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ُسل اَرُّ ن ڒْخَذایم

وجنَّا َغار عَّاذ َ یْت ْلَمِسیح

ِمين ذ ِعْيَسى يݣَّا ِمين ا َمارَّ َذايس نش ُؤِريغ إِي اَمْزَواُرو لِْكَتاب َتاْوِفيلُْوس، ِسي آ اَرُُّسل11 يقّدْسن أَرُّْوح س ا ئِوصَّ يْتَواْرفع، ٱذ َما ْقبڒ نتَّا يْتَواْرفع. ِذي إِي نَْهار اَڒ 2 يسْڒَماذ

يمْظَهار-اَسن-د. يْوم اَْربِعين ئِكَّا نّس، ْڒمْوث ن َڒْعَذاب يْعُذو َواِمي 3 يْخَضار. تُْوَغا إِي

أَربِّي. ن ْڒُمْلك خ اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ َغاْرسن، ئِبّد-د ر. يدَّ اََقاث نتَّا ّشّك مْبَڒا ئِسْفَهام-يثن

اَذ َراَجام لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِزي َشا غم تّفْ "َوار ينَّا-ٱسن: ا-ثن ئِوصَّ يتّت، ِكسن َواِمي 4

َماَشا َواَمان س يْوَذان ار يطهَّ َيْحَيى يْعِني 5 يْوڒغ، سِّ تُْوَغا َذاوم خف إِي َباَبا ن ْڒَعهذ يكّمڒ

يقّدْسن." أَرُّْوح س ارم ْتَواطهَّ اَذ َشا يم يقِّ َذاوم َوار كنِّيو

َثاّرذ َغا د إي ان-أَ ُوْوسَّ ذݣ َما ِسيِذي، "آ نَّان-اَس: ِعْيَسى، اَكذ اَرُُّسل ُمْونن َواِمي 6

أَيث-إِْسَرائِيل؟" َغار ْڒُمْلك

ْلَطا سُّ س َباَبا يݣَّا تُْوَغا َتِريَخاث نِغ َْٔوَقات ْلا نم تّسْ اَذ َشا يْتَواْسمح َذاوم "َوار ينَّا-ٱسن: 7

ِذي ْثشْهذم أََخاِفي ّجْهذ. يِيِڒي أََغاْروم يقّدْسن، أَرُّْوح يْهَوا َغا د َخاوم اَْخِمي َماَشا 8 نّس.

ْونْشت." دُّ ن طَّاْرف اَڒ َسَماْرَيا ذ َيُهْوِذَيا ن َثُمْوْرث ا َمارَّ ذ لُْقْدس ن ثْنِديْنت

ذݣ ار-اَسن يودَّ َذايس، خزَّرن قِّيمن وجنَّا. َغار ئِْتَواْرفع نّس، اََواڒ ِعْيَسى يكّمڒ َواِمي 9

اَِكْذسن بّدن يَثرَّاسن ْثَناين ُؤِفين ْعَلَغْفَلا وجنَّا، َغار ُيْوِڒي َواِمي ْمِليح خزَّرن قِّيمن 10 وسْيُنو.

ْثبّدم َذا ي َمايمِّ لَْجِليل، ن ْثُمْوْرث ن يْوَذان "آي نَّان-اَسن: 11 اَشْمَڒاڒ.ب ذ اَرُّْوض َغاْرسن

ْبَناذم. ِذي ْتَشابَّاهن لَْمَلاْيَكاث، ذ نِْثِني يَثرَّاسن-أَ ب10.1
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َغار يݣَّعذ ثْژِريم َماّمش وجنَّا، َغار يْتَواْرْفعن َذاوم إِي َوانِيَتا ِعْيَسى-َيا َقا وجنَّا؟ ذݣ ْثخزَّرم

يْذوڒ." َغا د إِي أَمنِّي وجنَّا،

یُھْوَذا ن وْمَشان ذݣ یِیِڒین َغا ِوي تِیْخَضارن

ن يج يݣّْْوجن إِي لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار يُتْون زِّ ن وْذَرار زݣ اَرُُّسل ذْوڒن-د ّسنِّي 12

ذ َيْعُقْوب ذ ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس تِيِڒين: َمانِي ْثُغْوْرَفات َغار ذن ݣَّعْ ُؤْوضن، َواِمي 13 ِكلُْوِميتر.

لُْمَناِضل، ِسْمَعان ذ َحْلَفى ن مِّيس َيْعُقْوب َمتَّى، ذ َباْرتُْولُْوَماي تُْوَما، ذ ِفيِليپَّاس أَنْْدَراُوس،

َمْرَيم ذ ثْمَغاِرين ن َشان اَكذ ڒْبَدا ْتَژاْدَجان ْتُمْونن ا َمارَّ يَِنا 14 َيْعُقْوب. ن مِّيس َيُهْوَذا ذ

اَيْثَماس. ذ ِعْيَسى ن اس يمَّ

ِعْشِرين أُو ِميَّا َشان (ِذنِّي ْڒُمْوِمِنين ن ْڒوْسط ِذي ُبْطُرس يبّد يكَّار نِّي ان ُوْوسَّ ذݣ 15

ُيْوِسين د إِي يقّدْسن أَرُّْوح ن َواَواڒ يكّمڒ اَذ ا يْتخصَّ تُْوَغا اَيْثَما، "آي 16 ينَّا-ٱسن: إِْذسن)،

يْسبّين- ِعْيَسى يزنْزن ونِّي يْعِني َيُهْوَذا خ يوڒ يسِّ َواِمي ْزَمان ن يِج ذݣ َداود نَِّبي ن يِيڒس خ

ِذي اَِكْذنغ ئِْدَجا زَّاْينغ، يْتَواْحَساب تُْوَغا َيُهْوَذا-َيا 17 يطّْفن. ث إِي يِنِّي ُيْوِوي اَْبِريذ اَسن

إِي ِذنِّي ْثُمْوْرث. ن يج زَّاْيسْنت ئِْسَغا لَْحَرام، ن نّس ْتمْنَياث س 18 أَربِّي. ن ْڒخْذمث

أَرِّين-اَس-د 19 نّس. َواَذان ا َمارَّ مْنَضارن-اَس-د يس وعدِّ ئُِدْوقّز-اَس ُوْوذم، خ ّجْهذ س يْوَضا

ْڒَمْعَنا ا’. َدمَّ ‘َحقل نْسن َواَواڒ س نِّي ْوْرث َثمُّ ان سمَّ َمانَاَيا خ لُْقْدس. ن اَيْثَباب ا َمارَّ ڒْخَبار
يَذاّمن.ت ن ئِْيير َواَواڒ-أَ: ن

َعاوذ: ار ئِقَّ َحّد. يزّدغ َذايس َوار نّس اْرث َثدَّ أَربِّي يْخَڒا أَذ ُبْور: زَّ ن لِْكَتاب ار ئِقَّ 20

نّْغِنيت. يّجن يطّف اَت نّس ْڒخْذمث

َواِمي نِّي ْڒوْقث ا َمارَّ اَِكْذنغ يْدَجان تُْوَغا يِنِّي زݣ وْرَياز ن يج نْخَضار اَ ا ئِْتخصَّ إِذن، 21

اَڒ َواَمان س َيْحَيى ار يطهَّ ث إِي َواِمي زݣ يْعِني 22 َغاْرنغ. يتّفغ يَتاذف ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ

ْڒمْوث." ِزي يكَّار-د ِعْيَسى َقا اَِكْذنغ يْشهذ اَذ أَْرَياز-أَ وجنَّا. َغار َخانغ يْتَواْرفع َواِمي

ّدم. ذ نتَّا ئَِذاّمن ت19.1
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س َعاوذ ان-ث سمَّ َباْرَساَبا، قَّارن ُؤِمي ُيْوسف ذ َماْتَياس يِْوَذان: ن ْثَناين من قّدْ كَّارن 23

ُوْوَڒاون ذݣ يْدَجان ِمين نذ ثّسْ أَربِّي، ِسيِذي آ "شك نَّان-اَس: أَربِّي، إِ تَّارن 24 ُيْوْسُتْوس.

ْڒخْذمث-أَ، ِذي يِيِڒي أَِكْذنغ 25 ْثَناين-أَ. ِزي ثِْخَضارذ إِي َمانْون سْظَهار-اَنغ َمارَّا. يِْوَذان ن

وْمَشان َغار ئُِرْوح ْڒخْذمث-أَ، ِذي يسْمحن إِݣ َيُهْوَذا ن وْمَشان ذݣ اَرَّاُسْول ذ يْذوڒ أَذ

ن نّي ِحيَطاش َغار ْرنِين-ث-يذ َماْتَياس. ِذي ثُْوَسا-د لُْقْرَعا، ݣِّين كَّارن 26 ان." اَعفَّ نّس

اَرُُّسل.

ْڒُمْوِمنِین خ ا-د یھوَّ یقّدْسن ْوح أَرُّ

ن يج ذݣ ْڒُمْوِمِنين ا َمارَّ ُمْونن خْمِسين،ث ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ ُيْووض د َواِمي ِذي12 ُيْوذف يْتُصْوض، يْجهذ اَرِّيح اَمْشَناو ْڒحّس وجنَّا زݣ يْهَوا-د ْعَلَغْفَلا 2 وْمَشان.

يّجن كُڒ يڒَساون اَمْشَناو ي ْثمسِّ ن يْصفَضاون ْژِرين 3 قِّيمن. َمانِي اْرث ثدَّ ن يهت جِّ ْمُكڒ

اَواڒن سَّ ْبَذان يقّدْسن، أَرُّْوح س يْذسن ا َمارَّ ْورن شُّ 4 زَّاْيسن. يّجن كُڒ خ مْرسن َواْحذس،

يْوڒن. سِّ اَذ أَرُّْوح ُيْوَشا َذاسن َماّمش اَمْشَناو نْسن بو يْدِجين َوار لَُغاث س

َمارَّا ِزي نِْثِني لُْقْدس، ِذي ْتُزْورن أَربِّي تݣّْْوذن إِي أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْرَيازن َشان ِذنِّي 5

نّس. لَُغا إِ يتْسَڒا يّجن ْمُكڒ نِّي، يْرَيازن بن ْتعّجْ نِّي ْڒحّس يْوقع َواِمي 6 ْونْشت. دُّ ن ثُِمْوَرا

ن ْثُمْوْرث ِزي يْذسن ا َمارَّ َشا ْدِجين َوار َما اَواڒن، سَّ إِي "ئِْوَذان-أَ نَّان: بن ْتعّجْ ذّهْشن، 7

ذ َباْرْثَيا ن َثُمْوْرث يْعِني 9 نّس؟ ْثُمْوْرث ن لَُغا إِ يتْسَڒا زَّاْينغ يّجن ْمُكڒ َماّمش 8 لَْجِليل؟

ذ 10 أَْسَيا، ذ ُبْنُطس ذ َكْبُدْوْكَيا، ذ َيُهْوِذَيا ذ ِميُسْوُبْوَطاْمَياج ن يمْزَذاغ ذ ِعيَلام، ذ َماْدَيا

ُرْوَما. ن ثْنِديْنت ِزي يْتُزْورن يِنِّي ذ لِيْبَيا، ِذي لُْقِريَنا ن ْجَوايه ذ ِمْصَرا ذ َپاْمِفيْلَيا، ذ َفِرْيْجَيا

َران اَمّقْ ْڒِعيذ إِ مْنَبْعد ُيوم خْمِسين يَتاس-د أَيث-إِْسَرائِيل ن ْڒِعيذ ن يج ذ خْمِسين ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ ث1.2

نْسن.

‘Mésopotamie’. قَّارن-اَس ثْفَرانِْسيْست س أُو ‘النَّْهِرين’. ثْعَراْبث س قَّارن-اَس أََواڒ-أَ ج9.2
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َواْعَرابن. ذ أَيث-ْكِريت ذ أَيث-إِْسَرائِيل، ن ين دِّ ِذي يسْڒمن إِݣ يِنِّي ذ أَيث-إِْسَرائِيل ذ 11

أَربِّي." ن َرانِين ثِمّقْ ْثمْسَڒايِين خ نّغ لَُغاث س اَواڒن سَّ نْتْسَڒا-َياسن ا َمارَّ ين نشِّ

ڒْبَعاض 13 َمانَاَيا؟" يِيِني اَذ يْخس "ِمين نَّان: َجاَراسن يْوڒن سِّ ّشكّن، َمارَّا ذْهشن 12

وِضيڒ." َواَمان ن اَطَّاس ْسِوين "أََقا نَّان: َخاسن ضْحشن

بُْطُرس ُسْول اَرَّ ن ثَامْزَواُرْوت ْلُخْوْطبَا

ن يْرَيازن "آي ينَّا-ٱسن: ّجْهذ س يوڒ يسِّ ئِكَّار اَرُُّسل، ن نِّي ِحيَطاش اَك اََقاث ُبْطُرس 14

ئِْوَذان-أَ 15 يُنو. َواَواڒن إِ ْتصنّْطم اَذ نم تّسْ اَذ ا ئِْتخصَّ لُْقْدس، ن يمْزَذاغ ا َمارَّ ذ أَيث-إِْسَرائِيل

ْصَباح! ن تْسَعا ذ َعاذ ْثَساَعت ْثحْسبم. َماّمش اَمْشَناو ْشرب س غلَّان َوار ْسِوين َوار

ينَّا: ْزَمان ن يِج ذݣ َمانَاَيا خ َوائِل نَِّبي يوڒ يسِّ إِنَّاَما 16

ينݣُّْوَرا ان ُوْوسَّ ذݣ ينَّا: أَربِّي 17

يْوَذان. ا َمارَّ خ يُنو أَرُّْوح ْسفّيْضغ أَذ

أَربِّي. ِزي عْدْجمن ِمين س يْوڒن سِّ اَذ يْثوم يِيسِّ ذ نْوم َثاْرَوا

لَْوِحي، ْژرن اَذ نْوم يحْنِجيرن

ثِيْرَجا. اَْرَجان اَذ نْوم ْوَرا ئِوسُّ

يُِنو أَرُّْوح ْسفّيْضغ اَذ نِّي ان ُوْوسَّ ذݣ 18

ثْمَغاِرين، ذ يْرَيازن يُنو لِْعَباد خ

أَربِّي. ِزي عْدْجمن ِمين س يْوڒن سِّ أَذ

ْثُمْوْرث، ِذي لَْعَلاَماث ذ وجنَّا ذݣ َڒْعَجايب ݣّغ أَذ 19

ان. ّدخَّ ن َواطَّاس ذ ي ْثمسِّ ذ يَذاّمن وْقعن أَذ

يَذاّمن ذ تْذوڒ اَذ َثِزيِري َثاْدجْست، ذ تْذوڒ اَذ ْثُفْوْشت 20

أَربِّي. ِسيِذي ن َعِضيم يْدَجان إِݣ َران اَمّقْ نِّي نَْهار َياس َغا د إِي ْقبڒ

يْنجم. اَذ أَربِّي ِسيِذي ن يِيسم س يَڒاَغان َغا ونِّي ا َمارَّ أُْوَشا 21
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يّجن ذ نَّاِصيَرا ِزي عيسى يِنيغ. َغا َذاوم ِمين إِ صنّْطث أَيث-إِْسَرائِيل، ن يْرَيازن آي 22

أَربِّي يݣَّا إِݣ لَْعَلاَماث ذ لُْبْرَهانَاث ذ لُْمْعِجيَزاث س كنِّيو إِ أَربِّي ِزي يْتَواْظَهار-د وْرَياز

ْعَلاْحَساب يْتَواسلّم َواِمي نتَّا، 23 كنِّيو. نم ثّسْ َماّمش اَمْشَناو َجاَراوم ِعْيَسى ن وفُْوس خ

َولَِكن 24 ار. لُْكفَّ ن يَفاّسن س ثْنِغيم-ث ْثصلّْبم-ث يّسن، تُْوَغا َماّمش ذ أَربِّي يْخس َماّمش

َٔنَّا لِا 25 ْثزمَّر. َذاس َوار ْڒمْوث أََقا ْڒمْوث، ن ڒْحِريق زي يْضڒق-اَس يسكَّار-يث-يذ نتَّا أَربِّي

ينَّا: ْزَمان ن يِج ذݣ َداود نَِّبي َخاس يوڒ يسِّ

ڒْبَدا، إِ زَّاثِي أَربِّي ِسيِذي ْتَواِڒيغ

تْنخْڒُخْوڒغ. َوار َباش يُنو وفُْوِسي خ أََقاث

يُنو. يِيڒس ئِْزُهو ، يُنو ُوْوڒ يَفرح َمانَاَيا خ 26

ََٔمل. ْلا ِذي ْتِعيش اَذ يُنو ات دَّ

َِٔخَرا، ْلا ِذي يُنو َڒْعَمار ِذي َشا حذ ْثسّمْ َذايس َوار 27

يِكيّشو. اَذ يْصَفان نّش ام اَخدَّ َشا يذ تجِّ َوار

ثُْوَذاْرث، ن يْبِريذن ْثسْظَهارذ-اَيِي 28

نّش. اَغْمُبْوب ْژرغ َغا ْخِمي َواطَّاس س ثْسَفْرحذ أََذايِي

نّس أَنْضڒ يْنضڒ. ْوث يمُّ َصالِِحين، َلف سَّ ِزي نتَّا َداود َراَحا: صَّ يِنِيغ أََذاوم اَيْثَما، آي 29

ينَّا-ٱس أَربِّي يَعاْهذ-يث بلِّي يّسن يْعِني نَّبي ذ تُْوَغا َداود أَزْدِجيذ 30 نَْهاَرا. اَڒ اَِكْذنغ اَقَّاث

خ يوڒ ئِسِّ يوْقعن، َغا ِمين يْژَرا َداود 31 نّش. لَْعْرش خ نّش ْورِّيث دُّ ِزي يّجن ْسِغيمغ اَذ َقا

عيسى-َيا 32 نّس. ات دَّ َشا ثْخَسر َوار َِٔخَرا، ْلا ِذي َشا يسّمح َذايس َوار بلِّي لَْمِسيح ن لِْقَياَما

َغار يْتَواْرفع َواِمي 33 َمانَاَيا. خ يْذنغ ا َمارَّ نْشهذ أََقا ْڒمْوث، ِزي أَربِّي يسكَّار-يث-يذ َوانِيَتا

ِعْيَسى ئِْسفّيض-د يَعاهذ، ث ِزي إِي يقّدْسن أَرُّْوح َباَباس ِزي ئِْيِسي أَربِّي،ح ن وفُْوِسي

أَمّقران. ذ ّشان َغارس ومَشان ن ئجَّ ييني أذ ئخس َمانَاَيا ح33.2
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يِيْخف س نتَّا وجنَّا، َغار َشا يݣَّعذ َوار َداود َقا 34 ثْسَڒام. إي َمانَاَيا ذ و ڒخُّ ْتَواَڒام إي َمانَاَيا

ينَّان: إِݣ نّس

يُنو، وفُْوِسي خ قِّيم-د ِسيِذي: إِ ينَّا-ٱس أَربِّي ِسيِذي

نّش. يَضارن إِ اي ْسَوادَّ نّش ْڒَعْذَيان ݣّغ َغا أَڒ 35

ْثصلّْبم إِي َوانِيَتا عيَسى-َيا أََقا ّشّك، مْبَڒا أَيث-إِْسَرائِيل ا َمارَّ نم تّسْ اَذ ا يْتخصَّ إِيَوا، 36

لْمِسيح." ذ ِسيِذيْثنغ ذ أَربِّي يݣِّي-ث

اَرُُّسل ذ ُبْطُرس إِ نَّان-اَس كَّارن شْمضن، نْسن ُؤَڒاون َواَواڒ-أَ، إِ نِّي يِوَذان ْسِڒين َواِمي 37

نّݣ؟" َغا ِمين اَيْثَما، "آي نّْغِنيت:

لَْمِسيح ِعْيَسى ن يِيسم س زَّاْيوم يّجن كُڒ َواَمان س ارث طهَّ "تُْوبث، ُبْطُرس: ينَّا-ٱسن 38

ُيْوَشا-اَوم َٔنَّا لِا 39 . لَْهِدَيا ذ يقّدْسن أَرُّْوح ْوش يمُّ أََذاوم نْوم، ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت اَذ حَما

ِسيِذي يَڒاَغا َغا د خف إِي يِنِّي ا َمارَّ إِ يْعِني يݣّْْوجن، يِنِّي ا َمارَّ ذ نْوم َثاْرَوا ذ كنِّيو إِ ْڒَعهذ

يِْوَذان زݣ نْوم يْخف "ْسنْجمث ينَّا-ٱسن: ا-اَثن ئِوصَّ اَطَّاس، ُبْطُرس يْعڒم-اَسن 40 أَربِّي."

س ارن ْتَواطهَّ نِْثِني ُرْوحن نّس اََواڒ يقْبڒن يِنِّي ّسنِّي 41 يَخْرِويضن." ْدَجان ِذي ْڒوْقث-أَ ن

ْڒُمْوِمِنين. َغار يْذسن ثْڒت-اََڒاف ن َشان ْتَواْرنِين نِّي نَْهار َواَمان.

یمْزُوْوَرا ْڒُمْوِمنِین ْتِعیشن َماّمش

اَْغُروم تتّن ُوْوَماثن، اَم َواَياْوَيا اَݣ ْتُمْونن اَرُُّسل، ن ْثُغْوِري َغار ْڒُمْوِمِنين تْسَڒان ڒْبَدا 42

َمارَّا. يِْوَذان بن ْتعّجْ لَْعَلاَماث، ذ لُْمْعِجيَزاث ن اَطَّاس تݣّن أَرُُّسل 43 ْتَژاْدَجان. َواَيْوَيا، اَݣ

َغاْرسن، إِي ڒْحَوايج ذ نْسن اَݣَْڒا ْزنُْوَزان 45 َواَياْوَيا. اَݣ ا َمارَّ َشّرْشن ْڒُمْوِمِنين ا َمارَّ ْتُمْونن 44

ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي نَْهار مُكڒ يْذسن ا َمارَّ ْتُمْونن 46 يْحَذاج. ِمين يّجن ْمُكڒ إِ فّرْقن

نْسن. ْڒَخاَضر ذ ڒْفَراحث س ا مشَّ تتّن نْسن، ثُْوْذِرين ِذي َمارَّا اَْغُروم تتّن أَيث-إِْسَرائِيل،
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ن لَْعَدد ِذي نَْهار ْمُكڒ أَربِّي ِسيِذي يرنِّي-َياسن َمارَّا. يِْوَذان َخاسن رطَّان أَربِّي، ذن حّمْ 47

من. ينّجْ ينِّي

ونْشُرْوف ن یج ْنفَا یْس بُْطُرس ُسْول أَرَّ

َغار ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس ذن ݣَّعْ ي، وعشِّ ْثَڒاَثا َغار ْثَژاْدِجيث، ن ْڒوْقث ذي نَْهار ن ئِج يْخڒق.13 د إِي َواِمي زݣ اَنْشُرْوف ذ وْرَياز يج ِذنِّي 2 أَيث-إِْسَرائِيل. ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا

ِذنِّي ْسُرْوَسان-ث يصْبَحان’، اْرث ‘َثوَّ قَّارن ُؤِمي ثْمِزيَذا ن اْرث ثوَّ َغار يِْوَذان َتاِوين-ث-يذ

ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس نِّي ونْشُرْوف يْژَرا َواِمي 3 َرانْت. َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار يَتاْذفن ينِّي إِ يتَّار اَذ نَْهار ْمُكڒ

ينَّا-ٱس ْمِليح، َذايس خزَّرن ُيْوحنَّا ذ ُبْطُرس 4 َذَقا. صَّ ئِتَّار-اَسن َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار َتاْذفن

ئِْندق-د 6 ْڒَحاجث. َشان ُؤشن اََذاس ئِْتَراَجا َغاْرسن، ئِْخَزر 5 َغاْرنغ!" "ْخَزر-د ُبْطُرس:

َغاِري ِمين ِزي َماَشا ْدهب، َشا َغاري َوار نُّْوقَّاْرث َشا َغاري َوار "نش ينَّا-ٱس: ُبْطُرس

وفُْوس زݣ ئِطّف-يث 7 ُؤُيْور!" كَّار نَاِصَرا، زي لَْمِسيح ِعْيَسى ن يِيسم س ُؤشغ: اََذاش

يَضارن خ يبّد ئِنْخضف 8 ݣْنَفان. نّس يَضارن ذ ثِْشعِبينخ نِّيت ْڒخّدْ يْسبّد-يث، اَفُْوِسي

ا َمارَّ ْژِرين-ث 9 أَربِّي. يحّمذ ينطّو يݣُّْور َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار اَِكْذسن ُيْوذف يݣُّْور. يْبَذا

َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا إِ زَّاث يتتَّار يْتِغيَمان تُْوَغا ونِّي ذ بلِّي عْقڒن-ث 10 أَربِّي، يحّمذ يݣُّْور يْوَذان

يوْقعن. َذاس ِمين ِزي ذّهْشن اَطَّاس، بن ْتعّجْ ‘ئِصْبَحان’. قَّارن ُؤِمي اْرث ثوَّ َغار

بُْطُرس ُسْول اَرَّ ن ْثنَاین ِویس ْلُخْوْطبَا

َتاّزْڒن َغاْرسن ُرْوحن يْوَذان، ا َمارَّ ذّهْشن ُيْوَحنَّا. ذ ُبْطُرس ِذي يطّف يݣْنَفان نِّي ْبَناذم 11

يْرَيازن "آي ينَّا-ٱسن: ُبْطُرس، يْژَرا ثن َواِمي 12 ُسِليَمان’. ن ‘أَْسِقيف قَّارن ُؤِمي وْمَشان َغار

ذ نّغ ّجْهذ س ْتفكَّارم َما َذاْينغ؟ رم ْثخزَّ ي َمايمِّ َمانَاَيا؟ خ بم ثْتعّجْ ي َمايمِّ أَيث-إِْسَرائِيل، ن

إِْسَحاق ن أَربِّي ذ ْبَراِهيم ن أَربِّي يْعِني نّغ، ڒْجُذْوذ ن أَربِّي 13 لَّا! يݣُّْور؟ أَْرَياز-أَ ا نَارَّ نّغ ين دِّ

وَضار. َثْڬعْبث ذ نتَّاث ثِْشعْبث خ7.3
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كنِّيو ِعْيَسى. نّس ام وخدَّ ذݣ نّس لَْعَظَما يسْظَهارن د إِي نتَّا ذ َٔنَّا لِا يْعُقْوب، ن أَربِّي ذ

ونِّي 14 يْرُخو. اََذاس يݣِّين تُْوَغا إِي بِيَلاُطْوس إِ زَّاث ثْنَكارم-ث لُْحكَّام إ يسلّْمن ث إي
لُْمْجِريم.د ذ يْدَجان إِي ومْحُبْوس يج يْتَواْرُخو اََذاوم ثتَّارم ْثِعيّفم-ث، الِح صَّ ذ يْصَفا يِْدَجان

ين نشِّ ْڒمْوث، ِزي يسكَّار-يث-يذ أَربِّي َماَشا ثُْوَذاْرث، ن ْلأَصل ذ يْدَجان ونِّي ثْنِغيم 15

ْتَواَڒام إِي اَْرَياز-أَ أَقا نّس، يِيسم ذݣ يَمان ْلٕاِ ذ يْعِني ِعيسى ن يِيسم ذݣ 16 َخاس. نْشهذ

كنِّيو. َمارَّا ْتَواَڒام َماّمش َقاع يݣْنَفا إِݣ ِعْيَسى ِذي نّس يَمان ْلٕاِ س يْجهذ. يْذوڒ نم ثّسْ إِي

نْوم. ْوَياس اَرُّ ذ كنِّيو نْوم ڒْقَفاڒث س ِعْيَسى إِ َمانَاينِّي ثݣِّيم بلِّي أَيْثَما آي نغ ّسْ و ڒخُّ 17

لَْمِسيح ا يْتخصَّ يْعِني ْقبڒ، ِزي َٔنِْبَيا ْلا ا َمارَّ إِ ينَّا َذاسن تُْوَغا إِي نّس اََواڒ أَربِّي يكّمڒ و أَمُّ 18

ْڒُمْعِصَياث ْتَواكّْسْنت اَذ حَما أَربِّي َغار ذْوڒث تُْوبث، َمانَاَيا س 19 يْتَواعّدب. اَذ نّس

َذاوم إِي لَْمِسيح يّسّك د أَذ أَربِّي، ِسيِذي ِزي لَْفَرج ن ْثَساَعت َتاس د اَذ حَما 20 نْوم،

َغا ِذي إِي ْڒوْقث اَڒ وجنَّا ذݣ يّقيم اَذ ا ئِْتخصَّ 21 ِعْيَسى. يْعِني ْقبڒ، ِزي يْتَواْخَضارن

ْزَمان. ن يِج ذݣ أَربِّي ينَّا َذاسن إِي َصالِِحين َٔنِْبَيا ْلا ن اََواڒن ْعَلاْحَساب كُْڒِشي، يْتَواْعذڒ

نش. اَمْشَناو اَيْثَماْثوم زݣ نَِّبي ن يج نْوم أَربِّي ِسيِذي ُيْوش أََذاوم-د ُمْوَسى: ينَّا أََقا 22

نِّي نَِّبي َغار َشا يْتْسِڒين َذاس َوار ونِّي ا َمارَّ 23 يِيني. َغا َذاوم ِمين ا َمارَّ َغار تْسڒم اَذ ا ئِْتخصَّ

ينْهذم. اَذ ْڒقُْوم ِزي يْتَواكّس اَذ

كنِّيو 25 نْدَجا. ِذي إِي يَِنا ان-أَ ُوْوسَّ خ خبَّارن يْذَفارن ثِيذ إِي َٔنِْبَيا ْلا ا َمارَّ ذ َصاْمِويل نَِّبي 24

ِ إ أَربِّي ينَّا-ٱس نْوم. ڒْجُذْوذ اَك أَربِّي يݣَّا نِّي ْڒَعاهذ ن َثاْرَوا ذ كنِّيو َٔنِْبَيا. ْلا ن ْورِّيث دُّ ذ

ُيْوَشا د َذاوم َواِمي 26 ْثُمْوْرث. ن ڒݣُْنْوس َمارَّا بْركغ َغا ِزي إي نّش ْورِّيث دُّ ِزي ْبَراِهيم:

ْمُكڒ يْسبّعذ اَذ يْعِني يَبرك، اََذاوم َباش اَمْزَواُرو ذ ئِّسّك-اَوم-ث-يذ ، عيسى نّس ام اَخدَّ أَربِّي

نّس." ّشّر خ زَّاْيوم يّجن

.40-38:18 ُيْوَحنَّا ذ 25-13:23 لُْوَقا ذ 15-7:15 َمْرقُس ذ 26-15:27 َمتَّى ْخَزر د14.3
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أَیث-إِْسَرائِیل ن ْلُحكَّام إِ اث زَّ یُْوَحنَّا ذ بُْطُرس

أَيث- ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اسن يعسَّ ن َران ومّقْ ذ ڒْفُقَها ذ ْوِقْيين يَصدُّ ُؤِسين-د َقاع14 ْڒَحاڒ ُبو يْعِجيب َذاسن َوار 2 يِْوَذان. اَك اَواڒن سَّ ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس ُؤِفين إِْسَرائِيل،

كَّارن 3 ْڒمْوث. ِزي كَّارن د اَذ يْوَذان بلِّي ِعْيَسى خ يْوَذان اثن ْتحدَّ سْڒَماذن ُؤِفين ثن َواِمي

أَطَّاس 4 ْڒَحاڒ. يْعُذو ِميْنِزي ا ثِيوشَّ اَڒ ڒْحبس ِذي ݣِّين-ثن نِّي نَْهار ُيْوَحنَّا، ذ ُبْطُرس طّْفن

يْرَيازن. ن اََڒاف خْمَسا َشان ُؤْوضن ُؤْمنن، نْسن اََواڒ يْسِڒين إِي يِْوَذان ن

ن يْمسْڒَماذن ذ نْسن ْوَياس اَرُّ ذ أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانن يمّقْ لُْقْدس ِذي ُمْونن نّس ا ثِيوشَّ 5

ِزي يْدَجان يِنِّي ذ إِْسَكْنَدر ذ ُيْوَحنَّا ذ ِقَياَفا ذ ڒْفُقَها ن اَرَّايس َحِنين ِذنِّي تُْوَغا 6 ِريَعا. شَّ

َمانْت "ِزي نَّان-اَسن: ْڒوْسط ِذي ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس ْسبّدن 7 ڒْفُقَها. ن اَرَّايس ن ڒْحَباب

َمانَاَيا؟" تݣّم ِزي إِي يِيسم َمانْت ذ نِغ ّجْهذ

ْعب! شَّ ن َرانن يمّقْ ذ ْوَياس اَرُّ "آي نِّيت: ْڒخّدْ ينَّا-ٱسن يقّدْسن أَرُّْوح س ْور يشُّ ُبْطُرس 8

َماّمش ْعَلاْحَساب ونْشُرْوف ن يِج ذݣ يْتَواݣّن ْڒِخير خ ْسِتْجَواب ْلٕاِ نَْهاَرا تݣّم َذانغ َما 9

يݣّْنَفا زَّاْثوم يبّدن َذا إِي اَْرَياز-أَ بلِّي أَيث-إِْسَرائِيل ا َمارَّ ذ كنِّيو نم تّسْ اَذ ا يْتخصَّ إِيَوا 10 يݣْنَفا؟

ِزي يسكَّار-يث-يذ أَربِّي َولَِكن ْثصلّْبم-ث، كنِّيو نَّاِصَرا. ِزي لَْمِسيح ِعْيَسى ن يِيسم س

اَصْبَحان وْمَشان ذݣ يْذوڒ و ڒخُّ يبنَّاين. كنِّيو ْثِعيّفم إِي اَْزُرو ذ نتَّا ِعْيَسى-َيا 11 ْڒمْوث.

يج ذ َڒا ِذنِّي َوار َٔنَّا لِا نتَّا. ِزي زَّايس ْبَڒا يْنجم اَذ َحّد ر يزمَّ َوار 12 ْدَساس. ن اْرث ْثغمَّ ِذي

يسْنجم." اََذانغ ر يزمَّ اَمن-تْكمڒ ْونْشت-أَ دُّ ِذي يْرَيازن إِ َجار نّْغِنيت يِيسم ن

يْوَذان ذ نِْثِني َشا ْغِرين َوار ُؤِفين-ثن ُيْوَحنَّا، ذ ُبْطُرس ن ْزَعامث ِذي نِّي ْوَياس اَرُّ ْخَزرن 13

يبّد يݣْنَفا نِّي اَْرَياز ْتَواَڒان 14 ِعْيَسى. اَك ْدَجان تُْوَغا بلِّي عْقڒن-ثن بن، ْتعّجْ قِّيمن َعاِدي.

نْسن ْجَماعث ّجن أَذ ا، َبارَّ فّْغن اَذ نِّي ْوَياس اَرُّ ُؤَمرن-ثن 15 يِنين. َغا ِمين ُؤِفين َوار زَّاْثسن،

أَ َشا ر نْزمَّ َوار يْرَيازن؟ ن ْثَناين-أَ إِ نّݣ َغا "ِمين نَّان: 16 َجاَراسن. ْمَشاَوارن اَذ لُْحكَّام ن

اََذاسن َلاُبد َماَشا 17 لُْقْدس. ن يمْزَذاغ ا َمارَّ ْژِرين-ت اش َڒاحقَّ ݣِّين إِي لُْمْعِجيَزا-َيا نْنَكر
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ْثُغْوِري-َيا َشا تْنِتيِشير َوار َباش ْتَساونْت اَڒ ا سَّ ِعْيَسى ن يِيڒس س َحّد إِ يِويڒن سِّ َوار نْعڒم

يِيڒس س َقاع سْڒَماذث َوار اَواڒث سَّ َوار نَّان-اَسن ُؤَمرن-ثن ِسيْذفن-ثن-د، 18 عب." شَّ ِذي

ِعْيَسى. ن

نِغ كنِّيو إِ نَْطاع أَ أَربِّي إِ ْمِليح َما كنِّيو، "حْكمث نَّان-اَسن: ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس نْدقن-د 19

نْسَڒا." ِمين ذ نْژَرا ِمين خ نْسُتْوك أَ ر نْزمَّ َوار 20 نتَّا؟ إِ

ا َمارَّ ِميْنِزي بن عّقْ اَثن ݣّن َغا َماّمش ُؤِفين َوار ْرُخْون-اَسن. مْنَبْعد ِسيݣّْْوذن-ثن، ْرنِين 21

اَْربِعين ِزي ْكَتار َغارس نِّي لُْمْعِجيَزا س يݣْنَفان أَْرَياز-أَ 22 يوْقعن. ِمين خ أَربِّي ذن حّمْ يْوَذان

يسݣُّْوْوَسا.

أَربِّي ِزي ْزَعامث تتَّارن ْڒُمْوِمنِین

َذاسن ِمين ا َمارَّ َعاْوذن-اَسن نْسن ْوَكاڒ يمدُّ َغار ُرْوحن ُيْوَحنَّا، ذ ُبْطُرس إِ ضْڒقن ِغير 23

ْثَژاْدِجيث ِذي تَّارن َمانَاَيا، إِ ْسِڒين َواِمي 24 أَيث-إِْسَرائِيل. ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ نَّان

ِمين ا َمارَّ ذ ڒْبَحار ذ ْثُمْوْرث ذ اَجنَّا يخْڒقن َمْوَلانَا َيا "شك، نَّان-اَس: إِْذسن ا َمارَّ أَربِّي إِ

ينَّا: َواِمي نّش ْڒَعْبذ َداود يْثنغ جدِّ ن يِيڒس خ يقّدْسن أَرُّْوح س ينَّان إِي شك 25 َذاْيسن.

اَطَّاس؟ غْضبن ڒݣُْنْوس ي َمايمِّ

ْڒَخاِوي؟ ِذي ْتِشيِطينن يْوَذان ي َمايمِّ

ْثُمْوْرث، ن يزْدِجيذن وْجذن 26

نّس، ْوَياس اَرُّ ُمْونن

نّس. ْلَمِسيح ذ أَربِّي ِسيِذي إِ َعّرْضن اَذ َباش

ذ أَيث-إِْسَرائِيل اَكذ ُمْونن بِيَلاُطس ُبْنْطُيْوس ْڒَحاكم ذ ِهيُرُدْوس اَزْدِجيذ ح صَّ ذ َٔنَّ لِا 27

ِعْيَسى يقّدْسن نّش ام وخدَّ إِ ضد َتاْفقن ثْنِديْنت-أَ. ِذي أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي

آ و ڒخُّ 29 نّش. ْڒَخَضار ذ وفُْوس س يْوقع اَذ ْثزّمْمذ تُْوَغا ِمين ا َمارَّ ݣِّين 28 ثِيْخَضارذ. إِي
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س نّش َواَواڒ س يوڒ نسِّ أَ نّش لِْعَباد ين نشِّ إِ ُؤش-اَنغ اذن، ْتهدَّ َذانغ َماّمش ْخَزر ِسيذي،

ن يِيسم س لُْبْرَهانَاث ذ لُْمْعِجَزاث تݣّذ اَذ تْسݣْنِفيذ اَذ َباش نّش فُْوس َسّرح 30 ْزَعامث.

يقّدْسن." نّش ام اَخدَّ ِعْيَسى

يقّدْسن، أَرُّْوح س إِْذسن ا َمارَّ ْورن شُّ ُمْونن. َمانِي وْمَشان ئِْنهّز ْثَژاْدِجيث، ڒن كّمْ َواِمي 31

ْزَعامث. س أَربِّي ن َواَواڒ س اَواڒن سَّ

َجاَراسن ا َمارَّ شن َشّرْ ْڒُمْوِمنِین

َوار يّجن ذ ُؤَڒا ِكيف-ِكيف. نْسن َڒْعقڒ ذ نْسن ُؤڒ َغاْرسن ْڒُمْوِمِنين ن نِّي ْجَماعث 32

س اَرُُّسل ذن شّهْ 33 َجاَراسن. ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ َشّرْشن َواْحذس، نّس َغارس ِمين َشا يحّسب

َمارَّا َخاسن يݣَّا أَربِّي ْڒمْوث. ِزي ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ يݣَّا إِي لِْقَياَما خ َران اَمّقْ ذ ّجْهذ ن يِج

ثْمَغار. لَْبَرَكا

ْتَراحن ثُْوْذِرين ذ ثُِمْوَرا يْدَجا َغار إِي يِنِّي َٔنَّا لِا يْحَذاج. زَّاْيسن يّجن ذ ُؤَڒا يْدِجي َوار 34

فّرْقن-ثنت نِْثِني اَرُُّسل. ن يَضارن َغار ْسُرْوَسان-ثنت 35 نِّي، ْتمْنَياث َتاِوين-د ْزنُْوَزان-ثْنت

َعاوذ اَرُُّسل ان-ث سمَّ ُيْوسف، قَّارن-اَس يّجن ِذنِّي 36 يْحَذاج. ِمين يّجن ْمُكڒ ْعَلاْحَساب

ئِكَّار 37 قُْبُرص. ن ثْنِديْنت ن مِّيس ذ اَيث-َلاِوي ِزي نتَّا اعن’. يْتشجَّ ‘ونِّي يْعِني َبْرنَاَبا س

اَرُُّسل. ن يَذارن َغار يسْرس-يثنت نِّي ْتمْنَياث -د ُيْوِوي َغارس، إِي ْثُمْوْرث ن يج يّزنْز

َسافُْوَرا نّس ثْمَغاْرث ذ أَنَاس

يّزنْز ئُِرْوح َسافُْوَرا، قَّارن-اَس نّس ثْمَغارث ذ نتَّا أَنَاس قَّارن-اَس وْرَياز ن يِج ئِكَّار يسْرس-يثنت15 ثِينّْغِنيت ُيْوِوي-د ْتمْنَياث، ن َشان َغارس ا ئِجَّ 2 نّس. ْثُمْوْرث ن يج

َمانَاينِّي. ْمِليح ثّسن نّس َثْمَغارث اَرُُّسل. ن يَضارن َغار

ثْسخّرْقذ ي َمايمِّ نّش؟ ُوْوڒ ذݣ ُيْوذف يَطان شِّ يَغّر ش ي َمايمِّ أَنَاس، "آ ُبْطُرس: ينَّا-ٱس 3

َوار َما 4 نِّي؟ ْثُمْوْرث ن ْتمْنَياث ِزي نّش يِيخف إِ ْتمْنَياث ن َشان يذ ثجِّ يقّدْسن، أَرُّْوح خ
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نِّي ْتمْنَياث ْدِجيْنت َوار َما ْثّزنْزذ، ت َواِمي ثّزنْزذ؟ َغا ت إِي ْقبڒ نّش نِّي ْثُمْورث ثْدِجي

َقا يِْوَذان، خ َشا ثْسخّرْقذ َوار َمانَاَيا؟ تݣّذ اَذ نّش ُوْوڒ ذݣ ثْنِويذ ي "َمايمِّ ينَّا-ٱس: نّش؟"

أَربِّي." خ ثسخّرْقذ

إِ ڒْخَبار يارِّين د ِوي َمارَّا ِذنِّي. ْوث يمُّ ْثُمْوْرث َغار ئِْوَضا َواَواڒ-أَ، إِ يْسَڒا َواِمي أَنَاس 5

نْضڒن. اَث ُؤِوين-ث ڒْشفن س أَنَاس نن كّفْ َباب شَّ كَّارن 6 اَطَّاس. يݣّْوذ َمانَاَيا

ِمين خ ڒْخَبار َشا َثارِّي د َوار أَنَاس ن ثْمَغاْرث ثُْوَسا-د ْثَسَعاثِين ن ْثَڒاَثا َشان ْعُذْونْت 7

نِّي؟" َثُمْوْرث ثّزنْزم ِزي إِي ٱنِْشُتْوَيا َما شم، "إِن-اَيي ينَّا-ٱس: ُبْطُرس ئِْندق-د 8 يوْقعن.

