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بُْولُس ُسْول اَرَّ ن َواِحیت ِویس ثَْبَرات

أَیث-ُكْوِریْنث ِزي ْڒُمْوِمنِین َغار

ُكْوِریْنث ِذي ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث خ یْتسْدَجام بُْولُس ُسْول أَرَّ

نّس ْڒَخاَضر س أَربِّي ئَِڒاَغا-ٱيِي-د ُسْوْسَتانِيس. ُؤَماْثنغ اَِكِذي ُبْولُس زَّايِي َثْبَرات-أَ ذ11 يْدَجان إِي كنِّيو َخاوم نْتسْدَجام 2 لَْمِسيح. ِعْيَسى ن اَرَُّسْول ذ يِڒيغ اَذ َباش

لَْمِسيح، ِعْيَسى ِذي ام ْتَواصفَّ كُْوِريْنث. ن ثْنِديْنت ِذي أَربِّي ن ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث

لَْمِسيح ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يِيسم خ يْتَڒاَغان يِنِّي ا َمارَّ اَكذ ّصالِِحين ذ تِيِڒيم اَذ ْتَواْخَضارم

َباَباْثنغ أَربِّي ِزي ڒْهَنا ذ اَْرَضا يِيِڒي أََغاْروم 3 ِسيِذيْثسن. ذ ِسيِذيْثنغ ذ نتَّا يُمْوَشان. ا َمارَّ ِذي

لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ِزي أُو

نتَّا، ِزي 5 لَْمِسيح. ِعْيَسى ِذي ُيْوَشا َذاوم إِي اَْرَضا خ ڒْبَدا َخاوم أَربِّي ْتشكَّارغ 4

يسْظَهار د إِي كنِّيو َذاْيوم 6 ثُْوْسَنا.ب ذ اََواڒن ا َمارَّ ِذي يْعِني كُْڒِشي، ِذي ْڒِخير يْتَواْرنِي-َياوم

لُْقْدَرا ن يج ذ ُؤَڒا ْثنّقص َذاوم َوار َمانَاَيا س 7 لَْمِسيح. خ نّغ ْشَهاذث خ لَْحِقيَقا أَربِّي

َغار يْسبّدن َغا كنِّيو إِي نتَّا ذ 8 لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ يْتَواْظَهار د اَذ ْتَراَجام ْخِمي ُرْوِحَيا

َذايس نتَّا أَربِّي 9 لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن نِّي نَْهار ِذي ْڒِعيب ُبو يِتيِڒي َذاْيوم َوار ونݣَّاُرو

لْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ يْعِني يس، ممِّ نَْعاَشر أَ ُؤَڒاِغي ُيْوَسا د َذانغ إِي نتَّا ِزي تِّقث،

لَْمْعِريَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ب5.1
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َجاَراسن ْلِخَالف َغاْرسن ُكْوِریْنث ِذي ْڒُمْوِمنِین

َواَياْوَيا اَك ْمسْفَهامث لَْمِسيح، ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يِيسم س اَيْثَما آي زَّاْيوم تتَّارغ َفا 10

ذ نْوم َڒْعقڒ ِذي ِكيف-ِكيف تِيِڒيم اَذ كنِّيو ا ئِْتخصَّ َجاَراوم. لِْخَلاف ُبو يِتيِڒي َوار حَما

يْعِني، 12 َجاَراوم. ْتمْنَغام بلِّي ْكلُِوي ن اْرث ثدَّ ِزي ڒْخَبار أَرِّيغ-د اَيْثَما، آي 11 نْوم. اَرَّاي

ُبْوْطُرس. ذفَّارغ نش ار يقَّ ئِّجن أَپُّْولُّْوس. ذفَّارغ نش ار يقَّ ئِّجن ُبْولُس. ذفَّارغ نش ار يقَّ ئِّجن

لَْمِسيح. ذفَّارغ نش ار يقَّ ئِّجن

كنِّيو؟ ْعَلاْحَساب ِليب صَّ ِذي يْتَواصلّْبن ُبْولُس ذ َما لَّا! لِْفْرَقاث؟ َذايس َما لَْمِسيح 13

يرغ طهِّ َوار نش َٔنَّا لِا أَربِّي ْتشكَّارغ 15–14 لَّا! ُبْولُس؟ يُنو يِيسم س َواَمان س ارم طهَّ َما لَّا!

ار يْتَواطهَّ بلِّي َحّد ار يقَّ َوار حَما َغاُيْوس ذ ْكِرْيْسُبْوس إِلَّا زَّاْيوم يّجن ذ ُؤَڒا َواَمان س َشا

َوار َولَِكن ْسِتيَفانُْوس. ن ڒْحَباب َواَمان س ارغ طهَّ نش (َواه، 16 يُنو. يِيسم س َواَمان س

يّسّك د َذايِي َوار لَْمِسيح َٔنَّا لِا 17 يَِنا.) زݣ ْكَتار نّْغِني َحّد َواَمان س ارغ طهَّ َما َشا ْعِقيڒغ

َولَِكن نِْجيل ْلٕاِ س رغ بشَّ اَذ يّسّك-اَيِي-د نش لَّا، َواَمان. س يْوَذان ارغ طهَّ اَذ حَما َشا

لَْمِسيح ن ِليب صَّ ِذي يْدَجان ّجْهذ َباش ي؟ َمايمِّ قن. يزّوْ َواَواڒن ن نِّي ڒْفَهامث س َماِشي

َشا. يْتبطِّيڒ َوار

أَربِّي ن ّجْھذ ذ ڒْفَھامث ذ نتَّا ْلَمِسیح

ذ نتَّا ِليب صَّ َولَِكن َشا، من ينّجْ َوار يِنِّي َغار ثُْوبُّْوْهِڒَيا ذ نتَّا ِليب صَّ خ أََواڒ ُشْوف، 18

لِْكَتاب: ار يقَّ َٔنَّا لِا 19 من. ينّجْ ين نشِّ َغار أَربِّي ن ّجْهذ

هْذمغ. اَت يتْفَهامن يِنِّي ن ڒْفَهامث

ْسفْشڒغ. اَت يفطّْنن يِنِّي ن ڒْفَطانث
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َمانِي و ڒخُّ ئِي َزْعَما، ِريَعا شَّ ن أَْمسْڒَماذ يْدَجا؟ َمانِي و ڒخُّ ئِي َزْعَما، يتْفَهامن ونِّي 20

ڒْفَهامث يْسُبْوهِڒي أَربِّي َياك يْدَجا؟ َمانِي و ڒخُّ ئِي َزْعَما، ْڒوْقث-أَ ن لِْفْيَلُسْوف يْدَجا؟

َماّمش؟ ين. نشِّ ار نْتبشَّ ِمين ن ڒْفَهامث س ئِْسُبْوهِڒي-ت 21 َثانِيَتا؟ ْونْشت-أَ دُّ ن يِْوَذان ن

زمَّرن َوار ْونْشت-أَ دُّ ن ئِْوَذان يَتاْمنن، يِنِّي يسْنجم اَذ يْعجب-اَس أَربِّي ن ڒْفَهامث-أَ س

يْدِجين َوار يِنِّي ذ أُو لُْمْعِجيَزاث، تتَّارن يِئْسَرائِِلْيين نِْثِني 22 نْسن. ڒْفَهامث س نن ّسْ اَث

ئِِئْسَرائِِلْيين يْتَواصلّْبن. لَْمِسيح س نْتبَشار ين نشِّ َولَِكن 23 ڒْفَهامث، رزُّْون أَيث-ئِْسَرائِل ِزي

ثُْوبُّْوْهِڒَيا. ذ َمانَاَيا َقا قَّارن أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ أُو َمانَاَيا، ِذي ْتنْقَڒاضن

أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ يِئْسَرائِِلْيين يْعِني أَربِّي، يَڒاَغا د ُؤِمي يِنِّي إِ َولَِكن 24

نتَّاث أَربِّي ن ثُْوبُّْوْهِڒَيا َزْعَما َٔنَّا لِا ي؟ َمايمِّ 25 نّس. ڒْفَهامث ذ أَربِّي ن ّجْهذ ذ نتَّا لَْمِسيح

ِمين ِزي ْكَتار يْجهذ نتَّا أَربِّي ن َزْعَما ْوعف ضُّ أُو ْبَناذم، ن ڒْفَهامث ِزي ْكَتار ْثسْفَهام

ْبَناذم. يْجهذ

ثْدِجيم َوار أَربِّي. كنِّيو إِ يَڒاَغا د َذاوم َواِمي ْقبڒ ثْدَجام تُْوَغا ِمين ِذي فكَّارث اَيْثَما، آي 26

اَطَّاس ذ ُبو ثْدِجيم َوار يِْوَذان. قَّارن ِمين ْعَلاْحَساب ڒْفَهامث َغاْروم تُْوَغا إِي اَطَّاس ذ ُبو

َرانن. يمّقْ زݣ نْوم ْلأَصل تُْوَغا إِي اَطَّاس ذ ُبو ثْدِجيم َوار لَْمْرَتَبا. ثْدَجا َغار تُْوَغا ُؤِمي كنِّيو

يتْفَهامن يِنِّي يْفضح اَذ حَما ثُْوبُّوْهِڒَيا ذ ْونْشت-أَ دُّ ن يْوَذان قَّارن ِمين يْخَضار أَربِّي َولَِكن 27

ئِْخَضار 28 يجْهذن. يِنِّي يْفضح اَذ حَما ْونْشت دُّ ِذي يضْعفن ِمين أَربِّي ئِْخَضار َزْعَما.

َوار ثِمْسَڒايِين ذ حتَّا أُو ان، يْتَواِعيفَّ ِمين ذ اَمْزَيان، ذ نّس ْلأَصل يْدَجا َغار ُؤِمي ونِّي أَربِّي

ْبَناذم ن يج ذ ُؤَڒا حَما ي؟ َمايمَّ 29 يخْڒقن. د إِي ثِمْسَڒايِين يْسبطّڒ اَذ َباش َشا يْخِڒيقن د

لَْمِسيح. ِعْيَسى ِذي كنِّيو ثْدَجام ِزي إِي َباب سَّ ذ نتَّا أُو 30 أَربِّي. إِ زَّاث َشا يْفَتَخر َوار

نّغ. وفكِّي ذ نّغ ي وصفِّ ذ نّغ ْلح صُّ نتَّا ِذي َذايس يْعِني نّغ، ڒْفَهامث ذ نتَّا أَربِّي ئِݣِّي-ث

أَربِّي." ِسيِذي ِزي نتَّا يْفَتَخر أَذ يْفَتَخر، اَذ يرزُّْون "ونِّي لِْكَتاب: ار يقَّ َمامش َفِلَهاَذا، 31
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یْتَواصلّْبن ْلَمِسیح س یْتبشَّار بُْولُس ُسْول أَرَّ

أَربِّي ن يُنْوفَّرن ْڒَمْعَنا س رغ بشَّ اَذ ُؤِسيغ-د َغاْروم، ُؤِسيغ د َواِمي نش اَيْثَما، آي اََقايِي12 تُْوَغا َواِمي 2 ْبَناذم. ار يقَّ إِݣ ڒْفَهامث س نِغ قن يزّوْ َواَواڒن س َماِشي َولَِكن

اََقايِي تُْوَغا 3 ِليب. صَّ ِذي يْتَواصلّْبن نتَّا ذ أُو لَْمِسيح ِعْيَسى ِغير ْسشْنعغ اَذ ݣِّيغ اَِكْذوم،

َوار اثغ ْتحدَّ ِمين ذ قَّارغ ِمين 4 اَطَّاس. تْرِجيِجيغ ثِيݣّْْوِذي، ذ عف ضُّ ن يِج س اَِكْذوم

ن اَرُّْوح ن ّجْهذ امغ ْسخدَّ لَّا، ْسقْنعن. اَكنِّيو ذْغَيا َباش ڒْفَهامث ن َواَواڒن س َشا يْدِجي

أَربِّي. ن ّجْهذ س يم يقِّ أَذ ْبَناذم، ن ڒْفَهامث س َشا يْتِغيِمي َوار نْوم يَمان ْلٕاِ حَما 5 أَربِّي

أَربِّي ن ْوح اَرُّ ِزي یتَاسن د إِي ڒْفَھامث

ِذي يمْزَيانن ذ َشا يمن يقِّ َوار يِنِّي َغار ڒْفَهامث ن َواَواڒ ن يج نَْساَواض ين نشِّ إِنََّما، 6

إِݣ ْڒوْقث-أَ ن لُْحكَّام ِزي نِغ ْڒوْقث-أَ ِزي َشا تِيس د َوار ڒْفَهامث-أَ َولَِكن نْسن. يَمان ْلٕاِ

ِمين ذ أَربِّي ن يُنْوفَّرن ْڒَمْعَنا َذايس ڒْفَهامث ن يج نَْساَواض ين نشِّ لَّا، 7 ْفَنان. اَذ يݣُّْورن

ڒْفَهامث-أَ 8 نْتَواسْمَغار. أَ ين نشِّ حَما َقاع ثْخڒق د َما ْڒوْقث ْقبڒ أَربِّي ئِزّمم-يت يْتَواْسُنْوفَّرن.

َوار إِِڒي فْهمن، ت إِي َمْعِليك َٔنَّا لِا ْڒوْقث-أَ. ن لُْحكَّام ِزي يّجن ذ ُؤَڒا يْفِهيم ت َوار

لِْكَتاب: ار يقَّ َمامش 9 لَْعَظاَما. ثْدَجا َغار ُؤِمي ِسيِذيْثنغ َشا صلّْبن

يْتَواَڒان، ث إِي ثِيّط ِذنِّي َوار َمانَاينِّي

يتْسَڒان، َذاس إِي ْون اَمجُّ ذ ُؤَڒا

يْتَخاَياڒن، ث إِي َڒْعقڒ ذ ُؤَڒا

يْتِحبَّان. ث إِي يِنِّي إِ أَربِّي يسْوجذ ِمين يْعِني

ِذي ر يخزَّ أَربِّي ن اَرُّْوح َٔنَّا لِا نّس. اَرُّْوح س أَربِّي يسْظَهار-اَنغ-ثْنت-يد نِّي ثِمْسَڒايِين 10

ن َْٔفَكار ْلا نن يّسْ إِݣ ونِّي يْعَنا ِمين ُشْوف، 11 أَربِّي. ن ُيْوْدْجغن ِمين ذ ا َواخَّ ا، َمارَّ ْثمْسَڒايِين
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َحّد ِذنِّي َوار أَربِّي، ِكيف-ِكيف نّس. يِيخف س ْبَناذم ن اَرُّْوح ئِّسن-يثْنت َذاخڒ؟ َغار ْبَناذم

ْونْشت-أَ، دُّ ن اَرُّْوح َشا ُيْوِشي َذانغ َوار 12 َواْحذس. أَربِّي ن اَرُّْوح إِلَّا أَربِّي ن َْٔفَكار ْلا يّسن

َباطڒ. أَربِّي ُيْوَشا َذانغ إِي نِّي ثِمْسَڒايِين نْفهم أَ حَما أَربِّي ِزي ُيْوِسين د إِي اَرُّْوح ُيْوَشا-ٱنغ

نَْساَواض-يث يْعِني ْبَناذم، ن ڒْفَهامث َشا ْثسْڒِميذ ثن َوار إِي َواَواڒن س َمانَاَيا نَْساَواض 13

َغار ُؤِمي يِنِّي إِ ُرْوِحَياث لَْحِقيَقاث ْتَشرَّاحن أََواڒن-أَ أَربِّي. ن اَرُّْوح يسْڒَماذ إِݣ َواَواڒن س

أَربِّي. ن اَرُّْوح يْدَجا

َواَها. ثُْوبُّْوْهِڒَيا ذ َمانَاَيا َغارس أَربِّي، ن اَرُّْوح ن ثِمْسَڒايِين يْقبڒ اَذ يَتاِݣي َعاِدي ْبَناذم 14

َغار ُؤِمي ْبَناذم ا أَمَّ 15 يمّيز. اَثْنت َواْحذس أَربِّي ن اَرُّْوح س َٔنَّا لِا يْفهم، اَثْنت َشا ر يزمَّ َوار

َمامش َٔنَّا لِا 16 َحّد. ر يخزَّ َذايس َوار نتَّا َولَِكن ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ ِذي ر ئِخزَّ أَربِّي. ن اَرُّْوح يْدَجا

َغاْرنغ ين نشِّ أُو نّس؟" َڒْعقڒ يفْهمن ُؤݣ أَربِّي؟ ِسيِذي يسْڒمذ اَذ رن يزمَّ "ُؤݣ لِْكَتاب: ار يقَّ

لَْمِسيح. ن َڒْعقڒ

ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث ِذي ْلِخَالف

ن اَرُّْوح إِ اَرَّاي يتݣّن يِْوَذان اَم يْوڒغ سِّ اَِكْذوم َشا زمَّرغ َوار نش تُْوَغا اَيْثَما، آي يخْڒقن13 د َواَها يسْيَمان اَم يْعِني نْسن، نّْفس إِ اَرَّاي يتݣّن يِْوَذان اَم َولَِكن لَّا، أَربِّي.

اح صَّ ذ لَْمْكَلا َٔنَّا لِا اح، صَّ ذ لَْمْكَلا َماِشي َواَها اَِغيت ْتحْڒوم اَذ ُؤِشيغ-اَوم 2 لَْمِسيح. ِذي

إِ اَرَّاي تݣّم َعاذ كنِّيو َٔنَّا لِا 3 َشا، رم ْثزمَّ َذاس َوار و ڒخُّ َعاذ أََقا َشا. رم ْثزمَّ َذاس َوار تُْوَغا

يِْوَذان اَم ْتِعيشم نْوم نّْفس إِ اَرَّاي تݣّم أََتاف ومْنِغي، ذ َجاَراوم ڒْحسذ يِتيِڒي مَڒا نْوم. نّْفس

ذفَّارغ نش ار يقَّ يّجن ُبْولُس ذفَّارغ نش ار يقَّ يّجن مَڒا ُشْوف، 4 لَّا؟ نِغ َواَها، ْونْشت دُّ ن

لَّا؟ نِغ ْونْشت، دُّ ن يْوَذان اَم تِيِڒيم كنِّيو أََتاف أَُپْولُّْوس،

نّغ وفُْوس خ ثُْومنم َواَها، امن يخدَّ ذ ين نشِّ ُبْولُس؟ يْعَنا ِمين أَُپْولُّْوس؟ يْعَنا ِمين إِيَوا 5

كنِّيو إِي أَربِّي ذ أُو يسّسو، أَُپْولُّْوس ژُّْوغ، نش 6 نْخذم. أَ أَربِّي ِسيِذي ُيْوَشا َذانغ َماّمش

اي. اَشفَّ ذ نتَّا أَِغي ت2.3
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أَربِّي ذ نتَّا يْدَجان ونِّي َوالُو، ذ ْدِجين َوار نِْثِني اون يسسَّ ونِّي ذ ْون يتژُّ ونِّي 7 يْسغِمْيين.

