
 

 

L’injil n Lmasi; 
 

********** 
 

 اَر�ُسْول ُبْولُس ن َثْبَرات
 َغار ْڒُمْوِمِنين يْدَجان ِذي ثْنِديْنت ن ُرْوَما

 
********** 

 
 (س ْثَمازِيْغث ن اَر�يف)



 

 

L’injil n Lmasi; 
 

********** 
 

ُسْول بُْولُس  ثَْبَرات ن اَرَّ
 َغار ْڒُمْوِمنِين يْدَجان ِذي ثْنِديْنت ن ُرْوَما

 
********** 

 
يف)  (س ْثَماِزيْغث ن اَرِّ

  



L’injil n Lmasi; 

 ثَْبَرات ن اَر�ُسْول ُبْولُس
 َغار ْڒُمْوِمنِين يْدَجان ِذي ثْنِديْنت ن ُرْوَما

 ثَْمازِيْغث ن اَر�يف)(س 
 ، لتمازيغت الريف انرومالبولس إلى الرسول رسالة 
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Sentido / Sens 

Č č ُؤْتْشَما ْتش sœur, 
sister, أخت 

P p پِيُرو پ le Pérou, 
Peru, بيرو 

G g ار�وݣَ  ݣ tabac, التبغ, 
tobacco 

Ȓ ȓ ڒْبَدا ڒ toujour, ذائما, 
still 

Ǧ ǧ ْدِجيڒث ْدج nuit, night, 
 ليلة

Ẓ ẓ ئِِژي ژ bile, النكد 
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بُْولُس ُسْول اَرَّ ن ثَْبَرات
ُرْوَما ن ثْنِديْنت ِذي يْدَجان ْڒُمْوِمِنين َغار

ُرْوَما ِذي ْڒُمْوِمنِین إِ ْسَڒام یّسّك-اَسن بُْولُس

ْتَواْخَضارغ اَرَُّسول. ذ يِڒيغ اَذ أَربِّي يݣَّا-ٱيِي لَْمِسيح، ِعيَسى ن ام اَخدَّ ُبْولُس ذ نش ن11 يِيڒس س أَربِّي يْوعذ ِزي إِي نِْجيل-أَ ْلٕاِ 2 أَربِّي، ن نِْجيل ْلٕاِ س ْخَبرغ ٱذ حَما

لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا مِّيس، خ َمانَاَيا أُو 4–3 لُْمقّدس. لِْكَتاب ِذي ْزَمان ِزي نّس َٔنِْبَيا ْلا

أَرُّوح ْعَلاْحَساب َولَِكن َداود. ِسيْذنَا ن ْورِّيث دُّ ِزي نتَّا ْبَناذم ذ نّس ات دَّ ْعَلاْحَساب

ِزي يكَّار د إِي َواِمي أَربِّي ن مِّيس ذ نتَّا يْمَغار ّجْهذ ن يِج س يْظَهار-د يْصَفان نّس

ذ يِڒيغ اَذ حَما لَْبَراَكا أَربِّي َذايِي يݣَّا نّس يِيسم ن َباب سَّ خ أُو ِعيَسى ِزي أََقا 5 ْڒمْوث.

تِيِڒيم كنِّيو ذ ُؤَڒا 6 َطاعن. اََذاس اَْمنن اَزَّايس ڒݣُْنوس َمارَّا ِزي يْوَذان رغ بشَّ أَذ اَرَُّسول،

لَْمِسيح. ِعيَسى تْذَفارم اَذ يْتَواْخَضارن يِنِّي زݣ

ْڒُمْوِمِنين ذ تِيِڒيم اَذ يْخَضار-يكنِّيو ُرْوَما ن ثْنِديْنت ِذي أَربِّي ن يْحِبيبن ا َمارَّ إِ َتاِريغ 7

ِسيِذيْثنغ. لَْمِسيح ِعيَسى ذ َباَباْثنغ أَربِّي ن اَْرَضا ذ ڒْهَنا يِيِڒي أَِكْذوم َصالِِحين.

ُرْوَما ِذي ْڒُمْوِمنِین یژر اَذ و یرزُّ بُْولُس

اش َڒاحقَّ لَْمِسيح، ِعيَسى ن يِيسم س إِْذوم ا َمارَّ َخاوم أَربِّي ْتشكَّرغ اَمْزَواُرو، ذ 8

س عّبْذغ إِي أَربِّي َٔنَّا لِا 10–9 اَمن-تْكمڒ. ْونْشت دُّ ِذي ڒْخَبار اَرِّين-اَس-د نْوم يَمان لٕاِ

ْثَژاْدِجيث ِذي ڒْبَدا َذاْيوم ْتفكَّرغ يّسن َقا نتَّا يس، مِّ ن نِْجيل ْلٕاِ س ارغ ْتبشَّ يُنو وڒ َمارَّا

اَطَّاس رزُّْوغ نش 11 اَسغ. د اََغاْروم اَْبِريذ اَفغ اَذ ونݣَّاُرو اَڒ أَربِّي يخس مَڒا تتَّارغ، يُنو.
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أَ يْعِني 12 ّجْهذ. ُيْوشن َغا َذاوم إِي ْوِحَيا رُّ لُْقْدَرا ن يج ُؤشغ اََذاوم حَما ژرغ اَكنِّيو

يَشّرْشن. َذانغ إِي يَمان لٕاِ س اََياْوَيا نْشّجع

َعاذ و ڒخُّ َماَشا اَسغ، د اََغاْروم ݣِّيغ ْثَواَڒاثِين ن اَطَّاس بلِّي نم تّسْ اَذ ْخسغ اَْيْثَما، آي 13

ڒݣُْنْوس َجار ثْنجح َماّمش َذاْيوم تْنجح اَذ يُنو ْڒخْذمث ْخسغ نش ُؤِويضغ. د َغاْروم َوار

أَكذ يُيْونَانِْيين، ذ يْدِجين َوار يِنِّي ذ يُيْونَانِْيين اَكذ لَْواِجب ݣّغ اَذ َلاُبد أُو َٔنَّا لِا 14 نّْغِنيت.

نِْجيل ْلٕاِ س رغ بشَّ اَكنِّيو اَطَّاس رزُّْوغ نش َمانَاَيا خ 15 َشا. يْغِرين َوار يِنِّي ذ يْغِرين يِنِّي

ُرْوَما. ن ثْنِديْنت ِذي يْدَجان كنِّيو ذ ُؤَڒا

ِإلْنِجیل ن ّجْھذ

َباش أَربِّي ام-يث يْسخدَّ ّجْهذ ذ نِْجيل ْلٕاِ َٔنَّا لِا نِْجيل، ْلٕاِ ِزي ْتسْذِحيغ َماِشي نش أََقا 16

ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي أُْوَشا يمْزُوْوَرا ذ أَيث-إِْسَرائِيل َقا َياْمنن َغا ِوي َمارَّا يسْنجم اَذ

َمانَاَيا اَِكذس، نِيَشان نِيِڒي َغا َماّمش يْسبّين-اَنغ-د نِْجيل ْلٕاِ ِذي أَربِّي 17 أَيث-إِْسَرائِيل.

ر. يدَّ اَذ يَمان لٕاِ س نِيَشان، يْدَجان ون لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش َواْحذس. يَمان لٕاِ س

یِْوَذان ن ّشّر خ أَربِّي ن أَْغَضاب

يِنِّي يِْوَذان، تݣّن إِي ّشّر ذ ْڒَباطڒ ا َمارَّ خ وجنَّا زݣ أَربِّي ن وْغَضاب يْظَهار-د َفا 18

يْتَواْظَهار-اَسن-د، أَربِّي خ نن ّسْ اَث يِْوَذان رن زمَّ ِمين أََقا 19 نْسن. ّشّر س لَْحِقيَقا يْتبطَّاڒن

ْونْشت، دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ 20 يسْظَهارن. َذاسن-ت-يد إِي نّس يِيخف س نتَّا أَربِّي ذ َٔنَّا لِا

نْفّهم-يثْنت ُيْوْعَڒان، نّس طَِّبيَعا ذ يْتُدْوَمان نّس ّجْهذ يْعِني أَربِّي، ن يْتَواژّرن َوار ِمين

لُْعدر. ُبو َغاْرسن َوار يْوَذان َمانَاَيا ْعَلاْحَساب يْتَواخْڒقن. ْثمْسَڒايِين ِذي ْمِليح نْژّر-يثْنت

ݣّن اَذ ا يْتخصَّ َماّمش ْثشكَّرن ث َوار ذن حّمْ ث َوار َولَِكن أَربِّي، نن ّسْ ا َواخَّ نِْثِني 21

ين. شِّ ثن َواِمي َثاْدجْست ذ ذْوڒن نْسن ُؤَڒاون ْخَوانْت، ذْوڒنْت نْسن َْٔفَكار ْلا أَربِّي. اَك

أَربِّي ن لَْعَظَما ڒن بّدْ 23 يُبْوَهاِڒْيين. ذ ذْوڒن نِْثِني يِميِغيسن، ذ نْسن يِيخف خ بن حّسْ 22
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ذݣ يْتَشابَّاهن َْٔصَنام ْلا ذ يْفَنان، َغا إِي ْبَناذم ِذي يْتَشابَّاهن َْٔصَنام ْلا س ڒْبَدا إِ رن يدَّ

يتْنُحْوُرْوذن. ِمين ذ لَْحَياَوانَاث ذ يِْجَضاض

َباش لَْفَساد ݣّن اَذ َباش نْسن ُوْوَڒاون ان ْتشهَّ ِمين إِ أَربِّي يسلّم-يثن َمانَاينِّي خ 24

ِمين إِ من خّدْ أُو عّبْذن يَخرِّيقن. س أَربِّي ن لَْحِقيَقا ڒن بّدْ كَّارن 25 اََياْوَيا. سبْهْدڒن اَذ

آِمين. ڒْبَدا. إِ لَْبَرَكا ثْدَجا ِذي إِي ونِّي لَْخالِق، أَربِّي إِ َماِشي يْتَواخْڒقن

س يْرَيازن ڒنْت بّدْ ثْمَغاِرين كَّارنْت يفْضحن. ثن إِي ّشْهوث إِ أَربِّي يسلّم-يثن ا ثُمَّ 26

ونّْغِنيت، خ يّجن ي ْثمسِّ َذاْيسن ثكَّار ثِْمَغاِرين، ين جِّ كَّارن يْرَيازن ذ ُؤَڒا 27 ثْمَغاِرين.

خ ْسَذاهْدجن إِي لِْعَقاب نْسن يِيخف إِ جْبذن-د َمانَاَيا س وْرَياز. اَكذ وْرَياز ئِفّسذ

تݣّن. إِي ڒُمْونَْكار

ݣّن اَذ يْنفْضحن نْسن َڒْعُقْوڒ إِ يسلّم-يثن أَربِّي، نن ّسْ اَذ ُؤِݣين نِْثِني َواِمي ا ثُمَّ 28

ڒْقَباحث ذ ْطَمع ذ ّشّر ذ ْڒُمْعِصَياث ن نَّْوع كُڒ ِزي ْورن شُّ نِْثِني 29 يْحِڒين. َوار ِمين

نَِّميَما. ْتَعاَواذن يْحِڒين، َوار ِمين ذ وْغَذار س ْورن شُّ ْتمْنَغان. أُو يْوَذان نّقن ڒْحسذ. ذ

نِّيث تݣّن تَّكبُّر. َذاْيسن نْسن، يخف سْمَغارن تُْوكَّارن، أَربِّي، ان ْتِعيفَّ ْڒَباطڒ، قَّارن 30

َذاْيسن َوار نْسن، َواَواڒ ذݣ تطّْفن َوار من، فّهْ َوار 31 لَْولِِدين. ان عصَّ ْجِذيذ، ذ ّشّر

يتݣّن يِنِّي خ ْڒمْوث س َخاسن يحكّم أَربِّي نن ّسْ ا َواخَّ 32 أَرَّْحمث. ذ ُؤَڒا لَْحَنانَا َشا

يتݣّن. ثْنت إِي يِنِّي خ رطَّان َمانَاَيا، ِزي ْكَتار أُو تݣّن-ثْنت. كَّارن ثِمْسَڒايِين-أَ،

نِیَشان یْدَجا أَربِّي ن ْلِحَساب

ثْعِنيذ. َما ِمين ْڒَحّق ُبو َغارك َوار يِْوَذان، خ ْتعيَّابذ شك مَڒا اَْرَياز، آي إِذن شك12 َٔنَّا لِا َماَغار؟ َعاوذ. نّش يِيخف خ ْتعيَّابذ يِّجن، َشان خ ْتعيَّابذ ْخِمي َٔنَّا لِا

نِيَشان ا يهوَّ أَربِّي ن لِْعَقاب َقا نّسن ين نشِّ َواه، 2 نِْثِني! تݣّن َماّمش ِكيف-ِكيف تݣّذ

ن لِْعَقاب ِزي ْتنْجمذ اَذ َما إِيَوا، ْتفكَّرذ؟ ِمين اَْرَياز، آي 3 نِّي. ثِمْسَڒايِين يتݣّن يِنِّي خ

لَْحَنانَا ْثسْحَقارذ نِغ 4 نِْثِني؟ اَم تݣّذ شك أُو ْثمْسَڒايِين-أَ خ ينّْغِنيت خ ْتعيَّابذ َواِمي أَربِّي
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لَْحَنانَا س أَربِّي بلِّي ينذ ْثسِّ َوار َما َغارس؟ إِي ْڒَخاَضر ذ نّس ْصَبار ذ أَربِّي ن يْمَغارن

تُْوبذ؟ اَذ َباش اَْبِريذ يْسبّين د اَش يرزُّو نّس

نّش يِيخف إِ تْسُمْونِيذ َشا، يُتْوبن َوار نّش ُوْوڒ ذ َذايك إِي ْثغنَّانْت س شك َولَِكن 5

ْڒَحّق. س أَربِّي ن ْڒُحكم يْظَهار َغا د ِذي إِي نَْهار لِْعَقاب، ذ لِْحَساب يْوم اَڒ اَْغَضاب

ثُْوَذاْرث نتَّا ُيْوش أََذاسن 7 نّس. ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب يّجن ْمُكڒ أَربِّي يخْدجس اَذ ا ثُمَّ 6

يْتُدْوَمان. ثُْوَذاْرث ذ ُؤوقَّار ذ ا لِْهمَّ خ رزُّْون َٔنَّا لِا لَْحَسانَاث، تݣّن يصبَّارن يِنِّي إِ يفنِّين َوار

َوار يِنِّي ذ نْسن يِيخف إِ ِغير يتْخسن يِنِّي َغار لِْعَقاب ذ لِْحَساب يِيِڒي اََغاْرسن َولَِكن 8

كُڒ خ َتَماَرا ذ وِزيَّار يِيِڒي اَذ ا ثُمَّ 9 نِيَشان. يْدِجين َوار ِمين ذفَّارن لَْحِقيَقا، إِ َشا يْتِطيِعين

أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي أُْوَشا يمْزُوْوَرا، ذ أَيث-إِْسَرائِيل يَِّئاث: سَّ يتݣَّن ْبَناذم

يمْزُوْوَرا، ذ أَيث-إِْسَرائِيل لَْحَسَناث: يتݣَّن يِنِّي ا َمارَّ إِ ڒْهَنا ذ ُؤوقَّار ذ ا لِْهمَّ ذ َولَِكن 10

ُوْوذَماون. س ُبو يتّݣ َوار أَربِّي َٔنَّا لِا 11 أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي َشا يِْدِجين َوار يِنِّي أُْوَشا

ِريَعا. شَّ ْبَڒا ْفَنان اَذ أََتاف ِريَعا، شَّ ُبو َغاْرسن َوار نِْثِني أُو ان يعصَّ يِنِّي ا َمارَّ ُشْوف، 12

نِّي. ِريَعا شَّ ْعَلاْحَساب ْتَواَحاْكمن اَذ أََتاف ِريَعا، شَّ َغاْرسن نِْثِني أُو ان يعصَّ يِنِّي َولَِكن

لَّا، ِريَعا. شَّ ن َواَواڒ إِ َواَها صنَّاطن مَڒا أَربِّي َغار نِيَشان َشا ْتَواْحِسيبن َوار يْوَذان َٔنَّا لِا 13

َغار نِيَشان ْتَواْحَسابن َغا إِي يِنِّي ذ ِريَعا، شَّ ِذي َذايس ِمين س اَرَّاي يتݣّن يِنِّي بْلَعْكس

ثْدِجي َغار َوار يِنِّي ذ يْعِني أَيث-إِْسَرائِل، ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي ح، صَّ ذ أُو 14 أَربِّي.

اَذ نِْثِني أََقا ُمْوَسى، ن ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين نْسن نِّْييث س اَرَّاي تݣّن َمْعِليك ِريَعا، شَّ َشا

سْظَهارن-د يَِنا 15 ُمْوَسى. ن ِريَعا شَّ َشا َغاْرسن َوار ا َواخَّ نْسن؛ يِيخف س ِريَعا شَّ ذ يِڒين

ِزي إِي نْسن َڒْعُقْوڒ نْسن. ُوْوَڒاون ذݣ ُيْوَرا َغاْرسن اََقاث ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين بلِّي

يْحِڒين. َوار ِمين ذ يصْبَحان ِمين تݣَّن ْخِمي يعْدجم-اَسن نْسن ِمير ضَّ أُو َمانَاَيا، َصاّحن

خ أَربِّي يَحاسب َغا ْخِمي نِّي نَْهار ِذي يِيِڒي، اَذ َمانَاَيا ثغ، حّدْ ِزي إِي ْلٕانِْجيل ار ئِقَّ 16

يِوَذان. ن ُوْوَڒاون ذݣ يُنْوفَّرن ِمين ا َمارَّ لَْمِسيح ِعيَسى ن وفُْوس
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ُمْوَسى؟ ن ِریَعا شَّ ِذي أَیث-إِْسَرائِیل خ یُْوِرین ِمین

س ثْفتَخارذ ِريَعا، شَّ ِزي ْتَراِجيذ اَئِْسَرائِيِلي، ذ نّش يخف بذ ْثحّسْ مَڒا شك، و ڒخُّ 17

يْدَجان ِمين تِيْخَضارذ اَذ نذ ثّسْ أَربِّي، يخس ِمين نذ ثّسْ شك مَڒا 18 أَربِّي. اَك نّش لَْعَلاَقا

ْتُسْوُيْورذ اَذ رذ ْثزمَّ بلِّي مْتأَكّد اََقاش مَڒا 19 ام-يش. ثْسفهَّ ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ َٔنَّا لِا نِيَشان

ينن، يسِّ َوار يِنِّي حذ ْثنّصْ 20 َثاْدجْست، ِذي يْدَجان يِنِّي إِ نُّْور ذ شك أُو يَضْرَغاڒن

شك إِيَوا 21 لَْحِقيَقا. ذ ثُْوْسَناب َماّرا ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ِذي َغارك َٔنَّا لِا يمزَيانن، ْثسْڒَماذذ

َشا." َتاَشار "َوار ارذ: ثقَّ اثذ ْتحدَّ شك نّش؟ يخف ْثسْڒِميذذ َوار َماَغار يِنِّي، يسْڒَماذن إِي

َْٔصَنام. لا يذ ْتِعيفِّ شك ْثزنِّيذ؟ َما شك، ئِي َشا." زنَّا "َوار ارذ: ثقَّ 22 َتاَشارذ؟ َما شك، ئِي

أَربِّي ْتوقَّرذ َوار َما ِريَعا، شَّ س يتْفَتاَخارن شك 23 ثْمِزيَذاِوين؟ ِزي َتاَشارذ َما شك، ئي

َباب سَّ س لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش أََقا 24 ُمْوَسى؟ ن ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين يذ ْثعصِّ ْخِمي

ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي أَربِّي ن يِيسم خ يْحِڒين َوار اََواڒ قَّارن ِميْنِزي أَيث-إِْسَرائِيل نْوم

أَيث-إِْسَرائِيل.

