْڒُمْلك أََقا أَربِّي، ن أَرُّوح س ْجُنون ُسْوفُْوغغ مَڒا نش، 28

1:42-4۔ إَِشْعَيا ْخَزر ض21:12
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اَذ َباش يْجهذ يّجن َشان ن اْرث ثدَّ خ يْهجم اَذ َحّد يزّمر َوار َماّمش؟ إِيَوا 29

َغارس ِمين ا َمارَّ َياِوي اََذاس أُوَشا اَمْزَواُرو۔ ذ يشّد-يث مَڒا إَِلا نّس اَݣَْڒا َياَشار

اْرث. ثدَّ ِذي

نتَّا اَِكِذي، يْسُمْونن َوار ونِّي يُنو۔ ضد اََقا-ث يْدِجين ِكِذي َوار ونِّي 30

ذ يِْوَذان، تݣّن إِي ْڒُمْعِصَياث ا َمارَّ ْتَواْغَفرنْت أَذ قَّارغ-اَوم: أََقا 31 يْتزْدَجاع.

يْحِڒين َوار َواَواڒ َشان يِيِنين َغا ونِّي َماَشا أَربِّي۔ خ قَّارن إِي يْحِڒين َوار اََواڒ ا َمارَّ

خ يْحِڒين َوار َواَواڒ َشان يِيِنين َغا ونِّي 32 َشا. ر يغفَّ َذاس َوار أَربِّي ن أَرُّوح خ

أَرُّوح خ يْحِڒين َوار َواَواڒ َشان يِيِنين َغا ونِّي َماَشا اَْغَفار۔ َغارس ْبَناذم، ن مِّيس

َِٔخيَرا. ْلا ِذي ولَّا ْونْشت دُّ ِذي لَّا ر يغفَّ َذاس َوار يقّدْسن،

ثْحِڒي، َوار اْرث َثشجَّ مَڒا يصْبَحان۔ ِمين َتارو أَذ ثْصَباح، اْرث َثشجَّ "مَڒا 33

يِفيغَران، َثاْرَوا آ 34 َتارو. ِمين س ار ْثظهَّ اْرث َثشجَّ يْحِڒين۔ َوار ِمين َتارو أَذ

يُسْوفُْوغ وم اَقمُّ اش َڒاحقَّ انن؟ يعفَّ ذ كنِّيو أُو يصْبَحان ِمين تِيِنيم اَذ ثݣّم َغا َماّمش

نّس ْڒكْنز ِزي يصْبَحان ِمين يُسْوفُْوغ-د يصْبَحان ْبَناذم 35 ُوْوڒ. ذݣ َذايس ِمين

ان. اَعفَّ نّس ْڒكْنز ِزي َنا ثُْوُعّفْ يُسْوفُْوغ-د ان اَعفَّ ْبَناذم يصْبَحان۔

اََواڒ ْمُكڒ خ يِْوَذان ْتَواَحاْسبن اَذ لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم أََقا يِنيغ: أََذاوم 36

نِغ َبِريء اََقا-ش نّش اََواڒن ْعَلاْحَساب اش َڒاحقَّ 37 يْوڒن. سِّ اَزَّايس يْخَوان

بذ." ْتَواعّقْ اَذ نّش اََواڒن ْعَلْحَساب

یُْونس ِسیْذنَا ن ْلُمْعِجَزا

ِعيَسى: إِ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ن ڒْبَعاض نَّان-اَس 38

زَّايك." لُْمْعِجَزا ن يج نْژر أَ نْخس لُْمَعلِّم، "آ

تتَّارن أَربِّي يخّدْعن ْڒوْقث-أَ ن انن يعفَّ "ئِْوَذان ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 39

يم يقِّ أَمش 40 ُيْونس. نَِّبي ن نِّي لُْمْعِجَزا ِغير يْتُمْوِشي َذاسن َوار َماَشا لُْمْعِجَزا،
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َغا إِي أَمنِّي وْسڒم، ن يس وعدِّ ذݣ ان ُووسَّ ذ ْدِجَياِڒي َجار ثْڒت-ييَّام ُيْونس

ْثُموْرث. ن اي ْسَودَّ ان ُوْوسَّ ذ ْدِجَياِڒي َجار ثْڒت-ييَّام ْبَناذم ن مِّيس يسْعُذو

يِْوَذان اَكذ نِيْنَوى ن ثْنِديْنت ن يمْزَذاغ كَّارن د اَذ لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم 41

َواِمي تُْوبن نِيْنَوى ن ثْنِديْنت ن اَيْثَباب اش َڒاحقَّ شْثَشان، أََخاسن ْڒوْقث-أَ، ن

أَذ لِعَقاب، ذ لِْحَساب يْوم 42 ُيْونس. ِزي َران اَمّقْ ذ يّجن َذانِيَتا ُيْونس۔ يْنَها ثن

ثُْوَسا-د ِميْنِزي ْثشْثَشا، أََخاسن ْڒوْقث-أَ، ن يِْوَذان اَكذ لَْجُنوب ن لَْمِلَكا تكَّار

َران اَمّقْ ذ يّجن َذانِيَتا ُسِليَمان۔ ن لِْحْكَما إِ ْتصنّط اَذ حَما ُيْوݣْجن ْثُموْرث ِزي

ُسِليَمان. ِزي

ُيْوْزغن يُمْوَشان ذݣ ئِݣُّور ْبَناذم، َشان ِزي ان اَعفَّ ّجّن يْتَواُسوفغ َغا ْخِمي 43

اْرث ثدَّ َغار ذْوڒغ أَذ ار: ئِقَّ 44 َشا، ُيْوِفي َوار مَڒا يريّح. َغا َمانِي اَْمَشان يرزُّو

يَراح، اَذ أُْوَشا 45 ثْنَقا. ثْعذڒ، ثْخَوا، َياف اَت يْذوڒ أََغارس فّْغغ. ِزي إِي يُنو

زْذغن. اََذايس ذْوڒن أَذ زَّايس، ْكَتار انن يعفَّ ذ نّْغِنيت ْجُنون ن سْبَعا َياِوي د أَذ

ومْزَوار۔ زݣ ْكَتار ثْحِڒي َوار نِّي ْبَناذم ن َثنݣَّاُروت لَْحاَلا تِيِڒي اَذ نِّيت ْڒخّدْ

ْڒوْقث-أَ." ن انن يعفَّ يِْوَذان إِ ثْوقع َغا َذاسن إِي أَمنِّي

اَيْثَماس، ذ اس يمَّ تُْوَسا د َغارس َواِمي ْڒَغاِشي اَكذ ِعيَسى اَواڒ يسَّ َعاذ 46

يمَّاش "أََقا ِعيَسى: إِ َحّد َشان ينَّا-اَس 47 يْوڒن. سِّ اَِكس رزُّون اْرث ثدَّ إِ ا َبارَّ بّدن

يْوڒن." سِّ اَِكش رزُّْون ا َبارَّ ِذي بّدن اَيْثَماش ذ

اَيْثَما؟" ذ ا يمَّ ْعَنان "ِمين اَِكذس: يْوڒن يسِّ ونِّي إِ ينَّا-اَس ِعيَسى ئِْندق-د 48

ونِّي 50 اَيْثَما. ذ ا يمَّ "أََقا ينَّا: نّس، يمْحَضارن َغار نّس وفُوس س ئِّسْنعث 49

ا." يمَّ ذ ُؤْتْشَما ذ ُؤَما ذ نتَّا وجنَّا، ذݣ يْدَجان َباَبا يخس ِمين س يتݣّن
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عن یزّرْ ونِّي ن ْڒَمْعنَا

ڒْبَحار. ن طَّاْرف يم يقِّ اْرث ثدَّ ِزي ِعيَسى ئِّفغ نِّي، نَْهار ِذي ذݣ113 يم يقِّ يْنَيا نِّي ْزَحامث س ْڒَغاِشي، ن اَطَّاس َخاس ُمْونن-د 2

ار-اَسن ئِقَّ 3 ڒْبَحار. ن طَّاْرف خ ْڒَبّر ِذي َمارَّا قِّيمن ئِْوَذان اُبوت، ْثَغرَّ ن يِج

يْزرع. اَذ حَما وفْدَجاح ئِّفغ "صنّْطث! ينَّا: ڒْمَعانِي، س ْثمْسَڒايِين ن اَطَّاس

يْجَضاض ُؤِسين-د وْبِريذ، ن طَّاْرف خ زَّرِّيعث َشان ثْوَضا-َياس يزّرع، َواِمي 4

ذْغَيا اَطَّاس. َشڒ ُبو ِذين َوار يِْزَرا خ ثْوَضا-َياس نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان 5 ين-ت. شِّ

ْثُسْوّمر َواِمي َماَشا 6 ْثُموْرث. ن َڒاْدجغ ِذي َشا ثُْوِذيف َوار اش َڒاحقَّ ثْغِمي-د

َڒاْدجغ َغار ُؤِذيفن َوار نّس يژْوَران اش َڒاحقَّ ُيْوزغ نِّيت ْڒخّدْ ئِحرق ْثُفوْشت،

يسنَّانن اَِكس ْغِمين-د يسنَّانن۔ َجار ثْوَضا نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان 7 ْثُموْرث. ن

ْثُسْوفغ-د َثصْبَحانْت، ْثُموْرث خ ثْوَضا نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان َماَشا 8 جّيْفن-ت.

ونِّي آ ْمِليح صنّط 9 ْثَڒاثِين. ڒْبَعاض ستِّين، ڒْبَعاض ِميَّا، ݣِّيْنت ڒْبَعاض ثِْيذِرين۔

يْتْسَڒان."

س اَواڒذ ثسَّ ِكسن إِي ي "َمايمِّ نَّان-اَس: نّس يمْحَضارن َغارس َقّرْبن-د 10

ِذي يُنْوفّرن ِمين نم تّسْ اَذ كنِّيو إِ "ئِْتَواْسمح ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 11 ڒْمَعانِي؟"

َغارس يْدَجان ونِّي اش َڒاحقَّ 12 َشا. يْتَواْسمح َذاسن َوار نِْثِني إِ َماَشا وجنَّا، ْڒُمْلك

ئِْتمْيِسي-َياس َشا، يْدِجي َغار َوار ونِّي َماَشا اَطَّاس. يِيِڒي أََغارس ئِْتمْرنِي-َياس،

خزَّرن اش َڒاحقَّ ڒْمَعانِي. س اَواڒغ سَّ ِكسن إِي َمانَاَيا خ 13 َغارس. ِمين ُؤَڒا

ن َواَواڒ يْتكّمڒ َذاسن إِي أَمنِّي 14 فْهمن. َوار تْسِڒين َوار تْسَڒان ْتِويِڒين، َوار

ْزَمان: ن يِج ذݣ ينَّا إِݣ إَِشْعَيا نَِّبي

تْفِهيمم، َوار تْسِڒيم َما ْشَحاڒ

ْتِويِڒيم. َوار رم ْثخزَّ َما ْشَحاڒ
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اَْزُرو، ذ يْذوڒ نْسن ُؤڒ ْعب-أَ، شَّ اش َڒاحقَّ 15

َوالُو، تْسِڒين َوار ْعَڒاين

نْسن. ثِيطَّاِوين قّْنن

نْسن، ثِيطَّاِوين س ْتِويِڒين َوار حَما

نْسن، ان يمجَّ س تْسِڒين َوار

نْسن، ُوْوَڒاون س فْهمن َوار
ْسݣْنِفيغ.ط أَثن ذْوڒن، د أََغاِري

نْوم ان يمجَّ َواِمي نْوم ْعذ سَّ ْتَواَڒانْت، نْوم ثِيطَّاِوين َواِمي نْوم ْعذ سَّ َماَشا 16

ْتَواَڒام ِمين ژرن اَذ ْرُزون ْڒُموِمِنين ذ َٔنِْبَيا ْلا ن أَطَّاس ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 17 تْسَڒان.

َشا." ْسِڒين ث َوار َماَشا تْسِڒيم ِمين ْسڒن اَذ ْرُزون َشا. ْژِرين ث َوار َماَشا

عن یزّرْ ونِّي ن ْڒَمْعنَا ن أَْسْفھم

ْڒُمْلك خ َواَواڒ إِ يْتْسَڒا ئِّجن 19 يزّرْعن. وفْدَجاح ن ْڒَمْعَنا صنّْطث "إِيَوا 18

ئِْتَراح وْبِريذ. خ يْوَضان إِݣ نِّي زَّرِّيعث اَم نتَّا يْعِني يتْفِهيم، ث َوار وجنَّا

نِّي زَّرِّيعث 20 نّس. ُوْوڒ ذݣ يْتَوازْرعن نِّي اََواڒ يتكّس إِْبِڒيس، ن نِّي ان وعفَّ

س يْقبڒ-يث نتَّا أَربِّي، ن َواَواڒ إِ يْتْسَڒان إِݣ ْبَناذم اَم نتَّاث يِْزَرا خ يْوَضان إِݣ

َتاسن د ْخِمي ْتنْقَڒاعن۔ ذْغَيا ْمِليح، يژْوَران ُبو ُيْوْوثِي َوار َواِمي 21 ڒْفَراحث.

زَّرِّيعث 22 اَْبِريذ. يتّفغ ذْغَيا أَربِّي، ن َواَواڒ ن ڒْسَباب خ وعّدب ذ ڒْمَحاين

َذايس أَربِّي، ن َواَواڒ إِ يْتْسَڒان إِݣ ْبَناذم اَم نتَّاث يسنَّانن َجار يْوَضان إِݣ نِّي

ينّفع َوار أَربِّي ن َواَواڒ يْتَواجّيف أُوَشا َواݣَْڒا، ئِشّمث-يث نْشت، دُّ ن اَْمُنوس

إِݣ ْبَناذم اَم نتَّاث ثْصَباح ْثُموْرث ِذي يْوَضان إِݣ نِّي زَّرِّيعث َماَشا 23 َشا.

9:6-10۔ إَِشْعَيا ْخَزر ط15:13
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ْتمْرنِين ڒْبَعاض ِميَّا، ْتمْرنِين ڒْبَعاض ينّفع۔ ئِفّهم-اَس أَربِّي، ن َواَواڒ إِ يْتْسَڒان

ْثَڒاثِين." ْتمْرنِين ڒْبَعاض ستِّين،

یسنَّانن ن ْڒَمْعنَا

يج اَمْشَناو وجنَّا "ْڒُمْلك ينَّا-اَسن: نّْغِنيت، ْڒَمْعَنا ن يِج س ِعيَسى يوڒ ئِسِّ 24

طّْصن َواِمي ْدِجيڒث ن ئِج 25 نّس. وَمْرجع ذݣ ثْصَباح زَّّريعث يْزرع وْرَياز ن

نِّيت ْڒخّدْ يْرَذان ن زَّرِّيعث اَكذ يسنَّانن ن زَّرِّيعث يْزرع نّس َڒْعُذو ُيْوَسا-د يِْوَذان،

ذ ُؤَڒا اَِكْذسن ْغِمين-د نِّيت ْڒخّدْ ثِْيذِرين، ݣِّين يْرَذان ذن ݣَّعْ د َواِمي 26 يْروڒ.

ْثزْرعذ شك ِسيِذي، آ وَمْرجع: ن َباب إِ نَّان-اَس امن يخدَّ ُؤِسين-د 27 يسنَّانن.

ينَّا-اَسن: 28 يسنَّانن؟ كِّين د َذاس َمانِيس إِيَوا نّش. وَمْرجع ذݣ ثْصَباح زَّرِّيعث

نكّس أَ نَْراح أَ ثْخسذ َما نّس: امن يخدَّ نَّان-اَس َمانَاَيا. يݣِّين إِݣ َڒْعُذو َشان

اّجم 30 يْرَذان. ذ ُؤَڒا ْثقْدْجعم ِكسن َوار َباش لَّا، ينَّا-اَسن: 29 نِّي؟ يسنَّانن

إِ يِنيغ اََذاسن وْمَجار ن ْڒوْقث َياوض َغا د أَْخِمي يسنَّانن۔ اَكذ مغرن اَذ يْرَذان

َماَشا حْرقن، اَذ حَما ْثشّدم-ثن ثْسُمْونم-ثن يسنَّانن اَمْزَواُرو ذ اكّْسم ارن: يشوَّ

يُنو." ثْسَراِفين َغار جْمعم-ثن يْرَذان

وْنتُون ذ ْرَذاڒ َ بُو ن یعث رِّ زَّ ن ڒْمَعانِي

زَّرِّيعث ن يج اَمْشَناو وجنَّا "ْڒُمْلك نّْغِنيت: ْڒَمْعَنا ن يج ِعيَسى ينَّا-اَسن 31

يژُّو-ت وَثرَّاس ن يِج يْيِسي-ت ُبوݣَْرَذاڒ. قَّارن-اَس اَْربِيع ن نُّوع ن يِج ن

تْمُغور ْخِمي َماَشا ثِحبَّا۔ ا َمارَّ خ َقاع َثمْزَيانْت ذ تِيِڒي 32 نّس. وَمْرجع ذݣ

َذايس تݣّن يِْجَضاض َتاسن-د اْرث، َثشجَّ ذ ْثذّوڒ اَْربِيع۔ ا َمارَّ ِزي ْكَتار ْثذّوڒ

َڒْعَواش."
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ثْيِسي-ث اَنُْتونظ اَمْشَناو وجنَّا "ْڒُمْلك نّْغِنيت: ْڒَمْعَنا ن يج ِعيَسى ينَّا-اَسن 33

يْسݣَّعذ-يث نِّي اَنُْتون َواِمي اَڒ َوارن ن ْڒُمْود ِذي ثݣِّْوي-ث ثْمَغاْرث ن يِج

َمارَّا."

س ِغير يِويڒ يسِّ ِكسن َوار ڒْمَعانِي. س يِْوَذان إِ ِعيَسى ينَّا-ث َمانَاَيا َقاع 34

ن يِج ذݣ إَِشْعَيا نَّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما 35 ڒْمَعانِي.

ْزَمان:

ڒْمَعانِي، س يْوڒغ سِّ أَِكسن
ْونْشت."ع دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ ينُّْوفّرن ِمين سْظَهارغ د أَذ

یسنَّانن ن ْڒَمْعنَا ن أَْسْفھم

َغارس ُؤِسين-د نِّيت ْڒخّدْ اْرث۔ ثدَّ َغار ُيْوذف نِّي، ْڒَغاِشي ِعيَسى ا يجَّ 36

وَمْرجع." ذݣ يسنَّانن ْڒَمْعَنا "فّسر-اَنغ نَّان-اَس: نّس، يمْحَضارن

ن مِّيس ذ نتَّا َثصْبَحانْت زَّرِّيعث يزّرْعن "ونِّي ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 37

وجنَّا. ْڒُمْلك ن َثاْرَوا ذ نتَّاث يصْبَحان زَّرِّيعث ْونْشت. دُّ ذ نتَّا أََمْرجع 38 ْبَناذم.

نتَّا يسنَّانن يزّرْعن إِݣ َڒْعُذو 39 إِْبِڒيس. ن نِّي ان وعفَّ ن َثاْرَوا ذ نِْثِني ئِسنَّانن

لَْمَلائَِكاث. ذ نِْثِني امن ئِخدَّ ْزَمان. ن ڒْفَنا ذ نتَّاث وْمَجار ن ْڒوْقث إِْبِڒيس. ذ

إِي أَمنِّي ي، ْثمسِّ ِذي يْسحّرق-يثن يسنَّانن وفْدَجاح يْسُمون َماّمش أَمْشَناو 40

كّْسْنت أَذ نّس، لَْمَلائَِكاث ْبَناذم ن مِّيس يّسّك د أَذ 41 ْزَمان. ن ڒْفَنا ثِيِڒي َغا

نضرن أَثن 42 ّشّر۔ يتݣّن يِنِّي ذ ْڒُمْعِصَياث ِذي يْتسبَّابن ِمين ا َمارَّ نّس ْڒُمْلك ِزي

َماَشا 43 ثْغَماس. ن اژ وغژَّ ذ يمطَّاون يِڒين َغا َمانِي ي ْثمسِّ ن ْڒكُْوشث ِذي

اَْمثُون۔ ذ نتَّا أَنُْتون ظ33:13

2:78۔ زَُّبور ْخَزر ع35:13
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ونِّي آ ْمِليح صنّط َباَباْثسن. ن ْڒُمْلك ِذي ْثُفوْشت اَم رقّن يِڒين اَذ ْڒُموِمِنين

يْتْسَڒان.

ا ْثَراشَّ ذ ْوَھر جُّ ذ ْڒكْنز ن ڒْمَعانِي

َشان ُيْوفي-ث وَمْرجع، َشان ِذي يْخزن ْڒكْنز ن يج اَمْشَناو وجنَّا ْڒُمْلك 44

َغارس ِمين ا َمارَّ يّزنْز َذايس، إِي نِّي ڒْفَراحث س أُوَشا يْسُنْوفّر-يث۔ يَعاوذ َحّد

نِّي. اََمْرجع يْسَغا

يج ُيْوَفا َواِمي 46 اَصْبَحان. ْوَهر جُّ خ يرزُّو تَّاَجر ن يج اَمْشَناو وجنَّا ْڒُمْلك 45

يْسِغي-ث. َغارس ِمين ا َمارَّ ئِّزنْز يْغَڒان، ْوَهر جُّ ن

ثطّف-د ڒْبَحار، ِذي وبْحِري يج يْنضر-يت ا ْثَراشَّ اَمْشَناو وجنَّا ْڒُمْلك 47

طَّاْرف َغار يبْحِرْيين ُسْوْفغن-ت-يد ا ْثَراشَّ ر ْثعمَّ َواِمي 48 وْسڒم. ن نُّوع ْمُكڒ

َوار يِنِّي نضرن نْسن ْثُسْوْدَجاثِين ِذي يصْبَحان يسْڒَمان ݣِّين قِّيمن، ڒْبَحار۔ ن

لَْمَلائَِكاث اَسْنت د أَذ ْزَمان: يكّمڒ َغا إِي نَْهار يِيِڒي َغا إِي و أَمُّ 49 يْحِڒين.

َغا َمانِي ي، ْثمسِّ ن ْڒكُْوشث ِذي نضرن أَْثن 50 ْڒُموِمِنين. ِزي ار ْڒكُفَّ فْرنْنت اَذ

ثْغَماس." ن اژ وغژَّ ذ يمطَّاون يِڒين

"َواه نَّان-اَس: َمانَاَيا؟" ا َمارَّ ْثفْهمم "َما نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن 51

ْڒُمْلك يفْهمن إِݣ ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن اَمسْڒَماذ "كُڒ ينَّا-اَسن: 52 ِسيِذي." آ

ْجِذيذ ذ نِغ ثِقِذيِمين ثِمْسَڒايِين يُسْوْفغن إِݣ اْرث ثدَّ ن َباب ن يج اَم نتَّا وجنَّا

نّس." ْڒكْنز يْخزن َمانِي ِذي

نّس وبِیَالج زݣ ِعیَسى ِسیْذنَا خ ڒن تَاّزْ

نّس، ْثُمْوْرث َغار ئِْذوڒ 54 ّسنِّي۔ ُيْوُيْور نِّي، ڒْمَعانِي ِعيَسى يكّمڒ َواِمي 53

َذاس إِي ڒْفَهامث-أَ تْعَنا "ِمين نَّان: َذايس بن ْتعّجْ نْسن. ثْمِزيَذا ِذي ئِسْڒَماذ
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يْدِجي َوار َما نِّي؟ ار ونجَّ مِّيس ذ نتَّا يْدِجي َوار َما 55 لُْمْعِجَزاث-أَ؟ ذ ْوشن، يمُّ

َما 56 اَيْثَماس؟ ذ َيُهوَذا ذ ِسْمَعان ذ ُيوسف ذ َيْعُقوب َمْرَيم؟ قَّارن-اَس اس يمَّ

َمانَاَيا؟" ا َمارَّ يكَّا د َذاس َمانِيس إِيَوا َذا؟ اَِكْذنغ اََقا-ثْنت ُسْوْيْثَماس ْدِجيْنت َوار

َولَِكن َما، َمانِي مْحَتارم "نَِّبي ِعيَسى: ينَّا-اَسن َشا. ْقِبيڒن ث َوار َمانَاَيا خ 57

لُْمْعِجَزاث ن ْذُروس ِعيَسى ِذين ئِݣَّا 58 لَّا!" نّس، اْرث ثدَّ ذ نّس وبِيَلاج ذݣ

وْقِليل. ذ نْسن يَمان ْلٕاِ اش َڒاحقَّ

یَْحیَى ِسیْذنَا ن ْڒُموث

ينَّا-اَسن 2 ِعيَسى۔ خ ڒْخَبار يْسَڒا ِهيُروُدس اَزْدِجيذ نِّي ْڒوْقث ِذي َمانَاينِّي114 خ ْڒمْوث! ِزي ئِكَّار-د َيْحَيى،غ ذ َوانِيَتا "أََقا نّس: امن يخدَّ إِ

لُْمْعِجَزاث." يتّݣ ِزي إِي ّجْهذ َغارس إِي

ِذي يݣِّي-ث يشّد-يث َيْحَيى يطّف تُوَغا ِهيُروُدس أَزْدِجيذ َمانَاَيا، إِ ْقبڒ 3

ار-اَس يقَّ اش َڒاحقَّ 4 ِفيِليبَّاس۔ وَماس ن َثْمَغاْرث ِهيُروِدَيا ن ڒْسَباب خ ڒْحبس

وزْدِجيذ يرزُّو 5 ُوْوَماش." ن َثْمَغاْرث َتاِويذ اَذ "ْحَرام ِهيُروُدس: وزْدِجيذ إِ َيْحَيى

نَّبي. ذ َيْحَيى ْتَواَڒان اش َڒاحقَّ ْعب شَّ ِزي يݣّْوذ َماَشا َيْحَيى، ينغ اَذ ِهيُروُدس

ثْمَغاْرث ن يْدِجيس ثْشضح نّس، لِْميَلاد ْڒِعيذ ِهيُروُدس وزْدِجيذ يݣَّا َواِمي 6

ِهيُرْوُدس۔ وزْدِجيذ إِ ْڒَحاڒ يْعجب-اَس نِّيت ْڒخّدْ نّس، ْڒَفاْرح ِذي ِهيُروِدَيا نّس

اس، يمَّ ا ْثوصَّ ت َواِمي 8 ثتَّار. َغا َذاس ِمين ُيْوش اََذاس ْوْدج يجُّ َمانَاينِّي خ 7

ن اَزْدِجيف ِسِنّيث خ َذا "ُؤش-اَيِي-د ِهيُروُدس: وزْدِجيذ إِ ثنَّا-اَس يْدِجيس

ْوْدج يجُّ تُوَغا اش َڒاحقَّ ْوش يمُّ اََذاس ا يوصَّ َماَشا اَطَّاس، وزْدِجيذ ئِخّيق 9 َيْحَيى!"