يسْغَماين. ونِّي يْعِني

ْڒخْذمث ْعَلاْحَساب يَجاَزا اَث يّجن كُڒ يّجن، ذ نِْثِني اون يسسَّ ونِّي ذ ْون يتژُّ ونِّي َفا 8

ڒْبِني ن يج ذ أَربِّي، ن اََمْرجع ذ كنِّيو ْڒخْذمث-أَ. ِذي أَربِّي اَك نَْشّرش ين نشِّ َٔنَّا لِا 9 نّس.

لْمَعلّم ن يِج اَم ْدَساس ن يج ݣِّيغ ُيْوِشين َذايِي إِي أَربِّي ن اَْرَضا ْعَلاْحَساب نش 10 نّس.

َماّمش ْڒَباڒ َياّر اَذ يّجن كُڒ َلاُبد َولَِكن ْدَساس-أَ. خ يبنَّا نّْغِني يّجن ُيْوَسا-د نتَّا. يْفُسْوس

أُو يْتَواݣّن، ِذنِّي ونِّي خ نّْغِني ْدَساس ن يج يّݣ اَذ ر يزمَّ َحّد ِذنِّي َوار 11 يْبَنا. َغا َخاس

نُّْوَقاْرث س نِغ ْدهب س ْدَساس-أَ خ يْبَنا مَڒا ئِّجن، 13–12 لَْمِسيح. ِعْيَسى ذ نتَّا ْدَساس-أَ

اَذ نّس ْڒخْذمث أََتاف وُرْوم، س نِغ اَْربِيع س نِغ ْوض وكشُّ س نِغ ثِصْبَحانِين ثِيْزَرا س نِغ

ي ْثمسِّ ن يج ْثسْظَهار اَث َعاوذ يسْظَهار. اَثيد لِْعَقاب ذ لِْحَساب يْوم َمانَاَيا يْعِني ْتَبان،

ْدَساس-أَ خ يْبَنان ونِّي 14 يّجن. ْمُكڒ يݣَّا إِي ْڒخْذمث ن نَّْوع ْتَصاّحح اَذ ي-َيا ثِمسِّ أُو

ثحرق َغار ُؤِمي ونِّي 15 يَجاَزا. اَث أََتاف ي، ْثمسِّ َشا تّت ت َوار نِيَشان نّس ْڒخْذمث

َيالَّاه ونِّي اَم َولَِكن يْنجم اَذ نّس يِيخف س نتَّا نِّي. لَْجِئَزا يْخسر اَذ أََتاف نّس، ْڒخْذمث

ي. ْثمسِّ ِزي غن يّفْ د

اَرُّْوح َذاْيوم يزّدغ يْعِني أَربِّي، ن َثْمِزيَذا ذ يْدَجان إِݣ كنِّيو ذ بلِّي َشا ينم ثسِّ َوار َما 16

نتَّاث أَربِّي ن َثْمِزيَذا َٔنَّا لِا أَربِّي. يْهذم أَث أَربِّي، ن َثْمِزيَذا-َيا يهْذمن َغا ونِّي 17 أَربِّي؟ ن

نِّي. َثْمِزيَذا ذ يْدَجان إِݣ كنِّيو أُو ُمقّدس

يخف بن يحّسْ ونِّي َجاَراوم ِذنِّي مَڒا نّس. يخف يخّدع َحّد يِتيِڒي ِذنِّي َوار ا ئِْتخصَّ 18

اَِميِغس. ذ يِيِڒي اَذ َباش َزْعَما اَُبْوَهاِڒي ذ يْذوڒ اَذ ا ئِْتخصَّ ْزَمان-أَ، ِذي اَِميِغيس ذ نّس

"نتَّا لِْكَتاب: ار يقَّ َٔنَّا لِا أَربِّي. َغار َواَها ثُْوبُّْوْهِڒَيا ذ نتَّاث ْونْشت-أَ دُّ ن ڒْفَهامث ُشْوف، 19

ن َْٔفَكار ْلا يّسن أَربِّي "ِسيِذي َعاوذ: ار ئِقَّ 20 نْسن." يَخاْرِويضن ذݣ يِميِغيسن يطّف

َشا." عْنت نّفْ َوار بلِّي يِميِغيسن
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نِغ ُبْولُس ذ ا َواخَّ نْوم: كُْڒِشي ُشْوف، يْرَيازن. س تْفَتَخرم اَذ َماِشي َصاِفي، إِيَوا 22–21

يْدَجان ِمين ذ ا َواخَّ ْڒمْوث، ذ نِغ ثُْوَذاْرث ذ نِغ ْونْشت دُّ ذ ا َواخَّ ُبْوْطُرس، ذ نِغ أَُپْولُّْوس ذ

أَربِّي. ن نتَّا لَْمِسيح أُو ْلَمِسيح، ن كنِّيو 23 نْوم. كُْڒِشي يْعِني يِيِڒين، َغر ِمين ذ نِغ و ڒخُّ

ُسل اَرُّ ن ْڒخْذمث

ن يُنْوفَّرن ْثمْسَڒايِين خ نْتكلَّاف لَْمِسيح، ن امن يخدَّ ذ ژرن اََذانغ ا ئِْتخصَّ ُشْوف، َشا14 ي يْتِهيمِّ َذايِي َوار نش 3 تِّيقث. َذاْيسن تِيِڒي اَذ يْتكلَّافن يِنِّي َلاُبد أُو 2 أَربِّي.

ْڒَقاِضي ذ ُبو ْدِجيغ َوار نش ذ ُؤَڒا نّْغِني. لَْمْحَكاَما َشان ذ نِغ كنِّيو ْتَحاَكامم-اَيِي مَڒا اَطَّاس

ْعَلاْحَساب ْدِجيغ إِي َبِريء نش َما َولَِكن يْدَجا، إِݣ مْرَتاح يُنو ِمير ضَّ 4 يُنو. يِيخف خ

خ َوالُو قَّارم َوار َمانَاَيا خ 5 ْڒُحكم-أَ. ُيْوشن َغا َذايِي إِي أَربِّي ِسيِذي ذ لَّا، يُنو؟ ِمير ضَّ

ثِمْسَڒايِين نُّْور َغار يْسبّينن َغا إِي نتَّا ذ ِسيِذيْثنغ. َياس َغا د إِي ْقبڒ يْعِني ْڒوْقث، ْقبڒ ْڒُحكم

ن ُوْوَڒاون ذݣ يْدَجان إِݣ لَْغَرض كُڒ يسْظَهار د أَذ َثاْدجْست، ِذي و ڒخُّ يُنْوفَّرن إِݣ نِّي

أَربِّي. ِزي نّس وسْمَغار يِيِڒي اََغارس يّجن كُڒ ڒْخّدنِّيت يِْوَذان.

اَذ كنِّيو نَْفع. َثاِويم اَزَّايس حَما َمانَاَيا مثّْلغ نش، ذ أَُپْولُّْوس خ َمانَاَيا قَّارغ اَيْثَما آي 6

لِْكَتاب.’ ِذي يْدَجان ِمين ِزي َشا اذث ْتبعَّ ‘َوار ارن يقَّ إِݣ نِّي لِْمَثال يْعَنا ِمين زَّاْينغ ْتڒْمذم

ونّْغِنيت؟ خ يْسشْنعن ش ِوي شك، 7 ونّْغِنيت. خ وْرَياز ن يج يسْشنع اَذ َحّد ِذنِّي َوار أَمنِّي

ي َمايمِّ َمانَاَيا ْوش-اَش يمُّ مَڒا شك، ئِي نِغ؟ َشا ْوش ثمُّ َذاش َوار ْڒَحاجث َشان َغارك َما

َشا؟ ْوش يمُّ َذاش َوار اَْخِمي تْفَتَخرذ

ْثذْوڒم اح صَّ ذ َما ْتَواَجر؟ ذ ْثذْوڒم َصـــاِفي َما كنِّيو، ثْخسم؟ ِمين ا َمارَّ َغاْروم َصـــاِفي َما 8

ڒْحَكام ْتَشْرشم اَذ َباش تْحَكامم اح صَّ ذ يِيِڒي اَذ ْخسغ مْشَحاڒ إِيَوا ين؟! نشِّ ْبَڒا يزْدِجيذن ذ

أَم لْمْلَعب، ِذي ينݣُّْوَرا ذ أَربِّي يْسُفْورُّْوج-اَنغ اَرُُّسل ين نشِّ بلِّي يْتِغير-اَيِي َٔنَّا لِا 9 اَِكْذنغ. نْوم

يْعِني ثْكمڒ، ْونْشت دُّ نْسُفْورُّْوج أَ ئِݣَّا-ٱنغ ِذنِّي. ثن ّمْ اَذ ْڒمْوث س َخاسن حْكمن يِْوَذان

يِميِغيسن ذ كنِّيو َما لَْمِسيح، ْعَلاْحَساب َزْعَما يُبْوَهاِڒْيين ذ ين نشِّ 10 لَْمَلائَِكا. ذ يْوَذان
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َعاذ َقا 11 ْسبْهَداڒن-اَنغ. ين نشِّ َكّرْمن-كنِّيو، ْثجْهذم؟ كنِّيو َما نْضعف، ين نشِّ لَْمِسيح؟ ِذي

نُْدْورَّا. َغا َمانِي َغاْرنغ َوار ْتَمرَّاثن-اَنغ، يَخاْرِطيطن، س أََقانغ نُْفْوذ، نْدُجْوز، ْثَساَعت-أَ َغار

َذانغ ْخِمي نْتَبَرك-يثن. ين نشِّ ْتزبَّاڒن، َذانغ ْخِمي نّغ. يَفاّسن س نْخّدم َتَماَرا، اث نشَّ 12

ْحَسان. ْلٕاِ ن يِج س َخاسن نَْتارَّا-د ين نشِّ ْڒَباطڒ، َخانغ قَّارن ْخِمي 13 نْصبَّر. ين نشِّ ابن، ْتعدَّ

يْوَذان. ا َمارَّ ن ْزبڒ ذ ْونْشت دُّ ن ْثزْوَباْيث اَم ين نشِّ نْذوڒ و ڒخُّ اَڒ َعاذ َقا

يِعيّزن. يُنو َثاْرَوا اَمْشَناو يغ-كنِّيو نهِّ لَّا، فْضحغ. اَكنِّيو َباش ثِمْسَڒايِين-أَ ُؤِريغ َماِشي 14

ِذي َٔنَّا لِا َباَباْثوم. ن اَطَّاس َغاْروم َوار لَْمِسيح، ِذي لُْمربِِّيين ن اََڒاف عْشَرا اَِكْذوم ا َواخَّ 15

نش. تݣّغ اَم تݣّم اَذ اع-كنِّيو ْتشجَّ إِذن، 16 نِْجيل. ْلٕاِ ِذي َباَباْثوم ذ نش لَْمِسيح ِعْيَسى

َذايس نتَّا أُو َخاِفي يِعيّز ي، ممِّ اَمْشَناو نتَّا تِْيُمْوَثاُوس. ّسكِّيغ د كنِّيو خف إِي َمانَاينِّي خ 17

ا َمارَّ ِذي سْڒَماذغ ثن َماّمش لَْمِسيح ِذي يُنو يْبِريذن خ يْسفكَّار أَكنِّيو ِسيِذيْثنغ. ِذي تِّيقث

ْڒُمْوِمِنين. ن ثُِجَماع ا َمارَّ ِذي أُو يُمْوَشان

َقا لَّا، 19 َشا. تِيسغ د َغاْروم َوار نش بلِّي ْتِغير-اَسن تَّكبُّر، َذاْيسن زَّاْيوم ڒْبَعاض َفا 18

ُبو يْدِجي َوار نش: نغ ّسْ اَثن تَّكبُّر يْدَجا ِذي إِي يِنِّي أَربِّي. يخس مَڒا اَسغ د اََغاْروم ْعَڒاين

ُبو يْدِجي َوار أَربِّي ن ْڒُمْلك َٔنَّا لِا 20 لَّا. نِغ ّجْهذ َشان َذاْيسن َما َولَِكن لَّا، نِْثِني قَّارن ِمين

نِغ وْعُمْوذ س اَسغ د َغاْروم َما يتْعِجيب؟ َذاوم َمامش 21 ّجْهذ. ِذي أََقاث لَّا، َواَواڒ ذݣ

يصبَّرن؟ ُوْوڒ ن يِج ذ ڒْمِحّبث س

ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث ِذي ّشّر

ذ ا َواخَّ َشا صبَّرن َخاس َوار َجاَراوم لَْفَسد ن نَّْوع ن يج ِذنِّي بلِّي ڒْخَبار ئِتْنَتاَشار لَّا،15 تَّكبُّر؟! َذاْيوم َما كنِّيو، ئِي 2 َباَباس. ن َثْمَغاْرث َغارس وْرَياز ن يج يْعِني ار! لُْكفَّ

ا َواخَّ نش، 3 نْوم. ْجَماعث ِزي َمانَاَيا يݣِّين ونِّي ْتُسْوْفغم اَذ ا ئِْتخصَّ ْتخّيْقم. اَذ ا ئِْتخصَّ

خ حْكمغ ِذنِّي اََقايِي اَْخِمي نش َصاِفي، يُنو. اَرُّْوح اَِكْذوم ِذنِّي يُنو، ات دَّ س ّسنِّي َغابغ

اَِكْذوم ِذنِّي َعاوذ ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يِيسم س ْثُمْونم َغا ْخِمي 4 َثمْسَڒاْيث-أَ. يݣِّين ونِّي
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اَرَّاي يْفَنا اَذ حَما يَطان شِّ َغار نِّي اَْرَياز ْتُسْوْفغم اَذ 5 ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن ّجْهذ س يُنو، اَرُّْوح

ِسيِذيْثنغ. ن نَْهار ِذي يْنجم اَذ نّس اَرُّْوح َباش نّس نّْفس ن ان اَعفَّ

ا َمارَّ اذ يْسݣَعَّ ونُْتْونث ن ْذُرْوس ِغير بلِّي َشا ينم ثسِّ َوار تْفَتَخرم. َواِمي ْمِليح َماِشي 6

ذ ْڒَعاْجنث ن يج ذ كنِّيو تِيِڒيم اَذ حَما اَْقِذيم نِّي اَنُْتْون كّْسث 7 ورْشِثي؟ج ن ْڒَعاْجنث

ئِْتَواَغرص ُشْوف، كنِّيو. ثْدَجام إِي اح صَّ ذ اَمُّو َٔنَّا لِا اَنُْتْون. ْبَڒا يْعِني ورْشِثي، ن ْجِذيذ

يْعِني اَْقِذيم، نِّي ونُْتْون س َشا يْتعيِّيذ َوار َولَِكن نْعّيذ أَ َمانَاَيا خ 8 لَْمِسيح. يْعِني نّغ ْڒِعيذ

َذايس وْغُرْوم ن يج يْعِني ثْفِضيْرث، س ين نشِّ نْعّيذ أَ لَّا، ّشّر. ذ ڒْقَباحث ن نِّي اَنُْتْون

يَخِريّقن. ُبو َذايس َوار لَْحِقيَقا

تُْوَغا َولَِكن 10 لَْفَسد. يتݣّن يِنِّي َشا ْتَعاَشرث َوار يُنو نِّي ثْبَرات ِذي ُؤِريغ-اَوم-د تُْوَغا 9

يِنِّي ذ نِغ اشن يغشَّ ذ نِغ اعن يضمَّ ذ نِغ لَْفَسد يتݣّن ْونْشت-أَ دُّ ن ار لُْكفَّ خ َشا يِويڒغ سِّ َوار

و ڒخُّ َولَِكن لَّا، 11 َقاع. ْونْشت-أَ دُّ ِزي غم تّفْ اَذ َلاُبد إِِڒي اَمنِّي، َمْعِليك َْٔصَنام. ْلا يعّبْذن

لَْفَسد يتّݣ نتَّا َولَِكن ُؤَماش، ذ نش ار-اَش يقَّ نتَّا يْعِني ْڒُمْومن ْتَعاَشرم َوار حَما ُؤِريغ-اَوم-د

اش. اَغشَّ ذ نتَّا نِغ ْشرب ن اَطَّاس يسّس نِغ ْڒَباطڒ ار يقَّ نِغ َْٔصَنام ْلا يعّبذ نِغ اع اَضمَّ ذ نِغ

َقاع. اَِكذس َشا تتّم َوار َوانِيَتا، اَم ئِّجن

لَّا، ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث ن َبارَّا َغار ار لُْكفَّ خ حْكمغ اَذ يُنو ْشغڒ ذ َماِشي ُشْوف، 12

أَربِّي. يْحكم اََخاسن ا َبارَّ َغار ار لُْكفَّ 13 ْجَماعث. ن َذاخڒ َغار يِنِّي خ ْتحْكمم اَذ َولَِكن

ان." اَعفَّ ْبَناذم َخاوم "ُسْوْفغث لِْكَتاب: ار يقَّ َماّمش َصاِفي،

ْڒُمْوِمنِین َجار َكایَاث شِّ

َشا يْتصْذِحي َوار اح صَّ ذ َما نّْغِنيت. يِّجن َشان إِ ضذ َكاَيا شِّ َغارس زَّاْيوم يِّجن َشان الِِحين؟16 صَّ ن زَّاث َغار َماِشي َشا، ُيْوِمينن َوار ينِّي ن زَّاث َغار لَْمْحَكَما ِذي ا ئِْتبدَّ نتَّا،

اَْمثُْون. ذ نتَّا أَنُْتْون ث6.5

اَِرْيِثي. ذ نتَّا يْعِني أَرْشِثي ج6.5
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ْثحْكمم مَڒا كنِّيو ئِي ْونْشت؟ دُّ خ يحْكمن َغا إِي نِْثِني ذ الِِحين صَّ بلِّي َشا ينم ثسِّ َوار َما 2

نْحكم أَ بلِّي ينم ثسِّ َوار َما 3 ثِمْزَيانِين؟ َكاَياث شِّ ْتحلّم اَذ رم ْثزمَّ َوار ي َمايمِّ ْونْشت، دُّ خ

َكاَياث شِّ َجاَراوم مَڒا إِذن، 4 ثُْوَذاْرث-أَ! ن ْثمْسَڒايِين خ نْحكم أَ َلاُبد أُو لَْمَلائَِكاث؟ خ

ْڒُمْوِمِنين؟ ن ْجَماعث اَك لِْقَما َشا ثْدِجي َغار َوار يِنِّي إِ زَّاث ْثسْرسم ثْنت ي َمايمِّ ثَِنا، اَم

حَما َجاَراوم ڒْفَهامث َذايس َحّد ِذنِّي َوار اح صَّ ذ َما ْتسْذِحيم. اَذ حَما َمانَاَيا قَّارغ-اَوم 5

َواَياْوَيا اَك َجاَراوم تْمَشرَّاعم اَيْثَماْثنغ ْمِليح َماِشي َولَِكن 6 ْڒُمْوِمِنين؟ َجار َكاَياث-أَ شِّ يحّل اَذ

مَڒا ْحسن إِيَوا ثْخَسرم. َصاِفي َجاَراوم، كنِّيو تْمَشرَّاعم ْخِمي 7 َشا. ُيْوِمينن َوار يِنِّي إِ زَّاث

اَيْثَماْثوم. إِ َمانَاَيا تݣّم ام، ْتغشَّ ْثضْدْجمم كنِّيو لَْعكس، إِيَوا 8 ْتَواغّشم. مَڒا ْحسن ْتَواضْڒمم،

َشا خّدْعم َوار أَربِّي؟ ن ْڒُمْلك َواْرثن اَذ رن ْزمَّ َوار َشا ُيْوِمينن َوار يِنِّي بلِّي ينم ثسِّ َوار َما 9

يَحْنِجيرن ذ ُؤَڒا يزنَّان، يِنِّي ذ ُؤَڒا َْٔصَنام، ْلا يعّبْذن يِنِّي ذ ُؤَڒا لَْفَسد، يتݣّن يِنِّي نْوم. يخف

ُؤَڒا اعن، يضمَّ ذ ُؤَڒا ارن، يشفَّ ذ ُؤَڒا 10 يْرَيازن، اَك ذن يفّسْ يْرَيازن ذ ُؤَڒا يْرَيازن، اَك ذن يفّسْ

ْڒُمْلك َشا َواْرثن َوار اشن يغشَّ ذ ُؤَڒا ْڒَباطڒ، ارن يقَّ يِنِّي ذ ُؤَڒا ْشرب، ن اَطَّاس يسّسن يِنِّي ذ

اَك ْتَواسْمْصَڒاحم ام، ْتَواصفَّ ْتَواِسيْرذم، و ڒخُّ َماَشا زَّاْيوم، ڒْبَعاض تُْوَغا إِي و أَمُّ 11 أَربِّي. ن

نّغ. أَربِّي ن اَرُّْوح س أُو لَْمِسيح ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يِيسم س أَربِّي

ْلفََسد ِزي ارْوڒث

َغاِري نِّي. ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َشا عْنت نّفْ َوار َولَِكن حْدْجڒنْت، ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َغاِري نش 12

أَذ 13 ْثمْسَڒاْيث. ن يْشتن ذ ُؤَڒا ْتَرايِي َخاِفي َوار ا يْتخصَّ َولَِكن حْدْجڒنْت، ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ

ْثَناين س يْهذم اَثن أَربِّي َولَِكن لَْمْكَلا.’ ن يس أَعدِّ يس، وعدِّ ن لَْمْكَلا ‘إِيَوا يّجن: يِيِني

أَربِّي 14 ات. دَّ إِ يْتذبَّر ِسيِذيْثنغ أُو ِسيِذيْثنغ. ن نتَّاث ات دَّ لَْفَسد، ن َماِشي ات دَّ إِْذسن.