اَْربح. َغارس تِيِڒي نّش طََّهارثت ِريَعا، شَّ ِذي َذايس ِمين س ْثخّدْمذ مَڒا شك 25

يِّجن َشان ِذنِّي مَڒا ا إِنَمَّ 26 طََّهارث. َشا ثݣِّيذ َوار اَْخِمي تِيِڒيذ ِريَعا، شَّ يذ ْثعصِّ مَڒا َولَِكن

يْتَواحَساب َوانِيَتا ُمْوَسى، ن ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين س يخّدم نتَّا طََّهارث، َشا يݣِّي َوار

َوار ا َواخَّ ُمْوَسى، ن ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين س يخّدْمن ونِّي يْعِني 27 طََّهارث. يݣَّا اَْخِمي

طََّهارث. ذ نِّي لِْكَتاب يْدَجا َغار إِي شك يْحكم أََخاش ات، دَّ ِذي طََّهارث َشا يݣِّي

يْدِجي َوار ح، صَّ ذ اَئِْسَرائِيِلي ذ يْدَجان ونِّي َٔنَّا لِا 28 ِريَعا. شَّ يذ ْثعصِّ شك َٔنَّا لِا َماَغار؟

د ثنِّي ثْدِجي َوار ح صَّ ن طََّهارث َعاوذ َواَها. ات دَّ ِذي يِئْسَرائِيِلْيين اَم يْتَبانن د ونِّي ذ

َغار َمانَاَيا َغارس يِتيِڒي ح صَّ ذ يْدَجان اَئِْسَرائِيِلي َولَِكن 29 ات. دَّ خ َواَها ا َبرَّ َغار يْتَبانن

لَْمْعِرَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ب20.2

لِْخَتام. ذ نِغ اَْخَثان ذ نِغ اَحّجم ذ نتَّاث طََّهارث ت25.2
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ِريَعا. شَّ س ُبو يْدِجي َوار أَربِّي، ن أَرُّوح س ُوْوڒ ذݣ تِيِڒي ح صَّ ن طََّهارث ذ أُو َذاخڒ.

أَربِّي. ئِْتشكَّر-يث يِْوَذان، َشا ْتشكَّرن ث َوار ْبَناذم-أَ

یِْوَذان ن ْڒبَاطڒ یسْظَھار-د أَربِّي ن ْڒَحّق

َعاوذ أَيث-إِْسَرائِيل؟ ِزي يْدِجين َوار يِنِّي خ نَْفع َشان َغاْرسن َما يِئْسَرائِيِلْيين، إِيَوا أَربِّي13 ا-اَسن يجَّ اَمْزَواُرو، ذ نَْفع! ن اَطَّاس َواه، 2 نَْفع؟ َشان َذايس َما طََّهارث،

نْسن لُْكفر ن َباب سَّ س َما َشا، ُؤِمينن َوار زَّاْيسن ڒْبَعاض مَڒا إِيَوا 3 ََٔمانَا. ْلا ذ نّس اََواڒ

ا َمارَّ يْوَذان ا َواخَّ لَْحِقيَقا يّقار أَربِّي اش َڒاحقَّ اْرص! عمَّ 4 أَربِّي؟ نّس ْڒَعاهذ يْسبطّڒ اَذ

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش يقن. ْسخرِّ

ان، صحَّ يِڒين اَذ نّش أََواڒن

ْتَواحْكمذ. َغا ْخِمي ْترْبحذ اَذ شك

اَواڒغ سَّ (نش نِيِني؟ َغا ِمين أَربِّي، ن ْڒَحّق يسْظَهار-د نْتّݣ إِي نّغ ْڒَباطڒ مَڒا َفا 5

اْرص! عمَّ لَّا، 6 يْتَعاَقاب؟ َذانغ ْخِمي يضْدجم َما أَربِّي، ْبَناذم.) ن لِْفْكَرا ْعَلاْحَساب

ْڒَباطڒ ْمِڒي يِّجن: َشان يِيِني اَذ يْمكن 7 ْونْشت؟ دُّ أَربِّي يَحاسب َغا َماّمش اَمنِّي، َمْعِليك

إِيَوا نّس، لَْعَظَما ِذي أَربِّي يْتمْرنِي زَّايس ْمِڒي أَربِّي، ن لَْحِقيَقا ْمِليح يسْظَهار-د نتَّا يُنو

ْڒِخير. يّك د ٱزَّايس حَما ْڒَباطڒ نّݣ أَ َيالَّاه نِغ، 8 لَْعاِصي؟ ذ يَحاسب َغا َذايِي ي َمايمِّ

ن لِْعَقاب يْسَذاهْدجن نِْثِني ئِْوَذان-أَ اََواڒ-أَ. ار نقَّ بلِّي ْور ژُّ س يِْوَذان َشان َتَهامن-اَنغ أَّمِني

أَربِّي!

نِیَشان َشا ْدِجین َوار أَربِّي ان عصَّ ا َمارَّ ئِْوَذان

ننَّا اْرص! عمَّ لَّا، نّْغِنيت؟ يِوَذان زݣ ْحسن نّغ لَْحاَلا أَيث-إِْسَرائِيل ين نشِّ َما إِيَوا، 9

ْڒُمْعِصّيث. ݣِّين إِْذسن ا َمارَّ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي ذ أَيث-إِْسَرائِيل َقا ْقبڒ

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 10
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يّجن. ذ ُؤَڒا نِيَشان، َحّد يْدِجي َوار

يفّهم. َما يّجن ذ ُؤَڒا 11

يّجن. ذ ُؤَڒا أَربِّي، خ يرزُّو َوار

إِْذسن، ا َمارَّ اَْبِريذ فّْغن 12

عن. نّفْ َوار ا َمارَّ ذْوڒن

يصْبَحان. ِمين يتّݣ َحّد يْدِجي َوار

يُنْوْرْزمن، اَنْضڒ ذ نْسن ا ْثِميجَّ 13

يخّدْعن. نْسن ئِڒس

نْسن، ييْنِشيشن زݣ يتّفغ-د يِفيغَران ن ّسم

نْسن. وم وقمُّ زَّاْيسن ْور يشُّ َثاْرُزوِݣي ذ نَّْعڒث 14

يَذاّمن.ث يْزڒن سِّ اَذ نْسن يَضارن س ْتقلِّيقن 15

ُرْوحن، َما َمانِي َْٔزَما ْلا ذ ِويَنا اَّرْ ان تجَّ 16

ينن. سِّ ث َوار ڒْهَنا ن أَْبِريذ 17

نْسن. ثِيطَّاِوين َجار ثْدِجي َغاْرسن َوار أَربِّي ِزي ثِيݣّْْوِذي 18

ِريَعا-َيا شَّ ثْدَجا َغار يِنِّي ا ْتوصَّ ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ِذي َذايس ِمين ا َمارَّ بلِّي نّسن ين نشِّ َفا 19

ْسَوادَّاي يِڒين اَذ ْونْشت دُّ ِذي يْدَجان يِنِّي ا َمارَّ أُو لُْعدر، يِتيِڒي َغارس َوار يّجن ذ ُؤَڒا حَما

أَربِّي. ن لِْحَساب إِ

َذايس إِي ڒْخَذايم س أَربِّي اَكذ نِيَشان يِيِڒي اَذ ر يزمَّ َوار ْبَناذم ن يج ذ ُؤَڒا َفِلَهَذا، 20

ْڒُمْعِصّيث. ثْعَنا ِمين ثْسبيَّان-اَنغ-د ِريَعا شَّ إِنَّاَما، ِريَعا. شَّ ِذي

ّدم. ذ نتَّا ئَِذاّمن ث15.3
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أَربِّي اَك نِیَشان نِیِڒي أَ َواْحذس ِإلیَمان س

َصّحن- َمانَاَيا ِريَعا. شَّ ْبَڒا اَِكذس نِيَشان نِيِڒي َغا َماّمش يسْظَهار-اَنغ-د أَربِّي و ڒخُّ َفا 21

ا يَتارَّ أَربِّي يْعِني، 23–22 نْسن. يِيخف س نِْثِني ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ذ َٔنِبَياء لا ن لُْكُتْوب ث

أَربِّي، ْعَصان ا َمارَّ أََقا يِْوَذان. َجار يْتفرِّيق َوار لَْمِسيح، ِعيَسى ِزي يَتاْمنن ِويݣ ا َمارَّ نِيَشان

وسْنَجام س َباطڒ، نّس اَْرَضا س نِيَشان نتَّا ا-ثن يَتارَّ أَربِّي، 24 نّس. لَْعَظَما ِزي ْتَواَحّرْمن

ْتَواْغَفارنْت اَذ حَما لِْفيْدَياج ذ يقّدم-يث أَربِّي 25 لَْمِسيح. ِعيَسى س ُيْوِسين د إِي

َمانَاينِّي س نْسن. يَمان ْلٕاِ س َمانَاينِّي يقّبْڒن يِنِّي إِ يْعِني نّس، يَذاّمن س ْڒُمْعِصَياث

يْعُذْون، ْڒُمْعِصَياث ِذي ُبو ُيْوِوي ت َوار يصبَّار تُْوَغا نتَّا نّس. ْڒَحّق أَربِّي يسْظَهار-د

نتَّا ا ئَِتارَّ يْدَجا، إِݣ نِيَشان نتَّا أَربِّي َٔنَّا لِا نّس. ْڒَحّق ْزَمان-أَ ِذي يسْظَهار د ٱذ حَما 26

ِعيَسى. ِزي َياْمنن َغا ونِّي نِيَشان

س يْعِني ِريَعا، شَّ س مْمُنْوع َما مْمُنْوع! لَّا، ْڒَحاجث؟ َشان س نْفَتخر أَ َما إِيَوا 27

يَتارَّا-ث ْبَناذم بلِّي َغاْرنغ ين نشِّ اش َڒاحقَّ َماَغار؟ 28 يَمان. لٕاِ س مْمُنْوع لَّا، لَْحَسانَاث؟

ن أَربِّي ذ نتَّا َما أَربِّي، إِيَوا 29 ِريَعا. شَّ ن لَْحَسانَاث ْبَڒا نّس، يَمان لٕاِ س نِيَشان أَربِّي

أَيث-إِْسَرائِيل؟ ِزي يْدِجين َوار يِْوَذان ن أَربِّي ذ ُؤَڒا يْدِجي َوار َما لَّا! َواَها؟ أَيث-إِْسَرائِيل

أَيث-إِْسَرائِيل نِيَشان يَتارَّان إِݣ نتَّا ذ يّجن. ذ نتَّا أَربِّي َٔنَّا لِا 30 نِْثِني. ذ َڒا نْسن أَربِّي ذ َواه،

نْسبطّڒ أَ َما إِذن، 31 يَمان. ْلٕاِ نّْفس س أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ يَمان، لٕاِ س

ِريَعا. شَّ نْتَحاَما ين نشِّ لَْعْكس، اْرص! عمَّ يَمان-أَ؟ لٕاِ س ِريَعا شَّ

بلِّي أَربِّي ِسيِذي ار يقَّ َذانِيَتا ْڒُمْعِصّيث. ِزي يْنَجا اَذ َباش ْبَناذم يْتخْدَجاس-يت لِِفيْدَيا َعَدَتان ج25.3
نْسن. ْڒُمْعِصَياث ِزي يِْوَذان ْتَواسْنْجمن اَذ َباش لِْفيْدَيا ذ ِعيَسى ِسيْذنَا يقّدم
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نّس یَمان ْإلِ ذ ْبَراِھیم ِسیْذنَا

ث إِي نتَّا َمْعِليك 2 نتَّا؟ إِ يوْقعن َذاس ِمين ْبَراِهيم؟ يْثنغ جدِّ خ نِيِني َغا ِمين إِيَوا َغا14 ِزي إِي ْڒَحّق َغارس ْبَراِهيم إِِڒي نّس،ح ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب نِيَشان أَربِّي ا َيارَّ

لِْكَتاب؟ ار يقَّ ِمين 3 لَّا. أَربِّي إِ زَّاث َولَِكن نّس، يِيخف زݣ يْفَتخر

أَربِّي، ِزي ْبَراِهيم ُيْومن أَوَشا

نِّي. يَمان ْلٕاِ س نِيَشان يْحسب-يث أَربِّي ئِكَّار

َمانَاَيا َواه، لَّا؟ نِغ يْتَواخْدجس، اََخاس نتَّا ئِْسَذاهْدج ْڒخْذمث، َشان يݣّن َغا ونِّي َفا 4

نتَّا يْعِني يتّݣ، إِݣ ڒْخَذايم خ يْتوكِّيڒنخ َوار ونِّي 5 َكاُدو. ذ َماِشي نّس تْخِڒيسث ذ

نّس. يَمان لٕاِ س نِيَشان أَربِّي يْحسب-يث َوانِيَتا وْبِريذ، اَڒ لَْعاِصي يَتارَّان أَربِّي خ يْتوكِّيڒ

ْبَڒا نِيَشان أَربِّي يْحسب ث َواِمي ْبَناذم ن ْعذ سَّ خ اَواڒ ئِسَّ نتَّا، ذ ُؤَڒا َداود نَِّبي 6

ار: ئِقَّ ڒْخَذايم.

نْسن، يَِّئاث سَّ ْتَواْغَفارنْت ُؤمي يِنِّي ن ْعذ سَّ 7

نْسن. ْڒُمْعِصَياث ْتَواْمَحانْت

أَربِّي ِسيِذي يْتِحيِسيب َوار ونِّي ن ْعذ سَّ 8

نّس. ْڒُمْعِصَياث خ

طََّهارث؟ َشا يݣِّين َوار يِنِّي ن ُؤَڒا نِغ َواحْذسن، طََّهارث يݣِّين يِنِّي ن َما ْعذ-أَ، سَّ أُو 9

ث إِي مْڒِمي 10 نّس." يَمان لٕاِ س نِيَشان ْبَراِهيم يْحسب "أَربِّي ار: نقَّ ين نشِّ ُشْوف،

مْنَبْعد َماِشي لَّا، يݣَّا؟ ت إِي َواِمي مْنَبْعد نِغ طََّهارث يّݣ اَذ َما ْقبڒ َما نِيَشان؟ يْحسب

لِيل دَّ ن يج ذ لَْعَلاَما، ن يج ذ ثُْوَسا-َياس-د طََّهارث-أَ ا ثُمَّ 11 ْقبڒ. َولَِكين نّس طََّهارث إِ

ار. يطهَّ اَذ َما ْقبڒ َغارس تُْوَغا إِي نّس يَمان لٕاِ س نِيَشان يْحسب-يث أَربِّي بلِّي يسْظَهارن

لَْحَسَناث. يِيِني اَذ يخس ڒْخَذايم ََٔيا-َيا ْلا ِذي ح2.4

يْتڬڒ. يِيِني اَذ يخس ئِتوكِّيڒن خ5.4



10 20–12.4

َشا يݣِّين َوار ا َواخَّ يَتاْمنن ا َمارَّ يِنِّي ن يْثسن جدِّ ذ يِيِڒي اَذ ْبَراِهيم َباش يْعِني َمانَاَيا؟ َماَغار

يِنِّي ن ُؤَڒا َعاوذ يْثسن جدِّ ذ نتَّا أُو 12 نِيَشان. أَربِّي يْحسب اَثن يِنِّي ذ ُؤَڒا َباش طََّهارث،

َڒاَثار ذفَّارن اَذ ا-َياسن ئِْتخصَّ لَّا، َصاِفي. أُو طََّهارث ݣِّين َماِشي َولَِكن طََّهارث، يݣِّين

طََّهارث. ُبو يݣِّي َوار َعاذ تُْوَغا َواِمي ْبَراِهيم يْثنغ جدِّ َغار َغارس تُْوَغا َمامش يَمان ْلٕاِ ن

مِّیس یِیِڒي اََغارس ْبَراِھیم ِسیْذنَا یْوعذ أَربِّي

ونّْشت، دُّ يَوارث اَذ نتَّا حَما نّس ْورِّيث دُّ ذ ْبَراِهيم أَربِّي يْوعذ ِزي إِي ْڒَعاهذ 13

نِيَشان. يْوَذان يتَّارَّان إِݣ يَمان لٕاِ س ُيْوَسا-د ِريَعا، شَّ س َشا ُيْوِسي د َوار نِّي ْڒَعاهذ

أََقا 15 يْخَوا. ْڒَعهذ-أَ أََتاف َوالُو، يَمان-أَ لٕاِ أََتاف ِريَعا، شَّ يذفَّارن يِنِّي َواْرثن اَذ َمْعِليك 14

ِذينِّي َشا تِيِڒي َوار ِريَعا شَّ تِيِڒي َوار َمانِي َولَِكن أَربِّي. ن لِْعَقاب َتاِوي-د ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ

ْڒُمْعِصّيث.

