ⵃⵉⵙⴰⵎⵍ ⴰⵙⵉⵄ ⵖⴻⵏⵝⵉⴸⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⴶⵏⵉ’ⵍ

ْ� ِٕ�نْ ِجيل ن ِسي ِذيثْنغ ِع ْي َسى لْ َم ِسيح

َث ْب َرات َثم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُب ْط ُرس
َغار ْڒ ُم ْو ِم ِنين
�س ْو َرا وِيس َواحد ا�و ِع ْشرِين ن ْ� ِٕ�نْ ِجيل
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َث ْب َرات َثم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُب ْط ُرس
َغار ْڒ ُم ْو ِمنِين
�س ْو َرا وِيس َواحد ا�و ِع ْشرِين ن ْ� ِٕ�نْ ِجيل
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َث ْب َرات ثَم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُب ْط ُرس َغار ْڒ ُم ْو ِمنِين

()س ْث َمازِيغْث ن اَ �ريف
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ﺛ َ ْﺒ َﺮات ﺛ َ ْ
ار ْوت
ﻤﺰ َو ُ
ﺳ ْﻮل ﺑُ ْﻄ ُﺮس َ
ﻏﺎر ڒْ ُﻣ ْﻮ ِﻣ ِﻨﯿﻦ
ن ا َ ﱠر ُ
ْﻟ ُﻤﻘَ ِ ّﺪ َﻣﺎ
 1نش ذ ُب ْط ُرس ذ اَر ُس ْول ن ِع ْي َسى لْ َم ِسيح.
تْسكيغ-د َث ْب َرات-ا إِ يِني إِݣ يخْ َضر اربي إِي ي ْد َجان ذ يعزابن يت ْمز ْد َجاعن ِذي ْ ِٕ ْق ِليم
ن ُپـ ْن ُطس ذ ْ ِٕ ْق ِليم ن ݣَ َ ْط َيا ذ ْ ِٕ ْق ِليم ن َك َفد ُْو ْس َيا ذ ْ ِٕ ْق ِليم ن ا ْس َيا ذ ْ ِٕ ْق ِليم ن بِـ ْيثَانْ َيا.
يصفَا-كنيو س يِ ّجن
يسن نتا زِي ْقبڒ ،ئِس ْ
 2اربـي َبا َبا ْثنغ يخْ َضر-يكنيو ْع َ ْح َساب َما ّمش تُ ْو َغا ّ
ن ْڒخ ْذمث ن ار ْوح يق ّْدسن ح َما اَذ ْت َطاعم إِ ِع ْي َسى لْ َم ِسيح اَذ ْت َوا ُر ْوشّ م س ي َذا ّمن ن ّس إِي
ُي ْو ّْزڒن.
ا َذا ْيوم يم ْرنِي اَ ْر َضا ذ ڒ ْه َنا س َواطاس.
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اﺧ ق-د ذ ﺟْ ﺬِﯾﺬ َ
ﻧﺘْ َﻮ ْ
ﻏﺎر ِﯾ ّﺠﻦ ن ْﻷ َ َﻣﺎل ﯾﺪﱠرن
 3اذ ي ْت َوا َبرك اربيَ ،با َباس ن ِسي ِذيثْنغ ِع ْي َسى لْ َم ِسيح إِي َذانغ ُي ْو ِشين س اَر ْاحمث ن ّس
ثَم ّْق َرانْت اَد نخْ ڒق ذ ْج ِذيذ َغار يِ ّجن ن ْ َمال يدرن َو ِامي د يسكر ِع ْي َسى لْ َم ِسيح زݣ
يجن ن َواݣْ َڒا عما ْرص اَذ ي ْف َنا عما ْرص اَذ يخْ َسر عما ْرص اَذ ي ْكشف
يمتينن 4 .ح َما ا نْ َوارث ّ
وني إِي َذاوم ي ْت َواخ ّْمڒن ذݣ وجناْ 5 .ع َ ْح َساب ْ ِٕ ي َمان نْوم اربي يحطا-كنيو س ْثزمار ن ّس
يسم ْظ َهار ِذي نْ َهار اَنݣا ُرو.
َغار يِ ّجن ن وس ْنجم إِݣ يس ْوجذ نتا اَثِيذ ْ
 6س وس ْنجم-ا كنيو ْث َف ّْرحم َواخا ڒ ْب َعاض زا ْيوم ْت َواعدابن ڒخو ِذي ڒ ْم َحاين ْشوِيت ن ْڒو ْقث.
 7ڒ ْم َحاين-ا ؤ ُِسي ْنت-يد َباش اَذ د ْسم ْظ َهارنْت إِ ْ ِٕ ي َمان نْوم نتا اَ َقاث ذ صح؛ نتا يسوا ْك َتار
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18– 8.1
يصفَا ِذي ْثمسي .ح َما ْ ِٕ ي َمان نْوم اَث شكرن اَ َذايس يِيڒِي
زِي ّْدهب إِݣ يفنان َواخا ي ْت َواس ْ
شان ذ ْل ِقي َما خْ ِمي د َغا يم ْظ َهار ِع ْي َسى لْ َم ِسيحْ 8 .ث ِح ّبم-ث َواخا َوار ث ث ْژرِيم شَ ا .ا َقا ثُ ْو ْمنم
زايس َواخا َوار ث ْتوِيڒِيم شَ ا ڒخو .كنيو ْثعمرم س يِ ّجن ن ڒ ْف َراحث ذ ثَم ّْق َرانْت َوار ْثزمرم
شَ ا اَت ْثشَ ّْرحم 9 .ا َقا كنيو ْثق ّْبڒم لْغ ََرض ن ْ ِٕ ي َمان نْوم ي ْع ِني اَذ ي ْنجم َڒ ْع َمار نْوم.
