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Guide de prononciation / دليل النطق 
Latin المعنى المثال العربية Latin المعنى المثال العربية 

A a ا�َمان ا�، ى eau, الماء N n نش ن je, I, أنا 

B b َباَبا ب papa, dad, 
 أب

P p پِيُرو پ le Pérou, 
Peru, بيرو 

C c شك ش tu, you, أنت Q q ق�ار ق dire, say, قال 

Č č ُؤْتْشَما تْش sœur, sister, 
 أخت

Ȓ ȓ ڒْبَدا ڒ toujour, ذائما, 
still 

Ḏ ḏ َذا ذ ici, here, هنا R r ا�رب�ي ر Dieu, هللا 

D d ِدْرَهم د dirham, درهم Ṛ ṛ اثنان حفنات ُؤُڗو ڗ 

Ḍ ḍ ْضَهار ض apparaître, 
 appear ,ظهر

S s َسفر س voyager, 
 travel ,سافر

E e - نّغ notre, our, 
 لنا

Ṣ ṣ ْصَباح ص matin, صباح, 
morning 

F f فُوس ف main, hand, 
 اليد

Ṯ ṯ َثُموْرث ث terre, land, 
 األرض

G g واݣَ  ݣ  ,التبغ ,tabac ر�
tobacco 

T t ْتمْنَياث ت argent, المال, 
money 

Ǧ ǧ ْدِجيڒث ْدج nuit, night, 
 ليلة

Ṭ ṭ ط�اْرف ط devant, أمام, 
in front of 

Ɣ ɣ َغارك! غ Atent!,  كن
 حذرا!

U u  ُُؤَما ا�، ؤ frère, أخ, 
brother 

H h ْهَوا ه descendre, 
 نزل

W w َوار و non, no, ال 

Ḥ ḥ ْحَرام ح tabou, حرام X x خ خ sur, on, على 

I i  ِئِِزي إِ، ئ mouche, 
fly, ذبابة 

Y y ُيور ي lune, moon, 
 هالل

J j َجار ج entre, بين Z z زِي ز de, from, من 

K k ِكيُسو ك fromage, 
 جبنة

Ẓ ẓ ئِِژي ژ bile, النكد 

L l َوالُو ل rien, ال شيء 
nothing 

Ƹ ƹ َعاذ ع encore, still, 
 ال يزال

M m مْڒِمي م quand, 
when, عندما 

ʼ يَمان ء ِ�ٕ�ْ foi, faith, 
 اإليمان

 



لُوَقا قَّارن-اَس ْڒُمومن ن يج ُيوَرا ث َماْمش نِْجيل ْلٕاِ

َتاْوِفيلُوس قَّارن-اَس وْرَياز ن يج إِ يَتاِري لُوَقا

ْعَلاْحَساب َتاِرين 2 َغاْرنغ۔ يوْقعن ِمين خ اَِرين اَذ َجّرْبن يِْوَذان ن أَطّاس َتاْوِفيلُوس، ِسي أَ َواَواڒ.11 س ارن ْتبشَّ و ڒخُّ نِْثِني أُو ڒْشُهوذ، ذ ومْزَواُرو ذݣ يْدَجان يِنِّي ْخَبرن َذانغ َماْمش

اَِريغ أََذاش-ث ْمِليح۔ َمانَاَيا ا َمارَّ ِذي بْحثغ َواِمي ِسيِذي، أَ َمانَاَيا ْعَلاْحَساب ُؤِريغ نش ذ ُؤَڒا 3

نِيَشان۔ يْدَجا ْسڒْمذن َذاش ِمين بلِّي نذ تّسْ اَذ حَما 4 َثا س َثا

َيْحَيى يْخڒق د َغا َماّمش ْتخبَّر لَْمَلائَِكا

أَْبُيو ن لِْفْرَقا ِزي ڒْفِقيه ن يج َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث ن اَزْدِجيذ ِهيُروُدس ن ان ُووسَّ ذݣ تُْوَغا 5

َزَكِرَيا 6 إِلِيَزابت۔ قَّارن-اَس َهاُرون ن ورِّيث دُّ ِزي نتَّاث ثْمَغاْرث ن يج َغارس َزَكِرَيا۔ قَّارن-اَس

ذ ُيوَمر ِمين ا َمارَّ ِزي تݣّن اَشْمَڒاڒ۔ ذ نْسن ُؤڒ َغاْرسن نِْثِني أَربِّي۔ اَكذ نِيَشان ݣُّورن إِلِيَزابت ذ

َعاوذ َشا۔ تِيرو َوار إِلِيَزابت ِميْنِزي يحْنِجيرن ُبو َغاْرسن َوار َماَشا 7 أَربِّي۔ ِسيِذي ا يوصَّ ِمين ا َمارَّ

اَطَّاس۔ ْمَغارن يْذسن ْثَناين س

لُْقْرَعا ݣِّين 9 نّس، لِْفْرَقا اَكذ أَربِّي إِ زَّاث ڒْفِقيه ذ نّس ور دُّ ِذي يخّدم ْخِمي نَْهار ن ئِج 8

ثْمِزيَذا َغار َياذف اَذ حَما َذايس ثُوَسا-د نِّي نَْهار ڒْفُقَها۔ تݣّن إِي نْسن َتَقِليد ْعَلاْحَساب

َواِمي ا َبارَّ ِذي ْتَژْدَجان ْعب شَّ ن اَُمونِي ا َمارَّ 10 ْتَبُخور۔ يّݣ اَذ حَما أَربِّي ِسيِذي ن َرانْت َثمّقْ

ن ْڒمْذَبح ن وفُوِسي خ ْثبّد أَربِّي ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن يج ْثَبان-اَس-د أُوَشا 11 نِّي۔ ْتَبُخور يتّݣ

َزَكِرَيا، أَ َشا، تݣّْوذ "َوار ثنَّا-اَس: نِّي لَْمَلائَِكا 13 ئِݣّْوذ۔ ينْخڒع، َزَكِرَيا يْژَرا ت َواِمي 12 ْتَبُخور۔

يذ ثسمِّ اََذاس وحْنِجير ن يج تّج اََذاش إِلِيَزابت نّش َثْمَغاْرث ثتَّارذ۔ َذاس ِمين أَربِّي ئِْسَتاجب-اَش

ِميْنِزي 15 يِْوَذان، ن اَطَّاس َفْرحن أَزَّايس يْخڒق، َغا د َواِمي ْتَفْرحذ۔ أَذ نّش، ْعذ سَّ 14 َيْحَيى۔

يمْنِدي۔ ن اََمان نِغ وِضيڒ ن اََمان يسو اَذ اْرص عمَّ ا ئِْتخصَّ أَربِّي۔ ِسيِذي َغار َران اَمّقْ ذ يِيڒي اَذ
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َغار أَْيث-إِْسَرائِيل ن اَطَّاس َياّر أَذ 16 اس۔ يمَّ ن يس وعدِّ ذݣ يقْدسن اَرُّوح س ر يعمَّ يِيِڒي أَذ

أَذ إِلَْياس۔ ن ونِّي اَم يْجهذ اَرُّوح ن يج س أَربِّي ِسيِذي إِ زَّاث ُيوُيور أَذ 17 نْسن۔ أَربِّي ِسيِذي

اَذ حَما نِيَشان، يْدَجان يِنِّي ن وْبِريذ َغار يْعَصان يِنِّي َياّر أَذ نْسن۔ َثاْرَوا اَكذ لَْوالِِدين يْصڒح

وْجذن۔" يِڒين اَذ أَربِّي ِسيِذي إِ ْعب شَّ يسْوجذ

ذ يُنو َثْمَغاْرث ار، اَوسَّ ذ نش اح؟ صَّ ذ َمانَاَيا نغ ّسْ َغا "َماّمش لَْمَلائَِكا: إِ َزَكِرَيا ئِنَّا 18

اْرث۔" َثوسَّ

َغارش ْيّسّك-اَيِي-د نتَّا أَربِّي۔ إِ زَّاث يبّدن ِجْبِريل ذ َقا "نش نِّي: لَْمَلائَِكا ئَِجاوب-يث 19

اَذ رذ ْثزّمْ َوار اَزيُنون۔ ذ ْتذْوڒذ اَذ و ڒخُّ 20 يْسَفْرحن۔ ڒْخَبار-أَ يِنيغ اََذاش يْوڒغ سِّ اَِكش حَما

يّفغ د اَذ يُنو أََواڒ يُنو۔ َواَواڒ ذݣ ثُوِمينذ َوار ِميْنِزي َمانَاَيا، يْوقع َغا ِذي إِي نَْهار اَڒ حتَّا يْوڒذ تسِّ

نّس۔" ْڒوْقث ِذي

د َواِمي 22 ُووَذاين۔ ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا إِ َذاخڒ يعطّڒ ِميْنِزي بن ْتعّجْ َزَكِرَيا، ْتَراَجان ْعب شَّ 21

اَِكسن اَواڒ ئِسَّ ثْمِزيَذا۔ إِ َذاخڒ َغار لَْوِحي يْضَهار-اَس-د بلِّي فْهمن يوڒ۔ يسِّ اَِكسن يزّمر َوار يّفغ،

َازيُنون۔ ذ يم ئِقِّ يَفاّسن، س

ثْمَغاْرث ثْيِسي ُؤْمَبعد، 24 نّس۔ اْرث ثدَّ َغار ئِْذوڒ نّس، ْڒخْذمث ن ان ُووسَّ ْعُذون َواِمي 23

ِسيِذي ُيوَشا َذايِي إِي َمانَاَيا "ذ 25 ار: ثقَّ ْشُهور، خْمس نّس يْخف ثْسُنوفّر يس۔ اَعدِّ إِلِيَزابت نّس

يِْوَذان۔" ن ْڒِعيب يكّس اََخاِفي حَما يْفقذ، َذايِي َواِمي نَْهار ِذي أَربِّي

ِعيَسى ِسيْذنَا يْخڒق َغا د َماْمش يْتخبَّر لَْمَلائَِكا

لَْجِليل ِذي ثْنِديْنت ن يج َغار ِجْبِريل أَربِّي ئِّسّك ستَّا، ِويس ْشَهار ِذي ثْدَجا إِلِيَزابت َواِمي 26

ِزي وْرَياز ن يج زُّوِجَيا يݣَّا ِكذ َمْرَيم، قَّارن-اَس ثْعْزرْشت ن يج َغار ئُِروح 27 نَّاِصَرا۔ قَّاْرن-اَس

إِي ثنِّي َيا َخام، "ْسَڒام ينَّا-اَس: لَْمَلائَِكا َغارس ُيوذف 28 ُيوسف۔ قَّارن-اَس َداُود ن ورِّيث دُّ

اَِكذم۔" أَربِّي ِسيِذي أَربِّي، يْرَضا خف

ن ْڒَمْعَنا َمانْت نّس يِيْخف ذݣ ثنَّا لَْمَلائَِكا۔ ن َواَواڒ-أَ إِ ثْسَڒا َواِمي َمْرَيم ْثنْخڒع ِذينِّي 29

ْسَڒام-أَ؟
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يج تّجذ أَذ يس، اَعدِّ تْيِسيذ أَذ 31 أَربِّي! ن اَْرَضا َخام َمْرَيم، أَ تݣّْوذ، "َوار لَْمَلائَِكا: ئِنَّا-اَس 30

ُيْوْعَڒان۔ ونِّي ن مِّيس ْتَڒَغان-اَس أََتاف َران، اَمّقْ ذ يِيِڒي أَذ 32 ِعيَسى۔ يذ ْتسمِّ أَث وحْنِجير، ن

ڒْبَدا، إِ َيْعُقوب ن ْعب شَّ خ يْحكم أَذ 33 َداُود۔ يس جدِّ ن لَْعْرش نّس أَربِّي ِسيِذي ُيوش أََذاس

يْفَنا۔" اَذ اْرص عمَّ نّس ْڒُمْلك

َثْعْزرْشت۔" ذ نش َقا َمانَاَيا؟ "َماّمش لَْمَلائَِكا: إِ َمْرَيم ثنَّا-اَس 34

يّݣ اََخام ُيْوْعَڒان ونِّي ن ّجْهذ يقْدسن، اَرُّوح يْهَوا د "أََخام نِّي: لَْمَلائَِكا ئَِجاوب-يت 35

ڒْحَباب إِلِيَزابت، 36 أَربِّي۔ ن مِّيس ْتَڒَغان-اَس اََتاف ثّجذ َغا إِي يقْدسن اَحْنِجير َمانَاَيا س ثِيِڒي۔

يِْوَذان ْتَڒَغان-اَس ا َوخَّ ستَّا، ِويس ْشَهار ِذي أََقا-ت يس۔ وعدِّ س أََقا-ت ثْمَغار، نتَّاث ا َوخَّ نّم،

أَربِّي۔" َغار ثْقسح ْڒَحاجث َشان ُبو ثْدِجي َوار 37 َشا۔ يِتيْرون َوار ثنِّي أَ

أُوَشا نّش۔" اََواڒ ْعَلاْحَساب نش يِڒيغ أَذ أَربِّي، ِسيِذي ن انْت َثخدَّ ذ "نش َمْرَيم: ثنَّا 38

لَْمَلائَِكا۔ ّسنِّي يُروح

إِلِيَزابت ذ َمْرَيم

ن ْثُموْرث ِذي ثْنِديْنت ن يج َغار وْذَرار، َغار َثاّزَْڒا س ْثُروح َمْرَيم ثكَّار نِّي، ان ُووسَّ ذݣ 39

ن ْسَڒام إِ إِلِيَزابت ثْسَڒا َواِمي 41 إِلِيَزابت۔ خ ْثسْدجم َزَكِرَيا، ن اْرث ثدَّ َغار ثُوذف 40 َيُهوَذا۔

ثْسُغوي 42 يقْدسن۔ اَرُّوح س ور ثشُّ إِلِيَزابت أُوَشا نّس۔ يس وعدِّ ذݣ نِّي وسْيِمي ئِْنهّز َمْرَيم،

ثنَّا: ّجْهذ، س

ثْمَغاِرين، إِ َجار "ئَِبرك-يشم

نّم! يس وَعدِّ ذݣ يْدَجان ونِّي يَبرك َعاوذ

ِسيِذي! ن اس يمَّ تُوَسا د َغاِري َواِمي نش إِ َران اَمّقْ ذ نَْهار ذ نَْهاَرا 43

ڒْفَراحث۔ س يُنو يسث دِّ ثْنهّز نّم، ْسَڒام إِ ْسِڒيغ تُوِسيذ د َواِمي 44

يِيِڒي۔" اَذ أَربِّي ِسيِذي ينَّا َذاس ِمين بلِّي ُيوْمنن ثنِّي ن ْعذ سَّ 45
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أَربِّي ْثحّمذ َمْرَيم

َمْرَيم: ثنَّا أُوَشا 46

أَربِّي، ِسيذ يحّمذ يُنو "ُؤڒ

يْسنْجمن۔ َذايِي إِي أَربِّي ِزي يَفرح يُنو أَرُّوح 47

َثْذِريوْشت۔ نّس انْت َثخدَّ ذ نش ئِْژَرا-اَيِي، 48

َثِميُمونْت، ذ حْسبن اََذايِي يْوَذان ا َمارَّ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ

َرانِين۔ ثِمّقْ ْثمْسَڒايِين ن اَطَّاس يݣّا-اَيِي يزّمْرن ونِّي ِميْنِزي 49

َران، اَمّقْ ذ نّس ئِسم

يتݣّْْوذن۔ ث يِنِّي إِ لِْجيل َغار لِْجيل ِزي ثْدَجا نّس أَرَّْحمث 50

َرانِين، ثِمّقْ ڒْخَذايم نّس وفُوس س ئِݣَّا 51

َرانن۔ يمّقْ ذ نْسن يخف يحْسبن يِنِّي ئِشتَّت

نْسن، لَْعْرش ِزي يزْدِجيذن ئِسْهَوا-د 52

ْدَراوش۔ يْدَجان يِنِّي يْسݣَّعذ

يْدُجْوزن، يِنِّي نّس ْڒِخير س يون ئِسجِّ 53

ْخَوان۔ يَفاّسن س ْتَواَجر يّسّك أُو

نّس، اَرَّْحمث ْعَلاْحَساب نّس ْڒَعْبذ ذ يْدَجان إِي أَْيث-إِْسَرائِيل ئَِعاون 54

نّغ، ڒْجُذوذ يْوعذ َماْمش 55

ڒْبَدا۔" إِ نّس ورِّيث دُّ ذ ْبَراِهيم

نّس۔ اْرث ثدَّ َغار ثْعقب أُوَشا ْشُهور ثْڒت َشان إِلِيَزابت َغار َمْرَيم يم ثقِّ 56

َيْحَيى يْخڒق و أَمُّ

ڒْخَبار َغاْرسن َواِمي 58 اَحْنِجير۔ ا-د ثجَّ َتارو، اَذ حَما إِلِيَزابت ن ْڒوْقث ثِْيوض د َواِمي 57

يِْيوض َواِمي 59 اَِكس۔ َفْرحن اَطَّاس، َخاس يْرَضا أَربِّي ِسيِذي بلِّي نّس ڒْحَباب ذ نّس يَران جِّ
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َباَباس، ن يِيسم خ َزَكِرَيا ان سمَّ اََذاس ْخسن ارن۔ طهَّ اَث حَما ُؤِسين-د ْثمْنَيام، وحْنِجير

َيْحَيى۔" ا نْسمَّ أَث "لَّا، ثنَّا: اس يمَّ َماَشا 60

يَفاّسْن: س َباَباس ّسْقَسان 62 يِيسم-أَ." س ا يْتَواسمَّ نّم ڒْحَباب ِزي يّجن ذ "ُؤَڒا نَّان: 61

يذ؟" تسمِّ اَث ثْخسذ "َماّمش

ذݣ 64 يْذسن۔ ا َمارَّ بن ْتعّجْ أُوَشا َيْحَيى۔" نّس "ئِسم َذايس: ُيوَرا َثْڒِويحت، ن يج ئِتَّار 63

َمانَاَيا ا َمارَّ خ يِوَذان يْوڒن سِّ يَران۔ جِّ َمارَّا ݣّْْوذن 65 أَربِّي۔ ئِْحمذ اَواڒ، يسَّ ئِْذوڒ يْندق، وْمَشان

يِيِڒي َغا ِمين نّس، ُووڒ ذݣ ار يقَّ يْتْسَڒان ُؤݣ َمارَّا 66 َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث ن يُذْوَرار ا َمارَّ ِذي

اَِكس۔ أَربِّي ِسيِذي ن فُوس ِميْنزي وحْنِجير-أَ؟

أَربِّي يحّمذ َزَكِرَيا

ينَّا: أَربِّي ِزي يْعڒم ِمين س يوڒ ئسِّ يقْدسن، اَرُّوح س ور يشُّ َزَكِرَيا َباَباس 67

إِْسَرائِيل، ن أَربِّي ِسيِذي إِ لِلَّه "لَْحْمُد 68

ئِفّك-يثن۔ نّس، ْعب شَّ يْفقذ اش ْعَلاحقَّ

يْسنْجمن، َغا َذانغ إِي ّجْهذ َذايس ونِّي ئِسْضَهار-اَنغ-د 69

أَربِّي. ن ْڒَعْبذ َداُود ن ُدورِّيث ِذي

َواِمي، زݣ اَطَّاس َٔنِْبَيا ْلا ن يِيڒس س يوڒ يسِّ َماْمش 70

نّغ، ْڒَعْذَيان ِزي يسْنجم أََذانغ 71

ان. يْتِعيفَّ َذانغ يِنِّي ا َمارَّ ن يَفاّسن زݣ َعاوذ

نّغ، ڒْجُذوذ إِ نّس اَرَّْحمث يسْضَهار د أَذ 72

يقْدسن۔ نّس ْڒَعاهذ خ يْعقڒ أَذ

يْثنغ، جدِّ ْبَراِهيم إِ ْڒَعاهذ ُيوَشا-اَس 73

نّغ، ْڒَعْذَيان ن يَفاّسن زݣ يسْنجم أََذانغ 74

ثِيݣّْْوِذي، ْبَڒا نْعبذ اَث حَما

نّغ. ثُوَذاْرث ا َمارَّ إِ اَشْمَڒاڒ ذ يْصَفا ُووڒ س 75

اَحْنِجير، أَي شك، ئِي 76
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ُيْوْعَڒان، ونِّي ن نَِّبي ْتَڒَغان أََذاش

أَربِّي۔ ِسيِذي إِ اَْبِريذ تْصِفيذ اَذ حَما تْزُوْورذ اَذ ِميْنِزي

أَربِّي، يسْنجم َغا ثن َماْمش نّس ْعب شَّ إِ تْسڒْمذذ اَذ َعاوذ 77

نْسن۔ ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت اَذ ِميْنِزي

اََرِحيم، ذ اََرْحَمان ذ نّغ أَربِّي ِميْنِزي 78

ْثُفوْشت۔ ثُوِڒي َواِمي وجنَّا زݣ ئِْفقذ-اَنغ-د

ْڒمْوث، ن ثِيِڒي ِذي َثاْدجْست ِذي يْتِعيشن يِنِّي إِ ْثَفاْوث ُيوش اَذ حَما 79

ڒْهَنا." ن وْبِريذ َغار نّغ يَضارن يْنده اََذانغ حَما

إِ يمْضَهار د َواِمي اَڒ ڒْخَڒا ِذي ئِزّدغ نّس۔ اَرُّوح س ئِتْجِهيذ يتْمُغور، اَحْنِجير تُوَغا 80

أَْيث-إِْسَرائِيل۔

ِعيَسى ِسيْذنَا يْخڒق و أَمُّ

إِي ْثُمْوَرا ن يمْزَذاغ ا َمارَّ حْسبن اَذ ََٔمار ْلا ُيوَشا أَْوُغْسُطس َقْيَصر اَزْدِجيذ نِّي ْڒوْقث ِذي حَما12 َمارَّا ُروحن 3 ُسوْرَيا۔ خ يْحكم ْكِريُنوس َواِمي يْوقع اَمْزَواُرو أَْحَساب-أَ 2 يْحكم۔ ِذي

نّس۔ ثْنِديْنت ْعَلاْحَساب يّجن ْمُكڒ لن، سّجْ اَذ

َداُود ن ثْنِديْنت َغار َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث َغار نَّاِصَرا ن ثْنِديْنت ِزي لَْجِليل ِزي ُيوسف ئِݣَّعذ 4

يسّجل اَذ ِذينِّي ئِݣَّعذ 5 نّس۔ ڒْحَباب ذ َداُود ن ورِّيث دُّ ِزي نتَّا ِميْنِزي لَْحم، َبْيت قَّارن ُؤِمي

نّس ْڒوْقث ثِيوض-د ِذينِّي، ْدَجان َواِمي 6 يس۔ وعدِّ س أََقا-ت زُّوِجَيا۔ يݣَّا ِويكذ َمْرَيم ذ نتَّا

ْثصْحُنونّض-يث، اَمْنُزو، يس مِّ ثُْورو ّسْنسن۔ َغا َمانِي وْمَشان ُبو ُؤِفين ِذين َوار 7 َتارو۔ اَذ حَما

ْڒمْذوذ۔ ِذي ثݣِّي-ث

يمْكَساون ذ لَْمَلائَِكاث

يج َغاْرسن ثبّد-د 9 ْدِجيڒث۔ س نْسن ثِيِحيمِريِوين حطَّان يمْكَساون، نِّي َها جِّ اَڒ ِذين تُوَغا 8

ݣّْْوذن أُوَشا َخاسن، ئِنّض-د أَربِّي، ِسيِذي ن لَْعَضَما ن نُّور ئِشْعشع أَربِّي، ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن
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أَزَّيس َران، اَمّقْ ذ ڒْخَبار ن يج س ارغ-كنِّيو ْتبشَّ أََقا تݣّْْوذم۔ "َوار لَْمَلائَِكا: ثنَّا-اَسن 10 . اَطَّاس

لَْمِسيح ذ نتَّا يْسنْجمن، َغا كنِّيو ونِّي َداُود ن ثْنِديْنت ِذي نَْهاَرا ئِْخڒق 11 ْعب۔ شَّ َمارَّا يَفرح

ذݣ 13 ْڒمْذوذ." ِذي ئِطّس يْحُنونّض، وسْيِمي ن يج يِيِڒي أَذ لَْعَلاَما؛ ن يج َتافم أَذ 12 ِسيِذيْثنغ۔

إِ "لَْعَضَما 14 قَّارن: أَربِّي، ذن حّمْ وجنَّا، ن ْڒَعْسَكار ن اَطَّاس لَْمَلائَِكا اَكذ ْضَهارن-د وْمَشان

يْرَضا۔" خف يِنِّي إِ ْثُموْرث ِذي ڒْهَنا ذ ُيْوْعَڒان، أَربِّي

نَْراحم اَ "َيالَّاه نَّان: َواَياْوَيا اَك يمْكَساون يْوڒن سِّ وجنَّا، َغار لَْمَلائَِكاث ُروحْنت َواِمي 15

ذْغَيا ُروحن 16 أَربِّي۔" ِسيِذي يْخَبر َذانغ ِميخف يوْقعن إِݣ َمانَاَيا نْخَزار اَ حَما لَْحم َبْيت َغار

ِمين ِزي ْخَبرن ْژِرين، ث َواِمي 17 ْڒمْذوذ۔ ِذي يطّس نِّي وسْيِمي ذ ُيوسف، ذ َمْرَيم ُؤِفين

يمْكَساون۔ نَّان َذاسن إِي َواَواڒ ذݣ يْتعّجب يْتْسَڒان ِوي َمارَّا 18 نِّي۔ وحْنِجير خ يْتَوانَّان َذاسن

نِْثِني أُو يمْكَساون عْقبن 20 نّس. ُووڒ ذݣ َذاْيسْنت م ْتخمَّ ثِمْسَڒايِين-أَ، ا َمارَّ َمْرَيم ْثخّمڒ 19

يْتَوانَّا۔ َذاسن َماْمش أَمْشَناو ْژِرين، ِمين ا َمارَّ أُو ْسِڒين ِمين ا َمارَّ خ ذن-ث حّمْ أَربِّي، سْمَغارن

ِعيَسى ِسيْذنَا ن ارث طّهَّ

ث َماْمش ِعيَسى، ان-ث سمَّ ار، يطهَّ اَذ حَما ْثمْنَيام ِويس ن نَْهار نِّي وحْنِجير يكّمڒ َواِمي 21

اس۔ يمَّ ن وْعِديس ذݣ يِيڒي ذ َما ْقبڒ لَْمَلائَِكا ا ْتسمَّ

ُؤِوين-ث ُموَسى، ن ِريَعا شَّ ْعَلاْحَساب ْصَفان نّس لَْولِِدين يِڒين اَذ َباش ان ُووسَّ ڒن كّمْ َواِمي 22

أَربِّي: ِسيِذي ن تُْوَرات ن لِْكَتاب ِذي ُيوَرا َماْمش 23 أَربِّي. ِسيِذي إِ من قّدْ اَث حَما لُْقْدس َغار

أَربِّي۔" ِسيِذي َغار َران اَمّقْ ذ يِيِڒي اَذ اَمْنُزو يس مِّ "ْمُكڒ

أَربِّي: ِسيِذي ْن تُْوَرات ن لِْكَتاب ِذي ُيوَسا د َماْمش ْذبِيحث من قّدْ اَذ حَما َعاوذ 24

ثِمْزَيانِين۔" ذ ثْذبِيِرين ن ْثَناين نِغ ْثَماْدْجِوين ن "ْثَناين

ئِْتَراَجا أَربِّي، ئِتݣّْوذ نِيَشان، ئِْدَجا ِشْمُعون۔ قَّارن-اَس ْبَناذم ن يج لُْقْدس ِذي ِذين تُوَغا 25

َوار نتَّا بلِّي يقْدسن اَرُّوح يْخَبر-يث تُوَغا 26 َخاس۔ يْدَجا يقْدسن أَرُّوح إِْسَرائِيل۔ ن اَسْنَجام

ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار يقْدسن اَرُّوح ئِْنده-يث 27 أَربِّي۔ ِسيِذي ن لَْمِسيح يژر َغا اَڒ يْتمتِّي

ن ِريَعا شَّ ار ثقَّ ِمين ݣّن اََذاس حَما ِعيَسى وحْنِجير ن اس يمَّ ذ َباَباس ُيوذف َواِمي ُووَذاين۔

ئِنَّا: أَربِّي، ئِْشَكر نّس، يَفاّسن َجار ِشْمُعون يِيِسي-ث 28 ُموَسى،
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ڒْهَنا، ِذي يَراح اَذ نّش ْڒَعْبذ اّج-اَيِي ُموَلانَا، "َيا 29

ثنِّيذ۔ َماْمش أَمْشَناو

نّش، اَسْنَجام ْژِريْنت يُنو ثِيطَّاِوين ِميْنِزي 30

يْوَذان. ا َمارَّ إِ ثْسوْجذذ ونِّي 31

ڒݣُْنوس، إِ ْثسْضَهارذ إِي نُّور ذ نتَّا 32

أَْيث-إِْسَرائِيل۔" نّش ْعب شَّ ن لَْعَضَما ذ

اس يمَّ إِ ئِنَّا ِشْمُعون، ئَِبارك-يثن 34 َخاس. يْتَوانَّان ِمين ِذي بن ْتعّجْ قِّيمن اس يمَّ ذ َباَباس 33

َمْرَيم:

أَربِّي ِسيذ يݣِّي-ث َقا "َوا،

أَْيث-إِْسَرائِيل۔ ِذي يِْوَذان ن اَطَّاس يِسِڒي اَذ يسْهَوا اَذ َباش

لَْعَلاَما، ن يج ذ نتَّا

َشا۔ ْتِخيسن ت َوار َولَِكن

نْسن۔ ُووڒ ن َْٔفَكار ْلا ْتَوافْضحن أَذ 35

نّم۔" ُؤڒ يُشوّك اَذ يْقضع يف سِّ اَم وْحَزان ن ئِج

ن ثْقِبيْڒث ِزي نتَّاث َفْنِويل۔ ن يْدِجيس َحَنان قَّارن-اَس اْرث َثوسَّ نَِّبَيا ن يج ِذيِني تُوَغا 36

ْثَمانِين أُو اَْربَعا ار ثدَّ اْڒث، َثاجَّ ذ يم ثقِّ وث ئِمُّ 37 يسݣُّْوَسا۔ سْبَعا نّس وْرَياز اَكذ ْثِعيش َعُشور۔

َواّس۔ ذ ْدِجيڒث ْتَژاْدَجا ا ْتُژومَّ أَربِّي، ْثعّبذ ُووَذاين، ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ْتِغيَما يسݣُّْوَسا۔

ِذي إِي نَْهار يْتَراَجان يِنِّي ا َمارَّ اَكذ َخاس يوڒ ْثسِّ أَربِّي، ْثحّمذ ثْبَذا ثُوَسا-د، نِّي ْڒوْقث ِذي 38

لُْقْدس۔ أَربِّي يفّك َغا

لَْجِليل، َغار ذْوڒن أَربِّي، ِسيِذي ن ِريَعا شَّ ثُوَمر َزاْيسن ِمين ا َمارَّ َمْرَيم ذ ُيوسف يكّمڒ َواِمي 39

أَربِّي۔ ن اَْرَضا َخاس ڒْفَهامث، س ئِْتَشار ئِتْجِهيذ، ار، يمقَّ ِعيَسى 40 نَّاِصَرا۔ نْسن ثْنِديْنت َغار
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اَحْنِجير ذ ِعيَسى ِسيْذنَا يتّݣ ثِيمْسَڒايِين

ِعيَسى َواِمي 42 ُووَذاين۔ ن َران اَمّقْ ْڒِعيذ ِذي لُْقْدس َغار اَسݣَّْواس ْمُكڒ ْتَراحن نّس لَْوالِِدين 41

ُووَسان ڒن كّمْ َواِمي 43 ْڒِعيذ۔ ن َتَقِليد ْعَلاْحَساب لُْقْدس َغار ذن ݣَّعْ يسݣُّْوَسا، ن ثْنَعاش يِيوض

يُمون-د ْتِغير-اَسن 44 ِذينِّي۔ يم يقِّ َشا ينن سِّ َوار نِْثِني لُْقْدس۔ ِذي يم يقِّ نتَّا َماَشا حن، رّوْ ْڒِعيذ، ن

نْسن۔ وَكاڒ يمدُّ ذ َفاِمْلَيا َجار َخاس رزُّون ْبَذان يْكمڒ، نَْهار ُؤُيورن َثاْربِيحث۔ ِذي اَِكْذسن

ُؤِفين-ث ثْڒت-يَّام ِويس ُؤْمَبْعد 46 َخاس۔ رزُّون ثْنِديْنت َغار ذْوڒن َشا، ُؤِفين ث َوار َواِمي 45

يِنِّي ا َمارَّ 47 ئِْتسْقَسا-ثن۔ ئِْتْسَڒا-َياسن، يسْڒَماذن، يِنِّي َجار ُووَذاين ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي يم يقِّ

نّس۔ لَْجاَوب ذ نّس ْڒَعقڒ س َذايس بن ْتعّجْ يْتْسَڒان َذاس

أََقا و؟ اَمُّ ثݣِّيذ َذانغ "َماْيِمي اس: يمَّ ثنَّا-اَس َذايس، بن ْتعّجْ نّس لَْولِِدين ْژِرين ث َواِمي 48

َڒْعَذاب۔" ِذي يذ-اَنغ ثجِّ ين نشِّ أُو َخاك نْرزُّو نش ذ َباَباش

َباَبا؟" ن اْرث ثدَّ ِذي يِڒيغ اَذ ا-اَيِي يْتخصَّ بلِّي ينم ثسِّ َوار ْثرزُّوم؟ َخاِفي "َماْيِمي ئِنَّا-اَسن: 49

ئِتّݣ-اَسن نَّاِصَرا، َغار ُيوَسا-د اَِكسن، ئِْذوڒ-د 51 ينَّا۔ َذاسن إِي نِّي َواَواڒ إِ ْفِهيمن َوار 50

وذ۔ َوادُّ ذ ڒْفَهامث ِذي يرنِّي ِعيَسى 52 نّس۔ ُووڒ ذݣ َمانَاَيا ا َمارَّ ِذي ام ْتخمَّ اس يمَّ اَرَّاي۔

ْڒَعْبذ۔ ذ أَربِّي َغار اَْرَضا ِذي ئِتْمُغور

لَْمِسيح إِ اَْبريذ يسْوَجاذ َيْحَيى

يْدَجا لَْبْنِطي بِيَلاُطوس تِيَباْرُيوس، َقْيَصر ن ڒْحَكام ِذي خْمْسَطاش ِويس وسݣَّْواس ذݣ إِيُطوْرَيا13 خ لَْوالِي ذ ِفيِليَباس ُووَماس ذ لَْجِليل، خ لَْوالِي ذ ِهيُروُدس ذ َيُهوِذَيا، خ لَْحاكم ذ

ِذي ڒْفُقَها۔ ن اَرُّوَياس ذ ِقَياَفا ذ َحِنين 2 أَبِيِليَنا۔ خ لَْوالِي ذ لََصان ذ ْتَراُخونِيِتيس، ن ْجَوايه ذ

يُموَشان ا َمارَّ ِذي ئِكَّا 3 ڒْخَڒا۔ ِذي َزَكِرَيا ن مِّيس َيْحَيىى إِ ُيوَسا-د أَربِّي ن اََواڒ نِّي ْڒوْقث

ْتَواْغَفرنْت اَذ حَما َواَمان س ارن طهَّ اَذ تُّوبن اَذ حَما يِْوَذان إِ اث ئِْتحدَّ ُْٔرُدن، ْلا ن يْغَزار ن طَّاْرف

إَِشْعَيا، نَِّبي ن َواَواڒن ن لِْكَتاب ِذي ُيوَرا َمامش ْعَلاْحَساب 4 نْسن۔ ْڒُمْعِصَياث

ڒْخَڒا: ِذي ْتَڒَغا ا "ْثِميجَّ

أَربِّي، ِسيِذي إِ اَْبِريذ ْسوْجذم
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نِيَشان۔ نّس يْبِريذن ݣّم

يْغَزار، كُڒ يْتَوانُْتو أَذ 5

َثْعُروْرث۔ كُڒ ذ اَْذَرار كُڒ يْتَواَطا أَذ

يْشَنا، اَذ يْشِنين َوار ِمين

يْحَفرن۔ يْبِريذن عْذڒن أَذ

أَربِّي۔" يسْنجم َماْمش ْژرن اَذ يْوَذان ا َمارَّ 6

َذاوم ِوي يِفيغَران! ن َثاْرَوا "َيا َواَمان: س ار يطهَّ اَثن حَما غن يّفْ إِي ْڒَغاِشي إِ ار يقَّ َيْحَيى 7

نِيَشان۔ يْدَجان ِمين ݣّم اح، صَّ ذ ْثُتوبم مَڒا 8 َياسن؟ َغا د إِي لَْغضب ِزي ْترْوڒم اَذ يعْڒمن

ْبَراِهين، ن َثاْرَوا أَربِّي يخس مَڒا َصاِفي۔ أُو ْبَراِهيم ن َثاْرَوا ذ ين نشِّ نْوم نّْفس ِذي تِيِنيم اَذ َماَشي

ور۔ ْڒشجُّ ن يزْوَران يقّس اَذ حَما يْوجذ َشاقُور أََقا 9 ْبَراِهيم! ن َثاْرَوا ذ َياّر اَثن يِْزَرا-َيا يْيِسي أَذ

ي۔" ْثمسِّ ِذي ْتمْنَضار أَذ ْتَواقّس، اَذ يصْبَحان ْڒِغيْدجث يِتيْرون َوار إِي اْرث َثشجَّ ْمُكڒ

نّݣ؟" َغا "ِمين نَّان: ا، َمارَّ ْڒَغاِشي ّسْقَسان-ث 10

َوار ونِّي إِ يْشتن ُيوش اَذ ا ئِْتخصَّ ثْقِميَجاثِين ن ْثَناين ْدَجان َغار "ونِّي ئِنَّا-اَسن: ئَِجاوب، 11

َشا۔" يْدِجي َغار َوار ونِّي إِ ُيوش اَذ ا يْتخصَّ ا َمشَّ يْدَجا َغار ونِّي َعاوذ َشا۔ يْدِجي َغار

"أَ نَّان-اَس: َواَمان، س ارن طهَّ اَذ حَما ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي زݣ ڒْبَعاض َغارس ُؤِسين-د 12

نّݣ؟" َغا ِمين لُْمَعلِّم،

لَْقانُون۔" ِزي ْكَتار ُبو عم جّمْ "َوار َخاسن: َيارَّا 13

نّݣ؟" َغا ِمين ين، نشِّ "ئِي نَّان-اَس: ْڒَعْسَكار، ّسْقَسان-ث َعاوذ 14

ِمين س قْنعم لَْباطل۔ خ َحد ْزنُوِزيم َوار يف۔ بسِّ س ْتمْنَياث ُبو تْكِسيم "َوار ئِنَّا-اَسن:

ْثرْبحم۔"

لَْمِسيح۔ ذ نتَّا ذ َما َيْحَيى خ نْسن ُووڒ ذݣ ْتفكَّرن نِْثِني أُو ْتَراَجان، ئِْوَذان 15

يّجن َياس د اَذ َماَشا َواَمان، س ارغ-كنِّيو طهَّ "نش ئِنَّا-اَسن: ا، َمارَّ َيْحَيى ئَِجاوب-يثن 16

اَكنِّيو نتَّا نّس۔ ْثِسيَڒا ن يِفيَڒان ذ وَڒا فْسيغ اََذاس ْسِذيْهْدجغ َوار َخاِفي۔ يْجهذ نتَّا أُو نّْغِنيت

أَذ ا۔ َمارَّ نّس َثافَّا يُزوزَّار اَذ حَما وفُوس ذݣ َثازَّاْرث َغارس 17 ي. ْثمسِّ ذ يقْدسن اَرُّوح س ار يطهَّ
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يْخِسين َوار إِي ي ْثمسِّ ِذي َشا عن ينّفْ َوار ِمين يْسْحرق أَذ ْثْسَراْفث۔ ِذي يِْرَذان ن ثِحبَّا يْسُمون