نّس، اَْرَضا ِزي َياس د اَذ ْڒَعاهذ حَما َواْحذس. يَمان لٕاِ خ يْبَنا ْڒَعاهذ-أَ َمانَاينِّي س 16

ُمْوَسى، ن ِريَعا شَّ يذفَّارن ونِّي ِغير َماِشي أُو ْبَراِهيم. ن ْورِّيث دُّ ا َمارَّ إِ أَربِّي يْضمن أَث

ار يقَّ َماّمش 17 إِْذنغ. ا َمارَّ ن يْثنغ جدِّ ذ نتَّا ْبَراِهيم. ن يَمان لٕاِ يَشّرْشن ونِّي ذ ؤَڒا َولَِكن

ڒݣُْنوس." ن َواطَّاس إِ يْثسن جدِّ ذ "أَرِّيغ-شك لِْكَتاب:

ونِّي يْعِني وثن، يمُّ يِنِّي يْسنكَّارن د ونِّي يْعِني يَتامن، ِميݣ أَربِّي إِ زَّاث ْبَراِهيم ِذين

يݣَّا ْبَراِهيم ُيْومن َقاع، ََٔمال ْلا ُبو ِذينِّي َوار ا َواخَّ 18 يْدِجين. َوار اْرص عمَّ ِمين يخْڒقن د

يْدَجان "ِمين يْتَوانَّا: َذاس َماّمش ڒݣُْنوس ن َواطَّاس إِ يْثسن جدِّ ذ يْذوڒ إِي أَمنِّي ََٔمال. ْلا

نّش." ْورِّيث دُّ ثِيِڒي َغا إِي اَمنِّي وجنَّا ذݣ يْثَران ذ

يخف يّسن ا َواخَّ يسݣُُّوَسا، ِميَّا ْعَڒاين َغارس ا َواخَّ َشا يْنِقيص َوار نّس يَمان لٕاِ ا ثُمَّ 19

يَمان لٕاِ َشا يْنِقيص َوار اَمنِّي ا َواخَّ 20 َشا. تِيرو َوار َساَرا نّس َثْمَغاْرث َشا، ر يزمَّ َوار نّس

يحّمذ نّس يَمان لٕاِ ِذي يتْمُغور َولَِكن أَربِّي. ُيْوَشا َذاس ْڒَعاهذ ِذي َشا يْتشكِّي َوار نّس،
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َمانَاَيا س 22 نّس. ْڒَعاهذ خ يكّمڒ اَذ ر يزمَّ أَربِّي بلِّي اَطَّاس مْتأَكّد أََقاث نتَّا 21 أَربِّي،

نِيَشان. أَربِّي يْحسب-يث

ْبَراِهيم ْعَلاْحَساب اََواڒ-أَ ار يقَّ َما نِيَشان’؟ يْحسب-يث ‘أَربِّي لِْكَتاب ِذي ار يقَّ َماَغار 23

زَّايس َواِمي نِيَشان يْحسب َذانغ ُؤِمي َعاوذ ين نشِّ ْعَلاْحَساب ُيْوِري لَّا، 24 َواْحذس؟

خ يّمث اَذ حَما ئِْتَواسلّم 25 ْڒموث. ِزي ِعيَسى ِسيْذنَا يسكَّارن د إِي أَربِّي ِزي نُْومن

نِيَشان. أَربِّي َياّر اََذانغ حَما ئِْتَواكَّار-د نّغ، ْڒُمْعِصَياث

أَربِّي اَك ڒْھنَا ذ ڒْفَراحث

خ أَربِّي اَكذ ڒْهَنا ِذي أََقانغ نّغ، يَمان ْلٕاِ س نِيَشان أَربِّي ا َيارَّ َذانغ َواِمي َفا إِذن اَْرَضا15 َغار يَمان لٕاِ س اَْبِريذ نُْوَفا إِي زَّايس نتَّا 2 لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ن وفُْوس

َواَها، َمانَاَيا ِغير يْدِجي َوار 3 أَربِّي. ن لَْعَظَما ن ََٔمال ْلا ِذي نَْفّرح و. ڒخُّ نْدَجا ِذي إِي

َذاْينغ يَتارو ْصَبار 4 ْصَبار. َتاْرونْت ڒْمَحاْيين بلِّي نّسن ڒْمَحاْيين. ِذي ُؤَڒا ين نشِّ نَْفّرح

َوار ََٔمال ْلا 5 ََٔمال. ْلا َذاْينغ يَتارو ڒْمَحاين خ نِّي ڒْغَڒاب س ڒْمَحاْيين. خ نْغڒب َغا ِميْنِزي

س نّغ ُؤَڒاون ْور يشُّ زَّايس يقّدْسن، أَرُّوح ُيْوَشا-ٱنغ أَربِّي َٔنَّا لِا َماَغار؟ َشا. يْتخيِّيب َذانغ

نّس. ڒْمِحيّبث

ْوث يمُّ ّجْهذ ُبو َغاْرنغ َوار تُْوَغا ين نشِّ أَربِّي، يْخَضار إِݣ ثنِّي نِيَشان نِّي ْڒوْقث ِذي َفا 6

ْعَلاْحَساب يّمث اَذ يِّجن َشان يْقبڒ اَذ ُمْوَحاڒ 7 نْعَصا. َواِمي نّغ ْعَلاْحَساب لَْمِسيح

ر يزمَّ يْمكن اَطَّاس، اَصْبَحان ذ يْدَجا ْبَناذم مَڒا َواَها. اَصْبَحان ذ نّْغِنيت ْبَناذم ن يِج ن

َواِمي أَربِّي ا نْعصَّ َعاذ تُْوَغانغ ين نشِّ َولَِكن 8 نّس. ْعَلاْحَساب يّمث اَذ يْقبڒ اَذ يِّجن َشان

يْتخس. َذانغ مْشَحاڒ أَربِّي يْسبّين-اَنغ-د َمانَاينِّي س نّغ. ْعَلاْحَساب لَْمِسيح ْوث يمُّ

نْنجم َغا إِي زَّايس َلاُبد أُو لَْمِسيح، ن يَذاّمند س نِيَشان و ڒخُّ أَربِّي ا-ٱنغ-د َيارَّ إِذن، 9

ين نشِّ َواِمي ّميس ن ْڒمْوث س أَربِّي اَكذ نْمْصَڒاح ين نشِّ 10 أَربِّي. ن وْغَضاب زݣ

ّدم. ذ نتَّا ئَِذاّمن د9.5
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س نْنجم َغا إِي زَّايس َلاُبد نْمْصَڒاح، ِكذس َواِمي و ڒخُّ نّس. ْڒَعْدَيان ذ َعاذ تُْوَغانغ

ِعيَسى ِسيْذنَا س أَربِّي ِزي نَْفّرح ين نشِّ َواَها، َمانَاَيا ِغير يْدِجي َوار 11 نّس! ثُْوَذاْرث

اَِكذس. يسْمْصَڒاحن َذانغ إِي ونِّي لَْمِسيح

ِعیَسى ِسیْذنَا ذ آَدم ِسیْذنَا َجار ْڒفَاْرق

إِي نِّي ْڒُمْعِصّيث س آَدم. يْعِني ْبَناذم، ن يِج س ْونْشت دُّ َغار ْڒُمْعِصّيث ْثَبان-د إِذن 12

ْڒُمْعِصّيث أََقا 13 ْعَصان. ا َمارَّ نِْثِني َٔنَّا لِا ا َمارَّ يِوَذان خ ْڒمْوث ثْنْفرق ّسنِّي ْڒمْوث. ثْدَجا

أَربِّي ِريَعا، شَّ ثُْوِويض َوار َمانِي َولَِكن ِريَعا. شَّ َثاس َغا د إِي ْقبڒ ْونْشت دُّ ِذي ثْدَجا تُْوَغا

ثْحكم ُمْوَسى ن ْزَمان اَڒ آَدم ن ْزَمان ِزي إِنَّاَما 14 ْڒُمْعِصّيث. ُبو ِذين يْتِحيِسيب َوار

ن ْڒِمَثال ذ نتَّا أُو آَدم، ن ْڒُمْعِصّيث اَمْشَناو َشا يْعِصين َوار يِنِّي خ ُؤَڒا يِوَذان خ ْڒمْوث

َياسن. َغا د إِي ْبَناذم

ُشْوف، أَربِّي. ن اَْرَضا ن لَْهاِدَيا اَكذ نْمثّل اَت ر نْزمَّ َوار آَدم ن ْڒُمْعِصّيث َولَِكن 15

يْمغر مْشَحاڒ و ڒخُّ يْوَذان. ا َمارَّ إِ ْڒمْوث ُيْوِوي-د أَربِّي يْعَصا آَدم، ذ يْعِني ْبَناذم، ن ئِج

ذ نتَّا نّْغِنيت، ْبَناذم ن يِج ن اَْرَضا س يِْوَذان إِ يْنفّيْضن د إِي لَْهاِدَيا ذ أَربِّي ن اَْرَضا

ن َباب سَّ خ يوْقعن ِمين اَمْشَناو َماِشي أَربِّي ن لَْهاِدَيا َعاوذ، ُشْوف 16 لَْمِسيح. ِعيَسى

ذ لِْحَساب ذ نتَّا ْڒُمْعِصّيث ن يج ثُْوِوي د إِي ْڒُحكم َٔنَّا لِا آَدم. نِّي ْبَناذم يݣَّا ْڒُمْعِصّيث

يْعِني 17 ْڒُمْعِصَياث. ن َواطَّاس إِ مْنَبْعد نِيَشان ْبَناذم ا َيارَّ لَْهاِدَيا-َيا س أَربِّي َولَِكن لِْعَقاب.

نِّي. ْبَناذم س يِْوَذان خ ْثحكّم ْڒمْوث ثْبَذا ْبَناذم ن يِج ن نِّي ْڒُمْعِصّيث ن َباب سَّ خ

اَطَّاس ْثحكّم نتَّاث ثُْوَذاْرث ذ لَْمِسيح، ِعيَسى س يْعِني ْبَناذم، ن يِج ن َباب سَّ خ و ڒخُّ

نِيَشان. يَتارَّان ثن إِي لَْهِدَيا ذ أَربِّي ن يْمَغارن اَْرَضا يقّبْڒن يِنِّي خ

يْوَذان. ا َمارَّ إِ لِْعَقاب ذ لِْحَساب ثُْوِوي-د ْبَناذم ن يج يݣَّا إِݣ ْڒُمْعِصّيث ن يج إِذن 18

َٔنَّا لِا 19 يْوَذان. ا َمارَّ إِ ثُْوَذاْرث ذ ْلح صُّ ُيْوِوي-د ْبَناذم ن يج يݣَّا إِݣ لَْبَراَءاذ ن يج أَمنِّي

ْبَناذم. ن ْڒُمْعِصّيث ْعَلاْحَساب يْتَواصلّب َواِمي لَْمِسيح ِعيَسى ذ يْعِني لَْبَراَءا-َيا ذ18.5
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إِ ِعيَسى يَطاع أَمنِّي يِْوَذان، ن َواطَّاس َغار ْڒُمْعِصّيث ُيْوِوي-د أَربِّي آَدم يِْعَصا َماّمش

ْكَثارنْت ٱذ حَما ثُْوذف-د نتَّاث ِريَعا شَّ أُو 20 أَربِّي. اَك يِْوَذان ن اَطَّاس مْصَڒاحن أَربِّي

زَّايسْنت. ْكَتار أَربِّي ن اَْرَضا ئِْكَثار ْڒُمْعِصَياث، ْكَثارنْت َما ْشَحاڒ َولَِكن ْڒُمْعِصَياث.

ا َيارَّ َذانغ َواِمي يْعِني اَْرَضا يْحكم أَمنِّي ْڒمْوث، ثُْوِوي-د ْڒُمْعِصّيث ثْحكم َماّمش أُو 21

لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ن وفُْوس خ ڒْبَدا ن ثُْوَذاْرث ُيْوِوي-د اَِكذس نِيَشان أَربِّي

ْلَمِسیح س ْنتدَّر ْڒُمْعِصیّث، س نْتمتَّا

لَّا، 2 أَربِّي؟ ن اَْرَضا يْكَثار ٱذ حَما ْڒُمْعصَياث ِذي نِْسيِغي أَ َما نِيِني؟ َغا ِمين إِيَوا نِْعيش16 أَ َشا نْتِسيِغي َوار و ڒخُّ ا-َيانغ ئِخصَّ ْڒُمْعِصّيث،ر إِ ْوث-اَس نمُّ ين نشِّ اْرص! عمَّ

اَك يّجن ذ نِيِڒي أَ حَما َواَمان س ار نْطهَّ َواِمي ين، نشِّ كنِّيو؟ ينم تسِّ َوار َما 3 َذاْيسْنت.

اَِكذس ار نْطهَّ َواِمي َفِلَهَذا 4 نّس. ْڒمْوث ِذي نَْشْرش أَ حَما اَِكذس ار نْطهَّ يْعِني لَْمِسيح،

ِزي لَْمِسيح يكَّار د َماّمش حَما َماَغار؟ ْڒمْوث. ِذي اَِكذس نْتَوانْضڒ يْعِني َواَمان، س

ذ ثُْوَذاْرث ن يِج ذݣ نِْعيش أَ اََقا ين نشِّ ذ ُؤَڒا أَمنِّي َباَباْثنغ، أَربِّي ن لَْعَظَما س ْڒمْوث

ْجِذيذ.

ِكذس إِي أَمنِّي نتَّا، يݣَّا إِي ثنِّي اَم ْڒمْوث ن يِج ذݣ اَِكذس نَْشرش مَڒا ُشْوف، 5

نّغ نّْفس بلِّي نّسن ين نشِّ 6 نتَّا. يݣَّا إِي ثنِّي اَم لِْقَياَما ن يِج ذݣ َعاوذ نَْشرش َغا

س ْورن يشُّ نّغ نّْفس ْتبطّڒ ٱذ حَما لَْمِسيح اَكذ ْتَواصلّب يْعِني نتَّاث ْقبڒ، ثْدَجا تُْوَغات

ونِّي أََقا 7 ْڒُمْعِصّيث. ن يسْمَغانز ذ َعاذ نْتِغيِمي َوار ْثَساونْت اَڒ ا سَّ َباش ْڒُمْعِصَياث،

ْڒُمْعِصّيث. ِزي يْهَنا ْوثن يمُّ

ّجْهذ ُبو َغارس َوار ْڒُمْعِصّيث ِعيَسى، ِسيْذنَا ِزي نُْومن َواِمي و ڒخُّ ِهَيا ْڒُمْعِصّيث" إِ ْوث "نمُّ َزْعَما، ر2.6
اَزَّايس َشا ر نْزمَّ َوار اَطَّاس، انْت َثعفَّ ذ نتَّاث بلِّي ْڒُمْعِصّيث نْتَواَڒا و ڒخُّ ين نشِّ ْثَضّر. اََذانغ ر ْثزمَّ َوار َخانغ.

نِْعيش. اََذايس ُؤَڒا نَْفرح

ْڒُمْعِصّيث. ن لَْعِبيد ذ ين نشِّ يْعِني َذانِيَتا ْڒَمْعَنا لَْعِبيد. ذ نِْثِني ئِسْمَغان ز6.6



14 19–8.6

لَْمِسيح َقا نّسن ين نشِّ 9 ر. ندَّ اَِكذس َعاوذ نَْتامن لَْمِسيح، اَكذ ين نشِّ ْوث نمُّ مَڒا َفا 8

َٔنَّا لِا 10 ْثحكّم. اََخاس ْتِغيِمي َوار ْڒمْوث َعاوذ. يّمث اَذ اْرص عمَّ ْڒمْوث، ِزي يكَّار-د

نّس ثُْوَذاْرث ْڒُمْعِصّيث. ذ يْدَجان ِمين إِ ڒْبَدا إِ َواَها ْثَواَڒا ن يج ْوث يمُّ ْوث، يمُّ َواِمي

إِ ْوثم-اَس ثمُّ كنِّيو نْوم يخف بم ْتحّسْ اَذ َلاُبد و أَمُّ 11 أَربِّي. إِ ر-يت يدَّ و، ڒخُّ ر يدَّ إِي

لَْمِسيح. ِعيَسى س أَربِّي إِ رم ثدَّ َولَِكن ْڒُمْعِصّيث،

َوار حَما يِْفَنان َغا إِي نْوم ات دَّ خ تْحكم اَذ ْڒُمْعِصّيث َشا يم تجِّ َوار ا يخصَّ َفِلَهَذا 12

ْڒُمْعِصّيث إِ نْوم ات دَّ ِزي طَّاْرف ن يج ذ ُؤَڒا امث ْتقدَّ َوار 13 نّس. ّشْهوث إِ اَرَّاي تݣّم

زݣ يكَّارن د إِي َزْعَما يِْوَذان اَم أَربِّي إِ نْوم يخف قّدْمث نْوم. ات دَّ س ّشّر تّݣ اَذ

يْدَجان ِمين يْتَواّݣ ٱزَّايس حَما نْوم ات دَّ ِزي طَّاْرف كُڒ قّدْمث ثُْوَذاْرث. َغار يمتِّينن

إِ اي ْسَوادَّ َشا ثْدِجيم َوار َٔنَّا لِا َخاوم تْحكم اَذ َشا ْتِغيِمي َوار ْڒُمْعِصّيث أََقا 14 نِيَشان.