ْﻷ َ ْﻧ ِﺒﯿَﺎ ﺗ ُ ْﻮ َ
ﺳ َ ان خ ْﻟ َﻤﺴِﯿﺢ
ﻏﺎ ْ
 10خ وس ْنجم-ا َوانِي َتا سي ْوڒن َخاس ْ نْ ِب َيا ،ي ْع ِني اَ ْر َضا ني إِي تُ ْو َغا َذاوم د َغا يم ْظ َهارن.
نِ ْث ِني رز ْون َخاس ْم ِليح تْفتاشن َخاس َاطاسُ 11 .ت ْو َغا رز ْون َخاس َباش اَذ ّْسنن م ْڒ ِمي د َغا
يم ْظ َهار وس ْنجم-ا ذ ظ ُر ْوف ن ّس .رز ْون َاذ ّْسنن ِمي ْنخف يس َاواڒ ار ْوح ن لْ َم ِسيح إِي ي ْد َجان
َذا ْيسن َو ِامي ار ْوح-ا ي ْعڒم-اَسن زِي ْقبڒ مشْ َحاڒ إِي َغا ي ْت َواعدّب لْ َم ِسيحّ ،سني مشْ َحاڒ إِي َغا
ي ْت َواس ْمغَار م ْن َب ْعد 12 .ئِ ْسم ْظ َهار-اَسن-د إِ ْ نْ ِب َيا بلي َمانَا َيا َوار ث خ ّْدمن شَ ا إِ يِيخف نْسن،
مس َڒايِين-ا يِني إِ كنيو ي ْتبشرن
مس َڒايِين-ا .او ڒخو نان-اَوم ثِ ْ
خ ّْدمن-ث إِ كنيو َو ِامي س َاواڒن س ْث ْ
س ْ ِٕ نْ ِجيل س ّج ْهذ ن ار ْوح يق ّْدسن إِي َذاوم د ي ْت َو ّاسكّن زݣ وجناَ .واخا ذ لْ َم َ ئِ َكاث
مس َڒايِين-ا.
َذا ْيس ْنت م ْزڒِي اَذ خْ َزرنْت ِذي ْث ْ
ﺋِﺬَا ّﻣﻦ ن ْﻟ َﻤﺴِﯿﺢ إِي ذَاﻧﻎ ﯾﺴ ْﻨ َﺠﺎﻣﻦ ِزي دﱡﻧﺸْﺖ-أ َ
وجذم َڒ ْعقَار نْوم َباش اَذ تْخ ْذمم .ا ّرم-د ْڒ َباڒ نْوم .ݣّم ْ َمال نْوم ِغير ِذي اَ ْر َضا
 13إِذنْ ،س ْ
ن وس ْنجم ني إِي َذاوم د َغا يم ْوشن خْ ِمي د َغا يم ْظ َهار ِع ْي َسى لْ َم ِسيح 14 .إِڒِيم َام ثَا ْر َوا
ي ْت َطا َعانَ ،وار ذفارث شَ ا شّ َه َاواث ني ثِعفانِين ثِني إِي ِذي تُ ْو َغا ْت ِعيشم ِذي ڒ ْقفَاڒث نْوم
يصفَا اربي وني إِي َذاوم
ثصفَام ِذي َمارا ِمين تݣّم اَم َما ّمش ْ
ي ْع ُذ ْون ، 15 .ئِ ْتخصا اَذ تِيڒِيم ْ
ثصفَام ِمي ْنزِي نش ْص ِفيغ.
د ي َڒا َغان 16 .ا َقا ُي ْو َرا ِذي لْ ِك َتاب :إِڒِيث كنيو ْ
يتح َسابن ڒخْ َذايم ن كُڒ ْب َناذم ْب َڒا وذ َماون اَ َتاف ي ْتخصا اَذ
 17م َڒا ثقارم-اَس "آ َبا َبا" إِ وني ْ
ْ
ثسنم كنيو س يِ ّجن ن لْ ِف ْد َيا
ْت ِعيشم س يِ ّجن ن ثِيݣ ّ ْو ِذي اَخْ ِمي َغا ْثع ّْزبم ِذي ْث ُم ْو ْرث-ا 18 .ا َقا ّْ
ڒج ُذ ْوذ نْومَ ،ولَ ِكن
اربي يس ْوفغ-يكنيو-د زݣ يِ ّجن ن ثُ ْو َذا ْرث ثخْ َوا إِي َذاوم يم ْوشن زِي ْ

5.2 – 19.1
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لْ ِف ْد َياَ -يا إِي َخاوم يخ ْدجس َم ِاشي ذ شَ ان ن ْڒ َحاجث اَم ّْدهب نِغ اَم ن ْوقا ْرث إِݣ يفنان۔
 ، 19ئِس ْوفغ-يكنيو-د س ي َذا ّمن ني إِي ي ْغ َڒان س َواطاس ن لْ َم ِسيح ي ْع ِني ي ْز َمار ني ي ْد َجان
يسم ْظ َهار-يث-يذ
ْب َڒا ْڒ ِعيب ْب َڒا ْڒوسخ 20 .او نتا ي ْت َواخْ َضر ْقبڒ َما د ْت َواخْ ڒق دنشْ ت-اَ ،ولَ ِكن ْ
اربي ِذي ْز َمان-ا اَنݣا ُرو خ س َباب نْوم 21 .زايس نتا إِي زِي َتا ْمنم زِي اربي إِي ثِيذ يسكرن
زݣ يمتيننُ ،ي ْوشَ ا-ٱس لْ َع َظ َما َباش تقث نْوم ذ ْ َمال نْوم تِيڒِين ِذي اربي.