ُؤْمَبْعد 19 نّْغِنيت۔ ْثمْسَڒايِين ن َواطَّاس س ار-يثن يْتبشَّ أُو يْوَذان يسْڒَماذ َيْحَيى 18 اْرض۔" عمَّ

ِهيُروُدس يْنَها َيْحَيى وَماس۔ ن َثْمَغاْرث ذ نتَّاث أُو ِهيُروْدَيا قَّارن-اَس يْشتن يِيِوي ِهيُروُدس لَْوالِي

َواِمي ِهيُروُدس نّس ّشّر ِذي ئِْرنِي 20 يتّݣ۔ إِي نّْغِنيت لَْغَلاط ا َمارَّ خ يْنَها-ث َعاوذ َمانَاَيا۔ خ

ڒْحبس۔ ِذي َيْحَيى يݣَّا

َواَمان س ِعيَسى ِسيْذنَا ار يطهَّ َيْحَيى

يُنوْرزم يْتَژاْدَجا، َواِمي َواَمان۔ س ار يطهَّ ِعيَسى ذ ُؤَڒا َواَمان، س ار يْتطهَّ ْعب شَّ َمارَّا َواِمي 21

ار: ثقَّ وجنَّا زݣ ا ْثِميجَّ ن ئِج ثْذبِيْرث۔ ن فث صِّ ِذي يقْدسن اَرُّوح َخاس ئِْهَوا-د 22 وجنَّا۔

زَّايك۔" َفْرحغ يِعيّزن، ي ممِّ ذ "شك

ِعيَسى ِسيْذنَا ن ڒْجُذوذ

ُيوسف، ن مِّيس ذ ْتِغيڒ-اَسن يسݣُّْوَسا۔ ْتَڒاثِين َشان َغارس تُوَغا نّس لَْعَمل ِعيَسى يْبَذا َواِمي 23

َعاُموص، ن َمْطُيوُسس، ن 25 ُيوسف، ن َيانِي، ن ْملُوِكي، ن َلاِوي، ن َمْطُيو، ن 24 َعلي، ن

ُيوَضا، ن ُيوِسيك، ن ْشَمِعي، ن َمْطُيوُسس، ن ُمِحيت، ن 26 نَاِجي، ن ُحْصِني، ن نَاُحوم، ن

ن َقاسم، ن أَِدي، ن ْملُوِكي، ن 28 نِير، ن ْشَعالِْتيِهيل، ن َزُربَّابِل، ن ِريس، ن ُيْوَهان، ن 27

َيُهوَذا، ن ِشْمُعون، ن 30 َلاِوي، ن َمْطُيو، ن ُيوِريم، ن لَِعاَزر، ن َياُسو، ن 29 ِعير، ن لُْموَدام،

ى، يسَّ ن 32 َداُود، ن نَاَثان، ن َمْطُيوس، ن منَّان، ن َمْلُيو، ن 31 لَْياِقيم، ن ُيونَام، ن ُيوسف، ن

َحْصُرون، ن َعْرنِي، ن أَْدِمي، ن َعِميَناَداب، ن 33 نَاُشون، ن َسْلُمون، ن ا، ُبوَعزَّ ن ُعوبِيد، ن

َسُروݣ، ن 35 نَاُحور، ن َتاَرح، ن ْبَراِهيم، ن إِْسَحاق، ن َيْعُقوب، ن 34 َيُهوَذا، ن َفاِرس، ن

َلاَمك، ن نُوح، ن َسام، ن أَْرَفْكَشاذ، ن ِقيَنان، ن 36 َصالَح، ن َعابِر، ن َفالَج، ن َرُعو، ن

مِّيس أََدم، ن ُشوث، ن أَنُوس، ن 38 ِقيَنان، ن ُمَهلِّيل، ن َجاِرد، ن َحُنوخ، ن مُتوَشالِح، ن 37

أَربِّي۔ ن
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ِعيَسى ِسيْذنَا يْتجرَّاب إِْبِڒيس

ڒْخَڒا۔ َغار اَرُّوح يِْيِوي-ث يقْدسن، اَرُّوح س ور يشُّ ُْٔرُدن ْلا ن يغَزار زݣ ِعيَسى ئِْذوڒ-د ان14 ُووسَّ ڒن كّمْ َواِمي نِّي۔ ان ُووسَّ ذݣ َوالُو ي يشِّ َوار يْتجرَّاب-يث، إِْبِڒيس ذ ُيوم أَْربِعين 2

يْدُجوز۔ نِّي

اَْغُروم۔" ذ ذْوڒن اَذ يِْزَرا-َيا إِ ئِِني-َياسن أَربِّي، ن مِّيس ذ شك "مَڒا إِْبِڒيس: ئِنَّا-اَس 3

َواَها۔" وْغُروم س ُبو ار يدَّ َوار ْبَناذم تُْوَرات: ن لِْكَتاب ِذي ُيْوَرا "أََقا ِعيَسى: َخاس َيارَّا 4

ذݣ ونْشت دُّ ن لْمْمَلاَكاث ا َمارَّ ئِسْضَهار-اَس ُيْوْعَڒا، وْمَشان ن يج َغار إِْبِڒيس يِْيِوي-ث 5

وش-اَيِي، ثمُّ ِميْنِزي نْسْنت، لَْعَضَما ذ ّجْهذ-أَ ا َمارَّ ُؤشغ "أََذاش إِْبِڒيس: ئِنَّا-اَس 6 ْذِقيقث۔ ن يج

نّش۔" َمانَاَيا ا َمارَّ يِيِڒي أَذ ذذ-اَيِي، ْثسّجْ مَڒا 7 ْخسغ۔ ُؤِمي إِ ُؤشغ اَت نش

نّش، أَربِّي ِسيِذي إِ سّجذ تُْوَرات: ن لِْكَتاب ِذي "ُيْوَرا ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئَِجاوب-يث 8

َواْحذس۔" ْعبذ-يث

"مَڒا ئِنَّا-اَس: ُووَذاين، ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيذا ن ْثِقيّشث خ ئِْسبّد-يث لُْقْدس، َغار يِْيِوي-ث 9

حَما نّس لَْمَلائَِكاث أَربِّي ا يوصَّ أَذ ُيْوَرا: ِميْنِزي 10 ْثُموْرث، َغار ا سَّ نْݣز أَربِّي، ن مِّيس ذ شك

وَضار س وْزُرو ُبو ْثحْكمذ َوار حَما نْسْنت يَفاّسن خ ْيِسيْنت أَش َعاوذ: 11 ْحَضانْت۔ اَش

نّش۔"

َواِمي 13 نّش." أَربِّي ِسيِذي ُبو ْتجرَّاب َوار ار: يقَّ "لِْكَتاب ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئَِجاوب-يث 12

ثنّْغِنيت۔ ْثَواَڒا ن يج اَڒ َخاس ئِبّعذ َمارَّا، اَجرَّاب إِْبِڒيس يكّمڒ

نّس ثْنِديْنت ِزي ِعيَسى ِسيْذنَا خ َتاّزْڒن

نِّي۔ ْجَوايه ا َمارَّ ِذي نّس ڒْخَبار ئِْنَتاَشر يقْدسن، اَرُّوح ن ّجْهذ س لَْجِليل َغار ِعيَسى ئِْذوڒ 14

يْوَذان۔ ا َمارَّ سْمَغارن-ث ُووَذاين، ن ثْمِزيَذاِوين ِذي ئِسْڒَماذ 15

ُووَذاين، ن ثْمِزيَذا َغار ڒْبَدا اَم لِْعَباَدا ن ّسْبث ن نَْهار ئُِروح يربَّا۔ َمانِي نَّاِصَرا َغار ُيوَسا-د 16

ُيْوَرا: ِذي إِي اَْمَشان ُيْوَفا ئِْرزم-يث، إَِشْعَيا، نَِّبي ن لِْكَتاب ُؤِشين-اَس 17 يغر۔ اَذ حَما ئِكَّار

َخاِفي، أَربِّي ِسيذ ن اَرُّوح "أََقا 18



32–19.4 13

ْڒُمَساِكين۔ رغ بشَّ اَذ حَما يْخَضار-اَيِي ِميْنِزي

يمْحَباس، إِ َيا لُْحرِّ ْخَبرغ اَذ ئِّسّك-اَيِي-د

ْتَواَڒان، يَضْرَغاڒن اَّرغ أَذ

يْتَواضْڒمن۔ يِنِّي إِ ْرُخوغ أَذ

أَربِّي۔" ِسيِذي ن ْڒِخير ن وسݣَّْواس خ ْخَبرغ أَذ 19

قِّيمن ُووَذاين ن ثْمِزيَذا ِذي يْدَجان يِنِّي ا َمارَّ يم۔ ئِقِّ ام، وخدَّ إِ َيارِّي-ث نِّي، لِْكَتاب ئِبلّع 20

ثْسِڒيم۔" ُؤِمي لِْكَتاب-أَ ن َواَواڒ يّفغ-د "نَْهاَرا ار-اَسن: يقَّ ئِْبَذا 21 َغارس۔ ْخَزارن

نّس، وم وقمُّ زݣ غن يّفْ د إِي يصْبَحانن َواَواڒن ذݣ بن ْتعّجْ ْمِليح، َخاس يْوڒن سِّ َمارَّا 22

نِغ؟ ُيوسف، ن مِّيس ذ َوا قَّارن،

ثِيِنيم أََذايِي اَْضِبيب۔ أَي نّش، يخف ْسݣْنَفا ْڒَمْعَنا-َيا: ثِيِنيم اََذايِي "ثْخسم ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 23

نّش۔" ْثُموْرث ِذي َذا وَڒا َمانَاَيا اّݣ و ڒخُّ َكفْرنَاُحوم۔ ن ثْنِديْنت ِذي يوْقعن ِمين نْسَڒا َعاوذ:

تُوَغا ْڒَحّق: تْسَڒام 25 نّس۔ ْثُموْرث ِذي قْبڒن-ث نَِّبي َشان يْدِجي َوار ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ئِنَّا: 24

ثْڒت ونَْژار ُيْوْوثِي َوار َواِمي إِلَْياس، ن ْزَمان ِذي اِڒين َثاجَّ ن اَطَّاس إِْسَرائِيل ن ْثُموْرث ِذي ِذينِّي

إِلَْياس يْتَواّسّك د َوار َماَشا 26 ثْكمڒ۔ ْثُموْرث ِذي ُبوهيُّوف يْوقع َواِمي ْشُهور، سّت أُو ْسِنين

َصْيَدا۔ ن ْثُموْرث ِذي َصرْپَتا ن ْدَشار ِذي اْڒث َثاجَّ ن يج َغار ِغير زَّاْيسْنت، يْشتن َشان َغار

أَربِّي أَلِيَشع۔ نَِّبي ن ْزَمان ِذي ْجَذام، َذاْيسن هْڒشن، يِْوَذان ن اَطَّاس إِْسَرائِيل ِذي ِذينِّي تُوَغا 27

ُسوْرَيا۔" ِزي نُْعَمان ِغير يّجن ذ وَڒا يْسݣْنِفي زَّاْيسن َوار

ثْنِديْنت۔ إِ ا َبارَّ ُسوْفغن-ث كَّارن، 29 اَطَّاس۔ غْضبن ثْمِزيَذا، ِذي يُمْونن يِنِّي ْسِڒين َواِمي 28

يْفڒث َماَشا 30 ْرف۔ جَّ خ سّيْبن اَث حَما نْسن ثْنِديْنت ثْبَنا َمانِي وْذَرار ن ْرف جَّ َغار ُؤِوين-ث

ُيوُيور۔ زَّاْيسن،

ان اَعفَّ ذ ّجن ن يج يُسوفُوغ ِعيَسى ِسيْذنَا

ِذي يْوَذان يسْڒَماذ ئِْبَذا لَْجِليل، ِذي ثْنِديْنت ن يج يْدَجان إِݣ َكفْرنَاُحوم، َغار ئُِروح 31

ار ثِزمَّ َغارس ِميْنِزي نّس، وسْڒَماذ ذݣ َمارَّا بن ْتعّجْ قِّيمن 32 ّسْبث۔ كُڒ نْسن، لِْعَباَدا ن نَْهار
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أُوَشا ان۔ اَعفَّ ذ ّجن ن يج َذايس وْرَياز ن يج ُووَذاين ن ثْمِزيَذا ِذي ِذينِّي 33 اَواڒ۔ يسَّ ِزي

اََخانغ ثُوِسيذ-د َما نَاِصِري؟ ِعيَسى أَ َذاْينغ، يُروحن َذاش "ِمين ار-اَس: ئِقَّ 34 ّجْهذ، س يْسُغوي

"ْسَقار، ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئِزيَّار-يث 35 أَربِّي!" ن اَرَّاُسول ذ شك ثْعِنيذ؛ ِمين نغ ّسْ نش ثْقِضيذ؟

يݣِّي َذاس َوار زَّايس يّفغ أُوَشا نْسن، ْڒوْسط ِذي ْثُموْرث َغار نِّي ن جَّ ئِْغضر-يث زَّايس!" فّغ

ْجُنون ار ْثزمَّ ذ ّجْهذ س ئَِتاَمر َواَواڒ-أَ؟ يْعَنا "ِمين َواَياْوَيا: إِ نَّان نِّي، يْوَذان ا َمارَّ ذْهشن 36 َوالُو۔

نِّي۔ ْجَوايه ِذي اَْمَشان ْمُكڒ ِذي نّس ڒْخَبار ئِْنَتاَشر 37 غن۔" تّفْ أُوَشا انن يعفَّ ذ

ِسْمَعان ن َثْذݣَّواْڒث يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

ن َثْذݣَّواْڒث ُيْوَفا ِسْمَعان۔ ن اْرث ثدَّ َغار ُيوذف ُووَذاين، ن ثْمِزيَذا ِزي يّفغ-د ُؤْمَبْعد 38

ي، ثِمسِّ ئِْسبّد َغارس، ُيْوَذار 39 يْسݣْنَفا۔ اَت حَما زَّايس تَّارن اَطَّاس، ي ثِمسِّ َذايس ِسْمَعان

ْدَجان َغار يِنِّي ا َمارَّ ْثُفوْشت، ثْغِڒي َواِمي 40 َخاسن۔ ار ْتسخَّ ثْبَذا ثكَّار، وْمَشان ذݣ ثّفغ-يت۔

زَّاْيسن، يّجن ْمُكڒ خ نّس فُوس ئِسْرس ڒْهَڒاَشاث۔ ن اَطَّاس َذاْيسن َغارس، ُؤِوين-ثن-د يمْهَڒاش

ن مِّيس ذ "شك ْسُغْويِون: نِْثِني أُو يِْوَذان، ن َواطَّاس زݣ غن تّفْ َڒاْرَياح َعاوذ 41 ئِْسݣْنَفا-ثن۔

لَْمِسيح۔ ذ نتَّا بلِّي نن ّسْ ِميْنِزي يْوڒن، سِّ اَذ ي يجِّ ثن َوار يْتزيَّار-يثن، نتَّا َماَشا أَربِّي۔"

ْڒَغاِشي، َخاس رزُّون يْخَڒا۔ وْمَشان ن يج َغار يُروح ِعيَسى ئِّفغ ْڒَحاڒ، يْصَباح َواِمي 42

ام ثِندَّ رغ بشَّ اَذ ا-اَيِي "ئِخصَّ ئِنَّا-اَسن: 43 يْتِريح۔ َخاسن َوار حَما طّْفن-ث َغارس، ُؤِسين-د

ن ثْمِزيَذاِوين ِذي اث يْتحدَّ ئُِروح 44 َمانَاَيا۔" إِ ْتَواّسكّغ-د ِميْنِزي أَربِّي، ن ْڒُمْلك س نّْغِنيت

َيُهوِذَيا۔ ِذي ُووَذاين

يمْزُووَرا نّس يمْحَضارن إِ ئِْتَڒاَغا-د ِعيَسى ِسيْذنَا

َواَواڒ إِ ْسڒن اَذ حَما ْڒَغاِشي َخاس ْمَزاَحامن ݣَِنيَساَرت، ن ڒْبَحار َغار يبّد ِعيَسى َواِمي ن15 يحْدَجاقن زَّاْيسْنت ْهَوان-د ڒْبَحار۔ ن طَّاْرف بّدنْت ْثَغرُّوَبا ن ْثَناين ئِْژَرا 2 أَربِّي۔ ن

ِسْمَعان، ن يْدَجان إِي اُبوت ْثَغرَّ ن يْشت ذݣ ئِْنَيا 3 نْسن۔ يِوين ثَِراشِّ عْذڒن اَذ ِحما يسْڒَمان

ْثَغرَّابوت۔ ِزي ْڒَغاِشي ئِسْڒَماذ يم، ئِقِّ ْڒَبّر۔ خ ْشَواْيت يݣّْوج اَزَّاْيس ئِتَّار-يث
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ثْنَضارذ َواَمان، ُؤْدْجغن َمانِي َغار نّش اُبوت َثَغرَّ نْده ِسْمَعان، "أَ ئِنَّا: نّس، َواَواڒ يكّمڒ َواِمي 4

يسْڒَمان۔" ْتحْدْجقذ اَذ حَما نّش يِوين ثَِراشِّ

وَڒا نْحْدجق د َوار نْخذم، ين نشِّ ثْكمڒ ْدِجيڒث لُْمَعلِّيم، "أَ ئِنَّا-اَس: ِسْمَعان، ئَِجاوب-يث 5

اَبرُّو طّْفن َمانَاَيا، ݣِّين َواِمي 6 يِوين۔" ثِيَراشِّ نَْضارغ اَذ نّش اََواڒ ْعَلاْحَساب َماَشا وْسڒم، ن يج ذ

نّْغِنيت اُبوت ْثَغرَّ ِذي نّسن وَكاڒ يمدُّ َغار ّسكّن 7 َشّرْݣْنت۔ اَذ ْعَڒاين نْسن يِوين ثَِراشِّ يسْڒَمان، ن

غْرقْنت۔ اَذ ْعَڒاين َواِمي اَڒ ْثَغرُّوَبا ن ْثَناين رن عمَّ ُؤِسين-د، َعاْونن۔ اَثن اَسن د اَذ حَما

بّعذ ِسيِذي، "أَ ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ن يَضارن َغار ئِْوَضا َمانَاَيا، ُبْطُرس ِسْمَعان يْژرا َواِمي 8

يسْڒَمان۔ ن اَطَّاس حْدْجقن ِميْنِزي ا، َمارَّ اَِكذس يِنِّي ذ نتَّا ئِْذهش 9 لَْعاِصي۔" ذ نش َخاِفي،

ِسْمَعان۔ ن وَكاڒ يمدُّ ذ يْدَجان إِي ُزَباْيِدي ن َثاْرَوا ُيوَحنَّا، ذ َيْعُقوب ذ وَڒا ذْهشن َعاوذ 10

د َواِمي 11 يْوَذان۔" ْتحْدْجقذ اَذ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِسْمَعان، أَ تݣّْوذ "َوار ِسْمَعان: إِ ِعيَسى ئِنَّا

ْذَفارن-ث۔ ا، َمارَّ نْسن ڒْحَوايج ِذي سْمحن ْڒَبّر، َغار ْثَغرُّوَبا س ذْوڒن

ْجَذام س يْهڒش يّجن يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

ِعيَسى۔ يْژَرا اَطَّاس ْجَذام َذايس وْرَياز ن يج ِذين ثْنِديْنت، ن يج ذݣ يْدَجا ِعيَسى َواِمي 12

ثْصِفيذ۔" اََذايِي رذ ثزّمْ ثْخسذ، مَڒا شك ِسيِذي، "أَ ئِنَّا-اَس: ئِتَّار-يث، نّس، يَضارن َغار ئِْوَضا

يكّس- وْمَشان ذݣ ْتݣْنِفيذ!" أَذ ْخسغ، "َواه، ئِنَّا-اَس: نّس، وفُوس س يَحاَذا-ث ِعيَسى 13

ْجَذام۔ اَس

يخف ْثسْضَهارذ-اَس ڒْفِقيه َغار "ُروح ئِنَّا-اَس: يّجن، ذ وَڒا يْتخبَّر َوار حَما ا-ث ئِوصَّ 14

ڒْخَبار َخاس يْنَتاَشر َعاذ 15 يَوْقعن." مين نن ّسْ اَذ ِحَما ُموَسى، ا يوصَّ ِزي إِي ّصْذقث ثݣّذ نّش،

ڒْهَڒاَشاث ِزي ݣْنَفان اَذ حَما َعاوذ ْسڒن، اََذاس حَما ْڒَغاِشي ن اَطَّاس َغارس ُؤِسين-د ْكَتار۔

ادج۔ يژَّ اَذ حَما يْخَڒان يُموَشان َغار يْتَراح نتَّا َماَشا 16 نْسن۔

ونْشُروف ن يج يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

ذ ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي ڒْبَعاض ِذينِّي قِّيمن يْوَذان، يسْڒَماذ ْخِمي نَْهار ن يج ذݣ 17

ِذينِّي لُْقْدس۔ ذ َيُهوِذَيا ذ لَْجِليل ن ڒْدُشور ا َمارَّ ِزي ُؤِسين-د ُووَذاين، ن ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن
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وث َثاسُّ ِذي وْرَياز ن يج ْيِسين يِْوَذان َشان ُؤِسين-د 18 يمْهَڒاش۔ يْسݣْنَفا أَربِّي ِسيِذي ن ّجْهذ

َوار َواِمي 19 زَّاثس۔ سْرسن أَث ِسيْذفن، اَث ݣّن َغا َماّمش ْخَزارن يَضارن۔ وثن-اَس مُّ نّس،

وْمَشان ن يج قْڒعن ْثزقَّا، َغار زَّاْيس ذن ݣَّعْ ْڒَغاِشي، ن اَطَّاس ِذين ِميْنِزي ِسيْذفن اَث ْزِميرن

ِعيَسى۔ إِ زَّاث ْڒوْسط َغار نّس وث َثاسُّ ِذي سْهَوان-ث ْسقف، ِذي

إِي ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت-اَش اَْرَياز، "أَي ونْشُروف: إِ ئِنَّا-اَس نْسن، يَمان ْلٕاِ يْژَرا َواِمي 20

ثݣِّيذ۔"

َوانِيَتا يْعَنا "ِمين نْسن: نْفس ِذي قَّارن ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ْبَذان 21

َواْحذس!" أَربِّي ِغير ْڒُمْعِصَياث يْغَفر اَذ رن يزّمْ ُؤݣ أَربِّي؟ ذ نّس يخف يَتارَّا

يسْهڒن ِمين 23 نْوم؟ ُووڒ ذݣ اَمُّو ْتفكَّرم "َماْيِمي ئِنَّا-اَسن: ْتفكَّرن، ِمين ِذي ِعيَسى ئِّسن 22

اَذ و ڒخُّ 24 ثُوُيورذ؟ كَّار يِيِني، اَس نِغ ثݣِّيذ، إِي ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت ْبَناذم، إِ يِنِّي اَت اَطَّاس

ونْشُروف إِ ينَّا أُوَشا ْڒُمْعِصَياث،" يْغَفر اَذ حَما ْثُموْرث خ ْلَطا سُّ َغارس ْبَناذم ن مِّيس بلِّي نم تّسْ

زَّاْثسن، يكَّار نِّيت ْڒخّدْ 25 نّش!" اْرث ثدَّ َغار ُروح نّش وث َثاسُّ ْيِسي كَّار، يِنيغ، "أََذاش نِّي:

أَربِّي۔ ئِحّمذ يرّوح، ئُِروح يّزڒ، خف تُوَغا ِمين يْيِسي

ڒْعَجائِب!" نْژَرا "نَْهاَرا نَّان: اَطَّاس، ݣّْْوذن أَربِّي، ذن حّمْ َمانَاَيا، ِذي ذْهشن َمارَّا 26

َلاِوي إِ ئِْتَڒاَغا-د ِعيَسى ِسيْذنَا

َمانِي وْمَشان ذݣ يم ئِقِّ َلاِوي، قَّارن-اَس ِريَبا ضَّ يجّمع يّجن ئِْژَرا ِعيَسى، يُروح ُؤْمَبعد 27

ئِݣَّا- 29 ئِْذَفار-يث۔ ئِكَّار، ا، َمارَّ ِذي ئِْسمح 28 "ْذَفار-اَيِي-د۔" ِعيَسى: ئِنَّا-اَس ِريَبا۔ ضَّ عن جّمْ

عن يجّمْ يِنِّي ن ْڒَغاِشي ن اَطَّاس ْحَضارن-اَس نّس۔ اْرث ثدَّ ِذي َرانْت َثمّقْ َزّرْدث ن يج َلاِوي اَس

ّشن۔ اَذ اَِكْذسن قِّيمن إِي ينّْغِنيت ذ ِريَبا ضَّ

نّس، يمْحَضارن إِ ُووَذاين ن ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب زَّايس شْثَشان 30

يْعَصان؟" يِنِّي ذ ِريَباب ضَّ عن يجّمْ يِنِّي اَكذ ْثسّسم أُو تتّم ي "َمايمِّ نَّان-اَسن:

بلِّي قَّارن نّْضِني ُؤَذاين اَرُّوَمانُوس۔ ن لْمْخزن اَكذ من خّدْ وَذاين ذ نِْثِني ِريَبا؟ ضَّ عن يجّمْ يِينِّي عنَّان ِمين ب30.5

ِ إ ْكِسين اَثْنت ِحَما َحَجا ِشي رنِّين ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي ن َران اَمّقْ اَْزين َعاوذ اَطَّاس۔ ان عصَّ ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي

نْسن۔ يِيخف
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تْحَذاَجان-ث وْضِبيب، ُبو تْحِذيِجين َوار ْمِليح يْدَجان "ئِْوَذان ئِنَّا: ِعيَسى، ئَِجاوب-يثن 31

يْعَصان۔" يِنِّي َغار ُؤِسيغ-د تُوبن۔ اَذ حَما نِيَشان يْدَجان يِنِّي َڒاِغيغ اَذ ُؤِسيغ د َوار 32 يمْهَڒاش۔

أُو ان ْتُژومَّ ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ن يمْحَضارن ذ َيْحَيى ن يمْحَضارن ي "َمايمِّ نَّان-اَس: 33

سّسن؟" تتّن ِغير نّش يمْحَضارن َماَشا اَطَّاس، ْتَژاْدَجان

د اَذ َماَشا 35 نّس؟ ْڒَفاْرح ِذي ُژوّمن اَذ ُمْوَڒاي ن يمدُّوكاڒ تّجم اَذ رم ْثزّمْ "ما ئِنَّا-اَسن: 34

نِّي" ُووَسان ذݣ ُژوّمن اَذ نِّيت ْڒخّدْ نْسن۔ ْڒوْسط ِزي ُمْوَڒاي يمْيِسي اَذ ُووَسان اَسن

ْجِذيذ ذ َوارُّوض ن طَّارف يْتشرَّاݣ َحد يْدِجي "َوار ْڒَمْعَنا-َيا: س اَِكْذسن َعاوذ يوڒ يسِّ 36

َخاس َوار اََباِڒي ذ ونِّي ذ يْتشرَّاݣ، اَذ ْجِذيذ ذ اَرُّوض َماَغار؟ اََباِڒي۔ ذ اَرُّوض يرقّع اَزَّايس حَما

ذ يِيْڒَماون ذݣ خْدْجقن َوار ْجِذيذ ذ وِضيڒ ن اََمان حتَّا 37 ْجِذيذ۔ ذ ونِّي ن طَّارف يِتيس د

ذ وِضيڒ ن أََمان 38 نِّي. يِيْڒَماون ضّيْعن اَذ وِضيڒ ن َواَمان زْدْجعن اَذ ُدوقُوزن َوار حَما يْقِذيمن،

يتِخيس َوار يْقِذيمن، وِضيڒ اََمان يّجن َشان يْسَوا مَڒا 39 ْجِذيذ. ذ يِيْڒَماون ذݣ خْدْجقن ْجِذيذ

يصْبَحانن۔" ذ يْقِذيمن يِنِّي ار: يقَّ ِميْنِزي ْجِذيذ، ذ يِنِّي

لِْعَباَدا ن ّسْبث ن نَْهار ِذي َحَلال يْدَجان ِمين

يمْحَضارن ْبَذان يمْنِدي۔ ن ْڒوْسط ِذي ِعيَسى ئِْعُذو لِْعَباَدا، ن ّسْبث ن نَْهار ن ئِج تتّن-ثْنت۔16 نْسن، يَفاّسن س ارن-ثْنت ْتقشَّ ثِْيذِرين، تكّْسن نّس

ن نَْهار ِذي ْحَرام يْدَجان ِمين تݣّم ي "َمايمِّ ِسْيين: يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي ڒْبَعاض نَّان-اَسن 2

لِْعَباَدا؟"

اَِكذس؟ يِنِّي ذ نتَّا يْدُجوز َواِمي َداُود يݣَّا ِمين ثْغِريم َوار "َما ئِنَّا-اَسن: ِعيَسى، ئَِجاوب-يثن 3

ِ إ ُيوَشا-اَسن ي-ث، ئِشِّ ّصْذقث، ذ يْدَجان إِي نّي اَْغُروم يْيِسي أَربِّي، ن ثْمِزيَذا َغار ُيوذف 4

ن "مِّيس ئِنَّا-اَسن: 5 َواحْذسن۔" ڒْفُقَها إِ ِغير َحَلال َشا يْدِجي َوار َمانَاَيا ا َواخَّ اَِكذس، يِنِّي

لِْعَباَدا۔" ن نَْهار خ لَْحاكم ذ يْدَجان إِݣ ْبَناذم

فُوس وْرَياز ن يج ِذينِّي يسْڒَماذ۔ ئِْبَذا ُووَذاين، ن ثْمِزيَذا َغار ُيوذف نّْغِنيت، ّسْبث ن يج 6

يْسݣْنَفا اَث َما َخاس ْتَلاَحاضن ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن ئِْمسْڒَماذن 7 وث۔ يمُّ اَفُوِسي نّس

َتاْهمن۔ ث َغا ِميْنِزي س اَفن اَذ حَما لِْعَباَدا، ن نَْهار ِذي لَّا نِغ



18 21–8.6

بّد "كَّار، وث: يمُّ فُوس يْدَجا َغار وْرَياز إِ ئِنَّا نْسن، َڒْعقڒ ِذي يْدَجان ِمين يّسن ِعيَسى 8

نَْهار ِذي َحَلال َما ّسْقِسيغ: "أَكنِّيو ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 9 ِذينِّي۔ يبّد نَّي وْرَياز ئِكَّار ْڒوْسط۔" ِذي

يج َمارَّا َغاْرسن ئِْخَزار 10 نْنغ؟" اَث نِغ نّْفس نْسْنجم أَ ّشّر؟ نّݣ اَ نِغ ْڒِخير نّݣ اَ لِْعَباَدا ن

أُوَشا 11 يݣْنَفا۔ نّس وفُوس يْذوڒ أُؤَشا ئَِسّرح-يث، نّش!" فُوس "َسّرح نِّي: وْرَياز إِ ئِنَّا-اَس يج،

ِعيَسى۔ إِ ݣّن َغا ِمين َجاَراسن ْمَشاَوارن اَطَّاس، غْضبن

اَرُُّسول ن ثْنَعاش يْخَضار ِعيَسى ِسيْذنَا

أَربِّي۔ إِ يْتَژاْدَجا نتَّا ثْكمڒ ْدِجيڒث ِذينِّي يم ئِقِّ اْدج، يژَّ اَذ وْذَرار َغار ئِݣَّعذ نِّي، ان ُووسَّ ذݣ 12

اَرُّوُسل۔ ذ ئِݣِّي-ثن ثْنَعاش، زَّاْيسن ئِْخَضار نّس، يمْحَضارن خ ئَِڒاَغا-د ْڒَحاڒ، يْصَباح َواِمي 13

ذ ِفيِليَباس، ذ ُيوَحنَّا، ذ َيْعُقوب، ذ أَنْْدَراوس، وَماس ذ ُبْطُرس، قَّارن ُؤِمي ِسْمَعان ِذينَّي 14

ذ 16 "لُْمَقاِوم،" قَّارن ُؤِمي ِسْمَعان ذ َحْلَفى، ن مِّيس َيْعُقوب ذ تُوَما، ذ َمتَّى، ذ 15 َباْرتُولُوَماي،

ِعيَسى۔ يّزنْزن َغا إِي ونِّي إِْسَخِرُيوِطي َيُهوَذا ذ َيْعُقوب، ن مِّيس َيُهوَذا

يِْوَذان ن اَطَّاس يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

اَطَّاس ذ نّس، يمْحَضارن ن اَطَّاس ِذينِّي ڒْوَضا۔ ذ وْمَشان ن يج ذݣ ئِبّد ِعيَسى، ئِْهَوا-د 17

ُؤِسين-د 18 َصْيَدا۔ ذ ُصور ن ڒْبَحار ِزي َعاوذ لُْقْدس، ِزي ثْكمڒ، َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث ِزي يِْوَذان ن

ْجُنون س ابن يْتعدَّ يِنِّي نْسن۔ ڒْهَڒاَشاث ِزي يْسݣْنَفا اَثن حَما َعاوذ ْسڒن، اََذاس حَما َغارس

يتّفغ-د ّجْهذ ن يج ِميْنِزي َحاَذان، اَث ْڒَغاِشي ا َمارَّ ْخسن 19 ْتݣْنَفان۔ نِْثِني ذ ُؤَڒا انن، يعفَّ ذ

يْذسن۔ ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا-ثن زَّايس،

نْوم ڒْفِضيحث نْوم، ْعذ سَّ

ئِنَّا: نّس، يمْحَضارن َغار نّس ثِيطَّاِوين ِعيَسى ئِْيِسي 20

ْڒُمَساِكين، أَ نْوم، ْعذ "سَّ

كنِّيو۔ إِ اربِّي ن ْڒُمْلك أََقا

يْدُجوزن، يِنِّي أَ نْوم ْعذ سَّ 21
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اْونم۔ تجَّ اَذ أََقا

يْتُرون، كنِّيو نْوم ْعذ سَّ

ْتضْحشم۔ اَذ اََقا ِميْنِزي

ْتَزَورن-كنِّيو ْڒِعيب، س َذاْيوم اَواڒن سَّ قْبڒن، كنِّيو َوار يِْوَذان، ان-كنِّيو ْتِعيفَّ مَڒا نْوم ْعذ سَّ 22

ْبَناذم۔ ن مِّيس ْعَلاْحَساب

ذݣ َران اَمّقْ ذ ََٔجار ْلا ن يج يِيِڒي اََغاْروم ِميْنِزي نِّي، نَْهار ِذي ڒْفَراْحث س نݣْزم َفْرحم، 23

وجنَّا،

َٔنِْبَيا۔ ْلا إِ نْسن ڒْجُذوذ يݣِّين إِي و اَمُّ ِميْنِزي

ْتَواَجر، أَ نْوم، ڒْفِضيحث َيا َولَِكن، 24

ْثِعيشم۔ ِمين ْثِعيشم ِميْنِزي

يْونن، يجِّ يِنِّي أَ نْوم، ڒْفِضيحث َيا 25

َڒاز۔ يْڒقف اَكنِّيو ِميْنِزي

و، ڒخُّ يضْحشن كنِّيو نْوم ڒْفِضيحث َيا

ْتُروم۔ أَذ ْتِخّيْقم، اَذ ِميْنِزي

يِْوَذان، ْتشكَّارن-كنِّيو مَڒا نْوم ڒْفِضيحث َيا 26

َٔنِْبَيا۔ ْلا ذ نْسن يخف يَتارَّان يِنَّي إِ نْسن ڒْجُذوذ يݣِّين إِي و اَمُّ ِميْنِزي

نْوم ْڒَعْذَيان ْخسم

يِعيّفن۔ كنِّيو يِنِّي ذݣ ْڒِخير ݣّم نْوم، ْڒَعْذَيان ْخسم يْتْسَڒان: يِنِّي أَ يِنيغ، اََذاوم َماَشا 27

ومݣِّيز َغار ُيْوْوَثان َغا ش ونِّي 29 ابن۔ يْتعدَّ كنِّيو يِنِّي خ أَربِّي إِ تَّارم ينْعڒن، كنِّيو إِي ُؤو َبْركم 28

اَذ اّج-يث نّش، اَزْدَجاب يْيِسي اََذاش يخس يّجن َشان مَڒا نّْغِنيت۔ نّش اَمݣِّيز ُؤش-اَس نّش،

َذاش ونِّي ُؤش-اَس-ت۔ ْڒَحاجث، َشان يتَّارن َغا َذاش ِوي 30 نّش۔ َثْقِميَجات ذ وَڒا يْيِسي

ذ ُؤَڒا يِوَذان، ݣّن اََذاوم تْخسم َماّمش 31 َياّر۔ اََذاش-ثْنت تتَّار ث َوار نّش، ثِمْسَڒايِين يكّْسن

يِنِّي ذ ُؤَڒا كنِّيو؟ َغاْروم إِي ََٔجار ْلا َمانْت يتْخسن، كنِّيو يِنِّي تْخسم مَڒا 32 اَمنِّي۔ ݣّم-اَسن كنِّيو

ََٔجار ْلا َمانْت ْڒِخير، يتݣّن َذاْيوم يِنِّي ذݣ ْڒِخير تݣّم مَڒا 33 يتْخسن۔ ثن ِوي تْخسن يْعَصان
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ََٔجار ْلا َمانْت اَّرن، د اََذاوم نم ثّسْ يِنِّي إِ ثْرْضڒم مَڒا 34 َمانَاَيا۔ تݣّن يْعَصان يِنِّي ذ ُؤَڒا َغاْروم؟ إِي

ْخسم َماَشا 35 نْسن۔ اََمْرَواس اَّرن د اَذ حَما يْعَصان يِنِّي إِ رطّْڒن يْعَصان يِنِّي ذ وَڒا َغاْروم؟ إِي

َران، اَمّقْ ذ ََٔجار ْلا يِيِڒي اََغاْروم أُوَشا َوالُو۔ ْتَراَجاث َوار أُو رْضڒث ْڒِخير۔ َذاْيسن ݣّم نْوم، ْڒَعْذَيان

ِذي إِي يِنِّي ذ ْتشكَّارن ث َوار يِنِّي اَكذ يْصَباح نتَّا ِميْنِزي ُيْوْعَڒان، أَربِّي ن َثاْرَوا ذ تِيِڒيم أَذ

َباَباْثوم۔ يرّحم َماْمش اَمْشَناو يْوَذان رْحمث 36 ّشّر۔ يْدَجا

يِْوَذان ُبو ْتعيَّابم َوار

أَربِّي۔ يَزاَواڒ كنِّيو َوار حَما َحد ْتَزاَواڒم َوار يْتعيِّيب۔ كنِّيو َوار أَربِّي حَما َحد ْتعيَّابم َوار 37

اَصْبَحان ذ َڒْعَبر وش يمُّ أََذاوم وش۔ يمُّ أََذاوم يِْوَذان، إِ ُؤشم 38 أَربِّي۔ يْغَفر أََذاوم يِْوَذان، إِ سْمحم

ْثسْخَذامم، إِي َڒْعَبر يفّيض۔ أَذ ذكّْنن، أَث ْسهّزن، أَث نْوم، وزْدَجاب ن َواْحِسي ذݣ

أَربِّي۔" يسْخذم أَِكْذوم-ث

س وطِّين َوار َما اََضْرَغاڒ؟ يَجّر اَذ اََضْرَغاڒ "َما ْڒَمْعَنا-َيا: س ِعيَسى اَِكسن يوڒ يسِّ أُوَشا 39

ْمُكڒ َماَشا نّس، لُْمَعلِّم ِزي ِخير يِيِڒي اَذ يزّمر َوار أَمْحَضار 40 وْحُفور؟ َشان ذݣ يْذسن ْثَناين

إِݣ نِْجير َغار ارذ ْثخزَّ ي َمايمِّ 41 نّس۔ لُْمَعلِّم اَمْشَناو يِتيِڒي نّس ْثُغوِري ڒن يكّمْ إِݣ اَمْحَضار