أَربِّي. ن اَْرَضا إِ اي ْسَوادَّ ثْدَجام كنِّيو ِريَعا، شَّ ن وفُْوس

نّس ْلِعبَاد ذ ین نشِّ نِیَشان، یْدَجان ِمین

ِ إ اي ْسَوادَّ ُبو نْدِجي َوار نّس، اَْرَضا إِ اي ْسَوادَّ اََقانغ َواِمي أَربِّي نْعَصا أَ ين نشِّ َما إِيَوا 15

ْثذْوڒم َحّد َشا إِ نْوم يخف ْثسلّْمم مَڒا ينم؟ ثسِّ َوار َما 16 اْرص! عمَّ لَّا، ِريَعا؟ شَّ ن وفُْوس

ْتَطاعم اَذ ا إِمَّ ْثَطاَعام. ُؤِمي ونِّي إِ يسْمَغان ذ تِيِڒيم اَذ أََتاف ْثطاَعام-اَس، يسْمَغان، ذ

َولَِكن 18–17 نِيَشان. َياّرن َغا كنِّيو إِي ونِّي إِ ْتَطاعم اَذ نِغ ْڒمْوث، َغار يَتاِوين ْڒُمْعِصّيث

ْثُغْوِري س نْوم ُوْوڒ س ْثَطاَعام كنِّيو و ڒخُّ ْقبڒ، ْڒُمْعِصّيث إِ ثَطاعم ا َواخَّ أَربِّي! نْحمذ أَ

نِيَشان. يْدَجان ِمين إِ يسْمَغان ذ ْثذْوڒم ْڒُمْعِصّيث، ِزي ثْهَنام ِسيْوضن. َذاوم إِي نِّي

تُْوَغا ْقبڒ َمانَاَيا. يْفهم اَذ ْبَناذم خ يْقسح َٔنَّا لِا َعاِدي َواَواڒن س اَِكْذوم اَواڒغ سَّ نش 19

قّدْمث و ڒخُّ َماَشا يتْمُغْورن. ّشّر ذ لَْفَساد يْتَواّݣ اَزَّايس نْوم ات دَّ ِزي طَّاْرف كُڒ امم ْتقدَّ

ثْصَفام. تِيِڒيم اَذ حَما نِيَشان يْدَجان ِمين تْخذم اَذ نْوم ات دَّ
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ِمين تݣّم َوار ْترزُّْوم اَذ َيا لُْحرِّ َغاْروم تُْوَغا ْڒُمْعِصّيث، إِ ْثَطاَعام تُْوَغا َواِمي ُشْوف، 20

و ڒخُّ ِميْنِزي نَْفع َشان َذاْيسْنت َما نِّي ثِمْسَڒايِين نِّي، ْڒوْقث ِذي 21 نِيَشان. يْدَجان

ْڒُمْعِصّيث، ِزي ْثْهَنام و ڒخُّ 22 ْڒمْوث. َغار نّدْهْنت نِّي ثِمْسَڒايِين َٔنَّا لِا َوالُو، ْتسْذَحام؟

َغار ينّده َمانَاينِّي أُو ثْصَفام تِيِڒيم اَذ يْعِني َثاِويم؟ َغا زَّايس إِي نَْفع َمان أَربِّي. إِ ْثَطاَعام

نتَّاث أَربِّي ن لَْهاِدَيا َولَِكن ْڒمْوث، ذ نتَّا ْڒُمْعِصّيث ن اَخْدجس أََقا 23 ڒْبَدا. ن ثُْوَذاْرث

لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ِذي ڒْبَدا ن ثُْوَذاْرث ذ

ِریَعا شَّ ِزي نْتَوافّك

ْبَناذم خ ْثحكّم ِريَعا شَّ بلِّي ينم ثسِّ َوار َما ِريَعا. شَّ نم ثّسْ اَِكْذوم اَواڒغ سَّ اَيْثَما، آي خ17 أََقات ر، يدَّ َعاذ نّس اَْرَياز يمْڒشن َثْمَغاْرث ِريَعا، شَّ ِذي َمَثَلان 2 َواَها؟ رن يدَّ إِي

يِّجن َشان َغار ْثُرْوح مَڒا َمانَاَيا، س 3 نِّي. ْڒَقانُْون ِزي ْتَوافّك اََقا ْوث يمُّ مَڒا نّس. يِيِري

نّس، وْرَياز ْوث يمُّ مَڒا َولَِكن ثْزنَا. ْتَواْحَساب نتَّاث ر، يدَّ َعاذ اََقاث نّس أَْرَياز نّْغِنيت،

ثْزنَا. ُبو تِيِڒي َوار نّْغِنيت وْرَياز َشا اَك ثْمڒش مَڒا نِّيت ْڒخّدْ نِّي. ْڒَقانُْون ِزي ْتَوافّك أََتاف

َواِمي ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ِزي ْتَوافكّم يْعِني كنِّيو. ذ ُؤَڒا ثْدَجام إِي أَمنِّي اَْيْثَما، آي 4

د إِي لَْمِسيح ن يِيِري ذ نتَّا نّْضِنيت يِّجن ن يِيِري خ أََقاوم لَْمِسيح، ن ات دَّ ْوث ثمُّ

نْتّݣ تُْوَغا َواِمي ْقبڒ َٔنَّا لِا 5 أَربِّي. إِ صْبَحانْت ڒْخَذايم نَارو أَ حَما ْڒمْوث، ِزي يكَّارن

مْنت خّدْ ِريَعا-َيا، شَّ ثنَّا َذانغ ِمين ْعَلاْحَساب انِين ثِعفَّ نّغ ّشْهَواث ْرنِيْنت نّغ، نّْفس إِ اَرَّاي

ين نشِّ و، ڒخُّ َولَِكن 6 ْڒمْوث. َغار يَتاِوين ڒْخَذايم نَْتارو أُْوَشا نّغ ات دَّ ِذي نِّي ّشْهَواث

وْبِريذ ن يِج س نْعّبذ ين نشِّ َمانَاينِّي. إِ ْوث-اَس نمُّ نن، يّقْ َذانغ إِي ِريَعا-َيا شَّ ِزي نْتَوافّك

لِْكَتاب. ِذي ُيْوِرين إِي اَْقِذيم نِّي نَِّظام س ُبو يْدِجي َوار أَربِّي، ن اَرُّْوح ن ْجِذيذ ذ
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ِریَعا شَّ ْثسْظَھار-یت-یذ ْڒُمْعِصیّث

ْڒُمْعِصّيث؟ ن يج ذ نتَّاث نّس يِيخف س ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ َما نِيِني؟ َغا ِمين إِيَوا 7

َوار َمْعِليك ْڒُمْعِصّيث. ثْعَنا ِمين ينغ سِّ َوار أََتاف ثْدِجي، َوار ِريَعا شَّ َمْعِليك اْرص! عمَّ لَّا

ثُْوَفا ْڒُمْعِصّيث ا ثُمَّ 8 اق. وْعشَّ يْعَنا ِمين ينغ سِّ َوار أََتاف عّشق’، ‘َوار نِّي ُڒْوِصّيث َذايس

ِريَعا شَّ ْبَڒا َٔنَّا لِا يْدَجان إِي اق وْعشَّ ن نَّْوع كُڒ ِزي َذايِي ثْرنِي ُڒْوِصّيث-أَ، ِذي لُْفْرَصا

ثُْوَسا د َواِمي َماَشا رغ. دَّ تُْوَغايِي ِريَعا، شَّ نغ ّسْ ٱذ َما ْقبڒ نش 9 ْوث. ثمُّ اَْخِمي ْڒُمْعِصّيث

ا ثُمَّ 10 ْوثغ. مُّ اَْخِمي نش أُْوَشا ْڒمْوث ِزي ثكَّار-د اَمْشَناو ْڒُمْعِصّيث أَربِّي، ن ُڒْوِصّيث

ْڒمْوث. َغار نش ثُْوِوي-َيايِي ثُْوَذاْرث، ثُْوش اََذايِي َباش ُيْوِسين د إِي نِّي ُڒْوِصّيث ُؤِفيغ

ْثنغ-اَيِي. ُڒْوِصّيث-أَ ِزي زَّايس أُو ثْشمث-اَيِي ُڒْوِصّيث ِذي لُْفْرَصا ثُْوَفا ْڒُمْعِصّيث َٔنَّا لِا 11

ثْصَباح. ثْصَڒح، ثْصَفا، أَربِّي ن ُڒْوِصّيث ثْصَفا، ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ َمانَاَيا خ 12

ومْنِغي یج ْبنَاذم ن نّْفس ِذي

لَْعْكس، اْرص! عمَّ لَّا، نش؟ ثغ ّمْ َغا ِزي إِي َباب سَّ ذ يصْبَحان ِمين يْذوڒ َما إِيَوا، 13

اَذ حَما َماَغار؟ ْثنغ. اََذايِي َباش يصْبَحان ِمين ام ثْسخدَّ َمانَاينِّي، يݣِّين إِي ْڒُمْعِصّيث ذ

ْثسْظَهار-د ْڒُمْعِصّيث ُڒْوِصّيث-أَ ن لُْفْرَصا س ا ثُمَّ ْڒُمْعِصّيث. ذ نتَّاث نّس يخف ْتسْظَهار

نّس. ّشّر يْقبح مْشَحاڒ َڒاحّد ْبَڒا

ْتَواّمْنزغ ْبَناذم، ذ نش َولَِكن أَربِّي، ِزي نتَّاث ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ بلِّي نّسن ين نشِّ َفا 14

اَث ْخسغ ِمين تݣّغ َوار نش َٔنَّا لِا يُنو ڒْخَذايم إِ مغ ْتفّهْ سْنت َوار 15 ْڒُمْعِصّيث. إِ

بلِّي َواْفقغ تِيِڒي تْخسغ، َوار ِمين تݣّغ ْخِمي أُو 16 يغ. ْتِعيفِّ ِمين تݣّغ لَْعْكس ݣّغ.

نتَّاث َمانَاَيا، يتݣّن نش ذ َماِشي ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِزي ا ثُمَّ 17 ثْصَباح. ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ

ن يج ذ ُؤَڒا ثْزِذيغ َذايس َوار نغ ّسْ نش يُنو ات دَّ 18 يزّدْغن. َذايِي إِي نِّي ْڒُمْعِصّيث ذ

اَثْنت زمَّرغ َوار َولَِكن ثِصْبَحانِين، ثِمْسَڒايِين ݣّغ اَذ رزُّْوغ َٔنَّا لِا َثصْبَحانْت. ْثمْسَڒاْيث
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ّشّر لَْعْكس، تݣّغ. ثْنت َوار َولَِكن ݣّغ اَثْنت تْخسغ إِي ثِصْبَحانِين ثِمْسَڒايِين 19 ݣّغ.

ْڒُمْعِصّيث ذ نتَّاث تْخسغ، َوار ِمين تݣّغ مَڒا 20 تݣّغ-ث. ݣّغ اَث تْخسغ َوار إِي نِّي

نش. ذ ُبو يْدِجي َوار َمانَاينِّي، يتݣّن يزّدْغن َذايِي إِي نِّي

َشان ݣّغ اَذ تْخسغ ْخِمي يْعِني، طَِّبيَعا، ن يج يُنو يِيخف ذݣ ُؤِفيغ نش َفِلَهَذا 21

س َفْرحغ نش يُنو نّْفس ِذي َٔنَّا لِا 22 ُيْوذس. ّشّر ِذنِّي أََتاف َثصْبَحانْت، ذ ْثمْسَڒاْيث

اَكذ يْتمْنَغان إِݣ يُنو يخف ذݣ نّْغِنيت طَِّبيَعا ن يج َتافغ نش َولَِكن 23 أَربِّي، ن ِريَعا شَّ

ذݣ يزّدْغن َذايِي إِي نِّي ْڒُمْعِصّيث س تّقن-اَيِي طَِّبيَعا-َيا يُنو. َڒْعقڒ ِذي َغاِري ِمين

ن َثانِيَتا ات-أَ دَّ ِزي نش يْسنْجمن َغا َذايِي ِوي نش! يُنو ڒْفِضيحث َيا 24 يُنو. يِيخف

لَْمِسيح! ِعيَسى ِسيْذنَا ن يِيسم س أَربِّي ْتشكَّرغ 25 ْڒمْوث؟

ذ نش يُنو ات دَّ ِذي َولَِكن أَربِّي، ن ِريَعا شَّ ن يْسمغس ذ يُنو َڒْعقڒ ِذي نش َمانَاَيا س

ْڒُمْعِصّيث. ن طَِّبيَعا ن يْسمغ

ْڒُمْوِمنِین ن ثُْوَذاْرث ِذي من یخّدْ أَربِّي ن ْوح اَرُّ ن ّجْھذ

ِعيَسى اَك ن يجَّ ذ يْدَجان يِنِّي خ لِْعَقاب ذ لِْحَساب ُبو يِتيِڒي َوار و، ڒخُّ َفا إِذن ْثفّك-يشك-د18 ثُوَذاْرث يِتيّشن اَرُّْوح ن طَِّبيَعا لَْمِسيح، ِعيَسى ِذي َٔنَّا لِا 2 لَْمِسيح.

ن ِريَعا شَّ تّݣ اَذ ر ْثزمَّ َوار ِمين أَربِّي يݣَّا ُشْوف، 3 ْڒمْوث. ذ ْڒُمْعِصّيث ن نِّي طَِّبيَعا ِزي

أَربِّي، ِريَعا. شَّ إِ ّجْهذ يكّْسن َذاس إِي نّغ ات دَّ ن عف ضُّ ْعَلاْحَساب ي؟ َمايمِّ ُمْوَسى.

خ لِْفْدَيا ذ ئِّسّك-يث-يذ يْعَصان، ْبَناذم ن ات دَّ اَم يمثّل-يث-يذ يس مِّ يّسّك د إِي َواِمي

اَذ َباش 4 ْبَناذم ن ات دَّ ِذي يْدَجان إِݣ ْڒُمْعِصّيث يعّقب يَحاسب و أَمُّ نّغ. ْڒُمْعِصّيث

وْبِريذ ذݣ يݣُّْورن إِݣ يِنِّي ذ يْعِني ين، نشِّ ُمْوَسى. ن ِريَعا شَّ ْثخس زَّاينغ ِمين يْتَواكّمڒ

نّغ. نّْفس إِ اَرَّاي نْتّݣ َوار اَرُّْوح، ن

لَْعِبيد. ذ نتَّا ئِْسمغ س25.7
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ْثمْسَڒايِين ِذي نْسن ْڒَخاَضر من خّدْ يْعِني نْسن نّْفس ْعَلاْحَساب يْتِعيشن يِنِّي ُشْوف، 5

نْسن ْڒَخاَضر من خّدْ يْعِني اَرُّْوح ن اَْبِريذ ْعَلاْحَساب يْتِعيشن يِنِّي َولَِكن نْسن. نّْفس ن

نْسن نّْفس ن ْثمْسَڒايِين ِذي نْسن ْڒَخاَضر من يخّدْ يِنِّي أََقا 6 اَرُّْوح. ن ْثمْسَڒايِين ِذي

رن، دَّ اَذ اََتاف اَرُّْوح ن ْثمْسَڒايِين ِذي نْسن ْڒَخاَضر من يخّدْ يِنِّي َولَِكن ثن. ّمْ اَذ اََتاف

َوار أَربِّي. يْتعرَّاض نتَّا نّْفس ن ْثمْسَڒايِين ِذي يخّدْمن ْڒَخاَضر أََقا 7 ڒْهَنا. يِيِڒي أََغاْرسن

َوار نْسن نّْفس يْتَطاَعان يِنِّي أُو 8 َشا. ر يزمَّ َوار اح صَّ ذ أُو أَربِّي، ن ِريَعا شَّ َشا يْتِطيِعي

أَربِّي. َساْرَضان اَذ َشا رن زمَّ

تݣّم َوار اَرُّْوح ن وْبِريذ خ ْتِعيشم اَذ أََتاف أَربِّي، ن اَرُّْوح َذاْيوم يزّدغ مَڒا كنِّيو، ا أَمَّ 9

لَْمِسيح. ِزي َشا يْدِجي َوار لَْمِسيح، ن اَرُّْوح يْدِجي َغار َوار ونِّي أُو نْوم. نّْفس إِ اَرَّاي

نْوم أَرُّْوح ْڒُمْعِصّيث، ن َباب سَّ خ ْوث ثمُّ نْوم ات دَّ َواّخا َذاْيوم، اََقاث لَْمِسيح مَڒا ا ثُمَّ 10

يسكَّارن د إِي أَربِّي ن اَرُّْوح َذاْيوم يزّدغ مَڒا ا ثُمَّ 11 نِيَشان. َيارِّي-كنِّيو أَربِّي َٔنَّا لِا ر يدَّ

ِذي ُؤَڒا ثُْوَذاْرث َياّر اَذ ْڒمْوث ِزي ِعيَسى يسكَّارن د إِي ونِّي أََتاف ْڒمْوث، ِزي ِعيَسى

يزّدْغن. َذاْيوم إِي نّس اَرُّْوح س يْعِني يفنَّان نْوم ات دَّ

إِ اَرَّاي نّݣ أَ حَما َماِشي َولَِكن لَْواِجب، نّݣ أَ ا-َيانغ ئِخصَّ اَيْثَما، آي َمانَاينِّي خ 12

نْوم ات دَّ ن ڒْفَعاير ْثنّقم مَڒا ثم. تّمْ أَذ نْوم، نّْفس إِ َارَّاي تݣّم كنِّيو مَڒا َٔنَّا لِا 13 نّغ. نّْفس

ن َثاْرَوا ذ يْدَجان يِنِّي ذ أَربِّي، ن اَرُّْوح يذفَّارن يِنِّي أُو 14 رم. تدَّ أَذ أَربِّي، ن اَرُّْوح س

َعاوذ ْتِعيشم اَذ حَما يسْمَغان ذ َشا يَتارِّي كنِّيو َوار ْوشن يمُّ َذاوم إِي اَرُّْوح َٔنَّا لِا 15 أَربِّي.

ِزي زَّايس أَربِّي. ن َثاْرَوا ذ تِيِڒيم اَذ حَما يقّدْسن اَرُّْوح ْوش-اَوم ئِمُّ لَّا، ثِيݣّْْوِذي. ِذي

إِݣ نّس يِيخف س أَربِّي ن اَرُّْوح يْعِني 16 يُنو. َباَبا أَ يْعِني، أَبَّا، نَْڒَغا: َغا إِي نِّي اَرُّْوح

أَربِّي، ن َثاْرَوا ذ اََقانغ مَڒا ين نشِّ أُو 17 أَربِّي. ن َثاْرَوا ذ ين نشِّ بلِّي نّغ اَرُّْوح ِذي احن يصَّ

أَ ا-َيانغ يخصَّ َولَِكن لَْمِسيح. اَكذ نَْوارث أَ أَربِّي، ِزي نَْوارث أَ يْعِني نَْوارث. أَ أََتاف

نّس. لَْعَظَما ِذي َعاوذ اَِكذس نَْشرش أَ حَما نّس وعّدب ذݣ اَِكذس نَْشرش



29–18.8 19

یْتَراَجان َذانغ إِي ْلَعظََما

ذ يْدِجي َوار نتَّا ْونْشت-أَ دُّ ِذي يتكّن َخانغ إِي اَعّدب بلِّي نش ْتَواِڒيغ ُشْوف، 18

َذاْيسن يْتَواخْڒقن د ِمين ا َمارَّ أََقا 19 يْتَواْظَهارن. َغا َذانَغ إِي لَْعَظَما اَك يمثّل اَذ َباش َوالُو

ِمين ا َمارَّ َٔنَّا لِا 20 أَربِّي. ن َثاْرَوا َبانن َغا د ِذي إِي نِّي ْثَساَعت ژرن اَذ َران اَمّقْ ذ مْزِڒيش

ثن إِي ونِّي ن اَرَّاي س َولَِكن نْسن، اَرَّاي س َماِشي لَْفَشل. س َصابن يْتَواخْڒقن د

ْتَوافكّن اَذ يْتَواخْڒقن د ِمين ا َمارَّ بلِّي يْعِني، ََٔمال، ْلا 21 ََٔمال. ْلا ِذي َمانَاينِّي أُو يَصابن.