يجن ن ڒ ْم ِح ّبث
 22ڒخو ثس ْ
يصفَام يخف نْوم َو ِامي ْث َطاعم إِ لْ َح ِقيقَا َباش اَذ تِيڒِي َذا ْيوم ّ
َجار َو ْاو َماثن ْب َڒا نفَاق .س َمانَا َيا ي ْتخصا-كنيو اَذ ثخْ سم اَ َي ْاو َيا اَطاس س ُو ْوڒَاون نْوم 23 .ا َقا
ْت َواخ ْڒقم-د ذ ْج ِذيذ َم ِاشي زݣ يِ ّجن ن زريعث يفنان ، ،ثني َوار يفنين شَ ا عما ْرص ،س
َو َاواڒ ن اربي يدرن ي ْتد ُْومان ِ 24 .نا:
شان ن ْب َناذم َمارا،
ام نْ َوار ن اَ ْربِيع إِݣ ي ْد َجا.
كُڒ ْب َناذم اَم اَ ْربِيع نتا.
يس َراو نْ َوار ن ّس يوطا،
ا َقا اَ ْربِيع ي ِت ْ
َ 25ماشَ ا اَ َواڒ ن اربي ي ْت ِغي َما إِ ڒ ْبدَا.
ا َواڒ-ا نتا ذ ْ ِٕ نْ ِجيل إِي َذاوم د ي ْت َوابشرن.
ِﺋ ّﺠﻦ ن ْ
ﺷ ْﻌﺐ ا َ ْﻣﻘﺪّس
وز ُرو ﯾﺪﱠرن ذ ِﯾ ّﺠﻦ ن ﱠ
ڒحسذ ذ َمارا ْڒ َباطڒ.
 1إِذن َفا كّْسث زݣ ُو ْو َراون نْوم َمارا شّ ّر ذ َمارا لْغ ْذ َران ذ نفَاق ذ ْ
يصفَان ن ار ْوح يق ّْدسن َباش اَزايس ث ْمغَرم
يح ِضيضنْ ،س ُغ ْويِوث خ ؤ ُِغي ني ْ
 2إِڒِيث اَم ْ
ِذي ْ ِٕ ي َمان نْوم إِݣ يس ْن َجامن 3 .ا َقا ثقاسم ِسي ِذيثْنغ نتا مشْ َحاڒ ذ اَص ْب َحان.
 4خْ ِمي َغارس د ْثقَارابم َغار نتا إِي ي ْد َجان ذ اَ ْز ُرو ني يدرن ِعي ّفن-ث ي ْر َيازن َولَ ِكن اربي
يجن ن ثدا ْرث
يخْ َضر-يث ي ِعي ّز َخاسُ 5 ،ؤڒَا ذ كنيو َعاوذ اَم شَ ا ن يِ ْز َرا يدرن زا ْيوم إِي ْثبنا ّ
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يحاث
ن ار ْوح يق ّْدسن .ح َما اَذ تِيڒِيم كنيو ذ ّ
يجن ن ْج َماعث ن ڒ ْفق َُها َصالِ ِحين ،تْقدامم ْدبِ َ
ر ْو ِح َياث َيا ْر َضا َخاس ْنت اربي س وفُ ْوس ن ِع ْي َسى لْ َم ِسيحَ 6 .قا َمانَا َيا إِݣ يقار لْ ِك َتاب:
ا َقا خْ َضرغ يج ن و ْز ُروْ ،س ُر ْو ِسيغ-ث خ و ْذ َرار ن لْ ُق ْدس.
نتا يسوا اَطاس ،ݣيغ-ث ِذي ْثغما ْرث ن ْد َساس.
وني إِي زايس َغا َيا ْمنن َوار يندّم شَ ا.
َ 7فا اَ ْز ُروَ -يا يسوا اَطاس إِ كنيو إِي ُي ْو ْمنن ،يِني َوار ُي ْو ِمينن شَ ا  .ا َقا ُي ْو َرا ِذي لْ ِك َتاب:
ا ْز ُرو ني إِي ِعي ّفن ئِبناين،
ئِ ْوقع ذݣ و ْمشَ ان اَص ْب َحان
ِذي ْثغما ْرث ن ْد َساس.
 8او َعاوذ يقار:
ئِج ن تي ْرشث إِي ِذي ت ْن ْق َڒاضن يِ ْو َذان،
ذ يج و ْز ُرو إِي ثن يغ ْطّڒن.
َقا ت ْن ْق َڒاضن َذايس ِمي ْنزِي عصان اَ َواڒ ن ّس ،امني إِي َخاسن ُي ْو َرا.
يجن ن
يجن ن ْج َماعث ن ڒ ْفق َُها ن وز ْد ِجيذ ذ ّ
يجن ن ش ْعب ي ْت َواخْ َضرن ذ ّ
َ 9فا كنيو ذ ّ
مس َڒايِين ثِص ْب َحانِين ن
اب نْسن ذ اربي َباش اَذ تْبشرم س ْث ْ
ْڒݣ ْنس ذ اَ ْمقدّس ذ يِ ْو َذان نِ ْث ِني َب ْ
جست َياري-كنيو-د َغار ن ْور ن ّس َع ِ
اجب 10 .تُ ْو َغا
وني إِي كنيو يس ْو ْفغن زݣ يِ ّجن ن ثَا ْد ْ
ذوڒم ذ ش ْعب ن اربي .تُ ْو َغا ذݣ يِ ّجن
كنيو ذݣ يِ ّجن ن ْڒو ْقث َم ِاشي ذ ْڒݣ ْنس ،ڒخو كنيو ْث ْ
ثسنم اَر ْاحمث ن ّس.
ن ْڒو ْقث َوار ثسينم شَ ا اَر ْاحمث ن اربي ،ڒخو ّْ
 11آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنو ،نش قارغ-اَوم إِ كنيو إِي ي ْد َجان ذ يعزابن ذ َيبرانِ ْيين ِذي دنشْ ت-ا،
ب ّْعذث زِي شّ َه َاواث ني ثِعفانِين إِي كنيو ي ْت َحا َرابن ضد ن َڒ ْع َمار نْومِ 12 .ع ْيشث س لْ َم ْع ُق ْول
َجار ڒݣْـ ُن ْوس .م َڒا َت َهامن-كنيو خ شَ ان ْڒ َحاجث ذ ثَعفانْت ا ْوشَ ا نِ ْث ِني ژ ّرن لْ َح َسانَاث نْوم اَ َتاف
اَذ ح ْمذن اربي ِذي نْ َهار ني إِي َخاسن د َغا يخْ ضڒ.