َماّمش 42 نّش؟ ثِيّط ِذي يْدَجان إِݣ وض وكشُّ َغار يرذ ْثخزِّ َوار َماَشا وَماش ن ثِيّط ِذي يْدَجان

نّش، ثِيّط ِذي يْدَجان إِݣ نِْجير كّْسغ اََذاش-د اّج-اَيِي وَما، أَي وَماش: إِ تِيِنيذ اَذ ْثزْعمذ َغا

ِذي َغارش إِي وض اَكشُّ اَمْزَواُرو ذ كّس لُْمَناِفق، أَ نّش؟ ثِيّط ِذي ْكَتار َمانَا َغارش شك َماَشا

وَماش! ن ثِيّط ِذي يْدَجان إِݣ نِْجير تكّْسذ اَذ حَما ْمِليح ْتَواِڒيذ اَذ نِّيت ڒخّدْ نّش۔ ثِيّط

َتارو ِمين ْعَلاْحَساب نن-ت تّسْ اْرث َثشجَّ

َوار اْرث َثشجَّ نِغ يْحِڒين، َوار إِي ْڒِغيْدجث يَتاْرون إِي َثصْبَحانْت اْرث ْثشجَّ ثْدِجي َوار 43

ْعَلاْحَساب يِْوَذان نن-ت تّسْ اْرث َثشجَّ ْمُكڒ ِميْنِزي 44 َثصْبَحانْت۔ ْڒِغيْدجث يَتاْرون إِي يْحِڒين

يصْبَحان ْبَناذم 45 ْثزݣَّْواْرث۔ ِزي اَِضيڒ تكّْسن َوار يسنَّانن۔ زݣ َثاَزاْرث ُبو ڒْقضن َوار َتارو۔ ِمين

ِزي َنا ثُْوعّفْ يُسوفُوغ-د ان اَعفَّ ْبَناذم نّس۔ ُووڒ ن اَصْبَحان ْڒكْنز ِزي يصْبَحان ِمين يُسوفُوغ-د

ُووڒ۔ ذݣ يْدَجان ِمين س اَواڒ يسَّ يڒس ِميْنِزي نّس، ُووڒ ن ان اَعفَّ ْڒكْنز
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اح صَّ ن ڒْبِني

ونِّي ا َمارَّ 47 قَّارغ؟ َذاوم ِمين تݣّم َوار كنِّيو أُو ِسيِذي، أَ ِسيِذي، أَ ارم: ثقَّ َذايِي ي َمايمِّ 46

ئِْتشبَّاه 48 يْتشبَّاه۔ ِذي إِي لِْمَثل يِنيغ أََذاوم زَّايس۔ ئِخّدم يُنو، َواَواڒ إِ ئِتْسَڒا يَتاسن، د َغاِري

يْغَزار، يْحمڒ د َواِمي وْزُرو۔ خ ْدَساس ئِݣَّا اَطَّاس، ئِْغَزا اْرث، َثدَّ يْبَنان إِݣ وْرَياز ن يج ذݣ

ْمِليح۔ ثْبَنا ِميْنِزي يْهذم اَت يزّمر َوار نِّي، اْرث ثدَّ ِذي ئِكَّا-د

خ نّس اْرث َثدَّ يْبَنا وْرَياز ن يج ذݣ ئِْتشبَّاه َشا، يتّݣ زَّايس َوار يُنو، َواَواڒ إِ يْتْسَڒان ونِّي 49

ْڒَخاْربث۔" ذ يم ثقِّ وْمَشان، ذݣ ثْوَضا يْغَزار، َذايس ئِكَّا ْدَساس۔ ْبَڒا وَشاڒ

رُّوَمانُوس ن َران اَمّقْ ذ وَعْسَكاِري ن يج ن يَمان لٕاِ

ن ثْنِديْنت َغار ُيوذف يْتْسَڒان، َذاس تُوغا إِي يِْوَذان اََكذ نّس اََواڒ ِعيَسى يكّمڒ َواِمي اڒ17 يْتعوَّ ام وخدَّ ن يج َغارس رُّوَمانُوس ن َران اَمّقْ ذ وَعْسَكاِري ن يج ِذينِّي 2 َكفْرنَاُحوم۔

ئِّسّك ِعيَسى، خ يْسَڒا َواِمي 3 يّمث۔ اَذ َشا يم يقِّ َذاس َوار يْهڒش، نِّي ام أَخدَّ اَطَّاس۔ َخاس

د َواِمي 4 نّس۔ ام اَخدَّ يْسݣْنَفا اَذ َياس د اَذ من حّشْ اَث حَما ُووَذاين ن ڒْشُيخ َشان َغارس

ْعب شَّ يتْخس ِميْنِزي 5 ْتَعاْونذ، اَث يْسَذاهْدج ْبَناذم-أَ نَّان-اَس: من-ث حّشْ ِعيَسى، َغار ُؤِسين

اَِكسن۔ ِعيَسى ئُِروح 6 نّغ۔ َثْمِزيَذا يْبَنا َعاوذ نّغ،

"أَْهَيا ئِنَّا-اَس: نّس، وَكاڒ يمدُّ َشان نِّي وَعْسَكاِري َغارس ئِّسّك-د اْرث، ثدَّ َغار يَقّرب َواِمي

يُنو يخف حْسبغ 7 يُنو۔ اْرث ثدَّ َغار َتاْذفذ اَذ ْسِذيْهْدجغ َوار نش نّش، يخف بذ ْتعّدْ ِسيِذي،

نش ذ ُؤَڒا 8 يُنو۔ ام وخدَّ يݣْنَفا اَذ حَما َواَواڒ ن يج ِغير ئِِني َغارك۔ اَسغ د اَذ ْسِذيْهْدجغ َوار

أَذ حكّْمغ۔ خف إِي يُنو وفُوس خ ْڒَعْسَكار َغاِري يحكّْمن۔ َخاِفي يِنِّي َغاِري يُنو يِيخف س

َثا، اّݣ يُنو: ام وخدَّ إِ يِنيغ أَذ َياس۔ د أَذ أََراح-د، ونّْغِنيت: إِ يِنيغ أَذ يَراح۔ أَذ ُروح، َوا: إِ يِنيغ

يّݣ۔" أَت

ئِنَّا-اَسن: يْذَفارن، ث إِي ْڒَغاِشي َغار ئِنْقڒب َذايس، يْتعّجب َمانَاَيا، إِ ِعيَسى يْسَڒا َواِمي 9

يِنِّي ذْوڒن 10 َوا!" اَم اَطَّاس يْمَغار يَمان ْلٕاِ ُؤِفيغ َذاْيسن َوار وَذاين ذ يْدَجان يِنِّي يِنيغ: "أََذاوم

يݣْنَفا۔ ام اَخدَّ ُؤِفين اْرث، ثدَّ َغار نِّي وَعسَكاِري يّسّك
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ومتِّين ن يج يْسنكَّار-د ِعيَسى ِسيْذنَا

نّس يمْحَضارن اَِكس ُروحن نَِعين۔ قَّارن-اَس ثْنِديْنت ن يج َغار ِعيَسى يُروح نّس ا ثِيْوشَّ 11

نْضڒن۔ اَث ومتِّين ن يج ْيِسين ُيوَفا ثْنِديْنت، ن اْرث ثوَّ َغار يَقّرب َواِمي 12 اَطَّاس۔ ْڒَغاِشي ذ

ِزي ْڒَغاِشي ن اَطَّاس نِّي ثْمَغاْرث أَكذ اْڒث۔ َثاجَّ ذ نتَّاث َواْحذس، اس يمَّ غار َغارس إِي نتَّا

ثْنِديْنت۔

يَحاَذا- ْڒمْحمڒ َغار ئَِقّرب 14 َشا!" ْتُرو "َوار ئِنَّا-اَس: َخاس، ئِِحيّن ِسيِذيْثنغ، يْژَرا ت َواِمي 13

ِعيَسى َياّر-يث اَواڒ، يسَّ ئِْبَذا ومتِّين، ئِكَّار-د 15 كَّار۔" اَحْنِجير، أَي ئِنَّا: يْيِسين، ث يِنِّي بّدن ث،

اس۔ يمَّ إِ

ْعب شَّ يْفقذ أَربِّي َران۔ اَمّقْ ذ نَِّبي ن يج َذاْينغ "ئِْضَهار-د نَّان: أَربِّي، سْمَغارن ݣّْْوذن، َمارَّا 16

ُيوْذسن۔ َذاس إِي ْجَوايه ا َمارَّ ذ َيُهوِذَيا ن َثُموْرث ا َمارَّ ِذي ِعيَسى خ ڒْخَبار-أَ ئِّفغ 17 نّس!"

َيْحَيى ذ ِعيَسى ِسيْذنَا

َغار ئِّسّك-يثن 19 زَّاْيسن، ْثَناين خ ئَِڒاَغا-د نّس، يمْحَضارن زݣ َمانَاَيا ا َمارَّ يّسن َيْحَيى 18

نّْغِنيت؟" َحد نْتَراَجا اَ نِغ َياس د اَذ نْسَڒا خف إِي شك ذ "َما ّسْقَسان: اَث حَما ِسيِذيْثنغ

اَش َيْحَيى َغارك "ئِْسقذ-اَنغ-د نَّان-اَس: ِعيَسى، َغار يْرَيازن ن نِّي ْثَناين ُؤِسين د َواِمي 20

يْسݣْنَفا نِّي ْڒوْقث ِذي 21 نّْغِنيت؟" حد َياس د اَذ نِغ َتاسذ، د اَذ نْتَراَجا إِي شك ذ نّسْقَسا:

ا َيارَّ َعاوذ انن۔ يعفَّ ذ ْجُنون ْدَجان ِذي يِنِّي ذ ڒْحِڒيق يْدَجا ِذي يِنِّي ذ يمْهَڒاش ن اَطَّاس ِعيَسى

ْتَواَڒان۔ يَضْرَغاڒن ن اَطَّاس

ْتَواَڒان، ئَِضْرَغاڒن ثْسِڒيم، ِمين ذ ثْژِريم ِمين َيْحَيى إِ َعاْوذم-اَس "عْقبم ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 22

ارن ْتَوابشَّ ْتنكَّارن-د، وثن يمُّ يِنِّي تْسَڒان، ئِذْهُشورن ݣْنَفان، ْجَذام يْدَجا ِذي يِنِّي ݣُورن، افن ئِزحَّ

يشكِّين۔" َذايِي َوار يِنِّي ن ْعذ سَّ 23 ْڒُمَساِكين۔

تْخَزارم اَذ غم ثّفْ ي "َمايمِّ ْڒَغاِشي: إِ ار ئِقَّ َيْحَيى، خ اَواڒ يسَّ ِعيَسى َيْحَيى۔ يّسّك يِنِّي حن رّوْ 24

أَذ تژرم؟ اَذ غم ثّفْ ِمين لَّا، مَڒا 25 يض؟ وسمِّ ا-ث يْتهزَّ وَغانِيم ن يج تْخَزارم اَذ ثْخسم ڒْخَڒا؟ ِذي

ڒْقُصور ِذي تِيِڒين ْمِليح ْتِعيشن اَصْبَحان اَرُّوض َغاْرسن يِنِّي اَصْبَحان؟ اَرُّوض َياّرض اَْرَياز تژرم
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ذ 27 نَِّبي۔ ِزي ْكَتار َواه، يِنيغ: أََذاوم نَِّبي؟ ن ئِج تژرم؟ اَذ غم ثّفْ ِمين ئِِنيم-اَيِي: 26 يزْدِجيذن! ن

لِْكَتاب: يوڒ يسِّ خف إِي َيْحَيى

زَّاثش، يُنو اَرَّاُسول ن يج ْتسكِّيغ-د أََقا

نّش۔ اَْبِريذ يسْوجذ اَش حَما

َيْحَيى، ِزي ْكَتار َران اَمّقْ ذ يّجن َشان ُبو ِذين َوار ثْمَغاِرين يْنت جِّ د ِمين ِزي يِنيغ: أََذاوم 28

َيْحَيى۔" خ َران اَمّقْ ذ أَربِّي ن ْڒُمْلك ِذي اَمْزَيان ذ يْدَجان ون َماَشا

َمانَاَيا بلِّي ْعَتْرفن نْسن يِيخف س نِْثِني ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي ذ ُؤَڒا َخاس، تْسَڒان يْوَذان ا َمارَّ 29

ذ ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب َماَشا 30 َيْحَيى۔ ْعَلاْحَساب َواَمان س ار اَطهَّ ݣِّين ِميْنِزي نِيَشان، يْدَجا

َواَمان۔ س َيْحَيى ار يطهَّ اَثن َشا ِخيسن َوار أَربِّي، يخس ِمين ِخيسن َوار ِريَعا شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي

ذݣ ْتشبَّاهن 32 ْتشبَّاهن؟ ِذي ِوي ْڒوْقث-أَ؟ ن يْوَذان شّبْهغ َغا ِذي ِوي َمانَاَيا "خ 31

َشا۔ ثْشِضيحم َوار َژاَمار، س ار-اَوم نْژمَّ قَّارن: َواَياْوَيا، إِ ْتَڒاَغان َساَحا، ِذي يمن يقِّ إِي يحْنِجيرن

ثنِّيم: وِضيڒ، ن اََمان يسّس َوار اَْغُروم، يتّت َوار ُيوَسا-د َيْحَيى ِميْنِزي 33 َشا۔ ْثُروم َوار ا، نْتعزَّ

ذ َعاوذ اَطَّاس، ئِسّس يتّت، ْبَناذم-أَ ثنِّيم: يسّس، يتّت ْبَناذم ن مِّيس ُيوَسا-د 34 ْجُنون! َذايس

من۔ يفّهْ يِنِّي ا َمارَّ قّبْڒن-ت أَربِّي ن ڒْفَهامث 35 يْعَصان۔ يِنِّي ذ ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي ن اَمدُّوكڒ

نّس ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت-اَس ثْمَغاْرث ن يِج

يم۔ يقِّ أُوَشا وَفرِِّسي، ن اْرث ثدَّ َغار ُيوذف يّش۔ اَِكس حَما ِعيَسى يْعرض وَفرِِّسي ن ئِج 36

اْرث ثدَّ ِذي يّش اَذ يم يقِّ ِعيَسى بلِّي ڒْخَبار َثارَّا-د ثْعَصا۔ ثْمَغاْرث ن يج نِّي ثْنِديْنت ِذي ِذين 37

َغار ِعيَسى ن ذفَّار َغار ْثبّد 38 لَْوْرذ۔ ن َواَمان ن َثزيَّات َغارس نتَّاث أُو ثُوَسا-د وَفرِِّسي، ن

نّس، اف وشوَّ س ثْمسح-يثن ِعيَسى، ن يَضارن خ نّس يمطَّاون وطَّان ثْتُرو، ثْبَذا نّس، يَضارن

لَْوْرذ۔ ن َواَمان س ثْذهن-يثن ْثسْدجم-يثن،

يّسن تِيِڒي اَذ نَِّبي ذ َوا َمْعِليك نّس، نّْفس ِذي ئِنَّا َمانَاَيا، يْژَرا َواِمي يعْرضن ث نِّي أََفرِِّسي 39

أَربِّي۔ ثْعَصا نتَّاث يْتَحاَذان، ث إِي ثْمَغاْرث-أَ ثْعَنا ِمين

يِنيغ۔" اََذاش-ت ْڒَحاجث ن يج َغاِري ِسْمَعان، "أَ ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئَِجاوب-يث 40

لُْمَعلِّم۔" أَ يوڒ، "سِّ ينَّا-اَس: أُوَشا
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ونّْغِنيت ِديَنار، ِميَّا خْمَسا يْرضڒ-اَس ئِّجن يِْوَذان۔ ن ْثَناين إِ ْتمْنَياث يْرضڒ ِسيذ ن "ئِج 41

َغا ث َمانْون ئِن-اَيِي: َمارَّا۔ يْسمح-اَسن أُوَشا اَّرن، َغا ِميْنِزي َغاْرسن َوار َماَشا 42 َخْمِسين۔

اَطَّاس؟" يِحيّبن

". اَطَّاس يْسمح ُؤمي ونِّي "ئِْمكن ِسْمَعان: ئِنَّا-اَس 43

ْڒَحّق۔" "َغارش ِعيَسى: ئِنَّا-اَس

نّش، اْرث ثدَّ َغار ُؤِسيغ-د َثْمَغاْرث-أَ؟ "ْتَواِڒيذ ِسْمَعان: إِ ئِنَّا نِّي، ثْمَغاْرث َغار ئِْذوڒ 44

س يُنو يَضارن ْثِسيرذ-اَيِي نتَّاث يُنو۔ يَضارن ِسيْرذغ َغا ِزي إِي اََمان ذ َڒا ثِيِويذ د َذايِي َوار

َواِمي زݣ نتَّاث َشا۔ ْثسْدْجمذ َخاِفي َوار شك 45 نّس۔ اف وشوَّ س ثْمسح-يثن يمطَّاون،

نتَّاث ّزْشت۔ س وَڒا اَزْدِجيف ثْذِهينذ َذايِي َوار شك 46 يُنو۔ يَضارن ْثسْدجم-اَيِي ُؤِسيغ د

اَطَّاس ثݣَّا إِي نِّي ْڒُمْعِصَياث يِنيغ، اََذاش َمانَاَيا خ 47 لَْوْرذ۔ ن َواَمان س يُنو يَضارن ثْذهن-اَيِي

نتَّا ْذُروس، ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت ُؤِمي ونِّي اَطَّاس۔ ڒْمِحيّبث َذايس نتَّاث ِميْنِزي ْتَواْغَفرنْت-اَس

ْذُروس۔" ڒْمِحيّبث َذايس

ْتَواْغَفرنْت." نّم "ْڒُمْعِصَياث نِّي: ثْمَغاْرث إِ ئِنَّا 48

ْڒُمْعِصَياث؟" يْغَفرن إِݣ َوانِيَتا يْعَنا "ِمين َواَياْوَيا: إِ قَّارن يمن يقِّ ِكس إِي يِنِّي ْبَذان 49

ڒْهَنا۔" ِذي ُروح نّم، يَمان ْلٕاِ "ئِسْنَجام-يشم نِّي: ثْمَغاْرث إِ ِعيَسى ئِنَّا-اَس 50

يزّرْعن ونِّي ن ْڒَمْعَنا

أَربِّي۔ ن ْڒُمْلك س ار يْتبشَّ أُو اث يتحدَّ ڒْدُشور، ذ ام ْثندَّ ِذي ِعيَسى ُيوُيور َمانَاَيا إِ ُؤْمَبْعد ڒْهَڒاَشاث:18 ذ ْجُنون ِزي يْسݣْنَفا-ثْنت ثْمَغاِرين َشان ذ 2 نّس، يمْحَضارن ن ثْنَعاش أَِكذس

لَْوِكيل ُخوِزي ن َثْمَغاْرث ُيونَّا ذ 3 ْجُنون، ن سْبَعا فّْغن ِزي إِي َثَمݣَْدلِيث ْتَڒاَغان ُؤِمي َمْرَيم ذ

نْسْنت۔ َواݣَْڒا س ْتَعاَوانْنت َذاسن إِي اَطَّاس ثِينّْضِني ذ ُسوَزانَا، ذ ِهيُروُدس، ن

يج س يوڒ ئِسِّ ثْنِديْنت، مُكڒ ِزي ُيوِسين د َغارس يِنِّي ذ ْڒَغاِشي ن اَطَّاس َعاوذ ُمونن َواِمي 4

طَّاْرف خ زَّرِّيعث َشان ثْوَضا-َياس يزّرع، تُوَغا َواِمي يْزرع۔ اَذ حَما وفْدَجاح "ئِّفغ 5 ْڒَمْعَنا: ن

خ ثْوَضا-َياس نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان 6 وجنَّا. ن يْجَضاض ين-ت شِّ يِْوَذان، َخاس سن عّفْ وْبِريذ، ن

يسنَّانن۔ َجار ثْوَضا نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان 7 َواَمان۔ ان-ت خصَّ ِميْنِزي ثُْوزغ ثْغِمي-د، َواِمي يِْزَرا۔
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َثصْبَحانْت۔ ْثُموْرث خ ثْوَضا نّْغِنيت زَّرِّيعث َشان َماَشا 8 جّيْفن-ت۔ يسنَّانن، اَِكس ْغِمين-د

ْمِليح، "صنّْطث ئِنَّا: يسُغوي، أُوَشا َمانَاَيا ئِنَّا ِمَيا۔" ثݣَّا يْشتن ْمُكڒ ثِيذِرين ثݣَّا ثْمَغار، َواِمي

يْتْسَڒان۔" يِنِّي أَي

يزّرْعن ونِّي ن ْڒَمْعَنا ن أَْسفهم

َواَواڒ-أَ؟" يِيِني اَذ يخس "ِمين نَّان-اَس: نّس، يمْحَضارن ّسْقَسان-ث 9

نّْغِنيت يِْوَذان إِ َماَشا أَربِّي، ن ْڒُمْلك ِذي يُنْوفّرن ِمين نم تّسْ اَذ كنِّيو إِ "ئِْتَواْسمح ئِنَّا: 10

فْهمن۔ َوار َماَشا ْسڒن اَذ ا حمَّ ْتِويِڒين، َوار َماَشا ْخَزارن اَذ حَما ڒْمَعانِي س َخاس اَواڒ-اَسن نْسَّ

خ يْدَجان إِݣ نِّي زَّرِّيعث 12 أَربِّي۔ ن اََواڒ ذ نتَّاث نِّي زَّرِّيعث يِيِني: اَذ يخس ْڒَمْعَنا-َيا 11

حَما ُووڒ زݣ يتكّس-اَسن-ث إِْبِڒيس ئَِتاس-د أَربِّي، ن َواَواڒ إِ تْسَڒان إِي يِْوَذان اَم نتَّاث وْبِريذ

إِ تْسَڒان إِي يِْوَذان اَم نتَّاث يِْزَرا خ يْدَجان إِݣ نِّي زَّرِّيعث 13 َشا۔ نْجمن َوار َشا، تِيْمنن َوار

ْڒوْقث ن يج ذݣ زَّايس َتاْمنن يزْوَران، ُبو ُؤْوثِين َوار َماَشا ڒْفَراحث، س قْبڒن-ث أَربِّي ن َواَواڒ

يِْوَذان اَم نتَّاث يسنَّانن َجار يْدَجان إِݣ نِّي زَّرِّيعث 14 اَْبِريذ۔ غن تّفْ ڒْمَحاين ن ْڒوْقث ِذي َواَها۔

َوار ونْشت، دُّ ن ّشْهوث ذ َواݣَڒا ذ وْمُنوس س ْمجيَّافن اَذ ذْغَيا َماَشا أَربِّي، ن َواَواڒ إِ تْسَڒان إِي

إِ تْسَڒان إِي يِْوَذان اَم نتَّاث َثصْبَحانْت ْثُموْرث ِذي يْدَجان إِݣ نِّي زَّرِّيعث َماَشا 15 َشا۔ عن نّفْ

نْفعن۔ اَذ حَما صبَّارن أَشْمَڒاڒ، اَصْبَحان، نْسن ُووڒ ذݣ ڒن-ث خّمْ أَربِّي، ن َواَواڒ

ْڒقْنِديڒ ن ْڒَمْعَنا

َقاَما۔ إِ اي ْسَوادَّ يّݣ اَث نِغ اَْقُنوش يّݣ اََخاس حَما ْڒقْنِديڒ ُبو يڒ يْتَشعِّ َوار يّجن ذ ُؤَڒا 16

اَذ يُنْوفّرن ِمين ا َمارَّ 17 َياْذفن۔ َغا د إِي يِنِّي إِ ْثَفاْوث ُيوش اَذ حَما ْڒَمْرَفاع خ ئِتّݣ-يث لَْعْكس،

ونِّي تْسَڒام۔ َماّمش إِ نْوم ْڒَباڒ أَّرم-د 18 يْتَواّسن۔ أَذ يْتَواْفضح، اَذ يْتَواْسُنوفّرن ِمين ا َمارَّ يْضَهار۔ د

َغارس۔" يْتِغير َذاس ِمين وَڒا يْتمْيِسي-اَس َشا، يْدِجي َغار َوار ون يْتمْرنِي-َياس۔ َغارس يْدَجان
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اَيْثَماس ذ اس يمَّ ذ ِعيَسى ِسيْذنَا

ْڒَغاِشي۔ ن اَطَّاس ِذين اَْوضن، اََغارس ْزِميرن َوار َايْثَماس، ذ اس يمَّ َغارس ثُوَسا-د ِعيَسى 19

اَشك ْخسن َبارَّا، ِذي ْتَراَجان-شك اَيْثَماش ذ اش "يمَّ نَّان-اَس: يِوذان، َشان نْدقن-د 20

ْژرن۔"

زَّايس." من خّدْ أَربِّي، ن َواَواڒ إِ يْتْسَڒان يِنِّي ذ اَيْثَما ذ ا "يمَّ ئِنَّا-اَسن: ئَِجاوب-يثن، 21

اَسمِّيض ا يْسبدَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

َغار نْزَوام أَ "َياله ئِنَّا-اَسن: نّس، يمْحَضارن اَكذ اُبوت ْثَغرَّ ِذي ِعيَسى يْنَيا نَْهار ن ئِج 22

وسمِّيض ن يج ئِكَّار-د ِعيَسى۔ ئِطّس ُؤُيورن، َواِمي 23 ُروحن۔ أُوَشا ڒْبَحار۔" ن اض-ين وجمَّ

ْڒَخَطار۔ ِذي ذْوڒن َواَمان، س ر ْثعمَّ اُبوت ْثَغرَّ ثْبَذا ڒْبَحار، ِذي

يْسبّد ئِكَّار نْتمتَّا!" أََقا لُْمَعلِّم، أَ لُْمَعلِّم، "أَ نَّان-اَس: ْسَفاقن-ث يمْحَضارن، َغارس َقّرْبن 24

ْڒَحاڒ۔ ئِْرَسا نن، هّدْ َواَمان، ن ڒْمَواج ذ اَرِّيح

نْوم؟" يَمان ْلٕاِ يْدَجا "َمانِي ئِنَّا-اَسن: 25

ْتَطاَعان-اَس۔" يَتاَمر-يثن، ڒْمَواج ذ يض اَسمِّ ذ ُؤَڒا َوا؟ يْعَنا "ِمين َواَياْوَيا: إِ نَّان بن، ْتعّجْ ݣّْْوذن،

يَجِريِثْيين ن ْثُموْرث ِذي َڒاْرَياح َذايس ئِّجن

يْڒَقا-ث ْڒَبّر َغار ِعيَسى يِْيوض َواِمي 27 لَْجِليل۔ إِ ِقَباْتش يَجِريِثْيين ن ْثُموْرث َغار ئِْوضن 26

اَطَّاس ثُوْذِرين ِذي ُبو يزّدغ َوار اَرُّوض۔ ُبو َغارس َوار ْجُنون۔ َذايس ثْنِديْنت ِزي وْرَياز ن يج

يمْضَڒان۔ ذݣ ئِزّدغ َواِمي، زݣ

ا ْثِميجَّ ن يج س ئِْندق-د نّس، يَضارن َغار ئِوَضا-َياس يسُغويِيو، يْبَذا ِعيَسى يْژَرا َواِمي 28

َذايِي َوار حَما زَّايك تتَّارغ ثْخسذ؟ زَّاْينغ ِمين ُيْوْعَڒان، أَربِّي ن مِّيس ِعيَسى "أَ ئِنَّا-اَس: ثُْوْعَڒا،

ِميْنِزي َعاوذ نِّي۔ وْرَياز زݣ يّفغ اَذ حَما ان اَعفَّ نِّي ّجن ُيوَمر ِعيَسى ِميْنِزي َمانَاَيا ئِنَّا 29 يبذ!" ْتعدِّ

حطَّان-ث، ْسَناسڒ، س نّس يَضارن ذ يَفاّسن نن تّقْ ا َوخَّ ْثَواَڒاثِين۔ ن اَطَّاس يتْڒَقاف-يث نِّي ّجن

ڒْخَڒا۔ َغار نِّي ّجن ئِْنده-يث يْترزَّا-ثْنت، نتَّا َماَشا
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قَّارن؟" َذاش "َماّمش ِعيَسى: ئِّسْقَسا-ث 30

ثن َوار حَما اَطَّاس من-ث حّشْ 31 ْجُنن۔ ن اَطَّاس َذايس ِميْنِزي أَبرُّو،" "قَّارن-اَيِي ئِنَّا-اَس:

َڒحّد۔ ْبَڒا َڒاْدجغ َغار يّسكِّي

يّج اَثن حَما زَّايس تَّارن وْذَرار۔ َغار ثْروس يِيْڒَفان ن َرانْت َثمّقْ ذ ْثِحيمْرث ن يج ِذينِّي 32

ْثِحيمْرث ثْهَوا يِيْڒَفان۔ ذݣ ُؤْذفن نِّي، ْبَناذم ِزي َڒاْرَياح فّْغن 33 ي-ثن۔ يجِّ أُوَشا اَْذفن۔ اََذايس

ُسْوفّْغن رْوڒن يوْقعن، ِمين ْژِرين َواِمي يرْوسن، يِنِّي 34 ِذينِّي۔ ثْغرق ڒْبَحار، َغار وْذَرار خ نِّي

ِعيَسى َغار ُؤِسين-د يوْقعن۔ ِمين ْخَزارن اَذ حَما يِْوَذان فّْغن-د 35 ڒْدُشور۔ ذ ثْنِديْنت ِذي ڒْخَبار

ْڒَعقڒ س ئِݣْنَفا اَرُّوض، ئِرض ِعيَسى، ن يَضارن َغار يم ئِقِّ ْجُنون، زَّايس فّْغن نِّي اَْرَياز ُؤِفين

ْدَجان ِذي إِي نِّي اَْرَياز يْسݣْنَفا ِعيَسى َماّمش ڒْشُهوذ خبَّرن-ثن 36 اَطَّاس۔ ݣّْْوذن أُوَشا نّس۔

اَطَّاس۔ ݣّْْوذن ِميْنِزي يبّعذ، اََخاسن حَما يَجِريِثْيين ن َها جِّ ن اَْيْثَباب ا َمارَّ تَّارن-ث 37 ْجُنون۔

ّسنِّي۔ يْعقب اُبوت ثَغرَّ ِذي ئِْنَيا

ينَّا-اَس: يّسّك-يث ِعيَسى َماَشا يَراح، اَِكس حَما ِعيَسى يتَّار ْجُنون فّْغن ِزي إِي نِّي أَْرَياز 38

ِذي يخبَّر نتَّا أُو نِّي وْرَياز ئُِروح أَربِّي." يݣَّا َذاش ِمين س خبَّر نّش، اْرث ثدَّ َغار "ْعقب 39

ِعيَسى۔ يݣَّا َذاس ِمين ِزي ثْكمڒ ثْنِديْنت

َياݣُْرس ن يْدِجيس يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

َغارس ئُِروح 41 ْتَراَجان-ث۔ يْذسن ا َمارَّ ِميْنِزي ْڒَغاِشي زَّايس بن رّحْ ِعيَسى، يْذوڒ د َواِمي 40

ِعيَسى ن يَضارن َغار يْوَضا ُووَذاين۔ ن ثْمِزيَذا ن اَرَّايس ذ نتَّا َياݣُْرس۔ قَّارن-اَس وْرَياز ن يج

ْثحْنِجيْرث ن يج ِغير َغارس ِميْنِزي 42 نّس، اْرث ثدَّ َغار يَراح اَِكس حَما اَطَّاس ئِحّشم-يث

ْڒَغاِشي۔ اَِكس ْمَزاَحامن يُروح، َواِمي ْتمتَّا۔ يسݣُّْوَسا، ثْنَعاش َغار ْثَقّرب

ِمين ا َمارَّ ثُوَشا يَذاّمن۔ت س َتاّزڒ ثْهڒش، َواِمي زݣ يسݣُّْوَسا ثْنَعاش ثْمَغاْرث ن يج ِذينِّي 43

وسْڒَهام ن طَّارف ْثَحاَذا-َياس ِعيَسى، ثْذَفار 44 يْسݣْنَفا۔ اَت َحد يْزِمير َوار يْضِبيبن، إِ َغارس

وْمَشان۔ ذݣ ْثݣْنَفا أُوَشا نّس

يَحاَذان؟" َذايِي "ِوي ِعيَسى: ئِنَّا 45

ّدم۔ نتَّا ئَِذاّمن ت43:8
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ِوي ارذ ثقَّ شك أُو اَِكش تْمَزاَحامن يْوَذان ا َمارَّ لُْمَعلِّم، "أَ ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس نَْكرن، يْذسن ا َمارَّ

يَحاَذان؟" َذايي

ثْمَغاْرث ْتَواَڒا َواِمي 47 زَّايِي۔" يّفغ ّجْهذ نغ ّسْ ِميْنِزي يَحاَذا-اَيِي، يّجن "َشان ِعيَسى: ئِنَّا 46

ا َمارَّ إِ زَّاث ثْخَبر-يث نّس۔ يَضارن َغار ثْوَضا يِجي، تْرجِّ ِعيَسى َغار ثُوَسا-د ْتَواْفضح، بلِّي نِّي

وْمَشان۔ ذݣ ْثݣْنَفا َماّمش ْتَحاَذا، ث َماَغار يْوَذان

ڒْهَنا۔" ِذي ُروح يسْنجم-يشم، نّم يَمان ْلٕاِ يْدِجي، "أَ ئِنَّا-اَس: 48

ئِنَّا-اَس: ُووَذاين، ن ثْمِزيَذا ن اَرَّايس ن اْرث ثدَّ ِزي يّجن ُيوَسا-د اَواڒ، يسَّ َعاذ َواِمي 49

لُْمَعلِّم۔" ُبو اع ْتسدَّ َوار وث۔ ثمُّ "يْدِجيش

يِْيوض َواِمي 51 يْدِجيش۔" ْتݣْنَفا أَذ َواَها، أَمن َشا! تݣّْوذ "َوار ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئِْسَڒا-َياس 50

ْثحْنِجيْرث ن َباَباس ذ َيْعُقوب ذ ُيوَحنَّا ذ ُبْطُرس ِغير َياذف، اَذ يّجن ذ وَڒا ي يجِّ َوار اْرث، ثدَّ َغار

اس۔ يمَّ ذ نِّي

َواَها!" ثطّص َشا وث ثمُّ َوار ْتُروم۔ َخاس "َوار ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن ان۔ ْتعزَّ أُو َخاس ْتُرون ا َمارَّ 52

وث۔ ثمُّ بلِّي نن ّسْ ِميْنِزي َخاس، ضْحشن 53

أُوَشا 55 َثحْنِجيْرث۔" أَ "كَّار، ئِنَّا-اَس: ئَِڒاَغا-َياس، نِّي، ْثحْنِجيْرث إِ وفُوس ذݣ ئِطّف-اَس 54

ذ َباَباس 56 ثّش۔ َغا ِمين ُؤشن اََذاس حَما ا-ثن ئِوصَّ وْمَشان۔ ذݣ ثكَّار نّس، ُبوْحبڒ يْذوڒ-د

يوْقعن۔ ِمين يّجن إِ وَڒا قِّيرن َوار حَما ا-ثن يْوصَّ نتَّا بن۔ ْتعّجْ قِّيمن اس يمَّ

ثن حّدْ أَذ ارُّوُسل يّسّك ِعيَسى ِسيْذنَا

حَما َعاوذ أُو َڒاْرَياح ا َمارَّ خ ار ْثزمَّ ذ ّجْهذ ُيوش-اَسن اَرُُّسول، ن ثْنَعاش خ ِعيَسى ئَِڒاَغا-د ْسݣْنَفان19 أَذ أَربِّي، ن ْڒُمْلك س ثن حّدْ اَذ حَما يّسّك-يثن أُوَشا 2 ڒْهَڒاَشاث۔ ْسݣْنَفان اَذ

ذ ُؤَڒا اَْقَراب، ذ ُؤَڒا اَعكَّاز، يم كسِّ َوار وْبِريذ۔ اَݣ َوالُو تِيِويم ِكوم "َوار ئِنَّا-اَسن: 3 يمْهَڒاش۔

َغا اَڒ َذايس قِّيمم اْرث، ثدَّ َشان َثاْذفم َغا أَْخِمي 4 نّْغِنيت۔ اَرُّوض ذ ُؤَڒا نَُّقاْرث، ذ ُؤَڒا اَْغُروم،

يَضارن زݣ اْشت َثعجَّ مْسحم ّسنِّي فّْغم ثْنِديْنت، َشان ِذي ْقِبيڒن كنِّيو َوار مَڒا 5 ّسنِّي۔ ثُوُيورم
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ْسݣْنَفان ارن ْتبشَّ ڒْدُشور، ِذي ْعُذون اَرُُّسول ُروحن َواِمي 6 َخاسن۔" ْشَهاذث ن يج اَم نْوم

اَْمَشان۔ ْمُكڒ ِذي يْوَذان

قَّارن: يِْوَذان َشان ِميْنِزي ئِْذهش يتْوِقيعن، ِمين ا َمارَّ خ ِهيُروُدس لَْوالِي َغار ڒْخَبار َغارس 7

ئِكَّار-د نّان: ئِنّْغِنيت يْضَهارن۔ د إِي إِلياس ذ نَّان: يِْوَذان َشان 8 ْڒمْوث۔ ِزي يكَّار-د َيْحَيى

يقِذيمن۔ َٔنِْبَيا ْلا ِزي يّجن

ئِرزُّو َمانَاَيا؟" تْسِڒيغ خف إِي َوانِيَتا يْعَنا ِمين َيْحَيى، إِ اَزْدِجيف قّسغ "نش ينَّا: ِهيُروُدس 9

يژر۔ اَث

يْرَيازن ن اَڒف خْمَسا يسّش ِعيَسى ِسيْذنَا

ثْنِديْنت ن يج َغار ّسنِّي يِيِوي-ثن ݣِّين۔ ِمين ا َمارَّ ِزي ِعيَسى خبَّرن اَُرُسول، ذْوڒن د َواِمي 10

خ اَِكسن يوڒ ئِسِّ ئِْستْقبڒ-يثن، ْذَفارن-ث، َمانَاَيا نن ّسْ ْڒَغاِشي َواِمي 11 َصْيَدا۔ َبْيت قَّارن-اَس

ݣْنَفان۔ اَذ يرزُّون يِنِّي ئِْسݣْنَفا أَربِّي، ن ْڒُمْلك

ڒْدُشور َغار ا سَّ يْوَذان-أَ "سّك نَّان-اَس: اَرُُّسول، ن ثْنَعاش َغارس َقّرْبن ْڒَحاڒ، يُروح َواِمي 12

ڒْخَڒا۔" ذ أَْمَشان-أَ سْنسن۔ َغا َمانِي ذ ّشن َغا ِمين ْرُزون أَذ و، َوامُّ ذ و اَمُّ ُيوْذسن ثُوْذِرين ذ

ّشن." َغا ِمين كنِّيو ُؤشم-اَسن " ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 13

ا َمارَّ إِ ا َمشَّ نْسغ اَ نَْراح اَ َما يسْڒَمان۔ ْثَناين ذ ْثخبَّاِزين ن خْمَسا ِغير َذا "َغاْرنغ نَّان-اَس:

يْرَيازن۔ ن اَڒف خْمَسا َشان ِذينِّي ِميْنِزي 14 يْوَذان-أَ؟"

خْمِسين۔" خْمِسين لِْفْرَقاث، ذ "ْسِغيمم-ثن نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا

يسْڒَمان، ن نِّي ْثَناين ذ ْثخبَّاِزين ن نِّي خْمَسا ئِطّف 16 َمارَّا۔ ْسِغيمن-ثن َمانَاَيا، ݣِّين 15

نّس يمْحَضارن إِ ُيوَشا-اَسن-ث نِّي اَْغُروم ئِرَزا أَربِّي۔ يْشَكر أُوَشا وجنَّا َغار نّس ثِيطَّاِوين ئِْسݣَّعذ

ْس ارن عمَّ يْنُدوثن ن ثْنَعاش ْيِسين أُوَشا ا۔ َمارَّ يْونن جِّ ين شِّ 17 َمارَّا۔ نِّي يِْوَذان خ فْرقن اَث حَما

يشطّن۔ مين
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لَْمِسيح خ اذ يْتشهَّ ُبْطُرس