أَربِّي. ن َثاْرَوا َغار َغاْرسن إِي لَْعَظَما ن َيا لُْحرِّ ِذي َشْرشن أَذ ْڒمْوث، ن لَْفَنا ِزي

اَمْشَناو ْتنْزَبارن َعاذ نَْهاَرا اَڒ اََقاثن يْتَواخْڒقن د ِمين ا َمارَّ بلِّي نّسن ين نشِّ ُشْوف، 22

ْوش يمُّ ُؤِمي ين نشِّ ذ ُؤَڒا نِْثِني، ِغير َماِشي أُو 23 َثاْرَوا. ن ڒْحِريق َذايس ْخِمي َثْمَغاْرث

د اَذ أَربِّي ِزي نْتَراَجا أُو مْزِڒي َذاْينغ نّغ. يِيخف ذݣ نْنّهك اَمْزَواُرو ذ يقّدْسن اَرُّْوح

نْنجم. ين نشِّ مْزِڒي-َيا ِذي أََقا 24 نّغ. ات دَّ يفّك اَذ يْعِني نّس، َثاْرَوا ذ ين نشِّ بلِّي يْسبّين

نَْراَجا أَ َما َعاذ. مْزِڒي ُبو َذاْينغ َوار أََتاف نْرزُّو، إِي نِّي مْزِڒي نُْوَفا َصاِفي مَڒا ُشْوف،

اَث أََتاف نِّي، مْزِڒي َشا نُْوِفي َوار َعاذ مَڒا َولَِكن 25 نُْوِفي-ث؟ َصاِفي مَڒا نِّي مْزِڒي

ْصَبار. س نَْراَجا

ْمِليح َشا ين نسِّ َوار ين نشِّ َٔنَّا لِا نّغ عف ضُّ ِذي يْتَعاَوان-اَنغ يقّدْسن اَرُّْوح و اَمُّ َفا 26

نّغ، َباب سَّ خ أَربِّي إِ يْتَطَلاب نّس يِيخف س يقّدْسن اَرُّْوح َولَِكن اْدج. نژَّ َغا ِميْنخف

ُوْوڒ ذݣ يْدَجان ِمين يْتَواَڒان ونِّي أَربِّي ا ثُمَّ 27 يْتسِميعن. َوار ونَْهاك س ئِْتَطَلاب-اَس

أَربِّي ن ْڒَخاَضر ْعَلاْحَساب اَرُّْوح َٔنَّا لِا يقّدْسن. اَرُّْوح يْتخس ِمين يتّسن نتَّا ْبَناذم، ن

َصالِِحين. ْڒُمْوِمِنين ن َباب سَّ خ يْتَطَلاب

ث إِي يِنِّي إِ تِّيِسير ذ أَربِّي ئَِتارَّا-ث َقاع، يتْوِقيعن ِمين ا َمارَّ بلِّي نّسن ين نشِّ َفا 28

ِزي يّسن-يثن تُْوَغا إِي يِنِّي َٔنَّا لِا 29 نّس. لَْغَرض ْعَلاْحَساب يَڒَغا د ُؤِمي يِنِّي يتْخسن،

يمْزِڒي. إِ قَّارن-ث مْزِڒي ش19.8
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ذ نتَّا يِيِڒي اَذ و أَمُّ نتَّا. اَم يِڒين اَذ يس مِّ ن يفث صِّ خ يِڒين اَذ حَما ْقبڒ ِزي ئِزّمم-يثن ْقبڒ،

َخاسن. ئَِڒاَغا-د ْقبڒ، ِزي يزّمم تُْوَغا إِي يِنِّي ا ثُمَّ 30 أَيْثَماس. ن َواطَّاس ن اَمْنُزوص يس مِّ

ُيْوَشا-اَسن يسْمْصَڒاح، ِكس إِي يِنِّي ا ثُمَّ اَِكذس. ئِسْمْصَڒاح-يثن يَڒاَغا، د ُؤِمي يِنِّي ا ثُمَّ

نّس. لَْعَظَما ِذي اَْمَشان

ْلَمِسیح ِذي أَربِّي ن ڒْمِحیبّث

ضد يِيِڒي اَذ رن يزمَّ ُؤو اَِكْذنغ، اََقاث أَربِّي مَڒا َمانَاَيا؟ ا َمارَّ إِ مْنَبْعد نِيِني َغا ِمين إِيَوا، 31

اَذ َما ا. َمارَّ ين نشِّ خ ْڒمْوث إِ ئِقّدم-يث َخانغ، يس مِّ َشا يْسِعيّز َوار أَربِّي ِسيِذي 32 نّغ؟

يْخَضار إِي يِنِّي يَتاهم اَذ رن يزمَّ ِوي 33 اَِكذس؟ يِتيّش َذانغ-ت َوار ْڒَحاجث َشان يم تقِّ

يزمَّرن ِوي 34 نِيَشان. يْوَذان يَتارَّان إِݣ نّس يِيخف س نتَّا أَربِّي يّجن! ذ ُؤَڒا أَربِّي؟

ِزي يكَّار-د ْكَتار، أُو ْوثن. يمُّ إِݣ نتَّا ذ لَْمِسيح ِعيَسى َٔنَّا لِا يّجن! ذ ُؤَڒا يْحكم؟ اََخاسن

َذانَغ ِوي 35 َذاْينغ. يْتَشاَفاعن إِي نتَّا ذ أَربِّي، ن وفُْوِسي خ يْدَجان إِي نتَّا ذ أُو ْڒمْوث

َڒا اَعّدب، ذ َڒا َتَماَرا، ذ َڒا اَزيَّار، ذ َڒا يّجن! ذ ُؤَڒا لَْمِسيح؟ ن ڒْمِحيّبث خ يعْزڒن َغا

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 36 يف. سِّ ذ ُؤَڒا لَْخَطر، ذ َڒا ثُْوَعاْرَيانْت، ذ َڒا ُبْوهيُّْوف، ذ

يْكمڒ. نَْهار ْڒمْوث نْتَواَجاه شك نّش َباب سَّ خ

َغْرصن. َغا ُؤِمي يُحْوِڒْيين اَمْشَناو نْتَواْحَساب

يْخسن. َذانغ إِي ونِّي ن وفُْوس خ َْٔبَطال ْلا ِزي ْكَتار ين نشِّ َمانَاَيا ا َمارَّ ِذي َولَِكن 37

اََذانغ ر ْثزمَّ َوار يْتَواخْڒقن د ِمين ِزي ْثمْسَڒاْيث ن يج ذ ُؤَڒا بلِّي مْتأَكّد نش أََقا 39–38

ذ َڒا ْڒمْوث، ذ َڒا لَْمِسيح: ِعيَسى ِسيْذنَا ِذي يسْظَهارن د إِي أَربِّي ن ڒْمِحيّبث خ ثْعزڒ

ِمين ذ َڒا و، ڒخُّ يْدَجان ِمين ذ َڒا ْجُنْون، ذ َڒا َياِطن، شَّ ذ َڒا لَمَلائَِكاث، ذ َڒا ثُْوَذاْرث،

نّْغِنيت. َشان ذ ُؤَڒا ُيْوْدْجغن، ِمين ذ َڒا ُيْوْعَڒان، ِمين ذ َڒا َياسن، َغا د

اَمْزَواُرو. ذ يخْڒقن َغا د إِي وحْنِجير إِ قَّارن-ث يْفخدِّي. ذ نتَّا أَمْنُزو ص29.8
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ُمْوَسى ِسیْذنَا ن ا ْألُمَّ خ یْتخیَّاق بُْولُس ُسْول أَرَّ

يقّدْسن اَرُّْوح ذ أُو يُنو َڒْعقڒ يقن. يَخرِّ ذ ُبو يْدِجي َوار لَْمِسيح ِذي ْڒَحّق اَواڒغ سَّ ُوْوڒ19 ذݣ اَطَّاس ڒْحِريق ن يج ئِْسحّرق-اَيِي يْعِني، 3–2 يِنيغ. َغا ِمين َصّحن اََذايِي

نش َمْعِليك يُنو. ا ُٔمَّ ْلا ِزي يْدَجان يِنِّي يْعِني يُنو، ْڒقُْوم ن َباب سَّ خ َشا يڒ يْتكمِّ َوار يُنو

ْتَواَحرِّيمن َوار نِْثِني َشا ْتَوانْعڒن َوار َباش لَْمِسيح ِزي ْتَواَحّرْمغ اَذ ْتَوانْعڒغ أَذ زمَّرغ،

لَْعَظَما ئِسْظَهار-اَسن-د أَربِّي. ِسيِذي يْتبنَّا-ثن أَيث-إِْسَرائِيل، ذ نِْثِني 4 لَْمِسيح. ِزي َشا

َلف سَّ ِزي ُؤِسين-د 5 يْوعذ-يثن. لِْعَباَدا، ذ ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ُيْوَشا-اَسن ئَِعاهذ-يثن، نّس،

ڒْبَدا، إِ يْتَواْحمذ أَربِّي ْبَناذم. ذ ات دَّ ذ لَْمِسيح ُيْوَسا د إِي نْسن وْژور زݣ أُو الِِحين، صَّ

آِمين. ا. َمارَّ خ يحكّْمن ونِّي

إِݣ َقاع أَيث-إِْسَرائِيل َماِشي َفا يْنجح! لَّا، َشا؟ يْنِجيح َوار أَربِّي ن اََواڒ َما َولَِكن، 6

إِݣ ْبَراِهيم ِزي يكِّين د إِي َثاْرَوا ا َمارَّ يْدِجي َوار َعاوذ 7 ح. صَّ ذ يْسَرائِِلْيين ذ يْدَجان

يش مِّ ِزي غن يّفْ َغا د إِي نّش َثاْرَوا "ذ أَربِّي: ينَّا-ٱس اح. صَّ ن نّس َثاْرَوا ذ يْدَجان

بن ْتَواحّسْ ح صَّ ذ أَربِّي ن َثاْرَوا بلِّي يِيِني اَذ يخس َمانَاَيا 8 يْتَواحْسبن." َغا إِي إِْسَحاق

ْبَراِهيم إِ أَربِّي ُيْوَشا َذاس إِي ْڒَعاهذ-أَ َٔنَّا لِا 9 ْبَناذم. ن َثاْرَوا ِزي َماِشي ْڒَعهذ، ن َثاْرَوا ِزي

َغار وحْنِجير يج يِيِڒي أَذ ْڒوْقث-أَ، ِذي َياسن َغا د إِي اَسݣَّْواس عْقبغ د "أَذ َوانِيَتا: ذ

َساَرا."

نتَّا َباَباْثسن اَْشِنيون. َغارس يس اَعدِّ ثْيِسي نتَّاث َرِفيَقا، َوَها. َمانَاينِّي ُبو يْدِجي َوار 10

َغار ام اَخدَّ ذ يِيِڒي اَذ َران اَمّقْ َقا َرِفيَقا إِ ينَّا-ٱس أَربِّي يكَّار ا ثُمَّ 12–11 إِْسَحاق. يْثنغ جدِّ ذ

َعاذ َشا ْخِڒيقن د َوار َعاذ تُْوَغا نِْثِني. َوالُو ݣِّين َوار َواَها، نتَّا إِ أَربِّي ئَِڒاَغا-َياس-د ومْزَيان.

ْڒَخاَضر يسْظَهار-د زَّاْيسن يّجن يْخَضار أَربِّي ِسيِذي َولَِكن ّشّر، ذ ُؤَڒا ْڒِخير ݣِّين َوار

َعُسو." سْحَقرغ َيْعُقوب، "ِحْيّبغ لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 13 يِيِڒين. َغا إِي نّس
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ُمْوَسى: إِ ينَّا-ٱس أَربِّي َقا 15 اْرص! عمَّ لَّا، يضْدجم؟ أَربِّي َما َمانَاَيا؟ خ نِيِني َغا ِمين 14

ْڒخْذمث ِزي َشا يْدِجي َوار َمانَاَيا 16 ْخسغ." ونِّي خ ِحْينّغ أَذ ْخسغ، ونِّي رْحمغ "أَذ

إِ لِْكَتاب ار يقَّ أََقا 17 من. يرّحْ ونِّي أَربِّي، َغار اََقاث َٔنَّا لِا يْتخس ِمين ِزي نِغ ْبَناذم ن

يُنو يِيسم يْتَواّسن أَذ يُنو، ّجْهذ سْظَهارغ د اََذايك حَما اَزْدِجيذ ذ "ݣِّيغ-ش ِفيْرُعْون:

يخس. ونِّي ئِْسَغانَّان يخس، ونِّي يرّحم أَربِّي َفِلَهَذا 18 ْونْشت." دُّ ا َمارَّ ِذي

نّس ْحمث اَرَّ ذ أَربِّي ن أَْغَضاب

ثِيِنيذ، ٱَذايِي َما أَربِّي؟ يْتَحاَساب َذانْغ إِي َعاذ ي َمايمِّ ثِيِنيذ، ٱَذايِي َما ْبَناذم، آ إِيَوا 19

اَذ َباش شك ثْعِنيذ ِمين ْبَنادم، آ ُشْوف 20 نتَّا؟ يْخس ِمين اَك يْمَغانّن اَذ رن يزمَّ ُؤݣ

اَمُّو؟ ثݣِّيذ َذانغ ي َمايمِّ يصْنعن، ثن إِي ونِّي إِ افن يغرَّ يِنين اَذ رن زمَّ َما أَربِّي؟ خ اََواڒ َتاّرذ

يّݣ اَذ يْعِني يْخس، َماّمش ْثَڒاْخثض يسْخذم اَذ لْمَعلّم َغار ْڒَحّق ُبو َغارس َوار َما 21

يُعْوفّْنن؟ ِمين إِ ونّْغِنيت يصْبَحان ِمين إِ وغرَّاف ن يّجن يذقِّي ْڒَعْجنث ن يِج زݣ

إِي ّجْهذ يْسبّين اَذ نّس اَْغَضاب يسْظَهار اَذ يخس َواِمي أَربِّي. يݣَّا إِݣ أَمنِّي 22

ْتَواْرزن. اَذ وْجذن نِّي يغرَّافن يْعِني يْغضب، خف إِي يِنِّي خ اَطَّاس ئِصبَّار َغارس،

يْعِني يْرحم، إِݣ يَِنا خ يْمَغارن نّس لَْعَظَما يسْظَهار اَذ يخس َٔنَّا لِا اَمنِّي يݣَّا 24–23

ُيْوِسين د إِي ين نشِّ إِ ئَِڒاَغا-َيانغ-د ين. نشِّ ذ يْعِني لَْعَظَما، إِ ْقبڒ ِزي يسْوجذ إِݣ يغرَّافن-أَ

ِذي أَربِّي ار يقَّ َماّمش 25 أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ ُؤَڒا أَيث-إِْسَرائِيل ِزي

ُهْوَشع: نَِّبي ن لِْكَتاب

يُنو، ْعب شَّ ذ يْدِجين َوار تُْوَغا يِنِّي

يُنو. ْعب شَّ آ َڒاِغيغ أَسن

يِعيّزن، َوار تُْوَغا ثنِّي

يُنو. َثْحِبيْبث آ َڒاِغيغ أَس

يذقِّي. ذ نتَّاث ْثَڒاْخث ض21.9
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أَربِّي: ينَّا َذاسن َمانِي ونِّي نِّي وْمَشان ذݣ أُو 26

يُنو، ْعب شَّ ذ ثْدِجيم َوار كنِّيو

يدَّرن. أَربِّي ن َثاْرَوا آ َڒاَغان َغا َذاسن إِي ِذنِّي

اَم يْدَجان أَيث-إِْسَرائِيل ن لَْعَدد ا َواخَّ ينَّا: أَيث-إِْسَرائِيل خ نتَّا ئَِڒاَغا إَِشْعَياء، نَِّبي َفا 27

اَذ َشا يْتعطِّيڒ َوار أَربِّي ِسيِذي أََقا 28 ينْجمن. َغا إِي زَّاْيسن ْذُرْوس ڒْبَحار، ن يِْجِذي

يْدِجي َوار َمْعِليك ْقبڒ: ِزي إَِشْعَياء نَِّبي ينَّا إِݣ و أَمُّ 29 ينَّا. إِݣ اََواڒ ْونْشت دُّ ِذي يْخذم

يوْقعن ِمين اَمْشَناو يْوقع-اَنغ إِِڒي نّغ، ْورِّيث دُّ َشان يحْفضن إِي لَْعَلاِمين أَربِّي ِسيِذي ذ

َعُمْوَرا. ن ثْنِديْنت ذ َساُدْوم ن ثْنِديْنت إِ

اَْمنن اَذ ِین تَا أَیث-إِْسَرائِیل

يْعِني َشا رزُّْون َوار تُْوَغا أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار يِنِّي نِيِني؟ َغا ِمين إِيَوا، 30

ن يج رزُّْون َواِمي نِْثِني أَيث-إِْسَرائِيل 31 ُؤْمنن. َواِمي ُؤِفين-ث َولَِكن أَربِّي، اَك ْلح صُّ

رزُّْون تُْوَغا َٔنَّا لِا َماَغار؟ 32 نِّي. ِريَعا شَّ َشا ُؤِفين َوار أَربِّي، اَك ْلح صُّ تِيّش إِي يْعِني ِريَعا شَّ

ْتنْقَڒاظن ِذي نِّي وْزُرو ذݣ نْقْڒظن اَْمنن. ٱذ َما ْبَڒا َواَها نْسن ڒْخَدايم س نِّي ْلح صُّ

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 33 يِْوَذان.