23 – 13.2

5
َطﺎﻋﺚ إِ ِﯾ ِﻨّﻲ َﺧﺎوم ﯾﺘﺤْ ﻜَﺎﻣﻦ

يحكمَ .واخا نتا
 13خ س َباب ن ِسي ِذيثْنغ َطاعث إِ كُڒ لْ َحاكم ؤ ُِمي يم ْوش ْڒ َح ّق نِ ْيشَ ان اَذ ْ
يس ّ
ك وز ْد ِجيذ اَذ َعا ْقبن يِني يتݣّن شّ ّر اَذ
ذ اَز ْد ِجيذ ْ
يتح َكامن خ َمارا 14 ،نِغ ذ لْ ُحكام إِي د ّ
اضر ن اربي ي ْع ِني م َڒا ثݣيم
تْشكرن يِني يتݣّن ِمين ي ْد َجان ذ اَص ْب َحان ِ 15 .نا َمانَا َيا ذ ْڒ َخ َ
يج ْهڒن ن ي ْر َيازن ني إِي ث ْد َجا ثُ ْوب ْو ْه ِڒ َيا او
ِمين ي ْد َجان ذ اَص ْب َحان اَ َتاف اَذ ت ْق َضام خ َو َاواڒن َ
َص ِافيِ 16 .ع ْيشث اَم يِ ْو َذان إِي َغار ث ْد َجا لْ ُحر َيا َولَ ِكن َوار ْست ْع َمالث شَ ا لْ ُحر َياَ -يا نْوم َباش اَذ
تس ُن ْوفرم شّ ّر نْوم؛  ،ئِ ْتخصا اَذ ْت ِع ْيشم اَم يخدامن ن اربي 17 .وقارث َمارا ي ْو َذانْ .س ِعي ّزث
ْ
ْ
اَي ْث َما ْثوم .ݣ ّ ْوذث زِي اربي .وقارث اَز ْد ِجيذ.
ﺴﺎب ْﻟ َﻤﺴِﯿﺢ
ﻗ ْﺒّ ث اَﻋﺪّب ﻋ َْﻼﺣْ َ
 18آي يخدامنَ ،طاعث إِ اَيث َْباب نْوم س ْ ِٕ ْح ِت َرام َماراَ .م ِاشي ِغير إِ يِني ي ْد َجان ذ يص ْب َحانن
يص َبر إِ وعدّب نتا
َذا ْيسن ت َو ُ
يجن ي َطاع إِ اربي ْ
يقسحن 19 .شُ ْوف ،م َڒا ّ
اضع ، ،حتا ذ يِني ْ
يس ِذيه ْدج شَ ا َت َما َرا نيَ ،ما َذايس شَ ان ن شكر؟ َواهَ ،ذايس شكرَ 20 .ولَ ِكن م َڒا ث ْع َصام
َوار ْ
ثص َبرم خ َمانَاينيَ ،ما َذايس شَ ان ن شكر؟ َ ،والُو .م َڒا ثݣيم ْڒ ِخير
ثشيم َخاس اَ ْع ُم ْوذ ْ
يجن ن شكر ذ اَم ّْق َران زاث إِ اربي.
ث ْت َواع ّْدبم َخاس ْ
ثص َبرم َخاس ،ا َتاف َمانَا َيا َواه َذايس ّ
يجن ن
 21ئِ َڒا َغاَ -ياوم-د اربي َغار َمانَا َيا ِمي ْنزِي لْ َم ِسيح ي ْت َواعدّب ْع َ ْح َساب كنيو؛ ئِجا-ٱوم-د ّ
يص ْوراف ن ّس.
لْ ِمثَال اَث تْذفرم ذݣ ُ
يجن ن ْڒ ُم ْع ِص ّيث،
 22نتا َوار يݣي ُؤڒَا ذ ّ
وخريق زݣ وقم ْوم ن ّس.
َوار َذاس د يكي ُؤڒَا ذ يج َ
َ 23و ِامي تُ ْو َغا َخاس ت ُْب ْو َصارن ،نتا َوار َخاسن د َياري شَ ا َا ُب ْو َصار نْسنَ .و ِامي تُ ْو َغا ث
يتح َكامن نِ ْيشَ ان.
َاسن ن وني ْ
تْعدابن ،نتا َوار ثن يهدّذ شَ ا؛  ،نتا يسلّم يخف ن ّس ذݣ يف ّ
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7.3 – 24.2

ثح َن ْاشتب ني ح َما ا ن ّمث نشين
 24نتا س يِيخف ن ّس ي ْي ِسي ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ ِذي دات ن ّس خ ْ
وجريح ن ّس إِي زِي ْثݣ ْنفَام
س ُو ْوڒَاون ن ّغ إِ ْڒ ُم ْع ِص َياث ،ا ندر إِ ِمين ي ْد َجان نِ ْيشَ ان .ا َقا س َ
ذوڒم-د َغار وني إِي كنيو َير ّاسن ي ْتك فن زِي
يح ْو ِڒ ْيين ي ْتودرن ،ڒخو ْث ْ
كنيو 25 .تُ ْو َغا كنيو اَم ُ
َڒ ْع َمار نْوم.
