
یُْوَحنَّا ُسْول اَرَّ ن ْلَواِحي

ْلَمِسیح ِعیسى ِسیْذنَا یْوَحا د إِي ْلَواِحي

ث يِنِّي إِ يسْظَهار اَث حَما أَربِّي ُيْوَشا-اَس-ث لَْمِسيح۔ ِعيَسى ن لَْوِحي ذ َوا َمانَاَيا11 يْخَبر اَذ حَما نّس لَْمَلائَِكا يّسّك لَْمِسيح يْوقع۔ اَذ ْعَڒاين َلاُبد َمانَاَيا يَعّبْذن۔

خف ِمين ذ أَربِّي ن َواَواڒ خ يْعِني يْژَرا، ِمين ا َمارَّ خ اهد شَّ ذ نتَّا أُو 2 ُيْوَحنَّا۔ نّس ْڒَعْبذ إِ

يْتْسَڒان يِنِّي ن ْعذ سَّ لَْواِحي-َيا۔ ن اََواڒن يْتَطَلاعن ونِّي ن ْعذ سَّ 3 لَْمِسيح۔ ِعيَسى يْشهذ

ْثَقّرب-د. ْڒوْقث اش َڒاحقَّ لِْكَتاب-أَ، ِذي ُيْوِرين ِمين س اَرَّاي يتݣّن

ْڒُمِمنِین ن ْثُجَماع ن سْبَعا خ یْتسْدَجام یُْوَحنَّا

ِزي ڒْهَنا ذ اَْرَضا يِيِڒي أَِكْذوم أَْسَيا۔ ِذي ْڒُمِمِنين ن ْثُجَماع ن َسْبَعا َغار ُيْوَحنَّا ِزي 4

لَْعْرش إِ زَّاث يْدَجان إِݣ اَرُّوَحاث ن سْبَعا ِزي أُو َياس، د اَذ يْدَجا، تُْوَغا يْدَجان، ونِّي

د يِنِّي ن اَمْزَواُرو ذ يخْڒقن د إِي نتَّا َڒَمان۔ َذايس اهذ شَّ ذ نتَّا لَْمِسيح ِعيَسى ِزي أُو 5 نّس،

ْڒُمْعِصَياث ِزي ئِفّك-اَنغ ئِِحّب-اَنغ، ْثُمْوْرث۔ ن يزْدِجيذن خ يحكّم ْڒمْوث، ِزي يكَّارن

ڒْحَكام ذ لَْعَظَما َباَباس۔ أَربِّي إِ ْڒفُْوْقَها ذ لْمْمَلَكا، ن يج زَّاْينغ ئِݣَّا 6 نّس۔ يَذاّمنب س نّغ

آِمين۔ ڒْبَدا، إِ نتَّا إِ

أََخاس يُشْوكّن۔ ث إِي يِْوَذان ذ ثِيطَّاِوين، ا َمارَّ ژرنْت أَث وسْيُنو، اَك ُيْوَسا-د أََقا 7

آمين۔ َواه، ْثُمْوْرث۔ ن ْڒقُْوم ا َمارَّ حْزنن

نتَّا يْدَجان، تُوَغا نتَّا يْدَجان، إِݣ نتَّا لَْياء۔" ذ نش َٔلِف ْلا ذ "نش أَربِّي: ِسيِذي ار ئِقَّ 8

كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن إِي َياسن، َغا د إِي

ّدم۔ ذ نتَّا ئَِذاّمن ب5:1
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ْلَواِحي ِذي ِعیَسى ِسیْذنَا یژّر یُْوَحنَّا ُسول أَرَّ

ْصَبار ْذ أَربِّي ن ْڒُمْلك ذ ڒْمَحاين ِذي نْوم اَْشِريش ذ نش ُؤَماْثوم۔ ذ َنا ُيْوحَّ ذ نش 9

ذ أَربِّي ن اََواڒ ْعَلاْحَساب َبْطُمس، قَّارن ُؤِمي ثْيِزيْرث ِذي ْدِجيغ تُْوَغا ِعيَسى۔ ِذي يْدَجان

َغار ْسِڒيغ أَربِّي، ن أَرُّوح َخاِفي يْهَوا-د ِسيِذيْثنغ ن نَْهار ِذي 10 ِعيَسى۔ يْشهذ خف ِمين

لِْكَتاب ِذي "أَِري ار-اَيِي: ثقَّ 11 ار۔ زَّمَّ ن وت صُّ اَمْشَناو ّجْهذ س ا ْثِميجَّ ن يج يُنو ذفَّار

ْسِميْرنَا، ذ أََفُسس، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُمِمِنين ن ْثُجَماع ن سْبَعا َغار سّك-يث ْتَواِڒيذ، ِمين

َلاْوِدْكَيا۔" ذ ِفيَلاَدلْْفَيا، ذ َساْرِدس، ذ ثَِياْتَرا، ذ َبْرَغاُموس، ذ

ڒْقَنادڒ ن سْبَعا ْژِريغ نْقْڒبغ َواِمي اَواڒن۔ يسَّ ِكِذي إِي نِّي ا ْثِميجَّ َغار ْخَزارغ اَذ نْقْڒبغ 12

ير ْتَشامِّ َغارس ْبَناذم، ن مِّيس ِذي يْتَشابَّاه يّجن ِذينِّي نِّي ڒْقَنادڒ ن ْڒوْسط ِذي 13 ْدهب۔ ن

نّّص۔ َغار وِغيڒ زݣ يْقضع-د ْدهب ن امت وحزَّ ن يج َغارس يَضارن۔ اَڒ حتَّا اَزْيَراڒ ذ

َحُذْوق اَمْشَناو نّس ثِيطَّاِوين وْذفڒ۔ اَم نِغ َثاُضوْفث اَم اَشْمَڒاڒ ذ نّس وزْدِجيف ن اف أَشوَّ 14

ْڒكُْوشث، ِزي غن يّفْ د إِي يْصَفان اس نّحَّ اَمْشَناو ْتشْعِشيعن نّس ئَِضارن 15 ي۔ ْثمسِّ ن

سْبَعا اَفُْوِسي نّس وفُْوس ذݣ َغارس 16 َواَمان۔ ن َواطَّاس ن ْوت صُّ اَمْشَناو نّس ا ْثِميجَّ

نّس أَغْمُبْوب َهاث، جِّ ن ْثَناين خ يْقضع يف سِّ ن يج زَّايس يتّفغ-د نّس وم أَقمُّ يِيْثَران۔ ن

اَطَّاس۔ يْتشْعِشعن إِي ْثُفْوْشت ن نُّور اَمْشَناو

نّس فُوس َخاِفي ئِسْرس ْوثغ۔ مُّ اَْخِمي نّس يَضارن َغار ُؤِضيغ-اَس ْژِريغ ث َواِمي 17

ْوثغ، مُّ تُْوَغا رن۔ يدَّ ونِّي ذ نش 18 اَنكَّاُرو۔ ذ اَمْزَواُرو ذ نش َشا! تݣّْوذ "َوار ينَّا-اَيِي: اَفُْوِسي

ذ ثْژِريذ ِمين أَِري 19 َِٔخَرا۔ ْلا ذ ْڒمْوث ن ڒْمَفاَتاح َغاِري ڒْبَداث، ن ڒْبَدا إِ رغ دَّ نش أََقا

ن سْبَعا ن يُنْوفّرن ْڒَمْعَنا ذ َوا ذ 20 ْثَساونْت۔ اَڒ ا سَّ يوْقعن َغا ِمين ذ و، ڒخُّ يتْوِقيعن ِمين

يِيْثَران ن سْبَعا يْعِني، ڒْقَنادڒ۔ ن نِّي سْبَعا ذ اَفُْوِسي، يُنو وفُوس ذݣ ثْژِريذ إِي نِّي يِيْثَران

لِْوَسام۔ ذ نتَّا ام-أَ أَحزَّ ت13:1
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ذ نِْثِني نِّي، ڒْقَنادڒ ن سْبَعا يْعِني، ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع ن لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا ذ نِْثِني نِّي،

ْڒُمِمِنين"۔ ن ْثُجَماع ن سْبَعا

أَفَُسس ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُموِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

ونِّي ئِِني-َياس: أََفُسس، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ "أَِري ن12 َسْبَعا ن ْڒوْسط ذي يݣُّورن إِݣ اَفُْوِسي، نّس وفُوس ذݣ يِيْثَران ن سْبَعا يطّْفن

نغ ّسْ نّش۔ ْصَبار ذ نّش، َتَماَرا ذ نّش، ڒْخَذايم نغ ّسْ نش 2 ار-اَش: ئِقَّ ْدهب، ن ڒْقَنادڒ

ثُْوِفيذ-ثن لَّا، َماَشا اَرُُّسل، ذ ين نشِّ ارن يقَّ يِنِّي ْثجْربذ انن، يعفَّ ذ يْدَجان يِنِّي ْثقّبْڒذ َوار شك

َخاك عّيْبغ َماَشا 4 َتاْحرذ. َما ْبَڒا يُنو يِيسم ن ڒْسَباب خ َتَماَرا ثْيِسيذ ثْصَبارذ، 3 ْسخرِّيقن۔

ڒْخَذايم اّݣ تُْوب، ْثغْلطذ، ْشَحاڒ فكَّر 5 َثمْزَواُروت۔ نّش ڒْمِحيّبث ِذي ْثسْمحذ َواِمي

نّس۔ وْمَشان زݣ نّش ْڒقْنِديڒ يِسيغ اَذ َغارك اَسغ د أَذ تُْوبذ، اَذ ثُْوِݣيذ مَڒا ثِمْزُوْوَرا. نّش

ْمِليح، صنّط 7 نش۔ ذ ُؤَڒا ِعيّفغ إِي يِنيُكوَلاثن ن ڒْخَذايم ْثِعيّفذ َواِمي ْمِليح ثݣِّيذ َماَشا 6

اَذ ُؤشغ اََذاس يرْبحن َغا ون ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي أَ

أَربِّي۔ ن ّجنّث ِذي يْدَجان ثُْوَذارث ن اْرث ْثشجَّ ِزي يّش

ْسِمیْرنَا ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

يْدَجان ونِّي ئِِني-َياس: ْسِميْرنَا، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ أَِري 8

ڒْمَحاين نغ ّسْ نش 9 ار-اَش: ئِقَّ ْڒمْوث، ِزي يكَّار-د أُْوَشا وث يمُّ اَنݣَّاُرو،ث ذ ُؤَڒا اَمْزَواُرو ذ

يخف بن يحّسْ يِنِّي قَّارن َخاوم إِي ْڒَباطڒ نغ ّسْ تَّاَجر۔ ذ شك ا َواخَّ ْڒمْسِكين، ذ شك نّش،

يعّبْذن إِݣ ْجَماعث ذ نِْثِني أَيث-إِْسَرائِيل؛ ِزي ُبو ْدِجين َوار لَّا، أَيث-إِْسَرائِيل۔ ِزي نْسن

ڒْحبس ِذي زَّاْيوم ڒْبَعاض يِسيذف اَذ إِْبِڒيس أََقا بذ۔ ْثعّدْ َغا َماّمش َشا تݣّْوذ َوار 10 يَطان۔ شِّ

إِݣ زَّايس كُْڒِشي ِعيَسى۔ ِسيْذنَا خ اَواڒ يسَّ َمانَاَيا اَنݣَّاُرو’؟ ذ ُؤَڒا اَمْزَواُرو ذ يْدَجان ‘ونِّي يْعَنا ِمين ث8:2
13۔ ِويس ََٔيا ْلا ذ 22 ِويس ُؤذم ْخَزر يكّمڒ۔ َغا إِي زَّايس كُْڒِشي يْبَذا،



4 20–11.2

اَش ا َواخَّ نّش ْلٕاْيَمان ِذي ِسيِغي ييَّام۔ عْشَرا ذي ڒْمَحاين ْتسْعُذوم أَذ ْتَواَجّرْبم، اَذ حَما

أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي آ ْمِليح، صنّط 11 ثُْوَذاْرث۔ ن تَّاج ُؤشغ أََذاش نْغن،

ْثَناين۔ ِويس ْڒمْوث َشا يْتَضرِّي ث َوار يرْبحن َغا ون ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ

بَْرَغاُموس ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُموِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

ونِّي ئِِني-َياس: َبْرَغاُموس، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ أَِري 12

ِذينِّي غذ، ْثزّدْ َمانِي نغ ّسْ نش 13 ار-اَش: ئِقَّ َهاث، جِّ ن ْثَناين خ يْقضع يف سِّ يْدَجا َغار

ان ُوْوسَّ ذݣ ا َواخَّ يُنو، ْيَمان ْلٕاِ َشا ثْنَكرذ َوار يُنو۔ يِيسم ذݣ فذ
ثطّْ شك يَطان۔ شِّ ن لَْعْرش

يزّدغ َمانِي زَّاْثوم نِْغين-ث أَنِْتَپاس۔ قَّارن-اَس َڒَمان َذايس يُنو اهد شَّ يّجن نِْغين ِذي إِي

ن اَسْڒَماذ ْتَباعن إِي يْوَذان اَِكذش َواِمي ْثمْسَڒايِين َشان خ َخاك عّيْبغ َماَشا 14 يَطان۔ شِّ

ّشن اَذ َباش اَيث-إِْسَرائِيل إِ َثْخشْبث يّݣ غا َماّمش َباَراك إ يْسڒَماذ-اَس تُْوَغا نتَّا َبْلَعام۔

ن اَسْڒَماذ ْتَباعن إِي يِوَذان َشان اَِكذش َعاوذ 15 فْسذن۔ أَذ ْلاَْصَنام، إِ امن يْتقدَّ ْدبِيحث

يف سِّ س يْوَذان-أَ َحْربغ أَذ َشا، ْتعطّڒغ َوار َغارك اَسغ د أَذ لَّا، مَڒا تُْوب، 16 يِنيُكْوَلاثن۔

إِ أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي آ ْمِليح، صنّط 17 يُنو۔ وم وقمُّ زݣ غن يتّفْ د إِي

أََذاس يْتَواْسُنْوفّرن۔ لَْمنَّا ن اَْغُروم يّش اَذ ُؤشغ أََذاس يرْبحن، َغا ون ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع

ونِّي إِلَّا يّجن ذ ُؤَڒا ين يسِّ ث َوار ْجِذيذ ذ يِيسم ن يج َذايس ُيْوَرا اَشْمَڒاڒ ذ اَْزُرو ُؤشغ

يْيِسين۔ ث إِي

ثِیَاْتَرا ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُموِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

يدجان ونِّي ئِِني-َياس: ثَِياْتَرا، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ أَِري 18

اس نّحَّ اَمْشَناو نّس ئَِضارن ي، ْثمسِّ ن َحُذْوق اَمْشَناو نّس ثِيطَّاِوين أَربِّي، ن مِّيس ذ

ْصَبار ذ نّش، ْيَمان لٕاِ ذ نّش، ڒْمِحّبث ذ نّش، ڒْخَذايم نغ ّسْ نش 19 ار-اَش: ئِقَّ يْصَفان،

إَِزابِيل يذ ثجِّ َواِمي َخاك عّيْبغ َماَشا 20 ثِمْزُوْوَرا۔ ثِنِّي ِزي ْكَتار ثِنݣُّْوَرا نّش ڒْخَذايم نّش،



5.3–21.2 5

ّشن أَذ فْسذن، اَذ ْثسْڒَماذ-اَسن يُنو، لِْعَباد ْثخّدع نَِّبَيا۔ نّس يخف يَتارَّان إِݣ َثْمَغاْرث

َماَشا لَْفَساد، ِزي ْتُتوب اَذ حَما ْڒوْقث ُؤِشيغ-اَس 21 َْٔصَنام۔ لا إِ امن يْتقدَّ ْدبِيحث ِزي

يِڒين اَذ يْزنَان اَِكس يِنِّي ڒْحِڒيق، ن ْوث َثاسُّ ِذي نضرغ اَت َمانَاينِّي خ 22 ْتُتوب۔ اَذ ثُْوِݣي

ن ثُِجَماع ا َمارَّ نن ّسْ أَْذ نّس۔ َثاْرَوا نْغغ أَذ 23 نْسن. ڒْفَعايڒ ِزي تُْوبن َوار مَڒا ڒْمَحاين ِذي

ُؤشغ اََذاس زَّاْيوم يّجن كُڒ إِ ُوْوڒ۔ ذ َڒْعقڒ ِذي َذايس ِمين يْتَواَڒان إِݣ نش بلِّي ْڒُموِمِنين

نّس۔ ڒْخَذايم عَلاْحَساب

نِْثِني قَّارن ُؤِمي َشا ينم ثسِّ َوار اَسْڒَماذ-أَ، َشا ثْقِبيڒم َوار ثَِياْتَرا ِذي نّْضِنيت كنِّيو ا أَمَّ 24

إِنَّاَما، 25 نّْغِنيت۔ ْدقڒ َشان ُبو تݣّغ َخاوم َوار نش قَّارغ-اَوم يَطان’۔ شِّ ن ُيوْدْجغن َْٔسَرار ‘ْلا

ِذي يْصَبارن َغا ونِّي ذ يرْبحن َغا ون 27–26 اَسغ۔ د َغا اَڒ ْمِليح َذايس طّْفم نْوم يَمان ْلٕاِ

ِزي نش ْوشن يمُّ َذايِي أَمش ڒݣُْنْوس، خ ْلَطا سُّ ُؤشغ اََذاس ونݣَّار اَڒ حتَّا يُنو ْڒخْذمث

ن يْثِري ُؤشغ أََذاس 28 وَشاڒ۔ يْقُنْوشن اَم يرز أَثن ڒْحِذيذ، ن وعكَّاز س يْروس أَثن َباَبا:

ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي آ ْمِليح، صنّط 29 ڒْفَجر۔

َسْرِدیس ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُموِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

ونِّي ئِِني-َياس: َسْرِديس، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ "أَِري ڒْخَذايم13 نغ ّسْ نش ار-اَش: ئِقَّ يِيْثَران، ن سْبَعا ذ أَربِّي ن اَرُّوَحاث ن سْبَعا يْدَجان َغار

يمن يقِّ َذايش ِمين ِذي ّجْهذ اّݣ ْعَلاَبال، ئِِڒي 2 ْوثذ۔ ثمُّ شك َماَشا رذ، ثدَّ َقا قَّارن نّش۔

وسْڒَماذ خ ْعقڒ 3 يُنو۔ أَربِّي إِ زَّاث َشا ڒنْت كّمْ َوار نّش ڒْخَذايم ُؤِفيغ نش يّمث۔ اَذ َما ْقبڒ

اَسغ د اََغارك ْعَلاَبال ثْدِجيذ َوار مَڒا تُْوب۔ زِّايس، ْخذم ثْسِڒيذ۔ َذاس َواِمي ْثقْبڒذ إِي

يِْوَذان ن ڒْبَعاض اَِكذش َغارك 4 اَسغ۔ د َغا إِي ْثَساَعات َمان ينذ ثسِّ َوار ار، اَشفَّ اَمْشَناو

ِميْنِزي اَشْمَڒاڒ ذ َوارُّْوض س ُؤُيْورن اَِكِذي نْسن، اَرُّوض َشا وْسخن َوار َسْرِديس ِذي