أَنِْشُتْوَيا." "َواه، ثنَّا-ٱس:

يّݣ؟ َغا ِمين أَربِّي ِسيِذي ن اَرُّْوح تژرم اَذ ْتَزْعمم اَذ ْثَتاْفقم ي "َمايمِّ ُبْطُرس: ينَّا-ٱس 9

ثْوَضا َصاِفي 10 شم." ذ ُؤَڒا ْيِسين اَشم اْرث ثوَّ َغار أََقاثن نّم، اَْرَياز ينْضڒن يِنِّي ذْوڒن-د أََقا

ْوث، ثمُّ ُؤِفين-ت نِّي َباب شَّ وْذفن د َواِمي ِذنِّي. ْوث ثمُّ ُبْطُرس ن يَضارن َغار نِّيت ْڒخّدْ

َمانَاَيا يْسِڒين يِنِّي ا َمارَّ ذ ْڒُمْوِميِنين ن ْجَماعث ا َمارَّ 11 نّس. وْرَياز اَك نْضڒن-تث ْيِسين-تث

اَطَّاس. ݣّْْوذن

یِْوَذان ن اَطَّاس ْنفَان س ُسل أَرُّ

ن يف وسقِّ ذݣ َمارَّا ْتُمْونن يِوَذان، َجار لُْبْرَهانَاث ذ لُْمْعِجيَزاث ن اَطَّاس تݣّن أَرُُّسل 12

ا َواخَّ ْڒُمْوِمِنين اَك يُمْون اَِكسن َحّد يْزِعيم َوار ُيْوِمينن َوار إِي نِّي يِْوَذان زݣ 13 ُسِليَمان.

ن لَْعَدد ن ئِج ِسيِذيْثنغ، ِزي ُيْوْمنن إِي يِنِّي ن اَطَّاس ْتَواْرنِين 14 اَطَّاس. تْحَتاَرامن-ثن ٱمنِّي

ثْمَغاِرين. ذ يْرَيازن

اَْخِمي حَما يَجْرَثاڒ ذ ْوث َثاسُّ ِذي ْسُرْوَسان-ثن ْزنَاِقي، غار يمْهَڒاش ُسْوفُْوغن ئِْوَذان 15

اَطَّاس َتاسن-د 16 زَّاْيسن. ڒْبَعاض نّس ثِيِڒي تْڒقف اَثن يْمكن َباش ُبْطُرس، يّك َغا د ّسنِّي

انن يعفَّ ْجُنْون ابن يْتعدَّ يِنِّي ذ يمْهَراش َتاِوين-د لُْقْدس، َغار ُيْوْذسن ڒْدُشْور ِزي يِْوَذان ن

َمارَّا. ْتݣْنَفان أُْوَشا
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ُسل اَرُّ ْتعدَّابن أَیث-إِْسَرائِیل

حْسذن ْوِقْيين، يَصدُّ ن ْڒِحزب يْعِني يْدَجان، ِكس يِنِّي ا َمارَّ ذ ڒْفُقَها ن اَرَّايس ئِكَّار 17

ن لَْمَلائَِكا ن يج ْدِجيرث س َولَِكن 19 ڒْحبس. ِذي ݣِّين-ثن طّْفن-ثن 18 اَطَّاس، اَرُُّسل

ثْمِزيَذا ِذي بّدث "ُرْوحم 20 ثنَّا-ٱسن: ْثُسْوفغ-يثن ڒْحبس، ن ْوَرا ثِيوُّ ثْرزم-اَسن أَربِّي ِسيِذي

ذ 21 ْجِذيذ." ن ثُْوَذاْرث-أَ ن اََواڒن ا َمارَّ س يِْوَذان إِ ثم حّدْ أَيث-إِْسَرائِيل، ن َرانْت َثمّقْ

سْڒَماذن. ْبَذان أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار ڒْفَجر َغار ُؤْذفن ݣِّين، إِي َمانَاينِّي

أَيث- ن لُْحكَّام ن ْجَماعث ْسُمْونن-د يْدَجان ِكس يِنِّي ا َمارَّ ذ ڒْفُقَها ن اَرَّايس َولَِكن

ڒْحبس. زي اَرُُّسل اَِوين د اَذ ثْمِزيَذا ن اسن يعسَّ ّسكّن نْسن، َرانن يمّقْ ا َمارَّ يْعِني إِْسَرائِيل،

ڒْخَبار، ِسيْوضن ذْوڒن-د َشا. ُؤِفين ثن ِذين َوار ڒْحبس َغار نِّي اسن يعسَّ ُؤْوضن َواِمي 22

نِّي. ْوَرا ثوُّ إِ زَّاث بّدن ڒْحبس ن اسن يعسَّ ذ ْمِليح، بلّْعْنت ڒْحبس ن ْوَرا ثِوُّ "نُْوَفا نَّان: 23

ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ ڒْخَبار-أَ ْسِڒين َواِمي 24 َحّد." نُْوِفي ِذنِّي َوار َذاخڒ َغار نُْوذف َواِمي

َغا َمانِي فكَّارن ُوْوڒ ذݣ َڒْعجب يْسمض-اَسن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ن اسن يعسَّ ن َران ومّقْ

َمانَاَيا؟ َياوض

َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي اََقاثن ڒْحبس ِذي ثݣِّيم نِّي "يْرَيازن ينَّا-ٱسن: يّجن َغاْرسن ُيْوَسا-د 25

اَرُُّسل ُؤِوين-د نّس يْمَخاْزنِْيين اَك اسن يعسَّ ن نِّي َران ومّقْ يُرْوح نِّيت ْڒخّدْ 26 يْوَذان!" سْڒَماذن

وْزُرو. س عب شَّ رْجمن اَثن ݣّْْوذن ِميْنِزي لُْعْنف، بَڒا

ينَّا-ٱسن أَيث-إِْسَرائِيل. ن لُْحكَّام ن ْجَماعث إِ زَّاث ْسبّدن-ثن اَرُُّسل، ِسيْذفن د َواِمي 27

كنِّيو َولَِكن ِعْيَسى، ن نِّي يِيڒس س َشا ثسْڒَماذم َوار كنِّيو إِ "نُْوَمر 28 ڒْفُقَها: ن اَرَّايس

نّغ." يِِيڒي خ وْرَياز-أَ ن ْڒمْوث تݣّم اَذ ثْخسم نْوم. ْثُغْوِري س لُْقْدس ارم ْثعمَّ

إِ َماِشي أَربِّي، إِ نَْطاع أَ ا-َيانغ "ئِْتخصَّ نَّان-اَسن: نّْغِني اَرُُّسل ذ ُبْطُرس اَرَُّسْول ئِْندق-د 29

ثْحَناْشت. خ ْثرْفعم ث َواِمي كنِّيو ثْنِغيم إِي ِعْيَسى يسكَّار-د نّغ ڒْجُذْوذ ن أَربِّي 30 يِْوَذان!

تُْوَبا ُيْوش أَذ يسْنجم، اَذ يْحكم اَذ َباش نّس وفُْوِسي خ يݣِّي-ث َغارس أَربِّي يْرفع-يث 31
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أَرُّْوح ذ ين نشِّ َخاسْنت نْشّهذ ْثمْسَڒايِين-أَ خ 32 نْسن. ْڒُمْعِصَياث يْغَفر أَذ أَيث-إِْسَرائِيل، إِ

يْتَطاَعان." َذاس يِنِّي إِ أَربِّي ُيْوِشي-ث أَرُّْوح-أَ يقّدْسن،

اَمسْڒَماذ ذ نتَّا وَفرِِّسي، يج ئِكَّار-د 34 نْغن. اَثن رزُّْون غْضبن، خّيْقن اََواَڒ-أَ ْسِڒين َواِمي 33

لُْحكَّام ن ْجَماعث ن ْڒوْسط ِذي ئِبّد ْعب. شَّ َمارَّا يتْحَتاَرام-يث ݣَاْمِليل قَّارن-اَس ِريَعا شَّ ن

"آي ينَّا-ٱسن: 35 َبارَّا. َغار ْڒوْقث ن ْشَواْيت اَرُُّسل ُسْوْفغن اَذ ئِتَّار-اَسن أَيث-إِْسَرائِيل، ن

إِ ْقبڒ 36 يِْوَذان-أَ! إِ ْتخْذمم اَذ ثْخسم ِمين ِزي نْوم يخف ْحَضام أَيث-إِْسَرائِيل، ن يْرَيازن

َشان ْذَفارن-ث َران، اَمّقْ ذ نّس يخف َيارَّا نتَّا اس. أَثُْودَّ قَّارن-اَس وْرَياز يج ئِكَّار-د ان-أَ، ُوْوسَّ

مْنَبْعد 37 َوالُو. ذ ذْوڒن يْذَفارن ث إي يِنِّي ا َمارَّ ْمسْفَراقن يْتَوانغ، َولَِكن يْرَيازن. ن ِميَّا اَْربَعا

ن يمْزَذاغ ن ْحَصاء ْلٕاِ ن ِڒيَّام ِذي لَْجِليل ن ْثُمْوْرث ِزي َيُهْوَذا ئِكَّار-د اس، أَثُْودَّ وْرَياز-أَ إِ

يْذَفارن ث إِي يِنِّي نتَّا، ذ ُؤَڒا يْتَوانغ َولَِكن يِْوَذان، ن لَْعَداد ن يج اَِكس ئِْنده أَيث-إِْسَرائِيل.

ِمين ذ ان نوَّ ِمين تّجم. أَثن يِْوَذان-أَ، إِ ذم ْتبّعْ اَذ نْصحغ اَكنِّيو و ڒخُّ 38 يكَّا. َمانِس يّجن كُڒ

ثْقَضام. اََخاسن رم ْثزمَّ َوار أَربِّي ِزي َمانَاينِّي مَڒا 39 يْقَضا. اَذ َواَها يِْوَذان زݣ مَڒا خّدْمن،

أَربِّي!" اَكذ ْتمْنَغام نْوم يخف تِيفم َوار ْحَضام

ْتَعاَواذم "َوار نَّان-اَسن: اَْعُمْوذ َعانّن-اَسن اَرُُّسل ُؤِوين-د ݣَاْمِليل. َغار نِّي يِْوَذان ْسِڒين 40

ضْڒقن-اَسن. نِّيت ْڒخّدْ ِعْيَسى." ن يِيڒس س يْوڒم تسِّ اَذ

بلِّي بن حّسْ أَيث-إِْسَرائِيل، ن لُْحكَّام ن نِّي ْجَماعث ِزي اَرُُّسل فّْغن َواِمي َفْرحن 41

ْتَراحن نَْهار مُكڒ قِّيمن 42 ِعْيَسى. ن يِيسم خ يوْقعن َذاسن إِي نِّي َهانَا ْلٕاِ خ ا لِْهمَّ َغاْرسن

ذ نتَّا ِعْيَسى بلِّي ارن ْتبشَّ سْڒَماذن اْرث ثدَّ اَڒ اْرث ثدَّ ِزي ْتَراحن َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا َغار

لَْمِسيح.

ْلقُْدس ن ثْنِدیْنت ِذي ُسل اَرُّ ن َحابَا صَّ ن سْبَعا

َثُيْونَانِيث لَُغا س اَواڒن سَّ إِي ْڒُمْوِمِنين يْتَواْرنِي. يمْحَضارن ن لَْعَداد نِّي ان ُوْوسَّ ذݣ ْڒَحّق16 ُبو تِيّشن َذاسْنت َوار نّغ اِڒين َثاجَّ َقا قَّارن لِْعْبِرَيا، اَواڒن يسَّ يِنِّي زݣ ْتشْثَشان
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يمْحَضارن َمارَّا ْسُمْونن اَرُُّسل ن نِّي ثْنَعاش كَّارن 2 نَْهار. ْمُكڒ لُْمْعَوانَا فّرْقن ْخِمي نْسْنت

لُْمْعَوانَا. نفرق أَ َباش أَربِّي ن َواَواڒ ذݣ نْسمح أَ اَرُُّسل ين نشِّ َمْعُقْول "َماِشي نَّان-اَسن:

ْورن شُّ يِڒين أَذ ْمِليح، اََقاثن نم-ثن ثّسْ تِيِڒي اَذ زَّاْيوم يْرَيازن ن سْبَعا اَِويم-د كَّارم اَيْثَما، آي 3

نُْوش أَ اَرُُّسل ين نشِّ َباش 4 ا-َيا لُْمِهمَّ س نْكلّف اَثن ين نشِّ ڒْفَهامث. ذ يقّدْسن أَرُّْوح س

وحّدث." ذ ْثَژاْدِجيث إِ نّغ ْڒوْقث

ن يج ذ نتَّا سِتيَفان، قَّارن-اَس يّجن يْخَضارن كَّارن ْجَماعث. َمارَّا إِ ْڒَحاڒ ئِْعجب-اَسن 5

تِيُمْون ذ نِيَكانُْور ذ ْبُرْوكُْوُرس ذ ِفيِليپَّاس ئِْخَضارن يقّدْسن. أَرُّْوح ذ يَمان ْلٕاِ س ْور يشُّ وْرَياز

سْبَعا-َيا 6 أَيث-إِْسَرائِيل. ن ين دِّ ِذي نتَّا يْسڒم تُْوَغا َوانَْطاْكَيا، زݣ نِيُكْوَلاس ذ َبرِميَناس ذ
َبَركن-ثن.ذ نْسن يَفاّسن َخاسن سْرسن َخاسن ژُّْوْدجن ّسنِّي اَرُُّسل َغار قّدْمن-ثن َحاَبا صَّ ن

ن ڒْفُقَها ن اَطَّاس ُؤْمنن لُْقْدس، ِذي يمْحَضارن اَطَّاس ْتَواْرنِين أَربِّي، ن َواَواڒ ئِْنَتاَشار 7

ْلٕانِْجيل. ِزي أَيث-إِْسَرائِيل

ُسل اَرُّ ن َحابَا صَّ ن سْبَعا ِزي یّجن ْستِیفَان طّْفن

ذ لُْمْعِجيَزات ذ لُْبْرَهانَاث يِْوَذان َجار يتّݣ ّجْهذ، ذ أَربِّي ن لَْبَرَكا س ْور يشُّ نتَّا ْسِتيَفان-أَ 8

ثْنِديْنت ن يِئْسَرائِيِلْيين ذ نِْثِني ‘لِِبْرتِيُنْون’.ر قَّارن ُؤمي ثْمِزيَذا ِزي ڒْبَعاض كَّارن 9 َرانِين. ثِمّقْ

ْبَذان أَْسَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ذ ِكيِليْكَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي ينّْغِنيت ذ إِْسَكْنَدِرَيا ن ثْنِديْنت ذ لُْقِريَنا ن

اَواڒ. يسَّ ِزي إِي أَرُّْوح ذ ڒْفَهامث من َقاّوْ اَذ رن زمَّ َوار َماَشا 10 ْسِتيفان، اَك تْمَناَقارن

َوار اََواڒ ار يقَّ ْسِتيَفان إِ نْسَڒا ين نشِّ يِنين، اَذ َباش يْرَيازن َشان إِ اَّرْشوث ُؤِشين كَّارن 11

يْمسْڒَماذن ذ أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانن يمّقْ ذ ُؤَڒا يْوَذان بن ْسعّصْ 12 أَربِّي! ذ ُمْوَسى خ يْحِڒين

لَْعلاَما ن يج ذ َثا يْعِني يَفاّسن، َخاس ْسُرْوَسان َباب سَّ َشان خ يّجن َشان خ ْتَژاْدَجان ْڒُمْوِمِنين ْخِمي ذ6.6

لَْبَرَكا. ذ ّجْهذ ُؤشن اََذاس بلِّي

ثْنِديْنت َغار ُؤِوين-ثن اَرُّوَمانُوس حْبسن-ثن تُْوَغا إِي يِئْسَرائِيِلْيين ن َشان ذ نِْثِني لِِبْرتِيُنون بلِّي قَّارن ئِْوَذان ر9.6

نّْغِني. يُموَشان ذ إِْسَرائِيل َغار عْقبن-د ُرْوَما. ِزي ُسوْفغن-ثن ضْڒقن-اَسن-د مْنَبْعد ُرْوَما. ن
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يْوَذان ݣِّين 13 أَيث-إِْسَرائِيل. ن لُْحكَّام ن ْجَماعث َغار ُؤِوين-ث ْسِتيَفان طّْفن ِريعا، شَّ ن

ن ِريَعا شَّ ذ يْصَفان وْمَشان-أَ خ يْحِڒين َوار اََواڒ ار يقَّ "ْبَناذم-أَ قَّارن: ْور، ژُّ شْهذن اََخاس

إِي لَْعاَداث يبّدڒ اَذ اَْمَشان-أَ، يْهذم اَذ نَّاِصَرا ِزي ِعْيَسى بلِّي ار يقَّ نْسَڒا-َياس 14 ُمْوَسى!

ْجَماعث ِذي يْدَجان ِذين إِي يِنِّي ا َمارَّ سِتيَفان ِذي َذايس خزَّرن 15 ُمْوَسى." ا يجَّ د َذانغ

لَْمَلائَِكا. ن وغْمُبْوب اَم نّس اَغْمُبْوب ُؤِفين أَيث-إِْسَرائِيل، ن لُْحكَّام ن

أَیث-إِْسَرائِیل ن ْلُحكَّام ن ْجَماعث یْتَواَجھ ْستِیفَان

َمانَاَيا؟" ح صَّ ذ "َما ْسِتيَفان: إِ ينَّا-ٱس ڒْفُقَها ن اَرَّايس ئِكَّار يْثنغ17 جدِّ تُْوَغا َواِمي َغاِڒي. صنّْطث يْمَغارن! آي أَيْثَما! "آي ْسِتيَفان: ينَّا-ٱسن 2

َحاَران، ن ثْنِديْنت ِذي يْزذغ ٱذ َما ْقبڒ ِميُسْوُبْوَطاْمَيا، ن نِّي ْثُمْوْرث ِذي يْدَجا ْبَراِهيم

نّش ڒْحَباب اّج نّش، ْثُمْوْرث-أَ ِزي ا سَّ فّغ كَّار، ينَّا-ٱس: 3 َعِظيم، أَربِّي ئِمْظَهار-اَس-د

سْظَهارغ. َغا د َذاش إِي نِّي ْثُمْوْرث َغار ُرْوح

ِذي يْزذغ ئُِرْوح ِميُسْوُبْوَطاْمَيا، يْعِني يَكْلَدانِْيين، ن نِّي ْثُمْوْرث ِزي ُيْوُيْور ْبَراِهيم ئِكَّار 4

و. رخُّ ثزّدْغم َمانِي ْثُمْوْرث-أَ َغار أَربِّي ُيْوِوي-ث َباَباس، ْوث يمُّ َواِمي َحاَران. ن ثْنِديْنت

َوار ْبَراِهيم نِّي ْڒوْقث ِذي يْملك. اَت ْثُمْوْرث-أَ ِزي ْشَبار ذ ُؤَڒا ُيْوِشي َذاس َوار َولَِكن 5

ْورِّيث دُّ ذ شك إِ َثُمْوْرث-أَ ُؤشغ أََذاش ينَّا-ٱس: أَربِّي يْوعذ-يث اَمنِّي، ا َواخَّ َثاْرَوا. ُبو َغارس

نْوم. تِيِڒي اَذ نّش
يسْمَغانز ذ يِڒين أَذ ِميّدن، ن ْثُمْوْرث ِذي نّش ْورِّيث دُّ ِعيشن أَذ أَربِّي: ينَّا َذاس إِي و أَمُّ 6

اَذ ار: يقَّ أَربِّي َولَِكن 7 يسݣُّْوْوَسا. اَْربعِميَّا َتَماَرا ّسكّن أََخاسن نِّي، ْثُمْوْرث ن أَيْثَباب إِ

اََذايي ّسنِّي نّش ْورِّيث دُّ فّْغن اَذ مْنَبْعد يسْمَغان، ذ يݣِّين ثن إِي نِّي ْثُمْوْرث ن يْوَذان َعْقبغ
وْمَشان-أَ.س ذݣ عْبذن

لَْعِبيد. ذ نِْثِني ئِسْمَغان ز6.7

أَيث-إِْسرائِيل. ن َثُموْرث يِيِني اَذ يْخس أَْمَشان-أَ س7.7
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ار-يث ئِطهَّ إِْسَحاق، ا-د يجَّ ْبَراِهيم طََّهارث. ن يْعِني نِّي ْڒَعاهذ ْبَراِهيم إِ ُيْوَشا-ٱس أَربِّي َفا 8

ڒْجُذْوذ 9 نّغ. ڒْجُذْوذ ن ثْنَعاش ا-د يجَّ يْعُقْوب يْعُقْوب. ا-د يجَّ إِْسَحاق ْثمْنَيام. ِويس نَْهار

اَِكس، اََقاث أَربِّي َماَشا ِمْصَرا. ِذي يْسمغ ذ يْذوڒ اَذ ّزنْزن-ث ُيْوسف، ُؤَماْثسن ذن حّسْ نّغ

اَزْدِجيذ يْعِني ِفيْرُعْون َغار ئِْسِعيّز-يث لِْحْكَما، ُيْوَشا-اَس نّس! َتَماَرا ا َمارَّ ِزي ئِفّك-يث 10

نّس. ڒْقَصار ا َمارَّ ذ ِمْصَرا خ يْحكم اَذ ئِݣِّي-ث ِمْصَرا. ن

َرانْت، َثمّقْ ذ َتَماَرا ثكَّا َكْنَعان. ن َثُمْوْرث ا َمارَّ ذ ِمْصَرا ا َمارَّ ِذي ُبْوهيُّْوف يْوقع ا ثُمَّ 11

ئِّسّك يْرَذان، َذايس ِمْصَرا بلِّي يْعُقْوب يْسَڒا َواِمي 12 ّشن. َغا ِمين نّغ ڒْجُذْوذ ُؤِفين َوار

اَيْثَماس إِ ُيْوسف ينَّا-ٱسن ْثَناين، ِويس ْثَواَڒا ذْوڒن َواِمي 13 َثمْزَواُرْوت. ْثَواَڒا ِذنِّي نّغ ڒْجُذْوذ

ُيْوسف 14 ُيْوسف. ن ڒْحَباب ِفيْرُعْون يّسن إِݣ ّسنِّي عْقڒن-ث. نِّيت ْڒخّدْ ُؤَماْثوم ذ نش َقا

ئِْهَوا-د 15 إِْذسن. سْبِعين و خْمَسا ِذي نِْثِني نّس، ڒْحَباب ذ يْعُقْوب َباَباس اَِوين د اَذ يّسّك

ن ْثُمْوْرث َغار ّسنِّي ّمْيِسين-د 16 نّغ. ڒْجُذْوذ ذ نتَّا ْوث يمُّ إِݣ ِذنِّي ِمْصَرا، َغار يْعُقْوب

خ نُّْوَقاْرث ن تََّمان ن يِج س ْبَراِهيم يْسَغا تُْوَغا إِي ونْضڒ ذݣ ِذنِّي نْضڒن-ثن َشِكيم،

َشِكيم. ِذي ْور اَيث-َحمُّ

يْمَغار ئِْكَثر ْبَراِهيم، يْوعذ ِميْنِزي أَربِّي يكّمڒ َغا ِذي إِي ْڒوْقث ْثَقّرب د َواِمي ا ثُمَّ 17

ُيْوسف. َشا ين يسِّ َوار ِمْصَرا ِذي نّْغِنيت وزْدِجيذ ن يج ئِمْظَهار-د 18 ِمْصَرا. ِذي نّغ ْعب شَّ

يسْيَمان نَْضرن اَذ َباش يف بسِّ َخاسن ئِتّݣ نّغ، ڒْجُذْوذ خ يّسّك-يت نّغ، ْعب شَّ ئِْخذع 19

ثْڒت ئِْتَواربَّا اَطَّاس. يْصَباح نتَّا ُمْوَسى، يْخڒق نِّي ْڒوْقث ِذي 20 ّمْثن. اَذ حَما َبرَّا َغار نْسن

ْثربَّا-ث ِفيْرُعْون ن يْدِجيس ْثبنَّا-ث ا، َبرَّ َغار نَْضرن ث َواِمي 21 َباَباس. ن اْرث ثدَّ ِذي ْشُهْور

ار يقَّ ِمين ِذي ّجْهذ َغارس يِمْصِرين، سْڒَماذن ِمين ا َمارَّ ُمْوَسى ئِْڒمذ 22 مِّيس. ذ َثارِّي-ث

يتّݣ. ِمين ذ

يِج ئِْژَرا 24 أَيث-إِْسَرائِيل. اَيْثَماس يْفقذ اَذ يرزُّو يسݣُّْوْوَسا، اَْربِعين يكّمڒ َواِمي ا ثُمَّ 23

اَِمْصِري يْنَغا زَّايس ئِْنَتاقم يْتَواضْڒمن، ونِّي خ يَذافع ئِكَّار وئِْسَرائِيِلي، ن يِج خ ا يْتعدَّ وِمْصِري

َماَشا نّس، وفُْوس خ يسْنجم اَثن أَربِّي بلِّي فْهمن اَذ أَيث-إِسرائيل اَيْثَماس بلِّي يْنَوا نتَّا 25 نّي.
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يْسمْصَڒاح اَثن يخس ْتمْنَغان، يِئْسَرائِيِلْيين ْثَناين ُيْوَفا نّس، ا ثِيوشَّ 26 َشا. ْفِهيمن َوار نِْثني

ينَّا- يْذفع-يث ان، يْتعدَّ ونِّي يكَّار-د 27 َواَياْوَيا؟ خ ام ْتعدَّ ي َمايمِّ اَْوَماثن، ذ كنِّيو ينَّا-ٱسن:

أَِمْصِري ثْنِغيذ اَم ثْنغذ اََذايِي ْثرزُّْوذ َما 28 َخانغ؟ ْڒَقاِضي ذ نِغ اَرَّايس ذ يݣِّين ش ُؤو ٱس:

يِعيش ِمْدَيان ن ْثُمْوْرث َغار يُرْوح يْروڒ ئِكَّار ُمْوَسى، َمانَاَيا يْسَڒا َواِمي 29 يضنَّاط؟ ن نِّي

يحْنِجيرن. ْثَناين ِذنِّي ا-د يجَّ انِي، اََبارَّ ذ ِذنِّي

ي ْثمسِّ ن وَحُذْوق ذݣ لَْمَلائَِكا ن يج َغارس ْثبّد-د يسݣُُّوْوَسا، اَْربِعين يْعُذو َواِمي ا ثُمَّ 30

ئِْتعّجب َمانَاينِّي، ُمْوَسى يْژَرا َواِمي 31 ِسيَنا. ن وْذَرار زَّاث ْحَرا صَّ ِذي ْثزݣَّْواْرث ِذي ْثرّق

ن أَربِّي ذ نش 32 ينَّا-ٱس: أَربِّي ِسيِذي ن ْوت صُّ إِ ئِْسَڒا يْخَزر. اَذ يَقّرب اََغارس يُرْوح

َوار ثِيݣّْْوِذي س يتْرِجيِجي ُمْوَسى ئِْبَذا يْعُقْوب. ذ إْسحاق ذ ْبَراِهيم ن أَربِّي ذ نّش، ڒْجُذْوذ

يْخَزر. اَذ َشا يْزِعيم

ْثبّدذ خف إي اَْمَشان-أَ ِميْنِزي نّش يَضارن زݣ ثِيِسيَڒا كّس أَربِّي: ِسيِذي ينَّا-ٱس 33

نْسن يُغْوَيان ْسِڒيغ ِمْصَرا، ِذي يُنو ْعب شَّ يْدَجا ِذي إِي َڒْعَذاب ْژِريغ َقا 34 ُمقّدس. اََقاث

ِمْصَرا. َغار ّسكّغ اَش و ڒخُّ أََراح-د ْسنْجمغ. اَثن ْهِويغ-د

نتَّا َولَِكن َخانغ؟ ْڒَقاِضي ذ نِغ اَرَّايس ذ يݣِّين ش ُؤو نَّان-اَس: نَْكرن-ث ُمْوَسى-َيا 35

خ أَربِّي ئِّسّك-يث يْسنْجمن. َغا ثن إِي ونِّي ذ اَرَّايس ذ يِيِڒي اَذ َباش أَربِّي يّسّك-يث

ثن إِي نتَّا ذ ُمْوَسى-َيا 36 نِّي. ْثزݣَّْواْرث ِذي يمْظَهارن د َذاس إِي نِّي لَْمَلائَِكا ن وفُْوس

ْحرا صَّ ِذي ُؤَڒا اَزݣَْواغ، ڒْبَحار ِذي ِمْصَرا، ِذي يݣَّا إِي لَْعَلاَماث ذ َڒْعَجايب س يُسْوْفغن

يسݣُّْوْوَسا. اَْربِعين

اَمْشَناو اَيْثَماْثوم زݣ نَِّبي ن يج أَربِّي ُيْوش د أََذاوم أَيث-إِسرائيل: إِ ينَّان إِي ُمْوَسى-َيا ذ 37

ذ ْحَرا. صَّ ِذي يُمْونن إِݣ أَيث-إِْسَرائِيل ن ْجَماعث اَكذ يݣُّْورن إِي ُمْوَسى نتَّا ذ 38 نش.

ْهَوان د خف إي نتَّا ذ نّغ. ڒْجُذْوذ اَكذ َعاوذ ِسيَنا ن وْذَرار خ لَْمَلائَِكا يوڒ ثسِّ ِميكذ نتَّا

ُيْوش. ثن اََذانغ حَما ارن يدَّ َواَواڒن
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َغار ذْوڒن اَذ نَْوان قْبڒن، اَث ُؤِݣين َطاعن اََذاس َشا ْخسن َوار نّغ ڒْجُذْوذ َولَِكن 39

نْيِسي اَثن نّغ أَربِّيثن ذ يِڒين اَذ حَما َْٔصَناَماث ْلا ْصنع-اَنغ َهاُرون:ش إِ نَّان-اَس 40 ِمْصَرا.

ِذي 41 ِمْصَرا! ِزي يُسْوْفغن د َذانغ إي ُمْوَسى-َيا يكَّا َمانِيس َشا ين نسِّ َوار نّغ. زَّاث َغار

اَطَّاس َفْرحن ْدبِيحث، قّدْمن-اَس ويْنُدْوز. ن تْصِويْرث خ َْٔصَنام ْلا ن يج صْنعن نِّي ِڒيَّاَماث

نْسن. يَفاّسن س ݣِّين ِمين خ

َٔنِْبَيا: ْلا ن لِْكَتاب ار يقَّ َماّمش اَمْشَناو وجنَّا يْثَران عّبْذن اَذ ي-ثن يجِّ أَربِّي، َخاسن ئِبّعذ 42

تْضِحّيث ذ ْدبِيحث امم ْتقدَّ َواِمي أَيث-إِْسَرائِيل، "آي

ْحَرا، صَّ ِذي نِّي يسݣُّْوْوَسا اَْربِعين ِذي

نِغ؟ نش إِ َمانَاَيانِّي ثݣِّيم َما

ُمْولُْوخ، قَّارن ُؤِمي َْٔصَنام ْلا ن اَِقيُضْون ثْيِسيم لَّا، 43

َرَفان. قَّارن ُؤِمي نْوم أَربِّي ن يِيْثِري ذ

ْثعْبذم! اَثن َباش ثݣِّيم إِي َْٔصَنام ْلا ذ يَِنا ذ

َبابِل." ن ْثُمْوْرث إِ اَِغيِرين اَّزْڒغ اََخاوم َمانَاَيا خ

اَمش ُمْوَسى ئِݣِّي-ت أَربِّي. ن وِقيُضْون َثْمِزيَذا ْحرا صَّ ِذي نّغ ڒْجُذْوذ َغار َغاْرسن 44

ِ إ ْوش-اَسن ثمُّ وِقيُضْون نِّي َثْمِزيَذا 45 يْژَرا. تُْوَغا إِي ْشكل ْعَلاْحَساب أَربِّي ُيْوَمر ث إِي

ُيْوّزڒ خف إِي ڒݣُْنْوس ن ْثُمْوْرث َغار َيُشْوعص اَك اَِكْذسن ْيِسين-ت نِْثِني نّغ. ڒْجُذْوذ

آ ينَّا-ٱس: أَربِّي َخاس يْرَضا َداود 46 َداود. ن ان ُوْوسَّ اَڒ اَمنِّي يم ثقِّ نّغ. ڒْجُذْوذ إِ زَّاث أَربِّي

نّش. يْغث َثزدِّ َذايس تِيِڒي اَذ وْمَشان يج ذبَّرغ اَذ اَّج-اَيِي َيْعُقْوب، يْثنغ جدِّ ن أَربِّي ِسيِذي

ُمْوَسى. ِسيِذيْثنغ ن وَماس ذ نتَّا َهاُرون ش40.7

ِسيِذيْثنغ ْوث يمُّ َواِمي أَيث-إِْسَرائِيل خ يْحكم ُمْوَسى، ِسيِذيْثنغ ن ام اَخدَّ ذ نتَّا تُْوَغا َيُشْوع ِسيِذيْثنغ ص45.7

ُمْوَسى.



20 59–47.7

َشا يزّدغ َوار ُيْوْعَڒان أَربِّي َماَشا 48 أَربِّي. إِ نِّي اْرث َثدَّ يْبَنان إِݣ نتَّا ذ ُسِليَمان َولَِكن 47

إَِشْعَيا: نَِّبي ينَّا أَمش يَفاّسن. بنَّان إِي ثُْوْذِرين ِذي

يُنو، لَْعْرش ذ نتَّا أَجنَّا أَربِّي: ِسيِذي ار ئِقَّ 49

يُنو. يَضارن ْسُرْوِسيغ ِميخ نتَّاث ذ َثُمْوْرث

ثْبَنام؟ َغا َذايِي إِي اْرث ثدَّ ثݣَّا َماّمش

يُنو؟ اَرَّاحث ن وْمَشان يِيِڒي َغا َمانِي

كُْڒِشي؟ َمانَاَيا يخْڒقن د إِي يُنو فُْوس ذ يْدجي َوار َما 50

نْوم ان ئِمجَّ قْسحن، نْوم ُؤَڒاون َغاْروم ْثغنَّانْت، ثْدَجا ِذي إِي يِنِّي آ ْسِتيَفان: ينَّا-ٱسن 51

ِ إ ْتَعرَّاضم-اَس َعاذ أََقا ِكيف-ِكيف. نْوم، ڒْجُذْوذ ݣِّين َماّمش كنِّيو تݣّم َشا! تْسِڒين َوار

ذ ُؤَڒا نِْغين نِْثِني نْوم؟ ڒْجُذْوذ َشا بن عّدْ ث َوار نَِّبي ن َشان يم يقِّ َما 52 يقّدْسن. أَرُّْوح

كنِّيو و ڒخُّ ْثخْذعم ونِّي يْعِني الِح، صَّ يْدَجان ونِّي َياس د ٱذ َقا ينَّان إِي ْزَمان ن نِّي َٔنِْبَيا ْلا

َشا." ثݣَّيم زَّايس َوار َماَشا لَْمَلائَِكاث، ن وفُْوس خ ِريَعا شَّ ثطّْفم 53 ثْنِغيم-ث.

ْستِیفَان ن ْڒمْوث

غْضبن، خّيْقن ْسِتيَفان، ن اَواڒ أَيث-إِْسَرائِيل ن لُْحكَّام ن نِّي ْجَماعث ْسِڒين َواِمي 54

ن لَْعَظَما يْژَرا وجنَّا َغار يْخَزر يقّدْسن، أَرُّْوح س ْور يشُّ ْسِتيَفان 55 ثِيْغَماس. َغارس غّژن

يبّد ْبَناذم ن مِّيس ذ يُنْوْرزم اَجنَّا ْتَواِڒيغ "أََقا ينَّا: 56 أَربِّي. ن وفُْوِسي خ يبّد ِعْيَسى أَربِّي،

أَربِّي." ن وفُْوِسي خ

ُسْوْفغن- 58 إِْذسن. ا َمارَّ َخاس هْجمن نْسن، ان يمجَّ خ قّْنن ّجْهذ س ْثُغويِّيث ْسنكَّارن 57

اب شَّ ن يِج ن يَضارن َغار نْسن يزْدُجْوَبا سْرسن وْزُرو. س رْجمن-ث ثْنِديْنت إِ ا َبارَّ ث

ْقبڒ ِعْيَسى، ِسيِذيْثنغ "آ ار: يقَّ نتَّا أُو وْزُرو س ْسِتيَفان من رّجْ قِّيمن 59 َشاُول. قَّارن-اَس
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َشا حّسب َخاسن َوار ِسيِذي، آ " ينَّا: ّجْهذ س يعّيض يَفاّدن خ يْوَضا 60 يُنو!" ُبْوْحبڒ

ُبْوْحبڒ. يّفغ-يث َصاِفي َمانَاَيا ينَّا َواِمي ْڒُمْعِصّيث-أَ!"

ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث یْتعدَّاب َشاُول

ْبَذان نِّي نَْهار ِزي اَِكسن. يَتافق يْحَضار ِذنِّي اََقاث َشاُول ْسِتيَفان، نِْغين َواِمي ِذي18 ْڒُمْوِمِنين ا َمارَّ مْسْفَراقن لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ابن ْتعدَّ

َشان 2 اَرُُّسل. إِلَّا لُْقْدس ِذي يم يقِّ َوار يُرْوح، َمانِي يّجن كُڒ َساَمْرَيا ذ َيُهْوِذَيا ن َوايه ّجْ

خ يْقَضا اَذ يرزُّو نتَّا َشاُول 3 اَطَّاس. َخاس حْزنن ْسِتيَفان نْضڒن أَربِّي تݣّْْوذن إِي يْرَيازن

ِذي يتّݣ-يثن ثْمَغاِرين ذ يْرَيازن يُسْوفُْوغ-د اْرث َثدَّ ارث َثدَّ يَتاذف ْڒُمْوِمِنين، ن ْجَماعث

ڒْحبس.

َسَماْریَا ن ثْنِدیْنت ِذي ْنِجیل ْإلِ س تّْبِشر

أَربِّي. ن َواَواڒ س ارن ْتبشَّ ونّْغِني َغار وْمَشان زݣ ْتَراحن يمْسْفَراقن نِّي ْڒُمْوِمِنين 4

ْڒَغاِشي ا َمارَّ 6 لَْمِسيح. س نّس يمْزَذاغ ئِْتحدَّاث َسَماْرَيا، ن ثْنِديْنت َغار يُرْوح ِفيِليپَّاس 5

ار. يقَّ ِمين َغار ْمِليح ْتصنَّاطن يݣَّا، نِّي لُْمْعِجيَزاث ْژِرين أُو نّس َواَواڒ َغار ْسِڒين َواِمي نِّي

ُؤِمي يِنِّي ذ افن يزحَّ ن أَطَّاس ّجْهذ. س ْثُغْويِّث ْسنكَّارن َواطَّاس، زݣ فّْغن انن يعفَّ ْجُنْون 7

نِّي. ثْنِديْنت ِذي اَطَّاس َفّرْحن 8 ݣْنَفان. يَضارن ْوثن مُّ

ئِسْذَهاش ْسُحْور. ام يْسخدَّ تُْوَغا ِسْمَعان، قّارن-اَس ار وسحَّ يج نِّي ثْنِديْنت ِذي ِذنِّي 9

ذ ومْزَيان س َمارَّا َغارس تْسَڒان 10 َران. اَمّقْ ذ نّس يخف ئَِتارَّا َسَماْرَيا، ن يْوَذان ا َمارَّ

ِمْنِزي َغارس تْسَڒان 11 َعِظيم!" يْدَجان إِي أَربِّي ن َران اَمّقْ نِّي ّجْهذ ذ "أَْرَياز-أَ نَّان: َران ومّقْ

ن ْڒُمْلك س ِفيِليپَّاس ر يبشَّ ثن َواِمي 12 نّس. ْسُحْور س ْڒوْقث ن اَطَّاس يسْذَهاش-يثن

ِسْمَعان 13 ثْمَغاِرين. ذ يْرَيازن س َواَمان س ارن ْتطهَّ ُؤْمنن لَْمِسيح، ِعْيَسى ن يِيسم ذ أَربِّي
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يْژَرا َواِمي ِسْمَعان يْتعّجب ِفيِليپَّاس اَك ئُِمْون َواَمان. س ار ئِطهَّ ُيْومن، نّس يِيْخف س نتَّا

يْتَواݣّن. إِݣ َرانن يمّقْ لُْبْرَهانَاث ذ لُْمْعِجَزاث

ّسكّن اَرُُّسل كَّارن أَربِّي، ن اََواڒ قْبڒن اَيث-َساَمْرَيا َقا لُْقْدس ِذي اَرُُّسل ْسِڒين َواِمي 14

يقّدْسن. أَرُّْوح ْوش يمُّ اََذاسن حَما أَربِّي إِ تَّارن-اَس ُؤْوضن، َواِمي 15 ُيْوَحنَّا. ذ ُبْطُرس َغاْرسن

يِيسم س َواَمان س ارن ْتَواطهَّ تُْوَغا زَّاْيسن، يِّجن خ ُؤَڒا أَرُّْوح يْهِوي د َوار َعاذ ِمْنِزي 16

أَرُّْوح ْوش-اَسن يمُّ نْسن، يَفاّسن َخاْفسن سْرسن كَّارن 17 َصاِفي. أُو ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن

يقّدْسن.