ﺛﻤﻐَ ِﺎرﯾﻦ ْﻧﺴﻦ
ڒُ ْو ِﺻﯿَﺎث ﻋ َْﻼﺣْ َ
ﯾﺮﯾَﺎزن ذ ْ
ﺴﺎب ْ
 1آ ثِ ْمغَارِين ،امني َعاوذ ي ْتخصا اَذ َطاع ْنت إِ ي ْر َيازن نْك ْنت .ح َما يِني َوار يتݣّن شَ ا اَراي
إِ َو َاواڒ ن اربي اَ َتاف ثِ ْمغَارِين نْسن اَثن د اَ ّرنْت َغار ْڒ ُم ْو ِم ِنين ْب َڒا َما ٱ ِك ْذسن سي ْوڒنْت
ثصفَا تْس ْذ َحانْت
س َو َاواڒ ِغير س ثِ ْيشْ رِي نْس ْنت او َص ِافي 2 .يِـ ْي َنا ِغير اَذ ژ ّرن ثِ ْيشْ رِي نْك ْنت ْ
زا ْيسن اَ َتاف اَذ اَ ْمنن.
 3زين نْك ْنت َم ِاشي ذ لْ ُم ِهم َغار َبارا ي ْع ِني اَذ ْت ُم ْوذنْت يشوافن نِغ اَذ تݣ ّ ْنت ثِس ْن ْسڒِين ذ
ث ْمقي ِاسين ن ّْدهب نِغ ذ اَر ْوض إِي ي ْغ َڒان ، 4 .زين نْك ْنت ي ْتخصا اَذ يِيڒِي َغار َذاخڒ نْك ْنت
ي ْع ِني زين ني ي ِتيڒِين ي ُن ْوفر ذݣ ُو ْوڒ .زين-ا َوار يفني شَ ا عما ْرصَ ،غارس اَر ْوح ْمهدّن َذايس
اضع ذ يِ ّجن ن شان ذ اَم ّْق َران زاث إِ ثِيطاوِين ن اربي.
ت َو ُ
 5امو إِي تُ ْو َغا ي ْد َجا زين ن َ ث ن ْز َمان ْس ُر ْو َسانْت ْ َمال نْس ْنت ِذي اربيْ .ت َطا َعانْت إِ
ي ْر َيازن نْس ْنت 6 ،ام َسا َرا تُ ْو َغا يتݣّن اَراي إِ و ْر َياز ن ّس ْب َرا ِهيم ْت َڒا َغاَ -ياس‘آ ِسي ِذي’ .كني ْنت اَذ
ْ
يساݣ ّْ َواذن.
تِيڒِي ْنت اَم يِسيس ي ْع ِني م َڒا تݣ ّ ْنت ْڒ ِخير َوار تݣ ّ ْوذنْت شَ ا زِي ِمين َ
 7آي ي ْر َيازن ،امني ي ْتخصاَ -ياوم اَذ تݣّم َعاوذ ،اذ ْت ِعيشم اَك ث ْمغَارِين نْوم س يِ ّجن ن ڒ ْف َهامث
َجا َراوم .ؤُشم-اَس لْ ِقي َما إِ ث ْمغَا ْرث ي ْد َجان نتاث اَم ْثغرا ْفث ي ْترزان ذ ْغ َيا ِمي ْنزِي ذ نِث ْن ِتي ي ْت َواراثن
اَ ِك ْذوم لْ َب َركَا ن ثُ ْو َذا ْرث .ح َما َوار ِذني تِيڒِي ُبو شَ ان ن ْڒ َحاجث اَذ ترز ْثژَا ْد ِجيث نْوم.

3

ب 24.2ث َْح َن ْاشت-ا نتاث ذ ص ِليب ني إِي خف يم ْوث ِسي ِذيثْنغ ِع ْي َسى.

16 – 8.3
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ﻖ إِݣ ﯾﺘ ّ
ﺳﺒَﺎب ن ڒْ َﺣ ّ
و ِﻧّﻲ ﯾﺘْ َﻮاﻋﺪﱠاﺑﻦ خ ﱠ

يسم س َوا َي ْاو َيا ،ا َغا ْروم
 8لْ ُم ِهيم ،ئِ ْتخصا-كنيو َمارا إِ ْذوم َڒ ْعقَار نْوم اَذ يِيڒِي ذ ّ
يجن ،اذ ْ
تس ِح ّ
ثِيڒِي يِ ّجن ن ڒ ْم ِح ّبث ن َو ْاو َماثن ،اذ ت ِْحينّم اَك َوا َي ْاو َياَ ،وار َذا ْيوم ي ِتيڒِي ُبو تكبوَ 9 .وار َتاراث
شَ ا شّ ّر س شّ ّر ن ّ ْغ ِني نِغ ْڒ ِعيب س ْڒ ِعيب ن ّ ْغ ِنيَ ، .ب ْركث ينّ ْغ ِنيَ ،مايمي؟ ِمي ْنزِي ي َڒا َغا-د
َخاوم إِ َمانَا َيا َباش اَذ ت َْخا ْڒسم س يِ ّجن ن لْ َب َركَا ِ 10 .نا يقار:
وني يرز ْون اَذ ِ
يح ّب ثُ ْو َذا ْرث ن ّس،
نِغ يخس َعاوذ اَذ يژر ؤُسان ذ يص ْب َحانن،
يح َضا يڒس ن ّس زِي شّ ّر،
او َ ُبد اَذ ْ
ثح َڒا ْي ِميث.
ذ ؤُقم ْوم ن ّس زݣ َو َاواڒ ن ْ
 11ئِ ْتخصا اَذ يݣّْوج خ شّ ّر اَذ ي ّ
ݣ ْڒ ِخير،
اذ ي ْر ُزو خ س َ م اَث ي ْذ َفار.
 12ا َقا ثِيطاوِين ن ِسي ِذي اربي خزرنْت صالِ ِحين،
ئِمجان ن ّس نُ ْو ْر ْزمن إِ ْثژَا ْد ِجيث نْسن.
َماشَ ا ؤُذم ن ِسي ِذي اربي،
َيارا اَ ْع ُر ْور َغار يِني يتݣّن شّ ّر.