ونِّي ڒْحبس َغار يّسّك نِّيت ْڒخّدْ 10 نّس. ْڒَفاْرح ِذي يمن يقِّ ِكس يِنِّي إِ زَّاث

ُيْوَشا- ِسِنّيث، خ نّس اَزْدِجيف ُيْوِوي-د 11 َيْحَيى. إِ اَزْدِجيف يقّسن َغا َذاس

َواَمان۔ س ارن يْتطهَّ إِي َيْحَيى غ2:14
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َيْحَيى ن يمْحَضارن ُؤِسين-د 12 اس. يمَّ إِ ثُْوِوي-ث نِّي، ْثحْنِجيْرث إِ اَس-ث

يوْقعن. ِمين س ِعيَسى ْخَبرن ُرْوحن، ّسنِّي نْضڒن-ت۔ نّس ات دَّ ْيِسين

یْریَازن ن اَڒف خْمَسا یسّش ِعیَسى ِسیْذنَا

يج َغار اُبوت ْثَغرَّ ِذي َواْحذس ّسنِّي ئُِرْوح نِّي، ڒْخَبار ِعيَسى ا َيرَّ د َواِمي 13

يَضارن. خ امف ْثندَّ ِزي ْذَفارن-ث ْڒَغاِشي، ڒْخَبار أَرِّين-د يْخَوا۔ وْمَشان ن

يْسݣْنَفا قّْسن-اَس يِْوَذان ن اَطَّاس يْژَرا اُبوت، ْثَغرَّ ِزي ِعيَسى يْضَرا د َواِمي 14

نْسن. يمْهَڒاش

"ْڒوْقث نَّان-اَس: نّس يمْحَضارن َغارس َقّرْبن-د ي، وعشِّ يَقّرب د َواِمي 15

ّشن." َغا ِمين ْسغن د اَذ ڒْدُشور َغار يْوَذان سّك ڒْخَڒا۔ ذ أَْمَشان-أَ ثْعُذو،

ّشن." َغا ِمين كنِّيو ُؤشم-اَسن َراحن؟ َغا ي "َمايمِّ ِعيَسى: ينَّا-اَسن 16

يسْڒَمان." ْثَناين ذ ْثخبَّاِزين ن خْمَسا ِغير َذا "َغاْرنغ نَّان-اَس: 17

اَْربِيع۔ خ قِّيمن اَذ نِّي ْڒَغاِشي ُيْوَمر 19 َغاِري." َمانَاينِّي "أَِويم-د ينَّا-اَسن: 18

َغار نّس ثِيطَّاِوين يْيِسي نِّي، يسْڒَمان ن ْثَناين ذ نِّي ْثخبَّاِزين ن خْمَسا يطّف

نِّيت ْڒخّدْ نّس، يمْحَضارن إِ ُيْوَشا-اَسن-ثْنت نِّي ثِخبَّاِزين يْرَزا أَربِّي۔ يْشَكر وجنَّا

َخاسن ِمين جْمعن كَّارن يْونن. جِّ ين شِّ َمارَّا 20 َمارَّا. نِّي يِْوَذان خ فْرقن-ثْنت

خْمَسا نِْثِني ين يشِّ يِنِّي ن لَْعَدد 21 يڒقُّوزن. س رن عمَّ يْنُدْوثن ن ثْنَعاش يشطّن،

يحْنِجيرن. ذ ثِْمَغاِرين ْبَڒا يْرَيازن ن اَڒف

ڒْبَحار ن ڒْمَواج خ ُّور ی ِعیَسى ِسیْذنَا

ْژَوان اَذ اُبوت ْثَغرَّ ِذي نْين اَذ نّس يمْحَضارن إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن نِّيت ْڒخّدْ 22

خ يْمَساَفاض َخاسن َواِمي 23 ْڒَغاِشي. خ يتْمَساَفاض نتَّا أُو اض-ين، وجمَّ َغار

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ ف13:14
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اََقا-ث َعاذ ي وعشِّ َغار َواْحذس. ِذنِّي اْدج يژَّ اَذ وْذَرار َغار يݣَّعذ نِّي، ْڒَغاِشى

َترَّان-تث َتاِوين-تث ڒْمَواج ْڒَبّر، ِزي اَطَّاس ثݣّْوج اُبوت َثَغرَّ 24 َواْحذس۔ ِذنِّي

ئُِرْوح ڒْفَجر، يَقّرب-د ْعَڒاين 25 نّْغِنيت. هث جِّ ِزي يْتُصْوض-د اَرِّيح اش َڒاحقَّ

ث َواِمي 26 ڒْبَحار. ن َواَمان خ يَضارن خ يݣُّور نّس يمْحَضارن َغار ِعيَسى

ْثُغويِّث ْسنكَّارن ڒْخَياڒ!" ذ "َوا نَّان: نْخْڒعن يَضارن، خ َواَمان خ يݣُّور ْژِرين

ثِيݣّْْوِذي. س

َشا!" تݣّْوذم َوار نش، ذ أََقا "أَْهَنام! ِعيَسى: ينَّا-اَسن نِّيت ْڒخّدْ 27

اَسغ د اََغارك َڒاَغا-اَيِي-د ِسيِذي، آ شك ذ "مَڒا ينَّا-اَس: ُبطُرس ئِْندق-د 28

َواَمان." خ

خ يݣُّور أُوَشا اُبوت ْثَغرَّ ِزي ُبطُرس يْهَوا-د ئِكَّار "أََراح-د!" ِعيَسى: ينَّا-اَس 29

ّجْهذ۔ س يْتُصوض اَرِّيح يْژَرا َواِمي يݣّْوذ َماَشا 30 ِعيَسى. َغار َواَمان خ يَضارن

نِّيت ْڒخّدْ 31 ا-اَيِي!" نجَّ ِسيِذي، آ "أَْهَيا ْثُغويِّث: يْسنكَّار نِّيت ْڒخّدْ يَغّرق ئِْبَذا

ي َمايمِّ وْقِليل، ذ نّش يَمان "ْلٕاِ ينَّا-اَس: يطّف-يث نّس فُوس ِعيَسى يِسيغ-اَس

ذن-اَس سّجْ أُوَشا 33 اَرِّيح. يْرَسا اُبوت ْثَغرَّ ِذي نَْيان َواِمي 32 ّشّك؟" ُيْوذف ش

أَربِّي!" ن مِّيس ذ شك اح، صَّ "ذ نَّان: اُبوت ْثَغرَّ ِذي يْدَجان يِنِّي

ݣَِنيَساَرت. ن ْثُمْوْرث َغار ُؤْوضن ڒْبَحار، نّس يمْحَضارن ذ ِعيَسى ْژَوان 34

ْثُمْوْرث ا َمارَّ ِذي ڒْخَبار ُسْوْفغن نِّي، ْثُموْرث ن اَيْثَباب ِعيَسى عْقڒن َواِمي 35

ن طّْاْرف ِغير َحاَذان اَذ يّج اَثن تَّارن-اَس 36 َمارَّا۔ يمْهَڒاش ُؤِوين-اَس-د نِّي.

ݣْنَفان. يَحاَذان ث يِنِّي ا َمارَّ نّس۔ َوارُّوض

أَربِّي ِزي َشا یُْوِسین د َوار إِي ْلَعاَداث

ن يْمسْڒَماذن ذ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِعيَسى َغار ُؤِسين-د ّسنِّي نّش115 يمْحَضارن ي "َمايمِّ 2 نَّان-اَس: لُْقْدس، ن ثْنِديْنت ِزي ِريَعا شَّ
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ّشن َغا إِي ْقبڒ نْسن يَفاّسن َشا ِسيِريذن َوار نّغ؟ ڒْجُذوذ ن لَْعاَداث بطّْڒن

اَْغُروم."

َباش أَربِّي ن ُڒْوِصّيث ْثبطّْڒم ي َمايمِّ كنِّيو، "إِيَوا ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 3

َغا ون أََقا اش۔ق يمَّ ذ َباَباش وقَّر ينَّا: أَربِّي ِميْنِزي 4 نْوم؟ لَْعاَداث ِذي ْتِسيِغيم اَذ

يْدِجي َوار ارم ثقَّ كنِّيو َماَشا 6–5 يّمث.ك اَذ ا يْتخصَّ اس، يمَّ ذ نِغ َباَباس ُيْوكَّرن

لَْوالِِدين إِ ُؤشن َغا إِي ْتمْنَياث لَْوالِِدين۔ َعاْونن اَذ نِغ وقَّرن اَذ يِْوَذان إِ َلاُبد ُبو

َذاوم َماّمش تݣّم اَذ حَما أَربِّي ن َواَواڒ ن ْڒَمْعَنا ڒم ْثبّدْ و أَمُّ ثْمِزيَذا. إِ ُؤشن اَثْنت

َخاوم َواِمي إَِشْعَيا نَّبي ْڒَحّق ينَّا لُْمَناِفِقين! أَ 7 نْوم. لَْعاَداث س ْڒَحاڒ يْعجب

ْزَمان: ن يِج ذݣ يوڒ يسِّ

َواَها، َواَواڒ س يْتوقَّر-اَيِي ْعب-أَ شَّ 8

َخاِفي. يݣّْوج نّس ُؤڒ َماَشا

ْڒَخاِوي، ِذي عّبْذن-اَيِي ئِْوَذان-أَ 9

ْبَناذم."ل ن ُڒْوِصَياث ذ يْدَجان ثِمْسَڒايِين سْڒَماذن اش َڒاحقَّ

َشان ِذين َما 11 فْهمث: "صنّْطث، ينَّا-اَسن: ْڒَغاشي، إِ ِعيَسى ئَِڒاَغا-د 10

غن يتّفْ د ِمين لَْعْكس، َوالُو۔ ْبَناذم؟ خ ْحَرام يْدَجان إِݣ وم اَقمُّ يَتاْذفن ْثمْسَڒاْيث

ْبَناذم." خ ْحَرام يْدَجان إِݣ َمانَاينِّي اََقا وم وقمُّ زݣ

َذاسن َوار يِسْيين يَفرِّ بلِّي نذ ثّسْ "َما نَّان-اَس: نّس يمْحَضارن َغارس َقّرْبن-د 12

نّش؟" َواَواڒ إِ ْسِڒين َواِمي ْڒَحاڒ ُبو يْعِجيب

16:5۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار اَفسَّ ذ 12:20 (الخروج) ُؤفُْوغ ْخَزر ق4:15

9:20۔ َلاِوي أَيث ن لِْكَتاب ذ 17:21 (الخروج) ُؤفُْوغ ْخَزر ك4:15

13:29۔ إَِشْعَيا ْخَزر ل9:15
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اَذ وجنَّا ذݣ يْدَجان َباَبا َشا و يژُّ ث َوار اَْربِيع "كُڒ ينَّا-اَسن: ئِْندق-د 13

مَڒا يَضْرَغاڒن. ْتَجرَّان يَضْرَغاڒن ذ نِْثِني اّجم-ثن! 14 نّس. يژْوَران زݣ ينْقڒع

ثْسَراْفث." َشان ِذي إِْذسن ْثَناين س ْوَضان أَذ اََضْرَغاڒ، يَجّر اََضْرَغاڒ

ْڒَمْعَنا-َيا." "فّسر-اَنغ ُبطُرس: ينَّا-اَس 15

ِمين بلِّي ينم ثسِّ َوار َما 17 ثْفِهيمم؟ َوار َعاذ كنِّيو ذ "َڒا ِعيَسى: ينَّا-اَس 16

زݣ غن يتّفْ د ِمين َماَشا 18 ات؟ دَّ ِزي ئِتّفغ يس، وعدِّ َغار يْتَراح وم اَقمُّ يَتاْذفن

اش َڒاحقَّ 19 ْبَناذم. خ ْحَرام يْدَجان إِݣ َمانَاَيا ذ أُو ُوْوڒ، زݣ يَتاس-د وم وقمُّ

أَذ يْفسذ، أَذ يْزنَا، أَذ ينغ، اَذ ْبَناذم انِين، ثِعفَّ َْٔفَكار ْلا تكَّانْت د ِزي إِي ُوْوڒ زݣ

خ ْحَرام يْدَجان إِݣ نِّي ثِمْسَڒايِين ذ 20 ْڒَباطڒ. يِيِني أَذ زُّور، يْشهذ أَذ َياَشار،

ْبَناذم." خ ْحَرام ُبو يْدِجي َوار يِسيرذ ثن َما ْبَڒا يَفاّسن س يتّت مَڒا َماَشا ْبَناذم،

أَْیث-َكْنَعان ن ثْمَغاْرث ن یَمان ْإلِ

ثُْوَسا- 22 َصْيُدون. ذ ُصْور ن امم ْثندَّ ن ْجَوايه َغار يُرْوح ِعيَسى، ّسنِّي ُيْوُيْور 21

ِعيَسى: إِ ثنَّا-اَس ثْسُغْويِو ِذنِّي۔ ْثزّدغ أَيث-َكْنَعانن ِزي ثْمَغاْرث ن يج َغارس د

ئِْتعدَّاب-يت ّجن، َذايس يْدِجي أَيث-َداود! ن مِّيس آ ِعيَسى، آ "ْرحم-أَيِي

اَطَّاس."

نّس يمْحَضارن َغارس َقّرْبن َواَواڒ. ن يج ذ ُؤَڒا ِعيَسى ينِّي َذاس َوار 23

ْثُغويِّيث." س ثْتبع-اَنغ اش َڒاحقَّ َخانغ، "ُسْوفغ-يت نَّان-اَس:

أَيث- ن يْوَذان يْعِنى ارن، يودَّ يْزَمارن َغار ِغير "ْتَواّسكّغ-د ِعيَسى: ينَّا 24

إِْسَرائِيل."

ثِْنِديِنين۔ ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ م21:15

ُؤَذاين۔ ذ ُبو ْدِجين َوار أَيث-َكْنَعان ن ئِْوَذان ن22:15
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ِسيِذي، آ "أَْهَيا ثنَّا-اَس: ْثسّجذ-اَس َغارس ثُْوَسا-د نِّي َثْمَغاْرث َماَشا 25

َعاون-اَيِي!"

إِ يمْنضر اَذ يحْنِجيرن ن وْغُروم يمْيِسي اَذ يعّدڒ "َوار ينَّا-اَس: ئِْندق-د 26

يْقِزينن."

يوطَّان ِمين تتّن يْقِزينن ذ ُؤَڒا َماَشا ِسيِذي، آ "َواه نِّي: ثْمَغاْرث ثنَّا-اَس 27

نْسن." أَيْثَباب ن َطْبَڒا ِزي

"أَذ ينَّا-اَس: َران!" اَمّقْ ذ نّم يَمان ْلٕاِ َثْمَغاْرث، آ "شم ِعيَسى: ينَّا-اَس أُوَشا 28

يْدِجيس. ْثݣْنَفا نِّي ْثَساَعت ِذي ْثرزُّوذ." ِمين َتافذ

یْریَازن ن اَڒف اَْربَعا یسّش ِعیَسى ِسیْذنَا

ئِݣَّعذ لَْجِليل۔ ن ڒْبَحار ن اض-ين وجمَّ َغار يُرْوح ِعيَسى، ّسنِّي ئِبّعذ 29

ُؤِوين-د ْڒَغاِشي۔ ن اَطَّاس َغارس ُؤِسين-د 30 ِذنِّي. يم يقِّ وْذَرار ن يج َغار

نّْغِنيت۔ يمْهَڒاش ن َواطَّاس ذ ينْشُرْوفن ذ يزْيُنْونن ذ يَضْرَغاڒن ذ افن يزحَّ اَِكْذسن

يزْيُنْونن ْژِرين َواِمي نِّي يِْوَذان بن ْتعّجْ 31 يْسݣْنَفا-ثن. نّس يَضارن َغار سْرسن-ثن

أَربِّي حْمذن أُوَشا ْتَواَڒان۔ ئَِضْرَغاڒن ݣُّورن، افن ئِزحَّ ݣْنَفان، ئِنْشُرْوفن اَواڒن، سَّ

أَيث-إِْسَرائِيل۔ ن

ثْڒت-ييَّام يِْوَذان-أَ۔ "قّْسن-اَيِي ينَّا-اَسن: نّس يمْحَضارن إِ ِعيَسى ئَِڒاَغا-د 32

ين، شِّ َوار اَمن ّسكّغ اَثن َشا ْخسغ َوار ّشن. َغا ِمين َغاْرسن َوار اَِكِذي اََقا-ثن

وْبِريذ." ذݣ نّزْفن َوار حَما

َقاع يون نْسجِّ َغا ِزي إِي اَْغُروم نَاف َغا "َمانِي نّس: يمْحَضارن نَّان-اَس 33

ڒْخَڒا-َيا؟" ِذي يِْوَذان ن لَْعَدد-أَ

وْغُروم؟" ن َغاْروم "ْشَحاڒ ِعيَسى: ينَّا-اَسن 34

يمْزَيانن." ذ يسْڒَمان َشان ذ ثْشِنيِفين ن "سْبَعا نَّان-اَس:
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ثْشِنيِفين ن نِّي سْبَعا ئِطّف 36 ْثُموْرث۔ ِذي قِّيمن اَذ ْڒَغاِشي ِعيَسى ُيْوَمر 35

خ فْرقن اَذ نّس يمْحَضارن إِ ُيْوَشا-اَسن َمانَاينِّي يْرَزا أَربِّي۔ يْشَكر يسْڒَمان، ذ

يڒقُّْوزن. س رن عمَّ يْنُدْوثن ن سْبَعا شطّن-اَسن يْونن۔ جِّ ين شِّ َمارَّا 37 نِّي. ْڒَغاِشي

يحْنِجيرن. ذ ثِْمَغاِرين ْبَڒا إِْذسن اَڒف اَْربَعا نِْثِني ين يشِّ إِݣ نِّي يْرَيازن ا َمارَّ 38

َغار يُرْوح اُبوت ْثَغرَّ ن يج ذݣ يْنَيا نِّي، ْڒَغاشي خ ِعيَسى يْمَساَفاض َواِمي 39

َمݣَْدلَى. ن ْجَوايه

ِعیَسى ِسیْذنَا ن ْلُمْعِجیَزاث ْعنَاْنت ِمین تْفِھیمن َوار ئِْوَذان

تَّارن وِقْيين، يَصدُّ ن ْڒِحزب ذ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب َغارس ُؤِسين-د ِعيَسى116 ئِْندق-د 2 َجّرْبن. اَث حَما وجنَّا زݣ لُْمْعِجيَزا ن يج زَّايس

اَجنَّا اش َڒاحقَّ ا، ثِيوشَّ اَصْبَحان ذ لَْجاو يِيِڒي أَذ ارم: ثقَّ ْڒمْغرب "َغار ينَّا-اَسن:

اَزݣَّْواغ ذ اَجنَّا اش َڒاحقَّ اج َواجَّ ذ ونَْژار ن نَْهاَرا ارم: ثقَّ ڒْفَجر َغار 3 اَزݣَّْواغ. ذ

ن لَْعاَلاَماث َماَشا ْتشّرْحم، اَت نم ثّسْ وجنَّا لَْحاَلا اَبْرَشان. ذ اَسْيُنو َذايس

تتَّارن أَربِّي يخّدْعن ْڒوْقث-أَ ن انن يعفَّ ئِْوَذان 4 ْتشّرْحم. اَثْنت ْثزّمرم َوار ْزَمان-أَ

يُرْوح ّسنِّي ُيونس." نَِّبي ن نِّي لُْمْعِجيَزا ِغير يْتُمْوِشي َذاسن َوار َماَشا لُْمْعِجيَزا،

ي-ثن. يجِّ

ُؤِوين ِكسن َوار تُّون ڒْبَحار ن اض-ين وجمَّ َغار نّس يمْحَضارن ُؤْوضن َواِمي 5

َْٔحَزاب ْلا ن ونُْتونب زݣ نْوم يخف ْحَضام "َغاْروم! ِعيَسى: ينَّا-اَسن 6 اَْغُروم.

َوار اش َڒاحقَّ َمانَاَيا ار "ئِقَّ نَّان: َجاَراسن يْوڒن سِّ 7 وِقْيين." يَصدُّ ذ يِسْيين يَفرِّ ن

وْغُروم." ُبو نُْوِوي د

ي َمايمِّ وْقِليل. ذ نْوم يَمان "ْلٕاِ ينَّا-اَسن: اَواڒن، سَّ تُوَغا ِميْنخف ِعيَسى ئِّسن 8

نِّي خْمَسا ثْعِقيڒم َوار ثْفِهيمم؟ َوار َعاذ َما 9 وْغُروم؟ ُبو َغاْرنغ َوار َجاَراوم ارم ثقَّ

اَْمثُون۔ ذ نتَّا أَنُْتون ب6:16
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ْورم؟ ثشُّ إِي يْنُدْوثن ن مْشَحاڒ يْرَيازن؟ ن اَڒف خْمَسا يسّشن إِݣ ثْشِنيِفين ن

مْشَحاڒ يْرَيازن؟ ن اَڒف اَْربَعا يسّشن إِݣ ثْشِنيِفين ن نِّي سْبَعا ثْعِقيڒم َوار 10

خ َشا يِويڒغ سِّ َوار نش ثْفِهيمم؟ َوار ثݣِّيم َماّمش 11 ْورم؟ ثشُّ إِي يْنُدْوثن ن

يِسْيين." يَفرِّ ذ وِقْيين يَصدُّ ن َْٔحَزاب ْلا ن ونُْتون زݣ نْوم يخف ْحَضام وْغُروم.

ونُْتون خ َشا يِويڒ يسِّ َذاسن َوار بلِّي يمْحَضارن فْهمن إِي َعاذ نِّيت ْڒخّدْ 12

ذ يِسْيين يَفرِّ سْڒَماذن ِمين ِزي نْوم يخف ْحَضام ينَّا-اَسن: َماَشا وْغُروم، ن

وِقْيين. يَصدُّ

ْلَمِسیح خ یشّھذ بُْطُرس

ئِّسْقَسا ِفيِليبَّاس، َقْيَصِرَيا ن ثْنِديْنت ن هث جِّ َغار ِعيَسى ُيْووض َواِمي 13

ْبَناذم؟" ن مِّيس خ يِْوَذان قَّارن "ِمين ينَّا-اَسن: نّس يمْحَضارن

قَّارن ئِنّْغِنيت إِلَْياس، ذ قَّارن ئِنّْغِنيت َيْحَيى،ت ذ قَّارن "ڒْبَعاض نَّان-اَس: 14

َٔنِْبَيا." ْلا ِزي يّجن َشان ذ نِغ إِْرِمَيا ذ

نش؟" َتارِّيم َذايِي ِمين كنِّيو، "ئِي نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن 15

يدَّرن." أَربِّي ن مِّيس لَْمِسيح، ذ "شك ينَّا-اَس: ُبْطُرس ِسْمَعان ئِْندق-د 16

يْدِجي َوار ُيونَا! ن مِّيس آ ِسْمَعان، آ نّش ْعذ "سَّ ِعيَسى: ينَّا-اَس نِّيت ْڒخّدْ 17

َعاوذ نش 18 وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَبا مْنِغير َمانَاَيا يسْظَهارن َذاش إِي ْبَناذم ذ ُبو

ن ْجَماعث ْبِنيغ اَذ وْزُرو-َيا خ ‘اَْزُرو.’ ذ يْعِني ُبْطُرس، ذ شك قَّارغ-اَش: اََقا

ڒْمَفاَتح ُؤشغ أََذاش 19 َوالُو! تِيِوي زَّايسْنت َوار لَْجِحيم ن ثُِورَّا يُنو، ْڒُموِمِنين

ِمين وجنَّا۔ ذݣ يْتَواشّد يِيِڒي اَذ ْثُموْرث ِذي ْثشّدذ َغا ِمين وجنَّا۔ ْڒُمْلك ن

ا يوصَّ ِعيَسى نِّيت ْڒخّدْ 20 وجنَّا." ذݣ يْتَواْرزم يِيِڒي اَذ ْثُموْرث ِذي ثْرْزمذ َغا

لَْمِسيح. ذ نش بلِّي َحّد إِ قَّارم َوار ينَّا-اَسن نّس يمْحَضارن

َواَمان۔ س ارن يْتطهَّ إِݣ َيْحَيى َثُيْونَانِيث، س ت14:16
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نّس ْڒمْوث خ یسَّاَواڒ ِعیَسى ِسیْذنَا

َغار نتَّا يَراح اَذ َلاُبد بلِّي نّس يمْحَضارن إِ ام يْسفهَّ ِعيَسى يْبَذا ّسنِّي 21

ن َرانن يمّقْ ن وفُوس خ ْثمْسَڒايِين ن َواطَّاس خ يْتَواعّدب اَذ لُْقْدس ن ثْنِديْنت

اَذ ثْڒت-ييَّام ِويس نْغن، أَث ِريَعا۔ شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ُوْوَذاين

ْڒُموث." ِزي يكَّار د

آ أَربِّي يْحفض "أَش ينَّا-اَس: يَعّرذ-اَس َواْحذس، ُبطُرس ئِْسبّعذ-يث 22

َمانَاَيا." يتْوِقيع َذاش َوار ارص عمَّ ِسيِذي!