ْوش- يمُّ يقّدْسن اَرُّْوح بلِّي ِسْمَعان ُيْوَفا نِّي يِْوَذان خ نْسن يَفاّسن اَرُُّسل سْرسن َواِمي 18

ّجْهذ-أَ نش ذ ُؤَڒا "ُؤشم-اَيي ينَّا-ٱسن: 19 اَرُُّسل. إِ ْتمْنَياث ُيْوش اََذاسن يرزُّو ئِكَّار اَسن،

يقّدْسن." أَرُّْوح ْوش يمُّ اََذاس يُنو يَفاّسن سْرسغ َغا خف إِي ونِّي حَما

ِمْنِزي ڒْفَنا ِذي اَِكذش ي ثِمسِّ ذ تِيِڒي اَذ نّش نُّْوَقاْرث "لَّا، ينَّا-ٱس: ُبْطُرس ئِكَّار 20

ِذي ْڒَحّق ذ ُؤَڒا وْمَشان ُبو يِتيِڒي َغارك َوار 21 ْتمْنَياث! س أَربِّي ن لَْهِدَيا تْسغذ اَذ ثْنِويذ

ِسيِذي تَّار نّش، ّشّر ِزي تُْوب 22 أَربِّي. اَك نِيَشان ُبو يْدِجي َوار نّش ُؤڒ اش َڒاحقَّ ْڒخْذمث-أَ

ن َثاْرُزْوِݣي س ْورذ ثشُّ شك ْتَواِريغ 23 نّش. ُوْوڒ ذݣ ثْنِويذ ِمين يْغَفر اََذاش يْمكن أَربِّي

ّشّر." ن اَمْحُبْوس ذ شك ڒْحسذ،

ن يج ذ ُؤَڒا يتْوِقيع َذايِي َوار حَما أَربِّي ِسيِذي َغار اَِكِذي "تَّارث ِسْمَعان: ينَّا-ٱس 24

ثنِّيم." ِمين ِزي ْڒَحاجث

كَّارن أَربِّي، ِسيِذي ن َواَواڒ س نِْثِني رن بشَّ ِعْيَسى خ شْهذن ُيْوَحنَّا ذ ُبْطُرس َواِمي 25

َسَماْرَيا. ِذي ڒْدُشْور ن َواطَّاس ذݣ نِْجيل ْلٕاِ س رن بشَّ لُْقْدس َغار ذْوڒن

ْلَحبََشا ن ْثُمْوْرث ن ْلَوِزیر ن یِج اَكذ فِیلِیپَّاس

لَْجُنْوب َغار ُرْوح "كَّار، ثنَّا-اَس: ِفيِليپَّاس َغار يوڒ-د ثسِّ أَربِّي ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن ئِج 26

يِج اَك ِذنِّي يْمسْڒَقا يُرْوح، ئِكَّار 27 ا." َغزَّ َغار لُْقْدس ِزي يَتاِوين ڒْخَڒا ِذي وْبِريذ خ اَّك
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نتَّاث قَّارن-اَس لَْحَبَشا ن لَْمِلَكا ن َرانن يمّقْ زݣ نتَّا اََخاِصُيْون.ض ذ اَْحَباِشي ذ وْرَياز ن

اَذ لُْقْدس َغار يُرْوح تُْوَغا نِّي. لَْمِلَكا ن ْتمْنَياث ن وصْنُدْوق خ وْرَياز-أَ ئِْتكلَّاف َكْنَداَكا،

إَِشْعَيا. نَّبي ن لِْكَتاب ِذي ار يقَّ نّس وَكارُّو خ يْنَيا لَْحَبَشا َغار ئِْذوڒ-د 28 أَربِّي، يْعبذ

وَكارُّو-يِين." اَك ُمْون "َيالَّاه، ِفيِليپَّاس: إِ أَربِّي ن أَرُّْوح ينَّا-ٱس 29

إَِشْعَيا. نَِّبي ن لِْكَتاب ِذي ار يقَّ ُيْوِفي-ث يتْسَڒا-َياس، نِّي وَحَباِشي َغار ِفيِليپَّاس ُيْوّزڒ 30

ارذ؟" ثقَّ ِمين ْثفْهمذ "َما ينَّا-ٱس:

ينَّا-ٱس يِّجن؟" َشان يسْفهم َذايي َوار مَڒا فْهمغ َغا َماّمش "نش، نِّي: وَحَباِشي ينَّا-ٱس 31

ِذي وَحَباِشي ار يقَّ إِي نِّي ََٔياث ْلا أََقا 32 وَكارُّو." ذݣ اَِكِذي تْنيذ د اَذ "َيالَّاه ِفيِليپَّاس: إِ

لِْكَتاب:

َغْرصن، اََذاس َتاِوين ث ْخِمي اَُحْوِڒي أَمْشَناو

َثاُضْوْفث، يڒّسن ينِّي إِ زَّاث يْسَقار ْخِمي يْزَمار أَمْشَناو

نّس. ْوم اَقمُّ َشا يرّزم َوار أَّمن

نّس. ڒَحّق ْكِسين-اَس ضْڒمن-ث، 33

َواَواڒ. يِيِڒي اََخاس ْورِّيث دُّ ثْدِجي َغارس َوار

ْثُمْوْرث. خ ْتَواكّس نّس ثُْوَذاْرث

نَِّبي-َيا؟ اَواڒ يسَّ ِميخف ثِيِنيذ، اََذايِي زَّايك "تتَّارغ ينَّا-ٱس: ِفيِليپَّاس نِّي وَحَباِشي ئِّسْقَسا 34

نّْغِنيت؟" َحّد خ نِغ نّس يِيخف خ َما

ݣُّْورن 36 ِعْيَسى. س ار-يث ئِْتبشَّ لِْكَتاب، ِذي ََٔياث-أَ ْلا ِزي ئِْبَذا-َياس ِفيِليپَّاس، يوڒ ئِسِّ 35

َذايِي ِمين ُمْوُجْود، أََمان "أََقاش، نِّي: وحَباِشي ينَّا-ٱس َواَمان. َشان َغار ُؤْوضن وْبِريذ ذݣ

َواَمان؟" س َشا يرغ طهِّ َوار نش يطّْفن

‘eunuque’. ْثْفَرانِْسيْست س أُو .’ ‘َخِصيٌّ ثْعَراْبث س يْعِني أََخاِصُيْون ض27.8
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َواَمان." س ارذ ْتطهَّ اَذ رذ ْثزمَّ نّش، ُؤڒ ا َمارَّ س ثُْوْمنذ شك "مَڒا ِفيِليپَّاس: ينَّا-ٱس 37 }

أَربِّي."} ن مِّيس ذ نتَّا لَْمِسيح ِعْيَسى بلِّي َتاْمنغ نش "َواه، ينَّا-ٱس: َخاس َيارَّا

نِّي اََحَباِشي ار يطهَّ ِفيِليپَّاس َواَمان، َغار إِْذسن ْثَناين س ْهَوان نِّي. َكارُّو ْسبّدن اَذ ُيْوَمر 38

يم يقِّ َوار ِفيِليپَّاس. يْخضف ِسيِذيْثنغ ن أَرُّْوح نِّي، َواَمان زݣ ݣَّعْذن د َواِمي 39 َواَمان. س

ُيْوَفا ِفيِليپَّاس 40 ڒْفَراحث. س نّس وْبِريذ خ ُيْوُيْور َعاذ، ْكَتار ِفيِليپَّاس يْتَواَڒا نِّي وَحَباِشي َشا

ِذي نِْجيل ْلٕاِ س ار يْتبشَّ ونّْغِني َغار وْمَشان زݣ ئِْتَراح َواْشُدْود، ن ثْنِديْنت ِذي نّس يخف

َقْيَصاِرَيا. َغار ُيْووض َواِمي اَڒ حتَّا يِبيَلاجن ا َمارَّ

ِعْیَسى ِسیِذیْثنغ س َشاْول ئِتَامن

ن اَرَّايس َغار يُرْوح ئِكَّار ِسيِذيْثنغ. ن يمْحَضارن ْڒمْوث س اذ يْتهدَّ َعاذ َشاْول ِذي19 أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذاِوين َغار يِسيوض اَثْنت اَرُّْخَصاث زَّايس ئِتَّار 2 ڒْفُقَها،

يمْحَباس ذ َياِوي اَثن يْرَيازن ذ ثْمَغاِرين س ِعْيَسى ن اَْبِريذ ذفَّارن َياف َغا يِنِّي َباش ِدَمشق

زݣ نُّْور ن يج َخاس يشْعشع ْعَلاَغْفَلا ِدَمشق، َغار يَقّرب يݣُّْور َواِمي 3 لُْقْدس. َغار

َذايِي ي َمايمِّ َشاُول، آ َشاُول "آ ار-اَس-د: ثقَّ ا ْثِميجَّ ن يج ئِْسَڒا ْثُمْوْرث، َغار ئِْوَضا 4 وجنَّا.

ابذ؟" ْتعدَّ

ِسيِذي؟" آ شك تْعِنيذ "ِمين َشاْول: ينَّا-ٱس 5

ِمين يْتَوانَّا أََذاش ثْنِديْنت، َغار اَذف كَّار 6 ابذ. ْتعدَّ إِي ونِّي ِعْيَسى، ذ "نش َخاس: َيارَّا

تݣّذ." اَذ ا يْتخصَّ

نِّي، ا ْثِميجَّ إِ ْسِڒين َشا. يِويڒن سِّ َوار ذْوڒن ِذنِّي بّدن َشاُول اَك يَسَفرن نِّي يْرَيازن 7

َوالُو. يْتِويِڒي َوار ُيْوَفا نّس، ثِيطَّاِوين يْرزم ْثُمْوْرث ِزي َشاُول ئِكَّار 8 َحّد. ْتِويِڒين َوار َماَشا

يسّس َوار َشا، يتّت َوار ثْڒتِيَّام ِذنِّي يم ئِقِّ 9 ِدَمشق. َغار ُؤِوين-ث نّس، وفُْوس زݣ طّْفن-ث

َشا. يْتِويِڒي َوار َشا،

"آ ينَّا-ٱس: ِسيِذيْثنغ ُيْوَحا-َياس-د أَنَاس. قَّارن-اَس ومْحَضار يج ِدَمشق ِذي ِذنِّي 10

أَنَاس."
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ِسيِذي." آ "أََقايِي َخاس: َيارَّا

اْرث ثدَّ ِذي ْرُزو يسݣّْذن’، ‘أَْبِريذ قَّارن ُؤِمي ّزنْقث َغار ُرْوح "كَّار ِسيِذيْثنغ: ينَّا-ٱس 11

تُْوَغا 12 ِذنِّي. يْتَژاْدَجا نتَّا َشاُول. نّس ئِسم َطْرُسْوس، ن ثْنِديْنت ِزي وْرَياز يج خ َيُهْوَذا ن

يْذوڒ اَذ َباش يَفاّسن َخاس ئِسْرس َخاس ُيْوذف أَنَاس نّس يسم وْرَياز ن يج لَْوِحي ِذي يْژَرا

يْتَواَڒا."

َشاُول، ْبَناذم-أَ خ يِْوَذان ن اَطَّاس خبَّرن-اَيي َولَِكن ِسيِذي، "آ أَنَاس: َخاس َيارَّا 13

ُؤِشين-اَس َذا، اََقاث و ڒخُّ نتَّا 14 لُْقْدس. ِذي َصالِِحين نّش ْڒُمْوِمِنين نتَّا اب يْتعدَّ مْشَحاڒ

نّش." يِيسم س يعّبْذن يِنِّي ا َمارَّ يطّف اَذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ رُّْخَصا

يسم يِسيوض اَذ حَما يْخَضارن ث إِي نش ذ اَْرَياز-أَ اََقا "ُرْوح، ِسيِذيْثنغ: ينَّا-ٱس 15

اََذاس نش 16 يِئْسَرائِيِلْيين. ذ نْسن، يزْدِجيذن ذ أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار ينِّي إِ يُنو

يُنو." يِيسم ن َباب سَّ خ َلاُبد أُو يْتَواعّدب َغا إِي مْشَحاڒ سْظَهارغ

َشاُول، ُؤَما "آ ينَّا-ٱس: َشاُول خ نّس يَفاّسن ئِسْرس نِّي، اْرث َثدَّ ُيْوذف أَنَاس ئُِرْوح 17

ثُْوِويذ. د إِي نِّي وْبِريذ ذݣ يمْظَهارن د َذاش إِي ونِّي ِعْيَسى، ِسيِذيْثنغ يّسّك-اَيي-د َقا نش

ثْوَضا-د نِّيت ْڒخّدْ 18 يقّدْسن." أَرُّْوح س ارذ تشَّ اَذ ْتَواِڒيذ ْتذْوڒذ اَذ حَما َغارك ئِّسّك-اَيي-د

َواَمان. س ار يْتَواطهَّ ئِكَّار يْتَواَڒا. يْذوڒ نّس، ثِيطَِّاوين ِزي ثْقُشْوْرث اَم ْڒَحاجث ن يج

نّس. ّجْهذ َغارس ئِْذوڒ-د ا، يشَّ َواِمي 19

ِدَمشق ِذي یْتبشَّار َشاُول

ِذي يْتحدَّاث يْبَذا ڒْخّدنِّي 20 ِدَمشق. ِذي يمْحَضارن اَكذ ان ُوْوسَّ ن ڒْبَعاض َشاُول يم ئِقِّ

يْتْسَڒان، ينِّي ا َمارَّ بن ْتعّجْ 21 أَربِّي. ن مِّيس ذ ِعْيَسى َقا ار-اَسن يقَّ أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذاِوين

لُْقْدس؟ ِذي ِعْيَسى ن يِيسم-أَ خ يْتَڒاَغان يِنِّي خ يْقَضا اَذ يْرُزْون َوانِيَتا ذ يْدجي َوار َما قَّارن:

نتَّا َشاُول 22 ڒْفُقَها؟ ن ْوَياس اَرُّ َغار َياِوي اَثن يطّف اَثن َذانِيَتا َغاْرسن َشا ُيْوِسي د َوار َما
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ئِسبّين-اَسن-د ِدَمشق، ِذي يزّدْغن إِݣ أَيث-إِْسَرائِيل يسْذَهاش ّجْهذ، س يْتحدَّاث يْرنِي

لَْمِسيح. ذ ِعْيَسى َقا نّس َواَواڒ س

َيارَّا-د َشاُول نْغن، اَث حَما أَيث-إِْسَرائِيل ْمَشاَوارن ان، ُوْوسَّ ن اَطَّاس ْعُذْون َواِمي 24–23

يمْحَضارن سْرْوڒن-ث 25 نْغن. اَث حَما نَْهار ذ ْدِجيڒث ثْنِديْنت ن ْوَرا ثِوُّ حطَّان ڒْخَبار.

ن ْور صُّ ن ْثبُوْرَجات ِزي وْقُبْوب ن يِج ذݣ يسْغَوان س َسْهَوان-ث-يذ ْدِجيڒث، س نّس

ثْنِديْنت.

ْلقُْدس ن ثْنِدیْنت ِذي َشاُول

ا َمارَّ زَّايس ݣّْْوذن َولَِكن يمْحَضارن، اَكذ يُمْون اَذ يرزُّو لُْقْدس، َغار َشاُول ئُِرْوح 26

اَرُُّسل. َغار ُيْوِوي-ث َبْرنَاَبا، زَّايس ئِكلّف 27 ح. صَّ ذ اَمْحَضار ذ نتَّا َشا تِّيقن َذايس َوار

ِكس إِي َماّمش ذ وْبِريذ ذݣ َشاُول إِ ِسيِذيْثنغ يمْظَهار د َذاس َماّمش َخاس ئَِعاوذ-اَسن

يْتَراح ّسنِّي 28 ِدَمشق. ِذي ِعْيَسى ن يِيڒس س ْزَعامث س يْتحدَّاث َماّمش ذ يوڒ، يسِّ

اَواڒ ئِسَّ 29 ِسيِذيْثنغ. ن يِيسم س ْزَعامث ن يِج س يْتحدَّاث لُْقْدس، ِذي اَِكْذسن يَتاس-د

َواِمي 30 نْغن. اَث رزُّْون نِْثِني اَِكْذسن. يتْمَناَقار َثُيْونَانِيث لَُغا اَواڒن سَّ إِي يِئْسَرائِيِلْيين اَكذ

َطْرُسْوس. َغار ّسكّن-ث ّسنِّي َقْيَصاِرَيا َغار ُؤِوين-ث اَيْثَماْثنغ، ڒْخَبار اَرِّين د

ْهَنان. َسَماْرَيا ذ لَْجِليل ذ َيُهْوِذَيا ن ْجَوايه ا َمارَّ ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث نّي ْڒوْقث ِذي 31

لَْعَدد. ِذي ْتَواْرنِين يقّدْسن، أَرُّْوح ِزي اعن ْتَواشجَّ أَربِّي، ِسيِذي ِزي تݣّْْوذن ْتَواجْهذن،

ِعیْنیَاس قَّارن-اَس ْبنَاذم ن یِج ن ْنفِي أَ

ذݣ زّدْغن إِي َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين يْژَرا ئُِرْوح ونّْغِني، َغار وْمشان زݣ يْتَراح ُبْطُرس 32

ِذي يّزڒ نتَّا يسݣُّْوْوَسا ْثمْنَيا ِعيْنَياس، قَّارن-اَس وْرَياز ن يج ِذنِّي ُيْوَفا 33 . لُْوّدْ ن وبِيَلاج

لَْمسيح! ِعْيَسى يْسݣْنَفا-شك َقا ِعيْنَياس، "آ ُبْطُرس: ينَّا-ٱس 34 يَضارن. ْوثن-اَس مُّ ْوث َثاسُّ
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وبِيَلاج ذݣ زّدْغن إِي يْوَذان ا َمارَّ ْژريِن-ث 35 يبّد. نِّيت ْڒخّدْ ئِكَّار نّش." ْوث َثاسُّ ْجمع كَّار

أَربِّي. ِسيِذي َغار ذْوڒن َشاُرْون، ن ڒْوَضا ذ لُْوّدْ ن

ْڒمْوث ِزي ْتنكَّار-د طَابِیتَا

‘ثِيِغيت يِيسم-أَ، ن (ْڒَمْعَنا َطابِيَتا قَّارن-اَس ْثمْحَضاْرث ن يج َياَفا ن ثْنِديْنت ِذي ِذنِّي 36

ْوث، ثمُّ ثْهڒش نّي ْڒوْقث ِذي 37 يمْسَعان. ْتَعاَوان اَطَّاس ْڒِخير تّݣ تُْوَغا وْزَغار’). ن

ْثُغْوْرَفات. ن يِج َغار سݣَّعْذن-تث ِسيْرذنْت-تث كَّارنْت

ّسكّن ثُْوذس، َياَفا . لُْوّدْ ِذي اََقاث ُبْطُرس بلِّي َياَفا ن ثْنِديْنت ِذي يمْحَضارن ْسِڒين 38

يُرْوح ُبْطُرس ئِكَّار 39 ذْغَيا!" اَِكْذنغ اَْرَواح "َعافك نَّان-اَس: زَّايس تَّارن يِْوَذان ن ْثَناين َغارس

اِڒين، َثاجَّ ا َمارَّ نتَّا إِ نّْضْنت-اَس-د نِّي. ْثُغْوْرَفات َغار سݣَّعْذن-ث ُيْووض َواِمي اَِكْذسن.

اَِكْذسْنت. ثْدَجا َواِمي َطابِيَتا ْثخّيض تُْوَغا إي يزْدُجْوَبا ذ يرن يْتَشامِّ سْظَهارنْت-اَس ْتُرْونت

ينَّا- نِّي ات دَّ َغار ئِْخَزر ْوْدج. يژُّ يَفاّدن خ يْوَضا ْثُغْوْرَفات، ِزي ا َمارَّ ُبْطُرس ئُِسْوفغ-يثن 40

ئِِسيغ-اَس 41 يم. ثقِّ ثكَّار ُبْطُرس ثْژَرا َواِمي نّس، ثِيطَّاِوين ثْرزم نتَّاث كَّار!" َطابِيَتا، "َيا ٱس:

ر. ثدَّ يسْحَضار-يت-يد اِڒين َثاجَّ ذ َصالِِحين ْڒُمْوِمِنين إِ ئَِڒاَغا-د ئِسكَّار-يت-يد. نّس، فُْوس

ُبْطُرس يم ئِقِّ 43 يِْوَذان. ن اَطَّاس ِسيِذيْثنغ زي ُؤْمنن َمارَّا، َياَفا ن ثْنِديْنت ِذي ڒْخَبار ئِّفغ 42

ِسْمَعان. قَّارن-اَس ُبو-يِيْڒَماونط ن يِج َغار ان ُوْوسَّ ن اَطَّاس َياَفا ِذي

ُكْوْرنِیْنیُْوس ذ بُْطُرس ُسْول أَرَّ

اََعْسَكاِري ذ نتَّا كُْوْرنِيْنُيْوس. قَّارن-اَس وْرَياز ن يج َقْيَصاِرَيا ن ثْنِديْنت ِذي ِذنِّي ‘أََطالَْيان’.110 قَّارن ُؤِمي ْڒَعْسَكار ن لِْفْرَقا ن يِج ذݣ اََقاث ْوَمانُْوس اَرُّ ن َران اَمّقْ ذ

يِنِّي ذݣ اَطَّاس ْڒِخير ئِتّݣ نّس. اْرث ثدَّ ن اَيْثَباب ا َمارَّ ذ نتَّا أَربِّي، يتݣّْوذ ين دِّ َذايس 2

ْثَژاْدِجيث. َشا يخطِّي َوار يْحَذاجن،

لَْحَياَوان. ن يِيڒم ذݣ يخّدم نتَّا ُبو-يِيڒَماون ط43.9
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َتاذف-د أَربِّي ن لَْمَلائَِكا ن يج لَْوِحي ِذي نِيَشان يْژَرا ي، وعشِّ ْثَڒاَثا َغار نَْهار ن ئِج 3

كُْوْرنِيْنُيْوس." "آ ْتَڒاَغا-َياس-د: َخاس

ِسيِذي؟" آ ْثرزُّْوذ "ِمين ينَّا-ٱس: ئِݣّْوذ ْمِليح، كُْوْرنِيْنُيْوس َذايس ئِْخَزر 4

َذايش. يفكَّار نتَّا أَربِّي، َغار ُؤْوضْنت نّش َذَقا صَّ ذ نّش ْثَژاْدِجيث " نِّي: لَْمَلائَِكا ثنَّا-ٱس

ُؤِمي ِسْمَعان نّس يسم بَناذم ن يج اَِوين د اَذ َباش َياَفا ن ثْنِديْنت َغار يْرَيازن و ڒخُّ سّك 5

اََقات نّس اْرث َثدَّ ِسْمَعان، قَّارن-اَس ُبو-يِيْڒَماون ن يِج َغار اَنْوِجي ذ أََقاث 6 ُبْطُرس. قَّارن

ڒْبَحار." إِ طَّاْرف

يِج ذ نّس امن يخدَّ زݣ ْثَناين إِ ئَِڒاَغا-د يْوڒن، يسِّ ِكيس إِي نِّي لَْمَلائَِكا ثُْوُيْور َواِمي 7

َغار ئِّسّك-يثن يوْقعن، ِمين ا َمارَّ ئَِعاوذ-اَسن 8 اَِكذس. ڒْبَدا يِتيِڒي ين، دِّ َذايس وعْسَكاِري

َياَفا.

اَْوضن اَذ ْعَڒاين َواِمي َياَفا ن ثْنِديْنت َغار كُْوْرنِيْنُيْوس زي يْتَواّسكّن نّس،يِنِّي ا ثِيوشَّ 9

يّش. اَذ يرزُّو اَطَّاس ئِْدُجْوز 10 اْدج. يژَّ اَذ حَما نَْهار وْزين َغار ْثزقَّاظ َغار ُبْطُرس ُيْوِڒي ِذنِّي،

ْڒَحاجث ن يِج ذ يُنْوْرزم اَجنَّا ئِْژَرا 11 أَربِّي. ئِْوَحا-َياس-د ا، مشَّ سْوَجاذن-اَس َعاذ َواِمي

َذايس 12 ْثُمْوْرث. َغار ا-د ْثهوَّ اَرْبَعا س نّس ْوَرا ْثغمُّ ِزي ْتَواشّد َرانْت َثمّقْ ْثُشْوقّت اَمْشَناو

ار-اَس ثقَّ 13 وجنَّا. يْجَضاض ذ يتْنُحْوُرْوذن، ِمين ذ يَضارن، اَْربَعا خ يݣُّْورن لَْحَياَوانَاث ا َمارَّ

اَّش!" َغرص، كَّار، ُبْطُرس، "آ ا: ْثِميجَّ ن يج

نِغ ْحَرام يْتَواْحَسابن ِمين يغ شِّ َوار اْرص عمَّ نش ِسيِذي! آ َوالُو "لَّا ُبْطُرس: ينَّا-ٱس 14

مْكُرْوه."

أَربِّي مَڒا ْڒَحاجث َشان َشا ْتَحرَّام َوار "لَّا، ثنَّا-ٱس: َمْرَثاين ِويس نِّي ا ْثِميجَّ ثْندق-د 15

يحْدجڒ-يت!"

ُبْطُرس يم يقِّ َواِمي 17 وجنَّا. َغار نِّي ْثُشْوقّت ْثݣَّعذ نِّي ْڒخّدْ ْثَواَڒاثِين، ن ْثَڒاَثا َمانَاَيا ئِْوقع 16

كُْوْرنِيْنُيْوس يّسّك د إِي نِّي يْرَيازن نِّيت ْڒخّدْ يْژَرا، إِي لَْوِحي-َيا ن ْڒَمْعَنا ِذي يْتعّجب ام يْتخمَّ

اْرث. ثدَّ ن ْسَضح ذ نتَّاث َثزقَّا ظ9.10
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ُبْطُرس قَّارن ُؤِمي ِسْمَعان "َما ّسْقَسان: َڒَغان 18 اْرث. ثوَّ َغار بّدن ِسْمَعان، ن اْرث َثدَّ ُؤِفين

اَنْوِجي؟" ذ َذا اََقاث

رزُّْون يْرَيازن ن ْثَڒاَثا "َقا أَربِّي: ن أَرُّْوح ينَّا-ٱس نِّي، لَْوِحي ِذي ام يْتخمَّ َعاذ ُبْطُرس 19

يّسكّن." د ثن إِي نش ذ َٔنَّا لِا ْتشكّذ اَذ َما ْبَڒا اَِكْذسن ُرْوح َغاْرسن، ْهَوا كَّار 20 َخاك.

ثُْوِسيم؟" د ِمْنَغار ْثرزُّْوم. خف إِي نش "ذ ينَّا-ٱسن: نِّي يْرَيازن َغار ُبْطُرس ئِْهَوا-د 21

وْرَياز ن يج ذ نتَّا ْوَمانُْوس. اَرُّ ن َران اَمّقْ اََعْسَكاِري كُْوْرنِيْنُيْوس "ئِّسّك-اَنغ-د نَّان-اَس: 22

أَربِّي: ن لَْمَلائِكا ن يج ثنَّا-ٱس أَيث-إِْسَرائِيل. ن ْڒقُْوم ا َمارَّ ْتوقَّارن-ث أَربِّي، يتݣّْوذ نِيَشان

ئِِسيذف-يثن 23 يِيِني." َغا ِمين ْثصنّْطذ اََذاس نّش اْرث ثدَّ َغار نتَّا َياس د اَذ ُبْطُرس، َغار سّك

يْسنْوجو-يثن. َذاخڒ َغار

ن ثْنِديْنت ِزي اَيْثَماس ن ڒْبَعاض اَِكذس ُمْونن اَِكْذسن. يُرْوح ُبْطُرس ئِكَّار نّس، ا ثِيوشَّ

أَِكذس كُْوْرنِيْنُيوس، ئِْتَراَجا-ثن َقْيَصاِرَيا. ن ثْنِديْنت َغار ُبْطُرس ُيْووض نّسع ا َفْروشَّ 24 َياَفا.

ُبطُرس ُيْووض َواِمي 25 يْعرض. د إِي نّس ْوَكاڒ يمدُّ ن ڒْبَعاض ذ نّس ڒْحَباب ن ڒْبَعاض

ئِْسبّد-يث 26 يسّجذ-اَس. يَضارن َغار يْوَضا-َياس كُْوْرنِيْنُيْوس َغارس ئِّفغ-د اْرث، ثدَّ َغار

نش." اَم شك اَم ْبَناذم ذ نش بّد، كَّار "لَّا، ينَّا-ٱس: يَضارن خ ُبْطُرس

نم "ثّسْ ينَّا-ٱسن: 28 ُمْونن. يِْوَذان ن اَطَّاس ِذنِّي ُيْوَفا اَِكذس اَواڒ يسَّ ُبْطُرس ُيْوذف 27

أَربِّي َماَشا نْسن. اْرث َثدَّ اَْذفن اَذ نِغ انِي ْڒَبارَّ اَك خلّْطن اَذ ْحَرام َغاْرسن يِئْسَرائِيِلْيين بلِّي

ْثَڒاِغيم د َذايِي َواِمي 29 مْكُرْوه. نِغ ْحَرام شك َقا َحّد إِ قَّارغ َوار بلِّي ْقبڒ يْسَفاهم-اَيِي-د

ثّسكّم؟" د َغاِري ي َمايمِّ ّسْقِسيغ، أَكنِّيو لَّا. يِنيغ اَذ َما مْبَڒا ُؤِسيغ-د

نش ي، وعشِّ ْثَڒاَثا َغار ْڒوْقث-أَ أَم َواِمي، زݣ "أَْربِعييَّام ينَّا-ٱس: كُْوْرنِيْنُيْوس ئِْندق-د 30

ار- ئِقَّ 31 يْتشْعِشيع. اَرُّْوض َغارس وَثرَّاس يج زَّاثِي يبّد-د ْعَلَغْفَلا يُنو. اْرث ثدَّ ِذي ْتَژاْدِجيغ

َغار سّك 32 نّش. َذَقا صَّ ِذي ئِفكَّار نّش، ْثَژاْدِجيث إِ يْسَتاجب أَربِّي كُْوْرنِيْنُيْوس! آ اَيِي:

يِج ن اْرث ثدَّ ِذي اَنْوِجي ذ اََقاث نتَّا ُبْطُرس، قَّارن ُؤمي ونِّي ِسْمَعان أَِوي-د َياَفا، ن ثْنِديْنت

َثاْسَياضن. ْتَواْحَساب ا َفْروشَّ ع24.10
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ثݣِّيذ ذْغَيا، َغارك ّسكّغ-د َمانَاَيا خ 33 ڒْبَحار. إِ طَّاْرف ِسْمَعان، قَّارن-اَس ُبو-يِيْڒَماون ن

ِميْنِزي ا َمارَّ نْصنّط أَ َباش أَربِّي إِ زَّاث نْحَضار اََقانغ ا َمارَّ و ڒخُّ ين نشِّ ثُْوِسيذ. د َواِمي ْمِليح

أَربِّي." ِسيِذي ا يوصَّ ش

َجار ُوْوذَماون س ُبو يتّݣ َوار أَربِّي بلِّي ْتَواِڒيغ ح صَّ "ذ ينَّا-ٱسن: اَواڒ يسَّ ُبْطُرس ئِْبَذا 34

يْدَجان ِمين يتݣّن إِݣ يتݣّْْوذن ث إِي ْڒݣْنس ْمُكڒ ِزي يْوَذان يْقبڒ اَذ أَربِّي َماَشا 35 يِْوَذان،

ڒْهَنا ن نِْجيل ْلٕاِ س ار-يثن ئِْتبشَّ أَيث-إِْسَرائِيل، َغار نّس اََواڒ يّسّك-د أَربِّي نم ثّسْ 36 نِيَشان.

ا َمارَّ ِذي يوْقعن ِمين نم ثّسْ اََقا كنِّيو 38–37 يْوَذان. ا َمارَّ ن ِسيِذيْثنغ ذ نتَّا لَْمِسيح، ِعْيَسى س

ْثُمْوْرث ِزي ّسنِّي َواَمان. س ارن طهَّ اَذ يِْوَذان إِ اث يْتحدَّ تُْوَغا َيْحَيى َيُهْوِذَيا، ن َثُمْوْرث

نتَّا يقّدْسن. أَرُّْوح ذ ّجْهذ س أَربِّي ْور يشُّ ث َواِمي ار يْتبشَّ نَاِصِري ِعْيَسى يْبَذا لَْجِليل ن

ن ْلَطا سُّ إِ اي ْسودَّ يْدَجان ينِّي ا َمارَّ ئِْسݣْنَفا ْڒِخير، يتّݣ ونّْغِني غار وْمَشان زݣ يْتَراح

أَيث- ن ْثُمْوْرث ِذي ِعْيَسى يݣَّا ِمين ا َمارَّ خ ڒْشُهْوذ ذ ين نشِّ 39 اَِكذس. أَربِّي ِمْنِزي إِْبِڒيس

أَربِّي ثْڒتِيَّام، ِويس نَْهار ِذي 40 ثْحَناْشت.غ خ رْفعن ث َواِمي نِْغين-ث لُْقْدس. ذ إِْسَرائِيل

يسْظَهار-يث-يذ َماَشا ْعب، شَّ َمارَّا إِ َماِشي 41 ئِسْظَهار-يث-يذ. ْڒمْوث، ِزي يسكَّار-يث-يذ

ِزي يكَّار د َواِمي يْسِوين ين يشِّ ِكذس إِي ين نشِّ يْعِني ْقبڒ، ِزي أَربِّي يْخَضار إِي ڒْشُهْوذ إِ

يَحاسب اَذ يْخَضار-يث أَربِّي بلِّي نْشهذ أَ ْعب، شَّ إِ نْحّدث اَ ِعْيَسى ا-َيانغ ئِوصَّ 42 ْڒمْوث.

اََذاسن َياْمنن َغا زَّايس يِنِّي ا َمارَّ اََقا َخاس ذن شّهْ َٔنِْبَيا ْلا ا َمارَّ 43 ْوثن. يمُّ يِنِّي ذ رن يدَّ يِنِّي

نّس." يِيسم س نْسن ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت

اََواڒ يتْسَڒان ينِّي ا َمارَّ خ يقّدْسن أَرُّْوح يْهَوا-د ّسنِّي َمانَاَيا، ِذي ُبْطُرس اَواڒ يسَّ َعاذ 44

أَرُّْوح ُؤِفين َواِمي بن ْتعّجْ ُبْطُرس اَكذ ُيْوِسين د إِي أَيث-إِْسَرائِيل زݣ ْڒُمْوِمِنين 45 نّس.

اَواڒن سَّ ْسِڒين-اَسن اش َڒاحقَّ 46 يِئْسَرائِيِلْيين. ذ َشا يْدِجين َوار يِنِّي خ وَڒا يْتَوافّيض يقّدْسن

أَربِّي. ذن حّمْ نْسن ُبو يْدِجين َوار لَُغاث س

ِعْيَسى. ِسيِذيْثنغ صلّْبن خف نِّي َثاْحِنْيث ذ نتَّاث َثْحَناْشت-أَ غ39.10



15.11–47.10 31

يَِنا َواَمان؟ س َشا يرن ْتطهِّ َوار َباش يْوَذان-أَ يْسبّد اَذ َحّد ِذنِّي "َما 47 ُبْطُرس: ينَّا أَوَشا

َواَمان س ارن طهَّ اَذ ُبْطُرس ا-اَثن يوصَّ َمانَاَيا س 48 ين!" نشِّ اَم يقّدْسن أَرُّْوح ْوش-اَسن يمُّ

ان. ُوْوسَّ َشان يم يقِّ اَِكْذسن زَّايس تَّارن نِّيت ْڒخّدْ لَْمِسيح. ِعْيَسى ن يِيسم س

ْلقُْدس ن ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث یْتخبَّر بُْطُرس ُسْول أَرَّ

ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ذ ُؤَڒا َقا ْسِڒين َيُهْوِذَيا ِذي يْدَجان ُؤْوَماثن ذ اَرُُّسل مْنَبْعد، س111 ين-ث شِّ لُْقْدس، َغار ُبْطُرس يݣَّعذ َواِمي 2 أَربِّي. ن اََواڒ قْبڒن أَيث-إِْسَرائِيل

ثُْوْذفذ ي "َمايمِّ نَّان-اَس: 3 طََّهارث. إِ اَطَّاس ا لِْهمَّ يِتيّشن إِݣ ِعْيَسى ن نِّي ْڒُمْوِمِنين ْڒهّم

اَْغُرْوم؟" اَِكْذسن يذ ثشِّ َشا يرن طهِّ َوار يِنِّي ن اْرث ثدَّ َغار

ُيْوَحا- ْتَژاْدِجيغ. َياَفا ن ثْنِديْنت ِذي اََقايِي "نش 5 ينَّا: َثا، س َثا ار-اَسن يْتفسَّ ُبْطُرس ئِْبَذا 4

نّس ْوَرا ْثغمُّ ِزي ْتَواشّد َرانْت َثمّقْ ْثُشْوقّت اَمْشَناو ْڒَحاجث ن يج لَْوِحي ِذي أَربِّي، اَيي-د

لَْحَياَوانَاث ْژِريْغ ْمِليح، َذايس ْخَزرغ 6 ثُْووض. د َذايِي َواِمي اَڒ وجنَّا زݣ ثْهَوا-د اَرْبَعا س

ْسِڒيغ ّسنِّي 7 وجنَّا. يْجَضاض ذ يتْنُحْوُرْوذن، ِمين ذ ُڒْوُحْوش، ذ يَضارن، اَْربَعا خ يݣُّْورن

نش َقا ِسيِذي! آ َوالُو لَّا نِّيغ-اَس: 8 اّش! َغرص، كَّار، ُبْطُرس، آ ار-اَيِي: ثقَّ ا ْثِميجَّ ن يج

نِّي ا ْثِميجَّ ثْندق-د 9 يُنو. ْوم وقمُّ ذݣ مْكُرْوه نِغ ْحَرام يْتَواْحَسابن ِمين ݣِّيغ َوار ارص عمَّ

يحْدجڒ-يت! أَربِّي مَڒا ْڒَحاجث َشان َشا ام ْتَحرَّ َوار لَّا، ثنَّا-ٱيِي: وجنَّا زݣ َمْرَثاين ِويس

نِّي ْثَساَعت ِذي 11 وجنَّا. َغار كُْڒِشي يݣَّعذ ّسنِّي ْثَواَڒاثِين، ن ْثَڒاَثا َمانَاَيا ئِْوقع-اَيِي 10

ثْنِديْنت ِزي َغاِري ْتَواّسكّن-د اَنْوِجي، ذ ْدِجيغ َمانِي نِّي اْرث ثدَّ َغار يْرَيازن ن ْثَڒاَثا بّدن

ُرْوحن ْتشكّذ. ٱذ َما ْبَڒا اَِكسن ُرْوح ينَّا-ٱيِي أَربِّي ن أَرُّْوح ا-اَيِي يوصَّ ّسنِّي 12 َقْيَصاِرَيا. ن

لَْمَلائَِكا يْژَرا َماّمش ئَِعاوذ-اَنغ 13 كُْوْرنِيْنُيْوس. ن اْرث ثدَّ َغار نُْوذف اَيْثَما، ن ستَّا-َيا اَِكِذي

ُؤمي ِسْمَعان اَِوين د اَذ َباش َياَفا ن ثْنِديْنت َغار يْرَيازن سّك ثنَّا-ٱس: نّس اْرث ثدَّ ِذي ْثبّد-د

اْرث ثدَّ ن اَيْثَباب ا َمارَّ ذ شك ْثنْجمذ، َغا ِزي إِي اََواڒن يِيِني اََذاش نتَّا 14 ُبْطُرس. قَّارن

ذݣ يْهَوا د َخانغ َماّمش يقّدْسن أَرُّْوح َخاسن ئِْهَوا-د اَواڒغ، سَّ ْبِذيغ َواِمي ّسنِّي 15 نّش.
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اَذ كنِّيو َماَشا َواَمان، س يْوَذان ار يطهَّ َيْحَيى َقا ِسيِذيْثنغ ينَّا ِمين فكَّارغ-د 16 ومْزَواُرو.

َواِمي ين نشِّ إِ ُيْوَشا َذانغ ِمين اَمْشَناو ُيْوَشا-ٱسن مَڒا أَربِّي 17 يقّدْسن. أَرُّْوح س ارم ْتَواطهَّ

أَربِّي؟" إِ َعّرْضغ اَذ َباش نش ْعِنيغ ِمين لَْمِسيح، ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ِزي نُْومن

ُيْوَشا-ٱسن أَربِّي "ْخَيار، نَّان: أَربِّي حْمذن ْسَقارن َواَواڒ-أَ، إِ ْسِڒين َواِمي يْحَضارن يِنِّي 18

ثُْوَذاْرث!" ثِيِڒي اََغاْرسن َباش أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي إِ ُؤَڒا تُّْوَبا

َواْنطَاْكیَا ن ثْنِدیْنت ِذي یْدَجان ْڒُمْوِمنِین ن ْجَماعث

يُرْوح. َمانِي يّجن كُڒ ْڒُمْوِمِنين ْسِتيَفان، يْتَوانغ َواِمي يوْقعن إِي نِّي اَعّدب ْعَلاْحَساب 19

إِلَّا أَربِّي ن َواَواڒ س َحّد ِذنِّي يرن ْتبشِّ َوار َوانَْطاْكَيا، ذ قُْبُرص ذ ِفيِنيْقَيا اَڒ حتَّا ُرْوحن

ْبَذان َوانَْطاْكَيا، َغار ُؤِسين-د لُْقِريَنا ذ قُْبُرص ِزي يْرَيازن ن ڒْبَعاض َولَِكن 20 يِئْسَرائِيِلْيين.