نّس يسم مْسحغ اَذ اْرص عمَّ اَشْمَڒاڒ۔ ذ اَرُّوض ݣّن اََذاس يرْبحن َغا ونِّي 5 ْسَذاهْدجن۔
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آ ْمِليح، صنّط 6 نّس. لَْمَلائَِكاث ذ َباَبا إِ زَّاث شْهذغ أََخاس ثُْوَذاْرث، ن لِْكَتاب ِزي

ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي

فِیَالَدْلْفیَا ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُموِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

"ونِّي ئِِني-َياس: ِفيَلاَدلْْفَيا، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ أَِري 7

َوار نتَّا يبلّع مَڒا َحّد، يْتبلِّيع َوار نتَّا يْرزم مَڒا َداود، ن ْڒمْفَتاح َغارس ْڒَحّق، ذ نتَّا يْصَفان،

يزّمر َوار ْتَواْرزم زَّاثش اْرث ثوَّ ن يج ݣِّيغ أََقا نّش۔ ڒْخَذايم نغ ّسْ نش 8 ار-اَش: ئِقَّ َحّد، يرّزم

يُنو. يسم َشا ثْنَكرذ َوار يُنو َواَواڒ إِ اَرَّاي ثݣِّيذ وْقِليل ذ نّش ّجْهذ ا َواخَّ يبلّع۔ اَت َحّد

َماَشا أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي نْسن يخف بن يحّسْ يَطان، شِّ يعّبْذن إِي ْجَماعث ِزي يِنِّي أََقا 9

نّش يَضارن َغار ذن سّجْ اَذ اَسن د اَذ اَّرغ أَثن يقن۔ ْسخرِّ أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي ُبو ْدِجين َوار

ِزي يغ حمِّ اَش َمانَاَيا خ يغ، وصِّ شك َمامش ثْصَبارذ 10 ِحّبغ-شك۔ نش نن ّسْ اَذ بّزز س

ْتَواَجّرْبن اَذ ْتُمْوْرث ن يمْزَذاغ حَما ونْشت دُّ ا َمارَّ خ يْهَوان د َغا إِي ڒْمَحاين ن ْثَساَعات

َحّد يِتيس د َوار حَما نّش ْيَمان ْلٕاِ ِذي طّف َشا۔ ْتعطّڒغ َوار ُؤِسيغ-د، أََقا 11 ڒْمَحاين۔ س

أَربِّي ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي وپِيَلار اَم يرْبحن ونِّي ْسبّدغ أَذ 12 نّش۔ تَّاج يْيِسي اََذاش

يْعِني يُنو، أَربِّي ن ثْنِديْنت ن يِيسم ذ يُنو أَربِّي ن يسم اَِريغ أََخاس ڒْبَدا۔ إِ يم يقِّ أَذ يُنو،

ْجِذيذ۔ ن يُنو يسم اَِريغ أََخاس يُنو۔ أَربِّي ِزي وجنَّا زݣ يْهَوان َغا د إِي ْجِذيذ ن لُْقْدس

ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي أَ ْمِليح، صنّط 13

َالْوِدْكیَا ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث إِ ثَْبَرات

ونِّي ئِِني-َياس: َلاْوِدْكَيا، ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُموِمِنين ن ْجَماعث ن لَْمَلائَِكا إِ أَِري 14

نش 15 ار-اَش: ئِقَّ ا، َمارَّ أَربِّي يْخڒق زَّايس ْڒَحّق، ذ َڒَمان َذايس اهذ شَّ ذ آِمين، قَّارن ُؤِمي

نِغ ْثسْمضذ تِيِڒيذ اَذ ْتمنِّيغ ثْحِميذ، َوار ْثسْمضذ َوار شك بلِّي ّسنغ نّش۔ ڒْخَذايم نغ ّسْ

ْثسْمضذ. َوار ثْحِميذ َوار ثْمُڒْوِذيذ اش َڒاحقَّ يُنو وم وقمُّ زݣ ُعْوقّغ د أَشك 16 ثْحِميذ!
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ذ شك ينذ ثسِّ َوار َوالُو۔ ْحِذيجغ َوار َواݣَْڒا، ن اَطَّاس ݣِّيغ تَّاَجر، ذ نش ارذ ْثقَّ شك 17

ْدهب ثْسغذ اََخاِفي نْصحغ-شك 18 اَعْرَيان. ذ اََذْرَغاڒ، ذ يمْسِعي، ذ اَمْغُبْون، ذ اَْمقطَّاع

تْسرذ اَذ حَما اَشْمَڒاڒ ذ اَرُّوض َعاوذ سغ تَّاَجر۔ ذ ْتذْوڒذ اَذ حَما ي ْثمسِّ س يْتَواْصَفان

ْتَواِڒيذ. ْتذْوڒذ اَذ نّش ثِيطَّاِوين تْسݣْنِفيذ اَذ حَما ْدَوا َشان ذ ثُْوَعْرَيانْت، ِزي نّش يخف

إِ زَّاث بّدغ نش َها 20 تُْوب. نّش، ْيَمان ْلٕاِ سْجهذ ْتِحبِّيغ۔ ون كُْلِشي يغ نهِّ ْتربِّيغ نش 19

ّشغ، اَِكذس اَْذفغ اََغارس اْرث، َثوَّ يْرزم يُنو ا ْثِميجَّ إِ يّجن َشان يْسَڒا مَڒا ْسقْرقُْوبغ۔ اْرث ثوَّ

ذ ُؤَڒا رْبحغ أَم يُنو، لَْعْرش خ اَِكِذي يم يقِّ اَذ ّجغ اَث يرْبحن َغا ونِّي 21 يّش. أَِكِذي

أَربِّي ن اَرُّوح ار يقَّ ِمين إِ يْتْسَڒان ونِّي آ ْمِليح، صنّط 22 نّس. لَْعْرش خ َباَبا اَك قِّيمغ نش،

ْڒُمِمِنين۔ ن ْثُجَماع إِ

وجنَّا ذݣ نّس ْلَعْرش خ یْتِغیَما أَربِّي

َغاِري إِي ا ْثِميجَّ إِ ْسِڒيغ وجنَّا، ذݣ ْثُنْوْرزم اْرث ثوَّ ن يج ْژِريغ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد اَذ14 َلاُبد ِمين سْظَهارغ اََذاش َذانَِتا "ݣَّعذ-د ثنَّا-اَيِي: ار، زَّمَّ اَمْشَناو ْقبڒ يْوڒن يسِّ د

لَْعْرش ن يج ِذينِّي ئِمْظَهار-د أَربِّي، ن أَرُّوح َخاِفي يْهَوا-د نِّي ْڒخّدْ 2 َمانَاَيا۔" إِ مْنَبْعد يْوقع

لَْيشب ن َتْزُروت اَمْشَناو يْتَواْظَهار-د يمن يقِّ َخاس ونِّي 3 يّجن۔ َخاس يم يقِّ وجنَّا ذݣ

َثزْيَزا َثْزُروت اَمْشَناو ْتَواْظَهار-د لَْعْرش، إِ ثنّض ونَْژار ن ثْسِڒيث ن ئِج اَزݣَّْواغ۔ لَْعِقيق ذ

ن ِعْشِرين و اَْربَعا َخاسن لَْعْرَشاث، ن َعْشِرين و اَْربَعا لَْعْرش إِ نّْضن-اَس-د 4 زُُّمرُّد. ن

لَْعْرش ِزي ئِتّفغ-د 5 ْدهب۔ ن تَّاج نْسن وزْدِجيف خ اَشْمَڒاڒ، ذ اَرُّوض ݣِّين يْمَغارن،

ذ يِيَنا ڒن۔ شّعْ ي ْثمسِّ ن يْصفَضاون ن سْبَعا لَْعْرش إِ زَّاث اج۔ َواجَّ ذ يُغْوَيان ذ امج َواسَّ

ِذين اَطَّاس۔ يْصَفا اج جَّ ن ڒْبَحار اَمْشَناو ِذينِّي لَْعْرش إِ زَّاث 6 أَربِّي۔ ن اَرُّوَحاث ن سْبَعا

ذفَّار. ذ زَّاث َغار ثِيطَّاِوين َغاْرسن لَْعْرش إِ نّْضن ْڒوْسط، ِذي رن يدَّ لْمْخلُوَقاث ن اَرْبَعا

ڒْبُروق۔ ذ نتَّا ام أَسَّ ج5:4
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ويْنُدوز۔ ذݣ يْتَشابَّاه ْثَناين ِويس لْمْخلُْوق َبع۔ح ّسْ ِذي يْتَشابَّاه َواِحيت ِويس لْمْخلُْوق 7

نْسر ِذي يْتَشابَّاه اَْربَعا ِويس لْمْخلُْوق ْبَناذم۔ اَمْشَناو اَغْمُبْوب َغارس ْثَڒاَثا ِويس لْمْخلُْوق

ثِيطَّاِوين س ور يشُّ اَْفِريو كُڒ َواْفِريون، ن ستَّا َغارس نِّي لْمْخلُوَقاث ِزي يّجن كُڒ 8 يطَّاون۔

بّدن: اَذ َما ْبَڒا نَْهار ذ ْدِجيڒث قَّارن يهَتاين۔ جِّ خ

كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن أَربِّي ِسيِذي ئِْصَفا، ئِْصَفا، "ئِْصَفا،

يْدَجان، إِي ونِّي ذ يْدَجان، تُوَغا إِي ونِّي ذ نتَّا

َياسن۔" َغا د إِي ونِّي ذ

يدَّرن إِݣ لَْعْرش خ يمن يقِّ ونِّي ذن حّمْ ْتوقَّارن، سْمَغارن، ْثَواَڒا كُڒ نِّي، لْمْخلُوَقاث 9

خ يمن يقِّ ونِّي إِ ْتركَّاعن-اَس نِّي يْمَغارن ن ِعْشِرين و اَْربَعا أُْوَشا 10 ڒْبَداث، ن ڒْبَدا إِ

إِ زَّاث نّس تَّاج زَّاْيسن يّجن كُڒ ئِنطّر ڒْبَداث، ن ڒْبَدا إِ رن يدَّ ونِّي إِ اذن ْتسجَّ لَْعْرش،

قَّارن: لَْعْرش،

نّغ، أَربِّي ِسيِذي آ َمْوَلانَا، "آ 11

ّجْهذ، ذ ُؤوقَّار ذ لَْعَظَما يْسَذاهْدجن إِي شك ذ

كُْڒِشي، ْثخْڒقذ اش َڒاحقَّ

ْدَجان۔" أََقا ْتَواخْڒقْن-د، نّش ْڒَخَضار س

ْلِكتَاب یرّزم ِعیَسى ِسیْذنَا

ذ َبرَّا َغار ُيْوَرا لِْكَتاب ن يج لَْعْرش خ يمن يقِّ ونِّي ن اَفُْوِسي وفُوس ذݣ ْژِريغ َغا15 "ِوي ّجْهذ: س ْتَڒاَغا ثْجهذ لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ 2 َمرَّاث۔ سْبَعا ئِشّمع َذاخڒ،

ِذي ُؤَڒا وجنَّا ذݣ يّجن ذ ُؤَڒا 3 نّس؟" اعن يشمَّ يكّس اَذ لِْكَتاب يْرزم اَذ ْڒَحّق يْدَجا

ْتُرْوغ 4 َذايس. ِمين يْخَزار اَذ نِغ لِْكَتاب يْرزم اَذ يزّمر َوار ْثُمْوْرث إِ اي ْسَوادَّ ُؤَڒا ْثُمْوْرث

الأََسد۔ ثْعَراْبث س اَْيَراذ، ذ نتَّا َبع ّسْ ح7:4
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ينَّا-اَيِي 5 يْخَزار. اََذايس لِْكَتاب يْرزم اَذ يْسَذاهْدج يّجن ذ ُؤَڒا ِذينِّي َوار اش َڒاحقَّ اَطَّاس

ِزي أَيث-َيُهْوَذا، ِزي يْدَجان إِݣ َبع ّسْ يْربح أََقا َشا! ْتُرو "َوار نِّي: يْمَغارن زݣ يّجن

سْبَعا۔" س نِّي اعن يشمَّ يكّس اَذ لِْكَتاب يرْزمن َغا نتَّا َداود۔ ن ْلأَْصل

يْمَغارن ذ اَْربَعا س نِّي لْمْخلُوَقاث ن ْڒوْسط ِذي لَْعْرش، ن ْڒوْسط ِذي ِذينِّي ْژِريغ 6

ثِيطَّاِوين۔ ن سْبَعا ذ اونخ َواشَّ ن سْبَعا َغارس نِْغين۔ ث اَْخِمي ئِْتَبان يبّد۔ يْزَمار ن ئِج نِّي،

لِْكَتاب يْيِسي ُيْوَسا-د 7 ونْشت۔ دُّ ا َمارَّ َغار يّسّك إِݣ أَربِّي ن اَرُّوَحاث ن سْبَعا ذ نِْثِني

س نِّي لْمْخلُوَقاث لِْكَتاب، يْيِسي َواِمي 8 لَْعْرش۔ خ يمن يقِّ ونِّي ن اَفُْوِسي وفُوس زݣ

َغارس زَّاْيسن يّجن ْمُكڒ يِْزَمار۔ إِ سْجذن-اَس ِعْشِرين و اَْربَعا س نِّي يْمَغارن ذ اَْربَعا

ن ْثَژاْدِجيث ذ يْعِني ْتَبُخْور، س ارنْت عمَّ ْدهب س ݣِّين-ثْنت ْثمْجَماِرين ذ َتݣْمْبِريت

قَّارن: ْجِذيذ، ذ يِْزْڒي يج ْتغنَّاجن 9 َصالِِحين۔ ْڒُموِمِنين

لِْكَتاب تْيِسيذ اَذ يْسَذاهْدجن إِي "شك

نّس، اعن يشمَّ تْرْزمذ أَذ

ْتَواَغْرصذ، اش َڒاحقَّ

نّش يَذاّمن س أَربِّي إِ يْوَذان ثْسنْجمذ أُو

ْڒݣْنس۔ ذ ْعب شَّ ذ لَُغا ذ ْڒقُوم ْمُكڒ ِزي

نّغ، أَربِّي إِ ْڒفُْوْقَها ن لْمْمَلَكا ن يج زَّاْيسن ثݣِّيذ 10

ْثُمْوْرث۔" ِذي حكّْمن أَذ

نِثْنِتي لَْمَلائَِكاث ن ِميْلُيْونَاث ن ِميْلُيْون ذ ُؤُڒْوَفات ن َواڒف ن ا ْثِميجَّ ْسِڒيغ ْخَزارغ، 11

ّجْهذ: س قَّارنْت 12 يْمَغارن۔ ذ لْمْخلُوَقاث ذ لَْعْرش إِ نّْضْنت-اَس-د

يْسَذاهْدج يْتَوانْغن "ئِْزَمار

ّجْهذ ذ لِْحْكَما ذ َواݣَْڒا ذ ار ثِيزمَّ

لَْحمد۔" ذ لَْعَظَما ذ ُؤوقَّار ذ

لَْحَيَوان۔ ن اون يَقاشَّ ذ نِْثِني اون أَشَّ خ6:5
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ِمين ا َمارَّ ذ ڒْبَحار ذ ْثُمْوْرث إِ اي ْسَوادَّ ذ ْثُمْوْرث ذ وجنَّا ذݣ لْمْخلُْوق ْمُكڒ إِ ْسِڒيغ 13

يِْزَمار: ذ ُؤَڒا لَْعْرش خ يمن يقِّ ونِّي إِ قَّارن-اَسن َذاْيسن

ڒْبَداث!" ن ڒْبَدا إِ ڒْحَكام ذ لَْعَظَما ذ ُؤوقَّار ذ "لَْحمد

ذن۔ سّجْ نِّي يْمَغارن رْكعن "آِمين!" قَّارن: اَْربَعا س نِّي لْمْخلُوَقاث 14

یشمَّاعن ن سْبَعا

ن نِّي اَْربَعا ِزي يّجن ْسِڒيغ نِّي، اعن يشمَّ ن سْبَعا ِزي يّجن يْرزم نِّي يْزَمار ْژِريغ ن16 يج ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َواِمي 2 "أََراح-د!" اج: اَجَّ اَمْشَناو ّجْهذ س ار ثقَّ لْمْخلُوَقاث

تَّاج، ن يج ُؤِشين-اَس ْفِڒيْتَشا۔ ن اب نشَّ ن يج َغارس يْنِيين َخاس ونِّي اَشْمَڒاڒ، ذ ُؤيِيس

يْربح۔ اَذ َعاذ أُو ْڒَحْرب ِذي يربّح ئِّفغ

"أََراح-د!" ار: يقَّ ْثَناين ِويس نِّي لْمْخلُْوق إِ ْسڒيغ ْثَناين، ِويس اع اَشمَّ يِيْزَمار يْرزم َواِمي 3

ْثُمْوْرث، ِزي ڒْهَنا يكّس اَذ ُؤِشين-اَس يْنِيين َخاس ونِّي اَزݣَّْواغ، ذ ُؤيِيس ن يج ئِّفغ-د 4

َران۔ اَمّقْ ذ يف سِّ ن يج ُؤِشين-اَس َعاوذ اََياْوَيا۔ يِْوَذان نْغن أَذ

"أََراح-د!" ار: يقَّ ثْڒث ِويس نِّي لْمْخلُْوق ْسِڒيغ ْثَڒاَثا، ِويس اع اَشمَّ يِيْزَمار يْرزم َواِمي 5

وفُوس ذݣ ْڒِميَزان َغارس يْنِيين َخاس ونِّي اَبْرَشان، ذ ُؤيِيس ن يج ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َواِمي

ار: ثقَّ نِّي، لْمْخلُوَقاث ن اَْربَعا ن يهت جِّ ِزي ثُْوَسا-د ا ْثِميجَّ ن يج اَمْشَناو ْسِڒيغ 6 نّس۔

َماَشا وفْدَجاح۔ نَْهار يسݣَّْوا يمْنِدي ن ِكيلُو ْثَڒاَثا وفْدَجاح۔ نَْهار يسݣَّْوا يِْرَذان ن "ِكيلُو

َشا۔" ْتضيَّاع ثن َوار وِضيڒ َواَمان ذ ّزْشت

"أََراح-د!" ار: يقَّ اَْربَعا ِويس نِّي لْمْخلُْوق ْسِڒيغ اَْربَعا، ِويس اع اَشمَّ يِيْزَمار يْرزم َواِمي 7

يْذَفار-يث ْڒمْوث، ان-اَس سمَّ يْنِيين َخاس ونِّي يزْيُزو، ُؤيِيس ن يج ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َواِمي 8

ڒْهَڒاش ذ ْوع جُّ ذ يف سِّ س ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ ن اَْرَبْع نْغن اَذ ْلَطا سُّ ْوش-اَسن ئِمُّ َِٔخَرا۔ ْلا

ْثُمْوْرث۔ ن ُڒُحُوش ذ
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يْتَوانْغن يِنِّي ن ُبْوْحبڒ ْڒمْذَبح إِ اي ْسَوادَّ ْژِريغ خْمَسا، ِويس اع اَشمَّ يِيْزَمار يْرزم َواِمي 9

نَّان: ّجْهذ، س ْثُغويِّيث ْسنكَّارن 10 شْهذن۔ إِي ْشَهاذث ذ أَربِّي ن َواَواڒ ن ڒْسَباب خ