آ ڒݣَّواج َغار َخاِفي "بّعذ ُبْطُرس: إِ ينَّا-اَس َغارس ينْقڒب ِعيَسى َماَشا 23

ْتفكَّرذ أَربِّي، اَمْشَناو َشا ْتفكَّرذ َوار ْتنْقَڒاذغ۔ ِذي إِي اَْزُرو ذ شك ذ يَطان! شِّ

ْبَناذم." اَمْشَناو

اََذايِي يْخسن "ونِّي ينَّا-اَسن: نّس، يمْحَضارن اَكذ ِعيَسى يوڒ يسِّ ّسنِّي 24

يْذَفار۔ أََذايِي نّس،ث ِليب صَّ ي يكسِّ أَذ نّس، يِيخف ذݣ يْسمح أَذ نش، يْذَفار

َڒْعَمر يخسرن َغا ون يْخسر۔ اَث نّس َڒْعَمر يْربح اَذ يْخسن ون اش َڒاحقَّ 25

اَذ ثْكمڒ ونْشت دُّ يْربح مَڒا ْبَناذم ثْنفع َغا ِميِزي 26 يْربح. اَث يُنو ڒْسَباب خ نّس

ن مِّيس أََقا 27 نّس؟ َڒْعَمر ن وْمَشان ذݣ ْبَناذم ُيْوش َغا ِمين نّس؟ َڒْعَمر يْخسر

ْمُكڒ يَجاَزا اَذ أُوَشا نّس، لَْمَلائَِكاث اَكذ َباَباس ن لَْعَضاَما س َياس د اَذ ْبَناذم

يْدَجان يِنِّي زݣ ڒْبَعاض ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 28 نّس. ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب يّجن

نّس. ْڒُمْلك ِذي ُيْوَسا-د ْبَناذم ن مِّيس ژرن َغا اَڒ َشا ْتمتِّين َوار نِْثِني اَِكِذي َذا

ابن ْتعدَّ ئِْوَذان ِليب، صَّ ِذي يْوَذان نّقن ْوَمانُْوس اَرُّ ِعيَسى ِسيْذنَا ن نِّي ْڒوْقث ِذي ث24:16
ِزي يْعِني نِّي، ِليب صَّ ِزي َشا يتݣّْوذ َوار ا-َياس يخصَّ ِعيَسى ِسيْذنَا يذفَّارن ونِّي َذايس۔ اَطَّاس

وعّدب۔ زݣ ُؤَڒا ْڒمْوث
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ِعْیَسى ِسیْذنَا اَكذ ْظَھارن-د إِْلیَاس ِسیْذنَا ذ ُمْوَسى ِسیْذنَا

ُيوَحنَّا، ُوْوَماس ذ َيْعُقوب ذ ُبطُرس ِعيَسى ُيْوِوي سّت-ييَّام، ثْعُذو نُّْور117 اَم يْذوڒ نتَّا ِعيَسى، 2 ُيْوْعَڒا. وْذَرار ن يج َغار َواحْذسن ئِْنده-يثن

َوارُّوض ئِْذوڒ ْثُفْوْشت۔ اَمْشَناو يْتشْعِشيع نّس أَغْمُبوب نْسن، ثِيطَّاِوين إِ زَّاث

نَِّبي ذ إِلَْياس نَِّبي ِذنِّي ئِمْظَهار-اَسن-د أََقا 3 ْثَفاْوث. اَمْشَناو يرّق اَشْمَڒاڒ ذ نّس

ِعيَسى. اَكذ اَواڒن سَّ ْتَواَڒان-ثن ُموَسى۔

َذانِيَتا۔ يم نقِّ اَِكش اَصْبَحان ذ ِسيِذي، "آ ِعيَسى: إِ ينَّا-اَس ُبْطُرس ئِْندق-د 4

ِ إ ونّْغِنيت ُموَسى، إِ ئِّجن شك، إِ ئِّجن يِقيَضان: ن ْثَڒاَثا ݣّغ أَذ ثْخسذ، مَڒا

إلَْياس."

ثْندق-د يْتسْقِسيق۔ وسْيُنو ن يج يْهَوا د َخاسن َواِمي ُبْطُرس اَواڒ يسَّ َعاذ 5

صنّْطث زَّايس۔ َفْرحغ يِعيّزن، ي مِّ ذ "َوا ثنَّا-اَسن: نِّي وسْيُنو زݣ ا ْثِميجَّ ن يج

ْثُموْرث. َغار ذن سّجْ ݣّْْوذن نِّي ا ْثِميجَّ يمْحَضارن ْسِڒين َواِمي 6 َغارس."

ْيِسين 8 َشا." تݣّْْوذم َوار "كَّارم ينَّا-اَسن: يَحاَذا-ثن ِعيَسى َغاْرسن ئَِقّرب 7

ِعيَسى. إِلَّا َحّد ُؤِفين َوار نْسن ثِيطَّاِوين

ِمين َحّد إِ ْتَعاَواذم "وار ينَّا-اَسن: ِعيَسى ا-ثن يوصَّ وْذَرار زݣ ان هوَّ د َواِمي 9

ْڒمْوث." ِزي ْبَناذم ن مِّيس يكَّار َغا د اَڒ ثْژِريم

قَّارن ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ي "َمايمِّ نَّان-اَس: نّس يمْحَضارن ّسْقَسان-ث 10

اَمْزَواُرو؟" ذ َياس د اَذ ا يْتخصَّ إِلَْياس نَّبي

َماَشا 12 كُْڒِشي. يْعذڒ اَذ إِلَْياس َياس د اَذ ا يْتخصَّ ح صَّ "ذ ينَّا-اَسن: 11

ْخسن. ِمين زَّايس ݣِّين َشا، ينن سِّ ث َوار نِْثِني ُيْوَسا-د إِلَْياس أََقا قَّارغ-اَوم:

ْبَناذم." ن مِّيس بن عّدْ َغا إِي أَمنِّي

َواَمان. س ارن يْتطهَّ ونِّي َيْحَيى خ اَواڒ-اَسن يسَّ بلِّي يمْحَضارن فْهمن أُوَشا 13



54 23–14.17

ّجن َذایس وحْنِجیر یج ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

يَفاّدن خ يْوَضا ِعيَسى َغار وْرَياز ن يج يَقّرب ْڒَغاِشي، َغار ذْوڒن د َواِمي 14

يْتعدَّاب ّجن َذايس ي، ممِّ ْرحم-اَيِي ِسيِذي، آ أَْهَيا ينَّا-اَس: 15 نّس۔ زَّاث

َغار ُؤِويغ-ث-يذ 16 َواَمان. ذݣ نِغ ي ْثمسِّ ِذي يوطَّا ْثَواَڒاثِين ن أَطَّاس اَطَّاس۔

ْسݣْنَفان." اَث زّمرن َوار َماَشا نّش يمْحَضارن

آ يَمان، ْلٕاِ يْدِجي َوار ِذي إِي ْڒوْقث-أَ ن يْوَذان "آ ينَّا: ِعيَسى ئَِجاوب 17

أَِويم- ْصَبرغ؟ َغا َذاوم مْشَحاڒ أُو قِّيمغ َغا ِكوم إِي مْشَحاڒ اَْبِريذ! غن يّفْ يِنِّي

يݣْنَفا نِّي وحْنِجير زݣ ئِّفغ ان، اَعفَّ نِّي ن جَّ يْسبّد ِعيَسى 18 َذا." اَيِي-ث-يد

نِّي. ْثَساَعت ِذي

نْزّمر َوار ين نشِّ ي "َمايمِّ نَّان-اَس: َواْحذس ِعيَسى َغار يمْحَضارن َقّرْبن-د 19

نُْسْوفغ؟" اَث

ْمِڒي ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا وْقِليل. ذ نْوم يَمان ْلٕاِ اش "َڒاحقَّ ِعيَسى: ينَّا-اَسن 20

وْذَرار-أَ: إِ ثنِّيم ئِڒي ُبْوݣَْرَذاڒ،ج ن ْثحبُّْوْشت ن يج اَنْشت ِغير يَمان ْلٕاِ َذاْيوم

اَذ ّجن ن {نُّْوَعا-َيا 21 َوالُو. يتْقِسيح َخاوم َوار ينْقڒع. اَذ ِذيَها َغار ا سَّ نْقڒع

وُژْومِّي.}" ذ ْثَژاْدِجيث س ِغير ْتُسْوْفغم

ينَّا َذاسن َواِمي لَْجِليل ن ْثُموْرث ِذي ِذنِّي ُمْونن اََقاين نّس ئِمْحَضارن 22

نْغن، أَث 23 يِْوَذان. ن يَفاّسن َغار ْبَناذم ن مِّيس يْتَواسلّم اَذ "ْعَڒاين ِعيَسى:

َواطَّاس. س يمْحَضارن خّيْقن أُوَشا يكَّار." د اَذ ثْڒت-ييَّام ِويس نَْهار َماَشا

اَطَّاس۔ َثمْزَيانْت ذ اَْربِيع ن زَِّريعث ن يج ذ نتَّاث ُبْوَغْرَذاڒ ن َثحبُّْوْشت ج20:17
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ثَمقَّْراْنت ثْمِزیَذا ن ِریبَا ضَّ

عن يجّمْ يِنِّي ُؤِسين-د َكفْرنَاُحوم، َغار نّس يمْحَضارن ذ ِعيَسى ُيْووض َواِمي 24

لُْمَعلِّم يْتخْدِجيس َوار "َما نَّان-اَس: ُبْطُرس َغار َقّرْبن َرانْت۔ َثمّقْ ثْمِزيَذا إِ ِريَبا ضَّ

َرانْت؟" َثمّقْ ثْمِزيَذا ن ِريَبا ضَّ نْوم

ئِْتخْدَجاس-يت." "َواه، ينَّا-اَسن: 25

"ِمين ينَّا-اَس: َواَواڒ س يْزَوار-اَس ِعيَسى اْرث، ثدَّ َغار ُبْطُرس ُيْوذف َواِمي

ن يزْدِجيذن إِ ِريَبا ضَّ نِغ َڒْعُشور يخْدْجسن َغا ُؤو ِسْمَعان؟ آ يمْظَهارن َذاش

نّْغِنيت؟" يْوَذان نِغ نْسن َثاْرَوا َما ْثُموْرث،

نّْغِنيت." "ئِْوَذان ُبْطُرس: ينَّا-اَس 26

َوار ا يخصَّ َماَشا 27 َشا۔ ْتخْدِجيسن َوار نْسن َثاْرَوا "ْمِليح، ِعيَسى: ينَّا-اَس

د إِي اَمْزَواُرو أَْسڒم َواَمان، ذݣ ثِصنَّاْرث نْضر ڒْبَحار َغار ُرْوح َحّد۔ نْسخّيق

ْيِسي-ت نُّْوَقاْرث۔ ن ْثپيَّاْست ن يج َثافذ اََذايس وم اَقمُّ ْرزم-اَس ْثِسيِڒيذ، َغا

َخاِفي. ذ َخاش خْدجس

ْڒُمْعِصیّث ذ یَمان ْإلِ

"ُؤݣ نَّان-اَس: ِعيَسى َغار يمْحَضارن َقّرْبن-د نِّي ْثَساَعت ِذي وجنَّا؟"118 ْڒُمْلك ِذي َران اَمّقْ ذ َقاع يْدَجان

نْسن۔ ْڒوْسط ِذي ئِْسبّد-يث اَمْزَيان، ذ وحْنِجير يِج خ ِعيَسى ئَِڒاَغا-د 2

يحْنِجيرن اَمْشَناو تِيِڒيم اَذ ْتذْوڒم اَذ كنِّيو إِ َلاُبد ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ينَّا-اَسن: 3

نّس يخف يسْمَزاين ونِّي 4 وجنَّا. ْڒُمْلك َتاْذفم اَذ اْرص عمَّ لَّا، مَڒا يمْزَيانن۔

َغا ون 5 وجنَّا. ْڒُمْلك ِذي َقاع َران اَمّقْ ذ يِيِڒين َغا إِي نتَّا ذ اَحْنِجير-أَ، اَمْشَناو

يْقبڒ. إِݣ نش ذ يُنو، ڒْسَباب خ وا اَم وحْنِجير َشان يقْبڒن
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ْڒُمْعِصّيث، َغار يَتاْمنن زَّايي إِي يمْزَيانن-أَ زݣ يّجن َياِوين َغا إِي ونِّي 6

ِذي يْتَواْغرق اَذ نّس يِيري َغار ْثِسيْرث ن وْزُرو ن يج يْتَواشّد اَذ ْحسن-اَس

َغار يَتاْوين ْثمْسَڒايِين ن ڒْسَباب خ يِْوَذان ن ڒْفِضيحث َيا 7 ڒْبَحار. ن َڒاْدجغ

يتݣّن إِݣ نِّي ْبَناذم إِ ڒْفِضيحث َيا َولَِكن اَسْنت، د اَذ نِّي ثِمْسَڒايِين ْڒُمْعِصّيث۔

َمانَاينِّي!

قّس-يث ْڒُمْعِصّيث، َشان ِذي يْتسبَّاب-اَش نّش َضار نِغ نّش فُوس مَڒا 8

ْحسن- وَضار، ن يِج س نِغ وفُْوس ن يِج س جنّث َتاْذفذ أَذ َخاك۔ نْضر-يث

إِي ي ثِمسِّ َتاْذفذ اَذ يَضارن ْثَناين نِغ يَفاّسن ْثَناين َغارك قِّيمن مَڒا ِزي اَش

ْقڒع-يت ْڒُمْعِصّيث، َشان ِذي ْتسبَّاب-اَش نّش ثِيّط مَڒا 9 َشا. ين يخسِّ َوار

قِّيمْنت مَڒا ِزي ْحسن-اَش ثِيّط، ن يج س جنّث َتاْذفذ أَذ َخاك۔ نْضر-يت

ي. ْثمسِّ ن َجهنَّاَما َتاْذفذ اَذ ثِيطَّاِوين ْثَناين َغارك

نْسن لَْمَلائَِكاث قَّارغ-اَوم: يمْزَيانن-أَ۔ زݣ َحّد َشان ْتحݣَّرم اَذ َغاْروم 10

ُيوَسا-د ْبَناذم ن مِّيس َٔنَّا {لِا 11 وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَبا رنْت خزَّ ڒْبَدا وجنَّا ذݣ

ارن.} يودَّ يِنِّي ا ينجَّ اَذ

يّجن ار-اَس يودَّ مَڒا يُحوِڒْيين۔ ن ِميَّا َغارس ئِّجن يمْظَهارن؟ َذاوم ِمين 12

ارن۔ يودَّ ونِّي خ يْرُزو اَذ يَراح اَذ وْذَرار ذݣ تْسِعين أُو تْسَعا يّج أَذ زَّايسن،

تْسَعا خ يَفرح َغا ِمين ِزي ْكَتار يَفرح أَزَّايس ُيْوِفي-ث، مَڒا ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 13

يِخيس َوار وجنَّا ذݣ يْدَجان َباَباْثوم ذ ُؤَڒا أَمنِّي 14 ارن! يودَّ َوار نِّي تْسِعين أُو

ار. يودَّ اَذ يمْزَيانن-أَ زݣ يّجن ذ ُؤَڒا

اَِكذش یْخَضا ُؤَماش

مَڒا ْثَناين۔ س كنِّيو ِغير نَْها-ث َغارس ُرْوح ُوْوَماش، اَِكش يْخَضا مَڒا 15

اََغارك ُيْوِݣي مَڒا َماَشا 16 ُوْوَماش. اَك َعاوذ ْمِليح تِيِڒيذ أَذ اَرَّاي، يّݣ-اَش
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ن ْثَڒاَثا نِغ ْثَناين نن-ث ّسْ لَْغالط اََتاف حَما ْثَناين، نِغ يّجن اَِكذش أَِوي يصنّط،

ْڒُموِمِنين۔ ن ْجَماعث إِ ئِِني-ث يصنّط، اََغاْرسن ُيْوِݣي مَڒا َماَشا 17 ڒْشُهوذ.ح

تْسَڒام أََقا 18 اع.خ اَخدَّ ذ نِغ ْڒَكافر ذ ْحسب-يث يصنّط، اََغاْرسن ُيْوِݣي مَڒا أُو

ِمين ا َمارَّ وجنَّا. ذݣ يْتَواشّد يِيِڒي اَذ ْثُموْرث ِذي ْتشّدم َغا ِمين ا َمارَّ ْڒَحّق:

وجنَّا. ذݣ يْتَواْرزم يِيِڒي اَذ ْثُموْرث ِذي ثْرْزمم َغا

إِ ْڒَحاجث َشان ثتَّارم ْثُمْوْرث خ زَّاْيوم ْثَناين ْثَتاْفقم مَڒا َعاوذ: قَّارغ-اَوم 19

نِغ ْثَناين ُمْونن َغا َمانِي اش َڒاحقَّ 20 يْسَتاجب. أََذاوم وجنَّا، ذݣ يْدَجان َباَبا

نْسن." ْڒوْسط ِذي يِڒيغ ِذين اَڒ نش يُنو، ڒْسَباب خ ْثَڒاَثا

ْحمث اَرَّ یْدِجي َوار ِذي إِي وخدَّام ن ْڒَمْعنَا

ْثَواَڒاثِين ن ْشَحاڒ ِسيِذي، "آ ينَّا-اَس: ِعيَسى َغار ُبْطُرس يَقّرب نِّيت ْڒخّدْ 21

ْثَواَڒاثِين؟" ن سْبَعا َما سْمحغ؟ اََذاس َباش ُوْوَما يْخَضا َغا ِكِذي إِي

سْبِعين يِنيغ أََذاش ْثَواَڒاثِين، ن سْبَعا ُبو يْدِجي َوار "لَّا، ِعيَسى: ينَّا-اَس 22

ن يِج ذݣ يَتاِوي-د وجنَّا ْڒُمْلك اش َڒاحقَّ 23 ْثَواَڒاثِين! ن سْبَعا ِذي ُؤوث-يت

ڒْحَساب، ِذي يْبَذا َواِمي 24 نّس. امن يخدَّ اَكذ ڒْحَساب يّݣ اَذ يرزُّو وزْدِجيذ

َوار 25 ِميْلَيار. اَڒف عْشَرا أَم وَماْرَواس، ن اَطَّاس َذاْيس يّجن َغارس ُؤِوين-د

ذ نّس َثْمَغاْرث ذ نتَّا يّمْنز اَذ ِسيذس ا ئِوصَّ اََماْرَواس، َيّر َغا ِميْنِزي َغارس

ام وخدَّ ُيْوَسا-د 26 اََماْرَواس. يخْدجس اَذ حَما َغارس ِمين ا َمارَّ ذ نّس َثاْرَوا

خْدْجسغ أََذاش َخاِفي. ْصَبار ِسيِذي، آ أَْهَيا ينَّا-اَس: ِسيذس، إِ يسّجذ-اَس

ذݣ ئِْسمح-اَس يْذڒق-اَس، ِسيذس إِ يّقس-اَس أُوَشا 27 َتاْرسذ. َذايِي ِمين ا َمارَّ

وَماْرَواس.

15:19۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار اَفسَّ ْخَزر ح16:18

َڒْعُشور۔ عن يجّمْ ونِّي َثُيْونَانِيث، س نتَّا اع أَخدَّ خ17:18
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يَتارس- تُوَغا امن، يخدَّ زݣ نّْغِنيت يِّجن اَك يْمسْڒَقا نِّي ام وخدَّ ئِّفغ 28

ار-اَس: يقَّ يْتجيَّاف-يث يْبَذا ئِطّف-يث ِميْلُيون۔ ن يج أَم َواَها، ْشَواْيت اَس

ينَّا-اَس: يَضارن َغار نّس ومدُّوكڒ يْوَضا-َياس 29 َتاْرسغ! َذاش ِمين خْدجس-اَيِي

ڒْحبس ِذي يْنضر-يث نتَّا ئُِروح ُيْوِݣي، 30 خْدْجسغ. اَش ْشَواْيت َخاِفي ْصَبار

نّس. اََماْرَواس يخْدجس َغا اَڒ

ِسيِذيْثسن َغار ُرْوحن ْڒَحاڒ ئِّقس-اَسن يوْقعن، ِمين من يخّدْ ِكس يِنِّي ْژِرين 31

ان! اَعفَّ ام اَخدَّ آي ينَّا-اَس: ِسيذس يَڒاَغا-َياس-د ئِكَّار 32 يوْقعن. ِمين َعاْوذن-اَس

شك ذ َڒا 33 ثتَّارذ-اَيِي. اش َڒاحقَّ َتاْرسغ َذاش ِمين ا َمارَّ ِذي سْمحغ-اَش نش

ئِْغضب 34 رْحمغ." ش َماّمش اَمْشَناو نّش اَمدُّوكڒ ْترْحمذ اَذ ا-شك يْتخصَّ تُوَغا

يخْدجس َغا اَڒ عّدبن َغا ث إِي يِنِّي َغار نِّي ام اَخدَّ يسلّم َواطَّاس س ِسيذس

اََماْرَواس. ذ َذايس ِمين ا َمارَّ

يّجن ْمُكڒ يْسِميح َوار مَڒا وجنَّا ذݣ يْدَجان إِي َباَبا يّݣ َغا ِكوم إِي و أَمُّ 35

ُوْوَماس. إِ نّس ُوْوڒ س زَّايوم

ِعیَسى ِسیْذنَا یقَّار َماّمش ْعَالْحَساب طََّالق

ئِْيوض لَْجِليل، ن ْثُموْرث ِزي ئِّفغ نّس، اََواڒ ِعيَسى يكّمڒ َواِمي ْذَفارن-ث119 2 ُْٔرُدن. ْلا ن يْغَزار ن اض-ين وجمَّ ذ َيُهْوِذَيا ن ْجَوايه َغار

ِذنِّي. نْسن يْمهَڒاش يْسݣْنَفا يِْوَذان، ن لَْعَدد ن يج

نَّان-اَس: َجّرْبن، اَث حَما يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي يِْوَذان َشان َغارس َقّرْبن 3

َباب؟" سَّ ْمُكڒ ِذي نّس ثْمَغاْرث إِ وْرَياز يْدجف اَذ َحَلال "َما

ثْدَجا َواِمي زݣ لِْكَتاب؟ ار يقَّ ِمين ثْغِريم َوار "َما ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 4

يّج اَذ اَْرَياز َمانَاينِّي خ أَربِّي: ينَّا 5 ثْمَغاْرث.د ذ اَْرَياز لَْخالِق يْخڒق ونْشت دُّ

27:1۔ (التكوين) إِمْزُووَرا ْخَزر د4:19
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يّجن.ذ ذ إِْذسن ْثَناين س ذْوڒن أَذ نّس، ثْمَغاْرث اَكذ يُمْون اَذ اس يمَّ ذ َباَباس

ث َوار أَربِّي يْسُمْون ِمين َمانَاَيا، خ يّجن. ذ يِڒين أَذ ْثَناين، ذ ُبو تِيِڒين َوار 6

ْبَناذم." يفّرق

ن َثْبَرات ُيْوش اَذ اَْرَياز ُموَسى ا يوصَّ ي َمايمِّ "إِيَوا، يِسْيين: يَفرِّ نَّان-اَس 7

يْدجف؟" أََذاس نّس، ثْمَغاْرث إِ َواْدَجاف

نْوم ُؤڒ ِميْنِزي نْوم ثْمَغاِرين إِ تْدْجفم اَذ ُموَسى ا-كنِّيو "ئِجَّ ِعيَسى: ينَّا-اَسن 8

ونِّي َمارَّا قَّارغ-اَوم: نش َماَشا 9 اَمُّو. َشا يْدِجي َوار ومْزَواُرو ذݣ َماَشا يْقسح،

ئِْزنَا. نّْغِنيت، يْشتن َشان ُيْوِوي ثْزنِي، َوار أَمن نّس، ثْمَغاْرث إِ يْدْجفن َغا

ْحسن-اَس ثْمَغاْرث، اَكذ وْرَياز ن لَْحاَلا و اَمُّ "مَڒا نّس: يمْحَضارن نَّان-اَس 10

َشا." يمْدجش َوار

ار ثِزمَّ أَربِّي ُيْوَشا ُؤِمي يِنِّي ِغير اََواڒ-أَ قْبڒن اَذ "زّمرن ِعيَسى: ينَّا-اَسن 11

ڒْبَعاض ِذنِّي مْڒشن۔ اَذ زّمرن َوار خْڒقن َواِمي زݣ ڒْبَعاض ِذنِّي 12 قْبڒن. اَث

ن ڒْسَباب خ مْڒشن اَذ ُؤِݣين نّْغِنيت ڒْبَعاض ِذنِّي أُو يِْوَذان۔ قّْنن-ثن نّْغِنيت

يْقبڒ." اَثْنت ثِمْسَڒايِين-أَ يْقبڒ اَذ يزّمرن ونِّي وجنَّا. ْڒُمْلك

یمْزیَانن یحْنِجیرن یْتبَرك ِعیَسى ِسیْذنَا

يسْرس اََخاسن حَما ِعيَسى َغار يمْزَيانن ذ يحْنِجيرن َشان يِْوَذان ُؤِوين-د 13

ينَّا-اَسن أُوَشا 14 نّس. يمْحَضارن َعّرْذن-اَسن َماَشا اْدج. يژَّ اََخاسن يَفاّسن

اش َڒاحقَّ َشا، ْتَعرَّاذم َذاسن َوار اَسن د اََغاِري يمْزَيانن يحْنِجيرن "اّجم ِعيَسى:

ُيْوُيْور نّس يَفاّسن َخاسن يݣَّا 15 يِيَنا." اَم يْدَجان يِنِّي َغار يِتيِڒي وجنَّا ْڒُمْلك

ّسنِّي.