ُؤْمنن اَِكْذسن، اََقاث أَربِّي ِسيِذي 21 ِعْيَسى. ِسيِذيْثنغ س ارن-ثن ْتبشَّ يُيْونَانِْيين اَكذ اَواڒن سَّ

ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث َغار ڒْخَبار-أَ ُيْووض 22 ِسيِذيْثنغ. َغار ذْوڒن يِْوَذان، ن اَطَّاس

أَربِّي. يَبرك ثن َماّمش ُيْوَفا ُيْووض، د َواِمي 23 َوانَْطاْكَيا. َغار َبْرنَاَبا ّسكّن ّسنِّي لُْقْدس،

نتَّا َبْرنَاَبا 24 نْسن. ُوْوڒ ا َمارَّ س ِسيِذيْثنغ ن وْبِريذ ذݣ قِّيمن اَذ َباش ا َمارَّ ع-يثن يْتشجَّ يَفرح

ِذي ُؤْمنن يِْوَذان ن اَطَّاس أُو اَطَّاس. ئَِتامن يقّدْسن، أَرُّْوح س ْور يشُّ يْصَباح وْرَياز ن يج ذ

ِسيِذيْثنغ.

ُيْوِوي-ث-يد ُيْوَفا ث َواِمي 26 َشاُول. خ يرزُّو َطْرُسْوس ن ثْنِديْنت َغار َبْرنَابا ئُِرْوح 25

سْڒَماذن ْڒُمْوِمِنين، ن ْجَماعث اَكذ يْكمڒ َعام سْعُذْون َوانَْطاْكَيا. ن ثْنِديْنت-أَ َغار اَِكس

س َثمْزَواُرْوت ْثَواَڒا يمْحَضارن ان ْتَواسمَّ إِي ِذنِّي َوانَْطاْكَيا-َيا ِذي أُو يِْوَذان. ن اَطَّاس

‘يَمِسْيِحْيين’.

زَّاْيسن يّجن ئِكَّار 28 َوانَْطاْكَيا. َغار لُْقْدس ِزي َٔنِْبَيا ْلا ن َشان ْهَوان-د نِّي ِڒيَّام ِذي 27

يْوقع ٱذ َقا ينَّا-ٱسن أَربِّي، ن أَرُّْوح ينَّا َذاس ِمين س ِذنِّي ْڒُمْوِمِنين إِ ئِْخَبر َغاُبْوس، نّس يسم

َقْيَصار لَْمِلك ن ْڒوْقث ِذي َمانَاَيا يْوقع ح صَّ ذ (أُو ا َمارَّ ْثُمْوْرث خ َران اَمّقْ ذ ُبْوهيُّْوف ن يج

لُْمَعَوانَا ن ْشَواْيت زَّاْيسن يّجن كُڒ ّسكّن اَذ حَما َتاْفقن يمْحَضارن كَّارن 29 ْكلُْوْدُيْوس).
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ُؤِشين ݣِّين، إٍي أَمنِّي 30 َيُهْوِذَيا. ِذي يزّدْغن إِݣ اَيْثَماْثسن َغار نْسن ار ثِزمَّ ْعَلاْحَساب

ِذنِّي. يْدَجان إِي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ إِ ِسيْوضن اَت َشاُول ذ َبْرنَاَبا إِ نِّي لُْمَعَوانَا

یَْعقُْوب ُسْول اَرَّ ن ْڒمْوث

ن ْجَماعث ِزي ڒْبَعاض اب يْتعدَّ يْبَذا ِهيُرُدْوس اَزْدِجيذ نِّي، ْڒوْقث ِذي َواِمي112 3 ُيْوَحنَّا. ن ُؤَماس َيْعُقْوب يف سِّ س نِْغين أُْوَشا ُيْوَمر نتَّا 2 ْڒُمْوِمِنين.

ْڒِعيذ ن ِڒيَّام ِذي ُبْطُرس. ذ ُؤَڒا يطّف يكَّار أَيث-إِْسَرائِيل إِ يْعجب-اَسن َمانَاَيا بلِّي ُيْوَفا

ن اَرْبَعا إِ يسلّم-يث ڒْحبس، ِذي يݣِّي-ث يطّف-يث 4 َمانَاَيا. يْوقع ِذي إِي ثْفِضيْرث ن

إِ زَّاث يْحكم اََخاس ئِْنَوا اَرْبَعا. َذايس لِْفْرَقا ْمُكڒ ِذي ْحَضان، اَث ْڒَعْسَكار ن لِْفْرَقاث

نِْثِني ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ڒْحبس، ِذي ُبْطُرس خ اسن ْتعسَّ 5 َران. اَمّقْ ْڒِعيذ إِ مْنَبْعد ْعب شَّ

أَربِّي. إِ َخاس تتَّارن

ڒْحبس ِزي ینّجم بُْطُرس ُسْول أَرَّ

يطّص ُبْطُرس ْعب، شَّ إِ زَّاث ُبْطُرس خ يْحكم اَذ ِهيُرُدْوس يصّبح َغا د ِذي نِّي ْدِجيڒث 6

ڒْحبس. خ اسن ْتعسَّ اْرث ثوَّ َغار ْڒَعْسَكار ْسَناسڒ. ن ْثَناين س يشّد ْڒَعْسَكار ن ْثَناين َجار

ڒْحبس. ِذي نُّْور ن يج ئِْتشْعِشيع أَربِّي، ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن يج ِذنِّي ثْظَهار-د نِّيت ْڒخّدْ 7

نِّي ْسَناسڒ أُو ذْغَيا!" "كَّار ثنَّا-ٱس: ثْسَفاق-يث-يذ وغْزِذيس، َغار ُبْطُرس ثُْوْوَثا نِّي لَْمَلائَِكا

ُبْطُرس ئِݣَّا نّش." ثِِسيَڒا قّن "حّزم، نِّي: لَْمَلائَِكا ثنَّا-ٱس 8 نّس. يَفاّسن زݣ ْتَواكّْسْنت

ْذَفار-اَيِي-د." نّش، اَزْدَجاب "اّݣ ثنَّا-ٱس: ثنَّا. َذاس ِمين

ئِْتِغير-اَس لَّا، نِغ ح صَّ ذ َما نِّي لَْمَلائَِكا تّݣ ِمين يّسين َوار نتَّا يْذَفار-يت، يّفغ ئِكَّار 9

اْرث ثوَّ َغار ُؤْوضن ْثَناين. ِويس ونِّي ذ اَمْزَواُرو اس وعسَّ خ ْعُذْون 10 أَربِّي. يْوَحا-َياس-د َقا

ّزنْقث، ن يِج ذݣ ݣُّْورن َواِمي فّْغن. َواْحذس ثْرزم ثْنِديْنت، َغار يَتاِوين إِݣ ڒْحِذيذ ن

نغ ّسْ و "ڒخُّ ينَّا: نّس ْڒَباڒ ُبْطُرس ا َيارَّ د إِي ِذنِّي 11 نِّي. لَْمَلائَِكا َذايس ثْسمح نِّيت ْڒخّدْ
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ن يَفاّسن زݣ ئِسْنجم-اَيي-د نّس، لَْمَلائَِكا يّسّك-اَيِي-د أَربِّي ِسيِذي َقا لَْحِقيَقا ذ َمانَاَيا

أَيث-إِْسَرائِيل." ݣّن اَذ رزُّْون ِمين ا َمارَّ ذ ِهيُرُدْوس

ُؤِمي ُيْوَحنَّا ن اس يمَّ َمْرَيم، ن اْرث ثدَّ َغار يُرْوح نِّيت ْڒخّدْ َمانَاَيا، ِذي يْفطن َواِمي 12

َبارَّا، ن اْرث ثوَّ ِذي يْسقْرقُْوب ُبْطُرس 13 ْتَژاْدَجان. يِْوَذان ن اَطَّاس ِذنِّي ْتُمْونن َمْرقُس. قَّارن

اَطَّاس. ْثَفرح ُبْطُرس ن اََواڒ ثْعقڒ َواِمي 14 ُرْوَدا. قَّارن-اَس تْرزم، اَذ ْثُرْوح انْت ْثخدَّ ن ئِج

يْسقْرقُْوب. اْرث ثوَّ َغار اََقاث ُبْطُرس بلِّي ثْخَبر-يثن َتاّزڒ ثْعقب-د اْرث، َثوَّ تْرزم ٱذ َما ْقبڒ

"يْمكن نَّان-اَس: نِيَشان. ثنَّا ِمين بلِّي مْتأَكَّدا نتَّاث َماَشا َما؟" ثُبْوْهِريذ "َما نَّان-اَس: 15

ُبْطُرس." ن ُبْوْحبڒ ذ َوانِيَتا

ار- ئِقَّ 17 بن. ْتعّجْ نتَّا ُؤِفين-ث رْزمن، َذاس َواِمي اْرث. ثوَّ ِذي يْسقْرقُْوب ُبْطُرس يم ئِقِّ 16

ڒْحبس. ِزي أَربِّي ِسيِذي يُسْوفغ ث إِي َماّمش ئَِعاوذ-اَسن ْسُتْوَكاث، وفُْوس س اَسن

نّْغِنيت. وْمَشان يج َغار يُرْوح ئِّفغ يوْقعن." ِمين س اَيْثَماْثنغ ذ َيْعُقْوب "خبَّرم ينَّا-ٱسن:

يكَّا َمانِيس ْعَلاْحَساب ْڒَعْسَكار َجار يْمَغار ْڒَهَراج ن يج يْوقع ْڒَحاڒ يْصبح َواِمي 18

ِ إ ْسِتْجَواب ْلٕاِ يݣَّا َذاسن َواِمي َشا. ُيْوِفي ث َوار ْرُزْون، اََخاس يّسّك ِهيُرُدْوس 19 ُبْطُرس.

نْغن. اَثن َخاسن ُيْوَمر اسن، يعسَّ

ِھیُرُدْوس وزْدِجیذ ن ْڒمْوث

يمْزَذاغ خ يْغضب تُْوَغا 20 ِذنِّي. يم يقِّ َقْيَصاِرَيا َغار َيُهْوِذَيا ِزي ِهيُرُدْوس وزْدِجيذ يُرْوح ّسنِّي

ذ نتَّا ْبَلاْسُتْوس اَك مْسفَهامن ْمَشاَوارن نِّي ئِمْزَذاغ َصْيَدا. ن ثْنِديْنت ذ ُصْوْر ن ثْنِديْنت ن

ن ْثُمْوْرث ِزي تّك-د نْسن لَْمْكَلا َٔنَّا لِا وزْدِجيذ اَك مْصَڒاحن اَذ رزُّْون ِهيُرُدْوس، ن نَائِب

لَْعْرش خ يم ئِقِّ وزْدِجيذ، ن اَرُّْوض يݣَّا ِهيُرُدْوس ئِكَّار ْڒُمَناَسَبا، ن يِّجن ذݣ 21 وزْدِجيذ.

يِّجن اَم نّش ا "ْثِميجَّ قَّارن: ّجْهذ س عّيْضن نِْثِني 22 نِّي. ْثُمْوْرث ن يمْزَذاغ خ يْسْتخطِّيب
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ِهيُرُدْوس ْثسْهڒش أَربِّي ِسيِذي ن لَْمَلائَِكا ن يج نِّيت ْڒخّدْ 23 ْبَناذم!" ن َماِشي أَربِّي، ن

نتَّا. ْوث يمُّ يِميْغِزْيونف غّژن-ث أَربِّي. َشا يْحِميذ َوار َواِمي

يرنِّي. نتَّا يتْنَتاشر أَربِّي ن أََواڒ َماَشا 24

ُيْوَحنَّا اَِكْذسن ُؤِوين نْسن، ْڒخْذمث ڒن كّمْ َواِمي لُقْدس ِزي ذْوڒن-د َشاُول ذ َبْرنَاَبا 25

َمْرقُس. قَّارن ُؤِمي

بشَّرن اَذ َشاُول ذ بَْرنَابَا ّسكَّان ْڒُمْوِمنِین

نِْثِني لُْمَعلِِّمين. ذ َٔنِْبَيا ْلا ِذنِّي َوانَْطاْكَيا ن ثْنِديْنت ن ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ِذي يربَّان113 ونِّي َمَناهن ذ لُْقِريَنا، ِزي لُْوْقُيْوس ذ اَبْرَشان، قَّارن ُؤِمي ِسْمَعان ذ َبْرنَاَبا،

ينَّا-ٱسن ان، ْتُژْومَّ أَربِّي ِسيِذي عّبْذن َواِمي 2 َشاُول. ذ ِهيُرُدْوس، وزْدِجيذ اَك ثْمِزي ِزي

ُژْوّمن َواِمي 3 يْخَضارغ. ثن ُؤِمي ْڒخْذمث إِ َشاُول ذ َبْرنَاَبا عْزڒم-اَيِي-د يقّدْسن: أَرُّْوح

ّسكّن-ثن. نْسن يَفاّسن َخاسن سْرسن نِّيت ْڒخّدْ ژُّْوْدجن،

َغار اُبو وَغرَّ ذݣ َسَفرن ّسنِّي ْسلُْوْكَيا. ن ثْنِديْنت َغار ُرْوحن يقّدْسن أَرُّْوح ئِّسّك-يثن 4

ن ثْمِزيَذاِوين ِذي ارن ْتبشَّ ْبَذان َسَلاِميس ن ثْنِديْنت َغار ُؤْوضن َواِمي 5 قُْبُرص. ن ثْيِزيْرث

ُيْوَحنَّا. ئِْتَعاَوان-يثن أَربِّي. ن َواَواڒ س أَيث-إِْسَرائِيل

يج ِذنِّي ُؤِفين َبافُْوس. ن ثْنِديْنت غار ُؤْوضن َواِمي اَڒ اَمن-تْكمڒ نِّي ثْيِزيْرث ِذي ݣُّْورن 6

ونِّي لَْعاِمل اَكذ ْمِليح أََقاث 7 بْنَيُشْوع. قَّارن-اَس نَّبي ذ نّس يْخف َيارَّا اَئِْسَرائِيِلي ذ ار وسحَّ

َشاُول ذ َبْرنَاَبا إِ ئَِڒَغا-د اَِميِغيس، ذ وْرَياز ن يج ذ نِّي لَْعاِمل ُبْولُس. َسْرْجُيْوس قَّارن ُؤِمي

قَّارن ُؤِمي (ونِّي بْنَيُشْوع نِّي ار ُؤسحَّ يَعّرض-اَسن َولَِكن 8 أَربِّي. ن اََواڒ ْسڒْمذن اََذاس يخس

ْور يشُّ ُبْولُس يْعِني َشاُول ئِكَّار 9 يَمان. ْلٕاِ خ نِّي لَْعاِمل يْسبّعذ اَذ يرزُّو أَلِيَماس). ْثُيْونَانِيث س

إِْبِڒيس. ن مِّيس ذ "شك ينَّا-ٱس: 10 نِّي، ار وسحَّ ذݣ ْمِليح َذايس يْخَزر يقّدْسن أَرُّْوح س

ْبَناذم. ن يس وعدِّ ذݣ تِيِڒيْنت ِسيْنَتاث ذ نِْثِني ئِِميْغِزْيون ف23.12
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َعاذ َما ثْحَراْيمْشت! ذ لِْحيَلا س ْورذ ثشُّ شك نِيَشان. يْدَجان ِمين ا َمارَّ ن َڒْعُذو ذ شك

اََقاث أَربِّي ِسيِذي ْثَساونْت ٱڒ ا سَّ 11 أَربِّي؟ ِسيِذي ن نِيَشان يْدَجان يْبِريذن اجذ ْتعوَّ اََقاش

ثكَّا-ٱس-د نِّيت ْڒخّدْ ا." لُْمدَّ ن يِج اَڒ ْثُفْوْشت ن ْثَفاوث ْثژّرذ َوار ْتَضْرْغڒذ أَذ نّش، ضذ

س يَجّرن َغا ث ُؤو يرزُّو يتنّض يم ئِقِّ َثاْدجْست، يْتَواَڒا ثِيطَّاِوين خ نِّي ار ُؤسحَّ إِ ثْشَباْبث

ِسيِذيْثنغ. ن ْثُغْوِري ِزي ئِْذهش ُيْومن، لَْعاِمل َمانَاينِّي يْژَرا َواِمي 12 وفُْوس.

بِیِسیْدیَا ذ َواْنطَاْكیَا ِذي ْتبشَّارن بَْرنَابَا ذ بُْولُس

ثْنِديْنت َغار َبافُْوس ن نِّي ثْنِديْنت ِزي ُرْوحن اُبو، وَغرَّ ذݣ نّس ْوَكاڒ يمدُّ ذ ُبْولُس ئِْنَيا 13

ِزي فّْغن نِْثِني 14 لُْقْدس. َغار يذْوڒ-د ُيْوَحنَّا ِذنِّي َذاْيسن ئِْسمح َپاْمِفْيْلَيا. ِذي َباْرَجا ن

ِذي قِّيمن ُؤْذفن بِيِسيْدَيا. ن ْجَوايه ِذي َوانَْطاْكَيا ن ثْنِديْنت َغار ُرْوحن َباْرَجا ن ثْنِديْنت

ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ ن لُْكُتب ِزي ْثُغْوِري إِ مْنَبْعد 15 ّسْبث. ن نَْهار ِذي أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذا

َشان َغاْروم مَڒا اَيْثَما، "ٱي نَّان-اَسن: َشاُول ذ َبْرنَاَبا َغار ثْمِزيَذا ن ْوَياس اَرُّ ّسكّن َٔنِْبَيا، ْلا ذ

ِسيْوڒم." ْعب-أَ، شَّ عم ْثشّجْ َغا ِزي إِي َواَواڒ

يتݣّْْوذن يِنِّي ذ اَيث-إِْسرائِيل ن يْرَيازن "آي ينَّا-ٱسن: ُؤفُْوس س ُبْولُس يشيَّر-اَسن ئِكَّار 16

يْرنِي نّغ، ڒْجُذْوذ يْخَضار أَيث-إِْسَرائيل ن ْعب-أَ شَّ خ يْدَجان أَربِّي َفا 17 صنّْطث. أَربِّي،

يْصَبار ا ثُمَّ 18 نّس. ّجْهذ س ّسنِّي ئُِسْوفغ-يثن ِمْصَرا. ِذي زّدْغن نِْثِني َواِمي نْسن لَْعَدد

ڒݣُْنْوس ن سْبَعا خ يْقَضا ا ثُمَّ 19 ْحَرا. صَّ ِذي ْسَنا اَْربِعين َشان نْسن اي وعصَّ ذݣ اَِكْذسن

َخاسن يكَّا َمانَاينِّي ا َمارَّ 20 نّغ. ڒْجُذْوذ إِ نِّي َثُمْوْرث يْسَواْرث َكْنَعان، ن ْثُمْوْرث ِذي

َصاْمِويل. نَّبي ن نِّي ْڒوْقث اَڒ ْڒقُْوَضاث َخاسن يݣَّا ا ثُمَّ ْسَنا. خْمِسين و اَْربْعِميَّا َشان

ِزي ِقيس ن مِّيس َشاُول ُيْوَشا-اَسن نْسن، وزْدِجيذ يِيِڒي اََغاْرسن أَربِّي إِ تَّارن-اَس ا ثُمَّ 21

أَزْدِجيذ ذ َداود ا َيارَّ أَربِّي، يكّس-يث ا ثُمَّ 22 يسݣُّْوَسا. اَْربِعين َخاسن ئِْحكم أَيث-بْنَياِمين،

يّݣ أَذ يُنو، ْڒَخَضار نتَّا يقْبڒ وْرَياز يج ذ ى َيسَّ ن مِّيس َداود ُؤِفيغ ينَّا: َخاس ئِْشهذ َخاسن.

ْخسغ. ِمين ا َمارَّ
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َغا ثن إِي ونِّي يْعِني أَيث-إِْسَرائِيل، َغار ِعْيَسى يّسّك-د أَربِّي َداود، ن ُدْورِّيث ِزي ا ثُمَّ 23

ار يْتبشَّ َيْحَيى ِذنِّي تُْوَغا ِعْيَسى، يَراح َغاْرسن َما ْقبڒ 24 ْقبڒ. ِزي يْوعذ ثن َماّمش يْسنْجمن،

يكّمڒ اَذ ْعَڒاين َيْحَيى َواِمي 25 َواَمان. س ارن طهَّ اَذ تُْوبن اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ن ْعب شَّ َمارَّا

لَّا، ْتَراَجام! إِي ونِّي ذ َشا ْدِجيغ َوار نش َقا كنِّيو؟ َتارِّيم َذايِي ِمين ينَّا-ٱسن: نّس ْڒخْذمث

يّقن ْثِسيَڒا ن يِفيَڒان ذ ُؤَڒا سْرُخْوغ اََذاس ْسِذهْدجغ َوار نش، إِ مْنَبْعد يّجن َياس د اَذ َماَشا

نّس." يَضارن ذݣ

د ُؤِمي ين نشِّ ذ أَربِّي! يتݣّْْوذن يِنِّي ذ ْبَراِهيم ن َثاْرَوا آ اَيْثَما، "آي ُبْولُس: ينَّا-ٱسن 26

َشا ْعِقيڒن َوار نْسن ْوَياس اَرُّ ذ لُْقْدس ن يمْزَذاغ َقا 27 نْنجم. َغا ِزي إِي اََواڒ-أَ أَربِّي يّسّك

اَڒ ّسْبث ِزي ثْمِزيَذاِوين ِذي لُْكُتب ِذي قَّارن إِي َٔنِْبَيا ْلا ن اََواڒن َشا ْفِهيمن َوار ِعْيَسى-َيا،

ُؤِفين َوار ا َواخَّ 28 َٔنِْبَيا. ْلا نَّان إِي َواَواڒن فّْغن-د ْڒمْوث س ِعْيَسى خ حْكمن َواِمي ّسْبث.

ينغ. اَث بِيَلاُطْوس إِ تَّارن-اَس ْڒمْوث، س حْكمن َخاس َغا ِزي إِي َباب سَّ ن يج ذ ُؤَڒا

سْرسن-ث ثْحَناْشت ِزي سْهَوان-ث-يذ َٔنِْبَيا، ْلا ُؤِرين َخاس تُْوَغا ِمين ا َمارَّ ݣِّين َواِمي 29

َواطَّاس ذݣ ِعْيَسى ار-د يظهَّ ا ثُمَّ 31 ْڒمْوث. ِزي يسكَّار-يث-يذ أَربِّي َماَشا 30 ونْضڒ. ذݣ

ْعب. شَّ َغار ڒْشُهْوذ ذ يَِنا و ڒخُّ لُْقْدس. َغار لَْجِليل ِزي يݣَّعْذن ِكذس تُْوَغا يِنِّي إِ نُْهْوَراث ن

ْڒمْوث ِزي ِعْيَسى يسكَّار د َواِمي أَربِّي يْعِني َمانَاَيا. س كنِّيو إِ ار نْتبشَّ ين نشِّ َفا 33–32

ِذي ُيْوَرا نْسن. َثاْرَوا ذ يْدَجان ين نشِّ اَِكْذنغ ئِكّمڒ-يث نّغ، ڒْجُذْوذ إِ يْوعذ ِمين يكّمڒ

ْثَناين: ِويس يْزِڒي اُبْور زَّ ن لِْكَتاب

يغ-شك-د. جِّ نَْهاَرا نش مِّي، ذ شك

لِْكَتاب: ِذي ار يقَّ أَمنِّي يِكيّشو. اَذ ارص عمَّ يْعِني ْڒمْوث ِزي ِعْيَسى يسكَّار-د أربِّي َفا 34

لِْكَتاب: ذي َعاوذ ار ئِقَّ 35 َداود. نَِّبي وْعذغ ِزي إِي ح صَّ ذ لَْبَرَكا يْصَفان، لَْبَرَكا ُؤشغ أََذاوم

يِكيّشو. اَذ يْصَفان نّش ام اَخدَّ َشا يذ تجِّ َوار
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ڒْجُذْوذ إِ طَّارف ئِْتَوانْضڒ ْوث، يمُّ نّس ْزَمان ِذي أَربِّي يخس ِمين يكّمڒ َواِمي َداود َٔنَّا لِا 36

َشا. يِكيّشو َوار نتَّا ْڒمْوث، ِزي أَربِّي يسكَّار د ونِّي َولَِكن 37 يِكيّشو. نّس،

اَذ ِعْيَسى-َيا س يْعِني يْتَواݣّن، ِكْذوم إِي تّْبِشير نم تّسْ اَذ ْرُزْوغ اَيْثَما، آي إِذن 39–38

نّس، ْڒُمْعِصَياث ا َمارَّ ْتَواْغَفرنْت اَس َياْمنن َغا زَّايس ونِّي ا َمارَّ نْوم. ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت

نْوم يخف ْحَضاث إِيَوا 40 ُمْوَسى. ن ِريَعا شَّ س ْتَواْغَفرنْت اََذاس رنْت زمَّ َوار ْڒُمْعِصَياث-أَ

َٔنِْبَيا: ْلا ُؤِرين ِمين َشا يتْوِقيع َذاوم َوار حَما

ْفَناث. بث ْتعّجْ يْتُبْوَصارن، يِنِّي آ ْخَزارث 41

ثِمْسَڒايِين ݣّغ اَذ نْوم ِڒيَّام ِذي

َحّد، َشا زَّاْيسْنت يخبَّر-يكنِّيو ا َواخَّ

َشا." تِيْمنم َوار أََتاف

زَّاْيسن تَّارن أَيث-إِْسَرائِيل، ن نِّي ثْمِزيَذا ِزي فّْغن د اَذ حَما َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس كَّارن َواِمي 42

غن تّفْ د َواِمي 43 َياسن. َغا د إِي ّسْبت ن نَْهار َمانَاَيا س ثن حّدْ اََذاسن حَما نِّي يِْوَذان

إِي أَيث-إِْسَرائِيل ن ين دِّ ِذي يسْڒمن يِنِّي ذ أَيث-إِْسَرائِيل ن اَطَّاس ْذَفارن-ثن ثْمِزيَذا، ِزي

أَربِّي. ن اَْرَضا ذي ِسيِغين اَذ حَما عن-ثن شّجْ اَِكْذسن يْوڒن سِّ َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس أَربِّي. تݣّْْوذن

ن َواَواڒ إِ صنّْطن اَذ حَما ثْنِديْنت ن اَيْثَباب ا َمارَّ ْعَڒاين ُمْونن ُيْوِسين، د إِي ّسْبث ِذي 44

ْتَعرَّاضن ْبَذان اَرُُّسل اَطَّاس حْسذن نِّي، ْڒَغاِشي أَيث-إِْسَرائِيل ُؤِفين َواِمي 45 أَربِّي. ِسيِذي

ا ئِْتخصَّ "تُْوَغا ْزَعامث: ن يِج س نَّان-اَسن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس 46 تُْوكَّرن-ث. ُبْولُس، ن َواَواڒ إِ

نْوم يِيخف خ ْثحْكمم ثُْوِݣيم، َواِمي أَربِّي. ن َواَواڒ س يمْزُوْوَرا ذ كنِّيو إِ يوڒ نسِّ اََذاوم

ِزي َشا يْدِجين َوار يِنِّي َغار نَْراح أَ ين نشِّ و ڒخُّ أََقا ڒْبَدا، ن ثُْوَذاْرث ثْسِذيهْدجم َوار بلِّي

ينَّا: ا-َيانغ يوصَّ أَربِّي ِسيِذي َٔنَّا لِا 47 أَيث-إِْسَرائِيل.

ڒݣُْنْوس، َمارَّا إِ ْثَفاوث ذ شك أَرِّيغ

ْونْشت." دُّ ن طَّارف اَڒ حتَّا نْجمن اَذ يْوَذان حَما
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ن اََواڒ ذن حّمْ َفْرحن ُبْولُس، ينَّا ِمين أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ْسِڒين َواِمي 48

أَربِّي ِسيِذي ن َواَواڒ ئِْنَتاَشر 49 ڒْبَدا. ن ثُْوَذاْرث إِ أَربِّي يْخَضار يِنِّي ا َمارَّ ُؤْمنن أَربِّي. ِسيِذي

َغاْرسْنت ين دِّ َذاْيسْنت إِي ثِْمَغاِرين َسَمرن أَيث-إِْسَرائِيل َماَشا 50 َمارَّا. نِّي ْثُمْوْرث ِذي

ُؤّزْڒن َبْرنَاَبا، ذ ُبْولُس بن عّدْ اَذ حَما يِْوَذان إِ َباب سَّ تݣّن ثْنِديْنت. ن َرانن يمّقْ ذ لَْمْرَتَبا،

يِج اَم نْسن يَضارن زݣ اْشت َثعجَّ مْسحن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس كَّارن 51 نِّي. يهت جِّ ِزي َخاسن

ڒْفَراحث س ْورن شُّ ِذنِّي ن ئِمْحَضارن 52 إِكُْونَْيا. ن ثْنِديْنت َغار ُرْوحن َخاسن، ْشَهاذث ن

يقّدْسن. أَرُّْوح ذ

إُِكْوْنیَا ن ثْنِدیْنت ِذي ْتبشَّارن بَْرنَابَا ذ بُْولُس

أُو أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذا َغار ا َمارَّ َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس ُؤْذفن إِكُْونَْيا ن ثْنِديْنت ِذي إِي114 يِئْسَرائِيِلْيين َولَِكن 2 يُيْونَانِْيين. ذ يِئْسَرائِيِلْيين ن اَطَّاس ُؤْمنن نْسن تّْبِشير س

اَزْدِجيف. رن-اَسن عمَّ اَيْثَماْثنغ، خ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي َسَمرن اَْمنن اَذ ُيْوِݣين

ئِݣَّا ْزَعامث. ن يِج س ِسيِذيْثنغ س ارن ْتبشَّ ْڒوْقث ن اَطَّاس ِذنِّي قِّيمن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس 3

نِّي اََواڒن بلِّي يْسبّين اَذ َباش َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس ن يَفاّسن خ لُْبْرَهانَاث ذ لُْمْعِجيَزاث ِسيِذيْثنغ

ْثَناين. خ إِكُْونَْيا ن ثْنِديْنت-أَ ن اَيْثَباب مْسْفَراقن 4 ح. صَّ ذ ِسيِذيْثنغ ن اَْرَضا خ ارن ْتبشَّ إِي

يِنِّي ذ ئِِئْسَرائِيِلْيين 5 اَرُُّسل. اَك اََقاثن نّْغِنيت ڒْبَعاض يِئْسَرائِيِلْيين، اَك اََقاثن زَّاْيسن ڒْبَعاض

س رْجمن أَثن اَرُُّسل، خ عّدن اَذ نْسن ْوَياس اَرُّ اَك َتاْفقن أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار

ا َمارَّ ذ ِدْرَبا ن ثْنِديْنت ذ لِيْسْتَرا ن ثْنِديْنت َغار رْوڒن نِّي، اَرُُّسل ڒْخَبار اَرِّين-د 7–6 وْزُرو.

لِيَكاْونَِيا. ن لِْوَلاَيا ِذي ِذنِّي ارن ْتبشَّ ُيْوْذسن َذاسْنت إِي نِّي ْجَوايه

لِیْسْتَرا ن ثْنِدیْنت ِذي وْزُرو س بُْولُس ُسْول اَرَّ من رّجْ

َوار يْخڒق د َواِمي زݣ يَضارن، ْوثن-اَس مُّ اَنْشُرْوف ذ وْرَياز ن يج ِذنِّي لِيْسْتَرا ِذي 8

ِزي إِي يَمان ْلٕاِ َذايس ئِْتَواَڒا ْمِليح، ُبْولُس َذايس ئِْخَزر ُبْولُس. ن َواَواڒ إِ ئِتْسَڒا 9 َقاع. ُيْوُيْور



40 20–10.14

ئِنْخضف، نّش!" يَضارن خ نِيَشان بّد "كَّار، ثْجهذ: ا ْثِميجَّ ن يِج س ينَّا-ٱس 10 يݣْنَفا. َغا

يݣُّْور. ئِْبَذا

ذْوڒن اَربِّيثن أََقا لِيُقْونَْيا: ن لَُغا س نَّان عّيْضن ُبْولُس، يݣَّا ِمين نِّي ْڒَغاِشي ْژِرين َواِمي 11

َٔنَّا لِا ‘ِهْرِمس’ق ُبْولُس إِ ان-أَس سمَّ ‘َزاَفس’، َبْرنَاَبا إِ ان-اَس سمَّ 12 َغاْرنغ! ْهَوان-د يْوَذان ذ

زَّاث زَّاْويِث ِذي يِتيِڒين إِݣ َزاَفس َْٔصَنام ْلا ن ڒْمقّدم ُيْوَسا-د 13 اَطَّاس. ارن يْتبشَّ إِݣ ُبْولُس

ذ نتَّا ئِخس ثْنِديْنت، ن ْوَرا ثوُّ َغار نَْوار ن ثِقبِّيِضين ُيْوِوي-د ييْنُدْوزن ُيْوِوي-د ثْنِديْنت، إِ

ُبْولُس. ذ َبْرنَاَبا إِ ْدبِيحث من قّدْ اََذاسن ْعب شَّ

ُؤْذفن نْسن. اَرُّْوض شّرْݣن كَّارن َمانَاينِّي ْسِڒين َواِمي ُبْولُس، ذ َبْرنَاَبا يْعِني أَرُُّسل، 14

ين نشِّ َقا َمانَاَيا؟ تݣّم ي َمايمِّ يْرَيازن، "آي 15 نَّان-اَسن: عّيْضن نِّي، يِْوَذان ن ْڒوْسط ِذي

َوار ْثمْسَڒايِين-أَ إِ ذم ْتبّعْ اَذ َباش ار-يكنِّيو نْتبشَّ ِكيف-ِكيف. ين نشِّ اَم كنِّيو اَم َواَها يْوَذان ذ

ِمين ا َمارَّ ذ ڒْبَحار ذ ْثُمْوْرث ذ اَجنَّا يخْڒقن د إِي ارن يدَّ أَربِّي َغار ْتذْوڒم أَذ َشا، عن ينّفْ

َولَِكن 17 ْخسن. إِي يْبِريذن ْذَفارن اَذ ڒݣُْنْوس َمارَّا ا يجَّ أَربِّي يْعُذْون، ْزَمان ِذي 16 َذاْيسن.

ذ وجنَّا زݣ اَنَْژار يِتيّش-اَوم ْڒِخير يتّݣ يْعِني يخّدم، ِمين س نّس يخف يْسبيَّان-د أَربِّي

َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس َواَواڒن-أَ س 18 ڒْفَراحث." س نْوم ُؤَڒاون ار ئِتشَّ نّس. ْڒوْقث ِذي ْثفْدَجاْحث

ْدبِيحث. قّدْمن-اَسن نِّي ْڒَغاِشي ْعَڒاين َواطَّاس س يْقسح اَمنِّي ا َواخَّ َولَِكن ْسبّدن-ثن،

كَّارن نِّي، ْڒَغاِشي َسَمرن إِكُْونَْيا ذ َوانَْطاْكَيا ِزي يِئْسَرائِيِلْيين َشان ُؤِسين-د مْنَبْعد 19

َخاس َواِمي َولَِكن 20 ْوث. يمُّ ْتِغيڒ-اَسن ثْنِديْنت، إِ ا َبارَّ َجّرن-ث وْزُرو س ُبْولُس رْجمن

َغار يُرْوح َبْرنَاَبا اَك يّفغ نّس ا ثِيوشَّ ثْنِديْنت. َغار ُيْوذف أُْوَشا ر يدَّ ئِكَّار-د يمْحَضارن، ُمْونن

ِدْرَبا. ن ثْنِديْنت

يُيْونَانِْيين. إِ َْٔصَنام ْلا ذ نْثِني ‘ِهْرِمس’ ذ ‘َزاَفس’ ئِسَماون-أَ ق12.14
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ُسْوْریَا ِذي َواْنطَاْكیَا ن ثْنِدیْنت َغار تْعقَابن-د
امك ْثندَّ َغار ذْوڒن ّسنِّي يمْحَضارن. ذ يِْوَذان ن اَطَّاس ين أَرِّ نِّي، ثْنِديْنت ِذي ارن بشَّ 21

ِسيِغين اَذ َباش عن-ثن شّجْ نِّي، يمْحَضارن ذݣ ُؤڒ ݣِّين 22 َوانَْطاْكَيا. ذ إِكُْونَْيا ذ لِيْسْتَرا ن

نَاذف أَ ْڒُمْوِمِنين ين نشِّ َباش َتَماَرا ن اَطَّاس ثّك اََخانغ َلاُبد قَّارن-اَسن: نْسن. يَمان ْلٕاِ ِذي

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث ْمُكڒ ِذي َرانن يمّقْ يْخَضارن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس 23 أَربِّي. ن ْڒُمْلك ِذي

ُؤْمنن. ِزي إِي أَربِّي ِسيِذي ن وفُْوس ذݣ ين-ثن جِّ ُژْوّمن ژُّْوْدجن،

س رن بشَّ َواِمي 25 َپاْمِفيْلَيا. ن ْجَوايه َغار ُؤْوضن بِيِسيْدَيا، ن ْجَوايه خ ْعُذْون ّسنِّي 24

ْڒخْذمث ڒن كّمْ َواِمي 26 َواَطالَْيا. ن ثْنِديْنت َغار ْعُذْون َباْرَجا، ن ثْنِديْنت ِذي أَربِّي ن َواَواڒ

س ْتَواكلّْفن َمانِيس ِزي ْقبڒ، ُؤِسين د َمانِيس َوانَْطاْكَيا َغار اُبو وَغرَّ ذݣ ّسنِّي عْقبن نِّي،

َعاْوذن-اَسن ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ْسُمْونن ُؤْوضن، َواِمي 27 أَربِّي. ن اَْرَضا س نِّي ْڒخْذمث

يْدِجين َوار يِنِّي إِ يَمان ْلٕاِ ن اْرث َثوَّ يْرزم-اَسن َماّمش ذ نْسن وفُْوس خ أَربِّي يݣَّا ِمين ا َمارَّ

يمْحَضارن. اَك ِذنِّي ْڒوْقث ن اَطَّاس سْعُذْون 28 أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي

ُمْوَسى ن ِریَعا شَّ ذ یَمِسِحْیین َجار ْلَعَالقَا

"َوار نَّان-اَسن: َوانَْطاْكَيا ذݣ اَيْثَماْثنغ سْڒَماذن َيُهْوِذَيا ِزي يْرَيازن َشان ُؤِسيْن-د ُرْوحن115 3–2 ُمْوَسى." ن ِريَعا شَّ ْعَلاْحَساب ارم ْثطهَّ مَڒا إِلَّا ْتنْجمم اَذ َشا رم ْثزمَّ

َران اَمّقْ ذ لِْخَلاف ن يج ئِْوقع َيُهْوِذَيا، ِزي ُيْوِسين د إِي يِنِّي اَك تْمَناَقارن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس

اَذ َباش َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس يْخَضارن َوانَْطاْكَيا ذݣ ْڒُمْوِمِنين ن نِّي ْجَماعث كَّارن َجاَراسن.

ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ذ اَرُُّسل ّسْقَسان اَذ َباش لُْقْدس َغار نِّي ْڒُمْوِمِنين ن ڒْبَعاض اَكذ َراحن

وْبِريذ ذݣ أُو نِْثِني ُرْوحن لُْقْدس، َغار َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس ّسكّن َواِمي لِْخَلاف-أَ. خ ْڒُمْوِمِنين ن

ثِْنِديِنين. ذ نِثْنِتي ام ثِندَّ ك21.14
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يْدِجين َوار يِنِّي ذ ُؤَڒا ُؤْمنن َماّمش خ ِذنِّي اَيْثَماثنغ خبَّرن َسَماْرَيا. ذ ِفِنيِقَيا خ ْعُذْون نْسن

َمارَّا. اَطَّاس يْسَفرح-يثن نِّي ڒْخَبار أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي

ْجَماعث-أَ ن َرانن يمّقْ ذ ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث زَّاْيسن بن رّحْ لُْقْدس، َغار ُؤْوضن َواِمي 4

كَّارن 5 نْسن. وفُْوس خ أَربِّي يݣَّا ِمين ا َمارَّ نِْثِني إِ َعاْوذن-اَسن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس اَرُُّسل. ذ

ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ارن طهَّ اَذ َلاُبد نَّان: يِسْيين، يَفرِّ ن ْڒِحزب زِي ْڒُمْوِمِنين ن ڒْبَعاض

ُمْوَسى. ن ِريعا شَّ إِ َطاعن اَذ ام ْثوصَّ أَثن أَيث-إِْسَرائِيل،

َواِمي 7 لِْخَلاف-أَ. ِذي ْخَزرن اَذ َباش ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ذ اَرُُّسل ُمْونن 6

إِي َواِمي زݣ اَطَّاس بلِّي نم ثّسْ اََقا اَيْثَما، "آي ينَّا-ٱسن: يبّد ُبْطُرس ئِكَّار اَطَّاس، ْمَناَقاشن

اََواڒ يُنو ْوم وقمُّ زݣ ْسڒن اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي َباش زَّاْيوم أَربِّي يْخَضار َذايِي

ُيْوَشا َذاسن َواِمي يْقبڒ-يثن بلِّي نتَّا يسْظَهار-د نّغ، ُؤَڒاون يّسن أَربِّي 8 اَْمنن. أَذ نِْجيل، ْلٕاِ ن

ئِِسيرذ-اَسن َجاَرانغ، ُوْوذَماون س ُبو يݣِّي َوار 9 ين. نّشْ إِ ُيْوَشا ث َذانغ َماّمش يقّدْسن أَرُّْوح

ْدقڒ تݣّم يّݣ، َغا ِمين أَربِّي تژرم اَذ ْثَزْعمم كنِّيو ي َمايمِّ و ڒخُّ 10 ُؤْمنن. َواِمي نْسن ُؤَڒاون

ڒْجُذْوذ لَّا ين، نشِّ لَّا نْيِسي اَث ر نْزمَّ َوار تُْوَغا نِّي ْدقڒ يمْحَضارن؟ ن يِيَراون خ ْثَزاْيُڒْوتل ن

يِنِّي ذ ُؤَڒا من نّجْ َماّمش ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن اَْرَضا س نْنّجم ين نشِّ بلِّي نَْتامن ََّما إِن 11 نّغ.

