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یَْعقُْوب ُسْول اَرَّ ن ثَْبَرات

ْڒُمْوِمنِین خ یْتسْدَجام یَْعقُْوب ُسْول أَرَّ

خ ْتسْدَجامغ لَْمِسيح، ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ ن ْڒَعْبذ ذ أَربِّي ن ْڒَعْبذ ذ َيْعُقْوب ذ نش ْثُمْوَرا۔11 ِذي يتْمزْدَجاعن إِي ْڒُمْوِمِنين ن ْثقبَّاڒ ن ثْنَعاش

ڒْمَحاین ذ یَمان ْإلِ

إِي ڒْمَحاين-أَ ا َمارَّ نم ثّسْ كنِّيو 3 ڒْمَحاين۔ ِذي ثِيِڒيم َغا ْخِمي اَطَّاس َفْرحم أَيْثَما، آي 2

نّس، ْشغڒ يكّمڒ اََذاْيوم ْصَبار َلاُبد َوا 4 ْصَبار۔ َتاِويْنت-يد نْوم يَمان ْلٕاِ ْعَلاْحَساب ْثسْعُذْوم

يِّجن َشان مَڒا 5 ْڒَحاجث۔ ن يج ذ ُؤَڒا َشا سم ْثنّقْ َوار يَمان ْلٕاِ س رم ْتعمَّ اَذ تْمَغارم ٱذ حَما

نّس يَفاّسن نتَّا ِميْنِزي ُيْوش۔ ت اََذاس نتَّا أَربِّي إِ يتَّار ت أََذاس ڒْفَهامث، ا-َياس يْتخصَّ زَّاْيوم

يشّك ٱذ َما ْبَڒا يَمان ْلٕاِ س َمانَاَيا يتَّار اََذاس ا-َياس يْتخصَّ َولَِكن 6 َحّد۔ يْتحݣَّر َوار رّزْمن،

ْبَناذم-أَ 7 يَترَّا-ت۔ يَتاِوي-ت اَرِّيح يْسَهاَجا-ت ڒْبَحار ن ْڒُمْوجث اَم نتَّا يْتشكَّان ونِّي ِميْنِزي

َڒْعقڒ كُڒ ئِْتشكَّا، 8 ْڒَحاجث۔ َشان ُيْوش اََذاس أَربِّي ِسيِذي بلِّي يفكَّر ٱذ َشا ي يْتخصِّ َوار

َمارَّا۔ نّس يْبِريذن ذݣ اخ يْتذوَّ مْنَبْعد ار يقَّ َذاس ِمين نّس

تَّاَجر َولَِكن 10 أَربِّي۔ يْسݣَّعذ ث َواِمي يْفَتَخر اَذ ُيْوْمنن إِݣ ْڒمْسِكين إِ ا-َياس يْتخصَّ َفا 9

َوار اَْربِيع ِذي نَْوار اَمْشَناو تَّاَجر اش ْعَلاحقَّ أَربِّي، يسْهَوا ث َواِمي يْفَتَخر اَذ ُيْوْمنن إِݣ

و أَمُّ نّس۔ زِّين يْتَراح نّس نَْوار يوطَّا اَْربِيع، ْثَسازَّاغ ثْجهذ ْثُفْوْشت َتاِڒي-د 11 َشا۔ يْتُدْومِّي

نّس۔ ْشغڒ يتّݣ اَْخِمي يِتيْسَراو نتَّا تَّاَجر، إِ يتْوِقيع َذاس إِي
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ثُْوَذاْرث ن تَّاج يْيِسي اَذ يْنجح َغا ْخِمي ِميْنِزي ڒْمَحاين ِذي يْصَبارن ونِّي ن ْعد سَّ 12

إِي أَربِّي ذ َقا َشا ار يقَّ َوار يِّجن، َشان يْتَواَغّر مَڒا 13 يْتِحيبَّان۔ ث يِنِّي أَربِّي يَعاهذ ِزي إِي

ا يْتَواَغرَّ ْبَناذم نتَّا 14 ّشّر۔ س َشا يْتَواَغرِّي َوار أَربِّي َحّد، يْتَغرِّي َوار أَربِّي ِميْنِزي يْتَغرَّان۔ َذايِي

ّشْهوث َواِمي ّسنِّي 15 يخّدْعن۔ ث إِي يْتَجرَّان ث إِي انْت َثعفَّ نّس ّشْهوث ن َباب سَّ ِذي

ْڒمْوث۔ ا-د ثجَّ أُوَشا ْڒُمْعِصّيث-أَ ثْمَغار ْڒُمْعِصّيث، ثُْورو-د يس اَعدِّ ثْيِسي