24:2۔ (التكوين) إِمْزُووَرا ْخَزر ذ5:19
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تَّاَجر ذ یْدَجان إِݣ أَحْنِجیر

اَصْبَحان ذ ݣّغ َغا ِمين لُْمَعلِّم، "أَ ينَّا-اَس: ِعيَسى َغار وحْنِجير ن يج ئَِقّرب 16

ڒْبَدا؟" ن ثُْوَذاْرث ثِيِڒي اََغاِري حَما

يّجن ِغير يصْبَحان؟ ِمين خ تّسْقِسيذ َذايِي إِي ي "َمايمِّ ِعيَسى: ينَّا-اَس 17

س اَرَّاي اّݣ ڒْبَدا، ن ثُوَذاْرث َتاْذفذ اَذ ثْخسذ مَڒا اَصْبَحان. ذ يْدَجان إِݣ

ُڒْوِصَياث."

ُڒْوِصَياث؟" "َمان نِّي: وحْنِجير ينَّا-اَس 18

َباَباش وقَّر 19 زُّْور، ُبو شّهذ َوار َتاَشار، َوار زنِّي، َوار نّق، "َوار ِعيَسى: ينَّا-اَس

نّش." يخف اَمْشَناو نّش ار اَجَّ خس اش، يمَّ ذ

ݣّغ؟" اَت يمن يقِّ َذايِي ِمين َمانَاَيا۔ ا َمارَّ "ْتوقَّرغ نّي: وحْنِجير ينَّا-اَس 20

ِمين ا َمارَّ زنْز ُرْوح نِيَشان، كُْڒِشي تݣّذ اَذ ثْخسذ "مَڒا ِعيَسى: ينَّا-اَس 21

اََذايِي أَس-د وجنَّا، ذݣ ْڒكْنز يِيِڒي اََغارك أُوَشا ْڒُمَساِكين۔ خ ْفرق-يث َغارك

ثْذَفارذ."

َواݣَْڒا. ن اَطَّاس َغارس اش َڒاحقَّ يخّيق ئُِرْوح َمانَاينِّي، وحْنِجير يْسَڒا َواِمي 22

خ يْقسح مْشَحاڒ ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن 23

تَّاَجر ن يج َياذف َغا إِي ْقبڒ َعاوذ: قَّارغ-اَوم 24 وجنَّا. ْڒُمْلك َياذف اَذ تَّاَجر

ْثسْينْفث." ن ثِيّط ِزي وْڒغم ن يج َياذف اَذ َقا أَربِّي، ن ْڒُمْلك َغار

ُؤݣ "ْخَيار، نَّان-اَس: َمانَاينِّي، ْسِڒين َواِمي اَطَّاس بن ْتعّجْ ئِمْحَضارن 25

يْنجم؟" اَذ يزّمرن

كُڒِشي َماَشا يِْوَذان، زّمرن َذاس َوار "َمانَاَيا ينَّا-اَسن: ِعيَسى َغاْرسن ئِْخَزار 26

أَربِّي." يزّمر-اَس
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ِمين نْذَفار-يشك، كُْڒِشي ِذي نْسمح ين نشِّ "أََقا ينَّا-اَس: ُبْطُرس ئِْندق-د 27

يِيِڒين!؟" َغا َغاْرنغ

يم يقِّ َغا ْخِمي نّْغِنيت ثُوَذاْرث ِذي ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ِعيَسى: ينَّا-اَسن 28

خ يمم تقِّ اَذ يْذَفارن َذايِي كنِّيو ذ ُؤَڒا لَْعَضاَما، ن نّس لَْعْرش خ ْبَناذم ن مِّيس

أُو 29 أَيث-إِْسَرائِيل. ن ْثقبَّاڒ ن ثْنَعاش خ ْتحْكمم اَذ حَما لَْعْرَشاث ن ثْنَعاش

ِذي نِغ أَيْثَماس ِذي نِغ نْسن ثُوْذِرين ِذي يُنو ڒْسَباب خ يسّمْحن يِنِّي ا َمارَّ

نْسن يَمْرجِعيون ِذي نِغ نْسن َثاْرَوا ِذي نِغ اس يمَّ ذ َباَباس ِذي نِغ ُسْوْيْثَماس

يْدَجان أَطَّاس 30 ڒْبَدا. ن ثُوَذاْرث َوْرثن أَذ ْكَتار، ار ْثسقَّ ن ِميَّا ثِيِڒي اََغاْرسن

يمْزُوْوَرا." ذ ذْوڒن اَذ ئِنݣُّْوَرا ينݣُّْوَرا، ذ ذْوڒن اَذ يمْزُوْوَرا ذ

وِضیڒ وَمْرجع ن یخدَّامن ن ْڒَمْعنَا

َغار ئِّفغ وِضيڒ. وَمْرجع ن َباب ن يج اَمْشَناو وجنَّا ْڒُمْلك "أََقا اَكذ120 ئَِتافق 2 نّس. وِضيڒ وَمْرجع إِ امن يخدَّ يّݣ اَذ ِزيش ْصَباح

ْجَوايه َغار ئِّفغ-د 3 نّس. وَمْرجع َغار ئِّسّك-يثن نَْهار، إِ ِديَنار ن يِج خ امن يخدَّ

ينَّا-اَسن: 4 ْڒخْذمث. ْبَڒا ْڒمْوقق ِذي قِّيمن نّْغِنيت امن يخدَّ ُيْوَفا تْسَعا ن نِّي

كَّارن 5 ثْسَذاهْدجم. ِمين خْدْجسغ أََذاوم يُنو، وَمْرجع َغار كنِّيو ذ ُؤَڒا ُرْوحم

نّْفس يݣَّا ي وعشِّ ْثَڒاَثا ن ْجَوايه َغار َعاوذ ثْنَعاش ن ْجَوايه َغار ئِّفغ-د ُرْوحن.

امن يخدَّ ُيْوَفا ي، وعشِّ خْمَسا ن نِّي ْجَوايه َغار َعاوذ يّفغ-د أُوَشا 6 ْڒخْذمث.

يْكمڒ اََمن نَْهار َذا يمم ثقِّ ُيْوِغين كنِّيو ِمين ينَّا-اَسن: ْڒخْذمث۔ ْبَڒا قِّيمن نّْغِنيت

كنِّيو ذ ُؤَڒا ُرْوحم ينَّا-اَسن: َحّد. يسْخذم َذانغ َوار نَّان-اَس: 7 ْڒخْذمث؟ ْبَڒا

يُنو. وَمْرجع َغار

إِ َڒاَغا-د نّس: ُؤوقَّاف إِ وَمْرجع ن َباب ينَّا-اَس ْثُفْوْشت، ثْغِڒي َواِمي 8

يمْزُوْوَرا. إِ َعاذ ينݣُّْوَرا ذ ُيْوِسين د إِي يِنِّي زݣ ْبَذا خْدجس-يثن. امن يخدَّ
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يِّجن. إِ ِديَنار ن يِج س ْتَواخْدْجسن ي، وعشِّ خْمَسا َغار ْڒخْذمث يْبَذان يِنِّي 9

نِْثِني ن ُؤَڒا َماَشا ْكَتار، ْتَواخْدْجسن اَذ ْتِغير-اَسن يمْزُوْوَرا ُؤِسين د َواِمي 10

َباب اَك ْمخيَّاقن ْتَواخْدْجسن، إِي أَمن 11 يِّجن. إِ ِديَنار ن يِج س ْتَواخْدْجسن

ْثَساَعت ن يج خْذمن ينݣُّْوَرا ذ ُيْوِسين د إِي امن-أَ ئِخدَّ نَّان-اَس: 12 وَمْرجع. ن

يْكمڒ اَمن نَْهار ن َتَماَرا ُيْوْوثِين إِي ين نشِّ اَمْشَناو ْثخْدْجسذ-ثن اَمنِّي ا َوخَّ َواَها،

ْضِڒيمغ ش َوار زَّاْيسن: يِّجن إِ ينَّا-اَس وَمْرجع ن َباب ئِْندق-د 13 ْثُفوْشت. ِذي

نّش تْخِڒيسث ْيِسي 14 لَّا؟ نِغ ِديَنار، ن يِج خ اَِكِذي ثَتاْفقذ اَمدُّوكڒ. آي َشا

َغاِري َوار َما 15 نّش. اَنْشت اَنݣَّار ذ ُيْوِسين د إِي َوا إِ ُؤشغ اََذاس ْخَسغ ُؤُيْور.

ْڒِخير؟ تݣّغ بلِّي ْثحْسذذ نِغ يُنو؟ ْثمْسَڒايِين ِزي ْخسغ ِمين ݣّغ اَذ ْڒَحّق

ينݣُّْوَرا." ذ ذْوڒن اَذ ئِمْزُوْوَرا يمْزُوْوَرا؛ ذ ذْوڒن اَذ ينݣُّْوَرا ذ يْدَجان يِنِّي أَمنِّي 16

نّس ْڒمْوث خ َعاوذ اَواڒ یسَّ ِعیَسى ِسیْذنَا

ثْنَعاش يْسبّعذ وْبِريذ ذݣ لُْقْدس، ن ثْنديْنت َغار ِعيَسى يݣَّعذ َواِمي 17

َغا َمانِي لُْقْدس َغار اذ نْتݣَعَّ "أََقا 18 ينَّا-اَسن: ْڒَغاشي خ نّس يمْحَضارن نِّي

حْكمن أََخاس ِريَعا. شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس إِ ْبَناذم ن مِّيس يْتَواْخذع

اَث ضْحشن، أََخاس وَذاين۔ ذ يْدِجين َوار يِنِّي إِ سلّْمن أَث 19 ْڒمْوث، س

ِزي يكَّار د اَذ ثْڒت-ييَّام ِويس ن نَْهار أُوَشا صلّْبن. اَث وْسُغْون، س ُؤْوثن

ْڒمْوث."

َزْبِدي ن ثَاْرَوا ن یمَّاس ن طَّلب

ِعيَسى َغار ْثَقّرب َزبِدي، ن َثاْرَوا ن اْثسن يمَّ ذ نتَّاث ثْمَغاْرث، ن ئِج 20

ينَّا-اَس 21 ْڒَحاجث. َشان ثتَّار اَزَّايس حَما ْثسّجذ-اَس نّس، َثاْرَوا ْثَناين اَكذ

ْثرزُّْوذ؟" "ِمين ِعيَسى:
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خ يّجن نّش ْڒُمْلك ِذي ْثَناين س يُنو َثاْرَوا يِيَنا قِّيمن اَذ "إِن-اَيِي ثنَّا-اَس:

نّش." وژْڒَماض خ يّجن وفُْوِسي

ثتَّارم. ِمين ينم ْثسِّ َوار "كنِّيو ُيوَحنَّا: ذ َيْعُقوب إِ ينَّا-اَسن ِعيَسى ئِْندق-د 22

ْعَڒاين؟" نش ْسَوغ َغا ِزي إِي ْڒَكاس ِزي تْسوم اَذ ْثزّمرم َما

نْزّمر-اَس!" "َواه، نَّان-اَس:

ذ يُنو وفُوِسي خ اَِغيِمي َماَشا يُنو۔ ْڒَكاس ِزي تْسوم أَذ "َواه، ينَّا-اَسن: 23

يِنِّي إِ ْوش يمُّ اَذ أَِغيِمي-َيا ُيْوشن. َغا ث إِي نش ذ ُبو يْدِجي َوار يُنو وژْڒَماض

َباَبا." يسْوجذ ثن ُؤِمي

ئَِڒاَغا- 25 َواْوَماثن. ن نِّي ْثَناين خ خّيْقن يمْحَضارن، نِّي عْشَرا ْسِڒين َواِمي 24

خ حكّْمن ْثُمْوَرا ن ْوَياس اَرُّ بلِّي نم "ثّسْ ينَّا-اَسن: إِْذسن ا َمارَّ ِعيَسى َياسن-د

يِتيِڒي َوار ا يْتخصَّ َمانَاَيا َماَشا 26 َخاسن. ْتزيَّرن نْسن َرانن يمّقْ ئِْوَذان ْعب، شَّ

ام اَخدَّ ذ يِيِڒي اَذ ا يْتخصَّ َجاَراوم َران اَمّقْ ذ يْذوڒ اَذ يرزُّْون ونِّي لَْعْكس، َجاَراوم.

نْوم. يْسمغر ذ يِيِڒي اَذ ا يْتخصَّ َجاَراوم اَمْزَواُرو ذ يْذوڒ اَذ يرزُّْون ونِّي 27 نْوم۔

َماَشا يِْوَذان، خْذمن اََذاس حَما ُيْوِسي د َوار نّس يِيخف س نتَّا ْبَناذم ن مِّيس 28

زَّاْيسن." اَطَّاس يسْنجم اَذ حَما نّس ثُْوَذاْرث يسلّم أَذ يْخذم. اََذاسن حَما

أَِریَحا ِذي یَضْرَغاڒن ْثنَاین ْنفَا یْس ِعیَسى ِسیْذنَا

ِذنِّي 30 ْڒَغاِشي. ن اَطَّاس ِعيَسى ْذَفارن أَِريَحا، ن ثْنِديْنت ِزي فّْغن َواِمي 29

ْسُغْويِون يݣُّْور-د، ِعيَسى إِ ْسِڒين َواِمي وْبِريذ۔ إِ طَّاْرف قِّيمن يَضْرَغاڒن ْثَناين

حَما يِْوَذان َخاسن زيَّرن 31 أَيث-َداود!" ن مِّيس آ ِسيِذي، آ "ْرحم-اَنغ قَّارن:

ِسيِذي، آ "ْرحم-اَنغ قَّارن: ّجْهذ، س َعاذ ْسُغْويِون قِّيمن نِْثِني َماَشا ْسَقرن، اَذ

أَيث-َداود!" ن مِّيس آ

لَْعِبد۔ ذ نتَّا ئِْسمغ ر27:20
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ݣّغ؟" اََذاوم ثْخسم "ِمين ينَّا-اَسن: يَڒاَغا-َياسن-د ِعيَسى، ئِبّد 32

نّغ!" ثِيطَّاِوين نُْوْرْزمْنت اَذ نْخس ِسيِذي، "آ نَّان-اَس: 33

أُوَشا ْتَواَڒان ذْوڒن وْمَشان ذݣ ثِيطَّاِوين۔ يَحاَذا-َياسن ِعيَسى إِ قّْسن-اَس 34

ْذَفارن-ث.

ْلقُْدس َغار وْسنُوس خ یتَاَذاف ِعیَسى ِسیْذنَا

َفاِجي َبْيت ن ْدَشار َغار ُؤْوضن لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار َقّرْبن َواِمي نّس،121 يمْحَضارن زݣ ْثَناين ِعيَسى ئِّسّك يُتون۔ زِّ ن وْذَرار ن طَّاْرف

اَِكس ثّقن َثْغُيوْڒث َثافم ِذنِّي أَڒ زَّاْثوم، يْدَجان ْدَشار َغار "ُرْوحم ينَّا-اَسن: 2

ئِْحَذاج- ئِِنيم-اَس: َشا، َحّد ينَّا-اَوم مَڒا 3 َغاِري. اَِويم-ثن-د ْفِسيم-اَسن اَْسُنوس.

يّسّك." اَِكوم-ثن-د نِّيت ْڒخّدْ ِسيِذيْثنغ. يثن

ن يج ذݣ َزَكِرَيا نَّبي إِ أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ اَذ حَما يْوقع و أَمُّ 4

ْزَمان:

لُْقْدس: ن يْدِجيس إِ "ئِِنيم 5

َغارم، ُيْوَسا-د نّم أَزْدِجيذ ْخَزر،

تَّكبُّر۔ ُبو َذايس َوار

ثْغُيوْڒث، ن يِج خ ئِْنَيا
ثْغُيوْڒث."ز ن مِّيس وْسُنوس ذ

ُؤِوين-د 7 ِعيَسى. ا يوصَّ ثن َماّمش ݣِّين يمْحَضارن، نِّي ْثَناين ُرْوحن 6

أَطَّاس 8 ِعيَسى. يْنَيا نِّيت ْڒخّدْ نْسن يزْدُجْوَبا َخاسن ݣِّين وْسُنوس، ذ َثْغُيوْڒث

.9:9 َزَكِرَيا ْخَزر ز5:21
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ور ْڒشجُّ ن ڒْفُرْوع قّسن ئِنّْغِنيت نْسن۔ يزْدُجْوَبا س اَْبِريذ ون-اَس سُّ يِْوَذان ن

قَّارن: يذفَّارن ث إِي يِنِّي ذ زَّاثس ݣُّْورن يِنِّي 9 اَْبِريذ. زَّاْيسن ون سُّ

أَيث-َداود! ن مِّيس إِ "لَْعَضاَما
أَربِّي۔س ِسيِذي ن ذن ْلٕاِ س ُيْوِسين د إِي ونِّي ن ْعذ سَّ

ُيْوْعَڒان." أَربِّي إِ لَْحْمُد

"ِمين نَّان: ثْنِديْنت ن اَيْثَباب كّارن-د لُْقْدس، َغار ِعيَسى ُيْوذف َواِمي 10

ْثُموْرث ن نَاِصَرا ِزي نَّبي، ِعيَسى ذ يْدَجان َوا "ذ ْڒَغاِشي: نَّان 11 َوا؟" يْعَنا

لَْجِليل." ن

ُوْوَذاین ن ثَمقَّْراْنت ثْمِزیَذا ِذي ِعیَسى ِسیْذنَا

يْزنُْوَزان يِنِّي ذ اغن يسَّ يِنِّي ا َمارَّ خ ُيوّزڒ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار ِعيَسى ُيْوذف 12

يْزنُْوَزان يِنِّي ن ڒْكَراَسا ذ ْتمْنَياث ن يَصرَّافن ن اث ِميسَّ ئِْقڒب-اَسن ثْمِزيَذا۔ ِذي

ْثَژاْدِجيث، ن اْرث َثدَّ ذ تِيِڒي اَذ يُنو اْرث َثدَّ ار: يقَّ "لِْكَتاب ينَّا-اَسن: 13 يْذبِيرن.

انن." يخوَّ ن يْفِري ذ َثرِّيم-تث كنِّيو َماَشا

يْسݣْنَفا- أُوَشا افن يزحَّ ذ يَضْرَغاڒن ِعيَسى َغار َقّرْبن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي 14

ِعيَسى ْژِرين َواِمي ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس بن عّصْ 15 ثن.

ّجْهذ س ْتَڒاَغان َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا إِ طَّاْرف يحْنِجيرن ذ يݣَّا، إِي لُْمْعِجَزاث

ِمين تْسِڒيذ "َما ِعيَسى: إِ نَّان-اَس 16 أَيث-َداود!" ن مِّيس إِ "لَْعَضاَما قَّارن:

قَّارن؟"

26:118۔ زَُّبور ْخَزر س9:21
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آي ثݣِّيذ، لِْكَتاب؟ ِذي يْدَجان ِمين ثْغِريم َوار َما "َواه، ِعيَسى: ينَّا-اَسن

يْسمح ّسنِّي 17 نْسن."ش ْوم وقمُّ س يسْيَمان ذ يحْنِجيرن حْمذن أَش أَربِّي،

ِذنِّي. يسْنس َعْنَيا َبْيت ن ْدَشار َغار يُرْوح نِّي ثْنِديْنت ِزي يّفغ َذاْيسن،

یُوْزغن ثَاَزاْرث ن اْرث ثَشجَّ

يج ئِْژَرا 19 يْدُجْوز. نتَّا ثْنِديْنت، َغار ِعيَسى يݣَّعذ َواِمي ِزيش ْصَباح َغار 18

ينَّا-اَس: َواَها۔ ثِيْفَراي َذايس ُيْوَفا َغارس يُرْوح وْبِريذ خ َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ ن

ن نِّي اْرث ْثشجَّ ثُْوزغ نِّيت ْڒخّدْ َتاْروذ." اَذ اْرص عمَّ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ "ِزي

َثاَزاْرث.