َما 15 ين. نشِّ ذ ُؤَڒا ْڒمْوث ِزي يسكَّار د أََذانغ ْڒمْوث، ِزي ِسيِذيْثنغ يسكَّار-د نّس ّجْهذ س

ٱثْنت َما ْطُرْوَفاث-أَ، إِيَوا لَْمِسيح؟ ن ات دَّ ن ْطُرْوَفاث ذ نتَّاث نْوم ات دَّ بلِّي َشا ينم ثسِّ َوار

لَْفْسَدا اَكذ يْتُمْونن ونِّي ينم ثسِّ َوار َما 16 اْرص! عمَّ لَّا، لَْفْسَداث؟ اَكذ ْسُمْونغ اَثْنت ْيِسيغ
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ذ ذْوڒن اَذ إِْذسن ْثَناين س "نِْثِني لِْكَتاب: ار يقَّ َٔنَّا لِا َواه، اَِكذس؟ ات دَّ ن يج ذ يْذوڒ اَذ

ِزي ارْوڒث 18 اَِكذس. اَرُّْوح ن يج ذ يْذوڒ اَذ ِسيِذيْثنغ اَكذ يُمْونن ونِّي َولَِكن 17 يّجن."

يتݣّن ونِّي نّس. ات دَّ ن َبارَّا َغار تِيِڒي اَذ ْبَناذم يتّݣ إِݣ نّْغِنيت ْڒُمْعِصّيث كُڒ لَْفَسد.

يقّدْسن اَرُّْوح ن َثْمِزيَذا ذ نتَّاث نْوم ات دَّ ينم ثسِّ َوار َما نِغ 19 نِّيث. نّس ات دَّ ا يعصَّ لَْفَسد

َٔنَّا لِا 20 نْوم، يِيخف خ َشا ْتَرايِيم َوار كنِّيو أَربِّي. ِزي اَرُّْوح-أَ َغاْروم إِيَوا َذاْيوم؟ غن يزّدْ إِݣ

نْوم. ات دَّ س أَربِّي سْمَغارث َفِلَهاَذا تََّمن. ن يِج س كِنيو ْتَواْسغم

ڒْمَڒاش خ ْڒُمْوِمنِین ا یْتوصَّ بُْولُس ُسْول أَرَّ

يْتِحيِذي َوار مَڒا اَْرَياز ْمِليح َمَثاَلان، ثُْوِريم. خف إِي ْثمْسَڒايِين خ يوڒ نْسِّ أَ و ڒخُّ َفا يْشتن17 كُڒ نّس، ثْمَغاْرث ثِيِڒي اََغارس يّجن كُڒ مَڒا ْحسن َولَِكن 2 َثْمَغاْرث. َشا

إِ ڒْمَڒاش ن ْڒَحّق ُيْوش اَذ اَْرَياز ْلاُبد 3 لَْفَسد. َشا يِتيِڒي َوار َباش نّس وْرَياز يِيِڒي اََغارس

َشا ْتَرايِي َوار َثْمَغاْرث َٔنَّا لِا 4 نّس. وْرَياز إِ تُْوّش اَث َثْمَغاْرث َلاُبد َعاوذ و أَمُّ نّس. ثْمَغاْرث

ات دَّ خ َشا يْتَراِي َوار اَْرَياز َعاوذ و أَمُّ نّس. اَْرَياز ذ ُؤَڒا َخاس ئِْتَراَيا َواْحذس، نّس ات دَّ خ

نّس. َثْمَغاْرث ذ ُؤَڒا َخاس ْتَراَيا َواْحذس، نّس

تُْوشم اَذ حَما َواَها، ا لُْمدَّ ن يج َواَياْوَيا اَك ْثَتاْفقم مَڒا إِلَّا َواَياْوَيا خ َشا ْثقطّْعم َوار ا ئِْتخصَّ 5

رم ْثزمَّ َوار ِميْنِزي يَطان شِّ َشا يْتَغارِّي كنِّيو َوار َباش ْتُمْونم اَذ مْنَبْعد ْثَژاْدِجيث. إِ نِّي ْڒوْقث

قَّارغ-اَوم-ت ُڒْوِصّيث، ن يج ذ َماِشي َمانَاَيا َولَِكن 6 نْوم. ّشْهوث خ ْمِليح ْتحْكمم اَذ َشا

َغارس يّجن كُڒ َولَِكن نش. اَم يِڒين اَذ يْرَيازن ا َمارَّ بلِّي نش رزُّْوغ 7 تّْسِريح. ن يِّجن اَم

ثِين. َغارس يّجن َثا َغارس ئِّجن أَربِّي، ُيْوَشا َذاس إِي ار ثِيزمَّ

نش. اَم قِّيمن مَڒا ْمِليح َعاوذ. اِڒين َثاجَّ ذ أُو َشا يْمِڒيشن َوار يِنِّي خ يْوڒغ سِّ اَذ و ڒخُّ َفا 8

ْحسن مْڒشن مَڒا َٔنَّا لِا مْڒشن. اَذ َلاُبد نْسن، ّشْهوث خ حْكمن اَذ َشا رن زمَّ َوار مَڒا َولَِكن 9

ّشْهوث. س حرقن قِّيمن مَڒا ِزي
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ذݣ تْسمح اَذ َثْمَغاْرث مْمُنْوع نش: ذ َماِشي ِسيِذيْثنغ َخاسن ا ئِوصَّ يمْڒشن، يِنِّي َفا 10

اَذ نِغ َعاوذ، َشا ْتمْدجش َوار ا-َياس ئِْتخصَّ نّس، وْرَياز ذݣ ثْسمح مَڒا 11 نّس. وْرَياز

نّس. ثْمَغاْرث إِ يْدجف اَذ اَْرَياز َعاوذ مْمُنْوع نّس. وْرَياز اَك ْتمْصَڒاح

ُؤَماْثنغ َشان مَڒا نش): ِغير ِسيِذيْثنغ، َشا ار يقَّ ت (َوار نش قَّارغ-اَسن نّْغِني، يِنِّي َفا 12

يْدجف. اََذاس مْمُنْوع اَِكذس، ْتِعيش اَذ َخاس ثْقبڒ نتَّاث ْڒُمْوِمَنا ذ َماِشي َثْمَغاْرث َغارس

مْمُنْوع اَِكذس، يِعيش اَذ َخاس يْقبڒ نتَّا ْڒُمْومن ذ َماِشي اَْرَياز َغارس مَڒا َثْمَغاْرث، َعاوذ 13

ثْمَغاْرث س أَربِّي ن لِْعَناَيا إ اي ْسَوادَّ اََقاث ْڒُمْومن ذ َماِشي أَْرَياز ُشْوف، 14 ثْدجف. اََذاس

َماِشي مَڒا نّس. وْرَياز س أَربِّي ن لِْعَناَيا ن اي ْسَوادَّ اََقات ْڒُمْوِمَنا ذ َماِشي َثْمَغاْرث نّس.

إِنََّما، 15 نّس. لَْعَناَيا إِ اي ْسَوادَّ اََقاثن و ڒخُّ َماَشا أَربِّي. ن لِْعَناَيا ن َبارَّا يِڒين اَذ نْوم َثاْرَوا اَمنِّي،

س َيا لُْحرِّ َغاْرسن ْڒُمْوِمَنا ذ ْڒُمْومن يْسمح. اَذ َصاِفي يْسمح، مَڒا َشا ُيْوِمينن َوار ثنِّي نِغ ونِّي

َمانِيس َزْعَما َثْمَغاْرث، آ ُشْوف 16 ڒْهَنا. ِذي ْتِعيشم اَذ أَربِّي يَڒاَغا-َياوم-د َٔنَّا لِا ُظُرْوف-أَ،

اَذ َباش شك نذ ثّسْ َمانِيس َزْعَما اَْرَياز، آي شك ئِي نّم؟ اَْرَياز تْسنْجمذ اَذ َباش شم نذ ثّسْ

نّش؟ َثْمَغاْرث تْسنْجمذ

َمامش يّجن كُڒ ِسيِذيْثنغ، ُيْوَشا ت َذاس َمامش نّس ثُْوَذاْرث يِعيش اَذ يّجن كُڒ َولَِكن 17

يَڒاَغا-َياس-د مَڒا ئِّجن، 18 ْڒُمْوِمِنين. ن ثُِجْوَمع ا َمارَّ ِذي يغ ْتوصِّ و أَمُّ أَربِّي. يَڒاَغا د َذاس

يَڒاَغا- مَڒا ئِّجن، نِّي. طََّهارث يكّس اَذ يْعقب د اَذ َماِشي طََّهارث،ح ݣِّين-اَس نتَّا أُو أَربِّي

ار يْتطهَّ مَڒا 19 طََّهارث. يّݣ اَذ يْرُزو اَذ َماِشي طََّهارث، َشا ݣِّين َذاس َوار أَربِّي َياس-د

إِݣ َمانَاينِّي ذ أَربِّي ن ُڒْوِصَياث يتّݣ مَڒا َوالُو. ذ يْتَواْحَساب َمانَاينِّي َشا، ير يْتطهِّ َوار نِغ

أَربِّي. يَڒاَغا د َذاس َما ْقبڒ يْدَجا تُْوَغا ِذي إِي لَْحاَلا ِذي يم يقِّ اَذ يّجن كُڒ 20 يْتَواْحَسابن.

َغارش مَڒا َولَِكن َمانَاَيا. يْشَقا ٱش َما ْبَڒا يَڒاَغا؟ د َذاش َواِمي يْسمغ ذ شك تُْوَغا َما 21

يَڒاَغا د َذاس َواِمي يْسمغ ذ يْدَجان تُْوَغا ونِّي َٔنَّا لِا 22 اّݣ-يت. نّش، َيا لُْحرِّ ْترْبحذ اَذ لُْفْرَصا

َيا لُْحرِّ َغارس يْدَجان تُْوَغا ونِّي أَمنِّي ِسيِذيْثنغ. ِذي َيا لُْحرِّ ن يج َغارس و ڒخُّ نتَّا ِسيِذيْثنغ

لِْخَتام. ذ نِغ اَْخَثان ذ نِغ اَحّجم ذ نتَّاث طََّهارث ح18.7



35–23.7 13

َشا َتارَّاث َوار تََّمن، ن يِج س يْسِغي-كنِّيو َصاِفي، 23 ِسيِذيْثنغ. ن يْسمغ ذ يْذوڒ نتَّا و ڒخُّ

د َذاس ِذي إِي لَْحاَلا ِذي يّجن كُڒ يم يقِّ أَذ اَيْثَما، آي 24 ْبَناذم. ن يسْمَغان ذ نْوم يخف

أَربِّي. يَڒاَغا

ِسيِذيْثنغ، ِزي ُڒْوِصّيث ُبو َغاِري َوار َشا. يْمِڒيشن َوار ْثَحْرُمْوِشين خ يْوڒغ سِّ اَذ و ڒخُّ َفا 25

ْڒوْقث-أَ ْعَلاْحَساب 26 ِسيِذيْثنغ. ن اَرَّاْحمث ْعَلاْحَساب َذايِي تّيْقث يُنو. اَرَّاي تِيّشغ َولَِكن

رزُّو َوار َثْمَغاْرث؟ َغارك َما شك، 27 يْدَجا. َمامش ْبَناذم يم يقِّ مَڒا ْمِليح يْعِني يقْسحن،

َولَِكن 28 ثْمَغاْرث. خ َشا رزُّو َوار ثْمَغاْرث؟ ُبو َغارك َوار َما َمانَاَيا. ِذي ْتسْمحذ اَذ َشا

َشا. ثْعِصي َوار َمْعِليش، ثْمڒش مَڒا َثَحْرُمْوْشت َعاوذ َشا. ثْعِصيذ َوار َمْعِليش، ْتمْڒشذ مَڒا

َمانَاينِّي. ذغ ْسبّعْ اََخاوم نش رزُّْوغ ْونْشت. دُّ ِذي لَْمَشاِكل يِڒين اََغاْرسن يمْڒشن يِنِّي َولَِكن

اَذ يمْڒشن يِنِّي ْتَساونْت ٱڒ ا سَّ ْثَقّرب-د. اََقا ْڒوْقث اَيْثَما؟ آي يِنيغ اَذ رزُّْوغ ِمين َفا 29

يَفّرْحن يِنِّي ذ َشا، ْتخيِّيقن َوار اَْخِمي يْتخيَّاقن يِنِّي ذ 30 َشا، ْمِڒيشن َوار اَْخِمي ِعيشن

عن ينّفْ يِنِّي ذ 31 َشا، ْتملِّيكن ث َوار َمانَاينِّي اَْخِمي اغن يسَّ يِنِّي ذ َشا، َفرَّحن َوار اَْخِمي

ْتُدْوِمي َوار ْونْشت-أَ دُّ ن طَِّبيَعا ِمْنِزي ي؟ َمايمِّ َشا. عن نّفْ زَّايس َوار اَْخِمي ْونْشت-أَ دُّ ِزي

َشا.

ِسيِذيْثنغ، ن ْشغڒ خ اَْمُنْوس ي يكسِّ َشا يْمِڒيشن َوار ونِّي اَْمُنْوس. ْبَڒا تِيِڒيم اَذ رزُّْوغ َفا 32

ن ْشغڒ خ اَْمُنْوس ي يكسِّ يمْڒشن ونِّي َولَِكن 33 ِسيِذيْثنغ. َياْرَضا َغا اََخاس َماّمش يْعِني

ْثَناين. س يَفّرق نّس أَْمُنْوس 34 نّس. ثْمَغاْرث َثاْرَضا َغا اََخاس َماّمش يْعِني ْونْشت-أَ، دُّ

ْشغڒ خ اَمُنْوس يْنت كسِّ نثْنِتي َثْعْزِريث ذ يْدَجان إِݣ ثنِّي ذ َشا يْمِڒيشن َوار َثْمَغاْرث

َثْمَغاْرث نْسْنت. ُوْوڒ ذ نْسْنت ات دَّ س ِسيِذيْثنغ إِ خْذمْنت َغا إِي َماّمش ِسيِذيْثنغ، ن

نّس. وْرَياز َياْرَضا َغا اََخاس َماّمش يْعِني ْونْشت-أَ، دُّ ن ْشغڒ خ اَْمُنْوس ي ْثكسِّ نتَّاث يمْڒشن

س ْتِعيشم اَذ رزُّْوغ لَّا، ْسحْسڒغ. اَكنِّيو َباش َماِشي نْفعغ، اَكنِّيو َباش قَّارغ-ث َمانَاَيا 35

نّْغِني. وْمُنْوس َشان ْبَڒا ِسيِذيْثنغ ْتعّبْذم اَذ لَْمْعُقْول
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خ ْمِليح َشا يحكّم َوار يْعِني نِّي ْثحْنِجيْرث خ يْصَبر اَذ ر يزمَّ َوار مَڒا يخْظبن، ونِّي َفا 36

ي يعصِّ َوار نتَّا َمْعِليش، يْمڒش اَذ يْعِني نّس لَْواِجب يّݣ اَذ ا يْتخصَّ َصاِفي نّس، ّشْهوث

َمانَاَيا يكّس مَڒا يْخظب. إِݣ ثنِّي اَك يْفسخ اَذ نّس ُوْوڒ ذݣ ْمِليح ڒن يعّوْ ونِّي ا أَمَّ 37 َشا.

يّݣ اَذ َمْعِليش نّس، ّشْهوث خ يحكّم يْعِني ْثزيَّار اََخاس َحاَجا حتَّا ِذنِّي َوار نّس ُوْوڒ ذݣ

َوار ونِّي أُو ْمِليح. يّݣ اَذ َمْعِليش يْخظب، إِݣ ثنِّي اَكذ يمْڒشن ونِّي َمانَاَيا خ 38 ْمِليح.

ن يِيِري خ تِيِڒي اَذ نتَّاث يمْڒشن َثْمَغاْرث 39 َعاوذ. ْحسن َمْعِليش َشا، يْمِڒيشن ِكذس

ِغير َولَِكن نتَّاث، ْثخس ونِّي اَكذ تْمڒش اَذ َيا لُْحرِّ َغارس ْوث، يمُّ مَڒا ر. يدَّ مَڒا نّس وْرَياز

َماّمش يم ثقِّ مَڒا ْكَتار ْتَفرح أَذ نش، ْتَواِڒيغ ِمين س َماَشا 40 ِسيِذيْثنغ. ِزي ْڒُمْومن ذ مَڒا

َمانَاَيا. ِذي أَربِّي ن اَرُّْوح اَِكِذي يْدَجا نش ذ ُؤَڒا بلِّي ْتفكَّارغ َواه، ثْدَجا.