ن يمْزَذاغ ْثِحْيِسْيبذ َوار ثكّذ َغا مْشَحاڒ ْڒَحّق، ذ يْدَجان يْصَفان ونِّي آ َمْوَلانَا، َيا "

ذ ير ْتَشامِّ يج، ئِج َمارَّا، ْوش-اَسن يمُّ نِّيت ْڒخّدْ 11 نّغ؟" يَذاّمن خ بذ ْثعّقْ أَثن ونْشت، دُّ

َغا إِي اَيْثَماْثوم ن نِيَشان لَْعَدد يكّمڒ َغا اَڒ ْشَواْيت َعاذ تْصَبارم اَذ يْتَوانَّا-َياسن اَشْمَڒاڒ،

كنِّيو۔ اَم يعّبْذن إِي يِنِّي يْعِني كنِّيو، اَمْشَناو يْتَوانْغن

ذ ثْذوڒ ْثُفْوْشت َران۔ اَمّقْ ذ نَْزال زِّ ن يج يْوقع ستَّا، ِويس اع اَشمَّ يْرزم يْزَمار ْژِريغ 12

ْثُمْوْرث َغار وَضان-د وجنَّا ن ئِْثَران 13 يَذاّمن۔ اَمْشَناو ثْذوڒ َثِزيِري ڒْفَحم، اَمْشَناو َثبْرَشانْت

يْتَوانْجمع أَجنَّا 14 يجْهذن۔ اَرِّيح ا يسْنهزَّ ت ْخِمي اْرث ْثشجَّ ِزي ْثوطَّا َثاَزاْرث اَمْشَناو

نْسْنت۔ وْمَشان زݣ َمارَّا نْهّزنْت ثْيِزيِرين ذ يُذْوَرار يْتَوابلّع۔ ْڒِكَتاب ن يج اَمْشَناو

يجْهذن يِنِّي ذ ْتَواَجر ذ ْڒَعْسَكار ن ْوَياس اَرُّ ذ نْسن َرانن يمّقْ ذ ْثُمْوْرث ن ئِزْدِجيذن 15

يِْزَرا َجار ذ يِيْفَران ذݣ ْتُنْوفَّارن ا َمارَّ نْسن، َيا لُْحرِّ َغاْرسن يِنِّي ذ نْسن َباب َغاْرسن يِنِّي ذ

ن وغْمُبْوب زݣ ْسُنْوفّرم-اَنغ َخانغ، "وَضام يِْزَرا: ذ يُذْوَرار إِ قَّارن نِْثِني 16 يُذْوَرار۔ ن

لِْعَقاب ن َران اَمّقْ نَْهار يِْيوض-د أََقا 17 يِيْزَمار۔ يّݣ َغا إِي لِْعَقاب ذ لَْعْرش خ يمن يقِّ ونِّي

يبّد؟" اَذ يزّمرن ُؤݣ نْسن،

أَیث-إِْسَرائِیل ن اَْڒف اَْربِعین أُو اَْربَعا أُو ِمیَّا یضبّع أَربِّي

طّْفْنت ْثُمْوْرث، ن ْوَرا ْثغمُّ ن اَْربَعا خ بّدنْت لَْمَلائَِكاث ن اَْربَعا ْژِريغ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد ِذي17 ُؤَڒا ڒْبَحار ِذي ُؤَڒا ْڒَبّر ِذي يْتُصْوض َوار حَما ْثُمْوْرث ن َهاث جِّ ن اَْربَعا خ اَرِّيح

رن، يدَّ أَربِّي ن َطاَبع ثْيِسي-د ْرق شَّ ِزي ْثݣَّعذ-د نّْضِنيت لَْمَلايَكا ن يج ْژِريغ 2 ْور. ْڒشجُّ

ڒْبَحار۔ ذ ْڒَبّر ضّيْعْنت اَذ حَما ّجْهذ ْوشْنت مُّ ُؤِمي نِّي لَْمَلائَِكاث ن اَْربَعا إِ ّجْهذ س ْثَڒاَغا

يِنِّي ن َثْنَياْرثد نْضبع أَ حتَّا ور ْڒشجُّ ذ ُؤَڒا ڒْبَحار ذ ُؤَڒا ْڒَبّر ْتضيَّاعْنت "َوار ثنَّا-اَسْنت: 3

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث د3:7
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ن ثِقبَّاڒ ا َمارَّ ِزي اَْڒف اَْربِعين أُو اَْربَعا أُو ِميَّا يْتَواضْبعن: مْشَحاڒ إِ ْسِڒيغ 4 أَربِّي۔" يعّبْدن

اَْڒف ثْنَعاش أَيث-َرابِين، ِزي اَْڒف ثْنَعاش أَيث-َيُهْوَذا، ِزي اَْڒف ثْنَعاش 5 اَيث-إِسَرائِيل۔

اَْڒف ثْنَعاش أَيث-نَْفَتالِي، ِزي اَْڒف ثْنَعاش أَيث-َعُشْور، ِزي اَْڒف ثْنَعاش 6 أَيث-َجاد، ِزي

ثْنَعاش أَيث-َلاِوي، ِزي اَْڒف ثْنَعاش أَيث-ِشْمُعْون، ِزي اَْڒف ثْنَعاش 7 أَيث-َمَناِسي، ِزي

أَيث-ُيْوسف، ِزي اَْڒف ثْنَعاش أَيث-َزفُلُْون، ِزي اَْڒف ثْنَعاش 8 أَيث-َشِكير، ِزي اَْڒف

أَيث-بْنَياِمين۔ ِزي اَْڒف ثْنَعاش

اَشْمَڒاڒ ذ وض َوارُّ س ْڒَغاِشي ن أَطَّاس

ْڒقُْوم ذ ْڒݣْنس ْمُكڒ ِزي ڒْحَساب مْبَڒا ْڒَغاِشي ن اَطَّاس ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َمانَاَيا إِ مْنَبْعد 9

يَفاّسن ذݣ اَشْمَڒاڒ، ذ ير ْتَشامِّ ݣِّين يِيْزَمار، إِ زَّاث ذ لَْعْرش إِ زَّاث بّدن لَُغا، ذ ْعب شَّ ذ

لَْعْرش خ يمن يقِّ إِݣ نّغ "أَربِّي قَّارن: ّجْهذ س ْثُغويِّيث ْسنكَّارن 10 ْتَمر۔ ن َثسطَّا نْسن

ْسنْجمن۔" اَذ ار ثِيزمَّ َغاْرسن يِيْزَمار ذ

ْهَوانْت لْمْخلُوَقاث۔ ن اَْربَعا ذ يْمَغارن ذ لَْعْرش إِ نّْضْنت-يد بّدنْت لَْمَلائَِكاث ا َمارَّ 11

ذ لَْعَظَما ذ لَْحمد "آِمين! قَّارنْت: 12 أَربِّي۔ إِ سْجذنْت لَْعْرش إِ زَّاث نْسْنت وغْمُبوب خ

آِمين!" ڒْبَدا۔ إ نّغ أَربِّي إِ ّجْهذ ذ ار ثِيزمَّ ذ ُؤوقَّار ذ كر شُّ ذ لِْحْكَما

اَشْمَڒاڒ؟ ذ ير ْتَشامِّ ݣِّين إِي يِْوَذان-أَ ْعَنان ِمين نذ ثّسْ "َما يْمَغارن: زݣ يِّجن ينَّا-اَيِي 13

ُؤِسين؟" د َمانِس نذ ثّسْ َما

ِسيِذي!" آ نن، يّسْ إِي شك "ذ َجاْوبغ-ث: 14

ذ اَرِّين-ثن نْسن، يرن يْتَشامِّ صّبْنن َرانْت، َثمّقْ ْڒَمْحنث ِزي ينْجمن يِنِّي ذ "يِيَنا ينَّا-اَيِي:

ْدِجيرث عّبْذن-ث أَربِّي ن لَْعْرش إِ زَّاث اََقا-ثن َمانَاَيا س 15 يِيْزَمار. ن يَذاّمن س يشْمَڒاڒن

َوار ْتِڒيِزين َوار 16 يْحَضا۔ اَثن لَْعْرش خ يمن يقِّ ونِّي نّس۔ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي نَْهار ذ
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ْڒوْسط ِذي يْدَجان يْزَمار اش َڒاحقَّ 17 ڒْحُمو۔ ذ ُؤَڒا ْثُفْوْشت ْتسْشِميض ثن َوار ْتِفيِذين،

يْمسح اَذ أَربِّي ثُْوَذاْرث۔ ن َواَمان ن َڒْعَناصر ْدَجان َمانِي يْنده اَثن يْروس، اَثن لَْعْرش ن

نْسن۔" ثِيطَّاِوين ِزي اَمطَّا كُڒ

سْبَعا ِویس اع أَشمَّ

ْثَساَعات۔ ُؤْزين َشان وجنَّا ذݣ ْڒحّس ينْقضع سْبَعا، ِويس اع اَشمَّ يِيْزَمار يْرزم َواِمي ار۔18 ْزَوامَّ ن سْبَعا ْوش-اَسْنت يمُّ أَربِّي، إِ زَّاث ان يْتبدَّ إِي لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا ْژِريغ 2

س يْتَواصْنعن ثِمْجَماْرث ثْيِسي-د ْڒمْذَبح، َغار ْثبّد نّْضِنيت لْمَلائَِكا ن يج ثُْوَسا-د 3

ْڒُمْوِمِنين ن ْثَژاْدِجيث اَك نِّي ْتَبُخْور ْتقّدم اَذ حَما ْتَبُخْور ن اَطَّاس ْوش-اَس ئِمُّ ْدهب۔

ن ّدَخان لَْمَلائَِكا ن وفُوس زݣ ئِݣَّعذ 4 لَْعْرش۔ إِ زَّاث ْدهب ن ْڒمْذَبح خ َصالِِحين

ن ثِمْجَماْرث لَْمَلائَِكا ثْيِسي 5 أَربِّي۔ إِ زَّاث َغار َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين ن ثَژاْدِجيث اَك ْتَباُخُور

يُغْوَيان ذ اج َواجَّ يْوقع ْثُمْوْرث۔ َغار ْثزْدجع-يت ْڒمْذَبح، ن ي ْثمسِّ س ر-يت ْثعمَّ ْتَباُخْور،

نَْزال. زِّ ذ ام َواسَّ ذ

ار ْزَوامَّ ن سْبَعا

حَما نْسْنت يخف ْسوْجذنْت ار ْزَوامَّ ن سْبَعا ْدَجانْت َغار إِي نِّي لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا 6

اذ يَشرَّ يْمخلّط أُوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي َثمْزَواُرْوت لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 7 ُصْوضْنت۔ اََذاْيسن

ذ ْور ْڒشجُّ ن تُلُث ذ ْثُمْوْرث ن تُلُث ثْشمض ْثُمْوْرث۔ َغار مْنَضارن يَذاّمن اَك ي ْثمسِّ ذ

اَزْيَزا۔ اَربِيع ا َمارَّ

اَمْشَناو ڒْبَحار ِذي يمْنَضار أُوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي ْثَناين ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 8

ن تُلُث ْوثن مُّ 9 يَذاّمن۔ ذ يْذوڒ ڒْبَحار ن تُلُث ي۔ ْثمسِّ س اڒ يْتشعَّ َران اَمّقْ ذ وْذَرار َشان

ْوَبا۔ يَغرُّ ن تُلُث ْتَواْرزن ڒْبَحار، ِذي يتِعيَشان إِݣ لْمْخلُوَقاث

اََڬرَّا۔ ذ نتَّا ا ئَِشرَّ ذ7:8
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يِيْثِري ن يج وجنَّا زݣ يْوَضا-د أُْوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي ْتَڒاَثا ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 10

ئِْثِري 11 َواَمان۔ ن َڒْعَناصر ذ يِغْزَران ن تُلُث خ ئِْوَضا-د اَْسفض۔ اَمْشَناو اڒ يْتشعَّ َران اَمّقْ ذ

يْسِوين يِنِّي زݣ اَطَّاس ْوثن مُّ يمْرَزاݣن۔ ذ نِّي َواَمان ن تُلُث ذْوڒن يح۔ شِّ قَّارن-اَس نِّي

نْسن۔ َثاْرُزْوِݣي س نِّي َواَمان زݣ

ذ ْثِزيِري ذ ْثُفوْشت ن تُلُث أُْوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي اَْربَعا ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 12

نَْهار ِذي ْثَفاْوث ن تُلُث ن يج تْنقس أَذ َثاْدجْست، ذ تِيِڒي اَذ نِّي تُلُث حَما نْهّزن يِيْثَران

"َيا ّجْهذ: س ار ئِقَّ وجنَّا، ْڒوْسط ِذي يطَّاو نْسر ن يج ْسِڒيغ ْخَزرغ، 13 ْدِجيڒث۔ ذ ُؤَڒا

إِݣ نِّي لَْمَلائَِكاث ن ْثَڒاَثا ْعَلاْحَساب ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ خ َتَماَرا َيا َتَماَرا، َيا َتَماَرا،

نْسْنت"۔ ار زَّمَّ ِذي ُصْوضْنت َوار َعاذ يمن يقِّ

تُْوَغا يِيْثِري ن يج ْژِريغ أُْوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي خْمَسا ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار غار19 يَتاِوين َوانُو ن ْڒمْفَتاح نِّي يِيْثِري إِ ْوش-اَس ئِمُّ ْثُمْوْرث۔ خ وجنَّا زݣ يْوَضا-د

اَمْشَناو ان ّدخَّ زَّايس ُيْوِڒي-د َڒاحّد، ْبَڒا َڒاْدجغ َغار يَتاِوين نِّي اَنُو يْرزم 2 َڒاحّد۔ ْبَڒا َڒاْدجغ

غ-د ثّفْ 3 لُْجو۔ ذ ْثُفْوْشت خ يغطَّا نِّي َڒاْدجغ ن ان ّدخَّ َرانْت۔ َثمّقْ ْڒكُْوشت ن يِج ن ان ّدخَّ

ْثُمْوْرث۔ ن ثِِغيْرذَماِوين اَمْشَناو ّجْهذ ْوش-اَسْنت يمُّ ْثُمْوْرث، َغار نِّي ّدَخان ِزي ْثُمْوْرِغي

ِغير ْور، ْڒشجُّ ذ ُؤَڒا اَزْيَزا ذ يْدَجان ِمين ذ ُؤَڒا ْثُمْوْرث ن اَربِيع ْتضيَّاعْنت َوار نَّان-اَسْنت 4

نْغْنت، اَثن مْسُمْوح َماِشي 5 أَربِّي۔ ن طَّاَبع نْسن ثْنَياْرثر خ يْدِجي َوار َغار إِي يْوَذان

إِ سنت تّقْ ْخِمي ثِِغيْرذَماِوين اَمْشَناو تݣّْنت إي َڒْعَذاب ْشُهْور۔ خْمس بْنت عّدْ اَثن َولَِكن

اَزَّاْيسن ْڒمْوث تَّارن أَذ َشا، تِيفن ت َوار ْڒمْوث خ يِْوَذان ْرُزون اَذ نِّي ْڒوْقث ِذي 6 ْبَناذم۔

ثْروڒ.

اَمْشَناو نْسْنت يزْدِجيفن خ َحْربن۔ اَذ وْجذن يِْيَسان اَمْشَناو نِّي ْثُمْوْرِغي ْثمْظَهار-د 7

اَمْشَناو اف اَشوَّ َغارسْنت 8 ْبَناذم۔ ن اَغْمُبْوب اَمْشَناو نْسْنت أَغْمُبْوب ْدهب۔ ن تَّاج

اَمْشَناو ثِيِجيِليِثين َغاْرسْنت 9 َبع۔ ّسْ ن ثِْغَماس اَمْشَناو نْسْنت ثِْغَماس ثْمَغاِرين۔ ن اف اَشوَّ

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث ر4:9
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يِْيَسان ن يَكارُّْوثن ن َواطَّاس ن ْسَداع اَم نْسْنت َواْفِرْيون ن ْسَداع ڒْحِذيذ۔ ن ثِيِجيِليِثين

اَذ ّجْهذ َغاْرسْنت زَّايس۔ سْنت تّقْ ْثِغيْرذنْت اَم ثِيّشط َغاْرسْنت 10 ْڒَحْرب. َغار َتاّزْڒن

ْبَڒا َڒاْدجغ ن لَْمَلائَِكا ذ نتَّا نْسْنت أَزْدِجيذ 11 نِّي. ثِيّشط س ْشُهْور خْمس يْوَذان َضّرْنت

أَُبْولُْيون. ْثُيْونَانِيث س أََبدُّون، أَيث-إِْسَرائِيل ن َواَواڒ س نّس ئِسم َڒاحّد،

نّْغِنيت. ْثَناين َعاذ اَسْنت د أَذ َثمْزَواُرْوت، َتَماَرا ثْعُذو 12

ثْندق-د ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ أُْوَشا نّس ار زَّمَّ ِذي ستَّا ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 13

ا ْثِميجَّ ثنَّا-اَس 14 أَربِّي۔ إِ زَّاث يْدَجان إِݣ ْدهب ن ْڒمْذَبح ن اونز َواشَّ ن نِّي اَْربَعا ِزي

ذݣ يْتَواشّدن لَْمَلائَِكاث ن اَْربَعا إِ "ْضڒق ار: زَّمَّ ثْدَجا َغار إِي ستَّا ِويس لَْمَلائَِكا إ نِّي

إِ ْتَواسْوْجذنْت تُْوَغا إِي نِّي لَْمَلائَِكاث ن اَْربَعا ْتَواضْڒقْنت 15 َران." اَمّقْ لُْفْوَرات ن يِْغَزار

خ ْسِڒيغ 16 يِْوَذان۔ ن تُلُث نْغْنت اَذ حَما وسݣَّْواس-أَ ذ ْشَهار-أَ ذ نَْهار-أَ ذ ْثَساَعات-أَ

ِمْلُيْون۔ ِميَّاَتاين نْسن لَْعَدد يِْيَسان: خ يْنِيين إِي ْڒَعْسَكار ن لَْعَدد

ذ ڒْحِذيذ ن ثِيِجيِليِثين َغاْرسن يْنِيين، َخاسن يِنِّي ذ يْيَسان يُنو لَْوِحي-َيا ذي ْژِريغ 17

ئِزْدِجيفن ڒْكْبِرْييث۔ اَمْشَناو يْوَراغن ذ لَْيُقْوت، اَمْشَناو يزْيَزاون ذ ي، ثِمسِّ اَمْشَناو يزݣَّْواغن

ڒْكْبِرْييث۔ ذ ان ّدخَّ ذ ي ْثمسِّ نْسن ْوم وقمُّ زݣ تّفغ-د َبع، ّسْ ن يزْدِجيفن اَمْشَناو يِْيَسان ن

د إِي ڒْكْبِرْييث ذ ان ّدخَّ ذ ي ْثمسِّ س لُْمِصيَباث: ن ْتَڒاَثا-َيا س يِْوَذان ن تُلُث ْوثن مُّ 18

نْسن۔ يعنَّابن ذ نْسن ْوم وقمُّ ذݣ اََقا-ث نِّي يِْيَسان ن ّجْهذ 19 نْسن۔ ْوم وقمُّ زݣ غن يتّفْ