ڒْهِذَياث ذ ثِيصْبَحانِين ثُِمْوَشا ا َمارَّ 17 يُنو۔ يِعيّزن أَيْثَما آي نْوم يخف َشا خّدْعث َوار 16

َشا، يڒ يْتبدِّ َوار نتَّا نُّْور۔ ن َباَباس أَربِّي ِزي َتاسْنت-يد وجنَّا، زݣ نِثْنِتي تكّْنت-يد يكْمڒن

س يْخڒق د إِي نّس َثاْرَوا ذ ا-ٱنغ َيرَّ ين نشِّ نتَّا، يخس َواِمي 18 يݣُّورن۔ إِݣ ثِيِڒي َام َماِشي

يْخڒق۔ د ِمين ِزي يمْزُوْوَرا ذ ين نشِّ نِيِڒي أَ حَما لَْحِقيَقا ن َواَواڒ

ّ ی ٱث ا یخصَّ أَربِّي ن َواَواڒ َغار یْتصنَّاطن ونِّي

ٱطَّاس، يْتسَڒا اَذ زَّاْيوم يّجن كُڒ كنِّيو ا يْتخصَّ اَمْزَواُرو ذ يِعيّزن، يُنو أَيْثَما آي ُشْوف 19

ْبَناذم ن اَعّصب ِميْنِزي 20 ذْغَيا۔ ُبو يب يْتَعصِّ َوار ا ئِْتخصَّ يوڒ، يسِّ ٱذ َما ْقبڒ يفكَّر ٱذ ا ئِْتخصَّ

ان اَعفَّ ذ يْدَجان ِمين ا َمارَّ خ بّعْذث 21 أَربِّي۔ َغار ْڒَحّق ذ يْدَجان ِمين َشا يض يِسيوِّ د َوار

يسْنجم ٱذ حَما َذاْيوم يْتَواژُّْون أَربِّي ن نِّي اََواڒ تَّكبُّر ْبَڒا قّبْڒث ّشّر۔ ذ يْدَجان ِمين ا َمارَّ ذ

نْوم۔ نّْفس

َوار حَما ْثخّدْمم اَزَّايس ا-كنِّيو ئِْتخصَّ لَّا، َصاِفي۔ أُو أَربِّي ن َواَواڒ إِ تْسڒم اَذ َماِشي َفا 22

ثِيِسيث۔ ِذي َولَِكن ْمِليح نّس اَغْمُبْوب ر يخزَّ ئِّجن َمَثَلان، 24–23 نْوم۔ يخف َشا ْثخّدْعم

يْتْسَڒان ونِّي يْدَجا إِݣ و أَمُّ يْدَجا۔ َماّمش ذْغَيا يتُّو يُرْوح مْنَبْعد نّس، يخف ْمِليح يْخَزر َواِمي

َذايس إِي ثنِّي يكْمڒن ِريَعا شَّ ِذي يخزَّرن ونِّي َولَِكن 25 َشا۔ يخّدم زَّايس َوار أَربِّي ن َواَواڒ إِ

ِمين ِذي لَْبَرَكا َياِوي اَزَّايس أََتاف زَّايس، يخّدم يْتْسَڒا ِمين َشا يتتُّو َوار َذايس ئِتطّف َيا، لُْحرِّ

يخّدع َقا نّس، يِيڒس ُبو يحطِّي َوار نتَّا َولَِكن ين دِّ يْتَباع نتَّا بلِّي يْتفكَّرن ونِّي 26 يتّݣ۔

َوا ذ َباَباْثنغ أَربِّي َغار يْنَقان يْصَفان ين دِّ 27 ين۔ دِّ ُبو َغارس َوار ئِْتَواْحَساب نّس، يخف
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يخف يْحَضا أَذ نْسن، وزيَّار ذݣ يَعاون ٱثن حَما اِڒين َثاجَّ ذ ُيْوِجيڒن َغار ْبَناذم يْتَراح يْعِني

ْونْشت۔ دُّ َشا يخ ْتوسِّ ث َوار َباش نّس

ْڒُمْعِصیّث ذ نِْثنِي ُؤذَماون

تݣّث َوار لَْعَظَما، ثْدَجا َغار إِي لَْمِسيح ِعْيَسى ِسيِذيْثنغ س ثُْوْمنم كنِّيو أَيْثَما، آي ذݣ12 يتّݣ تَّاَجر َشان نْوم ْجَماعث َغار ُيْوذف-د َمَثَلان، 2 يْوَذان۔ َجار ُوْوْذَماون س ُبو

يّرض ْڒمْسِكين ذ يّجن َعاوذ ُيْوذف-د يْصَباح۔ اَرُّوض يّرض ْدهب ن ثُِخْوَثام نّس وفُْوس