ْألَْصنَام إِ یْتقدَّامن أَْیُسْوم

ثِمْسَڒايِين. نّسن يْعِني ثُْوْسَنا،خ َغاْرنغ إِْذنغ ا َمارَّ ين نشِّ َْٔصَنام. ْلا إِ امن يْتقدَّ لَْمْكَلا َفا ّجْهذ.18 َذاْينغ تْرنِي نتَّاث ڒْمِحّبث َولَِكن تَّكبُّر، س يْوَذان ْتُسْوفَّا نّسن إِي ثُْوْسَنا-َيا

ونِّي َماَشا 3 يّسن. اَذ ا-َياس يْتخصَّ َعاذ َشا. ين يسِّ َوار لَّا، يّسن، يْتِغير-اَس مَڒا ئِّجن 2

نتَّا. يّسن-يث أَربِّي أَربِّي، يْتِحبَّان

يقن يَخرِّ ذ َولَِكن ْونْشت دُّ ِذي َْٔصَنام ْلا يْدَجان بلِّي نّسن َْٔصَنام، ْلا إِ امن يْتقدَّ لَْمْكَلا ا أَمَّ 4

َزْعَما أَربِّيثن ِذنِّي بلِّي قَّارن ا َواخَّ 5 َواْحذس. يْدَجان، إِݣ أَربِّي ن يج ين نشِّ نّسن َواَها.

َغاْرنغ َولَِكن 6 ُمُجْود. نْسن َمْوَلانَاث ذ ُمُجْوذ نْسن أَربِّيثن يْعِني ْثُمْوْرث، ذ وجنَّا ذݣ

نتَّا. إِ نْدَجا ين نشِّ ثِمْسَڒايِين، ا َمارَّ ْدَجانْت نتَّا ِزي َباَباْثنغ. ذ نتَّا َواْحذس، أَربِّي ن يج ين نشِّ

ثِمْسَڒايِين، ا َمارَّ خْڒقْنت ِميِزي نتَّا ِزي لَْمِسيح. ِعْيَسى يْعِني ِسيِذيْثنغ، ن يج َعاوذ َغاْرنغ

ين. نشِّ نْخڒق ِميِزي زَّايس

لَْمْعِريَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا خ1.8
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نْسن ين دِّ ذ َْٔصَنام ْلا َغاْرسن تُْوَغا يِْوَذان ن ڒْبَعاض َمانَاَيا. نن ّسْ يْوَذان ا َمرَّ َماِشي َولَِكن 7

ِمير ضَّ ا ثُمَّ اح. صَّ ذ َمانَاَيا يْتِغير-اَسن أََتاف َْٔصَنام، ْلا إِ امن يْتقدَّ لَْمْكَلا-َيا تتّن مَڒا يْجهذ.

َوار أَربِّي. َغار يْسَقّرْبن َغا َذانغ إِي لَْمْكَلا ذ َماِشي إِيَوا 8 يْضعف. اََقاث َٔنَّا لِا يْخنز نْسن

َوار َثانِيَتا نْوم َيا-َيا لُْحرِّ َباش نْوم يخف ْحَضام َولَِكن 9 َشا. ي نشِّ َوار نِغ ا نشَّ مَڒا ينّفع َذانغ

ْوَضان. اَذ َباش نْسن يَمان ْلٕاِ ِذي يضْعفن يِنِّي َشا ْثغطّڒ

َزْعَما ثُْوْسَنا َغارك شك يْژِري-ش َمْعِليك يْضعف. يَمان ْلٕاِ يْدَجا َغار ُؤِمي ونِّي ُشْوف، 10

ِ إ امن يْتقدَّ لَْمْكَلا يّش اَذ نتَّا حَما شك عذ-ث ْثشّجْ إِِڒي َْٔصَنام، ْلا ن زَّاْويِث ن يِج ذݣ تتّذ

ْوث يمُّ خف إِي يضْعفن َوانِيَتا ُؤَماْثنغ ْتهْذمذ اَذ َزْعَما نّش ثُْوْسَنا س أُو 11 لَّا؟ نِغ َْٔصَنام، ْلا

يم. ْثعصِّ إِي لَْمِسيح ذ يْعِني يضْعفن، نْسن ِمير ضَّ ْتَضرَّام اَيْثَماْثوم يم ْثعصِّ ْخِمي 12 لَْمِسيح.

َوار َباش َعاوذ اَْيُسْوم ّشغ اَذ اْرص عمَّ ْڒُمْعِصّيث، ِذي ُؤَما ْثغطّڒ يُنو لَْمْكَلا مَڒا َمانَاَيا خ 13

َشا. غطّْڒغ ث

ْڒُمْوِمنِین خ یْتَرایَان یِنِّي َغار َغاْرسن إِي شَّاْرض ن ْڒَحّق

َياش ِعْيَسى. ِسيِذيْثنغ ْژِريغ اَرَُّسْول، ذ نش يْسمغ. ذ َماِشي يْعِني َيا لُْحرِّ َغاِري ْدِجيغ19 َوار مَڒا 2 لَّا؟ نِغ ِسيِذيْثنغ، ِذي يُنو ْڒخْذمث ن نَِّتيَجا ذ يْدَجان إِي كنِّيو ذ

بلِّي لِيل دَّ ذ كنِّيو َٔنَّا لِا اَرَُّسْول. ذ ْدِجيغ إِي كنِّيو إِ أََتاف نّْغِنيت، يِْوَذان َشان إِ اَرَُّسْول ذ

اَرَُّسْول. ذ نش يݣَّا-ٱيِي ِسيِذيْثنغ

ْڒَحّق َغاْرنغ َوار َما ين نشِّ يْعِني، 4 ْسِتْجَواب. ْلٕاِ يتݣّن َذايِي يِنِّي َغار يُنو َفاع دِّ ذ َوا ذ 3

اَرُُّسل ݣِّين َماّمش ْڒُمْوِمَناث ثِْمَغاِرين اَِكْذنغ نَاِوي أَ ْڒَحّق ُبو َغاْرنغ َوار َما 5 نْسو؟ أَ نّش أَ

ْڒَحّق ُبو َغاْرنغ َوار إِي َواحْذنغ َبْرنَاَبا ذ نش َما 6 ُبْوْطُرس؟ ذ ِسيِذيْثنغ ن اَيْثَماس ذ نّْغِني

نِْعيش؟ أَ َباش نّْغِنيت َشا ِذي نْخذم أَ ين نشِّ إِ ا-َيانغ يْتخصَّ اْرض، شَّ ِذي

يْدَجا َما لَّا! خْدْجسن؟ اَث َما ْبَڒا ْڒَعْسَكار ِذي َياْذفن َغا إِي َحّد يْدَجا َما ُشْوف، 7

يرْوسن َغا إِي َحّد يْدَجا َما لَّا! نّس؟ ثِزْوِرين يّش اَذ َما ْبَڒا وِضيڒ ْثَزاَياْرث ْون يژُّ َغا إِي َحّد
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ْبَناذم؟ ن اَرَّاي ن ْعَلاْحَساب ِغير َمانَاَيا قَّارغ َما 8 لَّا! نّس؟ اَِغي يسو اَذ َما ْبَڒا ْثِحيمْرث

َوار ُمْوَسى: ن لِْكَتاب ار يقَّ يْعِني 9 ِكيف-ِكيف. ار يقَّ ِريَعا شَّ ن اَرَّاي ن ْعَلاْحَساب لَّا،

يِتيّش ُؤِمي َواَها ييْنُدْوزن إِ َما يَصْرَواث. يِتيِڒي ْخِمي ويْنُدْوز ن ْوم وقمُّ إِ َثْشَمانْت ُبو تّݣ

َٔنَّا لِا ين. نشِّ ْعَلاْحَساب ار-يت ئِقَّ َواه، ين؟ نشِّ ْعَلاْحَساب ا َمارَّ ار-يت يقَّ نِغ 10 ا؟ لِْهمَّ أَربِّي

نْزرع تُْوَغا مَڒا 11 نِّي. ْثفْدَجاْحث ِزي ّشن اَذ رزُّْون اَذ َلاُبد يَصْرَواثن ونِّي ذ يشّرْزن ونِّي

مَڒا 12 ْثُمْوْرث؟ ن ثِمْسَڒايِين زَّاْيوم نْمَجار مَڒا َخانغ اَطَّاس ذ َما َجاَراوم، وجنَّا ن ثِمْسَڒايِين

نِغ ْكَتار ْڒَحّق-أَ َغاْرنغ ين نشِّ َياك ثُْوشم، اََذاسن اْرض شَّ ن نِّي ْڒَحّق َغاْرسن نّْغِنيت يْوَذان

لَّا؟

نْتبلَّاع َوار َباش ْثمْسَڒايِين إِ اَطَّاس نْصبَّر لَّا، َوانِيَتا. ْڒَحّق-أَ ي نْكسِّ أَ نُْوِݣي ين نشِّ َولَِكن

نْسن لَْمْكَلا ين-د كسِّ ثْمِزيَذا ِذي يخّدْمن يِنِّي َشا ينم ثسِّ َوار َما 13 نِْجيل. لِٕاِ إِ اْرث َثوَّ َشا

ْڒمْذَباح؟ ِذي يْتَواَغّرْصن ِمين ِزي نْسن ْڒَحّق ين-د كسِّ ْڒمْذَباح ِذي يخّدْمن يِنِّي ذ زَّايس،

ِزي نْسن اْرض شَّ ين كسِّ اَذ ِسيِذيْثنغ َخاسن ُيْوَمر نِْجيل، ْلٕاِ س ارن يْتبشَّ يِنِّي ذ ُؤَڒا أَمنِّي 14

نِْجيل. ْلٕاِ

َثْبَرات-أَ َشا َتاِريغ َوار نش َعاوذ نِّي. ْڒُحُقْوق ِزي يّجن ذ ُؤَڒا ْكِسيغ َوار نش َولَِكن 15

يكّس ٱَذايِي َما ْقبڒ ْوثغ مُّ مَڒا ْحسن نش لَّا، نِّي. ْڒُحُقْوق ثُْوشم اََذايِي كنِّيو اََتاف َباش و ڒخُّ

َلاُبد َٔنَّا لِا ْفَتْخرغ َغا ِزي إِي َغاِري َوار ارغ، ْتبشَّ مَڒا َولَِكن 16 ْفَتْخرغ. َغا ِزي إِي َمانَاَيا َحّد

أََذايِي يُنو، ْڒَخَضار س رغ بشَّ مَڒا 17 َشا! ارغ ْتبشَّ َوار َمْعِليك نش َخاِفي َتَماَرا َيا رغ. بشَّ اَذ

َواَها. َخاِفي بّزز لْمْسُؤلَِيا ن يج تݣّغ يْعِني يُنو، ْڒَخَضار س ُبو يْدِجي َوار مَڒا أَربِّي. يَجاَزا

َباطڒ امغ-ث ْتقدَّ نِْجيل ْلٕاِ س ارغ ْتبشَّ ْخِمي َوا: ذ يُنو اْرض شَّ يُنو؟ اْرض شَّ يْعَنا ِمين إِذن، 18

نِْجيل. ْلٕاِ ِذي َغاِري إِي اْرض-أَ شَّ ن ْڒَحّق ْعَلاْحَساب َماِشي يْعِني

رْبحغ اَذ َباش ا َمارَّ إِ يْسمغ ذ َزْعَما يُنو يخف أَرِّيغ يُنو، َباب ُبو َغاِري َوار نش ا َواخَّ 19

َباش أَيث-إِْسَرائِيل َغار اَئِْسَرائِيِلي ذ يِّجن اَم يُنو يخف اَرِّيغ نش 20 يِْوَذان. ن َياَدا زِّ ن اَطَّاس

تْحَكام ِميْنخف يِنِّي َغار ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ تْحَكام ِميْنخف يِّجن اَم يُنو يخف أَرِّيغ رْبحغ. اَثن
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يخف أَرِّيغ 21 نِّي). ِريَعا شَّ َشا تْحِكيم َخاِفي َوار نش ا (َواخَّ رْبحغ اَثن َباش ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ

اَثن َباش ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ َشا ثْدِجي َغاْرسن َوار يِنِّي َغار ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ْبَڒا يِّجن اَم يُنو

لَْمِسيح). ن ِريَعا شَّ َخاِفي تْحَكام نش أَربِّي، ن ِريَعا شَّ ْبَڒا َشا ْدِجيغ َوار نش ا (َواخَّ رْبحغ

ذ يُنو يخف أَرِّيغ رْبحغ. اَثن َباش يضْعفن يِنِّي َغار يْضعف يِّجن اَم يُنو يخف أَرِّيغ 22

َمانَاَيا ا َمارَّ تݣّغ 23 زَّاْيسن. َشا ْسنْجمغ اَذ ْمَكانَِياث ْلٕاِ ا َمارَّ ݣّغ اَذ َباش يْوَذان ا َمارَّ إِ ا َمارَّ

نّس. لَْبَرَكاث ِذي نش َشْرشغ اَذ حَما نِْجيل ْلٕاِ ْعَلاْحَساب

يرْبحن َغا إِي َواَها يّجن ذ َماَشا َتاّزْڒن ا َمارَّ لْمْلَعب؟ ِذي يتݣّن نِّي َثاْزَڒا ينم ثسِّ َوار َما 24

ِذي يتْمَعانَاذن يِنِّي ا َمارَّ 25 ْثرْبحم. اَت َباش َتاْزڒم اَذ كنِّيو ذ ُؤَڒا ا يْتخصَّ أَمنِّي لَْجائَِزا.

تَّاج ن يج اَِوين د اَذ َباش َمانَاَيا تݣّن َمارَّا. ْثمْسَڒايِين ِذي نْسن ات دَّ خ ْتَحاَكامن لْمْلَعب

يْتُدْوَمان تَّاج ن يج نَاِوي د أَ َباش َمانَاَيا نْتّݣ ين نشِّ َولَِكن َشا. يْتُدْوِمي َذاسن َوار يْعِني

اثن يشَّ ونِّي اَم ْڒُبْوْكس س َشا يثغ شِّ َوار تَِجاه، ْلٕاِ ْبَڒا َشا تِيّزْڒغ َوار َمانَاَيا خ 26 ڒْبَدا. إِ

يْوَذان رغ بشَّ اَذ و أَمُّ يُنو. ثِيْسمْغث ذ َتارِّيغ-ت يُنو ات دَّ خ ْتزيَّارغ لَّا، 27 َواَها. لَْهَوا ِذي

لَْجائَِزا. ْبَڒا يُسْوْفغن ثن إِي يِنِّي ن َجار َشا ْدِجيغ َوار ونݣَّاُرو َغار أُو نّْغِنيت،

نشِّین إِ ْلِمثَال ن یج ذ أَیث-إِْسَرائِیل ن ثَغنَّاْنت

إِْذسن ا َمارَّ تُْوَغاثن نّغ ڒْجُذْوذ بلِّي تتُّْوم اَذ َشا ْخسغ َوار اَْيثَما، آي ُشْوف ڒْبَحار110 ن اض-ين ُؤجمَّ َغار ْزَوان إِْذسن ا َمارَّ يحطَّا-ثن. نِّي وسْيُنود إِ اي ْسَوادَّ

نِّي أَسْيُنو وسْيُنو. يج اَمْشَناو نْسن زَّاث َغار يݣُّْور أَربِّي ِسِيِذي ِمْصَرا، ِزي رْوڒن َواِمي أَيث-إِْسَرائِيل د1.10
نِّي ي ثِمسِّ ي، ْثمسِّ ن يج اَمْشَناو تُْوَغاث ْدِجيڒث س وِزيڒ. س اَْبِريذ يسْظَهار-اَسن-د وپِيَلار ن يِج اَم تُْوَغاث

ڒْبَدا ِذنِّي قِّيمن تُْوَغا ْثَناين س نِّي ي ْثمسِّ ذ نِّي أَسْيُنو وِزيڒ. ذ ْدِجيڒث س ُؤُيْورن اَذ حَما ْثَفاْوث تّݣ-اَسن

أَيث-إِْسَرائِيل. إِ زَّاث َغار
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وسْيُنو ذݣ ْعُذْون َواِمي ُمْوَسى إِ ْعَلاْحَساب َواَمان س ارن ْتَواطهَّ إِْذسن ا َمارَّ 2 اَزݣَّْواغ.ذ

يِج زݣ ْسِوين إِْذسن ا َمارَّ 4 ُرْوِحَيا. لَْمْكَلا ن يِج زݣ ين شِّ إِْذسن ا َمارَّ 3 نِّي. ڒْبَحار ذ نِّي

اَْغَباڒ أُو يذفَّارن، ثن إِي ُرْوِحَيا نِّي وْزُرور ن وْغَباڒ زݣ ْسِوين نِْثِني َٔنَّا لِا ُرْوِحَيا. ي ْثسسِّ ن

أَربِّي، َياْرَضا ِميخف َواَها زَّاْيسن ڒْبَعاض اَمنِّي ا َواخَّ 5 لَْمِسيح. ذ نتَّا تُْوَغاث نِّي وْزُرو ن

نِّي. ڒْخَڒا ِذي ْوْرَضاس يمُّ ذ ِذنِّي مْنَضرن

خ مْزِڒي يِتيِڒي َذاْينغ َوار حَما ي؟ َمايمِّ ين. نشِّ إِ لِْمَثال ن يج ذ وْقعْنت نِّي ثِمْسَڒايِين 6

َماّمش إِْذسن. ڒْبَعاض ݣِّين َماّمش َْٔصَنام ْلا َشا عّبْذث َوار 7 نِْثِني. ان شهَّ تُْوَغا َماّمش ّشّر

َشا نْفّسذ َوار ا ئِْتخصَّ 8 ْزُهْون." اَذ كَّارن ّشن، اَذ ْسون اَذ قِّيمن نِّي "ئِْوَذان لِْكَتاب: ار يقَّ

ذݣ إِْذسن اَڒف ِعْشِرين أُو ْثَڒاَثا َشان ْثُمْوْرث َغار ْوَضان ْوثن مُّ إِْذسن، ڒْبَعاض ݣِّين َماّمش

إِْذسن ڒْبَعاض ݣِّين َماّمش نتَّا، يّݣ َغا ِمين لَْمِسيح نْژر أَ َشا نْزّعم َوار ا ئِْتخصَّ 9 نَْهار. ن يِج

َخاسن َواِمي إِْذسن ڒْبَعاض ݣِّين َماّمش َشا نْتشْثَشا َوار ا ئِْتخصَّ 10 يِفيغَران. س ْتَوانْغن أُْوَشا