يض ّرن؟ َ 14ولَ ِكن َواخا ث ْت َواع ّْدبم
 13إِي َوا م َڒا ْث َح ْاوڒم اَذ تݣّم ْڒ ِخيرِ ،مين ي ْع َنا وني إِي كنيو َغا َ
م َڒا ثݣيم ْڒ َح ّق ،اذ يِيڒِي ذ س ْعذ نْومَ .وار تݣّْ ْوذم شَ ا زݣ يِ ْو َذانَ ،وار ثن تجام شَ ا اَكنيو
وجذم
ْسذ ْهشن ، 15 .س ْمغَارث لْ َم ِسيح ذݣ ُو ْوڒَاون نْوم اَ ّرم-ث ذ ِسي ِذيثْوم .إِڒِيث ڒ ْبدَا ْث ْ
َباش اَذ ْتدَا ْفعم خ يِيخف نْوم اَذ ت َْج ْاوبم وني يرز ْون خ س َباب ن ْ َمال إِي َذا ْيومَ .ولَ ِكن
اضع ذ ْ ِٕ ْح ِت َرام  16ذ يِ ّجن ن ض ِمير م ْر َتاح .امو يِني َخاوم يقارن
َج ْاوبم-ث س يِ ّجن ن ت َو ُ
ْڒ َباطڒ اَ َتاف اَذ س ْذ َحان س ثِ ْيشْ رِي نْوم ثَص ْب َحانْت إِي َخاوم تْعيابن نِ ْث ِني.
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6.4 – 17.3
ﺼﺎن
ﺴﺎب ِﯾ ِﻨّﻲ ﯾﻌ ﱠ
ْﻟ َﻤﺴِﯿﺢ ﯾ ﱡﻤ ْﻮث ﻋ َْﻼﺣْ َ

 17شُ ْوف ،م َڒا يخس اربي اَ َتاف ْحسن اَذ ْت َواعدابم ْع َ ْح َساب ْڒ ِخير إِي تݣّم َم ِاشي
يجن ن ْت َواڒَا إِ ڒ ْبدَا ْع َ ْح َساب
ْع َ ْح َساب شّ ّر 18 .امني إِݣ يݣا لْ َم ِسيح َو ِامي ي ْت َواعدّب ّ
ْڒ ُم ْع ِص َياث .ي ْع ِني وني ي ْد َجان نِ ْيشَ ان ي ْت َواعدّب ذݣ و ْمشَ ان ن يِني يعصان ح َما اَكنيو يسيوض
َغار اربي .دات ن ّس نْ ِغين-تث ،ئِسدر-يت-يد ار ْوح يق ّْدسن 19 .س ار ْوح-ا إِي زِي ُير ْوح
َباش اَذ يبشر اَر ْو َحاث ن يِ ْو َذان ني ي ْت َواح ّْبسنَ 20 .مايمي؟ ِ نا مشْ َحاڒ زݣ َو ِامي ِذي ْز َمان ن
نُ ْوح ُؤ ِݣين يِ ْو َذان-ا اَذ ݣّن اَراي إِ اربي َو ِامي ثن ُت ْو َغا ي ْت َر َاجا س ّْص َبر ي ْتصناع اَ َغرا ُبو ن نُ ْوح.
يجن
ذݣ وغرا ُبوَ -يا ْذ ُر ْو ْست ن يِ ْو َذان ْثم ْن َيا َوا َها كين خ َوا َمان ني ْ
نجمن 21 .ا َمان-ا نِ ْث ِني ذ ّ
لْ ِمثَال خ ط َهارث ن ّغ ن َوا َمان إِي كنيو يس ْن َجامن ڒخوَ .م ِاشي اَذ ي ْت َواكّس ْڒوسخ زِي دات
يجن ن ض ِمير م ْر َتاح.
ن ّغ؛  ،ط َهارث-ا نتاث ذ ّ
يجن ن ُؤڒ َِاغي نْوم إِ اربي َباش اَ َذاوم د ُي ْوش ّ
َمانَا َيا خ س َباب ن ِع ْي َسى لْ َم ِسيح َو ِامي د يكر زِي ْڒم ْوث 22 .ذ نتا يݣَ ّْعذن َغار وجنا اَ َقاث
يجهذن.
خ وفُ ْو ِسي ن اربيَ ،يارا لْ َم َ ئِي َكاث ْس َواداي ن لْ ُحكم ن ّس ذ يِني يح ْكّمن ذ يِني ْ
اَر ِﻧّﯿﺚ ذِي ْ ِﻹﯾ َﻤﺎن ْﻧﻮم
جهذم يخف ْنوم
تس ْ
َ 1فا ِع ْي َسى لْ َم ِسيح ي ْت َواعدّب ِذي دات ن ّس .خ َمانَا َيا َعاوذ كنيو اَذ ْ
س اَراي ني ن ّسَ .مايمي؟ م َڒا ث ْت َواع ّْدبم ِذي دات نْومَ ،ص ِافي ْثب ّْعذم َعاوذ خ ْڒ ُم ْع ِص ّيث.
 2خ َمانَا َيا نْ ُه ْو َراث ني إِي َذاوم ي ْت ِغي َمان ِذي دات نْوم َم ِاشي اَثن ْثس ْع ُذ ْوم ْع َ ْح َساب شّ َه َاواث
اضر ن اربي 3 .إِي َوا َص ِافي ،ثج ْي ْونم زِي ِمين تُ ْو َغا
ن ْب َناذم؛  ،س ْع ُذ ْوم-ثن ْع َ ْح َساب ْڒ َخ َ
ْت ِعيشم ْع َ ْح َساب ِمين رز ْون اَذ ݣّن لْ ُكفار ي ْع ِني ڒ ْق َباحث ذ شّ َه َاواث ثِعفانِين ذ َواطاس ن
ْشّ رب ذ لْف ََساد ذ ّْز ُهو ذ لْ ِع َبا َدا ن ْ ْص َنام ي ِعي ّفن 4 .تْعجيبن نِ ْث ِني ي ْع ِني م َڒا كنيو َوار ِك ْذسن
تِ ْي ْذفم شَ ا ِذي لْف ََي َضان ن ؤُفلّس-ا اَذ قيمن َعاوذ ْت َزوارن-كنيوَ 5 .ولَ ِكن لْ ِح َساب نْسن اَث ي ّ
ݣ
يحاسب يِني يدرن ذ يِني يم ْوثن 6 .خ س َباب-ا ْت َوابشرن س ْ ِٕ نْ ِجيل ُؤڒَا ذ
وني ّْ
يوجذن اَذ َ
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يمتينن .م ْوثن َما ّمش تْمتان يِ ْو َذان َماراَ ،ولَ ِكن نِ ْث ِني َاذ درن س ار ْوح نْسن ْع َ ْح َساب لْغ ََرض
ن اربي.