أَيث-إِْسَرائِيل." ِزي يْدِجين َوار

ذ لُْمْعِجيَزاث خ اَواڒن سَّ نِْثِني ُبْولُس. ذ َبْرنَاَبا إِ تْسَڒان نِّي، ْجَماعث ا َمارَّ ْسَقارن 12

أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي َجار نْسن وفُْوس خ أَربِّي يݣَّا لُْبْرَهانَاث

يْخَبر 14 َغاِري! صنّْطث اَيْثَما، "آي ينَّا-ٱسن: يْعُقْوب ئِْندق-د نْسن، اََواڒ ڒن كّمْ واَِمي 13

أَربِّي يْخَضار أَذ أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ومْزَواُرو زݣ أَربِّي يْفقذ َماّمش ِسْمَعان

ار يقَّ َماّمش ْزَمان، ِزي َٔنِْبَيا ْلا نَّان ِمين اَك يَتاس-د َمانَاَيا 15 نّس. ْعب شَّ ذ يِڒين اَذ زَّاْيسن َشا

لِْكَتاب:

قَّارن-اَس زَّايس. شّرْزن ْزَمان ِذي يُفْونَاسن ن يِيَراون خ تݣّن-ت ْثَزاݣُْرْوت. ذ نتَّاث ثَزاْيُڒْوت ل10.15

ُڒْوِصَياث. ن اَطَّاس َذايس ِمْنِزي يِْوَذان خ ثْذقڒ ُمْوَسى، ن ِريَعا شَّ ذ نتَّاث َزْعَما َثْغَواْوث. َعاوذ
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ذْوڒغ، د اَذ َمانَاَيا إِ مْنَبْعد 16

يْوَضان، إِي َداود ن اَِقيُذْون َعاوذ ْسبّدغ أَذ

عْذڒغ. اَث يْنهْذمن ِمين َعاوذ ْسݣَّعْذغ أَذ

يمن، يقِّ ينِّي أَربِّي ِسيِذي خ ْرُزْون اَذ َباش 18–17

يُنو. يسم يْيِسين إِي أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ا َمارَّ ْرُزْون أََخاس

أَربِّي ِسيِذي ار يقَّ و أَمُّ

ْزَمان، ِزي ْدَجانْت ثِمْسَڒايِين-أَ

يْسفّهم-يثْنت-يد." و ڒخُّ

أَيث-إِْسَرائِيل ِزي يْدِجين َوار يِنِّي خ َشا نْسْقَساح َوار ْتَواِريغ َمانَاَيا "خ يْعُقْوب: ينَّا-ٱسن 19

ت إِي لَْمْكَلا اَڒ يبن ْتَقرِّ َوار حَما َثْبَرات نَاِري اََذاسن َولَِكن 20 أَربِّي. ِزي و ڒخُّ يَتاْمنن إِݣ

س يْوَذان اثن ْتحدَّ ْزَمان ِزي َٔنَّا لِا 21 يَذاّمن. ذ يجّيْفن، ِمين ذ لَْفَساد، ذ َْٔصَنام، ْلا إِ من قّدْ

أَيث-إِْسَرائِيل." ن ثمِزيَذاِوين ِذي ّسْبث ْمُكڒ قَّارن-ت ثْنِديْنت، ْمُكڒ ِذي ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ

یئِْسَرائِیلِْیین ذ یْدِجین َوار إِي ْڒُمْوِمنِین إِ ثَْبَرات

اَذ ݣِّين ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ا َمارَّ ذ ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ذ اَرُُّسل َمانَاَيا خ 22

ِسيَلا ئِْخَضارن َبْرنَاَبا. ذ ُبْولُس اَك َوانَْطاْكَيا َغار ّسكّن أَثن زَّاْيسن، يْرَيازن ن َشان يْخَضارن

ّسكّن 23 ْڒُمْوِمِنين. َجار َران اَمّقْ ذ وْمَشان ن يج َغاْرسن نِْثِني َباْرَساَبا، قَّارن ُؤِمي َيُهْوَذا ذ

نَّان-اَسن: َثْبَرات-أَ اَِكْذسن

ذ َوانَْطاْكَيا ن ثْنِديْنت ِذي يزّدْغن إِݣ أَيث-إِْسَرائِيل ِزي َشا يْدِجين َوار اَيْثَماْثنغ "آي

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ذ اَرُُّسل َخاوم نْتسْدَجام ِكيِليْكَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ذ ُسْوْرَيا

صّدْعن-كنِّيو، نِْثِني أُو نّغ، ذن ْلٕاِ مْبَڒا َغاْروم ُؤِسين-د زَّاْينغ يِْوَذان َشان بلِّي نْتْسَڒا 24

يْرَيازن ن َشان نِيْخَضار نَْتافق، إِْذنغ ا َمارَّ ين نشِّ 25 نْسن. َواَواڒ س ّشّك َذاْيوم ِسيْذفن
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نْسن ثُْوَذاْرث س َغَمرن يْرَيازن-أَ 26 ُبْولُس. ذ َبْرنَاَبا نّغ يْمِعيّزن اَكذ َغاْروم نّسّك د اَثن

س يِنين اََذاوم َباش ِسيَلا ذ َيُهْوَذا نّسّك-اَوم-د 27 لَْمِسيح. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يِيسم خ

مَڒا ْمِليح نْتَواَڒا يقّدْسن أَرُّْوح ذ ين نشِّ 28 ثْبَرات-أَ. ِذي نُْوَرا د َذاوم ِمين نْسن ْوم وقمُّ

إِ من يْتَواقّدْ لَْمْكَلا خ ذم ْتبّعْ اَذ يْعِني 29 َلاُبد. يْدَجان ِمين إِلَّا اَطَّاس ْدقڒ نتّّݣ َخاوم َوار

ْمِليح. تݣّم اَذ ثْمْسَڒايِين-أَ خ ْثبّعْذم مَڒا لَْفَساد. ذ يجّيْفن، ِمين ذ يَذاّمن، ذ َْٔصَنام، ْلا

أَربِّي." يَعاون اَكنِّيو

َثْبَرات ُؤِشين-اَسن ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ْسُمْونن َوانَْطاْكَيا، َغار ُؤْوضن يْتَواّسكّن يَِنا 30

نِْثِني ِسيَلا ذ َيُهْوَذا 32 ْثشّجع-يثن. َٔنَّا لِا اَطَّاس َفْرحن نِّي ْجَماعث ْغِرين ت َواِمي 31 نِّي.

ن َشان ِذنِّي قِّيمن 33 ُؤڒ. َذاْيسن ݣِّين َواَواڒن، ن َواطَّاس س ْڒُمْوِمِنين عن شّجْ َٔنِْبَيا، ْلا ذ

ِسيَلا َولَِكن 34 } يّسكّن. د ثن إِي يِنِّي َغار ڒْهَنا ِذي نِّي ْڒُمْوِمِنين ّسكّن-ثن مْنَبْعد ْڒوْقث،

ن َواَواڒ س ارن ْتبشَّ سْڒَماذن َوانَْطاْكَيا، ِذي قِّيمن َبْرنَاَبا ذ ُبْولُس 35 ِذنِّي.} يم يقِّ اَذ يݣَّا

يِْوَذان. ن َواطَّاس ذ نِْثِني أَربِّي، ِسيِذي

بَْرنَابَا ذ بُْولُس ُسْول اَرَّ َجار ْلِخَالف

ثْنِديْنت ْمُكڒ ِذي اَيْثَماْثنغ َغار نْذوڒ أَ َيالَّه، َبْرنَاَبا: إِ ُبْولُس ينَّا-ٱس ْڒوْقث، َشان ثْعُذو 36

اَِكْذسن َياِوي اَذ يخس َبْرنَاَبا 37 ْدَجان. َماّمش نْخَزر أَ أَربِّي، ِسيِذي ن َواَواڒ س ر نْبشَّ َمانِي

تُْوَغا َمْرقُس ِمْنِزي اَِكْذسن، اَِوين اَث َشا يخس َوار ُبْولُس 38 َمْرقُس. قَّارن ُؤِمي ونِّي ُيْوَحنَّا

ِذي َقاع تِيْفقن َوار 39 نِّي. ْڒخْذمث ِذي َشا يم يقِّ ِكيسن َوار َپاْمِفيْلَيا ِذي َذاْيسن يْسمح

قُْبُرص. َغار َمْرقُس اَكذ اُبو وَغرَّ ذݣ يَساَفار َبْرنَاَبا يكَّا. َمانِس يّجن كُڒ نِّي، ْثمْسَڒاْيث

ِسيِذيْثنغ. ن اَْرَضا س نِّي ْڒخْذمث س ْڒُمْوِمِنين كلّْفن-ثن فّْغن، ِسيَلا يْخَضار نتَّا ُبْولُس 40

ْڒُمْوِمِنين. ن ْثُجَماع ذي ُؤر ئِتّݣ ِكيِليْكَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ذ ُسْوْرَيا َغار ئُِرْوح 41



10–1.16 45

ِسْیَال ذ بُْولُس ُسْول اَرَّ اَك تِْیُمْوثَاُوس یْتُمْون

ومْحَضار يج ِذنِّي ُيْوَفا لِْيْسْتَرا، ن ثْنِديْنت ذ ِدْرَبا ن ثْنِديْنت َغار ُبْولُس ُيْووض اَُيْونَانِي.116 ذ نتَّا َباَباس ْڒُمْوِمَنا، ذ َثِئْسَرائِيِليث ذ نتَّاث اس يمَّ تِْيُمْوَثاُوس. قَّارن-اَس

ار-يث ئِطهَّ 3 تِْيُمْوَثاُوس. خ ْمِليح يْوڒن سِّ لِيْسْتَرا ذ إِكُْونَْيا ن ثْنِديْنت ِذي يْدَجان أَيْثَماْثنغ 2

ذݣ يْدَجان يِئْسَرائِيِلْيين ْعَلاْحَساب اَمنِّي يݣَّا-َياس اَِكذس. َياِوي اَث يخس َواِمي ُبْولُس

اَُيْونَانِي. ذ َباَباس بلِّي نن ّسْ ا َمارَّ نِْثِني نِّي، يُمْوَشان

ثِنِّي نِّي ُڒْوِصَياث ار-اَسن يقَّ ونّْغِني َغار وبِيَلاج زݣ نّس ْوَكاڒ يمدُّ ذ ُبْولُس يݣُّْور ْخِمي 4

يِْوَذان. ْذَفارن ٱثْنت حَما لُْقْدسم ِذي ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ذ َارُُّسل ݣِّين إِي

نْسْنت. لَْعَداد يْتَواْرنِي نَْهار كُڒ يَمان، ْلٕاِ ِذي تْجِهيذنْت ْڒُمْوِمِنين ن ثُِجَماع أَمنِّي 5

تَْرَواس ن ثْنِدیْنت ِذي بُْولُس إِ أَربِّي ِزي یْھَوان د إِي ْلَواِحي

ثن َوار يقّدْسن أَرُّْوح َٔنَّا لِا ݣَاَلاْطَيا ذ َفِرْيْجَيا ن ْجَوايه خ كِّين نّس ْوَكاڒ يمدُّ ذ ُبْولُس 6

اَك لُْحُدْود َغار ُؤْوضن َواِمي 7 أَْسَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي أَربِّي ن َواَواڒ س رن بشَّ ٱذ َشا ي يجِّ

َمانَاَيا س 8 ِعْيَسى. ن اَرُّْوح َشا ي يجِّ ثن َوار َماَشا بِيِثيْنَيا ن ْقِليم ْلٕاِ اَْذفن اَذ قْدْجبن ِمْيْسَيا،

ُبْولُس خ لَْواِحي ن يج يْهَوا-د نِّي ْدِجيڒث 9 َتْرَواس. ن ثْنِديْنت َغار ْهَوان ِميْسَيا ِذي سْمحن

َماِسُدْونَْيا َغار َغاْرنغ ْزَوا-د ار-اَس يقَّ زَّايس، يتتَّار يبّد َماِسُدْونَْيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي وَثرَّاس يج يْژَرا

َغار نِّيت ْڒخّدْ نَْسفر أَ حَما نْسْوجذ نكَّار ُبْولُس، نِّي لَْواِحي يْژَرا َصاِفي َواِمي 10 َعاْون-اَنغ.

ِذنِّي. ر نْبشَّ اََذاسن َخانغ يْتَڒاَغا-د أَربِّي بلِّي نْفهم َماِسُدْونَْيا. ن ْقِليم ْلٕاِ

.29 ذ 28 ََٔياث ْلا ِذي 15 ِويس ُوْوذم ذݣ يْدَجان إِي نِّي َثْبَرات ذ ُڒْوِصَياث-أَ م4.16
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فِیلِیپِّي ن ثْنِدیْنت ِذي ْتبشَّارن ِسْیَال ذ بُْولُس ُسْول أَرَّ

َساُمْوْتَراْكَيا. ن ثْنِديْنت َغار نِيَشان نُْرْوح َتْرَواس، ن ثْنِديْنت ِزي اُبو وَغرَّ ذݣ نَْسفر ّسنِّي 11

ثْنِديْنت ن يج ذ نتَّاث ِفيِليپِّي، َغار نُْرْوح ّسنِّي 12 نَِياُبْولِيس. ن ثْنِديْنت َغار نُْرْوح نّس ا ثِيوشَّ

ِذنِّي يم نقِّ يُرْوَمانِْيين. ْسَتْعَمارن-تث َماِسُدْونَْيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ن َثمْزَواُرْوت لِْوَلاَيا ِذي يْدَجان

ان. ُوْوسَّ ن ڒْبَعاض نِّي ثْنِديْنت ِذي

يِْغَزار، ن طَّارف َغار نُْرْوح ثْنِديْنت ن اْرث ثوَّ ِزي نّفغ لِْعَباَدا ن ّسْبث ن نَْهار ِذي 13

نُْوَفا إِي نِّي ثْمَغاِرين اَكذ اَواڒ نسَّ يم نقِّ ْثَژاْدِجيث. ن وْمَشان ن يج ِذنِّي نَاف أَ ْتِغيڒ-اَنغ

ثْنِديْنت ِزي نتَّاث لِيْدَيا. قَّارن-اَس ثْسَڒا-َيانغ ثْمَغاْرث ن يج ِذنِّي أَِكسْنت 14 يُمْونن. ِذنِّي

أَربِّي ِسيِذي يْرزم-اَس أَربِّي. ْثعّبذ لِيَلا،ن ذ نّس لُّْون يْغَڒان إِي نِّي ْثُشْوقّت ثْزنُْوَزا ثَِياْتَرا ن

نّس، ڒْحَباب ذ نتَّاث َواَمان س ار ْثطهَّ َواِمي 15 ُبْولُس. ن َواَواڒ إِ ْتصنّط اَذ َباش نّس ُؤڒ

ِسيِذي ِزي ُؤْمنغ ْثحْسبم-اَيِي مَڒا اَِكِذي قِّيمث يُنو اْرث ثدَّ َغار "أََراحم-د ثنَّا-ٱنغ: زَّاْينغ ثتَّار

نْقبڒ. َواِمي اَڒ نتَّاث ْثحّشم-اَنغ أَربِّي."

فِیلِیپِّي ن ثْنِدیْنت ِذي ْتَواحبّْسن ِسْیَال ذ بُْولُس ُسْول أَرَّ

ن يج ٱِكْذنغ ثْمسْڒَقا يِْوَذان، ْتَژاْدَجان َمانِي نِّي وْمَشان َغار نُْرْوح َواِمي نَْهار ن ئِج 16

ْتَباع-اَنغ-د 17 نّس. اَيْثَباب إِ ْتمْنَياث ن اَطَّاس نّس حر سِّ س َتاِوي-د انْت َثكهَّ ذ ثِيْسمْغث

ِزي إِي وْبِريذ س ارن-كنِّيو ْتبشَّ ُيْوْعَڒان، أَربِّي عّبْذن يْرَيازن-أَ َقا ار ثقَّ ْتعيَّاض ُبْولُس ذ ين نشِّ

ئِنْقڒب ْڒَحاڒ، ُبو يْعِجيب َذاس َوار ُبْولُس نُْهْوَراث. ن اَطَّاس َمانَاينِّي ثݣَّا 18 ْثنْجمم! َغا

اَزَّايس لَْمِسيح ِعْيَسى ن يِيسم س ُؤَمرغ-شك "نش َذايس: إِي نِّي ّجن إِ ينَّا-ٱس َغارس

ِذنِّي. زَّايس نِّي ّجن يّفغ نِّيت ْڒخّدْ غذ." ثّفْ

َبنْفَساِجي. ذ نتَّاث لِيَلا ن14.16
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َخاسن، ْثنْقضع َصاِفي نْسن لَْمْنَدا ن ْمَكانَِيا ْلٕاِ بلِّي ُؤِفين نِّي ثِيْسمْغث ن اَيْثَباب َواِمي 19

نَّان- لُْحكَّام َغار قّدْمن-ثن 20 لُْحكَّام. َغار اَحا سَّ َغار َجّرن-ثن ِسْيَلا ذ ُبْولُس طّْفن كَّارن

لَْعاَداث سْڒَماذن 21 ثْنِديْنت. ِذي ْڒَفْوَضا تݣّن-اَنغ يِئْسَرائِيِلْيين ذ نِْثِني يْرَيازن-أَ " اَسن:

نِّيت ْڒخّدْ 22 يُرْوَمانِْيين." ذ ين نشِّ ِمْنِزي نْخذم، اَزَّاْيسْنت ر نْزمَّ َوار نْقبڒ اَثْنت ر نْزمَّ َوار

اََذاسن َباش ُؤَمرن اَرُّْوض شّرْݣن-اَسن نِّي لُْحكَّام ِسْيَلا. ذ ُبْولُس خ هْجمن ْڒَغاِشي ُمْونن

ن لَْحاِرس إِ نَّان-اَس ڒْحبس. ِذي ݣِّين-ثن وْعُمْوذ س اَطَّاس ُؤْوثِين-ثن 23 اَْعُمْوذ. ُؤشن

ڒْحبس ن َقاع َذاخڒ َغار يݣِّي-ثن نتَّا ئُِرْوح اََواڒ-أَ، يْسَڒا َواِمي 24 ْمِليح. َخاسن عّس ڒْحبس

يذْقڒن. ْوضن يكشُّ َغار نْسن يَضارن يشّد-اَسن

تْسَڒان-اَسن أَربِّي، إِ يْزَڒان ْتغنَّاجن ْتَژاْدَجان ِسْيَلا ذ ُبْولُس ْدِجيڒث ن وْزين َغار 25

ڒْحبس. ن ْدَساَساث ذ ُؤَڒا نْهّزن َواِمي اَڒ َران اَمّقْ ذ نَْزال زِّ ن يج يْوقع ْعَلاَغْفَلا 26 يمْحَباس.

يَفاق د َواِمي 27 َمارَّا. يمْحَباس إِ ْسَناسڒ نُْوْفْسڒنْت-اَسن َعاوذ َمارَّا، نّس ْوَرا ثوُّ رْزمْنت

رْوڒن، نِّي يمْحَباس ْتِغيڒ-اَس رْزمْنت ڒْحبس ن ْوَرا ثِوُّ ُيْوَفا يِضص زݣ ڒْحبس ن لَْحاِرس

َغارك "لَّا! ينَّا-ٱس: ْجهذ س ُبْولُس ئَِڒاَغا-َياس-د 28 نّس. يخف ينغ ٱذ حَما يف سِّ يْجبذ-د

إِْذنغ!" ا َمارَّ َذا اََقانغ َعاذ ين نشِّ نّش، يخف ْتَضّرذ اَذ

َغار يسّجذ-اَسن ِسْيَلا ذ ُبْولُس َغار يَتاّزڒ ئُِرْوح ڒْفَناَراث. ڒم شّعْ ڒْحبس ن لَْحاِرس ينَّا 29

اَذ َباش ݣّغ َغا ِمين ِسَياِذي، "آ ينَّا-ٱسن: ئُِسْوفغ-يثن-د 30 يتْرِجيِجي. اَمنِّي نْسن يَضارن

رن- بشَّ 32 نّش." ڒْحَباب ذ شك ْتنْجمذ اَذ ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ِزي "أَمن نَّان-اَس: 31 نْجمغ؟"

ُيْوِوي-ثن ْدِجيڒث، س نِّي ْثَساَعت ِذي 33 ِسيِذيْثنغ. ن َواَواڒ س نّس ڒْحَباب ا َمارَّ ذ نتَّا ث

ڒْحَباب ذ نتَّا َواَمان س ار يطهَّ نِّيت ْڒخّدْ َصاِفي يَجارِّيحن. يْمسح-اَسن ڒْحبس ن لَْحاِرس

نّس ڒْحَباب ا َمارَّ ذ نتَّا ئَِفرح ّشن. اَذ ُيْوَشا-اَسن نّس اْرث ثدَّ َغار ُيْوِوي-يثن 34 َمارَّا. نّس

أَربِّي. ِزي ُؤْمنن َواِمي
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ڒْحبس: ن لَْحاِرس إِ يِنين اََذاس يْمَخاْزنِْيين ّسكّن لُْحكَّام ْڒَحاڒ، يْصبح د َواِمي 35

اَذ كنِّيو لُْحكَّام ُؤَمرن َقا ينَّا-ٱس َواَواڒ-أَ س ُبْولُس يخبَّر لَْحاِرس 36 يْرَيازن-أَ! إِ ْضڒق-اَسن

ڒْهَنا! ِذي ُرْوحث فّْغث، ْتَواضْڒقم.

نَْضرن-اَنغ ّسنِّي ْڒَقانُْون ْبَڒا يِْوَذان إِ زَّاث "ُؤْوثِين-اَنغ نِّي: يْمَخاْزنِْيين إِ ُبْولُس ينَّا-ٱسن 37

اَمنِّي ُسْوْفغن اََذانغ رزُّْون َما نِْثِني، و ڒخُّ ُرْوَما. ن لْجْنِسَيا َغاْرنغ ين نشِّ َولَِكن ڒْحبس، ِذي

اََذانغ نْسن يِيخف س نِّي لُْحكَّام اَسن د ٱذ ا ئِْتخصَّ لَّا، َحّد؟ ڒْخَبار َياّر د ٱذ َما ْبَڒا َواَها

نن ّسْ َواِمي نْخْڒعن نِْثِني لُْحكَّام، إِ اََواڒ-أَ َعاْوذن-اَسن ُرْوحن نِّي ئِْمَخاْزنِْيين 38 ُسْوْفغن!"

ِزي ُسْوْفغن-ثن ُمَسَماَحا، زَّاْيسن تتَّارن َغاْرسن ُؤِسين-د 39 يُرْوَمانِْيين. ذ ِسْيَلا ذ ُبْولُس بلِّي

ن اْرث ثدَّ َغار ُرْوحن ڒْحبس ِزي فّْغن َواِمي 40 ثْنِديْنت. ِزي فّْغن اَذ زَّاْيسن تَّارن ڒْحبس

ُؤُيْورن. ّسنِّي عن-ثن، شّجْ اَيْثَماْثسن ِذنِّي ْژرين لِْيْدَيا.

َسالُْونِیك ن ثْنِدیْنت ِذي ِسْیَال ذ بُْولُس ْتَواعدَّابن

ثْنِديْنت َغار ُؤْوضن وُبْولُْونَْيا، ن ثْنِديْنت ذ وْمِفيُبْولِيس ن ثْنِديْنت خ ْعُذْون َغار117 ُبْولُس ُيْوذف 2 أَيث-إِْسَرائِيل. ن ثْمِزيَذا ن يج ِذنِّي ثْدَجا َمانِي َسالُْونِيك ن

ار يقَّ اَِكْذسن يتْمَناَقاش لِْعَباَدا ن ّسْبث ْمُكڒ ِسيَمانَاث ن ْثَڒاَثا ِذي ڒْبَدا. يتّݣ اَم نِّي ثْمِزيَذا

يْتَواعّدب اَذ لَْمِسيح َلاُبد َوا َماّمش يْسبيَّان-اَسن ئِسْفَهام-يثن 3 لِْكَتاب. ِذي ُيْوِرين ِمين

ذ نّس يِيخف س نتَّا ارغ ْتبشَّ كنِّيو ِزي إِي ِعْيَسى-َيا َقا ينَّا-ٱسن ْڒمْوث. ِزي يكَّار د اَذ

إِي يُيْونَانِْيين ن َخربِّي أَِكسن ِسْيَلا. ذ ُبْولُس اَكذ ُمْونن زَّاْيسن ڒْبَعاض ْقَتانْعن 4 لَْمِسيح.

لَْمْرَتَبا. ثْدَجا َغار إِي ثْمَغاِرين ن اَطَّاس َعاوذ أَِكسن أَربِّي. يتݣّْْوذن

ن لْمْجُمْوع ن يج ْوق سُّ ِزي ْسُمْونن-د كَّارن حْسذن-ثن، نّْغِنيت يِئْسَرائِيِلْيين َولَِكن 5

ن اْرث ثدَّ خ هْجمن ثْنِديْنت. ِذي ْڒَفْوَضا ْسنكَّارن ْسَداع، ݣّن اَذ َباش انن يعفَّ ارن يْكُرْوشَّ

ُؤِفين ثن َوار َواِمي 6 ْڒَغاِشي. إِ سلّْمن اَثن ِسْيَلا ذ ُبْولُس خ رزُّْون َياِسين قَّارن ُؤِمي يِّجن

قَّارن: ْثُغْويِّيث ْسنكَّارن ثْنِديْنت. ن لُْحكَّام َغار اَيْثَماْثنغ ن ڒْبَعاض ذ َياِسين َجّرن َشا،
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َوانِيَتا. َياِسين، َغار ينْوِجيون ذ 7 َذا اََقاثن و ڒخُّ ْونْشت، دُّ ا َمارَّ ِذي لِْفْتَنا ݣِّين إِي نِّي "يْرَيازن

قَّارن-اَس نّْغِنيت وزْدِجيذ ن يج ِذنِّي َقا قَّارن َقْيَصر لَْمِلك ن ْڒَقانُْون ان عصَّ إِْذسن ا َمارَّ

َران. اَمّقْ ذ ْسَداع ن يج يكَّار َمانَاَيا، إِ ْسِڒين ثْنِديْنت ن لُْحكَّام ذ ْعب شَّ َواِمي 8 ِعْيَسى."

ضْڒقن-اَسن. ينّْغِنيت، ذ َياِسين ِزي لَْكَفاَلا طّْفن 9

بِیْریَا ن ثْنِدیْنت ِذي ِسْیَال ذ بُْولُس ُسْول أَرَّ

بِيْرَيا. قَّارن ُؤِمي ثْنِديْنت َغار ِسْيَلا ذ ُبْولُس ّسكّن اَيْثَماْثنغ نِّي ْدِجيڒث س نِّيت ڒخّدْ 10

اَيث- زݣ ْحسن نِْثِني أَيث-بِيْرَيا 11 أَيث-إِْسَرائِيل. ن ثْمِزيَذا َغار ُؤْذفن ُؤْوضن، َواِمي

اَذ َباش نَْهار كُڒ لِْكَتاب ِذي قَّارن خبَّرن. َذاسن ِمين ڒْفَراحث س ذْغَيا قّبْڒن َسالُْونِيك،

َخربِّي ُؤْمنْنت زَّاْيسن. اَطَّاس ُؤْمنن 12 لَّا. نِغ ح صَّ ذ َما ِسيَلا ذ ُبْولُس سْڒَماذن ِمين نن ّسْ

يُيْونَانِْيين. ن اَطَّاس َعاوذ ُؤْمنن لَْمْرَتَبا، َغاْرسْنت ثُِيْونَانِِيين ثْمَغاِرين ن

ن َواَواڒ س ار يْتبشَّ ُبْولُس بلِّي ڒْخَبار اَرِّين-د َسالُْونِيك ن ثْنِديْنت ِذي نِّي ئِِئْسَرائِيِلْيين 13

ْڒَغاِشي. ْسَهاجن ِذنِّي يَخاْرِويضن تݣّن ْبَذان بِيْرَيا َغار ُؤِسين-د بِيْرَيا. ن ثْنِديْنت ِذي أَربِّي

بِيْرَيا. ن ثْنِديْنت ِذي تِيُمْوَثاُوس ذ ِسْيَلا يم ئِقِّ ڒْبَحار، َغار ُبْولُس ّسكّن اَيْثَماْثنغ نِّيت ڒخّدْ 14

ا-ثن ئِوصَّ ذْوڒن-د. ّسنِّي ُؤتِيَنا ن ثْنِديْنت َغار ِسيْوضن-ث ُبْولُس اَك ُرْوحن إِي يْرَيازن 15

ذْغَيا. َغاِري اَسم-د تِيُموَثاوس ذ ِسْيَلا إِ إِنِيم-اَسن ينَّا-ٱسن: ُبْولُس

ُؤتِینَا ن ثْنِدیْنت ِذي یْتبشَّار بُْولُس ُسْول أَرَّ

ر ْثعمَّ نِّي َثْنِديْنت يْتَواَڒا ُؤتِيَنا ن نِّي ثْنِديْنت ِذي تِيُمْوَثاُوس ذ ِسَيَلا يْتَراَجا َواِمي ُبْولُس 16

ينّْغِنيت ذ يِئْسَرائِيِلْيين اَكذ ثْمِزيَذا ِذي ئِتْمَناَقاش 17 ْڒَحاڒ. ُبو يْعِجيب َذاس َوار َْٔصَنام ْلا س

لَْفَلِسَفا َشان 18 ثْنِديْنت. ن اَحا سَّ ِذي نَْهار كُڒ يتْمسْڒَقا كذ إِي يِنِّي َعاوذ أَربِّي، يتݣّْْوذن

ُبْولُس، اَكذ تْمَناَقاشن ْبَذان يِريَواِقْيين قَّارن ُؤِمي نّْغِنيت لَْفَلِسَفا َشان ذ يِبيُكْوِرْيين قَّارن ُؤِمي

ار يْتبشَّ يْمكن نّْغِنيت يِْوَذان نَّان يْتپْڒپِيڒن؟ إِݣ َوانِيَتا يِيِني اَذ يخس ِمين زَّاْيسن ڒْبَعاض نَّان
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ُبْولُس ُؤِوين 19 لِْقَياَما. ذ ِعْيَسى س ار يْتبشَّ ُبْولُس اش َڒاحقَّ َمانَاَيا نَّان َول. دُّ ن أَربِّيثن س

ن ْثُغْوِري-َيا نّسن أَ "نْرزُّو نَّان-اَس: أَْرُيْوَباݣُْوس قَّارن ُؤِمي نْسن لَْمْجِلس َغار نْدهن-ث

َشا نْسِڒي َوار ارص عمَّ َذاْيسْنت، نْتعّجب ثِمْسَڒايِين-أَ 20 شك. ْثسْڒَماذذ ِزي إِي ْجِذيذ

ذ ُؤتِيَنا ن يمْزَذاغ ا َمارَّ (إِيَوا 21 نْسْنت." ْڒَمْعَنا نّسن أَ نْخس َقا شك. ارذ ثقَّ ِمين خ ين نشِّ

ْڒَحاجث َشان ن وصنّط ذ نِغ َواَواڒ ذݣ نْسن ْڒوْقث ا َمارَّ ْون ْسعدُّ يزْذغن َذايس إِي انِي ْڒَبارَّ

ْجِذيذ.) ذ

أََقا ُؤتِيَنا، ن يْرَيازن "آي ينَّا-ٱسن: نِّي لَْمْجِلس ن ْڒوْسط ِذي ُبْولُس يبّد نِّيت ْڒخّدْ 22

نْوم زَّاْوَياث ِذي ْمِليح خزَّرغ نش، ْتَساِريغ أَْخِمي 23 اَطَّاس. ين دِّ ِذي ْثشْغڒم كنِّيو ْتَواِڒيغ

نسِّین َوار إي نِّي أَربِّي قَّارنْت: نِّي ثِيَرا َذايس، ُؤِرين ْڒمْذَبح ن يج ْژِريغ ْثعّبْذم. َمانِي

نتَّا. يْعَنا ِمين نش يِنيغ ٱَذاوم َقا َشا، ينم ثسِّ ث َوار كنِّيو ْثعّبْذم إِي نِّي أَربِّي ُشْوف، َشا.
يزّدغ َوار ْثُمْوْرث. ذ وجنَّا ن أَربِّي ِسيِذي ذ نتَّا َذايس، ِمين ا َمارَّ ذ ْونْشت دُّ ئِْخڒق-د 24

َوار نتَّا ْبَناذم، ن يَفاّسن يرن ْتسخِّ َخاس َوار 25 نْسن. يَفاّسن س يِْوَذان ْبَنان إِي زَّاْوَياث ِذي

نّْغِنيت. ثِمْسَڒايِين ا َمارَّ ذ ُبْوْحبڒ ذ ثُْوَذاْرث يْوَذان ا َمارَّ إِ يِتيّشن د إِي نتَّا ذ َوالُو. يتْحِذيِجي

اَمن-تْكمڒ. ْثُمْوْرث ِذي زْذغن اَذ َباش ڒݣُْنْوس َمارَّا يْخڒق د ِزي إِي ْبَناذم ن يِج زݣ 26

ْرُزْون اََخاس حَما أَربِّي و اَمُّ يݣَّا 27 زْذغن. َغا إِي َمانِي ذ ِعيشن َغا إِي مْڒِمي ئِحّد-اَسن

يݣِّْويج َخاس َوار زَّاْينغ يّجن كُڒ نتَّا َّاَما إِن اَفن. اَث نْسن يَفاّسن س ْسِويّزْذن أََغارس يِْوَذان،

ڒْبَعاض ذ ُؤَڒا نَّان َماّمش نْدَجا. إِي نتَّا زَّايس ا، نْتْنهزَّ إِي نتَّا زَّايس ر، ندَّ إِي نتَّا زَّايس 28 َشا.

نّس. َثاْرَوا ذ ين نشِّ َقا نْوم َعَراء شُّ ن

نتَّا َقا ُيْوْعَڒان ونِّي بلِّي َشا نْتفكِّير َوار ا-َيانغ ئِْتخصَّ أَربِّي، ن َثاْرَوا ذ مَڒا ين نشِّ ُشْوف، 29

س ْبَناذم يْتصَناع إِݣ َْٔصَنام ْلا اَم ُبو يْدِجي َوار أَربِّي وْزُرو. اَم نِغ نُّْوَقاْرث اَم نِغ ْدهب اَم

و ڒخُّ َولَِكن ڒْقَفاڒث، ن ْزَمان ِذي َشا ُيْوِوي ت َوار أَربِّي َمانَاَيا 30 نّس. ار ْثزمَّ ذ نّس لِْفْكَرا

إِي نَْهار ن يج يزّمم أَربِّي َٔنَّا لِا َماَغار؟ 31 تُْوبن. اَذ َباش اَْمَشان ْمُكڒ ِذي يْوَذان ا َمارَّ ُيَمر
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َمارَّا إِ لِيل دَّ ُيْوَشا يْخَضار. إِݣ نِّي ْبَناذم ن وفُْوس خ ْڒَحّق س يْوَذان ا َمارَّ يَحاسب َغا ِذي

ْڒمْوث." ِزي يسكَّار ثِيذ َواِمي َمانَاَيا خ يْوَذان

إِْذسن، ڒْبَعاض ضْحشن لِْقَياَما ِذي ْڒمْوث ِزي كَّارن د اَذ يِْوَذان خ تْسَڒان َواِمي 32

ِزي ُبُولُس يّفغ ّسنِّي 33 َمانَاَيا. خ نّْغِنيت ْثَواَڒا نْصنّط اَزَّايك نْخس َقا ينّْغِنيت نَّان-اَس َولَِكن

ن لَْمْجِلس ِزي ِدُيْونِيْسُيْوس زَّاْيسن ُبْولُس. اَك ُمْونن ُؤْمنن زَّاْيسن ڒْبَعاض 34 نْسن. ْڒوْسط

اَِكْذسن. ينّْغِني ذ َداَماِريس قَّارن-اَس ثْمَغاْرث ن يِج ذ أَْرُيْوَباݣُْوس

ُكْوِریْنث ن ثْنِدیْنت ِذي بُْولُس ُسْول أَرَّ

ُيْوَفا 3–2 كُْوِريْنث. ن ثْنِديْنت َغار يُرْوح ُؤتِيَنا ن ثْنِديْنت ِزي ُبْولُس يّفغ ّسنِّي تُْوَغا118 نتَّا أَِكيَلاس. قَّارن-اَس ُبْنُطس ن ْقِليم ْلٕاِ ن مِّيس وئِْسَرائِيِلي ن يج ِذنِّي

َٔنَّا لِا ْبِرْسِكيَلا. قَّارن ُؤمي نّس ثْمَغاْرث ذ نتَّا إَِطالَيا ن ْثُمْوْرث ِزي نِّي ان ُوْوسَّ ذݣ ُيْوَسا-د

َغار ُبْولُس ئُِرْوح ُرْوَما. ِزي َخاسن ُيْوّزڒ أَيث-إِْسَرائِيل ا َمارَّ خ ُيْوَمر تُْوَغا ْكلُْوْدُيْوس لَْمِلك

يْعِني يْشتن ذ نْسن ْڒخْذمث ِمْنِزي يخّدم اَِكْذسن نتَّا يم ئِقِّ يژر. اَثن ْبِرْسِكيَلا ذ َواِكيَلاس

ِذي يُيْونَانِْيين ذ أَيث-إِْسَرائِيل اَك يتْمَناَقاش لِْعَباَدا ن ّسْبث ن نَْهار ْمُكڒ 4 يِقيَظان. تݣّن

يْبَذا َماِسُدْونَْيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي تِْيُمْوَثاُوس ذ ِسْيَلا خْضڒن د َواِمي 5 يسْقنع. اَثن َباش ثْمِزيَذا

َواِمي 6 لَْمِسيح. ذ نتَّا ِعْيَسى بلِّي أَيث-إِْسَرائِيل إِ يشّهذ َواَها، تّْبِشير ِذي ِغير يخّدم ُبْولُس

ينَّا-ٱسن: َخاسن ْشَهاذث ن يِج اَم نّس اَرُّْوض ئِْمسح َخاس، ْتُبْوَصارن ْتَعرَّاضن-اَس ْبَذان

يِنِّي َغار َراحغ اَذ ْثَساونْت ٱڒ ا سَّ يُنو. اَزْدِجيف يغ ْتبرِّ نش أََقا نْوم، يِيَڒاون خ نْوم "ئَِذاّمن

أَيث-إِْسَرائِيل." ذ يْدِجين َوار

اْرث َثدَّ ُيْوْسُتْوس، تِيُتْوس قَّارن-اَس أَربِّي يعّبْذن وْرَياز يِج ن اْرث ثدَّ َغار يُرْوح ّسنِّي ئِّفغ-د 7

ْكِريْسُبْوس، قَّارن-اَس نِّي ثْمِزيَذا ن ڒْفِقيه 8 أَيث-إِْسَرائِيل. ن ثْمِزيَذا إِ طَّاْرف اََقات نّس

َواِمي كُْوِريْنث ن ثْنِديْنت ِزي يِْوَذان ن َخربِّي ِسيِذيْثنغ. س نّس ڒْحَباب ا َمارَّ ذ نتَّا ُيْومن

َواَمان. س ارن طهَّ ُؤْمنن ُبْولُس، ن َواَواڒ إِ ْسِڒين
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َوار ِسيوڒ َشا، تݣّْوذ "َوار ينَّا-ٱس: ُبْولُس إِ أَربِّي ِسيِذي ُيْوَحا-َياس-د ْدِجيڒث ن ئِج 9

ِميْنِزي يهْجمن َغا د َخاك يِنِّي زݣ َحّد يْتَضرِّي ش َوار اَِكذش، اََقايِي نش 10 َشا. ْسُتْوَكا

يسْڒَماذ سّت-ْشُهور أُو َعام ُبْولُس ِذنِّي يم ئِقِّ 11 يُنو." ْعب شَّ ن اَطَّاس َغاِري ثْنِدينت-أَ ِذي

أَربِّي. ن اََواڒ يِْوَذان إِ

خ هْجمن يِئْسَرائِِلْيين ُمْونن ُؤَخاَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ن لَْعاِمل ݣَالُْيْون ن ْڒوْقث ِذي َولَِكن 12

ِ إ ضد أَربِّي عْبذن اَذ َباش يْوَذان يْسقنّع اَْرَياز-أَ نَّان 13 لَْمْحَكاَما. َغار ُؤِوين-ث ُبْولُس

"َمْعِليك نِّي: يِئْسَرائِيِلْيين إِ ݣَالُْيون لَْعاِمل ينَّا َواِمي ُبْولُس يوڒ يسِّ اَذ ْعَڒاين 14 نّغ. ْڒَقانُْون

صنّْطغ. اََغاْروم ْڒَحّق َغاْروم أََتاف انْت، َثعفَّ ذ لَْجِريَما َشان خ نِغ ّشّر َشان خ ْثشْثَشام زَّايس

حلّم-ث نْوم. ِريَعا شَّ ذ يِيسَماون ذ َواَواڒن ذݣ كنِّيو َجاَراوم لِْخَلاف ذ َمانَاَيا َولَِكن 15

ِزي َخاسن ُيوّزڒ-د ّسنِّي 16 ْثمْسَڒايِين-أَ." خ ْڒَقاِضي ذ يڒيِغ اَذ ْخسغ َوار نش َجاَراوم، كنِّيو

ُؤْوثِين-ث أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذا ن رْفِقيه ُسْوْسَتانِيس طّْفن إِْذسن ا َمارَّ كَّارن 17 لَْمْحَكاَما.