قَّارن "ِمين ئِّسْقَسا-ثن: نّس، يمْحَضارن نّس طَّاْرف ِذينِّي َواْحذس، يْتَژاْدَجا ِعيَسى َواِمي 18

َخاِفي؟" يِْوَذان

ار يقَّ نّْغَنيت َحد إِلَْياس، ذ ار يقَّ نّْغَنيت َحد َيْحَيى، ذ قَّارن "ڒْبَعاض نَّان-اَس: َجاْوبن-ث، 19

يكَّارن۔" د إِي يْقِذيمن َٔنِْبَيا ْلا ِزي يّجن ذ شك بلِّي

نش؟" َتارِّيم َذايِي ِمين كنِّيو، "ئِي ِعيَسى: ئنَّا-اَسن 20

أَربِّي۔" ن لَْمِسيح ذ "شك ينَّا-اَس: ُبْطُرس َخاس َيارَّا

َمانَاَيا۔ َحد إِ ْتِعيِويذن َوار حَما ا-ثن يوصَّ ُيوَمر-يثن 21

اَث ْثمْسَڒايِين، ن َواطَّاس خ يْتَواعّدب اَذ ْبَناذم ن مِّيس إِ ا "ئِْتخصَّ نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا 22

ثْڒت-يَّام ِويس نْغن، أَث ِريَعا، شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ُووَذاين ن َرانن يمّقْ ِعيّفن

ْڒمْوث۔" ِزي يكَّار د اَذ

نّس الِيب صَّ ي يكسِّ اَذ ڒْبَدا نّس، يخف يِعيّف أَذ يْذَفار، اََذايِي يْخسن "ونِّي َمارَّا: إِ ئِنَّا 23

َغا ون يْخسر۔ اَث نّس َڒْعَمار يْربح اَذ يْخسن ون اش َڒاحقَّ 24 يْذَفار۔ أََذايِي يعّدب، َغا ِميخ

اَمن ونْشت دُّ يْربح مَڒا ْبَناذم ينْفعن َغا ِمين 25 يْربح۔ اَث يُنو ڒْسَباب خ نّس َڒْعَمار يخْسرن

خ ر يعفَّ اَذ نِغ رن، يعفَّ َغا َخاِفي ونِّي 26 نّس؟ يخف يضّيع نِغ نّس يخف يْخسر َماَشا ثْكمڒ

ذ َباَباس ن لَْعَضَما ذ نّس، لَْعَضَما س َياس َغا د ْخِمي ْبَناذم ن مِّيس ر يعفَّ أََخاس يُنو، َواَواڒ

َغا اَڒ ْتمتِّين َوار اَِكِذي َذا يْدَجان يِنِّي زݣ ڒْبَعاض ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 27 يقْدسن۔ لَْمَلائَِكاث

أَربِّي۔" ن ْڒُمْلك ْژرن

ِعيَسى ِسيْذنَا اَكذ ارن-د ضهَّ إِلَْياس ِسيْذنَا ذ ُموَسى ِسيْذنَا

َغار ئِݣَّعذ َيْعُقوب، ذ ُيوَحنَّا ذ ُبْطُرس اَِكس ِعيَسى يِيِوي ْثمْنَيام، َشان َواَواڒ-أَ إِ ُؤْمَبْعد 28

يرق۔ اَشْمَڒاڒ ذ نّس َوارُّوض يْذوڒ نّس وغْمُبوب ئِبّدڒ يژُّوْدج، َواِمي 29 اْدج۔ يژَّ اَذ حَما وْذَرار

يْوڒن سِّ لَْعَضَما، س ْضَهارن-د 31 إِلَْياس۔ ذ ُموَسى نِْثِني أُو اَِكس، اَواڒن سَّ يْرَيازن ن ْثَناين أََقا 30
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ومن، ْتُنودُّ اَِكس يِنِّي ذ ُبْطُرس َماَشا 32 لُْقْدس۔ ِذي يكّمڒ اَذ ا يْتخصَّ ذْغَيا إِي نّس ُووفُوغ خ

يبّدن۔ اَِكس يْرَيازن ن ْثَناين ذ نّس لَْعَضَما ْژِرين َفاقن َواِمي

نّݣ أَ َيالَّه، َذانِيَتا۔ يم نقِّ اَ ِمِليح لُْمَعلِّم، "أَ ِعيَسى: إِ ئِنَّا-اَس ُبْطُرس، ئِْندق-د ݣُّورن، َواِمي 33

إِلَْياس۔" إِ ُؤنّْغِنيت ُموَسى، إِ ئِّجن شك، إِ ئِّجن يِقيضان، ن ْثَڒاَثا

َخاسن، يْهَوا-د وسْيُنو يج ُيوَسا د َواِمي ُبْطُرس اَواڒ يسَّ َعاذ تُوَغا 34 ار۔ يقَّ ِمين ين يسِّ َوار َماَشا

وسْيُنو۔ ذݣ ُؤْذفن َواِمي ݣّْْوذن

َغارس." ْسڒم ْخَضارغ، إِي مِّي ذ َوا "ذ ثنَّا-اَسن: وسْيُنو زݣ ا ْثِميجَّ ن يج ثْندق-د 35

ْڒَياَماث ِذي يّجن ذ وَڒا خبَّرن َوار ْسَقارن، نِْثِني َواْحذس۔ ِعيَسى ُؤِفين نِّي ا ْثِميجَّ ْثبّد َواِمي 36

ْژِرين۔ ِمين ِزي ْڒَحاجث َشان ِزي نِّي

ّجن ن يج َذايس وحْنِجير ن يج يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

اَطَّاس۔ ْڒَغاِشي زَّاْيسن بن رّحْ وْذَرار، زݣ ْهَوان-د نّس ا ثِيوشَّ 37

إِي ونِّي ِغير مِّي تْخَزارذ اَذ تتَّارغ-شك لُْمَعلِّم، "أَ ئِنَّا: ْڒَغاِشي، ِزي وْرَياز ن يج ئِْسُغوي 38

وم وقمُّ زݣ كُوفُّو ئُِسوفُوغ يَجاي-يث، ئِسْرجِّ ذْغَيا، ئِْسُغويِيو ّجن، ن يج ئِتْڒَقاف-يث 39 َغاِري۔

َماَشا ّجن، ُسوْفغن اَزَّايس حَما نّش يمْحَضارن تَّارغ 40 يَساَلا۔ َخاس حتَّا و يرخُّ َذاس َوار نّس،

َوالُو." ُؤِوين زَّايس َوار

غن يّفْ يِنِّي أَ يَمان۔ ْلٕاِ يْدِجي َوار ِذي إِي ْڒوْقث-أَ ن يْوَذان "أَ ينَّا-اَسن: ِعيَسى َخاسن َيارَّا 41

َذا۔" يش مِّ اَِوي-د ُروح ْصَبارغ؟ َغا َذاوم مْشَحاڒ أُو قِّيمغ َغا ِكوم إِي مْشَحاڒ اَْبِريذ،

َغار يْغضر-يث ان اَعفَّ نِّي ّجن يِجي-ث ئِسْرجِّ ِعيَسى، َغار نِّي وحْنِجير يَقّرب د َواِمي 42

ا َمارَّ أُوَشا 43 َباَباس۔ إِ ُيوِشي-ث اَحْنِجير، ئِْسݣْنَفا ان، اَعفَّ نِّي ّجن ِعيَسى ئِْسبّد ْثُموْرث۔

أَربِّي۔ ن ّجْهذ ِذي بن ْتعّجْ

إِ ْمِليح "صنّْطث 44 نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا ِعيَسى، يݣَّا ِمين ا َمارَّ ِذي بن ْتعّجْ ا َمارَّ تُوَغا َواِمي

يِْوَذان۔" إِ ْبَناذم ن مِّيس يْتَواْخذع أَذ َواَواڒ-أَ:

َمانَاَيا۔ خ ّسْقَسان اَث ݣّْْوذن فْهمن، اَذ حَما َخاسن ئِْقسح اََواڒ-أَ، فِهيمن َوار نِْثِني َماَشا 45



32 59–46.9

َران؟ اَمّقْ ذ يْدَجان إِݣ َمانْون

يْدَجان ِمين ِعيَسى ئِّسن 47 َذاْيسن۔ َران اَمّقْ ذ يْدَجان ُؤݣ َواَياْوَيا اَكذ يمْحَضارن ْتمْنَغان 46

اَِكذس۔ يبّد وحْنِجير يج ئِْسَقّرب-د نْسن۔ ُووڒ ذݣ

َذايِي ون يْقبڒ۔ إِݣ نش ذ َوا، اَم وحْنِجير َشان نش ْعَلاْحَساب يقْبڒن َغا "ون ئِنَّا-اَسن: 48

َران۔" اَمّقْ ذ نتَّا َقاع، اَمْزَيان ذ زَّاْيوم ونِّي ِميْنِزي يّسكّن۔ َذايِي-د ونِّي يْقبڒ يقْبڒن، َغا

اَث نْرُزو ين نشِّ أُوَشا نّش لِْحْكَما س َڒاْرَياح يُسوفُوغ يّجن نْژَرا لُْمَعلِّم، "أَ ُيوَحنَّا: ئِنَّا-اَس 49

اَِكْذنغ۔" َشا يݣُّور َوار ِميْنِزي نْسبّد

اَِكوم۔" أََقا-ثن نْوم، ضد َماِشي يِنِّي ِميْنِزي َشا ام ْسبدَّ ث "َوار ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 50

ِعيَسى ِسيْذنَا يقّبڒ َوار َساَماْرَيا ن ْدَشار ن ئِج

ئّسّك 52 لُْقْدس۔ َغار يَراح اَذ ئِݣَّا وجنَّا، َغار يْتَواْرفع َغا ِذي إِي ْڒوْقث تُْووض د َواِمي 51

اَْمَشان۔ ْسوْجذن اََذاس حَما َساَماْرَيا ن ْدَشار ن يج َغار ُؤْذفن ُروحن نتَّا، يَراح َغا إِي ْقبڒ اَرُّوُسل

لُْقْدس۔ َغار يَراح اَذ بلّي نن ّسْ ِميْنِزي َشا ْقِبيڒن ث َوار أَْيث-َساَماْرَيا َماَشا 53

اَ ثْخسذ َما ِسيِذي، "أَ نَّان: ُيوَحنَّا ذ َيْعُقوب نّس يمْحَضارن ن ْثَناين َمانَاَيا ْژِرين َواِمي 54

ثّش؟" اَثن حَما وجنَّا زݣ تْهَوا اَذ ي ثِمسِّ نَْڒاَغا

نّْغِنيت۔ ْدَشار ن يج َغار ُروحن أُوَشا 56 يْسبّد-يثن۔ ِعيَسى َغاْرسن ئِْخَزار 55

ِعيَسى ِسيْذنَا ْذَفارن اَذ يْخسن يِنِّي

ْثُروحذ۔" َما َمانِي ْذَفارغ "أَش وْبِريذ: ذݣ وْرَياز ن يج ئِنَّا-اَس ݣُّورن، َواِمي 57

مِّيس َماَشا نْسن، َڒْعَواش َغاْرسن ئِْجَضاض نْسن، يْفَران َغاْرسن انن "ُؤشَّ ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 58

نّس۔" اَزْدِجيف وّمث ييسُّ َغا َمانِي وْمَشان َشان ُبو َغارس َوار ْبَناذم ن

"ْذَفار-اَيِي!" ونّْغِنيت: إِ ئِنَّا-اَس 59

َباَبا۔" نْضڒغ اَذ َراحغ اَذ ْسمح-اَيِي ِسيِذي، "أَ َخاس: َيارَّا
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ن ْڒُمْلك رذ ْتبشَّ اَذ ُروح شك نْسن۔ يمتِّينن نْضڒن اَذ وثن يمُّ يِنِّي "اّج ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 60

أَربِّي۔"

َفاِمْلَيا خ ْمَساَفاضغ اَذ اَمْزَواُرو اّج-اَيِي َماَشا ِسيِذي، أَ ْذَفارغ، "أَشك نّْغِنيت: يّجن ئِنَّا-اَس 61

يُنو۔"

ن ْڒُمْلك ِذي َياذف اَذ يْسِذيهْدج َوار ذفَّار َغار ار يخزَّ َماَشا يشْرزن "ونِّي ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 62

أَربِّي۔"

رن بشَّ اَذ سْبِعين أُو ْثَناين يّسّك ِعيَسى ِسيْذنَا

ْثَناين، ْثَناين ئِّسّك-يثن نّْغِنيت، سْبِعين أُو ْثَناين ِسيِذيْثنغ يْخَضار َمانَاَيا إِ ُؤْمَبْعد يَراح۔110 اََغاْرسن يݣَّا وْمَشان ذ ثْنِديْنت ْمُكڒ َغار ئِْزَوارن-اَس

تَّارث يخْذمن۔ َغا إِي ْذُروس ارن يشوَّ َماَشا اَطَّاس "َثفْدَجاْحث نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا-اَسن 2

ُووَشانن۔ َجار يْزَمارن اَمْشَناو ّسكّغ أَكنِّيو ُروحم، 3 ارن۔ يشوَّ يْرنِي اَذ ْثفْدَجاْحث ن َباب ِزي

اَك َثافم َغا ونِّي خ ُبو ْتسْدَجامم َوار ثِِسيَڒا۔ ذ نِغ اَْقَراب، ذ نِغ َثزْعُبوْڒث، يم كسِّ ِكوم َوار 4

يرّحب مَڒا 6 اْرث-أَ۔ ثدَّ خ ْسَڒام اَمْزَواُرو: ذ ئِِنيم اْرث، ثدَّ َشان َغار َثاْذفم َغا أَْخِمي 5 وْبِريذ۔

ْتِغيِمي َذايس َوار َشا، يرّحب زَّاْيوم َوار مَڒا نْوم۔ لَْبَرَكا تِيِڒي اَِكذس أُوَشا اْرث، ثدَّ ن َباب زَّاْيوم

يْسَذاهْدج ارن يْتبشَّ ونِّي ِميْنِزي َغاْرسن، ِمين ِزي ْسوم ّشم نِّي، اْرث ثدَّ ِذي قِّيمم 7 نْوم۔ لَْبَرَكا

زَّاْيوم بن رّحْ مَڒا ثْنِديْنت، َشان َثاْذفم َغا أَْخِمي 8 اْرث۔ ثدَّ َغار اْرث ثدَّ ِزي ْتَراحم َوار ا۔ َمشَّ

أَربِّي ن ْڒُمْلك يِنيم-اَسن: نْسن يمْهَڒاش ْسݣْنَفام 9 ُؤشن، َغا َذاوم ِميْنِزي س ّشم نّس، اَيْثَباب

يْبِريذن َغار فّْغم نّس، اَيْثَباب بن رّحْ زَّاْيوم َوار ثْنِديْنت َشان َغار ثُوْذفم مَڒا 10 َغاْروم۔ ُيوذس-د

َماَشا نْمسح، اَت نّغ يَضارن ذݣ يڒْصقن َذاْينغ نْوم ثْنِديْنت ن اْشت َثعجَّ ذ ُؤَڒا 11 يِنيم: نّس

اَذ لِْعيَقب ذ لِْحَساب يْوم ِذي يِنيغ، أََذاوم 12 ُيوذس-د۔ أَربِّي ن ْڒُمْلك بلِّي نم تّسْ اَذ ا-اَوم يخصَّ

َسُدوم۔ ن انْت َثعفَّ ثْنِديْنت ن لِْعيَقب ِزي ْكَتار نِّي ثْنِديْنت ن لِْعيَقب يِيِڒي

َمْعِليك َصْيَدا! َبْيت ن َثْنِديْنت َيا نّم ڒْفِضيحث َيا كُوْرِزين! ن َثْنِديْنت َيا نّم ڒْفِضيحث َيا 13

نْسْنت اَْيْثَباب تُوبن ئِِڒي َصْيَدا، ذ ُصور ن َثْنِديْنت انِين، ثِعفَّ ام ْثندَّ ِذي ْتَواݣّْنت لُْمْعِجَزاث-أَ
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قَّا بلِّي ْسبّيْنن اَذ حَما يِيغذث خ قِّيمن أُوَشا حْزنَان ن اَرُّوض ْرضن ئِِڒي َواِمي، زݣ اَطَّاس

لِْحَساب يْوم ِذي زَّاْيكْنت ِخير يِڒيْنت اَذ َصْيَدا ذ ُصور ن َثْنِديْنت انِين، ثِعفَّ ام ثِندَّ أََقا 14 تُوبن۔

تْهِويذ أَذ لَّا، وجنَّا؟ َغار ذذ ْتݣَّعْ اَذ ْتِغير-اَم َما َكفْرنَاُحوم! ن َثْنِديْنت أَ شم، ئِي 15 لِْعَقاب۔ ذ

لَْجِحيم۔" َغار

كنِّيو َوار ونِّي نش۔ إِ ئِْتْسَڒا-َيايِي نْوم، َواَواڒ إِ يْتْسَڒان "ونِّي نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ئِنَّا 16

يّسكّن۔" َذايِي-د ونِّي يْقِبيڒ َوار يْقِبيڒن َذايِي َوار ونِّي نش۔ يْقِبيڒ َذايِي َوار يْقِبيڒن

َفّرْحن ڒن-د ذّوْ سْبِعين أُو ْثَناين

ْجُنون ذ ُؤَڒا ِسيِذي، "أَ ِعيَسى: إِ نَّان َفْرحن، يمْحَضارن ن سْبِعين أُو ْثَناين ذْوڒن-د 17

نّش۔" لِْحْكَما س اَرَّاي تݣّن-اَنغ

ِزي إِي ّجْهذ تِيّشغ-اَوم أََقا 19 ْڒَبْرق۔ اَمْشَناو وجنَّا زݣ يْوَضا-د ِشيَطان "ْژِريغ ئِنَّا-اَسن: 18

َما ْبَڒا 20 َشا۔ يَضرِّي كنِّيو َوار َڒْعُذو، ن ّجْهذ ا َمارَّ ذ ْثِغْرضَماِوين ذ يِفيغَران خ سم ْثعّفْ َغا

وجنَّا۔" ذݣ زّمن ُؤِرين نْوم يسَماون َواِمي َفْرحم َماَشا اَرَّاي، تݣّن-اَوم ْجُنون َواِمي ْتَفّرْحم

أَربِّي ِسيِذي أَ َباَبا، أَ "حْمذغ-شك، ئِنَّا: يقْدسن، اَرُّوح س ِعيَسى يَفرح نّي ْڒوْقث ِذي 21

يحْنِجيرن إِ ْثسْضَهارذ-ث-يد لُْعَلاَما، ذ يِميِغيسن خ َمانَاَيا ثْسُنوفّرذ ِميْنِزي ْثُموْرث، ذ وجنَّا ن

ْحسن۔ ْتَواِڒيذ إِي و اَمُّ اش َڒاحقَّ َباَبا، أَ َواه، يمْزَيانن۔

يْعَنا ِمين نِغ َباَباس، مْنِغير يس مِّ يْعَنا ِمين ين يسِّ َوار يّجن ذ ُؤَڒا كُْڒِشي۔ ُيوَشا-اَيِي-د َباَبا 22

يسْضَهار۔" اََذاسن-ث-يد يس مِّ يخس ُؤِمي يِنِّي ِغير نن ّسْ أَث َباَباس، يس۔ مِّ مْنِغير َباَباس

ِميْنِزي 24 ثْژِريم! ِمين يژرن َغا ونِّي ن ْعذ "سَّ َواحْذسن: ينَّا-اَسن نّس يمْحَضارن َغار ئِنْقڒب 23

ْسڒن أَذ َشا، ْژِرين ث َوار َماَشا ْتَواَڒام ِمين ْژرن اَذ ْرُزون يزْدِجيذن ذ َٔنِْبَيا ْلا ن أَطَّاس يِنيغ: اََذاوم

َشا۔" ْسِڒين ث َوار َماَشا تْسِڒيم ِمين

ْثِنْيفْست۔ إِ قَّارن-ث ئِغذ ث13:10
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ْڒِخير يتّݣ َساَمْرَيا ِزي وْرَياز ن ئِج

ِمين لُْمَعلِّم، "أَ ِعيَسى: إِ ئِنَّا-اَس يَجّرب، اَث حَما ِريَعا شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي زݣ يّجن ئِكَّار 25

ڒْبَدا؟" ن ثُوَذاْرث ثِيِڒي اََغاِري حَما ݣّغ غا

َذايس؟" ينْضَهارن َذاش ِمين ِريَعا؟ شَّ ار ثقَّ "ِمين ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 26

نّش، اَرُّوح ا َمارَّ س نّش، ُؤڒ ا َمارَّ س نّش أَربِّي ِسيِذي تْخسذ "أَذ ئِنَّا-اَس: ئَِجاوب-يث، 27

نّش۔" يخف اَمْشَناو نّش ار اَجَّ تْخسذ أَذ نّش۔ ْڒَعقڒ ا َمارَّ س نّش، ّجْهذ ا َمارَّ س

ثُوَذاْرث۔" ثِيِڒي اََغارش حَما زَّايس اّݣ ثنِّيذ؛ ِمين ِذي ْڒَحّق "َغارك ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 28

يْعَنا "ِمين يّسْقَسا-ث: أُوَشا نِيَشان، يݣُّور بلِّي يْسبّين اَذ يْرُزو ِريَعا شَّ يْتشرَّاحن ونِّي َماَشا 29

يُنو؟" ار َواجَّ

فّْغن-د أَِريَحا، َغار يُروح لُْقْدس ِزي يْهَوا وَثرَّاس ن "ئِج ئِنَّا-اَس: ِعيَسى، ئَِجاوب-يث 30

ن يج ئِْعُذو 31 ثُوَذاْرث۔ ذ ْڒمْوث َجار ين-ث جِّ ُؤْوثِين-ث اَرُّوض، كّْسن-اَس انن، يخوَّ اَِكس

أَْيث-َلاِوي، ِزي َعاوذ ْشِريف ن يج ّسنِّي ئِْعُذو 32 زَّايس۔ يْروڒ ئِْژِري-ث نِّي، وْبِريذ ذݣ ڒْفِقيه

ث َواِمي ْيَساَفر۔ َساَماْرَيا ن ْثُموْرت ِزي يّجن ّسنِّي يْعُذو َماَشا 33 زَّايس۔ يْروڒ َذايس ئِْخَزار

يّشد- يَجاِريحن خ يݣَّا-اَس-ثن وِضيڒ ن َواَمان ذ ّزْشت يْيِسي َغارس ئَِقّرب 34 يّقس-اَس۔ يْژَرا

َذايس ئِݣَّا يْمَساَفرن، ن اْرث ثدَّ ن يج َغار يِيِوي-ث نّس۔ وْغُيوڒ خ يْسني-ث أُوَشا اَس-ثن۔

ينَّا-اَس: يْمَساَفرن ن اْرث ثدَّ ن َباب إِ ُيوَشا-اَس-ث ِديَنار ْثَناين يْيِسي-د نّس ا ثِيوشَّ 35 ْڒِخير۔

ْتَواِڒيذ َماّمش 36 ُؤشغ۔ اََذاش-ثن عْقبغ َغا د إِي ْخِمي نّْضِني، ْثصّرْفذ َما ْشَحاڒ َذايس، ْتَهَلا

انن؟" يخوَّ فّْغن د ِويكذ نِّي وَثرَّاس ن ار اَجَّ ذ ْثَڒاَثا-َيا ِزي يْدَجان إِݣ ُؤو شك،

ْڒِخير۔" يݣِّين َذايس ونِّي " ِريَعا: شَّ يْتشرَّاحن ونِّي ئِنَّا-اَس 37

شك۔" ذ وَڒا َمانَاَيا اّݣ "ُروح، ِعيَسى: ئِنَّا-اَس
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ِمْرَيم ذ َمْرَثا

َمْرَثا قَّارن-اَس ثْمَغاْرث ن يج زَّايس ْثرّحب ْدَشار، ن يج َغار ِعيَسى ُيوذف ݣُورن، َواِمي 38

تْسَڒا ِسيِذيْثنغ ن يَضارن َغار يم ثقِّ َمْرَيم، قَّارن-اَس وْتْشَماس ن يج َغارس 39 نّس۔ اْرث ثدَّ َغار

نّس۔ َواَواڒ إِ

بلِّي ْتِويِڒيذ َوار َما ِسيِذي، "أَ ثنَّا: ثبّد اْرث، ثدَّ ِذي ْڒخْذمث ن َواطَّاس اَكذ ثْڒَها َمْرَثا 40

ْثَعاون!" اََذايِي حَما ئِِني-َياس َواْحِذي؟ مغ خّدْ ا-اَيِي ثجَّ وْتْشَما

ْثمْسَڒايِين۔ ن َواطَّاس خ ْتخيَّاقذ أُو اَْمُنوس َذايم شم َمْرَثا، أَ َمْرَثا، "أَ ِسيِذيْثنغ: ئِنَّا-اَس 41

َشا۔" يْتمْيِسي َذاس َوار أُو يصْبَحان، ِمين ثِيْخَضار َمْرَيم ْڒَحاجث۔ ن يج ِغير يتْحَذاَجا ْبَناذم 42

ژَّاْدجن َغا َماْمش نّس يمْحَضارن يسْڒَماذ ِعيَسى ِسيْذنَا

وْمَشان۔ ن يج ذݣ يْتَژاْدَجا ِعيَسى سْڒمذ-اَنغ111 ِسيِذي، "أَ نّس: يمْحَضارن زݣ يّجن ئِنَّا-اَس ْثَژاْدِجيث، يكّمڒ َواِمي

نّس۔" يمْحَضارن َيْحَيى يسْڒمذ َماْمش اَمْشَناو اْدج نژَّ اَ

ئِِنيم: اْدجم، ثژَّ َغا "مْڒِمي ئِنَّا-اَسن: 2

نّش۔ يسم َران اَمّقْ ذ َباَباْثنغ، أَ

نّش۔ ْڒُمْلك َياس د أَذ

نْحَذاج۔ َغا إِي اَْغُروم ڒْبَدا ُؤش-اَنغ 3

ْڒُمْعِصَياث، ْغَفر-اَنغ 4

يْخَضان۔ ِكْذنغ إِي يِنِّي إِ نْسّمح ين نشِّ ذ وَڒا ِميْنِزي

ڒْمَحاين۔" ِذي َشا تّݣ َذانغ َوار

ْدِجيڒث، ن ْڒوْسط ِذي يَراح أََغارس اَمدُّوكڒ، َغارس زَّاْيوم يْدَجان "ُؤݣ ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 5

يكَّا-د يَسافر ومدُّوكڒ ن يج ِميْنِزي 6 وْغُروم، ن ْتَڒاَثا ْرضڒ-اَيِي يُنو، اَمدُّوكڒ أَي يِيِني: أََذاس

اع تسدَّ َذايِي َوار اْرث: ثدَّ إِ َذاخڒ ِزي يَجاوب أَث 7 ُؤشغ۔ َغا َذاس ِمين ُبو َغاِري َوار َخاِفي،

يِنيغ: أََذاوم 8 ُؤشغ۔ اََذاش كَّارغ اَذ زّمرغ َوار اَِكِذي، طّْسن يُنو َثاْرَوا ْثبلّع، اْرث َثوَّ و ڒخُّ َشا!
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اَطَّاس َذايس يَزاوݣ ِميْنِزي يكَّار اَذ نتَّا نّس، اَمدُّوكڒ ذ نتَّا ِميْنِزي ُيوش اََذاس َشا يكِّير َوار مَڒا

يْحَذاج۔ ِمين ا َمارَّ ُيوش اََذاس

ا َمارَّ ِميْنِزي 10 ْرزمن۔ أََذاوم سقْرْقبم، َتافم۔ أَذ رزُّوم، وش۔ يمُّ أََذاوم تَّارث، يِنيغ: اََذاوم نش 9

مَڒا 11 يْسقْرْقبن۔ َغا ون إِ اْرث ثوَّ تْرزم أَذ َياف۔ أَذ يْرُزون، َغا ونِّي وش۔ يمُّ اََذاس يتَّارن َغا ونِّي

اََذاس َما 12 لَّا! وْسڒم؟ ن وْمَشان ذݣ ِفيغر ُيوش اََذاس َما اَْسڒم، يس مِّ يتَّار-اَس زَّاْيوم يّجن َشان

اَذ نم ثّسْ َماَشا انن يعفَّ ذ كنِّيو مَڒا 13 لَّا! َثمْدَجاْڒث؟ يس مِّ يتَّار-اَس مَڒا ْثِغيْرضْنت َباَباس ُيوش

يقْدسن اَرُّوح ئِِتيّش ْكَتار؛ يّݣ اَذ وجنَّا ذݣ َيْدجان إِݣ َباَباْثوم يصْبَحان، ِمين نْوم َثاْرَوا إِ تُوشم

يتَّارن۔" َذاس-ث يِنِّي إِ

نّس ضد يْدَجان يِنِّي يْتَواَجاه ِعيَسى ِسيْذنَا

بن ْتعّجْ قِّيمن وْرَياز، يوڒ يسِّ نِّي ّجن يّفغ َواِمي اَزيُنون۔ ذ ّجن ن يج ِعيَسى ئُِسوفُوغ 14

ْڒَغاِشي۔

ْبَعْلَزُبول قَّارن ُؤِمي ْجُنون ن اَرَّايس ِميْنِزي ْجُنون يُسوفُوغ "نتَّا نَّان: زَّاْيسن ڒْبَعاض َماَشا 15

ّجْهذ-أَ۔" ُيوَشا-اَس

َجّرْبن۔ اَث حَما وجنَّا زݣ لُْمْعِجَزا ن يج تتَّارن ئِنّْغِنيت 16

ونّْغِنيت اَكذ يّجن نّس اَيْثَباب ْتمْنَغان ِذي إِي لْمْمَلَكا "ْمُكڒ ئِنَّا-اَسن: نَْوان، ِمين ئِّسن 17

يَطان شِّ مَڒا 18 تْوَضا۔ اَذ ونّْغِنيت اَكذ يّجن نّس اَيْثَباب ْتمْنَغان ِذي إِي اْرث َثدَّ ْمُكڒ ْتنْهذم۔ اَذ

ّجْهذ س َڒاْرَياح ُسوفُوغغ ارم ثقَّ ِميْنِزي نّس؟ لْمْمَلَكا ْتُدوم اَذ ثّݣ َغا َماّمش يَطان، شِّ خ يقطَّا

نْوم يْوَذان َماّمش كنِّيو، ئِِنيم-اَيِي َبْعْلَزُبول، ن ّجْهذ س َڒاْرَياح ُسوفُوغغ مَڒا 19 َبْعْلَزُبول۔ ن

ارم۔ ثقَّ مين ذي ڒَحّق ُبو َغاْروم َوار بلِّي ْتبيَّانن نْسن يخف س نِيْثِني نِْثِني؟ ذ وَڒا ُسوفُوغن-ثن

َغاْروم۔ اَڒ ُيوَسا-د أَربِّي ن ْڒُمْلك أََقا أَربِّي، ن ّجْهذ س َڒاْرَياح ُسوفُوغغ مَڒا نش، 20

َڒاَمان۔ ِذي يِتيِڒي نّس أَݣَْڒا نّس، اْرث َثدَّ يحطَّا ڒْسَناح يْدَجا َغار ونِّي يجْهذن اَْرَياز مَڒا 21

خف إِي ڒْسَناح ا َمارَّ يكّس أََذاس يْغڒب، أَث يجْهذن، َخاس ِوي َخاس يْهجم مَڒا َماَشا 22

نّس۔" اَݣَْڒا يْفرق أَذ يعّوڒ،

يْتزْدَجاع۔ نتَّا يْسُمونَان، ِكِذي َوار ونِّي يُنو۔ ضد اََقا-ث يْدِجين ِكِذي َوار "ونِّي 23
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َمانِي اَْمَشان يرزُّو ُيوْزغن يُموَشان ذݣ ئِݣُّور ْبَناذم، َشان ِزي ان اَعفَّ ذ ّجن يّفغ َغا أَْخِمي 24

اَت يْذوڒ أََغارس 25 فّْغغ۔ ِزي إِي يُنو اْرث ثدَّ َغار ذْوڒغ أَذ يِيِني: اَذ َشا ُيوِفي َوار مَڒا يريّح۔ َغا

أَذ زَّايس، ْكَتار انن يعفَّ ذ نّْغِنيت ْجُنون ن سْبَعا َياِوي د أَذ يَراح، اَذ أُوَشا 26 ثْنَقا۔ ثْعذڒ، َياف

ومْزَوار۔" زݣ ْكَتار ثْحِڒي َوار نِّي ْبَناذم ن لَْحَلا تِيِڒي اَذ نِّيت ْڒخّدْ زْذغن۔ اََذايس ْجِميع ذْوڒن

ثنَّا-اَس: ْڒَغاِشي، ن ْڒوْسط ِذي ثْسُغوي ثْمَغاْرث ن ئِج َمانَاَيا، خ اَواڒ يسَّ تُوَغا َواِمي 27

يُسوْطضن۔" ش إِي ثنِّي ُيوْرون، د شك نِّي ثْمَغاْرث ن ْعذ "سَّ

ْتَطاَعان-اَس۔" أَربِّي، ن َواَواڒ إِ يْتْسَڒان يِنِّي ن ْعذ سَّ "لَّا، ينَّا: نتَّا َماَشا 28

ِعيَسى ِسيْذنَا ِزي لُْمْعِجيَزا يرزُّون يِنِّي

لُْمْعِجيَزا، تتَّارن ْڒوْقث-أَ ن انن يعفَّ "ئِْوَذان ار: يقَّ ِعيَسى ئِْبَذا ْڒَغاِشي، تْمَزاَحامن َواِمي 29

ِ إ لَْعَلاَما ن يج ذ ُيونس نَِّبي يْدَجا َماّمش 30 ُيونس۔ نَِّبي ن ونِّي ِغير يْتُموِشي َذاسن َوار َماَشا

ْڒوْقث-أَ۔ ن يِْوَذان إِ لَْعَلَما ن يج ذ ْبَناذم ن مِّيس َعاوذ يِيِڒي اَذ و أَمُّ نِيْنَوا، ن ثْنِديْنت ن اَْيْثَباب

ْثشْثَشا، أََخاسن ْڒوْقث-أَ، ن يِْوَذان اَكذ لَْجُنوب ن لَْمِلَكا تكَّار اَذ لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم 31

َران اَمّقْ ذ يّجن َذانِيَتا ُسِليَمان، ن لِْحْكَما إِ ْتسڒ اَذ حَما ُيوݣْجن ْثُموْرث ِزي ثُوَسا-د ِميْنِزي

ن يِْوَذان اَكذ نِيْنَوا ن ثْنِديْنت ن يمْزَذاغ كَّارن د اَذ لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم 32 ُسِليَمان۔ ِزي

َذانِيَتا ُيونس، يْنَها ثن َواِمي تُوبن نِيْنَوا ن ثْنِديْنت ن اَْيْثَباب اش َڒاحقَّ شْثَشان، أََخاسن ْڒوْقث-أَ،

ُيونس! ِزي َران اَمّقْ ذ يّجن

ثِيطَّاِوين ذ نتَّاث ات دَّ ن ْثَفاْوث

لَْعْكس، وصْنُدوق۔ َشان يْقڒب اََخاس نِغ يسُنوفّر اَث حَما ْڒقْنِديڒ اڒ يْتَشعَّ َما يّجن ذ ُؤَڒا 33

ِ إ ْثَفاْوث اَمْشَناو ثِيطَّاِوين 34 يَتاْذفن۔ د إِي يِنِّي خ ْثَفاْوث ُيوش اَذ حَما ْڒَمْرَفاع خ يّݣ أَث

ثِيطَّاِوين مَڒا نّش۔ ثُوَذاْرث ا َمارَّ ِذي ْثَفاْوث تِيِڒي أَذ انْت، صحَّ نّش ثِيطَّاِوين مَڒا نّش، ثُوَذاْرث

نّش، يخف ْحَضا 35 َثاْدجْست۔ ِذي تِيِڒي اَذ نّش ثُوَذاْرث ا َمارَّ ْمِليح، َشا ْدِجيْنت َوار نّش

ُبو َذايس َوار ْثَفاْوث، َذايس نّش ات دَّ ا َمارَّ مَڒا 36 َثاْدجْسث۔ ذ َذايك إِي نُّور يذّوڒ َوار حَما

ْڒقْنِديڒ۔" ن ْثَفاْوث تّݣ اَمْشَناو اَطَّاس ْتشْعشع أَذ َثاْدجْسث،
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ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ن ڒْفِضيَحاث

يم۔ يقِّ ُيوذف يّش۔ اَِكس حَما يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي يّجن ئِعْرض-يث اَواڒ، يسَّ َواِمي 37

ا۔ َمشَّ إِ ْقبڒ وِسيرذ س نّس يخف َشا ار يطهَّ َوار ِعيَسى يْژَرا َواِمي يْتعّجب يِسي وَفرِّ يم يقِّ أُوَشا 38

َذاخڒ َغار كنِّيو َماَشا ا، َبرَّ س طْبِسي ذ ْڒَكاس ْثِسيِريذم يِسْيين يَفرِّ "كنِّيو ِسيِذيْثنغ: ئِنَّا-اَس 39

َذايس ِمين يݣِّين إِݣ نتَّا ذ ات، دَّ يݣِّين أَربِّي يْفِهيمن! َوار يِنِّي أَ 40 ّشّر۔ ذ ْطَمع س ار يعمَّ نْوم

كنِّيو۔ إِ يِسيرذ يْذوڒ اَذ ا َمارَّ َذاخڒ، َغار َغاْروم ِمين صْدقم 41 َذاخڒ۔ َغار

ذ ُؤْوَرامج ذ نَْعَناع ِزي وَڒا َڒْعُشور تِيّشم يِسْيين! يَفرِّ ن ْڒِحزب أَ نْوم، ڒْفِضيحث َيا َماَشا 42

س تْهَتامم اَذ ا-اوم ئِخصَّ لَّا، َماَشا أَربِّي۔ ن ڒْمِحّبث ذ ْڒَحّق ِزي تْهِتيِميم َوار َڒاْعُشوب، ا َمارَّ

يُموَشان تْخسم ِميْنِزي يِسْيين! يَفرِّ ن ْڒِحزب أَ نْوم، ڒْفِضيحث َيا 43 َڒْعُشور۔ تتُّوم َما ْبَڒا َمانَاَيا،

نْوم، ڒْفِضيحث َيا 44 ْزنَاِقي۔ ِذي ْسَڒام ݣّن اََذاوم يتْعِجيب-اَوم َعاوذ ثْمِزيَذاِوين، ِذي يمْزُووَرا

ينن۔" سِّ ثن َوار َماَشا يِْوَذان َخاسن ݣُّورن ارن، يودَّ يمْضَڒان اَمْشَناو كنِّيو

اََقا َمانَاَيا ارذ ثقَّ َواِمي لُْمَعلِّم، "أَ ئِنَّا-اَس: ِريَعا، شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي زݣ يّجن ئَِجاوب-يث 45

ين!" نشِّ ذ وَڒا ْتَزَورذ-اَنغ

يذْقڒن ڒْحمڒ يم ْتشدِّ ِميْنِزي ِريَعا، شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي أَ كنِّيو، ذ وَڒا نْوم ڒْفِضيحث "َيا ئِنَّا: 46

وَضاض ن طَّاْرف س وَڒا نِّي ڒْحمڒ ُبو ْتِحيِذيم َوار كنِّيو َماَشا ْرُبون، اَث حَما يِْوَذان خ يقْسحن

نِْثِني ذ نْوم ڒْجُذوذ أُو يْمَرابذن ذ َٔنِْبَيا ْلا ن يمْضَڒان َتارِّيم كنِّيو ِميْنِزي نْوم، ڒْفِضيحث َيا 47 نْوم۔

يْنِغين إِݣ نِْثِني ذ ِميْنِزي خْذمن۔ ِمين ئِْعجب-اَوم نْوم، ڒْجُذوذ اَكذ َتاْفقم 48 يْنِغين۔ ثن إِي