نْسن۔ يزْدِجيفن س ْتَضرَّان يِفيغَران، ذݣ ْتَشابَّاهن نْسن ئِعنَّابن

نْسن۔ اسن يفَّ ݣِّين ِمين س َشا تُْوبن َوار لُْمِصيَباث-أَ ِزي ينْجمن إِݣ يِْوَذان َماَشا 20

إِي ْوض وكشُّ ذ وْزُرو ذ اس نّحَّ ذ نُّْوَقْرث ذ ْدهب ن َْٔصَنام ْلا ذ َياِطن شَّ عّبْذن َعاذ قِّيمن

ݣِّين َواِمي نِغ يْوَذان نِْغين َواِمي َشا تُْوبن َوار 21 يݣُّْورن۔ َوار يْتْسِڒين، َوار يْتِويِڒين، َوار

ثُْوكَّاْرَدا۔ ذ لَْفَساد ذ ْسُحْور

لَْحَيَوان۔ ن اون يَقاشَّ ذ نِْثِني اون أَشَّ ز13:9
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اَمْزیَان ْلِكتَاب اَكذ ْلَمَالئَِكا

خ وسْيُنو۔ ئِنّض-اَس وجنَّا، زݣ ثْهَوا-د ثجْهذ نّْضِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ ئَِضارن110 ْثُفوْشت، اَمْشَناو نّس أَغْمُبوب ونَْژار، ثْسِڒيث ن يج نّس وزْدِجيف

ْثسْرس يْرزم۔ اَمْزَيان ذ لِْكَتاب ن يج نّس وفُوس ذݣ 2 ي. ْثمسِّ ن يِپَلارن اَمْشَناو نّس

ن ا ْثِميجَّ اَمْشَناو ّجْهذ س ْثُغويِّث ثْسنكَّار 3 ْڒَبّر۔ خ أَژْڒَماض ڒْبَحار، خ اَفُْوِسي نّس َضار

َواِمي 4 نْسن۔ ْوت صُّ س اجن واَجَّ ن سْبَعا َخاس أَرِّين-د نِّي، ْثُغويِّث ثْسنكَّار َواِمي َبع۔ ّسْ

وجنَّا زݣ ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ َماَشا َمانَاينِّي اَِريغ اَذ ْخسغ اجن، َواجَّ ن نِّي سْبَعا اَرِّين د

َشا۔" َتاِري ث َوار ّر، سِّ ذ َغارك اّج-يث نِّي، اجن َواجَّ ن سْبَعا نَّان "ِمين ار-اَيِي: ثقَّ

ثزُّوْدج 6 وجنَّا۔ َغار اَفُْوِسي نّس فُوس ثْيِسي ْڒَبّر ذ ڒْبَحار خ يبّدن نِّي لَْمَلائَِكا ْزِريغ 5

ِمين ذ ڒْبَحار ذ ْڒَبّر ذ َذايس ِمين ذ اَجنَّا يخْڒقن ونِّي يْعِني ڒْبَداث ن ڒْبَدا إِ رن يدَّ ونِّي س

ْثُصْوض َغا ْخِمي نُْهْوَراث ِذي 7 ْكَتار. ْڒوْقث ُبو يم ثقِّ َوار "َصاِفي، ثنَّا: أُْوَشا َذاْيسن۔

يْعِني نّس لِْعَباد إِ ينَّا ث َماّمش أَربِّي ن ّر سِّ يكّمڒ اَذ نّس ار زَّمَّ ِذي سْبَعا ِويس لَْمَلائَِكا

َٔنِْبَيا۔" لا

"ُروح ثنَّا-اَيِي: ْثَناين، ِويس ْثَواَڒا َغاِري يوڒ-د ثسِّ وجنَّا زݣ ْسِڒيغ ُؤِمي نِّي ا ْثِميجَّ 8

ْڒَبّر." ذ ڒْبَحار خ يبّدن إِݣ لَْمَلائَِكا ن وفُوس ذݣ يْرْزمن نِّي لِْكَتاب يْيِسي

اّش- "ْيِسي-ث، ثنَّا-اَيي: اَمْزَيان!" لِْكَتاب "ُؤش-اَيِي-د نِّيغ-اَس: لَْمَلائَِكا َغار ُرْوحغ 9

وم وقمُّ ذݣ َثاّمْنت اَمْشَناو ِميِزيض ذ ا َواخَّ نّش، يس وعدِّ ذݣ اَمْرَزاݣ ذ َتافذ أَث يث۔

اَمْشَناو ِميِزيض ذ ُؤِفيغ-ث يغ-ث۔ شِّ نّس، وفُوس زݣ اَمْزَيان نِّي لِْكَتاب ْيِسِيغ 10 نّش۔"

نَّان-اَيِي: 11 يُنو. يس وعدِّ ذݣ اَمْرَزاݣ ذ يْذوڒ سْغِڒيغ ث َواِمي يُنو۔ وم وقمُّ ذݣ َثاّمْنت

ذ لَُغاث ذ ڒݣُْنْوس ذ ُعْوب شُّ ن َواطَّاس خ أَربِّي يْوَحا ِمين س َعاوذ يْوڒذ تسِّ اَذ "َلاُبد

يزْدِجيذن۔"
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ڒْشُھْوذ ن ْثنَاین

ن َثمْقَرانْت َثْمِزيَذا ْعَبر "كَّار، يِّجن: ينَّا-اَيِي َڒْعَبار، ذ وَغانِيم يج ْوَشا-اَيِي ئِمُّ 111ِ إ ا َبرَّ َغار يْدَجان ڒْمَراح َماَشا 2 َذايس۔ يعّبْذن ْشَحاڒ ْحسب ْڒمْذَبح، ذ أَربِّي

َثْنِديْنت عّفْسنس أَذ ڒݣُْنْوس۔ إِ ْوش يمُّ اش َڒاحقَّ َشا تْعَبار ث َوار َواْحذس، اّج-يث ثْمِزيَذا

وْحَزان ن اَرُّْوض اَذݣّن يُنو ڒْشُهْوذ ن ْثَناين ّسكّغ أَذ 3 ْشُهْور. اَْربِعين أُو ْثَناين ِذي يقّدْسن

نِْثِني نِّي ڒْشُهْوذ 4 ُيْوم۔" ستِّين أُو ِميَّاَتين أُو اَڒف أَربِّي زي عْڒمن ِمين س يْوَذان ْخَبرن اَذ

أَربِّي ِسيذ إِ زَّاث يبّدن إِݣ ڒْقَنادڒ ن ْثَناين ذ نِْثِني َعاوذ يُتون، زِّ ن ور ْڒشجُّ ن ْثَناين ذ

ي ْثمسِّ نْسن ْوم وقمُّ زݣ تّفغ أَذ نِّي، ڒْشُهْوذ يَضّر اَذ يْرُزو يِّجن َشان مَڒا 5 ونْشت۔ دُّ ن

نِّي ڒْشُهْوذ 6 يّمث۔ َغا إِي أَمنِّي يَضّر، اَثن يْرُزو يِّجن َشان مَڒا نْسن۔ ْڒَعْذَيان تّش اَذ

س ْخَبرن َغا ِذي إِي نِّي ْڒَياَماث ِذي ونَْژار ُبو يث يشِّ د َوار اَجنَّا بلّْعن اَذ ْلَطا سُّ َغاْرسن

لُْمِصيَباث ا َمارَّ إِ ضْڒقن أَذ يَذاّمن، ذ اََمان اَّرن اَذ َعاوذ ْلَطا سُّ َغاْرسن أَربِّي۔ ِزي عْڒمن ِمين

ْخسن. َما مْڒِمي ْثُمْوْرث خ

َڒاحّد ْبَڒا َڒاْدجغ ِزي ْڒَوْحش يݣَّعذ أَذ شْهذن، ِزي إِي نْسن ڒْخَبار ڒن كّمْ َغا ْخِمي 7

ثْنِديْنت ن اِرع شَّ ِذي نْسن ات دَّ يم تقِّ أَذ 8 نِّي۔ ڒْشُهْوذ ينغ أَذ يْغڒب، أَثن يَحرب، اَثن

ئِْوَذان 9 ِسيِذيْثسن۔ يْتَواصلّب َمانِي يْعِني ِمْصَرا نِغ َسُدْوم ْڒَمْعَنا س قَّارن ُؤِمي َرانْت َثمّقْ

ين تِيجِّ َوار ُؤْزين، ذ ْثڒت-ييَّام نْسن ات دَّ ِذي ْخَزرن اََذاْيسن ڒݣُْنُوس ذ ْڒقُْوم ذ لَُغا كُڒ ِزي

نْسن۔ ْڒمْوث س ْزُهْون اَذ َفْرحن اَذ ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ 10 نِّي۔ ڒْشُهْوذ يْنضڒ اَذ َحّد

اَطَّاس بن عّدْ نِّي، ڒْشُهْوذ يْعِني ْثَناين، س نِّي َٔنِْبَيا ْلا اش َڒاحقَّ َواَياْوَيا إِ يَكاُدْوثن ُؤشن أَذ

ْثُمْوْرث. ن نِّي يمْزَذاغ

أَربِّي، ِزي ُبْوْحبڒ نِّي ڒْشُهْوذ ِذي َذاْيسن ُيْوذف نِّي، ُؤْزين ذ ْتڒت-ييَّام ثْعُذو َواِمي 11

َرانْت۔ َثمّقْ ذ ثِيݣّْْوِذي َذاْيسن ثُْوذف يْخَزرن َذاْيسن ينِّي نْسن۔ يَضارن خ بّدن كَّارن

ْعجن۔ يِيِني اَذ يخس عّفس س2:11
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َذانَِتا!" ذم-د "ݣَّعْ ار-اَسن: ثقَّ وجنَّا، زݣ َخاسن ْتَڒاَغا-د ثْجهذ ا ثِميجَّ ن يج ْسِڒين 12

نِّي ْڒوْقث ِذي 13 َذاْيسن۔ ْخَزرن نْسن ْڒَعْذَيان وسْيُنو، ذݣ وجنَّا َغار ذن ݣَّعْ نِّي ڒْشُهْوذ

سْبَعا نَْزال-أَ زِّ ِذي ْوثن مُّ ثْنِديْنت۔ ن ِميَّا ِذي عْشَرا ْثنْهذم َران، اَمّقْ ذ نَْزال زِّ ن يج يْوقع

ثْعُذو 14 وجنَّا۔ ذݣ يْدَجان إِݣ أَربِّي سْمَغارن بّدن ݣّْْوذن، يمن يقِّ يِنِّي يِْوَذان۔ ن اَڒف

َتاس۔ د اَذ ْعَڒاين ْثَڒاَثا ِويس َتَماَرا أََقا ْثَناين. ِويس َتَماَرا

سْبَعا ِویس ار مَّ زَّ

قَّارنْت وجنَّا ذݣ اِوين ثِِميجَّ أُوَشا نّس، ار زَّمَّ ِذي سْبَعا ِويس لَْمَلائَِكا ْثُصْوض ثكَّار 15

اَذ نّس، لَْمِسيح ذ نّغ أَربِّي ِسيِذي ن يَفاّسن ݣ ونْشت دُّ ن ڒْحَكام "ئِْذوڒ ّجْهذ: س

زَّاث نْسن لَْعْرش خ يمن يقِّ إݣ يْمَغارن نِّي ِعْشِرين أُو اَْربَعا 16 ڒْبَداث۔" ن ڒْبَدا إِ يْحكم

قَّارن: 17 أَربِّي، إِ ذن سّجْ نْسن وغْمُبْوب خ ْهَوان أَربِّي، إِ

كُڒِشي، إِ يزّمرن إِݣ أَربِّي ِسيِذي آ "نْشكَّر-يشك،

يْدَجان، تُْوَغا إِي شك يْدَجان، إِݣ شك

ْثحْكمذ. نّش، ّجْهذ ثْسخْذمذ اش َڒاحقَّ

نّش۔ وْغَضب ُيْووض-د غْضبن، ڒݣُْنْوس 18

ْوثن۔ يمُّ يِنِّي ن لِْعَقاب ذ لِْحَساب ن نَْهار ُيْووض-د

َصالِِحين، نّش ْڒُمْوِمِنين ذ َٔنِْبَيا لا يْعِني من يخّدْ َذاش يِنِّي ْتَجاِزيذ اَذ

َرانن۔ يمّقْ ذ يمْزَيانن س نّش يسم يْتوقَّارن ينِّي ذ

َثُموْرث۔" يسْفَساذن يِنِّي خ تْقِضيذ أَذ
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ِذي أَربِّي ن ْڒَعاهذ ن َتاُبْوتش يْظَهار-د وجنَّا، ذݣ أَربِّي ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ْثُنْوْرزم 19

اَطَّاس۔ اص يَشرَّ ذ نَْزال زِّ ذ اج َواجَّ ذ يُغْوَيان ذ ام َواسَّ ئِْوقع نِّي۔ ثْمِزيَذا

ْینَاُصْور دَّ اَم ْڒَوْحش ن یج ذ أُو ثَْمَغاْرث

ثنّض-اَس َثْمَغاْرث يْعِني وجنَّا، ذݣ َرانْت َثمّقْ ذ لَْعَلاَما ن يج ثْظَهار-د َذايس112 تَّاج ن يج نّس وزْدِجيف خ نّس، يَضارن اي ْسَوادَّ َثِزيِري ْثُفوْشت،

َتارو۔ نتَّاث أُو اب ْتعدَّ َثاْرَوا، ن ڒْحِريق س ثْسُغويِو يس، اَعدِّ ثْيِسي 2 يِيْثَران۔ ن ثْنَعاش

سْبَعا َغارس اَزݣَّْواغ ذ َران اَمّقْ ذ ْيَناُصْور دَّ اَم نّْغِنيت لَْعَلاَما ن يج وجنَّا ذݣ ثْظَهار-د 3

نّس وعنَّاب س ئَِجّر 4 تَّاَجاث۔ ن سْبَعا نّس يزْدِجيفن خ اون،ض َواشَّ عْشَرا ذ يزْدِجيفن

أُو ثْمَغاْرث إِ زَّاث نِّي ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن ئِبّد ْثُمْوْرث۔ َغار ئِْنضر-يثن وجنَّا، يِيْثَران ن تُلُث

َغا إِي نتَّا ذ اَْوثم، ذ اَحْنِجير ثُْورو-د 5 َثارو. َغا ث-يذ ْخِمي مِّيس يّش اَذ حَما َتارو نتَّاث

ثْروڒ 6 نّس۔ لَْعْرش َغار أَربِّي َغار يْتَواْرفع يس مِّ ڒْحِذيذ۔ ن وعكَّاز س ڒݣُْنْوس َمارَّا يرْوسن

أُو ِميَّاَتاين أُو َواڒف ذݣ سّشن اَت اَْمَشان أَربِّي يسْوجذ َذاس َمانِي ڒْخَڒا َغار ثْمَغاْرث

ُيوم. ستِّين

ُبو- ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن۔ َحْربن نّس لَْمَلائَِكاث ذ ِميَكائِيل وجنَّا۔ ذݣ ْڒَحْرب ئِكَّار 7

نِّي، لَْمَلائَِكاث إِ زّمرن َذاسْنت َوار 8 نِْثِني۔ ذ ُؤَڒا َحْربن نّس َياِطين شَّ ذ سْبَعا-يزْدِجيفن

وجنَّا زݣ ئِمْنَضار 9 وجنَّا۔ ذݣ نْسن اَْمَشان ضّيْعن نّس َياِطين شَّ ذ ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن-أَ

إِݣ يَطان شِّ نِغ إِْبِڒيس قَّارن ُؤِمي ْزَمان ِذي نِّي ِفيغر يْعِني َران، اَمّقْ نِّي ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن

نّس۔ َياِطين شَّ اَِكذس مْنَضارن-د ْثُمْوْرث، َغار ئِمْنَضار-د ونْشت۔ دُّ ا َمارَّ يخّدْعن

ن ْزَمان ِزي ْثمْسَڒايِين َشان َذايس ْدهب۔ س يشلّل وض وكشُّ ّصْنُدوق ن يج ذ نتَّا َتاُبوت ش19:11
ُموَسى۔ ِسيْذنَا

اََڬرَّا۔ ذ نتَّا ا ئَِشرَّ ص19:11

لَْحَيَوان۔ ن اون يَقاشَّ ذ نِْثِني اون أَشَّ ض3:12
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وجنَّا: ذݣ ّجْهذ س ار ثقَّ ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ 10

يسْنَجام، نّغ أَربِّي و "ڒخُّ

نّس، ْڒُمْلك ذ ّجْهذ ئِْظَهار-د

نّس۔ لَْمِسيح ن ْلَطا سُّ ذ

اَْيْثَماْثنغ زݣ يْتشْثَشان ونِّي اش َڒاحقَّ

ْثُمْوْرث، َغار يمْنَضار

نَْهار ذ ْدِجيڒث زَّاْيسن يْتشْثَشان إِݣ نتَّا ذ

نّغ. أَربِّي َغار

يِيْزَمار ن يَذاّمن س اَيْثَماْثنغ غْڒبن-ث 11

نْسن. ْشَهادث ذ

َشا، ْثِعيّز َخاسن َوار نْسن ثُْوَذاْرث

ثن۔ ّمْ اَذ وْجذن

اَجنَّا، آي َفرح َمانَاَيا، خ 12

يزّدْغن! َذايس يِنِّي آ َفْرحث

ڒْبَحار! ذ ْڒَبّر ن يمْزَذاغ إِ َتَماَرا َيا َماَشا

اَطَّاس، يْغضب َغاْروم يْهَوا-د إِْبِڒيس

ْڒوْقث۔" ن ْذُرْوس يم-اَس يقِّ يّسن اش َڒاحقَّ

َثْمَغاْرث يذفَّار ئِْبَذا ْثُمْوْرث، َغار يمْنَضار نّس يخف ُيْوَفا ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن َواِمي 13

حَما َران اَمّقْ نْسر ن َواْفِريون ن ْثَناين نِّي ثْمَغاْرث إِ ْوش-اَس ئِمُّ 14 اَْوثم۔ ين يجِّ د إِي نِّي

َڒَمان ِذي ُؤْزين ذ ْسِنين ثْڒت ثْتَواْعثق َغا َمانِي نّس، وْمَشان َغار ڒْخَڒا، َغار ْثضو اَزَّاْيسن

ثْمَغاْرث خ َتاّزْڒن يْغَزار اَمْشَناو اََمان نّس ْوم وقمُّ زݣ وِفيغر ئُِسْوفغ-د 15 نِّي. وِفيغر زݣ

ْثسْغِڒي نّس، ْوم اَقمُّ ثْرزم نِّي، َثْمَغاْرث ْثسْنجم َثُمْوْرث َماَشا 16 نِّي۔ َواَمان اَِوين اَت حَما
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خ ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن ئِْغضب 17 نّس. وم وقمُّ زݣ ُبو-سْبَعا-يزْدِجيفن يُسْوفغ د إِي يْغَزار

س اَرَّاي يتݣّن يِنِّي يْعِني نّس، ورِّيث دُّ ِزي يمن يقِّ ِمين يَحرب اَذ ئُِرْوح نِّي، ثْمَغاْرث