ﺳﺘ ْﻌ َﻤﺎﻟﻦ ْﻟﻘُﺪ َْراث ْﻧﺴﻦ
ڒْ ُﻣ ْﻮ ِﻣﻨِﯿﻦ أُو َﻻﺑُﺪ اَذ ْ
مس َڒايِين .إِذن ي ْتخصا اَذ د َتا ّرم ْڒ َباڒ نْوم اَ َغا ْروم يِيڒِي َڒ ْعقَار
 7ا َقا ُي ْو َسا-د ونݣا ُرو ن َمارا ثِ ْ
نْوم َباش اَ َتاف تْزمرم اَذ ْتژَا ْدجمِ 8 .مين ي ْد َجان ُم ِهم َقاع؟ ئِ ْتخصا اَذ ت ِْح ّبم اَ َي ْاو َيا زݣ ُو ْوڒ
ْرحبم زݣ َوا َي ْاو َيا اَم ين ْو ِجيون ْب َڒا َما ٱذ
ِمي ْنزِي ڒ ْم ِح ّبث ْثقطا خ َواطاس ن دنُ ْوبُ َ 9 .بد اَذ ت ّْ
يجن اَذ يسخْ ذم لْ ُق ْد َرا ني إِي َذاس يم ْوشن اَك يِ ْو َذان .اذ
تْش ْثشَ ام 10 .ئِ ْتخصاَ -ياس إِ ْم ُكڒ ّ
يسخْ ذم نِ ْيشَ ان لْ َب َركَا ن اربي إِي زِي ي ْتك ف كُڒ ن ْوع ن ّس 11 .وني ؤ ُِمي يم ْوش اَذ يسيوڒ
ي ْتخصاَ -ياس اَذ يسيوڒ اَم وني يس َاواڒن اَ َواڒن ن اربي .وني ؤ ُِمي يم ْوش اَذ يخْ ذم ي ْتخصاَ -ياس
مس َڒايِين-ا اَذ ي ْت َو ْاحمذ اربي
يش اربي .ح َما س َمارا ثِ ْ
اَذ يخْ ذم اَم وني يخ ّْدمن س ّج ْهذ إِݣ ي ِت ّ
ڒح َكام إِ ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث .ا ِٓمين.
س وفُ ْوس ن ِع ْي َسى لْ َم ِسيح .ا َغارس ثِيڒِي لْ َع َظ َما ذ ْ
أَﻋﺪّب ن و ِﻧّﻲ ﯾﯿُ ْﻮ ْﻣﻨﻦ س ْﻟ َﻤﺴِﯿﺢ
 12آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنوَ ،وار تْعجيبم شَ ا ْع َ ْح َساب ْڒ ِم ْحنث-ا إِي َخاوم د ي ْو َضان َام ْثمسي
َباش اَكنيو ْث َج ّربَ .وار تْفكرث شَ ا بلي َمانَا َيا َع ِ
اجب ، 13 .ئِتخصا كنيو اَذ ْت َف ْرحم َو ِامي
ْثشَ ّْرشم ذݣ وعدّب ن لْ َم ِسيح َباش اَذ ْت َف ْرحم َعاوذ اَطاس خْ ِمي د َغا ْثم ْظ َهار لْ َع َظ َما ن ّس.
 14م َڒا ي ْو َذان تُ ْوكارن-كنيو ْع َ ْح َساب يسم ن لْ َم ِسيح اَ َتاف س ْعذ نْومِ ،مي ْنزِي ار ْوح ن لْ َع َظ َما
يجن َجا َراوم إِݣ ي ْت َواعدابن ِمي ْنزِي
ذ ار ْوح ن اربي يم ْرس-د َخاومْ 15 .ح َضام اَ ِك ْذوم يِيڒِي ّ
يجن
ي ْنغَا ْب َناذم نِغ ُي ْوشَ ار نِغ ذ لْ ُم ْجرِيم نِغ ي َتاذف ِذي ْشّ ُغ ْوڒَاث ن ِمدّن 16 .إِن َما ،م َڒا شَ ان ّ
ي ْت َواعداب ڒَاحقاش نتا ذ اَ َم ِس ِ
يحي ي ْتخصا-ٱس َوار ي ْتس ْذ ِحي شَ ا ،او َ ُبد اَذ يس ْمغَار اربي
ڒَاحقاش ي ْي ِسي-د يسم ن ّس.
 17ا َقا ثُ ْووض-د ْڒو ْقث َباش اَذ ي ْب َذا لْ ِح َساب َجار اَيث َْباب ن ثدا ْرث ن اربي .م َڒا اَذ ي ْب َذا
لْ ِح َساب-ا َجا َرانغ ِمين َغا يو ْقعن إِ يِني َوار ي ْت ِطي ِعين شَ ا إِ ْ ِٕ نْ ِجيل ن اربي؟  18ا َقا يقار:
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م َڒا ي ْقسح اَذ ي ْنجم شَ ان يِ ّجن
زݣ يِني ي ْد َجان نِ ْيشَ ان،
َمامش َغا ݣّن يِني يعصان،
ذ يِني َوار ي ْت ِطي ِعين شَ ا إِ اربي؟
َاسن
َ 19فالِ َيه َذا يِني ي ْت َواعدابن س اَراي ن اربي ،ئِ ْتخصاَ -ياسن اَذ سلّْمن َڒ ْع َمار نْسن ذݣ يف ّ
ن لْ َخالِق نْسن نتا إِي ِذي ث ْد َجا تقث ،اذ قيمن تݣّن ِمين ي ْد َجان ذ اَص ْب َحان.