َذا شك قِّيم اَصْبَحان: ذ َوارُّْوض يْدَجا َغار ونِّي إِ ارم-أَس ثقَّ ذْغَيا كنِّيو 3 يوّسخ۔ اَرُّْوض

َغار ْثُمْوْرث ِذي َذانِيَتا قِّيم نِغ ِذيَها شك بّد ْڒمْسِكين: إِ ارم-أَس ثقَّ اَصْبَحان۔ وْمَشان-أَ ذݣ

انِين۔ ثِعفَّ ذ َْٔفَكار لا س يِْوَذان َجار ْتميَّازم َواَياْوَيا اَݣ ُوْوذَماون س تݣّم يْعِني 4 نّغ۔ يَضارن

ٱذ حَما ونْشت-أَ دُّ ن ْڒُمَساِكين يْخَضار أَربِّي َشا ينم ثسِّ َوار َما يُنو، يِعيّزن أَيْثَما آي ُشْوف 5

َولَِكن 6 يْتِحيبَّان؟ ث إِي يِنِّي أَربِّي يْوعذ ِزي إِي ْڒُمْلك َوْرثن أَذ يَمان، ْلٕاِ س ْتَواَجر ذ يِڒين

َغار ْتَجرَّان-كنِّيو ضْدْجمن، إِي كنِّيو إِي ْتَواَجر ذ َشا ينم ثسِّ َوار َما ْڒُمَساِكين! ْثحݣَّرم كنِّيو

ن اَصْبَحان يِيسم ذݣ ْڒِعيب س اَواڒن يسَّ إِݣ نِْثِني ذ بلِّي َشا ينم ثسِّ َوار َما 7 لَْمَحاِكيم؟

يِْوَذان؟ ْتَڒاَغان َذاوم ِزي إِي لَْمِسيح

نّش ار اَجَّ تْخسذ "أَذ ار: ثقَّ لِْكَتاب ِذي ُيْوِسين د إِي يزْدِجيذن وزْدِجيذ ن ُڒْوِصّيث 8

ُوْوذَماون س ثݣِّيم مَڒا َولَِكن 9 زَّايس۔ مم ْثخّدْ مَڒا ْمِليح تݣّم اَذ كنِّيو نّش۔" يخف اَمْشَناو

من يخّدْ ونِّي َٔنَّا لِا 10 ثْعَصام۔ بلِّي ِريَعا شَّ َخاوم ْثحكّم أُو ْڒُمْعِصّيث ثݣِّيم كنِّيو أََقا يِوَذان، َجار

اَمن-ثْكمڒ۔ َشِريَعا ِذي يْخَضا نتَّا يْعِني ُڒوِصّيث ن يِج ذݣ ِغير يْخَضا َولَِكن ا، َمارَّ َشِريَعا

تِيِڒيذ أَذ َشا، ذذ ْثفّسْ َوار ثْنِغيذ مَڒا َشا۔’ نّق ‘َوار َعاوذ ينَّا َشا’ فّسذ ‘َوار ينَّان: ونِّي َٔنَّا لِا 11

ِريَعا۔ شَّ س ثْعِصيذ

ثْدَجا ِذي إِي نِّي ِريَعا شَّ س أَربِّي يْحكم َغا خف يِْوَذان اَم ݣّث إِيَوا يْوڒث سِّ إِيَوا 12

ْثغْدجب أَرَّْحمث َشا، يْرِحيمن َوار ونِّي َشا يرّحم َوار أَربِّي لِْحيَساب ن نَْهار 13 َيا۔ لُْحرِّ

لِْحيَساب۔
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ْلَحَسانَاث؟ ْبَڒا یَمان ْإلِ یْعنَا ِمین

َوار نّس ڒْخَذايمب َولَِكن ْڒُمْومن، ذ نش ار يقَّ مَڒا ينْفعن َغا ث ِمين ْبَناذم أَيْثَما، آي 14

َقا 15 اْرص! عمَّ لَّا يْسنْجمن؟ َغا ث إِي يَمان-أَ ْلٕاِ ذ َما ْڒُمْومن؟ ذ نتَّا بلِّي َشا تْسبيِّينْنت د

ْوع۔ جُّ َذايس يرض َغا إِي اَرُّْوض ُبو َغارس َوار ُوْوَماْثنغ ن يج نِغ ُوْوْتْشَماْثنغ ن يْشتن

أَلله أَربِّي، يَعاون أَش اَرُّْوض۔ تْرضذ اَذ تّشذ اَذ "ُرْوح نّْغِني: يّجن نِغ شك ثنِّيذ-اَس 16

َمانَاَيا؟ ِذي نَْفع َمانْت نّس۔ ات دَّ ثْحَذاج ِمين َشا ثُْوِشيذ َذاس َوار شك يْعِني يسّهڒ۔"