ڒْبَحار. ن يِْجِذي خ يبّد أُْوَشا 18 ِعيَسى۔ يْشهذ خف ِمين س َعاوذ أَربِّي، ن ُڒْوِصَياث

ڒْبَحار ِزي یتفّْغن د إِي ْڒَوْحش

عْشَرا ذ يقيُّْوعن ن سْبَعا َغارس ڒْبَحار، ِزي يّفغ-د ْڒَوْحش ن يج ْژِريغ نّس113 يقيُّْوعن خ ُيْوَرا تَّاَجاث۔ ن عْشَرا َغارس نّس اون َواشَّ خ اون،ط َواشَّ ن

يَضارن َغارس وغِيَڒاس،ظ ذݣ يَتاِوي-د ْژِريغ إِي ْڒَوْحش-أَ 2 أَربِّي۔ خ يْحِڒين َوار يسَماون

ْڒَوْحش إِ ُيْوَشا-اَس ْيَناُصْور دَّ اَم ونِّي َبع۔ ّسْ ن ْوم اَقمُّ اَمْشَناو نّس ْوم أَقمُّ دُّب، ن يَضارن اَم

يَجرح، نّس يقيُّْوعن زݣ يِّجن ئِْظَهار-د 3 يْمَغارن۔ ْلطا سُّ ذ نّس لَْعْرش ذ نّس ّجْهذ نِّي

بن، ْتعّجْ ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ ا َمارَّ أُو ْڒمْوث۔ ن نِّي وَجرِّيح زݣ يݣْنَفا َماَشا ْوث، يمُّ أَْخِمي

ْلَطا سُّ ْڒَوْحش إِ ُيْوَشا-اَس اش َڒاحقَّ ْيَناُصْور دَّ اَم ونِّي إِ يِْوَذان ذن-اَس سّجْ 4 ْڒَوْحش۔ ذفَّارن

اَث يزّمرن ُؤݣ ْڒَوْحش؟ اَمْشَناو يْدَجان "ُؤݣ نَّان: ْڒَوْحش إِ ذن-اَس سّجْ َعاوذ نّس۔

يَحرب؟"

ْوش- ئِمُّ أَربِّي۔ خ يْحِڒين َوار َواَواڒ ذ تَّكبُّر س يوڒ يسِّ اَذ ْوم وقمُّ ْڒَوْحش إِ ْوش-اَس ئِمُّ 5

يْحِڒين َوار َواَواڒ س اَواڒ يسَّ يْبَذا 6 ْشُهْور. اَْربِعين أُو ْثَناين يْخذم َغا ِزي إِي ْلَطا سُّ اَس

يمْزَذاغ ذݣ نّس، يْغث ْثزدِّ ِذي نّس، يِيسم خ يْحِڒين َوار َواَواڒ س اَواڒ يسَّ أَربِّي۔ خ

ْمُكڒ خ ْلَطا سُّ ئُِمْوش-اَس يْغڒب. اَثن َصالِِحين، ْڒُمْوِمِنين يَحرب اَذ ئِْتَواْسمح-اَس 7 وجنَّا۔

يْعِني نِّي، ْڒَوْحش إِ ذن سّجْ اَذ ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ ا َمارَّ 8 ْڒݣْنس. ذ لَُغا ذ ْعب شَّ ذ َثْقِبيْڒث

يْعِني ْونْشت، دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ ثُْوَذاْرث ن لِْكَتاب ِذي َشا يزّمم َوار نّس يسم يّجن كُڒ

يْتْسَڒان. ونِّي آ ْمِليح، صنّط 9 يْتَوانْغن۔ يِيْزَمار ن لِْكَتاب ِذي

لَْحَيَوان۔ ن اون يَقاشَّ ذ نِْثِني اون أَشَّ ط1:13

نَِّمير۔ ذ نتَّا أَِغيَڒاس ظ2:13
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يْتَواحّبس۔ اَذ أََقا يْتَواحّبس، اَذ ُيْوَرا ِمْيخف ونِّي 10

يف۔ سِّ س يْتَوانغ اَذ أََقا يف، سِّ س يْتَوانغ اَذ ُيْوَرا ِمْيخف ونِّي

اَْمنن۔ اَذ ْصَبارن اَذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين ا يخصَّ نِّي لَْحاَلا ِذي

ْثُمْوْرث ِزي عَّاذن َ یْت د إِي ْڒَوْحش

اون اَشَّ اَمشَناو اون َواشَّ ْثَناين َغارس ْثُمْوْرث، ِزي يّفغ-د نّْغِنيت ْڒَوْحش ن يج ْژِريغ 11

اََقا-ث نتَّا أُو اَمْزَواُرو ْڒَوْحش ن ْلَطا سُّ َمارَّا ئِسْخذم 12 ْيَناُصْور. دَّ اَم اوڒ يسَّ َماَشا يِيْزَمار ن

يݣْنَفان إِݣ اَمْزَواُرو نِّي ْڒَوْحش إِ ذن سّجْ اََذاس نّس يمْزَذاغ ذ َثُمْوْرث ا َمارَّ ا َيارَّ زَّاثس.

َغار وجنَّا زݣ ي ثِمسِّ ئِسْهَوا-د َرانِين، ثِمّقْ ذ لُْمْعِجَزاث ئِݣَّا 13 ْڒمْوث۔ ن نِّي وَجرِّيح زݣ

يْتَواْسمح َذاس إِي نِّي لُْمْعِجَزاث س ْثُموْرث ن يمْزَذاغ ئِْخذع 14 يِْوَذان۔ إِ زَّاث ْثُمْوْرث

اَمْزَواُرو. ْڒَوْحش إِ زَّاث يّݣ اَثْنت

يح وَجرِّ يْدَجا ِذي إِي ْڒَوْحش اَم ْلاَْصَنام ن يج صْنعن اَذ ْثُموْرث ن يمْزَذاغ ُيْوَمر

خ صْنعن إِي َْٔصَنام-أَ ْلا ِذي ُبوْحبڒ يّݣ اَذ ئِْتَواْسمح-اَس 15 ر۔ يدَّ اَمنِّي ا َواخَّ يف، سِّ ن

َْٔصَنام-أَ ْلا إِ َشا ذن يسّجْ َوار يِنِّي ا َمارَّ ينغ أَذ يوڒ، يسِّ اَذ حَما اَمْزَواُرو نِّي ْڒَوْحش ن فث صِّ

يِنِّي يمْسَعان، ذ ْتَواَجر يمْزَيانن، ذ َرانن يمّقْ س يْوَذان ا َمارَّ خ بّزز يݣَّا 16 نِّي۔ ْڒَوْحش اَم

نْسن اَفُْوِسي وفُوس خ لَْعَلاَما ن يج ݣّن اَذ نْسن َيا لُْحرِّ َغاْرسن يِنِّي ذ نْسن َباب َغاْرسن

نِّي، لَْعَلاَما َذايس َوار مَڒا يّزنْز اَذ نِغ يسغ اَذ يزّمر َوار يّجن ذ ُؤَڒا 17 نْسن. ثْنَياْرثع خ نِغ

يْدَجا َغار ونِّي ڒْفَهامث. ا يخصَّ َمانَاَيا ِذي 18 نّس۔ يِيسم ن رَّقم نِغ ْڒَوْحش ن يسم يْعِني

نتَّا رَّقم-أَ ْبَناذم۔ ن يِج ن رَّقم ذ نتَّا اش َڒاحقَّ ْڒَوْحش، ن رَّقم ن ْڒَمْعَنا خ يْرُزو اَذ َڒْعقڒ

ْستِّين۔ أُو ستَّا أُو سّت-ِميَّا

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث ع16:13
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یتْذفَارن ث یِنِّي ذ یْزَمار

أُو اَْربَعا أُو ِميَّا اَِكذس لُْقْدس ن وْذَرار خ يبّد يْزَمار ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َواِمي ْسِڒيغ114 2 َباَباس۔ ن يِيسم ذ يِْزَمار ن يسم نْسن ثْنَياْرثغ خ ُيْوَرا اَلْف۔ اَْربِعين

َعاوذ يجْهذن۔ اج َواجَّ اَم نِغ َواَمان ن َواطَّاس ن ْوت صُّ اَمْشَناو وجنَّا ذݣ ا ْثِميجَّ ن يج

ذ يِْزِڒي ن يج ْتغنَّاجن 3 َتݣْمْبِريت۔ اثن يشَّ يِنِّي ن ْوت صُّ اَمْشَناو ْسِڒيغ ُؤِمي نِّي ا ْثِميجَّ

يْڒمذ اَذ يزّمر َوار يّجن ذ ُؤَڒا يِْمَغارن۔ ذ لَْمْخلُْوَقاث ن نِّي اَْربَعا ذ لَْعْرش إِ زَّاث ْجِذيذ

يِنِّي ذ يَِنا 4 ونْشت۔ دُّ زي يْتَواْسنْجمن إِي نِّي اَڒف اَْربِعين أُو اَْربَعا أُو ِميَّا إِلَّا نِّي يْزِڒي

يُرْوح۔ َما َمانِي يْزَمار يذفَّارن يِنِّي ذ يَِنا يْعْزِرْيين۔ ذ قِّيمن ثِْمَغاِرين، اْرص عمَّ ينن يسِّ َوار

اْرص عمَّ 5 يِيْزَمار۔ ذ أَربِّي إِ يمْزُوْوَرا ذ ْتَواقّدْمن اَذ حَما يِْوَذان ن ْڒوْسط ِزي ْتَواْسنْجمن

ْڒِعيب. ْبَڒا نِْثِني ْسخّرْقن، َوار

ْلَمَالئَِكاث ن ْثَڒاثَا ن اَصْبَحان ڒْخبَار

ر ْتبشَّ اَذ ڒْبَدا ن نِْجيل ْلٕاِ َغارس وجنَّا. ن ْڒوْسط ِذي ثطَّاو نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ 6

"ݣّْْوذم ّجْهذ: س ار ثقَّ 7 ْعب۔ شَّ ذ لَُغا ذ ْڒقُْوم ذ ْڒݣْنس ْمُكڒ ِزي ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ زَّايس

ونِّي إِ ذث سّجْ نّس۔ لِْعَقاب ذ لِْحَساب ن ْثَساَعات ثُْووض-د أََقا سْمَغارْم-ث، أَربِّي،

َڒْعَناصر۔" ذ ڒْبَحار ذ ْثُمْوْرث ذ اَجنَّا يخْڒقن

َبابِل ن ثْنِديْنت ثْوَضا "ثْوَضا، ار: ثقَّ ْثَناين ِويس نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ثْضَفار-يت ثكَّار 8

َران۔" اَمّقْ نّس لَْفَساد يْعِني نّس، ُؤِضيڒ ن َواَمان س ڒݣُْنْوس َمارَّا ون يسّسْ إِݣ َرانْت َثمّقْ

يّجن َشان "مَڒا ّجْهذ: س ار ثقَّ ْثَڒاَثا ِويس نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ثْذَفار-يثْنت ثكَّار 9

اَذ َلاُبد 10 نّس، وفُْوس خ نِغ نّس ثْنَياْرث خ لَْعَلاَما ئِْقبڒ نّس، َْٔصَنام ْلا ذ ْڒَوْحش إِ يسّجذ

لِْعَقاب ن ْڒَكاس يْعِني أَربِّي، ن اَْغَضب ذ يْدَجان إِݣ يقْسحن وِضيڒ ن َواَمان زݣ يسو

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث غ1:14
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ن ان ّدخَّ 11 يِيْزَمار۔ ذ يْصَفان لَْمَلائَِكاث إِ زَّاث ڒْكْبِرْييث ذ ي ْثمسِّ س يْتَواعّدب أَذ نّس۔

قْبڒن َعاوذ نّس، َْٔصَنام ْلا ذ ْڒَوْحش إِ ذن يسّجْ يِنِّي ڒْبَداث۔ ن ڒْبَدا إِ اذ يْتݣَعَّ نْسن َڒْعَذاب

ا يخصَّ نِّي لَْحاَلا ِذي 12 نَْهار۔" ذ ْدِجيڒث اَرَّاحث ُبو َغاْرسن َوار نّس يِيسم ن لَْعَلاَما

ِعيَسى۔ س اَْمنن أَذ أَربِّي، ن ُڒْوِصَياث س اَرَّاي ݣّن أَذ ْصَبارن، اَذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين

ا سَّ ِزي ثن يّمْ َغا إِي يمتِّينن ن ْعذ سَّ َمانَاَيا: "أَِري ار: ثقَّ وجنَّا زݣ ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ 13

َتَماَرا ِزي ريّْحن اَذ حَما "َواه، ار: يقَّ أَربِّي ن أَرُّْوح ِسيِذيْثنغ۔" ِزي نِْثِني أُو ْثَساونْت اَڒ

نْسن۔" لَْحَسانَات تْذَفارنْت-ثن اش َڒاحقَّ نْسن،

ْثُمْوْرث ن وْمَجار ن ْڒوْقث

ن مِّيس ذي يْتَشابَّاه يمن ئِقِّ َخاس ونِّي اَشمَڒاڒ، ذ وسْيُنو ن يج ْتَواِڒيغ ْخَزرغ، َواِمي 14

ثّفغ-د ثكَّار 15 يْقضع۔ اَْمَجار نّس وفُوس ذݣ ْدهب، ن َتاج نّس وزْدِجيف خ ْبَناذم،

: وسْيُنو خ يمن يقِّ ونِّي إِ ّجْهذ س ار-اَس ثقَّ َرانْت، َثمّقْ َثْمِزيَذا زي نّْغِنيت لَْمَلائِكا ن يج

ثْوجذ." َقا ْثُمْوْرث ن َثفْدَجاْحث وْمَجار، ن ْثَساَعات ثُْووض-د ْمَجر۔ نّش، اَْمَجار "ئِِسي

نّس۔ ْثفْدَجاْحث ثْمَجر ْثُمْوْرث، خ وْمَجار س ُيْوْوَثا وسْيُنو خ يمن يقِّ ونِّي 16

ذ ُؤَڒا وجنَّا، ذݣ يْدَجان َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِزي نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ثّفغ-د ثكَّار 17

ثْمِزيَذا ن ْڒمْذَبح ِزي نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ثّفغ-د ثكَّار 18 يْقضع۔ اَمَجار َغارس نتَّاث

يْقضع، وْمَجار يْدَجا َغا إِي نِّي لَْمَلائَِكا إِ ّجْهذ س ْثَڒاَغا ي، ْثمسِّ خ ْلَطا سُّ َغارس َرانْت َثمّقْ

ُيْووض-د اَضيڒ اش َڒاحقَّ ْثُمْوْرث ن ْثَزاَياْرث ن يزكُّْونن قّس نّم، اَْمَجار "ْيِسي ثنَّا-اَس:

ن وِضيڒ ن يزكُّْونن ْثقّس نّس، وْمَجار س ْثُمْوْرث خ ثُْوْوَثا نِّي لَْمَلائَِكا 19 نّس۔" ْڒوْقث

ْثِسيْرث ِذي عّفْسْنتف 20 أَربِّي۔ ن وْغَضب ن َرانْت َثمّقْ ْثِسيْرث ِذي ثْنضر-يثن ْثُمْوْرث،

فّْغن د اَذ حَما ِريج سَّ ن يِج ذݣ اَِضيڒ يَضارن س ْرِوين ْزَمان ِذي ْعجن۔ يْتَواْحَساب عّفس ف20:14
نّس۔ َواَمان
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َتاّزْڒن ُؤيِيس، ن ْسِڒيمث َغار ُؤْوضن َواِمي اَڒ يَذاّمن زَّايس حْمڒن-د ثْنِديْنت۔ إِ ا َبرَّ وِضيڒ

ِكلُْوِميتر۔ ثْڒت-ِميَّا َشان

ْلُمِصیبَاث ن سْبَعا َغاْرسْنت ْلَمَالئَِكاث ن سْبَعا

سْبَعا يْعِني يْسذّهْشن، َرانْت َثمّقْ ذ نّْغِنيت لَْعَلاَما ن يج وجنَّا ذݣ ْژِريغ يْتَواكّمڒ115 َغا إِي زَّاْيسْنت ثِنݣُّْوَرا، لُْمِصيَباث ن سْبَعا َغاْرسْنت لَْمَلائَِكاث ن

يِنِّي َخاس بّدن ي، ْثمسِّ اَكذ يخلّط اج جَّ ن ڒْبَحار اَمْشَناو َعاوذ ْژِريغ 2 أَربِّي۔ ن وْغَضب

ِزي َتݣْمْبِريت ي يكسِّ زَّاْيسن يّجن كُڒ نّس۔ يِيسم ن رَّقم ذ نّس َْٔصَنام ْلا ذ ْڒَوْحش يغْڒبن

قَّارن: يِيْزَمار ن يِْزِڒي ذ أَربِّي ن ْڒَعْبذ ُمْوَسى ن يْزِڒي ْتغنَّاجن 3 أَربِّي۔

يْسذّهْشن، َرانِين ثِمّقْ ذ نّش "ڒْخَذايم

كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن إِݣ نّغ أَربِّي ِسيِذي آ

ْڒَحّق، ذ نِيَشان ْدَجان نّش ئِْبِريذن

ڒݣُْنْوس۔ ن اَزْدِجيذ آي

ِسيِذي؟ آ يتݣّْْوذن، ش َوار ونِّي يْعَنا ِمين 4

نّش؟ يسم يسْمَغارن َوار ونِّي يْعَنا ِمين

يْصَفان۔ إِݣ َواْحذش شك أََقا

ذن، سّجْ اَذاش اَسن د اَذ ڒݣُْنْوس َمارَّا

نِيَشان۔" اََقا-ثْنت نّش ڒْخَذايم بلِّي يْظَهار-د اش َڒاحقَّ

وجنَّا۔ ذݣ ْثُنْوْرزم ْشَهاذث، ن اَِقيُضْون يْعِني َرانْت، َثمّقْ َثمِزيَذا ْژِريغ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد 5

س نِّي لُْمِصيَباث أَِكْذسْنت نِّي، لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا َرانْت َثمّقْ َثمِزيَذا ِزي فّْغْنت-يد 6

ْدهب ن ام اَحزَّ يْشتن كُڒ َغاْرسْنت يڒقّن، يْنَقان لُْوَلان ن ْڒكتَّان ن اَرُّْوض ݣِّيْنت سْبَعا۔

لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا إِ ُيْوَشا نِّي لُْمْخلُْوَقاث ن اَْربَعا ِزي يّجن 7 نّّص۔ َغار وِغيڒ زݣ يْقضع-د
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إِ رن يدَّ إِݣ أَربِّي ن وْغَضب س رنْت عمَّ ْدهب، س ݣِّين-ثْنت ْثمْجَماِرين ن سْبَعا نِّي

نّس۔ ّجْهذ ذ أَربِّي ن لَْعَظَما ن ان ّدخَّ س ر ْثعمَّ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا أُوَشا 8 ڒْبَداث۔ ن ڒْبَدا

إِي نِّي ْڒُمِصيَباث ن سْبَعا ڒنْت كّمْ َغا اَڒ حتَّا َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار َياذف اَذ َحّد يزّمر َوار