ثُْوزغ ثݣَّا "َماّمش ِعيَسى: إِ نَّان-اَس بن ْتعّجْ يوْقعن، ِمين يمْحَضارن ْژِرين 20

ْمِڒي ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ينَّا-اََسن: ِعيَسى ئِْندق-د 21 اْرث-أَ؟" ْثشجَّ وْمَشان ذݣ

ثنِّيم مَڒا اْرث-أَ. ْثشجَّ إِ ݣِّيغ ِمين ِزي ْكَتار تݣّم أَذ ْثشكِّيم، َوار يَمان ْلٕاِ َذاْيوم

ا َمارَّ يِيِڒي أََغاْروم ثُْوْمنم، مَڒا 22 ينْقڒع. أَذ ڒْبَحار، ِذي مْنضر نْقڒع وْذَرار-أَ: إِ

نْوم." ْثَژاْدِجيث ِذي أَربِّي إِ ثتَّارم َغا ِمين

ِعیَسى ِسیْذنَا ن ْلطَا سُّ

ن اَرُّوَياس َغارس َقّرْبن-د ِذنِّي. يسْڒَماذ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ِعيَسى ُيْوذف 23

ثِمْسَڒايِين-أَ؟ تݣّذ ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان "ِزي نَّان-اَس: ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها

ْلَطا-َيا؟" سُّ ُيْوِشين َذاش ِوي

ْثمْسَڒاْيث. ن يِج خ ّسْقِسيغ اَكنِّيو نش ذ "ُؤَڒا ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 24

َيْحَيى، 25 ثِمْسَڒايِين-أَ۔ تݣّغ ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان ِزي يِنيغ أََذاوم ْثَجاْوبم-اَيِي، مَڒا

يِْوَذان؟" زݣ نِغ أَربِّي ِزي َما َواَمان، س ار يطهَّ ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان

2:8۔ زَُّبور ْخَزر ش16:21
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َوار ي َمايمِّ ِعيَسى: يِيِني أََذانغ أَربِّي، ِزي ننَّا-اَس "مَڒا َجاَراسن: نَّان يْوڒن سِّ

ِميْنِزي ْعب شَّ ِزي نݣّْوذ أَ ين نشِّ يِْوَذان، زݣ ننَّا-اَس مَڒا 26 َشا؟ ثُْوِمينم زَّايس

َشا." ين نسِّ "َوار نَّان-اَس: ِعيَسى خ أَرِّين 27 نَِّبي۔" ذ نتَّا َيْحَيى بلِّي ْتَواَڒان ا َمارَّ

ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان َشا قِّيرغ َذاوم َوار نش ذ ُؤَڒا "إِيَوا ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِكَّار

ثِمْسَڒايِين-أَ." تݣّغ

َواْوَماثن ْثنَاین ن ْڒَمْعنَا

َغار ئُِرْوح نّس. َثاْرَوا ن ْثَناين َغارس ْبَناذم ن ئِج يْظَهارن؟ َذاوم "ِمين 28

ئِْندق-د 29 وِضيڒ. يُنو وَمْرجع ذݣ نَْهاَرا ْتخْذمذ أَذ مِّي، آ ُرْوح ينَّا-اَس: ومْزَواُرو

ئُِرْوح 30 وَمْرجع. َغار ئُِرْوح يْندم، ْشَواْيت َماَشا َشا. ْخسغ َوار لَّا، ينَّا-اَس: نتَّا

آ ا، َوخَّ ينَّا-اَس: ئِْندق-د ومْزَواُرو. زݣ يتَّار ِمين زَّايس يتَّار نّْغِنيت يس مِّ َغار

ْثَناين-أَ؟" ِزي َباَباْثسن يخس ِمين يݣِّين ُؤو 31 َشا. يُرْوح َوار َماَشا يُنو. َباَبا

ثْمَغاِرين ذ ارن يعشَّ ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ِعيَسى: ينَّا-اَسن "أَمْزَواُرو." نَّان-اَس:

َيْحَيى َغاْروم ُيْوَسا-د اش َڒاحقَّ 32 أَربِّي. ن ْڒُمْلك َغار ْزَوارن اََذاوم اَْبِريذ غن يّفْ

غن يّفْ ثْمَغاِرين ذ ارن يعشَّ َماَشا ثُْوِمينم. زَّايس َوار ْڒَحّق، ن اَْبِريذ يسْظَهار-اَوم-د

َثاْمنم." اَزَّايس حَما َشا تُْوبم َوار َماَشا َمانَاينِّي، ثْژِريم كنِّيو زَّايس. ُؤْمنن اَْبِريذ

ّشّر یْدَجا ِذي إِي یخمَّاسن ن ْڒَمْعنَا

يِج ذݣ اَِضيڒ و يژُّ اْرث ثدَّ ن َباب ن ئِج نّْغِنيت۔ ْڒَمْعَنا ن يج "صنّْطث 33

ن يج َذايس ئِْبَنا وِضيڒ۔ َثِسيْرث َذايس ئِݣَّا ْڒِحيض، ئِنّض-اَس نّس۔ وَمْرجع ن

ن ْڒوْقث يِْيوض د َواِمي 34 يَسفر. يكَّار اسن يخمَّ َذايس ئِݣَّا يحطُّو۔ ْثُسْوْمعث

ُؤشن د اََذاس حَما نِّي اسن يخمَّ َغار نّس امن يخدَّ يّسّك ئِكَّار وِضيڒ، وْڒقض

َحّد ُؤْوثِين-ث، َحّد نّس، امن يخدَّ طّْفن نِّي اسن ئِخمَّ 35 وِضيڒ. نّس ْڒَحّق
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ومْزَوار۔ زݣ ْكَتار نّْغِنيت امن يخدَّ يّسّك ئِكَّار 36 رْجمن-ث. َحّد نِْغين-ث،

مِّيس۔ َغارسن يّسّك ونݣَّار َغار 37 يمْزُووَرا. إِ ݣِّين ِمين نِّي اسن يخمَّ ݣِّين-اَسن

أَث َواَياْوَيا: إِ نَّان يس، مِّ نِّي اسن يخمَّ ْژِرين َواِمي 38 ي. ممِّ ݣّْوذن اَذ َاَقا ينَّا

إِ ا َبارَّ نضرن-ث نِْغين-ث، طّْفن-ث، 39 نّغ! وِضيڒ وَمْرجع يْذوڒ اَذ حَما نْنغ

وِضيڒ." وَمْرجع

اسن يخمَّ إِ يّݣ َغا َذاسن ِمين وَمْرجع، ن َباب يْذوڒ َغا د إِي ْخِمي "إِيَوا 40

نِّي؟"

اسن يخمَّ إِ وِضيڒ اََمْرجع يّج اَذ أُوَشا ينغ، اَثن انن يعفَّ نِّي "ئِْوَذان نَّان-اَس: 41

ْڒوْقث." ِذي وِضيڒ نّس ْڒَحّق ُيْوشن َغا َذاس إِي نّْغِنيت

لِْكَتاب؟ ِذي ُيْوِرين ِمين اْرص عمَّ ثْغِريم َوار "َما ِعيَسى: ينَّا-اَسن 42

يبنَّاين، ِعيّفن إِي أَْزُرو

ْدَساس. ن اْرث ْثغمَّ ِذي اَصْبَحان وْمَشان ذݣ يِيِڒي أَذ

َمانَاَيا، يݣِّين إِݣ أَربِّي ِسيِذي ذ
َرانْت!ص َثمّقْ ذ ْڒَحاجث ن يج ذ

ن يِج إِ ْوش يمُّ اَذ يْتَواكّس اََذاوم أَربِّي ن ْڒُمْلك قَّارغ-اَوم: َمانَاينِّي خ 43

َغا خف ونِّي يّرز۔ اَذ وْزُرو-َيا خ يْوَضان َغا ونِّي 44 ْڒِخير. يتݣّن إݣ ْعب شَّ

يْڒبژ." اَذ وْزُرو-َيا يْوَضا

ِعيَسى ن ڒْمَعانِي إِ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ْسِڒين َواِمي 45

ِميْنِزي يِْوَذان زݣ ݣّْْوذن َماَشا طّْفن، اَث رزُّون 46 َخاسن. اَواڒ يسَّ بلِّي فْهمن

نَِّبي. ذ ِعيَسى ْتَواَڒان

22:118-23۔ زَُّبور ْخَزر ص42:21
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اَمقَّْران ومْنِسي ن ْڒَمْعنَا

"ْڒُمْلك 2 ينَّا-اَسن: ئِْندق-د ڒْمَعانِي، س َعاوذ اَِكسن ِعيَسى اَواڒ ئِسَّ مِّيس.122 ن ْڒَفاْرح ِذي َران اَمّقْ ذ اَمْنِسي يݣَّا وزْدِجيذ يج اَمْشَناو وجنَّا

ُؤِݣين َماَشا ومْنِسي، َغار يْعرض خف يِنِّي إِ َڒاَغان اَذ نّس امن يخدَّ ئِّسّك 3

أََقا يْتَواعْرضن: يِنِّي إِ ئِِنيم-اَسن ينَّا-اَسن: نّْغِنيت امن يخدَّ ئِّسّك 4 اَسن. د اَذ

يْوجذ، كُْڒِشي ان۔ يصحَّ يُنو ييْنُدْوزن ذ يعْجِمْيينض َغْرصغ يُنو، اَمْنِسي ْسوْجذغ

َغار يُرْوح َحّد ُؤِوين: ت َذايس َوار يْتَواعْرضن يِنِّي َماَشا 5 ْڒَفاْرح! َغار أََراحم-د

عّدن وزْدِجيذ ن امن يخدَّ طّْفن ئِنّْغِنيت 6 نّس۔ تَِّجاَرا َغار َحّد نّس، وَمْرجع

نِّي لُْمْجِرِمين نْغن اَذ نّس ْڒَعْسَكار يّسّك وزْدِجيذ ئِْغضب 7 نِْغين-ثن. َخاسن

يْوجذ، ْڒَفاْرح ن أَمْنِسي نّس: امن يخدَّ إِ ينَّا-اَسن 8 نْسن. َثْنِديْنت ْسحْرقن اَذ

يْبِريذن تْمَساݣَارن َمانِي َغار فّْغم 9 ْسِذيْهيْدجن. ث َوار يْتَواعْرضن يِنِّي َماَشا

يْبِريذن َغار نِّي امن يخدَّ ُرْوحن 10 َثافم. َغا ِوي َمارَّا ومْنِسي َغار عْرضم-د

ينْوِجيون. س ْڒَفاْرح ر يعمَّ انن، يعفَّ ذ ئِصْبَحانن ِذنِّي، ُؤِفين ُؤݣ َمارَّا ُؤِوين-د

ُبو يرض َوار وْرَياز ن يج ِذنِّي ُيْوَفا ينْوِجيون، يژر اَذ حَما وزْدِجيذ ُيْوذف 11

آي ْڒَفاْرح، ن اَرُّوض ْبَڒا ثُْوْذفذ ثݣِّيذ َماّمش ينَّا-اَس: 12 ْڒَفاْرح. ن َوارُّوض

َشْرفم-ث نّس: امن يخدَّ إِ وزْدِجيذ ينَّا-اَسن أُوَشا 13 يْسَقر. نِّي أَْرَياز اَمدُّوكڒ؟

ذ يمطَّاون يِڒين َغا َمانِي َثاْدجْست، َغار ا َبارَّ نضرم-ث يَفاّسن ذ يَضارن زݣ

ثْغَماس." ن اژ وغژَّ

يْتَواْخَضارن." إِݣ ْذُروس يْتَواعْرضن، إِݣ اَطَّاس "أََقا ِعيَسى: ينَّا-اَسن 14

يْمَواثن۔ ذ نِْثِني ئِعْجِمْيين ض4:22
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ِعیَسى ِسیْذنَا ابن ْتَجرَّ وزْدِجیذ ن یِْوَذان ذ یِسْیین ئِفَرِّ

خ ِعيَسى طّْفن اَذ ݣّن َغا إِي َماّمش خ َجاَراسن ْمَشاَوارن يِسيْين يَفرِّ كَّارن 15

ْڒِحزب ِزي يِْوَذان َشان اَكذ نْسن يمْحَضارن َشان َغارس ّسكّن 16 ار. يقَّ ِمين

تݣّْْوذذ َوار ْڒَحّق۔ ارذ ثقَّ بلِّي نّسن لُْمَعلِّم، "آ يِنين: اََذاس ِهيُرْوُدس وزْدِجيذ ن

أَ أَربِّي يخس َماّمش ْڒَحّق س ْثسْڒَماذذ وذَماون۔ ُبو تݣّذ َوار اش َڒاحقَّ يِْوَذان إِ

إِ ِريَبا ضَّ نْخْدجس أَ نّغ ِريَعا شَّ ْثسّمح يْظَهارن؟ َذاش ِمين ئِِني-َيانغ، 17 نِْعيش.

لَّا؟" نِغ َقْيَصر وزْدِجيذ

َثْخشْبث؟ تݣّم َذايِي ي َمايمِّ لُْمَناِفِقين، "آ ينَّا-اَسن: نْسن، ّشّر ِعيَسى ئِّسن 18

ِديَنار. ن يج ُؤِوين-اَس-د كَّارن ژرغ۔" اَت حَما ِريَبا ضَّ ن نِّي َثپيَّاْست أَِويم-د 19

َذايس؟" إِي يِيسم-أَ ذ تْصَواْرث-أَ يِيَڒان ت "ُؤو ينَّا-اَسن: 20

َقْيَصر." ن "َقا نَّان-اَس: 21

ن يْدَجان ِمين ُؤشم َقْيَصر۔ إِ َقْيَصر ن يْدَجان ِمين ُؤشم "إِيَوا ينَّا-اَسن: أُوَشا

أَربِّي." إِ أَربِّي

ُرْوحن. َذايس، سْمحن ّسنِّي بن۔ ْتعّجْ نِّي، وَجاَوب إِ ْسِڒين َواِمي 22

ِعیَسى ِسیْذنَا ابن ْتَجرَّ وقِْیین ئَِصدُّ

وِقْيين يَصدُّ ن ْڒِحزب ِزي يِْوَذان َشان ِعيَسى َغار َقّرْبن-د نِّي، نَْهار ِذي 23

لُْمَعلِّم، "آ نَّان-اَس: 24 كَّارن ْڒمْوث)۔ ِزي ْتنكِّيرن د َوار يْوَذان بلِّي قَّارن (نِْثِني

نّس َثْمَغاْرث َثاْرَوا، ُبو ي يجِّ ذ َوار ْوث يمُّ وْرَياز َشان مَڒا بلِّي ُموَسى ار-اَنغ ئِقَّ

َذا اَِكْذنغ تُوَغا 25 ْوثن. يمُّ ُوْوَماس إِ َثاْرَوا يّج د اَِكس نّس ُؤْڒوس َياِوي اَت

نِّي َثْمَغاْرث َثاْرَوا۔ ُبو ي يجِّ ذ َوار ْوث ئِمُّ ومْزَواُرو، يْمڒش َواْوَماثن، ن سْبَعا

اَڒ ْثَڒاَثا ِويس ذ ْثَناين ِويس ُوْوَماس إِ يْوقع إِݣ أَمنِّي 26 نّس. ُؤْڒوس ُيْوِوي-ت
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ِزي لِْقَياَما، يْوم ِذي 28 ْوث. ثمُّ نِّي َثْمَغاْرث ذ ُؤَڒا ونݣَّاُرو أَڒ 27 سْبَعا. ِويس

َمارَّا." نْسن َثْمَغاْرث ذ اش َڒاحقَّ نِّي؟ ثْمَغاْرث ثِيِڒي َغا ُؤِمي نِّي سْبَعا

ذ ُؤَڒا لِْكَتاب ينم ثسِّ َوار اش َڒاحقَّ ثْخِضيم "كنِّيو ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 29

مْدْجشن َوار ثْمَغاِرين ذ يْرَيازن ْوثن يمُّ يِنِّي كَّارن َغا د ْخِمي 30 أَربِّي. ن ّجْهذ

د اَذ ْوثن يمُّ يِنِّي َماَشا 31 وجنَّا. ذݣ يْدَجان لَْمَلائَِكاث اَمْشَناو يِڒين أَذ َشا،

ذ نش َقا ار ئِقَّ 32 أَربِّي؟ ار يقَّ َذاوم ِمين ثْغِريم َوار اْرص عمَّ َما ْڒمْوث۔ ِزي كَّارن

ذ نتَّا ِعيَسى: ينَّا-اَسن َيْعُقوب.ط ن أَربِّي ذ إِْسَحق، ن أَربِّي ذ ْبَراِهيم، ن أَربِّي

ْوثن." يمُّ يِنِّي ن َماِشي رن يدَّ يِنِّي ن أَربِّي

نّس. وسْڒَماذ ذݣ ذْهشن َواَواڒ-أَ، إِ يِْوَذان ْسِڒين 33

ِعیَسى ِسیْذنَا اب یْتَجرَّ یِسْیین یفَرِّ زݣ ئِّجن

وم اَقمُّ يبلّع-اَسن ِعيَسى بلِّي يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ڒْخَبار اَرِّين د َواِمي 34

ِريَعا، شَّ يْتشرَّاح نتَّا زَّاْيسن، يّجن ئِكَّار 35 َجاَراسن. يِسْيين يَفرِّ ُمْونن وِقْيين، يَصدُّ

ذ يْدَجان َقاع ُڒْوِصّيث َمان لُْمَعلِّم، "آ 36 ينَّا-اَس: َثْخشْبث يّݣ اََذاس ئِخس

ِريَعا؟" شَّ ِذي َرانْت َثمّقْ

ا َمارَّ س نّش، وڒ َمارَّا س نّش أَربِّي ِسيِذي تْخسذ "أَذ ِعيَسى: ينَّا-اَس 37

ذ َرانْت َثمّقْ ذ يْدَجان ُڒْوِصّيث ذ َثا ذ 38 نّش.ظ َڒْعقڒ ا َمارَّ س نّش، اَرُّوح

اَمْشَناو نّش ار اَجَّ تْخسذ أَذ ثنّْغِنيت: اَم ْثَناين ِويس ُڒْوِصّيث 39 َثمْزَواُرْوت.

اَمن ُموَسى ن ِريَعا شَّ ثْبَنا خف إِي ُڒْوِصَياث ن ْثَناين-أَ خ 40 نّش.ع يخف

َٔنِْبَيا." ْلا ن تََّعالِيم ذ تْكمڒ

6:3۔ (الخروج) ُؤفُوغ ْخَزر ط32:22

5:6۔ (التثنية) ُموَسى ن ِريَعا شَّ ن ار أَفسَّ ْخَزر ظ37:22

18:19۔ َلاِوي أَيث ن لِْكَتاب ْخَزر ع39:22
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یِسْیین یفَرِّ اب یْتَجرَّ ِعیَسى ِسیْذنَا

ينَّا- 42 يّسْقَسا-ثن۔ ِعيَسى يِكَّار ِذنِّي، ُمْونن اََقا-ثن يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب 41

ن مِّيس "ذ نَّان-اَس: يِيَڒان؟" ث ُؤو لَْمِسيح؟ ِذي يْظَهارن َذاوم "ِمين اَسن:

أَربِّي: ن أَرُّوح س مِّيس إِ ار-اَس يقَّ َداود َماّمش "إِيَوا ِعيَسى: ينَّا-اَسن 43 َداود."

ينَّا: َداود ِميْنِزي ِسيِذي؟ آ

يُنو وفُوِسي خ قِّيم-د ِسيِذي: إِ ينَّا-اَس أَربِّي ِسيِذي 44

نّش.غ يَذارن إِ اي ْسَوادَّ نّش ْڒَعْذَيان ݣّغ َغا أَڒ

يس مِّ ذ لَْمِسيح يِيِڒي اَذ َماّمش ِسيِذي، آ لَْمِسيح: إِ ار-اَس يقَّ َداود مَڒا أُو 45

َداود؟" ن

يْزِعيم َوار نِّي نَْهار ِزي أُو َواَواڒ. يج ذ ُؤَڒا َيّر اََخاس يّجن ذ ُؤَڒا يزّمر َوار 46

ْكَتار. َعاذ يّسْقَسا اَث يّجن ذ ُؤَڒا

یِسْیین یفَرِّ ن ْڒِحَزب ذ ِریَعا شَّ ن یْمسْڒَماذن ن ڒْفِضیَحاث

"ئِْمسْڒَماذن ينَّا-اَسن: 2 يِْوَذان، ذ نّس يمْحَضارن اَك ِعيَسى يوڒ ئِسِّ نّس،123 ْڒكُْرِسي خ ُموَسى إِ قِّيمن-اَس يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن

زَّايس. خْذمم قَّارن، َذاوم ِمين ا َمارَّ ݣّث َمانَاَيا، خ 3 نّس. ِريَعا شَّ سْڒَماذن يْعِني

ڒْحمڒ ان ْتشدَّ 4 قَّارن. ِمين ُبو تݣّن َوار نِْثِني َٔنَّا لِا َماَغار؟ نِْثِني. اَم تݣّم َوار َماَشا

ُؤَڒا نِّي ڒْحمڒ ُبو ْتِحيِذين َوار َماَشا ْرُبْون، اَث حَما يِْوَذان خ يقْسحن يذْقڒن

1:110۔ زَُّبور ْخَزر غ44:22
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ڒْحُرْوزف تݣّن يِْوَذان: ْخَزرن اََغاْرسن حَما تݣّن ِمين ا َمارَّ 5 نْسن. وَضاض س

ِذي يمْزُوْوَرا يُمْوَشان تْخسن 6 نْسن. يزْدَجابن إِ ثِيْشُڒوِڒين رنِّين َرانن، يمّقْ ذ

َڒاَغان أََذاسن ڒْسَواق، ِذي سْدْجمن اََخاسن تْخسن 7 ثْمِزيَذاِوين. ذ ڒْفُروح

َماَغار؟ ِسيِذي. آ يَڒاَغا: اََذاوم َحّد ام تجَّ َوار كنِّيو، َماَشا 8 ِسيِذي. آ يِْوَذان:

ْثُموْرث: ِذي َحّد إِ ْتَڒاَغام َوار 9 ِسيِذيْثوم. ن يج َغاْروم اَْوَماثن، ذ ا َمارَّ كنِّيو َٔنَّا لِا

ام تجَّ َوار 10 وجنَّا. ذݣ يْدَجان َباَباْثوم ن يج ِغير َغاْروم َٔنَّا لِا َماَغار؟ َباَبا. آ

ذ نتَّا وْمسْڒَماذ، ن يج ِغير َغاْروم َٔنَّا لِا َماَغار؟ اَْمسْڒَماذ. آي يَڒاَغا: اََذاوم َحّد

يسْمَغارن ونِّي 12 نْوم. ام اَخدَّ ذ يِيِڒي اَذ ا يْتخصَّ َجاَراوم َران أَمّقْ 11 لَْمِسيح.

يْمَغار. أَذ نّس، يخف يسْمْزَيان ونِّي يْمِزي۔ أَذ نّس، يخف

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث َيا 13

يم تِيجِّ َوار تِيْذفم، َوار كنِّيو يِْوَذان۔ خ وجنَّا ْڒُمْلك ن اْرث َثوَّ نم تّقْ لُْمَناِفِقين!

اَْذفن. اَذ ينّْغِنيت

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث {َيا 14

اَذ حَما نْوم ْثَژاْدِجيث ِذي ْتعطّڒم َغاْرسْنت۔ ِمين ا َمارَّ اِڒين َثاجَّ تتّم لُْمناِفقين!

ْكَتار.} بم ْتَواعّقْ اَذ َمانَاينِّي خ ْثصْبحم. بلِّي يِْوَذان إِ ْتبّيْنم

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث َيا 15

أُو نْوم. ين دِّ َغار يّجن َشان ْتَجّرم اَذ حَما ْڒَبّر ذ ڒْبَحار ا َمارَّ تكّم لُْمَناِفِقين!

ِمين ِزي ْكَتار َماْرَثاين ي ثِمسِّ يْسَذاهْدج َترِّيم-ث يِيِڒي، َغا ِكوم إِي ْخمي

كنِّيو. ثْسَذاهْدجم

ذ اْرث ْثغمَّ ن َجار يْعِني وفُوس، ذݣ ُوْوَذاين ان-ثن ْتشدَّ ََٔياث ْلا َشان َذاْيسن ڒْحُرْوز ف5:23
َثَواْرنَا۔ يْعِني ثْنَياْرث، ِذي َعاوذ ان-ثن ْتشدَّ وِغيڒ۔
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َوالُو ْثسݣِّوي َوار ارم: ثقَّ يْوَذان! يْتَجرَّان يَضْرَغاڒن آي نْوم، ڒْفِضيحث َيا 16

ثْمِزيَذا ن ْدهب س اْدجن يجَّ َغا ونِّي َماَشا َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا س ْثَجاْدِجيثق

يَضْرَغاڒن! آي يْفَغار آي 17 نّس. ْثَجاْدِجيث خ يكّمڒ اََخاس ا يْتخصَّ َرانْت َثمّقْ

إِ لِْقيَما ُيْوِشين إِݣ َرانْت َثمّقْ َثْمِزيَذا ذ َما ْدهب ذ َما ْكَتار؟ يسݣَّوان ِمين

َغا ونِّي َماَشا ْڒمْذبح، س ْثَجاْدِجيث َوالُو ثسݣِّوي َوار َعاوذ: ارم ثقَّ 18 ْدهب؟

ْثَجاْدِجيث خ يكّمڒ اََخاس ا يْتخصَّ ْڒمْذبح، خ يْدَجان ْذبِيَحاث س اْدجن يجَّ

يِتيّشن ْڒمْذبح د نِغ ْذبِيَحاث ذ ْكَتار: يسݣَّوان ِمين يَضْرَغاڒن! آي 19 نّس.

ذ زَّايس يْتَجاْدَجا ْڒمْذبح، س يْتَجاْدَجان ونِّي َمانَاَيا، خ 20 ْذبِيَحاث؟ إِ لِْقيَما

أَربِّي ذ زَّايس ئِْتَجاْدَجا َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا س يْتَجاْدَجان ونِّي 21 َخاس. ِمين ا َمارَّ

ِوي ذ أَربِّي ن لَْعْرش س يْتَجاْدَجا وجنَّا، س يْتَجاْدَجان ونِّي 22 يزّدْغن. ت إِي

يمن. يقِّ َخاس

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم، ڒْفِضيحث َيا 23

ِمين تْهِتيِميم َوار ون،ل ْڒشمُّ ذ ُؤْوَرامك ذ نَْعَناع خ ُؤَڒا َڒْعُشْور تِيّشم لُْمَناِفِقين!

اَذ ا-اَوم ئِخصَّ لَّا، يَمان. ْلٕاِ ذ اَرَّْحمث ذ ْڒَحّق يْعِني ِريَعا، شَّ ِذي َقاع ُمِهم يْدَجان

يم ْتصفِّ يْوَذان! يْتَجرَّان يَضْرَغاڒن آي 24 َڒْعُشْور. تتُّوم َما بَڒا َمانَاَيا، س تْهَتامم

اَْڒغم! ثْسغْدَجايم ْثسّسم، ِمين ِزي يِزي

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث َيا 25

اََقا َذاخڒ َغار َولَِكن ا، َبارَّ َغار طْبِصي ذ ْڒَكاس ْمِليح ْثِسيِريذم كنِّيو لُْمَناِفِقين!

َغار ْڒَكاس ِسيرذ اَمْزَواُرو ذ اََضْرَغاڒ، يِسي اََفرِّ آي 26 ْطَمع! ذ ثُوكَّاْرَذا س ْورن شُّ

َبارَّا. ِزي يِسيرذ يِيِڒي اَذ حَما َذاخڒ،

لُْحلف۔ ذ نتَّاث ْثَجاْدِجيث ق16:23

ْدَوا۔ َذايس ْڒُعْشبث ن يج ذ نتَّا أَْوَرام ك23:23

ْڒَكْيُمون۔ ذ نتَّا ون ْڒشمُّ ل23:23
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آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث َيا 27

َبارَّا، َغار صْبَحان ْتَواْظَهارن ير۔ جِّ س يبّيْضن يمْضَڒان اَمْشَناو كنِّيو لُْمَناِفِقين!