ڒُ ْو ِﺻﯿَﺎث َ
ﻏﺎر ﯾﻤ ْﻘّ َﺮاﻧﻦ ن ﺛْ ُﺠ َﻤﺎع ن ڒْ ُﻣ ْﻮ ِﻣﻨِﯿﻦ
يجن ن وم ّْق َران
َ 1فا نش ْت َڒ ِاغيغ-د خ يم ّْق َرانن ي ْد َجان َجار ن ْث ُج َماع ،نش إِي ي ْد َجان ذ ّ
اَم كنيو ذ يِ ّجن ن شاهذ خ ِمين خف ي ْت َواعدّب ْل َم ِسيح ،نش ذ يِ ّجن َعاوذ إِي َغا
يشَ ْرشن ِذي لْ َع َظ َما إِي د َغا يم ْظ َهارن 2 .اَ ْروسث ْث ِح ْيم ْرث ني ن اربي إِي خف كنيو ي ْتك ف
اضر نْوم َم ِاشي س يِ ّجن ن ب ّزز إِي َخاوم تݣّن ِمي ْنزِي اَمو إِي يخس
نتاْ .ح َضام-تث س ْڒ َخ َ
اربيَ .م ِاشي س طّْ َمع ن ڒ ْف ِضيحث ،س ُو ْوڒَاون نْومَ 3 .م ِاشي اَ َخاسن ْثح ْكمم س ُؤزِيار
خ يِني إِي خف تْك فم؛  ،اذ تِيڒِيم ذ لْ ِمثَال إِ ْث ِح ْيم ْرث إِي َغا ت ْبعن 4 .خْ ِمي د َغا يم ْظ َهار
يجن ن تاج عما ْرص اَذ ي ْكشف.
ؤُم ْك َساو اَم ّْق َران اَ َتاف اَذ تْق ْبڒم ّ
وجذث يخف نْوم َمارا كنيو
 5آي يح ْن ِجيرن ،كنيو َطاعث َعاوذ إِ يِني ي ْد َجان ذ يم ّْق َراننْ .س ْ
س يِ ّجن ن اَراي اَك َوا َي ْاو َيا َوار َذايس ُبو تكبر ِمي ْنزِي ‘اربـي اَ َقاث ضد ن يِني يس ْمغَارن يخف
يش-اَسن اَ ْر َضا ن ّس’.
نْسن ،يِني يس ْم َزاين يخف نْسن ي ِت ّ
يجهذن ن اربي ،اكنيو يس ْمغَار ِذي ْڒو ْقث إِي
 6إِذن ،س ْم َزايم يخف نْوم ْس َواداي ن ُؤفُ ْوس ْ
يخس نتاَ 7 .مارا ي ْم ُن ْوسن ّجم-ثن إِ نتا ِمي ْنزِي نتا ي ْته َذا ْيوم.
 8ا ّرم-د ْڒ َباڒ نْوم ،إِڒِيث ْع َ َبالَ .ڒ ْع ُذو نْوم إِ ْبڒِيس َقا ي ْتقياذ-كنيو اَم ّْس َباع ي ْت ِهيريو يرزو خ
ثسنم
وني إِي َغا يس ْغڒِيَ 9 .ع ّْرضم-اَس إِ إِ ْبڒِيس ،بدّم نِ ْيشَ ان خ ْد َساس ن ْ ِٕ ي َمان نْوم ِمي ْنزِي ّْ
بلي اي ْث َما ْثوم ِذي َمارا دنشْ ت-ا اَ َقا ْت َواعدابن اَم كنيو.
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يسريّح اربي ن ّغ إِي ِذي ي ْد َجا َمارا
 10ا َتاف َاذ ْت َواع ّْدبم ْش َوا ْيت ن ْڒو ْقث ڒخْ دّني َاكنيو ْ
يسبدّ ،اكنيو
اَ ْر َضا ذ نتا إِي َذاوم د ي َڒا َغان َغار لْ َع َظ َما ن ّس َوار يفنين شَ ا ِذي لْ َم ِسيح .اكنيو ْ
يسجهذ ،اكنيو ي ّ
ڒح َكام إِ ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث .ا ِٓمين.
ݣ خ ْد َساس 11 .ا َغارس يِيڒِي ْ
ْ
ْﻟ ِﺨﺘَﺎم ن ﺛ ْﺒ َﺮات-أ َ
حسبغ-ث نش اَم ُؤ َما ْثنغ َذايس تقث.
ُ 12ؤرِيغ-اَوم-د َث ْب َرات-ا ثَم ْز َيانْت خ ُؤفُ ْوس ن ِس ْي ْل َوان ّْ
تْشجاعغ-كنيو ،ش ّْهذغ ِمين قارغ َمانَا َيا ذ اَ ْر َضا ن اربي ذ صح .بدّم َذايس نِ ْيشَ ان.
ْ 13ث َساواض-اَوم-د ْس َڒام ْج َماعث إِي ي ْد َجان ِذي ث ْن ِدي ْنت ن َبابِل ،نِ ْث ِني ْت َواخْ َضرن اَم كنيو.
يساواض-اَوم-د ْس َڒام وني ي ْد َجان اَم ممي 14 .تْس ْد َجامث خ َوا َي ْاو َيا س
َواخا ُؤڒَا ذ َم ْرقُس َ
يِ ّجن ن ْس َڒام ن ث ْم َعشَ ا ْرث.
ا َغا ْروم يِيڒِي ڒ ْه َنا إِ َمارا كنيو إِي ي ْد َجان ِذي لْ َم ِسيح.