َعْزَڒاين. يْقَضا

نْڒمذ، اَزَّاْيسْنت حَما زّمْمن-ثْنت ين. نشِّ إِ لِْمَثال ن يِج اَم ثِمْسَڒايِين-أَ وْقعْنت-اَسن 11

ُؤِمي ونِّي إِ ا-َياس يْتخصَّ َمانَاَيا س 12 ْزَمان. ن ونݣَّاُرو اَڒ ين نشِّ َخانغ خْضڒنْت-يد يْعِني

د اََخاسن ْعَڒاين يبلّع نْسن اَْبِريذ اَزݣَّْواغ ڒْبَحار َغار ُؤْوضن ِمْصَرا، ِزي أَيث-إِْسَرائِيل رْوڒن َواِمي ذ1.10
يّسّك-د نِّي ڒْبَحار ن وجنَّا خ نّس فُْوس يَسّرح ُمْوَسى ِسيِذيْثنغ يكَّار ڒْخّدنِّيت ِمْصَرا. ن ْڒَعْسَكار حْڒثن

يم ئِقِّ ثُْوزغ. َثُمْوْرث ذ َيارِّي-ث نِّي ْدِجيڒث س ْثَشْرِمين، اَڒ ڒْبَحار ا َيارَّ يْجهذ ْرِقي شَّ ذ يض اَسمِّ أَربِّي ِسيِذي

ن ْثَناين اَمْشَناو ذْوڒن أََمان ُيْوْزغن. نِّي ْثُمْوْرث خ ْڒوْسط ِذي أَيث-إِْسَرائِيل ْزَوان ْثَناين، خ يْنْفرق نِّي ڒْبَحار

وفُْوِسي. ذ وژْڒَماض خ ڒْحُيْوض

قِّيمن ْسون َغا ِمين ُؤِفين َوار ڒْخَڒا. ِذي ُؤݣُّْورن قِّيمن ِمْصَرا ِزي رْوڒن َصاِفي َواِمي أَيث-إِْسَرائِيل ر1.10
أَربِّي ِسيِذي إِ زَّاث نّس َثْغِريث ُمْوَسى ِسيِذيْثنغ ئِْيِسي ُمْوَسى. ِسيِذيْثنغ ذ أَربِّي ِسيِذي خ ْتشْثَشان يْوَذان

ينَّا-ٱسن َران اَمّقْ ذ وْزُرو ن يِج إِ زَّاث ْعب شَّ يْجمع-د َهاُرْون ُؤَماس ذ ُمْوَسى ِسِذيْثنغ ئِكَّار ُيْوَمر. ث اَمش

اََمان؟" وْزُرو-َيا زݣ نُْسْوفغ د اََذاوم ا-َيانغ يخصَّ َما أَربِّي، إِ اَرَّاي َشا يتݣّن َوار يِنِّي آ "صنّْطم ُمْوَسى: ِسيِذيْثنغ

اَطَّاس، َواَمان زَّايس ُدْوْقزن اَْغَباڒ. ذ يْذوڒ َمْرَثاين خ نِّي اَْزُرو ُيْوْوَثا نّس فْوس ُمْوَسى ِسيِذيْثنغ يِسيِڒي ڒْخّدنِّيت

نِّي. َواَمان ن وْغَباڒ زݣ نْسن ڒْكِسيبث ذ ْعب شَّ ْسِوين
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ڒْبَدا يِتيِڒين إِݣ ثِنِّي نِّي ثِمْسَڒايِين 13 نّس. ْڒَباڒ َياّر د اَذ َباش َشا، يوطِّي َوار يبّد َقا يْتِغيڒ

ام ْتَواَغارَّ اَذ َشا ي يتجِّ كنِّيو َوار تِّقث، َذايس نتَّا أَربِّي أُو يْتَغارَّان. ش إِي ثِنِّي ذ ْبَناذم اَكذ

َمانَاَيا. إِ تْصَبرم اَذ حَما اْرث ثوَّ ن يج يذبَّر أََذاوم لَّا، ثْصَبرم. اََذاس َشا رم ْثزمَّ َوار ِمين س

َڒْعقڒ َغاْروم اَِكْذوم اَواڒغ سَّ 15 َْٔصَنام. ْلا ِزي رْوڒث يُنو، يِعيّزن أَيْثَما آي َمانَاينِّي س 14

ين، نشِّ نْتَبَراك إِي لَْبَرَكا ن نِّي ْڒَكاس 16 لَّا. نِغ اح صَّ ذ َما قَّارغ ِمين خ مّيْزث نْوم،

زَّايس يْعِني نْترزَّا، إِي نِّي أَْغُرْوم لَْمِسيح. ن يَذاّمن ذݣ نَْشّرش إِي نتَّا ِزي زَّايس يْعِني

س َواْحذس، وْغُرْوم ن ْثخبَّاْست ن يج ِذنِّي 17 لَْمِسيح. ن ات دَّ ِذي نَْشّرش إِي نتَّا ِزي

ن يِّجن ذݣ نَْشّرش إِْذنغ ا َمارَّ ين نشِّ ِميْنِزي إِْذنغ. اَطَّاس ِذنِّي ا َواخَّ يّجن ذ ين نشِّ َباب-أَ سَّ

ْڒمْذَباح ِذي َشّرشن نِْثِني ْدبِيَحاث يتتّن يِنِّي َياك أَيث-إِْسَرائِيل، ِذي فكَّرث 18 ْثخبَّاْست.

نتَّاث َْٔصَنام ْلا إِ امن يْتقدَّ نِّي لَْمْكَلا بلِّي نش قَّارغ َما يِنيغ؟ اَذ ْخسغ ِمين 19 لَّا؟ نِغ نِّي،

ِمين ار لُْكفَّ بلِّي قَّارغ َولَِكن لَّا، 20 َحاَجا؟ َشا ذ نِْثِني َْٔصَنام ْلا بلِّي قَّارغ نِغ َحاَجا؟ َشا ذ

ْثَشْرشم اَِكسن َشا ْخسغ َوار نش أَربِّي. إِ َماِشي َياِطين شَّ إِ امن-ثْنت ْتقدَّ ْدبِيَحاث ذ َغّرْصن

ْثَناين س َياِطين شَّ ن ْڒَكاس ذ ِسيِذيْثنغ ن ْڒَكاس ِزي تْسوم اَذ رم ْثزمَّ َوار 21 َياِطين. شَّ اَك

َما 22 إِْذسْنت. ْثَناين س َياِطين شَّ ن ا ِميسَّ ذ ِسيِذيْثنغ ن ا ِميسَّ ْتَشْرشم اَذ رم ْثزمَّ َوار إِْذسن.

ين؟ نشِّ َخاس نْجهذ َما لِْغَرا؟ س ِسيِذيْثنغ نْسعّصب أَ نْرزُّو

ْڒُمْوِمنِین ن یَا ْلُحرِّ

ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ ستْنَفاعْنت. ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َماِشي َولَِكن حْدْجڒنْت، ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ 23

يِيخف إِ ْڒِخير َشا رزُّْوث َوار 24 ْسجْهذنْت. اََذانغ ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َماِشي َولَِكن حْدْجڒنْت،

ْتسْقَسام َوار ارن، يݣزَّ ن ْوق سُّ ِذي يْتمْنَزا ثُْوِفيم َما ِمين ّشث 25 نْوم. ار َواجَّ إِ ْرُزْوم-ث نْوم،

أَربِّي." ِسيِذي ن َذايس ِمين ا َمارَّ ذ نتَّاث "َثُمْوْرث ار: يقَّ َٔنَّا لِا 26 مْرَتاح. نْوم ِمير ضَّ ّجث

اَذ ْثرزُّْوم كنِّيو أُو اَِكذس تّشم اَذ َباش يْعرض-يكنِّيو ْڒُمْومن ذ َماِشي يِّجن َشان مَڒا 27

َولَِكن 28 َمْرَتاح. نْوم ِمير ضَّ رزُّْوث َوار ْتسْقَسام َوار نْوم، زَّاث سْرسن َما ِمين ّشث ْتَراحم،
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ْعَلاْحَساب َمانَاَيا َشا. تتّم ت َوار َْٔصَنام، ْلا إِ ْدبِيحث ذ قّدْمن-ث َمانَاَيا َقا َحّد َشا ينَّا-ٱوم مَڒا

يعْرضن، كنِّيو إِي ونِّي ن ِمير ضَّ يْعِني 29 ِمير. ضَّ ْعَلاْحَساب أُو ينَّان ث َذاوم إِي ونِّي

مَڒا 30 يُنو؟ َيا لُْحرِّ خ يْحكم اَذ نّْغِنيت يِّجن ن ِمير ضَّ ي َمايمِّ اش َڒاحقَّ نْوم. ِمير ضَّ َماِشي

أَربِّي؟ شكَّرغ ِزي إِي َمانَاينِّي خ َحاْسبن َغا َذايِي إِي ي َمايمِّ لَْمْكَلا، َشان خ أَربِّي شكَّرغ

أَربِّي. يْتَواسْمَغار اَذ َباش َمانَاينِّي ا َمارَّ ݣّث تݣّم، َما ِمين نِغ تتّم نِغ ْثسّسم مَڒا إِذن، 31

ن ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ذ نِغ يُيْونَانِْيين ذ نِغ يِئْسَرائِْيِلْيين ذ نِْثِني ا َواخَّ َحّد غطّْڒث َوار 32

يِيخف إِ ْڒِخير َشا رزُّْوغ َوار تݣّغ. ِمين ا َمارَّ ِذي يْوَذان ا َمارَّ َساْرِضيغ اَذ رزُّْوغ نش 33 أَربِّي.

نْجمن. اَذ َباش يْوَذان ا َمارَّ إِ رزُّْوغ-ث يُنو،

ْلِعبَاَدا ِذي ْڒُمْوِمنَاث

َخاِفي تْعَقاڒم َٔنَّا لِا ْتشكَّرغ-كنِّيو َفا 2 لَْمِسيح. ذفَّارغ نش َماّمش ذفَّارم-اَيِي-د نش.111 ْسڒْمذغ ت َذاوم َماّمش نِّي ْثُغْوِري ظم ْثحّفْ أُو ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ ِذي

إِݣ نتَّا ذ أُو لَْمِسيح ذ نتَّا اَْرَياز ْمُكڒ ن اَزْدِجيف َقا ْمِليح ْسفْهمغ اَكنِّيو ْخسغ َولَِكن 3

نتَّا لَْمِسيح ن أَزْدِجيف يْتَراَيان. إِݣ نتَّا ذ أُو اَْرَياز ذ نتَّا َثْمَغاْرث ْمُكڒ ن أَزْدِجيف يْتَراَيان.

أَربِّي، ِزي يْعڒم ِمين س اَواڒ يسَّ نِغ يْتَژاْدَجان إِݣ اَْرَياز ْمُكڒ 4 يْتَراَيان. إِݣ نتَّا ذ أُو أَربِّي ذ

يْتَژاْدَجان َثْمَغاْرث ْمُكڒ 5 نّس. اَزْدِجيف َشا ْتوقَّر َوار نتَّا اََتاف يغّمس نّس اَزْدِجيف مَڒا

َشا ْتوقَّر َوار اََتاف َشا يغّمس َوار نّس اَزْدِجيف مَڒا أَربِّي، ِزي ثْعڒم ِمين س اَواڒ ثسَّ نِغ

اَذ َتاِݣي َثْمَغاْرث مَڒا 6 ار. اَقشَّ ذ يحّسن نّس اَزْدِجيف اَْخِمي ئِْتَواْحَساب نّس. اَزْدِجيف

َثْمَغاْرث ڒْفِضيحث ن يج ذ َولَِكن نّس. اف اَشوَّ ْثحّسن مَڒا ْحسن نّس وزْدِجيف إِ تْغمس

ُشْوف، 7 نّس. وزْدِجيف إِ تْغمس اَذ ا يْتخصَّ يْعِني اْرث، َثقشَّ ذ ْتحّسن اَذ نِغ ْتحّسن اَذ

َولَِكن أَربِّي ن ّشْنعث ذ فث صِّ ذ نتَّا َٔنَّا لِا نّس وزْدِجيف إِ َشا يغّمس َوار ا-َياس يْتخصَّ أَْرَياز

َثْمَغاْرث لَّا، ثْمَغاْرث. ِزي َشا يْتَواْخِڒيق د َوار أَْرَياز 8 وْرَياز. ن ّشْنعث ذ نتَّاث َثْمَغاْرث
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د إِي َثْمَغاْرث لَّا، ثْمَغاْرث. إِ َشا يْتَواْخِڒيق د َوار اَْرَياز َعاوذ 9 وْرَياز.ز زݣ يْتَواخْڒقن د إِي

اََغارس ثْمَغاْرث إِ ا-َياس يْتخصَّ لَْمَلائَِكاث ْعَلاْحَساب أُو َمانَاينِّي س 10 وْرَياز.س إِ يْتَواخْڒقن

نّس. وزْدِجيف خ ْلَطا سُّ ن لَْعَلاَما ن يج ثِيِڒي

َٔنَّا لِا 12 ثْمَغاْرث. خ يَتْعَتاَما-د أَْرَياز وْرَياز، خ َتْعَتاَما-د َثْمَغاْرث ِسيِذيْثنغ ِذي إِنََّما 11

ِزي َمارَّا أُو ثْمَغاْرث. ِزي و ڒخُّ يخْدجق-د اَْرَياز ذ ُؤَڒا وْرَياز، زݣ ثْمَغاْرث ثْخڒق َماّمش

إِ تْغمس ٱذ َما ْبَڒا أَربِّي إِ اْدْج تژَّ اَذ َثْمَغاْرث َمْعُقْول َما نْوم. يِيخف س حْكمث 13 أَربِّي.

مَڒا ْڒِعيب ن يج ذ بلِّي ْثسْڒَماذ-كنِّيو نتَّاث نّس يِيخف س ْونْشت دُّ َياك 14 نّس؟ وزْدِجيف

ن يج ذ نتَّا اَزْيَرار ذ اف اَشوَّ ا ثجَّ مَڒا َثْمَغاْرث َولَِكن 15 لَّا؟ نِغ اَزْيَرار، ذ اف اَشوَّ ا يجَّ اَْرَياز

مَڒا 16 نّس. وزْدِجيف إِ ثْغمس اَزَّايس َباش ْوش-اَس يمُّ اَزْيَرار نِّي اف اَشوَّ َٔنَّا لِا نّس. ان شَّ

نُّْومْنت ت َوار نّْغِنيت، لَْعاَدا َشان َشا ننُّْوم َوار ين نشِّ َمانَاَيا، خ يْمَغانّن اَذ َحّد َشان يْرُزو

أَربِّي. ن ْڒُمْوِمِنين ن ْثُجَماع َشا

ِسیِذیْثنغ ن أَمْنِسي

ْكَتار انْت ْتَضرَّ نْوم ثُِجَماع َٔنَّا لِا ي؟ َمايمِّ َشا. ْتشكَّرغ كنِّيو َوار و ڒخُّ يغ-كنِّيو، ْتوصِّ نش 17

َجاَراوم تِيِڒين بلِّي تْسِڒيغ ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ْتُمْونم ْخِمي اَمْزَواُرو، ذ 18 عْنت. نّفْ ِمين ِزي

لِْخَلاَفاث يِڒين اَذ َلاُبد َوا اش َڒاحقَّ 19 اح. صَّ ن ْشَواي َذايس َمانَاَيا َتاْمنغ نش أُو لِْخَلاَفاث،

ن نِيَشان اَمْنِسي ذ َما كنِّيو، ْتُمْونم ْخِمي 20 َجاَراوم. نِيَشان يْدَجان يِنِّي َبانن اَذ َباش َجاَراوم

َواَها يتّت يْتَراح ئِّجن يتّݣ: ِمين يّجن كُڒ َٔنَّا لِا ي؟ َمايمِّ 21 َوالُو. لَّا، ِذنِّي؟ تتّم إِي ِسيِذيْثنغ

َما ُشْوف، 22 وِضيڒ. َواَمان ن اَطَّاس يسّس ئِّجن يْدُجْوز، ئِّجن نّْغِني، ونِّي يَراَجا ٱذ َما ْبَڒا

زݣ يِيغس ن يّجن ئِكّس-اَس آَدم، أَربِّي ِسيِذي ئُِسوضص ا. َحوَّ ذ آَدم ِسيِذيْثنغ خ َذانِيَتا اَواڒ ئِسَّ ز8.11
ِسيِذيْثنغ َغار أَربِّي ُيْوِوي-ت ّسنِّي ِزي ا. َحوَّ قَّارن-اَس َثْمَغاْرث ذ أَربِّي ِسيِذي يارِّي-ث نِّي ئِغس وغْزِذيس.

آَدم.

ِوي ݣّغ اََذاس ا ئِخصَّ َواْحذس، آَدم ّجغ اَذ ثعّدڒ َوار ينَّا: يفكَّر أَربِّي "ئِكَّار ،18:2 إِمْزُوْوَرا ْخَزر س9.11
يَعاَشر." اَث يَعاْونن َغا ث
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ْجَماعث ْتسْحَقارم َما كنِّيو، ثْسوم؟ َغا إِ َمانِي ذ نِغ ثّشم َغا إِي َمانِي ثُْوْذِرين ُبو َغاْروم َوار

َغا إِي كنِّيو َما يِنيغ؟ َغا َذاوم ِمين َوالُو؟ يْدِجي َغار َوار يِنِّي ْتحݣَّرم أَربِّي ن ْڒُمْوِمِنين ن

َوالُو. لَّا، َمانَاَيا؟ خ شكَّرغ

ْدِجيْڒث ِذي ِسيْوضغ: د َذاوم إِي َمانَاَيا ذ أُو ِسيِذيْثنغ ُيْوَشا َذايِي ِمين اََقا نش ُشْوف، 23

"َوا ينَّا: يرز-يث أَربِّي يْشَكر َواِمي 24 اَْغُرْوم، نتَّا يْيِسي-د ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ يّمْنز ِذي إِي نِّي

ْثفكَّرم." اََذايِي حَما َمانَاَيا تݣّث كنِّيو. ْعَلاْحَساب ْوشن يمُّ َغا إِي يُنو ات دَّ ذ يْدَجان إِݣ

ْجِذيذ ذ ْڒَعاهذ ذ "ْڒَكاس-أَ ينَّا: ْڒَكاس، نتَّا يْيِسي-د نِّي، اَمْنِسي ڒن كّمْ َواِمي َعاوذ و أَمُّ 25

َما مْڒِمي ِميْنِزي 26 ْثفكَّرم." اََذايِي حَما ثْسِويم، ث َما مْڒِمي َمانَاَيا تݣّث يُنو. يَذاّمنش س

َغا د اَڒ ِسيِذيْثنغ ن ْڒمْوث س ْتخبَّرم أََقا ْڒَكاس-أَ، ِزي ثْسِويم َما مْڒِمي ذ اَْغُرْوم-أَ يم ثشِّ

َياس.