لُْقْدس ن ثْنِديْنت ِذي ݣِّيغ أََقا

يِْوَذان، تْنْقَڒاظن ِذي إِي تِّيْرشث ن يج

يغطّْڒن. ثن إِي وْزُرو ن ئِج

َياْمنن، َغا زَّايس إِي ونِّي

خّيْبغ. اَث اْرص عمَّ

اَذ أَربِّي إِ ْتَژاْدِجيغ يُنو ُوْوڒ س ْتمنِّيغ مْشَحاڒ اَيْثَما، آي ُبْولُس: ينَّا-ٱسن أَربِّي،110 اَك لَْواِجب ݣّن اَذ رزُّْون بلِّي َخاسن ذغ شّهْ نش 2 يُنو. ا ُٔمَّ ْلا تْنجم

نِيَشان ْبَناذم أَربِّي ا يَتارَّ َماّمش َشا ينن سِّ َوار َواِمي 3 لَْواِجب. ݣّن اَذ ينن سِّ َوار َولَِكن
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لَْمِسيح َّا لِأّن 4 أَربِّي. ن اَْبِريذ َشا ْقِبيڒن َوار كَّارن نِْثِني، نْسن اَْبِريذ ْذَفارن أُْوَشا اَِكذس

أَربِّي. اَك نِيَشان يْذوڒ اَذ َياْمنن َغا زَّايس ِوي َمارَّا حَما ِريَعا شَّ ْثكّمڒ إِي نتَّا ِذي َذايس

نْجمن اَذ زمَّرن یْوَذان ا َمارَّ

ا َمارَّ ينَّا: ُمْوَسى َخاس ُيْوَرا ِريَعا؟ شَّ ْعَلاْحَساب ْڒَحّق ن وْبِريذ يْدَجا َماّمش ُشْوف، 5

نِيَشان يِيِڒي اَذ يرزُّْون ونِّي َولَِكن 6 ر. يدَّ أَزَّاْيسْنت ثِيَنا، ْثمْسَڒايِين-أَ س يخّدْمن َغا ِوي

يْعَنا ِمين نّش: ُوْوڒ ذݣ َشا قَّار َوار َمانَاَيا: ِذي لِْكَتاب ار ئِقَّ َيامن، اَزَّايس يْعِني أَربِّي اَك

يْهَوان َغا ِوي يْعَنا ِمين نِغ: 7 لَْمِسيح؟ يسْهَوا د اَذ َباش يْعِني وجنَّا، َغار ذن يݣَّعْ َغا ِوي

ار يقَّ ِمين َولَِكن، 8 ْوثن؟ يمُّ يِنِّي زݣ لَْمِسيح َياّر د اَذ َباش يْعِني َڒاحّد، ْبَڒا َڒاْدجغ َغار

ن اََواڒ يْعِني نّش." ُوْوڒ ذ نّش ْوم وقمُّ ذݣ أََقاث شك، إِ ُيْوذس "أََواڒ-أَ ار: ئِقَّ لِْكَتاب؟

مَڒا ِسيِذيش، ذ ِعيَسى َقا نّش ْوم وقمُّ س ْثشْهذذ مَڒا أََقا 9 نْتحدَّاث. ِزي إِي يَمان لٕاِ

س َٔنَّا لِا 10 ْتنْجمذ. اَذ أََتاف ْڒمْوث، ِزي يسكَّار-يث-يذ أَربِّي بلِّي نّش ُوْوڒ س ثُْوْمنذ

ْثنْجمذ. شك ذذ، ْثشّهْ نّش ْوم وقمُّ س أُو نِيَشان. أَربِّي َياّر اَش شك َتاْمنذ، نّش ُوْوڒ

ُبو ِذنِّي َوار َٔنَّا لِا 12 َشا." يْتِخيِّيب َوار َياْمنن َغا زَّايس ونِّي ا "َمارَّ ار: يقَّ لِْكَتاب أََقا 11

أََقاث يّجن، ذ نتَّا أَربِّي أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ يِئْسَرائِيلْيين َجار ْڒَفاْرق

َغا إِي ونِّي ا "َمارَّ َٔنَّا لِا 13 يْتَڒاَغان. َخاس ونِّي ا َمارَّ خ نّس ْڒِخير ئِتْنفيَّاض-د ا. َمارَّ َخانغ
يْنجم."ط اَذ أَربِّي ِسيِذي ن يِيسم س يَڒاَغان

اَْمنن َغا زَّايس َماّمش َشا؟ ُيْوِمينن َوار ِزي إِي ونِّي خ َڒاَغان َغا َخاس َماّمش إِذن، 14

َحّد؟ يث يْتحدِّ َذاسن َوار مَڒا ْسڒن َغا َخاس َماّمش َشا؟ ْسِڒين َخاس َوار ُؤِمي ونِّي زݣ

يَضارن صْبَحان "مْشَحاڒ لِْكَتاب: ار يقَّ أََقا ْتَواّسكّن؟ د َوار مَڒا ثن حّدْ َغا َماّمش أُو 15

ِمين أََقا يْوَذان. ا َمارَّ َشا ْقِبيڒن ث َوار َولَِكن نِْجيل ْلٕاِ 16 نِْجيل." ْلٕاِ س ارن يْتبشَّ يِنِّي ن

.32:2 َوائِل نَِّبي ن لِْكَتاب ْخَزر ط13.10
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َفِلَهَذا، 17 ار؟" نْتبشَّ ِميْنِزي س ُيْوْمنن ِوي أَربِّي، ِسيِذي "آ ْزَمان: ِزي إَِشْعَياء نَِّبي ار يقَّ

لَْمِسيح. ن اََواڒ ذ نتَّا نْتْسَڒا ِمين أُو نْتْسَڒا، ِمين ِزي يَتاس-د يَمان لٕاِ

لِْكَتاب: ار يقَّ ِمين أَقَّا ْسِڒين. َواه، ْسِڒين؟ َوار َما ْتسْقِسيغ، نش َولَِكن 18

نْسن،ظ ْوت صُّ يّفغ-د َثُمْوْرث ا َمارَّ ِذي

ْونْشت. دُّ ن َڒاحّد اَڒ ُؤْوضن نْسن أََواڒن

ُمْوَسى: ينَّا-ٱسن اَمْزَواُرو ذ ْفِهيمن؟ َوار َما أَيث-إِْسَرائِيل، ْتسْقِسيغ؟ نش َعاوذ 19

ا، ُٔمَّ ْلا ذ َشا يْدِجين َوار يِنِّي ْتحْسذم اَذ ّجغ أَكنِّيو

من. يفّهْ َوار ا ُٔمَّ ْلا ن يِج س ْسعْصبغ أَكنِّو

ينَّا: إَِشْعَياء نَِّبي يْزعم مْنَبْعد 20

ُؤِفين-اَيِي، يرزُّْون َخافي َوار يِنِّي

يْتسْقِسين. َخاِفي َوار يِنِّي إِ يُنو يخف سْظَهارغ-د

ار: يقَّ أَيث-إِْسَرائِيل خ َولَِكن 21

ضْڒقغ-ثن-د يْكمڒ نَْهار يُنو يَفاّسن نش

َثغنَّانْت. َذاْيسن يْعَصان، ْعب شَّ ن يِج َغار

أَیث-إِْسَرائِیل؟ یْنَكر َما أَربِّي،

يِيخف س نش اْرص! عمَّ لَّا، نّس؟ ْعب شَّ أَربِّي يْنَكر َما نش، ْتسْقِسيغ إِيَوا يْنَكر111 َوار أَربِّي 2 أَيث-بْنَياِمين. ِزي أُو ْبَراِهيم ن ْورِّيث دُّ ِزي اَئِْسَرائِيِلي، ذ يُنو

نَِّبي خ لِْكَتاب ار يقَّ ِمين كنِّيو َشا ينم ثسِّ َوار َما ْقبڒ. ِزي يّسن-يثن تُْوَغا نّس ْعب شَّ َشا

َٔنِْبَيا، ْلا نِْغين أَربِّي! ِسيِذي "آ 3 ينَّا-ٱس: أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي أَربِّي َغار يشْثَشا َواِمي إِلَْياس؟

اََذايِي رزُّْون و ڒخُّ َواْحِذي، نش ِغير قِّيمغ ْدبِيَحاث. ام نْتقدَّ َذاش َمانِي يُمْوَشان هْذمن

ن اَڒف سْبَعا يُنو يِيخف إِ يغ "جِّ أَربِّي: ينَّا-ٱس أَربِّي؟ َياّر َغا َخاس ِميْنِزي إِيَوا 4 نْغن."

ارن. يْتبشَّ يِنِّي ن ْوت صُّ يْعِني، ظ18.10
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ِذي إِي ْزَمان-أَ ِذي ُؤَڒا إِذن 5 َبْعل!" قَّارن ُؤِمي نِّي َْٔصَنام ْلا إِ َشا ْرِكيعن َوار يْرَيازن،

نّس، اَْرَضا س يْخَضار-يثن مَڒا 6 نّس. اَْرَضا س أَربِّي يْخَضار-يثن ڒْبَعاض َذا َقا نْدَجا،

اَْرَضا. ذ ُبو يِتيِڒي َوار أَْرَضا لَّا، مَڒا نْسن. لَْحَسانَات ْعَلاْحَساب َشا يْدِجي َوار و ڒخُّ

ُؤِفين- َواه يْتَواْخَضارن يِنِّي َماَشا َشا، ُؤِفين ث َوار أَيث-إِْسَرائِيل رزُّْون ِميخف إِذن، 7

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 8 ْتَواْقْسحن. نْسن ُؤَڒاون لَّا، يمن يقِّ ِمين ث.

ڒْقَفڒث، أَربِّي ُيْوَشا-اَسن

ْتِويِڒيْنت، َوار ثِيطَّاِوين

يَِضا. ن نَْهار اَڒ ْتصنِّيطن َوار ان ئِمجَّ

َداود: نَِّبي ار ئِقَّ 9

لْفّخ، ذ َثْخشْبث ذ نْسن ْڒِعيذ يْذوڒ أَذ

ْتنْقَڒاظن، ِذي اَْزُرو ذ

اَْعُمْوذ. ّشن أََخاس

ْتِويِڒيْنت، َوار حَما نْسن ثِيطَّاِوين َضْرْغڒنْت أَذ 10

قْوسن. ڒْبَدا نْسن يُعْوَرار يِڒين أَذ

أَیث-إِْسَرائِیل ِزي یْدِجین َوار یِنِّي ذ ُؤَڒا نْجمن أَذ

س لَْعْكس، اْرص! عمَّ لَّا، وَضان؟ َصاِفي نْقْڒظن َما أَيث-إِْسَرائِيل ْتسْقِسيغ، إِيَوا 11

ِذي لِْغيَرا تكَّار اَذ َباش أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي أَربِّي يسْنجم نْسن ْڒُمْعِصّيث

َرانْت َثمّقْ ذ لَْبَراَكا ثُْوِوي-د أَيث-إِْسَرائِيل ݣِّين إِي نِّي ْڒُمْعِصّيث مَڒا و ڒخُّ 12 أَيث-إِْسَرائِيل.

ِزي يْدِجين َوار يِنِّي إ َرانْت َثمّقْ ذ لَْبَراَكا ُيْوِوي-د ݣِّين إِي نِّي وطُّو مَڒا َعاوذ ْونْشت، دُّ إ

وْبِريذ؟ َغار نِْثِني ذْوڒن َغا د ْخِمي لَْبَراَكا ثْرنِي َغا مْشَحاڒ أَيث-إِْسَرائِيل،

اَرَُّسْول ذ نش أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار إِي كنِّيو إِ َمانَاَيا قَّارغ-اَوم نش َفا 13

يْمَغار. ّشان ن يج َغارس يُنو ْڒخْذمث-أَ بغ حّسْ أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار يِنِّي َغار
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زَّايسن. ڒْبَعاض ْسنْجمغ اَذ حَما يِئْسَرائِيِلْيين أَيْثَما ذݣ لِْغيَرا ْسنكَّارغ اََذاْيسن رزُّْوغ 14

يْقبڒ، َغا ثن ْخِمي و ڒخُّ اَِكذس. ْونْشت دُّ نتَّا يسْمْصَڒاح أَربِّي، ُيْوّزڒ َخاسن َواِمي أََقا 15

ِ إ ْثقّدْمذ-ث يْصَفان ورْشِثيع زݣ ْشَواْيت ْثقّرْصذ مَڒا 16 ْوثن! يمُّ يِنِّي إِ تِيِڒي اَذ ثُْوَذاْرث

ْصَفان، ارث ْثشجَّ ن يژْوَران مَڒا أُو اَمن-يْكمڒ. نِّي ورْشِثي يْصَفا يِيِڒي َغا إِي أَمنِّي أَربِّي،

ثِسْضِوين. يْعِني ڒْفُرْوع، ذ ُؤَڒا يِڒين َغا إِي أَمنِّي

شك ْتَواڒقّْمذ ا ثُمَّ ْثِزيُتونْت، ِزي ْتَواقّسْنت ثِسْضِوين يْعِني ڒْفُرْوع ن ڒْبَعاض ُشْوف، 17

ْثِزيُتونْت ن يژْوَران ذݣ ْثَشّرْشذ ْور، اَزمُّ ذ شك ا َواخَّ ثِينّْغِني َجار نْسْنت وْمَشان ذݣ

َوار َماَغار؟ يْتَواقّسن. نِّي ڒْفُرْوع خ نّش يخف َشا ْتسْمَغار َوار َولَِكن 18 زَّاْيسن.غ رذ ثدَّ

يْيِسين. ثن إِي شك ذ ُبو يْدِجي َوار يْيِسين، شك إِي يژْوَران ذ بلِّي َشا تتُّو

وْمَشان ذݣ نش ْتَواڒقّْمغ اَذ َباش ْتَواقّسْنت ثِسْضِوين َقا تِيِنيذ اَذ شك يْمكن إِذن، 19

ثُْوْمنذ. َواِمي ِذنِّي يمذ ثقِّ شك أُو َشا ُؤِمينْنت َوار َواِمي ْتَواقّسْنت نِثْنِتي َواه، 20 نْسْنت.

ڒْفُرْوع ِذي يِحيّن َوار أَربِّي تُْوَغا مَڒا إِيَوا، 21 ݣّْوذ! لَّا نّش، يخف َشا ْتسْمَغار َوار َولَِكن

َشا. يْتِحينِّي َذايك َوار شك ذ ُؤَڒا ْلأَصل، ن

يْصبح أَذ يْوَضان. يِنِّي خ نتَّا ئِْقسح يْقسح. مْشَحاڒ أَربِّي يْصبح مْشَحاڒ ْخَزر إِذن 22

قِّيمن َوار مَڒا أُو 23 شك. ذ ُؤَڒا ْتَواقّسذ اَذ نِغ نّس، ْڒِخير ِذي يمذ ثقِّ مَڒا شك اَِكذك

ثن ِزي إِي ّجْهذ َغارس نتَّا َٔنَّا لِا أَربِّي يڒقّم اَثن نِْثِني ذ ُؤَڒا نْسن، لُْكفر خ يِئْسَرائِيِلْيين

ِذي ْتَواڒقّْمذ ّسنِّي نّش، طَِّبيَعا يْعِني ْور وزمُّ زݣ ْتَواقّسذ شك ُشْوف، 24 َعاوذ. يڒقّم َغا

ثِسْضِوين يْعِني ْتَواڒقّْمْنت اَذ يْهون مْشَحاڒ نِثْنِتي، أُو نّش. طَِّبيَعا َماِشي يْعِني ْثِزيُتْونْت

نْسْنت. ْلأَصل ِذي عْقبْنت اَذ ْثِزيُتْونْت ن

اَِرْيِثي. ذ نتَّا يْعِني أَرْشِثي ع16.11

نْسْنت وْمَشان ذݣ ّسنِّي ْتَواقّسْنت، ْثِزيُتْونْت ن ْثسْضِوين ن ڒْبَعاض نّس ْڒَمْعَنا ََٔيا-َيا ْلا غ17.11
نّس ْثسْضِوين ن ڒْبَعاض قّسْنت لَّا، قاع؛ ْثِزيُتْونْت ْثقّس َماِشي ْور. وزمُّ ن ْثسْضِوين ن ڒْبَعاض ْتَواڒقّْمْنت

َواَها.



28 34–25.11

ْونْشت دُّ ا َمارَّ خ أَربِّي ن ْحمث أَرَّ

َثانِيَتا َثمْسَڒاْيث-أَ ْتفْهمم اَذ كنِّيو إِ رزُّْوغ تَّكبُّر يِتيِڒي َذاوم َوار حَما اَيْثَما، آي 25

اَڒ يم تقِّ أَذ ڒْبَدا. إِ َشا ْتِغيِمي َوار ْثغنَّانْت ن يج َغاْرسن أَيث-إِْسَرائِيل يْعِني يُنْوفّرن،

أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي زݣ ينْجمن َغا إِي ْڒُمْوِمِنين ن نِّي لَْعَدد يكّمڒ َغا

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش أَيث-إِْسَرائِيل. ا َمارَّ نْجمن َغا إِي أَمنِّي 26

يْسنْجمن، َغا ثن إِي ونِّي َياس َغا د إِي لُْقْدس ِزي

َيْعُقْوب. ن َثاْرَوا خ ّشّر يْسبّعذ أَذ

اَِكْذسن يُنو ْڒَعاهذ ذ َوا ذ يِيِڒي أَذ 27

نْسن. ْڒُمْعِصَياث ْمِحيغ َغا َخاسن ْخِمي

بلِّي َباب سَّ خ َولَِكن كنِّيو. ْعَلاْحَساب َڒْعُذو ذ يِئْسَرائِيِلْيين نِْجيل، ْلٕاِ ن َباب سَّ خ 28

خ َشا ينّدم َوار أَربِّي َٔنَّا لِا 29 ِليِحين. صَّ َلاف سَّ ْعَلاْحَساب يْحِبيبن ذ نِْثِني ْتَواْخَضارن،

ام ْثعصَّ كنِّيو تُْوَغا يْعُذْون نِّي ْڒوْقث ِذي ُشْوف، 30 يِتيْخَضار. ِمين خ نِغ يِتيّش ِمين

نِْثِني ذ ُؤَڒا أَمنِّي 31 أَيث-إِْسَرائِيل. ن نِّي ْڒُمْعِصّيث ن َباب سَّ خ يْرحم-يكنِّيو و ڒخُّ أَربِّي،

يْوَذان ا َيارَّ أَربِّي نتَّا َٔنَّا لِا 32 يْرحم. كنِّيو إِي َماّمش يْرحم أَثن و، ڒخُّ أَربِّي ْعَصان َواِمي

إِْذسن. ا َمارَّ يْرحم اَثن َباش ْڒُمْعِصّيث، ن يمْحَباس ذ َمارَّا

أَربِّي! ن ثُْوْسَناف ذ ڒْفَهامث ن َواݣَْڒا يْمَغار مْشَحاڒ 33

نّس، َْٔحَكام ْلا ْتَواشّرْحن َوار

نّس. يْبِريذن من ْتَوافّهْ َوار

أَربِّي، ِسيِذي ن لِْفْكَرا نن يّسْ ِويݣ 34

يْمَشَورن؟ ِكس ِوي نِغ

لَْمْعِرَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ف33.11
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اَمْزَواُرو، ذ ْڒَحاجث َشان ُيْوِشين َذاس ِوي 35

َياّر؟ اََذاس-ت-يذ نتَّا َباش

نّس. كُْلِشي زَّايس، يكَّا-د ُيْوَسا-د ا َمارَّ أََقا 36

آِمين. ڒْبَدا. إِ نتَّا إِ لَْعَظَما َغارس تِيِڒي أَذ

ِعیَسى ِسیْذنَا ن وفُْوس خ ْجِذیذ ن ثُْوَذاْرث

نْوم يخف ْتقّدْمم اَذ اعغ-كنِّيو ْتشجَّ أَربِّي ن اَرَّاْحمث س اَيْثَما، آي َفا إِذن لَْواِجب112 ذ َمانَاَيا نتَّا. َياْرَضا أََخاس ثْصَفا، ر، ثدَّ ْدبِيحث ن يج اَمْشَناو أَربِّي إِ

يِيِڒي اََغاْروم ا ئِْتخصَّ َثانِيَتا. ْڒوْقث-أَ ِذي يِْوَذان تݣّن ِمين َشا تݣّم َوار 2 َخاوم. لِْعَباَدا ن

ِمين يْعِني أَربِّي، يخس ِمين كنِّيو نم تّسْ اَذ ّسنِّي ڒم، ْتَوابّدْ اَذ حَما ْجِذيذ ذ َڒْعقڒ ن يج

وخطِّي. ُبو َذايس َوار يتْعِجيبن، َذاس ِمين ذ يصْبَحان،

يخف َشا حّسب َوار زَّاْيوم: يّجن ْمُكڒ إِ قَّارغ أَربِّي ُيْوَشا َذايِي إِي لَْبَراَكا س َفا 3

إِي يَمان لٕاِ ن مْشَحاڒ ْعَلاْحَساب نّش َڒْعقڒ س فكَّر شك ثْعِنيذ. ِمين ِزي ْكَتار نّش

ْڒخْذمث يخّدم طَّاْرف ْمُكڒ ْطُرْوَفاث، ن اَطَّاس َذايس ات دَّ َٔنَّا لِا 4 أَربِّي. ُيْوَشا َذاش

ات دَّ ن يج ذ إِْذنغ ا َمارَّ أََقا إِْذنغ، اَطَّاس ين نشِّ ا َواخَّ ين. نشِّ ذ ُؤَڒا نْدَجا إِي أَمنِّي 5 نّس.