أََذاسن أَربِّي: ن لِْحْكَما ار ثقَّ َعاوذ َمانَاَيا خ 49 يْمَرابذن۔ ذ نْسن يمْضَڒان َتارِّيم كنِّيو أُو َٔنِْبَيا ْلا

ا َمارَّ خ بن ْتَواَعّقْ اَذ ْڒوْقث-أَ ن يوَذان حَما 50 اَّزْڒن، أََخاسن نْغن، أَزَّاْيسن اَرُّوُسل، ذ َٔنِْبَيا ْلا ّسكّغ

َزَكِرَيا ن يَذاّمن اَڒ َهابِيل ن يَذاّمن زݣ 51 ونْشت، دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ َٔنِْبَيا ْلا ن ُيوّزْڒن إِي يَذاّمن

ن يْوَذان ذ َمانَاَيا، خ لِْعَقاب ا َمارَّ يِنيغ: أََذاوم َواه، َرانْت۔ َثمّقْ ثْمِزيَذا ذ ْڒمْذَبح َجار يْنِغين إِي

ثْيِسيم ِميْنِزي ِريَعا! شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي أَ نْوم، ڒْفِضيحث َيا 52 يْتَواَحاْسبن! َغا َخاس إِي ْڒوْقث-أَ

َياْذفن۔" َغا إِي ُؤو يم ثجِّ َوار ثُوِذيفم َوار كنِّيو ڒْفَهامث، ن ْڒمْفَتاح

َڒاْعُشوب۔ ن نُّوع ن يج ذ نتَّا أَْوَرام ج42:11
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ِزي ْكَتار۔ ِعيّفن-ث يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ْرنِين يّفغ، ّسنِّي َواِمي 53

َشان يِيِني اَذ حَما حطَّان-ث 54 ْثمْسَڒايِين، ن َواطَّاس ذݣ ْتسْقَسان-ث ْبَذان ْثَساونْت اَڒ ّسنِّي

طّْفن۔ ث َغا ِميْنِزي اَفن اَذ حَما َواَواڒ

أَربِّي ِزي ثِيݣّْْوِذي

خ يج عّفْسن ذْوڒن َواِمي أَڒ يِوَذان، ن َران اَمّقْ ذ لَْعَدد ن يج ُمونن نِّيت ڒخّدْ ن112 نَِّفاق ِزي نْوم يخف "ْحَضام نّس: يمْحَضارن إِ ينَّا-اَسن اَمْزَواُرو ذ ونّْغِنيت۔

يُنوفّْرن ِمين ا َمارَّ يْتَواْفضح، اَذ يْتَواْسُنوفّرن ِمين ا َمارَّ 2 ونُْتون۔ح اَم يْدَجان إِي يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب

س ثنِّيم ِمين ا َمارَّ ُؤِزيڒ، س ْسڒن اََذاس َثاْدجْست ِذي ثِينِّيم ِمين ا َمارَّ َمانَاَيا، خ 3 يْتَواّسن۔ اَذ

ْثزقَّا۔ ِزي ْسُغوين أَزَّايس ثُوْذِرين، إِ َذاخڒ َغار ْڒحّس

ِمين َغاْرسن َوار اش َڒاحقَّ ات، دَّ ينّقن يِنِّي زݣ ُبو تݣّْْوذم َوار يُنو: وَكاڒ يمدُّ اَي يِنيغ أََذاوم 4

نْوم، ات دَّ يْنغن َغا ونِّي زݣ ݣّْْوذم ثݣّْْوذم: َغا ِزي ِوي يِنيغ أََذاوم 5 َمانَاَيا۔ ِزي ْكَتار ݣّن َغا

َما 6 ݣّْْوذم-ث۔ ونِّي َواه، يِنيغ: أََذاوم َجهنََّما۔ ِذي يْنَضار أَت ْكَتار؛ يّݣ َغا ِمين َغارس أُوْمَبْعد

ذ ُؤَڒا 7 يّجن۔ ذ وَڒا يتتُّو َوار أَربِّي َماَشا َواه، ُدوُرو؟ ن ْثَناين س زَّاْوج ن خْمَسا ْتمْنِزين َوار

زݣ ْكَتار ْثسݣَّْوام كنِّيو َشا۔ تݣّْْوذم َوار َمارَّا۔ أَربِّي يْحسب-يثن وزْدِجيف خ َغاْروم إِي يُزوطَّان

يَزاْوِجيون! ن َواطَّاس

زَّاث ْبَناذم، ن مِّيس نش، شْهذغ أَزَّايس يِْوَذان، إِ زَّاث يشْهذن َغا زَّايِي ونِّي يِنيغ: أََذاوم 8

لَْمَلائَِكاث إِ زَّاث نش نَْكرغ أَث يِْوَذان، إِ زَّاث يْنَكرن َغا َذايِي ونِّي 9 أَربِّي۔ ن لَْمَلائَِكاث إِ

َشان يِيِنين َغا ونِّي يْغَفار۔ اََذاس ْبَناذم ن مِّيس خ ان اَعفَّ ذ َواَواڒ َشان يِيِنين َغا ونِّي 10 أَربِّي۔ ن

َشا۔ ار يغفَّ َذاس َوار يقْدسن اَرُّوح خ ان اَعفَّ ذ َواَواڒ

َشا ْتفكَّرم َوار يْمَخاْزنِْيين، ذ ْڒُحكَّام ذ ُووَذاين ن ثْمِزيَذاِوين َغار اَِوين َغا كنِّيو أَْخِمي 11

ِذي يسْضَهار اََذاوم-د يقْدسن اَرُّوح ِميْنِزي 12 ثِيِنيم، َغا ِمين نِغ نْوم يِيخف خ ْثَداْفعم َغا َماّمش

ثِيِنيم۔" َغا ِمين نِّي ْثَساَعات

اَْمثُون۔ نتَّا أَنُْتون ح1:12
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اَْفُغوڒ ذ تَّاَجر ن ْڒَمْعَنا

ْڒَواْرث۔" يْفرق اَِكِذي حَما ُووَما إِ ئِِني-َياس لُْمَعلِّم، "أَ ْڒَغاِشي: ِزي وْرَياز ن يج ئنَّا-اَس 13

ئِنَّا- 15 ْڒَواْرث؟" يفْرقن ونِّي ذ نِغ ْڒَقاِضي ذ َخاوم يݣِّين َذايِي ِوي اَْرَياز، "أَي ئِنَّا-اَس: 14

ن َواطَّاس س تِيِڒي َوار ْبَناذم ن ثُوَذاْرث ِميْنِزي ْطَمع، خ بّعْذث نْوم، يخف "ْحَضام اَسن:

َواݣَْڒا۔"

اَطَّاس۔ ثُْورو-اَس نّس َثُموْرث تَّاَجر ذ ْبَناذم ن "ئِج ئِنَّا: ْڒَمْعَنا، ن يج س اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ 16

أُوَشا 18 ݣّغ؟ َغا ِمين ْڒِغيْدجث-أَ، ڒغ خّمْ َغا َمانِي اَْمَشان ُبو َغاِري َوار نّس: نّْفس ِذي ئِنَّا 17

ْڒِغيْدجث ا َمارَّ ڒغ خّمْ أََذاْيسن َخاسن، َرانن يمّقْ ذ ينّْغِنيت بِنيغ أَذ يُنو، انن يخزَّ هْذمغ أَذ ينَّا:

َواطَّاس إِ يِقيّدن َغا ِذي إِي ْڒِخير ن اَطَّاس َغاِري َصاِفي، نّس: نّْفس ِذي ئِنَّا 19 يُنو۔ اَْرزق ذ

اَذ ْدِجيڒث-أَ ِذي اَْفُغوڒ! أَي أَربِّي: ئِنَّا-اَس 20 َفْرحغ! اَذ ْسوغ اَذ ّشغ اَذ ريّْحغ أَذ يسݣُّْوَسا، ن

تَّاَجر ذ ُبو يْدِجي َوار نّس يِيخف إِ عن يجّمْ ونِّي 21 َمانَاَيا؟ ْثسْوَجاذذ ُؤِمي نّش۔ ُبوْحبڒ ْيِسيغ

أَربِّي۔" َغار

وْمُنوس ُبو يم كسِّ َوار

ْعَلاْحَساب نْوم ثُوَذاْرث إِ وْمُنوس ُبو يم كسِّ َوار يِنيغ: اََذاوم َمانَاَيا "خ نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا 22

ِزي ْكَتار ْتسݣَّْوا ثُوَذاْرث ِميْنِزي 23 نْوم۔ ات دَّ إِ ثْحَذاجم َغا إِي َوارُّوض ذݣ نِغ ثّشم َغا ِمين

َوار ارن۔ مجَّ َوار زّرْعن، َوار يَباغِريون۔ َغار ْخَزارم 24 َوارُّوض۔ زݣ ْكَتار ْتسݣَّْوا ات دَّ ا، َمشَّ

ْتسݣِّْويم َوار َما كنِّيو، ّشن۔ اَذ يِتيّشن َذاسن إِي أَربِّي ذ ڒن۔ خّمْ َغا َمانِي ذ وَڒا ثِسْرِفين َغاْرسن

ْڒُعُمور ِذي ْثَساَعات ِغير نّس وْمُنوس س يْرنِي أَذ زَّاْيوم رن يزّمْ ُؤݣ 25 يِْجَضاض؟ زݣ ْكَتار

نّْغِنيت؟ َشان إِ اَْمُنوس يم ْثكسِّ ي َمايمِّ اَمْزَيان، ذ يْدَجان ِمين إِ وَڒا رم ْثزّمْ َوار مَڒا 26 نّس؟

اَزّدِجيذ ذ ُؤَڒا يِنيغ: أََذاوم يْتخيِّيض۔ َوار يخّدم َوار ڒْخَڒا؛ ِذي نَْوار يْمَغار َماّمش ْخَزارم 27

نَْوار۔ ن يج اَمْشَناو اَصْبَحان ذ اَرُّوض َغارس َوار اْرص عمَّ أَمنِّي اَݣَْڒا، ذ َغارس ِمين ا َمارَّ ُسِليَمان،

يّݣ اَِكْذوم كنِّيو ا، ثِيوشَّ يَحرق اَذ نَْهاَرا يْدَجان إِݣ ڒْخَڒا ن اَْربِيع إِ اَرُّوض يِتيّش أَربِّي مَڒا 28

وْمُنوس۔ ُبو يم كسِّ َوار ثْسوم۔ َغا ِمين نِغ ثّشم َغا ِمين رزُّوم َوار 29 وْقِليل۔ ذ نْوم يَمان لٕاِ ْكتار۔
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ثِمْسَڒايِين-أَ۔ ثْحَذاجم بلِّي يّسن َباَباْثوم َماَشا ونْشت-أَ، دُّ ن ڒݣُْنوس رزُّون-ث َمانَاَيا ا َمارَّ 30

يُنو ْثِحيمْرث أَ َشا تݣّْْوذم َوار 32 ثِمْسَڒايِين-أَ۔ ْتَواْرنِيْنت أََذاوم أَربِّي، ن ْڒُمْلك ْثرزُّوم مَڒا 31

نّس۔ ْڒُمْلك ُيوش اََذاوم َباَباْثوم يْرَضا ِميْنِزي َثمْزَيانْت،

ْڒكْنز ن يج ذ نِثْنِتي يفنِّين َوار إِي ْتمْنَياث ن ثِزْعُبوِڒين ݣّم صْدقم-ث، نْوم، اَݣَْڒا زنْزم 33

ْڒكْنز يْدَجا َمانِي 34 يْتضيَّاعن۔ ْثُزْوَرا ذ لَّا ار، وشفَّ ِذينِّي يِتيذف َوار يقطِّين، َوار إِي وجنَّا ذݣ

نْوم. ُووڒ يِيِڒي َغا ِذينِّي نْوم،

ِسيِذيْثوم يْذوڒ َغا د ْخِمي ثْوْجذم ئِِڒيم

ْتَراَجان إِي يْوَذان اَمْشَناو ئِِڒيم 36 ڒنْت۔ َشّعْ نْوم ثَِفاِوين يِڒيْنت أَذ ݣّفْضم، ثْوْجذم ئِِڒيم 35

ن ْعذ سَّ 37 ذْغَيا۔ رْزمن اََذاس يْسقْرقب اَذ َياس َغا د ْخِمي ْڒَفاْرح، ِزي يْذوڒ اَذ ِسيِذيْثسن

يݣّفض أَذ ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا طِّيصن۔ َوار َعاذ َياف اَثن ِسيِذيْثسن ُيوَسا-د مَڒا نِّي امن يخدَّ

اَمُّو ُيوِفي-ثن ُيوَسا-د مَڒا امن-أَ يخدَّ ن ْعذ سَّ 38 َخاسن۔ ار يْتسخَّ يْبَذا أَذ يْسِغيم، أَثن ِسيِذيْثسن،

اْرث ثدَّ ن َباب يّسن ْمِڒي َمانَاَيا: نم تّسْ اَذ ا-اَوم ئِخصَّ 39 ڒْفجڒ۔ إِ ْقبڒ نِغ ْدِجيڒث ن ْڒوْسط ْقبڒ

ْسوْجذم 40 نّس۔ اْرث َثدَّ َياذف اَذ ي يِتيجِّ ث َوار إِِڒي ار، وشفَّ َياس َغا د ِذي إِي ْثَساَعات

ْتِريِجيم۔" َوار إِي ْثَساَعات ِذي َياس د اَذ ْبَناذم ن مِّيس ِميْنِزي نْوم يخف

يْوَذان؟" ا َمارَّ إِ نِغ ين نشِّ إِ ِغير ارذ-ث ثقَّ ْڒَمْعَنا-َيا ِسيِذي، "أَ ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس 41

يْتكلَّاف إِݣ ونِّي ذ َڒاَمان؟ َذايس اَِميِغيس، ذ اَوقَّاف ذ يْدَجان "َمانْون ِسيِذيْثنغ: ئِنَّا-اَس 42

يْذوڒ َغا ْخِمي نِّي ُؤوقَّاف ن ْعذ سَّ 43 ْڒوْقث۔ ِذي ا َمشَّ نّس امن يخدَّ إِ ُيوش اََذاسن ِسيذس

َمارَّا خ يْتَواكلّف اَذ نِّي اَوقَّاف أََقا ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 44 نّس۔ ْڒخْذمث ِذي يَتاف-يث ِسيذس

اَذ يْبَذا أَذ َشا، يِتيس د َوار يعطّڒ اَذ ِسيذس بلِّي يْنَوا اَذ نِّي اَوقَّاف مَڒا َماَشا 45 ِسيذس۔ ن اَݣَْڒا

ن ِسيذس َياس د اَذ أُوَشا 46 اَْسَكاْيِري، ذ يِيڒي اَذ يسو اَذ يّش أَذ اِمين، ْثخدَّ ذ امن يخدَّ ُيْووث

يقّس أَث ين، يسِّ ت َوار ْثَساَعات ن يج ذݣ َشا، يْنِوي ث َوار نَْهار ن يج ذݣ نِّي ُؤوقَّاف

ِمين نن يّسْ إِݣ نِّي أَوقَّاف 47 يَمان۔ لٕاِ يْدِجي َوار ِذي يِنِّي ن وْمَشان ذݣ يّج أَث يوْزِويزن، ذ

اَطَّاس۔ يْتَواَعّقب أَذ ِسيذس، يخس ِمين يتّݣ َوار نّس، يخف يسْوِجيذ َوار ِسيذس، يخس

اَذ َماَشا يتّݣ، ِمين خ اَْعُموذ يْسَذاهْدج ا َوخَّ ِسيذس، يخس ِمين ينن يسِّ َوار ونِّي َماَشا 48
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خ يْتَواكلّْفن َغا إِݣ ونِّي اَطَّاس۔ تَّارن أَزَّايس اَطَّاس، يُموش ُؤمي ونِّي ا َمارَّ ْذُروس۔ يْتَواَعّقب

ْكَتار۔ تَّارن أَزَّايس ْكَتار،

ِعيَسى ِسيْذنَا ن ڒْسَباب ِذي مْسْفَرقن اَذ يْوَذان

ا-اَيِي ئِْتخصَّ 50 ْثشّعڒ! اَفغ اَت ْخسغ مْشَحاڒ ْثُموْرث، خ ي ثِمسِّ نَْضارغ اَذ حَما "ُؤِسيغ-د 49

ِذي ڒْهَنا ݣّغ اَذ ُؤِسيغ-د بلِّي ْتفكَّرم َما 51 َمانَاَيا۔ عُذوغ َغا اَڒ خّيْقغ مْشَحاڒ بغ۔ ْتَواَعّدْ اَذ

يِْوَذان ن خْمَسا مْسْفَرقن اَذ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ 52 اَْفرق۔ ݣّغ اَذ ُؤِسيغ-د قَّارغ-اَوم لَّا! ونْشت؟ دُّ

ْثَڒاَثا۔ اَكذ مْنغن اَذ ْثَناين ْثَناين، اَكذ مْنغن اَذ ْثَڒاَثا اْرث: ثدَّ ن يج ذݣ

مِّيس، اَكذ َباَباس يْمنغ أَذ 53

َباَباس، اَكذ يس مِّ ذ

يْدِجيس، اَكذ اس يمَّ ذ

اس، يمَّ اَكذ يْدِجيس ذ

نّس، ثْسِڒيث اَكذ َلالَّاس ذ

َلالَّاس۔" اَكذ َثْسِڒيث ذ

ْزَمان-أَ ن لَْعَلاَماث

ُيْووث اَذ وْمَشان ذݣ تِيِنيم أَذ ْڒَغْرب، ِزي يݣَّعذ-د اَسْيُنو ثْژِريم "مَڒا ْڒَغاِشي: إِ َعاوذ ئِنَّا 54

أُوَشا اَطَّاس، ڒْحُمو يِيِڒي اَذ تِيِنيم أَذ لَْجُنوب، ن اَرِّيح يُصوض-د مَڒا 55 ُيْووث۔ اَذ أُوَشا ونَْژار،

َوار ي َمايمِّ ْتَشّرْحم۔ اَذ نم ثّسْ ْثُموْرث ذ وجنَّا ن لَْحاَلا لُْمَناِفِقين! أَ 56 يِيِڒين۔ َغا إِي َمانَاَيا ذ

نْدَجا؟ ِذي ْزَمان-أَ ْتَشّرْحم اَذ رم ْثزّمْ

يِْوَذان اَكذ مْصَڒاحم

ُؤِوين-اَش-د أُوَشا يّجن َشان يْتهم-يش مَڒا 58 كنِّيو؟ نْوم يِيخف س ْڒَحّق ينم ثسِّ َوار ي َمايمِّ 57

ِ إ ُيوش اَش ْڒَقاِضي ْڒَقاِضي، َغار يض يِسيوِّ ش َوار َباش وْبِريذ، ذݣ ذْغَيا اَِكذس ْعذڒ ْسِتْدَعا، ْلٕاِ
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ُصولِْدي ْثخْضسذ َغا اَڒ ّسنِّي غذ تّفْ َوار يِنيغ: أََذاش 59 ڒْحبس۔ ِذي نَْضارن اَش أُوَشا وْمَخاْزنِي

اَنݣَّاُرو۔"

تُّوَبا خ اَواڒ يسَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

َغْرصن يَجالِيِلْيين َواِمي بلِّي ِعيَسى خبَّرن يِْوَذان، َشان ُؤِسين-د نِّي نَْهار ِذي نْسن113 يَذاّمن أُوَشا يْنِغي-ثن، بِيَلاُطوس اَُروَمانِي ذ لَْحاكم ُيوَسا-د نْسن، ْذبِيَحاث

نْسن۔ ْذبِيَحاث ن يَذاّمن اَكذ خلّْطن

ْڒُمْعِصَياث ِزي ْكَتار نِّي يَجالِيِلْيين ن ْڒُمْعِصَياث ْثحْسبم "َما ئِنَّا-اَسن: ِعيَسى، َخاسن َيرَّا 2

يْذوم ا َمارَّ تُوبم، َوار مَڒا لَّا۔ يِنيغ، أََذاوم 3 ْڒُمِصيَبا-َيا؟ َخاسن ثْهَوا-د ِميْنِزي يَجالِيِلْيين ا َمارَّ ن

ثْنِغي-ثن، ِسيْلَوام ِذي وْمعث صُّ تْوَضا د خف إِي نِّي ْثمْنَطاش َعاوذ، 4 نِْثِني۔ اَمْشَناو ثم تّمْ اَذ

َوار مَڒا لَّا۔ يِنيغ، أََذاوم 5 لُْقْدس؟ ِذي يزّدْغن يْوَذان ا َمارَّ ِزي ْكَتار ْدنُوب ݣِّين بلِّي ْتِغير-اَوم َما

نِْثِني۔" اَمْشَناو ثم تّمْ اَذ يْذوم ا َمارَّ تُوبم،

يِتيْرون َوار َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ ن ْڒَمْعَنا

ُيوَسا-د نّس، ْڒَعْرصث ِذي ثژُّو َثاَزاْرث ن اْرث َثشجَّ َغارس وْرَياز ن "ئِج ْڒَمْعَنا-َيا: س يوڒ ئِسِّ 6

َغار َتاسغ-د نش ْسِنين ثْڒت وفْدَجاح: إِ ئِنَّا-اَس 7 َوالُو۔ ُيوِفي َذايس َوار َثاَزاْرث يكّس اَزَّايس

ْتضّيع اَذ نّج َغا ت ي َمايمِّ قّس-يت! َوالُو۔ تِيفغ َذايس َوار َثاَزاْرث كّْسغ اَذ حَما ارث-أَ ْثشجَّ

ڒْغَبار۔ ݣّغ أََذاس نْقشغ، اَت حَما َواَها، ْڒَعام-أَ اّج-يت ِسيِذي، أَ وفْدَجاح: ئِنَّا-اَس 8 َثُموْرث؟

نْقّس۔" اَت َصاِفي َوالُو مَڒا ُيوِسين، د إِي وسݣَّْواس ذݣ َثاَزاْرث تّݣ اَذ إَِما َيا 9

ثْمَغاْرث ن يْشت إِ اَْعُرور يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

ن يج ِذينِّي 11 لِْعَباَدا۔ ن ّسْبث ن نَْهار ِذي ُووَذاين ن ثْمِزيَذا ن يج ذݣ يسْڒَماذ ِعيَسى 10

نِيَشان۔ ْتبّد اَذ ْثزّمر َوار ثْقوس، َواِمي۔ زݣ يسݣُّوَسا ْثمْنَطاش ثْهڒش ّجن، َذايس ثْمَغاْرث

نّم۔" ڒْهَڒاش ِزي ثْنفكّذ َثْمَغاْرث، "أَ ئِنَّا-اَس: َخاس، يَڒاَغا-د ِعيَسى يْژَرا ت َواِمي 12

أَريِّي۔ ثْعضم نِيَشان، ْثبّد نِّي ْڒوْقث ِذي أُو نّس، يَفاّسن َخاس ئِسْرس 13
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ن نَْهار ِذي نِّي َثْمَغاْرث يْسݣْنَفا ِميْنِزي ِعيَسى اَكذ يعّصب نِّي ثْمِزيَذا ن اَرَّايس أُوَشا 14

اَذ َتاسم َغا د إِي َذاْيسن ْڒخْذمث، ن سّت-يَّام ُيوَشا "أَربِّي يِْوَذان: إِ ينَّا-اَسن أُوَشا لِْعَباَدا۔

لِْعَباَدا." ن نَْهار ِذي ُبو يْدِجي َوار ْتݣْنِفيم،

نْوم يْغَياڒ ذ يُفونَاسن لِْعَباَدا ن نَْهار ِذي ْثضْدْجقم َوار َما لُْمَناِفِقين، "أَ ِسيِذيْثنغ: ئِنَّا-اَس 15

ْثمْنَطاش يَطان شِّ ئِشّد-يت ْبَراِهيم، ن ورِّيث دُّ ِزي َثْمَغاْرث-أَ 16 وم؟ ْثسّسْ اَثن حَما ْڒكُوِري ِزي

يْتمْنَغان اَِكس يِنِّي ا َمارَّ اََواڒ-أَ، ينَّا َواِمي 17 لَّا؟" نِغ لِْعَباَدا ن نَْهار ِذي نْرُخو اََذاس َما يسݣُّْوَسا،

يتّݣ۔ إِي َرانِين ثِمّقْ ڒْخَذايم ِزي يَفْرح ْڒَغاِشي ا َمارَّ َماَشا سْذَحان،

أَربِّي ن ْڒُمْلك خ اَواڒ يسَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

أَربِّي ن ْڒُمْلك 19 شّبْهغ؟ ث َغا ِميْنِزي س أَربِّي؟ ن ْڒُمْلك يْتشبَّاه ِذي "ِمن ِعيَسى: ئِنَّا 18

يژُّو-ت وَثرَّاس ن يج ئِْيِسي-ت ُبوݣَْرَذار۔ قَّارن-اَس اَْربِيع ن نُّوع ن يج ن زَّرِّيعث ن يج اَمْشَناو

َڒْعَواش۔" َذايس تݣّن ئِْجَضاض َرانْت، َثمّقْ اْرث َثشجَّ ذ ثْذوڒ ثْمَغار، نّس۔ ْڒَعْرصث ِذي

ن يج ثْيِسي-ث اَنُْتون اَمْشَناو نتَّا 21 أَربِّي؟ ن ْڒُمْلك شّبْهغ َغا ِميْنِزي "س َعاوذ: ئِنَّا 20

َمارَّا۔" يْسݣَّعذ-يث نِّي اَنُْتون َواِمي اَْڒ َوارن ن ْڒُمود ِذي ثݣِّْوي-ث ثْمَغاْرث

ثُوَذاْرث ن اْرث َثوَّ

لُْقْدس۔ َغار يݣُّور يسْڒَماذ ڒْدُشور، ذ ام ْثندَّ خ ئِكَّا 22

ڒْبَدا؟" ن ثُوَذاْرث اَڒ يَراحن َغا إِي ْذُروس َما ِسيِذي، "أَ وْرَياز: ن يج ئِّسْقَسا-ث 23

ن أَطَّاس يِنيغ: أََذاوم يْحَصارن۔ اْرث ثوَّ ِزي َثاْذفم َغا َماْمش "ݣّم 24 ِعيَسى: ئَِجاوب-يث

اْرث، َثوَّ يبلّع اَذ اْرث ثدَّ ن َباب يكَّار َغا ْخِمي 25 زّمْرن۔ َوار َماَشا اَْذفن اَذ حَما ْرُزون اَذ يِْوَذان

ِزي ينغ سِّ َوار يِيِني: أََذاوم ْرزم-اَنغ! ِسيِذي، أَ ارم: ثقَّ اْرث ثوَّ ِذي ثْسقْرقُوبم ا َبارَّ َغار يمم ثقِّ مَڒا

نْزّدغ! َمانِي ِذي ثْسڒْمذذ-اَنغ اَِكش، نْسَوا ا نشَّ تِيِنيم: اَذ تْبَذام اَذ نِّيت ْڒخّدْ 26 كنِّيو! َمانِيس

يِڒين ِذينِّي أَڒ 28 ّشّر! يتݣّن يِنِّي أَ َخاِفي ذم بّعْ كنِّيو۔ َمانِيس ِزي َشا ينغ سِّ َوار يِيِني: أََذاوم 27

ْڒُمْلك ِذي َٔنِْبَيا لا ا َمارَّ ذ َيْعُقوب ذ إِْسَحاق ذ ْبَراِهيم ثْژرم َغا ْخِمي ثْغَماس، ن اژ وغژَّ ذ يمطَّاون

َمال شَّ ِزي ْڒَغْرب، ذ ْرق شَّ ِزي يِْوَذان اَسن د أَذ 29 َبارَّا! َغار َخاوم ُؤّزْڒن كنِّيو َماَشا أَربِّي، ن
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اَذ يمْزُووَرا ذ يمْزُووَرا، ذ يِڒين اَذ ئِنݣُّوَرا 30 أَريِّي۔ ن ْڒُمْلك ِذي ا ِميسَّ َغار قِّيمن أَذ لَْجُنوب، ذ

ينݣُّوَرا۔" ذ يِڒين

لُْقْدس ن ثْنِديْنت خ يخّيق ِعيَسى ِسيْذنَا

ا، سَّ "ُروح نَّان-اَس: ِعيَسى، َغار يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي ڒْبَعاض َقّرْبن نِّي نَْهار ِذي 31

ينغ!" اَش يخس ِهيُروُدس ِميْنِزي

ذ نَْهاَرا يْوَذان ْسݣْنِفيغ ْجُنون، ُسوفُوغغ أََقا نِّي: وْشعب إِ يِنيم-اَس "ُروحم ئِنَّا-اَسن: 32

ِميْنِزي ا، َفْروشَّ ذ ا ثِيوشَّ ذ نَْهاَرا وُيورغ اَذ ا يخصَّ َماَشا 33 ڒغ۔ كّمْ اَذ ْثَڒاَثا ِويس نَْهار ِذي ا۔ ثِيوشَّ

لُْقْدس۔ ِذي إِلَّا نَِّبي َشان يّمث اَذ يزّمر َوار

ن مْشَحاڒ أَربِّي! يّسّك د َغارم يِنِّي مذ ْثرّجْ َٔنِْبَيا، ْلا ينّقن إِݣ شم لُْقْدس! َيا لُْقْدس، َيا 34

كنِّيو َماَشا نّس، يِفيْدُجوسن خ ْثحّبض ْخِمي ْثَياِزيط اَمْشَناو نّم َثاْرَوا ْسُمونغ اَذ ْخسغ ْثَواَڒاثِين

ْعذ سَّ ثِيِنيم: َغا إِي نَْهار حتَّا ثْژرم َذايِي َوار بلِّي يِنيغ أََذاوم تْخَڒا! اَذ نْوم اْرث َثدَّ 35 ْثِخيسم۔ َوار

أَربِّي۔" ِسيِذي ن ذن ْلٕاِ س ُيوِسين د إِي ونِّي ن

ثُوفّت َذايس يْهڒش وْرَياز ن يج يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

ن َرانن يمّقْ زݣ يّجن ن اْرث َثدَّ ِعيَسى ُيوذف لِْعَباَدا، ن ّسْبث ن نَْهار ن ئِج يج114 زَّاثس ِذينِّي 2 َخاس۔ ْتَلاَحاضن أُوَشا اَْغُروم، يّش اَذ حَما يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب

ثُوفّت۔ َذايس يْهڒش، وْرَياز ن

ْتَواْسݣْنَفان اَذ َحَلال "َما يِسْيين: يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي يِنِّي ذ ِريَعا شَّ يْتشرَّاحن يِنِّي إِ ِعيَسى ئِنَّا 3

ئِْسݣْنَفا-ث، َغارس، يْسَقّرب-يث-يد ِعيَسى أُوَشا ْسَقارن۔ 4 لَّا؟" نِغ لِْعَباَدا، ن نَْهار ِذي يْوَذان

ُروح۔ ئِنَّا-اَس

َوار لِْعَباَدا ن نَْهار ِذي َوانُو ذݣ نّس ويْنُدوز نِغ يس مِّ يْوَضا مَڒا زَّاْيوم "َمانْون ئِنَّا-اَسن: 5

َمانَاَيا۔ خ َجاْوبن اَث ُؤِݣين 6 ذْغَيا؟" َشا يِسيِڒي ث-يذ
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ينْوِجيون ن ْڒَمْعَنا

اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ ا، ِميسَّ َغار يمْزُووَرا يُموَشان يْخَضارن ِذينِّي يْتَواعْرضن يِنِّي يْتَواَڒا ِعيَسى 7

وْمَشان ذݣ َشا ْتِغيَما َوار ْڒَفاْرح، ن يج َغار يّجن َشان يْعرض-يش "مَڒا 8 ْڒَمْعَنا: ن يج س

يعْرضن، َخاوم إِي ونِّي َياس د أَذ 9 زَّايك، ْكَتار لِْقيَما َغارس يّجن َشان عْرضن ئِْمكن اَمْزَواُرو۔

اَنݣَّار۔ وْمَشان َغار ْتَراحذ أَذ ْتسْذِحيذ، اَذ نِّيت ْڒخّدْ َوا! إِ نّش اَْمَشان ُؤش-اَس يِيِني: أََذاش

يعْرضن، ش إِي ونِّي ُيوَسا-د مَڒا اَنݣَّاُرو۔ وْمَشان ذݣ قِّيم ُروح َخاك، عْرضن مَڒا َماَشا 10

اش َڒاحقَّ 11 يْتَواعْرضن۔ يِنِّي ا َمارَّ َغار تْمَغارذ اَذ نِّيت ْڒخّدْ ِذيَها۔ ݣَّعذ اَمدُّوكڒ، أَي يِيِني: أََذاش

يْمَغار." اَذ نّس يخف يسْمَزاين ونِّي يْمِزي۔ اَذ نّس يخف يسْمَغارن ونِّي

خ َشا عّرض َوار اَمْنِسي، نِغ اَمْشِري ثݣِّيذ "مَڒا يعْرضن: ث إِي ونِّي إِ ِعيَسى ينَّا أُوَشا 12

عْرضن-ش مَڒا ِميْنِزي ْتَواَجر، ذ يْدَجان يَران جِّ ذ نِغ نّش َفاِمْلَيا نِغ اَْيْثَماش، نِغ نّش وَكاڒ يمدُّ

ينْشُروفن ذ ْڒُمَساِكين خ ْعرض َزّرْدث، ثݣِّيذ مَڒا 13 َمانَاَيا۔ خ ََٔجار ْلا ُبو َغارك َوار نِْثِني، ذ وَڒا

أََذاش خْدْجصن۔ َغا ش ِميْنِزي َغاْرسن َوار اش ْعَلاحقَّ نّش ْعذ سَّ 14 يَضْرَغاڒن۔ ذ افن يزحَّ ذ

ْڒمْوث۔" ِزي نِيَشان يْدَجان يِنِّي كَّارن َغا د ْخِمي نَْهار ِذي يْتَواْخڒف

َران اَمّقْ ومْنِسي ن ْڒَمْعَنا

يّشن َغا ونِّي ن ْعذ "سَّ ِعيَسى: إِ ئِنَّا-اَس نِّي، َواَواڒ إِ يْسَڒا يْتَواعْرضن يِنِّي زݣ يّجن َواِمي 15

أَربِّي!" ن ْڒُمْلك ِذي اَْغُروم

ئِّسّك 17 يِْوَذان۔ ن َواطَّاس خ ئِْعرض َران، اَمّقْ ذ ومْنِسي ن يج يݣَّا وْرَياز ن "ئِج ئِنَّا-اَس: 16

ا َمارَّ 18 يْوجذ! كُْڒِشي أََراحم-د، يْعرض: خف يِنِّي إِ ئِنَّا ومْنِسي، ن ْڒوْقث ِذي نّس ام اَخدَّ

ا-اَيِي ئِخصَّ وَمْرجع، ن يج ْسِغيغ ومْزَواُرو: ئِنَّا-اَس ْتِريحن۔ َوار حَما َباب سَّ تݣّن ْبَذان يْذسن

اَذ و ڒخُّ يُفونَاسن۔ ن ْثُيوَيا ن خْمَسا ْسِغيغ ونّْغِنيت: ئِنَّا-اَس 19 َساْمح-اَيِي۔ ْژرغ، اَث َراحغ اَذ

َوار َمانَاَيا خ ثْمَغاْرث، ن يج ُؤِويغ ونّْغِنيت: ئِنَّا-اَس 20 َساْمح-اَيِي۔ قْدْجبغ۔ اَثن حَما َراحغ

َباب يْغضب نِّيت ْڒخّدْ يوْقعن۔ ِمين يَعاوذ-اَس ِسيذس َغار ام وخدَّ ئِْذوڒ-د 21 اَسغ۔ د اَذ زّمرغ

ينْشُروفن ذ ْڒُمَساِكين ِسيذف-د ْزنَاِقي، ذ َواِرع شَّ َغار ذْغَيا فّغ نّس: ام وخدَّ إِ ئِنَّا-اَس اْرث، ثدَّ ن
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َعاذ يُموَشان َماَشا ِسيِذي، أَ ثِيِنيذ، َذايِي ِمين ݣِّيغ ام: وخدَّ ئِنَّا-اَس 22 افن۔ يزحَّ ذ يَضْرَغاڒن ذ

حَما َخاسن زيّر يْوَذان ِسيذف-د يمْسُروقن، ذ يْبِريذن َغار فّغ ِسيذس: ئِنَّا-اَس 23 ْخَوان۔ قِّيمن

يِْوَذان زݣ يّجن ذ وَڒا يُنو اَمْنِسي يْتِقيِسي َوار يِنيغ: أََذاوم 24 يُنو۔ اْرث ثدَّ ر ْتعمَّ اَذ حَما اَْذفن اَذ

عْرضغ!" خف نِّي

نّس يِيْخف س ا يضحَّ اَذ ا يْتخصَّ أَمْحَضار

يّجن َشان "مَڒا 26 ئِنَّا-اَسن: َغاْرسن، ئِنْقڒب-د ِعيَسى، اَكذ ݣُّورن ْڒَغاِشي ن اَطَّاس ِذينِّي 25

ْسِويْثَماس، ذ اَْيْثَماس ذ نّس َثاْرَوا ذ نّس ثْمَغاْرث ذ اس يمَّ ذ َباَباس يِعيّف اَذ ْبَڒا َغاِري ُيوَسا-د

يَتاِݣي َماَشا يْذَفار، اََذايِي يرزُّون ونِّي 27 يُنو۔ اَمْحَضار ذ يِيِڒي اَذ يزّمر َوار نّس، يخف ذ حتَّا أُو

يُنو۔ اَمْحَضار ذ يِيِڒي اَذ يزّمر َوار يعّدب، َغا ِميخ نّس ِليب صَّ يْيِسي اَذ

ڒْحَساب يّݣ اَذ ا يْتخصَّ اَمْزَواُرو ذ وْمعث، صُّ َشان يْبَنا اَذ يخس زَّاْيوم يّجن َشان مَڒا 28

يزّمر َوار ْدَساس يّݣ اَذ َماِشي 29 لَّا۔ نِغ يكّمڒ اَت َما يْخَزار اَذ حَما ثْنَقام َغا ِميْنِزي مْشَحاڒ

يبنَّا يْبَذا أَْرَياز-أَ يِنين: أَذ 30 ارن۔ يخزَّ َذايس يِنِّي ا َمارَّ ضْحشن اََخاس ْبَذان اَذ أُوَشا يكّمڒ۔ اَت

يكّمڒ۔ اَذ يزّمر َوار َماَشا

س يْربح اَذ َما يخّمم أَذ نّْغِنيت، وزْدِجيذ ن يج اَكذ ْڒَحْرب يّݣ اَذ يُروح مَڒا أَزْدِجيذ، 31

يّسّك أََذاس يزّمر، َوار مَڒا 32 اَڒف۔ ِعْشِرين يْدَجا َغار ِمي نّس ْڒَعُذو ْڒَعْسَكار ن اَڒف عْشَرا

َجاَراسن۔ عْذڒن َغا َماْمش تَّارن اَزَّايس يݣّْوج َعاذ َماحْند نّس نُّوَياب

ِمين ا َمارَّ ِذي يْسمح مَڒا إِلَّا يُنو، اَمْحَضار ذ يِيِڒي اَذ زَّاْيوم يّجن ذ وَڒا يزّمر َوار ئِْعِني، 33

َغارس۔

نّݣ َغا َذاس َماْمش نّس، لَْمَذاق يُروح-اَس مَڒا َماَشا ْثصْدَجاح، ْڒَحاجث ن يج ذ ڒْمڒح 34

صنّْطث نطَّارن-ث۔ ِغير أََتاف ْثزْوَباْيث، إِ لَّا ْثُموْرث إِ لَّا يصْدَجاح َوار 35 نَاّر؟ اََذاس-ث-يذ

يْتْسَڒان۔" يِنِّي أَ ْمِليح،
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وْبِريذ َغار يذْوڒن يِنِّي ن ْڒَمْعَنا

ْڒِحزب 2 ْسڒن۔ اََذاس حَما ِعيَسى َغار َقّرْبن يْعَصان يِنِّي ذ ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي ا َمارَّ اب115 يْترحَّ "أَْرَياز-أَ نَّان: َمانَاَيا، خ َذايس اَواڒن سَّ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ يِسْيين يَفرِّ ن