نّس۔ ڒْخَذايم َشا يْسبّين د َوار مَڒا ْوث يمُّ يْتَواْحَساب َواْحذس يَمان ْلٕاِ أَمنِّي 17

نش ڒْخَذايم۔" َغارس ئِّجن يَمان، ْلٕاِ َذايس يّجن "إِيَوا يِيِني: اَذ يِّجن َشان ئِْمكن 18

َماّمش ْسبّيْنغ اََذاش نش أُو ڒْخَذايم، ْبَڒا نّش يَمان ْلٕاِ يْدَجا َماّمش ْسبّين-اَيِي-د "شك قَّارغ:

ُؤَڒا َولَِكن ْمِليح، إِيَوا يّجن۔ ذ أَربِّي بلِّي َتاْمنذ شك 19 يُنو۔" ڒْخَذايم س يُنو يَمان ْلٕاِ يْدَجا

ين۔ تْرِجيجِّ َمانَاينِّي ِزي َتاْمنن َياِطين شَّ ذ

ُبو َذايس َوار ڒْخَذايم ْبَڒا يَمان ْلٕاِ بلِّي ْسبّيْنغ د اََذاوم نش َما ْثقْفڒذ! شك اَْرَياز، آي 20

يقّدم َواِمي نّس ڒْخَذايم س نِيَشان أَربِّي يْحسب-يث اََقا ْبَراِهيم يْثنغ جدِّ َغار ْخَزر 21 نَْفع؟

يَمان ْلٕاِ أُْوَشا نّس، ڒْخَذايم اَكذ يْخذم نّس يَمان ْلٕاِ بلِّي ْتَواِڒيذ أََقا 22 ْڒمْذبح۔ خ إِْسَحق يس مِّ

ِذي أَربِّي ن نِّي َواَواڒ ن ْڒَمْعَنا ذ َوا ذ 23 ْبَراِهيم۔ يݣَّا إِي نِّي ڒْخَذايم س يْكمڒ يْذوڒ نّس

يَمان ْلٕاِ س نِيَشان يْحسب-يث أَربِّي ئِكَّار أَربِّي، ِزي ْبَراِهيم ُيْومن "أُْوَشا ينَّا: َواِمي لِْكَتاب

نِيَشان ْبَناذم يحّسب أَربِّي يْسبّين-اَوم-د كنِّيو 24 نّس۔ ْوكڒ اَمدُّ ذ ْبَراِهيم أَربِّي ا يجَّ أَمنِّي نِّي۔"

ڒْخَذايم۔ س َصاِفي، أُو يَمان ْلٕاِ س ِغير َماِشي

ڒْخَذايم س نِيَشان أَربِّي َيرِّي-ت اَْبِريذ، ثّفغ تُْوَغا َراَحاب نِّي َثحْنِجيْرث ذ ُؤَڒا أَمنِّي 25

وْبِريذ ن يِج زݣ ثّسّك-ثن ْثسْنجم-يثن مْنَبْعد لُْمَخاَبَرات، ن ْثَناين ِزي ْثرّحب َواِمي نّس

َوار نّس ڒْخَذايم ِذي َولَِكن يَمان، ْلٕاِ َذايِي ْذُمْومن نش ار يقَّ ْبَناذم ن يِّجن خ اَواڒ نسَّ ََٔياث-أَ ْلا ِذي ب14.2
َواَها۔ لُْمَنِفيق ذ نتَّا يْعِني لَْحَسَناث۔ َشا َغارس
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يِتيِڒي ڒْخَذايم ْبَڒا يَمان ْلٕاِ ذ ُؤَڒا وث، ثمُّ ُبْوْحبڒ ْبَڒا ات دَّ تِيِڒي َماّمش ُشْوف، 26 نّْغِنيت۔

ْوث۔ يمُّ

یِیڒس ذݣ یْدَجان إِي ّشّر

لُْمَعلِِّمين ين نشِّ نم ثّسْ ِميْنِزي لُْمَعلِِّمين، ن اَطَّاس ُبو يِتيِڒي زَّاْيوم َوار ا ئِْتخصَّ أَيْثَما، آي يِّجن13 َشان مَڒا لَْغالَط۔ ن اَطَّاس نْتّݣ إِْذنغ ا َمارَّ 2 لِْحَساب۔ ِذي أَربِّي يزيَّار اََخانغ بلِّي

خ يْحكم اَذ ر ئِزمَّ يْكمڒ۔ نِيَشان ْبَناذم ذ يْعِني َوانِيَتا نّس، َواَواڒ ذݣ َشا يخطِّي َوار َقاع