نِّي۔ لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا سْهَوانْت َغا د

أَربِّي ن وْغَضب ن ْثمْجَماِرین ن سْبَعا

ن سْبَعا إِ ّجْهذ س ار ثقَّ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِزي ثْندق-د ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ وْغَضب116 ن ْثمْجَماِرين ن سْبَعا ْثُمْوْرث خ زْدْجعْنت "ُرْوحْنت نِّي: لَْمَلائَِكاث

أُْوَشا ْثُمْوْرث خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع َثمْزَواُروت لَْمَلائَِكا ثّفغ-د ثكَّار 2 أَربِّي۔" ن

ْڒَوْحش، ن لَْعَلاَما ثْدَجا ِذي إِي نِّي يْوَذان ڒْقفْنت ڒْحِريق تݣّن إِي انِين ثِعفَّ ذ ْثحبَّا وْقعْنت

نّس. َْٔصَنام ْلا إِ ذن يسّجْ

اَم يَذاّمن ذ يْذوڒ أُْوَشا ڒْبَحار خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع ْثَناين ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 3

ڒْبَحار۔ ذي يدَّرن ِمين ا َمارَّ ْوثن مُّ ْوثن، يمُّ ونِّي ن يَذاّمن

أُْوَشا َواَمان ن َڒْعَناصر ذ يْغَزارن خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع ْثَڒاَثا ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 4

نّش، ڒْحَكام ِذي نِيَشان اََقا-ش "شك ار: ثقَّ َواَمان ن لَْمَلائَِكا ْسِڒيغ 5 يَذاّمن۔ ذ ذْوڒن

ن يَذاّمن ِسيّزْڒن َواِمي 6 يْدَجان۔ إِݣ شك ذ يْدَجان، تُْوَغا إِي شك يْصَفان، إِݣ شك

ْسَذاهْدجن َٔنَّا لِا يَذاّمن ْسون اَذ نِْثِني ذ ُؤَڒا ْسون اَذ ثُْوِشيذ-اَسن َٔنِْبَيا، ْلا ذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين

َمانَاينِّي۔"

ار: يقَّ ْڒمْذَبح ِزي ْوت صُّ ن يج ْسِڒيغ 7 ا

كُْڒِشي، إِ يزّمرن إِݣ نّغ أَربِّي ِسيِذي آ "َواه،

نِيَشان۔" أََقا-ث ْڒَحّق، ذ نّش ڒْحَكام
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اَذ يْتَواْسمح-اَس أُوَشا ْثُفْوْشت خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع اَْربَعا ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 8

اََواڒ قَّارن اَمنِّي ا َواخَّ يجْهذن۔ لَْحَراَرا س يِْوَذان شْمضن 9 ي۔ ْثمسِّ س يْوَذان ْتسْشمض

ث َوار َشا، تُْوبن َوار لُْمِصيَباث-أَ۔ خ ْلَطا سُّ يْدَجا َغار أَربِّي ن يِيسم ذݣ يْحِڒين َوار

َشا۔ سْمَغارن

ثْهَوا-د أُْوَشا ْڒَوْحش ن لَْعْرش خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع خْمَسا ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 10

يْحِڒين َوار اََواڒ قَّارن 11 ڒْحِريق. س نْسن يڒَساون ان ْتفژَّ ئِْوَذان نّس۔ لْمْمَلَكا خ َثاْدجْست

ِزي َشا تُْوبن َوار َذاْيسن، إِي ْثحبَّا ذ ڒْحِريق ْعَلاْحَساب وجنَّا ذݣ يْدَجان أَربِّي خ

نْسن۔ ڒْخَذايم

أُْوَشا َران اَمّقْ لُْفْوَرات ن يْغَزار خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع ستَّا ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 12

ن ْثَڒاَثا ْژِريغ 13 ْرق۔ شَّ ن يزْدِجيذن إِ وْبِريذ يْتَواسْوجذ اَذ حَما َذايس إِي َواَمان ُؤْزغن

ْوم وقمُّ زݣ ئِّجن ْيَناُصْور، دَّ اَم ونِّي ن ْوم وقمُّ زݣ يتّفغ-د ئِّجن يجْرَوان:ق اَم انن يعفَّ ْجُنْون

َياِطين شَّ ن َڒاْرَواح ذ يَِنا 14 نَِّبي۔ ذ نّْس يخف يَتارَّان ونِّي ن ْوم وقمُّ زݣ ئِّجن ْڒَوْحش، ن

نِّي نَْهار ِذي ْڒَحْرب إِ ْسُمْونن أَثن ا، َمارَّ ْثُمْوْرث ن يزْدِجيذن َغار ْتَراحن لُْمْعِجَزاث۔ تݣّن

كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن إِݣ أَربِّي ن َران اَمّقْ

حَما نّس، َوارُّوض خ ئِْوجذ ْعَلاَبال، يْدَجان ونِّي ن ْعذ سَّ ار۔ وشفَّ اَم اَسغ د اَذ "أََقا 15

نّس۔" ثُْوَعْرَيْنت يِْوَذان ژرن اَذ اَعْرَيان ذ يݣُّْور َوار

‘َهْرَمِݣُدون۔’ أَيث-إِْسَرائِيل ن َواَواڒ س قَّارن-اَس وْمَشان يِّجن َغار ْسُمْونن-ثن 16

ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ أُْوَشا لَْهَوا خ نّس ثِمْجَماْرث ْثزْدجع سْبَعا ِويس لَْمَلائَِكا ثكَّار 17

ئِْوقع 18 يْتَواكّمڒ!" "َصاِفي، ّجْهذ: س ار ثقَّ لَْعْرش، ِزي يكِّين د إِي َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِزي

يجْهذن نَْزال-أَ زِّ اَمْشَناو يْوِقيع َوار اْرص عمَّ يْجهذ۔ نَْزال زِّ ذ اج َواجَّ ذ يُغْوَيان ذ ام َواسَّ

ن ام ْثندَّ نْهْذمْنت ْثَڒاَثا، خ َرانْت َثمّقْ ثْنِديْنت ثْرشق 19 ْثُمْوْرث۔ خ ْبَناذم يْدَجا َواِمي زݣ

ْڒَكاس ِزي ْثسو اَذ ُيْوش-اَس إِنََّما َفا َرانْت، َثمّقْ َبابِل ن َثْنِديْنت أَربِّي َشا يتُّو َوار ڒݣُْنْوس۔

يقْرْقِرْيون۔ ذݣ ْتَشابَّاهن نِْثِني ئِجْرَوان ق13:16
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ئِْوَضا-د 21 يُذْوَرار۔ ْفِسين ثْنهّز، َثْيِزيْرث كُڒ 20 َران۔ اَمّقْ نّس لِْعَقاب يْعِني وِضيڒ، َواَمان ن

َوار اََواڒ قَّارن يِْوَذان وقْنَضار۔ اَْزين يوّزن اَْبُقْوق كُڒ َران، اَمّقْ ذ اك يَشرَّ يِْوَذان خ وجنَّا زݣ

اَطَّاس۔ َرانْت َثمّقْ ذ لُْمِصيَبا-َيا اش َڒاحقَّ يَشرَّا، ن لُْمِصيَبا ن َباب سَّ ِذي أَربِّي خ يْحِڒين

ْڒَوْحش ذ ثَمقَّْراْنت ْلفَْسَدا

ن سْبَعا ْدَجانْت َغار إِي نِّي لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا ِزي يْشتن َغاِري ثُْوَسا-د لَْفاْسَدا117 ن لِْعَقاب ذ لِْحَساب سْظَهارغ أََذاش "أََراح-د، ثنَّا-اَيِي: ْثمْجَماِرين،

ئِمْزَذاغ ْثُمْوْرث، ن يزْدِجيذن اَِكس فْسذن 2 َواَمان۔ ن َواطَّاس خ يمن يقِّ إِݣ َرانْت َثمّقْ

نّس۔" لَْفَساد يْعِني وِضيڒ َواَمان س ْسَكارن ْثُمْوْرث ن

ذ ْڒَوْحش ن يِج خ ثْنَيا ثْمَغاْرث ن يج ْژِريغ ڒْخَڒا، َغار اَرُّوح ثْيِسي-اَيِي لَْمَلائَِكا 3

عْشَرا ذ يقيُّْوعن سْبَعا َغارس أَربِّي۔ خ يْحِڒين َوار يِيسَماون س ر ئِعمَّ يْحذق، اَزݣَّْواغ

ايِين ثِعقَّ ثݣَّا ْدهب س ْثزّوق يْحذق۔ وزݣَّْواغ ذ ݣُْرْونَا اَرُّْوض ثݣَّا َثْمَغاْرث 4 اون۔ل َواشَّ

ْحَرام يْدَجان ِمين ذ ثُْوُعْوفَّْنا س ر يعمَّ ْدهب ن ْڒَكاس نّس وفُوس ذݣ ْوَهر۔ جُّ ذ يْغَڒان إِي

ن اْثسْنت یمَّ ذ ثَمقَّْراْنت، بَابِل يِيسم: ن يج ُيْوَرا نّس ثْنَياْرثم خ 5 نّس۔ لَفَساد ن
َحّد۔ ين يسِّ ث َوار نّس ْڒَمْعَنا َولَِكن ْثُمْوْرث۔ ن ثُْوُعْوفّْنَا ذ ْلفَْسَداث

ذن يشّهْ يِنِّي ن يَذاّمن ذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين ن يَذاّمن س ْثغلَّا ثْسَوا نِّي َثْمَغاْرث ْژِريغ 6

أََذاش ْثذّهْشذ؟ ي "َمايمِّ نِّي: لَْمَلائِكا ثنَّا-اَيِي 7 اَطَّاس۔ ذْهشغ ْژِريغ ت َواِمي ِعيَسى۔ خ

عْشَرا ذ يقيُّْوعن سْبَعا يْدَجا َغار ونِّي نِّي ْڒَوْحش ذ نِّي ثْمَغاْرث ن يُنْوفّرن ْڒَمْعَنا شّرْحغ

اَذ ْعَڒاين َشا، يْدِجي َوار و ڒخُّ يْدَجا، تُْوَغا ثْژِريذ إِي نِّي ْڒَوْحش 8 ثْنَيا۔ خف إِي اون َواشَّ

اََڬرَّا۔ ذ نتَّا ا ئَِشرَّ ك21:16

لَْحَيَوان۔ ن اون يَقاشَّ ذ نِْثِني اون أَشَّ ل3:17

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث م5:17
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ن يِمْزَذاغ ذْهشن أَذ نِّي، ْڒَوْحش ژرن َغا ْخِمي يْتَواْهذم۔ اَذ َڒاحّد ْبَڒا َڒاْدجغ ِزي يݣَّعذ

ن لِْكَتاب ِذي ْونْشت دُّ ثْدَجا َواِمي زݣ َشا يزّمم َوار نّس يسم يّجن كُڒ يْعِني ْثُمْوْرث،

َياس۔ د اَذ أََقا َشا، يْدِجي َوار و ڒخُّ يْدَجا، تُْوَغا ْڒَوْحش اش َڒاحقَّ ثُْوَذاْرث۔

يم ثقِّ خف إِي يُذْوَرار سْبَعا ذ نِْثِني يقيُّْوعن-أَ سْبَعا ڒْفَهامث: َلاُبد أُو َمانَاَيا ِذي 9

يْدَجا، زَّاْيسن ئِّجن ْوَضان، زَّاْيسن خْمَسا 10 يزْدِجيذن۔ سْبَعا ذ َعاوذ نِْثِني ثْمَغاْرث۔

ْڒَوْحش 11 ْڒوْقث۔ ن ْشَواْيت ِغير يم يقِّ أَذ َياس، َغا د ْخِمي ُيْوِسي۔ د َوار َعاذ ونّْغِنيت

ئِݣُّْور نِّي۔ سْبَعا ِزي يّجن ذ ْثمْنَيا ِويس ذ نتَّا و، ڒخُّ َشا يْدِجي َوار أُو يْدَجان تُْوَغا إِي نِّي

يْتَواْهذم۔ اَذ

اَذ ْلَطا سُّ َشا ُؤِشين َذاسن َوار َعاذ يزْدِجيذن عْشَرا ذ نِْثِني ثْژِريذ إِي نِّي اون َواشَّ عْشَرا 12

ُؤشن اََذاس َتاْفقن يَِنا 13 ْڒَوْحش۔ اَك ْڒوْقث ن يج حْكمن اَذ ْلَطا سُّ ْوش ثمُّ أََذاسن حْكمن۔

نتَّا اش َڒاحقَّ يْغڒب اَثن َماَشا يْزَمار َحْربن اَذ نِْثِني 14 نْسن. ْلَطا سُّ ذ نْسن ّجْهذ ْڒَوْحش إِ

يْخَضار-يثن، أَربِّي يَڒاَغا-َياسن-د ِكذس يِنِّي يزْدِجيذن۔ ن أَزْدِجيذ ذ َمْوَلانَاث ن َمْوَلانَا ذ

َڒَمان۔" َذاْيسن

ْعب شَّ ْمُكڒ ِزي يْوَذان ذ نِْثِني لَْفْسَدا يم ثقِّ َمانِي ثْژِريذ إِي نِّي "أََمان لَْمَلائَِكا: ثنَّا-اَيِي 15

لَْفْسَدا، ِعيّفن اَذ نِّي ْڒَوْحش ذ أُو ثْژِريذ إِي نِّي اون َواشَّ عْشَرا 16 لَُغا۔ ذ ْڒݣْنس ذ ْڒَغاِشي ذ

ِذي ْسحْرقن أَت نّس، اَْيُسوم ّشن أَذ َثعْرَيانْت۔ ذ ّجن أَت َغارس، ِمين ا َمارَّ كّْسن أََذاس

اَذ يْعِني أَربِّي، إِ ْڒَخَضار ݣّن اَذ حَما نْسن ُؤڒ يْسُمْونن إِݣ أَربِّي ذ اش َڒاحقَّ 17 ي۔ ْثمسِّ

نِّي َثْمَغاْرث 18 أَربِّي۔ ن َواَواڒ يكّمڒ َغا اَڒ حتَّا نْسن ڒْحَكام ْڒَوْحش إِ ُؤشن اََذاس َتاْفقن

ْثُمْوْرث۔" ن يزْدِجيذن خ يتْحَكامن إِݣ َرانْت َثمّقْ َثْنِديْنت ذ نتَّاث ثْژِريذ إِي
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ْثوطَّا بَابِل ن ثَْنِدیْنت

ذ ْلَطا سُّ َغارس وجنَّا، زݣ ثْهَوا-د نّْغِنيت لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد ْثُغويِّث118 ثْسنكَّار 2 نِّي۔ لَْمَلائَِكا ن لَْعَظَما ن نُّْور س ْثُمْوْرث ْثشْعشع َرانْت۔ َثمّقْ

ثنَّا: ّجْهذ، س

َرانْت! َثمّقْ َبابِل ثْوَضا "ثْوَضا،

َياِطين، شَّ ن يْغث َثزدِّ ذ ثْذوڒ

ان، اَعفَّ ّجن ْمُكڒ إِ َثْنَواْڒث ذ

يِعيّفن۔ إِݣ ْحَرام يْدَجان اَْجِضيض ْمُكڒ إِ اَْخُبْوش ذ

وِضيڒ ن َواَمان زݣ ْسِوين ڒݣُْنْوس َمارَّا اش َڒاحقَّ 3

يْحِڒي، َوار نّس لَْفَساد ن

ْثُمْوْرث۔ ن يزْدِجيذن اَِكس فْسذن

َواݣَْڒا ن اَطَّاس ُؤِوين-د ْثُمْوْرث ن يسبَّابن

َران۔" اَمّقْ ذ نّس وفلّس زݣ

حَما يُنو، ْعب شَّ َيا نِّي ثْنِديْنت ِزي "فّْغم ار: ثقَّ وجنَّا زݣ نّْغِنيت ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ 4

نّس۔ لُْمِصيَباث تْڒِقيفْنت كنِّيو َوار حَما نّس، ْڒُمْعِصَياث ِذي ْتَشْرشم َوار

نّس۔ ّشّر َشا يتُّو َوار أَربِّي وجنَّا، َغار ُؤْوضْنت َواِمي اَڒ حتَّا ْرنِيْنت نّس ْڒُمْعِصَياث 5

إِي نِّي ْڒَكاس نّس۔ ڒْفَعايڒ ْثَواَڒاثِين ْثَناين ُدْوْبَلاث-اَس نتَّاث، ثݣَّا َذاوم ِمين أَّرث-اَس 6

ْثِعيش َما ْشَحاڒ نّس، يخف ْثسْمغر َما ْشَحاڒ 7 َماْرَثاين. وم-اَس-ث سّسْ يِْوَذان، إِ ْثسّسو

ار ثقَّ َٔنَّا لِا ثْسخّيْقم۔ َغا ت إِي نِّي أَنْشُتو بم، ْثعّدْ َغا ت إِي نِّي أَنْشُتو نّس، ّشْهوث ِذي

حْزنغ۔ أذ اْرص عمَّ اْڒث، َثاجَّ ذ َشا ْدِجيغ َوار نش لَْمِلَكا، اَم َذا قِّيمغ أََقا نّس: ُووڒ ذݣ
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ُبْوهيُّوف۔ ذ وْحَزان ذ ْڒمْوث يْعِني نَْهار، ن يِيج ذݣ لُْمِصيَباث ُمْونْنت اََخاس َمانَاَيا خ 8

يْجهذ۔ نتَّا يحْكمن، َغا َخاس إِي أَربِّي ِسيِذي اش َڒاحقَّ ي۔ ْثمسِّ س تحرق أَذ

اَذ ُرون أََخاس ّشْهوث، ِذي يِعيشن ِكذس إِي يفْسذن ِكس إِي ْثُمْوْرث ن ئِزْدِجيذن 9

َڒْعَذاب ن ثِيݣّْْوِذي س ڒݣَّْواج َغار بّدن أَذ 10 نّس۔ ي ْثمسِّ ن ان ّدخَّ ژرن َغا ْخِمي حْزنن

ذݣ يجْهذن! َثْنِديْنت َبابِل َيا َرانْت، َثمّقْ َثْنِديْنت آ لَِطيف! َيا لَِطيف، َيا قَّارن: نِْثِني نّس،

لِْعَقاب! ذ لِْحَساب َخام يْهَوا-د ْثَساَعات ن يِج

َغا ت ِوي تِيفن َوار نْسن ّسْڒَعث اش َڒاحقَّ حْزنن اَذ ُرون أََخاس ْثُمْوْرث، ن ئِسبَّابن 11

اَصْبَحان، لُْوَلان ن ْڒكتَّان ذ ْوَهر، جُّ ذ لِْويز، ذ نُّوَقْرث، ذ ْدهب، ن نِّي ّسْڒَعث 12 يْسغن۔

ْوض وكشُّ س يْتَواصنّْعن ِمين ا َمارَّ ذ يْحذق، اَزݣَّْواغ ْڒكتَّان ذ ڒْحِرير، ذ ݣُْرْونَا، ْڒكتَّان ذ

زݣ يْتَواسنّْعن ِمين ا َمارَّ ذ لِْفيل، ن يّفْغُمْوسن س يْتَواصنّْعن ِمين ا َمارَّ ذ ومْضِزي،ن ن
ُمْوّر،ب ذ ْتَبُخْور، ذ لِْعَطر، ذ ْڒَقْرَفا، ذ 13 َماْرُمو، ذ ڒْحِذيذ، ذ اس، نّحَّ ذ يْغَڒان، ْوض وكشُّ

ذ يُفْونَاسن، ذ يِْرَذان، ذ لُْفْرس، َوارن ذ ّزْشت، ذ وِضيڒ، ن َواَمان ذ لْلَُبان، ْتَبُخْور ذ

يْوَذان۔ يْعِني يسْمَغان ذ يَكارُّْوثن، ذ يِْيَسان، ذ يُحْوِڒْيين،

اَذ نّم ْڒِخير ذ اَݣَْڒا ا َمارَّ َشا۔ تِيفذ ث َوار نّم ّشْهوث ْثعّشق ِمين يسبَّابن: يِنين اَذ 14

َغار بّدن اَذ اَِكذس تَِجاَرا س اَݣَْڒا يݣِّين إِݣ نِّي ئِسبَّابن 15 يْذوڒ۔ د اَذ اْرص عمَّ يْقَضا،

لَِطيف! َيا لَِطيف، َيا يِنين: أَذ 16 حْزنن۔ اَذ ُرون أَذ نِّي، َڒْعَذاب ِزي ثِيݣّْْوِذي س ڒݣَّْواج

أزݣَّْواغ ْڒكتَّان ذ ݣُْرْونَا ْڒكتَّان ذ اَصْبَحان لُْوَلان ن ْڒكتَّان َخاس تُْوَغا َرانْت، َثمّقْ َثْنِذيْنت-أَ

لْمْغِرب۔ ِذي ُمْوُجود أََقا-ث أَمْڒِزي۔ نِغ ْڒَعْرَعر ذ نتَّا أَمْضِزي ن12:18

يمتِّينن إِ َعاوذ تݣّن-ث ْدَوا، إِ امن-ث ْسخدَّ ڒْفَواح۔ َذاْيسن اْرث ْثشجَّ ن يِج ن اََمان ذ نتَّا ُموّر ب13:18
نطّْڒن۔ ثن ْخِمي
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َمارَّا يُرْوح ْثَساَعات ن يِج ذݣ 17 ْوَهر! جُّ ذ لِْويز ثݣَّا ْدهب س نّس يخف ْثزّوق يْحذق،

َمانَاينِّي!