َقاع. َمانَاينِّي يْشِقي ث َوار نتَّا ݣَالُْيْون لَْمْحَكاَما. إِ زَّاث

َواْنطَاْكیَا َغار بُْولُس ُسْول اَرَّ ئِتْعقَاب

ِذنِّي، اَيْثَماس خ يْمَساَفاض ّسنِّي كُْوِريْنث. ِذي ان ُوْوسَّ ن اَطَّاس ُبْولُس َعاذ يم ئِقِّ 18

نّس اف اَشوَّ ُبْولُس يحّف تُْوَغا َواِكيَلاس. ذ ْبِرْسِكيَلا اَِكس ُسْوْرَيا َغار اُبو ُؤَغرَّ ذݣ ئَِسفر

ُؤْوضن 19 أَربِّي. ِسيِذي اَك يݣَّا إِي ْڒَعاهذ َخاس تُْوَغا ِميْنِزي َكْنَغْرَيا، قَّارن ُؤِمي ڒْمِويِّي ِذي

َباش ثْمِزيَذا َغار نتَّا ُيْوذف َواِكيَلاس ذ ْبِرْسِكيَلا ِذنِّي ُبْولُس ا يجَّ ُؤَفُسْوس، ن ثْنِديْنت َغار

ُيْوِݣي. َماَشا ْكَتار َعاذ يم يقِّ اَذ يِئْسَرائِيِلْيين-أَ زَّايس تَّارن 20 يِئْسَرائِيِلْيين. اَك يْمَناَقاش اَذ

اُبو ُؤَغرَّ ذݣ يَسفر ّسنِّي عْقبغ. د ٱذ َقا أَربِّي يخس مَڒا ينَّا-ٱسن يْمَساَفاض َخاسن َواِمي 21

لُْقْدس َغار ئِݣَّعذ َقْيَصاِرَيا، ن ثْنِديْنت َغار ُيْووض َواِمي 22 ُؤَفُسْوس. ن نِّي ثْنِديْنت ِزي

يكَّا َذايس َواِمي 23 َوانَْطاْكَيا. ن ثْنِديْنت َغار يُرْوح ّسنِّي ْڒُمْوِمِنين، ن ْجَماعث خ يسْدجم
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يمْحَضارن ذݣ ُؤڒ يتّݣ َفِريْجَيا ن ْجَوايه ذ ݣَاَلاْطَيا ن ْجَوايه ِذي يْعُذو ئِّفغ ْڒوْقث، َشان

َمارَّا. نِّي

ُؤَخایَا ذ ُؤفَُسْوس ن ثْنِدیْنت ِذي یْتبشَّار أَپُْولُْوس

َغار ُيْوَسا-د إِْسَكْنَداِرَيا، ن ثْنِديْنت ِذي يْخڒق نتَّا أَُپْولُْوس قَّارن-اَس ُؤئِْسَرائِيِلي ن ئِج 24

خ يْڒمذ أَْرَياز-أَ 25 لِْكَتاب. ِذي اَطَّاس يْغَرا َواَواڒ ذݣ يْفُسْوس نتَّا ُؤَفُسْوس. ن ثْنِديْنت

ِغير يّسن َولَِكن ِعْيَسى. خ نِيَشان يسْڒَماذ أُو َران اَمّقْ ذ ْجهذ س اَواڒ ئِسَّ ِسيِذيْثنغ، ن وْبِريذ

س أَيث-إِْسَرائِيل ن ثْمِزيَذا ِذي اَواڒ يسَّ ئِْبَذا 26 َيْحَيى. نَِّبي يْخذم إِݣ َواَمان ن نِّي ار وطهَّ خ

من-ث ْسفّهْ نْسن اْرث ثدَّ َغار اَِكْذسن ُؤِوين-ث َواِكيَلاس، ذ ْبِرْسِكيلا ْسِڒين-اَس ْزَعامث.

أَربِّي. ن وْبِريذ ذݣ ْحسن

يج ُؤِرين-اَس اَيْثَماس عن-ث شّجْ ُؤَخاَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ َغار يَسفر اَذ أَُپْولُْوس يرزُّو َواِمي 27

اَطَّاس يَعاون نِّي ْقِليم ْلٕاِ َغار ُيْووض زَّايس. رْحبن اَذ َباش ِذنِّي نِّي يمْحَضارن إِ ثْبَرات ن

يِْوَذان، إِ زَّاث يِئْسَرائِيِلْيين اَك ّجْهذ س يتْمَناَقاش نتَّا َٔنَّا لِا 28 أَربِّي. ن اَْرَضا س ُيْوْمنن يِنِّي

ذ ِعْيَسى نتَّا بلِّي لِْكَتاب ِزي اََواڒن يْسبّين د َذاسن َواِمي نِيَشان َجاْوبن اَث رن زمَّ َوار نِْثِني

لَْمِسيح.

ُؤفَُسْوس ن ثْنِدیْنت ِذي یْتحدَّاث بُْولُس ُسْول أَرَّ

يكَّا ُبْولُس ُؤَخاَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي كُْوِريْنث ن ثْنِديْنت ِذي أَُپْولُْوس يْدَجا َواِمي يمْحَضارن،119 َشان ِذنِّي ُيْوَفا ُؤَفُسْوس. ن ثْنِديْنت َغار ُيْووض يُذْوَرار وْبِريذ خ

ثُْوْمنم؟" َواِمي يقّدْسن أَرُّْوح َخاوم يْهَوا-د "َما ينَّا-ٱسن: 2

يقّدْسن." أَرُّْوح خ ين نشِّ َقاع نْسِڒي َخاس َوار "لَّا، نَّان-اَس:

َواَمان؟" س ارم ْثطهَّ َواِمي ثݣِّيم "َماّمش ينَّا-ٱسن: 3

َيْحَيى." نَِّبي يخّدم َمامش ْعَلاْحَساب َواَمان س ار "نْطهَّ نَّان-اَس:
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ونِّي زݣ اَْمنث ار-اَسن ئِقَّ يُتْوبن، يِنِّي إِ َواَمان س يْوَذان ار يْتطهَّ "َيْحَيى ُبْولُس: ينَّا-ٱسن 4

َواَمان س ارن ْتَواطهَّ أُْوَشا َمانَاَيا إِ ْسِڒين 5 ِعْيَسى." ِزي يْعِني نش، إِ مْنَبْعد َياسن َغا د إِي

أَرُّْوح َخاسن ئِْهَوا-د نّس، يَفاّسن ُبْولُس يسْرس َخاسن َواِمي 6 ِعْيَسى. ِسيِذيْثنغ ن يِيسم س

أَربِّي. ِزي عْڒمن ِميْنِزي س اَواڒن سَّ نْسن، ُبو يْدِجين َوار لَُغاث س اَواڒن سَّ ْبَذان يقّدْسن.

إِْذسن. ثْنَعاش َشان نِْثِني نِّي يْرَيازن 7

ثْڒت-ْشُهْور. ن َشان ْزَعامث س ِذنِّي اَواڒ ئِسَّ أَيث-إِْسَرائِيل، ن ثْمِزيَذا َغار ُبْولُس ُيْوذف 8

َثغنَّانْت اَِكس ݣِّين زَّاْيسن ڒْبَعاض 9 أَربِّي. ن ْڒُمْلك خ يسْقنع اَثن َباش اَِكْذسن ئِتْمَناَقاش

ثْمِزيَذا ِزي ُبْولُس يّفغ-د ّسنِّي يِْوَذان. إِ زَّاث ِسيِذيْثنغ ن ْثُغْوِري ِذي تُْوكَّارن اَْمنن، اَذ ُؤِݣين

يم ئِقِّ 10 تِيَرانُّْوس. ن لَْمْركز ِذي نَْهار كُڒ يسْڒَماذ-يثن نّس يمْحَضارن اَِكذس ُيْوِوي نِّي،

أَربِّي، ِسيِذي ن َواَواڒ إِ ْسِڒين أَْسَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ن يمْزَذاغ ا َمارَّ َعاَماين. َمانَاينِّي يتّݣ ُبْولُس

إِْذسن. ْثَناين س يُيْونَانِْيين ذ أَيث-إِْسَرائِيل

ْسِكیبَا ڒْفقِیھ ن ثَاْرَوا

ذ ڒْزُيْوف ين كسِّ ئِْوَذان 12 ُبْولُس. ن وفُْوس خ َرانِين ثِيمّقْ ذ لُْمْعِجيَزاث يتّݣ أَربِّي 11

ْتݣْنَفان، نِّي ڒْهَراَشاث نِّيت ْڒخّدْ يمْهَڒاش. خ ْسُرْوَسان-ثْنت ُبْولُس يڒقّْفن إِي ْثَبانِْتيِوين

َذاْيسن. إِي انن يعفَّ نِّي ْجُنْون زَّاْيسن غن تّفْ

اَذ ابن ْتَجرَّ ونّْغِنيت. َغار وْمَشان زݣ ْتَراحن ارن يسحَّ ذ نِْثِني يِئْسَرائِيِلْيين َشان ِذنِّي 13

َقا نَّان-اَسن يِْوَذان. زݣ انن يعفَّ ْجُنْون ُسْوْفغن اَذ َباش ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يسم ْسخْذمن

سْبَعا ن يج تݣّن إِي و أَمُّ 14 فّْغث! ُبْولُس، اث يْتحدَّ ِزي إِي ِعْيَسى ن يِيسم س ُؤَمرغ-كنِّيو

نَْهار ن ئِج 15 ْڒفَُقاَها. ن ْوَياس اَرُّ ِزي نتَّا ْسِكيَبا، قَّارن-اَس ُؤئِْسَرائِيِلي ن يِج ن َثاْرَوا ن

ِمين كنِّيو ئِي ُبْولُس، يْعَنا ِمين نغ ّسْ ِعْيَسى، نغ ّسْ نش َقا ينَّا-ٱسن ان اَعفَّ نِّي ّجن يْندق-د

يْجهذ َمارَّا، يْغڒب-يثن ان اَعفَّ ّجن يْدَجا ِذي إِي نِّي وْرَياز َخاسن يْنظو نِّيت ْڒخّدْ 16 ثْعَنام؟

ن يمْزَذاغ ا َمارَّ ڒْخَبار أَرِّين-اَسن-د 17 يَعْرَيانن. ذ َجّرْحن نِّي اْرث ثدَّ ِزي رْوڒن َخاسن.
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ئِْتَواسْمَغار ثِيݣّْْوِذي، ثْڒقف-يثن إِْذسن. ْثَناين س يُيْونَانِْيين ذ أَيث-إِْسَرائِيل يْعِني ُؤَفُسْوس،

اَطَّاس. ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن يسم

انِين. ثِعفَّ تݣّن تُْوَغا نْسن ڒْخَذايم س ْعَتاْرفن و، ڒخُّ ُيْوْمنن إِي يِنِّي زݣ اَطَّاس ُؤِسين-د 18

ِ إ زَّاث ا َبرَّ َغار ْسَحّرْقن-ثن نْسن لُْكُتب ُؤِوين-د ْسُحْور يتݣّن تُْوَغا إِي يِْوَذان ن أَطَّاس 19

أَربِّي ِسيِذي ن اََواڒ أَمنِّي 20 يَنار. دِّ اَڒف خْمِسين ُؤِفين نِّي، لُْكُتب ن تََّمن حْسبن كُْڒِشي.

اَطَّاس. ّجْهذ َغارس يرنِّي يتْنَتاشر

ُؤفَُسْوس ن ثْنِدیْنت ِذي ْڒفَْوَضا ن یِج تْوقِیع

ذ َماِسُدْونَْيا ن ْقِليم ْلٕاِ خ يّك أَذ لُْقْدس، َغار يَسفر اَذ ُبْولُس يعّوڒ َمانَاَيا، إِ مْنَبْعد 21

ن ثْنِديْنت َغار َراحغ اَذ َعاوذ ا-ٱيِي ئِْتخصَّ اَْوضغ، َغا ِذين ْخِمي ينَّا: ُؤَخاَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ

ذ تِيُمْوَثاُوس قَّارن ُؤِمي يِنِّي يْتَعاَوانن ث إِي يِنِّي زݣ ْثَناين َماِسُدْونَْيا َغار ئِّسّك 22 ُرْوَما!

أَْسَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي ْڒوْقث َشان يم يقِّ ُبْولُس نتَّا أَِريْسُطْوس،

يج ِذنِّي 24 ِسيِذيْثنغ. ن وْبِريذ ن َباب سَّ ِذي ثْمَغار ْڒَفْوَضا ن يج ثْوقع نِّي ْڒوْقث ِذي 23

تْمَشابَّاهن نُّْوَقاْرث س ُمْونِيُكْوث ئِْتصَناع نُّْوَقاْرث، اث يشَّ نتَّا ِدِميْتِرُيْوس. قَّارن-اَس وْرَياز ن

يْتصَناعن يَِنا اَطَّاس يسْرَباح ِدِميْتِرُيْوس-أَ َثاْرَطِميْست. قَّارن ُؤِمي َْٔصَنام ْلا ن زَّاْويِث ِذي

نّْغِنيت ثِمْسَڒايِين يْتصَناعن يِنِّي ذ َمانَاينِّي ِذي يخّدْمن يِنِّي خ يَڒاَغا-د 25 ُمْونِيُكْوث-أَ.

ْتَواَڒام أََقا 26 ّصْنَعاث-أَ. ِذي ْتمْنَياث ن اَطَّاس نْربّح بلِّي نم ثّسْ يْرَيازن، "آي ينَّا-ٱسن: اَمنِّي.

ِذي ُؤَڒا ْعَڒاين ُؤَفُسْوس ن ثْنِديْنت-أَ ِذي يِْوَذان ن اَطَّاس يْسقنّع َوانِيَتا ُبْولُس-أَ بلِّي تْسَڒام

يَفاّسن س يْتَواصْنعن َْٔصَنام-أَ ْلا َقا ار-اَنغ ئِقَّ نّغ. وْبِريذ زݣ ئُِسْوفُْوغ-يثن أَْسَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ا َمارَّ

َعاوذ َخَطر لِْقيَما. ُبو َغارس َوار اََتاف نّغ ّصْنَعاث خ َمانَاَيا َخَطر 27 أَربِّيثن. ذ ُبو ْدِجين َوار

ْتِغيِمي َذايس َوار يْمكن ْتنْقضع. اَذ اََتاف َثاْرَطِميْست نّغ أَربِّي ن َرانْت َثمّقْ زَّاْويِث خ ُؤَڒا

اَمن-تْكمڒ." ْونْشت دُّ ذ َمارَّا، أَْسَيا ن ْقِليم-أَ ْلٕاِ ن يمْزَذاغ عّبْذن إِي نتَّاث َقاع نّس لَْعَظاَما
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أَيث-ُؤَفُسْوس ن َثاْرَطِميْست قَّارن ْثُغْويِّيث ْسنكَّارن اَطَّاس غْضبن َواَواڒ-أَ، إِ ْسِڒين َواِمي 28

يِْوَذان-أَ ُمْونن اَمن-ثْكمڒ. نِّي ثْنِديْنت ِذي َرانْت َثمّقْ ذ ْڒَفْوَضا يج ثْوقع 29 ثْمَغار! مْشَحاڒ

ئِّجن اَِكذس، ْتَسَفرن إِي ُبْولُس ن ْوَكاڒ يمدُّ ْثَناين ن يج اَِكْذسن َجّرن فُْوْرُبو َغار ُؤّزْڒن

اَذ ُبْولُس يرزُّو 30 أَيث-َماِسُدْونَْيا. ِزي نِْثِني أَِريْسَتاْرُخْوس، قَّارن-اَس يّجن َغاُيْوس قَّارن-اَس

ذ يْمَخاْزنِْيين َشان حتَّا 31 نّس. يمْحَضارن َشا ين جِّ ث َوار نِّي، ْڒَغاِشي إِ زَّاث يْحَضار

زَّايس تَّارن َغارس ّسكّن ُبْولُس ن ْوَكاڒ يمدُّ ذ ْدَجان إِي أَْسَيا ن نِّي ْقِليم ْلٕاِ ِزي َرانن يمّقْ

نِّي. فُْوْرُبو ِذي ِذنِّي َشا حطَّار َوار نَّان-اَس

َران اَمّقْ أَْزين ار. يقَّ ِمين يّجن كُڒ ْثُغْويِّيث ْسنكَّارن يُمْونن، ِذنِّي إِي يْوَذان ا َمارَّ ْمَخْرَواضن 32

َعانن- إِْسَكْندر. قَّارن-اَس ْبَناذم ن يج نِّي ْڒَغاِشي َجار ِذنِّي 33 يُمْون. ِذين ِميخف ين يسِّ َوار

س نِّي ْڒَغاِشي إِ ئِْتشيَّار-اَسن يوڒ. يسِّ اَذ ڒْبَعاض َڒاَغان-اَس-د زَّاث، َغار يِئْسَرائِيِلْيين ث

ذ نتَّا نِّي ْڒَغاِشي ْژِرين َواِمي 34 َواَواڒ. ن يِج س يَذافع اَذ َباش يْسبّد اَثن يرزُّو يَفاّسن

اَيث-ُؤَفُسْوس ن َثاْرَطِميْست قَّارن ْثسَعاثِين ْثَناين َشان ْسُغْويِون إِْذسن ا َمارَّ ُمْونن اَئِْسَرائِيِلي،

ثْمَغار! مْشَحاڒ

ُؤَفُسْوس، ن يْرَيازن "آي ينَّا-ٱسن: نِّي ْڒَغاِشي يهّدن ثْنِديْنت ن ْڒَحاكم ن نَائِب ُيْوَسا-د 35

ن زَّاْويِث يحطَّان إِي نتَّاث ذ ُؤَفُسْوس ن َثْنِديْنت-أَ بلِّي ينن يسِّ َوار إِي َحّد َشا ِذنِّي َما

َذايس َوار َمانَاَيا 36 وجنَّا؟ زݣ يْوَضان د إِي اَْمقّدس نّس وْزُرو ذ َرانْت َثمّقْ َثاْرَطِميْست

يْرَيازن-أَ، َذا ثُِويم-د 37 َڒْعقڒ. ْبَڒا َشا خّدْمث َوار نم، ْتهّدْ اَذ كنِّيو ا يْتخصَّ إِذن ّشّك. ُبو

يِنِّي ذ ِديِميْتِرُيْوس يخس مَڒا 38 نّغ. أَربِّي ِذي ْڒِعيب ُبو يْوڒن سِّ َوار زَّاْوَياث َشا نن خّوْ َوار

َراحن أَذ ُمْوُجْود. لَْعاِمل أُو ُمْوُجْود لَْمْحَكاَما يِّجن، َشان خ شْثَشان اَذ يْتصَناعن ِكس إِي

ن لَْمْجِلس ِذي حْكمن أََخاس نّْغِنيت، وشْثِشي َشا َغاْروم مَڒا 39 ْڒَقانُْون. س شْثَشان اَذ

َغاْرنغ َوار َٔنَّا لِا نَْهاَرا يوْقعن ْڒَفْوَضا خ إِْذنَغ ا َمارَّ نْتَواْحكم أَ لَْخَطر ِذي اََقانغ و ڒخُّ 40 ثْنِديْنت.

يُمْونن. يِنِّي حن رّوْ اَذ يّسّك اََواڒ-أَ ينَّا َواِمي 41 ْسَداع-أَ." خ َباب سَّ ن َشان ُبو
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َماِسُدْوْنیَا ن ْقلِیم ْإلِ ذ ْلیُْونَان ِذي اَقَاث بُْولُس ُسْول أَرَّ

ّسنِّي يشّجع-يثن. يمْحَضارن خ ُبْولُس يَڒاَغا-د مْنَبْعد نِّي، ْڒَفْوَضا ْثكّمڒ يمْحَضارن120 اع ئِْتشجَّ 2 َماِسُدْونَْيا. ن ْقِليم ْلٕاِ َغار يَسفر نتَّا ئُِرْوح َخاسن، يْمَساَفاض

ثْڒت- ِذنِّي يكَّا 3 لُْيْونَان َغار ُيْووض نِّي، ْجَوايه ِذي يْعُذو َواِمي َواَواڒن. ن َواطَّاس س ِذنِّي

اَث َباش يِئْسَرائِيِلْيين ِشيْطنن ُسْوْرَيا، َغار اُبو وَغرَّ ذݣ ُبْولُس يَسفر اَذ ْعَڒاين َواِمي ْشُهْور.

بِيُرو ن مِّيس ُسْوَباْتُرْوس اَِكس ئَِسفر 4 َماِسُدْونَْيا. ن وْبِريذ خ يْعقب اَذ يݣَّا َمانَاَيا خ نْغن.

ذ َسالُْونِيك، ن ثْنِديْنت ِزي نِْثِني َساكُْونُْدْوس ذ أَِريْسَتاْرُخْوس ذ بِيْرَيا، ن ثْنِديْنت ِزي

أَْسَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي نِْثِني ْتُرْوِفيُمو ذ تِيِكيُكْوس ذ تِيُمْوَثاُوس ذ ِدْرَبا، ن ثْنِديْنت ِزي َغاُيْوس

نَْسفر ثْفِضيْرث، ن ْڒِعيذ يْعُذو َواِمي 6 َتْرَواس. ن ثْنِديْنت ِذي ْتَرَجان-اَنغ يْزَوارن-اَنغ يِيَنا 5

َتْرَواس، ن ثْنِديْنت َغار نْذَفار-يثن خْمِسييَّام إِ مْنَبْعد ِفيِليپِّي. ن ثْنِديْنت ِزي اُبو ُؤَغرَّ ذݣ

سْبِعييَّام. ِذين يم نقِّ

ْڒمْوث ِزي وحْنِجیر یج یسكَّار-د بُْولُس ُسْول أَرَّ

يم ئِقِّ يِْوَذان. اَكذ ُبْولُس يوڒ ئِسِّ اَْغُرْوم، نّش أَ حَما نُْمْون ِسيَمانَاب ن اَمْزَواُرو َواّس ذݣ 7

ِذي ڒْقَناذڒ ن اَطَّاس ِذنِّي 8 يَسفر. ٱذ يْنَوا نّس ا ثِيوشَّ ِميْنِزي ْدِجيڒث ن وْزين اَڒ اَواڒ يسَّ

ن ثْنَهاْرث خ نتَّا يم يقِّ ُيْوتُِكْوس قَّارن-اَس وحْنِجير يج ِذنِّي 9 نُْمْون. َمانِي نِّي ْثُغْوْرَفات

يِضص َخاس يغلّب يِضص. يطّف-يث نِّي أَحْنِجير يتْمَهاْرَواض، ُبْولُس يْڒَها ْثُبْوْرَجات.

يْيِسي- َخاس يْوَضا ُبْولُس، ئِْهَوا-د 10 ْوث. يمُّ ُؤِفين-ث َصاِفي ْثَڒاَثا،ت ِويس طّْبَقا ِزي ُيْوَضا

ُبْولُس، ئِݣَّعذ 11 يْذوڒ-د. نّس ُبْوْحبڒ َذايس أََقا َشا، تݣّْْوذم َوار ينَّا-ٱسن: َغارس. يث-يذ

ن َتَقالِيد ْدِجيڒث.ْعَلاْحَساب س ّسْبث ن نَْهار يْوقع َمانَاَيا يِئْسَرائِيِلْيين، ن َتَقالِيد ْعَلاْحَساب ب7.20

ْدِجيڒث. س ْڒَحد ن نَْهار ئِْوقع يُيْونَانِْيين،

ْثَناين. ِويس طّْبَقا ْتَواْحساب ْثِريِفيث ن َواَواڒ س ت9.20
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اَطَّاس عن ْتَواشّجْ نِّي ئِْوَذان 12 يّفغ. يكَّار ڒْفَجر ذ َواِمي اَڒ اَطَّاس يوڒ ئِسِّ ا. يشَّ اَْغُرْوم يْرَزا

ر. يدَّ حن-ث ْسرّوْ نِّي اَحْنِجير َواِمي

ِمیلِیتُْوس َغار تَْرَواس ِزي یْتَسفَر بُْولُس ُسْول أَرَّ

د اَذ نتَّا اُبو وَغرَّ ذݣ ْوس َواسُّ ن ثْنِديْنت َغار نَْسفر أَ ين نشِّ َباش اَِكْذنغ ُبْولُس ئَِتافق 13

ِذي يْحرث د َخانغ َواِمي 14 ّسنِّي. اَِكْذنغ نْسني اَث ِذنِّي نْمسْڒَقا أَ مْنَبْعد يَضارن، خ َياس

نَْسفر ّسنِّي 15 ِميِتيِليِني. ن ثْنِديْنت َغار نُْرْوح اُبو وَغرَّ ذݣ نْسني-يث ْوس، َواسُّ ن ثْنِديْنت

ثْيِزيْرث إِ زَّاث نُْووض ثْڒتِييَّام ِويس ِكُيْوس. ن ثْيِزيْرث َغار نُْووض نس ا ثِيوشَّ اُبو، وَغرَّ ذݣ

ِميِليُتْوس. ن ثْنِديْنت َغار نُْووض اَْربِعييَّام ِويس َساُمْوس. ن

ُؤفَُسْوس ن یمقَّْرانن خ یتْمَصافَاض بُْولُس ُسْول أَرَّ

َرانن يمّقْ خ يَڒاَغا-د ُؤَفُسْوس ن ثْنِديْنت َغار ُبْولُس يّسّك ِميِليُتْوس ن نِّي ثْنِديْنت ِزي 17–16

ن وغْزِذيس خ ڒْبَحار خ يّك اَذ ُبْولُس يݣَّا تُْوَغا اَسن. د اََغارس ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماعث ن

َباش يْتقْدِجيق َشا. يْتعطَّڒ ِذنِّي َوار َباش أَْسَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي يْدَجان إِݣ ُؤَفُسْوس ن ثْنِديْنت

َواِمي 18 خْمِسين.ث ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ ِذي لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار ذْغَيا َياوض اَذ يْمكن

قِّيمغ، ِكوم تُْوَغا إِي ْڒوْقث ا َمارَّ ْتِعْيشغ َماّمش نم "ثّسْ ينَّا-ٱسن: نِّي َرانن يمّقْ ُؤِسين د َغارس

يمطَّاون س أُو تَّكبُّر، ْبَڒا أَربِّي ِسيِذي إِ مغ خّدْ 19 أَْسَيا. َغار ُؤْذفغ د إِي اَمْزَواُرو نَْهار ِزي

نش َوالُو، ْسُنْوفَّرغ زَّاْيوم َوار 20 يِئْسَرائِيِلْيين. ِشيْطنن َذايِي َواِمي ڒْمَحاين َخاِفي كِّيْنت يُنو

اْرث ثدَّ ِزي أُو يِْوَذان إِ زَّاث سْڒَماذغ-اَوم-ث ينْفعن. َغا َذاوم ِمين ا َمارَّ س ْتخبَّرغ-كنِّيو

ِسيِذيْثنغ س اَْمنن اَذ أَربِّي َغار تُْوبن اَذ يُيْونَانِْيين ذ يِئْسَرائِيِلْيين إِ عْدْجمغ 21 اْرث. ثدَّ َغار

ينغ سِّ َوار ِذنِّي، يَتاِويِن َذايِي إِي أَرُّْوح ذ لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار ݣُّْورغ نَْهاَرا نش 22 ِعْيَسى.

ِ إ مْنَبْعد ُيوم خْمِسين يَتاس-د أَيث-إِْسَرائِيل ن ْڒِعيذ ن يج ذ خْمِسين ِويس نَْهار ن ْڒِعيذ ث17-16.20

نْسن. َران اَمّقْ ْڒِعيذ
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يْتَراَجا-ٱيِي َقا يعْدجم-اَيي-د يقّدْسن أَرُّْوح ثْنِديْنت ْمُكڒ ِذي إِنََّما 23 يوْقعن. َغا َذايِي ِمين

ِميْنخف ڒغ كّمْ أَذ لَّا، َماَشا يُنو. ثُْوَذاْرث إِ ا لِْهمَّ ُبو تِيّشغ َوار نش َولَِكن 24 َتَماَرا. ذ ڒْحبس

ن نِْجيل ْلٕاِ س شْهذغ اَذ يْعِني ِعْيَسى، ِسيِذيْثنغ يكلّف َذايِي زِّي إِي ْڒخْذمث ذ ُؤِسيغ د

أَربِّي. ن اَْرَضا

َشا يژّر َوار زَّاْيوم يّجن ذ ُؤَڒا بلِّي نش نغ ّسْ أَربِّي ن ْڒُمْلك س رغ بشَّ ُؤِمي كنِّيو إِ و ڒخُّ 25

نْوم يَذاّمن زݣ يُنو يخف ْتبرِّيغ نش نَْهاَرا بلِّي قَّارغ-اَوم َمانَاَيا خ 26 ْكَتار. َعاذ يُنو اَغْمُبْوب

يخف ْحَضاث 28 يّݣ. اَث أَربِّي ا ينوَّ ِمين ا َمارَّ ِزي َوالُو زَّاْيوم ْسُنْوفَّرغ َوار َٔنَّا لِا 27 َمارَّا.

ن ْجَماعث رْوسث يقّدْسن. أَرُّْوح يكلّف كنِّيو ِزي إِي ثنِّي نْوم، ْثِحيمْرث ْحَضاث نْوم.

نّس. يَذاّمن س يسغ-يت نتَّا َقا أَربِّي ن ْڒُمْوِمِنين

من رّحْ َوار ُيْوَعرن انن ُوْوشَّ ن َشان َجاَراوم اَْذفن د اَذ نش ُؤُيْورغ َغا ْخِمي نغ ّسْ ُشْوف، 29

َجّرن ٱذ حَما لَْحِقيَقا جن ْسعّوْ اَذ يَثرَّاسن َشان ْظَهارن د اَذ زَّاْيوم َعاوذ 30 ْثِحيمْرث. َشا

قِّيمغ كِّيغ، ِكوم إِي ثْڒت-ْسِنين نش َشا تتُّْوم َوار ْعَلاَبال! إِِڒيث إِيَوا 31 َغاْرسن. يمْحَضارن

يُنو. يمطَّاون س َواّس ذ ْدِجيڒث س زَّاْيوم يّجن ْمُكڒ يغ ْتوصِّ

َذاْيسن نِْثِني نّس. أَْرَضا ن َواَواڒن ذ أَربِّي اَݣ إِِڒيث يغ، ودِّ اََخاوم و ڒخُّ اَيْثَما، آي 32

َوار ارص عمَّ نش 33 َصالِِحين. ْڒُمْوِمِنين ا َمارَّ اَك ْڒَواڒث ُؤشن اََذاوم ّجْهذ ُؤشن اََذاوم ار ثِزمَّ

نش نم ثّسْ كنِّيو 34 َحّد. َشا ن اَرُّْوض ذ نِغ نُّْوَقاْرث ذ نِغ ْدهب ن َشان يُنو يِيخف إِ ْضِميعغ

س 35 اَِكِذي. يِنِّي ْحَذاجن ِمين ذ ْحَذاجغ ِمين يِيِڒي اََغاِري َباش يُنو يَفاّسن س خْذمغ

أَ يْحَذاجن. يِنِّي نَْعاون أَ َباش ْمِليح نْخذم أَ ا-َيانغ يْتخصَّ َماّمش سْظَهارغ-اَوم-د َمانَاَيا ا َمارَّ

يقّبْڒن." ونِّي زݣ ْكَتار يِتيّشن ونِّي ن ْعذ سَّ ينَّا: إِي ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن َواَواڒ ذݣ نْفكَّار

ا َمارَّ ْتُرْون 37 ْوْدج. يژُّ إِْذسن ا َمارَّ ذ يَفاّدن خ نتَّا يْركع ثِمْسَڒايِين-أَ، ُبْولُس ينَّا َواِمي 36

إِي نِّي َواَراڒ س اَطَّاس خّيْقن ِميْنِزي 38 َخاس. سْدْجمن ُبْولُس إِ ذّرْعن-اَس اَطَّاس، إِْذسن

اُبو. وَغرَّ َغار اَِكس ُرْوحن ّسنِّي ْكَتار. َعاذ يُنو اَغْمُبْوب َشا ْثژّرم َوار َقا ينَّا َذاسن
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ْلقُْدس ن ثْنِدیْنت َغار یْتَسفَر بُْولُس ُسْول أَرَّ

كُْوس. ن ثْيِزيْرث َغار نِيَشان نُْرْوح اُبو وَغرَّ ذݣ نَْسفر نُْوُيْور، د َخاسن َواِمي َباَطاَرا.121 ن ثْنِديْنت َغار نُْرْوح ّسنِّي ُرْوُدس. ن ثْيِزيْرث َغار نُْووض نّس ا ثِيوشَّ

ثْيِزيْرث ثْظَهار-اَنغ-د 3 نُْوُيْور. َذايس نْنَيا ِفيِنيْقَيا، ن ْجَوايه َغار يْتَراح اُبو وَغرَّ يج ِذنِّي نُْوَفا 2

ِميْنِزي ُصْور ن ثْنِديْنت ِذي نْظَرا ُسْوْرَيا َغار نُْرْوح نْعُذو-ت، نّغ. وژْڒَماض خ قُْبُرص ن

يم نقِّ ِذنِّي نُْوِفي-ثن يمْحَضارن، خ نْرُزو َواِمي 4 ِذنِّي. ّسْڒَعاث يسْرس اَذ ا يْتخصَّ اُبو اََغرَّ

شا اذ ْتݣَعَّ َوار ُبْولُس إِ قَّارن-اَس أَرُّْوح، ِزي نِْثِني عْڒمن ِمين ْعَلاْحَساب سْبِعييَّام. اَِكْذسن

نّغ. وَسَفر خ نِْسيِغي أَ َباش نّفغ نكَّار ِذنِّي نّغ ْڒوْقث ثْقَضا َواِمي 5 لُْقْدس. ن ثْنِديْنت َغار

نْركع نْسن، َثاْرَوا ذ نْسن ثْمَغاِرين اَك ثْنِديْنت ن َبارَّا َغار اَِكْذنغ ُرْوحن يمْحَضارن َمارَّا

نِْثِني اُبو، وَغرَّ ذݣ نْنَيا َخاسن نْمَساَفاض َواِمي 6 ْوْدج. نژُّ ڒْبَحار ن يِْجِذي خ نّغ يَفاّدن خ

نْسن. ثُْوْذِرين َغار حن رّوْ

ن ثْنِديْنت َغار نْخضڒ ُصْور ن نِّي ثْنِديْنت ِزي ڒْبَحار ِذي نّغ وَسَفر خ نِْسيِغي ّسنِّي 7

َغار نُْرْوح نّس ا ثِيوشَّ 8 نَْهار. ن يج اَِكْذسن يم نقِّ ِذنِّي، اَيْثَماْثنغ خ نْسْدجم َبْطَلْيُمْوس.

ن سْبَعا ِزي يّجن ذ نتَّا ِفيِليپَّاس. لُْمْبِشر ن اْرث ثدَّ ِذي يم نقِّ نُْوذف َقْيَصاِرَيا ن ثْنِديْنت

ِمين س اَواڒنْت سَّ ثِْعْزِريِين ذ ْثحْنِجيِرين ن اَْربَعا نتَّا َغارس 9 لُْقْدس. ن اَرُُّسل ن َحاَبا صَّ

ِزي نَِّبي ن يج َغاْرنغ ُيْوَسا-د ان، ُوْوسَّ َشان اَِكْذسن يم نقِّ َواِمي 10 أَربِّي. ِزي عْدْجمْنت

يَفاّسن ذ يَضارن ئِشّد ُبْولُس، ن ام اَحزَّ يْيِسي َغاْرنغ ئَِقّرب-د 11 َغاُبْوس. قَّارن-اَس َيُهْوِذَيا

ام-أَ، وحزَّ ن َباب شّدن اَذ لُْقْدس ن يِئْسَرائِيِلْيين و أَمُّ يقّدْسن: أَرُّْوح ار "ئِقَّ ينَّا: نّس يِيخف إِ

أَيث-إِْسَرائِيل." ِزي يْدِجين َوار يِنِّي إِ سلّْمن أَث

ن ثْنِديْنت َغار َشا يْتِريح َوار َباش ُبْولُس نْحّشم نِّي يِْوَذان ذ ين نشِّ َمانَاَيا، نْسَڒا َواِمي 12

نْوم؟ يمطَّاون س ُوْوڒ ذݣ ثْحَفرم َذايِي إِي َماَغار ُيْوِغين؟ كنِّيو "ِمين ينَّا-ٱنغ: 13 لُْقْدس.

خ لُْقْدس ِذي نش ثغ ّمْ اَذ ُمْوُجْود أََقايِي لَّا، َواَها. شّدن اََذايِي َماِشي ُمْوُجْود اََقايِي نش
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يخس ِمين ننَّا: ين نشِّ نْسَقار َشا، نْسْقِنيع ث َوار نُْوَفا َواِمي 14 ِعْيَسى!" ِسيِذيْثنغ ن يِيسم

يّݣ! أَث يّݣ، اَث أَربِّي ِسيِذي

َشان ُؤِوين-اَنغ 16 لُْقْدس. ن ثْنِديْنت َغار نْݣَّعذ نّغ يخف نسْوجذ نِّيت، ْڒخّدْ مْنَبْعد 15

ثْنِديْنت ن مِّيس ْمَناُسْون قَّارن-اَس ْبَناذم ن يِج َغار نْنْوجو أَ َباش َقْيَصاِرَيا ِزي يمْحَضارن ن

يمْزُوْوَرا. يمْحَضارن زݣ نتَّا قُْبُرص. ن

یَْعقُْوب ُسْول اَرَّ اَكذ یتْمسْڒقَا بُْولُس ُسْول أَرَّ

ُيْوذف نّس ا ثِيوشَّ 18 ڒْفَراحث. س اَيْثَماْثنغ اْينغ زَّ بن رّحْ لُْقْدس، َغار نُْووض َواِمي 17

ْڒُمْوِمِنين. ن ْجَماعث ن َرانن يمّقْ ا َمارَّ ِذنِّي ْحَضارن َيْعُقْوب، اَرَُّسْول َغار ُبْولُس اَِكْذنغ

َوار يِنِّي َجار نّس وفُْوس خ أَربِّي يݣَّا ِمين َثا س َثا ئَِعاْوذ-اَسن ُبُولُس، َخاسن ئِسْدجم 19

أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين

ن مْشَحاڒ ُشْوف ُؤَماْثنغ، "آي ُبْولُس: إِ نَّان-اَس أَربِّي حْمذن َمانَاينِّي، إِ ْسِڒين َواِمي 20

ريعا شَّ ْعَلاْحَساب لَْواِجب ݣّن اَذ رزُّْون إِْذسن ا َمارَّ أُو ُيْوْمنن. إِي يِئْسَرائِيِلْيين ن ُؤُڒْواَفاث

سْمحن اَذ لَْخِريج ِذي زّدْغن إِي يِئْسَرائِيِلْيين ا َمارَّ ْثسْڒَماذذ شك َقا َزْعَما ئِْتَوانَّا-َياسن 21 نّغ.