ْوشن، يمُّ َذانغ إِي لَْبَرَكا ْعَلاْحَساب 6 ونّْغِنيت. يتْحَذاَجا طَّاْرف كُڒ أُو لَْمِسيح، ِذي

أَربِّي ُيْوَشا-اَس مَڒا ئِّجن ثنّْغِنيت. ِذي َشا ْتِشيبِّيه َوار ار ثِزمَّ كُڒ أُو ار. ثِزمَّ ين نشِّ َغاْرنغ

َلاُبد ار، يْتسخَّ مَڒا ئِّجن 7 نّس. يَمان لٕاِ ْعَلاْحَساب نِّي ار ثِزمَّ يسْخذم اَذ َلاُبد لَْواِحي،

يشّجع. اَذ َلاُبد اع، يْتشجَّ مَڒا ئِّجن 8 يسْڒمذ. اَذ َلاُبد يسْڒَماذ، مَڒا ئِّجن ار. يسخَّ اَذ

نّس. ُوْوڒ س يَراي اَذ َلاُبد يْتَراَيا، مَڒا ئِّجن اي. اَسخَّ ذ يِيِڒي اَذ ْلاُبد اق، يْتصدَّ مَڒا ئِّجن

ڒْفَراحث. س يْرحم اَذ َلاُبد يرّحم، مَڒا ئِّجن
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ْڒُمْومن یِعیش اَذ ا یتخصَّ َماّمش

ِمين ِذي طّْفث ّشّر، ذ يْدَجان ِمين ِعيّفث نَِّفاق. ْبَڒا تِيِڒي اَذ ا يْتخصَّ ڒْمِحيّبث 9

َحْوڒث، 11 ّجْهذ. ِزي ْكَتار اََياْوَيا وقَّارث َثاْوَمات. اَم اََياْوَيا ْخسث 10 ْڒِخير. ذ يْدَجان

ْصَبارث ََٔمال. ْلا ِذي َفْرحث 12 اَرُّْوح. ذ ُوْوڒ س أَربِّي ِسيِذي إِ خْذمث َشا. تْعِݣيزم َوار

خ بث رّحْ يتْحَذاجن. يِنِّي َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين َعاْونث 13 ْثَژاْدِجيث. خ مث َداّوْ َتَماَرا. خ

يْتَسَفرن. يِنِّي

يَفّرْحن، يِنِّي اَك َفْرحث 15 َشا. ڒم نّعْ ثن َوار َبْركث ابن، يْتعدَّ كنِّيو يِنِّي إِ َبْركث 14

نْوم، يخف َشا سْمَغارث َوار ڒْهَنا. ِذي َواَياْوَيا اَݣ ِعيشث 16 يْتُرْون. يِنِّي اَك ْتُرْوث

يِميِغيسن. ذ نْوم يخف َشا َتارَّاث َوار يُپْوْبِريثن. اَݣ ْمَعَشْرث

تݣّم. ِمين ِذي يْوَذان ا َمارَّ تْحَتْرمم اَذ َباش نْوم ْڒَبڒ أَّرم-د ّشّر. س ّشّر َشا ام َتارَّ َوار 17

يْحِبيبن، آي 19 َمارَّا. يِْوَذان اَك ڒْهَنا ِذي تِيِڒيم اَذ ݣّث ُمْمكن مَڒا كنِّيو، ْعَلاْحَساب 18

ذ يتْنَتاَقامن، إِي نش "ذ ار: يقَّ لِْكَتاب أََقا أَربِّي. إ ّجم-ث لِْعَقاب َحّد، ِزي تْنَتاَقامم َوار

ُؤش- يْدُجْوز، مَڒا نّش َڒْعُذو لَْعاْكس: 20 أَربِّي." ِسيِذي ار-يت ئِقَّ يْتخْدَجاسن، إِݣ نش

ْثسْرغذ-اَس أَْخِمي و، اَمُّ ثݣِّيذ-اَس مَڒا ي؟ َمايمِّ يسو. اَذ ُؤش-اَس ْوذ، يفُّ مَڒا يّش. اَذ اَس

س ّشّر يغْڒبن َغا إِي شك ذ يْغڒب، اَش ّشّر َشا ا تجَّ َوار 21 نّس. وزْدِجيف خ ڒْفَحم

ْڒِخير.

ْڒمْخزن ْعَالْحَساب نّغ ْلَواجب

إِلَّا ْڒمْخزن ُبو يْدِجي َوار َٔنَّا لِا ْڒمْخزن ن ْصَحاب إِ يّجن كُڒ يَطاع اَذ َلاُبد َمانَاَيا113 خ 2 يݣِّين. ثن إِي أَربِّي ذ يحكّْمن يِنِّي أُو أَربِّي. ِزي يكِّين د ِوين

بن. ْتَواعّقْ اَذ يْتعرَّاضن َذاسن يِنِّي أُو أَربِّي. يݣَّا ِمين إِ ئِْتعرَّاض ْڒمْخزن، إِ يْتعرَّاضن ِوي

ثْخسذ مَڒا ّشّر. يتݣّن ونِّي ݣَّْواذن سَّ ْڒِخير، يتݣّن ونِّي َشا ݣِّْويذن سِّ َوار لُْحكَّام َٔنَّا لِا 3
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يْنفع. اَش أَربِّي ن ام اَخدَّ ذ نتَّا أََقا 4 َيْرَضا. اََخاك ْڒِخير تّݣ ْڒمْخزن، ِزي َشا تݣّْْوذذ َوار

ن ام اَخدَّ ذ نتَّا َباب. سَّ ْبَڒا يف سِّ َشا يْيِسي َوار َٔنَّا لِا زَّايس ݣّْوذ ّشّر، تݣّذ مَڒا َولَِكن

ِغير َماِشي ْڒمْخزن إِ ْثَطاعذ اََذاس َلاُبد َفِلَهَذا 5 ّشّر. يتݣّن ونِّي يْتَعاَقاب يتخْدَجاس أَربِّي

َوانِيَتا ذ َعاوذ 6 يتتّن. َذاش إِي نّش ِمير ضَّ ْعَلاْحَساب َعاوذ َولَِكن لِعَقاب، ْعَلاْحَساب

من خّدْ أَربِّي، ن امن يخدَّ ذ نِْثِني يحكّْمن يِنِّي َٔنَّا لِا ِريَبا ضَّ ْتخْدَجاسم خف إِي َباب سَّ ذ

ن َباب إِ َڒْعُشْور ِريَبا، ضَّ ن َباب إِ ِريَبا ضَّ نّس: ْڒَحّق ُؤشم-اَس يّجن ْمُكڒ 7 َمانَاَيا. ِذي

ڒْوَقار. ن َباب إِ ڒْوَقار ْحِتَرام، لٕاِ ن َباب إِ ْحِتَرام لٕاِ َڒْعُشْور،

ُڒْوِصیَاث ْعَالْحَساب نّغ ْلَواِجب

ڒْمِحيّبث. ن وَماْرَواس إِلَّا يِيِڒي اَذ ا ئِْتخصَّ َجاَراوم، وَماْرَواس َشا يِتيِڒي َوار ا ئِْتخصَّ 8

نِّي ُڒْوِصَياث َٔنَّا لِا 9 ِريَعا. شَّ ِذي ُيْوِرين ِمين يكّمڒ يْتَواْحَساب ونّْضِني يتْخسن ونِّي أََقا

إِْذسْنت ا َمارَّ نّْغِنيت، ُڒْوِصَياث ذ عّشق، َوار َتاَشار، َوار نّق، َوار زنَّا، َوار ارن يقَّ إِي

ڒْمِحيّبث-أَ 10 نّش." يخف اَمْشَناو نّش ار اَجَّ ثْخسذ "أَذ ُڒْوِصّيث: ن يِج ذݣ ُمْونْنت

اَمن-ثْكمڒ. ِريَعا شَّ اڒ ْتكمَّ ڒْمِحيّبث َفِلَهَذا، نّس. ار اَجَّ َشا ْتَضارِّي َوار

اَذ حَما ْثَساَعت ثُْووض-د ين. نشِّ نْدَجا ِذي إِي ْڒوْقث َمان نم ثّسْ كنِّيو َمانَاَيا؟ َماَغار 11

َواِمي ثنِّي ِزي ْكَتار ْثَقّرب-د اََقا و ڒخُّ نْنجم َغا ِذي إِي ْثَساَعت-أَ َٔنَّا يِيضص.لِا زݣ ْتَفاقم

ڒْحَوايج نكّس أَ َلاُبذ َمانَاَيا خ نَْهار. ُيْووض-د َقا ثْعُذو، اََقا ْدِجيڒث 12 اَمْزَواُرو. ذ نُْومن

ونِّي اَم ْحِتَرام ْلٕاِ س نُْوُيْور أَ َلاُبد ا ئِتخصَّ 13 ڒْحِذيذ. ن نُّور ن اَرُّْوض نّݣ أَ َثاْدجْست، ن

لَْفَساد ذ ْشرب، ن َواطَّاس ذ ّسْكَرا ن لَْمدلَّا َشا نْتّݣ َوار نَْهار. ن ْثَفاْوث ِذي يݣُّْورن

َوار لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ن ڒْحَوايج ݣّث َولَِكن، 14 ڒْحسذ. ذ ومْنِغي ذ ڒْقَباْحث، ذ

نّس. ّشْهَواث َشا افث ْتسعَّ َوار نْوم، ات دَّ اَك َشا ام رهَّ
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ُوْوَماش خ َشا ْتعیَّاب َوار

اَِكذس ْتمْنغم َما ْبَڒا َجاَراوم، قْبڒم-ث نّس يَمان لٕاِ يْضعف ُؤِمي ونِّي َفا َغار114 ونِّي نّْغِنيت ئِّجن َحَلال. ا َمارَّ لَْمْكَلا يْتَواَڒا ئّجن 2 نّس. ْلأْفَكار خ

َحَلال، لَْمْكَلا ا َمارَّ يْتَواَڒان ونِّي 3 ْڒُخَضاْرث. ِزي ِغير يتّت يْضعف، نّس يَمان لٕاِ يْدَجا

َوار ا-َياس ئِْتخصَّ َشا، يتتّن َوار ونِّي َعاوذ َشا. يتتّن َوار ونِّي َشا يسْحَقر َوار ا-َياس يْتخصَّ

ثْعِنيذ ِمين شك 4 يْقبڒ-يث. أَربِّي َٔنَّا لِا َحَلال، ا َمارَّ لَْمْكَلا يْتَواَڒان ونِّي خ َشا يْتعيِّيب

أُو ِسيذس. ن ْشغڒ ذ َمانَاَيا َشا، يْنِجيح َوار نِغ يْنجح مَڒا ِميّدن؟ ن ام اَخدَّ ْتعّيْبذ اَذ َباش

يسْنجح. اَث ر يزمَّ أَربِّي ِسيِذي َٔنَّا لِا يْنجح اَذ نتَّا ح صَّ ذ

َقاع نُْهْوَراث يْتَواَڒا ئِّجن نّْغِنيت. نُْهْوَراث ِزي ُمَباَرك نَْهار ن يج يْتَواَڒا ئِّجن ُشْوف، 5

يْتَواَڒان ونِّي 6 نّس. اَرَّاي س ْمِليح يْقنع يّجن ْمُكڒ يِيِڒي اَذ َلاُبد ا ئِْتخصَّ ِكيف-ِكيف.

ِزي يتتّن ونِّي أَربِّي. ِسيِذي يوقَّر اَذ َباش َمانَاَيا يتّݣ ونّْغِنيت، زݣ ُمَباَرك ذ نَْهار ن يج

َمارَّا ِزي َشا يتتّن َوار ونِّي أَربِّي. يْتشكَّر َٔنَّا لِا أَربِّي ِسيِذي يوقَّر اَذ َباش ئِتّت لَْمْكَلا، ا َمارَّ

أَربِّي. يْتشكَّر نتَّا ذ ُؤَڒا أَربِّي، ِسيِذي يوقَّر اَذ َباش َمانَاَيا يتّݣ لَْمْكَلا،

مَڒا ين نشِّ 8 نّس. يِيخف إِ َحّد يْتمتِّي َوار نّس، يِيخف إِ ر يدَّ َحّد َذاْينغ َوار ُشْوف، 7

ْوث نمُّ نِغ ر ندَّ مَڒا َفِلَهَذا، أَربِّي. ِسيِذي إِ نّمث أَ ْوث، نمُّ مَڒا أَربِّي. ِسيِذي إِ ر ندَّ أَ ر، ندَّ

َذايس ثْعقب-د أُْوَشا لَْمِسيح ْوث يمُّ خف إِي َمانَاَيا خ َٔنَّا لِا 9 أَربِّي. ِسيِذي ن ين نشِّ

ي َمايمِّ شك إِيَوا 10 يدَّرن. يِنِّي ذ ْوثن يمُّ يِنِّي ن ِسيِذيْثسن ذ نتَّا يِيِڒي اَذ حَما ثُْوَذاْرث،

َمانِي أَربِّي ن لَْعْرش إِ زَّاث نْبّد أَ ا َمارَّ ين نشِّ ُؤَماش؟ ْثسْحَقرذ شك ي َمايمِّ ُؤَماش؟ ْتعيَّابذ

لِْكَتاب: ِذي ُيْوَرا أََقا 11 نْتَواْحكم. َغا إِي

أَربِّي، ينَّا يُنو، ثُْوَذاْرث س ْتَجاْدِجيغ نش

نْسن، يَفاّدن خ ذن سّجْ اََذايِي يْوَذان ا َمارَّ أََقا

أَربِّي. ِسيِذي ذ نّش بلِّي يْشهذ اَذ يڒس ْمُكڒ
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أَربِّي. إِ زَّاث يْتَواَحاسب اَذ زَّاْينغ يّجن ْمُكڒ َفِلَهَذا، 12

ُؤَماش َشا غطّڒ َوار

ا- ئِْتخصَّ إِنََّما، ْثَساونْت. اَڒ ا سَّ ِزي َواَياْوَيا خ َشا نْتعيِّيب َوار َلاُبد ا-َيانغ يْتخصَّ إِذن 13

أُو نغ ّسْ نش 14 تْسفْشڒم. اَث نِغ ُوْوَماْثوم َشان َشا ْثغطّْڒم َوار حَما ْمِليح ْتفكَّارم اَذ كنِّيو

يِتيِڒي َولَِكن ْحَرام. ْڒَحاجث َشان ُبو َذايس َوار نتّت ِمين اََقا ِعيَسى ِسيْذنَا ِذي ْمتّيْقن

تتّذ، إِي نِّي ا َمشَّ س ُوْوَماش يْتخيَّاق مَڒا َٔنَّا لِا 15 ْحَرام. يْتَواَڒان ت إِي ونِّي خ ْحَرام

ِزي إِي َباب سَّ ذ نّش ا َمشَّ َشا تّݣ َوار ڒْمِحيّبث. س نِيَشان َشا ثُْوݣُّْورذ َوار شك أََتاف

يْوڒن سِّ اَذ يِْوَذان َشا ام تجَّ َوار أَمنِّي 16 لَْمِسيح. ْوث يمُّ ِميخ ونِّي خ ُوْوَماش، ينْهذم َغا

ي، ثِيسسِّ ذ نِغ ا َمشَّ ذ َشا يْدِجي َوار أَربِّي ن ْڒُمْلك َٔنَّا لِا 17 اَصْبَحان. ذ ْتَواِڒيم ِمين خ ّشّر

َغا إِي ونِّي أََقا 18 يقّدْسن. اَرُّْوح س ڒْفَراحث ذ ڒْهَنا ذ أَربِّي اَك ْصَڒاحث ذ نتَّا َولَِكن

ْتشكَّرن-ث. يْوَذان َخاس يرطَّا أَربِّي َمانَاينِّي، س لَْمِسيح إِ يخْذمن

نْشّجع َغا ِميْنِزي ذ ڒْهَنا َغار يَتاِوين ِمين نّݣ أَ نَْحاوڒ أَ َلاُبد أُو ا-َيانغ يْتخصَّ َفا إِذن 19

نتَّا يْدَجان ِمين ا َمارَّ ح صَّ ذ لَْمْكَلا. ْعَلاْحَساب أَربِّي ن ْڒخْذمث هّدم َوار 20 اََياْوَيا.