ڒْبَحار ِزي يْتِعيشن يِنِّي ا َمارَّ ذ يبْحِرْيين ذ اُبو وَغرَّ ذݣ يْتَسَفرن يِنِّي ذ ْوَبا يَغرُّ ن أَرُّوَياس

يْدَجان َثْنِديْنت َمان ّجْهذ: س قَّارن نّس۔ وْحَراق ن ان ّدخَّ َغار ْخَزرن 18 ڒݣَّْواج، َغار بّدن

حّزْنن، ْتُرون، ْسُغْويِون، نْسن، يزْدِجيفن خ َشاڒ نطّرن 19 َرانْت؟ َثمّقْ َثْنِديْنت-أَ اَمْشَناو

ذْوڒن ڒْبَحار ِذي ْوَبا يَغرُّ ن أَيْثَباب َرانْت! َثمّقْ ثْنِذيْنت ن ڒْفِضيحث َيا ڒْفِضيحث، َيا قَّارن:

آي َفرح 20 يُرْوح! كُْڒِشي ْثَساَعات ن يِج ذݣ اَطَّاس! اَݣَْڒا َذايس َثْنِديْنت َٔنَّا لِا ْتَواَجر ذ

خ يَحاسب-يت أَربِّي َٔنِْبَيا! ْلا ذ اَرُُّسل ذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين آ َفْرحث نّس، وْهَذام خ اَجنَّا

ثݣَّا." َذاوم ِمين

ثْنضر-يث َرانْت، َثمّقْ ْثِسيْرث ن اَْزُرو اَمْشَناو وْزُرو ن يج ثْيِسي ثْجهذ لَْمَلائَِكا ن ئِج 21

ُؤْمَبعذ َشا تِيِڒي َوار َرانْت، َثمّقْ َثْنِديْنت َبابِل ْثمْنَضار َغا إِي ّجْهذ س "أَمُّو ثنَّا: ڒْبَحار، ِذي

اثن يشَّ يِنِّي ذ يمْذَيازن ن ْوت صُّ ْسڒن اََذايم اْرص عمَّ ْثَساونْت اَڒ ا سَّ ِزي 22 اْرص۔ عمَّ

َماّمش يْتصَناعن يِنِّي يِڒين اََذايم اْرص عمَّ ثْمَجا۔ت ذ ار زَّامَّ ِذي يْتُصْوضن يِنِّي ذ َتݣْمْبريِت

ْثشّعڒ اََذايم اْرص عمَّ 23 ْثِسيْرث۔ ن ْوت صُّ ْسڒن اََذايم اْرص عمَّ نْسن۔ ّصْنَعث ثݣَّا َما

تُْوَغا نّم يسبَّابن أََقا ْثْسِڒيث۔ ذ ُمْوَڒاي ن ْوت صُّ ْسڒن اََذايم اْرص عمَّ ْڒقْنِديڒ۔ ن ْثَفاْوث

ڒݣُْنوس۔ َمارَّا ْثخْذعذ نّم ْسُحْور س أََقا ْثُمْوْرث، ن َرانن يمّقْ ذ ْدَجان

ِذي يْتَوانْغن يِنِّي ا َمارَّ ذ َصالِِحين، ْڒُمْوِمِنين ذ َٔنِْبَيا ْلا ن يَذاّمن ُؤِفين إِݣ َذايس 24

ْثُمْوْرث۔"

َثشبَّاْبث۔ ذ نِغ لِْغيَطا ذ نتَّاث َثْمَجا ت22:18
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یِیْزَمار ن ْڒفَاْرح ن ومْنِسي َغار یْتَواَعْرضن یِنِّي ن سَّْعذ

ذݣ ْڒَغاِشي ن َواطَّاس ن ْوت صُّ اَمْشَناو ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد نّغ۔119 أَربِّي إِ ّجْهذ ذ لَْعَظَما ذ أَسْنجم أَربِّي!ث "حْمذث ّجْهذ: س ار ثقَّ وجنَّا،

َثُموْرث يسْفَساذن إِݣ َرانْت َثمّقْ لَْفْسَدا ئَِحاسب نِيَشان۔ يْدَجا ْڒَحّق، ذ نّس ڒْحَكام 2

يعّبْذن۔" ث إِي يِنِّي ن يَذاّمن ْعَلاْحَساب ئِعّقب-يت نّس، لَْفَساد س

ڒْبَداث۔" ن ڒْبَدا إِ اذ يْتݣَعَّ نّس ان ّدخَّ أَربِّي! "حْمذث ْثَناين: ِويس ْثَواَڒا نَّان 3

لَْعْرش، خ يمن يقِّ أَربِّي إِ ذن سّجْ لْمْخلُْوَقاث ن اَْربَعا ذ يْمَغارن ن ِعْشِرين و اَْربَعا 4

أَربِّي!" حْمذث "آِمين! قَّارن:

ث يِنِّي آ ا، َمارَّ نّس لِْعَباد َيا أَربِّي، "حْمذث ار: ثقَّ لَْعْرش ِزي ا ْثِميجَّ ن يج ثُْوَسا-د 5

َرانن!" يمّقْ ذ يمْزَيانن س يتݣّْْوذن

ن َواطَّاس ن ْوت صُّ اَم نِغ ْڒَغاِشي، ن َواطَّاس ن ْوت صُّ اَمْشَناو ْوت صُّ يّجن ْسِڒيغ 6

يزّمرن إِݣ نّغ أَربِّي ِسيِذي أَربِّي! "حْمذث ار: ئِقَّ يجْهذن، اج َواجَّ ن ْوت صُّ اَم نِغ َواَمان،

يحكّم۔ كُْڒِشي إِ

َثْسِڒيث ُيْووض-د، اَقَّا يِيْزَمار ن ْڒَفاْرح نْسْمَغارث! أَث نْزُهْوث، أَ نَْفْرحث، أَ َيالََّهم 7

نّس۔ يخف ْثسْوجذ نّس

يْصَفا۔" يرّق، اَصْبَحان، لُْوَلان ن ْڒكتَّان ثّݣ اََخاس ْوش-اَس ئِمُّ 8

َصالِِحين۔) ْڒُمْوِمِنين ن نِيَشان يْدَجان ڒْخَذايم ذ نتَّا يْعِني اَصْبَحان لُْوَلان ن (ْڒكتَّان

يِيْزَمار!" ن ْڒَفاْرح ن ومْنِسي َغار يْتَواَعْرضن يِنِّي ن ْعذ سَّ َمانَاَيا: "أَِري لَْمَلائَِكا: ثنَّا-اَيِي 9

اََذاس نّس يَضارن َغار ْوِضيغ-اَس 10 أَربِّي۔" ِزي ح صَّ ذ ْدَجان "أََواڒن-أَ َعاوذ: ثنَّا-اَيِي

َهلِّيلُوَيا! أَيث-إِْسَرائِيل ن َواَواڒ س يْعِنى أَربِّي، حْمذث ث1:19
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خف ِمين خ طّْفن إِي اَْيْثَماش اَمْشَناو شك اَمْشَناو ْڒَعْبذ ذ نش "لَّا! ثنَّا-اَيِي: ذغ، سّجْ
َٔنِْبَيا۔"ج ْلا ن اَرُّْوح ذ نتَّا ِعيَسى يْشهذ ِميْنخف اش َڒاحقَّ أَربِّي! إِ سّجذ-اَس ِعيَسى۔ يْشهذ

اَشْمَڒاڒ ذ ویِْیس خ یْنیِْین ونِّي

َڒَمان قَّارن-اَس يْنِيين َخاس ونِّي اَشْمَڒاڒ، ذ ويِْيس ن يج ِذين يُنْوْرزم، اَجنَّا ْژِريغ 11

خ ي، ْثمسِّ ن َحُذْوق اَمْشَناو نّس ثِيطَّاِوين 12 ْڒَحّق۔ س يْتَحَراب ئِْتَحاَساب، ْڒَحّق۔ ذ

ئِݣَّا 13 نتَّا۔ إِلَّا َحّد ين يسِّ ث َوار يِيسم ن يج َخاس ُيْوَرا تَّاَجاث۔ ن اَطَّاس نّس وزْدِجيف

ن ْڒَعْسَكار 14 أَربِّي۔ ن أََواڒ ْتَڒاَغان-اَس نّس ئِسم يَذاّمن، ذݣ يغْضسن ير ْتَشامِّ َخاس

اَصْبَحان لُْوَلان ن ْڒكتَّان ن اَرُّْوض ݣِّين يشْمَڒاڒن، ذ يِْيَسان خ نِْيين تْذَفارن-ث، وجنَّا

اَثن نتَّا ڒݣُْنْوس۔ ُيْووث اَزَّايس يْقضع، يف سِّ نّس ْوم وقمُّ زݣ ئِتّفغ-د 15 يْنَقا۔ اَشْمَڒاڒ ذ

لِْعَقاب يْعِني وِضيڒ، ن َواَمان ن ْثِسيْرث ِذي يعّفسح اََخاسن ڒْحِذيذ، ْن وعكَّاز س يْروس

يِيسم: ن يج نّس اض ومصَّ ذ نّس ير وْتَشامِّ خ ُيْوَرا 16 كُْڒِشي۔ إِ يزّمرن إِݣ أَربِّي ن َران اَمّقْ

َمْوَلانَاث۔ ن َمْوَلانَا ذ يزْدِجيذن ن أَزْدِجيذ

يْجَضاض ا َمارَّ إِ ار-اَسن ثقَّ ّجْهذ، س ثْسُغْوي ْثُفْوْشت، ِذي ثبّد لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ 17

تّشم اَذ حَما 18 أَربِّي ن َران اَمّقْ ومْنِسي َغار ُمْونث "أََراحم-د، وجنَّا: ن ْڒوْسط ِذي يطَّاون

ن وْيُسْوم ذ يجْهذن يِنِّي ن وْيُسْوم ذ ْڒَعْسَكار ن ْوَياس اَرُّ ن وْيُسْوم ذ يزْدِجيذن ن اَْيُسْوم

َغار يِنِّي ذ نْسن َباب يْدَجا َغار يِنِّي يِْوَذان، ا َمارَّ ن وْيُسْوم ذ يْنِيين َخاسن يِنِّي ذ يِْيَسان

َرانن۔" يمّقْ ذ يمْزَيانن س نْسن، َيا لُْحرِّ يْدَجا

اَذ يْوَذان يَعاْونن إِݣ نِّي ّجْهذ ذ نتَّا ِعيَسى ِسيْذنَا يسْظَهار إِݣ ْڒَحّق نّس ْڒَمْعَنا لُْجْمَلا-َيا، ج10:19
أَربِّي۔ ن اََواڒ يِنين

فّْغن د اَذ حَما ِريج سَّ ن يِج ذݣ اَِضيڒ يَضارن س ْرِوين ْزَمان ِذي ْعجن۔ يْتَواْحَساب عّفس ح15:19
نّس۔ َواَمان
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ونِّي َحْربن اَذ حَما نْجْمعن نْسن ْڒَعْسَكار ذ ْثُمْوْرث ن يزْدِجيذن ذ ْڒَوْحش ْژِريغ 19

يخف يَترَّان ونِّي أَِكذس اَمْحُبْوس، ذ ْڒَوْحش يْتَواطّف 20 نّس۔ ْڒَعْسَكار ذ ويِْيس خ يْنِيين

ِذي يِنِّي يْخذع نِّي لُْمْعِجَزاث س ْڒَوْحش۔ إِ زَّاث لُْمْعِجَزاث يتݣّن تُْوَغا إي نَِّبي ذ نس

نَِّبي ذ نّس يخف يَترَّان ونِّي ذ ْڒَوْحش نّس۔ َْٔصَنام ْلا إِ اذن ْتسجَّ ْڒَوْحش ن لَْعَلاَما ثْدَجا

ُبْوْحبڒ۔ س نِْثِني أُو ڒْكْبِرْييث س يرقّن ي ْثمسِّ ن ويْڒَمام ذݣ إِْذسن ْثَناين س مْنَضارن

يْونن جِّ يمن، يقِّ يِنِّي ا َمارَّ يْنَغا ويِْيس خ يْنِيين ونِّي ن ْوم وقمُّ زݣ غن يّفْ د إِي نِّي يف سِّ 21

نْسن۔ وْيُسْوم س يْجَضاض ا َمارَّ

ُوْوَسا ّْ یس اَڒف یْتَواقّن یطَان شِّ

ن ْڒمْفَتاح نّس وفُوس ذݣ َغارس وجنَّا زݣ ثْهَوا-د لَْمَلائَِكا ن يج ْژِريغ ِفيغر120 ذ نتَّا ْيَناُصْور دَّ اَم ونِّي ثطّف 2 َرانْت۔ َثمّقْ ّسْنْسڒث ن يِج ذ َڒاحّد ْبَڒا َڒاْدجغ

ثْنضر-يث 3 يسݣُّْوْوَسا۔ اَڒف تْحبس اَث ثّقن-يث يَطان، شِّ نِغ إِْبِڒيس يْعِني ْزَمان، ِذي نِّي

َوار ْثَساونْت اَڒ ين سِّ ِزي حَما ْثشّمع-يت اْرث، َثوَّ َخاس ْثبلّع َڒاحّد، ْبَڒا َڒاْدجغ ِذي

ْشَواْيت يْتَواْضڒق اَذ َلاُبد َمانَاَيا إِ مْنَبْعد نِّي۔ يسݣُّْوْوَسا اَڒف ڒن كّمْ َغا أَڒ ڒݣُْنْوس، يخّدع

ْڒوْقث۔ ن

يِنِّي ن ُبْوْحبڒ ْژِريغ حْكمن۔ اَذ ْلَطا سُّ ْوش-اَسن ثمُّ يمن يقِّ َخاسن يِنِّي لَْعْرَشاث، ْژِريغ 4

أَربِّي۔ ن َواَواڒ ذ ِعيَسى يْشهذ خف ِمين ذفَّارن َٔنَّا لِا نْسن يزْدِجيفن يْتَواقّسن تُْوَغا ُؤِمي

خ َڒا نّس لَْعَلاَما َشا ْقِبيڒن َوار نّس، َْٔصَنام ْلا إِ ُؤَڒا ْڒَوْحش إِ ُبو ذن سّجْ َوار تُْوَغا نِْثِني

يسݣُّْوْوَسا۔ اَڒف ِعيَسى اَك حْكمن ْڒمْوث ِزي كَّارن-د نْسن۔ وفُوس خ ُؤَڒا نْسن ثْنَيارثخ

ڒن كّمْ َغا اَڒ حتَّا ْڒمْوث ِزي َشا ْتنكِّيرن َوار نّْغِنيت ئِمتِّينن َثمْزَواُرْوت۔ لِْقَياَما ذ َمانَاينِّي 5

ْصَفان۔ أََقا-ثن نْسن، ْعذ سَّ َثمْزَواُروت، لِْقَياَما ِذي يكَّارن َغا د يِنِّي 6 يسݣُّْوْوَسا۔ اَڒف

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث خ4:20
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لَْمِسيح، ذ أَربِّي ن ْڒفُْقَها ذ يِڒين اَذ َخاسن۔ ْلَطا سُّ ُبو تِيِڒي َغارس َوار ْثَناين ِويس ْڒمْوث

يسݣُّْوْوَسا۔ اَڒف حْكمن أَِكس

ْثمسِّي ن ویْڒَمام ذݣ یْتَواْنضر یطَان شِّ

يّفغ د أَذ 8 نّس۔ ڒْحبس ِزي يَطان شِّ يْتَواْضڒق أَذ يسݣُّْوْوَسا، اَڒف ڒن كّمْ َغا ْخِمي 7

يْسُمْون أَثن َماُجْوج۔ أُو َهاُجْوج يْعِني ْثُمْوْرث، ن يَهاث جِّ ن اَْربَعا ِذي ڒݣُْنْوس يْخذع اَذ

ڒْبَحار. ن يْجِذي اَمْشَناو نْسن لَْعَدد َحْربن، اَذ

َثْنِديْنت يْعِني َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين بن عّزْ َمانِي نّْضن ثْكمڒ، اَمن ْثُمْوْرث خ نِْثِني ْسِفين-د 9

يخْذعن ثن إِي إِْبِڒيس ئِمْنَضار 10 ثّش-يثن. وجنَّا، زݣ ي ْثمسِّ َخاسن ثْهَوا-د يِعيّزن. نِّي

أَذ نَِّبي۔ ذ نّس يخف يَترَّان ونِّي ذ ْڒَوْحش يْدَجا َمانِي ڒْكْبِرْييث ذ ي ْثمسِّ ن ويْڒَمام ذݣ

ڒْبَداث۔ ن ڒْبَدا إِ نَْهار ذ ْدِجيڒث بن ْتَواعّدْ

ْلِعقَاب ذ ْلِحَساب یْوم

ذ ْثُمْوْرث زَّايس ثْروڒ يمن يقِّ َخاس ونِّي َران۔ اَمّقْ ذ اَشْمَڒاڒ ذ لَْعْرش ن يج ْژِريغ 11

لَْعْرش. إِ زَّاث بّدن يمْزَيانن، ذ َرانن يمّقْ يمتِّينن، ْژِريغ 12 وْمَشان۔ يم يقِّ َذاسن َوار وجنَّا