نّس ْڒَكاس-أَ ِزي يْسون َغا إِي ونِّي ذ نِغ ِسيِذيْثنغ ن اَْغُرْوم-أَ يّشن َغا إِي ونِّي أََقا 27

ن يَذاّمن ذ ات دَّ اَك َرانْت َثمّقْ ذ ْڒُمْعِصّيث يݣَّا نتَّا أََتاف لِْقيَما، َشا يِتيّش َذاسن َوار َولَِكن

إِي ْقبڒ اَْغُرْوم-أَ، يّش َغا إِي ْقبڒ نّس يخف يَراجع اَذ ْبَناذم إِ ا-َياس يْتخصَّ إِيَوا 28 ِسيِذيْثنغ.

ِسيِذيْثنغ، ن ات دَّ خ نِيَشان يْعقڒ ٱذ َما ْبَڒا يسّسن يتتّن ونِّي أََقا 29 ْڒَكاس-أَ. ِزي يسو َغا

يْدَجان إِݣ َجاَراوم اَطَّاس ِذنِّي َمانَاينِّي س 30 نّس. يِيخف إِ لِْعَقاب يسّس يتّت نتَّا أََتاف

أََتاف نِيَشان، نّغ يِيخف خ نْحكّم َمْعِليك 31 ْوثن. مُّ زَّاْيوم ڒْبَعاض َشان ذ هْڒشن ضْعفن

ي نْكسِّ َوار َباش ا-َيانغ ينهَّ نتَّا يْعِني ِسيِذيْثنغ يَتاْحَكام َخانغ ْخِمي 32 َشا. نْتَواْحَكام َوار ين نشِّ

ْونْشت-أَ. دُّ ن لِْعَقاب َشا

يِّجن، َشان يْدُجْوز مَڒا 34 اََياْوَيا. َراَجاث تّشم اَذ ْتُمْونم ْخِمي اَيْثَما، آي َمانَاَيا خ 33

أَربِّي. َشا يب يْتِحسِّ كنِّيو َوار اََتاف ْتُمْونم ْخِمي َباش نّس اْرث ثدَّ ِذي يّش اَذ ا-َياس ئِْتخصَّ

نّْغِنيت. نِّي ْثمْسَڒايِين خ يغ وصِّ اَكنِّيو نش اَسغ َغا د ْخِمي

ّدم. ذ نتَّا ئَِذاّمن ش25.11
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ْڒُمْوِمنِین إِ ْلقُْدَراث یتِیّشن یقّدْسن ْوح أَرُّ

نم ثّسْ 2 اَيْثَما. آي ُرْوِحَياث لُْقْدَراث خ نْوم يخف ْتقْفڒم اَذ َشا ْخسغ َوار ا اَمَّ َفا خ112 3 يزْيُنْونن. َْٔصَنام ْلا َغار وْبِريذ زݣ ْتَواُسْوْفغم ار لُْكفَّ ذ كنِّيو تُْوَغا َواِمي بلِّي

يْتَوانْعڒ’! ِعْيَسى ‘َقا أَربِّي ن أَرُّْوح س يِيِني اَذ َحّد ِذنِّي َوار بلِّي ْمِليح ْتفْهمم اَذ ْخسغ َمانَاينِّي

يقّدْسن. أَرُّْوح س إِلَّا َمْوَلانَا’ ذ ِعْيَسى ‘َقا يِيِني اَذ َحّد ِذنِّي َوار َعاوذ

َولَِكن لْمْسُؤلَِياث، ن َٔنَْواع ْلا ِذنِّي 5 يّجن. ِذنِّي أَرُّْوح َولَِكن لُْقْدَراث، ن َٔنَْواع ْلا ِذنِّي َفا 4

ثْنت إِي نتَّا ذ يْعِني يّجن ِذنِّي أَربِّي َولَِكن ڒْخَذايم، ن َٔنَْواع ْلا ِذنِّي 6 يّجن. ِذنِّي ِسيِذيْثنغ

ن ْڒخْذمث يسْظَهار َغا ِزي إِي يّجن كُڒ إِ ْوش-اَس ئِمُّ 7 ْبَناذم. كُڒ ِذي َمارَّا امن يْسخدَّ

اَذ َباش يقّدْسن أَرُّْوح ن وفُْوس س ْوش-اَس يمُّ ئِّجن 8 يْوَذان. ا َمارَّ يْنفع اَذ يقّدْسن أَرُّْوح

ئِّجن 9 َوانِيَتا. أَرُّْوح-أَ ن وفُْوس س ثُْوْسَناص ن َواَواڒ ْوش-اَس يمُّ ئِّجن لِْحْكَما. س يوڒ يسِّ

لُْقْدَراث َشان ْوشْنت-اَس مُّ ئِّجن َوانِيَتا. أَرُّْوح-أَ ن وفُْوس س يْجهذ يَمان ْلٕاِ ْوش-اَس يمُّ

ئِّجن لُْمْعِجيَزاث. يّݣ اَذ ْوش-اَس يمُّ ئِّجن 10 َوانِيَتا. أَرُّْوح-أَ ن وفُْوس س يْسݣْنَفا اَذ َباش

ن َجار يمّيز اَذ ار ثِيزمَّ ْوشْنت-اَس مُّ ئِّجن أَربِّي. ِزي يعْڒمن ِمين س يوڒ يسِّ اَذ ْوش-اَس يمُّ

اَذ ْوش-اَس يمُّ ئِّجن ُرْوِحَياث. لَُّغاث ن ڒْبَعاض س يوڒ يسِّ اَذ ْوش-اَس يمُّ ئِّجن اَرُّْوَحاث.

َوانِيَتا. أَرُّْوح، ن يِج ن وفُْوس س امْنت ْتَواْسخدَّ ثَِنا ثِمْسَڒايِين-أَ ا َمارَّ 11 نِّي. لَُّغاث يْسَتْرجم

نتَّا. يخس َماّمش َواْحذس يّجن كُڒ إِ ئَِفرق-يثْنت

ْلَمِسیح ِذي دَّات ن یج ذ نشِّین ا َمارَّ

نِثِني ا َواخَّ ْطُرْوَفاث-أَ َولَِكن ْطُرْوَفاث، ن اَطَّاس َغارس يْشتن ذ نتَّاث نّغ ات دَّ ُشْوف، 12

ن يِج س َواَمان س ار نْتَواطهَّ ا َمارَّ ين نشِّ َٔنَّا لِا 13 لَْمِسيح. يْدَجا و أَمُّ يّجن. ذ اََقاثن اَطَّاس ذ

يْدَجا َغار يِنِّي ذ يُيْونَانِْيين، ذ نِغ أَيث-إِْسَرائِيل يْعِني ْجَماعث، ن يج ذ نِيِڒي أَ َباش أَرُّْوح

لَْمْعِريَفا. ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ص8.12
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نَْشرش أَ يْعِني نْسو أَ ُيْوَشا-ٱنغ إِْذنغ ا َمارَّ ين نشِّ نْسن. َيا لُْحرِّ َغاْرسن يِنِّي ذ نِغ نْسن َباب

أَرُّْوح. ن يِج ذݣ

ْطُرْوَفاث. ن اَطَّاس َغارس لَّا، َواَها. طَّاْرف ن يج َشا َغارس َوار ات دَّ ُشْوف، و ڒخُّ 14

يْعِني ات-أَ، دَّ ِزي َشا ْدِجيغ َوار نش فُْوس ذ ُبو ْدِجيغ َوار نش َقا نّس وَضار ينَّا مَڒا 15

ْدِجيغ َوار نش َقا نّس ْون ومجُّ ينَّا مَڒا 16 نِّي. ات دَّ ِزي يّفغ َغا ِزي إِي َواَواڒ-أَ س َماِشي

نِّي. ات دَّ ِزي يّفغ َغا إِي َواَواڒ-أَ س َماِشي يْعِني ات-أَ، دَّ ِزي َشا ْدِجيغ َوار نش ثِيّط ذ ُبو

ن يج ذ نتَّاث ثْكمڒ ات دَّ مَڒا ْثصنّط؟ َغا َمانِيس ثِيّط، ن يج ذ نتَّاث ثْكمڒ ات دَّ مَڒا 17

َماّمش يِشتن كُڒ ات دَّ ن ْطُرْوَفاث يستّف أَربِّي و ڒخُّ َولَِكن 18 ْثُشْومّ؟ َغا َمانِيس ْون، ومجُّ

و ڒخُّ 20 ات؟ دَّ ثْدَجا َمانِي يّجن، ذ تُْوَغا ْطُرْوَفاث-أَ ا َمارَّ َمْعِليك إِيَوا 19 يّݣ. اَت نتَّا يخس

ات. دَّ ن يج ِذنِّي َولَِكن ْطُرْوَفاث ن اَطَّاس ِذنِّي

اَزْدِجيف َعاوذ نِغ َشا. تْحِذيِجيغ ش َوار نش َقا وفُْوس إِ ثِيِني اََذاس ر ْثزمَّ َوار ثِيّط َفا 21

إِي ات دَّ ن نِّي ْطُرْوَفاث لَْعْكس، 22 َشا. تْحِذيِجيغ كنِّيو َوار نش َقا يَضارن إِ يِيِني اََذاسن

يْتِغيڒ َذانغ إِي ات دَّ ن نِّي ْطُرْوَفاث 23 ْكَتار. ْتَواْحَذاَجانْت نِثْنِتي ذ َڒا ضْعفْنت يْتِغيڒ َذانغ

نْتسْذَحا َشا، ْتِبْينن َوار إِي نّغ ْطُرْوَفاث َعاوذ ْكَتار. لِْقيَما نْتّݣ-اَسن لِْقيَما، ُبو َغاْرسن َوار

يْعِني نْسْذَحا. اَزَّاْيسن َشا تْحِذيِجين َوار ْتَبانن إِي نّغ ْطُرْوَفاث َولَِكن 24 ْكَتار. زَّاْيسْنت

يتْحَذاَجان نِّي طَّاْرف إِ لِْقيَما ُيْوش اَذ َباش ات دَّ ن ْطُرْوَفاث ئِستّف لَْعْكس، يݣَّا أَربِّي

ِكيف-ِكيف. َواْيَواَيا ذݣ ْتهلَّان أَذ لَّا، ات. دَّ ِذي لِْخَلاف ُبو يْدِجي َوار و أَمُّ 25 لِْقيَما.

َفْرحن اَذ أََتاف لِْقيَما، ْوش-اَس يمُّ يّجن مَڒا كُْڒِشي. س ابن ْتَواعدَّ يِّجن، اب يتْعدَّ مَڒا 26

َمارَّا. اَِكدس

طَّاْرف يّجن ذ زَّاْيوم يّجن كُڒ لَْمِسيح، ن ْجَماعث ذ يْعِني نِّي ات دَّ ذ كنِّيو َفا 27

ِويس َٔنِْبَيا، ْلا ْثَناين ِويس أَرُُّسل، اَمْزَواُرو ذ أَربِّي يرتّب ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ِذي 28 نّس.

اَذ َباش لُْقْدَراث ْدَجانْت َغار يِنِّي ذ لُْمْعِجيَزاث امن يْسخدَّ يِنِّي مْنَبْعد يْمسْڒَماذن، ْثَڒاَثا

ن ڒْبَعاض س اَواڒن يسَّ يِنِّي ذ ْڒخْذمث، س يْتكلَّافن يِنِّي ذ يْتَعاَوانن، يِنِّي ذ ْسݣْنَفان،
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إِْذسن ا َمارَّ َما َٔنِْبَيا؟ ْلا ذ إِْذسن ا َمارَّ َما اَرُُّسل؟ ذ إِْذسن ا َمارَّ َزْعَما َما 29 ُرْوِحَياث. لَُّغاث

اَذ لُْقْدَراث َغاْرسن إِْذسن ا َمارَّ َما 30 لُْمْعِجيَزاث؟ امن ْسخدَّ إِْذسن ا َمارَّ َما يْمسْڒَماذن؟ ذ

ْسَتْرَجامن؟ إِْذسن ا َمارَّ َما ُرْوِحَياث؟ لَُّغاث س اَواڒن سَّ إِْذسن ا َمارَّ َما ْسݣْنَفان؟

ِزي ُيْوْعَڒان وْبِريذ ن يج شّرْحغ اََذاوم َماَشا ُيْوْعَڒان، لُْقْدَراث خ اَطَّاس ْثرزُّْوم كنِّيو َفا 31

يْبِريذن. ا َمارَّ

ا َمارَّ ِزي قَاع یُْوْعَڒان یْدَجان إِي أَْبِریذ

لَُّغا، س يَثرَّاسن ن يِيڒَساون س اَواڒغ سَّ َمْعِليك ُرْوِحَيا،113 يْعِني لَْمَلائَِكاث ن لَُّغا س اَواڒغ سَّ َمْعِليك

َشا، تِيِڒي َغاِري َوار ڒْمِحّبث نش َماَشا

َدْرُبْوݣَا، ن يِج اَم اعغ ْتسدَّ نش إِِڒي

َواَها. ْڒَقْرقُْوبض اَم تْمقْرَقابغ نش إِِڒي

َٔنِْبَيا، ْلا اَم يْوڒغ سِّ اَذ لُْقْدَرا َغاِري َمْعِليك نش 2

ثُْوْسَنا، ا َمارَّ ذ يُنْوفَّرن ِمين ا َمارَّ فْهمغ َمْعِليك

يُذْوَرار-أَ، ْسُمْوتِّيغ اَذ حَما يَمان ْلٕاِ امغ ْسخدَّ َمْعِليك

َشا. ْتِحبِّيغ َوار نش مَڒا ْدِجيغ إِي َوالُو ذ إِِڒي

اَݣَْڒا، ذ َغاِري ِمين ا َمارَّ صْدقغ َمْعِليك نش 3

ات-أَ، دَّ حْرقن اَذ يُنو يخف سلّْمغ َمْعِليك

َشا. ْتِحبِّيغ َوار مَڒا َوالُو رْبحغ َوار إِِڒي

ْقَراپَّا. ذ نتَّا ْڒَقْرقُْوب ض1.13
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لَْحَنانَا. ن يج َذايس ْڒَخاَضر، ن تَِّساع َذايس ڒْمِحّبث 4

َشا. ْثحّسذ َوار تْفَتَخر َوار ڒْمِحّبث

ْتسْذَحا. نتَّاث أََقا 5 تَّكبُّر، َذايس َوار

َواَها. نتَّاث ثْنَوا ِمين خ َشا ْثرزُّو َوار

ذْغَيا. تتُّو ْعَصان-ت مَڒا ْتعّصب، اَذ يْسِهيڒ َوار

لَْحِقيَقا. ِزي ْثَفّرح ّشّر، ِزي َشا ْثَفّرح َوار 6

ثكَّا. َما ْشَحاڒ َتامن اْرص. عمَّ ْثفطَّاح َوار 7

ْتمنَّا. ڒْبَدا ََٔمال ْلا س يْدَجان. ِمين ا َمارَّ خ ْثصبَّر

تْقَضا، اَذ اْرص عمَّ نتَّاث ڒْمِحّبث-أَ 8

َٔنِْبَيا، ْلا ن َواَواڒن نَْتاَهان اَذ َماَشا

لَُّغا، ذ َشا ْتِغيِمن َوار يَثرَّاسن ن ئِڒَساون

ثُْوْسَنا. يْعِني ْتَواكّمڒ اَذ لَْمْعِريَفا

َمانَاَيا، يْكمڒ َماِشي نّسن ِمين أََقا 9

يْدَجا. إِݣ ُؤنِْقيص ذ َٔنِْبَيا ْلا ين نشِّ اَواڒ نسَّ ِمين

َذانِيَتا، يَبان َغا د ْخِمي يْكمڒ َقاع يْدَجان ِمين 10

نتَّا. ر يودَّ اَذ ُؤنِْقيص ذ يْدَجان ِمين ّسنِّي

َواَها، اَسْيِمي ذ تُْوَغايِي نش َواِمي 11

نتَّا، اَم يْوڒغ سِّ اَسْيِمي أَمْشَناو

َوانِيَتا، اَم فكَّارغ اَسْيِمي أَمْشَناو

لِْفْكَرا. س ْتميِّيزغ َوار اَسْيِمي أَمْشَناو

َبْعَدا، اَْرَياز ذ ذْوڒغ َواِمي نش

وسْيِمي-َيا. ن يْبِريذن ذݣ سْمحغ
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َشا، ثْصِفي َوار ثِيِسيث ن يِج ذݣ نْخزَّر و ڒخُّ أََقا 12

َقاَرا. ِذي َقاَرا ْمِليح نْمژر أَ مْنَبْعد َماَشا

يْدَجا، إِݣ ُؤنِْقيص ذ نغ ّسْ ِمين و ڒخُّ

َمارَّا، ثِمْسَڒايِين نش نغ ّسْ اَذ مْنَبْعد

َذانِيَتا. نش نغ ْتَواّسْ َماّمش ِكيف-ِكيف

ْثَڒاَثا-َيا: قِّيمن و ڒخُّ أََقاثن 13

يَِنا. ڒْمِحّبث ذ ََٔمال ْلا ذ يَمان ْلٕاِ

ثُْوْعَڒا. يْدَجان إِي ڒْمِحّبث َذاْيسن يَِنا ِزي َماَشا

ْملِیح َشا ْتَواْفِھیمْنت َوار إِي ُرْوِحیَاث ْلقُْدَراث ْثنَاین

ثنِّي َتن َخاصَّ ُرْوِحَياث، لُْقْدَراث خ ْمِليح ْرُزْوث أُو ڒْمِحّبث ن اَْبِريذ ْذَفارث اَواڒ114 يسَّ َما ُرْوِحَيا، لَُّغا س اَواڒن يسَّ ونِّي ُشْوف، 2 أَربِّي. ِزي يْتَواعْڒمن َواَواڒ ن

س ثِمْسَڒايِين ار ئِقَّ يتْفَهامن، َذاس إِي َحّد ِذنِّي َوار أَربِّي. اَك اَواڒ ئِسَّ لَّا، يِْوَذان؟ اَك نتَّا

ِزي يْعڒم ِمين س يِْوَذان اَكذ اَواڒن يسَّ ونِّي َولَِكن 3 يُنْوفَّرن. ْڒَمْعَنا َذاْيسْنت يقّدْسن أَرُّْوح

ْتَواْصَبرن. اَذ عن ْتَواشّجْ اَذ ْتَواجْهذن اَذ َباش َواَواڒ ن يج يَساَواض-اَسن نتَّا اََتاف أَربِّي

نتَّا أَربِّي ِزي يْعڒم ِمين س اَواڒن يسَّ ونِّي نّس. يخف يْستْنَفاع ُرْوِحَيا لَُّغا س اَواڒن يسَّ ونِّي 4

َولَِكن ُرْوِحَيا، لَُّغاث س يْوڒم تسِّ اَذ كنِّيو َمارَّا ْخسغ إِيَوا 5 ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث يْستْنَفاع

يْعڒم إِݣ َواَواڒ س اَواڒن يسَّ ونِّي أَربِّي. ِزي ْثعْڒمم إِي َواَواڒن س يْوڒم تسِّ اَذ ْكَتار ْخسغ

َباش يْسَتْرجم َحّد َشان مَڒا إِلَّا ُرْوِحَياث، لَُّغاث س اَواڒن يسَّ ونِّي زݣ يْمَغر نتَّا أَربِّي ِزي

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث يْستْنفع اَذ

إِي نَْفع َمان ُرْوِحَياث، لَُّغاث س نش اَواڒغ سَّ َغاْروم ُؤِسيغ-د مَڒا اَيْثَما، آي و ڒخُّ َفا 6

عْڒمغ إِي َواَواڒ ن َشا نِغ ثُْوْسَنا ن َشا نِغ لَْواِحي ن َشا ُؤِويغ-اَوم-د مَڒا إِلَّا نْفعغ َغا كنِّيو ِزي

أَمْشَناو ُبْوْحبڒ. ُبو َذاْيسْنت َوار لُْمِسيَقا ن ََٔلاث ْلا ذ ُؤَڒا أَمنِّي 7 ْثُغْوِري؟ ن َشا نِغ أَربِّي ِزي
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َوار نّْغَما، ُبو تِيّشن َذاش َوار ْثنْقطذ َوار نِغ نِيَشان ْثُصْوضذ َوار مَڒا َتݣْمْبِريت، نِغ َثْمَجا

س َشا ْثُصْوضذ َذايس َوار مَڒا ار، زَّمَّ اَمْشَناو َعاوذ 8 ثْعَنا. ِمين نِّي لُْمْوِسيَقا نذ تّسْ اَذ رذ ْثزمَّ

س َواَها ْتوْجِويجم مَڒا كنِّيو، ذ ُؤَڒا و أَمُّ 9 ْڒَحاْرب؟ إِ يْسوْجذن َغا ِوي يْصَفا، ْوت صُّ ن يِج

لَْهَوا! ِذي اَواڗن يسَّ ونِّي اَم نْوم اََواڒ كنِّيو أََتاف ارم؟ ثقَّ ِمين يفْهمن َغا َذاوم ِوي نْوم، َواَواڒ

ْڒَمْعَنا َغارس يْشتن كُڒ َولَِكن ْونْشت، دُّ ِذي لَُّغاث ن ْلأنَْواع ن اَطَّاس ْدَجان ّشّك ْبَڒا 10

ونِّي إِ انِي وَبرَّ يِج اَم يِڒيغ اَذ نش أََتاف نِّي، لَُّغا ن ْڒَمْعَنا نش َشا ينغ سِّ َوار مَڒا إِيَوا 11 نّس.