َمارَّا۔ نّس ات دَّ

َعاوذ، ُشْوف 4 نْخس۔ َما َمانِي نْنده-يثن ارن، يِكيدَّ وم وقمُّ ذݣ ْسِڒيمث نْتّݣ ْخِمي 3

َما َمانِي يْنده اَث ر يزمَّ اَرَّايس َولَِكن يجْهذن، أَرِّيح يذفّع-يث اَطَّاس َران اَمّقْ ذ ا َواخَّ اُبو أََغرَّ

اَمْزَيان۔ ذ ِغير ْدَمام ن يِج س يخس

نّس يخف ار يْتشهَّ َماَشا نّغ ات دَّ ِذي َثمْزَيانْت ذ ْثمْسَڒاْيث ن يج ذ نتَّا نّغ يڒس ذ ُؤَڒا 5

ئِڒس 6 َثمْزَيانْت! ذ ْثُڒْوِقيت ن يج ثْسَحرَّاق-يت َرانْت َثمّقْ ذ ْڒَغابث ن ئِج ُشْوف، اَطَّاس۔

ي ثِمسِّ ئِْسُرْوَغا نغ۔ ات دَّ ِذي َغاْرنغ ِمين ا َمارَّ يخ يْسوسِّ نتَّا اَطَّاس، ّشّر َذايس ي ثِمسِّ ذ نتَّا

َجهنََّما۔ ن نِّي ي ْثمسِّ ِزي يرّق نّس يِيخف س نتَّا أُو نّغ، ثُْوَذاْرث ا َمارَّ ِذي

ِزي ڒْبحر ِذي يْتِعيشن ِمين ذ يتْنُحْوُرْوذن ِمين ذ يِْجَضاض ذ ُڒُحْوش يربَّا اَذ ْبَناذم ر ئِزمَّ 7

ذ نتَّا ِميْنِزي نّس، يڒس يربَّا اَذ ر يزمَّ َوار نتَّا ْبَناذم َولَِكن 8 يربَّا-ثن۔ نتَّا ح صَّ ذ أُو نَّْوع، ْمُكڒ

ينّقن۔ ّسم س ر يعمَّ يْسبّدن، َغا ث ِوي يْدِجي َوار ّشّر ن يج

يْخڒق د إِي يْرَيازن نْنعڒ َغا ِزي إِي َعاوذ زَّايس َما َباَباْثنغ۔ أَربِّي ِسيِذي نْحّمذ إِي زَّايس 9

نَّْعڒث؟ ذ كر شُّ نُْسْوفغ َغا ِزي إِي َزْعَما ْوم وقمُّ ن يِج زݣ َواش 10 نّس؟ فث صِّ خ أَربِّي

يمْرَزاݣن ذ يِميِزيضن ذ َواَمان فّْغن اَذ رن زمَّ َما 11 يِتيِڒي۔ َوار َمانَاَيا ا ئِْتخصَّ أَيْثَما، آي لَّا

نِغ يُتون، زِّ نتَّاث َتارو اَذ َثاَزاْرث ن اْرث ْثشجَّ ر ثزمَّ َما أَيْثَما۔ آي لَّا 12 ْڒُعْنَصر؟ ن يِج زݣ
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يُسْوفغ د اَذ نتَّا ر يزمَّ َوار اَمْدَجاح ْڒُعْنَصر ذ ُؤَڒا لَّا۔ َثاَزاْرث؟ نتَّاث َتارو اَذ وِضيڒ ْثَزاَياْرث

يِميِزيضن۔ ذ اََمان

أَربِّي ِزي یُْوِسین د إِي ح صَّ ن ڒْفَھامث ذ ثَانِیتَا

س َمانَاَيا يسْظَهار د اَذ ا-َياس ئِْتخصَّ ثُْوْسَنا؟ت ذ ڒْفَهامث ثْدَجا ِذي ونِّي ٱِكْذوم َما 13

ڒْفَهامث۔ س يَتاسن د إِي تََّواُضع ن يِج اَك اَصْبَحان ذ يتّݣ ِمين س أُو يْتِعيش َماّمش

كنِّيو ا-َياوم يْتخصَّ يْعِني كنِّيو۔ َشا تْفَتَخرث َوار ْطَمع، ذ ان اَعفَّ ڒْحسذ َذاْيوم مَڒا َولَِكن 14

نتَّاث لَّا، وجنَّا۔ زݣ َشا ي ْتهوِّ د َوار ڒْفَهامث-أَ ن نَّْوع 15 لَْحِقيَقا۔ خ َشا يقم ثْسخرِّ َوار