اَِكسن!" ئِتّت يْعَصان، يِنِّي س

ار-اَس يودَّ أُوَشا يُحوِڒْيين، ن ِميَّا َغارس زَّاْيوم يّجن "مَڒا 4 ْڒَمْعَنا-َيا: س اَِكسن يوڒ يسِّ أُوَشا 3

َياف۔ َغا ث اَڒ ارن يودَّ ونِّي خ يْرُزو اَذ يَراح أَذ ڒْخَرا ِذي تْسِعين أُو تْسَعا يّج أَذ زَّاْيسن، يّجن

يَڒاَغا د أَذ نّس، اْرث ثدَّ َغار يْذوڒ أَذ 6 يَفرح۔ نّس وِغيڒ خ يِيِسي اَث َياف َغا ث ي خمِّ 5

تُوَغا إِي يُنو اَُحوِڒي ُؤِفيغ ِميْنِزي اَِكِذي، َفْرحم يِيِني: اََذاسن نّس يَران جِّ ذ نّس وَكاڒ يمدُّ خ

ِزي ْكَتار وْبِريذ َغار يذْوڒن َغا إِي يِّجن خ اَطَّاس وجنَّا ذݣ َفْرحن أَذ يِنيغ: أََذاوم 7 ارن! يودَّ

اَْبِريذ۔ َشا فِّيغن َوار نِّي تْسِعين أُو تْسَعا خ َفْرحن َغا ِمن

ْڒقْنِديڒ، تْسرغ أَذ ِديَنار، ن يج ار-اَس يودَّ أُوَشا ِديَنار ن عْشَرا َغارس ثْمَغاْرث َشان مَڒا نِغ، 8

خ ْتَڒاَغا أَذ َثاف، َغا ث ْخِمي 9 َثاف۔ َغا ث اَڒ نِّي ِديَنار خ اَطَّاس تْرُزو أَذ اْرث، َثدَّ ْتسّك أَذ

ارن! يودَّ تُوَغا إِي ِديَنار ُؤِفيغ ِميْنِزي اَِكِذي َفْرحْنت ثِيِني: اََذاسْنت نّس اِرين َثاجَّ ذ نّس وَكاڒ ْثمدُّ

أَربِّي۔" ن لَْمَلائَِكاث َخاس َفْرحْنت يُتوب، أُوَشا ا يعصَّ َمَڒا ئِّجن و، أَمُّ يِنيغ: أََذاوم 10

اَْمفلّس ذ يْدَجان وحْنِجير ن ْڒَمْعَنا

َباَباس: إِ اَمْزَيان ونِّي ئِنَّا 12 يحْنِجيرن۔ ن ْثَناين َغارس وْرَياز ن "ئِج َعاوذ: ينَّا ِعيَسى 11

ئِْسُمون ان، ُووسَّ ن ْشِويت ُؤْمَبْعد 13 نِّي۔ اَݣَْڒا يْفرق-اَسن أُوَشا يُنو۔ ْڒَواْرث ُؤش-اَيِي َباَبا، أَ

نّس ْتمْنَياث ِذينِّي ئِضّيع ثݣّْوج، ْثُموْرث ن يج َغار ئُِروح َغارس، ِمين ا َمارَّ اَمْزَيان نِّي وحْنِجير

َران، اَمّقْ ذ وع جُّ ن يج نِّي ْثُموْرث ِذي ئِْوقع نّس، اَݣَْڒا ا َمارَّ يضّيع َواِمي 14 تْفَلايس۔ ِذي

اَذ حَما يّسّك-يث نِّي۔ ْثُموْرث ِزي وْرَياز ن يج َغار يخّدم يْبَذا أُوَشا 15 َشا۔ َغارس َوار ئِْذوڒ

تتّن إِي ْثْسِڒيْغَوا ن ون يَقاّشْ س اون يجَّ اَذ يمْزِري َذايس 16 نّس۔ يَمْرجِعيون ذݣ يْڒَفان يْروس

َغار امن يخدَّ مْشَحاڒ ئِنَّا: نّس، يِيخف ذݣ ئِخّمم 17 يّجن۔ ذ وَڒا يْعِثيق ث َوار َماَشا يِْڒَفان،

يِنيغ: اََذاس َباَبا َغار ذْوڒغ اَذ كَّارغ أَذ 18 وع۔ جُّ س َذا ْتمتِّيغ نش وْغُروم، َخاسن يْتشطَّا َباَبا
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اّݣ-اَيِي مِّيش، ذ يِڒيغ اَذ ْسِذيْهْدجغ َوار و ڒخُّ 19 شك۔ ْعِصيغ أَربِّي، ِسيِذي ْعِصيغ َباَبا، أَ

ُيوّزڒ ئِّقس-اَس، َڒاݣَّْواج، ِزي َباَباس ئِْژِري-ث َباَباس۔ َغار يُروح ئِكَّار 20 نّش۔ ام اَخدَّ اَمْشَناو

َوار شك۔ ْعِصيغ أَربِّي، ِسيِذي ْعِصيغ َباَبا، أَ يس: مِّ ئِنَّا-اَس 21 ئِسْدجم-يث۔ يذّرع-اَس، َغارس

اَصْبَحان، يڒ ْتَشامِّ أَِويم-د ذْغَيا! نّس: امن يخدَّ إِ َباَباس ئِنَّا 22 مِّيش۔ ذ َعاذ يِڒيغ اَذ ْسِذيْهْدجغ

اَيْنُدوز أَِويم-د 23 نّس۔ يَضارن ذݣ ْثِسيَڒا ذ نّس وفُوس ذݣ ْثَخاثْنت ݣّم-اَس ْرضم-اَس-ث،

و ڒخُّ ار يودَّ تُوَغا ار۔ يدَّ و ڒخُّ وث يمُّ تُوَغا ي مِّ ِميْنِزي 24 نَْفرح، اَ نّش أَ َغْرصم-اَس۔ يصّحن

َفْرحن۔ أُوَشا يْتَواف۔

ذ لُْموِسيَقا إِ يْسَڒا اْرث ثدَّ َغار ئَِقّرب-د يْذوڒ، د َواِمي وَمْرجع۔ ذݣ يْدَجا َران اَمّقْ يس مِّ 25

وَماش۔ ُيوَسا-د ئِنَّا-اَس: 27 يوْقعن؟ ِمين يّسْقَسا-ث: امن يخدَّ زݣ يِّجن خ ئَِڒاَغا-د 26 ْشِضيح۔

نّس۔ ُبوْحبڒ س يْذوڒ د َواِمي ُووَماش زݣ يرّحب اش َڒاحقَّ يصّحن ويْنُدوز إِ يَغرص َباَباش و ڒخُّ

إِ ئِنَّا-اَس 29 َياذف۔ اَذ يتْرَغاب-يث َباَباس َغارس ئِّفغ-د َياذف۔ اَذ يِخيس َوار ئِْغضب، 28

يِغْيذ ذ وَڒا ثُوِشيذ َذايِي َوار اْرص عمَّ ْتَطاَعاغ-اَش۔ ڒْبَدا يسݣُّوَسا-َيا، َمارَّا اَِكذش خْذمغ َباَباس:

لَْفْسَداث، ِذي نّش اَݣَْڒا يَقْرضن إِݣ يش-أَ مِّ ُيوَسا د َواِمي 30 يُنو۔ وَكاڒ يمدُّ اَكذ َفْرحغ اَذ حَما

ِمين ا َمارَّ ڒْبَدا، اَِكِذي اََقا-شك شك مِّي، أَ َباَباس: ئِنَّا-اَس 31 يصّحن! ويْنُدوز إِ ْثَغْرصذ-اَس

ار۔ يدَّ و ڒخُّ وث يمُّ تُوَغا ُؤَماش ِميْنِزي اَطَّاس، نْزُهو اَ نَْفرح اَ ا-اَنغ يخصَّ َماَشا 32 نّش۔ َغاِري

يْتَواف۔" و ڒخُّ ار يودَّ تُوَغا

لِْحيَلا يْدَجا ِذي ُؤوقَّاف ن ْڒَمْعَنا

َخاس اَرِّين َماَشا اَوقَّاف، َغارس ر، َتجَّ ذ وْرَياز ن "ئِج نّس: يمْحَضارن إِ َعاوذ ئِنَّا ِمين116 ئِنَّا-اَس: َخاس، يَڒاَغا-د أُوَشا 2 نّس۔ ْتمْنَياث يضّيع-اَس نِّي اَوقَّاف بلِّي ڒْخَبار

ذ تِيِڒيذ اَذ يمذ ثقِّ َوار ْثَساونْت اَڒ نَْهاَرا ِزي َجاَرانغ۔ يْدَجان ڒْحَساب ُؤش-اَيِي تْسِڒيغ؟ َخاك

نش أُو لَْوَكاَلا، يكّس اََذايِي ِشي ن َباب ݣّغ؟ َغا ِمين نّس: نّْفس ِذي ُؤوقَّاف ئِنَّا 3 يُنو۔ اَوقَّاف

يكّس-اَيِي ا َوخَّ ݣّغ۔ َغا ِمين نغ ّسْ ينَّا: أُوَشا 4 تَّارغ۔ اَذ سْذِحيغ أَذ نْقشغ، اَذ ّجْهذ ُبو َذايِي َوار

ن َباب يَتاْرس ُؤِمي يّجن ْمُكڒ إِ ئَِڒاَغا-د أُوَشا 5 نْسن۔ ثُوْذِرين َغار يِْوَذان بن رّحْ أَزَّايِي لَْوَكاَلا،

ّزْشت۔ ن ْثَبْرِميِڒين ن ِميَّا ئِنَّا-اَس: 6 يُنو؟ ِشي ن َباب يَتاْرس َذاش مْشَحاڒ ومْزَواُرو: إِ ئِنَّا ِشي،
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ئِي ونّْغِنيت: إِ ينَّا َعاوذ 7 خْمِسين! ذْغَيا اَِري قِّيم ثݣِّيذ، ِكس ْڒِشيغذ ْيِسي-د ينَّا-اَس: أُوَشا

ْڒِشيغذ ْيِسي-د ُؤوقَّاف: ئِنَّا-اَس يِيْرَذان۔ ن يقْنَضارن ن ِميَّا ئِنَّا-اَس: يَتاْرس؟ َذاش مْشَحاڒ شك،

ڒْفَطنث خ لِْحيَلا يْدَجا ِذي نّس اَوقَّاف يْشَكر ي شِّ ن َباب أُوَشا 8 ْثَمانِين! أَِري ثݣِّيذ، ِكس

نُّور۔ ن َثاْرَوا ِزي ْكَتار َجاَراسن ڒْفَطنث َذاْيسن ْزَمان-أَ ن َثاْرَوا ِميْنِزي نّس۔

ْتَواقْبڒم أَذ يْقَضا، َغا ْخِمي ونْشت-أَ۔ دُّ ن ڒْوسخ ِزي وَكاڒ يمدُّ ݣّم يِنيغ: اََذاوم نش و ڒخُّ 9

ِذي َوار ونِّي َواطَّاس۔ خ َڒاَمان َذايس ْذُروس، خ َڒاَمان يْدَجا ِذي ونِّي 10 ڒْبَدا۔ ن ثُوْذِرين ِذي

ڒْوسخ خ َڒاَمان ُبو َذاْيوم َوار مَڒا 11 َواطَّاس۔ خ َڒاَمان ُبو َذايس َوار ْذُروس، خ َڒاَمان يْدِجي

خ َڒاَمان ُبو َذاْيوم َوار مَڒا 12 ْڒَحّق؟ ن ْثمْسَڒايِين خ َڒاَمان يݣّن َغا َذاْيوم ِوي ونْشت-أَ، دُّ ن

ذ يِيِڒي اَذ يّجن َشان يزّمر َوار 13 نْوم؟ يْدَجان ِمن ُيوشن َغا َذاْيوم ِوي نْوم، ُبو يْدِجين َوار ِمين

ذݣ يْرسق اَذ نِغ يخس۔ اَث ونّْغِنيت يّجن، يِعيّف اَث إَِما ِميْنِزي ِسَياذس، ن ْثَناين َغار ام اَخدَّ

يْدِجي َوار َماَشا ونْشت، دُّ ن ڒْوسخ إِ نِغ أَربِّي ِسيِذي إ ْتخْذمم أَذ يحݣَّار۔ اَث ونّْغِنيت يِّجن،

ْثَناين۔" س ُبو

يڒ ْتبدِّ َوار ِريَعا شَّ

ضْحشن َمانَاَيا ا َمارَّ إِ تْسَڒان َواِمي ْتمْنَياث، يتْخسن يِنِّي زݣ نِْثِني أُو يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب 14

يّسن أَربِّي َماَشا يِْوَذان، إِ زَّاث نِيَشان ثْدَجام نْوم يخف َتارَّام "كنِّيو ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 15 َخاس۔

أَريِّي۔ َغار اَطَّاس ان اَعفَّ ذ نتَّا لِْقيَما، َغارس ْبَناذم يَتارَّان ِمين نْوم۔ ُووڒ ذݣ يْدَجان ِمين

ْبَذان َيْحَيى ن ْڒوْقث ِزي َيْحَيى۔ ُيوَسا د َواِمي اَڒ ْدَجان َٔنِْبَيا ْلا ن وسْڒَماذ ذ ُموَسى ن ِريَعا شَّ 16

يكّس اَذ يْسهڒ َماَشا 17 َياذف۔ َغا َماْمش اس يتْمذحَّ يْبَذا يّجن كُڒ أَربِّي، ن ْڒُمْلك س ارن ْتبشَّ

ثْمَغاْرث إِ يْدْجفن َغا ونِّي ا َمارَّ 18 ِريَعا۔ شَّ ِزي يط ْثنقِّ يج تكّس اَذ ْثزّمر َوار ْثُموْرث، ذ وجنَّا

ئِْزنَا۔" يْدْجفن، ثنِّي اَك يمْڒشن َغا ونِّي ا َمارَّ أُو ئِْزنَا۔ نّْغِنيت، يْشتن َشان يِيِوي نّس،

لَِعاَزر قَّارن ُؤِمي ْڒمْسِكين ذ تَّاَجر

نِْعمث، ِذي يْتِعش نَْهار ْمُكڒ يْغَڒان، اَرُّوض يَتارض تَّاَجر ذ وْرَياز ن "ئِج ِعيَسى: ينَّا أُوَشا 19

اْرث ثوَّ َغار ئِْتمْنَضار ْثحبَّا، ن اَطَّاس َذايس لَِعاَزر، قَّارن-اَس ْڒمْسِكين ن يج َعاوذ 20 و۔ ئِزهُّ
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ئِْقِزينن ْكَتار، َعاذ تَّاَجر۔ ن ا ِميسَّ ِزي يوطَّان ِمين يّش اَذ ا ئِْتشهَّ 21 تَّاَجر۔ ذ يْدَجان وْرَياز ن

خ سْرسْنت-ث لَْمَلائَِكاث ْيِسيْنت-ث نِّي، ْڒمْسِكين وث ئِمُّ 22 نّس۔ ثِحبَّا حن-اَس ڒّسْ َتاسن-د

ِذي اب يْتعدَّ نتَّا أُو نّس ثِيطَّاِوين تَّاَجر ئِِسيِڒي 23 نْضڒن-ث۔ تَّاَجر وث يمُّ َعاوذ ْبَراِهيم۔ ن يَفاّدن

ْبَراِهيم، َباَبا أَ رْحم-اَيِي، ئِنَّا: ئَِڒاَغا-ث، 24 اَِكذس۔ لَِعاَزر ذ َڒاݣَّْواج ِزي ْبَراِهيم ئِْژَرا لَْجِحيم،

يڒس سْمضغ أَزَّايس َواَمان، زݣ وفُوس ن وَضاض ن ثِيّشط ن يج يُسوّف اَذ حَما لَِعاَزر سّك

ي-َيا۔ ْثمسِّ ِذي ابغ ْتعدَّ ِميْنِزي يُنو،

لَِعاَزر نّش، ثُوَذاْرث ِذي ْڒِخير ِزي نّش ْڒَحّق ثْيِسيذ شك يُنو، مِّي أَ ْعقڒ، ْبَراِهيم: ئِنَّا-اَس 25

ا َمارَّ إِ ْكَتار 26 ْڒَعدَّاب۔ ِذي اَقَّا-شك شك أُو ْمِليح َذا اََقا-ث نتَّا و ڒخُّ ْڒَعدَّاب۔ ِذي يِعيش

يزّمر۔ َوار يْعُذو د اََغاْروم يخس ا سَّ يّجن َشان مَڒا ُيوْدجغ۔ َڒاْدجغ ن يج ِذينِّي َجاَرانغ َمانَاَيا،

أَ زَّايك تتَّارغ َمانَاَيا، خ تَّاَجر: ئِنَّا 27 يزّمر۔ َوار يْعُذو د اََغاْرنغ ّسنِّي يّجن َشان يخس مَڒا نِغ

يْعڒم اَثن ْخسغ اَْيْثَما ن خْمَسا َغاِري ِميْنِزي 28 َباَبا۔ ن اْرث ثدَّ َغار لَِعاَزر تّسكّذ أَذ ْبَراِهيم، َباَبا

نّْغِنيت َٔنِْبَيا ْلا ذ ُموَسى َغاْرسن ْبَراِهيم: ئِنَّا-اَس 29 وْمَشان-أَ۔ ذݣ َشا يبن ْتعدِّ َوار نِْثِني ذ وَڒا حَما

يِنِّي زݣ يّجن َشان َغاْرسن يُروح مَڒا ْبَراِهيم! َباَبا أَ لَّا، تَّاَجر: ئِنَّا-اَس 30 ْسڒن۔ اََذاسن ا يخصَّ

َشان ئِكَّار-د ا َوخَّ َٔنِْبَيا، ْلا ذ ُموِسى إِ تْسِڒين َوار نِْثِني مَڒا ْبَراِهيم: ئِنَّا-اَس 31 تُوبن۔ أَذ وثن، يمُّ

تِيْمنن۔" ث َوار ْڒمْوث ِزي يّجن

ْڒُمْعِصّيث ذ يَمان لٕاِ

ِذي يِْوَذان ْوَضان َغا ِزي ْثمْسَڒايِين تْوِقيعْنت "ڒْبَدا نّس: يمْحَضارن إِ ِعيَسى ئِنَّا ِذي117 يوطَّان نِّيضن ْبَناذم ن ڒْسَباب ذ يِتيِڒي ْبَناذم ن ڒْفِضيحث َيا َماَشا ْڒُمْعِصّيث،

ِزي ْحسن ڒْبَحار، ِذي نَْضارن-ث نّس يِيِري َغار ْثِسيْرث ن وْزُرو ن يج شّدن مَڒا 2 ْڒُمْعِصّيث۔

ْڒُمْعِصّيث۔ غار يمْزَيانن-أَ زݣ يّجن يِيِوي مَڒا

اَِكش يْخَضا مَڒا 4 َساْمح-اَس۔ يُتوب مَڒا نَْها-ث۔ وَماش اَِكش يْخَضا مَڒا نْوم۔ يخف ْحَضام 3

َساْمح-اَس۔" تُوبغ، نش ار-اَش يقَّ ْثَواَڒاثِين ن سْبَعا َغارك يْذوڒ-د أُوَشا نَْهار، ِذي ْثَواَڒاثِين ن سْبَعا

يَمان۔" لٕاِ َذاْينغ "ْرنِي ِسيِذيْثنغ: إِ اَرُّوُسل نَّان 5
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إِ ثنِّيم ئِِڒي ُبوݣَْرَذار، ن ْثحبُّوْشت ن يج اَنِْشت ِغير يَمان لٕاِ َذاْيوم "ْمِڒي ِسيِذيْثنغ: ئِنَّا 6

ثّݣ أََذاوم ڒْبَحار، ِذي نّم يْخف ژُّو ُروح يزْوَران س نّم يخف ْقڒع-د تُّوث: ن اْرث-أَ ْثشجَّ

اَرَّاي۔"

نْوم يخف سْمْزيم

زݣ يْعقب-د أُوَشا يُحوِڒْيين، يْتَراّس نِغ يْتفْدَجاح ام اَخدَّ َغارس زَّاْيوم يّجن َشان "مَڒا 7

ݣّفض، ّشغ۔ َغا ِمين سْوجذ-اَيِي ثِيِنيذ: أََذاس 8 لَّا۔ تّشذ؟ اَذ ذْغَيا قِّيم ثِيِنيذ: اََذاس ما وَمْرجع،

مَڒا ْثشكَّرذ ث ما نِّي، ام أَخدَّ 9 تْسوذ۔ اَذ ثّشذ َغا إِي َعاذ ْسوغ۔ اَذ ّشغ َغا اَڒ َخاِفي ار سخَّ

ذ ين نشِّ ئِِنيم: ان، وصَّ َذاوم ِميْنِزي ا َمارَّ ثݣِّيم مَڒا كنِّيو، ذ ُؤَڒا و، أَمُّ 10 لَّا۔ اَرَّاي؟ -اَش يݣَّ

نّݣ۔" اَث ا-اَنغ يخصَّ ِمين ِغير نݣَّا نْنّفع، َوار امن يخدَّ

ْجَذام َذاْيسن يمْهَڒاش ن عْشَرا يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

اَِكس مْڒقن ْدَشار ن يج َغار ُيوذف 12 لَْجِليل۔ ذ َساَماْرَيا خ ئِكَّا لُْقْدس، َغار يݣُّور َواِمي 11

أَ ِعيَسى، "أَ نَّان: ّجْهذ، س ْتَڒاَغان-اَس 13 َڒاݣَّْواج َغار بّدن ْجَذام۔ َذاْيسن يْرَيازن ن عْشَرا

نْوم!" يخف ْثسْضَهارم-اَسن ڒْفُقَها َغار "ُروحم ينَّا-اَسن: َذاْيسن ئِْخَزار 14 ْرحم-اَنغ!" لُْمَعلِّم،

أَربِّي يسْمَغار ئِْذوڒ-د يݣْنَفا، بلِّي يْژَرا َواِمي زَّاْيسن، يّجن 15 وْبِريذ۔ ذݣ ݣْنَفان ُروحن، َواِمي

"َما ِعيَسى: ئِنَّا 17 َساَماْرَيا۔ ِزي نتَّا أُو يْتشكَّار-يث، ِعيَسى ن يَضارن َغار ئِسّجذ 16 ّجْهذ۔ س

يذْوڒن د إِي َواَها انِي اََبرَّ اَْرَياز-أَ َما 18 نّْغِنيت؟ تْسَعا ْدَجان َمانِي يْذسن؟ عْشَرا س َشا ݣْنَفان َوار

يسْنجم-يش۔" نّش يَمان لٕاِ حذ۔ ْترّوْ أَذ "كَّار، ئِنَّا-اَس: 19 أَربِّي؟" يسْمَغار اَذ حَما

أَربِّي ن ْڒُمْلك

أَربِّي، ن ْڒُمْلك َياس َغا د مْڒِمي نَّان-اَس يِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي يِْوَذان ّسْقَسان ث َواِمي 20

نتَّا ْخَزارم، يِيِني: اَذ َحد ِذين َوار 21 َياس۔ َغا د ْخِمي أَربِّي ن ْڒُمْلك ار يضهَّ د "َوار ئِنَّا-اَسن:

َذاْيوم۔" اََقا-ث أَربِّي ن ْڒُمْلك ِميْنِزي ِذيَها! اََقا-ث نِغ َذا، اََقا-ث
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نُْهْوَراث زي نَْهار يّجن تْژرم اَذ ثرزُّوم اََذاْيسن ْڒَياَماث اَسن د "أَذ نّس: يمْحَضارن إِ ئِنَّا 22

َوار َماَشا ِذيَها! اََقا-ث نِغ َذا، اََقا-ث نتَّا يِنين: أََذاوم 23 تْژرم۔ ث َوار َماَشا ْبَناذم، ن مِّيس ن

اَمْشَناو يِيِڒي اَذ ْبَناذم ن مِّيس َياس َغا د ِذي إِي نَْهار ِذي 24 تْذِفيرم۔ ثن َوار ْتِريحم، ِذين

اَمْزَواُرو ا يتخصَّ َماَشا 25 نّْغِنيت۔ طَّاْرف ِذي ْثَفاْوث ئِتّݣ وجنَّا، ن طَّاْرف ِذي يقن يِتيسِّ ام اَسَّ

ْڒوْقث-أَ۔ ن يِْوَذان ِعيّفن أَث اَطَّاس، يْتَواعّدب اَذ

ْبَناذم: ن مِّيس ن ْڒَياَماث ِذي يوْقعن َغا إِي و أَمُّ نُوح، ن ْڒَياَماث ِذي يْوقعن ِمين أَمْشَناو 26

اُبو۔ وَغرَّ ذݣ نُوح ُيوذف ِذي إِي نَْهار أَڒ ثْمَغاِرين، ذ يْرَيازن مْدْجشن سّسن، تتّن، يْوَذان 27

يْذسن۔ ا َمارَّ ئِْنِغي-ثن طُّوَفان، ُيوَسا-د

ْزنُوَزان، اغن، سَّ سّسن، تتّن، يْوَذان تُوَغا لُوط: ن ْڒَياَماث ِذي يْوقع ِمين اَمْشَناو َعاوذ 28

ي ثِمسِّ أَربِّي َخاسن يسْهَوا-د َسُدوم ن ثْنِديْنت ِزي لُوط يّفغ ِذي إِي نَْهار َماَشا 29 بنَّان۔ تژُّون،

د ِذي إِي نَْهار ِذي يوْقعن َغا إِي و أَمُّ 30 يْذسن۔ ا َمارَّ ئِْنِغي-ثن وجنَّا، زݣ يسْشَماضن يْزَرا ذ

ِذي اََقا-ثن ڒْحَوايج أُو نّس ْثزقَّا خ يِيِڒين َغا إِي ونِّي نِّي، نَْهار ِذي 31 ْبَناذم۔ ن مِّيس يْضَهار َغا

ذݣ يْدَجان ونِّي َعاوذ نّس۔ ڒْحَوايج يْيِسي اَذ حَما اْرث ثدَّ َغار يهكِّْوي َوار ا ئِخصَّ اْرث، ثدَّ
خ لُوط! ن ثْمَغاْرث إِ يوْقعن ِمين ِذي فكَّرم 32 اْرث۔ ثدَّ َغار يدكِّْويڒ َوار ا ئِخصَّ وَمْرجع،

يسْنجم۔ اَث نّس َڒْعَمار يخْسرن ونِّي يْخسر، اَث نّس َڒْعَمار يسْنجم اَذ يرزُّون ونِّي 33

أَذ يّجن يمْيِسي أَذ وث، َثاسُّ ن يج ذݣ طّْصن ْثَناين نِّي ْدِجيڒث ِذي يِيِڒي أَذ يِنيغ: أََذاوم 34

أذ يْشتن ْتمْيِسي أَذ ْثِسيْرث، ِذي ثِحبَّا يْنت َحرِّ ثْمَغاِرين ن ْثَناين يِڒيْنت أَذ 35 ونّْغِنيت۔ يم يقِّ

ونّْغِنيت"]۔ يم يقِّ أَذ يّجن يمْيِسي أَذ وَمْرجع، ذݣ يْرَيازن ن ْثَناين يِڒين أَذ 36] ثنّْغِنيت۔ يم تقِّ

ِسيِذي؟" أَ "َمانِي، يمْحَضارن: ّسْقَسان-ث 37

يَباغِريون۔" ِذينِّي ْتُمونن يُموْرَضاس، يِڒين َغا "َمانِي ئِنَّا-اَسن:

َغار َشا ارث خزَّ َوار ئْعڒم-اَسن َسُدوم، ن انْت َثعفَّ ثْنِديْنت ِزي نّس ثْمَغاْرث ذ لُوط يُسوفغ أَربِّي َواِمي خ32.17

يمْزُووَرا ِذي ْخَزار ڒْمڒح۔۔۔ ن وْزُرو اَم ثْذوڒ نِّيت ڒخّدْ ذفَّار، َغار ثْخَزار أَربِّي، ثْعَصا لُوط ن َثْمَغارث َماَشا ذفَّار۔

15:19-26۔
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اَطَّاس ژَّاْدجث

تِيْحڒن۔ َوار ڒْبَدا ژَّاْدجن اَذ ا يْتخصَّ بلِّي نن ّسْ اَذ حَما ْڒَمْعَنا ن يج س اَِكسن يوڒ ئِسِّ ُبو118 يْتوقِّير َوار أَربِّي، ُبو يتݣّْوذ َوار ْڒَقاِضي ن يج ثْنِديْنت ن يج ذݣ " ئِنَّا-اَسن: 2

خ يُنو ْڒَحّق ُؤش-اَيِي-د ار-اَس: ثقَّ َغارس، ْتَراح اْڒث َثاجَّ ن يج نِّي ثْنِديْنت ِذي ِذينِّي 3 يِْوَذان۔

ِذي ينَّا َمانَاَيا إِ ُؤْمَبْعد َماَشا تتَّار۔ َذاس ِمين يّݣ اَذ يَتاِݣي َواِمي زݣ أَطَّاس 4 يضْڒمن َذايِي ونِّي

ُؤشغ أََذاس ْثِسيحڒ-اَيِي۔ اْڒث-أَ َثاجَّ 5 يِْوَذان، ُبو ْتوقِّيرغ َوار أَربِّي، تݣّْْوذغ َوار ا َوخَّ نّس: نّْفس

ْثسّدع۔" اََذايِي نّْغِنيت ْثَواَڒا تِيس د َوار ِحَما ْڒَحّق

َذاسن َوار َما أَربِّي 7 يضْدْجمن۔ ْڒَقاِضي-َيا ينَّا ِمين إِ "صنّْطث ِعيَسى: ِسيِذيْثنغ ئِنَّا-اَسن 6

يْسِتيِجيب؟ َذاسن َوار يعطّڒ َخاسن َما نَْهار؟ ذ ْدِجيڒث يتتَّارن َذاس إِي نّس يِْوَذان إِ ْڒَحّق يِتيّش

َياف اَذ َما َياس، د َغا ِذي إِي نَْهار ْبَناذم ن مِّيس إِنَّاَما، ذْغَيا۔ ْڒَحّق ُيوش أََذاسن يِنيغ: أََذاوم 8

ْثُموْرث؟" ِذي يَمان لٕاِ

اح صَّ ن ْثَژاْدِجيث

ينّْغِنيت: ْتحݣَّارن نِيَشان، نْسن يخف َحْسبن تُوَغا يِْوَذان َشان اَكذ ْڒَمْعَنا-َيا س يوڒ يسِّ 9

ژَّاْدجن۔ اَذ ِحَما ُووَذاين ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار يْرَيازن ن ْثَناين ن يج ُروحن نَْهار ن "ئِج 10

نّس نّْفس ِذي يْتَژْدَجا يِسي وَفرِّ ئِبّد 11 ِريَبا۔ ضَّ يجّمع ُؤنّْغِنيت يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي ئِّجن

َوار يِنِّي ذ انن، يخوَّ ذ يْدَجان نّْغِنيت يِْوَذان اَم ْدِجيغ َوار ِميْنِزي ْتشكَّرغ-شك أَربِّي، َيا ينَّا:

يَمانَا، سِّ ِذي ُيوَماين يغ ْتُژومِّ 12 ِريَبا! ضَّ عن يجّمْ إِݣ َوا اَم نِغ يزنَّان، يِنِّي ذ نِيَشان، ُبو يْدِجين

يْيِسي اَذ يْزِعيم َوار َڒاݣَّْواج، َغار يبّد ِريَبا ضَّ عن يجّمْ ونِّي َماَشا 13 َغاِري۔ ِمين ا َمارَّ خ ارغ ْتعشَّ

أََذاوم 14 ْعِصيغ۔ ِميْنِزي ْرحم-اَيِي أَربِّي َيا ئِنَّا: نّس، ُووڒ ذݣ اث ئِشَّ وجنَّا۔ َغار نّس ثِيطَّاِوين

ا َمارَّ ِميْنِزي لَّا۔ نِّي يِسي اََفرِّ َماَشا أَربِّي، يْقبڒ-يث نّس اْرث ثدَّ َغار يْذوڒ ِريَبا ضَّ عن يجّمْ ونِّي يِنيغ:

ار۔" يمقَّ نّس يخف يسْمَزاين ونِّي يتْمِزي، نّس يخف يسْمَغارن ونِّي
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يمْزَيانن يحْنِجيرن يْتَبرك ِعيَسى ِسيْذنَا

نّس يمْحَضارن َمانَاَيا ْژِرين َواِمي يَحاَذا۔ اَثن ِحَما ِعيَسى َغار يسْيَمان َشان يِْوَذان ُؤِوين-د 15

َذاسن َوار َاسن د اََغاِري يمْزَيانن يحْنِجيرن "ّجم ئِنَّا: َخاسن، يَڒاَغا-د ِعيَسى 16 َعّرْذن-اَسن۔

إِ َلاُبد ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 17 يِيَنا." اَمْشَناو يِنِّي َغار يِتيِڒي أَربِّي ن ْڒُمْلك اش َڒاحقَّ َشا، ْتَعرَّاذم

َياذف اَذ اْرص عمَّ لَّا، مَڒا اَمْزَيان۔ وحْنِجير يَتامن َذايس َماْمش أَربِّي ن ْڒُمْلك ِذي َيامن اَذ ْبَناذم

أَربِّي۔" ن ْڒُمْلك

تَّاَجر ذ يْدَجان أَْرَياز

حَما ݣّغ َغا ِمين اَصْبَحان، لُْمَعلِّم "أَ ئِنَّا-اَس: ُووَذاين، ْن لُْحكَّام ِزي يّجن ئِّسْقَسا-ث 18

ڒْبَدا؟" ن ثُوَذاْرث ثِيِڒي اََغاِري

أَربِّي ِميْنِغير اَصْبَحان ذ َحد يْدِجي َوار اَصْبَحان؟ ذ نش ارذ ثقَّ ي "َمايمِّ ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 19

ذ َباَباش وقَّار ُزور، ُبو شّهذ َوار َتاَشار، َوار نّق، َوار زنِّي، َوار ُڒوِصَياث: نذ ثّسْ 20 َواْحذس۔

اش۔" يمَّ

َمانَاَيا۔" ا َمارَّ ِزي ْتوقَّارغ اَمْزَيان ذ ْدِجيغ َواِمي "زݣ نِّي: وْرَياز ئِنَّا-اَس 21

ا َمارَّ زنْز تݣِّيذ، ت َوار ْڒَحاجث ن يج يم-اَش "ثقِّ ئِنَّا-اَس: نّس، اََواڒ ِعيَسى يْسَڒا َواِمي 22

ثْذَفارذ۔" اََذايِي أَس-د وجنَّا، ذݣ ْڒكْنز يِيِڒي اََغارك أُوَشا ْڒُمَساِكين۔ خ ْفرق-يث َغارك ِمين

يخّيق، بلِّي ِعيَسى يْژَرا ث َواِمي 24 تَّاَجر۔ ذ يْدَجا نتَّا ِميْنِزي اَطَّاس يخّيق َمانَاَيا يْسَڒا َواِمي 23

تَّاَجر ن يج َياذف َغا إِي ْقبڒ 25 أَربِّي۔ ن ْڒُمْلك اَْذفن اَذ ِحَما ْتَواَجر خ يْقسح "مْشَحاڒ ئِنَّا:

ْثِسينْفث!" ن ثِيّط زي وْڒغم ن يج َياذف اَذ َقا أَربِّي، ن ْڒُمْلك َغار

يْنجم!؟" اَذ يزّمرن ُؤݣ "ْخَيار، يْتْسَڒان: تُوَغا يِنِّي نّان 26

أَربِّي۔" يْزمر أََذاس يِْوَذان، زّمرن َذاس َوار "ِمين ِعيَسى: ئَِجاوب-يثن 27

نْذَفار-يشك!" كُڒِشي ِذي نْسمح ين نشِّ "أََقا ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس 28

ثْمَغاْرث ِذي نِغ نّس اْرث ثدَّ ِذي يسْمحن َغا ون ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا ِعيَسى: ئَِجاوب-يث 29

أَربِّي، ن ْڒُمْلك ْعَلاْحَساب نّس َثاْرَوا ِذي نِغ اس يمَّ ذ َباَباس ِذي نِغ اَْيْثَماس ِذي نِغ نّس
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ثِيِڒي اََغارس َياسن َغا د إِي ْڒوْقث ِذي أُو َواطَّاس۔ س ْكَتار ونْشت-أَ دُّ ِذي ثِيِڒي أََغارس 30

ڒْبَدا۔" ن ثُوَذاْرث

نّس ْڒمْوث خ َعاوذ اَواڒ يسَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

ا َمارَّ يكّمڒ َغا إِي ِذينِّي لُْقْدس، َغار نْتݣَّعذ "أََقا ئِنَّا-اَسن: يمْحَضارن، ن نِّي ثْنَعاش يِيِوي 31

أََخاس وَذاَين، ذ يْدِجين َوار يِنِّي إِ سلّْمن اَث ِميْنِزي 32 ْبَناذم۔ ن مِّيس خ َٔنِْبَيا ْلا ُؤِرين ِمين

ِويس نَْهار ِذي نْغن، أَث وْسُغون، س ُؤْوثن أَث 33 وْسفن۔ سُّ أََخاس َزَورن، أَث ضْحشن،

ْڒمْوث۔" ِزي يكَّار د اَذ ْثڒت-يَّام

خف ِمين ينن سِّ َوار َخاسن، يْقسح تُوَغا أََواڒ-أَ َمانَاَيا۔ ِزي َوالُو ْفِهيمن َوار ئِمْحَضارن 34

اَواڒ۔ يسَّ

أَِريَحا ِذي وَضْرَغاڒ يج يْسݣْنَفا ِعيَسى ِسيْذنَا

وْبِريذ ن طَّاْرف يم يقِّ وَضْرَغاڒ ن يج ِذينِّي أَِريَحا، ن ثْنِديْنت َغار ِعيَسى يَقّرب َواِمي 35

ا سَّ إِي نَّاِصِري ِعيَسى نَّان-اَس 37 يوْقعن؟ ِمين ئِّسْقَسا-ثن عدُّون، ْڒَغاِشي إِ يْسَڒا َواِمي 36 يتتَّار۔

يِنِّي َخاس زيَّارن 39 رْحم-اَيِي!" أَيث-َداُود، ن مِّيس ِعيَسى "أَ ار: ئِقَّ يْسُغويِيو، أُوَشا 38 يعدُّون۔

أَيث-َداُود ن مِّيس "أَ ّجْهذ: س َعاذ يْسُغويِيو يم يقِّ نتَّا َماَشا يْسَقار، اَذ حَما ومْزَوار ذݣ يݣُّورن

يّسْقَسا-ث، يَقّرب د َغارس َواِمي اَِوين۔ اََذاس-ث-يد حَما ُيوَمر ِعيَسى، ئِبّد 40 رْحم-اَيِي!"