لُْقْدَراث اَطَّاس ْثرزُّْوم َواِمي كنِّيو، إِيَوا 12 نش. إِ انِي وَبرَّ يِج اَم يِيِڒي اَذ َعاوذ نتَّا اَواڒن، يسَّ

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث يْستْنَفاعن ِزي إِي ثِنِّي ِذي تْكَثارم اَذ حْوڒث ُرْوِحَياث،

يْسَتْرجم اَذ َباش اْدْج يژَّ اَذ ا-َياس يْتخصَّ ُرْوِحَياث لَُّغاث س اَواڒن يسَّ ونِّي َمانَاينِّي، خ 13

يْستْنِفيع َوار يُنو َڒْعقڒ َولَِكن يْتَژاْدَجا يُنو أَرُّْوح ُرْوِحَيا، لَُّغا س ژُّْوْدجغ مَڒا َٔنَّا لِا 14 ار. يقَّ ِمين

غنّْجغ أَذ يُنو. َڒْعقڒ س ژَّاْدجغ اَذ َعاوذ يُنو، اَرُّْوح س ژَّاْدجغ أَذ ݣّغ؟ َغا ِمين إِيَوا 15 َشا.

إِي ونِّي َواَها، اَرُّْوح س أَربِّي ْتشكَّرذ مَڒا 16 يُنو. َڒْعقڒ س غنّْجغ اَذ َعاوذ يُنو، اَرُّْوح س

ارذ. ثقَّ ِمين َشا ين يسِّ َوار َٔنَّا لِا نّش كر شُّ خ آِمين يِيِني اَذ ر يزمَّ َوار َياَرا زِّ ذ َغاْروم ُيْوِسين د

َشا. ينّفع ث َوار نّْغِنيت ونِّي َولَِكن أَربِّي ْثشكَّرذ شك يْمكن َواه، 17

ْجَماعث ِذي إِنََّما 19 َمارَّا. زَّاْيوم ْكَتار ُرْوِحَياث لَُّغاث س اَواڒغ سَّ نش أَربِّي، ْتشكَّرغ 18

ن اََڒاف عْشَرا يْوڒغ سِّ مَڒا ِزي ْحسن من يفّهْ َواَواڒن ن خْمَسا ِغير يْوڒغ سِّ مَڒا ْڒُمْوِمِنين ن

ُرْوِحَيا. لَُّغا ن يِج س َواَواڒن

ِذي يسْيَمان اَم ئِِڒيم لَّا، يمْزَيانن. يحْنِجيرن اَم َشا ْتفكَّرث َوار اَيْثَما، آي َصاِفي 20

يْوڒغ سِّ اَذ "نش ُمْوَسى: ن ِريَعا شَّ ِذي ار ئِقَّ 21 َرانن. يمّقْ ذ يِڒيم َڒْعقڒ ْعَلاْحَساب أُو ّشّر،

يْتصنِّيطن َذايِي َوار اَمنِّي ا َواخَّ انِْيين، يَبرَّ ن ييْنِشيشن س أُو يَثرَّاسن ن لَُّغاث س يِْوَذان-أَ إِ

لَْعَلاَما ن يج ذ نِثْنِتي ُرْوِحَياث لَُّغاث نِّي، َواَواڒ خ 22 أَربِّي." ِسيِذي ار-يث يقَّ َمانَاَيا َشا.

أَربِّي، ِزي يْتَواعْڒمن اََواڒ َولَِكن َشا. ُيْوِمينن َوار يِنِّي إِ نتَّاث لَّا، ُيْوْمنن. يِنِّي إِ ُبو ثْدِجي َوار

َشا. ُيْوِمينن َوار يِنِّي إِ َماِشي ُيْوْمنن يِنِّي يْستْنَفاع نتَّا
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ُزْورن- ا ثُمَّ ُرْوِحَياث لَُّغاث س َمارَّا اَواڒم ثسَّ ْڒُمْوِمِنين ن ثْكمڒ ْجَماعث ْثُمْونم مَڒا إِذن، 23

اَواڒم ثسَّ مَڒا َولَِكن، 25–24 يُبْوَهاِڒْيين. ذ كنِّيو َقا نَّان أََتاف ار، لُْكفَّ ذ نِغ ا َبارَّ ن يِْوَذان د

أََتاف لَْكاِفر، ن يج ذ نِغ ا َبارَّ ِزي َحّد يُزْور-د ا ثُمَّ أَربِّي ِزي ْثعْڒمم إِي َواَواڒن س كنِّيو َمارَّا

اَزَّايس أََتاف لَْعاِصي، ذ نتَّا ا َمارَّ زَّاْيوم يْقنع اَذ يْتَواَحاسب اَذ َقا نّس يِيخف ذݣ يْسحّس

اح صَّ ذ أَربِّي َقا يِيِني اَذ أَربِّي يْعبذ اَذ يسّجذ اَذ ا ثُمَّ نّس. ُوْوڒ ن َْٔسَرار ْلا ا َمارَّ ْتَواُسْوْفغن

َجاَراوم! اََقاث

ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث ِذي ْلِعبَاَدا ِذي یْدَجان نِّیظَام

يج يِيِڒي اََغارس ئِّجن وغنِّيج، يِيِڒي اََغارس يّجن ْثُمْونم َغا ْخِمي اَيْثَما، آي َفا إِذن 26

اََغارس ئِّجن ُرْوِحَيا، لَُّغا ثِيِڒي اََغارس ئِّجن لَْواِحي، يِيِڒي اََغارس ئِّجن وسْڒَماذ، ن َواَواڒ ن

لَُّغا ن يِج س يْوڒم ثسِّ مَڒا 27 ْتجْهذم. اَذ َباش يِڒيْنت اَذ ثِمْسَڒايِين-أَ ا َمارَّ تَّْرَجَما. ثِيِڒي

َشان بلِّي َلاُبد أُو ئِج-ئِج يْوڒم تسِّ أَذ َصاِفي. أُو إِْذوم ْثَڒاَثا نِغ ْثَناين ِغيڒ يْوڒم تسِّ أَذ ُرْوِحَيا،

يوڒ يسِّ اَذ يْسُتْوك اَذ اَواڒن يسَّ ونِّي يْسَتْرْجمن، َغا إِي َحّد ِذنِّي َوار مَڒا 28 يْسَتْرجم. اَذ يِّجن

أَربِّي. ذ نّس ُوْوڒ ذݣ

لَْواِحي يْهَوا-د مَڒا 30 نِّي. اََواڒن مّيْزن اَذ ئِنّْغِني ْثَڒاَثا. نِغ ْثَناين يْوڒن سِّ اَذ َلاُبد َٔنِْبَيا ْلا َفا 29

كنِّيو رم ْثزمَّ َٔنَّا لِا 31 يْسُتْوك. اَذ اَواڒن يسَّ اَمْزَواُرو ونِّي ِذنِّي، يمن يقِّ َجاَراسن نّْغِني يِّجن خ

َوا 32 عن. ْتَواشّجْ اَذ ڒْمذن اَذ ا َمارَّ َباش ئِج-ئِج أَربِّي ِزي ْثعْڒمم ِمين ِزي يْوڒم تسِّ اَذ ا َمارَّ

يْدِجي َوار أَربِّي َٔنَّا لِا 33 نْسن. يِيخف س نْسن يِيِري خ اََقاثْنت َٔنِْبَيا ْلا ن ُرْوِحَياث لُْقْدَراث

ْڒُمْوِمِنين. ن ثُِجَماع ا َمارَّ ِذي َذاْيسْنت إِي لَْعاَدا ذ َثا ذ ڒْهَنا. ن أَربِّي َولَِكن ْڒَفاْوَضا ن ُبو

يْتَواْسِميح َذاسْنت َوار ْسُتْوَكانْت. قِّيمْنت اَذ َلاُبد ْڒُمْوِمِنين ن ْثُجَماع ِذي ثِْمَغاِرين 34

ڒْمذنْت اَذ رزُّْونْت مَڒا 35 ُمْوَسى. ن ِريَعا شَّ ار ثقَّ َماّمش ْتسْذَحانْت اَذ َلاُبد يْوڒنْت. سِّ اَذ َشا

خ ْڒِعيب ن يج ذ َٔنَّا لِا اْرث. ثدَّ ِذي نْسْنت يْرَيازن ّسْقَسانْت اَذ َلاُبد ْثمْسَڒاْيث، َشان

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث ن ْڒوْسط ِذي يوڒ تسِّ اَذ ثْمَغاْرث
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يّجن مَڒا 37 َواَها؟ كنِّيو َغاْروم ُيْووض-د َما نِغ كنِّيو؟ زَّاْيوم يّفغ-د َما أَربِّي، ن أََواڒ 36

ِذي َتاِريغ د َذاوم ِمين بلِّي يْقبڒ اَذ َلاُبد ُرْوِحَيا ْبَناذم ذ نِغ نَِّبي ذ نِيَشان نّس يخف يحّسب

نتَّا. َشا يْتَواقّبڒ َوار َمانَاَيا، َشا يْقِبيڒ َوار مَڒا 38 ِسيِذيْثنغ. ن ُڒْوِصّيث ن يج ذ نتَّاث ثْبَرات-أَ

َوار َعاوذ أُو أَربِّي، ِزي يْتَواعْڒمن َواَواڒ س يْوڒم تسِّ اَذ اَطَّاس ْرُزْوث اَيْثَما، آي َمانَاَيا خ 39

يِج س َمْعُقْول كُْڒِشي تݣّم اَذ ا يْتخصَّ َولَِكن 40 ُرْوِحَياث. لَُّغاث س يْوڒم تسِّ اَذ َشا قطّْعث

نِيَشان. نِّيَظام ن

ْلَمِسیح ن ْلقِیَاَما

ْثقْبڒم-ث نتَّا يْعِني رغ، بشَّ كنِّيو ِزي إِي نِْجيل ْلٕاِ خ أَيْثَما آي ْسفكَّرغ اَكنِّيو َفا تّْبِشير115 ن َواَواڒ ذݣ ْمِليح تطّْفم َذايس َواِمي زَّايس امم ْتنجَّ أََقا 2 َخاس. ْمتْبِثين أُو

ثْسبطّْڒم-ث. نْوم يَمان ْلٕاِ َزْعَما لَّا، مَڒا رغ. بشَّ كنِّيو ِزي إِي نِّي

يْعِني يُنو، يِيخف س نش قْبڒغ-ث تُْوَغا ُمْوِهيم يْدَجان َمانَاينِّي ِسْيْوضغ-اَوم-د ُشْوف، 3

يْتَواْسنكَّار- ا ثُمَّ يْتَوانْضڒ، ا ثُمَّ 4 لِْكَتاب. ار يقَّ َماّمش نّغ ْڒُمْعِصَياث ْعَلاْحَساب ْوث يمُّ لَْمِسيح
ُبْوْطُرس،ط إِ يْظَهار-اَس-د ا ثُمَّ 5 لِْكَتاب. ار يقَّ ِمين ْعَلاْحَساب ثْڒتِيَّام ِويس َواّس ذݣ د

إِ ْثَواَڒات ن يِّجن ذݣ يْظَهار-اَسن-د مْنَبْعد 6 اَرُُّسل. ن نِّي ثْنَعاش إِ يْظَهار-اَسن-د ّسنِّي

يْعِني طّْصن اََقا ڒْبَعاض َماَشا إِْذسن ا َمارَّ ْعَڒاين رن دَّ َعاذ نِْثِني َواْوَماثن. ن خمْسِميَّا ِزي ْكَتار

يمْظَهار-اَيِي-د َقاع ونݣَّاُرو َغار 8 اَرُُّسل. ا َمارَّ إِ مْنَبْعد َيْعُقْوب، إِ يْظَهار-اَس-د ا ثُمَّ 7 ْوثن. مُّ

اَمْزَيان ذ نش أََقا 9 نِيَشان. يُنو ْزَمان ِذي َشا ْخِڒيقغ د َوار يْعِني عْضڒغ نش اَْخِمي نش، إِ

ْجَماعث ابغ ْتعدَّ نش تُْوَغا اش َڒاحقَّ اَرَُّسْول َڒاَغان اََذايِي َشا ْسِذيِهيْدجغ َوار اَرُُّسل. ِذي َقاع

َخاِفي نّس اَْرَضا ا ثُمَّ و. ڒخُّ ْدِجيغ َماّمش تِيِڒيغ نش أَربِّي ن اَْرَضا س َولَِكن 10 ْڒُمْوِمِنين. ن

ذ لَّا َزْعَما، نش َماِشي َمارَّا. زَّاْيسن ْكَتار َتَماَرا اثغ شَّ لَْعْكس نَْفاع، ْبَڒا س ُبو يْدِجي َوار

كْيَفاس. قَّارن-اَس ْلأَصل ن لِْكَتاب ِذي نّس يسم ُبْوْطُرس ط5.15
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ار نْتبشَّ ِزي إِي تّْبِشير ذ َوانِيَتا ذ نِْثِني، ذ نِغ نش ذ ا َواخَّ َفِلَهاَذا 11 ِكِذي. إِي أَربِّي ن اَْرَضا

ثُْوْمنم. كنِّيو ا ثُمَّ

یمتِّینن ن ْلقِیَاَما

َوار َقا زَّاْيوم ڒْبَعاض يِنين َغا َماّمش ْڒمْوث، ِزي يْتَواسكَّار-د َخاس ر نْتبشَّ لَْمِسيح َفا 12

َشا. يْتَواسكَّار د َوار لَْمِسيح ذ ُؤَڒا يمتِّينن، ن لِْقَياَما َوالُو مَڒا 13 يمتِّينن؟ ن لِْقَياَما َشا ثْدِجي

ذ ُؤَڒا نْوم يَمان ْلٕاِ إِِڒي َواَها، ْڒَباطڒ ذ نّغ تّْبِشير إِِڒي لَْمِسيح، َشا يْتَواسكَّار د َوار َمْعِليك 14

نْشهذ َٔنَّا لِا ي؟ َمايمِّ أَربِّي. خ ژُّْور نْشّهذ نّغ يخف نُْوَفا إِِڒي اَمنِّي، َمْعِليك 15 ْڒَباطڒ. ذ نتَّا

إِِڒي يمتِّينن، ن لِْقَياَما ُبو تِيِڒي َوار َمْعِليك َولَِكن ْڒمْوث. ِزي لَْمِسيح يسكَّار-د بلِّي أَربِّي خ

ْتَواْسنكَّارن د َوار يمتِّينن َمْعِليك ُشْوف، 16 ْڒمْوث. ِزي لَْمِسيح َشا يسكَّاِري د َوار أَربِّي

إِِڒي لَْمِسيح، َشا يْتَواسكَّار د َوار َمْعِليك 17 َشا. يْتَواسكَّار د َوار نتَّا ذ ُؤَڒا لَْمِسيح إِڒي َشا،

َمْعِليك 18 نْوم. ْڒُمْعِصَياث ِذي يمم ثقِّ َعاذ اََتاف كِنيو إِِڒي َواَها، ْڒَباطڒ ذ نتَّا نْوم يَمان ْلٕاِ

نّغ ََٔمال ْلا نݣَّا َمْعِليك 19 ْفَنان. َصاِفي لَْمِسيح ِذي ْوثن يمُّ يِنِّي يْعِني يطّْصن يِنِّي إِِڒي اَمنِّي،

زݣ ْكَتار ُيْوَذان إِ نِْزيْدِجيز َمانَاَيا س إِِڒي َواَها، َثانِيَتا ثُْوَذاْرث-أَ ْعَلاْحَساب لَْمِسيح ِذي

َمارَّا. يِْوَذان

د إِي َثمْزَواُرْوت َثفْدَجاْحث ذ يْعِني نتَّا ْڒمْوث، ِزي يْتَواسكَّار-د لَْمِسيح و ڒخُّ اََقا َفا 20

ْبَناذم ن يِج س و ڒخُّ ْڒمْوث. ثُْوَسا-د آَدم ْبَناذم ن يِج س ُشْوف، 21 ْوثن. يمُّ يِنِّي ِزي يكَّارن

لَْمِسيح س و ڒخُّ آَدم، نِّي ْبَناذم س َمارَّا نّمث َغا َماّمش 22 يمتِّينن. ن لِْقَياَما ثُْوَسا-د َعاوذ

َثفْدَجاْحث ذ نتَّا لَْمِسيح نّس: نُّْوَبا يّجن كُڒ َولَِكن 23 ثُْوَذاْرث. ثِيِڒي اََغاْرنغ ا َمارَّ ين نشِّ

نتَّا. ِزي زَّايس يْدَجان يِنِّي ن نُّْوَبا ذ يْعقب، َغا د ْخِمي مْنَبْعد، َثمْزَواُرْوت.