يج ذ 21 تتّذ. ِمين ن َباب سَّ س نّْغِنيت يّجن ْثغْظڒذ مَڒا ْڒِعيب ن يج ذ نتَّا َولَِكن َحَلال،

نّْغِنيت ْڒَحاجث َشان ذ نِغ وِضيڒ، اََمان َشا ْثسّسذ َوار نِغ اَْيُسْوم، َشا تتّذ َوار مَڒا ْڒِخير ن

ْعذ سَّ أَربِّي. ذ َجاَراش-د اّج-يثْنت ْثمْسَڒايِين-أَ خ ثُْوْمنذ َما ِمين 22 ُؤَماش. يغْظڒن َغا إِي

َحَلال. يْتَواَڒا ِمين ْعَلاْحَساب نّس يِيخف إِ لِْعَقاب ذ لِْحَساب يِتيِوين د َوار ونِّي ن

َٔنَّا لِا يْتَواعّقب، اََخاس يْتَواَحاكم أََخاس نِّي، لَْمْكَلا ِذي يْتشكَّا يتّت يّجن مَڒا َولَِكن 23

ْڒُمْعِصّيث. ن يج ذ نتَّا يَمان لٕاِ س يِتيِڒين َوار ِمين ا َمارَّ أُو نّس. يَمان ْلٕاِ س َشا يتّت َوار
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ْلَمِسیح ِعیَسى ِسیْذنَا ّ یت ِمین ْذفَار

َوار َشا، يْجِهيذن َوار يِنِّي ن عف ضُّ نَاْرُبو ا ا-َيانغ يْتخصَّ يجْهذن إِݣ ين نشِّ َفا ا-َياس115 يْتخصَّ زَّاْينغ يّجن ْمُكڒ 2 َواَها. نّغ يِيخف إِ يتْعِجيبن َذانغ ِمين َشا نْتّݣ

ِمين َشا يݣِّي َوار لَْمِسيح َٔنَّا لِا 3 يْجهذ. اَذ حَما ْڒِخير يّݣ اَِكس نّس ار َواجَّ َياْرَضا اََخاس

يْفضح-اَيِي." نَّان َخاش إِي "ْڒَباطڒ لِْكَتاب: يّقار َماّمش نّس، يِيخف إِ يتْعِجيبن َذاس

أََواڒ ين. نشِّ نْڒمذ أَ َباش ُؤِرين-ث اََقا ْزَمان ِذي لُْكُتْوب ِذي ُيْوِرين ِمين ا َمارَّ ُشْوف، 4

ونِّي يْعِني أَربِّي، 5 ََٔمال. ْلا يِيِڒي اََغاْرنغ َباش ْصَبار ئَِتاِوي-َيانغ-د اع-اَنغ، يْتشجَّ أَربِّي ن

يّجن، ذ تِيِڒيم اَذ حَما يْسُمْون اَكنِّيو لَْمِسيح ِعيَسى ْثذفَّارم ْخِمي اع، يْتشجَّ ْصَبار يِتيّشن

ْوم. وقمُّ يِج ذ اَرَّاي ن يِّجن س لَْمِسيح ِعيَسى ِسيْذنَا ن َباَباس أَربِّي ْتحْمذم اَذ َباش 6

أَربِّي. ْتسْمَغارم اَذ حَما لَْمِسيح يْقبڒ كنِّيو إِي َماّمش اََياْوَيا قْبڒث َمانَاَيا س 7

أَيث-إِْسَرائِيل، ن ام اَخدَّ ذ يِيِڒي اَذ حَما ُيْوَسا-د لَْمِسيح بلِّي قَّارغ-اَوم نش ُشْوف، 8

يِنِّي َباش َعاوذ 9 الِِحين. صَّ َلف سَّ يْوعذ ِمين يّݣ اَذ أَربِّي ن لَْحِقيَقا يسْظَهار د اَذ َباش

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش نّس. اَرَّْحمث خ أَربِّي حْمذن اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار

ڒݣُْنْوس، َجار حْمذغ َغا شك إِي َمانَاَيا س

نّش. يِيسم إِ غنّْجغ أَذ

َعاوذ: لِْكَتاب ار ئِقَّ 10

نّس! ْعب شَّ اَك ڒݣُْنْوس َيا َفْرحث،

َعاوذ: ار ئِقَّ 11

إِْذوم! ا َمارَّ ڒݣُْنْوس َيا أَربِّي، ِسيِذي حْمذث

ُعْوب! شُّ َيا إِْذوم ا َمارَّ حْمذم-ث،
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إَِشْعَياء: نَِّبي َعاوذ ار ئِقَّ 12

ى،ق َيسَّ ن وْژور يْغِمي أَد

ڒݣُْنْوس، خ يْحكم اَذ يكَّارن َغا إِي نتَّا

ََٔمال. ْلا ڒݣُْنْوس ݣّن َغا إِي َذايس

ثُْوْمنم، زَّايس َواِمي ڒْهَنا ذ ڒْفَراحت س ْور يشُّ أَكنِّيو ََٔمال، ْلا يِتيّشن ونِّي يْعِني أربِّي، 13

يقّدْسن. اَرُّْوح ن ّجْهذ س ََٔمال ْلا س تْنفّيْضم اَذ َباش

أَیث-إِْسَرائِیل ِزي یْدِجین َوار یِنِّي َغار ُسْول اَرَّ ذ نتَّا بُْولُس

تْسڒْمذم اَذ رم ْثزمَّ ثُْوْسَنا،ك ا َمارَّ ذ ْڒِخير س ْورم ثشُّ كنِّيو بلِّي ْمتّيْقن نش اَيْثَما، آي 14

ثْنت َوار َباش ْثمْسَڒايِين ن ڒْبَعاض خ َغاْروم َثْبَرات-أَ ُؤِريغ زْعمغ َولَِكن 16–15 اََياْوَيا.

َذايِي إِي نّس لَْبَراَكا س أَربِّي ن اََواڒ ارغ ْتبشَّ ڒْفِقيه ن ْڒخْذمث تݣّغ نش َٔنَّا لِا َشا. تتُّْوم

أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار إِي كنِّيو إِ لَْمِسيح ِعيَسى ن ام اَخدَّ ذ يِڒيغ اَذ َباش يْوَشا

َفِلَهَذا 17 أَربِّي. يْقبڒ اَت َباش يقّدْسن اَرُّْوح س ثْصَفا ّصْذقث ن يج ذ قّدْمغ اَكنِّيو حَما

أَربِّي. إِ يُنو ْڒخْذمث س ْفَتَخارغ اَذ لَْمِسيح ِعيَسى س

َوار يِنِّي حَما يُنو وفُْوس خ لَْمِسيح يخّدم ِمين خ ِغير يْوڒغ سِّ اَذ زْعمغ ُشْوف، 18

ن ّجْهذ س يْعِني 19 يُنو، ڒْفَعايڒ ذ َواَواڒ خ أَربِّي إِ َطاعن اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين

س رغ بشَّ إِي و أَمُّ أَربِّي. ن اَرُّْوح ن ّجْهذ ِزي ُيْوِسين د إِي لُْمْعِجَزاث ذ لَْعَلاَماث

نش أُو 20 إِلِيْرَيا. ن ْجَوايه اَڒ لُْقْدس ن ثْنِديْنت ِزي اَْمَشان ْمُكڒ ِذي لَْمِسيح ن نِْجيل ْلٕاِ

َباش لَْمِسيح، خ َشا تْسِڒين َخاس َوار َمانِي ْثُمْوَرا ِذي نِْجيل ْلٕاِ س ڒْبَدا ارغ ْتبشَّ اَذ رزُّْوغ

لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش 21 نّْغِني. َحّد يݣَّا نِّي ْدَساس خ َشا بنِّيغ َوار

َداود. ِسيْذنَا ن َباَباس ذ نتَّا ى َيسَّ ق12.15

لَْمْعِرَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ك14.15
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ْتَواَڒان، اَذ يْتَواخبَّرن َخاس َوار يِنِّي

فْهمن. اَذ يْسِڒين َخاس َوار يِنِّي

نش. َشا ُؤِسيغ د َغاْروم َوار ْثَواَڒاثِين ن اَطَّاس يطّْفن َذايي إِي َباب سَّ ذ َوا ذ 22

ُرْوَما ن ثْنِدیْنت َغار یَراح اَذ و یرزُّ بُْولُس ُسْول أَرَّ

زݣ مْشَحاڒ نش أُو ْجَوايه-أَ ِذي خْذمغ َغا َمانِي وْمَشان ُبو َغاِري َوار و ڒخُّ َماَشا 23

كّغ، د اََخاوم ْتمنِّيغ ْسَپانَْيا َغار َراحغ َغا ْخِمي 24 ژرغ. اَكنِّيو اَسغ د اَذ ْخسغ تُْوَغا َواِمي

ڒغ كّمْ اَذ ْثَعاْونم اََذايِي زَّاْيوم ْتمنِّيغ نش أُو ْڒوْقث. ن ْشَواْيت اَِكْذوم َفْرحغ اَذ قِّيمغ أَذ

ْڒُمْوِمِنين َعاْونغ اَذ َباش لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار ݣُّْورغ اََقا و ڒخُّ َماَشا 25 يُنو. وْبِريذ خ

َعاْونن اَذ تْخسن وَخاَيا ذ َمِسيُدْونَْيا ن ْجَوايه ِذي يْدَجان ْڒُمْوِمِنين َٔنَّا لِا 26 ِذنِّي. َصالِِحين

اَذ تْخسن نِْثِني أََقا 27 لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِذي َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين ِذي يْدَجان يُپْوْبِريثن إِ

يْدِجين َوار يِنِّي َٔنَّا لِا َماَغار؟ َخاسن. اََقاث لَْواجب ن يج ذ َمانَاَيا ح صَّ ذ أُو َمانَاَيا ݣّن

يْدِجين َوار يِنِّي َلاُبد ا ئِْتخصَّ يِئْسَرائِيِلْيين، ن ُرْوِحَيا لَْبَرَكا ِزي ْيِسين مَڒا أَيث-إِْسَرائِيل ِزي

ْشغڒ-أَ ڒغ كّمْ َغا ْخِمي إِذن 28 يِئْسَرائِيِلْيين. نْسن َواݣَْرا س َعاْونن اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي

ْسَپانَْيا. َغار َراحغ َغا ْخِمي كّغ د اََخاوم نِّيت ْڒخّدْ لُْمَعَوانَا-َيا، ا َمارَّ ِسيْوضغ اََذاسن يْعِني

ن لَْبَرَكا س ْور يشُّ ْڒُمْوّدل ن يِج س اَسغ د أَذ اَسغ، َغا د َغاْروم ْخِمي نغ ّسْ نش أُو 29

لَْمِسيح.

أَربِّي، ن اَرُّْوح ن ڒْمِحيّبث ذ لَْمِسيح ِعيَسى ِسيْذنَا س اَيْثَما، آي زَّاْيوم تتَّارغ َفا 30

نْجمغ اَذ حَما ژَّاْدجث 31 يُنو. َباب سَّ خ أَربِّي َغار نْوم ْثَژاْدِجيث س اَِكِذي ْتبّدم اَذ َباش

ِذي يُنو ْڒخْذمث َباش َعاوذ َيُهْوِذَيا، ن ْجَوايه ِذي َشا ُيْوِمْينن َوار يِنِّي ن يَفاّسن زݣ

اَسغ د اََغاْروم أَربِّي يخس مَڒا نِّيت، ْڒخّدْ 32 ِذنِّي. َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين قْبڒن اَت لُْقْدس

آِمين. يْذوم. ا َمارَّ يِيِڒي اَِكْذوم ڒْهَنا ن أَربِّي 33 َواَياْوَيا. اَݣ نْريّح أَ ڒْفَراحث س

نّْغِنيت. ْثمْسَڒايِين ذ يْرَذان نِغ يمْنِدي َذايس عبَّرن تُْوَغا وْسِضيڒ ذݣ يْتَشابَّاه ْڒُموّد ل29.15



15–1.16 37

ُرْوَما ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُمْوِمنِین َشان خ یْتسْدَجام بُْولُس

ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماْعث إِ من يخّدْ ِفيِفي وْتْشَماْثنغ خ يغ-كنِّيو ْتوصِّ َفا ورّحب116 ن يج يْعِني ِسيِذيْثنغ، ْعَلاْحَساب زَّايس بث رّحْ 2 َكْنَخْرَيا. ن ثْنِديْنت

اش َڒاحقَّ زَّاْيوم، تْحَذاج ِمين ا َمارَّ ِذي َعاْونم-ت َصالِِحين. ْڒُمْوِمِنين ْسَذاهْدجن إِي

ذ ْبِريْسِكيَلا إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 3 نش. ذ ُؤَڒا ْتَعاَوان-اَيِي يِْوَذان، ن اَطَّاس ْتَعاَوان نتَّاث

َباب سَّ خ نْسن ثُْوَذاْرث س َغَمرن 4 لَْمِسيح. ِعيَسى ِذي يخّدْمن اَِكِذي يِنِّي َواِكيَلاس،

ْڒُمْوِمِنين ن ثُِجَماع ا َمارَّ ْتشكَّرنْت-ثن َولَِكن يْتشكَّرن، ثن إِي نش ِغير يْدِجي َوار يُنو.

ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماْعث إِ َعاوذ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 5 أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار إِي

ُيْوْمنن إِي ونِّي إَِبانُْتْوس يُنو وْحِبيب إ ْسَڒام ِسيْوضم-اَس ْثَناين-أَ. ن اْرث ثدَّ ِذي يْتُمْونَان

اَطَّاس من يخّدْ َمْرَيم إ ْسَڒام ِسيْوضم-اَس 6 لَْمِسيح. س آْسَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي اَمْزَواُرو ذ

يْدَجان اَِكِذي تُْوَغا يِنِّي يُنو، ڒْحَباب ُيْونَْياس، ذ أَنْْدُرْونِي إ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 7 َخاوم.

نش. اَْمنغ ٱذ َما ْقبڒ لَْمِسيح ِزي ُؤْمنن اَرُُّسل، َجار َمْعُرْوِفين نِْثِني ڒْحبس. ِذي

إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 9 ِسيِذيْثنغ. ِذي يُنو أَْحِبيب أَمِفَلاُوس، إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَس 8

ْسَڒام ِسيْوضم-اَس 10 ْسَتاِخيس. يُنو وْحِبيب ذ لَْمِسيح ِذي اَِكِذي من يخّدْ ونِّي أُْوْرَبان

أَِرْسُتْوُبْول. ن لَْعِئَلا إِ َعاوذ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن لَْمِسيح. ِذي يْتَواملّْكن ونِّي أََپالِيس، إِ

لَْعِئَلا إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن يُنو. ڒْحَباب ِزي يْدَجان َحُرْوِدي إ ْسَڒام ِسيْوضم-اَس 11

ْضِريُفْوَسا، ذ ْضِريِفيَنا إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسْنت 12 ِسيِذيْثنغ. س يَتاْمنن يِنِّي نَْرِقيس ن

ْثخّدم َثافْرِسيْست، يُنو ثْحِبيْبث إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَس ِسيِذيْثنغ. ِذي اَطَّاس من يخّدْ ثِنِّي

ذ ِسيِذيْثنغ، ِذي يْتَواْخَضارن ونِّي ُرْوفُس، إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 13 ِسيِذيْثنغ. ِذي اَطَّاس

َهْرَماس ذ ْفِلْيݣُْون ذ ِسْنْكِريُتس إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 14 ا. يمَّ اَمْشَناو بغ حّسْ إِي اس يمَّ

ذ ِفيلُِغي إِ ْسَڒام ِسيْوضم-اَسن 15 يْدَجان. ِكسن إِي اَيْثَماْثسن ذ ِهْرِمس ذ َبْتُرْوَباس ذ

يْدَجان. ِكسن إِي َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين ا َمارَّ ذ لُْوْمَباس ذ وْتْشَماس ذ نِيْرُيْوس ذ ُجْولَْيا
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ْتسْدَجامْنت ا َمارَّ لَْمِسيح ن ثُِجَماع َقا يْصَفا. ْسَڒام ن يِّجن س َواَياْوَيا خ سْدْجمم 16

َخاوم.

بُْولُس ُسْول اَرَّ ِزي اُرْوت َ ثَن ُڒْوصیّث

َواَياْوَيا خ ْڒُمْوِمِنين يفّرْقن يِنِّي زݣ نْوم يخف تْحَضام اَذ زَّاْيوم تتَّارغ اَيْثَما، آي 17

يَِنا. خ َخاسن بّعْذث كنِّيو. ْثڒْمذم إِي نِّي ْثُغْوِري ضد يْعِني يسْفِشيڒن، ِمين تݣّن-اَوم

َواَواڒ س نْسن. يس وعدِّ َغار من خّدْ لَْمِسيح، ِعيَسى ِسيْذنَا إِ َشا من خّدْ َوار يَِنا َٔنَّا لِا 18

ْسِڒين كنِّيو، 19 نِّّيث. ثْدَجا ِذي إِي يِنِّي ن ُؤَڒاون خّدْعن قن يزّوْ لُْمَهَواَضا ذ يِيِزيضن

تِيِڒيم اَذ كنِّيو ْخسغ َولَِكن َمانَاينِّي. خ زَّاْيوم َفْرحغ نش أُو نْوم طَّاَعا خ َمارَّا يِْوَذان َخاوم

نتَّا ڒْهَنا ن أَربِّي 20 ّشّر. ذ يْدَجان ِمين خ ْتغْفڒم أَذ اَصْبَحان، ذ يْدَجان ِمين خ يْفَطانن ذ

لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ن اَْرَضا يِيِڒي أََخاوم نْوم. يَضارن إِ اي ْسَوادَّ يَطان شِّ يْڒبژ اَذ ْعَڒاين

لُْوْقُيوس يْعِني يُنو ڒْحَباب ذ اَِكِذي، من يخّدْ ونِّي تِيُمْوَثاُوس ْسَڒام ئِِسيوض-اَوم-د 21

ِسَباْتُرو. ذ َياِسين ذ

َثْبَرات-أَ. ُيْوِرين إِݣ نش ِسيِذيْثنغ. ِذي ْسَڒام ن يج ِسيْوضغ-اَوم-د َتْرْتُيْوس نش 22

ا َمارَّ إِ يْرزم-يت نّس ثّداْرث َغار بن يرّحْ زَّايِي إِي نتَّا ذ َغاُيْوس، ْسَڒام ئِِسيوض-اَوم-د 23

ثْنِديْنت،م ن ّصْنُدوق ن َِٔمين ْلا أَِريْسُطْوس، ْسَڒام ئِِسيوض-اَوم-د ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماْعث

آِمين.} لَْمِسيح. ِعيَسى ِسيْذنَا ن اَْرَضا يْذوم ا َمارَّ يِيِڒي {أََخاوم 24 َقْرتُْوس. ُؤَماْثنغ ذ

ثْبَرات-أَ ن ْلِختَم

س أُو ارغ ْتبشَّ إِي نِْجيل-أَ ْلٕاِ س ّجْهذ ُيْوش اََذاوم رن يزمَّ ونِّي ذ نتَّا أَربِّي! ئِْتَواَبَراك 25

ئَِبان-د 26 ْزَمان. ِزي يُنْوفَّر تُْوَغاث يَبانن د ِمين ْعَلاْحَساب لَْمِسيح ِعيَسى ن وحّدث

إِ يْتُدْوَمان ونِّي يْعِني أَربِّي َٔنِْبَيا. ْلا ن لُْكُتْوب س يْتَواّسن َمانَاَيا أُو يِْوَذان إِ و ڒخُّ َمانَاَيا

ثْنِديْنت. ن ْوِسين ْثشمُّ ِذي يْدَجان ْتمْنَياث ِزي يْتكلَّاف نتَّا م23.16
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ثْدَجا ِذي إِي َواْحذس أَربِّي 27 َطاعن. اََذاس ڒݣُْنْوس َمارَّا اَْمنن اَزَّايس َباش ُيْوَمر ڒْبَدا

آِمين. لَْمِسيح! ِعيَسى س ڒْبَدا إِ نتَّا إِ لَْعَظَما تِيِڒي أَذ لِْحْكَما،
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