يمتِّينن ْتَواَحاْسبن ثُْوَذاْرث۔ ن لِْكَتاب ذ نتَّا نّْغِنيت لِْكَتاب ن يج ئُِنْوْرزم لُْكُتب، نُْوْرْزمن

ا۔ يشَّ إِݣ يمتِّينن يسلّم ڒْبَحار 13 نْسن. ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب لُْكُتب ِذي ُيْوِرين ِمين س

نّس۔ ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب يّجن كُڒ ْتَواَحاْسبن، َذاْيسن۔ إِي يمتِّينن سلّْمن َِٔخَرا ْلا ذ ْڒمْوث

ذ يْدَجان إِݣ نتَّا ي ْثمسِّ ن نِّي أَيْڒَمام ي۔ ْثمسِّ ن ويْڒَمام ذݣ َِٔخَرا ْلا ذ ْڒمْوث ْثمْنَضار 14

ن ويْڒَمام ذݣ يمْنَضار ثُْوَذاْرث ن لِْكَتاب ِذي يزّمم َوار ُؤِفين ون 15 ْثَناين۔ ِويس ْڒمْوث

ي۔ ْثمسِّ
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ْجِذیذ ذ ْثُمْوْرث ذ وجنَّا ئِج

اَمْزَواُرو اَجنَّا اش َڒاحقَّ ْجِذيذ، ذ ْثُمْوْرث ن يج ذ ْجِذيذ ذ وجنَّا ن يج ْژِريغ يقّدْسن،121 َثْنِديْنت ْژِريغ 2 َشا۔ يم يقِّ َوار ڒْبَحار ْتَواكّْسن، َثمْزَواُروت ْثُمْوْرث ذ

اَذ نّس يخف ثْعذڒ َثْسِڒيث اَمْشَناو أَربِّي ِزي وجنَّا زݣ ثْهَوا-د ْجِذيذ۔ ذ لُْقْدس ذ نتَّاث

اَكذ أَربِّي ن يْغث َثزدِّ "أََقا ّجْهذ: س ار ثقَّ لَْعْرش ِزي ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ 3 ُمْوَڒاي۔ تْڒَقا

يِيِڒي، اَِكْذسن نّس يِيخف س أَربِّي نّس۔ ْعب شَّ ذ يِڒين أَذ اَِكْذسن، يْزذغ أَذ يِْوَذان،

تِيِڒي اَذ يم ثقِّ َوار نْسن۔ ثِيطَّاِوين ِزي اَمطَّا كُڒ يْمسح أَذ 4 نْسن۔ أَربِّي ذ يِيِڒي اَذ َعاوذ

ْتَواكّْسْنت۔" ثِمْزُوْوَرا ثِمْسَڒايِين أََقا ڒْحِريق۔ ذ ُؤَڒا يمطَّاون ذ ُؤَڒا وْحَزان ذ ُؤَڒا ْڒمْوث

َمانَاَيا: "أَِري ينَّا: ْجِذيذ!" ذ كُْڒِشي ݣّغ اَذ "أََقا-اَيِي لَْعْرش: خ يمن يقِّ ونِّي ينَّا-اَيِي 5

ذ نش َٔلِف ْلا ذ نش يْتَواكّمڒ۔ "َصاِفي، ينَّا-اَيِي: 6 ْڒَحّق۔" ذ نِْثِني َڒَمان َذاْيسن أََواڒن-أَ

ْڒُعْونَْصر ِزي يُفْوذن ونِّي إِ ُؤشغ أَذ يكّمڒ. َغا إِي زَّايِي كُْڒِشي يْبَذا، إِݣ زَّايِي كُْڒِشي لَْياء۔

أَربِّي ذ يِڒيغ أَذ ْثمْسَڒايِين-أَ۔ ِذي يَوْرث اَذ يرْبحن َغا ون 7 َباطڒ۔ ثُْوَذاْرث ن َواَمان ن

ذ انن يعفَّ ذ يْدَجان يِنِّي ذ ُيْوِمينن َوار يِنِّي ذ ْشَمايث َماَشا 8 ي۔ ممِّ ذ يِيِڒي اَذ نتَّا نّس،

اَذ يقن يْسخرِّ يِنِّي ا َمارَّ ذ َْٔصَنام ْلا يعّبْذن يِنِّي ذ ارن يسحَّ ذ دن يفّسْ يِنِّي ذ يْوَذان ينّقن يِنِّي

ْثَناين۔" ِويس ْڒمْوث ذ ثنِّي ڒْكْبِرْييث۔ ذ ي ْثمسِّ س يرقّن ويْڒَمام ذݣ يِڒين

ْجِذیذ ذ ْلقُْدس ن ثَْنِدیْنت

ْثمْجَماِرين ن سْبَعا ْدَجانْت َغار إِي نِّي لَْمَلائَِكاث ن سْبَعا ِزي يْشتن َغاِري ثُْوَسا-د 9

َثْسِڒيث، سْظَهارغ أََذاش "أََراح-د، ثنَّا-اَيِي: ثِْنݣُّْوَرا، لُْمِصيَباث ن سْبَعا س رن يعمَّ إِݣ

ُيْوْعَڒا، َران اَمّقْ ذ وْذَرار ن يج َغار اَرُّوح ثْيِسي-اَيِي 10 يِْزَمار۔" اَكذ يمْڒشن َغا ثنِّي يْعِني

لَْعَظَما َذايس 11 أَربِّي۔ ِزي وجنَّا زݣ ثْهَوا-د لُْقْدس، يْعِني يقّدْسن، َثْنِديْنت ْثسْظَهار-اَيِي

اَطَّاس۔ ثْصَفا لَْيشب ن َتْزُرْوت أَمْشَناو َثصْبَحانْت، َثْزُرْوت اَمْشَناو نّس نُّْور أَربِّي، ن
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ن ثْنَعاش َخاسْنت نِّي ْوَرا ثِوُّ ْوَرا۔ ثوُّ ن ثْنَعاش َذايس ُيْوْعَڒا َران اَمّقْ ذ ْڒِحيض َغارس 12

ْرق شَّ ِذي 13 أَيث-إِْسَرائِيل۔ ن ْثقبَّاڒ ن ثْنَعاش ن يسَماون نِّي ْوَرا ثوُّ خ ُيْوَرا لَْمَلائَِكاث۔

ن ْثَڒاَثا ْڒَغْرب ِذي ْوَرا، ثوُّ ن ْثَڒاَثا لَْجُنْوب ِذي ْوَرا، ثوُّ ن ْثَڒاَثا َمال شَّ ِذي ْوَرا، ثوُّ ن ْثَڒاَثا

ثْنَعاش ن يسَماون َخاسن ُيْوَرا ْدَساَساث، ن ثْنَعاش خ يبّد ثْنِديْنت ن ْڒِحيض 14 ْوَرا۔ ثوُّ

يِيْزَمار۔ ن اَرُُّسل ن

ن وَغانِيم ن يج يْعِني َڒْعَبر، َشان نّس وفُوس ذݣ َغارس يْوڒن يسِّ َغاِري نِّي لَْمَلائَِكا 15

اَم ثُْوزݣَّاْرث أَم ُمربَّع، َثْنِديْنت 16 نّس۔ ْڒِحيض ذ نّس ْوَرا ثوُّ ذ َثْنِديْنت ثْعَبار اَزَّايس ْدهب

ثُْوزݣَّاْرث أَم ِكْيلُْوِميتر، اَْربع-ِميَّا أُو اَڒَفاين َذايس ثُْوَفا نِّي، وَغانِيم س َثْنِديْنت ثْعَبار ثِيِرْيْوث۔

يْعِني ذرَّاع،د اَْربِعين أُو اَربَعا أُو ِميَّا َذايس ثُْوَفا نّس، ْڒِحيض ثْعَبار 17 ثُْوْعَڒات۔ اَم ثِيِرْيْوث اَم

َثْنِديْنت لَْيشب، ن ثْزَرا س يْبَنا نّس ْڒِحيض 18 ْبَناذم۔ ن َڒْعَبر اَمْشَناو نِّي لَْمَلائَِكا َڒْعَبر

س قن زّوْ ثْنِديْنت ن ْڒِحيض ن ْدَساَساث 19 يْصَفان۔ اج جَّ اَمْشَناو يْصَفان ْدهب س ثْبَنا

ْثَناين ِويس ْدَساس لَْيشب، ن َثْزُرْوت ذ نتَّا اَمْزَواُرو ْدَساس ثِصْبَحانِين۔ ثْزَرا ن نُّْوع ْمُكڒ

َثزْيَزا َثْزُرْوت ذ أَربَعا ِويس ْدَساس اَشْمَڒاڒ، لَْعِقيق ذ ْثَڒاَثا ِويس ْدَساس اَزْيَزا، لَْيُقْوت ذ

اَزݣَّْواغ، لَْعِقيق ذ ستَّا ِويس ْدَساس اَزݣَّْواغ، زع جَّ ذ خْمَسا ِويس ْدَساس 20 زُُّمرُّد، ن

ْدَساس بِْيِريل، ن ثْزُرْوت ذ ْثمْنَيا ِويس ْدَساس َبْرَجد، زَّ ن َثْزُرْوت ذ سْبَعا ِويس ْدَساس

ذ ِحَطاش ِويس ْدَساس اَمْربِيع، لَْعِقيق ذ عْشَرا ِويس ْدَساس اَْوَراغ، لَْيُقْوت ذ تْسَعا ِويس

نِثْنِتي ْوَرا ثوُّ ن نِّي ثْنَعاش 21 َمْشت۔ جَّ ن ثْزُرْوت ذ ثْنَعاش ِويس ْدَساس َفْيُرْوز، ن َثْزُرْوت

ْدهب ذ نتَّا ثْنِديْنت ن اِرع شِّ ْوَهر۔ جُّ ن يج ذ نتَّاث اْرث َثوَّ كُڒ ْوَهَراث، جُّ ن ثْنَعاش ذ

يْصَفان۔ اج جَّ اَمْشَناو يْصَفان

كُْڒِشي إِ يزّمرن إݣ أَربِّي ِسيذ َٔنَّا لِا نِّي۔ ثْنِديْنت ِذي َرانْت َثمّقْ َثْمِزيَذا َشا ْژِريغ َوار 22

ْثَفاْوث َشا ثْحِذيج َوار َثْنِديْنت 23 َرانْت۔ َثمّقْ َثْمِزيَذا ذ نْسن يِيخف س نِْثِني يِيْزَمار اَكذ

ڒْفَنار ذ نتَّا ئِْزَمار ْثَفاْوث، يتݣّن َذاس إِي أَربِّي ن لَْعَظَما اش َڒاحقَّ َثِزيِري ذ ُؤَڒا ْثُفْوْشت ن

ِميتر۔ ستِّين أُو ستَّا ئِّجن د17:21
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ا لِْهمَّ ْثُمْوْرث ن يزْدِجيذن ِذينِّي ِسيْذفن أَذ نّس، ْثَفاْوث ِذي ڒݣُْنْوس ُؤُيْورن أَذ 24 نّس۔

اَذ ِذينِّي 26 ْدِجيڒث۔ ُبو ِذينِّي َوار اش َڒاحقَّ يْكمڒ نَْهار ْتبلِّيعْنت َوار نّس ْوَرا ثِوُّ 25 نْسن۔

ذ نِغ ْثوّسخ ْثمْسَڒاْيث ن يج ذ ُؤَڒا تِيذف َغارس َوار 27 ڒݣُْنْوس۔ ن ُؤوقَّار ذ ا لِْهمَّ ِسيْذفن

ن لِْكَتاب ِذي زّمن نْسن يسَماون يِنِّي ِغير اَْذفن أَذ يقن۔ يخرِّ قَّارن يِنِّي ذ نِغ يْكُرْوَشارن

يِيْزَمار۔ ن ثُْوَذاْرث

ئِتّفغ-د اج، جَّ اَم ْصَفان ثُْوَذاْرث ن َواَمان ن يْغَزار نِّي لَْمَلائَِكا ْثسْظَهار-اَيي-د ْثَناين122 خ ثْنِديْنت۔ ن اِرع شَّ ن ْڒوْسط ِذي ئَِتاّزڒ 2 يِيْزَمار، ذ أَربِّي ن لَْعْرش ِزي

ن يج ْشَهار كُڒ ْثَواَڒاثِين، ثْنَعاش َتارو ثُْوَذاْرث۔ ن اْرث ْثشجَّ ِذينِّي نِّي يِْغَزار ن يغْزِذيسن

نَّْعڒث۔ َشان ُبو تِيِڒي ِذين َوار ْثَساونْت اَڒ ين سِّ ِزي 3 ڒݣُْنْوس۔ ئِْسݣْنَفا نّس أََفر ْثَواَڒا۔

نّس، اَغْمُبوب ژرن أَْذ 4 نّس۔ لِْعَباد عْبذن أَث ثْنِديْنت، ِذي يِيِڒي اَذ يِيْزَمار ذ أَربِّي ن لَْعْرش

َوار ْدِجيڒث، ُبو تِيِڒي ِذين َوار ْثَساونْت اَڒ ين سِّ ِزي 5 نْسن۔ ثْنَياْرثذ خ اََقا-ث نّس ئِسم

ْثَفاْوث۔ يّݣ اََخاسن أَربِّي ِسيذ اش َڒاحقَّ ْثُفْوشت ن ْثَفاْوث نِغ ڒْفَنار ن ْثَفاْوث تْحِذيِجين

ڒْبَداث۔ ن ڒْبَدا إِ حْكمن أَذ

یتَاس-د ِعْیَسى ِسیْذنَا

يسْهَوان د إِي َمْوَلانَا ذ نتَّا أَربِّي ْڒَحّق۔ ذ نِْثِني َڒَمان َذاْيسن "أََواڒن-أَ لَْمَلائِكا: ثنَّا-اَيِي 6

ْعَڒاين َلاُبد ِمين يعّبْذن ث يِنِّي إِ ْتسْظَهار اَذ حَما نّس لَْمَلائَِكا يّسّك-د َٔنِْبَيا، ْلا خ لَْواِحي

ِذي لَْواِحي ن َواَواڒن-أَ إِ اَرَّاي يتݣّن يِنِّي ن ْعذ سَّ َشا! ْتعطّڒغ َوار ُؤِسيغ-د، أََقا 7 يْوقع۔ اَذ

لِْكَتاب-أَ۔"

لَْمَلائَِكا ن يَضارن َغار ْوِضيغ ْژِريغ، ْسِڒيغ َواِمي ثِمْسَڒايِين-أَ۔ ْژِريغ ْسِڒيغ ُيْوَحنَّا، نش ذ 8

شك، اَمْشَناو ْڒَعْبذ ذ نش "لَّا! ثنَّا-اَيِي: 9 ذغ۔ سّجْ اََذاس ثِمْسَڒايِين-أَ يسْظَهارن َذايِي إِي

أَربِّي۔" إِ سّجذ-اَس لِْكَتاب-أَ۔ ن َواَواڒن إِ اَرَّاي تݣّن يِنِّي ا َمارَّ ذ َٔنِْبَيا ْلا أَيْثَماش اَمْشَناو

َثَواْرنَا۔ ذ نتَّاث َثْنَياْرث ذ4:22
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ثُْوذس-د۔ ْڒوْقث اش َڒاحقَّ لِْكَتاب-أَ، ِذي لَْواِحي ن اََواڒن-أَ َشا ْسُنْوفَّر "َوار ثنَّا-اَيِي: 10

ان۔ اَعفَّ ذ يم يقِّ اَذ ان اَعفَّ ذ يْدَجان ونِّي نِيَشان۔ َماِشي يم يقِّ اَذ نِيَشان ُبو يْدِجين َوار ونِّي 11

يْصَفا۔" يم يقِّ اَذ يْصَفا يْدَجان ونِّي نِيَشان۔ يم يقِّ اَذ نِيَشان يْدَجان ونِّي

يّجن كُڒ َجاِزيغ أَذ تْخِڒيسث، اَِويغ د أَذ َشا! ْتعطّڒغ َوار ُؤِسيغ-د، "أََقا ِعيَسى: ئِنَّا 12

زَّايِي كُْڒِشي اَنݣَّاُرو۔ ذ اَمْزَواُرو ذ لَْياء، ذ نش َٔلِف ْلا ذ نش 13 نّس۔ ڒْخَذايم ْعَلاْحَساب

أََغاْرسن نْسن، يرن يْتَشامِّ يْتصبَّانن يِنِّي ن ْعذ سَّ 14 يكّمڒ۔ َغا إِي زَّايِي كُْڒِشي يْبَذا، إِݣ

ثْنِديْنت ن َبرَّا َغار 15 نّس۔ ْوَرا ثوُّ ِزي َثْنِديْنت اَْذفن اَذ ثُْوَذاْرث ن اْرث ْثشجَّ ِذي ْڒَحّق يِيِڒي

ذ َْٔصَنام ْلا يعّبْذن ينِّي ذ يْوَذان ينّقن يِنِّي ذ دن يفّسْ يِنِّي ذ ارن يسحَّ ذ يْقِزينن ِذينِّي تِيِڒين

يقن۔ يَخرِّ تْخسن يْسخرِّيقن يِنِّي ا َمارَّ

ن ْثُجَماع ِذي ْثمْسَڒايِين-أَ س ْثحّدث اََذاوم حَما يُنو لَْمَلائَِكا ّسكّغ-د ِعيَسى نش ذ 16

يتْشعِشيعن۔" ڒْفَجر ن يْثِري ذ نش نّس۔ ْورِّيث دُّ ِزي أُو َداود ن ْلأَْصل ذ نش ْڒُمْوِمِنين۔

اَذ يُفْوذن ونِّي "أََراح-د!" يِيِني: اَذ يْتْسَڒان ونِّي "أََراح-د!" قَّارن: ثْسِڒيث ذ أَرُّوح 17

َباطڒ! يسو اَذ ثُْوَذاْرث ن اََمان يرزُّون ونِّي َياس، د

َغا َخاسن ونِّي لِْكَتاب-أَ: ِذي لَْواِحي ن َواَواڒن-أَ إِ يْتْسَڒان يِنِّي ا َمارَّ خ نش ذغ شّهْ 18

يكّْسن َغا ونِّي 19 لِْكَتاب-أَ۔ ِذي ُيْوِسين د إِي لُْمِصيَباث ِذي أَربِّي يْرنِي أََذاس يْرنِين،

إِݣ ْثمْسَڒايِين ِزي نّس ْڒَحّق أَربِّي يكّْس أََذاس لِْكَتاب-أَ، ِذي لَْواِحي ن َواَواڒن-أَ زݣ

ثْنِديْنت ِزي نّس ْڒَحّق ذ ثُْوَذاْرث ن اْرث ْثشجَّ ِزي نّس ْڒَحّق يْعِني لِْكَتاب-أَ، ِذي ُيْوِرين

يقّدْسن۔

شا!" ْتعطّڒغ وار ُؤِسيغ-د، أََقا "َواه، ْثمْسَڒايِين-أَ: خ يخبَّرن ونِّي يْعِني ِعيَسى، ار ئِقَّ 20

ِعيَسى۔ ِسيْذنَا آ أََراح-د آِمين،

يّجن۔ كُڒ اَكذ ِعيَسى ِسيْذنَا ن اَْرَضا يِيِڒي أَذ 21
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