ْڒَفْوَضا ذ ُؤَڒا ِذنِّي ْطَمع، ذ ڒْحسذ يْدَجا َما َمانِي ِميْنِزي 16 يَطان۔ شِّ ن يِوَذان ن ْونْشت دُّ ن

ّشّر۔ ن نَّْوع ْمُكڒ ذ

نتَّاث ثْصَفا۔ نتَّاث َقاع ُمْوِهيم يْدَجان ِمين اَمْزَوار ذ وجنَّا، زݣ ان يهوَّ د إِي ڒْفَهامث 17

َذايس َوار لَْحَسَناث، ذ أَرَّْحمث س ْور ثشُّ َثغنَّانْت۔ ُبو َذايس َوار ْصَبار، ذ ڒْهَنا َذايس َعاوذ

َثفْدَجاْحث رن مجَّ اَذ اََتاف نِْثِني َمانَاَيا، زّرْعن يسْمْصَڒاحن يِنِّي 18 نَِّفاق۔ ذ ُؤَڒا ُوْوذَماون ُبو

ْڒَحّق۔ ن

أَربِّي إِ اضن ْتعرَّ ْونْشت دُّ ن ئِْبِریذن

ِزي َتاسن-د نِْثِني؟ تكّن د َمانِيس َجاَراوم، ْدَجان إِي يمْنَغان ذ يَخْرِويضن إِيَوا ِميْنخف14 خ َشا تِيفم َوار ْخِمي 2 نْوم۔ َذاخڒ َغار يْتمْنَغان إِي انْت َثعفَّ نْوم ّشْهوث

ِمين َغار َتاْوضم اَذ َشا رم ْثزمَّ َوار َٔنَّا لِا َجاَراوم؟ تْمَناَقارم أُو ْتمْنَغام َماَغار ْثنّقم۔ كنِّيو ْثرزُّْوم،

يِتيّش َذاوم َوار تتَّارم، َذاس ْخِمي 3 أَربِّي۔ إِ َشا تتَّارم َوار َٔنَّا لِا َشا؟ َغاْروم َوار َماَغار قم۔ ْثعّشْ

َصاِفي۔ أُو نْوم ّشْهوث فم ْتسّعْ اَذ ثْخسم َواِمي تتَّارم ِمين ِذي ْتَغالَّاطم ِميْنِزي َماَغار؟ َشا۔

لَْمْعِرَفا۔ ذ نتَّاث ثُْوْسَنا ت13.3



16–4.4 7

أَربِّي؟ ن ْڒَعُذو ذ ونِّي ْونْشت دُّ يتْخسن ونِّي بلِّي كنِّيو َشا ينم ثسِّ َوار َما يخّدْعن، يِنِّي آ 4

"أَرُّْوح ار: يقَّ لِْكَتاب ن اََواڒ 5 أَربِّي۔ ن ْڒَعُذو ذ نِيَشان ونِّي ْونْشت-أَ دُّ يْخَضارن ونِّي َواه،

ْڒَمْعَنا؟ ُبو َغارس َوار نِّي اََواڒ ْتِغير-أَوم َما اَطَّاس۔" َخاس يِعيّز ونِّي أَربِّي، يݣَّا َذانغ إِي نِّي

يخف يسْمَغارن يِنِّي إِ ضد "أَربِّي لِْكَتاب: ار يقَّ َمانَاَيا س زَّايس۔ اَْرَضا يْرنِي-َيانغ نتَّا َولَِكن 6

نّس۔" اَْرَضا يِتيّش-اَسن نْسن يخف يسْمَزاين يِنِّي َماَشا نْسن،

نتَّا أَربِّي، َغار أَْذسث 8 يْروڒ۔ اَزَّاْيوم نتَّا إِْبِڒيس، إِ َعّرْضث أَربِّي۔ إِ َطاعث َمانَاَيا س 7

ار، يقَّ َذاوم ِمين َڒْعقڒ كُڒ يِنِّي آ نْوم۔ يَفاّسن ِسيْرذث يْخَضان، يِنِّي آ َياذس۔ د اََغاْروم

ڒْفَراْحث يمطَّاون، َغار نْوم اْشت َثضحَّ ڒم بّدْ ْتُروم۔ حْزنم، خّيْقم، 9 نْوم۔ ُؤَڒاون سْصَفاث

يسْمَغر۔ اَكنِّيو نتَّا أَربِّي، ِسيِذي إِ زَّاث نْوم يخف سْمْزيث 10 وِخّيق۔ َغار نْوم

ُؤَماش َشا ْتعیَّاب َوار

نِغ ُوْوَماس خ ْڒَباطڒ ارن يقَّ ونِّي ِميْنِزي َواَياْوَيا، خ ْڒَباطڒ ُبو قَّارث َوار أَيْثَما، آي 11