إِي كنِّيو أَمنِّي 28 ان. يرشَّ ِمين ا َمارَّ ذ يِْخَسان س َذاخڒ َغار ْورن شُّ نِْثِني َماَشا

ذ نَِّفاق س ْورم ثشُّ َذاخڒ َغار َماَشا ا، َبارَّ َغار ثْدَجام إِي نِيَشان يِْوَذان إِ تْظَهارم

ْڒُمْعِصَياث.

آ يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن آي نْوم ڒْفِضيحث َيا 29

ارم: ثقَّ 30 ْڒُموِمِنين۔ ن يْمَرابذن ڒم ْثعّدْ َٔنِْبَيا، ْلا ن يمْضَڒان ْثبنَّام كنِّيو لُْمَناِفِقين!

ن يَذاّمنم نِْسيّزڒ اَِكْذسن َوار اََتاف نّغ ڒْجُذوذ ن ْڒوْقث ِذي نْدَجا َمْعِليك

يْنِغين يِنِّي ن َثاْرَوا ذ كنِّيو بلِّي نْوم يِيخف خ ذم ْثشّهْ َمانَاينِّي خ 31 َٔنِْبَيا. ْلا

نْوم! ڒْجُذوذ ْبَذان ِمين خ كنِّيو ڒث كّمْ إِيَوا، 32 َٔنِْبَيا. ْلا

ن لِْعَقاب ِزي ْترْوڒم اَذ ْثفكَّارم َماّمش ْثِفيغَراِوين! ن َثاْرَوا آ يِفيغَران! آي 33

يْمسْڒَماذن. ذ يِميِغيسن، ذ َٔنِْبَيا، ْلا ْتسكِّيغ-اَوم-د ْخَزرم! َمانَاَيا خ 34 َجهنَّاَما؟

ِذي وْسُغْون س ثُْوْوثم اَثن زَّاْيسن َحّد ْثصلّْبم۔ اَثن ثْنغم اَثن زَّاْيسن َحّد

بم ْتَواعّقْ اَذ َمانَاينِّي خ 35 ثْنِديْنت. َغار ثْنِديْنت ِزي َثاّزْڒم أََخاسن ثْمِزيَذاِوين،

ْڒُمْومن َهابِيل ن يَذاّمن زݣ ْونْشت: دُّ ِذي ْڒُموِمِنين ن ُيْوّزْڒن إِي يَذاّمن ا َمارَّ خ

َرانْت. َثمّقْ ثْمِزيَذا ذ ْڒمْذَباح َجار ثْنِغيم إِي َبْرِخَيا ن مِّيس َزَكِرَيا ن يَذاّمن أَڒ

ْڒوْقث-أَ! ن يِْوَذان خ يْهَوا د اَذ لِْعَقاب-أَ ا َمارَّ ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 36

ْلقُْدس ن ثْنِدیْنت خ یْتخیَّاق ِعیَسى ِسیْذنَا

يّسّك د َغارم يِنِّي مذ ْثرّجْ َٔنِْبَيا، ْلا ينّقن إِݣ شم لُْقْدس! َيا لُْقْدس، َيا 37

ْثحّبض ْخِمي ْثَياِزيط اَمْشَناو نّم َثاْرَوا ْسُمْونغ اَذ ْخسغ ْثَواَڒاثِين ن مْشَحاڒ أَربِّي!

نْوم َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا يم ثقِّ َغا إِي و أَمُّ 38 ثُْوِݣيم۔ كنِّيو َماَشا نّس، يِفيْدُجوسن خ

ّدم۔ ذ نتَّا ئَِذاّمن م30:23
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ن ْعذ سَّ ثِيِنيم: َغا إِي نَْهار حتَّا ْثژرم َذايِي َوار بلِّي قَّارغ-اَوم 39 ْڒِخيْربث. ذ
أَربِّي!"ن ِسيِذي ن ذن ْلٕاِ س ُيْوِسين د إِي ونِّي

ذُّونْشت ن ْڒفَنَا ن ْلَعَالَماث

َغارس َقّرْبن-د ّسنِّي۔ ْشَواْيت يبّعذ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِزي ِعيَسى ئِّفغ ينَّا-124 2 َرانْت. َثمّقْ ثْمِزيَذا ن ڒْبِني سْظَهارن اََذاس حَما نّس يمْحَضارن

خ وْزُرو ن يج يْتِغيِمي َذا َوار ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا َمانَاَيا؟ َقاع "ْتَواَڒام ِعيَسى: اَسن

ينْهذم." اَذ ا َمارَّ ونّْغِنيت،

َواحْذسن نّس يمْحَضارن َغارس َقّرْبن-د يُتون، زِّ ن وْذَرار ذݣ يم يقِّ َواِمي 3

َثاسذ َغا د ْخِمي نِّي لَْعَلاَما ثْعَنا ِمين َمانَاَيا؟ يْوقع َغا مْڒِمي "ئِِني-َيانغ، نَّان-اَس:

ْزَمان؟" ن ڒْفَنا ذ شك،

َحّد. يخّدع كنِّيو َوار حَما نْوم يخف "ْحَضام ينَّا-اَسن: ِعيَسى، ئِْندق-د 4

اَطَّاس خْذعن أَذ لَْمِسيح! ذ نش َقا يِنين اَذ يُنو يِيسم س َياسن َغا د إِي أَطَّاس 5

َشا. تݣّْْوذم َوار ْڒَحْرب ن ڒْخَبار ذ لُْحُرْوب خ ثْسِڒيم َغا ْخِمي 6 يِْوَذان. ن

ْڒݣْنس، خ يْهجم اَذ ْڒݣْنس 7 ْونْشت. دُّ ْثفنِّي َوار َعاذ َماَشا َمانَاَيا، ِزي َلاُبد

وع۔ جُّ يِيِڒي أَذ يُمْوَشان، ن َواطَّاس ذݣ نَْزال زِّ يْوقع أَذ لْمْمَلَكا. خ لْمْمَلَكا

َياْرون. َغا إِي ثْمَغاْرث ن ڒْحُريق ن اَمْزَواُرو اَمْشَناو يِيِڒي اَذ َمانَاَيا ا َمارَّ 8

اَكنِّيو َول دُّ ا َمارَّ نْغن۔ أَكنِّيو بن، عّدْ اَكنِّيو حَما يِوَذان سلّْمن اَكنِّيو ّسنِّي 9

أَذ ُيْوْمنن. إِي يِنِّي زݣ يْكَفرن َغا إِي أَطَّاس 10 يُنو. يسم ْعَلاْحَساب ِعيّفن

نْسن يخف اَّرن اَذ يِْوَذان ن اَطَّاس ْظَهارن د أَذ 11 اََياْوَيا. ِعيّفن أَذ اََياْوَيا، ّزنْزن

ِميْنِزي يِْوَذان َجار ڒْمِحّبث تْنقس أَذ 12 يِْوَذان. ن اَطَّاس خْذعن أَذ َٔنِْبَيا، ْلا ذ

ْڒُمْلك ن نِْجيل ْلٕاِ 14 يْنجم. اَذ ونݣَّار اَڒ يْصَبرن َغا ونِّي َماَشا 13 ّشّر۔ يْكَثر اَذ

26:118۔ زَُّبور ْخَزر ن39:23
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ثِيِڒي اََغاْرسن حَما ْونْشت دُّ ن ثُِموَرا ا َمارَّ ِذي يِْوَذان ثن حّدْ اََخاس أَربِّي ن

ڒْفَنا. َياس َغا د إِي نِّيت ْڒخّدْ َخاِفي۔ ْشَهاذث

وْمَشان ذݣ ا ئِْتبدَّ يهّدْمن،’ اَطَّاس ان اَعفَّ ذ يْدَجان ‘ِمين ثژرم َغا ْخِمي 15

َمانَاَيا!)۔ يْغِرين ونِّي آ (ْفهم، َدانَْيال نَِّبي يوڒ يسِّ ِميخف يْعِني يقّدْسن،

يُذْوَرار. َغار رْوڒن اَذ َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث ِذي يْدَجان يِنِّي ا ئِخصَّ نِّيت ْڒخّدْ 16

يْيِسي اَذ حَما اْرث ثدَّ َغار يهكِّْوي َوار ا يخصَّ نّس ْثزقَّا خ يِيِڒين َغا إِي ونِّي 17

اْرث ثدَّ َغار َشا يتْعِقيب َوار ا يخصَّ وَمْرجع ذݣ يْدَجان ونِّي 18 ْڒَحاجث. َشان

ذݣ يسن يعدِّ س يِيِڒين َغا إِي ثْمَغاِرين خ َتَماَرا َيا 19 نّس. ير ْتَشامِّ يْيِسي اَذ

َشا تِيِڒي َوار َباش أَربِّي إِ تَّارث 20 يُسْوُطوضن! إِي نّْغِنيت ثِينِّي ذ نِّي، ان ُوْوسَّ

ن يج تِيِڒي اَذ نِّي ْڒوْقث ِذي 21 لِْعَباَدا. ن نَْهار ِذي نِغ ْڒمْشَتا ِذي نْوم َثرْوَڒا

أُو و، ڒخُّ اَڒ ونْشت دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ اْرص عمَّ يْوِقيعن َوار إِي َرانْت َثمّقْ ذ َتَماَرا

أَذ نِّي، َتَماَرا ن ِڒيَّام يسْنقس َوار أَربِّي ِسيِذي ْمِڒي 22 َعاوذ. تْوقع اَذ اْرص عمَّ

نِّي. ِڒيَّام ئِسْنقس أَربِّي، يْخَضر يِنِّي ن ڒْسَباب خ يّجن. ذ ُؤَڒا ينّجم َوار تِيِڒي

ِذيَها! أََقا-ث نِغ، لَْمِسيح! َذا أََقا-ث ْخَزرم! َحّد: َشان ينَّا-اَوم مَڒا ّسنِّي 23

نِغ لَْمِسيح ذ نش َقا يِنين اَذ يْظَهارن َغا د إِي اَطَّاس أََقا 24 َشا. َتاْمنم ث َوار

َڒْعَجايب ذ َرانِين ثِمّقْ ذ لُْمْعِجَزات ݣّن أَذ يَخارِّيقن. ذ َماَشا َٔنِْبَيا، ْلا ِزي نش

أَربِّي. يْخَضار يِنِّي ذ ُؤَڒا خْذعن يِڒي زّمرن َمْعِليك يْوَذان۔ خْذعن اَذ حَما

ِذي أََقا-ث ْخَزرم، نَّان-اَوم: مَڒا 26 َمانَاَيا. يْوقع ذ َما ْقبڒ عْڒمغ-اَوم أََقا ْخَزرم! 25

َوار امن! يخَّ ذݣ َذاخڒ َغار أََقا-ث ْخَزرم، نَّان: مَڒا نِغ ِذنِّي. ْتَراحم َوار ڒْخَڒا!

د إِي ام اَسَّ اَمْشَناو يِيِڒي اَذ ْبَناذم ن مِّيس َياس َغا د ْخِمي أََقا 27 َشا. َتاْمنم ثن

ْتُمْونن يُمْوْرَضاس، يِڒين َغا َمانِي 28 لَْغْرب. ِذي ْثَفاْوث يتّݣ ْرق شَّ ِزي غن يتّفْ

يَباغِريون. ِذنِّي
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َثِزيِري َثاْدجْست، ذ تْذوڒ اَذ ْثُفْوْشت نِّيت ْڒخّدْ نِّي، ِڒيَّام ن َتَماَرا إِ مْنَبْعد 29

اَثن وجنَّا ذݣ يجْهذن يِنِّي وجنَّا، زݣ ْوَضان د اَذ يْثَران ْثَفاْوث. ُبو تِيّش َوار

نِّيت ْڒخّدْ وجنَّا، ذݣ ْبَناذم ن مِّيس ن لَْعَلاَما ْتمْظَهار اَذ أُوَشا 30 أَربِّي.ب يسْنهّز

يْهَوا َغا د ْخِمي ْبَناذم ن مِّيس ژرنْت أَذ ْثُموْرث. ن ثِقبَّاڒ ا َمارَّ حْزنْنت َغا إِي

ار زَّمَّ ن يج يُصْوض أَذ 31 يْمَغارن. نّس ّجْهذ ذ لَْعَضاَما س وجنَّا ن وسْيُنو ذݣ

َمانِيس ْثُمْوْرث ن يُمْوَشان اَْربَعا َغار نّس لَْمَلائَِكاث أَربِّي يّسّك د أَذ َران، اَمّقْ ذ

ِزي يْخَضار يِنِّي يْسُمْون أَذ َمال. شَّ ذ لَْجُنوب ذ لَْغْرب ذ ْرق شَّ اَرِّيح: يتّك د

نّْغِنيت. نّس َڒاحّد اَڒ وجنَّا ن َڒاحّد

تّݣ اَذ نّس ڒْفُرْوع مغرن اَذ ِغير َثاَزاْرث. ن اْرث ْثشجَّ ِزي ْڒَمْعَنا ڒْمذم 32

ا َمارَّ ثژرم َغا ْخِمي كنِّيو، ذ ُؤَڒا أَمنِّي، 33 يَقّرب-د. اَنْبُذو بلِّي نم ثّسْ ثِيْفَراي،

تْسَڒام أََقا 34 اْرث. ثوَّ إِ زَّاث أََقا-ث ُيْوذس-د، بلِّي نم ثّسْ يوْقعن، َغا إِي َمانَاينِّي

ذ وجنَّا يكّس أَذ 35 َمانَاَيا. ا َمارَّ يْوقع َغا اَڒ ْڒوْقث-أَ ن يِْوَذان ْتمتِّين َوار ْڒَحّق:

اْرص. عمَّ يتكّس َوار يُنو اََواڒ َماَشا ْثُمْوْرث،

لَْمَلائَِكاث لَّا يّجن، ذ ُؤَڒا ين يسِّ ت َوار نِّي، ْثَساَعت نِغ نِّي نَْهار َماَشا 36

ْڒَياَماث ِذي يوْقعن ِمين أَمْشَناو 37 نن. يّسْ إِي َواْحذس َباَبا يس۔ مِّ لَّا وجنَّا، ذݣ

ْڒوْقث ِذي ئِْوَذان 38 ْبَناذم. ن مِّيس يْذوڒ َغا د ْخِمي يْوقع َغا إِي أَّمن نُوح، ن

نَْهار اَڒ حتَّا ثْمَغاِرين، ذ يْرَيازن مْدْجشن سّسن، تتّن، تُوَغا طَُّفان،ت إِ ْقبڒ نِّي

يْسَغرق-يثن طَُّفان ُيْوَسا د َواِمي اَڒ ْفِطينن َوار 39 ُبو. وَغارَّ ذݣ نُوح ُيْوذف َواِمي

يْرَيازن ْثَناين يِڒين أَذ 40 ْبَناذم. ن مِّيس يْذوڒ َغا د ْخِمي يْوقع َغا إِي و أَمُّ ا. َمارَّ

7:32۔ ِحْزِقَيال ذ 4:34 ذ 10:13 إَِشْعَيا ْخَزر ب29:24

نُوح۔ ِسيْذنَا ن لَْعهذ ِذي يوْقعن لَْفَيَضان يْعِني طَُّفان، ت38:24
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ثْمَغاِرين ن ْثَناين يِڒيْنت أَذ 41 ونّْغِنيت. يم يقِّ اَذ يّجن يمْيِسي أَذ وَمْرجع، ذݣ

ثنّْغِنيت. يم تقَّ اَذ يْشتن ْتمْيِسي أَذ ْثِسيْرث، ِذي ثِحبَّا يْنت حرِّ

ِسيِذيْثوم. يْذوڒ َغا د إِي مْڒِمي ينم ثسِّ َوار ْعَلاَبال! ئِِڒيم َمانَاَيا، خ 42

ِذي إِي ْثَساَعت اْرث ثدَّ ن َباب يّسن ْمِڒي َمانَاَيا: نم تّسْ اَذ ا-اَوم ئِخصَّ 43

نّس. اْرث َثدَّ َياذف د اَذ ي يِتيجِّ ث َوار حَما يَفاق يم يقِّ ئِِڒي ار، وشفَّ َياس َغا د

ْثَساَعت ِذي َياس د اَذ ْبَناذم ن مِّيس ِميْنِزي نْوم يخف ْسوْجذم َمانَاَيا، خ 44

َشا. ْتِريِجيم َوار

ِسیِذیْثوم یْذوڒ َغا د ْخِمي ثْوْجذم ئِِڒیم

يْتكلَّاف إِݣ ونِّي ذ َڒاَمان؟ َذايس اَِميِغيس، ذ ام اَخدَّ ذ يْدَجان َمانْون 45

نِّي، ام وخدَّ ن ْعذ سَّ 46 ْڒوْقث. ِذي اث َمشَّ نّس امن يخدَّ إِ ُيْوش اََذاسن ِسيذس

اَث نِّي ام أَخدَّ ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 47 يخّدم. َياف اَث ِسيذس يْذوڒ َغا ْخِمي

بلِّي يْنَوا أَذ ان، اَعفَّ ذ نِّي ام اَخدَّ مَڒا َماَشا 48 نّس. اَݣَْڒا ا َمارَّ خ ِسيذس يكلّف

يسو اَذ يّش أَذ امن، يخدَّ اث يشَّ يْبَذا أَذ 49 َشا، يِتيس د َوار يْعضڒ اَذ ِسيذس

ن يِج ذݣ نِّي ام وخدَّ ن ِسيذس َياس د اَذ أُوَشا 50 يْسَكاْيِرْيين. اَك يِيِڒي اَذ

ذ يقّس أَث 51 َشا. ين يسِّ ث َوار ْثَساَعت ن يِج ذݣ َشا، يْنِوي ث َوار نَْهار

اژ وغژَّ ذ يمطَّاون يِڒين َغا إِي ِذنِّي لُْمَناِفِقين، ن وْمَشان ذݣ يّج أَث يوْزِويزن،

ثْغَماس. ن

ثْعْزِریِین ن عْشَرا ن ْڒَمْعنَا

فّْغْنت ڒْقَناذڒ، يْيِسين إِي ثْعْزِريِين ن عْشَرا اَمْشَناو وجنَّا ْڒُمْلك ذ125 إِْذسْنت خْمَسا ثِْفَغاڒ، ذ إِْذسْنت خْمَسا 2 ُمْوَڒاي. ڒقَّانْت اَذ

لَْمْكَلا۔ ذ نتَّاث ا َمشَّ ث45:24
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َياَدا. زِّ ذ ّزْشت ُبو ْيِسيْنت َوار ڒْقَناذڒ، ْيِسيْنت َواِمي ثِْفَغاڒ 3 ثِيِميِغيِسين.

ُمْوَڒاي ئِْعضڒ 5 ْثزيَّاثِين. ِذي ّزْشت ن َياَدا زِّ اَِكسْنت ْيِسيْنت نِثْنِتي ثِيِميِغيِسين 4

إِْذسْنت. ا َمارَّ طّْصْنت ُؤْحڒنْت ُيْوِسي، د َوار

اَث فّْغْنت ُيْوَسا-د، ُمْوَڒاي أََقا وَڒاِغي: إِ ْسِڒيْنت ْدِجيڒث، ن ْڒوْسط َغار 6

ثِيِميِغيِسين: إِ نَّانْت ثِْفَغاڒ 8 ڒْقَناذڒ. سْرغْنت نِّي ثْعْزِريِين كَّارنْت 7 تْڒَقانْت!

يْنت أَرِّ 9 ْخِسين. اَذ ْعَڒاين نّغ ڒْقَناذڒ اش َڒاحقَّ ّزْشت، ن ْشَواْيت ُؤشْنت-اَنغ

ذ ين نشِّ إِ ي يتقدِّ َذانغ َوار ِميْنِزي لَّا، نَّانْت-اَسْنت: ثِيِميِغيِسين، َخاسْنت

ُرْوحْنت َواِمي 10 ثْحَذاجْنت. َغا ِمين ْسغْنت-يد ْثَحانت َغار ُرْوحْنت كنِّيْنت۔

َغار يْسوْجذن ثِنِّي اَِكس ُؤْذفْنت ُمْوَڒاي۔ ئِْخضڒ-د ّزْشت، ْسغْنت اَذ ثْفَغاڒ

اْرث. ثوَّ ْثبلّع ْڒَفاْرح،

ْرزم- ِسيِذي، آ ِسيِذي آ ّجْهذ: س نَّانْت-اَس ثِينّْغِنيت، ُؤِسيْنت-يد ُؤْمَبْعد 11

كنِّيْنت َوار ْڒَحّق: تْسَڒانْت أََقا ينَّا-اَسْنت: ُمْوَڒاي، َخاسْنت َيرَّا 12 اْرث! َثوًّ اَنغ

ينغ. سِّ

ْثَساَعت ذ ُؤَڒا نِّي نَْهار ذ ُؤَڒا ينم ثسِّ َوار اش َڒاحقَّ ْعَلاَبال ئِِڒيم َمانَاينِّي، خ 13

نِّي.

یخدَّامن ْثَڒاثَا ن ْڒَمْعنَا

يكلّف-يثن نّس امن يخدَّ إِ ئَِڒاَغا-د يَسفر۔ اَذ يخس وْرَياز ن ئِج إِيَوا، 14

يِّجن إِ َيْوَشا-اَس زّمرن. ُؤِمي ِمين ْعَلاْحَساب ُيْوَشا-اَسن 15 نّس. َواݣَْڒا خ

اَڒف ُيْوَشا-اَس اَڒَفاين۔ ونّْغِنيت إِ ُيْوَشا-اَس نُّوَقاْرث۔ ن ُڒْوْزنَاث ن اَڒف خْمَسا

ن اَڒف خْمَسا ُيْوَشا ُؤِمي ونِّي يُرْوح نِّيت ْڒخّدْ 16 يَسفر. ّسنِّي ونّْغِنيت، إِ

ذ َڒا يݣَّا أَمنِّي 17 نّْغِنيت. اَڒف خْمَسا ُيْوِوي-د تَِّجاَرا، زَّاْيسْنت يݣَّا ُڒْوْزنَاث
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اَڒف ُيْوَشا ُؤِمي ونِّي َماَشا 18 نّْغِنيت. اَڒَفاين ُيْوِوي-د اَڒَفاين، ُيْوَشا ُؤِمي ونِّي

ِسيذس. ن ْتمْنَياث يْسُنْوفّر ْثُموْرث ِذي يْغَزا ئُِرْوح ُڒْوْزنَاث، ن

ڒْحَساب. اَِكْذسن يتّݣ ِسيِذيْثسن ئِْذوڒ-د ْڒوْقث، ن َخربِّي ثْعُذو َواِمي 19

خْمَسا اَِكْذسْنت يْرنِي-َياس ُڒوْزنَاث، ن اَڒف خْمَسا ُيْوَشا ُؤِمي ونِّي ئَِقّرب-د 20

ُڒْوْزنَاث، ن اَڒف خْمَسا شك ثُْوِشيذ-اَيِي ِسيِذي، آ ينَّا-اَس: نّْغِنيت۔ اَڒف

ام اَخدَّ آي ْمِليح، ثݣِّيذ ِسيذس: ينَّا-اَس 21 نّْغِنيت. اَڒف خْمَسا ُؤِويغ-د أََقا

َواطَّاس. خ كلّْفغ اَش و ڒخُّ ْذُروس، خ َڒاَمان َذايك َڒاَمان. َذايك شك اَصْبَحان،

ِسيذش. اَك ْتَفْرحذ اَذ أَذف

ِسيِذي، آ ينَّا-اَس: ُڒْوْزنَاث، ن اَڒَفاين ُيْوَشا ُؤِمي نِّي ام وخدَّ ئَِقّرب-د 22

ينَّا-اَس 23 نّْغِنيت. اَڒَفاين ُؤِويغ-د أََقا ُڒْوْزنَاث، ن أَڒَفاين شك ثُْوِشيذ-اَيِي

َڒاَمان َذايك َڒاَمان. َذايك شك اَصْبَحان، ام اَخدَّ آي ْمِليح، ثݣِّيذ ِسيذس:

ِسيذش. اَك ْتَفْرحذ اَذ أَذف َواطَّاس. خ كلّْفغ اَش و ڒخُّ ْذُروس، خ

يج ذ شك نغ ّسْ نش ينَّا-اَس: ُڒْوْزنَاث، ن اَڒف ُيْوَشا ُؤِمي ونِّي ئَِقّرب-د 24

َشا. ْوذ تژُّ َوار ِمين يذ ْثكسِّ َشا، ْثزّرْعذ َوار َمانِي ارذ ْثمجَّ ثْقْسحذ۔ ْبَناذم ن

ْتمْنَياث اََقا-ش أُو ْثُمْوْرث، ِذي نّش ْتمْنَياث ْسُنْوفّرغ ُرْوحغ زَّايك، ݣّْْوذغ 25

نّش.