ݣّغ؟" اََذاش ثْخسذ "ِمين ئِنَّا-اَس: 41

ْتَواِڒيغ۔" اَذ ْخسغ ِسيِذي، "أَ ئَِجاوب-يث:

أُوَشا يْتَواَڒا، يْذوڒ وْمَشان ذݣ 43 يْسݣْنَفا-شك!" نّش يَمان لٕاِ ْتَواَڒا۔ " ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 42

أَربِّي۔ حْمذن يوْقعن، ِمين يْژَرا ْعب شَّ َمارَّا َواِمي أَربِّي۔ يسْمَغار نتَّا أُو ِعيَسى يْذَفار

َزِكي ن اْرث ثدَّ ِذي ِعيَسى ِسيْذنَا

زݣ تَّاَجر ذ وْرَياز ن يج ِذينِّي 2 َذايس۔ يݣُّور أَِريَحا ن ثْنِديْنت َغار ِعيَسى ُيوذف َماَشا119 ِعيَسى يْعَنا ِمين يْخَزار اَذ ئِرزُّو 3 َزِكي۔ قَّارن-اَس ِريَبا ضَّ عن يجّمْ يِنِّي ن َرانن يمّقْ
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خ ئِݣَّعذ زَّاث، َغار ُيوّزڒ 4 اَقُوَضاض۔ ذ نتَّا أُو ْڒَغاِشي ن اَطَّاس ِذينِّي اش ْعَلاحقَّ يزّمر، َوار

يژر۔ اَث حَما ِعيَسى يّك َغا د َمانِيس نِّي وْبِريذ ذݣ يسْمَغان ن َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ ن يج

أَ ذْغَيا، "ْهَوا-د ئِنَّا-اَس: يْژِري-ث، نّس ثِيطَّاِوين ئِْرفع نِّي، وْمَشان َغار ِعيَسى يِْيوض َواِمي 5

يَفرح۔ أُو زَّايس يرّحب أُوَشا ذْغَيا ئِْهَوا-د 6 نّش۔" اْرث ثدَّ َغار َراحغ اَذ نَْهاَرا ا-اَيِي ئِْتخصَّ َزِكي،

ذ وْرَياز ن يج ن اْرث ثدَّ ِذي يم يقِّ اَذ "ُيوذف نَّان: ْتݣْمݣُومن َمانَاَيا، ْژِرين ا َمارَّ َواِمي 7

لَْعاِصي؟"

َشان شْمثغ مَڒا ْڒُمَساِكين۔ إِ يُنو َواݣَْڒا ن اَْزين ُؤشغ أَذ ِسيِذي، "أَ ِسيِذيْثنغ: إِ ئِنَّا َزِكي، ئِبّد 8

ار۔" ْثسقَّ ن اَْربَعا ْرنِيغ أََذاس يّجن،

ورِّيث دُّ ِزي نتَّا ذ وَڒا اََثرَّاس-أَ ِميْنِزي نْجمن، اْرث-أَ ثدَّ ن اَْيْثَباب "نَْهاَرا ِعيَسى: ينَّا-اَس أُوَشا 9

رن۔" يودَّ يِنِّي يسْنجم اَذ أُو يْرُزو اَذ حَما ُيوَسا-د ْبَناذم ن مِّيس 10 ْبَراِهيم۔ ن

امن يخدَّ ْثَڒاَثا ن ْڒَمْعَنا

َغار ُيوذس اش َڒاحقَّ نّْغِنيت، ْڒَمْعَنا ن يج س ِعيَسى اَِكسن يوڒ ئِسِّ َمانَاَيا، إِ تْسَڒان َواِمي 11

نّس ْلأَصل وْرَياز ن "ئِج ئِنَّا: 12 نِّيت۔ ْڒخّدْ يْضَهار د اَذ أَربِّي ن ْڒُمْلك ْتِغير-اَسن َعاوذ لُْقْدس۔

يْذوڒ اَذ تْسِريح ُؤشن اََذاس حَما ثݣّْوج ْثُموْرث ن يج َغار نّس ْثُموْرث ِزي يَسافر َرانن يمّقْ زݣ

زَّاْيسن يّجن ْمُكڒ إِ ُيوَشا نّس، امن يخدَّ ن عْشَرا خ ئَِڒاَغا-د 13 يْحكم۔ اَزَّايس نّس ْثُموْرث اَڒ

َماَشا 14 ذْوڒغ۔ َغا د اَڒ ْتمْنَياث-أَ ِزي تَِجاَرا ݣّم ينَّا-اَسن: أُوَشا نَُّقاْرث ن ُڒْوْزنَاث ْن عْشَرا

اَذ اَْرَياز-أَ نِْخيس َوار نَّان: يَراح، َغا َمانِي اَڒ نُّوَياب َشان سْذَفارن-اَس ن-ث، ِعيفَّ نّس ْعب شَّ

َخانغ۔ اَزْدِجيذ ذ يِيِڒي

ْتمْنَياث، ُيوَشا ُؤِمي نِّي امن يخدَّ اَِوين د اََذاس حَما ُيوَمر ئِْعقب-د، اَزْذِجيذ، ذ يْذوڒ َواِمي 15

عْشَرا ِسيِذي، أَ ينَّا: اَمْزَواُرو ام وخدَّ ُيوَسا-د 16 زَّاْيسن۔ يّجن ْمُكڒ يْربح مْشَحاڒ يْخَزار اَذ حَما

ام اَخدَّ أَي ْمِليح، ثݣِّيذ ئِنَّا-اَس: 17 ْثَواَڒاثِين۔ ن عْشَرا يْشتن كُڒ ثْرنِي نّش نَُّقاْرث ن ُڒْوْزنَاث ْن

عْشَرا خ ْتحْكمذ اَذ ُؤشغ اََذاش و ڒخُّ َثمْزَيانْت، ذ ْثمْسَڒاْشت خ َڒاَمان َذايك شك اَصْبَحان!

يْشتن كُڒ ثْرنِي نّش نَُّقاْرث ن ُڒْوْزنَاث ْن عْشَرا ِسيِذي، أَ ينَّا: ْثَناين ِويس ُيوَسا-د 18 ام۔ ْثندَّ ن

ام۔ ْثندَّ ن خْمَسا خ ْتحْكمذ اَذ ُؤشغ أََذاش َعاوذ: ام-أَ وخدَّ إِ ئِنَّا-اَس 19 ْثَواَڒاثِين۔ ن خْمَسا
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يج ذݣ ݣِّيغ-ثن نّش: نَُّقاْرث ن ُڒْوْزنَاث ْن عْشَرا اََقا-ش ِسيِذي أَ ينَّا: ْثَڒاَثا ِويس ُيوَسا-د 20

ثْسُروِسيذ، َوار ِمين يذ ْثكسِّ ثْقْسحذ۔ ْبَناذم ن يج ذ شك أُو زَّايك، ݣّْْوذغ ِميْنِزي 21 زِّيف، ن

ان۔ اَعفَّ ام اَخدَّ أَي حْكمغ، اََخاك ثنِّيذ ِمين ْعَلاْحَساب ئِنَّا-اَس: 22 ْثزْرعذ۔ َوار ِمين ارذ ْثمجَّ َقا

ي َمايمِّ 23 زّرْعغ۔ َوار ِمين ارغ مجَّ ْسُروِسيغ، َوار ِمين يغ كسِّ َقْسحغ۔ وْرَياز ن يج ذ نش بلِّي نذ ثّسْ

ڒْفضڒ؟ ذ َڒا اَِكْذسْنت ْيِسيغ اَذ ُؤِسيغ-د َما مْڒِمي يَصرَّافن، َغار يُنو ْتمْنَياث يذ ثجِّ َوار

ونِّي إِ ُؤشم-اَس-ثْنت نَُّقاْرث، ن ُڒْوْزنَاث ن عْشَرا كّْسم-اَس يْدَجان: ِذينِّي يِنِّي إِ ئِنَّا 24

ن ُڒْوْزنَاث ن ِميَّا َغارس ِسيِذي؟ أَ ي، َمايمِّ نَّان-اَس: 25 نَُّقاْرث۔ ن ُڒْوْزنَاث ن ِميَّا يْدَجا َغار

يْدِجي َغار َوار ون يْتمْرنِي-َياس۔ َغارس يْدَجان ونِّي يِنيغ: أََذاوم َواه، ئِنَّا-اَسن: 26 نَُّقاْرث!

ذ يِڒيغ اََخاسن يِخيسن َوار تُوَغا يِنِّي يُنو، ْڒَعْذَيان َماَشا 27 َغارس۔ ِمين وَڒا يْتمْيِسي-َياس َشا،

زَّاثِي۔" نْغم-ثن َذا، أَِويم-ثن-د اَزْدِجيذ،

لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار وْسُنوس خ يَتاَذاف ِعيَسى ِسيْذنَا

ذ َفاِجي َبْيت ن ْدَشار َغار يَقّرب َواِمي 29 لُْقْدس۔ َغار يْتݣَّعذ نتَّا أُو يݣُّور اََواڒ-أَ، ينَّا َواِمي 28

ئِنَّا-اَسن: 30 نّس، يمْحَضارن زݣ ْثَناين ئِّسّك يُتون، زِّ ن اَْذَرار قَّارن ُؤِمي وْذَرار َغار َعْنَيا، َبْيت

َخاس َوار يّقن، وْسُنوس ن يج َثافم ِذينِّي أَڒ َثاْوضم َغا ْخِمي زَّاْثوم، يْدَجان ْدَشار َغار "ُروحم

ي َمايمِّ ئِنَّا-اَوم، يّجن َشان يّسْقَسا-كنِّيو مَڒا 31 أَِويم-ث-يد۔ ْفِسيم-اَس ْقبڒ، يّجن ذ وَڒا يْنِيي

ِسيِذيْثنغ۔" ئِْحَذاج-يث ئِِنيم-اَس، ْفِسيم، َذاس-ث

نَّان-اَسن نِّي، وْسُنوس إِ ين فسِّ َواِمي 33 ِعيَسى۔ ينَّا َذاسن َماّمش ُؤِفين يْتَواسكّن يِنِّي ُروحن 32

ُؤِوين-ث- 35 ِسيِذيْثنغ۔" "ئِْحَذاج-يث نَّان-اَسن: 34 وْسُنوس-أَ؟" إِ يم ْثفسِّ ي "َمايمِّ نّس: اَْيْثَباب

ِعيَسى۔ َخاس سْنين نْسن يزْدُجوَبا َخاس ݣِّين ِعيَسى، َغار يذ

ن ثْكَساْرث َغار يَقّرب َواِمي 37 وْبِريذ۔ ذݣ نْسن يزْدُجوَبا ون-اَس سُّ ئِْوَذان يݣُّور، َواِمي 36

ا َمارَّ خ ّجْهذ س أَربِّي ذن حّمْ َفّرْحن، يمْحَضارن ن اَطَّاس ْبَذان يُتون، زِّ ن وْذَرار إِ زَّاث وْبِريذ

ڒْهَنا أَربِّي۔ ِسيِذي ن ذن ْلٕاِ س ُيوِسين د إِي وزْدِجيذ ن ْعذ سَّ " قَّارن: 38 ْژِرين۔ إِي لُْمْعِجيَزاث

ُيْوْعَڒان!" أَربِّي إِ لَْعَضَما وجنَّا، ذݣ



60 4.20–39.19

يمْحَضارن نَْها لُْمَعلِّم، "أَ نَّان-اَس: ْڒَغاِشي ِذي يْدَجان ِسْيين يَفرِّ ن ْڒِحزب ِزي ڒْبَعاض 39

نّش۔"

يِْزَرا۔" ْسُغوين أَذ نِْثِني، ْسَقارن مَڒا يِنيغ: "أََذاوم ئِنَّا-اَسن: 40

وَڒا نذ ثّسْ "َمْعِليك ئِنَّا: 42 َخاس۔ يْتُرو أُوَشا ثْنِديْنت َغار ئِْخَزار لُْقْدس، َغار يَقّرب َواِمي 41

اََذام ْڒوْقث ن يج َتاس د أَذ 43 نّم۔ ثِيطَّاِوين خ يُنوفّر و ڒخُّ َماَشا ڒْهَنا! ن اَْبِريذ نَْهاَرا ِذي شم ذ

ْسهْذمن أَشم 44 َها۔ جِّ ْمُكڒ ِزي زيَّارن أَشم نّْضن، أََذام-د وْفَراݣ، ن يج نّم ْڒَعْذَيان سنّْضن

أَربِّي يْفقذ-يشم ِميْنِزي ُؤَماس خ وْزُرو ُبو ين تجِّ َذايم َوار نّم۔ َذاخڒ َغار يْدَجان نّم َثاْرَوا ذ شم

ينذ۔" تسِّ ث َوار شم أُو

ُووَذاين ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ِعيَسى ِسيْذنَا

ئِنَّا-اَسن: 46 ِذينِّي۔ يْزنُوَزان يِنِّي خ يَتاّزڒ ئِْبَذا ُووَذاين، ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار ُيوذف َواِمي 45

انن۔" يخوَّ ن يْفِري ذ َثارِّيم-تث كنِّيو ْثَژاْدِجيث۔ ن اْرث ثدَّ تِيِڒي اَذ يُنو اْرث َثدَّ ار: يقَّ "لِْكَتاب

ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن أَرُّوَياس َرانْت۔ َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي نَْهار ْمُكڒ يسْڒَماذ تُوَغا 47

يْتْسَڒا-َياس، تُوَغا ْعب شَّ َمارَّا ِميْنِزي ݣّن، َغا َماّمش ُؤِفين َوار 48 نْغن۔ اَث رزُّون ْعب شَّ ن َرانن يمّقْ

َذايس۔ ئِْڒسق

ِعيَسى ِسيْذنَا ن ْلَطا سُّ

ار- يْتبشَّ ُووَذاين، ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي يْوَذان يسْڒَماذ َواِمي نَْهار ن يج ذݣ ُووَذاين۔120 ن َرانن يمّقْ ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس َغارس ُؤِسين-د يثن،

ُيوِشين َذاش ِوي نِغ َمانَاَيا، تݣّذ ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان "ئِِني-َيانغ: نَّان-اَس: اَِكس، يْوڒن سِّ 2

ْلَطا-َيا؟" سُّ

ار يطهَّ اَذ َيْحَيى ن ْلَطا سُّ 4 ئِِنيم-اَيِي: ّسْقِسيغ۔ اَكنِّيو نش ذ "ُؤَڒا ئِنَّا-اَسن: ئَِجاوب-يثن، 3

يِْوَذان؟" زݣ نِغ أَربِّي ِزي َما َواَمان، س
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مَڒا 6 ثُوِمينم؟ زَّايس َوار ي َمايمِّ يِيِني: أََذانغ أَربِّي، ِزي ننَّا-اَس "مَڒا نَّان: َجاَراسن، يْوڒن سِّ 5

نَّان-اَس: أُوَشا 7 نَِّبي۔" ذ َيْحَيىى بلِّي َتاْمنن ِميْنِزي رْجمن اََذانغ يْوَذان ا َمارَّ يِْوَذان، زݣ ننَّا-اَس

ثُوَسا۔" د َمانِيس ِزي ين نسِّ "َوار

خّدْمغ۔" ِزي إِي ْلَطا سُّ َمان قِّيرغ َذاوم َوار نش ذ وَڒا "إَِوا ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 8

ّشّر يْدَجا ِذي إِي اسن يخمَّ ن ْڒَمْعَنا

ئِݣَّا نّس، وَمْرجع ن يج ذݣ اَِضيڒ و يژُّ وْرَياز ن "ئِج ْعب: شَّ اَكذ ْڒَمْعَنا-َيا س اَواڒ يسَّ ئِْبَذا 9

ئِّسّك وِضيڒ، ن وْڒقض ن ْڒوْقث يِْيوض د َواِمي 10 ْڒوْقث۔ ن اَطَّاس يَسفر أُوَشا اسن يخمَّ َذايس

َماَشا وِضيڒ۔ وَمْرجع ن وْڒقض زݣ نّس ْڒَحّق ُؤشن د اََذاس حَما نِّي اسن يخمَّ َغار ام وخدَّ ن يج

ُؤْوثِين-ث نّْغِنيت، ام وخدَّ ن يج يّسّك َعاوذ 11 يْخَوا۔ ّسكّن-ث-يد أُوَشا ُؤْوثِين-ث اسن يخمَّ

نتَّا ذ ُؤَڒا ْثَڒاَثا۔ ِويس يّسّك َعاوذ 12 يْخَوا۔ ّسكّن-ث-يد أُوَشا َخاس عّدن نتَّا، ذ وَڒا َعاوذ

َخاس۔ ُؤّزْڒن َجْرحن-ث،

ݣّْْوذن۔ اَث يْمكن يِعيّزن ي ممِّ ّسكّغ أََذاسن ݣّغ؟ َغا ِمين وِضيڒ: وَمْرجع ن َباب ئِنَّا 13

وَمْرجع يْذوڒ أَذ نْنغ، أَث يَواْرثن! َغا إِي ونِّي أََقا َواَياْوَيا: إِ نَّان اسن، يخمَّ ْژِرين ث َواِمي 14

وِضيڒ وَمْرجع ن َباب يّݣ َغا ِمين إَِوا، نِْغين-ث۔ وِضيڒ وَمْرجع إِ ا َبارَّ نَْضارن-ث 15 نّغ! وِضيڒ

ينّْغِنيت۔" إِ نِّي وِضيڒ َمْرجع ُيوش أَذ ا، َمارَّ ينغ اَثن َياس د أَذ 16 نِّي؟ اسن يخمَّ إِ

يْستر!" "الله نَّان: َمانَاَيا، إِ ْسِڒين َواِمي

لِْكَتاب؟ ِذي ُيوِرين َواَواڒ-أَ يِيِني اَذ يخس "ِمين ئِنَّا: َغاْرسن، ئِْخَزار 17

يبنَّاين، ِعيّفن إِي أَْزُرو

ْدَساس۔ ن اْرث ْثغمَّ ِذي اَصْبَحان وْمَشان ذݣ يِيِڒي أَذ

يْربژ۔" اَذ َوا وْزُرو يْوَضا َغا خف ونِّي يّرز۔ اَذ وْزُرو-َيا خ يْوَضان َغا ونِّي 18

بلِّي نن ّسْ ِميْنِزي طّْفن، اَث رزُّون ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن نِّي ْڒوْقث ِذي 19

يِْوَذان۔ زݣ ݣّْْوذن َماَشا َخاسن، ْڒَمْعَنا-َيا س يوڒ يسِّ
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َقْيَصر ن ِريَبا ضَّ

ْدَجان ْسنْعِميڒن يِْوَذان َشان ّسكّن-اَس حطَّان-ث۔ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ِريَعا شَّ ن ئِْمسْڒَماذن 20

ذ لَْحاكم إِ سلّْمن اَث حَما نّس، َواَواڒ َشان خ طّْفن اَث ْرُزون يبْرݣَاݣن۔ ذ نِْثِني َماَشا نِيَشان

َوار ْڒَحّق۔ س ْثسْڒَماذذ ْڒَحّق، ارذ ثقَّ بلِّي لُْمَعلِّم، أَ "نّسن، نَّان: ّسْقَسان-ث، 21 نّس۔ ْلَطا سُّ

نْخْدجص اَ نّغ ِريَعا شَّ ْثسّمح 22 نِْعيش۔ اَ أَربِّي يخس َماّمش ْڒَحّق س ْثسْڒَماذذ ُؤذَماون، ُبو تݣّذ

لَّا؟" نِغ َقْيَصر، وزْدِجيذ إِ ِريَبا ضَّ

يِيَڒان ت ُؤو نَُّقاْرث۔ ن ْثپيَّاْست ن يج "أَِويم-د 24 ئِنَّا-اَسن: نْسن، ڒْخَذع ِعيَسى ئِّسن 23

َذايس؟" إِي يِيسم-أَ ذ تّْصِويْرث-أَ

َقْيَصر۔" ن "َقا نَّان-اَس:

ن يْدَجان ِمين أَربِّي إِ ُؤشم-اَس َقْيَصر۔ ن يْدَجان ِمين َقْيَصر إِ "ُؤشم-اَس ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 25

بن ْتعّجْ ْعب۔ شَّ إِ زَّاث يِيِني َغا إِي َواَواڒ َشان ِزي ِعيَسى شْمثن اَذ نِْثِني زّمرن َوار 26 أَربِّي."

ْسَقارن۔ أُوَشا نّس وَجاَواب ذݣ

ڒْبَذا ن ثُوَذاْرث خ ار يْتبشَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

د َوار يْوَذان بلِّي قَّارن (نِْثِني وِقْيين يَصدُّ ن ْڒِحزب ِزي يِْوَذان َشان ِعيَسى َغار ُؤِسين-د 27

وْرَياز َشان مَڒا بلِّي ُموَسى ُيوَرا-اَنغ ِسيِذي، "أَ نَّان-اَس: 28 سْقَسان-ث، ْڒمْوث)، ِزي ْتنكِّيرن

إِ َثاْرَوا يّج د أَِكس نّس. وْڒوس َياِوي أَت َثاْرَوا، ُبو ي يجِّ د َوار َماَشا َثْمَغاْرث ا ئِجَّ وث، يمُّ

َثاْرَوا. ُبو ي يجِّ ذ َوار وث ئِمُّ ومْزَواُرو، ئِْمڒش َواْوَماثن، ن سْبَعا ِذين تُوَغا 29 وثن۔ يمُّ ُووَماس

ورِّيث۔ دُّ ُبو ين جِّ د ِكس َوار وثن، مُّ سْبَعا۔ ِويس أَڒ ْثَڒاَثا، ِويس ذ 31 ْثَناين، ِويس يِيِوي-ت 30

ثْمَغاْرث ثِيِڒي َغا ُؤِمي وثن، يمُّ يِنِّي كَّارن َغا د ْخِمي 33 وث۔ ثمُّ ثْمَغاْرث ذ وَڒا ونݣَّار أَڒ 32

سْبَعا۔" س نْسن َثْمَغاْرث ذ اش َڒاحقَّ نِّي؟

يَحاسب- يِنِّي َماَشا 35 ثْمَغاِرين۔ ذ ئِْرَيازن مْدْجشن، ونْشت-أَ دُّ ن "َثاْرَوا ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 34

ئِْرَيازن َشا، مْدْجشن َوار نِْثِني ْڒمْوث، ِزي كَّارن د أَذ ڒْبَدا، ن ثُوَذاْرث ثِيِڒي اََغاْرسن أَربِّي يثن

ِميْنِزي أَربِّي ن َثاْرَوا ذ نِْثِني َعاوذ لَْمَلائَِكاث۔ اَمْشَناو نِْثِني ثن، ّمْ اَذ زّمرن َوار 36 ثْمَغاِرين۔ ذ
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َمانَاَيا يْسبّين-د ُموَسى ذ ُؤَڒا ْڒمْوث۔ ِزي كَّارن د اَذ وثن يمُّ يِنِّي َماَشا 37 ْڒمْوث۔ ِزي كَّارن-د

أَربِّي ذ إِْسَحاق، ن أَربِّي ذ ْبَراِهيم، ن أَربِّي ذ أَربِّي ِسيِذي َقا ينَّا َواِمي اْرثد ْثشجَّ ن ْڒِقَصا ِذي

َغارس۔" ارن دَّ ا َمارَّ ِميْنِزي وثن، يمُّ يِنِّي ن َماِشي ارن يدَّ يِنِّي ن أَربِّي ذ نتَّا 38 َيْعُقوب۔ ن

اَث يّجن ذ وَڒا يْزِعيم َوار 40 ْمِليح!" ثنِّيذ ِسيِذي، "أَ ِريَعا: شَّ ن يْمسْڒَماذن َشان نَّان 39

نّْغِنيت۔ يسْقِسيثن َشان خ يّسْقَسا

َداُود ن ِسيذس ذ نتَّا لَْمِسيح

يِيخف س نتَّا َداُود ِميْنِزي 42 َداُود؟ ن مِّيس ذ نتَّا لَْمِسيح قَّارن ي "َمايمِّ ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 41

زَّاُبور: ن لِْكَتاب ِذي ينَّا نّس

ِسيِذي، إِ أَربِّي ِسيِذي ئِنَّا-اَس

يُنو، وفُوِسي خ قِّيم-د

نّش ْڒَعْذَيان ݣّغ َغا أَڒ 43

نّش۔ يَضارن إِ اي ْسَوادَّ

ِسيِذي۔" أَ لَْمِسيح، إِ ار-اَس يقَّ َداُود نتَّا َداُود؟ ن مِّيس ذ لَْمِسيح يِيِڒي َغا َماّمش 44

لُْمَناِفِقين

زݣ نْوم يخف "ْحَضام 46 َمانَاَيا: إِ تْسَڒان ْعب شَّ َمارَّا أُو نّس يمْحَضارن إِ ئِنَّا-اَسن 45

ڒْسَواق، ِذي سْدْجمن اََخاسن تْخسن يسْڒَهامن۔ س ُؤُيورن اَذ تْخسن ِريَعا۔ شَّ ن يْمسْڒَماذن

ڒْبَهايم يْنده نَْهار ن ئِج ِمْدَيان۔ ن ڒْفِقيه ذ َيْثُرون قَّارن-اَس نّس وذݣَّْواڒ ن ڒْبَهايم يَرّس تُوَغا ُموَسى ِسيْذنَا د37.20

ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا يّمْضَهار َذاس-د إِي ِذينِّي ُحوِريب۔ قَّارن ُؤِمي أَربِّي ن وْذَرار َغار يِيوض َمانِي اَڒ حتَّا ْحَرا صَّ َغار

ي۔ ْثمسِّ تّش ت َما ْبَڒا ْثرّق نِّي اْرث َثشجَّ ُموَسى ئِْژَرا اْرث۔ ْثشجَّ ن يج ن ْڒوْسط ِزي ي ْثمسِّ ن ار وشعَّ ذݣ أَربِّي

َواِمي َشا؟" ْتَحّرق َوار اْرث َتشجَّ ي َمايمِّ يسْذَهاشن۔ َثمْسَڒاْشت-أَ ْخَزارغ اَذ ِحَما َراحغ "أَذ نّس: نّْفس ِذي ئِنَّا

ُموَسى۔" أَ ُموَسى، "أَ اْرث: ْثشجَّ ن ْڒوْسط ِزي ئَِبّرح-اَس-د أَربِّي ِسيِذي ئِْژِري-ث يْخَزار، اَذ َباش ِذينِّي يُروح

إِي اَْمَشان اش َڒاحقَّ نّش، يَضارن زݣ ثِِسيَڒا كّس َذانِيَتا۔ َشا ْتَقّرب "َوار أَربِّي: ئِنَّا-اَس اََقا-اَيِي"۔ "َها ئِنَّا-اَس:

ذ إِْسَحق ذ ْبَراِهيم ن أَربِّي نّش، ڒْجُذوذ ن أَربِّي ذ "نش ينَّا-اَس: أُوَشا ُمقدَّس۔" ْثُموْرث ن يج ذ نتَّا ْثبّدذ خف

أَربِّي۔ يژر اَذ يݣّْوذ نّس اَغْمُبوب ُموَسى يِسيَذار نِّيت ْڒخّدْ َيْعُقوب۔"
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يخف سْضَهارن-د اِڒين۔ َثاجَّ تتّن 47 ڒْفُروح۔ ذ ثْمِزيَذاِوين ِذي يمْزُووَرا يُموَشان ذݣ قِّيمن أَذ

اَطَّاس!" ْتَواَحاْسبن اَذ نِْثِني َبانن۔ اَذ حَما اَطَّاس ْتَژاْدَجان نْسن

ْتَواَجر ِزي ْكَتار َذَقا صَّ تِيّش اْڒث َثاجَّ

َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن صْنُدوق ِذي نْسن َذَقا صَّ تݣّن ْتَواَجر بلِّي يْژَرا أُوَشا ِعيَسى ئِْخَزار ئِنَّا:121 3 يُصولَْدان۔ ْثَناين ِذينِّي تّݣ ْڒمْسِكيَنا ذ اْڒث َثاجَّ ن يج يْژَرا َعاوذ 2 ُووَذاين۔ ن

ِزي ُؤِشين ا َمارَّ نِْثِني ِميْنِزي 4 كُْڒِشي۔ ِزي ْكَتار ْثصّدق ْڒمْسِكيَنا ذ اْڒث-أَ َثاجَّ ْڒَحّق: تْسَڒام "أََقا

ثْعڒم۔" ِمين ا َمارَّ ثُوَشا ْڒمْسِكيَنا، ذ ا َوخَّ نتَّاث، اَݣَْڒا۔ ذ يَزاْيذن َخاسن ِمين

ونْشت دُّ ن ْڒَفانَا ن لَْعَلَماث

وْزُرو س ْثزّوق ِميْنِزي اَطَّاس َثصْبَحانْت ذ قَّارن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا خ اَواڒن سَّ يِْوَذان َشان 5

َذا َوار نَْهار ن يج َياس د اَذ ْتَواِڒيم إِي "ثِمْسَڒايِين-أَ 6 ِعيَسى: ئِنَّا ّصْذقث۔ س أُو اَصْبَحان

ينْهذم۔" اَذ ا َمارَّ ونّْغِنيت۔ خ وْزُرو يْتِغيِمي

ْعَڒاين َمانَاَيا بلِّي ارن يقَّ لَْعَلاَما َماْن َمانَاَيا؟ يْوقع َغا مْڒِمي لُْمَعلِّم، "أَ نَّان-اَس: ّسْقَسان-ث، 7

يْوقع؟" اَذ

يُنو يِيسم س َياسن َغا د إِي أَطَّاس َحد۔ يخّدع كنِّيو َوار حَما نْوم يخف "ْحَضام ئِنَّا-اَسن: 8

ثْسڒم َغا ْخِمي 9 تْذِفيرم۔ ثن َوار ا يخصَّ َماَشا ثِيوض-د! ْڒوْقث يِنين اََذاوم َعاوذ نش! ذ يِنين اَذ

ونْشت۔" دُّ ْثفنِّي َوار َعاذ َماَشا اَمْزَواُرو، َمانَاَيا ِزي َلاُبَدا َشا۔ تݣّْْوذم َوار لِْفيْتَناث ذ لُْحُروب خ

ذ نَْزال زِّ يْوقع أَذ 11 لْمْمَلَكا۔ خ لْمْمَلَكا ذ ْڒݣْنس، خ يْهجم اَذ "ْڒݣْنس ينَّا-اَسن: أُوَشا 10

يسݣَّْواذن، ْثمْسَڒايِين ن َواطَّاس ذ ڒْهَڒاَشاث ذ وع جُّ يِيِڒي أَذ يُموَشان۔ ن َواطَّاس ذݣ َران اَمّقْ

سلّْمن أَكنِّيو بن، عّدْ أَكنِّيو طّْفن، أَكنِّيو َمانَاَيا، ا َمارَّ إِ ْقبڒ 12 وجنَّا۔ ذݣ َرانِين ثِمّقْ ذ لَْعَلاَماث ذ

يسم ْعَلاْحَساب لُْحكَّام ذ يزْدِجيذن َغار َجّرن أَكنِّيو حْبسن، أَكنِّيو ُووَذاين۔ ن ثْمِزيَذاِوين إِ

ْثَدْفعم َغا َماّمش وْمُنوس ُبو يث كسِّ َوار 14 ْشَهاذث۔ إِ فُوْرَسا ن يج ذ ثِيِڒي اََذاوم َمانَاَيا 13 يُنو۔

اََخاوم ْزِميرن َوار يْتمْنَغان ِكْذوم يِنِّي ا َمارَّ حَما ڒْفَهامث ذ اََواڒن ُؤشغ أََذاوم 15 نْوم۔ يِيخف خ

ڒْبَعاض نْغن أَذ نْوم، وَكاڒ يمدُّ ذ نْوم ڒْحَباب ذ اَْيْثَماْثوم ذ نْوم لَْوالِِدين ّزنْزن أَكنِّيو 16 اَّرن۔
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وُزطُّو ن يج ذ وَڒا يوطِّي َوار اَمنِّي ا َواخَّ 18 يُنو۔ يسم ْعَلاْحَساب ِعيّفن اَكنِّيو ا َمارَّ 17 زَّاْيوم۔

ثُوَذاْرث۔ ثِيِڒي اََغاْروم أُوَشا ْصَبارث 19 نْوم۔ وزْدِجيف زݣ

لُْقْدس ن وْهَذام ن لَْعَلاَماث

يِنِّي ا يخصَّ نِّيت ْڒخّدْ 21 ينْهذم۔ اَذ َعَڒاين بلِّي نم ّسْ ْڒَعْسَكار، حْصڒن-ث لُْقْدس ثْژِريم مَڒا 20

اَزَّايس ا يخصَّ لُْقْدس ِذي يْدَجان يِنِّي ذ يُذْوَرار؛ َغار رْوڒن أَذ َيُهوِذَيا ن ْثُموْرث ِذي يْدَجان

ْڒَياَماث-أَ ِميْنِزي 22 لُْقْدس۔ َغار تِيْذفن َوار ا يخصَّ يَمْرجِعيون ذݣ يْدَجان يِنِّي ذ َبارَّا؛ َغار رْوڒن

َغا إِي ثْمَغاِرين خ َتَماَرا َيا 23 َٔنِْبَيا۔ ْلا ن لُْكُتب ِذي ُيوِرين ِمين ا َمارَّ يكّمڒ أََذايس وْعُموذ، ن

ْثُموْرث ِذي يِيِڒي اَذ ِميْنِزي يُسوُطوضن! إِي نّْغِنيت ثِينِّي ذ نِّي، ان ُوْوسَّ ذݣ وعدِّيس س يِيِڒين

يمْحَباس ذ اَِوين أَثن ڒْسُيوف، س نْغن أَثن 24 ْعب-أَ شَّ خ وْغَضب ذ َران اَمّقْ ذ وعّدب ن يّجن

نْسن۔" ْزَمان يْفَنا َغا اَڒ لُْقْدس هْذمن اَذ وَذاين ذ يْدِجين َوار يِنِّي أُوَشا ڒݣُْنوس۔ َمارَّا َغار

َذاْيسن ڒݣُْنوس ْثُموْرث خ يِڒين أَذ يِيْثَران۔ ذ ْثِزيِري ذ ْثُفوْشت ِذي لَْعَلاَماث ْضَهارنْت أَذ 25

وْمُنوس ذ ثِيݣّْْوِذي س يِْوَذان سْخفن أَذ 26 ڒْبَحار۔ ذ ْڒُمْوَجاث ن ْسَدع ْفِهيمن َوار ِميْنِزي اَْمُنوس

إِي نِّيت ْڒخّدْ 27 أَربِّي. يسْنهّز اَثن وجنَّا ذݣ يجْهذن يِنِّي ا َمارَّ ِميْنِزي ونْشت دُّ إِ يتْوِقيعن ِمين خ

ْخِمي 28 يْمَغارن۔ نّس ّجْهذ ذ لَْعَضَما س وسْيُنو ذݣ يْهَوا َغا د ْخِمي ْبَناذم ن مِّيس ْژرن َغا

ْتنْجمم۔" اَذ ْعَڒاين ِميْنِزي نْوم اَزْدِجيف ْسݣَّعذث بّدث، َمانَاَيا، يْوقع اَذ يْبَذا َغا

َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ ن ْڒَمْعَنا

ِغير 30 ور۔ ْڒشجُّ َمارَّا ذ َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ َغار "ْخَزارث ْڒَمْعَنا: ن يج س اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ 29

َمانَاَيا، ا َمارَّ ثْژرم َغا ْخِمي كنِّيو، ذ وَڒا أَمنِّي 31 يَقّرب-د۔ اَنْبُذو بلِّي نم ثّسْ ثِيْفَراي، ݣّْنت اَذ

َغا اَڒ ْڒوْقث-أَ ن يِْوَذان ْتمتِّين َوار ْڒَحّق: تْسَڒام أََقا 32 ُيوذس-د۔ أَربِّي ن ْڒُمْلك اََقا بلِّي نم ثّسْ

اْرص. عمَّ يتكّس َوار يُنو اََواڒ َماَشا ْثُموْرث، ذ وجنَّا يكّس أَذ 33 َمانَاَيا. ا َمارَّ يْوقع

ذ ْشرب ن َواطَّاس ذ ّسْكَرا ن َلا لَْمّدْ ِزي نْوم يخف ْحَضاث نْوم؟ ُؤڒ تّشم اَذ ثْخسم َما 34

ا َمارَّ يطّف أَذ َثْخشْفث۔ أَمْشَناو 35 ْعَلاَغْفَلا، اَنݣَّاُرو نِّي نَْهار َياس د اَذ َقا ونْشت۔ دُّ ن ڒْهُموم
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ِزي ْتنْجمم اَذ ْتزْمرم اَذ حَما ْڒوْقث، ْمُكڒ ِذي ژَّاْدجث ْحَضاث، 36 ْثُموْرث۔ خ يْدَجان يِنِّي

ْبَناذم۔" ن مِّيس إِ زَّاث ْتبّدم أَذ يوْقعن، َغا ِمين ا َمارَّ

ن وْذَرار ذݣ يسْنس اَذ يْتَراح ْدِجيڒث س َرانْت۔ َثمّقْ ثمِزيَذا ِذي يسْڒَماذ ِعيَسى نَْهار ِذي 37

نّس۔ َواَواڒ إِ ْسڒن اَذ حَما َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار ِزيش َغارس ْتَراحن يْوَذان ا َمارَّ 38 يُتون۔ زِّ

ِعيَسى ِسيْذنَا يّزنْز اَذ يَتافق َيُهوَذا

ڒْفُقَها ن أَرُّوَياس 2 ُووَذاين۔ ن َران اَمّقْ ْڒِعيذ قَّارن ُؤِمي ثْفِضيْرث ن ْڒِعيذ ئَِقّرب-د ْعب۔122 شَّ ِزي تݣّْْوذن َماَشا ِعيَسى، نْغن َغا َماّمش رزُّون ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ

اَرُّوُسل۔ ن ثْنَعاش ِزي نتَّا أُو إِْسَخْرُيوِطي، ْتَڒاَغان ُؤِمي َيُهوَذا ن ُووڒ ذݣ يَطان شِّ ُيوذف 3

خ ُووَذاين ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اسن يعسَّ ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس اَكذ يوڒ ئِسِّ ئُِروح، 4

ِغير ئِرزُّو ئَِوافق، 6 نَُّقاْرث۔ ن ثِپيَّاِسين ُؤشن اََذاس َتاْفقن َفْرحن، 5 يسلّم۔ َغا َذاسن-ث َماْمش

ْعب۔ شَّ ڒْخَبار َياّر د َما ْبَڒا ِعيَسى يسلّم َغا إِي َماّمش

ُووَذاين ن َران اَمّقْ ْڒِعيذ ن اَمْنِسي ْسوْجذن

ئِنَّا-اَسن: ُيوَحنَّا، ذ ُبْطُرس ِعيَسى ئِّسّك 8 يْزَمارن۔ َذايس َغْرصن ثْفِضيْرث، ن ْڒِعيذ يِيوض-د 7

نّش۔" اَث حَما َران اَمّقْ ْڒِعيذ ن اَمْنِسي ْسوْجذم-اَنغ "ُروحم،

نْسْوجذ؟" اَث ثْخسذ "َمانِي نَّان-اَس: 9

َواَمان، ن اَْقُنوش يْيِسي وْرَياز ن يج يمْڒَقا أَِكوم ثْنِديْنت، َغار َثاْذفم َغا "ْخِمي ئِنَّا-اَسن: 10

لُْمَعلِّم: ينَّا-اَش َقا نِّي، اْرث ثدَّ ن َباب إِ ئِِنيم-اَس 11 َياذف۔ َغا ِذي إِي اْرث ثدَّ َغار ْذَفارم-ث

ذ ْثُغْوْرَفات ن يج َغار َياِوي أَكنِّيو 12 يُنو؟ يمْحَضارن اَك عّيْذغ َغا ِذي إِي ام وخَّ يْدَجا َمانِي

ثْسوْجذم۔" َغا إِي ِذينِّي و۔ ثسُّ َرانْت َثمّقْ

ْڒِعيذ۔ ن اَمْنِسي ْسوْجذن أُوَشا ينَّا۔ َذاسن َماْمش اَمْشَناو نِيَشان ُؤِفين ُروحن، 13
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ْڒِعيذ ن أَمْنِسي

نش "مْشَحاڒ ئِنَّا-اَسن: 15 نّس۔ اَرُّوُسل اَكذ يّش اَذ ِعيَسى يم ئِقِّ ْڒوْقث، تِيوض د َواِمي 14

ِزي يِنيغ: اََذاوم ِميْنِزي 16 بغ۔ ْتَواعّدْ َغا إِي ْقبڒ نَْهاَرا َران اَمّقْ ْڒِعيذ ِذي ُمونْْسوغ اَِكوم ْتَراِجيغ

يْشَكر ْڒَكاس ِعيَسى ئِْيِسي 17 أَريِّي۔" ن ْڒُمْلك ِذي يِيِڒي َغا اَڒ تتّغ زَّايس َوار ْثَساونْت اَڒ ا سَّ

زݣ سّسغ َوار ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِزي يِنيغ: أََذاوم 18 َجاَراوم۔ فْرقم-ث ْڒَكاس-أَ، "ئِِسيم ئِنَّا: أَربِّي،

نِّي اَْغُروم ئِْرَزا أَربِّي۔ ئِْشَكر اَْغُروم، ئِْيِسي 19 أَربِّي۔" ن ْڒُمْلك َياس َغا د اَڒ وِضيڒ ن َواَمان-أَ