َوار شك اََتاف ِريَعا شَّ ْتعيَّابذ ْخِمي يْتعيَّاب-يت۔ ِريَعا شَّ خ ْڒَباطڒ ار يقَّ نتَّا َقا يْتعيَّاب-يث،

يْدَجان إِݣ ِريَعا شَّ يݣِّين إِݣ يّجن ِذنِّي 12 َواَها۔ نّس ْڒَقاِضي ذ شك َشا، مذ ثخّدْ زَّايس

شك َولَِكن يسْفَنا۔ اَذ نِغ يسْنجم اَذ رن يزمَّ إِݣ َواْحذس نتَّا أَربِّي۔ ذ نتَّا ْڒَقاِضي، ذ َعاوذ

نّش؟ ار اَجَّ ْتعّيْبذ ٱذ حَما ثْعِنيذ ِمين

نّغ ثُْوَذاْرث ثْدَجا ِذي إِي أَربِّي ن وفُْوس ذݣ

ثْنِديْنت- َغار نِغ ثْنِديْنت-أَ َغار ا ثِيوشَّ نِغ نَْهاَرا نَْراح أَ "َيالَّاه ارن، يقَّ يِنِّي آ ْمِليح صنّْطث 13

ا؟ ثِيوشَّ يوْقعن َغا ِمين نم ثّسْ َما إِيَوا، 14 نْربح۔" أَ تَِّجاَرا نّݣ أَ لَْعام، نْسْعُذو َغا إِي ِذينِّي ين،

اَمُّو: تِيِنيم اَذ ا-ٱوم ئِْتخصَّ 15 ْثُرْوح۔ ذْغَيا ْتمْظَهار-د، ْثسْيُنْوت ن يِج اَم نْوم ثُْوَذاْرث أََقا لَّا،

تْفَتَخرم، كنِّيو و ڒخُّ َماَشا 16 ْشغڒ-ين۔" نِغ ْشغڒ-أَ نّݣ أَ َوا ر، ندَّ أَ أَربِّي ِسيِذي يخس "مَڒا
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يّݣ اَث ْڒِخير يْتَواَڒان ونِّي 17 ّشّر۔ ذ نتَّا َوانِيَتا ٱمْشَناو تَّكبُّر-أَ ا َمارَّ نْوم۔ يْخف ْتسْمَغارم

ْڒُمْعِصّيث۔ يݣَّا ئِْتَواْحَساب َشا، يݣِّي ث َوار مَڒا نتَّا َولَِكن

یْوَذان یضْدْجمن ْتَواَجر ن ّشّر

يْهَوان۔ د َغاْروم َغا إِي لُْمِصيَباث خ ْسُغْويث ْتُرْوث، ْمِليح! صنّْطث ْتَواَجر، آ َيلَّاه ْرَشانْت،15 نْوم نُّْوقَّاْرث ذ نْوم ْدهب 3 اِوين۔ ْثكشَّ ين-ث شِّ نْوم أَرُّْوض يْخسر، نْوم أَݣَْڒا 2

اَطَّاس اَݣَْڒا نم ْثخّزْ كنِّيو ي۔ ثِمسِّ اَمْشَناو نْوم اَْيُسْوم تّش اَذ نْوم ضد تْشهذ اَذ نِّي َثْرِشيث

اَنݣَّاُرو۔ ْڒَعاهذ-أَ ِذي

نْوم، يَمْرجِعيون ذݣ ارن مجَّ َذاوم إِي نِّي ارن يشوَّ َشا ْثخْدِجيسم َوار كنِّيو إِيَوا، 4

ِسيِذي يتْسَڒا-َياس ارن يشوَّ ن نِّي ْثُغويِّث أُو نْوم۔ ضد ْتشْثَشا أُو ثْسُغْويِو نْسن نِّي تْخِڒيسث

اَمْشَناو ْثَصاّحم ْثذْوڒم نْوم۔ ّشْهوث ذ وفلّس س ْونْشت دُّ ِذي ْتِعيشم كنِّيو 5 لَْعَلِمين۔ أَربِّي

ثْنِغيم-ثن نِيَشان، يْدَجان يِنِّي خ ْثحْكمم 6 َغْرصن۔ َغا َذاسن ِذي إِي نَْهار إِ وْجذن ييْنُدْوزن

َعّرْضن۔ َذاوم َما ْبَڒا

وعّدب ذݣ ْصبَار َالبُد

َثفْدَجاْحث يْتَراَجا َماّمش وفْدَجاح َغار ْخَزرث ِسيِذيْثنغ۔ َياس َغا د اَڒ ْصَبارث أَيْثَما، آي 7