بلِّي نذ ثّسْ إِيَوا اَفْنَيان! آي ان، اَعفَّ ام اَخدَّ آي ينَّا-اَس: ِسيذس، ئِْندق-د 26

ْتمْنَياث يذ ثجِّ َوار ي َمايمِّ 27 تژُّْوغ۔ َوار ِمين يغ كسِّ زّرْعغ، َوار َمانِي ارغ مجَّ نش

أُوَشا 28 اَِكسْنت؟ ڒْفضڒ ذ يُنو ْتمْنَياث ْيِسيغ اَذ اَسغ د اَذ نش يَصرَّافن، َغار يُنو

ونِّي إِ ْرنِيم-ثْنث نِّي، ُڒْوْزنَاث ن اَڒف كّْسم-اَس نّس: امن يخدَّ إِ ينَّا-اَسن

يِيِڒي أََغارس يْتمْرنِي-َياس، َغارس يْدَجان ونِّي َواه، 29 اَڒف. عْشَرا يْدَجا َغار

إِي ام-أَ أَخدَّ 30 َغارس. ِمين ذ ُؤَڒا يْتمْيِسي-َياس َشا، يْدِجي َغار َوار ون اَطَّاس۔



82 44–31.25

يمطَّاون يِڒين َغا إِي ِذنِّي َثاْدجْست. َغار ا َبارَّ نضرم-ث نَْفع، يْدِجي َوار ِذي

ثْغَماس. ن اژ وغژَّ ذ

ْلِعقَاب ذ ْلِحَساب یْوم

لَْمَلائَِكاث ا َمارَّ أَِكس نّس، لَْعَضاَما س ْبَناذم ن مِّيس َياس َغا د ْخِمي 31

نّس، زَّاث يِْوَذان ا َمارَّ نْجْمعن أَذ 32 نّس. لَْعَضاَما ن لَْعْرش خ يم يقِّ أَذ نّس،

يتْعَزاڒ ڒْبَهايم سن يرّوْ ونِّي َماّمش اَمْشَناو ونّْغِنيت زݣ يّجن يْوَذان يْعزڒ أَذ

يّݣ اَثْنت ثَِغاِطين نّس، وفُْوِسي خ يّݣ اَثن ئُِحْوِڒْيين 33 ْثَغاِطين. ِزي يُحْوِڒْيين

نّس: وفُوِسي خ يْدَجان يِنِّي إِ وزْدِجيذ يِيِني اََذاسن أُوَشا 34 نّس. وژْڒَماض خ

يسْوجذ َذاوم إِي ْڒُمْلك َوْرثم لَْبَرَكا، َباَبا يݣَّا ِذي إِي يِنِّي آ كنِّيو أََراحم-د

فُّْوذغ تُوَغا ْثّسشم-اَيِي۔ ْدُجْوزغ تُوَغا اش َڒاحقَّ 35 ْونْشت. دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ

ثݣِّيم-اَيِي اََعْرَيان ذ تُوَغا-اَيِي 36 ْثسْزْذغم-اَيِي۔ اَْغِريب ذ تُوَغا-اَيِي وم-اَيِي۔ ْثسّسْ

أَث 37 َياَرا. زِّ َغاِري ثݣِّيم-د ْتَواحّبْسغ تُوَغا اَِكِذي۔ ْثبّدم هْڒشغ تُوَغا اَرُّْوض۔

نْسّش- ثْدُجْوزذ، نْژَرا ش مْڒِمي ِسيِذي، آ يِنين: اََذاس نِّي يصْبَحانن َجاْوبن

نِغ نْسْزذغ-يشك؟ اَْغِريب، ذ نْژَرا ش مْڒِمي 38 نْسّسو-يش؟ ْوذذ، ثفُّ نِغ يش؟

نُْوَسا-د اَمْحُبوس، ذ نِغ ْثهْڒشذ نْژَرا ش مْڒِمي 39 اَرَّْوض؟ نݣَّا-اَش اََعْرَيان، ذ

ن يِج إِ ثݣِّيم ِمين ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا يِيِني: اََذاسن وزْدِجيذ يْندق د أَذ 40 َغارك؟

نش۔ إِ ثݣِّيم-اَيِي-ت أَيْثَما، زݣ اَمْزَيان ذ ُوْوَما

أَربِّي! يْنعڒ يِنِّي آ َخاِفي، ذم بّعْ نّس: وژْڒَماض خ يِين إِ يِيِني اََذاسن نِّيت ْڒخّدْ 41

نّس! َياِطين شَّ ذ يَطان شِّ إِ ئِْسوْجذن اْرص، عمَّ ين يخسِّ َوار إِي ي ْثمسِّ َغار ُرْوحم

وم. ْثسّسْ َذايِي َوار فُّْوذغ، تُوَغا ْثسّشم۔ َذايِي َوار ْدُجْوزغ، تُوَغا اش َڒاحقَّ 42

ثݣِّيم َذايِي َوار اََعْرَيان، ذ تُوَغا-اَيِي ْثسْزْذغم۔ َذايِي َوار اَْغِريب، ذ تُوَغا-اَيِي 43

ذ ُؤَڒا َجاْوبن أَث 44 َياَرا! زِّ ثݣِّيم د َغاِري َوار ْتَواحّبْسغ، هْڒشغ تُوَغا اَرُّْوض۔
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نِغ اَْغِريب ذ نِغ ْوذذ ثفُّ نِغ ثْدُجْوزذ نْژَرا ش مْڒِمي ِسيِذي، آ يِنين: اََذاس نِْثِني

يْندق د أَذ 45 َشا؟ نِْعيون ش َوار ين نشِّ ْثْتَواحْبسذ، نِغ ْثهْڒشذ نِغ اََعْرَيان ذ

اَمْزَيان ذ ُوْوَما ن يِج إِ َشا ثݣِّيم َوار ِمين ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا يِيِني: اََذاسن وزْدِجيذ

َوار إِي ي ْثمسِّ َغار يِيَنا َراحن أَذ 46 نش. إِ َشا ثݣِّيم ت َذايِي َوار أَيْثَما، زݣ

ڒْبَدا." ن ثُوَذاْرث َغار َراحن اَذ يصْبَحانن ينّْغِنيت َماَشا اْرص۔ عمَّ ين يخسِّ

ِعیَسى ِسیْذنَا إِ ْلَوْرد ن اََمان ا َّ ث ثْمَغاْرث ن ئِج

نم "ثّسْ 2 نّس: يمْحَضارن إِ ينَّا-اَسن نِّي، اََواڒ ِعيَسى يكّمڒ َواِمي يْتَواسلّم126 َغا إِي َذايس يْوَماين۔ يم-اَس يقِّ ُوْوَذاين ن َران أَمّقْ ْڒِعيذ بلِّي

يْتَوصلّب." اَذ ْبَناذم ن مِّيس

ن اَرَّايس ن اْرث ثدَّ ِذي ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ُمْونن ّسنِّي 3

لِْحيَلا س ِعيَسى طّْفن اَذ حَما َجاَراسن ْمَشاَوارن 4 ِقَياَفا. قَّارن ُؤِمي ونِّي ڒْفُقَها

ْعب شَّ حَما ْڒِعيذ ِذي َشا نْتطّف ث َوار ا "ئِْتخصَّ َجاَراسن: نَّان 5 نْغن. اَث

لَْفْوَضا." َشا تݣّن َوار

ثَقّرب 7 ُبو-ْجَذام۔ ِسْمَعان ن اْرث ثدَّ ِذي َعْنيا َبْيت ِذي اََقا-ث ِعيَسى 6

اََمان َذايس لَْمْرَمر،ج س يْتَواصْنعن ْثزيَّات ن يج َغارس ثْمَغاْرث ن يج َغارس

َغار يم يقِّ َواِمي نّس وزْدِجيف خ ْثفّرغ-اَس-ت َواطَّاس۔ س يْغَڒان لَْوْرد ن

ي "َمايمِّ نَّان: ْڒَحاڒ ئِقّس-اَسن ثْخذم، ِمين يمْحَضارن ْژِرين ت َواِمي 8 ا. ِميسَّ

إِ نِّي ْتمْنَياث ْوشْنت مُّ أَذ ْتمْنَياث، ن َواطَّاس س مْنزن ئِِڒي 9 اَضّيع-أَ؟ َقاع

أََقا َثْمَغاْرث-أَ؟ ثْسخيَّاقم ي "َمايمِّ ينَّا-اَسن: َمانَاينِّي ِعيَسى ئِّسن 10 ْڒُمَساِكين!"

َوار نش َماَشا ڒْبَدا، اَِكْذوم اََقا-ثن ْڒُمَساِكين 11 اَصْبَحان. ذ نتَّا ثݣَّا َذايِي ِمين

َمْرُمو۔ ِذي يْتَشابَّاه وْزُرو نُّوع ن يج ذ نتَّا لَْمْرَمر ج7:26
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اََذايِي حَما لَْوْرد ن اََمان-أَ يُنو ات دَّ خ ْثفّرغ-اَيِي 12 ڒْبَدا. إِ َشا ْتِغيِميغ ِكْذوم

ْونْشت دُّ ِذي نِْجيل ْلٕاِ ُيْووض َما َمانِي ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 13 يُنو. ثْنضْڒث إِ ْثسْوجذ

يِْوَذان." فكَّارن اََذايس حَما ثْمَغاْرث-أَ ثݣَّا ِمين خ َعاْوذن أَذ تْكمڒ، اَمن

َغار اَرُُّسْول، ن ثْنَعاش ِزي نتَّا أُو إِْسَخرُيوِطي، َيُهوَذا يُرْوح نِّيت ْڒخّدْ 14

ِعيَسى؟" سلّْمغ-اَوم-د مَڒا ثُْوشم َغا َذايِي "ِمين ينَّا-اَسن: 15 ڒْفُقَها. ن ْوَياس اَرُّ

نِّي ْڒوْقث ِزي 16 ُؤِشين-اَس-ثْنت. نُّْوَقاْرث ن ْثپيَّاِسين ن ْثَڒاثِين حْسبن-اَس

يّزنْز. َغا ث َماّمش لُْفْوْرَصا َيُهوَذا يرزُّو

ُوْوَذاین ن اَمقَّْران ْڒِعیذ ن أَمْنِسي

نَّان- ِعيَسى، َغار يمْحَضارن َقّرْبن-د ثْفِضيْرث ن ْڒِعيذ ِزي اَمْزَواُرو نَْهار 17

"ُروحم ِعيَسى: ينَّا-اَسن 18 ْڒِعيذ؟" ن اَمْنِسي نْسْوجذ اََذاش ثْخسذ "َمانِي اَس:

ثِْيوض-د، يُنو ْثَساَعت ِسيِذيْثنغ: ينَّا-اَش َقا ئِِنيم-اَس: ْفَڒان َغار ثْنِديْنت َغار

ثن ِميْنخف يمْحَضارن ݣِّين 19 يُنو." يمْحَضارن ذ نش عّيْذغ َغا إِي أَِكذش

ْڒِعيذ. ن اَمْنِسي ْسوْجذن ِعيَسى۔ ا يوصَّ

ا. ِميسَّ َغار نّس اَرُُّسول ن ثْنَعاش اَكذ ِعيَسى يم ئِقِّ يث، ْثمدِّ تِْيوض د َواِمي 20

يّزنْز." اََذايِي زَّايوم يّجن ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ِعيَسى: ينَّا-اَسن تتّن، قِّيمن 21

ِسيِذي؟" آ نّش، ذ ُبو يْدِجي َوار "َياش ئِج: ئِج ْتسْقَسان-ث اَطَّاس، خّيْقن 22

ونِّي ذ طّْبِسي، ِذي يْسنن يسِّ ِكِذي إِي ونِّي ينَّا-اَسن: ِعيَسى ئِْندق-د 23

ار يقَّ َخاس َمامش ْعَلاْحَساب يْوقع اََذاس ْبَناذم ن مِّيس 24 يّزنْزن. َغا َذايِي إِي

يْخِڒيق د َوار ْمِڒي يّزنْزن! َغا ث إِي وْرَياز-أَ ن ڒْفِضيحث َيا َماَشا لِْكَتاب،

ْحسن-اَس." يِڒي وْرَياز-أَ

ذ ُبو يْدِجي َوار "َياش يّزنْزن: َغا ث إِي ونِّي يْعِني َيُهْوَذا ينَّا-اَس أُوَشا 25

ِسيِذي؟" آ نش،
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ينَّان." ث إِي شك "ذ ِعيَسى: ينَّا-اَس

إِ ُيْوِشي-ث نِّي، اَْغُروم يْرَزا أَربِّي، يْشَكر اَْغُروم ئِْيِسي تتّن، َعاذ َواِمي 26

يُنو." ات دَّ ذ يْدَجان إِݣ َوا ّشم-ث، "ْيِسيم-ث ينَّا-اَسن: نّس، يمْحَضارن

إِْذوم. ا َمارَّ زَّايس "ْسوم ينَّا-اَسن: ُيْوَشا-اَسن-ث، أَربِّي، يْشَكر ْڒَكاس يْيِسي 27

اَطَّاس ْعَلاْحَساب اَّزْڒن َغا إِي يُنو يَذاّمن يْعِني ْڒَعهذ، ن يَذاّمنح ذ ْڒَكاس-أَ 28

اَڒ ا سَّ ِزي قَّارغ-اَوم: أََقا 29 نْسن. ْڒُمْعِصَياث أَربِّي يْغَفر اََذاسن حَما يِْوَذان ن

اَِكوم ْسوغ َغا ثن إِي نِّي نَْهار اَڒ حتَّا وِضيڒ َواَمان-أَ زݣ َشا سّسغ َوار ْثَساونْت

َباَبا." ن ْڒُمْلك ِذي ْجِذيذ ِزي

يُتون. زِّ ن وْذَرار َغار ُرْوحن فّْغن ّسنِّي ْڒِعيذ، ن يْزِڒي غْنجن 30

بُْطُرس ن وْنَكار خ یسَّاَواڒ ِعیَسى ِسیْذنَا

ا َمارَّ ْثسْمحم اََذايِي َثانِيَتا "ْدِجيڒث-أَ نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن 31

ْثِحيمْرث ِزي يّجن كُڒ يُحْوِڒْيين، يَراّسن ونِّي ُؤْوثغ أَذ لِْكَتاب: ار يقَّ ِميْنِزي إِْذوم،

َغار ْزَوارغ أََذاوم ْڒمْوث، ِزي كَّارغ َغا د ْخِمي َماَشا 32 يْروڒ."خ َغا َمانِي

لَْجِليل." ن ْثُموْرث

َذايش َوار نش َمارَّا، سْمحن َغا َذايش ا "َواخَّ ينَّا-اَس: ُبْطُرس ئِْندق-د 33

اْرص." عمَّ َشا سْمحغ

ؤَياِزيض، يّدن َغا إِي ْقبڒ ْدِجيڒث-أَ َثا، ْڒَحّق: تْسِڒيذ "أََقا ِعيَسى: ينَّا-اَس 34

ْثَواَڒاثِين." ن ْثَڒاَثا ثْنَكرذ أََذايِي

إِي أَمنِّي ثغ." ّمْ اَِكش نغ ّسْ َغا إِي ا َواخَّ نكَّرغ ش "َوار ُبْطُرس: ينَّا-اَس 35

يمْحَضارن. ا َمارَّ نَّان

ّدم۔ ذ نتَّا ئَِذاّمن ح28:26

7:13۔ َزَكِرَيا ْخَزر خ31:26



86 47–36.26

یتُون زِّ ن وْذَرار ذݣ یْتَژاْدَجا ِعیَسى ِسیْذنَا

قَّارن-اَس وْمَشان ن يِج َغار نّس يمْحَضارن اَكذ ِعيَسى ُيوَسا-د 36

ُيْوِوي 37 ژَّاْدجغ." اَذ ِذيَها َراحغ اَذ نش َذا، "قِّيمم ينَّا-اَسن: "ݣَْتِسَمانِي۔"

يُنو "ُؤڒ ينَّا-اَسن: 38 ينْخڒع. يخّيق أُوَشا َزْبِدي، ن َثاْرَوا ن ْثَناين ذ ُبْطُرس اَِكس

ْشَواْيت، َخاسن ئِبّعذ 39 اَِكِذي." ْثَفاقم َذا قِّيمم وْحَزان. س وقز يدُّ اَذ ْعَڒاين

َخاِفي ذذ ثْسبّعْ أَذ َباَبا، آ يْمكن "مَڒا ينَّا: أَربِّي إِ ئِتتَّار ْثُموْرث، َغار ئِسّجذ

نّش ْڒَخاَضر يخس َمامش لَّا! نش، ْخسغ َمامش َماِشي َڒْعَذاب. ن ْڒَكاس-أَ

شك."

ْثزّمرم َوار "َما ُبْطُرس: إِ ينَّا-اَس طّْصن، ُيْوِفي-ثن يمْحَضارن-أَ َغار ئِْذوڒ 40

ِذي تِيْذفم َوار حَما ژَّاْدجم ْعَلاَبال ئِِڒيم 41 ْثَساَعت؟ ن يج ْثَفاقم اَِكِذي

يْضعف." نتَّا َماَشا اَصْبَحان، ذ يْدَجان ِمين يّݣ اَذ يخس ْبَناذم ن ُؤڒ ڒْمَحاين.

َڒْعَذاب ن ْڒَكاس-أَ مَڒا َباَبا، "آ ينَّا: أَربِّي إِ ئِتَّار ْثَناين، ِويس ْثَواَڒا َخاسن ئِبّعذ 42

نّش." ْڒَخاَضر يخس ِمين يِيِڒي اَذ أََتاف ْسِويغ-ث، يْعِني ذذ، ثْسبّعْ َخاِفي َوار

يِيضص. َخاسن يْغڒب اش َڒاحقَّ طّْصن ُيْوِفي-ثن َغارسن َعاوذ ئِْذوڒ-د 43

ْقبڒ. اَمْشَناو ار يقَّ ْثَڒاَثا ِويس ْثَواَڒا يژُّوْدج َعاوذ، َخاسن ئِبّعذ 44

ثُْووض-د أََقا ْثريّْحم؟ تطّْصم، "َعاذ ينَّا-اَسن: يمْحَضارن-أَ، َغار ئِْذوڒ-د 45

أَ كَّارم 46 يْعَصان. يِنِّي ن يَفاّسن َغار ْبَناذم ن مِّيس يْتَواسلّم َغا ِذي إِي ْڒوْقث

ُيْوذس-د." اََقا يّزنْزن َغا َذايِي إِي ونِّي نُْوُيْورم،

ِعیَسى ِسیْذنَا تطّْفن یُرْوَمانِْیین ذ ُؤَذاین

نّس. اَرُُّسول ن نِّي ثْنَعاش ِزي ئِّجن َيُهوَذا، ُيْووض-د اَواڒ يسَّ ِعيَسى َيالَّاه 47

اَرُّوَياس ّسكّن-ثن-د يدبُّْوزن. ذ ڒْسُيوف ْيِسين اَطَّاس ْڒَغاِشي اَِكس ُيْوِوي-د
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يج يّزنْزن َغا ث إِي َيُهوَذا ُيْوَشا-اَسن تُوَغا 48 ُوْوَذاين. ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن

طّْفم-ث." ْثرزُّوم، إِي ونِّي ذ سْدْجمغ َغا خف ونِّي ينَّا-اَسن: لَْعَلاَما، ن

يسْدجم أُوَشا ِسيِذي." آ َلام "سَّ ينَّا-اَس: ِعيَسى َغار َيُهوَذا يَقّرب نِّيت ْڒخّدْ 49

َخاس.

َغار َقّرْبن-د اّݣ-يث." ثُْوِسيذ د ِميْنَغار اَمدُّوكڒ، "آي ِعيَسى: ينَّا-اَس 50

طّْفن-ث. َخاس، حْرثن ِعيَسى

يف، سِّ يْجبذ-د يْسِويّزذ ِعيَسى اَك يْدَجان ِذين يِنِّي زݣ يّجن ئِكَّار-د 51

يف سِّ "أَّر ِعيَسى: ينَّا-اَس 52 اَمزُّْوغ. يقّس-اَس ڒْفُقَها ن اَرَّايس ن يْسمغ ُيْوْوَثا

يف. سِّ س ْتمتَّان يف، سِّ ين يكسِّ يِنِّي ا َمارَّ اش َڒاحقَّ نّس، وْمَشان َغار نّش

ن ثْنَعاش ِزي ْكَتار و ڒخُّ يّسّك د اََذايِي َباَبا إِ تَّارغ اَذ زّمرغ َوار ْتِغير-اَش َما 53

أَربِّي ِسيِذي ينَّا إِي َواَواڒ يكّمڒ َغا إِي َماّمش َماَشا 54 لَْمَلائَِكاث؟ ن لُْجُيْوش

اَمُّو؟" يْوقع اَذ ا يْتخصَّ َمانَاَيا بلِّي

َواِمي لُْمْجِرم ذ نش َقا ْتِغير-اَوم "َما نِّي: يِْوَذان إِ ِعيَسى ينَّا-اَسن نِّيت ْڒخّدْ 55

ثْمِزيَذا ِذي نَْهار ْمُكڒ ْتِغيِميغ تُوَغا ثطّْفم؟ اََذايِي حَما يدبُّوزن ذ ڒْسُيوف ثْيِسيم

ِمين يكّمڒ اَذ حَما يْوقع َمانَاَيا ا َمارَّ َماَشا 56 ثطِّيفم. َذايِي َوار سْڒَماذغ َرانْت، َثمّقْ

رْوڒن. نّس يمْحَضارن ا َمارَّ َذايس سْمحن أُوَشا َٔنِْبَيا." ْلا ن لُْكُتوب ِذي ُيْوِرين

ُوْوَذاین ن ْلُحكَّام إِ اث زَّ ِعیَسى ِسیْذنَا

اَِكس ُمْونن ِقَياَفا۔ قَّارن-اَس ڒْفُقَها ن اَرَّايس َغار ُؤِوين-ث ِعيَسى يطّْفن يِين 57

ڒݣَّواج، ِزي ُبْطُرس ئِْذَفار-يث 58 ِريَعا. شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ

اَك ڒْمَراح ِذي يم يقِّ ُيْوذف ڒْفُقَها. ن اَرَّايس ن اْرث ثدَّ ن ڒْمَراح َغار ُيْوذف

ݣّن. َغا َذاس ِمين يژر اَذ حَما اسن يعسَّ
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يشْهذن َغا ُؤو رزُّون ُوْوَذاين ن لُْحكَّام ن ْجَماعث ا َمارَّ ذ ڒْفُقَها ن أَرُّوَياس 59

َخاس إِي اَطَّاس ا َواخَّ رزُّون ِمين َشا ُؤِفين َوار 60 نْغن. اَث حَما ِعيَسى خ زُّور

هْذمغ اَذ زّمرغ ينَّا: "أَْرَياز-أَ نَّان: 61 ْثَناين ْحَضارن-د ُؤْمَبْعد زُّور۔ ذن يشّهْ

َثْڒت-ييَّام." ِذي ْبِنيغ أَت أَربِّي، ن َرانْت َثمّقْ َثْمِزيَذا

ذن شّهْ َخاك ِمين َوالُو يرذ ثقِّ َوار َما ِعيَسى: إِ ينَّا-اَس ڒْفُقَها ن اَرَّايس ئِكَّار 62

يِْوَذان-أَ؟"

اْدجذ ثجَّ اََذانغ زَّايش "تتَّارغ نِّي: اَرَّايس ينَّا-اَس أُوَشا يْسَقر۔ ِعيَسى يم ئِقِّ 63

أَربِّي؟" ن مِّيس ذ لَْمِسيح، ذ شك َما ثِيِنيذ: اََذانغ رن يدَّ أَربِّي س

ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِزي قَّارغ-اَوم: إِنََّما ينَّان. ث إِي شك "ذ ِعيَسى: ينَّا-اَس 64

تژرم أَث كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن إِݣ ونِّي ن وفُْوِسي خ يم يقِّ ْبَناذم ن مِّيس تژرم اَذ

وجنَّا." وسْيُنو اَك يْهَوا-د َعاوذ

ثْسِڒيم َما "ئِْكَفر! ينَّا-اَسن: اَرُّوض، يَغرص ڒْفُقَها ن نِّي اَرَّايس نِّيت ْڒخّدْ 65

نَّان: نْدقن-د، يْظَهاَرن؟" َذاوم ِمين 66 ڒْشُهْوذ! ُبو نْحِذيج َوار نّس؟ َواَواڒ إِ

ْڒمْوث!" "ئِْسَذاهْدج

زَّايسن ڒْبَعاض ْڒُپْونَْياث۔ س اثن-ث شَّ وغْمُبوب خ ْوُسْوفن-اَس سُّ نِّيت ْڒخّدْ 67

ُيْوْوثِين؟" ش ُؤو لَْمِسيح، آ نَِّبي، آ َحّق "إَِوا قَّارن-اَس: 68 اڒن-ث، ْتسقَّ

ِعیَسى ِسیْذنَا ینكَّر بُْطُرس

ثنَّا-اَس: انْت ْثخدَّ ن يج َغارس ْثَقّرب-د ڒْمَراح. ِذي َبرَّا َغار يم يقِّ ُبْطُرس 69

لَْجِليل." ن ْثُموْرث ِزي ِعيَسى اَكذ تِيِڒيذ شك ذ "َڒا

ِميْنخف َشا ينغ سِّ "َوار ينَّا-اَس: ا َمارَّ نِّي يِْوَذان إِ زَّاث ُبطُرس ئِْنَكر 70

اَواڒذ!" ثسَّ
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انْت ْثخدَّ ن يج ثْژِري-ث ڒْمَراح. ن اْرث ثوَّ ن طَّاْرف يُرْوح ُبْطُرس ئِّفغ 71

نَّاِصَرا!" ِزي ِعيَسى اَكذ يِتيِڒي "أَْرَياز-أَ يْحَضارن: يِين إِ ثنَّا-اَسن نّْغِنيت

ينغ." سِّ ث َوار أَْرَياز-أَ اْدجغ، جَّ "أََذاوم ينَّا-اَسن: َعاوذ ُبْطُرس ئِْنَكر 72

يّجن ذ "شك نَّان-اَس: يْحَضارن يِين ُبْطُرس َغار َقّرْبن-د ْشَواْيت ُؤْمَبْعد 73

نّش." َواَواڒ ذݣ ِغير ْتَواعْقڒذ ّشّك۔ ُبو َذايس َوار زَّايسن،

اَْرَياز- َشا ينغ سِّ َوار "نش ار-اَسن: يقَّ يْتَجاْدَجا نّس يخف يْتَحّرم يْبَذا ئِكَّار 74

يّدن َغا إِي "ْقبڒ ِعيَسى: ينَّا ِمين ُبْطُرس ئِفكَّار 75 وَياِزيض۔ يّدن نِّيت ْڒخّدْ أَ!"