مْبَڒا 22 نّغ. لَْعاَداث َشا ذفَّارث َوار نْوم، َثاْرَوا إِ َشا ارث ْتطهَّ َوار ارذ-اَسن ثقَّ ُمْوَسى، ِذي

اّݣ-يث. نِيِني َغا َذاش ِمين إِذن، 23 نّݣ؟ َغا َماّمش إِيَوا، ثُْوِسيذ-د. شك َقا ْسڒن اَذ ّشّك

َغا اَْخِمي َخاسن خْدجس يَِنا أَِوي 24 أَربِّي. ِسيِذي اَك ْڒَعاهذ ݣِّين يْرَيازن ن اَْربَعا َغاْرنغ

ا َمارَّ نن ّسْ اَذ و أَمُّ ْوَرا. يقشُّ ذ ذْوڒن اَذ حّفن اَذ نِْثِني َباش اَصْبَحانج نِّي ُڒْوُضو كنِّيو َمارَّا ثݣّم

نّغ. ِريَعا شَّ ْثذفَّارذ نّش يِيخف س شك لَْعْكس، ح. صَّ ذ ُبو يْدِجي َوار يْتَوانَّان َخاك ِمين

َوار نُْوَمر-يثن َثْبَرات نُْوَرا-َياسن أَيث-إِْسَرائِيل، ِزي يْدِجين َوار ْڒُمْوِمْنين ْعَلاْحَساب َولَِكن 25

لَْفَساد." ذ يجّيْفن، ِمين ذ يَذاّمن، ذ َْٔصَنام، ْلا إِ امن يْتقدَّ لَْمْكَلا َغار يبن ْتَقرِّ

نْسن يخف ان صفَّ اَذ َباش تݣن-ث َعاِدي، َماِشي ُڒْوُضو ن نَّْوع ن يج ذ اَصْبَحان ُڒْوُضو-َيا ج24.21

ْتمْنَياث. ن اَطَّاس َخاس ْتَخاْدَجاسن ِسيَمانَا، ئِتّك ْمِليح.
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ثْمِزيَذا َغار ُيْوذف اَِكْذسن. اَصْبَحان نِّي ُڒْوُضو يݣَّا نِّي، يْرَيازن ُبْولُس ُيْوِوي نّس ا ثِيوشَّ 26

ن نِّي نُْهْوَراث ڒن كّمْ َغا ِذي إِي ْڒوْقث خ ْڒفَُقاَها يْعڒم اَذ َباش أَيث-إْسَرائِيل ن َرانْت َثمّقْ

نِّي. اَْربَعا إِ ْدبِيَحاث ْڒفَُقاَها من قّدْ َغا إِي ْڒوْقث يْعِني نْسن، ي وصفِّ

ثَمقَّْراْنت ثْمِزیَذا ِذي بُْولُس ُسْول اَرَّ تطّْفن

ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي يِئْسَرائِيِلْيين َشان ُڒْوُضو، ن نُْهْوَراث ن نِّي سْبَعا ڒن كّمْ اَذ ْعَڒاين َواِمي 27

ْسنكَّارن 28 َخاس. ْمَزاَحامن ْڒَغاِشي ا َمارَّ َخاس َسَمرن َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ُبْولُس ْژِرين أَْسَيا

اَْمَشان ْمُكڒ ِذي َمارَّا يْوَذان يسْڒَماذن اَْرَياز-أَ أََقا أَيث-إِْسَرائِيل! ن يْرَيازن "آي قَّارن: ْثُغْويِّيث

ثْمِزيَذا َغار يُيْونَانِْيين يِسيذف-د َعاوذ وْمَشان-أَ! ذ نّغ ِريَعا شَّ ذ نّغ ْعب شَّ َعّرْضن اَذ َباش

ثْنِديْنت ِذي اَِكس ْژِرين تُْوَغا ِمْنِزي َمانَاينِّي نَّان 29 ُمقّدس." اَْمَشان-أَ ئِسْخَناز َرانْت، َثمّقْ

َغار يِسيذف-يث ُبْولُس بلِّي ئِْتِغيڒ-اَسن أَيث-ُؤَفُسْوس، ِزي ْتُرْوِفيُمو قَّارن-اَس ْبَناذم ن يج

َرانْت. َثمّقْ ثْمِزيَذا

إِ ا َبارَّ َجّرن-ث طّْفن-ث، ُبْولُس َغار ُؤّزْرن كَّارن َمارَّا. ثْنِديْنت ِذي ْڒَفْوَضا ثكَّار 30

ن اَرَّايس َغار ڒْخَبار ُيْووض نْغن، اَث رزُّْون َواِمي 31 ْوَرا. ثِوُّ بلّْعن نِّيت ْڒخّدْ َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا

ِكس ُيْوِوي ذْغَيا نتَّا ئُِرْوح 32 َمارَّا. لُْقْدس ِذي ْڒَفْوَضا ن يج ثكَّار بلِّي ْوَمانُْوس اَرُّ ن ْڒَعْسَكار

ْڒَعْسَكار ذ نِّي َارَّايس ْژِرين َواِمي ئِِئْسَرائِيِلْيين َغاْرسن. ُيْوّزڒ نْسن َرانن يمّقْ ذ ُؤَڒا ْڒَعْسَكار

ُبْولُس. اثن شَّ َعاذ َشا قِّيمن َوار بّدن نّس،

ئِّسْقَسا ْسَناسڒ. ن ْثَناين س شّدن اَث ُيْوَمر يطّف-يث، نِّي اَرَّايس ُبْولُس َغار ئَِقّرب 33

ِمين يّجن كُڒ ْثُغْويِّيث، ْسنكَّارن نِّي ْڒَغاِشي 34 يݣَّا؟ ِمين ذ َوا يْعَنا ِمين ينَّا-ٱسن: َخاس

ِسيِڒين اَث ُيْوَمر ِذنِّي، إِي ْسَداع ن َباب سَّ َمان نِيَشان َشا يْفِهيم َوار نِّي اَرَّايس َواِمي ار. يقَّ

ْعَلاْحَساب ِسيِڒين-ث ْڒَعْسَكار ْرُبْون-ث ْدُرْوج، َغار ُبْولُس ُيْووض َواِمي 35 لْقْشَلا. َغار

َوانِيَتا! َخانغ ْيِسيم-ث قَّارن ْثُغْويِّيث ْسنكَّارن ذفَّارن-ث ِمْنِزي 36 ْڒَغاِشي. ن نِّي اَمْنِغي
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نّس یِیخف خ یْتَذافَاع بُْولُس ُسْول أَرَّ

"ْسمح-اَيِي ْڒَعْسَكار: ن اَرَّايس إِ ينَّا-ٱس لْقْشَلا، َغار ُبْولُس ِسيْذفن اَذ ْعَڒاين َواِمي 37

َواَواڒ." ن يج يِنيغ اَش

شك ذ ُبو يْدِجي َوار َما 38 َثُيْونَانِيث؟ اَواڒذ ثسَّ شك "َماّمش، ُبْولُس: إِ نِّي اَرَّايس ينَّا-ٱس

َغار لِْئْرَهابِْيين ن اَڒف اَرْبَعا ْثُسْوُيْورذ َواِمي نِّي ِڒيَّاَماث ِذي لِْفْتَنا يݣِّين إِي نِّي اَِمْصِري ذ

ڒْخَڒا؟"

َطْرُسْوس ن َمْعُرْوَفا ثْنِديْنت ِزي يُنو لِْجْنِسَيا اَئِْسَرائِيِلي، ذ نش "لَّا، ُبْولُس: ينَّا-ٱس 39

إِي َواِمي 40 يِْوَذان-أَ." اَك يْوڒغ سِّ اَذ ْثسْمحذ اََذايِي زَّايش تتَّارغ ِكيِليْكَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي

نِْثِني نّس. يَفاّسن س يشيَّر-اَسن ْدُرْوج خ ُبْولُس ئِبّد يوڒ، يسِّ اَذ ْڒَعْسَكا ن اَرَّايس ا يجَّ ث

ينَّا-ٱسن: لِْعْبِرَيا لَُغا س اَِكْذسن يوڒ ئِسِّ ْسَقارن،

يُنو!" يِيخف خ َذاْفعغ اَذ َباش و ڒخُّ ْمِليح صنّْطث-اَيِي يْمَغارن، آي اَيْثَما "آي ذ122 "نش 3 ينَّا-ٱسن: ْڒحّس. قْضعن لِْعْبِرَيا لَُغا س اَواڒ يسَّ ُبْولُس إِ ْسِڒين َواِمي 2

ِذي َذانِيَتا ْيِميغ َولَِكن ِكيِليْكَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي َطْرُسْوس ن ثْنِديْنت ِذي خْڒقغ اَئِْسَرائِيِلي

َذانغ َماّمش نّغ ڒْجُذْوذ ن ِريَعا شَّ س ْتَواربِّيغ ݣَاْملِييل ُْٔسَتاد ْلا ن يَضارن َغار ْغِريغ ثْنِديْنت-أَ.

نَْهاَرا. ا َمارَّ كنِّيو تݣّم اَذ ْثرزُّْوم اَم أَربِّي اَك يُنو ُوْوڒ س لَْواِجب ݣّغ اَذ رزُّْوغ َثا. س َثا ا ْثوصَّ

ِذي ݣِّيغ-ثن ثْمَغاِرين ذ يْرَيازن طّْفغ اَْبِريذ-أَ. يْذَفارن يِنِّي ْوثن مُّ َواِمي حتَّا يْوَذان بغ عّدْ 4

خ ڒْشُهْود ذ نِْثِني أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانن يمّقْ ن ْجَماعث ا َمارَّ ذ ڒْفُقَها ن أَرَّايس 5 ڒْحبس.

طّْفغ اَذ ِذنِّي ُرْوحغ ِدَمشق. ِذي اَيْثَماْثسن َغار ِسيْوضغ اَثن اَرُّْخَصاث ُؤِشين-اَيِي َمانَاينِّي.

ِدَمشق َغار َقّرْبغ ِذنِّي ݣُّْورغ 6 بن. ْتَواعّقْ اَذ َباش لُْقْدس َغار اَِويغ اَثن وْبِريذ-أَ ن يْوَذان

َغار ُؤِضيغ 7 وجنَّا. زݣ يْتشْعِشيع نُّْور ن يج ينّض-اَيِي-د ْعَلاَغْفَلا نَْهار. ن اَْزين ذ ْعَڒاين

نِّيغ-اَس 8 ابذ؟ ْتعدَّ َذايِي ي َمايمِّ َشاُول، آ َشاُول آ ار-اَيي: ثقَّ ا ْثِميجَّ ن يج ْسِڒيغ ْثُمْوْرث

ابذ. ْتعدَّ إِي ونِّي نَّاِصَرا، زي ِعْيَسى ذ نش َخاِفي: َيارَّا-د ِسيِذي؟ آ شك، تْعِنيذ ِمين نش:
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اَواڒن. يسَّ ِكِذي إِي ونِّي ن ا ْثِميجَّ إِ ُبو ْفِهيمن َوار َولَِكن نِّي نُّْور ْژِرين يْدَجان ِكِذي يِنِّي 9

أََذاش ِدَمشق، َغار اَذف كَّار ِسيِذيْثنغ: ينَّا-ٱيِي ِسيِذي؟ آ ݣّغ، َغا ِمين نش: نِّيغ-اَس 10

ژرغ اَذ زمَّرغ َوار يْتسْقِسيق، ِميْنِزي يْجهذ نِّي نُّْور 11 تݣّذ. اَذ ُيْوِرين ِمين ا َمارَّ ِذنِّي يْتَوانَّا

ُيْوَسا-د 13–12 ِدَمشق. َغار ِسيْوضن-اَيِي يُنو، وفُْوس زݣ يْدَجان ِكِذي يِنِّي طّْفن-اَيِي َوالُو.

ْمِليح َخاس اَواڒن سَّ َشِريَعا. س يْتَطاَعا نتَّا، ين دِّ َذايس أَنَاس. قَّارن-اَس يّجن ِذنِّي َغاِري

نِّيت ْڒخّدْ ْتَواَڒا! َشاُول، ُؤَما آي ينَّا-ٱيِي: زَّاثِي ئِبّد-د ِدَمشق. ِذي زّدْغن إِي يِئْسَرائِيِلْيين ا َمارَّ

نذ تّسْ اَذ َباش نتَّا يْخَضار-يشك نّغ ڒْجُذْوذ ن أَربِّي ينَّا-ٱيِي: 14 نتَّا. ْژِريغ-ث ْتَواِڒيغ ݣْنِفيغ

ْوم وقمُّ زݣ ْوت صُّ إِ ْتصنّْطذ اَذ الِح صَّ نّس ام اَخدَّ نّش ثِيطَّاِوين س ْتَواِڒيذ أَذ يخس، ِمين

ئِي 16 ثْسِڒيذ. ِمين ذ ثْژِريذ ِمين س يْوَذان ا َمارَّ َغار َخاس اهذ شَّ ذ تيِڒيذ اَذ شك 15 نّس.

ْثَڒاِغيذ َغا ْخِمي نّش ْڒُمْعِصَياث ِزي ِسيرذ َواَمان، س ارذ ْتَواطهَّ اَذ كَّار ْتَراِجيذ؟ ِمين و ڒخُّ

نّس. يِيسم خ

ن يج َخاِفي ئِْهَوا-د َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ْتَژاْدِجيغ لُْقدس ن ثْنِديْنت َغار ذْوڒغ َواِمي 17

ْشَهاذث َشا قّبْڒن َوار ِميْنِزي لُْقْدس ِزي ذْغَيا فّغ كَّار ار-اَيِي: يقَّ نتَّا ِسيِذيْثنغ ْژِريغ 18 لَْوِحي.

ْتحبَّاسغ ثْمِزيَذا َغار ثْمِزيَذا ِزي ْتَراحغ تُْوَغا بلِّي نن ّسْ نِْثِني ِسيِذي، آ نِّيغ-اَس: 19 َخاِفي. نّش

ذن. يشّهْ َخاك ونِّي ْسِتيَفانح ن يَذاّمن ْتَواِسّزْڒن َواِمي ْحَضارغ 20 يَتاْمنن. زَّايك يِنِّي اثغ شَّ

ِسيِذي: ينَّا-ٱيي 21 يْنِغين. ث يِنِّي إِ اَرُّْوض ذ ُؤَڒا ْحِضيغ-اَسن نّس، ْڒمْوث خ نش َواْفقغ

أَيث-إِْسَرائِيل." ِزي يْدِجين َوار يِنِّي َغار اَطَّاس، ݣّْْوجن يُمْوَشان َغار ّسكّغ أَش ُرْوح،

نَّان: ْثُغْويِّيث َخاس ْسنكَّارن نِّيت ْڒخّدْ اَنݣَّاُرو. اََواڒ-أَ ينَّا َواِمي اَڒ ُبْولُس إِ ْمِليح ْسِڒين 22

يزْدُجْوَبا نطَّرن ْثُغْويِّيث، ْسنكَّارن 23 ر! يدَّ اَذ َشا يْسِذيهْدج َوار ْونْشت، دُّ ِزي اَْرَياز-أَ ْمَحاث

َغار ُبْولُس ِسيْذفن اَذ ُيْوَمر ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس ئِكَّار 24 وجنَّا. َغار اْشت َثعجَّ زُّْوزَّارن نْسن،

ْسنكَّارن َخاس ي َمايمِّ نن ّسْ اَذ َباش ْسِتْجَواب ْلٕاِ ݣّن اََذاس وْسُغْون س ُؤْوثن أَث لْقْشَلا،

ْڒَعْسَكار ن َران ومّقْ إِ ُبْولُس ينَّا-ٱس ُؤْوثن، اَث َباش شّدن ث َواِمي 25 اَمُّو. َقاع ْثُغْويِّيث

يِئْسَرائِيِلْيين. نِْغين-ث لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِذي اَرُُّسل ن َحاَبا صَّ ن نِّي سْبَعا ِزي نتَّا ْسِتيَفان ح20.22
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ْوَمانُْوس اَرُّ ن لِْجيْنِسَيا َغارس ْبَناذم ن يج وْسُغْون س تُْوْوثم اَذ َقانُْونِي "َما يبّدن: ِذنِّي إِي

َشا؟" ْثحكِّيمم َخاس َوار مَڒا

ينَّا-ٱس: ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس َغار ئُِرْوح َمانَاينِّي، ْڒَعْسَكار ن نِّي َران ومّقْ يْسَڒا َواِمي 26

أَُرْوَمانُْوس!" ن لِْجيْنِسَيا َغارس ونِّي نِّي ٱْرَياز َقا و؟ اَمُّ شك تݣّذ "ِمين

أَُرْوَمانُْوس؟" ن لِْجيْنِسَيا َغارك َما شك "إِن-اَيِي، ينَّا-ٱس: نِّي اَرَّايس ُيْوَساَ-د 27

"َواه." ُبْولُس: َخاس َيارَّا

ْتمْنَياث." ن َواطَّاس س يُنو لِْجيْنِسَيا ْسِغيغ نش "َقا نِّي: اَرَّايس ينَّا-ٱس 28

يْخسن يِنِّي ذْغَيا َخاس بّعْذن نِّيت ْڒخّدْ 29 لِْجيْنِسَيا-َيا." س خْڒقغ-د "نش ُبْولُس: ينَّا-ٱس

لِْجيْنِسَيا َغارس يّجن يشّد بلِّي يّسن َواِمي نِّي اَرَّايس ذ ا َواخَّ ئِݣّْوذ ْسِتْجَواب. ْلٕاِ ݣّن اَس

أَُرْوَمانُْوس. ن

أَیث-إِْسَرائِیل ن ْلُحكَّام ن ْجَماعث إِ اث زَّ بُْولُس ُسْول أَرَّ

ُيْوَمر نّس ا ثِيوشَّ ُبْولُس. أَيث-إِْسَرائِيل َتاَهامن ي َمايمِّ يّسن اَذ نِّي ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس يرزُّو 30

يُسْوفغ-د نِّيت ْڒخّدْ ُمْونن. اَذ أَيث-إِْسَرائِيل ن لُْحكَّام ن ْجَماعث ا َمارَّ ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ

زَّاْثسن. يْسبّد اَث َباش َغاْرسن ُيْوِوي-ث-يذ ُبْولُس

اَيْثَما، "آي ينَّا-ٱسن: أَيث-إِْسَرائِيل ن لُْحكَّام ن ْجَماعث َغار ُبْولُس ْمِليح ئِْخَزر أَنَاس123 ئِكَّار 2 مْرَتاح." يُنو ِمير ضَّ نَْهاَرا حتَّا ْقبڒ ِزي أَربِّي، اَك لَْواِجب ݣِّيغ نش

ُبْولُس: ينَّا-ٱس نِّيت ْڒخّدْ 3 ْوم. وقمُّ َغار ُؤْوثن اَث ُبْولُس اَك يبّدن يِنِّي ُيْوَمر ڒْفُقَها ن أَرَّايس

ْثحْكمذ اََخاِفي ِذنِّي شك يمذ ثقِّ يجّير! َماَشا يْرَشان ْڒِحيض اَم شك أَربِّي، ُيْووث "أَش

ُؤْوثن." اََذايِي ثُْوَمرذ ثن َواِمي ِريَعا شَّ ْتَخاَلافذ و ڒخُّ َولَِكن ِريَعا، شَّ ْعَلاْحَساب

أَربِّي؟!" ن ڒْفُقَها ن اَرَّايس شك تُْوكَّارذ َما " ِذنِّي: يْحَضارن يِنِّي ُبْولُس إِ نَّان-اَس 4

لِْكَتاب ِمْنِزي ڒْفُقَها ن اَرَّايس ذ نتَّا ينغ سِّ َوار تُْوَغا نش َقا اَيْثَما، آي " ُبْولُس: ينَّا-ٱسن 5

ْڒِعيب." ُبو قَّار َذايس َوار ْعب، شَّ ن أَرَّايس ار: يقَّ
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ِسْيين، يَفرِّ ْڒِحزب ِزي نّْغِنيت َشا ْوِقْيين يَصدُّ ْڒِحْزب ِزي زَّاْيسن َشا بلِّي ُبْولُس يّسن َواِمي 6

يِسْيين! يَفرِّ ن مِّيس يِسي اََفرِّ ذ نش اَيْثَما، "آي ينَّا-ٱسن: لُْحكَّام ن نِّي ْجَماعث ِذي يعّيض

لِْقَياَما." ِذي ْڒمْوث ِزي كَّارن د اَذ يْوَذان بلِّي ََٔمال ْلا َغاِري نش َواِمي ْتَحاَكامم-اَيِي أََقا

لُْحكَّام ن نِّي ْجَماعث ْوِقْيين، يَصدُّ ذ ِسْيين يَفرِّ َجار لِْخَلاف ن يج يْوقع َمانَاَيا ينَّا َواِمي 7

نِغ لَْمَلاْيَكاث ذ نِغ لِْقَياَما ُبو ِذنِّي َوار قَّارن ْوِقْيين يَصدُّ (ِمْنِزي 8 إِْذسن. ْثَناين س مْسْفَراقن

يْدَجا.) َمانَاَيا ا َمارَّ قَّارن ِسْيين يَفرِّ َولَِكن اَرُّْوَحاث، ذ

تْمَناَقارن يِسْيين يَفرِّ ذ نِْثِني ِريَعا شَّ ن يْمسْڒَماذن زݣ ڒْبَعاض كَّارن يْمَغر، ْسَداع ئِْوقع 9

نِغ ّجن َشان اَِكذس يوڒ يسِّ يْمكن ْبَناذم-أَ، ِذي لَْغالط َشان ُبو نِْتيف "َوار قَّارن: ّجْهذ س

لَْمَلائَِكا." َشان ذ

اَذ ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس ئِݣّْوذ نِّي، لِْخَلاف ْعَلاْحَساب ّجْهذ س ْتمْنَغان ْبَذان َواِمي 10

ِسيِڒين أَث نْسن، ْڒوْسط ِزي ُبْولُس خْضفن د اَذ ْهَوان اَذ نّس ْڒَعْسَكار ُيْوَمر ُبْولُس. وّزْعن

زَّايِي َماّمش ْزَعامث! "اّݣ ينَّا-ٱس: ُبْولُس َغار ِسيِذيْثنغ يبّد-د نِّي ْدِجيرث 11 لْقْشَلا. َغار

ُرْوَما." ن ثْنِديْنت ِذي ْثشْهذذ اَزَّايِي َعاوذ َلاُبد لُْقْدس، ن ثْنِديْنت ِذي ْثشْهذذ

بُْولُس ُسْول اَرَّ ْنغن اَذ بَاش ْتِشیِطینن أَیث-إِْسَرائِیل

تتّن َوار نْسن يخف َحّرْمن أَربِّي َعاْهذن أَيث-إِْسَرائِيل، ِشيْطنن ْڒَحاڒ يْصبح د َواِمي 12

َمانَاَيا. ِذي يِشيْطنن إِݣ إِْذسن اَْربِعين ِزي ْكَتار 13 ُبْولُس. نْغن َغا اَڒ َشا سّسن َوار َشا

أَربِّي نَْعاهذ ين "نشِّ نَّان-اَسن: أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ َغار ُرْوحن 14

تَّارث كنِّيو ذ لُْحكَّام ن ْجَماعث و ڒخُّ 15 ُبْولُس. نْنغ َغا اَڒ َوالُو نْتّت َوار نّغ يخف نَْحّرم

ثْخسم نْوم يخف ݣّث ُبْولُس. يّسّك د اََغاْروم َباش ْوَمانُْوس اَرُّ ن ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس ِزي

َياوض." َغا د إِي ْقبڒ نْنغ اَث َباش ُمْوُجْود اََقانغ ين نشِّ ْمِليح. ْسِتْجَواب ْلٕاِ ثݣّم اَِكس

لْقْشَلا َغار ئُِرْوح نِّي، يِْوَذان ِشيْطنن ِمين خ ڒْخَبار َيارَّا-د ُبْولُس ن وْتْشَماس ن مِّيس 16

ن َران اَمّقْ ذ وَعْسَكاِري ن يِج خ ُبْولُس ئَِڒاَغا-د 17 َمانَاينِّي. ُبْولُس إِ يَعاوذ-اَس ِذنِّي ُيْوذف
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اََذاس َواَواڒ َشان َغارس اََقا ْڒَعْسَكار ن نْوم اَرَّايس َغار اَحْنِجير-أَ "أَِوي ينَّا-ٱس: ْوَمانُْوس اَرُّ

يِيِني." ث

يتَّار نِّي اَمْحُبْوس ُبْولُس َخاِفي "ئَِڒاَغا-د ينَّا-ٱس: نِّي ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس َغار ُيْوِوي-ث 18

يِيِني." ث اََذاش َواَواڒ َشان َغارس اََقا اَحْنِجير-أَ اَِويغ د اََذاش زَّايِي

َواْحذس وغْزِذيس َغار ُيْوِوي-ث وفُْوس، ذݣ نِّي اَحْنِجير يطّف ْڒَعْسَكار ن نِّي أَرَّايس 19

ثِيِنيذ؟" ت اََذايِي تْخسذ "ِمين ينَّا-ٱس:

ا ثِيوشَّ تّسكّذ د اَذ تَّارن اَزَّايك َباش َجاَراسن تَّاْفقن "ئِِئْسَرائِيِلْيين نِّي: وحْنِجير ينَّا-ٱس 20

ْسِتْجَواب ْلٕاِ ݣّن اََذاس ْخسن اَْخِمي نْسن يخف ݣِّين نْسن. لُْحكَّام ن ْجَماعث َغار ُبْولُس

ݣِّين ُبْولُس، إِ ذن وّجْ يْرَيازن ن اَْربِعين ِزي ْكَتار ِذنِّي َقا ْسقْنعن اَش َشا ا تِيجَّ َوار 21 ْمِليح.

وْجذن، اََقا نِْثِني نْغن. َغا ث اَڒ َشا سّسن َوار َشا تتّن َوار نْسن يخف َحّرْمن أَربِّي اَك ْڒَعاهذ

نْسن!" طَّلب خ ْتَواْفقذ اَذ ْتَراَجان ِغير

ثنِّيذ-اَيِي شك بلِّي َحّد إِ َشا ْتَعاَواذ "َوار ينَّا-ٱس: نِّي اَحْنِجير ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس-أَ ئِّسّك 22

ڒْخَبار-أَ." نش إِ

فِیلِیْكس ْلَوالِي َغار بُْولُس ُسْول اَرَّ تَاِوین

"ْسوْجذث ينَّا-ٱسن: نّس َرانن يمّقْ ن ْثَناين إِ ْڒَعْسَكار ن نِّي اَرَّايس يَڒاَغا-د نِّيت ْڒخّدْ 23

ْوضن يكشُّ ين يكسِّ يِنِّي زݣ ِمّيَتاين ذ يِْيَسان خ يْنِيين إِي يِنِّي ن سْبِعين ذ ْڒَعَسَكار ن ِمّيَتاين

ُبْولُس إِ ْسوْجذث 24 ْدِجيڒث. ن تْسَعا َغار َقْيَصاِرَيا َغار ْتَراحم أَذ ُوْوّزڒ، ن ثِيّشط َغاْرسن

ِفيِليْكس." لَْوالِي َغار ْضَمان أُو ََٔمان ْلا ِذي ْتِسيْوضم اَث َباش يني َغا خف ِمين

نش ِفيِليْكس، لَْوالِي ِسي "آ 26 َذايس: ينَّا-ٱس ِفيِليْكس لَْوالِي إِ ثْبَرات ن يج ُيْوَرا 25

نْغن. اَث ْعَڒاين تُْوَغا أَيث-إِْسَرائِيل طّْفن-ث أَْرَياز-أَ 27 َخاك. ْتسْدَجامغ لِيْسَياس ْكلُْوْدُيْوس

ْڒَعْسَكار ذ نش سْنْجمغ-ث-يذ ُرْوحغ ْوَمانُْوس، اَرُّ ن لِْجيْنِسَيا َغارس نتَّا ڒْخَبار يغ اَرِّ د َواِمي

لُْحكَّام ن ْجَماعث َغار ُؤِويغ-ث ݣِّين، َخاس إِي تُّْهَماث نش نغ ّسْ اَذ رزُّْوغ 28 يُنو.
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ُبو ُؤِفيغ َخاس َوار َواَها. نْسن ِريَعا شَّ خ ْثمْسَڒايِين َشان ذ نِثْنِتي نِّي تُّْهَماث ُؤِفيغ 29 نْسن.

َخاس، ِشيْطنن بلِّي ڒْخَبار يغ اَرِّ د َواِمي 30 ڒْحبس. نِغ ْڒمْوث َخاس يْسَذاهْدج تُّْهَما َشان

نّس." ضد َغاْرسن ِمين يِنين اََذاش تُّْهَماث تݣّن َخاس يِنِّي ُؤَمرغ ذْغَيا. َغارك ّسكّغ-ث-يذ

َغار ْدِجيڒث س ُبْولُس ُؤِوين ُيْوَمر. ثن ِزي ِمين ْعَلاْحَساب ْڒَعْسَكار نْفذن ّسنِّي 33–31

إِي ئِنّْغِني نْسن، لْقْشَلا َغار ْڒَعْسَكار ن ڒْبَعاض ذْوڒن-د نّس ا ثِيوشَّ أَنِتيَپاْتِريس. ن ثْنِديْنت

خ لَْوالِي ِذنِّي كلّْفن َقْيَصاِرَيا. َغار ُؤْوضن ُبْولُس اَك نْسن وْبِريذ خ كْمڒن يِْيَسان خ يْنِيين

َمانِس ْقِليم ْلٕاِ َمان ُبْولُس إِ ينَّا-ٱس لَْوالِي يْغَرا ت َواِمي 35–34 نِّي. َثْبَرات سلّْمن-اَس ُبْولُس

ِذي يِڒيغ "أَذ لَْوالِي: ينَّا-ٱس ِكيِليْكَيا ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي ُبْولُس ينَّا َذاس َواِمي شك؟ ْتَواْحَسابذ

سن عّسْ اََخاس ُيْوَمر ّسنِّي تُّْهَما." من يقّدْ َغا َخاك إِي يِنِّي اَْوضن َغا د ْخِمي نّش لْجْلَسا

ِهيُرْوُدْوس. ن ڒْقَصاڒ ِذي

فِیلِیْكس ْلَوالِي إِ اث زَّ بُْولُس ُسْول اَرَّ خ ْتَحاَكامن

ن ڒْبَعاض اَِكس أَنَاس ڒْفُقَها ن اَرَّايس َقْيَصاِرَيا َغار يْهَوا-د خْمِسييَّام إِ مْنَبْعد ُبْولُس124 َتاَهامن َتاْرتُْولُْوس، قَّارن-اَس لُْمَحاِمي ن يج ذ أَيث-إِْسَرائِيل ن َرانن يمّقْ

ِفيِليْكس، لَْوالِي ِسي "آ ار: يقَّ يَتاَهام-يث َتاْرتُْولُْوس ئِْبَذا ُبْولُس، خ َڒاَغان-د 3–2 لَْوالِي. َغار

ْمِليح ْثصْڒحذ نّش لَْبْرنَاَمج س أُو َران، اَمّقْ ذ ڒْهَنا ن يِج ذݣ نْتِعيش ين نشِّ نّش َباب سَّ ِذي

كُڒ ذ ْڒوْقث كُڒ ذي اَطَّاس نْشكَّار-يشك َمانَاَيا، نْقّبڒ ين نشِّ ْثُمْوْرث-أَ. ِذي نّغ ثُْوَذاْرث

نّش ْڒَخَضار ْعَلاْحَساب زَّايك تتَّارغ اَطَّاس، ْسعطَّرغ اَش َشا ْخسغ َوار َولَِكن 4 اَْمَشان.

ْشَواْيت. ثْسڒذ اََغاْرنغ

ا َمارَّ ِذي ْدَجان إِي يِئْسَرائِيِلْيين ا َمارَّ َجار لِْفيْتَنا يتّݣ يْتَخاْرَواض نُْوِفي-ث َوانِيَتا أَْرَياز-أَ 5

َرانْت َثمّقْ َثْمِزيَذا حتَّا يسْخنز اَذ يرزُّو أُو 6 نََّصاَرا. ن لِْبْدَعا ن اَرَّايس ن يج ذ نتَّا ْونْشت. دُّ

َماَشا 7 نّغ. ِريَعا شَّ ْعَلاْحَساب نْحكم اََخاس {نْخس نطّف-يث ين نشِّ أَيث-إِْسَرائِيل. ن

يتݣّن يِنِّي ُيْوَمر 8 ا. لُْقوَّ س نّغ يَفاّسن زݣ يكّس-اَنغ-ث لِيْسَياس ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس ُيْوَسا-د
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اَذ نّش يِيخف س شك ْسِتْجَواب ْلٕاِ ثݣّذ َغا َذاس أَْخِمي اَسن.} د اََغارك َباش تُّْهَماث

يݣِّي-ث َمانَاينِّي قَّارن نِّي، تُّْهَماث خ يِئْسَرائِيِلْيين َتاْفقن 9 ين." نشِّ نَْتاَهام ث ِميْنخف نذ تّسْ

ح. صَّ ذ

نّس یِیخف خ یْتَذافَاع بُْولُس ُسْول أَرَّ

مْشَحاڒ شك نغ ّسْ "نش ينَّا-ٱس: ُبْولُس ئِْندق-د يوڒ. يسِّ اَذ َباش ُبْولُس إِ لَْوالِي ئِشيَّر-اَس 10

ْثزمَّرذ 11 يُنو. يِيخف خ َذاْفعغ اَذ َباش َفّرْحغ َمانَاَيا خ ْثُمْوْرث-أَ. خ ْثحكّْمذ َواِمي زݣ

عْبذغ أَذ ْكَتار، َماِشي لُْقْدس، َغار ݣَّعْذغ َواِمي زݣ ْڒيْوم ثْنَعاش نش بلِّي تّسْقِسيذ اَذ

َڒا ْڒَغاِشي ْتَسَمرغ نِغ َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي َحّد اَك ْتمْنِغيغ َشا ُؤِفين َذايِي َوار 12 أَربِّي.

امن ْتقدَّ َخاِفي إِي تُّْهَماث-أَ خ لِيل دَّ ُبو َغاْرسن َوار 13 ثْنِديْنت. ِذي ُؤَڒا ثْمِزيَذاِوين ِذي

اَْبِريذ-أَ ْعَلاْحَساب نّغ ڒْجُذْوذ ن أَربِّي عّبْذغ نش زَّاثك َتاَفاقغ قَّارغ-اَش َولَِكن 14 و. ڒخُّ

ِذي ُيْوِرين ِمين ذ ِريَعا شَّ اَكذ يَتاَفاقن ِمين ا َمارَّ س َتاْمنغ لِْبْدَعا. ذ َزْعَما نِْثِني بن حّسْ إِي

د اَذ يْعِني يْرَيازن-أَ، َغار يْدَجا َغاْرسن َمامش أَربِّي ِزي ََٔمال ْلا َغاِري 15 َٔنِْبَيا. ْلا ن لُْكُتب

ن يِج س ِعْيشغ اَذ يُنو ّجْهذ ا َمارَّ تݣّغ َفِلَهاَذا 16 الِِمين. ضَّ ذ الِِحين صَّ ْڒمْوث ِزي كَّارن

يِْوَذان. ذ أَربِّي إِ زَّاث مْرَتاح ِمير ضَّ

إ َذَقا صَّ ن َشان ُؤِويغ-د لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار عْقبغ-د يسݣُّْوْوَسا ن َواطَّاس إِ مْنَبْعد 17

َوار ُڒْوُضو. ݣِّيغ تُْوَغا َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ُؤِفين َذايِي َواِمي 18 ْدبِيَحاث. مغ قّدْ يُنو، ا ُٔمَّ ْلا

ن ْقِليم ْلٕاِ ِزي يِئْسَرائِيِلْيين ن َشان ِذنِّي َولَِكن ْسَداع. ُبو تݣّغ َوار ْڒَغاِشي، اَِكِذي ُبو ِذنِّي

نِغ 20 يُنو. ضد َغاْرسن إِي تُّْهَماث يِنين اَذ َباش َذانِيَتا اَسن د اََغارك نِْثِني ا ئِْتخصَّ 19 أَْسَيا،

ن نْسن ْجَماعث ِذي بّدغ َواِمي ُؤِفين َخاِفي إي لَْجِريَما َمان يبّدن َذا إِي يَِنا يِنين اََذاش

نِّيغ-اَسن ِذنِّي؟ بّدغ َواِمي َجاَراسن وَڒاِغي س نِّيغ إِي نِّي َواَواڒ خ يْمكن َواش 21 لُْحكَّام.

لِْقَياَما." ِذي ْڒمْوث ِزي كَّارن د اَذ يْوَذان بلِّي َتاْمنغ ِميْنِزي نَْهاَرا َخاِفي ْتَحاَكامم كنِّيو َقا
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قَْیَصاِریَا ن ڒْحبس ِذي بُْولُس ُسْول اَرَّ ئِقِّیم

"ْخِمي ينَّا-ٱسن: نّس لُْحكم ئِأَّجل َولَِكن ِعْيَسى، ن وْبِريذ-أَ خ ْمِليح يْتْسَڒا نتَّا ِفيِليْكس 22

ن َران ومّقْ ن يج ُيْوَمر 23 َمانَاَيا." خ حْكمغ اَذ أُْوَشا لِيْسَياس ْڒَعْسَكار ن اَرَّايس َياس َغا د

ْوَكاڒ يمدُّ اّج َيا لُْحرِّ ن ْشَواْيت ُؤش-اَس َماَشا ڒْحبس، ِذي ُبْولُس خ "عّس ينَّا-ٱس: ْڒَعْسَكار

ْتِهيلَّان." اََذايس َباش اَسن د اََغارس نّس

ذ نتَّاث ْدُرْوِسيَلا، نّس َثْمَغاْرث اَِكذس ِفيِليْكس ُيْوَسا-د ان، ُوْوسَّ َشان ْعُذْون 24

لَْمِسيح. ِعْيَسى ِزي يَمان ْلٕاِ خ اَواڒ يسَّ ْخِمي يصنّط-اَس ُبْولُس خ ئَِڒاَغا-د َثِئْسَرائِيِليث.

يْوم ذ نّس، يخف ْبَناذم يْحكم َغا َماّمش ذ نِيَشان، يْدَجان ِمين خ ُبْولُس يوڒ يسِّ َواِمي 25

ْخِمي ْعقب. و، ڒخُّ "َصاِفي ينَّا-ٱس: ِفيِليْكس ئِنْخڒع َياسن، َغا د إِي لِْعَقاب ذ لِْحَساب

س اَّرْشوث. ُبْولُس ِزي يرزُّو ِفيِليْكس َعاوذ نتَّا 26 َڒاِغيغ." د اََخاك لُْفْرَصا ثِيِڒي َغا َغاِري

ئِْذوڒ- يسݣُّْوْوَسا، ْثَناين ْعُذْون 27 اَِكذس. اَواڒ يسَّ ْثَواَڒاثِين ن اَطَّاس َخاس يْتَڒاَغا-د َمانَاَيا

إِ ْڒَخَضار يݣَّا-ٱسن ِفيِليْكس َولَِكن ِفيِليْكس. لَْوالِي ن ومَشان ذݣ َفْسُتْوس ُبْوْرْكُيْوس د

ڒْحبس. ِذي ُبْولُس ا يجَّ يِئْسَرائِيِلْيين،

قَْیَصر ْلَملِك َغار نّس دَّْعوث یْتْستَانَاف بُْولُس ُسْول أَرَّ

ثْنِديْنت ِزي نتَّا يݣَّعذ ثْڒتِيَّام ثْعُذو َواِمي ْقِليم. ْلٕاِ ِذي لَْوالِي ذ نتَّا يْذوڒ َفْسُتوس أَيث-125 ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس أَرُّ 3–2 لُْقْدس. ن ثْنِديْنت َغار َقْيَصاِرَيا ن نِّي

ْڒَخَضار يّݣ اََذاسن زَّايس تَّارن من-ث حّشْ ُبْولُس. إِ ضذ نْسن تُّْهَماث قّدْمن-اَس إِْسَرائِيل

ذݣ نْغن اَث َباش ُبْولُس إِ ذن-اَس وّجْ نِْثِني اش ْعَلاحقَّ لُْقْدس َغار َياِوي اَثِيذ َباش نْسن

نش و ڒخُّ َقْيَصاِرَيا، ن ثْنِديْنت ِذي اَمْحُبْوس ذ اََقاث ُبْولُس َقا لَْوالِي ينَّا-ٱسن 4 نِّي. وْبِريذ

َشان ِذي نِّي وْرَياز يْخَضا مَڒا نْوم. َرانن يمّقْ ن ڒْبَعاض َراحن اَِكِذي َلاُبد 5 ِذنِّي. ذْوڒغ اَذ

ِذنِّي. نّس ضذ نْوم تُّْهَماث مم-اَيِي-د قّدْ ْڒَحاجث،
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نّس، ا ثِيوشَّ َقْيَصاِرَيا. َغار يْهَوا مْنَبْعد عْشرييَّام، َما ْثمنييَّام َما لُْقْدس ِذي َفْسُتْوس يم ئِقِّ 6

َخاس ُمْونن-د يْحَضار، د َواِمي 7 ُبْولُس. اَِوين د اََذاس ُيْوَمار لَْمْحَكاَما ِذي لْجْلَسا يݣَّا

َماَشا ْوَعارنْت ْثمْسَڒايِين ن َواطَّاس س َتاَهامن-ث لُْقْدس. ِزي ُيْوِسين د إي نِّي يِئْسَرائِيِلْيين

لِيل. دَّ ُبو َغاْرسن َوار

ِريَعا شَّ ِذي لَّا َمانَاينِّي، ِذي َشا ْخِضيغ َوار "نش ينَّا: نّس يِيخف خ يْتَذاَفاع ُبْولُس ئِْبَذا 8

َقْيَصر." لَْمِلك ِذي ُؤَڒا َرانْت َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي ُؤَڒا أَيث-إِْسَرائِيل ن

ثْخسذ "َما ُبْولُس: إِ ينَّا-ٱس أَيث-إِْسَرائِيل إِ ْڒَخَضار يّݣ اَذ يرزُّو َفْسُتْوس لَْوالِي َولَِكن 9

ِذنِّي؟" تُّْهَماث-أَ خ نش حْكمغ اََخاك لُْقْدس ن ثْنِديْنت َغار ذذ ْتݣَّعْ اَذ

َغا إِي َذا ا يْتخصَّ نش َقْيَصر، لَْمِلك ن لَْمْحَكاَما ِذي بّدغ "أََقايِي ُبْولُس: ينَّا-ٱس 10

ْخِضيغ مَڒا 11 شك. نذ ثّسْ َماّمش َشا، ْخِضيغ َذاْيسن َوار أَيث-إِْسَرائِيل َقا ْتَواَحاْكمغ.

مَڒا َولَِكن رْوڒغ. اَزَّايس رغ زمَّ َوار ْڒمْوث َخاس ْسَذاهْدجغ نش ْڒَحاجث َشان ݣِّيغ يْعِني

اََذايي ْڒَحّق ُبو َغارس َوار يّجن ذ ُؤَڒا ح، صَّ ذ َشا ْدِجيْنت َوار من قّدْ َخاِفي إِي تُّْهَماث-أَ

َقْيَصر." لَْمِلك َغار يُنو ْعوث دَّ تْسَتانَافغ نش نِْثِني. إِ يسلّم

ثْسَتانْفذ َواِمي "إِيَوا ُبْولُس: إِ ينَّا-ٱس أُْوَشا نّس يْمَشاَوارن اَكذ يوڒ يسِّ َفْسُتْوس لَْوالِي 12

ْثَراحذ." َغا َغار إِي َقْيَصر َغار َقْيَصر، َغار نّش ْعوث دَّ شك

بُْولُس ن ْلقَِضیَا خ أَْغِریبَاس ُؤزْدِجیذ اَك اَواڒ یسَّ فَْستُْوس

ن ثْنِديْنت َغار بِْرنِيَكا وْتْشَماس ذ أَْغِريَباس وزْدِجيذ ُيْوَسا-د ان، ُوْوسَّ ن ڒْبَعاض ْعُذون 13

يوڒ ئِسِّ ان، ُوْوسَّ ن اَطَّاس ِذنِّي قِّيمن َواِمي 14 َفْسُتْوس. لَْوالِي خ سْدْجمن اَذ َباش َقْيَصاِرَيا

ذ ِفيِليْكس ي-ث يجِّ وْرَياز ن يج "َذا ينَّا-ٱس: ُبْولُس. ن لَْقِضَيا خ وزْدِجيذ اَك َفْسُتْوس

ن َرانن يمّقْ ذ ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ تُّْهَماث من-اَيِي-د قّدْ لُْقْدس َغار ُرْوحغ َواِمي 15 اَمْحُبْوس.

ن لَْعاَدا ْعَلاْحَساب نِّيغ-اَسن: 16 لُْمْجِريم. خ َحاْكمغ اََخاس زَّايِي تَّارن أَيث-إِْسَرائِيل،

ثِيِڒي أََغارس تُّْهَما، يݣِّين َخاس إِي يِنِّي اَكذ يْمَقاَباڒ ٱذ َما ْقبڒ حّد ْتسلِّيمن َوار ْوَمانُْوس اَرُّ
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ِذي نّس لْجْلَسا ݣِّيغ نَّس ا ثِيوشَّ َذانِيَتا ُمْونن-د إِذن، 17 نّس. يِيخف خ يَذافع اَذ لُْفْرَصا

تُّْهَماث، من يقّدْ َخاس ينِّي يْوڒن سِّ كَّارن 18 اَِوين. اَثِيذ َباش ُؤَمارغ َشا عطَّڒغ َوار لَْمْحَكاَما

نش. ْتَراِجيغ تُْوَغا اَم لَْجِريَماث َشان ذ ُبو ْدِجيْنت َوار ُبْولُس إِ ضذ نْسن تُّْهَماث ُؤِفيغ

ِعْيَسى، قَّارن-اَس وْرَياز ن يِج خ أُو نْسن ين دِّ ِذي ْثمْسَڒايِين َشان خ اَِكس مْنغن إِنََّما 19

ِذي بْحثغ َغا َماّمش ُؤِفيغ َوار نش رغ ودَّ َواِمي 20 ر! يدَّ لَّا، ار يقَّ ُبْولُس َولَِكن ْوث يمُّ نتَّا

تُّْهَماث-أَ؟ خ ِذنِّي حْكمغ اََخاك لُْقدس َغار ْتَراحذ ٱذ َما ُبْولُس: إِ نِّيغ-اَس ْثمْسَڒايِين-أَ،

َغا ث اَڒ اَمْحُبْوس ذ يم يقِّ اَذ نش ُؤَمارغ َقْيَصر. َغار نّس ْعوث دَّ يْسَتانف ُبْولُس، ُيْوِݣي 21

َقْيَصر." لَْمِلك َغار ّسكّغ

إِ صنّْطغ اَذاس ْخسغ يُنو يِيخف س "نش َفْسُتْوس: إِ أَْغِريَباس وزْدِجيذ ينَّا-ٱس 22

ْثصنّْطذ." اََذاس ا "ثِيوشَّ َفْسُتْوس: ينَّا-ٱس وْرَياز-أَ."