ذ ُؤَڒا 8 اَنݣَّاُرو۔ ونِّي ذ اَمْزَواُرو ونَْژار ُيْووث َغا اَڒ ْصَبار ن يِج س ئِْتَراَجا-ت ْثُمْوْرث، ن

يْعقب۔ د اَذ ْعَڒاين ِسيِذيْثنغ ِميْنِزي نْوم يخف عث شّجْ ْصَبارث، كنِّيو

يبّد-د يتْحَكامن ونِّي َقا َشا۔ ْتَواِعيِقيبم َوار حَما َواَياْوَيا ذݣ َشا اَواڒث سَّ َوار أَيْثَما، آي 9

نِْثِني أَربِّي ِسيِذي ن يِيسم س يْوڒن يسِّ إِݣ َٔنِْبيا ْلا ن اَْبِريذ ْذَفارث أَيْثَما، آي 10 اْرث۔ ثوَّ َغار

ثْسِڒيم كنِّيو ْعذ۔ سَّ َغاْرسن نْتْحَساب-يثن يْصَبارن يِنِّي كنِّيو نم ثّسْ أََقا 11 صبَّارن۔ ابن ْتَواعدَّ

ِسيِذي ِميْنِزي ونݣَّاُرو ذݣ أَربِّي ِسيِذي يَبرك ث َماّمش نم ثّسْ أُو أَُيْوب نَِّبي ن ْصَبار خ

اََرِحيم۔ ذ اَْحِنين ذ أَربِّي
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س نِغ ْثُمْوْرث س نِغ وجنَّا س َشا ْتَجاْدَجام َوار ُمِهيم۔ يْدَجان ِمين أََقا أَيْثَما، آي 12

لَّا۔ ئِِنيث لَّا، ثِيِنيم َغا ْخِمي َواه۔ ئِِنيث َواه، ثِيِنيم َغا ْخِمي لَّا! نّْغِنيت۔ ْثمْسَڒاْيث َشان

ْڒِعيَقاب۔ ي يهوِّ د َخاوم َوار حَما

ْثَژاْدِجیث ن ّجْھذ

يَفّرح، يِّجن َشان َذاْيوم مَڒا اْدج۔ يژَّ اَذ ا-َياس ئِْتخصَّ يْتَواعدَّاب، يّجن َشان َذاْيوم مَڒا 13

خ يَڒاَغا د اَذ ا-َياس ئِتخصَّ يْتنْزَبار، يِّجن َشان َذاْيوم مَڒا 14 أَربِّي۔ إِ يغنّج اَذ ا-َياس ئِْتخصَّ

ِسيِذيْثنغ۔ ن يِيسم س ّزْشت س دْهنن اَث ژَّاْدجن اََخاس ْڒُمْوِمِنين ن ْجَماْعث ن َرانن يمّقْ

ِسيِذيْثنغ ّسنِّي ِعيَّان۔ يْدَجان ونِّي تْسݣْنَفا اَذ يَمان ْلٕاِ س امن يْتقدَّ ثنِّي نِّي ْثَژاْدِجيث أُو 15

َواَياْوَيا، إِ كنِّيو نْوم ْڒُمْعِصَياث س ْعَتْرفث 16 يْغَفر۔ أََذاس ْڒُمْعِصّيث، يݣَّا مَڒا يْسبّد۔ اَث

ّجْهذ َذايس ثنِّي نِيَشان يْدَجان إِݣ ْبَناذم ن ْثَژاْدِجيث ْتݣْنَفام۔ ٱذ حَما َواَياْوَيا خ ژَّاْدجث

ثْفُسْوس۔ اَطَّاس

ثْڒت ئِكَّا ونَْژار، ُبو يث يشِّ َوار حَما اَطَّاس ْوْدج ئِژُّ ين، نشِّ اَم ْبَناذم ذ إِلَْياس نَِّبي تُْوَغا 17

ْثُمْوْرث خ ونَْژار ُيْوْوَثا َعاوذ، ْوْدج يژُّ مْنَبْعد 18 ْثُموْرث۔ خ ونَْژار ُبو ُيْوْوثِي َوار وْزين ذ ْسِنين

نّس۔ ْثفْدَجاْحث ثْصَڒاح

نّْغِنيت، يِّجن َشان َيرِّي-ث-يد لَْحِقيَقا ن اَْبِريذ يّفغ زَّاْيوم يِّجن َشان مَڒا أَيْثَما، آي 19

ِزي يسْنجم اَث ْڒَباطڒ ن وْبِريذ زݣ يْعَصان ونِّي َيّرن َغا د ونِّي بلِّي نم تّسْ ٱذ ا ئِخصَّ 20

ْڒَمْعِصَياث۔ ن اَطَّاس ْتَواْغَفرنْت أَذ نّس، ڒْفَنا
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