اَطَّاس. ئِْتُرو ئِّفغ، ثْنَكرذ." اََذايِي ْثَواَڒاثِين ن ْثَڒاَثا وَياِزيض

إِْسَخْریُوِطي یَُھْوَذا ن ْڒمْوث

ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ا َمارَّ ْڒَحاڒ، يْصَبح َواِمي اَث127 ُؤِوين-ث شّدن-ث 2 ِعيَسى. نْغن اَذ حَما َجاَراسن ْمَشاَوارن

بِيَلاُطس. قَّارن ُؤِمي ْوَمانِي اَرُّ لَْحاكم إِ سلّْمن

ِعيَسى بلِّي يْژَرا َواِمي ِعيَسى، يّزنْزن إِݣ ونِّي يْعِني َيُهْوَذا، 3

ن اَرُّوَياس إِ نُّْوَقاْرث ن ْثپيَّاِسين ن نِّي ْثَڒاثِين ا-اَسن َيرَّ يْندم أُوَشا يْتَواَحاكم،

نتَّا ْڒمْوث إِ يّجن سلّْمغ َواِمي "ْعِصيغ ينَّا-اَسن: 4 ُوْوَذاين. ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها

ِميْنخف!" يݣِّي َوار

يُرْوحن؟" َذانغ ِمين ين، نشِّ نّش! ْشغڒ ذ "ونِّي نِْثِني: نَّان-اَس

يخف يجّيف ئُِرْوح ّسنِّي، يّفغ َرانْت؛ َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي نِّي ْتمْنَياث ئِْنضر 5

نّس.

يَذاّمن ن تََّمن ذ "ْتمْنَياث-أَ نَّان: ڒْفُقَها، ن اَرُّوَياس نِّي ْتمْنَياث جْمعن 6

ثْمِزيَذا." ن ّصْنُدوق ِذي نْسْرس اَثْنت ْثسّمح َذانغ َوار نّغ ِريَعا شَّ ْبَناذم۔ ن
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يْتصَناعن ونِّي ن ‘ئِْيير قَّارن ُؤِمي نِّي َثُموْرث زَّاْيسْنت ْسِغين َجاَراسن، ْمَشاَوارن 7

‘ئِْيير قَّارن َذاس إِي َمانَاينِّي س 8 انِي. لَْبارَّ إِ يمْضَڒان ݣّن اََذايس حَما ڒْقُشوع’د

َعاذ. و ڒخُّ اَڒ يَذاّمن’

ن نِّي ْثَڒاثِين "ْيِسين ْزَمان: ن يج ذݣ ينَّا إِݣ إِْرِمَيا نَِّبي ن َواَواڒ يكّمڒ أَمنِّي 9

ْسِغين 10 أَيث-إِْسَرائِل۔ ن يِْوَذان خْدْجسن اََخاس َتاْفقن خ إِي تَّاَمان ْثپيَّاِسين،

ِسيِذي ا يوصَّ َذايِي َماّمش اَمْشَناو ڒْقُشْوع يْتصَناعن ونِّي ن َثُموْرث زَّاْيسْنت

أَربِّي."

بِیَالطُس ْلَحاكم َغار ِعیَسى ِسیْذنَا تَاِوین

"شك، ينَّا-اَس: لَْحاكم ئِّسْقَسا-ث اَرُّوَمانِي۔ نِّي لَْحاكم إِ زَّاث ِعيَسى ئِبّد 11

ُوْوَذاين؟" ن اَزْدِجيذ ذ َما

ينَّان." ث إِي شك "ذ ِعيَسى: ينَّا-اَس

َخاسن َوار ُوْوَذاين، ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس زَّايس ْتشْثَشان َواِمي 12

ْتشْثَشان؟" َخاك ِمين ا َمارَّ َشا تْسِڒيذ َوار "َما بِيَلاُطس: ينَّا-اَس 13 َشا. َيرِّي

اَطَّاس. نِّي لَْحاكم ئِْتعّجب َواَواڒ۔ ُبو ِعيَسى َيرِّي َخاسن َوار 14

ْخسن إِي ونِّي زݣ ومْحُبوس يج لَْحاكم يسّمح َران أَمّقْ ْڒِعيذ ْمُكڒ ِذي 15

اَباس۔ َبارَّ قَّارن-اَس َمْعُروف ومْحُبوس يج َغاْرسن نِّي ْڒوْقث ِذي 16 ْڒَغاِشي.

اََذاوم ثْخسم "ِوي ينَّا-اَسن: بِيَلاُطس، لَْحاكم ئِّسْقَسا-ثن يِْوَذان، ُمْونن َواِمي 17

بِيَلاُطس يّسن تُوَغا 18 لَْمِسيح؟" قَّارن ُؤِمي ِعيَسى نِغ اَباس َبارَّ َما ْرُخْوغ، د

حْسذن-ث. اش َڒاحقَّ ِعيَسى سلّْمن-اَس بلِّي

ْخَزر الخّزاف۔" "حقل ثْعَراْبث س يِيِني اَذ يخس ڒْقُشوع’ يْتصَناعن ونِّي ن ‘َثُموْرث د7:27
10:27۔ أََيا َعاوذ
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ثْمَغاْرث َغارس ثّسّك-د ڒْحَكام، ن ْڒكُْرِسي خ بِيَلاُطس لَْحاكم يم يقِّ َواِمي 19

ْدِجيڒث-أَ اَطَّاس بغ عّدْ اش َڒاحقَّ يْصَفان، نِّي وْرَياز إِ "بّعذ-اَس ثنَّا-اَس: نّس،

نّس." ڒْسَباب خ ثْرِجيث ِذي

حَما ْڒَغاِشي إِ اَزْدِجيف قْڒبن ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس َماَشا 20

يّمث. اَذ ِعيَسى اَباس، َبارَّ يُسْوفغ اََذاسن-د

ْرُخْوغ؟ اََذاس ْثَناين-أَ ِزي ثْخسم "َمانْون ينَّا-اَسن: لَْحاكم ئِّسْقَسا-ثن 21

اَباس." "َبارَّ نَّان-اَس:

لَْمِسيح؟" قَّارن ُؤِمي ِعيَسى إِ ݣّغ َغا َذاس ِمين "إِيَوا بِيَلاُطس: ينَّا-اَسن 22

"صلّب-يث!" َمارَّا: نَّان-اَس

َوانِيَتا؟" يݣّا إِݣ َنا ثُْوُعّفْ َمان "َماَغار؟ بِيَلاُطس: ينَّا-اَسن 23

"صلّب-يث!" قَّارن: ّجْهذ س ْثُغويِّيث ْسنكَّارن رنِّين َماَشا

يِسيرذ اََمان يْيِسي لَْفْوَضا، ثْرنِي َوالُو يْقِضي َوار بلِّي بِيَلاُطس ُيْوَفا َواِمي 24

زݣ يُنو اَزْدِجيف يغ ْتبرِّ نش "أََقا ينَّا-اَسن: نِّي، ْڒَغاِشي إِ زَّاث نّس يَفاّسن

نْوم!" يِيِري خ اََقا-ث َمانَاَيا وْرَياز-أَ! ن يَذاّمنذ

نّغ!" َثاْرَوا ذ نّغ يِيِري خ نّس "ئَِذاّمن نَّان-اَس: إِْذسن ا َمارَّ َخاس أَرِّين 25

يسلّم-يث وْسُغون؛ س ُؤْوثِين-ث ِعيَسى اَباس، َبارَّ إِ يْرُخو-َياسن-د ّسنِّي 26

صلّْبن. اَث حَما بِيَلاُطس

ْسُمْونن-د لَْحاكم، ن ڒْقَصار ن ڒْمَراح َغار لَْحاكم ن ْڒَعْسَكار ُؤِوين-ث 27

اَزݣَّواغ. ذ اَسْڒَهام ݣِّين-اَس نّس، اَرُّوض كّْسن-اَس 28 نّْغِنيت. ْڒَعْسَكار ا َمارَّ

َغانِيم ݣِّين-اَس نّس۔ وزْدِجيف خ ݣِّين-اَس-ث يسنَّانن، ن تَّاج ن يج ُمْوذن 29

َلام، سَّ قَّارن-اَس َخاس۔ ْتُبْوَصرن ْيَفاّدن َغار وَضان-اَس اَفُوِسي، وفُوس ذݣ

ّدم۔ ذ نتَّا ئَِذاّمن ذ24:27
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زَّايس اثن-ث شَّ نِّي َغانِيم ْيِسين َخاس، ْوُسْوفن سُّ 30 ُوْوَذاين! ن اَزْدِجيذ آي

وزْدِجيف. َغار

صلّْبن اَث حَما ِعیَسى ِسیْذنَا تَاِوین

نّس اَرُّوض ݣِّين-اَس نِّي، اَسْڒَهام كّْسن-اَس اَُبْوَصار، ڒن كّمْ َخاس َواِمي 31

ِزي ِسْمَعان قَّارن-اَس وْرَياز ن يج ْڒَعْسَكار ُؤِفين فّْغن، 32 صلّْبن. اَث ُؤِوين-ث

َغار ُؤْوضن 33 ِعيَسى. ن ِليب صَّ يْرُبو اَذ بّزز س َخاس ݣِّين لُْقِريَنا، ن ثْنِديْنت
ُجْمُجَما).ر ن أَْمَشان يِيسم-أَ: ن (ْڒَمْعَنا "ݣُولْݣُوَطا" قَّارن-اَس وْمَشان ن يِج

اس، يقَّ ثن َواِمي اَمْرَژاݣ۔ ذ ْدَوا ن يج َذايس خلّْطن وِضيڒ اََمان ُؤِشين-اَس 34

فْرقن-ث نّس َوارُّوض خ لُْقْرَعا ݣِّين صلّْبن، ث َواِمي 35 يسو. اَثن ُيْوِݣي

ن يج ݣِّين-اَس نّس وزْدِجيف َغار 37 ْحَضان-ث. ِذنِّي قِّيمن 36 َجاَراسن۔

اَِكس صلّْبن 38 ُوْوَذاين." ن أَزْدِجيذ ِعيَسى، ذ "َوا تُّْهَما: َذايس ثُْوَرا ثْڒِويْحت

نّس. وژْڒَماض خ يّجن وفُْوِسي خ ئِّجن ارن، يشفَّ ْثَناين

"َما قَّارن-اَس: 40 اَزْدِجيف۔ َخاس ان ْتهزَّ تُْوكَّرْن-ث تكَّان ّسنِّي إِي ئِْوَذان 39

نّش۔ يخف ا نجَّ ثْڒت-ييَّام؟ ِذي ْثبنِّيذ-ت َرانْت َثمّقْ َثْمِزيَذا من يهّدْ إِݣ شك ذ

ِليب!" صَّ ِزي ْهَوا-د أَربِّي، ن يس مِّ ذ مَڒا شك

ُوْوَذاين ن َرانن يمّقْ ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن اَكذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ُؤَڒا 41

يخف يسْنجم اَذ يزّمر َوار َماَشا ينّْغِنيت، "ئِسْنجم 42 قَّارن: َخاس ْتُبْوَصرن

نَامن! اَزَّايك حَما ِليب، صَّ ِزي و ڒخُّ أَيث-إِْسَرائِيل ن اَزْدِجيذ آي ْهَوا-د، نّس!

نش ينَّا: اش َڒاحقَّ و! ڒخُّ يسْنجم اَث أَربِّي َخاس يْرَضا مَڒا أَربِّي، خ ئِْتوكّڒ 43

صلّْبن. ِكس إِي نِّي ارن يشفَّ َزَورن-ث َعاوذ أَمنِّي 44 أَربِّي." ن مِّيس ذ

وثن۔ يمُّ ونِّي ن وزْدِجيف يغس ذ نتَّاث ُجْمُجَما ر33:27
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یمُّوث ِعیَسى ِسیْذنَا

ْثَڒاَثا ذ َواِمي اَڒ تْكمڒ اَمن ْثُموْرث خ َثاْدجْست ثْهَوا-د نَْهار، وْزين َغار 45

إِيِلي، "إِيِلي، ينَّا: ّجْهذ س ِعيَسى يْسُغْوي ْثَڒاَثا ن نِّي ْجَوايه َغار 46 ي. وعشِّ
يذ؟"ز ثجِّ َذايِي َماَغار أَربِّي، َيا أَربِّي، "َيا َواَواڒ-أَ: ن ْڒَمْعَنا سْباْقَثانِي؟" لَْما

إِلَْياس." نَِّبي إِ يْتَڒاَغا "أََقا نَّان: ِذنِّي يْحَضارن يِين زݣ ڒْبَعاض ْسِڒين-اَس 47

َواَمان س يُسْوّف-يت ْسُپْونَْخا يج يْيِسي زَّاْيسن، يّجن يَتاّزڒ يُرْوح نِّيت ْڒخّدْ 48

نَّان: ئِنّْغِنيت 49 يسو. اَذ ُيْوَشا-اَس وَغانِيم يِج خ ئِݣِّي-ت امن، يسمَّ ذ وِضيڒ

َعاوذ ِعيَسى ئِْسُغوي 50 يسْنجم!" اَث إِلَْياس نَِّبي َياس د َما نْژر أَ "اّج-يث،

نّس. ُبْوْحبڒ يسلّم ثْجهذ، ْثُغويِّيث ن يج

ْثُموْرث۔ اَڒ وجنَّا زݣ ْثَناين، خ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اَّرَْواق ْرس يقَّ نِّيت ْڒخّدْ 51

ن اَطَّاس كَّارن-د يمْضَڒان نُْوْرْزمن 52 ْثَناين. خ نْفْرقن ئِْزَرا ْثُموْرث، ثْنهّز

ْڒمْوث، ِزي ِعيَسى يكَّار د َواِمي يمْضَڒان۔ زݣ فّْغن-د 53 ْوثن، يمُّ ْڒُمْوِمِنين

نِّي أََعْسَكاِري 54 يِْوَذان. ن َواطَّاس إِ ْتَواْظَهارن-د لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار ُؤْذفن

يوْقعن، ِمين ذ يْنَزال زِّ ْژِرين ِعيَسى يحطَّان اَِكذس يِنِّي ذ اَرُّوَمانُوس ن َران اَمّقْ

أَربِّي!" ن يس مِّ ذ َوانِيَتا لَْحِقيَقا "ِذي نَّان: اَطًّاس ݣّْْوذن

ْذَفارنْت-ث، تُوَغا نِثْنِتي ڒݣَّْواج. ِزي خزَّرنت-يد ثْمَغاِرين ن اَطَّاس ِذين 55

َمْرَيم َذاْيسْنت 56 لَْجِليل. ن ْثُموْرث ِذي يْدَجا تُوَغا َواِمي َخاس ارنْت ْتسخَّ

ذ نتَّاث نّْغِنيت يْشتن ذ ُيْوسف، ذ اَمْزَيان َيْعُقوب ن اس يمَّ َمْرَيم ذ َثَمݣَْدلِيث،

َزْبِدي. ن َثاْرَوا ن اس يمَّ

1:22۔ زَُّبور ْخَزر ز46:27
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ِعیَسى ِسیْذنَا نطّْڒن

ْدَشار ِزي ُيْوسف، قَّارن-اَس تَّاَجر ن يج ُيْوَسا-د ي، وعشِّ يِْيوض د َواِمي 57

بِيَلاُطس َغار ئُِرْوح 58 ِعيَسى. ن اَمْحَضار ذ نّس يِيخف س نتَّا أَِريَماْتَيا۔ ن

ئِسْهَوا-ت-يد 59 يسلّم. اََذاس-ت بِيَلاُطس ا يوصَّ أُوَشا ِعيَسى، ن ات دَّ يتَّار-اَس

ْجِذيذ۔ ذ نّس ونْضڒ ذݣ ئِسْرس-يت 60 يْنَقان. ڒْشفن س ئِكّفن-يت ُيْوسف،

وم وقمُّ خ َران اَمّقْ ذ وْزُرو يج َيرَّا يِيْفِري. اَم وْزُرو ذݣ نتَّا ْقبڒ ِزي يغز-يث تُوَغا

ونْضڒ. إِ زَّاث قِّيمْنت نّْغِنيت َمْرَيم ذ َثَمݣَْدلِيث َمْرَيم 61 ُيْوُيور. ونْضڒ ن

وْنضڒ خ ئِعسَّاسن

ن ْڒِحزب ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ُرْوحن ّسْبت، ن نَْهار يْعِني نّس، ا ثِيوشَّ 62

َواِمي بلِّي ِسيِذي، آ "نْعقڒ نَّان-اَس: 63 بِيَلاُطس۔ لَْحاكم َغار ُمْونن يِسْيين يَفرِّ

ݣّن اَذ ا وصَّ إِيَوا 64 كَّارغ. د أَذ ثْڒت-ييَّام، إِ مْنَبْعد ينَّا: نِّي ار وغدَّ ر يدَّ تُوَغا

نّس يمْحَضارن تِيسن د َوار حَما ثْڒت-ييَّام، ِويس اَڒ حتَّا نّس ونْضڒ خ ْڒَعّسث

اَنݣَّار وْغَذار يِيِڒي اَذ ّسنِّي ْڒمْوث. ِزي يكَّار-د بلِّي ْعب شَّ إِ يِنين اَذ اََشارن اَث

ومْزَوار." زݣ ْكَتار

ݣّث ُرْوحم سن۔ يعّسْ َغا إِي ْڒَعْسَكار "َها بِيَلاُطس: لَْحاكم ينَّا-اَسن 65

شْمعن ونْضڒ: خ ْڒَعّسث ݣِّين ُرْوحن 66 ثْخسم." َماّمش ونْضڒ خ ْڒَعّسث

اسن. يعسَّ ِذنِّي ين جِّ نّس،س اْرث َثوَّ

ونْضڒ اْرث ثوَّ خ لَْعَلاَما ن يج نِغ طَّاَبع ن يج ݣِّين َزْعَما ونْضڒ، ن اْرث َثوَّ شْمعن س66:27
ثْرزم۔ بلِّي نن ّسْ اَذ اْرث ثوَّ ثْرزم مَڒا َباش
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ْڒمْوث ِزي یكَّار-د ِعیَسى ِسیْذنَا

ثُْوَسا-د ْڒَحد ن نَْهار ِذي ڒْفَجر َغار ّسْبت، ن نَْهار يْعُذو َواِمي ثْنهّز128 ْعَلَغْفَلا 2 اَنْضڒ. ژرنْت اَذ حَما نّْغِنيت َمْرَيم ذ َثَمݣَْدلِيث َمْرَيم

أَربِّي، ن لَْمَلائَِكا ن يج وجنَّا زݣ ثْهَوا-د اش َڒاحقَّ َران اَمّقْ ذ ونْهزِّي يج ْثُموْرث

نتَّا نّس أَرُّوض ْڒَبْرق، اَمْشَناو ثْتَواْضَهار 3 َخاس. يم ثقِّ اْرث ثوَّ خ نِّي اَْزُرو ثكّس

اَم ذْوڒن يِجين تْرجِّ ونْضڒ، ن اسن يعسَّ زَّايس ݣّْْوذن 4 اَْذفڒ. اَمْشَناو اَشْمَڒاڒ ذ

يمتِّينن.

َشا، تݣّْْوذنْت "َوار نِّي: ثْمَغاِرين إِ ثنَّا-اَسْنت أَربِّي ن لَْمَلائَِكا ثْندق-د 5

ْڒمْوث ِزي ئِكَّار-د َشا، يْدِجي َذا َوار 6 يْتَواصلّْبن. ِعيَسى خ ْثرزُّونْت بلِّي نغ ّسْ

ُرْوحْنت 7 يْدَجا. تُوَغا َمانِي اَْمَشان تژرنْت اَذ أََراحْنت-يد ينَّا. َماّمش ْعَلاْحَساب

ن ْثُموْرث َغار يَراح أَذ ْڒمْوث۔ ِزي ئِكَّار-د ئِِنيْنت: نّس يمْحَضارن َغار ذْغَيا

نِّيغ-اَوم-ت." أََقا ثژرم۔ َغا ث إِي ِذنِّي ِذنِّي۔ يَراَجا اَكنِّيو لَْجِليل

اَذ َتاّزْڒنْت اَطَّاس۔ َفْرحْنت َولَِكن ݣّْْوذنْت نِّي، ونْضڒ زݣ ذْغَيا ُؤُيْورنْت 8

ِعيَسى. ن يمْحَضارن َغار ڒْخَبار ِسيوضْنت

ذݣ طّْفْنت َغارس، َقّرْبْنت َلام." "سَّ ينَّا-اَسْنت: ِعيَسى، يْڒَقا-ثْنت ّسنِّي 9

ذنْت-اَس. سّجْ نّس يَضارن

ڒْخَبار ِسيْوضْنت ُرْوحْنت َشا۔ تݣّْْوذنْت "َوار ِعيَسى: ينَّا-اَسْنت نِّيت ْڒخّدْ 10

ژرن." َغا َذايِي إِي ِذنِّي لَْجِليل ن ْثُموْرث َغار َراحن اَذ ئِِنيْنت-اَسن أَيْثَما، إِ

َغار ذْوڒن ونْضڒ خ اسن يْتعسَّ ْڒَعْسَكار ن ڒْبَعاض نِثْنِتي، ُرْوحْنت َواِمي 11

ن اَرُّوَياس ُمْونن 12 يوْقعن. ِمين ا َمارَّ خ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس إِ ڒْخَبار ِسيْوضن ثْنِديْنت

ْڒَعْسَكار إِ ُؤِشين-اَسن َجاَراسن، ْمَشاَوارن َواِمي ُوْوَذاين. ن َرانن يمّقْ اَك ڒْفُقَها

ُؤِسين-د بلِّي يِْوَذان إِ تِيِنيم "أَذ نَّان-اَسن: 13 ْتمْنَياث۔ ن لَْعَدد ن يج نِّي
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مَڒا أُو 14 نطّص. تُوَغا َواِمي نّس ات دَّ ُؤَشارن ْدِجيڒث، س نّس يمْحَضارن

كَّارن 15 لُْمْشِكل-أَ." خ نْسبّعذ أَكنِّيو اَِكذس، نْمسْفهم أَ لَْحاكم، ڒْخَبار ا-د َيرَّ

يْنَتَشر أَمنِّي ان. وصَّ ثن َماّمش ْعَلاْحَساب ݣِّين ْڒَعْسَكار، نِّي ْتمْنَياث ين كسِّ

و. ڒخُّ َغار ُوْوَذاين َجار َواَواڒ

َّاُروت ثَن ِعیَسى ِسیْذنَا ن ُڒوِصیّث

نِّي وْذَرار َغار لَْجِليل ن ْثُموْرث َغار يمْحَضارن نِّي ِحيَطاش ُرْوحن 16

َماَشا ذن-اَس، سّجْ ْژِرين، ث َواِمي 17 ِعيَسى. ا يوصَّ ثن َماّمش ْعَلاْحَساب

ينَّا-اَسن: اَِكسن يوڒ ئِسِّ ِعيَسى، َغاْرسن ئَِقّرب 18 شكّن. ڒْبَعاض

ْثُموْرث. ذ وجنَّا ذݣ ْلَطا سُّ َمارَّا وش-اَيِي "ثمُّ

يُنو۔ يمْحَضارن ذ أَّرم-ثن ڒݣُْنوس، َمارَّا ن يِْوَذان َغار ُرْوحم إِيَوا 19

يقّدْسن. أَرُّوح ذ يس مِّ ذ َباَبا ن يِيسم س َواَمان س ارم-ثن طهَّ

يغ. وصِّ كنِّيو ِميْنِزي ا َمارَّ ݣّن اَذ ْسڒْمذم-اَسن 20

ْزَمان!" يكّمڒ َغا اَڒ ڒْبَدا يِڒيغ اَِكوم نش أََقا
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