إِݣ ّجْهذ ذ ْڒمْخزن ذ ڒْحَكام ا َمارَّ خ يْقَضا اَذ لَْمِسيح ْونْشت. دُّ ن ڒْفَنا يِيِڒي اَذ ا ثُمَّ 24

َغا اَڒ لَْمِسيح يْحكم اَذ ا يْتخصَّ أََقا 25 َباَباس. أَربِّي إِ نّس نِّي ڒْحَكام يّج اَذ ا ثُمَّ يْدَجان،

يبطَّڒ َغا إِي اَنݣَّاُرو َڒْعُذو 26 نّس. يَضارن ن ْلَطا سُّ ن اي ْسَوادَّ نّس ْڒَعْذَيان ا َمارَّ أَربِّي يّݣ
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َولَِكن لَْمِسيح. ن يَضارن ن ْلَطا سُّ إِ اي ْسَوادَّ ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ يݣَّا أَربِّي أََقا 27 ْڒمْوث. ذ نتَّاث

ن َجار ُبو يْدِجي َوار أَربِّي بلِّي ام نْفهَّ نّس، اي ْسَوادَّ ْتَواݣّْنت ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َقا ار يقَّ ْخِمي

اي ْسَوادَّ نِّي ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ يݣِّين إِݣ نّس يِيخف س نتَّا ذ أَربِّي اش َڒاحقَّ نِّي ْثمْسَڒايِين

ا ثُمَّ لَْمِسيح، ن ْلَطا سُّ إِ اي ْسَوادَّ ثِمْسَڒايِين-أَ ا َمارَّ يِڒيْنت َغا ْخِمي 28 لَْمِسيح. ن ْلَطا سُّ ن

يݣِّين إِݣ أَربِّي ن ْلَطا سُّ إِ اي ْسَوادَّ نتَّا ذ ُؤَڒا يْذوڒ اَذ نّس يِيخف س لَْمِسيح يْعِني يس مِّ

َما. ِذي ِمين ِذي َمارَّا ذ أَربِّي يِيِڒي اَذ و أَمُّ لَْمِسيح. ن ْلَطا سُّ إِ اي ْسَوادَّ ثِمْسَڒايِين-أَ ا َمارَّ

نِْثِني؟ رزُّْون إِي نَْفاع َمان ْوثن، يمُّ يِنِّي ْعَلاْحَساب َواَمان س ارن يْتَواطهَّ يِنِّي ُشْوف، 29

َواَمان س يْوَذان-أَ ارن ْتْتَواطهَّ ي َمايمِّ َشا، ْتَواْسنكَّارن د َوار ْوثن يمُّ يِنِّي بلِّي َزْعَما اح صَّ ذ مَڒا

أَيْثَما، آي 31 ْثَساَعات؟ كُڒ لَْخَطر ِذي ْدِجيغ ي َمايمِّ نش، ئِي 30 ْوثن؟ يمُّ يِنِّي ْعَلاْحَساب

ثُْوَذاْرث ْعَلاْحَساب َذاْيوم َغاِري إِي ْفِتَخار-أَ ْلٕاِ س َمانَاَيا قَّارغ-اَوم نَْهار! كُڒ ْڒمْوث ْتَواَجاهغ

َواَها، ْبَناذم ن ْعَلاْحَساب مَڒا نش 32 لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ اَك ْيْشتن ذ َغاْرنغ إِي نّغ

ْتنكَّارن د َوار مَڒا ئِمتِّينن رْبحغ؟ َغا ِمين ُؤَفُسْوس؟ ن ثْنِديْنت ِذي ُڒْوُحْوش اَك مْنغغ ي َمايمِّ

َشا:

نْسوث، أَ نّشث أَ "َيالَّاه

نّمث." أَ ا ثِيوشَّ أََقا

نْوم: يخف َشا خّدْعث َوار 33

انْت، َثعفَّ "َثْمَعاَشارث

َثصْبَحانْت." تَّْربَِيا ْتضيَّاع

زَّاْيوم ڒْبَعاض َٔنَّا لِا ْتسْذَحام اَذ َباش َمانَاَيا قَّارغ-اَوم َشا. اث عصَّ َوار نْوم، ْڒَباڒ أَّرم-د 34

أَربِّي. خ ڒْقَفاڒث َذاْيسن
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ْلقِیَاَما ِذي یِیِڒین َغا َغاْرنغ إِي نِّي دَّات

ذْوڒن؟ َغا د ِزي إِي فث صِّ َمان كَّارن؟ َغا د َماّمش ئِمتِّينن، يِيِني: اَذ يّجن َولَِكن 35

اَذ مْنَبْعد وَشاڒ ن اي ْسَوادَّ َزْعَما تّمث اَذ ْثزّرْعذ إِي نِّي َثحبُّْوْيث يْفِهيمن، َوار ونِّي آ 36

لَّا، يْغِمين. َغا د إِي نِّي فث صِّ ذ ُبو ثْدِجي َوار نتَّاث شك ْثزّرْعذ ِمين أُو 37 تْغِمي.

ا ثُمَّ 38 نّْغِنيت. زَّرِّيعث ن َشا ن نِغ يِْرَذان ن زَّرِّيعث ن َواَها ْثحبُّْوْيث ن يج ِغير ْثزّرْعذ

فث صِّ يِتيّش-اَس زَّرِّيعث ن نَّْوع كُڒ إِ نتَّا. يْخَضار َغا إِي فث صِّ ن يج أَربِّي يِتيّش-اَس

ن نَّْوع ن يج َغاْرسن يْرَيازن ِكيف-ِكيف. َمارَّا ُبو يْدِجي َوار َعاوذ أَْيُسْوم 39 نِّيث. نّس

ئِسْڒَمان َواحْذسن. اَْيُسْوم َغاْرسن ئِْجَضاض َواحْذسن. اَْيُسْوم َغاْرسن لَْحَيَوانَاث وْيُسْوم.

وجنَّا. ذݣ يْدَجان إِي ْثمْسَڒايِين ن َفاث صِّ ِذنِّي َعاوذ 40 َواحْذسن. نّْغِنيت يّجن َغاْرسن

وجنَّا ذݣ يْدَجان ِمين ن أَشْعشع ْثُمْوْرث. ِذي يْدَجان إِي ْثمْسَڒايِين ن َفاث صِّ َعاوذ ِذنِّي

َغارس ْثُفْوْشت 41 نَّْوع. ن يج ذ نتَّا ْثُمْوْرث ِذي يْدَجان ِمين ن أَشْعشع نَّْوع. ن يج ذ نتَّا

َواحْذسن. نَّْوع َغاْرسن ئِْثَران َواْحذس. وشْعشع ن نَّْوع َغارس َثِزيِري نّس. وشْعشع ن نَّْوع

نّس. اَشْعشع يّجن كُڒ يْثَران َعاوذ

يُدْوم. اَذ يْتَواْسنكَّارن د ِمين يْفَنا. اَذ يزّرْعن ِمين يمتِّينن، ن لِْقَياَما ثْدَجا إِي و أَمُّ 42

ْتَواْسنكَّار-د عف، ضُّ ِذي ْتَوازّرع ّشْنعث. ِذي ْتَواْسنكَّار-د ڒْفِضيحث، ِذي ْتَوازّرع ات دَّ 43

ثْدَجا مَڒا ُرْوِحَيا. ات دَّ ن يج ذ ْتَواْسنكَّار-د ْبَناذم، ن ات دَّ ن يج ذ ْتَوازّرع 44 ّجْهذ. ِذي

آَدم ذ يْعِني اَمْزَواُرو "ْبَناذم لِْكَتاب: ار يقَّ و أَمُّ 45 ُرْوِحَيا. ات دَّ َعاوذ ثْدَجا ْبَناذم، ن ات دَّ

يِتيس د َوار ُرْوِحَيا يْدَجان ِمين 46 يسدَّرن. ُبْوْحبڒ ذ نتَّا اَنݣَّاُروظ آَدم رن." يدَّ ُبْوْحبڒ ذ يْذوڒ

ْبَناذم 47 ُرْوِحَيا. يْدَجان ِمين يَتاس-د مْنَبْعد ْبَناذم. ن يْدَجان ِمين ئَِتاس-د لَّا، اَمْزَواُرو. ذ َشا

يْدَجا َماّمش 48 وجنَّا. زݣ ُيْوَسا-د ْثَناين ِويس ْبَناذم ْثُمْوْرث، ن وَشاڒ زݣ يْتَواْصنع اَمْزَواُرو

َماّمش َوا وَشاڒ. زݣ يْتَواصَناعن يِْوَذان ْدَجان إِي أَمنِّي وَشاڒ، زݣ يْتَواصْنعن نِّي ْبَناذم

لَْمِسيح. ِعْيَسى ذ نتَّا يِعِني اَنݣَّاُرو آَدم ظ45.15
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فث صِّ ِذي نْتَشابَّاه َماّمش أُو 49 وجنَّا. ن يِْوَذان ْدَجان إِي أَمنِّي وجنَّا، ن نِّي ْبَناذم يْدَجا

وجنَّا. زݣ ونِّي ن فث صِّ ِذي نَْشابَّاه َغا إِي أَمنِّي وَشاڒ، زݣ يْتَواصْنعن ونِّي ن

ِمين وجنَّا. ْڒُمْلك ِذي َواْرثن اَذ رن زمَّ َوار يَذاّمن ذ اَْيُسْوم َقا أَيْثَما، آي قَّارغ-اَوم َفا 50

يُنْوفَّر: نّس ْڒَمْعَنا ْثمْسَڒاْيث ن يج قَّارغ-اَوم أََقا 52–51 يفنِّين. َوار ِمين َشا يَواّرث َوار يفنَّان

فث صِّ ِذي َمارَّا نْبّدڒ نِيِڒي أَ أُْوَشا اَنݣَّاُرو ار زَّامَّ يُصْوض َغا ْخِمي إِْذنغ. ا َمارَّ َشا نْتمتِّي َوار َقا

د اَذ يمتِّينن ا ثُمَّ نِّي ار زَّامَّ يُصْوض أَذ ثِيّط.ع ن اَْرمش يِج ذݣ ذْغَيا يِيِڒي اَذ َمانَاَيا نّْغِنيت.

نّْغِنيت. فث صِّ ِذي نْبّدڒ نِيِڒي أَ ڒْبَدا إِ ُدْوَمان اَذ يْعِني ْتَواْسنكَّارن

يْغمس اَذ يْتمتَّان ِمين ذ يفنِّين، َوار ِمين س يْغمس اَذ يفنَّان إِي َمانَاَيا إِ ا ئِْتخصَّ ُشْوف، 53

اَذ يْتمتَّان ِمين ذ يفنِّين، َوار ِمين س يْغمس َغا ْخِمي يفنَّان ِمين 54 يْتمتِّين. َوار ِمين س

يسْغڒي-ت "ْڒمْوث لِْكَتاب: ِذي ُيْوِرين ِمين يّفغ د اَذ ڒْخّدنِّيت يْتمتِّين، َوار ِمين س يْغمس

اَْرَباح."

يْدَجا؟ َمانِي نّم أَْرَباح ِهيَوا، ْڒمْوث آ شم 55

ثْدَجا؟ َمانِي نّم ثِيّقْست ِهيَوا، ْڒمْوث آ شم

ِريَعا. شَّ ِزي َتاس-د نّس ار ثِزمَّ ْڒُمْعِصّيث ْڒُمْعِصّيث. ِزي َتاس-د نّس ثِيّقْست ْڒمْوث أََقا 56

لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ س نْربح أَ َباش نتَّا ئِِتيّش-اَنغ أَربِّي! نْحمذ أَ 57

ْڒخْذمث ِذي ڒْبَدا َحْوڒث سْنهّزن. اَكنِّيو َماِشي نِيَشان بّدث يِعيّزن، أَيْثَما آي َمانَاَيا خ 58

ْڒَباطڒ. ذ ُبو ثْدِجي َوار ِسيِذيْثنغ ِذي نْوم ْڒخْذمث بلِّي نم ثّسْ ِسيِذيْثنغ، ن

ْلقُْدس ن ثْنِدیْنت ِذي الِِحین صَّ ْڒُمْوِمنِین إِ َذاقَا صَّ

ثُِجَماع يغ وصِّ َماّمش كنِّيو ْسوْجذث الِِحين، صَّ ْڒُمْوِمِنين إِ َذاَقا صَّ ْعَلاْحَساب أُو يّجن116 كُڒ ِسيَمانَا، كُڒ ن اَمْزَواُرو نَْهار ِذي 2 ݣََلاْطَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي ْڒُمْوِمِنين ن

وغّمز. إِ قَّارن-ت أَْرمش ع52-51.15
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اَسغ د َغا اَڒ َماِشي يخّمڒ. اَثْنت نّس لَْمْنَدا ْعَلاْحَساب ْتمْنَياث َشان يكّس اَذ ا يْتخصَّ زَّاْيوم

يِنِّي ّسكّغ أَذ نش، اَْوضغ َغا د إِي ْخِمي يْعِني مْنَبْعد، 3 ْتمْنَياث. تْسُمْونم اَذ تْبَذام اَذ َعاذ

ثْسُمْونم إِي نِّي َذاَقا صَّ نِْثِني اَِوين اَذ َراحن اَذ تِّقث َذاْيسن بلِّي ثْبَراثِين ِذي ْثسْجلم َغا إِي

َراحن. أَِكِذي نش، ذ ُؤَڒا َراحغ اَذ َلاُبد مَڒا 4 لُْقْدس. َغار

ِسیِذیْثنغ إِ من یخّدْ ِكذس إِي یِنِّي ذ بُْولُس ُسْول أَرَّ

َمِسيُدْونَْيا. خ ّسنِّي كّغ د اَذ نش َقا اَسغ د أََغاْروم َمِسيُدْونَْيا، ْعُذْوغ َغا ْخِمي َفا 5

يُنو وَسَفار ذݣ ْثَعاْونم اََذايِي حَما ْڒمْشَتا سْعُذْوغ اَذ نِغ ْڒوْقث ن يج قِّيمغ اَِكْذوم يْمكن 6

اَِكوم َعاذ ْتمنِّيغ لَّا، َواَها. كّغ د اََخاوم و ڒخُّ ْژرغ اَكنِّيو َشا ْخسغ َوار 7 َراحغ. َغا َما َمانِي

َياوض د َغا اَڒ ُؤَفُسْوس ن ثْنِديْنت ِذي قِّيمغ اَذ نش 8 أَربِّي. يخس مَڒا ا لُْمدَّ ن يج قِّيمغ

َولَِكن ْڒخْذمث إِ َرانْت َثمّقْ ذ اْرث ثوَّ ن يج ْثُنْوْرزم-اَيِي-د أََقا 9 خْمِسين.غ ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ

ُمْوُجْود. نِْثِني ْتَعرَّاضن يِنِّي

نتَّا َٔنَّا لِا وْمُنْوس َشا يِتيِڒي َذايس َوار َباش ْمِليح َذايس ْتهلَّام تِيُمْوَثاُوْوس ُيْوَسا-د مَڒا 10

َشا. يسْحَقاِري ٱث َوار يّجن ذ ُؤَڒا ا ئِْتخصَّ 11 نش. اَمْشَناو ِسيِذيْثنغ ن ْڒخْذمث يتّݣ

أَيْثَماْثنغ. اَك ْتَڒاِجيغ-ث نش َقا ڒْهَنا، ِذي يْعقب د اََغاِري َباش نّس وَسَفار َغار َعاْونم-ث

أَيْثَماْثنغ اَك َياس د اََغاْروم حَما اَطَّاس زَّايس تَّارغ أَُپْولُّْوس، ُؤَماْثنغ ْعَلاْحَساب أُو 12

إِِڒيث 13 لُْفْرَصا. ن يج ثِيِڒي َغا َغارس ْخِمي َياس د أَذ و. ڒخُّ َياس د اَذ ُيْوِݣي َماَشا نّْغِنيت

ثݣّم َغا ِمين ا َمارَّ 14 ْثجْهذم. إِِڒيث يْرَيازن، ذ إِِڒيث يَمان، ْلٕاِ ِذي نِيَشان بّدث ْعَلاَبال،

ڒْمِحّبث. س تݣّم-ث كنِّيو

ِذي يمْزُوْوَرا ذ لَْمِسيح ِذي ُيْوْمنن إِي نِْثِني ذ نّس ڒْحَباب ذ ِسِتيَفانُْوس نم ثّسْ أََقا 16–15

أَيْثَما آي زَّاْيوم تتَّارغ الِِحين. صَّ ْڒُمْوِمِنين إِ ارن سخَّ اَذ نْسن يخف عن طّوْ ُؤَخاَيا، ن ْلٕاْقِليم

ْڒِعيذ إِ مْنَبْعد ُيْوم خْمِسين يَتاس-د أَيْث-إِْسَرائِيل ن ْڒِعيذ ن يج ذ خْمِسين ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ غ8.16
نْسن. َران اَمّقْ



36 24–17.16

َتَماَرا. َذايس اثن شَّ ْڒخْذمث-أَ ِذي يَشّرْشن ا َمارَّ يِنِّي ذ أُو يَِنا اَم يِْوَذان-أَ إِ ْثَطاعم اََذاسن

يُمْوَشان ارن عمَّ اش َڒاحقَّ أَخيُكْوس ذ فُْرتُْونَاُوس ذ ْسِتيَفانُْوس ُؤِسين د َواِمي َفْرحغ نش 17

يَِنا. اَمْشَناو يْوَذان وقَّرث إِيَوا نْوم. ونِّي ذ يُنو ُؤڒ ْسريّْحن نِْثِني 18 نْوم.

ثْبَرات-أَ ن ْلِختَام

ْبِريْسِكيَلا ذ أَِكيَلاس َخاوم. ْتسْدَجامْنت-يد أَْسَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ثُِجَماع 19

ِذي اَطَّاس َخاوم ْتَساْدَجامن-د نْسن اْرث ثدَّ ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ِذي يْدَجان يِنِّي ذ

يْصَفا. ْسَڒام ن يِّجن س َواَياْوَيا خ سْدْجمم أَيْثَماْثنغ. ا َمارَّ َخاوم ْتسْدَجامن-د 20 ِسيِذيْثنغ.

اَذ نتَّا ِسيِذيْثنغ َشا يْخسن َوار ونِّي 22 يُنو. وفُْوس س ُبْولُس نش ُؤِريغ-ث ْسَڒام-أَ 21

اَِكْذوم يُنو ڒْمِحّبث 24 يِيِڒي. اَِكْذوم ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن أَْرَضا 23 َمْوَلانَا! آ أََراح-د يْتَواَحاّرم.

آِمين. لَْمِسيح. ِعْيَسى ِذي إِْذوم ا َمارَّ ثِيِڒي
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