أَْغِریبَاس وزْدِجیذ إِ اث زَّ بُْولُس ُسْول أَرَّ

َغار ُؤْذفن يْمَغار، ان شَّ ن يج س بِْرنِيَكا ذ أَْغِريَباس وزْدِجيذ ُيْوَسا د َواِمي نّس، ا ثِيوشَّ 23

ثْنِديْنت. ن َرانن يمّقْ ذ ْوَمانُْوس اَرُّ ن ْڒَعْسَكار ن ْوَياس اَرُّ اَِكذس وْيَراو ن َران اَمّقْ ذ ام وخَّ

يْرَيازن ذ أَْغِريَباس اَزْدِجيذ ِسي "آ َفْسُتْوس: ينَّا 24 ُبْولُس. ُؤِوين-د َفْسُتْوس ُيْوَمر نِّيت ْڒخّدْ

ن ا ُٔمَّ ْلا ا َمارَّ تُّْهَماث من قّدْ َذايِي خف إِي َخاس زَّاْثوم اَْرَياز-أَ ْتَواَڒام أََقا ا! َمارَّ اَِكْذنغ يْحَضارن

َوار نتَّا َلاُبد قَّارن ْثُغويِّيث َخاس ْسنكَّارن َقْيَصاِرَيا. ِذي َذانِيَتا ُؤَڒا لُْقْدس ِذي أَيث-إِْسَرائِيل

ْڒمْوث. َخاس يْسَذاهْدج ْڒَحاجث َشان ُبو ُؤِفيغ َخاس َوار نش 25 ر! يدَّ اَذ َعاذ َشا يْتِغيِمي

َوار نش َولَِكن 26 ّسكّغ. ث اََغارس ْخسغ َقْيَصر، لَْمِلك َغار نّس ْعوث دَّ يْسَتانف َواِمي

سْحَضارغ- َمانَاَيا س َقْيَصر. لَْمِلك ِسي إِ اَِريغ ت اََذاس نِيَشان تُّْهَما ن َشان ُبو ُؤِفيغ َخاس

اَذ ْسِتْجَواب ْلٕاِ ثݣِّيم-اَس مَڒا َباش أَْغِريَباس، اَزْدِجيذ ِسي آ شك َتن َخاصَّ زَّاْثوم، ث-يذ

اَِريغ ٱذ َما ْبَڒا ومْحُبْوس يج ّسكّغ اَذ َمْعُقْول َماِشي ْتَواِڒيغ نش 27 اَِريغ. َغا َخاس ِمين نغ ّسْ

قّدْمن." َخاس إِي تُّْهَماث
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أَْغِریبَاس وزْدِجیذ إِ اث زَّ نّس یِیخف خ یْتَذافَاع بُْولُس

نّش." يِيخف خ يْوڒذ تسِّ اَذ نْسمح-اَش "َقا ُبْولُس: إِ أَْغِريَباس وزْدِجيذ ينَّا-ٱس ِسي126 "آ 2 ينَّا-ٱس: نّس يِيخف خ يْتَذاَفاع يْبَذا نّس وفُْوس س ُبْولُس ئِشيَّر

خ شك زَّاثش نَْهاَرا يُنو يِيخف خ َذاْفعغ ٱذ يذ ثجِّ َذايِي َواِمي يُنو ْعذ سَّ أَْغِريَباس، اَزْدِجيذ

لَْعاَداث ا َمارَّ نذ ثّسْ شك ِميْنِزي َتن َخاصَّ 3 أَيث-إِْسَرائِيل. َخاِفي قّدْمن َذاش إِي تُّْهَماث ا َمارَّ

ْثصنّْطذ. اََذايِي ثْصَبارذ اََذايِي زَّايك تتَّارغ َمانَاَيا س نْسن. لِْخَلاَفاث ذ أَيث-إِْسَرائِيل ن

ِذي ِعيشغ إِي يُنو ثْمِزي ِزي يُنو ثُْوَذاْرث ثْدَجا تُْوَغا َماّمش نن ّسْ أَيث-إِْسَرائِيل ا َمارَّ َقا 4

ْخسن مَڒا َواِمي. زݣ اَطَّاس نن-اَيِي ّسْ نِْثِني 5 لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِذي ُؤَڒا َعاوذ يُنو، ْثُمْوْرث

نّغ. ين دِّ ِذي اَطَّاس يقْسحن نِّي ْڒِحزب يْعِني يِسي، اََفرِّ ذ ِعيشغ نش َقا شْهذن اََخاِفي

إِي نِّي ْڒَعاهذ ِزي ََٔمل ْلا َغاِري َٔنَّا لِا لَْمْحَكاَما-َيا؟ ِذي نَْهاَرا ْدِجيغ نش ي َمايمِّ ُشْوف، 6

عّبْذن أَيث-إِْسَرائِيل ن ْثقبَّاڒ ن ثْنَعاش نَْهار ذ ْدِجيڒث 7 نّغ. ڒْجُذْوذ ِزي أَربِّي ُيْوَشا َذانغ

ذ نتَّا ََٔمل-أَ ْلا اَزْدِجيذ، ِسي آ ُشْوف، يِيِڒي. اَذ نِّي ْڒَعاهذ بلِّي ََٔمل ْلا َغاْرسن ِمْنِزي أَربِّي

د اَذ َشا يْمِكين َوار أَربِّي َقا ثْنِويم ي َمايمِّ 8 أَيث-إِْسَرائِيل! َخاِفي قّدْمن َذاش إِي نِّي تُّْهَما

ْڒمْوث؟ ِزي ْوثن يمُّ يِنِّي يْسنكّار

ن يِْيسم إِ َعّرْضغ اَذ َباش زمَّرغ ِمين ا َمارَّ ݣّغ اَذ َضاُرْوِري تُْوَغا يُنو يِيخف س قْنعغ نش 9

ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ ن اَرُّْخَصا س لُْقْدس. ن ثْنِديْنت ِذي ݣِّيغ إِي أَمنِّي 10 نَاِصَرا. ِزي ِعْيَسى

خ َتاَفاقغ نش ْڒمْوث، س َتاْحَكامن َخاسن ْخِمي َصالِِحين. ْڒُمْوِمِنين ن اَطَّاس ْتحبَّاسغ

يْوڒن سِّ اَذ رزُّْوغ ابغ-ثن، ْتعدَّ ثنّْغِنيت َغار ثْمِزيَذا ِزي ْتَراحغ ْثَواَڒاثِين ن أَطَّاس 11 َمانَاينِّي.

اَثن َباش لَْخِريج ِذي ام ْثندَّ َغار حتَّا ْتَراحغ يُنو نِّي وْغَضاب س أَربِّي. ِذي ْڒِعيب بّزز س

ِذنِّي. بغ عّدْ

ڒْفُقَها ن ْوَياس اَرُّ ن اَرُّْوْخَصا س ِدَمشق، ن ثْنِديْنت َغار نَْهار يج ُرْوحغ إِي َمانَاَيا خ 12

ذݣ نُّْور ن يج ْژِريغ نَْهار وْزين َغار ݣُّْورغ تُْوَغا َواِمي اَزْدِجيذ، ِسي آ 13 نْسن. تّْسِريح ذ
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ِكِذي إِي يِنِّي ذ نش َخاِفي يْتَشعِشيع ئِنّض-اَيِي-د ْثُفْوْشت، ِزي ْكَتار نّس ْثَفاْوث وجنَّا

آ لِْعْبِرَيا: لَُغا س ار-اَيِي ثقَّ ا ْثِميجَّ ن يج ْسِريغ ْثُمْوْرث، َغار إِْذنغ ا َمارَّ نْوَضا 14 يݣُّْورن.

أَربِّي يُسْوݣُّْور-يث ْثغنَّانْت ثْدَجا ِذي إِي ونِّي اَم تݣّذ ابذ؟ ْتعدَّ َذايِي ي َمايمِّ َشاُول! آ َشاُول،

إِي ونِّي ِعْيَسى، ذ نش َقا ينَّا-ٱيِي ِسيِذي؟ آ شك، تْعِنيذ ِمين نِّيغ-اَس: 15 ْثسنَّانْت.خ س

عّزْڒغ د اَش َباش يُنو يخف سْظَهارغ-اَش-د أََقا نّش. يَضارن خ بّد كَّار، و ڒخُّ 16 ابذ. ْتعدَّ

ْسنْجمغ أَش 17 سْظَهارغ. د َغا َذاش ِمين ذ ثْژِريذ زَّايِي ِمين خ اهذ شَّ ن يج ذ يُنو ام اَخدَّ ذ

َغاْرسن ّسكّغ أَش أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي زݣ َعاوذ ْسنْجمغ أَش نّش، ا ُٔمَّ ْلا ِزي

خ ثْسبّعْذذ اَثن نُّْور، َغار َثاْدجْست ِزي ذذ ثْسبّعْ أَثن نْسن، ثِيطَّاِوين ثرْزمذ اََذاسن َباش 18

اَك وْمَشان يِيِڒي اََغاْرسن نْسن ْڒُمْعِصَياث ْتَواْغَفرنْت اََذاسن و أَمُّ أَربِّي. َغار يَطان شِّ ن ْلَطا سُّ

ݣِّين. إِي َذايِي إِي نْسن يَمان ْلٕاِ س يْعِني الِِحين، صَّ

لَّا، 20 وجنَّا. زݣ يْهَوان د إِي نِّي لَْوِحي َشا ْعِصيغ َوار أَْغِريَباس، اَزْدِجيذ ِسي آ نش " 19

ا َمارَّ ا ثُمَّ لُْقْدس، ن ثْتِديْنت ن يمْزَذاغ ا ثُمَّ ِدَمشق، ن ثْنِديْنت ن يمْزَذاغ اَمْزَواُرو ذ ارغ ْتبشَّ

اَذ ارغ-ثن ْتبشَّ أَيث-إِْسَرائِيل. ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ا َمارَّ اَنݣَّاُرو ذ َيُهْوِذَيا، ن ْثُمْوْرث ن ْجَوايه

طّْفن-اَيِي َمانَاَيا خ 21 ح. صَّ ن تُّْوَبا ن يْدَجان ڒْخَذايم خْذمن أَذ أَربِّي، َغار ذْوڒن اَذ تُْوبن

ْقبڒ ِزي يَعاون-اَيِي-د أَربِّي َولَِكن 22 نْغن. اََذايِي ْخسن َرانْت، َثمّقْ ثْمِزيَذا ِذي أَيث-إِْسَرائِيل

إِي نِّي ثِمْسَڒايِين ِغير قَّارغ َران. ومّقْ ذ ومْزَيان إِ ارغ ْتبشَّ َذا بّدغ نش اََقايِي و أَمُّ نَْهاَرا. حتَّا

نتَّا يِيِڒي َغا أَْخِمي يعّدب. اَذ َلاُبد لَْمِسيح يْعِني، 23 وْقعْنت. اَذ َلاُبد ُمْوَسى ذ َٔنِْبَيا ْلا نَّان

ِزي يْدِجين َوار يِنِّي ا َمارَّ ذ نّغ ا ُٔمَّ ْلا نُّْور س ر يبشَّ أَذ ْڒمْوث، ِزي يكَّارن َغا د إِي اَمْزَواُرو ذ

أَيث-إِْسَرائِيل."

ّجْهذ: س ينَّا-ٱس َفْسُتْوس لَْوالِي ئِكَّار نّس، يِيخف خ يْتَذاَفاع اَواڒ يسَّ َعاذ اََقاث ُبْولُس 24

ثْسُبْوْهِري-شك!" ثْمَغر، نّش ْثُغْوِري ثْفِليپَّاذ؟ شك َما ُبْولُس، "آ

ْتَواُشْوكّذ َقا ْوض وكشُّ ثِيّشط يَضارن س تُْوْوثذ اَذ َخاك ئِْقسح ْثُيْونَانِيث: س َحْرِفَيا ار ثقَّ ْمَلا-َيا جُّ خ14.26

زَّايس.



6.27–25.26 75

أُو ح صَّ ذ قَّارغ ِمين لَّا، َشا. ْفِليپَّاغ َوار نش َفْسُتْوس، لَْوالِي ِسي "آ ُبْولُس: ينَّا-ٱس 25

َصَراَحا س يْوڒغ سِّ اَِكس رزُّْوغ نش َمانَاَيا، خ ْمِليح يّسن أَْغِريَباس أَزْدجيذ 26 َڒْعقڒ. س

ثْوِقيع َوار َٔنَّا لِا ين، يسِّ ت َوار يم ثقِّ َوار َمانَاَيا ِزي ْڒَحاجث ن يج ذ ُؤَڒا بلِّي تَّاِقيغ نش َمارَّا.

نش نغ ّسْ َٔنِْبَيا؟ ْلا س َتاْمنذ َما أَْغِريَباس، اََزْدجيذ ِسي آ 27 َواَها. اْرث ْثغمَّ ن َشان ِذي ُبو

َتاْمنذ." شك بلِّي

اََمِسيِحي؟" ذ َثاّرذ اََذايِي ثْنِويذ َثا ْڒوْقث ن ْشَواْيت س "َما أَْغِريَباس: وزْدِجيذ ينَّا-ٱس 28

يِنِّي ذ شك إِ أَربِّي ِزي تتَّارغ َواطَّاس، س نِغ َثا ْڒوْقث ن ْشَواْيت "س ُبْولُس: ينَّا-ٱس 29

ْسَناسڒ-أَ." مْبَڒا َماَشا نش، اَم تِيِڒيم اَذ نَْهاَرا يتْسَڒان َذايِي إِي

َوار ْبَناذم-أَ َقا َواَياْوَيا إِ نَّان فّْغن، 31 يمن. يقِّ ِكسن يِنِّي ذ بِْرنِيَكا ذ لَْوالِي ذ ُؤزْدِجيذ ئِكَّار 30

َفْسُتْوس: لَْوالِي إِ أَْغِريَباس وزْدِجيذ ينَّا 32 ڒْحبس." ذ نِغ ْڒمْوث يْسَذاهْدج ِميْنخف يتّݣ

يْتَواْضڒق. اََتاف َقْيَصر َغار نّس ْعوث دَّ يْسِتينف َوار ْبَناذم-أَ َمْعِليك

ُرْوَما ن ثْنِدیْنت َغار بُْولُس ُسْول اَرَّ ئِْتَراح

ُبْولُس سلّْمن إَِطالَْيا، ن ْثُمْوْرث َغار اُبو وَغرَّ ذݣ ّسكّن اََذانغ َباش ُؤَمرن َواِمي قَّارن-اَس127 ْوَمانُْوس اَرُّ ن َران اَمّقْ ذ وَعْسَكاِري ن يِج إِ يمْحَباس ن ڒْبَعاض ذ

اُبو وَغرَّ ن يِج ذݣ نْنَيا 2 َقْيَصر.’ ن ‘لِْفْرَقا قَّارن ُؤِمي نِّي ْڒَعْسَكار ِزي ُيْوَسا-د نتَّا ُيْولُْيْوس.

اَِكْذنغ ئُِرْوح أَْسَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ن ڒْمِوَياَواث َغار أَْدَرِميت ن ڒْمِويِي ِزي نِّي ْڒوْقث ِذي يْتَراحن

َسالُْونِيك. ن ثْنِديْنت ِزي أَيث-َماِسُدْونَْيا ِزي نتَّا أَِرْيْسَتاْرُخْوس،

اَذ يّج-يث ُبْولُس اَك ُيْولُْيْوس ْڒِخير يݣَّا َصْيَدا ن ثْنِديْنت َغار نُْووض َواِمي نّس، ا ثِيوشَّ 3

يهث جِّ ِذي اُبو وَغرَّ ذݣ نُْرْوح نّفغ ّسنِّي 4 تِهيلَّان. اََذايس َباش نّس ْوَكاڒ يمدُّ َغار يَراح

نّغ. وغْمُبْوب َغار َذاْينغ اث-د يشَّ اَرِّيح ِمْنِزي قُْبُرص، ن ثْيِزيْرث ن ڒْبَحار يهّدن َمانِي نِّي

َغار نُْووض َپاْمِفيْلَيا، ن ْقِليم ْلٕاِ ذ ِكيِليْكَيا ن ْقِليم ْلٕاِ إِ زَّاث يْدَجان نِّي ڒْبَحار نْعُذو َواِمي 5

ُيْوَسا-د اُبو وَغرَّ ن يج َران اَمّقْ نِّي وَعْسَكاِري ِذنِّي ُيْوَفا 6 لِيْكَيا. ن ْقِليم ْلٕاِ ِذي ِمْيَرا ن ثْنِديْنت
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َذايس. ئِْسني-اَنغ إَِطالَْيا، ن ْثُمْوْرث َغار نِّي ْڒوْقث ِذي يْتَراح إِْسَكْنَداِرَيا ن ثْنِديْنت ِزي

نْعُذو مْنَبْعد وْبِريذ، ن ْشَواْيت ِغير نُْوُيْور َولَِكن اُبو وَغرَّ ذݣ نُْوݣُّْور ين نشِّ ان ُوْوسَّ ن أَطَّاس 7

نْعُذو نِّي، وْبِريذ خ نِْسيِغي أَ ُبو ي يجِّ َذانغ َوار اَرِّيح َواِمي َكِنْيُدْوس. ن ثْنِديْنت إِ طَّاْرف

ن طَّاْرف طَّاْرف نُْوݣُّْور بّزز س 8 َسالُْمْون. ن َقاُبو ن يهث جِّ ْكِريت ن ثْيِزيْرث ن اي ْسَوادَّ

ن وبِيَلاج إِ ُيْوذس نتَّا ثِصْبَحانِين’ ‘ْڒَمْرَساث قَّارن-اَس وْمَشان ن يِج َغار نُْووض مْنَبْعد ْڒَبّر

لِيْسَيا.

نّغ وَسَفر يْذوڒ َواِمي حتَّا ْڒوْقث ن اَطَّاس نْخَسر تُْوَغا ْعُذْون، َصاِفي ْڒِعيذ ن ان ُؤسَّ 10–9

نّغ اََسَفر ْتَواِڒيغ نش ِسَياِذي، "آ ينَّا-ٱسن: يْعڒم-اَسن ُبْولُس ئِكَّار لَْخَطر. َذايس ڒْبَحار ِذي

نّس ّسْڒَعاث ذ اُبو اََغرَّ ِغير َماِشي َرانْت، َثمّقْ ذ اْرث ْثخسَّ ن يج ذ لُْمِصيَبا ن يج ذ يِيِڒي اَذ

إِ اَرَّاي ُبو يݣِّي َوار َران اَمّقْ نِّي اََعْسَكاِري َولَِكن 11 نّغ." ثُْوَذاْرث ذ ُؤَڒا َعاوذ َماَشا َواَها،

اََذايس َباش انْت َثعفَّ ذ نِّي ْڒَمْرَسا َٔنَّا لِا 12 نّس. اَرَّايس ذ اُبو وَغرَّ ن َباب إِ اَرَّاي يݣَّا ُبْولُس،

اَْوضن اَذ ْتمنَّان اُبو، وَغرَّ ذݣ ّسنِّي ُؤُيْورن اَذ ݣِّين َران اَمّقْ اَْزين َمانَاَيا خ ِذنِّي. ْڒمْشَتا سْعُذْون

ْكِريت ن ثْيِزيْرث ِذي ْڒَمْرَسا ن يج ذ نتَّاث ْڒمْشَتا. سْعُذْون اََذايس ِفيِنيْكس ن وبِيَلاج َغار

لَْغْربِي. ن يهث جِّ ِذي َمال شَّ ذ لَْجانُْوب َغار تْظُهْور

ڒْبَحار ِذي ْلَعاِصفَا

رزُّْون. ِمين ُؤِفين ئِْتِغيڒ-اَسن لَْجُنْوب، ِزي يْفُسْوس اَرِّيح ن يج يُصْوض د َواِمي 13

ْكِريت. ن نِّي ثْيِزيْرث ن ْڒَبّر إِ طَّارف ڒْبَحار ِذي ُرْوحن اُبو وَغرَّ ن اَِڒيِزيمد ذن-د ْسݣَّعْ

قَّارن- نِّي أَرِّيح نِّي، ثْيِزيْرث ِزي يْهَوا-د يْجهذ اَرِّيح ن يج يكَّار-د ْشَوايت مْنَبْعد َولَِكن 14

اُبو اََغرَّ ا نجَّ زَّاث َغار نُْوُيْور أَ َشا ر نْزمَّ َوار َواِمي اُبو، اََغرَّ ثُْوِوي نِّي لَْعاِصَفا 15 ‘أَْسَماِوي.’ذ اَس

اذن- ْسݣَعَّ اُبو وَغرَّ ُيْوُيْور اَذ يخس ْخِمي وْسُغْون. س ان-ث ْتشدَّ أَِريِزيم-أَ اُبو. وَغرَّ اَݣْرِزيم ذ نتَّا أَِريِزيم د13.27

ث-يذ.

أَْغِمي. قَّارن-اَس ڒْبَعاض أَْسَماِوي، قَّارن-اَس ذ14.27
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قَّارن-اَس َثمْزَيانْت ذ ثْيِزيْرث ن يِج ن اي ْسَوادَّ نْعُذو َواِمي اَرِّيح ِزي نُْنْوفَّر 16 اَرِّيح. َياِوي اَث

َغار نْسݣَّعذ-يت-يد 17 َغاَثا، ْلٕاِ ن اُبْوت َثَغرَّ نْركّن َولَِكن ْڒَحاڒ اَطَّاس َخانغ ئِْقسح َكْوَدا.

ُيْوُيْور اَذ ݣّْْوذن َواِمي َشا. يْترزِّي َوار َباش اي ْسَوادَّ يسْغَوان س اُبو اََغرَّ شّدن امن ئِخدَّ اُبو. وَغرَّ

اَرِّيح ين جِّ اُبو وَغرَّ ڒْقُڒْوعر سْهَوان-د ّسنِّي ُسْرت، ن ڒْبَحار ن يِْجِذي ذݣ ينَّاغ اَذ اُبو وَغرَّ

ِويس نَْهار 19 ڒْبَحار. ِذي ّسْڒَعاث نطَّارن ْبَذان نّس ا ثِيوشَّ نِّي، لَْعاِصَفا ثْرنِي 18 َياِوي. اَث

أَطَّاس نِّي، لَْعاِصَفا اَمنِّي يم ثقِّ 20 نْسن. يَفاّسن س ڒْبَحار ِذي اُبو وَغرَّ ْڒقّش نَضارن ثْڒتِيَّام

نْنجم. أَ بلِّي ََٔمل ْلا نْفقذ ونݣَّاُرو ذݣ ين نشِّ يِيْثَران. ذ ُؤَڒا ْثُفْوْشت نْژِري َوار ان ُوْوسَّ ن

َمْعِليك يْرَيازن، "آي ينَّا-ٱسن: ُبْولُس ئِكَّار َوالُو، ين شِّ َوار ْڒوْقث ن اَطَّاس كِّين َواِمي 21

ذ َتَماَرا-َيا ثكِّي َخاوم َوار أََتاف ْكِريت، ن ثْيِزيْرث ِزي َشا يغم ثفِّ َوار اَرَّاي ثݣِّيم َذايِي

اُبو-َيا اََغرَّ َولَِكن زَّاْيوم، َحّد يْتمتِّي َوار اََقا يْرَيازن ذ تِيِڒيم اَذ زَّاْيوم تتَّارغ و ڒخُّ 22 اْرث-أَ. ْثخسَّ

أَربِّي-َيا أَربِّي، ن لَْمَلائَِكا ن يج ثْظَهار-اَيِي-د َقا َثا ْدِجيڒث-أَ ُشْوف، 23 يرز. أَذ َصاِفي،

اَذ َلاُبد َشا! تݣّْْوذ َوار ُبْولُس آ نِّي: لَْمَلائَِكا ثنَّا-ٱيِي 24 يُنو. َباب ذ نتَّا مغ خّدْ ونِّي ذ نتَّا

اَِكذش." أَربِّي يسْنجم-يثن يْتَساَفارن ِكش إِي ا َمارَّ يِنِّي َعاوذ، ْخَزر َقْيَصر. لَْمِلك َغار ْتبّدذ

اَذ ينَّا َذايِي ِمين بلِّي أَربِّي ِزي َتاْمنغ نش َقا كنِّيو! يْرَيازن ذ إِِڒيث "إِيَوا ُبْولُس: ينَّا-ٱسن 25

ثْيِزيْرث." َشان ن طَّاْرف َغار اُبو-َيا وَغرَّ ينَّاغ اَذ َلاُبد َماَشا 26 يِيِڒي. اَذ يِيِڒي

ن ڒْبَحار ِذي ر نْودَّ نُْوݣُّْور َعاذ ين نشِّ أُو ْڒيْوم اَربْعَطاش ِويس نِّي ْدِجيڒث ِذي 27

ْڒَبّر. َغار ابن ْتقرَّ َقا اُبو وَغرَّ امن يخدَّ إِ ْتِغيڒ-اَسن نِّي ْدِجيڒث ن ُؤْزين َغار َواْدِرَياتِيِكي،

َعاوذ ْعَبرن ْڒوْقث ن ْشَواْيت ثْعُذو ِميْتُرو. ْثَڒاثِين أُو سْبَعا ُؤِفين ڒْبَحار ن َڒاْدجغ ْعَبرن 28

ُپْوپَّاز ِزي نَْضارن وْزُرو، َشان يْڒقف اَذ اُبو اََغرَّ ݣّْْوذن 29 ِميْتُرو. ِعْشِرين أُو سْبَعا ِغير ُؤِفين

رْوڒن اَذ اُبو وَغرَّ امن يخدَّ رزُّْون 30 ْڒَحاڒ. يْصبح اَذ َباش ْتَژاْدَجان قِّيمن يِڒيَزامس اَرْبَعا اُبو وَغرَّ

يݣُّْور. اَرِّيح َذايس يْتُصْوض اُبو وَغرَّ َغار يِتيِڒي ْثُشْوقّت ن ْڒَباّش ن يج ذ نتَّا اُبو وَغرَّ ڒْقَڒع ر17.27

اُبو. وَغرَّ ن ذفَّار إِ قَّارن-ت ُپْوپَّا ز29.27

يݣْرَزام. ذ نِْثِني ئِِڒيَزام س29.27
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ِزي يِڒيَزام نَْضرن اَذ ْخسن اَْخِمي ْسنْعِميڒن َواَمان َغار َغاَثا ْلٕاِ ن اُبْوت َثَغرَّ سْهَوان زَّايس،

قِّيمن َوار "مَڒا نّس: ْڒَعْسَكار ذ َران اَمّقْ نِّي وَعْسَكاِري إِ ُبْولُس ينَّا-ٱس 31 اُبو. وَغرَّ ْپُرْوَباش

اُبْوت ْثَغرَّ ن يسْغَوان ْڒَعْسَكار قّسن 32 ْتنْجمم." اَذ رم ْثزمَّ َوار اُبو، وَغرَّ ذݣ امن-أَ يخدَّ َشا

ْثبّعذ. اََخاسن ين-تث جِّ َغاَثا ْلٕاِ ن

ينَّا- ْڒَحاجث َشان ّشن اَذ ا َمارَّ زَّاْيسن يتَّار ُبْولُس ئِكَّار ْڒَحاڒ، يْصبح اَذ يْبَذا َواِمي 33

زَّاْيوم تتَّارغ و ڒخُّ 34 َوالُو. يم ثشِّ َوار لَْمْكَلا، ْبَڒا َواَها ْتَراَجام ْڒيْوم اَْربْعَطاش "ثْعُذو ٱسن:

وزْدِجيف زݣ وُزْوطُّو ن يج ذ ُؤَڒا يوطِّي َوار رم، ثدَّ يمم تقِّ اَذ َباش ْڒَحاجث َشان تّشم اَذ

يتّت. يْبَذا يرز-يث َمارَّا، زَّاْثسن أَربِّي يْشَكر اَْغُروم يْيِسي-د ئِكَّار اََواڒ-أَ، ينَّا َواِمي 35 نْوم."

ن سْبِعين أَو ستَّا أُو ِمّيَتاين اُبو وَغرَّ ذݣ نّغ لَْعَدد ين نشِّ 37 ين. شِّ إِْذسن ا َمارَّ عن شّجْ 36

اُبو. اََغرَّ سْفْسسن اَذ َباش ڒْبَحار ِذي يْرَذان نَْضرن ْيْونن، جِّ ين شِّ َواِمي 38 يِْوَذان.

لَْخِليج ن يج ْژِرين َشا. ينن سِّ ت َوار ْثُمْوْرث َشان ْتَواَڒان نِْثِني ْڒَحاڒ، يْصبح د َواِمي 39

ين-ثن جِّ يِڒيَزام قْضون 40 زمَّرن. مَڒا اُبو اََغرَّ َعانن اََغارس ݣِّين يْجِذي. َذايس نّس ّشّط ِذنِّي،

اَرِّيح إِ زَّاث ن ڒْقَڒع ذن ْسݣَّعْ ْدَماَماث.ص ْتَواركّْنن ِزي إِي يسْغَوان سْرُخْون ڒْبَحار، ذي

ن ْڒوْسط ِذي يِْجِذي ن يم ويدِّ ن يج ُيْوْوَثا اُبو اََغرَّ َماَشا 41 ْڒَبّر. َغار هن وّجْ يْتُصْوضن،

ڒْمَواج. ن ّجْهذ س ْترزَّا ثْبَذا نّس ُپْوپَّا تْنهزِّي. َوار ْمِليح ثنُّْوغ نّس ْپُرْوَبا ِذنِّي. ينُّْوغ َواَمان

َولَِكن 43 يْروڒ. اَذ زَّاْيسن َحّد يْتُعْومِّي َوار َباش يمْحَباس نْغن اَذ نَْوان ْڒَعْسَكار 42

يِنِّي ُيْوَمر ݣّن. اَذ ْخسن ِمين خ ئِْسبّد-يثن ُبْولُس، يسْنجم اَذ يخس َران اَمّقْ نِّي اَعْسَكاِري

ْثفْڒِوين خ ْذَفارن اَثن ئِنّْغِنيت 44 ْڒَبّر. َغار فّْغن اَذ حَما يمْزُوْوَرا ذ نْضون اَذ ُعْوّمن اَذ رن يزمَّ

نْجمن. ْڒَبّر َغار إِْذسن ا َمارَّ فّْغن إِي أَمنِّي اُبو. وَغرَّ ثْڒِويِحين خ نِغ

اُبو. وَغرَّ زَّاث إِ قَّارن-ت ْپُرْوَبا ش30.27

تَِجاه ْلٕاِ زَّاْيسن ْسنْقَڒابن امن ئِخدَّ اُبو. وَغرَّ ذفَّار اَڒ تِيِڒين يْمَغارن ڒْمَقاّدف ْثَناين اَم نِْثِني نِّي ْدَماَماث ص40.27

اُبو. وَغرَّ
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َماْلطَا ن ثْیِزیْرث ِذي بُْولُس ُسْول أَرَّ

ئَِبْرَبِرْيين 2 َمالَْطا. قَّارن-اَس نِّي ثْيِزيْرث ن يسم نُْوَفا ْڒَبّر، ِذي اََقانغ نْنجم َواِمي ِميْنِزي128 ي ثِمسِّ ڒن-اَنغ شّعْ َمارَّا زَّاْينغ رْحبن اَطَّاس. ْڒِخير َذاْينغ ݣِّين نِّي وْمَشان ن

يّفغ-د ي ْثمسِّ ِذي يسْرس ثن َواِمي ْوضن، ئِكشُّ يْجمع-د ُبْولُس 3 اث. يشَّ اَنَْژار ثْسمض تُْوَغا

ِفيغر نِّي يَبْرَبِرْيين ْژِرين َواِمي 4 وفُْوس. ذݣ يْڒسق-اَس ئِّقس-اَس وِفيغر، يج نِّي ڒْحُمو س

نّغ أَربِّي يِّجن. َشان يْنَغا َوانِيَتا اَْرَياز-أَ نِيَشان َواَياْوَيا: إِ نَّان ُبْولُس، ن وفُْوس ذݣ يْڒسق

ِفيغر يْنَضر ُبْولُس َماَشا 5 ڒْبَحار. ِزي يْنجم ا َواخَّ ر يدَّ اَذ َشا ي يجِّ ث َوار َراَدا’ ‘ْلٕاِ قَّارن ُؤِمي

اَذ يْوَضا اَذ ذْغَيا نِغ ُيْوّف ٱذ َما ْتَراَجان نِّي ئَِبْرَبِرْيين 6 َوالُو. يْوِقيع َذاس َوار ي ْثمسِّ ِذي نِّي

َشان ذ َوانِيَتا نَّان نْسن اَرَّاي ئِبّدڒ َوالُو، يْوِقيع َذاس َوار ْژِرين اَطَّاس َراَجان ث َواِمي يّمث.

أَربِّي! ن نَّْوع

ُپْوْبِلُيْوس. قَّارن-اَس نتَّا نِّي، ثْيِزيْرث ن اَرَّايس ن ْثُمْوَرا َشان َغار ُيْوذس َوانِيَتا ْڒَبّر-أَ 7

يْهڒش ْوث َثاسُّ ِذي يْتنْزَبار ُپْوْبِلُيْوس ن َباَباس 8 يَكرم-اَنغ. ثْڒتِيَّام ئِْسنْوجو-اَنغ زَّاْينغ، يْرحب

َخاس َواِمي ْوْدج، يژُّ نّس ام وخَّ َغار ُبْولُس َغارس ئُِرْوح يس. وعدِّ يَتاّزڒ-اَس ي ْثمسِّ س

نِّي ثْيِزيْرث ن يمْهَراش َغارس ُؤِسين-د َمانَاينِّي، يْوقع 9 يْسݣْنَفا-ث. نّس يَفاّسن يسْرس

نّفغ أَ نْسْوَجاذ َواِمي ْثمْسَڒايِين. ن اَطَّاس ُؤِشين-اَنغ وقَّرن-اَنغ 10 ُبْولُس. يْسݣْنَفا-ثن ا َمارَّ

نْحَذاج. إِي ْڒقّش ذبَّرن-اَنغ-د اُبو، وَغرَّ ذݣ

ُرْوَما ن ثْنِدیْنت َغار یتَاوض بُْولُس ُسْول أَرَّ

ِذي ْڒمْشَتا يسْعُذو تُْوَغا إِْسَكْنَداِرَيا ِزي اُبو وَغرَّ ن يِج ذݣ نْنَيا ْشُهْور، ثْڒت إِ مْنَبْعد 11

َغار نُْووض 12 أَربِّي. ن يْشِنيون َْٔصَنام ْلا َخاس نّس وغْمُبْوب خ نِّي اُبو أََغرَّ نِّي. ثْيِزيْرث

ِريْدِجو. ن ثْنِديْنت َغار اُبو وَغرَّ ذݣ نُْرْوح ّسنِّي 13 ثْڒتِيَّام. َذايس يم نقِّ َسَرقُْوَسا ن ثْنِديْنت

ن ڒْمِويِي َغار ثْڒتِيَّام ِويس نَْهار ِذي نُْووض لَْجُنْوب ِزي اَرِّيح ن يج ئِكَّار-د نّس، ا ثِيوشَّ
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نُْووض إِي و أَمُّ سْبِعيَّام. يم نقِّ اَِكسن عْرضن-اَنغ اَيْثَماْثنغ، ن ڒْبَعاض ِذنِّي نُْوَفا 14 ُبْوتِْسُوْولِي.

ُرْوَما. ن ثْنِديْنت َغار

ن ْوق سُّ َغار حتَّا ْڒَقان د اََذانغ فّْغن-د نُْوَسا-د، ُرْوَما ِذي اَيْثَماْثنغ َغار ڒْخَبار َغاْرسن 15

ئِْتَواشّجع. أَربِّي ئِْشَكر ُبْولُس، يْژَرا ثن َواِمي يْمَساَفرن. ن ثُْوْذِرين ن ْثَڒاَثا َغار حتَّا أُو َواْبَيان

ن يِج يم يقِّ اَِكس َواْحذس يْزذغ اَذ ُبْولُس إِ ْڒمْخزن ئِْسمح-اَس ُرْوَما، ن َثْنِديْنت نُْوذف 16

سن. يعّسْ َغا َخاس إِي وَعْسَكاِري

ُرْوَما ن ثْنِدیْنت ِذي یْتبشَّار بُْولُس ُسْول أَرَّ

"آي ينَّا-ٱسن: ُمْونن د َواِمي أَيث-إِْسَرائِيل. ن َرانن يمّقْ إِ ُبْولُس يَڒاَغا-د ثْڒتِيَّام، ثْعُذو 17

طّْفن- اَمنِّي ا َواخَّ نّغ. ڒْجُذْوذ ن لَْعاَداث إِ ضد نِغ نّغ ْعب شَّ إِ ضد َوالُو ݣِّيغ َوار نش اَيْثَما،

ْخسن ْسِتْجَواب، ْلٕاِ ݣِّين-اَيِي نِْثِني 18 ْوَمانُْوس. اَرُّ ن يَفاّسن إِ سلّْمن-اَيِي لُْقْدس ِذي اَيِي

َواِمي 19 ْڒمْوث. ْسَذاهْدجغ خف إِي تُّْهَما َشان ُبو ُؤِفين َخاِفي َوار ِمْنِزي ضْڒقن اََذايِي

نش َولَِكن َقْيَصر. لَْمِلك َغار يُنو ْعوث دَّ ْسَتانْفغ اَذ إِلَّا ُؤِفيغ َوار نش َعّرْضن، أَيث-إِْسَرائِيل

يْوڒغ. سِّ اَِكْذوم ژرغ اَكنِّيو تَّارغ-كنِّيو َمانَاَيا خ إِذن 20 يُنو. ا ُٔمَّ ْلا خ تُّْهَما َشان ُبو ݣِّيغ َوار

ّسْنْسڒث-أَ." س ْتَواشّدغ إِي أَيث-إِْسَرائِيل ن ََٔمل ْلا ْعَلاْحَساب

زݣ َيُهْوِذَيا. ن ْجَوايه ِزي ثْبَرات ن يِج ذ ُؤَڒا َخاك ثُْوِويض ذ َذانغ "َوار نَّان-اَس: 21

ْڒِعيب. َحّد ينِّي َخاك َوار َخاش، َحّد يوڒ يسِّ َذانغ َوار ّسنِّي اَيْثَماْثنغ ِزي ُيْوِسين د إِي يِنِّي

اَْمَشان ْمُكڒ ِذي يِْوَذان ن اَطَّاس بلِّي نّسن ِمْنِزي نّش، َْٔفَكار ْلا نْصنّط اَزَّايك نْخس َماَشا 22

ْتَعرَّاضن-اَس." َوا ْڒِحزب-أَ

َمانِي اْرث ثدَّ َغار إِْذسن اَطَّاس َغارس ُؤِسين-د ينّْغِني ْتَواْرنِين نَْهار، ن يِج خ تَّاْفقن 23

ئِخس أَربِّي، ن ْڒُمْلك س يشّهذ ي اَعشِّ ذ َواِمي اَڒ ْصَباح ِزي اث-يثن ئِْتحدَّ ُبْولُس. يم يقِّ

س ْقَتانْعن زَّاْيسن ڒْبَعاض 24 ِعْيَسى. خ َٔنِْبَيا ْلا ن لُْكُتب ذ ُمْوَسى ن ِريَعا شَّ س يسْقنع اَثن

فّْغن ٱذ َما ْقبڒ َواَياْوَيا. اَك َشا مْسْفِهيمن َوار نِْثِني 25 َشا. ُؤِمينن وار نّْغِنيت ڒْبَعاض ينَّا، ِمين
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ن يِيڒس خ نْوم ڒْجُذْوذ إِ ْڒَحّقْ ينَّا يقّدْسن "أَرُّْوح اَنݣَّاُرو: ذ اََواڒ-أَ ُبْولُس ينَّا-ٱسن ّسنِّي،

ينَّا: إَِشْعَيا، نَِّبي

إِن-اَسن: ْعب-أَ شَّ َغار ُرْوح 26

ثْفِهيمم، َوار تْسِڒيم َما ْشَحاڒ

ْتِويِڒيم. َوار رم ْثخزَّ َما ْشَحاڒ

ْعب-أَ، شَّ اش َڒاحقَّ 27

وْزُرو، اَم يْذوڒ نْسن ُؤڒ

َوالُو، تْسِڒين َوار ْعَڒاين

نْسن. ثِيطَّاِوين قّْنن

نْسن، ثِيطَّاِوين س ْتِويِڒين َوار حَما

نْسن. ان يمجَّ س تْسِڒين َوار

نْسن، ُوْوَڒاون س تْفِهيمن َوار

ْسݣْنِفيغض. اَثن ذْوڒن د أََغاِري

نِْثِني يسْنجم، اَثن أَربِّي يِئْسَرائِيِلْيين ذ يْدِجين َوار يِنِّي ذ ُؤَڒا بلِّي نم تّسْ اَذ ا ئِْتخصَّ 28

ّجْهذ س تْمَناَقارن نِْثِني أُو زَّايس أَيث-إِْسَرائِيل فّْغن اََوار-أَ، ينَّا َواِمي 29 } ْسڒن." اََذاس

َجاَراسن.}

س اب ئِْترحَّ نّس. يِيخف س نتَّا ڒْكَرا يْتخْدَجاس نِّي اْرث ثدَّ ِذي َعاَماين ُبْولُس يم ئِقِّ 30

ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ خ ئِسْڒَماذ أَربِّي، ن ْڒُمْلك س ئِْتحدَّاث 31 َمارَّا. يَتاسن د َغارس إِي يِنِّي

َيا. لُْحرِّ ذ ْزَعامث ن يِج س لَْمِسيح

.10-9:6 إَِشْعَيا ْخَزر ض27.28
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