َمانَاَيا ݣّث كنِّيو۔ ْعَلاْحَساب وشن يمُّ َغا إِي يُنو ات دَّ ذ يْدَجان إِݣ "َوا ئِنَّا: ُيوَشا-اَسن-ث۔

ْجِذيذ ذ ْڒَعاهذ ذ "ْڒَكاس-أَ ينَّا: ْڒَكاس ئِْيِسي ومْنِسي، إِ ُؤْمَبْعد َعاوذ 20 ْثفكَّرم۔" اََذايِي حَما

كنِّيو۔ ْعَلاْحَساب اَّزْڒن اَذ يُنو يَذاّمنذ س تݣّغ ِكْذوم إِي

يْوقع اََذاس ْبَناذم ن مِّيس 22 ا۔ ِميسَّ خ َذا اَِكِذي اََقا-ث يّزنْزن َغا َذايِي ونِّي يِنيغ: أََذاوم 21

ْبَذان 23 يّزنْزن۔" َغا ث إِي ونِّي ن ڒْفِضيحث َيا َماَشا أَربِّي، ُيوَرا َذاس َماْمش ْعَلاْحَساب

َمانَاَيا؟ يݣّن َغا زَّاْينغ وي نَّان َجاَراسن اَواڒن سَّ يمْحَضارن

َران؟ اَمّقْ ذ يْدَجان ِوݣ

ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 25 َران۔ اَمّقْ ذ يْتِغيَڒان زَّاْيسن ِوي ْعَلاْحَساب َواَياْوَيا اَكذ َعاوذ مْنغن 24

َمانَاَيا 26 اَدات۔ سَّ أَ ْتَڒاَغان اََذاسن يتْعِجيب-اَسن ْڒُحكَّام نْسن۔ ْعب شَّ خ من
حكّْ "ئِزْدِجيذن

يحكّْمن ونِّي ذ نْوم، ومْزَيان اَم يِيِڒي اَذ ا يْتخصَّ نْوم َران أَمّقْ لَْعْكس، َجاَراوم۔ يِتيِڒي َوار ا يْتخصَّ

ونِّي ذ ارن؟ يْتسخَّ َخاس إِي ون َما يّش، اَذ يمن يقِّ ون َما يْمَغارن؟ ُؤݣ 27 يخّدْمن۔ ونِّي اَم

ِذي يْصَبارن ِكِذي إِي كنِّيو ذ 28 ارن۔ يْتسخَّ ونِّي اَمْشَناو نش اَِكْذوم أََقا-اَيِي يّش۔ اَذ يمن يقِّ

اَذ تّشم اَذ يمم ثقِّ أَِكِذي 30 ُؤشغ۔ اََذاوم-ث نش ذ ُؤَڒا ْڒُمْلك، َباَبا ُيوَشا َذايِي أَم 29 يُنو۔ ڒْمَحاين

أَْيث-إِْسَرائِل۔" ن ْثقبَّاڒ ن ثْنَعاش خ ْتحْكمم اَذ حَما ْڒَعْرش خ يمم تقِّ أَذ يُنو۔ ْڒُمْلك ِذي تْسوم

ّدم۔ نتَّا ئَِذاّمن ذ20:22
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ْثَواَڒاثِين ن ْثَڒاَثا ِعيَسى ِسيْذنَا يْنَكر اَذ ُبْطُرس

وفْدَجاح يْتَغْربڒ َماْمش أَمْشَناو يَغْربڒ، اَكنِّيو يْرُزو يَطان شِّ ِسْمَعان: أَ "ْخَزار، ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 31

اََغاِري ْخِمي ينّقص۔ َوار نّش يَمان لٕاِ حَما أَربِّي ِسيِذي َغار اَِكذش تَّارغ 32 يِْرَذان۔ ن ثِحبَّا

اَْيْثَماش۔" شّجع ْثذْوڒذ،

وثذ ثمُّ مَڒا اَْذفغ، أَِكش ڒْحبس، ثُوْذفذ مَڒا وْجذغ، أََقا-اَيِي ِسيِذي، "أَ ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس 33

ثغ۔" ّمْ اَِكش

ثْنَكرذ أََذايِي ْدِجيڒث-أَ، وَياِزيض يّدن َغا إِي ْقبڒ ُبْطُرس: أَ يِنيغ، "أََذاش ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 34

ينذ۔" ثسِّ َذايِي َوار ْثَواَڒاثِين ن ْثَڒاَثا

َما ثِِسيَڒا، ْبَڒا اَْقَراب، ْبَڒا َثزْعُبوْڒث، ْبَڒا ّسكّغ كنِّيو "َواِمي نّس: يمْحَضارن إِ ينَّا أُوَشا 35

َشا؟" ا-كنِّيو يخصَّ

"لَّا۔" نَّان:

َغار َوار ونِّي يْيِسي۔ اَثن وْقَراب َشان نِغ ْثزْعُبوْڒث َشان يْدَجا َغار ونِّي و "ڒخُّ ئِنَّا-اَسن: 36

ُيوِرين ِمين يْوقع اَذايِي َلاُبد يِنيغ: أََذاوم 37 يف۔ سِّ يسغ أَذ نّس اَرُّوض يّزنز اَذ يف، سِّ َشا يْدِجي

يْوقع۔" اَذ ُيوِرين َخاِفي ِمين لُْمْجِرِمين۔ اَكذ حْسبن-ث ار: يقَّ َمانِي لِْكَتاب ِذي

ِسيِذي۔" أَ ڒْسُيوف، ن ْثَناين َغاْرنغ "أََقا نَّان-اَس: 38

"َصاِفي۔" ئِنَّا-اَسن:

يُتون زِّ ن وْذَرار ذݣ يْتَژاْدَجا ِعيَسى ِسيْذنَا

يِْيوض َواِمي 40 نّس۔ يمْحَضارن َعاوذ ْذَفارن-ث يُتون، زِّ ن وْذَرار َغار ڒْبَدا اَم ئُِروح ئِّفغ، 39

ْشَواْيت، َخاسن ئِبّعذ 41 ڒْمَحاين۔" ِذي تِيْذفم َوار حَما "ژَّاْدجث ئِنَّا-اَسن: نِّي، وْمَشان َغار

َماِشي َڒْعَذاب. ن ْڒَكاس-أَ َخاِفي تْسبّعذذ أَذ َباَبا، أَ يْمكن، "مَڒا ئِنَّا: 42 أَربِّي، إِ ئِتتَّار ئِْركع،

لَْمَلائَِكا ن يج َغارس ْثبّد-د أُوَشا 43 شك." نّش ْڒَخاَضر يخس َماْمش لَّا! نش، ْخسغ َماْمش

ثِيِذي زَّايس ثْهَوا-د اَطَّاس، ئِژُّوْدج ْڒَحاڒ، َخاس ئِزيَّار 44 ّجْهذ۔ ثُوش اََذاس حَما وجنَّا زݣ
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طّْصن ُيوِفي-ثن نّس، يمْحَضارن َغار ئِْذوڒ ْثَژاْدِجيث، يكّمڒ َواِمي 45 يَذاّمن۔ ن يِضين ثِنقِّ اَمْشَناو

ڒْمَحاين۔" ِذي تِيْذفم َوار حَما ژَّاْدجث كَّارم، تطّْصم؟ ي "َمايمِّ ئِنَّا-اَسن: 46 وِخّيق۔ س

ِعيَسى ِسيْذنَا تطّْفن يُروَمانِْيين ذ ُؤَذاين

اَِكس يِيِوي-د نّس۔ اَرُّوُسل ن ثْنَعاش ِزي ئِّجن َيُهوَذا، يِْيوض د َواِمي َعاذ اَواڒ يسَّ ِعيَسى 47

ْسَڒام-أَ س "َما ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 48 وغْمُبوب۔ خ يسْدجم اََخاس حَما ِعيَسى َغار ئَِقّرب ْڒَغاِشي،

اَ َما ِسيِذي، "أَ نَّان: َمانَاَيا، يمْحَضارن ْژِرين َواِمي 49 َيُهوَذا؟" أَ ْبَناذم، ن مِّيس ْثّزنْزذ ِزي إِي

اَفُوِسي۔ اَمزُّوغ ئِقّس-اَس ڒْفُقَها، ن اَرَّايس ن يْسمغ زَّاْيسن يّجن ُيْوْوَثا 50 يف؟" سِّ س نُْووث

اَرُّوَياس إِ ِعيَسى ئِنَّا 52 ئِْسݣْنَفا-ث۔ نِّي، وْرَياز ن اَمزُّوغ ئَِحاَذا َصاِفي!" "بّدث! ِعيَسى: ئِنَّا 51

ُيوِسين: د َغارس إِي ُووَذاين ن َرانن يمّقْ ذ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اسن يْعسَّ ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن

ْدِجيغ تُوَغا 53 ثطّْفم؟ اََذايِي حَما يدبُّوزن ذ ڒْسُيوف تْيِسيم َواِمي لُْمْجِرم ذ نش ْتِغير-اَوم "َما

ْلَطا سُّ ذ و ڒخُّ نْوم۔ ْڒوْقث ذ و ڒخُّ َماَشا ثطِّيفم۔ َذايِي َوار َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي نَْهار ْمُكڒ اَِكْذوم

َثاْدجْسث۔" ن

ِعيَسى ِسيْذنَا ينكَّر ُبْطُرس

زي يْذَفار-يث ُبْطُرس ڒْفُقَها۔ ن اَرَّايس ن اْرث ثدَّ َغار ِسيْذفن-ث ُؤِوين-ث، طّْفن-ث، 54

اَِكسن۔ ُبْطُرس يم ئِقِّ ِذينِّي، قِّيمن اْرث۔ ثدَّ ن ڒْمَراح ن ْڒوْسط ِذي ي ثِمسِّ ڒن شّعْ 55 َڒاݣَّْواج۔

تُوَغا َوانِيَتا ذ "ُؤَڒا ثنَّا: ْمِليح، َذايس ثْخَزار ي، ْثمسِّ إِ زَّاث يم يقِّ انْت ْثخدَّ ن يج ثْژِري-ث 56

اَِكس۔" يْدَجا

َشا۔" ينغ سِّ ث َوار َثْمَغاْرث، "أَ ئِنَّا: ئِْنَكر-يث، 57

زَّاْيسن؟" شك "ئِي ينَّا: وْرَياز ن يج ئِْژِري-ث ْشَواْيت، ُؤْمَبْعد 58

لَّا!" نش، اَْرَياز، "أَي ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس

تُوَغا َوا ذ ُؤَڒا اح، صَّ "ذ ْمأَكّد: نتَّا أُو نّْغِنيت يّجن ئِنَّا-اَس ْثَساَعات، َشان ثْعُذو َواِمي 59

لَْجِليل۔" ِزي نتَّا ذ وَڒا ِميْنِزي اَِكس، يْدَجا
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ئِّدن اَواڒ، يسَّ َواِمي نِّي، ْڒخّدْ اَواڒذ!" ثسَّ ِميْنخف ينغ سِّ َوار اَْرَياز، "أَي ُبْطُرس: ئِنَّا-اَس 60

َذاس َواِمي ِسيِذيْثنغ ن اََواڒ ُبْطُرس يفكَّر أُوَشا ُبْطُرس، َغار ئِْخَزار ِسيِذيْثنغ ئِنْقڒب 61 وَياِزيض۔

اَطَّاس۔ ئِْتُرو ئِّفغ، 62 ْثَواَڒاثِين۔ ن ْثَڒاَثا ثْنَكرذ اََذايِي وَياِزيض يّدن َغا إِي ْقبڒ ينَّا:

نّس، وغْمُبوب خ فن-اَس ڒّحْ 64 اثن-ث۔ شَّ َخاس، ضْحشن ِعيَسى يحطَّان يِنِّي ْبَذان 63

اَطَّاس۔ َزَورن-ث َمانَاَيا، خ ْرنِين 65 ُيْوْوثِين؟" ش ُؤو نَِّبي، أَ َحاّق "إَِوا ْتسْقَسان-ث:

ُووَذاين ن لُْحكَّام ن ْجَماعث إ زَّاث ِعيَسى ِسيْذنَا

ِريَعا۔ شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس ذ ُووَذاين ن َرانن يمّقْ ُمونن ْڒَحاڒ، يْصَباح َواِمي 66

لَْمِسيح؟" ذ شك َما "ئِن-اَنغ، نَّان-اَس: 67 نْسن۔ لُْحكَّام ن ْجَماعث َغار ِعيَسى خ َڒاَغان-د

َشا۔ ْتِجيِويبم َذايِي َوار ّسْقِسيغ-كنِّيو مَڒا 68 تِيْمنم۔ َذايِي َوار كنِّيو نِيغ-اَوم-ت، "مَڒا ئِنَّا-اَسن:

أَربِّي۔" ن ّجْهذ ن وفُوِسي خ ْبَناذم ن مِّيس يم يقِّ اَذ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِزي 69

أَربِّي؟" ن مِّيس ذ شك "إَِوا يْذسن: َمارَّا نَّان-اَس 70

نش۔" ذ بلِّي ارم "ثقَّ ئِنَّا-اَسن:

وم وقمُّ س ينَّا ِمين نْسَڒا-َياس يْذنغ ا َمارَّ ين نشِّ ْشَهاذث؟ َشان َعاذ نْحَذاج َغا ي "َمايمِّ نَّان: 71

نّس۔"

بِيَلاُطوس لَْحاكم َغار ِعيَسى ِسيْذنَا َتاِوين

نَّان: زَّايس، ْتشْثَشان ْبَذان 2 بِيَلاُطوس۔ َغار ِعيَسى ُؤِوين يْذسن، ا َمارَّ كَّارن ئِْحسب123 َقْيَصر۔ إِ ِريَبا ضَّ ُبو تِيّشث َوار ار-اَسن: ئِقَّ ْعب. شَّ ِذي لْبْلَبَلا يتّݣ "نُوِفي-ث

اَزْدِجيذ۔" ذ لَْمِسيح ذ نتَّا نّس يخف

ُووَذاين؟" ن اَزْدِجيذ ذ شك "َما ئِنَّا-اَس: بِيَلاُطوس، ئِّسْقَسا-ث 3

شك۔" "ثنِّيذ-ت ئِنَّا: ئَِجاوب-يث،

وَثرَّاس-أَ۔" ذݣ تُّْهمث َشان ْتِويِڒيغ "َوار ْڒَغاِشي: ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس إِ بِيَلاُطوس ئِنَّا 4

َيُهوِذَيا ن َثُموْرث ا َمارَّ ِذي ْڒِفْتَنا "ئِتّݣ نَّان-اَس: ْثَواَڒاثِين، ن اَطَّاس َخاس ْتَعاَواذن َماَشا 5

َذا۔" َغاْرنغ ُيوَسا-د و ڒخُّ لَْجِليل، ِذي ئِْبَذا نّس۔ وسْڒَماذ س
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بلِّي يْسَڒا َواِمي 7 لَْجِليل؟" ِزي اَْرَياز-أَ "َما ئِّسْقَسا: لَْجِليل، نَّان بلِّي بِيَلاُطوس يْسَڒا َواِمي 6

ْڒوْقث ِذي نتَّا ذ وَڒا يْدَجان إِي ِهيُروُدس َغار ئِّسّك-يث ِهيُروُدس، يتْحَكام َمانِيس ِزي ِعيَسى

لُْقْدس۔ ِذي نِّي

ِهيُروُدس وزْدِجيذ َغار ِعيَسى ِسيْذنَا َتاِوين

يْسَڒا ِميْنِزي َواِمي زݣ اَطَّاس يژر اَث ئِخس اَطَّاس۔ ئَِفرح ِعيَسى، ِهيُروُدس يْژَرا َواِمي 8

َيارِّي َخاس َوار ِعيَسى اَطَّاس۔ ئِّسْقَسا-ث 9 زَّاثس۔ لُْمْعِجيَزا َشان ِعيَسى يّݣ اَذ ئِْتمنَّا َخاس۔

َشا۔

اَطَّاس۔ تَّاْهمن-ث ِذينِّي، بّدن ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن ذ ڒْفُقَها ن أَرُّوَياس 10

اَصْبَحان، ذ اَسْڒَهام َخاس ئِݣَّا َخاس۔ ئِْضحش نّس، ْڒَعْسَكار ذ ِهيُروُدس ئِحݣَّار-يث 11

ذ ذْوڒن َماَشا َجاَراسن، لَْعَداَوا ِذين تُوَغا ِهيُروُدس ذ بِيَلاُطوس ْقبڒ، 12 بِيَلاُطوس۔ َغار َيارِّي-ث

نِّي۔ نَْهار ِذي وَكاڒ يمدُّ

ِعيَسى ِسيْذنَا إِ يْرُخو اَذ يرزُّو بِيَلاُطوس لَْحاكم

ئِنَّا-اَسن: 14 ْعب۔ شَّ َمارَّا ذ ُووَذاين، ن لُْحكَّام ذ ڒْفُقَها ن اَرُّوَياس خ بِيَلاُطوس ئَِڒاَغا-د 13

نّس ْثمْسَڒاْشت ِذي مغ خّمْ نش يِْوَذان۔ َجار ْڒِفْتَنا يتّݣ َقا ثنِّيم-اَيِي ْبَناذم-أَ، ثِيِويم-اَيِي-د "كنِّيو

َوار ِهيُروُدس ذ ُؤَڒا 15 ْتشْثَشام۔ ِمين ْعَلاْحَساب تُّْهمث َشان ُبو وَثرَّاس-أَ ذݣ ْتِويِڒيغ َوار زَّاْثوم۔

ْڒمْوث۔ يْسَذاهْدج خف ِمين يݣِّي َوار َوانِيَتا ْخَزارث، ا-اَنغ-ث-يد۔ َيارَّ ِميْنِزي َوالُو ُيوِفي َذايس

ن يج خ َران اَمّقْ ْڒِعيذ ْمُكڒ ِذي و يعفُّ بِيَلاُطوس 17] ْرُخوغ۔" اََذاس اَْعُموذ ُؤشغ أََذاس 16

يّفغ]۔ اَذ ومْحُبوس

تُوَغا َباَراَباس 19 َباَراَباس۔" إِ ْرُخو-َيانغ-د َوانِيَتا. َخانغ "ْيِسي ئِنَّا: ْعب، شَّ َمارَّا ئِْسُغْويِيو 18

ن لَْجِريَما يج خ َعاوذ ثْنِديْنت، ِذي ثْوقع ْڒَفْوَضا ن يج ن َباب سَّ ِذي ڒْحبس ِذي ݣِّين-ث

نّْغِنيت۔ ْثَواَڒا ْعب شَّ اَكذ يوڒ ئِسِّ ِعيَسى، إِ يْرُخو اَذ يخس بِيَلاُطوس 20 ْڒمْوث۔

صلّب-يث!" "صلّب-يث! نَّان-اَس: ْسُغوين، 21
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َذايس َوار نش َوانِيَتا؟ يݣَّا إِݣ لَْجِريَما َمان "َماَغار؟ ئِنَّا: َمرَّاث، ْثڒت ِويس اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ 22

ْرُخوغ۔" اََذاس أُوَشا اَْعُموذ ُؤشغ اََذاس َمانَاَيا خ ْڒمْوث۔ يْسَذاهْدج خف إِي تُّْهمث ُبو ُؤِفيغ

بِيَلاُطوس 24 اَرَّاي۔ ثْقڒب-اَس نْسن ْثُغْويِّث يصلّب۔ اَث حَما ّجْهذ س ْثُغْويِّث ْسنكَّارن َماَشا 23

ن لَْجِريَما ذ ْڒَفْوَضا ن ڒْسَباب خ ڒْحبس ِذي يْدَجان ونِّي إِ ئِْرُخو 25 نِْثِني۔ ْخسن ِمين س يݣَّا

ْخسن۔ َماْمش ݣّن اَس ِعيَسى ئِسلّم ْڒمْوث۔

صلّْبن اَث ِعيَسى ِسيْذنَا َتاِوين

تُوَغا نتَّا أُو ِسْمَعان، قَّارن-اَس لُْقِريَنا ِزي وْرَياز ن يج طّْفن صلّْبن، اَث ُؤِوين ث َواِمي 26

ن اَطَّاس ْذَفارن-ث 27 ِعيَسى۔ يْذَفار اَذ يْرُبو اَث َباش ِليب صَّ َخاس ݣِّين ْڒَكاْمُپو۔ ِزي يَتاس-د

يس يسِّ "أَي ئِنَّا-اَسْنت: َغاْرسْنت، ِعيَسى ئِنْقڒب 28 َخاس۔ ْتُرونْت حْزنْنت، ثْمَغاِرين ذ ْڒَغاِشي

َتاس د أَذ 29 نْشْنت۔" َثاْرَوا ذ نْشْنت يِيخف خ ُرونْت َماَشا ْتُرونْت، َخاِفي َوار لُْقْدس، ن

نِغ ُؤْرونْت َوار اْرص عمَّ ثِينِّي ذ اَْرونْت اَذ زّمرنْت َوار ثِينِّي ن ْعذ سَّ يِنين: اََذايس ْڒوْقث ن يج

ݣِّين مَڒا 31 َخانغ۔ ْقَبارنْت ثْعُرْوِرين، إِ َخانغ، ْوَضام يُذْوَرار، إِ يِنين اَذ ْبَذان أَذ 30 ُسوْطضْنت۔

َثازغ؟" َغا ْخِمي يوْقعن َغا ِمين َثزْيَزاْوث، ذ اْرث ْثشجَّ إِ َمانَاَيا

ْتَوانْغن۔ اَِكس لُْمْجِرِمين ذ ْدَجان نّْغِنيت ْثَناين ُؤِوين-د َعاوذ 32

ِليب صَّ خ ِعيَسى ِسيْذنَا ْتصلَّابن ئُِروَمانِْيين

لُْمْجِرِمين، ن نِّي ْثَناين اَكذ ِذينِّي صلّْبن-ث ُجْمُجَما، قَّارن ُؤِمي وْمَشان َغار يْوضن َواِمي 33

ِمين ينن سِّ َوار ْغَفار-اَسن، َباَبا، "أَ ِعيَسى: ئِنَّا 34 نّس۔ وژْڒَماذ خ ُؤنّْغِنيت وفُوِسي، خ ئِّجن

َجاَراسن. فْرقن-ث نّس َوارُّوض خ لُْقْرَعا ݣِّين خّدْمن۔"

يسْنجم أَذ ينّْغِنيت، "ئِسْنجم قَّارن: َخاس، ضْحشن أَرُّوَياس ارن، خزَّ ِذينِّي بّدن ئِْوَذان 35

َقّرْبن َخاس، ضْحشن ْڒَعْسَكار ذ وَڒا َعاوذ 36 أَربِّي۔" يْخَضار إِي لَْمِسيح ذ نتَّا مَڒا نّس يخف

يخف ا نجَّ ُووَذاين، ن اَزْدِجيذ ذ شك "مَڒا نَّان: 37 امن۔ يسمَّ وِضيڒ اََمان ُؤِشين-اَس َغارس،

ُووَذاين۔ ن اَزْدِجيذ ذ َوا َذايس: ثُوَرا ثْڒِويحت ن يج ِذينِّي نّس وزْدِجيف َغار 38 نّش۔"
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يخف ا نجَّ َيالّه لَّا؟ نِغ لَْمِسيح ذ َما شك " ار: ئِقَّ يْتَزَور-يث، يصلّْبن لُْمْجِرِمين ِزي ئِّجن 39

ا-َيانغ۔" نجَّ نّش،

ين نشِّ 41 نتَّا۔ اَمْشَناو ابذ تعدَّ شك أَربِّي؟ َشا تݣّْْوذذ َوار "َما ئِنَّا-اَس: ونّْغِنيت، ئِْنَها-ث 40

"أَ ينَّا-اَس: أُوَشا 42 ِميْنخف۔" يݣِّي َوار نتَّا نݣَّا۔ ِمين ْعَلاْحَساب نْتَواعّدب ِميْنِزي نْسَذاهْدج

نّش۔" ْڒُمْلك َغار َثاسذ َغا د ْخِمي َخاِفي ْعقڒ ِعيَسى،

اَِكِذي۔" نَْهاَرا ّجنّث ِذي تِيِڒيذ أَذ ْڒَحّق: تْسِڒيذ "أََقا ِعيَسى: ئِنَّا-اَس 43

يمُّوث ِعيَسى ِسيْذنَا

ي۔ وعشِّ ْثَڒاثا ذ َواِمي اَڒ ثْكمڒ اَمن ْثُموْرث خ َثاْدجْست ثْهَوا-د نَْهار، ن وْزين َغار 44

ِعيَسى 46 ْثَناين۔ خ ُووَذاين ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اَْرَواق ارص ئِقَّ َثاْدجْست، ذ ثْذوڒ ْثُفوْشت 45

وث۔ ئِمُّ َمانَاَيا، ينَّا َواِمي يُنو۔" ُبوْحبڒ سلّْمغ-اَش نّش يَفاّسن ݣ َباَبا، "أَ ئِنَّا: ّجْهذ، س يَڒاَغا

لَْحِقيَقا "ِذي ئِنَّا: أَربِّي، ئِسْمَغار يوْقعن، ِمين يْژَرا رُّوَمانُوس ن َران اَمّقْ ذ وَعْسَكاِري ن ئِج 47

ذݣ اثن شَّ عْقبن-د يوْقعن، ِمين ْژِرين يُمْونن، ِذين إِي يْوَذان ا َمارَّ 48 نِيَشان۔" يْدَجا اََثرَّاس-أَ

ْژِرين َڒاݣَّْواج، َغار بّدن لَْجِليل، ِزي يْذَفارن ث إِي ثْمَغاِرين ذ نّس وَكاڒ يمدُّ َمارَّا 49 نْسن، ُووڒ

َمانَاَيا۔

ِعيَسى ِسيْذنَا نطّْڒن

وْرَياز ن يج ذ نتَّا ُووَذاين، ن لُْحكَّام ن ْجَماعث ِزي ُيوسف قَّارن-اَس وْرَياز ن ئِج ِذينِّي 50

ن ْدَشار ِزي نتَّا ثْخذم۔ ِمين ذ نِّي ْجَماعث ْثَتافق خف ِمين يقِبيڒ َوار 51 نِيَشان۔ يْدَجا يْصَباح،

بِيَلاُطوس َغار ئُِروح 52 أَربِّي۔ ن ْڒُمْلك اب يْترحَّ نتَّا َعاوذ َيُهوَذا۔ ن ْثُموْرث ِذي ئِْدَجان أَِريَماْتَيا،

ن يج ذݣ ئِسْرس-يت ڒْشفن۔ س ئِكّفن-يت ئِسْهَوا-ت-يد۔ر 53 ِعيَسى۔ ن ات دَّ يتَّار-اَس

إِ َذايس سْوَجاذن نِّي نَْهار 54 َحد۔ يْنِضيڒ ِذينِّي َوار اْرص عمَّ يِيْفِري، اَم وْزُرو ذݣ يْغِزين ونْضڒ

ْذَفارنْت لَْجِليل ِزي ِعيَسى اَكذ ُيوِسين د إِي ثِْمَغاِرين 55 يَقّرب-د۔ ِميْنِزي لِْعَباَدا ن ّسْبث ن نَْهار

ِليب۔ صَّ ِزي ِعيَسى ِسيْذنَا ن ات دَّ ئِسْهَوا-د ئِْعِني، ر53:23
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لِْعيطر سْوَجاذنْت اْرث، ثدَّ َغار ذْوڒنْت 56 نّس۔ ات دَّ ݣِّين َذايس َماْمش ذ اَنْضڒ ْژِريْنت ُيوسف،

تُْوَرات۔ ن ُڒوِصّيث ْعَلاْحَساب ريّْحْنت قِّيمْنت لِْعَباَدا ن نَْهار ِذي لَْوْرذ۔ ن َواَمان ذ

ْڒمْوث ِزي يكَّار-د ِعيَسى ِسيْذنَا

نِّي، ونْضڒ ن يِيْفِري َغار ِزيش ْصَباح َغار ُؤِسيْنت-يد يَمانَا، سِّ ن اَمْزَواُرو نَْهار ِذي َوار124 ُؤْذفْنت، 3 ونْضڒ۔ خ يْتَواكّس اَْزُرو ُؤِفيْنت 2 ْسوْجذنْت۔ إِي لِْعيَطر ُؤِويْنت-يد

ن ْثَناين َغاْرسْنت بّدن-د َمانَاَيا، ِذي ذْهشْنت نِثْنِتي َواِمي 4 ِعيَسى۔ ِسيِذيْثنغ ن ات دَّ ُؤِفيْنت

أُوَشا نْسْنت۔ اَزْدِجيف ِسَذارنْت اَطَّاس، نِّي ثْمَغاِرين ݣّْْوذنْت 5 يْتشْعِشع۔ اَرُّوض ݣِّين يْرَيازن

َذا َوار نتَّا 6 وثن؟ يمُّ يِنِّي َجار ارن يدَّ ونِّي خ ْثرزُّونْت ي "َمايمِّ نَّان-اَسْنت: نِّي يْرَيازن ن ْثَناين

لَْجِليل؟ ِذي َعاذ نتَّا أُو يوڒ يسِّ ِكوم َواِمي ثْعِقيڒنْت َوار َما ْڒمْوث۔ ِزي ئِكَّار-د َشا، يْدِجي

ن نَْهار ِذي يكَّار د أَذ صلّْبن، أَث يْعَصان، يِنِّي إِ ْبَناذم ن مِّيس يْتَواسلّم اَذ ا يخصَّ ئِنَّا-اَوم 7

نّس۔ َواَواڒ خ عْقڒنْت أُوَشا 8 ثْڒت-يَّام۔" ِويس

ينّْغِنيت۔ ا َمارَّ ذ اَرُّوُسل ن ِحيَطاش َغار ا َمارَّ ڒْخَبار-أَ ِسيْوضْنت ونْضڒ، زݣ ذْوڒنْت-يد 9

ن اس يمَّ َمْرَيم ذ َحنَّان، ذ َثَمݣَْدالِيث، َمْرَيم ذ نِثْنِتي اَرُّوُسل، َغار ڒْخَبار-أَ يِسيْوضن ثِينِّي 10

ْڒَعقڒ۔ يقّبڒ ثن َوار َواَواڒن َشان قَّارنْت ِميْنِزي ثِْمَغاِرين ُؤِمينن َوار أَرُّوُسل 11 ثِنّْغِنيت۔ ذ َيْعُقوب،

أُوَشا َواْحذس۔ ِذينِّي يمْرس ڒْشفن ئِْتَواَڒا َخاس، يج ئِسِّ ونْضڒ، َغار ُيوّزڒ يكَّار، ُبْطُرس َماَشا 12

يوْقعن۔ ِمين ْعَلاْحَساب نّس نّْفس ِذي ئِْتعّجب ارث، ثدَّ َغار يْذوڒ

ِعيْنَواس ن ْدَشار ن وْبِريذ ذݣ ار-د يضهَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

خ ئِݣّْوج ِعيْنَواس۔ قَّارن-اَس ْدَشار ن يج َغار ْتَراحن نّس يمْحَضارن ْثَناين نِّي، نَْهار ِذي 13

أُو اَواڒن سَّ َواِمي 15 يوْقعن۔ ْثمْسَڒايِين ِذي َواَياْوَيا اَكذ اَواڒن سَّ 14 ِكلُوِمتر۔ ِحيَطاش َشان لُْقْدس

ثِيطَّاِوين َماَشا 16 اَِكْذسن۔ يݣُّور يْبَذا أُوَشا نّس يِيخف س نتَّا ِعيَسى َغاْرسن ئَِقّرب-د تْمَناَقاشن،

َشا۔ ْعِقيڒن ث َوار ِميْنِزي بلّْعْنت اَمْشَناو نْسن

نْسن۔ ُووذم خ لُْحّزن ئَِبان بّدن، أُوَشا ثݣُّورم؟" كنِّيو أُو اَواڒم ثسَّ خف "ِمين ئِنَّا-اَسن: 17
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يُزورن د يِنِّي زݣ َواْحذش "شك ئِنَّا-اَس: ْكلُوَباس، قَّارن-اَس زَّاْيسن يّجن ئَِجاوب-يث 18

ان-أَ؟!" ُووسَّ ذݣ يوْقعن ِمين ينذ ثسِّ َوار لُْقْدس

يوْقعن؟" "ِمين ِعيَسى: ئِنَّا-اَسن 19

ار يقَّ ِمين ذ يتّݣ ِمين ِذي ّجْهذ َغارس نَِّبي ن يج ذ يْدَجا تُوَغا نَاِصِري "ِعيَسى نَّان-اَس:

أُوَشا نْغن، اَث حَما سلّْمن-ث نّغ لُْحكَّام ذ ڒْفُقَها ن أَرُّوَياس 20 يْوَذان۔ ا َمارَّ ذ أَربِّي إِ زَّاث

ِويس نَْهاَرا أُو إَِوا، أَْيث-إِْسَرائِيل! يْسنْجمن َغا اِي نتَّا ذ بلِّي نْتمنَّا تُوَغا ين نشِّ 21 صلّْبن-ث۔

َغار ُروحْنت نْتعّجب۔ يْنت-اَنغ جِّ زَّاْينغ ثْمَغاِرين َشان َعاوذ 22 َمانَاَيا۔ يْوقع َواِمي زݣ ثْڒت-يَّام

لَْوِحي، َخاسْنت يْهَوا-د بلِّي نَّانْت ذْوڒنْت-يد، نّس۔ ات دَّ ُؤِفيْنت ِذينِّي َوار 23 ِزيش، ونْضڒ

ُؤِفين ونْضڒ، َغار زَّاْينغ يْوَذان َشان ُروحن أُوَشا 24 ار۔ يدَّ اََقا-ث بلِّي لَْمَلائَِكاث خبَّرنْت-ثْنت

َشا۔" ْژِرين ث َوار نتَّا َماَشا ثْمَغاِرين، نَّانْت َذاسن َماْمش نِيَشان

تُوَغا 26 َٔنِْبَيا! ْلا نَّان ِمين ا َمارَّ ِذي ذْغَيا يِتيْمنن َوار يِنِّي أَ يْفِهيمن! َوار يِنِّي "أَ ئِنَّا-اَسن: 25

لُْكُتب ذ ُموَسى ن تُْوَرات ِزي ئِْبَذا 27 نّس۔" لَْعَضَما َغار َياذف أَذ يعّدب، اَذ لَْمِسيح إِ ا يخصَّ

لُْكُتب۔ ا َمارَّ ِذي ُيوِرين َخاس ِمين ئِسْفهم-اَسن َٔنِْبَيا، ْلا ا َمارَّ ن

َخاس ݣِّين 29 نّس۔ وْبِريذ خ يكّمڒ اَذ يخس اَْخِمي ئِݣَّا ْتَراحن، َغار اِي ْدَشار َغار َقّرْبن 28

اَِكسن حَما ُيوذف أُوَشا ْڒَحاڒ۔" يُروح أُو ي اَعشِّ َعَڒاين ِميْنِزي اَِكْذنغ، "قِّيم نَّان-اَس: بّزز س

ُيوشا-اَسن-ث۔ ئِرز-يث، أَربِّي، ئِْشَكر اَْغُروم، ئِْيِسي يّش، اَذ يم يقِّ اَِكسن َواِمي 30 يسْنس۔

ُؤڒ َمانَاَيا "خ َواَياْوَيا: إِ نَّان 32 َشا۔ يْضَهار َوار يْذوڒ أُوَشا عْقڒن-ث نْسن ثِيطَّاِوين نُوْرْزمْنت 31

لُْكُتب۔" ئِسْفهم-اَنغ وْبِريذ، ذݣ اَِكْذنغ اَواڒ يسَّ َواِمي ي ثِمسِّ َذايس نّغ

ِذينِّي، يُمونن ِكسن يِنِّي ذ اَرُّوُسل ن ِحيَطاش ُؤِفين لُْقْدس۔ َغار ذْوڒن كَّارن نِّي ْڒخّدْ 33

ِمين س ْتخبَّرن-ثن 35 ِسْمَعان!" إِ ئَِبان-د ْڒمْوث، ِزي ِسيِذيْثنغ يكَّار-د اح صَّ "ذ قَّارن: 34

اَْغُروم۔ يْرَزا َواِمي ِسيِذيْثسن نن ّسْ َماّمش ذ وْبِريذ، ذݣ يوْقعن

نّس يمْحَضارن إِ ار-د يضهَّ ِعيَسى ِسيْذنَا

ݣّْْوذن 37 َخاوم." "ْسَڒام ئِنَّا-اَسن: نْسن، ْڒوْسط ِذي ِعيَسى ئِبّد َمانَاَيا، خ اَواڒن سَّ َواِمي 36

نْوم ُؤڒ ي َمايمِّ ْثنْخڒعم؟ ُيوِغين كنِّيو "ِمين ئِنَّا-اَسن: 38 ڒْخَياڒ۔ ِذي ْخَزارن اََقا ْتِغير-اَسن اَطَّاس،
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َذايس َوار ڒْخَياڒ ْخَزارم۔ َحَذام-اَيِي، نّش۔ ذ يُنو، يَضارن ذ يُنو يَفاّسن ْخَزارم 39 ّشّك؟ َذاْيسن

نّس يَفاّسن ئِسْضَهار-اَسن َمانَاَيا، ئِنَّا 40 ْتَواَڒام۔" َذايِي َماْمش ْعَلاْحَساب يِْخَسان ذ وَڒا اَْيُسوم

ينَّا-اَسن: أُوَشا ذْهشن، َفْرحن، ِميْنِزي يوْقعن ِمين ُؤِمينن َوار َعاذ قِّيمن نِْثِني 41 نّس۔ يَضارن ذ

ئِتّت ئِْيِسي-ت، 43 شْنفن، يسْڒَمان ن ْشَواْيت ُؤِشين-اَس 42 ّشغ؟" اَت ا َمشَّ َشان َذا َغاْروم "َما

زَّاْثسن۔

اَذ َلاُبد بلِّي اَِكْذوم، ْدِجيغ تُوَغا َعاذ َواِمي يْوڒغ سِّ ِكوم ِزي إِي اََواڒ ذ َوا "ذ ئِنَّا-اَسن: 44

يْرزم نِّيت ْڒخّدْ 45 زَُّبور۔" ذ َٔنِْبَيا ْلا ن لُْكُتب ذ ُموَسى ن ِريَعا شَّ ِذي ُيوِرين َخاِفي ِمين ا َمارَّ يكّمڒ

إِ ا ئِخصَّ لِْكَتاب، ِذي ُيوَرا إِي و "أَمُّ ئِنَّا-اَسن: 46 لِْكَتاب۔ فْهمن اَذ حَما نْسن ْڒَعقڒ ِعيَسى

ڒݣُْنوس َمارَّا إِ ثن حّدْ أَذ 47 ثْڒت-يَّام۔ ِويس ِذي ْڒمْوث ِزي يكَّار د أَذ يْتَواعّدب، اَذ لَْمِسيح

لُْقْدس۔ ِذي َمانَاَيا يْبَذا أَذ لَْمِسيح۔ ن يِيسم س نْسن ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت أَذ تُوبن، اَذ حَما

ِذي قِّيمم نش۔ ّسكّغ أََذاوم-ث-يذ َباَبا، يْوعذ كنَّيو ِميْنِذي 49 َمانَاَيا۔ خ ذم ثشّهْ اََقا كنِّيو 48

وجنَّا۔" زݣ ّجْهذ يْهَوا د َخاوم َغا اَڒ ثْنِديْنت-أَ

وجنَّا َغار يْتَواْرفع ِعيَسى ِسيْذنَا

َواِمي 51 ئَِبرك-يثن، نّس، يَفاّسن ئِْسݣَّعذ َعْنَيا۔ َبْيت َغار يِيِوي-ثن ثْنِديْنت، ِزي ئُِسوفغ-يثن 50

َفّرْحن نِْثِني أُو لُْقْدس َغار ذْوڒن أُوَشا ذن-اَس سّجْ 52 وجنَّا۔ َغار ئِْتَواْرفع ي-ثن، ئِجِّ يْتَبَراك، ثن

أَريِّي۔ ذن حّمْ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي تِيِڒين ڒْبَدا 53 اَطَّاس۔






